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رگید نایدا  رد  115ارتیم 
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درکنید 135ز : 
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کینید ناتسداد  136ي : 
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137اههاگدید
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یسانش 163باتک 
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ات 200  1168

ات 400  201170

ات 524  401173

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  174هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا 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 -- 

رشان همدقم 

هدوب و یهجوت  لباق  بیـشن  زارف و  ياراد  یمالـسا ،  بالقنا  زا  دـعب  ام  هعماـج  رد  یناوخباـتک ))   )) هب شیارگ  و  باـتک ))   )) زا لابقتـسا 
یعامتجا تالوحت  کش  نودب  تسا .  هدیرگ  يا  هظحالم  لباق  تارییغت  شوختسد  نیرشان  فرط  زا  زین  باتک  رـشن  پاچ و  تهج  نیدب 

ییاناوت رگید  فرط  زا  یلو  دراد .  دنتـسه  یعامتجا  طیحم  زا  ریثءات  هک  یمدرم  گـنهرف  رکف و  رب  یمهم  تاریثءاـت  نوگاـنوگ  داـعبا  رد 
یعامتجا نوگانوگ  ياه  تفاب  رد  دوجوم  یفیک  یمک و  ياه  تکرح  راتخاس  دـناوت  یم  يرکف  لئاسم  ناهاگآ  یگنهرف  دـشر  يرکف و 

ینتبم و شخب ))  یهاگآ  باتک   )) دوجو رب  اـیوپ )) گـنهرف   )) ساـسا میناد  یم  و  دـهد .  رارق  هاـگآ  ياـه  هشیدـنا  یئاـیوپ  تهج  رد  ار 
لـصاح هدنزرا  دـیفم و  ياهباتک  قیرط  زا  دـنادرگ ،  یم  لماکتم  لوحتم و  ار  اهزغم  هک  یئانبریز  لیـصا و  ياه  یهاگآ  و  تسا .  راوتـسا 

مـشچ لسن  لابق  رد  یمهم  تیلوئـسم  یمدرم  دنمدرد  ناهاگآ  یگنهرف و  يرکف و  لئاسم  ناماگـشیپ  تاکن ،  نیا  هب  هجوت  اب  ددرگ .  یم 
اب زیتس  رد  ار  یگنهرف  يرکف و  ياه  هصرع  نارگراکیپ  ریگیپ  ياه  شالت  ام  ساسا  نیمه  رب  دـنراد .  ار  هدـنیآ  لاح  هب  راودـیما  راـظتنا و 

و میتسرف ،  یم  تیحت  دورد و  یمالـسا  يایوپ  رادـیب و  هاگآ و  ياه  هشیدـنا  نارگءایحا  رب  میئاتـس و  یم  دوکر  ینادان و  لهج و  نمیرها 
هعجارم تاراشتنا  هب  باتک  هیهت  يارب  باتک  نیا  مرتحم  فل  ؤم  يزور  میراد .  تلئـسم  قح  هاگرد  زا  ار  رگرادیب  ققحم و  نافل  ؤم  قیفوت 

هرابرد لاس  هد  تدم  رد  ار  بلطم  هحفـص  رازه  هس  دودح  هک  دنتفگ  ناشیا  دـمآ  نایم  هب  نایدا ))  خـیرات   )) ياهباتک زا  نخـس  دـندرک ، 
ناشیا ياه  تشاددای  هظحالم  اب  هداد ،  ماجنا  يریگمـشچ  راک  فل  ؤم  هک  اـنبم  نیا  رب  دـنا .  هدومن  يروآ  عمج  بهاذـم  ناـیدا و  خـیرات 
نودب دوب  هدـش  يروآ  عمج  لاس  هد  تدـم  هب  فلتخم  عطاقم  رد  اه  تشاددای  نوچ  یفرط  زا  و  مدـش ،  یباتک  نینچ  پاچ  هب  دـنم  هقالع 

هب تهج  نیا  زا  دوب ،  باتک  نارادتـسود  يارب  حـقنم  صقن و  بیع و  یب  یباتک  هئارا  اـم  فدـه  نوچ  و  دوب ،  لـماک  مظن  يدـنب و  هتـسد 
تدـم رد  هک  دـنتفریذپ  زین  ناشیا  متـشاذگ و  ناـیم  رد  ار  بلطم  نیا  تشاد  هقباـس  فیلءاـت  يراتـساریو و  راـک  رد  هک  ناتـسود  زا  یکی 

ؤم رشان و  هلیـسونیدب  دنداد .  ماجنا  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هب  هللادمحب  دنریگب و  هدهع  هب  ار  بلاطم  ندرک  بترم  شیاریو و  راک  لاسکی 
املـسم هدـمآ  لمع  هب  باتک  نیا  پاچ  راک  رد  هک  یـشالت  همه  اب  یلو  دـنناد .  یم  ناشیا  شالت  تامحز و  نویدـم  ار  دوخ  ود ،  ره  فل 

لضف و بابرا  باتک و  نارادتـسود  زا  تهج  نیا  زا  میرادـن .  ار  صقن  نودـب  راک  ياعدا  مه  ام  و  دوب .  دـهاوخن  داریا  صقن و  زا  یلاـخ 
 . میتسه یحالصا  تارظن  هئارا  راتساوخ  هناعضاخ  شناد 

خیرات رب :  يدمآ  رد 

نادرگ ناویک و  دنوادخ  يامنهر  هد  يزور  دنوادخ  ياج  دنوادخ  مان و  دنوادخ  درذگن  رب  هشیدنا  رترب  نیزک  درخ  ناج و  دـنوادخ  مانب 
ود ناجنرم  ینیبن  ار  هدننیرفآ  ناگدننیب  هب  تسرکیپ  هدـش  رب  هدـنراگن  تسا  رترب  نامگ  ناشن و  مانز و  رهم  دـیهان و  هام و  هدـنزورف  رهپس 
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رگ درخ  درخ  ناج و  هار  ودب  دباین  درذگب  نارهوگ  نیز  هچ  ره  نخـس  هاگیاج  زا  مان و  زا  رترب  وا  هک  هار  هشیدنا  زین  ودب  دـیاین  ار  هدـننیب 
ار ناج  ار و  درخ  تسب  تدیابب  ار  یگدنب  نایم  تسه  وچ  ار  وا  سک  دـنادن  ندوتـس  یمه  دـنیب  هک  دـنیزگ  ارنامه  یمه  دـنیزگرب  نخس 
هک دـیاب  شیتسه  هب  ناوت  یک  ار  هدـننیرفآ  هدوتـس  نابز  ناج و  يار و  تلآ  نیدـب  يوا  دـجنگ  یک  هتخـس  هشیدـنا  رد  يوا  دجنـس  یمه 
لد شناد  دوب ز  اناد  هک  ره  دوب  اناوت  هاگن  ندرک  شنامرفب  یفرژب  هار  هدنیوج  دشاب و  هدنتسرپ  يوش  وسکی  راک  یب  راتفگز  يوش  وتـسخ 

(1  ) تسین هار  ار  هشیدنا  رم  یتسه  تسین ز  هاگ  نخس  رترب  هدرپ  نیا  زا  دوب  انرب  ریپ 

خیرات

فیرعت

يزیچ ره  زاـغآ  هک  تفگ  ناوت  یم  ( 2  . (() دوش یم  عورـش  لاس  زاغآ  زا  هک  تسا  ینیعم  تدم  خـیرات   : )) دـیوگ یم  ینوریب  ناحیروبا 
هب نآ  عوقو  نامز  ثداوح و  نیا  مامت  یتلم و . . .  تما و  تکاله  ماگنه  ای  یحلـصم  مایق  هظحل  ای  يربمایپ  تثعب  ءادـبم  ـالثم  تسا ؛  نآ 

رارق خیرات  هریاد  رد  راچان  هب  دوخ  يویند  ینید و  تالاح  همه  رد  يرـشب  عماوج  هیلک  هک  تسا  یهیدب  دوش .  یم  هتخانـش  خـیرات  هلیـسو 
 . دزاـس یم  ار  خـیرات  هک  تسا  ناـسنا  نیا  سپ   ، )) دـنا هتخادرپ  هتخاـس و  ار  نآ  هک  تسا  یمدرم  هب  قلعتم  یتلم  ره  خـیرات  دـنریگ .  یم 

((( 3)

تغل

تسا تقو  یئاسانش  خیرات  هدنیآ .  لاح ،  هتشذگ ،  نامز  تقو ؛  نییعت  ینعی  حالطصا  رد  تسا و  یـسانش  تقو  يانعم  هب  تغل  رد  خیرات 
ثحب نآ  هب  طوبرم  تاعوضوم  تالاح و  و  نامز )   ) تقو نییعت  زا  هک  تسا  یملع  خیرات  جیار .  عیاش و  يرما  ثودـح  زاغآ  هب  دانـسا  اب 

ناناملسم تاسلج  دراو  یناریا  نازمره  داهنشیپ  هب  هک  تسا  یـسراف  زور ) هام ،   ) برعم خیرات  ظفل   : )) دیوگ یم  یجیفاک ))   . )) دنک یم 
حاتفم  )) فل ؤم  ( 4  . (() یناطلـس خیرات  یـسراف ،  خیرات  یمور ،  خیرات  يرجه ،  خیرات  زا :  تسا  ترابع  روهـشم  خـیراوت  تسا .  هدـش 

موسر و بادآ و  هک  تسا  يرـشب  فیاوط  لاوحا  فرعم  خـیرات  ملع   : )) دـیوگ یم  ةداعـسلا ))  حاـتفم   )) فل ؤـم  دـیوگ  یم  هداعـسلا )) 
تربع و نتفرگ  خیرات  ملع  هدیاف  تسا .  ناگتشذگ  تالاح  زا  یهاگآ  یئانشآ و  خیرات  ملع  فده  دریگ . . .  یم  رب  رد  ار  یمدآ  باسنا 
باـتکلا و تخرا  دوـش :  یم  هتفگ  تقو .  ینعی  تـغل  رد  خـیرات   : )) دـیوگ یم  يواخـس ))  ( )) 5  . (( ) تسا ناینیـشیپ  تشونرـس  زا  دنپ 

تسا نآ  دننام  زین  خیروت  تقو و  فیرعت  يانعم  هب  خیرات   : )) دیوگ یم  يرهوج ))  ( )) 6  . (() مدرک نایب  ار  باتک  تاقوا  نامز و  هتخرو 
 : دنیوگ یم  سیق  هلیبق  و  اخیروت ،  باتکلا  تخرو  دنیوگ :  یم  میمت  ونب  هلیبق   : )) دیوگ یم  یعمصا  ( 7  . (() هتخرو تخرو و  دنیوگ :  . 

هکلب تسین ،  صلاـخ  یبرع  تغل  نیا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا .  خـیرات ))   )) هژراو یبرع  تلاـصا  هناـشن  نیا  و  ( 8  . (() اـخیرات هتخرو 
یقیلاوج روصنم  وبا  تسا .  موی ))   )) يانعم هب  زور  و  رمق ))  )) ینعم هب  هام ))   )) هک تسا  یـسراف  زور ))  )) و هام ))   )) زا ذوخءام  برعم و 

هدرک سابتقا  باتک  لها  زا  ار  هملک  نیا  نیملـسم  تسین .  صلاخ  یبرع  دننک ،  یم  لامعتـسا  مدرم  زورما  هک  خـیرات  هملک   : )) دـیوگ یم 
يواخس ( )) 9  . (() تسا موسرم  لوادتم و  نونکات  هدش و  هتـشون  رمع  تفالخ  نامز  رد  يرجه  لاس  ساسارب  ناناملـسم  خیرات  اریز  دـنا ، 

رد نایمدآ  رب  هضراع  تالاح  تایئزج  یـسررب  خـیرات  لئاسم  و  تسا ،  ناـمز ))   )) و ناـسنا ))   ، )) خـیرات ملع  عوضوم   : )) دـیوگ یم  (( 
هاگره هک  تسا  یتنیز  تسا و  يوبن  ثیدـح  ملع  نونف  زا  ینف  خـیرات  ملع   : )) دـیازفا یم  و  تسا )) .  لاوحا  عاضوا و  هریاد  رد  مناـمز و 

زا هلـصاح  دوس  تسا و  میظع  نید ،  رد  شناد  نیا  تیعقوم  دنک و  یم  انیب  نشور و  ار  هدید  دـنیامیپب ،  نآ  رد  ار  مکحم  راوتـسا و  شور 
خیرات ملع  دئاوف  زا   : )) دیوگ یم  یطویس  ( 10  . . . (() تسا زاین  یب  میهفت  نایب و  زا  شترهش  ببـس  هب  دناسر و  یم  کمک  عرـش  هب  نآ 
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ملع اب  تسا ،  نانآ  ةاور  اهنآ و  دلوت  ناگرزب و  تشذگرد  هژیو و  تاقوا  نانآ و  ددع  شرامش  اهنآ و  ندیزگ  نطوت  اهلـسن و  اب  یئانـشآ 
دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : )) دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  دوش .  یم  هتخانش  نایوگتـسار  یئوگ  تسار  نایوگغورد و  غورد  خیرات 

نیدلا ریهظ  ( )) 11 ( . ) نآرق 2/282  ) دـیهد رارق  نایم  رد  هتـشون  دنـش و  مولعم  نامز  يارب  دـینک ،  یم  هلماعم  هیـسن  ضرق و  هب  هاـگره  ، 
رابتعا رظن  هب  تریصب  لها  نوچ  هک  ناهج  نیا  ناگتـشذگ  تالاح  رب  لمتـشم  تسا  یملع  خیرات  ملع  هک  نادب   : )) دیوگ یم  یـشعرم )) 

هک دـننادب  بابلالا ))  یلوا  ای  اوربتعاف   )) هک یلقع  لـیالد  هب  دـننک ،  هاـگن  ( 2 رـشح ،  نآرق ،  (( ) راصبالا یلوا  ای  اوربتعاـف   )) قادـصم رب 
 ، دشابن یناسفن  ياوه  عبط و  دمآ  شوخ  یناوخ و  هصق  درجم  نآ ،  زا  ضرغ  دوب و  دهاوخ  لاونم  نامه  رب  راک  لآم  ار  لاح  مدرم  لاوحا 
 ، يدوبن نیراد  هدیاف  نآ  زا  دوصقم  رگا  هک  دیآ  لصاح  ایند  نید و  هدیاف  نآ  نتـشاد  زا  هک  دـشاب  نآ  رب  یلـصا  دوصقم  یلک و  ضرغ  و 

ایندلا و رسخ  هک  ار  هقسف  هرجف و  هرفک و  لاوحا  يدرکن و  دناایند ،  نید و  ناهاشداپ  هک  ءایلوا  ءایبنا و  رکذ  دیجم  مالک  رد  یلاعت  يادخ 
سک ره  هک  تسا  یـشور  ار  خیرات  نف  هک  نادـب   : )) دـیوگ یم  نودـلخ ))  نبا  ( )) 12  . . . (() يدومرفن دای  ءاصقتـسا  هب  مه  دـنا  هرخآلا 

ناربمایپ و ياهتریس  اهتلم و  اهیوخ  اهتشذگرس و  هب  ار  ام  نف  نیا  هچ  تسا ،  فیرش  یفده  ناوارف و  ياهروس  ار  نآ  و  دباین ،  تسد  نادب 
ناهج عامتجا  ینعی  یناسنا  عامتجا  زا  ندادربخ  خیرات  تقیقح  هک  تسناد  دیاب  دنک .  یم  هاگآ  هتشذگ  ناهاشداپ  ياهتـسایس  اه و  تلود 

رـشب و ياه  یئاشگناهج  عاونا  اه و  تیبصع  یتسیزمه ،  شحوت و  نوچ  دوش ،  یم  ضراـع  عاـمتجا  نیا  تعیبط  رب  هک  تسا  یتاـیفیک  و 
هچنآ نآ و  تاجرد  بتارم و  تلود و  تنطلـس و  لیکـشت  دننام :  دوش  یم  داجیا  عامتجا  نیا  زا  هچنآ  رگید و  هورگ  رب  یهورگ  یگریچ 

رد هک  یلاوحا  تاداع و  رگید  اهرنه و  اـه و  شناد  شاـعم و  اـه و  هشیپ  نوچ  دروآ  یم  تسد  هب  شیوخ  راـک  شـشوک و  وترپ  رد  رـشب 
راوطا نتسناد  خیرات و  ملع  هک  تسا  یهیدب   : )) دیوگ یم  بدالا ))  هناحیر   )) فل ؤم  ( 13  . (() دهد یم  يور  عامتجا  نیا  تعیبط  هجیتن 
تایآ زا  هدـمع  تمـسق  هدوب و  هیلقن  هیلقع و  تامهم  زا  ناشیا ،  زا  شناد  لضف و  لها  املع و  تاـقبط  هژیوب  ناینیـشیپ ،  یگدـنز  راودا  و 

ناینیـشیپ و راثآ  يایحا  هک  سب  نیمه  رـصاق و  نآ  ياـیازم  ياـصحا  زا  مقر  ملق و  هدـش و  هداد  صیـصخت  عوضوم  نیمه  هب  نآرق  هفیرش 
رد هک  تفگ  ناوت  و  تسا ،  ناشیا  تربع  هبرجت و  هلیـسو  نیرتهب  ناشدوخ و  ياـیحا  هباـثم  هب  فلخ و  ناگدـنیآ و  تاـیح  نیمءاـت  فلس 
 : تسا هدمآ  نونظلا ))  فشک   )) رد ( 14  . . . (() تسا ندوزفا  دوخ  رمع  رب  رمع  نیدنچ  ندرک و  ماوت  دوخ  رمع  اب  ار  ناشیا  رمع  تقیقح 

برعم نآ  تسا و  خروم ))   )) ردصم اریز  تسا ،  یبرع  ریغ  هشیر  ظاحل  زا  هک  دنا  هتفگ  تسا .  تقو ))   )) يانعم هب  تغل  رد  خـیرات ))  ))
تاداع موسر و  بادآ و  اهرهش و  فیاوط و  لاوحا  تخانش  يانعم  هب  خیرات ))   ، )) ناخروم حالطصا  رد  ماما  تسا .  زور ))  )) و هام ))  ))

هتـشذگ و مدرم  لاوحا  اهانب و  اهدادیور و  حرـش  زا  تسا  ترابع  خیرات ))  عوضوم   )) و تسا .  نانآ  تایفو  باسنا و  لاحجر و  لامعا  و 
تسا هتشذگ  ماوقا  لاوحا  رب  یهاگآ  خیرات  زا  ضرغ  یلک  روطب  و  ارعش و . . .  نیطالس ،  املع ،  امکح ،  ناربمایپ ،  دننام  گرزب ؛  لاجر 

هک یمهم  تارضم  زا  ات  تسا ،  راگزور  ياهینوگرگد  رب  فوقو  هار  زا  هبرجت  هکلم  لوصح  تالاح و  نیا  زا  تربع  خیرات ))  هدیاف   )) و . 
 . . . . تسا هراـبود ))  رمع   )) دـنا هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  ملع  نیا  و  دوش .  هدافتـسا  اـهنآ  عفاـنم  زا  هدرک و  زارتحا  دوش ،  یم  داـی  اـهنآ  زا 

 (( ، خیرات  . . . )) تسین اه  هتشذگ  رب  عالطا  خیرات ، ))   : )) . . . )) دیوگ یم  رصاعم  سانش  هعماج  خروم و  یتعیرـش ،  یلع  رتکد  ( 15 (()
لقتسم و ياه  هعماج  لقتسم و  ياهندمت  لقتـسم ،  ياهگنهرف  هعلاطم  خیرات ، ))  (( ؛  تسین هداد  يور  نیا  زا  شیپ  هک  یثداوح  هعومجم 

نیا فلتخم  نوگانوگ و  تالوحت  تارییغت و  رب  عالطا  یتح  خـیرات ))   ، )) تسین صاخ  رمع  کی  رد  نیعم  صخـشم و  ياـهداژن  ماوقا و 
خروم مان  هب  يدنمرنه  ای  رعاش  هدنسیون ،  هک  يرنه  ای  رغـش  تایبدا ،  خیرات  خیرات ، ))  (( ؛  تسین فلتخم  راودا  نامز و  لوط  رد  اهتیعقاو 
یـصاخ يانعم  تهج و  لکـش و  نادب  شیوخ  نامرآ  هدیقع و  قوذ ،  قبط  دوخ ،  دـنک و  یم  قلخ  هتـشذگ  رد  دوجوم  رـصانع  باختن  اب 

رد هدنیآ  يوس  هب  هک  تسا  یتکرح  خیرات ))   ، )) تسا هدروآ  دیدپ  ار  لاح  نامز  هک  تسا  يا  هتـشذگ  خیرات ))  (( ؛  تسین دـشخب ،  یم 
(16  . (() تسا ناسنا  عون  رمع  خیرات ))   . . . )) تسا نایرج 

خیرات فیلءات  زاغآ 
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لاح نیع  رد  اما  درک .  میدقت  نایناهج  هب  داهن و  مان  دایلیا ))  )) تسارآ و مظن ))   )) هب ار  خـیرات ))   )) هک تسا  یخروم  نیتسخن  رموه )) ))
مالسا خیرات  رد  هک  یسک  نیتسخن  ( 17  . ) تسا رـشب )) خیرات   )) سیون رثن ))  )) خروم نیتسخن  هتفرگ و  مان  خیرات ))   )) ردپ تدوره ))  ))

 (( بئاس نب  دـمحم  نب  ماشه   )) فیلءات مالـسا  رد  عماج  خـیرات  نیتسخن  اما  تسا ،  هدوب  م 140 ه )  (( ) نامثع نب  نابا   ، )) هتـشون یباتک 
یطساو يدزا  هللادبع  نب  دمحم  لیعامساوبا  تفرگ ؛  جوا  خیرات  شراگن  232 132 ه )  ) نایسابع تفالخ  تسخن  هرود  رد  ( )) 18  . ) تسا

حوتف  (( ، )) يزاغملا  : )) ياـهباتک م 207 ه )  ) يدـقاو رمع  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  تشون .  ار  ماشلا  حوتف  باـتک  يرجه )  مود  نرق  همین  )
تاقبطلا  )) باتک م 230 ه )  ) يدقاو بتاک  يرهز  دعـس  نب  دمحم  هللادبع  وبا  تشون  ار  و . . .  رـصم )) حتف   (( ، )) مجعلا حتف   (( ، )) ماشلا

نب یلع  نسحلاوبا  و  م 207 ه )  ) یئاط يدـع  نب  مثیه  و  م 204 ه )  ) یبلک بئاس  نب  دـمحم  نب  ماشه  نیرذـنملاوبا  تشون .  ار  يربکلا )) 
و ه )  232 334  ) نایـسابع تفـالخ  مود  هرود  رد  دـندرک .  فیلءاـت  باـسنالا  ملع  خـیرات و  رد  یبـتک  م 225 ه )  ) ینئادم يرـصب  دمحم 

خیرات تاحوتف و  زا  مالـسا  خـیرات  نوگانوگ  ياـه  هتـشر  رد  تفاـی و  ناوارف  قنور  همجرت  فیلءاـت و  راـک  دادـغب ،  رد  هیوب  لآ  رارقتـسا 
رب دوخ  زا  اهبنارگ  يراثآ  دندرک و  لابند  ار  فیلءات  قیقحت و  راک  ینادنمـشناد  نآ ،  زج  یـصوصخ و  یمومع و  خـیرات  برعلا و  هریزج 

(19 (( . ) دنتشاذگ ياج 

خیرات تامیسقت 

هب و  476 ه )  ) یبرغ مور  يروتارپما  ضارقنا  هب  میدق  خیرات  دنک .  یم  ثحب  میدق  رایـسب  هنمزا  زا  يراودا  هرابرد  هک  میدق ؛  خیرات  فلا : 
یم دیدج  میدق و  خیرات  نیبراودا  لماش  یطسو ؛  نورق  خیرات  ب :  دبای .  یم  همتاخ  395 م )   (( ) سویسودوئت  )) گرم هب  یخرب  هدیقع 

 . تسا دوجوم  هرود  نآ  راثآ  دهاوش و  زونه  هک  دنک  یم  ثحب  يراودا  زا  ای  رصاعم  نارود  ثداوح  لماش  رصاعم ،  خیرات  ج :  دوش . 

خیرات میوقت 

راگدای لاـس  ره  نیدرورف  لوا  رد  زورون  تیبثت  داد .  رارق  ار 471 ه  نآ  ءادبم  هک  یقوجلـس  هاش  کلم  هب  بوسنم  یلالج ؛  خـیرات  فلا : 
لوغم ناخ  نازاغ  هب  بوسنم  ینازاغ )  لاس  ای   ) ینازاغ خـیرات  ب :  تفای .  ترهـش  یناطلـس  زورون  هب  لـیلد ،  نیمه  هب  تسا .  نارود  نآ 

ای  632  ) تسا یناساس  هاش  نیرخآ  موس  درگدزی  سولج  نآ  ءادـبم  هک  نایناریا )  خـیرات  اـی   ) يدرگدزی خـیرات  ج :  نآ 701 ه ق .  ءادبم 
(20  ( . ) 661 م

؟  خیرات ءادبم 

یمالسا نادنمشناد  رظن 

ات دوب . . .  خـیرات  ءادـبم  نایرج  نیا  دـندش ،  هدـنکارپ  نیمز  رد  شنادـنزرف  درک و  طوبه  تشهب  زا  مدآ  نوچ   )) دـیوگ یم  همـشیخ  نبا 
شتآ ات  حون  نافوط  زا  سپ  و  دنداد . . .  رارق  حون  تثعب  ار  خـیرات  ءادـبم  مدرم  سپ  درک ،  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  حون  دـنوادخ  هک  هاگنآ 

ات فسوی  تثعب  زا  فسوی و  تثعب  اـت  میهاربا  شتآ  زا  ار  خـیرات  ءادـبم  قاحـسا  نادـنزرف  و  دوب . . .  حون  ناـفوط  خـیرات  ءادـبم  میهاربا ، 
خیرات ءادبم  لیعامسا ،  نادنزرف  اما  و  دنتفرگ .  داب ،  وا  رب  ادخ  دورد  هک  مرکا  لوسر  نامرورس  تثعب  ات  یـسوم  تثعب  زا  یـسوم و  تثعب 
نوریب هماهت  زا  هک  موق  نآ  زا  یـسک  ره  سپ ،  نآ  زا  دنتفرگ .  دندش ،  هدنکارپ  هک  هاگنآ  ات  هبعک  يانب  ات  میهاربا  ندـنکفا  شتآ  هب  زا  ار 

زا و  دوب .  یئول  گرم  خیرات  ءادبم  لیف ،  باحـصا  هثداح  ات  یئول  گرم  زا  درمب .  یئول  هک  ات  دنتفرگ  یم  خیرات  ءادبم  ار  نآ  تفر ،  یم 
ص  ) مرکا لوسر  ترجه  ار  خیرات  ءادبم  هکنآ  ات  دوب .  لیفلا  ماع  خیرات  ءادبم  ص ، )   ) مالـسا ربمایپ  ترجه  زا  لبق  ات  دـعب  هب  لیف  هثداح 
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(21  . (() دنتفرگ هنیدم  هب  هکم  زا  ( 

نآ ءادبم  مالسا و  خیرات 

نب بوقعی   . (( )) دندومرف خیرات  نتـشون  هب  رما  لوالا )  عیبر   ) هنیدـم هب  دورو  زور  رد  ص )   ) مرکا لوسر   : )) دـیوگ یم  رکاسع )) نبا  ))
دنک یم  دیئات  ار  لوق  نیا  رکاسع )) نبا   (( . )) تسا هنیدم  هب  ص )   ) ربمایپ دورو  زور  زا  مالسا  رد  خیرات  شراگن   : )) دیوگ یم  نایفس )) 

 : دـیوگ یم  يدنـس  هئارا  اب  یطویـس ))   . )) تسا هداد  ار  خـیرات  شراگن  روتـسد  باطخ ))  نب  رمع   )) هک تسا  روهـشم  هک  دـیازفا  یم  و 
هک دنداد  روتسد  ع )   (( ) یلع  )) هب دنتشون و  يرجه  خیرات  ساسا  رب  دنتشون ،  يا  همان  نارجن  ياراصن  هب  ص )  (( ) ربمایپ  )) هک یماگنه  ))

باطخ نب  رمع   )) هک دهد  یم  ناشن  نیا  و  دنتشون )) .  هداد و  رارق  خیرات  ءادبم  ار  يرجه  مجنپ  لاس  مه  ناشیا  دنـسیونب و  ار  همان  خیرات 
راک نیا  يارب  مسیونب ؟  ینامز  هچ  زا  ار  خیرات  دیـسرپ  رمع   : )) دیوگ یم  يراخب ))   . )) تسا هتـشادن  یتلاخد  خـیرات  ءادـبم  نییعت  رد  (( 
نبا  )) هـطبار نـیمه  رد  سیوـنب )) .  ص )   ) ربماـیپ ترجه  زور  زا  ار  خـیرات  تـفگ :  وا  هـب  مالــسلا  هـیلع  یلع  دروآ .  درگ  ار  نیرجاـهم 

اب هراب  نیا  رد  رمع  راذگب .  خیرات  سپ  درادن ،  خیرات  وت  ياه  همان  هک  تشون  يا  همان  رمع  هب  يرعشلا  یسوم  وبا   : )) دسیون یم  رکاسع ))
هن تفگ :  رمع  ص . )   ) ادخ لوسر  تافو  ساسا  رب  دنتفگ :  یخرب  و  ص )   ) ربمایپ تثعب  ساسا  رب  دنتفگ :  یضعب  درک .  تروشم  يدارفا 

دوب نابعش  هام  نآ  خیرات  هک  دنداد  رمع  تسد  هب  يدادرارق   : )) دیوگ یم  يراخب  مسیون . )) . . .  یم  ار  خیرات  ناشیا  ترجه  ساسا  رب  ، 
يزیچ تفگ :  ربمایپ  باحصا  هب  رمع  سپس  تسا ؟  هدماین  رونه  هکنآ  ای  هتـشذگ و  هکنآ  ای  مینآ  رد  هکنیا  نابعـش ،  مادک  تفگ :  رمع  . 

مور خیرات  تفگ :  رمع  دیـسیونب .  مور  خـیرات  ساسا  رب  دـنتفگ :  نارای  زا  یـضعب  دـننادب .  ار  خـیرات  نآ  اب  هک  دـیهد  رارق  مدرم  يارب  ار 
نایسراپ تفگ :  رمع  دشاب .  نایسراپ  خیرات  ساسا  رب  دنتفگ :  یخرب  تسا .  هدش  زاغآ  نینرقلاوذ  رصع  زا  خیرات  نآ  اریز  تسا ،  ینالوط 

رب ار  خیرات  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  یگمه  رظن  هاگنآ  دننکفا .  یم  ورف  ار  نیشیپ  خیرات  دسر ،  یم  تنطلس  هب  هک  نانآ  زا  یهاشداپ  ره  زین 
دـش نییعت  مالـسا  خیرات  ءادبم  مرکا ،  لوسر  ترجه  ساسا  رب  اذل  دنـسیونب .  تشذـگ ،  یم  نامز  نآ  زا  لاس  هد  هک  ترجه ))   )) ساسا

رب هک  تسا  خـیرات  ناینب  تسا ،  مهم  هچنآ  نایم  نیا  رد  میرذـگب ،  هک  لـیواقا  نیا  زا  ( . . . 22  . (() تسا راوتـسا  یقاب و  نامز  نیا  ات  هک 
یقیقح لک  کی  هباثم  هب  خیرات  هک  دـیامن  یم  نینچ  و  تسا .  خـیرات  یئاغ  تلع  ناسنا  هک  ینعی  هدـش ؛  هداهن  انب  ناسنا  راوتـسا  ياهماگ 

دنراد یتدیقع  يرکف  یهاگتساخ  ثداوح  زا  یـشخب  هک  ارچ  دنتـسه ،  نآ  یلعاف  تلع  يرـشب  ءارآ  دیاقع و  بهاذم و  نایدا و  هک  تسا 
شراک یلقن  خیرات  یلقن .  هن  تسا و  یلیلحت  راک  کی  مزلتسم  مهم  نیا  تخانش و  ار  نآ  ردصم  دیاب  ثداوح  نآ  تخانـش  يارب  اعبط  هک 

میظع سب  یتلاسر  هتبلا  هک  تسا  یلیلحت  نایب  تسا ،  زاس  تشونرـس  هچنآ  يزردـنا !  نداد  يدـنپ و  نتفرگ  اـنایحا  تسا و  یلاـقن  ناـمه 
 . دبلط یم  ار  یفرژ  یئانیب  تریصب و  هدرتسگ و  شناد  تسا و 

یسانش باتک 

نـسح همجرت  تسیچ ؟  خـیرات  راک /  تلاه  دراودا  یـسراف :  هب  یلـصا  عبانم  ك  نآ ر .  ثحاـبم  خـیرات و  قیقد  تفاـیرد  يارب  هدـنناوخ 
 . لوا پاـچ  یمزراوخ .  نارهت .  مارآ .  دـمحا  همجرت  يرگیخیراـت  رقف  رپوپ / لراـک   . 1356 مود .  پاـچ  یمزراوخ .  نارهت .  داـشماک . 
 . خیرات ياهـسرد  تنارود /  لی  يراو  لیو   . 1356 رهمایرآ .  هاگـشناد  نارهت .  تیانع .  دـیمح  همجرت  خـیرات .  رد  لقع  لگه /   . 1350

رتکد  . 1359 نارهت .  11 و 12 .  آ .  م .  ندمت .  خـیرات  یتعیرـش /  یلع  رتکد   . 1350 یبیج .  ياهباتک  نارهت .  یئاحطب .  دـمحا  همجرت 
 . 1364 نارهت .   . 30 آ .  م .  یسانش .  مالـسا  یتعیرـش /  رتکد   . 1362 مود .  پاـچ  ریبـک .  ریما  نارهت .  وزارت .  رد  خـیرات  بوک /  نیرز 

 . 1361 نارهت .  آ 20 .  م .  ناسنا .  یتعیرش /  رتکد 
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اههاگدید فیراعت ،  بهذم ؛  نید و 

يرشب عماوج  رد  بهذم  نید و  شیادیپ 

ناسنا يرادنید  زا  تیاکح  همه  رـشب ،  تایح  نارود  نیرت  نهک  زا  هدمآ  تسد  هب  راثآ  و  نآرق )  دیدج و  قیتع و  دهع   ) یبهذـم تایاور 
لاکـشا تسا ؛  هدوبن  هدـیقع  یب  نید و  یب  يا  هظحل  شنیرفآ  هاگپ  زا  رـشب  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناـسنا  یخیراـت  یـسانشناور  دـننک .  یم 

 ، مینک میـسقت  یلک  هلحرم  ای  هرود  ود  هب  ار  ناسنا  لماکت  خیرات  ام  رگا  نیاربانب  دنک .  یم  تباث  ار  نیمه  خـیرات  راودا  هیلک  رد  شتـسرپ 
 . تسا هدوب  هدـیقع  بحاص  نیدـتم و  دـتقعم ،  رـشب  تسا .  یناسنا  تایح  يودـب  هلحرم  هک  يوضع  لـماکت  هرود  رد  هک :  میباـی  یم  رد 

تسا يا  هرود  نآ  هلحرم ،  نیمه  و  دوش .  یم  زاغآ  ناسنا  یلقع  ای  يزغم  لماکت  هک  تسا  يا  هلحرم  زا  ناسنا  يرادنید  رصع  شـشخرد 
رد ناسنا  تمدق  هک  تفایرد  ناوت  یم  نآرق ،  رد  شنیرفآ  ناتساد  هب  یهاگن  اب  دنراد .  ناربمایپ  روضح  زا  نخس  یبهذم  ياهـشرازگ  هک 

ار نیمه  زین  هعیش  یبهذم  تایاور  تفایرد .  دنوادخ  ناگتشرف و  خساپ  شسرپ و  زا  ناوت  یم  ار  تیعقاو  نیا  تسا .  ینالوط  رایـسب  نیمز 
هتـسیز نیمز  رد  مه  يرگید  مدآ  مدآ ،  نامردپ  زا  لبق  ایآ  هک :  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هک  اجنآ  دـناسر .  یم 

ياه مدآ  دادعت  تسناوت  دـهاوخن  دزادرپب ،  مدآ  نامردـپ  زا  لبق  ياه  مدآ  شرامـش  هب  مه  تمایق  ات  نونکا  زا  ناسنا  رگا  دومرف :  تسا ، 
یم نایب  ار  ناسنا  دیاقع  شتـسرپ و  هنیـشیپ  هجیتن ،  رد  دناسر و  یم  ار  نیمز  رد  ناسنا  روضح  تمدق  نیا ،  و  دـنک .  اصحا  ار  مدآ  زا  لبق 

تـسادیپ و  تسا . . .  ناسنا  یئادتبا  گنهرف  رـصنع  نیرت  هدیچیپ  نید   : )) دیوگ یم  ساکول ))  يرنه   : )) هک تسا  ور  نیمه  زا  و  دـنک . 
 ، نیمز هدـنراد  هاگن  هک  یگدولآ  زار  يورین  هب  شناگدـنامزاب  دـننام  هیلوا  ناسنا  دـنا و  هتـشاد  ینید  داقتعا  يا  هنوگ  هیلوا  مدرم  همه  هک 

هتـشاد و رواب  یعیبط  ارف  ياهورین  هب  امومع  یئادـتبا  ياهناسنا  درک .  یم  یگتـسباو  ساسحا  اـقیمع  تسا ،  وا  یگدـنز  رـسارس  نامـسآ و 
دوخ فارطا  تادوجوم  اب  نیتسخن  ناسنا  تسا .  هتفرگ  هشمچرس  یعیبط  ءاروام  ياهشیارگ  هنوگنیا  زا  نانآ  یگنهرف  ياهتداع  زا  يرایسب 
اهنیا هک  ممهفب  متسناوتیمن  مدرک و  یم  هاگن  مفارطا  ناروناج  اه و  هناخدور  نامسآ ،  نیمز ،  هب  مدوب ،  هلاس  هد  نم  درک :  یم  اوجن  نینچ 

اهلگ يرادنپ  مدرک .  یم  لاوس  اه  هتوب  اهتخرد و  زا  هک  مدوب  عوضوم  نیامهف  نارگن  يردـق  هب  تسا .  هتخاس  رت  گرزب  يورین  مادـک  ار 
هب یـضعب  هک  مدرک  یم  هاگنـشوپ  هزخ  ياهگنـس  هب  هدیرفآ ؟  یـسک  هچ  ار  امـش  مسرپب :  اهنآ  زا  متـساوخ  یم  دـندوبهدش .  هریخ  نم  هب 

مباوخ هب  کچوک  ياهگنـس  نیمه  زا  یکی  مدید .  باوخ  يدنچ  زا  سپ  دنهدب .  ارم  باوج  دنتـسناوت  یمن  اهنیا  اما  دندوب .  ناسنا  لکش 
(23  (() تسا اتکی  يادخ  هاگنات  ناکاو  زیچ  همهراگدیرفآ  تفگ :  دمآ و 

اهنآ يدنب  هقبط  هب  يا  هراشا  بهذم و  نید و  ینعم 

یمارآ تغل  رد   1 دنا :  هدـید  موق  هس  راثآ  رد  ار  نید  ظفل  ناققحم  تسا .  یماس  یئایرآ و  كرتشم  ظفل  نید ))   )) هژاو موهفم ؛  ینعم و 
تداع مسر و   )) يانعم هب  برع  تغل  رد   2 تسا .  هدش  هتفرگ  راک  هب  اضق )) مکح و   )) يانعم هب  نیرهنلا )  نیب  لامـش  نکاس  ماوقا  تغل  )
تسا یتعیرش  نید  فرع ،  حالطصا  رد  و  تسا .  هدمآ  بهذم ))  تعیرش و   )) يانعم هب  نید  اتـسوا ))  )) رد  3 تسا .  هدمآ  تعیرش ))  و 
یماس ياـهنابز  رد  هک  یبرع  تسا  يا  هملک  نید ))  ( )) 24  . ) تسا هدش  هدروآ  توبن  نایعدم  ای  یهلا  ناگداتـسرف  زا  یکی  هلیـسو  هب  هک 

ازج و زور  ياـنعم  هب  هک  نیدـلا ))  موـی   : )) دـننام تسا ؛  هدـمآ  مه  ازج )) تواـضق و   )) ياـنعم هب  هتفر و  راـک  هب  زین  یمارآ )  يربـع و  )
هدـش هتفر  راک  هب  مه  تعیرـش ))  نیئآ و   )) يانعم هب  هک  هنوگنآ  هدـمآ  مه  دایقنا )) تعاطا و   )) يانعم هب  برع  تغل  رد  و  تسا .  يرواد 

هنوگنیا ار  نید  مالسا  گنهرف  رد  تسا .  كاپ ))  ریمض  و  نادجو ))   )) يانعم هب  هک  هدمآ  انئو ))  )) تروص هب  اتسوا  رد  نید  ظفل  تسا . 
 (( . نآ تاروتـسد  ناکرا و  هب  لمع  ناهج و  نآ  رد  رفیک  شاداـپ و  هب  داـقتعا  ناـبز و  هب  رارقا  زا  تسا  تراـبع  نید   : )) دـنا هدرک  ینعم 

(25)
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یمالسا حالطصا  رد  نید 

هعماج ییامنهار  يارب  راـگدرورپ  فرط  زا  هک  تسا  یتاروتـسد  ماـکحا و  نید ،   1 تسا :  هدمآ  ینعم  ود  هب  یمالـسا  حالطـصا  رد  نید 
 ( . ص  ) دـمحم تعیرـش  تعیرـش ؛ ))   )) و میهاربا )  ۀـلم   (( ) تلم  )) ینعی نید ،   2 دشاب .  هدـش  یحو  قح  ناربمایپ  نالوسر و  رب  يرـشب 

ریس و یقالخا ؛  تاروتسد   2 داعم .  توبن و  دیحوت و  دننام  تاداقتعا ؛   1 درک :  میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  یهلا  ناربمایپ  تاروتـسد 
تعیرـش  : )) دیوگ یم  تادرفم ))   )) رد بغار ))   . )) ینید تاروتـسد  ماکحا و  قبط  رب  لمع  یلمع ؛  فیلاکت   3 یناـسنا و . . . .  كولس 

يور نیا  زا  دنیوگ ،  نید  ار  تعاطا   : )) دیوگ یم  نایبلا ))  عمجم   )) رد یـسربط ))   . (( )) دنیوگ نید  يرادربنامرف  تعاطا و  رابتعا  هب  ار 
هب و  تسا . ) ازج  زور  بحاـص  ( ) 26  ) نیدـلا موی  کلام  تسا :  هدـمآ  ازج ))  )) يانعم هب  نید  نآرق :  رد  تسا )) .  ازج  يارب  تعاط  هک 

يانعم هب  نینچمه  نیدـلا ،  هل  نیـصلخم  زین :  تعاطینعم  هب  و  ( 27  ) جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  تسا :  هدـمآ  زین  تعیرـش  يانعم 
( ، 29  ) نیرـساخلا نم  هرخـالا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غـتبی  نم  و  ( ، 28) مالـسالا هللادنع  نیدلا  نا  تعیرـش :  شیک و 

 : دنا هدومرف  نید ))   )) يانعم رد  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  ( 31  . . . ) اوهل ابعل و  مهنید  اوذختا  نیذلارذ  و  ( ، 30  . . . ) نیدلا یف  هارکاال 
ره بدا  نید و  دشخبن ،  ناماس  لقع  زج  ار  نید  تسا ،  ندرک  وا  صلاخ  یگدنب  نآ  نایاپ  راگرورپ و  ربارب  رد  ندوب  میلـست  نید  زاغآ  ))

(32  . (() دراد یم  زاب  دنسپان  تشز و  راک  ره  زا  ار  یمدآ  نید  دنا ،  لقع  لوصحم  ود 

نید اب  نآ  قرف  و  بهذم ))   )) ینعم

 ، نید ءاملع  ریباعت  رد  تسا .  شور ))  هقیرط و   )) يانعم هب  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  بهذ ))   )) زا ذوخءاـم  یمیم و  ردـصم  بهذـم ))  ))
بهذـم بهذـم  ربمایپ و  هب  بوسنم  تلم  تسادـخ و  هب  بوسنم  نید  هک :  دـیوگ  یم  یناـجرج ))   . )) تسا نید  صاـخ  هقیرط  بهذـم 

 ، کیلوتاک بهذم  دـننام :  دـنیوگ ،  بهذـم  ار  نید  کی  تاقارتفا  تافالتخا و  ابلاغ  یعفاش .  یکلام و  ای  یلبنح ،  ای  یفنح ،  ای  يرفعج 
 ، ناملکتم حالطـصا  رد  تسا .  شور  هقیرط و  يانعم  هب  بهذم ))   )) هک تسا  هدـمآ  زین  و  ( 33  . ) حیسم نید  رد  سکدوترا  ناتـستورپ ، 

نآرق رهاظ  ریـسفت  ای  یقطنم و  تامدقم  هیجوت  نآ  رد  فالتخا  ءاشنم  هک  يداقتعا  لئاسم  مهف  رد  تسا  یـصاخ  شور  يانعم  هب  بهذـم 
زا ماکحا  طابنتسا  رد  یصاخ  شور  يانعم  هب  یهقف  حالطصا  رد  و  هلزتعم .  بهذم و  هرعاشا ،  بهذم  هیماما ،  هعیش  بهذم  دننام  تسا ؛ 

(34  . . . ) یلبنح و یعفاش ،  یکلام ،  یفنح ،  يرفعج ،  بهذم  دننام  تسا ،  تنس  باتک و  رهاوظ 

نایدا بهاذم و  يدنب  هقبط 

بهاذم  2 دننک .  یم  یگدـنز  راکـش  ناتخرد و  هویم  زا  هک  یماوقا  بهاذـم   1 یـسانش :  داژن  ساسا  رب  خیرات ؛  رد  بهاذـم  يدـنب  هقبط 
ندمتم هک  یللم  ماوقا و  بهاذم   4 دننک .  یم  شاعم  رارما  يراد  هلگ  زا  هک  یماوقا  بهاذم   3 دنزادرپ .  یم  عرز  تشک و  هب  هک  یماوقا 

یلم و نایدا   2 یتسرپ و . . .  متوت  نیئآ  دننام  ینالک ؛  نایدا   1 یـسانش :  هعماج  ساسا  رب  یناهج ؛  نایدا  يدنب  هقبط  دنوش .  یم  هتخانش 
 . . . مالسا و تیحیسم ،  تیدوهی ،  یناهج ؛  عماج  نایدا   3 ناتساب .  نانوی  ییادخ  دنچ  نیئآ  دننام  يا ؛  هلیبق 

ناسانش هعماج  ناگدید  زا  بهذم  نید و 

بهذم  . (( )) تسا ریرقت  لباق  ریغ  هک  يزیچ  نآ  نایب  تسا و  كرد  لباق  هچنآ  كرد  يارب  هک  تسا  یـششوک  بهذـم   : )) رلوم سکام 
کی زا  بهذـم   . (( )) دـناد یم  اهنآ  هب  هتـسباو  ار  دوخ  هدرک و  ادـیپ  داقتعا  اهنآ  هب  یمدآ  هک  یناسنا  قوف  ام  ياوق  اب  ناسنا  طابترا  ینعی 

نکمم و ار  اهنآ  اب  هطبار  يرارقرب  ناکما  فرط ،  رگید  زا  دراد و  یم  مـالعا  تسا ،  هتـسباو  اـهنآ  هب  رـشب  هک  ار  یلعا  ياوق  دوجو  فرط 
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ام ياوق  هب  داقتعا  زا  هک  يرشب  ياهتیلاعف  اهشالت و  ینعی  بهذم   . (( )) دنهد یم  لیکـشت  ار  بهذم  تاطابترا  نیا  درامـش ،  یم  يرورض 
لامعا تاداقتعا و  زا  یکرتشم  ماظن  بهذـم   . (( )) دـنک یم  سح  اهنآ  هب  ار  دوخ  یئاـهن  یگتـسباو  رـشب  هتفرگ و  همـشچرس  هعیبطلادـعب 

هک تسا  یتما  دوجو  نآ  صخاش  تفص  هک  تسا  یعامتجا  يداهن  زا  ترابع  بهذم   . . . (( )) دشاب یم  تامرحم  تاسدقم و  هب  طوبرم 
هب داقتعا  ب :  تاریبعت .  تاروتـسد و  زا  شریذـپ  بترم و  سانم  زا  یـضعب  يارجا  فلا :  دـنراد :  رظن  قافتا  مه  اب  ریز  روما  رد  نآ  دارفا 
اب درف  ندومن  طوبرم  ج :  تسا .  قلطم  شزرا  نآ  ناـبهگن  تما ،  دوـب و  ناوـتن  لداـعم  قـلطم ،  شزرا  نآ  اـب  زیچ  چـیه  هک  قـلطم  شزرا 

يدرف ماظن  زا  تسا  ترابع  بهذم   . . . (( )) دوش یم  هدناوخ  دنوادخ  دـیحوت ))  )) ماقم رد  تردـق  نیا  ناسنا ؛  زا  رترب  يونعم و  یتردـق 
هدش عقاو  لوبق  دروم  هک  تسا  یثوروم  دیاقع  زا  يا  هعومجم  نید  ( )) 35  . (() تسا دنوادخ  ناشفده  هک  لامعا  تاداقتعا و  تاساحا و 
ياه تمکح  یقـالخا و  دـعاوق  زا  يا  هعومجم  هدـنرادرب  رد  هک  تسا  تاداـبع  لاـمعا و  يداـقتعا و  صاـخ  بتکم  نید   . . . (( )) تسا

يرظن هلحرم   1 تسا :  هلحرم  هس  ياراد  نید   . (( )) تسا كرد  لباق  ریغ  هچنآ  كرد  يارب  تسا  یـششوک  نید   . (( )) دشاب یم  یفـسلف 
ياوق دیرجت  ای  هیجوت  هلحرم  یفسلف ،  هلحرم  ب :  دناد .  یم  رترب  يا  هدارا  زا  یشان  ار  اه  هدیدپ  همه  یمدآ  هلحرم  نیا  رد  هک  یتوهال  ای 

دندقتعم ناققحم  یخرب  هطبار  نیمه  رد  ( 36  . (() رگیدکی اب  اه  هدیدپ  هلباقم  هسیاقم و  هلحرم  یـصصخت ،  ای  یملع  هلحرم  ج :  تعیبط . 
 : ب ایرد و . . .  ای  ناشفـشتآ  ندـید  دـننام  تمظع ،  کـی  كرد  فلا :  تسا :  هدوب  يرادـنید ))   )) زا هلحرم  هس  ياراد  هیلوا  ناـسنا  هک 
هب شتایح  راودا  مامت  رد  رشب  نیاربانب ،  ( 37  . ) دوخ ظفح  يارب  تمظع  نآ  زا  نتـساوخ  کمک  ج :  دوب .  هدـید  هک  تمظع  نآ  زا  سرت 
 ، دنا هتشاد  ینید  تادقتعم  نونکات ،  زاغآ  زا  خیرات  گرزب  ناماشآ  نوخ  ناروتاتکید و  یتح  هکنآ ،  تفگـش  تسا .  هدیـشیدنا  یم  نید 

نوخ ناروتاتکید  هشیمه  هک  تسا  هدوب  نینچ  و  رلتیه و . . .  نورن ،  نمـشیآ ،  برغ ،  رد  و  زیگنچ و . . .  ات  هتفرگ  ردنکـسا  زا  قرـش  رد 
يانعم هب  نید ))   )) یلک روطب  دـنا .  هدیـشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  یتلم  لسن  ثرح و  دـنا و  هدـش  یم  رهاظ  ناسیدـق  ساـبل  رد  ماـشآ 
لکـش ات  دوب  یبیغ  زومرم  يورین  کی  هب  رواب  تروص  هب  هک  شلکـش  نیرت  يودـب  زا  تسا ؛  هدـمآ  زین  ناـهج  شنیرفآ  نوناـک  هب  هجوت 

تاـقبط و ياهتـضهن  اهتردـق و  هدـنهد  لیکـشت   (( : )) تنارود لـیو   )) لوـق هـب  هـک  شزورما  یقرتـم  یملع و  یلقع ،  یفـسلف ،  یقطنم ، 
شقن لیب . . . (( : ))   )) رتکد لوق  هب  هک  تسا  هدوب  لماع  نیمه  و  تسا )) .  يرـشب  ياهندمت  هدننک  داجیا  يونعم و  یگنهرف و  ياهداهن 

هب ار  دوخ  هدز  تشحو  نارامیب  زا  يرایسب   : )) دیوگ یم  کشزپناور  کی  ناونع  هب  وا  دراد )) .  اهتشحو  اهـسرت و  ندرب  نیب  زا  رد  یمهم 
تـسود ار  وا  دـنوادخ  هک  دوش  هیجوت  رگا  تسا ،  یگدز  تشحو  يرامیب  هب  التبم  هک  یـسک  اریز  مدرک ،  هجلاعم  بهذـم  نید و  هلیـسو 

(38 (( . ) دنک یم  ادیپ  ورین  شحور  دوش و  یم  هتساک  وا  تشحو  سرت و  زا  هتفر  هتفر  دراد ، 

يدادبتسا ياهماظن  عون  نیرتدب  ینید  دادبتسا 

تردق نابحاص  هلیـسو  هب  رگا  اهبلق  توق  هیام  و  اهتـضهن ))  )) و اهندمت ))  )) یـساسا لماع  نیا  هک  دوب  هاگآ  تسناد و  دـیاب  لاح  نیع  رد 
یم و  دوش ،  یم  یبهذـم  دادبتـسا  قانتخا و  لماع  لهج و  هیام  دریگ ،  رارق  ریوزت  روز و  ورز  تمدـخ  رد  دوش و  هتفرگ  يزاب  هب  یـسایس 

تبکن و یکیرات و  لاس  رازه  ینعی  یطسو  نورق  هک  میـشاب  هتـشاد  دایب  تسا و  يدادبتـسا  ياهماظن  عون  نیرتدب  ینید  دادبتـسا  هک  میناد 
ياج هب  نآ  رد  هک  تسا  یمیژر  یبهذـم  تموکح   : )) اریز تسا ،  اسیلک  یبهذـم  تموکح  تیمکاح  لوصحم  برغ ،  طاطحنا  ترفن و 
اریز تسا ،  دادبتـسا  یکی  یتموکح  نینچ  یعیبط  راثآ  دننک . . .  یم  لاغـشا  ار  یتلود  یـسایس و  تاماقم  یبهذم  لاجر  یـسایس ،  لاجر 

اب تفلاخم  داقتنا و  رظن و  راهظا  قح  مدرم  یتروص  نینچ  رد  و  دنناد ،  یم  نیمز  رد  رماوا  يرجم  ادـخ و  نیـشناج  ار  دوخ  یبهذـم  لاجر 
رابتعا هب  هن  نید ،  ملاع  تسا و  یناحور  هکنیا  راـبتعا  هب  دـناد ،  یم  میعز  دوخ  يدوخ  هب  ار  دوخ  یناـحور  میعز  کـی  دـنرادن .  ار  اـهنآ 

دوخ نوچ  تسا و  يدرف  يروتاتکید  دادبتسا و  ردام  نیا  تسا و  لوئـسم  ریغ  مکاح  کی  نیاربانب  مدرم .  روهمج  بیوصت  رظن و  يءار و 
یمن هار  دوخ  هب  دیدرت  يزواجت  متـس و  هنوگ  چـیه  رد  و  تسا .  طلـسم  همه  سومان  لام و  ناجرب و  دـناد ،  یم  ادـخ  هدـنیامن  هیاس و  ار 
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لباق زین  تاـیح  قح  یتح  رگید  بهاذـم  ناوریپ  يارب  فلاـخم و  يارب  نآ  زا  هتـشذگ  درادـنپ ؛  یم  نآ  رد  ار  ادـخ  ياـضر  هکلب  دـهد و 
یئادـخ لدـع  نانآ  هب  تبـسن  ار  یملظ  هنوگ  ره  درامـش و  یم  قح  نید و  هار  نمـشد  سجن و  هارمگ ،  ادـخ ،  بوضغم  ار  اـهنآ  تسین . 

هدرک میسرت  تقد  هب  ار  نآ  وگوه  روتکیو  دنتشاد و  ناشیشک  یطسو  نورق  رد  هک  تسا  نامه  یبهذم  تموکح  هصالخ  دنک .  یم  یقلت 
(39  . (() تسا

نونکات زاغآ  زا  شتسرپ ؛  هنیشیپ  هب  هاتوک  یهاگن 

برغ زا  هفوشکم  راثآ  تسا .  شیپ  لاس  رازه  تصش  ات  لهچ  هب  طوبرم  هک  دهد  یم  ناشن  ار  خیرات  زا  يا  هرود  یسانش ،  ناتساب  دهاوش 
تسا یسیلگنا  كالوب  ناج  هیرظن  ضقان  نیا  دراد و  نیمزرـس  نیا  رد  ینید  یبهذم و  مسارم  هدرتسگ  جاور  زا  تیاکح  ناتـسرل )   ) ناریا
ینیدال  )) هلحرم ناسنا ،  تایح  هلحرم  نیرت  نیئاپ  تفگ :  یم  هک  دوب  ومه  دوب .  دقتعم  ناسنا  خیرات  هیلوا  راودا  رد  ینیدـیب  هلحرم  هب  هک 
هلحرم تسا ،  یتسرپ  تعیبط  اـی  مسیمتوت  هرود  موس ،  هلحرم  تسا ؛  یتـسرپ ))  شیتـف   )) هلحرم يدـعب  هلحرم  تسا ؛  یـسانشنادخ ))  و 

 (( گنالوردـنا  . )) دـشاب یم  یقالخا  دـیحوت  هرود  مشـش  هلحرم  تسا و  یتسرپ  تب  هرود  مجنپ  هلحرم  تسا و  يرگوداج  هرود  مراهچ 
نم ؤم  دوخ  نید  رد  یقالخا  لاعتم  ءادبم  کی  هب  هتـشاد و  داقتعا  یتسرپاتکی  عون  کی  هب  هیلوا  رـشب  هک  دیوگ  یم  يدنلتاکـسا  دنمـشناد 

يادخ کی  هب  هدوب و  تسرپاتکی  شیب  مک و  زین  هیلوا  رـشب  دشاب ،  هتـشاد  ردپ  کی  زا  شیب  دناوت  یمن  ناسنا  هک  روط  نامه  تسا .  هدوب 
یلاع نید   2 نایادـخ ،  هناسفا  ریطاـسا و  اـی  تسپ  نید   1 تسا :  هدرک  میـسرت  نینچ  ار  شتـسرپ  يایفارغج  وا  دـشاب .  هتـشاد  داـقتعا  رترب 
مظن تحت  ار  ناسنا  یگدنز  راتفر و  هک  یناسنا  قوف  هدنهد  نیکـست  يورین  ینعی  نید   : )) دیوگ یم  زیارف )) ( )) 40  . ) اتکی يادخ  دیحوت 

یم لیکـشت  ار  نید  ساسا  هدـننک  طبظنم  ياهورین  هب  داقتعا  تسا .  راوتـسا  تعیبط  ریذـپان  رییغت  نیناوق  ساسا  رب  وداـج  و  دروآ .  یم  رد 
بلق نانیمطا  رطاخ و  شمارآ  تلاح  نید  دراد و  زیمآ  شیوشت  تلاح  کی  وداج  هک  تسا  نیمه  رد  وداـج  نید و  نیداـینب  قرف  دـنهد . 
ادـخ هب  داقتعا  یلو  دور ،  لیلحت  زیچ  همه  دـیاش  تسا .  يرـشب  تعیبط  لمکم  ناسنا و  نهذ  یتاذ  نید ،  دروآ .  یم  دوجو  هب  ناـسنا  رد 

 ، حور کی  زا  هتفرگ و  همشچرس  یناسنا  نهذ  سدقم  نیمزرس  زا  همه  نایدا  دنام . . .  دهاوخ  ياج  رب  تسا ،  نایدا  همه  یئاهن  لصا  هک 
(41  . (() دنا هتفای  ناج 

یلمع تمکح  رد  گرزب  نایدا  كرتشم  هوجو 

يدزد و عنم   5 انز .  تمرح   4 غورد .  تمرح  یتسرد و  یتـسار و   3 افعض .  زا  يریگتـسد  يراکوکین و   2 یتسرپاتکی .  یسانشادخ و   1
11 نیدلاو .  هب  مارتحا   10 رازآ .  یب  تاناویح  ندرزاین و   9 تناعتسا .  تدابع   8 تراهط .  یگزیکاپ و   7 دهع .  هب  يافو   6 يریگ .  هوشر 
يوقت و  14 قـلخ .  هب  تمدـخ  رگیدـکی و  هب  تبحم   13 لادـتعا .  يور و  هناـیم   12 رادـم .  اور  نارگید  هب  يدنـسپ  یمن  دوـخ  هب  هـچنآ 
زا سپ  رفیک  شاداـپ و  هب  داـقتعا   18 نانآ .  داـی  ناـگدرم و  يارب  تاریخ   17 ناهج .  ندرک  داـبآ   16 هانگیب .  نتـشکن   15 يراکزیهرپ . 

رادروخرب يرتشیب  رایسب  قمع  یگدرتسگ و  زا  مالسا  نید  رد  نیوانع  نیا  هک  تسا  یهیدب  ( 42  . ) لالح هار  زا  شاعم  بسک   19 گرم . 
 . تسا

یسانش باتک 

یلع همجرت  نایدا .  عماج  خـیرات  سان /  ناج  هیلوا :  تاعالطا  یـسراف :  هب  ك :  ناسنا ن .  تاـیح  خـیرات  رد  نید  هنیـشیپ  تفاـیرد  يارب 
یصصخت قیقحت و  رداصم  یبحم .  رایادخ  رهچونم  همجرت  گرزب .  نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف   . 1354 نارهت .  تمکح .  رغصا 

 . ناتـساب نیچ  هفـسلف  خیرات  ياج /  گربنیو  ياجوج و  دـلج   2  . 1356 نارهت .  دـنه .  یفـسلف  ياهبتکم  ناـیدا و  ناـگیاش /  شویراد  : 
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 . م نایدا .  تخانش  خیرات و  یتعیرش /  یلع  رتکد   . 1351 نارهت .  مور .  نانوی و  ریطاسا  شنمهب /  دمحا   . 1354 نارهت .  یئاشاپ .  همجرت 
 . نارهت داگرازاپ .  همجرت  خیرات  نیون  هفـسلف  یب /  نیات   . 18 نید .  دلج  ندمت ،  خـیرات  تنارود /  لیو   . 1359 نارهت .  14 و 15 .  آ . 

 (( مسیمتوت مسیم ،  ینآ  مسیشیتف ،  (( ؛  خیرات يودب  بهاذم   2  . 1359

خیرات رد  بهاذم  ناسنا و 

بهاذم نایدا و  یقلت  رد  ناسنا 

دش و هدنز  سفن  مدآ  دیمد و  تایح  حور  يو  ینیب  رد  تشرـسب و  نیمز  كاخ  زا  ار  مدآ  سپ  ادخ  دـنوادخ  تاروت . . . ((  قیتع ،  دـهع 
امنـشوخ و تخرد  ادخ  دنوادخ  تشاذگ و  اجنآ  رد  دوب  هتـشرس  هک  ار  مدآ  نآ  دومن و  سرغ  قرـش  فرطب  ندع  رد  یغاب  ادخ  دنوادخ 
ار غاب  ات  دمآ  نوریب  ندع  زا  يرهن  ار و  دب  کین و  تفرعم  تخرد  غاب و  طسو  رد  ار  تایح  تخرد  دـینایور و  نیمز  زا  ار  كاروخـشوخ 
نآ دنکب و  ار  نآ  راک  ات  تشاذگ  ندع  غاب  ار  وا  تفرگ و  ار  مدآ  ادخ  دنوادخ  دش . . .  هبعـش  راهچ  هتـشگ  مسقنم  اجنآ  زا  دـنک  باریس 

راهنز دب  کین و  تفرعم  تخرد  زا  اما  روخب  تعنامم  یب  غاب  ناتخرد  همه  زا  تفگ  دومرف  رما  ار  مدآ  ادخ  دنوادخ  دـیامن و  تظفاحم  ار 
ینواـعم شیارب  سپ  دـشاب  اـهنت  مدآ  تسین  بوخ  تفگ  ادـخ  دـنوادخ  درم و  یهاوـخ  هنیآ  ره  يدروـخ  نآ  زا  هک  يزور  اریز  يروـخن 

رد تشوگ  تفرگ و  ار  شیاـه  هدـند  زا  یکی  تفخب و  اـت  دـینادرگ  یلوتـسم  مدآ  رب  نارگ  یباوخ  ادـخ  دـنوادخ  مزاـسب . . .  يو  قفاوم 
تـسا نیا  اـنامه  تفگ  مدآ  دروآ و  مدآ  دزنب  اریو  درک و  اـنب  ینز  دوـب  هـتفرگ  مدآ  زا  هـک  ار  هدـند  نآ  ادـخ  دـنوادخ  درک و  رپ  شیاـج 

ردام ردپ و  درم  ببس  نیا  زا  دش  هتفرگ  ناسنا  زا  هک  اریز  دوش  هدیمان  ءاسن  ببس  نیا  زا  متشوگ  زا  یتشوگ  میاهناوختـسا و  زا  یناوختـسا 
زا رام  دنتـشادن و  تلجخ  دـندوب و  هنهرب  ود  ره  شنز  مدآ و  دوب  دـنهاوخ  نت  کی  تسویپ و  دـهاوخ  شیوخ  نز  اب  هدرک  كرت  ار  دوخ 
نز دیروخن  غاب  ناتخرد  همه  زا  هک  تسا  هتفگ  اتقیقح  ادخ  ایآ  تفگ  نزب  دوب و  رترایشوه  دوب  هتخاس  دنوادخ  هک  ارحـص  تاناویح  همه 

دینکم سمل  ار  نآ  دیروخم و  نآ  زا  تفگ  ادخ  تسا  غاب  طسو  رد  هک  یتخرد  هویم  زا  نکل  میروخ  یم  غاب  ناتخرد  هویم  زا  تفگ  رامب 
ادخ دننام  دوش و  زاب  امـش  نامـشچ  دیروخب  نآ  زا  هک  يزور  رد  دناد  یم  ادـخ  هکلب  درم  دـیهاوخن  هنیآ  ره  تفگ  نزب  رام  دـیریمب  ادابم 
سپ ازفا  شناد  ریذپلد  یتخرد  امنشوخ و  رظنب  تسوکین و  كاروخ  يارب  تخرد  نآ  هک  دید  نز  نوچ  دوب و  دیهاوخ  دب  کین و  فراع 

ياهگرب سپ  دننایرع  هک  دندیمهف  دـش و  زاب  ناشیا  يود  ره  نامـشچ  هاگنآ  دروخ  وا  داد و  زین  دوخ  رهوشب  دروخب و  هتفرگ  شا  هویم  زا 
یم ار  زیچ  همه  نوچ  دزمره ،   ( )) يولهپ نابز  ربتعم  بتک  زا   (( ) نشهدـنب ( )) 43  . . . ) دنتخاس و شیوخ  يارب  اهرـس  هتخود  مهب  ریجنا 

هب زاـغآ  ور  نیا  زا  داد .  دـهاوخ  يور  نمیرها  وا و  ناـیم  یگنج  هک  دوب  هدرب  یپ  سپ  تشاد ،  یهاـگآ  زین  نمیرها  دوـجو  هب  تسناد و 
تسکش درک و  هلمح  نآ  هب  هدید ،  ار  ییانـشور  نمیرها  سپ  وب .  حاورا  ملاع  اهنت  لاس ،  رازه  هس  تدم  رد  ناهج  درک .  ناهج  شنیرفآ 

انسیدزم و نید  يدام و  یئانشور  و  کین )  هشیدنا   ) انیموهو نامـسآ و  زاغآ  رد  تخادرپ و  يدام  ناهج  ندیرفآ  هب  زمره  سپ  دروخ . . . 
ياهیزیچ شنیرفآ  لوغشم  نمیرها  دیرفآ .  ار  یمدآ  نایاپ  رد  نایاپراچ و  ناتخرد و  نیمز و  بآ و  نآ ،  زا  سپ  دیرفآ ،  ار  نادنپـساشما 

وا تساوخ .  اپ  هب  نمیرها  يدنچ  زا  سپ  دوب .  ثرمویک ))   ، )) ناسنا نیتسخن  و  واگ ))  ، )) ناویح نیتسخن  دزمره ،  شنیرفآ  زا  دش .  دـب 
سپس دنامن .  یلاخ  ییاج  نزوس  رـس  ردق  هب  هکنانچ  دنکارپ ؛  نیمز  رد  غزو  مدژک و  رام و  نوچ  رادرهز  هدنهد و  رازآ  ناروناج  زین . . . 

 ، لاس لهچ  تدـم  رد  تخاس . . .  هریچ  اهنآ  رب  ار  باوخ  یـشوخان و  یگنـشت و  جـنر و  زاین و  زآ و  دروآ و  نتخاـت  ثرمویک  واـگ و  رب 
 ، دیرـشب ناکاین  امـش  دیمدآ ،  امـش  تفگ :  اهنآ  هب  دزمره  دندیئور . . .  كاخ  زا  دنـشاب ،  نایناریا  ياوح  مدآ و  هک  کنایـشم  کیـشم و 

(44  . (() دیتسرپن زین  ار  ناوید  دیشاب و  راتفگ  کین  شیدنا و  کین  راکوکین و  دیاب 

مالسا هب  بوسنم  یبهذم  تایاور 
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زا مدآ  هتفرگ ،  رارق  وا  رد  حور  نوچ  و  دوب .  درز  هایس و  دیفس ،  خرـس ،  گنر :  راهچ  ار  كاخ  نیا  دیرفآ .  كاخ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  ))
دنوادـخ و  دوب .  رادروخرب  تالوقعم  ندرب  راـک  هب  رد  هک  هکردـم  يورین  هنوگ  ره  زا  دوب و  یلماـک  ناـسنا  هک  یلاـح  رد  تسج ؛  ياـج 

عقاو تشهب  رد  هثداح  نایرج  سپ  تشاد .  رگیدکی  هباشم  الماک  یئازجا  راوتسا و  نوگانوگ  ياهگنر  رب  وا  تشرس  هک  دیرفایب  ار  یناسنا 
وا و  ( )) 45  . . . (() دومن لزنم  دنه  فارطا  رد  بیدنارس  هوک  هب  مدآ  دندمآ .  ریزب  تشهب  زا  دندروخ .  مدنگ  تخرد  زا  اوح  مدآ و  دش . 
 . تسا راک  شومارف  هک  دـنیوگ  ناسنا  ار  وا  تباب  نیا  زا  و  مراهچ .  نیمز  زا  دـش ؛  قلخ  ضرـالا  میدا  زا  هک  دـنیوگ  مدآ  تباـب  نیا  زا  ار 

شنیرفآ هرابرد  دنوادخ  زا  یسوم  ( )) 46  . (() دش هدنار  تشهب  زا  یتخس  هب  رصع ،  ماگنه  رد  تشاد و  تماقا  تشهب  رد  تعاس  هس  مدآ 
هلـصاف دندمآ و  ناهج  نیا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ما  هدـیرفآ  مدآ  عون  یـس  نم  هک  نادـب  دومرف :  دـنوادخ  دیـسرپ .  ناهج  ناسنا و 

رهظ تقو  لوا  هعمج ،  زور ،  نیا  زاغآ  مداد .  مدآ  تردپ  هب  ار  دابآ  يایند  هاگنآ  دوب . . .  لاس  رازه  مالسلا  هیلعاونا  نیا  زا  کی  ره  نایم 
رـسمه و  دندیمان .  مدآ  ار  وا  دوب ،  نیمز  فک  زا  ینعی  ضرالا  میدا  زا  وا  تقلخ  نوچ  دش و  دیرفآ  مدآ   : )) دیوگ يدوعـسم  ( 47  . ) دوب

هفرع  )) هب اوح ))  )) بیدنارس و هب  مدآ ))  (( ؛  دندش دیعبت  نوریب  هب  هتـشذگ  زور  زا  تعاس  هس  نانآ  دروآ  دوجو  هب  مدآ  زا  دنوادخ  ار  وا 
جورخ عقوم  رد  درک .  یم  یگدنز  یتدم  بیدنارس  رد  نوهار  هوک  رب  مدآ  دنداتفا .  ناهفصا ))   )) هب رام ))  )) و ناسیب ))   )) هب سیلبا  و  (( 

ناهج ياهروشک  مامت  هب  دـنه  زا  هک  دوبـشوخ  ياهزیچ  هیودا و  مامت  درب و  بیدنارـس  هب  دوخ  اب  ار  تشهب  ياهگرب  زا  یگرب  تشهب ،  زا 
زا هعمج  زور  رد  ار  اوح )) مدآ و   )) دنوادخ دـیوگ . . . (( :  یم  یبوقعی  ( 48  )!!!( . . . (() تسا یتشهب  گرب  نامه  زا  دوش ،  یم  رداـص 

یکی رد  و  سیبقوبا )) .   )) هوک رد  درک  طوبه  هکم ))   )) رد دنا  هتفگ  يا  هدع  دوب .  دنه ))  )) نیمزرس رد  مدآ  طوبه  درک .  نوریب  تشهب 
تـشهب زا  دنوادخ  هک  دوب  لحم  نیا  رد  و  درادب .  یمارگ  سدقم و  ار  هوک  نآ  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  درک و  لزنم  هوک  نآ  ياهراغ  زا 

مدآ ترـضح  دنک .  انب  ار  هبعتک ))  هناخ   )) هدرب و هکم  هب  ار  نآ  ات  داد  نامرف  ار  وا  داتـسرف و  ار  وا  داتـسرف و  ورف  ار  دوسالا  رجح  وا  يارب 
ینابرق  )) روتسد سپـس  درک و  یم  فاوط  تیب ))   )) فارطا رد  هاگنآ  درک و  انب  ار  هبعک ))   )) هناخ یلعف  لحم  نیمه  رد  یهلا  نامرف  قبط 

سیبقوبا هوک  رد  درک و  رمع  لاس  رازه  مدآ  دـنک .  یم  دروخرب  اوح ))  )) اب راپـسهر و  تافرع ))   )) هب هکم  زا  هاـگنآ  دـش و  هداد  وا  هب  (( 
( . (( 49) دیامن یم  نفد  اجنآ  رد  هدومن و  لمح  فرشا  فجن  هب  دوخ  اب  ار  وا  رکیپ  حون  ترضح  دسر و  یم  ارف  وا  گرم 

شنیرفآ یمالسا  هاگدید 

زا هلـصافالب  لماک  ناسنا  تایآ ،  نیا  حیرـصت  هب  هدومرف و  رکذ  لگ  زا  ار  ناسنا  تقلخ  يادتبا  دنوادخ ،  نآرق . . .  ددعتم  تایآ  هب  انب  ))
هب تادوجوم  هلـسلس  رد  تایح  سپـس  دمآ و  دیدپ  لگ  زا  هدنز  دوجوم  نیلوا  یهلا ،  زیمآ  تمکح  رما  هب  هکلب  تسا ،  هدماین  دـیدپ  لگ 

دراد دوجو  وا  زا  لبق  ناگدنز  ناسنا و  نایم  نآرق  حیرصت  هب  هک  یگتسویپ  هب  رظن  دیسر .  ناسنا  هب  هکنآ  ات  درک  ریس  اهنآ  یلماکت  بیترت 
رکذ لگ  زا  ار  ناسنا  تقلخ  رارکت ،  هب  نآرق  هک  تسا  تهج  نیازا  دوب و  دـهاوخ  هدـنز  تادوجوم  یمـسج  لـماکت  ياـهتنا  رد  ناـسنا  ، 

شنیرفآ رد  هعقاو  نیرتگرزب  وا  یگدـیزگرب  تسا و  يرـشب  تریـصب  ءدـبم  هدـیزگرب )   ) یفـص مدآ  مدآ :  یگدـیزگرب  تسا . . .  هدومن 
هنیمز هیهت  نودـب  همدـقم و  نودـب  اعطق  مه  میظع  باختنا  تقلخ و  نینچ  کـی  دـشاب .  یم  تادوجوم  هلـسلس  لـماکت  خـیرات  تاـنئاک و 

( . (( 50) رتعیسو رتقیقد و  يا  هنیمز  رت و  ینالوط  يا  همدقم  اب  نئارق  يور  زا  یهتنم  هدماین ،  دیدپ  دعتسم 

نآرق رد  شنیرفآ  ناتساد  یفسلف  لیلحت 

نرق هدراهچ  زا  دعب  زورما  ات  دش  یم  هتفگ  کیلبمس ))   )) نابز هب  دیاب  املسم  ناسنا ،  تقلخ  ناتساد  ینعی  مدآ ،  ناتـساد  مدآ و  تقلخ  ))
هنوگچ مالسا  ظاحل  زا  ناسنا  اما  و  دشاب .  هعلاطم  لباق  یملع ،  طیحم  نینچ  رد  ام  يارب  یعیبط ،  مولع  یناسنا و  منولع  تفرـشیپ  زا  دعب  و 

زا ناسنا  تلاسر  منک . . .  قلخ  نیمز  رد  مدوخ  يارب  ینیشناج  مهاوخ  یم  نم  هک  دنک  یم  باطخ  ناگتـشرف  هب  ادخ  لوا  دوش ؟ یم  قلخ 
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دیاب نیمز  يزور  رد  ناسنا  دراد ،  تانئاک  رد  دـنوادخ  هک  ار  یتلاسر  ینعی  دوش .  یم  نشور  دـنوادخ  باطخ  نیلوا  نیمه  اب  مالـسا  رظن 
زاب هک  دنروآ  یم  دایرف  ناگتـشرف  تسا .  نیمز  رد  دنوادخ  یگدنیامن  ناسنا ،  تلیـضف  نیلوا  نیاربانب ،  دهد .  ماجنا  ادـخ  یگدـنیامن  هب 

ار يزیچ  نم   : )) دیوگ یم  دـنوادخ  دزادرپ . . . ! ماقتنا  هنیک و  تیانج و  يزیرنوخ و  هب  هک  ینیرفایب  ار  یـسک  نیمز  يور  رد  یهاوخ  یم 
رد هک  دینیبب  دوش و  یم  عورـش  اهلبمـس  اجنیا  زا  دوش .  یم  راک  هب  تسد  ناسنا  تقلخ  يارب  ادخ  دعب  و  دیناد )) .  یمن  امـش  هک  مناد  یم 

نیـشناج دوخ  يارب  دهاوخ  یم  تسپ  كاخ  يور  زا  نیمز ،  يور  زا  ادـخ  تسا :  هتفهن  یـسانش  ناسنا  قیمع  تاکن  هچ  اهلبمـس  نیا  ریز 
یلاع رـشب ،  نابز  رد  نینچمه  و  تسا . . .  نجل ))   ، )) تئاـند تلذ و  نفعت و  یتسپ و  لبمـس  نیرت  تسپ  رـشب ،  ناـبز  رد  دـنک . . .  قلخ 

شدوجو فرـشا  نیرت و  سدـقم  نیرت و  یلاـع  يدوـجوم  ره  رد  و  تسا ،  دـنوادخ ))  ، )) دوـجوم نیرت  سدـقم  نیرت و  یلاـعتم  نیرت و 
و نیمز .  يور  هدام  نیرت  تسپ  زا  ینعی  دش ،  هدیرفآ  یبوسر  لگ  ای  نجل و  زا  تسا ،  دنوادخ  هدـنیامن  هک  ناسنا  نیا  تسوا .  حور ))  ))

تـسا نکمم  هک  يدوجو  نیرت  یلاع  ینعی  هدیمد ؛  شحور  زا  هکلب  شا ،  یپ  گر و  زا  هن  شنوخ و  زا  ای  شـسفن و  زا  هن  دنوادخ ،  دعب 
کی ناسنا  سپ  تسا .  دـنوادخ  حور  نجل و  زا  هدـش  هتخاس  ناسنا  نیاربانب  دـشاب . . .  هتـشاد  نا  هیمـست  يارب  يا  هملک  شناـبز  رد  رـشب 

فقوت ندـنام و  ندـش و  بوسر  هب  لیامت  شا  هریمخ  تشرـس و  دراد ،  یتسپ  نجل و  هب  لـیم  شدـعب  کـی  تسا . . .  يدـعب  ود  دوجوم 
لیم دوعـص و  هب  لیم  یلوا ،  تهج  فالخ  رب  دراد ؛  یلاعت  هب  لیم  نآرق )  ریبعت  هب   ) دـنوادخ حور  ینعی  شرگید  دـعب  و  دراد . . .  ندرک 

هک نیا  اما  و  داد .  میلعت  ناسنا  هب  ار  ءامـسا  دنوادخ  دعب ،  و  ادـخ . . .  حور  ادـخ و  ینعی  دراد ،  ار  روصت  لباق  هلق  نیرخآ  ات  نتفر  الاب  هب 
؟  هچ ینعی  میداد ))  میلعت  زا  نخـس  هک  تسین  کش  نیا  رد  یلو  تسین . . .  مولعم  زونه  هچ ؟  ینعی  میداد ))  میلعت  ناسنا  هب  ار  ءامـسا  ))

ءامسا هدنراد  دیسر ،  نایاپ  هب  تسا  شنیرفآ  یتقو  تسا .  شزومآ  میلعت و  زا  نخس  هک  تسین  کش  نیا  رد  یلو  تسین . . .  مولعم  زونه 
 ، هدش هتخاس  نجل  زا  ناسنا  نیا  میا و  هدش  هتخاس  دود ) یب  شتآ  (( ) ران نم  جرام   )) زا ام  هک  دـننک  یم  دایرف  ناگتـشرف  دـعب  دوش .  یم 

نیا وا  ياپ  هب  سپ  دیناد ؛  یمن  امـش  هک  مناد  یم  ار  يزیچ  نم   : )) دیوگ یم  باوج  رد  دـنوادخ  یهد ؟  یم  تلیـضف  ام  رب  ار  وا  هنوگچ 
كاخ هب  يدوجوم  نینچ  ياپ  رد  هک  دنوش  یم  فظ  ؤم  کچوک ،  گرزب و  دنوادخ ،  ناگتـشرف  همه  و  دـیتفیب )) .  يدـعب )  ود  دوجوم 

و دنناد ،  یمن  ناگتـشرف  هک  دناد  یم  یئاهزیچ  ناسنا  مالـسا .  رد  ناسنا  تیـصخش  ندرک  نشور  يارب  تسا  يا  هلءاسم  نیا  و  دنتفیب . . . 
هب هن  یئاناد  تسا و  ملع  هب  دوجوم  تلاصا  ینعی  دوش .  یم  رترب  ناسنا  ناطیـش ،  ناگتـشرف و  سنج  ملـسم  يرترب  دوجو  اب  هک  تساـجنیا 

نیـشناج و نیمز  يور  رد  ناسنا  سپ  درک ؟ دوخ  راد  تناما  ار  وا  دـیمد و  ناسنا  رد  دوخ  حور  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  داژن . . . 
كارتشا ای  دنواشیوخ  هجو  تسا . . .  هدارا  نتـشاد  نآ  دوش و  یم  باریـس  تلیـضف  کی  زا  ناسنا  ادـخ و  حور  تسا و  ادـخ  دـنواشیوخ 

نیا زا  تشرـس و  نیا  زا  هک  هچنآ  نیاربانب  تعاطا .  ای  نایغط و  هب  ندوب ،  بوخ  ای  دب  هب  يدازآ  نیمه  تسا ،  رایتخا  نیمه  ادـخ  ناسنا و 
؛  تسا نشور  الماک  يردارب  يربارب و  نیب  فالتخا  دنردارب و  هکلب  ربارب  هن  مه  اب  اهناسنا  همه  هک :  تسا  نیا  دـیآ ،  یمرب  تقلخ  هفـسلف 

همه اب  اهناسنا  همه  هک  تسا  مه  اب  اهناسنا  همه  تخاون  کی  تشرس  مالعا  يردارب  هک  یتروص  رد  تسا ،  یقوقح  حالطصا  کی  يربارب 
زا درم  نز و  میدق ،  ياه  هفسلف  همه  فالخ  رب  ینعی  تسا .  درم  نز و  تشرس  يربارب  مود :  دنا .  هتفرگ  همـشچرس  ءاشنم  کی  زا  اهگنر 
 ، ملاع همه  ناگتشرف و  رب  ناسنا  تلیضف  هکنیا ،  مود  دنا . . .  هدش  قلخ  رفن  کی  تسد  هب  عقوم و  کی  رد  هریمخ و  کی  تشرس و  کی 

داژن و تلاصا  هب  ملعاب  ناگتـشرف  تسا و  هتفرگ  رارق  ناگتـشرف  همه  دوجـسم  هتفرگ ،  دای  ار  ءامـسا  هکنیارطاخ  هب  تسا .  یملع  تلیـضف 
رد وا  دنواشیوخ  ادخ ،  راد  تناما  ناسنا ،  هک  دوش  یم  هجیتن  نیاربانب  دننک . . .  هدجس  ار  وا  دنتفیب و  وا  ياپ  هب  دیاب  دوخ  تشرـس  يرترب 

(51  . (() ادخیوس هب  شهج  يرگید  و  نفعتم ؛  حور  ای  نونسم ))  ءامح   )) یتسپ یکی ك  تسا :  دعبود  ياراد  نیمز و  يور 

یعیبط مولع  ناسنا و  شیادیپ 

ناسنا هکنیا  نتـسناد  هک  میوگب  دیاب  ناسنا  نیتسخن  شیادـیپ  اب  هطبار  رد   : )) دـیوگ یم  ساکول  يرنه  ناسنا  نیتسخن  شیادـیپ  هچخیرات 
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رـصع هرود  نیرخآ  رد  ناـسنا  هک  تسه  نـیقی  یلو  تـسین ،  نـکمم  نادـخیرات  يارب  تـسا ،  هدـش  ادـیپ  اـجک  یکراـب و  نیتـسخن  يارب 
 (( هواج  )) رد عقاو  لانیرت ))   )) هیحاـن رد  لاس 1891 م  رد  يدنل  حارج 9 نگویا ))   )) هک یئاهناوختسا  تسا .  هتـشاد  دوجو  يویزون ))  ))

دوجوم کی  ياهناوختسا  یتسارب  رگا  هک  تسا ،  هدوب  نادند  ود  نار و  ناوختسا  کی  همجمج ،  يالاب  شخب  ياهناوختـسا  درک ،  فشک 
ناونع هب  نانادـخیرات  هک  ار  ناسنا  يدـنب  ناوختـسا  ياه  هکت  نیا  تسا .  نهک  ناراـگزور  رد  ناـسنا  دوجو  هدـنهد  ناـشن  دنـشاب ،  هدوب 
ناسنا  : )) دیازفا یم  و  تسا )) .  ام  رایتخا  رد  هک  تسا  یناسنا  يدـنب  ناوختـسا  ياه  هکت  نیرتنهک  دـیاش  دنـسانش ،  یم  هواج ))  ناسنا  ))

صوصخب یـساسا  تاهج  زا  هدش ،  فشک  قباس )  نکپ   ) گنیپ یپ  کیدزن  لاس 1929 م  رد  شا  هدش  هراوگنـس  ياه  هدنامزاب  هک  نکپ 
يا هرهچ  زا  ناسنا  ود  نیا  يدنب  ناوختـسا  ياه  هدـنامزاب  دـنراد .  قلعت  هرود  کی  هب  ود و  ره  ارهاظ  دراد و  تهابـش  هواج ))  ناسنا   )) هب

ناوختـسا  : )) دیوگ یم  زلو )) جرج  تربره  ( 52  . (() تسا هتـشاد  تهابـش  ینونک  ناسنا  تروص  هب  يا  هزادـنا  ات  هک  دـنک  یم  تیاکح 
رد هکرـس  هساک  کی  زا  ناوختـسا  هراپ  هس  زا  تستراـبع  تمدـق  ظاـحل  زا  اـهنآ  نیرتمهم  تسا . . .  هدـمآ  تسد  هب  صقاـن  مک و  رایـسب 

هدوب يدرم  نآ  زا  و  دـعب ) لاـس  تسیب  موس  هعطق  لاس 1935 م و  رد  نآ  هراپود   ) هدـش ادـیپ  ایناتیرب  هریزج  رد  تنک  رهـش  رد  موکزناوس 
هتسیز یم  شیپ  لاس  زا 000/200  لبق  هدوب و  نادنبخی  رصع  زا  شیپ  ياه  مدا  هیبش  رایـسب  هک  رتمک  ای  هلاس  دودح 25  رد  ناوج ،  تسا 

رد یگدنز  نیا  اب  وا  تسا .  هدرک  یم  یگدنز  راغ  رد  هیلوا  ناسنا  زلو ، )) جرج   )) هتفگ هب  انب  وا  دیاقع  لاتردنائن و  ناسنا  ( 53  . (() تسا
 ، نیطـسلف اپورا ،  رد  ناوت  یم  ار  راثآ  نیا  هتـشاذگ .  راـگدای  هب  اـهراغ  رد  یناوارف  راـثآ  دوخ  زا  دوب و  هتفرگ  سنا  دوب و  هدرک  وخ  راـغ 

هورگ ياهاوختسا  نیتسخن  لاس 1856 م  رد  هک  تسا  ناملا  کیدزن  لاتردنائن ))   )) راغ اهراغ ،  نیا  نیرت  هتخانـش  تفای .  اقیرفآ  ایـسآ و 
هب هک  دمآ  تسد  هب  نایمدآ  زا  یـصخشم  نونکا  و  تسا .  هدش  فورعم  لاتردـنائن ))  ناسنا   )) هب هک  دـمآ  تسد  هب  نایمدآ  زا  یـصخشم 

نیا تسا و  هدـش  تفای  اپورا  رد  يرایـسب  ياهاج  رد  مدرم  هنوگ  نیا  ياه  هدـنامزاب  نونکا  و  تسا .  هدـش  فورعم   (( لاتردـنائن ناـسنا  ))
میخض يا  همجمج  لاتردنائن ))  ناسنا   . )) دنا هدوب  هدنکارپ  اپورا  رد  اهناسنا  هورگ  نیا  نادنبخی ))   )) مراهچ رصع  رد  هک  تسا  نآ  هناشن 

راثآ و زا  تسین .  تسد  رد  يدنـس  ناسنا  نیا  دـیاقع  زا  لاتردـنائن ؛  ناـسنا  دـیاقع  ( 54  . ) تشاد تشرد  ینت  نیگنـس و  ياهناوختـسا  اب 
یم لایخ  خیرات  زا  هرود  نیا  ياه  ناسنا  دنا .  هدیتسرپ  یم  ار  حاورا  نانآ  هک  تسادیپ  نینچ  ناسنا  عون  نیا  روبق  زا  هدـمآ  تسدـب  ءایـشا 

رـصع هک  لاتردنائن  ناسنا  رـصع  زا  سپ  وا  دـیاقع  نوینامورک و  ناسنا  دنتـسه .  يزومرم  ینامـسج  تایح  ياراد  ناگدرم  هک  دـنا  هدرک 
زا سپ  لاس  رازه  ینعی 25  میدرگ ؛  یم  وربور  رت  هتفای  لماکت  یناسنا  اب  میوش و  یم  يرت  نشور  هرود  دراو  دراد ،  مان  دراد ،  مان  يودـب 
 . تسا كوکـشم  لوهجم و  زین  نوینامورک ))  ناسنا   )) دـیاقع هک  دـنچ  ره  تسا .  نوینامورک ))  ناسنا   )) رـصع نیا  و  لاتردـنائن .  هرود 

نیا تسا .  هدش  نییبت  رتدنمونت ،  زورما و  ناسنا  دق  زا  رتدنلب  يدق  زورما ،  ناسنا  زا  رتگرزب  يا  همجمج  اب  نوینامورک ،  ناسنا  تاصخشم 
شاعم رارما  راکش  دیص و  قیرط  نیا  زا  دنا .  هدرب  یم  هانپ  اهراغ  هب  امرگ  امرس و  ماگنه  هب  هدوب و  ترجاهم  لاح  رد  مئاد  اه  ناسنا  هورگ 

زین نوینامورک  ناسنا  نوینامورک :  ناسنا  دیاقع  دنا .  هدرک  فشک  ار  نوینامورک  ناسنا  راکش  ناوارف  رازبا  ناسانش  ناتساب  دنا .  هدرک  یم 
 . تسا هداـهن  یم  اـهیکاروخ  عاونا  تـالآ و  رویز  هحلـسا و  ناـگدرم  روبق  رد  تسا و  هدرک  یم  نفد  یـصاخ  لـحم  رد  ار  دوخ  ناـگدرم 

اهراغ ياهراوید  رب  ات  دوب  هدش  ثعاب  يرنه  قوذ  نیمه  تسا .  هتشاد  يرفاو  هقالع  يزیمآ  گنر  یـشاقن و  رنه  هب  نوینامورک ))  ناسنا  ))
يودب ماوقا  هیلک  رب  نوینامورک  ناسنا  يرنه  تفرشیپ  دیامن .  يراک  هدنک  اهنزوگ  خاش  يور  رب  دنک و  میسرت  يریواصت  شوقن و  دوخ  زا 

تیم هارمه  ءایـشا  درک .  یم  نفد  تیم  تنوکـس  لحم  کیدزن  رد  يا  هداس  بادآ  اب  ار  دوخ  تاوما  نوینامورک ))  ناسنا   . )) دراد یـشیپ 
دندرک یم  لایخ  دنا و  هتشاد  روبق  رد  ناگدرم  تایح  هب  هدیقع  اه  نوینامورک  هک  تسادیپ  نینچ  دندرک و  یم  خرـس  کنوخ  گنر  هب  ار 

ام ماوقا  نایم  رد  یتسرپ  حور  شیادیپ  هنیمز  نیا  دننک و  لالخا  نانآ  یگدنز  رد  دنناوت  یم  دـنا و  یعیبط  ءاروام  يورین  ياراد  تاوما  هک 
 . تسا هتشاد  دوجو  لبق  لاس  نویلیم  ات 25  دودح 20  رد  ناسنا  باسح  نیا  اب   : )) دیوگ یم  یب ))  نیوت  دـلونرآ   . )) تسا خـیرات  زا  لبق 

دودـح رد  دـیاش  مدـقتم ،  کنیلوئلاپ  اترفاتم )  ) گنیلوئلاپ نارود  لاقتنا  لـئاوا  اـت  ناتردـنائن  ناـسنا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـیازفا  یم  و  (( 
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هناشن نیا  دراد و  هراشا  لاتردـنائن  ياهناسنا  عماوج  طالتخا  هب  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  تسا .  هدوب  هدـنز  لبق  لاـس  ات 40000   70000
نینچ و  تسا .  لـقاع  ياـهناسنا  هرود  هناـشن  نیا  دراد و  هراـشا  لاتردـنائن  ياـهناسنا  عـماوج  طـالتخا  هب  هک  تسا  لـقاع  ياـهناسنا  هرود 

تسدب رازبا  تسا .  تایضرف  همه  اهنیا  هک  تسا  یهیدب  ( 55  . . . ) دنا هدوب  کیدزن  مه  هب  نوینامورک  لاتردنائن و  ياهناسنا  هک  تسادیپ 
لاس نویلیم  یتح 2  لاس و  رازه  دـص  ات  لاـس  رازه  زا 25  هک  دـنهد  یم  ناشن  ار  یفلتخم  ياه  تمدـق  خـیرات  لبق  ام  ياهناسنا  زا  هدـمآ 
رکذ هک  لاتردـناتن  ناسنا  هواج و  ناسنا  تسا  روط  نیمه  و  تسا ،  هتـسیز  یم  شیپ  لاس  رازه  دـصناپ  ات  دـص  زا  نکپ ))  ناسنا   . )) تسا

هب وا  تسیز  یبیرقت  خـیرات  هک  دـما  تسد  هب  ناسنا  کی  زا  یئاهناوختـسا  همجمج و  ناملآ  گربلدـیه  رد  لاس 1907  رد  تشذـگ .  نآ 
ياهناسنا دـیاقع  دـسر .  یم  شیپ  لاس  هب 40000  ناملآ  رد  لاتردـنائن  ناسنا  ياه  هراوگنـس  نیرخآ  دـسر .  یم  لبق  لاـس  رازه  دـصیس 

دـسر یم  رظن  هب  ناگدنز .  یگدنز  رد  نآ  دیئات  حاورا و  رترب  تردـق  هب  داقتعا  نآ  تسا و  هدوب  رگیدـکی  هیبش  نوینامورک  لاتردـنائن و 
هک یتاناویح  ریواصت  زا  ار  هیرظن  نیا  ناققحم  دنا .  هدوب  لوغشم  زین  تاناویح  شتـسرپ  هب  یتسرپ  حور  رب  هوالع  نوینامورک  ياهناسنا  هک 

رحس و وداج ،  یعون  هباثم  هب  ار  ریواصت  نیا  ناققحم  یخرب  دنا .  هدرک  تشادرب  هدش ،  کح  نوینامورک  هرود  زا  هدمآ  تسد  هب  راثآ  رب 
؛  دنک یم  یطایوانتمار  هلحرم  هس  ناسنا  روعـش   )) دـیوگ یم  تنک ))  تسوگآ  (( ؛  ناسنا ینید  روعـش  لحارم  دـنا .  هدرک  ریـسفت  نوسفا 
هک تسا  یکیزیفاتم  تلاح  مود ؛  دناد .  یم  رت  يوق  دوخزا  ار  اهنآ  دنک و  یم  سایق  دوخ  اب  ار  اه  هدـیدپ  هلحرم  نیا  رد  هک  ینابر  هلحرم 
اه هدیدپ  یمدآ  هک  یملع  تلاح  موس ؛  دبای .  یم  هار  تادرجم  ملاع  هب  دـشوپ و  یم  مشچ  تعیبط  ياوقزا  اه ،  هدـیدپ  نیببت  يارب  ناسنا 

تـشونرس رد  ار  دب  کین و  حاورا  هک  دوش  یم  زاغآ  شیتف ))   )) شیک زا  ناسنا  يرکف  تالوحت  ینابر  تلاح  دجنـس .  یم  رگیدکی  اب  ار 
یم يرتشیب  تردـق  ياراد  رتمک و  اهنآ  هرامـش  هک  یحاورا  ینعی  دـنک ؛  یم  شتـسرپ  ار  ددـعتم  نایادـخ  هاگنا  دـهد .  یم  تلاخد  دوخ 
دهد یم  ياج  يادخ  کی  رد  دنک و  یم  مکارتم  ار  نایادخ  نیا  یتدم ،  تشذگ  زا  سپ  دـنریگ .  یم  رارق  شیاین  هجوت و  دروم  دنـشاب ، 

تعیبط هب  سپـس  تعیبط و  ءاروام  هب  ادتبا  ار  ناسنا  روعـش  هک  تسا  يا  هلحرم  نآ  یتسرپ  دـحاو  دروآ .  یم  دوجو  هب  ار  یتسرپ  دـحاو  و 
(56  . (() درک هسیاقم  حاورا  اب  ار  اهنآ  ناوت  هک  دننک  یم  شتسرپ  ار  يدام  ءایـشا  ءاروام  يورین  یعون  يودب  ناهایـس  دنک .  یم  لوغـشم 
ام راکفا  رد  هچنآ  دراد .  ناسنا  یعامتجا  یقالخا و  یناحور و  یگدنز  رد  یناوارف  ریثءات  ذوفن و  يودـب  نید   : )) دـیوگ یم   (( میکرود ))

ناکم و هب  رـشب  هجوت  میتسه .  متوت  نید  نویدم  ار  همه  یـساسا ،  نیناوق  تاکاردا و  یمومع و  راکفا  ناکم و  نامز و  دننام :  درذگ  یم 
اریز دوش .  یم  كاردا  هقلح  کی  لکـشب  حطـس  یئایلارتسا  ياه  هعماج  زا  یـضعب  رد  تسا .  نید  هدـیئاز  هک  دراد  یعاـمتجا  هشر  ناـمز 

تـسد اریز  تسا ،  عامتجا  هدیئاز  پچ  تسار و  صیخـشت  تساراد .  هعماج  هک  تسا  یئاهـشخب  دادعت  هب  تسا و  هریاد  دننام  هلیبق  رداچ 
جنر و تذـل و  تارطاخ و  تاکارادا و  دـننام  نوگانوگ  یحور  تالاح  ناسنا  رد  دراد .  یگتـسب  دـیلپ  اب  پچ  تسد  سدـقم و  اب  تسار 
هک ار  یتدـم  دریگ ،  یم  رظن  رد  ار  کی  ره  دوجو  دـنارورپ و  یم  نهذ  رد  ار  تـالاح  نیا  هک  یتدـم  رد  درف  دراد .  دوجو  هریغ  لاـیما و 

تافیرشت دایعا و  مسارم و  رصع  هب  طوبرم  نامز ،  میسقت  نیاربانب  دهد .  یم  صیخشت  تسا ،  كرتشم  ءایشا  مامت  رد  تسا و  طوبرم  مهب 
(57  . . . (() تسا یبهذم 

یلک هرود  هس  هب  یسانش  ناسنا  خیرات و  يدنب  میسقت 

و تسا .  هتسیز  یبهذم  دوخ ،  تایح  راودا  یمامت  رد  رشب  هک  تفایرد  ناوت  یم  يرـشب  ءارآ  دیاقع و  بهاذم و  نایدا و  خیرات  هعلاطم  اب 
خیرات تسا .  هدرک  یئامنوخ  بهذـم  نید و  ای  درخ  لقع و  نادـجو ،  تروص  هب  هک  تسا  هزیرغ  کـی  بهذـم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا 

هرود یناتساب ،  هرود  دوش :  یم  میسقت  یلک  هرود  هس  هب  یـسانش  ناسنا  خیرات و  ناققحم  يدنب  میـسقت  ءارقتـسا و  بسح  رب  ناسنا  تایح 
دوجو طخ  زونه  هک  تسا  ناسنا  تیودب  رصع  یناتساب ؛  هرود   1 دوش .  یم  عورش  يدالیم  نرق 15  زا  هک  رصاعم  هرود  یخیرات و  هعماج 
ناونع هب  یبهذم )  مسارم  دیاقع و  تایبدا ،  اه ،  هبرجت   ) ار دوخ  ياه  هتخودنا  هک  هتشادن  ار  نیا  تردق  زور  نآ  ناسنا  اذل  تسا  هتـشادن 
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هرود یخیرات ؛  هعماـج  هرود   2 دروآ .  رد  شراگن  هب  ار  دوخ  تایح  خـیرات  ناس  نیدـب  دـنک و  تبث  شا  یعمج  يدرف و  یگدـنز  لبمس 
ياراد تسا و  یعامتجا  يدرف و  تیلوئـسم  ياراد  ناسنا  هرود ،  نیا  رد  تباتک ،  طخ و  هرود  زاغآ  ینعی  دور ،  یم  رامـشب  ناسنا  ندـمت 

بوتکم نودم و  راثآ  تسا .  دعب  ياهلسن  هب  یگدنز  ياهزمر  زار و  لاقتنا  هرود  هجیتن  رد  تیبرت و  میلعت و  متسیس  یـشزومآ و  ياهداهن 
 ، یگنهرف موسر  بادآ و  دـیاقع ،  تسا .  هدـش  رهاـظ  هفوشکم  تـالآ  رازبا و  اـه ،  هبیتک  حاولا ،  تروص  هب  ناـسنا  زا  لـسن  رـصع و  نیا 

اپورا سناسنر  اب  دش و  زاغآ  ریخا  نورق  زا  اقیقد  هک  رصاعم ؛  هرود   3 تسا .  هدش  هتخانش  یتسرد  هب  ناسنا  نیا  یلک  رکفت  زرط  یبهذم و 
رد کنیا  هک  اجنآ  ات  دش ؛  يا  هیناث  يرـشب  ندمت  ریـس  تفرگ و  جوا  بهذم  اسیلک و  تیناحور  تراسا  زا  هشیدنا  لقع و  ملع و  تاجن  و 
 : دشیدنا یم  یساسا  هلئسم  ود  هب  رـصاعم  ناسنا  دهد .  یم  همادا  رگید  ندمتم  تادوجوم  ای  اهناسنا  يوجتـسج  هب  یـسمش  هموظنم  ءاروام 

ینیشام ندمت  زا  هلصاح  تاعیاض  کش  نودب  ناسنا .  یتسیزهب  یتحار و  هافر و  ینعی  ندمت  هب  یئاهر ،  قالخا و  تیونعم ،  ینعی  نید  هب 
زا يدام  ندمت  تاعیاض  نیاربانب  دهد .  رارق  عاعشلا  تحت  ار  یناسنا  یبرجت و  مولع  هصرع  رد  ناسنا  ياهتفرـشیپ  رترب  شزرا  دناوت  یمن  ، 

ناسنا تیندـم  ای  ندـمت  یقرت و  رهاظم  هیلع  درک و  ناـمثع  نهاریپ  ار  نآ  دـیابن  و  تسادـج .  یناـسنا  ندـمت  حور  هداـعلا  قوف  ياهـشزرا 
 . درب راکب  تسا ،  ریدقت  سیدقت و  لباق  یتسارب  هک  رصاعم 

یناسنا ندمت  يانبم  طخ  شیادیپ 

ناسنا طسوت  هدش  هتفرگ  راکب  مئالع  نیتسخن  يریوصت  طوطخ  دـمآ .  دـیدپ  طخ ))  )) هک ددرگ  یم  رب  يراگزور  هب  ناسنا  ندـمت  يانبم 
ار رشب  رگید  ياهدادعتسا  يریوصت  طخ  تسا .  هدوب  رث  ؤم  رگید  هعماج  هب  يا  هعماج  زا  طخ  لاقتنا  رد  یناگرزاب  داصتقا و  لماع  تسا . 

ناـغمرا هـب  ار  يرگید  دنمهوکـش  رنه  ینعی  يزاـس  همـسجم  هـنیمز  ود  نـیا  داد و  ناـشن  ار  یـشاقن  رنه  یطاـطخ ،  رنه  درک ؛  افوکـش  زین 
 . دسر یم  م  هب 3600 ق .  نآ  تمدق  هک  دید  شوش  مالیا و  هفوشکم  راثآ  رد  ناوت  یم  یخیرات  ظاحلب  ار  یغوبن  نینچ  هنیـشیپ  دندروآ . 
هب یفورح  طخ  ياپدر  مینیب .  یم  ینیچ  يابفلا  رد  زونه  ار  يریوصت  طوطخ  راگدای  ام  دـمآ .  دـیدپ  فورح  يریوصت  مئـالع  لـماکت  اـب 
طخ لاقتنا  ردصم  ناسنا ،  زور  نآ  ندمت  مهم  زکرم  ود  نیا  هک  ایوگ  دالیم .  زا  لبق  لاس  رازه  هس  ینعی  دسر ،  یم  ترک  ریازج  رـصم و 

یعامتجا ای  يزاس )  رهش   ) ینیشنرهش تیندم و  رصع  اب  تسا  فداصم  ناسنا  تایح  زا  هرود  نیا  دنا .  هدوب  ناهج  طاقن  رگید  هب  یفورح 
راک دادـعا ))  . )) تسا هداهن  هزوم  رد  راگدای  هب  هدرک و  فشک  ار  يرـصم  يروشآ و  طخ  هک  تسا  رختفم  زورما  ناسنا  ناـسنا .  نتـسیز 

 . تسا هدیسر  يزورما  لکش  هب  ماجنارـس  هتفای و  لماکت  لوحت و  ناسنا ،  لماکت  ياپ  هب  اپ  دادعا  فورح و  هدیدپ  ود  نیا  تسا .  نایدنه 
ار یماس  ياـبفلا  اـه  یقینیف  هک  دـنیوگ  ددرگ .  یم  رب  دـالیم  زا  لـبق  مراـهچ  یتح  موس و  مود و  هرازه  هب  يدادرارق  یفرح )   24  ) يابفلا

یم سدـقم ))  یکاکح   )) يانعم هب  فیلگریه ))   )) هک میناد  یم  و  دـنا .  هدیـشوک  نآ  لـماکت  لوحت و  رد  ناـینانوی  دـنا و  هدرک  عارتخا 
مود هرازه  رد  یکیتومد ))   )) و یکیتاره ))   )) طخ تسا !؟  هدوبن  شاءارآ  دیاقع و  زاربا  رد  ناسنا  یلاعتم  رواب  زا  يدومن  نیا  ایآ  دـشاب . 
هنیمز زا  يدومن  نیا  و  دـش .  یم  هتـشون  دیفـس ) كزان و  ياهگنـس  هتخت   ) فیرظ ياه  هدـیدپ  يور  رب  طخ  نیا  دـش .  ادـیپ  دالیم  زا  لبق 

 (( مالیع  )) و لباب ))   )) ياه هناخباتک  رد  ار  هرود  نیا  ياه  هتـشون  گنـس  ندـمتم .  ناسنا  رگید  یتایح  زاـین  تسا ؛  ذـغاک  عارتخا  روهظ 
زار دباعم  ياهراوید  رب  یبهذم  داروا  دراد .  یبهذـم  ینید و  دـیاقع  يالتعا  زا  تیاکح  ام ،  دادـجا  بوتکم  راثآ  نیا  دـنا .  هدرک  فشک 

(58  . ) تسا شیاین  شتسرپ و  هب  ناسنا  زاین  زا  يرگید 

خیرات يودب  بهاذم 

ناسنا یبهذم  دیاقع  بهذم و 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک هار  زا  دنبهاذم و  نیرت  یمیدق  نیرت و  هنهک  هک  دنیاهنآ  یئادتبا  بهاذم  تخانش .  ار  یئادتبا  بهاذم  دیاب  بهذم  تخانش  يارب  ))
مه هک  يا  هتفرشیپ  نایدا  زا  دنیوگ و  یم  نخـس  شیپ  لاس  رازه  راهچ  هس  نایدا  زا  رتشیب  ینید ،  ياهباتک  هک  ناشمیـسانشب ،  میناوت  یمن 
دنا هتفرگن  رارق  رگید  یبهذم  زا  دعب  هک  تفای  ار  یبهاذم  تفرگ و  ار  نیرت  هنهک  غارـس  دیاب  یئادتبا  نید  نتفای  يارب  سپ  تسه .  نونکا 
دشر طیحم  هب  ار  ام  دنناوت  یم  نیرید  یسانش  نابز  یسانش و  ناتـساب  تفر .  يودب  بهذم  طیحم  هب  تخانـش  يارب  دیاب  نتفای ،  زا  سپ  و 
صاخ ياهداژن  اههورگ و  لئابق ،  رد  قیقحت  هجوت و  نآ  تسه و  زین  يرگید  هار  تسین .  هلیسو  اهنت  نیا  اما  دننک .  ییامنهار  بهذم  نآ 

(59  . . . (() دنا هدرک  ظفح  ار  شیوخ  یئادتبا  تراکب  دنا و  هدنام  ندمتم  ياه  هعماج  زا  رود  هک  تسا 

يودب بهاذم  نایدا و 

مسارم و ینید و  هباشم  لاکـشا  یئایـسآ ،  لئابق  یخرب  یلامـش و  ياکیرمآ  ناتـسوپ  خرـس  یبونج و  ياقیرفآ  لئابق  لاوحا  رد  هعلاـطم  اـب 
 . دـنا هتـسیز  یم  یئادـتبا  رایـسب  هلحرم  رد  دـنا و  هدوب  يودـب  عماوج  نیا  همه  نوچ  و  تسا .  هدـش  هدـید  یمهب  هیبـش  تاداـبع  دـیاقع و 
هب یئادتبا  ياه  هعماج  رد  دوخ  نیا  هدوب و  نید  لکش  نیا  ياراد  شخیرات  زاغآ  رد  تیرـشب  الوصا  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناققحم 

(60  . ) تسا هدرک  ادیپ  لوحت  هتفرشیپ  نایدا  لکش  هب  ینیناوق  قبط  دعب  تسا و  هتشاد  نینچ  یشقن  تسا و  هدمآ  دوجو 

یئادتبا بهاذم 

یتسرپ حور  مسیشیتف 

رگید نایدا  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  رشب  یمومع  نید  ار  نآ  رسنپسا ))  )) دننام ناسانـش  هعماج  زا  یخرب  هک  یئادتبا  رایـسب  نایدا  زا  یکی 
زا یـضعب  زورما  دنتـسناد و  یم  نید  ود  ار  نآ  ادـتبا  رد  هک  تسا  یتـسرپ ))  حور   )) اـی مسیـشیتف ))   )) نید دـنا .  هتفرگ  همـشچرس  نآ  زا 

ياهمـسا لئابق ،  بهاذـم  هعلاطم  رد  ناسانـش  هعماج  تسا .  يودـب  مسا  یکی  ـالوصا  شیتف ))   . )) دـنناد یم  یکی  ار  نآ  نارظن  بحاـص 
هزیر گنس  اه ،  هرهم  لثم  تسا  یئایشا  ای  یئیش  شیتف ))   . . . )) دنا هدرک  یـسانش  هعماج  حالطـصا  دنا و  هتفرگ  ار  بهاذم  نامه  صاخ 
تسا هدوب  هوک  ياهفاکش  نایودب  هاگتدابع  ناسنا و  هیلوا  دباعم  تسا .  هدوب  يودب  شتسرپ  دروم  هک  هکربتم  ئایـشا  زا  یـضعب  لثم  اه و 

لاکشا رد  هدش و  خن  یصوصخم  ياه  هتشر  اب  هدش ،  خراوس  هدیـشارت و  یـصاخ  تقد  اب  هک  دنتفای  ییاه  هرهم  اهنآ ،  فشک  زا  سپ  هک 
تـسا هدرک  یم  تدابع  ار  اهنآ  ناش ،  ندیـسوب  ای  اهنآ و  سم  ندز و  تسد  اب  يودـب  تسا .  هدـش  یم  يرادـهگن  اـهاجنآ ،  رد  فلتخم 
ماسجا یخرب  دوجو  رد  زومرم  يورین  هب  داقتعا  يانعم  هب  شیتف  ( 62  . (() تسا یعیبط  ءایشا  زا  یضعب  سدقت  هب  داقتعا  يانعم  هب  شیتف  ))

؛  ب یمـسلط ،  هبنج  فلا ؛  دراد :  هبنج  ود  شیتف  تسا .  رحـس  وداج و  يانعم  هب  تسا و  یلاغترپ  هژاو  شیتف  دـشاب .  یم  زین  تاـناویح  و 
مخز و مشچ  رد  هژیوب  یعفادت  شزرا  ياراد  اهذـیوعت  كدـنراد و  يرث  ؤم  لاعف و  شزرا  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  اهمـسلط  يذـیوعت .  هبنج 

نیا ناسانـش  هعماج  زا  یهورگ  دور .  یم  راکب  تافآ  زا  يریگولج  يارب  هک  تاناویح و . . .  خاـش  هرهمرخ و  دـننام  كدـنراد  نآ  لاـثما 
دراد دوجو  زیچ  همه  رد  اکرتشم  سدقم  ءایشا  اب  تسا و  هدنکارپ  اج  همه  رد  هک  یـصخشمان  يورین  ای  انام ))  )) هب داقتعا  رثا  رد  ار  دیاقع 
نیرت یئادتبا  تادابع  مسارم و  لامعا و  دیاقع و  یفرعم  تهج  رد  سورب ))   )) طسوت راب  نیلوا  مسیـشیتف ))   )) حالطـصا دنا .  هتـسناد  ك 

(( ، رولیاـت  )) هدـیقع هب  اـنب  تسا .  هدرک  لوبق  اـهنیئا  نیرت  یئادـتبا  دروم  رد  ار  ریبعت  نیا  زین   (( تنک تسوگآ   . )) دـش هدرب  راـکب  اـهنیئآ 
نادرونایرد دنتشاد  رواب  يدام  تادوجوم  یخرب  رد  لولح  هب  هک  تسا  ندمتم  ریغ  ماوقا  عماوج و  رد  یتسرپ  تب  یئادتبا  شور  مسیـشیتف 

تاناویح ناهایگ ،  ءایشا ،  زا  یخرب  هک  دندید  یم  دندش ،  یم  وربور  اقیرفآ  ریازج  ياه  یموب  اب  هک  دوخ  یفاشتکا  ياهرفـس  رد  یلاغترپ 
نیا زا  دـنا .  لئاق  يا  هداعلا  قراخ  تاریثءاـت  ذوفن و  ءایـشا  نا  يارب  تسا و  مدرم  نآ  شیاتـس  شتـسرپ و  دروم  اـهنا  دـننام  اخهگنـس و  ، 
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 (( سورب  . . . )) دـندیمان مسیـشیتف ))   )) ار اهنآ  نیئآ  هدـید و  ءایـشا  نیا  بسانم  ار  تب ))   )) ای شیتف ))   )) تغل اهیلاغترپ  هک  دوب  رذـگهر 
(63  . . . ) درب راکب  یتسرپ  حور  يارب  ار  مسیم ))  ینآ   )) حالطصا وا  درک .  عضو  يرگید  مان  یتسرپ ))  حاورا   )) يارب

یتسرپ حور  مسیمینا 

؟  تسیچ مسیمینا 

یعون یتسرپ  حور  ای  حور  تسا .  حور  هملک  نامه  زا  ندروآ ،  ناـجیه  هب  ندرک و  کـیرحت  ياـنعم  هب  همیناد ))   )) و میناد ))   )) هملک ))
یئرمان حاورا  دوجو  هب  یئادتبا  لئابق  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یتسرپ  حور  تسا . . .  ملاع  بهذم  نیرت  یئادـتبا  ای  تسا ،  یئادـتبا  بهذـم 
یهاگآ دنتسه ،  یناسنا  تیصخش  ياراد  هک  تسا  نیا  ناشتایصوصخ  نیلوا  دنراد ؟ یتایـصوصخ  هچ  حاورا  نیا  دندوب .  دقتعم  یـصاخ 

اهنیا رش .  ای  دنریخ  سدقم و  ای  دنموش  كدننک  یم  تنایخ  ای  تمدخ  دنراد ،  تبحم  قشع و  ترفن و  دنراد ،  هنیک  دنراد ،  هدارا  دنراد ، 
یم تکرح  تایح و  یگدنز و  ار  ناسنا  دنتـسه ،  یناسنا  حاورا  هک  حاورا ،  نیا  تسا .  هدش  هداد  حاورا  هب  هک  تسا  ناسنا  تافـص  همه 

یمن حور  دنام . . .  یم  یقاب  شحور  درم ،  یتقو  ناسنا  هک  دـیوگ  یم  يودـب  تسنآ .  يراگدـنام  حور ،  تیـصوصخ  نیمود  دنـشخب ، 
اهرهـش يایاوز  رد  ای  اهلگنج ،  قامعا  رد  ای  دهد ،  یم  همادا  ار  شیگدنز  اه  یکیرات  رد  ای  ددرگ ،  یمرب  نامـسآ  هب  ای  دنام ،  یم  دریم ، 

حور هک  تسا  نیا  تسا .  شیوخ  هزانج  ظفاح  هشیمه  دـنام و  یم  هزانج  هرانک  رد  تسرد  يودـب  لـیابق  زا  يرایـسب  ریبعت  هب  هکنیا  اـی  و 
یتمرح یب  هزانج  هب  هکنآ  و  دبای .  یم  مارتحا  تسا ،  هتسبلد  هتـسباو و  شیوخ  نت  تشونرـس  هب  نوچ  تسا و  شیوخ  هزانج  ظفاح  نوچ 

تسا هتشاد  تمرح  رگا  دروخ و  می  همدص  دشاب ،  هدرک  یتمرح  یب  رگا  دنیب .  یم  ازـس  هزانج ،  ظفاح  حور  زا  درادب ،  شتمرح  ای  دنک ، 
هزانج حور  تسا ،  هدرک  شمارتحا  ادیدش  تسا ،  هدنادرگرب  وا  هب  ار  هدرم  تانیئزت  تسا ك  هدناشوپ  سابل  تسا ،  هداد  اذـغ  ار  هزانج  ، 

نیا دارفا  تینوصم  تکرب و  بجوم  تسا و  وا  هداوناخ  رادـساپ  نابهگن ،  کـی  لـثم  و  دـنک ،  یم  شظفح  یتح  دراذـگ و  یم  شمارتحا 
يورین حور ،  زا  دوصقم  تسا و  حور  تلاـصا  یتسرپ )  حور  اـی  مسیمینا   ) بهذـم نیا  رد  داـقتعا  شنیب و  ساـسا  دوش . . .  یم  هداوناـخ 

هک يداقتعا  روصت و  اب  حور ،  نیا  دـیوگ :  یم  نورب  يول  دراد .  دوجو  ءایـشا  رد  نینچمه  اهناسنا و  یناسنا و  درف  رد  هک  تسا  يزومرم 
رد هک  يزومرم  هوق  زا  تسا  ترابع  حور  هک :  دنیوگ  یم  حور )  نیا  هب  دـقتعم  نایودـب  ینعی   ) اه تسیمینا  تسادـج .  میراد  حور  زا  ام 

تکرح امرگ و  تاـیح و  لـماع  ار  حور  و  دنتـسین ،  حور  ياراد  يداـم  ءایـشا  میدـقتعم ،  اـم  هک  یتروص  رد  دراد .  دوجو  دارفا  ءایـشا و 
حور هک  تسا  موس  ءزج  نیا  هب  اه  تسیمینا  و  تسا .  حور  مسج و  زا  زیغ  هک  دـنراد  داقتعا  یموس  ءزج  هب  ناـنآ  اـما  میناد ،  یم  نامندـب 
سپ مسا . . .  زا  مسج و  زا  حور ،  زا  تسا  هدش  تسرد  ناسنا  هک  دنیوگ  یم  دندقتعم و  یموس  ءزج  نینچ  هب  زین  اهومیکسا  دنیوگ .  یم 
ناهج ندوب  هناگ  ود  ای  شیوخ و  ندوب  هناگی  هب  تسا  ناسنا  یئادتبا  داقتعا  یتسرپ  حور  تسین و  ناج  يانعم  هب  حور  هک  دوش  یم  مولعم 

شزرا هک  حور ،  مان  هب  ینیع  یئرم  ریغ  رصنع  کی  ياراد  زین  ناسنا  دنتسه و  حور  ياراد  تعیبط  ءایـشا  يدام و  ناهج  هک  ینعم  نیا  هب   ؛
ناسنا دـنک .  یم  ساسحا  يدـنواشیوخ  یعون  تعیبط  دوخ و  نایم  ناـسنا  حور ،  نیا  هب  داـقتعا  اـب  هک  تسا  نیا  رتمهم  و  تسا .  یناـسنا 

ساسحا هدرم  ار  تعیبط  ءایـشا  میرادنپ  یم  ام  هکنانچ  و  تسا )  یناسنا  حور  هک   ) دناد یم  حور  ياراد  مه  ار  تعیبط  ءایـشا  نوچ  يودـب 
یئادتبا و نایدا  رد  هک  تسا  خسانتن  هلئـسم  مود ،  هلئـسم  دـسر .  یم  داحتا  یعون  هب  تعیبط  دوخ و  نایم  دـناد ،  یمن  دـماج  دـنک و  یمن 
ددرگ و یمرب  رگید  ینت  هب  دـنام و  یم  یقاـب  نت ،  گرم  زا  دـعب  حور  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  خـسانت  دراد .  دوجو  مسیمینا  رد  صوصخب 

یم هناخ  یموس  مسج  رد  ای  ددرگ و  یمرب  حاورا  ملاع  هب  ای  مود ،  مسج  گرم  زا  سپ  و  دـهد ،  یم  همادا  یمود  تایح  رد  ار  شیگدـنز 
هاگ دـشاب و  تابن  تسا  نکمم  یهاگ  ناویح ،  یهاـگ  دـشاب و  ناـسنا  تسا  نکمم  یهاـگ  مجنپ و . . .  مراـهچ و  موس و  نت  نیا  دریگ . 

يودب زا  یئادتبا و  يرکف  تسه ،  مه  یمالـسا  یمـسر  ریغ  ياه  هقرف  زا  یـضعب  رد  دـنه و  بهاذـم  رد  هک  خـسانت  رکف  نیاربانب  گنس . 
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(64  . (() تسا ملاع  بهاذم  نیرت 

یتسرپ ناج  فلتخم  لاکشا 

(( وبات و  انام ))  )) راکفا نید  نیا  رد  درک :  ادج  ناوت  یمن  نآ  رواجم  یبهذم  تاکاردا  زا  ار  یتسرپ  ناج   : )) دیوگ یم  هلاش ))  نیـسیلف  ))
لئاـبق زا  هک  تسا  يددـعتم  ياـه  هعماـج  نید  یتـسرپ  ناـج  دوـش .  یم  تفاـی  گرم  زا  سپ  یگدـنز  يا و  هناـسفا  ناـکاین  هـب  هدـیقع  و 
هعماج دـننام :  درک .  قیبطت  دراد  دوجو  میدـق  ندـمت  يودـب و  دـهع  نیب  هک  یئاه  هعماج  اب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  رت  یقرتم  یئاـیلارتسا 

ياهتمسق زا  یضعب  رد  حور  دندقتعم  نایودب  اهومیکسا .  تیعمج  اکیرمآ و  یلعف  نایموب  يزنیلپ و  ناملسم و  ریغ  یئاقیرفآ  ناهایس  ياه 
دناوت یم  حور  دریمب ،  ناسنا  هکنیا  نودـب  نانآ  هدـیقع  هب  دـنناد .  یم  نکاس  اـه  هیلک  یبرچ و  رد  ار  نآ  اـیلارتسا  مدرم  دراد .  رارق  مسج 
دورب نایم  زا  ای  دوش  هدیدزد  تسا  نکمم  حور  دسیون :  یم  رزارف  دشاب .  هتشاد  تراظن  نآ  رب  رود  هلـصاف  زا  دیامن و  كرت  ار  ندب  اتقوم 

هک تسا  جیار  اکیرمآ  هدحتم  کلامم  رد  سیکورش  تسوپ  خرس  نایموب  دزن  رد  ددرگ .  ضیوعت  دراوم  یضعب  رد  دیامن و  تعجارم  ای  و 
دشکب و ار  وا  تسناوتن  یلو  درک  يزادناریت  يو  فرط  هب  نمشد  داد .  ناج  یتخرد  هخاش  يالاب  رد  ار  دوخ  حور  یـسیئر  دربن ،  کی  رد 

رظن رد  دـش .  هتـشک  داتفا و  صخـش  نآ  هاگنآ  داد ،  رارق  فدـق  ار  اه  هخاش  طسو  درب و  یپ  وا  یگنج  هلیح  هب  فیرح  دزاس .  یمخز  اـی 
ای دنک و  یم  دشر  وا  رد  نخان  مشپ و  وم و  دننام  هک  ار  هچنآ  يودب  هیحور  ددرگ .  یمن  فقوتم  ناسنا  یجراخ  حطـس  رد  تیدرف  يودب 
رد ددرگ  ماجنا  اهنیا  يور  رب  وداج  رگا  دناد .  یم  دوخ  زا  ددرگ ،  یم  جراخ  يو  زا  قرع  هفطن و  لوب و  کشا و  عوفدم و  حشرت ،  نوچ 

تـسد هب  عوفدم  حشرت و  ای  ندـب  يوم  هک  دـننک  یم  تبقارم  رظن  نیا  زا  تسا .  ندـب  لمکم  ياضعا  اهنیا  اریز  دـنک ،  یم  رثا  ندـب  يور 
یم نسوم  سار  تسا . . .  مزال  یناگدـنز  ظفح  يارب  روما  هنوگنیا  تیاعر  لاح  ره  رد  دورن .  راکب  يدـصق  ءوس  دـتفین و  یثلاـث  صخش 

 ، گرم ماگنه  رد  اه ،  هعماج  زا  یـضعب  رد  تسا . . .  هدش  بیکرت  مان  حور و  مسج و  تمـسق  هس  زا  ناسنا  اهومیکـسا  رظن  رد  دـسیون : 
ار ندـب  هشیمه  يارب  دراد ،  مان  حور  هک  یگدـنز  لـصا  ینعی :  گرم  دـننازوس .  یم  تسا ،  درف  هب  قلعتم  هک  ار  یئایـشا  هناـخ و  بابـسا 

ملاع لباقم  هطقن  تاوما  ناهج  دـننک ؛  یم  یگدـنز  ناگدـنز  دـننام  ناـگدرم  دـنام . . . .  یم  یقاـب  دـسج  راـنک  رد  یلو  دـنک  یم  كرت 
ناگدنز دننام  ناگدرم  هعماج  تسا .  كانرطخ  اهنآ  اب  تاقالم  دنیآ و  نیمز  هب  اهبـش  تسا .  ناگدنز  زور  ناگدرم  بش  تسا .  یگدنز 

سپ یگدنز  هب  هدیقع  دندرگ .  دیدپان  یلکب  ای  دنیآ  رد  ناسنا  لکـش  هب  هرابود  ناگدرم  تسا  نکمم  دوش .  یم  میـسقت  هلیبق  هفیاط و  هب 
زا دوصقم  ( 65  . (() دنریم یم  رگید  ناهج  رد  زین  تاوما  هک  دندقتعم  دنناد و  یمن  یهانتیال  ار  نآ  اج  چیه  رد  یلو  دراد  دوجو  گرم  زا 

تـسخن ار  نیئآ  نیا  دـنرادنپ .  یم  رقتـسم  ار  یحور  تانئاک ،  عیمج  رد  هک  تسا  یناسک  نیئآ  هدـیقع و  یئارگ  ناج  اـی  مسیم ))  ینآ  ))
 ، تخاس زاتمم  صخشم و  ناوت  یم  یتخـس  هب  یتسرپ  تب  يودب و  هداس  ياه  نیئآ  ریاس  زا  ار  مسیم ))  ینآ   . . . )) دندیمان یم  مسیـشیتف 
زین مسیم  ینآ  رد  هدوب ،  بوسحم  نآ  ناکرا  زا  مسیمتوت ))   )) رد هک  وبات  انام و  ـالثم  دـنکرتشم .  مه  اـب  يداـبم  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  هچ 
 (( سوفن حاورا و   )) مسیم ینآ  رد  تسناد .  مسیمتوت  زا  رتـالاب  هلحرم  کـی  ناوت  یم  ار  مسیم ))  ینآ   )) لاـح نیع  رد  یلو  دراد .  دوجو 

 . تسا دیفم  يذوم و  سوفن  حاورا و  زا  ولمم  هدنکآ و  ناهج  دنراد و  هدهع  هب  ار  ملاع  یساسا  شقن 

مسیم ینآ  رد  وداج  رحس و  هاگیاج 

دیآ قئاف  نمشد  رب  یمدآ  تسا  نکمم  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  یگنج  ياهگنرین  یبرح و  نونف  هلزنم  هب  مسیم  ینآ  رد  تناهک  رحـس و  . . . 
الثم دنـصاخ ! يرثا  ياراد  دنوش ،  رارکت  صاخ  گنهآ  دنلب و  يادص  اب  تالمج  ظافلا و  رگا  هک  دـندقتعم  یتسرپ  حاورا  نیئآ  ناوریپ  . 
هاـگ و  تسا !!  رث  ؤم  يراـمیب  عفر  رد  هدـیرپ ))  يراـمیب  هدـیرپ ،  يولـس  هدـیرپ ،  وطیط  هدـیرپ ،  یطوط   : )) هتفگ روکذـم  بیترت  اـب  رگا 
دوش ریزارـس  ناراب  تروص  هب  هک  صوصخم  بادآ  اب  اضف  رد  ار  بآ  نتخیر  الثم  دنناد ،  یم  رث  ؤم  ار  ریطت  لءافت و  دـیلقت و  تاکاحم و 
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 ، دنتـشاد دوخ  اب  ناـنز  نادرم و  هک  یتـالا  تنیز  یتح  موهفماـن و  موصفم و  ریواـصت  اهـشقن و  رثکا  دـنناد ! یم  رث  ؤم  ناراـب  ندـمآ  رد  ، 
هب نالژام )  هگنت  یبونج و  ياکیرمآ  یموب  لئابق   (( ) يزئوف  )) یلاها دوب .  هیذوم  حاورا  اـب  هلباـقم  يارب  اـهزرح و  تامـسلط و  زا  یعاونا 
 ، دـنمان یم  وتاـپالاوا  ار  نآ  دوـخ  یموـب  ناـبز  هب  دـنناد و  یم  اـهنآ  زا  ار  تعیبـط  تاـبالقنا  تاریثاـت و  همه  هک  یناوارف  سوـفن  حاورا و 

یموب لئابق  و  و . . .  اـیلارتسا ) قرـش   ) دـنالز لوون  و  اـیلارتسا ) یلامـش  ریازج   ) هنیگ لوون  مدرم :  نوچ  یئاـیلارتسا  لـئابق  رثکا  دـندقتعم . 
 ، راموهارات یپوت ،  كونیچ ،  اتوکاد ،  ویـس ،  بیئاراک ،  سیگ ،  يزوکام ،  يرـس  یپوه  ناگاهای و  نوچ :  یبونج  یلامـش و  ياـکیرمآ 

 . . . . رگید طاقن  ریاس  اقیرفا و  ناملـسم  ریغ  لئابق  زا  يرایـسب  و  کساباتآ ،  وبیژوا ،  اکنیا ،  سدوکوتوب ،  نگاتاپ ،  تیکنیلت ،  اکانامات ، 
ار اهنآ  هک  دندقتعم  يزومرم  یئرمان  سوفن  تادوجوم و  هب  ناگاهای ))   )) لئابق الثم  تسا .  مسیم  ینآ  یعون  هک  دنتـسه  يدـیاقع  ياراد 

حاورا اب  هلباقم  يارب  اهیژئوف ))  . )) دنیوگ یم  شوناه ))   )) ار اهنآ  هک  دـندقتعم  يرگید  یئرمان  تادوجوم  هب  دـنمان و  یم  کیبشاک ))  ))
حاورا یـصاخ  تافیرـشت  اب  ات  دـنوش  یم  عمج  یبرغ )  ياقیرفا  (( ) رود تک   )) لئابق ناهایـس و  دـنوش .  یم  حلـسم  اهبـش  ـالومعم  هیزوم 

هجوت بلج  هیذوم و  حاورا  ياهدـنزگ  زا  ظفح  ناونع  هب  نونکا  مه  اقیرفا  ناملـسم  ریغ  ناهایـس  زا  يریثک  هورگ  دـننک ،  نوریب  ار  هیذوم 
تافیرشت بادآ و  کسانم و  دنک .  یم  شقن  دوخ  ندب  رب  تامسلط  تروص  هب  یـشوقن  ریواصت و  اه و  یبوکلاخ  هبیط ،  سوفن  حاورا و 

ناوت یم  یلو  تسین ،  نشور  الماک  بهذم  نیا  شیادـیپ  خـیرات  هچ  رگا  ( 66  . . . ) تسا دـننامه  طـلتخم و  مسیمتوت  مسیم و  ینآ  نیئآ 
فوشکم یناتـساب  راقآ  تسا .  هتـشاد  دوجو  رـشب  ماوقا  نیرت  یئادتبا  نایم  رد  طخ  شیادیپ  خیرات و  نیودـت  زا  لبق  مسیم  ینآ  هک  تفگ 

یلمع یتدیقع  ناکرا  دیاقع و  هب  قوف  ياهزارف  رد  تسین .  صخشم  مسیم  ینآ  راذگناینب  دهد .  یم  ناشن  ار  بهذم  نیا  دیاقع  زا  یخرب 
(67  . ) دش هراشا  بهذم  نیا 

مسیم ینآ  هفسلف  رد :  وداج  رحس و  رصنع 

يور هـک  روطناـمه  دـناوت  یم  ناـسنا   : )) دـیوگ یم  هلاـش ))  نیـسیلف   . )) تـسا هدـش  هـتفرگ  مسیــشیتف  زا  مـسیم  ینآ  رد  وداـج  رحس و 
دزاس یم  رارقرب  ار  یساسا  ذوفن  نیا  دیامن .  ریثءات  زین  تعیبط  رد  صوصخم  تاکرح  لاوقا و  هلیسوب  دنک ،  یم  لمع  یناحور  تادوجوم 

زا تسا  ترابع  ورین  نیا  تسا )) .  یتسرپ  ناج  یشک  رکشل  رنه و  نفوداج و   : )) دسیون یم  خانیار  نومولاس  دنمان .  یم  وداج  ار  نآ  هک 
 : درک هجلاعم  ریز  لومرف  اب  ار  يراـمیب  ناوت  یم  ـالثم  دوش .  یم  هدـناوخ  زاوآ  تروص  هب  اـی  تئارق و  دـنلب  يادـص  اـب  هک  یتاـملک  ذوفن 

دیلقت ار  ثداوح  نایودـب  تسا ،  هدرک  زاورپ  يرامیب  تسا ،  هدرک  زاورپ  نیچردـلب  تسا ،  هدرک  زاورپ  هتخاف  تسا ،  هدرک  زاورپ  یطوط 
رثا رد  دندقتعم  دننک و  یم  یگنج  ياهـصقر  ای  دننک  یم  ءزج  هب  ءزج  ار  نآ  زات  تخات و  هب  مادقا  زا  لبق  دنهد .  یم  شیامن  دـننک و  یم 

هجوتم ار  تعیبط  دنشاپ و  یم  بآ  صوصخم  مسارم  یط  درابن ،  ناراب  ددرگ و  داجیا  یلاسکشخ  رگا  دنروآ ،  یم  تسد  هب  يزوریپ  نیا 
نمـشد ریوصت  دنمان .  یم  يدیلقت  يوداج  ار  لامعا  نیا  دراب .  یم  ناراب  لمع  نیا  اب  دنراد  هدیقع  دنراد و  جایتحا  ناراب  هب  هک  دننک  یم 

دنمان یم  یفطاع  يوداج  ار  راک  نیا  دنا .  هدرب  نایم  زا  هدرک و  یمخز  ار  سکع  بحاص  دنیامن  یم  روصت  دننک و  یم  هراپ  ای  یمخز  ار 
یم دوجو  هب  یتخبـشوخ  ای  دزاس و  یم  رود  ار  یتخبدب  تسا .  وداج  يورین  ياراد  نکلوک  تخرد  مسلط و  اعد ،  دـننام  ءایـشا  یـضعب  . 

رگید عون  دـنمان .  یم  وکین  يوداج  ار  نآ  دـننک ،  یم  لمع  نویناحور  اس و  ؤر  هک  تسا  نآ  عون  کـی  تسا :  مسق  ود  وداـج  دروآ . . . 
 ، دنشاب هجوتم  هکنیا  نودب  دندرگ و  یم  گرم  يرامیب و  بجوم  نارگوداج  دننک .  یم  لمع  محر  یب  نارگوداج  هک  تسا  رش  يوداج 
وا زا  ار  یگدنز  رارـسا  درک .  راتفر  وا  دض  هشیمه  یتسیاب  تسا ؛  هعماج  كانرطخ  نمـشد  رگوداج  دندرگ .  یم  یمهم  تیانج  بکترم 

هدـنیامن وداج  لـمع  نتخاـس  لـطاب  يارب  درک .  ناـهنپ  تسا ،  ناـسنا  ندـب  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  عوفدـم و  وم و  مشپ و  تشاد .  موتکم 
ياقیرفآ رد  دوش .  یم  هداد  صیخـشت  دب  زا  بوخ  دنمان ،  یم  یلادروا  ار  نآ  هک  یـشیامزآ  هلیـسو  هب  درب .  یم  راکب  وداج  دض  یبهذـم 

(68  . (() دشک یمن  ار  يو  مس  دشابن ،  رصقم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  هدناروخ  مس  مهتم  هب  یئاوتسا 
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مسیم ینآ  جیاتن  راثآ و 

هک دـنک  یم  تباث  هدـمآ ،  تسد  هب  ایناپـسا  لامـش  هسنارف و  ياهراغ  رد  هک  اـه  ینز  ملق  اهیـشاقن و  مسر و   : )) دـیوگ یم  هلاـش  نیـسیلف 
ار نانآ  سدقم  ياهناکم  دباعم و  اهراغ  نیا  و  دنا .  هتشاد  یتسرپ  ناج  متوت و  شیک  هب  کیدزن  ینید  یحاون ،  نیا  خیرات  لبق  ام  نینکاس 
هک هرخص  زا  هدیشوپ  رادج  رد  ایلارتسا  ناهایـس  زورما  یبهذم  یـشاقن  دننام  هتفرگ و  رارق  راغ  ياهتنا  رد  روکذم  راثآ  دهد .  یم  لیکـشت 

ياهراک نیا  تسا .  عونمم  دنتـسین ،  رارـسا  مرحم  هک  نانآ  نانز و  يارب  اهنآ  هب  ندـش  کیدزن  تسا و  هدـش  مسر  تسا ،  اهوبات  هاگیاج 
نزوگ یگنس و  لیف  دننام  تاناویح ،  لاکشا  ینز  ملق  یـشاقن و  مسر و  اب  تسا .  وداج  لامعا  هکلب  تسین ؛  تنیز  شیارآ و  يارب  يرنه 
يارب دـنک ،  یم  مسر  یمخز  ار  تاناویح  يودـب  تسا .  هداد  ماجنا  اهنآ  يور  رب  یلمع  دـنک  یم  روصت  يودـب  بسا ،  یـشحو و  واـگ  و 

یم نیمءات  ار  هدـنیآ  داژن  لسن و  هدام  سنج  اریز  تسا ؛  رن  سنج  صوصخم  لمع  نیا  هتبلا  دـبای .  تسد  اهنآ  رب  دـناوتب  یناسآ  هب  هکنیا 
 ، تسا هدـش  ینز  ملق  سر  كاخ  يور  رد  هک  یـشحو  واگ  تفج  کـی  ربود )) ود  كوت   )) ياـهراغ رد  دـنامب .  مرتحم  یتسیاـب  دـنک و 

تنک نارسپ  تسا .  هداتسیا  همین  بقع  ياه  هجنپ  يور  رن  بقع  رد  هدام و  ولج  رد  دراد .  يزارد  يرتمیتناس  تصش  هک  دنا  هدرک  فشک 
رازهجنپ تسیب و  ات  تسیب  هک  دـنا  هتفای  ناگـصاقر  ناصاقر و  زا  يراثآ  اهراغ  نیا  رد  دنتـسه ،  خـیرات  لبق  اـم  روما  نیفـشاک  هک  نئوگب 

 . دشاب ملط  اتدـعاق  یتسیاب  تارهاوج  زا  یـضعب  وداج و  لامعا  اه ،  یقیـسوم  اهزوآ ،  اهـصقر ،  تسا .  هدـنام  تباث  سر  كاخ  رد  لاس 
راکب هلیبق  هفیاط و  صیخـشت  يارب  هک  تسا  متوت  هب  طوبرم  مئالع  زا  یبوکلاخ  ءاضعا و  عطق  اهـشرب و  اهفاکـش و  تالآ و  تنیز  رویز و 

هب ات  دنک  یم  قیوشت  ار  قحال  قباس و  نایودب  دراد .  یم  هضرع  ناسنا  هبار  یسانش  ناهج  تاعلاطم  هیلوا  تایضرف  یتسرپ  ناج  دور .  یم 
 . دنیامن جراخ  دوخ  یناویح  يوخ  زا  ار  یناسنا  حور  دنزاس و  دایز  ار  دوخب  هیبش  حاورا  ناشدوخ  دیاقع  قبط  دـنزادرپب .  تعیبط  یـسررب 

روما مامت  رد  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  هک  تسا  یقیـسوم  صقر و  ینز و  ملق  یـشاقن و  ساـسا و  هیاـپ و  یتسرپ ))  ناـج   )) يوداـج
هرابرد يردق  رگا  دریذپ .  یم  لوحت  نایدا  اب  سپس  ددرگ و  یم  یـشان  وداج  زا  هیلوا  ياهرنه  هک  يروط  هب  دنک .  یم  ذوفن  ناهج  يرنه 

يرکف و تـالوحت  تفرـشیپ  رد  یمهم  رایـسب  شزرا  یتسرپ  ناـج  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  مینک  رکف  رـشب  یگدـنز  رد  نآ  شقن  رنه و 
(69 (( . ) دراد رشب  يرنه 

مسیمتوت

نآ ناکرا  لوصا و  مسیمتوت و  بهذم 

بهذم دنتـسه ،  نآ  ییاسانـش  هعماج  زن  ریثءات  تحت  میقتـسم ،  ریغ  میقتـسم و  ناسانـش ،  هعماج  همه  هک . . .  یبهذـم  نیرتفورعم  )) . . . 
تیودب رد  ایلارتسا  یلامـش و  ياکیرمآ  اقیرفآ ،  رد  زین  زورما  هک  یلیابق  يودب و  ياه  هلیبق  هک  تسا  دقتعم  مسیمتوت  تسا . . .  مسیمتوت 

دریگ یم  رارق  هلیبق  شتسرپ  دروم  یصاخ  هدنرپ  ای  ناویح  دنتسرپ .  یم  ار  ناویح )  رتشیب  و   ) یناویح ای  یئیش  کی  ره  دننک ،  یم  یگدنز 
ار ناشمتوت  يادا  ات  دنـشوک  یم  ناشتاکرح  شیارآ و  رد  ندیـشوپ و  سابل  رد  يدابع ،  مسارم  رد  هلیبق  دارفا  دراد و  یمتوت  هلیبق  ره  . . . 

هلیبق يارب  یلو  دناد  یم  مارح  شدوخ  يارب  ار  متوت  تشوگ  ندروخ  هلیبق ،  دنـشوپب و . . .  سابل  دننک ،  شیارآ  وا  لکـشب  دـنروایب ،  رد 
 ، دـنک یم  ساـسحا  متوت  دوخ و  نیب  هک  یی  يدـنواشیوخ  نینچمه  تسا و  لـئاق  شمتوت  يارب  تسرپ  متوت  هک  یـسدقت  هن . . .  رگید ، 
یم دنیآ و  یم  دارفا  هک  تسا  هعماج  دیواج  مچرپ  متوت  سپ  دنناد .  یم  متوت  هدیئاز  ار  ناشدوخ  دارفا ،  درف و  هک  تسا  یی  يدنواشیوخ 
هلیبق دارفا  يارب  متوت ،  هک  تسا  نیا  رگید  هلاسم  تسا .  ندوب  دیواج  نیمه  لیلد  هب  شـسدقت  دنام و  یم  یعمج  حور  عمج و  اما  دنور ، 

 ، دوخ شیارآ  رد  ار  وا  لکـش  هب  و  ناشیعمج ،  هتـسد .  يدابع و  راـتفر  رد  ار  وا  تاـکرح  هشیمه  هلیبق  دارفا  تسه .  زین  یئاـبیز  ءاـشنم  ، 
ج  )) و هدوب .  لوادتم  نیکنوگنا ))   )) نوچ یلامش  ياکیرما  نایموب  زا  یخرب  نایم  رد  متوت ))   )) هملک ( )) . . . 70  . . . (() دننک یم  دیلقت 
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 ، داد یم  ماجنا  یلامـش  ياکیرمآ  نایموب  نایم  رد  هک  دوخ  یملع  تاعلاطم  اه و  تحایـس  حرـش  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  گـنال ))  . 
رد قیقحت  شواـک و  هب  ولهرتـسا ))  )) و نیلگ ))   )) رـسنپسا و نیودـلاب   )) دـننام نیققحم  زا  یعمج  نرق 19  رد  درب .  راـکب  ار  متوـت  هملک 

دندید هکلب  هتفای ،  اجنآ  رد  لامعا  کسانم و  اب  اکیرمآ ،  نایموب  یمتوت  دیاقع  هب  هیبش  يدـیاقع  یئایلارتسا . . .  یئادـتبا  ماوقا  تادـقتعم 
رد هچ  اـکیرمآ و  رد  هچ  اـیلارتسا و  رد  هچ  ار  نیئآ  عون  نیا  هرخـالاب  و  هدـنام ،  رتـظوفحم  شیئادـتبا  تروص  هب  یمتوت  نیئآ  اـیلارتسا  رد 

1 دوش :  یم  هصالخ  لصا  هس  رد  هداس ،  نیئآ  نیا  ناکرا  هدمع  ینابم  دندرک .  حالطـصا  مسیمتوت  ای  یمتوت  نیئآ  رگید ،  طاقن  اقیرفآ و 
 . وبات انام 3  متوت 2 

متوت  1

زا یخرب  رظن  قبط  ای  هدرمـش و  سدـقم  ار  نآ  نالک  ءاضعا  هک  یـصوصخم  تاناویح  هصاخ  ءایـشا ،  تادوحوم و  زا  یعون  هب  متوت  ظـفل 
 ، یطوط باقع ،  شیمواگ ،  دننام :  ناروناج  عون  زا  تادوجوم  نیا  دوش .  یم  هتفگ  دـنیامن ،  یم  روصت  زین  شیوخ  دـج  ار  نآ  نیققحم 

نوچ تعیبط  ناجیب  تادوجوم  زا  تردنب  هاگ  ياچ و  ياه  هتوب  دـننام :  تاتابن  عون  زا  دراوم  یخرب  و  تخرد ،  مرک  نیهاش ،  اروگناک ، 
ار باقع ))   )) فانـصا مامت  تسا ،  اهنآ  متوت ))   )) باـقع ـالثم  هک  ینـالک ))   )) و موق ))   )) ره دنـشاب .  یم  بکاوک  اـی  اـیرد  ناراـب و  : 

هناشن متوت  تقیقح  رد  هدمآ و  رامشب  بوسنم  مه  اب  همه  متوت ،  کی  هب  ناگتـسویپ  دننک ! یم  سیدقت  ار  نآ  هدرمـش و  مرتحم  سدقم و 
دروم متوت  هطـساو  هب  اـهنت  اـهنالک  ریاـس  زا  نـالک ))   )) اـی هعماـج  نیا  دارفا  دور .  یم  رامـشب  زین  یگتـسبمه  یگلیبق و  تمـالع  یموق و 
لئابق زا  یکی  رد  تسا !  بوسنم  صاخ  یمتوت  هب  تعیبط  ياوق  زا  کی  ره  یمتوت  نیئآ  رد  دنوش . . .  یم  هتخانـش  صخـشم و  سیدقت ، 

 . تسا دیفس  سوئاکاک ))   )) مان هب  یغرم  دنواشیوخ  باتفآ  ایلارتسا 

انام  2

همه رد  هک  تسا  نیعت  یب  يورین  هوق و  کی  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ،  ایلارتسا ) قرش  لامش   (( ) يزنالم  )) یموب تغل  اساسا  انام ))  )) هملک
زین یلامش  ياکیرما  نایموب  تسا . . . .  كرتشم  سدقم ،  ریغ  سدقم و  رادناج ،  ناج و  یب  تادوجوم  همه  نیب  و  رشتنم ،  هدنکارپ و  اج 

يزنورکیم (( ، )) دـیربه لوون   (( ، )) يزنیلوپ  (( ، )) یئاواه  (( )) یئایلارتسا  )) لئابق فیاوط و  بلغا  دـنراد . . .  داقتعا  انام ))  )) موهفم هب 
 . دننک یم  ریبعت  اگنپروش ))  )) هب الومعم  دحاو  ءادبم  یناهج و  تردق  نیا  زا  یتیئات ))   )) و توروگیا ))   (( ، )) كایار (( ، ))

وبات  3

دارم تسا .  هدمآ  رد  حالطـصا  کی  تروص  هب  نایدا  دیاقع و  خیرات  ثحابم  رد  لاس 1886  زا  تسا و  يزنیلوپ  يا  هملک  اساسا  زین  وباـت 
لاـمعا نآ  نوخ  دوش و  یم  هدرمـش  عونمم  مارح و  ءایـشا  اـی  لاـمعا و  زا  یـضعب  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یتاررقم  لوصا و  هملک  نیا  زا 

مسق ود  رب  کسانم  نیا  دوریم .  راکب  یمتوت  نیئآ  تایعرـش  کسانم و  يارب  عومجم  رد  وبات ))  )) هاگ دنیوگ .  یم  وبات ))  )) زین ار  همرحم 
ندرک و سمل  یمارتحا و  یب  ندروخ و  نتـشک و  تامرحم ،  ای  یبلـس  کسانم  نیرتمهم  ضئارف .  ای  یباجیا  تامرحم 2  ای  یبلس   1 دنا : 

متوت شیمواگ  هک  یناـسک  دـنوش .  یم  بوسحم  ینـالک  متوت ))   )) هک تسا  يرگید  ءایـشا  اـی  ناـهایگ  اـی  تاـناویح  ندرک  هاـگن  یتح 
اب دوخ  متوت  اب  لاصتا  ناونع  هب  نالک  ءاضعا  همه  دیاب  هک  یـصاخ  کسانم  نمـض  رد  رگم  دـنا .  عونمم  شیمواگ  ندروخ  زا  تساهنآ ، 

نیئآ ینید  داـیعا  هک  تسا  ماـیا  یخرب  رد  ندروخ  اذـغ  یتـح  ندرک و  راـک  هعونمم  روـما  زا  رگید  دـنروخب .  نآ  تشوـگ  زا  یتافیرـشت 
متوـت ياراد  هک  يرگید  نـالک  اـب  تسا  فـظوم  يدرف  ره  ینعی  تـسا ؛  مارح  متوـت  کـی  ءاـضعا  اـب  جاودزا  تـسا .  بوـسحم  یمتوـت 

هب دنزاس و  نالک  وضع  ار  یغلابون  دنهاوخب  نوچ  ایلارتسا  رد  هکنآ :  یمتوت  نیئآ  یبلس  مسارم  زا  رگید  دنک .  جاودزا  دنتـسه ،  هناگادج 
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رد نید  لها  عمج  هب  زونه  هک  یناسک  نانز و  رادید  زا  دنیزگ و  تلزع  یتدم  ات  دنراد  یماو  ار  وا  تسخن  دننک ،  دراو  دوخ  یمتوت  نیئآ 
لالح هک  زین  یئاهنآ  و  تسا ،  مارح  يو  رب  اهیکاروخ  رثکا  لاح ،  نیا  رد  درب .  رـسب  اهلگنج  رد  هکنآ  رتهب  دنک و  يراددوخ  دنا ،  هدماین 

تخـس هاگ  دوش .  شقمر  دس  ات  دـهن  یم  شناهد  رد  يرورـض  يرادـقم  هب  صوصخم  یبرم  هکلب  درب ؛  تسد  نآ  هب  دـیابن  دوخ  تسا ، 
افـص و عون  کـی  اـهنآ  هدـیقع  هب  تضاـیر . . .  تلزع و  هرود  نیا  یط  زا  سپ  هرخـالاب  و  دوش .  یم  لـیمحت  غلاـب  ون  رب  اهکاکـسما  نیرت 
زا رگید  دوش .  یم  ینیعم  متوـت  نـالک  وـضع  هدرک و  ادـیپ  ار  ینید  عماـجم  رد  تکرـش  قـح  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  غلاـب  وـن  رد  یتیناـحور 
یم بانتجا  تسا  متوت  نالک  وضع  هک  یـسک  ندروخ  زا  دراد ،  جاور  اهنآ  نایم  يراوخ ))  مدآ   )) هک یئاههورگ  هک  تسا  نآ  تامرحم 

 . تسا مارح  رگید  ءاضعا  رب  متوت ،  کی  نالک  وضع  ندروخ  رگید ،  ترابع  هب  و  دننک ؛ 

یمتوت نیئآ  تابجاو  ضئارف و 

دـشاب یم  ناراب  عورـش  نراقم  راهب و  لصف  لئاوا  رد  یگرزب  نشج  نتخاس  دـقعنم  هلمج  زا  یمتوت :  نیئآ  ضئارف  ای  یباجیا  کسانم  اـما 
 ، تسا خولک  گنـس و  زا  رپ  هک  يا  هطقن  رد  هدـش ،  نایرع  هنهرب و  دـیاب  نالک  دارفا  مامت  نشج  نیا  رد  دراد .  ماـن  امویـش )) یتنیا   )) هک

تکرب شیازفا  بجوم  اهنآ  رظن  رد  هک  اهلگرابغ  ندناشفا  اهزاوآ و  اه ،  یبوکیاپ  اه ،  نتـسج  هب  هلمج  زا  فلتخم  لامعا  هب  دـنیآ و  درگ 
زین نآ  سمل  عقوم ،  نیا  ریغ  رد  هک  یـسدقم  ناویح  ندروخ  يارب  یگمه  تامدـقم ،  نیا  ماـجنا  زا  سپ  هدـش و  لوغـشم  تسا .  لـسن  و 

ناسکی همه  نالک ،  ءاضعا  یمتوت ،  نیئآ  رد  دـننک .  لصاح  لاـصتا  داـحتا و  نآ ،  اـب  اـت  دـننک  لواـنت  نآ  زا  هدـش و  عمج  تسا ،  مارح 
لئاـبق رد  زین  يرگید  کـچوک  دـیاقع  بادآ و  دـنراد .  تلیـضف  ناـناوج  رب  ناریپ  دـنرتدنمجرا و  رترب و  ناـنز  زا  نادرم  هـکلب  دنتـسین ، 

ار مزـال  يوراد  شردـپ  دـیاب  دوش ؛  ضیرم  یکدوک  رگا  دـندقتعم :  وروپ ))  )) هلیبـق ـالثم  دراد .  دوـجو  یمتوـت  ناوریپ  نیئآ  نوگاـنوگ 
 . دـنلئاق یبهذـم  تسادـق  عون  کی  نوخ ،  ناوسیگ و  نخان و  رـس و  يوم  يارب  ای  و  دوش ،  یم  هجلاعم  شدـنزرف  راـک ،  نیا  اـب  دروخب و 

شتـسرپ ای  مسیم  ینآ  مسیـشیتف و  لثم  يودـب  بهاذـم  یتسرپ و  متوت  بهذـم  ياهیگژیو  زا  (( ؛  مسیمتوت یناسنا  یفـسلف  لیلحت  ( 71 (()
هطبار بسح  رب  هک  تسا  نیا  یکی  دـنراد ،  اج  تعیبط  ياه  هدـیدپ  ءایـشا و  همه  رد  هدرک و  رپ  ار  ناـهج  رـسارس  هک  يرامـش  یب  حاورا 
ءایشا همه  ایند و  مسیم )  ینآ  رد   ) جور اب  اهمدآ و  اب  ءایـشا  هطبار  و  مسیـشیتف )  رد   ) شیتف اب  ناسنا  هطبار  و  مسیمتوت )  رد   ) متوت اب  ناسنا 

 . . . تسین كربتم  سدقم و  هک  يزیچ  ینعی  نافورپ ))   )) تسا و كربتم  سدقم و  هک  يزیچ  ینعی  هرکاس ))   )) هب دـندرک  یم  میـسقت  ار 
لوصا و هلـسلس  کی  هب  ار  ناسنا  دراد ،  ناسنا  یگدـنز  تاذ و  رد  هک  یبوخ  دـب و  راثآ  موش و  سدـقم و  يورین  هب  داقتعا  لصا  نیاربانب 

یتامدقم اهـششوک و  تخیگنا و  یم  رب  نانآ  رد  ار  تمرح  دیما و  ای  زیرگ  سرت و  هک  انعم  نیدـب  تشاد ؛  یماو  یـصاخ  ماکحا  لامعا و 
هک تساـجنیا  زا  و  دـش .  یم  بجوم  تشاد ،  ترورـض  یبیغ  تارثا  اوق و  نآ  ریخـست  اـی  بلج  دوخ و  شریذـپ  یگداـمآ و  يارب  هک  ار 
 ، تضایر هرخالاب  یبهذـم و  یعامتجا و  یقالخا و  يرکف و  یحور و  تامیلعت  صاخ و  ماظن  ینید ،  لاـمعا  مسارم و  تداـبع و  هلءاـسم 

ءایـشا مامت  تسا .  وبات ))  )) ناشمان هک  تسا  تامرحم  یـضعب  زا  زیهرپ  اهزیچ و  یخرب  لامعتـسا  ای  لامعا  هلـسلس  کی  میرحت  شا  همزال 
هاگن ردق  نیا  ارچ  ار  اهشیتف  نیا  مدیسرپ  يودب  کی  زا  دیوگ :  یم  رسنپسا ))  . )) تسا انام ))  )) شمان هک  تسا  یـصاخ  حور  ياراد  ملاع 

نیا هب  ارچ  تسیچ ؟  نیا  رگم  یئوج ،  یم  كربت  اهنآ  زا  یلام و  یم  تمـشچ  هب  یـشک و  یم  تسد  اهنآ  يور  رب  تمرح  اب  يا و  هتـشاد 
یم يراذگ و ؟ . .  یم  مارتحا  وا  هب  یـسوب و  یم  ار  وا  يوناز  ای  سابل  یـشک و  یم  تسد  نات . . .  هعماج  سدـقم  درف  نیا  هب  ای  رگوداج 
نهذ رد  ار  دوخ  ياهـشزرا  مه  گرزب  ياهتیـصخش  دـنوش ،  یم  کچوک  اهتلم  یتقو  هک  منیب  یم  تسا . . .  انام ))  )) اـهنیا يوت  دـیوگ : 

دسانش یم  هک  ار  یئاهشزرا  دسانش ،  یمن  ار  اهشزرا  نیا  تلم  نوچ  دنام و  یم  لوهجم  اهنآ  یلاعتم  ياهشزرا  دنهد و  یم  تسد  زا  اهنآ 
طقف هک  اگنیروش ))  )) مان هب  تسه  ییورین  مسیمتوت ،  مسیم و  ینآ  مسیشیتف ،  ياه  هعماج  رد  دهد . . .  یم  تبـسن  اهنآ  هب  دشارت و  یم  ، 

دـننک و ذوفن  زومرم  ياوق  حاورا و  رد  دـنناوت  یم  ورین  نیا  کمک  هب  هکدـنا   (( نویناحور  )) اهنیا دـنراد و  ار  نآ  هعماج  رد  یـصاخ  هدـع 
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فلتخم و ياهتـضایر  يدابع و  مسارم  رخآ ،  رد  دـننک و  طـبترم  بهذـم  ار  ار  مدرم  دـنهد و  ماـجنا  ار  یبهذـم  داروا  مسارم و  لاـمعا و 
ینید رهاظم  یبیغ و  ياوق  مدرم و  ماوع  نایم  سدـقم  ياه  هطـساو  اهنیا  سپ  دـنهد .  ماجنا  ار  اـهفقو  اهرذـن و  ینید و  یعمجتـسد  مسارم 
دنتسه اگنیروش ))  )) هوق بحاص  هک  تسا  ناش  یتاذ  تیصوصخ  ناش  يراصحنا  یصاصتخا و  شقن  یتاقبط و  زایتما  نیا  تلع  دنتـسه و 

و روز ))  )) علـض ود  رانک  رد  ات  هدش  ثعاب  ناسنا  تایح  خـیرات  رد  يودـب  يرواب  نینچ  دـسر  یم  رظن  هب  ( 72  . (() سدـقم حور  لماح  و 
 . ددرگب خیرات  رد  روج ))  )) و لهج ))   )) هیام و  ینید ))  یسایس ،  دادبتسا   )) لماع دریگب و  لکش  مه  ریوزت ))  )) علض رز ، )) ))

یئادتبا ناسنا  نهذ  رد  يودب  نایدا  كرتشم  تایصوصخ  لیلحت 

هراشا

تـسا هتـشاد  رـشب  هک  یبهذم  نیرتطحنم  نیرت و  یفارخ  یتح  بهاذم ،  نیا  همه  رد  دنک .  یم  تابثا  ار  یتسه  نتـشاد  ینعم  بهذـم ،   1
ینعم یبهذـم  ساسحا  دـنرث ، . . . .  ؤم  یگدـنز  رد  دـنراد و  دوجو  ءایـشا  ماـمت  رد  هک  يا  هبیط  هثیبخ و  حاورا  اـی  شیتف  شتـسرپ  دـننام 

2 یچوپ . . .  ثبع و  یفن  ینعی  یتسه  نتـشاد  ینعم  تسا .  تبثم  ینیب  ناهج  کی  یبهذـم  ینیب  ناهج  ینعی  تسا ،  هتفهن  یتسه  نتـشاد 
رـشب و عون  ما ،  هلیبق  نم ،  هک  تسا  دـقتعم  شلاکـشا  همه  رد  یبهذـم  هک  نیا  ینعی  خـیرات ،  ناسنا و  ناهج ،  رد  یئاهن  یتیاغ  هب  داـقتعا 
و رـشب ) عون  ینعی   ) خیرات مه  تعیبط و  مه  هک  تسا  موهفم  نادب  تسا و  نتـشاد  ینعم  زا  ریغ  نیا  دنا .  هدش  هدـیرفآ  يزیچ  يارب  یتسه 

یم میسقت  سدقم  دیلپ و  ابیز ،  تشز و  دب ،  بوخ و  هب  روما  همه  ناسنا و  ناهج ،  بهاذم ،  همه  رد  درف ))  )) کی ناونع  هب  نم ))   )) مه
دیلپ و ناسنا  هب  دنوش  یم  میـسقت  اه  ناسنا  حور )  نوخ ،  متوت ،   ) دشاب هچ  ره  لاح  یبهذـم ،  ياه  كالم  ساسا  رب  بیترت ،  دـنوش . . . 

یم قوف  يرـشب  لماکت  ساسا  رب  يدـنب  میـسقت  عون  یهتنم  تسه ،  مه  رـضاح  لاح  رد  هدوب و  نینچ  ادـتبا  رد  نیاربانب  كاپ . . . .  ناسنا 
ءایـشا و هـمه  زا  ریغ  یتیـصوصخ  یئیـش  کـی  دراد .  دوـجو  سدـقت  موـهفم  هـک  يرکف  ره  رد  اـج و  ره  ملاـع . . ؛  رد  سدـقت   4 دـنک . 

همه میسقت   5 دروآ . . .  یم  دوجو  هب  شدوخ  ربارب  رد  ار  یمدآ  صاخ  شیاتـس  ساسحا  یعون  یمدآ و  تمرح  هک  دراد  اه  تیـصوصخ 
ناسنا دـیآ .  یم  دوجو  هب  ناسنا  نهذ  رد  زاغآ  رد  هک  تسا  مهم  یلیخ  هلءاسم  نیا  سوسحماـن ؛  سوسحم و  هب  اـهتیعقاو  روما و  ءایـشا و 

هک زیچ  نآ  تسا و  سوسحم  هک  زیچ  نآ  هب  ددرگ  یم  میـسقت  ناهج  هک  دوش  یم  دقتعم  هلـصافالب  یـشحو  مامت  ای  یـشحو  همین  يودـب 
بهاذـم هب  نیا  دنتـسیچ ،  اـه  سوسحماـن  نیا  لاـح  دراد .  دوجو  یئاـه  یـسوسحمان  اـه ،  سوسحم  نیا  تشپ  ینعی  تسا ،  سوسحماـن 

حور هعماج و  سدـقت  ظفح و  تیوقت و  لماکت و  رد  یمیظع  شقن  بهذـم  ینعی  نید . . . ؛  ندوب  یعاـمتجا  حور   6 تسا . . . .  طوـبرم 
ینعی ندوـب  یللملا  نیب  تسا .  نید  تیـصوصخ  ندوـب  یللملا  نیب  نید . . . ؛  تایـصوصخ  ندوـب  یللملا  نـیب   7 تسا .  هتـشاد  یعامتجا 
یلجت کی  بهذم  هکنیا  ینعی  بهذـم ،  ندوب  یناسنا  ینعی  بهذـم  ندوبن  یلم  ینعی  ندوب ،  یموق  ءاروام  بهذـم و  ندوب  یموق  ءاروام 

ناهج داجیا  ینعی  یتسه ؛  حور  تعیبط و  ناسنا و  تدـحو   8 صاخ .  یعامتجا  ای  يداصتقا  ای  یموق  هعماـج  یلجت  هن  تسا ،  ناـسنا  عون 
داجیا یفارخ )  ریغ  ای  یفارخ   ) فلتخم ياه  لکـش  هب  يدنواشیوخ  کی  تعیبط  ناسنا و  نیب  هشیمه  یبهذـم  ساسحا  رد  سناجتم ،  ینیب 

یم رارقرب  ار  دـنویپ  نیا  بیغ ،  انعم  کی  هب  یعیبط و  ءاروام  زومرم  ياوق  ای  ادـخ  مان  هب  ناهج  يونعم  نوناک  نآ  اب  راب  ود  نیا  دوش و  یم 
ساسحا دنریگ . . .  یم  لکـش  گنهامه  سناجتم و  ینیب  ناهج  کی  رد  هس  ره  ادخ ،  تعیبط و  ناسنا ،  بهاذم ،  همه  رد  ینعی  دـننک . 

کی بطق ،  کی  هب  ار  اهنیا  همه  دنک و  یم  وجتـسج  یتدـحو  سناجتمان  گنراگنر و  قرفتم و  ياه  هدـیدپ  نیا  ریز  رد  هشیمه  یبهذـم 
ياراد دوخ  یگدنز  رد  هراومه  ناسنا  لاصتا . . . ؛  هب  لیم  شالت و  هغدـغد و   9 دنک . . .  یم  لیوحت  صاخ  دحاو  دنچ  ای  صاخ  دـحاو 

یم عنام  ار  ناسنا  هراومه  بهذم  تسا .  یبهذم  ساسحا  هصخاش  سدقت  هلءاسم  زا  شیب  یتح  هغدغد  نآ  تسا .  یبهذـم  هغدـغد  کی 
يوجتـسج رد  یمئاد  بارطـضا  شـالت و  کـی  هب  ار  وا  هراومه  دریگب و  مارآ  دوخ  شنیب  یگدـنز و  دوجوم  ياـهبلاق  رد  هک  تسا  هدـش 
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دیدـش لیم  لاصتا و  هب  قشع  یمئاد ،  هغدـغد  بارطـضا ،  یمارآان ،  هشیمه  نیاربانب  تسا .  هدرک  یم  راداو  رارـسا  ای  قیاقح  اـی  تقیقح 
تکرح و لماع  بهذم  تکرح . . . ؛  یلاعت و  یقرت و  طلست و  هب  داقتعا   10 تسا . . . .  هتشاد  دوجو  یئرمان  نوناک  فرط  هب  ناسنا  حور 
رد حور و  رد  یمئاد  يا  هنایزات  و  تسه ،  هچ  نآ  رد  نداتسیان  ینهذ ،  ره  رد  نتـشاد  بهذم  لاح  ره  هب  ینعی  هدوب ،  لماکت  تفرـشیپ و 

ار ناسنا  الوصا  بهذـم  مسیتانف  هک  دـنیوگ  یم  هچنآ  فالخ  رب  تسا و  هدوب  نیرترب ))   )) هب لاصتا  يارب  دوجوم  ياـهبلاق  رد  یگدـنز و 
زومرم و ياوق  ریخـست  انام ، ))  )) ریخـست اب  وت  هک  دنک  یم  راداو  دـقتعم و  ار  هیلوا ))  ناسنا   )) هک مینیب  یم  دروآ ،  یم  راب  زجاع  دـکار و 

دوجو هب  يا  هزات  حور  هزات و  تردق  دوخ  رد  یـسرب و  لامک ))   )) هب یناوت  یم  دنتـسه ،  تعیبط  ياهورین  ناگدـنیامن  هک  حاورا  ریخـست 
ياهورین مادختـسا  هب  ناسنا  گرزب  نامیا  نیا  نیاربانب ،  دنک .  یم  لولح  وت  رد  هدوبن ،  وت  رد  هک  ییاهدادعتـسا  هلیـسو  نیدـب  و  يروآ ، 

همه رد  ناسنا . . .  رد  هدارا  هب  داقتعا  يزاسدوخ ،  هب  داقتعا  تیلوئـسم ؛  موهفم   11 تسا .  هدوب  ینید  داقتعا  تایـصوصخ  وزج  تعیبط ، 
رییغت ار  متشونرس  مناوت  یم  انام ، ))  )) سدقت و هب  ندیـسر  رترب و  یبیغ و  ياهورین  هب  لاصتا  اب  نم  نیاربانب  دراد .  دوجو  یبهذم  ياهمرف 

(( ، ریخ  )) ياهورین بلج  ای  ریخـست  هلیـسو  هب  هک  دراد  هدارا  بهاذـم  همه  رد  ناسنا  تسین ؛  روبجم  ناسنا  نیارباـنب  مورب .  شیپ  مهدـب و 
ره هب  سک  ره  ینعی  ثبع . . . ؛  فداـصت و  هب  داـقتعا  مدـع  فداـصت و  یفن   12 دـیامن . . .  هزرابم  رـش ))  )) اب دـنک و  نوگرگد  ار  دوخ 
یم یقطنم  لوقعم و  هتـسویپ  نایرج  کی  ار  نآ  هکلب  دـناد ،  یمن  یفداـصت  قرفتم و  ثداوح  هعومجم  ار  خـیرات  تسا ،  دـقتعم  یبهذـم 

 ، تسا رـشب  عون  خـیرات و  دوصقم  لزنمرـس  هک  ییاج  هب  دـنارذگ و  یم  ار  یلحارم  هدرک ،  عورـش  ییاج  زا  رـشب  عون  نآ  رد  هک  دراـمش 
ناهج کی  یبهذـم  ینیب  ناهج  یلدـج . . .  شنیب  عون  کی  دوجو  گنج و  هزرابم و  لصا  داضت ؛  لصا  هب  داـقتعا   13 دیسر . . .  دهاوخ 
کی هک  ردق  نیمه  ملاع ؛  یقطنم  لیلحت  تیلع ؛   14 خیرات ) .  ناسنا و  ینالوط  راکیپ  بهذم ؛  هیلع  بهذم  دربن   . . . ) تسا یلدج  ینیب 

تردق نالف  ای  تسا . . . ،  هدرک  يرییغت  نینچ  حور ،  نامهب  ای  یـش ء  نالف  رثا  رد  صاخ  یـش ء  کی  الثم  هک  دراد  داقتعا  يودـب  ناسنا 
 . . . دناشک یم  ملاع  رد  لولعم  تلع و  هطبار  لابند  هب  ار  وا  نهذ  یبهذـم ،  ساسحا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ،  هتفرگ  ار  شناج  وبات )) ))
یندب رد  دور و  یم  ندب  کی  زا  حور  هک  هدیقع  نیا  دهد . . .  یم  ناشن  ار  اقب  لصا  ددرگ ، )) یم  رب  هشیمه  حور   )) هکنیا اقب ؛  لصا   15
ناسنا یگنادواج  هب  داقتعا  نآ  دراد و  دوجو  رکف  نیا  رد  گرزب  تقیقح  کی  اـما  تسا ،  فرخزم  ددرگ ،  یم  رب  رگید  یناویح  رگید و 

ياه هدیدپ  نیا  تشپ  هک  دیوگ  یم  بهذـم  هب  دـقتعم  درف  یتقو  ینیب ؛  ناهج  تعـسو   16 تسین . . .  دوـجو  ناـیاپ  گرم  هکنیا  تسا و 
دـنیب و یم  رتشیب  نآ  زا  دـنیب و  یم  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  هدرتسگ  وا  ینیب  ناهج  تسه ،  یبیغ  لئاسم  رگید و  رارـسا  حاورا و  سوسحم ، 

روصحم هک  هتشادن )  دوجو  عقوم  نآ  هک  يدام  بهذم  فالخ  رب  ینعی  دهد ،  یم  وا  هب  بهذم  ار  عیـسو  ینیب  ناهج  نیا  دبای .  یم  رتشیب 
هب هدـیدپ ،  کی  هب  کـیدزن  تلع  زا  ار  نهذ  هشیمه  بهذـم  سپ  تفاـی . . .  دوش  یم  اـی  تسا  سوسحم  هک  هچنآ  هب  تسا  ملاـع  ندرک 
هب هک  تسا  يراک  نیا  و  تسا ،  هدـناشک  یم  دـنرتالاب ،  دنتـسین و  اـم  ساوح  هطیح  رد  هک  ییاـه  تلع  یتح  رت و  تسد  رود  ياـه  تلع 

؛ ))  تسه  )) تراسا زا  تسه ،  هچنآ  زا  تاـجن ))   )) 17 تسا .  هداد  یم  سوسحم  ءاروام  شرتسگ  یمدآ  لـقعت  نهذ و  ملع و  هفـسلف و 
درب و رسب  نآ  رد  دیاب  هک  دراد  دوجو  یعـضو  سکع  رب  دشاب و  دیابن  تسه ،  هک  یعـضو  رد  هک  دوب  نیا  هب  دقتعم  یبهذم  ره  رد  ناسنا 

 (( ساسحا  )) نیا دراد و  ناسنا  طـقف  ار  یـساسحا  نینچ  تسا .  بهذـم  شمـسا  دور ،  یم  دـشاب  دـیاب  هچنآ  هب  تسه  هچنآ  زا  هک  یهار 
ساسحا اب  یتاذ و  یعون  یمئاد  ترجاهم  کی  اب  ات  دوش  یم  توعد  بهذم  هلیـسو  هب  هراومه  ناسنا  نیاربانب  تسا .  بهذـم ))   )) هشیمه

تسا تاجن  يارب  شالت  تاجن و  يوزرآ  تراسا ،  تاجن و  میهافم  نیمه  زا  دوش .  جراخ  تسه  هک  هچنآ  زا  تاجن ،  هب  لسوت  تاجن و 
رثا وا  گنهرف  یگدنز و  لقعت و  رد  همه  نیا  هدمآ و  دوجو  هب  یمدآ  نهذ  رد  یتخب  شوخ  یتخبدـب و  تفرـشیپ ،  طاطحنا و  میهافم  هک 

نیمه رد  هک  یبهذـم  مسارم  لامعا و  زا  يرایـسب  رد  هعماج ؛  تایح و  ظفح  ناسنا و  ظـفح  يراد و  هاـگن  موهفم   18 تسا . . . .  هتـشاد 
 ، هبیط حاورا  ریخ و  رـصانع  بلج  رـش و  بهاذم  رـش ،  حاورا  اب  هزرابم  يارب  یناوارف  ياه  شـشوک  دریگ ،  یم  تروص  یئادتبا  بهاذـم 
 ، دـنوش ناسنا  وحم  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یبیغ  ياهورین  رـشب و  لماوع  يرامیب ،  یطحق ،  زا  هعماج  درف و  ظـفح  یمدآ ،  دوخ  رد  رییغت 
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یبهذم یتقو  يواکجنک ؛  تخانش و   19 تسه .  بهذم  سفن  رد  دـب ،  زا  هعماج  تاذ و  تنایـص  تسارح و  موهفم  نیاربانب ،  مینیب ،  یم 
ؤم وت  تیعون  خیرات  تایح  رد  هن  وت و  یگدنز  رد  هن  یلو  دـنراد  دوجو  یناوارف  رارـسا  قیاقح و  ینیب ،  یم  هچنآ  زج  هک  دـنک  یم  مالعا 

نینچمه دروآ .  یم  دیدپ  ار  ملع  دوخ ،  هبون  هب  يواکجنک  نیا  دیآ و  یم  دوجوب  تخانـش  يواکجنک  یمدآ ،  يارب  دوخ  هب  دوخ  دنرث ، 
اهادیپان تسادیپ  هچنآ  رـس  تشپ  هک  تفگ :  یمن  بهذم  رگا  دروآ .  یم  دوجوب  ار  کینکت  هک  تسا  رارـسا  نآ  ریخـست  يارب  شـشوک 

لوهجم و ياهزیچ  نآ  هک  تسا  رما  نیا  هب  ناسنا  یلبق  داقتعا  هدیئاز  يواکجنک  سپ  دمآ .  یمن  دوجوب  یمدآ  يواکجنک  تسا ،  ناوارف 
 ، دنک یم  ناونع  ار  دوخ  لوصا  همه  هک  لاح  نیع  رد  بهذم  باختنا ؛  مادختسا و  لماع   20 تسا .  بهذم  يانبم  نیا  و  دنناوارف ؛  یبیغ 
یم ناسنا  هب  دیامن و  یم  میـسقت  و . . .  نافورپ ))   )) سدقم و بوخ ،  دب و  راتفر  بوخ ،  دب و  رـصانع  رـش ،  ریخ و  ياهورین  هب  ار  ناهج 

شـشوک و نینچ  مه  و  رگید ) ياه  لکـش  هب  يدعب  بهاذم  همه  رد   ) صاخ ياهتخر  ای  هیلوا )  بهاذم  رد   ) تدابع هلیـسو  هب  هک  دزومآ 
تیارب نیمز  نامـسآ و  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  درک .  مادختـسا  ار  یعیبط  ياهورین  نیا  ناوت  یم  یناسفن  ياهداهج  ناوارف و  ياه  يراکادـف 

دوجو شتسرپ  تاذ  رد  تسا و  شتسرپ  موهفم و  ءزج  اهنیا  رنه ؛  یئابیز و   21 یئامن .  باختنا  دوخ  یناوت  یم  وت  نینچمه  هدش و  رخسم 
 ، شلکش ره  رد  ینید  یساسحا  ره  شتسرپ ؛  قشع و   22 تسا !!  هدرک  شقاع  هک  زورما  فالخ  رب  تسا ؛ ))  نید  دنزرف  رنه   . . . )) دراد

نیا موهفم  تسا .  ندیتسرپ  ندیزرو و  قشع  نتشاد ،  تسود  هطبار  شیاهدوبعم  اب  ناسنا  هطبار  دراد ،  دوخ  تاذ  رد  ار  شتـسرپ  قشع و 
ندرک انب  هب  ام   : )) دـیوگ یم  نانـشیرک  اـهدار  تفاـیرد . . .  ناوت  یم  هتـشاذگ ،  یم  شنایادـخ  يارب  ناـسنا  هک  یی  یماـسا  رد  ار  هطبار 

زا هراومه  هک  تسا  یبهذـم  قشع  نآ  میا و  هدـش  توعد  ادـخ  قشع و  ناسنا و  نایم  یتسدـمه  هئطوت و  نینچ  ماـجنا  هب  یناـهج و  نینچ 
نیا رگا  دـیوگ .  یم  بهذـم  هک  يزیچ  نامه  تسا ؛  هتـشاداو  لاـمک  تکرح و  هب  ار  یمدآ  هراومه  تسا و  هدیـشوج  یم  یمدآ  ترطف 

هراومه هک  ار  یئورین  ات  میوش  لسوتم  نآ  هب  دیاب  مینک ؟  هزرابم  نآ  اب  ارچ  دشاب ،  مدرم  یلاعت  یقرت و  ناهج و  تکرح  ریـسم  رد  بهذم 
رد بهذم  نیاربانب  ( 73  . (() دنک عیرست  ار  یمدآ  لامک  تکرح و  ات  مینک  راداو  یگدنز  ریسم  رد  تسا ،  هدیشخب  یم  تکرح  خیرات  رد 
هک تسا  یئاجنآ  راک  لاکشا  تسا .  یتاذ  زاین  کی  بهذم  تسا ،  ششوک  ششوج و  کی  هزیرغ ،  کی  الوصا  شلکش ،  نیرت  یئادتبا 

ثرح و يدوبان  ناقفخ و  بوکرـس و  لماع  دریگ و  رارق  روز ) رز   ) یـسایس تردـق  تمدـخ  رد  دوش و  جراخ  زاین  ترورـض و  تلاح  زا 
همجرت نآ .  لماکت  ءاشنم و  تعیبط ،  تاـیح :  نیراـپا /  يا .  آ .  ك :  یعیبط ن .  مولع  ناـسنا و  یـسانش :  باـتک  ددرگ .  یناـسنا  لـسن 

آ  . 1358 نارهت .  يدیفم .  یفطصم  تایح .  یلماکت  ریـس  شیادیپ و  نیراپوا /  يا .  آ .   . 1358 نارهت .  مشش .  پاچ  یفرط .  ینب  مشاه 
نیا يدلج /   3 دـش /  لوغ  ناـسنا  هنوگچ   . 1354 نارهت .  ینـسحم .  زیزع  همجرت  نیوراد .  دـیاقع  ناـسنا و  شیادـیپ  نیوپاراـق /  يا .  . 

 . اقیرفآ خیرات  نس /  دیوید  يودب :  نایدا   . 1351 نارهت .  موس .  پاچ  ناسنا .  تقلخ  یباحـس /  هللادی  رتکد  اب :  دوش  هسیاقم  اههاگدید 
 . موس پاچ   . 1354 نارهت .  تمکح .  رغـصا  یلع  همجرت  نایدا .  عماج  خـیرات  سان /  ناج   . 1358 نارهت .  يولوم  هتـشرف  یحایر  زمره 
 . نید دلج  ندمت .  خیرات  تنارود /  لیو   . 1355 نارهت .  یبحم .  يرایادخ  رهچونم  همجرت  گرزب .  نایدا  رـصتخم  خیرات  هلاش /  نسیلف 
 . يدلج  2 نایدا .  تخانـش  خیرات و  یتعیرـش /  یلع  رتکد   . 1358 نارهت .  يدـلج .   3 یسایس .  هفـسلف  خیرات  داگرازاپ /   1351 نارهت . 

 . 1359 نارهت . 

ناتساب رصم  بهاذم  نایدا و 

ناتساب رصم  يایفارغج  خیرات و  زا  يا  هدیزگ 

روـشک هب  هک  یماـسا   . )) نـالبلا 137 مجعم  توقاـی /  حوـن !!)) . . . ))  نب  ماـس  نب  میارـصم  نب  دـمحم   )) ماـن زا  تسا  ذوخءاـم  رـصم  ))
زا یکی  رصم ،  نایدا 36 .  خیرات  سان /  ناج  تسا . )) . . .  رت  نوزفا  مان ))  ود  لهچ و   )) زا دـنا ،  هداهن  راصعا  رورم  لوط  رد  رـصم )) ))
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زا لبق  لاس  رازه  شـش  دودح  رد  دوش .  یم  هدید  ناوارف  نآ  رد  رجح  رـصع  راثآ  هک  دشاب  یم  ناهج  ینوکـسم  ياهنیمزرـس  نیرت  نهک 
رد  ) یلفـس رـصم  نیمزرـس  دراو  ار  یگنـسون  رـصع  ینف  ياهـشور  لوصا و  یلها و  تاناویح  ناهایگ و  دوخ  اب  یئایـسآ  نارجاهم  دالیم ، 

ادتبا سم  زلف  دنا .  هدرک  هدافتـسا  سم  زا  دالیم  زا  لبق  لاس  دصناپ  رازه و  راهچ  رد  نایرـصم  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  دـندرک .  لامش ) 
هک دمآ  دوجو  هب  يرت  هدنام  بقع  یگنسون  ندمت  عون  کی  رترید  یکدنا  بونج )  رد   ) ایلع رصم  رد  دیدرگ .  فشک  رصم  نیمزرـس  رد 
هب یلو  دندوب ،  هدمآ  یبرغ  بونج  يایـسآ  زا  ایلع  یلفـس و  نایرـصم  دادجا  هچ  رگا  تشاد .  یلفـس  رـصم  ندمت  اب  تهابـش  يا  هزادن  ات 
زا دندش ،  میقم  ایلع  رصم  رد  هک  هتـسد  نآ  هدرک و  روبع  انیـس  نیمزرـس  زا  دنتـشاد ،  ینکـس  لین  دور  ياتلد  رد  هک  یئاهنآ  يوق  لامتحا 

ياراد دالیم  زا  لبق  لاس  دصناپ  رازه و  راهچ  رد  یلفس  رصم  دندوب .  هدناسر  اجنآ  هب  ار  دوخ  یقرش  ياقیرفآ  قطان  خرـس و  يایرد  قیرط 
رگیدکی زا  هیحان  ود  نیا  م .  لاس 4000 ق .  رد  دروآ .  رد  دوخ  هطلس  ریز  ار  ایلع  رـصم  م .  لاس 4250 ق .  رد  دش و  يدحاو  تموکح 

درک هبلغ  یلفس  رصم  تموکح  رب  ایلع  رصم  تموکح  م .  لاس 3300 ق .  رد  دندیدرگ .  یلقتسم  تموکح  ياراد  مادک  ره  دندش و  ادج 
رد دـش .  جرم  جره و  راچد  ینوعرف  هچراپ  کی  يروطارپما  نیا  م .  لاس 2300 ق .  رد  دش .  رادیدپ  رـصم  نوعرف  نیتسخن  ناس  نیدب  و 

رصم رب  هاشداپ  داتفه  م  ياهلاس 1580 2242 ق .  یط  رد  دش .  هتخاس  نامز  نوعرف  وفوخ  يارب  رـصم  هناگ  هس  مارها  م .  لاس 2600 ق . 
هطخ نآ  رب  ع ))   ) یسوم اب  رـصاعم  نوعرف   ) مود سـسمار  رـصم  هنعارف  نیرتدنمتردق  زا  یکی  م  مهدزیـس ق .  نرق  رد  دندرک .  تموکح 

 . دـنک راکـشآ  ار  شیوخ  توعد  ات  تفاـی  ناـمرف  یهلا  مزعلاولوا  ربماـیپ  نارمع ))  نب  یـسوم   )) هک دوب  ماـیا  نیمه  رد  دـنار .  یم  مکح 
 . دوب ناریا  هرمعتسم  رصم  م  ات 404 ق .  لاس 525  زا  دندرک .  ترجاهم  نیطسلف  هب  رصم  هنعارف  راشف  رثا  رب  لیئارسا  ینب  شموق  یـسوم و 

لاغـشا زا  ار  رـصم  هتریما ))   )) ماـن هب  هنعارف ،  باـقعا  زا  یکی  م  لاس 405 ق .  رد  دوب .  هدرک  حـتف  ار  رـصم  یـشنماخه  هاشداپ  هیجوبمک 
م لاس 322 ق .  رد  دندرک .  لاغشا  ار  رصم  هرابود  ناریا  نایهاپـس  موس ،  ریـشدرا  تنطلـس  رـصع  رد  م  لاس 342 ق .  رد  دـیناهر .  ناریا 
زا یکی  سوــمیملطب  م  لاـس 304 ق .  رد  دـش .  ناینودـقم  ورملف  ءزج  رـصم  درک و  هلمح  ناریا  تافرـصتم  یبرغ و  يایـسآ  هب  ردنکـسا 
رب مور  يروطارپما  لاـس  نیا  رد  دروآ .  ماود  م  لاس 30 ق .  ات  هسلاطب ))   )) هلسلس درک ؛  مالعا  رصم  هاشداپ  ار  دوخ  ردنکـسا ،  نارادرس 
هب رصم  يدالیم  متفه  نرق  لوا  همین  طساوا  رد  تفای .  تسد  رـصم  رب  ناریا  هاشداپ  زیورپ  ورـسخ  يدالیم  لاس 615  رد  درک .  هبلغ  رـصم 

ورملق رد  کنیا  هدنام و  ناملسم  نانچمه  رصم  نونکات ،  سپ  نآ  زا  و  يدالیم . )   642 640 يرجه /  لاس 19 21   ) داتفا ناناملسم  تسد 
ناسنا ینید  روعـش  لماکت  لحارم  اب  هطبار  رد  يوسنارف  سانـش  هعماـج  فوسلیف و  تنک ))  تسوگا  ( )) 74  . ) تسا یمالـسا  ياهنیمزرس 

نید تفای .  میدق  نایرـصم  بهذم  نید و  رد  ناوت  یم  ار  لبق )  تاحفـص  رد  هدـش  دای   ) هناگ هس  لحارم  نیا  مامت  هک  دـیوگ  یم  يودـب 
یم نیاربانب  دسر .  یم  یتسرپاتکی  نارود  هب  دـنارذگ و  یم  ار  كرـش  نارود  و  دوش ،  یم  عورـش  مسیم  ینآ  یتسرپ و  متوت  زا  نایرـصم 

اب دروـخرب  رد  روـشک  نآ  رد  هک  تسا  یعاـمتجا  ینوـگرگد  لوـحت و  نرق  لـهچ  زا  شیب  لوـصحم  نایرـصم  بهذـم  هک  تفگ :  ناوـت 
بهاذم نایدا و  رصم و  خیرات  اب  هطبار  رد  نادنمشناد  تاعالطا  مهدزون  نرق  ات  ( 75  . ) تسا هتفرگ  تروص  نایماس و . . . .  نایئاقیرفآ و 

 . . . و رودوــــید ،  م ، )  نرق 5 ق .   ) تدوره نوچمه :  یناخروم  دوب .  نیتـال  ناـنوی و  میدـق  ناگدنـسیون  هب  رـصحنم  ناـماس  نآ  مدرم 
راثآ درک و  یناوارف  تفرشیپ  یسانش  رصم  ملع  مهدزون  نرق  رد  دنـشاب .  یم  ناهج  مدرم  نیرت  یبهذم  نایرـصم ،  هک  دیوگ  یم  تدوره 

(76  . ) دراد رصم  رد  شتسرپ  هنیشیپ  زا  تیاکح  راثآ  نیا  دش .  فشک  یناوارف  یناتساب 

رصم یناتساب  نایدا 

یم دوبعم  رازه  ود  دودح  هب  نایادخ  نیا  دادعت  دندش .  هدیتسرپ  يا  هژیو  ياهـشور  اب  یناوارف  نایادـخ  میدـق ،  رـصم  فلتخم  یحاون  رد 
نایادخ رهاظم  نیتسخن  ( 77  . . . . ) سیبونآ و کبـس ،  سیریزوا ،  عر ،  نوـمآ ،  موـنخ ،  سیزیا ،  یتساـب ،  توـت ،  سوروـه ،  دـسر : 

هنومن نیا  درک .  یم  ینابهگن  ناروناج  عون  زا  یـصاخ  ظفاح  کی  ار  مون ))   )) عامتجا ره  دش .  یم  رادیدپ  تاناویح  تروص  رد  يرـصم 
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رد دنا ،  هدیتسرپ  یم  ار  لاغـش ))   ، )) سینت سود و  یبا  ياهرهـش  رد  الثم  تسا .  رـصم  ياهرهـش  تابـصق و  رد  تعیبط  شتـسرپ  زا  يا 
نیا ارهاظ  تسا . . .  هدـش  یم  رگ  هولج  چوق ))   )) تروص هب  نومآ ))   )) يادـخ سبت ))   )) رد هدوب و  قلخ  دوبعم  حاـسمت ))   (( )) مویف ))

یناسنا قوفام  ای  ناسنا  ياوق  اهنآ  يارب  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دنا ؛  هدیتسرپ  یمن  ناشیا  یناویح  تافـص  ضحم  ار  ناگدنرپ  نایاپراهچ و 
زا دسر و  یم  روهظ  هب  ناویح  رد  ای  ناسنا  رد  یئادخ  تافص  نانآ ،  هدیقع  هباریز  دنداد ،  یم  رارق  دوخ  مارتحا  دروم  دنا ،  هدش  یم  لئاق 
اریز دنا ،  هدرک  یم  روصت  سکعلاب ،  ای  ناویح  رس  ناسنا و  نت  دوخ  نایادخ  يارب  هجیتن  رد  ددرگ .  رادومن  اهنآ  يود  ره  رد  دیاب  ور  نیا 
لک قلاـخ  ار  وا  هک  وـمونوک ))  )) يادـخ يارب  دـنوش .  یم  رگ  هوـلج  رتـشیب  نایادـخ  تسا ،  روناـج  مدآ و  زا  یبـیکرت  هک  رهظم  نـیا  رد 

هب ار  شنیرفآ  خرچ  یناسنا ،  ياهتـسد  اب  هک  دنا  هدرک  یم  تسرد  چوقرـس  ناسنا و  ندـب  زا  بکرم  یلکـش  دـنا ،  هتـسناد  یم  تادوجوم 
 (( لاغش  )) زا يرس  و  ناسنا ))   )) رکیپ زا  یمـسج  تاوما ،  رباقم و  يداه  ظفاح و  سیبونا ))   )) يادخ يارب  نینچمه  دروآ .  یم  تکرح 

تارییغت لاح  نیع  رد  هک  تسا  یبهذم  یخیرات  تالوحت  هلسلس  کی  زا  یکاح  دوخ  ياج  هب  کی  ره  نایادخ  نیا  ( 78  . . . ) دنتخاس یم 
هتخیمآ و مه  اب  یلفس  ایلع و  رصم  تمـسق  ود  هنعارف  لوا  هلالـس  تنطلـس  رد  هک  یتقو  الثم  دهد . . .  یم  ناشن  مه  ار  یـسایس  تالدبت  و 
گنج و هب  نانچمه  دوب ،  ایلع  رـصم  هیحاـن  دوبعم  هک  تس ))   )) ایدـخ اـب  دوب ،  اـتلد  هیحاـن  يادـخ  هک  سوروه ))   ، )) دـندیدرگ دـحتم 

یگدنز ردصم  شتـسرپ  هب  اهنت  نایرـصم  هک  دوب  يوق  يا  هزادنا  هب  میدق  رـصم  رد  ینید  حور  ( 79  . . . . ) دـنداد یم  همادا  دوخ  ماـصخ 
سدقم نانآ  رظن  رد  زایپ )))  )) دننام  ) ناهایگ يا  هراپ  دندیتسرپ .  یم  زین  ار  یگدنز  فلتخم  روص  زا  کی  ره  هکلب  دـندرک .  یمن  هدنـسب 

یم ورف  ار  ناشیا  شطع  اه  هحاو  رد  هک  یبآ  همـشچ ))   )) دـنتفرگ و یم  مارآ  ارحـص  طسو  رد  نآ  هیاـس  رد  هک  اـمرخ ))  )) تخرد دوب ، 
تروص هب  هک  ینابایب  ریجنا ))  )) و دندیسر ،  یم  شیاسآ  هب  دندرک و  یم  دروخرب  رگیدکی  هب  نآ  ترواجم  رد  هک  يا  هشیب ))   ، )) دناشن
سدقم ياهزیچ  زا  ناشیا  رظن  رد  تسین ،  راوشد  اهنآ  مهف  هک  یللع  هب  همه  داد ،  یم  راب  درک و  یم  دشر  ارحص  ياهنـش  نایم  رد  یبیجع 

زاین ریجنا ))  )) و روگنا ))  )) و رایخ ))  )) لیبق زا  ییاهزیچ  تاسدقم  نیا  يارب  دوخ  ندمت  مایا  رخاوا  ات  رصم  هداس  مدرم  تفر و  یم  رامشب 
يا هزادنا  هب  نایادخ  هنوگ  نیا  یناوارف  تشاد و  جاور  نایادخ ،  هایگ  زا  شیب  نایرـصم  نایم  رد  نایادـخ ،  ناویح  دـندرک .  یم  ینابرق  و 
یم سدقم  ار  تاناویح  زا  یضعب  رـصم  مدرم  تفرگ .  یم  دوخ  هب  ار  نوگانوگ  تاناویح  زا  یهاگـشیامن  تلاح  يرـصم ،  دباعم  هک  دوب 
یم ار  نآ  دنتـسناد و  یم  نانهاک  هک  تشاد  یمئالع  سدـقم  ناویح  تشاد . . .  يا  هناگادـج  سدـقم  ناویح  يرهـش  ره  دـندرمش . . . . 

 . دیماجنا لوط  هب  دالیم  زا  لبق  لوا  نرق  ات  تاناویح  نیا  شتسرپ  دیسر .  یم  لتق  هب  تشک ،  یم  ار  یسدقم  ناویح  یـسک  رگا  دنتخانش . 
رارق کل  کل  هبرگ و  يدادعت  دوخ  نازابرس  يولج  رد  درک .  هلمح  رـصم  هب  ناریا  هاشداپ  هیجوبمک ))   )) هک دالیم  زا  لبق  مشـش  نرق  رد 
ناونع هب  ار  نانز ))   ، )) تاقوا زا  يا  هراپ  دنتفای . . .  تسکش  نایناریا  زا  دندرکن و  يزادناریت  تاناویح  نیا  مارتحا  ساپ  هب  نایرصم  داد . 

سدـقم ناویح  یگباوخمه  يارب  ار  نانز  نیرتابیز  سدـنم  رد  كراتولپ ))   )) هتفگ قباطم  دـندرک . . .  یم  نایادـخ  نیا  میدـقت  يرـسمه 
رظن رد  دبای و  یم  مسجت  ناویح  لکـش  هب  الومعم  دریذپب ،  ار  ناسنا  شقن  هکنیا  زا  لبق  ادخ  دـیوگ :  یم  مولبردـس  دـندرک .  یم  میدـقت 

تسا هدنامن  رارقرب  يرصم  نید  نطاب  ساسا و  تابث و  هب  تاناویح  نیا  مسارم  زا  کیچیه  و  تسا .  رتزیمآرارسا  ناسنا  زا  ناویح  يودب ، 
ناگراتـس و تعیبط و  رد  یناـسنا  حاورا  هب  هیبـش  شیب  مک و  یئاـهورین  تشاد .  ازـسب  یجاور  میدـق  رـصم  رد  یتـسرپ  ناـج  نید  ( 80 . )

هفاضا هک  یئاوتسا  ياه  هچایرد  لین و  ياه  همـشچ  زا  رـصم  میدق  مدرم  تشاد .  ياج  لین  دور  اصوصخم  هناخور  اهتخرد و  دیـشروخ و 
ار لین  بآ  رپ  بعـش  هدیراب ،  بترم  ياهناراب  بونج ،  هدیعب  طاقن  رد  هک  دنتـسناد  یمن  دندوب و  ربخ  یب  دزیر ،  یم  طش  نیا  هب  نآ  بآ 

نودب لین  دور  لاس  ره  دـندید  یم  هک  رـصم  مدرم  ظاحل  نیدـب  تسا . . . .  لازغلا ))  رحب   )) برغم رد  هلمج  نآ  زا  هک  دروآ  یم  دوجوب 
 ، ههلا سیزیا ))   )) مشچ کشا  دـنتفگ :  یم  هداد ،  رارق  دوخ  دوبعم  ار  نآ  دوش ،  یم  ریزارـس  دوخ  رتسب  زا  هدـمآ  الاب  ناراب ،  هرطق  کـی 

شیاتس رد  هک  هدمآ  تسد  هب  لین  يانث  دمح و  رد  يدورـس  دیرگ . . . .  یم  سیریزوا  شرهوش  گرم  رد  هک  دشاب  یم  نآ  نایغط  تلع 
موزل تنمیم  مدـق  اـب  یتـسارآ و  دوخ  دوجو  هب  ار  كاـخ  نیا  هک  لـین  دور  يا  داـب  وت  رب  مالـس  دـیوگ :  یم  نینچ  نآ  تاـکرب  تاریخ و 
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و یهاـم ،  راـگدرورپ  هبح و  قلاـخ  يا  ینک .  یم  باریـس  ار  نیمزرـس  نیا  رـساترس  هک  یئوت  یتشاد .  ینازرا  رـصم  هب  ار  تاـیح  شیوخ 
نآ هب  دنتخانـش و  یم  ار  وداج  نایرـصم  تسا .  هدوب  هارمه  وداج  اب  نید  اج ،  همه  دننام  رـصم  رد  وج . . . .  هدـننایور  مدـنگ و  دـنوادخ 
یم رامـشب  برقع  رام و  دـض  یناوخدرو  لیاسو  اه  همـسجم  نیا  تشاد .  دوجو  شخب  نامرد  ياه  همـسجم  مسلط و  دـندرک .  یم  لمع 
هدش یکاکح  نوتم  يور  زا  هک  یبآ  دنتخاس .  یم  يراج  بآ  همسجم  رـس  يور  هجلاعم  يارب  دیزگ ،  یم  يروناج  ار  یـسک  رگا  تفر . 

هک یهاشداپ  هنعارف :  ( 81  . ) تفای یم  افـش  دیماشآ و  یم  ار  بآ  رامیب  دیدرگ .  یم  ینامرد  يورین  ياراد  تشذـگ ،  یم  همـسجم  يور 
 . دـشاب یم  هناگود ))  ماقم   )) ینعم هب  هک  هدـمآ  ییوااریپ  زا  هملک  نیا  تشاد .  مان  نوعرف  دوب ،  ملـسم  ار  وا  ایلع  یلفـس و  رـصم  تنطلس 

دیـشروخ يادـخ  نوعرف  تفر .  یم  رامـشب  دیـشروخ  زا  يوترپ  تشاد و  رارق  سوروه  اصوصخم  نایادـخ  صاخ  تیامح  تحت  نوعرف 
 . دندومن یم  شتسرپ  ار  وا  هتشاداپ  رب  يدباعم  دندیتسرپ و  یم  ادخ  دننام  ار  نوعرف  تهج  نیا  زا  دوب ؛  ادخ  هرخالاب  ادخ و  رـسپ  و  عر )  )

دشاب یم  سوروه  رهظم  هک  یقرق ))   )) لثم دهد ؛  یم  ربخ  وا  تیهولا  ماقم  زا  هک  دراد  یمئالع  رـصم  هدنیاپ  راثآ  رد  نوعرف ))   )) ریوصت
 ، دراذگ یم  هدجس  دش ،  یم  کیدزن  نوعرف  هب  سک  ره  دیامن .  یم  مسجم  ار  عرو  هتفرگ  رارق  خاش  ود  نایم  رد  هک  دیشروخ  صرق  و  ، 
زین وا  هب  دنداتـسرف ،  یم  دورد  ار  علاط  دیـشروخ  هک  نانچمه  تساخرب ،  نوعرف  نوچ  نادادماب  دور .  یم  ادـخ  روضح  هب  یئوگ  هکنانچ 
ینک یم  نشور  دوخ  لامج  رون  هب  ار  ملاع  هک  علاط  باـتفآ  يا  نادرگزاـب  نم  يوس  هب  ار  دوخ  تعلط  لـیبق :  نیا  زا  دـنتفگ ؛  یم  تیحت 
نوچ تسا ؛  هدرک  عولط  نامسآ  ياضف  رد  هک  ینام  ار  تردپ  وت  يزاس .  یم  دوبان  رصم  رـساترس  زا  ار  تملظ  هک  غورف  رـسپ  صرق  ياو 

رس رب  جات  ود  نوعرف  دنامب . . .  مورحم  وت  تعلط  لامج  زا  هک  تسین  یئاج  ینک ؛  یم  شخپ  ایند  هب  ار  دوخ  یئانـشور  يراد ،  یمرب  رس 
رد يرصم  نایادخ  تدابع  مسارم  هک  يدباعم  دباعم ؛  ( 82  . . . . ) دـندرک یم  دراو  وا  هب  ار  یئادـخ  يورین  گرزب  رگوداج  ود  تشاد و 
 . دش یم  هتخاس  گنـس  اب  دوب ،  يدـبا  تادوجوم  هنوگ  نیا  هاگهانپ  هک  اهانب  نیا  تشاد .  مان  نایادـخ ))  هناخ   ، )) دـمآ یم  لمع  هب  نآ 

دبعم ود  لهچ و  اهینوتنآ  دهع  رد  دوب .  هسنارف  رد  نس  ناتـسا  زا  رتگرزب  هبترم  جنپ  موس ك  سـسمار  دهع  هب  طوبرم  بت  رد  نومآ  دبعم 
 ، دـندش یم  يرایــسب  تورث  ياراد  یهاـگ  هـک  دـندرک  یم  تمدـخ  دـباعم  نـیا  رد  يرایــسب  نویناـحور ))   . )) تـشاد دوـجو  سیپارس 

سـسمار دهع  رد  دـندرک .  یم  تکرـش  تارمعتـسم  مدرم  تراغ  رد  دنتـشاد و  رایتخا  رد  یگرزب  ورملق  نومآ ))   )) نویناحور اصوصخم 
هنازور مسارم  دوب .  یلها  نایاپراهچ  سءار  همسجم و 421000  مالغ و 5000  نیمز و 81000  راتکه  لماش 235000  نوما  تورث  موس 

زاوآ اب  یئامیپ  هار  هتسد و  مسارم  تشاد .  راشرـس  يدیاع  هاشداپ  يارب  نآ  هیذغت  جراخم  ادخ و  شـشوپ  شیارآ و  يرادهاگن و  دباعم ، 
هچایرد يور  رد  دـنداد و  یم  ماجنا  بش  رد  ار  مسارم  نیا  دـسیون :  یم  تدوره  دوب .  لومعم  میدـق  نایرـصم  نید  رد  زین  یعمج  هتـسد 

هلیوط و رـس  رابنا و  ناراکتمدخ و  و  اه ) نهاک   ) هنهک لزنم  دندروخ . . . .  یم  يدـنق  نان  سیریزوا ))   )) دای هب  دایعا  یـضعب  رد  سیئاس 
زا یـضعب  هیبش  دـش  یم  لیکـشت  یکچوک  رهـش  هینبا ،  نیا  عومجم  زا  تشاد و  رارق  هطوحم  نآ  لخاد  رد  همه  ینابرق  ناـناویح  هاـگیاج 

لوهلاوبا  )) هدر ود  اب  شرف  گنس  ینابایخ  دوب و  تدابع  صوصخم  یئاضف  هطوحم  نیا  طسو  رد  یطسو .  نورق  رد  اپورا  گرزب  ياهرید 
روص زا  روتـسم  صقان و  مره ))   )) لکـش هب  گرزب  جرب  ود  نآ ،  بناـج  ود  زا  دوب و  يرد  دـبعم  لخدـم  رد  دـش .  یم  یهتنم  اجنادـب  (( 
یم هدیمان  هلسم ))   )) هک دیشک  یم  نامـسآ  هب  رـس  هچراپ  کی  قامـس  گنـس  زا  یطوط  شقن  دبعم  لخدم  يولج  رد  هبیتک ،  هتـسجرب و 

رد رـس  تنیز  بابـسا  زا  رگید  دش .  یم  هتـشذگ  وس  ود  زا  دبعم  لخدم  رد  دوب ،  دبعم  یناب  هک  ینوعرف  لکیه  يوق  ياه  همـسجم  دـش . 
ینوردنا طایح  هب  دنتـشذگ ،  یم  دبعم  لخدم  زا  نوچ  درک .  یم  تکرح  نآ  كون  رد  قریب  ياه  هدرپ  هک  دوب  دنلب  یئاه  نوتـس  دـبعم ، 

یم ادیپ  یگرزب  اهرالات  نآ  زا  سپ  دندروآ .  یم  لمع  هب  اجنآ  رد  ار  یناحور  مسارم  نتـشاد و  راد  نوتـس  ياهنالاد  هک  دـندش  یم  دراو 
یبهذم همهم  مسارم  تسا .  هدیدرگ  نوتس  لهچ  تارامع  ءاشنم  ياهرالات  نیا  تشاد .  یم  هاگن  ار  نآ  فقس  نوتـس  جر  نیدنچ  هک  دش 

نینم ؤم  رظن  رد  دننام  یتشک  یتخت  يور  رب  قارطمط  هنمیه و  تیاهن  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  اجنآ  رد  هدـش و  یم  ارجا  اهرالات  نیا  رد 
هب دش و  یم  هتساک  دنتـشاد  نتفر  ولج  قح  هک  یناسک  هدع  زا  دندش ،  یم  کیدزن  دبعم  نوردنا  هب  رتشیب  هچ  ره  تسا .  هدومن  یم  یلجت 
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ياه يراگنرز  میس و  تشاد و  مارآ  دنوادخ  لکیه  اجنآ  رد  هک  دندیـسر  یم  زار  هاگتولخ  هب  هکنآ  ات  دوزفا  یم  تظلغ  رب  تبـسن  نیمه 
رگید يایند  توساـن و  توکلم و  رارـسا  زا  هک  ماـقم  یلاـع  ناـنهاک  زج  دوبن  لوخد  قح  ار  یـسک  رـالات  نیا  رد  تخادـنا .  یم  وترپ  نآ 
دباـعم و  بت )  رهـش  لـمح  رد  (( ) رـصقالا کـنرک و   )) دـباعم زا  هدـنام ،  یقاـب  هک  یئاـه  هبارخ  نیرتاـبیز  دوبن .  موـتکم  ناـشیارب  يزیچ 

کنرک و ياه  هبارخ  دـیاش  دـشاب .  یم  لوا )  هلالـش  يذاحم   (( ) هلیف  )) هریزج دـباعم  و  یلوا )  هلالـش  ود  نیب   (( ) لوبماسیپا  )) ینیمزریز
ياسیلک هک  يروطب  دراد  ضرع  رتم  لوط و 50  رتم  کنرک 100  رد  نومآ  دبعم  نوتس  لهچ  دشاب .  ایند  ياه  هبارخ  نیرت  میظع  رـصقالا 

ود ياه  نوتـس  تشاد .  یم  هاـگن  فیدر  هب 16  نوتس  ار 144  رالات  نیا  دریگ .  یم  اج  نآ  رد  هچراـپ  کـی  سیراـپ )   ) يراـپود مادرتون 
مودـناو نوتـس  هزادـنا  هب  اهنوتـس  نیا  زا  کـی  ره  رطق  تشاد .  ضرع  رتم  عاـفترا و 1  رتم   24 تسا ،  رتدـنلب  نیریاـس  زا  هک  لوا  فـیدر 

نآ یناب  دش .  هتخاس  بت  رادتقا  تکوش و  زاغآ  رد  رصقالا  کنرک و  ياه  هبارخ  دننام  زین  لوبماسیپا  ینیمزریز  دبعم  تسا .  هدوب  سیراپ 
دبعم لخدم  هدش و  هدیشارت  گنس  رد  دراد و  لوط  رتم  تسیب  دودح  رد  هک  یناث  سسمار  هثجلا  میظع  همـسجم  راهچ  دوب  مود  سـسمار 

اما تسا .  هدرک  هیکت  ینیمزریز  گرزب  رالات  ياهنوتـس  هب  هدمآ ،  رد  سیریزوا  لکـش  هب  هک  یناث  سـسمار  زا  يرگید  ياهلاثمت  دهد  ار 
نیرخآ دباعم  نیا  تسا .  هدرکن  اهر  ار  میدق  مکحم  ننـس  هلابند  یلو  هدش ،  هتخاس  مور  نانوی و  هطلـس  ناوا  رد  بلغا  هلیف  هریزج  دـباعم 

(83  . ) دوش یم  هدرمش  رصم  یئامنرنه  ياهراکهاش 

گرم زا  سپ 

نـشور يارب  دـیآ .  یم  رظن  هب  مهبم  کیرات و  یهاـگ  یلو  دراد ،  دوجو  گرم  زا  سپ  ياـقب  هب  هدـیقع  میدـق  نایرـصم  نید  رد  هچ  رگا 
هیاس و کی  مسج و  کی  ياراد  تسا ،  درف  کی  هک  یلاح  رد  هدنز  ناسنا  تخادرپ :  ریز  لوصا  رکذ  هب  دیاب  تاروصت  هنوگ  نیا  نتخاس 

هدهع ار  یمهم  شقن  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  هک  دـشاب  یم  اک )  ) مان هب  دازمه  ای  تفج  کی  و  اب )  ) حور کی  مان و  کی  ریوصت و  کی 
هدرم کیت  یلوئن  رـصع  زا  دیآ .  لمع  هب  تظفاحم  تبقارم و  نآ  زا  تسا  مزال  هکلب  درک ؛  صقان  هعطق و  هعطق  دیابن  ار  دسج  تسا .  راد 

هب ابلاغ  تسد  دـنک ،  اشامت  ار  دوخ  ناسک  دالوا و  دـناوتب  اـت  تفرگ  یم  رارق  هناـخ  فرط  هب  تروص  دـندراذگ ؛  یم  تناـما  هربقم  رد  ار 
 ، دندرک یم  یئایموم  هدرک ،  کشخ  یلاخ و  ار  دسج  گرم  زا  سپ  تشاد .  رارق  رس  فارطا  رد  مدنگ  ياه  هناد  يرادقم  ناهد و  تمس 

ریوصت نوچ  دوب . . .  میدق  يروطارپما  هنعارف  نفدم  مارها ،  دـندراذگ .  یم  تسا ،  يدـبا  هناخ  هک  هاگمارآ  للجم  يانب  رد  ار  نآ  سپس 
یگدنز گرم  زا  سپ  تسین  یفاک  هدرم  دندرک . . .  یم  نیمـضت  ربق  رد  شا  همـسجم  نندراذگ  اب  ار  هدرم  یگدنز  دوب ،  تقیقح  لداعم 

ناشن يا  هدنرپ  لکش  هب  ار  نآ  دنتسناد و  یم  نادیواج  ار  حور  نایرصم  دشاب . . . .  تخبـشوخ  ناهج  نآ  رد  دیاب  هکلب  دریگ ،  رـس  زا  ار 
یگدـنز قح  دوب . . .  ناطیـش  دوخ  مصخ  رب  هدرم  يزوریپ  ناشن  هک  دـش  یم  ماجنا  يروآ  رثات  شیاـمن  اـب  هزاـنج  عییـشت  دـنداد . . .  یم 

هئربت دننک و  تباث  ار  دوخ  یهانگیب  دنوش و  رـضاح  سیریزوا  ناگدرم  گرزب  يادخ  همکحم  رد  هک  دراد  دوجو  یناسک  يارب  نادیواج 
(84  . ) ددرگ یم  یشان  نایرصم  نید  زا  تسا ،  یعامتجا  شزرا  ياراد  هک  یقالخا  یلاع  راکفا  نیاربانب  دندرگ . 

سیریزوا همکحم  رد 

 : دیوگ یم  نینچ  گرزب  رواد  نآ  هب  دوش و  یم  رضاح  سیریزوا  هاگـشیپ  رد  كانرطخ  تخـس و  لحارم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هدرم  حور 
هک ار  هملک  ره  باسح  و  يراد !  ياج  یگدنز  ياه  هاگناهن  مامت  رد  هکنآ  ياو  يروآ !  یم  باتـش  هب  ار  هنامز  لاب  تشذـگ  هکنآ  يا  ))
رد هک  یناهانگ  هچ ،  تسا ،  يراسمرـش  هودـنا و  زا  زیربل  وت  بلق  و  يراد ،  مرـش  ماوت  دـنزرف  هک  ینم  زا  یناد !  یم  دـیآ  یمرب  مناهد  زا 
زا نم  اب  يآ  رد  افص  حلص و  رد  زا  نم  اب  ما .  هدوب  ینامرفان  يدب و  رد  هتـسویپ  رورغ  يور  زا  و  تسا ،  هودنا  هیام  ما  هدش  بکترم  ناهج 
رد هدش  شومارف  و  دوش ،  هدودز  نم  ناهانگ  همه  هک  هدب  نامرف  رادرب ! نایم  زا  تسا  ام  نایم  رد  هک  ار  یعنام  يآ و  رد  افص  حلـص و  رد 
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هظحل نیا  زا  وت  نم و  ات  نک !  وحم  تسا  یلوتـسم  نم  بلق  رب  هک  ار  يراـع  نک و  وحم  ارم  ياهیدـب  همه  يرآ !  دزیرب ! وت  تسار  پچ و 
هب نم  ددرگ :  داریا  سیریزوا  همکحم  رد  دیاب  ریز  یفنم  همان  فارتعا  ناگدرم ، ))   )) باتک تاجردنم  هب  انب  میشاب )) .  افص  حلـص و  رد 
دب ما ،  هتشادن  شزیمآ  دب  اب  ما ،  هدرکن  تشز  راتفر  تقیقح  هناخ  رد  ما ،  هدشن  ناگدنیآ  یتخبدب  بجوم  ما ،  هدرکن  تنایخ  یناسنا  چیه 

هفیظو زا  شیب  ار  یـسک  زگره  مدوب  سیئر  نوچ  ما ،  هدرکن  راـک  هب  روبجم  هفیظو  زا  شیب  ار  یـسک  زگره  مدوب  سیئر  نوچ  ما ،  هدرکن 
بجوم زگره  ما ،  هدرکن  دیآ  دب  ار  نایادخ  هچنآ  تسا ،  هتـشادنرب  رد  یتخبدـب  جـنر و  رقف و  سرت و  نم  راک  ما ،  هدرکن  راک  هب  روبجم 

زگره ما ،  هتـشکن  زگره  ما ،  هدـنایرگن  ار  یـسک  زگره  ما ،  هتخاسن  هنـسرگ  ار  یـسک  زگره  دـنک و  يراتفر  دـب  مالغ  اب  بابرا  ما  هدـشن 
نایادخ صوصخم  تاذ  ما ،  هدرکن  تراغ  ار  دباعم  هقوذآ  زگره  ما ،  هتفگن  غرود  سک  چیه  هب  ما ،  هدادـن  ار  یـسک  لتق  روتـسد  هنانئاخ 
یحاون نویناحور  هب  تبـسن  نیگمرـش  لامعا  بکترم  ما ،  هدرکن  اـنز  زگره  ما ،  هدـیدزدن  ار  یئاـیموم  راون  بلاـق و  ما ،  هدرکن  ریقحت  ار 
قاچاق هلیـسو  ار  وزارت  گنـس  ما ،  هدادن  راشف  ار  وزارت  هنزو  زگره  ما ،  هدراذگن  تمیق  نارگ  ما و  هدادن  مک  ار  هقوذآ  ما ،  هدشن  یبهذـم 

اب ار  نایادخ  ناگدنرپ  ما ،  هدرکن  تراغ  لتق و  هاگارچ  رد  ار  نایاپراچ  ما ،  هدرکن  رود  راوخریش  هچب  ناهد  زا  ار  ریش  زگره  ما ،  هتخاسن 
دب هلیسو  هاگ  چیه  ما ،  هدرکن  ضوع  ار  تانق  ریسم  ما ،  هدنادرگنرب  نایغط  ماگنه  ار  بآ  ما ،  هدرکن  دیـص  ار  هدرم  یهام  ما ،  هتفرگن  ماد 

هدرکن داجیا  عنام  دس و  مدرم  ادخ  نایم  رد  ما ،  هدنارن  ادخ  نیمز  زا  ار  نایاپراچ  ما ،  هدرکن  تنایخ  ار  نایادخ  يایادـه  ما ،  هدوبن  دـباعم 
یهانگ درگ  هک  دـیهدب  هار  دوخ  هب  ار  موحرم  نیا  تسا ،  باسح  زور  هک  زورما  تاضق !  يا  كاپ . . . ،  كاـپ ،  متـسه ،  كاـپ  نم  ما ، 

رـس رب  وا  هدرک  دراذـگ ،  یمن  ورف  ار  فاـصنا  قـح و  بناـج  شاـعم  یگدـنز و  رد  تسیچ ،  هک  دـنادن  ار  يدـب  هتفگن ،  غورد  هتـشگن ، 
هار رد  هدناشوپ ،  ار  ناگنهرب  هدومن ،  بآریـس  ار  ناگنـشت  هداد و  نان  ار  ناگنـسرگ  وا  تسا ،  نایادـخ  تیاضر  بجوم  مدرم و  ياهنابز 

(85  . (() كاپ زین  شتسد  ود  ره  كاپ و  شناهد  هدیناسر ،  اذغ  ناگدرم  هب  هدرک و  نابرق  ادخ 

ناتساب رصم  نایادخ 

تشز و نایادخ  تسردان ؛  تشز و  يادخ  بوخ ،  نابرهم و  يادخ  دندوب :  دقتعم  ادخ  عون  ود  هب  میدق  نایرصم  هک  دنا  یعدم  ناققحم 
اب ار  بوخ  نایادخ  نانآ  دندومن .  یم  یقلت  ناسنا  تروص  هب  ار  بوخ  نایادخ  دـندرک و  یم  روصت  هدـنرد  تاناویح  تروص  هب  ار  دـیلپ 

هرود رد  دیـشروخ ؛  شتــسرپ  ( 86) دـش هراـشا  نآ  هـب  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هـک  دـنتخاس  یم  مـسجم  یلها  ناوـیح  ناـسنا و  زا  یقیفلت 
يارب امرگ ،  عبنم  دیشروخ  اریز  دندرک ؛  یم  یقلت  بجاو  ار  نا  شتسرپ  دنتسناد و  یم  نایادخ  زا  یکی  ار  دیشروخ  نایرـصم  يزرواشک 

نامسآ زا  زور  ره  الط  زا  یقیاق  اب  دیشروخ  نایرصم ،  یقلت  رد  تشاد .  مان  باتفآ  يادخ  دیشروخ ،  تشاد .  یتایح  شقن  ناهایگ  دشر 
ارحص يامرس  امرگ و  لین و  دور  نایغط  زا  هلصاح  يوج  ياهنارحب  تیعیبط ؛  يادخ  ( 87  . ) درب یم  رسب  نابایب  رد  اهبش  دنک و  یم  روبع 

 ، ارحص یمرخ  يزبسرس و  لین و  يراهب  میـسن  ندیزو  ناراهب و  ندیـسر  ارف  ماجنارـس  تشاد و  لابند  هب  ار  هزور  یمسوم 50  ياهداب  هک 
هاجنپ قافتا  هب  نازوس  داب  راکدـب و  يادـخ  تس ))   : )) هک انبم  نیا  رب  دـش  یم  ریبعت  تعیبط  يادـخ  تایح  گرم و  هب  نایرـصم  یقلت  رد 

دش یم  هتشک  تس  نارکون  تسد  هب  داد ،  یم  يرای  اهرازتشک  شیور  هب  هک  روتآ  يادخ  دوب و  اه  يراکدب  نآ  لوئسم  شنارکون  زا  رفن 
(88  ) تخادرپ یم  تیلاعف  هب  دوش و  یم  هدنز  راهب  نیون  لصف  رد  سپس  و 

ناگدرم یئایموم  زار 

ادـتبا راـک  نیا  يارب  ددرگ  یم  زاـب  دـسج  نآ  هب  هراـبود  هدرم  حور  دـننک ،  يرادـهگن  ار  هدرم  دـسج  رگا  هک  دوب  نیا  رب  نایرـصم  رواـب 
یم هدـش  یئایموم  دیفـس  ياه  هچراپ  رد  دـعب  یکدـنا  هداهن و  کـمن  لولحم  رد  ار  دـسج  سپـس  دـندرک و  یم  یلاـخ  ار  دـسج  ياوتحم 
نیا هب  مادقا  دندوب ،  یلام  تردـق  ياراد  هک  یناسک  اذـل  تشاد ؛  يدایز  جرخ  راک  نیا  هتبلا  دـندرک .  یم  کشخ  باتفآ  رد  دـندیچیپ و 
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(89) دش هراشا  راک  نیا  هفسلف  یگنوگچ و  هب  هتشذگ  تاحفص  ردذ  دندرک .  یم  راک 

هناگ هس  مارها 

 ( . م 2600 ق .   ) تسا رصم  هنعارف  زا  یکی  يو  دش ؛  هتخاس  سپوئخ  مره  نیتسخن  دراد .  تمدق  لاس  رازه  راهچ  دودح  رد  رـصم  مارها 
هب سپوئخ  یتقو  هک  دـیوگ  یم  تدوره  درک .  یط  ار  رتـمولیک  کـی  دـیاب  نآ  فارطا  ندز  رود  يارب  دراد و  عاـفترا  رتـم  مره 150  نیا 

رصم رسارس  زا  ار  ناگدرب  نازرواشک و  وا ،  نانابهگن  نارومءام و  دنزاسب .  مره  لکش  هب  یهاگمارا  وا  يارب  داد  روتسد  دیسر ،  یهاشداپ 
زا ار  مره  ياهگنـس  دندش .  راکب  تسد  مره  نتخاس  يارب  نامزمه  روطب  ناسنا  رازه  دص  دودح  رد  دندرک .  عمج  مره  نیا  نتخاس  يارب 
یم روبع  هناخدور  زا  قیاق  اـب  ار  اهگنـس  هتخت  نیا  ناـگدرب  دوب .  نت  گنـس 5/2  هتخت  ره  نزو  دـندرک .  ادـج  لین  دور  فارطا  ياههوک 

اهگنس دنتشاد ،  تراهم  یشارت  گنس  نف  رد  هک  يرگید  نارگراک  دندروآ .  یم  مره  لحم  کیدزن  ات  ار  اهنآ  کطلغ  اب  سپـس  دنداد و 
لوط لاس  مره 30  نیا  دور .  شیپ  راک  ات  دنتخاون  یم  ناگدرب  هنهرب  مادنا  رب  قالـش  اب  نانابهگن  دنتـشاذگ .  یم  راک  دندیـشارت و  یم  ار 

(90  . . . ) دنداد ناج  هنایزات  ریز  رفن  نارازه  دش و  هتخاس  ات  دیشک 

نانهاک نویناحور و  هقبط 

اذغ نایادخ  هب  نهاک  دنوش .  نایادخ  هاگیاج  دراو  دنتشاد  قح  نانهاک  طقف  و  داد ؛  یم  لیکـشت  هقبط  نیا  ار  نایادخ  هاگتـسد  نانکراک 
مدرم ي هب  ار  نایادخ  روتـسد  و  تفگ :  یم  نخـس  نایادخ  اب  نهاک  نایرـصم ،  یقلت  رد  درک .  یم  نشور  ار  دباعم  ياهلعـشم  داد و  یم 

نویناحور ربارب  رد  دننادرگ ،  نایادخ  محارم  فاطلا و  هتسیاش  ار  دوخ  هکنیا  يارب  نایرـصم  دوب  نایادخ  مدرم و  نیب  هطـساو  زین  دناسر و 
دندرک یم  هیده  هرقن  الط و  نادنمتورث  ناراد و  هدرب  دندروآ و  یم  سابرک  ياه  هقاط  هلغ و  ياه  هسیک  نازرواشک  دـندرک ،  یم  ینابرق 
نیدب داتفا و  یم  نایناحور  نانهاک و  تسد  هب  ایاعر  بابرا و  روذن  ایاده و  نیا  همه  دندیشخب و  یم  ار  یگنج  مئانغ  زا  يرادقم  هنعارف  ، 

 . دوب ناـشنامز  نوعرف  تردـق  ياـه  هیاـپ  میکحت  هنهک ،  نویناـحور و  رگید  هفیظو  دـندوب .  رـصم  گرزب  نادـنمتورث  زا  هقبط  نیا  ناـس 
نابرهم يادـخ  نوعرف  هک  دـنتفگ  یم  مدرم  هب  دـندرک و  یم  هدافتـسا  مدرم  ياهرواب  دـیاقع و  زا  ینوعرف  تردـق  نیبثت  يارب  نویناـحور 
نایادخ نامرف  زا  دنک ،  یجیپرـس  نامز  نوعرف  نامرف  زا  سک  ره  دوش و  ماجنا  ارچ  نوچ و  نودب  دیاب  وا  ياهروتـسد  زا  کی  ره  تسا و 

 . دیآ یم  ناشدب  نایـصاع  زا  دنراد و  تسود  ار  نارب  نامرف  نایادخ  هک  دنتفگ  یم  مدرم  هب  نوعرف  هاگتـسد  نویناحور  تسا .  هدیچیپرس 
يایند يادخ  روتآ  هک  دنتشاد  هدیقع  نایرـصم  ( 91  . ) دنیآ یم  راتفرگ  روتآ  يادخ  تسد  هب  دـش و  دـنهاوخ  تازاجم  تدـشب  نانامرفان 
دروم دشاب ،  هدرک  راتفر  نایادـخ  تساوخ  فالخرب  تایح  لاح  رد  تیم  رگا  دـنک .  یم  همکاحم  ار  ناگدرم  هک  تسوا  تسا .  ناگدرم 
ندرک طلـسم  روتآ  باذع  دوب .  دهاوخ  یـضار  زین  روتآ  دنـشاب ،  یـضار  وا  زا  نایادـخ  رگا  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  روتآ  بضغ  مشخ و 
يارب ات  دنتشاد  یماو  ار  مدرم  يرصم  زاب  گنزین  وج و  دوس  نانهاک  ( )) 92) دروخ یم  ار  راکهانگ  تیم  هک  دوب  تیم  رب  یکانتشحو  لوغ 

نآ رب  نانهاک  فرط  زا  يداروا  نوسفا و  هدش و  یشاقن  یتامـسلط  نآ  رد  هک   ) دنرخب يا  همان  هدرم  نانآ  تاجن  دوخ و  ناگدرم  یبایماک 
ای سریزوا ))   )) هب نایرـصم  فلتخم  فیاوط  ( )) 93  . (() دوش تاوما  يادخ  سیریزوا ))   )) دزن رد  ترفغم  ببـس  ات  دوب ) هدـش  هدـناوخ 

يادخ هفوا ))   )) و زوریپ ،  هشیمه  يادخ  اهنامـسآ و  يادخ  تان ؛ ))   )) و نیمز ،  يادخ  بغ ))   )) رـشن و رـشح و  ناهج  تاوما و  يادخ 
لصا ( )) 94  . (() دـندوب دـقتعم  لغاشم و . . .  اهراک و  يادـخ  سبیا ))   )) و ناـغرم ،  يادـخ  توث ))   )) و یگدـنزاون ،  برط و  شیع و 

رد هدمآ و  رـصم  هب  یبیل  نیمزرـس  زا  ادخ  نیا  شتـسرپ  هک  دننآ  رب  یـضعب  دشاب .  خـیرات  زا  لبق  هرود  هب  طوبرم  تسا  نکمم  سیریزوا 
هک دننآ  رب  رگید  یـضعب  دنا .  هدـیتسرپ  یم  هدـش ،  یم  تاتابن  ندـیئور  ثعاب  کشخ  نابایب  رد  هک  شخب  تایح  بآ  دـننام  ار  نآ  اجنآ 

تشک و يادخ  دـننام  ار  نآ  اجنآ  رد  دـشاب و  هدـما  رـصم  هب  ماش  روشک  زا  ارهاظ  دوش ،  یم  هدـنایامن  یناسنا  تروص  هب  سیریزوا  نوچ 
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بج  )) رکذم يادخ  شزیمآ  زا  سیریزوا ))   )) دنتفگ هتسناد و  یلقتسم  يادخ  ار  نآ  اه  يرـصم  ادعب  یلو  دنا .  هدومن  یم  شتـسرپ  عرز 
 . . . تسا هدرک  تجوازم  سیزیا  شرهاوخ  اب  نآ  زا  سپ  هدـش و  هدـیئاز  نامـسآ  يادـخ  تون ))   )) ثنم ؤم  يادـخ  اـی  نیمز  یهلا  اـب  (( 

(95 (()

نویناحور تعنامم  یتسرپاتکی و  يارب  شالت 

رد ار  یتسرپاتکی  مراهچ  سیفونمآ ))   )) ای مراهچ  پته ))  نمآ   )) مان هب  یهاشداپ  دالیم  زا  لبق  هدراهچ  نرق  رد  مهدجه  هلـسلس  دهع  رد 
ادـخ ناونع  هب  تشادـن ،  شزرا  نادـنچ  ناـمز  نآ  اـت  هک  ار  باـتفآ )  صرق  رهظم   (( ) نوتآ  )) ماـن هب  نایادـخ  زا  یکی  درک  رارقرب  رـصم 

تنطلـس مراهچ  لاس  رد  دندش ،  یم  دیدج  تاحالـصا  يارجا  عنام  دوب و  رتشیب  نومآ ))   )) نویناحور ذوفن  بت ))   )) رد نوچ  تفریذـپ . 
و درک . . .  انب  انرامآ  لا  لت   )) هب موسوم  باتفآ )  صرق  قفا   (( ) نوتاتخآ  )) مان هب  يدیدج  رهش  یطسو  رصم  رد  درک و  كرت  ار  تختیاپ 

نیب ناـشخرد  یئادـج  هاـشداپ  یبهذـم ،  گرزب  لوحت  نیا  اـب  تخاـس . . .  عونمم  ار  نآ  مسارم  درب و  ناـیم  زا  اـج  همه  رد  ار  نومآ  ماـن 
مه رد  ار  نومآ  نویناحور  یـسایس  تردـق  الوا  ات  تشاد  رظن  رد  هاشداپ  لمع ،  نیا  اب  درک .  داجیا  دـیدج  یتسرپ  دـحاو  میدـق و  كرش 

بیترت نیا  هب  دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوتب  زین  يروطارپما  يرـصم  ریغ  يایاعر  اثلاث  و  دشابن ،  بت  مدرم  راصحنا  رد  نید  ایناث  و  دـنکش ، 
هتـشذگ مسارم  ندرب  نایم  زا  هب  طقف  نوتانخا  درک .  داجیا  ناهج  رد  ار  نایدا  ندوب  یناـگمه  رکفت  زرط  شیادـیپ  تامدـقم  باـتفآ  نید 
تمالع راعـش و  تقیقح و  رهظم  دیـشروخ  نید ،  نیا  رد  دومن .  عضو  یناگمه  یگدنز  يارب  یبهذم  دـیدج  تاررقم  هکلب  درکن ،  افتکا 

 . دوب دودحم  يو  دننام  ناسنا و  هیبش  يدوجوم  هکلب  دوبن ؛  رداق  دوجو  کی  تخانـش ،  یم  یئادـخ  ماقم  رد  هاش  هچنا  تفر ،  یم  رامـشب 
یم رـشتنم  ناهج  رد  هراتـس  نآ  هک  دوب  باتفآ  شتآ و  یئانـشور و  امرگ و  دننام  کین  روما  مامت  هکلب  دوبن ،  یعیبط  دیـشروخ )) ادـخ  ))

شنیرفآ رد  ار  ادخ )) دیشروخ   )) هلخادم تخاس و  راکـشآ  دوخ  فارطا  رد  ار  شخب  تایح  يورین  نیا  کین و  لامعا  نیا  نوعرف  درک . 
تطاسو دش و  یم  هدید  خسانت  یعون  دـیدج  نید  رد  تخانـش . . .  تشاد ،  نایرج  يو  فارطا  رد  هک  نامز  بیجع  ثداوح  رد  ناهج و 

ینغ ریقف و  زا  لـلم  ماـمت  هب  دیـشروخ  تشادرب ؛  رد  یفـالخا  گرزب  لوـحت  ینید  گرزب  بـالقنا  نیا  دوـبن . . .  مزـال  نویناـحور  هـقبط 
 . تفرگ یم  همـشچرس  هزیرغ  راـیتخا و  زا  همه  هک  تشاد  دوجو  يدزیا  وترپ  زیچ  همه  رد  بیترت  نیدـب  درک و  یم  یناـشفا  روـن  ناـسکی 

نیا زا  نویناحور  میدـق و  نایوار  تفر . . . .  یم  رامـشب  اهینرامآ  نید  ساسا  دوخ  قولخم  هب  قلاخ  يدـنمقالع  تعیبط و  قشع  يدازآ و 
تشذگ رد  یگلاس  نس 29  رد  نوتانخا  دنتساخرب .  هزرابم  هب  دندش و  یـضاران  تخادنا ،  یم  رطخ  هب  ار  نانآ  عفانم  هک  یعامتجا  لوحت 

كرت بت ))   )) دـصق هب  ار  انرامآ  درک و  تعاطا  نومآ  نویناحور  زا  یمود  داماد  درک .  تنطلـس  لاس  کی  دـش و  هاشداپ  وا  لوا  داماد  و 
كاپ ار  نوتآ ))   )) مان ناریو و  ار  اههاگتدابع  دوب ،  نویناحور  هدرورپ  تسد  یماظن و  نوچ  به ))  مره   )) هاشداپ نیا  نیشناج  درک . . . 
نایاپ رـصم  ناهج و  یمومع  خـیرات  ینید  شبنج  نیرتگرزب  بیترت  نیا  هب  تخاس و  رارقرب  ار  نومآ ))   )) ماـن اـج  همه  رد  هراـبود  درک و 
هلیـسو هب  دـندرک و  یم  رب  رد  هدرپ ،  دـننام  ناـتک ،  ساـبل  دندیـشارت و  یم  ار  رـس  قرف  تروص و  يوـم  سیزیا  نویناـحور  ( 96  . ) تفای

(97) دندرک یم  توعد  تروص  لباقم  رد  مسارم  ماجنا  يارب  ار  نینم  ؤم  دندز و  یم  گنز  هلوگنز 
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ناتساب مور  بهاذم  نایدا و 

میدق مور  یناسنا  یخیرات  يایفارغج 

فلتخم لصا  ياراد  هک  موق  ود  خیرات ،  لبق  ام  ياه  هرود  رد   . )) دسر یم  دالیم  زا  لبق  متشه  نرق  هب  یلعف )  يایلاتیا   ) مور نودم  خیرات 
یـشیوخ نانوی  ياهژـسالپ  ترک و  یلاها  اب  دندوب و  رترادیاپ  هک  دـنا  هنارتیدـم  مدرم  ود ،  نیا  زا  یکی  دـندرک .  لاغـشا  ار  مور  دـندوب ، 

هدمآ لامش  زا  ناریا  نانوی و  دنه ،  یحاون  نارگلاغـشا  دننام  هک  دنداد  یم  لیکـشت  نیـشن  رداچ  نایئاپورا  دنه و  ار  مود  هتـسد  دنتـشاد . 
مان نیتال ))   )) لیابق ماوقا و  نیا  هدوب ،  م .  مود ق .  هرازه  ءانثا  رد  نیمزرـس  نآ  هب  اه  تلـس  اصوصخم  اـه  یئاـیرآ  موجه  ( 98  . (() دنوب

 . دندمآ دورف  هریزج  هبش  یقرش  یحاون  هب  نیباس ))   )) موق دالیم ،  زا  لبق  متشه  نرق  رد  دنا .  هتفگ  مویتال ))   )) ار اهنآ  نیمزرـس  هتـشاد و 
رخاوا رد  دـنتفرگ .  رارق  بونج  رد  اهینانوی ))  )) لامـش و رد  اهناکـسورتا ))  )) نایم رد  اه )) نیتال   )) دالیم زا  لبق  متـشه  نرق  رد  نیارباـنب 
يایرد هزوح  مامت  رب  مور  دـندش و  هتـسکش  مهرد  دـندرک ،  یم  تمواـقم  مور  هطلـس  ذوفن و  ربارب  رد  هک  اـهژاتراک ))  )) م موس ق .  نرق 

روط نامه  ینالوط ،  خیرات  نیا  لوط  رد  تفای .  الیتسا  قوفت و  ناهج  رب  زارد  یتدم  هک  دیـسر  یئاج  هب  مور  راک  تفای .  الیتسا  هنارتیدم 
روشک نآ  هب  زین  اهنآ  بادآ  دیاقع و  يدابم و  تخیر ،  یم  ورف  مور ))   )) رهـش هب  امئاد  للم  رگید  لاوما  ياه  هتخدنا  تورث و  رئاخذ  هک 

دوب نیتال  موق  کچوک  دالب  تابصق و  زا  یکی  ادتبا  رد  مر ))   )) رهش تفای .  یم  ذوفن  اه  یمور  یلصا  نایدا  دیاقع و  رد  دش و  یم  لمح 
(99) دش رادیدپ  خیرات  رد  رهش  نیا  مر ،  هب  لئابق  ترجاهم  اب  م .  مشش ق .  نرق  رد  . 

مور یناتساب  دیاقع 

ینوگرگد راچد  هک  یقرـش ،  دیاقع  نانوی و  اپورا و  دنه و  یتارداص  دیاقع  زا  تسا  یلوصحم  دراد و  يودب  نایدا  رد  هشیر  یمور  نیئآ 
یـسورع و ای  همان  بسن  هنوگچیه  اهنآ  يارب  هدوبن و  نایادخ  دارفا  يارب  يریطاسا  خیرات  چیه  ياراد  میدق  نایمور  بهذم   : )) دش يدـعب 
 . دـنا هتخاسن  يورخا  یناگدـنز  گرم و  تقلخ و  هناـسفا  اـی  ناـناولهپ و  شتـسرپ  یناولهپ  هناـسفا  هنوگچیه  يدـلو و  داز و  اـی  یجاوز و 

(100  . . . (() دنـشاب یم  نآ  دقاف  اه  یمور  دنا ،  هدرک  داجیا  نانوی  نایادخ  يارب  لیـصفت  لوط و  نا  اب  دویـسه  رموه و  هک  هچنآ  هصالخ 
ناناویح سدقم و  ناهایگ  هب  داقتعا  تروص  هب  یتسرپ  متئت  تسا ؛  هدوب  يودب  یتسرپ  ناج  یتسرپ و  متوت  زا  يدومن  مور ،  یناتساب  نید 

یم ینعم  كوخ  تسا و  قتـشم  سوکروپ ))   )) هملک زا  هک  يا ))  یـسروپ   )) دـننام دنتـشاد ؛  متوت  مان  اه  هداوناخ  زا  یـضعب   . )) سدـقم
ره دیلپ  سدقم و  ینعم  هکرـساس  نیتال  هملک  دوب .  شوقنم  باقع  زارگ و  گرگ و  میدـق  مور  یماظن  ياهـشخب  تمالع  يور  دـهد . . . 

ار ینید  رارـسا  صوصخم و  راتفگ  دـیابن  اهزور  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  یموش  مایا  دـنک .  یم  تقباطم  وبات  هملک  اب  دراد ،  رب  رد  ار  ود 
حاورا ناـسنا ،  فارطا  رد  یمور  یتسرپ  ناـج  دوب .  عونمم  نایادـخ  زا  یـضعب  ماـن  ندروآ  ناـبز  هب  دیعـس ،  ياـهزور  رد  درک . . .  ناـیب 

 . دنتخاس یم  دونـشخ  ار  نانآ  دندرب و  یم  راکب  یمـسارم  حاورا  نیا  دوب  دای  هب  دراذـگن .  یقاب  اهنآ  زا  يراثآ  یلو  داد  ياج  ار  يرایـسب 
هب حاورا  نیا  تخاس .  یم  صخـشم  تسا ،  انیمون ))  )) نآ عمج  هک  نمون ))   )) ینعی یثنخ  هملک  کی  ار  تیـصخش  نودـب  ياـهورین  نیا 

ءایـشا رد  حاورا  نیا  تخاس .  یمن  راکـشآ  ار  ناهج  رد  رـشتنم  يدام  تدـحو  زا  يا  هعومجم  یلو  تشاد .  تهابـش  نایودـب  ي  انام )) ))
هعرزم و نداد  دوک  رب  يرگید  تشاد ،  تموکح  ریاب  نیمز  رب  حور  کی  الثم  دـندرک .  یم  تبقارم  ار  نیعم  روما  دـندوب و  رارقرب  يداـم 

نایادـخ ار  نانا  دـناد و  یم  یهلا  تردـق  ياراد  ار  حاورا  نیا  نوراو ))   . )) تشاد تسایر  هریغ  يراـک و  نیجو  ینز ،  مخـش  رب  يرگید 
هارمه سوـنیگ )   (( ) سوـنیژ  )) ینعی يدازمه  یناـسنا ،  ره  دسانـش .  یم  تـسا ،  یترک ))  يد   )) نآ نیتـال  هـک  یترـس ))  يد   )) لـماک

یم دنک و  یم  دیلوت  یناوارف  يورین  نایرصم  ياک ))   )) نوچ دنک ،  یم  دیلوت  هک  تسا  يوید  سونیژ  دسیون :  یم  رگنیل  گرک  تشاد . 
یم ار  وا  قالخا  تلـصخ و  دـهد و  یم  مهف  ناسنا  هب  دریم .  یم  وا  اب  دوش و  یم  دـلوتم  ناسنا  اب  تسا ،  نکاس  فافز  هلجح  رد  دـشخب ، 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ریوصت و  اب  یمور  دوب .  هارمه  وداج  اب  یتسرپ  ناج  تشاد . . .  ونوژ ))  )) هب موسوم  هدـننک  رواـب  يورین  کـی  دوخ  رد  ینز  ره  دزاـس . 
اهنآ رود  یئوداج  هقلح  اهرهـش ،  زا  عافد  نیمءات  يارب  درک .  یم  داجیا  دوب ،  لیام  هک  ار  یتقیقج  دومن و  یم  رکفت  تاـملک  تاـکرح و 

(101  . (() داد یم  رارق 

یمور نایادخ 

یم اهنآ  تدابع  هب  مالـسلا  هیلعونلا  بر  ای  دنتـسه  ادخ  اهنیا  دننادب  هکنیا  نودب  نایمور  و  دندمآ ،  رد  ادـخ  تروص  هب  جـیردت  هب  حاورا 
سونیمرت  . )) دراد يرـالاس  رداـم  رـصع  نهک  نارود  زا  تیاـکح  نیا ،  و  دوب .  ناـنز  یماـح  حاورا  عونلا  بر  نوـنوژ ، ))   . )) دـنتخادرپ

ود سوناژ   ( : )) نوگاـنوگ حاورا   ) نایادـخ بیکرت  زا  هلـصاح  دـحاو  يادـخ  سوناژ ))   )) دوب و هدـنکارپ  حاورا  تدـحو  لـماع  ادـخ ))
 . دباین هار  نآ  رد  تیحالص  نودب  یسک  ات  درک  یم  ینابهگن  ار  رهش  زا  جراخ  يرگید  درک و  یم  تبقارم  رهش  زا  یکی  تشاد ،  تروص 

نوناک ددعتم  ياه  ههلا  تسا .  هیوناژ ))   )) و سویرآ ))  وناژ   )) نامه سوناژ ))   )) هام تفر . . .  یم  رامـشب  زین  اهزاغآ  يادخ  سوناژ  . . 
یمیدق رد  تفرگ .  رارق  شیاتس  دروم  کچوک  درگ و  يا  هبلک  لکـش  هب  يدبعم  رد  دمآ و  رد  استو ))  )))) مان هب  یهلا  کی  تروص  هب  ، 

 ، یئادتبا حاورا  مامت  نایم  رد  دندرک .  یم  يرادهگن  ار  سدـقم  شتآ  اهلاتـسو  ینعی  نمادـکاپ  هبهار )  نانز   ) تابهار مور ،  دـبعم  نیرت 
عونلا بر  يزرواـشک  ههلا  تشاد .  تواـفت  ناـنز  اـب  نادرم  راـک  عوـن  هکنیا  يارب  دـیاش  دـنام ،  یقاـب  درف  ره  يارب  نادرم  ياـه  سوـنیژ 
تیلثت دوب . . .  هداوناخ  ناردپ  یماح  تردق . . .  عونلا  بر  لوکره  دوب . . .  مور  یکیدزن  رد  سدقم  يا  هشیب  رادهگن  ائدانوب  راکوکین ، 

حلـص نامدرم  حلـص و  يادـخ   ) سون يریاوک  يرهـش ،  نایوجگنج  يادـخ  گنج و  يادـخ   ) سرام رتیپوژ ، ))  : )) زا دوب  ترابع  یمور 
(102  ( . (() بلط

یمور نایادخ  نوئتناپ 

ار اـه   (( يدـلاف  )) یمیدـق عونلا  بر  ورنیم ، ))  : )) نیتـال ياـه  ههلا   : )) هک تروص  نیا  هب  دوـب  قرـش  ناـنوی و  زا  يدـیلقت  نوئتناـپ ،  نیا 
عونلا بر  یلو  دـیدرگ ،  نارگراک  نابهگن  تشگ و  ناسمه  هنتا ))   )) اب ادـخ  نیا  دـندرک .  لیمحت  مور  رب  دـنتفریذپ و  اه   (( کـسورتا ))

داد ورنیم ) نونوژ  رتیپوژ   ) دیدج تیلثت  هب  ار  دوخ  ياج  سونیریاوک )  سرام  رتیپوژ   ) مور یمیدق  ثیلثت  تفرن .  رامـشب  گنج  تسایس و 
ناسمه سیمترآ ))   )) اب دـش و  مور  نید  دراو  اه   (( کسورتا  )) طسوت دوب ،  یمن ئ   )) هچایرد کیدزن  وا  هاگتدابع  هک  ناـی ، ))  يد  . ))
حاورا ینعی  مور ،  رد  نونوژ ))   )) دـننام ار  هدرآ ))   )) عونلا بر  سونو ))   ، )) یئوگبیغ لابقا و  تخب و  عونلا  بر  انوتروق ))  . )) دـیدرگ
ناسمه تیدورفآ ))   )) اب سپـس  عونلا  بر  نیا  دـنک .  یم  عمج  دوخ  رد  هدوب ،  نکاس  نز  کی  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  اـقباس  هک  يروراـب 
يادـخ تـسا و  سنج  ـالاک و  ینعی  زکرم ))  )) هـملک زا  روـکرم ))  . )) داد لکـش  رییغت  دراـطع ))  )) تروـص هـب  سمره ))   . . . )) تـشگ

ادـعب دوب ،  يراج  ياهبا  يادـخ  اـقباس  دـنتخاس و  یکی  نوتپن ))  اـب  ار  نآ  هک  نودـیئزوپ ))   )) و نولوپآ ))   . )) دور یم  رامـشب  تراـجت 
ياراد نایمور  ینانوی ،  ياه  هناسفا  ذوفن  زا  لبق  دـش .  ربارب  سرـس  اب  رتمد  دـیدرگ و  ربارب  لوکره  اب  سلکاره  دـیدرگ .  سونایقا  يادـخ 

رد ( 103) دنتفریذپ ار  نانوی  ياه  هناسفا  ور  نیا  زا  دنتشادن ،  دشاب  طوبرم  نانا  نایادخ  هب  هک  یئاه  هناسفا  دندوب و  هداس  رایـسب  تاروصت 
هب یتلود  نایادخ  تسرهف  یمـسر .  یتلود و  نایادخ  یـصخش و  یمدرم و  نایادخ  دندش :  یم  میـسقت  شخب  ود  هب  نایادخ  ناتـساب  مور 
 ، اتنرال رتیپوژ ،  سوناژ ،  انیروف ،  ارولف ،  سونوف ،  رسالف ،  انورگنااوید ،  سوسنوک ،  سرس ،  انراک ،  اتنامراک ،  انرپانا ،  تسا :  لیذ  رارق 
 ، سیووجو سولت ،  سونروتاس ك  سونیرک ،  سونوتروپ ،  انوموپ ،  سیلاپ ،  سپا ،  سونرتپن ،  اتوتام ،  رتام ،  سرام ،  ربیل ،  سرال ك 

(104  ) يروکرم اورن ،  یم  ولوپا ،  سونو ،  ونوژ ،  سونرتلو ،  سوناکلو ،  اتسو ، 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


ینید مسارم 

کی  : )) هک تروـص  نیا  هب  دنتـشاد .  یم  زاربا  یگداوناـخ  یلم و  یعمج ،  يدرف و  مسارم  بلاـق  رد  ار  شیوـخ  دـیاقع  ناتـساب  ناـیمور 
عمج یگناخ ،  ياه  ههلا  يارب  یکاروخ  ندرک  هیدـه  زامن و  يارب  ار  دوخ  ناگدرب  یتح  هناخ و  لها  هداوناـخ ،  نوناـک  رد  اـسراپ  یمور 

تسا و هدوب  فرط  ود  نیب  هطبار  دـقع  ینعم  هب  بهذـم  نایمور ،  یقلت  رد  هک  اـجنآ  زا  یمور ؛  تیناـحور  شیادـیپ  ( 105  . (() درک یم 
هدمآ دوجوب  ناشیا  نایم  رد  یناحور  ياوشیپ  ای  شیـشک  هب  جایتحا   ، )) دریگ تروص  قیقد  حیحـص و  دیاب  هطبار  دقع  نیا  داقعنا  ماجنا و 
ماجنا هب  یناصقن  هدایز و  چیه  یب  هقح  وه  امک  ار  یتدابع  موسر  تافیرـشت و  دنناوتب  وا  یئامنهار  تیادـه و  تحت  رد  هکنآ  يارب  تسا ؛ 
مـسارم يارجا  يدـصتم  تلود و  نادـنمراک  ناـیناحور ،  تسا .  هدوب  ناـیمور  یتلود  نید  رادـساپ  یمور  تیناـحور  ( 106  . (() دـنناسرب

 . تشاد مان  اه  ینابرق  هاشداپ  هک  دنداد  رارق  وا  ياج  هب  ار  یـسک  دـعب  یلو  تشاد ،  رارق  نویناحور  سءار  رد  البق  هاش   : )) دـنوب یناگمه 
 ، یلعا فیت ))  نوپ   ، )) تنطلـس ءاغلا  زا  سپ  دنتـشاد . . .  رارق  ناـنهاک  ناـیناحور ،  زا  سپ  دنتـشاد ؛  رارق  یناـحور  رفن  هس  هاـش  زا  سپ 
رد نانآ  یفخم  ياه  تاقالم  نانز و  هراـبرد  دوخ  فورعم  هدیـصق  رد  م )  42 125 ق .   ) لانروژ ( 107  . (() دیدرگ نویناحور  نیرترداق 

نارود مامت  رد  ( 108  . . . ) دزاس یم  راکـشآ  ار  لبیـس  هجاوخ  نویناحور  يزاب  هدبعـش  دـنک و  یم  وگتفگ  سیزیا ))  يارآ  لد  دـبعم  ))
اهنآ دندوب و  هداد  بقل  تارتسیژام ))   )) ار نانآ  هک  هدوب  نءاش  يذ  تواضق  لامع و  هدهع  هب  ینید  فیلاکت  ماجنا  هفیظو  مور ،  يرـصیق 
یم لمع  هب  سیف ))  یتنوپ   )) یبهذـم لامع  ار  ینید  تیادـه  یبهذـم و  فیلاکت  اهدـعب  هچ  رگ  دـنتخادرپ ؛  یم  یندـم  فیاظو  هب  رتشیب 

(109  . ) دندروآ

ماجرف

مور مسارم  میرکت  لیلجت و  هب  اهنآ ،  دـض  لمعلا  سکع  نداد  ناشن  يارب  دـندش و  نارگن  یجراخ  نایدا  ذوفن  زا  یمور  ناراـک  هظفاـحم 
و م )  64 48 ق .   ) ساروه دننام  یئارعش  دیدرگ .  دیدجت  هاشداپ  شتـسرپ  تفای .  تیمـسر  میدق  مسارم  يروطارپما  دهع  رد  دنتخادرپ . 
اب لاح ،  ره  رد  تسا . . . .  هداد  ناهج  مدرم  هب  ار  ریظن  یب  حلـص  کـین و  رما  هک  دـنتخادرپ  روطارپما  میرکت  هب  م )  70 19 ق .   ) لیژریو

نید نیا  داد .  نایاپ  نارگید  نانآ و  راک  هب  دش ،  زوریپ  نوچ  دیدرگ و  اپرب  يروطارپما  مسارم  دض  رب  يدیدج  شیک  یقرش ،  راکفا  ذوفن 
(110  . ) تشاد مان  تیحیسم  ، 

یسانش باتک 

1358 نارهت .  لوا ،  دلج  ناریا ،  یعامتجا  خیرات   / ینوار یضترم  ك :  ن .  ناتساب ،  مور  یعامتجا  یسایس ،  یخیرات ،  عاضوا  یسراف  هب 
ناج گرزب . / نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  ك :  ن .  ناتساب .  مور  یجراخ  یلخاد و  بهاذم  ونایدا  یتدیقع ،  هنیـشیپ   370 345 . 

مر نانوی و  ریطاسا  گنهرف  لامیرک /  ریپ  ك :  ن .  نانوی .  مور و  كرتشم  لقتسمریطاسا و  نایادخ و  تخانـش  نایدا  عماج  خیرات  سان / 
 . يدلج  2 . 

ناتساب نانوی  بهاذم  نایدا و 

یناسنا یخیرات  يایفارغج 

زاب دالیم  زا  لبق  نرق  اههد  هب  نآ  ندمت  راثآ  دور .  یم  رامـشب  ناهج  ندمتم  ینوکـسم و  ياه  نیمزرـس  نیرت  نهک  زا  رگید  یکی  نانوی 
ینانوی یلصا  داژن  ود  زا  ناتـساب  ناینانوی  دوب .  ترک  هریزج  نآ  زکرم  هک  تسا  فورعم  یـسونیم  ندمت  هب  نآ  یمیدق  ندمت  ددرگ .  یم 
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نا رواجم  رئازج  ترک و  هریزج  رـسارس  رد  اـهیرود  ریغـص و  يایـسآ  رد  هژا و  ياـیرد  يزکرم  یحاون  رد  اـهینانوی  دـنوب :  يرود  ماوقا  و 
هک دندمآ  دوجوب  يدرفنم  لقتسم و  ياهرهـش  تاعامتجا و  نانوی ،  فلتخم  طاقن  رد  دالیم ،  زا  لبق  نرق  هد  دودح  دندرک .  یم  یگدنز 
وغل نتآ  رد  یثوروم  تنطلس  م .  لاس 683 ق .  رد  دندوب .  بت  تراپسا و  نتآ ،  نانوی ،  ياهرهش  نیرتمهم  دندیمان .  یم  سیلوپ  ار  اهنآ 

 . لاس 600 ق دودح  رد  دوب .  نانوی  تایبدا  زکرم  م .  متفه ق .  نرق  رد  تراپسا  رهـش  دش .  رارقرب  نآ  رد  يروهمج  هب  هیبش  یتموکح  و 
ینوکسم م .  لاس ق .  رازه  دودح  زا  هک  بت  رهش  دندرک .  هرادا  هاشداپ  ود  ار  تراپسا  تلود  دش .  یلوتسم  رهـش  نا  رب  يرگ  یماظن  م . 

نانوی تلود  نیرتردتقم  م .  مجنپ ق .  نرق  زاغآ  رد  نتآ  تلود  تسا .  هتـشاد  هدهع  رب  نانوی  ناتـساب  خیرات  رد  ار  يا  هدمع  شخب  دش ، 
 . تسویپ عوقو  هب  ینینوخ  ياهگنج  م .  مراهچ ق .  مجنپ و  نورق  یط  رد  دش .  یسارکومد  تموکح  ياراد  م .  لاس 510 ق .  رد  هک  دوب 

شرسپ وا  زا  سپ  دروا .  دوجوب  لاردف  تموکح  تفای و  تسد  نانوی  رـسارس  رب  هینودقم ،  هیحان  هاشداپ  مود  پیلیف  م .  لاس 338 ق .  رد 
گرم زا  سپ  و  تفاـی .  شرتـسگ  دنـس  دور  اـت  قرـش  زا  وا  تموکح  ورملق  درک .  لـصاح  یناوارف  حوتف  دیـسر و  تموـکح  هب  ردنکـسا 
هیزجت زا  سپ  دـیدرگ .  مور  يروطارپما  زا  یئزج  ناـنوی  م ،  مود ق .  نرق  رد  ماجنارـس  دـش و  هیزجت  ناـنوی  گرزب  يروطارپما  ردنکـسا 

نرق طساوا  رد  سنازیب  يروطارپما  لالحمضا  اب  و  دش ،  سنازیب )   ) یقرش مور  يروطارپما  ءزج  نانوی  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  مور  تلود 
 . تفای همادا  مهدزون  نرق  ات  نانوی  رب  اهکرت  هطلس  دمآ .  رد  ینامثع  فرـصت  هب  یلعف  نانوی  مامت  نرق ،  نامه  نایاپ  ات  جیردت  هب  مهدزناپ 

مجنپ نرق  زا  نانوی  ( . )) 111  ) تفای زاب  ار  شیوخ  لماک  لالقتسا  يدالیم  لاس 1832  رد  ناتسلگنا  هسنارف و  هیسور ،  تلاخد  اب  ماجنارس 
ناهج مولع  بهاذـم  اهگنهرف و  دـهم  هک  دوش  یم  يا  هتـسجرب  رایـسب  يرنه  یعامتجا و  یفـسلف  گنهرف  ندـمت و  ثراو  دالیم ،  زا  لـبق 

مراهچ و مجنپ و  نورق  رد  هک  ینانوی  ندمت  گنهرف و  نیا  تسا .  هدوب  راک  ردنا  تسد  زین  قرـش  رد  يدایز  رایـسب  دـح  هب  تسا و  برغ 
جوا هب  ار  ینانوی  غوبن  یئافوکـش  تردق و  اهتارکویزیف ،  و  وطـسرا ))  (( ، )) نوطالفا (( ، )) طارقـس  )) اب دسر ،  یم  جوا  هب  م )  ق .   ) موس

مور يروطارپما  رد  ینانوی  هعماج  دوش .  یم  یمور  میظع  يروطارپما  یعاـمتجا و  تردـق  بذـج  دـیآ و  یم  ضیـضح  هب  دـعب  درب و  یم 
تلاسر هدـنهد  همادا  نانوی و  ثراو  مور  دزاـس و  یم  ار  یمور  گـنهرف  هشیدـنا و  ناـنوی ،  گـنهرف  هشیدـنا و  اـما  دوش ،  یم  لحمـضم 

یم طقف  تسین ،  مولعم  مدرم  نیا  ءاشنم   )) دـسر یم  ژـسالپ  موق  هب  نانوی  يداژن  هنیـشیپ  ( 112  . . . (() دوش یم  ناـنوی  يوـنعم  یگنهرف و 
هنکس دالیم ،  زا  لبق  مود  هرازه  یط  رد  اما  دنا . . . .  هتسیز  یم  يرگیشحو  لاح  هب  زونه  تیرک ))  دالکیـس و   )) ندمت ودب  رد  هک  میناد 

(113  . . . (() دندش هدیمان  نله ))   )) موق اهدعب  دندوب و  نایایرآ ))   )) ماوقا زا  نیدراو  هرات  دش .  دیدجت  هزات  ياهموجه  هجیتن  رد  نانوی 

بهذم نید و 

رد هشیر  ناینوی  یتدـیقع  هنیـشیپ  دراد .  ناماس  نیا  مدرم  یبهذـم  هیحور  زا  تیاـکح  ناتـساب  ناـنوی  نهک  راودا  زا  هدـمآ  تسد  هب  راـثآ 
یعون دـش .  یم  هدـید  نآ  رد  سدـقم  هاـیگ  تشاد و  دوجو  متوت  نیئآ  ياـیاقب  راـثآ و  ناـنوی  یمومع  نید  رد   : )) دراد يودـب  بهاذـم 
وگبیغ ینعی  روتونیم )) (( )) زواگ  )) دننام سدقم  تاناویح  تفر .  یم  راکب  وگبیغ  فتاه و  ناونع  هب  تشاد و  سدـقت  هبنج  طولب  تخرد 

راکب نایادـخ  يارب  ینابرق  تهج  ابلاغ  سدـقم  تاناویح  زا  کی  ره  نانوی  ياه  هناـسفا  رد  تشاد .  رارق  تیرک ))   )) رد ادـخ  بناـج  زا  ، 
باقع (( ؛  دوب هارمه  نایادخ  اب  تاناویح  زا  یخرب  گرم  دوب .  نوتکوروس ))  نولوپآ   )) دـبعم ینابرق  هک  رامـسوس ))  )) دـننام تفر .  یم 

هب نید  خـیرات  رد  ابلاغ  تاناویح  لکـش  هب  نایادـخ  لکـش  رییغت   . . . )) تشاد رارق  هتتآ ))   )) راـنک رد  دـغج ))  )) دوب و سوئز ))   )) اـب (( 
یمتوت هب  طوبرم  وق  دهد .  بیرف  دراذگ  یم  مخت  ناهج  رد  هک  ار  ادل ))  )) ات دـمارد  وق ))  )) لکـش هب  سوئز ))   (( . )) تسا هدـمآ  رارکت 
مـسارم زا  یکی  سدقم  ناویح  ینابرق  تفر . . .  راکب  ناسنا  نادنزرف  يارب  ردپ  ناونع  هب  دش و  هتخانـش  یئادخ  ماقم  رد  سپـس  هک  تسا 

ناوج نارتخد  نتآ  رد  دش .  یم  ماجنا  اینوفوب ))  )) مان هب  یتافیرشت  تحت  یتوکلم ))  واگ   )) هنایلاس ینابرق  نتآ ))   )) رد تفر  یم  رامـشب 
زا سوئکآ ))   )) و هژا ))   )) ماوقا دنتـشگ .  یم  لوغـشم  صقر  هب  هداهن و  دوخ  رب  ار  ناویح  مان  دندرک و  یم  رب  رد  سرخ ))   )) سوپ سابل 
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رد یـصوصخ  روطب  ورین  نیا  تسا .  قیبطت  لباق  يودب  يانام ))   )) اب هک  دنتـشاد  هدیقع  تیـصخش  نودـب  یهلا  يورین  کی  هب  لوصا  رظن 
یتافیرـشت نید  رد  دراو  هزات  تهج  یناحور  نانز  دوب . . .  رارق  رب  تسا  هداتفا  نامـسآ  زا  دنتـشاد  نامگ  هک  سدقم  ياهگنـس  زا  یـضعب 

هک دنتشاد  هدیقع  يرایسب  حاورا  هب  نانوی  مدرم  دنیامن .  لخاد  انام ))  )) يورین نید  رد  هدیـشخب و  یئاهر  هانگ  زا  ار  وا  ات  دنداد  یم  ماجنا 
تروص هب  تشاد  رارق  همـشچ  رد  هک  یحور  دوب  نکمم  دـنیآ .  رد  ناویح  ای  ناسنا  تروص  هب  دنتـسناوت  یم  دـندوب و  نکاـس  تعیبط  رد 

و هناورپ ))   )) هملک ینانوی  نابز  رد  دـش ،  یم  رهاظ  هناورپ  اـصوصخم  ناگدـنرپ ،  راـم و  لکـش  هب  ناـگدرم  حاورا  ددرگ .  ناـیامن  بسا 
ریوصت دوب .  ریوصت ))  )) لداعم تقیقح ))   )) 1 تشاد :  یئوداج  يداع و  تارثا  نانوی  رد  یتسرپ ))  ناج   . )) دراد ینعم  کـی  حور ))  ))

هب ندز  مخز  ینعی  یئوداج ،  لمع   3 دنتـشاد . . .  رظن  رد  ناوارف  شزرا  ندید  باوخ  يارب   2 تشاد . . . .  ار  وا  تردق  شقن  ادـخ  کی 
نیمه هجیتن  رد  تفگ :  یم  نخـس  نداد  ماجنا  يارب  سوئز ))  (( ؛  تاملک يورین   4 تشاد . . .  دوجو  يرگید  تین  هب  همـسجم  ریوصت و 

؛  دنگوس تردق   6 تشاد .  ازـسب  جاور  سوـگرآ ))   )) رد تنعل  نـیرفن و  يورین   5 دـیدرگ .  یم  ماـجنا  تساوخ  یم  يراـک  ره  نتفگ ، 
(114 (( . . . ) ددرگ یم  يراج  نیمز  رد  هتشگ  عیام  شزغم  دیامن  ضقن  ار  دوخ  دنگوس  هک  یسک   : )) دسیون یم  رموه )) ))

نانوی نایادخ 

 ، نانوی ریطاسا  دـندوب .  هنادواج  یلو  دنتـشاد  یناسنا  تایـصوصخ  دـندش و  یم  روصت  ناسنا  تروص  هب  نایادـخ  ناـنوی ،  مدرم  یقلت  رد 
 ، ادخ نیرخآ  و  درک .  یم  قلخ  ار  هایگ  ناویح و  ناسنا و  هک  دوب  ایئاگ  نانوی  يادخ  نیتسخن  دور ،  یم  رامـشب  نایادـخ  یناسنا  گنهرف 

لاگنچ زا  آر  شردام  تمه  هب  سوئز  مان  هب  وا  نادـنزرف  زا  یکی  اهنت  دروخ .  یم  ار  شدوخ  دـالوا  هک  محر  یب  یئادـخ  دوب ؛  سونورک 
دنوش و یم  هدرمش  ینامسآ  تانئاک  رهظم  هک  دنتشاد  رارق  عاونا  بابرا  يدایز  هدع  سوئز  فارطا  نامـسآ ؛  نایادخ  درب .  ردب  ناج  ردپ 
ار نایادخ  نیا  رموه  دندوب . . .  نیمز  نامسآ و  رد  لماک  تردق  ياراد  دوخ  هلیبق  موق و  دزن  رد  کی  ره  دندوب .  یلحم  نایادخ  لصا  رد 

 (( سمترآ  )) و سمره ))   . )) دوب تجوازم  یسورع و  ههلا  درک و  یم  یگدنز  نامـسآ  رد  اره  سوئز ؛  نز  داد .  ناشن  ناسنا  تروص  هب 
نولوپآ دوب . . .  هام  عونلا  بر  سیمترآ  دش . . .  یم  هتخانـش  ناراب  رهظم  سمره  دنتـسناد .  یم  سوئز ))   )) دنزرف هس  ار  نولوپآ ))   )) و

و سونورک ))   )) رـسپ نودـیئزوپ ))  (( ؛  ایرد نایادـخ  دوب . . .  خزود  دـنوادخ  سداـه  و  دوب . . .  یقیـسوم  رون و  دیـشروخ و  عونلا  بر 
 . دوب عونلا  بر  سیتت  مارآ و  يایرد  رهظم  هرن  یلحاس ،  ياـهبآ  عونلا  بر  تیتریفمآ  تشاد . . .  تساـیر  اـیرد  نایادـخ  رب  سوئز  ردارب 
 ، یتسم و دـنوادخ  نلیـس ))   )) راهب و هایگ  لگ و  عونلا  بر  رتمد ))  )) رتخد هروک ))   )) دوب و نمرخ  عونلا  بر  رتمد )) (( ؛  نیمز نایادـخ 
 (( سونیم  ، )) ناگدرم دـنوادخ  نوتولپ ))   )) ای سداـه ))  (( ؛  نیمز ریز  نایادـخ  نانابـش . . .  عتارم و  نادـنوادخ  ناـپ ))   )) و ریتاـس )) ))

 ، گنج دنوادخ  سرآ ))  (( ؛  راک نایادخ  دـندوب . . .  نارگنهآ  ناشفـشتآ و  شتآ و  يادـخ  سوتـسیئافه ))   )) منهج و تشهب و  کلام 
مولع و عیانص و  هداوناخ و  عونلا  بر  ایـسه ))  )) تعانـص و رنه و  شوه و  عونلا  بر  هنتآ ))   ، )) لامج قشع و  عونلا  بر  تیدورفآ ))  ))

ربتعم نایادخ  تسیز .  یم  يرـصق  رد  نانوی  هوک  نیرتدنلب  پملوا ؛ ))   )) هوک هلق  رد  سوئز ))  (( ؛  پملوا نادنوادخ  دـندوب . . .  تایبدا 
 : دندیناسر یم  ادخ  هدزاود  هب  ار  پملوا ))   )) نادنوادخ دادعت  دنداد .  یم  بیترت  يا  هناخ  تروشم  سوئز ))   )) تسایر هب  پملوا 

یمور مسا  ینانوی  مسا 

روکرم 9 سمره  سوبق 8  نولوپآ  سرـس 7  رتمد  سوـنو 6  تیدورفآ  نآـبد 5  سیمترآ  ورنیم 4  هـنتآ  نوـنوژ 3  اره  رتـیپوژ 2  سوئز   1
(115) اتسو ایتسه  نوتپن 12  نودیئزوپ  نکلو 11  سوتسیئافه و  سرام 10  سرآ 

یبهذم ياهرواب  ریطاسا ،  هسدقم ،  نکاما 
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نانوی مدرم  یبهذـم  ياهرواب  رد  یمهم  شقن  بالرطـصا و . . .  لاف و  هسطع و . . .  لیبق  زا  ناسنا  یکیزیف  تـالاعفنا  و  هسدـقم ،  نکاـما 
یم نایادـخ  مشخ  اـی  تیاـضر  زا  يدومن  ار  نآ  دـنتفرگ و  یم  دـب  کـین و  لاـف  هب  ار  تعیبط  رد  یتکرح  ره  یلک  روطب  تشاد .  ناتـساب 
قرغ دتسرفب و  ایرد  رعق  هب  ار  اه  یتشک  دهاوخ  یم  ار  نآ  مشخ  ار  نافوط  دنتسناد و  یم  دعر  دنوادخ  نیرز  ياهریت  ار  هقعاص  دنتسناد . 

یگدنز روما  یمامت  يارب  دوب .  نز  درم و  نایادخ  تنوکـس  ناکم  تعیبط ،  تادوجوم  هیلک  ناتـساب ،  ناینانوی  تاداقتعا  ساسا  رب  دنک . 
 . . . گنهرف و داصتقا و  تموکح و  تسایـس و  دوب ؛  نایادخ  تسد  رد  روما  تیـشمت  تشاد .  دوجو  لقتـسم  يدـنوادخ  يونعم  يدام و 
مهم روما  رد  لالتخا  اذل  و  ( 116  . ) دوب نایادخ  هدارا  نیع  هدازآ و . . .  هدرب و  ریقف ،  دنمتورث و  یتاقبط :  ماظن  دوب .  نایادـخ  هدارا  نیع 
دوخ راک  بابرد  ایـسآ ،  هب  یـشکودرا  ماگنه  ناـنوی ،  زا  یمدرم  یتقو   : )) دوب یئاـهرواب  نینچ  یقطنم  هجیتن  اـهنآ  ماـجنا  زا  فارـصنا  و 
کی عمج  نآ  زا  تخادرپ .  نتفگ  هب  نوچ  و  تساخرب .  قطن  هب  نوفنزگ ))   )) هب موسوم  ناـشیا  ياـس  ؤر  زا  یکی  دـندرک ،  یم  تروشم 

یم هراشتـسا  نایادخ  زا  مهم  عقاوم  رد  ناینانوی  ( 117  . . . (() دندروآ دورفرـس  دنوادخ  لباقم  رد  نازابرـس  مامت  اروف  دز .  يا  هسطع  رفن 
هنوگ نیا  داد .  یم  باوج  ناشیا  تالاوس  هب  دـش و  یم  هدرمـش  نایادـخ ))  فتاه   )) هک دنتـشاد  یکربتم  عاقب  راـک  نیا  يارب  دـندومن و 

رد ساـنراپ ))   )) هوک ياـپ  رد  فلد  دوب .  فلد ))   )) رد نولوپآ ))   )) مرح رت  فورعم  همه  زا  یلو  هدوـمن ؛  یم  زواـجت  تسیود  زا  عاـقب 
هب یطیپال )   ) يا هنهاک  هلیسو  هب  ار  دوخ  هدارا  نولوپآ  تشک .  اج  نآ  رد  دوخ  ياهریت  اب  ار  نوتیپرام  نولوپآ ))   )) هک تشاد  رارق  یلحم 

راـخب لادوگ  زا  تسـشن .  یم  يا  هیاـپ  هس  يور  یلادوگ  ربارب  رد  یطیپـال  دـش ،  یم  نیعم  هراختـسا  يارب  هک  يزور  دـیناسر .  یم  مدرم 
چیه دندرک .  یم  نایب  نینم  ؤم  يارب  نانهاک  هک  تفگ  یم  عطقم  یظافلا  تخادنا و  یم  نایذه  لاح  هب  ار  وا  دـش و  یم  جراخ  يدرگوگ 
روما مامت  رد  دندمآ و  یم  فلد  فتاه  زا  هراختسا  يارب  کیدزن  رود و  نیـشن  ینانوی  دالب  مامت  زا  هکنانچ  تشادن ،  راوز  ردقنآ  يدبعم 
کی هدولاش  نتخیر  يارب  درک .  یم  تروشم  وا  اب  ترفاسم  هب  عجار  رگید  رسمه و  رایتخا  باب  رد  یکی  الثم  دندومن .  یم  هراشتسا  وا  زا 
طقف هن  دـندوب ،  نانهاک  دوخ  عقاو  رد  هک  فلد  فتاه  ور  نیا  زا  دنتـسناد .  یم  يرورـض  ار  هراختـسا  حلـص  گنج و  هب  مادـقا  ای  يدابآ 

دندومن و یم  هراختسا  وا  زا  مه  بناجا  هک  دیسر  یئاج  هب  شترهش  تفای و  يدنلب  عقوم  زین  تسایـس  رد  هکلب  تشاد ،  یبهذم  مهم  ذوفن 
ترهـش یتلع  بیع و  ره  يافـش  هب  اجنآ  نایادـخ  اریز  دوب ،  نارامیب  هاـگترایز  اـهاج  یـضعب  ناـنوی  رد  دنداتـسرف .  یم  ایادـه  يو  يارب 

 . دوب هژا  جـیلخ  رد  عقاو  رودـیپا  رد  وا  مرح  نیرتروهـشم  بالوکـسا و  اـی  سویپ  هلکـسآ  هدـنهد ،  افـش  نادـنوادخ  نیرتفورعم  دنتـشاد . 
یم ینابرق  دنتفرگ و  یم  هزور  دندرک ،  یم  رهاط  بیط و  ار  دوخ  دنتفر ،  یم  مامح  هب  ادتبا  دـندمآ ،  یم  رودـیپا  هب  هتـسد  هتـسد  نارامیب 

نارامیب داد .  یم  افـش  درک و  یم  هولج  نانآ  رب  بش  نآ  رد  دیاب  ادخ  دندرب .  یم  رـسب  دبعم  نرود  یکیرات  رد  بش  کی  هاگنآ  دندرک ، 
(118  . ) دندرک یم  میدقت  یئایاده  هتفای ،  افش 

ناتساب نویناحور 

دندوب یئادخ  مداخ  یماح و  رومءام و  لماع و  کی  ره  نویناحور  نیا  دندمآ .  دوجو  هب  دباعم  هب  هتسباو  نویناحور  رموه  رصع  زاغآ  اب  ))
ياهینابرق رب  دنداد ،  یمن  لیکـشت  یتئیه  هدشن و  يدنب  هقبط  دنتخومآ ،  یم  لمع  رد  ار  نید  مسارم  دندوبن ،  یـشزومآ  تایملعت  ياراد  ، 

نیدـب دـندرب و  یم  من  فپ  ایرد  روش  بآ  اب  ار  نینم  ؤم  دـندنازوس ،  یم  ای  دنتـشک  یم  ار  نیعم  تاناویح  دـندرک ،  یم  تراظن  نایادـخ 
میدق رصع  نایاپ  ات  راک  نیا  یلو  درک ؛  جراخ  ینید  تروص  زا  ار  یناحور  بط  نیا  تارکوپیه  دندرک . . .  یم  ریهطت  ار  نانم  ؤم  هلیـسو 
سوئز پملوا  هطوحم  رد  دنتـشاد :  یم  اپ  رب  یگرزب  دایعا  نایادخ  راختفا  هب  دندرک .  یم  یئوگ  بیغ  نویناحور  ( 119  . (() تشاد همادا 

(120  . . . (() دنداد یم  بیترت  یئاهیزاب  مدرم  نیرت  لباق  ای  نیرت  يوق  فشک  يارب  دندرک .  یم  لیلجت  ار 

ناتساب نانوی  ینافرع  بتاکم 
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هیکزت يانبم  رب  الوصا  یفسلف  ینافرع  بتاکم  نیا  تسا .  هدوب  ینافرع  یفسلف و  ياه  هشیدنا  دهم  ناتساب  نانوی  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
توکلم رد  يانف  نایادخ و  یناسنا  قوفام   )) دوجو نتفرگ  ناتساب  نانوی  ینافرع  یلاعت  یساسا  روحم  دوب .  راوتسا  ناسنا  يونعم  لماکت  و 
بتاکم نیا  توکلم )) .  ملاع  رد  یگدنز  یناسنا و  طیارش  زا  روبع  يارب  حور  ششوک   : )) دوب نینچ  بتاکم  نیا  هنادواج  راعش  دوب .  (( 

نیعتم ان  یئادـخ  هب   )) ناتـساب نانوی  گرزب  رعاش  هفروا  دراد .  میدرک ،  دای  هتـشذگ  رد  نآ  زا  هک  يودـب  زومرم  يورین  انام ))  )) رد هشیر 
تعیبـط و ناـیم  دـیمان .  یم  سورا  داد و  یم  ناـشن  یناـگمه  تاـیح  اـی  ناـهج ))  دوـجو  تقیقح   )) تروـص هب  ار  نآ  تـشاد و  هدـیقع 
رد دـیاب  تفگ  یم  تـسناد و  یم  ینادـنز  مـسج  رد  ار  حور  درک .  یم  ساـسحا  تدـحو  یگتـسب و  يراـکمه و  كارتـشا و  نارادـناج 
رود دوخ  زا  ار  دب  ياه  هشیدنا  تخاس .  هدامآ  یتوکلم  یگدنز  يارب  ار  حور  دـیاب  هک  تشاد  هدـیقع  هفروا ))   . )) دیـشوک نآ  یـصالخ 

بلاط دزاس .  یم  هدامآ  هدـنیآ  یگدـنز  يارب  ار  نم  ؤم  نافرع ،  درک .  ذوفن  یناحور  ملاع  رد  یقیـسوم  اصوصخم  رنه و  هار  زا  تخاس و 
هک يدوصقم  لزنم  رس  هب  ات  دنک  لمحت  ار  بوبحم  هب  لاصو  قیرط  ياهیراوشد  دبای و  هار  تقد  هب  دنک و  بانتجا  تلفغ  زا  دیاب  تقیرط 

 . . . نایمور ناینانوی و  دـیاقع  رد  يدایز  ذوفن  ناراکهانگ  جـنر  ناگدرم و  ناهج  هرابرد  هفروا  راثآ  دـسرب . . . .  تسا .  هدرک  نایب  هفروا 
(( روگاتیپ  )) ار يرگ  هفروا ))   )) هک دور  یم  روصت  نینچ  درک . . .  رایـسب  ریثءات  ینافرع  تایبدا  اصوصخم  تیحیـسم ،  ساسا  رد  دومن و 

رارق دـنه  ریثءاـت  تحت  زین  روگاـتیپ  هفروا و  تسا  نکمم  تفرگ . . .  رارق  نآ  ذوفن  تحت  زین  نوطـالفا ))   . )) درک دراو  ناـنوی  هفـسلف  رد 
 (( نوفـسرپ  : )) هک تسا  رارق  نـیا  زا  رتـمد ))  )) يدژارت ( 121  . (() دراد طاـبترا  رتمد ))  )) هب یناـفرع  رگید  ياـهنامرآ  دنـشاب . . .  هتفرگ 

 . دادن رمث  دیدرگ و  کشخ  نیمز  دش ،  لوغشم  يراز  هب  تشگ و  ناهج  رد  رتمد ))  ، )) دیدزد ار  خزود  يادخ  سداح ))   ، )) رتمد رتخد 
میدـق مسارم  هناسفا ،  نیا  دـندیئور . . .  هرابود  تاـتابن  داد .  شرداـم  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  نوفـسرپ ))   ، )) نایادـخ يادـخ  سوئز ، ))  ))
راـکفا و  تاـتابن ))  زیخاتـسر   )) هشیدـنا اـب  سپـس  هک  تسا  مدـنگ  متوـت ))   )) زا يا  هناـشن  اـمتحا  هک  دزاـس  یم  حرطم  ار  نایادـخ  نیمز 

(122  . ) تشگ هارمه  کیرش و  گرم ))  زا  سپ  تایح  حور و  يراگتسر  ))

ناتساب نانوی  زومرم  بهاذم 

دارفا هب  یـصوصخ  روط  هب  هک  دنتـشاد  يرـس  یلامعا  ناینانوی  تسا .  مهبم  یلک  هب  زار و  زا  يا  هدرپ  رد  میدق  نانوی  دیاقع  زا  شخب  نیا 
شیوخ يداـبع  مسارم  ماـجنا  رد  دـنا و  هدوب  رادروخرب  یـصاخ  ینید  قوذ  قوش و  زا  دـیاقع  نیا  هب  ناـنم  ؤم  دـنداد .  یم  میلعت  یـصاخ 

دیاقع هلسلس  نیا   . )) دنتشاد یمن  رب  تسد  دوخ  ینید  کسانم  مسارم و  ماجنا  زا  یطیارش  ره  رد  نانآ  دنتشاد .  يدیدش  بیقعت  رارصا و 
نهاـک دنتـشاد .  یم  یفخم  نارگید  زا  نازوـمآون ،  زا  زج  دـیاب  ار  نآ  بادآ  مـسارم و  هـک  دـندیمان  یم  روتـسم  بهذـم  ببـس  نآ  زا  ار 
یـصاخ مسارم  اب  دیاب  الوا  هک  داد  یم  میلعت  اهنآ  هب  ینعی  درک ؛  یم  يربهر  دـنچ  يروما  هب  ار  دراو  هزات  زومآون  تعامج ،  نآ  یناحور 

هتـسب رد  يرالات  رد  یناهن  یتامیلعت  یفخم ،  مولع  زا  دـنروآ .  لمع  هب  ار  لیـسغت  ریهطت و  مسارم  اـیرد  بآ  رد  هتفر و  لـحاس  هب  یگمه 
(123  . . . (() دننک و ترایز  ار  هسدقم  ءایشا  یضعب  دنبای .  میلعت 

ماجرف

يراک و تبنم  يرامعم و  درک .  دـیلوت  ار  يرنه  ياهراکهاش  هیامنارگ  یئابیز  تشاذـگ ؛  یقاب  ایند  رد  نادـیواج  تارثا  ناـنوی  نید  . . . 
صوصخم یعیبط  مسارم  يارجا  اب  تخاس و  رارقرب  هطبار  اه  نله  رـصع  زا  شیپ  یئادـتبا  يوداج  ناسنا و  راکفا  نیب  درک ،  داجیا  تایبدا 

 (( تقیقح يوجتسج   )) رد نانوی  هفسلف  ششوک  يدازآ و  تخاس .  رارق  رب  ار  يا  هفروا  نافرع ))   ، )) یلاع ياه  نیقلت  و  نیمز ))  ردام  ))
 . تسین یندـش  شومارف  زگره  هک  داهن  ناسنا  سرتسد  رد  مولع ))  تامدـقم   )) زا یئاه  هنومن  نآ ،  ریغ  رد  هچ  بهذـم و  ورملق  رد  هچ  ، 
 (( نانوی هزجعم   ، )) دوخ باتک  رد  ار  نآ  نانر ))  تسنرا   )) هک تسا  یساسا  لصا  ود  تقیقح ))  فشک  رد  ششوک  یسانش و  یئابیز  ))
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(124  . ) دمان یم 

یسانش باتک 

 . نارهت تیاـنع .  رتکد  همجرت  تسایـس /  وطـسرا /  یـسراف :  هب  هب :  ك :  ن .  ناتـساب .  ناـنوی  نایادـخ  ناـیدا و  دـیاقع و  تفاـیرد  يارب 
303  ، 280  ، 251 نید :   . 314  ، 288  ، 118  ، 117  ، 111  ، 16  ، 38  ، 7  ، 201  ، 336 نایادخ 4 ،  مود .  پاچ   . 1358 یبیج .  ياهباتک 

نانوی نایادخ  ریبک 1358 :  ریما  نارهت .  یمالـسالا .  خیـش  رتکد  همجرت  یـسایس /  هشیدنا  نادنوادخ  رتساف /  ب .  لکیام .   310  ، 309 ، 
 ، 245  ، 234  ، 233  ، 232  ، 228  ، 226  ، 206 ناگیادخ :   . 381  ، 388  ، 468  ، 402  ، 301  ، 228  ، 156  ، 97  ، 96  ، 90  ، 56  ، 53

خیرات و یتعیرـش /  رتکد  گرزب  نایدا  رـصتخم  خیرات  هلاش /  نیـسیلف  نایدا  عماج  خـیرات  سان /  ناج   . : 261  ، 260  ، 251  ، 248 249
 . يدلج  2 شنمهب ،  رتکد  همجرت  مور /  نانوی و  ریطاسا  گنهرف  لامیرک /  ریپ  لوا  دلج  نایدا .  تخانش 

نپاژ یناتساب  بهاذم  نایدا و 

یناسنا یخیرات  يایفارغج 

هب نامز  نامه  زا  دش و  سیـسءات  وتنومیج ))  )) هلیـسو هب  نپاژ  يروطارپما  لاس  نیا  رد  دـسر .  یم  م  لاس 660 ق .  هب  نپاژ  نودم  خیرات 
هک دنتـشاد  تنوکـس  نپاژ  رد  یفلتخم  لـئابق  يدـالیم  هیلوا  نورق  رد  دـنداد .  یئادـخ  ناونع  یهلا و  هبنج  دوخ  هب  نپاژ  ناروطارپما  دـعب 

نپاژ روشک  شیادـیپ  بجوم  ماوقا  رگید  رب  وتامای ))  )) موق ذوفن  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  دوب .  نانهاک  تسد  رد  نانآ  زا  کی  ره  تموکح 
ماقم وتامای ))  )) مکاح هلیبق  سیئر  دش .  ناشخرد  یندمت  ياراد  درک و  تفرشیپ  تعرـس  هب  نپاژ  يدالیم  متـشه  ات  مشـش  نورق  رد  دش . 

نآ زا  یلـصا  تردق  روطارپما ،  دوجو  اب  دندرک .  یم  تموکح  رابرد  رب  الاو )) یجوف   )) نادـناخ يدالیم  مهن  نرق  رد  تفای .  يروطارپما 
یتافیرـشت یماقم  هب  يروطارپما  درک و  رارقرب  نپاژ  رد  ار  نوگوت  تموکح  وتومانیم ))  )) يدـالیم مهدزاود  نرق  رد  دوب .  یئادوب  ناـبهار 

تـسد هب  یقیفوت  یلو  دـندرک  یـشک  رکـشل  نپاژ  هب  رابود  نآاق  يالبوق  یهدـنامرف  هب  نالوغم  يدـالیم  نرق 13  طساوا  رد  دـش .  لدـبم 
مهدزناش نرق  طـساوا  رد  دـندرک .  رارقرب  یناـگرزاب  روشک  نیا  اـب  لاس 1542 م  رد  هک  دـندوب  اهیلاغترپ  ادـتبا  اـهیئاپورا ،  زا  دـندرواین . 

(125  . ) تفای هار  نپاژ  هب  تیحیسم 

نایدا دیاقع و 

طاقن یخرب  رد  دـشاب .  یم  یتسرپ ))  ناج   )) لاکـشا زا  یکی  نیچ ،  یئادـتبا  شیک  دـننام  دراد و  مان  وت )) نیـش   )) نپاژ مدرم  یموب  نید 
زا یلوا  هک  دـنراد  ازـسب  یجاور  نپاژ  رد  ادوب ))  )) و سویـسوفنک ))   )) نید نیا ،  رب  هوـالع  تسا .  ناـیامن  یتـسرپ ))  متوت   )) راـثآ نپاژ 

یلامش هریزج  تمس  هب  موق  نیا  دنراد .  مان  ونیئآ ))  )) ماوقا نپاژ  هیلوا  نینکاس  تسا .  هتفای  هار  هرک ))   )) زا یمود  هدش و  دراو  نیچ ))  ))
سرخ  )) هشیر موق  نیا  متوت ))   . )) دوش یم  هدید  یتسرپ ))  متوت   )) يایاقب راثآ و  نانآ  نایم  رد  دندش .  هدنار  وزپ ))  )) ای ودـیئاکوه )) ))

نیا دایعا  نیرتمهم  زا  سرخ ، ))  دیع   . )) تسا هدمآ  دوجو  هب  سرخ ،  کی  اب  ینز  شزیمآ  رثا  رد  يا ،  هناسفا  تشذگرس  قبط  دراد و  (( 
ار سرخ  هچب  نآ  ونیئآ ))  )) ماوقا زا  ینز  دننک .  یم  ادج  شردام  زا  ار  یـسرخ  هچب  نیعم ،  يزور  رد  یـصاخ  تافیرـشت  اب  هک  تسا  موق 

راتفرگ نانچمه  مدرم  نپاژ ،  طاقن  زا  یخرب  رد  دنروخ .  یم  هدومن  هعطق  هعطق  سپـس  دنک و  یم  هفخ  ار  وا  يدرم  هاگنآ  دهد و  یم  ریش 
رایـسب هتـشذگ  راصعا  رد  ناویح  نیا  دـنناسر .  یم  هابور ))   )) هب ار  دوخ  داژن  ناـنآ  زا  یخرب  هکناـنچ  دـنا ؛  تاـفارخ  ریطاـسا و  ماـهوا و 
نایامن هورگ  نیا  دباعم  رد  هابور ))   )) ریوصت تسا .  کیرـش  يراینا ))   )) هب موسوم  جـنرب  يادـخ  اب  هابور ))   )) اریز تسا .  هدوب  سدـقم 
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تسا و ناـنآ  رد  هاـبور ))   )) لولح لـیخت  نآ  دـنزاس و  یم  راـتفرگ  يزیگنا  تفگـش  یحور  يراـمیب  هب  ار  دوخ  یهاـگ  موـق  نیا  تسا . 
(126  . ) دنناد یم  هابور  یگدنز  ار  دوخ  یگدنز  نانآ  تسا .  نخانریز  تسوپ و  هار  زا  لولح  نیا  هک  دندقتعم 

لاح هتشذگ و  رد  وت ؟ نیش 

مـشش نرق  رد  دوب .  یـصاخ  تهج  لکـش و  هنوگ  ره  زا  يراع  نپاژ ،  میدق  مدرم  مسارم  دـیاقع و  هنیـشیپ  نپاژ  مدرم  یموب  نید  وت  نیش 
نرق ات  نپاژ  مدرم  دـندرک .  عضوار  نایادـخ )  هار  وت : ( )) نیـش   )) تغل ودوس ، ) توب  نپاژ :  ناـبز  رد   ) ادوب نیئآ  هب  خـساپ  رد  يدـالیم 

متـشه نرق  رد  میدـق )  روما  یکیجوک : (  وت )) نیـش   )) سدـقم باتک  دـندرک .  یم  سابتقا  ناینیچ ))   )) زا ار  شراگن  زرط  يدالیم  مجنپ 
وت نیـش  نید  تفای .  شراگن  یمن ))  وه  ین   )) مان هب  يرگید  سدقم  باتک  نرق 8 )  ) رصع نامه  رد  دش .  هتـشاگن  ینپاژ  نابز  هب  يدالیم 

هدرب و الاب  یهلا  ماقم  اـت  ار  ناـگدرم  حاورا  دـهد .  یم  حـیجرت  ناگدـنز  رب  ار  ناـنآ  و  تسا ،  لـئاق  يداـیز  مارتحا  ناـگدرم  حاورا  يارب 
راتفر و دنا و  کیرـش  ناگدنز  تذل  جنر و  يداش ،  مغ و  رد  حاورا  دـنناگدنز .  نایم  رد  حاورا  یگدـنز  هب  دـقتعم  دـننک و  یم  شیاتس 

یعیبط تادوجوم  هک  دندقتعم  اه  ینپاژ  ( 127  . ) دیآ یم  تسد  هب  گرم  راذـگهر  زا  یعیبط  يورین  نیا  دـنراد .  رظن  ریز  ار  نانآ  راتفگ 
وت نیـش  نیئآ  رد  دـنریگ .  یم  رارق  شتـسرپ  دروم  اذـل  دنتـسه ،  حور  ياراد  ناراب و . . .  هناخدور ،  هام ،  باتفآ ،  دنتـسه ؛  حور  ياراد 
رام لیبق :  زا  تاناویح  اه ،  هرخص  ناهایگ ،  ناتخرد ،  روطارپما ،  سوفن ،  حاورا ،  ار  نانآ  دروخ .  یم  مشچ  هب  يرایسب  نایادخ  شتسرپ 

دنتشاد هدیقع  يرگید  رامش  یب  نایادخ  هب  نیا  رب  هوالع  دنداد .  یم  رارق  شتـسرپ  دروم  ار  و . . .  سرخ ،  هابور ،  غالک ،  گرگ ،  ریش ، 
(128 . )

ناکاین حاورا 

یم لح  ناکاین  حاورا  هب  لسوت  اب  یلکشم  يراتفرگ و  عون  ره  نپاژ  مدرم  یقلت  رد  دراد .  يا  هژیو  ماقم  وت  نیش  نیئآ  رد  حاورا  شتـسرپ 
ءایـشا ناتـساب  نایودـب  مسر  هب  اـه  ینپاژ  دنتـسناد .  یم  ناـکاین  حاورا  تیاـنع  لـصاح  ار  يریخ  تبثم و  دـماشیپ  ره  هک  هنوگ  نآ  دوش . 
ددعتم ياه  هناسفا  یماک  دنیوگ .  یم  اه )) یماک   )) ناگدرم حاورا  هب  نپاژ  یبهذـم  گنهرف  رد  دـندرک .  یم  نفد  ناگدرم  اب  ار  اهبنارگ 

 ، ناتخرد نامـسآ ،  تعیبط ،  یماک  روطارپما ،  ناـکاین  حاورا  اـصوصخم  تلم ،  یماـک  نـالک ،  یماـک  هداوناـخ ،  یماـک  دـننام :  دراد . 
حاورا زا  رپ  ار  ناهج  اه  ینپاژ  لیخت  روصت و  يورین  دنـشخب .  یم  تایح  ناـج و  ار  وا  هک  هناـخزپشآ و . . .  بابـسا  اهگنـس و  اـهلگنج ، 

نیا زا  یخرب  هک  تسا  دوجوم  حاورا  یماک  رازه  دـص  تشه  هک :  تسا  هدـمآ  نپاژ  یناتـساب  تایاور  یخرب  رد  دزاـس .  یم  دـب  بوخ و 
رسفم اناریه )) ( )) 129  . ) دنا هدمآ  رد  یقیقح  نایادخ  تروص  هب  هک  دـنراد  تموکح  ناهج  رد  یناوارف  يورین  اب  دـندنمتردق و  حاورا ، 

بهذم نیا  رد   : )) دیوگ یم  وا  دراد .  وت )) نیش   )) نید زا  یلیلحت  هیزجت  هتـسیز ،  یم  يدالیم  نرق 18 و 19  رد  هک  وت )) نیش   )) بهذم
هک دنتـسه  ناـگدرم  نیا  تسا .  ناـگدرم  راـک  لولعم  تعیبـط ،  ناـهج  ثداوـح  دـنوش و  یم  رگ  هوـلج  ادـخ  تروـص  هب  ناـگدرم  همه 

دنزاس و یم  زیخلصاح  ار  اهرازتشک  عرازم و  دنروآ ،  یم  دیدپ  ار  اهناسنا  دنزاس و  یم  نوکـسم  ار  ناهج  دننک ،  یم  نییعت  ار  اهتـشونرس 
 . دوش یم  رداص  نانآ  زا  دب  بوخ و  ياهراک  یطحق و  الب و  هک  دنتـسه  نانآ  مه  و  دندرگ .  یم  لاس  هناگراهچ  لوصف  شیادیپ  بجوم 

حاورا نیا  دوب .  دـنهاوخ  نابیرگ  هب  تسد  تامیالمان  اـب  یگدـنز  رد  دـننک ،  شومارف  ار  حاورا  مدرم  رگا   : )) دـهد یم  همادا  و  ( 130 (()
جاتحی ام  اذغ و  ناگدنز  هک  دـیاب  سپ  دـنراد ،  جایتحا  ناگدـنز  هب  ناگدرم  دـننک ،  یم  تازاجم  ای  دـنهد  یم  شاداپ  هک  تسا  ناگدرم 

اه ینپاژ  دنهد .  یم  هنیآ  هدرم ،  ياه  نز  هب  ریشمش و  هدرم ،  ياهدرم  هب  ناگدنز  نانآ ،  نامگ  هب  دنراذگب )) .  نانآ  روبق  رب  ار  ناگدرم 
نیا دنراد .  يرترب  ناهج  مدرم  مامت  رب  هک  دنتـسه  یهلا  داژن  زا  نپاژ  مدرم  تسادخ و  تکلمم  ادخ و  هناخ  ناشروشک  هک  دـنراد  هدـیقع 

(131  . ) تفای جاور  حاورا  هب  داقتعا  دمآرد و  یناحور  تروص  هب  جیردت  هب  رکفت  زرط 
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رترب نیمزرس  داژن و  رکفت 

وت نیش  نیئآ  دراد .  يوق  رایسب  هناتسرپداژن  یتسیلانویـسان و  ياه  هیام  نیئآ  نیا  دش .  بادآ  يدابم و  ياراد  نامز  رورم  هب  وت  نیـش  نیئآ 
ادخ نامرف  روطارپما ،  نامرف  دراد .  هتشاد و  نپاژ  یسایس  تردق  میکحت  لالقتسا و  ظفح  رد  یمکحتـسم  رایـسب  هناوتـشپ  خیرات  لوط  رد 

ود طسوت  نپاژ  ورملق  مامت  و  تسا .  نایادخ  هژیو  هدیرفآ  نپاژ  ریازج  هک  ارچ  تسا ،  سدقم  نپاژ  نیمزرـس  بجو  هب  بجو  تسا .  هدوب 
هب رواب  نیا  دـش و  رو  هطوغ  رن )) يادـخ   )) نپاژ ریازجلا  عمجم  رد  تسا .  هدـش  قلخ  یماـنازیا ))   )) و یگاـنازیا ))   : )) هداـم رن و  يادـخ 

مـشچ هشوگ  زا  دمآ ،  ردب  ایرد  زا  یگانازیا )   ) رن يادخ  یتقو  دـنروآ .  ياج  هب  یبهذـم  لسغ  لاس  ره  نپاژ  مدرم  دـیاب  هک  دـمآ  تسد 
هب رگید  راب  يو  تسا .  تقلخ  ناهج  هثداح  نیرتگرزب  نیا  دنیوگ و  وسارتاما ))  )) ار وا  هک  دروآ  دوجوب  ار  نایادخ  نیرتگرزب  دوخ  پچ 

قلخار هام )  يادـخ   (( ) یموی یکوت   )) مان هب  يرگید  يادـخ  دوخ  پچ  مشچ  هشوگ  زا  دـمآ ،  رد  یتقو  دـنک و  لسغ  ات  تفر  ورف  اـیرد 
لالج و تخت  رب  نامـسآ  رد  هناگ  هس  نایادخ  نیا  دمآ .  دـیدپ  نافوط )  يادـخ   ) ووناسوس و مان  هب  يرگید  يادـخ  وا  هاگولگ  زا  درک . 

تعاطا تعیبط و  رهاظم  هب  داقتعا  زا  يا  هعومجم  نپاژ ،  مدرم  بهذم  دندرک .  زاغآ  تموکح  دندز و  هیکت  یئادخ  تمظع و  توربج و 
نانآ تسا .  ناشدوخ  تینهذ  هتخاس  هداس  رایـسب  يدابم  هب  نامیا  و  وبات ))  )) هب مارتحا  وداج و  رحـس و  هب  هدـیقع  ناـیاورنامرف و  زا  قلطم 
نیا و  دنتسناد .  یم  دوخ  دادجا  نالک  ار  هابور  یهورگ  دنداد .  یم  رارق  شتسرپ  دروم  دنتسناد و  یم  ینامسآ  نایادخ  هداتـسرف  ار  هابور 

ار نآ  دوب و  سدـقم  نامک ))  ریت و   ، )) نانآ رظن  رد  تسا .  ینپاژ  ماوقا  نایم  رد  شیتف ))   )) یناتـساب يودـب  بهذـم  دوجو  زا  یئاهدومن 
(132  . ) تسا یتسرپ ))  شیتف   )) نیع نیا  دندرک و  یم  تدابع  نایادخ  رهظم  دننام 

مسارم کسانم و 

ؤم وت  نیـش  نیئآ  رد  هداوناخ  یقالخا  لوصا  هب  دیاب  هک  تسا  بهذم  کی  دوخ  هداوناخ  نوناک  وت ؛  نیـش  نیئآ  رد  هداوناخ ؛  سیدـقت   1
اضر بلج  نانآ .  تیاضر  قلطم  بلج  تسا و  ناگدرم  مارتحا  وت ،  نیش  نیئآ  تایرورض  زا  یکی  ناگدرم ،  سیدقت   2 دوب .  لماع  نم و 

 ، نمادکاپ دیاب  اه  ینپاژ  یقالخا ؛  لوصا  هب  دـصعت   3 تسا .  نکمم  روطارپما  شتـسرپ  یعامتجا و  یگداوناخ ،  فیاظو  ماجنا  رد  ناـنآ 
یبهذم تابجاو  زا  تفاظن ؛   5 تسا .  هداوناخ  ءاقب  نماض  رما  نیا  نادنزرف ؛  تیبرت  میلعت و   4 دشاب .  عاجش و . . .  راکتسرد ،  وگتسار ، 

زاوآ صقر و   7 تسا .  مزال  ینپاژ  ره  رب  زیمآرحـس ،  راکذا  داروا و  ندناوخ   6 دشاب .  كاپ  دیاب  ینپاژ  ره  دـباعم ،  هب  دورو  يارب  تسا ، 
وت نیـش  تابجاو  زا  لمع  نیا  نایادخ ؛  هب  ایاده  میدقت   8 تسا .  يرورض  مزال و  هک  دوش  ارجا  ناگزیـشود  طسوت  رما  نیا  دیاب  یناوخ ؛ 

یمانازیا و  ) هدام رن و  يادخ  ود  نادـنزرف  نپاژ  مدرم  هکنیا  هب  هدـیقع  نیمزرـس ؛  داژن و  يرترب   9 دوش .  هتـشاذگ  دباعم  رد  دیاب  هک  تسا 
داقتعا روطارپما ؛  شتسرپ   10 تسا .  نپاژ  نید  تایرورض  تابجاو و  زا  هدش ،  قلخ  ادخ  ود  نیا  طسوت  نپاژ  ورملق  دنتسه و  یگانازیا ) 

نپاژ خیرات  ءادبم  روبزم  لاس  هک  تسشن  ناهج  ییاورنامرف  دنـسم  رب  ههلا  نآ  هون  نپاژ  روطارپما  م  لاس 660 ق .  رد  ول )) میز   )) هکنیا هب 
نیئآ شیادیپ  ( 133  . ) تسا وت  نیـش  بهذـم  تایرورـض  زا  دوش ،  هدـیتسرپ  دـیاب  ههلا  نیا  لـسن  زا  نپاژ  روطارپما  وداـکیم  و  دـیدرگ ، 

یتارداـص نیئآ  فـالخ  رب  دـهد ،  شزاـس  نپاژ  مدرم  طـیحم و  اـب  ار  دوخ  تسناوت  يدـالیم  لاس 523  رد  اـنایاهام ))  )) ماـن هب  يدـیدج 
یهجوت لباق  تفرـشیپ  اذل  دروآربار و  نپاژ  يروطارپما  یـسایس  فادـها  انایاهام ))  )) نیئآ دـماین .  شوخ  ار  نپاژ  مدرم  هک  سویـسوفنک 

هک تسا  وت )) نیـشودوژ   )) فورعم بهذم  بهذم ،  نیا  یلـصا  ياه  هخاش  زا  یکی  دش .  رادیدپ  نآ  زا  يدـیدج  بهاذـم  یتح  دومن و 
(( ادوب  )) نیئآ ياهیریگتخس  و  انایاهام ))  )) بهذم تخس  میلاعت  زا  يرایسب  یباعشنا ،  دیدج  بهذم  نیا  رد  دوب .  نآ  سـس  ؤم  نار  نیش 
ار دباعم  ترایز  تینابهر و  دیشخب .  ءاقترا  ار  نانآ  هداد و  ناماس  ورس  دنتـشاد ،  يراب  تفر  طحنم و  عضو  هکار  نانز  ماقم  دش و  فذح 

هچنآ رب  هفاضا  یناوارف  نایادخ  خزود و  تشهب و  شخب ،  یلست  دیاقع  انایاهام  بهذم  دیدرگ .  روهـشم  نپاژ  رتول ))  )) هب اذل  دومن ،  اغلا 
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هب لوق  دش .  هتفریذپ  یتافرصت  اب  میدق  شیتف  نیئآ  زا  ناگدرم  حاورا  هب  شیاین  یباعشنا ،  بهذم  نیا  رد  دروآ .  دوخ  اب  دوب .  هتشذگ  رد 
تیامح ناگدـنز  زا  دـنناوت  یم  حاورا  تدـم ،  نیا  یط  رد  دـش .  اهرواب  ءزج  یماک )  تلاح  رد  لاس  دـصکی  تدـم  هب   ) لولح خـسانت و 

دوجو اساسا  ادوب  نیئآ  رد  يرواب  نینچ  هکنآ  لاح  درک ،  عادـبا  ار  تشهب  هب  هدـیقع  اـنایاهام  دنـشاب .  رث  ؤم  ناـنآ  تشونرـس  رد  هدرک و 
یم هدیسر و  یئادخ  ماقم  هب  ررکم  ياوقت  رثا  رب  هک  نایاسراپ  يارب  هژیو  ناهج  کی  نوگانوگ و  خزود  هب 128  انایاهام  بهذم  تشادن . 

دـمآ و دـیدپ  تدـحو  عون  کی  انایاهام ))  )) بهذـم و  وت )) نیـش   )) نیئآ نیب  جـیردت  هب  دـش .  لئاق  دـنناسرب ،  رـشب  هب  یتاضویف  دـنناوت 
 . دوب مزال  ماکحا  نودم و  هفسلف  نادقف  رطاخ  هب  اقیقد  لالحنا  نیا  دیدرگ .  مضه  انایاهام ))  )) بهذم رد  میدق ))  يوت  نیش   )) ماجنارس

وت نیش  بهذم  تیناحور 

تاعادبا و تفای و  شرتسگ  جیردت  هب  بهذم  نیا  نویناحور  تردق  نپاژ ،  روشک  رد  انایاهام  بهذم  ندش  راد  هشیر  نامز و  تشذگ  اب 
زا نآ  شیازفا  رمع و  شورف  دـیرخ و  دـنتخادرپ و  ناهانگ  شورف  دـیرخ و  هب  نویناـحور  تفرگ .  جاور  ناـنآ  طـسوت  يداـیز  تاـفارحنا 

نایاوشیپ هب  ار  دوخ  نارـسپ  نایادـخ ،  هاگرد  هب  برقت  يارب  ینپاژ  ناردـپ  دـیدرگ .  دـیدج  ياـنایاهام  اـی  وت  نیـش  تیناـحور  تاراـکتبا 
رد ناکدوک  نیا  دیدرگ .  عونمم  مهدفه  نرق  رخاوا  رد  دوب و  جیار  نپاژ  مدرم  نایم  رد  زابرید  زا  تنـس  نیا  دنتخورف .  یم  نویناحور )  )

طاطحنا زاغآ  نیا  و  دندش .  یم  هتشاداو  طاول و ) . . .   ) اهراک نیرت  تشز  هب  هدیشوپ و  یم  ار  نانز  سابل  انایاهام ))  )) نویناحور تمدخ 
تلع تفرگ ،  رارق  رایـسب  لابقتـسا  دروـم  تفاـی ،  هار  نپاژ  رد  کـیلوتاک ))   )) بهذـم هک  يدـالیم  لاـس 1549  رد  دوب .  نپاژ  یقـالخا 

لئاسم مامت  رد  هک  انایاهام ))  )) تیناحور ذوفن  زا  دنتـساوخ  یم  هلیـسو  نادب  هک  دوب  نپاژ  ناروطارپما  هدارا  کیلوتاک ،  بهذم  شریذـپ 
غیلبت زا  دنتـشاد ،  رارق  انایاهام  نویناـحور  ذوفن  ریز  هک  نپاژ  ناروطارپما  يدـالیم  لاس 1852  رد  دـنهاکب .  دـندرک ،  یم  تلاخد  روشک 

 . دندش جارخا  ای  هتـشک و  نانآ  زا  یناوارف  هدع  هک  دیدرگ  زاغآ  نپاژ  نایحیـسم  هجنکـش  رازآ و  دندرک و  يریگولج  کیلوتاک  بهذـم 
یئادـخ یماقم  بهذـم  نیا  رد  اریز  دوب ؛  ناروطارپما  یـسایس  تردـق  میکحت  يروطارپما و  طـسب  يارب  یبوخ  هناوتـشپ  اـنایاهام  بهذـم 
یمـسر بهذم  ناروطارپما ،  طسوت  بهذم  نیا  دروآ .  دیدپ  ار  وت )) نیـش   )) نیئآ وتنیـش ، ))  )) و انایاهام ))  )) بهذم ود  ماغدا  دنتـشاد . 

نیمود انایاهام ))  )) بهذـم زورما  اما  دـنداد .  تسد  زا  ار  دوخ  ذوفن  تردـق و  نویناحور  انایاهام ،  بهذـم  لالحنا  اب  دـش .  مـالعا  نپاژ 
(134  . ) دراد لماک  جاور  نپاژ  ياهاتسور  رثکا  اهرهش و  یخرب  رد  تسا و  روشک  یمسر  بهذم 

ماکحا دیاقع و  دیدج ؛  وت )) نیش  ))

يادخ همه  نآ  نایم  زا  یلوط .  نایادـخ  هب  یـضرع  نایادـخ  زا  داقتعا  لاقتنا  ینعی  دـش ؛  زاغآ  نایادـخ  زا  بهذـم  نیا  رد  رییغت  لوحت و 
لـضفا فرـشا و  نایادخ  رگید  رب  ادخ  هس  نیا  یماکون . ))   (( ، )) یـسوناکانوم (( ، )) ونامآ  : )) دندش هدیزگرب  ار  ادخ  هس  طقف  یلوط ، 

سپ تسوپ  درز  ناراکوکین  دوب .  رفیک و . . .  شاداپ و  رـش ،  ریخ و  لامعا  منهج ، ))  تشهب و   )) هب یـصاخ  هدیقع  رگید  لوحت  دندش . 
نآ رد  تشیعم ،  لئاسو  نودب  تسا ،  نیمز  ریز  یعون  هک  منهج  رد  ناراکدب  دنریگ و  یم  ياج  اه  ینپاژ  صوصخم  تشهب  رد  گرم  زا 

اهنآ و شیاتس  ناکاین و  حاورا  سیدقت  زا :  تسا  ترابع  دیدج  ي  (( وت نیـش   )) بهذم یقالخا  میلاعت  دیاقع و  لوصا  دنوش .  یم  بذعم 
ار ناهج  مدرم  مامت  هک  دنتسه  فظوم  اه  ینپاژ  نینچمه  تسا .  نپاژ  ینامسآ  داژن  دیشروخ و  يادخ  هون  هک  روطارپما  مارتحا  شیاتس و 
 : تسا دبعم  کی  دوخ  هناخ  تسا و  سدـقم  هداوناخ  نوناک  دـنراد .  تفارـش  يرترب و  اهناسنا  همه  رب  اریز  دـندروآ ،  رد  دوخ  نامرف  ریز 

راتفر تفطالم  اب  دیلپ ،  یـشحو و  هزره و  نارهوش  ربارب  رد  دیاب  نانز  دشکب .  دـهد و  رفیک  ای  دـشورفب و  ار  شنادـنزرف  دـناوت  یم  ردـپ 
دوخ نانز  دنتـشاد  قح  نادرم  يرالاس  ردپ  ماظن  دوجو  لیلد  هب  دنا .  مورحم  ثرا  زا  نارتخد  دنـشاب .  رهوش  عبات  تالاح  همه  رد  دننک و 

 : نایادـخ يادـخ  هب  ایادـه  میدـقت  هدـنام .  یقاب  هتـشذگ  راصعا  زا  هک  يزیمآرحـس  داروا  راکذا :  داروا و  دنـشورفب .  داسف  نکاـما  هب  ار 
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 . یصاخ شور  اب  یبهذم  تادابع  نمض  رد  نارتخد  طسوت  صقر  یهام .  هویم و  جنرب و  لثم  ییایاده 

تافارخ ریطاسا و 

ای اهنزوگ  ناوختسا  ندنازوس  هلیسو  هب  اه  يدب  یبوخ و  تفایرد  دراد :  دوجو  تافارخ  رگید  یبهذم  ره  زا  شیب  وت ، )) نیـش   )) نیئآ رد 
تاقوا انمـض  دـیدرگ .  یم  نشور  هدـنیآ  رد  درف  یگدـنز  تشونرـس  راک  نیا  اب  تشپ .  كال  كال  طوطخ  هعلاطم  تشپ و  كال  هساـک 

 ، دـنناد یم  دـنوادخ  رابت  زا  ار  دوخ  بهذـم  نیا  ناوریپ  نپاژ و  مدرم  هک  اجنآ  زا  دـش .  یم  نشور  مسارم  نیمه  اب  جاودزا و . . .  رفس و 
 ، وت نیـش  یبهذم  زکرم  دنریگ .  یم  ماهلا  دوخ  ترطف  زا  اهراک  ماجنا  يارب  دـنرادن و  لصعم  ماکحا  تاروتـسد و  هب  يزاین  هک  دـندقتعم 

رازه  )) هناختب دراد .  یهباشم  عضو  اران ))  )) مان هب  يرگید  رهش  تسا .  دبعم  زا  رپ  هک  ارچ  دراد ،  مان  دباعم  رهش  هک  تسا  هسیا ))   )) رهش
هناختب نپاژ  رد  هتبلا  تسا .  هدـش  يروآدرگ  نوگانوگ  لاکـشا  اب  يرامـش  یب  نایادـخ  همـسجم  نآ  رد  تسا و  فورعم  نپاژ  رد  ادوب ))

حول هداس  مدرم  زونه  یلو  دش ؛  یغلم  نپاژ  رد  یتسرپروطارپما  يدالیم  لاس 1945  رد  دراد .  دوجو  اهاتسور  اهرهش و  رد  يرایـسب  ياه 
نیا تسا .  ناروالد ))  شور   )) ینعم هب  ودیشوپ ))  )) یقالخا شور  وت ،  نیش  بهذم  فورعم  مسارم  زا  یکی  ( 135  . ) دنتسه رواب  نیا  رب 

بهذـم هک  اجنآ  ات  دـش ؛  ریگارف  جـیردت  هب  تفای و  هار  شترا  رد  یماظن  مسر  هار و  کی  ناونع  هب  هک  تسا  یطـسو  نورق  راگدای  هیور 
ناونع تشه  رد  دوـب ،  ناروـالد  ناراوـس و  رادرک  راـتفر و  قشمرـس  افرـص  هک  دیـشوپ و )) مسارم   . )) داد رارق  عاعـشلا  تحت  ار  وـت  نیش 
نادرم روالد  یـسانش ؛  قح   2 روطارپما .  هب  ماجنارـس  ناتـسدالاب و  ناگرزب و  هب  ناناولهپ  ناروالد و  يرادافو   1 تسا :  هدـیدرگ  هصالخ 

4 دزرون .  غیرد  يراکادف  راثیا و  زا  روطارپما  هب  تمدـخ  رد  دـیاب  درم  روالد  تعاجـش ؛   3 دنـشاب .  سانـش  قح  روطارپما  نهیم و  هب  دیاب 
روالد سفن ؛  تزع   6 دیوگب .  غورد  سرت  يور  زا  دیابن  درم  روالد  تقادـص ؛   5 دوشن .  جراخ  تلادع  زرم  زا  دیاب  درم  روالد  تلادـع ؛ 
گرم دـیاب  درم  روالد  یگدازآ ؛   8 دشاب .  ابیکش  روبـص و  دیاب  درم  روالد  تماقتـسا ؛   7 دـشاب .  رقوم  بد و  ؤم  سفنلا ،  يوق  دـیاب  درم 

 . دشاب هعماج  هاوخکین  هشیمه  دـیاب  روالد  یتسود ؛  مدرم   10 شناد .  ملع و  هب  قـشع   9 دهد .  حیجرت  راب  تلذ  یگدنز  ربار  دـنم  تزع 
(136)

هناگیب نایدا  بهاذم و  ذوقن 

رگید هب  هدـشن و  فقوتم  يداژن ،  یلم و  ياهزرم  ییایفارغج و  هدودـحم  رد  هاگچیه  رـشب  خـیرات  رد  ناسنا  دـیاقع  ءارآ ،  هباـثم  هب  نید ، 
يدالیم لوا  نرق  رد  دش ،  رادیدپ  نیچ  رد  هک  سویـسوفنک ،  نید  دراد :  دوجو  تیعـضو  نیا  زین  نپاژ  رد  و  تسا .  هدرک  ذوفن  اهنیمزرس 

رد یتادراو  نید  نیا  ذوفن  هریاد  تفای .  شرتسگ  ذوفن و  يدالیم  مهدـفه  نرق  ات  تفرگ و  رارق  مدرم  لابقتـسا  دروم  تفاـی و  هار  نپاژ  هب 
 . تسا هدرک  یناوارف  ریثءات  راید  نآ  گنهرف  رب  تسا و  جـیار  نپاژ  رـسارس  رد  نیئآ  نیا  یبهذـم  بتک  کنیا  اما  دوب ،  نازرواشک  ناـیم 

لباقم هطقن  تسا و  یئادوب  نپاژ ،  مدرم  رثکا  نید  نونکا  مه  تفای و  هار  نپاژ  هب  دنه  روشک  زا  هک  تسا  يرگید  یتادراو  نید  ادوب  نید 
يداینب یلوصا و  رظن  زا  ادوب  نید  یلو  هداد ؛  رارق  دوخ  دیاقع  هدودحم  رد  ار  يرامش  یب  نایادخ  وت  نیـش  نید  دشاب .  یم  وت  نیـش  نیئآ 

دقتعم ناراکوکین ،  شاداپ  ناراکهانگ و  تازاجم  نودب  گرم ،  زا  سپ  یمئاد  ياقب  هب  وت  نیـش  درادـن .  لوبق  هدرک و  در  ار  هدـیقع  نیا 
داحتا و ریاغم ،  بهذم  ود  نیا  نیب  يدالیم  مهدـفه  نرق  رد  تسا .  نآ  فلاخم  الماک  درادـن و  خـسانت  هب  يرواب  نینچ  ادوب  یلو  تسا ، 

کیدزن مه  هب  نید  ود  نیا  ناس  نیدـب  دـنتفرگ و  بقل  ادوب  رهاـظم  وت  نیـش  رامـش  یب  نایادـخ  هک  تروص  نیا  هب  دـش .  رارقرب  یفـالتئا 
دعب دنراد و  لزنم  ناگدنز  دزن  رد  لاس  دصکی  تدم  هب  ناگدرم  هک  درک  لوبق  داد و  رد  وت  نیش  تاداقتعا  يا  هراپ  هب  ادوب  نیئآ  دندش . 

ياهیراک هدنک  ياراد  شقنم و  بوچ  اب  نپاژ  رد  یئادوب  دباعم  دباعم ؛  ( 137  . ) دندرگ یم  راکشآ  دیدج  یگدنز  شاداپ  تفایرد  يارب 
یناتسروگ رد  نطو  هار  نادیهـش  گنج و  ناینابرق  دراد .  رارق  نآ  فارطا  ویکوت و  رهـش  رد  یئادوب  دباعم  نیرتابیز  تسا .  یئابیز  رایـسب 
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قالخا بیذهت  یقالخا ،  ياهزردنا  هظعوم و  هب  نایئادوب ،  تسا .  هدش  هتـشون  یحاولا  رب  نانآ  یماسا  دـنراد و  يا  هژیو  ياج  صوصخم 
نوتم تئارق  هب  وت و ) . . .  نیـش  ادوـب ،   ) ینپاژ نویناـحور  تیناـحور ؛  ( 138  . ) دـنروآ یم  يور  کیلوتاک  هقرف  هیبش  یمـسارم  ماـجنا  و 

 ، دوش یم  نشور  عمـش  دوش ،  یم  هتخاون  سوقان  یبهذم  تافیرـشت  يارب  دننز ،  یم  وناز  دنناوخ ،  یم  زاوآ  دنوش ،  یم  لوغـشم  سدقم 
(139  . ) دننک یم  بلط  ار  ادوب  تیامح  دننک و  یم  اعد  نینم  ؤم  دنزوس ،  یم  کشم  دوع و  ردنک و 

ماجرف

باختنا لماک  روط  هب  ار  کـی  چـیه  تفاـی ،  هار  راـید  نآ  هب  هک  نوگاـنوگ  بهاذـم  ناـیدا و  ناـیم  زا  نپاژ  مدرم  يداـمتم  نورق  یط  رد 
نید یقالخا  بتکم  اب  یهاگ  هک  ادوب ))  )) نیئآ و  وت )) نیـش   )) بهذـم یناتـساب  ننـس  زا  دوب  یبیکرت  دـندرک ،  لوبق  ار  هچنآ  دـندرکن و 

دیـشروخ عونلا  بر  دـنزرف  راـیتخا  رد  روـشک  یعقاو  تردـق  هک  يدـالیم  لاـس 1868  رد  دـش .  یم  هـتخیمآ  مـه  رد  سویــسوفنک ))  ))
ادج تلود  زا  یئادوب  تالیکشت  دش و  نالعا  روشک  یمسر  نید  یناتـساب  ي  (( وت نیـش   )) نید تفرگ .  رارق  نپاژ ،  روطارپما  وداکیم )) ))
رثا رب  یناوارف  تالوحت  زورما  ات  م  لاس 660 ق .  زا  دننک و  یم  يوریپ  ادوب ) وت و  نیـش   ) نید ود  ره  زا  مدرم  رثکا  لاح  نیع  رد  دیدرگ . 
هتفر شیپ  گرزب و  ياهروشک  اب  دیدج  يژولونکت  تعنـص و  هنیمز  رد  نپاژ  نونکا  مه  هدمآ و  دیدپ  روشک  نآ  یعامتجا  ياهینوگرگد 
افرـص تسه ،  هدوب و  ریطاسا  تافارخ و  دهم  هک  يروشک  رد  راظتنا  لباق  ریغ  زیگنا و  تریح  لوحت  نیا  دراد .  يریگ  مشچ  تباقر  ناهج 

يرنه و یملع ،  يدازآ  لقع و  ملع و  دش و  هداد  نایاپ  نپاژ  رورپ  لهاج  راکلغد و  نایناحور  نانهاک و  نانابهر و  ناکد  هب  هکنآ  زا  سپ 
 . دش لصاح  دمآ ،  راک  يور  . . . 

یسانش باتک 

 . ن سویسوفنک .  هشیدنا  تفایرد  هسیاقم و  يارب  نایدا .  عماج  خیرات  سان /  ناج  گرزب  نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  یسراف :  هب 
 . نارهت  . 1356 يدلج .   2 دنه .  یفـسلف  بتاکم  نایدا و  ناگیاش /  ملاعت  نپاژ ؛  رد  ادوب  نید  ناتـساب  نیچ  هفـسلف  خیرات  یئاشاپ /  ك : 

 . ریبکریما

ناتساب نیچ  بهاذم  نایدا و 

یناسنا یخیرات  يایفارفح 

1 تسا :  نینچ  صخـشم  روشک  نیا  نودـم  خـیرات  نیاربانب  تسا .  نشور  یتسرد  هب  رـصاعم ،  ناـمز  اـت  ناتـساب  نارود  زا  نیچ ،  خـیرات 
ایش نامدود  نیچ ،  یناتساب  خیرات  زا  عطقم  نیا  رد  تسا .  م  ای 1557 1989ق .  دودح 1766 2205  رد  نودم  ریغ  خیرات  رد  نیچ  هنیشیپ 
رد وج  نامدود   - 3 دنا .  هتـشاد  تموکح  م  1766 ق .  دودـح 1027 -  رد  گناش  ای  نیی  نامدود   - 2 دـنا .  هدرک  یم  تموکح  نیچ  رب 
 - 207 نیست )  ای :   ) نیچ  - 4 تسا .  هدوب  م .  403 ق .  زا 250 -  اه  تلایا  گنج  نارود  دنا .  هدرک  تموکح  م  722 ق .  دودح 481 - 

يدالیم  9  - زا 23 گنام  گناو  يدالیم  ات 8  م .  زا 202 ق .  لوا  ناه   - 5 يروطارپما ؛  نارود  يروطارپما .  يراذگداینب  م م :  221 ق . 
 ، وو يرتخاب .  نیچ   221  - 263 وش ،  نیچ .  لامـش   220  - 265 يو ،  روـشک :  هس  نارود   - 7 يدالیم .   23 زا 220 -  مود  ناـه   - 6 . 
رد تلایا   16) نیچ بونج   317  - 420 نیچ .  رـسارس   265  - 316 نیزد ،  اـی  نیج  گرزب  يروطارپـما   - 8 نیچ .  بوـنج   222  - 280

راهچ و  اه ) كرت  يامـش  يو  589 420 م .  بونج :  رد  مه  رـس  تشپ  نامدود  جـنپ  یلامـش :  یبونج و  ياه  نامدود   9 نیچ . )  لاـمش 
 . 907 618 م گنات :  نامدود   11 نیچ .  هرابود  تدحو   581 618 یئوس :  نامدود   10 581 399 م .  لامش :  رد  اهنآ  نیـشناج  نامدود 
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یبونج گنوس   ) نیچ بونج   : 1127 1279 نیچ .  همه   : 960 1126 گنوس :  نامدود   13 979 907 م .  روشک :  هد  نامدود و  جـنپ   12
لامش رد  نجور 1234 1115  نیگ ، )   ) نیج وسناگ ، )  ) 1032 1234 دوگناد : )  ) ایش ییش  ایروچنم . )  ) 916 1125 ناد )  یگ   ) وئایل ( . 

 ( : گیست  ) گنیچ نامدود   16 1644 1368 م .  گنیم :  نامدود   15 نیچ .  همه  1368 1279 م : .  اه : ) لوغم   ) ناوی نامدود   14 نیچ . 
 . نیچ 1949 م قلخ  يروهمج   18 يروهمج 1912 م .   17 1912 1644 م . 

ناتساب یسایس  هنیشیپ 

هنازرف  )) جنپ ینیچ  تنـس  هب  انب  تسا .  هتفر  نخـس  نهک  ناهاش ))  هنازرف   )) زا زدوم و  سونیم و  سویـسوفنک ،  نوچ  ینافوسلیف  بتک  رد 
جرا ار  ناگنازرف  نیا  ناینیچ  دنتـشاد .  یئاورنامرف  نیمزرـس  نآ  رب  نیچ  یهاش  نامدود  نیتسخن  راذگداینب  نیتسخن  زا  شیپ  هک  دـندوب  (( 

4 وگ .   3 وش .  ناوج   2 درز . ) روطارپما  يد  گناوه   1 زا :  دنترابع  هنازرف  جنپ  نیا  دنناد .  یم  ینیچ  ندمت  یقیقح  راذگداینب  دنهن و  یم 
هک يرایرهش  ینعی  تسا ؛  هاش ))  هنازرف ))   )) یناتساد نامدود  نیتسخن  راذگ  داینب  دندوبن  هداوناخ  کی  زا  هنازرف  جنپ  نیا  نوش .   5 وئای . 

وی 4 نوش 3  وئای 2   1 دندوب :  هاش  هنازرف  نت  شـش  نیا  سویـسوفنک  ناوریپ  دزن  تسا .  نوریب ))  يرایرهـش  نورد و  یگنازرف  هدـنراد  ))
زا ار  وی ))  . )) دـنناد یم  نامدود ))   )) ینعی نیچ ،  یناتـساد  ناـمدود  نیتسخن  راذـگداینب  ار  وی ))  )) ناـینیچ هاـشوو .  هاـش 6  نو  گنات 5 

(140  . ) دنا هتسناد  يد ))  گناوه   )) نادنزرف

ینیچ یئادتبا  نایدا 

نیا رد  ینیچ  نایدا  دوخب  دوخ  و  یئادـتبا .  یلئابق و  ياه  هعماج  هرود  تسا ،  هتـشاد  تیودـب  هرود  کی  رگید  ياـهتلم  همه  لـثم  نیچ  ))
نایدا ناونع  هب  مسیمینا  و  مسیـشیتف ))  (( ، )) انام  )) و وبات ))  (( ، )) مسیمتوت  )) رد هک  یلئاـسم  ناـمه  و  تسا ،  هدوب  يودـب  ناـیدا  هرود ، 

لاس رازه  ود  ات  لاس  رازه  رد  یئادتبا  يودـب و  ياهینیچ  ینعی  تسا .  قداص  زین  نیچ  ندـمت  رد  مدرک ،  حرطم  تیودـب  هرود  رد  يودـب 
خیرات ناققحم  شهوژپ  ( 141  . . . (( ) دـنا هتـشاد  یتسرپ  متوت  یتسرپ و  وباـت  یتسرپ ،  شیتف  یتسرپ ،  حور  نید  حیـسم ،  دـالیم  زا  لـبق 
روصت حور  يدام  ناهج  ءایشا  مامت  يارب  ینعی  دنا ،  هدوب  تسرپ  حور  ادتبا  ناتـساب  ناینیچ  تسا ؛  راوتـسا  قوف  هیرظن  رب  بهاذم  نایدا و 

(( ، وئات  )) هب ای  دندوتـس و  یم  ار  الاب  ملاع  ناطلـس  دنا ،  هتـسناد  یم  تشونرـس  یگدنز و  رد  رث  ؤم  ار  دوخ  ناکاین  حاورا  دـنا ،  هدرک  یم 
یعون نیا  و  دوب .  ناهج  راگدیرفآ  وئات  زا  روظنم  دندوب .  هجوتم  نامـسآ  ای  نی  یت  هب  ای  دنتـشاد و  هدیقع  ءایـشا ،  هیلک  یتسه و  رب  مکاح 

نایم رد  نامسآ و . . .  شتسرپ  نوگانوگ و  نایادخ  دوجو  لاح  نیع  رد  دوش .  یم  هدید  نیچ  یناتـساب  دیاقع  رد  هک  تسا  يودب  دیحوت 
يادخ رام و . . .  اهدژا و  هوک ،  تخرد و  دعر ،  داب و  شتـسرپ  اهتمعن ،  ءادبم  ناونع  هب  نامـسآ  شتـسرپ  تسا ؛  دوهـشم  ناینیچ  دیاقع 
يارب نامسآ  حبذم  رد  یئا  هژیو  تافیرـشت  اب  نیچ  ناقاخ  هلاس  ره  هک  دوب  ناهج  رب  قلطم  تیمکاح  ياراد  یت ))  کناش   )) مان هب  كالفا 
يادخ نامسآ و  يادخ  دنتفرگ .  یم  رارق  شتسرپ  شیاتس و  دروم  مسیا ))  هتونه   )) یلوط تروص  هب  ینیچ  نایادخ  درک .  یم  ینابرق  وا 

ماکحتـسا رب  دـننک و  یفرعم  ایاعر  هب  وا  دـنزرف  نامـسآ و  يادـخ  هفیلخ  ار  دوخ  هار  نیا  زا  ات  هدوب  نیچ  ناروطارپما  نهذ  هتخاس  كـالفا 
دیاقع هک  نیچ  میقن  ییئا   1 تسا :  یلوط  هلحرم  هس  ياراد  ناققحم  قیقحت  هب  انب  یلک  روطب  ینیچ  نیئآ  دـنیازفیب .  دوخ  یـسایس  تردـق 

یـصاخ تروص  هب  ار  نآ  هستوئال  هک  مسیئوئاـت  اـی  وئاـت  نیئآ   2 دـشاب .  یم  فلتخم  ددـعتم و  نایادـخ  زا  رپ  تسا و  ناـماس  نآ  ناـیموب 
ناتساب نیچ  هناگ  هس  نایدا  سویسوفنک .  نیئآ   3 تخادرپ .  تسارا و 

نیچ میقن  ییئا   1

ناوارف نایادخ  حاورا و  شتسرپ 
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یگدنز دالیم  زا  لبق  مشش  نرق  دودح  رد  نامزمه  هک  سویـسوفنک ))   )) و هستوئال ))   )) روهظ ات  زاغآ  زا  ناینیچ  یناتـساب  دیاقع  نایدا و 
هک تشاد  مان  یت ))  کناش   )) رکذم يادخ  دز .  یم  رود  ناوارف  نایادخ  حاورا و  شتـسرپ  رب  ادتبا  تشذگ ،  هک  هنوگ  نآ  دـندرک ،  یم 

هدوب نیچ  ناروطارپما  نایادـخ  ادـخ ،  ود  نیا  تشاد .  ماـن  نتاـه ))   )) ثن ؤم  يادـخ  دوب .  ناـهج  نیا  رد  دارفا  شاداـپ  رفیک و  وا  هفیظو 
رث ؤم  نانآ  یگدنز  روما  رد  هدمآ و  یم  نادنزرف  يرای  هب  ناکاین  حاورا  تسا ؛  هدوب  نیچ  یناتـساب  دیاقع  رگید  دـعب  یتسرپ  حور  تسا . 
یم تیاعر  یـصاخ  بیترت  دیاب  ناکاین  حاورا  شتـسرپ  رد  دومن .  بلج  نانآ  شیاین  شتـسرپ و  اب  ار  حاورا  تیاضر  دـیاب  و  تسا ؛  هدوب 

ینعی نامـسآ  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  ناـینیچ  ( 142  . ) دش یم  هدـیتسرپ  يردـپ  ناکاین  حاورا  سپـس  يردام و  دادـجا  حاورا  ادـتبا  دـش ؛ 
يرـشب عماوج  نایم  رد  ار  شتاروتـسد  نیمارف و  هک  دنک  یم  رومءام  ار  یـسک  هکلب  دـیوگ ،  یمن  يزیچ  شدوخ  ادـخ  نیا  و  راگدرورپ ؛ 

 ، روطارپما ناس ،  نیدب  تسه .  زین  نامسآ  ادخ  دنزرف  دشاب و  یم  نامسآ  يادخ  رومءام  هداتـسرف و  هک  تسا  روطارپما  نیا  دهد و  جاور 
یناحور یسایس و  تردق  یتقو  هک  تسا  نیا  و  ( . 143  ) دوب عاطم  تهج  ود  زا  شنامرف  هک  دوب  ادخ  ینامسآ  هداتسرف  هدنیامن و  دنزرف ، 

 . دوش یم  مکاح  هعماج  رب  تسا ،  یسایس  دادبتسا  لکش  نیرتدب  هک  ینید  دادبتسا  دنوش ،  یم  عمج  مه  اب 

هدام رن و  نایادخ 

ای یفنم  ای  هدام  يرگید :  و  رون ،  ای  تبثم  ای  رن  یکی :  دنک ؛  یم  تموکح  لصا  ود  ناهج  رد  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  ناتـساب  ینیچ  ماوقا 
اب دنز .  یم  رود  هعماج  یتخبشوخ  تیاضر و  روحم  رب  ناهج  روما  دنتسه ،  گنهامه  مه  اب  داضتم  يورین  ود  نیا  هک  ینامز  ات  یکیرات . 

نیا دـهاوخب  هعماـج  رگا  ددرگ .  یم  هجاوم  یکاـنرطخ  ياـه  ینوـگرگد  تـالوحت و  اـب  زین  ناـهج  ورین ،  ود  نیا  لداـعت  رد  ینوـگرگد 
مظن  ) وئات دـیاب  دنـشاب ،  گنهامه  هشیمه  يارب  دـننک  یم  داجیا  یگنهامه  تادوجوم ،  رگید  زین  یمدآ و  دوجو  رد  هک  هناگود  نایادـخ 

ریخ و لماع  رکذم  يادخ  دشاب .  ناما  رد  جنر  رـش و  يراوگان و  هنوگ  ره  زا  ات  دهد  رارق  لادتعا  دح  رد  ار  دوخ  ناهج )  یلک  یمومع و 
 (( ، نیی  )) ار نیمز  و  گنای ))   )) ار نامـسآ  دـشاب .  یم  نوکـس  لاـعفنا و  لـماع  نیب ))   )) هداـم يادـخ  دراد و  ماـن  گـنای ))   ، )) تکرب
هفسلف بهذم و  هک  دوب  راذگهر  نیا  زا  دنیوگ .  یم  نیی ))   )) ار ءایشا  لخاد  حطس  تبوطر و  ناتسمز و  و  گنای ))   )) ار امرگ  ناتسبات و 

ار نآ  ياج  یئادـخ )  دـنچ   ) مسیا هت  یلپ  چـیردت  هب  هک  تفای  جاور  ناتـساب  نیچ  مدرم  ناـیم  رد  یتسرپ )  هناـگ  ود  تیونث و   ) مسیلآ ود 
(144) دندش رادیدپ  شتآ و . . .  يادخ  فرب ،  يادخ  يزرواشک  تالوصحم  يادخ  ناراب ،  يادخ  تفرگ و 

یتسرپ حور 

هب لیدـبت  اهدـعب  ناکاین  حاورا  شتـسرپ  دوب .  ناکاین  حاورا  یتسرپ  نیچ  یناتـساب  دـیاقع  داعبا  زا  رگید  یکی  دـش ،  رکذ  هک  روط  ناـمه 
یم یگدنیامن  يدنزرف و  ار  نامـسآ  يادخ  هک  نیچ  ناروطارپما  ناهاش و  يانثتـسا  هب  دـیدرگ ؛  نانز ))   )) يارب نارهوش  حاورا  شتـسرپ 
درم ماظن  ینالوط  هنیشیپ  زا  تیاکح  نانز ك  طسوت  نارهوش  حاورا  شتسرپ  دندوب .  نانآ  زا  تعاطا  شتسرپ و  هب  روبجم  مدرم  دندرک و 
رگا دنتــشادن و  ندـیئاز  رتـخد  قـح  ناـنآ  دـندوب ؛  هعماـج  تاـقبط  نیرتـمورحم  زا  ناـنز  يا  هعماـج  نـینچ  رد  دراد .  نـیچ  رد  يرـالاس 

رایسب دیاقع  نیا  دوجو  لیلد  هب  نیچ  رد  یـشورف )  رتخد  نز و   ) یـشورف هدرب  ماظن  دوب .  ناکاین  حاورا  بضغ  مشخ و  رهظم  ندیئازرتخد 
 . دوب ناتـساب  ناینیچ  ياهرواب  هلمج  زا  يداش و . . .  مغ و  رد  ناگدـنز ،  روما  هیلک  رد  ناکاین  حاورا  تلاخد  ( 145  ) تسا هدوب  قنور  رپ 

حاورا میدقت  هداوناخ  لاس  نهک  درف  طسوت  دیاب  هیده  نیا  دش و  یم  میدقت  يا  هیده  دـیاب  شتـسرپ  رب  هوالع  حاورا  تیاضر  بلج  يارب 
رد داد .  یم  ماجنا  ار  یبهذم  مسارم  هداوناخ ،  گرزب  درف  تشادن و  دوجو  تیناحور  هعماج  نیچ  یناتـساب  نیئآ  رد  دیدرگ .  یم  ناکاین 
هب دنتسناد ؛  یم  سدقم  ار  نیمز  ناینیچ  دوش .  یم  هدید  لگنج و . . .  هوک ،  بآ ،  نیمز ،  حاورا ،  هب  هدیقع  نیچ ،  یناتـساب  دیاقع  نایم 

نیمز ردام  ات  دنک  یکیدزن  دوخ  نارـسمه  اب  هناخ  ریـصح  ای  نیمز  يور  رب  هناخ  رد  دـیاب  درم  تشاد ،  قلعت  نز  هب  هناخ  هک :  تروص  نیا 
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(146  . ) دننک لولح  نینج  رد  دنبای و  روضح  يردام  ناکاین  حاورا  ماگنه  نیا  رد  دیامن و  روراب  ار  وا 

یتسرپ نیمز 

زا يا  هپت  يا  هدکهد  هیرق و  ره  رد  تسایزرواشک .  نیچ  ندمت  هصخـشم  الوصا  دراد .  نیچ  يزرواشک  ماظن  هبلغ  رد  هشیر  یتسرپ  نیمز 
نآ دنتاشک .  یم  سدقم  ياه  لاهن  ار  نآ  فارطا  دنتـشاک و  یم  یتخرد  نآ  هلق  ربو  هتـشارفا  نیمز  يزیخلـصاح  تمالع  هب  كاخ  لگ و 

تبسن يا  هژیو  بادآو  تافیرشت  هک  دندوب  هداد  رارق  اتـسور  تدابع  لحم  یبهذم و  زکرم  ار  ناکم  نیا  دنتفگ و  یم  ییـش ))  )) ار كاخ 
ات دش .  یم  ماجنا  تالوصحم  تکرب  راجشا و  دشر  ای  یناشفا  رذبتبسانم  هب  یلصف  ره  رد  مسارم  نیا  دندروآ .  یم  تسد  هب  ار  نایادخ  هب 

ماجنا هک  دنتشاد  هدیقعاریز  تفرگ .  یم  ماجنا  روطارپما  هلیسو  هب  روبزم  مسارم  دمآ و  رد  يرتهب  تروص  هب  نیچناروطارپما  رصع  هک  نیا 
نیمز شتسرپ  یتسرپ ؛  نامسآ  ( 147) دنوش یم  رتروراب  ناتخرد  ودنک  یم  ربارب  دنچ  ار  نازرواشک  تالوصحم  روطارپما ،  طسوت  مسارم 

 (( یت گناشای  یت   )) مان هب  يدوبعم  اه ، )) گناش   )) تنطلـس رـصع  رد  تفرگ .  یتسرپ  نامـسآ  ار  نآ  ياج  داـتفا و  قنور  زا  جـیردت  هب 
تـسد هب  يارب  ناهاشداپ  دش .  یم  هتـشادنپ  اهنامـسآ  ناقاخ  ای  يولع  ناهج  راگدنوادخ  وا  تشاد .  رارق  مومع  تدابع  شتـسرپ و  دروم 

هلیسو هب  مزر ،  ماگنه  رد  دنتسناد .  یم  نیمز  زا  رتالاب  ار  نامـسآ  هبترم  ماقم و  دندش .  یم  لسوتم  وا  هب  ناراب  اهنامـسآ و  تکرب  ندروآ 
هب ار  نامـسآ  يادـخ  یت ))   )) ياج هب  دندیـسر ،  تنطلـس  هب  وچ  نادـناخ  یتقو  دـندرک .  یم  بلط  ار  یت ))  گناش   )) تیاضر نانهاک ، 

نادـناخ وچ و  نادـناخ  ناهاشداپ  تسا .  نیبرقم  ماـقم  هیلاـع و  حاورا  هاـگلزنم  هک  نامـسآ ))   )) ینعی نیت ))   . )) دـندرک بقلم  نیت ))  ))
هب زاین  اه و  ینابرق  ءادها  روظنم  هب  هاشداپ  لاس ،  زا  يا  هژیو  مایا  رد  هلاس  همه  دنتشاد و  یم  هاگن  نامـسآ  اب  ار  دوخ  هطبار  هشیمه  ناقاخ 

رطعم و روخب  زا  یئایادـه  داد و  ماجنا  یمـسارم  دـندوب ،  هدرک  انب  نامـسآ  مان  هب  نکپ  بونج  رد  هک  یبارحم  رد  نامـسآ  يادـخ  هاگرد 
دوس یم  كاخ  رب  یناشیپ  هبترم  هن  ناقاخ  تشاد .  یم  هضرع  تالغ  بارش و  ماعط و  ماخ و  مشیربا  شزرا و  اب  گنس  يرادقم  زب و  يوم 

تفرگ دهاوخن  تروص  تدحو  لادتعا و  قفاوت و  نامـسآ  نیمز و  نایم  زگره  لامعا  نیا  ماجنا  نودب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نیچ  مدرم  . 
( . 148)

رش ریخ و  حاورا 

یناطیش تافـص  هک  هیذوم  حاورا  هدیفم و  حاورا  دنقرفتم ؛  تعیبط  ناهج  يایاوز  مامت  رد  هک  تشاد  دوجو  حور  عون  ود  ناینیچ  رواب  رد 
ضرعتم اهبـش  رد  هژیو  هب  اهلگنج و . . .  اهیکیرات و  رد  هکورتم ،  یلاخ و  نکاما  رد  زین  دنا و  هدنکارپ  نایمدآ  لزانم  فارطا  رد  دـنراد و 

حاورا دنهد .  یم  رازآ  ار  نایمدآ  هدمآ و  رد  یلها  ناناویح  تروص  هب  یهاگ  ناگدنرد و  ناروناج و  تروص  هب  یهاگ  دنوش ،  یم  دارفا 
روراـب و یـضارا  نامـسآ و  رد  اـه ) نیـش   ) هدـیفم حاورا  دنتـشاد .  رارق  يوگ ))   )) رد هیذوـم  حاورا  هورگ  و  نیـش ))   )) هورگ رد  هدـیفم 
زا ناکاین  حاورا  دننک .  یم  یگدـنز  دـنمدوس  ناتابن  ایرد و  شتآ و  ناراب و  ربا و  ناگراتـس و  هام و  باتفآ و  یتمیق و  ياهگنـس  ناتخرد 
 ، دنوشن لسوتم  یغارچ  رون  هب  اهناسنا  رگا  دننک و  یم  یگدنز  اهیکیرات  رد  اه ) يوگ   ) هیذوم حاورا  هک  یلاح  رد  دنتـسه .  اه  نیـش  عون 

رگید نارگوداج  وئات و  بهذـم  نویناحور  هب  هیذوم  حاورا  ررـض  زا  تاجن  يارب  نیچ  مدرم  اذـل  دـنریگ .  یم  رارق  اـهنآ  رطخ  ضرعم  رد 
هناخ رد  رس  لزانم و  رد  سورخ ))  همـسجم   )) ندرک نازیوآ  نآ  دنتـسج و  یم  تاجن  يارب  زین  يرگید  هار  نانآ  دندرب .  یم  هانپ  بهاذم 

(149) دنادرگ كاپ  رورش  حاورا  دوجو  زا  ات  دندرک  یم  وداج  ار  لزانم  لاس  لوا  زور  رد  دوب .  اه 

حاورا یگنادواج 

ناگدنز تقو  ره  دنا .  سامت  رد  ناگدـنزاب  دنتـسه و  یگدـنز  تایح و  ياراد  هشیمه  يارب  تاوما  حاورا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  نیچ  مدرم 
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بـسانم هار  هیدـه ،  ینابرق و  داروا و  هیعدا و  درک .  تروشم  تفگ و  نخـس  نانآ  اب  ناوت  یم  دـنوش و  یم  رـضاح  اروف  دـننک ،  ناـشدای 
یم بذـج  ار  اهنآ  یناحور  فیطل و  رهوج  هکلب  دـندروخ ك  یمن  اهیندیـشون  اهیندروخ و  هدام  زا  حاورا  تسا .  حاورا  ملاع  اـب  طاـبترا 

ماجنا یـصاخ  مسارم  اب  ار  تاوما  نیفدت  مسارم  نیچ  مدرم  ور ،  نیا  زا  دـننک .  یم  لیم  نویناحور  ار  اه  یکاروخ  يدام  تروص  دـننک و 
يراکـش و گس  يراکـش و  هحلـسا  فورظ ،  لیبق  زا  ار  یفوتم  لاوما  ءایـشا و  مامت  تاوما ،  نفد  ماگنه  رد  دنمتورث ،  دارفا  دـنداد .  یم 

یگدیـسر یفوتم  يرورـض  ياهراک  هب  ات  دندرک  یم  كاخ  یفوتم  هارمه  ار  ناسنا  دارفا  یهاگ  دـندرپس .  یم  كاخ  هب  هدـنز  ار  وا  بسا 
سورع و نیب  ام  جاودزا  دقع و  حیرض  نیا  لباقم  رد  دنشاب .  دوخ  ناکاین  دای  هب  هشیمه  ات  دنداد  یم  رارق  یحیرـض  يا  هناخ  ره  رد  دنک . 
رد دـننکب .  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياه  يراتفرگ  عفر  ات  دـندرک  یم  یـصاخ  عوشخ  عوضخ و  روبق  ربارب  رد  دـیدرگ و  یم  ماجنا  ناماد 

یشاقن ار  هشمقا  فاحل و  وتپ و  شقن  قاروا ،  رب  دندرک و  یم  راثن  یندروخ  يایاده  دنتفر و  یم  ناکاین  روبق  ترایز  هب  زیئاپ  راهب و  لصف 
( . 150) دننک ظفح  ار  دوخ  امرگ  امرس و  زا  حاورا  ات  دندرک  یم 

نآ راذگناینب  و  وئات ))  )) نید

وا نیئآ  هستوئال و 

فیـصوت لباق  وئات  هستوئال :  فیرعت  هب  اـنب  تشاذـگ .  داـینب  ار  نیئآ  نیا  ناتـساب  نیچ  هفـسالف  زا  یکی  هستوئـال  م .  ای 6 ق .  نرق 5  رد 
دوش یمن  بارطضاراچد  زگره  ارچ  دینک ؛  هاگن  ار  تخرد  نیا  هک :  تسا  هدمآ  نیچ  موظنم  نایبدا  رد  تسا .  تخانـش  لباقریغ  تسین ، 
ناوج دوش ،  یم  زبس  دهد ؛  یم  ناشن  ار  دوخ  ندوب  هدـنز  گنراگنر ،  گنـشق و  ياه  هفوکـش  اب  راهب  زاغآ  رد  ددرگ .  یمن  مغ  راچد  ، 

یمورف یناتـسمز  باوخ  هب  مارآ  مارآ و  دوش و  یم  نایرع  دیارگ ،  یم  يدرز  هب  زیئاپ  ئادـتبارد  دـهد و . . .  یم  راب  گرب و  ددرگ ،  یم 
نیا ارچ  دـنک و . . .  یم  هاگن  ناهج  مدرم  وناهج  هب  نادـنخ  يا  هرهچ  اب  دوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  يداـش  اـب  راـهب  لوا  رد  زاـب  و  دور . 

 ، سءای دـننک .  یم  يوریپ  وئات  زا  ینعی  تعیبط  نوناق  زا  اـهنیا  نوچ  ددرگ ؟ یمنراـچد  یفـسلف  سءاـی  هب  ارچ  درادـن ؟ بارطـضا  تخرد 
اریز دـنک / یم  تموکح  همه  نیایمدآ  رد  ارچ  بارطـضا  تیانج و  تنایخ ،  گنج ،  يرامیب  یناـشیرپ ،  جـنر ،  مغ و  یتشز ،  يدـبیدیلپ 

يرگید هار  دوخ  یئزج  کچوک و  لقعاب  تسا و  ناوتان  فیعـض و  وئات ، ) دـنک (  یم  تموکح  ناهج  لکرب  هک  یماـظن  ربارب  رد  ناـسنا 
(151) دراذگ یم  نوریب  هب  مدق  تسا ،  ناهج  لکرب  مکاح  هک  وئات  قیرط  زا  دنک و  یم  هدرک و  باختنا 

دوجو تدحو  رب  ینتبم  وئات ، 

يا هولج  ترثک ،  قیداصم  یتسه .  لک  رب  دوجو  تدحو  تسا ،  ینیچ  فوصت  نافرع و  هاگن  زا  دوجو  تدـحو  رب  ینتبم  هستوئال  بتکم 
یللخ تسا ،  دوجو  يانبریز  نیریز و  هیال  هک  دوجو  تدـحو  هب  یتسه ،  ناهج  رد  يرهاظ  ياهداضت  تسا و  دوجو  تدـحو  زا  يرهاـظ 
ناهج تادوجوم  ءایـشا و  مامت  زاغآ  وئات ))  (( : )) هستوئال  )) هتفگ هب  ( 152  ) تسا تدحو  يانبور  یتلادع  یب  تلادع و  و  دـناسر ؛  یمن 
هرابرد هک  نانآ  دنا ؛  شوماخ  دنسانش ،  یم  ار  وئات ))  )) تیهام دنک .  يوریپ  وئات ))  )) زا دیاب  تیاده  يراگتسر و  ناهاوخ  تسا .  یتسه 

 ، تشادرب بآ  نآ  زا  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  هک  یلاخ  فرظ  کی  دـننام  وئات ))  . )) دـنناد یمن  وا  زا  يزیچ  دـنیوگ ،  یم  نخـس  وئات )  ) وا
دوش یکی  وئات ))  )) اب ات  دشوک  یم  ناسنا  دوش .  یمن  کشخ  هاگچیه  هک  قیمع  تسا  يرحب  نایاپ ك  یب  یئاوتحم  اب  قیمع و  تیاهن  یب 
یم دـیدپ  وئات ))  )) زا ءایـشا  مامت  لولعم ،  مه  تسا و  تلع  همه  وئات ))  . )) تسین زیچ  چـیه  تسا و  زیچ  همه  وئات ))  . )) دـناوت یمن  اـما  ، 
یم روبع  هار  نیا  زا  تاقولخم  همه  هک  تسا  يدـبا  قیرط  وئات ))  . )) دـندرگ یم  زاب  وئات ))  )) هب دـننک و  یم  یگدـنز  وئات ))  )) اـب دـنیآ و 
وئات هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ،  صقان  رایـسب  وئات ))  )) تخانـش اب  هطبار  رد  ام  تاعالطا  هچ  رگا  دیوگ :  یم  هلاش  نیـسیلف  ( . 153) دننک
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ینعی وئات  ناهج ؛  ماظتنا  هدعاق و  ینعی  وئات ))  . )) دور یم  رامشب  کیزیفاتم  هفسلف  کی  دشاب ،  هتشاد  بهذم  نید و  ناونع  هک  نیا  زا  لبق 
زا ناهج  دراد .  يرترب  ترثک  رب  تدحو  وئات ، ))  )) رد دنا .  هتفرگ  تءاشن  نآ  زا  اه  هدیدپ  همه  هک  نادـیواج  لصا  ملاع و  بیترت  مظن و 

يرگید ملاع  رب  هدوب و  دنشاب ،  نیمز  نامـسا و  هکنیا  زا  لبق  وئات ))  . )) تسا هدمآ  تسد  هب  نیی ))   )) دوجو و ال  گنای ))   )) دوجو داحتا 
تسین و جاتحم  وا  هک  ارچ  دـنرادن ؛  هار  وا  دوجو  رد  ءایـشا  یلو  تسا ،  ءایـشا  لصا  وئات  تسا .  هدوب  ملـسم  شدوجو  هتـشاد و  تموکح 

( . 154  ) تسا رایع  مامت  لماک و  شدوجو 

وئات هنیشیپ 

هـس هب  نیئآ  نیا  لوحت  راودا  تسا .  هدوب  یتالوحت  ياراد  خیرات  نایدا  بهاذـم و  دـیاقع و  اه و  هشیدـنا  رگید  نوچمه  وئات ))  )) هشیدـنا
یم لکش  یـصاخ  دوجو  تدحو  نافرع و  يانبم  رب  ار  دوخ  ياهرواب  دیاب  وئات ))  )) هب دقتعم  درف  کی   1 دوش :  یم  میسقت  هرود  ای  هلحرم 

 . دز یم  اپ  تشپ  یلک  روطب  يدام  یگدـنز  هب  تسج و  یم  يرود  شناد  بتک  ظافلا و  اب  يزاـب  زا  دـیاب  تدـحو  هب  ندیـسر  يارب  داد و 
اب تخاـس و  یم  رود  دوـخ  زا  ار  لـقع  دـیاب  دز .  یم  اـپ  تـشپ  یلک  روـطب  يداـم  یگدـنز  هـب  تـسج و  یم  رود  دوـخ  زا  ار  لـقع  دـیاب 
زا ربخ  یب  هشیدنا و  یب  فده و  یب  دش و  یم  توافت  یب  انتعا و  یب  ثداوح  هب  تبسن  تفر .  یم  ورف  دوخ  رد  ینافرع  یبلق و  تافشاکم 

هـستوت بهذـم ال  رد  ماگ  نیتسخن  نیا  تفای .  یم  هار  هسلخ  ملاع  رد  دـیاب  یتسم  یقیـسوم و  صقر و  اب  دوب .  یم  سک  همه  زیچ و  همه 
مسج و رد  زیگناداسف  لماوع  زا  زیهرپ  اب  راک  نیا  يویند  رمع  مامت  رد  نادیواج  تایح  بسک  يدبا و  یگدنز  يارب  شالت   2 ( . 155) دوب
ره دیوگ :  یم  دوخ  هفسلف  رد  وزت )) گناوچ   . )) دش یم  تیوقت  وداج  رحس و  زا  دادمتـسا  اب  مئاد  شالت  نیا  تفرگ .  یم  تروص  ناور 
هب كدوب  نیچ  گرزب  نیقاوخ  زا  یکی  هک  یتهوف ))   )) هک هنوگ  نامه  ددرگ .  یم  لئان  يدبا  یگدنز  هب  دـبای ،  تسد  وئات  هنک  هب  سک 

یبرجت يرظن و  راکفا  زا  تسا  يا  هناشن  نیا  درک .  دوعص  نامـسآ  هب  دش و  راوس  اهربارب  دیـسر ؛  دیواج  رمع  ئاقب  هب  تفای و  تسد  وئات 
رد روکذـم  ناقاخ  فورعم  خروم  نیچاموس ))   . )) دـش مءاوت  يزیمآرارـسا  روما  وداج و  رحـس و  اب  هک  وئات  نیئآ  هشیدـنا و  رد  هتفاـی  هار 

يرگایمیک نف  هب  مادـقا  يولع  حاورا  کمک  هب  ات  درک  قیوشت  ار  ناقاخ  نچ )) .  وش .  یل .   )) مان هب  يریگ  لاـف  دـیوگ :  یم  دوخ  خـیرات 
ثعاب مادقا  نیا  دیـسر .  یم  يدبا  تایح  هب  هتفای  یئاهر  گرم  زا  هشیمه  يارب  ماج ،  نآ  رد  بآ  ندیماشآ  اب  هک  تخاس  یماج  وا  دنک . 

 ، نیچ رد  يرگایمیک  شناد  جاور  اب  دبای .  هار  بهذم  نیا  رد  يرگوداج  يرحاس و  مسیئوئات ، ))   )) شیادـیپ لوا  نرق  نامه  رد  هک  دـش 
تخادذـپ و رگایمیک  هب  وا  داد .  لیکـشت  يرـس  نمجنا  درک و  ترفاسم  تخت  ياپ  هب  گنب ))  وئان  گـناچ   )) ماـن هب  نیچ  قرـش  زا  يدرف 
 . دندش روهـشم  هنامیپ ))  جنپ  هقرف   )) هب هورگ  نیا  داد .  یم  دوخ  دشرم  هب  جنرب  هنامیپ  جـنپ  دـیاب  نمجنا  وضع  ره  درک .  یم  يریگوضع 

تردق و بحاص  هورگ ،  نیا  جیردت ك  هب  دنتفای .  یناوارف  ناوریپ  دندرک و  لابند  ار  وا  راک  صخش ،  نیا  فالخا  نادنزرف و  وا  زا  سپ 
زارف زا  رمع  لاـس  زا 122  سپ  درم  نیا  هک  دـندقتعم  ناینیچ  دـنداد .  بقل  نامـسآ  ملعم  ار  گنیلوئات ))  گناچ   . )) دـندش یـسایس  ذوفن 

 . تفاـی يدـبا  تاـیح  دروآ و  تسد  هب  يرگاـیمیک  نف  رثا  رب  ار  دوعـص  نیا  تفر .  ـالاب  نامـسآ  هب  هدـنز  دـش و  راوـس  يربـب  رب  یهوـک 
نیا دیسر .  روهظ  هب  هستوئال  نیئآ  رگوداج  نویناحور  زا  رگید  يا  هقرف  دعب  یتدم  درک .  یناوارف  کمک  هار  نیا  رد  ار  وا  زین  يرگوداج 

رد نونکات  يدالیم  مود  نرق  زا  هقرف  نیا  درک .  ادـیپ  يدایز  ناوریپ  دوب و  وچ )) کناچ   )) نآ سـس  ؤم  تشاد .  مان  لاوز ))  هماـع   )) هقرف
(( وئات  )) نیئآ هب  ناوه ))   )) مان هب  نیچ  ناروطارپما  زا  یکی  يدـالیم  لاس 165  رد   3 دنتـسه .  ناوارف  هقرف  نیا  ناوریپ  دراد .  روضح  نیچ 

لابند هب  ار  وئات ))  )) نیئآ تیمـسر  لمع  نیا  درک .  میدقت  یناوارف  يایاده  دوخ ،  درک و  انب  ار  وزتوتال ))  )) دـبعم ادـتبا  وا  داد .  تیمـسر 
هبیرغ و مولع  نابلاط  تخاـس .  لقتـسم  ار  نا  دروآ و  ناـمیا  بهذـم  نیا  هب  نیم ))  یت  یل   )) نیچ ناـقاخ  يدـالیم  متفه  نرق  رد  تشاد . 

دنه زا  یتادراو  نیئآ  کی  هک  یئادوب ))   )) بهذم لباقم  رد  ات  دندمآرب  ددص  رد  ناینیچ  دندروآ .  يور  بهذـم  نیا  هب  يرگوداج  نونف 
اب دناوتب  هک  دندمآرب  یـصخش  لابند  هب  اذـل  دـنیامن ؛  تسارح  دوب ،  ناش  ناکاین  ثاریم  هک  دوخ  یلم  ریطاسا  گنهرف و  زا  دوب ،  نیچ  هب 
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ملاع ناقاخ   )) بقل وا  هب  دنداد .  شرارق  یئادخ  ماقم  رد  هک  ات  دندرب  الاب  ار  وا  دـندید و  بسانم  ار  وزتوئال ))  )) نانآ دـیامن .  تباقر  ادوب 
 . دندروآ درگ  وزتوئال  دباعم  رد  يدایز  ناضاترم  نابهار و  نایئادوب ،  زا  دـیلقت  هب  و  دـنتخاس .  وا  مان  هب  یناوارف  دـباعم  دـنداد و  رارـسا ))

اهنت هن  ماهوا  یفارخ و  دـیاقع  شرتسگ  رد  وئاـت  نیئآ  دـندرک .  لوبق  دوخ  روشک  یمـسر  یلم و  نید  ناونع  هب  ار  مزیئوئاـت ))   )) ماـجنارس
رد وزتوئال  دروا .  تسد  هب  ار  ماقم  نیرتالاب  رارـسا )) ملاع  ناقاخ   . )) دش یم  هدوزفا  نایادخ  دادعت  رب  زورب  زور  هکلب  دیدرگن ،  گنرمک 

لکیه هس  نیا  دمآ .  دیدپ  نامـسآ  ياهناور  هدرجم و  حاورا  رادرـس  وئای )) گنک   )) مان هب  یموس  دوجوم  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  وا  رانک 
اهنیا زا  ریغ  دنا .  بقلم  رهاط )) رهوگ  هس   )) مان هب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  یثولاث  مان  هب  يدوجوم  قافتا  هب  وئای ) گنک  وزتوئال  ناقاخ  )

یم تموکح  ناهج  رب  همه  رهـش ، )) يادـخ  هزاورد و  ظفاحم  یگداوناـخ و  نوناـک  نایادـخ   )) قاـفتا هب  رگید  دـیواج )) ناور  تشه  ))
(156) دننک

هستوئال هناگتشه  حاورا 

ناور تشه  نیا   : )) درک ادـیپ  ناوارف  یتیبوبحم  نیچ  یلم  ریطاـسا  رد  دـش و  دـیواج )) ناور  تشه   )) هب لیدـبت  رهاـط )) رهوگ  هس   )) نیا
دـسج اب  نانآ  دندیـسر .  تیدبا  ب  هحلاص ،  لامعا  تدابع و  رثا  رب  هتخاس و  هشیپ  ار  تضایر  دهز و  هک  دندوب  یمدرم  ادتبا  رد  دیواج ))

ود دزاس ،  یم  بارـش  یکی  دنراد ؛  لزنم  جاک  تخرد  ریز  رد  دـننک و  یم  یگدـنز  ناوج  یناور  باداش و  یحور  اب  دوخ  يدام  رکیپ  و 
یم یگدـنز  ادـج  رفن  راهچ  نیا  زا  هدـیمرآ و  يا  هشوگ  رد  رگید  رفن  راهچ  نآ  دزاون و  یم  ین  یمراهچ  دنـشون ،  یم  بارـش  رگید  رفن 

هدزاود رب  دوش و  یم  میـسرت  ذـغاک  يور  رب  نانآ  یلایخ  ریواصت  دـنریگ .  یم  رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  لاس  ره  زاغآ  رد  نانآ  دـننک . 
 . دـنراد یئادـخ  ماـقم  ناـناولهپ  زا  یخرب  دراد .  هناگادـج  یئادـخ  دوخ  يارب  يا  هقرف  ره  وئاـت ))  )) نیئآ رد  ددرگ .  یم  نازیوآ  اـهرهش 

 . . و ندگرک ،  يادخ  اهدژا ،  يادخ  ناتابن ،  يادخ  تاناویح ،  يادخ  یتخب ،  کین  يادخ  یتسردنت ،  يادخ  زادنترابع :  رگید  نایادخ 
ار بهذم  نیا  نیچ  قلخ  يروهمج  ینونک  تلود  تسا .  هدرم  هک  تفگ  ناوت  یم  هتـشاذگ  طاطحنا  هب  ور  نیچ  رد  بهذـم  نیا  ( 157 . )

مغر یلع  دنریگ و  یم  هرهب  بهذم  نآ  يوداج  رحـس و  يدابم  زا  زونه  يدایز  دارفا  لاح  نیع  رد  یلو  هدرک ؛  جراخ  رود  زا  يدودح  ات 
يارب دنراد و  نامیا  نیئآ  نیا  هب  هنایفخم  بزح  نادرم  تلود  زا  یخرب  نیئآ ،  نیا  زا  يوریپ  رد  نیچ  تسینومک  بزح  یمـسر  تیعونمم 

 . دنشوک یم  وداج  رحس و  نتخومآ 

وئات هستوئال و 

تـسایر تمـس  یتلود ،  هاگتـسد  رد  هک  تسا  يا  هداز  فارـشا  وا  تسا .  هدروخلاـس ))  میکح   )) ياـنعم هب  ینیچ  تغل  رد  هستوئـال ))  ))
یم تسد  یحور  بالقنا  سفن و  هیکزت  هب  دورگ و  یم  یئارگ  تیدرف  ناـفرع و  هب  اهدـعب  هتـشاد و  ار  روشک  دانـسا  تظاـفح  یناـگیاب و 

یلجتم یئارگ  نافرع  لکـش  هب  ار  دوخ  تیفارـشا  ناونع  هداز ،  فارـشا  نیا  دـهد .  یم  جاور  نیچ  مدرم  رد  ار  یئارگاوزنا  هیحور  دزاـی و 
لوصا هستوئال ))   . )) دنناد یمن  ینیچ  نافرع  هشیدنا  رکتبم  ار  وا  نادنمـشناد  اذـل  تسا ،  یمیدـق  رایـسب  رکف  کی  وا  هشیدـنا  دـنک .  یم 
يوریپ وا  نیئآ  زا  رفن  نویلیم  هاجنپ  دودح  دیدج  نیچ  رد  زورما  دروآ .  رد  دوخ  نیئآ  یلصا  ءزج  هدومن ،  نیودت  ار  یئارگاوزنا  نافرع و 

و ( 158  ) تسین تسد  رد  وا  زا  يدایز  تاعالطا  هک  دـنچ  ره  هدرک ،  یم  یگدـنز  دالیم  زا  شیپ  مشـش  نرق  رد  هستوئال ))   . )) دـننک یم 
 ، دـنه رد  اریواـهم )) ادوـب و   ، )) نیچ رد  سویـسوفنک ))   )) رـصاعم هستوئـال  تسا .  هارمه  داـیز  لاـمتحا  اـب  تسا ،  تسد  رد  وا  زا  هچنآ 

فوسلیف هستوئال  درک .  روهظ  ناریا ،  رد  تشتدرز ))   )) دیاش دوهی و  موق  نایم  رد  مود ))  يایعـشا   ، )) نانوی رد  طارقـس )) نوطالفا و  ))
 (( یل نیو   )) وا یلصا  مان  اه ،  هناسفا  زا  یکی  هب  انب  تسا .  هتشاد  یطباور  زین  وا  اب  هدمآ و  ایند  هب  سویسوفنک  زا  لبق  یکدنا  نیچ  گرزب 

هک گنیک ))  هت  وا  ات   )) نیئآ نیا  سدـقم  باتک  تسا .  هدرک  تاـفو  م .  لاس 524 ق .  رد  هدش و  دـلوتم  م .  لاس 604 ق .  رد  هک  هدوب 
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دروم هدش و  هتشون  هستوئال  ناوریپ  زا  یکی  هلیـسو  هب  هزت  گناوچ  مان  هب  يرگید  باتک  دشاب .  یم  تسا ،  راصق  تاملک  هعطق  لماش 81 
ریـسافت تسا و  مهف  لباق  ریغ  هدـیچیپ و  مهبم و  رایـسب  گنیک ))  هتوا  اـت   )) باـتک تاـطعق  تسا .  بهذـم  نیا  ناوریپ  سیدـقت  میرکت و 

هدـش يدایز  ياه  هقرف  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  دراد ،  ینافرع  گنر  باتک  نیا  بلاطم  نوچ  تسا .  هدـش  هتـشون  باـتک  نیا  رب  یناوارف 
نارادـفرط تسا .  رفن  نویلیم  دودـح 13  رد  ناشدادـعت  هک  دـنوش .  یم  هدـید  ناوارف  يروچنم  هرک و  نیچ و  رد  نیئآ  نیا  ناوریپ  تسا . 

دنناوت یم  مه  نیچ  تسینوـمک  بزح  زا  یتـح  دـنیامن .  يوریپ  ادوـب ) اـی  سویـسوفنک  دـننام   ) ناـیدا رگید  زا  هک  دـنراد  هزاـجا  هستوئـال 
ار وا  ياه  هون  زورما  ات  هستوئال ))   )) نارود زا  يا  هدع  تسین .  عمجلا  ۀعنام  بهاذم  رگید  اب  بهذـم  نیا  اریز  دـنریگ ،  ارف  ار  یتاروتـسد 
رد روطارپـما ))  )) نیا دـنا .  هدرک  دـیراورم )) روطارپـما   )) هب بقلم  ار  ناـنآ  دـنا .  لـئاق  يروطارپـما ))   )) ناونع ناـنا  يارب  دنتـسرپ و  یم 

(159) دنک یم  ینارمکح  دوخ  ناوریپ  رب  یناطلس  نوچمه  اهدژاربب ))  )) ناتسهوک

وئات میلاعت  هفسلف و 

هک يدارفا  اب  یتح  یکین  قالخا و   3 یگدنز .  رد  یگداس   2 داصتقا .   1 دراد :  ناوارف  ترهـش  هناگ ))  هس  ياوقت   )) ناونع وئات  نیئآ  رد 
رد تسا .  فلاخم  يزیر  نوخ  گنج و  اب  وئات  نیئآ  تسا .  هدمآ  رامـشب  هستوئال  ناروتـسد  مها  زا  ناونع ،  هس  نیا  دنا .  هدرک  يدب  ام  اب 

مدع يرگ  یلاباال  ضارما ،  هجلاعم  مدع  رهوش و . . .  اب  نز  يراتفردب  ردام ،  ردـپ و  ینامرفان  يرگتراغ  يدزد  بیرف ،  لتق ،  نیئآ ،  نیا 
 . دراد تازاجم  دوش و  یم  بوسحم  هانگ  هیرگ و . . .  گس و  هدرم  ندرپسن  كاخ  هب  هداوناخ ،  هب  هجوت  مدع  نادـنزرف ،  تیبرت  میلعت و 

تسا و هداد  جاور  نیچ  رد  هدرک و  ساـبتقا  ینپاژ  ي  اـنایاهام ))  )) نیئآ زا  ار  شاداـپ  رفیک و  و  منهج ))  تشهب و  هب  هدـیقع   )) وئاـت نیئآ 
هنماد هچ  ره  هکلب  تسین ،  تلیـضف  تفرعم و  شناد ،  ملع و  هستوئـال ))   )) رظن رد  تسا .  هتفرگ  یئادوب  نیئآ  زا  ار  حاورا  خـسانت  دـیاقع 
نودب مدرم  تفگ :  یم  هدوب و  تموکح  دوجو  فلاخم  هستوئال ))   . )) دوش یم  هدوزفا  لذارا  دادـعت  رب  دـبای ،  شرتسگ  مولع  شزومآ و 

رظن زا  ( 160) دوش هریچ  تلم  رب  يدنمتردق  تلود  هک  دوش  یم  راد  هنماد  یتقو  يراکمتـس  اریز  دننک ،  یگدنز  دنناوت  یم  رتهب  تموکح 
رگا دنیامن .  یم  رفیک  ار  ناراکدب  شاداپ و  ار  ناراکوکین  دنهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  نایادخ  تلاخد  نودب  جاورا  هستوئال ))  ناوریپ 

اب تعیبط  سیماون  دوش ؛  یم  ناوارف  يزرواشک  تالوصحم  دـهد ،  ماجنا  وکین  ار  اـهنآ  دـشاب و  اـشوک  یبهذـم  مسارم  ماـجنا  رد  هاـشداپ 
یناتـساب ياه  هناسفا  قبط  دنیب .  یم  كرادت  تروص  نیرتهب  هب  ار  یعامتجا  ماظن  ساسا  هدومن ،  لمع  ادـحتم  یعامتجا  یقالخا و  نیناوق 

ازـسان الاب  ناهج  حور  هب  تساخرب و  هزرابم  هب  نیچ  نایادخ  اب  هدوب ك  هارمگ  سانـشنادخ و  گناش ، ))   )) نایادـخ زا  یکی  ییوو ))  ))
الاب ناهج  جور  هدنیامنرب  يزاب  نیا  رد  نوچ  دنک و  يزاب  جنرطش  يو  اب  الاب  ملاع  حور  ياج  هب  نایرابرد  زا  یکی  ات  داد  روتـسد  تفگ و 

(161) دومن كاله  ار  وا  ودمآ  نامسآ  زا  يا  هقعاص  تناها  نیا  رثا  رب  تفرگ .  ءازهتسا  هب  ار  حور  نآ  دش ك  زوریپ 

سویسوفنک

یفارگویب

رد م .  لاس 551 .  رد  كدـندیمان  یم  هوزتوف ))  گنوگ   )) ار وا  شنادرگاش  تسا و  ویچ )) گنوک   )) وا یعقاو  مان  هک  سویـسوفنک ))  ))
هب ار  سویـسوفنک ))   )) تدالو مسوم  یحبـش  هک  تسا  هدمآ  نیچ  یناتـساب  ياه  هناسفا  رد  دمآ .  ایند  هب  ول ))  )) تلایا رد  وفوچ ))  )) رهش
رد سویـسوفنک ))   . )) دنزادرپ یم  كدوک  نآ  تبقارم  هب  اهدژا )) يدادعت  دوش و  یم  دـلوتم  يراغ  رد  كدوک  دـهد .  یم  ربخ  شردام 

رابرد رواشم  ریزو  درک ك  بسک  یتاماقم  وا  دیـشوک .  وا  تیبرت  رد  درک و  یتسرپرـس  ار  وا  شردام  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  یکدوک 
یناوارف ناوریپ  تخادرپ و  یقالخا  لوصا  جیورت  هب  درک و  فیلءات  یتالاسر  هتـشذگ ك  بهاذم  نایدا و  رد  هعلاطم  اب  دـیدرگ و  ول )) ))

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


وا تخومآ .  یم  سرد  باتک  نودب  ار  دوخ  نادرگاش  طارقـس ، ))  )) نوچمه داد و  یم  لیکـشت  یـس  رد  سلجم  زاغآ ك  رد  وا  تفای . 
رد زگره  وا  یفیلءات  تالاسر  دش .  یم  هتشون  شنادرگاش  طسوت  وا  ياهـسرد  اذل  داد .  یمن  هئارا  سرد  ماگنه  هب  بوتکم  يدنـس  زگره 
هب  2 درک .  یمن  روصت  قیدـصت ال  زگره  وا   1 تسا :  نینچ  سویسوفنک  زاتمم  هتـسجرب و  تایـصوصخ  تفرگن .  رارق  شنادرگاش  رایتخا 

نویدم تشاد ،  ار  هچنآ  دوب و  یگداس  عضاوت و  رهظم   4 دوبن .  هماکدوخ  جوجب و   3 دولآ .  یمن  تسد  لمات  رکفت و  زا  يراع  ياهراک 
مغر یلع  تسیز ،  یم  هنادنموربآ  یمدرم و  مارتحا ،  جوا  رد  هک  تشاد  يا  هنارقحم  هداس و  یگدـنز  سویـسوفنک  ( 162) دوب ناگتشذگ 

لغاشم راچان  هب  مدوب و  يریقف  دنزرف  نم  هک  دیوگ  یم  وا  دندوب .  ول ))  )) تلایا فارشا  زا  همه  وا  دادجا  دوب و  هداز  فرشا  کی  هک  نیا 
ار شتاقوا  رتشیب  وا  تخومآ .  سرد  شیاتـسور  ملعم  دزن  رد  سویـسوفنک  مدرک .  رایتخا  دوبن ،  ناـگدازهاش  نءاـش  رد  هک  يا  هیاـپ  نود 
هب وا  تشاد .  همادا  شرمع  ناـیاپ  اـت  هعلاـطم  نیا  درک .  یم  ناتـساب  نـیچ  یخیراـت  تاـیاور  رعـش و  لیـصحت  شناد و  نـتفرگارف  فرص 

نس 20 رد  ول ))  )) تلایا نارتخد  زا  یکی  اب  درک .  یم  نوزوم  دوع ،  نتخاون  اـب  ار  نیچ  یناتـساب  تاـمغن  اـبلاغ  تشاد و  هقـالع  یقیـسوم 
تسد ینیچ )  لاس  هس   ) هام شردام 27  يازع  رد  دهد .  یم  تسد  زا  ار  شردام  دوش .  یم  يدـنزرف  بحاص  دـنک .  یم  جاودزا  یگلاس 

یم شرورپ  ار  ناسنا  نیئآ ، ))   )) دزاس و یم  ار  ناسنا  شنم  رعـش ، ))  : )) هک دوب  دـقتعم  سویـسوفنک  ( . 163) دشک یم  دوخ  لغاشم  زا 
راوتسا دوخ  ياپ  رب  یگلاس  هدزناپ  رد  هک :  داد  یم  حرش  نینچ  ار  دوخ  لامک  بتارم  وا  دشخب .  یم  لامک  ناسنا  هب  یقیسوم ))   )) دهد و

دش نشور  نم  رب  ناهج  قیاقح  مدرب و  یپ  ینامسآ  سیماون  هب  یگلاس  هاجنپ  رد  متفای ،  یئاهر  دیدرت  کش و  زا  یگلاس  لهچ  رد  مدش ، 
سویـسوفنک  )) زا متخادرپ . . .  شیوخ  یبلق  تاکاردا  يوریپ  هب  یگلاس  داتفه  رد  مدرپس ،  تقیقح  قح و  هب  شوگ  یگلاس  تصـش  رد  ، 

رثا هب  هک  دـنا  هدرک  بوسنم  وا  هب  رگید  باتک  راهچ  ناینیچ  تسا .  هدـش  نیودـت  شنادرگاش  طسوت  هک  هدـنام  راگدای  هب  باتک  جـنپ  (( 
ار یل  دهد .  یم  رارق  یل ))   )) ساسا رب  ار  دوخ  یقالخا  بتکم  میلاعت  ماکحا و  سویسوفنک ))  ( . )) 164) دنا هتخادرپ  کیسالک  لیصا و 
ندمت و دساف ،  هعماج  هک  تسا  تسرد  هک  دیوگ  یم  سویـسوفنک  دـنک .  یم  يزاب  ار  وئات  شقن  نامه  یل  دـناد .  یم  وئات ))  )) نیـشناج
 . تسا هعماج  رب  مکاح  تسردان  صقان و  نیناوق  دوجو  تلع  هب  هکلب  تسا ،  هعماج  لیلد  هب  هن  نیا  اما  دـنک ،  یم  دوبان  ار  یناسنا  قـالخا 

یم یئارگ ))  يرداال   )) بتکم وریپ  ار  يو  نادنمشناد ،  اذل  دوب .  نازیرگ  یتوهال  تالاوس  هب  نداد  خساپ  زا  هشیمه  سویـسوفنک  ( 165)
تمدخ هب  رداق  هک  وت  هک :  دهد  یم  خساپ  وا  و  دنک .  یم  لاوس  وا  زا  ناگدرم  حاورا ))   )) هب تمدخ  هرابرد  شنادرگاش  زا  یکی  دنناد . 

 ، دسرپ یم  گرم ))   )) هرابرد نادرگاش  زا  رگید  یکی  ینک . . . . !!؟  تمدـخ  نانآ  حاورا  هب  یهاوخ  یم  هنوگچ  یتسین ،  ناگدـنز ))  ))
ملاع اب  هطبار  رد  سویسوفنک  یسانشب !؟  ار  گرم ))   )) یناوت یم  هنوگچ  یسانش ،  یمن  ار  تایح ))  یگدنز و   )) هک وت  دیوگ :  یم  وا  و 

شگرم زا  لبق  یکدنا  وا  نارای  زا  یکی  تشادن .  کیزیفاتم  نافرع و  اب  یطابترا  هنوگ  چـیه  وا  تشاد .  رهم  زا  يراع  درـس و  یهاگن  الاب 
(166  . (() تسا نم  زامن  نم  یگدنز   : )) تفگ خساپ  رد  دراذگب .  زامن ))  )) رمع رخآ  نیا  رد  تسا  بوخ  هک  تفگ  يو  هب 

هنامیکح تاملک 

تدحو يایوج  نم   : )) تفگ یم  سویسوفنک  دزادرپ .  یم  یناسنا  روما  ناسنا و  هب  طقف  وا  نیئآ  دنا و  هتفگ  نیچ  طارقس  ار  سویسوفنک 
یب دنزرف   : )) تفگ یم  يو  دسانـشب )) .  ار  دب  بوخ و  دنک و  تقد  دـیاب  باختنا  رد  ناسنا   : )) هک دوب  هدـیقع  نیا  رب  وا  متـسه . ))  لک 
نانآ هرطاخ  دیاب  تسا و  ناکاین  هب  مارتحا  یقالخا ،  رنه  نیرتگرزب  دنتسه .  تقیقح  زا  يراع  هک  دنتسه  یناسک  افو  یب  رـسمه  لصاح و 

تعاطا و نانآ  هب  تبسن  دیاب  نادنزرف  دنا ،  هدنزات  دنشاب و  یم  دادجا  رهظم  هدنیامن و  ناردام  ناردپ و  تشاد .  یمارگ  یـسانشردق  اب  ار 
تحار نانآ  نیدلاو  هک  دننک  بلج  دوخ  فرط  هب  ار  اه  هشپ  ات  دنباوخب  دنب  هشپ  نودب  دیاب  ناوج  نادنزرف  دنشاب .  هتـشاد  لماک  صالخا 

دزاس و رارقرب  ار  تمالـس  حلـص و  تیبرت و  میلعت و  هلیـسو  مدرم  يارب  دیاب  هاشداپ  دهد .  یم  جنر  ار  نالاس  گرزب  يریپ  اریز  دـنباوخب ؛ 
وا هیرگ  تلع  زا  دنک .  یم  هیرگ  هتـسشن و  يروگ  رانک  رد  هک  دید  ار  ینز  سویـسوفنک ))   . (( )) دشاب هتـشاد  رظن  رد  هشیمه  ار  تلادـع 
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سویسوفنک  . )) دندش راچد  تشونرس  نامه  هب  مدنزرف  مرهوش و  زین  دش و  هتشک  يربب  هلیسوب  اجنیا  رد  مرهوش  ردپ  تفگ :  نز  دیسرپ . 
 . دراد دوجو  یفوـئر  لداـع و  تموـکح  اـجنیا  رد  تفگ :  نز  يا !؟  هدـنام  یکاـنرطخ  ياـج  نینچ  رد  ارچ  تروـص ،  نیا  رد  تفگ :  (( 
 . تسا رت  هدنرد  ربب  زا  راکمتس ،  تموکح  هک  دینادب  دیراپـسب و  دوخ  نهذ  رد  ار  نخـس  نیا   : )) تفگ شنادرگاش  هب  سویـسوفنک ))  ))

جراـخ تلادـع  زا  ناـنآ  روـما  هراـبرد  نادرمتلود  دـنکن ،  یچیپرـس  نادرم  تلود  ناـمرف  زا  تیعر  رگا   : )) تـسا وا  نانخـس  زا  ( 167 (()
رد دـنریگ  یم  رارق  نارگراک  تسد  ریز  نایامرف  راک  هک  تسا  تقو  نآ  دـنریگ ،  روتـسد  ناـیامرفارک  زا  نارگراـک  رگا  دـش .  دـنهاوخن 

مدرم مومع  دوش و  یم  هدودز  هعماج  زا  زواجت  متـس و  ملظ و  یـشک و  قح  گنج و  داضت و  یتقو  دنراد .  یئامرفراک  ناونع  هک  یتروص 
یم یگدنز  يداش  رد  دارفا  همه  دوشن و  هدید  مدرم  تاقبط  نایم  رد  یگناگود  تافالتخا و  رگید  هک  دنراد . . .  یم  تسود  ار  رگیدکی 

(168  . (() دبای یم  دوبهب  هعماج  يونعم  يدام و  عضو  دننک و 

میلاعت

ساسا روحم ،  نیا  رد  تسا .  تیناسنا ))   )) ای نر ))   )) میلعت گرزب ،  میکح  کی  تموکح  ماقم  رد  سویـسوفنک  میلاعت  روحم  هرهوج و 
زا یکی  تسا .  یناسنا ))  قوقح  نتـشادهاگن  درف و  تیـصخش  هب  ندیـشخب  جوا  یناسنا و  ياهدادعتـسا  ندرک  افوکـش  رب   )) هیکت راـک ، 

ینیچ لکش  نیمز . )) .  نامـسآ و  زکرم  رهم و  لصا  ناور ،  رنه   : )) تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  نر ))   )) سویـسوفنک هسردم  باحـصا 
یگتـسب هکلب  ناسنا  اهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  ود ، ))  )) يرگید و  ناسنا ))   )) یکی تسا ؛  هدش  هتخاس  فرح  ود  زا  نر ))   )) هملک

 (( نر  )) یقالخا ساسحا  داینب  رب  دـیاب  یناسنا  ياه  یگتـسب  هک  دوب  نآ  رب  سویـسوفنک  تسا .  دـیکءات  دروم  زین  رگید  ياه  ناسنا  اـب  وا 
رد تسا . ))  نارگید  نتـشاد  تسود  نر   : )) تفگ یم  وا  دـماجنا .  یم  نارگید  هب  یکین  يارب  تبثم  ياـه  شـشوک  هب  هـک  دوـش  هداـهن 

ناوتب دیاش  ور ،  نیا  زا  دناد .  یم  اهرنه  مه  زا  یئ  هتخیمآ  هکلب  یقالخا ،  رنه  زا  یصاخ  هنوگ  اهنت  هن  ار  نر ))   )) سویـسوفنک تقیقح ، 
يد  )) و يدنزرف ))  هفیظو   )) ای وئایـش ))  )) ياه موهفم  رد  ار  نر ))   )) هشیدنا ناوتب  دیاش  نینچمه  درک .  فیرعت  لماک ))  رنه   )) هب ار  نآ 

يدنزرف هفیظو  تسا .  رانک  رب  یتسرپ  دوخ  زا  هک  دـنا  یناسنا  ساسحا  کی  هدـننک  نایب  موهفم  ود  نیا  درک .  نایب  هناردارب ))  رهم   )) ای (( 
رد تسا . . .  ناکم  يدودـحمان  اب  يونعم  يدـنویپ  تلاح  کی  هناشن  هناردارب ،  رهم  نامز و  يدـیواج  اب  يونعم  دـنویپ  تلاح  کی  هناشن 
رد ناسنا  ناج  یتسودعون . ))   )) ای وش ))  )) و يرادافو ))   )) ای گنوج ))   : )) تسا هدـمآ  رگید  دـننامه  موهفم  ود  سویـسوفنک ،  نانخس 
اب یلماک و  مهف  دوخ ،  زا  نوریب  ناج  زا  ناج  وش ))  )) تلاح رد  هک  نآ  لاح  تسا .  تسار  نتشیوخ  اب  لماک  روط  هب  گنوج ))   )) تلاح
اب دشاب ،  نایم  رد  شلد  هک  ناسنا  تسا .  هدـش  هتخاس  لد ))   )) و هنایم ))   )) شخب ود  زا  گنوج  ینیچ  هژاو  دراد .  یلماک  يدردـمه  نآ 
هب وش  ینیچ  هژاو  تسا .  نر ))   )) نیرمت تبثم  هار  گـنوج ))   . . . )) دوـب دـهاوخ  راداـفو  دوـخ  هب  اذـل  و  دزرو .  یم  يدردـمه  نارگید 
هب هچنآ   : )) دـیوگ یم  وش ))  )) يانعم رد  سویـسوفنک  دـیوگ .  یم  تلد  هک  نک  نآ  نارگید  اـب  ینعی  تسا ؛  دوخ )) لد  نوچ   )) ياـنعم

وئایش و موهفم  ود  نامه  وش  گنوج و  ياه  موهفم  تسا .  نر ))   )) نیرمت یفنم  هار  وش ))  . (( )) رادم اور  نارگید  هب  يدنـسپ  یمن  دوخ 
و گنوج ))   )) موهفم ود  هک  نآ  لاح  و  دـننک .  یم  هراشا  هداوناخ  ینورد  ياه  یگتـسب  هب  الوصا  نیا د  هک  توافت  نیا  اـب  دنتـسه ،  يد 
زا رود  یتقیقح و  رهم  نآ  رد  هک  تسا  ناج  زا  یتلاـح  هب  یگتـسبلد  اـه  موهفم  نیا  همه  رد  دـنراد .  رت  یلک  رترواـنهپ و  یئاـنعم  وش )) ))

تـسا هدشن  هاگچیه  دیآ .  یم  رامـش  هب  ینیچ  گنهرف  يرادیاپ  رارمتـسا و  دنمورین  لماع  کی  نر ))   )) لصا دراد .  يرترب  یتسرپ  دوخ 
حور کی  سرد  نآ ،  يرتسگداد  يرگداد و  سرد  دراد .  زاب  ریثءات  زا  ار  نآ  دناوتب  دـنک و  ادـیپ  سامت  نآ  اب  هشیدـنا  هاگتـسد  کی  هک 
يارب يرگنب  کین  نوچ  نیچ ،  اهنت  هن  تسا .  هتسیاش  تسرد و  نیچ  يارب  شیپ ،  نوچمه  هزورما ،  شندیزرو ،  رهم  مه  هب  و  یئابیکش ، 

(169  . ) تسا نینچ  ناهج  همه 

راثآ
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راثآ

یخیراـت ياهـشرازگ  لـماش  خـیرات ؛ ))  باـتک   )) اـی گـنیجوش ))   )) 1 تـسا :  سویـسوفنک  میلاـعت  مـهف  دـیلک  یناتـساب ،  باـتک  شش 
زا لبق  مراهچ  تسیب و  نرق  ياهلاس  هب  دانـسا  نیا  ینامز  هرود  دسر .  یم  دنـس  دصکی  هب  هک  نیچ  یناتـساب  ياه  نامدود  زا  سویـسوفنک 

ياه تلع  هرابرد  نادرگاش   )) ات دوب  نیا  سویسوفنک  طسوت  دانسا  نیا  يروآ  عمج  تلع  تسا .  طوبرم  دالیم  زا  لبق  متـشه  نرق  ات  دالیم 
نونکا اهنآ  يات  تشه  تسیب و  اهنت  درک ،  نیودت  وا  هک  يدنس  دصکی  زا  دنوش . )) هاگآ  قیاقح  زا  اه  نامدود  نتفر  نایم  زا  نتساخرب و 

نایم رد  جیار  ياهرعش  زا  يا  هعومجم  اهدورـس ، )) باتک   )) ای رعـش )) باتک   )) ای گنیج ))  هیـش   )) 2 دنا . . . .  هدـنام  خـیرات  باتک  رد 
هتـشون م )  مشـش ق .  ای  متـشه  نرق   ) زیئاپ راهب و  هرود  و  م )  مهدزاود ق .  نرق   ) وج نامدود  زاغآ  نایم  لاـس  دـصناپ  رد  هک  تسا  مدرم 

؛  فلا درک :  يدنب  هتسد  ناونع  راهچ  ریز  ار  اه  نآ  درک و  نیچ  تسد  رعش  هعطق  زا 3000  شیب  نایم  زا  رعش  سویسوفنک 305  دنا .  هدش 
رادنپ تسرد  ياهرعش  ج ؛  یلومعم ،  ياه  نشج  يارب  رتکچوک ،  رادنپ  تسرد  ياهرعش  ب ؛  درم ؛  نز و  نایم  یگتسب  هرابرد  یئاهرعش 

سویسوفنک يداینب  میلعت  اه  هعطق  نیا  یمومع .  شیامن  دبعم و  ياه  صقر  يارب  ینابرق  ياهرعش  د ؛  یتلود ،  ياه  نشج  يارب  رتگرزب ، 
یگتسب یقیـسوم  سویـسوفنک ،  نامز  رد  یقیـسوم ؛ ))   )) ای وئای ))  )) 3 دنتـشادرب . . . .  رد  تخومآ ،  یم  شنادرگاـش  هب  رعـش  اـب  هک  ار 

ماجنا رس  هک  یئاه  نآ  زا  کی  ره  يارب  درک ،  یم  نیودت  ار  یناتساب  راعـشا  هعومجم  وا  هک  هاگنآ  ناس ،  نیدب  تشاد .  رعـش  اب  یکیدزن 
؛  یعاـمتجا رادرک  تروص   )) رادومن اـه  نیئآ  باـتک  اـه ؛ )) نیئآ  باـتک   )) اـی یج ))  یل   )) 4 تخاـس . . . .  یم  یگنهآ  دوـب  هدـیزگرب 

هاگتـسد کی  باتک  نیا  ياوتحم  تارییغت . . . ))  باـتک   )) اـی گـنیج ))  یی   )) 5 دـشاب .  یم  ناتـساب  نیچ  مدرم  یهاش و  ياه  ناـمدود 
هـس ياه  شیارآ  ای  اه  بیکرت  هتخاس  یطخ ))  هس  تشه   )) نیا تسا .  هدـش  هداهن  یطخ ))  هس  تشه   )) داینب رب  هک  تسا  هفـسلف  یلایخ 
هتفگ دوش .  هتخاس  یطخ  هس  کی  ات  دوش ،  یم  هدروآ  هرابود  اموزل  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـیرب  طخ  کـی  هتـسویپ و  طـخ  کـی  هناـگ 
هدمآ دیدپ  گنس  تشپ  رب  يزیمآرارسا  ياه  هناشن  هلیسوب  م )؟  2852 ق .   ) یشوف يرایرهش  نامز  زا  یطخ  هس  تشه  نیا  هک  تسا  هدش 

طخ تسا و  گنای ))   )) هدنیامن هتـسویپ  طخ  تسا .  هدـش  هتخاس  گنای ))   )) و نیی ))   )) زا ناهج  تارییغت ، ))   )) باتک ربانب  تسا . . . . 
 ، نیمز نامـسآ و  ود ،  نیا  سپ  تسا .  هدام  نیی ))   )) رن و گنای ))   . )) دـنا تعیبط  هناـگود  ياـهورین  اـه  نیا  نیی . ))   )) هدـنیامن هدـیرب 

تشه  )) هجیتن رد  دوزفا و  لاب ))  هد   )) اه یطخ  هس  نیا  هب  سویسوفنک  دنا . . .  گرم  یناگدنز و  یکیرات ،  ینـشور و  هام ،  دیـشروخ و 
کی زا  شیب  ای  کی  يزمر  هدنیامن  یطخ  شش  ره  هک  دش  یم  ضرف  داد .  شرتسگ  یطخ ))  شـش  راهچ  تصـش و   )) هب ار  یطخ ))  هس 
ذوفن پوچ و  داـب ،  ياـنعم  هب  یطخ  هس  کـی  بیکرت  زا  هی  یطخ  شـش  هنومن :  يارب  تسا .  یناـسنا ،  هاوخ  یعیبـط  هاوخ  ناـهج ،  دومن 
نیئاپ زا  بوچ و  ذوفن  زمر  الاب  زا  هی ،  یطخ  شـش  سپ ،  تسا .  هدـش  هتخاس  دـشر  تکرح و  ردـنت ،  يانعم  هب  یطخ  هس  کـی  ندرک و 

مهم ياهدماشیپ  يرامشهاگ  شرازگ  کی  باتک  نیا  زیئاپ . . . ؛ )) راهب و  همانلاس   )) ای ویچ )) نوچ  )) 6 دهد .  یم  ناشن  ار  دشر ))  )) زمر
مان م . )  481 ق .   (( ) هاش يآ   )) یهاشداپ لاس  نیمهدراهچ  ات  م )  722 ق .   (( ) هاش نیی   )) یهاشداپ لاس  نیتسخن  زا  تسا  ول ))  )) تلایا
هداد خر  نآ  رد  صاخ  دماشیپ  نآ  هک  یتسرهف  ره  زا  شیپ  نآ ،  ربانب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  نهک  تنـس  نیا  زا  زیئاپ ) راهب و   ) همانلاس نیا 

 . دریگ یم  رب  رد  ار  ناتسمز  زیئاپ و  ناتسبات و  سپـس  دوش و  یم  زاغآ  راهب  زا  همانلاس  دش .  یم  هدروآ  نآ  لصف  زور و  هام ،  لاس ،  دوب ، 
کی هب  حیبست  ياه  هناد  نوچ  کچوک ،  هچ  گرزب و  هچ  اهدماشیپ ،  همه  نآ  رد  هک  دـنام  یم  هنازور  تشاددای  کی  هب  باتک  نیا  . . . 

تـسد نآ  رد  هـک  نآ  یب  ار  ناـمز  نآ  ياـه  یگزره  اـه و  بـیع  اـه ،  يدـب  هـمه  سویـسوفنک  دـنا . . . .  هدـش  هدیـشک  اـهزور  هتــشر 
وا خیرات ))  هفـسلف   ، )) اه يرواد  نیمه  دنک .  یمن  غیرد  شنزرـس  ای  شیاتـس  زا  چیه  شیاه ،  يریگ  هجیتن  رد  و  دهد ،  یم  شرازگدربب 

ياهراجنه نتـشاداپرب  هماـنلاس  يداـینب  هیاـم  تسا .  هدـنزومآ  خـیرات  هفـسلف  نیا  دور ،  یم  راـظتنا  هک  ناـنچمه  و  دـنک ،  یم  راکـشآ  ار 
حلـص و تلع  زا  اـت  تسا ،  راتفردـب  ناریزو  ندرک  موکحم  ناشـصاخ و  ياـهاج  هب  بصاـغ  ناـیاورنامرف  ندـنادرگزاب  کـین ،  تموکح 

تسایس ملع  روتـسد  تساهدماشیپ ،  هعومجم  کی  زیئاپ )) راهب و  همانلاس   )) نوچ هتـشذگ ،  نیا  زا  دوش . . .  یهاوخاوه  یناهج  یگناگی 
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(170  . ) تسا نیچ 

ماجرف

وا هتـسجرب  درگاش  درک .  ناربج  ار  هیلوایرهم  یب  تفای و  جاور  نیچ  رد  وا  یتدیقع  یقالخا  بتکم  سویـسوفنک ،  گرم  زا  سپ  نرق  ود 
بتکم ءارآ  هشیدنا و  جیورت  رد  دمآ ،  ایند  هب  سویسوفنک  گرم  زا  سپ  لاسدص  هک  گنم )  داتـسا  وزرد  گنم   ) وک گنم  ای  سویـسنم 

عمج ارگ و  نوریب  درگاش  ارگنورد و  داتسا  دنتشاد و  یفسلف  جازم  فالتخا  رگیدکی  اب  درگاش  داتـسا و  هک  دنچ  ره  دیـشوکسویسوفنک ؛ 
لبقات درک .  ریسفت  ار  وا  ءارآ  دیشوک و  رصاعم  ینچ  رد  وا  میلاعت  یئاهن  طسب  رد  يدالیم  1130 1200  ) یشوج وا  رگید  درگاش  دوب .  ارگ 

قبط سویـسوفنک  نیئآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تشاد .  رارق  راـبتعا  هجرد  نیرتـالاب  رد  سویـسوفنک  نیئآ  نیچ ،  رد  یتسینومک  بـالقنا  زا 
رادروخربنیئآ نیا  رد  يا  هقباس  یب  طارفا  ولغ و  زا  یتسرپ ،  هدرم  دشاب .  هتفرگ  رارق  وگهغلابم  ناوریپ  رییغت  فیرحت و  شوختـسد  لومعم 

(171  . ) تفرگ يراب  تقر  عضو  نانز  تشونرس  دوب و 

ناتساب نیچ  تیناحور 

دعب یکدنا  دندش .  هدنکارپ  شنادرگاش  سویسوفنک ،  گرم  زا  سپ  هک  نآ  تسخن  دش ؛  هجاوم  یثداوح  اب  سویسوفنک  یقالخا  بتکم 
داتسا هاگمارآ  رانک  رد  دنتشادن ،  وا  راک  همادا  يارب  یقمر  رگید  هک  دندیشک  هرعن  دندز و  هجض  نانچنآ  دندمآ و  درگ  داتـسا  گوس  رد 

هب نادرگاش  رگید  دـننام  زین  وا  اما  تفرگ .  تروص  گنوکوزت  وا  رادافو  درگاش  طسوت  يرادازع  نیا  دـنتخادرپ .  يرادازع  هب  لاـس  هس  ، 
دوخ تیناحور  دش .  نیچ  روطارپما  یت ))  گنوه   )) سویـسوفنک گرم  زا  سپ  لاس   250 ( 172  . ) دـش مامت  زیچ  همه  تشگزاب و  نطو 
راثآ هک  دندرک  هیـصوت  روطارپما  هب  دندوب ،  نارگنهـشیمه  مدرم  يرایـشوه  یهاگآ و  زا  هک  يروطارپما  هاگتـسد  نانیـشن  هیـشاح  هاوخ و 

اه نآ  هب  مدرم  تشونرـس  لوسمنادنمـشناد  دنوش :  عمق  علق و  دیاب  نامز  ناهاگآ  نادنمـشناد و  دوشوحم ؛  دـیاب  نیچ  هعماج  يرگنـشور 
راثآ هیلک  دـنیامرف  روتـسد  تسا  بوخ  دـهد .  یم  ناشن  زیچاـن  ار  (( روطارپما مظعم  ماـقم  تمظع  تیـالو و   )) هک دـنزومآ  یم  یئاـهزیچ 

ندنازوس نارکفنشور و  ماع  لتقنامرف  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  روطارپما  دنوش .  ماع  لتق  هعماج  نارکفنـشورو  دوش  هتخوس  هنارگنـشور 
ناهاگآ و  دـش ،  هتخوس  هک  دوب  يدنمـشزرا  بتک  هلمج  زا  سویـسوفنک و  لئاسرو  اـهباتک  درک .  رداـص  ار  نیچ  يرگنـشور  راـثآ  هیلک 

دش و راکـشآ  هدش ،  یفخمیاهباتک  یت ، ))   )) روطارپما گرم  زا  سپ  داد .  خر  م  لاس 212 ق .  رد  هثداح  نیا  دندش .  هدزندرگ  يرایسب 
كود  )) نیچ ناـقاخ  هک  یماـگنه  دیـسر .  رفن  نوـیلیم  زرم 400  هب  سویـسوفنکنیئآ  ناوریپ  هریاد  دـش .  هتـشاد  یمارگ  سویـسوفنک  داـی 

دش رارق  وس ،  یل  مظعا  ریزو  داهنـشیپهب  تفرگ ،  ینیچ  طخ  حالـصا  ای  رییغت  هب  میمـصت  دیـسر و  تردق  هب  م  لاسرد 221 ق .  گنچ )) 
دشقیرح همعط  نیچ  یناتساب  یفسلف  یبهذم  راثآ  هیلک  دش .  ماجنا  یتلود  نارومءام  طسوتراک  نیا  دوش .  هدنازوس  هتـشذگ  بوتکم  راثآ 

باتک رعـش و  گنیج ))  هیـش   : )) باـتک ینعییناتـساب  هناگـشش  بتک  زا  وا  فورعم  باـتک  ود  اـصوصخم  سویـسوفنک .  راـثآ  هلمج  زا  ، 
رفن دـش و 460  زاـغآ  هجنکـش  اـب  وا  ناوریپ  دزن  رد  سویـسوفنک  راـثآ  نتفاـی  يارب  وجتـسج  تفر .  نیب  زا  یلکب  خـیرات  گـنیجوش ))  ))
نیچ هتـشذگ  راثآ  زا  یخرب  هراـبود  نیچ ،  ناـقاخ  گرم  زا  سپ  دـندش .  روگ  هب  هدـنز  سویـسوفنک  یقـالخا  بتکم  وریپ  نادنمـشنادزا 

وا يارب  دـیدرگ و  سویـسوفنک  تیهولا  هب  رجنم  تالوحت  ثداوح و  نیا  تفایازـسب .  یجاور  سویـسوفنک  بتک  هلمج  زا  دـش ،  رادـیدپ 
ات دندرک  دبعم  نآ  هناور  ناوارفیروذـن  ایادـه و  و  دـنتخاس ،  هزاوآرپ  گرزب و  يدـبعم  وا  يارب  ( 173  . ) دـندش لئاق  یتامارکو  تازجعم 

 . دوش رپ  یتلود  نویناحور  زاب  ناهد  هداشگ و  بیج 

سویسوفنک هفسلف  لیلحت 
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 ، دناوخ یم  تینابهر  تیدرف و  هب  حاورا و  هب  يدام  یگدـنز  زا  نوریب  ترخآ و  هب  ار  حور  هک  مسیتوئات  فالخ  رب  سویـسوفنک  فلا :  ))
هظفاحم یتسرپ و  تنـس  ب :  تسا . . .  تینابهر  یئارگ و  نافرع  دـض  دـنک و  یم  توعد  یناـهج  نیا  یعاـمتجا و  یگدـنز  هعماـج و  هب 

هک تسا  نیا  سویسوفنک  رکف  جاور  تردق و  راثآ  زا  دیـشخب .  میکحت  دیماجنا ،  هدوت  نایز  مکاح و  هقبط  عفن  هب  هک  ار  یعامتجا  يراک 
ینیچ هعماج  هرود ،  نیا  مامت  رد  تسا .  نیچ  صاخ  هک  دنراذگ  یم  ار  یبیجع  تلاح  نیچ  لاس  دصناپ  دص  راهچ  رازه و  ود  دودـح  رد 

اب یطوقـس  هن  دروآ و  دوجوب  یقرتم  یتضهن  هن  تسا .  لماکتم  هتفای و  دـشر  يا  هعماج  هن  تسا و  هدـنام  بقع  یـشحو و  هعماج  کـی  هن 
دکار اما  هتفر  شیپ  يرنه  ندمت و  بحاص  نیچ  هرود ،  نیا  رد  دنام .  یم  طسوتم  و  بوخ )  هن  دب و  هن   ) نیبانیب یتلاح  رد  هکلب  شحوت ، 

میکحت سویـسوفنک  هک  تسا  يراک  هظفاحم  یئارگ و  تنـس  ياـنبم  رطاـخ  هب  همه ،  نیا  تسا .  بـالقنا  تکرح و  نودـب  تخاونکی ،  ، 
زا نز  تعاطا   3 گرزب ،  ردارب  زا  کچوک  ردارب  تعاـطا   2 شردپ ،  زا  دـنزرف  تعاطا   1 سویسوفنک :  لصا  جنپ  ( 174  . . . (() دیشخب

درف و تلیـضف  ساسا  انبم و  دراد ،  مان  یل ))  لصا  جـنپ   )) هک مکاـح ،  زا  تیعر  تعاـطا   5 تسد ،  ربز  زا  تسد  ریز  تعاـطا   4 رهوش ، 
یلداع ياه  ناـقاخ  هک  نیچ  يریطاـسا  یناتـساب و  هتـشذگ  هب  تشگزاـب  ینعی  تسا .  یئارگ  هتـشذگ  نیع  توعد ،  نیا  و  تسا .  هعماـج 

 . دـیتسرپ ار  اهتنـس  تشاذـگ و  مارتحا  دادـجا  ناکاین و  هب  دـیاب  سپ   . )) تسا هدوب  مکاح  اـج  همه  رب  داد  لدـع و  دـنا و  هدوب  راـک  يور 
هک دوب  نیا  رد  وا  ینید  هدـیقع  ساسا  هصالخ و  هک  سب ،  دـناد و  یم  قالخا ))  ملعم   )) کـی ار  سویـسوفنک  ساـن ))  ناـج  ( )) 175 (()

دقتعم هلاش  نیسلیف  ( 176  . (() تسا هدرک  راتفر  ار  نامـسآ  تیـشم  بسح  رب  درآ ،  لمع  هب  ار  یقـالخا  دـعاوق  یتسرد  هب  یمدآ  نوچ  ))
ياه هگر  فرگش ،  یـشیامن  نینچ  رد  و  ( 177 (( . ) دهد یم  شیامن  هدرک و  دیلقت  ار  نیچ  یناتـساب  ندمت  سویـسوفنک  نید   )) هک تسا 

قفومان شروی  نیچ و  راوید  تسا .  هتـشاد  نوصم  راـگزور  ثداوح  زا  ار  نیچ  نهک  يروطارپما  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  مزیلانویـسان  يوق 
 . تسا يراکشآ  دهاش  هناگیب ،  ماوقا 

سویسوفنک نادرگاش  ناثراو و 

هتخاس ار  نیچ  ناسنا  ینافرع و  یفسلف  خیرات  نت ،  تشه  نیا  دوش .  یم  زاغآ  سویسوفنک ))   )) اب یفسلف  نیچ  رد  زیچ  همه  سویسنم :   1
نوش (( ، )) وزدوـم (( ، )) وـج گـنای  (( ، )) وزد گـناوج  (( ، )) وزدوئـال  (( ، )) سویـسنم  : )) مره نیا  سءار  رد  سویـسوفنک ))   : )) دـنا

رد دنا .  سویـسرفنک  نوهرم  ار  شیوخ  میلاعت  هرهوج  یتح  هیلوا و  ماهلا  هک  دـنا  لقتـسم  يروشنم  مادـک  ره  وزد . )) یف  ناه  (( ، )) وزد
گنم  : )) ای  (( ) سویسنم (( ؛ )) وزدوم  )) و سویـسنم ))   : )) زا دنترابع  یقالخا  بتکم  قالخا و  ملعم  نیا  ناثراو  نیرت  هتـسجرب  نایم  نیا 

یتشونرـس ول ، ))  )) تلایا رد  نوس ))  گنم   )) مکاح نادـناخ  زا  وزد ))  )) تلایا مدرم  زا  م .  يافوتم 372 ق .  م .  دلوتم 289 ق .  وگ )))
فالتخا اب  یلو  دوب  سویسنم  شخب  ماهلا  سویسوفنک ))   . )) تسا وا  تسرپرس  ردام  چوک و  یپ  زا  چوک  تشاد :  سویسوفنک ))   )) هیبش

 (( نر  )) ریسفت نامه  یناسنا ))  تشرس   )) هیرظن دیدرگ .  وا  بتکم  حلصم  میلاعت و  رسفم  سویسنم  ماجنارس  اما  ناوارف .  یفـسلف  برـشم 
تسا و ناـسنا  لد  تیناـسنا ،  ( )) 178  . (() راـتفر رد  ار  يراکتـسرد  دراد و  یم  هاـگن  لد  رد  ار  تیناـسنا  ناـسنا ،   : )) تسا سویـسوفنک 

 . . . َدـنیوجن ار  نآ  دـنهدب و  تسد  زا  ار  لد  هک  نانآ  رب  سوسفا  دـننک . . .  اهر  ار  هار  نیا  هک  نانآ  رب  سوسفا  ناـسنا ،  هار  يراکتـسرد 
 ، رات هریت و  یفارگویب ؛  لوهجم ؛  اپارـس  یثراو  وزدوم ؛   2 ( 179  . (() تسین هدش  هداد  تسد  زا  لد  يوجتـسج  زج  يزیچ  یئاناد  زا  دارم 

دلوتم تسا .  هشیدـنا ))  ناتـسبد   )) مسا هکلب  تسین ،  یگداوناخ  مان  وزدوم ))  )) اریز ناـشن ،  ماـن و  یب  عقاو  رد  كوکـشم .  وا  ماـن  یتح 
(( . ول  )) تلایا زا  الامتحا  وا :  هاگداز  تسا .  سویـسوفنک ))   )) ثراو وا  لاح  رهب  اما  م ؟  ای 375 ق .  يافوتم 390 ؟ م .  ای 465 ق .   480

هـسردم باحـصا  زا  ویج )) هیـش   )) وا ملعم  وچ . ))  )) و یچ ))   )) تالایا رد  راذگ  تشگ و  گنوس . ))   )) تلایا رد  یتلود  بصنم  ياراد 
مره سءار  رد  سویـسوفنک  نانچمه  یلو  توافتم ،  مه  اـب  ود  نآ  میلاـعت  تسا .  سویـسوفنک  نزومه  هزاوآـمه و  وزدوم  سویـسوفنک . 
 (( ، يرازآ یب   (( ، )) همه هب  رهم   (( ، )) یناـمرآ هعماـج   : )) تسا كرتـشم  اـه  لآ  هدـیا  تسا .  وا  نوـهرم  وزدوـم  دراد و  رارق  یفـسلف 
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ناـینب ار  اـه )) یئوم   )) نمجنا دوب .  لـئاق  دوخ  يارب  تلاـسر  یعون  وا  تسا .  همه ))  هب  رهم   )) وزدوـم میلاـعت  روـحم  وزدـم .  ياـهراعش 
 : نمجنا ینا  رب  مکاـح  یقـالخا  لوصا  دوب .  رادروـخرب  یتخـس  رایـسب  مظن  زا  تالیکـشت  نیا  تشاد .  رارق  نآ  سار  رد  دوـخ  دراذـگ و 

بلاطم رثکا  هک  باتک  نیا  تسا .  هدنام  راگدای  هب  مان  نیمه  هب  یباتک  رد  وزدم  یفـسلف  تارکفت  دوب .  ناسکی ))  جـنر  ناسکی و  هرهب  ))
؛  بتکم وزدوم  میلاـعت  بتکم و  دراد .  لـصف  طقف 53  ینونک  پاـچ  رد  هک  تسا  لـصف  ياراد 72  لـصا  رد  تسوا ،  نادرگاـش  زا  نآ 
 . اه تلایا  گنج  رصع  رد  ینعی  دیراب ؛  یم  ریـشمش  نامـسآ  زا  دیـشوج و  یم  نوخ  نیمز  زا  هک  تسیز  یم  يرـصع  رد  وزدوم  میلاعت ؛ 

نهک نشخ و  ماظن  یـسایس ،  هماکدوخ  يروطارپما  تشاد .  رارق  یـصاخ  یقالخا  یعامتجا و  یـسایس ،  ثداوح  هرـصاحم  رد  وا  نیاربانب 
هوتس هب  گنج  زا  مدرم  دوب ؛  هتشاذگ  هدید  جنر  فوسلیف  نیا  هناش  رب  فعاضم  یتیلوئـسم  نیچ ،  مدرم  یناور  یحور و  نارحب  یلادوئف و 

جنر و زا  يا  هماگنه  نینچ  رد  دوب . . . ،  هدـناسر  بل  هب  ار  مدرم  ناج  اه  لادوئف  هجنکـش  دـندرب ،  یم  جـنر  یمظن  یب  زا  دـندوب ،  هدـمآ 
راعـش یتسود ؛  ناسنا  فلا ؛  داد .  یم  شزاون  ار  مدرم  هتـسخ  حور  همه ، ))  هب  رهم   )) و يرازآ ))  یب   ، )) وزدوم هشیدنا  تفاطل  باذع ، 

ار رگیدـکی  يزورهب  تداعـس و   )) و میرادـب ))  تسود  ار  رگیدـکی   : )) دوب راعـش  نیا  وزدوم  هلـضاف  هنیدـم  یناـمرآ و  هعماـج  يروـحم 
یتاـیح میلاـعت  رد  ار  مدرم  درد  وزدوم ))  . )) دوب هدیـسر  رمث  هب  وزدوم  هشیدـنا  رد  هک  دوب  سویـسوفنک  بتکم  هرهوج  نیا  و  میئوـجب )) 

ياه هدوناخ  هب  گرزب  ياه  هداوناخ  دربتـسد  کچوک ،  ياه  تلایا  هب  گرزب  ياـه  تلاـیا  موجه  درک . . . (( :  یم  سکعنم  نینچ  دوخ 
ندرمـش راوخ  ناکریز و  زا  ناگداس  ندروخ  بیرف  كدـنا ،  مدرم  هب  رایـسب  مدرم  متـس  ناـیاناوت ،  تسد  هب  ناـناوتان  تراـغ  کـچوک ، 

 . دشاب رادرک  یناهج  رایعم  همه ))  هب  رهم   )) لصا هک  دنک  یم  وزرآ  وزدوم ))  . (( )) دـنا ناهج  ياه  متـس  اه  نیا  ار ،  ناگراچیب  ناگرزب 
مه يارب  ات  دندش  یم  دنمورین  اه  مادنا  دنداد ؛  یم  خساپ  مه  يرای  هب  انیب  ياه  مشچ  اونـش و  ياه  شوگ  شاک . . . (( :  يا  دیوگ  یم  وا 
رهم  )) لصا زا  يرازآ ))  یب   )) لصا دیآ .  یم  دـیدپ  همه ))  هب  رهم   )) نیرمت اب  اهنت  وزدوم  ناسنا  ینامرآ  هعماج  نیا  دـننک )) . . . .  راک 

و سویـسنم ))   )) میلاـعت ( 180  . ) دـشاب يرازآ  یب  هاوـخاوه  دــیاب  دراد ،  یم  تـسود  ار  نارگید  هـک  نآ  دوـش .  یم  یــشان  هـمه ))  هـب 
يوریپ هب  سویسنم ))   )) هک اجنآ  دنراد  هیکت  یناسنا  تموکح  و  تیناسنا ))   )) رب دوخ  سویـسوفنک  هرهوج  اب  بتکم  ود  ره  وزدوم . )) ))

یب  )) لصا ود  رب  ینتبم  ار  یناسنا  ینامرآ  هعماج  هیـضرف  وزدوم ))  ، )) دـناد یم  یناسنا  تموکح  ار  کـین ))  تموکح   )) سویـسوفنک زا 
دوخ نت  دوخ  لیم  هب  وا  دوب و  همه  هب  رهم  شزومآ  هاوخاوه  وزدوم  تفگ :  یم  سویسنم  دزاس .  یم  حرطم  همه ))  هب  رهم   )) و يرازآ )) 

لصا دراد .  دوخ  رد  ار  وزدوم  شزومآ  لک  نخس ،  نیا  زغم  ساچ :  یج .  گنایل .  هتفگ  هب  دوسرف .  یم  تیناسنا  هار  نیا  رد  اپ  ات  رـس  ار 
هب سویسنم  گرم  زا  لبق  یکدنا  وزد  نوسه  وزد ؛  نوسه  بتکم  ( 181  . ) دوش یم  هتفکش  وا  همه  هب  رهم  شزومآ  زا  وزدوم  يرازآ  یب 
 . دوب شبهذـم  يدابم  ددـعت  دـصاقم و  عونت  زا  یـشان  نیا  و  تشاد .  ناینیچ  راکفا  رد  تفگـش  يریثءاـت  وا  م )  298 238 ق .   ) دمآ ایند 

هطقن اـه  ینوناـق  درک .  یم  يوریپ  اـه  ینوناـق  هورگ  میلاـعت  زا  فرط ،  رگید  زا  دوب و  مسیئوئاـت  ریثءاـت  تحت  فرط  کـی  زا  وزد  نوسه 
تسا هدرک  هیبشت  لوایکام ))   )) ناوریپ هب  ای  يزورما  ياه   (( تسیـشاف  )) هب ار  هورگ  نیا  سان ))  ناج   . )) دندوب سویـسوفنک  نیئآ  لباقم 
هدیقع روشک  نادرم  تلود  مارتحا  ظفح و  هب  زین  وزد  نوسه  تفر .  یم  راکب  یـسایس  تردـق  هیجوت  تهج  رد  نانآ  یفـسلف  هشیدـنا  هک 

 : تشاد برشم  فالتخا  زین  سویسنم  اب  ظاحل  نیا  زا  و  تفرگ .  شیپ  رد  ار  یکشخ  شور  ناسنا  يرطف  حبق  نسح و  هب  تبـسن  تشاد و 
لاهن دننام  دننک ،  اهر  شدوخ  لاح  هب  ار  ناسنا  رگا  تسه ،  وا  حالـصا  ناکما  تیبرت  اب  یلو  تسا ؛  دیلپ  رورـش و  دشاف و  هرطفلاب  یمدآ 

یم سویـسنم  اریز  دوب .  سویـسنم  هیرظن  فالخ  رب  نیا  و  دیآراب .  تسار  ات  دیچیپ  ینامـسیر  اب  ار  وا  دـیاب  نیاربانب  دـیور .  یم  جـک  ون ، 
هب ار  كاپ  ترطف  نیا  ناهاشداپ  دیاب  هک  تسا  هتفهن  وا  دوجو  رد  یکاپ  نیا  هدش و  قلخ  شور  وکین  تشرس و  كاپ  اترطف  ناسنا  تفگ : 

نامـسآ هک  دنچ  ره  تسین ؛  مسجم  لقتـسم و  دوجوم  کی  نامـسآ  تفگ :  یم  وزد  نوسه  دنناسر .  روهظ  هب  هنادـنمدرخ  تیبرت  هلیـسو 
يا هناگادج  تاذ  لقتـسم و  دوجو  نامـسآ  لاح  نیع  رد  میا .  هداهن  نآ  رب  ام  ار  مان  نیا  لاح  رهب  اما  تسا ،  ثداوح  هلـسلس  کی  هنحص 
قمع نیا  و  دریگ .  ماجنا  وئات  قبط  دـیاب  زیچ  همه  دراد .  یمن  تفایرد  یخـساپ  ناـسنا  اریز  تسا ؛  هدوهیب  نآ  هاـگرد  هب  ياـعد  درادـن و 
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مودعم و ار  ناکاین  دادجا و  ناور  زین  دوب و  هرـضم  هدیفم و  حاورا  نایادخ و  دوجو  رکنم  وزد  نوسه  تسا .  مسیئوئات  بتکم  زا  وا  ریثءات 
هتـشذگ راصعا  ياه  تنـس  اهرواب و  دـیاقع ،  هیلک  وا  تسا .  وئات  هدارا  زا  یکاـح  ناـهج  رد  یقاـفتا  ره  تسناد .  یم  موهوم  ار  نآ  رواـب 

رد هک  دوـب  دـقتعم  تـشاد و  هـیکت  ینید  یبهذـم  کـسانم  دـیاقع و  ندوـب  هنادـنمدرخ  رب  وا  تشاـگنا .  یم  هدـئاف  یب  هدوـهیبار و  نـیچ 
زا ار  یب  هدـعاق  دوب :  هتفرگ  ماهلا  زین  سویـسوفنک  هستوئال و  زا  وزد  نوسه  دـش .  جراخ  لادـتعا  زا  دـیابن  یبهذـم  فطاوع  تاساسحا و 
هب فـلکمار  شناوریپ  درک و  عـضو  یمـسارم  دوزفا و  بتکم  ود  نیا  رب  ار  يدـعاوق  دوـخ  وا  هستوئـال .  زا  ار  وئـال  نوناـق  سویـسوفنک و 

مدع رطاخ  هب  ار  یـسویسوفنک  هسردم  باحـصا  هک  تسا  وزد )) نوسه   )) بتکم هشیدنا و  ثراو  وزد )) یف  ناه   . )) تخاس اهنآ  يارجا 
مدرم تورث  دایدزا  يارب  يزرواشک  راک   : )) دیـشیدنا یم  ینامرآ ))  هعماج   )) هب زین  وا  تسا .  هدرک  موکحم  نامز  ياه  تیعقاو  اب  سامت 

(182  . . . . (() و ناراکدب ،  نتشاداو  نامرف  هب  يارب  اهرفیک  شرتسگ  ، 

یسانش باتک 

 . یئاشاپ همجرت ع .  ناتساب /  نیچ  هفسلف  خیرات  ياج /  گربنیو  ياجوج و  یسراف :  هب  ك ؛  ن .  ناتـساب .  نیچ  بتاکم  نایدا و  تخانش 
تخانش خیرات و  یتعیرش /  یلع  رتکد  رایزام  نارهت .  یئاشاپ .  همجرت ع .  نیچ /  رـصتخم  خیرات  ماکوه /  ادلیه   . 1354 رایزام .  نارهت . 

 . گرزب نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  نایدا .  عماج  خیرات  سان /  ناج   . 1359 نارهت .   14/1 آ .  م .  نایدا . 

دنه بهاذم  نایدا و 

یناسنا یخیرات  يایفارغج 

فوصت نافرع و  شـشوج  همـشجرس  گنهرف ،  ندمت و  لاس  رازه  هس  دصتـشه و  رازه و  ود  ات  دصتفه  رازه و  ود  خیرات  لوط  رد  دنه  ))
ایسآ زکرم  زا  اه   (( یئایرآ  )) ترجاهم دسر .  یم  دالیم  زا  لبق  ات 3000  ياهلاس 1500  هب  دنه  ندمت  راقآ  نیرت  یمیدق  ( 183  . (() تسا

رد يداژن  قیفلت  نیتسخن  شیادـیپ  بجوم  هتفرگ و  تروص  دنـس  هرد  ندـمت  نارود  زا  شیپ  لاس  رازه  کی  دودـح  رد  الامتحا  دـنه ،  هب 
رد ناتسنمکرت  یحاون  ای  اپورا  لامش  ای  رزخ ،  رحب  یلامش  یحاون  زا  هک  دنتـسه  یتسوپ  دیفـس  موق  اه  یئایرآ  ( )) 184  . ) تسا هدش  دنه 
دنه يوس  هب  بوانتم  ياـهنامز  رد  فلتخم و  لـئابق  هتـسد و  رد  شیپ ،  لاـس  ات 4000  ینعی 3300  دالیم  زا  لـبق  ات 12   16 ياهنرق 18 ، 
ادج تلم  ود  زاغآ  رد  هک  دنتخاس  رد  ناریا  دنه و  ياه  یئایرآ  دندش و  ناریا  تالف  دراو  ناریا  یقرـش  لامـش  یحاون  زا  دندش و  ریزارس 

ات دـنه  یلامـش  یحاون  هب  رتـشیب  ماـن  نیا  تسا .  اـهایرآ  نیمزرـس  ینعم  هب  هک  تسا  هدوب  اـتراوایآ  دـنه  نهک  ماـن  ( 185  . . . (() دـندوبن
ياهوم اب  هدرچ  هیـس  یمدرم   )) ار دنه  یموب  هنکـس  هک  دهد  یم  ناشن  دـنه  یناسنا  يایفارغج  ( 186  . ) دش یم  قالطا  ای  دنیو  ناتـسهوک 

نیا  . )) دنا هداد  یم  لیکـشت  ( 187 (() دـنناوارف هریزج  هبـش  یبونج  همین  رد  نونکا  مه  اه   (( نایدـیوارد  )) مان هب  ناشیا  باقعا  هک  دـعجم 
هک هتـشاد  دوحو  رت  نهک  ياه  هشیر  زا  يودب  لیابق  ياههورگ  یخرب  ناشیا  نایم  رد  دنا و  هدوبن  یئادتبا  یـشحو و  یموق  کلذعم  مدرم 
لاس رازه  هس  هب  موق  نیا  ندمت  هقباس  ( 188  . (() دنا هدنام  یقاب  دنه  يزکرم  یبونج و  ياهلگنج  رد  رضاح  رصع  ات  اهنآ  زا  یـضعب  زونه 
ماـن سجن ))   )) زورما هـک  یناـسک  ناـمه  اـه )) يدــیوارد   )) هـک تـسا  هداد  ناـشن  ریخا  تاـقیقحت  ( )) 189  . ) دــسر یم  دـالیم  زا  لـبق 

 ، دندوب محریب  نشخ و  رایـسب  یموق  هک  اه  یئایرآ  موجه  اب  همه  ناشتزع ،  تشذگرـس و  ندمت و  اما  دنـشاب . . . (( .  یم  ( 190 (() دنراد
حور تنوشخ  رد  دـندرک .  لمع  مامت  تنوشخ  اب  هنامحریب و  دـنه ) رد  مه  ناریا و  رد  مه   ) یموب موق  هب  تبـسن  نایئایرآ  تفر .  ناـیم  زا 

تکرـش  )) پاچ هژینم ))  نژیب و   )) باتک همدـقم  رد  دوب ، ) مه  تسرپ  یئاـیرآ  رایـسب  هک  (( ) دوواد روپ  میهاربا   )) نوچ یمدآ  یئاـیرآ ، 
یشحو نشخ ،  زیر ،  نوخ  يانعم  هب  یئایرآ  ایرآ و  هملک  ناریا ،  یبرغ  بونج  بونج و  ياه  هجهل  زا  یـضعب  رد   : )) دسیون یم  تفن )) 
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ناگدنـسیون دوـب و  تسا )) .  هرود  نآ  راـگدای  هدـنام و  ناریا  ناـیموب  رب  اـه  یئاـیرآ  موـجه  هرود  زا  حالطـصا  نیا  تسا و  شک  مدآ  و 
یناعم ربارب  رد  دوش  یم  مولعم  دـنریگ . . .  یم  راک  هب  تباجن  تفارـش و  زا  رپ  یلاعتم و  سدـقم ،  يانعم  هب  ار  اـیرآ  هملک  ـالوصا  یئادوب 

 ، بیجن یناعم  لمعلا ،  سکع  ناونع  هب  نایئایرآ  دـنا ،  هداد  یئایرآ  اـیرآ و  هب  ناـیموب  هک  محریب  زیر و  نوخ  شک  مدآ  شحو ،  نشخ ، 
هایس درز و  دیفـس ،  ياهداژن  زا  یطولخم  دنه  مدرم  ( 191  . (() دنا هدرک  لیمحت  عضو و  ار  سدـقم  هتـسجرب و  گرزب  یلاعتم ،  فیرش ، 

 ، دیاقع ظاحل  هب  هک  یلوغم  دصرد  هس  يدیوار و  ددـصرد  جـنپ  تسیب و  یئایرآ ،  دـنه و  دـصرد  هس  داتفه و  زا :  یبیکرت  اب  دنـشاب  یم 
(192  . ) دنتسه یئادوب  دصرد  کی  یحیسم و  دصرد  هس  نامسلم و  دصرد  هدزای  ودنه ،  دص  رد  هس  داتفه و 

دنه یناتساب  دیاقع  نایدا و 

شتـسرپ يرگوداـج و  و  یتسرپ )  حور   ) مسیمینا یتسرپ ،  شیتـف  یتـسرپ ،  متوت  ناـیدا  ناـمه  دـنه ،  ناریا و  رد  یئاـیرآ  ناـیدا  نیلوا  ))
اهنآ هب  يودب  نایدا  یسررب  رد  هک  ( 194  . ) تسا هدوب  يودب  دیاقع  نایدا و  نامه  نایدنه  هیلوا  نید  نیاربانب  ( 193  (() تسا هدوب  یعیبط 

(195  . ) تسا هدش  هراشا 

دنه نید  نیرت  یمیدق 

ادو نید 

ادو نید 

همه ادوب  بهذـم  مسیکیـس و  مسینیج ،  مسینمهرب ،  رگید ،  نایدا  تسا و  دـنه  یلـصا  ندـمتم و  نید  نیرت  یمیدـق  ادو ))  )) نید )) . . . 
ار ادو ))  )) رگا و  تسا .  ادو ))  )) نید یـساسا  لوصا  ناـیدا ،  نیا  همه  كرتـشم  لوـصا  تسا و  ادو ))  )) نید حالـصا  لوـحت و  مروـفر و 

هطساو هناشن  هک  دراد  دوجو  یتسرپ  متوت  زا  يراثآ  ادو ))  )) نید رد  میا .  هدیمهف  ار  يدعب  نایدا  همه  كرتشم  یساسا و  لوصا  میمهفب ، 
هنیشیپ ( 196  . (() مسیـشیتف مسیمینا و  مسیمتوت ،  لثم  يودب  ياه  نید  و  یمیهاربا )  نایدا  لثم   ) هتفرـشیپ نایدا  نایم  تسا  نید  نیا  ندوب 

( ، دعب هب  يدالیم   600  ) ودـنه و  م )  یلا 800 ق .   500  ) ینمهرب و  م )  یلا 500 ق .   1500  ) یئادو هرود  هس  (( ؛ )) ادو  )) نید یخیراـت 
یم ار  نامز  مخ  چیپ و  ددرگ و  یم  هناور  یئادو  ءادبم  ضایف  ناراس  همـشچ  زا  هک  تسا  ینایرج  هبناج  همه  لماکت  شرتسگ و  هعـسوت و 

هب لدبم  جیردت  هب  دندنویپ و  یم  نادب  هتفکـش  ون  ءارآ  دـیاقع و  ياهرابیوج  دـنک و  یم  رذـگ  هشیدـنا  تالوحت  ياهراشبآ  زا  دـیامیپ و 
تیونعم یئاغ  فدـه  هک  ضحم  یگناگی  یـشوماخ و  يایرد  رد  دـننام  یب  يراقو  توکـس و  اب  ماجنارـس  و  دوش . . .  یم  گرزب  يدور 

یم زاغآ  دنه  هراق  هبش  رد  نانآ  رارقتـسا  یئاپورا و  دنه و  ماوقا  موجه  اب  یئادو  هرود  ( )) 197 (( . ) دمارآ یم  دیاسآ و  یم  تسا ،  ودـنه 
اه و (( انامهارب  )) و ادو )) گیر   )) ياهدورـس زاغآ  هرود  نیا  دیناود .  هشیر  تفای و  طسب  یئایرآ  گنهرف  ندمت و  هرود ،  نیا  رد  ددرگ . 

ياهدورـس هدیـسر ،  ام  تسد  هب  یئاپورا  دـنه و  موق  زا  هک  يرثا  نیرتنهک  تسا .  داـشیناپوا ))  (( )) یتوکلم مسیلآ  هدـیا   )) نارود زاـغآ 
یفـسلف موهفم  نامگ  یب  يدابع  افرـص  تیـصاخ  رب  هوالع  هک  تسا  ینیئآ  يدـنه ،  موق  هیلوا  رکفت  هوحن  نیا  ساسا  تسا . . .  ادو  گیر 

نید ساسا  ( )) 198  . . . (() تسا هدوب  نایادـخ  یقاب  يایند  اب  ناـیمدآ  یناـف  ياـیند  یگتـسویپ  تدـحو و  داـجیا  نآ  و  تسا ،  هتـشاد  زین 
هتـشون ادو  نید  خـیرات  لوط  رد  هک  یئاهباتک  زا  تسا  يا  هعومجم  مان  ادو ))  . )) دوش یم  ادـیپ  ـالماک  ادو ))  )) هملک ندـیمهف  اـب  ادو )) ))

نیا شیادیپ  قیقد  نییعت  هدمآ .  تسد  هب  یئاپورا  ودنه  ماوقا  زا  هک  تسا  يدنس  نیرتنهک  کش  نودب  ادو  گیر  ( )) 199  . (() تسا هدش 
ياهلاس 1200 رد  تسا و  مدقم  اهادو  ریاس  رب  یگنیرید  ظاحل  زا  ادو  گیر  رلوم ، )) سکام   )) رظن هب  تسا . . . .  يراوشد  رایسب  راک  رثا 
(200  . . . . (() دنا هدناسر  دالیم  زا  شیپ  مشش  موس و  هرازه  هب  ار  نآ  شیادیپ  خیرات  ودنه  نیمجنم  دنا و  هدمآ  دوجوب  م  یلا 1500 ق . 
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ادو هملک  ینعم 

هملک اب  ادو  تسا .  زاتمم )) یئاـناد  تفرعم و  )) نآ زا  دارم  تسا و  هدـش  قتـشم  نتـسناد . . . ))   )) ینعی دـیو ))  )) هشیر زا  ادو ))  )) هملک ))
یم یناسنا ))  قوفام  )) و یناسنا ))  ریغ   )) ای ایـشرواپآ ))  )) ار ادو ))  . )) دراد يدنواشیوخ  یگتـسویپ و   ( مناد یم  نم  ینانوی (  ي  (( ادیئا ))

 . . . تسا هدش  یحو ))   )) یناسنا ریغ  ءادبم  زا  هلکب  تسین ،  یقولخم  چیههشیپ  رعاش  عبط  هدیئاز  ناودنه  هدیقع  هب  دورس  نیا  اریز  دنمان . 
میسقت تمسق  راهچ  هب  هک  دوب  تیب  رازه  دص  رب  لمتـشمنآ  هدش و  یحو  نهک  نارود  يافرع  نامدقتم و  هب  ءادبم  زاتـسخن  هیلوا ،  يادو  . 

ار قباس  يدنب  میسقت  دیـشخب و  ون  تایح  نادب  درک و  ءایحا  ون  زا  ار  ادو )) (( )) انایاپ يود  انـشیرک   )) مود رـصع  زاغآ  رد  اما  دش . . .  یم 
تسا رتربتعم  اهادو  ریاس  زا  ادو  گیر  ياهدورس  تخاس . . .  رارقرب  ون  زا  دوب ،  اوراهتا ))  )) و اماس )) (( )) روجای  (( )) گیر  : )) لماش هک 
دورـس تشه  تسیب و  رازه و  لماش  ادو  نیا  دراد .  مدقت  قح  نانآ  رب  بلاطم  یگدنزرا  تیمها و  ظاحل  زا  مه  یگنیرید و  ظاحل  زا  مه  . 

تادوجوم نایادـخ و  لـالج  حدـم و  رد  هک  دـنا  لـماش  ار  یئاهدورـس  ادو )) گـیر   )) راعـشا (( ؛ )) ادو  )) ياوـتحم ( 201  . . . (() تــسا
 . دـنا هدـش  هدورـس  یئایرآ  يریطاسا  گرزب  نایادـخ  حدـم  رد  رتشیب  ادو  گـیر  ياهدورـس  دـنا . . . .  هدـش  هتفگ  يریطاـسا  نوگاـنوگ 

(202 (()

اهادو ریسفت 

هک دندوب  دـقتعم  مهدزون  نرق  نیقرـشتسم  رتشیب  تسا . . .  یـسانش  رواخ  ناهج  هدـیچیپ  لئاسم  زا  ادو  گیر  ياهدورـس  يزمر  ریـسفت  ))
ساسحا تعیبط  زیمآرارسا  ياهورین  لباقم  رد  هک  یمدآ  ینعی  تسا .  هیلوا  رشب  هناگچب  هداس و  تالیخت  هتخاس  هتخادرپ و  ادو  ياهدورس 

یتافص نانادب  هک  دیشوک  یم  تفای و  یم  هتخیسگ  مه  رد  رصانع  نیا  بضغ  شوختـسد  مد  ره  ار  نتـشیوخ  درک و  یم  تشحو  سرت و 
نوگانوگ تاریخ  ایاده و  راثن  ینابرق و  اب  رگم  ات  دـنک  شیاین  شتـسرپ و  دـهد و  هولج  یعونلا  بر  موهفم  تحت  ار  اهنآ  دـشخب و  دـنچ 

زا دنچ  یئاهدورـس  هک  یئاهنآ   : )) دیوگ یم  رلوم  سکام  دشاب .  اما  رد  اهنآ  مشخ  دـنزگ  زا  دـنک و  بلج  ار  نانآ  تمحرم  فطل و  رظن 
نیا كرد  يارب  بیترت  نیدـب  دـنراد و  هراشا  تعیبط  یلـصا  ياـه  هدـیدپ  هب  ناـنیا  هک  تسناد  دـنهاوخ  حوضو  هب  دـنناوخب ،  ادو  گـیر 

یئادو بهذم   : )) دیوگ یم  زمایلیو  هینومرـس  دنتـسه . )) اهنآ  كرد  هب  رداق  زین  ناکدوک  اریز  تسین ،  نیـشیپ  یئانـشآ  هب  يزاین  اهدورس 
عونلا بر  کی  یـصخش  تروص  تحت  یهاگ  اه  هدـیدپ  نیا  تسا .  ناراب  داب و  دیـشروخ و  شتآ و  دـننام  یعیبط  ياـه  هدـیدپ  تداـبع 

نیققحم رتشیب  رظن  دیآ )) . . .  یم  رد  هناگی  یئادـخ  مهبم ،  یلک و  موهفم  کی  تحت  یهاگ  تسا و  شتـسرپ  هتـسیاش  دـنک و  یم  هولج 
یئادـخ یلیثمت  رهاظم  یئادو  نایادـخ  هک  تسا  دـقتعم  يور  ناهوم  مار  تسا .  نیمز  رتخاب  ناسانـشرواخ  رظن  سکع  فـالخ و  ودـنه ، 

 . . . دنا ناسنا  یناور  قیاقح  دومن  ادو  گیر  ياهدورس  نایادخ  هک  درادنپ  یم  رصاعم  دنه  گرزب  ققحم  فراع و  ودنیبوروا  دنا .  هناگی 
(203  . . . (() هدیسر ام  هب  یناسنا  هشیدنا  ناتساب  نارود  زا  هک  تسا  یکردم  نیرتمهم  دوخ  يدوخ  هب  ادو  گیر 

یئادو نایادخ 

زرابم وجگنج و  يادخ  یعون  نینچمه  ناراب و  نافوط و  دعر و  تعیبط و  يادخ  اردنبا  دراد .  مان  ارادنیا ))  )) ادو نید  نایادخ  زا  یکی  ))
اب انوراو ))  . . . )) دراد رارق  درخ ))  )) يادـخ انوراو ))  ، )) تسا تنوشخ ))   )) يادـخ هک  اردـنیا  لـباقم  رد  دـشاب .  یم  دوخ  مدرم  عفن  هب 
هک دراد  مان  یت ))  يدآ  (( ، )) ارتیم  )) و انوراو ))  )) رداـم تسا .  کیرـش  تلادـع  يرادرکوکین و  یتسار و  یئانـشور و  يادـخ  ارتیم )) ))

دشاب یم  نانوی  رد  رتاپ )) سوئز   )) ریظن هک  تسا  راتیپ )) سواآ  يد   )) یئادو رگید  نایادخ  زا  تسا . . .  ءایـشا  نایادخ و  كرتشم  هوجو 
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يادخ ایرـش ))  )) شنارـسپ زا  یکی  دشاب و  یم  نیمز  ردام  ای  راتام )) يو  یت  يرپ   )) کیرـش ادخ  نیا  تسا .  رگید  نایادخ  بلاغ  ردپ  و 
يادـخ وناـم ))  ، )) ادو بتک  رد  دوـش .  یم  هدـیمان  ناـتو ))   )) هک تسا  داـب  يادـخ  اـتوا ))  ، )) نایادـخ زا  رگید  یکی  تـسا .  دیـشروخ 
ینگآ  )) اصوصخم يراکادف ،  ینابرق و  نایادخ  دنداد و  تسد  زا  ار  ذدوخ  شزرا  جیردت  هب  نایادخ  نیا  دوش . . .  یم  هدـید  راذـگنوناق 

ضرع و لکـش و  ظاحل  زا  نایادـخ  نیا  دـنتفرگ .  رارق  لوا  فیدر  رد  سدـقم ،  يادـخ  بارـش  اموس ))  )) و نوناـک ،  شتآ و  يادـخ  (( 
دیاب هچ  دوخ  ناگدنتـسرپ  هب  هک  دـنک  یم  رکف  دـنا ،  هتفرگ  ار  شدرگادرگ  نارازگزامن  هک  اهنآ  زا  یکی  دـنناسنا .  دـننام  تلاهج  ابیرقت 

هک مددم  مهدـب ؟  بسا  تسا  رتهب  ای  داد .  مهاوخ  واگ  وا  هب  منک ،  یمن  ار  راک  نیا  نم  هن ،  درک .  مهاوخ  نم  هچنآ  تسا  نیا   : )) دـهدب
يارب ناگدرم  دـهد .  یم  لیکـشت  ار  ادو  نید  یـساسا  عوضوم  يراکادـف  ینابرق و  شزرا  هن ))؟  ای  ما  هتفرگ  اموس  وا  تسد  زا  اـعقاو  اـیآ 
شتآ کمک  هب  هک  دنراد  جایتحا  نایادخ  دنوش .  هیذغت  نایاده  یـشکشیپ و  ینابرق و  تاریخ و  هار  زا  دنراد  جایتحا  گرم  زا  سپ  ياقب 
دوجو تب  دبعم و  ارهاظ  یئادتبا ،  ییادو  نید  رد  دـننک .  میدـقت  تایح  با  ینعی  اموس  نانآ  يارب  دـننک و  اپ  رب  اه  ینابرق  نانآ  راختفا  هب 

(204  . . . (() درب یم  نامسآ  هب  ار  اهشک  شیپ  سدقم ،  شتآ  دش و  یم  اپ  رب  ون  زا  هزات  ینابرق  ره  بارحم  تشادن ، 

نایادخ بتارم 

نیب هک  یخزرب  نایادـخ   2 نیوشآ .  اشوا و  ونـشیو ،  ناشوپ ،  يرتیواس  اـیروس ،  ارتیم ،  اـنوراو ،  سواـید ،  نوچ :  نامـسآ  نایادـخ   1 ))
يرپ نوچ :  یکاخ  نایادخ   3 اپآ .  ایناجاراپ ،  اتاووپاو ،  اردور ،  اوشیراتام ،  تاپان ،  مایآ  اردنیا ،  دننام  دـنا ،  هتفای  رارق  نامـسآ  نیمز و 

 (( سواید  . . . )) تسا هدوب  سواید ))   )) یئاپورا دـنه و  نایادـخ  نیرت  نهک  زا  یکی  اـموس . . . )) .   )) یتاپـساه و يرب  ینگآ ،  يو  یت 
هداد یم  لیکشت  ار  نیمز )  نامـسآ   ) ریذپان یئادج  تفج  نیمز ،  دوخ  رـسمه  اب  تسا و  هدوب  یئاپورا  دنه و  ماوقا  هلمج  كرتشم  يادخ 

رد هریغ  زور و  یئانشور  نوچ  ینامـسآ  ياه  هدیدپ  هجرد  هب  درک و  طوقـس  دوخ  یئاورنامرف  ماقم  زا  ادخ  نیا  نامز  رورم  هب  یلو  تسا . 
سواید  )) نیزگیاج يرگید  يادخ  هکلب  دشن ،  وحم  یلک  هب  یئایرآ  ریطاسا  ملع  قفا  زا  یئاورنامرف  نایادخ  موهفم  سواید  لوزن  اب  دمآ . 

(205  . (() دوب انوراو ))  )) روهظون يادخ  نیا  دش و  (( 

ادو گیر  رد  یتسرپاتکی  موهفم 

دحاو تروص  هب  دـهد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  نایادـخ  ریاس  هک  دـنک  یم  هولج  يا  هناـگی  يادـخ  ادو ))  )) ياهدورـس نیرخآ  رد  ))
و اـشوروپ )) (( ، )) اـمراکاوشیو  )) ار وا  هدــش .  ناـیب  یفلتخم  نیواـنع  هـب  ناـهج  راــگدرورپ  قلاــخ و  نـیا  دوـش .  یم  یلجتم  یلقتــسم 
هب هک  تسا  شنیرفآ  تیقالخ و  تفـص  یکی  دوش :  یم  عازتنا  هناگی  يادخ  موهفم  نیا  زا  دنچ  یبلاطم  دنا .  هدراذـگ  مان  یتاپاجارپ ))  ))

هداس تسا  یئوگتفگ  ادو )) گیر   )) راعشا زا  یکی  رد  ( )) . . . 206  . . . ) تسا ینابرق  نیئآ  يرگید  تسا ،  بستنم  ملاع  راگدرورپ  نیا 
اوغا دوخ  اب  يانز  هب  یهلا  یهن  مغر  یلع  ار  شردارب  یماـی ئ   . )) یماـی اـمای و  ولقود  رهاوخ  ردارب و  ینعی  رـشب  عون  نیدـلاو  نیتسخن  نب 
یلو درک .  تمواقم  یقالخا  یلاع  ینابم  رب  اکتا  اب  امای ))  . )) تسا لـسن  ياـقب  ناـنامه  دـهاوخ ،  یم  وا  هچنآ  هک  تخاـس  دومناو  درک و 

 . تسا نوبز  فیعـض و  وا  هک  تفگ  درب و  راک  هب  ار  دوخ  رخآ  حالـس  هرخالاب  تشگ و  لسوتم  تاـکیرحت  ماـسقا  عاونا و  هب  یماـی ))  ))
نید سدـقم  تیکاکـش  هنوگ  کی  یلاع و  دوجو  تدـحو  کی  نآ  یط  رد  هک  تسا  شنیرفآ  روآ  تفگـش  دورـس  راعـشا ،  نیرت  یلاـع 

هن دـش و  یم  هدـید  ناـشخرد  نامـسآ  هن  یتسین ،  هن  تشاد و  دوجو  یتسه  هن  دـنک :  یم  یلجت  مدرم  نیرت  ینید  باـتک و  نیرت  یمیدـق 
گرم دوب ؟ بآ  نارکیب  بادرگ  ایآ  درک ؟ یم  ناش  نهنپ  هچ  دـناشوپ ؟ یم  ار  همه  زیچ  هچ  دوب .  هدرتسگ  الاب  رد  نامـسآ  رواـنهپ  فقس 

 . دیـشک یم  سفن  یئاهنت  هب  اتکی ،  دوجو  تشادـن .  دوجو  يزرم  بش  زور و  نیب  دوبن .  نادواج  زیچ  چـیه  کلذ  عم  و  تشادـن ،  دوجو 
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هک تاـیح  هفطن  رون ،  نودـب  دوب  یـسونایقا  دوب .  ناـهنپ  قیمع  یتملظ  رد  زیچ  همه  دوب و  تملظ  تشادـن .  دوجو  يرگید  زونه  وا   )) زج
هزات همشچرس  سپـس  دمآ و  دیدپ  قشع ))   )) تسخن هاگنآ  تفکـش .  نازوس  يامرگ  نورد  زا  ار  اتکی  تعیبط  دوب .  هتفهن  هدرپ  رد  زونه 

رگخا نیا  دنتفایرد .  ار  هدشن  قلخ  هدش و  قلخ  تادوجوم  نیب  دنویپ  رکفت ،  اب  لد و  یئانیب  زیمت و  اب  ارعش  يرآ  دیدرگ .  نایع  لقع ))  ))
تعیبط دنتساخرب .  دنمورین  ياهتردق  و  دش ،  هدناشفا  اهرذب  سپـس  تسا ؟  هدمآ  نامـسآ  زا  ای  هدرک و  ذوفن  اج  همه  رد  هدمآ و  نیمز  زا 

زا اجک ،  زا  دـیوگب  دـنادرگ و  راکـشآ  هک  تسیک  اجنیا  رد  و  تسا ؟  هاگآ  زار  نیا  رب  هک  نآ  تسیک  الاب .  رد  هدارا  تردـق و  ریز و  رد 
زا گرزب  شنیرفآ  نیا  دناد  یم  هک  دندرک .  رب  رد  یتسه  تعلخ  رترید  دوخ  نایادخ  تفرگ ؟  همـشچرس  گنراگنر  شنیرفآ  نیا  اجک ، 
ای هدـیرفآ و  دوـخ  هدارا  اـب  ار  نآ  هک  نیا  زا  معا  تـسا ،  گرزب  شنیرفآ  نـیا  همـشچرس  هـک  سک  نآ  تـسا ؟  هـتفرگ  همـشچرس  اـجک 

نیا دیاش  ای  تسا ،  هاگآ  زار  نیا  زا  وا  دراد .  دوجو  اهنامـسآ  نیرت  یلاع  رد  هک  تسیا  هدـننیب  نیرت  یلاع  تسا ،  هدوب  گنگ  شوماخ و 
دوش و یم  هدـید  یتسرپدـحاو  زا  يراثآ  ادو ،  نید  رد  نایادـخ  ددـعت  دوجو  اب  بیترت  نیا  هب  ( )) 207  . (() دشاب هدیـشوپ  وا  رب  یتح  زار 

نیا ادو  گیر  مهد  باتک  زا  کی  تسیب و  دصکی و  دورس  دزاس .  یم  رادومن  سانشان  يادخ  کی  زا  فلتخم  هوجو  اب  ار  ددعتم  نایادخ 
گرم شا  هیاس  تسا ،  ینادواج  وا  هیاس  دهد ،  یم  ورین  دشخب ،  یم  تایح  هک  نآ  دنک :  یم  نایب  نینچ  اویش  سب  یتارابع  اب  ار  ینارگن 

رود ياه  هناـخدور  اـیرد و  فرب ،  اـههوک ،  دوجو ،  هک  نآ  تسیک ؟  مینک ،  یم  مارتحا  ار  وا  دوخ  ياـهینابرق  اـب  اـم  هک  ادـخ  نا  تسا ، 
اب هک  نآ  تسیک ؟  مینک ،  یم  مارتحا  ار  وا  دوخ  ياه  ینابرق  اب  ام  هک  ادخ  نآ  تسوا ،  تردـق  هیحان  نامـسآ ،  هک  نآ  تسوا ،  زا  تسد 

قوف رد  ادخ  اهنت  هک  نآ  دنک ،  یم  دیلوت  دهد و  یم  تردق  ار  ینابرق  شتآ  هک  دنادرگ  یم  ییاهبآ  نامه  يالاب  رد  ار  نامـشچ  شتردق 
ياهمان ار  دحاو  يادخ  نادنمدرخ  ( )) 208 ())؟  تسیک مینک ،  یم  یمارتحا  ار  وا  دوخ  ياهینابرق  اب  ام  هک  ادـخ  نآ  تسا ،  نایادـخ  مامت 

(209  . (() دنمان یم  انوراو ))  )) و ارتیم ))  )) و ینگآ ))   )) ار نآ  دنراذگ و  یم  فلتخم 

ادو یناسنا  ینافرع و  هرهوج 

 . . . دـنا موهوم  مولع  همه  ادو ))  )) زج تسا .  یقیقح  ملع  ادو )) (( ؛  تسا ادو )) (( ؛  تسا ادو ))  ، )) تمکح ادو . . . (( ؛  ینافرع  هرهوج 
 ، لقع ربارب  رد  تسا . . .  یملع  نینچ  ایدـیو ))  )) ای ادو ))  . . . )) تسا هشیرمه  یـسراف  یئانیب ))   )) و شنیب ))   (( ، )) ندـید  )) اـب ادو )) ))
نم (( . . . (( ؛  ادو یناسنا  هرهوج  ( 210  (( . . . (() نافرع  )) حالطـصا هب  نیتسار و  تفرعم  تسا و  ایدیو ))  )) ندرک ادیپ  تاجن ،  هار  اهنت 

هب ار  نآ  دبای و  یم  دنک ،  یم  سح  نارگید  اب  هطبار  رد  درف  هک  یتالاصتا  طباور و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  دنه ،  رد  ادو ))  )) رظن زا  (( 
اهرگید نارگید و  زا  هتـشر  اهدص  تسین ،  یعقاو  تقیقح  کی  نم  نیاربانب  دنک .  یم  سح  درادنپ و  یم  نم ))   )) سردان بذاک و  روط 

تسا و هدمآ  رد  یبذاک  ساسحا  تروص  هب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  نینچ  یئاه  هدـقع  ات  دـنا  هدروخ  هرگ  دـنا و  هدروآ  مهب  رـس  درف  رد 
تسین یقیقح  دوجو  کی  اهریوصت ،  تاکرح و  نآ  هعومجم  سپ  دنک . . .  یم  سح  نتـشیوخ  نم  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  یهرگ  نیا 

هب نوچ  و  دنیب ،  یم  رپ  ار  دوخ  تسا ،  تیعمج  ربارب  رد  هک  نونکا  دشاب ،  هتـشاد  ایدـیوا ))  )) ای بذاک  یهاگآ  دوخ  کی  هنیئآ  رگا  هک  ، 
نم  )) ناونع هب  همه  هدید و  یم  شدوخ  مان  هب  هک  ییاهنیا  همه  هک  دنک  یم  ساسحا  دسرب ،  یهاگآدوخ )  هلحرم   (( ) یئایدـیو  )) هلحرم
 (( چیه  )) رولبت کی  دربب ،  اهنآ  اب  ار  اهدنویپ  نیا  رگا  هک  دننارگید ،  اهرگید و  همه  تسا .  غورد  دننیب ،  یم  دنـسانش و  یم  ناشدوخ  (( 

 ، نایـصع نیا  و  دـشاب ،  غورد  نیرتـگرزب  نیا  نم ))   )) هیلع دـیاب  نایـصع ))   )) نیلوا سپ  تسا . . .  يزیچ  نینچ  نم ))   . . . )) دوـش یم 
هب تقیقح و  هب  ار  ام  دناوت  یم  هک  نانچمه  (( )) ایدیو  )) هک ایدـیو . ))  )) اب هنوگچ ؟  هلیـسو ؟  هچ  هب  نم . ))   )) هیلع تسا  ناسنا  نایـصع 
هک تسا  ایدیو ))  )) اهنت دنیوگ و  یم  نم ))   )) زا مولع  همه  دنک .  نامهاگآ  دـناوت  یم  مه  گرزب  ياهغورد  زا  دـناسرب ،  تانئاک  رارـسا 

چیه تسا و  نوفدـم  نم ))   )) ریز رد  هک  ار  نم ))   )) ءارواـم تقیقح  نآ  و  دـنک .  تباـث  ار  نم ))   )) ندوب چوپ  ندوـب و  غورد  دـناوت  یم 
(211  . . . (() درادرب نایم  زا  تسا ،  هدش  دوخ  باجح  هک  ار  دوخ  دنک و  فشک  میرادن ،  نآ  هب  تبسن  یساسحا 
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نمهرب نیئآ 

نمهرب نیئآ 

کی هجو  هچیه  هب  ودنه  ینمهرب  بتکم  تسا .  ودـنه  تیونعم  هدـننک  نییعت  رـصنع  هس  زا  یکی  م ) .  یلا 800 ق .   500  ) ینمهرب هرود 
دـنیوگ و یم  يرظن  یفـسلف و  هاگدـید  اـی  اـناشراد ))  )) ار دوخ  يرظن  مولع  ناودـنه   . )) تسین هفـسلف  رـصاعم  ياـنعم  هب  یفـسلف  بتکم 

تشونرس ( 212  . (( ) دنناوخ یم  نمهرب ))  تفرعم   )) ینعی ایدیو )) امهارب   )) ای یـسانشدوخ  ینعی  ایدـیوامتآ ))  )) ار یگنازرف  تمکح و 
هک دیدج  هرود  نیا  دیدرگ .  دامجنا  فیرحت و  شوختـسد  نوگرگد و  تیناحور  ینعی  نآ  یمـسر  نایلوتم  تسد  هب  یناسنا  هشیدـنا  نیا 
 ( تسا نانهاک  نانمهرب و  هقبط  يالیتسا  هرود  اهانامهارب و  هب  فورعم  راثآ  شیادـیپ  اـب  ناـمزمه  اریز   ) دـنا هتفگ  ینمهرب  هرود   )) نآ هب 
زا دـنام و  روصحم  نآ  دـنبرد  هشیدـنا  دـمآرد و  یمزج  يرـشق و  تادـقتعم  تروص  هب  ماجنارـس  تفای و  جـیورت  طـسب و  يداـبع  مسارم 
هک تسا  یئادو  نیئآ  فـیرحت  یقطنم  هجیتـن  نمهرب  نـیئآ  شیادـیپ  ( 213  . (() درکن زواجت  دـندوب ،  هدرک  عادـبا  نادـبوم  هک  يدودـح 

يرـشق یمزج و  هاگتـسد  رد  دوب ،  دـنه  یناسنا  هشیدـنا  رولبت  هک  یئادو  نیئآ  تفرگ .  تروص  یمـسر  ریغ  یمـسر و  ناـیناحور  طـسوت 
ریـسکا تفرگ و  ار  ادو ))  )) یناـفرع هرهوج  تیناـحور  دـیدرگ .  موـهفم  زا  يراـع  ینعم و  یب  یناـسنا ،  دـض  ودـنه ،  تیناـحور  یئارگ 

 ، نانمهرب يارب  زج  يرگوداج   : )) دید كرادـت  شیوخ  يارب  یناکد  دوزفا و  دـنه  مدرم  رامحتـسا  رب  درک و  نآ  نیـشناج  ار  يرگوداج 
دنراد قح  دـنناد و  یم  ار  ینابرق  بادآ  روتـسد و  دـنراد ،  مان  نمهرب  هک  رگوداج  نویناحور  تسا .  نید  فالخ  عونمم و  نارگید  يارب 
تـسا واگ  دـنچ  ای  کی  ای  اهبنارگ و  تاناویح  اـبلاغ  هک  ار  یـشاداپ  دـننک و  لـمع  دوخ  صوصخم  ناگدـنیامن  طـسوت  اـی  اصخـش  ار  نآ 
دورـس رد   : )) دـندرب تسد  یئادو  سدـقم  نوتم  رد  دوخ ،  تیمکاـح  هب  ندیـشخب  تیمـسر  سارب  نویناـحور  ( 214  . (() دـنراد تفایرد 

یم هداد  شاداپ  یتیگ  مامت  دوش ،  هداد  نمهرب ))   )) هب هک  واگ ))  )) کـی لـباقم  رد  دـسیون :  یم  ادو )) گـیر   )) مهد باـتک  هد  هراـمش 
يزاس هنیمز  ناـنآ  دـندرک .  ظـفح  ینمهرب  نیئآ  رد  ار  شیوخ  دوجو  هک  دـندوب  هتفاـی  يا  هرطیـس  ناـنچ  نآ  ناـیناحور  ( 215  . (() دوـش

دوش یم  هدید  دیدش  یتیناحور  یئادو ،  راثآ  تاعطق  رد   : )) دنتخاس مهارف  ار  دـنه  یناسنا  هشیدـنا  رولبت  يدـع  هرود  رد  شیوخ  روضح 
نرق رد   )) ناس نیدب  و  ( 216  . (() درک نایب  ناوت  یم  ددرگ ،  یم  یهتنم  نمهرب  نیئآ  هب  ادو  شیک  زا  هک  ار  ینید  لوحت  نآ  هلیسو  هب  هک 

نمهرب نید  ار  نآ  هک  دندروآ  نوریب  ینید  ادو  نیئآ  زا  هعماج  لوا  فیدر  رد  دوخ  ماقم  تیبثت  يارب  نانمهرب  دالیم  زا  لبق  متـشه  ای  مهن 
(217  . . . (() دنمان یم 

نمهرب سدقم  بتک 

نیا و  ( 218  . (() نویناحور يارب  نوسفا  تادابع و  نید و  لامعا  لوصا   )) لـماش تسا و  نویناـحور  تخاـس  اـنمهرب ))  )) سدـقم باـتک 
میظع بالقنا  دیـشک ،  یم  زیمهم  هب  ار  هشیدـنا  هک  قلطم  تیمزج  نیا  لباقم  رد  تسا .  نمهرب  نیئآ  یئارگ  يرـشق  یمزج و  دـغعب  نامه 

اب دـمآ و  دـیدپ  دـمجنم  مسارم  نیا  لابق  رد  یـشنکاو  جـیردت  هب  درک . . . (( :  روهظ  اـهداشیناپوا ))  )) بلاـق رد  ینمهرب  رکفت  هشیدـنا و 
ینطاب  )) قیقحت هویـش  هدرک ،  میدقت  یفـسلف  ملاع  هب  ودنه  تیونعم  هک  تسا  يراثآ  نیرت  هدنزرا  دیدرت  نودب  هک  اه  (( داشیناپوا  )) روهظ

وا و تایح ))   )) هب لدبم  ینابرق ))   )) و ضاترم ))   )) رکیپ هب  لدبم  هاگنابرق ))   )) دیئارگ و نورد  هب  جراخ  زا  یفـسلف  دـید  هدـیدرگ و  (( 
دالیم زا  لبق  دصـشش  دـص و  تشه  نیب  دـیاب  اـهانمهرب  (( ؛  اـنمهرب  1 ( 219  . (() دـش تقیقح  و  تاذ ))   )) هب لدـبم  یناـبرق ))  فدـه  ))

2 ( 220  . ) تسا نایادـخ  ياه  هناسفا  تاملک و  قاقتـشا  نید و  لامعا  یناـبرق و  هب  طوبرم  یبتک  لـماش  نوتم  نیا  دـشاب .  هدـش  فیلءاـت 
ای هجیتن ))   )) ینعی اتنادو ))  )) ار اهنآ  و  دـشاب ،  هدـش  فیلءات  دالیم  زا  لبق  دصیـس  دصـشش و  ياهلاس  نیب  دـیاب  اهداشیناپوا  (( ؛  داشیناپوا
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ینعی ادو  بتک  هنازور  دـنه  مدرم  زا  يرایـسب  تسا .  ودـنه  ياـبیز  ددـعتم  نوتم  لـماش  اـهداشیناپوا  ( )) 221  . ) دـنمان یم  ادو )) ناـیاپ  ))
مه برغ  رد  نآ  ساکعنا  هک  تسا  حور  شمارآ  حلـص و  يدازآ  تدـحو ،  صوصخ  رد  ناشراتفگ  هک  دـننک  یم  هعلاطم  ار  اهداشیناپوا 

اهداشیناپوا تسین .  هدنهد  یلاعت  دنمدوس و  اهداشیناپوا  هزادنا  هب  يا  هعلاطم  عون  چـیه  ناهج  رد  تسا :  هتفگ  رواهنپوش  دوش .  یم  تفای 
يانعم هب  اهداشیناپوا )) (( ؟ داـشیناپوا ( 222  ، (() دوب دـهاوخ  نم  شخب  یلـست  مه  گرم  زا  سپ  دوب و  تایح  رد  نم  رطاـخ  یلـست  هیاـم 

(( ادو نایاپ   )) ای اتنادر ))  )) نآ هب  هک  دنتـسه  اهادو )) رخآ  تمـسق   ، )) دـش هتفگ  هک  روط  نامه  و  تسا ،  هدـمآ  هنامرحم ))  تارواحم  ))
ءزج هس  زا  داـشناپوا  تـغل :  رد   1 ( 223  . (() دـنیآ یم  رامـش  هب  یئادو  تاـمیلعت  هتـسه  زغم و  عقاو  رد  اـهداشیناپوا   : )) تسا هدـش  هتفگ 

هک تسا  یهافـش  یتامیلعت  نآ  زا  دارم  گ  رلوم )) سکام   )) رظن قبط  تسا و  هدـشبیکرت  نتـسشن  داس =  نیئاپ و  ین =  کیدزن ،  اپوا )) ))
نورد و تقیقح   )) ینعم هب  (( داشیناپوا  )) هملک هک :  دنادقتعم  ناققحم  زا  رگید  يا  هدع  دنا .  هداد  یم  دوخ  کیدزن  نادـیرمهب  نادـشرم 
ار اهداشیناپوا  تامیلعت  هک  نیا  ضرغ  تسا . . .  یلیثمت  يرـس و  نیئآ  (( داشیناپوا  : )) هک تسا  دـقتعم  نسود ، ))   . )) تسا يزمر ))  ملع 
 . دشاب هدرک  لیصحت  ار  درخراک  نیا  نتفریذپ  یگتسیاش  هدرب و  یگنازرف  یگتسراو و  زا  يا  هرهب  هک  تخومآ  ناوتیم  یـسک  نآ  هب  طقف 

تسا نیا  داشیناپوا  یئاهن  فده  وا  رظن  هب  هچ  تسا ؛  هتـشاگنا  نتفر ))  نیب  زا  )) ینعم هب  داس ))  )) هشیر زا  ار  داشیناپوا )) (( ، )) اراکناش ))
 . درادهضرع دنچ  یناگدیزگرب  هب  تسا ،  يدازآ ))  نیئآ  و  يراگتـسر ))   )) لپهک ار  یهلا ))  تفرعم   )) دزاس و مدهنم  ار  ینادان ))  )) هک
 : دوـش یم  ریبـعت  نـمتآ ))   )) هـب ناـسنا ))  سفن   )) زا و  نـمهرب ))   )) هـب ناــهج ))  سفن   )) زا نـیئآ  نـیا  رد  نـمتآ ؛  نـمهرب و  ( 224 (()

يارب هملک  نیا  دـنک ،  یم  تیبثت  ار  ناهج  نایادـخ و  عضو  ینابرق  نوچ  تسا و  ینابرق  لمعلاروتـسد  تهج  ادـتبا  نمهرب ))   )) تراـبع ))
(225  . (() دور یم  راکب  ناهج  سفن  ای  دوجو  لصا  نایب 

نمهرب یناسنا  هرهوج 

یلزا يدبا و  حور  تسا و  ناهج  نادـجو  تسا ،  زیچ  همه  حور  تسا ،  قلطم  تقیقح  نمهرب ،  (( ؛  نمهرب نامتآ  ینافرع  یفـسلف  لیلحت 
تقیقح ربارب  رد  غورد  کی  نم ))   )) هک روط  نامه  تسا ،  نمهرب ))   )) يدوجوتقیقح ربارب  رد  نیغورد  نم ))   )) کـی ناـمتا   . )) یتسه

درف اجنآ  رد  تسا .  هدـش  دراو  نمهرب ))  )) هنارکیب سونایقا  هب  اجنآ  زا  هدیـسر و  نامتا ))   )) هب ناسنا  اج  نیا  رد  دوب .  نامتا ))  )) يدوجو
دزمآ و یم  رد  تانئاک  همه  اب  هکلب  دسر ،  یم  یناسنا ))  تدحو   )) هب دـنک و  یم  سحهچراپ  کی  ناسنا ،  ناونع  هب  ار  شدوخ  اهنت  هن  ، 
هک ینوگانوگ  داعبا  اهینوگرگدو و  اه  جنر  اه و  توسک  نیا  همه  رد  و  دـسر .  یم  دوجو  هب  دوجو  همه  اب  دوش و  یم  یکی  ناهجحور  اب 
 . تسا نمهرب ))   )) همه نامتا ، ))   )) هن تسه و  نم ))   )) هن رگید  و  دنک ،  یمتموکح  ماع ))  تدحو   )) کی مینیب ،  یم  ملاع  هسدنه  رد 
 (( هار  )) مه تسا و  نمهرب ))  )) دصقم مه  نمهرب ، ))   )) يوس هب  یمدآ  كولس  ریـس و  رد  دنوش و  یم  وا ))  )) همه رگیدهک  تساج  نیا 

هب ناـمتا ))   )) زا و  ناـمتا ))   )) هب نم ))   )) زا  ) لـحارم نیا  رفـس .  گـنهآ ))  )) مـه و  تـین ))   )) مـه هرخـالاب ،  نـتفر و  سفن ))   )) مـه و 
نامتا روشک  لزنم  رـسنم  هک  یماگنه  ا  حور .  یئارواـم  زاورپ  جوا  تسا و  دوجو  هلق  هک  دراد  مه  ییاـهن  گرزب  جارعمکی  نمهرب ) ))  ))
گرزب دحا ) دحاو  يادخ  ینعی   ) انـشیرک هزادنا  هب  هک  منیب  یم  یمیظعتدحو  مدش ،  نمه  رب  يدبا  میظع و  سونایقا  دراو  مدرک و  یط  ار 

زا و  نمهرب ))   )) هب نامتا ))  )) هب نم ))   )) زا نتشاذگ  يارب  سپ  تسا . . .  نمهرب ))   (( ، )) نامتا  )) داحتا نآ  وتسا  قلطم  تقیقح  تسا ، 
و اراسماس )) (( ، )) امراک  )) لحارم تشذـگ :  لحارم  نیا  زا  دـیاب  دوجوتدـحو ) گرزب و  يادـخ  انـشیرک ؛  تیدـبا (  هلق  هب  نمهرب ))  ))

هار نادنز و  نتخانش  هچ ؟  نتخانش  اما  نتخانش ،  اب  ارچ ؟ هنوگچ و  اما  تشذگ ،  لحارم  نیا  زا  دیاب  يراگتسر  حالف و  يارب  اناورین ؛ )) ))
يرابتعا و یطابترا ،  یغورد ،  يدومن -  ناهج  ياـنعم  هب  اراـسماس ))  )) و اـمراک ))  : )) تسا مادـک  نادـنز  نآ  اـما  نادـنز .  نیا  زا  زیرگ 
هب ندیـسر  يارب  دـیاب  نیارباـنب  تسا . . .  یطاـبترا  زیچ  همه  تسا ،  یبسن  زیچ  همه  تسا ،  حابـشا  زیچ  همه  دوب . ))  )) هن تسا ،  یـسکع 
 . درک ادیپ  تاجن  اراسماس ))  )) زا دیاب  یمئاد ،  رییغت  گرم و  يرادیاپ و  هن  تسا ،  قلطم  دولخ  ییابیز و  شمارآ و  تقیقح ،  هک  تقیقح 
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اه نیا  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تضایر .  نتـشک و  ار  نم ))   ، )) دوخ ضحم  يانف  ایدـیو ،  اب  تفای ؟  یئاهر  اراسماس ))  )) زا ناوت  یم  هنوگچ 
 (( ثبع  )) شدرگ زا  دیاب  يراتفرگ و  دخرچ ) یم  هک  يا  هریاد  لثم   ) هنودرگ رد  ینادـب ،  هک  هنوگ  نیدـب  تفای ؟  تاجن  اراسماس ))  )) زا
نیا ینادـنز  درف ) ره   ) وت ینعی  تسا .  خـسانت  تسا ،  اـمراک )) (( ؟  تسیچ تسه ،  شراـتفرگ  ناـسنا  هک  يا  هنودرگ  نیا  یباـی .  یئاـهر 

ریپ ینک و  یگدنز  ینیبب ،  اهتیمورحم  يزروب  قشع  هنیک و  ینک ،  شالت  یـشکب ،  تمحز  يربب ،  جنر  ینک ،  دشر  یئاب ،  هک  ي  ربج )) ))
لحارم نیمه  یئایب و  اـیند  هب  رگید ،  یناـسنا  اـی  ناویح  مادـنا  رد  زاـب  و  دوش ،  زاـغآ  راو  هریاد  تکرح  نیا  هراـبود  زاـب  يریمب و  يوش و 

هراب راهچ  هراب و  هس  هرابود و  زاب  و  یتفیب ،  گرم  ضیـضح  هب  يورب و  يریپ  هلق  هب  دلوت  هناخ  زا  و  ینارذگب ،  ار  تایح  جنر  رپ  تخس و 
 . . . . . . . . دنک یم  حرطم  یگدنز  هفسلف  رد  هکلب  هرمزور ،  یگدنز  رد  اهتن  هک  دراد  يا  هفسلف  نینچ  امراک ))  . . . )) دبا ات  نینچمه  و  ، 

هلیسوب سپ  مینک .  ادیپ  لماکت  دیاب  هنودرگ  نیا  رد  میـصقان و  ام  دناشک ؟ یم  يدعب  ي  امراک ))  )) هب ار  ام  هرابود  زیچ  هچ  زیرگ ؛  هار  . . 
يزاین ندمآ ،  رد  یگدـنز  هروک  هب  هراب  رگید  نتـشگرب و  هبترم  ود  هب  هک  درک  ادـیپ  ناوت  یم  يوقت  تضایر و  ینید و  ماکحا  ادو ، )) ))

یم جاخ  امراک ))  )) هنودرگ زا  گرم ،  زا  دعب  میدیسر ،  یصخش  لالقتسا  يزاین و  یب  شمارآ و  هب  ناهج  نیا  یگدنز  رد  یتقو  دشابن . 
هک يربج ))   )) نیا ءاروام  هب  امراک ، ))  )) ءاروام هب  میـسر ؟  یم  اجک  هب  اـجنآ  رد  اـما  میدرگ .  یمن  زاـب  هنودرگ  نیا  هب  هراـبود  میوش و 

ناهج نآ  و  دنادرگ . . .  یم  گرم و ) . . .  یگدنز و  و  یگدنز ،  گرم و  گرم ،  یگدنز و   ) هشیمه يارب  ار  همه  ددرگ و  یم  هراومه 
شوماخ شتآ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  اما  دمهف . . .  یمن  تسرد  ار  نآ  ینعم  سک  جیه  و  دراد ،  فلتخم  یناعم  اناورین  تسا .  اناورین  ناهج  ، 

ینعی دـناوخ .  شمارآ  ار  اـناورین  ناوت  یم  یلک  روطب  درک .  هیبشت  درادـن ،  شزو  هک  یئاـضف  هب  يداـب و  هب  شمارآ ،  هب  مارآ ،  درخ  هب  ، 
(226  . . . (() تسین رگید  اراسماس  هک  یتقو 

مزیئودنه

نآ یخیرات  هنیشیپ  ودنه  نید 

 ، یـسامح هرود  ءزج  هرود  نیا  دوش .  یم  زاغآ  دعب  هب  يدالیم  متـشه  نرق  زا  هک  تسا  ودنه  تیونعم  لامکا  هرود  نیموس  ودـنه ،  هرود 
هب دنا .  هتشاد  تلاخد  زین  نیئآ  نیا  تشونرس  تشرس و  رد  نویناحور  هک  اتفگـش  ( 227) دشاب یم  دنه  هفسلف  خیرات  یـسردم  یئارتوس و 

لباقم رد  م .  مشـش ق .  نرق  رد   : )) دشاب یم  ادوب و . . .  نیج و  نید  تیناحور  زیتس  تباقر و  لوصحم  ودنه )) نید   )) هک دـسر  یم  رظن 
هک هچنا  اب  ار  نید  یمومع  دـیاقع  دنتـسناد  مزال  نویناحور  لیلد  نیا  هب  تفرگ .  رارق  ادوب ) نیج و   ) فلاـخم نید  ود  ناـنمهرب ،  تردـق 
؛  ودنه نید  یخیرات  هنیشیپ  ( 228  . . . (() تفای تیمـسر  شیب  مک و  ودنه  نید  یتالوحت ،  نینچ  رثا  رد  دنزاس .  کیدزن  دنراد ،  تسایر 

نید تبقاع  هک  هدوب  یتـالوحت  همدـقم  ینمهرب ،  رـصع  اـی  کـیدو  هب  فورعم  يداـبم  شیادـیپ  ناـمز  هک  دـننآ  رب  یبرغ . . .  نیققحم  ))
رد نیمزرس  نآ  مدرم  نایم  رد  هک  یعامتجا  یبهذم  متسیس  کی  زا  هدش  ترابع  مزیئودنه  هجیتن ،  رد  و  تسا .  هدروآ  مهارف  ار  مزیئودنه 

بجوم رتمک  دودحم ،  قیضم و  يانعم  هب  مزیئودنه  (( ؛  مزیئودنه یلصا  رصانع  ( 229  . (() تسا هتفای  ومن  دشر و  دالیم  زا  لبق  موس  نرق 
فلتخم و لامعا  نوگانوگ و  يا  هداعلا  قوف  دـیاقع  هلـسلس  کی  سکودوترا  ياهودـنه  یلو  دوش ؛  یم  یناعم  فـالتخا  رهاـظم و  عونت 
 . و ترثک ،  تیونث و  داحلا و  راکنا و  یتح  ای  و  نافرع ،  دیحوت ،  ههلا ،  ددعت  دوجو ،  تدحو  هب  هدیقع  تسا :  هلمج  نآ  زا  هک  ار  داضتم 

هرود ار  دنه  یئادو  نارود  وا  تسا .  یتدیقع  تایح  یخیرات و  نیوکت  هلحرم  ود  ياراد  مزیئودنه  هک  تسا  دقتعم  سان  ناج  ( 230 . . (()
 . دنک یم  دای  دیدج  مزیئودنه  یناتساب و  مزیئودنه  زا  ناس  نیدب  و  نیئآ ،  نیا  مود  هرود  ار  ینمهرب  هرود  دناد و  یم  مزیئودنه  تسخن 

ودنه نایادخ  و  سدقم ؛  بتک 
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تسا نیـشیپ  ياه  هناسفا  يواح  هک  میدق )  دهع   ) اناروپ نوتم  اهداشیناپوا ،  اهانمهرب ،  اهادو ،  زا  تسا  ترابع  ودنه  نید  سدقم  نوتم  ))
نایادخ نیرت  یناگمه  ودـنه . . . (( ؛  نایادـخ  ( 231  . . . (() نایمدآ نایادـخ و  ترـشابم  هب  تسا  یگرزب  گنج  حرـش  هک  اتاراهباهم  ، 

تادوجوم و تسا ،  دیلوت  بیرخت و  يادخ  اویس  دنشاب . ) یم   ، ) دنک یم  لولح  انشیرک  امار و  رد  هک  ونشیو  اویش و  ای  اوییس  ودنه :  نید 
دروم ترشع  تضایر و  فیرط  زا  دور و  یم  رامشب  دوجولا )) بجاو   )) دیلوت بیرخت و  يورین  دنک  یم  داجیا  درب و  یم  نایم  زا  ار  ءایشا 
ریظن كافس  رگمتس و  ینایادخ  اب  ادخ  نیا  دراد .  مان  اگنیلاویـش ))  )) اعومجم تسا و  اویـش  هناشن  تمالع و  اگنیل  دریگ .  یم  رارق  مارتحا 

ندرگ و رب  ناگدرم  رس  زا  يدنب  ندرگ  تسا ،  ددعتم  ياهوزاب  مشچ و  هس  ياراد  اویش ))  . )) تسا کیرش  هایس ))  یلاک   )) و اگرود )) ))
تسا درم  یمین  نز و  یمین  دنا ،  هدرک  هطاحا  اهرام  ار  يو  مسج  دراد و  رارق  هام  لاله  شرس  يور  رب  دراد ،  تسد  رد  اه  نیبوز  اهربت و 

ار دادضا  مامت  هک  تسا  تعیبط  نیعتم  هناشن  ای  ددرگ و  یم  نایامن  دادجا  رد  ینامز  دصقر و  یم  یهاگ  تسا ،  ءایـشا  مامت  ردام  ردپ و  ، 
رارق هفولع  زرگ و  فدـص و  یعون  رودـم و  هحفـص  کی  شیاهتـسد  رد  دراد و  وزاب  راهچ  ناهج ،  ظـفاح  ونـشیو ،  دراد .  عمج  دوخ  رد 

هدــنرپ ادوراـگ ))  . )) دراد صاـصتخا  هداـم ))  واـگ   )) هـب تـسا و  وا  دزن  یناوارف  یئاـبیز و  قـشع و  عوـنلا  بر  یم ئ  سخــال   . )) دراد
كال یهام و  لکـش  هب  یهاگ  نوگانوگ  لاکـشا  اب  فلتخم  تاعفد  هب  ناهج  تاجن  يارب  ادخ ،  نیا  تسا .  هارمه  يو  اب  زین  يدیـشروخ 

زین رگید  نایادخ  ودنه  نید  رد  دنک . . .  یم  یلجت  انـشیرک ))  )) و امار ))  )) نوچ يزور  و  ریـش ،  یـشحو و  كوخ  دـننام  ینامز  تشپ و 
2 شنیرفآ ،   1 دراد :  مهم  ریس  نایرج و  هس  ناهج ،  رسارس  یگدنز و  ودنه ،  رظن  رد  (( ؛  مزیئودنه ینیب  ناهج  ( 232  . . . (() دراد دوجو 
3 هدنرادهگن ،  يونـشیو   2 قلاخ ،  ياـمهرب   1 دـیآ :  یم  رد  یـساسا  تروص  هس  هب  زین  تیهوـلا  ودـنه ،  يارب  اذـل  مادـهنا .   3 تنایص ، 
زا تـسا  تراـبع  هـک  دراد  جاور  شتـسرپ  نـیئآ  عوـن  ود  موـمع  نـیب  دـنه  رد  (( ؛  شتـسرپ تیوـنث  ( 233  . . . (() هدــننک ناریو  ياوــیش 

ینابرق مسارم  یهاگ  یتح  دنرگیدکی و  يوج  حلص  ناگیاسمه  نیئآ ،  ود  نیا  اویش .  بهذم  ای  مسیئاویش  ونشیو و  بهذم  ای  مسیوانشیو 
(234  . . . (() دریگ یم  ماجنا  دبعم  کی  رد  اهنآ 

ودنه يدابع  مسارم 

تاناویح نایادـخ و  ياه  همـسجم  تبقارم  نانآ ،  راختفا  هب  ضیارف  ماجنا  نایادـخ و  میرکت  زا  تسا  ترابع  ودـنه  نید  يداـبع  مسارم  ))
رد ینید  زکرم  (( ؛ .  دـنه یبهذـم  زکرم  ( 235  . . . (() سرانب رد  دباعم  ترایز  هب  مادقا  سدقم و  اهطـش )  ) طوطـش رد  لیـسغت  سدـقم ، 

نیدنچ دبعم و  نیدنچ  دـبعم و  رازه  ود  سدـقم و  نومیم  و  واگ ،  ناضاترم و  نیرئاز و  اب  رهـش  نیا  تسا . . .  سرانب  رهـش  ناتـسودنه ، 
ناهج هاگشیامن  نیرتگرزب  دراد ،  هک  داسجا  ندنازوس  صوصخم  رابنا  سدقم و  ياه  مامح  نایادخ و  همسجم  رازه  دصناپ  هاگشتسرپ و 

 (( متوت  )) تروص هب  واگ ))  )) دنه رد  تسا . . .  یسدقم  ناویح  دنه  رد  واگ )) (( (( ؛  واگ شتسرپ  سیدقت و  ( 236  . (() دور یم  رامشب 
مارح شناوریپ  رب  متوت ))   )) تشوگ ندروخ  نوچ  دـنروخ ،  یمن  ار  شتـشوگ  هک  تسا  سدـقم  یناویح  تروص  هب  زورما  تسا و  هدوـب 
تسا هدوب  زین  دنه  متوت ))   )) هک تسا  هتشاد  دوجو  رام  شتـسرپ  زین  دنه  رد  تسا . . .  گرزب  دج  حور  هاگ  یلجت  مئوت ))   )) هک تسا ، 
نیمه رد  هک  دراد  دوجو  مه  یلـسانت ))  تالآ   )) شتـسرپ يارب  يدـباعم  یتح  شتـسرپ .  دروم  تسا و  هدوب  متوت ))   )) مه نومیم ))  . ))

(237  . (() تسا هدمآ  باتک 

نویناحور

اهناسنا و هطبار  هک  اه  نیا  مسیمتوت ،  هرود  يرگوداج و  هرود  زا  هک  دندقتعم  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  دنه  هقبط  نیرتدـنمورین  نانمهرب  ))
دعب تساـهنا و  دوخ  راـصحنا  رد  هک  دـنراد  ینف  کـینکت و  ناـنآ  دنتـسه .  یـصخشم  هقبط  دـنا ،  هدوب  یبیغ  ناـهنپ و  ياـهورین  حاورا و 
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رظن اهنت  هن  ندرک  ینابرق  اب  هک  تسا  ناکاین  حاورا  نایادـخ و  يارب  ندرک  ینابرق  نانمهرب ،  راک  نیرتگرزب  دـسر .  یم  ثرا  هب  ناشماقم 
شیاین اهنت  دنا .  جاتحم  ینابرق  هب  دنهاوخ و  یم  نوخ  تشوگ و  دنا ،  هنـسرگ  هک  نادـنوادخ  دـنوادخ و  هکلب  دوش ،  یم  بلج  نایادـخ 

ناهج حور  یمئاد  زاین  ندرک ،  یمئاد  زاین  ندرک ،  ینابرق  سفن  هکلب  تسا ،  نادنوادخ  دـنوادخ و  هجوت  دروم  هک  تسین  هدـننک  ینابرق 
رد هنوگچ  هلءاسم  نیا  هک  دینک  تقد  بوخ  دنا .  (( رذن  )) دنمزاین زین  ام  دادجا  هک  نانچ  تسا ،  دننک ) یم  هرادا  ار  ناهج  هک   ) نایادـخ و 

و بهاذـم )  نیا  دوخ  رد  هن  دارفا ،  یبهذـم  حور  رد   ) دراد دوجو  هتفر  شیپ  رایـسب  بهاذـم  یتح  یئادـتبا و  یبهذـم  حور  ناهنپ  يایاوز 
راصحنا هب  نوچ  دـهد ) ماجنا  ار ) نآ   ) شدوخ دـناوت  یم  هداوناخ  ردـپ  هک  نانچ  نآ  تسا )  يا  هداس  رایـسب  مسارم  ادـتبا ،  رد  هک  یلمع 

لودج هب  و  تسا ،  نشور  رایـسب  کسانم  لامعا و  زا  يا  هعومجم  هک  یفطاع  یـساسحا و  هداس و  راک  نیا  دیآ ،  یم  رد  صاخ  يا  هقبط 
ارچ دنک ،  دهعت  ار  لمع  نیا  دیاب  اهنآ  دوخ  هب  دوخ  و  دروآ ،  یمن  رد  رس  سک  چیه  نویناحور )   ) اهنا زج  هک  دوش  یم  لیدبت  یمتیراگل 

ات زاغآ  زا  ناهج  بهاذـم  هیلک  رد  تیناـحور  هقبط  شیادـیپ  هفـسلف  نیا  و  ( 238  . (() دـهد ماجنا  ار ) نآ   ) رگید یـسک  درادـن  ناکما  هک 
یبهذم لامعا  هک  تسا  نینچ  ارچ   . )) درادن دوجو  الـصا  هتفرـشیپ  یقرتم و  بهاذم  یخرب  تاذ  رد  هک  يا  هقبط  دشاب .  یم  هدوب و  ماجنا 

يرازگرب نایادخ و  يارب  زاین  رذن و  حاورا ،  ریخست  يرگوداج  ارچ  تسا ؟  مارح  نمهرب  ریغ  رب  دنهد و  ماجنا  دنناوت  یم  نانمهرب  اهنت  ار 
زوـمرم يورین  ياراد  هک  تسا  نمهرب  طـقف  طـقف و  اریز  تسا ؟  نمهرب  راـصحنا  رد  هـمه  یعمج ،  هتـسد  ياهـشیاین  یعمج و  ياـهزامن 

ياه هرود  تیناحور  رد  تسا ،  نمهرب  رد  طقف  هک  تسا  یناسنا  ءاروام  صاخ  دادعتـسا  سدـقم و  حور  اـگنیروش  تسا .  اـگنیروش )) ))
ای رتشیب  یملع  تخانـش  رثا  ربادو  بهذـم  رد  حیـسم و  بهذـم  رد  دوهی ،  بهذـم  رد  تیناـحور  مینیب ،  یم  هک  ناـنچ  تسا . . .  فلتخم 
هب  (( ) نوراه تثارو   ( ، )) نایحیـسم لوق  هب   (( ) يرپسا  )) نتـشاد ینعی  تسا ،  اگنیروش  ساسا  رب  تسین ،  رتشیب  یفـسلف  اـی  یملع  روعش 

یتامولعم اقآ  میئوگ :  یم  الثم  اـم  هک  عون  نآ  زا  تسا  یـصاخ  حور  نیا  و  ناـیئادو . )  لوق  هب  (( ) اـگنیروش  )) نتـشاد و  ناـیدوهی )  لوق 
تساه هدوت  رامحتسا  ریسکا  نامه  نیا  و  ( 239  . (() اهنیا لثم  ای  دراد و  رون ))  ، )) تسا بوخ  شمدق  تسا ،  بوخ  شـسفن  اما  درادـن ، 

 . تسا خیرات  لوط  رد  تاقبط  نیا  ياقب  نماض  هک 

مزیئودنه رد  باعشنا 

2 جاس .  امهارب  بهذم   1 زادنترابع :  مزیئودنه  بعشنم  ياه  هخاش  نیرت  هتـسجرب  دش .  باعـشنا  لوحت و  راچد  نامز  رذگرد  مزیئودنه 
رد جاس  امهارب  بهذم  دندمآ .  دیدپ  يدالیم  مهدزون  نرق  رد  هیلوا  بهذم  ود  یتگ .  اهب  بهذم  کیس 4  بهذم   3 جاس .  ایرآ  بهذم 

روکذم بهذم  ود  ره  تسا .  نینچ  فالتخا  یکدـنا  اب  زین  جاس  ایرآ  تسا .  یئادوب  تیحیـسم و  ونـشیو و  تاروتـسد  زا  يا  هتخیمآ  عقاو 
یئادز هفارخ  زا  هار  نیا  رد  دنهد و  شزاس  زور  تایضتقم  ینونک و  يایند  اب  ار  دوخ  یئودنه  ینمهرب  یئادو  یقیفلت  میلاعت  ات  دنـشالت  رد 

 . دننک یمن  يراددوخ  یقطنم  ریغ  ياه  هناسفا  ریطاسا و  فذح  و 

مسیکیس

مسیکیس

دش بهذم  نیا  هب  رصتخم  رایسب  يا  هراشا  اجنآ  رد  تسا .  مزیئودنه ))   )) یباعشنا هقرف  مسیکیس ))   )) هک دش  هتفگ  هتشذگ  تاحفـص  رد 
تروص هب  رگید  ياهروشک  رد  هقرف  نیا  تسا .  ریمشک ))  )) رد اهکیس  هقرف  یلـصا  زکرم  دیآ .  یم  هراب  نآ  رد  يرتشیب  لیـصفت  کنیا  و 

هب یباجنپ  يا  هژاو   (( ) کیس  )) بهذم کیس ؛  بهذم  تسا .  دنه  هدش  هتخانش  بهاذم  زا  یکی  بهذم  نیا  دراد .  دوجو  یبهذم  تیلقا 
ای هـقرف  نـیا  تـسا .  دـلوتم 1469 م )  بهذـم  نیا  ربمایپ   (( ) کنانوروگاباب  )) میلاـعت نیتسخن  هدـیکچ  هک  تسا  یعدـم  درگاـش ) ینعم 
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زاغآ ار  شیوخ  غیلبت  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  عطقم  نیا  رد  کـنان  تسا .  يدـالیم  نرق 15  دنه  یبهذم  تافالتخا  لوصحم  بهذـم ، 
رواب ینابرق  هیدف و  هب  هقرف  نیا  ناوریپ  تسا .  نافرع  بهذم  نیا  يدابع  برـشم  دراد .  نامیا  اتکی  يادـخ  هب  یتگاهب ))  بهذـم   . )) درک

نیرتاـناد و درک ،  ادـیپ  ار  ادـخ  سک  ره  تسا و  هدرک  ادـیپ  ار  ادـخ  دـنک ،  مگ  ار  شیوخ  سک  ره   : )) بهذـم نیا  میلاـعت  زا  دـنرادن ؛ 
 . . . (( تسا نم  ؤم  نیرتهب 

گنانوروگ یفارگویب  - 1

رهــش يدـناولات ))   )) هدـکهد رد  يدـالیم  لاـس 1469  رد  هـک  تـسا  گـنانوروگ ))   )) ماـن هـب  يدرم  بهذــم  نـیا  ربـهر  راذــگناینب و 
 . دوب زین  تضایر  لها  نمض  رد  تخادرپ .  ینارچواگ  هب  وا  تفر .  هسردم  هب  یگلاس  تفه  رد  دش .  دلوتم  یبرغ  ناتـسکاپ  رویوخیت )) ))
ره هک  دوب  ناخ  باون  تلود  يراد  هنازخ  ماقم  نیا  رد  دروآ .  تسد  هب  یتلایا  یتلود  تسپ  کی  اهدـعب  وا  دروآ .  يور  تراجت  هب  سپس 
زور دنتفاین .  ار  وا  دنتـشگ  هچ  ره  دوب ،  دـیدپان  زور  هس  اب  تفر و  بآ  ریز  زور  کی  وا  تفر .  یم  هناخدور  رانک  هب  مامحتـسا  يارب  زور 

هس وا  تخادرپ ،  تحایـس  هب  تخاون ،  یم  بابر  هک  هنادرم  مان  هب  ناملـسم  دیرم  کی  اب  یگلاس  رد 38  گنان  دروآردرـس .  بآ  زا  موس 
ریز یباتک  تسد و  رد  يا  هباتفآ  تشم و  رد  یئاصع  دیـشوپ ؛  ار  ناملـسم  يارقف  سابل  وا  دـش .  هکم  مزاع  یتشک  اب  درک .  ینـالوط  رفس 
هللا تیب   )) يوس هب  شیاپ  دـیباوخ و  اجنآ  رد  بش  تفر .  هبعک ))  هناخ   )) هب وا  تشاد .  دوخ  رد  ار  وا  ياهدورـس  باتک  نیا  تشاد .  لغب 

نیمادک هب  (( !؟  منک زارد  وس  نیمادک  هب  دیاب  تفگ :  گنان  تسا .  تیب ))   )) يوس هب  تیاپ  هک :  دز  يدگل  ار  وا  یـسک  دادماب  دوب .  (( 
لزنم ناتسربق  رد  دادغب  رد  درک و  ترفاسم  هیکرت  هیروس و  رصم ،  ماش ،  هنیدم ،  هب  گنان  دشابن !؟)) تمـس  نآ  رد  راگدرورپ  هک  تمس 

لاس هس  وا  تحایس  زا  هرود  نیا  تشگزاب .  دابآ  نسیا  رهش  هب  لاس 1521  رد  درک .  ندید  رواشیپ  لباک و  اراخب و  خلب و  زا  يو  تفرگ . 
تخادرپ تعارز  هب  دنارذگ و  روپرانرک ))  )) رد ار  دوخ  رمع  رخآ  لاس  گنان 18  تشگزاب .  روپرانرک ))  )) هب ماجنارس  وا  دیـشک .  لوط 

دش روهشم  دگناو )) روگ و   )) هب درف  نیا  دش .  گنان  نیـشناج  انمهلاباب ))  )) مان هب  يدرف  يدالیم  لاس 1539  رد  داد .  یم  اذغ  مدرم  هب  و 
نادیرم دننازوسب و  ار  شدسج  دنتـساوخ  یم  ناودنه  دندمآ .  روپرانرک ))  )) هب شنادیرم  تشذگ .  رد  یگلاس  جـنپ  داتفه و  رد  گنان  . 

دزن تفگ :  یم  گنان  دنتفای .  لگ  هخاش  دنچ  طقف  دـنرادرب ،  ار  وا  دـسج  دنتـساوخ  یتقو  دنراپـسب .  كاخ  هب  دنتـساوخ  ار  وا  ناملـسم ، 
وا تسین .  راک  رد  يا  هطـساو  یجنایم و  راگدرورپ  هاگرابرد  تسین .  يزایتما  اهداژن  بهاذم و  نیب  درادن و  زایتما  يدرف  چـیه  راگدرورپ 

(240  . ) دنتسه ربارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نز  درم و  تفگ :  یم  تشادن .  داقتعا  اگوی  بتکم  تضایر  هب 

گنان یتدیقع  یبهذم -  هشیپ   2

بهاذم ناوریپ  نایم  هک  دمآ  رب  ددص  رد  ریبک  دوب .  کیـس  بهذم  یناب  يدالیم  لاس 1538  رد  هک  دوب  ریبک ))  )) نادـیرم زا  گنان ))  ))
یبهذم تلاصا  دنه ،  ریمشک  میقم  لصالا  يدنه  ياهناملسم  زا  یلیخ  نیاربانب  دروآ .  دوجو  هب  قفاوت  مهافت و  یمالسا  ياه  هقرف  ودنه و 

هدش نکاس  دنه  هیاسمه  ياهروشک  رد  هدرک و  ترجاهم  هعیش  مالسا  نایلاع  تابتع  هب  دندروآ ،  مالـسا  هکنیا  زا  دعب  دنا و  هتـشاد  کیس 
هدرک فیرحت  ار  وا  دیاقع  گنان ))   )) نانیـشناج دـنچ  ره  تفرگ .  رارق  ادوب ))  )) نیئآ یمالـسا و  فوصت  ریثءات  تحت  گنانوروگ  دـنا . 

ناودنه و نایم  رد  يدیدج  نابلط  حالصا  تفای ،  یئاج  دش و  دنه  دراو  مالسا  هکنآ  زا  سپ  دیوگ :  یم  ورهن )) لعل  رهاوج  ( )) 241  ) دنا
هچ ره  هک  دندیشوک  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  دنزاس .  رت  کیدزن  مه  هب  ار  مزیئودنه  مالسا و  دنتساوخ  یم  هک  دندمآ  دیدپ  ناناملـسم 

دنیامن و يرود  تادابع )  مسارم و  رد   ) بهذم ود  نآ  فالتخا  قارتفا و  دراوم  زا  دننک و  هیکت  نآ  رب  تسا ،  كرتشم  بهذم  ود  نیا  رد 
 . دش شـشوک  نآ  رـس  رب  اهنرق  دوب و  راوشد  رایـسب  راک  نیا  دنروآ .  دوجو  هب  مزیئودـنه  مالـسا و  زا  یطاقتلا  نید  کی  دندیـشوک  یتح 
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یم دنه  بونج  رد  يدالیم  نرق 14  رد  هک  دننامار ))  . )) دیـشوک تخـس  هار  نیا  رد  يدنه  هاش  ربکا  اصوصخم  دـنه  ناهاشداپ  زا  یخرب 
اهدعب هک  دوب  ریبک ))  )) مان هب  يدرف  دننامار ،  ناوریپ  نایم  رد  تخادرپ .  هظعوم  هب  بیکرت  نیا  هرابرد  هک  دوب  یحلصم  نیتسخن  تسیز ، 

تدـحو تیوقت  رد  دوب ،  ناملـسم  هدنـسیر و  يدرف  هک  يو  تسج .  یـشیپ  دوـخ  داتـسا  زا  دروآ و  تسد  هب  رایـسب  یتـیبوبحم  ترهش و 
هن دوب و  ودنه  هن  وا  تسا .  فورعم  دنه  لامش  ياه  هدکهد  نیرترود  رد  زورما  وا  هناقشاع  هنافراع و  ياه  هنارت  دیشوک  مالـسا  مزیئودنه 

يافرع یخرب  راعـشا  رد  هک  مینادـب  تسا  مزال  دـندش .  وا  وریپ  دـنه  فلتخم  تاقبط  زا  يدارفا  اهنآ !! يود  ره  لاـح  نیع  رد  ناملبـسم و 
ادتبا هک  ددرگ  یم  رب  نانآ  یبهذم  هنیشیپ  نامه  هب  نیا ،  و  تسا .  دوهشم  یئودنه  ياوتحم  رعش و  يدنه  کبس  راثآ  ریخا  نورق  ناملسم 
یتقو تسا .  دوهشم  دنه  ریمشک  لها  يدنه  ناناملسم  رد  رتشیب  تیعقاو  نیا  و  دنا .  هدش  ناملسم  دعب  و  ودنه ))  )) ای دنا  هدوب  کیس ))  ))

دنتساوخ یم  وا  ناملـسم  نادیرم  دننازوسب و  ار  شدسج  دنتـساوخ  یم  وا  يودنه  ناوریپ  دندناشوپ ،  يا  هجراپ  اب  ار  وا  دسج  درم ،  ریبک 
نیا دـنچ  ره  درادـن .  دوجو  رتشیب  لگ  هخاش  دـنچ  دـندید  دنـشادرب ،  ار  هچراپ  یتقو  دـندرک .  هرجاـشم  یتدـم  دـننک .  نفد  ار  شدـسج 

حلـصم گرزب ، ))  ریبک   )) توف زا  سپ  یمک  تسا .  شکلد  فیطل و  رایـسب  اـما  دـشاب ،  تقیقح  زا  يراـع  یلاـیخ و  دـناوت  یم  ناتـساد 
(242  . ) دوب کیس ))  هقرف   )) سس ؤم  گنانوروگ ))   )) نامه صخش  نیا  دش .  ادیپ  دنه  لامش  رد  يرگید 

مسیکیس ءارآ  دیاقع و 

راک هب  لبمـس  تروص  هب  هناختب ))  تب و   )) برـشم کیـس  يافرع  راعـشا  رد  تشادـن .  داقتعا  هناختب ))  تب و   )) هب هقرف  نیا  ربهر  گنان 
زا دعب  تخادرپ و  يروخ ))  مک   )) هب ادتبا  تخاس .  هشیپ  یشیورد  هویـش  دروآ و  يور  تضایر  هب  گنان  تسا .  تیقیح  زا  يزمر  هتفر و 

ینعی يروخ  اوه  داب  نارود  دـش .  لوغـشم  داب ))  )) ندروخ هب  دـعب  و  نغور ))   )) ندروخ هب  هاگنآ  و  درک .  افتکا  واگریـش ))  )) ندـیماشآ
اهدـعب شناوریپ  نادـیرم و  اـما  درک .  یم  يراددوخ  تشوـگ  ندروـخ  زا  گـنان ))  ( )) 243  . ) تسا نامـسآ  ياه  هدـئام  ندیـسر  لصف 

 (( قح  )) هب برقت  هلیـسو  دوب .  داحتا )) لولح و   )) رکنم وا  قلاخ .  هن  تسناد  یم  قولخم  ار  مدرم  همه  گنان ))   . )) دندروخ یم  تشوگ 
ای درد )) يافـش   )) يانعم هب  تیرکـسناس  تغل  رد  گنان ))   . )) دـشاب یم  اهنآ  هب  ندـناسرن  رازآ  ناروناج و  هب  کمک  گنان ))   )) رظن زا 

گنان ( 244  . ) دـنیوگ یجوید ))  گـنانورگ   )) ار يو  مارتحا ،  هب  تسا و  هتفاـی  ترهـش  گـناناباب ))   )) هب هک  تسا  فرـص ))  یتـسه  ))
تسه و اج  همه  رد  دـنوادخ  سپ  تسا .  قلخ  ای  تقلخ  قولخم و  اب  قلاخ  دنتـسه ،  دیفـس  ور  دنتـسویپ ،  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  تسا :  هتفگ 
اوشیپ و  )) ياـنعم هب  فاـگ ))  مض  هب  (( ) روگ  )) دـنیوگ و ار  ریـش ))  ( )) نیـسرسک هب   (( ) کیـس ( )) 245  . ) تفگ ازـسان  یـسک  هب  دیابن 

رگید گنان و  حور  هب  دنتخادرپ و  یم  كولس  هب  هقرف  نیا  صاوخ  زا  یخرب  دندوب و  كولس  لها  اهروگ  نیا  زا  يا  هدع  تسا .  ردتقم ))
يرود تایناخد  تابورـشم و  زا  دـیاب  كولـس  لاح  رد  دـندوب .  كولـس  لها  مجنپ ))  يروگ   )) نامز ات  دـندش و  یم  لسوتم  اهروگ )) ))

زور زا  یتاـعاس  رد  دـننک ،  ینت  بآ  حبـص  ره  دـننکن ،  دـب  رکف  دـنیوگن ،  غورد  دـننک ،  زیهرپ  باوخ  تاوصا و  یئانـشور و  زا  دـننک ، 
راظتنا رد  مهد ))  يروگ   )) زا سپ  اهکیـس  تسا .  لیطعت  دنه  رد  گنانوروگ ))   )) دـلوتم زور  دـنزیماین .  دوخ  رـسمه  اب  دـننک و  تولخ 

 ، دنراد هدهع  رب  ار  اهکیس  یبهذم  يربهر  یئالم و  تمس  يا  هدع  بهذم ،  نیا  ناوریپ  نایم  زا  تیناحور ؛  ( 246  . ) دنشاب یمن  يدوعوم 
كولـس هداـمآ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  روگ  دـنزومآ .  یم  ار  بهذـم  هب  طوـبرم  یقیـسوم  ملع  یخرب  دـنوش و  یم  ظـعاو  یهورگ 

دوخ درگاش  هب  تسا )  یعامـس  درادن و  دوجو  سدقم  بتنک  رد  ینعی   ) هدـش لقن  هنیـس  هب  هنیـس  هک  ار  یبلاطم  دـیاب  روگ  تسا .  یحور 
(247  . ) دزومایب

مسارم دباعم و 
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یم هراودوگ ))   )) اهکیـس دباعم  هب  دـنه  رد  تسا .  هدـش  هتخاس  دـنه ،  رد  یمالـسا  يرامعم  کبـس  هب  يرامعم  ظاحل  هب  اهکیـس  دـباعم 
زا یخرب  هتشذگ ،  راودا  رد  هک  دش  هتفگ  هتشذگ  تاحفص  رد  دشاب .  یم  ریمشک  تلایا  اهکیس  زکرم  دش ،  هتفگ  هک  روط  نامه  دنیوگ . 
هب دـندیورگ و  هیماما  عیـشت  بهذـم  هب  ریمـشک  ياهکیـس  زا  یخرب  دـندروآ و  يور  ننـست  بهذـم  هب  یخرب  دـندش ،  ناملـسم  اـهکیس ، 
لاس رد  دبعم  نیا  تسا .  عقاو  راستیرمآ ))  )) رد هک  تساهکیـس  دبعم  نیرت  سدقم  یئالط  دـبعم  دـندرک .  ترجاهم  یمالـسا  ياهروشک 

ییالط دـعبم  هب  تخاس و  نیزم  بان  يالط  زا  ار  دـبعم  نیا  زا  یئاهـشخب  باـجنپ ،  ردـتقم  هجاراـهم  لاس 1820  رد  دـش .  هتخاـس   1589
لحم بحاص ؛ ))  هناگنن   )) دبعم زا :  دنترابع  اهکیـس  رگید  دباعم  تسا .  هتفر  راک  هب  الط  ولیک  هد  دصکی و  دـبعم  نیا  رد  تفای .  ترهش 

لام  )) دبعم گنان ،  ماشحا  يارچ  لحم  بحاص ؛ ))  هرایک   )) دبعم گنان .  تضایر  لحم  ودیل ؛ )) لاب  هراودوروگ   )) دـبعم گنان .  دـلوت 
رفس راگدای  ریپ )) يد  ییاباب   )) دبعم گنان ،  یسراف  نابز  شزومآ  لحم  شپ ، ))  يد  يولوم   )) دبعم گنان ،  رکفت  لحم  بحاص ))  یه 
نیما رهـش  رد  گنان  تماقا  لحم  بحاص ، ))  یکچ   )) دبعم گنان ،  يردام  دج  هاگ  تماقا  لیاچ ))  هرید   )) دـبعم توکلایـس .  هب  گنان 

مدق گنان ))   )) هک اج  ره  دنتسه و  دبعم  هس  یـس و  ياراد  اهکیـس  گنان و . . .  هبـش  کی  هتوتیب  لحم  بحاص ، ))  يدور   )) دبعم دابآ ، 
 . . . ( گرم و جاودزا ،   ) دریگ یم  ماـجنا  دـبعم  رد  اهکیـس  يداـبع  ریغ  يداـبع و  مسارم  هـیلک  ( 248  . ) دنا هتـشارفارب  يدبعم  هتـشاذگ ، 

 : دوش یم  زاغآ  هنوگ  نیا  دبعم  رد  مسارم 

جاودزا مسارم 

مسارم  2 تسا .  یلاعت  قح  تینادـحو  هب  فارتعا  هک  دوش  یم  هدـیمان  يروپ ))   )) هک بحاـص  تنارگوروگ  باـتک  زا  يدورـس  تئارق   1
زردنا داماد  سورع و  هب  ینانخس  نمـض  دبعم ،  یناحور  ياوشیپ   3 دـشاب .  كرابم  جاودزا  الثم  ات  دراد  مان  ساد ))  رد   )) هک زامن  اعد و 

ار ایند  يرادیاپان  هک  بحاص ))  تنارگوروگ   )) سدقم باتک  زا  یـشخب  ندـناوخ   4 درادن . ) تیمـسر  قالط  اهکیـس  هقرف  رد   ) دهد یم 
سدـقم باتک  زا  رگید  تمـسق  هس  سپـس  دـننک و  یم  فاوط  سدـقم  باتک  رود  راب  کی  داماد  سورع و  هاـگنآ  دـنک .  یم  يروآداـی 
سدـقم باتک  يوربور  هاگنآ  دـننک ،  یم  فاوط  هبترم  راهچ  اعمج  دـننک . . .  یم  فاوط  داـماد  سورع و  رگید  راـب  دوش و  یم  هدـناوخ 

 . دریگ یم  تروص  جاودزا  هنارکـش  هب  شیاین  اعد و  ینامداش و  رورـس و  سدـقم ،  باتک  ندـناوخ  زا  دـعب  دـننک .  یم  میظعت  هداتـسیا ، 
نـس دوش .  یم  ماجنا  یئاریذـپ  دـعب  و  دـننک .  یم  اعد  داـماد  سورع و  يارب  هتـساخرب و  دوخ  ياـج  زا  سلجم  رد  نیرـضاح  همه  هاـگنآ 
نیب ترـشاعم  هاتوک و  يدزمان  نارود  تسا .  نیدلاو  هدـهع  هب  رـسمه  باختنا  تسا .  لاس  رتخد 18  يارب  لاـس و  رسپ 24  يارب  جاودزا 

(249  . . . ) و رتخد ) رسپ و  هداوناخ   ) تسا نیفرط  تیاضر  اب  جاودزا  نامز  نییعت  تسا .  عونمم  رسپ  رتخد و 

اهکیس نیئآ  رد  گرم  يدابع و  مسارم  هصالخ  کیس و  هژاو  يانعم 

فالخ رب  گنان  دوش .  یم  هتفگ  درگاش ))  )) يانعم هب  یلو  هدـمآ ،  ریـش ))  )) ياـنعم هب  تشذـگ  هک  هنوگ  نآ  کیـس ))   )) هژاو هچ  رگا 
عقوم رد  اهکیس  درک .  عونمم  دوب ) هدرم  هک   ) شرهوش اب  ار  هدنز  ندینازوس  مسارم  گنان ))   . )) داد یم  رشن  یقیسوم  اب  ار  شراکفا  ریبک 

ون سابل  اب  یگمه  دایعا  رد  دـننک .  یم  سولج  رگید  فرط  رد  نادرم  فرطکی و  نانز  دـنروآ .  یم  رد  ياـپ  زا  ار  شفک  دـبعم  هب  دورو 
ددعت اهکیـس  بهذم  رد  دنک .  یم  میظعت  سدـقم  باتک  هب  يرتم  کی  هلـصاف  زا  دوش ،  یم  دراو  هک  یکیـس  ره  دـنوش .  یم  دـبعم  دراو 

دوش و هدنازوس  دیاب  یفوتم  دنک .  رایتخا  يرگید  نز  دناوت  یم  درم  يو  تقفاوم  اب  دشاب ،  ازان  نز  هک  یتروص  رد  تسا .  عونمم  جاودزا 
 . تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب  اهکیس  بهذم  دنه  یساسا  نوناق  رد  دوش .  هتخیر  يراج  بآ  رد  شرتسکاخ 

کیس بهذم  ياه  یگژیو 
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دیاب سپ  تسا . ))  یکی  نایدا  بهاذـم و  هیلک  فدـه   )) هک تشاد  مالعا  دـش و  دـنه  رد  ینید  تدـحو  یعون  یعدـم  گنانوروگ ))  ))
 . دش لئاق  دوخ  يارب  تیهولا ))   )) یعون دنه ،  نایدا  مالـسا و  هعلاطم  اب  سیـسءاتلا  دیدج  بهذم  نیا  ربمایپ  دسر  یم  رظن  هب  دش .  دحتم 

هقرف نیا  دندروآ .  دوجوب  ار  اه   (( کیس  )) اه هقرف  دندرک و  رواب  شناوریپ  زا  يا  هدع  و  تسادخ ))  دوجو  زا  یشخب   )) هک دش  یعدم  وا 
تنارگ  )) اهنآ یبهذـم  باتک  تسا .  بهذـم  نیا  غیلبت  اهنآ  هفیظو  هک  دـنراد  يوروک ))   )) ماـن هب  رگید  رفن  هن  گـنانوروگ ))   )) زا سپ 

 . دنرامش یم  مرتحم  سدقم و  رایسب  ار  باتک  نیا  اهکیس  تسا .  کیس ))   )) بهذم ياهدورس  هیعدا و  هعومجم  هک  دراد  مان  بحاص )) 
 : شاک  2 گرم .  ات  تدالو  زا  نآ  هلازا  مدـع  نداهن و  دـنلب  يوم  شیک :   1 دهد :  یم  لیکـشت  ار  بهذم  نیا  تادقتعم  فاک ))   )) جـنپ
زا تعاطا  تمالع  هک  نهآ  زا  يا  هقلح  دنب و  تسد  راک :   3 دننک .  یمن  رود  دوخ  زا  دنشوپ و  یم  سابل  ریز  رد  هشیمه  هک  هاتوک  راولش 

5 دشاب .  هتشاد  دوخ  اب  ار  نآ  هشیمه  دیاب  کیـس  رفن  کی  هک  يریـشمش  ای  رجنخ  ناپیرک :   4 دنراد .  تسار  تسد  رد  هک  تسا  بهذـم 
 . درادن يدایز  هلصاف  یئودنه  دیاقع  اب  دیاقع  میلاعت و  نیا  رس .  يوم  نتشادهاگن  هزیکاپ  يارب  هناش  اکناک : 

نیج نیئآ 

نیج سس  ؤم  میلاعت و  هچخیرات ، 

یسامح هرود  نیمه  رد  ار  دنه  یفسلف  طاشن  هرود  هک  دش  هتفگ  هتشذگ  رد  دنادنه .  یـسامح  هرود  لوصحم  ادوب ))  )) و نیج ))   )) نیئآ
ياراد ادوب  نیج و  دیـشخرد .  يدـنه  نشور  هشیدـنا  ورملق  رد  یئادوب ))   )) و ینیج ))   (( )) ینمهرب  )) هک یعطقم  ینعی  تفای ؛  ناوت  یم 

تایاور ودنه ، )) نایادخ   )) هب داقتعا  مدع  نویناحور ، ))   )) زا ترفن  و  خسانت ))   )) هب رواب  نآ :  هتسجرب  لصف  هک  دنتسه  یکرتشم  طاقن 
مزیئودـنه و زا  داـقتنا  دـنت  هبل  و  تسا ،  تضاـیر  یفـسلف  هشیدـنا  ود  نیا  كارتـشا  روـحم  دـشاب .  یم  هتـشذگ  مـسارم  بادآ و  یئاد ،  و 

نیا نایدا ،  رارف  لاس و  تعیبط  مغر  یلع  دمآ و  دیدپ  دنه  رد  م  مشـش ق .  نرق  رد  ادوب  نیئآ  اب  نامزمه  نیج  نیئآ  دـشاب .  یم  مزینمهرب 
تسا نآ  لمحت  لباق  ریغ  رد  كاندرد  ياهتضایر  تفگش ،  نیئآ  نیا  لاقتنا  مدع  تلع  دنیوگ  یم  تسا .  هتـشذگن  دنه  ياهزرم  زا  نیئآ 

ؤم یضعب  تسین .  هدش  هتخانـش  یتسرد  هب  نیئآ  نیا  راذگ  ناینب  دراد .  وریپ  رفن  رازه  دصناپ  نویلیم و  کی  رـضاح  لاح  رد  بهذم  نیا  . 
تسا و هتفرگ  تروص  اتاناسراپ ))  )) و اریواهم ))  )) ماـن هب  یـصخش  طـسوت  نیئآ  نیا  جـیورت  یلو  دـنا .  هتفگ  اویداـباسر ))  )) ار نآ  سس 
اهدنپ و يواح  رتفد ،  لامـش 46  هک  تسا  ساماکآ ))   )) بهذم نیا  سدـقم  باتک  تسا .  هتفای  ترهـش  اریواهم ))  )) نیئآ مان  هب  هزورما 

يانب نیا  تسا .  نوبال ))   )) هوک رد  اهنآ  نیرت  میظع  هک  دنراد  دنه  رد  دبعم  رازه  لهچ  زا  شیب  نیئآ  نیا  ناوریپ  تسا .  اریواهم  حـیاصن 
 : زا تسا  ترابع  نآ  لوصا  هک  دوش  یم  هصالخ  تضایر  رد  نیج  نیئآ  میلاعت  دوش .  یم  بوسحم  دنه  هناگتفه  بیاجع  هلمج  زا  میظع 

زیهرپ  7 هلیح ،  رکم و  زا  زیهرپ   6 راحتنا ،   5 تخس ،  ياه  هزور  كاسما و   4 ینامسج ،  تضایر   3 گنج ،  اب  تیدض  يراوخ 2  هایگ   1
یئوگروز و زا  يرود  کتاناویح 11  قلطم  نتشک  زا  زیهرپ   10 لوقنم ،  ریغ  لاوما  کلمت  زا  زیهرپ  يراکهبت 9  زا  زیهرپ   8 یتفع ،  یب  زا 

كدننک یم  يراددوخ  لیبق  نیا  زا  یئاهراک  يزرواشک و  زا  نیئآ  نیا  ناوریپ  دوشن ،  هتشک  يرادناج  ای  یناویح  هکنآ  يارب  یئوخ .  دنت 
هب ار  نانآ  هدـمآ  رانک  نویناـحور )   ) ناـنمهرب اـب  دـننک و  یم  يرود  مدرم  اـب  لدـج  ثحب و  هنوگ  ره  زا   12 دـنزادرپ .  یم  تراـجت  هب  و 
 . دیتسرپ یمن  ار  اهتب  تشادن و  لوبق  ار  ماظن  نیا  اریواهم ))  )) دوخ یلو  دنا .  هتفریذپ  ار  دنه  یتاقبط  متسیس  دنراد و  لوبق  یبهذم  يربهر 

نامرف جـنپ  نیا  کـین .  رادرک   3 کـین ،  شناد   2 کین ،  ناـمیا   1 تسا :  تاروتـسد  نیا  اـناورین ))  )) هب لوـصو  هار  اریواـهم ))  )) رظن زا 
 . دیئوگن غورد  دیـشکن و 5  ار  يرادناج   4 دـیهدن .  هار  لد  هب  يزیچ  سوه  دـینکن 3  یتفع  یب  دینکن 2  يدزد   1 تسا :  وا  هب  بوـسنم 

داتفه نس  رد  اریواهم  نکن )) .  وجتـسج  ار  رگید  ياج  تسا ،  وت  نورد  رد  يراگتـسر   : )) تفگ یم  تشادـن و  هدـیقع  اـعد  هب  اریواـهم 
(250) دنتخومآ مدرم  هب  ار  وا  میلاعت  الم  رازه  هدراهچ  وا  گرم  زا  سپ  تفر .  ایند  زا  یگلاس 
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نیج نیئآ  رد  اسیمها ))  )) نوناق

هنوگ ره  یفن  هدـعاق ،  نیا  یناسنا  یفـسلف  موهفم  تسا .  نیج  نیئآ  رد  هانگ  نیرتدـب  نارادـناج  رازا  تسا .  تایح  يدازآ  مدـع  اـسیمها 
 ، دراد دوجو  نایدا  رگید  ودنه و  ادوب و  نیئآ  رد  شیب  مک و  هدعاق  نیا  تسا .  نهذ  رد  لادـج  گنج و  تنوشخ و  تموصخ و  هشیدـنا 

ادابم ات  دـنک  یم  وراج  ار  وا  ياپ  يولج  وراج  اب  رفن  کی  دـیامیپ ،  یم  هار  یبهذـم  ربهر  هاگ  ره  نیئآ  نیا  رد  نیج .  نیئآ  تدـش  هب  اـما 
هچراپ تاقوا  بلغا  هقرف  نیا  نایاسراپ  تسا .  هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  فلت  دنک و  اپ  ریز  هدیدان  ار  يا  هرشح 

دیاش هک  ارچ  دنـشون ،  یمن  بآ  بش  یکیرات  رد  نانآ  دندرگن .  فلت  هدشن و  ناشناهد  دراو  تارـشح  ات  دندنب  یم  دوخ  ناهد  يور  يا 
زگره هک  تسا  نیا  هدعاق  نیا  زا  هلـصاح  تاروتـسد  زا  یکی  دراد .  یناوریپ  ناج  قطانم  یخرب  رد  هدعاق  نیا  دـننک .  فلت  ار  يا  هرـشح 

ماکحا تعیرش و  دنب  ياپ  هک  لقاع  درم  سپ  دنازوس .  یم  ار  یناوارف  نارادناج  دنک ،  یم  نشور  شتآ  هک  یسک  ددرگن :  نشور  یشتآ 
دوب هتفرگ  رارق  هدعاق  نیئآ و  نیا  ریثات  تحت  الماک  دنه  لالقتـسا  يدازآ و  تضهن  ربهر  يدناگ  دـنک .  یمن  نشور  شتآ  زگره  تسا ، 

(251  . ) تسا نم  یسایس  یگدنز  ساسا  هیاپ و  اسیمها  تفگ :  یم  و 

نیج نیئآ  هاگدید ،  زا  شنیرفآ  هفسلف 

ناـهج تسا :  هداـم  تلاـصا  حور و  تلاـصا  هب  دـقتعم  نیئآ  نیا  دـنک .  یم  توعد  تیونث  یعون  هب  ناـهج  شنیرفآ  دروم  رد  نیج  نیئآ 
هدش قلخ  هن  دنا ،  هدـنکارپ  یتسه  ناهج  رد  هک  يراد  ناج  تارذ  ای  حاورا  ینعی  اویج ))  . )) تسا اویجا ))  )) و اویج ))  )) زا بکرم  یتسه 

هک تسا  یعیـسو  یناعم  ياراد  تسا و  ناهج  رگید  ءزج  اویجآ ))  )) اما دـنا .  يدـبا  دـنا و  هیبش  رگیدـکی  هب  دـنوش و  یم  یناـف  هن  دـنا و 
هک امرادآ ؛   3 ددرگ .  یم  مهارف  تادوجوم  تکرح  وا  هلیسو  هب  هک  امراد ؛   2 دوجو .  مدع و  هزوح  الخ ؛   1 تسا :  ریز  روما  رب  لمتشم 

داوم ای  ـالگدوب ؛   5 دزاس .  یم  ریذـپ  ناکما  ار  تـالوحت  شیادـیپ  ناـمز  هک  ـالاک ؛   4 تسا .  وا  اـب  هـطبار  رد  ناـهج  نوکـس  شمارآ و 
نیا دـنوش و  یم  مهرد  یکیرات )  ینـشور و  (( ) اویجآ  )) اب اویج ))  )) هاگ رگید .  صاوخ  معط و  گنر و  نوگاـنوگ و  رـصانع  زا  یبیکرت 
جنر مالآ و  اب  اهناسنا  یگدنز  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  ددرگ .  هدولآ  ردک و  تیفافـش  همه  نآ  اب  اویج ))  )) هک ددرگ  یم  ثعاب  یگتخیمآ 

بهذم بتکم و  نیا  دیاقع  قبط  دنوش .  ادج  مه  زا  هدام  حور و  هک  تسا  نیا  مالآ  جـنر و  نیا  زا  یئاهر  هار  دوش .  یم  نابیرگ  هب  تسد 
رـشب نیا  تسا .  ریذپان  انف  يدـبا و  زین  رـشب  دـیامیپ .  یم  ار  یلوزن  يدوعـص و  ینالوط  هزادـنا  یب  يراودا  تسا و  يدـبا  یلزا و  ناهج  ، 
دوجو گرم  تقیقح  در  یلو  دـنریم ،  یم  تادوجوم  مامت  اـهناسنا و  رهاـظ  هب  هچ  رگا  دـنک .  یم  یط  ار  یحور  لوحت  لـحارم  هک  تسا 

یم هدنز  رگید  هرهچ  اب  یلو  دنریم ؛  یم  تهج  کی  زا  تادوجوم  نیاربانب  تسا .  طبترم  مهب  ریجنز  ياه  هقلح  نوچ  دوجو  اریز  درادن ، 
تایح دـیدجت  مالآ و  يدام و  دویق  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  تادوجوم  رگید  رب  ناسنا  زاـیتما  تسا .  خـسانت ))   )) نیاو دـنوش 

دناد یم  يراگتسر  یلصا  طرش  ار  كاپ  راتفر  نیج  نیئآ  هک  نیا  هصالخ  دنرادن .  ار  ورین  تردق و  نیا  رگید  نارادناج  اما  دهد ،  تاجن 
لوبق ار  اناورین ))  )) زین تسا و  لاصتا  تدحو و  ای  امراک ))  )) و اراسماس ))  )) هک ار  خـسانت  اهنت  نانمهرب  نیئآ  زا  هژیو  هب  نایدا  رگید  زا  و 

(252  . ) تسا هتفریذپ  اهنآ  رد  رییغت  اب  هتفرگ و  ینمهرب  نیئآ  زا  ار  لوصا  نیا  نیج ،  بهذم  دراد . 

ینیج تضایر 

دنشوپن و سابل  دنفظوم  نیئآ  هب  نانم  ؤم  اهجنر .  نایاپ  اناورین و  هب  لوصو  يارب  یهار  و  تسا .  نیج  بهذم  تضایر  زا  یـشخب  یگنهرب 
یبهذم روتـسد  میلعت و  نیا  زا  نانم  ؤم  زا  یخرب  دنـشاب .  نینچ  امرگ  امرـس و  رد  دـنیامن و  افتکا  نآ  لقادـح  هب  دـننک و  تروع  رتس  طقف 
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رگیدکی اب  لیلد  نیمه  هب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  هتـسد  ود  نیا  ناگدیـشوپ  ناگنهرب و  دـنهن .  یمن  یعقو  نا  هب  یخرب  هدرک و  تعاطا 
نیا هنیشیپ  تسا .  هدش  میسقت  هقرف  هب 84  اعمج  نیج  نیئآ  دننک .  یم  نینچ  دبعتم  نایسراپ  طقف  رـضاح  لاح  رد  دنتـسه .  هدوب و  ریگرد 
یسک رگا  ات  دوب  قلطم  یگنسرگ  قلطم و  یگنهرب  لماش  ینیج  تضایر  هیلوا  تاروتـسد  دراد .  نیج  نیئآ  هیلوا  میلاعت  رد  هشیر  تضایر 

ياه تضایر  لامعا  قیرط  زا  تسناوت  یم  مادـقا  نیا  دوب ؛  تضایر  نیا  زا  یـشخب  راحتنا  ددرگ .  لـئان  گرزب  یماـقم  هب  دوش ،  كـاله 
رب یمدآ  تاذ  زا  ار  تیدام  دیلپ  هشیر  دناوت  یم  یکاسما  نینچ  تسا و  نیج  نیئآ  هنادـهاز  یگدـنز  يراوخ  هایگ  دریگ .  تروص  تخس 

(253  . ) دوشن خسانت  يالب  راچد  ات  ددرگ  ینارون  دنک و 

نیج بهذم  راذگناینب  نوماریپ  قیقحت 

هقرف وریپ  وا  نیدلاو  دمآ .  ایند  هب  يدـنزرف  ایرتاشک )) )) هقبط زا  رگناوت  يا  هداوناخ  رد  م .  مشـش ق .  نرق  طساوا  رد  دـنیوگ  یم  ناققحم 
یگلاس یـس  هب  یتقودـنزرف  نیا  دنتـسناد .  یم  تفارـش  تکرب و  زایتما و  ار  راحتنا  راختفا و  دوخ  يارب  ار  یگزویرد  سابل  هک  دـندوب  يا 

سابل درک ؛  تشپ  ایند  هب  وا  تشاذگ .  ریثءات  دنزرف  حور  رد  هثداحنیا  دنداد .  نایاپ  دوخ  تایح  هب  يدمع  یگنـسرگ  اب  نیدـلاو  دیـسر ، 
 . درک یتاعلاطم  اهراک و  هبمادـقا  یـسانشدوخ  سفن و  هیکزت  يارب  تخادرپ .  یگراوآ  هب  یبرغ  لاگنب  رد  ضاترم  لـثمو  دروآ  رد  نت  زا 

مان گرزب )  نامرهق  اریواهم (  ار  دوخ  ياوشیپ  هدعب  هورگ  نیا  دندرک و  يوریپار  وا  مدرم  زا  یهورگ  دیشوک .  هار  نیا  رد  ار  لاس  هدزیس 
 ، دوخ ناوریپ  نایم  زا  اریواهم  نیج ؛  نویناحور  دـنداهن .  دوخ  رب  ار  نیج  ماـن  دوخ  صخـشم  هتـسجرب و  تاداـقتعا  زا  يوریپ  هبو  دـنداهن 

نس 72 رد  دروآ .  عـمج  ار  اـیند  كراـت  ناـنز  زا  يا  هتـسد  زین  درک و  نیعم  نـیئآ  نـیا  نویناـحور  ناوـنع  هـب  ار  درجم  نادرم  زا  یهورگ 
رد خـیرات  نایدا  نیرت  بیرغ  زا  يا  هعومجم  تروص  هب  جـیردت  هب  شیک  نیا  تشاد .  وریپ  ارزه  هدراهچ  دودـح  تشذـگ و  رد  یگلاـس 

(254  . ) دمآ

وا همان  یگدنز  ادوب و  نیئآ 

لاح جرش  یفارگویب و 

دمآ ایند  هب  سرانب ))   )) هقطنم رد  هک  دنه  فارشا  ناگدازهاش و  زا  ایرتاشاک ))  )) نادناخ زا  يدرم  تسا ،  اتردیس ))  )) وا یلصا  مان  ادوب ؟
 . درک لاوئس  نانآ  زا  كدوک  هدنیآ  زا  دناوخارف و  ار  سرانب  تلایا  نانمهرب ))   ، )) درک هدهاشم  دوخ  رسمه  رد  لمح  راثا  نوچ  شردپ  . 

يا یئوگـشیپ  نینچ  زا  ردپ  دش .  دهاوخ  ترهـشرپ  گرزب و  یبهار  دوب و  دهاوخ  ناهج  هدننک  رادیب  يادوب  نیا  هک  دنیوگ  یم  نانمهرب 
بهار هکنیا  هن  دشاب ،  ایاعر  تشونرس  رب  مکاح  درب و  ثرا  هب  ار  وا  تورث  تردق و  ات  تساوخ  یم  يدنزرف  هک  ارچ  دش ؛  نارگن  تخس 

تشونرس دزیتسب و  نابهار  یئوگشیپ  اب  ات  دید  كرادت  يا  هژیو  یگدنز  طیارـش  وا  يارب  دش ،  دلوتم  كدوک  یتقو  ددرگ .  ایند  كرات  و 
ناکرات ناضاترم و  نابهار و  اب  یـسامت  هنوگچیه  ات  تخاس  دودـحم  ار  وا  طباور  هیلک  بولطم  نیا  هب  لوصو  يارب  دـنک .  ضوع  ار  ادوب 

درمریپ زا  يزور  اذل  دش ،  هتـسخ  خاک  رد  تخاونکی  یگدـنز  زا  ادوب  تشاد .  همادا  اتردیـس  یگلاس  ات 16  عضو  نیا  دشاب .  هتـشادن  ایند 
دیفـس و ياهوم  اب  هدـیمخ  دـق  يدرمریپ  اب  شدرگ  نیا  رد  اتردیـس ))  )) دروخرب نیلوا  دربب .  شدرگ  هب  ار  وا  اـت  دـناوخ  یم  شیوگ  هصق 

شیوگ هصق  تسیک ؟  نیا  دید .  یم  رـصق  ياهراوید  يارو  رد  اتردیـس ))  )) هک تسا  يدـیدج  هزات و  هرهچ  نیا  و  تسا .  ناشیرپ  یلاح 
هصق دهاوخ .  یم  يرتشیب  حیضوت  اتردیس ))  . )) تسا هدش  توترف  ریپ و  نینچ  نونکا  هتشاد و  یناوج  وت  نم و  دننام  درم  نیا  دیوگ :  یم 

نیا دیوگ :  یم  اتردیـس  دش .  مهاوخ  ریپ  نینچ  هدـنیآ  رد  زین  نم  دنـسرب ،  نآ  هب  دـیاب  همه  هک  تسا  يا  هلحرم  نیا  دـهد :  یم  همادا  وگ 
امتح دیوگ :  یم  دمآ .  دهاوخ  دیدپ  زین  امـش  رد  يرآ  دهد :  یم  خساپ  شیوگ  هصق  دـش ؟ دـهاوخ  رادـیدپ  مه  نم  رد  تلوهک  يریپ و 
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 . دنادرگزاب خاک  هب  ار  وا  ات  دهد  یم  روتـسد  دوش و  یم  نوگرگد  شتلاح  ادوب  دش .  یهاوخ  ریپ  امتح  دیوگ :  یم  هصق  موش ؟  ریپ  دـیاب 
سوباک نیا  تسا .  وا  راـظتنا  رد  هدـنیآ  رد  هک  یکانتـشحو  يـالویه  يریپ  هشیدـنا  رد  دوب ،  هتفر  ورف  رکف  رد  دوب و  هدـش  نوگرگد  ادوب 

گرم اب  هک  دید  ار  هداتفا  اپ  زا  رامیب و  يدرم  ادوب  راب  نیا  تفر .  تحایـس  هب  زین  دعب  زور  دـنچ  ادوب  درک .  نارحب  راچد  ار  ادوب  یگدـنز 
 : دـسرپ یم  ادوب  تسا .  ناوتاـن  راـمیب و  درم  نیا  دـیوگ :  یم  وـگ  هصق  تسیک ؟  نیا  دیـسرپ :  وـگ  هصق  زا  درک .  یم  مرن  هجنپ  تسد و 

بلس ار  یتمالس  دیآ و  یم  دیدپ  نایمدآ  رد  هک  تسا  یمسج  لوحت  يراتفرگ و  یعون  يرامیب  هک :  دونـش  یم  باوج  تسیچ ؟  يرامیب 
 . دمآ دهاوخ  زین  وت  غارـس  هب  يرآ  دهد :  یم  خساپ  وگ  هصق  دـبای ؟ هار  نم  رد  يرامیب  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دـسرپ :  یم  ادوب  دـنک .  یم 
هب ارم  دیوگ :  یم  اتردیس  دش .  یهاوخ  نینچ  زین  وت  يرآ  دیوگ :  یم  وگ  هصق  دش ؟ مهاوخ  رازن  راز و  نینچ  زین  نم  ایآ  دسرپ :  یم  ادوب 

دیـشیدنا یم  نآ  بقاوع  يرامیب و  يریپ  هب  يو  دش .  زاغآ  ادوب  ياوزنا  تولخ و  نارود  تسا .  سب  ارم  شدرگ  زورما  دینادرگزاب ،  هناخ 
ارچ تسیچ ؟  تسیک و  نیا  دوش :  یم  زاغآ  وا  تالاوئس  هرابود  دنیب و  یم  ار  يا  هدرم  راب  نیا  دوش و  یم  تحایس  یهار  ادوب  رگید  راب  . 

یمن ار  وا  یسک  و  درادن ،  ار  یسک  رگید  ناهج  نآ  رد  هک  دونش  یم  باوج  دسرپ ،  یم  وا  تشونرـس  زا  درم ؟ مهاوخ  زین  نم  ایآ  هدرم ؟ 
همه سک و  همه  زا  دوش ،  یم  عورـش  ادوب  كاسما  نارود  ددرگ .  یم  زاـب  خاـک  هب  دـسرت و  یم  دزرل ،  یم  دوخرب  ادوب  و . . .  دـسانش ، 
هدـنژ ریقف  درف  راب  نیا  دور و  یم  تحایـس  هب  رگید  راـب  تسا .  هتفر  ورف  گرم  يراـمیب و  يریپ  هشیدـنا  رد  تخـس  دوش ،  یم  ادـج  زیچ 
مامت اب  یئوگ  هک  ممکحم  راوتـسا و  هوک  نوچمه  ریغتم ،  یتلاـح  هدیـشارت و  يرـس  اـب  هتفر ،  ورف  هسلخ  ملاـع  رد  هک  دـنیب  یم  ار  یـشوپ 

ارچ تسیک ؟  نیا  دوش :  یم  زاغآ  ادوب  تالاوئس  دراد .  رارق  اهیفام  ایند و  رب  يزوریپ  هناتـسآ  رد  تسا و  گنج  لاح  رد  ایند  يدام  رهاظم 
و دشک .  یم  تضایر  تسا ،  ضاترم  تسا ،  بهار  يدرم  وا  هک  دونش  یم  باوج  و  یچ ؟  یگدنز  اب  تسا ؟  رهق  مدرم  اب  هدرک ؟  نینچ 

یئایند هب  نتـسویپ  يویند و  يدام و  ياه  هبذاج  زا  ندـیرب  زیارغ و  اب  هزراـبم  ینعی  تضاـیر  يرآ  تضاـیر ؟  ضاـترم ؟  ادوب :  تـالاوئس 
یـسرد وا  نانخـس  زا  اـت  دربب  ضاـترم  دزن  هب  ار  يو  هک  دـنک  یم  اـضاقت  دـنک .  یم  یقیمع  رثا  وا  رد  ادوب  يوگ  هصق  نانخـس  رگید . . . 

نوگرگد یلک  روط  هب  ار  وا  یگدنز  رسیم  تشاذگ و  ادوب  رب  یفرگـش  ریثءات  بهار  هغدغد  یب  مارآ و  یگدنز  رادید ،  نیا  رد  دزومایب . 
رد ادوـب  ( 255) دراد یناوارف  ناوریپ  ناــهج  گرزب  روــشک  دــنچ  رد  زورما  هــک  تخاــس  ینیئآ  تیـــصخش و  وا  زا  ماجنارـــس  درک و 

هببقلم ار  يو  اذـل  دوب ،  امتوگ ))  )) وا نادـناخ  هلیبق و  مان  دـش .  دـلوتم  م  ای 563 ق .  لاسرد 560  لاپن ))   )) بونج رد  وتـساوالیپاک )) ))
(( ادوب  )) ار وا  تخادرپ ،  شیوخ  هعماج  مدرم  تیادـهو  داشرا  هب  ادـعب  نوچ  و  دـندرک .  ایکاس ))  )) هلیبق ياناد  ینعی  یـسنوم ))  ایکـس  ))

ناونعنیمه هب  زین  وا  میلاعت  هدش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  يرـشب  عماوج  نایم  رد  زورما  هب  ات  بقلو  مان  نیا  دـنا .  هتفگ  ناشخرد  رون و  ینعی 
هفـسلف ینمهرب و  راکفا  وا ،  تنطلـس  ورملق  رد  دبودنه .  تلایا  کی  ناهاشداپ  زا  یکی  ادوب  ردپ  دوش .  یم  هدـیمان  یئادوب ))  مسیئادوب  ))

ناسنا تاجن  هیکزت و  رب  دـمآ ،  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه  یفـسلف  راکفا  ءارآـنیا و  روحم  تشاد .  روضح  يدـنه  فلتخم  ياـه 
لومعم یئاه  تبقارم  دیـشیدنا و  يریبادتنانچ  دنزرف  تشونرـس  زا  ناساره  ردپ  تشذگ ،  هک  هنوگنآ  و  دوب .  راوتـسا  نآ  يدـنه  یقلترد 

خاک ردمهم  هثداح  ود  هک  دـننآرب  نایدا  خـیرات  ناققحم  دـش .  نوگرگد  داهن و  نوریب  هب  ياپ  للجمخاک  زا  ادوب  هک  میدـید  اما  تشاد . 
يرامیب تسخن  هثداح  درادرب .  رد  ار  خاک  زا  جراخیاهدروخرب  نامه  يوتحم  ظاـحل  هب  هثداـح  ود  نیا  دومن .  لوحتم  ار  وا  ادوب  یگدـنز 

ار شرهاوخ  دوخ و  كاندرد  تشونرـس  دوب و  لسیرامیب  هب  التبم  هک  يا  هصاقر  درک ،  بلج  دوخهب  ار  ادوب  هجوت  هک  تسا  هصاقر  کـی 
رقف و زا  هک  تسا  ادوب  هب  گرم  لاحرد  هصاقر  نیا  تیصو  مود  هثداح  دوب .  هتفگ  زاب  ادوب  يارب  دوب ،  هتشذگ  رد  لسیرامیب  زا  زین  وا  هک 

ياربیـشالت ادوب  جاودزا  حرط  دوب .  هتخاـس  نارگن  ار  وا  نیدـلاو  اتردیـس  هراـبرد  ناـنمهربیئوگ  شیپ  دوـب .  هتفگ  وا  يارب  شرداـم  يریپ 
ءـالخ دراد و  زاـب  هشیدـنا  رکفت و  زا  ار  وا  تسناوتنجاودزا  تسین و  اـیند  نیا  هب  قلعتم  رگید  ادوب  اـما  تسا .  وا  ینیزگ  تولخ  زا  یئاـهر 

 ، گرم رقف ،  يرامیب  يریپ   ) ادوب تادـهاشم  تسا .  يرگید  ياند  رد  قرغ  شیوخ ،  تولخرد  نانچمه  اتردیـس  دـنک .  رپ  ار  وا  يدوجو 
 (( یجنر یب   )) یب درک و  اهر  ار  جنر ))  )) دیاب هک  دوب  هتخومآ  ضاترم  زا  وا  تسا .  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  تخـس  تضایر و ) . . . 
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هکنیا جنرزا .  یئاهر  ندیـسر و  ندش ،  هشیدـنا  رد  ادوب  دوب و  هدیـسر  اهنیا  هب  ضاترم  و . . .  يزاینیب ))   )) هب یگنر ، ))  یب   )) هب دیـسر ؛ 
زا ار  ود  نآ  ادوب  دندوب ،  هدیباوخ  دنزرف  ردام و  دور ،  یمشدنزرف  رـسمه و  قاتا  هب  تشونرـس  میمـصت و  بش  رد  و  دراد .  يدنزرف  ادوب 
ات دنک  یم  اهر  زین  ار  شبسا  دعب  یکدنا  دش .  لگنجیهار  درک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دنک .  یم  عادونانآ  اب  دنک و  یمن  رادیب  باوخ 

عمج هب  دسر .  یم  لاسنهک  نمهرب  جنپ  هب  ات  دور  یم  دور و  یم  دوش ،  یم  مگ  لگنج  هوبنا  رد  دشابهتشادن .  دوخ  اب  ار  تیفارشا  راگدای 
رب هک  دش  یلاعتم  اجنآ  ات  تفرگ .  رارق  اناورین ))  )) هناتسآ رد  هک  دیـشوکنانچنآ  هار  نیا  رد  وا  دش .  زاغآ  ادوب  تضایر  ددنویپ .  یم  نانآ 

تاذـل مامت  كرات  هک  تس  (( ادوب  ، )) تسین و . . .  اـیرتاشاک )) (( ، )) اتردیـس  )) رگید وا  تسج .  یـشیپ  شیوخ  راـگزور  ناـیاسراپهمه 
یم لزنمیتخرد  رانک  رد  دریگ .  یم  هلـصاف  هعماج  زا  رگید  راب  درب و  یم  جـنر  ترهـش ))  )) زا ادوب ))  . )) تسا يویند  تـالمجت  يداـم و 

هاگآ و  ندش ))  رادیب   )) هشیر زا  یهدوب ))   . )) دوب (( وب  )) تخرد نیا  دریمب .  ات  دـنامب  تخرد  نیمه  ریز  رد  دریگ  یم  یمیمـصت  دـنک و 
دبای یم  تاجن  دوش ،  یم  زوریپ  ات  دنام  یم  وب ))  )) تخرد رانک  رد  اهلاس  ادوب ))  . )) تسا نافرعو ))  قارـشا ))   ، )) ندش نشور  ندـش ، 
نیمه ياپ  رد  تسا .  هدش  هتفرگ  یهدوب ))   )) تخرد نیمه  زاوا  مان  دنیوگ  دنک .  یم  نت  رب  یئادوب  سابل  هاگنآ  دسر .  یم  تقیقح  هب  و 

رد راو و  شیورد  اـپ ،  هنهرب  شوپ ،  هدـنژ  تشگربشهاـگداز ،  هب  تخرد  نیمه  ریز  زا  دیـسر .  قلطم )  تقیقح  اـناورین ( ))  )) هب تخرد 
ار يدامیگدنز  رگید  یخرب  دنتفریذپ و  ار  وا  توعد  مدرم  زا  یخرب  دنک ،  یم  توعد  ار  شهاگدازمدرم  ادـتبا  ضاترم . ))   )) کی تبیه 
هچ ره   : )) دوب نیا  ناـبهار  هب  باـطخ  يو  مـالکنیرخآ  تشذـگرد .  یگلاـس  داتـشه  نس  رد  م .  لاس 483 ق .  رد  ادوب  دـنداد .  حـیجرت 

ار دوخ  توعد  دـندرک و  اـنب  ار  اـهگناس ))  )) یئادوب دـبعم  نیتـسخن  ادوب ،  هیلوا  ناوریپ   . (( تسا اـنف  یهاـبت و  شوختـسد  تسا ،  بکرم 
(256) دندومن زاغآ  دنه  لامشرد 

ادوب ياه  هناسفا 

ددرک یم  روبع  اجنآ  زا  دوخ  يراجت  یلاک  هفاق و  اب  یناگرزاب  دوب ،  هتفر  ورف  هسلخ  رکفت و  هب  وب  تخرد  ریز  رد  ادوب  هک  يزور  دـنیوگ 
لوکشک  )) نیا دنتخادنا .  شلوکشک  رد  ای  شرانک  رد  یتاقدص  دنتفاتش و  يو  رادید  هب  شناهارمه  وا و  داتفا ،  ادوب  هب  رظن  ار  ناگرزاب  . 

(( ادوب  . )) دندرک فراعت  اذغ  وا  هب  دنتـسشن و  ادوب ))  )) رانک رد  وا  نارای  روبزم و  ناگرزاب  دش .  یئادوب  ناشک  تضایر  لبمـس  اهدعب  (( 
ام سدقم !  يادوب  يا   : )) دنتفگ هدز و  وناز  وا  لباقم  رد  دنتـشاد ،  مان  اک )) یلاهب   )) و اسوپات ))  )) هک ناگرزاب  ود  دروخ .  اذغ  یمارآ  هب 

نیتسخن زا  ناگرزاب  ود  نیا  يروآ ))  رامـشب  دوخ  ناوریپ  زا  رمع  نایاپ  اـت  ار  اـم  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  میروآ و  یم  هاـنپ  وت  نیئآ  وت و  هب 
یتقو دـندرکن .  یهجوت  نانآ  هب  نابهار  دـنتفر ،  بهار  جـنپ  نآ  يوس  هب  هتـساخرب  ادوب  دزن  زا  ناناگرزاب  دـنور .  یم  رامـشب  ادوب  ناوریپ 

هب ماجنارس  ایآ  دندیسرپ :  نابهار  دندز .  هقلح  شرود  هب  نابهار  درک ،  سولج  ادوب  نوچ  دنتفاتـش .  وا  لابقتـسا  هب  دمآ ،  ناشدزن  هب  ادوب 
تفرعم و هب  هنوگچ  اماتوگ ! يا  دنتفگ :  دـیدرت  اب  ناضاترم  يرآ  تفگ :  ادوب  يدـش  لئان  تقیقح  كرد  هب  یتفای و  تسد  دوخ  دوصقم 
(! دوب ناناگرزاب  ياذـغ  ندروخ  دوصقم   ) یتخادرپ يدام  یگدـنز  هب  یتفگ و  كرت  ار  تضایر  دـهز و  هک  یتروص  رد  یتفای  هار  تاجن 

خرچ هک  یماگنه  ات  دـیهد ! ارف  شوگ   . (( )) دـنوش یمن  راتفرگ  اـیند  ذـئاذل  ناـیدام و  ماد  رد  زگره  تقیقح  ناگدـنیوج   : )) تفگ ادوب 
نوچ و  دوش ،  یم  ورد  بوخ  رمث  یتشاـک ،  یکین  رذـب  نوچ  و  تشاد .  هداوـخ  دوـجو  زین  لـمع  دـنک ،  یگدـنز  یمدآ  ددرگب و  ناـمز 

زا تسج و  يرود  يدب  يدیلپ و  زا  درک و  یکین  ناوت ،  یم  ات  دیاب  سپ  تشاد .  ناوت  یم  يراظتنا  هچ  جنر  يدب و  زج  دشاب ،  دـب  لامعا 
هب رذـگهر  نیا  زا  هک  تسا  تداعـس  زا  رپ  دـیواج و  یگدـنز  ناشیارب  گرم  يدارفا  نینچ  تشاد .  هاگن  رود  ار  دوخ  تاوهـش  قئـالع و 
(( ادوب  )) و ادو )) ( )) 257  . (() دوب دهاوخن  زین  يراتفرگ  جنر و   ، )) تشادن دوجو  یئانمت  شهاوخ و  هاگ  ره  اریز  دنوش ،  یم  لئان  اناورین 
 : دـیوگ یم  یئادو  نوتم  هرابرد  ادوب  دروآ .  نیئاپ  دـنه  هعماج  رد  ار  اهنآ  تسادـق  رابتعا و  اهادو ،  سدـقم  نوتم  اب  ادوب  یفنم  دروخرب   ؛
هک هزادـنا  نیا  ات  اهادو  تسین ،  نینچ  هک  میوگ  یم  نم  اما  دنتـسه ،  یگدـنز  قشمرـس  ینابر و  ملعم  هسدـقم ،  بتک  اـهادو  دـنیوگ  یم 
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 ، اعد دننام  دنزومآ ،  یم  مدرم  هب  ار  هدوهیب  ياههار  اریز  دنتـسین ،  سدـقم  اهادو  دنتـسین ،  شزرا  ياراد  دـنلئاق ،  شزرا  اهنآ  يارب  مدرم 
يداژن تافالتخا  هاـگترپ  هب  ار  مدرم  نوچ  دنتـسین ؛  سدـقم  اـهادو  دـنا .  تقیقح  زا  يراـع  هدوهیب و  یمـسارم  هک  ندرک  یناـبرق  زاـمن و 

ود هب  هاگنآ  دـنا و  هدـش  قلخ  ناسکی  يواسم و  امومع  ناـیمدآ  هک  میوگ  یم  نم  اـما  تسا .  تسرداـن  یمیلعت  نیا  و  دـننک ،  یم  توعد 
زا دنیامیپ ،  باوص  هار  دننک و  یکین  یگدنز  رد  هک  يدارفا  تسا ؛  نانا  سایقم  تفارش  نادیلپ .   2 ناکین .   1 دنا :  هدیدرگ  میسقت  هورگ 

تقلخ هب  داقتعا  نم  دـیوگ :  یم  ادوب  دـنناهارمگ و . . .  ناراکدـب و  دـنیالآ ،  تسد  یتشز  هب  هک  نانا  دنتـسه و  ناکین  نافیرـش و  هورگ 
شور مادک  دنا و  هنتخومآ  مدرم  هب  هچ  اهادو  نیاربانب  تشاد . . .  دـهاوخ  ینایاپ  هن  دراد و  يزاغآ  هن  یتسه  ناهج  اریز  مرادـن ،  یتاقبط 

؟) 258) دنا هداد  میلعت  ار 

ادوب میلاعت  یساسا  لوصا 

لمع اهنآ  هب  هتـشاد و  رواب  ار  يا  هناگراهچ  یـساسا  لوصا  دـیاب  تقیقح  ناـبلاط  تسا و  راوتـسا  یئوج ))  تقیقح   )) رب ادوب  نیئآ  روحم 
یگدـنز جـنر ، ))   )) ینعی اـکود ؛  لوا :  لـصا  تسا .  رگید  یعورف  رب  عرفتم  زین  نآ  عورف  هک  تسا  یعورف  ياراذد  لوصا  نیا  دـنیامن . 

اهجنر نیا  گرم و . . .  بارطـضا  رقف ،  يرامیب  يریپ  جنر  یناوج ،  جنر  یناوجون ،  جنر  یکدوک ،  جنر  گرم ،  ات  تدالو  زا  تسا  جنر 
زین ار  اهءاشنم  نیا  تسا .  جـنر  ءاشنم  یمدآ  ناوارف  قئالع  اهـسوه و  اهوزرآ ،  لامآ و  جـنر ؛ ))  ءاشنم   : )) مود لـصا  تخانـش .  دـیاب  ار 

یئادوب تضایر  اب  نیا  تسا و  روآ  جـنر  هچنآ  اهـسوه و  يدام  زیارغ  اه و  هتـساوخ  اب  زیتس  جـنر ، ))  عطق   : )) موس لصا  تخانـش .  دـیاب 
عورف تسادوب .  میلاـعت  نیا  و  دزوماـیب .  ار  نآ  تقیقح  هدـنیوج  دـیاب  هک  تسا  جـنر  نفد  عطق و  قیرط  مراـهچ گ  لـصا  تسا .  نکمم 

اب كاـپ ؛  هدارا   2 داهن .  ماگ  دـیاب  یتسرد  یتسار و  هب  یگدـنز  رد  كاپ ؛  ناـمیا   1 تسا :  تشه  رب  هناـگراهچ ،  لوصا  نیا  زا  هلـصاح 
زا كاپ  رادرک  كاـپ ؛  رادرک   4 تفگ .  دـیاب  قح  هب  تفگ و  دـیاب  تسار  كاپ ؛  راـتفگ   3 دـش .  دـناوت  لصاح  كاپ  هدارا  كاپ  نامیا 
زا زیهرپ  كاپ ؛  ششوک   6 دـشاب .  دـیاب  يراد  تناما  قالخا و  اب  عورـشم  كاپ و  بسک  كاپ ؛  راک  بسک و   5 دـشاب .  یم  كاپ  نامیا 

زکرمت دیاب  هشیدنا ؛  لماک  زکرمت   8 تشاد .  دیاب  كاپ  هشیدنا  كاپ و  تاروصت  كاپ ؛  هشیدنا   7 اه و . . .  يدب  كاپان و  ياه  هسوسو 
دوش و اهر  جـنر  زا  دـبای و  رطاخ  شمارآ  ات  دـنک  لمع  عورف  لوصا و  هب  دـیاب  یئادوب  ره  دـیآ .  تسرد  اهراک  اـت  تشاد  هشیدـنا  رکف و 

تادوجوم  1 اه :  (( درک دیابن   : )) فلا دیامن .  یم  تحیـصن  دـنک و  یم  توعد  زیهرپ  هب  ادـتبا  ادوب  ادوب ؛  تایقالخا  ( 259  . ) دبای تاجن 
بارش  5 تفگ .  دیابن  غورد   4 درک .  زواجت  دـیابن  نارگید  سومان  هب   3 درک .  بحاصت  دـیابن  ار  نارگید  لاوما   2 تشک .  دیابن  ار  هدنز 

جنر رد  دیاب   3 دیـشیدنا .  ناگدنز  جنر  رد  دـیاب   2 درک .  كرت  ار  يدرف  جـنر  دـیاب   1 اه :  (( درک دـیاب   : )) ب دیـشون .  دـیابن  روآ  رکس 
راکادف و دیاب   7 تشاد .  شـشخب  وفع و  دـیاب   6 دوب .  نارگید  زوسلد  دـیاب   5 تشاد .  تین  نسح  دـیاب   4 دوب .  کیرـش  یناهج  هعماج 

يرود بعل  وهل و  زا  دیاب   10 درک .  رود  يرورپ  مکش  يروخرپ و  زا  دیاب   9 درک .  زیهرپ  بیرف  هلیح و  زا  دیاب   8 دوب .  مدرم  رازگتمدخ 
لام رز و  میـس و  لوبق  زا  دیاب   13 درک .  يرود  مرن  رتسب  رد  ندیباوخ  زا  دـیاب   12 درک .  زیهرپ  تایرطع  تالا و  رویز  زا  دـیاب   11 درک . 

رد اما  دشاب ،  اه )) یگدولآ   )) ءزج نز ))   )) ادوب ناگدید  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نز : ))   )) و ادوب ))  : )) ج ( 260  . ) تشادرب تسد  ایند 
هاگدـید زا  درامـش .  یم  بجاو  ار  درم  رـسمه  تمرح  دراد و  یم  زاب  انز  زا  ار  درم  هک  لـیلد  نیمه  هب  تسا .  مرتحم  ادوب  یقـالخا  قطنم 

(261  . (() دنا یگدولآ  ناهج  نآ  نیا و  رد  دب  ياهرادرک  هدنشخب ،  شیالآ  یگنت  مشچ  تسا و  نز  شیالآ  يراتفردب   )) ادوب

یئادوب مئالع  مسارم و 

1 تسا :  هدـنام  راـگدای  هب  ادوب  دوخ  میلعت  هب  مسارم  نیا  تسا .  هداـس  لهـس و  رایـسب  یئادو ؛  هدـیچیپ  مسارم  فـالخ  رب  یئادوب  مسارم 
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کی ینورد  بارطـضا  نیبم  هک  ندیـشوپ  درز  سابل   2 تسا .  يدام  ناهج  رد  جـنر  تضاـیر و  یعون  دوخ  هک  تروص  رـس و  ندیـشارت 
یتعاس دـنچ  هنازور ،  ياهراک  زا  تغارف  زا  سپ  زور  ره  رد  یئادوب  ره  هک  ینورد ،  لـمات  شمارآ و   3 دور .  یم  رامشب  بهذم  یئادوب 

لوکشک هک  تسا  مزال  یئادوب  ره  رب  تسد ؛  ای  شود  رب  لوکشک  نتخادنا   4 دنک .  نوریب  يدام  ناهج  زا  ار  دوخ  هتفر و  ورف  شیوخ  رد 
(262  . ) دزاس مارآ  میلـست و  ار  يو  لمع  نیا  دنک ،  نایغط  وا  رد  رورغ  توخن و  حور  رگا  ات  دـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ای  شود  رب  یئادـگ 

یگرمیب تاذ  نوچ  هناورین   . )) تسا ادوب  لآ  هدیا  مالک و  حور  هناورین ))   . )) تسا هتفر  راکب  رایسب  هناورین ))   )) ادوب نانخـس  رد  اناورین ؛ 
دیواج یگرمیب ،  تاذ  نوچ  هناورین  دسرب .  یگرمیب  تاذ  هب  دبایب و  يدازآ  تسین ،  دـیواج  هچنآ  زا  ات  دـشوک  یم  تهرا ))   : )) تسا (( 

نیمز و يراوتـسا  نوچ  نآ  يراوتـسا  هک  تسا  هتـسارآ  ینیقی  ناـنچ  هب  هدیـسر ،  یگرمیب  هب  ورهر  تسا .  یتـخبکین  تسا ؛  ینتـساوخ  و 
رد وا  تسا .  كاپ  شیالآ و  یب  تسا ؛  دازآ  يال  لگ و  زا  هک  تسا  يا  هچایرد  نوچ  وا  تسا .  رد  هناتـسآ  يرادیاپ  نوچ  نآ  يرادـیاپ 
 ، یغورف هن  یبآ ،  هن  تسا ،  ینیمز  هن  نآ  رد  هک  تسا  یئاج  يدـیواج ))   )) نیا زا  دراد ؛  ناشخرد  يا  هرهچ  دـیواج  شمارآ  تلاح  نیا 
یب يرادـیاپ  یب  گرم ،  هن  ندـنام ،  هن  نتفر ،  هن  نداتـسیا ،  هن  كاردا ،  هن  یگتـسناد ،  يدودـحم  هن  ناکم ،  يدودـحمان  هن  یئاوه ،  هن 

زا تسا و  شتآ  رد  ناـهج  زیچ  همه  دـیوگ :  یم  ادوب )) (( ؛  هناورین ریـسم  ( 263  . (() تسا جـنر  نایاپ  نیا  تسا ؛  هاگیاپ  یب  تفرـشیپ و 
هودنا يریپ ،  گرم ،  ندش ،  هدییاز  زا  هک  میوگ  یم  نم  بیرف .  هنیک و  توهش ،  شتآ  زا  دنا ؟ شتآ  رد  هچ  زا  اهزیچ  دزوس .  یم  شتآ 
شتآ هس  نیا  ندناشنورف  هب  هدومیپ و  ار  یلاع  هناگتـشه  هار  هک  يورهر  دنا .  شتآ  رد  اهزیچ  هک  تسا  يدـیمون  مغ و  جـنر و  يراز ،  و 
رارقرب ناـنچمه  وا  تسیز  دـسرب و  هناورین  هب  دوخ  ینورد  ملاوع  ریـس  رد  رگا  ورهر  دسانـش .  یم  ار  نآ  شمارآ  يدرـس و  هتفاـی ،  قیفوت 

اجنآ زا  تسا و  زاس  یتسه  شخب  جنپ  نامه  داینب ))  )) زا دارم  دوش .  یم  هدناوخ  داینب )) ندوب  راک  رد  اب  هناورین  تاذ   )) وا هناورین  دـشاب ، 
ریسم رد  رگا  تهره  ای  لماک  ورهر  دنا .  هدناوخ  داینب  ار  نآ  دنبسچ ،  یم  اهنآ  هب  ندش )  هدیئاز  هرابود  تلع  ود   ) یگنشت نتـسنادن و  هک 

مه هناورین  يرپ  هب  هک  دنناوخ  یم  داینب  ندوب  راک  رد  اب  هناورین  تاذ  ار  نآ  دشاب ،  وا  گرم  اب  نامزمه  نیا  و  دبای ،  تسد  هناورین  هب  دوخ 
وا تسیز  هک  هاگنآ  تهرا  هک  نآ  رابتعا  هب  هکلب  دنتـسین ،  هناگادج  هناورین  ود  هناورین  ماقم  ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا .  فورعم 
 . تسا یگرمیب  تاذ  هناورین ،  دوش .  یم  هداد  وا  هناورین  هب  مان  ود  نیا  زا  یکی  دشاب ،  هدیسر  هناورین  هب  گرم  رد  هک  نآ  ای  دشاب ،  رارقرب 

يدازآ و نآ  زاغآ  هک  تسا  هناورین  ینعی  دوصقم ،  هب  ندیـسر  هلیـسو  هنایم ))  هار  همذ   )) همه یلک  روط  هب  یلاـع و  هناگتـشه  هار  رـسارس 
هدـش هتفگ  نخـس  ادوب  ياـهراتفگ  زا  يرایـسب  رد  دوصقم ،  هن  تسا  هلیـسو  هناگتـشه  هار  هک  هراـب  نیا  رد  تسا .  یگرمیب  تاذ  نآ  جوا 

ندناشن ورف  و  هنیک ))   )) ندـناشن ورف  توهـش ، ))   )) ندـناشن ورف  هچ  ره  ناورهر !  يا  دوش :  یم  هدروآ  اهنآ  زا  هنومن  ود  یکی  هک  تسا 
يا دـماجنا . . . .  یم  یگرمیب  هب  هک  تسا  یهار  دوخ  یلاـع  هناگتـشه  هار  نیا  دوـش .  یم  هدـناوخ  گرمیب ))  تاذ   ، )) تسا بیرف ))  ))

 ، سپ تساجنآ ،  وا  تسا ،  ینتفر  نایم  زا  هچنآ  ره  ای  هرام ، ))   )) تعیبط زا  یئاهزیچ  هرام ))   ، )) تسه يدـبلاک ))   )) هک اجنآ  هار !))  ))
داب و نوچ  ینتفر ،  نایم  زا  يزیچ  نوچ  ار  نآ  نادب ،  هرام ))   )) تعیبط نوچ  ار  نآ  نک .  هاگن  هرام ))   )) نوچ دبلاک ))  )) هب هار !))   )) يا

يا یلو ،  تسا . . . .  هتسیرگن  تسرد  ار  نآ  درگنب ،  نینچ  ار  نآ  هک  ره  نادب ،  درد  همـشچرس  نوچ  درد و  نوچ  بالق ،  نوچ  سامآ ، 
هچ يارب  يرازیب  رورـس ! يا  یلو ،  تـسا .  يرازیب ))   )) يارب نتـسیرگن  تـسرد  تـسا ؟  يدوـصقم  هـچ  يارب  نتـسیرگن  تـسرد  رورس !

يارب یتوهـش ،  یب  يدوصقم - ؟  هچ  يارب  یتوهـش ))  یب   ، )) یلو دیآ .  دوجو  هب  یتوهـش ))  یب   )) هکنآ يارب  يرازیب ))  (( ؟  يدوصقم
هناورین  )) زا دوصقم  رورـس ! يا  یلو ،  هناورین - . ))   )) يارب يدازآ  هدار ، ))   )) يا يدوصقم ؟  هچ  يارب  يدازآ  یلو ،  ندـش . ))  دازآ  ))

رد ندشورف  يارب  تسا .  نوریب  خـساپ ))   )) هریاد زا  شـسرپ ))   )) نیا دور .  یم  رود  یـسب  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  هدار ،  يا  تسیچ ؟  (( 
(264 (( . ) دـننک یم  یناگدـنز  ار  یـسدق  هار  هک  تسا  هناورین ))   )) رد جوا  يارب  نتفر ،  هناورین ))   )) دزن وس و  نآ  هب  يارب  هناورین ، ))  ))
 : ینعی یهاگآ ))   . )) دراد يا  هتـسجرب  ماقم  یهاگآ ))   )) ادوب نیئآ  رد   . )) تسا اسآ  نت  هراکیب و  دردـیب ،  ینعی  هاـگآان  زا  ادوب  دوصقم 

همه داینب  زین  یهاگآ  تسا . . .  يورهر ))   )) یگدـنز رد  یتفرـشیپ  هنوگ  ره  داینب  تسا و  تمه  شـشوک و  يرایـشوه و  اـب  هارمه  هجوت 
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رادیب و  : )) تفگ هک  دوب  نیا  گرم  ماگنه  هب  ادوب  نخـس  نیرخآ  دیآ .  یم  رامـش  هب  اهتلاح  نیا  نیرتدـنمورین  تسا و  هتـسیاش  ياهتلاح 
 ، یکاپان كاردا  تسردان ،  هشیدنا  ینعی  توهـش ؛  هشیر )  هس  ای  شتآ  هس   : ) بیرف هنیک و  توهـش و  ( 265 (( . ) دینک ششوک  رایشوه 

اهنیا تسردان ،  ياهرظن  و  یهاوخدـب ،  ضرح ،  یئوگ ،  هوای  یئوگتـشرد ،  یئوگدـب ،  یئوگ ،  غورد  یئوجماـک ،  ندـیدزد ،  نتـشک ، 
هـشیدنا نیغرد ،  نتـسناد  ینعی  بیرف ؛  مشخ ،  ینمـشد و  ینعی  دنوش .  یم  ادیپ  بیرف  زا  ای  هنیک  زا  ای  توهـش  زا  ای  هک  دنتـسه  یئاهزیچ 

هدـننک نییعت  ناشندوب  هک  تسا  یطیارـش  نآ  تلع  ای  هشیر  زا  دارم  دـنا .  هتـسیاشان  ياهرادرک  ياه  هشیر  هس ،  هیا  تسا .  ینادان  اجبان و 
تبثم روـط  هب  هک  تـسا  هـناورین  یفنم  هـبنج   )) تلاـح هار ،  یگرمیب ؛  هار  یگرمیب ،  ( 266  . ) تسا يدارا  رادرک  کـی  یقـالخا  یگژیو 
ناــمه نافیرــش ،  زا  دارم  نافیرــش ؛  ( 267  . ) دــنک یم  هراــشا  هـناورین  دــیواج  تاذ  هـب  یگرمیب  تــسا . ))  يوــنعم  يدازآ  نــیرترب 

؛  تهرا ( 268  . ) صاخ داژن  کی  تفص  هن  تسا  فیرش  یلاع و  بیجن ،  تفـص  یئادوب ،  ياه  نتم  رد  یئایرآ  زا  دارم  تس ،  (( اهایرآ ))
دور هب   1 دنـشاب :  یم  ادوب  هفـسلف  لآ  هدیا  ياهناسنا  نت  راهچ  نیا  و  ( 269  . ) فیرـش نتراهچ  زا  یکی  و  هدـنزرا .  درم  مامت ،  درم  ینعی 

؛  دنب زا  يدازآ  ( 270  . ) مامت درم  ای  تهرا   4 یماگانآ .  ای  تشگزاب  یب   3 یماگآ .  دکـس  ای  هدمآ  زاب  راب  کی   2 هننپ .  هتوس  ای  هدیسر 
ینادان تسردان و  ياهرظن  دوجو ،  ماک ،  نامه  هک  دوش  یم  هتفگ  یگدولآ  راهچ  هب  حالطـصا  رد  تسا و  دـنب  غوی و  ياـنعم  هب  اـگوی ) )

قاقتـشا ود  تسا ،  هنابن ))   )) نآ یلاـپ  هک  هناورین ))   )) هژاو هناورین ؛  ( 271  (() یگدولآ راهچ  زا  يدازآ   )) ینعی اـمهاکاگوی ))  . )) تسا
اوسین ندیمد ،  ندـیزو ،  ندز ،  داب  ینعی :  او ))  . )) دـناد یم  او  هن و  ینعی  رین   1 ءزج :  ود  زا  هدش  هتخاس  ار  نآ  هک  یکی  تسا ؛  هتفریذـپ 

نیا رگید  رظن  هدناشن .  ورف  هتـسشن ،  ورف  هدـش ،  درـس  هدـش ،  شوماخ  ینعی  هناورین  و  اهنیا ،  دـننام  شتآ و  غارچ ،  ندـش  شوماخ  ینعی 
هناو زا  ین )   ) ندنادرگور هک  اجنآ  زا  بلط :  یگنشت و  توهش ،  ینعی  هناو  تسا .  هدش  هتخاس  هناو  رین و   1 ءزج :  ود  زا  هناورین  هک  تسا 

هب یئادوب  حالطـصا  رد  یلو  تسا .  شیورد  ادـگ و  ياـنعم  هب  تغل  رد  ورهر ؛  ( 272  . ) دـنناوخ یم  هناورین  ار  نآ  تسا ،  توهـش  ینعی 
هدوب رایسب  درگ  هرود  ناضاترم  دنه ،  رد  ادوب ،  نامز  رد  دیامیپ .  یم  ناورهر  نمجنا  رد  ار  یلاع  هناگتشه  هار  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک 

مان هب  زین  بلغا  و  تسا .  هدـش  هدروآ  ییادوب  نهک  ياه  نتم  رد  اهراب  نانیا  ماـن  دـنا .  هدـناوخ  یم  اـکاجاب  يراـپ  ماـن  هب  ار  همه  هک  دـنا 
 ، دـندرک یم  یگزوی  رد  دنتـسیز .  یم  نوگانوگ  ياه  هگرج  رد  راو و  هورگ  یهاگ  ناـنیا  دـنا .  هدـش  هدـیمان  هنمهارب  هنمـس  رت  یمومع 

نتسیز هداس  ندوب و  دنزرف  یب  تفج و  یب  یئاونیب ،  ناش  هتسجرب  یگژیو  دندوب ،  نامناخ  یب  دنتفرگ و  یم  شیپ  رد  هناضاترم  یناگدنز 
 . دوش یم  هدـناوخ  ینوشکب ))   )) و ینوکب ، ))   ، )) نز ورهر  دـندرک .  زاب  یئادوب  ناورهر  نمجنا  يارب  ار  هار  هک  دـندوب  ناـنیا  مه  دوب . 

(273)

یلاع تقیقح  راهچ 

تقیقح جـنر ،  هاگتـساخ  هرابرد  تقیقح  جـنر ،  هراـبرد  تقیقح  هب  ینعی  دیـسر ؛  تقیقح  راـهچ  هب  یلاـع  هناگتـشه  هار  ندومیپ  اـب  ادوب 
هک دراد  يدوصقم  دصقم و  تسین ،  فدـه  یئاهنت  هب  دوخ  هار  نیا  دـماجنا .  یم  جـنر  زا  یئاهر  هب  هک  هار  نآ  تقیقح  جـنر و  زا  یئاهر 

ریـسم رد  ات  میبایرد  ار  تقیقح  راهچ  نآ  کـنیا  میتسناد .  ار  نآ  ریـسم  هناورین و  ( 274  (( . ) يدـیواج  )) تاذ تسا و  هناورین ))   )) اـنامه
جنر يریپ  تسا ،  جنر  ندش  هدیئاز  دیوگ :  یم  ادوب  ماکاس ؛ )  ایرآ  ماهاکود   ) جـنر یلاع  تقیقح   1 میسرب :  دوصقم  لزنم  رس  هب  هناورین 

ندیـسرن وزرآ  هب  تسا ،  جنر  ندش  روشحم  نازیزعان  اب  تسا ،  جنر  ندوب  رود  نازیزع  زا  تسا ،  جنر  گرم  تسا ،  جنر  يرامیب  تسا ، 
 ( بلط لیماهانات و   . ) تسا یگنـشت  جنر  هاگتـساخ  جنر ؛  هاگتـساخ   2 دنا .  جنر  یگتـسبلد  شخب  جنپ  همه  هاتوک ،  نخـس  تسا .  جـنر 

ینارماک هب  هتـسب  درب و  یم  هار  ندش  هدـیئاز  هرابود  هبهک  تسا  یگنـشت  نیمه  و  یتسین .  یگنـشت  یتسه و  یگنـشت  ماک ،  یگنـشت  ینعی 
زا نتسراو  يدازآ و  نآ ،  زا  ندنادرگور  نآ ،  ندرک  اهر  ینعی  تسا .  یگنـشت  زا  یئاهر  نامه  جنر  زا  یئاهر  جنر ؛  زا  یئاهر   3 تسا . 
زا يرادهگن  يراد و  نتشیوخ  رد  نآ  زا  یئاهر  سپ  دوش ،  یم  ادیپ  اه  سح  هار  زا  یگنشت  نوچ  دنامن ،  اج  هب  نآ  زا  یناشن  ات  تسا  نآ 
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تسیز رد  رادرک ،  رد  راتفگ ،  رد  هشیدنا ،  رد  تخانـش ،  رد  یتسرد  یتسار و  نامه  هار  نیا  جنر ؛  زا  یئاهر  هار   4 تسا .  سح  ياهرد 
 . یلاع هناگتشه  هار  ینعی  ( 275  . ) تسا يدامس  ینعی  یلد ،  کی  رد  یهاگآ و  رد  ششوک ،  رد  ، 

یلاع هناگتشه  هار 

رازآ و زا  يدازآ  يرازیب و  یهاوخدـب و  سوه ،  زا  يدازآ  تسرد ؛  هشیدـنا   2 یلاع .  تقیقح  راهچ  نتخانش  ینعی  تسرد ؛  تخانـش   1
ندرزآ زا  زیهرپ  تسرد ؛  رادرک   4 یئوگ .  هوای  یئوگ و  تشرد  یفابدـنرچ ،  یئوگغورد ،  زا  يراددوخ  تسرد ؛  راتفگ   3 يرگمتس . 
هحلـسا نوچ  دشاب ؛  روآ  نایز  نارگید  يارب  هک  یئاه  هشیپ  زا  يراددوخ  تسرد ؛  تسیز   5 یتفع .  یب  يدزد  نتـشک ،  ینعی  ناگدنز ، 

ندنافوکـش و يدب و  هنوگ  ره  رب  ندش  زوریپ  يدب  زا  ندـنام  رود  يارب  تسرد ؛  شـشوک   6 ینیب و . . .  علاط  یـشورف ،  هدرب  یـشورف ، 
یهاگآ لد و . . .  تاساسحا ،  نت ،  هراـبرد  ماـگ  نیا  رد  ورهر  تسرد ؛  یهاـگآ   7 دوش .  یم  ادـیپ  ورهر  رد  هک  یکین  ره  نتـشادهاگن 

 . ندرپس لد  شرگن  هلپ  ره  هب  شرگن و  هب  ندرک  ور  تسرد  یهاگآ  اب  ینعی  تسرد ؛  یلدـکی   8 دنک .  یم  یگدنز  هاگآ  دراد و  نشور 
هـس  . )) دـشاب یم  یلاپ  نوناک  اـی  دبـس  هس  اـی  هکتپ  یت  هب  موسرم  یلاـپ  ناـبز  هب  دوجوم  یئادوب  بتک  نیرت  نهک  سدـقم ؛  بتک  ( 276)

هعومجم جنپ  زا  هکتپ ))  هتوس   . )) رترب نیئآ  دبس  ای  هکتپ  همذ  یبا  نیئآ 3  دبس  ای  هکتپ  هتوس  نشور 2  دبس  ای  هکتپ  هینو   1 لماش :  دبس ))
هک تسا  هاتوک  ياهراتفگ  هعومجم  ینعی  هیاکن  هکدوک  اه  هعومجم  نیا  زا  یکی  دنا .  فورعم  هیاکن ))  جـنپ   )) هب هک  تسا  هدـمآ  مهارف 

ياه هعومجم  ( 277  . ) تسا فورعم  هدپ ))  همذ   )) ای هدپ ))  همذ   )) هب باتک  هدزناپ  نیا  زا  یکی  تسا .  هدش  هتخاس  باتک  هدزناپ  زا  دوخ 
نتم  ) اتاپ یناتوس   5 هیاکناتوی .  یماـس   4 هیاکن . )   ) اـیکینامیا یمجیم   3 هیاکن . )   ) ایاکین اـید   2 هیاکن . )   ) ایاکین اراـتوگنآ   1 یئادوب : 

8 اگاتای .   7 تعیرش .  ج :  طابضنا ،  ب :  تایاکح ،  فلا :  لماش :  م  فیلات 241 ق .  نوناق )  ياهدبس   ) اکاتیپ  6 ( 278  ( . ) یئادوب نهک 
(279  . ) روجنت روجنک و 

وا نیئآ  رد  باعشنا  و  ادوب ؛  گرم 

نشور یتسرد  هب  وا  دلوت  خیرات  دش .  دلوتم  ینونک )  لاپن   ) نبمول لگنج  رد  هیکس  نادناخ  زا  همتگ ))  هترادیس   ، )) دمآ هک  هنوگ  نامه 
نس رد  م .  لاس 483 ق .  رد  ادوب  ( 280  . ) تسا هندودوس ))   : )) شردـپ تسا .  ادوب  ناـمز  قفاوت  دروم  نرق  م .  مشـش ق .  نرق  تسین ، 

لامـش یلیام  دصکی  رد  دنه  لامـش  رد  م .  لاس 560 ق .  رد  الامتحا  يو   : )) دـیوگ یم  سان  ناـج  ( 281  . ) تشذگ رد  یگلاس  داتـشه 
جنپ لهچ و  يراب  تسا .  هدرک  یم  یئاورنامرف  ایکاس  هلیبق  رب  هک  تسا  هدوب  یناطلـس  ای  هجار  شردـپ  تسا .  هدـیرگ  دـلوتم  سرانب  رهش 

ترفاسم مزاع  هک  یماگنه  رد  ماجنارـس  دوب .  لوغـشم  روما  تیبرت  میلعت و  ظعو و  هب  امئاد  يو  تدم  نیا  یط  رد  تشذگ .  ادوب  رب  لاس 
هناخ رد  رهظ  ماـگنه  یماـعط  رـصتخم  فرـص  زا  سپ  دیـسر .  رـس  هب  شتقو  شیوخ  رفـس  زور  نیمتـشه  رد  دوب ، . . .  لوهجم  يدـلب  هب 

ار نیریـش  ناج  لدنـص  تخرد  ود  نایم  رد  هدیـشونار ،  گرم  ماج  هک  دماین  رب  یکدنا  دـیدرگ و  رامیب  یتخـسب  ادـنوچ ،  مان  هب  يرگرز 
 . تفای جاور  دنه  دمتردق  هاشداپ  اکوسآ  تیامح  اب  ادوب  نیئآ  م .  موس ق .  نرق  طساوا  رد  ادوب ؛  نیئآ  رد  باعشنا  ( 282  . (() درک ملست 
زا دـعب  نرق  ود  دـبای .  یهاک  یعامتجا  یقالخا  ياهیناماسبان  متـس و  جـنر و  گـنج و  اـت  دـش  ثعاـب  دـنه  رـسارس  رد  نیئآ  نیا  شرتسگ 
هب ادوب  نید  یگدرتـسگ  راـبتعا و  زا  هک  دوب  دـعب  هب  نارود  نیا  زا  دـش .  ریگارف  ـالماک  دـنه  رد  یئادوب  بهذـم  اـکوسآ ))  )) تشذـگرد
دنه ياـهزرم  زا  نیئآ  نیا  هاـگنآ  تسا .  ادوب  نیئآ  تلزع  نارود  يدـالیم  مهدزاود  نرق  اـت  يدـالیم  متفه  نرق  زا  دـش .  هتـساک  جـیردت 

 . تفای جاور  اهروشک  نیا  رد  تشاذگ و  نپاژ و . . .  هرک ،  نیچ ،  تبت ،  ناتسکرت ،  جوبماک ،  مایس ،  ینامریب ،  نالیس ،  هب  اپ  تشذگ و 
زا دـش .  میـسقت  گنر  ای  هقرف  ای  هخاش  هدـجیه  هب  دـش و  ثداوح  شوختـسد  دـعب ) نرق  ود   ) ادوب گرم  زا  سپ  نیئآ  نیا  هیلوا  تشونرس 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعی کچوک  لقان  دندش .  رادیدپ  گرزب  لقان  هقرف ،  کچوک و  لقان  هقرف  دیدرگ :  صخـشم  گرزب ،  هقرف  ود  هقرف ،  هدجیه  نیا  نایم 
دزاس هارمه  گنهامه و  دوخ  ابار  نارگید  دناوت  یم  نم  ؤم  هک  تسا  يا  هلیسو  گرزب  لقان  ددرگ و  یم  درف  تاجن  هلیـسو  هک  يا  هقیرط 

(( انایاهام  )) هقرف دش .  رادـیدپ  تفرگ ،  مان  امال ))  )) هک یموس  هقرف  سپـس  دـنتفرگ و  مان  انایاتیه ))  )) و انایاهام ))  )) اهدـعب هقرف  ود  نیا  . 
هک انایاتیه ))  )) بهذـم دراد .  جاور  یبونج  يایـسآ  و  نپاژ ))   )) و هرک ))   (( ، )) نیچ  )) رد هزورما  دراد ،  يرتمک  ياـه  يریگتخـس  هک 
رد اناورین  دراد .  ناوارف  یناوریپ  ینامریب ))   )) و نالیـس ))   )) رد تسا ،  ادوب ))  )) رـصع میلاـعت  رب  ینتبم  تسا و  یئادوب  يارگ  تنـس  هقرف 
هک دنرواب  نیا  رب  تسا و  چیه  رد  تاجن  هک  دندقتعم  هقرف  نیا  ناوریپ  قلطم . ))  يانف  یتسین و  لاوز و   : )) زا تسا  ترابع  هقرف  نیا  یقلت 

هقرف اما  دـنوشکب .  قلخ  تاـجن  رد  دـنیآ و  ناـهج  نیا  هب  هراـبود  دـنبای و  تسد  یئادوب  ماـقم  هب  دـنناوت  یمن  رگید  اـناورین  رد  ناـیاسراپ 
یم زین  و  تسا .  هدـش  یقلت  یقیقح  تشهب  اناورین  ناـیئادوب  ماوع  داـقتعا  رد  دـناد .  یم  شمارآرپ  تشهب  عون  کـی  ار  اـناورین  اـنایاهام ، 

يزور یعقاو  يادوب  دنـشوکب .  اهناسنا  تاجن  هار  رد  دنـسرب و  یئادوب  ماقم  هب  دنناوت  یم  دنا ،  هدرک  لزنم  اناورین  رد  هک  نایاسراپ  دنیوگ 
راکهانگ مرجم و  رگا  هک  یفوتم  يارب  خزود  عون  کی  بهذم  نیا  رد  دش .  دنهاوخ  دـنم  هرهب  وا  دوجو  زا  تیرـشب  دـش و  دـهاوخ  رهاظ 

هب امال ))  . )) تسا يودب  نایدا  ءارآ  دیاقع و  اه و  هشیدنا  زا  ینوجعم  دراد ،  جاور  تبت  رد  هک  امال ))  )) بهذـم اما  دراد .  دوجو  دـشاب ، 
زا زین  اک )) یمایهدام   )) و اراچاکوج )) اـک ، )) یت  نار  توس  (( ، )) اـک یـشاه  بیو   : )) ياـه هقرف  ( 283  . ) تسا رت  یلاع  رترب و  ياـنعم 
(( ، اک یشاه  بیو   )) هخاش رد  الثم  تسا .  هتفهن  یئارگ ))  عقاو   )) یعون هخاش  نیا  رد  دنـشاب .  یم  انایاهام ))  )) و انایاتیه ))  )) ياه هخاش 

 . دروـخ یم  مشچ  هب  يا  هنوـگ  قارـشا  میقتـسم  ریغ  ینیب  عـقاو  اـک )) یت  نار  توـس   )) رد و  تسا .  راـک  رد  هطـساو  نودـب  یئارگ  عـقاو 
ار ادوب  میلاعت  زا  یشخب  مادک  اه  هقرف  نیا  ( 284  . ) دنک یم  غیلبت  ار  مسج  سفن و  تضایر  قیرط  رد  یئادوب  یتنـس  شور  اراچاکوج )) ))

نیا قمع  هنماد و  اما  دنراد .  فالتخا  رگیدکی  اب  ادوب  شور  میلاعت و  نییبت  ریـسفت و  رد  رگید  بهذم  ره  تعیبط  دننام  دـنا و  هدرک  ظفح 
جرخ هب  يرتشیب  انایاتیه  يارگ  تنـس  هقرف  ای  بهذم  هک  دـنچ  ره  دـهد .  رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  ار  اهنآ  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  فالتخا 

 . دراد يرایسب  يریگ  تخس  دهد و  یم 

؟  تسا هناسفا  کی  ادوب ))  )) دوجو ایآ 

هک تسا  يا  هناسفا  ادوب  دیوگ  یم  يدنله  سانش  دنه  دنمـشناد  نرک  تسین .  شیب  يا  هناسفا  ادوب  دوجو  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  یخرب 
یسررب باتک  رد  يوسنارف  سانش  دنه  ترانس  دراد .  یخیرات  شزرا  رتمک  انشیرک  هناسفا  زا  ادوب  هناسفا  هدش .  هتخاس  نیچ  تبت و  لاپن ، 

ایام زا  مه  ادوب  دـیآ ،  یم  نوریب  یکیرات  زا  دیـشروخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  نامـسآ  دیـشروخ  هناسفا  ادوب ،  هک  دـیوگ  یم  ادوب  هناـسفا 
هتسد نیا  فالخ  رب  اما  ددرگ .  یم  دیدپان  باتفآ  شدنزرف  عولط  زا  سپ  یکدنا  تملظ  دننام  شردام  دوش .  یم  دلوتم  لایخ )  روصت و  )

هن تسا  یخیراـت  تیـصخش  کـی  هتـشاد و  یجراـخ  تیعقاو  ادوـب  هک  تسا  دـقتعم  گربـنلوا  هلمج  زا  رگید  یهورگ  ناسانـش ،  دـنه  زا 
یئادوب گرزب  هاشداپ  دالیم  زا  لبق  موس  نرق  رد  تسا .  صخشم  يا  هدمآ  تسدب  گنس  هعطق  ساسا  رب  وا  دلوت  نامز  لحم و  يریطاسا . 

ار یئوبس  یئادوب  نیرئاز  يدالیم  لاس 1898  رد  تسا .  هدش  فشک  لاس 1896 م  رد  گنس  هعطق  نیا  تسا .  هدومن  مارتحا  ار  وا  اکوسآ 
اب دیوگ  یم  هلاش  نیـسیلف  ادوب ؛  نیئآ  رد  ادـخ ))  )) هلئـسم ( 285  . ) تسا وبـس  نیا  رد  ادوب  رتسکاخ  دـندوب  یعدـم  هک  دـنا  هدرک  فشک 

دنناـم یتادوجوم  نایادـخ  ادوـب  یقلت  رد  تسا .  ادـخ  نودـب  ـالک  یلو  دراد ،  نامـسآ  نیمز و  رد  يرامـش  یب  نایادـخ  ادوـب  نید  هکنآ 
لباقم هطقن  نیئآ  نیا  لاح  رهب  تسا .  هدشن  حیرـصت  نیئآ  نیا  لوصا  رد  یئادخ  یب  همه ،  نیا  اب  دنتـسه .  یمومع  تالوحت  عبات  نیریاس 

هب درادـن ،  لوبق  ار  نامتآ ))   )) و نمهرب ))   . )) دسانـش یمن  تیمـسر  هبار  ناهج ))  حور   )) ادوب نیئآ  تس .  ادو ))  )) و نمهرب ))   )) نیئآ
 . تسا لاوز  داسف و  رییغت و  لاح  رد  تکرح و  رد  زیچ  همه  دناد ،  یمن  يدبا  تباث و  ار  زیچ  چیه  تسین .  لئاق  یتاذـلاب ))  مئاق  دوجو  ))

یم نایادـخ  هرابرد  ادوب  تسین .  دوجوال ))  )) و دوجو ))  )) زا نخـس  نیئآ  نیا  رد  درادـن .  رواب  درجم ) بکرم و   ) يدام يرهوج  چـیه  هب 
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رمع هچ  رگا  دـنک .  یم  تموکح  زین  نایادـخ  رب  ناهج  تابث  مدـع  يرارقیب و  دنتـسه .  یناف  ریذـپ و  لاوز  اهناسنا  لـثم  مه  اـهنآ  دـیوگ 
یبهذم مسارم  درادن ،  دوجو  ییادخ  نیئآ  نیا  رد  نوچ  سپ  دنتـسه .  نادیواج  ریغ  رادـیاپان و  یلو  تسا ،  ناسنا  رمع  زا  رتشیب  نایادـخ 

اعد شیارب  دنوش و  یمن  لسوتم  وا  هب  دنرادن و  رظن  رد  يدادخ  ماقم  ادوب  يارب  نایئادوب  تسا .  دوبدای  تسه ،  هچنآ  درادـن .  دوجو  اعبط 
تاجن بلق  رد  هتفاـی و  هار  اـناورین ))  )) هب فورعم ،  جـنر  راـهچ  اـب  هزراـبم  تضاـیر و  رثا  رب  هک  تسا  یتیـصخش  طـقف  وا  دـنناوخ .  یمن 

هام ره  رد  نانآ  تسا .  لگ  هتسد  باترپ  دنهد ،  یم  ماجنا  ادوب  همـسجم  لباقم  رد  نایئادوب  هک  يراک  اهنت  تسا .  رـضاح  هشیمه  ناگتفای 
یم ماجنا  دوبدای  مسارم  دـنیآ و  یم  درگ  دـنه ) رد   ) اپوتـسا فارطا  رد  نایئادوب  دـنوش .  یم  عمج  دـباعم  رد  نید  جـیورت  يارب  راب  راهچ 

(286  . ) دوش یم  يرادهگن  ادوب  نیسدقم  رتسکاخ  زا  انب  نیا  رد  دنهد . 

دنه روهظون  بهاذم  نایدا و 

جامس امهرب  نیئآ  فلا : 

اه هشیدنا  هاگداز  دنه  تسا .  شیوخ  یناسنا  غوبن  یفسلف و  دادعتسا  ندنایامن  راک  ردنا  تسد  نانچمه  رایسب ،  ياهیتفگش  نیمزرـس  دنه 
 . . . کلسم و بهذم و  بتکم و  هشیدنا و  نویلیم  هس  زا  ینویسکلک  دور .  یم  رامـشب  ناهج  یـسفنا  یقارـشا  ینافرع  یفـسلف  تارکفت  و 

لاس رد  تسا .  زیمآرارـسا  نیمزرـس  نیا  گرزب  زار  دنه ،  رب  هدش  لیمحت  یتدیقع  یـسارکومد  تسا .  هدیقع  يدازآ  دـهم  یتسارب  دـنه 
ناودنه نایم  رد  هک  امهرب  هعماج  ینعی  جامس  امهرب  درک .  عارتخا  ار  جامس ))  امهرب   )) نیئآ نوهام ))  مار   )) مان هب  يدرف  يدالیم   1828

تسد هب  یناوارف  تاعالطا  تخادرپ و  گرزب  بتاکم  نایدا و  رد  قیقحت  هب  ادتبا  نوهام ))  مار   . )) تسا روهشم  نمهرب  ناوریپ  هعماج  هب 
زا سپ  تخادرپ .  هعلاطم  هب  ناهج  میدق  دیدج و  بهاذم  نایدا و  یبهذـم  سدـقم  نوتم  رد  تسناد ،  یم  يدـنچ  ياهنابز  هک  وا  دروآ . 

نید یمـسر  غلبم  مهدزون  نرق  زاـغآ  رد  وا  دومن .  یفرعم  دـنه  مدرم  هب  داد و  حـیجرت  ناـیدا  رگید  رب  ار  حیـسم  نید  هک  دوب  هعلاـطم  نیا 
میلاعت یخرب  مادختسا  اب  دش .  دیدج  یبهذم  ندرورپ  راکردنا  تسد  دوخ  درکن و  هدنسب  نیا  هب  نوهام ))   . )) دش دنه  رسارس  رد  حیـسم 
یماوس  )) مان هب  يدرف  نوهام  ثراو  تفای .  یناوارف  ناوریپ  یطاقتلا  بهذـم  نیا  تسارآ .  دـیدج  یبیکرت  یـسیع ،  نید  نمهرب و  ادوب و 

ترـضح ماکحا  ار  یتسرپ  تب  تافارخ و  یئادـخ و  دـنچ  یتاقبط ،  نامزاس  هک  دروآ  دـیدپ  ار  نایرآ  هعماج  دـیروش و  نیئآ  نیا  هیلع  (( 
 ، نیئآ نیا  ناثراو  تفای .  وریپ  نارازه  دـش و  وربور  لابقتـسا  اب  وا  نیئآ  دوب .  رثءاتم  ادو  نیئآ  زا  رتشیب  وا  تفرگ .  داقتنا  داـب  هب  ار  حیـسم 

امهرب  )) نیئآ نیاربانب  دـنتفریذپ .  ریثءات  نآ  زا  دـنداد و  ناـشن  شوخ  يور  ودـنه  نیئآ  هب  تنارب ))  ینآ   )) و اـنله ))  )) يدـنه ریغ  نز  ود 
(287  . ) دش فقوتم  ودنه  نیئآ  رد  ماجنارس  تخادرپ و  يداضتم  ياه  یسیدرگد  هب  جامس )) 

انشیرک امار  نیئآ  ب : 

نمض وا  درک .  رواب  یسیع  تیهولا  هب  وا  درب .  نایاش  يا  هرهب  دیورگ و  تیحیـسم  هب  یتدم  هک  دوب  لاگنب  زا  يریقف  كدوک  انـشیرکامار 
کی هک  دش  یم  هسوسو  دوخ  وا  دنتسه .  ادخ  کی  خسانت  نارگید  و  انـشیرک ))  )) و اادوب ))  )) هک تشاد  داقتعا  دوب ،  يوسیع  کی  هکنیا 

یماع و يدرف  وا  دیدرگ .  انشیرکامار ))  )) سپـس دش و  ودنه ))  )) دعب یکدنا  دیورگ و  مالـسا  هب  دعب  یتدم  وا  تسا و  انـشیرک )) امار  ))
یم ادـخ  نآ  دـنزرف  ار  دوخ  وا  تسناد .  یمن  نیا  زج  يزیچ  و  تشاد .  رواب  ادـخردام  ای  ردام  يادـخ  هب  وا  دوب .  لومعم  شناد  زا  يراع 
راک ندیورگ  رگید  نید  هب  ینید  زا  اذـل  دنتـسه و  راگدرورپ  يوس  هب  یهار  نایدا  همه  تفگ :  یم  دوخ  ناوریپ  هب  انـشیرکامار  تسناد . 

 . تفای يدایز  ناوریپ  وا  شابن .  نارگید  نتفر  عنام  وش و  ناور  مه  وت  دنتسه ،  ناور  سونایقا  فورط  هب  اهدور  همه  اریز  تسا .  یتسردان 
تخادـنا و ندرگرب  ار  انـشیرکامار ))  )) دـنب ندرگ  هک  دوـب  ناـگدازهاش )  (( ) اـیرتاشک  )) راـبت زا  یناوـج  وا  ناوریپ  نیرتروـشرپ  زا  یکی 
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هیـصوت دوخ  نارای  هب  وا  درک .  یفرعم  حاورا  هعومجم  ار  ادخ ))  )) دمآ و رب  ادخ ))  )) فیرعت ماقم  رد  روشرپ  درگاش  نیا  دش .  وا  درگاش 
رد ار  دوخ  مسج ))   ، )) اهراک نیا  ياج  هب  و  دـنیامن .  يرود  رگید  بهاذـم  نایدا و  رد  هعلاطم  زا  دـنرادرب و  تضاـیر  زا  تسد  هک  درک 

تلاسر يارب  ات  درک  كرت  ار  دنه  لاس 1893 م  رد  دیمان و  ادناناکو )) يو   )) ار دوخ  ناوج  نیا  دنریگ .  راکب  هعماج ))   )) هب تمدـخ  هار 
تدحو زا  یسنارفنک  رد  ودنه )) بهاذم   )) هدنیامن ناونع  هب  دوگاکیش ))  )) رد وا  دروآ .  درگ  یهوجو  دنه  زا  جراخ  رد  انشیرکامار )) ))

تحت تدشب  ار  دوخ  ناگدنونـش  وا  تسا .  راگدرورپ  تدابع  نیرتهب  قلخ  هب  تمدخ  هک  تشاد  هیکت  لصا  نیا  رب  تفگ و  نخـس  نایدا 
هئارا يدیدج  نیئآ  تشگزاب و  دنه  هب  دعب  یکدنا  درادن .  دوجو  یئادخ  هدـنز  تادوجوم  زج  هک  تفگ  نارـضاح  هب  وا  داد .  رارق  ریثءات 
ریمـض زا  ار  نایادخ  دیزاس ،  اهر  ار  تضایر و . . .  يریگ و  هشوگ  دـشاب و  زاس  ناسنا  هک  میراد  ینیئآ  هب  جایتحا  ام  تفگ  یم  وا  درک . 
میلاعت زا  یبیکرت  بهذم  نیا  یتگاهب  بهذـم  ياه  یگژیو  ( 288  . ) تسین قلخ  هب  تمدخ  زج  يزیچ  تدابع  ادـخ و  دـینک .  نوریب  دوخ 

 . تسا اهودنه  ياه  يدوجو  تدحو  تارظن  هنایماع و  تادابع  نایم  طسو  دح  بهذم  نیا  تسا .  ودنه  نیئآ  فوصت و  برشم  مالـسا و 
بهذـم نیارباـنب  دراد .  دوجو  یئادوب  یقلت  رد  هشیر  تسا ،  هناـیفوص  یفـسلف  اـمامت  هرهوج  هک  نآ  يدوجو  تدـحو  یقلت  رد  یتگاـهب 

ایند و كرات  نادرم  طاشن  رب  دشخب و  یم  ورین  ار  نآ  نافرع  هبذـج و  دـعب  هک  دراد  زین  یئادوب  يا  هشیر  قوف  ياه  هیام  رب  هوالع  یتگاهب 
 . دـشاب یم  دراد ،  یناوارف  ترهـش  هک  دـنامار ))  )) هقرف نیا  ياوشیپ  تسایند .  كرات  اسراپ و  يانعم  هب  یتگاهب  اریز  دـیازفا ؛  یم  اـهیفام 

ياهبتکم نایدا و  ناگیاش /  شویراد  هنیمز :  نیا  رد  درفب  رـصحنم  لوا و  تسد  عبنم  اهنت  یـسراف :  هب  دـنه ؛  نایدا  یـسانش  باتک  ( 289)
 / هلاش نیسیلف  ك :  ن .  دنهد :  یم  يزیچان  یمومع  تاعالطا  سان  ناج  هلاش و  نیـسیلف  نارهت 1357 .  ریبکریما .  يدلج   2 دنه .  یفسلف 
ای هدپ  همذ  یئاشاپ /  ع .  ادوب :  نانخـس  یلـصا  نتم  ادوب :  نیئآ  اب  هطبار  رد  نایدا .  عماج  خیرات  سان /  ناج  گرزب  نایدا  رـصتخم  خـیرات 

نایدا 2 تخانـش  خـیرات و  یتعیرـش /  یلع  رتکد  ك :  ن .  دـنه .  گرزب  نایدا  لیلحت  نارهت .  ناریا 1357 .  هفـسلف  نمجنا  ادوب .  نانخس 
ادوب هرابرد  یمومع ؛  عبانم  هسنارف ،  هب  یهدراهچ .  نیدلارون  داتسا  اهکیس  تخانش  هرابرد  نارهت 1359  يدلج . 

دنه گرزب  روشک  رد  دیدج  داینبون و  ناید 

ریبک نیئآ 

لاس رد  هک  ریبک ))  )) مان هب  دوب  دنه  يارعـش  زا  یکی  نآ  راذگ  نایبن  سـس و  ؤم  هک  تسا  ریبک )) نیئآ   ، )) دـنه رد  داینبون  نایدا  زا  یکی 
(( ریبک  . )) دوب یئونـشیو ))   )) بهذم هدننک  بیذـهت  ادـنانامار ))  )) درگاش ریبک ))  . )) درک سیـسءات  ار  دوخ  نیئآ  يدالیم   1488 1412
ار مالـسا  یئودـنه و  نید  هک  تفرگ  میمـصت  وا  دوب ،  نمهرب  هقف  زا  شردام  ناملـسم و  شردـپ  سرانب ،  رهـش  یلاها  زا  هداس  يا  هدـنفاب 
رد يو  تشادـن ،  دوـجو  ندرک  هنتخ  مسارم  تـب و  دـبعم و  دجـسم و  ریبـک ،  نـیئآ  رد  دروآ .  دـیدپ  ار  يدـیدج  نـیئآ  هدوـمن و  قـیفلت 
یم سدـقم  كاپ و  ار  نایحیـسم  نایحیـسم  ياسیلک  ناودـنه و  دـباعم  ناناملـسم و  دـجاسم  وا  مه  و  تفگ ،  نخـس  دـیحوت  زا  شراعـشا 

نارای درک .  یم  اعد  اهودنه  دننام  و  تشاد ،  ناوارف  داقتعا  خسانت  هب  وا  تسناد ،  یم  یکی  ار  یمالـسا  هللا  و  ودـنه ،  مار  ریبک ،  تسناد . 
و تفرگ ،  ناوارف  هرهب  نانآ  بتک  زا  ودنه  مالـسا و  نیئآ  ود  زا  عالطا  تهج  ریبک )) ( )) 290  . ) دنیوگ نیتناپ ))  ریبک   )) ار وا  شناوریپ  و 

یم رود  نادحوم  دـیحوت و  روحم  رب  شراعـشا  همه  و  داد ،  یم  هئارا  دـنه  مدرم  هب  هدروآ و  رد  راعـشا  بلاق  رد  دوب  هتخومآ  هک  ار  هچنآ 
زگره يو  زا  هک  مان ،  نودـب  تسا  يدوجوم  ناـهج  نیا  رد   : )) تسا هتفگ  راـگدرورپ  یگرزب  تمظع و  هراـبرد  شراعـشا  رد  ریبک  دز . 

نیارباـنب نتفگ ،  نخـس  هن  ندز و  مد  هن  ضرع ،  هن  تسا و  لوط  هن  مسج ،  هن  تسا و  تروص  هن  اـجنآ  رد  دروآ ،  ناـبز  رب  نخـس  ناوـتن 
 ، دـنه مدرم  رثکا  دـننام  ریبک  دـجنگن )) .  تاملک  ظافلا و  بلاق و  رد  وا  حرـش  هک  ارچ  درک ،  فیرعت  فیـصوت و  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ 

نایم وا  نفد  يارب  تشذـگرد و  يدـالیم  لاس 1518  رد  يو  دوب .  هتفرگ  رارق  رواـب  نیا  ریثءاـت  تحت  ادـیدش  تشاد و  خـسانت  هب  هدـیقع 
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ناناملسم دنتسناد ،  یم  ودنه  کی  ار  وا  اهودنه  ناملـسم و  کی  ار  وا  ناناملـسم  دمآ ،  دوجوب  يریگرد  فالتخا و  اهودنه  ناناملـسم و 
دـننازوسب و ار  وا  ودـنه  بهذـم  تاروتـسد  قبط  دنتـساوخ  یم  اهودـنه  دنراپـسب و  كاـخب  مالـسا  تاروتـسد  قبط  ار  وا  دنتـشاد  رظن  رد 

دح اـت  ار  وا  ماـقم  دـنداد و  رارق  یئادـخ  دـح  رد  ار  وا  یهورگ  شگرم  زا  سپ  ریبـک  دـنناشفا .  گـنگ  سدــقم  دورد  رد  ار  وا  رتسکاـخ 
(291  . ) دندناشک یئادخ  هب  ار  شناونع  دندرب و  الاب  شتسرپ 

ناتسودنه رد  يو  نیئآ  هاش و  ربکا 

هب یگلاس  نس 13  رد  هاش  ربکا  هب  فورعم  ربکا  دمحم  نیدلا  لالج  حـتفلاوبا  شدـنزرف ،  هاشنویامه ،  تشذـگرد  زا  سپ  ناتـسودنه  رد 
مهدزناش نرق  رد  هک  هاش  ربکا  درک .  یم  هرادا  ار  روشک  ناخ ،  ماریب  ۀنطلسلا ،  بئان  رظن  ریز  لاس  هد  ات  دش و  هدیزگرب  شردپ  ینیـشناج 

يرفاو هقالع  هاش  ربکا  دش ،  روهشم  هاش  ربکا  هب  دیسر  غولب  نس  هب  نوچ  و  داهن .  مان  دمحم  ار  وا  شردام  دمآ ،  ایند  هب  نوچ  هتسیز ،  یم 
نابز هک  یـسراف  نابز  هب  ار  اهنآ  هک  دومن  راداو  ار  دوخ  فارطا  دنمـشناد  نارایتسد  تشاد ،  ودنه  مولع  خـیرات و  یبدا و  ياهراکهاش  هب 
یهاگ وا  دومن ،  يراد  هنماد  قیقحت  شواک و  هب  مادقا  اصخـش  دنه  رد  دوجوم  بهاذـم  نایدا و  هرابرد  و  دـننادرگرب ،  دوب  رابرد  یمـسر 

دنه رد  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  رگید  زین  دوهی و  نید  نوماریپ  یهاگ  تیحیـسم و  نیئآ  دروم  رد  یهاگ  مالـسا و  سدـقم  نید  هرابرد 
نایدا يایازم  مامت  هدنرادرب  رد  هک  دیدج  یبهذـم  نیئآ و  دـنه ،  روشک  تدـحو  يارب  رذـگهر  نیا  زا  دـیاش  ات  تخادرپ ،  یم  قیقحت  هب 

ودنه و گرزب  بهذم  فارطا  رد  زاغآ  رد  دهد .  جاور  روشک  مدرم  مومع  نایم  رد  ار  شیک  نآ  دیامن و  یفرعم  دشاب ،  دـنه  رد  دوجوم 
و دش ،  یم  رهاظ  مدرم  نایم  رد  دوخ ،  یناشیپ  رب  اهودنه  تمالع  نداهن  اب  و  دومن ،  ناوارف  شواک  دنتشاد ،  هدیقع  خسانت  هب  هک  نایئادوب 

ندیـشوپ اـب  ناـیتشترز ،  دـننام  روشک  نآ  رد  رگید  ناـیدا  اـب  شزاـس  يارب  رگید  فرط  زا  و  داد ،  یم  ناـشن  هقرف  هورگ و  نآ  زا  ار  دوخ 
تاناویح راکـش  زا  وا  دیامن .  یـضار  دوخ  زا  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  تساوخ  یم  سابل ،  ریز  یتشک  دنبرمک  نتـسب  نانآ و  سدـقم  نهاریپ 

دنه روشک  دراو  اهیلاقترپ  هلیـسوب  تیحیـسم  نیئآ  نوچ  و  دشاب .  هدرک  لاحـشوخ  دوخ  زا  ار  ناینیج  هقرف  هلیـسو  نیدـب  ات  هدیـشک  تسد 
راتفگ ریثءات  تحت  یصاخ  درگـش  اب  ار  هاش  ربکا  مه  اهنآ  دندروآ ،  شروضحب  ار  یحیـسم  ناشیـشک  زا  رفن  دنچ  ات  داد  روتـسد  دوب  هدش 

هدومن و همجرت  ار  قیتع  دهع  دیدج و  دهع  ات  داد  روتسد  هاش  ربکا  اذل  دندومن  تیحیسم  نیئآ  دنم  هقالع  هتفیش و  ار  وا  دنداد و  رارق  دوخ 
نیئآ تهج  نیمهب  داد و  دنه  روانهپ  روشک  رد  حیسم  نید  جیورت  رد  لماک  يدازآ  ناشیشک  هب  دنهد و  رارق  دنه  مدرم  مومع  شرتسد  رد 

ناـیئادوب و ناـنمهرب و  زا  دومن ! راـیتخا  ار  ینز  دـنه  ناـیدا  ناوریپ  زا  کـی  ره  زا  هاـش  ربکا  درک .  ادـیپ  شرتسگ  زین  اـجنآ  رد  تیحیـسم 
بهاذـم نایدا و  نآ  یگنهامهان  نوگانوگ و  نایدا  تافالتخا  داد  یم  جـنر  ار  وا  هک  هچنآ  یلو  یبهذـم .  ياـه  هورگ  رگید  ناناملـسم و 

هب قیرط  نیا  زا  هکلب  ات  دوش  هدـیزگرب  نیئآ  کی  دـنه ،  روشک  رد  بهاذـم  ناـیدا و  همه  نآ  ناـیم  زا  اـت  تفرگ  میمـصت  ماجنارـس  دوب ، 
رگید يروشک و  نادرم  تلود  يرکـشل و  ناهدنامرف  زا  یمومع  سلجم  کی  لیکـشت  اب  هاش  ربکا  دهد .  نایاپ  دنه  رد  یبهذم  تافالتخا 
روضح هب  ار  یلوبق  نالعاا  هدش و  میلست  داهنشیپ  نیا  ربارب  رد  نارـضاح  دومن و  نیئآ  کی  لوبق  هب  راداو  ار  مدرم  تکلمم ،  ياهتیـصخش 

رب یتسرپادخ  دیحوت و  لوبق  هب  مزلم  مدرم  نآ  یط  هک  دندومن  يروشنم  ردص  هب  مادقا  راچان  هب  مه  سلجم  ياضعا  دنتـشاد .  هضرع  هاش 
رب رئاد  ناینیج  هورگ  دـیاقع  ساسا  رب  نایتشترز و  یتسرپ  شتآ  یئودـنه و  تنـس  رب  یکتم  هک  دـنوش  دوجو )) تدـحو   )) نوناـق ساـسا 

دیاب دـنه  مدرم  بیترت ،  نیدـب  دوب .  هریبک  ناهانگ  هب  ندـیزاین  تسد  سدـقم و  واـگ  نتـشک  تاـناویح و  تشوگ  ندروخ  زا  يراددوخ 
رب دـش و  مالعا  يرورـض  يرابجا و  دـنه  مدرم  مومع  يارب  روتـسد  نیا  يارجا  دـنروآ و  يور  يراوخ  هایگ  هب  زور  دـص  لاـس  رد  لـقاال 
هاش ربکا  دندومن و  شروش  هاش  ربکا  هیلع  ناناملـسم  ماجنارـس  دندیدرگ ،  عونمم  یبهذـم  مسارم  هنوگ  ره  ماجنا  زا  ناناملـسم  نآ  ساسا 

رایـسب هورگ  رگم  دیدرگن  عقاو  ناناملـسم  لوبق  دروم  هاش  سلجم و  روشنم  دومن و  دیعبت  جراخ  هب  دنه  زا  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هورگ 
دنزرف هاش ))  ریگناهج   )) ماجنارـس هک  دش  ببـس  ناناملـسم  مومع  شروش  دـندش .  دوخ  ماقم  تسایر و  ظفاح  رذـگهر  نیا  زا  هک  یمک 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


(292  . ) داد نایاپ  شنیگنن  یگدنز  هب  دومن و  مومسم  ار  شردپ  هاش ، ))  ربکا  ))

دنه روشک  رد  یتاقبط  ماظن 

ار روشک  نآ  تاقبط  ناونع  ناوت  یم  هک  دراد ،  یتاقبط  گنر  يا  هعماج  ره  زا  شیب  شنهک ،  خـیرات  نآ  اب  ناتـسودنه  تیعمجرپ  روشک 
دورو نیا  دندش و  دنه  دراو  فلتخم  ياه  هتسد  رد  لبق ،  لاس  رد 4000  هک  یئایرآ :  موق   1 درک :  صخشم  هورگ  هتسد و  هقبط و  جنپ  رب 

 ، مجاهم يورین  دـندش .  هتخانـش  بولغم  موق  ناونع  هب  دـنه  یموب  مدرم  زوریپ و  يورین  ناونع  هب  اهیئایرآ  تشاد ،  یمجاهت  تلاـح  نوچ 
رد ار  تموکح  و  دنتفرگ ،  تسدـب  ار  تردـق  يزوریپ  زا  سپ  اه  یئایرآ  دـنداد .  لیکـشت  هعماج  کی  دوخ  دـندز و  رانک  ار  یموب  ماوقا 
 . تفرگ رارق  هلسلس  نیا  رد  تموکح  تنطلس و  دندش و  هتخانـش  دنه  ناهاشداپ  ناگداز و  هاش  هب  ادعب  هک  دندومن  یثوروم  دوخ  نادناخ 

یم هدروآ  رب  ار  دـنه  مدرم  یناـحور  یبهذـم و  يونعم و  ياـهزاین  تاـجایتحا و  هک  دوب ،  نادـهاز  نیـسیدق و  ياـه  هرهچ  مود ،  هقبط   2
تشاد و جاور  نانا  نایم  رد  مسیمنآ  یتسرپ و  حور  دننام  یئادتبا  بهاذم  دندوب و  یبیغ  زومرم  ياوق  هب  دقتعم  دوخ  اه  یئایرآ  دـندومن . 
رد تعیبط ،  رورـش  هثیبخ و  جاورا  هنجا و  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنتـشاد و  راک  رـس و  یئادتبا  نایدا  دـیاقع و  نیا  اب  مه  دـنه  یموب  مدرم 

رذـگهر زا  نایمدآ  رب  ناوارف  ياه  همدـص  تسا  نکمم  نآ  ره  دـنراد و  ناکم  اههوک  هنماد  اه و  یکیراـت  رد  اـه و  هناـخدور  اـهلگنج و 
رورش حاورا  دروم  رد  نانآ  يوگخساپ  هک  دنتشاد  يدارفا  هب  جایتحا  مدرم  اهرواب ،  نیا  ساسارب  دومن .  داش  ار  نانآ  یبهذم  مسارم  ماجنا 

تردـق دـنناوت  یم  يدارفا  نینچ  رگید  فرط  زا  و  دـنناسر .  يرای  هداد و  رارق  شیوخ  يونعم  تردـق  هانپ  رد  ار  نانآ  اـت  دنـشاب  ثیبخ  و 
نایادخ رگید  و  نیمز ،  يادـخ  ناراب ،  يادـخ  مدـنگ ،  يادـخ  نافوط ،  يادـخ  نوچمه  گرزب  نایادـخ  تبحم  تفوطع و  ریخ و  ياوق 

دنه مدرم  زا  هقبط  نیمود  هک  دندوب  دنه  نایدا  نویناحور  ای  اه  نمهرب  نامه  تردقرپ  دارفا  نیا  و  دنیامن .  بلج  نانآ  يوس  هب  ار  تعیبط 
دیمان روشک  یبهذم  ناملعم  نویناحور و  ار  مود  هقبط  و  روشک ،  یسایس  روما  ناگدننک  هرادا  ار  لوا  هقبط  دیا  هک  دنداد .  یم  لیکشت  ار 

هتخادنا و راک  هب  ار  روشک  داصتقا  خرچ  هک  دندوب  نازرواشک  هورگ  موس :  هقبط  دنداد 3  یم  رارق  بهذم  نیئآ و  روحم  رب  ار  هعماج  هک 
نامالغ فیدر  رد  ار  هقبط  نیا  هک  دندوب  نارگ  تعنـص  هورگ  مراهچ :  هقبط   4 دـندومن .  یم  نیمءات  قیرط  نیا  زا  ار  يداصتقا  تاجایتحا 

یموب نامدرم  ءزج  اهیئایرآ ،  موجه  زا  شیپ  هک  دـندوب  یئاـیرآ  ریغ  ناـمدرم  هقبط  نیا  سجن :  هقبط   5 دـندوب .  هداد  ناشرارق  ناگدرب  و 
موق نیا  دورو  زا  لاس  دودح 4000  هک  زورما  ات  دـنداهن و  اهنا  رب  ار  سجن  مان  اه  یئایرآ  ادـعب  هک  دـندمآ ،  یم  باسح  هب  نیمزرـس  نآ 

ار اهنآ  راب  نیلوا  يارب  يدـناگ  هچ  رگ  دـنناوخ ،  یم  سجن  مان  هب  ار  ناـنآ  دـنه  مدرم  زونه  درذـگ ،  یم  دـنه  روشک  هب  یئاـیرآ  مجاـهم 
ار لوپ  نارگراک  نیا  هب  نداد  دزم  عقوم  رد  دنه  ياه  هجار  مه  زونه  دنتفرن و  ناونع  نیا  راب  ریز  دنه  مدرم  یلو  دیمان ،  ادخ )) ناگدـنب  ))
! دنک لصاح  سامت  دارفا  نیا  تسد  هب  نابابرا  تسد  ادابم  ات  دنهد ،  یم  نانآ  هب  دـنراد  تسد  رد  هک  يا  هساک  رد  ای  هدـیچیپ و  گرب  رد 

یگدنز ياه  هناریو  هبورخم و  نکاما  رد  تعامج  نیا  رثکا  و  دنناوخ ،  یم  اهدـیوارد ))  )) ای اه )) سجن   )) مان هب  ار  اهنآ  زونه  دـنه  مدرم 
نارگتعنـص 5 ناگدرب و  نازرواـشک 4  اـهرتاشاک 3  اـنمهرب 2   1 زا :  دـنترابع  هک  دـنراد  دوـجو  هقبط  جـنپ  دـنه  رد  نیارباـنب  دـننک .  یم 

یم لیکـشت  دنه  هعماج  رد  ار  هورگ  نیرتدنمورین  نیرت و  تردـقرپ  نویناحور ،  نانمهرب و  هقبط  هک  دـنامن  هتفگان  اهـسجن .  ای  اهدـیوارد 
(293  . ) دنهد

یئودنه نیئآ  رد  ثیلثت  هب  داقتعا 

 : تسخن تسا :  هداد  یم  لیکـشت  ثیلثت  هس  ار  وا  دوجو  هک  دـنیوگ  نامه  رب  ار  ناـهج  ماـجنا  زاـغآ و  یب  ناور  یئودـنه ،  ياـهرواب  رد 
نابز رد  هس  نیا  تسا .  ناهج  برخم  يورین  هک  اویـش  موس :  تسا .  دوجوم  نابهاگن  هک  ونـشیو  مود :  تسا .  هدـنروآ  دـیدپ  هک  اـمهرب 

 (( نم  )) ای ونم ))  )) مانب ار  مدآ  تقلخ  زاغآ  رد  اـمهرب  هک :  تسا  هدـمآ  ودـنه  ریطاـسا  رد  دوش و  یم  هتفگ  يرتومیرت ))   )) تیرکـسناس
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دومن قلخ  دوب  شدوخ  رتخد  یلوق  ربانب  هک  ار  اپوراتاتـش ))  )) اذل و  داتفا ،  وا  تقلخ  اب  هطبار  رد  نز  دوجوم  نیتسخن  رکف  هب  هاگنآ  دیرفآ 
رظن زا  نایمدآ  نیا  و  دندمآ .  دوجوب  اهناسنا  همه  ودنه  ياوح  ای  اپوراتاتش )) و   )) رشبلاوبا مدآ  ای  ونم ))  )) ندمآ دیدپ  زا  سپ  ور  نیا  زا  و 

دندش و میـسقت  هقبط  راهچ  هب  هک  تسا ،  نانآ  شیادیپ  تقلخ و  هب  طوبرم  يواست  مدع  نیا  و  دندوبن ،  ناسکی  تمظع ،  ناونع و  ماقم و 
و دـندمآ .  دـیدپ  ونم ))  )) رـس زا  دـنا ،  هقبط  نیرت  یلاع  هک  انمهرب  دنـشاب .  یم  يا  هژیو  داژن - ))  - )) تساک ياراد  تاـقبط  زا  کـی  ره 

هورگ هک  مراهچ  هقبط  و  دـندش ،  هداز  شنار  زا  نازرواشک  نارو و  هشیپ  و  دـندش ،  قلخ  وا  ياه  تسد  زا  ناـناولهپ  ءارما و  ناـهاشداپ و 
رد هک  دنرادن  هزاجا  ناونع  چیه  هب  اه  سجن  دنه  مدرم  لوق  هب  ای  اهدیوارد  مراهچ  هقبط  نیا  و  دندش ! دـلوتم  وا  ياپ  زا  دنـشاب  اهدـیوارد 

تعاجش تلیضف و  شناد و  تقایل ،  ياراد  رگا  یتح  دنـشاب ! هتـشاد  ترـشاعم  شزیمآ و  رگید  هقبط  هس  نآ  اب  دنبای و  هار  دوخ  ریغ  هقبط 
یتساک ره  رد  یکدوک  ره  و  تسا ،  ریذپان  رییغت  یعامتجا  تامیسقت  اریز  دنـشاب ،  رگید  هناگ  هس  تاقبط  نایم  رد  دنناوت  یمن  دنـشاب  مه 

(294) دسر ارف  وا  گرم  ات  دنامب  دنزب و  اج  رد  تساک  نامه  رد  هشیمه  يارب  دیاب  دمآ ،  ایندب  يداژن 

نایکوج هقرف 

اب یناویح  شکرـس  سفن  ندرک  داقنم  عیطم و  موهفم  رد  ازاجم  و  تسا ،  هدمآ  شکرـس  ناویح  ندومن  مار  ینعم  هب  اگوی ))  )) ای نایکوج 
دـشاب یم  ودنه  نیئآ  ياه  بتکم  زا  یکی  يوریپ  هب  شور  نیا  و  تسا ،  هدـش  هدرب  راکب  یناحور  تیبرت  یناسنا و  تامیلعت  هلـسلس  کی 

تانیرمت نیا  و  تسا ،  ینامـسج  هقاش  تاضایر  تانیرمت و  رذـگهر  زا  يدام  ناهج  زا  فارـصنا  لامک و  هب  لوصو  ءاقترا و  شفدـه  هک 
مادم زکرمت  ساوح ،  ضبق  یسفنت ،  طابـضنا  هژیو ،  ياه  هجنکـش  رجز و  لمحت  یتکرح ،  یب  زا :  دنترابع  اسرفناج  تاضایر  لکـشم و 

نیا رب  نایکوج  هقرف  دزاس .  دوبان  یلکب  ار  درف  یناسنا  تیـصخش  هک  ییاهراک  هرخءالاب  اه و  هشیدـنا  راکفا و  مامت  ءاحما  یغامد ،  ياوق 
یم لامک  هلحرم  هب  هدـش و  دـحتم  زین  یلک  حور  اب  دـنبای ،  یم  ییاهر  تایح  دـیدجت  زا  هکنیا  رب  هوالع  اهراک  نیا  ماـجنا  اـب  هک  دـنرواب 

رب لماک  طلست  نآ  هجیتن  هک  تسا  تضایر  هفسلف  یلک ،  روطب  نایکوج ،  ای  اگوی  هفـسلف  ( 295  . ) دوش یم  نامه  دنهاوخب  هچنآ  دنسر و 
نداد تاجن  شکرس و  سفن  رـش  زا  ییاهر  اهنت  هن  اگوی  بتکم  فده  دشاب و  یم  يدام  ناهج  قلاوع  زا  فارـصنا  حور و  هیکزت  سفن و 
تسا هقلطم  تیعقاو  یلک و  حور  ناهج و  تقیقح  اب  طابترا  دوهش و  فشک و  زرم  هب  ندیسر  یساسا ،  فده  هکلب  تساه  یکاپان  زا  نآ 

یم یلک  حور  یـصخش و  ریمـض  حور و  هب  مات  هجوت  يدام و  قئالع  كرت  رد  ار  تاجن  قیرط  هک  اتنادو  دـیاقع  لاـبند  هب  اـگوی  بتکم  . 
لامعا ماجنا  اب  دنه ،  ناضاترم  ای  اگوی  تسا .  ودنه  نیئآ  هب  هتسباو  یکلسم  یمالسا ،  فوصت  نوچمه  تقیقح  رد  هدمآ و  هدیدپ  دناد ، 

نیا زا  ات  دـنرادرب  دوخ  يور  شیپ  زا  ار  تیدام  کیرات  باـجح  مار و  ار ،  شکرـس  سفن  دـنهاوخ  یم  ینامـسج ،  هاـکناج  تقـشمرپ و 
تضایر اگوی :  هجار   1 تسا .  روحم  راهچ  رب  دـنه  ناضاترم  نایکوج و  اگوی و  لامعا  تاضایر و  دـنبای .  تسد  قلطم  تیونعم  هب  قیرط 

 : اگوی اته  - 3 یلمع .  یگدـیزرو  یمـسج و  ياوق  تیبرت  روظنم  هب  تضایر  اـگوی :  اـمرک  - 2 یحور .  ینهذ و  ياوـق  تیبرت  روـظنم  هب 
هب ملع  تمکح و  رذگهر  زا  تیدبا  قح و  هب  لوصو  اگوی :  هتانج  - 4 نارگید .  هرابرد  ناسحا  ریغ و  هب  تمدخ  رذگهر  زا  حور  يدازآ 

 . ءایشا قیاقح 

دنه ناضاترم  ای  اگوی  کلسم  باتک 

هلیسو - 2 نانآ .  رکفت  یگنوگچ  اـگوی و  فدـه  لکـش و  - 1 دـیوگ :  یم  نخـس  عوضوم  راـهچ  رد  هک  دنتـسه  یباـتک  ياراد  هقرف  نیا 
تـضایر رثا  رد  هک  تعیبط  قوفام  يورین  یحور و  ياوق  یگنوگچ  ندـب و  حیرـشت  - 3 دوخ .  نورد  هب  هجوت  رکفت و  تلاـح  هب  ندیـسر 

نیرتگرزب ندرب .  رس  هب  اوزنا  رد  و  یئاهنت -  ایلاویاک -  - 4 دیسر .  يونعم  صاخ  ماقم  هلحرم و  نآ  هب  ناوت  یم  نورد ،  هب  هجوت  يرکف و 
نمهرب و ناهج  ینعی  شدوخ  ملاع  هب  ار  نآ  درک و  ادـج  ایند  زا  ار  حور  ناوت  یم  یئاـهنت  اـب  اریز  تسا ،  یئاـهنت  مسیگوی ،  رد  فدـه ، 
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ریز هناگتـشه  لحارم  دنا  فظوم  اگوی  بتکم  ناوریپ  ای  ناشک  تضایر  هناگراهچ ،  لحارم  نیا  ندومیپ  يارب  و  داد ،  لاصتا  ملاع  يادخ 
ره زا  یبلط و  تحار  اشحف و  هب  ندش  هدولآ  نتساوخ و  ار  يزیچ  یـسک  زا  و  گنرین ،  بیرف و  تاذل و  بلط  زا  امای :   1 دنهد :  ماجنا  ار 

دیاب ار  یمـسج  ياه  یتخـس  درک و  مادقا  یندب  تخـس  رایـسب  ياه  تضایر  هب  دـیاب  اناسءا :   2 درک .  يرود  دـیاب  نارگید  هب  رازآ  عوـن 
اریز دنیـشنب ،  يا  هژیو  زرط  هب  ات  دشوک  یم  ضاترم  یکوج و  نآ  یط  رد  هک  دـسر ،  یم  تضایر  عون  هب 84  اهنآ  عاونا  هک  دومن  لمحت 

هب دـیاب  هجوت  همه  درک و  عطق  جراخ  ناهج  اـب  ار  دوخ  هطبار  یلک  روطب  اـماین :   3 دراد .  ناوارف  رثا  یغامد  ياوق  زکرمت  رد  نتـسشن  عون 
يا هژیو  مظن  تحت  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  ندیـشک  سفن  دـیاب  ضاترم  هلحرم  نیا  رد  امایانارپ :   4 ددرگ .  فوطعم  يونعم  یناور و  روـما 

رد لماک  وحنب  ار  راکفا  لرتنک  دیاب  اراهایتارپ :   5 دریگارف .  ار  ناشک  تضایر  صوصخم  ندیشک  سفن  شور  دیاب  زاغآ  رد  و  دروآ ،  رد 
ياوق زکرمت  يرکف و  شمارآ  هب  لماک  هنوگب  دـیاب  اـناراهد :   6 دـنادرگ .  جراخ  ناهج  نای  زا  ار  دوخ  هجوت  همه  دـشاب و  هتـشاد  رایتخا 
هلحرم نیا  یهدامس :   8 دهد .  زکرمت  صاخ  هدـیقع  هطقن و  کی  هب  ار  ینورد  يرکف و  هجوت  همه  دـیاب   7 دیامن .  ادیپ  یسرتسد  یغامد 

ندش و دوخیب  دوخ  زا  تلاح  دسرب و  یضاترم  يالاو  ماقم  نآ  هب  رذگهر  نیا  زا  دیاب  هک  تسا  ضاترم  اگوی و  کی  طخ  لحارم  نیرخآ 
ار دوخ  حور  ای  هشورپ ))   )) دـناوت یم  دـسر و  یم  دوصقم  لزنم  رـس  هب  تسیئاگوی  ضاترم  ماگنه ،  نیا  رد  دـبایب و  ار  یناحور  ءاـمغا و 
زا نهریپ  یهاوخ  دنچ  نیبب .  ار  درجم  وش  درجم  ور  ( 296  . ) دـبای هار  درجم  ناهج  رد  و  دزاس ،  اهر  یتیرگرپ ))   )) ای هدام  ملاع  زا  یلکب 

نهریپ یهاوخن  ات  نک  اهر  نت  نت  رهب 

دنه رد  یتسرپ  بآ  بهذم  ای  یتسرپ  بآ 

ناگتـشذگ و هراـبرد  خـیرات  قاروا  يـالبال  زا  هچنآ  یلو  تسا ،  یندرکاـن  رواـب  زورما ،  مدرم  يارب  یتسرپ  بآ  ینعی  ناونع  نیا  هچ  رگ 
تردق رپ  رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  بآ  و  هدوب ،  رواب  نیا  رب  يزور  رـشب ،  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنـشور  هدـمآ ،  تسدـب  نیـشیپ  مدرم 

زا نیـشیپ  ياهناسنا  تسا .  هتفای  هار  مدرم  تاداقتعا  رد  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نافوط  زا  سپ  هدـیقع  نیا  اـیوگ  هتخانـش .  یم  ناـهج 
يا همسجم  تروص  هب  ار  نآ  رهظم  دندش و  لئاق  بآ  يارب  ناوارف  سب  یمارتحا  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نافوط  هثداح  تشحو  سرت و 

ار لین  دور  رـصم ،  روشک  رد  يا  هدع  دندرک ،  ینابرق  بآ  تیاضر  بلج  يارب  و  دندروآ ،  يور  نآ  شتـسرپ  تدابع و  هب  دندروآ و  رد 
وا یصاخ  تافیرشت  اب  دنتسارآ و  یم  ار  هزیشود  نیرتابیز  هکنیا :  هلمج  زا  دندرک ،  اپ  رب  نآ  يارب  يا  هژیو  مسارم  دنداد و  یئادخ  ناونع 

نیا رب  اریز  دـنتخادرپ ،  یم  یبوکیاپ  يداش و  هب  هاگنآ  دـندرپس ،  یم  ایرد  جاوما  ماک  هب  ار  هراچیب  رتخد  و  هدروآ ،  لین  دور  لحاس  هب  ار 
بضغ و ار  وا  دناوت  یم  هک  تسوا  دراد ،  تسد  رد  ار  اهیندیشوپ  اه و  یندروخ  هک  تسوا  تسا ،  قازرا  ردصم  لین  دور  هک  دندوب  رواب 

رصم ماوقا  نایم  رد  مالـسا  روهظ  رـصع  ات  یفارخ  شور  نیا  دزاس ! هداشگ  ناوارف  قزر  يزور و  ءاطعا  يارب  ار  وا  تسد  دراد و  زاب  مشخ 
روشک رد  ( 297  . ) دودز راـید  نآ  مدرم  بولق  زا  ار  هفارخ  نیا  تفاـی  هار  رـصم  هب  مالـسا  زاـس  ناـسنا  نیئآ  نوـچ  تشاد و  لـماک  جاور 

 ، دنناد یم  يرورـض  بجاو و  دوخ  رب  ار  بآ  شیاین  تدابع و  هک  دنراد  دوجو  ناتـسرپ ))  بآ   )) مان هب  یهورگ  زین ،  ناتـسودنه  روانهپ 
يرادـقم هتفر و  يوج  رهن و  ای  هناخدور و  ای  ایرد  رانک  رد  باتفآ ،  عولط  ماـگنه  نادادـماب  هک :  تسا  نیا  اـهنآ  یبهذـم  مسارم  هلمج  زا 

رس و تشپ  یمک  نامسآ و  فرط  هب  يرادقم  پچ و  فرط  هب  یمک  تسار و  فرط  هب  ار  نآ  زا  یمک  هتشادرب  دوخ  تسد  فک  رد  بآ 
مک هناخدور  ای  ایرد  رگا  و  دوش ،  یم  هدرمـش  هورگ  نیا  یبهذم  شیاین  مسارم و  عون  کی  رد  نیا  و  دنزیر ،  یم  دوخ  يوربور  يرادـقم 

 ، میدق نایرـصم  دـننام  ادـخ ،  رهق  ندـناشن  ورف  يارب  هجیتن  رد  تسا  هدرک  رهق  مدرم  زا  دـنوادخ  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  نانآ  دوش ،  بآ 
(298 !) دـنزاس یم  مهارف  ار  ادـخ  تیاـضر  نینچ  نیا  دنراپـس و  یم  بآ  جاوـما  هب  اـیرد ،  سورع  ناوـنع  هب  ار  يا  هتـشگرب  تـخب  رتـخد 

لصا هنا  ۀکئالم و  هعم  و  کلم . . .  ءاملا  نا  هک  دنرواب  نیا  رب  دنه  مدرم  زا  یهورگ  دیوگ :  یم  ( 299  ) لحن للم و  باتک  رد  یناتسرهش 
 . دنناوخ ناتسرپ ))  بآ   )) ار هقرف  نیا  دنراد و  بآ  هب  جایتحا  امامت  تسه  ناهج  رد  هچنآ  یگزیکاپ  ءاقب و  دشر و  دوجو و  یش ء و  لک 
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تعاس کی  دودح  دنوش و  بآ  دراو  هاگنآ  دنناشوپ و  یم  ار  تروع  طقف  هدومن و  نایرع  ار  دوخ  دنوش ،  یم  هدامآ  شیاین  يارب  نوچ  و 
حیبست هب  سپـس  دنزادنا ،  یم  بآ  رد  هدرک ،  گرب  گرب  ار  نآ  هک  دنراد  تسد  رد  لگ  يرادقم  هدنام و  بآ  رد  رتشیب  ای  تعاس  ود  ای 

سپ و  دنوش ،  یم  جراخ  نآ  زا  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  بآ  بآ ،  زا  ندمآ  نوریب  عقوم  رد  و  دنوش ،  یم  لوغشم  یـصوصخم  داروا  و 
زورما میدق و  دنه  رد  یتسرپ  متوت  ای  یتسرپواگ  دنهد .  یم  ماجنا  هدجـس  کی  دنا ،  هدروآ  تسدـب  هک  تیقفوم  نیا  ساپ  هب  جورخ ،  زا 
تمـس نآ  يرگید  هناخدور و  تمـس  نیا  یکی  هدش ،  دیئور  هناد  ود  سدقم ،  دور  رانک  رد  هک :  تسا  هدمآ  نایتشدرز  سدقم  نوتم  رد 

اب مدآ  نیتسخن  تشترز  نید  هفـسلف  رد  نیاربانب  واگ .  نیتسخن  يرگید  زا  و  دـمآ ،  دـیدپ  ناسنا -  نیتسخن  ثرمویک  یکی  زا  هناـخدور ، 
نیا رب  اهنآ  تسا و  هدش  یقلت  مهم  رایسب  تشدرز  شیک  ودنه  بهذم  رد  واگ  شقن  ببـس  نیمه  هب  و  تسا ،  هارمه  دازمه و  واگ  نیلوا 

رد نیشیپ ،  راصعا  زا  بیترت ،  نیدب  تسا .  هدومن  یلجت  هدرک و  ادیپ  مسجت  واگ  رد  نانآ  يالعا  دج  تسا و  یئابآ  متوت  واگ  هک  دنرواب 
دزن رد  مرتحم  سدقم و  یناویح  تروص  هب  واگ  هزورما  هدش و  زکرمتم  نانآ  يالعا  دـج  متوت  ناونع  هب  واگ  دـنه ،  مدرم  هشیدـنا  رکف و 

 ، دوش یم  بوسحم  یندوشخباـن  ناـهانگ  زا  نآ  ندروخ  هدومن و  مارح  دوـخ  رب  ار  نآ  تشوـگ  هک  دوـش  یم  یقلت  دـنه  مدرم  زا  یعمج 
ودنه نیئآ  رد  دیوگ :  یم  یبارت  رتکد  هراب  نیا  رد  ( 300  . ) دوش یم  هدرمش  هفئاط  هریت و  گرزب  دج  حور  هاگ  یلجت  رهظم و  متوت  اریز 
سءار رد  هک  دنراد  دوجو  هریغ  رام و  و  نومیم -  هنیزوب -  دننام  يددعتم  سدقم  تاناویح  دنراد ،  دوجو  هک  یناوارف  نایادخ  رب  هوالع  ، 
هدیقع هب  و  دوش ،  یم  هدرمـش  نایادخ  همه  رهظم  تاناویح و  نیرت  سدقم  هک  هدام  واگ  اصوصخم  تسا ،  رت  سدـقم  همه  زا  واگ  اهنآ ، 

ره هب  ودـنه ،  نیئآ  ناوریپ  همه  نیب  رد  دادـجا  حاورا  واگ و  تسادـق  نیا  و  دراد ،  الاو  یماقم  الاب  ملاع  رد  هدام  واـگ  دـنه  تاـقبط  همه 
نتـشک و هک  تسا  هداـم  واـگ  تسادـق  نیمه  يور  و  دوش ،  یم  بوسحم  سدـقم  دوبعم  مرتـحم و  دنـشاب ،  بوسنم  هک  يا  هقرف  هورگ و 

للع زا  یکی  دوخ  لمع  نیا  دوش ،  یم  هدرمـش  گرزب  رایـسب  ناهانگ  زا  و  ناـسنا ،  ندروخ  نتـشک و  هلزنمب  ناویح  نیا  تشوگ  ندروخ 
رد نیملسم ،  زا  یضعب  تریم ))   )) رهـش رد  يدالیم  لاس 1958  یحضا ،  دیع  رد  دشاب .  یم  ناناملـسم  اهودنه و  نیب  یئادج  ینمـشد و 

یعمج هک  داد  خر  نانآ  نایم  دیدش  يدربن  هدرب و  هلمح  ناناملسم  هب  اهودنه  دندرب ،  یم  ار  ینابرق  ياه  تشوگ  زا  يرادقم  يراگ  کی 
 ، مسیمتوت نیئآ  زا  يوریپ  هب  نایادخ ،  رب  هوالع  ودنه  نیئآ  رد  دـیوگ :  یم  قاحـسا  لآ  داتـسا  ( 301  . ) دندش حورجم  یهورگ  هتـشک و 

دور اهنیا ،  رب  هوالع  و  تاتابن ،  زا  یـضعب  ناتخرد و  رام و  هنیزوب و  و  تسا ،  اـهنآ  هیلک  رهظم  هک  هداـم  واـگ  دـننام  تاـناویح  زا  یـضعب 
هک تسا  يدح  هب  واگ  مارتحا  ناتـسودنه  رد  ( 302  . ) تسا شتـسرپ  شیاین و  سیدـقت و  دروم  رگید  ياه  هناخدور  زا  یـضعب  گنگ و 
قح یـسک  هکنآ  نودـب  دوش  یم  لیکـشت  اه  سوبوتا  اه و  لیبموتا  زا  یلیوط  ياه  فص  دـباوخب ،  نابایخ  طـسو  رد  يواـگ  رگا  یهاـگ 

لایخ اب  هار  رـس  زا  واگ  دوخ  هکنیا  اـت  درادـن ! يا  هزاـجا  نینچ  مه  سیلپ  یتح  دـهد و  تکرح  مدرم  هار  رـس  زا  ار  واـگ  هک  دـشاب  هتـشاد 
مک ابیرقت  ناتـسودنه  رد  تشوگ  تاـناویح ،  رگید  واـگ و  هب  مارتحا  نیمه  رطاـخب  دـنک .  زاـب  اـه  لـیبموتا  يارب  ار  هار  دزیخرب و  تحار 
نیب عازن  للع  زا  یکی  و  دراد ،  دوجو  هنیزوب -  نومیم -  نویلیم  لهچ  و  واگ ،  نویلیم  هاجنپ  دصکی و  ابیرقت  دـنه  رد  دوش .  یم  فرـصم 

نیدب نمهب )   30  ) لاس 1337 هفیظو  همانزور  رد  یهاشورسخ  يداه  دیـس  ياقآ  و  ( 303  . ) تسا واگ  نتشک  رس  رب  ناناملـسم  اهودنه و 
 . دنا هدرک  هراشا  بلطم 

ناتسودنه روشک  رد  یتسرپ  هنیزوب 

ياههاگتسیا زا  یضعب  رد  تسا !  هنیزوب  نایادخ ،  نآ  زا  یکی  هک  دنراد  دوجو  يرایسب  نایادخ  دش ،  هتفگ  هک  هنوگنامه  دنه  روشک  رد 
راطق ياه  هپوک  لخاد  هب  لخاد  هب  بلغا  ناطیش  ياه  هنیزوب  نیا  دوش ،  یم  هدید  مه  نومیم  دراد ،  دوجو  رفاسم  هک  هزادنا  نامه  هب  دنه 

ار اهراطق  ياه  هرجنپ  تلود  اهراک ،  نیا  زا  يریگولج  يارب  دنرب ،  یم  دوخ  اب  دیایب  ناشریگ  هچ  ره  هدومن و  ریگلفاغ  ار  یصخش  هدمآ ، 
يدـحا دـننک و  یم  لمحت  ار  اه  هنیزوب  تمحازم  اهنآ  ندوب  سدـقم  رطاـخ  مه ه  نارفاـسم  و  تسا ،  هدومن  دودـسم  نینهآ  ياـه  هلیم  اـب 
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تلود یهاگ  تسا ،  دـنه  تلود  جـنرغب  ارجامرپ و  لـئاسم  زا  ناتـسودنه  روشک  رد  نومیم  دوجو  هلءاـسم  درادـن ،  ار  ناـشرازآ  تءارج 
نیـسدقم رب  زین  تلود  راـک  نیا  هتبلا  درب ،  تسد  رود  ياـه  گـنچ  هب  هدروآ و  درگ  اهرهـش  زا  ار  اـهنآ  یهاـم  دـنچ  ره  دوش  یم  روبجم 

(304  . ) دیآ یم  نارگدنه 

ناتسودنه روشک  رد  یتسرپرام 

دنا و هداد  كانرطخ  یمس و  دوجوم  نیا  هب  ییادخ  ناونع  هک  تسا  رام ))  )) دنه مدرم  نایادخ  زا  یکی  دش  هتفگ  شیپ  رد  هک  هنوگنامه 
هک تسا  هدش  هدـید  رام  يارب  ناوارف ،  ياههاگتدابع  دـباعم و  هتـشذگرد  نیچ ،  دـننام  رود  رواخ  رد  دـنا .  لئاق  يدایز  شزرا  نآ  يارب 

ار نآ  مه  نیمه  يارب  و  تسا ،  موق  نیا  متوت  ناویح  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  رام  ناگدـننک  تدابع  تساجرب .  اپ  اهنآ  يایاقب  راثآ و  زورما 
زا یـضعب  دـنروآ ،  یم  رد  صقر  هب  ار  رام  یناب  هک  یلاح  رد  ناریگ  هکرعم  زا  یـضعب  دـنه  ياه  هچوک  رد  یهاـگ  دـننک .  یم  شتـسرپ 

(305  . ) دنا ناتسرپرام  هورگ  نامه  دارفا  نیا  دنزیخ ،  یمرب  مارتحا  هب  دننک و  یم  میظعت  شنرک و  ناویح ،  نآ  ربارب  رد  نیرباع ، 

دنه رد  یلسانت  تلآ  شتسرپ 

تلآ هک  تسا  هدـش  هتفگ  ناوارف  نخـس  هراـب  نیا  رد  تسا .  یلـسانت  تلآ  تمـالع  ناونع و  اـگیل ، )) اویـش   )) ناودـنه زا  هدـع  ناـیم  رد 
يرواب نینچ  مه  نانز  یلسانت  تلآ  دروم  رد  ای  تسا  نادرم  یلـسانت  تلآ  هب  شتـسرپ  نیا  ایآ  یلو  تسا  يا  هدع  شتـسرپ  دروم  یلـسانت 

(( ریدـنم  )) دـبعم رد  هکنآ  هچ  دنتـسرپ  یم  ار  ناـنز  تلآ  نادرم  نادرم و  تلآ  ناـنز  یتـیاور ،  هب  اـنب  تسین .  نـشور  یتسردـب  تـسه ؟ 
ناتسود زا  یکی  هطبار  نیا  رد  ( 306  . ) دشاب یم  هورگ  ود  ره  شیاتـس  دروم  هدـش و  نازیوآ  شزیمآ ،  لاح  رد  نز  درم و  تلآ  همـسجم 

اهزور زا  یکی  رد   : )) درک یم  تیاور  هنوگنیا  ام  يارب  روشک  نآ  ناتسرپ  تلآ  هورگ  زا  ار  یناتساد  دوب ،  هدرک  رفـس  دنلیات  روشک  هب  هک 
رایـسب نامتخاس  کی  هب  تیعمجرپ  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  میدـمآ .  نوریب  تنوکـس  لحم  زا  شدرگ  يارب  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  قافتا  هب 
شدرگ رد  اجنآ  رد  تظفاحم  يارب  هک  یتلود  نارومءام  زا  دـندش ،  یم  جراـخ  لـخاد و  یناوارف  تیعمج  هک  میدیـسر  هوکـش  رپ  اـبیز و 

تریح رایـسب  نآ  لخاد  میتفر .  نامتخاس  نورد  هب  ناهارمه  قافتا  هب  تسا .  دازآ  مومع  يارب  دورو  هک  دـش  مولعم  میدـش ،  اـیوج  دـنوب 
درگ نآ  رودب  یهورگ  دندوب ،  هداد  تنیز  دیفس  درز و  يالط  اب  ار  نآ  رس  هدیشارت و  رمرم  گنس  زا  ار  درم  تلآ  لکش  اریز  دوب ،  زیگنا 

کیدزن هداـهن و  مه  رب  ار  دوخ  تسد  ود  و  دـندروآ ،  یم  ورف  ار  دوـخ  رـس  مارتـحا  تلاـح  هب  یهاـگ  و  دـندرک ،  یم  يا  همزمز  هدـمآ و 
هب دـندرک و  یم  سمل  ار  نآ  دوخ  ناتـسد  اب  هتفر و  تلآ  فرط  هب  هدرمـش ،  ياه  مدـق  اب  هتـسهآ  هتـسهآ  هاگنآ  و  دـنتفرگ ،  یم  تروص 
 : تفگ دوب  هاگآ  يدرم  هک  وا  مدرک ،  لا  ؤس  مسارم  نیا  هرابرد  یـصخش  زا  دوب ! رتشیب  ناـنز  هجوت  دندیـشک ،  یم  دوخ  ندـب  تروص و 

نونکا مه  هتفای و  هار  نیمزرس  نیا  هب  راید  نآ  ناناگرزاب  زا  یضعب  هلیسوب  دنه  روشک  زا  شیپ  لاس  دص  دنچ  زا  یتسرپ  تلآ  بهذم  نیا 
رثکا دهد و  یم  ماجنا  ار  مسارم  هدش و  دراو  دبعم  نیا  هب  يدایز  هدع  زور  ره  و  دنا ،  هدـیقع  نیدـب  روشک  نیا  نز  درم و  زا  رفن  نارازه  . 

نیا هب  دوخ ،  هاوخلد  نارـسپ  ای  جاودزا  هب  یبای  تسد  يارب  ناگزیـشود  ندش و و  رادراب  يارب  نانز  دنـشاب .  یم  نارتخد  نانز و  نیرئاز ، 
 . (( دنرواب هدیقع و  نیا  رب  يا  هدع  زین  دنلیات  ياهرهش  رگید  رد  و  دنیوج ! یم  لسوت  همسجم 

ادو زا  ودنه  نیئآ  شیادیپ 

 . تسا رتشیب  ناتسودنه  رد  دوجوم  نایدا  ناوریپ  رگید  زا  شیک  نیا  ناوریپ  دراد ،  لماک  جاور  ناتسودنه  رد  نامز  نیا  ات  هک  ودنه  نیئآ 
 . تسا يدالیم  لوا  نرق  نراقم  ودنه  نیئآ  روهظ  بیرقت  روطب  یلو  تسین  نشور  الماک  ودنه  نیئآ  هب  ینمهرب  لوحت  قیقد  خیرات  هچرگ 

هیکزت روظنم  هب  تینابهر  تضایر و  و  يدوجوم ،  تدحو  يدوجو و  تدحو  و  يدـیحوت ،  راکفا  شور و  هک  یلاح  رد  نئیآ  نیا  ناوریپ 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


لکـشم تخـس و  رایـسب  شیک ،  نیا  زا  قیقد  نشور و  یئاسانـش  فیرعت و  لاح  نیع  رد  دـننارورپ ،  یم  رـس  رد  ءادـبم  هب  لوصو  سفن و 
تلع هک  رهاق  يدوجو  هب  دـننک ،  یم  تداـبع  ار  نوگاـنوگ  نایادـخ  هک  یلاـح  رد  و  دـندحوم ! دنکرـشم  هکنیا  نیع  رد  هقرف  نیا  تسا . 

بر  )) نوچ هک  دنرواب  نیا  رب  و  دنراد .  هدیقع  تسا ،  صقن  هنوگ  ره  زا  رودب  يدبا و  یلزا و  نایادخ و  همه  قوف  ام  تادوجوم و  للعلا 
رد تیقلاـخ ،  رهظم   1 تسا :  هدومن  یلجتم  رهظم  هس  رد  ملاـع  تحلـصم  هب  ار  دوخ  تقیقح  هدوبن  لوـقع  اـهزغم و  كرد  لـباق  یلعا )) 
رد تیرهاق ،  رهظم   3 تسا .  ناهج  نیا  تادوجوم  نابهگن  ظفاح و  وا  هک  ونشیو  رد  تظفاحم ،  رهظم   2 تسا .  ناهج  نیا  قلاخ  وا  امهرب 

روهظ رد  یهاگ  یحلاصم  ربانب  ییادخ ،  رهظم  هس  نیا  تسا .  ناهج  نیا  ندومن  مودـعم  ندرک و  ءانف  ندـناریم و  اب  هطبار  رد  وا  هک  اویش 
یتردق تمـس و  ناونع و  نایادـخ  نآ  زا  کی  ره  هک  دـنوش  یم  راکب  تسد  رگید  يادـخ  هس  اذـل  دـنزرو ،  یم  یهاتوک  روما  هرادا  ای  و 

رد ودنه و  نیئآ  رد  نایادخ  ای  ادخ  ناتـساد  هکنیا ،  هصالخ  نآ .  دننام  تمکح و  لقع و  يادخ  شناگای  انـشیرک و  امار ،  دننام :  دنراد 
دیدپ زا  سپ  امهرب  ناودنه ،  داقتعا  ربانب  ناهج  هدننک  دوبان  اویش  ناهج 3  ظفاح  ونشیو  ناهج 2  قلاخ  امهرب  دنک 1  یم  یلجت  رهظم  هس 
يادخ ونشیو ،  تسا .  هدرپس  اویـش ))  )) و ونـشیو ))  )) هب ار  ناهج  روما  مامز  هدیـشک و  تسد  ملاع  روما  رد  تلاخد  زا  ناهج  نیا  ندروآ 

رد دش و  میسرت  نوگانوگ  لاکشا  هب  دنه ،  ياه  هناخ  تب  دباعم و  رد  ونشیو  دش .  گرم  داسف و  نوک و  يادخ  اویـش ،  ءاقب و  یگدنز و 
هک دنرواب  نیا  رب  ناودنه  دشاب .  یم  هارمه  تسا  بوسنم  باتفآ  هب  هک  اواک ))  )) مان هب  یغرم  واگ و  هدام  زا  يریوصت  هراومه  وا  فارطا 

لاکشا نیا  و  دهد .  تاجن  ار  ناهج  رذگهر  نیا  زا  ات  تسا  هدمآ  رد  نوگانوگ  لاکشا  هب  هتفای و  مسجت  اهراب  اهراب و  ونشیو ))  )) نونکات
یناسنا تروص  یمدآ ،  تروص  زارگ ،  تروص  گنچرخ ،  تروص  یهام ،  تروص  هدـش ،  مسجم  اهنآ  بلاـق  رد  ونـشیو  هک  ریواـصت  و 

رگید نایادخ  زا  تسا .  ونشیو  یخسانت  هرود  مسجت  نیمتشه  هک  دشاب  یم  انشیرک  تروص  ام و  ار  تروص  وساراپ و  تروص  هاتوک ،  دق 
تروصب ار  نآ  ناودنه  هک  تسا  انـشیرک  دننک  یم  شورف  دیرخ و  رازاب  رد  ار  وا  همـسجم  مه  زونه  تسا و  روهـشم  ناودـنه  نیب  رد  هک 

رازه هدزناش  ای  هدزیـس  انـشیرک  ناودـنه ،  هاگدـید  زا  دـننک .  یم  ریوصت  تسا  ندز  ین  لاح  رد  ناناپوچ  نیب  رد  هک  هدرچ  هیـس  ییادـخ 
ار يرایسب  یلسانت  راودا  زین  ونشیو ))  )) اما و  تسا .  هدرک  شرافـس  يراکوکین  اضر و  میلـست و  هب  ار  نانآ  يو  هک  دراد ! هتخابلد  هقوشعم 
داسف و نوک و  يادـخ  هک  اویـش ))  )) اـما و  دـنناوخ .  ادوب  مسجت  هولج و  نیرخآ  ار  نآ  هک  دراد  یناوارف  ناگدنتـسرپ  هداـهن و  رـس  تشپ 

هـشیمه دـنا و  هدرک  میـسرت  درم  یلـسانت  تلآ  لکـش  هب  ار  وا  همـسجم  هک  اگنیل ))  )) مان هب  تسا  يرهظم  ياراد  تسا ،  گرم  شنیرفآ و 
ماشآ نوخ  يادخ  ود  اب  ابلاغ  اویش  دنیوگ و  یم  اگنلاویش ))  )) اویش هب  دنه  مدرم  اذل  دنراد و  یگتسبلد  مه  اب  هوفا  رد  اگنل ))  )) و اویش )) ))

دنا هدرک  مسجم  يا  هنوگ  هب  ار  اویـش  همـسجم  ناودـنه ،  هناختب  رد  دوش .  یم  یقلت  راکمه  کیرـش و  یلاگ ))   )) و اگود ))  )) مانب رگید 
ار وا  همسجم  اه  لحم  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدیچیپ  یعفا  رام و  وا  درگادرگرب  ناگدرم و  ياهالط  زا  يدنب  ندرگ  مشچ و  هس  ياراد  هک 

هفطاع يادخ  ونشیو ))  )) نوچ یفرط  زا  و  تسا ،  رتمک  بیرخت  يادخ  نوچ  اویش  و  دنا ،  هدرک  میـسرت  درم ،  یمین  نز و  یمین  لکـش  هب 
زا ار  شنارادـفارط  زین  وا  تسا ،  هارمه  لکـشم  هقاش و  ياه  تضایر  اب  وا  يداـبع  مسارم  هکنیا  تهج  زا  شنرادـفارط  تسا ،  یناـبرهم  و 
رهش نیا  دنناد و  دوخ  هلبق  ار  سرانب  رهش  ناودنه ،  تسا .  هدش  هتخانش  ونشیو  نارادفرط  لحم  سرانب ))   )) رهش هزورما  دهد .  یم  تسد 

نیدنچ و  هناخ ،  تب  رازهود  رهـش ،  نیا  رد  دوش .  یم  یهتنم  دالیم  زا  شیپ  مهد  نرق  هب  نآ  تمدق  خیرات  هک  دـنناوخ  ملاع ))  فان   )) ار
داسجا ندـنازوس  هژیو  نکاما  و  ریهطت ،  لسغ و  صوصخم  زکارم  سدـقم و  ناگنیزوب  و  سدـقم ،  واـگ  اهدـص  و  همـسجم ،  تب و  رازه 

ار نا  تسا و  سدقم  رایـسب  ناودنه  رظن  رد  گنگ ك  فورعم  هناخدور  تسین .  ناهج  هطقن  چیه  رد  نآ  دـننام  هک  دراد  دوجو  ناگدرم 
يدابع مسارم  نیرت  هتـسجرب  سفن  هیکزت  تضایر و  دنـشون .  یمن  بآ  نیا  زج  دنه ،  ناسدقم  یخرب  و  دـنیوگ ،  ناهج  ياهبآ  همه  ردام 

رد نتفرورف  رکفت و  سفن و  نوکـس  تضایر و  وترپ  رد  دـننک و  یم  نوریب  لد  زا  ار  يدام  هقـالع  رذـگهر  نیا  زا  تسا و  ناودـنه  هورگ 
هیلعوضوم ود  ینمهرب  نیئآ  رد  هکنیا :  تسا  رکذ  لباق  اجنیا  رد  هچنآ  دـنبای .  یم  تسد  یهانتیال  تاذ  فشک  هب  دوخ ،  نامگ  هب  دوخ ، 

یقاب دوخ ،  توق  نامه  هب  ودـنه  نیئآ  رد  ود  نیا  هک  خـسانت ، ))   )) يرگید و  امرک ))  )) عوضوم یکی  تسا ؛  هجوت  لـباق  مهم و  مالـسلا 
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تسد ماقم  نآ  هب  ات  دنهد  ماجنا  رتهب  هچ  ره  ار  دوخ  يدابع  ياهراک  لامعا و  ات  دنراد  ناوارف  شـشوک  ودنه  شیک  ناوریپ  تسا .  هدنام 
تروص هب  دـنوش و  رهاظ  یناسنا  مسج  تروص و  هب  دوخ ،  نیون  تایح  رد  لقاال  دـیاین و  شیپ  ناـنآ  يارب  خـسانت  تلاـح  رگید  دـنبای و 

زین و  گنگ ،  سدـقم  دور  رد  نانآ  داسجا  ياـهرتسکاخ  نتخیر  ناـگدرم و  داـسجا  ندـنازوس  مسارم  ناودـنه  دـنیاین .  رد  تسپ  ناویح 
هقرف شیک  هتبلا  دنوش .  رهاظ  تروص  نیرتهب  هب  ناگدرم  تایح ،  دیدجت  ماگنه  رد  ات  دنهد  یم  ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم 
همه نایم  زا  هک  دش  یناوارف  ياه  هخاش  ياراد  دنه ،  روشک  بهاذم  نایدا و  رتشیب  نوچمه  دنامن و  یقاب  دوخ  نیتسخن  تلاح  هب  ناودنه 

بهذم ود  یتیگاهب .  بهذـم  جاس 3  ایرآ  بهذـم  جاس 2  امهارب  بهذـم   1 میزادرپ :  یم  دـنرت  فورعم  هک  بهذـم  هس  یفرعم  هب  اـهنآ 
هک تسا  یئادوب  تیحیسم  مسیئونشیو و  نیئآ  زا  یبیکرت  جاس  امهارب  لوصا  دندمآ و  دیدپ  يدالیم  نرق 19  رد  جاس  ایرآ  جاس و  امهارب 

یبیکرت نا  لوصا  تسا و  هدمآ  دوجوب  ریخا  نرق  رد  زین  یتیگاهب  هقرف  اما  و  دراد .  فالتخا  نآ  اب  لوصا  زا  یـضعب  رد  جاس  ایرآ  بهذـم 
 (( یئاسراپ  )) يانعم هب  یتیگاهب  دراد .  ار  ناودنه  يدوجو  تدحو  گنر  يا  هزادنا  ات  و  تسا ،  ودنه  نیئآ  فوصت و  مالـسا و  میلاعت  زا 

رب و  دنناد ،  یم  تاجن  هیام  ار  نافرع  داحتا و  دـنناد و  یم  وا  قشاع  ار  دوخ  دـنیاتکی و  يادـخ  هب  دـقتعم  هورگ  نیا  ناوریپ  تسا و  هدـمآ 
نیئآ دروم  رد  و  ( 307  . ) دراد مان  هدـنامار ))   )) هقرف نیا  ربهر  نیرتگرزب  دـیوج .  یم  ار  وا  دـنک ،  مگ  ار  دوخ  سک  ره  هک  دـنرواب  نیا 

 . میداد حیضوت  مزال  هزادنا  هب  شیپ ،  زا  ام  کیس ، 

روانهپ روشک  نآ  رد  دنه  مدرم  ياههاگتدابع  نکاما و 

هراب نیا  رد  میدن  نبا  نخس 

رب دـلاخ  نب  ییحی  هک  دـنا  هتفگ  ناملکتم  زا  یهورگ  دـیوگ :  نینچ  میدـن  نبا  نانآ  ياه  تب  ناودـنه و  ياـههاگتدابع  زکارم و  هراـبرد 
بهاذم زا  انمض  دروایب و  شیارب  تسا ،  دوجوم  ناماس  نآ  رد  هک  یتاجاودزا  يرادقم  ات  تشاد  لیـسگ  ناتـسودنه  هب  ار  رفن  کی  یکم 

یکم و رب  دلاخ  نب  ییحی  مالسا  یئالط  رصع  رد  دیوگ :  قاحسا  نب  دمحم  دسیونب .  درک  لصاح  عالطا  هچنآ  نیمزرس  نآ  مدرم  نایدا  و 
هلمج نآ  زا  هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  ناوارف  شـشوک  دوب ،  ناماس  نآ  نامیکح  هب  طوبرم  هچنآ  دـنه و  یئاسانـش  هرابرد  ناـیکمرب  هورگ 
دنیوگ دخلام  نآ  هب  زورما  هک  ریگنام ))  )) رهـش رد  اههاگتدابع  نیرتگرزب  زا  یکی  دوب .  ناشروشک  رد  نایدـنه  ياههاگتدابع  مان  یفرعم 

شا هناـختب  رد  هدوب  گنـسرف  کـی  شلوط  هک  رهـش  نیا  دـشاب .  یم  دابآردـیح  هگربـلگ  بونج  رد  ارهلب و  تختیاـپ  رد  هک  تسا ،  عقاو 
نهآ و جاـع و  سم و  هرقن و  ـالط و  زا  اـهنآ  مظعا  تمـسق  هک  دراد  دوجو  دنتـسه  یتـمیق  تارهاوج  هب  نیزم  همه  هک  ادوب  زا  تب   2000
رب عارذ  هدزاود  يدـنلب  هب  الط  زا  یتب  اهنا ،  نایم  رد  دـیآ .  یم  اجنا  هب  هدایپ  اـی  هراوس  هاـشداپ ،  هلاـس  ره  تسا و  ناـشن  رهاوج  ياـهگنس 

يارب مدرم  هدیدرگ و  نیزم  زبس  دوبک و  درز و  زمرق و  توقای  ياه  هناد  دیفس و  ياهگنس  اب  هتـسشن و  یئالط  دبنگ  نایم  رد  الط  زا  یتخت 
 . دوش یم  ماجنا  نیعم ،  ياهزور  زا  یکی  رد  راک  نیا  دنشاب و  یم  نایمدآ  زا  اهنآ  رتشیب  هک  دنراد  یئاهینابرق  تب  نیا 

ناتلوم رهش  هدکتب 

عارذ تفه  يزارد  هب  نهآ  زا  یتب  هناـخ ،  نآ  رد  تسا .  ناـهج  هناـگتفه  ياـه  هناـخ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  يا  هناـخ  ناـتلوم  رهـش  رد 
دراد و رارق  هتشادهاگن ،  ارنآ  ربارب  يواسم و  يورین  اب  هتفر و  راکب  نآ  فارطا  رد  یـسیطانغم  يورین  هک  يدبنگ  نایم  رد  هک  دراد  دوجو 
 . دنا هتخاس  ناوارف  ياه  هناخ  نادباع  نادهاز و  نآ ،  دنلب  هوک  تب و  نیا  فارطا  رد  دنباتـش .  یم  شترایز  هب  کیدزن  رود و  زا  نایدـنه 
رد ینابرق  يارب  یـصوصخم  ياهاج  تسین و  یلاخ  شا  هتفیـش  قشاع و  نارئاز  زا  نآ  فارطا  هاگچیه  هک  يروطب  دـندایز  تب  نیا  نارئاز 
زا یکی  رب  هک  تکبنز ))   )) و تکبنج ))   )) ياـه ماـن  هب  رگید  تب  ود  دریگ .  یم  ماـجنا  یناـبرق  مسارم  اـجنآ ،  رد  هـک  هدـش  هـتفرگ  رظن 
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زا ناشاه  ینابرق  اب  هارمه  نانآ  دنور .  یم  اجنآ  هب  ترایز  يارب  مدرم  دنوش و  یم  هدید  رود  زا  تسا ،  هدش  هدنک  تمـسق  نآ  رد  اههوک 
زا دوش ،  ناششومارف  رگا  و  دنروآ ،  یم  دورف  ار  رس  میظعت ،  مارتحا و  تهج  دتفا ،  یم  تب  ود  نآ  هب  ناشمشچ  هک  نیمه  هطقن  نیرترود 
ود نآ  ياپ  رد  هک  تسا  هدمآ  ناتلوم  خیرات  رد  دنروآ .  یم  اجب  ار  میرکت  میظعت و  اجنآ  زا  هدمآ ،  لوا  ناکم  هب  هدیدرگ و  زاب  لحم  نآ 
ات یهاگ  درمـش و  کچوک  ار  ناتب  نآ  تمظع  ناوت  یمن  سپ  دزادنا ،  یم  تریح  هب  ار  ناسنا  هک  دوش  یم  هتخیر  نوخ  يا  هزادنا  هب  تب 

! دنا هدرک  ینابرق  اجنآ  رد  ار  دوخ  دارفا  رتشیب  ای  رفن  دودح 5000 

دنه نایماب  رهش  هناختب 

تـشه هنزغ  ات  لزنم و  هد  لزنم  هد  خلب  ات  رهـش  نیا  تسا ،  هدـش  عقاو  هنزغ  تاره و  خـلب و  نیب  هک  تسا  يرهـش  مان  میم  رـسک  هب  نامیاب 
هب یئاهلاثمت  هناختب  نآ  زا  دیسر  رهـش  نادب  ناتـسودنه  حتف  رد  يرافـص  ثیل  بوقعی  هک  یتقو  هک  تسا  يا  هناختب  اجنآ  رد  تسا .  لزنم 

نادباع نادـهاز و  دراد ،  دوجو  یناوارف  ناشن  رهاوج  ياه  تب  اجنآ  رد  تسا و  گرزب  عیـسو و  هناختب  نآ  لحم  داتـسرف .  مالـسلا  ۀـیدم 
 . دندوبر اجنآ  زا  لطر  دص  راهچ  نزو  هب  الط  هگنل  دصکی  دندش ،  فرصتم  ار  اجنآ  نوچ  بارعا  دنروآ .  یم  يور  ترایز  يارب  اجنادب 

عصرم عارذ و  هدزاود  شعافترا  عارذ و  تفه  شـضرع ،  لوط و  الط ،  هناخ  دیوگ :  یم  تسا  نادرگناهج  زا  یکی  هک  یعوبنی  فلد  وبا 
(308  . ) دش یم  غرم  مخت  کی  هزادنا  هب  مادک  ره  دوب  هتفر  راکب  اجنآ  رد  هک  ییاهدیراورم  دوب و  نوگانوگ  تارهاوج  هب 

ناتسودنه رد  دب  تب  تدابع 

دنناد راگدرورپ  لاثمت  ارنآ  یهورگ  دنراد ،  نآ  هرابرد  ینوگانوگ  دیاقع  دنه  مدرم  هک  تسا  دب  تب  ناتسودنه ،  روشک  رد  ناتب  زا  یکی 
يا هفئاط  و  دنمان .  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  ارنآ  یضعب  و  دنیوگ ،  اهوید  زا  يوید  ار ،  نآ  یعمج  و  دنناوخ ،  ادخ  هداتسرف  ار  نآ  یموق  و  ، 
دب دنراد و  دب  تدابع  هوحن  رد  يا  هژیو  شور  مدرم  ياههورگ  زا  کی  ره  دنا .  هتفگ  میکح  ادوب  ار  دب  يا  هدـع  و  دـنناوخ ،  رـشب  ار  نآ 

تسا هنهرب  هک  یلاح  رد  هدرک و  سولج  یتخت  رب  هک  تسوا  یناسنا  هولج  دب  تافـص  زا  و  دشاب .  یم  اهتب  زا  یعون  ره  زا  تب  سنج  مسا 
ياـهزیچ زا  دارفا ،  یلاـم  تعاطتـسا  بسح  رب  هـک  دراد  دوـجو  وا  زا  یلاـثمت  اـه  هناـخ  هـمه  رد  و  دوـش .  یم  هدـید  شیاـهبل  رب  هدـنخ  ، 

رهـش تب  ایوگ  و  دـننک ،  یم  شنرک  میظعت و  شربارب  رد  تسا و  هدـش  هتخاس  بوچ ،  ای  گنـس  سم ،  هرقن ،  الط ،  نوچمه  نوگاـنوگ 
(309  . ) تسا راید  نآ  مدرم  تدابع  شتسرپ و  دروم  هک  دراد  هنوگنیدب  یتروص  ناتلوم 

ناتسودنه روشک  رد  نایلاکاهم  تب 

زا یتسوپ  شتشپ  رب  و  هنهرب ،  شمکش  نایامن و  شیاهنادند  تشپرپ ،  شرس  يوم  نوگنامـسآ ،  شگنر  دراد ،  تسد  راهچ  هک  تب  نیا 
یگرزب یعفا  شیاهتـسد  زا  یکی  رد  تسا ،  هدروخ  هرگ  شولج  رد  یلیف  تسد  ود  تسوپ  و  دـکچ ،  یم  نآ  زا  نوخ  هک  دراد  رارق  لـیف 

رد هدرک و  دنلب  ار  مراهچ  تسد  و  ناسنا ،  همجمج  کی  موس ،  تسد  رد  و  اصع ،  کی  شرگید  تسد  رد  هدرک و  زاب  ار  ناهد  هک  تسا 
ناسنا رس  هساک  زا  یمیهید  شرـس  رب  و  هدیچیپ ،  گرزب  رام  ود  شندب ،  رود  هب  زین  و  هدز ،  هقلح  هراوشوگ ،  وچمه  رام  ود  شیاهـشوگ 
شیاین شیاتس و  راوازس  هتسیاش و  هک  دنیوگ  یم  نیطایـش  زا  یتیرفع  ارنآ  لحم ،  نآ  مدرم  و  دراد ،  ندرگ  رد  نآ  زا  مه  يدنب  ندرگ  و 

(310  . ) دزاس لکشم  مه  دیامن و  ناسآ  ار  اهراک  مه  درادن ،  مه  دراد و  اطع  مه  تسا ،  دب  بوخ و  لئاصخ  ياراد  لاکاهم  تسا . 

ناتسودنه رد  نایکیند  هقرف 

رهاوج تب ،  نیا  تسد  رد  و  دراد ،  خرچ  ياجب  بسا  راهچ  هک  تسا  راوس  هنودرگ  رب  دنراد  هک  یتب  و  دنتسرپ ،  یم  ار  باتفآ  هورگ  نیا 
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 ، نایکیند تب ،  ناگدنتسرپ  تسا .  هدجس  شیاین و  راوازس  ناگتشرف و  هتـشرف  باتفآ  هک  دنرواب  نیا  رب  نانیا  و  هدش ،  هداهن  یگنر  خرس 
یم شیاتس  تدابع و  ار  وا  راب  هس  زور  ره  رد  و  دننک ،  یم  هدجس  ار  وا  دندرگ و  یم  وا  درگ  دنا ،  لوغشم  روبنط  زاس و  زاب  هک  یلاح  رد 

رد اه  بش  دـنوش و  یم  عمج  تب  نا  درگ  ناوارف  نارامیب ،  رگید  و  جـلاف ،  سیپ و  دارفا  نایماذـج و  ناراـمیب و  نادـنمدرد و  و  دـنیامن ، 
رامیب اب  باوخ  رد  تب  یهاگ  دـشخب ! افـش  ار  نانآ  تب  نآ  ات  دـنوش ،  یم  لوغـشم  يراز  هلاـن و  هدجـس و  رکذ و  هب  دـنباوخ و  یم  اـجنآ 

نآ یمرخ  يداش و  اب  ماجنارـس  دـهد و  یم  تسد  يدوبهب  ساسحا  مه  رامیب  هب  دـهد و  یم  ربخ  نتفرگ  افـش  هب  ار  وا  دـیوگ و  یم  نخس 
(311  . ) ددرگ یم  راپسهر  دوخ  يدابآ  رهش و  هب  هدومن و  كرت  ار  تب 

ناتسودنه رد  ناینیکه  يردنچ  هقرف 

 . مینک یم  هراشا  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنتـسه  يا  هژیو  یبهذـم  مسارم  ياراد  دنـشاب و .  یم  دـنه  روشک  رد  ناتـسرپ  هام  هقرف  زا  هورگ  نیا 
رب هک  دـنا  هداد  رارق  تسا  هام  رهظم  هک  یتب  رب  ار  دوخ  نیئآ  دـنناد و  یم  شنرک  میظعت و  تداـبع و  هتـسیاش  ناگتـشرف  زا  ار  هاـم  ناـنیا ، 
 (( تیگردـنج  )) ار نآ  هک  تسا  يرهاوج  رهوگ و  تب ،  نآ  تسد  رد  و  دنـشک ،  یم  یباـغرم  راـهچ  ار  نآ  هک  تسا  راوـس  يا  هنودرگ 

رد و  دننک ،  یم  شتـسرپ  تدابع و  تسا  هام  رهظم  هک  ار  تب  نآ  هدز و  وناز  شربارب  رد  دوخ  بهذم  نیئآ و  همانرب و  قبط  رب  و  دنیوگ ، 
رد دننک ،  یم  بلط  هام  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  جئاوح و  دننکن و  راطفا  دوشن ،  هدید  هام  ات  و  دنریگ ،  یم  هزور  ار  نآ  زا  زور  هام 15  ره 
 ، دنزیر یم  شتآ  رد  روخب  دنزادنا و  یم  رظن  هام  هب  دنور و  یم  دوخ  ياه  هناخ  ماب  هب  دوش ،  هدید  نامسآ  رد  هام  هک  نیمه  هام  ره  زاغآ 

یبوکیاپ و صقر و  ندیـشون و  ندروخ و  هب  دـنیآ و  یم  ریز  هب  ماب  يـالاب  زا  هاـگنآ  دـننک ،  یم  یـصوصخم  ءاـعد  ندـناوخ  هب  عورـش  و 
 . دشاب یم  هورگ  نیا  نیئآ  يدابع  لامعا  یبهذم و  مسارم  وزج  اهراک  نیا  همه  دنوش و  یم  لوغـشم  تب  نآ  هام و  ربارب  رد  دزاس  نتخاون 

(312)

ناتسودنه رد  ناینیشنا  هقرف 

یگنشت یگنـسرگ و  زا  هک  دنماشآ  یم  دنروخ و  یم  يا  هزادنا  هب  طقف  تسا و  ندیماشآ  مک  ندروخ و  مک  رب  ناشبهذم  ساسا  هقرف  نیا 
زین یتـسرپ  تب  لاـمعا  هنوگ  ره  زا  هدرک و  مارح  دوخ  رب  ار  يروخ  هداـیز  هنوگ  ره  ناـنیا  دـنریگب ،  ار  نادرم  وـلج  دنـسرن و  تکـاله  هب 

(313  . ) دنرودب

ناتسودنه رد  نانیتنرکب  هقرف 

اب دنـشارت و  یم  ار  تروص  رـس و  يوم  دوخ ،  ینید  مسارم  یبهذم و  تاروتـسد  قبط  و  دنناوخ ،  یم  ناگدـیچیپ  نهآ  ار  دوخ  هورگ  نیا 
نخـس یـسک  اب  و  دنزومآ ،  یمن  یـسک  هب  ار  يزیچ  دوخ ،  یبهذم  نیئآ  ساسا  رب  دنراد ،  یم  هگن  تخل  ار  دوخ  تروع  زج  هنهرب  ندـب 
دیکا روتـسد  اهنآ  هب  دنروآ  دوجوب  دوخ  رد  عضاوت  ینتورف و  تلاح  هکنیا  يارب  و  دشاب ،  هدمآ  رد  نانآ  شیک  هب  هکنآ  رگم  دنیوگ  یمن 

دنرادن ار  دوخب  ندیچیپ  نهآ  قح  دننکن ،  ادیپ  لماک  یگتـسیاش  هک  ینامز  ات  شیک  نیا  نیدراو  هزات  و  دنهد .  رف  هقدص ،  هک  هدش  هداد 
(314  !) تساه هشیدنا  شناد و  يدایز  زا  ندنام  ظوفحم  دوخب ،  یچیپ  نهآ  تلع  و  . 

ناتسودنه روشک  رد  نایرتایاکنلک  هقرف 

هانگ نآ  کیدزن ،  رود و  زا  ددرگ ،  هدولآ  یهانگ  هب  یـسک  رگا  دـنرواب ،  نیا  رب  و  دـنراد ،  دوجو  ناتـسودنه  روشک  همه  رد  هورگ  نیا 
(315  . ) ددرگن لئاز  شیئاوسر  و  دوشن ! كاپ  هانگ  زا  دنکن  لسغ  گنگ  هناخدور  رد  هک  یماگنه  ات  و  دوش ،  هدید  يو  رد 
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ناتسودنه رد  انایاهم  بهذم 

نامز ینعی  يدالیم  موس  ات  لوا  نرق  رد  اـگوشآ ))  )) یهاـشداپ تموکح و  رـصع  رد  تسا ،  یئادوب  شیک  زا  هدـش  ادـج  هک  بهذـم  نیا 
رایـسب زاغآ ،  رد  بهذم  نیا  دش .  هتخانـش  انایاهم ،  بهذم  مان  هب  دمآ و  دـیدپ  ناتـسودنه  یبرغ  لامـش  هیحان  رد  اکتیناک ))  )) تموکح

 ، دوب رث  ؤم  رایـسب  اگوشآ  ردتقم  روطارپما  نآ ،  شرتسگ  رد  دندروآ .  يور  نآ  هب  ءاملع  صاوخ  زا  یمک  هورگ  و  دوب ،  دودحم  هداس و 
رد دندروآ ،  يور  دیدج  بهذم  نیا  هب  هورگ  هورگ  مدرم  دروآ ،  دوجوب  ادوب  بهذم  رد  ار  يدـیدج  نیون و  میلاعت  تسناوتن  وا  نوچ  و 

راوازـس هک  تسا  دوجوم  اـنایاهم  دـیدج ،  يداـبم  لوصا و  رب  اـنب  و  گرزب ))  هبارا   )) ینعم هب  اـنایاهم  درک .  ادـیپ  یمومع  تلاـح  هجیتـن 
نیا هب  ناگدنب ،  تاجن  يارب  دوخ ،  تینامحر  فطل  هب  توهال  نامـسآ  زا  دشاب و  یم  تیهولا  هبنج  ياراد  وا  تسا و  تدابع  شتـسرپ و 

زا دـیامن .  توعد  يراگتـسر  حالف و  هب  ار  نانآ  دـشخب و  ییاهر  ار  هارمگ  نایمدآ  دوخ ،  تسد  هب  اـت  تسا ،  هدومن  طوبه  یلفـس  ملاـع 
 ، باجح ریز  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  نانیا  دشاب ،  یم  ادوب  شیک  رب  دنه  مسینمهرب  يدابم  میقتسم  ریغ  ریثءات  انامه  بهذم ،  نیا  ياهیگژیو 
(316  . ) تسا ونشیو  يادخ  نامه  نیا  و  دهد ،  یم  هئارا  تالاح  همه  رد  ار  دوخ  هراومه  هک  تسا  ناهنپ  تقیقح  کی  رهاظم  زا  يرهظم 

ناتساب ناریا  بهاذم  نایدا و 

هیلوا دیاقع  یموب و  نایناریا 

یناسنا یخیرات  يایفارغج 

ناریا بونج  لامـش و  قرـش و  برغ و  رد  هک  دـندوب  یگرزب  فیاوط  روانهپ ،  تالف  نیا  هب  نایئایرآ  موجه  زا  لـبق  ناریا  یموب  ناـنکاس 
ناتسزوخ و رد  نایسودبع  هفیاط  نادنزام ،  رد  نایروپت  هفیاط  لامش ،  رد  نایسوداک  هفیاط  برغ ،  رد  وس  ساک  هفیاط  دنتشاد :  رارقتـسا 
زا لبق  لاس  دـصناپ  رازه و  ود  هک  دـندوب  يرجاهم  مجاهم  ماوقا  اه  یئاـیرا  ( . 317) دندوب رقتسم  سراف  جیلخ  لحاوس  رد  ناهایـس  هفیاط 

نابز داژن و  تدحو  اهدعب  دما و  دوجوب  ینوگانوگ  ياهنابز  دش و  رادیدپ  داژن  ددـعت  ناس  نیدـب  دـندرک و  ترجه  ناریا  تالف  هب  دالیم 
ناتسرل ناردنزام و  نامرک ،  مدرم  رگید  یخرب  دنشاب .  یم  چولب  موق  ناریا  هیلوا  یموب  نانکاس  هک  دندقتعم  ناسانش  داژن  دیدرگ .  صاح 

هیلوا لحم  زا  چوک  ماگنه  هب  یئایرآ  ماوقا  اه ؛  یئایرآ  یتدـیقع  هنیـشیپ  يداژن و  یخیرات  هقباس  ( . 318) دنسانش یم  یناریا  لیصا  موق  ار 
رد اروسآ ))  . )) دوش یم  هدـید  یناریا  نایئایرآ  دـیاقع  زا  يرایـسب  كرتشم  هوجو  یئادو ))   )) راـثآ رد  دـندش .  دـنه  ناریا و  یهار  دوخ 
هب ناریا  دـنه و  نایئایرآ  یتدـیقع  كرتشم  هجو  یخیرات  هقباس  تسا .  یناریا  ي  اروها ))  )) نامه دراد ،  يرایـسب  مارتحا  هک  یئادو  نوتم 

تعاب یئادج  نیا  دش .  لصاح  یبهذم  ینید و  فالتخا  جـیردت  هب  یتدـیقع  یئادـج  زا  سپ  دـسر .  یم  م .  لاس ق .  دـص  راهچ  رازه و 
نایادخ زین  نایدنه  لباقم ،  رد  دـننک و  ترفن  یلیم و  یب  زاربا  دـندوب ،  اه  (( وید  )) هک دـنه  مدرم  نایادـخ  هب  تبـسن  نایناریا  هک  دـیدرگ 

زا شیپ  تسناد .  مءاوت  ناریا  رد  اهیئایرآ  خیرات  يادـتبا  اب  دـیاب  ار  بهذـم  راک  زاغآ  ناریا ،  رد   . )) دنرمـش تشز  تسپ و  ار  ناریا  مدرم 
یم لیکشت  ار  اهـسجن  هقبط  دنتـسه و  مه  زونه  هک  دنه  نوچمه  دنتـسیز .  یم  یموب  یماوقا  نیمزرـس  نیا  رد  ناریا ،  هب  اه  یئایرآ  دورو 

 ، يداژن تایـصوصخ  زا  یخرب  هک  درک ،  کش  ناوت  یمن  اه ) یئاـیرآ  موجه  زا  شیپ   ) یناریا یموب  ماوقا  دوجو  رد  لاـح  رهب  دـنهد . . . 
چیه ناریا ،  يودـب  ماوقا  هرابرد  تسا .  یئایرآ  ریغ  یموب  داژن  راـگدایای )  ) هدـنهد ناـشن  دراد ،  دوجو  ناـمرک  فارطا  رد  نونکا  مه  هک 

 . . ای مسیمینا  ای  مسیشیتف  هب  دنا ،  هدوب  يودب  نوچ  الثم  هک  مینکب  یتواضق  میناوت  یمن  نامگ  سدح و  هب  زج  تسین و  تسد  رد  یعالطا 
سپ نایئایرآ  دنا . . .  هتخادرپ  یم  تعیبط  رهاظم  شتـسرپ  هب  ای  دنا و  هدیتسرپ  یم  تب  شا ،  هتفای  لماکت  لکـش  رد  ای  دنا ،  هدوب  دقتعم  . 

ناشناردارب هک  تسا  یبهاذم  لباقم  هطقن  هک  دنروآ  یم  دوجوب  گرزب  یعامتجا  یسایس و  ياهماظن  اهندمت و  اهگنهرف و  دنه ،  لاغشا  زا 
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دنه رد  ناشناردارب  هک  تسا  یندـمت  گنهرف و  ریاغم  دـنا ،  هدروآ  دـیدپ  ناریا  نایئایرآ  هک  یندـمت  گنهرف و  و  دـنا ،  هتخاـس  ناریا  رد 
لیکشت ار  نایتراپ ))   )) دندیزگ و ینکس  ناسارخ  قرش  رد  یتمـسق  دنوش :  یم  میـسقت  گرزب  موق  هس  هب  ناریا  نایئایرآ  دنا . . .  هدیرفآ 
فارطا رد  تمسق  نیموس  و  دندش .  روهشم  اه  (( دام  )) هب دنتفای و  رارق  ناتسدرک )  ات  ناجیابرذآ   ) یبرغ لامـش  رد  رگید  یتمـسق  دنداد . 

ود نیا  هب  ناشدورو  يادـتبا  رد  ناریا ،  دـنه و  هیلوا  ناـیئایرا  ناـیم  رگا  دـندش . . .  هدـناوخ  نایـسراپ  دـندنام و  بونج  زکرم و  سراـف و 
 . . . دنا هدیـسر  یتوافتم  ياهنیمزرـس  هب  هدمآ و  اجکی  زا  دنا و  هشیر  کی  زا  ود  ره  هک  تسین ،  بیجع  میبایب ،  ییاه  تهابـش  نیمزرس ، 

رد تسا .  هباشم  مسیئارتیم ، ))   )) بهذم ههلآ  هعومجم  اب  ادو )))  )) بهذـم رد   ) دـنه ههلآ  هاگتـسد  هعومجم  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات 
(( انوراو ( )) ود ره   ) اجنیا اجنآ و  رد  و  وید . ))  )) اجنیا رد  تسادـخ و  وید ))  )) اـجنآ رد  رهم . ))  )) ناریا رد  و  تس ،  ادـخ ))  )) ارتیم دـنه 
ای یتسرپرهم ))   )) ساسا دنتـسه .  یکی  تشترز )  زا  شیپ  ناریا  رد   ) یتسرپرهم و  دنه ) رد   ) یئادو بهذم  ود  نایادـخ  مامت  تسادـخ . 

شتآ و شتسرپ  ساسا  رب  مسیئارتیم  وا .  زا  رتکچوک  رگید  نایادخ  تسا و  گرزب  يادخ  رهم ))  )) هک تسا  داقتعا  نیا  رب  مسیئارتیم ))  ))
هک تسا  وداج  رحس و  هب  نتخادرپ  و  بش و ) . . .  لگنج و  هوک و  نامـسآ و  راهب ،  یمرخ و  نافوط ،  داب و  لثم   ) تعیبط ياوق  شتـسرپ 

هعومجم زا  ترابع  وداج  رحـس و  تسا .  دـنناهج ) راک  ردـنا  تسد  هک   ) بیط ثیبخ و  حاورا  هب  داـقتعا  تعیبط و  ياوق  شتـسرپ  همزـال 
بذـج زیرگ و  يارب  راک  نیرتمهم  دـهد .  یم  ماجنا  بیط  حاورا  بذـج  ثیبخ و  حاورا  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  ناسنا  هک  تسا  یلامعا 

نرق  )) رد یتح  تسا .  هدوب  هارمه  تیانج  اب  هشیمه  وداج  رحـس و  هک  تسا ،  ناوارف  ناـیانج  یتح  رذـن و  یناـبرق و  دـب ،  کـین و  حاورا 
رب تسا  یلیلد  هک  دـمآ  تسد  هب  ياـسرو ))   )) رد كورتم  یئاـسیلک  بارحم  رد  هزور  لـهچ  زا  رتـمک  كدوک  لـهچ  هزاـنج  یطـسو )) 

یتهابش چیه  نید ،  وداج و  رحس و  نایم  دنک ،  یم  اعدا  میکرود )  الثم :   ) یـسانش هعماج  هچنآ  فالخ  رب  و  وداج ،  رحـس و  يراکتیانج 
دورطم  ) وداج هک  تسا  نیا  یتسرپ .  درف  دض  یعامتجا و  هبنج  بهذـم  و  دراد ،  یعامتجا  دـض  يدرف و  هبنج  وداج  رحـس و  هک  تسین ، 

یعامتجا هشیمه  بهذم  هک  یلاح  رد  دنک ،  یم  یگدـنز  هانگ  فارحنا و  رد  هنایفخم  یناهنپ و  هراومه  یمومع )  نادـجو  نید و  عرش و 
(319  . . . (() تسه هدوب و 

ناریا هنکس  نیرت  یموق  نید 

موق نیا  نهک  تاداقتعا  زا  تیاکح  هفوشکم  یناتـساب  راثآ  تسا .  مک  رایـسب  نیخروم  تاعالطا  ناریا  هنکـس  نیرت  یمیدـق  نید  هراـبرد 
تسا هدش  یم  بوسحم  وا  دنزرف  مه  رهوش و  مه  هک  تسا  هدوب  عونلا  بر  زین  وا  هک  هتشاد  يرـسمهالامتحا  عونلا  بر  نیا  الثم  هک  دراد 
ساسا دندوب .  هدرب  ثرا  هب  یموب  للم  زا  ار  تداع  نیا  نایطبن  نایناریا و  تسا .  هدوب  جیار  ایـسآ  برغ  رد  یتدـیقع  یقالخا  تاداع  نیا  . 

دزن رد  هک  ردام  هب  باستنا  هک  تسا  نکمم  زین  و  درک .  وجتـسج  دـیاب  نیئآ  نیمه  رد  دراد ،  هقباس  رتمک  هک  ار  رـسپ  ردام و  نیب  جاودزا 
دیشمج هرابرد  ادو  گیر  نهک  ياهدورس  زا  یکی  دشاب .  هدش  یشان  اجنیا  زا  هدوب ،  لومعم  رایسب  اه  يرـصم  اه و  یـسورتا  اه و  یمالیا 

ناریا مدرم  نیئآ  زا  هک  دیوگ  یم  یناریا  ققحم  کی  ( 320) دراد یمسر  نینچ  هب  هراشا  دنا ،  نیتسخن  رشب  هک  یمای )   ) شرهاوخ و  امای ) )
هام و باتفآ و  یناریا  ناـیموب  هک  نیا  دوش ،  یم  هدـیمهف  یتشترز  بتک  زا  هچنآ  میناد ،  یمن  يزیچ  امیقتـسم  تشترز )  زا  لـبق   ) ناتـساب

جاور روشک  نیا  رد  دـنه  نایادـخ  شتـسرپ  زارد  ینامز  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  دـنا .  هدـیتسرپ  یم  ار  تعیبط  لماوع  ریاـس  ناـگراتس و 
 ، اردنا و  رهم ،  ارتیم ،  لثم  دنه  نایادخ  یماسا  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ،  م .  هب 1400 ق .  طوبرم  هک  هفوشکم  هبیتک  کی  تسا .  هتشاد 
یم لبق  لاس  دودـح 5000  هب  ناریا  رد  یئاـیرآ  موق  روضح  یخیراـت و  هقباـس  فرط ،  رگید  زا  ( . 321  ) تسا هدـش  شقن  اـنوراو و . . . 

هدنکارپ سراف  ناجیابرذآ و  ناتسدرک ،  نادمه ،  ناسارخ ،  یحاون  رد  دندرک و  تکرح  ناریا  يوس  هب  يربیس  یحاون  زا  موق  نیا  دسر . 
دنه و ماوقا  دـیوگ :  یم  هلاش  نیـسیلف  ( 322) دـندروآ دوجوب  ار  نایـشنماخه و . . .  اهدام و  اه ،  یتراپ  یهاـشداپ  ياـه  هلـسلس  دـندش و 
هک نآ  زا  شیپ  یبونج ،  هیـسور  زا  ای  دنـشاب و  هدـمآ  کیتلاب  يایرد  فرط  زا  هاوخ  دـنمان ،  یم  هداز )  بیجن   ) ایرآ ار  دوخ  هک  یئاـپورا 
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طلست دندوب ،  تسوپ  هایس  دیاش  هک  ناریا  یموب  هنکـس  رب  دنتفر و  ناریا  هب  یهورگ  دنروآ ،  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  دنه  نانآ  زا  یهورگ 
یگدنز رزخ  يایرد  لامـش  رد  نوحیج و  نوحیـس و  دور  لحاوس  رد  میدق  رایـسب  ناراگزور  هک  دندوب  یمدرم  اه  یئایرآ  ( . 323) دنتفای

 ، دندرک ترجه  رگید ،  لماوع  تشیعم و  یتخـس  ناکم و  اج و  دوبمک  رثا  رب  هک  موق  نیا  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  ود  دودح  دندرک .  یم 
 . م لاس ق .  ناتسودنه 1200  هب  اه  یئایرآ  لوزن  دندش .  راپـسهر  اپورا  فرط  هب  فرط  هب  یهورگ  دنه و  هب  یهورگ  ناریا ،  هب  یهورگ 
 ، دندوب هدروآ  يور  ناریا  هب  هک  یئاه  یئایرآ  دندیدرگ .  رادروخرب  تمعن  روفو  زا  دندش و  بلاغ  دنه  یموب  هنکـس  رب  روزاب  نانآ  دوب . 

اپورا یهار  هک  یهورگ  دـش .  هجاوم  لاکـشا  اب  نانآ  ياهیدـنمزاین  نیمءات  دوب و  بآ  مک  ناریا  تالف  اریز  دـندش ،  وربور  یتالکـشم  اـب 
هنوگچیه یئاپورا ،  دنه و  داژن  اب  اه  یئاپورا  هک  دندقتعم  ناسانش  داژن  یخرب  دنتـشاد .  ناریا  رد  اه  یئایرا  هباشم  یعـضو  زین  دندوب  هدش 

زا تسا و  هتفای  لاقتنا  رگید  ياهاج  هب  دعب  تسا و  اپورا  دوخ  لوصحم  یئاپورا  داژن  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  رگید  یخرب  دـنرادن .  یتهابش 
نامز کـی  رد  یئاـیرآ  ماوقا  ترجاـهم  هک  دـنامن  هتفگاـن  تسا .  هدـشن  تاـبثا  نونکاـت  تاـیرظن  نیا  یلو  تسا ،  هدیـسر  ناریا  هب  هلمج 
رازه ود  دودـح  دـنا ،  هتفر  ناریا  یبرغ  بونج  فرط  هب  هک  یموق  الثم  تسا ،  هتـشاد  همادا  اهنرق  یط  تاـعفد و  هب  هکلب  هتفرگن ،  تروص 

رب هلمح  کـی  اـب  دـندوب ،  تسدربز  یناراوس  عاجـش و  يدارفا  نوـچ  دـنتفر و  نیرهنلا  نیب  فرط  هب  هورگ  نیا  تسا .  هدوـب  م .  لاـس ق . 
رد یئایرآ  نارجاهم  تسا .  هتـشاد  همادا  م .  ات 600 ق .  م .  لاس ق .  رازه  ود  زا  اهترجاهم  نیا  دـندش .  بلاـغ  هقطنم  نآ  یموب  ناـنکاس 

فرـصت رد  ناریا  تالف  رتشیب  م .  دودـح 1600 ق .  رد  دـنتخاس .  یم  دوخ  يارب  تارامع  اهانب و  نیطـسلف و . . .  هیروس ،  نیرهنلا ،  نیب 
 ، هدمآ تسدـب  ياه  هبیتک  و  اتـسوا ))  )) نوتم و  تدوره ))   )) هتـشون هب  انب  دـندش .  یم  میـسقت  گرزب  هلیبق  نیدـنچ  هب  هک  دوب  اه  یئایرا 

سراپ  3 ناریا ،  یبرغ  لامش  رد  اهدام   2 ناسارخ ،  رد  اه  تراپ   1 دوب :  هداد  تنوکس  ناریا  فلتخم  طاقن  رد  ار  لئابق  نیا  شویراد ))  ))
7 ناتسناغفا ،  برغ  لامـش  رد  نایگنارد   6 دوریره ،  دور  ياه  هنارک  رد  اـه  ناـیرآ   5 دابآرتسا ،  رد  ناـیناکریه   4 ناریا ،  بونج  رد  اـه 

هنارک رد  اهیدغس   9 نوحیج ،  دور  ياه  هنارک  ات  شکودنه  لامش  ياه  هنماد  رد  نایرتکاب   8 راهدنق ،  دنمریه و  دور  هنارک  رد  نایتوخرآ 
بلغا سوگرام و  دور  لحاس  رد  نایگرام  یقرش و 12  سرگاز  رد  نایتراگاس   11 هویخ ،  دودح  رد  نایمزراوخ   10 نوحیس ،  دور  ياه 

فالتخا دروم  ناریا  نیمزرـس  هب  نآ  یگنوگچ  ترجاهم و  لـلع  یئاـیرآ و  موق  هاگتـساخ  ( 324  . ) دـندرک یم  یگدـنز  ورم  یلاوح  رد 
قفتم هدوب ،  ناش  ینوکـسم  هقطنم  ياوه  بآ و  نارحب  افرـص  نانآ  ترجه  یلـصا  تلع  هک  بلطم  نیا  تسا .  خیرات  ناققحم  ناخروم و 

یضعب تسا و  هدوب  ناسارخ  عیسو  ياهنابایب  نانآ  یلصا  نکـسم  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب  دنا ؟ هدمآ  لامـش  زا  نایئایرا  ایا  تسا .  هیلع 
یم يربیـس   ) هیـسور بونج  ياه  هگلج  ار  نایئایرآ  هاگتـساخ  رگید  یهورگ  دـنا .  هدـمآ  رزخ  يایرد  یبرغ  بونج  زا  هک  دـنراد  هدـیقع 
نانآ یلصا  نطوم  هک  دنیوگ  یم  رگید  يا  هدع  ( . 325  ) تسا هدیچوک  ناریا  هب  هیسور  بونج  زا  دام  موق  هک  دنیوگ  یم  يا  هدع  دنناد . 

یبیل و رصم و  رد  هدرک و  ترجاهم  اقیرفآ  هب  ایسا  زا  موق  نیا  هک  دنا  یعدم  یهورگ  تسا .  هدوب  یبرغ  يایـسآ  رد  يرگید  لحم  ای  لباب 
نایرآ یناریا  هخاش  زا  تسا ،  اپورا  دالب  یصقا  ات  اهنآ  تنوکس  لحم  هک  یئاپورا  دنه و  مدرم  دیوگ  یم  هکدلن  تسا .  هدیزگ  لزنم  . . . 

5 ینابلآ ،   4 ینمرا ،   3 ینودـقم ،  ینانوی و   2 یئایرآ ،   1 دـشاب :  یم  هبعـش  تشه  یملع ،  نیزاوم  قبط  موق  نیا  باعـشنا  دنتـسه .  اه 
نامدرم نیا  هک  دهد  یم  ناشن  یسانش  نابز  نیزاوم  يوالسا  یناوتیل و   8 اهنسکاسولگنا و ) . . .  اه ،  ناملآ   ) ینمرژ  7 یتلس ،   6 یلاتیا ، 

 . تسین نشور  اقیقد  یئادـج  نامز  دـنا .  هدـش  ادـج  رگیدـکی  زا  دـعب  دـنا و  هدرک  یم  یگدـنز  مه  اـب  یناـکم  رد  م .  لقاال 40000 ق . 
هیلوا تنوکس  لحم  ناققحم  یخرب  تسا .  هتفرگ  تروص  لبق  لاس  رازه  یلا 4  دودح 3  یئادج  نیا  دنیوگ  یم  سدح  يور  زا  ناققحم 

ناققحم دـنا .  هتفگ  ار  کیتلاب  ياـیرد  اـگلو و  دور  لـحاوس  رگید  یخرب  دـنناد .  یم  يوانیدناکـسا  هریزج  هبـش  رد  ار  هبعـش  تشه  نیا 
راثآ دنا .  هدش  باعـشنا  راچد  زاب  هدرک و  ترجاهم  بونج  فرط  هب  دـنا ،  یئاپورا  دـنه و  موق  بعـش  زا  یکی  هک  اه  نایرآ  دـنا  یعدـم 
مود باعـشنا  تسا .  مدقم  رگید  بعـش  یئایلاتیا و  ینانوی و  راثآ  رب  هدیدرگ و  زاغآ  م .  مهدراهچ ق .  نرق  زا  اه  نایرآ  یبدا  یخیرات و 

دودح 2400 ق رد  دشاب .  م .  لاس ق .  رازه  هس  دودح  رد  دیاب  باعشنا  نیا  خیرات  دروا .  دیدپ  ار  یناریا و . . .  يدنه  هبعـش  اه ،  نایرآ 
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(326) دنا هدوب  نابز  تدحو  ياراد  یناریا  يدنه  ياه  نایرآ  م .  . 

یئایرآ ماوقا  صاخ  تاداقتعا 

 . دندوب اراد  ار  ناشدوخ  هژیو  دیاقع  اه  تراپ  دنتشاد و  ار  دوخ  صاخ  تاداقتعا  اهاکس  الثم  دنتـشادن ،  يدحاو  نید  ناریا  یئایرآ  ماوقا 
(( ، ارتیم  )) ای رهم ))  ( )) تشترز زا  لبق   ) ناتساب نایناریا  دزن  رد  تشاد .  یـساسا  قالتخا  ناریا  قرـش  ماوقا  دیاقع  اب  هلیبق  ود  نیا  دیاقع  و 

 ، تسین ناهنپ  يزیچ  وا  دید  زا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ناتـسرپ  ارتیم  ریذپان .  یگتـسخ  نابهگن  عیـسو و  ياههاگارچ  کلام  دوب و  دنوادخ 
هب تبسن  ارتیم ))  . )) دراد مشچ  نارازه  شوگ و  رازه  رضاح و  اج  همه  ارتیم ))  . )) تسا ریذپان  لوفا  دیشروخ  زور و  مشچ  ارتیم ))  )) اریز
زا ناتسرپ  ارتیم ))  )) تسا و نابرهم  رایسب  نارگشیاتس  ناکین و  هب  تبسن  تسا و  محریب  راهق و  رایسب  نانکـش  دهع  نادیلپ و  ناشیدنا و  دب 

ناراکهانگ تازاجم  هک  دنتسه  ارتیم ))  )) نامرف ریز  اشوئارـس ))  )) و ونـشار ))  )) ياهمان هب  هتـشرف  ود  دنوش .  یم  رادروخرب  ناوارف  تمعن 
یئاورنامرف ناوید ))   )) نآ رد  هک  دراد  رارق  يدـیلپ  یکیرات و  یناوارف ، )  یئانـشور و   ) توکلم ادـخ و  لباقم  رد  و  دـنراد .  هدـهع  رب  ار 

دقتعم دنتشاد و  نامیا  گرم  زا  سپ  ناسنا  تشونرس  هب  نانآ  تسا .  هدوب  ناتساب  نایناریا  تایصوصخ  زا  هناگ  ود  ياوق  هب  داقتعا  دنراد . 
 ، ناققحم هتشون  هب  انب  ( 327  . ) دش دنهاوخ  رادروخرب  يدمرس  تداعس  زا  تفای و  دنهاوخ  شاداپ  ترخآ  رد  نامیا  اب  نامدرم  هک  دندوب 

نایم زا  دنتشاد و  رواب  زین  نادزیا ))  دزیا   )) ای نایادخ ))  يادخ   )) هب نایادخ ،  ددعت  هب  داقتعا  رب  هوالع  تشترز )  زا  لبق   ) ناتساب نایناریا 
(( انوراو  )) و دیشروخ ،  رون و  يادخ  ارتیم ))  )) قرب و دعر و  تعیبط و  يادخ  اردنیا ))  )) شتآ و يادخ  ینگآ ))   )) هب نایادخ  نانآ  همه 

لئاق يا  هژیو  مارتحا  عون  کی  شتآ ))   )) هب تبـسن  ناتـساب  دـهع  زا  نایناریا  دنتـشاد .  نامیا  بآ  يادـخ  اتیهانآ ))  )) و نامـسآ ،  يادـخ 
 (( نویناحور  )) هلزنم هب  هک  ار  شتآ  ناگدنزورف  و  دندرک .  یم  شیاتـس  ار  نآ  اذـل  دوب ،  ینگآ ))   )) زا يرهظم  یتیآ و  شتآ ،  دـندوب . 
راعش هب  ناتساب  نایناریا  دندیتسرپ .  یم  زین  ار  تعیبط  رهاظم  رگید  ناتـساب  نایناریا  دندناوخ .  یم  نانابرذآ  ای  نانابرتا ))   )) مان هب  دندوب ، 
ناریا رد  دوجوم ،  كرادـم  قبط  دـندرک .  یم  لمع  نآ  هب  دنتـشاد و  نامیا  تشترز )  زا  لبق   ) کین رادرک  کین ،  راـتفگ  کـین ،  رادـنپ 

ماکحا و نانآ  دوب .  یئالط ))  هراتـس   )) يانعم هب  نانا  دزن  رد  تشترز ))   . )) دـندوب بقلم  تشترز ))   )) هب هک  دـندوب  ربماـیپ  دـنچ  میدـق 
نیا ربمایپ  نیرخا  هب  طقف  ار  ماـن  نیا  نایـشنماخه  رـصع  مدرم  یلو  دنتـشاد .  دوخ  ناـیم  رد  دروآ ،  تشترز  اهدـعب  هچنآ  هباـشم  یمیلاـعت 

(328  . ) دندوب هداد  صاصتخا  درک ،  یم  یگدنز  یشنماخه  رصع  رد  هک  هورگ 

مالیع مدرم  بهذم 

 ، دش یم  هدناوخ  مالیع ))  تلود   ، )) ناریا یـسایس  خیرات  رد  هک  ینیمزرـس  دوب .  یتسرپ  تب  اتدمع  مالیع )   ) ناریا بونج  ماوقا  بهذـم 
لباب هب  لامش  زا  سراف و  هب  قرش  زا  هلجد و  هب  برغ  زا  هک  يرایتخب  ياههوک  هوک ،  تشپ  ناتـسرل ،  اتـسزوخ ،  تایالو :  زا  دوب  ترابع 
راهچ رد  یمالیع  موق  تسا .  ناتـسهوک ))   )) يانعم هب  مالیع ))   )) تغل تشاد .  دادـتما  رهـشوب  ات  سراف  جـیلخ  هب  بونج  زا  نادـمه و  و 

هب مالیع  مدرم  بهذـم  ( . 329  ) تسا تیعقاو  نیا  نیبم  هفوشکم  یناتـساب  راثا  تسا .  هدوب  ناشخرد  رایـسب  یندـمت  ياراد  لبق  لاس  رازه 
لاکـشا حاورا و  زا  رپ  ار  ناهج  اه  يرموس  بهذم  دننام  تادـقتعم  رظن  زا  اه  یمالیع  هک  نیا  تسا ،  ملـسم  هچنآ  تسین .  نشور  یتسرد 

طقف تشاد .  مان  گانیـشوش ))   )) اهنآ عونلا  بر  دـنراد و  ینکـس  لگنج  کیرات  ناکم  رد  حاورا  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  دنتـسناد و  یم 
زا یکی  دنتشاد .  داقتعا  یلصا  عونلا  بر  اب  رگید  عونلا  بر  شـش  هب  نانآ  دنبای .  روضح  سدقم  ناکم  رد  دنتـشاد  قح  نانهاک  هاشداپ و 

يزوریپ نشج  مایا  مهم و  ياهزور  اه  یمالیع  دشاب .  اه  ینانوی  عونلا  بر  نامه  مان  دیاش  هک  تشاد  مان  اربیک )) نما   )) اه عونلا  بر  نیا 
 . دندرک یم  شتسرپ  هدومن و  مارتحا  يادا  اهنآ  هب  تبسن  نینم  ؤم  دندروآ و  یم  نوریب  هاگیفخم  زا  ار  لیثامت  اه و  همسجم  اه 
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ناتساب ناریا  نویناحور 

ماوع و ندرک  هسیکرس  ناشراک  نویناحور  ( 330  . ) دندوب دنمتورث  رادتقا و  اب  یمدرم  لباب  نانهاک  دـننام  عاونا  بابرا  نامداخ  نانهاک و 
؛  ناتساب یتسرپرهم  ای  مسیئارتیم ))   . )) دوب یگتخاس  راکذا  داروا و  وداج و  رحس و  لامعا 

دیاقع هچخیرات و 

هب هک  هنوگنآ  دـندروآ ،  ناریا  هب  دوخ  اب  اهایرا  ار  نیئآ  نیا  دوب .  یتسرپرهم  نیئآ  ناتـساب ،  ناریا  مدرم  نایم  رد  هقباس  رپ  ناـیدا  زا  یکی 
ریثءات تشترز  حیـسم و  دوهی ،  نایدا  رب  داد و  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  اهنیئآ  رگید  لاس  رازه  ود  تدـم  هب  نیئآ  نیا  دـندرب .  زین  دـنه 

یم حـبذ  ار  نآ  هدروآ ،  نادـیم  هب  توربج  لالج و  اب  هدرک و  تنیز  ار  يواـگ  رهم  هاـم  رد  لاـس  ره  ناتـسرپرهم  ( 331  ) تشاذگ رایسب 
يزیچ نانآ  رد  دوبعم  دوجو  زا  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نیا  راک  نیا  هفـسلف  دندروخ .  یم  هتخپ و  ار  واگ  تشوگ  يرادازع  زا  سپ  دندرک . 

هب بارـش  ریطف و  نان  ندروخ  ینعی  دـننک ؛  یم  نایحیـسم  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  و  دـنک .  یئامنهار  دوبعم  يوس  هب  ار  اهنآ  اـت  دـنامب 
ینمرا خروم  کی  ( 332  . ) دنراد ار  واگ  مارتحا  زونه  زین  نایدنه  دراد .  مان  ینابر  ءاشع  هک  مالسلا )  هیلع   ) یسیع تشوگ  نوخ و  يانعم 
مراـهچ نرق  رد  هک  ینمرا  خروـم  نیا  تسا .  هنمارا  یلم  ياـه  هناـسفا  زا  رهم )  (( ) نوگاـهاو  )) دورـس هک  تسا  هدروآ  هـنمارا  خـیرات  رد 

 . دندیشک یم  درد  زین  باتملاع  دیشروخ  نوگ و  قفـش  يایرد  دندوب .  نامیاز  درد  رد  نیمز  نامـسآ و  دیوگ :  یم  تسیز ،  یم  يدالیم 
ار ین ))   )) نآ شتآ  هلعـش  دـش .  دـنلب  دود  تساخرب و  یـشتآ  هلعـش  ین  نآ  زا  دیـشک .  یم  درد  نوگ  قفـش  يایرد  رد  زین  زمرق )) ین  ))

نوگاهاو اریز  روآ ،  ورف  رـس  تارارآ !  يا  وت  تفر .  الاب  نامـسا  هب  دوخ  نیـشتآ  بسا  اب  دش و  دـلوتم  نوگاهاو  دوب و . . .  هدرک  هطاحا 
قاطا هب  هک  دنا  هدرک  بصن  یلکیه  وا  مان  هب  ناتـسنمرا  رد  دنهد .  یم  وت  هب  ار  هدژم  نیا  نوگ  قفـش  يایرد  نیمز و  نامـسآ و  دیآ .  یم 

رهم نیئآ  نویناحور  اـب  دـنوب  بهذـم  مسارم  دـیاقع و  فرعم  هک  ینادـلک  نویناـحور  نیب  هکنیا  اـب  ( 333  ) تسا موـسوم  نوگاـهاو ))  ))
رییغت یتـسرپرهم  یبهذـم  لاـمعا  مسارم و  رد  لاـح  نیع  رد  م ، )  مود ق .  لوا و  نرق   ) تـشاد دوـجو  یـساسا  رییغت  فـالتخا و  یتـسرپ 
نانم ؤم  دوب .  لومعم  شیارآ  نیئزت و  زا  يراع  یتسرپرهم  یبهذـم  مسارم  درک .  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  هیلوا  یگداس  تفرگن و  تروص 
لسغ ات  دنداد  یم  رارق  ناور  بآ  ای  اه و  همـشچ  کیدزن  ار  دوخ  دباعم  دندروآ و  یم  ياج  هب  اهراغ  رد  ار  یبهذم  مسارم  نیئآ ،  نیا  هب 

ياهتنا رد  دبعم و  لخاد  رد  دـندوب ،  هتفرگ  رارق  یتسرپرهم  نیئآ  ریثءات  تحت  هک  ناینانوی و . . .  نایمور و  دریگ .  ماجنا  رت  ناسآ  دـیمعت 
یم تاـتابن  عاوـنا  نآ  ندـب  زا  تـسا و  واـگ ))  )) نتـشک لاـح  رد  هـک  دـنداد  یم  ناـشن  ار  رهم ))  )) هتـسجرب يراـجح  اـی  همــسجم  نآ ، 
هنوگ نیا  ار  ارتیم ))  ، )) تسا هتسیز  یم  مالسلا )  هیلع   ) یـسیع ترـضح  زا  سپ  لاس  داتـشه  هک  قیتع  دهع  نادهاش  زا  یکی  ( 334) دیور

 . دـنادرگ یم  زاب  دـنادرگ و  یم  ار  دوخ  شکرـس  يااهخاش  هدز ،  همتاـبمچ  یناریا  ياـهراغ  هرخـص  ریز  هک  یئادـخ  دـنک :  یم  فیرعت 
رد ای  هوک  ياه  هراغم  رد  ار  ي  رهم ))  )) ياهدـبعم ارتیم ))  )) ناوریپ ور  نیا  زا  تسا .  هدوب  هوک  زا  يراغ  رد  ارتیم ))  )) هیلوا روهظ  نیاربانب 

هالک هک  دوش  یم  هداد  ناشن  یناوج  رکیپ  رد  رهم ))  )) ریوصت دـندرک .  یم  مایق  وا  تدابع  مسارم  هب  اجنآ  رد  هدرک و  اپ  رب  اـه  همخد  لد 
رد يرجنخ  هتفرگ و  رب  رد  ار  وا  تروص  درگادرگ  ناـشیرپ  ياـهوم  هدیـشوپ و  هدـش ،  مخ  وـلج  هب  نآ  كوـن  هک  لکـش  یطورخم  دـنلب 

(335) دنک یم  ورف  يرن  واگ  يولهپ 

مسیئارتیم ای  یتسرپرهم  ساسا 

مسیئارتیم

مـسیئاریتم وا .  زا  رتـکچوک  رگید  نایادـخ  تسا و  گرزب  يادـخ  رهم  هک  تـسا  داـقتعا  نـیا  رب  مسیئارتـیم  اـی  یتـسرپرهم  ساـسا  )) . . . 
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هب نتخادرپ  بش و . . .  لگنج و  هوک و  نامـسآ و  راهب ،  یمرخ و  نافوط ،  داب و  لثم  تعیبط ،  ياوق  شتـسرپ  شتآ و  شتـسرپ  ساسارب 
(336  . . . (() تسا دنا ،  ناهج  راکردنا  تسد  هک  بیط  ثیبخ و  حاورا  هب  داقتعا  تعیبط و  ياوق  شتسرپ  همزال  هک  تسا  وداج  رحس و 

مسیئارتیم ساسا  وداج 

رد هک  یئادـخ  ینعی  رهم ))  )) و تسا .  رهم  شتآ و  شتـسرپ  ساسارب  مسیئارتیم  تسا .  وداج  رحـس و  یمـسیئارتیم . . .  لوصا  زا  یکی  ))
اما دشاب ،  يرگوداج  يا  هعماج  رد  تسین  نکمم  ینعی  دناد .  یم  رگوداج  نآ  زا  ار  تلاصا  و  دیشروخ ؛  دوخ  هن  دراد ،  ياج  دیـشروخ 

رگوداج ياج  رب  لیالد )  نیا  هب  اهنت   ) دناوت یمن  ملع  هعلاطم و  اب  دشاب ،  هتشاد  يرتشیب  شوه  دادعتسا و  قوذ و  هک  نآ  دشابن .  رگوداج 
دـندوب و ینید  روما  یلوتم  نارگوداج  دـندش و  یم  هرادا  یثرا  یمـسر  نامزاس  تروص  هب  میدـق  بهاذـم  يرگوداج و  هک  دـنزب ،  هیکت 

يارب درب و  یم  ثرا  هک  دوـب  شتاذ  نوـخ و  رد  هکلب  دوـبن ،  ملع  يوـقت و  هـب  رگوداـج  ره  ماـقم  شزرا  ادـخ . . .  ناـسنا و  ياـه  هـطبار 
(337  . . . (() دنسرب یماقم  نانچ  هب  هک  دوبن  نکمم  رتهب ) رت و  شوهاب  هچ  ره   ) نارگید يارب  و  تشاذگ ،  یم  ثاریم  هب  شدنزرف 

نیئآ یخیرات  ياه  هشیر  یتسرپرهم ؛  نویناحور 

رایـسب يورین  یبهذـم ،  لامعا  ماـجنا  يارب  هک  دوب . . .  یتسرپرهم  بهذـم  هب  هتـسباو  ناـیناحور  ناـغم و  نا  زا  تلاـصا  مسیئارتیم ،  رد  ))
تسد هب  ارصحنم  ناشنید  راک  هک  ارچ  دندوب ،  ناشتعباتم  دیلقت و  زا  ریزگان  زین  ناشتلیضف )!(  اهنا و  هب  داقتعا  یب  مدرم  و  دنتشاد ،  يدایز 

زا یکی  الثم  دننک .  ریسفت  ریبعت و  ار  نآ  ناشحلاصم  ياضتقا  هب  دنتـسناوت  یم  دنتـشاد ،  راصحنا  رد  ار  نید  نوچ  ناغم  هدوب و  ناغم ))  ))
رارما ياـههار  نیرتـگرزب  زا  دوب و  ناوارف  هک  درک ) شوغل  ادوـب  دوـب و  ادو  بهذـم  رد  هک  ناـنچمه   ) دوـب یناـبرق  ناشدـمآرد ،  لـئاسو 
یمن غم  زج  يدنوادخ  هاگراب  هب  ینابرق  لماح  ینابرق و  مسارم  هدننک  ارجا  دوب و  ادخ  دوخ  يارب  دوبن ؛  مدرم  يارب  ینابرق  ناشـشاعم . . . 

(338  . . . (() دندوب یئایرآ  لیابق  رب  مکاح  يورین  نیرتگرزب  اه  ناتراک  ای  ناغم  زین  یتسرپرهم ))   )) رد دشاب . . .  رگید  یسک  تسناوت 

رگید نایدا  رد  ارتیم 

يادـخ وا  تسا .  هدوب  نایدـنه  نایناریا و  كرتشم  نایادـخ  زا  ارتیم ))  )) اـی رهم ))  . )) تسا يدـنه  یناریا  ناـیدا  زا  رتارف  ارتیم  ذوفن  هریاد 
 . تسا تانئاک  رادفرط  ناهج و  نابهگن  ارتیم  تسا .  اهدنگوس  تادهعت و  نماض  تقیقح و  قح و  عفادم  ناهج و  مظن  ظفاح  یئانـشور و 

دـنمورین و يرواگنج  ارتیم  تسا .  ناسنا  روای  یتنیط ،  دـب  يرگمتـس و  یمظن و  یب  اب  هزرابم  رد  ینعی  اهوی )  ) اهاوداب ناسنا  دربن  رد  ارتیم 
برغ رد  تفای و  هار  ایلاتیا  رد  یتسرپرهم  نیئآ  م .  لوا ق .  نرق  طساوا  رد  تسا .  گرم  زا  سپ  وا  يامنهار  ناسنا و  یجان  لاح  نیع  رد 

يایـسآ رد  دوب و  دیـشروخ  يادخ  لباب  رد  ارتیم )) (( ؛  تشاد یـشحاف  توافت  اتـسوا  يارتیم  ای  یتارداص  يارتیم  اما  تفای .  یعیـسو  ذوفن 
نامرهق هدنهد و  تاجن  يادخ  ارتیم  تفای .  بقل  دیشروخ  يادخ  ماجنارس  تخیمآرد و  نانوی  نایادخ  اب  تسویپ و  سویله ))   )) هب ریغص 

تـسا ناسنا  يرای  هب  رداق  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  ارتیم  تفای .  ياج  راکفا  رد  دش و  یم  یئاهر  ثعاب  وا  هب  نامیا  هک  دیدرگ  تردقرپ 
يارتیم ناسیندب ،  تفای .  دنمجرا  یماقم  یبرغ  ياهروشک  رد  ارتیم ))  )) نیا نانم .  ؤم  قشمرـس  تسا و  ادـخ  ناسنا و  نایم  هطـساو  ارتیم  ، 

اب هک  تسا  یبهذم  رارسا  زا  رپ  یتسرپرهم  تفرگ .  یئادزم  بیکرت  ماجنارس  تخیمآ و  رد  یمور  ینانوی و  يدنه  یناریا  دیاقع  اب  یئایرآ 
( . 339) دهد ناشن  ار  دوخ  ناوریپ  تاجن  هار  دناوت  یم  هدیچیپ  مسارم  يدابع و  لامعا 

یتسرپرهم تاغیلبت  ارتیم ؛  شیادیپ  هناسفا 

کی دیدرگ و  گنهامه  دیشروخ ))  )) اب هاگنآ  تفرگ .  رارق  نانابش  شتـسرپ  دروم  دلوت ،  ضحم  هب  و  دمآ ،  دوجوب  یگنـس  زا  ارتیم )) ))
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ریجنز هب  راغ  نآ  رد  ار  نآ  دـناشک و  يراغ  نورد  هب  ار  یـشحو  واگ  رهم ، ))  . )) تخادـنا ماد  هب  ار  ازرو ) ای  وزرو   (( ) یـشحو رن  واگ  ))
(( روگنا  )) تخرد و  مدـنگ ))   )) هشوخ واگ  نورد  زا  تشک .  ار  واـگ ))  )) غـالک دیـشروخ ،  ناـمرف  هب  درک .  رارف  راـغ  زا  واـگ  دیـشک . 
هب رگید  راب  درک .  جورع  نامـسآ  هب  ارتیم ))  . )) دنتخادرپ واگ  یلـسانت  ياضعا  ندروخ  هب  هچروم ))   )) و یعفا ))   )) و مدژک ))   . )) دیئور

هاگنآ درک .  ادـج  ناراکدـب  زا  ار  ناراکوکین  درک .  ادـج  نادـب  زا  ار  ناـبوخ  داد ،  زیخاتـسر  ماـیق و  يورین  ناـگدرم  هب  تشگرب و  نیمز 
دهاوـخ هنادواـج  دـشونب ،  بورـشم  نیا  زا  سک  ره  داد .  موـق  نـالداع  تسد  هـب  تـخیمآرد و  سدـقم  هریـش  اـب  درک و  حـبذ  ار  يواـگ 

( . 340) دش

یتسرپرهم تاغیلبت 

نیا يدالیم  لاس 68  رد  تفای .  جاور  تعرـس  هب  یتسرپرهم  نیئآ  دـنتخادرپ و  دوخ  دـیاقع  غیلبت  هب  انلع  دـالیم  لوا  لاـس  رد  ناتـسرپرهم 
 (( یناـمور  )) رد لاـس 148  رد  تـفر .  شیپ  ناـکلاب ))   )) لامـش اـت  يدـالیم  لاـس 107  رد  تفاـی و  هار  يزکرم ))  ياـپورا   )) هـب نـیئآ 
 (( مور  )) رد دوـش .  یم  هدـید  یتـسرپ  ارتـیم  زا  يراـثآ  هسنارف ))   )) و شیرطا ))   (( ، )) ناـملآ (( ، )) اـیلاتیا  )) رد درک .  ادـیپ  ینارادـفرط 

نایوجگنج يادخ  رهظم  ار  ارتیم  ینانوی  نازابرـس  اریز  تفای ،  ذوفن  یتسرپرهم  نانوی  شترا  رد  دـندیورگ .  ارتیم ))  )) نیئآ هب  ناروطارپما 
( . 341) دنتخانش یم  ناناولهپ  و 

 (( تفه  )) ددع سدقت  یتسرپ و  رهم 

 ، ماقم تفه  نیمز ،  هقبط  تفه  تسا :  سدـقم  تفه ))  )) ددـع مسیئارتیم  رد  دروخ .  یم  مشچ  هب  نهک  ناـیدا  رتشیب  رد  دادـعا  تسادـق 
نیا يارب  دوب و  یطیارـش  مسارم و  ياراد  الاب  ماقم  هب  ندیـسر  یتسرپ  رهم  رد  و . . .  رد ،  تفه  هچقاط ،  تفه  دـبعم :  رد  هرایـس و  تفه 

یتسرپ رهم  هناگتفه  تاجرد  بط و . . .  ینیب ،  علاط  بالرطسا ،  لمر و  یسانش ،  هراتـس  تسناد :  یم  ار  يرگوداج  نونف  دیاب  درف  راک ، 
 ( سونو ای  دیهان   (( ) هرهز  )) هب بوسنم  رسمه ؛  - 2 داب .  اوه و  دامن :  يروکرم ؛ )  ای  ریت   ) دراطع هب  بوسنم  غالک ؛  - 1 زا :  دوب  ترابع 
؛ ) رتیپوژ اـی  زمره   (( ) يرتشم  )) هب بوسنم  ریـش ؛   4 كاخ .  دامن :  سارم ؛ )  اـی  مارهب   (( ) خـیرم  )) هب بوسنم  زابرـس ؛   3 بآ .  داـمن :   ؛
 ( ، حبـص هراتـس  (( ) امیپرهم  )) هب بوسنم  دیـشروخ ؛  کیپ   6 داـمن ؟ :  هاـم ؛ )  (( ) رمق  )) هب بوسنم  یـسراپ ؛ )   ) اـسراپ  5 شتآ .  داـمن : 

هاگنآ دـندش و  یم  یفرعم  ارتیم  هاگـشیپ  هب  دراو ،  هزات  ناناوج  نروتاس . )  ای  ناویک   (( ) لحز  )) هب بوسنم  دـشرم ؛  ریپ   7 لس .  سویله 
هتفگان دـندمآ .  یم  باسح  هب  نارازگتمدـخ  نارگراـک و  ءزج  دـنتفای و  یم  تسد  هناـگتفه  تاـماقم  زا  تسخن  ماـقم  هب  سلجم  نیا  رد 
نتخاون و  موه ))   )) بارـش ندیـشون  مزلتـسم  غالک ))  ماقم   )) ـالثم دـندوب .  یـصاخ  فیاـظو  ياراد  تاـماقم  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـنامن 

ياراد نارسمه ))   . )) دنتشادن ار  مسارم  نیا  رد  تکرش  قح  نانز  اریز  دوب ،  نادرم  نآ  زا  طقف  رسمه )) ماقم   . )) دوب تاماقم ))  دورس  ))
 . دراد هطبار  یئانشور  يادخ  ارتیم ))  )) اب هک  تسا  نیون  غورف  نیبم  تمالع  نیا  تسا .  غارچ  ای  لعشم  تمالع  هک  دندوب  دقراچ  ای  دنبور 
(( ریش ماقم   . )) تسا يا  هوهق  گنر  هب  يزابرـس  سابل  تسا .  ادخ  نایهاپـس  فص  هب  دورو  رارـسا ،  كرد  زا  سپ  ینعی  زابرـس )) ماقم  ))

هماج نآ  تشاد و  يا  هصخـشم  تمالع  اسراپ ))  . )) دـنک یم  اجباج  ار  شتآ  هک  تسد  رد  يریگفک  دراد و  نت  هب  گنر  یناوغزا  هماـج 
ماقم و نیرت  یلاع  ریپ )) 0 تشاد .  یبآ  يوگود  اب  درز  دنبرمک  گنر ،  خرس  يا  هماج  دیـشروخ )) کیپ   . )) دوب يرتسکاخ  گنر  هب  يا 

( . 342) دوب اصع )) هقلح و   )) وا صوصخم  تمالع  تسا .  نیمز  رد  يو  هدنیامن  و  ارتیم ))  )) نیئآ رد  بصنم 

ناهج رد  نآ  هاگیاج  و  مسیئارتیم ؛  یلک  دیاقع 

ینادواج نانآ  حور  هلیـسو  نیدب  ات  دندیزرو ،  یم  رارـصا  کین  لامعا  ماجنا  رد  دنتـشاد و  ناوارف  نامیا  حور  يدبا  ياقب  هب  ناتـسرپرهم 
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هب ناتـسرپرهم  دـندش .  یم  رـضاح  دوب ،  نانآ  هجرد  تمالع  هک  یباقن  اب  دوخ  یبهذـم  عماج  رد  ناتـسرپرهم  دـنبای .  کین  يازج  دوش و 
لیوءات و هب  اذل  دنتشاد ،  لماک  نامیا  ناسنا  یگدنز  رد  ای  ؤر  ریثءات  هب  دندوب .  دقتعم  ناسنا  تشونرس  رد  سحن  دعس و  ناگراتـس  ریثءات 

هبنج زور ،  نآ  ناهج  رد  نیئآ  نیا  عیرـس  تفرـشیپ  تلع  تسا .  هدنام  یقاب  نانآ  زا  هک  تسا  یثاریم  نیا  و  دنتخادرپ .  یم  باوخ  ریـسفت 
( . 343) دوب نآ  یلمع  یقالخا و 

ناهج رد  رهم  نیئآ  هاگیاج 

هدوب يداصتقا و . . .  یگنهرف ،  یعاـمتجا ،  طـباور  ترجاـهم ،  يراوجمه  لـصا  اـهاج ،  رگید  هب  ناریا  زا  ارتیم  نیئآ  لاـقتنا  تلع  دـیاش 
يدبعم لباب  رد  دیدرگ .  ناتسرپرهم  سدقم  نیمز  نایناکشا  نامز  رد  هدلک  تفای .  دشر  نیرهنلا  نیب  ریغص و  يایسآ  رد  نیئآ  نیا  دشاب . 

یماس دیاقع  اب  یئایرآ  دـیاقع  نانآ  یناحور  ذوفن  هطـساوب  دـندرک .  ترجاهم  ریغـص  يایـسآ  هب  ناغم  زا  يا  هدـع  دـندرک .  انب  رهم  يارب 
ذوفن زور  نآ  ناهج  زا  یگرزب  شخب  رب  دـش ،  هتفگ  شیپ  یکدـنا  هک  هنوگ  نآ  یتسرپرهم  نیئآ  تخیمآ .  رد  ینادـلک )  یتسرپ  هراتـس  )

(344  . ) داد رارق  عاعشلا  تحت  ار  تیحیسم  نیئآ  درک ،  ریخست  ار  يزکرم  ياپورا  دید و  رون  رد  ار  مور  نانو و  تفای . 

ناریا رد  یتسرپرهم  راثآ  يایاقب 

 . تسا هدوب  ناتساب  ناریا  یتسرپرهم  هدمع  گرزب و  يزکرم  زا  یکی  ناتسرل  دابآ  مرخ  دوش .  یم  هدید  رـصاعم  ناریا  رد  یتسرپرهم  راثآ 
یسابع اباب   )) هب روهشم  هرد  رد  دروخ .  یم  مشچ  هب  یتسرپرهم  نارود  زا  يراثآ  يدابآ  مرخ  ناتسرهش  یبرغ  بونج  رد  رـضاح  لاح  رد 

دنچ ياراد  همخد  نیا  تسا .  نایناریا  یتسرپرهم  نارود  راگدای  هک  دراد  دوجو  هوک  نیا  هنیس  رب  يا  همخد  هوک ، ))  دیفـس   )) رانک رد  (( 
یم یسابع ))  اباب  هربقم   )) هب دراد ))؟(  دوجو  نآ  رد  يربق  دنا  یعدم  هک   ) ار همخد  نیا  هقطنم  نیا  مدرم  دشاب .  یم  راوید  راهچ  نوتس و 

دـننک و یم  میدـقت  خـن و . . .  دنبتـسد ،  گنراگنر ،  ياه  هرهم  لیبق  زا  يروذـن  دـنراد ،  هک  ینهک  تاداقتعا  ساـسا  رب  مدرم  دنـسانش . 
رد یـسابع ))  اباب   )) هک تسا  نیا  رب  یحاون  نآ  هماع  رواب  اما  دوش ،  یمن  هدهاشم  همخد  نیا  رد  ربق  زا  يرثا  دـنچ  ره  دـنوش .  یم  لیخد 

یتسرپرهم نهک  داقتعا  کی  زا  همخد ،  نیا  هب  مارتحا  نهک و  داقتعا  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  لـصا  نیا  يور  ( 345  . ) تسا نوفدم  اجنیا 
 (( هوآ  . )) تفای یلک  ولحت  رییغت و  یمالسا  رصع  رد  دمآ و  رد  هدکـشتآ  تروص  هب  یناساس  هرود  رد  ياه  هبارهم  بلغا  دنتـشاد .  قنور 

بارحم  )) ای بارهم ))   )) تروص هب  اهدعب  هبارهم ))   )) هملک هبامرگ و . . .  هبادرـس ،  دننام :  دنیوگ .  ار  دبنگ ))  )) یـسراف رد  هبآ ))   )) ای
نیا یتدیقع  یخیرات  فلتخم  راودا  رد  اذل  تشادن ،  مهافت  شزاس و  دیدج  ياه  نیئآ  اب  مسیئارتیم ))   )) نیئآ هک  اجنآ  زا  دش .  هتـشون  (( 
اباب  )) هربقم هک :  نیا  هصالخ  رواگنک . ))  )) رهـش رد  اتیهانآ ) اـی  دـیهان  (( ) رهم  )) دـبعم دـننام  دـش .  یم  رییغت  یناریو و  راـچد  نیمزرس ، 

( . 346) دراد راگدای  هب  ار  یئایرآ  نهک  نیئآ  نیا  زا  يرگید  راثآ  ناتسرل  تسا .  یتسرپرهم ))  دبعم   )) کی کش  نودب  یسابع )) 

نآ یگنوگچ  و  ینابرق ))   )) مسارم

کی ینابرق  مسر  دـیاش  تسا .  هدوب  یتایـصوصخ  طیارـش و  ياراد  یئایرآ )  ماوقا  دورو  زا  دـعب  لبق و   ) ناتـساب ناریا  رد  یناـبرق  مسارم 
نیئزت ار  نآ  دندرب ،  یم  كاپ  یناکم  هب  ار  ناویح  دیاب  دـننک ،  ینابرق  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  لاح  رهب  دـشاب .  يدـنه  ای  یئایرآ  مسر 

دیاب درک ،  یم  نیابرق  هک  يدرف  دش .  یم  تئارق  ینابرق  صوصخم  ياعد  شیاین و  دنتـشاذگ و  یم  ناویح  رـس  رب  یلگ  جات  دندرک ،  یم 
ناهایگ نیرت  مرن  زا  يا  هرفـس  دیاب  ینابرق  نتخپ  زا  سپ  تشاد .  یم  یمومع  هبنج  دیاب  اضاقت  نیا  درک .  یم  اضاقت  یئاهزیچ  نایادـخ  زا 

همزمز نآ  رب  ار  نایادخ  دورـس  هداهن و  نآ  يور  رب  ار  ینابرق  هدـش  هتخپ  هدـش و  هعطق  هعطق  تشوگ  مامت  درتسگ و  یم  ردبـش ))  )) هژیوب
دنلب یناکم  رد  ار  ینابرق  اـهدام  نایـسراپ و  ( . 347) دندرک یم  فرـصم  دنتـساوخ ،  یم  هنوگ  ره  هدرب و  ار  تشوگ  سپـس  دـندرک .  یم 
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یم مرتحم  رایـسب  ار  بآ  داب و  نیمز و  شتآ و  هام و  دـنتفگ .  یم  رهم ))  )) ار دیـشروخ  و  سوئن ))   )) ار نامـسآ  نانآ  دـنداد .  یم  ماجنا 
هراپ ار  ینابرق ))   ، )) بهذم یلوتم  یناحور )  غم (  دنتـشک .  یم  یکاپ  ناکم  رد  هتـسارآ ،  لگ  زا  یجات  اب  ار  ینابرق ))   )) نانآ دنتـشاد . 

هک دندوب  رواب  نیارب  نایناریا  اریز  تشادن ،  صاصتخا  نادزیا  هب  ینابرق ))   )) زا یشخب  چیه  دنتفرگیم .  يا  هرهب  نارضاح  درک و  یم  هراپ 
 . دنراد زاین  ینابرق ))  تقیقح  ناور و   )) هب اهنت  نایادخ 

 (( مسیئارتیم  )) رد یئادو  سدقم  بارش 

یناریا نایدا  یخرب  رد  سپـس  یئادو و  نیئآ  رد  راب  نیتسخن  بارـش  نیا  دوش .  یم  هدـید  بهاذـم  نایدا و  زا  يرایـسب  رد  بارـش  نیا  مان 
تسا فورعم  اموئاه ))  )) ای موه ))   )) هب بارش  نیا  یتسرپرهم  نیئآ  رد  دش .  یم  هیهت  یصوصخم  هایگ  زا  بارش  نیا  تسا .  هدش  حرطم 

یم تسد  یبیغ  رارسا  رب  هتفای و  یناحور  تلاح  بارش ،  نیا  ندیشون  اب  هک  دندوب  دقتعم  ناتسرپرهم  دش .  یم  هتفرگ  یسدقم  هایگ  زا  هک 
ار بارش ))   )) و ریطف )) نان   )) درک و تیارس  مه  تیحیسم ))   )) هب هک  هنوگ  نآ  تفای ،  هار  زین  تشترز ))   )) بهذم هب  بارش  نیا  دنبای . 

ینابرق ماگنه  هب  ناتسرپرهم  یناملآ  ققحم  کی  هتفگ  هب  دسر .  یم  یئادو  بهذم  هب  سدقم  بارـش  یتدیقع  یخیرات  هشیر  دروآ .  دیدپ 
 ( مت نایدنه :  دزن  رد   ) مان نیمه  هب  یهایگ  هراصع  زا  هک  دوب  یبارش  موه ))   . )) دندرک یم  تسمرـس  موه ))   )) اب ار  دوخ  نایادخ ،  يارب 
 . دندرک یم  شتـسرپ  ار  وا  اهنآ  هدروآ و  یم  مه  درگ  یبهذم  هبذج  رد  ار  نانم  ؤم  هک  دوب  یئادخ  رهظم  نینچمه  موه  دـش .  یم  هتخاس 

اموه ای  موه  دندرک .  یم  تیوقت  اموه  تبرـش  میدـقت  اب  ریخ  نایادـخ  دـندوب ،  دـقتعم  رـش  ریخ و  نایادـخ  هب  هک  تشترز  زا  لبق  نایناریا 
زورما هک  تسا  یسدقم  بآ  ناتساب  نایناریا  دیوگ  یم  هلاش  نیـسیلف  دراد .  دوجو  نایتشترز  نایم  رد  مه  زورما  هک  تسا  یـسدقم  بارش 
تسا هدوب  ادو  بهذم  ياموس  نامه  هک  دنتشاد  یسدقم  بآ  ناتساب  نایناریا  دیوگ  یم  هلاش  نیـسیلف  دراد .  دوجو  نایتشترز  نایم  رد  مه 

(348 . )

؛ ))  تساک  )) يرل یناریا  نسئآ 

هدوب شیوخ  راگزور  مدرم  نیرت  ندـمتم  یئایرآ و  ریغ  یناریا ،  موق  نیا  دنتـشاد .  ینکـس  ناتـسرل  رد  یـسوک ))   )) اـی تساـک ))   )) موق
دسیون یم  يوروش  ققحم  فنوک ))  اید   . )) دومن تموکح  اهنرق  تفای و  هطلـس  موق  نآ  رب  تخیمآ و  رد  یلباب  رـصنع  اب  موق  نیا  تسا . 

نیا زا  یکی  دـیوگ  یم  هدرک و  یئاسانـش  ار  موق  نیا  مهم  نایادـخ  يو  دـنا .  هدوب  ددـعتم  نایادـخ  ياراد  اه  تساـک  اـی  یـسوک  موق  هک 
بیش  )) نآ رگید  مان  هک  تشاد ،  مان  ناتـسهوک  هللا  یلامیـش ))  يرگید  دش .  یم  هدرمـش  نایتساک  يانیو  هلیبق  يادخ  وشاک ))  )) نایادخ

و وخیش ))  )) و هبراه ))   : )) زا دندوب  ترابع  رگید  نایادخ  دوب .  یهاش  هلالس  یماح  ینیمزریز و  شتآ  يادخ  نوماکوش ))   . )) دوب ور ))
تردق کی  هب  موق  نیا  تسا .  دوهـشم  ناتـسرل  یناتـساب  راثآ  رد  موق  نیا  یبهذـم  دـیاقع  شایروش . ))   )) ای دیـشروخ  يادـخ  خاس ))  ))

دهد یم  ناشن  هدما  تسد  هب  راثآ  دنا .  هدومن  سکعنم  ناشرنه  رد  ار  دوخ  بادآ  دیاقع و  نایئزج  اه  تساک  دنا .  هتشاد  هدیقع  ینامسآ 
یم مادقا  یفوتم  زاین  دروم  ءایـشا  نفد  هب  موق  نیا  تسا .  هدیـشیدنا  یم  گرم  زا  سپ  يایند  هب  تسا و  هدوب  یبهذـم  تدـشب  موق  نیا  هک 

راوتـسا يرواب  نینچ  زا  يدومن  همدخ  هبارا و  بسا و  نفد  دمآ .  دهاوخ  راکب  ار  يو  مزاول  نیا  ایند  نآ  رد  هک  هتـشاد  هدیقع  اریز  هدرک ، 
زا تیاکح  هدمآ  تسدب  شوقن  دنا .  هتشاد  يا  هناگادج  ناتسروگ  نانز  نادرم و  دنا .  هدرک  یمن  نفد  نانز  ناتسربق  رد  ار  نادرم  تسا . 

نیا تسا .  هدوب  تلادع  رهظم  دراد ،  رس  دنچ  هک  شورس ))  تب  (( ؛  دنا هدش  میسرت  ناویح  ناسنا و  لکـش  هب  هک  دراد  يریطاسا  نایادخ 
وـسور تب  تسا .  هدش  یم  دادمتـسا  نآ  زا  يرادراب  يارب  هک  دراد  مان  ییـشا ))   )) ردام ههلا  دراد .  نوگانوگ  تاناویح  زا  يا  هرکیپ  تب 

زا هک  یئایـشا  دـنا .  هدرک  یم  میدـقت  نایادـخ  دـباعم و  هب  يروذـن  یتساک  موق  تسا .  تمایق  تاروصت  روآدای  هک  تسا  یـشوقن  ياراد 
بادآ و یلو  دـنا  هدوب  نوگانوگ  قطانم  زا  یحاون  نیا  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ  تسد  هب  ناتـسرل  تشد  هوک  مد ))  خرـس   )) دـبعم
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( . 349  ) تسا ناتسرل  نانکاس  ياههاگتدابع  زا  یکی  روکذم  دبعم  دنا .  هتشاد  يدحاو  یبهذم  مسارم 

داکآ رموس و  موق  دیاقع 

زا لبق  مهن  نرق  زا  موق  ود  نیا  تسین .  مولعم  یتسردب  نانآ  یتدـیقع  یخیرات  هنیـشیپ  هک  دـنراد  ینالوط  سب  یخیرات  داکآ  رموس و  موق 
لامـش فرط  رد  اه  يداکآ  و  دور ) دـنورا   ) برعلا طش  يوس  ود  سراف و  جـیلخ  رد  اه  يرموس  دـنراد .  یـصخشم  خـیرات  دـعب  هب  دالیم 

یمان ياهرهش  زا  روب )) پینروا   )) و توروا ))   )) رهـش تسین .  نشور  الماک  داکآ  رموس و  روشک  دودح  دندرک .  یم  یگدنز  نآ  یقرش 
نیا دیوگ  یم  هک  هیرظن  نیا  دـندش .  یم  بوسحم  داکا ))  )) مهم ياهرهـش  زا  لباب ))   )) و شیک ))   )) و پیـس ))   . )) دـنا هدوب  رموس )) ))

عونلا بر  يرهـش  ره  رد  دـناهدوب .  يددـعتم  نایادـخ  ياراد  ماوقا  نیا  تسا .  هدـش  تیوقت  اریخا  دـنا ،  هتـشاد  دـحاو  يروـشک  موـق  ود 
هرد کلام  بحاـص و  آا ؛   2 نامـسآ .  ياقآ  وسآ ؛   1 دنا :  هدـیتسرپ  یم  ار  عونلا  بر  هس  اه  يداکآ  اه و  يرموس  دـنا .  هتـشاد  یـصاخ 
دیلپ حاورا  رورـش  زا  هک  نیا  يارب  و  دنتـشاد .  رواب  اه و . . .  نج  دب  حاورا  هب  ماوقا  نیا  هس ،  نیا  زا  ریغ  نیمز .  عونلا  بر  لب ؛   3 قیمع . 

ولج رد  ار  بارحم  دنتخاس و  یم  تشخ  اب  ار  دباعم  دنتـشاد .  یناسنا  تافـص  موق ،  ود  نیا  نایادخ  دندرک .  یم  ینابرق  دنـشاب ،  ناما  رد 
دنتشاد يا  هرطیس  تردق و  نانچنآ  نویناحور  دندوب .  رادروخرب  يرایسب  ذوفن  تردق و  زا  یبهذم  نانهاک )   ) نویناحور دنداد .  یم  رارق 

هچ ره  دیاب  سپ  كدننک  یم  یگدنز  رایسب  تالمجت  نایم  رد  نانآ  دننک ،  یم  یگدنز  ناهاشداپ  دننام  نایادخ  دنتفگ :  یم  مدرم  هب  هک 
نیا هیلک  تارهاوج .  ـالط و  زا  راشرـس  دوـب و  نویناـحور  رظن  ریز  دـباعم  دـینکن .  یهاـتوک  تـالا و . . .  تنیز  ندیـشخب  رد  دـیناوت  یم 

دنتـشاد رایتخا  رد  ار  نوگانوگ  هعتما  تابوبح و  هلغ و  ياهرابنا  رئاخذ و  نیا ،  رب  هوالع  تشاد .  رارق  نویناحور  رایتخا  رد  هوبنا  ياهتروث 
تراجت و هاگیاپ  دـباعم  دـندیدنخ .  یم  قلخ  شیر  هب  دنتـشاد ،  هک  یهوبنا  تورث  اب  دـندرک و  یم  تراجت  نایادـخ  ماـن  هب  نویناـحور  . 
هک دندوب  رواب  نیا  رب  اهنآ  اریز  دوب .  کیرات  گرم  زا  سپ  ملاع  رگید و  ناهج  اب  هطبار  رد  اه  يرموس  هدـیقع  دوب .  نویناحور  تالماعم 

لوغـشم اعد  هب  هشیمه  هداوناخ  ظفح  یتمالـس و  يارب  اذل  تفای .  دـهاوخن  يزیچ  یگنـشت  یگنـسرگ و  درد و  زج  گرم ،  زا  سپ  ناسنا 
(350) دندرک یم  رذن  ینابرق و  يرش  هنوگ  ره  عفر  يارب  دندوب و 

اه (( دام  )) دیاقع

تحت ندـمت  یگنهرف و  یتدـیقع ،  ظاحلب  اهدام  دوب .  هدـیدرگ  رقتـسم  ناجیابرذآ  رد  هک  تسا  یئایرا  موق  ياه  هخاش  زا  یکی  داـم  موق 
فیاوط زا  یهورگ  اه  غم  هک  دـیوگ  یم  تدوره  تسا .  تسد  رد  یکدـنا  تاـعالطا  موق  نیا  بهذـم  زا  دـنا .  هدوب  اـه  يروسآ  ریثءاـت 
بهذم  ، )) اهدام بهذم  دیاش  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناققحم  زا  یخرب  تسین .  نشور  دنا ،  هتـشاد  یبهذـم  هچ  اما  دـندوب ،  دام  هناگـشش 

نآ ات  دیـشوک  دوب ،  دام  هلیبق  لها  هک  تشترز  دـندولآ .  يرحاس  يرگوداج و  تافارخ و  هب  ار  نآ  اـه  غم  هک  تسا  هدوب  یتسرپزمره )) 
یناتساب راثآ  داد .  جاور  ار  دوخ  بهذم  رگید  یئاج  رد  دومن و  ترجاهم  تشترز  اذل  دنتشاذگن ،  اه  غم  یلو  دیامن ،  حالـصا  ار  بهذم 

(351  . ) دراد موق  نیا  نایم  رد  شتسرپ  تدابع و  زا  تیاکح  دام ،  ندمت  زا  هدما  تسدب 

اهاکس دیاقع 

رگید اب  ادتبا  رد  تسا ،  فورعم  تیس ))   )) موق هب  یئاپورا  ياه  نابز  رد  هک  اهاکـس  موق  تسا .  ایرآ  موق  زا  رگید  يا  هخاش  اهاکـس  موق 
اب هک  موق  نیا  دیوگ گ  یم  يوسنارف  ققحم  هسورگ  هنر  تسا .  هدرک  ترجاهم  اهدـعب  تسا و  هدرک  یم  یگدـنز  یئاپورا  دـنه و  ماوقا 
 . تفر شیپ  نیچ  كاخ  ات  دومن و  رغشاک  نوحیس و  يوس  هب  ور  ماجنارس  درک ،  ترجاهم  هیسور  ياه  هگلج  زا  یئاپورا  دنه  ماوقا  رگید 
زیر نوخ  نشخ و  رایسب  نیشنارحص و  يودب  یمدرم  اهاکـس ،  موق  دوش .  یم  بوسحم  یئایرآ  لئابق  ترجاهم  نیرخآ  اهاکـس  تاکرحت 
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تساهاکس مان  روا  دای  اه ، )) يروشآ   )) ندمت زا  هدما  تسدب  یناتساب  حاولا  اه و  هبیتک  تسا .  هدش  دای  موق  نیا  زا  اتسوا ))  )) رد دندوب . 
 . دنتسیز یم  ینونک  هیسور  یبونج  ياهراز  فلع  رد  اهاکس ))  : )) هک تسا  هدش  دای  موق  نیا  زا  زین  ینانوی  عبانم  رد  م . )  (700 750 ق . 

يارب كانلوه  یئالب  گرزب و  يرتفآ  موق  نیا  دـنا .  هدرک  ترجاهم  هیـسور  هب  سپـس  هدوب و  نوحیـس  راـنک  رد  موق  نیا  یگدـنز  هقباـس 
یمحریب زا  تیاکح  هک  تسا  تسد  رد  خیرات  هتخیـسگ  راسفا  موق  نیا  تایانج  تواسق و  زا  يدانـسا  تسا .  هتفر  یم  رامـشب  ماوقا  رگید 

رارف میلـشروا  زا  نیماینب !  نادـنزرف  يا  دراد . . . (( :  هنیـس  رد  موق  نیا  تیعبـس  زا  گرزب  يدرد  تاروت ))   . )) دراد موق  نیا  روصت  قوف 
نیمز زا  یموق  کنیا  دـیوگ :  ادـخ  دـنوادخ  داد .  دـهاوخ  يور  میظع  یتسکـش  تسا و  تکرح  رد  لامـش  فرط  زا  یئـالب  اریز  دـینک ، 

اب دـنا . . .  محریب  یمدرم  ناشیا  تفرگ .  دـنهاوخ  رب  هزین  نامک و  تساخ . . .  دـهاوخ  رب  نیمز  ياصقا  زا  گرزب  یتما  مروآ .  یم  لامش 
داژن دـنارتهب و  للم  مامت  زا  هک  تسا  نیا  رب  اهاکـس  موق  هدـیقع  دـیوگ :  یم  تدوره  درک )) . . .  دـنهاوخ  نایغط  اـیرد  دـننام  دوخ  زاوآ 

 (( يات یگرات   )) ناسنا ك نیتسخن  دوب ،  هنکـس  زا  یلاخ  نیمز  هک  نامز  نآ  رد  دنیوگ :  یم  دوخ  داژن  اب  هطبار  رد  نانآ  دـنراد .  يرترب 
واگ  )) نامـسآ زا  نامز  نآ  رد  تشاد و  رـسپ  هس  یگرات ))   . )) دوب نیتسروب ))  دور   )) رتخد شردام  و  سوئز ))   )) وا ردـپ  تشاد و  ماـن 
يو موس  دـنزرف  هب  اهنآ  مامت  دـیدرگن و  شدـنزرف  ود  بیـصن  ایـشا  نیا  داتفا .  نیمز  هب  نیرز ))  هلایپ   )) و ربت ))  )) و ریجنز ))  )) و نهآ )) 
ماقم هب  هک  تسا  موس  دنزرف  داژن  زا  اهاکس  موق  دندومن .  راذگاو  موس  ردارب  هب  ار  نیمز  يور  یهاشداپ  تموکح و  ردارب  ود  نآ  دیسر . 

ترابع نانآ  نایادخ  دندیتسرپ .  یم  ار  عاونا  بابرا  موق  نیا  دیوگ :  یم  موق  نیا  بهذـم  دـیاقع و  اب  هطبار  رد  تدوره  دیـسر .  تنطلس 
نز هک  نیمز  يادخ  یی ؛  هآ   4 باتفآ .  يادخ  هلوت ؛  یه   3 نامسآ .  يادخ  ياپاپ ؛   2 هداوناخ .  قاجا  عونلا  بر  ین ؛  تیبات   1 زا :  دوب 

یمن دبعم  دندرک و  یمن  ینابرق  دوخ  نایادـخ  يارب  موق  نیا  ایرد .  يادـخ  اسام ؛  سیهان  ییابیز 6  يادخ  اساپ ؛  میهرآ   5 دوب .  نامسآ 
یم ار  دوخ  نمـشد  یتقو  اهاکـس  دوب .  مارح  نانآ  بهذم  رد  اریز  دندرک ،  یم  يراددوخ  نآ  نتـشادهگن  كوخ و  نتـشک  زا  دـنتخاس . 

هاشداپ یتقو  نانآ  دنتـشاد .  رایـسب  داقتعا  نارگوداج  ناریگ و  لاـف  ياـه  هتفگ  لءاـفت و  هب  اهاکـس  دـندیماشآ .  یم  ار  وا  نوخ  دنتـشک ، 
رپ ردنک  هیودا و  اب  ار  مکـش  نورد  يو  ءاشحا  ءاعما و  هیلخت  زا  سپ  هدرک و  هراپ  ار  وا  مکـش  دـننک ،  نفد  دنتـساوخ  یم  ار  دوخ  يافوتم 
 . دـندرک یم  نفد  ناهاشداپ  یمومع  هربقم  رد  سپـس  دـندنادرگ و  یم  روشک  فارطا  رد  هدرک و  یئاـیموم  ار  هاـشداپ  ندـب  دـندرک .  یم 

دندرک یم  نفد  يو  تارهاوج  بسآ و  اب  ار  وا  ناسر  همان  نامالغ و  زپشآ ،  همدخ :  رگید  وا و  يدقع  ریغ  نانز  زا  یکی  افوتم  هاش  هارمه 
(352  ) تسا هدرک  یفرعم  حون ))  نب  ثفای   )) باقعا زا  ار  نانآ  هدرک و  دای  جوجءام ))  جوجءای و   )) هب اهاکس  موق  زا  تاروت ))  . ))

نایشنماخه بهذم 

رد تسا .  هدوب  نآ  هباشم  میلاعت  ای  تشترز  نیئآ  رصع  نیا  بلاغ  بهذم  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  نایشنماخه  رـصع  دوجوم  راثا  حاولا و 
دیوگ یم  مود  ریشدرا  اه  هبیتک  زا  یکی  رد  تسا .  هدوب  جیار  زین  یتسرپرهم  بهذم  هک  دنهد  یم  ناشن  اه  هبیتک  حاولا و  نیمه  لاح  نیع 

ای ادـخ  تروص  نتخاـس  هک  تشترز  میلاـعت  اـب  دوخ  نیا  و  مهد .  یم  رارق  ناـمتخاس  نیا  رد  مزاـس و  یم  ار  دـیهان  رهم و  تروـص  نم  : 
ناققحم یخرب  تسا .  هدوب  یئایرآ  مسیئارتیم ))   )) نیمه راگزور  نآ  بلاغ  نید  نیاربانب ،  دراد .  تافانم  تسناد ،  یم  مارح  ار  نایادـخ 

(( دیهان  )) شتـسرپ اب  هدوب ك  هچ  ره  یـشنماخه  رـصع  بهذم  نیاربانب  دنا ،  هدیتسرپ  یم  ار  (( ) دـیهان  )) زابرید زا  نایناریا  هک  دـندقتعم 
تافانم تشترز  نیئآ  اب  هک  تسا  تاوما  نفد  هویـش  یـشنماخه ،  رـصع  رد  یتسرپرهم ))  بهذم   )) رب رگید  لیلد  تسا .  هتـشادن  ضراعت 

هرهب دسج  زا  ناگدـنرپ  ات  دـندراذگ  یم  ناشوماخ  هعلق  رد  ار  نانآ  هکلب  دـندرک ،  یمن  نفد  ار  ناگدرم  تشترز  نیئآ  رد  تسا .  هتـشاد 
ناهانگ زا  نیمز  ندرک  هدولآ  تسا .  هتشاد  نایتشترز  دزن  نیمز  هک  تسا  یتسادق  مارتحا و  دننک ،  یمن  نفد  ار  ناگدرم  هکنیا  تلع  دنرب 

زا دنا .  هتـشاد  یگداوناخ  هاگمارا  هلـسلس  نیا  ناهاش  دنا و  هدرک  یم  نفد  ار  ناگدرم  یـشنماخه  رـصع  رد  هکنا  لاح  تسا .  هدوب  هریبک 
 ، بآ  2 هام ،  باتفآ و  رون   1 دنا :  هدیتسرپ  یم  ار  رگید  رصنع  راهچ  ادزم ،  اروها  شتـسرپ  رب  هوالع  رـصع ،  نآ  رد  نایناریا  رگید  یفرط 
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هتساوخ یم  هک  ار  یبهذم  ره  سک  ره  هتشاد و  دوجو  یبهذم  يدازآ  یشنماخه  رـصع  رد  هک  دیمهف  ناوت  یم  نیاربانب  داب .   4 كاخ ،   3
لباـب گرزب  عونلا  بر  شوروـک ، ))   . )) دـنا هتـشاد  یگنهاـمه  اـیاعر  اـب  بهذـم  روـما  رد  هلـسلس  نیا  ناـهاشداپ  تسا .  هدوـب  لـماع  ، 
رـصم هب  شویراد ))   )) یتقو تفرگ .  یم  تسد  ار  روکذم  عونلا  بر  لکیه  لاس  ره  زورون  رد  شویراد ))   . )) دیتسرپ یم  ار  كودرم )  )

ریشدرا  )) رـصع ياه  هکـس  يور  درک .  تکرـش  نانآ  يدابع  مسارم  رد  دوخ  تشاذگ و  مارتحا  راید  نآ  مدرم  یبهذم  دیاقع  هب  تخات ، 
( . 353  ) تسا هدش  کح  لعب )   ) اهیقینف عونلا  بر  مان  ینانوی و  عونلا  بر  نلپآ ))   (( ، )) مود

تشترز زا  لبق  ناتساب  ناریا  نویناحور 

دندوب یناریا  هعماج  رد  يرگوداج  جاور  لماع  اه  غم  دنتفگ .  یم  غم  ار  تشترز  زا  لبق  بهاذم  نایدا و  یمسر  نایلوتم  ناتساب  ناریا  رد 
نیا دنا .  هدوب  دام  موق  هناگشش  فیاوط  زا  يا  هفیاط  اه  غم  دیوگ :  یم  تدوره  دنتخو .  مآ  اهینادلک  اهیلباب و  زا  ار  يرگوداج  نف  نانآ  . 

ذوفن و دندیـشوک .  نانآ  هطلـس  اه و  غم  رادـتقا  رد  دام  ناهاشداپ  دـندولآ .  يرگوداج و . . .  تافارخ و  هب  ار  بهذـم  هک  دـندوب  اـه  غم 
ياه غم  نایم   . )) دوب درتقم  نانچمه  یناحور  فنـص  نیا  مه  زاب  اهدام ،  هلـسلس  ضارقنا  زا  سپ  هک  دوب  يدح  هب  اه  غم  یعامتجا  هاگیاپ 

 . . . (( دنتشاد لماک  یئانشآ  تشترز  میلاعت  هب  یناریا  ياهغم  تسا ،  قرف  ینادلک  یناریا و 

یناساس هرود  بهاذم 

یمـسر نید  تشترز  نیئآ  دید .  هرود  نآ  یبهذم  تافالتخا  رد  دـیاب  ار  نایناساس  هرود  عاضوا  یگتفـشآ  دـیوگ  یم  یناریا  ققحم  کی 
تشترز نیئآ  زا  بهذم  ود  نیا  دور .  یم  رامشب  هرود  نیا  بهاذم  هلمج  زا  زین  ثرمویک ))  بهذم   )) و ناورز ))  بهذم   . )) دوب روشک 

نارود هب  ناریا  رد  نآ  روـضح  هنیـشیپ  هک  دوـهی )) نید   )) 1 تشاد :  دوجو  يرگید  ناـیدا  بهاذـم و  نیا ،  رب  هوـالع  تسا .  هدـش  ادـج 
رد دندرک و  ترجاهم  ناریا  برغ  هب  لباب  زا  نایدوهی  اذل  دیناچوک و  نارای  هب  ار  نانآ  نایدوهی ،  یجان  شوروک  دـسر .  یم  نایـشنماخه 

يوسیع یکدنا  دادعت  دسر .  یم  یناکشا  هرود  هب  نآ  روضح  هقباس  هک  حیـسم ، ))  نید   )) 2 دش .  هدوزفا  نانآ  دادعت  رب  نایناساس  رـصع 
برغ قرـش و  یجاون  رد  يربتعم  ياهاسیلک  ياراد  دندوب و  هدیورگ  تیحیـسم  هب  هک  دـندوب  ینایناریا  نانیا  دنتـسیز .  یم  ناریا  برغ  رد 

یکدنا دش و  راکشآ  يدالیم  لاس 228  رد  هک  ینام ))  بهذم   )) 3 تسا .  فورعم  يروطسن  هقرف  هب  تیحیسم  زا  هقرف  نیا  دندوب .  ناریا 
نسح سفن و  هیکزت  هیفصت و  رب  بهذم  نیا  ساسا  دوب .  بهذم  نیا  یگداس  عیرس ،  شرتسگ  نیا  تلع  تفرگ .  ارف  ار  ناریا  رسارس  دعب 

اب هک  دنتفای  راوتسا  يا  هدیقع  نانچ  بهذم  نیا  رد  دندرک و  ادیپ  شیارگ  نا  هب  تعرس  هب  مدرم  اذل  دوب .  راوتـسا  نطاب  تراهط  قالخا و 
هک كدزم ، ))  بهذم   )) 4 دندنام .  ینام  نید  رب  دـقتعم  مواقم و  نانچمه  یناساس ،  نیطالـس  یتشترز و  نویناحور  ياهیریگتخـس  همه 
 . دندش ماع  لتق  ناور ))  هشونا   )) طسوت نایکدزم  دیئارگ .  بهذم  نیا  هب  ناریا  هاش  دابق ))  . )) درک روهظ  ناریا  رد  يدالیم  لاس 497  رد 

ياهدبعم خـلب ))   )) و نایماب ))   )) رد ادـتبا  دـش .  ناریا  دراو  نیچ )  ناتـسودنه و   ) ناریا یقرـش  لامـش  یحاون  زا  هک  یئادوب ؛  بهذـم   5
دوب تشترز  نید  زا  يا  هخاش  هک  نایتاورز  ای  نایناورز  بهذم  تسا .  روهـشم  خلب ،  رد  راهبون ))  )) فورعم دبعم  هک  دندرک  اپ  رب  یللجم 

تسا هدمآ  دوجوب  ادزماروها  دیدرت  کش و  زا  هکلب  درادن ،  یلقتسم  دوجو  نمیرها  هک  دوب  راوتسا  رواب  نیا  رب  نایثرمویک  بهذم  دننام  ، 
دیاقع بهاذـم و  یناـساس  دـهع  ناریا  رد  قوف ،  ناـیدا  بهاذـم و  اـه و  هقرف  زا  ریغ  تسا .  یتشترز  دـیاقع  لـباقم  هطقن  هخاـش  ود  نیا  . 

نآ ناریا  رد  نیئباص  دیاقع  زین  و  دنیوگ ،  نویـسرام ))   )) اه یئاپورا  هک  نویقرم )   (( ) ناصید نیا   )) دـیاقع تسا .  هتـشاد  جاور  يرگید 
دوب نارود  نیا  رد  دسر .  یم  ناریا  رب  ینودقم )  ردنکـسا   ) ناینانوی هطلـس  نارود  هب  ناریا  رد  ادوب  نید  هقباس  تسا .  هدوب  جیار  راگزور 

اب ناریا  رد  ادوـب  بهذـم  تسا .  هتفاـی  هار  ناریا  هب  دـنه  زا  یتادراو  نید  نیا  کـش  نودـب  تفاـی .  هار  ناریا  قرـش  رد  ادوـب  بهذـم  هـک 
 . دوب نید  نیا  ذوفن  هار  رـس  رب  یگرزب  عناـم  تشترز  یمـسر  یتـلود و  نید  اـصوصخم  دـش .  هجاوـم  یلخاد  بهاذـم  ناـیدا و  تمواـقم 
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رایسب تدش  اب  هلسلس  نیا  ناهاشداپ  يوس  زا  دوب و  نایناساس  رصع  یتلود  یمسر و  نید  تشترز ،  نیئآ  یناساس ؛  هرود  یبهذم  دادبتسا 
دوخ هب  يدیدرت  نید  نیا  لیمحت  جـیورت و  رد  دـندرک ،  یم  سح  دوخ  رـس  رب  ار  هاشداپ  هیاس  هک  یتشترز  نویناحور  دـش .  یم  تیامح 

تادـیدهت یتشترز و  نویناحور  تابـصعت  مغر  یلع  رگید  یجراـخ  یلخاد و  بهاذـم  ناـیدا و  یبهذـم و  ياـه  تیلقا  دـنداد .  یمن  هار 
ناریا و مدرم  يدونـشخان  مهم  لـماع  يرـشق  نویناـحور  بصعت  یبهذـم و  دادبتـسا  دـنتفای .  یم  ذوفن  اـه  هدوت  ناـیم  رد  هناـیفخم  یتلود 

قح هک  دندوب  نادبوم  نیا  دنتـشاد .  دودحمان  تارایتخا  یتشترز  نویناحور  دـیدرگ .  یناساس  يروطارپما  طوقـس  یلـصا  لماع  ماجنارس 
هدناسر بل  هب  ار  مدرم  ناج  نویناحور ك  هدارا  زا  یشان  یبهذم  یتلود و  راشف  دنتشاد .  ار  نآ  ماکحا  نید و  رد  ریسفت  رییغت و  هنوگ  ره 

نآ ناریا  رد  یشک  دبوم ))  )) یشک و غم ))   )) و داد .  نایاپ  زیچ  همه  هب  كدنا ،  یمیسن  شزو  اب  رتسکاخ  ریز  رد  شتآ  ماجنارـس  و  دوب . 
 . داتفا هار  راگزور 

تشترز نیئآ 

تشترز نیئآ  اب  یئانشآ 

هنیمز فلا : 

ماظن  )) هک لیلد  نیا  هب  یکی  دور .  یم  راظتنا  شمایق  یلیالد  هب  و  دـنک ،  یم  مایق  ناـهگان  م  لاس 660 ق .  رد  تشترز  (( ؛  تسخن هرود 
 . . . . دزیگنا یم  ندرک  ناـمرد  هب  ار  نیحلـصم  دـعب  دزیر و  یم  تیرـشب  ناـج  هـب  يا  هزاـت  اـهزاین  اـهدرد و  تیکلاـم ، ))   )) و ندـمت )) 

یگناگود همه  اـب  ناریا  دـنه و  هب  ناـشدورو  يادـتبا  رد  ناـیئایرآ  یناریا .  هزاـت  اـهزاین  اـهدرد و  هب  دوب  یخـساپ  هرود ،  نآ  رد  تشترز 
دراو ناریا  نایئایرآ  و  دـندنام ،  یلیابق  یگدـنز  رد  دـنه  نایئایرآ  دنتـشاد . . .  هناـگی  یبهاذـم  اوه ،  بآ و  كاـخ و  تاـناکما  كاـخ و 

بهذـم رگید  یعاـمتجا ،  قـالخا  ساـسحا و  یعاـمتجا و  ماـظن  شنیب ،  یگدـنز ،  طیارـش  ینوگرگد  اـب  دـندش و  يزرواـشک  یگدـنز 
هدنام يدـنه  یناریا و  یگدـنز  رکفت و  كارتشا  راگزور  یئایرآ و  یـشحو  لیابق  زا  هک   ) تشترز زا  شیپ  یئادـتبا  بهاذـم  مسیئارتیم و 

يداصتقا و یعامتجا و  بسانت  دـیدج ،  طیارـش  اب  هک  تسیاب  یم  یبهذـم  و  دـشاب ،  یناریا  هزات  ياهزاین  يوگباوج  تسناوت  یمن  دوب ، )
هک دـنک  یم  مالعا  ار  یبهذـم  دزیخ و  یمرب  تشترز  هک  تسا  اجنیا  رد  دـنک . . .  هیجوت  ار  دوجوم  عضو  دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  یقالخا 

دـنک و یم  یفن  ار  ینابرق  و  لطاب ،  ار  وداج  ناغم . ))   )) و ینابرق ))   )) هب هن  دراد و  يزاین  وداـج  رحـس و  هب  هن  شیادـخ  اـب  طاـبترا  يارب 
هکیفلتخم ياه  عونلا  بر  همـسجم  ار ،  اهتب  یمامت  هکنیا  رتهم  همه  زا  و  دزاغآ .  یم  نویناحورناغم )   ) اهناپراک هیلع  ار  هزراـبم  نیرتگرزب 
تیناحور نادـبوم =(  دوخ  زاب  هچ  رگ  ) دزیر یم  نوریب  دـباعم  زا  دنکـش و  یم  ورف  دوب ،  میدـق  بهاذـم  ياـهراک  زا  یکی  ناـش  نتخاـس 

یتحـالف و تدـشب  هـک  دروآ  یم  دوـجوب  یبهذـم  يودـب  نـید  مرفر  اـب  و  دـننادرگیم ) ناـشزاب  هراـبود  هزاـت ،  یتاـهیجوت  اـب  تـشترز ) 
(354  . (() ناریا دیدج  یگدنز  هدننک  هیجوت  تسایزرواشک و 

میلاعت لوصا  ب : 

دوخ مان  و   ) تسا واگ  يادخ  الـصا  نموه ))  و   )) گرزب نایادخ  زا  یکی  هک  نانچ  نآ  تسا ،  مرتحم  رایـسب  واگ  تشترز  بهذـم  رد  ))
 ، دنه فالخرب  اما  تسا )  یلیابق  هرود  هب  هتسباو  هک  تسا  نیا  ناشن  درز ،  نارتش  هدنراد  ینعی  رتشترز ، ))  )) ای رتساروز ))  )) مه تشترز 

هرود رد  هک  دنک ،  یم  ادیپ  سدقت  با ،  تانق و  زیراک و  واگ ،  ياج  هب  و  سدقت ،  شتسرپ و  دروم  هن  تسا ،  مرتحم  طقف  ناریا  رد  واگ 
شزرا هک  تسا  زرواشک  يداصتقا  یگدنز  ماد و  رهظم  بآ  يزرواشک  هرود  رد  و  رادماد ،  يداصتقا  یگدنز  ماد و  رهظم  واگ  يرادماد 
تمدـخ نیرتـگرزب  دریگ .  یم  رارق  سیدـقت  شترپ و  دروـم  دوـش و  یم  واـگ  نیـشناج  بآ  تشترز ،  بهذـم  رد  هک  تسا  نـیا  دراد . 
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هب تسا )  بهاذم  ساسا  هک   ) ار شتـسرپ  ار و  بهذم  يدیحوت  ریغ  بهاذم  همه  زا  شیب  هک  تسا  نیا  یبهذـم )  شنیب  رظن  زا   ) تشترز
 : تسا رظن  ود  تشترز  يادخ  ندوب ))  هناگود   )) ای ندوب ))  هناگی   )) دروم رد  (( ؛  تشترز يادـخ   1 ( 355  . (() دنک یم  کیدزن  دیحوت 
 ، هاـگرظن نیا  زا  دـنراد .  شلوبق  زین  دـنا ) بلاـطم  ناگدـننک  هیجوت  هک  ییاـهنآ  هن  يداـع  ياـهیتشترز  هک  تسا  کیـسالک  هیرظن  یکی 

تاذ ود  و  ون )) یئماتنپس   )) و ون )) یئمرگنا   )) بهذم نمیرها ، ))   )) و اروها ))  )) بهذم تسا ،  یتسرپ  هناگود  بهذم  تشترز ،  بهذم 
ود ره  نیا  و  ون ، )) یئماتنپـس  ( )) ءزج دـشاب ،   ) بوخ رگا  و  تسا ،  ون )) یئرگنا   )) ءزج دـشاب ،  دـب  هچ  ره  هک و  ره  رـش . ))  )) و ریخ )) ))
زا مود  رظن  تسا .  ناهج  رد  تاذ ))  یگناگود   )) هب تشترز  بهذـم  داقتعا  سپ  دـندربن .  رد  هراومه  ون ) یئماتنپـس  ون و  یئمرگنا   ) تاذ

ار دیحوت  ناهج ،  زورما  نهذ  دننیب  یم  هک  اهنیا  دنا .  تشترز  بهذم  ءایحا  لیلجت و  راک  رد  هک  تسا  دیدج  ناگدنسیون  نیخروم و  نآ 
لکـش نیرت  یلاع  دیحوت   : )) هک دننک  یم  فارتعا  بهاذم ،  هسیاقم  اب  زین  اه  یبهذـم  ریغ  یتح  دتـسرپ و  یم  دیاتـس و  یم  دسانـش و  یم 

يدـیحوت يا  هرهچ  ناشهجوت  دروم  بهاذـم  زا  ات  دنـشوک  یم  دـیدرت ) لباق  ریغ  تسا و  ملـسم  هک   (( ) تسا یبهذـم  شنیب  هتفای  لماکت 
یم میلع  رداق و  ریـصب و  دنمدرخ و  يدبا  یلزا و  يادـخ  تشترز  ار  ادزم  اروها  (( ؛  ناهج قلخ  و  ادزم )) اروها   )) 2 ( 356  . . . (() دنزاسب

هـشیدنا رکف و  نهذ ،  شنم ،  ینعی :  نموه ))  و   )) مان هب  تخاس  قلطم  دیواج و  یحور  ادتبا  دـنیرفایب ،  ار  ناهج  تساوخ  نوچ  هک  دـناد 
ماظن ود  تشترز ،  داقتعا  رد  (( ؛ )) ون یئماتنپـس   )) و ون )) یئمرگنا   )) 3 ( 357  . (() دیرفآ ار  ملاع  ياه  هدیدپ  مامت  نموه  دـعب و  و  کین ، 

سدقم ریخ  اتنپس ))  )) تسارش و رگنا ))  )) هک دراد  دوجو  ناهج  رد  ون ) یئماتنپس  بوخ =(  تاذ  و  ون ) یئمرگنا  دب (  تاذمان  هب  ینادزی ، 
 ( تمکح درخ و  هشیدـنا و  رکف و  يانعم  هب  دـنا و  هملک  کی  همه  اه  نیا   (() هتیلاـتنام  (( ، )) شنم  (( ، )) نم  )) ياـنعم هب  ون )) یئم   )) و ، 

4 ( . 358 (() دـنراد یناگتـشرف  نارایتسد و  کی  ره  دـنگنج و  رد  هراومه  بوخ )  تاذ  دـب و  باذ   (( ) شنماتنپـس )) و شنمرگنا ))   )) هک
یم هرادا  ار  ریخ  ناهج  ون )) یئماتنپـس   )) اب هک  دنناهج ،   (( بوخ باذ   )) نارای برقم ،  نادزی  ای  هتـشرف  شـش  (( ؛ )) ون یئماتنپـس   )) نارای

هب هب ))  (( ؛  نمهب  1 زا :  دنترابع  يدبا  یلزا و  دیواج و  حور  دنیساسمآ (  شـش  نیا  دنگنج .  یم  شنارایتسدو  ون )) یئمرگنا   )) اب دننک و 
هتشرف رویرهش   3 تلادع .  یتسار و  هتشرف  تشهبیدرا ؛   2 ریخ .  شنم  اب  يا  هتـشرف  ینعی  شنم ،  يانعم  هب  نم ))   )) ریخ و بوخ و  يانعم 

هب دنپس )) (( ؛  دمرادنپسا  5 تیفاع .  تیقفوم و  یبایماک و  يرادروخرب و  تاترخ ؛   4 تردق .  نادزی  ناشدوخ ؛ )  حالطصا  هب  ای   ) تردق
دمرادنپـسا سدـقم . )   ) دنپـس شنم  ياراد  ینعی  تسا ؛  نم ))  دنپـس   )) مه تشترز  تافـص  زا  یکی  هک  نانچنآ  تسا ،  سدـقم  ياـنعم 

رد دنپـساشما ))  )) شـش نیا  یگنادواج .  دولخ و  نادزی  تاترما ؛  ای  دادرم   6 تبحم .  قشع و  تکرب و  نادزی  تسا و  دنفـسا ))  )) ناـمه
يرای رـش و  اـب  هزراـبم  رد  دـنی  ادزماروها ))  )) هدارا يرجم  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  يا  هرفن  تفه  هورگ  ون )) یئماتنپـس   )) يربهر تحت 

هورگ ون  یئمرگنا  هارمه  باذـع )  کلم  دوشب ،  رگا   ) رـش هتـشرف  شـش  اهنیا ،  ربارب  رد  دـنیامیپ .  یم  ار  ادزماروها ))  )) هار هک  ییاهناسنا 
ریخ و  )) فوفـص یتسه  يوس  ود  رد  ناـش  ناراـی  و  ون )) یئمرگنا   )) و ون )) یئماتنپـس   . )) دـنهد یم  لیکـشت  ار  ثیبـخ  حور  يرفن  تفه 

ناگتـشرف زاب  اهنیا  زا  ریغب  هتبلا  دنک .  رایتخا  دهاوخب ،  هک  ار  یفـص  ره  هک  تسا  ریخم  هنایم ،  نیا  رد  ناسنا ))   )) و دنا ،  هتـسارآ  ار  رش ))
 . دـهد یم  ناـشن  زین  ار  یتشترز  ینیب  ناـهج  هک  تسا ،  تشترز  بهذـم  کـیزیفاتم  يداـقتعا  ماـظن  هعومجم  نیا ،  دنتـسه . . .  يرگید 

(359 (()

نادبوم تشترز  ج . 

دنتخاـس نادـبوم  هک  ار  یتـشترز  هک  مشوـک  یم  نیا  زا  سپ  و  دوـب ،  هیلوا  تـشترز  تخانـش  فـیرعت و  رد  تـفر ،  هـچ  ره  نونکاـت ،  ))
یم نکمم  يریگ  هجیتن  هسیاقم و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  هچ  میامن ،  ریوصت  دـش ،  هدرامگ  اهنآ  عفانم  نادـبوم و  عافد  هب  هک  یبهذـمو 

(( . . . دور یم  تشهب  هب  دـنک  رفح  یتانق  سک  ره   : )) تسا يزرواـشک  یگدـنز  تیـصوصخ  رب  ینتبم  تشترز  بهذـم  ادـتبا  رد  دوش : 
فـالخ رب  یتشترز  بهذـم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـنهد  ناـشن  تخرد ،  هزبس و  سدـقت  تاـنق و  سدـقت  واـگ ،  سدـقت  بآ ،  سدـقت 
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یبهذـم یکی  تسا ؛  هناگود  زین  تشترز  بهذـم  دراد . . .  يزرواشک  ـالماک  يرتکاراـک  تسا ،  يرادـماد  هرود  بهذـم  هک  مسیئارتیم 
. . . (( ؛  عباـنم ( 360  . . . (() دـنا هتخاـس  نادـبوم )  ماـکح و   ) تشترز نانیـشناج  هک  یبهذـم  يرگید  تسا و  هدروآ  تشترز  هک  تسا 

و دـنک ،  کـیدزن  تـشترز  یعقاو  هرهچ  هـب  ار  قـقحم  دـناوت  یم  هـک  تـسا  يدانـسا  هعوـمجم  تـشترز ،  بهذـم  اـی  مسیرتـستارز ))  ))
رد مالـسا ،  زا  سپ  شیپ و  خـیرات  روط  رد  هک  تسا  یتـشترز  رگید  بتک  و  درکنید )) (( ، )) اتـسوا  )) باـتک هعوـمجم  مسیرتـسارز ))  ))

(361  . . . (() تسا هدش  هتشون  نادبوم ))   )) تسدب مهن ،  نرق  ات  شش  جنپ و  ياهنرق 

تشترز بهذم  فیرحت 

و تسا ؛  هناگی  هک  دوب ،  هتفگ  ادزماروها ))  )) کی ادخ و  کی  زا  دوب و  هدنار  نوریب  ار  نایادـخ  همه  تشترز  تاقبط . . . (( ؛  تلاصا   1
ار تشترز  هناگی  يادخ  نادبوم ))   )) اما ادزماروها . ))  : )) تسا دنوادخ  کی  طقف  همه )  همه و   ) دبوم ریغ  دبوم و  ینغ ،  ریقف و  يادـخ 

شتآ  )) دیاب تسا و  ییاروها  یتوکلم  ناهج  زا  يا  هراشا  زمر و  شتآ ، ))   )) هک هدومرف  دوخ  تشترز  هک :  دنتفگ  دنداد و  یثیلثت  یلجت 
 : دـنتخاس شتآ  هس  دـندرک و  تمـسق  هس  هب  ار  یئاروها )  هراشا  زمر و   ) شتآ نادـبوم ،  هاگنآ  تشاذـگ .  مارتحا  درک و  سیدـقت  ار  (( 

نیموس و  نایوجگنج ،  ناگدازهاش و  شتآ  هک  ناجیابرذآ ،  رد  یکی  و  دوب ،  نادـبوم  ناـیناحور و  شتآ  هک  سراـف )   ) رختـسا رد  یکی 
 (( كرـش  )) يانبریز کی  تروص  هب  ار  تشترز  دیحوت  نادبوم ، ))   ، )) نیاربانب دوب .  نازرواشک  ناناقهد و  شتآ  هک  دـنویر ))  )) شتآ

هچ هدازدبوم ،  دوب .  یثوروم  يدـبوم  ماقم  (( ؛  تیناحور تلاصا   2 ( 362  . . . (() تسا يزیگنا  تفگـش  تراهم  رگید  نیا  دندروآ و  رد 
هب و  ندش ،  دبوم  يارب  دزومایب .  ار  یموسر  تاکرح و  نیناوق و  يرادـقم  هک  دوب  یفاک  طقف  دـش .  یم  ردـپ  نیـشناج  بوخ ،  هچ  دـب و 

ار یمومع  تافیرـشت  ینابرق و  رذـن و  هدـیچیپ  مسارم  دـیاب  طقف  تسین ،  مزـال  نید  تخانـش  ملع  ندـمآ ،  رد  یتشترز  تیناـحور  هماـج 
يادـخ نویناـحور  و  دراد ،  شیوـخ  صاـخ  يادـخ  يا  هقبط  ره  تشترز ،  نـید  رد  نـیمه . . .  تـشاد ،  ظـفح  ار  يا  هـیعدا  تـسناد و 

1 دـنراد :  دوجو  زین  يرگید  نایادـخ  نادنپـساشما  زا  ریغ  یتـشترز ،  بهذـم  رد  (( ؛  نایادـخ ددـعت  كرـش ،   3 ( 363  . . . (() یناــحور
2 نیمز .  رد  دـنیادخ  تدابع  تعاطا و  ناگدـننک  غیلبت  هک  ینویناحور  رهظم  و  تسا ،  ناسنا  تیدوبع  يوقت و  تعاطا و  رهظم  شورس ؛ 
تیفاع و هب  دنک و  یم  ادیپ  قیفوت  دوشب ،  هک  یناج  حور و  ره  دراو  دنک و  یم  داجیا  سدقت  تکرب و  هک  تسا  یـسدقم  حور  يدزیا  هرف 

ناوت یم  ادزم )) اروها   )) شتـسرپ شیاین و  اب  دـبای .  یم  تاجن  ترخآ ،  ایند و  رد  و  دـسر ،  یم  تردـق  ماقم و  تنطلـس و  هب  ای  تمالس 
 . دنام یم  یقش ))   ، )) هن رگا  و  دوش ،  یم  دیعس ))  )) حور نآ  بحاص  دوشب ،  یحور  دراو  رگا  يدزیا ))  هرف   )) و تفای ،  يدزیا ))  هرف  ))

هدوب ترابع  رتنم ))  (( . )) تسا هدش  رتنم   )) ای دـنا )) هدرک  شرتنم   : )) مییوگ یم  تسه .  مه  زونه  هک  تسا  يا  هملک  نامه  نیا  رتنم ؛   3
ای دـش ،  یم  هدـناوخ  كاپ ،  اپ و . . .  تسد و  سابل و  ناـهد و  ناـبز و  اـب  تسیاـب  یم  هک  ییاـهاعد  داروا و  سدـقم و  تاـملک  زا  تسا 
یم نایب  ءاقلا و  صاخ  گنهآ  تئارق و  اب  یمـسر  دبوم  هلیـسوب  تسیاب  یم  هک  دوب  یناحور  یبهذم و  صاخ  مسارم  تالاح و  زا  یـضعب 

خیرات رد  صـصختم  ققحم و  نیرت  هتـسجرب  طسوت  هک  دوب  تشترز  بهذم  یتخانـش  هعماج  نایب  دـیدرگ ،  لقن  هچنآ  ( 364  . . . (() دـش
تـشترز بهذم  نوماریپ  هک  تسا  یتواضق  نیرت  هنافـصنم  نیرت و  هناققحم  میـسرت ،  نیا  تسا .  هدیدرگ  حرطم  یقرـش  بهاذم  نایدا و 

 . میزادرپ یم  وا  صخش  تشترز و  نید  نوماریپ  یخیرات  بلاطم  لقن  هب  لومعم  کنیا  و  تسا .  دمآ  لمعب 

؟  تشترز

ات 600 زا 329  ار  تشترز ))   )) دلوت خیرات  یبیجع ،  يزاب  هقح  اب  نیقرـشتسم  درز . . .  نارتش  هدـنراد  ینعی  رتشترز ))  )) ای تساروز ))  ))
ارچ دننزب ! تسد  يداژن  يریگ  هجیتن  کی  هب  ات  دنرب  یم  بقع  ردنکـسا  هلمح  زا  شیپ  لاس  یتح 6000  و  م .  لاس ق .  هب 6000  م .  ق . 

بتکم و بهذـم و  ره  يدوجو  لیلد  ءاشنم و  ار  دوخ  یتسرپدوخ ))   )) یعون اب  دـشاب ) هتـشاد  یبتکم  بهذـم و  نید و  ره   ) یئاـپورا هک 
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ناریا و برغ  لامشرد  ناجیابرذآ )   ) دام هیحان  رد  دنیوگ  یضعب  هدنام .  لوهجم  زین  وا  دلوت  لحم  نینچمه  دناد . . . . . .  یم  يا  هفـسلف 
توعد راک  هب  ناریا  قرـش  رد  هدش و  هدیئاز  ناریا  برغ  رد  يو  مولعمرارق  زا  یلو  هدمآ .  دوجوب  قرـش )  خلب   ) ایرتکاب رد  دنیوگ  یـضعب 

ماـن  (( ) یتشک  )) وا زا  تفاـیمیلعت و  يراـگزومآ  دزن  یگلاـس  هدزناـپ  رد  تشترز  هک  تسا  نآ  رب  یناتـساب  تاـیاور  تسا .  هتخادرپ  دوخ 
طحق زورب  ماگنه  رد  دیدرگ .  فورعم  فیطل  تشرـس  نابرهم و  يوخهب  رمع  زاغآ  زا  درک .  تفایرد  تسا )  نایتشترز  سدـقم  دـنبرمک 

نوچ دروآ .  یم  لمعبتقفـش  تبحم و  ناروناج  هرابرد  تفءار و  تمرح و  ناگدروخلاس  هب  تبـسن  داتفا ،  قافتا  واناوج  مایا  رد  هک  یلاس 
وا ریمض  قامعا  هک  یناحور  تالکشم  خساپ  یبهذم و  رارسا  نتفاییارب  هدرک  اهر  ار  دوخ  رـسمه  ردام و  ردپ و  دیـسر ،  یگلاس  تسیب  هب 

نورد قارشا  رون  هکدیاش  تفگ ،  نخس  سک  ره  اب  تفر و  وس  ره  زا  دش و  نادرگرـس  ناهج  فارططا  رد  تشادیم ،  شوشم  هتـسویپ  ار 
یـشوماخ هب  هدروآ ك  رـسب  یهوک  نورد  يراغ  نب  رد  لاس  تفهتدم  تشترز  هک  هدش  هتفگ  ینانوی  عبانم  رد  دزاس . . .  رونم  ار  وا  لد 

اهنابایب رد  مامت  لاستـسی  ضاترم  يدرم  هک  تفای  ترهـش  دیـسر و  مور ))   )) مدرم شوگ  هب  قرـش  زاوا  راـک  هزاوآ  دـینارذگ .  یم  قلطم 
باـب نیا  رد  تاـیاور  داد .  تسد  یتافـشاکم  ار  تشترز  دیـسریگلاس ك  یـس  هب  نوـچ  تسا .  هدروـخن  یماـعط  رینپ ،  زج  هدـینارذگ و 

وا يارب  هکرابنیتسخن  دـنیوگ  دـنا .  هدرک  رکذ  هبیرغ  تامارک ))   )) هبیجع و تازجعم ))   )) وا يارب  هک  تسازیمآ  قارغا  ناوارف و  يردـقب 
ناسنا ربارب  هن  وا  تماق  يدنلب  هک  یحبش  لایخ  ناهگان  دوب .  وا  نطوم  یکیدزن  رد  اتید ))  )) دور لحاوس  رد  داد ،  تسد  دوهـش  فشک و 

اب هتشرف  سپ  دناهداهن .  مان  کین ))  رادنپ   : )) ینعی نمهب )  هنموهو =( ))   )) هتشرف ار  وا  هک  دیدرگ  رادومنـشرظن  ربارب  رد  دوب ،  فراعتم 
دوعـص هاگنآ  دـیامرف ك  رهاط  كاپ و  ار  ناور  دزاس و  رود  ناجزا  ار  دـبلاک  یتیراع  هماج  هک  داد  نامرف  وا  هب  درک و  دونـش  تفگ و  وا 

ملاـع رد  وا  تشذـگب و  تشترز  رب  رگید  لاستـشه  سپ  نآ  زا  ددرگ . . .  رـضاح  میکح  يادـخ  ینعی  ادزماروها ))  )) هاگـشیپ رد  هدرک ، 
هب هک  تشذگب  تشترز  رب  مامت  لاسهد  سپ  نآ  زا  درک . . .  دونش  تفگ و  کیاکی  نادنپساشما )  ) برقم هتشرف  شش  اب  دوهش  فشک و 

ار قئالخ  میلعتگنرد  یب  هفشاکم  نیا  زا  سپ  دید .  یم  رازآ  افج و  راگزور  مدرم  زا  هتسویپ  دوب و  لوغـشمادزم  اروها  تدابع  شتـسرپ و 
تبقاع تفرگ . . .  رارق  شیامزآ  هنتف و  ضرعم  رد  هدشدیمون ،  راب  نیدنچ  دادـن .  شوگ  وا  نانخـس  هب  یـسک  ادـتبا  رد  یلو  درک .  زاغآ 

 . دوب اه )) نومین  يدنیم   )) مان هبیدرم  يو  هدازومع  تفریذپ ،  ار  وا  نیئآ  هک  یسک  نیتسخن  دیسر و  دوصقم  هب  تشترز  لاسهد ،  زا  سپ 
هک درک  رایسب  ششوک  تشترز  لاسود  تدم  تفای .  هار  پساتشیو ))   )) مان هب  رایدنآ  هاشداپ  رابرد  هب  ناریا  یقرش  دالب  زا  یکی  رد  سپ 
 ، دوب عقاو  نویناحور )  ناغم =  اهناپراک =(  ذوفن  تحت  نوچ  یلو  دـیدرگ ،  هارمهتـشترز  اب  هاشداپ  دروآرد .  دوخ  نید  هب  ار  هاـشداپ  نیا 

ماجنارس دنزادنا .  نادنز  هب  هتخاسریگتسد و  ار  تشترز  هک  دندش  ثعاب  دنتـساخرب و  تشترز  دیاقع  هیلع  دوخ  یناطیـش  تامادقااب  نانآ 
رشن يارب  ار  دوخ  يورین  رسارس  پساتـشیو  دمآ . . .  رد  وا  نید  هب  هاش  رخالاب  دیـسر . . .  روهظ  هب  يا  هزجعم  تشترز  زا  لاس  ود  زا  سپ 

تـشترز رمع  زا  هک  رگید  لاس  تسیب  تدم  زا  دندیورگ . . .  وا  رب  هاش  لابند  هب  زین  ارما  نایرابرد و  درب .  راکب  نیدـهب  ربمایپ  نآ  توعد 
 . دینارذگب نایناریا  نایم  رد  ادزماروها  نید  رـشن  هب  يو  راگزور  نیا  رـسارس  رد  دـنا .  هدرک  لقن  يرایـسب  تایاکح  تایاور و  دوب ،  یقاب 

یگلاس تفه  داتفه و  نس  هب  تشترز  هک  داد  يور  ینامز  رد  مود  گنج  تخاس . . . . .  اپ  رب  نانمشد  اب  گنج  راکیپ و  ود  نامز  نیا  رد 
نوچ هک  دنا  هتفگ  دـعب  لاس  رازه  رد  اتـسوا  ناگدنـسیون  دـش .  هتـشک  تبقاع  نکیل  دـیدرگ ،  زوریپ  هچ  رگا  راکیپ  نیا  رد  دوب .  هدیـسر 

هب تدابع  لاح  رد  شتآ  بارحم  ربارب  رد  ار  وا  هتخات و  ینادزی  ربمایپ  نآ  رب  یناهگان  نانآ  زا  یکی  دنتفرگ ،  هبلغ  هب  ار  خلب  رهش  نایناروت 
 . دـنمان یم  رتسآوروز ))  )) ناـیئاپورا و  رتـسآوروز ))  )) ناـیمور و  سرتـسآ ))  وروز   )) ناـینانوی ار  تشترز ))  ( )) 365  . (() دـیناسر لتق 
ار وا  دزاس و  یم  یئادـخ ))   )) تشترز زا  رتسمرادزیمج ))  )) اتـسوا يوسنارف  رـسفم  ضارتعا .  تسا و  فـالتخا  لـحم  وا  یخیراـت  دوجو 

يراثآ نیا  دوجو  اب  دسانـش .  یم  دیـشروخ  هب  بوسنم  يا  هناسفا  ار  وا  يدنله  نرک ))   . )) دناد یم  ناسنا ))   )) لکـش هب  موه ))   )) رهاظت
هدوب م .  مشش ق .  متفه و  نرق  نایم  تشترز  هک  تسا  جیار  يءار  نیا  الومعم  دهد . . . .  یم  یخیرات  تیصخش  ار  يو  هک  تسا  دوجوم 

 . تسا هتـسناد  انـسیدزم ))  )) نیئآ سـس  ؤـم  ار  وا  هدرب و  ماـن  تـشترز ))   )) زا احیرـص  م )  429 347 ق .   (( ) نوطـالفا ( . )) 366  ) تسا
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ار تشترز ))   ، )) یمالـسا ناخروم  ( . 367) دـناد یم  دام  ناهاشداپ  هلـسلس  رـس  ار  تشترز ))   )) يدالیم موس  نرق  خروم  سوسورب ))  ))
یم م .  متــشه ق .  نرق  ار  تـشترز  ناــمز  یناریا  رــصاعم  قـححم  کــی  ( . 368) دـنناد یم  پساتـشیو ))   )) اـی بساتـشگ ))   )) رـصاعم
یم یـشنماخه  رـصع  هب  ار  تشترز  نارود  جرج ))  تربره  ( )) 370) دریذـپ یم  ار  نوسکج  هیرظن  یناریا  خروم  اـینریپ )) ( . )) 369) دناد

هدمآ ایندب  اکار )))  )) يولهپ نابز  هب  و  غو ))   : )) اتسوا نابز  هب   (( ) ير  )) رهش رد  تشترز  هک  تسا  هدمآ  انـسیدزم  غورف  رد  ( . 371) درب
تسرپ هراتس   )) يانعم هب  ار  تشترز  نژوید ))   (( . )) سانش هراتس   )) ینعی دندیمان ؛  یم  رتسآورز ))  )) ار تشترز  ناینانوی  ( . 372  ) تسا
یخرب دـیوگ  یم  یناملا  سانـشرواخ  کـی  تسا .  هتفرگ  اـنعم  نیمه  هب  ار  تشترز  نوطـالفا  درگاـش  سرودومره ))   . ) تسا تفرگ  (( 

(( . زاین هراتـس   : )) دوش یم  هک  دـنا  هتفرگ  هراتـس ))   )) ینعی رتسا ))  )) و زاین ))  )) يانعم هب  اریئز ))  )) تاـملک زا  ار  تشترز  ماـن  اـهینانوی ، 
دنا هتفرگ  هاگارچ ))   )) ینعم هب  رتسا ))  )) و هدنهدزاین ))   )) ینعی رتوئز ))  )) هملک ود  زا  ار  تشترز  دـیوگ :  یم  رگید  یناملآ  ققحم  کی 
یم یسیلگنا  دنمشناد  کی  تسا .  هدمآ  زین  رتش )) اب  هدننک  مخش   )) يانعم هب  تشترز  زاین . )) يارب  هتسیاش  هعرزم  کلام   )) دوش یم  هک 

نیرز هراتـس   )) لیبق گ زا  تشترز  يارب  يرگید  يانعم  یبرغ  ناققحم  دنار .  یم  ای  دنارچ  یم  ار  نارتش  هک  یـسک  ینعی  تشترز  دیوگ 
ار تشترز  بارعا  دـنا .  هدروآ  و . . .  نیرز ))  تنطلـس   (( ، )) یئـالط شـشخرد   ، )) یئـالط هراتـس   (( ، )) نارتش هدـنهد  باذـع  (( ، ))

تاراـج  )) لوصا رد  تشترز  دـیوگ  یم  یناـملا  نیتراـم  دـنناد .  یم  هماـتیپس ))   )) ار يو  ماـن  ناـیتشترز  دـنا .  هتفگ  نیرز ))  تنطلـس  ))
تشترز بقل  دش ،  ثوعبم  يربمایپ  هب  نوچ  هک  دشاب  یم  یلاع ))  هدننک  شیاتـس   )) ینعم هب  تیرکـسنس  نابز  هب  هک  تسا  هدوب  اراتوا ))

ترز  )) سپ نیرز ، ))   )) ینعم هـب  رز ))  )) و ندیـشخرد ))  ندـنازوس و   )) ینعم هـب  شوا ))   )) زا یبـیکرت  ینعی  تـشترز  تـسا ،  هـتفرگ 
هب ندیـسر  زا  سپ  نامتفـسا ))   )) هک دـسیون  یم  بسـشگ ))  رذآ   . )) تسا نشور  يدادادـخ  رون  زا  شا  هرهچ  هک  یـسک  ینعی  رتشوا ))

نیب رد  هک  هدوبن  یناویح  رتش  دـسیون :  یم  بسـشگرذآ  دـشاب .  هدـیدرگ  رختفم  گـنر ))  درز   )) اـی ریپرتـش ))  )) بقل هب  یناـحور  ماـقم 
ناریا ربمایپ  هب  گنر ))  درز  نارتش  هدنراد   )) سپ دنک .  تاهابم  دوخ  هب  نآ  هدـنراد  ات  دـشاب  هتـشاد  یـشزرا  تیمها و  یناریا  ياهیئایرآ 

 : نزو رب  هس ،  نیا   ، ) تشهرز تشتدرز ،  تشدرز ،  تسا :  هدیدرگ  طبض  هنوگ  هدزاود  هب  خیرات  رد  تشترز  هژاو  ( 373  . ) دبسچ یمن 
 ، نزو رب  هس ،  نیا   ) تشدارزو تشهارزو ،  تشدارز ،  تشپراـخ )  نزو :  رب  هـس ،  نـیا   ) تـشتارزو تـشهاراز ،  تـشدراز ،  تـشگنا ) 

هلمهم و لاد  هب   ) تهترازو تشهدرازو ،  تشهترز ،  تشدرز ،  تشپ )  هرد  نزو  رب   ) تشه هرزو  تشت ،  هرز  تـشد ،  هرز  تـشکارچ ) 
زین تشترز  تالیـصحت  باب  رد  (375  . ) تسا هدـمآ  هیودـغد ))   )) شردام ماـن  و  بشروپ ))   )) تشترز ردـپ  ماـن  ( . 374  () مومضم ءات 

رتخد اب  تشترز  ( 376  . ) دنناد یم  دنه  یفسلف  ياهبتکم  درگاش  رگید  یخرب  نانوی و  هدرکلیصحت  ار  وا  یخرب  تسا ك  رایـسب  فالتخا 
 . دومن جاودزا  دوب ،  وا  لوا  نز  زا  هک  هایـسانماج ))  و   )) تشترز رتـخد  اـب  زین  هاـش  درک و  جاودزا  يووه ))   )) ماـن هب  ارت )) شوئاـشارف  ))

هتشک یناروت  زابرس  کی  هلیـسوب  دوب ،  لوغـشم  تدابع  هب  بارحم  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  یگلاس  تفه  داتفه و  ای  داتفه  نس  رد  تشترز 
(377  . ) دش

تشترز نید 

هک نیا  دوجو  اـب  تشترز  نید  ( )) 378  . (() یتـسرپ هناـگی  هقیرط  دوب و  یقـالخا  نیئآ  کـی  دومرف ،  میلعت  یناریا  ربماـیپ  نیا  هک  ینید  ))
ناکسا رادفرط  دنک و  یم  هزرابم  ینیشنرداچ  اب  دراد ،  هجوت  زین  یعامتجا  يداصتقا و  تاحالـصا  هب  تسا ،  رایـسب  یقالخا  شزرا  ياراد 
تنوکس لحم  ای  هناخ  نتشاد  ینیشن ،  هناخ  یگدنز  اههاگارچ ،  رد  نانآ  زا  تبقارم  یلها و  نایاپراهچ  تیبرت  تسا .  يزاس  هناخ  مدرم و 

ؤم تسا .  فلاخم  تاناویح  نوخ  نتخیر  قیرط  زا  ندرک  ینابرق  اب  تسا .  ناریا  گرزب  نید  تاروتـسد  زا  رن  واگ  اب  وکین  راتفر  بسانم ، 
یلصا لغش  نیاربانب  راکتسرد .  هد و  گرزب  و  هناخ ،  تسرپرس  دیفم ،  نایاپراهچ  یبرم  یعقاو و  راذگتمدخ و  تسا  یناقهد  یقیقح  نم 

رد هک  تسا  یبهذم  نیتسخن  یتشترز  نید  ( )) 379  . (() تسا رادومن  اهتاگ ))  )) رد هک  تسا  نایاپراهچ  زا  تبقارم  يزرواشک و  یتشترز 
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هدرک حرط  دوخ  لماک  موهفم  هب  ار  نامزلارخآ ))   )) هلئسم هدروآ و  نایم  هب  نخس  تمایق ))   )) هلئسم و  یبقع ))  تایح   )) هلئـسم زا  ناهج 
ياـه هشیدـنا  رد  هن  دوش و  یم  هدـید  میدـق  نایرـصم  نیئآ  رد  هن  هک  دراد  دوجو  یگرزب  موـهفم  تشترز  نید  رد  ( )) 380  . . . (() تـسا

دنک یم  يربهر  یئاهن  هلحرم  هب  ار  ناهج  یلعف ،  عضو  دنک .  یم  يوریپ  لوحت  نوناق  زا  تسا و  خیرات  ياراد  ناهج  ودنه :  قیمع  رایـسب 
تسا گنج  نادیم  دنک و  یم  يوریپ  خیرات  رارمتـسا  همانرب  زا  ایند  تشترز  رظن  رد  دنورب .  هار  نآ  هب  دیاب  دوخ ،  راک  رد  اهورین  همه  و  ، 

زا يدـنم  هرهب  يوقت و  اب  مدرم  لماکت  نآ  هجیتن  تسا و  بجاو  رما  نیا  تسا و  هداد  رارق  رگیدـکی  لباقم  ار  اـهورین  روشرپ  يا  هزراـبم  . 
زا يرازیب  نید ،  باـختنا  رد  يدازآ  دراد .  تهباـشم  تشترز  نیئآ  اـب  ادوـب  نـید  نـیج و  نـیئآ  ( . . . 381  . (() تسا نادیواج  یگدـنز 

هزرابم هک  یقالخا  یگناگود و  هفسلف  تسا .  تشترز  تاحالطـصا  ذوفن  نید و  هس  ره  لوصا  زا  ناگدنز ،  مارتحا  نینوخ و  ياه  ینابرق 
هب هراـبود  ادزم )) نیئآ   )) تشترز زا  سپ  ( 382  ) تسا تشترز  تناید  نیج و  نیئآ  نایم  یکیدزن  ناشن  دـهد ،  یم  لیکـشت  ار  نآ  هشیر 

ییاج دوخیارب  رهم ))  )) و دیهان )) )) ریظن رگید  نایادخ  لوا ،  فیدر  رد  ادزم )) اروها   )) يرارقرباب تشگزاب .  یمیدـق  مسارم  یلم و  ننس 
نیا هب  تسا .  هتفای  هداس  يا  هعیبطلا  ءاروام  ریـسفت  یـسراپ ،  رـصاعم  ناسانـشراک  ياه  هتـشون  اـب  نیئآ  نیا  دـندرک . . .  زاـب  نیئآ  نیا  رد 

هب طوبرم  ناهج  ثودـحلا و  نکمم  تسا .  دوجوم  ادزم ) اروها   (( ) قلطم دوجو   )) و نمیرها )  (( ) دوجوـال  )) اـب گـنج  رد  هک :  تروص 
دوخ یمئاد  یهلا و  تیـشم  اب  ار  نآ  لماکدوجو  دـشوک ،  یم  نآ  يدوبان  هب  دوجوال ))  )) هک یـصقان  ناـهج  دـناوخ و  یم  دوجوب  اراـهنا 

ود ندش  ادج  زا  لبق  دیوگ :  یم  نس  نتسیرک  ( 383  . ) دریذپ نایاپ  يدنوادخ  تساوخاب  قباطم  هرخالاب  هک  ینامز  ات  دنک  یم  يرادهگن 
دنا هدناوخ  یم  ار  اهوید ))  )) هتسدکی تسا .  هتشاد  دوجو  اهنآ  هدمع  نایادخ  زا  هتسد  ود  نایم  یتوافت  رگیدکی ،  زا  یناریا  يدنه و  هریت 
یم هتفگ  اروها ))  )) یناریا هب  هک  ار  اهاروسآ ))  )) رگید يا  هتـسد  تشاد و  رارق  اردـنیا ))  )) ماـن هب  یئوجگنج  يادـخ  اـهنآ  سءار  رد  هک 

(385  . . . ) دندرک و یم  تنعل  ار  اهنآ  دندوب و  رفنتم  رضم  حاورا  زا  نایئایرآ  دیوگ :  یم  نیعم  دمحم  رتکد  ( . 384) دوش

اتسوا

اهتاگ اه و  تشی 

هتسناد ربارب  نآرق  رد  نیـسای ))   )) هملک اب  یـضعب  هک  تسا )  هتفگ  تشترز  دوخ  دنیوگ  یم  هک   ) تسا دیحوت  ياهدورـس  اه ، )) تشی  ))
 . تسا هدش  هتشون  مه  و . . .  انسی ))  )) و نسی ))   )) و امشی ))  )) و همـشی ))   )) تروص هب  دراد و  یفلتخم  ياه  تئارق  هملک  نیا  نوچ  دنا . 
 (( نادزی  )) و تشی ))   )) و انـسی ))  )) نامه هک  تسا  دزی ))  )) هشیر زا  دزیا  هک  نادزیا  شیاتـس  رد  تسا  يا  هیعدا  اهدورـس و  اه )) تشی  ))

 . . . تسا لصف  شش  اتـسوا ))  )) باتک ( )) 386  . (() تسا شتـسرپ ))   )) و شیاتـس ))   )) يانعم هب  هک  دنراد  دزی ))  )) كرتشم هشیر  همه 
ینید ياهدورـس  ماـن  هب  هک  تسا  تشترز  دوخ  رثا  تسین ))  نب و   )) نوچ یگرزب  ناسانـش  ناـبز  هدـیقع  هب  هک  تسا  اـهتاگ  لـصف  نیلوا 

زا و  دراد ،  دوجو  ام  نایم  رد  هک  دنناد  یم  ینابز  نیرت  هنهک  ار  اهدورس  نیا  نابز  ناسانش ،  نابز  تسا .  هدورس  ادزماروها ))  )) هب باطخ 
هک دـنزاس ،  یم  ار  انـسی ))  )) تاـفاضا و  اـهتاگ ))  )) هعوـمجم هک  دـنا  هدوزفا  ییاهدورـس  اـهتاگ ))  )) رب تسا .  نینچ  زین  میهاـفم  ظاـحل 

ناـبز ظاـحل  زا  هک  دراد  يدـیدج  ناـبز  تسا ،  هدـش  هدوزفا  اـهتاگ ))  )) رب هچنآ  ادـخ .  شتـسرپ  تلادـع و  هب  طوبرم  تسا  ییاـهدورس 
یناساس هرود  رخاوا  هب  یسانش  نابز  رظن  زا  هک  میسر ،  یم  دادیدنو ))  )) و درپسیو ))  )) هب دعب  و  تسا ،  یشنماخه  هرود  هب  قلعتم  یسانش 

و ناوریـشونا )  نامز   ) یناساس هرود  نایاپ  هب  و  اـهتاگ )  ) دوش یم  زاـغآ  تشترز  ناـمز  زا  اتـسوا  یناـمز ،  رظن  زا  سپ  تسا .  طوبرم  . . . 
هناـگی و دـحاو و  يادزماروها  نحل  دـیحوت و  زا  میوش ك  یم  رود  اـهتاگ  زا  هچ  ره  اتـسوا  هعلاـطم  رد  دـسر .  یم  مالـسا  روهظ  هناتـسآ 
هب میریگ و  یم  هلـصاف  دـنک ،  یم  باـطخ  ییاـبیز )  یتشز و  يدـب و  یکین و  تملظ و  رون و   ) زیچ همه  قلاـخ  ار  ادزماروها  هک  یتشترز 
یم ادـیپ  سیئر  ود  و  داژن ،  ود  زرم ،  ود  وشک ،  ود  دوش ،  یم  مین  ود  هب  ناهج  یـصخشم ،  نشور و  روطب  میـسر ،  یم  هک  باـتک  رخاوا 
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هک يدـحاو  يادـخ  ینعی  نمیرها ؛  رگید  يوس  تسا و  ادزماروها  ییوس  مه ،  ربارب  رد  دـنیورین و  مه  نءاـش و  مه  ناـشود  ره  هک  دـنک 
دب همین  ربارب  رد  دوخ  و  رـش ) یمین  ریخ و  یمین   ) تسا هدش  مین  ود  هب  تسا و  هدرک  لوزن  دوخ  رـش ،  ریخ و  دوب و  نادزی  ناطیـش و  قلاخ 

ینید نتم  کی  میدق  ياتسوا  یناربانب ،  تسا .  یتسرپ  هناگود  تیونث و  نیا ،  هک  تسا  صخـشم  نشور و  الماک  تسا .  هداتـسیا  شیوخ 
یتسرپ هناگود  ساسا  رب  هک  میـسر  یم  یکرـش  هب  میوش ،  یم  رتکیدزن  ناـیناساس  راـگزور  هب  میئآ و  یم  شیپ  هچ  ره  تسا و  يدـیحوت 

اتسوا  ) تسا اتسوا )) دنز   )) ای اتـسوا ))  )) ادزم نیئآ  سدقم  باتک  ( )) 387  . (() تسا راوتسا  يریسفت  هیجوت و  لباق  ریغ  صخشم و  رایـسب 
باتک ناونع  هب  یحیـسم  مراهچ  نرق  رد  دش و  يروآدرگ  يدالیم  موس  نرق  رد  طقف  سدقم  ياه  هتـشون  نیا  تسا . )  ریـسفت  دنز  نتم و 

رت نیـشیپ  رایـسب  يرـصع  هب  اهتاگ  هب  موسوم  دورـس  جنپ  اصوصخم  راثآ ،  نیا  زا  شخب  کی  یلو  دـیدرگ ،  مالعا  تشترز  نید  تعیرش 
ره هک  لصف  هدـنرادرب 21  رد  تسا و  اتـسوا ))  )) ياهتمـسق نیرتمهم  زا  اه   (( تشی ( )) 388  . . . (() تسا تشترز  فیلءاـت  دراد و  قـلعت 
یم یـصوصخم  نامز  رد  ار  لوصف  نیا  زا  تمـسق  ره  تسا .  نادنپـساشما ))   )) اـی ناگتـشرف ))   )) زا یکی  شیاتـس  فیرعت و  رد  یلـصف 
یم تسا ،  هاـم  نیدرورف  زور  نیدرورف و  ماـن  هب  هـک  نـیدرورف  زور 19  رد  ار ،  تشی ))   )) زا تمـسق  کـی  نیدرورف  رد  ـالثم  دـنناوخ . 
ربا نشج  رد  ار  تشپ  ریت  و  دـنراد .  یم  نایب  دیـشروخ )  ) رهم فیرعت  رد  هامرهم )   16  ) ناگرهم زور  رد  ار  تشیرهم ))   )) ای و  دـنناوخ . 

4 تشی ،  هام   3 تشی ،  دادرخ   2 تشی ،  زمره   1 تسا :  هدش  هتخانـش  نآ  هژیو  هتـشرف  رکذ  اب  لوصف  ياهمان  درک .  تئارق  دـیاب  ناگریت 
12 تشی ،  شورس   11 تشی ،  ریت   10 تشی ،  نابآ   9 دنپساشما ،  تفه   8 تشی ،  دایامز   7 تشی ،  نید   6 تشی ،  نیدرورف   5 تشی ،  رهم 

داتشا  20 تشی ،  مار   19 تشی ،  نشر   18 تشی ،  شوگ   17 تشی ،  دیشروخ   16 تشی ،  تشهب  يدرا   15 تشی ،  موه   14 تشی ،  مارهب 
 (( شیاین  )) ینعم هب  هک  دشاب  یم  انـسی ))  )) یئاتـسوا هملک  نامه  هشیر  زا  یتشی ))   )) یئاتـسوا هملک  تشی ))   . )) تشی دـننو   21 تشی ، 

عقوم رد  ار  انسی ))  ) دور و یم  راکب  شیاین ))   )) ینعم هب  هک  دشاب  یم  انسی ))  )) یئاتـسوا هملک  نامه  هشیر  زا  یتشی ))   )) دور و یم  راکب 
اب هطبار  رد  ناققحم  یضعب  تسا .  نادزیا  نادنپساشما و  راگدنوادخ و  شیاتس  هژیو  اه  تشی  اما  دنناوخ .  یم  تدابع ))   )) و شیاتس ))  )

تروص زا  هدش و  هدوزفا  اهنا  رب  یبلاطم  جیردت  هب  اهدـعب  یلو  هدوبن ،  هزادـنا  نیا  هتـشاد و  يرعـش  بیکرت  زاغآ  رد  دـنا :  هتفگ  اه  تشی 
نادنپساشما نادزیا و  زا  یکی  اب  یتشیره  مان  دنـسر .  یم  تشی  هب 21  دنا ،  هدنام  یقاب  زورما  ات  هک  ییاه  تشی  دنا .  هدـمآ  نوریب  يرعش 

اه تشی  رد  تسوا .  لاعفا  تافـص و  راگدرورپ و  هراـبرد  تشیدزمره ،  هب  موسوم  مولعم و  تشی  نیتسخن  اـما  تسا .  هدـیدرگ  صخـشم 
تـشی نیرت  یمیدق  دشاب .  یم  نآ  تمدق  هناشن  هک  تسا  یبلاطم  نیماضم و  تشی ،  نیا  رد  دوش .  یم  هدـید  یئایرآ  نیئآ  زا  یئاه  هناشن 

هک تسا  تشی  نیلوا  تشیدرمزه  ( 389  ) تشی مار  تشیدرا و  تشی ،  مارهب  تشی ،  نیدرورف  تشی ،  رهم  تشی ،  نابآ  زا :  دـنترابع  اـه 
کچوک و تشی  نتفه  زا :  تسا  ترابع  هک  تسا  هدیدرگ  لیکشت  تمسق  ود  زا  تشی  نیمود  تسا .  هتفر  نخس  ادخ  تافـص  زا  نآ  رد 

هژیو تشی  ياراد  هک  دنادنپساشما  ود  طقف  اه  تشی  نایم  رد  دش .  هراشا  البق  هک  تسا  دنپساشما  تفه  هرابرد  یلوا  گرزب .  تشی  نتفه 
مه نادنپـساشما  رگید  هک  دور  یم  نامگ  هچ  رگا  دادرخ . ))  )) ای تاو ))  اتول  همه   )) و تشهب ))  يدرا   )) ای هنتیهواـشا ))   : )) دنتـسه يا 
هب موـسوم  تشی  نیموـس  تسین .  تسد  رد  اـهنآ  زا  يرثا  هتفر ،  نیب  زا  اتـسوا  زا  ییاهـشخب  نوـچ  یلو  دنـشاب ،  صوـصخم  تشی  ياراد 

نیمجنپ باـسح  هـب  هـک  تـشی ))  دادرخ   )) هـب موـسوم  تـشی  نیمراــهچ  تـسا و  دنپــساشما ))  )) نـیمود هـک  تـشی ))  تـشهی  يدرا  ))
مان هب  يرگید  بآ  دزیا  ههلا  اتیهانآ . ))  )) مان هب  تسا  بآ ))  دزیا   )) هژیو تشی ، ))  تابآ   )) مان هب  مجنپ  تشی  دـشاب .  یم  دنپـساشما )) ))

هرابرد ینوریب  ناحیروبا  نخـس  ( 390  ) تسا اتـسوا  تمـسق  نیرت  یمیدـق  نیا  و  تسا .  اـهبآ )) هداز   )) ینعم هب  هک  میراد  تاـبن ))  میا  ))
نیا تغل  دـنیوگ و  ابنا ))  )) ای اتـسوا ))  )) ار نآ  هک  دروآ  یباتک  تشترز  هیقاـبلا :  راـثآ  رد  ینوریب  ناـحیروبا  هتفگ  هب  اـنب  تشترز  باـتک 

هب باتک  نیا  هک  تسا  نیا  تلع  دراد .  قرف  بتک  رگید  اب  باتک  نیا  فورح  تاغل و  دراد .  تریاغم  ناهج  بتک  ماـمت  تاـغل  اـب  باـتک 
هدزاود رب  هدـش و  يراکالط  هک  هدوب  ناریا  هاشداپ  اراد )) نباراد   )) هنازخ رد  اتـسوا )  ) باتک نیا  تسا .  هتـشاد  صاصتخا  نابز  کی  لها 

نیا زا  دینارذگ .  ریـشمش  مد  زا  ار  نادبره ))   )) دـینازوسب و ار  هخـسن  نیا  ینودـقم ))  ردنکـسا   . )) دوب هدـش  هتـشون  واگ  تسوپ  رازه ) )
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اتسوا مان  ( 391  ) تسا نایتشترز  تسد  رد  نآ  زا  تمسق  هزورما 12  تفر و  نایم  زا  یلکب  نآ  هزادنا 5/3  هب  دش و  مودعم  اتسوا ))  )) نامز
 (( ، عاتـسبا  (( ، )) قاسیا  (( ، )) قاتـسب (( )) استیوا (( ، )) اتـسوا (( ، )) اتـسوا  : )) دراد خیرات  رد  ینوگانوگ  طبـض  روص  تشترز  دننام  زین 

قاتسبا  (( ، )) هاتسب  )) یمالسا عبانم  رد  تسا .  نایتشترز  باتک  مان  نیرتروهشم  اتسوا )) (( . )) اتنسپا (( ، )) اتسفا (( ، )) اتسبآ (( ، )) اتـسیا ))
یخرب هتفرگ و  هاـنپ ))   )) ياـنعم هب  ار  نآ  یخرب  درادـن ،  دوجو  قفاوت  زین  هملک  نیا  ياـنعم  رد  تسا .  هدـیدرگ  طبـض  قاتـسفا ))   )) و (( 

هب اتسوا ))  )) تسا ك ملـسم  هچنآ  دنا .  هتفرگ  یـساسا ))  نتم   )) ینعم هب  رگید  يا  هدع  دنا .  هتـسناد  تفرعم ))  شناد   )) موهفم هب  رگید 
اتـسوا ریـسفت  حرـش و  دنزاپ  تسا .  دنزاپ )) هدـنز و   )) ظفل اب  هارمه  هشیمه  اتـسوا ))  )) هملک دـشاب .  یم  یلـصا ))  نتم  ساسا و   )) يانعم

دووادروپ ( . 392) دنیوگ یم  زین  ورراب ))  )) ریسفت نیا  هب  تسا .  هدش  هتشون  تشترز  شیک  نادبوم ))   )) طسوت تشترز  زا  سپ  هک  تسا 
نونکات دراد .  رارق  ماـهبا  زا  يا  هلاـه  رد  تشترز  نوچمه  زین  اتـسوا  تسا .  ناـیناریا  هتـشون  نیرت  نهک  اتـسوا  دـیوگ :  یم  یناریا  ققحم 

ققحم کـی  يوسنارف  ققحم  کـی  رظن  ( 393) درب یپ  اتـسوا  شراـگن  ناـمز  هب  ناوت  یمن  نیارباـنب  هدـشن ،  نشور  تشترز  تاـیح  ناـمز 
رثا نیرت  نهک  دـیاش  دور و  یم  رامـشب  ناـهج  بتک  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  هک  دراد  ماـن  اتـسوا  ناـیتشترز  باـتک  دـیوگ :  یم  يوـسنارف 
هدش هتـشاگن  رایـسب  دارفا  طسوت  نایلاس  لوط  رد  هکلب  هدشن ،  هتـشون  رفن  کی  تسد  هب  دهع و  کی  رد  اتـسوا  دشاب .  یناریا  موق  بوتکم 

يواـح مسق  نیا  تسا .  اتـسوا  تمـسق  نیرت  نهک  دراد ،  ماـن  اـهاتاگ ))  )) هک اتـسوا ))  )) زا یـشخب  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  ناـققحم  تـسا . 
نیب زا  راگزور  رذگرد  نآ  لصا  اریز  تسین ،  هیلوا  ياتـسوا  دوجوم ،  ياتـسوا  تسا .  هدـش  يراج  تشترز  نابز  رب  هک  تسا  یئاهدورس 

راگزور رد  هرابود  سپ ،  نآ  زا  دـش .  دوباـن  ناریا  هب  ردنکـسا  هلمح  رد  هک  دوب  هدـش  هتـشون  نیرز  طـخ  هب  یلـصا  ياتـسوا  تسا .  هتفر 
نهک زا  یکی  هدش ،  هتـشون  نآ  هب  اتـسوا  هک  ینابز  دـش .  نیودـت  يروآدرگ و  نآ  زا  یئاهتمـسق  لوا ))  روپاش   )) و یناکـشا ))  شالب  ))
مولعم هزادـنا  نیمه  اما  هتـشاد ،  جاور  يا  هرود  هچ  رد  ناـبز  نیا  هک  تسین  نشور  یتسرد  هب  هچ  رگا  تسا .  میدـق  ناریا  ياـهنابز  نیرت 

 (( سکیاس ( . )) 394  ) تسا هتشاد  سناجت  دنه ) مدرم  نابز   ) تیرکسنس ناتساب و  یـسراف  نوچ  یئایرآ  ماوقا  رگید  ياهنابز  اب  هک  تسا 
رد یـشنماخه  ناهاش  هک  ینابز  اب  دنیوگ و  یم  کیتسوا ))   )) ار نآ  هک  هدـش  هتـشون  ینابز  هب  اتـسوا  باتک  هک :  تسا  هدـیقع  نیا  رب  زین 
 . هدش هتشاگن  واگ  تسوپ  رازه  هدزاود  رب  الط  اطخ  اب  هک  هدوب  باتک  اتسوا 21  هک  دنا  هتفگ  دراد .  قرف  دنا ،  هدرب  راکب  دوخ  ياه  هبیتک 

هاـشداپ لوا  شـالب  تسا .  هدـما  تسدـب  نآ  زا  یکچوـک  ياهتمـسق  طـقف  تفر و  ناـیم  زا  زین  باـتک  تسا  نایـشنماخه  ضارقنا  زا  سپ 
هدش یتافاضا  نآ  رب  دعب  ياه  هرود  رد  هک  دور  یم  نامگ  درب .  نایاپ  هب  ار  نآ  ماجنا  یناساس  ریـشدرا  درک و  ایحا  ار  باتک  نیا  یناکـشا 

دربسیو  2 تسا .  نآ  ءزج  اهتاگ  هک  اهدورس  يواح  لصف  رب 72  لمتشم  انسی ؛   1 زا :  تسا  ترابع  تسا ،  تسد  رد  اتسوا  زا  هچنا  دشاب . 
ییاهدورس لماش  اه ؛  تشی   4 تادابع و . . .  ماکحا  نیبم  نادبوم و  تاروتـسد  نوناق و  دادیدنو ؛   3 اهدورس .  هیعدا و  زا  يا  هعومجم   ؛

(( اهتاگ  )) دور یم  نامگ  تسا .  نایربع ))  ریمازم   )) هیبش هک  تساهتاگ  اتسوا  تمـسق  نیرتمهم  مایا و . . .  لکوم  ياه  هتـشرف  لیلجت  رد 
 ، نایتشترز سدقم  باتک  هک :  دیوگ  یم  سان ))  ناج   )) هراب نیا  رد  رـصاعم  نیققحم  هدیقع  ( . 395) دشاب تشترز  صخش  ياه  هدورس 

دور یم  رامـشب  ناهج  تایبدا  باتک  نیرت  یناتـساب  باتک ،  نیا  تسا .  مه  اب  طابترا  یب  نوگانوگ و  بلاطم  زا  يا  هعومجم  اتـسوا ، )) ))
ياه هدورـس  ینعی  اـهتاگ  رب  لمتـشم  هک  تسا  انـسی  یلعف ،  ياتـسوا  دوجوم  تمـسق  نیرتمهم  تسا .  هتفر  نیب  زا  نآ  هدـمع  تمـسق  هک 
دروم رد  یتاعالطا  هعومجم  نیا  زا  تسا .  هدش  هدورس  اهادو ) نابز  هب  کیدزن   ) یلاس نهک  رایـسب  یلحم  هجهل  هب  هک  دشاب  یم  تشترز 
لماش هک  اه  تشی  دادـیدنو و  دربسیو ،  زا :  دـنترابع  اتـسوا  رگید  ياهتمـسق  دـیآ .  یم  تسدـب  وا  ياه  هشیدـنا  تشترز و  تایح  ناـمز 

فیلءات دعب  نورق  رد  اریز  دسر ،  یمن  انـسی  ياپ  هب  قوثو  ظاحل  هب  اتـسوا ) هدرخ   ) کچوک ياتـسوا  دنـشاب  یم  تامغن و . . .  اهدورس و 
رد تسا .  هدش  یم  لصف  رب 815  لمتشم  هک  دوب  باتک  نایشنماخه 21  ياتسوا  دیوگ :  یم  راهب )) يارعـشلا  کلم  ( )) 396  ) تسا هدش 

میـسقت کسن  هـب 21  ار  نآ  هـک  دـمآ  تسدـب  نآ  زا  لـصف  طـقف 348  دـنتخادرپ ،  هدـنکارپ  ياتـسوا  يروآ  عمج  هب  هک  ناـیناساس  دـهع 
 . تسا نآ  ریسفت  دنز  نتم و  اتسوا  تسا .  اتـسوا  دنز  ای  اتـسوا و  ادزم ،  نیئآ  سدقم  باتک  دیوگ :  یم  هلاش ))  نیـسیلف  ( . )) 397) دندرک
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مالعا تشترز  تعیرـش  باتک  ناونع  هب  يدالیم  مراـهچ  نرق  رد  دـش و  يروآدرگ  يدـالیم  موس  نرق  رد  طـقف  سدـقم  ياـه  هتـشون  نیا 
طوبرم اتسوا ))  )) باتک دیوگ :  یم  يدیحو  رتکد  ( . 398  ) تسا تشترز  فیلءات  دراد و  قلعت  رت  نیشیپ  رایسب  يرصع  هب  اهتاگ  دیدرگ . 

 . تسا هتفرگ  ماـن  اتـسوا ))  )) اذـل هدـش و  هتـشون  نآ  هب  تشترزوـتا ))   )) باـتک هک  تـسا  یناـبز  اتـسوا ))  . )) تـسا تشترزوـتا ))   )) هـب
اـصوصخم زارد  ناراگزور  یط  رد  هک  یـشخب  تسا و  تشترز  صخـش  هب  طوبرم  یـشخب  تسا ،  هناگادـج  شخب  ود  ياراد  اتـسوا )) ))

تخانش يارب  تسا .  تشترز  فرژ  ياه  هشیدنا  يواح  هک  تسا  اهتاگ ))  )) اتسوا یلـصا  شخب  تسا .  هدش  هدوزفا  نآ  رب  یناساس  هرود 
طوبرم هک  دوش  یم  هدید  یبلاطم  اتـسوا  رد  تسا .  نادبوم  راک  اتـسوا ))  )) رگید ياهـشخب  دناوخ .  ار  اهتاگ ))  )) دیاب یم  یتشترز  شیک 

یقاب هچنآ  تسا .  هتفر  نیب  زا  اهکسن  نیا  زا  يرایسب  هک  دوب  هدش  میسقت  کسن  هب 21  مالسا  زا  لبق  اتسوا ))  . )) تسا تشترز  زا  شیپ  هب 
هدورس رعش  هب  هک  تسا  تاگ   17 اهتاگ ؛   2 دشاب .  یم  شخب  ياراد 72  تسا و  شیاین  ینعم  هب  هک  انسی ؛   1 تسا :  لیذ  رارق  هب  هدنام ، 

یم شخب  تسا و 21  زاین  شیاتس و  هک  اه ؛  تشی   3 دشاب .  یم  تشترز  یفـسلف  ياه  هتفگ  نیرتاسر  نیرت و  فرژ  هدنرادرب  رد  هدش و 
هتفگ ناـگرزب  داروا  هک  تسا  شخب  لماش 24  دربسیو ؛   4 دشاب .  تشترز  زا  لبق  هرود  هب  قلعتم  نآ  زا  یـشخب  دـسر  یم  رظن  هب  دـشاب . 
لبق ياه  هرود  هب  طوبرم  باتک  نیا  تسا .  شخب  ياراد 22  هک  ویددنم  نوناق  ینعی  تسا  دوید  يو  لصا  رد  هک  دادیدنو ؛   5 دوش .  یم 
هرود یتشترز  نادـبوم  هلیـسو  هب  باتک  نیا  تسا .  هنازور  هیعدا  لـماش  هک  کـچوک  ياتـسوا  ینعی  اتـسوا ؛  هدرخ   6 تسا .  تـشترز  زا 
هرود ياه  هشیدنا  تشترز و  زا  لبق  هرود  ياه  هشیدنا  تسا ،  اهتاگ ))  )) ياه هشیدـنا  ياراد  هک  نیا  نمـض  هدـش و  يروآدرگ  یناساس 

شرازگ دنزاپ )) دنز و   . )) دنیوگ یم  ریبد )) طخ   )) ای هریبد ))  نید   )) ار نآ  هک  تسا  فرح  اتسوا 48  يابفلا  درادرب .  رد  زین  ار  یناساس 
نابز هب  هک  دـنز ))  )) رب تسا  یحرـش  دـنزاپ ))  . )) تسا هدـش  هتـشون  ناـیناساس  ناـمز  رد  هک  تسا  يولهپ  ناـبز  هب  اتـسوا  زا  يریـسفت  و 

(( اتسوا دنز   ، )) اتسوا هب  الومعم  یجراخ  تایبدا  رد  دراد .  زین  ار  یمارآ ))   )) ياه هژاو  هک  دنچ  ره  تسا ،  هدش  هتشون  يرد ))  یسراپ  ))
تـسد رد  نایناساس  نامز  زا  لبق  ینـسیدزم  باتک  کـی  دوجو  رب  یلیلد  دـیوگ :  یم  كرینپ ))  لـئوماس  کـی  رنه  ( . )) 399) دنیوگ یم 
غاتسوا  )) ار هژاو  نیا  نایناساس  نامز  رد  دنتشاذگ .  اتـسوا ))  )) ار نآ  مان  هک  دش  فیلءات  یبلاطم  ناریا  هب  ردنکـسا  هلمح  زا  سپ  تسین . 

و هیاپ ))   )) ینعم هب  هک  تسا  كاتسپا ))   )) هژاو نیا  تروص  نیرت  هنهک  دندوب .  انشآ  هژاو  نیا  اب  یحیسم  ناینایرس  دندرک .  یم  ظفلت  (( 
دنتفگ و دنز ))  )) ار نا  هک  دش  هتشون  يریسفت  اتسوا  رب  دنتفگ .  یمن  نخس  یئاتـسوا  نابز  هب  مدرم  نایناساس  نامز  رد  دشاب .  یم  نب ))  ))

ياهدورس هک  دمآرد  نایناساس  نامز  رد  ینید  تایاور  یلصا  باتک  تروص  هب  اتسوا  تسا .  روهـشم  اتـسوا )) دنز   )) هب یئاپورا  نابز  رد 
نیودت اتسوا  تروص  هب  دعب  هدوب و  تاعقر  تروص  هب  اتـسوادنز ))  )) هک دوش  یم  هتفگ  ( . 400  . . . ) تسا تشترز  هب  بوسنم  ینامـسآ 

هرود يدالیم  متفه  مشش و  هدس  ات  اتسوا  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد  زا  يرایـسب  ( . 401  ) تسا هتفرگ  مان  اتسوا )) هدرخ   )) تسا و هدش 
(402  ) تسا نارود  نامه  عارتخا  یئاتسوا  طخ  تسا .  هدیدرگ  تباتک  نامز  نآ  رد  هدش و  ظفح  هنیس  هب  هنیس  نانچمه  یناساس ) 

نآ ياه  حرش  اهشخب و  اتسوا و  نوماریپ  دووادروپ  تاحیضوت 

تساتـسوا و نتم  ریـسفت  دنز ))  )) هک تروص  نیا  هب  تسا ؛  اتـسوا  حرـشلا ))  حرـش  دـنزاپ ، )) دـنز و   )) هک دـهد  یم  حیـضوت  دووادروپ 
هب باـتک  نیا  تسا .  تشترز  نانخـس  هعومجم  هک  تسا  ینوگاـنوگ  یناـعم  ياراد  اتـسوا  ( . 403  ) تسا دنز ))  )) رب يریـسفت  دنزاپ )) ))

هتـشون بان  يالط  اب  تسوپ )  رازه   12  ) واگ تسوپ  يور  رب  اتسوا  هک  دنا  قفتم  یمالـسا  عبانم  دش .  هتـشاگن  ناریا  هاش  بساتـشگ  نامرف 
دیشمج و تخت  رد  یمود  و  ناجیابرذآ )   ) بسـشگ رذآ  هدکـشتآ  رد  یکی  هک  دوب  هتفای  شراگن  هخـسن  راهچ  رد  اتـسوا  نیا  دوب .  هدش 

ياعدا زا  تشترز  فارصنا  فارحنا و  يارب  رایـسب  ینادیرم  اب  هک  دنداد  یمهارب  کی  لیوحت  ار  یمراهچ  دوب و  خلب  هدکـشتآ  رد  یموس 
هک ناـیناروت  هلمح  رثارب  دوب ،  خـلب  هدکـشتآ  رد  هک  يا  هخـسن  دروا .  ناـمیا  تشترز  هب  وا  دوخ  یلو  دوب ،  هدـمآ  خـلب  هب  دـنه  زا  دوخ ، 

خـسن رگید  زا  دـش .  هدیـشک  شتآ  هب  ردنکـسا  تسدـب  دیـشمج  تخت  هخـسن  تفر و  ناـیم  زا  دـیدرگ ،  تشترز  ندـش  هتـشک  هب  ربجنم 
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البق هک  هنوگ  نآ  دش ؛  نیودت  هتشون و  دوخ  یلصا  نابز  هب  یشنماخه  هرود  رد  اتـسوا ))  )) هک دنیوگ  ناققحم  تسین .  تسد  رد  یعالطا 
یم پچ  هب  تسار  زا  هک  تسا  هدوب  ناریا  تالایا  زا  یکی  هجهل  تسا و  تیرکسناس  هشیر  زا  یئاتـسوا  نابز  تشاد .  دوجو  اه  هرطاخ  رد 

هرود ياتـسوا  تسا .  هدـنامن  یقاـب  يرثا  یئاتـسوا  طـخ  زا  هچ  رگا  تـسا ،  دوـجوم  اـه  هبیتـک  رد  نآ  ياـبفلا  زا  یئاـه  هنوـمن  دنتـشون و 
اب هک  دنتشاذگ  یتنطلس  هناخباتک  ای  تشبن )  جنگ   ) یهاش هناخریبد  رد  سراف  رختسا  رد  ار  یکی  دیدرگ ؛  نیودت  هخسن  ود  رد  یشنماخه 
نا زا  دش .  همجرت  ینانوی  هب  ردنکسا ))  )) نامرف هب  هک  دنداهن  ناگیپاش )  جنگ   ) بسشگرذآ هدکشتآ  ار  یمود  تخوسب و  دنکـسا  شتآ 

 . تفاین لماک  قیفوت  یلو  درامگ ؛  تمه  نآ  نیودـت  هب  یناکـشا ))  شالب   . )) دوب ظوفحم  اه  هرطاخ  رد  طقف  اتـسوا  هک  دوب  اهنرق  سپ ، 
نادبریهدبریه (( ) رسنت  )) تسایر یناحور و  ياروش  کمک  اب  تشترز  نیئآ  جورم  یناساس و  هلسلس  سس  ؤم  ناکپاپ ))  ریشدرا   )) اهدعب

نارود ياتـسوا  تفر و  ناـنوی ))   )) هب رـسنت ))  )) هک دوش  یم  هتفگ  تشاد .  بوتکم  دروآرد و  اـه  هرطاـخ  اـه و  هنیـس  زا  ار  اتـسوا )) ( ))
 ، بط یسانش ،  هراتس   ) رصع نآ  نوگانوگ  مولع  ریـشدرا ، ))  )) رـسپ لوا ))  روپاش   )) نامرف هب  هاگنآ  دروآ .  ناریا  هب  دوخ  اب  ار  ردنکـسا 

مود روپاش   )) نامز رد  دندومن .  اتسوا ))  )) همیمض هدرک و  همجرت  ینایرـس و . . .  ینانوی و  دنه و  زا  ار  یفارغج و ) . . .  خیرات ،  هفـسلف ، 
رومءام 310 379 م ) .  (( ) دنپـسارهم دابرذا   )) نامز نیا  رد  دریگ .  رارق  رظن  دیدجت  دروم  اتـسوا  هک  دیدرگ  ثعاب  یبهذـم  تافالتخا  (( 

نامز نیا  رد  اتسوا ))  )) ماجنارـس دنهد .  یم  تبـسن  يو  هب  ار  یتامارک  هک  دوب  نامز  روهـشم  نادبوم ))   )) زا یکی  درف  نیا  دش .  راک  نیا 
یماسا دـنا .  هدرک  میـسقت  کسن ))   )) تفه هب  ار  رهب ))  )) ره و  رهب ))  )) هس هب  ار  یناساس  هرود  ياتـسوا  تفاـی .  تیمـسر  دـش و  نیودـت 

رهب مولع ،  هرابرد  مود  رهب  ناهج ،  شیادـیپ  هرابرد  لوا ))  رهب   . )) کیناد کیرـسنام ك  گتیاه  کیناساگ ،  زا :  تسا  تراـبع  اـهرهب 
نامتشرو  3 کسنرکتوس ،   2 کیناساگ ،  رهب   1 زا :  تسا  ترابع  اتسوا  کسن  یماسا 21  دشاب .  یم  تاجانم  هیعدا و  صوصخ  رد  موس 

10 کسن ،  تادـماد   9 کیرـسنام ،  کـتاهرهب   8 کـسن ،  توـست   7 کـسن ،  تختاـه   6 کـسن ،  هتنپـس   5 کـسن ،  غـب   4 کـسنرس ، 
16 کسن ،  کتشو   15 کیناد )  رهب   ، ) کسن بورریکشک   14 کسن ،  شیرب   13 کسن ،  تاروتا   12 کسناسکزاپ ،   11 کسنرتان ، 

هصالخ کسن .  دادیدنو   21 کسن ،  موتاکاس   20 کسن ،  مراسیوه   19 کسن ،  ترئوساـپ  هنگ   18 کسن ،  موتاکین   17 کسن ،  ناغب 
اهتاگ ار  نآ  لـصف  هک 17  لصف  لماش 72  انـسی ،   11 دوش :  یم  میـسقت  تمـسق  جنپ  هب  روهـشم  دبوم  نیا  طسوت  نودم  ياتـسوا  هک  نیا 

 ، ماکحا نیناوق و  دادیدنو ،   3 تسا .  لصف  لماش 24  انسی  تاقحلم  زا  يا  هعومجم  نارورـس ،  يانعم  هب  دربسیو ،   2 دهد .  یم  لیکشت 
هیعدا لماش  اتسوا ،  هدرخ   5 دشاب .  یم  ناگتشرف  زا  یکی  شیاتس  رد  یلـصف  ره  لصف ،  ياراد 21  اه ،  تشی   4 تسا .  لصف  ياراد 22 

رازه ياراد  نایـشنماخه  نامز  ياتـسوا  تسا .  هدـش  يروآ  عمج  اتـسوا  ياهتمـسق  رگید  زا  دنپـس )) ار  امداپرذآ   )) طسوت هک  ینوگانوگ 
ار اتسوا  همانهاش ))   )) رد یسودرف ))   . )) تسا هدوب  هملک  لماش 345700  هدنام و  یقاب  نآ  لصف  نایناساس 348  نامز  رد  هک  هدوب  لصف 
نآ زا  یتمسق  دش و  هتشون  یئاتسوا  نابز  هب  یشنماخه  هرود  ياتسوا  تسا .  هملک  رازه  لماش 83  دوجوم  ياتسوا  دناد .  یم  لصف   1200

ادتبا دش .  خوسنم  یئاتسوا ))   )) نابز یناساس ،  هرود  رد  اما  دش .  هتشون  یناکشا  يولهپ  نابز  هب  دیدرگ ،  نیودت  نایناکـشا  نامز  رد  هک 
طخ نآ  اب  ار  اتـسوا ))  ، )) دـمآ دوجوب  يریبد ))  نید   )) طخ هک  يدـالیم  مشـش  نرق  دودـح  رد  دنتـشون و  یناـساس  يولهپ ))   )) طـخ هب 
مان هب  یناساس  هرود  ياتسوا  دشاب .  یم  دوجوم  كرامناد ))   )) رد رضاح  لاح  رد  هک  تسا  یئاتسوا  اتسوا ،  هخـسن  نیرت  نهک  دنتـشون . 

ناـققحم یخرب  دـش .  هدـیمان  دـنزاپ ))  )) دـش و هتـشون  يریـسفت  دـنز ))  )) رب تسا  دـنز ))  )) ياـنعم شرازگ  دوـب .  فورعم  شرازگ ))  ))
راـب زیورپ )) ورـسخ   . )) تسناد یمن  ار  ياتـسوا  ناـبز  یـسک  نارود  نآ  رد  اریز  تسین ،  تسرد  قیقد  همجرت  ریـسفت و  نیا  هک  دـندقتعم 

( . 404) دنسیونب اتسوا  رب  نیون  يریسفت  حرش و  ات  درک  رومءام  ار  نادبوم ))   )) نیرترایشوه رگید 

اتسوا ياهشخب 

انسی فلا : 
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 (( تزی  )) و دزی ))  )) هشیر زا  انسی ))  . )) تسا شتسرپ ))  شیاتس و   )) ینعم هب  انـسی ))  )) هملک تس .  (( اتـسوا  )) شخب نیرتمهم  انـسی )) ))
یم دـنیوگ ،  یتیئاه ))   )) ار لصف  ره  هک  لـصف  لماش 72  انـسی  تسا .  هدیدرگ  قتـشم  نآ  زا  زین  نادزیا ))   )) و دزیا ))  )) هک هدـش  هتفرگ 

ود یبهذـم ،  مسارم  رد  ار  انـسی ))  . )) تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  اتـسوا  لوصف  یخرب  رد  هک  تسا  دـنویپ ))  )) يانعم هب  یتیئاه ))   . )) دـشاب
لماش هک  تسا  فورعم  اهتاگ ))  )) مان هب  انـسی  لصف  زا 72  لصف   17 دندناوخ .  یم  مه  اب  یپسار ))   )) و توز ))   )) ياهمان هب  دـبوم )) ))

لماش 300 ات 34 ،  لصف 28  زا   ) لصف ياراد 7  تاگدونها ؛  تسا گ 1  هدش  میسقت  تمسق  جنپ  هب  اهتاگ ))  . )) تسا یبهذم  ياهدورس 
3 دـشاب . ) یم  هـملک  طـخ و 1850  لماش 330  ات 46  لـصف 43  زا   ) لـصف ياراد 4  تاگدونــشا ؛   2 دـشاب . ) یم  هـملک  طـخ و 2100 
 ، لصف ياراد 1  تاگ ؛  هرترـشخ  وهو   4 تسا . )  هـملک  طخ و 900  لماش 146  ات 50 ،  لصف 47  زا   ) لـصف ياراد 4  تاگونیماتنپـسا ؛ 

عمج تسا .  هملک  طخ و 260  لماش 36  لصف 53 ،  لصف ،  ياراد 1  تاگوتشیهو ،   5 تسا .  هملک  طخ و 450  لماش 66  لصف 51 ، 
يدرا (( ) اشا  )) مان هبترم و   16 تشترز ))   )) مسا راب و   200 ادزم ))  )) مان اهتاگ  رد  دشاب .  یم  هملک  طخ و 5560   896 لصف ،  اهتاگ 17 
یتاهج زا  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  رابتعا  تمدـق و  زا  اهتاگ  تسا .  هدـمآ  راب   130 نمهب )   (( ) نموه  )) هتـشرف مان  راب و   180 تشهب ) 

مدرم هتـشذگ  رد  هک  تسا  نیا  تلع  دـشاب .  یم  روبز  رد  يدوواد  تاـمغن  هیبـش  زین  دراد و  ادو  گـیر  یبهذـم  نوـتم  هب  رایـسب  تهاـبش 
نایودب یقلت  رد  یتسرپ .  تب  رـصع  بهذم و  تیودب  نارود  زا  تسا  یـسابتقا  نیا  دنا و  هدرک  یم  شیاتـس  موظنم  تاملک  اب  ار  دنوادخ 

 . . . و تشترز ))   (( ، )) تادزی  (( ، )) نادنپساشما (( ، )) ادزمانسی  )) نوگانوگ راودا  رد  دیآ .  شوخ  هنارت  زاوآ و  زا  ار  نایادخ  یبهذم ، 
یضعب دوش .  یم  هدناوخ  تاروذن و ) . . .  كدایعا   ) يا هژیو  مسارم  رد  اتسوا ))  )) ياهتمسق زا  کی  ره  دنتفرگ .  یم  رارق  شیاتـس  دروم 

انـسی  ) دنا هدش  شهوکن  اهوید ))  )) دنچج يدراوم  رد  دش .  یم  هدـناوخ  لـصف 61 )  (( ) نمیرها  )) ریثءاـت زا  يریگولج  يارب  نآ  تارقف 
یم ار  انسی ))  )) یلا 5 ياهلصف 3  ریطف )) نان   )) هیهت ماگنه  رد  دنب 24 . ) لصف ))   ) تسسا هدیدرگ  هلمح  نید  نمشد  اسرگ ))  )) هب و  ( 12

 ( سدقم بارـش   (( ) موه  )) هیهت ماگنه  زین  دننک و  یم  رذن  شورـس ))  هتـشرف   )) يارب اریز  دنیوگ ،  نورد ))  شورـس   )) ار نآ  دـنناوخ و 
 (( هملت راـب   . )) تسا رت  یمیدـق  همه  زا  ياه 10 و 19   (( تشی  )) دیوگ یم  نس ))  نتـسیرک   . )) دـنناوخ یم  انـسی ))  )) ات 27 تارقف 22 

رد  16 تشی ))   )) هک تسا  دقتعم  دناد و  یم  نایناکـشا  نامز  هتخاس  ار  دادیدنو )  (( ) تشی وا  دـناد .  یم  رت  یمیدـق  هیقب  زا  ار  تشی 15 
ياتسوا عبر  ای  ثلث  یناساس  هرود  ياتسوا  تسا .  هدیدرگ  نیودت  یناساس  رصع  رد  اتـسوا )) هدرخ   )) هدش و هتخاس  یناکـشا  هرود  رخاوا 
ریـشدرا ناـمز  اـت  ردنکـسا  هلمح  زا  تشترز  نیئآ  هک  تسا  نآ  تلع  ستین .  تسد  رد  نآ  زا  لـبق  يذـخءام  چـیه  تـسا و  هدوـب  یلـصا 

هدش هدافتسا  یعبانم  هچ  زا  اتـسوا  دیدج  نیودت  يارب  تسین  نشور  هدوب و  تیزکرم  باتک و  دقاف  نرق  شـش  هب  کیدزن  تدم  هب  ناکیاپ 
رد ناتسودنه  هب  ناریا  نایتشترز  ترجاهم  زا  سپ  تسا .  هتفای  هار  نیئآ  نیا  رد  رگید  للم  دیاقع  بادآ و  زا  يرایـسب  کش  نودب  تسا . 

هرود یناساس  هرود  ياتـسوا  زا  هک  دـندرک  نیودـت  دـیدج  یئاتـسوا  دـنتخادرپ و  دوخ  بتک  يروآدرگ  هب  اجنآ  رد  اهنآ  يدالیم  نرق )) 
ار اتسوا ))  )) راب نیتسخن  يارب  دنه  نایتشترز  تمه  اب  یناریا  یطارفا  بصعتم و  روهـشم  ققحم  دووادروپ ))  . )) دوب رت  مجح  مک  یناساس 

(405) درک همجرت  یسراف  هب  هطوبرم  عبانم  رگید  دنه و  یناتساب  ياهنابز  زا  هدافتسا  اب 

اهتشی ب : 

هدوب و لصف  لماش 21  شخب  نیا  تسا .  شیاین ))  )) و هیدف ))   )) يانعم هب  تشی ))   . )) تسا اتـسوا ))  )) مهم ياهتمـسق  زا  زین  اهتـشی )) ))
یم هدناوخیا  هژیو  عقوم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب و  یم  نادنپساشما ))   )) ای ناگتشرف  زا  یکی  شیاتسو  فیصوت  فیرعت و  رد  یلـصف  ره 
زور رد  ار  تشی  رهم  اـی  دـنناوخ .  یم  ناـگنیدرورف ))  )) زور هاـم ،  نیدرورف  رد 19  ار  هطوبرم  تشی ))   )) نیدرورف هاـم  رد  ـالثم  دوـش . 

یماسا دـنناوخ .  یم  ناگریت )  ناگزیربا =(  نشج  رد  ار  تشی  ریت  و  دـنراد .  یم  نایب  دیـشروخ )  ) رهم فیرعت  رد  هامرهم )   16  ) ناگرهم
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تشیرهم  4 تشی ،  هام   3 تشی ،  دادرخ   2 تشیدزمره ،   1 زا :  تسا  ترابع  تسا ،  فورعم  نآ  صوصخم  هتـشرف  مان  رکذ  اب  هک  لوصف 
تشی مارهب   12 تشی ،  شورس   11 تشیریت ،  تشی 10  نابآ   9 نادنپساشما ،  تفه   8 تشینایماز ،   7 تشی ،  نید   6 تشی ،  نیدرورف   5 ، 

(406  ) تشیدننو  21 تشیدانشا ،   20 تشی ،  مار   19 تشی ،  نشا   18 تشی ،  شوگ   17 تشی ،  دیشروخ   16 تشی ،  تشهب  يدرا   13 ، 

دادیدنو ج : 

موسر بادآ و  نآ  رد  تس و  (( اهوید هیلع  نوناق   )) يانعم هب  هملک  نیا  تسا .  اتسوا ))  )) هناگجنپ مهم  ياهـشخب  زا  یکی  زین  دادیدنو )) ))
هدـش ینیب  شیپ  ناراکهانگ  ناراـکهبت و  هیلع  هک  یئازج  نیناوق  رتشیب  و  دراد .  دوجو  يورخا  يویند و  ياـهتازاجم  ماـکحا و  یبهذـم و 
يواح هک  تسا  یهقف  باتک  کی  دادیدنو  تسا .  هدـمآ  باتک  نیا  رد  کین  ياهراک  ماجنا  يذوم و  تارـشح  وحم  ندز ،  هنایزات  دـننام 

نیرتهب زا  لوا ؛  لصف  دشاب :  یم  ریز  حرـش  هب  هک  دنک  یم  ثحب  عوضوم  کی  هرابرد  یلـصف  ره  دشاب .  یم  درکرف ))  )) ای لصف ))   )) 22
هک هواک   2 تسامرفمکح .  نآ  رد  امرـس  هام  ود  امرگ و  هام  هد  هک  تسا  ایرآ  نکـسم  اـهناکم ،  نیرتهب   1 هتفگ :  نخس  اهرهـش  اهزیچ و 
هک هتتخ  يادروا 9   8 تارکد ،   7 تاره ،   6 خـلب ،  ورم و  نیب  ءاـسن ،   5 گنـشق ،  خلب   4 سدــقم ،  رید  ورم ،   3 تسا .  دغـس  شزکرم 

كاحـض لتاق  نودیرف  دلوت  لحم  هک  نالیگ   13 مرخم ،   12 تسا .  داژن  هس  نآ  رد  هـک  ير   11 تنموه ،   10 تسا .  ناگرگ  شزکرم 
اب وت  زا  لبق  دومرف :  تشترز  خساپ  رد  ادزمروها  مود ؛  لصف  دنک .  یم  تموکح  هاش  نودب  هک  مور )   ) یکلم  15 دور ،  تفه   14 تسا . 
هک نآ  زا  دـعب  یلو  دـیدرگ ؛  رانک  رب  مدرم  رب  تسایر  زا  تفگ ،  هک  يرفک  تلع  هب  مدومن و  باوج  لا و  ؤس  سدـقم  اـبیز و  دیـشمج ، 
هرد اه ،  هناخ  مامت  دمآ و  دهاوخ  يدایز  يامرس  فرب و  هک  مداد  ربخ  دیشمج  هب  دندش ،  دساف  مدرم  درک ،  یهاشداپ  یکاپ  اب  لاس  رازه 

بـسا نادیم  کی  يازارد  هب  شعلـض  ره  هک  زاسب  عبرم  لکـش  هب  يراغ  وت  عقوم ،  نآ  رد  تفرگ .  دـهاوخ  ارف  امرـس  نآ  ار  اه  هعلق  اه و 
درم هک  تسا  یئاج  هنکما  نیرتهب  موس ؛  لصف  هد .  ياج  راغ  نآ  رد  بوخ  نادرم  نانز و  اهیکاروخ و  اهیزبس و  تاـناویح و  زا  و  دـشاب . 

 ، ناوارف گـس  رایـسب ،  فلع  رایـسب و  لـها  دـنزرف و  نز و  دنفـسوگ ،  واـگ و  بآ و  شتآ ،  هتـشاد و  تسد  رد  سدـقم  مزیه  سدـقم ، 
لاح هب  اشوخ  تسا .  هدرم  گس  ای  ناسنا  ربق  اهناکم  نیرتدـب  دـشاب .  هتـشاد  بآ  رپ  نیمز  و  دایز ،  یگدـنز  بابـسا  هاگارچ و  یـشاوم ، 

هلغ و فلع و  و  دـیامن .  دوبان  دنتـسه ،  نمیرها  هدـیرفآ  هک  ار  تارـشح  خاروس  دـنک و  ور  ریز و  راـک  تشک و  يارب  ار  نیمز  هک  يدرف 
دنزرف نتفرگ و  نز  شرورپ و  شزومآ و  تلیـضف  رد  تسا و  يورخا  يویند و  ياه  هدـعو  عاونا  نایب  رد  مراهچ ؛  لصف  دراـکب .  تخرد 

هانگ ثلث  وا ،  دنک و  هبوت  دبوم  دزن  راکهانگ  درم  تسا .  دزماروها  دنزرف  شتآ  مجنپ ؛  لصف  بسا .  دنفسوگ و  مالغ و  نتشاد  نتـشاد و 
هلگ زا  یهورگ  ناـیم  رد  یـسک  رگا  و  دنــشاب .  یم  سجن  دارفا  هـیقب  دریمب ،  دـشاب و  هدـیباوخ  عـمج  ناـیم  رد  یــسک  رگا  دزیرب .  ار  وا 

هدرم هچب  هک  ینز  دننک .  یم  سجن  ار  يرتمک  دارفا  دنشاب ،  ناگـس  ریاس  رگا  تسا و  سجن  دنفـسوگ  تشه  ات  دریمب ،  دنفـسوگ و . . . 
مهارف وا  يارب  هناگادج  كاروخ  سابل و  هدومن و  رود  ماگ  هس  یبهذم  سدقم و  نادرم  زا  شتآ و  بآ و  زا  مدق  یـس  ار  وا  لحم  دیازب ، 

كاپ ات  دـنیوشب  ار  وا  واگ  شاش  اب  هاگنآ  دـنزیرب و  وا  محر  رد  رتسکاخ  یمک  رادـقم  و  هرطق ،  دـنچ  رن ،  واگ  راردا  يرادـقم  و  دـنیامن . 
 ، وم ناوختسا ،  دیاب  دنز ،  یم  مخـش  ار  نیمز  هک  يزرواشک  مشـش ؛  لصف  دنناشوپب .  هدیئاز ،  هدرم  هچب  نز  سابل  اب  ار  ظئاح  نز  دوش . 

ردـک و ار  بآ  مدآ  گس و  هدرم  دوش .  یم  تازاجم  هنایزات  اـب  هنرگ  و  دزاـس ؛  رود  نیمز  نآ  زا  ار  نوخ  گـس و  مدآ و  راردا  نخاـن و 
ات ار  گرگت  فرب و  مدق و  يراج 3  بآ  رد  دوش و  كاپ  ات  دنشکب  دیاب  ارنآ  لقادح 5/1  دتفا ،  تانق  ای  هاچ و  رد  رگا  دنک .  یم  سجن 

كاپ ار  ءایـشا  ریاس  ینم و  لوب و  دننام  هدرم  تافاثک  تسا و  تارهطم  زا  رن  واگ  راردا  متفه ؛  لصف  دنک .  یم  سجن  فارطا ،  رد  مدق   4
شیامزآ ناتسرپ  وید  هرابرد  ار  یلمع  ادتبا  ناکشزپ  دشاب .  سجن  هشیمه  يارب  دربب ،  شتآ  کیدزن  ار  یناویح  هدرم  هک  یسک  دنک .  یم 

 ، دننک نامرد  ار  وا  هک  دشاب  هناخ  سیئر  تسرپرـس و  رامیب  رگا  هتـشون و  ار  جالعلا  قح  هاگنآ  دـننک .  هجلاعم  ار  ناتـسرپ  ادزم  دـنیامن و 
اب ار  دوخ  ندب  دـیاب  دورب ،  گس  مدآ و  هدرم  کیدزن  هک  یـسک  متـشه ؛  لصف  دـنک . . .  تفایرد  کشزپ  ار  نآ  لداعم  ای  هدام  رخ  کی 
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رـسمه ناویح و  شتآ و  بآ و  زا  يرود  نآ و  تراهط  یگنوگچ  تیم و  سم  هرابرد  مهن ؛  لصف  دـیوشب . . .  رهاط  بآ  رن و  واگ  راردا 
 . نادـجو تراهط  زا  ثحب  دـناوخ و  ار  اهتاگ  دـیاب  ناوید  هلمح  زا  يریگولج  يارب  مهد ؛  لصف  نآ .  تافیرـشت  ندرک و  لـسغ  و  و . . . 

ياعد ندـناوخ  بوخ و  تاقولخم  ریاس  باتفآ و  یتشترز ،  نز ،  راکرپ ،  درم  تخرد ،  بآ ،  شتآ ،  دروم  رد  یبلاطم  مهدزاـی ؛  لـصف 
هلاخ یئاد ،  همع ،  ومع ،  نز ،  رهاوخ ،  ردارب ،  ردام ،  ردپ ،  دننام  ناکیدزن ،  گرم  هرابرد  مهدزاود ؛  لصف  تسا .  هدـیدرگ  نایب  ریهطت 
رازه يزور  یغیت  هجوج  مهدزیس ؛  لصف  دیشک .  راک  زا  تسد  دیاب  زور  دنچ  مادک  ره  ماجنا  يارب  هک  تسا  هدیدرگ  رکذ  یبلاطم  و . . . 

دز و هنایز  اـت  رازه  دـیاب  ار  یلوا  هدنـشک  دـنک .  یم  دراو  ادزماروها  رب  هبرـض  رازه  ییارحـص  شوم  لـباقم ،  رد  دـنز .  نمیرها  رب  هبرض 
لـصف تسا .  تلـصخ  تشه  ياراد  گـس  ره  اـهنآ .  هدنـشک  تازاـجم  اهگـس و  تازاـجم  عاوـنا  تـسا .  ناـهانگ  هراـفک  یمود  نتـشک 
دشکب ار  سگم  رازه  هشپ و  رازه  هد  دیاب  دشکب ،  ای  دیامن  یمخز  ار  وا  هک  یـسک  دراد .  یکـشخ  گس  ور  رازه  یبآ  گس  مهدراهچ ؛ 

هلوت و 14  دهدب ،  کچوک  ناویح  یتعارز و 14  نیمز  دیامن .  ءادها  سدقم  درم  هب  هرکاب  رتخد  کی  ای  دهدب و  ار  رکـشل  کی  هحلـسا  و 
ار وا  ناوختـسا  ای  ندز و  غاد  ار  هلگ  ای  نابـساپ  گس  ندـش ،  رفاک  زا :  دـنترابع  گرزب  ناهانگ  مهدزناـپ ؛  لـصف  دـهد .  شرورپ  گـس 
هب ندرک  یطو  هلماح  نز  اب  ندرک ،  یکیدزن  ضئاح  نز  اب  دـتفا .  لادوگ  رد  هک  يروط  هب  ندـناسرت  ای  ندز  ار  هلماـح  گـس  نتـسکش ، 
نز فیاظو  مهدزناش ؛  لصف  دـهدب و . . .  ار  شردام  وا و  جرخ  دـیاب  دـنک ،  یکیدزن  هرکاب  رتخد  اب  هک  یـسک  دوش .  یمخز  هک  يروط 
بآ زا  رود  یلادوگ  رد  ار  نخان  وم و  دیاب  مدفه ؛  لصف  بآ .  رن و  واگ  راردا  اب  وا  ریهطت  سدقم و  دارفا  رصانع و  زا  وا  يرود  ضئاح و 

يارب اهابتـشا  هک  یـسک  مهدجه ؛  لصف  دنک .  یم  سجن  ار  نیمز  يور  اریز  دننک ؛  لاچ  ار  اهنآ  دیاب  و  دـنزیرب ،  سدـقم  درم  شتآ و  و 
رادرک کین و  راتفگ  زا  تراـبع  يراـکزیهرپ  نیرتهب  تسا .  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  دریگب ،  ناـهد  ولج  لامتـسد  شتآ  ربارب  رد  اـعد 

مک  1 مدرم :  زا  هتـسد   6 تفگ :  وید  دـنک ؟ یم  رادراب  یکیدزن ،  نودـب  ار  وت  زیچ  هچ  دیـسرپ :  وید  زا  لیئربج )   ) شورـس تسا .  کـین 
صوصخم دنبرمک  غولب  زا  سپ  راکانز 5  دناوخن 4  اعد  دوش و  ملتحم  باوخ  رد  هک  یسک  دنک 3  یم  راردا  هداتسیا  هک  یسک  ناشورف 2 

ناـمز نمیرها .  رب  یمئاد  هبلغ  تـشترز و  اـب  نـمیرها  دربـن  ناـیرج  مهدزوـن ؛  لـصف  دـنک .  یکیدزن  ضئاـح  نز  اـب  ددـنبن 6  یتشک )  )
زا متسیب ؛  لصف  تسا .  هدمآ  نایم  هب  نخس  طارص ) لپ   ) تاونیچ لپ  رد  دارفا  عضو  زا  سپـس  دوش و  یم  دلوتم  قرـش  زا  هک  سنایـشوش 

دیلپ تاناویح  زا  مود ؛  تسیب و  لصف  تسا .  هتفگ  نخـس  بآ و . . .  ربا و  زا  مکی ؛  تسیب و  لـصف  تسا .  هدرک  تبحـص  ناـهایگ  عاونا 
 . تسا هدروآ  یبلاطم  تاناویح  یضعب  و  رام ،  دننام 

دربسیو د : 

هاگشیپ هب  تسا  يا  همانشیاتس  عقاو  رد  اتسوا  زا  شخب  نیا  تسا .  نارورس ))   )) و یگدنز ))  شدرگ  (( ، )) دیواج  )) يانعم هب  (( دربسیو ))
ینید و ياهنشج  زا  زین  و  تساهنآ .  رد  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  يونیم  ناهج  نارورس  ریاس  نادزیا و  نادنپساشما ،  تشترز ،  ادزماروها ، 
(408  . ) دشاب یم  هملک  دصیس  رازه و  هس  ياراد  تسا و  لصف  ای 27  لماش 22  دربسیو  ( 407  . ) تسا هتفر  نخس  اهنآ  هب  طوبرم  مسارم 

اتسوا هدرخ  ه : 

فورعم دبوم  طسوت  تمسق )  نیمجنپ  (( ) اتسوا )) زا شخب  نیا  دش .  یم  هدیمان  کچوک ))  اتـسوا   )) ینعی اتـسوا )) کتروخ   )) يولهپ هب 
فلتخم مایا  تاـجانم  زاـمن ،  شیاـین ،  هیعدا ،  لـماش :  باـتک  نیا  دـش .  نیودـت  شتآ )  ناـبهگن  (() دنپـسارامداپ رذآ   )) یناـساس رـصع 

رد زامن )) ( )) 409  . ) دشاب یم  تاجاحعفر و . . .  ناهانگ ،  رافک  یشوخان ،  یـشوخ و  مایا  گرم ،  جاودزا و  مسارم  ینید ،  ياهـشبنجو 
هدوب (( اهتاگ  )) ءزج البق  هک  تسا  موظنم  زامن ،  بلاـطم  متاـه .  ههگنی   3 وهَااین ،   2 وـه ،  مشا و   1 تسا :  دـمآ  ماـن  هس  هب  تشترز  نیئآ 
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ددـنبب و یتشک  یگلاس  تفه  زا  دـیاب  یتشترز  ره  نتـسب .  یتشک  گنرین  ای  نتـسبرمک  دـشاب .  یم  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  تسا و 
شـش هب  دنبرمک  نیا  دوش .  یم  هتفاب  دبوم  نز  هلیـسو  هب  دیفـس  دنفـسوگ  مشپ  خن  هتـشر  ود  داتفه و  زا  دنبرمک  نیا  دشوپب .  هردـس ))  ))

 . دراد یم  ظوفحم  نیطایش  دنزگ  زا  ار  ناسنا  دبلاک  ياه  هتـشر  خن ،  ود  داتفه و  نیا  دوش .  یم  هتفاب  هدش ،  لیکـشت  خن  هدزاود  زا  هتـشر 
نت رب  تسا ،  هارمه  دبوم  ياعد  هب  هک  يا  هژیو  مسارم  یط  هدـش و  هتخود  هچراپ  هکت  اب 9  هک  يدیفس  سابل  زا  تسا  ترابع  هردس ))  ))
یم هفلتخم  مسارم  رد  ار  کـینید ))  ترکرچ   )) ياـعد تسا .  هتـشاد  دوـجو  زین  تشترز  زا  لـبق  مسر  نـیا  اـیوگ  دـنیامن .  یم  كدوـک 

هدماین اتـسوا  رد  اریز  تسا  یلعج  اعد  نیا  هک  دندقتعم  یخرب  اذل  دـمآ .  تسدـب  يدالیم  لاس 1754  رد  اعد  نیا  زا  يا  هخـسن  دـنناوخ . 
هدناوخ هتسهآ  بل  ریز  باوخ  زا  سپ  هک  تسا  هدش  يروآ  عمج  اتسوا  فلتخم  ياهتمـسق  زا  هیعدا  ریاس  دننام  ژاب  شورـس  ياعد  تسا . 

یم هدناوخ  زین  ناهانگ  زا  هبوت  يارب  دنب  جـنپ  رد  اعد  نیا  تسا .  ناگتـشرف  زا  شورـس ))   )) و ندرک ))  همزمز   )) ینعی ژاب ))  . )) دوش یم 
 . دشاب یم  دنب  جـنپ  لماش  هک  هدـش )  هتفرگ  انـسیزا  (( ) اتـسوا  )) تاعطق زا  تسا  یئاعد  یهاگرحـس ))   )) يانعم هب  مرایـشوه ))   . )) دوش
 . دنا هتفرگ  اه )) تشی   )) زا ار  اعد  نیا  دشاب .  یم  شتآ  بآ و  رهم ،  هام ،  دیشروخ ،  صوصخم  هک  تسا  يزامن  اعد و  شیاین ))  جنپ  ))

هتفرگ اتسوا ))  )) زا نآ  يات  جنپ  هک  اعد  لماش 29  اجیئ ؛ )) همگوئا   )) دوش یم  دناوخ  راب  جنپ  زور  هنابش  رد  هک  تسا  یئاعد  هاگجنپ ))  ))
یم یـسک  رگا  هک  دـننک ،  رارف  دـنناوت  یمن  گرم  زا  ناـهاشداپ  نادـبوم و  یتح  سک  چـیه  هک  تسا  هدـمآ  هلاـسر  نیا  رد  تسا .  هدـش 

و درک ،  دوبان  ار  ناـنمیرها  هک 3/2  گنـشوه ))   )) و تشاد ،  هاگن  بیـسآ  زا  ار  ناـهج  لاـس  رازه  هس  هک  ثرمویک ))   )) دـیاب تسناوت ، 
راـچد ار  ناـهج  زور  مین  لاـس و  رازه  هک  كاحـض ))   )) تشادزاـب و گرم  زا  ار  ناـهج  زور  هاـم و 13  لاـس و 6  هک 616  دیشمج )) ))

هدش هتفرگ  (( اتسوا  )) زا زین  تمسق  نیا  هزور ؛ ))  یس   . )) دمآ دنهاوخ  همه  غارـس  هب  گرم  سپ  دنتخیرگ .  یم  گرم  زا  درک ،  یتخبدب 
 . تـسا يوـلهپ  ناـبز  هربـتعم  بـتک  زا  کـمانفاریواترا ))  ( )) 410  . ) تـسا هتــشرف  کــی  هـب  طوـبرم  زور  یــس  نـیا  زا  زور  ره  تـسا . 

تفه طـسوت   (( جارعم  )) هـب نـتفر  يارب  يو  دـنیوگ  دوـب .  لوا  روپاـش  ناـکپاپ و  ریــشدرا  هرود  روهــشمنادبوم  زا  یکی  فاریوادرا ))  ))
گنم  )) ماـن هب  يروآ  باوخ  نوجعم  درک و  لـسغ  تفرگءوضو و  یناـحور  رفـس  نیا  ندوـمیپ  يارب  دـش و  هدـیزگرب  گرزب  دـبوم )) ))

زا دراذـگ و  رگید  ناـهج  هـب  مدــق  غـیت ))  رذآ   )) هدکــشتآ لـحم  زا  تـفر و  جارعم  هـب  زورهنابــش  تـفه  دروـخب و . . .  یبساتــشک )) 
نادنپساشما  )) و ادزم )) اروها   )) نمجناو كاپ  نادرم  هاگیاج  دید و  ار  ناراکهانگ  تازاجم  درک و  ندید  منهج  تشهب و  نوگانوگتاقبط 

یم یئامنهار  ار  وا  رذآ ))  )) و لـیئاربج ))   )) اـی شورـس ))   )) ماـن هب  هتـشرف  ودـک  رفـس  نیا  یط  رد  درک .  هدـهاشم  ار  تشترز ))   )) و (( 
( . 411) دید زین  ار  تاونسچ ))  طارص  لپ  )) وا دندرک . 

ینامسآ ریتاسد  و : 

 . تسا مجنپ ))  ناساس   )) يرخآ و  ذابآ )) هم  )) یلوا هک  تسا  تشترز  یبهذـم  ناباوسبپ  زا  رفن  هدزناپ  ياه  همان  هدـنرادرب  رد  باـتک  نیا 
 . تسا هدـش  نیودـت  دـنه  رد  يرجه  لاـس 1158  رد  هدـمآ و  رد  یـسراف  ناـبز  هب  زیورپورـسخ  رـصع  رد  باـتک  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ 

مدرم زا  تشترز و  بهذـم  ناـیاوشیپ  زا  ناویکرذآ ))   . )) تسا ناویک ))  رذآ   )) هقرف تاـیلعج  زا  باـتک  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یهورگ 
رد تفر و  ناتـسودنه  هب  هـک  هدوـب  فورعم )  یعیـش  ملاـع  یکـس  ردـنفریم  لوا و  ساـبعهاش  يوفـص  هرود  رـصاعم   ) سراـف رختـسا )) ))
هب ریتاسد ))  )) تغل دراد .  یئوسمه  یئادوب  ویونام  دیاقع  اب  تسا و  کیدزن  هیفوص  دیاقع  هب  هقرف  نیا  دیاقع  دروآ .  دوجوب  يا  هقرفاجنآ 
هک هتفر  راکب  يدیدج  تاغل  نآ  رد  اریز  تسا ،  یلعج  باتک ،  نیا  هک  دیوگ  یم  دووادروپ  یناریا  ققحم  تسا .  یگریت ))  دض   )) ینعم

اتسوا رگید  ياهشخب  ( . 412  ) تسا هدنسیون  تاعادبا  زا 

درکنید ز : 
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طـسوت باـتک  نیا  دـهد .  یم  لیکـشت  ار  تشترز  یهافـش  تاـنایب  نآ ،  ياوتحم  هک  تسا  یتشترز  همهم  بتک  هلمج  زا  زین  ترکنید  اـی 
 . دشاب یم  موجن و . . .  یخیرات ،  یهقف ،  یبهذم ،  موسر  بادآ و  لماش  هک  هتفای  ریرحت  تشترز  ناوریپ  زا  یکی 

شهدنب رد  دص  ح : 

شخب ره  شخب و  دـص  ياراد  باتک  نیا  تسا .  تشترز  همهم  میلاعت  یبهذـم و  لـئاسم  لـماش  هک  تسا  قوف  باـتک  هیبش  زین  اـبتک  نیا 
دشاب یم  قالط و . . .  تیمومیق ،  نوید ،  تخادرپ  دننام  يوناق  ياوتف  رازه  لماش  هک  ناتساد ؛  رازه  ناکیتام  ط :  تسا .  دنب  دنچ  ياراد 

.

کینید ناتسداد  ي : 

نادیرم ناوریپ و  تالاوئـس  هب  خساپ  رد  یتشترز  ءاملع  زا  یکی  ياواتف  لماش  هک  تسا  داد  لدـع و  تواضق و  روما  هب  طوبرم  باتک  نیا 
 . دشاب یم  ینید و . . .  مسارم  یگدناوخ ،  دنزرف  ثرا ،  حاکن ،  لیبق :  زا  دوخ 

تایاور ك : 

روشک هب  جـیردت  هب  لاس  یط 300  رد  هک  تسا  دنه ))  )) نایـسراپ تالاوئـس  هب  خساپ  رد  یناریا  نادبوم  ياهاوتف  هدـنرادربرد  باتک  نیا 
( . 413  ) تسا دوجوم  سیراپ  یلم  هزوم  رد  نآ  یطخ  هخـسن  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  دنه ))  )) رد باتک  نیا  تسا .  هدـش  هداتـسرف  دـنه 
دلج هدزاود  رب  دوب و  هدش  يراک  الط  هک  دوب  ناریا  هاشداپ  اراد  نبا  اراد  هنازخ  رد  اتـسوا  دیوگ :  یم  ینوریب  ناحیروبا  اتـسوا ؛  تشونرس 

ار سراپ  هدکـشتا  ینودـقم  ردنکـسا  نوچ  و  تسا .  واگ  دـلج  رازه  هدزاود  زا  نخـس  یمالـسا  تایاور  رد  ( . 414) دوب هدش  هتـشون  واگ 
هب میدرک .  هراشا  اتسوا  نیودت  یگنوگچ  عوضوم و  نیا  هب  هتشذگ  تاحفص  رد  ام  هک  دش .  هتخوس  اتسوا  یلصا  هخسن  نیا  درک ،  ناریو 

تسد هب  هک  دنتشاد  یئاهبنارگ  هدنزرا و  دنس  نانآ  رود ،  ياه  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هدما  نایتشترز  عبانم  رد  یئاپورا :  ققحم  کی  هتفگ 
نیودـت نوتم  تسه ،  تسد  رد  هچنآ  تسین و  هدوبن و  تسد  رد  یناساس  هرود  زا  لـبق  ینـسیدزم  نتم  نیارباـنب  تفر .  ناـیم  زا  ردنکـسا 

وگتفگ نابز  نآ  هب  مدرم  دوب و  هدرم  نایناساس  رصع  رد  یئاتسوا  نابز  ( . 415) دوش یم  هدیمان  اتسوا ))  )) هک تسا  رخاتم  ياه  هرود  هدش 
 ، دندناوخ یم  نادبوم  هک  ینید  سدقم  ياهدورـس  دش .  یم  هدـیمهف  صقان  روطب  نوتم  نیرت  نهک  رد  هژیوب  نآ  تاملک  دـندرک و  یمن 

همجرت هرود  نآ  رصاعم  نابز  هب  ار  دوجوم  نوتم  ات  دش  ثعاب  هلئسم  نیا  و  مهف .  لباق  ریغ  نارگید  يارب  دوب و  موهفم  همین  ناشدوخ  يارب 
هرود ياهنتم  تشترز و  ینامـسآ  ياهدورـس  زا  دوب  يا  هعومجم  نایناساس ،  نامز  رد  نایتشترز  ینید  تاـیاور  یلـصا  باـتک  دـننک . . . 
 . . . دندرک یم  ظفح  هنیـس  هب  هنیـس  ار  دوخ  یبهذـم  باتک  تشترز  ناوریپ  نایناساس ،  زا  لبق  ات  ( . 416  ) نادبوم زا  یتافاضا  اب  یناکـشا 

نیودـت رد  لوا ))  ریـشدرا   . )) دـش دـحتم  یتشترز  نویناحور  اـب  زاـغآ  رد  ناـیناساس  تموکح  دـیوگ :  یم  یناـملآ  ققحم  کـی  ( 417)
لقن هنیس  هب  هنیس  هشیمه  تسا و  هدیدرگن  نیودت  هاگچیه  اتسوا  هک  دنرواب  نیا  رب  یمالـسا  ناققحم  (418  ) تشاد یمهم  شقن  اتسوا )) ))

رب یخرب  ( . 419) دنهد رارق  باتک  لها  فیدر  رد  ار  دوخ  ات  هتفرگ  تروص  نیودـت  نیا  مالـسا ،  زا  سپ  ناریا  هرود  رد  تسا .  هدـیدرگ 
دش مدهنم  ردنکسا  هلمح  رد  و  تسا )  یقرش  ناققحم  دیئات  دروم  بلطم  نیا   ) تسا هدوب  نودم  یشنماخه  هرود  رد  اتسوا  هک  دنرواب  نیا 

(420) دش هتفرگ  رـس  زا  زور  هدنز  نابز  هب  نآ  همجرت  نیودـت و  راک  زین  یناساس  هرود  زاغآ  رد  دـش .  نیودـت  یناکـشا  هرود  رد  هرابد  و 
رد نید  نیا  دـیدرگ .  رایـسب  رییغت  راچد  یناساس  هرود  رد  تشترز  نید  تسا .  فالتخا  یناـساس  هرود  ياتـسوا  نیتسخن و  ياتـسوا  نیب 
 ، یناـساس يروطارپـما  طوقـس  زا  سپ  رگید .  یتروـص  رـصع  نـیا  رخاوا  رد  تـشاد و  يرگید  ياوـتحم  لکـش و  یناـساس  رـصع  زاـغآ 
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ادـج یهب  نید  زا  ار  اه  هیاریپ  ریطاسا و  ناـنآ  دـنهد .  تاـجن  لـالحنا  طاـطحنا و  زا  ار  دوخ  نید  دـیاب  هک  دـنتفایرد  یتشترز  نویناـحور 
 . دندرک فذح  ار  ینید  تایاور  زا  يرایـسب  دندرک .  هئارا  یتسرپ ،  دیـشروخ  یتسرپ و  ناورز  گنز  نودب  ار  ینـسیدزم  نیئآ  دـندرک و 

نیوکت  )) هب طوبرم  ي  اه )) تشی   . )) دندرب نایم  زا  دوب ،  هدش  هیناورز  راکفا  هب  هدولآ  هک  ار  نآ  ریـسفت  یناساس و  ياتـسوا  زا  یئاهـشخب 
زا يزیچ  تسا و  هدـنامن  یقاب  نآ  زا  شیب  يرطـس  دـنچ  هک  تسا  هتفر  لیلحت  يردـقب  هدـنام ،  یقاب  ترکنید ))   )) رد اهنا  هصالخ  هک  (( 

هیلوا نید  نامه  ایوگ  هک  دـندرک  دومناو  نانچ  ار  هدـش  حالـصا  نیا  هب  يا  هراـشا  یـسراپ ،  نوتم  زا  کـیچیه  رد  دوش .  یمن  موهفم  نآ 
رخاوا ات  دش .  یم  يرادهگن  هنیس  هب  هنیـس  يدالیم  متفه  نرق  طساوا  ات  نانـسیدزم  سدقم  نوتم  دیوگ :  یم  يوسنارف  ققحم  کی  تسا . 
يایازم زا  دنتـساوخ  یم  هک  یتشترز  نادـبوم  کنایناساس  ضارقنا  زا  سپ  تشادـن .  دوجو  یتشترز  نودـم  یبهذـم  بتک  یناساس  هرود 

هدوب لوادتم  يدالیم  مشش  نرق  رد  اتسوا  ظفل  هچ  رگا  دندرک .  مادقا  یناساس  ياتسوا  نیودت  هب  دنوش ،  رادروخرب  مالـسا  رد  باتک  لها 
طخ زا  دـش و  نیودـت  تارطاخ  تاظوفحم و  يدالیم  لاـس 634  رد  تسا .  هدوـب  نوناـق  ياـنعم  هب  نارود  نآ  رد  هژاو  نیا  ياـنعم  یلو  ، 
یمن دانتسا  سدقم  باتک  هب  زگره  دوخ  ماکحا  يارب  نادبوم  دیوگ :  یم  لئوماس  کی  رنه  ( . 421) دش هتشاگن  زور  جیار  نابز  هب  يولهپ 

نیا و  دنا .  هدیمان  همزمز ))   )) ار اتـسوا  اهبرع ))  )) هک دوب  رطاخ  نیمه  هب  و  دـندناوخ .  یم  بل  ریز  هتـسهآ  ار  ینوتم  زین  لئاوا  رد  دـننک . 
 : دیوگ یم  یناملا  ققحم  کی  ( . 422) دوب هدشن  هتشون  زگره  نایناساس  هرود  زا  لبق  اتسوا  نیاربانب ،  تسا .  یمیدق  رایسب  يریگارف  هویش 

هدنامرف یتقو  دندرک .  يراددوخ  مالسا  لوبق  زا  ارـسا  دندش .  ریـسا  ناناملـسم  تسد  هب  یناریا  نازابرـس  زا  يا  هدع  الولج ))  )) گنج رد 
یم باتک  لها  هکلب  دنتـسین ،  یبرح  رافک  ءزج  اهنیا  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماـما   ، )) داد ار  ناـنآ  لـتق  روتـسد  برع ، 

( . 423  ) ما هدناوخ  ار  لیجنا  تاروت و  هک  هنوگنآ  ما ،  هدناوخ  هدید و  ار  نایناریا  ینید  باتک  نم  دنشاب و 

اههاگدید

لها نایتشترز  هک  دـنراد  دـیکات  حیرـصت و  یمالـسا  هیلوا  عبانم  یمالـسا ؛  عبانم  فلا :  تسا ))  هدوب  باتک  ياراد  ياراد  تشترز  اـیآ  ))
ناونع هب  ار  نید  نیا  ناوریپ  دنک و  یم  حیرصت  نایتشترز  یبهذم  تلاصا  هب  مالسا  ینامسآ  سدقم و  باتک  ( 424  ) نآرق دنتسه .  باتک 

رد دنا .  هتفرگ  رارق  نایحیـسم  نایدوهی و  رانک  رد  نایتشترز  یمالـسا  هقف  رد  ساسا  نیمه  رب  و  دسانـش .  یم  تیمـسر  هب  باتک  نابحاص 
دنا هداد  یئاهدومنهر  زین  هعیش  مالسا  موصعم  نایاوشیپ  دراد .  دوجو  نایتشترز  اب  دروخرب  رد  یئاهدومنهر  زین  مالسا  ربمایپ  تنس  هریس و 

شیب مک و  یمالسا  ناخروم  دوش .  یم  نایتشترز  لماش  هک  دنراد  باتک  نابحاص  همذ و  لها  اب  هطبار  رد  يدعاوق  یمالسا  جارخ  بتک  . 
هیزج نایتشترز  دنریگب .  هیزج  نمی  میقم  نایتشترز  زا  ات  داد  روتـسد  مالـسا  ربمایپ  دیوگ :  یم  سابع  نبا  دـنا .  هتخادرپ  تشترز  نیئآ  هب 

نایتشترز اب  هطبار  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترـضح  نایعیـش ،  مشـش  ماما  ( . 425) دندنام یقاب  دوخ  نیئآ  رب  دـنداد و 
یعیـش و يو  ار  هتاـنب  نب  غبـسا  ( . 426) دـندنازوس ار  نآ  هک  دنتـشاد  یباتک  دنتـشک و  ار  وا  هک  دنتـشاد  يربمایپ  نایـسوجم  گدـندومرف 

نانآ رب  هک  يربمایپ  دنتشاد و  یباتک  نایتشترز  دومرف :  شترـضح  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  یباحص 
باتک ياراد  نوچ  نایـسوجم  گدومرف  هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  زا  يرگید  تیاور  ( 427) دوب هدش  ثوعبم 
 : )) دیوگ یم  فالخلا ))   )) باتک رد  یـسوط  خیـش  ( 428) دنهد یم  هیزج  تیحیـسم )  دوهی و   ) باتک لها  دننام  اذل  دـندوب ،  ینامـسآ 

هل نم  دیوگ (( :  یم  طوسبملا ))  )) باتک رد  و  ( (( 429  . . . ) مهرابخا هقرفلا و  عامجا  انلیلد  مهنع . . .  عفر  مث  باتک  مهل  ناک  سوجملا 
 . . . الـصا باتک  مهل  ناک  ام  نورخا :  لاق  و  عفر .  خسن و  مث  باتک  مهل  ناک  باتکلا ،  لها  مه  موق :  لاق  سوجملا ؛  مه  باتک و  ۀـهبش 

(( طاـیتحا  )) اـب هلئـسم  اـب  دـنز و  یم  رود  طوسبملا ))  )) رد یـسوط  خیـش  ریخا  رظن  نیمه  ساـسا  رب  هعیـش  ءاـهقف  ياههاگدـید  ( (( 430)
رصاعم یعیـش  رـسفم  یئابطابط  همالع  دنناد .  یم  باتک  لها  زا  ار  نایتشترز  نآرق ،  حیرـصت  ساسارب  هعیـش  نارـسفم  دنا .  هدرک  دروخرب 
سوجم  )) هژاو لیجنا  و  تاروت ))   )) رد ب ؛  ( 431) دنا هدوب  يربمایپ  ینامسآ و  باتک  ياراد  نایتشترز  کش  نودب  هک  دنک  یم  حیرصت 
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یظفل سوجم ))   : )) هک هدمآ  تسا ،  لیجنا  تتاروت و  مالعا  تاغل و  حرـش  هک  سدقم  باتک  سوماق  رد  تسا .  هدـمآ  زین  تاروت  رد  (( 
سوجم زین  ار  تشترز  نید  نامداخ  تسا و  موق  مکاح و  نیب  اـمیف  ناـشیا  هجرد  هک  تسا  هنهک ))   )) نا زا  دوصقم  و  ینادـلک ))   )) تسا

انب هحیحـص  دعاوق  رب  ناشیا  شناد  هک  دنچ  ره  هدمآ :  هیآ 3  لصف 32 ،  ایمرا  باتک  رد  تلزع . . .  صوصخم و  سابل  هطـساو  هب  دنیوگ 
تسا هتفر  راکب  سوجم  هژاو  راب  دنچ  تاروت  رد  دنک .  یم  فیصوت  يدنمـشناد  تمکح و  هب  ار  ناشیا  لایناد  نیا ،  دوجو  اب  دوب ،  هدشن 

 : هک تاـس  هدـمآ  یتـم  لـیجنا  مود  باـب  رد  تسا .  هـتفر  نایـسوجم  زا  نخـس  تاروـت  زا  شیب  لـیجنا  رد  لـیجنا ؛ ))   )) رد ج ؛  ( . 432)
هب هراتـس  نا  یئامنهار  هب  هتفای و  یهاـگآ  حیـسم ))   )) تدـالو رب  قرـشم  رد  يا  هراتـس  تیادـه  هب  هک  دـندوب  يدارفا  نیتسخن  نایـسوجم 

هاگان دش ،  هدیئاز  هاش  سیدوریه ))   )) نامز رد  هیدوهی  محل ))  تیب   )) رد نوچ  یسیع ))   )) و ( : 1  ) هیآ دندمآ :  لئان  یسیع ))   )) ترایز
رد وا  هراتس  هب  ام  هکناز  تسا .  دوهی  هاشداپ  هک  دولوم  نآ  تساجک  دنتفگ :  هدمآ ،  میلـشروا  هب  ( : 2  ) هیآ قرشم  هیحان  زا  دنچ  یسوجم 

هدـناوخ شیوخ  دزن  ار  ناسوجم  یناهنپ  هب  سیدوریه ))  ( : )) 7  ) هیآ میا .  هدمآ  میتسرپب ،  ار  وا  هک  نآ  يارب  زا  میا و  هدـید  قرـش  فرط 
نآ تالاح  زا  دـیورب و  تفگ :  هداتـسرف ،  محل ))  تیب   )) هب ار  ناـشیا  سپ  ( : 8  ) هیآ دومن .  راسفتـسا  ناشیا  زا  ار  هراتـس  روهظ  نامز  ك 

هتفگ ناشیا  ( : 9  ) هیآ منک .  شتـسرپ  ار  وا  هدمآ  زین  نم  ات  دـیزاس  علطم  ارم  دیـشاب ،  هتفایرد  ار  وا  نوچ  دـیناسر و  مهب  مامت  عالطا  لفط 
رب هدمآ ،  هکنآ  ات  تفر ؛  یم  ناشیا  يور  شیپ  رد  دندوب ،  هدید  قرشم  هیحان  رد  هک  يا  هراتـس  هاگان  دنداهن و  هار  هب  ور  هدینـش ،  ار  هاش 
اب ار  لفط  هدمآرد  هناخ  هب  و  ( : 11  ) هیآ دنتشگ  لاحشوخ  تیاهن  یب  دندید  ار  هراتـس  نوچ  سپ  ( : 10  ) هیآ داتسیا .  دوب  لفط  هک  یئاج 

(12  ) هیآ دنداد .  شکشیپ  ابرم  ردنک و  الط و  زا  هدوشگ ،  ار  دوخ  نزاخم  دندرک و  هدجـس  ار  وا  هداتفا  سپ  دنتفای ،  میرم ))   )) يو ردام 
(433  . (() دنتـشگزاب دوخ  نطو  هب  رگید  هار  زا  سپ  دننکن ،  تشگزاب  سیدوریه  دزن  هب  هک  دندوب  هدـش  مهلم  باوخ  رد  هک  اجنآ  زا  و  : 
تشاذـگ و اهتعدـب  تشترز  نیئآ  رد  هک  تسا  یـصخش  ماـن  شوگ ))  خیـس   )) اـی شوگ ))  يوم   )) برعم سوـجم ))  (( ؟  سوـجم هژاو 
 ، تسرپ شتآ  يانعم  هب  غم  زین  و  ( . 434  ) تسرپ شتآ  ینعی  لوهجم )  يای  اب   ) یسوجم دنیوگ .  یسوجم ))   )) ار تشترز  ناوریپ  نونکا 

نارق سوماق  رد  ( . 435  ) تسا هدـمآ  امرخ  تخرد  هشیر  واگ و  خاش  هدـکیم ،  دـنوادخ  رامخ ،  بهار ،  تسرپ ك  تب  رفاک ،  نیدـیب ، 
زا یکی  رانک  رد  ار  نانا  نید  هک  دـشاب  یم  میدـق  نایناریا  نآ  زا  دارم  هتفر و  راکب  نآرق  رد  راـب  کـی  طـقف  سوجم  ظـفل  هک  تسا  هدـما 

نایدا فیدر  رد  هدوبن و  تکرـش  بهذم  لصا  رد  سوجم  بهذـم  هک  دوش  یم  هتفگ  دـهد .  یم  رارق  ناتـساب  نارود  روهـشم  نید  راهچ 
لها نایـسوجم  هکنیا  رب  ینبم  یتایاور  تسا .  نانا  ندوب  دحوم  رب  ینـشور  لیلد  نایـسوجم  زا  نتفرگ  هیزج  تسا .  هتـشاد  رارق  يدـیحوت 

 . دش هراشا  زین  نا  هب  هک  تسا  هتفر  راکب  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  سوجم ))   )) هژاو دـش .  هراشا  اهنا  هب  هک  دراد  دوجو  دنتـسه ،  باتک 
زا هاگ  ره  هدشن و  هدرب  مان  احیرص  اتسوا  باتک  زا  نارق  لیجنا و  تاروت ،  ینامسآ  بتک  زا  کیچیه  رد  گدیوگ  یم  یناریا  ققحم  کی 

هتسناد ناتساب  ناریا  بهذم  هدنیامن  ار  موق  نیا  دنا و  هدرک  هدنسب  سوجم ))   )) مان هب  اهنت  هدمآ ،  نایم  هب  نخـس  نایناریا  یناتـساب  بهذم 
و یطویس ))   )) و یقیلاوج ))   )) دننام یخرب  هدوب و  ناتسرپ  باتفآ  سوجم ،  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  نامگ  یمالـسا  هیلوا  ناگدنـسیون  دنا . 
 ، تسا هاتوک  يانعم  هب  هک  جـبنم ))   )) هژاو زا  ار  نآ  نارگید  و  هدیـس ))  نبا   . )) دـنا هتفگ  نآرق  رد  هلیخد  تاـغل  زا  ار  نآ  یجاـفخ ))  ))
 (( يدابآ زوریف   . )) دنا هتشادنپ  شوگ  هاتوک  يانعم  هب  ار  شوگ  جبنم  هتفر  مه  يور  هتفرگ و  بکرم  شوگ ))   )) هملک اب  هتسناد و  قتـشم 

لجر شوگ ؛ ))  جـبنم   . )) هیلا سانلا  اعد  انید و  عضو  نینذالا  ریغـص  لـجر  روبـصک ،  سوجم ؛   : )) دـیوگ یم  طـیحملا )) سوماـق   )) رد
یلو هدش  هتشون  میج ))   )) رسک هب  جبنم ))   (( ، )) هغللا سوماق   )) رد ایسوجم )) .  هریـص  يا  اسجمت  هسجم  و  دوهی ،  يدوهیک و  یـسوجم 
عطاق ناهرب  رد  تسا .  هتفرگ  روبنز  شگم و  يانعم  هب  یـسراف  رد  ار  نآ  تسا و  هتـشون  میج  مض ))   )) هب ار  نآ  هغللا ))  رایعم  بحاـص  ))

یماسالا یف  یفاس   )) باتک بحاص  دنا .  هتفرگ  و . . .  نیبگنا ))  لخن   )) يانعم هب  ار  نا  تغل  رگید  عبانم  تسا .  هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  زین 
تـسا يدرم  روهظ  هب  هراشا  نارق  رد  سوجم  هژاو  تسا .  ربگ  نز  ۀیـسوجملا ، ))   )) ربگ و سوجملا ، ))   : )) دیوگ یم   : )) دـیوگ یم  ئ 

 (( شوگم  )) زا قتـشم  سوجم ))   )) یناریا هملک  دـنیوگ  یخرب  دومن .  هاـبت  ار  ناـغم  نید  درک و  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  دروآ و  ینید  هک 
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اهتاـگ رد  و  وغم ))  )) لکـش هب  هملک  نیا  اتـسوا ))  )) رد ددرگ .  یم  موگم ))   )) تیلوعفم تلاـح  رد  هک  هدوب  وـگم ))  )) ياـنعم هب  تسا و 
هملک دشاب .  یم  غم ))   )) رصاعم یسراف  نابز  رد  و  گوم ))   )) ای يوگم   )) يولهپ نابز  رد  تسا .  هتفر  راکب  گم ))   )) تروص هب  ررکم 

هک هدمآ  اشوگم ))  )) يولهپ رد  و  گم ))   )) يربع نابز  رد  هملک  نیا  تسناد .  یکی  دیابن  لادوگ ))   )) ینعم هب  كاغم ))   )) اب ار  غم ))  ))
سوجم  )) ینایرس نابز  رد  و  شوگم ))   )) و اشوگما ))  )) یمارآ نابز  رد  هملک  نیمه  تسا .  هدش  هتفرگ  ناتساب  یسراپ  نابز  زا  امیقتـسم 
ینایرـس نابز  رد  هملک  نیا  رگید  هوجو  دـشاب .  یم  رگوداـج  تسرپ و  شتآ  سوجم  یتشترز و  دـبوم  ياـنعم  هب  هک  هدـمآ  شوگم  (( ، 

هک تسا  يرگوداج  رحس و  ناتسرپ ،  شتآ  نیئآ  تیـسوجم و  يانعم  هب  وتوشوگم ،  ایـشوگم ،  اناشوگم ،  اشگم ،  شگم ،  تسا :  نینچ 
هبیتـک زا  ینعم  نیا  هک  دور  یم  ناـمگ  تسا .  هدـش  هتفرگ  تـسا ،  ینادـلک ))   )) هـک تـسرپ  شتآ  و  سوـجم ))   )) ینعی اـشوگم ))  )) زا

هژاو غم ))  (( ؟  غـم هژاو  ( . 436  ) تسا هدش  ذخا  ینایرـس  ياشوگم  زا  الامتحا  نآرق  رد  سوجم  هملک  دـشاب .  هدـش  هتفرگ  نوتـسیب ))  ))
لامعتـساهقباس تیوگم ))   )) ای دبوم ))  . )) تسا میظع ))  گرزب و  )) ینعی جام ))  جم   )) نآ يروشآ  ظفل  هک  دـشاب  یم  سوجم  فدارتم 

ردپ زا  هک  تسا  یثوروم  یتافیرـشت و  ماقم  تشترزتیناحور  تسا .  هدش  قالطا  تشترز  نید  نایاوشیپ  هب  هژاو  نیا  دراد .  یمیدـق  رایـسب 
زا یـصاخ  هفیاطو  هلیبق  هب  غم  ظفل   : )) هک نیا  رب  ینبم  تدوره ))   )) هتفگ نیاربانب  تسا .  هدوبن  یقحنینچ  ار  نارگید  دسر و  یم  رـسپ  هب 

ناغم دنتشاد .  یئانشآ  تشترز  میلاعت  هفسلف و  اب  هک  دناهدوب  یبهذم  هقبط  کی  ناغم  هکلب  دشاب .  یمن  تسرد  هدش ))  یم  قالطا  اهدام 
ناـگنازرفزا و ناـیناریا  ناگدـید  رد  ناـنآ  دـنراد .  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  تـشترز  نـید  یئاوـشیپ  تمـسزورما  هـب  اـت  تـشترز  نارود  زا 

ياـنعم هـب  غـم ))   )) قیتـع دــهع  رد  تـسا .  راــگدرورپ  رگــشیاتس  یهلا و  مـلع  لــماحینعی  غـم ))   . )) دــندمآ یم  رامــشب  نادنمــشناد 
 : هک تسا  هدمآ  شویراد )  هبیتک  ) نوتسیب هتـشون  گنـس  رد  تسا .  هتفر  راکب  انعم  نیمه  هب  زین  ینانوی  نابز  رد  تسا .  هدمآ  (( رگوداچ ))

هورگ دش و  زوریپ  وا  رب  شویراد ))   )) یلو دـنک ؛  ضرقنم  ار  سراپ  یـشنماخههداوناخ  هک  دـش  نآ  رب  اه )) غم   )) تعامج زا  اتاموگ )) ))
ناتساب یموب  هنکس  رب  نایسراپ  زا  لبقات  اه  غم  دیوگ :  یم  تدوره ))   . )) داد تاجن  ار  یشنماخه  تموکح  تشکب و  ار  اه  غمزا  يرایسب 

رارق هجوت  دروم  شتآ  هب  مارتحا  هلمج  زا  ناغم  دیاقع  لوصا  زا  يرایسب  تشترز  بهذمرد  دنتشاد .  يدایز  یبهذم  یـسایس و  ذوفن  ناریا 
(437  . ) دننادب هدیقع  کی  وریپ  ار  نایتشترز  ناغم و  یمالسا  ناخروم  ات  دش  ثعاب  نیمه  تفرگ . . . 

ماکحا میلاعت و 

ای تس  (( دزماروها  )) نآ دنراد و  ءادبم  کی  اه )) بوخ  (( . )) دب  )) و بو ))  0  )) تسا گ هدش  میسقت  عون  ود  هب  ءایشا  تشترز  نیئآ  رد 
تـسا اعدا  نیا  ساسارب  تسا .  دیلپ  كاپان و  هک  دنراد  ونیم )) هرگنا   )) ای نمیرها ))   )) مان هب  يرگید  ءادـبم  مه  اهدـب  و  ونیم . )) دنپـس  ))

نا الا  نیلصا . . .  اوتبثا  سوجملا  دیوگ (( :  یم  یناتسرهش  دنا .  هتسناد  بهذم ))  يونث   )) ار تشترز ))   )) یمالـسا ءاملع  ناخروم و  هک 
 (( تملظ  )) و رون ))  )) ندوب یلزا  هب  هراـشا  نیا  و  ( 438  . . . (() نییلزا نییمیدق  انوکی  نا  زوجی  نیلـصالا ال  نا  اومعز  ۀیلـصالا  سوجملا 

یقلت رد  تسا .  سوجم  موق  صوصخم  تیونث  نیارباـنب  تسا .  روـن ))  )) ریغ زا  ثداـح  تملظ ))   )) تسا و یتاذ  یلزا و  روـن ))  . )) دراد
(439) دـمآ دـیدپ  تشحو ))   )) زا نمیرها ))   )) و نادزی ))   : )) دـناد یم  قلاخ  عناص و  ود  ياراد  ار  ناهج  سوجم  شیک  یمالـسا  ءاملع 
دـنا و هدـیتسرپ  ار  شتآ  ناـشیا  زا  یهورگ  دـندوب .  رقم  راـگدرورپ  دوجو  هب  دـنیوگ و  نادزی  دزیا و  دزمره و  ار  یلاـعت  دزیا  نایـسراپ  ))

نامه مدرم  نیا  يونث  بهذم  یتسرپ . . .  تب  اب  هطبار  رد  برع  ناتـسرپ  تب  بهذـم  هک  تسا  هدوب  نامه  یتسرپ  شتآ  رد  نانآ  بهذـم 
میدق ار  عناص  ود  نیا  و  تسا .  رـش  عناص  هک  یکیرات  تسا و  ریخ  عناص  هک  رون  تسا ؛  ود  عناص  تسا :  هتفگ  تشترز  هک  دیوگ  یم  ار 

نآ و  ریخ ))  )) لعاف یکی  دنناد ؛  یم  زیچ  ود  ار  لاعفا  ءادبم  دنراد ،  مان  سوجم ))   )) هک ربگ ))  : )) دیوگ یم  یجیهال  ( 440  . (() دنیوگ
زا خلب  رد  دـیوگ :  یم  فورعم  سانـش  ناریا  رئگ  فزوج  ( . 441) دنیوگ نمیرها ))   )) ار نآ  و  رـش ))  )) لعاف یکی  دـنیوگ و  دزی ))  )) ار

تـشترز زا  ناهج .  گرزب  ياور  نامرف  اناد و  راگدرورپ  تفگ :  خساپ  رد  تشترز  تسیک ؟  گرزب  راگدرورپ  نیا  دندیـسرپ :  تشترز 
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 . تسا هدیرفآ  تسا ،  بوخ  ار  هچ  ره  وا  دیوگ :  یم  تشترز  تسا ؟  هدیرفآ  ار  ناهجیاهزیچ  همه  وا  هک  يدـقتعم  وت  ایآ  دـش :  هدیـسرپ 
دیوگ یم  تشترز  تسیک ؟  هتخاس  اه  يدیلپ  اه و  یتشز  سپ  دش :  لا  ؤس  تشترز  زا  تسین .  اناوت  يراک  هب  یئوکین  زج  ادزماروها  اریز 
دوجو ادخ  ود  ناهج و  ود  نیاربانب  دـنیوگ :  یم  تشترز  هب  تسا .  هدروآ  ناهج  نیا  هب  نمیرها  ینعی  وئمرگنا  ار  اه  يدـیلپ  اه و  یتشز  : 

 ، دوبن دیحوت  رب  ینتبم  یتشترز  نیئآ   : )) دیوگ یم  نمـشریگ  ( 442  . ) تسه راگدیرفآ  ود  ناهج  رد  يرآ !  دـیوگ :  یم  تشترز  دراد ؟
اتسوا رد  هک  سانشرواخ  نادنمشناد  ( 443  . (() تفریذپ ار  تدحو  دوهی ) تیحیـسم و   ) گرزب نایدا  ذوفن  رثا  رب  یناساس  دـهع  رد  یلو 

 : مراد یـشسرپ  ینتورف  اب  وت  زا  شخب !  یتسه  دنوادخ  يا  دیوگ :  یم  تشتزر  دنا :  هدروآ  نینچ  اهتاگ  دورس 24  رد  دنا ،  هدرک  قیقحت 
یم ایآ  تسا ،  زیربل  وت  رهم  زا  ملد  راداد ! نیهم  يا  دـیامن ؟ شتـسرپ  ار  وت  دـیاب  هنوگچ  تسا ،  وت  هار  رد  وت و  هدادـلد  هک  سک  نآ  اـیآ 

نیرتهب همشچرس  دنوادخ ! يا  ددرگ ؟ نشور  یـشنم  كاپ  رون  زا  ناملد  هتـشگ و  رادروخرب  تیرای  زا  یتسرد  یتسار و  وترپ  رد  هک  دوش 
صخشم ار  دیشروخ  ناگراتس و  ریسم  یسک  هچ  تسا ؟  هدوب  یتسار  همشچرس  قلاخ و  یـسک  هچ  تسمادک ؟  كاپ  یگدنز  نیرتالاو  و 

رد نیمز  هدنرادهگن  تسیک  مناهاوخ .  وت  زا  ار  تعیبط  رارـسا  تایآ و  زار  دنک ؟ یم  لیدـبت  لاله  هب  ار  ردـب  ردـب و  هب  ار  لاله  هدومن و 
ماهلا هدـننیرفآ و  دیـشخب ؟ لالز  ناراب  هریت ،  ربا  هب  شزو و  داب ،  هب  هکنآ  تسیک  هایگ ؟  بآ و  هدـننیرفآ  تسیک  الاب ؟ رد  رهپـس  نیئاـپ و 
دیدـپ ار  زور  بش و  و  تسا .  هدـیرفآ  ار  يرادـیب  باوخ و  یئانـشور و  یکیرات و  گرزب ،  هدـنزاس  مادـک  تسیک ؟  كاـپ  شنم  شخب 

شیازفا یتسرد  یتسار و  کین و  لمع  وترپ  رد  دنوادخ  هب  نامیا  قشع و  هک  دراد  تقیقح  هیآ  تسا ؟  اناد  درم  هدنهد  رادشه  هک  هدروآ 
نیا هب  اهتاگ  دورـس 24  زا  متفه  دنبرد  تشترز  دشخب . . . ؟ ام  هب  یناوارف  يداش و  هک  يدـیرفآ  ار  روراب  ناهج  نآ  هیآ  تفای ؟  دـهاوخ 
رظن منادـب )) .  زیچ  همه  هدـننیرفآ  ار  وت  كاپ ،  درخ  وترپ  رد  ات  مشوک  یم  شخب !  یتسه  راداد  نیهم  يا   : )) دـهد یم  خـساپ  تـالاوئس 
اهنت اناد ،  يادخ  تسا :  تیا  تسا ،  صخـشم  رایـسب  اهتاگ  رد  هچنآ  میوگ :  یم  یبرغ  ققحم  کی  نیئآ  ندوب  يدیحوت  هرابرد  نیققحم 

یم اهزیچ  نیا  همه  قلاـخ  ادزم ! اروها  يا  ار  وت   : )) دـنک یم  یفرعم  ادزم ))  )) ار ناـهج  تادوجوم  همه  قلاـخ  یتح  وا  دـشاب .  یم  قلاـخ 
هملت راب  تسا .  هدوب  نایتشترز  يادـخ  اهنت  ادزم ، )) اروها   )) زین یناساس  هرود  رد  یتح  هک  دـنک  یم  دـیکات  یبرغ  ققحم  نیا  مسانش )) . 

 . دومن نیـشناج  ار  ادزم ) اروها   ) اناد ياده  کب  تشاد ،  دوجو  هک  يددعتم  نایادخ  ياج  هب  هک  تسا  نیا  تشترز  يروآون  دیوگ :  یم 
 : دـیوگ یم  رگید  ققحم  کـی  تسا .  يدـیحوت  نید  ـالوصا ،  هدوب و  رودـب  رایـسب  میـسلاود  زا  تشترز  نید  دـیوگ :  یم  يرگروـسفرپ 

یم اناد  رورـس  ار  وا  هک  دسانـش  یم  ادخ  کی  طقف  تشترز  تسا .  یلاخ  الماک  رخاتم ،  ياتـسوا  اهادو و  نایادخ  ددـعت  زا  اهتاگ  ياضف 
لاوز و ار  هام  هک  تسا  يرورس  قلاخ و  وا  دزاس .  یم  ناور  دوخ  ریسم  رد  ار  ناگراتس  دیشروخ و  هک  تسا  يرورس  قلاخ و  وا   : )) دنمان
 . دوب یعقاو  دحوم  کی  تشترز  دـیوگ :  یم  دتـسم  دـشخب )) .  یم  ماکحتـسا  الاب  رد  ار  اهربا  نیئاپ و  رد  ار  نیمز  وا  دـشخب .  یم  لامک 
 ، تشترز نیئآ  رد  دـنوادخ  دـیوگ :  یم  یبرغ  ققحم  کی  تفر .  یم  رامـشب  ادـخ  اهنت  هملک  یعقاو  ینعم  هب  ـالماک  ادزم  اروها  وا  يارب 

نیع رد  هدـشن ،  لماک  تشترز  هب  عجار  دـیدج  تاقیقحت  زونه  هک  نیا  دوجو  اـب   : )) دـیوگ یم  تنارود  لـیو  تسا . . .  زیچ  همه  قلاـخ 
هدرک تداع  یئادخ  دنچ  هب  هک  تشترز  ناوریپ  یلو  دنتسه .  یهلا  تایفیک  نادنپـساشما ))   )) تسا و دیحوت ))  )) نید تشترز  نید  لاح 

 ، قیرط نیا  هب  دننک .  یم  هرادا  هدرک و  قلخ  ار  ایند  ادزم )) اروها   )) نامرف هب  هک  دنروآرد  یتادوجوم  تروص  هب  ار  تایفیک  نیا  دـندوب ، 
ار هثیبخ  حاورا  تشترز  دش .  لدبم  یئادخ ))  دنچ   )) هب تیحیـسم  دننام  دوب ،  هدش  هضرع  نید  نیا  یناب  هلیـسو  هب  هک  یتمظع  اب  دـیحوت 

اهودنه اب  هک  میدق  ياهایرآ  نیئآ  رد   : )) دیوگ یم  رگلیگ  دندرگ )) . . .  یم  رشب  تفرشیپ  عنام  هک  دناد  یم  یبالق  یگتخاس و  نایادخ 
یم رهاظ  نایادخ  نیرترب  نیرتاناوت و  مکح  رد  ترورض  مکح  هب  مادک  ره  یعیبط  ياهتردق  ددعتم و  نایادخ  دنتـشاد ،  یکرتشم  بهذم 
رـس هک  يدوجو  اتکی ،  يادخ  رد  فلتخم  ياه  تردق  اهورین و  مامت  و  تسین ،  یئاه  هدـیا  نینچ  زا  يرثا  تشترز  نید  رد  یلو  دـندش . 

یضترم داتسا  ( 444  . . . (() دش لیدبت  تشترز  یتسرپاتکی  بهذـم  هب  ناتـسرپ  ات  دـنچ  بهذـم  تسا .  هدـیدرگ  عمج  تسا ،  همه  دـمآ 
صخـش رظن  زا  ادزم  اروها  تسا .  هدرک  یم  تراـبع  رد  دـیحوت  هب  وا  هک  نیا  تسا ،  ققحم  تشترز  دروم  رد  هچنآ  دـیوگ :  یم  يرهطم 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


ثوعبم ار  دوخ  امسر  هک  تشترز  تسا .  یتسرپ  هتسیاش  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  تسا و  ناسنا  ناهج و  قلاخ  هدیدان  يادخ  مان  تشترز 
ناج ( 445  . ) تسا هدرک  یم  یهن  تسا ،  هدوب  رـصع  نآ  لومعم  هک  اهوید  شتـسرپ  زا  ار  مدرم  تسا ،  هدـناوخ  یم  ادزم  اروها  فرط  زا 

لاعتم دوبعم و  يادـخ  تشترز  تسا .  یتسرپ  هناگی  هقیرط  یقالخا و  نیئآ  کی  داد ،  میلعت  یناریا  ربمایپ  نیا  هک  ینید  دـیوگ :  یم  سان 
فورعم وا  نامز  رد  هک  ادزم ))  )) مسا زا  هکلب  دوبن ؛  وا  عارتخا  يراذگمان  نیا  میکح .  يادخ  ینعی  هداد ؛  بقل  ادزم  اروها  ار  دوخ  شیک 

یئادخ نامه  نآ  دنا و  هتـسناد  یم  تعیبط  ناهج و  يادخ  مدرم  مومع  ار  ادزم )) اروها   )) کش نودـب  تسا .  هدـش  هتفرگ  دوب ،  مولعم  و 
 ، تشترز هک  دنتـسه  نآ  رب  قیقحت  لها  یخرب  تسا . . .  هدوب  شتـسرپ  دروم  (( انراو  )) مان بقل و  هب  ناتـسودنه  ياهیئایرآ  دزن  هک  تسا 
رد انراو ))  . )) تسا هدناشوپ  دوخ  دزادنارب  هماج  ادر و  دننام  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  هتـسناد  گرزب  يادخ  اهتاگ ))  )) رد ار  (( ادزم اروها  ))
(( اردور  )) نهک مان  ياج  هب  كرابم ))   )) ینعی اویـش ))  )) بقل هک  هنوگ  ناـمه  تسا .  هتفرگ  ماـن  ادزم )) اروها   )) اذـل هدوب ،  هطبار  نیمه 

دوخ یلـصا  موهفم  زا  جـیردت  هب  هملک  ناـمه  تسرد  اروـها  تسا .  هتفر  راـکب  ادـخ  نآ  تمظع  يارب  ادزم )) اروـها   ، )) دـیدرگ لوـمعم 
میهافم اب  هک  ار  یباـقلا  یماـسا و  تفرگ و  شیپ  رد  ار  فلاـخم  قیرط  تشترز  ناریا  رد  تفرگ .  دوخ  هب  يوناـث  موهفم  هدـش و  فرحنم 

هداد رارق  قلطم ))  تاذ   )) صاخ ار  شتـسرپ  ترابع و  هتـسند و  یقیقح  ياروها  بحاص  ار  ادزم ))  )) يو دیزگرب .  دراد ،  تیدض  يدنه 
اریز دنریگ .  رارق  ناریا  میدق  نایدا  نویناحور  میلاعت  تحت  دنسانشن و  یتسرد  هب  ار  ادزم ))  )) مدرم هماع  دیاش  هک  هتـشاد  میب  یلو  تسا . 

زا نیـشیپ  بهاذم  نویناحور  دـنا .  هدرب  یمن  یپ  (( ادزم اروها   )) تمظع هب  اذـل  دنتـشاد ؛  رواب  يولع  حاورا  ای  اهوید ))  )) هب میدـق  نایناریا 
رحاس و نویناحور  اب  هزرابم  يارب  تشترز  دـنتفرگ .  یم  مدرم  زا  ینابرق  اهوید ))  )) مان هتخادرپ و  يرگرداـج  يرحاـس و  هب  رذـگهر  نیا 

ياهناور کین و  حاورا  اب  هک  دـنراک  نایز  ریرـش و  حاورا  همه  نایناروت ،  ناغم و  دوبعم  ياـهوید ))   )) هک دومن  مـالعا  احیرـص  رگوداـج 
 . دنتسه كاپ  ياهداهن  هدنهد  بیرف  غورد و  ردپ  اهنآ  دناریتس .  رد  كاپ 

سان ناج  هدیقعب  تشترز  میلاعت  لوصا 

تسا نینچ  تشترز  میلاعت  لوصا 

رارکت (( اـهتاگ  )) رد و  درک .  مـالعا  ار  ادزم )) اروـها   )) فرط زا  ثوـعبم .  يربماـیپ ))   ، )) شیوـخ تاـماهلا  تافـشاکم و  ناوریپ  هب   1 ))
اروها  )) هک ار  وکین  بوخ و  ناور  کـی  اـهنت  هددـعتم  حاورا  همه  نآ  زا   - 2 تسا .  ناـیدا  نیرتلماـک  نیرتهب و  ار  وا  دـنوادخ  هک  دومرف 

اب دابالادـبا  هک  داد  رارق  يولع  ياهناور  نیرترب  اناد و  راگدـیرفآ و  تسناد .  نایادـخ  نیرتگرزب  نیرتـالاب و  ار  وا  هتفریذـپ ،  دوب ،  ادزم ))
 ، نایتشترز تعامج  زا  نیرخاتم  یضعب  دیاقع  فالخ  رب  و  تسا .  ربهار  يوگتـسار  یتسار و  هب  لوغـشم و  راکیپ  دربن و  هب  غورد  يدب و 
 (( هیآ  )) رد هک  نانچ  و  دـنا .  هدـش  هدـیرفآ  تادوجوم  ماـمت  ادزم ،  اروها  لاـعتم  هدارا  تیـشم و  بسح  رب  هک  تفگ  یناتـساب  ربماـیپ  نآ 
دوخ يولع  یسودق  هدارا  ادزم )) اروها   )) 3 دشاب .  یم  تملظ  رون و  دجوم  بجوم و  ادزم )) اروها   : )) دراد تحارص  (( اهتاگ  )) زا نیرخآ 

هب وا  یهلا  لامعا  تسا و  هدـیمان  ون )) یئماتنپـس   )) ار نآ  هک  دروآ  یم  لـعف ))   )) هب هوق ))   )) زا داـهن  وکین  سدـقم و  یحور  هلیـسو  هب  ار 
دـض و چـیه  دوخ  لالج  شرع  رد  ادزم  اروها  هکنآ  اب   4 ددرگ . . .  یم  ارجا  دوش ،  یم  هتفگ  اتنپـساشما ))  )) هک هسدـقم  حاورا  يرایتسد 
غورد و تقیقح ،  یتسار و  ربارب  رد  هکنانچ  تسا ،  دوجوم  يدب  کی  یکین  ره  ربارب  رد  هک  تسا  دقتعم  تشترز  کلذ  عم  درادن ،  يدب 

حور ون  یئماتنپـس  كاپ  سدـقم  حور  ربارب  رد  سایق  نیمه  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  گرم  یگدـنز ،  تایح و  ربارب  رد  هتفرگ و  ياج  لـطاب 
نامه تشترز  هک  تسا  دوهـشم  اهتاگ  باتک  ياوحف  زا  تسا .  دـیلپ )) ناور   )) ياـنعم هب  هک  دراد  ياـج  ون )) یئمرگنا   )) كاـپان ریرش و 

هب ار  نایمدآ  زین  یناسنا  تایح  رد  دـنک ،  یم  توعد  كاپان  تادوجو  دـب و  رـصانع  زه  ریهطت  هیزنت و  هب  تعیبط  ملاـع  رد  اـمئاد  هک  روط 
زا یکین  يدب و  رـصنع  ود  نیب  یگناگود  تیدـض و  نیا  هک  تسا  نآ  رب  و  دـهاوخ .  یم  يدـب  غورد و  زا  زیهرپ  یکین و  یتسار و  شور 
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؛  دب یکی  کین و  یکی  دنا :  هتشگ  رگ  هولج  ناماوت  دننام ،  دوهش  ملاع  رد  نیتسخن  ناور  ود  کنیا   : )) تسا هتشاد  دوجو  تقلخ  يادتبا 
ناور ود  نیا  هک  تسخن  زور  دـندرک .  رایتخا  ار  يدـب  ناـهلبا  دـندیزگرب و  ار  یکین  ود ،  نیا  زا  ناـیاناد ،  رادرک .  راـتفگ و  رادـنپ و  رد 
نادـب يدـیواج  هاگیاج  ماجنارـس  و  ار .  يدوبان  انف و  يرگید  درک و  رارق  رب  ار  یتسه  تاـیح و  یکی  دـندمآ ،  دـیدپ  رگیدـکی  اـب  مءاوت 

زا دش .  دهاوخ  یتسار  ناوریپ  بیـصن  تشهب )   ) ناکین يدیواج  هاگیاج  كاپ و  هشیدنا  نکیل  دوب .  دـهاوخ  غورد  ناوریپ  هرهب  خزود )  )
كاـپ و هک  يرگید  نآ  یلو  دـنیزگ ،  یمرب  ار  دـب  ياـهزیچ  هراوـمه  تسا ،  غورد  وریپ  یلفـس و  هک  کـی  نآ  ناـمءاوت ،  ناور  ود  نـیا 
حاورا و ملاع  رد  هن  شنم و  شیوگ و  شنک و  ناهج  رد  هن  زور ،  نیرخآ  ات  تفگ :  نینچ  دوب  وا  نمـشد  هک  يرگید  هب  تسا ،  راکوکین 
(( ادزم اروها   )) زا رهاط  و  کین ))  ناور   )) هک ناهج  زاغآ  زور  زا  رارق  نیا  زا  دش )) .  دهاوخن  گنهآ  مه  رگیدـکی  اب  ناور  ود  ام  ماسجا 
 (( ناطیـش  )) مان هب  دعب  هنم  زا  رد  هم  تسا  نامه  دیلپ )) ناور   )) نیا دـیدرگ .  وربور  دـیلپ  كاپان  حور  نیابت  تدـناعم و  اب  درک ،  شوارت 

مولعم تسا و  صخشم  ریغ  مهبم و  ریرش  حور  داجیا  هلئـسم  رد  ادزم )) اروها   )) تیلوئـسم دح  هرابرد  یتشترز  بتک  صوصن  دش .  بقلم 
ار وا  ادـعب  ادزم )) اروها   )) هکنآ ای  دـمآ  دوجو  هب  اقفتم  ادزم )) اروها   )) اـب لزا  زور  زا  مه  دـیلپ )) ناور   )) ینعی (( وی نیمارگنا   )) هک تسین 
 ، دوـب يدوـجوم  وـن )) یئمارگنا   )) هکنآ اـی  درک  قـلخ  ار  ینمیرها  كاـپ  اـب  ناور  ادزم )) اروـها   )) اـیآ رگید :  تراـبع  هب  تسا .  هدـیرفآ 
هک اـج  ره  تخاـس و  نیعم  لـباقم  رد  ار  يدـب ))   ، )) دوـب یبوـخ ))   )) هک اـج  ره  ور  نـیا  زا  دوـمرف .  فـشک  ار  وا  ادزم ))  )) و دـیلپ )) ))
 ، تسا مود  هیرظن  رب  ینتبم  هتفر  مه  يور  اهتاگ  ياهدورـس  ارهاظ  هچرگ  دومن .  رادیدپ  شربارب  رد  ار  یکیرات ))   ، )) دوب یئانـشور ))  ))

دیلپ ناور  سدـقم و  اـن  حور  هنوـگچ  هدـیدرگ و  نییبـت  هنوـگچ  ینعم  نیا  اتـسوا ))  )) صوـصن ریاـس  رد  هـک  هدـشن  موـلعم  تـسرد  یلو 
راکیپ زیتس و  رد  تسا ،  وا  لـعاج  قلاـخ و  دوخ  هک  (( ادزماراوها  )) اـب هراومه  هک  تسا  هدـمآ  رد  ناطیـش ))   )) تروص هب  یئمارگنا ))  ))
نادیم کی  دازیمدآ ،  درف  ره  ریمض  سفن و  هک  تسا  هدعاق  نیا  يور  رب  تشترز  نیئآ  رد  قالخا  یساسا  هیاپ  یلـصا و  هطفن   - 5 تسا . 

هک يزور  دـشاب .  یم  لعتـشم  نآ  رد  هراوـمه  گـنج  نیا  شتآ  هک  تسا  يروـنت  یمدآ  هنیـس  تسا و  رـش  ریخ و  نـیب  یمئاد  عازن  دربـن 
هار ود  نیب  ام  هک  دیدرگ  رایتخا  يورین  ياراد  ینعی  دنیزگرب ،  ار  دوخ  لمع  دوخ  هک  درک  لمع  يدازآ  ار  وا  دـیرفایب ،  ار  مدآ  ادزماروها 
هب زین  و  ون )) یئماتنپـس   )) ینعی یکین ))   )) يورین هلیـسو  هب  ادزم )) اروها   )) دـنچ ره  دـیامن .  باختنا  دـهاوخب  ار  کـی  ره  باوص  اـطخ و 

یئمارگنا  (( )) يدـب  )) و یتـشز ))   )) يورین لاـح  ناـمه  رد  یلو  دـناشک ،  یم  یتـسار  يوس  هب  ار  یمدآ  هشیمه  هنموـهو ))   )) يراـیتسد
ام دوخ  لد  رد  هک  تسا  نآ  رـشب  درف  ره  هفیظو  فیلکت و  ور  نیا  زا  دـنک ،  یم  هسوسو  هراومه  وا  هرطاخ  رد  هتفای و  روهظ  وا  رد  زین  (( ون
ار وید ))  )) نخـس هک  نآ  ای  دـنک و  رایتخا  ار  یبوخ ))   )) هدرک و تعاطا  ار  کین  هتـشرف  ینعی  دـنک .  تباجا  ار  یکی  يداـنم  ود  نآ  نیب 
هب دـیاب ،  هک  نانچ  یتشترز ،  بتک  رد  رـش )) ریخ و   )) اما  6 دندنـسپ .  یمن  ار  يدب ))   )) ناکین هتبلا  دنیزگرب .  ار  يدب ))   )) هار هدـینش و 
 ، دشاب یمن  ینـشور  یفـسلف  یمالک و  باتک  تسین و  شیب  یئاهتاجانم  اهدورـس و  هک  اهتاگ ))  )) نتم زا  هتبلا  دنا .  هدشن  فیرعت  حوضو 

یملع فـالتخا  ناوت  یم  دوش ،  یم  دافتـسم  نآ  ياوـحف  زا  هچنآ  یلو  تشاد ،  ناوـت  یمن  باـب  نیا  رد  ینـشور  ناـیب  حیرـصت و  راـظتنا 
 (( یهب نید   )) هب هک  دنتسه  یناسک  تشترز  هدید  رد  بئاص ،  راکوکین و  مدرم  الثم  داد .  صیخشت  باوص ))   )) و اطخ ))  )) نیب یحضاو 

میدـق شیک  هک  نانآ  هصاخ  دـننادرگ ،  يور  ادزم ))  )) نیئآ زا  هک  دنتـسه  یناسک  راکاطخ )) لمع و  دـب   )) ناـیمدآ دـنروآ و  یم  ناـمیا 
يورین فص  رد  اـهوید  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  اـهتاگ  نتم  زا  دـندرک .  راـیتخا  دـشاب ،  اـهوید ))  )) شتـسرپ زا  تراـبع  هک  ار  ماوـع 

 . دوش یم  کسنم  ناریرـش  ناراکدب و  فیدر  رد  دوخ  یگدنز  رد  دنک ،  يوریپ  ار  اهنآ  هک  سک  ره  هجیتن  رد  دنراد و  رارق  ون  یئمارگنا 
یم نمـشد  ار  وید ))  )) نم  . . . . )) دومن راکیپ  اهنآ  اب  مزر  تالآ  لاتق و  هحلـسا  اب  دـیاب  هکلب  درک ،  اهر  دـیابن  ار  راکبان  ناسک  هنوگ  نیا 

يدـیواج سدـقم  ياـه  ناور  دوـب .  نادزی  ربماـیپ  ناوـید و  نمـشد  هـک  متـسه  تـشترز ))   )) وریپ نـم  متــسرپ .  یم  ار  ادزم ))  )) مراد و
هرف  )) اب منیزگرب .  ار  یتسار  منک .  هشیپ  يراکوکین  یکین و  هشیمه  هک  مدنب  یم  نامیپ  اناد  يادـخ  دزن  میاتـس و  یم  ار  نادنپـساشما ))  ))

یکلف و راونا  تلادع و  نوناق  میشاب .  نابرهم  تسا ،  درف  ریخ  ياهاطع  زا  هک  واگ ))  )) هرابرد مریگ .  شیپ  رد  ار  اهراک  نیرتهب  يدزیا )) 
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یم رب  تسوکین ،  كاپ و  هک  ار  ذمرادنپس )  (( ) یت یمرا   )) هتـشرف نم  مرامـش .  مرتحم  دنا ،  ینادزی  ضیف  عبنم  هک  ار  ینامـسآ  ياهوترپ 
لزنم ناتـسرپ  ادزم  هک  اهرهـش  اه و  هید  يدوبان  یناریو و  ناروناـج و  هب  رازآ  يراـکبان و  يدزد و  زا  دـشاب .  نم  زا  وا  هک  دـیما  منیزگ ؛ 

ردق نیمه  هدنامن .  یقاب  یمهم  زیچ  تشترز  یلـصا  یبهذـم  زا  یبهذـم  لامعا  ترابع و  بادآ و  تافیرـشت و  زا   7 مزیهرپب )) .  دـنراد ، 
خوسنم یلکب  هدوب ،  یتـسرپ  تب  وداـج و  رحـس و  هب  داـقتعا  رب  ینتبم  هک  ار  میدـق  ياـهنایرآ  کـسانم  موسر و  تشترز  هک  تسا  مولعم 
شتسرپ مسارم  ماجنا  ماگنه  رد  يو  دنا :  هتفگ  هک  نانچ  نآ  تسا و  یقاب  تشترز  نامز  زا  تدابع  کی  مسر و  کی  اهنت  تسا .  هدومرف 

یم تشترز  هک  تسا  دمآ  اهتاگ ))  )) ياهدورس زا  یکی  رد  درپس .  ناج  تدابع  ماگنه  رد  دیسر و  لتق  هب  سدقم  شتآ  بارحم  ربارب  رد 
ار سدقم  شتآ  رگید  ياج  رد  مناد .  یم  راکوکین  رادرک و  تسار  ار  دوخ  منک ،  یم  میدقت  يزاین  سدقم  رذآ  رب  هک  یماگنه  دـیوگ : 

یمن ار  شتآ ))   )) دوـخ تشترز  هک  تسناد  دـیاب  یلو  هدوـمرف .  تمارک  ناـیمدآ  هب  ار  نآ  (( ادزم اروـها   )) هـک درامـش  یم  نادزی  هـیطع 
شتآ اهدعب  هچنآ  اب  وا  تادقتعم  تسا و  هتشادن  يو  دنا ،  هتشاد  سدقم  رـصنع  نیا  هرابرد  وا  ناکاین  ناینـشیپ و  هک  هدیقع  نآ  دتـسرپ و 

یم ادزم )) اروها   )) زا اهبنارگ  یناشن  یـسودق و  زمر ))  )) کی طقف  ار  شتآ ))   )) وا هکلب  دراد .  فالتخا  دنا ،  هدرک  ناونع  ریخا  ناتـسرپ 
زا هصـالخ  روطب  هچنآ  هک  تسا  نیا  درب .  ناوت  یم  یپ  اـناد  دـنوادخ  يولع  تقیقح  هراـصع  تیهاـم و  هب  وا  هلیـسو  هب  هک  تسا  هتـسناد 
دنچ ره  تفای . . . ؟  دهاوخ  همتاخ  هنوگچ  رـش  ریخ و  نیب  عزانت  دربن و  نیا  ماجنارـس   8 درک .  ناوت  یم  طابنتسا  تشترز  هفـسلف  قطنم و 

تشترز هک :  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  اما  دنا ،  هدروآ  لمع  هب  لصا  نیا  رد  هابتشا  وهس و  رب  ینتبم  ریسافت  یناعم و  دعب  راودرا  رد  نایتشترز 
دیدرگ و دهاوخ  هریچ  دوخ  راک  تشز  كاپاب و  مصخ  رب  زوریف و  ادزم  اروها  دوش ،  لیمکت  نامز  رود  نوچ  هک  هدوب  دقتعم  کش  نودب 

لامک دح  هب  تشترز  دـشاب .  يدـیواج  يدـبا و  یکاپ  یکین و  شخبناور  هوق  دـننام  ینمیرها  دـیلپ  يورین  هک  هدوبن  نآ  رب  هجو  چـیه  هب 
يرواد لامعا و  رامـش  اما  دیدرگ . . . .  دهاوخ  زوریپ  رفظم و  يدبرب ،  یبوخ  ماجنا  رـس  هک  دنتـشاد  نامیا  هدوب و  يراودیما  حور  ياراد 

دوش و یم  زاـغآ  هدرم  همکاـحم  گرم  زا  دـعب  یکدـنا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  مهبم  روـطب  باـتک  ناـمه  زا  وـکین .  تشز و  ياـهراک  نیب 
باب نیا  رد  اهتاگ  تاـیآ  هتبلا  دوش .  اـپ  رب  ناـمزلا  رخآ  رد  زیخاتـسر  زور  هکنآ  اـت  دـیدرگ  دـهاوخ  مولعم  سپ  نآ  زا  وا  ناور  تشونرس 
هدننک ادج  لپ  زارف  زا  تمایق  زور  رد  دیاب  دب  ای  بوخ  هاوخ  ناور  ره  هک  درک  ریسفت  نینچ  ناوت  یم  ار  نآ  تسا و  لمجم  مهبم و  رایـسب 
هماـن لـپ  نیا  يور  رد  ددرگ .  یم  یهتنم  تشهب  هزاورد  هب  نآ  بناـج  کـی  دراد و  رارق  خزود  يور  رب  لـپ  نیا  دـنک .  روبع  تاونیچ )  )

رگا تسا .  ادزم  اروها  تسد  رد  نآ  نیهاش  هک  دـنراذگ  یم  وزارت  هفکود  رد  ار  وا  ياهراک  رـسارس  دوش و  یم  هدـناوخ  حور  نآ  لامعا 
خزود رعق  هب  ار  وا  دریگ ،  ینوزف  تائیس  هفک  رگا  یلو  دمارخ .  یم  تشهب  يوسب  ناور  نآ  هنیآ  ره  دبرچب .  تائیس  هفک  رب  تانسح  هفک 

هب نداتفا  ورف  زج  يرفم  یهار و  ناراکدـب  یلو  دـنرذگ ،  یم  یناسآ  تمالـسب و  لپ  نآ  زا  تشترز  تیادـه  هب  ناراکوکین  دـننکفا .  یم 
نینچ يدبا  رش  هرابرد  يو  سب )) .  تسوا و  یئاهن  تشونرس  نییعت  لماع  اهنت  یمدآ  هدارا   : )) دیوگ یم  تشترز  دنرادن .  هیواه  قامعا 

دهاوخ باذـع  هجنکـش و  راچد  دـسر ،  یم  تاونیچ  هدـننک )  ادـج   ) لپ هب  هک  یماگنه  ناسنا  دـیلپ  سفن  ای  كاپان  ناور   : )) تسا هتفگ 
دوخ ياپ  هب  دنهانگ ،  هب  موکحم  دوخ  نادجو  ربارب  رد  هک  راکاطخ  ناهارمگ  دوب )) .  دهاوخ  نادنز  غورد  هناخ  رد  نادـیواج  دـیدرگ و 

رد دوش .  یم  هدیمان  یـشوخان  هاگیاج  مان  هب  هک  تسا  یناکم  غورد  هناخ  ای  خزود  اهتاگ  بسح  رب  دـنور .  یم  دوخ  تشونرـس  يوس  هب 
يدیلپ و یکرچ و  زا  تسا  رپ  دزیخ و  یم  رب  نآ  زا  دنگ  یئوب  هک  تسا  ینیمزرـس  دنراد .  ياج  ياه  هشیدنا  راکبان و  رادنپ  هک  تساجنآ 
رب تسا .  بذعم  يدبا  هجنکـش  هب  اهنت  دـتفیب ،  اجنآ  رد  هک  سک  ره  نسر و  یم  شوگ  هب  مغ  هلان  نویـش و  دایرف  نآ  یناملظ  قامعا  رد 
 ، ناکم نآ  دـننیزگ و  یم  ياج  تسا ،  نیرب ))  تشهب   )) اـهتاگ هتفگ  هب  هک  تاـمغن  هناـخ  رد  لـپ  يوس  نآ  رد  هک  ناراکتـسار  فـالخ 

دـنک و یمن  بورغ  هاـگچیه  اـجنآ  رد  باـتفآ  هـک  هدیدنـسپ  ياهرادـنپ  نخـس و  ياـه  هشیدـنا  نیمزرـس  تـسا و  یـشوخ ))  هاـگیاج  ))
نانخـس زا  دـننرذگ .  یم  راگزور  دنمتداعـس ،  نانیـشن  مه  نارای و  اب  دـنراد و  روخرب  یناحور  تابیط  تاکرب و  زا  اجنآ  رد  ناراـکوکین 

ناوریپ و تبقاـع  ادزم  نیئآ  یهب و  نید  هـک  تـسا  هتـشاد  ناـمیا  ناـج  صوـلخ  لدـیور و  زا  يو  هـک  دوـش  یم  دافتـسم  نـینچ  تـشترز 
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زا یخرب  هک  تسا  هدوبراودـیما  دـیدرگ و  دـهاوخ  بایماک  هریچ و  نمیرها  رـس و  لامعا  رب  ماجنارـس  تشاد و  دـهاوخ  رایـسبناگدیورگ 
 (( نایـشوااس  )) ار هدنیآ  ناگدنهد  تاجن  يو  دمآ .  دـنهاوخ  مدآ  نادـنزرفیربهر  تاجن و  يارب  اهدـعب  وا  دوخ  دـننام  ادزم  اروها  ناوریپ 

کلذ عم  تسا ،  زوریف  بایماک و  رمالارخآ  ادزم  اروها  هک  تسا  هتـشادن  کش  تشترز  هکنآ  اـب  تسا .  هدـیمان  شوایـس ) تنایـش =(  وس 
((( 446  . ) دننیزگرب ار  غورد  هتشهورف و  ار  یتسار  دنتسه ،  غورد  یتسار و  نیب  لادجو  هعزانم  دهاش  هک  مدرم  نیا  ادابم  دیوگ  یک 

هدکشتآ رد  شیاین  فلا : 

هدزناش زا  هک  تسا  نآ  شتآ  نیرت  سدقم  تسا .  نایتشترز  همهم  موسر  زا  یکی  اهیدیلپ  تارودـک و  ثول  زا  نآ  ظفح  شتآ و  یکاپ  ))
لصاح سیدقت  هبترم  ینالوط  تافیرشت  لصفم و  تدابع  هلسلس  کی  نمـض  رد  تبون  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دشاب  هدش  هناگادج  شتآ 

هرارش زارف  رب  دننک و  یم  هدوت  هدیشارت و  رطعم  لدنـص  بوچ  زا  مزیه  هخاش  دنچ  هک  تسا  نآ  شتآ  تراهط  بادآ  هلمج  زا  دنا .  هدرک 
بوچ هزیر  هدرخ  زین  نآ  رد  تسا و  نآ  نایم  رد  کـچوک  ینزور  هک  دـنراد  یم  هاـگن  يزلف  یقـشاق  دـننک ،  سمل  ار  نآ  هکنآ  نودـب  ، 
لمع نیا  دنوش .  یم  لوغشم  اهدورس  اهاعد و  تئارق  هب  دنزاس و  یم  لعتشم  ار  سدقم  ياهبوچ  هدوت  نآ  هاگنآ  سپ  دنا ،  هتخیر  لدنص 

قامخچ گنس  شیاس  زا  ای  قرب  ششخرد  زا  اهنآ  زا  کی  ره  لصا  هک  دنتـسه  زین  يرگید  ياهـشتآ  دننک .  یک  رارکت  راب  کی  دون و  ار 
سدـق و تاجرد  رد  کی  ره  هدـش و  نشور  راربا  ناسدـقم و  ياه  هناـخ  قیرعت و  لـحم  اـه و  هناـخ  تب  دـباعم و  صوصخم  شتآ  زا  اـی 

یلاح رد  نادبوم  هک  رهطم  شتآ  هدزناش  زا  نادبوم  دوش و  یم  هتخورفا  هناخشتآ  رد  یسدقم  هروک  رد  دنا ،  هدرک  عمج  فلتخم  تراهط 
ینوردنا قاطا  تیزکرم  رد  نادشتآ  دنزاس .  یم  لعتـشم  ار  نآ  دننک ،  یم  سفنت  رود  زا  دـنا و  هتـسب  ار  دوخ  ناهد  یفیطل  هچراپ  هب  هک 

نازورف هزات و  لدنـص  بوچ  تاعطق  اب  ار  نآ  نادبوم  بوانت  هب  دنا و  هداد  رارق  یگنـس  هیاپ  راهچ  کی  اجنآ  رد  رتسکاخ و  زا  رپ  تسا و 
نآ ربارب  رد  نینچمه  دزاس و  دـیلپ  ارنآ  دوش و  هدـیمد  كاپ  شتآ  هب  ناشیا  مد  ادابم  هک  دـنا  هتـسب  ناهد  رب  لامتـسد  هراومه  دـننک و  یم 

 . دنورب هدکـشتآ  نوردب  ادرفنم  دنناوت  یم  دنهاوخب ،  زور  تقو  ره  رد  یتشترز  دارفا  دـنراد .  بانتجا  هسطع  هفرـس و  زا  يدزیا  جیـشخآ 
ار اهشفک  سپس  دننهاوخ .  یم  اعد  دننک و  یم  توالت  ار  اتـسوا  زا  یتمـسق  هتـسش و  بآ  اب  ار  دوخ  يور  تسد و  دبعم ،  هب  دورو  زا  لبق 
هب لدنـص  بوچ  يرادقم  اب  يزاین  هیده و  هدرب و  زامن  سدقم  ناد  شتآ  ربارب  رد  دنوش و  یم  لخاد  دـبعم  قاطا  هب  هدروآ و  نوریب  اپ  زا 

ضیف بسک  تین  هب  ار  یسودق  رتسکاخ  نآ  دنناتـس .  یم  وا  تسد  زا  سدقم  رتسکاخ  زا  هچمچ  کی  ربارب ،  رد  دنراد و  یم  میدقت  دبوم 
شتآ نآ  لاح  همه  رد  دنناوخ و  یم  اعد  زامن و  هدش و  مخ  میظعت  هب  شتآ  يوس  هب  سپس  دنلام .  یم  دوخ  مشچ  تروص و  هب  تکرب  و 

زاب دوخ  هناخ  هب  دنـسر و  یم  نک  شفک  هب  هتفر  ارقهق  هب  ور  هتـسهآ  هاگنآ  یبوبر .  تاذ  نیع  هن  دـنناد  یم  یهلا  توکلم  هناشن  زمر و  ار 
یم وشتـسش  ار  ندب  هتـساخرب و  رتسب  زا  نادادـماب  نایتشترز  زور  نآ  رد  تسا .  زورون  زور  رد  هدکـشتآ  ترایز  نیرت  مهم  دـندرگ .  یم 

مامت دنهد .  یم  ارقف  هب  تایرب  تاقدص و  هاگنآ  دنروآ .  یم  اجب  ار  شیاین  مسارم  دـنور .  یم  هدکـشتآ  هب  هدرک  نت  رب  ون  هماج  دـنهد و 
(447 (() دننارذگ 0 یم  رورس  نشج و  تینهت و  میدقت  شاب و  داش  لدابت  ناتسود و  دیدزاب  دید و  هب  ار  سدقم  زور  نآ  تاقوا 

تشترز تیناحور  ب : 

ناردـپ و زا  زابرید و  زا  تثارو ))   )) هب هک  تسا  ناـشیا  ناـیناحور ))  هقبط   )) ینعی نادـبوم  دـهع  رب  ناـیتشترز  یبهذـم  یگدـنز  هرادا  ))
هدش تیبرت  هدرک و  لیصحت  یمدرم  ناشیا  ابلاغ  دنیوگ و  یم  روتسد ))  )) ار گرزب  نایاوشیپ  دنا و  هتشاد  ظوفحم  ار  دوخ  سوجم  ناکین 

هـشیمه یتسیاب  اهنآ  دـنیوگ .  (( دـبوم  )) ار اهنآ  هک  تسا  صاخ  یتعامج  هدـهع  رب  هدکـشتآ  رد  سدـقم  شتآ  نتخورفا  هفیظو  اما  دـنا . 
الومعم هکنیا  نودب  دـنرادرب و  زا  ار  اتـسوا  هدـمع  تمـسق  نادـبوم  نیا  دـنیامن .  تیاعر  ار  لیـسغت  ریهطت و  بادآ  ینید و  موسر  تقدـب 

ماوع رگید  دننک .  یم  رارکت  ار  نآ  ظافلا  دراد ) رارق  هدرم  هنـسلا  وزج  نونکا  اتـسوا  نابز  اریز  دنمهفب ( یتسردب  ار  باتک  نآ  نتم  یناعم 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


(448  . (() دنناوخ یم  ینید  کسانم  ماجنا  ماگنه  رد  هتشاد و  ظفح  زا  ار  اتسوا  تاوزج  تایآ و  یضعب  اهنآ  دننام  زین  نایتشترز 

مسارم دایعا و  ج : 

 . تسا هداد  تسد  زا  ار  تشترز  نامز  یئادـتبا  تطاسب  یگداس و  تسا و  ریخا  راصعا  یئاتـسوا  بهذـم  رب  ینتبم  ابلاغ  نایتشترز  نیئآ  ))
يدـیع ار  ناشیا  هلمج ،  نآ  زا  دوش .  یم  دوهـشم  یبوخب  دـنروآ ،  یم  لـمع  هب  اـهنآ  هک  هناـیلاس  ياهنـشج  موسر و  هعلاـطم  زا  هتکن  نیا 

ریمـض و یکاـپ  یناـبرهم و  یتسار و  دوخ  ناگدنتـسرپ  هب  باـتفآ  يادـخ  زور  نآ  رد  هک  تسا  ارتیم )  ) رهم شاـین  شتـسرپ و  صوصخم 
حاورا رب  هکیئادـخ  ماـن  هب  ار  نآ  دوش و  یم  هتفرگ  نیدرورف  رد  خـگ  تسا  نآ  رتـمهم  رتـگرزب و  نشج  دـیامرف .  یم  اـطع  لد  یئانـشور 

اه شو  هرف  تدم  نیا  رد  هک  دنیوگ  دماجنا .  یم  لوط  هبزور  هد  تدم  نشج  نیا  دنزاس .  یم  اپ  رب  دراد ،  رظن  اه ) شو  هرف   ) ناگتـشذگ
جرب ربارب  رداـی  ياـههوک  يور  رد  اـهنآ  مدـقم  ریخ  شاـبداش و  يارب  ور  نیا  زا  دـنیآ .  یم  دوـخ  ناگدازدـنزرفو  ناگدـنامزاب  رادـید  هب 

دنمدوس باود  کین و  ناروناج  ظفاح  هک  تسا  نمهب )   )= هنموه هژیو و  يرگید  نشج  دـنروآ .  یم  اـجب  یـصاخ  تافیرـشت  ناـشوماخ 
لماوعزا و کی  ره  مان  هب  هدیدع  ياهنـشج  نایتشترز  دـننک .  یم  ییاهـشزاون  رازآ  یب  دـیفم  تاناویحهب  نایتشترز  ماگنه  نآ  رد  تسا . 

((( 449  . ) دنرادیم اپ  رب  نایمدآ  تاناویح و  تاتابن و  بآ و  نیمز و  نامسآ و  ینعی  شنیرفآ  رصانع 

سدقم شتآ  ه : 

هک زاب  گنس  نآ  زا  شتآ  دمآ  دیدپ  زار  نکیل ز  هتشک و  رام  دشن  گنرذآ  غورف  زا  تشگ  گنس  لد  گنس  ود  ره  زا  دمآ  دیدپ  یغورف 
(( ریترک ( )) 450  ) يدرخب رگا  دـیاب  دـیتسرپ  يدزیا  نیا  تسا  یغورف  اـتفگب  داـهن  هـلیف  هاـگنآ  شتآ  یمه  داد  هیدـه  نـینچ  یغورف  ار  وا 

نیئآ دیوگ :  یم  تشاد ،  دهع  رب  مود  مارهب  لوا و  زمره  لوا  روپاش  تنطلـس  رد  ار  یناحور  يربهر  لاس  یـس  هک  گرزب  دبوم  دـبریه و 
 . دش هدوشخب  ناشناهانگ  شیوخ ،  ياطخ  هب  فارتعا  اب  ای  دـندش و  هیبنت  نم  تسدـب  هنازورف  نادرم  تفای و  میکحت  نم  تسد  اب  یئادزم 

رسارس رد  و  مدومن ؛  دیئءات  ار  ناهاشداپ  بصنم  راگدیرفآ ،  نامرف  هب  دندش .  هتشامگ  اهنآ  رب  ناغم  دش و  داجیا  نم  تسدب  اه  هدکـشتآ 
 ، تشاذـگ مدـق  یهاشنهاش  شترا  هک  اج  ره  هب  دـیدرگ .  عونمم  هرابود  براقا  اب  جاودزا  و  دـش .  هتخاس  يددـعتم  ياه  هدکـشتآ  ناریا 

دمآ مالـسا ،  هلمج  زا  نایدا  یبهذم  ریطاسا  رد  ( 451  . . . ) دـیدرگ انب  اه  هدکـشتآ  هیکاطنا و . . .  رد  دـش ،  اپ  رب  نآ  رد  یئاه  هدکـشتآ 
رارـصا راک  نیا  رب  تخادرپ و  شتآ ))   )) هک دـنا  یعدـم  ریطاسا  یخرب  تسا .  هتـشاد  یم  یمارگ  ار  شتآ ))   )) زاـبرید زا  رـشب  هک  تسا 

 . تسا هدـش  زاـغآ  میهاربا  ترـضح  ناتـساد  زا  سپ  یتـسرپ  شتآ  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنازوسب .  دـنک و  لوبق  ار  وا  یناـبرق  شتآ  هک  درک 
تسا هتشاد  ناوارف  یشزرا  مات و  يرابتعا  فلتخم ،  ماوقا  دزن  رد  شتآ  ینتخوس ،  داوم  تفن و  شیادیپ  زا  لبق  هک  دندقتعم  یخرب  ( 452)
طاقن رد  یلو  تفرگ ،  قنور  نیمز  طاقن  زا  يرایـسب  رد  یتسرپ  شتآ  هدـیقع  نیا ،  زا  دـعب  هچ  رگا  دـیوگ :  یم  نآرق  گـنهرف  ّفل  ؤم  . 
برغ رد  تسا .  هتـشاد  یکیدزن  هطبار  یتخوس  یتفن و  داوم  اـب  یتسرپ  شتآ  شیک  هک  تفگ  ناوت  یم  تشاد .  يرتـشیب  جاور  زیخ  تفن 
ینعی یناورز ))   )) نیئآ زا  یبـیکرت  هک  تشترز  نیئآ  دـنا .  هنتـشاد  یگرزب  هدکـشتآ  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  زیخ  تفن  يا  هـقطنم  وکاـب 

زا لبق  یناورز  نیئآ  تفای .  راشتنا  ناتـسبرع  زا  یتمـسق  دـنه و  ناریا و  فانکا  فارطا و  هب  وکاـب  زا  دوب ،  یتسرپ  هراتـس  یتسرپرـصانع و 
رـصانع ینعم  هک  (( وز  )) هـملک زا  قتـشم  یناورز ))   )) هـملک تـسا .  هدوـب  جـیار  ناتـسناغفا  دـنه و  برغ  رهنلا و  اروءاـم  رد  زین  تـشترز 

 ، دراد يرت  لاعف  تلاح  فطلا و  رـصانع  نیا  ناـیم  زا  شتآ  نوچ  دـناسر .  یم  ار  نیمه  تسا ،  داـب  شتآ و  كاـخ ،  بآ ،  هناـگراهچ : 
نایم تشترز  دنا .  هتسناد  یم  کچوک  نایادخ  ار  رگید  رصنع  هس  نآ  دنا و  هدنتسرپ  یم  گرزب  يادخ  ناونع  هب  ار  نآ  یحاون  نآ  مدرم 

یناوریپ تفای و  هار  نانوی  هب  ناریا  زا  شتآ  سیدقت  دروآ .  دـیدپ  ار  دوخ  نیئآ  درک و  قیفلت  یتسرپ )  هراتـس  یناورز و   ) ار نیئآ  ود  نیا 
هفسالف ( 453  . ) تسا رـصاعم  شزرو  یناـهج  مسارم  هیلوا  تافیرـشت  ءزج  هـک  نارود  نآ  زا  تـسا  يراـگدای  داـیپملا  شتآ  درک .  ادـیپ 
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رصنع ای  تسا  نیدض  ءزج  نیا  و  تسا .  یکیرات  رون و  دیلپ  كاپ و  رش ،  ریخ و  هب  داقتعا  هجیتن  شتآ  سیدقت  هک  دنرواب  نیا  رب  یمالسا 
نارود هب  یتسرپ  شتآ  هقباس  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  دیدج  ناققحم  تسا  هدوب  سیدـقت  هتـسیاش  سپ  نآ ،  رترب  رـصنع  و  دـض ،  ود  بلاغ 

نامز نیا  دش و  لمعتشم  هرابود  شوماخ  ياه  هدکـشتآ  ریـشدرا  دهع  رد  یناریا ،  خروم  کب  هتفگ  هب  ( 454  . ) دسر یم  یتسرپ  تعیبط 
صوصن  : )) دیوگ یم  نس ))  نتسیرک  ()) 455  . ) تسا هدوب  ناریا  روشک  يرسارس  یمسر و  نید  ناونع  هب  تشترز  نیئآ  نتفای  تیمـسر 

 ، بآ یعیبط :  رصانع  زا  روظنم  تسا .  هدوب  یتشترز  تناید  لوصا  زا  یعیبط ))  رـصانع   )) شتـسرپ هک  دنک  یم  تباث  اتـسوا ))  )) هددعتم
اهنآ مان  درامش و  یم  عون  جنپ  ار  شتآ  اتسوا ))  . )) تسا هدوب  رت  مهم  رـصانع  ریاس  زا  بهذم  نیا  رد  شتآ ))   . )) تسا شتآ  و  كاخ ، 

1 تسا :  هدـش  لقن  یهابتـشا  رـصتخم  اب  اهـشتآ  نیا  یماسا  نشهدـبن ))   )) باـتک رد  تسا .  هدروآ  (( 17  )) و (( 11  (( )) يانـسی  )) رد ار 
رد هتفهن  شتآ   4 تاتابن .  رد  هتفهن  شتآ   3 ناروناج .  نایمدآ و  ناج  مسج و  رد  شتآ   2 دش .  یم  هدیمان  ماره  شتآ و  هک  دباعم  شتآ 

تـسا ناهاشداپ  توربج  لالج و  هاج و  هب  طوبرم  شتآ  نیا  ارهاـظ  و  ادزم .  اروها  روضح  رد  تشهب  رد  دوجوم  شتآ   5 هقعاص . )   ) ربا
اتسوا رد  شتآ  تسا .  روهشم  هدیشرف ))   )) یسراف رد  و  روخ ) ))  )) يولهپ نابز  رد  و   (( ) هنروخ  )) مان هب  هدوب و  نانآ  هارمه  هتـسویپ  هک 
شتآ یهاگ  نایوسیع  دـنا .  هدـناوخ  ادزم )) اروها   )) رـسپ ار  نآ  دـشاب و  یم  رذآ ))  )) هنایم ياهرود  یـسراف  رد  هک  هدـش  هدـیمان  (( رتآ ))

ار اـه  هدکـشتآ  زا  یکی  شتآ  مشخ  يور  زا  هک  يوسیع  شیـشک  ماـنوئه  هکناـنچ  دـنا ،  هدـیمان  ادزم  اروها  رتـخد  ار  ناـیتشترز  سدـقم 
ناهاش و سوه  شوختـسد  دوب  يرتخد  هکلب  دوب ،  ادـخ  رتخد  شتآ  نآ  هن  تسادـخ و  هناخ  هناـخ ،  نآ  هن  تسا :  هتفگ  درک ،  شوماـخ 

مه زونه  هنمرا  هنایماع  راثآ  رد  اریز  تسا ،  هتفرگ  تروص  یتشترز  البق  ناینمرا  دزن  رد  هک  دشاب  یتارییغت  هلمج  زا  نیا  الامتحا  نایادگ . 
اب هطبار  رد  یناوارف  بلاطم  تسا ،  دوقفم  العف  هک  یناساس  هرود  ياتسوا ))   )) رد دوش  یم  هتفگ  دنرامـش .  یم  ثنوم  يدوجوم  ار  شتآ 
یم نس )  نتـسیرک   ) يو ( 456  . (( ) تسا هدوب  دوجوم  شتآ  لابق  رد  ناسنا  فیاظو  نآ و  زا  هلـصاح  یناـحور  دـئاوف  شتآ و  سیدـقت 

صاخ یئادـخ  هب  صاصتخا  زور  ره  دـنا و  هدوب  هزور  یتشترز 30  ياههام  تسا .  هتـشاد  مان  رذآ ))  )) نایتشترز ياههام  زا  یکی  دـیوگ 
 : دیوگ یم  سکیاس ))  ( )) 457  . ) تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  سراف  رختسا  رد  اتیهانآ ))  )) دبعم تسایر  لوا  ریـشدرا ))  )) دج تسا .  هتـشاد 
هب ار  میرکت  سیدـقت و  نیا  يو  دـشاب .  یم  رادروخرب  يرایـسب  تسادـق  زا  تسا و  شتآ ))   )) اهزیچ نیرت  شزرا  اب  تشترز  بهذـم  رد 
رد شتآ  هنوگچ  هک  تسا  هدید  دوخ  هک  دـیوگ  یم  يا  هرطاخ  لقن  نمـض  وا  دـهد .  یم  طبر  وکاب )  ) ناجیابرذآ مدرم  نهک  ياه  تنس 

عمـش سدـقم  شتآ  تشاد  یمارگ  ساپ  هب  نایتشترز  دـنناد .  یم  ناهج  قلاـخ  رهظم  ار  شتآ  ناـیتشترز  تسا .  هدیـشک  یم  هناـبز  وکاـب 
دننک و شوماخ  ناهد  اب  ار  تیربک  بوچ  دیاب  اریز  تسا ،  عونمم  نانآ  دزن  تایناخد  دـنمد .  یمن  نآ  رب  دـننک و  یمن  شوماخ  ار  نشور 

بادآ لصا  شتآ  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  ینارون  دوجو  ناشن  شتآ ،  دـیوگ :  یم  هلاـش ))  نیـسیلف  ()) 458  . ) تسا شتآ  هب  تناـها  نیا 
ناهد رب  یششوپ  دشاب و  هتشاد  تسد  اب  دزوس .  یم  نادیواج  شتآ  هلعش  اجنآ  رد  دراد و  هژیو  ناکم  لحم و  هاگشتآ ،  ره  تسا و  ینید 
هرود رد  شتآ  سیدـقت  زا  يا  هناـشن  یـشنماخه ،  نیطالـس  روـبق  رب  لاعتــشا  لاـح  رد  شتآ  نادـشتآ و  شقن  دوـجو  ( . 459) دهد رارق 

 . دنک ظفح  یعیبط  لماوع  زا  ار  نآ  هک  دنزاسب  شتآ  درگرب  یئانب  ات  دـیدرگ  ثعاب  هک  دوب  اجنآ  اب  شتآ  يارب  مارتحا  تسا .  یـشنماخه 
يریگولج هدکـشتآ  رد  نآ  نازورف  هلعـش  شتآ و  هاگیاج  رب  دیـشروخ  رون  شبات  زا  هک  تفر  راکب  يا  هقیرط  سدـقم  شتآ  ظفح  يارب 

کح نادـشتآ  هدکـشتآ و  شقن  ناریا  جـیار  تاکوکـسم  رب  دوش .  یم  بوسحم  سدـقم  شتآ  هب  تناها  شتآ ،  رب  باتفآ  شبات  دوش . 
هناـخ شتآ  هلمج ،  زا  تشاد ؛  دوجو  يرگید  ياهـشتآ  یهاـش  شتآ  زا  ریغ  تشاد .  همادا  یناـساس  هرود  لـئاوا  اـت  تنـس ،  نیا  و  دـش . 
هیلوا  ) يودب ناسنا  یگدنز  ردذ  شتآ  هک  میدش  روآدای  زاغآ  رد  ( 460  . . . ) و ماره ،  شتآ و  نارذآ ، )  شتآ   ) دـباعم شتآ  قاجا ، )  )

رد هک  يا  هراوف  یلعـشم  نتخورفا  هجیتن  رد  نآ و  یناـهگان  ناروف  تفن و  ياـههاچ  دوجو  تسا .  هتـشاد  يا  هدـننک  نییعت  رایـسب  شقن  ( 
میرکت سیدقت و  نیا  دروآ .  دیدپ  ار  شتآ  سیدـقت  ای  شتـسرپ  یناور  ياه  هنیمز  دـنیرفآ ،  یم  تفگـش  یتمظع  نایودـب  ناور  مشچ و 

عاونا بابرا  هک  يوامس  مارجا  دیشروخ و  نوچ  و  دوب ،  نایودب  یتسرپ  هراتـس  یتسرپ و  دیـشروخ  تاداقتعا  نآ  تشاد و  زین  رگید  یتلع 
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زا يوترپ  ار  شتآ  رون  دنتخورفا .  شتآ  اهنآ  رد  دندرک و  اپ  رب  ناشمان  هب  يدباعم  دندش ،  یمن  هدید  زور  هنابـش  تاعاس  مامت  رد  دـندوب 
ای رهم  ناتـساب ،  ناریا  یتسرپرهم  بهذم  رد  دندرک .  یم  تدابع  هدجـس و  نآ  ربارب  رد  هتـسناد ،  نایادخ  ریاس  ای  دیـشروخ  يادـخ  تاذ 

نیا رب  یـسودرف  دوب .  نیئآ  نیا  راذگ  ناینب  گنـشوه  دش .  یم  هدـیمان  دوجو  ناهج  راگدـیرفآ  دیـشروخ و  يادـخ  هک  دوب  یمتوت  ارتیم 
ورف یئادـخ  ماقم  زا  رهم  تشترز  نیئآ  رد  تسین  گنـشوه  نید  زا  هب  یتیگ  هب  تسین  گنن  نهک  نید  ار ز  ام  هک  دـنک :  یم  هراـشا  هتکن 

هتـشرف ناونع  دیدرگ و  ناهاشداپ  رادفرط  اثیم و  دـهع و  ظفاح  ادزماروها  فرط  زا  هک  تفرگ  رارق  نادزیا )   ) ناگتـشرف فیدر  رد  داتفا و 
 . دهد ماجنا  لدع )   ) هونچ هتشرف  هارمه  هب  ار  تاوما  يرواد  تاونیچ  لپ  رس  رد  ات  تشاد  هفیظو  زین  ترخآ  رد  تفرگ .  دوخ  هب  یئانشور 

دنیبب و ار  ناگدنب  لامعا  ات  داد  مشچ  رازه  ود  شوگ و  رازه  رهم )  ) دیـشروخ هب  ادزماروها  دـنناد .  یم  ادزماروها  مشچ  ار  رهم  نایتشترز 
هراـشا نآ  هب  هک  تسا  هتـشاد  جاور  زین  رگید  عماوج  رد  یتسرپرهم  دنب 2 . ) يانسی 17  دنب 2  يانسی 4 /  ك :  ن .   ) دونـشب ار  ناشنانخس 
تـسا یهاشداپ  نیتسخن  گنوی  تسا .  تروص  نیمه  هب  عضو  زین  نیچ  رد  تسا .  هتفر  شتآ  سیدقت  زا  نخـس  زین  دنه  ریطاسا  رد  دش . 

لبق ام  راودا  هیلک  رد  شتآ  سیدقت  یخیرات  هنیشیپ  رب  ناققحم  ( . 461) داد شرارق  نایادخ  فیدر  رد  درک و  فشک  ار  شتآ  نی  رد  هک 
 . دشاب یم  هدوب و  ندمتم  ناسنا  یتح  نایودب و  یعفادت  رپس  لماع و  ینهذ ،  تمظع  رب  هوالع  شتآ  دنا .  هدرک  فارتعا  خـیرات  دـعب  ام  و 
زا سپ  ناریا  ناتساب و  ناریا  رد  يزورفا  شتآ  نشج  تسا .  هدوب  یمهم  لماع  شتآ  یـشحو و . . .  تاناویح  رطخ  زا  ندوب  رذح  رب  يارب 

یگرزب يزورفا  شتآ  نـــشج  يرمق  يرجه  لاـس 323  رد  یناریا  رادرـس  جـیوآدرم ))   )) دـنیوگ دراد .  هتـشاد و  جاور  ناـنچمه  مالـسا 
عمج زورفا  شتآ  ناداتـسا  دندید .  كرادت  يزورفا  شتآ  تالآ  تفن و  دـندروآ و  درگ  يرایـسب  مزیه  ات  داد  روتـسد  وا  دـید .  كرادـت 

دنتفاتش و نازاب  شتآ  کمک  هب  اهزاب  اهغالک و  دنتشاذگ ،  اهلعشم  اه و  هدوت  هتشپ ،  رمک و  هوک و  ره  رـس  رب  دنتخاس و  اهلعـشم  دندش ، 
( . 462) دنتخاس نشور  دنتشاد ،  اهاپ  اهراقنم و  رب  هک  شیوخ  ياهلعشم  رون  هب  ار  ناریا  خیرات  هایس  عطقم  نآ  کیرات  نامسآ 

اه هدکشتآ  و : 

زا یئاهنوتس  اب  هوکش ،  اب  ابیز و  یئانب  تسا . . . :  هدرک  فیصوت  نینچ  هدید و  ار  سراف  رختسا  گرزب  هدکشآ  یمالسا  حروم  يدوعـسم 
لکش و ظاحل  زا  هک  بسا و . . .  تاناویح ؛  زا  بیرغ  بیجع و  لاکشا  نآ  زارف  رب  زیگنا ،  تریح  عافترا  رطق و  اب  هچراپ ك  کی  گنس 

مدرم نآ .  رب  یناوارف  روص  اب  میظع  ياهگنـس  زا  يراوید  عیـسو و  یقدنخ  نامتخاس  فارطا  رد  تخادنا .  یم  تریح  هب  ار  ناسنا  تمظع 
هدید یئاه  ناد  شتآ  متـسر  شقن  رد  عقاو  یـشنماخه  ناهاشداپ  روبق  رب  ( . 463) دنناد یم  فلس  ناربمایپ  لیامـش  ار  روص  نیا  هیحان  نآ 

 : دـندوب روهـشم  فورعم و  رایـسب  هدکـشتآ  هـس  ناتـساب  ناریا  رد  ( . 464  ) تسا لاعتـشا  لاـح  رد  سدـقم  شتآ  اـهنآ  رد  هـک  دوـش  یم 
لامـش رد  نازرواشک و . . .  هدکـشتآ  سراف ،  رختـسا  رد  فانـصا  نادـبوم و  هدکـشتآ  ناجیابرذآ ،  رد  ناـهاشداپ  صوصخم  هدکـشتآ 
هتشاد رارق  راوزبس  تشدنایم و  زا  هلـصاف  کی  هب  ناسارخ  هار  رـس  رهم ))  )) هیرق رد  هدکـشتآ  نیا  دنویر . ))  )) ياههوک رد  روباشین  یبرغ 
هراشا يرایسب  ياه  هدکشتآ  هب  زین  خیراوت  دهد .  یم  ناشن  ار  ناریا  ياهرهش  رد  يرایـسب  ياه  هدکتـشآ  یـسانش  ناتـساب  دهاوش  تسا . 

 ، دابآ زوریف  مق ،  رتخد ،  هعلق  ير ،  ناوریش ،  نیوزق ،  ناهفـصا ،  ناتـسیس ،  سراف ،  ناجرا  روباشین ،  سوط ،  هدکـشتآ  هلمج :  زا  دنراد 
( . 465  ) تسا تشاد  همادا  یناساس  هرود  هدکشتآ  فرط  هب  مق  ناتسرهش  رذآ ))  )) نابایخ هک  دندقتعم  یخرب  نیریش و . . .  رصق  سراف ، 
نیا یلصا  نانکاس  هک  نایتشترز  رب  مق ،  هب  برع  رجاهم  هورگ  نیتسخن  دنک .  یم  حیرصت  رهش  نیا  رد  نایتشترز  دوجو  رب  مق ))  خیرات  ))

هدکـشتآ رد  دـشاب .  زاب  نآ  فارطا  هک  دـنهد  یم  رارق  یناکم  رد  ار  هاگـشتآ  دـندرک .  ناش  عمق  علق و  دـندز و  نوخیبش  دـندوب ،  هیحاـن 
 . درادن ار  ناکم  نا  هب  دورو  قح  رگید  یـسک  شتآ  نابهگن  دبوم  ای  نابرتا ))   )) زج هک  دراد  دوجو  شتآ  نتخورفا  يارب  يا  هژیو  نوناک 

تمـس رد  دیالاین .  ار  سدـقم  شتآ  ناشیا  مد  ات  دـندنبب  دـنب )) ناهد   )) ینعی مانپ ))   )) دـیاب دـنور ،  یم  شتآ  فرط  هب  هک  نانابرتا ))  ))
رد یـصاخ  راک  يارب  ار  کی  ره  هدش و  میـسقت  يواسم  ددعتم و  ياهتمـسق  هب  هک  دراد  رارق  شوگراهچ  عیـسو و  یقاطا  هاگـشتآ  تسار 
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ار نآ  هک  اریز  دباتب ،  شتآ  رب  دیابن  باتفآ  دنیوگ .  یم  تدابع ))  تافیرـشت  ناکم   )) ینعی هاگ ))  نشزی   )) ار قاطا  نیا  دنا .  هتفرگ  رظن 
نوگانوگ عاونا  سدقم  شتآ  دنتخاس .  یم  هدکـشتآ  طسو  رد  ار  هاگـشتآ  شتآ ،  رب  باتفآ  شبات  زا  يریگولج  يارب  دزاس .  یم  هدولآ 
يرادهگن تسارح و  يارب  دنتفگ .  یم  ذبنام  ار  شتآ  نابهگن  تلایا .  شتآ  نارذآ ،  شتآ  هیرق ،  شتآ  هلیبق ،  شتآ  هناخ ،  شتآ  دراد : 

تسا وبشوخ  امئاد  رطعم  ياه  ینتخوس  ردنک و  يوب  هب  هدکشتآ  دندرک .  یم  هفیظو  ماجنا  دبوم  کی  رظن  ریز  نویناحور  زا  یتئیه  شتآ 
هناذـه  )) هب موسوم  یهایگ  زا  ابلاغ  اهبوچ  نیا  دنتـشاد .  یم  هاگن  هدـش ،  ریهطت  یبهذـم  هژیو  مسارم  یط  هک  یبوچ  تاعطق  اـب  ار  شتآ  . 

 ، تسا هدـش  هدـیرب  يا  هژیو  بادآ  قباطم  دـنناوخ و  یم  مسرب ))   )) ار نآ  هک  یبوچ  هلیـسو  هب  امئاد  شتآ  نابهگن  یناحور  دوب و  اـنپا ))
 ، هیعدا تئارق  يانثا  رد  دـننک  یم  راثن  ار  موه ))   )) ای هموه ))   )) رگید نویناحور  هاگنآ  دـنک .  یم  توالت  ار  يا  هیعدا  نشور و  ار  شتآ 

ندرشف يارب  نواه ؛   1 زا :  تسا  ترابع  هدکـشتآ  تاودا  تالآ و  دنبوک .  یم  نواه  رد  ریهطت  زا  سپ  ار  هموه )   ) هایگ هخاش  نویناحور 
(( دـبوم  )) هک مسرب  بوـچ   3 دور .  یم  راـکب  روـظنم  نـیمه  يارب  هـک  نواـه ؛  هتـسد   2 تسا .  هدافتـسا  دروم  صوصخم  هاـیگ  اـی  موـه 

دنیوگ مسرب  یهایگ  کیراب  ياه  هخاش  هب  هک :  تسا  هدمآ  یسراف  گنهرف  رد  دراد .  یم  هاگن  لعتشم  نآ  هلیسو  هب  ار  شتآ  صوصخم 
ای و  زگ ))  )) تخرد هخاش  زا  دشابن ،  موه ))   )) رگا زگ . ))  )) هیبش تسا  یتخرد  موه ))   . )) دنرب یم  موه ))   )) تخرد زا  ار  مسرب ))  . ))
هک دننک  یم  هدافتسا  يدراک  زا  موه  ندیرب  يارب  دنراد :  یـصاخ  تافیرـشت  موه  ندیرب  يارب  دوش .  یم  هدافتـسا  رانا ))  )) ياه هخاش  زا 

لسغ و تدابع و  عقوم  رد  هک  یئاعد  ناونع  هب  يا  همزمز ))   )) سپـس دوش .  ریهطت  ـالماکت  دـیاب  دراـک  نآ  دـشاب .  نهآ  زا  زین  نآ  هتـسد 
یم جنرب  ای  هرقن  زلف  زا  ار  مسرب ))   )) رـضاح لاح  رد  دنرب .  یم  موه  تخرد  زا  ار  مسرب ))   )) هاگنآ دوش .  یم  هدناوخ  دنناوخ ،  یم  ماعط 
نیا موه ؛  يارب  تشط ))   )) مان هب  کچوک  هلایپ  دنچ   7 سدقم .  بآ  موه و  يارب  ماج  دنچ   6 کچوک .  دراک   5 نادمسرب .   4 دنزاس . 

گنس  9 دـندنب .  یم  مهب  نآ  اب  ار  مسرب ))   )) ياـه هخاـش  هک  واـگ  يوم  زا  کـچوک  ینامـسیر  نسر ؛ ))   )) 8 دراد .  خاروـس  هن  تشط 
مه اه  هدکشتآ  مالـسا  زا  سپ  ( . 466) دـنراذگ یم  نآ  يور  ار  روبزم  تالآ  تسا و  هشوگ  راـهچ  هک  هاـگ ))  سیورا   )) ماـن هب  یگرزب 

هاگشتآ  1 دـنک :  یم  دای  سراف ))   )) ياه هدکـشتآ  زا  کلامم ))  کلاسم و   )) باـتک رد  يرختـسا ))   . )) دوب یقاـب  دوخ  توق  هب  ناـنچ 
رد نایتراک  هاگشتآ   5 نیشخ ،  ریش  هاگشتآ   4 دننک ،  یم  دای  دنگوس  نآ  هب  نایتشترز  هک  هرخ  هاگـشتآ   3 نیراب ،  هاگشتآ   2 نایراک ، 

حتف ناجیابرذآ  یتقو  يرجه  لاس 22  رد  دـیوگ  یم  يرذالب ))   . )) ناقرو رد  نابوسم  هاگـشتآ   10 زاریش ،  رد  زمره  هاگـشتآ   9 زاریش ، 
فورعم هاگـشتآ  دـنزاسن .  ناریو  ار  اه  هدکـشتآ  نانآ  دـنزادرپب و  مهرد  رازه  دصتـشه  هک  دنتـسب  نامیپ  ناحتاف  اب  راید  نآ  مدرم  دـش ، 

هک ناتسربط  هوک  بونج  رد  یناتسرهش  سموک ،  برعم   ) سموق هدکشتآ  دنیوگ  تشاد .  رارق  ناجیابرذآ  هزیش ))   )) رد بساتـشگ ))  ))
رد دیدرگن .  شوماخ  نآ  شتآ  دنام و  نوصم  ینودقم  دنکـسا  بیرخت  زا  دـنا ، ) هتفگ  زین  سیرح  ار  نآ  تسا و  هدوب  ناغماد  نآ  زکرم 
 : دنیوگ یم  یناتسرهش ))  ( )) 467  . ) دنا هدرب  یم  ناریا  طاقن  رگید  هب  نآ  شتآ  زا  نایتشترز  هک  تسا  هتشاد  دوجو  يا  هدکشتآ  نامرک 
رد نوسدرب ))   )) ار هدکشتآ  نیرخآ  تخاسب .  يا  هدکـشتآ  سوط ))   )) رد هک  دوب  نودیرف ))   ، )) درک انب  هدکـشتآ  هک  یـسک  نیتسخن 
(( اراخب  )) یحاون رد  نایتشترز  دـنتفگ .  یم  رگرگ ))  )) ار نآ  هک  درک  انب  يا  هدکـشتآ  ناتـسجس ))   )) رد نمهب ))   . )) داهن انب  اراخب )) ))

هسوک  )) ار نآ  هک  تخاس  يا  هدکشتآ  ناهفصا  سراف و  رد  ورـسخیک ))  . )) دنتفگ یم  تاذایق ))   )) ار نآ  هک  دندرک  اپ  رب  يا  هدکـشتآ 
سراـف ياهرهـش  زا  ناـجرا ))   )) رد بساتـشگ  ياـین  ناـجرا ))   . )) تخاـس ار  زرکلنگ )) هدکـشتآ   )) نـیچ رد  شوایـس  دـنتفگ .  یم  (( 

انب اسن  رد  روباشین و  رد  ار  يا  هدکـشتآ  زین  تشترز  تسا .  هدـش  هتخاس  تشترز  روهظ  زا  لبق  اـه  هدکـشتآ  نیا  تخاـس .  يا  هدکـشتآ 
ادـیپ مزراوـخ ))   )) رد ار  مج  دیـشمج  شتآ  دـنروایب .  وا  يارب  تخورفارب ،  مج  دیـشمج  هک  ار  یـشتآ  اـت  داد  روتـسد  بساتـشگ  درک . 
هدجس هب  شتآ  نآ  لباقم  رد  تفر ،  بایـسارفا ))   )) گنج هب  نوچ  ورـسخیک ))  . )) دننک مارتحا  رایـسب  نایـسوجم  ار  شتآ  نیا  دندرک . 

رد ریـشدرا ))  )) دنزرف روپاش ))  . )) درک هناور  اسن ))  )) هب ار  نآ  زا  یتمـسق  داتـسرف و  نایراک ))   )) هب ار  شتآ  نآ  ناور ))  هشونا   . )) داتفا
رد تخد ))  ناروت   . )) دوب دابآ  یسابع  هفیلخ  يدهم ))   )) نارود ات  اه  هدکشتآ  نیا  درک و  انب  یئاه  هدکشتآ  هینطنطـسق ))   )) و مور ))  ))
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طسوت تشترز  روتسد  هب  يدوعـسم  هتفگ  هب  انب  درجباراد ،  وج  رذآ  هدکـشتآ  ( . 468  ) تشاد اپ  رب  يا  هدکـشتآ  نآ  یحاون  ای  دادغب )) ))
رد هیکرت ، )   ) مور زرا  خلب ،  ناجیابرذآ و  رد  درک .  یم  قیوشت  جیورت و  ار  اه  هدکشتآ  نتخاس  رایدنفسا  تسا .  هدش  هتخاس  بساتـشگ 
 : تسا لیذ  رارق  هب  اهنآ  مها  هک  دش  هتخاس  یئاه  هدکشتآ  تشترز  دهع  رد  ( . 469) دش هتخاس  یئاه  هدکشتآ  نیچ و . . .  مور و  دنه و 
ای  ) راوزبس دنویر  هدکـشتآ   3 نادبوم .  هژیو  سراپ ؛  رختـسا  هدکـشتآ   2 یتنطلـس .  نادـناخ  ناهاشداپ و  هژیو  ناجیابرذآ ؛  هدکـشتآ   1

هدرک یم  اپ  رب  یئاه  هدکـشتآ  ناریا ،  فلتخم  طاقن  زکارم و  رد  نادبوم  یناساس و  ناهاش  روتـسد  هب  نازرواشک .  هژیو  رهم ؛ ) هدکـشتآ 
هب ار  ناغم ))   )) وا دنزاسب .  یئاه  هدکـشتآ  روشک  رـسارس  رد  هک  دوب  هداد  روتـسد  لوا  روپاش  رـصع  گرزب  دبوم  دبره )) رتیرک   . )) دـنا

دادـغب ناتـسجس و  نامرک و  ناهفـصا و  سوط و  خـلب و  رد  هک  داد  روتـسد  یناساس  تخد  ناروپ  تشاـمگ .  یم  اـه  هدکـشتآ  یناـبهگن 
 ، هیکاطنا ياه  هدکشتآ  دیدرگ .  یم  اپ  رب  نآ  رد  یئاه  هدکـشتآ  تشاذگ ،  یم  مدق  یناساس  شترا  هک  اج  ره  دنزاسب .  یئاه  هدکـشتآ 

 . تسا یناساس  شترا  تامادقا  زا  مور و . . .  نیچ ،  ناتسجرگ ،  ناتسنمرا ، 

نایتشترز صاخ  مسارم  ییوشانز و 

مراحم جاودزا و 

تـشترز هک :  مدینـش  متـسر  نب  نابزرم  دبهپـس  زا  دنهد ،  یم  تبـسن  اه  یتشترز  هب  هک  ردام  حاکن  هرابرد  دیوگ :  یم  ینوریب  ناحیروبا 
دروآدرگ یسلجم  رد  تشترز  اب  وگتفگ  يارب  ار  دوخ  روشک  ناگدروخلاس  نادنمدرخ و  بساتشگ ،  نوچ  هدرکن و  عیرـشت  ار  لمع  نیا 

؟ دنکب هچ  دـیاب  درب ،  رـسب  لسن ،  عاطقنا  زا  سرت  تلاهج و  رارطـضا و  لاح  رد  دوخ  ردام  اب  يدرم  رگا  هک :  دوب  نیا  اهـشسرپ  زا  یکی  ، 
زا هدوب و  يودب  تنـس  کی  مراحم  اب  جاودزا  هلئـسم  ( . 470) دـشاب یقاب  وا  لسن  ناسنا و  ات  دوش  رتسب  مه  وا  اـب  دـیاب  هک  تفگب  تشترز 

نییعت مهم و  لماع  يداصتقا  عفاـنم  يدـنواشیوخ و  نوخ و  تراـهط  داژن و  تلاـصا  تسا .  هتـشاد  جاور  یلیاـبق  عماوج  ناـیم  رد  زاـبرید 
تنـس نیا  هیجوت  لماع  بهذـم  هدوبن ،  راگزاس  ناسنا  يرطف  عبط  اب  مراـحم  اـب  جاودزا  هک  اـجنآ  زا  تسا .  هدوب  نهک  تنـس  نیا  هدـننک 

 . تسا هتشاد  جاور  ناتساب  ناریا  یتنطلس  ياه  هلسلس  یخرب  رد  مراحم  اب  جاودزا  تنس  هک  دنهد  یم  ناشن  یخیرات  عبانم  تسا .  هدیدرگ 
اب ردپ  دنویپ  هب  تسا و  هدش  هتفرگ  ناکیدزن ))  اب  دنویپ   )) يانعم هب  دنویپ )) دزن   )) حالطصا اتسوا ))  )) ياهشخب زا  یکی  ترکنید ))   )) رد

تـسا هدوب  جارعم  همزال  رهاوخ  تفه  اب  جاودزا  هک  تسا  هدمآ  يولهپ  یبهذم  نوتم  رد  ( . 471) دنا هدرک  هراشا  رهاوخ  اب  ردارب  رتخد و 
؛  تفر یم  رامشب  یناریا  هعماج  زراب  تافص  زا  یکی  داژن  نوخ و  بسن و  لصا و  یکاپ  رد  مامتها  دیوگ  یم  یناملآ  ققحم  کی  ( . 472)

مسر نیا  دندناوخ .  یم  ثدو ))  تیاوخ   )) ای سدگودیوخ ))   )) ار دنویپ  هنوگ  نیا  دندرمـش .  یم  زیاج  ار  مراحم  اب  جاودزا  هک  اجنآ  ات 
هب ار  شرهاوخ  زین  شویراد  درک  جاودزا  دوخ  رهاوخ  ود  اب  هیجوبمک  دش .  یم  ماجنا  زین  نایشنماخه  هرود  رد  یتح  دوب .  لومعم  میدق  زا 
رد ثدو  تداوخ  ظفل  يانعم  هک  دـنچ  ره  ( . 473) درک جاودزا  دوخ  رتخد  اب  زین  موس  شویراد  دوخ و  رتخد  ود  اب  ریـشدرا  تفرگ .  ینز 
هب هراشا  6 و 7  کسن ))  غب   )) رد تسا .  هدوب  مراحم  اـب  جاودزا  نآ  زا  دارم  هدوقفم ،  ياهکـسن  رد  یلو  تسین ،  دوجوم  هدـماین و  اتـسوا 
(( رهمگرزب یـسرن   . )) دنار یم  رود  هب  ار  ناوید  دوش و  یم  نشور  يدزیا ))  هرف   )) هلیـسوب رهاوخ  اب  ردارب  جاودزا  تسا .  هدش  ینعم  نیا 

تسا هدمآ  تشیاش 8 و 18  ین و  تشیاش  رد  بلطم  نیا  دنک .  یم  وحم  ار  هریبک  یصاعم  سدگودیوخ ))   )) هک تسا  هدرک  اعدا  رـسفم 
جاودزا شرهاوخ  اب  دوخ  وا  هک  هدرک  فارتعا  زین  ناصید  نیا  تسا .  هدش  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  دـعب  راودا  یناساس و  هرود  بتک  رد  . 
یعدـم وا  تفرگ .  ینز  هب  ار  شرهاوخ  بسـشنگ ))  نارهم   . )) درک جاودزا  کـیدرگ ))   )) شرهاوخ اـب  نیبوچ ))  مارهب   . )) تسا هدرک 

نینچ یتشترز  تعیرش  رد  الصا  ای  گدیو  یم  نس  نتسیرک  باتک  مجرتم  ( . 474) دنک یم  وحم  ار  هریبک  یصاعم  سدگودیوخ  هک  دوب 
مینادـب تباث  تشترز  نید  رد  ار  بلطم  لصا  هک  تروص  نیا  ریغ  رد  و  هتـشاد ؛  یـصاخ  هقرف  هب  صاصتخا  هدوب ،  رگا  و  هدوبن ؛  یمـسر 
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نتسیرک نانخس  در  رد  وا  تسا .  هدوب  عوقولا  ردان  رایسب  هدش ،  لمع  نآ  هب  مه  رگا  هک  هدمآ  یم  رامـشب  ءاهقف  ثحابم  عورف  زا  نیا  ك 
یئاهاعدا نینچ  هدش ،  هتشون  مالسا  زا  دعب  نرق  ود  هک  ترکنید  هصالخ  يور  زا  هدوقفم  ياهکسن  هب  دانـسا  اب  فل  ؤم  هک  دیوگ  یم  نس 

زا نایوسیع  دـشاب و  یتشترز  ياه  هقرف  زا  یکی  دروم  رد  تسا  نکمم  دـنا ،  هتـشون  باب  نیا  رد  یحیـسم  ناخروم  ار  هچنآ  تسا .  هدرک 
فیاوط زا  یکی  هک  هدـمآ  یـسوجم  ماـن  مالـسا  یهقف  بتک  رد  هک  ناـنچ  دـنا .  هداد  تبـسن  ناـیناریا  همه  هب  ار  بلطم  نیا  بصعت  يور 

 ( : مالـسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما   )) هک هدمآ  سوجم ))  ثاریم   )) باب رد  ضایر ))   )) باتک و  هعمل ))  حرـش   )) رد تسا و  یتشترز 
هک دنا  هدرک  لقن  یتیاور  یسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  زین  و  هجوز )) .  اهنا  هما و  اهنا  ۀهج  نم  هتنبا ؛  هماب و  جوزت  اذا  سوجملا  ثروی  ناک 
 : دومرف ترضح  دننک .  یم  جاودزا  دوخ  مراحم  اب  نانآ  هک  دوشگ  یسوجم  مانشد  هب  نابز  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  دزن  یـصخش 

مهمزلی یئیـشب  اوناد  موق  ناک  نا  زیاج و  مهحاکنف  حافـسلا ،  نع  حاـکنلا  نوفرعی  موق  لـک  و  حاـکنلا ،  وه  مهدـنع  کـلاذ  نا  تملع  اـما 
رد هک  تسا  نکمم  یلو  دنوش ،  یم  هدناوخ  سوجم  ئزج ،  رب  لک  هیمست  رابتعا  هب  نایتشترز ،  همه  ناناملسم ،  دزن  رد  هچ  رگا  همکح . 

شدابن راک  رد  صن  هک  اجک  ره  یفرط  زا  دنا .  هدش  یم  هتفگ  سوجم  میدق  رد  هک  دـشاب  نایتشترز  زا  صاخ  هفیاط  نامه  رب  هراشا  اجنیا 
یلمع ضرف  رب  فرط ،  رگید  زا  تسا .  هدوب  یهقف  لئاسم  زا  یناساس  رـصع  رد  هلئـسم  نیا  و  دـنزادرپ ،  یم  نآ  لیلحت  هیزجت و  هب  اهقف  ، 
یناملآ قرشتسم  نس  نتسیرک  ( . 475) دوش یمن  هدید  خیرات  رد  رتشیب  دروم ،  دنچ  زج  هک  هدوب  عوقولا  ردان  نانچ  نآ  هلئسم ،  نیا  ندش 

زا یضعب  هک  یششوک  دوش ،  یم  هدید  یناساس  هرود  رصاعم  ناگناگیب  بتک  یتشترز و  عبانم  رد  هک  يربتعم  دانـسا  دوجو  اب  دیوگ :  یم 
یم یناریا  روهشم  ققحم  کی  ( . 476  ) تسا هنارسکبس  ساسا و  یب  دننک ،  یم  مراحم )  اب  جاودزا   ) لمع نیا  راکنا  يارب  دیدج  نایسراپ 

نارود نآ  ندمت  تایهیدب  زا  دنا  هدرک  اپب  اریخا  هک  يا  هنالهاج  يوهایه  همه  اب  دیآ و  یم  تسد  هب  نامز  نآ  دانسا  زا  هک  يزیچ  دیوگ : 
هرود رد  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  ینانوی  ناـخروم  ( . 477  . ) تسا هدوب  فراـعتم  لوـمعم و  هک  تسا  لوا  هجرد  مراـحم  اـب  حاـکن  تسا ، 

ناـهاش زا  یخرب  تسا .  هدوـب  لوـمعم  مسر  نـیا  زین  یناکـشا  هرود  رد  ( . 478) دـنا هدرک  یم  جاودزا  ناشناردام  ام  اـه  غم  یـشنماخه ، 
داژن و تلاصا  ظـفح  هار  اـهنت  مراـحم  اـب  جاودزا  هک  هدوب  نیا  مسر  نیا  یناور  تلع  دـنا .  هدرک  یم  جاودزا  شیوخ  مراـحم  اـب  یناکـشا 
زا ناملـسم  یناریا  خروم  یبوقعی  دـنا .  هدرک  حیرـصت  تنـس  نیا  رب  زین  یمالـسا  ناخروم  ( . 479  ) تسا هدـش  یم  هتخانـش  نوخ  تراهط 

(480) دنا هتسناد  یم  تدابع  محر و  هلص  یعون  ار  راک  نیا  هک  دنک  یم  دای  ناش  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  اب  ناتساب  نایناریا  جاودزا 
ردص رد  ( . 481) دـنا هدرک  یم  جاودزا  دوخ  براقا  اب  ناش  نید  اب  تفلاخم  مغریلع  ناـیتشترز  ریثءاـت  تحت  زین  یناریا  ناـیوسیع  اـیوگ  . 
نیا رد  ( . 482) دـنا هتفرگ  یم  رارق  ناناملـسم  شنزرـس  دروم  اذـل  تسا ،  هدوب  یجیار  رما  نایتشترز  نایم  رد  مراحم  اـب  جاودزا  مالـسا ، 
دوخ رد  ار  هعیـش  ناماما  ياهدومنهر  ناـیتشترز و  اـب  ناناملـسم  دروخرب  زا  تیاـکح  هک  دوش  یم  هدـید  یعیـش  عباـنم  رد  یتاـیاور  هنیمز 

 ، دراد قادصم  جراخ  رد  هک  يا  هلئسم  ناونع  هب  ار  ثحب  نیا  هقف  نوگانوگ  باوبا  رد  مجع )  برع و   ) ینس هعیـش و  ءاهقف  ( . 483) دراد
یبهذـم ماقم  کی  اریخا  ( . 484  ) تسا هتخادرپ  هلئـسم  نیا  هب  فالخلا ))   )) روهـشم باتک  رد  یـسوط  خیـش  دـنا .  هداد  رارق  ثحب  دروم 

ار یتاماهتا  نینچ  هشیر  تسا و  هتفگ  خساپ  دنا ،  هتشاد  اور  نایتشترز  تشترز و  نید  هب  تبـسن  هک  ار  لیبق  نیا  زا  تاماهتا  هیلک  یتشترز 
(485  ) تسا هدرک  تودوره ))   )) ینانوی روهشم  خروم  هجوتم 

تشترز نیئآ  رد  درم  نز و  یقوقح  ماکحا 

هب تشادن .  ار  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  تلاخد و  قح  دوخ  رـسمه  هزاجا  نودـب  نز  دنتـشاد .  تیالو  نانز  لاوما  رب  نادرم  نیئآ ،  نیا  رد 
رد دیامن .  لاوما  رد  کیرش  ار  دوخ  رسمه  تسناوت  یم  ینوناق  دنـس  اب  تشاد و  یقوقح  تیـصخش  طقف  رهوش  یئوشانز ،  نوناق  بجوم 

دازآ و وت  هظحل  نیا  زا  تفگ : :  یم  دوخ  نز  هب  يرهوش  هاـگ  ره  تشاد .  ار  رـسمه  لاوما  رد  فرـصت  هنوگ  ره  قـح  نز  تروـص ،  نیا 
رهوش نزرکاچ ))   )) ای راکتمدـخ  نز  ناونع  هب  هک  تشاد  هزاجا  دـش و  یمن  هدـنار  رهوش  دزن  زا  نز  نیا  یتسه ،  تدوخ  رایتخا  بحاص 
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قح رهوش  دوب .  شلوا  رهوـش  نآ  زا  دروآ ،  یم  دوـجوب  شلوا  رهوـش  تاـیح  رد  دـیدج  جاودزا  زا  هک  ینادـنزرف  دـنک و  راـیتخا  یگید 
رد دنک .  هدافتـسا  نز  نآ  تامدخ  زا  درم  نیا  ات  دـهدب  هیراع  يرگید  درم  هب  ار  شزاتمم  نز  یتح  شنانز و  زا  یکی  ای  نز  هناگی  تشاد 

دننام دندوب و  لوا  رهوش  هداوناخ  هب  قلعتم  دـندش ،  یم  دـلوتم  جاودزا  نیا  رد  هک  ینادـنزرف  دوبن .  طرـش  نز  تیاضر  نداد ،  هیراع  نیا 
یم تسدــگنت  نـید  مـه  کـی  هـب  کـمک  ار  نآ  دنتــسناد و  یم  ریخ  ياــهراک  زا  ار  لاــمعا  نـیا  دــندش .  یم  بوـسحم  وا  نادــنزرف 

( . 486) دندناوخ

لادبا جاودزا 

رارق یفوتم  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  رایتخا  رد  ار  نز  نآ  دیاب  دشاب ،  هتشاد  ینز  دشاب و  هتشادن  يروکذ  دنزرف  دورب و  ایند  زا  يدرم  رگا 
ینز یفوتم  صخش  لاوما  زا  تشادن ،  يرتخد  نز و  رگا  و  دنهدب .  وا  ناگتـسب  نیرتکیدزن  هب  ار  وا  رتخد  دشاب ،  هتـشادن  نز  رگا  دنهد و 

 . تسا یفوتم  درم  هب  قلعتم  دیآ ،  لصاح  جاودزا  نیا  زا  هک  يروکذ  دنزرف  دنهدب .  تیم  دـنواشیوخ  نادرم  زا  یکی  هب  هداد و  هیزیهج  ار 
( . 487  ) تسا شوماخ  هشیمه  يارب  تیم  قاجا  هک  ینعی  تسا .  رایسب  سوفن  لتق  يانعم  هب  تسا ،  فیلکت  کی  هک  رما  نیا  زا  تلفغ 

جاودزا مسارم 

ماجنا تروص  نیا  هب  مسارم  تیاضر  لوصح  زا  سپ  تسا .  وا  ردام  ردپ و  رتخد و  تیاضر  لیصحت  تسا و  يراگتساوخ  ماگ ،  نیتسخن 
ياوتحم دنرب .  یم  هارمه  رتخد  ردام  ردپ و  هب  باطخ  رـسپ  زا  يا  همان  دنور و  یم  رتخد  هناخ  هب  رـسپ  کی  هجرد  ناگتـسب   1 دریگ :  یم 

همان خساپ  رتخد  هداوناخ  فرط  زا  دـعب  زور  دـنچ   2 دـشاب .  رادروخرب  یکرابم  تنمیم و  زا  اـت  دوش  یم  هتـشون  زبس  ذـغاک  يور  رب  هماـن 
ینز ای  رتخد  ره  تشترز :  میلاعت  قبط  دوش .  یم  هدرب  رتخد  کی  هجرد  ناگتسب  طسوت  رسپ  هناخ  هب  هباشم  یتافیرشت  اب  دوش و  یم  هتشون 

فرط زا   3 تسین .  یئوشانز  نامیپ  داقعنا  يانعم  هب  نیفرط  تیاضر  درک .  يراگتـساوخ  ناوت  یم  دـشاب ،  یئوشانز  عناوم  زا  یلاخ  هک  ار 
ءایشا نیا  نیعم  زور  رد  دوش .  یم  هیهت  رتخد  سابل  تهج  هچراپ  رتم  دنچ  دنق و  هلک  دنچ  لقن و  ینیس  کی  هقلح ،  کی  رـسپ ،  هداوناخ ، 

4 دیآ .  یم  لمع  هب  یئاریذپ  دوش و  یم  رتخد  تشگنا  هب  داماد  کی  هجرد  ناگتسب  زا  یکی  طسوت  هقلح  دوش .  یم  هدرب  سورع  هناخ  هب 
تافیرـشت  : )) هک تسا  هدـمآ  تشترز  میلاعت  رد  دـیآ .  یم  لمعب  داماد  قح  رد  رتخد  هداوناـخ  يوس  زا  هباـشم  یمادـقا  دـعب ،  زور  دـنچ 

هقلح و هلدابم  اب  يدزمان  تافیرشت  دشاب .  هتشادن  لاس  زا 16  رتمک  رسپ  زا 14 و  رتمک  رتخد  هک  دومن  ارجا  ناوت  یم  یماگنه  ار  يدزماـن 
ماگنه رد   5 دبای )) .  یم  ماجنا  دنـشاب ،  هتـشادن  لاس  زا 25  رتمک  هک  یتشترز  دـمتعم  رفن )) تفه   )) لقاال ناگتـسب و  روصح  رد  ایادـه 
قافتا هب  دشاب ،  یبهذـم  ياوشیپ  هک  دـبومهد ))  )) ای ناسرپ  لیکو  دریگ  یم  تروص  ریز  تامادـقا  يدزمان ،  مسارم  زا  سپ  ینعی  جاودزا 

هب دقع  مسارم  ماجنا  يارب  رتخد  تیاضر  نتفرگ  روظنم  هب  دشاب ،  رتمک  رفن )) تفه   )) زا دـیابن  ناشدادـعت  هک  داماد  نانامهیم  زا  يا  هدـع 
دنزادنا یم  وا  رـس  يور  زبس  هچراپ  کی  دنیـشن و  یم  سلجم  ردص  رد  هدرک و  شیارآ  هتفر ،  مامح  هب  سورع  دـنور .  یم  سورع  لزنم 

رد نشور  ياه  هلال  هک  یلاـح  رد  ناـهارمه  دـبومهد و  دـنراد .  رارق  وا  فرط  ود  رد  رگید  ياـهنز  دـشابن .  ادـیپ  شتروص  هک  يروط  هب 
امـش زا  ادـخ  مانب  دـسرپ :  یم  رتخد  زا  یبهذـم  ياوشیپ  دـنور و  یم  سورع  ولج  هدـش و  دراو  شاباشوریبه  گـنهآ  اـب  تسا ،  ناشتـسد 
يداش هلهله و  نایم  رد  هبترم  دنچ  ار  لاوئـس  نیا  دبومهد )) (( ؟  یتسه یـضار  روپ )) . . .   )) اب یپوشانز  اب  ایآ  مسرپ  یم  تخد )) . . .  ))

ای هدنیامن  ار  يدرف  هچ  دـسرپ :  یم  سورع  زا  دـبومهد ))  )) سپ یلب .  دـیوگ :  یم  سورع  متفه  ای  موس  هبترم  رد  ابلاغ  دـنک .  یم  رارکت 
و دـبومهد ))  ، )) رارقا نیا  ندینـش  زا  سپ  دـنک .  یم  دزماـن  تمـس  نـیا  هـب  ار  دوـخ  ردارب  اـی  ردـپ  سورع  یهد ؟  یم  رارق  دوـخ  لـیکو 
دـنیآیم و داماد  هناخ  هب  سورع  نانامهیم  زا  يا  هدـع  قافتا  هب  سورع  هدـنیامن  ناریگ ؛  هاوگ   6 دـندرگ .  یم  زاب  داماد  لزنم  هب  ناهارمه 
نشیوآ و ینیریـش و  يرادـقم  دـنق و  هلک  دـنچ  داماد ،  سابل  زبس ،  هچراپ  هعطق  کی  غرم ،  مخت  کی  دـنروآ :  یم  دوخ  اـب  ار  ریز  ءایـشا 
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 . تسا هتـسشن  وا  يوربور  سورع  هدنیامن  سلجم و  ردص  رد  داماد  دوش .  یم  زاغآ  ( دقع ناریگ ( ))  هاوگ   )) یبهذم نیئآ  هاگنآ  دجنس . 
یفرح یئوشانز  اب  هطبار  ردـیرگید  اب  البق  داـماد  سورع و  هکنیا  رد  قیقحت  زا  سپ  دریگ .  یم  رارق  داـماد  راـنک  رد  دـبومای )) دـبومهد  ))

دنبرمک  )) هداتـسیا و سورع  هدنیامن  داماد و  ماگنه  نیا  رد  دنناوخ .  یم  دنلب  يادصاب  ار  اتـسوا  دنا ،  هتـشاذگن  جاودزا  رارق  ای  دنا و  هدزن 
هغیـص يارجا  هلزنم  هب  هک  ار  ناریگهاوگ  مسارم  دبوم ،  سپـس  دـندنب .  یم  ار  نآ  هرابود  هدرک و  زاب  رمک  زا  ار  یتشک )  صوصخم =( ))

 . دناوخ یم  ار  داماد  سورع و  یتسردـنت  ياعد  هداتـسیا و  نایاپ ،  زا  سپ  نایاپزا ،  سپ  دـهد .  یم  ماجنا  تسا ،  نایتشترز  جاودزا  دـقع 
یکیدزن تبـسن  داماد  ابالومعم  هک  يا  هچب  رـسپ  دنراذگ .  تسد  دنق  يور  رب  تسد  رد  تسد  سورع  هدـنیامن  داماد و  تدـمنیا  مامت  رد 

یم هاگن  داماد  رـس  يور  تفرگ ،  تسد  رد  ار  غرم و . . .  مختو  یچیق  زبس و  هچراپ  نیریـش و  راـنا  دتـسیا و  یم  داـماد  رـس  تشپ  دراد ، 
داماد هب  نیریـش  رانا  ودزادنا  یم  هناخ  زا  جراخ  هب  ماب  تشپ  زا  ورین  تردق و  مامت  اب  ار  غرم  مخت  دبومهد )) )) مسارم نایاپ  زا  سپ  دراد . 

هدنکارپ ماش و  فرص  زا  سپ  دوش ،  یم  بش  رخآ  نوچ  نارب .  سورع  ای  ناشک ؛  سورع   7 دنروخب .  سورع  اب  اهدعب  هک  دوش  یم  هداد 
( . 488) دنربب داماد  هناخ  هب  ار  سورع  ات  دنیآ  یم  سورع  هناخ  هب  داماد  ناکیدزن  زا  نت  دنچ  هارمه  هب  دبومهد ))  ، )) نانامهیم ندش 

نآ للع  قالط و 

هرتسب هک  هاگنآ   1 هک :  تسا  هدمآ  نشه 34 )) دنب   )) رد دوش .  یم  قالط  لماع  زیچ  راهچ  تسین .  يرایتخا  قالط ))   )) تشترز نیئآ  رد 
هک هاگنآ   3 دـنادن .  رهوش  دـنک و  ناهنپ  نانمـشد  هک  هاگنآ   2 دـیآ .  رادـیدپ  وا  زا  یتسیاـشان  دـنک و  یمـسر  یب  دربب و  شیوخ  رهوش 
نز دقع ،  ماگنه  رد  هاگ  ره  دوش :  یم  قالط  هبرجنم  زین  رگید  دراوم  دشاب .  میقع  دیازن و  دنزرف  هک  هاگنآ   4 دزومآ .  ای  دنک و  یئوداج 

متـس نز  قح  رد  هاگ  ره  تسا .  میقع  رهوش  هک  دوش  مولعم  تجوازم  زا  سپ  ای  دنـشاب .  هتـشاد  هرعاشم  قـالخا  اـی  هدوب  هناوید  رهوش  اـی 
هتـشاد و رگید  درمان  ای  رگید  رهوش  ینز  رگا  دنک .  ینامرفان  نز  رگا  دشاب .  هدرک  انز  يرگید  نز  اب  درم  ای  دـنک و  انز  نز  هاگ  ره  دوش . 

(489  . ) دشاب هتشاد  مئاد  تبیغ  لاس  جنپ  رهوش  هاگ  ره  دوش .  یم  لطاب  يدعب  جاودزا  دشاب ،  هدیشوپ  ار  نآ 

یشوپ هردس  مسارم 

دراد يزارد  سب  خیرات  یشوپ ،  هردس  دوش .  یم  هتخود  یـصاخ  لکـش  هب  هک  تسا  ینهاریپ  ریز  هیبش  کچوک  ینهاریپ  ندیـشوپ  نآ  و 
غولب نس  هک  یگلاس  هدزناپ  نس  زا  ناتـساب  هرود  رد  تسا .  تشترز  نیئآ  تابجاو  زا  یـشوپ  هردس  دسر .  یم  دیـشمج ))  )) رـصع هب  هک 

یگلاس تفه  هب  یگلاس  زا 15  بجاو  تنـس  نیا  اهدعب  دنتـسب .  یم  نآ  يور  رب  ار  صوصخم  دنبرمک  دـندرک و  یم  نت  رب  هردـس  دوب ، 
وا يایلوا  تفرگارف ،  اتـسوا  زا  ار  یبهذـم  تامولعم  دیـسر و  یگلاس  هدزناـپ  یلا  تفه  نس  هب  یتشترز  يرـسپ  اـی  رتخد  یتقو  درک .  لزنت 

يرازگرب يارب  ناتسود  ناشیوخ و  زا  دننک و  یم  نییعت  وا  رمک  هب  یتشگ ))   )) نتسب و  یشوپ ))  هردس   )) مسارم يرازگرب  يارب  ار  يزور 
فرظ شتآ ،  رمجم  دننک :  یم  نیئزت  ریز  ءایشا  اب  ار  نآ  هدرتسگ و  ار  یگرزب  هرفس  ادتبا  دوعوم  زور  رد  دنیامن .  یم  توعد  مسارم  نیا 

لقن و يرادـقم  لیگران و $ و  ریجنا ،  درزولآ ،  هگرب  دجنـس ،  قدـنف ،  ودرگ ،  ماداـب ،  هتـسپ ،   ) رابکـشخ ینیـس  دوع ،  بوچ  لدـنص ، 
هاگنآ دنراذگ .  یم  هرفس  رس  جنرب و $  نشیوآ و  هزبس و  لگ و  يرادقم  و  دنیوگ ) كرل  ار  نآ  نایتشترز  هک  هدیـشاپ  نآ  يور  ینیریش 
هردس كدوک  دشاب ،  رهظ  زا  لبق  مسارم  رگا  دنیشن .  یم  دیشروخ  هب  ور  هرفس  فرط  کی  رد  هردس ،  ندیـشوپ  زا  سپ  رتخد ،  دای  رـسپ 

ندـناوخ اـب  ار  مـسارم  دریگ و  یم  رارق  وا  يوربور  دـبوم ))  . )) برغم هـب  ور  دـشاب ،  رهظزادـعب  رگا  دنیــشن و  یم  قرــشم  هـب  ور  شوـپ 
یتشگ  )) دریگ و یم  رارق  كدوک  رـس  تشپ  هتفر ،  هرفـس  رگید  فرط  هب  دبوم  هاگنآ  دـنک .  یم  زاغآ  شاین ،  شتآ  ای  تشیدزمروا ))  ))

یم گنهآ  وا  اب  دورـس  ندناوخ  رد  هتفرگ و  تسد  رد  ار  دبوم ))  )) ياهنیتسآ كدوک  تدـم ،  نیا  مامت  رد  ددـنب .  یم  هچب  رمک  هب  ار  (( 
دوخ ياج  رـس  كدوک ،  لباقم  رد  هتفر ،  دوخ  لوا  ياج  هب  دـبوم ))  ، )) دنیـشن یم  دوخ  ياج  رـس  كدوک  مسارم ،  نایاپ  زا  سپ  دوش . 
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رد دناوخ .  یم  كدوک  مان  هب  ار  یتسردنت  ياتسوا  هداتـسیا ،  لاح  هب  كدوک ،  لباقم  رد  هتفر ،  دوخ  لوا  ياج  هب  دبوم ))  ، )) دنیـشن یم 
هژاو يوـلهپ  بتک  رد  ( . 490) دزیر یم  كدوک  رـس  هب  جـیردت  هب  ار  طولخم  ینیریـش  جـنرب و  نشیوآ و  يرادـقم  یناوخ ،  دورـس  لاح 

رد دندرک و  یم  تسرد  يا  هبنپ  ای  یمشیربا  یمشپ ،  هچراپ  زا  ار  هردس  هتشذگ ،  رد  تسا .  هتفر  راک  هب  هردس ))   )) ياج هب  کیپش ))  ))
مشپ و تسوپ و  زا  دیاب  هردس ))   )) هک تسا  هدمآ  یتشترز  یبهذم  نوتم  رد  دننک .  یم  تسرد  دیفس  لملم  زا  ار  هردس ))   )) رضاح لاح 

یلو درک .  تسرد  یـسنج  ره  زا  ناوت  یم  ار  هردـس ))   )) هک تسا  هدـمآ  رگید  نوتم  یخرب  رد  دـشاب .  هدـش  تسرد  مشیربا  هبنپ و  وم و 
تیـصاخ تارثا و  هدش .  هراشا  نآ  هب  سدقم  ياهباتک  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسرد  دـشاب ،  هتـشاد  یهایگ  هشیر  هک  يا  هردـس ))  ))

یم ظفح  هلیذر  تافص  یناسفن و  تالیامت  رش  زاار  نآ  بحاص  هک  تسا  ینشوج  هرز و  هلزنم  هب  تسا و  ادزماروها  یگدنب  هردس ، ))  ))
( . 491  ) يراوگوس ازع و  سلاجم  رد  یتح  دنیوج ،  يرود  دیاب  هایس  سابل  هنوگ  ره  زا  تسا .  یتشترز  نیئآ  تمالع  يدیپس ))   . )) دنک

نتسب یتشگ  مسارم 

نیا ددنبب .  یتشگ  دیاب  دیسر ،  یگلاس  هدزناپای  هد ،  ای  تفه ،  نس  هب  كدوک  یتقو  تسا .  یتشترز  نید  تایرورض  زا  زین  نتـسب  یتشگ 
 : اـی داـهن )) نتـسب  یتشگ  مسر  دیـشمج   : )) هک تسا  هدـمآ  یتشترز  یبهذـم  نوتم  رد  تساهدـش  هداد  تبـسن  دیـشمج ))  )) هب زین  تنس 

ررقم داد و  تیمـسر  ار  نآ  تشترزو  دوب  يراـج  اـهیئایرآ  ناـیم  رد  تشترز  روهظ  زا  لـبق  مسر  نیا  دوب . )) دیـشمج  روتـسد  هبیتـشگ  ))
دـهاز و يدرم  هک  موه ))   )) ماـن هب  یـصخش  زا  یـسودرف  هماـنهاش  رد  دـندنببرمک .  هب  هردـس ))   )) يور رب  ار  نآ  نیئآ  قـبط  هک  دوـمرف 
دوب و لوغـشم  تدابع  هب  ناضاترم  هریـسرب  یهوک  يالاب  رب  موه   : )) دیوگ یم  یـسودرف ))  (( ؛  تسا هدـش  لقن  یتیاکح  هدوبراگزیهرپ ، 

درمریپ نیا  تسد  هب  دوش ،  یم  نادرگرـس  اـههوک  رد  دـنک و  یم  رارف  ورـسخیک  نایرکـشلتسد  زا  بایـسارفا  یتقو  دیـشک .  یم  تضاـیر 
یخیرات یتمدق  نانچ  نتـسب ،  یتشگ  عوضوم   . (( دناسر ورـسخیک  هاگرد  هب  ات  ددـنب  یم  یتشگ  اب  ار  وا  موه ))   . )) ددرگ یم  ریـسادهاز 

هک اـیند  ياـج  ره  رد  هـک :  تـسا  هدـمآ  و 5  باـب 10  نتـشهدنب ))   )) باـتک رد  دوـب .  جیاریمـسر  ناتـساب  ياـهنایرآ  ناـیم  رد  هک  دراد 
رد ار  یتشگ  نامسیر  دندرگ .  یم  دنمهرهب  باوث  نآ  زا  دنا ،  هتسب  یتشگ  هک  یناسک  همه  دنزرس ،  یتشترز )  ینیدهب (  زا  کینیرادرک 

تـسرد دنفـسوگ  مشپ  زا  ار  یتشگ  نایتشترز  زورما  یلو  دندرک .  یم  تسرد  هبنپ  ورتش  مشپ  زب و  يوم  دنفـسوگ ،  مشپ  زا  ناتـساب  دهع 
لاح رد  درف  دنـشاب .  هتـشاد  دوخ  اب  ار  نآ  لاحهمه  رد  نایتشترز  دیاب  هک  تسا  ادزماروها ))  )) یگدنب دنب  یتشگ ،  نامـسیر  دـننک .  یم 
هتفاب خن  هتـشر  زا 72  نامـسیر  نیا  تسا .  هریبـک  ناـهانگ  زا  یتـشگ ،  نتـشادن  دـننک .  روددوخ  زا  ار  نآ  دـیاب  هضئاـح  نز  زین  ینت  بآ 

هرهچ و شش  هب  هراشا  يا ك  هتـشر   12 تمسق شش  هب  نآ  میـسقت  دشاب .  یم  انـسی ))  )) دنب هب 72  هراشا  خن  هتـشر  نیا 72  تساهدش . 
تـشروه  )) و تسخوه ))  (( ، )) تمه  )) هژاو هس  روآدای  رود  هس  نیا  داد .  رمک  هب  رود  هس  دیاب  ار  نامـسیر  دشاب .  یم  لاسهام  هدزاود 

هاوگ نایتشترز  لواهرگ  رد  دز .  هرگ  راهچ  دیاب  ار  نامـسیر  تشاد .  رظن  ردار  هژاو  هس  نیا  دیاب  یتشگ ، ))   )) نتـسب عقوم  رد  تسا .  (( 
هب موس  هرگ  رد  تسا .  دنوادخ  فرط  زا  قح و  رب  تشترزنید ))   )) هک دـنهد  یم  یهاوگ  مود  هرگ  رد  هناگی ، ))  يادـخ   )) هب دـنهد  یم 
 ، کین راتفرگ  کین ،  هشیدنا   : )) انـسیدزم مهم  لصاهـس  نتفریذپ  هب  مراهچ  هرگ  رد  دـنهد .  یم  یهاوگ  تشترز )) يربمایپ   )) تلاسر و

( . 492) دننک یم  فارتعا  کین ، ))  رادرک 

تاوما ماکحا 

يور رهاط  يا  هناخ  رد  ار  يو  نآ  زا  سپ  دـننک .  یم  ات  اهوناز  ات  ار  شیاـهاپ  هتـسب ،  ار  وا  ياـه  کـلپ  ادـتبا  دراد :  یمـسارم  یفوتم  درف 
تسا كاپان  هدرم  تشترز  نیئآ  رد  اریز  دنناشوپ .  یم  ار  وا  زیمت  یشوپور  اب  دنناباوخیم و  شرف  گنس  نیمز  يور  ای  ینهآ  باوخ  تخت 
دنهد یم  ربخ  دنرفن ،  ای 4  ینعی 2  ینعیتسا  جوز  ناشدادعت  هک  اهشک  هدرم  هب  هاگنآ  دنک .  یم  هدولآ  ار  نآ  دنک ،  ادیپ  سامت  هچ  ره  ابو 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هاگمارآ  هب  هتـشاذگ ،  هدـش ،  هتخاسزلف  زا  دـنیوگ و  ناهاگ  ای  نهگ  ار  نآ  هک  یتوباـت  رد  ار  تیم  یتشگ ،  دـیدجت  لـسغزا و  سپ  . 
 . دریگ ماجنا  بورغ  زا  لبقدیاب  نفد  دشاب و  زور  تاعاس  رد  دیاب  هزانج  عییشت  دننک .  یمتعیاشم  ار  وا  یماگ  دنچ  یفوتم  ناکیدزن  دنرب و 

ناریا و رد  تنـس  نیا  دـنراذگ .  یم  اه   (( همخد  )) رد ار  دوخ  تاومانایتشترز  هنیرید  مسر  کـی  رباـنب  تسین .  زیاـج  بش  رد  تاوما  نفد 
هاگداد  )) همخد هب  یناریانایتشترز  دنتسه .  دنب  ياپ  تنـس  نیا  هب  ناریا  نیـشن  یتشترز  زکارم  زا  یخرب  تسایراج .  زونه  شیب  مک و  دنه 
تـسا يا  هطوحم  همخد  دـنا .  هدـیمان  یم  توکـس ))  جرب   )) ار نآ  نایئاپورا  دـنیوگ .  ومخد ))  )) نآ هب  دـنه  نایتشترز  دـنیوگ و  یم  (( 
نامیس گنـس و  زا  ار  همخدفارطا  راوید  دراد .  هلـصاف  گنـسرف  دنچ  فارطا  ياهیدابآ  زا  ابلاغ  دراد و  رارق  يدنلب  هوکیالاب  رد  هک  رودم 

هب راوید  زا  نآ  یلخاد  حطـس  تسا .  رتم  دص  دودح  رد  همخدطیحم  دراد .  جورخ  دورو و  يارب  ینهآ  کچوک  برد  کی  دنزاس و  یم 
راویدزا نوریب  نآ  یجراخ  هشوگ  راـهچ  رد  تسا .  هدـش  رفح  یعیـسو  قیمع و  هاـچ  همخد  طـسو  رد  دـشاب .  یم  بیـشارس  زکرم  فرط 

 (( ) ناد هتـسا   )) ای هدارب ))   )) ناریا نایتشترزار  همخد  یطـسو  هاچ  تسا .  هدـش  رپ  هزیر  گنـس  نشاب و  رتم  کی  دودـح  ات  اههاچ  همخد 
روگ و دندیدن و  نادوتس  نت  مدنکب ز  ار  نادواج  رس  تسا :  هدروآ  نادوتس ))   )) ار ناد ))  هتسا  )) یـسودرف دنیوگ .  یم  ناد )  ناوختـسا 
ات هتفرگ  اهراوید  زا  همخد  یلخاد  حطس  راگن  نک  نم  مان  وا  رب  نوریبز  رآرب  اراخ  گنس  زا  ینادوتس  دیوگ :  یم  زین  یـسوط  يدسا  نفک 

موس مود و  تمسق  زا  رتگرزب  دوش و  یم  زاغآ  اهراوید  زا  هک  لوا  تمسق  دنا ؛  هدرک  میسقت  لکـش  يا  هریاد  تمـسق  هس  هب  ار  ناد  هتـسا 
ره تسا .  اه  هچب  ناکدوک و  يارب  تسا ،  ناد  هتسا  هب  لصو  هک  موس  تمسق  نانز و  يارب  مود  تمسق  تسا .  نادرم  داسجا  هژیو  تسا ، 

نیا نیب  یکچوک  ياهرایـش  تسا .  تیم  کی  هژیو  هعطق  ره  هک  هدـش  میـسقت  رت  کچوک  تاعطق  هب  هناگ  هس  ياـه  تمـسق  نیا  زا  کـی 
رس دیاب  دنراذگ ،  یم  هبادرس  نورد  هب  ار  هدرم  نوچ  دورب .  ناد  هتسا  لخاد  هب  اهرایـش  نیا  زا  تافاثک  ناراب و  بآ  ات  هدش  هدنک  تاعطق 

تناس و يانهپو 70  تناس  يازارد 180 هب  دیاب  هبادرس  دشاب .  قرشم  فرط  هب  يو  تروص  ات  دنهد  رارق  ( دیـشروخ رتخاب (  يوس  هب  ار  وا 
( ، 493) دوشن هتشاذگ  همخد  رد  هک  تسا  یئاه  هدرم  يارب  هبادرسنیا  دنک .  یم  قرف  نالاسدرخ  ناکدوک و  يدارب  هک  دشاب  رتم  يدوگ 2 

ناسکی همه  دوشیمن و  بوسحم  يزاـیتما  کـچوک  گرزب و  ینغ و  ریقف و  يارب  دراد ،  هک  یکدـنا  هنیزه  رطاـخهب  تیم  يراذـگ  همخد 
هوک يالاب  هک  يا  همخد  رد  تاوما  همه  درادن ،  دوجو  يربق  نوچو  دنک  یمن  ادیپ  جاور  یتسرپروگ  یتسرپ و  هدرم  لمع  نیا  اب  دنتسه . 
نیئآ رد  گدـیوگ  یم  یناریا  ققحم  کـی  تسین .  راـک  رد  يزاـس  هاـگمارآ  یگداوناـخ و  صخـشت  هبنجرگید  دـنریگ و  یم  رارق  تسا 

رد شتآ ))   . )) تـسا شتآ ))   )) اـجنیا رد  یـساسا  یلـصا و  لـماع  تـسا .  سکعنم  يدـنه  یئادوـب  نـید  تادـقتعم  زا  يرایـسب  یئادزم 
راکشآ رتشیب  یناریا  نید  رد  شیاتـس  هویـش  لاح  نیا  اب  دوش .  یم  ییگولج  نآ  یـشوماخ  زا  یمئاد  يایاده  اب  دشک و  یم  هنابز  بارحم 

نیمز شتآ و  ناگدرم  شعن  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  اریز  دوش ،  یم  يراددوخ  ناگدرم  نفد  ندنازوس و  زا  لیلد  نمیه  هب  تسرد  تسا . 
یم رارق  دازآ  ياوه  رد  یـصاخ  تافیرـشت  یط  هدرب و  اهتـشد  هب  ار  ناگدرم  شعن  ور ،  نیا  زا  دومن .  دـهاوخ  تولم  دـنا ،  هزیکاـپ  هک  ار 

لئاسو ناهانگ و  اه و  یکاپان  عاونا  هب  عجار  ینید  دعاوق  زا  تسا  يا  هعومجم  دادیدنو ))  : )) دیوگ یم  نس ))  نتـسیرک  ( . )) 494) دنهد
ناگدرم داسجا  اب  راتفر  هقیرط  و  رتسدیب ) گس ،  ناسنا ،   ) یئاروها تادوجوم  هب  يدعت  عاونا  زا  باتک  نیا  رد  رافغتـسا .  هبوت و  ریهطت و 

ای ناگدرم  نیفدـت  اریز  تخاـس .  ناگدـنرپ  همعط  داـهن و  همخد ))   )) رد دـیاب  ار  ناـگدرم  دـعاوق  نیا  قبط  رب  تسا .  هتفر  نخـس  هریغ  و 
یم مارح  ار  راک  نیا  نایتشترز  اذـل  تسا .  اوه  كاخ و  داب ،  بآ ،  رـصانع ،  زا  دارم  دوش .  یم  رـصانع  شیالآ  ثعاب  داـسجا  ندـنازوس 

یناساس دهع  نایناریا  تاداع  زا  ناگدرم  ندراذـگ  همخد  ( . 495  ) تسا تساجن  یکاپان و  ثعاب  زین  ضئاح  ناـنز  هب  ندز  تسد  دـنناد . 
 (( شووایـس  )) نوچ دـندرک .  یم  اهر  نابایب  رد  ار  دوخ  ناگدرم  داسجا  ابلاغ  نایناریا  دـیوگ :  یم  یئادوب  رئاز  گـناست ))  نویه   . )) دوب

( . 496) درک نفد  مدرم ،  فالخرب  دوب ،  هدرم  هک  ار  دوخ  نز  دنک ،  یگدنز  هیراج  تاداع  ربارب  هک  تساوخ  یمن 

تشترز يروحم  میلاعت 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


تشترز نیئآ  یساسا  روحم  رس 

یتسار و رب  دیکات  هک  هزادـنا  نامه  هب  دراد و  رارق  کین ، ))  رادرک  کین ،  راتفگ  کین ،  هشیدـنا   : )) روحم هس  رب  تشترز  تناید  ساسا 
هداد و هدـعو  مـنهج  باذـع  هـب  ار  ناـیوگ  غورد  هـک  ارچ  تـسا .  هدـیدرگ  هیـصوت  یکاـپان  غورد و  زا  يرود  هـب  تـسا ،  هدـش  یتـسرد 
غودر و نآ  دـض  هطقن  هدـش و  هداهن  اـنب  یتسرد  یتسار و  رب  تناـید  نیا  ساـسا  نیارباـنب  تسا .  هداد  دـیون  تشهب  باوث  ار  نایوگتـسار 
ود نایم  دیهد ،  ارف  شوگ  نانخس  نیرتهب  هب   : )) هدمآ اهتاگ ))  )) رد دشاب .  یم  غودر  یتسار و  زا  یشان  ملاع  ياوق  مامت  تسا .  یتسردان 
 . دندروآ دیدپ  ار  گرم  یگدنز و  دنتـسویپ ،  رگیدـکیب  رهوگ  ود  نیا  هک  یماگنه  زاغآ ،  رد  دـینک .  يرواد  دوخ  غورد  یتسار و  نیئآ 

نیا و  دنرادروخرب )) .  اههاگیاج  اهناکم و  نیرتوکین  زا  یتسار  ناوریپ  دنتسه و  یگدنز  نیرتدب  راتفرگ  ناتسرپ  غورد  ناهج  نیا  رد  اذل 
تسا یتسرد  یتسار و  اتسوا  رد  تاجن  هار   : )) هک تسا  هدمآ  (( 11 يانسی 46 /   )) رد دهد .  یم  ناشن  ار  تشترز  نیئآ  یقالخا  تیونث  ، 

یم دلخم  هشیمه  يارب  نآ  رد  ناراکهبت  هک  هدـش  هدـیمان  نایوگغورد  هناخ  خزود ،  دـشاب و  یم  یتسار  یکاپ و  ناهج  ینعم  هب  تشهب  ، 
 : هک هدمآ  اتـسوا  رد  تسا .  نیرق  گرم  اب  غورد ))   . )) تسا یتسار ))   ، )) تشترز فده  هک  تسا  هدمآ  تشی 10 ، ))  )) رد دنشاب )) . 
زا تشترز  هک :  تـسا  هدـمآ  (( 2 يانـسی 47 /   )) رد دروآ .  یم  اهنیمزرـس  ماـمت  هب  ار  گرم  دـیوگ ،  غورد  ارتـیم ))  )) هـب هـک  یـشنمدب 

یئوت  : )) هک تسا  هدـمآ  (( 8 يانـسی 31 /   )) رد دـیدرگ ))؟ یتسار  ردـپ  تسخن  زور  هک  تسیک   : )) هک دـنک  یم  لاوئـس  ادزماروها )) ))
دوب دنهاوخ  نینچ  ناتسرپ  غورد  اما  تسا .  رودب  تلذ  زا  یتسار  رادتـسود  هک :  تسا  هدمآ  (( 20 يانسی 31 /   )) رد یتسار )) .  هدننیرفآ 
سک چیه   : )) هک تسا  هدمآ  (( 10 يانـسی 31 /   )) رد تسا )) .  نایوگغورد  هاگیاج  خزود  هک :  تسا  هدمآ  (( 4 يانسی 49 /   )) رد . (( 
مدید ار  يدرم  نور  خزود ))   : )) هک تسا  هدمآ  درگرف 45 ))  )) رد دهد )) .  شوگ  تسرپ  غورد  روتسد  غورد و  نانخس  هب  دیابن  امش  زا 
هدمآ درگرف 33 ))  )) رد تسا )) .  هداد  غورد  تداهـش  ایند  رد  درم  نیا  تفگ :  نم  خساپ  رد  هتـشرف  دروخ .  یم  مرک ))   )) ار شندـب  هک 

ایند رد  تفگ :  تسا ؟  هدوب  هچ  وا  هاـنگ  مدیـسرپ :  هتـشرف  زا  دروخ ،  یمه  مرک  ار  شناـبز  هک  خزود ،  رد  مدـید  ار  يدرم   : )) هک تسا 
 . دینک شیاتـس  ار  يراگزیهرپ  نیرتهب  دیزیخرب ،  مدرم !  يا   : )) هک تسا  هدمآ  (( 17 درگرف 18 /  دادـیدنو ،   )) رد تسا )) .  هتفگ  غورد 
اب هک  یناسک  تسا ،  هدمآ  اتسوا )) رد   : )) دیوگ یم  يانـسی 49 ))  )) رد دیدرگنرب )) .  کین )  رادرک  راتفگ و  رادنپ ،   ) بوخ زیچ  هس  زا 
هن تسا ،  بلاغ  تشز  رادرک  اهنآ  رد  دنـشاب ،  نراوتـس  تیبرت  فلاخم  دـنزاس و  هدـنکارپ  ار  متـس  مشخ و  ناتـسود  نایم  رد  دوخ  ناـبز 

ار وا  نابز  هک  ار  يدرم  ناور  مدید   : )) تسا هدـمآ  درگرف 2 )) رد  دنیآ )) .  رد  وید  يارـس  هب  ناشغورد  دیاقع  ببـس  هب  و  کین .  رادرک 
ینیچ نخـسیتیگ  هب  درم  نیا  تفگ :  نم  خساپ  رد  شورـس  دـنوج .  یمه  يذوم  ناروناج  نارتسخ ( ))   )) ودـنا هدیـشک  نوریب  شناهد  زا 

 : تسا هدمآ  اتسوا ))  )) رد تسا .  هدش  ناوارف  شهوکن  يدهعدب  هدعو و  فلخ  اب  هطبار  رد  درگرف 4 )) دادیدنو ،   )) رد تسا )) .  هدرک 
عوـن شـش  ادزماروـها ،   . (( )) دوـب دـهع  هب  ياـفو  يرکف  رد  زور  بش و  دـیاب  و  تسا .  هدـعو  يدزد  دـنک ،  هدـعو  فـلخ  هک  یـسک  ))
فرط هب  دننکـش و  یلها  ناویح  ناوختـسا  هک  يزمر  دهع   3 نداد ، )  مهب  تسد   ) یتسد دـهع   2 یلوق ،  دهع   1 تشاد :  ررقم  دـهع )) ))
هاگنآ دنک )) .  یم  لطاب  ار  یلبق  دـهع  يدـعب  دـهع  نداد .  مهد  کی  دـهع   6 نداد ،  مالغ  دـهع   5 ندادروتـس ،  دهع   4 دنهد ، ) هدـعو 

دوخ يابرقا  زا  رازه  اهدـص  ناهانگ  لمحتم  ایند  نآ  رد  دروخب و  هنایزات  دـص  دـیاب  اـیند  نیا  رد   : )) هک هدومرف  نییعت  ار  دـهع  دـب  يازس 
یم وا  رب  نیز  ربت  گنس و  هدیـشک و  زیمهم  ار  وا  هک  میدید  ار  نکـش  دهع  ناور  خزود   : )) هک تسا  هدمآ  درگرف 59 ))  )) رد ددرگ )) . 
راک دزم ))  )) هدرکن و افو  دوخ  هدعو ))   )) هب ناهج  نیا  رد  هک  سک  نآ  يازـس  تسیچ   : )) هک تسا  هدمآ  يانسی 44 ))  )) رد دنبوک )) . 

نودب ارم  مدرم  زا  هتسد  راهچ  تفگ :  شورـس  خساپ  رد  وید   : )) تسا هدمآ  دادیدنو 18 ))  )) و تسا ))؟  هتخادرپن  ار  يرگید  تمدـخ  و 
 : هک تسا  هدمآ  باب 278 )) همانفاریواترا ،   )) رد دـنهد )) . . .  راگزیهرپ  مدرم  هب  تمیق  مک  زیچ  هک  یناسک   1 دننک :  هلماح  تعماجم ، 

ایند رد  درم  نیا  تفگ :  نم  خـساپ  رد  مدرک .  لاوئـس  هتـشرف  زا  دـنهد .  یم  شدروـخ  هب  رتسکاـخ  كاـخ و  هـک  مدـید  ار  يدرم  ناور  ))
زیچ ناکین  زا  تخورف و  نارگ  ياهب  هب  تخیمآ و  هلغ  هب  كاخ  تخیر و  بارـش  ردبآ  تشادن و  تسد  رد  هزادنا ))  گنـس   )) و ولد )) ))
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يراوخ نیمز  زین  و  مدید ،  نازیوآ  خزود ))   )) رد ار  یـشورف  نارگ  ناور   : )) هک تسا  هدمآ  درگرف 49 و 80 ))  )) رد دوبر )) .  دیدزد و 
(497  . (() دروخ یمه  ناویح  یمدآ و  دیلپ  عوفدم و  هک  مدید  ار 

؟  يدزیا هرف 

نآ زا  سپ  دندرک .  یم  روصت  نیهاش و . . .  باقع ،  غرم ،  تروص :  هب  ار  هرف ))   )) اتسوا تاجردنم  قبط  دیوگ :  یم  یناریا  ققحم  کی 
یغرم رکیپ  هب  دش و  جراخ  وا  زا  یهاشداپ )  رف ( ))  )) هک دیدرگ  ثعاب  لمع  نیا  دـیزای ،  تسد  اوران  غورد و  نخـس  هب  دیـشمج ))  )) هک
بیقعت رد  لوا ))  ناودرا  ( )) 498  : ) تسا هدـش  یفرعم   (( هرب  )) تروص هب  رف ))  (( )) ناـکباب ریـشدرا   )) هماـنراک رد  هچ  رگا  تفرردـب . 

دنتفر و یمتعرس  هب  هک  میدید  ناکم  نالف  رد  ار  اهنآ  هک :  دنونش  یم  خساپ  دریگ .  یم  ار  اهنآ  غارـسیسک  ره  زا  كزینک ))  ریـشدرا و  ))
 ( یتشترز یناحور  روتسد =( ))  )) زا دوش و  یم  تفگش  رد   (( هرب  )) عوضوم زا  ناودرا ))   . )) دوب تکرح  رد  نانآ  رس  تشپ  زین  هرب  کی 
 ( میزاتب میراب =( ویـسوب  هک  دـیاب  ام  تسا ،  هدیـسرن  نآ  هب  زونه  هک  تسا  یهاشداپ  یئادـخ ،  هرب  نآهک  دـهد  یم  باوج  وا  دـسرپ .  یم 

( . 499  ) نتفرگ مییاتشش  دسرب ،  وا  هب  هرف  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دیاش 

نمیرها ادزماروها و  قلاخ  ناورز ؛ 

یم ناورز ))   )) ماـن هب  رگید  يدوجوم  قولخم  ود  ره  نمیرها ))   )) و ادزمروا ))  : )) هک دـیآ  یم  تسدـب  اتـسوا ))  )) تاجردـنم یخرب  زا 
ار وا  دبایب و  يدنزرف  دیاش  درک  اهینابرق  میدق  لیصا و  يادخ  ناورز ))   . )) تسا هدمآ  یهانتیال ))  نامز   )) يانعم هب  ناورز ))   . )) دنـشاب

دوجوم وا  مکش  رد  رسپ  ود  تبقاع  داتفا .  کش  هب  دوخ ،  ياه  ینابرق  نیرترث  ؤم  زا  نداد  ینابرق  لاس  رازه  زا  دعب  دهن .  مان  دزمرهوا )) ))
ناورز دوب .  وا  دـیدرت  کش و  هداز  هک  نمیرها  يرگید  و  دوب ،  هدرک  وا  ماـن  هب  اـه  یناـبرق  هک  دزمرهوا  یکی  ناورز ؛ )  مکـش  رد   ) دـش

رد تفاکـشب و  ار  ناورز ))   )) دوخ ردپ  رکیپ  نمیرها  عقوم ،  نیا  رد  دـیایب .  وا  روضح  هب  لوا  هک  داد  یـسک  هب  ار  ملاع  یهاشداپ  هدـعو 
ینارون رطعم و  نم  رسپ  تفگ :  ناورز ))   . )) وت رسپ  منم  تفگ :  خساپ  نمیرها ))  (( ؟  یتسیک دیسرپ :  ناورز ))   . )) دشش رهاظ  وا  ربارب 

يدـنزرف هب  ار  وا  ناورز  دـیدرگ .  رادـیدپ  یناروـن  رطعم و  يرکیپ  اـب  دزمرهوا ))  ، )) اـنثا نیا  رد  یتـسه .  یناـملظ  نـفعتم و  وـت  تـسا و 
ای ناورز ))  ( )) 500  . (() ینک یناـبرق  نم  يارب  دـیاب  وـت  سپ  نیا  زا  ما  هدرک  یناـبرق  وـت  يارب  زا  نـم  زورما  اـت  تـفگ  وا  هـب  تخاـنش و 

نایم رد  هک  تسا  هدـمآ  م .  ینانوی ق .  نوتم  رد  تسا .  ون )) یئمرگنا  )) و ادزمروها ))  ، )) تملظظ رون و  قلاخ  ناورز ))   )) ای ناورز ))  ))
زا دنمان ؛  یم  ناورز )   (( ) نامز  )) یخرب و  ناکم ))   )) یـضعب ار  دـحاو  تقیقح  و  دوجو ))  )) یهیدـب موهفم  داژنیئایرآ ،  نایناریا  ناغم و 
ود نیا  دش .  ادیپ  تملظ  رون و  رهوگ ،  ود  نیا  زا  دنیوگ  یخرب  رش . )) )) قلاخ يرگید  و  ریخ ))  )) قلاخ یکی  دمآ :  دیدپ  رهوگ  ود  نآ ، 

دوجوب اکرتشمار  تادوجوم  هتـسد  ود  دنتـشادن و  رگیدـکی  اـب  یفـالتخا  ادـتبا  دـندش .  تعیبط  ناـهج  رد  ضقاـنت  وفـالتخا  ءاـشنم  رهوگ 
هبیتک رد  دراد .  رارق  ناورز  ءایشا ،  داینب  یهلا و  ماظنسءار  رد  هک :  تسا  هدمآ  یتشترز  نوتم  رد  دندوب .  نانآ  عیطم  تادوجوم  دندروآ . 
ونیمز هن  اهنامسآ و  هن  تشادن ،  دوجو  زیچ  چیه  هک  ماگنه  نآ  رد  دنیوگ :  ناغم  تسا .  هدمآ  نومـضمنیمه  هب  یبلاطم  زین  یناتـساب  ياه 
هنوگ هب  ار  نمیرها  ادزمروها و  شنیرفآناتـساد  سپ  تشاد .  دوجو  ناورز  ماـن  هب  يدوجوم  اـهنت  ود ،  نیا  رد  دوجوم  تاـقولخم  رگید  هن 
مادک ره  هک  يدوب  هدرکندهع  رگم  تفگ : :  دمآ و  وا  دزن  ناورز ))   ) مود دنزرف  نمیرها ))   : )) هک نیا  ات  دنا ،  هدرک  لقنتـشذگ  هک  يا 

 . داد وا  هب  یهاشداپ  تموکح و  لاس  رازه  هن  راچانب ،  نخـس ،  نیا  ربارب  رد   (( ناورز (( !؟  یناسر یهاشداپ  هب  ار  وا  دـنیآ ،  وت  دزن  رتدوز 
هاگنآ دشاب .  هتـشادیئاورنامرف  تموکح و  وا  دیاب  دوب .  دهاوخ  ادزماروها  نآ  زا  تنطلـس  تموکح و  تدـم ،  نیا  نایاپرد  تفگ :  هاگنآ 

قلخ اروها  ار  هچ  ره  دنتخادرپ ؛  دوخ  تاقولخم  شنیرفآ  هب  ودندرک  راکب  زاغآ  دوخ  تردـق  هریاد  رد  کی  ره  نمیرها ))   )) و اروها )) ))
دبوم و  دـیهانآ )  ) دزمرهرذآ نیب  هک  يا  هرظانم  رد  دوب .  تسرداـن  رـش و  دـیرفآ ،  یم  نمیرها  ار  هچره  دوب و  تسار  بوخ و  درک ،  یم 
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 : تسا هدمآ  نینچ  هتفرگ ،  تروص  یناساس  دهع  رخاوا  رد  نادبوم 

دزمرهرذآ

ای متــسرپب  یئادـخ  هـب  ار  ناورز ))  رکورز و   )) اـی رکوـشارف ، ))  )) اـی رکوـشا ))  )) دـیاب اـیآ  يراد  دـشاب ،  دـنمدوس  هـک  بهذـم  مادــک 
 ، تسا دنزرف  نتـشاد  هک  دوخ  يوزرآ  هب  اه  ینابرق  اهاعد و  همه  نآ  اب  شردپ  دش و  هداز  شردـپ  يزورآ  اعد و  هب  هک  ار  ادزماروها )) ))
رد ار  دـنزرف  نآ  یـسک  هچ  هک  دـنادب  ناورز ))   )) هکنیا نودـب  دـمآ ،  دوـجوب  وا  تساوـخ  نودـب  نمیرها ))   )) هک نـیا  اـت  دـسر ؛  یمن 
ام دننام  ادزماروها ))  )) سپ دشاب ،  نینچ  رگا  دهد :  یم  همادا  دزمرهرذآ  تسا !؟  هدرک  قلخ  ار  نانآ  یـسک  هچ  هدروآ و  دـیدپ  شمکش 

نینچ ناورز  هراـبرد  يدـالیم  متـشه  نرق  هب  طوبرم  ینایرـس  نتم  کـی  رد  دریگ .  یم  رارق  متخ  گرم و  عورـش و  ضرعم  رد  نارگید  و 
 (( . ناورز  )) 4 رکورز ، ))  )) 3 رکوـشوپ ، ))  )) 2 رکوـشا ، ))  )) 1 دوب :  لئاق  ءادـبم  راهچ  هب  شراـک  زاـغآ  رد  تشترز  تسا گ  هدـمآ 

رد تسا .  ادزماروها ))  )) ردـپ ناورز ))   )) هراـبرد دوجوم ،  ياتـسوا ))   )) رد تسا .  ادزماروها ))  )) ردـپ ناورز ))   )) هک تفگ :  تشترز 
افخ شاوت ،  رتشوترز ! يا  تفگ : :  ادزماروها  هک  هاگنآ  (( : )) 13 درگرف 19 /   : )) تسا هدمآ  ناورز ))   )) هرابرد دوجوم ،  ياتـسوا ))  ))
دزیا هس  تشترز  نید  نک )) .  شیاتـس  ار  یلاع  رادرک  هدـنراد  وید  نارکا و  ناورز  تیاـهن ،  یب  ناـمز  زا  و  تسا ،  دوخ  هژیو  نیئآ  هک  ، 

هک ار  یهار  تسا ك  راتفرگ  وید  تسد  رد  گرم  زا  سپ  هک  یمدآ  ناور  (( : )) 19 درگرف 19 /  دادیدنو   . )) دنک یم  شیاتس  ار  روکذم 
(( ون یئمرگنا   )) ای دـب )) شینم  (( ، )) وینیم تنـسپ   (( ، )) کین شینم   )) تشترز رظن  رد  دـبای )) .  یم  تسا ،  تاجن  هار  هدـیرفآ و  ناورز 

لوهجم ام  رب  وا  مان  هک  يادخ  نیا  دنا .  هدـمآ  دوجوب  میرادـن ،  عالطا  وا  مان  زا  هک  ناورز )   ) ادـخ کی  هلیـسو  هب  ود  ره  دـندوب و  مءاوت 
راکفا و وا  دوجو  ادخ و  نیا  تقیقح  هطبار  رد  یشنماخه  هرود  رد  دنتـسه .  نآ  رهاظم  قلطم  ناکم  قلطم و  نامز  هک  تسا  نامه  تسا ، 
وا یـضعب  و  شاوث ))   )) قلطم ناکم  نامه  ار  وا  یهورگ  دیدرگ .  حرطم  یفلتخم  تخانـش  ياههار  دمآ و  دیدپ  ینوگانوگ  ياه  هشیدنا 

نادقتعم دیدرگ و  یفن  نادبوم  طسوت  یناساس  هرود  نایاپ  رد  تفای و  لماکت  اهدعب  یناورز  هشیدنا  دنتفگ .  یم  ناورز )   ) قلطم نامز  ار 
تاقولخم و همه  زا  شیپ  هکنیا  دـیدرگ و  دـحاو  يادـخ  ادزماروها ))  )) هک دوب  هرود  نیا  رد  دـندش .  یم  هدـناوخ  رفاـک  دـحلم و  نا ،  هب 
(( ادزمروا  : )) هک دش  هیجوت  نینچ  هتشذگ  راودا  دیاقع  تفای و  تیمسر  هک  دوب  هدیقع  نیمه  ماجنارس  و  تسا .  هتـشاد  دوجو  تادوجوم 

تلع دـیاش  دـینادزب و  یبهذـم  بتک  زا  ار  یتـسرپ ))  ناورز   )) هک دوـب  نیا  رب  شـالت  دروآ .  دـیدپ  ار  ناورز ))   ، )) موـس هرازه  رخآ  رد 
 ( یلعف قارع   ) نیرهنلا نیب  ياه  هتشون  گنس  رد  ناورز ))   )) زا دوب .  رطاخ  نیمه  هب  نادبوم  طسوت  یناساس  هرود  ياتسوا  وحم  فذح و 
 (( ناورز  )) زا ینانوی ))  عبانم   )) رد تسا .  هدوب  شیاتـس  دروم  يرتخاب  نایناریا  نایم  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  تسا و  هدـش  يروآداـی 

 . دنک یم  نییعت  را  اهناسنا  تشونرس  ناورز ))   ، )) دراد تسدب  ار  تارایـس  شدرگ  اهنامـسآ و  مظن  ناورز ))   : )))) تسا هدش  دای  ناورف 
زین یمالـسا  عبانم  رد  ( . 501  ) گرم يریپ 4   3 تدالو ،  يرادراب 2   1 تسا :  هناگراهچ  رهاظم  ياراد  ناورز  هیلوا گ  ریطاـسا  رباـنب  (( 

ینارون و ناهج  یناحور و  ملاع  مامت  وا  رون ))  )) زا تسا .  هدوب  دوجوم ))  )) هدنروآ دوجوب  رون ))  )) دنیوگ هیناورز ))   : )) هک تسا  هدمآ 
ناورز دنا :  هتفگ  یـضعب  دیدرگ .  ثداح  نمیرها ))   )) کش نیا  زا  درک .  کش ))   )) ناورز مان  هب  یگرزب  صخـش  دـمآ و  دـیدپ  ینابر 

 ، دنزرف نیا  تدالو  زا  شیپ  دیدرگ .  دوخ  زا  دنزرف  ياراد  ناورز )   ) وا ینالوط ،  تدـم  نیا  تشذـگ  زا  سپ  ات  دومن  همزمز  لاس   9999
نمرها  . )) دندمآ دیدپ  مکـش  کی  زا  ود  نیا  دمآ و  دیدپ  دیدرت  کش و  هداز  نمرها ))   . )) تفای هار  دـیدرت  و  کش ))   )) وا هشیدـنا  رد 
يدیلپ نطاب و  تثابخ  قالخا و  داسف  زا  ناورز ))   . )) دمآ ردـپ  دزن  درک و  هراپ  ار  دوخ  ردام  مکـش  دـش .  علطم  دوخ  تفج  هدـنیآ  زا  (( 

هکنآ یب  زمره ))  )) اما تفرگ .  شیپ  داسف  هار  تفرب و  نمرها ))   . )) داتـسرف تنعل  وا  رب  دـنار و  دوخ  دزن  زا  ار  وا  تفای .  عالطا  وا  تنیط 
قیرط نوچ  دندومن .  شیاتـس  دـنداد و  رارق  دوخ  راجگدرورپ  ار  وا  یموق  سپ  دوبب ،  ینالوط  نامز  دـشاب ،  هتـشاد  طلـست  نمرها ))   )) رب

 : هک تسا  نیا  هیناورز ))   )) نامگ دندرک .  یقلت  یهلا  ماقم  ياراد  ار  وا  دندومن ،  هدهاشم  وا  رد  قالخا  نسح  حالص و  تراهط و  ریخ و 
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رد هنتف  داـسف و  رـش و  دـمآ ،  دـیدپ  نمرها ))   )) نوچ دوب .  رپ  یناوارف  تمعن و  هنوگ  ره  زا  دوب و  یلاـخ  داـسف  رـش و  هنوگ  ره  زا  ناـهج 
وا دوجو  زا  نیمز  دوب و  اهنامـسآ  رد  نمرها ))   : )))) هک دـنرواب  نیا  رب  یخرب  نمرها . ))   )) دوـجو زا  رگم  دوـبن  نیا  تفاـی و  هار  عـماوج 

یجنایم ناگتـشرف  سپ  درک .  دربن  اروها )  ) رون اب  لاس  رازه  هس  دوخ  ياوق  اب  دـمآ و  نیمز  هب  تفاکـشب و  ار  نامـسآ  هلیح  اب  دوب .  یلاـخ 
هب تسد  لداع  ناهاوگ  دـش .  هتفرگ  حلـص ،  نامیپ  رارق و  نیا  رب  لداع  هاوگ  ود  دـیدرگ و  رارقرب  اروها )  ) رون وا و  ناـیم  حلـص  دـندش و 

(502  . (() دش دهاوخ  هتشک  ریشمش  نیا  اب  دریگ ،  هدیدان  نامیپ  نیا  هک  امش  زا  کی  ره  دنتفگ  دندرب و  ریشمش 

خزود تشهب و 

تسا باذغ  رد  ای  داش  وا ،  لامعا  قبط  ودنز  یم  رود  هدرم  درگادرگ  زور  هس  تدم  هب  گرم ،  زا  سپ  یمدآ  حور  تشترز ،  هاگدید  زا 
لپ )) ینعی تاونیچ ))  لـپ   . )) درب یم  طارـص )  (( ) تاوـنیچ لـپ  )) فرط هب  ار  وا  یئرماـن  گرب  دـننام  دزو و  یم  لامـشزا  يداـب  هاـگنآ  . 
مان هب  باسح  هتشرف  ود  لپ  نیا  رانک  رب  تسا .  هدشهدیشک  دنولا ) دنوامد و   ) هوک ود  نایم  هتخادگ  زلف  زا  يرهن  يور  رب  هک  صیخشت )) 

(( درگرف 19 دادیدنو ،   )) رد و  دنسر .  یم  وا  باسح  هب  دنا و  هداد  رارق  ار  تلادع  يوزارت  لدع )  (( ) هونچ  )) و دیشروخ ) رهم  (( ) ارتیم ))
ناج  ) وهآ  1  ) تسا هناگجنپ  ياوق  زا  یکی  هک  یمدآ  رهورف  دسر و  یم  لپ  رانک  هب  یمدآ  ناور  مراهچ ك  زور  حبص   )) تسا گ هدمآ 
ینز تروص  هب  راکدب  ناور  يارب  دنک و  یم  هولج  ابیز  يرتخد  تروص  هب  رهورف ، )  5 حور )   ) نادروا  4 مهف )   ) ذوب  3 سفن )   ) نید  2 ( 

 : هک تسا  هدـمآ  همانفاریو ))   )) زا (( 32 درخونیم 2 /   )) و (( 2 کینید 21 /  ناتسداد   )) و (( 13 يانـسی 51 /   )) رد دیآ )) .  یمرد  تشز 
يو زا  ار  وا  ياه  يراکهبت  تلع  لپ ، ))   )) رس رد  یئوجزاب  نمـض  رد  دور .  یم  لپ ))   )) دزن وید ))  )) هلیـسو هب  راکهانگ  ناور  حور و  ))

سپـس دوش .  یم  رتکزان  وا  بل  زا  رتزیت و  غیت  هبل  زا  وا  يارب  لپ ))   )) نیا هاگنآ  دیوج .  یم  تاجن  هار  یئاه  هناهب  هب  وا  دننک .  یم  لاوئس 
لحم و  تسا ،  نایوگغورد  لزنم  و  وید ))  )) يارب خزود   : )) هک هدـمآ  (( 4 يانـسی 49 /   )) رد دوش )) .  یم  زاب  وا  يور  رب  خزود  زا  يرد 

 : هک تسا  هدـمآ  کمانفاریواترا 15 21 ))  )) و تشی 2 ))  )) و (( 10 دربـسیو 7 /   )) 20 و يانـسی 11 /   )) رد ناراکهبت )) .  يدبا  باذـع 
لـصاو تسا ،  نمرها ))   )) ناکم هک  ینایاپ  یب  یگریت  ياضف  هب  تشز )  رادرک  راـتفگ ،  رادـنپ ،   ) هلحرم هس  زا  نتـشذگ  زا  سپ  ناور  ))

ياراد هدوب ،  قیمع  خزود  دراد ،  دوجو  یئوـب  هدـنگ  یکـشخ ،  داـب )  ) امرـس خزود  رد   : )) تسا هدـمآ  درگرف 18 ))  )) رد دوــش )) .  یم 
ناور و اما  تسا .  یهوک  یگرزب  هب  اهنآ  نیرتکچوک  دـننارد ؛  یم  ار  ناراکدـب  حاورا  هک  دراد  یناروناـج  و  تسا ،  نیگمهـس  ياـههاچ 

عافترا هب  وا  يارب  طارص  لپ  و  دور ،  یم  دوخ  هژیو  ياج  هب  دنیوا ،  لامعا  هدنـسیون  هک  هتـشرف  ود  طسوت  گرم  زا  سپ  ناراکوکین  حور 
اب ار  مـالک ))   )) ناـهج رد  سک  ره  دـیوگ  یم  ادزماروها   : )) تسا هدـمآ  اتـسوا  رد  دـنک )) .  روـبع  دـناوتب  اـت  دوـش  یم  هداـشگ  هزین  (( 
لپ ( )) اروها نم ( ))   . )) دـمآ دـهاوخرد  زاورپ  هب  ینامـسآ  هاـگلزنم  هب  هتفاـی و  يدازآ  وا  حور  دـناوخب ،  شوخ  ياوـنو  همزـال  فیلاـکت 

تمظع لـالجو و  هتـشگ  كاـپ  نامـسآ  دـننام  هدـش ،  یناـحور ))  )) وا دومن .  مهاوخ  نهپ  تسه ،  هچنآ  ربارب  هس  وا  يارب  ار  تاونیچ )) 
ای سودرف  هک  حاورا  ناـهج  هب  لـپ  زا  روبع  زا  سپ  كاـپحاورا   : )) دـیوگ یم  درگرف 19 )) دادـیدنو ،   )) رد تفای )) .  دـهاوخ  ینامـسآ 
 (( هدرکرف کمانفاریواترا ؛   )) رد 13 و   ، 15  ، 10 يانـسی 44 /   )) رد تسا )) .  ناراگزیهرپ  هاگلزنماجنآ  دنوش .  یم  دراو  دشاب ،  تشهب 

رادنپ (( ؛  لوا هقبط  دنوش :  یم  هدیمان  یمـسا  هب  دـنراد و  رارق  یلحم  ناکم و  رد  کی  ره  هک  دراد  هقبط  راهچ  تشهب   : )) هک تسا  هدـمآ 
 (( کین رادرک  (( ؛  موس هقبط  دشاب .  یم  هام  رد  نآ  ناکم  و  کین ))  راتفگ  (( ؛  مود هقبط  دشاب .  یم  ناگراتـس  رد  نآ  لحم  و  کین ، )) 

هک ادزماروها  سدق  تحاس  هب  دسر و  یم  تسا ،  یهلا  شرع  لحم  هک  مراهچ  هقبط  هب  دشاب و  یم  اهیئانـشور  نیرتالاب  رد  نآ  لحم  هک  ، 
نانآ يدـب  یبوخ و  هک  یناسک   : )) تسا هدـمآ   4 يانـسی 48 /   )) رد دـنک )) .  یم  لزنم  هتفای و  تسد  تسا ،  ناـکاپ  ناـکین و  هاـگلزنم 

زا سپ  هک  دنتـسه  یناینادـنز  ناراـکهانگ  دراد .  رارق  خزود ))   )) و تشهب ))   )) ناـیم هک  تسا  خزرب ))   )) ناـشهاگیاج دـشاب ،  ناـسکی 
دب لامعا  شاداپ و  کین ك  لامعا  ترخآ ك  رد   : )) دیوگ یم  تشترز ))  ( )) 503  . (() دنوش یم  دازآ  نیعم  تدم  رد  باذع ،  ندید 
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 . (( دش دنهاوخ  یئامنهار  ادزماروها  هاگیاج  هب  ناراکوکین  دنوش و  یم  لیدبت  هتخادگ  زلف  هب  تمایق  رد  ناراکدب  دوش ،  یم  هداد  رفیک  ، 
رد تسا . . .  نایوگغورد  نآ  زا  کیرات  طیحم  دوب و  دهاوخ  ناراکوکین  هژیو  ینارون  لزنم  رـس   : )) تسا هدـمآ  (( 10 ياسنی 30 /   )) رد

هدرم مشچ  نوچ  هک :  تسا  هدـمآ  یتشترز  نوتم  رد  ( 504  . (() دبای یم  رد  ار  دوخ  رادرک  يازس  یـسک  ره  ناور  حور و  نیـسپاو  ناهج 
هرتیم (( ) دزیا  )) هس رضحم  رد  هاگنآ  دنک و  یم  روبع  تاونیچ )  طارص =(  لپ  زا  شحور  دوش ،  یم  یـشالتم  همخد )  توکـس (  جرب  رد 
یئوم دـننام  ناراکدـب  يارب  لپ  نآ  دـننک ،  یم  روبع  طارـص  لپزا  حاورا  هک  یماگنه  ددرگ .  یم  همکاحم  رـضاح و  ونـشر ) شورـس ،  ، 

رگا دنـسریم .  تشیهو )  وه  نا  تشهب =(  هب  دـندرون و  یم  ار  لپ  نآ  یناسآ  هب  دـننک ،  یم  روبع  ناـکینحاورا  نوچ  دوش و  یم  کـیراب 
هب ار  یمدآ  رادنپ  رادرک و  راتفگ و  مامت  دناوخ و  یم  ار  دارفا  لامعا  همان ،  لدـع  لکوم  دـنور .  یم  خزرب  هب  دـشاب ،  يواسم  دـب  کین و 

هرهچ اب  یئابیزنز  دنک ،  روبع  ناکین  ناور  نوچ  تسا .  هدـشن  هداد  وفع  تعافـش و  نارفغ ،  هدـعو  تشترز  بهذـم  رد  دروآ .  یمباسح 
كدنک یم  طوقس  دریگ و  رارق  لپ  رب  راکدب  صخش  نوچ  دنیوگ .  اناید  ار  نز  نیا  دنک .  یم  یئامنهار  تشهب  يوس  هب  ار  وا  هدنشخر ، 

ابناـنآ دوـش و  یم  هداد  تسا ،  شیاتـس  هناـخ  هـک  تـشهب  رد  ناـکین  باوـث  ددرگ .  یم  وربور  وا  اـبرگوداج  تـشز و  بیکرتدـب و  ینز 
 ( ناگـشیمه خزرب (  ملاع  دنوش .  یم  نوگنرـس  کیرات ك  هراغم  وبدـب و  لادوگرد  ناراکهانگ  دـننک .  یم  شیارآ  ار  دوخ  تالآرویز 
نس نتسیرک  ( . )) 505) دسرب تمایق  زور  ات  دـنراظتنا  رد  هاگیاج  نیا  رد  نانآ  تسا و  يواسم  ناش  بوخ  دـب و  هک  تسا  یناسکهاگیاج 

طارـص لپ  زا  یناسآ  هب  گرم  زا  سپ  دنـشاب ،  هتـشادرب  مدـق  تسار  هار  رد  هک  يدارفا  نایتشترز ،  رظن  زا  دـیوگ :  یم  روهـشم  ققحم  (( 
ناراـکهانگ هک  يروط  هب  دـسر ،  یم  ریـشمش  هبل  یکزاـن  هب  ناراکدـب  يارب  لـپ  نیا  دـنوش .  یم  تشهب  دراو  هدرک و  روـبع  تاوـنیچ )  )

ملاع رد  تسا ،  يواسم  ناشدـب  کین و  لامعا  هک  یناسک  و  دـننیب .  یم  دوخ  هاـنگ  هتـسیاش  یباذـع  دـنوش و  یم  نوگژاو  منهج  نوردـب 
زا هدنز  ناسنا  دبلاک  یئاتسوا ،  نوتم  ربانب  ( . 506  ) تسا یشاداپ  هن  يرفیک و  هن  ناکم  نیا  رد  هک  دنام  دنهاوخ  خزرب ))   )) ای ناگـشیمه 

دوشیم هدناوخ  وونت ))  )) یئاتـسوا نابز  رد  نت ))   (( . )) ناور رهورف ، ))  (( ، )) ناج (( ، )) نت  : )) تسا هدش  بیکرت  نوگانوگ  ءزج  دـنچ 
هوق ورین و  دـقاف  یئاهنت  هب  نت  دـنوش .  یم  ادـج  نآزا  رهورف ))  )) و ناور ))   ، )) دـسر ارف  گرم  نوچ  تسا .  ندـب ))   )) ياضعا ماـمت  هک 

یتسردنتتیاعر يارب  دومن ،  تقرافم  ندب  زا  ناج  نوچ  یلو  تسا  لئاق  ار  یئازـسب  تیمها  هدـنز  ناسنا   (( نت  )) يارب تشترز  نیئا  تسا . 
 ، دوش یم  هتفگ  وخا ))  )) يولهپ ناـبز  رد  و  وها ))  )) یئاتـسوانابز هب  هک  ناـج ))   )) اـما تسا .  هتـسناد  سجن  ار  ناـجیب  ندـب  نآ  نارگید 
یم هتفگ  رهورف ))  )) يولهپنابز رد  و  یـشورف ))   )) اتـسوا رد  هک  رهورف ))  . )) دروآ یم  تکرح  هب  ار  نت ))  )) هک یئورین  زا  تسا  تراـبع 

وا يامنهار  یگدنز  رد  ات  هدـش  هتـشاذگ  هعیدو  هب  یناسنا  ره  ندـب  رد  هک  تسایهلا  رون  تارذ  زا  يا ))  هرذ   )) و هوق ))   )) ینعم هب  دوش ، 
ینعم هب  تسا ،  ناورد ))   )) نآ یئاتـسواهژاو  هک  ناور ))   . )) تیدـحا رون  ضایف  عبنم  زا  تسا  يرون  رهورف ))  . )) دـشاب تفرـشیپیوس  هب 

 ، هدوب سونءام  ندـب  اـب  اهتدـم  هک  یفوتم  درف  نیا  حور  گرم ،  لوصح  درجم  هب  تساریذـپانانف .  يدـبا و  حور ،  دـشاب و  یم  حور ))  ))
صخـش حور  دراد .  همادا  زین  نفد  نفک و  زا  سپ  لاـصتانیا  دـنک .  یم  ظـفح  نت  اـب  ار  دوـخ  لاـصتا  زور  هس  اـت  دوـش و  یمن  رود  نآزا 

هب اجنیا  رد  دـسر و  یم  تاونیچ )  طارـص ( )) لپ  )) هب حور  مراهچ ،  زور  دادـماب  رد  مومغم .  راـکهانگ  حور  تسا و  لاحـشوخراکوکین 
تشز يدوجوم  لکشرد  هک  شنادجو  هارمه  هب  راکهانگ  حور  دوش و  یم  تشهب  راپسهر  راکوکینحور  دوش .  یم  یگدیـسر  وا  باسح 

 ، تشذگرد مراهچ  زور  دادماب  رد   : )) تسا هدمآ  دادیدنو )) )) رد یتشترز و  تایاور  رد  ددرگ .  یم  نوگنرس  خزود  هب  دوش ،  یم  رهاظ 
باسح هب  هدـش و  لیکـشت  داتـشا ) نشرو ،  شورـس ،   ) ناگتـشرف روضح  اـب  و  دزیا )) رهم   )) يرواد هب  يا  همکحم  دونیج ،  لـپیکیدزن  رد 

لپ )) زا دنک ،  ینیگنس  دب  اهراک  هفک  رب  کین  ياهراک  هفک  هک  یتروصرد  دوش .  یم  یگدیـسر  هتـشذگرد ،  ناور  بوخ  دب و  ياهراک 
(507  . (() دوش یم  نوگنرس  خزود  هب  الا  دور و  یم  نشور  تشهب  هب  هتشذگ ،  یناسآ  هب  دونیچ ))

توکس جرب 
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هناوتـسا ياهانب  رد  گرم  زا  سپ  دیاب  هکلب  داهن ،  كاخ  رد  دـیابن  ار  هدرم  دـسج  نایتشترز ،  هاگدـید  زا   )) دـیوگ یم  هلاش ))  نیـسیلف  ))
؛  دوـش یم  همکاـحم  یهلا  هناختلادـع  رد  ناـسنا  حور  یلو  دوـش .  اهروخـشال  گـس و  كاروـخ  اـت  دراذـگ ،  توکـس )  جرب  لکـشیا ( 

دننک یم  هزرابم  هراومه  یئاهن  يزوریپ  ات  ادخ  يرای  يارب  ادزماروها ))  )) دزنو دنور  یم  الاب  نامسا  هب  دنـسر و  یم  شاداپ  هب  ناراکوکین 
نوچ هک  دنننآرب  نایتشترز   : )) دـیوگ یم  سان ))  ناج  ( )) 508  . (() دنراد ياج  منهج  رعق  رد  دنـسر و  یم  شیوخ  يازج  هبناراکدـب  و  ، 

یگدـنز یکاخ  رکیپ  رـس  رب  وا  ناور  نیتسخن ،  زور  هنابـش  هس  رد  دوشیم .  زاغآ  وا  رگید  یگدـنز  درذـگب ،  یـسک  گرم  زا  زور  راـهچ 
 ، دـشاب راکوکین  یـسفن  هاگ  ره  دـنک ،  یم  رکف  وا  دـب  بوخ و  ياـهراتفگ  اهرادـنپ و  اـهرادرک و  هتـشذگ  رب  دنیـشن و  یم  یفوتم  رگید 

هاگرفیک هب  ناشک  ناشک  ار  وا  ماجنارـس  دنهد و  رازآ  ار  وا  دـیلپ  ناوید  دـشاب ،  راکدـب  رگا  دـنهد و  شزاون  ار  وا  رهوگ  كاپ  ناگتـشرف 
 ، لپ ربارب  رد  هدرک ،  تکرح  تسا ،  ناگدرم  هاگرذگ  هک  تاونیچ  لپ  فرط  هب  هدرم  حور  دسر ،  رد  مراهچ  زور  نوچ  و  درب .  دـنهاوخ 
نآ هفک  ود  رد  هک  تسا  یئوزارت  ونـشار  تسد  رد  دـنناوخ ،  یم  يرواد  هـب  ار  حور  نآ  ونـشار ) شورـس ،   ) شناراـکمه ارتـیم و  يادـخ 

نایخزود هاگیاج  نآ  ریز  رد  هک  دراد  ریـشمش  مد  زا  رتزیت  يا  هغیت  تاونیچ )   ) طارـص لپ  دجنـس ،  یم  هداهن و  ار  دب  کین و  ياهرادرک 
هدـش نـهپ  ناـشربارب  رد  زیت  هـغیت  نآ  دنـشاب ،  رادرک  تـسار  راـک و  تـسار  رگا  دنــسر ،  یم  اـج  نآ  هـب  ناـگدرم  ناور  نوـچ  تـسا و 
یمرب رگید  ماـگ  هس  هدرم  هکنیمه  ددـنب .  یم  هار  اـهنآ  رب  غیت  نآ  دـندوب ،  هشیپ  غورد  رادرکدـب و  رگا  نکیل  دوش ،  یم  مرن  یهاگرذـگ 

 ، دزرـس وا  زا  یگدنز  راگزور  رد  هک  تسا  وا  تشز  ياهراک  يرگید  ازـسان و  نانخـس  يرگید  دب و  ياه  هشیدنا  هدنیامن  یکی  هک  دراد 
خزود تشهب و  تشترز ،  نید  ناصصختم  ( 509  . . . (() دنکفا یم  ورف  خزود  بیـشن  رد  لپ  زارف  زا  دـنک و  یم  همین  ود  هب  ار  وا  غیت  نآ 
تایح هب  تشترز ))   )) مایپ رد  ینورد ،  یحور و  شاداپ  رب  هوالع  هک  دندقتعم  یخرب  دـنا .  هدرک  هیجوت  ینورد  یناحور و  ار  اهتاگ )) ))

 (( خزود  )) و تشهب ))   . )) دـنا هدرک  سابتقا  وا  نید  زا  ار  زیخاتـسر  زور  نایدا  رگید  و  تسا ،  هدـش  هراشا  باسح  حور  گرم و  زا  سپ 
هب لام ))   )) اـی ناـمد ))   )) و دورـس ))  )) ینعی رگ ))  )) زا بکرم  هناـمدورگ ))   )) تسا گ 1 يا  هژیو  تاحالطـصا  ياراد  اـهتاگ ))  )) رد

تسا هتفر  راکب  نامشرگ ))   )) ای نامزگ ))   )) يولهپ رد  و  نامتورگ ))   )) اتسوا رد  دورس . )) همغن و  هناخ   )) ینعی تسا ،  هناخ ))   )) ینعم
شیئت یشوه   )) 4 کین . ))  هشیدنا  يارـس   )) ای هنامد ))  شوهگن   )) 3 تسا .  دورس )) هناخ   )) ای ارـس )) نیرتالاب   )) ینعی ریئگ )) نم   )) 2 . 

تسا و هتفر  راکب  تشهب ))   )) ای هتشیه ))  هشا و   )) اتسوا رد  هک  شنم ))  نیرتهب   )) ای ونم )) مشیهو   )) 5 دورس . )) شمارآ و  يارس   )) ای (( 
7 تسا .  هدش  ینعم  زین  هریت ))  نورد  خزود   )) هک غورد ))  يارس   )) ای هنامد ))  جورد  )) 6 تسا .  هدمآ  زین  تحار ))  نادجو   )) يانعم هب 

باذـع  )) ای یحور ))  تلاح  نیرتدـب  شنم ،  نیرتدـب   )) اـی ونم )) متـشیچا   )) 8 شنم . ))  نیرترب  يارـس   )) اـی وهکننم )) هناـمام  ۀـشیچا  ))
تسا و ینورد  تلاح  کی  فرعم  دراد و  تلالد  تلاـخد و  تاـّین  هشیدـنا و  رکف و  هب  تاحالـصا ،  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نادـجو . )) 

يارـس نیرتـالاب  رد  ار  مناور  نم  ریئگ ؛ )) نم  هک (( (( :  تـسا  دـمآ  اهتاگ 4/28 ))  )) رد دـنهد .  یمن  ناشن  ار  یجراخ  صخـشم  ناـکم 
هب مراد ،  ناوت  رد  هک  ینامز  ات  هدومرف ،  ررقم  ادزم  اروها  هک  یـشاداپ  اهراک و  زا  اهراک  زا  یهاگآ  اب  داد و  دـهاوخ  ياج  کـین  هشیدـنا 
نم  : )) تسا هدرک  همجرت  هنوگ  نیا  ار  ریئگ )) نم   )) هملک یناریا  قـقحم  دووادروـپ )) ( )) 510  . (( ) دننک شـشوک  هک  مزومآ  یم  مدرم 

دوواد روپ  مهاگآ )) .  کین  رادرک  يارب  اروها )) ادزم   )) شاداپ زا  هچ  منک ،  ینابهگن  کین  شنم  یهارمه  اب  ار  مناور  هک  ما  هدرپس  داـیب 
ریمـض هک  اجنآ  تسا ،  کین  هشیدـنا  يارـس  نیرتالاب  شاداپ ،  نیرتهب  تسا .  کین  راک  لـباقم  رد  شاداـپ  دورـس  نیا  رد   : )) دـیوگ یم 

 . ندع غاب  نوچ  یـصاخ  ناکم  کی  هن  تسا  یناحور  يونعم و  تیفیک  کی  املـسم  تشهب  نیا  تسوکین .  رکف  رهم و  رپ  نورد  نشور و 
هب نیا  و  ددرگ .  یم  نییعت  ناراکدـب  تازاـجم  ناراـک و  وکین  شاداـپ  نآ  رد  دوش و  یم  هجوت  ریخ )) رـش و   )) شیادـیپ زاـغآ  ـالوصا  (( 

هشیدـنا و رد  رـش ))  )) و ریخ ))  )) ءاشنم عبنم و  اـهنت  هن  تسا و  ینورد  منهج ))   )) و تشهب ))   )) زا نخـس  هک  دـنک  یم  صخـشم  حوضو 
تفای دهاوخ  نشور  يریمض  مارآ و  يرطاخ  شیدنا ، ))  کین   . )) تسا ام  رطاخ  ریمـض و  رد  مهنآ  رفیک  شاداپ و  هکلب  تسا ،  ام  شنم 

رد ریبعت  نیا  تسا .  وا  نورد  منهج ))   )) هک دوش  یم  راچد  مارآاـن  هریت و  هشیدـنا  رکف و  هب  شیدـناژک ، ))   )) تسا و وا  تشهب ))   )) هک
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 $ (( تسا یتسار  ناوریپ  يارب  نایاپ  یب  دوس  غورد $ و  ناریپ  يارب  اپرید  جـنر  نایز و  دنب 11/30 :   : )) ددرگ یم  دیئات  رگید  ياهدورس 
هدـش هیجوت  نایاپ ))  یب  دوس   )) و اپرید )) جـنر   )) تروص هر  شاداپ  رفیک و  هکلب  تسین ،  منهج ))  تشهب و   )) زا نخـس  رگید  اـجنیا  رد 

هعماـج و یناداـبآ  رد  هک  ناـیاسراپ  یتـسار و  ناوریپ  شاداـپ  غورد و  ناوریپ  رفیک  هراـبرد  دـنوادخ  زا  تشترز  اهدورـس ))  )) رد تـسا . 
یگدنز يوس  هب  هک  یـسک   : )) دوش یم  هداد  خساپ  هنوگ  نیا  (( 20 دنب  )) رد هک  دنک  یم  لاوئس  دنشوک ،  یم  یتسرد  یتسار و  تفرـشیپ 
یتسارب درب ،  دنهاوخ  رـسب  یگریت  رد  سوسفا  نویـش و  اب  زارد  ینامز  ناراکدـب  یلو  تسا ،  نشور  هدـنیآ  رد  وا  هاگیاج  دـیآ ،  یئاسراپ 

تشز يارس  تحارـص ،  ینـشور و  هب  (( 20  )) دـنب نیا  رد  درب )) .  دـهاوخ  ناشدوخ  رادرک  يوسب  ار  اـهنآ  نادـجو  ناراکدـب ،  یگدـنز 
هـشیدنا  )) تشهب نامه  هک  یئانـشور  غورف و  هاگیاج  ناراکوکین ،  شاداپ  هدـش و  هیحوت  مارآان  نادـجو  باذـع  نورد و  یگریت  ناراـک 

بذعم ار  ناشنادجو  نانآ  دـب  رادرک  ینعی  دوش ،  یم  هدیـشک  ناشرادرک  يوس  هب  ناراکدـب  نادـجو  تسا :  هدـش  هتفگ  تسا ،  کین )) 
هب ار  وا  زیخاتـسر  زور  رد  ناسنا  نادـجو  هک  دـنریگ  یم  هجیتن  دـنب  نیا  زا  (( دوجوم ياتـسوا   )) هب هجوت  اب  ناققحم  یخرب  دومن .  دـهاوخ 
 (( ياـنئد  )) اـی نادـجو ))   ، )) تماـیق زور  هـک :  تـسا  هدـمآ  دوـجوم  ياتـسوا  رد  دـیناشک .  دـهاوخ  مـنهج ))   )) اـی تـشهب ))   )) يوـس

ای طارـص )) لپ   )) يور رد  ار  اهنآ  هدـش و  رهاظ  یتشز  نزریپ  لکـش  هب  ناراک  تشز  يانئد ))   )) و ییابیز ،  رتخد  تروص  هب  ناراکوکین 
فرعم ار  هدورـس  نیا  تشترز  نید  ناـققحم  بلغا  هچ  رگا  درک .  دـهاوخ  تیادـه  منهج ))   )) رعق اـی  تشهب ))   )) هـب تاوـنیچ ))  لـپ  ))

ریثاـت تحت  ناـسنا  ریمـض  نادـجو و  هک  دـنریگ  یم  هجیتـن  دـنناد و  یم  تشترز  ماـیپ  رد  منهج ))  تـشهب و   )) ندوـب ینورد  یناـحور و 
یناریا ققحم  کی  ( 511  . ) دبای ققحت  دناوت  یم  هک  تسا  يرفیک  شاداپ و  نیرت  یعقاو  نیا  هدش و  هجوتم  ینـشور  ای  یگریت  هب  شلامعا 
تاـیح زا  تسا و  هتخادرپ  یگدـنز  تیعقاو  هب  دومن و  حرطم  ار  ینورد  خزود  تشهب و  احیرـص  تشترز   : )) دـیوگ یم  تشترز  نید  رد 

تـشترز نید  ندوب  یلمع   : )) هک دندقتعم  ناسانـشرواخ  یخرب  هطبار ،  نیا  رد  (512  . (( ) تسا هتفگ  نخـس  زین  حور  ندوب  هدنز  یناور 
(513  . (( ) تسا یناـحور  زین  وا  تشهب  تسا و  هتـشاد  رظن  يداـم  ياـیند  نیمه  جـیاتن  هب  هتـسویپ  وا  تـسا .  صخـشم  اـهتاگ  رـسارس  رد 

نامه تشهب  دـناد .  یم  ینهذ  یـشنم و  ار  تازاجم  تسا و  هتـشاد  رواـب  يونعم  منهج  تشهب و  هب  تشترز   : )) هک تسا  دـقتعم  زلیم )) ))
تقیقح نیا  میدق  راگزور  رد  تشترز  هکنیا  هصالخ  تسا .  رکف  یتحاران  ینورد و  باذع  منهج ،  نادـجو و  شیاسآ  هشیدـنا و  یتحار 
یناحور يدام و  يایند  تشترز  دنچ  ره   : )) هک تسا  دقتعم  (( رنهز ( )) 514  . (( ) تسا ام  دوخ  رد  منهج  تشهب و  هک  تخاس  راکشآ  ار 

 . دنراد رگیدکی  اب  فالتئا  هکلب  دنرادن ،  رارق  مه  لباقم  رد  زگره  هدوب و  هطبار  رد  مه  اب  اهنآ  وا  لوصا  رد  یلو  دنک ،  یم  ادج  مه  زا  ار 
هدارا يدازآ  رشب  (( اهتاگ  )) رد تسا .  شنم  هشیدنا و  نیرتدب  نکسم  کین و  نادجو  راکفا و  هناخ  خزود ))  تشهب و   )) تشترز نید  رد 

رد هکلب  اهنت  هن   : )) دیوگ یم  یبرغ  ققحم  کی  ( 515  . (( ) دنک یم  مادقا  شیوخ  تیموکحم  ای  تاجن  هب  هک  تسا  وا  دوخ  نیا  و  دراد ، 
رد یفوتم  ناور  لاح  حرـش  ( 516  . (( ) دراد حیرـصت  هتکن  نـیا  رب  تشی 89/49  تسا .  یناـحور  ترخآ ،  رفـس  زین ،  اـه  تشی  زا  یخرب 

راگدـیرفآ يا  سدـقم !  درخ  يا  راوگرزب ! دزمروا  يا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  یفوتم  ناور  لاـح  حرـش  یتـشترز  نوتم  رد  یتـشترز  نوتم 
هتفرگ رارق  نیلاب  رب  وا   : )) دهد یم  خـساپ  ادزم )) اروها  (( ))؟ دریگ یم  مارآ  اجک  رد  ناهج  زا  ینیدـکاپ  هک  یتقو  وشا ! يا  يدام !  ناهج 

رد دشاب .  نارگید  یتخبشوخ  راتساوخ  هک  تسا  یسک  تخبـشوخ   : )) دننک یم  شزرمآ  تساوخ  رد  نینچ  اهتاگ  ناگدنناوخ  تسا )) . 
))؟ دریگ مارآ  اجک  شناور   : )) دسرپ یم  تشترز ))   ، )) مود بش  رد  دنیب )) .  یـشوخ  ناهج  یناگدنز  مامت  هزادـنا  هب  ناور  بش ،  نیا 

یسک تخبشوخ   : )) دنبلط یم  شزرمآ  هنوگنیا  نایارـس  اهتاگدوتـشا  تسا )) .  هتفرگ  رارق  نیلاب  رب  وا   : )) دهد یم  خساپ  ادزم )) اروها  ))
دسرپ یم   (( تشترز  . (( )) دنیب یشوخ  ناهج  یناگدنز  مامت  هزادنا  هب  ناور  بش ،  نیا  رد  دشاب .  نارگید  یتخبشوخ  راتساوخ  هک  تسا 

نیا نایارـس  اهتاگدوتـشا  تسا )) .  هتفرگ  رارق  نیلاـب  رب  وا   : )) دـهد یم  خـساپ  (( ادزماروها (( ))؟ دریگ مارآ  اـجک  شناور  موس  بش  رد  : 
یناگدنز مامت  هزادنا  هب  ناور  بش ،  نیا  رد  دشاب ،  نارگید  یتخبشوخ  راتساوخ  هک  تسا  یسک  تخبشوخ   : )) دنبلط یم  شزرمآ  نینچ 

يوب دشاب و  نمچ  نایم  رد  هک  دـیامن  یم  نینچ  ار  نیدـکاپ  درم  ناور  حور و  هاگپ ،  رد  موس ،  بش  زا  سپ   . (( )) دـنیب یـشوخ  ناهج ، 
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 . رگید ياهداب  همه  زا  رت  وب  شوخ  يداب  دزو .  یم  يو  يوس  هب  یبونج  یحاون  زا  يرطعم  داب  هک  دیامن  یم  نینچ  ار  وا  دـبایرد و  شوخ 
هک اهداب  نیرتوب  شوخ  نیا  داب ،  نیا  دزو  یم  اجک  زا  دیوگ  دشاب و  هدـیئوب  دوخ  ینیب  اب  ار  داب  نیا  هک  دـیامن  یم  نینچ  ار  نیدـکاپ  درم 
اب ناشخرد ،  ابیز ،  يدوجوم  دوش  رادومن  وا  رظن  رد  يدوجوم  رکیپ  هب  يو  نادجو  داب ،  نیا  شزو  رد  ؟  مدوب هدـیئوبنار  نآ  دـننام  زگره 

نادجو یتسیک ؟  وت  ناوج !  دوجوم  يا  دسرپ :  یم  وازا  نیدکاپ  درم  ناور  هاگنآ  و . . .  الاب ،  تسار  ورشوخ ،  دنمورین ،  دیفـس ،  ناوزاب 
تـساجک سپ  دسرپ :  یم  درم  ناوج   . )) متـسه وت  نادجو  نم  نید !  کین  رادرک  کین  رادنپ  کین  درم  ناوج  يا  دهد :  یم  خساپ  ار  وا 

و هدننک ،  هبلغ  نمشد  هب  دنمتردق  دنمزوریپ و  یئورین ،  یئوب و  شوخ  یئابیز و  یکین و  یگرزب و  يارب  زا  تشاد  تسود  ار  وت  هک  یسک 
نید کین  رادرک  کین  راتفگ  کین  رادنپ  کین  درم  ناوج  يا  دهد :  یم  خساپ  دوجوم   . )) یـشاب یم  یئآ ،  یم  مرظن  هب  هک  نانچ  نآ  وت 
هـشال يرگید  هک  يدـید  یم  وت  یتقو  میآ .  یم  ترظن  هب  یتشاد ،  تسود  هک  ناـنچنآ  نم  یتشاد .  تسود  ارم  هک  یتسه  وت  سک  نآ  ! 

کین و ياهبآ  يدورس و  یم  اهتاگ  هتـسشن و  وت  دیرب ،  یم  ار  اهتخرد  دینازوس و  یم  متـسر  تخادرپ ،  یم  یتسرپ  تب  هب  دینازوس و  یم 
رت بوبحم  ارم  وـت  مدوـب ،  بوـبحم  یتخاـس .  یم  دونـشخ  دیـسر ،  یم  رود  کـیدزن و  زا  هک  ار  كاـپ  درم  يدوتـس و  یم  ار  اروـها  رذآ 

ناور یتخاس .  رت  هیاپ  دـنلب  ارم  وت  مدوب ،  هیاپ  دـنلب  یتخاس ،  رت  بولطم  ارم  وت  مدوب ،  بولطم  یتخاس ،  رتابیز  ارم  وت  مدوب  ابیز  یتخاس ، 
 ، دیآرد کین  راتفگ  هیاپ  هب  هتشادرب  ار  ماگ  نیمود  نیدکاپ  درم  ناور  دیآرد ،  کین  هشیدنا  هیاپ  هب  هتـشادرب ،  ار  ماگ  نیتسخن  نیدکاپ ، 

غورف رپ  تشهب  هب  هتـشادرب  ار  ماگ  نیمراهچ  نیدکاپ  درم  ناور  دـیآرد .  کین  رادرک  هیاپ  هب  هتـشادرب  ار  ماگ  نیموس  نیدـکاپ  درم  ناور 
رد تشذـگ ،  رد  لوا  بش  هس  رد  وا  ناور  درذـگرد ،  ناهج  زا  راکهانگ  صخـش  یتقو  هک  دـسپ  یم  ادزم  اروها  زا  تشترز  دوش .  دراو 
هک یلاـح  رد  درب و  یم  رـسب  هتـشگرس  دـسج  نیلاـب  درگ  موس ،  اـت  لوا  بش  رد  وا  ناور  دـهد :  یم  خـساپ  ادزماروها  دریگ ؟ مارآ  اـجک 

اروها يا  دـناوخ :  یم  دوش ،  یم  عورـش  ماز  یئوغ  ماک  تاملک  اب  هک  ار  دوتـشا  ياـهتاگ  زا  یتمـسق  تسا و  نیگمغ  هدرمژپ و  هدرـسفا و 
نینچ ار  كاپان  درم  ناور  مراهچ  زور  دادماب  رد  موس  بش  ندـش  يرپس  زا  سپ  میوج ؟  هانپ  اجک  هب  مروآ ؟  يور  روشک  مادـک  هب  ادزم !
لامش يوس  زا  نفعتم  داب  هک  دیآ  رظن  هب  نینچ  ار  وا  و  دسر .  شماشم  هب  هدیدنگ  داسجا  يوب  دشاب و  اهخی  اهفرب و  نایمرد  هک  دیامن  یم 

نادـجو داب ،  نیا  شزو  رد  تسا ؟  هدیـسرن  شماشم  هب  زگره  نآ  زا  رتوبدـب  داب ،  نیا  اجک  زا  دـسرپ :  یم  دوخ  زا  دزو .  یم  وا  يوس  هب 
وت دسرپ :  یم  وا  زا  كاپان  درم  ناور  دروآ .  یم  يور  وا  هب  وناز ،  هدیمخ  نیکرچ و  يور ،  تشز  يدوجوم  رکیپ  هب  هک  دنیب  یم  ار  دوخ 
دب نادجو  رادرک و  نم  رادرک ،  دب  راتفگدب  شیدنا  دب  درم  يا  دهد :  یم  خساپ  دوجوم  نآ  ما ؟  هدیدن  رت  تشز  وت  زا  زگره  هک  یتسیک 
یم یتقو  ما .  هدـش  هدـنامرد  هدـیدنگ و  هدیـسوپ و  روجنر و  راک و  هزب  هابت و  تشز و  نینچ  نم  تسا ،  دـب  وت  رادرک  سب  زا  متـسه .  وت 

یتخاس یم  دونشوخار  نمیرها  دوخ  دب  لامعا  اب  وت  دنک ،  یم  تظفاحم  ار  هایگ  شتآ و  بآ و  دنک و  یم  ار  نادزی  شیاتس  یسک  يدید 
 ، یتسب یم  مدرم  يور  هب  برد  يدیزرو و  لخب  وت  دنک ،  یم  تمدخ  نایاسراپ  هب  دهد و  یم  هقدص  نایاونیب  هب  یسک  يدید  یم  یتقو  . 

ناور یتخاس .  مرت  هدیدنگ  وت  مدوب ،  هدـیدنگ  نم  یتخاس ،  مرت  هدیـسوپ  وت  مدوب ،  هدیـسوپ  نم  یتخاس ،  مرتروفنم  وت  مدوب ،  روفنم  نم 
هب مراهچ  ماگ  رد  و  دـب )) رادرک   )) هیاپ هب  موس  ماگ  رد  دـب و  راتفگ  هیاپ  هب  مود  ماگ  رد  دـب و  هشیدـنا  هیاـپ  هب  لوا  ماـگ  رد  كاـپان  درم 

(517  . (() دسر  (( نایاپ یب  تملظ  ))

تشترز تیناحور 

یناتـساب بهاذم  نایدا و  رد  تسا .  نآ  تیناحور  بهذم ،  نید و  تفآ  هک  دهد  یم  ناشن  يرـشب  بهاذم  نایدا و  تشذگرـس  خـیرات و 
یگدنز ناهاشداپ  دننام  نایادخ  هک  دنتفگ  یم  مدرم  هب  نانآ  دندوب .  رادروخرب  يرایـسب  هرطیـس  تردق و  زا  نویناحور  هک  میدـید  ناریا 

ریوزت ناس  نیدب  و  دینکن .  یهاتوک  تالآ و . . .  تنیز  ندیشخب  رد  دیناوت  یم  هچ  ره  دیاب  سپ  دننیز ،  یم  تیفارشا  رد  نانآ  دننک .  یم 
نویناحور رظن  ریز  دباعم  تخادرپ .  یم  مدرم  لواپچ  تراغ و  هب  دـندوب ،  نآ  قیداصم  رهاظم و  یناتـساب  بهاذـم  نویناحور  هک  یبهذـم 
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رئاخذ نیا ،  رب  هوالع  نانآ  دوب .  نویناحور  ینعی  نایادخ  ناگدنیامن  رایتخا  رد  هوبنا  ياهتورث  نیا  هیلک  و  رهاوج ؛  الط و  زا  راشرس  دوب و 
یم تراجت  نایادـخ  مان  و  دنتـشاد ،  رایتخا  رد  دوب ،  نایادـخ  يارب  اـیاعر  يایادـه  هک  ار  نوگاـنوگ  هعتما  تاـبوبح و  هلغ و  ياـهرابنا  و 
نانآ یبیرفماوع  يراکهبت و  طاسب  درک و  مایق  نویناحور  هیلع  تشترز  (518  . ) دوب نویناحور  تالماعم  تراجت و  هاگیاپ  دباعم  دندرک . 

تیمـسر هب  ار  نویناحور  ای  ناغم  دوجو  تشترز  هیلوا  نیئآ  دیدرگ .  نویناحور  تفآ  هب  التبم  وا  نیئآ  دعب ،  یکدنا  اما  دیچیپ .  مه  رد  ار 
رد نانآ  دوب .  وربور  یتسرپ )  رهم   ) میدـق نیئآ  نویناحور  ای  اهناپراک  تخـسرس  تمواقم  اب  دوخ  تایح  یط  رد  تشترز  تخانـش .  یمن 

یگدنیامن نادـبوم  تشترز  نارود  زا  سپ  دـندرک .  تابثاار  شیوخ  دوجو  ماجنارـس  دندیـشوک و  یم  يو  هیلع  هئطوت  تشترز و  ياوزنا 
دنمزاین یسایس  هطلس  دنا ،  هتسیز  رگیدکی  ياپ  هب  اپ  ناریا  یسایس  خیرات  رد  تیناحور  تنطلس و  هک  اجنآ  زا  و  دندش .  یعدم  ار  وا  نیئآ 

تروص هب  ار  تشترز  دـیحوت  نادـبوم  دوب .  نکمم  نآ  میکحت  تردـق و  طسب  تهج  رد  نویناحور  طـسوت  رما  نیا  دوب و  یبهذـم  ریوزت 
هب  (( نویناحور دوب (( .  تشترز  نیئآ  فیرحت  نیتسخن  نیا  دندرک .  یبهذم  هیجوت  ار  هعماج  یتاقبط  ماظن  دندروآ و  رد  كرش  يانب  ریز 

یتاقبط هعماج  راتخاس  رد  یفنص ،  تیوه  تابثا  اب  دنتخاس و  یثروم ))   )) ار شیوخ  یناحور  ماقم  تنطلس ،  یناتـساب  هروطـسا  زا  يوریپ 
تشترز نیئآ  رد   (( یثروم تیناحور   )) ناس نیدب  دش و  یم  (( ردپ  )) نیشناج (( رسپ  ، )) سپ نیا  زا  دندمآ .  رامـشب  يزاتمم  هقبط  ناریا ، 

صاخ هاگـشتآو  شتآ  تشاد و  ار  دوخ  صاخ  يادـخ  ناریا  هعماج  تاقبط  رگید  دـننام  تشترز  تیناـحور  هقبط  دـیدرگ .  نوناـق  کـی 
یناحور یبهذم و  دادبتسا  جوا  هطقن  یناساس  هرود  دندیـشوک .  تشترز  نیئآ  ندرک  یتلود  رد  نویناحور ،  تشاد .  یم  ساپ  ار  شیوخ 

رد رگید  یبهذم  ياه  تیلقا  دندیـشوک و  یم  تشترز  نید  لیمحت  رد  دـندوب ،  ناهاشداپ  تسدـمه  هک  نویناحور  تسا .  تشترز  نیئآ 
تیمکاح و   (( یبهذم دادبتسا   ، )) یناساس يروطارپما  طوقس  یئاغ  تلع  هک  دنقفتم  لوق  نیا  رب  ناریا  خیرات  ناققحم  دنتـشاد .  رارق  اوزنا 

 . دندرک یم  ریـسفت  لیوات و  ار  (( اتـسوا  )) یبهذم نوتم  دوجوم ،  عضو  هیجوت  يارب  یتشترز  نادـبوم  دوب .  مدرم  تشونرـس  رب  نویناحور 
یناساس میژر  طوقس  هب  مکارتم  ياهراشف  نیا  ماجنارس  دوب و  هدناسر  بل  ار  مدرم  ناج  نویناحور ،  هدارا  زا  یشان  یبهذم  یتلود و  راشف 

 . دیدرگ زاغآ  ناریا  رد  یشک   (( غم  )) یشک و (( دبوم  )) دیماجنا و

یسانش باتک 

هیلک نشه و  دـنب  اتـسوا  هدرخ  انـسی  اهتاگ  اهتـشی  دوواد /  روپ  یلـصا ؛  عباـنم  یـسراف :  هب  تشترز :  هیلوا ،  دـیاقع  ناتـساب ،  ناریا  ناـیدا 
انـسیدزم و تشترز ،  ینایتشآ /  سدنهم  تالاقم .  هعومجم  یـسراپ  بدا  وانـسیدزم  همانفاریوادرا  نیعم /  دمحم  رتکد  وا .  راثآو  تالاقم 

ناریا روکـشم /  ناریا  اینریپ /  یمـسای .  دیـشر  همجرت  ناـیناساس ،  ناـمز  رد  ناریا  نس /  انـسیدزم .  نیئآ  یناـمرک /  ورـسخیک  تموکح . 
دلج ناریا /  یعامتجا  خیرات  يدنوار /  گرزب  نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیـسیلف  نایدا  عماج  خیرات  سان /  ناج  یعرف :  عبانم  ناتـساب . 

خیرات و یتعیرش /  یلع  رتکد  يا :  هسیاقم  یلیلحت و  عبانم  ناتـساب .  ناریا  ندمت  نیرهم /  دادرهم  ناریا  رد  يرکف  تالوحت  میخورب /  لوا 
 / میدـن نبا  میقتـسم ؛  عـبنم  یبرع :  هب  تموـکح .  انـسیدزم و  تـشترز ،  یناـیتشآ /  سدـنهم   . 15 آ .  م .  مود /  دــلج  ناـیدا .  تخاـنش 
اب جاودزا  ایآ  جورملا .  هیبنتلا  يدوعـسم /  دادغب  خیرات  يدادغب /  يدلج   2 لحنلا /  للملا و  یناتـسرهش /  میقتـسم :  ریغ  عبانم  تسرهفلا . 

؟  تسا تمهت  تبسن ،  نیا  ای  دراد ؟ دوجو  تشترز  نیئآ  رد  مراحم 

یتشترز نویناحور  زا  یکی  هیعافد 

مه و  تسا ،  تشترز  نیئآ  نویناـحور  زا  یکی  هک  ار  بسـشگرذآ  ریـشدرا  دـبوم  ياـقآ  باـنج  رظن  ناگدـنناوخ ،  عـالطا  تهج  نیا  رد 
نشور نایتشترز  شیک  رد  مراحم  اب  جاودزا  عوضوم  ات  میروآ ،  یم  اجنیا  رد  دراد ،  هدهع  رب  ار  ناریا  نایتشترز  يربهر  تسایر و  نونکا 
تـسا ناکیدزن  اب  یئوشانز  ياوران  تمهت  دنا  هداد  تبـسن  ام  رادمان  ناردپ  هب  هک  یتاماهتا  زا  یکی   : )) دـیوگ یم  ریـشدرا  ياقآ  ددرگ . 
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هب ار  اهنآ  هدمآ و  دراو  ام  رادمان  ناکاین  هب  دنا ،  هتـشادن  قیمع  عالطا  ناتـساب  نایناریا  بهذم  زا  هک  يدارفا  ناریا و  نانمـشد  يوس  زا  هک 
روظنم هب  دـنا  هتـشاد  هنیرید  ینمـشد  ام  ناردـپ  اـب  هک  ناـینانوی  يوس  زا  تسخن  ءارتفا  نیا  دـنا .  هدومن  مهتم  تشز ،  لـمع  نیا  باـکترا 

ات زین  نانیا  ( 519  ، ) دیدرگ بارعا  ناروتـس  مس  بوکدگل  ناریا  كاپ  كاخ  هکنآ  زا  سپ  دعب  اهنرق  دـش و  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  یـصاخ 
یئاتـسوا هژاو  ندرک  ادیپ  اب  یبرغ ،  ناناداتـسوا  ناسانـشرواخ و  زا  نت  دنچ  ریخا  نرق  رد  و  دندز ،  نماد  شتآ  نیا  هب  دنتـسناوت  هک  اجنآ 

هیاپ و هک  اوران  تمهت  نیا  هب  اـت  میـشوک  یم  کـنیا  اـم  و  دنتـشاذگ ،  هحـص  تمهت -  عوضوم -  نیا  هب  ناـشدوخ  لاـیخ  هب   (( تدوتیف ))
اب یئوشانز  دـنویپ  عاونا  زا  تسخن  دـشاب ،  رادروخرب  یـصاخ  بیترت  هتـشون و  هکنیا  يارب  میئوگ و  باوج  قطم  لقع و  اب  درادـن  یـساسا 
ار  (( تدوتیف  )) یئاتـسوا هژاو  سپـس  میئوگ ،  یم  خـساپ  قطنم  لـیلد و  اـب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدراو  ياـه  تمهت  هب  هتخادرپ  ناـکیدزن 

يدنب عمج  اب  دومن و  نایب  یناتـساب  ماوقا  رگید  نایم  مراحم  اب  جاودزا  عویـش  هرابرد  ار  يا  همـش  نایاپ  رد  و  میئامن ،  یم  ریـسفت  همجرت و 
تـسین اور  تاجوز  ددعت  یتشترز  نیئآ  رد  تشترز  شیک  رد  یئوشانز  دنویپ  عاونا  میهد :  یم  نایاپ  عوضوم  نیا  هب  هدش ،  هتفگ  بلاطم 

نز کی  زا  شیب  دـحاو ،  نآ  رد  دنتـشادن  قح  دـندوب  یتشترز  ناوریپ  زا  هک  ناتـساب  ناـیناریا  و  هدـش ،  هداد  ناـمرف  نز  کـی  نتفرگ  هب  ، 
دش یم  هدیمان  ریز  حرش  بجوم  هب  نوگانوگ  مان  جنپ  هب  رهوش  عضو و  تلاح و  هب  انب  ناتساب  دهع  رد  یئوشانز  دنویپ  یلو  دنشاب ،  هتشاد 

کنیا هک  نز .  يءار  دوخ  نز 5 - رتس  نز 4 - كویا  نز 3 - رکاچ  نز 2 - هاشداپ  - 1 دیدرگ :  یم  تبث  مان  نامه  هب  یئوشانز  رتافد  رد  . 
اب غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  يرتـخد  نز :  هاـشداپ  - 1 میزادرپ :  یم  یئوشانز  دـنویپ  عون  جـنپ  نیا  زا  کـی  ره  زا  يرـصتخم  حرـش  هب 

تیاضر اب  راب  نیتسخن  يارب  هک  ینارتخد  همه  یلک  روط  هب  و  دمآ ،  یمرد  يرسپ  جاودزا  دقع  هب  دوخ  ردام  ردپ و  دیدحالص  تقفاوم و 
هب دـش و  یم  هتـسب  ینز  هاشداپ  مان  هب  اهنآ  یئوشانز  دـنویپ  شخب -  نیا  رد  روکذـم  دراوم  يانثتـسا  هب  دـندش - یم  سورع  رداـم  ردـپ و 

روما و  دـش ،  یم  دـنم  هرهب  یئوشانز  یگدـنز  يایازم  قوقح و  نیرت  لماک  زا  نز  هاشداپ  دـیدرگ .  یم  تبث  یئوشانز  رتفد  رد  ماـن  نیمه 
زاب رگید  يایند  رد  زین  تشذـگ  رد  زا  سپ  ناتـساب  ناریا  رد  ام  ناردـپ  هدـیقع  هب  و  دومن ،  یم  هرادا  اکارتشا  رهوش  اب  ار  نادـنزرف  هناخ و 

ره نز :  رکاچ  - 2 تسا .  دوجوم  دـشاب  هتفرگ  ینز  هاشداپ  هب  اهنآ  دـقع  هک  یجوز  هژیوب  رهوش  نز و  کی  نایم  یئوشانز  تبـسن  ناـمه 
ینز رکاچ  مان  ریز  یئوشانز ،  دـنویپ  نیا  دـمآ ،  یمرد  يرگید  جاودزا  دـقع  هب  دوخ ،  نیتسخن  رهوش  تشذـگرد  زا  سپ  هویب  ینز  هاـگ 
لوط رد  نز  هاشداپ  يایازم  قوقح و  یگمه  زا  تشاد و  هناخ  یئونابدک  ماقم  رهوش ،  هناخ  رد  یگدنز  رسارس  رد  نز  نیا  دش .  یم  تبث 
مود رهوش  فرط  زا  زور  هدزیـس  اـت  وا  يارب  یبهذـم  مسارم  ریاـس  نفد و  نفک و  نیئآ  تشذـگ ،  زا  سپ  یلو  دوب ،  رادروخرب  دوـخ  رمع 
نیا رگید  يایند  رد  هک  دندوب  دقتعم  ناتساب  نایناریا  دوب .  شلوا  رهوش  ناگتـسب  هدهع  هب  نآ  زا  دعب  ياه  هنیزه  مامت  و  دش ،  یم  رازگرب 

نز رکاچ  هژاو  دش .  یم  هتـسب  نز  رکاچ  مان  ریز  مود  رهوش  اب  وا  یئوشانز  دنویپ  تلع  نیمه  هب  و  دش .  دـهاوخ  نیتسخن  رهوش  نآ  زا  نز 
هب تاجوز  تبـسن  هک  تشاد  نآ  رب  دنتـشادن  یئانـشآ  نایتشترز  یئوشانز  دنویپ  عاونا  ینـسیدزم و  لوصا  هب  ار  یتشترز  ریغ  ناگدنـسیون 
هب هیضق  لصا  هک  یتروص  رد  تسا .  يا  هغیـص  نز  نز ،  رکاچ  و  يدقع ،  نز  نز ،  هاشداپ  هک  دندرک  یم  روصت  اهنآ  دنهدب .  نایتشترز 
زا شیب  نتفرگ  هبزاجم  دوخ ،  یخیرات  یگدنز  راودا  زا  يا  هرود  چیه  رد  ناتـساب  نایناریا  و  تسا ،  نیا  زا  ریغ  میداد  هک  یحرـش  بجوم 
 ، هتـشاذگ ناتـساب  نایناریا  هیلک  باسح  هب  ناوت  یمن  نز  دـنچ  نتفرگ  رد  ار  هماکدوخ  هاشداپ  رفن  ود  یکی  لـمع  و  دـنا ،  هدوبن  نز  کـی 
ام ناردپ  هکنیا  اب  ارچ  سپ  تشاد ،  دوجو  ناتساب  نایناریا  رد  ینز  دنچ  نیئآ  رگا  هوالع  هب  دروآ .  رامـش  هب  اهنآ  ینز  دنچ  يارب  يزوجم 
نز دنچ  هک  تشادن  دوجو  ام  ناردپ  يارب  یعنام  دوب و  یبهذم  مسر  اهنآ  نیب  رد  تاجوز  ددـعت  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  یموق  نایم  رد 
ایند ياجک  ره  رد  نایتشترز  مه  زورما  ات  هکنیا  امک  دـندرک ،  ءافتکا  نز  کی  هب  هدیـشک و  تسد  ینز  دـنچ  زا  اهنآ  هعفد  کی  دـنریگب ، 

هب رصحنم  وا  دنزرف  رگا  دوبن ،  رسپ  دنزرف  ياراد  يدرم  یتقو  نز :  كویا  - 3 دنادنب ؟ ياپ  ینز  کی  مسر  نیمه  هب  دننک  یم  یگدنز  هک 
تـسا يولهپ  يا  هژاو  نیا  نز -  كویا  مان  ریز  وا  رتکچوک  رتخد  یئوشانز  تشاد ،  رتخد  دنچ  رگا  رتخد و  نیا  جاودزا  دوب ،  رتخد  کی 

رد دوخ  يردام  دج  يدنزرف  هب  دـمآ  یم  دوجو  هب  یئوشانز  نیا  زا  هک  يرـسپ  نیتسخن  و  دـش ،  یم  تبث  دـشاب -  یم  کی ،  ینعم  هب  هک 
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اب جاودزا  هب  ار  ام  ناردپ  دنتشادنپ و  یم  نایتشترز  مراحم  اب  جاودزا  ناونع  هب  ار  لمع  نیا  یتشترز  ریغ  هاگآ  ان  ناگدنـسیون  و  دمآ ،  یم 
 ، هرس یـسراپ  رد  نورتس ،  رتسا و  تاملک  تسا و  هدمآ  دنزرف  ینعم  هب  يولهپ  نابز  رد  نز  رتس  هژاو  نز :  رتس  - 4 دندرک .  مهتم  مراحم 

بیکرت ینعم  نیاربانب  دنزرف ،  ینعم  هب  رتس  تسا و  یفن  تادا  زا  ا ،  رتسوا ،  ءزج  ود  زا  تسا  بکرم  رتسا ،  دنا .  هدـش  هتفرگ  هژاو  نیا  زا 
 ، دوش یم  نآ  لماک  ینعم  و  دـننام ،  لـثم و  ینعم  هب  نو  تسا و  رتسا  ففخم  و  تسازاـن ،  هک  یناویح  ینعی  دـالوا ،  نودـب  دوش  یم  نآ 

دـلاوت و رظن  زا  تسا  ندرک  میقع  ینعم  هب  یملع  نابز  رد  ندرک  نورتس  و  ندـشن .  راد  هچب  ندوب و  ازان  رگید ،  تراـبع  هب  رتسا و  دـننام 
 ، دومن یم  توف  دـنزرف  نز و  نودـب  يدرم  اـی  غلاـب  يرـسپ  نوچ  میدـق  نارود  رد  هک  میئوگ  همدـقم  نیا  ناـیب  زا  سپ  اـهبرکیم .  لـسانت 
یم رد  یناوج  جاودزا  دـقع  هب  ینز  رتس  مان  ریز  هتـشذگرد  نآ  مان  هب  دوخ و  جرخ  هب  ار  يا  هزیـشود  یتسیاب  یم  وا  ناگتـسب  ناـشیوخ و 

دنهدب هتشذگ  رد  یصخش  يدنزرف  هب  ار  دوخ  نارسپ  زا  یکی  هک  دندش  یم  دهعتم  نیجوز  هک  دوب  نآ  یئوشانز  نیا  طرش  اهنت  دندروآ . 
یکی هاگره  هک  ینعم  نیا  هب  درک ،  یم  مهارف  ار  اونیب  تخبدب و  مدرم  زا  يا  هدع  یتخبشوخ  تداعـس و  لمع ،  رد  یئوشانز  عون  نیا  و  ، 

ار و زیچ  یب  اونیب و  هقبط  زا  يرـسپ  رتخد و  یئوشانز  هنیزه  هتـشذگ  رد  ناگتـسب  دومن ،  یم  توف  دنزرف  نز و  نودب  لومتم  صاخـشا  زا 
جاودزا زا  هک  يرـسپ  هوالعب  دـنداد .  یم  اهنآ  هب  یگدـنز  ندـنارذگ  يارب  مه  یغلبم  دـنداد و  یم  دـنویپ  مهب  ینز  رتس  هاوگ  اـب  ار  اـهنآ 

نیا و  دـمآ .  یم  رامـش  هب  وا  ثراو  تقیقح  رد  دـش و  یم  نیعم  هتـشذگ  رد  صخـش  یگدـناوخ  دـنزرف  هب  دـمآ  یم  اـیند  هب  تخبـشوخ 
تخب مد  ناوج و  رهاوخ  هتـشذگرد  صخـش  هک  یهاگ  اریز  داد ،  یم  نانمـشد  تسدـب  هناهب  هک  دوب  ییاه  عوضومزا  یکی  مه  یئوشانز 
دنزرف هـب  ار  وا  دـش ،  یم  دـلوتم  وا  زا  يرـسپ  هـک  یتـقو  دوـمن و  یم  سورع  ینز  رتـس  هاوـگ  اـب  ار  رهاوـخ  نـیمه  وا  ناـکیدزن  تـشاد ، 

 . تسا هدرک  ادـیپ  ار  وا  يردـپ  ماقم  کنیا  دوب ،  لفط  ییاد  تقیقح  رد  هک  یـسک  ینعی  دـندرک ،  یم  دزماـن  یفوتم  صخـش  یگدـناوخ 
هک دندرک  یم  روصت  عضو  نیا  هدهاشم  اب  دندوب ،  ربخ  یب  هیـضق  لصازا  هتـشادن و  یئانـشآ  نایتشترز  تاداع  قالخا و  اب  هک  یناگناگیب 
 ، دش هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز  دوبن ،  شیب  یمهافت  ءوس  روصت  نیا  هک  یتروص  رد  دـنا .  هدومن  جاودزا  مه  اب  تقیقح  رد  رهاوخ  ردارب و 
نز يار  دوخ   - 5 تسا .  هتشادن  دوجو  یئوشانز  هطبار  رهاوخ  ردارب و  نیب  هدومن و  جاودزا  يرگید  صخش  ای  ردارب  توف  زا  سپ  رهاوخ 
یم یئوشانز  راتـساوخ  هدرک و  ادیپ  ینطاب  هقالع  مه  هب  دندوب  هدیـسر  ینوناق  دشر  دـح  هب  هک  يرتخد  رـسپ و  هچنانچ  ناتـساب  ناریا  رد  : 
دـش یم  رازگرب  ردام  ردپ و  لیم  فالخرب  یتح  اهنآ ،  ییوشانز  دقع  دنداد ،  یمن  تیاضر  رما  نیا  هب  یتلع  هب  رتخد  ردام  ردپ و  دندش و 
هدـش تبث  نز  يار  دوخ  مان  ریز  هک  جاودزا  نیا  رد  و  دوبن ،  رما  نیا  ماجنا  عنام  اه  نآ  يود  ره  ای  جوز  کی  ردام  ردـپ و  لـیامت  مدـع  و 

راهظا ابتک  درمتم  رتخد  هب  ثرا  ندادـب  ار  ناشدوخ  لیامت  اهنآ  دوخ  هکنآ  رگم  تشادـن  يا  هرهب  رداـم  ردـپ و  ثرا  زا  اـنوناق  رتخد  دوب ، 
نایتشترز نیئآ  نویناحور  زا  یکی  هک  بسـشگرذآ  ریـشدرا  دبوم  بانج  ناکیدزن  مراحم و  اب  یئوشانز  عوضوم  ( 520  . (( ) دنشاب هدومن 

رد دـنا ،  هداد  تبـسن  ناتـساب  نایناریا  هب  هک  ناکیدزن  اب  یئوشانز  ساسا  یب  ماهتا  هب  عجار   : )) دـیوگ یم  قوف  ناونع  اـب  هطبار  رد  تسا ، 
نیا کسمتسم  ار  ناهاشداپ  زا  نت  هس  ياهراک  و  دنتسب ،  یتمهت  نینچ  نانآ  هب  نایناریا ،  اب  ینمـشد  رطاخب  هک  دندوب  اه  ینانوی  لوا  هلهو 

جادزا  - 1 تسا ؟  هدوب  هنوگچ  دارفا  نیا  دروم  رد  ناتـساد  لصا  مینیبب  ات  مینک  یم  بیقعت  ار  هیـضق  نیا  اـم  لاـح  دـنا .  هداد  رارق  تبـسن 
یـشنماخه گرزب  هاـشداپ  هب  ار  تمهت  نیا  هتـشون و  یبلطم  عوضوم  نیا  هب  عجار  هک  يا  هدنـسیون  نیتسخن   : )) دوخ رهاوخ  اـب  اـیزوبماک 

نیمود تسا :  هدروآ  نومضم  نیا  هب  دوخ  باتک  رد  ار  هیضق  حرش  هدنـسیون  نیا  تسا .  دالیم  زا  شیپ  تدوره 409-484  هدومن ،  دراو 
وا هچرگ  درک ،  یم  یگدـنز  نز  کی  دـننام  وا  اب  هدروآ و  رـصم  هب  ار  وا  هک  دوب  شرهاوخ  نتـشک  دـش ،  بکترم  ایزوبماک  هک  ییاـطخ 

یلو دوبن ؛  موسرم  رهاوخ  ردارب و  جاودزا  نیا ،  زا  شیپ  هک  دوب  قیرط  نیدـب  اـهنآ  جاودزا  زرط  رداـم .  ردـپ و  کـی  زا  دوب و  شرهاوـخ 
 . دـشوپب مشچ  نآ  زا  تسناوت  یمن  اذـهعم  تسا ،  يداع  ریغ  راک  نیا  هک  تسناد  یم  هکنیا  اب  دوب ،  هدـش  شرهاوخ  قشاـع  هک  اـیزوبماک 

تلهم زور  هس  هاشداپ  زا  نارواد  درک .  یئوج  هراچ  اـهنآ  زا  داـهن و  ناـیم  رد  یتنطلـس  تاـضق  اـب  ار  بلطم  نیا  یتدـم ،  زا  سپ  نیارباـنب 
نیناوق هیلک  رد  هک  دـندناسر  ضرع  هب  هدـش ،  بایفرـش  هاش  روضح  هب  تلهم  نایاپ  زا  سپ  دـننک .  یـسررب  ار  روشک  نیناوق  ات  دنتـساوخ 
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قوف تسا و  ادخ  هیاس  هاش  دـیوگ :  یم  هک  دراد  دوجو  ینوناق  یلو  دـنک ،  لالح  ردارب  رب  ار  رهاوخ  هک  دـنبایب  ینوناق  دنتـسناوتن  دوجوم 
ناتساب ناریا  رد  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسدب  هتشون  نیا  زا  هچنآ   . )) دناشوپب لمع  هاج  دوخ  لیامت  هب  دناوت  یم  وا  نیاربانب  تسا !  نوناق 

یلو هدوبن ،  شیب  تمهت  کی  زج  شا  هتفگ  تدوره  نیاربانب  یبهذـم .  نیناوق  رد  هقباس  هن  هتـشاد و  يروشک  هقباس  هن  مراحم  اـب  جاودزا 
دنا و هداد  تبسن  تشترز  بهذم  هب  هنامصخ  ضرغ  اب  صقان و  ار  بلطم  نیا  دنا  هدمآ  تدوره  زا  دعب  هک  رگید  ناگدنـسیون  هنافـسءاتم 
هب هک  ینانوی  هدنسیون  نیتسخن   : )) دوخ رتخد  اب  مود  ریـشدرا  جاودزا   - 2 دنا .  هدومن  مراحم  اب  جاودزا  تشز  لمع  هب  مهتم  ار  ام  ناردـپ 

یلو تسین ،  تسد  رد  وا  ياه  هتـشون  تسا .  هتـسیز  یم  دـالیم  زا  لـبق  لاـس 440  رد  هک  تسا  ساـیزتک ))   )) هدومن هراـشا  عوضوم  نیا 
نیا سایزتک ،  هتفگ  دانتـسا  هب  یـشنماخه  هاشداپ  مود ،  ریـشدرا  یگدنز  اب  هطبار  رد  هدمآ  ایند  هب  دالیم  زا  دعب  لاس 66  رد  هک  كراتولپ 
هیلک هک  درکراک  کی  سرزکاترا -  مود -  ریـشدرا   : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  كراتولپ  دنک .  یم  شرتخد  اب  جاودزا  هب  مهتم  ار  هاشداپ 

 ، دازیرپ شردام ،  رارصا  هب  هاشداپ  هک  دوب  نانوی  گرزب  نمشد  نرفاسیت -  نتشک -  نآ  درک و  ناربج  ناینانوی  هب  تبـسن  ار  وا  ياه  يدب 
هک دیـشوک  یم  دـعب  هب  نآ  زا  شردام  داد ،  ماـجنا  وا  تـالیامت  قبط  رداـم و  رارـصا  هب  ار  راـک  نیا  هاـشداپ  نوچ  و  تشک ،  ار  نرفاـسیت 
زا یکی  هب  تبـسن  هاشداپ  هک  دوب  هدید  اهراب  دازیرپ  دـنکن .  راتفر  وا  لیم  فالخرب  يراک  چـیه  رد  درادـهگن و  یـضار  دوخ  زا  ار  هاشداپ 

سپ دازیرپ ،  دراد .  هدیشوپ  مدرم  دوخ و  ردام  زا  ار  هقالع  قشع و  نیا  هک  دشوک  یم  یلو  دراد  يدایز  هقالع  اسوتآ -  دوخ -  ياهرتخد 
یئابیز و زا  تفای ،  یم  تصرف  تقو  ره  دـهد و  ناشن  يرتشیب  هقالع  اـسوتآ -  شا -  هون  هب  تبـسن  اـت  دیـشوک  عوضوم  نیا  زا  عـالطا  زا 

دنک جاودزا  وا  اب  ات  درک  کیرحت  ار  هاش  ماجنارس ،  ات  تسناد  یم  هاشداپ  قیال  ار  وا  تفگ و  یم  ناوارف  نخس  هاشداپ  دزن  وا  راتفر  نسح 
مدرم رظن  زا  ار  قشع  نیا  ات  دـشوک  یم  هراومه  دزرو ،  یم  قشع  دوخ  رتخد  هب  هکنیا  زا  هاشنهاش  هک  دوش  یم  هدـهاشم  زاـب  اـجنیا  رد  . ))

هب دوب ،  یـسنجدب  بلط و  هاج  نز  هک  شردام  کیرحت  هب  ریـشدرا  تبقاع  و  دشک ،  یم  تلجخ  شردام  مدرم و  زا  نوچ  دراد ،  هدیـشوپ 
دهع رد  هک  سیتاگآ ))   )) راـب نیلوا  ار  شرتخد  اـب  داـبق  جاودزا  عوضوم   : )) دوخ رتخد  اـب  داـبق  جاودزا   - 3 دزرو .  یم  مادـقا  راک  نیا 

نیدـب یلو  هدرک  جاودزا  قبنز ))   )) مان هب  دوخ  رتخد  اـب  ناوریـشونا  ردـپ  داـبق  هک  تسا  هدومن  ناونع  تسیز ،  یم  ناوریـشونا  یهاـشداپ 
نونیلار روسفورپ  یتح  ناراگن و  خـیرات  رگید  برع و  ناـسیون  خـیرات  هن  هدرک و  هراـشا  شا  هماـنهاش  رد  داـشناور  یـسودرف  هن  عوضوم 

تحت داـبق  هک  میئوگب  تسا  نکمم  میریگب  يوق  ار  ههبـش  رگا  تسا .  هتـشونن  يزیچ  هراـب  نیا  رد  یـسیلگنا ،  هب  تدوره  خـیرات  مجرتـم 
دـش و ادـیپ  كدزم  مان  هب  یـصخش  دابق ،  یهاـشداپ  ناـمز  رد  میناد  یم  اریز  تسا ،  هدرک  ار  راـک  نیا  هتفرگ و  رارق  كدزم  نیئآ  ریثءاـت 

ساسا رب  تشاد  هضرع  كدزم  هک  ینید   . )) دـنتفریذپ ار  وا  نیئآ  نید و  دابق ،  هلمج  زا  ناریا ،  مدرم  زا  يا  هدـع  دومن و  يربمایپ  ياـعدا 
نیعم یصخش  هب  ار  نآ  دیابن  و  تسا ،  هدیرفآ  ناگمه  يارب  ار  زیچ  همه  دنوادخ  تفگ :  یم  كدزم  دز .  یم  رود  زیچ  همه  رد  كارتشا 
همطل نایناریا  یگداوناـخ  ننـس  مسارم و  ییوشاـنز و  تیکلاـم و  نوناـق  ساـسا  هب  دوخ  یکارتشا  نیناوق  اـب  دـیدج  نید  داد .  صاـصتخا 
فالخ نیا  همه  هدـش و  ادـیپ  ناریا  رد  اریخا  مراحم  اب  جاودزا  لـمع  دـیوگ :  یم  ساـیتاگآ   . )) درک تسـس  ار  نآ  دومن و  دراو  یگرزب 

كدزم و ندـش  هتـشک  یهاـشداپ و  زا  داـبق  عـلخ  اـب  هک  دوـب  هدـش  ادـیپ  ناریا  رد  كدزم  نید  تاـمیلعت  رثا  رد  اـه ،  یمظن  یب  اـهنوناق و 
لوـق هب  هدوـبن و  لوادـتم  ناریا ،  رد  مراـحم  اـب  جاودزا  لـمع  كدزم ،  روـهظ  داـبق و  یهاـشداپ  زا  شیپ  و  دـش ،  نـک  هـشیر  ناـیکدزم ، 

ناداتـسا و زا  نت  نیدـنچ  ار  تدوـتیخ  هژاو  هـچرگ  (( ؟  تـسیچ تدوـتیخ  موـهفم  ینعم و  ( 521  . ) تسا هتفاـی  عویـش  اریخا  ساـیتاگآ ، 
 ، يدـنواشیوخ نوـچ  يرگید  یناـعم  هژاو ،  نیا  يارب  نارگید  دـنا ،  هتفرگ  مراـحم  اـب  جاودزا  ینعم  هب  طـلغ ،  هب  یئاـپورا  ناسانـشرواخ 

ینعم هب  ار  نآ  دوخ ،  یئاتسوا  گنهرف  رد  یسراپ ،  روهشم  داتسا  اگناگ ،  دنا .  هدومن  یگناگی  یگتـسبمه و  يزابناج ،  نداد ،  یـشیوخ 
نیا دـیوگ :  یم  هتفرگ و  يدـنواشیوخ  ینعم  هب  ار  هملک  نیا  اتـسوا ،  همجرت  رد  یناملآ  لگیپشا  رتکد  دـناد و  یم  يزاـبناج  يراکادـف و 

ار ییاتـسوا  هژاو  نیا  هک  لاـح  نیارباـنب ،   . )) دـنادب یکی  وا  اـب  ار  شدوخ  صخـش  هک  يروط  هب  تسا  ادزم  اروـها  اـب  یناـحور  یـشیوخ 
ياه تمسق  رد  هژاو  نیا  دیوگ :  یم  تسو  رتکد  درادن .  ار  مراحم  اب  جاودزا  يانعم  هملک  نیا  هجو  چیه  هب  هک  دوش  یم  مولعم  میتسناد ، 

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


هب يراب  تسا .  باوث  رپ  بوخ و  راک  ینعم  هب  اج  همه  هتفر  راکب  هملک  نیا  هک  يدـعب  ياه  تمـسق  رد  دوش و  یمن  تفای  اتـسوا  یمیدـق 
 ، دشاب یم  نانسیدزم  ننس  تاداقتعا و  هب  عجار  ربتعم  يدنس  نایتشترز و  یبهذم  باتک  هک  اتـسوا ،  دوجوم  ياهتمـسق  هعلاطم  اب  يور  ره 

ياه تبـسن  هنوگنیا  زا  و  تسین .  شیب  یتمهت  نایتشترز ،  نایم  رد  مراحم  اب  جاودزا  هلءاسم  هک  میهد  ناـنیمطا  نایـسراپ  هب  میناوت  یم  اـم 
تیصخش نومیس ،   - 1 مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن  باب  زا  هک  تسا ،  هدـمآ  دایز  اهتلم  ماوقا و  هب  خـیرات  قاروا  رد  اوراـن 

 ، دیلوا دـض  رب  دوخ  همان  اعدا  رد  نستومد ،   - 2 تفرگن .  رارق  مدرم  شنزرـس  دروم  درک ،  جاودزا  دوخ  ینتان  رهاوخ  اـب  هکنیا  زا  ینتآ 
ناینانوی نیب  رد  دیوگ :  یم  تسایلوکـسا ،   - 3 درک .  جادزا  دندوب  ردام  ردـپ و  کی  زا  هک  دوخ  رهاوخ  اب  نم  گرزب  ردـپ  دـیوگ :  یم 

کی ریـش و  مه  نارهاوخ  اب  یتح  دنتـسناوت  یم  اه ،  یتراپـسا  دیوگ :  یم  نانل ،   - 4 تشادـن .  ینوناق  عنم  ینتان  رهاوخ  اب  جاودزا  میدـق 
 - قیتع دهع  رد   - 6 تسا .  هدوب  موسرم  ناینانوی  نیب  رد  دوخ  دالوا  اب  نیدـلاو  جاودزا  دـیوگ :  یم  مادآ   - 5 دننک .  جاودزا  دوخ  تشپ 

تمهت نیا  هک  تسا  نشور  مولعم و  یبوخب  تسا !  هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  تلوهک  ناـمز  رد  ربماـیپ  طول )  ) تول تسا :  هدـمآ  تاروت - 
نیب جاودزا  میدق ،  رـصم  رد  تسا :  هدمآ  تدوره  خیرات  رد   - 7 دـشاب .  یم  نآ  يرابتعا  یب  ینونک و  تاروت  فیرحت  رب  ینـشور  لیلد 

يروسآ دیوگ :  یم  نسیول   - 8 دننک .  یم  دیئءات  ار  بلطم  نیا  هیردنکـسا  میقم  ياه  يدوهی  تسا و  هتـشاد  تیمومع  ردارب ،  رهاوخ و 
 . تسا هتشاد  دوجو  اه ،  جاودزا  هنوگنیا  میدق ،  ناتـسبرع  رد  دیوگ :  یم  تیمـسا  و   - 9 دـندرک .  یم  تجوازم  دوخ  ناکیدزن  اب  مه  اه 
هک تسین  نیا  نامروظنم  بلاطم  نیا  لقن  اب  ام  هچرگ  تسا .  هدـش  لقن  دایز  ایاضق  هنوگ  نیا  هباـشم  خـیرات ،  قاروا  رد  هکنیا  هصـالخ  ))
 - اـم اـهنت  نیا  هک  مینک  تباـث  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  میئاـمنب ،  یموق  زا  یئوگدـب  اـی  هدرک ،  مهتم  ار  یتلم  میهاوخب  هدرکاـن  يادـخ 

چیه و  تسا ،  هدش  دراو  یناتساب  ياهتلم  زا  يرایـسب  هب  اه ،  تمهت  هنوگنیا  هکلب  میا ،  هتفرگ  رارق  یفطل  یب  دروم  هک  میتسین  نایتشترز - 
نویناحور زا  یکی  بسـشگرذآ ،  ریـشدرا  ياقآ  تارظن  دوب  نیا  ( 522 (( . ) دـشاب ناما  رد  ناهاوخدـب ،  ملق  ناـبز و  زا  دـناوت  یمن  یموق 

رظن دنا .  هتـشاگن  مراحم ،  اب  جاودزا  یتسرپ و  شتآ  یتسرپ ،  هناگود  تاماهتا ،  هب  یئوگخـساپ  باتک  رد  هک  نارهت  میقم  یتشترز  نیئآ 
حورشم طوسبم و  روطب  نایتشترز ،  ندوبن  ای  ندوب و  باتک  لها  اب  هطبار  رد  هتشذگ  رد  ام  یتشترز  نانز  اب  تقوم  حاکن  دروم  رد  مالـسا 

 ، تسا هدوب  ینـس  هعیـش و  نیقیرف  ياهقف  هاگدـید  زا  یتشدرز  نانز  اب  تقوم  حاکن  دروم  رد  کـنیا  میدروآ ،  ار  یناوارف  تارظن  لاوقا و 
ار نایتشترز  اریز  دنا ،  هدرک  عنم  یلک  روطب  هعیـش  ياهقف  دنا ،  هدـش  زاوج  مد  هب  لئاق  يا  هدـع  و  زاوج ،  هب  لئاق  هماع  ياهقف  زا  یهورگ 

یمظعلا هللا  تیآ  ینیمخ و  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  بالقنا  ریبک  ربهر  ماظع ،  تایآ  رـضحم  زا  هک  یتائاتفتـسا  رد  دـنناد .  یمن  باتک  لـها 
لها یلو  دـنراد ،  یباتک  هبـش  ناـنیا  هک :  دـنا  هدومرف  باوج  رد  هدـمآ ،  لـمع  هب  هتاـکرب  تماد  يرظتنم  یمظعلا  هللا  تیآ  یناـگیاپلگ و 

و دـیوگ (( :  یم  رهاوج  بحاص  موحرم  دـنا ،  هتفرگ  شیپ  رد  ار  طایتحا  هار  مه  يا  هدـع  و  دنتـسین .  یحیـسم  يدوهی و  نوچمه  باـتک 
هک هدـش  لقن  یتیاور  مرکا  لوسر  زا  و  ( ، (( 523  ) نیمی کلم  الجوم و  الا  مهعم  حاکنلا  زوجی  ـال  نیتیاورلا ،  یلع  سوجملا  مکح  اذـک 
اب هکنیا  رگم  دیشاب ،  هتشاد  باتک  لها  راتفر  نانآ  اب  مهحئابذ )) ،  یلکآ  مهئاسن و ال  یحکان  ریغ  باتکلا  لها  ۀنس  مهب  اونس  هدومرف (( : 

جاودزا هن  دـنا  هدرک  مئاد  جاودزا  رب  لمح  ار  تیاور  نیا  ءاملع  زا  یـضعب  هچ  رگ  دـیروخن .  ار  نانآ  هحیبذ  دـینکن و  جاودزا  اـهنآ  ناـنز 
نیاربانب دـنا  باتک  لها  نانآ  نوچ  دـیوگ :  یم  یعفاـش  دوش .  یم  لـماش  ار  ود  ره  دراد و  قـالطا  تیاور  هک  دـنامن  هتفگاـن  یلو  تقوم 

زا تیاور  نیا  دننام  و  ۀیـسوجملاب )) .  عتمتی  نا  لجرلاب  ساب  ال  هدومرف (( :  هک  هدش  تیاور  قداص  ماما  زا  دشاب .  اور  نانآ  اب  مئاد  حاکن 
هیسوجم اب  تقوم  حاکن  زاوج  رد  نینچمه  تسا و  هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یـسیع  نب  دامح  نانـس و  نب  دمحم  قیرط 

طوسبم ج 4 ص 210 و باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  خیـش  موحرم  تسا و  هدیدرگ  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یتیاور 
لوبق ار  هیزج  ناـنآ  زا  ص )   ) مرکا لوسر  هک  ار  نمی  رجه  رهـش  ناـیتشدرز  ناتـساد  رد ج 5 ص 135  هیلع  هللا  ناوضر  رهاوـج  بحاـص 
باتک هب  هراب  نیا  رد  رتشیب  عالطا  تهج  دنهد .  رارق  باتک  لها  فیدر  رد  ار  نایتشترز  هک  دنا  هتساوخ  قیرط  نیا  زا  دنا و  هدروآ  هدومن 

(524  . ) دوش هعجارم  اجاوز  ةدیقع و  باتکلا  لها 
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اهتشون یپ 

ات 200  1

دومحم - 3 هیقابلا ص 19 . راثآ  ینوریب /  ناحیروبا  - 2 لوا 12 13 . دلج  وکسم 1966 ، پاچ  همانهاش ،  یـسودرف /  مساقلاوبا  میکح  - 1
مالـسا رد  خیرات  ملع  دنو /  هنیئآ  قداص  ك :  ن .  - 4 . 28 ، 27 ( 1362 اسر ، نارهت ،   ) مالسا خیرات  تنس و  تخانـش  شور  هداز /  راختفا 

رد خیرات  هژاو  یـسررب  نیـشیپ .  هدازراختفا /  خیراتلا .  ملع  یف  رـصتخملا  یجیفاک /  زا : لقن  هب  ص 33  ( 1360 داـشرا ، ترازو  نارهت ،  )
ملع زا : لـقن  هب  نامه 35  - 9 نامه 35 . - 8 ناـمه .  - 7 ناـمه .  - 6 ناـمه .  دـنو /  هنیئآ  - 5 . 28 ، 26،27 ایند ص 25 ، هدـنز  ياهنابز 

: زا لـقن  هب  نامه 18  - 11 ص 44 . خـیراتلا ،  مذ  نمل  خـیبوتلاب  نـالعالا  زا : لـقن  هب  نامه 18  - 10 ص 759 . نیملـسملا ،  دنع  خـیراتلا 
ناردنزام نایور و  ناتسربط و  خیرات  یشعرم /  نیدلا  ریهظ  زا : لقن  هب   19 نامه 18 ، - 12 ص 13 . خیراتلا ،  ملع  یف  خیرامشلا  یطویس / 

 / سردم یلع  دمحم  زا : لقن  هب  نامه 20  - 14 . 1/12 يدابانگ ،  همجرت  همدقم ،  نودلخ /  نبا  زا : لقن  هب  نامه 18 19  - 13 ص 5 8 . ، 
 : ك ن .  - 16 نونظلا 1/212 . فـشک  زا : لـقن  هب  مالـسا ص 334 ، ندـمت  خـیرات  یبلح /  رغـصا  یلع  - 15 بدالا 1/31 33 . هناـحیر 

دمحم ك :  ن .  - 19 مالسالا ص 64 . نونف  هعیشلا و  - 18 . 24 ، 23 نیشیپ 22 ، هداز /  راختفا  ك :  ن .  - 17 یتعیرش ص 88 . همانگنهرف 
 ( يدلج  6  ) نیعم یـسراف  گـنهرف  نیعم /  دـمحم  رتـکد  ك :  ن .  - 20 مجرتم 1/11 . همدـقم  یبوقعی /  خـیرات  همجرت  یتـیآ /  میهاربا 

خیرات ساکول /  يرنه  - 23 مالسا ص 27 . رد  خیرات  ملع  - 22 مالسا ص 101 . رد  خیرات  ملع  - 21 . 1/1001 ( 1354 ریبکریما . نارهت .  )
-26 نایدالا ص 5 . ۀصالخ  روکشم /  - 25 همدقم 6 . یمالسا  قرف  گنهرف  روکـشم /  - 24 گنرذآ 1/30 . نیـسحلادبع  همجرت  ندمت ، 
فیراعم 2/1000. فراعم و  - 32 ماعنا 70 . - 31 هرقب 256 . - 30 نارمع 85 . لآ  - 29 نارمع 18 . لآ  - 28 جح 78 . - 27 هیآ 4 . هروس 1 
 . ن - 36 . 20 نایدا 19 ، خیرات  سان /  ناج  ك :  ن .  - 35 فیراعم 5/2037 . فراعم و  ك :  ن .  - 34 نایدالا 9 . هصالخ  ك :  ن .  - 33

هیلع بهذـم  ك / :  ن .  - 39 یناور ص 59 . ياـه  هدـقع  ك / :  ن .  - 38 نایدالا 8 . ۀـصالخ  ك :  ن .  - 37 نایدالا 8 . ۀـصالخ  ك : 
.1/332 ناتسرل ،  خیرات  یناتـساب و  راثآ  ، 17 ناهج ،  هدـنز  نایدا  ، 14 ناـیدالا ،  ۀـصالخ  ك :  ن .  - 40 . 198 22/197 آ . م .  بهذـم . 
اب  ) 1896 ندنل ،  پاچ  ، 1 8 تایآ 14 1 ، موس ،  مود و  باب  شیادیپ ،  رفـس  تاروت ،  - 43 نامه 20 . ك :  ن .  - 42 نامه 16 18 . - 41

داوج زا : لـقن  هب   3 ، 1/2 ریبک 1357 ) ریما  نارهت .   ) ناریا یعاـمتجا  خـیرات  يدـنوار /  یـضترم  ك :  ن .  - 44 نتم .)  طخلا  مسر  ظـفح 
للع - 46 راحبلا 1/15 . هنیفس  یمق /  سابع  خیـش  - 45 . 168  / نایناساس نامز  رد  ناریا  نمـشریگ /  ناتساب 72 . دهع  رد  ناریا  روکـشم / 

هللادی رتکد  - 50 خـیرات 1/1 . یبوقعی /  ك :  ن .  - 49 بهذلا 1/34 . جورم  يدوعـسم /  - 48 . 20 رابخالا /  ۀـصالخ  - 47 . 14 عیارشلا / 
يرنه - 52 نارهت 1361 .)  ) 24/13 آ . م .  ناـسنا .  یتعیرـش /  رتـکد  - 51 . 171 ، 148 ، 128 ( 1351 نارهت .   ) ناـسنا تـقلخ  یناـحبس / 

 : ك ن .  - 55 نامه 1/5 .)) ك .  ن .  - 54 این 1/95 . بجر  همجرت  خیرات  تایلک  زلو /  جرجح  تربره  - 53 ندمت 12 . خیرات  ساکول / 
نارهت  ، ) یبحم رایادخ  همجرت  گرزب ،  نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 56 . 29 دنژآ / همجرت  ندمت ،  خـیرات  یب /  نیوت 

م نایدا .  تخانش  ك :  ن .  - 58 نایدا 1/57 58 . تخانش  خیرات و  رد : میک  رود  هیرظن  دقن  دینک  هسیاقم  نامه 19 20 ، - 57 . 23 ( 1354
مولع ندمت و  يانبریز   33 مارآ )  دمحا  همجرت   ) ملع خیرات  نتراس /  جرج  متسیب  نرق  فراعملا  هریاد  يدجودیرف /   50 ، 49 ، 14/47 آ . . 

 : ك ن .  - 63 . 59 نامه 58 -  - 62 نامه 57 58 . - 61 نامه 57 . - 60 نایدا 1/55 56 . تخانـش  خیرات و  ك :  ن .  - 59 یم .  45/ السا
خیرات و - 64 . 80 مق )   ) نایدا بهذم و  یسررب  قاحسا /  لآ  . 202 مشش )  پاچ  . 1354 نارهت .   ) مالسا تیلهاج و  يرون /  ییحی  همالع 

ییحی - 66 . 27 ، 26 نیـشیپ 25 ، گرزب /  نایدا  رـصتخم  خیرات  هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 65 . 62 ، 61 ، 60 نیـشیپ 59 ، نایدا /  تخانش 
خیرات و نیشیپ 29 30  هلاش /  نیسیلف  - 68 دعب . هب  نیشیپ 76  قاحـسا /  لآ  ك :  ن .  - 67 . 206 ، 205 ، 204 ، 203 نیشیپ 202 ، يرون / 

تخانش خیرات و  - 70 ، 72 ، 71 نایدا 14/1/70 ، تخانـش  خیرات و  نامه 31 32  - 69 . 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 نایدا 14/1/69 ، تخانش 
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 / ساکول يرنه   201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197 ، 196 ، 195 ، 194 نیـشیپ 193 ، يروـن /  ییحی  - 71 . 67 ، 66 ، 65 ، 64 نایدا 14/1/63 ،
خیرات سان /  ناج  نیشیپ  هلاش /  نیسیلف  نیـشیپ  يرون  ییحی  دینک : هسیاقم  نیشیپ 81 82  نایدا /  تخانش  - 72 نیشیپ 29 . ندمت .  خیرات 

اهروشک یسانشاتیگ  ، / 34 نیشیپ 33 ، سان /  ناج  ك :  ن .  - 74 راصتخا . هب  نایدا 14/1/99 84  تخانش  خیرات و  - 73 نایدا 19 . عماج 
ن - 79 نیشیپ 35 36 . سان /  ناج  ك :  ن .  - 78 نامه 38 . - 77 نامه 34 . - 76 . 34 نیشیپ 33 ، هلاش /  نیسیلف  ك :  ن .  - 75 ص 312 .
،40 نامه 39 ، - 81 . 39 ، 38 ، 37 نیشیپ 36 ، هلاش /  نیسیلف  ك :  ن .  - 80 . 44 ، 43 ، 42 نیشیپ 41 ، هلاش /  نیسیلف  نامه 36 37  ك :  . 
نامه 54، - 85 . 54 ، 53 نامه 52 ، - 84 . 52 ، 51 نیشیپ 50 ، هلاش /  نیسیلف  - 83 . 49 ، 48 نامه 47 ، - 82 میدق 1/98 . يایند  خیرات   41

نامه - 87 میدق 1/91 . يایند  خیرات  ك :  ن .  نیشیپ 43 86 - سان /  ناج  . 3 ، 7 ، 3 ندمت 1/6 ، خیرات  تنارود /  لیو  زا : لقن  هب   56 ، 55
یناهج خیرات  نامه 1/103  - 90 نیشیپ 171 . قاحـسا /  لآ  ناـمه 1/96  ن ك :  - 89 نیـشیپ 28 . سان /  ناج  نامه 1/94 ، - 88 . 1/92

نیـشیپ 38 39، سان /  ناج   47 نامه 46 ، - 94 نیـشیپ 49 . يرون /  ییحی  - 93 نامه 94 . - 92 میدق 1/100 . يایند  خـیرات  - 91 . 1/22
نیـشیپ 44 45. سان /  ناج  نامه 64 . - 97 . 64 ، 61 ، 60 ، 59 نیـشیپ 58 ، هلاش /  سیلیف  ن ك :  - 96 نیـشیپ 37 . سان /  ناج  - 95 . 40
 / سان ناـج  ك :  ن .  - 100 رایـسب . راصتخا  هب  . 65 نیـشیپ 64 ، سان /  ناـج  ك :  ن .  - 99 نیـشیپ 387 . هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 98

.395 ، 394 نامه 393 ، - 103 . 393 ، 392 ناـمه 391 ، ك :  ن .  - 102 . 390 ، 389 نیشیپ 388 ، هلاش /  نیـسیلف  - 101 . 66 نامه 65 ،
نامه هلاش /  نیسیلف  - 107 نامه 67 . سان /  ناج  - 106 نامه 395 . هلاش /  نیسیلف  - 105 . 69 نیـشیپ 68 ، سان /  ناج  ك :  ن .  - 104

.74 نامه 73 ، سان /  ناج  نامه 398 399 . هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 110 . 68 نامه 67 ، سان /  ناـج  - 109 نامه 398 . - 108 . 395
نایدا تخانـش  خیرات و  - 112 نیـشیپ 52 . سان /  ناـج   343 نیـشیپ 342 ، هلاش /  نیـسیلف  اـهروشک 387  یـسانش  اـتیگ  ك :  ن .  - 111

 ، نامه هلاش /  نیـسیلف  - 115 . 351 ، 350 نامه 349 ، - 114 . 54 ، 53 نیـشیپ 52 ، سان /  ناج  نامه 342  هلاش /  نیـسیلف  - 113 . 1/147
 : ك ن .  - 118 نامه 371 . هلاش /  نیسیلف  - 117 میدق 2/35 . يایند  ك :  ن .  - 116 . 54 نامه 53 ، سان /  ناج  راصتخا ) هب   ) 361 351

نامه - 121 راصتخا . هب  نامه 379 380  - 120 . 379 نامه 378 ، - 119 نیـشیپ 1/179 . ساکول /  يرنه  راصتخا  هب   373 ، 372 نامه ، 
نیشیپ 385، هلاش /  نیسیلف  - 124 . 62 ، 61 ، 60 نیشیپ 59 ، سان /  ناج  - 123 راصتخا . هب   385 نامه 384 ، ك :  ن .  - 122 . 384 ، 383
نامه 194 هلاش /  نیسیلف  ك :  ن .  - 127 نامه 194 . هلاش /  نیسیلف  ك :  ن .  - 126 . 157 اهروشک ، یسانشاتیگ  ك :  ن .  - 125 . 386

نامه قاحسا /  لآ  نامه 182  يرون /  ییحی  ك :  ن .  - 129 نیشیپ 180 . يرون /  ییحی  نیشیپ 136  قاحسا /  لآ  ك :  ن .  - 128 . 196
نامه 137 قاحسا /  لآ   277 276 هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 132 نامه 196 . - 131 نامه 197 . هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 130 . 136

نامه يرون /  ییحی  ك :  ن .  - 135 نامه 186 . يرون /  ییحی  ك :  ن .  - 134 نیشیپ 139 . قاحسا /  لآ  - 133 نامه 183 . رون /  ییحی 
 : ك ن .  - 140 نامه 202 . - 139 ناـمه .  - 138 ناـمه 200 . هلاـش /  نیـسیلف  ك :   . ن - 137 نامه 290 . ساـن /  ناـج  - 136 . 188

نایدا تخانش  خیرات و  - 141 همدقم 10 7 . . 1354 رایزام . نارهت .  یئاشاپ .  همجرت ع .  ناتساب /  نیچ  هفسلف  خیرات  گربنیو /  ياجوج و 
ناج نامه 170  هلاش /  نیـسیلف  نیشیپ 122  بهاذم /  یـسررب  نیشیپ 155  يرـشب /  دیاقع  مالـسا و  ك :  ن .  - 142 . 14/1/182 آ . م .  . 
یف يربکلا  بهاذملا  زا : لقن  هب  نامه 157  يرشب /  دیاقع  مالسا و  ك :  ن .  - 144 میدق 2/220 . يایند  خیرات  - 143 نامه 224 . سان / 

نایدا 172 رصتخم  خیرات   199  / 1  / 14 آ . م .  نایدا /  تخانـش  خـیرات و  ك :  نیچ ن .  نایدا  یلیلحت  هفـسلف  تفایرد  يارب  خیرانلا 12 .
رتکد نیچ :  نایدا  یلیلحت  هفسلف  ك :  ن .  - 147 نامه 169 . - 146 نامه 170 . هلاش /  نیـسیلف  ك :  ن .  - 145 نامه 224 . سان /  ناج 
نامه - 150 نامه 226 . ساـن /  ناـج  ك :  ن .  - 149 نامه 225 226 . ساـن /  ناـج  ك :  ن .  - 148 . 228  / 1 نیـشیپ 14 /  یتعیرش / 

نامه 124. نایدا /  یـسررب  - 153 . 199 190 نامه 1 /  - 152 . 198 182 نیـشیپ 1 /  نایدا /  تخانـش  خـیرات و  ك :  ن .  - 151 . 228
يرشب 161 دیاقع  مالسا و  نامه 237 241  سان /  ناج  - 156 نامه 163 . يرشب /  ءارا  دیاقع و  - 155 نامه 185 . هلاش /  نیسیلف  - 154
 : ك ن .  - 158 نیشیپ .  عبانم  - 157 دعب . هب  نامه 215  نایدا /  تخانش  خیرات و  یتعیرـش /  رد : ورتوئال  مسیئوئات و  هفـسلف  حور  دعب  هب 
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ياهنید نیـشیپ 123  بهاذم /  نایدا و  یـسررب  ك :  ن .  - 159 نامه 161 . دیاقع /  مالـسا و  . 215 نامه 1 /  نایدا /  تخانـش  خیرات و 
نیسیلف ك :   . ن - 162 نامه 172 . هلاش /  نیـسیلف  ك گ  ن .  - 161 نامه 180 . سان /  ناـج  ناـمه 125  ك :   . ن - 160 گرزب 111 .

نامه سان /  ناج  ك :  ن .  - 163 نامه 165 169 . يرشب  ءارآ  دیاقع و  بهاذم 127  یسررب  نامه 245  سان /  ناج  نامه 175  هلاش / 
نامه هلاش /  نیسیلف  ك :  ن .  - 166 نامه 14/1/183 . نایدا /  تخانش  خیرات و  ك :  ن .  - 165 نامه 176 . هلاش /  نیسیلف  - 164 . 244

-169 نامه 251 . سان /  ناج  نیـشیپ  - 168 نامه 180 . هلاش /  نیـسیلف  نامه 2/218  ناـیدا /  تخانـش  خـیرات و  ك :  ن .  - 167 . 178
 : ك ن .  - 171 راصتخا . هب  نامه 66 75 . - 170 راصتخا .) هب   ) نیـشیپ 63 66 ناتـساب /  نیچ  هفـسلف  خیرات  ياج /  گربنیو  ياجوج و 

-174 ناـمه 247 248 . ساـن /  ناـج  ك :  ن .  - 173 نامه 170 . يرـشب /  دیاقع  مالـسا و  نامه  - 172 نامه 246 247 . سان /  ناـج 
نیسلیف نامه 245 177 - سان /  ناج  - 176 . 218 ، 217 ، 216 نامه 214 215 ، - 175 نامه 14/1/214 215 . نایدا /  تخانـش  خیرات و 

هتفرگ رب  وزدوم  یفارگویب  میلاعت و  - 180 نامه 103 104 . - 179 نیشیپ 95 96 . ناتساب /  نیچ  هفـسلف  خیرات  - 178 نامه 190 . هلاش / 
هفسلف خیرات  نامه 261 264  سان /  ناج  ك :  ن .  - 182 . 214 نامه 213 ، - 181 نامه 190 215 . ناتساب /  نیچ  هفسلف  خیرات  زا : هدش 

-185 یسانش 1367 . اتیگ  ك :  ن .  - 184 نیشیپ 1/239 . نایدا /  تخانش  خیرات و  یتعیرش /  یلع  رتکد  - 183 نیشیپ 257 276 . نیچ / 
اهینتـسناد ج 1 ص گنهرف  نیـشیپ 90 . سان /  ناج  - 187 یسانشاتیگ 1367 . - 186 سان 89 90 . ناج  نیـشیپ 1/240  نایدا /  تخانش 

نایدا تخانـش  خیرات و  - 190 نیـشیپ 1/244 243 . نایدا /  تخانـش  خیرات و  نیشیپ 68 69 . هلاش /  نیـسیلف  - 189 ناـمه .  - 188 . 126
.1/245 نامه /  نایدا /  تخانش  خیرات و  - 193 یسانش 1367 . اتیگ  - 192 . 245 1/244 نیشیپ /  نایدا /  تخانش  خیرات و  - 191 . 1/244
-197 نامه 1/246 . نایدا /  تخانش  خیرات و  - 196 یناتساب .  يودب و  نایدا  باتک ،  نیمه  ك :  ر . - 195 نامه 245 . ك :  ن .  - 194
نامه 1/16 - 198 ص 4 . همدقم .  لوا /  دـلج  ریبک 1356 . ریما  نارهت .  مود .  پاچ  دـنه . یفـسلف  ياهبتکم  نایدا و  ناـگیاش /  شویراد 

نیشیپ 1/30. دنه /  یفسلف  ياهبتکم  - 200 نیشیپ 1/247 . نایدا /  تخانش  خیرات و  - 199 . 15

ات 400  201

،35 ، 34 ، 33 نامه 1/32 ، - 203 . 50 ، 48 نامه 1/44 ، - 202 . 45 ، 44 ، 43 ، 34 ، 33 ، 32 ، 1/31 نامه /  دنه /  یفـسلف  ياهبتکم  - 201
،53 ، 52 ، 51 نیشیپ 1 /  دنه /  یفـسلف  ياهبتکم  - 205 نامه 65 51 . دنه /  یفسلف  ياهبتکم  نیـشیپ  هلاش /  نیـسیلف  - 204 . 38 ، 37 ، 36
: زا لقن  هب  ، 82 ، 81 نیشیپ 80 ، هلاش /  نیـسیلف  - 207 . 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77 نامه 1 /  - 206 . 65 ، 60 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54

خیرات - 210 نامه 98 99 . سان /  ناج  نامه 83  - 209 نامه 82 . - 208 . 599 598 شناگیاسمه .  دنه و  ندمت  خـیرات  تنارود /  لیو 
یفسلف ياه  بتکم  - 212 . 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65 نامه 1 /  - 211 . 65 ، 64 ، 63 ، 62 نامه 1 /  نایدا /  تخانـش  و 

نامه - 218 نامه 84 . - 217 نامه 83 . - 216 نامه 78 . - 215 نیشیپ 78 . هلاش /  نیسیلف  - 214 نامه 16 . - 213 . 5  / 1 نیشیپ /  دنه / 
نامه نامه 85 223 - - 222 نامه 84 . - 221 نامه 84 . هلاش /  نیسیلف  - 220 17 16 نامه 1 /  دنه /  هب  یفـسلف  بتاکم  - 219 . 85 84

نامه 85. هلاش /  نیسیلف  - 225 . 98 ، 97  ، 96 ، 95 نامه 1 /  دنه /  یفـسلف  بتاکم  - 224 . 86 85 نامه 1 /  دنه /  یفـسلف  بتاکم   84
 / دنه یفـسلف  بتاکم  ك :  ن .  - 227 . 81 ، 80 ، 77 ، 76 ، 75 ، 74  / 1  / 15 آ . م .  نایدا .  تخانـش  خیرات و  یتعیرـش /  یلع  رتکد  - 226

نامه 90. - 230 نایدا 89 90 . عماج  خـیرات  سان /  ناج  - 229 نامه 98 99 . هلاش /  نیـسیلف  - 228 . 3 16 فل .  ؤم  همدـقم   1 نامه / 
-235 نامه 106 . - 234 نامه 105 106 . - 233 . 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 نامه 102 ، - 232 نامه 98 99 . هلاش /  نیـسیلف  - 231

تخانش خیرات و  - 238 . 246  / 1 نامه 14 /  نایدا /  تخانش  خیرات و  نایدا ص 133 237 - خیرات  نامه 107 . - 236 نامه 106 107 .
 / اه هقرف  رهیزدلگ /  - 241 اهکیس 17،18 . تخانش  زا : یتشادرب  - 240 . 267 نامه 268 266 ، - 239 . 262 261  / 1 نامه 14 /  نایدا / 

یلضفت دومحم  همجرت  ریبک 1356 ) ریما  نارهت .   ) ناـهج خـیرات  هب  یهاـگن  ورهن /  لـعل  ك :  1 ن .  - 242 يوزنم ص 65 . یلع  هـمجرت 
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نامه 21، - 244 اهکیس 20 . تخانش  ك :  ن .  - 243 بهاذملا 1/178 . ناتسبد  ك :  ن .  ریبک ))  )) یگدنز حرـش  تفایرد  يارب  . 1/498
نامه - 248 . 105 ، 104 نامه 49 ، ك :  دنراد ن .  روگ  هد  اهکیس  نامه 30 31 . - 247 نامه 29 . - 246 نامه 29 . - 245 . 24 ، 23 ، 22

هصالخ نامه 118 . سان /  ناج  نامه 1901  نایدا /  بهاذم و  یـسررب  زا : دازآ  تشادرب  - 250 . 97،98 نامه 95،96 ، - 249 . 78 ، 77
دیاقع مالسا و  زا : تشادرب  یبارت ص 162 251 - رتکد  نایدا  خـیرات  دیاقع ص 111  مالـسا و  گرزب ص 46 . ياهنید  نایدالا ص 82 

نیشیپ 102 بهاذم /  یسررب  نیشیپ 110  يرشب /  دیاقع  مالـسا و  زا : دازآ  یتشادرب  - 252 نامه 112 . سان /  ناـج  نامه 114  يرشب / 
ناج هلاش 109  نیسیلف  زا : تشادرب  - 254 . 113 سان /  ناج  هلاش 112  نیسیلف  يرشب 112  دیاقع  مالسا و  - 253 نامه 116 . سان /  ناج 

مالسا نایدا 110  بهاذم و  یسررب  هلاش 116  نیسیلف  ناهج 195  گرزب  نایدا  سان 122  ناج  زا : دازآ  تشادرب  - 255 سان 112 116 .
گرزب نایدا  ك :  ن .  - 257 گرزب 224 . نایدا  خیرات  سان 126 127  ناج  هلاش 117  نیسیلف  زا : تشادرب  - 256 يرشب 121 . دیاقع  و 

دیاقع سان 135  ناج  هلاش 126  نیـسیلف  زا : تشادرب  - 259 گرزب 131 . ناــیدا  ك :  ن .  - 258 نامه 133 . ساـن /  ناـج  ناهج 222 
سان ناج  گرزب 284 285  نایدا  نایدا 4  تمکح  يرشب 139  ءارآ  دیاقع و  دیاقع 39  یسررب  زا گ  تشادرب  يرشب 133 138 260 -

رعش 242 262- ص 83 . ناریا 1357 . هفسلف  نمجنا  نارهت .  یئاشاپ .  ع .  همجرت :  ادوب ) نانخس   ) هدپ همذ  - 261 هلاش 140 . نیسیلف   128
نامه - 265 . 31 ، 30 نامه 29 ، - 264 نیشیپ 30،31،32 . ادوب /  نانخس  هدپ /  همذ  - 263 . 2/148 نایدا /  تخانـش  خیرات و  زا : تشادرب 
نامه - 271 نامه 142 . - 270 نامه 142 . - 269 نامه 141 . - 268 نامه 140 141 . - 267 . 137 نامه 135 136 ، - 266 . 136 ، 135

،355 ، 158 ، 168 165 ، 137،139 ، 135 ، 49 ، 1/7 427 424 ، 407 دنه 2/672 702 ، یفـسلف  ياهبتکم  نامه 142 143 . - 272 . 142
ياه بتکم   16 ، 15 نامه 14 ، - 275 دنه 2/566 582 . یفسلف  ياهبتکم  . 15 نامه 14 ، - 274 نامه 145 146 . - 273 . 368 ، 357 356

564 ، 551 ، 500 499 ، 446 2/444 145 141 ، 129 127 دنه 1/10 ، یفـسلف  ياهبتکم  نامه 15 16 . - 276 دنه 2/566 600 . یفسلف 
 ، همدقم نیشیپ ،  هدپ /  همذ  - 280 . 123 ، 124 ، 125 هلاش 126 ، نیسیلف  - 279 . 6 نامه 5 ، - 278 . 4 ، 3 نامه 2 ، - 277 . 651 650 ، 568

هلاش نیسیلف  زا : تشادرب  - 283 راصتخا . هب  سان 129  ناج  - 282 . 119 هلاش 118 ، نیسیلف  - 281 . 13 ، 12 ، 11 ، 10 ادوب ص 9 ، یگدنز 
: زا تشادرب  - 285 ناهج 299 . گرزب  ناـیدا  زا : یتشادرب  - 284 گرزب 297 . نایدا  نایدا 117  یسررب  يرـشب 144  ءارآ  دیاقع و   145
: زا دازآ  یتـشادرب  - 288 ناـیدا ص 135 . خـیرات  یبارت /  - 287 هلاـش 142 121 . نیـسیلف  زا : تشادرب  - 286 . 121 هلاش 142 ، نیـسیلف 

ۀصالخ - 290 دوش . هعجارم  نایدا ص 128  خیرات  نیـشیپ ص 106 . يرـشب /  ءارآ  دیاقع و  زا : یتشادرب  - 289 هلاش 160 164 . نیسیلف 
-293 نایدالا ص 91 . ۀصالخ  نایدا ص 152 و ص 156 -  رصتخم  خیرات  - 292 نایدا ص 157 . رصتخم  خیرات  - 291 نایدالا ص 88 .
اهینتسناد ج 1 گنهرف  فالتخا ص 114  اب  نایدا  خـیرات  ص 230 - ، ناهج ،  گرزب  نایدا  - 294 نایدا ج 1 ص 258 . خیرات  تخانش 

خیرات مزعلاولوا ص 35 -  ناربمایپ  خـیرات  - 297 اهینتسناد ج 1 ص 132 . گنهرف  یبارت ص 120 296 - نایدا  خـیرات  ص 130 295 -
نایدا ج 1 تخانش  خیرات  - 300 لحنلا ج 2 ص 268 . للما و  - 299 كاپ ص 150 . ودنه  ناغمرا  - 298 برع ص 362 . مالسا و  ندمت 
نایدا ص بهاذم و  یسررب  - 302 صیخلت .  اب  اه ج 1 ص 137  ینتـسناد  گنهرف  یبارت ص 133  داتـسا  نایدا  خیرات  - 301 ص 246 .
نایدا ص خیرات  - 304 يرشب ص 104 . ءارآ  دیاقع و  نایدا ص 133 -  خیرات  - 303 يرشب ص 102 و ص 103 . دیاقع  مالـسا و   - 97

نایدالا ۀصالخ  - 306 نایدا ج 2 ص 246 . تخانش  خیرات  - 305 زیمآرارسا ص 67 . دنه  زا  لقن  هب  يرشب ص 103  ءارآ  دیاقع و   133
یسررب ات ص 107 - . يرـشب ص 97  ءارآ  دیاقع و  - 307 اه ج 1 ص 137 . ینتـسناد  گنهرف  كاپ ص 151 -  ودـنه  ناغمرا  ص 60 

ات ص 136 یبارت ص 122  رتکد  نایدا  خـیرات  ات ص 137 - . اهینتـسناد ج 1 ص 136  گنهرف  ات ص 98 - . نایدا ص 95  بهاذـم و 
كردم نامه  - 310 ددجت . اضر  داتـسا  نادرگ  رب  میدن ص 622  نبا  تسرهف  - 309 میدـن ص 618 و 619 و 620 . نبا  تسرهف  - 308
تسرهف - 313 ددـجت . اضر  ندرگ  رب  میدـن ص 623  نبا  تسرهف  - 312 هدـش .  نادرگ  رب  میدـن ص 623  نبا  تسرهف  - 311 ص 622 .

-317 نایدا ص 147 و ص 148 . عماج  خیرات  - 316 كردم ص 624 . نامه  - 315 كردم ص 624 . نامه  - 314 میدن ص 624 . نبا 
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 / سان ناـج  ك :  ن .  - 318 هباطخ ص 60 . ظعو و  هسـس  ؤم  تاراشتنا  هلـسلس  رد  جردنم  لاس 1315  هباطخ  یمـسای /  دیـشر  ك :  ن . 
ناـیدا تخانــش  خـیرات و  یتعیرــش /  یلع  رتـکد  - 319 ص 69 . نآ ،  سپ  خـــــیرات و  زا  شیپ  ناــــجیابرذآ  نایدا 89 . عماـج  خـیرات 

لاس 1315 هباطخ  یمسای /  دیـشر  - 321 ص 100 . خـیرات .  زا  شیپ  ناـجیابرذآ  ك :  ن .  - 320 . 15/2/191/192/193/194/197/198
ناهج 117. ناـمدرم  ك :  ن .  - 324 نایدا ص 206 . رصتخم  خیرات  هلاش /  نیـسیلف  یـسانش 66 96 323 - اتیگ  ك :   . ن - 322 ص 65 .
ن - 327 ناتـساب 65 . دهع  رد  ناریا  اینریپ /  ، 12 ، 8 ناریا ،  خـیرات  اـینریپ /  نسح  ك :   . ن - 326 ناریا 1/126 . خـیرات  سکیاس /  - 325

نیشیپ يانریپ /  - 329 یناریا 30 . نید  يرکف 29  تالوحت   50 نایسراپ 2 /  خیرات  میخورب /  ك :   . ن - 328 ناریا 87 . ندمت  خیرات  .ك : 
-332 نامه 65 . یمسای /  دیـشر  - 331 ناـمه 68 . سکیاـس /  ك :   . ن - 330 ماـنمگ 12 . هنارک  يژولونوم  نیـشیپ 68  سکیاس /   19

نایدا تخانـش  خـیرات و  - 336 ناـمه 107 114 . - 335 ناـمه 108 . - 334 ناـمه 106 . - 333 خـیرات 101 105 . زا  شیپ  ناـجیابرذآ 
 . نامه - 341 ناـمه .  ك :   . ن - 340 ناریا 154 . ندمت  خـیرات  ك :   . ن - 339 نامه 199 200 . - 338 نامه 199 . - 337 . 15/2/198

یخیرات یناتساب و  راثآ  ك :   . ن - 345 نامه 1/116 . ك :   . ن - 344 نامه 1/114 . - 343 نیشیپ .  ناجیابرذآ 1/112 ، ك :   . ن - 342
رد ناریا  - 348 یناریا 15 . نـید  ك :   . ن - 347 ناریا 195 . یخیرات  يایفارغج  ناـمه 1/97  ك :   . ن - 346 (( 4 (( 3 ، 24 ناتسرل 1/23 ،

-350 . 38 33 ناتسرل 1 /  یناتساب  راثآ  ك :   . ن - 349 نیشیپ 159 . نایدا /  یسررب  نامه 207  هلاش /  نیسیلف  نامه 46  نایناساس /  نامز 
ن - 352 ناریا 17 . خیرات  يزار /  ناتساب 161  دهع  رد  ناریا  نامه 57  اینریپ /  - 351 نامه 80 . سکیاس /  نامه 23 29  اینریپ / ك :   . ن
خیرات و - 354 ناریا 121 . خــیرات  ك :   . ن - 353 ناـهج 451 . مدرم  ناریا 49 . ندمت  خـیرات  ناتـساب 195ر 199 . دهع  خـیرات  .ك : 
-359 نامه 208 . - 358 نامه 207 208 . - 357 نامه 204 205 . - 356 نامه 203 204 . - 355 . 203 202  / 2 نایدا 15 /  تخانش 
-364 نامه 243 244 . - 363 نامه 242 245 . - 362 . 240 239 نامه ،  - 361 . 240 ، 239 ، 213 نامه 212 ، - 360 نامه 208 209 .

رصتخم خیرات  هلاش /  نیسیلف  ك :   . ن - 366 رایسب . راصتخا  هب  نایدا 302 305 . عماج  خیرات  سان /  ناج  ن ك .  - 365 نامه 247 248 .
ندمت خیرات  یب /  نیات  ك :   . ن - 367 . 283 ، 281 ، 280 ناهج 270 227 ، هدنز  نایدا  دینک : هسیاقم  راصتخا . هب  گرزب 208 209  نایدا 

ضرالا كولم  یناهفصا /  هزمح  لاوطلا 28  رابخا  يرونید /   229 بهذلا 1 /  جورم  يدوعسم /  ك :   . ن - 368 مالسا 55 . ناریا و   213
لحنلا للملا و  یناتسرهش /  همانسراف 75  یخلب /  نبا  تسرهفلا 25  میدن /  نبا   146 لماکلا 1 /  ریثا /  نبا   561 خیرات 1 /  يربط /   185

-372 خیرات 717 . تایلک  تربره /  ك :   . ن - 371 ناریا 252 . خیرات  انریپ /  ك :   . ن ناریا 58 370 - مالسا و  ك :   . ن - 369 124 و ...
عطاق ناهرب   412 خیراوتلا 1 /  خسان  نامه 41 44  انـسیدزم /  ك :   . ن - 373 نامه 386 . يرشب /  دیاقع  مالـسا و  انسیدزم 33 . ك :   . ن
يارآ نمجنا  عطاق 1022  ناـهرب   412 خیراوتلا 1 /  خـسان  ناـمه 41 44  انـسیدزم /  ك :   . ن - 374 يرـصان 430 . يارآ  نمجنا   1011

ن - 376 يرصان 430 . گنهرف  يرشب 386  دیاقع  مالسا و  نایناساس 66  دهع  رد  ناریا  خیراوتلا 412  خسان  ك :   . ن - 375 يرصان 430 .
نایدا  42 دیاقعلا 1 /  رارسا  ناریا 106  لماک  خیرات  يزار /  هللادـبع  ك :   . ن - 377 هیقابلا 300 . راثآ   383 للملا 1 /  یناتـسرهش /  .ك : 
نامه سان /  ناج  - 380 نامه 212 . هلاش /  نیسیلف  -379 نامه 303 . سان /  ناـج  ك :  ن .  - 378 عطاق 96 )) ناهرب  ناهج 25  گرزب 

انسیدزم نیعم /  - 385 نایناساس 45 . نامز  رد  ناریا  - 384 نامه 214 . - 383 نامه 213 . - 382 نامه 211 . هلاش /  نیسیلف  - 381 . 310
نامه 208. هلاش /  نیسیلف  - 388 نامه 233 234 . - 387 . 236  / 2 نایدا 15 /  تخانش  خیرات و  - 386 هطساو .)  اب  . ) یسراپ 36 بدا  و 
هیقابلا 300. راـثآ  ك :   . ن - 391 ناهج 100 101 . گرزب  ناـیدا  ك :   . ن - 390 گرزب 142 . نایدا  ینامـسا 236  بتک  یفرعم  - 389
ن - 394 اهتاگ 45 . دووادروپ /  زا : لـقن  هب  نامه 81  - 393 ناریا 104 . لماک  خیرات  ناهج 135  گرزب  نایدا  مالسا 80  ناریا و  - 392

کبس راهب /  نامه 300 397 - سان /  ناـج  - 396 . 138 ناریا 1 /  خـیرات  سکیاـس /  ك :   . ن - 395 دـیوگ 7 . یم  هچ  تـشترز  .ك : 
نایدا 25. دیاقع و  یسررب  ناریا 195  ندمت  خیرات  نایدالا 17  نایب  ماوعلا 14  ةرـصبت  ك :   . ن مالـسا .  ناریا و  زا : لقن  هب  یسانش 1 ))/ 

نایناساس 163. نامز  رد  ناریا  ناتساب 2  ناریا  ياهنید  - 400 یتشترز 22 . هیاپ  نید  - 399 نامه 208 . هلاش /  نیسیلف  - 398
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ات 524  401

بهاذملا 1 ناتسبد  ك :   . اهتاگ 45 ن زا  لقن  هب  مالسا 81 . ناریا و  - 403 مالسا 18 . ناریا و  - 402 . 8 دئاقعلا 1 /  رارسا  ك :   . ن - 401
-405 میا .  هدروآ  راصتخا  هب  هتفرگ و  رب  همدقم ،  اهتاگ ، دوواد /  روپ  زا : لقن  هب  مالسا ))  ناریا و  : )) زا ار  بلاطم  نیا  مامت  - 404 . 84 / 
ینامـسآ 241-237. بتک  یفرعم  - 407 ینامـسآ 236 . بـتک  ك :   . ن - 406 راـصتخا . هب  ینامـسآ 222 238 . بـتک  یفرعم  ك :   . ن

بتک یفرعم  - 411 ینامـسآ 247-244 .  بتک  یفرعم  - 410 ناهج 100 .  گرزب  ناـیدا  - 409 ینامـسآ 242 .  بـتک  یفرعم  - 408
نامه 8. - 416 ناتـساب 2 . ناریا  ياهنید  - 415 هیقابلا 302 . راـثآ  ینوریب /  - 414 نامه 256 . - 413 نامه 252 . - 412 ینامسآ 250 .
نامه 206 207. - 420 لباقتم 206 . تامدـخ  يرهطم /  - 419 باتک .  نیمه  هتشذگ  تاحفـص  ر.ك  نامه 8 . - 418 نامه 8 . - 417
 . جحلا ةروس  نآرق /  - 424 ریشمش 72 . ملع و  دنوادخ  - 423 . 8 دیاقعلا 1 /  رارسا  ناتساب 13 . ناریا  ياهنید  - 422 نامه 538 . - 421

بهذلا 1 جورم  يدوعسم /  ك :   . ن - 425 . 358 نآرقلا 4 /  ریسفت  یف  نازیملا  یئابطابط /  همالع  ك :   . ن ار ، هعیش  نارسفم  رظن  هیآ 17 .
 / هعیشلا لئاسو  ك :   . ن - 427 . 29  / 3 96 داهجلا 11 /  باتک  هعیشلا /  لئاسو  یلماعلارح /  ك :   . ن - 426 . 527 راحبلا 2 /  ۀنیفس   225 / 

-430 199 فالخلا 2 /  یسوطلا /  - 429 (( 8 هعیشلا 11 /  لئاسو  ك :   . ن - 428 . 527 راحبلا 2 /  ۀنیفس  یمق /   98 داهجلا 11 /  باتک 
ن - 432 نارق 550 . مالعا   239 نارق 6 /  سوماق  ك :   . زین ن 358 و  نازیملا 4 /  یئابطابط /  ك :   . ن - 431 210 طوسبملا 4 /  یسوطلا / 

نالوسر لامعا  باتک  هیآ 12 1 . مود .  باب  یتم .  لـیجنا  - 433 هیآ 13 . باب 39 . یبن  يایمرا  باـتک  هیا 13 . باـب 39 . تاروت .  .ك : 
: زا هدـش  هتفرگرب  بلاطم  نیا  مامت  - 436 . 3419 نامه 5 /  - 435 3150 گنهرف 5 /  یـسیفن /  ك :   . ن - 434 باب 8 . هیآ 6  باب 13 .
-439 . 213 212 لحنلا 1 /  للملا و  یناتـسرهش /  ك :   . ن - 438 . 363 لحن 1 /  للم و  نامه  - 437 یسانش 93 99 . ناریا  نمجنا  هلجم 
-443 مالسا 74 . ناریا و  - 442 مالسا 73 . ناریا و  - 441 مالسا 72 . ناریا و   18 ، 17 نایدالا 5 ، نایب  - 440 ماوعلا 13 . ةرـصبت  ك :   . ن

مالسا ناریا و  لباقتم  تامدخ  يرهطم /  ك :  ن .  - 445 راصتخا . هب  تموکح 136-132  انسیدزم و  تشترز  ك :   . ن - 444 نامه 228 .
نامه 322 0 - 448 رییغت . یکدـنا  راصتخا و  هب  نامه 323-322  - 447 راصتخا . هب  نایدا 311-306  خـیرات  سان /  ناج  - 446  . 224 ، 
اهینتسناد ج 1 ص گنهرف  - 452 ناریا 194 .  ندمت  خیرات  ك :  ن .  - 451 وکسم . پاچ  همانهاش .  یسدرف /  نامه 323 0 450 - - 449
-455 تاعیبط 177 . افش ، انیس / نبا  زا  لقن  هب  تامدخ 242  يرهطم /  ك :  ن .  - 454 نآرق 295 . صصق  گنهرف  ك :  ن .  - 453 112

ناریا خـیرات  سکیاس /  ك :  ن .  - 458 نامه .  - 457 رییغت . یکدـنا  اب  نایناساس 166 . ناـمز  رد  ناریا  - 456 ناریا 181 . خـیرات  اینریپ /
ن - 461 رایسب . راصتخا  هب   192 یناساس 182 --  نامز  رد  ناریا  ك :   . ن - 460 نایدا 213 . رصتخم  خیرات  هلاش /  نیسیلف  - 459 . 1/144
هب نایناساس 182 192  ناـمز  رد  ناریا  - 463 . 295 نآرق ،  صــصق  ك :   . ن - 462 راصتخا . هب  ینامـسآ 275 279  بتک  یفرعم  .ك : 

راصتخا هب  یسراپ 297 305  بدا  انـسیدزم و  زا : لقن  هب  لباقتم 259  تامدخ  ك :   . ن - 466 نامه .  نامه 465 - رایسب 464 - راصتخا 
ك  . ن - 470 مجعلا 84 101 . راثآ  ك :   . ن - 469 . 242 نامه 1 /  ك :   . ن - 468 . 436 لحنلا 1 /  للملا و  یناتـسرهش /  ك :   . ن - 467
 : ك  . ن - 472 . 39 ناریا 2 /  یعامتجا  خـیرات  يدـنوار /  زا : لقن  هب  لباقتم 293  تامدـخ  ك :   . ن - 471 هیقابلا 299 . راـثآ  ینوریب /  : 

نامه 348. - 476 نامه 347 . - 475 نایناساس 347 . ناـمز  رد  ناریا  - 474 نایناساس 347 . ناـمز  رد  ناریا  - 473 ینامسا 250 . بتک 
تامدخ - 479 . 35 ناتساب 6 /  ناریا  ك :   . ن - 478 . 35 ناریا 2 /  یعامتجا  خیرات  یسیفن /  دیعس  لباقتم 294  تامدخ  ك :   . ن - 477

لباقتم 395. تامدخ  نایناساس 448  ناـمز  رد  ناریا  - 481 152 خیرات 1 /  یبوقعی /  ناتـساب 9/93 480 - ناریا  زا : لقن  هب  لباقتم 295 
دبوـم ك :   . ن - 485 لباقتم 297 . تامدـخ  ك :   . ن - 484 . 298 نامه 3 /  - 483 . 430  / 18 368 هعیـشلا 3 /  لـئاسو  ك :   . ن - 482

نامه 355. - 487 لباقتم 355 . تامدخ  نایناساس 354  ناـمز  رد  ناریا  - 486 باتک .  مامت  تاماهتا .  هب  خساپ  بسـشگ /  رذآ  ریـشدرا 

یـشوپ 21 25. هردس  نیئآ  ك :   . ن - 490 نامه 34-31 . - 489 یتشترز 22 29 . یئوشانز  نیئآ  بسـشگرذآ /  ریـشدرا  ك :   . ن - 488

لوا دلج  ناهج - بهاذم  نایدا و  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 176زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


یتشترز ناگدرم  نفد  نفک و  نیئآ  بسشگرذآ /  ریـشدرا  ك :   . ن - 493 . 16 ، 15 ، 14 نامه 12 ، - 492 ناـمه 10 11 . ك :   . ن - 491
 : ك  . ن - 495 یسراپ 53 54 . بدا  انسیدزم و  نیعم /  رتکد  زا : لقن  هب  لباقتم 220  تامدخ  ك :   . ن - 494 . 36 ، 35 ، 34 ، 31 ، 23 ، 22
 : ك  . ن - 498 ینامـسآ 285 295 . بـتک  یفرعم  ك :   . ن - 497 لـباقتم 222 . تامدـخ  ك :   . ن - 496 نایناساس 52 . ناـمز  رد  ناریا 

نایناساس ناـمز  رد  ناریا  ك :   . ن - 500 نامه 108 . - 499 یـسراپ 240 . بدا  انـسیدزم و  نیعم /  رتکد  زا : لقن  هب  لباقتم 217  تامدخ 
زا لقن  هب  ، 374 370 لحنلا 1 /  لـلملا و  ك :   . ن - 501 مالسا 109 . ناریا و  لباقتم 217  تامدخ   1524 ناتـساب 6 /  ناریا  خیرات   173

للم ك :   . ن - 504 ینامسآ 269 272 . بتک  یفرعم  ك :   . ن - 503 . 376 371 للملا 1 /  یناتسرهش /  - 502 نآ .  مجرتم  ياه  یقرواپ 
 : ك  . ن - 507 نایناساس 169 . ناـمز  رد  ناریا  ك :   . ن - 506 394 لحن 1 /  لـلم و  ك :   . ن - 505 مجرتم .  یقرواپ  ، 387 لحن 1 /  و 

نایتشترز نفد  نفک و  نیئآ  بسشگ /  رذآ  ریشدرا  زا : لقن  هب   4 تسیاشان 17 /  تسیاش و   128 113 درخوینم 2 /   36 ، 29 دادیدنو 19 / 
، انـسیدزم ك :  ن .  - 510 نایدا 318 319 . عماج  جـیرات  اسن /  ناـج  - 509 گرزب 212 . نایدا  رـصتخم  خـیرات  هلاش /  نیـسیلف  - 508 . 

نیدـلا لالج  سدـنهم  زا : بلاطم  نیا  ماـمت  - 511 یتشترز .  دـبوم  بسـشگرذآ  ریـشدرا  زا  تراـبع  همجرت  تموـکح 230 ، تشترز و 
نامه - 514 نامه 241 . - 513 نامه 239 . - 512 تسا .  هدـش  هتفرگ  راصتخا  هب   233-230 تموکح /  انـسیدزم و  تشترز ،  ینایتشآ / 

-1 یناساس 518 - هرود  یبهذم  نوتم  زا  لقن  هب  . 17 نایتشترز 12 - نفد  نفک و  نیئآ  - 517 نامه 243 . - 516 نامه 243 . - 515 . 242
یفطل مک  ای  هدرک  يوردنت  يرادقم  دبوم  ياقآ  اجنیا  رد   - 1-519 خیرات 80 . سکیاس ج 1 /   29  - 23 ناتساب 1 / ناریا  خیرات  ك /   . ن

-521 بسشگرذآ .  ریـشدرا  دبوم  ملق  هب  تاماهتا ص 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59  هب  یئوگخـساپ  - 520 فل )  ؤم   . ) تسا هدوـمن 
هب یئوگ  خساپ  - 522 تشترز .  نید  یناحور  بسشگرذآ  ریـشدرا  دبوم  ملق  هب  تاماهتا ص 60 و 61 و 62 و 63 و 64  هب  یئوگخساپ 

اجاوز ةدیقع و  باتکلا  لها  - 524 دیدج ج 30 ص 43 ) پاچ  رهاوج   ) مالکلا ج 5 ص 135 رهاوج  - 523 ات ص 72 . تاماهتا ص 64 
دیدج ج 30 ص 43) پاچ  رهاوج  . ) رهاوج ج 5 ص 135 طوسبم ج 4 ص 210  میق  نبا  همذلا  لها  ماکحا  ات ص 342  ص 326 

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 
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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 
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 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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