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دلج 14 افش  کیپ  هعومجم 

باتک تاصخشم 

دمحم يوسوم ، هسانشرس : 
. يوسوم دمحم  فیلات  افش / کیپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1376 نابات ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. روصم 667 ص :. ، 7 يرهاظ :  تاصخشم 
964-437-006-6 لایر : 30000 کباش : 

.658 ص . همانباتک : تشاددای : 
یتنس یکشزپ  عوضوم : 
ییوراد ناهایگ  عوضوم : 

R135/م8پ9 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 
610 ییوید :  يدنب  هدر 

م705-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همان میدقت 

ياپب  رظتنم  يا 

***
تفرگرب  نوخ  گنر  الط  تشط  وچراظتنا  رصع  ات  اونین  روش  زا 

دروخ گنس  رب  رمع  هشیش  یسبتفرگ  شتآ  رهم  هدرپارس 
تفر  دای  زا  یکین  دمآ و  يدبتسکش  نب  زا  هک  رت  هخاش  یسب 

ناگتسخ  لد  يوزرآ  يا  سپتفر  دابرب  هعیش  لد  دیما 
دوب هک  يراوه  نمهب  فرب و ز  زناترادرک  هب  یگنرد  دوبن  هک 

ياپب  رظتنم  يادور  هب  دزیرب  تیور  دیشروخ  ز 
4 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

***
يردام  هتسشنب  راظتنا  ماب  رباهکلپ  دش  گنت  اههرهچ ، دش  درز 

ياپب  رظتنم  يا  ! دیهش ابرلد  کی  هرطاخ  غاب  رد 
***

فافع  هّرد  رديرتخد  هتسشنب  لایخ  نزور  رب 
اههسوب هدیتفتیگنشت  تسا و  بعش 

ياپب  رظتنم  يايربلد  هنوگره  دوبر  سوه  زا  قشع 
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***
تسا  هتسب  هک  یتسدراظتنا  لیخ  رد 

5 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسا  هتسکش  یماجتسا  هتسخ  هک  یناج 
ياپب  رظتنم  ياراب  کشا  هدید  يا 

***
اهتسد هب  یتسد  اههنیس  تشد  زا  دوب ، هنیس  تشد  کیزازتها  هب  یتسد  داتف ، یمچرپ  ره 

تسام  تسدب  نونکااههنیس  یتسد ز  ام  تسد  داد  ات 
ياپب  رظتنم  يا  ! راظتنا تیار  کی  بالقنا ، مچرپ  کی 

***
دوریم رابیوج  هرانک  زا  هسوب  دصنم  راگن  لگ  يا  بل  هدنخ  هب  ینکاو  وچ 

؟ زاب دیایب  یک  هتفر  هک  متفگ 

6 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ياپب  رظتنم  يا  ! راومه دیابب  هار  هک  یمسبت ؛
***

رازهزبس نیمزراگن  نآ  دیآ  رگ 
دوشیم مامت  مامتان ، ياهفرح  وراگنرپ  هنامز 

دوب هدنام  راوید  ياپ  رد  هک  جنگ  ره  وكاخ  ریز  دوب  هتفخ  هچنآره 
هاگپ  ره  هب  شهاگن  یمرگ  زا  . دوشیم راکشآ 

ایب  رظتنم  يا  ياپب ، رظتنم  يا  . دوشیم بآ  ملد  هبلک  فقس  زا  خی  ياهرولب 
جرفلا  کّیلول  لّجع  مهّللا 

يوسوم  دمحم  دیس 
هامریت 1389

7 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسرهف

بلاطم 7 تسرهف 
راتفگشیپ 11

لاس 15 دصکی  زا  رتشیب  یگدنز  يوسهب  شیپ 
دبک 16 شراوگ و  هاگتسد  یجازم  يزاسکاپ  شخب 
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هیذغت 22 شخب 
ییاذغ 22 ياههیصوت  - 

شخبافش 27 ياههویم  - 
دایز 30 یهام  فرصم  - 

غرممخت 31 یهام و  نامزمه  فرصم  - 
دوسکمن 31 یهام  ندروخ  - 
ناوارف 31 غرممخت  فرصم  - 

بآ 32 ندیشون  - 
تشوگ 32 فرصم  - 

بسانم 33 ياهنغور  - 
هباشون 33 - 

اهزیهرپ 35 - 
شزرو 38 شخب 

يورهدایپ 38 شمرن و  - 
يدرونهوک 39 - 

ینزوراپ 41 يراوسقیاق و  - 
يریگیهام 41 - 

يراوسبسا 42 - 
یمزر 42 شزرو  - 

ینابهچغاب 42 يرادهعرزم و  - 
8 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسرهف 
یعیبط 43 ياهبآ  رختسا و  رد  انش  - 

شلام 44 شخب 
ژاسام 45 شور  - 

همجمج 54 يزاسکاپ  شخب 
یسونیس 55 تنوفع  - 

58 یئوراد ) مامح   ) نزبآ شخب 
61 ینامرد ) نوخ   ) نوخ يزاسکاپ  شخب 

ماع 64 تماجح  - 
ینامرد 64 ولاز  - 

زغم 71 تیوقت  شخب 
هظفاح 73 تیوقت  - 

دلج 14 افش  کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


شوگ 77 تیوقت  شخب 
ینیب 83 تیوقت  شخب 

مشچ 88 تیوقت  شخب 
يریگشیپ 90 يزاسکاپ و  - 

مشچ 93 فعض  بابسا  للع و  زا  یهاگآ  - 
جالع 94 - 

تیوقت 99 - 
یلاسنایم 101 زا  سپ  نینس  رد  اههیلک  تیوقت  شخب 

یسنج 105 يورین  يرادهگن  تیوقت و  شخب 
یسنج 106 طباور  قیرط  زا  يزاسکاپ  - 
هاب 111 تیوقت  یشلام  نغور  دامض و  - 

تاّذذلم 112 - 
هدنکارپ 116 ياههیصوت  شخب 

9 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تسرهف 

نآ 125 عاونا  رد  تشوگ  - 
تاناویح 128 ءاشحا  - 

تاناویح 131 یبرچ  اهنغور و  هورگ  - 
باصعا 136 شخب 

اهاذغ 138 فرصم  رد  لوصف  ریثأت 
نادنمشناد 142 املع و  رد  یباوخمک 
نادنمشناد 144 املع و  رد  یباوخرپ 

يرادیب 145 رد  باوخ 
تسا 145 موجن  هب  قلعتم  هچنآ  نایب  رد 

ییاذغ 149 داوم  رب  مکاح  نیناوق 
مکاح 150 هویم  فیرعت 

اههویم 150
لوصف 152 رد  اههویم 

ییاذغ 165 داوم  یخرب  جازم 
11 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

لماـش هعماـج ؛ رکفتم  ياـهزغم  زا  مـیرکت  تـسارح و  تلوـهک و  نینـس  رد  نادنمـشناد  اـملع و  يارب  يریگــشیپ  نوـنف  رمع و  لوـط  زار 
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. یمالسا یناریا - هیاپ  بط  لوصا  ساسارب  نامرد  يریگشیپ و  ياهوگلا  نیرتدمآراک  نیرتهتفرشیپ و 
ار روشک  زا  جورخ  هار  دننکن و  یتحار  ساسحا  روشک  رد  ام  ناگبخن  هک  میروآ  شیپ  یطیارش  رگا  تسا  گنن  ناملـسم  نایناریا  ام  يارب 

شناد ملع و  زا  دننکیم و  لابقتسا  رکفتم  ياهزغم  زا  هدرک  هدافتسا  هدمآشیپ  تصرف  زا  تعرسب  يرابکتسا  ياهروشک  دنریگ . شیپ  رد 
. دننکیم ییرادربهرهب  ناشفادها  هب  ندیسر  يارب  نانآ  تیقالخ  و 

شـالت رتـشیب  رمع  لوـط  هب  ندیـسر  يارب  هدـیزگرب و  ار  رترب  داژن  ناوـنع  هک  تسا  ینارگرابکتـسا  هجوـت  دروـم  دراوـم  زا  یکی  مه  نـیا 
. تسیندوشخبان یهانگ  نارگرابکتسا  توخن  نیا  لباقم  رد  يراگنالهس  ندوب و  توافتیب  سپ  دننکیم ،

12 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: میوریم شیپ  نرق  کی  زا  رتالاب  رمع  يوسب  دریگ  رارق  يدج  هجوت  دروم  یملع  ثحبم  نیا  رد  حرطم  ياهشور  رگا 

تسیز و طیحم  نیناوق  رد  طلغ  درکلمع  زا  یشان  ام  رصع  مدرم  هاتوک  رمع  هدش و  یحارط  لاس  رازه  دنچ  يارب  ناسنا  ندب  هکنآ  حیضوت 
باسحهب ناناملسم  ام  راختفارپ  بط  هک  هیاپ  بط  ياهتفرـشیپ  هب  هجوت  اب  تسا . هنایارگیدام  تاشیارگ  زا  یـشان  یحور  لئاسم  هیذغت و 

اب هارمه  ینالوط  رمع  دوخ  نادنمـشناد  يارب  لقا  دـح  هک  تسا  ییوزرآ  نیا  تسین . راـظتنا  زا  رود  لاـس  هب 200  ندش  کیدزن  دـیآیم ،
یملع تمظع  دـجم و  يایحا  يوسب  بیترت  نیا  هب  میزاس و  دـنمهرهب  نانآ  ینالوط  رمع  هرمث  زا  ار  دوخ  ناناوج  میـشاب و  هتـشاد  یتمالس 

. میرادرب مدق  ناناملسم 
؛ ناسنا یتمالس  رمع و  لوط  زار  هب  ندیـسر  يارب  وگلا  نیرتگرزب  نیرتمهم و  هک  منکیم  بلج  یـساسا  ياهتکن  هب  ار  نارگـشهوژپ  هجوت 
ار ندب  یگدنز  لوط  رد  هک  تسا  ییاهدادسنا  اهنادـنبهار و  زا  یـشان  تسوپ  قورع و  اهتفاب و  اضعا و  ندـش  هدوسرف  تسا . يزاسکاپ 

. دهدیم رارق  ریثأت  تحت 
هسیئر و ياضعا  دروم  رد  تیولوا  بیترت  هب  اـهيزاسكاپ  نیرتمهم  تسا . راوتـسا  ندـب  ياههاگتـسد  همه  يزاـسکاپ  رب  هیاـپ  بط  نونف 

. تسا وریغ  هسیئرلا و  مداخ 
يراجم اهدنوآ و  هلیـسوب  تقلخ  رد  ندـب  ياضعا  زا  مادـکره  دنتـسه . هسیئر  ياضعا  زا  یـسنج  هاگتـسد  دـبک و  زغم ، بلق ، وضع  راهچ 

شراوگ و هاگتـسد  يارب  دـعقم  تسا ؛ زغم  ياهیگدولآ  هیلخت  رتلیف  ینیب  لاـثم  ناونعهب  دـنوشیم ، يزاـسکاپ  وضع  نآ  صاـخ  یجورخ 
جورخ يارجم  اههد  اـهوم و  ندـمآرد  لـحم  تسوپ و  تاـماسم  نوخ ، ياـهزاگ  بلق و  ياوه  يارب  اـههیر  نوخ ، تاـعیام  يارب  اـههیلک 

. دنراد ار  دوخ  هب  صوصخم  ياضعا  تشادهب  تفاظن و  هفیظو  مادکره  اهیگدولآ 
13 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يراکهار دیاب  یبط  بتکم  ره  تسا ؛ ندب  ياضعا  يزاسکاپ  هیفصت و  ياههار  تخانش  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  مدق  نیرتمهم  نیلوا و 
. دشاب هتشاد  يزاسکاپ  يارب 

. تسا تشادـهب  يریگـشیپ و  نونف  نیرتهب  ياراد  یمالـسا  یناریا - هیاـپ  بط  تسا ، یبط  بتکم  نیرتـهب  هب  قلعتم  يزاـسکاپ  هار  نیرتـهب 
تفرـشیپ تسا . یبرغ  بط  انامه  هدـش ، هتخانـش  یکـشزپ  مولع  خـیرات  لوط  رد  نونکات  هک  یبط  بتکم  نیرترابتراسخ  نیرتفیعض و 

هتـشگ یمومع  راکفا  بیرف  بجوم  هنایوجدوس  عماطم  ریاس  رانک  رد  یعمج  ياههناسر  هفقویب  لاجنج  وهایه و  یبرغ و  بط  يژولونکت 
. دناشکیم گرم  ماک  هب  هدنشک  یبارس  لابندب  ار  يرایسب  نارامیب  لاس  ره  و 

، دننکیم يزاسکاپ  اهتفآ  عاونا  زا  هدز و  مخش  ار  نیمز  اترورض  روذب  ندیـشاپ  يارب  تسین . يزرواشک  نیمز  هب  تهابـشیب  ناسنا  ندب 
ناوج و ياهلولس  دیلوت  لیکشت و  يارب  ددرگیم . تشادرب  نآ  زا  تیفیکرپ  رابرپ و  یلوصحم  دنوشیم و  هدیشاپ  اههناد  اهرذب و  هاگنآ 

تیمها دوریم  رتـالاب  ناـسنا  نس  هچره  تسا . مزـال  يزاـسکاپ  يزرواـشک  نیمز  دـننامه  زین  ناـسنا  ندـب  رد  طاـشناب  يوـق و  تالـضع 
يدادادـخ شناد  ملع و  دـناشکیم و  ناصقن  هب  ار  ناسنا  نامز ، ددرگیم . رتشیب  ندـب  رد  طاـشنرپ  ناوج و  ياـهورین  دـیلوت  يزاـسکاپ و 
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. تساهیگدوسرف ندرک  رود  طاشناب و  رمع  لوط  يریپ  یناوج و  نایم  گنج  داضت و  نیا  لصاح  دنادرگیمزاب ؛ یناوج  هب  ار  ناسنا 
ندروآرد زازتها  هب  اب  دنک و  هدنز  اهدای  رد  ار  ناناملسم  هتـشذگ  تمظع و  دجم و  یمالـسا  یناریا - بط  هک  هدیـسرارف  نآ  نامز  نونکا 

زا اجیب  عقوت  یگدزبرغ و  دولآكرـش  هشیر  دور و  شیپ  هب  تسا  راوتـسا  قالخا  نید و  ياـههدولاش  رب  هک  هیاـپ  بط  راـختفارپ  مچرپ 
ناهج طاقن  نیرترود  رد  رگا  یتح  ار  شناد  ملع و  دیاب  هک  تسا  تسرد  يرآ  دناکـشخب . نادـنمدرد  ناهذا  رد  ار  یبرغ  رالوکـس  مولع 

ار نآ  درک و  وجتسج  دشاب 
14 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناملـسم ناوج و  لـسن  یتمالـس  ندرب  نیب  زا  یموـمع و  راـکفا  بیرف  يارب  تسا  یـششوپ  فرـص  یگدزملع  هزورما  اـما  دروآ . تسدـب 
! هعسوت لاح  رد  ياهروشک  یمالسا و  ياهروشک 

. دننکیم دانتسا  شناد  ملع و  يوجتسج  تیمها  رب  ینبم  یمالسا  ثیداحا  هب  یبرغ  بط  زا  داقتنا  ندینش  ضحم  هب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب 
شناد اـب  سکعلب  میرادـن ؛ یتفلاـخم  نیون  شناد  رد  ییارگون  یتح  شناد و  ملع و  اـب  زگره  اـم  هک  میراد  هراـشا  اـنعم  نیا  هب  خـساپ  رد 

. میفلاخم هتخادرپ ، اههخاش  هب  هدرک و  اهر  ار  اههشیر  هک  یعقاو  ریغ  برخم و 
تسا یـشناد  یتسارب  یبرغ  یکـشزپ  شناد  هک  مینک  اقلا  ار  روصت  نیا  مدرم  نهذ  رد  يوبن  ثیدح  نیا  زا  اجبان  هدافتـسا  اب  دیابن  نیاربانب 

! درک هیکت  نآ  هب  هعماج  تمالس  ظفح  يارب  ناوتیم  هک 
ناـمرد زا  یبرغ  بط  نونکا  یلو  هدـشیم ، ناـمرد  ياهشیر  روطب  شیپ  لاـس  رازه  جـالعلا ، بعـص  ياـهيرامیب  رثـکا  هک  تسا  هنوـگچ 
ياهدرد نیکـست  اب  دنکیم  یعـس  هدرک و  ینامرد  تمالع  ار  اهيرامیب  یمامت  تسا و  هدنام  زجاع  ياهشیر  تروصب  يداع  ياهيرامیب 

. تسا يرامیب  لصا  زا  رتالاب  رایسب  يرهاظ  ياهنامرد  نیا  ضراوع  هوالعب  دنک . بسک  ار  نانآ  تیاضر  نارامیب 
میدـقت هتخیهرف  ياـملع  هب  ار  رمع  لوط  یتمالـس و  تشادـهب و  ياـهيروآنف  اـهشور و  نیرتـهب  هئارا  اـهيرامیب و  زا  يریگـشیپ  حرط 

موـجه تارطخ و  زا  ار  دوـخ  یمالـسا  هعماـج  دـننامب و  ناـناوج  راـنک  رد  رتـهب  رتـشیب و  هیاـم  رپ  بط  نیا  تاـکرب  هیاـس  رد  اـت  مینکیم 
. دنیامن تسارح  ییارگیدام 

يوسوم  دمحم  دیس 
افش کیپ  یتنس  یناریا و  بط  یشهوژپ  هسسؤم  سیئر 

هامریت 1389
15 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لاس دصکی  زا  رتشیب  یگدنز  يوسب  شیپ 

يارب یتمالـس  نداتفا  رطخ  هب  رمع و  یهاتوک  لماوع  نوگانوگ و  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ  نونف  هب  طوبرم  یـشهوژپ  هدومزآ و  بلاـطم 
هعیش بط  نیرتکد  تسین ، راعـش  کی  اهنت  نیا  مینکیم . زاغآ  ع )  ) یلع ترـضح  زا  یمالک  اب  ار  لاس  دصکی  زا  رتالاب  رمع  هب  ندیـسر 

دوصقم لزنمرـس  هب  ندیـسر  رد  تسرد  یهار  باـختنا  هب  ار  نارگـشهوژپ  یلک  روطب  هک  تسا  يزوـمآتمکح  يدربـهار  لوـصا  لـماش 
. دنکیم تیاده 

.« دشاب هتشاد  یبوخ  یناوج  دشاب ، هتشاد  یبوخ  يریپ  دهاوخیم  سکره  (: » ع  ) یلع ماما 
نارود زا  ینعی  رتسپزاب  هکلب  یکدوک و  نامز  زا  لاـس  دـصکی  زا  رتـالاب  رمع  هب  ندیـسر  يزیرهماـنرب  هب  طوبرم  ياهروتـسد  نیارباـنب 

. مینک عورـش  هیاپ  زا  ار  اهيراذگهیامرـس  دـیاب  تسا . ینینج  نارود  رد  یتمالـس  ساسارب  هعماج  یتمالـس  هدولاـش  دوشیم . زاـغآ  ینینج 
تمالس يریگشیپ و  نونف  تاریثأت  راچان  هب  دنبای ، تسد  رمع  لوط  رارسا  هب  دنهاوخیم  هتـشذگ و  نانآ  زا  ینـس  هک  یناسک  يارب  نونکا 
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هیاـپ بط  تاـیرظن  حرط  اـب  ناـمزمه  مینکیم و  عورـش  ار  رمع  لوط  نوـنف  یلعف  نس  ناـمه  زا  میریگیم و  هدـیدان  ار  يدازوـن  نارود  زا 
یکـشزپ بتکم  صقن  رـساترس  ياهشور  مینک . زاغآ  نامروشک  ناگوابون  دروم  رد  ار  یتشادـهب  ياهراتخاس  حالـصا  یمالـسا  یناریا -

لوصا رب  هیکت  اب  ینینج  نارود  زا  ار  يریگـشیپ  نونف  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هتخاس  وربور  يدج  تارطخ  اب  ار  دیدج  لسن  یبرغ ،
. میدروآ شناد  ملع و  قاتشم  نارگشهوژپ  تارکفت  هنحص  هب  هیاپ  بط 

: هسیئر وضع  راهچ  زا  تسا . دبک  شراوگ و  هاگتـسد  يزاسکاپ  ياهشور  هب  یبایهار  نت  تمالـس  ياهيروآنف  شخب  نیرتمهم  نیلوا و 
. دشابیم هسیئر  وضع  نیرتمهم  دبک  یلسانت ؛ هاگتسد  غامد و  بلق ، دبک ،

16 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک شراوگ و  هاگتسد  یجازم  يزاسكاپ  شخب 

هراشا

ناـهد و نآ  يادـتبا  دریذـپیم . تروص  دـبک  شراوگ و  هاگتـسد  رد  ینعی  مضه  مود  لوا و  هلحرم  رد  ندـب  يزاـسکاپ  شخب  نیرتـمهم 
تیمها زئاح  اههثل  يزاسکاپ  دوش . هتـشاد  هگن  كاـپ  زیمت و  بترم و  دـیاب  ناـهد  تسا . نآ  هب  کـیدزن  ياهمادـنا  اـههدور و  نآ  ياـهتنا 

ادیپ ار  ندب  هب  دورو  تصرف  ناهد  یعافد  متسیس  دوجو  اب  اهبورکیم  زا  يرایـسب  دوش  تیاعر  یبوخب  ناهد  تشادهب  رگا  تسا . ناوارف 
. تسا راوتسا  ناهد  ییادزبورکیم  وشتسش و  رب  تموادم  تقد و  رب  ص )  ) ربمایپ تنس  یمالسا ، بط  رد  دننکیمن .

لبق و کمن  ندیـشچ  دوب . كاوسم  بوچ  ناشکرابم  تسد  رد  هشیمه  دنتـشاد و  دـیکأت  كاوسم  بوچ  اب  كاوسم  رب  ص )  ) مرکا ربمایپ 
. تسا هدش  دیکأت  یمالسا  بط  رد  کمن  دننام  نآ  فرصم  هکرس و  دروم  رد  تسا . ناناملـسم  زیمآراختفا  ياهتنـس  زا  ماعط  ره  زا  دعب 

: مینکیم مالعا  ار  نآ  هخسن  میدیزگرب و  ناهد  تفاظن  يارب  ار  ناهد  ردوپ  يوراد  ام 

: ناهد ردوپ 

هراشا

مهاب اـهوراد  مرگ . کـمن 75  مرگ ، کـخیم 10  مرگ ، مادـکره 25  زا  وزام  یـسراف ، رانلگ  رانا ، تسوپ  مرگ ، دـصکی  هدـیبوکن  قامس 
. دننک ردوپ  طولخم و 

. دینزب كاوسم  نآ  اب  بش  ره  ار  نادند  هثل و  حیحص  قیرط  هب  هتخیر و  كاوسم  يور  ار  ردوپ  نیا  زا  يرادقم  نادندریمخ  ياجهب 
: دینک هجوت  نآ  صاوخ  هب 

. دنکیم يریگولج  تنوفع  عون  ره  زا  . 1
. دنکیم فقوتم  ار  نادند  درد  . 2

. دنکیم فقوتم  ار  اههثل  يزیرنوخ  مکحم و  ار  اههثل  نامرد و  ار  هرویپ  يرامیب  . 3
17 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زاهج یـسوریو و  ياهيرامیب  عاونا  کفرب و  تفآ و  نامرد  هیوشناهد ، تروص  هب  هروغبآ  هکرـس و  شرتومیل و  بآ  اب  بیکرت  رد  . 4
. تسا یسفنت 

. تسا یسفنت  زاهج  بلق و  يوقم  عوهت و  دض  . 5
زا تعرـس  هب  ار  نیکرچ  دردولگ  زور  رد  راب  یلا 8  مرلو 7  بآ  ناویل  کی  رد  يروخابرم  قشاق  کـی  نازیم  هب  هیوشناـهد  تروصهب  . 6
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. دشخبیم ییاهر  اهکیتویبیتنآ  عاونا  ضراوع  زا  ار  امش  هدرب و  نایم 
. دنکیم تسوبی  داجیا  یمک  دوش  هدروخ  دایز  هچنانچ  هتشادن ، يرطخ  هنوگچیه  دوش  هدروخ  ناکدوک  طسوت  یقافتا  تروصهب  رگا  . 7

نیا دوشیم . هیـصوت  نآ  هب  هتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  ءاـعما  هدـعم و  رد  جازم  يزاـسکاپ  ناـهد  تشادـهب  هب  طوـبرم  تاروتـسد  زا  سپ 
ناـمرد و ساـسا  هیاـپ و  وراد ، هلیـسوهب  لاهـسا  داـجیا  تسا . مراـهچ  موس و  مود و  مضه  رد  رگید  ياـهيزاسکاپ  ماـمت  هیاـپ  يزاـسکاپ 

. تسا یمالسا  یناریا - هیاپ  یتنس و  بط  رد  يریگشیپ 
ود هب  يزاـسکاپ  نیا  تسا . تیمها  زئاـح  رایـسب  يرورـض و  ندـب  رب  مکاـح  جازم  و  یتاذ 1 ] جازم  عون  هب  هجوـت  اـب  یجازم  يزاـسكاپ 

: دوشیم ماجنا  تروص 

هزور يزاسکاپ 15  . 1

: دوشیم ماجنا  ریز  بیترت  هب  صخش  رب  مکاح  جازم  بسانم  لهسم  جضنم و  يارجا  زیئاپ  راهب و  لصف  رد  راب  کی  هام  ره 6 
يارب درـس  کنخ و  ياهجـضنم  تسا . هدـش  هداد  حرـش  نآ  هرابرد  باتک  فلتخم  ياـهشخب  رد  هک  هزور  ییوراد 15  ییاذـغ و  میژر 

مرگ  ياهجضنم  ناجازممرگ و 
18 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوشیم میظنت  جازم  ءوس  تّدش  هجرد و  صخش و  رب  مکاح  جازم  عون  ساسارب  رهظ  ات  حبص  زا  ناجازمدرس  يارب 
، ریشکاخ اب  هرتهاش  قرع  کمنیب ، هروغبآ  ای  هزات  يومیل  بآ  تبرش  رد  هزرفسا  ریـشکاخ و  نیبجنکـس ، ریـشکاخ و  دننام  ییاهجضنم 
هک مرگ  ياهجازم  يارب  نآ  لاثما  کنخ و  درس و  جازم  اب  ییاههویم  بآ  ریشکاخ ، اب  واگ  ریـش  کنخ ، هریـش  ریـشکاخ ، اب  ینـساک  قرع 

کنخ جازم  ياراد  هک  ماـش  راـهان و  زا  لـبق  ياهجـضنم  ياهدـعونایم و  ياهجـضنم  دروـم  رد  نـینچمه  دوـشیم و  لواـنت  اتـشان  حـبص 
[. 2] دنشابیم

يرت یمرگ و  يدرس و  هک  دوشیم  میظنت  روطنآ  اهوراد  ءازجا  دوشیم . لوانت  بسانم  يروآلاهـسا  تردق  اب  ماع  لهـسم  اهرهظ  زا  دعب 
هدش میظنت  فدـه  نیمه  اب  زین  ییاذـغ  میژر  دـیامن . لداعت  داجیا  ندـب  یکـشخ  یمرگ و  يرت و  يدرـس و  اب  دروخرب  رد  نآ  یکـشخ  و 
مامت دوشیم و  ارجا  زور  دودح 15  راب  کی  هام  ره 6  تسا ، فلتخم  ياهاوروش  زینـشگ و  پوس  يواح  هک  ییاذغ  میژر  اب  هارمه  تسا 

. دنکیم كاپ  ازيرامیب  تالوضف  زا  ار  ندب  ياههاگتسد 
: مینکیم هئارا  وگلا  کی  ناونعهب  دشاب  دیفم  یلاسنهک  نینس  رد  اهجازم  همه  يارب  هک  ار  هزور  هرود 15  هخسن  کی 

نیریش يرکـش )  ) یلومعم نیبجنکـس  اب  دیزیرب و  کنخ  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  اتشان 3  حبـص  زور  ره  * 
. دیروخن يزیچ  دعب  تعاس  ات 2  دینک و  لیم  هدرک 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دیزیرب و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی  حبص  تعاس 10  * 
19 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  طولخم و  رکش  بآ و  یمک  اب  ار  یهایگ  تومسیب  ردوپ  يروخابرم  قشاق  کی  ماش  راهان و  زا  لبق  * 
تروصب مرگ  مادکره 10  زا  هنایزار  نیریش و  نوسینا  هریز ، عانعن ، نایبنیریـش ، ردوپ  مرگ   60 زا : تسا  ترابع  تومسیب  ردوپ  تابیکرت 

لاهسا دض  لگنا و  هدنشک  هدعم و  تایوقم  زا  ردوپ  نیا  دوشیم . هتـشادرب  يروخابرم  قشاق  کی  اهنآ  طولخم  زا  فرـصم  ماگنه  ردوپ .
رایو و عوهت و  تلاـح  دـض  درـس و  ياـهجازم  رد  ندرک  شرت  خـفن و  دردلد و  اـههدور و  هدـعم و  يدرـس  ینوخ و  لاهـسا  یبورکیم و 

. تسا هدعم  ياهجازم  ءوس  ریاس  رتکابوکیله و  بورکیم  هدنرب  نیب  زا  درس و  رگج  هدننکتیوقت 
لاهسا دوش . هیلخت  میالم  لاهـسا  تروصب  راب  ات 4  لقا 3  دح  مکـش  ات  مینکیم  فرـصم  راب  یلا 2  کی  ار  ماع  لهـسم  اهرهظ  زا  دـعب  * 
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. دریذپ تروص  راب  زا 3  رتمک  دیابن 
مادکره خرس  لگ  انـس و  گرب  نیبجنرت ، دراد : يدایز  دربراک  ام  یناریا  بط  رد  تسا و  يروهـشم  هیاپ و  يوراد  هک  ماع  لهـسم  هخـسن 

رابره سپـس  دـیروآرد ؛ بوکمین  تروصب  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  مرگ  مادـکره 25  ناتک  مخت  نیتنـسفا و  یمتخ ، لگ  مرگ ،  50
يزور 4 ات  دینک  لیم  هدرک  نیریش  فاص و  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی 

. دوش داجیا  لاهسا  راب 
. دنامب ناکتسا  کی  ات  دیرادهگن  شتآ  يور  رتشیب  ار  هدناشوج  تروص  نیا  رد  دوش ، هتساک  تاعیام  مجح  زا  هک  تسا  مزال  هاگ 

: هزور ییاذغ 15  میژر  * 
، جـنرب قشاق  ود  ات  کی  سدـع ، ردـنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  زینـشگ ، يزبس  دـننکیم : لیم  زینـشگ  پوس  راهان  ياـجب  ناـیم  رد  زور  کـی 

ای دنفسوگ  هچیهام 
20 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتک اهبش  دـنزپیم . میالم  هلعـش  يور  هبوچدرز  کمن و  زایپ و  اب  اراـخب  يولآ  لـیامت  تروص  رد  یگناـخ و  سورخ ) هجوج   ) سورخ
لیم يرکش  ای  یلسع  نیبجنکس  تبرش  نآ  زا  سپ  وهاک و  دالاس  سپس  دننک و  لیم  یبرچیب  زپ  بآ  تشوگ  یمک  اب  ار  دیوش  ای  زینشگ 

. درادن یعنام  دوش  فذح  تشوگ  رگا  دننک .
، يرکش نیبجنکس  دنتسه . یعونتم  ياهلومرف  ياراد  اهنیبجنکـس  تسا . ینیریـش  یعون  هکرـس و  ندیـشوج  لصاح  لصا  رد  نیبجنکس 

. نآ لاثما  یلصنع و  یلسع ،
نرق کی  ات  یتمالـس  اب  مأوت  رمع  لوط  دوش  لمع  نادب  رگا  هک  هتخیهرف  ياملع  ناققحم و  نادنمـشناد و  يارب  یجازم  يزاسکاپ  دوب  نیا 

. دشاب دراوم  ریاس  اب  هارمه  هکنآ  طرشب  دنکیم  نیمضت  ار 

هزور يزاسکاپ 2  . 2

اهنت ار  هزور  يزاسکاپ 15  تاروتـسد  دوشیم . ماجنا  جازم  عون  هب  هجوت  اب  دبک  شراوگ و  هاگتـسد  یلک  جازم  يزاسکاپ  راب  کی  هام  ره 
. دوشیم یلاسنهک  نینس  هژیوب  ینس  ره  رد  ناسنا  ندب  زا  مومس  عفد  بجوم  راک  نیا  مینکیم . ارجا  هام  ره  رد  زور  تدم 2  رد 

21 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

. تسا بسانم  رایسب  ناریپ  جازم  یمرن  تنیل و  يارب  یعیبط  ياهنغور  اب  هنقح  شور  هب  يزاسکاپ 
ای نوتیز  نغور  ولآ ، دننام : ییاههدنهدتنیل  زا  نّیل  هنقح  داوم  دـنهد . ماجنا  نّیل  هنقح  راب  کی  هتفه  ود  ره  ای  هتفه  ره  هک  تروص  نیا  هب 

. ددرگیم لیکشت  دجنک  نغور 
. دینک لمع  هنقح 3 ] روتسد  قبط 

خفنلا رساک  هنقح 

: مینکیم حرطم  تسا  هدور  ياهداب  يدرس و  مغلب و  دض  هک  اجنآ  زا  ار  هنقح  نیا  هنومن  ناونعهب 
لگ يزابخ ، بلعثلا ، بنع  مطرق ، مخت  لاـقثم ، مادکره 3  بادـس  سفرک و  مخت  دـیوش ، نایداب ، هنوباب ، نویروطنق ، لاقثم ، انس 5  گرب 

فصن ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  هساک  ود  اب  ددع ، ریجنا 10  ددع و  کیره 20  ناتسپهس  بانع و  لاقثم ، مادکره 4  زا  يریخ 
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لاقثم نوتیز 3  ای  ماداب  نغور  لاقثم ، مین  دنج  لاقثم ، ریشواج 1  لاقثم ، سولف 10  زغم  لاقثم ، تشخریـش 18  هاگنآ  دننک ، فاص  دوش و 
. دننک هنقح  روتسد  قبط  دنزیمآرد و  هدناشوج  اب  لاقثم  واگ 5  نغور  و 

هبلغ ای  يوارفص  داح  يامرگ  راچد  لاسنهک  صخش  هک  هدش  هدید  هاگ  تسا و  مرگ  یلیالد  هب  زونه  یلاسنهک  رد  صخـش  جازم  هچنانچ 
. مینکیم باختنا  ار  درس  الماک  ای  رتدرس  ياههنقح  تسا  مد 

22 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیذغت شخب 

هراشا

يریپ جازم  دض  یجازم  هک  تسا  نآ  لصا  نیرتمهم  دراد . هیکت  هیاپ  بط  لوصا  رب  اما  دراد ، ار  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  نادنملاس  هیذغت 
. تسیکدوک نامز  جازم  انامه  جازم  نیا  دراد . هگن  رادیاپ  یگدنزرس  دشر و  ریـسم  رد  ار  نانآ  دناوتب  ات  دریگ  رارق  راک  روتـسد  رد  دیاب 

رت مرگ و  جازم 
. دنناسریم اهمادنا  هب  ار  يرت  یمرگ و  هک  دنتسه  ییاهنآ  اهاذغ  نیرتهب 

ملع هک  ياهتکن  نونکا  دوشیم . یتسس  فعض و  داجیا  يریپ و  جازم  تیوقت  هب  رجنم  دناشکب  یکشخ  يدرس و  هب  ار  جازم  هک  يزیچ  ره 
ضراع ناریپ  رب  زورما  یگدنز  صاخ  طیارش  لیلدب  هک  تسا  یکشخ  یمرگ و  هبلغ  دنکیم  لکشم  راچد  ناریپ  جازم  هب  تبسن  ار  هیذغت 

. دریگیم ناریپ  زا  ار  شوج  بنج و  ناـکما  یهاـفر  لـئاسو  شرتـسگ  رطاـخهب  هک  تسا  یکرحتیب  زا  یـشان  محازم  جازم  نیا  دوـشیم .
تسا مکاح  العف  هک  یجازم  عون  ره  سپ  دنکـشخ . درـس و  جازم  ياراد  نانآ  همه  هک  مینک  تواضق  هرابکی  دیابن  ناریپ  جالع  رد  ریزگان 

. دوشیم یهدناماس  ییاسانش و 
. دنکیم هبلغ  نادنملاس  مسج  رب  هک  تسا  یکشخ  ارفص و  رتشیب  رضاح  لاح  رد 

اب میالم و  تسا  مزال  يرت  یمرگ و  يوسب  تکرح  نیا  هتبلا  هک  میناشکب  يرت  یمرگ و  تمس  هب  ار  وا  دیاب  جازم  ءوس  نیا  زا  جورخ  يارب 
. دریذپ تروص  طایتحا  تیاعر 

ییاذغ ياههیصوت 

روطب رگا  ناـن  تسا . هدرک  قلخ  تمحر  رـس  زا  دوخ  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  تسییاذـغ  داوم  نیرتشزرااـب  زا  مدـنگ  ناـن  هژیوب  ناـن 
هجوت نادب  دیاب  تسا و  یهلا  تمحر  هولج  نان  دراد . ییازسب  ریثأت  رمع  لوط  رد  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  سوبـس  فذح  نودب  یعیبط و 

يدایز  رایسب  ثیداحا  نان  تیمها  نایب  رد  یمالسا  بط  تشاد . لوذبم  یصاخ 
23 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دندرکیم هدافتـسا  هدرکن  کلا  درآ  رادسوبـس و  نان  زا  ع )  ) نیموصعم تسا . دنپ  تمکح و  اپارـس  هک  یثیداحا  تسا . هدراذگ  ياجرب 
کلا ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  رد  تخیگنارب  تقیقح  هب  ار  ص )  ) هّللا لوسر  دمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  هک : هدـش  تیاور  هشیاع  زا 

. درکن لیم  دنشاب  هدرک  کلا  ار  نآ  درآ  هک  ینان  زگره  بانج  نآ  دوبن و 
. درکیمن لیم  هدش  کلا  هتفرگ و  سوبس  دیفس  نان  زگره  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

ترارح يزاس ، وبشوخ  ار  شیوخ  ناهد  نآ  اب  ات  روخب  ینان  هراپ  يدناوخ ، ار  حبـص  زامن  نوچ  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
وکین ار  دوـخ  يوـخ  يروآ و  تسدـب  ار  شیوـخ  يزور  یـشخب ، ماکحتـسا  ار  تاهثل  يزاـس ، مکحم  ار  تیاهنادـند  یناـشن ، ورف  ار  نآ 
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. يزاس
سوبـس دنـشاب . هتـشادن  يزورما  ياهنان  ندروخ  هب  تداع  زگره  دننک و  لیم  رادسوبـس  نان  هک  دننک  هجوت  دنملاس  ياملع  نادنملاس و 

عـبط و نـیلم  رادسوبــس  ناـن  تـسا . لادــتعا  هـب  لـیام  مرگ  ناـن ، تعیبـط  دراد . دوـخ  رد  ار  ندــب  يارب  مزـال  ياـهنیماتیو  هـمه  ناــن 
هتفرگ ار  نآ  سوبـس  هک  ینان  تسا . هدور  هدـعم و  ناطرـس  قاقـش و  ریـساوب و  عفار  دوشیم و  مضه  دوز  تسیقاچ . زا  هدننکيریگـشیپ 
يزبس هویم و  اب  هارمه  رادسوبس  نان  رگا  درک . دیدرت  نآ  زا  بانتجا  رد  دیابن  سپ  تسا ؛ رادسوبس  نان  سکعرب  یصاوخ  ياراد  دنـشاب 
جازم تیوقت  ببـس  نآ  لاثما  زینـشگ و  هلیلبنـش ، هریز ، هنایزار ، دجنک ، هنادهایـس ، دننام : ییاهیندوزفا  اب  تسا و  لماک  ییاذـغ  دوش  لیم 

. دوشیم نالاسنهک 
ياههتکـس اهناطرـس و  زا  ندب  ندنام  نوصم  رمع و  لوط  یتمالـس و  میکحت  تهج  هتخیهرف  ياملع  يارب  ار  رادسوبـس  نان  فرـصم  * 

اهزور نیا  هک  سوبس  نودب  نان  فرصم  زا  میهاوخیم  نانآ  زا  مینکیم و  هیصوت  ادیکا  یبلق  يزغم و 
24 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتفرگ الماک  وج  مدنگ و  سوبس  دیابن  دوش . هیهت  ود  ره  وج  مدنگ و  درآ  زا  دیاب  نان  [ 4 .] دنزرو بانتجا  تساهییاونان  مامت  راک  لصاح 
. دنیامن زیهرپ  هدنام  ياهنان  زا  دننک و  لوانت  هدمآ  تسدب  رونت  زا  هزات  هک  ینان  تسا  رتهب  هراومه  دشاب . هدش 

. دننک يراددوخ  ادیکا  ینیشام  غرم  تشوگ  ياهناخراک و  ياههدروآرف  ینیئتورپ و  داوم  فرصم  زا  * 
. دنیامن يراددوخ  عیام  ياهنغور  فرصم  زا  روطنیمه  * 

( تخپمد  ) هتک تروصهب  دنزیرب و  جنرب  رد  سوبـس  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  رفن  ره  يازا  هب  دننکن . لیم  سوبـس  نودب  جنرب  زگره  * 
. دنیامن لیم  دننک و 

. دنشونن تاعیام  ریاس  بآ و  اذغ  زا  سپ  تعاس  یلا 2   1 ات 5 / اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  زا  * 
هدوزفا نانآ  رمع  لوط  رب  دشکب  لوط  ندروخ  اذغ  ردقچ  ره  دنهدورف . شیوخ  ناهد  بآ  اب  دنوجب و  بوخ  دنریگ و  کچوک  ار  همقل  * 

. دش دهاوخ 
. دنشکب تسد  نآ  زا  ندش  ریس  زا  لبق  دننک و  عورش  کمن  ندیشچ  اب  ار  اذغ  ندروخ  * 

ریـسم رد  طالخا  عمجت  بجوم  رابتلاسک و  زور  باوخ  هک  ارچ  دنباوخن ، یکدـنا  زجب  اهزور  دـنزادنایب و  هلـصاف  باوخ  اذـغ و  نایم  * 
. دنک اّیهم  هتکس  يارب  يرتسب  هنیمز و  تسا  نکمم  دوشیم و  هسیئر  ياضعا 

25 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نآ زا  زور  کی  ات  دـننک  يراددوخ  ماـمح  هب  نتفر  زا  نآ  زا  دـعب  دـندرک  لـیم  یهاـم  رگا  دـنهدن و  تداـع  ار  دوخ  یهاـم  تشوگ  هب  * 

، نیچراد لیفجنز ، دـننام : ییاـهرازفاگید 5 ] اـب  ار  یهاـم  مکـش  نآ  خـبط  زا  لـبق  دـنروخن و  شرتوـمیل  بآ  نودـب  ار  یهاـم  درذـگب .
. دوش هتفرگ  یهام  يدرس  ات  دننک  دودنا  وریغ  لفلف و  ودرگ ، هریز ، ناجنلوخ ،

هدش هیهت  روبنز  هب  نداد  اذغ  نودب  یعیبط و  الماک  دیاب  لسع  درک . هدافتسا  يذغم  هدام  کی  ناونعهب  لسع  زا  دیاب  بلغا  الاب  نینس  رد  * 
. دشاب

دننام مضهتخـس  کشخ و  ياهاذغ  زا  دشاب . هتـشادن  شیارگ  دایز  يدرـس  هب  شجازم  دشاب و  فیطل  يذـغم و  دـیاب  ناریپ  ياهاذـغ  * 
فلاخم جازم  ياراد  ياهاذغ  اب  اعیرـس  دیاب  دندروخ  بسانمان  کشخ و  ياهاذغ  افداصت  رگا  دـنزیهرپب و  تدـشب  هدـش  کشخ  تشوگ 

ریجنا و تسا . دیفم  نانآ  يارب  نوتیز  فلتخم  لاکـشا  نوتیز و  نغور  دنهدب . اههدور  هدعم و  هب  ار  مزال  تنیل  دیاب  اهاذغ  دنوش . يوادـت 
. دننک لوانت  راهان  هناحبص و  نیب  یتعاس  ای  اتـشان  تلاح  رد  دعب  زور  حبـص  دننک و  سیخ  بآ  هساک  کی  رد  ار  اراخب  يولآ  نآ  ربارب  ود 

. دننک لیم  بآلسع 6 ] يرادقم  اراخب  يولآ  ریجنا و  اب  هارمه  دنراد  رارق  ناتسمز  لصف  رد  رگا 
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. تسا دیفم  رایسب  ددع  ای 72  ای 36  رادقم 21  هب  هناحبص  اب  هارمه  اتشان  حبص  زیوم  فرصم  * 
26 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بابک تروصب  هاگ  هک  تسا  بساـنم  ناوج  هلاـسوگ  دنفـسوگ و  تشوگ  دـنرتبسانم . رت  مرگ و  جازم  ياراد  ياـهتشوگ  فرـصم  * 
مرگ جازم  ياراد  ياهیکاروخ  اب  دراد ، يرتشیب  یکشخ  يدرس و  هک  دوب  یناویح  زا  تشوگ  جازم  رگا  دوش و  لوانت  نیلم  داوم  اب  هارمه 

. دوش یثنخ  دیاب  رت  و 
. تسا دنمدوس  رایسب  یبالگ  بالگ و  بیس  بیس ، دننام  وبشوخ  ياههویم  * 

. دشاب هدش  هتفرگ  دایز  ریش  یبرچ  دیابن  تسا ، دیفم  یعیبط  تروصب  يزیچ  ره  هزیروتساپ . هن  هتبلا  تسا ، دیفم  نانآ  يارب  ریش  فرـصم  * 
یبرچ اب  هارمه  ریـش  تسا . مزال  وریغ  هماخ و  ریـشرس و  دننام : ریـش  ياههدروارف  هیهت  يارب  هک  دشاب  هدش  هتفرگ  ردقنآ  دیاب  ریـش  یبرچ 

. تسا تصرف  نیرتهب  ریش  زا  هدافتسا  دنک  مضه  ار  ریش  یبوخب  نانآ  هدعم  رگا  تسا . زورترآ  لصافم و  یکشخ  دض  ياذغ  نیرتهب 
. تسا بسانم  رایسب  ندش  هتخپ  يارب  يزیلاج  یهایگ  داوم  فرصم  اهاذغ  رد  * 

دیفم رایسب  نآ  عاونا  رد  ودک  نآ و  لاثما  گنـش و  کلاو و  یهوک ، ریـس  رگنک و  ملک و  عاونا  هیماب ، سفرک ، ردنغچ ، دننام : ییاهيزبس 
سانانآ و دوشیم . هیصوت  نانآ  يارب  تابکرم  عاونا  دشابیم . بسانم  رایـسب  اهاذغ  اب  هارمه  ینتخپ  ياهيزبس  هب و  بیـس و  نتخپ  تسا .

. دنتسه هنیماتیو  یندعم و  يذغم و  داوم  زا  راشرس  بوخ و  ياههویم  هبنا 
زین اههویم  یتح  يزیچ  ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دوش . هتـشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  اعطق  لاـس  فلتخم  لوصف  رد  هویم  هنازور  فرـصم  * 

کمرگ و لگملک و  ملک و  رایخ و  ودک و  هجوگ و  دننام  يزیلاج  تالوصحم  هچ  ییاذغ  تالوصحم  دشاب . هدـش  هدـیچ  هزات  تسا  رتهب 
هویم  کی  رثا  تذل و  هزم و  تسا . رتهب  دشاب  هتشذگ  نآ  ندیچ  نامز  زا  رتمک  هچره  نآ  لاثما  هناودنه و  هزبرخ و 

27 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ره تسا . هدنام  یتدم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دراد ، توافت  دوشیم  هیهت  هزاغم  زا  هکنآ  اب  هسیاقم  رد  یبلاط  هجوگ و  دننام  هدش  هدـیچ  هزات 

هتشاد لیامت  يرت  یمرگ و  تمس  هب  يردق  ددرگ و  رارقرب  لداعت  ات  ددرگ  هقردب  یمرگ  تبرـش  ای  هویم  اب  دوش  فرـصم  هک  يدرـس  هویم 
بـسانم نانآ  يارب  نیریـش  يولآدرز  اهولآ و  عاونا  دنتـسه . رتبسانم  هیقب  زا  نیریـش  الماک  یبلاط  کمرگ و  يزیلاج  ياههویم  زا  دشاب .

. ددرگ فرطرب  مرگ  داوم  يرادقم  اب  اهنآ  يدرس  هکنآ  طرشب  تسا 

شخبافش ياههویم 

هراشا

دنهاوخ ینالوط  يرمع  دـننکیم  هیذـغت  ار  دوخ  اههویم  عاونا  اـب  بترم  هک  یناـسک  تسا . یتشهب  ياـههویم  زا  یلیزنت  تعیبط و  رمث  هویم 
ریاس هب  تبـسن  نانآ  تیمها  زا  یکاـح  دـناوتیم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نآرق  ینامـسآ  باـتک  رد  اـههویم  زا  يدادـعت  تشاد .

 ... َو ٍۀَعُونْمَم  َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  ٍةَرِیثَک ال  ٍۀَهِکاف  َو  تسا . هدرک  دای  یتشهب  ياهاذغ  ناونعهب  اههویم  زا  دنوادخ  یلک  روطب  دشاب . اههویم 
يریگـشیپ و مولع  رد  اههویم  فرـصم  رب  دـیکأت  تساههویم . فرـصم  رمع  لوط  نئمطم  دراوم  زا  یکی  هک  تفگ  دـیاب  نیقی  عطق و  روطب 

دوخ یجازم  عضو  هب  هجوت  اب  نادـنملاس  بترم  روطب  رگا  دراد . نآ  تیمها  زا  ناشن  رمع  لوط  یتمالـس و  میکحت  رد  اهيرامیب و  جـالع 
: اههویم زا  یخرب  تیمها  هب  دینک  هجوت  دناهدرک . ینایاش  کمک  رمع  لوط  هب  دنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  اههویم  فرصم  هنازور  همانرب  رد 

رانا
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يارب هویم  نیا  دـسریمن . راـنا  ياـپ  هب  نوخ  هیفـصت  شراوگ و  هاگتـسد  يزاـسکاپ  یـشخبتمالس و  رد  ياهویم  چـیه  تساـههویم . رتهم 
ناغمرا  هب  ار  ینالوط  رمع  نادنملاس 
28 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلق و اههیلک و  دبک و  يارب  یتسود  تسا و  یتشهب  هویم  رانا  دننکن . كرت  ار  نآ  يزور  چیه  نآ  هضرع  لصف  رد  هکنآ  طرـشب  دروآیم 
. دـیامنیم مهارف  دـنوادخ  هب  هجوت  نامیا و  میکحت  لد و  تفاطل  يارب  ار  هنیمز  هدوب و  تیمها  زئاـح  زین  یحور  ظاـحل  زا  راـنا  تسا . زغم 

نوخ ناطرس  نامرد  رد  دنکیم . يریگشیپ  يرامیب  ره  زا  هداد و  شیازفا  ار  ینم  يوق و  ار  تواکذ  شوه و  حالـصا و  ار  ناسنا  لسن  رانا 
. دنکیم ار  يرامیب  ره  هشیر  درادن و  اتمه  رانا 

روگنا

يوق ياهوراد  زا  یکی  دنکیم و  رود  ناسنا  زا  ار  هودـنا  تسيرکف و  ياوق  تسود  نیرتهب  تسافـش . س )  ) موصعم ناسل  هب  هویم  نیا  رد 
. تسا يرامیب  ره  دض  دشاب  یناطرـس  ره  دـض  هک  يزیچ  ره  تسا و  یناطرـس  ره  دـض  نآ  ياههدروآرف  روگنا و  تسا . یگدرـسفا  دـض 

نودـب ار  ناسنا  هک  تسا  درفهبرـصحنم  ییاذـغ  میژر  کی  روگنا  میژر  دزاسیم . ینالوط  ار  رمع  دـنکیم و  فرطرب  ار  ناوختـسا  یکوپ 
. دربیم نیب  زا  ندب  رد  ار  هتفهن  ناطرس  عون  ره  بسانتم و  ار  مادنا  روگنا  میژر  دنکیم . رغال  فعض  یتحاران و 

دنراد یناوارف  یفنم  ضراوع  هک  هزیروتـساپ  ياهریـش  فرـصم  زا  ار  ناسنا  هویم  نیا  رد  یندـعم  داوم  ریاـس  رفـسف و  میـساتپ و  میـسلک و 
! دنکیم زاینیب 

ریجنا

هب نآ  صاوخ  تسا . هدرک  دای  نوتیز  راـنک  رد  نآ  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـههویم  زا  تسا . یندـعم  داوم  میـسلک و  زا  راـشرس 
هدناسیخ و اراخب  يولآ  ددع  اب 10  ار  ریجنا  ددع  بش 5  ره  نادـنملاس  يارب  تسا . رتنوزفا  رگید  ياههویم  رانک  رد  دایز و  رایـسب  ییاهنت 

. دنک دیدهت  ار  نسم  نانز  نادرم و  ندب  دناوتیمن  يرامیب  زگره  دننک  تموادم  شور  نیا  رب  رگا  دننک . لیم  دعب  زور 
29 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ولآ

، زمرقولآ درزولآ ، اراخبولآ ، دـننام  دنـشابیم ؛ ناسنا  رمع  لوط  رد  یبیجع  صاوخ  ياراد  دـنوش  هدرب  مان  ول " اـب " هک  ییاـههویم  یماـمت 
ریظن ناوختـسا  یکوپ  جالع  يزاسنوخ و  رد  دنربیم  نیب  زا  ندب  رد  ار  یفاضا  يادوس  ارفـص و  يریجنا . وله  ولاتفـش ، وله ، شرت ، هچولآ 

چیه دوخ  نامز  رد  هک  تسا  بجاو  نادنملاس  رب  دنتـسه . يوق  هدننک  تیوقت  کی  روگنا  رانا و  رانک  رد  نوخ  ناطرـس  جالع  رد  دنرادن .
. دننکن كرت  ار  نآ  يزور 

هب

ارچ تسا  بجاو  هویم  نیا  فرـصم  نادنمـشناد  يارب  تسیتشهب . هویم  نیا  فرـصم  جیاتن  زا  توق  ییابیز و  هظفاح و  شوه و  تعاجش ،
. دنکیم روراب  ناسنا  لد  رد  ار  شناد  هک 

بیس
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. تسا لیدبیب  هب  هویم  رانک  رد  اهيزیرنوخ  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا . ریظنمک  ناهد  ییوبـشوخ  اههدور و  ندرک  كاپ  هدعم و  تیوقت  رد 
ییاههویم رانک  رد  بیس  فرـصم  هک  مینکیم  هراشا  اهنت  درک . دای  اهنآ  زا  رطـس  دنچ  رد  ناوتیمن  هک  تسا  دایز  ردقنآ  بیـس  صاوخ 

! مزال رمع  موادت  يارب  تسا و  يرورض  الاب  نینس  يارب  دش  رکذ  هک 

یبالگ

. دشخبیم تاجن  یگدرسفا  هصغ و  مغ و  زا  ار  ناسنا  دهدیم و  توق  ار  دبک  هدعم و  دشخبیم و  افص  ار  لد  هویم  نیا 

هبنا

یندعم داوم  نیماتیو و  رتمک  دـشابیم . نوگانوگ  یندـعم  داوم  نیماتیو و  يذـغم و  داوم  هنوگره  زا  راشرـس  هک  تسا  ییاههویم  زا  یکی 
. دوشن تفای  هبنا  رد  هک  تسا 

30 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا ار  یگتـسخ  تسا . ضراوع  نیرتکچوک  نودب  هدننک و  تیوقت  دـبک  هدـعم و  يارب  دـشابیم . ریظنمک  يزاسنوخ  رد  تسا و  عبط  نیلم 

. دربیم نیب  زا  ار  اهدرد  دیادزیم  ندب 
. دهدیم شیازفا  ار  ردام  ریش 

یمالـسا بط  رد  هک  مینکیم  هراشا  اههویم  زا  رگید  یخرب  مان  هب  اهنت  اههویم  دوجو  ترثک  لیلد  هب  بلاطم  ندـش  ینـالوط  زا  زیهرپ  يارب 
لاثما لیگزا و  جنرت ، امرخ ، زوم ، تابکرم ، هناودنه ، یبلاط ، کمرگ ، هزبرخ ، دناهتفرگ . رارق  دیکأت  دروم  رمع  لوط  ندب و  یتمالس  يارب 

دیفم رمع  لوط  داجیا  يارب  نآ  فرـصم  هتفرگ و  رارق  یـسررب  هجوت و  دروم  یناریا  بط  ياههیـصوت  رد  یمالـسا و  بط  تایاور  رد  نآ 
. دشابیم

ربمایپ شیامرف  نیا  هب  هجوت  یلاسنهک  نینس  رد  هکلب  تسا . يرورـض  اذغ  نایاپ  رد  اذغ و  ندروخ  زا  لبق  نادنملاس  يارب  کمن  ندیـشچ 
لد و ندروخ  دنهدیم . رادشه  نیگنس  مضه و  رید  ياهاذغ  یبرچ و  فرـصم  دروم  رد  ع )  ) اضر ماما  دراد . يرتشیب  تیمها  ص )  ) مرکا

ظیلغ ار  نوخ  بارخ و  ار  هناثم  تسا . رترابتراسخ  نالاسنهک  دروم  رد  هتبلا  دـننادیم و  رـضم  ناگمه  يارب  تداع  روطب  ار  رگج  هولق و 
غیلبت یهام  فرـصم  دروم  رد  نونکا  هک  هژیوب  ار  نخـس  نیا  تسا . دب  رایـسب  دایز  یهام  فرـصم  دزاسیم . دودـسم  ار  قورع  نشخ و  و 

: دیراپسب رطاخهب  دوشیم  يدایز 

دایز یهام  فرصم 

.« دنکیم بوذ  ار  تشوگ  دایز  یهام  فرصم  (: » ص  ) مرکا ربمایپ 
هک تسا  نارادهیامرـس  عفانم  رطاخهب  هاگ  تاغیلبت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . دایز  هعماج  رد  ییاذـغ  داوم  هرابرد  زیمآطارفا  نانخس 
رب الاب  نینـس  يارب  اهزور  نیا  دـننکیم . عورـشمان  هدافتـسا  یکـشزپ  ياهمتـسیس  زا  ییاذـغ  داوم  هدودـحم  رد  دوخ  يـالاک  شورف  يارب 

! شهوکن زمرق  تشوگ  ندروخ  زا  دوشیم و  دیکأت  دایز  یهام  ندروخ 
31 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگج و لد و  فرـصم  هک  روطنامه  تسا  دـب  دایز  غرم  مخت  فرـصم  تسا . دـب  دایز  زمرق  تشوگ  هک  روطنامه  دراد  ررـض  داـیز  یهاـم 
. هولق

ییاذغ هیلع  زیمآطارفا  دایز و  تاغیلبت  یتقو  داد . جرخب  دیاب  يرتشیب  طایتحا  نهک  نینـس  رد  تسا و  دب  طیرفت  طارفا و  فلتخم  نینـس  رد 
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دنراذگیم امش  يولج  زپبآ  کمنیب و  الماک  یهام  جنرب و  زا  ییاذغ  ینامهم  رد  دیریگب  رظن  رد  دوشیم ، زمرق  تشوگ  کمن و  دننام 
(. س  ) موصعم زا  یتیاور  یمالسا و  بط  هب  دینک  هجوت  دهدیم ؟! تسد  امش  هب  یلاح  هچ 

رب تموادم  زا  دـیامرفیم : وا  مه  و  دزاسیم . راتفرگ  لس  هب  ار  ندـب  یهام  اریز  دـینک  زیهرپ  یهام  ندروخ  رب  تموادـم  زا  ع :)  ) یلع ماما 
. دزاسیم نیگنس  ار  سفن  نوزفا و  ار  مغلب  دنکیم ، بوذ  ار  ندب  یهام  اریز  دینک  زیهرپ  یهام  ندروخ 

غرممخت یهام و  نامزمه  فرصم 

. دشابیم نآ  ضراوع  زا  درد  نادند  ریساوب و  داب  جنلوق و  دنیآیم . رامشب  راگزاسان  ياهاذغ  هلمج  زا 

دوسکمن یهام  ندروخ 

فرـصم ینامردولاز  دـصف و  ای  تماجح  زا  دـعب  هک  هژیوب  تسا ، رابنایز  يدـنملاس  رد  صوصخب  ناسنا  يارب  دوسکمن  یهاـم  ندروخ 
. دوش ثعاب  ار  سیپ  کل و  جالعال  يرامیب  دناوتیم  دوش .

ناوارف غرممخت  فرصم 

ندروخ دایز  تسا . هدـعم  هناهد  رد  ییاهداب  هدـننکداجیا  دروآیم و  لاحط  يرامیب  یگـشیمه  دایز و  غرممخت  فرـصم  ع :)  ) اضر ماـما 
همئا  يوس  زا  رگید  ییاج  رد  غرممخت  نیمه  دنکیم . داجیا  همین  سفن  یگنت و  سفن  مسآ و  زپبآ ، غرممخت 

32 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دشابیم نیگنس  نآ  هدیفس  کبس و  مضه  رد  غرممخت  هدرز  یمالسا  بط  رد  ددرگیم . هیصوت  س )  ) نیموصعم

بآ ندیشون 

تـسا حرطم  هعماـج  رد  نونکا  هک  یناـمردبآ  تسا ؛ رـضم  ندـب  يارب  ردـقچ  داـیز  بآ  ندیـشون  هک  دـننک  هجوت  نسم  ناـنز  نادرم و 
؟ تسیچ ملع  تسیک و  ملع  ددرگیم . رداص  یناسک  هچ  هیحان  زا  تاروتسد  نیا  تسین  نشور  تسا . لقع  تمکح و  زا  رود  ییاهشور 
اوه بآ و  يارب  ییاج  نآ  رد  دـنک ؛ نیگنـس  ار  تاهدـعم  یکاروخ  ادابم  لیمک  يا  دـیامرفیم : دایز  نب  لـیمک  هب  باـطخ  ع )  ) یلع ماـما 

یتسرد نت  هک  ارچ  تفای ؛ یهاوخ  اراوگ  ار  اذغ  ینک ، نینچ  رگا  شکب ؛ تسد  اذغ  زا  يراد  ندروخ  هب  لیم  زونه  هک  یماگنه  راذگاو و 
. تسا ندیماشآ  ندروخ و  مک  زا 

تـسرد نت  دشونیم  بآ  مک  سکره  دـیامرفیم : وا  مه  و  دوب . ناماس  هب  ناشیاهندـب  دندیـشونیم  بآ  مک  مدرم  رگا  ع :)  ) قداص ماما 
. تسا

تشوگ فرصم 

. دوشیم لادتعا  يورهنایم و  رب  دیکأت  روما  همه  دننام  هک  تسادیپ  تسا . هدش  شهوکن  مه  هیصوت و  مه  تشوگ  فرصم  دروم  رد 
.« تسا بارش  هب  دایتعا  نوچمه  يدایتعا  نآ  : » دومرفیم درمشیم و  دب  ار  تشوگ  ندروخ  هب  تداع  ع )  ) قداص ماما 

.« دیزاسن تاناویح  هربقم  ار  دوخ  مکش  (: » ع  ) یلع ماما 
33 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

.« دروخب درخب و  تشوگ  دریگب و  ضرق  دنوادخ  دیما  هب  دیاب  دروخن ، تشوگ  درذگب و  زور  لهچ  وا  رب  سکره  (: » ص  ) مرکا ربمایپ 
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غورد دوـمرف : دوـشیم . يوخدـب  دروـخن ، تشوـگ  زور  هـس  سکره  دـنیوگیم  مدرم  مدرک  ضرع  ع )  ) اـضر ماـما  هـب  دـیوگیم : يوار 
تلاح هب  یتلاح  زا  زور  لهچ  تدم  رد  هفطن  هکارچ  دوشیم  نوگرگد  وا  ندب  يوخ و  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  سکره  اما  دنیوگیم :

. دباییم رییغت  رگید 

بسانم ياهنغور 

ریز داوم  اب  هکنآ  طرـش  هب  دنریگب  نغور  دنفـسوگ  هبند  زا  رگا  تسا . بسانم  دـجنک  نغور  نوتیز و  نغور  یناویح و  نغور  اهنغور  زا 
نامه شرت و  تساـم  ناویل  ود  یکی  زاـیپ و  ددـع  میشاب 4  هتـشاد  هبند  ولیک  رگا 4  ضرف  رب  دـیآیم . تسدـب  یبوخ  نغور  دـشاب  هارمه 
يارب دـننک و  خرچ  هدرک ، هفاضا  یتخرد  بیـس  تسوپ  رادـقم  نامه  هب  هویم و  مرگ  بالگ و 150  شرت و  يومیل  بآ  ای  هکرـس  رادـقم 
يور هدرک  خرچ  ار  همه  دنیازفایم . دشاب  دنسپ  دروم  هک  یعیبط  هدننک  وبشوخ  ره  ای  جنرانراهب  لبنس ، کخیم ، یمک  رادقم  زین  نآ  يوب 
رتمک ندرک  خرـس  ماـگنه  فورظ  هراوید  هب  تسا و  مضهدوز  کبـس و  نغور  نیا  دـننکیم . ادـج  نآ  زا  ار  نغور  دـنناشوجیم و  هلعش 

. دبسچیم

هباشون

دننکن و داجیا  شطع  یگدنروآدنب و  دـشاب و  يذـغم  داوم  زا  راشرـس  هک  تسا  ییاهتبرـش  زا  هدافتـسا  الاب  نینـس  رد  دـیفم  ياههباشون 
دنب ار  اهتشا  نیریش  ياهتبرش  دنـشاب . دنیاشوخ  ار  اهتـشا  هجیتن  رد  هک  دنـشاب  یـشرت  ینیریـش و  زا  یبیکرت  هکلب  دنـشابن . نیریـش  رایـسب 

: تسا زیوم  تبرش  اهتبرش  نآ  زا  یکی  دنهدیم . شیازفا  ار  یکشخ  دنروآیم و 
لصف  نامه  هژیو  بسانم  هویم  کی  بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ  ولیک ، مین  هتسه  نودب  زیوم 

34 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هب نارفعز  مرگ . نابزواگلگ 50  ای  رتیل  کی  ناـبزواگلگ  قرع  [. 7] ولیک کی  مادـکره  زا  نآ  لاثما  هبنا و  سانانآ ، لاقترپ ، راـنا ، ـالثم 

. يروخیاچ قشاق  كون  هزادنا 
دننک باختنا  ار  نابزواگ  قرع  رگا  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دـنناشوجب  بآ  رتیل  کی  اب  ار  نآ  تسا  هدـش  باختنا  نابزواگلگ  رگا 

رد هک  یلصف  صخـش و  لاح  ساسارب  ار  لصف  هویم  بآ  نیموس  دنناشوجیم . هقیقد  تدم 10  هب  میالم  هلعـش  يور  اههویم  بآ  اب  ار  نآ 
پیرگ هویم  بآ  ولیک  کی  دـنراد  الاب  نوخ  راـشف  اـی  تسا و  مکاـح  يو  رب  اـمرگ  رگا  لاـثم  ناونعهب  دـننکیم . باـختنا  دـنراد  رارق  نآ 

. تسا رتبسانم  توروف 
مه رگید  هقیقد  هدرک و 10  هفاضا  ار  نارفعز  دیـشوج  هقیقد  هکنآ 10  زا  سپ  دومن . هفاضا  تبرـش  هب  ناوتیم  مه  شرتومیل  بآ  يردـق 

هفاـضا هدـناشوج  هب  نارفعز  اـب  هارمه  نئمطم  لـسع  اـی  زمرق  رکـش  یمک  تسا  مک  تبرـش  ینیریـش  رگا  دـشاب . هتـشاد  هـمادا  ندـناشوج 
. دننک لوانت  ناویل  کی  ات  ناکتسا  کی  رابره  بش  رهظ و  حبص و  هتشاذگ و  لاچخی  رد  ار  تبرش  نیا  دوشیم .

نالاسنهک ملع و  لها  جازم  يارب  رگید  یتبرش 

هتخانـش زاب  مه  زا  ات  دننک  بایـسآ  ای  دنبوکب  ردقنآ  دننک و  مهرد  ار  ود  ره  ولیک ؛ ملاس 3  بوخ و  نیریش  بیـس  ولیک ، بوغرم 3  زیوم 
ار نآ  دوش ، ریخبت  نآ  زا  یمین  اـت  دـنناشوجب  ردـقنآ  بآ  ربارب  اب 3  ار  ناـبزواگلگ  مرگ   750 دوش . مرن  الماک  اهزیوم  هتـسه  دـنوشن و 
طولخم و قوف  داوم  اب  دننک و  دروخ  دنریگب و  ار  رتشراخ  هزات  هایگ  ولیک   3 دنزیرب . هدش  هدیبوک  مهرد  زیوم  بیس و  يور  دننک و  فاص 

زا دعب  تعاس   1 ای 5 / اذغ  زا  لبق  بش  رهظ و  حبص و  راب  هس  زور  ره  دنریگب . ار  نآ  قرع  دنزپب و  يریگقرع  گید  رد 
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35 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دننک لیم  اتشان  ار  نآ  ناکتسا  کی  دنهاوخیم  رتشیب  ریثأت  رگا  دننک . لیم  ار  نآ  ناکتسا  کی  اذغ 

- یناریا بط  ینامرد  بآ  تیاعر  دـشاب . هتـشذگ  اذـغ  فرـص  زا  تعاـس   1 لقا 5 / دـح  دـیاب  تاعیام  تبرـش و  عون  ره  فرـصم  ماگنه 
[. تسیرورض 8 اذغ  زا  دعب  تعاس   1 ات 5 / اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  زا  بآ  ندروخن  تاعارم  ینعی  یمالسا 

روکذم ياههیصوت  یمامت  دنتـسه  قیقحت  ملع و  لها  هک  یناسک  يارب  الاب . نینـس  يارب  یتشادهب  ياههیـصوت  بسانم و  ياهاذغ  دوب  نیا 
يوق و هظفاح  يورین  دـندنمزاین ، رتشیب  تسد  شوگ و  مشچ ، دـننام  ناشیدادادـخ  ياهرازبا  هب  ملع  لها  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، رظن  دـم 

. تسا رتمزال  نانآ  يارب  یشومارف  نایسن و  زا  ندش  رود 

اهزیهرپ

بـسانمان زین  ناناوج  ناکدوک و  هلمج  زا  مدرم  ریاس  يارب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا  رابتراسخ  ناسنا  يارب  یلاـسنهک  نینـس  رد  هچنآ 
. دشابیم نالاسنهک  هژیو  زیهرپ  بانتجا و  دراوم  زا  یخرب  دشابیم .

داوم بذـج  دـشر و  تعرـس  ساـسارب  رویط  نیا  شرورپ  شور  هک  ارچ  دوش ؛ زیهرپ  تدـشب  ینیـشام  حالطـصا  هب  ياـهغرم  فرـصم  زا 
دنراذگیم و ریثأت  ناسنا  ندب  رب  لکـش  نامه  هب  دننک  دشر  هک  یتیفیک  ره  اب  تاناویح  تشوگ  تسا . دشر  ياهنومروه  هلیـسوب  ییاذغ 

. دشاب هدروآ  تسدب  ار  مزال  ماکحتسا  نامز  لوط  رد  دوش و  رادروخرب  دشر  یعیبط  متسیس  زا  دیاب  تشوگ  دنزاسیم . ار  وا  ندب 
رادروخرب يرامیب  تافآ و  لباقم  رد  مواقم  يوق و  یندـب  تخاس  يارب  مزـال  ياوق  زا  دوش  راوسمه  يور  تعرـسب  نآ  ءازجا  هک  یتشوگ 

هک  يدارفا  مینیبیم  اذل  تسین .
36 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

طاشن و ینالوط و  ناشرمع  دـنرادروخرب ؛ یتمالـس  زا  يرتشیب  نامز  دـنوشیم و  راـمیب  رتمک  دـناهدرک  دـشر  یعیبط  هیذـغت  اـب  میدـق  رد 
نـس هب  زونه  نونکا  هک  هدـنیآ  لسن  اب  روطنیمه  یلبق و  لسن  اب  ار  یلعف  لسن  يژولویزیف  تیفیک و  دـینک  هسیاـقم  دـنراد . يرتشیب  كرحت 

. دناهدیسرن غولب ،
دیاش دنراد . هدننکنارگن  یشیازفا  یتسارب  جالعلا  بعص  ياهيرامیب  و  دنناوتان ، اهيرامیب  عاونا  اهناطرس و  لباقم  رد  تسـس  ياهتفاب 
داـعبا اـم  روشک  رد  ناطرـس  تباـید و  یماـنوس  نوـنکا  اـما  دوـب  رواـب  لـباق  ریغ  اـهيرامیب  دادـعت  رد  عوـنت  همه  نیا  شیپ  لاـس  نیدـنچ 

. دشکیم ریوصت  هب  ار  يرترابهعجاف 
دشاب مزال  طیارش  نیا  رد  هدش  تبث  یعامتجا  ياهيراجنهان  اب  هزرابم  رد  ناشمان  خیرات  لوط  رد  هک  هعیـش  ياملع  هتـسیاش  داهتجا  دیاش 

همه نیا  زورب  ثعاب  دـیلوت  رد  یبرغ  ياهشور  زا  اجبان  دـیلقت  دـشاب  رارق  رگا  تفرگ . ار  ییاذـغ  داوم  زا  يرایـسب  دـیلوت  يولج  ناوتب  ات 
زورب بجوـم  ساـبلاک  سیـسوس و  دـیلوت  رگا  تـسین !؟ هتـسیاش  نـید  هـتخیهرف  ياـملع  داـهتجا  اـیآ  دوـش  جـالعلا  بعــص  ياـهيرامیب 
داوم همه  نیا  هک  تسا  بلاج  میـشاب !؟ نامناناوج  ناـکدوک و  گرم  دـهاش  مینیـشنب و  دـیاب  مه  زاـب  دوشیم  يزغم  ددـعتم  ياـهناطرس 
روبع نارگن  ای  دننکیم ، اهيراطع  اب  هزرابم  فرـص  ار  دوخ  تقو  ییاذـغ  داوم  نیرظان  هاگنآ  دوشیم  عیزوت  رازاب  رد  كانرطخ  ییاذـغ 

. دننکیم يدنبمیسقت  ییاذغ  داوم  نتشاذگ  يارب  ار  لاچخی  تاقبط  ای  دنتسه و  یباصق  هزاغم  کی  ناوخشیپ  يور  زا  سگم  کی 
ات ینغور ، ياههناد  رگید  ایوس و  ياههناد  تشاک  عورـش  زا  دـینک  هجوت  تسا . راـبنایز  ییاذـغ  داوم  نیرتدـب  زا  یکی  عیاـم  ياـهنغور 

هدش  ازناطرس  داوم  هب  لیدبت  زیچ  همه  هدرک و  هدافتسا  رابتراسخ  ياهشور  ییایمیش و  داوم  زا  يرادهگن  یتح  يریگنغور و 
37 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا هدنکفا  هرطاخم  هب  هک  یتسارب  ار  مدرم  یتمالس  هدناشک و  اهنآ  فرصم  يوسب  ار  مدرم  زین  هدننکهارمگ  تاغیلبت  هنافسأتم  تسا .
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دراو ار  دماج  یتابن  نغور  دنتساوخیم  هک  اهزور  نآ  دوشیم  هدهاشم  دوش ، هعجارم  لبق  لاس  ياههمانزور 30 و 40  ياهویشرآ  هب  رگا 
زا هدافتـساءوس  یعمج و  ياههناسر  قیرط  زا  دنتـسنادیم ، دوخ  هار  دـس  ار  وریغ  یناویح و  نغور  لیبق  زا  یموب  ياهنغور  دـننک و  رازاب 

سکعرب درادـن و  یفنم  ضراوع  چـیه  ناـسنا  ندـب  يارب  دـماج  نغور  هک  دـندرک  تاـبثا  یملع  تالالدتـسا  اـب  هیذـغت  یتشادـهب  موـلع 
لیالد نامه  نونکا  دنروآیم . هارمه  هب  ار  هدنشک  يرامیب  اههد  یبلق و  ياههتکس  هدش و  بلق  قورع  یگتفرگ  ثعاب  یناویح  ياهنغور 
تدـش هب  دـماج  یتاـبن  نغور  یناوـیح و  نغور  زا  دـنربیم و  راـکب  عیاـم  ياـهنغور  فرـصم  هب  مدرم  قـیوشت  يارب  ار  یملع  رهاـظ  هـب 
یمرن يارب  بسانم  رایـسب  ینغور  یناویح  نغور  هک  دـناهدرک  مالعا  شیدـنادازآ  تاسـسؤم  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  دـننکیم . ییوگدـب 

یکـشزپ هیذـغت و  موـلع  هک  میریگیم  هجیتـن  سپ  دوـشیم . زورترآ  یبـلق و  هتکـس  زا  يریگوـلج  بجوـم  تسا و  بلق  قورع  نیئارش و 
حیحص ياهربخ  اما  دنهدب  مه  تسرد  تاعالطا  دیاش  رازاب ! رد  ناشرابنایز  تالوصحم  شورف  مدرم و  بیرف  يارب  تسا  یتلآ  هچیزاب و 

. دننکیم هتکید  اهنهذ  رب  ار  تسردان  یکشزپ  رابخا  رذگهر  نآ  زا  هدش و  مدرم  دامتعا  بلج  بجوم 
ای هکرس  ای  ومیل  بآ  ینشاچ  اب  دنفسوگ  دیفـس  رگج  نادریـش و  باریـس و  اما  تسین  بسانم  الاب  نینـس  يارب  هولق  رگج و  لد و  فرـصم 

. درادن یعنام  هروغبآ 
38 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شزرو شخب 

هراشا

یکـشزپ نونف  مولع و  وراد و  هیذـغت و  زا  معا  ار  یتمالـس  هب  طوبرم  دراوم  همه  رگا  تسا . تیمها  زئاح  ینـس  ره  رد  ناسنا  يارب  شزرو 
مجح دوشیم . اههچیهام  نورد  مومس  جورخ  بجوم  شزرو  تسا . شزرو  هب  هتسباو  یمدآ  نت  یتمالس  مه 30 % زاب  مینک  ارجا  مینادب و 

اب شزرو  رثا  رد  ندـب  ياهمادـنا  دـننکیم . ادـیپ  رتهب  زاس  تخوس و  يارب  ار  مزال  شیاجنگ  دـباییم و  شیازفا  شزرو  رثا  رد  اـههچیهام 
عون تسا . يرورـض  یلاـسنهک  اـت  هتفرگ  يدازون  زا  ینـس  ره  رد  شزرو  دـنوشیم . تیوقت  یبوخب  هدـش و  هجاوم  نوخ  رتعیرـس  ناـیرج 
هقالع دروم  شزرو  تسا  رتهب  دشاب . صخـش  یندب  ياهراتخاس  اب  بسانتم  دـیاب  ینامـسج  ظاحل  زا  توافتم و  فلتخم  نینـس  رد  شزرو 

. دوش لابند  هقالع  قوش و  اب  ات  دشاب 

يورهدایپ شمرن و 

يارب الاب  يوسب  میالم  بیـش  دـیهد . رارق  هنازور  همانرب  رد  يورهدایپ  یلاوتم  تعاس  مین  هناـخ و  رد  شمرن  تعاـس  مین  لـقا  دـح  زور  ره 
. دنرتبسانم هدنرب  نییاپ  ياههچیهام  يارب  نییاپ  تمسب  میالم  بیش  هدنرب و  الاب  ياههچیهام 

بـسانتم يورهدایپ  هزورره و  ياهشمرن  ـالاب  هب  نینـس 70  رد  تسا . بولطم  ناسنا  نس  اب  بسانتم  نوگاـنوگ  ياـهشزرو  ندرب  راـکب 
ياهتفه اب  مأوت  نس  نیا  رد  شزرو  دوش ، ماجنا  نیعم  یتعاس  رد  میـالم  شمرن  شزرو و  تعاـس  مین  لـقا  دـح  زور  ره  دوشیم . داهنـشیپ 

نوتیز و نغور  کچرک و  نغور  زا  یبیکرت  ای  اهنآ و  زا  یبیکرت  ای  ماداب و  ای  نوتیز  ای  دـجنک  نغور  اب  ژاـسام  اـنوس و  ماـمح  راـب  کـی 
[. تسا 9 بسانم  نیتنابرت )  ) زقس نغور 

39 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تشاد دـهاوخ  همادا  ناسنا  ناوت  هزادـنا  هب  هنازور  تیلاعف  دـعب  زور  هاتوک و  باوخ  تحارتسا و  نآ  زا  سپ  انوس و  مامح  ژاسام ، زا  سپ 
گرزبردـپ و هب  تمدـخ  يارب  اـههریبن  اـههون و  نادـنزرف و  یلاـسنهک  لـیلد  هب  رگا  تسا . رـضم  رایـسب  یکرحتمک  یلبنت و  نس  نـیا  رد 
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هب دـیاب  نهک  درم  سپ  دراد . لابندـب  ار  گرم  يرامیب و  یکرحتیب  هکارچ  دـناهدرک ، افج  وا  قح  رد  دـنرادزاب  راک  زا  ار  وا  گرزبرداـم 
. دیوج يرود  یتسس  یلبنت و  زا  دوخ  ناوت  هزادنا 

يدرونهوک

یتایح تیمها  زا  لاسنهک  نانز  نادرم و  املع و  يارب  الاب  نینس  رد  اما  دوشیم  دیکأت  هیـصوت و  دنـشاب  هک  ینـس  ره  رد  همه  يارب  شزرو 
یـصاخ یگژیو  يدرونهوک  شزرو  اهشزرو  نایم  زا  تشاد . رظن  رد  دیاب  ار  قیبطت  تردق  ناوت و  نازیم  تسيرابجا . تسا و  رادروخرب 
دنملاس هچ  ناوج و  هچ  ام  راکـشزرو  دوش . يریگهزادـنا  کشزپ  صخـش و  طسوت  دـناوتیم  یبوخب  كرحت  نازیم  شزرو  نیا  رد  دراد .

رایسب یبسن  تمالس  هب  دناوتیم  دهد  شیازفا  ار  دوخ  ناوت  راکشزرو  جیردتب  رگا  دوریم . الاب  هوک  هنماد  زا  دهاوخب  دناوتب و  هک  ردقنآ 
ياهتفه نآ  لاثما  انش و  ینزوراپ و  ای  يدرونهوک  دننام  یـشزرو  يورهدایپ  اهشمرن و  اهشزرو و  ریاس  رانک  رد  دنک . ادیپ  تسد  یبوخ 

: دییامن هجوت  اهشزرو  ریاس  زا  زیامتم  دیفم و  شزرو  نیا  يدرونهوک ، ياهیگژیو  هب  تسا . يرابجا  راب  کی 
، یکاپ تمصع و  تریغ ، نانیمطا ، ربص ، تبالص ، دنکیم . ماهلا  ناسنا  هب  ار  دوخ  تالاح  هک  تسیحور  یمسج و  یشزرو  يدرونهوک 

رد تماقتسا  طوقس و  یتسپ و  زا  زیهرپ  یهانتیال و  هب  جورع  ناسنا و  دنلب  زاورپ  زا  یلیثمت  یگدنلاب  هب  لیامت  تمواقم ،
40 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا هدش  عمج  مهاب  شزرو  کی  رد  همه  نیا  هک  دیآیم  رامشب  يدرونهوک  رد  درفهبرصحنم  ياهیگژیو  زا  فده  هب  ندیسر  هار 
. دوشیم همیب  كانرطخ  ضارما  همه  لباقم  رد  ندب  تسا . بلق  حّرفم  نیرتهب  هدوب و  شخبافـش  یـسفنت  هیر  بلق و  يارب  راسهوک  میـسن 
هکـسام و ياهورین  نآ  لابندـب  دـباییم و  دوبهب  بذـج  هوق  هتفای و  شیازفا  تالـضع  مجح  ددرگیم . جراخ  يراـج و  اـههچیهام  مومس 

یبوخب اهگرهایس  رد  نوخ  هدنربالاب  مسیناکم  هدش و  تیوقت  نییاپ  هب  هنت  مین  زا  هژیوب  ندب  تالـضع  دوشیم . تیوقت  همـضاه  هعفاد و 
هدش و مرن  جیردتب  تسا  هدرک  رپ  ار  اهگرهایس  يرتوبک  هنال  ياههچیرد  هک  یتابوسر  ددنویپیم . یعفد  ياهمادنا  هب  دوشیم و  تیوقت 

نیا دـنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  راک  حیحـص  رادـم  کی  رد  ندـب  یتایح  لامعا  همه  هدـش و  گنهامه  مهاب  ندـب  ياهورین  دوریم . لـیلحت 
. دهدیم شیازفا  نکمم  رثکا  ّدح  هب  ار  رمع  لوط  داجیا  ياهشور  همه  تیفیک  شزرو 

يزیرغ و ياهورین  شزرو ، نیا  رانک  رد  يرادهزور  هنقح و  مامح ،)  ) نزبآ هیفنا ، ییوراد ، لاهـسا  يریگنوخ ، دننام : يزاسکاپ  ياهشور 
مامت مالک  کی  رد  دـهدیم . يدوعـص  تهج  اهورین  همه  هب  هداد و  فعاضم  يورین  ناسنا  هب  شیازفا و  ار  یمـسج  توق  یحور و  طاشن 

. دنکیم هبرجت  هرابود  رارکت و  ار  یناوج  ندب 
هنت مین  اب  بساـنم  یکرحت  زا  ندـب  ییـالاب  شخب  يدرونهوک  رد  هک  تسا  نآ  درک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  شزرو  نیا  رد  هک  یعوضوم  اـهنت 

. دوشیمن رادروخرب  نییاپ 
يارب شمرن  تعاـس  مین  اـب  دراد  ار  هوـک  هنماد  هب  تشگزاـب  دـصق  دروـنهوک  هک  دوعـص  هطقن  نیرتـالاب  هب  ندیـسر  ماـگنه  ار  صقن  نیا 

: مینکیم ناربج  ندب  يالاب  تالضع 

يدرونهوک رد  هنتالاب  شزرو  ژاسام و 

. دوشیم ماجنا  ژاسام  شمرن و  شزرو و  تعاس  مین  تدم  هب  الاب  هب  رمک  زا 
. دوشیم ماجنا  دوش  درس  ندب  هکنآ  زا  لبق  دوعص و  هطقن  نیرتالاب  رد  ژاسام  شزرو و 

41 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم رارقرب  یبسن  لداعت  ندب  يالاب  هنت  مین  نییاپ و  هنت  مین  نیب  ام  تروص  نیا  رد 
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. دنکیم نادنچود  ناسنا  يارب  ار  يدرونهوک  شزرو  تاکرب  راثآ و  دروآیم و  موجه  اههیر  بلق و  زغم و  يوس  هب  طاشن  اب  نوخ 

ینزوراپ يراوس و  قیاق 

مسج و رب  نامزمه  هک  يریثأت  رظن  زا  زین  شزرو  نیا  تسا . دیفم  رایسب  تسد  دعاس  اهوزاب و  فتک ، هنیس ، بلق ، تالضع  يارب  ینزوراپ 
ياوه دراذگیم . نسم  دارفا  رب  صوصخب  ناسنا و  رب  ار  یحور  ریثأت  نیلوا  تعیبط  رد  روضح  دراد . هباشت  يدرونهوک  اب  دراذگیم  حور 

ياههزیگنا دـناشکیم و  تعیبط  تعـسو  هب  هناخ  يانگنت  زا  ار  ناسنا  هچایرد  ای  هناخدور  بآ  ياـبیز  جاوما  شخب و  حرف  میـسن  فیطل و 
بـسانم رایـسب  الاب  نینـس  يارب  راب  کی  ياهتفه  تسا . بولطم  رایـسب  اههچیهام  مومـس  عفد  رب  شزرو  نیا  ریثأـت  دـنکیم . داـجیا  ناوارف 

ماجنا يدرونهوک  ياج  هب  ار  نآ  ناوتیم  دراد  ناسنا  رب  يدرونهوک  شزرو  دـننام  شزرو  نیا  هک  ياهدرتسگ  تاریثأت  هب  هجوت  اـب  تسا .
هدافتسا ینزوراپ  يراوس و  قیاق  ای  يدرونهوک  شزرو  ود  نآ  زا  یکی  زا  رابره  بوانت  هب  دهاوخب  دنمـشناد  نسم و  راکـشزرو  دیاش  داد .

. دنک

يریگیهام

یلبق شزرو  ود  دـننام  هچ  رگا  دـنکیم . تیوقت  ار  ناـسنا  هلـصوح  ربص و  يداـیز  نازیم  هب  تسا . يداـیز  ياـهشزرا  ياراد  شزرو  نیا 
تیوقت بتارم  هب  ار  يرگشهوژپ  قیقحت و  يورین  تسا . دیفم  رایسب  الاب  نینس  رد  نادنمشناد  يارب  عومجم  رد  اما  درادن  ینالضع  كرحت 

. دـشخبیم فعاضم  ياهیحور  دـنوشیم  رایـسب  یگتـسخ  راچد  اهراتـشون  اهباتک و  نایم  رد  هناخ و  طـیحم  رد  هک  يدارفا  هب  دـنکیم .
. دوب دهاوخ  رتدیفم  رایسب  تالضع  تیوقت  يارب  دشاب  هتشاد  زین  يراوس  قیاق  هب  زاین  یعون  هب  يریگیهام  هچنانچ 

42 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يراوس بسا 

افیا یگرزب  شقن  سفن  هب  دامتعا  تعاجـش و  تیریدم و  تیاده و  يورین  ندب و  تالـضع  همه  هب  ندیـشخب  كرحت  رد  روکذم  شزرو 
نیمز و يور  رب  نتسشن  زا  ار  ناسنا  هک  اجنآ  زا  شزرو  نیا  دوشیم . تیوقت  بسا  اب  تکرح  لاح  رد  راکراوس  تیریدم  تردق  دنکیم .
ره رد  دوشیم . عقاو  دیفم  رایـسب  ندب  ياهورین  تیوقت  رد  دـنکیم  راداو  تکرح  اب  مأوت  رتالاب  ییاضف  رد  كرحت  هب  قیقحت  زیم  تشپ  ای 

. دوـشیم هتفرگ  رظن  رد  بسا  ندرک  هداـمآ  یتاکرادـت و  ياـهراک  راـنک  رد  يراوـس  بـسا  ماـجنا  يارب  تـقو  تعاـس  لقا 4  دـح  هتفه 
. تسا دیفم  ناسنا  هیحور  تیوقت  يارب  بیجن  ناویح  نیا  شرورپ  بسا و  هب  یگدیسر 

یمزر شزرو 

ناج رد  ار  یکابیب  تعاجـش و  دـنکیم و  تیوقت  ندـب  تالـضع  اههچیهام و  رد  ار  تعرـس  تردـق و  حـضاو  روطب  یمزر  ياهشزرو 
تاجن یگدرـسفا  یگدوسرف و  زا  ار  ندـب  نیاربانب  ندـناوخ ، نتـشون و  نتـسشن و  اـب  داـضتم  ـالماک  یـشزرو  دـمدیم . نسم  نادنمـشناد 

رظن رد  طایتحا  لامک  اب  الاب  نینـس  يارب  ار  نآ  یتخـس  تدش و  تسا . دیفم  رایـسب  نادنملاس  يارب  رتمک  تدش  اب  شزرو  نیا  دـشخبیم .
. میروآیمرد ارجا  هب  راب  کی  ياهتفه  ار  نآ  راکشزرو ، یندب  فعض  تردق و  نس و  هب  هجوت  اب  میریگیم و 

ینابهچغاب يرادهعرزم و 

هب دوش  شالت  دیاب  دنزادرپیم . نآ  هب  هدرک و  داجیا  دوخ  یصخش  كالما  رد  نادرمتلود  ماکح و  نارس و  زا  يرایسب  هک  تسا  یـشزرو 
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تالضع  مزال  نازیم  هب  ات  دریذپ  ماجنا  يدی  تروصب  هچغاب  ای  هعرزم  روما  هب  طوبرم  ياهراک  یمسج ، ناوت  نازیم 
43 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوشیم هداد  صاصتخا  شزرو  نیا  هب  زور  کی  ياهتفه  دوش . تیوقت  يزیرهمانرب  تیریدم و  يورین  هب  هجوت  اب  هارمه  صخش ،

یعیبط ياهبآ  رختسا و  رد  انش 

تبالـص ار  تسوـپ  زیمت و  ار  ندـب  اـیرد  بآ  دوـشیم . هیـصوت  قـقحم  دنمــشناد و  نادـنملاس  يارب  لاـس  مرگ  لوـصف  رد  اـیرد  رد  اـنش 
یماگنه مینک  روصت  هنوگچ  ار  دنوادخ  یگرزب  دنکیم . رگهولج  رتشیب  ناسنا  نهذ  رد  ار  یتسه  تمظع  تعـسو و  ایرد  حور  دشخبیم .

. تسا تسوپ  يارب  يددعتم  صاوخ  ياراد  ایرد  بآ  دنکیم . هدزتفگش  ار  ام  ایرد  مسا  هب  کچوک  قولخم  کی  تمظع  یگرزب و  هک 
دـنکیم و تیوقت  گنهامه  نوزوم و  یلکـشب  ار  اههچیهام  درادیماو و  تکرح  هب  ار  هدرمژپ  کشخ و  تالـضع  یلک  روطب  ندرک  انش 

. دروآیم دوجوب  تالضع  مادنا و  يارب  يدایز  بسانت 
لقا دـح  شزرو  نیا  تسا . دـیفم  ندـب  تالـضع  یمامت  يارب  اما  درادـن  ار  یعیبط  ياـهبآ  اـیرد و  ياـهیگژیو  هچرگ  رختـسا  رد  اـنش 

هب هک  یناسک  يارب  قمع  مک  شخب  رد  دوشیم . هداد  صاصتخا  انـش  شزرو  هب  تعاس  کی  لقا  دـح  دوشیم و  ماجنا  راـب  کـی  ياهتفه 
رختسا قیمع  شخب  رد  تفرگ . رظن  رد  دیاب  ار  یـصخش  ره  ناوت  هتبلا  دراد . مزال  تحارتسا  هقیقد  کی  انـش  هقیقد  ره 5  دنتسین ، انشآ  انش 

. دراد رگانش  ناوت  هب  یگتسب  نآ  زا  رتشیب  نامز  دننک و  انش  تعاس  مین  لقا  دح  دنتسه  انشآ  انش  نف  هب  هک  نانآ 
44 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شلام شخب 

هراشا

.« منکیمن راکنا  دش ، هدنز  ینامرد  ژاسام  اب  ندرم  زا  سپ  یسک  دنیوگب  نم  هب  رگا  : » دنیامرفیم ع )  ) نایعیش متشه  ماما  * 
زا ار  تسوپ  تافاثک  دـیاشگیم ، ندـب  رد  ار  بآ  يراـجم  دـیازفایم ، زغم  ناوت  رب  دـنکیم ، مرن  ار  تسوپ  نغور  (: » ع  ) یلع ترـضح  * 

.« دنکیم نشور  ار  گنر  دربیم و  نایم 
.« دربیم نیب  زا  ار  يدب  نغور  (: » ع  ) قداص ماما  * 

.« دلامب نغور  دوخ  ياهوربا  هب  دنزن  نوریب  [ 10] روسان نآ  زا  دکرتن و  شیاهبل  هک  دهاوخیم  سکره  (: » ع  ) اضر ماما  * 
.« یشاب هدرک  لمع  ناربمایپ  تنس  هب  ات  لامب  نغور  نایم  رد  زور  کی  مدنزرف ...  دومرف : نم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  (: » ع  ) نیسح ماما  * 

.« دنکیم دیفس  ار  هرهچ  يرایبآ و  ار  تسوپ  دباییم و  نایرج  اهگر  رد  هنابش ، ندیلام  نغور  (: » ع  ) رقاب ماما  * 
.« تسا مرگ  ناتسمز  رد  درس و  ناتسبات  رد  نآ  هک  ارچ  دینک ؛ برچ  ار  دوخ  ندب  هشفنب  نغور  اب  (: » ص  ) ادخ ربمایپ  * 

.« تسامش ياهنغور  همه  رتهم  هشفنب  (: » ع  ) قداص ماما  * 
.« تسا مدرم  نایم  رد  ام  تیاکح  اهنغور ، نایم  رد  هشفنب  تیاکح  (: » ع  ) قداص ماما  * 

45 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رـس زا  ار  درد  تسا ؛ ینغور  بوخ  هشفنب  تسا . نایدا  رگید  رب  مالـسا  يرترب  ناس  هب  اهنغور  رگید  رب  هشفنب  يرترب  (: » ع  ) قداص ماما  * 

.« دربیم نامشچ  و 
اب ار  دوخ  ندـب  ندرک  برچ  مامح ، هب  ندـمآ  رد  ماگنه  دـیامنن ، خر  نآ  زج  شوج و  تندـب  رد  هک  یهاوخیم  رگا  (: » ع  ) اـضر ماـما  * 
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.« نک زاغآ  هشفنب  نغور 
[« 11 .] تسا هتسجخ  یتخرد  زا  نآ  هک  ارچ  دینک ؛ برچ  نوتیز  نغور  اب  ار  دوخ  دیروخب و  نوتیز  (: » ص  ) ادخ ربمایپ  * 

. دوشیم ماجنا  انوس  طیحم  رد  انوس و  مامح  زا  سپ  زقس  خلت و  ماداب  کچرک و  نوتیز و  ياهنغور  اب  ژاسام 
: مینکیم بلج  نآ  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  هک  میراد  یتاحیضوت  نداد  ژاسام  هوحن  دروم  رد 

ژاسام شور 

دشابیم تیمها  تیاهن  رد  هک  تساهدرد  ندرب  نیب  زا  نوخ و  شدرگ  متسیس  میظنت  عیرست و  يارب  یشور  ژاسام  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت 
نودب هکنیا  رب  طورـشم  دنکیم ، ینایاش  کمک  رمع  لوط  هب  نت  نامادنا  شلام  الاب  نینـس  رد  هژیوب  میوش ، لفاغ  نآ  زا  تسین  هتـسیاش  و 

یلوصا يواح  زین  شور  نیا  دوب . دهاوخ  رتهب  يریگهجیتن  دـشاب  رتهب  ژاسام  شور  هچره  دـشاب . هتـشاد  همادا  مظنم  ياههمانرب  اب  فقوت و 
. تسا یمالسا  یناریا - بط  ناراداوه  ام  هجوت  دروم  هک  تسا  یملع 

46 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد ینف  تاکن  زا  یخرب  هب  لامجا  روطب  ام  لاقم  نیا  رد  تسا . يرورـض  دومن  هجوت  نآ  هب  دـیاب  ژاسام  رد  هک  ندـب  مهم  طاـقن  ییاـسانش 

ژاسام شخب  دراو  هناققحم  شرگن  اب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  مینک و  افتکا  دـیاب  يرورـض  هزادـنا  هب  هک  ارچ  مینکیم  هراشا  ژاسام  لامعا 
رـشتنم افـش  کیپ  هعومجم  زا  هک  یباتک  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـصصخت  بتک  هب  ار  دـنوش  یمالـسا  یناریا - بط  رد  یناـمرد 

. میهدیم عاجرا  دش  دهاوخ 
ییاههرگ ندب  مهم  طاقن  رد  یبصع  ياهمتسیس  تسا . رتبسانم  نامرد  يریگشیپ و  يارب  دشاب  ینف  یملع و  لوصا  ساسارب  هک  يژاسام 

جاوما نیا  دنراد . مان  اوق  حاورا و  یتنس  بط  حالطـصا  هب  جاوما  نیا  دننکیم . روبع  اهنآ  زا  یکیرتکلا  ياهنایرج  هک  دنهدیم  لیکـشت 
اههطقن نیا  دنوشیم . میسقت  يددعتم  ياهریـسم  هب  هدیچیپ  مهرد  ياههرگ  تروصب  ییاهشخب  رد  دنوشیم و  تیوقت  ییاههاگتـسیا  رد 

رد دشابیم . طبترم  ندب  باصعا  هلـسلس  مامت  اب  هک  تسا  ییاهبصع  زا  هدـیچیپ  زکرم  کی  اپ  فک  لاثم  ناونعهب  تسا . هدـش  ییاسانش 
. میدرک افتکا  تسا  یلاسنهک  نینس  رد  رمع  لوط  ثحب  اب  طابترا  رد  هک  ندب  عضوم  دنچ  هب  اهنت  اجنیا 

. دراد دوخ  رد  ندـب  ياهمادـنا  ریاـس  دروم  رد  مه  یتمـالع  دـشابیم و  نوخ  اـهگر و  تیعـضو  هدـنهدناشن  اـهاپ  تیعـضو  یلک  روطب 
قورع رد  نوخ  نایرج  تدـش  هدـنهدناشن  دـشاب  نشور  زمرق  رگا  اهاپ  گنر  تسا . يرورـض  اـهاپ  فک  تاصخـشم  ییاسانـش  نیارباـنب 

دادسنا و ثعاب  دوخ  ادوس  بوسر  هک  دشاب  ادوس  بوسر  دیاش  ینوخ و  مک  دـیاش  يوق و  یناسرنوخ  مدـع  زا  ناشن  دیفـس  گنر  تساپ .
ندـمآ دوجوب  أشنم  دـشاب . بوسر  مکارت و  نوخ و  تظلغ  زا  تیاکح  دـناوتیم  یناوغرا  گـنر  دوشیم . اـهگریوم  رد  لـالتخا  داـجیا 

. دشاب ندب  ياضعا  صیخشت  يامنهار  دناوتیم  گنر 
. ددرگ ییاسانـش  دیاب  هدش  هنـشاپ  رد  ادوس  بوسر  لوئـسم  یـصاخ  وضع  رگا  تسا . اپ  هنـشاپ  رد  ادوس  بوسر  زا  یتمالع  اپ  فک  كرت 

رد دشاب  ییادوس  ندب  مامت  رگا 
47 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

سیراو و دبک ، اههیلک ، بلق ، يراک  مک  زا  تیاکح  اپ  مرو  دهدیم . ناشن  ام  هب  ار  صخش  یلک  جازم  اپ  هنـشاپ  رد  ادوس  بوسر  تقیقح 
. دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  زین  مرو  عون  اهگرهایس و  يداشگ  دشاب . دناوتیم  وریغ 

دوجو دشاب . نوخ  یفیثک  تظلغ و  راردا و  يراجم  تنوفع  هیلک و  جازم  ءوس  زا  ناشن  دناوتیم  دشاب  هدنام  رینپ  يوب  دننام  هک  ییاپ  يوب 
. تساپ دب  يوب  لماوع  زا  مه  لمد  كروک و  رشتنم و  يامزگا  دننام  یتسوپ  ياهيرامیب  ینوفع و  يادوس 

رد رگا  دنوشیم . اپ  قورع  رد  نوخ  یگدیدنگ  راچد  مهاب  نوخ  ارفـص و  ادوس و  هدولآ  یعیبط و  ریغ  طلخ  ات 3  هبلغ 2  زا  دارفا  زا  یخرب 
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اب هداد و  گنر  رییغت  درز  گنر  هب  تعرـسب  تسد  راشف  اب  دـشاب و  هدرک  عمجت  گنر  يرگج  هریت و  زمرق  نوخ  اپ  تسـش  تشگنا  هیحان 
زا زین  سرقن  يرامیب  رتسب  هنیمز و  هک  تسا  دساف  ادیدش  يارفـص  یعون  هبلغ  زا  ناشن  ددرگرب  یلبق  عضو  هب  اروف  تشگنا  راشف  نتـشادرب 

. دشابیم لمتحم  نآ 
. درک کش  راردا  يراجم  اههیلک و  عضو  هب  دیاب  دنشاب  هدیلام  نآ  هب  نوتسا  هیبش  ییایمیـش  هدام  هک  دشاب  یـسک  ياپ  هب  هیبش  اپ  يوب  رگا 

هتـسناوتن عقوم  هب  اهدیرو  قیرط  زا  یتشگرب  نوخ  یللع  هب  هک  دشاب  راح  دیدش و  يارفـص  هبلغ  زا  دیاش  نآ  شزوس  اپ و  فک  ندـش  غاد 
داوم زا  يرتوبک  هنال  ياههچیرد  تسا . هدـش  راذـگ  بوسر  ظیلغ و  هدـنام و  اپ  فک  قورع  رد  يرتشیب  نامز  هجیتن  رد  دـنک و  تشگزاب 

دنـسرب و یعفد  ياهمادنا  هب  ات  دزادنا  نایرج  هب  رتگرزب  ياهگر  رد  ار  فیثک  نوخ  عقوم  هب  دناوتیمن  هدـش و  رپ  دـئاز  حالما  یبوسر و 
. دنوش هیفصت 

نوخ راشف  هلمج  زا  نوگانوگ  ياهيرامیب  زا  ناشن  دـناوتیم  نسم  دارفا  رد  اـهتشگنا  لـحم  رد  هژیوب  اـپ  ینوریب  حطـس  قورع  یکـشخ 
دش دهاوخ  لماش  زین  ار  لصافم  یکشخ  اعطق  هک  قورع  یکشخ  دریگ و  رارق  لماک  یـسررب  دروم  روکذم  صخـش  دیاب  لاحرههب  دشاب .

زا ناشن  اپ  يور  فک و  يدرس  دوش . فرطرب  یتنس  بط  نئمطم  ياهشور  اب 
48 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اپ ياهمادـنا  يارب  نوخ  طسوت  مزال  يامرگ  هدـش و  عیرـس  نوخ  نایرج  عناـم  هک  تسا  نوخ  تظلغ  یکـشخ و  دادـسنا و  اـی  ینوخ  مک 
ناشن دناوتیم  یغاد  هک  روطنامه  دشاب . دناوتیم  صخش  جازم  يدرس  زا  یتمالع  اپ  فک  ور و  مه  ینوخمک  ادوس و  تسا . هدشن  مهارف 

. دشاب وریغ  دبک و  مرگ  ياقستسا  ارفص و  هبلغ  سرقن و  تباید و  زا 
رب نآ  برخم  تاریثأت  هک  دنوشیم  نوگانوگ  ياهیتحاران  بجوم  دننکیم و  دراو  راشف  اپ  باصعا  رب  دنلبهنـشاپ  زیتكون و  ياهشفک 

. تسا راذگرثا  ناناوج  زا  رتشیب  لاسنهک  دارفا  رد  تسین و  هدیشوپ  ملع  لها  همه  رب  رگید  مهم  ياهمادنا  زغم و  بلق ،
زاب ياهگنر  زا  هدش و  دیکأت  درز  شفک  ندیشوپ  رب  یمالسا  بط  رد  دراد . ناسنا  يوخ  قلخ و  باصعا و  رب  ییازسب  ریثأت  شفک  گنر 

بوخ تسا . هدش  تمذم  دنـشوپیم  مدرم  بلغا  هک  گنر  هایـس  شفک  ندیـشوپ  زا  تدشب  اما  تسا . هدش  تیامح  مه  درز  گنر  هباشم 
دهاوخ سح  ار  نآ  زا  یشان  طاشن  ساسحا  عقوم  نامه  دورب و  هار  كاخ  يور  رب  هدرک و  هنهرب  ار  ياپ  ناسنا  هتفه  ره  لقا  دح  هک  تسا 

. تسا دیفم  رایسب  ییانیب  يورین  تیوقت  يارب  یبط  تایاور  قبط  راک  نیا  درک .
يریگـشیپ رد  دناوتیم  اهنآ  هب  ندرب  یپ  هک  دـنراد  تمالع  راصتخا و  تروصب  دوخ  رد  ار  ناسنا  ینورد  عضو  زا  يدایز  ياههناشن  اهاپ 

. دشاب دیفم  اهيرامیب  زا 
رد هلاسرازه  دنچ  هقباس  هک  یـسانشهفایق  ملع  دـننام  ندـب  رهاوظ  زا  ندـب  ییاسانـش  ملع  دـنراد و  فلتخم  دارفا  رد  یفلتخم  ياهمرف  اهاپ 

نایم هب  ثحبم  نیا  رد  هچنآ  تسا . تفرـشیپ  هار  رد  زونه  ملع  نیا  دـشاب . تالوهجم  زا  يرایـسب  ياشگهار  دـناوتیم  دراد  یکـشزپ  مولع 
هک  ردقنآ  ندب ، یلخاد  عاضوا  ییاسانش  يارب  تسا  یتایلک  میروآیم 

49 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ار تارییغت  نآ  ياهتمالع  هدش و  رثأتم  ندب  یلخاد  تارییغت  زا  اهاپ  دننک . هدافتـسا  ییاسانـش  يارب  زاین  نازیم  هب  دـنناوتب  زین  يداع  مدرم 

. دنکیم سکعنم 
ندـش تخـس  زا  یـساکعنا  زین  يدایز  دراوم  رد  اما  تسا  یجراخ  ياهراشف  زا  یـشان  يدایز  دودـح  ات  هچرگ  اـهاپ  تسوپ  ندـش  میخض 

. تسیلخاد ياهمادنا  زا  یخرب 
رد ناـنچنآ  اـپ  ياـهبصع  تسا . تیمها  زئاـح  هطوبرم  مادـنا  نییعت  رد  هچخیم  داـجیا  لـحم  تسا . دراوم  نآ  زا  هچخیم  ندـمآ  دوجوب 

يوضع ره  تسیلایخ . ياهدرد  هب  موسوم  اهدرد  نیا  تسیقاب . درد  ساسحا  اپ  عطق  زا  سپ  یتح  هک  دنتـسه  يوق  ندب  تالاح  ساکعنا 
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نآ یسانشهفایق  ملع  اب  نآ  توافت  دنرگناوت و  يوضع  ياهدرد  نداد  ناشن  رد  بلغا  اهاپ  دراد . اپ  فک  رد  یـساکعنا  لحم  کی  ندب  رد 
طاقن نداد  ناشن  هب  اـم  نیارباـنب  دـهدیم . ناـشن  دوخ  زا  مه  ار  یفطاـع  یقـالخا و  تایـصوصخ  اـهمدآ و  تیـصخش  تروص ، هک  تسا 

زا یحـضاو  ياههناشن  اپ  دـننام  دـنناوتیم  ندـب  ياضعا  همه  تقیقح  رد  مینکیم . اـفتکا  ریوصت  اـب  هارمه  اـهاپ  فک  زیخ  لـمعلا  سکع 
: دننام دنشاب . هتشاد  ینورد  تالاح 

! وریغ یسنج و  هاگتسد  فتک ، ود  نیب  هیحان  تسد ، تشپ  فک و  مشچ ،
ژاسام سکعرب  دـهدب و  نانآ  هب  يرتشیب  شمارآ  ات  تسا  رتبسانم  یبصع  ياهمدآ  يارب  مرن  ژاـسام  تسا ؛ تواـفتم  نداد  ژاـسام  شور 

رگا هک  دـنوشیم  درد  راچد  نداد  ژاسام  اب  لوا  ياهزور  ناگدـنوش  ژاـسام  زا  یخرب  تسا . رتهب  لـبنت  جازمیمغلب و  ياـهمدآ  يارب  دـنت 
یسررب دیاب  دوش  میالم  ای  دیدش  درد  راچد  ژاسام  ماگنه  هک  اجره  تفر . دهاوخ  نیب  زا  یلکب  اهدرد  دعب  زور  دنچ  دنـشاب  هتـشاد  لمحت 

. دوش هتشادرب  نایم  زا  درد  تلع  ات  ددرگ 
ودـک و نغور  دـننام : جازمدرـس  ياهنغور  مرگ  ياهجازم  يارب  دوش . ماجنا  تسوپ  بساـنم  ینغور  هداـم  اـب  هارمه  تسا  رتهب  اـهژاسام 

لاثما  هنوباب و  نیچراد و  نغور  دننام : جازممرگ  ياهنغور  درس  ياهجازم  يارب  دوشیم . لامعتسا  نآ  لاثما  رفولین و 
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: دننام ییاهنغور  درب . راکب  جازملا  لدتعم  ياهنغور  ناوتیم  دروم  ود  ره  رد  نآ و 
رتهب بت  تلاح  رد  تسا . رتبسانم  دنتـسین  دـیدش  نادـنچ  يدرـس  یمرگ و  رد  هک  نیریـش  ای  خـلت  ماداب  زقـس و  نوتیز ، کچرک ، نغور 

ات دوش  هداد  رتشیب  نآ  يور  ژاسام  تسا  رتهب  دوش  هتخانـش  وضع  ره  هب  طوبرم  سکلفر  طاقن  رگا  درک ! رظنفرـص  نداد  ژاـسام  زا  تسا 
. ددرگ دیاع  يرتشیب  هجیتن 

نآ لحم  هک  دـشابیم  اپ  فک  یـسکلفر  طاـقن  ژاـسام  دـنملاس  ياـملع  نادـنملاس و  رد  رـس  فلتخم  ياهتمـسق  رد  درد  نیکـست  يارب 
. تسا کچوک  تشگنا  راهچ  ریز  کیراب  راون  کچوک و  تشگنا  راهچ  گرزب ، تشگنا 

رس هیحان 
-6 زیفوپیه ؛ هدغ  - 5 ناتسپ ؛) كون  هب  هیبش  ( ؛ شوگ تشپ  ناوختسا  - 4 بصع ؛)  ) سونیمژیرت - 3 هاگجیگ ؛ - 2 رس ؛ هساک  یگدمآرب  - 1

. اههرهم - 10 ندرگ ؛ تالضع  - 9 همجمج ؛ فک  وم / طخ  - 8 هچخم ؛ - 7 خم ؛ سکترک 
[12 .] تسا بسانم  جلف  يزغم و  هتکس  یشوهیب و  لمع  زا  سپ  راثآ  نهذ و  يدنک  شهاک  هظفاح و  تیوقت  يارب  ژاسام  نیا 

: بیترت نیا  هب  دشاب . گنهامه  دیاب  اپ  يور  اپ و  لغب  اپ و  فک  ژاسام  اب  فتک  ود  نیب  ژاسام  نادنملاس  يارب 

فتک ود  نیب  هقطنم  سکلفر  هطقن  باختنا  اب  اپ  فک  ژاسام  بیکرت 

همادا ار  شلام  تعاس  هبرقع  فالخ  سپـس  دوش ، مرگ  ات  دـهد  شلام  نغور  اب  ردـقنآ  تسد  فک  اب  روژاسام  صخـش  ار  فتک  ود  نیب 
نیب  هقطنم  اهفتک و  ياضف  ات  دهد 
51 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب يارب  دوش  هدافتـسا  اپ  يور  فک و  رب  هربیو  هاگتـسد  زا  نامزمه  رگا  دوش . هداد  شلام  اـهاپ  فک  ناـمزمه  دوش . غاد  ـالماک  فتک  ود 
دنب دودـح 2  نآ  لوط  هک  دراد  دوجو  یگدـمآرب  کـی  اـپ  تصـش  تشگنا  ریز  رد  تسا . بوخ  نوخ  شدرگ  متـسیس  نتخادـنا  ناـیرج 
لاح رد  فتک  ود  نیب  هکیلاحرد  دوش . داجیا  يدـیدش  اتبـسن  درد  ات  دـهد  راشف  تدـش  هب  ار  اـجنآ  تشگنا  اـب  روژاـسام  تسا . تشگنا 

ار درد  اب  راشف  نیا  راب  هس  ود  دننازیگنایمرب . ار  یعیبط  زیارغ  هدننکتیوقت  ياهمتسیس  ینمیا و  متـسیس  مامت  درد  نیا  داجیا  تسا  شلام 
تشپ و شلام  دنهد و  همادا  رتالاب  تمس  هب  ار  شلام  دش  مرگ  اپ  يور  فک و  هکنآ  زا  سپ  دننک و  رارکت  اهفتک  نیب  شلام  اب  نامزمه 
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. دنهد ماجنا  نییاپ  هب  الاب  زا  نساب  ياههرهم  ات  اههناش  زا  ار  رمک 

لاسنهک دارفا  رد  ژاسام  ياهشنکاو 

یطلخ دئاز  داوم  هب  هجوت  اب  یحطـس  قورع  رد  نوخ  شدرگ  عیزوت  نتفرگ و  تعرـس  هب  تبـسن  ندب  شنکاو  هناشن  ندـب  ندرک  قرع  . 1
لدتعم يامرگ  کی  رد  ندـب  دوش  کشخ  قرع  هک  ینامز  ات  صخـش  ندـناشوپ  اب  هدـش و  فقوتم  ژاسام  تسا  رتهب  تلاح  نیا  رد  تسا .

تسا يدح  نیمه  رد  ژاسام  نامز  يدعب  ياهژاسام  رد  دیآ . لمع  هب  يریگولج  یگتفوک  يوضع و  یگدروخامرس  زورب  زا  ات  دنامب  یقاب 
. ددرگ فقوتم  ژاسام  دوش و  عورش  ندرک  قرع  هک 

زا دیاب  اهنت  تساپ ، فک  اب  بسانتم  سکلفر  ياراد  هک  یعـضوم  اهتسد و  ندرک  قرع  دننام  تسین  ندب  رـسارس  رد  ندرک  قرع  رگا  . 2
. دوش هدروآ  لمع  هب  يریگولج  زین  يوضع  یگدیئاچ  یگدروخامرس و  زا  ات  دبای  همادا  یمرن  هب  شلام  دوش و  هتساک  ژاسام  تدش 

52 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تبون ات  دنراد  هگن  مرگ  ار  ندب  فقوتم و  ار  ژاسام  دوش  ساسحا  راکـشآ  روطب  ژاسام  ماگنه  ندـش  رومروم  امرـس و  ساسحا  هچنانچ  . 3

. دوش هتشاد  هگن  مرگ  اهاپ  تسا  رتهب  يدعب !
[. 13] ددرگ هدافتسا  نادهز  تاحشرت  دض  هنقح  زا  تسا  مزال  ددرگ  نژاو  زا  یطلخ  داوم  جورخ  ثعاب  ژاسام  ناوناب  رد  هچنانچ  . 4

بآ ای  هکرـس  انح و  دروم و  ردس و  هدنیوش  کمک  اب  مه  نیا  دـنک . زورب  نیکرچ  ياهشوج  تسوپ  يور  ژاسام  ماگنه  تسا  نکمم  . 5
. دوشیم فرطرب  شرتومیل 

راح مرگ و  جازم  ياراد  هک  یناسک  دروم  رد  تسا  مزـال  تفر  ـالاب  يراکـشآ  روطهب  نـالاسنهک  رد  ژاـسام  ماـگنه  ندـب  ترارح  رگا  . 6
. تسا ژاسام  فقوت  نآ  هار  کی  دیآ . لمع  هب  مزال  طایتحا  دنشابیم  نوخ  راشف  هب  التبم  انایحا  دنتسه و 

دوجوب ینارگن  نوخ  راشف  رگا  تسا . یقرب  ای  یتسد  نزداب  هلیـسوب  میالم  میـسن  کی  داجیا  دننام  ییاههدننککنخ  زا  هدافتـسا  رگید  هار 
فرـصم ددرگ . عنم  نتفر  الاب  زا  نوخ  راشف  ات  دـننکیم  دودـنا  هروغبآ  ردـس و  ای  هروغبآ  اـنح و  زا  یطولخم  اـب  ار  اـپ  فک  دروآیم 

تابکرم و بآ  ای  یتخرد  هجوگ  بآ  ای  هناودنه  تسوپ  هت  هدیـشارت  ای  بآ  اب  هدـش  قیقر  یگناخ  هروغبآ  ای  ریـشکاخ  زا  کنخ  یتبرش 
. تسا بسانم  رگید  کنخ  هویم  ره 

نونکا هک  هدوب  اهمادنا  ای  ناوختـسا  رد  يدرد  ای  دروآرب  رـس  نیکرچ  یلمد  ای  مرو  الثم  تسوپ . رد  هتفهن  هضراع  عون  ره  ندـش  رهاظ  . 7
. ددرگ هدیشیدنا  نآ  يارب  يریبدت  ات  دهد  ناشن  ار  دوخ  هک  تسا  رتهب  تسه  هک  هچره  لاح  ره  هب  دنکیم ؛ زورب 
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رتهب تسا ، هدش  ندب  رسارس  رد  یلک  ژاسام  هب  تردابم  یبصع  تلاح  رد  ای  هدوب و  جازمیبصع  رایسب  دنیبیم  شلام  هک  یسک  هچنانچ  . 8
ندب يامرگ  عفد  هب  لهـسم  اب  ای  دوش و  يزاسکاپ  يو  نوخ  ینامرد  ولاز  ای  تماجح  اب  ایآ  هک  دوش  یـسررب  ددرگ و  فقوتم  ژاسام  تسا 

. دنکیم دیدشت  ار  یبصع  تالاح  امرگ  شیازفا  دوش . هتخادرپ 
ندز هـب  ترداـبم  دـیاش  ژاـسام  ماـگنه  تـسا  رگید  یحور  تالکـشم  اـیلوخیلام و  دـننام  يرکف  ياـهیتحاران  هـب  ـالتبم  هـک  يراـمیب  . 9
هیرگ تلاح  رامیب  هب  هک  هدش  هدید  هاگ  دیوگب . نخـس  دهاوخیم  هچره  دروم  رد  ات  داد  هزاجا  يو  هب  دیاب  ددرگ . یـساسحا  ییاهفرح 

[14 .] دزادنایب هار  یخوش  هدنخ و  سکعرب  دیاش  تسا ، هداد  تسد 
. تسا بسانم  نداد  ژاسام  يارب  يرگید  صخش  دوجو  دهدب . ژاسام  ار  شدوخ  دناوتیمن  یصخش  چیه  هک  تسا  حضاو 

تحارتسا هاتوک و  باوخ  دنکیم . هجاوم  فصولا  دـئاز  یتذـل  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  هاتوک  تقوم و  یباوخ  ژاسام ، زا  سپ  تلاح  نیرتهب 
. تسا بسانم  قوف  تایلمع  ماجنا  زا  سپ 
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54 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

همجمج يزاسکاپ  شخب 

هراشا

ياهوراد نامه  هک  سوطع  تسا . يرورـض  ندرک  هسطع  راب  زا 20  شیب  هعفد  ره  و  هیفنا )  ) روآهسطع يوراد  زا  هدافتـسا  راـب  ياهتفه 2 
: زا تسا  ترابع  دشاب  روآهسطع 

اب سامت  رد  ات  دوشیم  هدیمد  ینیب  رد  مک  رایسب  نازیم  هب  فرصم  ماگنه  طولخم و  مهاب  ردوپ  تروصب  هک  هشفنب  زینشگ و  مخت  شدنک ،
تیمها زئاح  نامرد  يریگـشیپ و  نونف  رد  هسطع  ددرگ . ضراع  هسطع  هدش و  دیدش  کیرحت  بجوم  ینیب  ياههّرپ  لخاد  بوطرم  حطس 

. دومن هدافتسا  اههتکس  زورب  زا  يریگولج  يارب  ناوتیم  هسطع  نف  زا  هلمج  زا  تسا . ناوارف 
یگفخ و ساسحا  رـس و  ای  هنیـس  رد  یتحاران  ساسحا  ضحم  هب  دـشاب . هتـشاد  روضح  هشیمه  یگناخ  ياـهوراد  هبعج  رد  دـیاب  وراد  نیا 

نونکا دـننک . عفر  ار  رطخ  هدومن و  فرحنم  یگتخل  زا  زغم  ای  بلق  رد  ار  نوخ  نایرج  ناوارف  ياههسطع  داجیا  اب  نآ  هلیـسوب  هنیـس  یگنت 
روآهسطع يوراد  تارثا  زا  مدرم  دـیاش  دوشیم  هداد  دارفا  هب  راشف  يداع  ریغ  تفا  سفنت و  تلاح  يایحا  يارب  یناـبزریز  ياـهصرق  هک 

. دنزروب تلفغ 
راب لقا 15  دح  دوش و  هدافتـسا  رتشیب  ای  رتمک  راب  کی  ياهتفه  ای  نایم  رد  بش  کی  ای  بش  ره  يریگـشیپ  يارب  رگا  روآهسطع  ياهوراد 

ياهنایرج قورع و  عیرست و  رـس  رد  ار  نوخ  نایرج  هسطع  دروآیم . لمع  هب  يریگـشیپ  كانرطخ  يرامیب  عون  ره  زا  دنک  داجیا  هسطع 
هرجنح و اههیر و  بلق و  دـیادزیم . ندـب  ماـمت  زا  ار  یگتـسخ  يوق و  ار  ییاـنیب  سح  تیوقت و  ار  مشچ  دـنکیم . وراـج  ار  یتفاـبنورد 

. دیامنیم كاپ  بوسر  عون  ره  زا  ار  هنیس  باجح 
55 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسونیس تنوفع 

یکرچ طـالخا  حـشرت  بجوم  هدـمآرد و  نمزم  تروصب  بلغا  هک  لاـسنهک  اـت  هتفرگ  كدوک  زا  مدرم  رد  جـیار  ینوفع  يراـمیب  کـی 
تیزونیـس کی  هک  تسا  یتسردان  ینامرد  شور  نیا  اـما  ددرگیم  بوکرـس  نوگاـنوگ  ياـهکیتویب  یتنآ  ریوجت  اـب  هراومه  ددرگیم 

هجیتن ددنبیم و  ار  یتفاب  ياهرادگ  قورع و  هراوید  هدش و  کشخ  اهکیتویبیتنآ  طسوت  نیکرچ  داوم  دنکیم . لیدبت  نمزم  هب  ار  هداس 
رثکا دـننام  هنافـسأتم  یبرغ  بط  رد  هک  دروآیم  دوجوب  یناوارف  رازآ  یلـصف  شزیربآ  دوشیم . یلـصف  شزیربآ  یتیـساسح  يراـمیب  نآ 

. درادن ياهشیر  یعطق و  جالع  اهيرامیب 
نشیوآ و زینـشگ و  مخت  لماش  روخب  اهتیـساسح ! دـض  اهيرپسا و  اـهکیتویبیتنآ و  هلیـسوب  بوکرـس  هن  تسا  هیلخت  نآ  حیحـص  هار 
زا سپ  زور  ره  قـیقر  مرلو و  کـمنبآ  اـب  قاشنتـسا  باوـخ و  زا  لـبق  بـش  ره  روآهـسطع  يوراد  اـب  ندرک  هـسطع  سپـس  نآ و  لاـثما 

. داتفا روکذم  هک  تسا  يرثؤم  رایسب  نامرد  باوخ  زا  نتساخرب 
هب زگره  دیفم  صاوخ  رد  اما  دنتـسه  ییایمیـش  ياهوراد  فرـصم  زا  رتهب  یگمه  هک  دراد  دوجو  ینیب  يوشتـسش  يارب  يرگید  تابیکرت 

. دوشیمن باوخ  زا  نتساخرب  ماگنه  قاشنتسا  هشفنب و  نغور  روآهسطع و  روخب و  يوراد  اب  هیلخت  شور  ياپ 
: دینک هجوت 

. دیناکچب ینیب  رد  ار  نآ  هرطق  ود  یکی  دینزب و  مه  بوخ  لسع  اب  هرک  يرادقم 
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. دیئامن هدهاشم  ینیب  زا  ار  طالخا  جورخ  ات  دینک  ربص 

یقاشنتسا ياهوراد 

کی هب  اـت  دوش  هدـناشوج  بآ  ناکتـسا  رد 2  نآ  زا  يزیچاـن  رادـقم  هک  زینـشگ  يزبس  اـی  زینـشگ  مخت  شوجنزرم ، هشفنب ، لـگ  هنوباـب ،
. دننکیم قاشنتسا  هدرک و  فاص  دسرب . ناکتسا 

56 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنک كاپ  ار  روآشراخ  ای  ینوفع و  داوم  دربب و  نایم  زا  ار  اهتیساسح  زا  يرایسب  دناوتیم  تبون  دنچ  رد  زور  ره  ینیب  يوشتسش 

لیزان مانب  فلتخم  ياههرطق 

نیا اب  دوشیم . ینیب  طالخا  جورخ  بجوم  دراد و  ینیب  طاخم  رب  یکیرحت  رثا  هک  دوشیم  هتخاس  یهاـیگ  دـنت  تاـبیکرت  اـب  اـههرطق  نیا 
. تسا رتمک  هیفنا  روخب و  شور  زا  نآ  يایازم  دوجو 

مرک اب  ار  تروص  یناـشیپ و  زور  ره  تسا  رتهب  يراـمیب  ددـجم  دوع  زا  يریگـشیپ  يارب  یـسونیس  ياـهتنوفع  هب  طوبرم  دراوم  همه  رد 
. دوش اهسونیس  رب  امد  تارییغت  امرگ و  امرس و  ریثأت  عنام  ات  دومن  برچ  نوتیز  نغور  ای  نیریش  ماداب  نغور  ای  یهایگ 

ياهيژرلآ تیزونیـس و  ناـمرد  زا  سپ  رگا  دوشیم و  ددـجم  دوع  عناـم  یناـشیپ  تروص و  ندرک  برچ  هناـخ  زا  ندـمآ  نوریب  ماـگنه 
مواقم اهيرامیب  لـباقم  رد  يداـع  دارفا  همه  دـننام  اهسونیـس  میوش  يراـمیب  ددـجم  دوع  زا  يریگولج  هب  قفوم  هاـم  دودح 6  ات  یلـصف 

. دش دنهاوخ 
دورو عنام  تبوطر  هدـش و  مهرد  ياهوم  نتـشاد  اب  نینچمه  رتلیف  نیا  تسا . ّرـضم  طالخا  دـئاز و  داوم  جورخ  هار  نیرتمهم  ینیب  يارجم 
بلق زغم و  تیوقت  يارب  ینیب  تسه . زین  اوـه  هدننکهیفـصت  هاگتـسد  تقیقح  رد  تسا . يرورـض  ریغ  داوـم  تارـشح و  كاـخ و  ترگ و 
ینیب دـناسریم . بلق  هب  اههیر  قیرط  زا  زغم و  هب  ار  شوخ  ياـهوب  يوق  ییاـیوب  سح  نتـشاد  اـب  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ یتایـصوصخ  ياراد 

. دوش کیدزن  نآ  هب  دروآیم  تسدـب  حّرفم  داوم  يوب  زا  هک  یبوخ  ساسحا  اب  هک  درادیماو  ار  ناسنا  دـنکیم و  كرد  ار  کنخ  میـسن 
. دوش رود  نآ  زا  هدش و  هاگآ  راجنهان  دب و  يوب  زا  هک  دنکیم  راداو  ار  ناسنا  سکعرب  روطنیمه 

57 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ثعاب ندرک  هسطع  اب  ینیب  نینچمه  دوشیم . فیعض  ییایوب  ساسحا  رد  ینیب  درس  یغامد  ياهيرامیب  جلاف و  رد  درـس و  ياههتکـس  رد 

رد دـیادزیم . ار  زغم  ياـهتفاب  قورع و  تاـبوسر  دربیم و  نیب  زا  زغم  رد  ار  نوـخ  ياـهیگدولآ  دوـشیم و  نوـخ  ناـیرج  رد  عیرـست 
تماخو زا  ناـشن  دـشاب  هدـش  فیعـض  يریذـپکیرحت  رد  نینچمه  وب و  ساـسحا  رد  ینیب  رگا  يزغم  ياـهروموت  هتکـس و  ياـهيرامیب 

تماجح و ینامردولاز و  هلیـسوب  ار  نوخ  دومن و  هسطع  هب  راداو  ار  ینیب  دـیدش  ياهكرحم  اب  دـیاب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دراد . عاـضوا 
. تسا دایز  رامیب  گرم  لامتحا  تروص  نیا  ریغ  رد  دبای . شیازفا  ینیب  يریذپکیرحت  ات  درک  كاپ  رامیب  هب  نداد  لهسم 

ینیب و تشادـهب  نم  رظنب  اما  تسا  دایز  رایـسب  شتیمها  نادـند  ناهد و  تشادـهب  دـننک . تیوقت  ار  دوخ  ینیب  بترم  دـیاب  لاسنهک  دارفا 
(، نوسنیکراـپ  ) هشعر تسا . رتـمهم  رایـسب  دـنوشیم  ادـیپ  ـالاب  نینـس  رد  رتـشیب  هک  یغاـمد  ياـهيرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  نآ  تیوـقت 

مشچ و یلصف  ياهشزیربآ  نرگیم ،)  ) هقیقش نمزم  ياهدردرـس  یباوخیب ، دیدش ، رایـسب  باوخ  یندوک ،)  ) قمح رمیازلآ ،)  ) یـشومارف
یفیثک تظلغ و  یفاضا و  طالخا  عقوم  هب  عفد  مدع  لیلد  هب  نآ  لاثما  نونج و  ایلوخیلام و  عرص ،)  ) جنـشت یلـصف ،) ياهتیـساسح   ) ینیب

. دشابیم نوخ 
58 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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( یئوراد مامح   ) نزبآ شخب 

هراشا

. دوش يراددوخ  نآ  لاثما  يرطع و  ياهنوباص  وپماش و  دننام  هدنیوش  عون  ره  فرصم  زا 

مامحتسا

. تسا مزال  انوس  رد  مامحتسا و  رد  سوتپیلاکوا  نشیوآ و  هراصع  زا  هدافتسا  وشتسش و  يارب  انح  دروم و  ردس ، نزبآ 
: تسا حرش  نیا  هب  نزبآ  بیکرت 

ار نآ  ناویل  کی  دودـح  مامح  ماـگنه  طولخم و  مهاـب  ار  روکذـم  داوم  مرگ . ات 150  اـنح 50  مرگ ، ات 450  دروم 350  ولیک ، مین  ردـس 
فیل یخن  هسیک  اب  دنیالایب و  نآ  اب  ار  ندب  طولخم و  دجنک  ای  نوتیز  نغور  قشاق  هس  ود  بآ و  یمک  ومیل و  بآ  ای  هکرس  اب  هتـشادرب و 

. دنیوشب تعاس  مین  تدم  رد  ار  ندب  دنشکب و 
رتشیب تفاـطل  يارب  مه  ار  اریتک  یعیبط  لژ  اـی  غرممخت و  هدرز  دـینک . هفاـضا  نآ  ءازجا  هب  هزرفـسا  مرگ  دـصکی  دـیهاوخیم  رتمرن  رگا 

هچ دـنکیم . هدافتـسا  دوخ  ياهلولـس  هیذـغت  يارب  وشتـسش  هدام  نیا  زا  تسوپ  دـینک . هفاضا  نزبآ  هب  فرـصم  ماگنه  دـیناوتیم  تسوپ 
. دوش حرطم  ایند  رد  هدنیوش  نیرتهب  ناونعهب  دناوتیم  اعقاو  هک  یمالسا  بط  نزبآ  نیا  تسا  یبوخ  هدنیوش 

دض ار  تسوپ  دنکیم و  تیوقت  ار  هظفاح  دهدیم و  افص  ار  بلق  دشاب . تسوپ  يور  زا  هچرگ  دنکیم  كاپ  ار  دبک  هک  تسا  ینزبآ  نیا 
. دنکیم فیطل  ینوفع و 

نوریب ندـب و  یلخاد  ءاشحا  نایم  شخبحرف  کنخ و  ياوه  نایرج  ات  دـناریم  تسوپ  تمـسب  ار  ندـب  يامرگ  دـیاشگیم و  ار  تاـماسم 
. ددرگ رارقرب 

59 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنکیم ربارب  دنچ  ار  نآ  ییابیز  ناوج و  ار  تروص  ندـب و  تسوپ  كاپ و  ار  تسوپ  هب  هدـیبسچ  ياهچراق  روآشراخ و  داوم  باهتلا و 

!؟ تسا هتفر  اهنخس  نآ  دییأت  رد  س )  ) نیموصعم نابز  زا  یمالسا  بط  ثیداحا  رد 
. دننکیم راکشآ  ندب  یتمالس  رب  ار  دوخ  یفنم  راثآ  جیردتب  هکارچ  دوش  فذح  دیاب  ییایمیش  هدنیوش  داوم  ریاس  اهنوباص و  وپماش و 

انوس مامح 

يزوکج رت ، يانوس  کشخ ، يانوس  زا : تسا  ترابع  تسا  جیار  رتشیب  نونکا  هچنآ  هک  تسا  يددـعتم  ياهشخب  ياراد  مامح  عون  نیا 
. خی بآ  ضوح  و 

ود ره  زا  ناوتیم  تسا و  رتبسانم  رت  ياـهجازم  يارب  کـشخ  ياـنوس  کـشخ و  ياـهتسوپ  کـشخ و  ياـهجازم  يارب  رت  ياـنوس  * 
. دومن هدافتسا 

: درادربرد ار  ریز  جیاتن  درس  مرلو و  غاد ، بآ  هلحرم  هس  رد  يزوکج  * 
ياهمرک اـب  هارمه  ناوتیم  شکداـب  کـمک  اـب  هدـش و  هدیـشک  تسوپ  حطـس  هب  نوخ  تسا ، رثؤم  یعـضوم  ندـش  قاـچ  رد  غاد  بآ  - 

. دومن قاچ  ار  وضع  بسانم 
یگتفرگ عون  ره  ددرگیم و  فرطرب  قورع  ياهدادسنا  اههّدـس و  دوشیم . فرطرب  شور  نیا  زا  هدافتـسا  اب  يوضع  ياهیگدروخامرس 
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. دوریم نایم  زا  یگنت  و 
ار جـیاتن  ناـمه  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  دـننک  لـمحت  ار  غاد  بآ  دـنناوتیمن  هک  توـترف  نادـنملاس  نادازوـن و  يارب  مرلو  بآ  - 

. تشاد دهاوخ 
ماسرس يرامیب  دشابیم . دیفم  تسا  يرارقیب  شطع و  راچد  امرگ  رثا  رد  دبک  دنشابیم و  راح  يامرگ  راچد  هک  يدارفا  رد  درس  بآ  - 

ندب  زا  ار  نآ  لاثما  تسوپ و  شراخ  اپ ، فک  شزوس  غاد ،) هیلک   ) سطیبایذ مرگ ،
60 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا باصعا  شمارآ  شیاسآ و  بجوم  راح  يارفص  نابحاص  يارب  دنکیم . رود 
يارب لاح  نیع  رد  درادن ؛ ندـب  يارب  یـضراوع  هنوگ  چـیه  تسا و  بسانم  رایـسب  تسوپ  حـیرفت  يارب  خـی  بآ  ضوح  هب  ندـش  دراو  * 

بآ هچـضوح  زا  وشتـسش  نایاپ  زا  سپ  میدق  ياهمامح  رد  تسا . شور  نیرتبسانم  انوس  مامح و  زا  سپ  یگدروخامرـس  زا  يریگولج 
وشتسش درس  بآ  اب  جورخ  ماگنه  ار  دوخ  ياپ  مدرم  هتـشاذگ و  درـس  بآ  ریـش  مامح  یجورخ  تمـسق  هکنآ  امک  دندرکیم ، روبع  درس 

. دندادیم
هب تبسن  ندب  عیرس  ساکعنا  شور  نیا  رد  تسا . هدوب  اپ  يور  اپ و  فک  باصعا  قیرط  زا  ندب  یعافد  متـسیس  تیوقت  رطاخب  نآ  هفـسلف 

. دشیم مارآ  ندب  یبصع  متسیس  نینچمه  دمآیم . لمع  هب  يریگشیپ  سیراو  يرامیب  اهگر و  ندش  داشگ  زا  درس  بآ 
. تسا دییأت  دروم  انوس  زا  سپ  خی  بآ  زا  هدافتسا  نیاربانب 

تعیبط رد  رختسا و  رد  انش 

اب اههناخدور  اـیرد و  بآ  رد  مامحتـسا  ییوراد .) نزبآ   ) مامحتـسا شخب  رد  مه  دراد و  ار  دوخ  هاـگیاج  شزرو  شخب  رد  مه  دروم  نیا 
. تسا بسانم  نآ  داوم  عون  هب  هجوت  اب  زین  یندعم  ياهبآ  رد  ندب  يوشتـسش  دوریم . راکب  ندب  يوشتـسش  يارب  دـیفم و  بسانم  ياوه 

. دنتسنادیم رضم  سفنت  تالآ  يارب  ار  نآ  رد  ندرک  انش  یندعم و  ياهبآ  یخرب  زا  هدافتسا  میدق  بط  رد 
61 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( ینامرد نوخ   ) نوخ يزاسکاپ  شخب 

هراشا

رگا تسا . یتمالس  طاشن و  قفاوم  دشاب  حلاص  سومیک  اب  رگا  نوخ  دریذپ . تروص  تلوهـس  اب  تسا  مزال  هراومه  اهگر  زا  نوخ  روبع 
. دنکیم تخـس  گنت و  میخـض و  ار  قورع  هراوید  دـنکیم و  بوسر  دنیـشنیم و  اهگر  هراوید  رب  جـیردت  هب  دـشاب  دـب  نوخ  سومیک 

. دنکیم لرتنک  ار  نوخ  راشف  نآ  یمرن  قورع و  یجوم  تاکرح 
ياهلولـس طسوت  بذج  هدامآ  دوش و  نوخ  هب  لیدبت  هک  یماگنه  ات  دنارذگب  ار  مضه  هلحرم  راهچ  دـیاب  دوشیم  ندـب  دراو  یتقو  اذـغ 

هدافتـسا لباق  هک  دوشیم  نوخ  دراو  ماخ )  ) هدشن مضه  داوم  يرادقم  دریذـپن  تروص  یبوخب  مضه  راک  رگا  هلحرم  ره  رد  ددرگ . ندـب 
عفد ماخ  داوم  زا  يریداقم  ات  دوش  فرصم  لهـسم  يریگنوخ ، زا  نتفرگ  هجیتن  رتهب  يارب  دوشیم  هیـصوت  نیاربانب  دنتـسین . اهلولـس  يارب 

اـهلادوگ و اـههلاچ و  رد  مینیبیم  تعیبـط  رد  هک  ییاـهيوج  اـهرهن و  دـننام  نوگاـنوگ  ياهریـسم  زا  روبع  رد  نوخ  لاـحره  رد  دوـش .
. دوشیم عورـش  شیراذگ  بوسر  دوشیم و  داسف  راچد  قطانم  نیا  رد  نوخ  دنامیم . تکرحیب  دـکار و  هک  دوشیم  راتفرگ  ییاههکرب 

تدش ددرگیم و  يال  نیـشنهت و  هب  لیدبت  نامز  ره  زا  رتشیب  هدشان  مضه  ماخ  داوم  روضح  تدـش  تکرح و  يدـنک  زا  ظیلغ  ياهنوخ 
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. دوشیم مراهچ  مضه  ینعی  اهلولس  رانک  رد  هژیوب  مضه  لحارم  رد  حیحص  شنکاو  شنک و  عنام  تظلغ 
ندـش رتهب  بجوم  يریگنوخ  باکترا  زا  لبق  لهـسم  الومعم  تسا . مزـال  دـیامن  رتقیقر  مرن و  ار  نوخ  هک  ییاـهوراد  لهـسم و  فرـصم 

. دوشیم يریگنوخ  هجیتن 
شدرگ متسیس  هک  تسه  یقطانم  دنهدیم . ماجنا  هدش ، داسف  راچد  يرتشیب  فیثک  نوخ  هک  یقطانم  تخانش  هب  هجوت  اب  ار  اهيریگنوخ 

دوشیم سامم  مهاب  ریسم  ود  زا  نوخ 
62 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نایرج يدنک  ثعاب  دننکیم و  دراو  ورین  مه  رب  داضتم  یششک  يورین  ود  دنکیم ، ادیپ  كاکطـصا  مهاب  ریـسم  ود  رد  نوخ  یقالت  رد  و 
. دندرگیم نوخ 

داجیا گرگت و  ناراب و  دـیدش  شزیر  سپـس  قرب و  دـعر و  بجوم  هک  یفنم  تبثم و  هتـسیرتکلا  يورین  ود  اب  اهربا  دروخرب  لاثم  دـیاش 
مهاب بچ  فتک  تسار و  فتک  يوق  يورین  ود  هک  تسا  يزکرم  تماجح ، لحم  دـشاب . بسانم  دروم  نیا  رد  دوشیم  یتفربآ  تاـبوسر 

نامسآ رد  هک  يدنیارف  نامه  هب  هیبش  ینعی  تسا  کیدزن  تالضع  اهتفاب و  رد  فنل  نوخ و  رصانع  شزیر  نآ  لصاح  هدرک و  دروخرب 
. ددرگیم قرب  دعر و  گرگت و  دیدش و  ناراب  شزیر  بجوم 

نآ زا  رگید  مهم  ياـضعا  هسیئر و  ياـضعا  زاـین  دروم  داوم  هک  دوشیم  ياهقطنم  رد  یگتفرگ  بوـسر و  ثعاـب  نوگاـنوگ  داوـم  شزیر 
عیزوت رد  یتالـسارم  ياههار  هاش  یقالت  لحم  هک  هسیئر  وضع  راهچ  زا  يواسم  ابیرقت  یلـصاف  دح  رد  اجنآ  رد  ددرگیم . عیزوت  شخپ و 

اهراک و میظنت  يارب  زغم  زا  رودـص  زا  سپ  یتاعالطا  ياهمایپ  دوشیم . داـجیا  يدـنک  یگتفرگ و  دادـسنا و  تسا  اوق  حاورا و  اـهورین و 
یتایح ياهورین  میسقت  رطاخهب  نتشاد ، دب  ای  بوخ  ساسحا  یلاحرس و  طاشن و  ای  یگتسخ  دنکیم . روبع  زکرم  نیا  زا  ندب  یتایح  روما 

. ددرگیم نیعم  زکرم  نیا  رد  ندب 
شناد تمکح و  لقع و  يور  زا  اعطق  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  رـشب  لوا  بیبط  فرط  زا  تماجح  يارب  هقطنم  نیا  باختنا  نیارباـنب 

. تسا هدوب  یحو  رب  یکتم 
لحم نییعت  رد  نیما  لیئربج  تلاخد  هب  زاین  دـشاب  هتـشادن  یتوافت  مهاب  ندـب  رگید  ياهتمـسق  اـب  هقطنم  نیا  رد  تماـجح  دوب  رارق  رگا 

. تشاد میهاوخ  اهنآ  نیب  اهفتک و  رد  ار  یگتـسخ  سح  نیرتشیب  مینکیم  یگتـسخ  ساسحا  هاگره  تسا  نشور  دوبن . تماـجح  قیقد 
ار نوخ  نایرج  هتفای و  عمجت  نآ  ياههدرپ  شـش و  ياهتفاب  تشپ  دولآنوخ  فک  ازتیـساسح و  داوم  يدایز  ریداقم  مسآ  يراـمیب  رد 

ار نژیسکا  لاقتنا  دنک و 
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هدرک رتدیدش  ار  دوخ  تاکیرحت  بترم  زین  یتیساسح  داوم  دنکیم . رپ  ار  نآ  یـششوپ  ياههدرپ  هیر و  يدایز  تابوسر  دنکیم . فیعض 
. دروآیم دوجوب  ددعتم  ياههفرس  هدش و  ظیلغت  فنل  نوخ و  طالخا  و 

ار مسآ  هتـسناوت  هدـش و  عقاو  رثؤم  مسآ  يرامیب  ندرب  نیب  زا  رد  هقطنم  نیا  رد  تماـجح  رب  هیکت  اـب  هیاـپ  بط  ياـهوراد  هک  تسا  نینچ 
يارب یتالـسارم  هار  هاش  ساسح و  یـشیجلا و  قوس  هقطنم  کـی  رد  نتفرگ  رارق  لیلدـب  فتک ، ود  نیب  ماـع  تماـجح  سپ  دـنک . ناـمرد 

عبات هک  ندـب  ماـمت  يارب  دـشاب  رثؤم  هسیئر  ياـضعا  يارب  ناـمرد  يریگـشیپ و  شور  رگا  هکارچ  تسا . دـیفم  ضارما  همه  زا  يریگـشیپ 
دـشاب یملع  هکنآ  زا  شیپ  یکـشزپ  بط و  شناد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  مارگ  ياملع  دش . دهاوخ  عقاو  رثؤم  زین  دنتـسه  هسیئر  ياضعا 

. تسا هدـش  رداص  س )  ) نید موصعم  نایاوشیپ  نابز  زا  هک  تسا  یبتکم  یمالـسا  بط  تسا . یکتم  یلقع  لوصا  رب  هنامیکح و  یقطنم و 
. تسا لماش  عماج و  یموهفم  دروم  نیا  رد  تسام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ  تسا . يدیلک  بلطم  اههد  مهف  دیلک  نانآ  هلمج  کی 

هدافتـسا اـهنوتروک  عاوـنا  تیـساسح و  دـض  ياـهوراد  زا  دـیدج  بط  هسیئر  ياـضعا  بلق و  فارطا  ياـهيرامیب  ناـمرد  يارب  نوـنکا 
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لیمحت ناسنا  ندـب  رب  ار  يدایز  ضراوع  هکلب  دـنکیمن  نامرد  هکنآ  رب  هوالع  تسا و  يرامیب  رب  یـشوپرس  اهنت  اهنامرد  نیا  دـننکیم .
. دراد یلوصا  هیاپ و  ياهنامرد  دراوم  نیا  همه  يارب  یبوخب  یمالسا  یناریا - بط  یکشزپ  شناد  ملع و  دیامنیم .

زا یخرب  دشاب . دیفم  یملع  دیاب  ملع  اما  میتسه ؛ لئاق  يدایز  رایسب  تیمها  شناد  ملع و  بسک  هب  ام  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  زیزع  ياملع 
هراشا  يوبن  فورعم  ثیدح  هب  یبرغ  بط  زا  ام  ياهداقتنا  لباقم  رد  هلصافالب  هک  دنتسه  هدروخ  بیرف  ناگدزملع 
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. دشاب نیچ  رد  رگا  یتح  دییوجب  ار  شناد  ملع و  نیس ». هب  یتح  ملعلا  بلطا  : » دومرف ص )  ) مظعا ربمایپ  هک  دننکیم 

هکنآ رب  طورشم  اما  تخیوآ  یملع  لفاحم  همه  ياهبرد  رس  اهولبات و  اهراوید و  رـس  رب  تشون و  دیاب  الط  بآ  اب  ار  هلمج  نیا  هک  هتبلا 
راچد برغ  هب  تبسن  هک  دوشیم  رداص  یناسک  زا  تاملک  نیا  هزورما  دشاب . لقع  نید و  مچرپ  تحت  دیفم و  هک  مینک  هدافتـسا  یملع  زا 

. دنرادن رواب  ار  ناشروشک  لعفلاب  یتح  هوقلاب و  ياهدادعتسا  ناشدوخ و  هک  یناسک  دنتسه . یگتخابدوخ  یعون 

ماع تماجح 

هب نس 60  زا  دوشیم . ماجنا  فتک  ود  نیب  راب  کـی  زور  ات 25  لقا 15  دح  هلـصاف  اب  راهب  رد  راب  لقا 3  دـح  ماع  تماجح  یگلاس  ات 60 
صیخـشت ساسارب  وناز  تشپ  تماجح  دـننام  رگید  ياهتماجح  دـنک . ضوع  ینامرد  ولاز  اب  ار  دوخ  ياج  تسا  رتهب  ماع  تماجح  ـالاب 

. تسیرورض دراوم  يرایسب  رد  عنامالب و 

وناز تشپ  تماجح 

قورع دیامنیم و  ظفح  یگدییاس  زا  ار  اهوناز  لصفم  تسا و  بسانم  رایسب  راب  کی  هام  ره 6  رکیب  تسیک  لحم  رد  وناز  تشپ  تماجح 
مزال اما  تسا ، بوخ  دوش  ماجنا  راب  کی  هام  ره 6  رگا  يریگنوخ  نیا  نامز  دوشیم . لصافم  ياهدرد  عاونا  عنام  دـنکیم و  مرن  ار  قاس 

. دشاب توافتم  ینامرد  ولاز  نامز  اب  تسا 

ینامرد ولاز 

ولاز تسا . عنامالب  زین  لاس  رگید  لوصف  رد  دراد . يرتشیب  ریثأت  لوصف  نیا  رد  هکارچ  دوش ، هتخادنا  زییاپ  راهب و  لصف  رد  تسا  رتهب  ولاز 
: دوشیم میسقت  يوضع  يرسارس و  شخب  ود  هب  ینامرد 
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يوضع ینامرد  ولاز 

ياهریـسم رد  یتالالتخا  دادـسنا و  نوگانوگ  ياهتلع  هب  تکراشم  نودـب  ای  رگید  يوضع  تکراشم  اب  ندـب  ياضعا  زا  یخرب  رد  هاـگ 
یخرب لاثم  ناونع  هب  دریذپ . ماجنا  القتـسم  وضع  نآ  رد  ینامرد  ولاز  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دیآیم . دوجوب  فنل  نوخ و  یتاکرادـت 

راشف تحت  وضع  تسا  نکمم  زارد  نایلاس  لوط  رد  دنـشاب . هتـشاد  هیکت  باوخ  ماگنه  ندـب  زا  صاخ  يوضع  يور  رب  هک  دـنراد  تداع 
. دیایب دوجوب  نآ  رد  ییاهدادسنا  هتفرگ و  رارق 

. تساهوناز دشاب  دیدش  هجوت  دروم  یلاسنهک  رد  دیاب  هک  يوضع  نیرتمهم 
دنامیمزاب و تکرح  زا  ناسنا  دنـشابن  ملاس  اهوناز  رگا  دننکیم . يزیریپ  ار  یباداش  كرحت و  ساسا  ندب  تلکـسا  يراوتـسا  رد  اهوناز 

میدـق مدرم  هک  تسا  نینچ  دوـشیم . مهارف  اـهيرامیب  هـنیمز  جـیردت  هـب  دـننامیمزاب و  ندـب  زا  عـقوم  هـب  جورخ  زا  یعیبـط  ریغ  طـالخا 
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. تسا مود  بلق  وناز  دنتفگیم ،
ولاز دهدب . ار  صاخ  عضوم  يارب  ینامرد  ولاز  روتسد  یسررب  زا  سپ  کشزپ  تسا  مزال  دنشاب  یلکشم  راچد  هچنانچ  ندب  رگید  ياضعا 

قورع يور  اهولاز  تسا  مزـال  وضع  زا  نوخ  یگدـنرادزاب  يارب  ددرگیم . ماـجنا  نوخ  روبع  ریـسم  تخانـش  ساـسارب  يوضع ، یناـمرد 
. دـنوش هتخادـنا  وضع  زا  روبع  زا  سپ  یگرهایـس  زیر  قورع  يور  تسا  مزـال  وضع  يزاـسکاپ  يارب  دوش و  هتخادـنا  وـضع  هدـننکهیذغت 

هتخادنا درد  عضوم  يور  اهولاز  دیاب  هک  دننکیم  روصت  یخرب  تساهگر . روبع  ریسم  صیخـشت  ءاضعا  يارب  يریگنوخ  رایعم  نیرتمهم 
هدش بوسر  نوخ  دنک . جراخ  درد  عضوم  زا  ار  نوخ  ات  دوش  هتخادنا  درد  لحم  زا  لیوط  ای  هاتوک  ياهلصاف  اب  دیاب  ولاز  هکنآ  لاح  دوش .

. دربب نیب  زا  ار  درد  دوش و  دراو  دیاب  ياهزات  نوخ  تسین و  ندرک  حالصا  میمرت و  هب  رداق  رگید  درد  لحم  رد 
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رگا اهولاز  دوشیم . هتخادنا  وناز  ککـشک  يولج  ولاز  ددع  هس  ود  وناز و  تشپ  ولاز  ددـع  تماجح 5  ياج  هب  یگلاـس  نس 60  زا  سپ 
. دریذپ تروص  يریگنوخ  رگید  نامز  ره  ای  ناتـسمز  رد  هک  دـشاب  یترورـض  هکنآ  رگم  تسا ، رتهب  دوش  هتخادـنا  زییاپ  راهب و  لصف  رد 

. دومن هدافتسا  دصف  مه  ینامرد و  ولاز  شور  زا  مه  تماجح و  شور  زا  ناوتیم  مه  یگلاس  زا 60  لبق 
. دننک فرصم  لهسم  دندنبب و  هدننکتیوقت  هدننک و  مرن  دامض  ار  نآ  فارطا  اهوناز و  يور  زور  لقا 7  دح  دیاب  يریگنوخ  زا  لبق 

: وناز تیوقت  دامض 

خرس لگ  نغور  يرادقم  اب  ردوپ  تروصب  هک  هک  تسا  شوجنزرم  هزرفسا و  وج ، درآ  ناجنروس ، یمتخ ، لگ  زا  یبیکرت  دامـض  نیرتهب 
بآ راخب  يور  دامض  تروصب  دنبوکب و  مهرد  شمـشک  زا  کچوک  یتشم  امرخ و  ددع  غرممخت و 3  هدرز  نوتیز و  ای  دجنک  نغور  ای 

اهطابر و وناز و  لصفم  رثؤم و  رایسب  وناز  درد  شهاک  رد  روکذم  دامض  دنراد . هگن  هتـسب  حبـص  ات  بش  زا  وناز  يور  دننک و  غاد  شوج 
نغور ای  لیقسا  نغور  دننام  مرگ  تعیبط  اب  ینغور  اب  ار  وناز  دامـض ، نتـشادرب  زا  سپ  دنکیم . تیوقت  مرن و  ار  لصافم  ظفاحم  ياهیپ 
صاوخ ياراد  دامض  نیا  دنیوشن . دندنبیم  ار  دامض  هرابود  هک  بش  ات  دنهد و  شلام  نوتیز  نغور  ای  دجنک  نغور  اب  دوبن  رگا  لظنح و 

. تسا هدش  عقاو  رثؤم  رایسب  وناز  زورترآ  نامرد  يریگشیپ و  رد  هک  تسیبوخ  رایسب 

رگید ياضعا  يارب  ینامرد  ولاز 

لباقم کیتایـس ، ياههرهم  فارطا  ندرگ ، تشپ  ناتـشگنا ، تشپ  رد  اپ  يور  جالم ،)  ) رـس فتک ، نیرـس ، رمک ، اپ ، قاس  دـننام  ییاـضعا 
قیقد و عیسو و  رایسب  یناریا  بط  يریگشیپ  نونف  دوشیم . ماجنا  یناریا  بط  کشزپ  دیدحالص  اب  وریغ  اههیلک و 
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نآ هجیتن  دشاب  هدش  صخشم  عوقو  زا  لبق  يدرد  ره  جالع  هک  یماگنه  نیاربانب  تسا . هدرک  یسررب  ار  تلوهک  نینس  لئاسم  هنافاکشوم 

. تسا یتمالس  رمع و  لوط 

يرسارس ینامرد  ولاز 

: تسا ریز  بیترت  هب  ینامرد  ولاز  يرسارس  شور 
اپ 10 ره  يور  دـعب  زور  طسوتم و 25  يولاز  ددـع  اهتسد 10  يور  دـعب  زور  زیر و 25  يولاز  ددـع  شوگ 10  ره  تشپ  یناـمرد  ولاز 

ياهمادنا یناوجون ! یکدوک و  نامز  دـننام  دـنوشیم . زیمت  زاب و  يزاسکاپ  نیا  رد  تشرد  زیر و  قورع  دوش . ماجنا  تشرد  يولاز  ددـع 
هاگتسد يزاسکاپ  ددرگیم . رارکت  راب  کی  هام  ره 6  هناریگـشیپ  شور  نیا  دوشیم . يزاسکاپ  زیمت و  رگید  ياهشور  اب  زین  ندب  رگید 
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يرـسارس يزاسکاپ  اب  نامزمه  صیخـشت  تروص  رد  يوضع  ياـهيزاسکاپ  زغم و  يزاـسکاپ  لـیبق  زا  اـهيزاسكاپ  یماـمت  شراوگ و 
. دوشیم ارجا  مظنم  همانرب  کی  يور  مهاب و  مامح  نزبآ  ییاذغ و  میژر  اب  گنهامه 

ار ینامرد  نوخ  دـنناوتیم  ادـتبا  نامه  زا  وریغ  شراوگ و  هاگتـسد  ياـهيزاسکاپ  اـب  ناـمزمه  يومد ) ياـهجازم   ) نوخ جازم  ناـبحاص 
تروص رد  دننک و  عورـش  ار  اهيزاسكاپ  تسا  مزال  ینامرد  نوخ  زا  لبق  مغلب  يوادوس و  يوارفـص و  ياهجازم  نابحاص  دننک . عورش 

اهوراد و فرصم  عورش  زا  زور  زا 15  سپ  ادوس  جازم  نابحاص  دنیامن . ینامرد  نوخ  هب  عورش  بلاغ  جازم  عون  هب  هتـسب  حیحـص  يارجا 
تماجح ای  ینامرد  ولاز  هب  تردابم  دنناوتیم  زور  زا 9  سپ  مغلب  جازم  نابحاص  زور و  زا 3  سپ  يوارفص  جازم  نابحاص  ییاذغ و  میژر 

ار هلحرم  راـهچ  مضه  هـک  دـینادب  تـسا . شراوـگ  هاگتـسد  هـب  طوـبرم  لوا و  مـضه  رد  اـهيزاسكاپ  نـیا  هـک  تـسا  نـشور  دـنیامن .
دبک شراوگ و  هاگتسد  رد  مضه  مود  لوا و  هلحرم  رد  هک  تسا  ینامرد  نوخ  نیلوا  عورش  ام  نخس  دنارذگیم و 
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تـشپ یناـمرد  ولاز  دوشیم ، ارجا  هزور  ییوراد 15  ییاذـغ و  میژر  شور  هب  يزاـسکاپ  هک  یماـگنه  ـالومعم  دوشیم . ماـجنا  ناـمزمه 

. ددرگیم ماجنا  زین  شوگ 
ولاز اب  يرترب  ناـحجر و  یگلاـس  زا 60  سپ  هتبلا  دوـشیم و  ماـجنا  یگلاـس  زا 60  لبق  ات  تماجح  مدـش  رکذـتم  زین  ـالبق  هک  روطناـمه 

تـسولاز ناهد  قازب  ریثأت  رطاخهب  زایتما  نیا  تسا ؛ عنامالب  نآ  ماجنا  رمع  رخآ  ات  درادـن و  یگتـسب  نامز  هب  ینامرد  ولاز  تسا . یناـمرد 
. دراد ار  هدش  دودسم  ای  هدش  گنت  قورع  یلخاد  رادج  يزاسکاپ  ییاناوت  هک 

تفس و تابوسر  نیا  هطساوب  اهگر  رگا  دروآیم و  لمع  هب  يریگولج  اهگر  تبالص  یتخس و  زا  قورع  یلخاد  ياهمرج  ندش  كاپ 
. تسا ینامرد  ولاز  انامه  ضراوع  نودب  درفهبرصحنم و  شور  اهنت  دناهدش ، تخس 

راشف عنام  دننکیم و  تیاده  لرتنک و  یبوخ  هب  ار  نوخ  نایرج  هدش و  مرن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تبالـص  ینامرد  ولاز  زا  سپ  اهگر 
. دنوشیم یعیبط  ریغ  نوخ 

يارب تایـصوصخ  نیا  اب  ینامرد  ولاز  دوشیم . نامرد  هشیر  زا  نوخ  راشف  يرامیب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  رنه  ولاز  اب  نامرد  هک  تساـجنیا 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  مها  هک  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  یفلتخم  ياهيرامیب  يارب  نامرد  رد  ضارما و  همه  زا  يریگشیپ 

رد قورع  يدادـسنا  ياـهيرامیب  یماـمت  بلق ، رنورک  قورع  تاـبوسر  نوخ ، یگدنبـسچ  نیئارـش ، بلـصت  نوـخ ، تظلغ  نوـخ ، راـشف 
رگ لـصافم ، ماروا  سیراو ، يوـمد ، ياهدردرــس  سرقن ، هنــشاپراخ ، لـصافم ، ياـهدرد  دــیئتامورتیرترآ ، زورترآ ، ندــب ، ياــجره 

رگید دروم  اههد  بلعثلا و  ءاد  تسد ، چم  ياهدرد  کیتایس ، وناز ، تشپ  مرو  اپ ، يور  فک و  یگتفرگ  رگ  ای  يرـسارس و  ياهیگتفرگ 
. دراد یساسا  يدربراک  اهنآ  جالع  رد  ینامرد  ولاز  هک 

. مینکیم هراشا  هتکس  عوقو  زا  دعب  هتکس و  عوقو  زا  لبق  دروم  دنچ  هب  نیاربانب  تسالاب  نینـس  رد  مدرم  مهم  ياههغدغد  زا  یکی  اههتکس 
تاروتسد  هب  رگا  هک  میتفگ  البق 
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. دش دهاوخن  یناهگان  گرم  نیا  راچد  دنوادخ  نذا  هب  سکچیه  دوش  لمع  باتک  نیا  رد  جردنم 

دراوم دیاب  هلصافالب  دندرک  رس  هنیـس و  رد  يدج  یتحاران  ساسحا  هچنانچ  یناهگان  هتکـس  عوقو  زا  يریگـشیپ  يارب  نسم  نانز  نادرم و 
: دنهد ماجنا  ار  ریز 

. دنیامن ظفح  الماک  ار  دوخ  يدرسنوخ  دیاب  رامیب  نایفارطا  - 
هب هک  هبنج  نآ  زا  تاعالطا  نیا  دیئامن . یـسررب  ار  مشچ  سفنت و  ضبن و  لیبق  زا  يو  یتایح  لامعا  دیناباوخب و  تشپ  هب  مارآ  ار  رامیب  - 

. تسا مزال  دیهدب  حیحص  شرازگ  سناژروا  نارومأم 
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. دینک هدامآ  ار  يو  نوخ  هورگ  رامیب و  قباوس  - 
لفلف و دنت ، هکرس  شدنک ، دننام : دیریگب . دنت  داوم  هکرـس و  رامیب  ینیب  کیدزن  دننک و  روآهسطع  يوراد  زا  هدافتـسا  هب  مادقا  اعیرـس  - 

. نآ لاثما  ینیچراد و  احرقرقاع و  اب  هارمه  ای  اهنت  دننک  دامض  رتسدیبدنج  دننام  يداوم  رامیب  رس  يور  نآ و  لاثما 
جراخ نوخ  يرادقم  ات  دینک  داجیا  رامیب  ياهشوگ  تشپ  یشارخ  یلومعم  غیت  کی  اب  هلصافالب  دشاب  هدش  عقاو  يزغم  هتکـس  هچنانچ  - 
یلکب راک  نیا  دنزادنایب . ولاز  ددـع  دادعت 10  هب  شوگ  ره  تشپ  ولاز  ندیـسر  ضحم  هب  دیـشاب و  ولاز  ندرک  هدامآ  رکف  رد  دـعب  دوش و 

. ددرگیمزاب يداع  تلاح  هب  الماک  زور  دنچ  فرظ  رامیب  راگدرورپ  نذا  هب  دنکیم و  كاپ  ار  قورع  دادسنا  هتخل و 
یلوط لکشب  ار  کچوک  تشگنا  موس و  تشگنا  نیب  گر  دیئامن . تسد  تشپ  گر  ندز  هب  مادقا  هلصافالب  دشاب ، یبلق  هتکس  هچنانچ  - 

ندز غیت  هب  مادقا  هاگنآ  دوش ، هدمآرب  تسد  ياهگر  ات  دـیدنبب  مکحم  ار  تسد  دـعاس  يور  شک  کی  اب  ادـتبا  دـینزب . یلومعم  غیت  اب 
سرتسد  رد  ولاز  رگا  دیریگب . نوخ  ناویل  کی  ات  ناکتسا  کی  دودح  فراعتم  رادقم  دینک . زاب  ار  شک  هلصافالب  هدومن و 
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[15 .] دراد ار  رثا  نامه  ریخأت  یمک  اب  دوش  هتخادنا  شوگ  تشپ  ولاز  رگا  دیزادنایب . ولاز  ددع  تسد 10  نامه  تشپ  هلصافالب  دوب 

لاح هب  رامیب  هچنانچ  تسا . دیفم  رایسب  تماجح  لحم  رد  شکداب  دوشیم . ماجنا  ماع  تماجح  هک  ییاج  فتک  ود  نیب  فتک و  شلام  - 
. دوش ماجنا  رس  يالاب  جالم  تماجح  دعب  ماع و  تماجح  دماین 

. دنشاب هتشادن  ار  نآ  ساسحا  رگا  یتح  خفن ، عفد  دنیامن و  تجاح  ياضق  ماجنا  رد  یعس  - 
. دش رکذ  افش  کیپ  هعومجم  زا  هنقح  باتک  رد  نآ  هخسن  هک  هتکس  هنقح  ماجنا  - 

دننام لبنـس و  ییوراد ، کخیم  لگ  يدمحم ، لگ  سگرن ، لگ  دننام : ییاهلگ  يوب  زا  دـنهد و  رارق  دازآ  ياضف  ضرعم  رد  ار  رامیب  - 
. دنیامن هدافتسا  نآ 

. دننکیم تیوقت  ار  بلق  زغم و  ياوق  هک  دنتسه  یهایگ  يوبشوخ  ياهوراد  میمش 
لاح تیعـضو و  دنناوتیم  هک  سکره  هب  دنـسانشیمن  ار  یکـشزپ  رگا  دـنهاوخب . کمک  وا  زا  دـنهدب و  ربخ  نانیمطا  دروم  کشزپ  هب  - 

. دنهدب ربخ  ار  دوخ 
ماجنا هب  دوخ  رامیب  دروم  رد  ار  الاب  بلاطم  دـنروآ و  لمع  هب  ار  مزـال  تامادـقا  دـیاب  راـمیب  ناگتـسب  دـشاب  هدـش  عقاو  يزغم  هتکـس  رگا 

ندب رد  هتکس  لماع  یلکب  ات  دریگ  رارق  راک  روتسد  رد  يزغم  یبلق و  ياههتکس  نامرد  تاروتـسد  نارحب  هلحرم  زا  روبع  زا  سپ  دنناسر .
. دورب نیب  زا  رامیب 
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زغم تیوقت  شخب 

هراشا

ياهمتـسیس قیرط  زا  ار  ندب  تاکرح  یمامت  تسا و  جوزمم  یبرچ  یعون  اب  هک  رت  درـس و  جازم  ياراد  هدیچیپ ، رایـسب  تسا  یمادنا  زغم 
يزیمآرارـسا زرطب  یگدنز  ناور  دریگیم . تأشن  زغم  زا  همه  یعازتنا  میهافم  كرد  هظفاح و  ایؤر ، رکفت ، يورین  دنکیم . لرتنک  یبصع 

دوجو زا  ترابع  هک  حور  تسا ، ملسم  هچنآ  تسا . هتفرگ  رایتخا  رد  ار  ناسنا  يدوجو  ياهشنکاو  شنک و  هتفرگ و  رارق  بلق  زغم و  نیب 
هب طیسب  رصنع  نیا  ندش  هدیشک  رد  ندب  ياضعا  دراد . یندش  ساسحا  روضح  زغم  بلق و  رد  دشابیم ؛ ناسنا  نم  نامه  ای  طیـسب  یلـصا 

ار دوخ  دوجو  ناسنا ) ندب   ) رازبا نیا  هلیسوهب  ناسنا  حور  عقاو  رد  دنروآیمرد . تکرح  هب  ار  یگدنز  ناور  دنریگیم و  تایح  ناشنورد 
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نیا هلیـسوب  ار  مزال  ياـهورین  دربیم و  رگید  دـنلب  ياـهزاورپ  اـهتکرح و  يارب  ار  دوخ  هرهب  دـهدیم و  ناـشن  يداـم  ياـیند  لـخاد  رد 
هب هدش و  راداو  شنکاو  شنک و  تکرح و  هب  گرزب  هدنامرف  نآ  نامرف  تحت  زین  نت  نامادنا  دنکیم . هریخذ  هتشادرب و  هدیچیپ  ياهرازبا 

جیردتب ار  حور  اب  ینیـشنمه  تقایل  یکاخ  رـصانع  هدرک و  ادیپ  ءاقترا  يرتیفیک  تلاح  هب  یمک  تلاح  زا  یلماکت  هرود  کی  رد  جیردت 
يوسب دـنکیم و  هریخذ  دوخ  رد  ار  ناسنا  هلکاش  لک  ندـب ، رد  یکاـخ  رـصنع  ره  هچناـنچ  دـنوشیم  مه  رتلوحتم  دـنروآیم و  تسدـب 

. دنریگیم رارق  رمتسم  یتکرح  رد  رتشیب  یگتسیاش  یقرت و  لماکت و 
يدایز دودـح  ات  یکاخ  رـصانع  یلک  روطب  تسین . نکمم  دـنچ  ییاههطـساو  هلیـسوب  زج  دـنلب  حور  تسپ و  یکاـخ  رـصانع  نیب  طاـبترا 

هدید  مشچ  اب  هک  ییاهراخب  تروصب  هک  دوشیم  رتفاص  فاص و  نانچنآ  تفاطل  نیا  دنراد . یگدش  فیطل  تیصاخ 
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رتملاس و دنور  نیا  هچره  نیاربانب  دربیم . یپ  دوخ  یگدنز  طیحم  تیفیک  یگنوگچ و  هب  فلتخم  ياههار  زا  حور  دیآیمرد . دنوشیمن 
مسج فثاکت  تفاطل ؛ رد  هن  تسا  فثاکت  رد  زغم  گرم  دش . دهاوخ  رتشیب  زغم  وضع  رمع  لوط  یقرت و  لماکت و  دریگب  لکش  رتبسانم 

فـشک نونکات  دـیاش  هک  یجاوما  کیتینمورتکلا و  جاوما  هلیـسوب  هک  تسا  نینچ  دربیم . الاب  ار  مسج  تفاطل  دـناشکیم و  كاـخ  هب  ار 
. ددرگیم رارقرب  طیسب  حور  اب  هدام  رصانع  نایم  طابترا  هدشن 

زا همه  حاورا  اوق و  يژرنا و  نیا  تسا . هدـش  يدایز  تاراشا  حور  مسج و  ناـیم  یطاـبترا  ياـههار  اوق و  يژرنا و  هب  هیاـپ  بط  یناـبم  رد 
هک تسا  یثحب  دنکیم  تیاده  لرتنک و  ار  اههدننکدوعـص  نیا  دوشیم و  یگتخیگنارب  نیا  بجوم  هک  هچنآ  اما  دوشیم  دـعاصتم  مسج 

. دوش یسررب  يرگید  شور  اب  دیاب  دوشیم و  جراخ  یکشزپ  ملع  زا  هلحرم  نیا  زا  سپ  اما  دریگیم  هیام  یکشزپ  ملع  زا 
رد لـماک  روطب  مسج  هک  هلحرم  نآ  اـت  مینکیم  هدافتـسا  یکـشزپ  ملع  زا  هظفاـح  لـقع و  رکفت و  يورین  ءاـقترا  تیبثت و  میکحت و  يارب 

یعیبط هب  راک  دعب  هب  نآ  زا  دنک . مهارف  يدام  سفق  رد  حور  یگدـنز  تلوهـس  يارب  ار  مزال  تامدـخ  دریگ و  رارق  حور )  ) ناسنا رایتخا 
ضرع ار  یلاـثم  یمالـسا  یناریا - یکـشزپ  موـلع  هب  نادـنمقالع  يارب  بلطم  كرد  تلوهـس  يارب  دوـشیم . راذـگاو  ناـفوسلیف  ناـناد و 

: دییامرفب هجوت  دشاب . هدننک  کمک  نامتارکفت  ریونت  رد  ات  منکیم 
ربق رد  ناسنا  مسج  تسا . هدش  هتفگ  نخس  يدعب  یگدنز  هب  ناسنا  لاقتنا  ربق و  لئاسم  دروم  رد  رایسب  ع )  ) نیموصعم لوق  زا  ثیداحا  رد 
الاح دوشیم ، زاب  ربق  هب  رون  زا  ياهچیرد  ناگتـشرف  تـالاؤس  زا  سپ  دـشاب  راـک  رد  يریخب  تبقاـع  هّللا  ءاـش  نا  هچناـنچ  دوشیم و  عقاو 

. تسا هدش  ینادنز  ربق  نیا  رد  حور  تسا و  ربق  ام  مسج  هک  دینک  روصت 
روصحم نت  سفق  رد  حور  تسانعم . نیمه  هب  هراشا  نت  سفق  دنیوگیم  افرع  هکنیا 
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دراد دوجو  حور  رد  ياهداعلا  قراخ  يوق و  رایـسب  ياهورین  تسا . طابترا  رد  نوریب  يایند  اب  هنزور  ای  هچیرد  دـنچ  قیرط  زا  اهنت  هدـش و 
[. تسا 16 هناگجنپ  ساوح  لاناک  زا  حور  هوقلاب  ياهورین  زا  هدافتسا  هار  طابترا و  اهنت  دنک . ادیپ  زورب  دناوتیمن  نت  راصح  رطاخهب  هک 

نودـب رگا  ناسنا  سپ  دوش ، هداد  ودـب  ناهج  نآ  تخانـش  سمل و  رازبا  تسا  مزال  دریگ  رارق  هک  یناهج  ره  رد  ناـسنا  هک  ضرف  نیا  اـب 
مـشچ شوگ و  گرم  زا  سپ  يایند  سب . دـنک و  ساسحا  ار  دوخ  دوجو  دـناوتیم  اهنت  دوش  هتفرگ  وا  زا  لـئاسو  همه  دـشاب و  رازبا  قلخ 

رد دنوشیم ! روشحم  رک  ای  روک  هک  يدارفا  الا  دـبلطیم . ار  دوخ  هب  طوبرم  شوگ  مشچ و  مه  تمایق  دراد و  مزال  ار  دوخ  هب  صوصخم 
باذع همزال  هک  دوشیم  داجیا  ناسنا  يارب  يرازبا  منهج  رد  دنهدیم . ودب  ار  ياهژیو  تخانـش  رازبا  دوخ  لامعا  هب  هتـسب  سکره  تمایق 

. تسا یتشهب  ياهتمعن  زا  ندرب  تذل  تشهب و  هژیو  هک  دوشیم  هداد  يرازبا  ناکین  يارب  تسا و 

هظفاح تیوقت 
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بجوم ود  نیا  فرـصم  دوش . لوانت  هنادهایـس  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  هتـسه  نودب  زیوم  ددع  ای 72  ای 36  هناحبـص 21  اب  هارمه  زور  ره 
. دوشیم زغم  ياوق  تیوقت 

. دوشیم گرم  زج  يرامیب  ره  و  یشومارف )  ) نایسن ندش  فرطرب  بجوم  هناحبص  ره  رد  خرس  زیوم  ددع  فرصم 21 
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. دروخب زیوم  لاقثم  اتشان 7  ماگنه  دوش  تیوقت  شاهظفاح  دهاوخیم  سکره 
لقع و ودـک  ص )  ) ربمایپ شیامرف  هب  هکارچ  دوش  فرـصم  هتخپ و  اهاذـغ  رد  ناوارف  يودـک  دراد  هبلغ  مرگ  جازم  هچنانچ  نالاسنهک  رد 

. دنکیم دایز  ار  هظفاح 
: دنک هدافتسا  ریز  ياههخسن  زا  دندرگ ، رادروخرب  راشرس  ياهظفاح  زا  دنهاوخیم  هک  ییاملع 

زور دـننک و 15  ماع  تماجح  یگلاس  زا 60  لبق  ات  دوبن  سرتسد  رد  ولاز  رگا  دزادـنایب . شوگ  ره  تشپ  ددـع  دادـعت 10  هب  ار  اهولاز  . 1
زا هدافتـسا  تسین . شوگ  تشپ  يولاز  یبوخ  هب  یـشور  يریگنوخ  رد  یگلاـس  زا 60  دعب  دنهد . ماجنا  جالم ) يور   ) رـس تماجح  دـعب 

عقاو دـیفم  رثؤم و  یلـصف  ره  رد  اهولاز  اـما  دوشیم . ماـجنا  دـش  هتفگ  یناـمرد  ولاز  شخب  رد  هک  روطناـمه  زییاـپ  راـهب و  لـصف  رد  ولاز 
زا لـبق  یتدـم  دـنراذگب  رـس  تشپ  ار  روـکنک  ـالاب  زاـیتما  اـب  دـنهاوخیم  هک  ییاـهيروکنک  تشپ  میاهدرک  هیـصوت  هراوـمه  دـنوشیم .

. دنهد رارق  هدافتسا  دروم  ار  کچوک  بسانتم  يولاز  ددع  رابره 10  دنزادنایب و  ولاز  ناشیاهشوگ  تشپ  تاناحتما 
. تسا زیاج  ددع  ات 72  زیوم  شیازفا  دراد  ار  مزال  ناوت  هدعم  رگا  دروخب . زیوم  ددع  اتشان 21  تلاح  رد  زور  ره  . 2

لسع اب  ار  طسق  ای  هنادهایس  دروخب . طسق  رادقم  نامه  هب  ای  هنادهایس )  ) زینوش يروخیاچ  قشاق  کی  نازیم  هب  هناحبص  اب  هارمه  زور  ره  . 3
. تسا رتهب  دروخب 

[17 :] دنک لیم  هناحبص  اب  ار  هظفاح  تیوقت  نوجعم  يروخیاچ  قشاق  کی  . 4

ص74 ج14 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
. یکاروخ ردنک  هایس ، هریز  سودوخوطسا ، یفوک ، د 

لیم يروخیاچ  قشاق  کی  هناحبص  اب  هارمه  رابره  دنیامن ، جوزمم  لسع  ناشنزو  ربارب  ات 3  اب 2  هدرک  ردوپ  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا 
. دننک

75 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: رگید هخسن 

. بیطلا لبنس  یکاروخ و  ردنک  یکطصم ، نارفعز ، دیفس ، لفلف  انس ، گرب  یفوک ، دعس 
قـشاق کی  هناحبـص  اـب  هارمه  راـبره  دـنیامن . جوزمم  بوخ  لـسع  ناـشنزو  ربارب  اـت 3  اـب 2  هدرک  ردوـپ  دـنریگب و  يواـسم  مادـکره  زا 

. دنک لیم  يروخیاچ 
کی هتفه  ره  دننک  ردوپ  هتفرگ  يواسم  ار  هایس  هریز  زینشگ و  مخت  هنادهایس ، دروم ، شاخشخ ، مخت  هوهق ، سانور ، دوخن ، رس : دامـض  . 5

. دنیوشب هاگنآ  دننک ، ربص  تعاس  ات 4  دندنبب و 2  جالم  يور  هدروآ و  رد  دامض  تروصب  یگناخ  غرممخت  هدرز  اب  راب  ود  یلا 
. دننک هدافتسا  وپماش  ای  نوباص  عون  ره  ياجب  شرتومیل  بآ  ای  هکرس  اب  نوتیز  نغور  انح و  دروم و  ردس ، نزبآ  زا  . 6

یبآ فرظ  رد  هدش  طولخم  هنوپ  عانعن و  شوجنزرم ، نشیوآ ، یمک  اب  هک  زینـشگ  مخت  يرادـقم  باوخ  زا  لبق  بش  ره  هیفنا : روخب و  . 7
ات 20 لقا 15  دح  ات  دننک  ربص  دنـشکب و  ینیب  رد  ار  هیفنا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  كون  هزادناب  هاگنآ  دنهد ، روخب  هقیقد  دنناشوجب و 10 

. دنناکچب ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  هرطق  کی  ینیب  خاروس  ره  رد  قاشتسا ،)  ) ینیب ندرک  زیمت  زا  سپ  هاگنآ  دهد . تسد  هسطع 
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دیاب زین  يروخرپ  زا  دـنکیم . فیعـض  ار  هظفاح  داـیز  بآ  دـننک . تیاـعر  ار  ندروخ  بآ  ندروخ و  اذـغ  بادآ  هیذـغت و  تاروتـسد  . 8
. دهدیم شهاک  ار  يرکف  ياهتیلباق  شوه و  هظفاح و  رپ ، مکش  دنیامن . زیهرپ 

. دننکن شومارف  ار  اذغ  زا  دعب  لبق و  کمن  ندیشچ  . 9
بارطضا دنروخب ،) ودرگ  اب  دیاب  ار  رینپ   ) رینپ دایز  فرصم  اهربق ، حاولا  ندناوخ  دننک : يرود  هظفاح  فعض  یشومارف و  تاّدلوم  زا  . 10

مین  هروشلد ، و 
76 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رّرکم و ياهتینابصع  هروشلد و  صرح و  یباوخرپ ، یباوخیب و  ندروخ و  زینشگ  ناوارف  نتفر ، هار  نز  ود  نایم  شوم ، هلـضف  هدروخ و 
نودب جنرب  زور  ره  فرصم  ظیلغ و  نوخ  هدنزاس  ياهاذغ  یندرک و  خرس  ياهاذغ  زا  يرارکت  هدافتـسا  یموینیمولآ ، فورظ  زا  هدافتـسا 

. تسا یشومارف  تاّدلوم  زا  یخرب  سوبس  نودب  نان  سوبس و 
رامشب هظفاح  يورین  زراب  ياههدننکتیوقت  زا  تقو ، لوا  رد  زامن  ندناوخ  نیعم و  تعاس  کی  رد  زور  ره  نآ  يانعم  اب  نآرق  تئارق  . 11

. دیآیم
77 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شوگ تیوقت  شخب 

هراشا

لخاد هب  ناروناج  بآ و  ذوفن  درک . ظـفح  یناـهگان  ياـمرگ  امرـس و  زا  ار  شوگ  دـیاب  هدـش ، قلخ  ییاونـش  يارب  هک  تسیوضع  شوگ 
ردام ندوب  فیعـض  یلو  تسین ، نامرد  لباق  یهایگ  ياهوراد  اب  دـشاب  يداز  ردام  شوگ  يرامیب  رگا  دوش . راـبنایز  تسا  نکمم  شوگ 

. دباییم شهاک  یتنس  بط  ياهشور  اهوراد و  اب  ییاونش  يداز 
: دوشیم میسقت  عون  ود  هب  تسا  هدمآ  دوجوب  ّدلوت  زا  سپ  رگا  شوگ  ياهيرامیب 

. دشاب هدمآ  دوجوب  رگید  ياهمادنا  تکراشم  زا  هکنآ  لوا  - 
. دشاب هتفرگ  لکش  شوگ  دوخ  رد  يرامیب  هکنآ  مود  - 

دننکیم حشرت  یمس  ياهدام  تظافح  يارب  شوگ  یلخاد  ددغ  درک . كاپ  دودز و  تنوفع  كرچ و  زا  بترم  ار  شوگ  هرفح  تسا  مزال 
ییاهدادسنا هدش و  بیکرت  كاخ  ترگ و  اب  تاحـشرت  نیا  دـشاب . هدرک  يریگولج  شوگ  رد  تادوجوم  ریاس  هشپ و  ماوه و  دورو  زا  ات 

. ددرگ هدودز  شوـگ  یلخاد  ياـهشخب  زا  دــئاز  داوـم  تـسا  مزــال  یهاــگ  زا  ره  شوـگ  تشادــهب  ظــفح  يارب  دروآیم . دوـجوب  ار 
رب هوالع  تسا . نیرتهب  هدوب  حرطم  یتنـس  بط  رد  هک  ییاهوراد  ساسارب  یعیبط  تابیکرت  هکلب  دنـشاب ، ییایمیـش  دیابن  اههدنهدوشتـسش 

. دوشیم تیوقت  زین  ییاونش  يورین  نآ 
78 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: مینکیم يدنبعمج  ریز  حرش  هب  ار  شوگ  ياهيراجنهان  جالع  شوگ و  ياهيرامیب  زا  يریگشیپ  دروم  رد  مهم  بلاطم 

شراوگ هاگتسد  جازم  يزاسکاپ 

نایاپ هب  زور  یط 15  بلغا  یفاضا  طالخا  لیدعت  يزاسکاپ و  شراوگ ، هاگتـسد  هب  طوبرم  ياهجضنم  لهـسم و  ییاذغ و  میژر  ماجنا  اب 
ریثأت هکنآ  لاح  دسریم . تیاهن  هب  یناریا  یمالـسا - بط  ینامرد  نوخ  ياهشور  ریثأت  هک  دنکیم  ادیپ  تسد  یتلاح  هب  نوخ  دـسریم .
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. دوب دهاوخ  دودحم  رایسب  جازم  يزاسکاپ  زا  لبق  ینامرد  نوخ 
لاهسا یجازم و  يزاسکاپ  اب  هک  هدش  رایسب  دوش . يزاسکاپ  دبک  شراوگ و  هاگتـسد  جازم  ظاحل  زا  هدش  رامیب  شـشوگ  هک  یـسک  دیاب 

. تسا هتفر  نیب  زا  یلکب  شوگ  یتحاران  رامیب ، نداد 

ینامرد نوخ 

تسا و جالم ) يور   ) رـس تماجح  دـعب  ماع و  تماجح  دوش ؛ رایتخا  تماجح  شور  رگا  دوشیم . ماجنا  شوگ  تشپ  زا  هک  ولاز  هلیـسوب 
. دوشیم زیوجت  وریغ  تروص و  نابز ، ریز  دیئوریت ، ياهتماجح  کشزپ  صیخشت  زاین و  تروص  رد 

شوگ ياهیندناکچ 

. تسا بوخ  رایسب  دوش  هدناکچ  شوگ  رد  خلت  ماداب  نغور  راب  کی  هتفه  ره  رگا 
وراد نیرتهداس  ییاونش ! يورین  رب  تسا  یتیوقت  مه  دهدیم و  یتساک  ار  اهكرچ  مه  دوش  هدناکچ  شوگ  رد  زین  لظنح  نغور  هتفه  ره 
ینس ره  رد  دیادزیم و  ار  شوگ  كرچ  ياهضراع  نیرتکچوک  نودب  زایپ  بآ  دشابیم . زایپ  بآ  نامرد  يزاسکاپ و  يریگـشیپ و  يارب 

. درک هدافتسا  نآ  زا  جالع  ای  يزاسکاپ  يارب  ناوتیم  یلاسنهک  ات  يدازون  زا 
79 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دوش هدـناکچ  بسانم  تظلغ  اب  راهب  هشیمه  لگ  نغور  ای  لظنح  نغور  هرطق  ود  یکی  شوگ  ره  رد  زور  تدم 15  هب  راب  کی  هام  ره 6 
. دیآ لمع  هب  يریگشیپ  ییاونش  ینیگنس  یشوگ و  ریپ  زا  دوش و  هیذغت  شوگ  یلخاد  تفاب  دیآ و  نوریب  شوگ  مومس  ات 

یتحاران دوش . هدناکچ  شوگ  رد  هتشادرب و  هلصافالب  دشاب  لاچخی  رد  وراد  الثم  دشاب  درس  دیابن  دوشیم  هدناکچ  شوگ  رد  هک  ياهرطق 
صخـشم شایمرگ  يدرـس و  هجرد  تسه  هک  مادکره  یمرگ و  ای  تسا  يدرـس  زا  نآ  جازم  هک  دوش  صخـشم  دیاب  دشاب  هچره  شوگ 

. ددرگ هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسیاهصخاش  ود  مه  شوگ  يرت  یکشخ و  دوش .
یلکشم ناگدنیوج  يارب  ات  دنشابیم  سرتسد  رد  هک  تسا  ییاهوراد  میدرک ، هیـصوت  ام  هک  تسد  نآ  زا  شوگ  رد  یندناکچ  ياهوراد 

: مینکیم هراشا  نآ  عون  دنچ  هب  لاثم  ناونعهب  دیاین . دوجوب 
شوگ رد  دوش  ظیلغ  ات  دنزپب  میالم  هلعش  يور  خرـس  لگ  نغور  ردنک و  هکرـس و  اب  هدرک  ادج  ار  شبآ  دنراشفب و  شتـسوپ  اب  ار  رانا  - 

. دنناکچب
. دنناکچب شوگ  رد  دناهدرک  زب  هرهز  اب  هارمه  هک  شوجنزرم  نغور  راهب ، هشیمه  لگ  نغور  برت ، نغور  - 

شوگ ياهتنوفع  هلمج  زا  شوگ  ياهيرامیب  جالع  رد  مه  ییاونش و  فعض  زا  يریگـشیپ  نونف  رد  مه  شوگ  رد  زایپ  بآ  ندناکچ  - 
. دنشابیم دیفم 

داوم اهتنوفع و  همه  دنناکچب . حبـص  ار  راهب  هشیمه  ای  لظنح  نغور  دـعب  دـننک و  ربص  حبـص  ات  بش ، ره  زایپ  بآ  ندـناکچ  زا  سپ  - 
. دش دهاوخ  جراخ  شوگ  زا  يدایز 
80 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رب هک  یمرگ  يدرس و  هب  هجوت  اب  وریغ  وهوه و  گنز و  توس و  ياهادص  نینط و  شوگ ، زوزو  تنوفع ، درد ، شوگ ، یگتفرگ  عون  ره 
ولاز اـب  رگا  تسا . یندـش  عفر  درک  مهاوـخ  ضرع  يدـعب  روطـس  رد  هک  یخرب  دـش و  هتفگ  هک  ییاهیندـناکچ  اـب  تسا  مکاـح  شوـگ 
لماک نامرد  هدرک ، هفالک  اهلاس  یتح  ار  رامیب  شوگ  زوزو  هک  دراوم  زا  يرایسب  رد  دشاب  هارمه  شراوگ  هاگتـسد  يزاسکاپ  ینامرد و 

[. تسا 18 هتفریذپ  تروص 
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هک ياهدرتسگ  ياهشهوژپ  رد  منک  ضرع  دـیاب  بصعت  نودـب  دوش . امـش  مشچ  ای  شوگ  دراو  ییایمیـش  ياهوراد  دـیهدن  هزاجا  زگره 
. دنشابیمن اراد  مه  ار  نکمم  ضراوع  نیرتمک  هدوب  حرطم  یمالـسا  یناریا - بط  رد  هک  شوگ  هژیو  ياهیندناکچ  مدش  هجوتم  متـشاد 

. دوب دهاوخ  دیفم  ییاونش  تردق  يارب  دناکچب  ششوگ  رد  ار  قوف  ياههرطق  یلکشم  چیه  نودب  صخش  رگا  یتح 
هب طوبرم  ییایمیـش  ياـهوراد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه . ددـعتم  ياـهصقن  بیع و  ياراد  مادـکره  ییایمیـش  ياههدنهدوشتـسش 

[. 19] دراد ینوگانوگ  ضراوع  هک  دوشیم  رازاب  دراو  يدیدج  يوراد  دننکیم و  رییغت  راب  کی  لاس  دنچره  بترم  شوگ ،
زیوجت مدرم  يارب  بط  ملع  ياملع  يوس  زا  يو  نامز  رد  هک  دنتـسه  ییاهوراد  دنراد  رارق  هر )  ) خیـش نوناق  رد  هک  یندـناکچ  ياهوراد 

یفنم  ضراوع  اهوراد  نیا  تسا . هدشیم 
81 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ای خلت ، ماداب  نغور  اب  ای  بارش ، نوتیز و  نغور  اب  دنفسوگ  هرهز  لسع ، هکرس و  اب  كروب 20 ] دینک : هجوت  دنرادن . هتشادن و  مدرم  يارب 
هخسن دنچ  هب  دنشابیم . ررض  نودب  یندناکچ  ياهوراد  زا  یگمه  نآ  لاثما  نز و  ناتـسپ  ریـش  اب  ای  لسع  اب  زایپ  بآ  و  هرت )  ) اندنگ بآ 

: دییامن هجوت  شوگ  تیوقت  يارب 

هخسن

هدناکچ شوگ  رد  هرطق  تروصب  جوزمم و  الماک  لظنح  نغور  زب و  هرهز  اب  ءزج ،  1 مادکره 5 / قبرخ  زمرق و  هروب  ءزج ، رتسدیبدنج 3 
رابره هدومن و  هتشغآ  طولخم  اب  ار  نکكاپشوگ  دومن . هدافتسا  تسا  دوجوم  اههناخوراد  رد  هک  ییاهنکكاپشوگ  زا  ناوتیم  دوش .

. دیراذگب شوگ  رد  رتشیب  ای  رتمک  حبص  ات  بش 

رگید هخسن 

. دوشیم هدناکچ  هدش و  لح  بارش  رد  هک  ءزج  کیره 4  زا  كروب  هایس و  قبرخ  ءزج ، کی  مادکره  رتسدیبدنج  نارفعز ، شدنک ،

رگید هخسن 

. واگ هرهز  اب  نویبرف  لظنح ، هیپ  رتسدیبدنج ، اولا ،
. دشابیم سرتسد  رد  لاحنیعرد  عونتم و  ددعتم و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  اههخسن 

جازم رگا  مرگ و  ياهیندـناکچ  تسا  درـس  شوگ  جازم  رگا  دوـش . هتفرگ  رظن  رد  اـهجازم  تسا  مزـال  اههخـسن  عاوـنا  زا  هدافتـسا  يارب 
جالع  يریگشیپ و  ثحبم  رد  سکعرب . رت و  ياهیندناکچ  تسا  کشخ  شوگ  جازم  رگا  درس و  ياهیندناکچ  دشاب  مرگ  شوگ 

82 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اهنآ هیهت  رد  یلکـشم  نارامیب  يارب  ات  میدرک  هدنـسب  یـسرتسد  لباق  هداس و  ياهوراد  هب  ام  دنـشابیم . هدافتـسا  لباق  روکذـم  تازیوجت 

. دیاین شیپ 
هلاطا زا  يرود  لیلد  هب  راچان  اما  دراد ، قفوم  دـنلب و  یهاگیاج  نامروشک  یبط  یکـشزپ و  مولع  رد  مادـکره  شوگ  ياـهيرامیب  ناـمرد 

تاـیبرجت زا  عیـسو  ییاـیرد  میدـق  بـط  رد  شوـگ  دروـم  رد  ییوراد  موـلع  مـینکیم . رظن  فرــص  لاـقم  نـیا  رد  اـهنآ  حرط  زا  مـالک 
هب جالع  ياهشور  اهوراد و  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  نادنمـشناد  املع و  دشاب  نامرد  هب  زاین  هاگره  تسا . یناریا  نادنمـشناد  گنـسنارگ 

. دنیامن عوجر  نادب  دنناوتیم  تسا و  دوجوم  هجو  نیرتهب 
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هلیتف

هدرپ زا  لبق  اـت  ینوریب  شوگ  رد  هدـش و  هتـشغآ  وراد  هب  هکنآ  لاـثما  مشیربا و  اـی  خـن  اـی  مشپ  سنج  زا  تسا  ياهچراـپ  هکت  زا  تراـبع 
: مینکیم هراشا  هدومزآ  هخسن  کی  هب  اجنیا  رد  دریگیم . رارق  خامص 

لسع اب  تورزنا  هلیتف 

نکكاپشوگ کی  زور ، ات 15  تدم 7  هب  راهب  هشیمه  ای  لظنح  نغور  زایپ و  بآ  هلمج  زا  یعضوم  یلک و  ياهيزاسکاپ  ماجنا  زا  سپ 
نکكاپ شوگ  هب  لسع  هلیـسوب  هب  ردوپ  زا  يریداـقم  دـننک  ورف  تورزنا  ردوپ  رد  ار  نآ  هاـگنآ  دـنرب . ورف  لـسع  رد  ادـتبا  هتـشادرب و  ار 
يروآنف نیا  يارجا  اب  دش . دهاوخ  رارکت  مزال  نامز  ات  بش  ره  دنامیم . شوگ  رد  حبص  ات  بش  الومعم  دنراذگب  شوگ  رد  دبـسچیم .
یـضراوع ره  زا  رود  دـیفم و  رایـسب  نسم  ياملع  يارب  يروآنف  نیا  دوشیم . كاپ  شوگ  تابوسر  اهیگدولآ و  فثاـکتم و  ياـهمرج 

هدش فرطرب  شوگ  ینیگنس  درادن . یتوافت  ناریپ  ناناوج و  يارب  رظن  نیا  زا  سپ  دروآیم  لمع  هب  يریگولج  یـشوگریپ  زا  دوب . دهاوخ 
. تفر دهاوخ  نایم  زا  راگدرورپ  فطل  هب  شوگ ) زوزو   ) شوگ يادص  رس و  نینط و  يرامیب  و 

83 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینیب تیوقت  شخب 

هراشا

مهم وـضع  یلمع  ياـهراک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  تیمها  ظاـحل  زا  مشچ  زغم و  زا  سپ  اـملع  يارب  مهم  وـضع  نیموـس  ینیب 
. تسا زاین  دروم  یشیامزآ  یشهوژپ و  ياهراک  رد  هک  تسا  ییایوب  وضع  ینعی  ینیب  رگید 

نژیـسکا ندـیمد  اب  هک  ییاوه  دـناسریم . نادـب  ار  مزال  ياوه  هدرک  کـنخ  ار  بلق  امیقتـسم  هک  ندیـشک  سفن  يارب  تسا  يوضع  ینیب 
. دیامنیم نیمأت  ار  زغم  یعیبط  یتشرـس و  يامرگ  هک  تسا  ییاوه  هدنناسر  ینیب  وضع  زغم  يارب  دـیامنیم . نیمأت  ار  ندـب  زاس  تخوس و 
هب کـیراب  هار  ود  ینیب  دـسریم . زغم  هب  ینیب  قیرط  زا  تسا  نتفرگ  ورین  تیوـقت و  يارب  زغم  زاـین  دروـم  هک  میمـش 21 ] ای  شوخ  ياهوب 

. دراد طابترا  شوگ  مشچ و  ولگ و  اب  هلیسونیدب  دراد و  کشا  هاگشزیر 
لاحرس و ینیب  رگا  سپ  تسا . طبترم  هنیس  باجح و  اهشش و  بلق و  زغم و  ضراوع  اب  تقیقح  رد  ینیب  ياهیتحاران  زا  يریگشیپ  نونف 

. تساهيرامیب زا  هدننکيریگشیپ  دیفم و  اهنآ  هب  طوبرم  ياضعا  هسیئر و  مهم  ياضعا  يارب  دشاب  ملاس 
: دوشیم میسقت  ریز  دروم  دنچ  هب  ینیب  دروم  رد  یمالسا  یناریا - بط  يریگشیپ  نونف 

تاروخب  . 1
( میمش  ) اهیندرک وب  . 2

84 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
( هیفنا  ) اهیندیشک ینیب  رد  . 3

[22] دنوشیم هدیشک  ینیب  رد  اوه  هار  زا  هک  كانمن  ياهیندرکوب  . 4
دوشیم هدیمد  ینیب  هب  یلاخ  وت  ياهلول  هلیسوب  هک  هدش  ترگ  کشخ  ياهوراد  زا  دنترابع  هک  ینیب ؛ رد  اهیندرک  فپ  . 5

ظفح ینیب  ياههدننکفیعضت  زا  ار  نآ  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  بترم  ار  ینیب  تسا  مزال  اهيرامیب  زا  يریگـشیپ  نونف  رد  یلک  روطب 
زا يریگشیپ  نونف  زا  هدافتسا  اب  ار  دوخ  شراوگ  هاگتسد  بترم  هک  یناسک  تسا . شراوگ  هاگتسد  جازم  ینیب  هدننکفیعضت  نیلوا  مینک .
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. دنرادیم هاگن  ملاس  كاپ و  ار  دوخ  نت  رسارس  تقیقح  رد  دنرادیم  هگن  لداعت  تلاح  رد  یجازم  ظاحل  زا  ملاس و  اهيرامیب 
دننام ینیب  اب  طبترم  ياهمادنا  جازم  هک  یماگنه  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  ینیب  اب  طبترم  کیدزن و  ياضعا  جازم  شراوگ  هاگتـسد  زا  سپ 

رگا دـیآیمن . دوـجوب  یلکـشم  ینیب  يارب  دنـشاب  لادـتعا  لاـح  رد  وـلگ  قـلح و  ینیب ، فارطا  ياهسونیـس  مشچ و  شوـگ و  همجمج و 
. دنزادنا رطخ  هب  ار  ینیب  تمالس  دراذگب و  رثا  ینیب  رب  نانآ  هب  طوبرم  ياهيرامیب  تسا  نکمم  دنوش  رامیب  ینیب  رواجم  ياهمادنا 

نآ زا  یکی  دنراذگیم . رثا  مه  رب  دیئوریت  ناهد و  شوگ و  قلح و  ینیب و  فرط  ود  ياهسونیس  مشچ و  ینیب و  ياهيرامیب  زا  يرایـسب 
یبرغ بط  تالکـشم  زا  مه  يراـمیب  نیا  دوشیم ؛ شزیربآ  ماـکز و  مشچ و  شزوس  بجوم  هک  تسا  یلـصف  ياهتیـساسح  اـهيرامیب 

ره هدش و  مکحم  یناشیپ  ینیب و  يالاب  ياهگریوم  طاخم و  جرف  للخ و  رد  هک  تسارفـص  طلخ  دـیدش  بوسر  داسف و  نآ  تلع  تسا .
رب ار  مومس  زا  یتاحشرت  هدمآ و  ناجیه  هب  ازتیساسح  لماوع  طسوت  يوارفص  هدام  کیرحت  اب  یهاگ  زا 

85 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا یلامجا  اجنیا  رد  ام  تسا . جالع 100 % ام  بط  رد  ددرگیم . رگید  ياهرازآ  ماکز و  هفرـس و  بجوم  دنکارپیم و  قلح  ینیب و  طاخم 

: میهدیم رارق  هجوت  دروم  ار  ییایوب  يورین  فعض  اهيرامیب و  زا  يریگشیپ  نونف  اهشور و 
. تیزونیس متسیس  * 

: ریز بیکرت  اب  روخب  يوراد  زا  تسا  ترابع 
سرتسد رد  هک  مادکره  مرگ . دودح 25  مادـک  ره  زا  سوتپیلاکوا  عانعن و  هنوپ ، یتوکاک ، شوجنزرم ، نشیوآ و  مرگ ، زینشگ 350  مخت 

. دنوشیم طولخم  زینشگ  مخت  اب  دنشاب 
هیاپ يوراد  ام  رظن  زا  دـننکیم . باختنا  روخب  يارب  ار  هاک  ییاهنت  هب  یخرب  دـننکیم و  هارمه  روخب  ياهوراد  اـب  ار  هاـک  يرادـقم  یخرب 

. دهدیم لیکشت  زینشگ  مخت  ار  نآ  مجح  نیرتشیب  تسالاب و  بیکرت  نامه  روخب  يارب 
هب ار  زغم  تاحشرت  تابوسر و  يدرس و  هدرک و  ینوفع  دض  ار  نآ  ظفاحم  هدنناشوپ و  هدرپ  زغم و  هک  دنتسه  یصاوخ  ياراد  روخب  داوم 

. دنیامنیم تیاده  نییاپ 
ینیب و نیب  ام  ياهرادـگ  ینیب و  ياههار  دـنوشیم . هدودز  دـناهدش  ياهلزن  ياهيرامیب  ماـکز و  ثعاـب  هک  ییاـهبورکیم  اـهسوریو و 

. دنوشیم ینوفع  دض  مه  مشچ  شوگ و  قلح و  هرجنح و 
هلمج زا  جالعلا  بعص  ياهيرامیب  رد  اذل  دوشیم ؛ نانآ  ظفاحم  ياههدرپ  اههیر و  زغم و  هب  یناطرس  ياهلولـس  زاتـساتم  عنام  روخب  نیا 

كاپ و روخب  رارف  ياهسناسا  زا  زین  یگدنز  لحم  ياوه  دراد . يرورض  دربراک  ندب  ییالاب  ياهتمسق  ياهناطرـس  زغم و  ياهناطرس 
يوراد باکترا  زا  لبق  تسا  رتهب  اذل  دـیامنیم  زغم  زا  طالخا  جورخ  يارب  دعتـسم  ار  ینیب  طاخم  روکذـم  روخب  دـنوشیم . ینوفع  دـض 

. ددرگ رتلماک  همجمج  دئاز  داوم  ندرک  جراخ  رد  اههسطع  تیفیک  ات  دوش  هدافتسا  روخب  زا  روآهسطع 
86 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هیفنا

هدیـشک ینیب  رد  هیفنا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  كون  هزادـنا  هب  سپـس  دـنوشیم . ردوپ  طولخم و  مهاب  هشفنب  لگ  زینـشگ و  مخت  شدـنک ،
روخب هقیقد  زا 10  سپ  هک  ندرک  هسطع  راب  ات 20  زا 15  رتشیب  اب  الومعم  دـنکیم ، زورب  یپ  رد  یپ  ياههسطع  یتاظحل  زا  سپ  دوشیم .

. دنباییم جورخ  يوسب  هار  همجمج  زا  زغم  طالخا  دریذپ ، تروص  نداد 
رتشیب یپایپ  ندرک  هسطع  هیفنا و  يوراد  زا  هدافتسا  ناشیگتسخ  عفر  يارب  هار  نیرتهب  دناهدش  هنازور  راک  زا  یگتـسخ  راچد  هک  یناسک 

. تسا روآهسطع  يوراد  زا  هدافتسا  ماگنه  راب  زا 15 
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ضراع يو  رب  یتالاح  هک  درک  ساسحا  هناخ  رد  یـصخش  رگا  دهدیم . تاجن  هتفرگ  رارق  يزغم  هتکـس  ضرعم  رد  هک  ار  یـسک  اههیفنا 
شرپ اههقیقـش و  رد  زگزگ  دننام : یتالاح  الاب  نینـس  رد  دریگب . ار  نآ  يولج  ندرک  هسطع  اب  اروف  دـیاب  تسا  هیبش  هتکـس  هب  هک  دوشیم 

هلیـسوب هیفنا  دـشاب . هتکـس  زورب  زا  یتمالع  دـناوتیم  تروص  ياضعا  اهبل و  ندـش  سحیب  ندـش و  نزوس  نزوس  تروص و  ياـضعا 
. دوشیم هتکس  نتفر  نیب  زا  بجوم  زغم  رد  نوخ  نایرج  هب  ندیشخب  تدش  اب  دنکیم  داجیا  هک  يررکم  ياههسطع 

یگدنبـسچ رثا  رد  هک  یعون  دوشیم و  هراـپ  يزغم  گریوم  نوـخ  راـشف  رثا  رد  هک  یعوـن  تسا ؛ عوـن  ود  یناریا  بط  هاگدـید  زا  هتکس 
. دوشیم زغم  زا  یـشخب  هب  نوخ  نایرج  عطق  بجوم  هتخل  لیکـشت  هدش و  داجیا  نادنبهار  دادسنا و  یگتفرگ  تظلغ و  نوخ و  ياهلولس 
زا ار  هتکـس  لماع  هتخل  ات  تسا  مزال  روآهسطع  يوراد  تقو  توف  نودب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نوخ  راشف  رگا  يزغم  هتکـس  زورب  زا  سپ 

. دیامن یشالتم  هدرک و  زاب  مه 
هلیسوب  تسا  مزال  ادتبا  تسا . هدش  هتکس  راچد  نوخ  راشف  رثا  رد  هدننکهتکس  هچنانچ 

87 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوش هدیمد  يو  ینیب  رد  روآهسطع  يوراد  سپس  دیآ  لمع  هب  يریگنوخ  يو  شوگ  تشپ  زا  ولاز 

هب تماـجح  غیت  اـب  يریگنوخ  موس  تشگنا  اـت  کـچوک  تشگنا  نیب  پچ  تسد  تشپ  گر  زا  تسا  مزـال  دـشابن  سرتـسد  رد  ولاز  رگا 
. تسا بجاو  هلـصافالب  زین  یبلق  ياههتکـس  رد  دروم  نیا  دوش . هتفرگ  نوخ  تسا  ناکتـسا  کی  لقا  دح  هک  مزال  رادـقم  هب  دـیآ و  لمع 

تروـص جـالم  يور  هک  دوـشیم  هیـصوت  رـس  تماـجح  نآ  زا  سپ  تسا . تسرد  دوـشیم  ماـجنا  فـتک  ود  نیب  رد  هـک  ماـع  تماـجح 
هتکـس ماگنه  رد  درادـن و  نوخ  راشف  هدننکهتکـس )  ) توکـسم رگا  دـشابن . راـک  رد  نوخ  راـشف  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  دریذـپیم .

. دوش ماجنا  یناریا  بط  کشزپ  صیخشت  اب  يریگنوخ  هاگنآ  دنک . هدافتـسا  روآهسطع  يوراد  زا  دیاب  هلـصافالب  دشاب  هتفرن  الاب  شراشف 
ینامرد ولاز  نیاربانب  هتفای  هار  زغم  حطـس  هب  نوخ  هدـش و  هراپ  گریوم  هکنآ  لیلد  هب  نوخ  راشف  رثا  رد  هتکـس  ماـگنه  دـنیوگیم  یخرب 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  نآ  ندوب  هابتشا  هبرجت  رد  دوشیم ؛ زغم  حطس  هب  نوخ  شزیر  دیدشت  بجوم 

: ماداب هشفنب  ای  هشفنب  نغور 

شمارآ هب  زاین  دایز  هسطع  رثا  رد  ینیب  طاخم  تسا . زاین  نوتیز  ای  دـجنک  نغور  ای  ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  یپاـیپ  ياـههسطع  زا  سپ 
ماداب نغور  دوریم و  راکب  هشفنب  اب  بیکرت  يارب  نیریش  ماداب  نغور  تسا . هشفنب  نغور  نیمه  شمارآ  نیا  هدننکنیمأت  هک  دنکیم  ادیپ 

. درادن يدربراک  دروم  نیا  رد  خلت 
. میاهتشاذگ تیزونیس  متسیس  ار  ماداب  هشفنب  نغور  هیفنا و  روخب و  ياهوراد  مان 

یماـمت زا  هدننکيریگـشیپ  نیرتـهب  دـنکیم . كاـپ  مه  ار  هـمجمج  طـالخا  تـسا و  ینیب  ياـهتنوفع  هدـنرب  نـیب  زا  تیزونیـس  متـسیس 
. تسا تیزونیس  متسیس  ندرب  راکب  ياهلزن  ياهيرامیب  يزغم و  ياهيرامیب 

88 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مشچ تیوقت  شخب 

هراشا

: تسا هدش  لیکشت  تبوطر  هس  هقبط و  زا 7  هک  تسا  بکرم  يوضع  ناسنا  مشچ  تسا . ملع  لها  يارب  مهم  یگژیو  کـی  مشچ  تیوقت 
هیدـیلج و تبوـطر  هیـضیب ، تبوـطر  هیبلـص ، هقبط  هیمیـشم ، هقبط  هیکبـش ، هقبط  هیتوـبکنع ، هقبط  هیبـنع ، هقبط  هینرق ، هقبط  همحتلم ، هـقبط 
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. هیجاجز تبوطر 
همه نیا  اـب  دـیاش  تسا . هدوب  رثؤـم  هناـمیکح و  رایـسب  زین  اـهنامرد  تسا . یکـشزپ  نف  ياـملع  تقد  زا  ناـشن  یتنـس  بط  يدنبمیـسقت 

یمیدق و نوتم  هب  ارچ  همه  نیا  اب  هک  دننک  لاؤس  روطـس  نیا  ناگدنناوخ  زا  یخرب  یکـشزپ  مشچ  مشچ و  دروم  رد  یملع  ياهتفرـشیپ 
لاکـشا و نامه  هک  تسا  نیا  نارگـشهوژپ  املع و  هب  ام  خساپ  دینکیم ؟ هیکت  نامرد  نونف  يریگـشیپ و  نونف  رد  ناگتـشذگ  ياههخـسن 
ار اههیاپ  لوصا و  یبرغ  بط  مینیبیم . زین  یکـشزپ  مشچ  ملع  دروم  رد  مینیبیم  اهنامرد  ریاـس  دروم  رد  دـیدج  بط  رد  اـم  هک  ییاـطخ 

. تسا هدیبسچ  ار  رهاظ  هداهناو و 
رد رابتراسخ  ضراوع  همه  نآ  اب  ضحم  یگدز  ملع  هک  تسا  هنوگچ  دشابیم  ندـب  ياضعا  نیرتساسح  نیرتفیرظ و  زا  یکی  مشچ 

ظاـحل زا  یـصخش  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  دوشیم ؟ هدز  راـنک  بط  ياـملع  هلاـسنارازه  تاـیبرجت  دوشیم و  ماـجنا  مشچ  دروـم 
يوراد یتقو  دنادرگزاب ، ار  مشچ  یتمالس  ناوتیم  ضراوعرپ  ياهوراد  یملع و  ياهشور  اب  هاگنآ  تسا  دیدش  تالکشم  راچد  یجازم 

رب رد  يزیچ  بیرخت  زج  مشچ  يارب  ملع  نیا  هک  دوشیم  موـلعم  دریگیم  ار  یعیبـط  دـیفم  رایـسب  ياـهوراد  ياـج  نیلوزاـتفن  يوشتـسش 
! درادن

89 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رمع رب  مه  دـنکیم و  تیوقت  مه  دـیوشیم و  مه  هک  دراد  دوجو  مشچ  يزاـسکاپ  ملع  رد  هدـنیوش  یعیبـط  هخـسن  اـههد  یتنـس  بط  رد 
کی اب  میزادرپب !؟ ساسح  مهم و  وضع  نیا  نامرد  هب  ییایمیـش  ياهوراد  اب  مینکن و  هدافتـسا  اهنآ  زا  ارچ  دـیازفایم ؛ ییاـنیب  ياـهلولس 

: میزادرپیم ثحب  نیا  یلامجا  همادا  هب  ندز  کنیع  دروم  رد  هداس  لاثم 
. ددرگیم زیوجت  کنیع  وا  يارب  هنیاعم  زا  سپ  دنکیم  هعجارم  کشزپ  مشچ  هب  ییانیب  فعـض  لیلد  هب  یناوجون  ای  كدوک  هک  یماگنه 

فرطرب شمـشچ  فعـض  کنیع  نتـشاذگ  اب  یـصخش  رگا  تسا . مشچ  فعـض  يرامیب و  تیبثت  نتفریذـپ و  لوا  هلحرم  رد  ندز  کنیع 
!؟ دورب نامرد  لابند  دوشب و  دوخ  مشچ  فعض  تلع  يایوج  هک  دراد  یلیلد  هچ  رگید  دوشیم 

نیا تسا  نکمم  دریگیم . رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدش  مشچ  هیکزت  تیوقت و  عنام  هک  هدمآ  دوجوب  جازم  ءوس  ادـتبا  هیاپ ، بط  رظنم  زا 
فیلکت دنـشاب ؟ شیادـیپ  فرـش  رد  رگید  ياضعا  يارب  مه  يرگید  ياهيرامیب  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  مه  ار  رگید  ياـضعا  جازم  ءوس 

؟ دوشیم هچ  اهنآ 
مشچ و دوخ  هب  دـنکیم  هاـگن  یملع  بط  اـما  تسا ؛ هدـش  يراـمیب  بجوم  هک  یلـصا  تلع  اـی  لـلعلا  تلع  هب  دـنکیم  هجوـت  هیاـپ  بط 
مدیق و بط  رد  تسا . هدـمآ  دوجوب  وریغ  مشچ و  راشف  نتفر  الاب  یلخاد ، يزیرنوخ  لیبق  زا  یلاکـشا  هیکبـش  رد  ضرف  رب  هک  دـباییمرد 

: دنادب دهاوخیم  تلع  لابند  هب  یمالسا  یناریا - هیاپ  بط 
هدرک و دوعص  طالخا  راخب  هدعم  زا  دیاش  تسا . هدناسر  بیـسآ  مشچ  هب  زغم  تالوزن  دیاش  دشاب ، زغم  باجح  همجمج و  رد  تلع  دیاش 

هدوب نادنب  هار  داجیا  راک  رد  همجمج  ای  مشچ و  هرک  فارطا  رد  يدادـسنا  لماع  دـیاش  تسا ، رـصقم  دـبک  دـیاش  هدـش ، يرامیب  بجوم 
! تسا

90 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ياهرازبا طسوت  هک  يرهاظ  تلع  هب  اهنت  درادـن . هجوت  یلماـع  چـیه  هب  هک  دـنکیم  هئارا  یملع  دـیدج  بط  ار  رکفت  نیرتهناشیدـناهداس 

. دیامنیم زاغآ  دیدج  یملع  لئاسو  اب  ار  نامرد  هدرک و  هیکت  دوشیم  هتخانش  دیدج  هتفرشیپ 
بط يریگـشیپ  نونف  دـننک . هاگآ  تسرد  ياههار  زا  ار  مدرم  هک  تسا  هتـسیاش  ام  هعماج  هتخیهرف  ياملع  لبق  یلامجا  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ینعی دـنک . ظفح  نامرد  يوسب  نتفر  زا  ار  مدرم  دـیاش 90 % هک  تسا  یملع  ياههبرجت  نانچنآ  ياراد  ام  یمالـسا  یناریا - هیاپ  یموب و 
تلع نامرد  هب  تلع  ییاسانش  زا  سپ  زین  نامرد  هطیح  رد  دروآیم . لمع  هب  يریگولج  يرامیب  عوقو  زا  دوش  داجیا  یلکشم  هکنآ  زا  لبق 

دلج 14 افش  کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


چیه هک  میریذپیم  فیعض  ياهمشچ  يارب  ینامز  ار  کنیع  ام  دریگیم . رظن  رد  نامزمه  زین  ار  یعضوم  نامرد  هتبلا  دزادرپیم و  یلـصا 
نودب مدرم  ریاس  دننام  دـناوتب  ات  میهد  رارق  هجلاعم  دروم  ار  فیعـض  مشچ  هک  تسا  نآ  تسرد  دـشاب . هتـشادن  دوجو  نامرد  يارب  یهار 

رما تقیقح  زا  ار  مدرم  دـیاب  اهنت  تسا ؛ یندـش  دراوم  رثکا  رد  راک  نیا  دـشاب و  لح  هار  نیرخآ  دـیاب  کنیع  زیوجت  دـنک . هعلاطم  کنیع 
. مینک هاگآ 

: تسا هلحرم  هس  لماش  مشچ  يرادهگن 

يریگشیپ يزاسکاپ و  . 1

هراشا

يزاسکاپ مه  یمالـسا  یناریا - بط  رد  جردنم  یعیبط  یهایگ و  ياهوراد  اب  مشچ  يوشتـسش  تسا . روتـسد  دـنچ  لماش  مشچ  يزاسکاپ 
: تسا بیترت  نیا  هب  اهوراد  نآ  زا  یخرب  جالع ! مه  تیوقت و  مه  تسا و 

( مدنگ لگ   ) نویروطنق هرطق 

. دنناکچب مشچ  رد  باوخ  زا  لبق  دنناشوجب  ای  هدرک  مد  ياچ  دننام  ار  نویروطنق  یمک  بش  ره 
91 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بانع هرطق 

دعب هقیقد  دنچ  دنناکچب و  مشچ  رد  هرطق  دنچ  دننک و  فاص  حبـص  دنهد . رارق  بآ  قشاق  دنچ  رد  هتـسکش و  ار  بانع  ددـع  هس  بش  ره 
. دنیوشب

زایپ بآ  هرطق 

برج تنوفع و  یتیساسح  ياهیتحاران  كرچ و  یگدولآ و  عون  ره  دنناکچب  مشچ  رد  بش  نیدنچ  یط  بش  ره  ار  زایپ  بآ  هرطق  دنچ 
. تسا دیفم  ار  تسا  هداتفا  مشچ  یهایس  رب  هک  هزات  يدیفس  مشچ و  فعض  مشچ و  شزیربآ  و 

يریگـشیپ مشچ و  تائالتبا  همه  يارب  دنناکچب  مشچ  رد  هدرک و  مد  ای  هدناشوج  مهاب  ای  اهنت  مادـکره  یمتخ  لگ  هنوباب و  هنایزار ، هرطق 
. تسا دیفم  مشچ  فعض  زا 

کمنیب هروغبآ  و  كراخ 23 ] بآ  هرطق 

رما رد  هچ  ناـمرد و  رما  رد  هچ  مشچ  لکـشم  عون  ره  يارب  دـنناکچب  مشچ  رد  ددرگ . ظـیلغ  اـت  دـنناشوجب  هروغبآ  اـب  ار  كراـخ  بآ 
. تسا جلاعم  دیفم و  يریگشیپ 

تورزنا هرطق 

ات دـنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  هتخیر  بالگ  ناکتـسا  مین  رد  هدرک ، بوکمین  ار  يروخیاچ  قشاـق  کـی  مادـکره  زا  هناـیزار  تورزنا و 
زا دنناشوجیم و  هقیقد  کی  هدوزفا و  نآ  رب  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  كون  لسع و  يروخیاچ  قشاق  فصن  هدرک و  فاص  دـنامب ، یمین 
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. دنناکچیم مشچ  رد  راب  هس  ات  ود  ياهتفه  دنیازفایم و  نآ  رب  هزات  شرتومیل  بآ  هرطق  هس  ود  دنریگیمرب . شتآ 
ياج تسین و  رتشیب  هتفه  کـی  هخـسن  نیا  فرـصم  ناـمز  تسا . نآ  ندرک  هزاـت  تقیقح  رد  مشچ و  يزاـسکاپ  رد  لیدـبیب  هخـسن  نیا 

ببس  هب  تسا  لاچخی  رد  نآ  يرادهگن 
92 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد هک  ییاههدـننکتیوقت  اب  هارمه  دوشیم . هدافتـسا  هخـسن  نیا  زا  هتفه  کی  لصف  ره  زور و  ره 2  ددرگیم . نفعتم  دـساف و  دوز  هکنآ 
ظفح يارب  هتسیاش  قیقد و  سب  يراک  دنربب  هرهب  شناد  ملع و  بسک  هار  رد  دوخ  مشچ  زا  دنهاوخیم  هک  نانآ  تسا  روکذم  شخب  نیا 

. تسا یگلاس  دص  رد  یتح  مشچ 

يریگنوخ

. دوشیم هتخادنا  اهمشچ  نییاپ  کلپ  ریز  زیر  رایسب  يولاز  ددع  هس  راب  کی  هام  هس  ره 
نازیم دریگ . رارق  هدافتـسا  دروـم  وـلاز  ياـجب  دـناوتیم  مشچ  روـن  میکحت  رد  ینیب  فرط  ود  تماـجح  رـس و  تماـجح  ماـع و  تماـجح 

هدش هدیشک  یجازمدرس  هب  مشچ  یمومع  جازم  هچنانچ  دوشیم . نییعت  یمالـسا  یناریا - هیاپ  بط  صـصختم  کشزپ  طسوت  يریگنوخ 
هک ینامز  مک ؟ ای  تسا  دایز  يدرس  هدام ؟ نودب  ای  تسا  هدام  اب  ایآ  هک  دوش  ییاسانش  جازم  يدرس  هکنآ  ات  تسین  زیاج  يریگنوخ  تسا 

صوصخم طیارـش  اب  يریگنوخ  روتـسد  هاگنآ  دـناشک ، دـیاب  لداعت  هب  ار  مشچ  جازم  بسانم  ياهوراد  اب  دـش  صخـشم  یجازم  تالاح 
لهـسم و يریگنوخ و  کمک  اب  دناسریم و  لداعت  هب  ار  مشچ  جازم  هک  تسا  یبیکرت  ياراد  تورزنا  هب  فورعم  هرطق  دش . دـهاوخ  هداد 
هب کیدزن  ياهمادنا  زا  یکی  رگا  دنادرگیم . زاب  يداع  تلاح  هب  هدرک و  تیوقت  ار  مشچ  هدننکتیوقت ، ياهوراد  بسانم و  ياهجـضنم 
رد هک  ار  ییاـهگر  دومن و  لیدـعت  تخانـش و  ار  وضع  نآ  جازم  دـیاب  دوش  نآ  فعـض  بجوـم  دـناسرب و  مشچ  هب  باـبان  نوـخ  مشچ 

. دومن يریگنوخ  یمالسا  یناریا - بط  يریگنوخ  ياهشور  اب  دنتسه  رصقم  مشچ  هب  فیثک  هدولآنوخ و  ندناسر 
93 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مشچ فعض  بابسا  للع و  زا  یهاگآ 

ياهاذـغ دایز و  کمن  فرـصم  تسا . يرورـض  دوشیم  مشچ  رب  تراسخ  ناـیز و  زورب  بجوم  هک  یبابـسا  لـلع و  دراوم و  زا  یهاـگآ 
فارطا و رد  ادوس  بوسر  شفک ، ندیشوپ  رب  تموادم  راد ، هنشاپ  گنت و  شفک  ندیـشوپ  فوسک و  دیـشروخ و  هب  میقتـسم  هاگن  روش ،
زا دایز  هدافتسا  ینیب ، ياهسونیس  تنوفع  یلصف و  ياهتیساسح  شزیربآ و  دشابیم ، مشچ  فعض  اب  وسمه  اپ  كرت  اپ و  يور  فک و 

ییایمیش ياهوراد  زا  هدافتسا  ماجنارس  مغلب و  هبلغ  زا  یـشان  ینوخمک  یفاکان ، رون  بورغ و  ماگنه  هعلاطم  یباتهم ، رون  دننام  دیفـس  رون 
[! 24] اهنکسم نفونیماتسا و  نیرپسآ ، اهکیتویبیتنآ ، ریظن 

، مشچ جازم  رب  تسا  یکشخ  هبلغ  یعون  یتنس  بط  هاگدید  زا  هک  یمـشچریپ  تسا و  هدعم  جازم  ءوس  زا  یـشان  هک  مشچ  فعـض  ياود 
. تسا یمالسا  بط  هژیو  ياهوراد  اب  مشچ  تیوقت  ینامردنوخ و  هسطع ، همرس ، دبک ، هدعم و  يزاسکاپ  نامه 

رایسب مشچ  يارب  عامج  رد  يورهدایز  تسین . بوخ  زیر  ءایـشا  زیر و  طوطخ  هب  نتخود  مشچ  رایـسب  تسا . رـضم  مشچ  يارب  دایز  هیرگ 
یباوخیب و دایز و  باوخ  تسا . راـبنایز  مشچ  يارب  ظـیلغ  هدرک و  خرـس  ياهاذـغ  فرـصم  ندروخ ، اذـغ  زا  سپ  ندـیباوخ  تسا . دـب 

. دناسریم بیسآ  ار  مشچ  دنک  هبلغ  ندب  رب  کشخ  جازم  ءوس  رگا  دنکیم . فیعض  ار  مشچ  دشاب  دایز  رگا  زور  ماگنه  باوخ 
هدود سنج  زا  همروس  یبرچ  تسا . بوخ  تسا  بسانم  بابک  يارب  هچنآ  ندرک  بابک  زا  هک  هدود  اما  تسا  دـب  نتخوس  زا  لصاح  دود 

هک  یتروص  رد  یمالسا  بط  ياهشور  هب  نداد  نوخ  تسا . دب  روش  دنت و  ياهاذغ  فرصم  کشخ . دود  زا  هن  تسا 
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94 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مـشچ يارب  یتـسم  تسین . دـیفم  مشچ  يارب  نوـخ  لاـقتنا  ناـمزاس  هب  ءادـها  شور  هب  يریگنوـخ  تسا . دـیفم  مشچ  يارب  دوـشن  طارفا 

. تسین دیفم  مشچ  يارب  دـشاب  هک  یتدـم  ره  هب  شفک  رد  اپ  نتـشاد  هگن  تسین . بوخ  مشچ  يارب  رمد )  ) مکـش رب  باوخ  تسا . رابنایز 
. تسا دیفم  مشچ  يارب  راومه  فاص و  نیمز  رب  نتفر  هار  هنهرب 

يارب نیـشام  مد  دود و  زا  رپ  ياوه  دـننام  فیثک  ياوه  كاخ و  ترگ و  دومن . ظفح  دـیدش  يامرـس  دـیدش و  ياـمرگ  زا  ار  مشچ  دـیاب 
ایتوت ایتوت ، همروس ، زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندایز  رایسب  تسا  دیفم  مشچ  دید  نتشادهگن  يارب  هک  يداوم  تسا . روآنایز  مشچ 

رانا بآ  ندـناکچ  تسا . هدوب  دـیفم  ییانیب  يورین  تیوقت  يارب  هراومه  هنایزار  بآ  تسا . هدـش  هدرورپ  شوجنزرم  هنایزار و  بآ  اب  هک 
. تسا دیفم  رایسب  مشچ  رد  نیریش 

زا دوش  مهرد  شجازم  دوش و  مرن  مارآمارآ  نتخپ  رد  هک  يروطب  دـنزپیم  رونت  رد  لسع  اب  هارمه  نآ  هیپ  شرت و  راـنا  اـب  ار  نیریـش  راـنا 
هدیـشوج بآ  اب  هک  نشیوآ  قرع  ای  نشیوآ و  هدرکمد  اب  مشچ  يوشتـسش  تسا . مشچ  يارب  دیفم  رایـسب  یندیلام  یندـناکچ و  ياهوراد 

تـسا مزـال  هتـسشن ، نآ  فارطا  مشچ و  رب  تسا و  هدـش  جراـخ  یعیبـط  تلاـح  زا  یجازم  ره  رگا  تسا . دـیفم  مشچ  يارب  دوش  رتقـیقر 
. ددرگ يزاسکاپ 

جالع . 2

هراشا

: مینکیم هراشا  نانآ  جالع  مشچ و  ياهیتحاران  زا  یخرب  هب  الامجا 
اهشزیربآ و اهنآ  زا  یکی  تسا . هدـش  دراو  یمـشچ  ياهيرامیب  جالع  يریگـشیپ و  رد  يرثؤم  عونتم و  رایـسب  تاروتـسد  هیاپ  بط  رد 

یخرب نپاژ و  ایلارتسا ، دـننام : ییاهروشک  مدرم  دـیآیم . رامـشب  یبرغ  بط  تخـس  تالکـشم  زا  یکی  هک  تسا  یلـصف  ياهتیـساسح 
دـض ياهوراد  ناهد و  ياهکسام  زا  دـیاب  راچان  دـنربیم و  جـنر  نآ  زا  هراومه  زییاپ  راـهب و  لوصف  رد  هژیوب  اـکیرما  هراـق  ياـهروشک 

زگره اما  دننک  هدافتسا  تیساسح 
95 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. ددرگیمزاب لبق  هرازه  ود  یکی  هب  دیاش  نآ  جالع  ام  یمالسا  یناریا - بط  رد  هکیلاحرد  دننک ، ادیپ  نآ  يارب  یعطق  جالع  دناهتسناوتن 
نیا زین  یناریا  بط  رد  تسا . هدوب  يرامیب  نیا  رب  یمالسا  بط  لماک  طلست  زا  یکاح  ع )  ) دمحم لآ  قداص  نایعیش  مشش  ماما  تاروتسد 
بقع دیدج  میدق و  یبط  بتاکم  همه  زا  يرامیب  نیا  نامرد  رد  هک  تسا  یبرغ  بط  اهنت  تسا . هدش  جالع  يریگـشیپ و  یبوخب  يرامیب 

. تسا هداتفا 

یلاسنهک رد  نآ  جالع  مشچ و  تیساسح  یلصف و  ياهشزیربآ 

داوـم زا  يرود  هب  هتـسب  نکمماـن و  دـیدج  بـط  رد  نآ  جـالع  تـسا . شزوـس  مـشچ و  يزمرق  مادـم و  هـسطع  شزیربآ و  نآ  تاـمالع 
. تسا ناسنا  نوماریپ  تسیز  طیحم  رد  ازتیساسح 

. تسا هدش  جالع  یمالسا  یناریا - بط  ياهشور  اب  يرامیب  نیا  میدق  بط  رد 
بوـسر زا  يراـمیب  نیا  دـنادیم . مـشچ  شزیربآ  تیـساسح و  هدـننکفرطرب  ار  تماـجح  يداـم ، یهلا و  موـلع  مـّلعم  ع )  ) قداـص ماـما 

نفعتم دساف و  دوز  ارفـص  هک  اجنآ  زا  دـیآیم . دوجوب  شوگ  قلح و  یناشیپ و  ینیب و  طاخم  ياهگریوم  قورع و  رد  کشخ  يوارفص 
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رد هدنزگ  نیگآرهز و  ياهبآریـش  حشرت  بجوم  اهگریوم  رد  نآ  زا  لصاح  کشخ  ظیلغ و  يادوس  ارفـص و  بوسر  ندنام  ددرگیم ،
- یناریا بط  رد  نآ  نامرد  تسا . نآ  لاثما  مسآ و  یسونیس ، ياهتنوفع  سفن ، یگنت  شزیربآ ، هفرس ، نآ  هجیتن  هک  هتـشگ  ینیب  طاخم 

مولع نادنمـشناد  هک  هدشن  هدید  میدق  یبط  نوتم  رد  زگره  تسا و  ریذپناکما  ییاذـغ  میژر  وراد و  تماجح و  هلیـسوب  یبوخب  یمالـسا 
. دننادب تیساسح  ار  نآ  همات  تلع  جالعال و  ار  نآ  یکشزپ 

96 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: تسا یعطق  ریز  ییوراد  متسیس  رد  نآ  جالع 

نآ ياههخـسن  شراوگ  هاگتـسد  هدعم و  يزاسکاپ  شخب  رد  هک  تسا ، ارفـص  ياهلهـسم  جضنم و  اب  شراوگ  هاگتـسد  يزاسکاپ  ادـتبا 
بیترت نیدب  دشابیم . يرامیب  نیا  جالع  ياهشور  نیرتمهم  زا  رس  تماجح  ماع و  تماجح  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  زیامتم  هتکن  تشذگ .
تماجح نیلوا  ماجنا  هب  تردابم  تشذگ  دبک  شراوگ و  هاگتسد  يزاسکاپ  هخسن  فرصم  عورـش  زا  هک  زور  ات 15  دودح 9  زا  سپ  هک 

. دننکیم ماع 
همادا ییاذـغ  میژر  اهوراد و  هکیلاحرد  دریگیم . ماجنا  ماع  تماـجح  دـعب  زور  ات 15  هرابود 7  جالم و  يور  رـس  تماجح  دـعب  زور   7

. دوشیم فرطرب  يرامیب  الماک  ات  دننکیم  تموادم  تماجح  رب  ردقنآ  دراد 

همروس

رایسب همروس  هب  بوسنم  ياههخـسن  دوش . هدیـشک  مشچ  رد  زغم  راهچ  همروس  بش  ره  تسا . یمالـسا  یناریا - بط  روهـشم  ياهوراد  زا 
: زا تسا  ترابع  زغم  راهچ  همروس  مینکیم . هراشا  اهنآ  نیرتسرتسد  رد  نیرتهداس و  هب  ام  تسا و  عونتم 

. واگ ملق  زغم  قدنف و  ماداب ، هتسپ ،
هب ار  رگید  زغم  هس  باهتلا  یمرگ و  واـگ  ملق  زغم  تسا . مشچ  ياـههمروس  نیرتهب  زا  یکی  دوشیم  هتفرگ  زغم  راـهچ  نیا  زا  هک  ياهدود 

لـصافم زا  رتشیب  یتح  اهمشچ  تسا . یمـشچریپ  بابـسا  للع و  نیرتدب  مشچ  تالـضع  رب  کشخ  جازم  هبلغ  هکارچ  دناشکیم . لادتعا 
. دنراد زاین  يراک  نغور  هب  زورترآ  هب  التبم  رامیب  کی 

همروس صاوخ  زا  دـهد . رارق  هدافتـسا  دروم  هتخاـس و  هیهت و  ار  نآ  داوم  دـناوتیم  یتحارب  سکره  هدوب و  سرتـسد  رد  همروس  نیا  داوم 
لیهست  مشچ و  تالضع  ندرک  مرن 
97 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لمع هـب  يریگوـلج  مـشچ  یلخاد  يزیرنوـخ  زا  تـسا و  يذـغم  داوـم  زا  راشرـس  همروـس  رد  دوـجوم  ياـهیبرچ  تـسا . یناـسرنوخ  رد 
. دروآیم

دیاب دنراد  نانآ  هب  ناوج  لسن  هژیوب  هعماج و  هک  يزاین  لیلد  هب  ام  ياملع  روآهسطع ، ياهوراد  زا  هدافتـسا  زغم و  راهچ  همروس  رب  هوالع 
. دوش هدرب  رتشیب  هرهب  نانآ  دوجو  زا  ات  دنریگ  رارق  تیامح  دروم  دنتسه  لوئسم  شمدرم  هک  ياهعماج  يوس  زا 

برج

هدمآرب و کلپ  ياههبل  دـنکیم و  ادـیپ  سوق  نوریب  تمـس  هب  هدـش و  تشرد  مشچ  دـتفایم . قافتا  رتشیب  یلاسنهک  رد  هک  تسا  يرامیب 
فایـش هک  هارمه  ياههخـسن  زا  یکی  دـش و  حرطم  مشچ  يزاسکاپ  شخب  رد  هک  تسا  یتاروتـسد  نامه  نآ  يریگـشیپ  دوشیم . میخض 

. دنکیم جالع  ار  مشچ  الماک  یلبق  ياهوراد  اب  فایش  نیا  تسا . رضخا 
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رضخا فایش 

قشوا مرگ   7 دنزپب و 5 / بآ  ناکتـسا  ود  یکی  دودح  اب  مرگ . مادکره 6  زا  ریزرا  بادیفس  یبرع و  غمـص  هرقن ، يایمیلقا  مرگ ، راگنز 9 
سپ دننک . فاص  هدش و  لح  نآ  رد  قشوا  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  بادس  ظیلغ  قرع  ای  گرب  هدناشوج  بآ  ناکتـسا  کی  رد  ار 

ره ای  تعاس  دنچ  زور  ره  دننک و  کشخ  دنزاسب و  فیرظ  کیراب و  ياهفایـش  نآ  زا  هدمآرد و  ریمخ  تروصب  ات  دننک  مهرد  ار  همه 
. دنیوشب مرلو  بآ  اب  دنرادرب و  حبص  دنراذگب و  مشچ  رد  فایش  کی  بش 

لبس

اهتفاب ءالتما  مشچ و  ياهگر  ندـش  رپ  زا  نآ  تلع  دوشیم و  داجیا  مشچ  يدیفـس  رب  هک  هتفاب  مهرد  ياهگرب  هب  هیبش  تسا  ياهدرپ 
هدش و لیدبت  يوادوس  تابوسر  يال و  درد و  هب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  تابوسر  زا  نآ  ياههچیهام  و 

98 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هاگتـشوگ هیور  ياهگر  نآ  رد  هک  تسا  يرامیب  لبـس  تسا : نینچ  يراـمیب  نیا  زا  نوناـق  فیرعت  دـناشوپیم . ار  مشچ  ینوریب  حـطس 

. دنتیم اهنآ  نایم  رد  دننام  دود  يزیچ  دنکیم و  مرو  هینرق  و  همحتلم ) )
لبس جالع  يریگـشیپ و  رد  تورزنا  هرطق  دیدرگ . حرطم  مشچ  يزاسکاپ  شخب  رد  هک  تسا  یتاروتـسد  نامه  يرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ 

[. تسا 25 رمحا  فایش  لبس  جلاعم  فورعم  ياهوراد  زا  یکی  تسا . رادریگاو  يرسم و  ياهيرامیب  زا  لبس  تسا . رثؤم 

رمحا فایش 

زا یکمّرم  نارفعز و  مرگ ،  7 راگنز 5 / مرگ ، مادـکره 6  زا  هتخوس  جاز  هتخوس و  يور  مرگ ، یبرع 15  غمص  مرگ ، لوسغم 18  جنداش 
لیدبت ددعتم  ياهفایـش  هب  دـنزپب و  بآ  یمک  اب  دـنبوکب و  ار  اهوراد  مرگ . کـیره 15  زا  نویفا  يرطوقـس و  ربص  مرگ ،  1 مادکره 5 /

. دنیوشب مرلو  بآ  اب  نآ  زا  سپ  دنراذگب و  مشچ  رد  زور  ره  رد  تعاس  دنچ  ای  حبص  ات  بش  ره  دننک . کشخ  هدرک 

درب هژم ، لگ 

زا هناد  نیا  دلوت  تسا . مشچ  شزوس  هاگ  يزمرق و  باهتلا و  اب  هارمه  مرن و  زورب  يادتبا  رد  دیآیم و  دوجوب  کلپ  ریز  هک  تسا  ياهناد 
: تسا ریز  یئوراد  داوم  زا  هدافتسا  اب  نآ  جالع  تسا . مشچ  رد  ارفص  راخب  ترارح و  لاسرا  دبک و  رد  راح  يارفص 

هکرس  قشوا ، تیتلح ، جنیبکس ،
99 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اب دنیوشب . مرگ  بآ  اب  نآ  زا  سپ  دننک و  ربص  حبـص  ات  بش  دـنراذگب و  هدـید  رب  هدرک  ریمخ  یگناخ  هکرـس  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد 
لصاح باعل  دننک و  لح  غاد  ریـش  رد  ار  هزرفـسا  نآ  زا  سپ  دنیوشب . ار  مشچ  زینـشگ  مخت  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  زا  یطولخم  هدرکمد 

. دنراذگب تعاس  دنچ  ات  کی  تدم  هب  مشچ  کلپ  يور  ار 
فیطل ياهاذغ  زا  دننک و  يزاسکاپ  ارفص  دض  لهسم  جضنم و  هزور  میژر 15  اب  ار  شراوگ  هاگتسد  هدرک و  زیهرپ  مرگ  داوم  فرصم  زا 

زور ره  دـش  رکذ  البق  هک  يزاسکاپ  تاروتـسد  قبط  اـنح  دروم و  ردـس و  اـب  ار  يور  نت و  دـنرب و  هرهب  کـنخ  ياـههویم  جازمدرـس و  و 
يریگـشیپ اـب  هک  دوشیم  مشچ  فعـض  بجوم  یلاـسنهک  رد  هک  تسا  مشچ  ياـهيرامیب  عاونا  زا  يدراوم  قوـف  ياـهيرامیب  دـنیوشب .

هب هجوـت  يارب  اـهيرامیب  نیا  زا  هنوـمن  دـنچ  رکذ  درک . جـالع  ار  نآ  زورب  تروـص  رد  دوـمن و  يریگوـلج  نآ  زورب  زا  ناوـتیم  ـالماک 
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[. تسا 26 یناریا  بط  نامرد  ياهشور 

تیوقت . 3

هراشا

ولاز تماجح و  تسا . هژم  تیوقت  ياهوراد  همروس و  هب  موسوم  داوم  زا  هدافتـسا  يزاسکاپ و  زیهرپ و  دراوم  تیاعر  لـماش  مشچ  تیوقت 
ولاز ینیب و  رانک  گر  ود  نابز و  ریز  گر  دصف  تماجح و  هلیسوهب  مشچ  يوس  تسا . ود  ره  مشچ  تیوقت  يزاسکاپ و  هلزنمهب  ینامرد 

. دریگیم تروص  مشچ  ياهکلپ  ریز  زیر  يولاز  ددع  دادعت 3  هب  ینامرد 
توق فعـض و  رد  ار  هدعم  مهم  شقن  دیابن  زگره  دراد . میقتـسم  شقن  مشچ  تیوقت  يریگـشیپ و  يزاسکاپ و  رد  ییاهنت  هب  هدـعم  وضع 

. تشاگنا هدیدان  مشچ  يوس 
100 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، هدـعم درـس  جازم  ءوس  تامالع  زا  دوب . دـنهاوخ  یفیعـض  ياهمشچ  ياراد  دنتـسه  درـس  طلخ  هبلغ  اب  فیعـض  هدـعم  ياراد  هک  یناسک 
هبلغ تامالع  ریاس  نوخ و  راشف  طوقس  فعض و  يانعمهب  هجیگرس  نآ ، بقاعتم  ینوخمک  مغلب و  غارفتـسا  عوهت و  تلاح  ییاهتـشایب و 

. تسا هدعم  درس  جازم  ءوس 
تیوقت يارب  یتامادقا  هنازور  هعلاطم  تهج  دوخ  مشچ  تیعضو  دروم  رد  تسا  مزال  یمسج  تمالـس  ظفح  يارب  قوف  ياهراک  رب  هوالع 

. دنهد ماجنا  مشچ 
الثم ای  ینارون  ئیـش  کی  فرظ  هت  دـشاب ؛ بجو  کی  هزادـنا  لقا  دـح  نآ  رطق  هک  دـننک  هیهت  مرگ  بآ  زا  فرظ  کی  راب  کـی  ياهتفه 
ئیش نآ  هب  دننک و  ورف  بآ  نورد  ار  تروص  دنهد . رارق  دشاب  یتروص  گنر  دننام  زمرق  گنر  عاونا  زا  نآ  گنر  هک  رتشگنا  نیگن  کی 

هک هیناث  دنچره  دشاب . نامزمه  ندیـشکن  سفن  ندزن و  هژم  نامز  دیاب  دننک . سبح  ار  سفن  دننزن و  هژم  ندرکهاگن  نامز  رد  دـننک . هاگن 
، دننزن هژم  مه  دننک و  سبح  ار  دوخ  سفن  مه  هیناث  ضرف 20  رب  الثم  دننک . تشاددای  دنـشکن ، سفن  لاح  نیع  رد  دننزن و  هژم  دنناوتیم 

. دنهد شیازفا  ار  نامز  نیا  تسرامم  نیرمت و  اب 

تیقفوم رایعم  الاب  روتسد 

. دشابیم قوف  ياهشور  قفوم  ریثأت  ندب و  تفرشیپ  هناشن  نامز  نیا  شیازفا 
یتمالـس ظفح  يارب  هک  ییاههمانرب  نآ  همه  يدرونهوک و  انوس و  ژاسام و  ندرک و  تماجح  ولاز و  اب  يریگنوخ  سوطع و  اـهشزرو و 

ندیـشکن سفن  بآ و  نورد  ئیـش  هب  نتخود  هاگن  ماگنه  ندزن  هژم  دوش . هدز  کحم  هلیـسو  نیا  هب  دـناوتیم  دـش  هتفگ  ـالاب  روطـس  رد 
یباداش یتمالـس و  ظفح  بجوم  مرلو  بآ  رد  ندرک  نیرمت  ندرکهاگن و  اهنیا  رب  هوالع  تسا ، مشچ  تالـضع  تیوقت  تمـالع  نیرتهب 

ار هظفاح  هدـش و  ینهذ  زکرمت  شیازفا  بجوم  شور  نیا  رگید  يوس  زا  دـهدیم . شیازفا  رتهب  هعلاطم  يارب  ار  مشچ  دـید  هدـش و  مشچ 
. دنکیم تیوقت 

101 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یلاسنایم زا  سپ  نینس  رد  اههیلک  تیوقت  شخب 

هراشا
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تیوقت هار  نیلوا  تسا . رثؤم  رایسب  مشچ  دید  تیوقت  رد  نینچمه  دراد ، ملع  لها  رد  هژیوب  ندب  یتمالـس  رد  یمهم  شقن  اههیلک  تیوقت 
. تساهنآ ندییارگ  فعض  هب  زا  يریگشیپ  هیلک و  يزاسکاپ  رب  هیکت  اههیلک 

. تسا هزور  يزاسکاپ 15  متسیس  رد  اههیلک  هدننکيزاسكاپ  یهایگ  تایقرع  ندرک  هفاضا  شور ، نیرتهب 

هیلک جضنم  اب  هزور  ییاذغ 15  میژر  ماجنا 

ياهفارگاراپ رد  هسیئر  ياهمادنا  ندب و  رسارس  يزاسکاپ  يارب  هک  ار  هزور  ییاذغ 15  میژر  دش  هتفگ  هک  روطنامه  راب  کی  هام  ره 6 
عورـش يویلک  ياـهيرامیب  صوصخم  جـضنم  اـب  ار  هزور  يزاـسکاپ 15  میژر  هک  تواـفت  نیا  اـب  میهدیم . ماـجنا  میداد ، حیـضوت  لـبق 

. مینکیم
: بیترت نیا  هب  دینک ، باختنا  هاوخلد  هب  ار  یکی  هدش  رکذ  دروم  زا 3  - 

زیمت ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  ار  نآ  هلـصافالب  دسرب ، شوج  دح  هب  ات  دننک  غاد  ار  رتشراخ  قرع  ناویل  اتشان 2  حبص  زور  ره  * 
. دنروخن يزیچ  دعب  تعاس  ات 2  دننک  لیم  هناحبص  ياجب  دنزیرب و  هدش 

قـشاق هس  يور  غادغاد  هلـصافالب  دنناسرب و  شوج  دـح  هب  طولخم  مهاب  ناویل . کی  مه  کساخراخ  قرع  ناویل و  کی  رتشراخ  قرع  * 
. دنهد ماجنا  الاب  دروم  دننام  دنزیرب و  ریشکاخ  يروخاذغ 
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دیزیرب و هدش  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  يور 3  هلـصافالب  دـننک و  غاد  ناویل   2 ردـم )  ) اههیلک هدـننکكاپ  تایقرع  زا  یبیکرت  * 

. دننک لیم  هناحبص  ياجب 
: دننام تسا ، هیلک  ياهیندناشوج  زا  هدش  هتفرگ  تایقرع  نامه  ابیرقت  تایقرع  دنروخن . يزیچ  دعب  تعاس  ات 2 

ای نکـش  گنـس  قرع  ناوـنعهب  رازاـب  رد  هک  تسا  نآ  لاـثما  کـساخراخ و  هشفاـک ، دـیب ، تسوـپ  زینـشگ ، دـیوش ، ترذ ، لـکاک  قرع 
. دنهد همادا  ار  هزور  ییاذغ 15  میژر  دوشیم . هضرع  هیلک  يوشتسش 

دنق رگا  دننک . لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دنزیرب و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی  حبـص  تعاس 10  - 
. دننکن نیریش  ار  وراد  دنراد  نوخ 
ماش  راهان و  زا  لبق  تعاس  مین  - 

. دننک لیم  کساخراخ  ای  رتشراخ  قرع  ناویل  کی 
اذغ ره  زا  دعب  تعاس   1 / 5 - 

: دننک لیم  هدرک  هدامآ  ار  ریز  هدناشوج 
مخت دـیوش ، مخت  سالیگ ، مد  ترذ ، لـکاک  یمتخ ، لـگ  ناـتک ، مخت  نیتننـسفا ، مرگ ، مادکره 50  زا  انـس  گرب  خرـس ، لگ  نیبجنرت ،

زا سپ  تعاس   1 ره 5 / راب  هس  يزور  دـننک و  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاـب  ار  همه  مرگ . مادـکره 25  زا  کساخراخ  هشفاک ،
. دننک فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخ  اذغ  قشاق  کی  اذغ  فرص 

. دننک لیم  هدرک  نیریش  رکش  اب  یمک  نوخ ، دنق  يرامیب  مدع  تروص  رد 
پوس باعل  اهنت  هاگ  زینـشگ و  پوس  هب  رـصحنم  رامیب  ياذـغ  تسا  هداتفا  راک  زا  هیلک  زا  یمیظع  شخب  هک  هیلک  داح  يرامیب  جـالع  رد 

. تسا ناشخرد  نآ  جیاتن  ددرگ و  ارجا  زور  دیاب 20  میژر  نیا  دشابیم . زینشگ 
103 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ییاذغ میژر  - 

یگناخ سورخ  ای  دنفسوگ  یبرچ  نودب  تشوگ  سدع و  یمک  اب  وریغ  جانفـسا و  ای  ردنغچ  گرب  زینـشگ و  ياهيزبس  اب  زینـشگ  پوس 
نیب زا  ار  وراد  رثا  ظیلغ  ياذغ  هکارچ  دنروخن  تفـس  ياذغ  دننک . فرـصم  دنناوتیم  ار  تاجیزبس  ياهپوس  عاونا  دـننک . لیم  دـنزپب و 

شور نـیا  زور  دـننک و 15  افتکا  ناوارف  دـیوش  ای  زینـشگ  اب  هدـش  مرن  هتخپ و  ـالماک  زینـشگ  هتک  هب  اـهنت  پوس  ریغ  ياهاذـغ  زا  دربیم .
. ددرگیمزاب لوا  لاح  هب  هدش  تیوقت  اههیلک  دننک . تیاعر  ار  ییاذغ 

رتش ندرگ  كرک  دنبهیلک 

دـننک و نهپ  تفاـب  زیر  مـکحم  هچراـپ  کـی  يور  ندرک  کـشخ  زا  سپ  هدرک و  زیمت  هتـسش و  ار  رتـش  ندرگ  كرک  مرگ  دودح 150 
حطـسم ياهسیک  دـننام  لاقتم  هچراپ  دـنیامن . يزودهرگ  یتناس  ود  ات  کـی  ياـهعبرم  هب  فاـحل  دـننام  هدومن ، يزودخرچ  ار  نآ  فارطا 

ات دـنزودب  فیطل  مرن و  ریرح  دـننام  ياهچراپ  اـب  ار  هسیک  نیا  فرط  ود  يور  سپ  فاـحل .) هب  هیبش  يزیچ   ) دریگیم رب  رد  ار  اـهكرک 
ای دنزودب ، پیز  اب  ار  نآ  فرط  ود  دشابیم . رامیب  مکش  لوط  هزادنا  هب  نآ  لوط  تناس و  هسیک 35  نیا  ضرع  ددرگ . تسوپ  رازآ  عنام 

دنشوپب و ار  زیمت  دش ، فیثک  هک  مادکره  ات  تسا  مزال  وشتسش  يارب  دنبهیلک  ات  ود  دبسچب . ندب  هب  دنبهیلک  ات  دندنبب  دنب  ار 10  فرط  ره 
دیاب مامحتـسا  زا  سپ  مامحتـسا و  يارب  رگم  ددرگ ، ادج  رامیب  ندب  زا  اههیلک  يزاسزاب  ات  دیابن  هاگچیه  دـنبهیلک  نیا  دـنیوشب . ار  فیثک 

تارییغت لباقم  رد  اههیلک  دوشن . هیلک  هجوتم  امد  تارییغت  هنوگچـیه  ات  دوش  هدـناشوپ  مرگ  سابل  اب  دوش و  کشخ  رامیب  ندـب  هلـصافالب 
. دنشابیم ساسح  رایسب  امد 

دراوم زا  لودـع  يزیهرپان و  یمک  رادـقم  یتح  هک  تشاد  هجوت  نالاسنهک  رد  هژیوب  دـیاب  زین  داح  هیلک  جالع  رد  ییاذـغ  میژر  دروم  رد 
هب  ار  هیلک  دناوتیم  هدش  یهن 

104 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ییاذغ هدام  ره  ای  دروخب و  نان  نخان  تشپ  کی  یتح  دـیابن  داح  هیلک  يرامیب  مییوگیم  هک  یماگنه  دزاس . راداو  شدوخ  هیلع  یکرحت 

قلطم يزیهرپان  هکلب  تسین  حرطم  يزیهرپان  رادقم  سپ  دنهدیم . ناشن  لمعلا  سکع  يزیهرپان  نیرتمک  هب  اههیلک  هک  لیلد  نیا  هب  ماخ ،
. درک يریگولج  يزیهرپان  نیرتکچوک  زا  ادیکا  دیاب  سپ  تسا . رظن  دروم 

گنر تسا ، يدـیلک  یـشقن  ناسنا  یتمالـس  رد  اههیلک  شقن  دوشیم . ماجنا  اههیلک  تمـس  هب  رتشیب  هجوت  اب  ندـب  يزاسکاپ  هلیـسونیدب 
نواعم هسیئر و  ياضعا  هژیوب  ندب  ياضعا  دوشیم . هریچ  ندب  رب  یصاخ  یلاحرس  طاشن و  هدش و  لیاز  ندب  ماروا  دوشیم و  زاب  تروص 

!؟ دشاب دناوتیم  هچ  رمع  لوط  زج  نآ  لصاح  دننکیم . دوخ  یباداش  یناوج و  راگزور  زا  يدای  هسیئر  مداخ  و 
105 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسنج يورین  يرادهگن  تیوقت و  شخب 

هراشا

نیلوا [. 27] دننک عورـش  دـناوتیم  ولاز  اب  يریگنوخ  نیلوا  زا  سپ  هزور و  يزاسکاپ 15  زا  سپ  ار  یـسنج  يورین  هدننکتیوقت  ياهوراد 
تسا یلاح  رد  نیا  دوش . ماجنا  ینامرد  ولاز  روتسد  قبط  اهاپ  يور  دعب  زور  اهتسد و 25  يور  دعب  زور  شوگ و 25  تشپ  ینامرد  ولاز 

. تسا ماجنا  لاح  رد  یسنج  يورین  تیوقت  رگید  ياهشور  هک 
. تسا رابنایز  رایسب  یلاسنهک  نارود  رد  یسنج  طباور  ندش  جراخ  هنحص  زا 
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دشاب جراخ  صخش  ناوت  یعیبط و  دح  زا  لازنا  رگا  هتبلا  دش . دهاوخ  دراو  همدص  ندب  هسیئر  ياضعا  هب  دوش  شوماخ  یسنج  يورین  رگا 
ذخا یـسنج  يورین  زا  ار  دوخ  یتاـیح  يورین  طاـشن و  هسیئر  ياـضعا  هژیوب  ندـب  ياـضعا  زا  یمهم  رایـسب  شخب  تسا . راـبنایز  مه  نآ 
یسنج طباور  تیرثکا  دننکیم . ظفح  يدوبان  لیلحت و  یتسس و  زا  ار  ندب  يزیرغ  ياهيورین  یـسنج  يورین  رگید  ترابع  هب  دننکیم و 

. دشاب هدیبنجن  دوخ  ياج  زا  تشپ  بآ  هدوب و  وریغ  هبعالم و  زا  ترابع  هک  دشاب ، طاشن  داجیا  دح  رد  لازنا و  نودب  دناوتیم 
يوشتـسش هدـناشوج  هخـسن  تسا . يرورـض  یلـسانت  يراجم  يزاسکاپ  هزور ، يزاـسکاپ 15  هرود  ندــنارذگ  زا  سپ  تروـص  نـیا  رد 

: یلسانت هاگتسد  يراجم 
، همودق ناتسپهس ، نشیوآ ، سالیگ ، مد  جنرانراهب ، مرگ ، مادکره 25  ترذ  لکاک  لفنرق ،)  ) کخیم کنخان ، سفرک ، مخت  وهاک ، مخت 
لـسوکیراو و تاتـسورپ و  يراـمیب  يارب  هخـسن  نیا  مرگ . مادـکره 10  بسا  مد  شوجنزرم ، هیوبجنرداـب ، هشفاـک ، مخت  ناـبزواگلگ ،

يورین  فعض 
106 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا دیفم  زین  نآ  لاثما  سطیبایذ و  يرامیب  اههیلک و  زورکن  تنوفع و  نادرم و  رد  یسنج 

یسنج طباور  قیرط  زا  يزاسکاپ 

طـسوت هک  دنتـسه  يداوم  اهنیا  تسا . یـسنج  يورین  قیرط  زا  دـئاز  داوم  یخرب  يزاـسکاپ  ـالاب  نینـس  رد  تیمها  زئاـح  عوضوم  نیمود 
. تسا تواـفتم  فلتخم  قطاـنم  رد  فلتخم و  نینـس  رد  یـسنج  طـباور  عون  رادـقم و  هتبلا  دـنوشیم . يزاـسکاپ  ندـب  رد  یـسنج  يورین 

ینالوط رمع  دناوتیم  زین  یطارفا  هدافتسا  سکعرب  دوش . هتشاگنا  هدیدان  یتمالـس  اب  مأوت  ینالوط  رمع  میکحت  رد  ورین  نیا  دیابن  نیاربانب 
. دهد رارق  دیدهت  دروم  ار 

جارخا هک  تسا  یمومس  یفاضا و  داوم  يزاسکاپ  لوا  فده  هکلب  تسین ؛ ییاهنت  هب  یسنج  لیم  ندرب  الاب  یسنج  ياوق  تیوقت  زا  روظنم 
تیوقت نآ  زا  دعب  تسالاب و  نینـس  رد  یـسنج  تالیامت  نازیم  ییاسانـش  مود  تسا و  نکمم  یـسنج  ياوق  يریگ  راکب  قیرط  زا  اهنت  نآ 

راک زا  نازیم  هب  یگتـسب  دـش  هراشا  هک  روطنامه  نآ  تاعفد  تسا . یـسنج  ياهورین  قیرط  زا  یتاـیح  زیارغ  نتخیگنا  يزیرغ و  ياـهورین 
! شیب ای  مک  رابکی  یهام  رابکی و  هام  دنچ  دیاش  دشابیم . توافتم  فلتخم  دارفا  رد  هک  دراد  یگداتفا 

ره زا  سپ  تعاس  راب 2  ود  يزور  هدرک و  بیکرت  ماع  لهـسم  اب  تمـسق  نیا  رد  هیلک  یتمـسق  يوراد 5  اب  ار  هاب  يوقم  هدناشوج  هخـسن 
. دننک لیم  اذغ 

هاب هیلک - هخسن 

: یلسانت يراجم  يوشتسش  هدناشوج  فلا :

. دناسریم دصقم  هب  ار  یـسنج  يورین  تیوقت  رد  رثؤم  داوم  هجیتن  رد  دـنکیم و  زاب  ار  یـسنج  ياهورین  هدـنهدلاقتنا  ياهرادـگ  اههار و 
. دنکیم كاپ  يرامیب  عون  ره  زا  تیوقت و  ار  هناثم  اههیلک و 

107 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مخت نومیتفا ، هنوباب ، سالیگ ، مد  کساخراخ ، هشفاک ، مخت  هیوبجنرداـب ، شوجنزرم ، ربنـسوس ، ریـشکاخ ، بیطلا ، لبنـس  ناـبزواگلگ ،

: دنیازفایب زین  ار  ماع  لهسم  تابیکرت  جنکاک . بادس ، هنزگ ، هنایزار ، سفرک ، مخت  دیوش ، مخت  وهاک ، مخت  يرفعج ، مخت  هرت ،
. مرگ مادک 25  ره  زا  یمتخ  لگ  ناتک ، مخت  نیتنسفا و  مرگ ، مادکره 50  زا  یکم  ءانس  خرس ، لگ  نیبجنرت ،
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. دراد رایسب  ياههرهب  هک  دننک  هدافتسا  لعفلا  بیجع  هدناشوج  نیا  زا  شور  ود  هب 
: دنراد ندناشوج  يارب  يرتمک  تقو  هک  اهنآ  . 1

. دنراذگب رانک  ار  نآ  تمسق   5 دننک ، میسقت  يواسم  تمسق  هب 6  ار  اهوراد 
دننک و فاص  دنامب ، تمـسق  ات 4  دـنناشوجب  میـالم  هلعـش  يور  هدرک و  طولخم  یمرگ ) ای 600   500  ) بآ هشیش  هب 6  ار  تمـسق  کی 

لیم ناویل  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  هتـشادهگن  لاچخی  رد  دـنامب . هشیـش  ات 3  دنناشوجب  هرابود  هدرک  هفاضا  رکـش  مرگ  دـصکی 
تبون هب  تمسق  نیرخآ  هکنآ  ات  دننک  فرصم  دنناشوجب و  شور  نامه  هب  هتشادرب و  ار  رگید  تمسق  کی  لوا ، هتسب  مامتا  زا  سپ  دننک .

. دوش فرصم 
: دنراد ندناشوج  يارب  يرتشیب  تقو  هک  نانآ  . 2

بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  هنازور  دـننک و  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد 
. دننک لیم  هدرک  نیریش  دنرادن  نوخ  دنق  رگا  دننک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب 

يزاسکاپ 15 ریظن  ییاهشور  اب  شراوگ  هاگتـسد  رگا  رگید  ترابع  هب  ای  دـشابن ، نوخ  تظلغ  راـچد  ندـب  رگا  دـننک ؛ هجوت  نـالاسنهک 
فرـصم دشاب ، هدـش  كاپ  یبسن  روطب  نوخ  تظلغ  یفیثک و  یعیبط و  ریغ  طالخا  زا  ندـب  هدیـسر و  مزال  لادـتعا  هب  ام  دوخ  هژیو  هزور 

هلاس درمریپ 90  یتح  دش ، دهاوخ  هتفگ  لیذ  رد  هک  ظوعن  هاب و  يوقم  هخـسن  هاب و  تیوقت  صرق  ای  نوجعم  اب  هارمه  هاب  هیلک - هدناشوج 
ام هتبلا  دروآیم . ناجیه  هب  ار 

108 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
داـجیا اـب  میهاوخیمن  تسا . هسیئر  ياـضعا  صوصخب  ندـب  ماـمت  تیوقت  يارب  یـسنج  يورین  نتخیگنارب  رتشیب  نامفدـه  هلحرم  نیا  رد 

هکلب درک  فرـصم  هدوهیب  دیابن  ار  یـسنج  ياهورین  هک  تسا  یهیدب  مینک . داجیا  یگلاس  رد 90  بسانتمان  یسنج  هطبار  توهـش  ناجیه 
نتخیگنارب روظنم  هب  یـسنج  ياـهورین  کـیرحت  ضیرحت و  اـم  فدـه  رتـشیب  دـشابیم و  مومـس  عـفد  هب  زاـین  نازیم  هزادـنا  هب  ینم  لازنا 

. تسا ندب  یتایح  ياهورین 

یسنج قیرط  زا  رمع  لوط  شیازفا  هاب و  يورین  يوقم  نوجعم  بح و  ب :

هراشا

. دهدیم شیازفا  ار  تذل  توق و  تیاهن  هب  هک  هاب  يورین  تیوقت  يارب  هخسن  ود 
: دوشیم فرصم  بح  تروصب  لوا  يوراد 

بح ربنع 

ناهاشداپ افلخ و  يارب  هخسن  نیا  تسا . رثؤم  تیاغ  هب  ظوعن  یـسنج و  يورین  یتایح و  ياهورین  نتخیگنارب  ندب و  یمومع  تیوقت  يارب 
فرطرب يارب  دنامیم . یقاب  تعاس  ات 12  دروآیم و  ظوعن  تعاس  زا 6  دعب  تسا . هتفرگیم  رارق  هدافتسا  دروم  یسایس  ياهتیصخش  و 

. دشابیم رثؤم  درس  بآ  اب  مامحتسا  نآ ، زا  لصاح  ظوعن  ندرک 
ار نآ  مان  ام  دوشیمن . بآ  دوز  ناهد  رد  درادن ، یگزمدـب  هیهاب  ياهوراد  رثکا  دـننام  تسا و  بوخ  نآ  هزم  دزاسیم ، وبشوخ  ار  ناهد 

دنوادـخ هاـگرد  زا  يوج  ادـخ  درم  نیا  يارب  ار  یهلا  نارفغ  هداتـسرف و  دورد  يزیربت  نمؤم  میکح  نآ  عرتخم  رب  میاهداـهن و  بح  ربـنع 
: تسا حرش  نیدب  نآ  تایئزج  میئامنیم . تلئسم  لاعتم 
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ردوپ طولخم و  قدنف  کی  ردق  هب  مادـکره  زا  لفنرق  یکطـصم و  ناجنلوخ ، بلعثلا ، هیـصخ  کشم ، بهـشا ، ربنع  یبارعا ، رتش  هیام  رینپ 
بآ ناویل  کی  نآ  يور  دنکمب و  هتشاذگ و  ناهد  رد  هبح  کی  يزور  دنزاسب . اهبح  نآ  زا  ریش  ای  كزیتهرت و  ای  دوخن  بآ  اب  هدرک و 

ناوتیم  لاقثم  مین  ات  بح  نیا  زا  دنشونب و  هزات  ریش  ای  هدناسیخ  دوخن  بآ  ای  كزیتهرت 
109 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنیامن فرصم  دنناوتیم  لکشم  نودب  مه  نآ  زا  رتشیب  بوطرم  ياهجازم  نابحاص  دروخ .

ینوعرز نوجعم 

، دنازیرب ار  گنـس  دنک ، مضه  ار  ماعط  دنکـشب ، ار  اهداب  دروآ ، ظوعن  دـیازفایب ، ینم  دـهد ، توق  ار  تشپ  تسا ، لیدـبیب  هاب  تیوقت  رد 
: دوشیمن هنهک  زگره  هک  تسا  میدق  یبط  مولع  رارسا  زا  دیازفایب . تعماجم  تذل  رب  دنک و  جراخ  ار  هناثم  گیر 

مادـکره 5 زا  سفرک  خـیب  رایخ و  مخت  زغم  هزبرخ ، مخت  زغم  هاوخنان ، داشرلا ، بح  تسپـسا ، كدرز ،)  ) رزگ مخت  نایداب ، سفرک ، مخت 
ربنع لاقثم ، مادکره 3  زا  هبابک  هیوم و  لفلف  لفنرق ، هسابـسب ، لاقثم ، مادکره 10  زا  نارفعز  دوع و  یکطـصم ، هفرخ ، احرقرقاع ، لاقثم ،

. لاقثم  2 / 5 رقنقس ) یهام   ) ادیص هکمس  لاقثم ، مین 
. دنشرسب شدوخ  نزو  ربارب  ود  زا  رتمک  نازیم  هب  لسع  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد 

. دوش لوانت  قدنف  کی  هزادنا  هب  رابره  بش  رهظ و  حبص و  هنازور 

زیوم تبرش 

ای هایـس  توت  ای  تابکرم  زا  یکی  ای  هبنا  اـی  روگنا  اـی  ساـنانآ  بآ  ولیک ، مین  هب  بآ  ولیک ، کـی  بیـس  بآ  ولیک ، مین  هتـسه  نودـب  زیوم 
. يروخیاچ قشاق  عبر  هدیئاس  نارفعز  رتیل ، کی  نابزواگ  قرع  ای  مرگ  نابزواگلگ 50  دشاب ، لیم  هب  هک  مادکره  کشمت  ای  توتهاش 

تبرـش دراو  دننک و  فاص  دوش ، فصن  ات  دـنناشوجب  بآ  رتیل  کی  اب  ار  نابزواگلگ  دـنناشوجب . مهاب  هقیقد  ار 10  اـههویم  بآ  زیوم و 
نآ زا  سپ  دنناشوجب ، رگید  هقیقد   10 دننکیم . تبرش  دراو  نابزواگلگ  هدناشوج  ياجب  ار  نآ  رتیل  کی  دشاب  نابزواگ  قرع  رگا  دنک .

ناکتسا ات 6  ناکتسا  هنازور 3  هدرک و  يرادـهگن  لاچخی  رد  دـنرادرب . شتآ  زا  دـنناشوجب و  رگید  هقیقد  دـنچ  هدرک و  دراو  ار  نارفعز 
. دننک لوانت 

110 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیهاب هدنکارپ  هخسن  دنچ 

هرجنا مخت 

هژیوب تسا  هاب  يوقم  جیهم و  رایسب  دننک . لوانت  ار  نآ  ناکتسا  کی  هنازور  دنناشوجب و  دنفـسوگ  ریـش  رد  سفرک  مخت  اب  ار  هرجنا  مخت 
. ددرگ لوانت  اتشان  حبص  رگا 

هیام ریمخ  دنچ 

. تسا یهبم  تیاغ  هب  هاب  جییهت  رد  دوش  لوانت  دوخن  کی  رابره  ردق  هب  لیف  دنفسوگ و  رتسآ ، یهوک ، زب  رخروگ ، هیام  ریمخ 
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هفرخ مخت 

. تسا نیدوربم 29 ] هاب  فعضم  و  نیرورحم 28 ] هاب  يوقم  هفرخ  مخت 

نارفعز تبرش  هفرخ و  مخت 

لیم یکیدزن  زا  دـعب  دـننک و  نیریـش  لسع  یمک  اب  دـننک و  طولخم  هفرخ  مخت  اـب  ناکتـسا  مین  نازیم  هب  ار  نارفعز  تبرـش  ناـجازممرگ 
. دننک

ربنسوس

. دننک لیم  نیریش و  لسع  اب  طولخم و  نارفعز  تبرش  اب  ار  ربنسوس  مخت  ناجازمدرس 
. دنکیم ناربج  يزاسزاب و  هرابود  ار  هتفر  يورین  یکیدزن  زا  دعب  یعیبط  نئمطم و  الماک  لسع  يروخاذغ  قشاق  کی 

111 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بیس بآ  اب  هدوس  نمهب 

يارب هدوب و  هاب  يوقم  رایسب  بیـس  بآ  ناویل  کی  ات  ناکتـسا  کی  رد  نمهب  ردوپ  يروخ  ابرم  قشاق  کی  فرـصم  اتـشان  حبـص  زور  ره 
. تسا ندب  مامت  تیوقت  ياتسار  رد  یسنج  يورین  يوقم  نادنملاس 

هاب تیوقت  یشلام  نغور  دامض و 

رمک يور  دامض  . 1

لگ نغور  غرممخت و  هدرز  اب  ار  نآ  زا  يرادـقم  بش  ره  ندرک  ردوپ  زا  سپ  هک  هدام  رن و  رمک  صرق  یتوکاـک و  نیچراد ، اـحرقرقاع ،
ار نآ  ياج  هتشادرب و  هاگنآ  دنامب . حبـص  ات  دندنبیم ، دنبراهچ  ياههرهم  يور  هتـشاذگ و  یخن  هچراپ  يور  مرگ  امرگ  طولخم و  خرس 

رگا رتيوق  دـنهدیم . شلاـم  یمک  هدرک  برچ  دـشاب  مرگ  جازم  ياراد  هکنآ  لاـثما  هنوباـب و  نغور  اـی  لـصنع )  ) یتـشد زاـیپ  نغور  اـب 
. دنیامن ریمخ  دشابیم  اهدامض  بیکرت  رد  روهشم  غومص  زا  هک  قشوا  ای  هروغنآ  ای  قزرا  لقم  بآ  اب  ار  ردوپ  دنهاوخیم 

یلسانت تلآ  يور  شلام  نغور و  . 2

ریز يور و  ات  ار  ندرک  برچ  دنهدیم . شلام  یمک  هدرک  برچ  بش  ره  مرگ  جازم  ياراد  ياهنغور  عاونا  زا  هنادهایس و  هنوباب ، نغور 
[. 30] دنهدیم همادا  اههضیب 

لمن نغور 

مادکره سگرن  نغور  نسوس ، نغور  ناسلب ، نغور  مرگ  نآ 15  ددع  دص  ره  يازا  رد  دنریگب و  ار  هراوس ) هچروم   ) گرزب ياههچروم 
مهاب  دوب  سرتسد  رد  هک 

112 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ياپ و فک  رب  غرم  رپ  اب  تجاح  تقو  دنیامن . فاص  دـننک و  یـشک  هراصع  دـنزیوایب . زور  ات 10  ناتسبات 8  باتفآ  رد  دننک و  هشیـش  رد 
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. دنلامب ناتشگنا 

بیضق هدننکتخس  نغور 

یخن هچراپ  کمک  اب  دوش ، راخب  زایپ  تبوطر  زا  يرادقم  ات  دـنناشوجب  نیمـسای  نغور  مرگ  دنبوکب و 150  ددع  سگرن 5  تشرد  زایپ 
هب دوش و  ترگ  دـننام  مرن  اـت  دـنیاسب  بوخ  مرگ ، مادکره 3  کشم  یئاطخ و  روادج  سپـس  دـننک ، فاص  دـنریگب و  هراصع  دـنلامب و 

. دننک برچ  دنلامب و  نار  نایم  رمک و  هیصخ ، بیضق ، ياپ ، فک  رب  غرم  رپ  اب  تجاح  تقو  دننک . هفاضا  نغور 
دنزیمایب و نیمـسای  نغور  اب  هتخیب و  هتفوک و  ار  کشم  هبح  هبح . کی  یتبت  کشم  مرگ ، مادکره 3  زا  لدرخ  خرس ، هروب  لفلف ، نویفرف ،

. دننک برچ  نادب  ار  اهاپ  فک  اهنار و  بیضق و  هیصخ و  لبق  روتسد  دننام  دنراذگب . باتفآ  رد  زور  لقا 20  دح 

قلع نغور 

. دـنوش نتخوس  هب  کیدزن  اهولاز  ات  دـنناشوجب  میالم  یلیخ  شتآ  يور  سگرن  ای  نسوس  نغور  لاقثم  اب 30  ار  تشرد  يولاز  ددـع   30
. دنلامب هیصخ  بیضق و  رب  دنیامن ، هدافتسا  هب  عورش  زور  زا 40  دعب  دننک و  هشیش  رد  دننک و  یشک  هراصع 

تاّذذلم

: دییامن هجوت  دنیازفایم . تذل  رب  تبراقم  ماگنه  هک  یلامعتسا  دنتسه  ییاهوراد 
دینک ردوپ  طولخم و  مهاب  ءزج . مین  مادکره  زا  اریتک  هبل و  نسح  ءزج ، مین  کی و  مادکره  زا  یفوک  دعس  احرقرقاع و  لیفجنز ، هبابک ، * 

. دننک [ 31] الط تلآ  يور  یکیدزن  زا  لبق  تعاس  کی  غرم  هرهز  اب  و 
113 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لح ناهد  بآ  اب  تجاح  تقو  دنزاسب و  بح  دنشرسب و  لسع  اب  هبح . کی  کشم  مرگ ، مادکره 3  زا  ینیچراد  لیفجنز و  احرقرقاع ، * 
. دنلامب بیضق  رب  دننک و 

زا لبق  هدرک  یـشک  هراصع  سپـس  دـنراذگب . باتفآ  رد  زور  تدـم 40  هدرک  هشیـش  رد  دـننک . لح  ماداـب  قبنز و  نغور  رد  ار  هزوغنآ  * 
. دشخب ینوزف  ار  تذل  دوش ، هدیلام  نیفرط  تالآ  رب  تبراقم 

تسین اهتبراقم  دادعت  ندرب  الاب  روظنم  هب  یـسنج  ياضعا  جازم  تیوقت  هک  مینکیم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نالاسنهک  هجوت  مه  زاب  ادیکا 
لوط رب  دوش و  هسیئر  ياضعا  رد  طاشن  ندوزفا  بجوم  هک  تساهتفاب  رد  رورـس  دجو و  راشتنا  يزیرغ و  ياهورین  تیوقت  فدـه  هکلب 

. دیآ لمع  هب  مزال  تقد  ینم  لازنا  دروم  رد  دیاب  سپ  دیازفایب . رمع 
. تسام رظن  دروم  دنک  جراخ  سأی  یگدومخ و  زا  هداد و  شیازفا  ار  صخش  يورین  هک  یتبراقم  ره 

. دوشن فعـض  بجوم  اهتبراقم  ات  دنکیم  لمع  نآ  هب  دمهفیم و  دوخ  لاح  زا  هیاپ  بط  تاروتـسد  هدـننکتباجا  ار  هناشن  نیرتهب  سپ 
: دوش هجوت  دشابیم  نآ  رد  زین  ع )  ) موصعم مالک  زا  یتشادرب  هک  ریز  ياههیصوت  هب  سپ 

هداتف و ياپ  زا  ریپ  اب  یکیدزن  دوشیم . يزیرغ  ياهورین  تیوقت  رورـس و  دـجو و  بجوم  نانآ  اب  هدوارم  شوهم و  ابیز و  يور  هب  هاگن  ( 1
. دهاکیم يزیرغ  ياهورین  زا  هکلب  ددرگ ، رورس  دجو و  بجوم  دناوتیمن  دیآیمن  ششوخ  ناسنا  هچنآ  ابیزان و  ریغص و  رامیب و 

زا يزاسکاپ  شلام و  روآطاشن و  ياهمامح  تعیبط و  رد  تیلاعف  راک و  زا  نتفرگ  ورین  شزرو و  اب  هارمه  اـبیز  تعیبط  اـب  ار  هاـگن  نیا  ( 2
رد ار  همه  هک  مومس 
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هب یملع  لـئاسم  رد  ردـقچ  هیاـپ  یمالـسا  یناریا - بط  دـینیبب  اـت  دـیراذگب  مه  راـنک  رد  مـیاهدروآ ، باـتک  نـیا  نوگاـنوگ  ياـهشخب 
. تسا هتشاد  هجوت  اهتیعقاو 

ندب ات  دشاب  هتشذگ  بش  همین  زا  یکیدزن  ماگنه  دشابن ؛ رورـس  هبعالم و  يزاب و  نودب  یکیدزن  سپ  دشاب  حالـص  هب  تبراقم  هاگره  ( 3
. دشاب هدرک  ار  مزال  تحارتسا 

. دشاب لباقم  فرط  ندرک  هدامآ  فرص  دیاب  دشاب  ردقچ  ره  یکیدزن  تدم  ( 4
. دشابن یکیدزن  ندش  لماک  زا  رورس  لاخدا  ینعی 

زا يرگید  دربیم و  تذل  بل  تروص و  شوگ و  تشپ  اب  يزاب  زا  یکی  دوش . ییاسانش  اهكرحم  هب  تبسن  صخش  ره  ساسح  طاقن  ( 5
. دوش ییاسانش  دیاب  دشاب  مه  توافتم  هچ  رگا  یسکره  رد  مادکره  یلسانت ؛ تلآ  اب  يزاب  زا  دیاش  یموس  هنیس و 

تحار نیفرط ، يوس  زا  فیطل  تاملک  ندرب  راکب  مدع  ناهد و  ییوبدب  قرع و  يوب  لاثم  ناونعهب  دنزیهرپب . تسا  رفنت  دروم  هچنآ  زا  ( 6
هجوت دروم  زین  باوختخت  گنر  اهنآ و  گنر  اـههدرپ و  نییزت  یتح  باوخ ، لـحم  رد  بساـنم  گـنر  دوجو  مدـع  باوخ ، قاـتا  ندوبن 

. تسا
. وریغ تروص و  رس و  يوم  حالصا  شوخ و  يوب  ندرب  راکب  یکیدزن و  زا  لبق  مامحتسا  ( 7

. دریذپن تروص  دناهدیسرن  جوا  هلحرم  هب  ود  ره  هک  ینامز  ات  لوخد  ( 8
. تسا مزال  ندب  یناربج  تایلمع  يارب  شمارآ  نیا  دروخن ، ناکت  ياهقیقد  دنچ  دباوخب و  تسار  يولهپ  هب  درم  لازنا  زا  سپ  ( 9

115 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لسع رگا  دننک . لوانت  تسار ، يولهپ  رب  تحارتسا  هقیقد  دنچ  لازنا و  زا  سپ  دنشاب . هتـشاد  باوخ  قاتا  رد  هشیمه  ار  لسع  زا  یفک  ( 10

. دوش لیم  اراوگ  برش  ناویل  کی  نازیم  هب  نارفعز  زیوم و  تبرش  دوبن 
. دنک ءاربتسا  راردا و  دزیخرب و  ياج  زا  مارآ  نآ  زا  سپ  ( 11

اما تسا . ریظنیب  توهـش  جـییهت  رد  ددرگ  لوانت  روقنقـسا  یهام  تشوگ  یمک  هیهاب  يوراد  ره  اـب  هارمه  رگا  [: 32] روقنقسا یهام  ( 12
. درک دیابن  طارفا 

116 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدنکارپ ياههیصوت  شخب 

هراشا

زا سپ  نادرم  زا  يرایسب  تسین . یلصا  كالم  نس  دشابیم ، حرطم  جاودزا  يارب  درم  نز و  ندوب  ناسمه  ندوب و  ربارب  یمالـسا  بط  رد 
تیباذـج درم  هدـش ، دوکر  راچد  يرهاظ  ییابیز  ظاحل  زا  رـسمه  هکیلاحرد  دـننکیم  ادـیپ  یـصاخ  تیباذـج  یناوج  نارود  ندـنارذگ 

اب ياهتبراقم  سپ  دوشیم . هجوت  مک  یـسنج  ظاـحل  زا  دوخ  رـسمه  هب  هجیتن  رد  دوشیم . لـیامتم  رگید  ناـنز  هب  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب 
شهاک بجوم  دوشیم و  ریپ  ابیزان و  نز  اب  هطبار  نامه  دننام  هطبار  نیا  دریذپیم . تروص  هفیظو  ماجنا  دیاش  یلیمیب و  يور  زا  رـسمه 

[. 33] دیامن ساسحا  ناوج  ار  دوخ  رسمه  نانچمه  درم  ات  دشاب  هتشاد  يرتشیب  هلصاف  تسا  رتهب  درم  نز و  نس  یلک  روطب  رمع !
ماش دید . دنهاوخ  يدج  نایز  دنروخن  چیه  اهبش  رگا  درذگب  زا 40  ناشنس  هک  یناسک  تسا و  دب  رایـسب  نادنملاس  يارب  ماش  ندروخن 

! ییامرخ هناد  هب  یتح  دوش  كرت  دیابن  اما  دشاب  کبس  مک و 
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لادتعا نهک  نینـس  رد  یکـشخ  يرت و  نایم  يوق و  ار  ندب  دوشیم . هیـصوت  الاب  نینـس  يارب  دشاب  هدش  هدیـشوج  هک  هزات  ریـش  فرـصم 
مه تساذـغ و  مه  ریـش  یمالـسا  بط  رد  دربـن . دوس  ریـش  فرـصم  رد  هک  تسین  ندـب  ياـضعا  زا  يوـضع  چـیه  [. 34] دروآیم دوجوب 

. تسوراد مه  اهيرامیب و  زا  يریگشیپ 

واگ ریش 

هراشا

يدرـس هب  لیام  لدتعم  نآ  تعیبط  تسا . رتکیدزن  واگ  ریـش  هب  جازم  صاوخ و  رظن  زا  زب  ریـش  دیآیم . باسح  هب  ریـش  نیرتهب  واگ  ریش 
. تسا دیفم  یلصف  ياهشزیربآ  ماکز و  یلصف و  ياهتیساسح  بحاص  نارامیب  ییاذغ  میژر  يارب  تسا و 

! دننادب رترب  ار  واگ  ریش  دنزیهرپب و  دنفسوگ  ریش  زا  دنراد  راح  يارفص  هک  یناسک  تسا . رابتراسخ  دارفا  زا  یخرب  يارب  دنفسوگ  ریش 
.« تسا ضرم  شتشوگ  یلو  افش  زین  نآ  زا  هتفرگ  یناویح  نغور  افش و  واگ  ریش  : » تسا هدش  فیرعت  نینچ  ثیدح  نیا  رد  واگ  ریش 

یبرچ دـب و  نالاسنهک  يارب  یلو  تسافـش  یمالـسا  بط  نایاوشیپ  نابز  زا  واگ  نغور  تسا . دـنیاشوخان  الاب  نینـس  يارب  یناویح  نغور 
[. تسا 35 هدش  فیصوت  بوخ  واگ  یبرچ  صوصخب  یناویح 

.« تسا نامرد  دنتسه  راچد  هدعم  همضاه  ءوس  هب  هک  یناسک  يارب  رتش  ریش  : » دیامرفیم ص )  ) ربمایپ نابز  زا  یمالسا  بط 
. تسا رتش  ریش  رد  برذ 36 ] يرامیب  جالع 

118 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریش ياههدروآرف 

نآ فرـصم  تایاور  زا  یخرب  رد  هدش و  تمذـم  نآ  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  یمالـسا  بط  رد  هک  دـیآیم  رامـشب  ریـش  تاقتـشم  زا  رینپ 
روآاهتـشا و ناهد و  هدـننکوبشوخ  اذـغ و  هدـننکمضه  روآباوخ و  رینپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  تسا . هدـش  فیـصوت  بوخ  رایـسب 

: تسا هجوت  بلاج  یمالسا  بط  ثیداحا  رد  زین  رگید  ياهاذغ  اب  رینپ  عمج  تسا . هدش  فیصوت  اهاذغ  ندرک  ذیذل 

نان اب  رینپ  ودرگ ، اب  رینپ  هزبرخ و  اب  رینپ 

رد دـیفم و  ناهاگماش  رد  رینپ  فرـصم  تسا . هدـش  فیـصوت  بوخ  کمن  اب  رایخ  هکنآ  دـننام  تسا . هدـش  هدرمـش  دـیفم  مهاب  نامزمه 
. دیآیم رامشب  رابنایز  دادماب 

[. تسا 37 هدش  شرافس  رینپ  اب  ودرگ 

تسام 38]

تابوسر اما  تسا . بوطرم  درـس و  شتعیبط  هک  تسا ؛ تسام  دشابیم  مدرم  زا  يرایـسب  هجوت  دروم  هک  ینبل  ياههدروارف  زا  رگید  یکی 
لیدبت  رد  دهدیم و  شیازفا  ار 

119 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا تسا  مزال  اهيرامیب  بلغا  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . راذگریثأت  ندب  ياهتفاب  اهدنوآ و  رد  بوسر  ادوس و  هب  یفاضا  طالخا 

ولگ و قلح و  رادـج  تسا ، هتفر  یـشرت  هب  ور  هک  یتسام  صوصخب  تسام  رد  دوجوم  کـیتکال  دیـسا  دوش . يراددوخ  تساـم  فرـصم 
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ياهيرامیب ياراد  هک  یناسک  دهدیم . بوسر  ار  يرامیب  ره  طلخ  ددرگیم و  تنوفع  زورب  بجوم  دـشارخیم و  ار  هیر  يادـتبا  هنیس و 
: دنوشیم عنم  تسام  فرصم  زا  ادیکا  دنتسه  ریز 

(، سیسایروزپ  ) رشتنم يامزگا  مسیتامر ، زورترآ ، کیتایس ، دردرس ، ماکز ، مشچ ، ياهشزیربآ  یلصف و  ياهتیـساسح  یگدروخامرس ،
تسد و تسوـپ  یکـشخ  ریهک ، اـپ ، تسد و  يدرـس  بت ، زرل و  راـح ، ياـمرگ  یگتفرگ و  رگ  اـپ ، قاـس  نتفر  شغ  سیراو ، وـناز ، درد 

 ................ ....! رگید يرامیب  اههد  يزغم و  ياهروموت  هژیوب  یناطرس  ياهروموت  هدنیوش و  عیام  هب  تبسن  تیساسح 

تسام حالصا 

ياهنایز ناهایگ  زا  يریداقم  ندوزفا  اب  ناوتیم  تسا  یمالسا  یناریا - بط  هتفرشیپ  ياههخاش  زا  یکی  هک  تاحلصم  ملع  زا  هدافتـسا  اب 
ار نآ  هاگنآ  دورب . الماک  نآ  بآ  ات  دننک  نازیوآ  هتشاذگ و  یخن  هسیک  رد  تسام  هک  بیترت  نیا  هب  داد . شهاک  ار  دایز  تسام  فرصم 
رپ ار  هدـیکچ  تسام  ردوپ ، تروصب  هدـش  کشخ  یهوک  سفرک  یلومعم و  سفرک  نشیوآ ، ربنـسوس ، یتوکاـک ، عاـنعن ، هنوپ ، ردوپ  اـب 

میسلک دننام  دنمزال  ندب  يارب  یندعم  داوم  دنهد . رارق  هدافتسا  دروم  وریغ  غود و  یلومعم ، تروصب  ار  هدمآ  تسدب  لوصحم  نیا  دننک .
. دشابیم ام  ندب  زاین  دروم  یندعم  داوم  زا  یکی  مه  نآ  هک  [ 39

120 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
« تسا دنمدوس  هامرویرهش  رد  تسام  ندروخ  : » دنیامرفیم ع )  ) اضر ماما 

مه هاوخنان ) دننام   ) ياهدننکمضه نآ  يور  دناسرن ، نایز  ار  وا  تسام  دروخب و  تسام  دـهاوخیم  سکره  : » دـنیامرفیم ع )  ) مظاک ماما 
« دروخب

مامح و رد  درس  بآ  فرصم  ینیریـش و  ندروخ  زا  سپ  درـس  بآ  مرگ ، ياذغ  زا  سپ  درـس  بآ  ندروخ  بآ ، ندروخ  یبرچ  اب  هارمه 
يزیچ ندیشچ  دننام  مکمک و  هکنآ  طرـشب  تساراوگ  اوه  يامرگ  ماگنه  درـس  بآ  فرـصم  اما  تسا . هدش  یهن  مرگ  مین  بآ  ندروخ 

. دشاب ناهد  رد 
121 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نادنملاس ینیریش 

نادـنملاس ینیریـش  دـننک . هدافتـسا  دـنراد  زاجم  یتح  یندوزفا  داوم  هک  ییاهینیریـش  یتعنـص و  ياهینیریـش  زا  نادـنملاس  دـیابن  زگره 
. دندیفم عقاوم  زا  يرایسب  رد  زین  دوشیم  هیهت  هناخ  رد  هک  ییاهابرم  تسا . تابن  ریجنا و  شمشک و  رکشین و  لسع ، نانآ  عبط  ساسارب 

. تسا دیفم  نانآ  هظفاح  تیوقت  يارب  لسع  ردنک و 

نادنملاس رد  بت  جالع 

ییایمیش يوراد  عون  ره  فرصم  زا  درب و  دنهاوخ  هرهب  یعیبط  ياهاذغ  اهوراد و  زا  طقف  یگدروخامرـس  ماگنه  بت  عفر  يارب  نادنملاس 
: زا دنترابع  بت  دض  ییاذغ  ياهوراد  دنیامن . زیهرپ  دیاب  وریغ  نفونیماتسا و  دننام 

. دنـشونب ناویل  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص ، راب  لقا 3  دـح  هنازور  طولخم و  مهاـب  هک  نیریـشومیل  بآ  هناودـنه و  بآ  بیـس ، بآ  - 
. دنیامن هفاضا  اههویم  بآ  هب  مه  ار  دیب  قرع  دنتساوخ  رگا  رتيوق 

. دنکیم زاینیب  ییایمیش  يوراد  ره  زا  ار  نادنملاس  هک  تسا  رببت  ییاذغ  يوراد  رکشین  یعیبط  ملاس و  رکش  - 
. تسا بسانم  یمتخ  لگ  هدناشوج  بآ  اب  هیوشاپ  دشاب و  هتشادن  هفرس  هک  یتروص  رد  ینامع  يومیل  هدرکمد  - 
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هک يزیچ  ره  زا  دـنوش . لئاق  توافت  یلعف  طیارـش  اب  دـندادیم  ماجنا  یناوج  نامز  رد  هک  ناشیاهراک  زا  یخرب  دروم  رد  دـیاب  نادـنملاس 
يدروم يارب  ارهاظ  رگا  یتح  ییایمیـش  ياهوراد  دـننک . زیهرپ  دوشیم  راح  مرگ  کشخ و  یتح  ای  درـس و  کـشخ و  جازم  هبلغ  بجوم 

. تسا رابنایز  نانآ  يارب  ندب  ياهتفاب  رد  کشخ  رتسب  داجیا  لیلدب  دنشاب  دیفم 
122 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

توافت اما  يریپ ! ماگنه  رد  رگید  یکدوک و  يدازون و  نامز  رد  یکی  دنرترابنایز ؛ نارود  دنچ  رد  ییایمیش  ياهوراد  ضراوع  نیرتالاب 
! يریپ ماگنه  نتفر  فعض  هب  ور  تسا و  ناکدوک  نادازون و  ندوب  دشر  هب  ور  تسه  هک  يراکشآ 

نالاسنهک رد  هاب  يوقم  ياهاذغ 

ماع و روطب  ندب  مامت  تیوقت  بجوم  تسا  هدـش  ماجنا  ندـب  رد  طالخا  لیدـعت  يزاسکاپ و  هک  ینامز  الاب  نینـس  رد  هاب  يوقم  ياهاذـغ 
: دوشیم صاخ  روطب  یسنج  يورین  تیوقت 

اب غرممخت  تشوگ ، اب  هارمه  غرممخت  فرـصم  دشاب ، هدش  هیهت  مدـنگ  ناوج و  هرب  تشوگ  زا  هک  میلح  نوتیز ، نغور  زایپ و  غرممخت و 
ناراوخفلع ناگدـنرپ و  تشوگ  اب  تشوگ و  اب  غرممخت  ندروخ  دوش . خرـس  دـجنک  نغور  یناویح و  ای  نوتیز  نغور  رد  رگا  هژیوب  زایپ 

ماما زا  هک  یتیاور  رب  انب  یـسنج  يورین  ندب و  تیوقت  يارب  غرممخت  نیرتهب  تمالع  دـیازفایم . نآ  هیهاب  تارثا  هب  دنـشاب  یهبم  دوخ  هک 
. دشابن تخاونکی  نآ  رس  ود  هک  تسا  یغرم  مخت  هدش  لقن  ع )  ) یلع

ياهوراد اب  اهنیا  هعومجم  نارفعز و  لسع و  ردـنک و  لسع ، ردـنک و  لسع ، نارفعز و  لسع ، لـیفجنز و  لـسع ، ریـش و  دنفـسوگ ، ریش 
هزیروتساپ ریغ  ریش  يرادقم  قوف  ياهوراد  رانک  جازم  یکشخ  زا  يرود  يارب  تسا  مزال  دنتـسه . هاب  يوقم  یـسنج ، يورین  تیوقت  رگید 

. دوش فرصم 
خبط نآ  اب  هک  ییاذغ  داوم  ینیمزبیـس و  تسا . یـسنج  ناوت  يوقم  هدرک و  فرطرب  ار  فعـض  ریـش  اب  هتخپ  دنفـسوگ  تشوگ  ندروخ 

رارکت اما  تسا . هاب  يوقم  دوش 
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. تسا یناوارف  نیماتیو ث  ياراد  ماخ  ینیمزبیس  تسا . ّرضم  نادنملاس  هدعم  يارب  نآ 
. دنربیم راکب  هدعم  مخز  هلمج  زا  هدعم  ياهیتحاران  يارب  ار  نآ  هزات  بآ 

: دوخن
دوخن اهنت  هک  تسا  ياهداس  ياذغ  بآ  دوخن  دشابیم . مرگ  شجازم  تسا و  روآداب  دوریم . رامـشب  روهـشم  هیهاب  ياهاذغ  اهوراد و  زا 

بآ نوتیز و  نغور  اب  فرـصم  ماگنه  دوش . اّرهم  مرن و  الماک  ات  دوشیم  خـبط  حبـص  اـت  بش  میـالم  هلعـش  يور  کـمن  یمک  بآ و  اـب 
. دیآیم رامشب  درس  طالخا  زا  شراوگ  هاگتسد  هدننکكاپ  ياذغ  وراد و  ناونعهب  یتنـس  بط  رد  دزاسیم . ریذپلد  ار  شاهزم  شرتومیل 

. دوریم رامشب  یبسانم  ياذغ  هاب  يورین  زا  نیسویأم  نیدوربم و  يارب 

ندب ياجره  رد  فعض  ساسحا 

يرامیب و ره  تروص  نیا  رد  هک  دـنروخب  ریـش  اب  شیم  تشوگ  دـننکیم  فعـض  ساسحا  دوخ  ندـب  ياـجره  اـی  بلق و  رد  هک  یناـسک 
عاونا رب  هوالع  ریـش  اب  دنفـسوگ  تشوگ  دـباییم . ماکحتـسا  ناشاههثل  دریگیم و  ورین  ندـب  دوریم ، نوریب  نانآ  نت  دـنبدنب  زا  یتحاراـن 

[. 40] دشابیم رارقرب  شایتمالس  دشاب ، مارم  رب  شایسنج  يورین  یسک  هاگره  تسا و  یسنج  يورین  يوقم  دراد  ندب  يارب  هک  يدئاوف 
! میرامشب دودرم  قلطم  روطب  ار  تشوگ  ندروخ  میناوتیمن  ام  سپ 
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يادـف ار  نآ  تسنادیم ، دنفـسوگ  زا  رتدنمـشزرا  ار  يزیچ  دـنوادخ  رگا  : » دـنیامرفیم هک  دـییامن  هجوت  ع )  ) متفه ماما  ياـبیز  هیرظن  هب 

.« درکیمن لیعامسا 
. دشاب نادیم  زوریپ  اههخـسن  رگید  اب  هارمه  اهناطرـس  اب  هلباقم  رد  دناوتیم  دنفـسوگ  تشوگ  هک  مدـش  هجوتم  لاس  نایلاس  تایبرجت  رد 

رود ياههار  هکیلاحرد  دوریم . یتسین  يوسب  هاگآدوخان  دـنهنباو  رگا  ار  يریپ  جازم  هک  تسا  نآ  نادـنملاس  رد  راکنا  لباق  ریغ  هلئـسم 
. تسام نادنمشناد  تسد  رد  سردوز  يریپ  دنیاشوخان و  هدیدپ  نیا  زا  ندش 

هدرمـش هزیکاپ  لالح و  ام  نید  رد  هک  ییاهتشوگ  مامت  فرـصم  تسا . يرورـض  مزال و  دودـح  ظفح  اب  ناـسنا  يارب  تشوگ  فرـصم 
دوخ ياج  رد  دنراد و  يدئاوف  ندب  يارب  وریغ  ناگدنرپ و  وهآ و  دـننام  يراکـش  تاناویح  رتش و  دنفـسوگ و  تشوگ  دـننام  تسا  هدـش 

یکشخ ایرد و  رد  راوخفلع  ناروناج  ات  هتفرگ  ییایرد  ناروناج  زا  تشوگ  لالح  تاناویح  مامت  دیـص  يارب  دنیآیم . باسح  هب  زین  وراد 
. دـشابیم دوخ  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  تاروتـسد  هب  طوـبرم  هک  تسا  ینیناوـق  عرـش  نید و  ساـسارب  همه  همه و  یـشحو ، ناگدـنرپ  و 
رادقم و هب  زیچ  ره  هتبلا  دنشابیم . يرورـض  زیاج و  رمع  لوط  داجیا  يارب  هک  هتـشاذگ  يدئاوف  تشوگ  لالح  تاناویح  همه  رد  دنوادخ 

. تسا مومذم  يدروم  ره  رد  يورهدایز 
گنهامه همانرب  کی  اب  هک  دننادب  نالاسنهک  ات  میرمشیم  رب  رمع  لوط  داجیا  مسیناکم  هئارا  يارب  کیهبکی  ار  اهتشوگ  لالح  نیا  ام 

. میبای تسد  رتالاب  نرق و  کی  زا  شیب  رمع  هب  میناوتیم  دنوادخ  شناد  رب  یکتم  و 
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نآ عاونا  رد  تشوگ 

هراشا

ياهلاس رد  مدرم  يارب  ار  هچنآ  میهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  یمالـسا  یناریا - بط  هاگدـید  زا  اهنآ  صاوخ  اب  ار  نایکام  غرم و  عاونا 
. میهد رارق  هدافتسا  دروم  هدروآ و  نوریب  تسا  بسانم  یناوج  يزیرغ  ياهورین  دقف 

ناـیم تفاـطل  هجرد  ظاـحل  زا  هتبلا  تساـهنآ . ندوب  رتفـیطل  دروـم  نیلوا  رد  رگید  ياـهتشوگ  هب  تبـسن  ناگدـنرپ  تشوـگ  تواـفت 
تـشوگ هکارچ  دنراد . رارق  تیولوا  رد  نادـنملاس  يارب  غرم  هب  تبـسن  اههجوج  تسا  ملـسم  هچ  نآ  تسا . رایـسب  ياهتوافت  ناگدـنرپ 

دنراد و ینیگنـس  مضه  نادنملاس  هدعم  رد  اما  دروآ . دهاوخن  دوجوب  یلکـشم  دشاب  مه  مکحتـسم  هچره  ناناوج  ندـب  رد  شراوگ  يارب 
. میربب مان  نانآ  يارب  ناگدنرپ  ریاس  سورخ و  هجوج  زا  میئوگیم  نخس  غرم  زا  رگا  لاثم  ناونعهب  تسا  رتهب 

تـسا ملـسم  هچنآ  دـنامضهرید ، اـهنآ  زا  یخرب  دوشیم . هتـسسگ  مه  زا  مرن و  بوخ  ناـهد  رد  تسا و  تخپدوز  ناوـج  غرم  تشوـگ 
. دنتسین رادروخرب  نادنملاس  يارب  یبسانم  تشوگ  زا  ینیشام  راذگمخت  ياهغرم  اصوصخ  راذگمخت  ياهغرم 

. دنرتبسانمان ناشدوخ  زا  زین  ناشیاهغرممخت 
يوقم شزرااـب و  ناـسنا  يارب  ار  ناگدـنرپ  تشوگ  دـنامیم و  یقاـب  ناگدـنرپ  ياـهلاب  يور  رب  هک  تسا  زاورپ  يورین  تارثا  مود  هتکن 

. دیآیمن دوجوب  زگره  ینیشام  حالطصا  هب  یشرورپ و  ناگدنرپ  تشوگ  رد  هک  يزیچ  دنکیم .

طب لاچرخ ، باخرس ، هربوه ، كدرا ، یباغرم ، زاغ ،

خبط دیاب  هکرس  و  لباوت 41 ] ریزابا و  اب  اذل  دنشابیم . زپرید  مضهلا و  ئطب  دنوریم ، هار  دنک  هتسهآ و  رایسب  هک  دنتسه  یناگدنرپ  اهنیا 
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هک  یتنوفع  تظلغ و  رطاخهب  دندرگ 
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هدش هنسرگ  الماک  دیاب  لوانت  ماگنه  دننک ، هدافتـسا  هژیو  طیارـش  اب  اهتشوگ  نیا  زا  دیاب  نادنملاس  دنیامن . داجیا  هدعم  رد  تسا  نکمم 
. دنشاب

اهتشوگ نیرتهب  زا  یکی  دوش  مضه  بوخ  رگا  دشابیم . هلیـضف  تبوطر  اب  کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  ناگدـنرپ  نیا  تشوگ  جازم 
هچنانچ دنکیم . داجیا  هدور  هدعم و  رد  نفعت  ددنبیم و  ار  اهرادگ  دروآ و  رابب  ینیگنـس  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشابیم ؛ نالاسنهک  يارب 

نفعت ندشن و  مضه  داب و  ندرک و  هماخت  بجوم  دنرب  ندروخ  هب  تسد  دشاب و  هدشن  داجیا  اذغ  هب  دیدش  لیامت  قداص و  ياهتـشا  زونه 
ییاذـغ میژر  رد  مک  رادـقم  هب  هتفه  ره  دـیامن  مضهلا  عیرـس  ار  تشوـگ  دـهد و  شهاـک  ار  تظلغ  هک  بساـنم  هیودا  اـب  سپ  دوـشیم .

مزال نیرورحم  يارب  نآ ! لاـثما  لـفلف و  لـیفجنز و  هریز و  دـننام : دـشاب ؛ مرگ  شجازم  دـیاب  نیدوربم  يارب  هیودا  دریگ . رارق  نادـنملاس 
هدنام زاب  زاورپ  زا  دنـشاب و  هتفای  شرورپ  سفق  رد  اهنیا  رگا  نآ ! لاثما  هبوچدرز و  لدنـص و  زینـشگ و  دننام : دشاب  درـس  شجازم  تسا 

. دننک لوانت  نانآ  تشوگ  زا  رکفت  لها  نادنمشناد و  تسین  حالص  دنشاب 

کشجنگ رتوبک ، نیچردلب ، جاّرد ، کبک ، تشوگ 

. دراد شیارگ  یکشخ  هب  نانآ  تشوگ  دنتسه و  مرگ  جازم  ياراد  ناگدنرپ  نیا 
نیا زا  یکی  هتفه  ره  رد  بترم  روطب  اما  لزان  رادقم  هب  نادنملاس  دنشابیم . دیفم  هاب  زا  نیـسویأم  نیدوربم و  يارب  دنراد و  ناوارف  يژرنا 

. دننک فرصم  ار  اهتشوگ 

وهآ تشوگ 

نیدوربم و قفاوم  تساراد . ار  ناسنا  هب  جازم  نیرتکیدزن  راکـش  ياهتشوگ  نایم  رد  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  وهآ  اـی  لازغ 
مضهلا و عیرس  نیبوطرم و 
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يارب ار  اذغ  نیا  تاجهیودا  اب  نآ  خبط  بسانم و  نالاسنهک  جازم  يارب  تسا . نآ  هدام  زا  رتهب  نآ  رن  تشوگ  تسا ؛ اذغلا  لیلق  ففجم و 

. دنکیم ریذپلد  مه  الاب  نینس 

نزوگ تشوگ 

بیجع ناویح  نیا  رمع  تسا . هدش  هدید  مه  لاس  ات 700  تسالاب . رمع  لوط  اب  یـشحو  تاناویح  زا  یکی  تسا . کشخ  مرگ و  موس  رد 
مـضهلا عیرـس  اما  تسادوس  دلوم  شتـشوگ  دوشیم . دروآرب  دوشیم  ضیوعت  شندب  رد  لاس  دصکی  ره  هک  ییاههناثم  دادـعت  يور  زا 

. دشابیم نیدوربم  هاب  يوقم  تسا و  لوب  ردم  دشابیم .
ناویح ندـب  رد  ندـیود  سرت و  ماگنه  داـیز  تاحـشرت  رثا  رد  هک  دـنناودن  دـنناسرتن و  رودـقملا  یتح  راکـش  ماـگنه  ار  ناویح  نیا  دـیاب 
هدروخ دایز  بآ  هکیلاحرد  ای  دوش ، دیص  ناتـسمز  رد  نزوگ  تسا  رتهب  تشاد . دهاوخ  يدایز  تیمـس  هدش و  رتمرگ  رایـسب  شتـشوگ 

حبذ هاگنآ  دوش ، مک  شاهرهلد  بارطضا و  دنراذگب  دنهدب و  وا  هب  ناوارف  بآ  دنراد و  هگن  یتدم  دیص  زا  سپ  هکنآ  ای  دوش . حبذ  دشاب 
بوخ دننک و  هفاضا  نآ  هب  تبـش  يرادقم  خبط  ماگنه  دوش و  فرـصم  رتدوز  دیاب  سپ  دوشیم ، نفعتم  دوز  ناویح  نیا  تشوگ  دنیامن .
مـضه دوز  ات  دنماشایب  [ 42] دـیناف دـنیامن و  هفاضا  لسعلا  ءام  ریجنا و  تبرـش  دـننام : نیلم  تابرـش  نآ  لوانت  زا  دـعب  دوش . اّرهم  ات  دـنزپب 
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. ددرگ
ناویح نیا  تشوگ  زا  رمع  لوط  شیازفا  رب  ینبم  صاوخ  تسا و  نیرتهب  دوش  لمع  الاب  طیارـش  اـب  هچناـنچ  نـالاسنهک  يارب  نآ  تشوگ 

ياهيزاسکاپ ییوراد  ییاذـغ و  متـسیس  رگا  دـشابیم . هجوت  دروم  رایـسب  ینامرد  ولاز  دـننام  رمع  لوط  داجیا  رگید  ياهشور  اب  هارمه 
دهاوخ هجوت  لباق  نالاسنهک  يارب  رمع  لوط  یتمالـس و  داجیا  رد  نزوگ  تشوگ  شقن  دوش ، ماجنا  تاردم  لهـسم و  جضنم و  رب  قبطنم 

نآ  فرصم  رادقم  دوب .
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يارب نآ  تشوگ  فرـصم  رادـقم  اههیلک  تیوقت  يزاسکاپ و  ماگنه  دـشابیم . مرگ  نازیم 50  هـب  زور  ره  هزور  ییاذغ 15  میژر  ماگنه 
. دوش هتخپ  هریز  نیچراد و  لیفجنز و  ای  تبش  اب  هک  تسا  زور  رد  مرگ  دصکی  ات  نالاسنهک 

تاناویح ءاشحا 

نادریش باریس و 

دیابن دنـشابیم . توافتم  دـنراذگیم  ندـب  رب  هک  یتاریثأت  یـسانشجازم و  رد  دـنراد  رارق  مکـش  لخاد  رد  هک  ییاهنآ  دنفـسوگ  ءاضعا 
بآ هکرـس ، ینـشاچ  اب  دناوتیم  دنفـسوگ  نادریـش  باریـس و  نادنملاس  يارب  تسناد . ناسکی  رگج  هولق و  لد و  اب  ار  دنفـسوگ  هبمکش 
هدش هتفرگ  نآ  هب  هدیبسچ  ياهیبرچ  اما  دشاب  هدشن  هتفرگ  نآ  ياهزرپ  هکنآ  طرشب  دشاب . دیفم  رانا  بر  تبرـش  هروغبآ و  شرتومیل ،

. تسا یب  هورگ آ و  ياهنیماتیو  یندعم و  يذغم ، داوم  زا  راشرس  الرازه  يراگن و  باریس و  ياهزرپ  دشاب .
. میدیزگرب یناطرس  نارامیب  نامرد  يارب  ار  نآ  سپ  تسا  لداعت  هب  کیدزن  شجازم 

نوخ توافتم  الماک  یجازم  اـب  هولق  لد و  رگج و  اـما  تسا . سومیکلا  حـلاص  دـش  رکذ  هک  ییاهینـشاچ  اـب  هارمه  نآ  زا  لـصاح  نوخ 
. دننکیم دیلوت  فیثک 

دنفسوگ هولق  لد و  رگج و 

هکنآ رگم  دشابیم . نفعتلا  عیرـس  يراجم و  رد  كولـسلا  ئطب  نآ  زا  دلوتم  نوخ  مضهرید و  ظیلغ و  تسا . رت  مرگ و  جازم  ياراد  رگج 
هیودا نیدوربم  رد  زینشگ و  هکرس و  نیرورحم  رد  نآ  حلصم  دشاب . نآ  لاثما  کشخ و  زینشگ  ینیچراد و  هماکبآ و  هکرـس و  کمن و  اب 

. تسا هراح 
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. دوشیم نآ  کیرحت  بجوم  تسا و  ّرضم  عرص  هب  التبم  نارامیب  يارب  زب  رگج 
. دشاب كانرطخ  تسا  نکمم  یهام  هک  روطنامه 

هولق

جازم هدومن و  تخـس  تفـس و  ار  هولق  تشوگ  هیلک  زا  راردا  رمتـسم  روبع  دشابیم . نوخ  مومـس  روبع  يارجم  هک  تسا  هیلک  نامه  هولق 
مضه و رید  شتـشوگ  تسا . هدش  مالعا  هورکم  ناسنا  يارب  وضع  نیا  ندروخ  ببـس  نیدب  دـنکیم . یلوتـسم  نآ  رب  ار  فثاکتم  يادوس 

. دشابیم سومیکلا  يدر  نآ  زا  لصاح  طلخ  هدوب و  اذغلا  لیلق 

لد
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ار شبحاص  تایصوصخ  لد  ندروخ  هک  دندوب  دقتعم  مدرم  میدق  رد  دشابیم . مضهرید  تخس و  شتشوگ  درادن . هولق  زا  رتهب  یتیعضو 
تیعقاو دننک . ادیپ  ریـش  لد  حالطـصا  هب  دنوش و  عاجـش  سرتن و  ات  دندروخیم  دندروآیمرد و  ار  گنلپ  ریـش و  لد  اذل  دنکیم ، لقتنم 

؟ دنشاب سرتن  عاجش و  رگید  ناگدنرد  ریش و  هک  اجک  زا  هک  تسا  نآ 
نیا تعاجـش  یکاـبیب و  زا  ناـشن  ناراوخفلع  نادازوـن  عاـفدیب و  فیعـض و  ناوـیح  دـنچ  لـباقم  رد  گـنلپ  ریـش و  تبالـص  تردـق و 

. تسین ناگدنرد 
ناروناـج بلق  دـندوب  دـقتعم  مدرم  دـشابیم . حالـصا  هـب  مزـال  هـک  دراد  رب  رد  یملع  ياهـتکن  اـما  دـشاب  نـنفت  يارب  يزیرگ  دـیاش  نـیا 
تاناویح تافص  لاقتنا  يارب  اما  دشاب . تسرد  تسا  نکمم  دراوم  یخرب  رد  رظن  نیا  دنکیم . لقتنم  ناسنا  هب  ار  ناویح  نآ  تایـصوصخ 

هلوقم نیا  رد  هک  تافـص  نآ  شریذـپ  يارب  ندـب  ندرک  هدامآ  تهج  تسا  ییاـهوراد  فرـصم  زا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  ییاـهراکهار 
. دشاب ّرـضم  ای  دیفم  دناوتیم  هک  تساهتشوگ  عاونا  یجازم  ریثأت  تسا  مهم  هچنآ  نالاسنهک  يارب  درادن . دوجو  نآ  حرط  يارب  یتصرف 

هک  تسییاهاذغ  تسا  رابنایز  نسم  دارفا  يارب  هچنآ  سپ 
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ییاذـغ هریجنز  زا  تسا  رتهب  تساهتشوگ و  نیا  هلمج  زا  لد  دروایب . دوجوب  تظلغ  فثاکت و  ظاحل  زا  تخـس  يادوس  ظیلغ و  طالخا 
. تسا هدش  مالعا  هورکم  رگج  هولق و  لد ، ندروخ  یمالسا  بط  رد  ددرگ . فذح  نادنملاس 

(: رحبلا دارج   ) وگیم تشوگ 

هایـس دوخن  بآ  اب  نآ  هتخوس  هدوب ، فلتخم  تاجرد  رد  رت  مرگ و  شجازم  تسا . يزبآ  تشوگ  لالح  روناج  نیا  میدق  مان  ییایرد  خلم 
. دشابیم هناثم  هیلک و  گنس  هدننازیر 

( ّربلا دارج   ) خلم تشوگ 

مزال توق  تسا . بسانم  بوطرم  ياهاذغ  اب  هارمه  نادـنملاس  يارب  تسا . مود  رد  کشخ  مرگ و  دـشابیم ، ظیلغ  طالخا  یلاج  یهبم و 
. تسا هدنادرگ  نانآ  لاح  بسانم  ار  تشوگ  لالح  نیا  ندوب ، یلاج  تفاطل و  دراد و  ار 

!؟ سکعرب ای  ظیلغ  رب  قیقر  ياذغ  مدقت 

زاین ظیلغ  ياذغ  نوچ  دندقتعم  یخرب  دراد . دوجو  یثحب  املع  نیب  ام  سکعلاب  ای  تسا  زیاج  ظیلغ  زا  لبق  قیقر  ياذـغ  فرـصم  هکنیا  رد 
دور هدعم  رعق  هب  ات  دوش  لوانت  ظیلغ  ياذغ  ادتبا  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  تسا  يوق  مضه  توق  ياراد  هدـعم  ياهتنا  دراد و  يوق  مضه  هب 

و رتدوز ! قیقر  دوشیم و  مضه  رترید  ظـیلغ  هکارچ  دـشاب  هتـشذگ  ظـیلغ  ياذـغ  مضه  زا  یمک  دوشیم  دراو  قیقر  ياذـغ  هک  یناـمز  و 
. ددرگ دساف  دنامن و  ظیلغ  يالاب  ات  دوش  لوانت  رتدوز  قیقر  دیاب  دنیوگیم  رگید  هتسد 

دراو هک  ییاذـغ  عون  تسا و  هدـعم  ندوب  رت  کـشخ و  یگنـسرگ و  نازیم  هب  هتـسب  تـالاح  نیا  مییوگیم  ثحب  دروـم  تاـیرظن  نیب  اـم 
فثاکت و تدش  رظن  زا  دوشیم 

131 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هکـسکس و ثعاـب  تسا  نکمم  دـنادیمن و  بولطم  ار  ظـیلغ  ياذـغ  اـساسا  تسا  هجاوم  یکـشخ  اـب  هدـعم  هک  یماـگنه  سپ  نآ ! تقر 

لوانت لوا  هک  تسا  رتبولطم  ظیلغ  ياذغ  تسا  بوطرم  رایـسب  هدـعم  هک  یماگنه  ددرگ . ندـش  دـساف  ندـنام و  مضه و  ندـش  فقوتم 
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. دوش
مه رـس  تشپ  هدـعو و  کی  رد  ار  ظیلغ  قیقر و  ياذـغ  فرـصم  یلک  روطب  موس  هیرظن  میریگ . رظن  رد  ار  هدـعم  عضو  لاـح و  تسا  رتهب 

! قیقر ای  دشاب  ظیلغ  ای  تسا  رتهب  هدعو  ره  رد  اذغ  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  دودرم 

تاناویح یبرچ  اهنغور و  هورگ 

تازیهجت و هلیـسوب  اـهنغور  اـم  ناـمز  رد  دـشابیم . ینالـضع  یمـسج و  كرحت  نازیم  هب  طونم  اـهنغور  اـهیبرچ و  فرـصم  زیوـجت 
ییایمیـش دنیآرف  تسا . رابنایز  ینـس  ره  رد  همه و  يارب  دـماج  عیام و  ياهنغور  فرـصم  دوشیم . دـیلوت  یتعنـص  هتفرـشیپ  يژولونکت 

. تسا هتخاس  رابنایز  رضم و  رایسب  ناسنا  ندب  يارب  ار  اهنغور  هنوگنیا  یهایگ  ياههناد  زا  نغور  نتفرگ  دیلوت و  تشاک و 
ظیلغ لصافم و  یکـشخ  زورترآ و  ریظن  ییاهيرامیب  زورب  بجوم  هکلب  هدوبن  دـیفم  اهنت  هن  ملع  لها  يارب  ایوس  ياههلافت  عیاـم و  نغور 

هب نینـس 40  زا  دوشیم . یتسوپ  ياهیتحاران  عاونا  تسوپ و  تاروثب  امزگا و  ریهک و  دننام  یتیـساسح  ياهيرامیب  دیدشت  نوخ و  ندش 
دیآیم تسدـب  ییایمیـش  ياهشور  اب  دوجوم  ياهیبرچ  هک  لاـح  میاهداد . رادـشه  ماـگنه  بش  هژیوب  اـهیبرچ  فرـصم  دروم  رد  ـالاب 

. دوشیم ربارب  دنچ  ام  رادشه 
يراگزاس ندـب  اب  یناویح  ياهیبرچ  شنک  دـننک . رپ  ار  نآ  ياج  دـنناوتیمن  یتابن  ياهیبرچ  دـنمزال و  ندـب  يارب  یناویح  ياـهیبرچ 

یبرچ هب  لیدبت  دنروخیم و  ار  ناهایگ  تاتابن و  راوخفلع ، تاناویح  ناگدـنرچ و  دـهدیم . ناشن  یتابن  ياهیبرچ  هب  تبـسن  ار  يرتشیب 
راتخاس تسا . ناسنا  لصافم  هژیوب  ندب و  زاین  دروم  یبرچ  دننکیم ؛ یناویح 
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ناراوخفلع اب  یندب  ظاحل  زا  هک  يزایتما  هطـساوب  ناسنا  دنک ، هیذـغت  مه  تشوگ  زا  ات  هدومن  راداو  ار  وا  هک  تسا  ياهنوگهب  ناسنا  ندـب 

. دنکیم هدافتسا  تسا  ناراوخفلع  لوصحم  هک  یناویح  هدامآ  ياهیبرچ  زا  دراد 
یتفاب ياهرادگ  ینوخ و  قورع  زا  معا  ندب  ياهدـنوآ  بلـصت  زا  دوشیم و  لصافم  یمرن  بجوم  زاین  دروم  دـح  رد  یناویح  ياهیبرچ 

رد اهمادـنا  ندرک  مرن  نورد و  رد  اهمادـنا  ندرک  مرن  يراـک و  نـغور  اـهیبرچ  نـیا  رگید  هدــئاف  کـی  دروآیم . لـمع  هـب  يریگوـلج 
. دشابیم هیاسمه  ياهمادنا  اب  اهمادنا  نایم  مزال  فاطعنا  مدع  زا  یـشان  لاصتا  قّرفت  ياهيرامیب  زا  یخرب  دشابیم . رگیدـکی  ترواجم 

کلهتـسم راچان  دـنوش  یکـشخ  راچد  یجازم  ظاحل  زا  اـههچیهام  نیا  رگا  دـینک ؛ هجوت  مشچ  هرک  نورد  ياـههچیهام  هب  لاـثم  ناونعهب 
. دننامیم زاب  عقومب  هیذغت  یناسرنوخ و  زا  تاکرح  يدنک  تلع  هب  دندرگیم و 

! رگیدکی اب  اهنآ  تالاصتا  لحم  رد  اهناوختسا  راک  تسا  روطنیمه  ددرگیم . زاغآ  اجنیمه  زا  یمشچ  ریپ  هدیدپ 
لحارم رد  اهیبرچ  نیا  دـنوشیم . نیمأت  یناویح  ياهیبرچ  ریـش و  دـننام  ییاهاذـغ  زا  لصافم  رـس  هدـننکمرن  عیام  لاثم  ناونعهب  مه  زاب 

سپ دنوشیم . رگیدکی  اب  تالاصتا  لحم  كاکطصا  عنام  دندرگیم و  ناسمه  دنکیم  هیذغت  اهنآ  زا  هک  یمادنا  جازم  اب  مضه  فلتخم 
اهاذغ زا  ندب  زاین  دروم  یبرچ  دوش و  ادج  نآ  یعیبط  هعومجم  زا  ریش  یبرچ  هکنیا  هن  درک . فرـصم  شدوخ  یبرچ  نامه  اب  دیاب  ار  ریش 

دیفم ناسنا  ندب  يارب  دوخ  یعیبط  هعومجم  رد  یناویح  هعومجم  رد  یناویح  رگید  ياههدروارف  ریـش و  یبرچ  ددرگ . نیمأت  رگید  داوم  و 
. دومن یبرچ  زا  يراع  یلک  روطب  ار  ریش  دیابن  ینبل  رگید  ياهدروآرف  نیمأت  يارب  تسا .

رب ات  مینازوسب  ندـب  رد  ار  نآ  ینالـضع  ياهراک  اـی  شزرو  ـالثم  رگید  ياـههار  زا  تسا  رتهب  میتسه  ندـب  رد  یبرچ  شیازفا  نارگن  رگا 
بنج و شمرن و  توق و  تردق و 
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ندـب جازم  مه  دوب و  میهاوخ  ناـما  رد  یفاـضا  یعیبـط و  ریغ  یبرچ  زا  مه  شور  نیا  اـب  میـشاب . هدوزفا  ندـب  تالـضع  لـصافم و  شوج 
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. دنامیم یقاب  توق  یتمالس و  هکنآ  رتمهم  ددرگیم و  لیدعت 
کمن دروم  رد  هک  روطنامه  دـننکن . یبرچ  دـقاف  ار  اذـغ  اـما  دـنروخب  مک  دوشیم . لاـبند  يرتشیب  تقد  اـب  نـالاسنهک  هراـبرد  دروم  نیا 

راهچ میظنت  اب  رگا  لاح  نیع  رد  مینکیم . فرـصم  زاین  هزادنا  هب  ار  نآ  هکلب  مینک ، فذح  هنازور  فرـصم  زا  ار  کمن  دـیابن  میئوگیم ،
قورع یگتفرگ  نارگن  ضرف  رب  ات  تسین  يدروم  رگید  دنامن ، ندب  رد  یتافاضا  ات  میربب  شیپ  هب  یجازم  لادتعا  طخ  يور  ار  ندـب  جازم 

. تسا یکشزپ  بتاکم  ریاس  هب  تبسن  بط  نیا  يرترب  طاقن  زا  هدمآرب و  یناریا  یمالسا - یبط  بتکم  زا  اهنت  راک  نیا  میشاب . بلق 

زیئاپ رد  اهیبرچ  فرصم  عنم  رب  رتشیب  دیکأت 

روطب رگید  لوصف  اب  تهج  نیا  زا  دریگیم و  رارق  اهيرامیب  عاونا  زورب  ضرعم  رد  ناسنا  ندب  هک  تسا  یلصف  شیاهیئابیز  همه  اب  زیئاپ 
. تسا توافتم  یبسن 

. دندرگ ناتسمز  دراو  تمالسب  دندرگ و  دنمهرهب  نآ  بهاوم  زا  دنـشاب و  ناما  رد  زیئاپ  ياهيدب  زا  دیاب  یگدنز  هرود  نیا  رد  نالاسنهک 
. دندرگ دراو  ناتسمز  هب  هدرک و  روبع  زیئاپ  زا  مامت  تردق  اب  دیاب  سپ  تساسرفتقاط  تخس و  ریپ  دارفا  يارب  شیامرس  ناتسمز و 

ار دوخب  صوصخم  ییاهيرامیب  یلـصف  ره  دشابیم . لدتعمان  يرت  یکـشخ و  رد  اما  تسا  لدـتعم  یمرگ  يدرـس و  ظاحل  زا  زیئاپ  لصف 
دادعتـسا صاخ  هقطنم  کی  رد  تسا  نکمم  ینعی  دـنکیم ، قرف  اهيرامیب  زین  ياهقطنم  ره  رد  تسا . رتساـسح  ندـب  زیئاـپ  رد  اـما  دراد 

کشزپ  دشاب . توافتم  رگید  قطانم  هب  تبسن  اهيرامیب  زا  یخرب  زورب 
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. دهد لکش  ار  نامرد  نآ  ساسارب  دنک و  قیقحت  هتفرگ و  رظن  رد  القتسم  ياهقطنم  ره  رد  ار  يرامیب  تایصوصخ  دیاب 
يرامیب ره  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ساسارب  تسا . اهیـشوخان  دـّلوم  یجراخ  لماوع  ازيرامیب و  ياهداب  موجه  يرامیب و  لصف  زیئاپ 

لماع يرگید  دشابیم و  ازيرامیب  طالخا  نامه  هک  یلخاد  لماع  یکی  دراد . زاین  لماع  ود  هب  ندـب  رد  تیدوجوم  مالعا  روضح و  يارب 
. تسا هتخانشان  لماوع  اهسوریو و  اهبورکیم ، زا  ترابع  هک  یجراخ 

هدرمـش و تمینغ  ار  تصرف  یجراخ  لماوع  دـنزاس  مهارف  ار  اهيرامیب  رتسب  هدرک و  دـشر  ندـب  رد  یعیبط  ریغ  طالخا  هچنانچ  نیارباـنب 
برچ و ياهاذغ  فرـصم  زا  داد و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  يروخ  مک  دـنکیم . یـشوخان  راتفرگ  ار  ناسنا  هدـش و  اهيرامیب  رتسب  دراو 

رتسب ات  دننک  دایز  ار  اهلهـسم  فرـصم  تشابنا . اذـغ  زا  ار  هدـعم  نآ  ساسارب  تفرگ و  رظن  رد  دـیاب  ار  كرحت  نازیم  دومن . زیهرپ  ظیلغ 
تاروثب لاخبت و  ریظن  یضراوع  اب  فیعـض  ياهدبک  دباییم . شیازفا  ماکز  دننام  ياهلزن  ياهيرامیب  لصف  نیا  رد  دوش . كاپ  اهيرامیب 

. دنهدیم ناشن  ار  دوخ  زین  يدلج 

بآ اب  یبرچ  فرصم  عنم 

هراشا

تلاح دنک . لتخم  ار  مضه  تایلمع  هدش و  اههدور  حطـس  ندـش  زیل  ثعاب  دـناوتیم  بآ  اب  یبرچ  فرـصم  دـش  هراشا  البق  هک  روطنامه 
. دیامن يداع  ریغ  تاحشرت  هب  راداو  ار  ارفص  هسیک  دبک و  تسا  نکمم  دراد و  لابندب  ار  هدعم  فعض  عوهت و 

اهیشرت

ییاذغ داوم  رگید  ترابع  هب  ددرگ . یشرت  هب  لیدبت  ات  درذگب  نآ  زا  یتدم  هتفرگ و  رارق  هکرس  رد  هک  دنتسه  يداوم  زا  ترابع  اهیشرت 
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رد یندعم  هنیماتیو و  داوم  زا  يرایسب  درادرب . تسد  دوخ  جازم  زا  دریگب و  ار  هزم  شرت  یندوزفا  عیام  جازم 
135 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد ندش  هماخت  زا  يریگولج  اذغ و  مضه  هب  اهیـشرت  دوشیم . یگنت  ماگنه  اهاذغ  ظفح  بجوم  هدنام و  رود  داسف  نفعت و  زا  اهیـشرت 
. دیامنیم لیاز  ندب  رد  ار  اهیبرچ  هدرک و  هیفصت  ار  نوخ  دننکیم . کمک  شراوگ  هاگتسد 

بارطـضا هرهلد و  دـیدشت  هدـعم و  یبـصع  باـهتلا  هنیـس ، یکـشخ  بجوـم  هک  تسا  نآ  فرـصم  رد  طارفا  لـماش  اهیـشرت  ياـهررض 
رابنایز رایـسب  اهشـش  هنیـس و  يارب  هک  دنروآیم  دورف  هتـشاداو و  تکرح  هب  ار  تیزونیـس  ماکز و  دـننام  ياهلزن  ياهيرامیب  دوشیم .

. ددرگیم اههچیهام  فعض  جازم و  یکشخ  اب  مأوت  يرغال  بجوم  دایز  یشرت  فرصم  دندرگیم .
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باصعا شخب 

هراشا

باصعا تیوقت  بجوم  الاب  نینـس  يارب  هچنآ  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا . ییاهداعلا  قوف  تیمها  زئاح  املع  نادنملاس و  رد  باصعا  تیوقت 
. میتفگ نونکات  نادنملاس  ياهيرامیب  تالکشم و  زا  يریگشیپ  يارب  هک  تسا  يدراوم  همه  زا  يریگهجیتن  دوشیم 

: دیئامرف هجوت 
. دراد یـساسا  شقن  باصعا  تیوقت  رییغت و  رد  یبوسر  درـس و  داوم  ندـنار  نوریب  هناگراهچ و  یعیبط  ریغ  طالخا  زا  باصعا  يزاـسکاپ 
. دـشابیم يزیچ  ره  زا  رتمهم  تافاضا  عفد  باصعا  يزاـسکاپ  رد  سپ  دـنیبیم ، ناـیز  یعیبط  ریغ  یفاـضا و  طـلخ  ره  زا  هژیوب  باـصعا 
، لدتعم شزرو  هلمج  زا  ندب  تسوپ  قیرط  زا  يزاسکاپ  لهـسم و  جضنم و  هلیـسوب  شراوگ  هاگتـسد  يزاسکاپ  رب  لمتـشم  اهيزاسكاپ 
شلام و شزرو و  دعب  ندب و  زا  یشخب  ای  ندب  مامت  اب  خی  بآ  زا  روبع  نآ  زا  سپ  رت و  مامح  و  [ 43 (] انوس  ) راخب مامح  ای  کشخ  مامح 

! وریغ دصف و  تماجح و  ینامرد و  ولاز  اهروآهسطع و 
یلک و يزاسکاپ  رد  همه  همه و  یگدنزرـس ، طاشن و  رمع ، لوط  یتمالـس ، هک  میوشیم  هجوتم  میـشاب  هتـشاد  رفاو  هجوت  رگا  لاـحرههب 

ندنار مومس و  یطلخ و  جازم  ءوس  عون  ره  عفد  يارب  تاماسم  ندوب  زاب  ینعی  یتمالس  هک  تفگ  ناوتیم  اساسا  تسا . يوضع  يزاسکاپ 
تـسکش لوا  نامه  زا  دـمآراکان و  دـشاب  لوصا  نیا  دـقاف  هک  یبط  بتکم  ره  اهسوریو . اهبورکیم و  ندرک  دوبان  ندـب و  زا  تاـفاضا 

هدمآ تسدب  باصعا  تبالص  شمارآ و  یلـصا  شخب  دوش  ماجنا  عقومب  يوضع  یلک و  يزاسکاپ  ياهشور  همه  رگا  دشابیم . هدروخ 
. تسا
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: دـننام ییاهوراد  مدرم  بلاغ  دـیآیم . باسح  هب  يوق  ملاس و  باصعا  يرادـهگن  ظفح و  رتکچوک  شخب  باـصعا  تیوقت  ياـهيوراد 
زا تفرگ . هرهب  یتنـس  بط  یملع  ياهمتـسیس  زا  دیاب  باصعا  تیوقت  يارب  اما  دنـسانشیم ، ار  جنرانراهب  بیطلا و  لبنـس  نابزواگ ، لگ 

تبرـش دنیآیم : تسدـب  ییوراد  ناهایگ  هراصع  زا  هک  باصعا  تیوقت  ياهتبرـش  دنـشابیم ؛ دـیفم  باصعا  يارب  هک  ییاهوراد  هلمج 
، ربونـص رمث  لخاد  هناد  ددرگ . لوانت  لسع  تبرـش  اب  هک  سودوخوطـسا  سودوخوطـسا و  تبرـش  درز ، نسوس  تبرـش  شاخـشخ ، مخت 
، ینامع يومیل  بیطلا ، لبنس  نابزواگ ، لگ  نیتنـسفا ، جنرانراهب ، جیوافـسب ، اهلبنـس ، عاونا  یهوک ، ياچ  هیوبجنرداب ، هنوپ ، شوجنزرم ،

رتسدیبدنج شوگرخ ، هدش  نایرب  زغم  دنیآیم . رامشب  باصعا  ياههدننکتیوقت  هلمج  زا  لویت  گرب  عانعن و  ربنـسوس ، یتوکاک ، هنوباب ،
. دنیآیم رامشب  باصعا  تایوقم  زا  هک  تسا  یناویح  ییوراد  ياههدروآرف  زا  نآ  لاثما  و 
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بآ باـصعا  تیوقت  يارب  بآ  نیرتهب  دـیآیم . رامـشب  وراد  نیرتهب  باـصعا  يارب  تعیبـط  رد  شدرگ  حـیرفت و  عقومب ، مظنم و  باوخ 
هضرع نادنملاس  يارب  لاس  لوط  رد  دنزادرپب و  يراهب  ياهناراب  مسوم  رد  ناراب  بآ  ندرک  هریخذ  هب  ییاهتکرـش  دیاب  دشابیم . ناراب 

. دنیامن
بط بتک  رد  ياهدرتسگ  ياهلصف  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  باصعا  ياـهيرامیب  جـالع  يریگـشیپ و  يارب  زین  مومـش )  ) شوخ ياـهوب 

وبشوخ ناهایگ  اهلبنس و  عاونا  سگرن ، لگ  تسا . هدش  هداد  صاصتخا  مومش  ییوراد  تارثا  دروم  رد  ثحب  هب  یمالسا  یناریا - یتنس 
. دنیآیم باسح  هب  باصعا  تایوقم  هرمز  زا  هک  دنتسه  ییوبشوخ  ناهایگ  اهلگ و  زا  نآ  لاثما  ربنع و  کشم و  و 
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دنّرضم باصعا  يارب  هک  يدراوم 

. دایز يریگنوخ  تماجح و  يراوخ ، بارش  روش ، یشرت ، ینیریش ، یطارفا  فرصم  خی ، بآ  فرصم  هب  تداع  عامج ، رد  يورهدایز 
يوقم ياهوراد  رثکا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . فیعـض  رتشیب  ندز  خی  ندش و  درـس  زا  هراومه  باصعا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب 

زین راح  يامرگ  عفن  هب  ندب  ياضعا  زا  يوضع  ای  ندب  جازم  ندش  جراخ  رگید  فرط  زا  دنراد . مرگ  جازم  هک  دنتـسه  ییاهوراد  باصعا 
بـصع يارب  تلاـح  نیرتـهب  دریگ  شیپ  ار  لادـتعا  دـح  یمرگ  نیا  رد  تسا و  یمرگ  هب  لـیام  هک  یجازم  دـنکیم . بیرخت  ار  باـصعا 

. دشابیم

اهاذغ فرصم  رد  لوصف  ریثأت 

راهب لصف 

. دنشاب لدتعم  تسا  راوازس  زین  اهاذغ  تسا  لدتعم  اوه  نوچ  لصف  نیا  رد 
يارب دروآیم . ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  تلاـح  نیرتهب  دوش  هدیـشک  لادـتعا  هب  هک  نوخ  تسا . لاـس  لـصف  نیرتلدـتعم  نیرتهب و  راـهب 

هک یعیبط  ریغ  یفاضا و  طالخا  ناتـسمز  لصف  تسا . نیرتهب  دشاب  هدنامن  ندب  رد  يزیچ  یعیبط  ریغ  طالخا  زا  هک  یتروص  رد  الاب  نینس 
هچنانچ ددنبیم . ار  اهرادگ  دنکیم و  بوسر  یلاخ  ياهاج  رد  دراد  هک  یگدرـشف  هطـساوب  هدش و  عمج  ندب  رد  دنرودب  لادتعا  طخ  زا 

. دننکیم ور  دنراد  هتنچ  رد  هچنآ  دبک  ییاذغ  داوم  هدننکمیـسقت  قورع  اهدنوآ و  دبک و  دیایب  ناجیه  هب  فنل  نوخ و  يراهب  داب  دورو  اب 
دجوب ار  ناسنا  يراهب  ناجیه  نیا  دنـشاب  هدرک  هطاحا  ار  یلخاد  قورع  ناتـسمز ، رد  هدـش  حالـصا  نوخ  سومیکلا و  حـلاص  طالخا  رگا 

. دروآیم
. دوشیم رود  جازم  ءوس  يرامیب و  رارقرب و  یتمالس  یشوخرس و 
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ریغ یفاضا و  طالخا  هچنانچ  اما  دـهدب . ار  طاشن  زا  راشرـس  بوخ و  یگدـنز  دـیون  دـعب  لاس  ات  دـناوتیم  یتلاح  نینچ  نـالاسنهک  يارب 
رابب ار  ینوگانوگ  ياهيرامیب  دنیایب  ناجیه  هب  راهب  داب  رثا  رد  نونکا  دناهدرک  بوسر  هدـش و  نکاس  ناتـسمز  يامرـس  رثا  رد  هک  یعیبط 

ار گرم  دیون  دنـشاب  هدرک  رپ  اهیگدولآ  زا  ار  ندـب  دنـشاب و  رود  یلیخ  لادـتعا  دـح  زا  رابنایز  رـضم و  طالخا  نازیم  رگا  دـنروآیم .
مزال دـهدیم  يراهب  کنخ  میـسن  هب  ار  دوخ  ياج  امرـس  جـیردت  هب  هک  ناتـسمز  لـصف  رخاوا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  داد . دـنهاوخ 

اـهیگدولآ و هدـش و  هیفـصت  نوخ  تروص  نیا  رد  ددرگ . زاـغآ  دـصف  یناـمرد و  ولاز  تماـجح و  يریگنوـخ و  اـهيزاسكاپ و  تسا 
يارب ام  دروآ . دنهاوخ  ناغمرا  هب  دوخ  بحاص  يارب  یتمالس  طاشن و  راهب  لصف  میکحت  اب  دش و  دنهاوخ  هدنک  ندب  زا  ازيرامیب  طالخا 
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هک هزور  ییاذغ 15  میژر  لهـسم و  جضنم و  هلیـسوب  يزاسکاپ  زا  سپ  راهب  لصف  زاغآ  ناتـسمز و  لصف  ینایاپ  ياهزور  رد  نالاسگرزب 
. میدروآ يریگنوخ  شخب  رد  ار  نآ  ماجنا  شور  هک  مینکیم  هیصوت  ار  ولاز  اب  يریگنوخ  میداد  حیضوت  لبق  روطس  رد 

هنشاپراخ سرقن و  اهزورترآ و  یلـصفم و  ياهدرد  جلاف و  یبلق و  يزغم و  ياههتکـس  دنوشیم . دیدشت  لصف  نیا  رد  نمزم  ياهيرامیب 
نآ لاثما  ایلوخیلام و  دـننام  يرکف  ياهيرامیب  دـنوشیم . روآ  يور  وریغ  یتسوپ و  ياهشوج  نیکرچ و  گرزب  ياهلمد  کیتایـس و  و 
رد ار  هار  نیرتهب  هک  مینکیم  دیکأت  میتفگ و  ار  اهيرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ  نف  دننکیم . زورب  دنـشاب  هدـشن  يزاسکاپ  رگا  لصف  نیا  رد 

. تسا يریپ  نینس  رد  ینامرد  ولاز  يزاسکاپ و  انامه  هک  دییوجب  یناریا  یمالسا - بط 
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ناتسمز لصف 

دشاب امرس  هک  شدض  هکنآ  ببسب  دراد  نطاب  هب  لیم  ترارح  هک  ارچ  دومن  هدافتـسا  رتشیب  يوق  ظیلغ و  ياهاذغ  زا  ناوتیم  ناتـسمز  رد 
. ددرگیم لخاد  هب  ندب  ترارح  زیرگ  ثعاب 

يارب تسا  یتخـس  نارود  دوشیم . داـیز  رایـسب  دـناهدرک  بوسر  رگید  داوـم  مغلب و  ظـیلغت  زا  هک  يوادوـس  یمغلب و  درـس  ياـهيرامیب 
تیزونیس نیکرچ و  ياهدردولگ  یسفنت و  هاگتسد  ینوفع  ياهيرامیب  دنکیم و  هطاحا  تدشب  ار  ندب  یمغلب  طالخا  هک  ارچ  نادنملاس 

دوجوب اهنآ  ندش  سوبحم  یمغلب و  طالخا  دیدش  عمجت  زا  نالاسریپ  يارب  اهیتحاران  رثکا  دنوشیم . حرطم  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  و 
ناریپ یجازم  میظنت  هب  دناوتیم  ناتسمز  رد  مغلب  يزاسکاپ  ياهشور  دننیبیمن . یبیسآ  ناتسمز  يامرس  زا  ناناوج  نالاسنایم و  دنیآیم .

دناوتیمن لصف  نیا  رد  يریگنوخ  دـیامن . جراخ  ار  ازيرامیب  طـالخا  نیا  زا  يرایـسب  دـناوتیم  ادزمغلب  مرگ و  ياـهوراد  دـنک . کـمک 
ینوخ يوارفـص و  يامرگ  الاب  رایـسب  نینـس  رد  یتح  هک  یناسک  دروم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  نایز  هب  دراوم  رثکا  رد  دربب و  شیپ  زا  يراک 
داجیا ياههار  يزاسکاپ و  دراوم  هک  یناسک  دروم  رد  یجازممرگ )  ) تلاح نیا  دـشاب . هتفرگ  رایتخا  رد  هدرک و  هطاحا  الماک  ار  ناشندـب 

هب دنوشیم و  راهب  لصف  دراو  طالخا  زا  رود  هدامآ و  یندـب  اب  دارفا  رثکا  تروص  نیا  رد  دـشابیم . دـیفم  دنـشاب  هدرک  یط  ار  رمع  لوط 
. دنارذگ دنهاوخ  ار  طاشن  رپ  لصف  نیا  تمالس 

ناتسبات لصف 

دباییم و شیازفا  هرهز  حـشرت  دـباییم و  شهاک  دوز  یندـب  يورین  دزادـگیم . ار  یمغلب  طالخا  صوصخب  ار  طالخا  ناتـسبات  يامرگ 
ببس  نادب  نیا  دریگیم و  ورین  ناریپ  ندب  لصف  نیا  رد  دوشیم . ریزارس  نییاپ  يوسب  تسا  هدش  قیقر  امرگ  رثا  رد  نوچ 

141 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هرهز هسیک  دشاب  دح  زا  هدایز  امرگ  رگا  دنراذگیم . دیازت  هب  ور  اههدور  ندش  زیل  لاهـسا و  دباییم . شهاک  امرگ  رثا  رد  مغلب  هک  تسا 

هب رجنم  دـناوتیم  هک  دـباییم  شیازفا  نآ  رد  يوادوس  داوم  هدـش و  ظـیلغ  هرهز  هیاـم  ناتـسبات  لـصف  ناـیاپ  رد  اـما  دوشیم  هیلخت  رتشیب 
. ددرگ ارفص  هسیک  گنس  لیکشت 

رد سا  ما . يرامیب  دـیزرو . بانتجا  هتـسشان  ياههویم  زا  یـشان  ياهبورکیم  زا  دـیاب  هک  دوشیم  دایز  یناوارف ، لیلد  هب  اههویم  فرـصم 
. دننکیم زاغآ  ار  دوخ  هلمح  هدش و  دیدشت  ناتسبات  ياهزور  نیرتمرگ  رد  ارثکا  لصف و  نیا 

زیئاپ لصف 

هراشا
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! ّتقر تفاطل و  تبوطر و  هب  لیام  اما  دشاب  لدتعم  دیاب  راهب  لصف  دننام  زین  لصف  نیا  رد  اهاذغ 
رد دوشیم و  تیبثت  رمک  ياههرهم  رد  يرامیب  هدام  دنشاب  هدشن  نامرد  راهب  لصف  رد  هچنانچ  کیتایس )  ) ءاسنلا قرع  يرامیب  هب  نایالتبم 

هدرک و عجو  لصافم  دـنبراهچ و  رمک و  ياههرهم  هب  طوبرم  ياهيرامیب  عاونا  لـصف  نیا  رد  ددرگیم . ناـنآ  تلاـح  رییغت  بجوم  زیئاـپ 
. دنهدیم ناشن  رتدب  ار  دوخ 

لوصف رییغت  موزل 

هچ رگا  لـصف  ره  دـشیم . كـاله  اـهيرامیب  زا  تادوجوم  ریاـس  رـشب و  دوـب  ناـسکی  تعیبـط  هراوـمه  دـنتفاییمن و  رییغت  اـهلصف  رگا 
اهيرامیب نیا  دربیم . نیب  زا  دننامب  دوب  نکمم  لصف  رییغت  مدع  رثا  رد  هک  ار  يرگید  ياهيرامیب  اما  دراد  هارمه  هب  ار  دوخ  ياهيرامیب 

. دنکیم ار  ناشداینب  لوصف  رییغت  اما  دندشیم  مکحم  رادهشیر و 
بت و یگناوید ، يوارفص ، ياهيرامیب  مرگ  لصف  دزیگنایم . رب  ار  جنشت  هتکس و  جلاف و  هوقل و  عرص و  ياهيرامیب  دوش  ایاپ  رگا  امرس 

ءاقستسا دیدش و  ياهمرو 
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. ناگدنب رب  یمحر  تسا و  راگدرورپ  تمکح  مه  نیا  دروآیم . رابب  ار  مشچ  ياهشزیربآ  يوارفص و  لاهسا  ناقری و  مرگ و 

نادنمشناد املع و  رد  یباوخمک 

زورب بجوم  تسا و  رابنایز  ملع  لها  يارب  يرادـیب  باوخ و  رد  لـالتخا  تروص  ره  رد  هک  تسا  تیمها  زئاـح  تهج  نآ  زا  ثحب  نیا 
تنوعر نایـسن و  يرامیب  زاسهنیمز  باوخ  تـالالتخا  زا  يریگـشیپ  ناـمرد و  مدـع  دوشیم . داـیز  اـی  مک  ساـیقم  رد  ینهذ  ياهبیـسآ 

. دوشیمن دوش و  هتفگ  دیاب  هک  ینانخس  دوشیم و  دوش و  هتفگ  دیابن  هک  ینانخس  طلغ و  تامیمصت  جیردتب  رکف و  رد  داسف  و  تقامح ) )
زا هک  دوشیم  وریغ  اـینام و  اـیلوخیلام و  ییوگنایذـه و  بجوـم  رتـالاب  داـعبا  رد  راـمیب و  ياـهفرح  ناـیم  یقطنم  تاـطابترا  نتـسسگ 

. دنیآیم باسح  هب  رکف  تخس  ياهيرامیب 
ندش و یکروب  زا  یباوخیب  ببس  نیرتشیب  دنملاس  نادنمشناد  املع و  ثحبم  رد  دراد . نوگانوگ  ياهتلع  فلتخم  نینـس  رد  یباوخیب 

نابز ناهد و  یکشخ  زا  یکشخ  نیا  تمالع  تسا . یباوخمک  ببس  نیرتشیب  زغم  رهوج  یکـشخ  تسا ؛ زغم  رد  هژیوب  طالخا  ندش  روش 
. دشابیم کشخ  هفرس  کشخ و  ینیب  مشچ ، یکشخ  و 

نانآ جازم  شروآنایز  ياهوراد  اب  دیدج  ملع  دـناکشخ . جازم  ياراد  ارثکا  هک  تسا  ییایمیـش  ياهوراد  یباوخیب  ياهببـس  زا  یکی 
ریاس زا  رتشیب  دارفا  نیا  رد  دایز  تارکفت  رثا  رد  زغم  رهوج  دیآیم . دیدپ  زغم  یکشخ  جازم  یکشخ  هجیتن  رد  دناشکیم و  یکشخ  هب  ار 

زغم و جازم  رب  ار  يرتشیب  یکـشخ  دشاب ، هصغ  یتحاران و  صرح و  اب  مأوت  املع  رد  اهرکف  نیا  رگا  دـنکیم . ادـیپ  یکـشخ  هب  لیم  مدرم 
. دنکیم نادنچود  ار  یباوخیب  دروآیم و  رابب  زغم  رد  دوجوم  نوخ 
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. تسا نییاپ  نینس  زا  رتشخب  نایز  الاب  نینس  يارب  باتهم  باتفآ و  رد  ندیباوخ 

. تسا ردخم  داوم  زا  هدافتسا  لح  هار  نیرخآ  ددرگ  سوسحم  روطب  صخش  يورین  نداد  تسد  زا  بجوم  یباوخیب  رگا 
هب ندروآ  يور  شجالع  ددرگ ؛ یباوخیب  هلمج  زا  فلتخم  ياهيرامیب  هب  رجنم  تسا  نکمم  ـالاب  نینـس  رد  یکـشخ  عون  ره  لاـحرههب 

بوطرم و قطانم  رد  يدرونهوک  يریگیهام و  يراوس و  قیاق  دـننام  بوطرم  ياهشزرو  باختنا  تعیبط و  رد  نتفر  بوطرم و  ياهاذـغ 
ياـهوراد دـننک . جراـخ  رـس  زا  ار  اـهیگدولآ  ولاز  هلیـسوب  يریگنوخ  اـب  دـیاب  نوخ  جازم  ندرک  بوطرم  زا  سپ  هاـگنآ  تسا . زبسرس 
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یمرن و ياهاذغ  اهوراد و  فرـصم  رانک  رد  زغم  رد  یطارفا  کشخ  جازم  لیدعت  يارب  اما  دنکیم  جراخ  ار  اهتبوطر  هچرگا  روآهسطع 
عفر یـسررب و  دـشاب  زغم  رد  جازم  یکـشخ  بجوم  هک  یتـلع  ره  دوشیم . حـلاص  نوـخ  تبوـطر و  رتـشیب  بذـج  ثعاـب  شخبتبوـطر 

. دوشیم
. دشاب یباوخیب  تلع  تسا  نکمم  دیدش  هصغ  دیدش و  بت  دیدش ، درد  لاثم  ناونعب 

نتخیر تسا . زغم  یکـشخ  جالع  رگید  هار  رـس  رب  يواگ  مشچ  هنوباب  نغور  نارفعز و  نغور  دـننام : هدـننکبوطرم  ياهنغور  ندـیلام 
عفر هب  رـس  رب  اـهنآ  ندـیلام  ینیب و  شوـگ و  رد  ودـک  نـغور  رفوـلین و  نـغور  هـشفنب و  نـغور  ندـناکچ  ینیب و  رد  رـس و  رب  هزاـت  ریش 

. دنکیم نایاش  کمک  یباوخیب 
لهـسم جـضنم و  ياهوراد  اب  نآ  عفر  هب  تخانـش و  ار  جازم  ءوس  دـیاب  دـشاب  دـناهدش  ورالاب  هک  هدـعم  ياـهراخب  زا  یباوخیب  تلع  رگا 

. تخادرپ نآ  عفر  هب  دیاب  دشاب  وریغ  بلق و  هیر و  ياههدرپ  هیر و  دبک ، دننام  ندب  ياضعا  زا  کیره  رگا  ای  تخادرپ و 
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نادنمشناد املع و  رد  یباوخرپ 

. دهدیم يور  زغم  رب  هزادنا  زا  شیب  يدرس  تبوطر و  يالیتسا  زا  رثکا  یباوخرپ 
نیگنـس رایـسب  ياـهباوخ  بجوم  ددـنبیم و  یناـسفن  حاورا  رب  ار  هار  دـح  زا  شیب  تبوـطر  دـنیوگیم . تابـس  ار  نیگنـس  باوـخ  نیا 

رپ بجوم  نوخ  هبلغ  تسا  نکمم  دراذـگیم . ءوس  ریثأـت  نادنمـشناد  ینهذ  ياـهراک  رب  دـشاب  هک  یلیلد  ره  هب  داـیز  یباوخرپ  دوـشیم .
دننام نوخ  هیفـصت  ياهوراد  تسا . یباوخمک  تلاح  سکعرب  نآ  نامرد  تسا . ندرگ  ياهگر  یگدرک  داب  شتمـالع  هک  دوش  یباوخ 

ساویر و یتخرد ، شرت  هچولآ  کشرز ، دننام : دنـشاب . هتـشاد  ضبق  تلاح  هدوب و  شرت  هک  ییاههویم  تسا و  رانا  بر  رانا و  بآ  رانا و 
يوراد کمک  اب  اهيرامیب  هنوگنیا  رد  ینامرد  ولاز  تشاد . دهاوخ  رب  رد  ار  يدایز  دئاوف  یناریا  بط  کشزپ  هب  هعجارم  هتبلا  نآ . لاثما 

. تشاد دهاوخ  فرگش  يریثأت  لهسم  ندروخ  و  روآهسطع )  ) سوطع
. دهد يور  یباوخرپ  نادهز  ناقفخ  رثا  زا  تسا  نکمم  دنمشناد  ياهمناخ  رد 

. دومن فرطرب  ار  تلع  نیا  ناوتیم  نادهز  یتحاران  عون  تخانش  اب 
ار یناسفن  حاورا  تکرح  الاب  نینس  رد  دریذپیم . تروص  یحارج  لمع  يارب  هک  تسا  یـشوهیب  ياهوراد  اهوراد ، نیرترابنایز  زا  یکی 

. دوشیم هتکس  جلاف و  نایسن و  يرامیب  زاسهنیمز  دروآیم و  رابب  نیگنس  باوخ  دناشنیم و  ار  حالما  دنکیم و  دنک 
. دریمیم يدوزب  دشاب  هدش  داجیا  زین  موادم  دیدش و  هفرس  ددرگ و  التبم  دیدش  یباوخیب  هب  سکره  دندوب  دقتعم  میدق  ياملع  زا  یخرب 
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يرادیب رد  باوخ 

دارفا نیا  دباوخب . دناوتیمن  تسا  هتـسخ  یلیخ  هکنآ  اب  دوریم  هک  باوختخر  هب  اما  دـنزیم  ترچ  يرادـیب  رد  صخـش  هک  تسا  یتلاح 
يارفـص يواح  اهنآ  نوخ  دناهدرک . رکف  نآ  هب  راب  اهدـص  هک  دـننکیم  رکف  یلئاسم  هب  باوختخر  رد  هراومه  دـنرادن و  یتحار  باوخ 

رب دارفا  نیا  زا  یخرب  رد  زین  کشخ  يادوس  عفن  هب  ای  کشخ  يادوس  تسا . یکشخ  عفن  هب  ای  کشخ  جازم  يرترب  اب  بلغا  دایز و  رایـسب 
. دراد هبلغ  ناشنوخ 

. دروآیم رابب  یتیساسح  ياهتلاح  دارفا  نیا  ندب  رد  ابلاغ  هک  ییادوس 
نانآ جازم  لیدعت  يزاسکاپ و  دارفا  نیا  نامرد  وریغ ! امزگا و  دننام  یتسوپ  ياهیتحاران  لصافم و  یکشخ  یلـصف و  ياهشزیربآ  دننام 
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حیضوت یلبق  روطس  رد  هک  تسا  وریغ  مامح و  ياهنزبآ  ینامرد و  ولاز  تماجح و  جضنم و  لهـسم و  زا  نونکات  هک  ییاهشور  عیمج  اب 
. دش هداد 

تسا موجن  هب  قلعتم  هچنآ  نایب  رد 

لاس  دصکی  زا  شیب  رمع  يوسب 
میناوتیم لاس  دصکی  زا  رتشیب  رمع  هب  باتک  نیا  رد  جردـنم  ياهشور  اب  ناسنا  یتمالـس  رمع و  لوط  رب  بکاوک  ریثأت  هب  هجوت  نودـب 

. میبای تسد 
زاغآ لاس  هاجنپ  دـصکی و  زا  شیب  يرمع  هب  یبایتسد  تهج  رد  ار  دوخ  تاقیقحت  نیمز  هرک  هب  کیدزن  بکاوک  ریثأت  زا  هدافتـسا  اـب 

ناسنا ندـب  هک  رکفت  نیا  اب  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ناققحم  رظن  ریز  رود  کیدزن و  ياهناشکهک  كـالفا و  تکرح  نآ  زا  سپ  مینکیم .
شرتسگ یناریا و  یمالـسا - بط  شناد  بسک  يارب  یهلا  لضف  هب  راودیما  سپ  تسا  هدش  هتخاس  لاس  رازه  دـنچ  ات  کی  ياهرمع  يارب 

. میرادیم رب  ماگ  نآ  لماکت  و 
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دیشروخ میدزن . یفرح  اههرایس  اههراتـس و  نیرتکیدزن  ریثأت  زا  یتح  میتفگ . نخـس  اهناشکهک  بکاوک و  ریثأت  هب  هجوت  نودب  اجنیا  ات 
؛ میدرواین رطاخ  هب  دراد  ریثأت  اوه  بآ و  تابن و  دامج و  زا  معا  نیمز  هرک  يدام  یگدـنز  تانوئـش  مامت  رد  حوضوب  هک  مه  ار  باتملاع 
تاناویح و ام و  یگدـنز  رب  دـنتکرح  رد  یکلف  ياهجرب  رد  هک  اههرایـس  اههراتـس و  نیرتکیدزن  هک  دـننادب  ام  نأـشلا  عیفر  ياـملع  اـما 
رد قوف  ياهشور  اـب  ناققحم 44 ] نادنمـشناد و  دـنراد . یتایح  یـشقن  ام  زاـین  دروم  ییاذـغ  هریجنز  اـهسونایقا و  ناـهایگ و  راجـشا و 

شناد اب  سایق  رد  حرط  نیا  هچنانچ  لاح  دـنبای . تسد  لاس  هاجنپ  دـصکی و  ات  دـصکی  رمع  هب  دـنناوتیم  تاـناکما  كرادـت  تروص 
. دراذگ دنهاوخ  لاس  زا 150  رتالاب  رمع  بسک  هار  رد  مدق  دریگ  رارق  هعبس  بکاوک  ياهشنکاو  شنک و  عبات  یموجن 

دروم هچنآ  تسین . یبلط  ایند  رب  هیکت  داـیز و  رمع  رب  نتفاـی  تسد  زا  اـم  روظنم  هک  منکیم  بلج  هتکن  نیا  رب  ار  نادنمـشناد  دـیکا  هجوت 
ندرک و تدابع  رتشیب  يارب  ار  رمع  میهدن و  تسد  زا  دنوادخ  تدابع  يارب  ار  ایند  هک  دشابیم  مالـسا  نیبم  نید  یهلا  هاگدید  تسا  رظن 

رتینالوط اهرمع  هک  مینک  شالت  رگا  هک  میاهدرک  ءاتفتسا  ابتک  اهافـش و  هتخیهرف  ياملع  زا  ام  میرامـشب . سدقم  دوبعم  هب  ندش  کیدزن 
رود تسا و  نتفر  یبلط  ایند  يوسب  نیا  ایآ  دنتـسه ، رتدـیفم  هعماج  يارب  هک  دـشاب  نادنمـشناد  هبخن و  صاخـشا  نامروظنم  هژیوب  دوش و 

[: تسا 45 هدوب  نینچ  خساپ  يوقت ؟ ترخآ و  نید و  زا  ندش 
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.« تسا بوجو  هب  کیدزن  دینادیم  هچ  نادب  لمع  هکلب  تسین  یتسرپ  ایند  »
دـصکی زا  شیب  رمع  يوسب  موجن  هب  قلعتم  روما  هب  هجوت  اب  تیدوبع ، ادخ و  ياضر  رتشیب  بسک  يارب  تکرح  نیا  دییأت  لوبق و  اب  سپ 

. تفر میهاوخ  هّللا  ءاش  نا  لاس  هاجنپ  و 
دلوتم بکرتم و  نوکتم و  دـنراذگیم و  رثا  رگیدـکی  رب  امئاد  سوسحم  يداـم و  ملاـع  رـصانع  هک  تسین  نهذ  زا  رود  رما  نیا  نتفریذـپ 

بآ و اوه و  شتآ و  هعبرا  ناکرا  نیناوق  تحت  هک  دنتـسه  تاناویح  تابن و  دامج و  زا  ترابع  هک  هثالث  تاّدلوم  یلک  نایب  رد  دنوشیم .
هب لماکت  يوسب  دـنمفده  راگدرورپ  رما  هب  دـننکیم  ادـیپ  يدـیدج  تارییغت  نآ  هب  نآ  گنردیب و  هک  ییاـهشنکاو  شنک و  كاـخ و 

بیکرت و نیوـکت و  لاـح  رد  هراوـمه  هثـالث  تادـلوم  نیا  هک  میباـییمرد  میرگنب  نیمز  هرک  رد  ییاذـغ  هریجنز  هـب  رگا  دـنوریم . شیپ 
هدرک و مهرد  ار  ماسجا  نیدـض  نوناـق  هب  هجوت  اـب  یقارتفا  هوجو  کـیدزن و  مه  هب  ار  رـصانع  كرتشم  هوجو  دنـشابیم . رییغت  لـماکت و 
هب هک  دش  ربور  دنمفده و  دیدج و  یلماکت  نیوکت و  دیدج و  یقلخ  دنیآیم . دوجوب  میدق  رـصانع  تالدابت  لیدـبت و  زا  دـیدج  رـصانع 
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. دزاسیم رادیاپ  يدنوادخ  ملع  رد  مولعم  ینامز  ات  نیمز  هرک  رد  ار  تایح  یگدنز و  راگدرورپ  رما 
. دنریگیم رارق  هعبس  بکاوک  ریثأت  تحت  هعبرا  رصانع  نیناوق  تحت  هثالث  رصانع 

[46 .] رمق دراطع و  هرهز ، سمش ، خیرم ، يرتشم ، لحز ، هرایس  زا : دنترابع  هعبس  بکاوک 

ص147 ج14 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
تاکرحت  رب  تراظن  رگیدکی و  رب  کیره  ریثأت  تباوث و  تناعا  اب  هعبس  بکاوک  ن 

148 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تکرح شوج و  بنج و  رد  راگدرورپ  رما  هب  يو  يدام  یگدـنز  ناسنا و  ندـب  نیمز و  هرک  روما  رب  راّود  كالفا  یهدـنامرف  هب  هک  نانآ 

ملع هب  طوبرم  هک  ناسنا  یتایح  لامعا  یشوخ و  يرامیب و  یگدنز و  رب  هعبـس  بکاوک  تارثا  هب  ثحب  نیا  رد  ام  دنراذگیم . رثا  دنتـسه 
. میراذگیماو افرع  نافوسلیف و  یعیبط و  مولع  نادنمشناد  هب  ار  تسا  هلوقم  نیا  زا  جراخ  هچنآ  میراد و  هجوت  تسا  بط 

. دنیوگ هلعاف  تعیبط  تسا  رثؤم  اهجازم  یمرگ  يدرس و  رد  هک  ار  هچنآ  * 
. دنیوگ هلعفنم  تعیبط  تسا  رثؤم  اهجازم  تبوطر  تسوبی و  رد  هک  ار  هچنآ  * 

. دشابیم هلعفنم  هلعاف و  تعیبط  ود  ياراد  دیشروخ  لاثم  ناونعهب 
بوسنم یمـسم و  ماظع  هکئالم  زا  یکی  هب  هعبـس  بکاوک  زا  یبکوک  ره  روکذـم  بکاوک  ياهشنکاو  شنک و  لیلد  هب  عرـش  ناـسل  رد 

. دناهدش
خفان لیفارـسا  هب  خـیرم  تیناحور  قازرا ، کلام  لیئاکیم  هب  يرتشم  تیناحور  حاورا ، ضباق  توملا و  کلم  لیئارزع  هب  لحز  تیناـحور 

نیا قیرط  زا  همه  اـهتعارز  يزور و  قزر و  تاـیح و  یگدـنز و  تسا . هدـش  هدرپس  یحو  لـماح  لـیئربج  هب  سمـش  تیناـحور  روص ،
دـشاب نامـسآ  رد  ای  حطـس  رد  ای  نیمز و  رعق  رد  هچ  نیمز  هرک  روما  دوشیم . نیمأت  هتفرگ و  تروص  راگدرورپ  رما  هب  ماـظع و  کـئالم 

، تاـناویح دـلو  داز و  دریذـپیم . تروص  شزغل  نیرتـمک  نودـب  طلـسم و  یملع و  ـالماک  تروصب  دـنوادخ  برقم  هکئـالم  نیا  طـسوت 
ملاع رد  هک  تسا  يروما  نیمز  هرک  رد  يرما  ره  اههناخدور و  اهلگنج و  هعـسوت  فرب و  ناراـب و  لیـس و  هلزلز و  دـننام  یعیبط  ثداوح 

انعم و زا  ياهشوگ  دیاش  دنادیم  اهنامسآ  رد  ار  اهناسنا  قزر  هک  نآرق  همیرک  هیآ  نیا  دوشیم . میظنت  الاب 
149 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

[. 47] ددرگیم لرتنک  ماظع  هکئالم  طسوت  هک  دشاب  بکاوک  تارثا  نیمه  هب  هراشا  نآ  ریسفت 
روظنم و هک  دـشابیم  رمع  لوط  يرامیب و  یتمالـس و  رد  موجن  هب  قلعتم  روما  ریثأت  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  یکـشزپ  ملع  رد  هچنآ  سپ 

. دشابیم نادنمشناد ) املع و  رمع  لوط   ) ثحب نیا  حرط  زا  ام  فده 
اب مأوت  يرمع  يارب  قیقحت  هار  رد  مدـق  بیترت  نیا  هب  میـسانشب و  مدرم  رمع  لوط  طاشن و  یتمالـس و  رب  ار  ینامـسآ  تارثا  اـت  مینآرب  اـم 

باتک هیهت  رد  ار  ام  میراد  تلئسم  گرزب  دنوادخ  زا  میربیم و  نایاپ  هب  اجنیا  ات  ار  باتک  نیا  میشاب . نامدوخ  نادنمـشناد  يارب  تمالس 
یلاعت هّللا  نوعب  تسا . نیودت  قیقحت و  لاح  رد  هک  یباتک  دهد ، يرای  رمع  لوط  داجیا  رد  بکاوک  هب  طوبرم  روما  زا  هدافتسا  اب  مود 

ییاذغ داوم  رب  مکاح  نیناوق 

تخانـش دراذـگیم . رثا  شدوخ  زا  یئزج  رب  هک  یلک  هعومجم  کی  ددرگیم . زاب  ام  نیمز  رب  ناـهیک  ریثأـت  هب  ییوس  زا  رظن  دروم  ثحب 
رگید يراذـگ  هب  دـش و  هراشا  اهنت  باـتک  نیا  رد  دـشاب ؛ دـناوتیم  باذـج  هدرتسگ و  یثحب  یکاـخ  هرک  اـب  طاـبترا  رظنهطقن  زا  ناـهیک 

هعومجم رب  دـنمنوناق  تروصب  ياهتوب  ره  هایگ و  ره  هویم و  ره  مینکیم . اههویم  فرـصم  نامز  هب  ياهراشا  سایق  نآ  رب  دـیدرگ . لوکوم 
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. میرب دوس  نآ  زا  نامرد  تشادهب و  ثحبم  رد  ات  میتسه  نآ  لابندـب  ام  هک  دـیامنیم  تفایرد  ار  یکاوژپ  الباقتم  دراذـگیم و  رثا  ناهیک 
بکاوک ریثأت  هب  هجوت  اب  نآ  يرادهگن  یگنوگچ  فرصم و  ماگنه  تشادرب و  هقطنم  نامز و  يرادهگن و  شور  لوصحم  تشادرب  نامز 

ملع  دشابیم . هجوت  دروم 
150 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کی مخ  ردـنا  زوـنه  اـما  میاهتخادرپ  رکفت  هب  هنیمز  نیا  رد  تساـهلاس  اـم  هـک  مـینکیم  فارتـعا  هدرک و  قـیقحت  رتـمک  هـنیمز  نـیا  رد 
بقع هب  یتمالس و  رمع و  لوط  داجیا  يارب  نآ  زا  يریگهجیتن  اهيزبس و  اههویم و  ياهیذغت  تارثا  دیدشت  يارب  باتک  نیا  رد  میاهچوک .

! سب میریگیم و  هرهب  یتسردنتان  نتخادنا 

مکاح هویم  فیرعت 

هراشا

فارطا و رد  نآ  یجازم  ریثأـت  رگید  تراـبع  هب  دـشاب . رّـسیم  نآ  مجحرپ  موادـم و  فرـصم  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـههویم  هب  مکاـح  هویم 
ریذـپناکما مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  يارب  دایز  نازیم  هب  امرخ  دـننام  ياهویم  ندروخ  لاثم  ناونع  هب  دـشاب . لادـتعا  هطقن  هب  کیدزن 

رد راح  یمرگ  ضراوع  راچد  هدننکفرـصم  هدش و  لیدـبت  راح  مرگ  جازم  هب  دایز  فرـصم  رثا  رد  مرگ  جازم  هکنآ  لیلد  هب  دـشابیمن ،
رانا و روگنا ، دـننام  ییاههویم  اما  تسا . يرامیب  داجیا  يارب  يزاسرتسب  جازم و  ءوس  یعون  داـجیا  دوخ  نیا  دوشیم و  فلتخم  ياهمادـنا 

. تسا تیاده  لرتنک و  لباق  دروآ  دوجوب  تسا  نکمم  هک  یجازم  ءوس  كدنا  هدوب و  فرصم  لباق  دایز  رایسب  مجح  رد  اهولآ  عاونا 

اههویم

( شیور لحم   ) شیور تبنم  - 
تشادرب  تشاد و  تشاک ، نامز  - 

تشادرب  تشاد و  تشاک ، تیفیک  - 
لوصحم  تیمکاح  - 

يوراد ای  هویم  دـشر  طیارـش  هب  هجوت  ضارما  زا  يریگـشیپ  نونف  زا  یکی  دـندادیم . تیمها  هدـش  رکذ  لـئاسم  هب  هتـشذگ  یبط  مولع  رد 
رادروخرب کیسالک  داوس  زا  هک  نانآ  تسا . هدوب  نازرواشک  هجوت  دروم  دراوم  نیا  رد  لئاسم  نیرتهداس  تسا . یهایگ 

151 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دروم ار  هدوب  هربخ  يزرواشک  راک  رد  هک  ینالاسنهک  زا  یکی  دندرکیم . دروخرب  یملع  الماک  یهاگدید  اب  دراوم  نیا  هب  تبـسن  دندوبن 
زونه دیاش  دراد . ییاهتوافت  هچ  تانق  بآ  ای  هدشیم  باریس  هاچ  بآ  اب  رگا  يزیلاج  لوصحم  کی  دیوگب  امـش  هب  ات  دیهد  رارق  لاؤس 

نیا تسا . هدوب  مه  ناگدـننکرداص  هجوت  دروم  لوصحم  نیا  دـشاب ، هدـشن  كاپ  ام  هبرجترپ  نالاسنهک  نهذ  زا  باـگرگ  هزبرخ  هرطاـخ 
دنـسپ دروم  رایـسب  نآ  ینیریـش  دشیم . زاب  هدروخ و  كرت  رـسارس  دراک  كون  فیفخ  هراشا  اب  فرـصم  ماگنه  رد  ندیچ  زا  سپ  هزبرخ 
يرگید هقطنم  چیه  دننک . يرادیرخ  ار  نآ  رازاب  هب  ندیـسر  ضحم  هب  ات  دـندرکیم  يرامـشزور  مدرم  نآ  فرـصم  يارب  هدوب و  اههقئاذ 

هک هدوب  باگرگ  هزبرخ  نیمه  یناهفـصا  نازرواشک  یتارداص  مهم  مالقا  زا  یکی  دـنک . تباقر  ناهفـصا  باگرگ  هزبرخ  اب  تسناوتیمن 
يارب ار  اهنیرتهب  هک  دنتـشاد  یعـضو  نینچ  رگید  قطانم  رد  زین  يرگید  تـالوصحم  تسا . هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  مه  نآ  ماـن  نونکا 

بش و تسیز و  طیحم  تاریثأت  نتفرگ  رظن  رد  يزرواشک و  هب  طوبرم  مولع  هیاپ  رب  يزرواـشک  ياـهشور  نیا  دـنتخاسیم . مهارف  مدرم 
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رظن ّدـم  هیاپ  لوصا  ناونعهب  یمالـسا  یناریا - تشادـهب  بط و  لوصا  تسا . هدوب  نازرواشک  ياـهبنارگ  تاـیبرجت  موجن و  تارثا  زور و 
. تساعدم نیا  رب  یقداص  هاوگ  نامز  نآ  رد  ینالوط  ياهرمع  تسا و  هدوب 

رد تسا . هدـمآیم  تسدـب  ینونک ) هیروس   ) مور اـی  ماـش  زا  نیتنـسفا  نیرتهب  دـیریگب . رظن  رد  زین  ییوراد  ناـهایگ  دروم  رد  ار  هتکن  نیا 
ناجنروس رتسدـیبدنج ، یماش ، هریز  دـننام  يرگید  یناویح  ياهوراد  ناـهایگ و  یماـش ؛ اـی  یمور  نیتنـسفا  دنـسیونیم  میدـق  یبط  بتک 

. تسا هدمآیم  دوجوب  هایس  يایرد  هیروس و  رصم و  هقطنم  رد  هکنآ  لاثما  يرصم و 
هب انـس  گرب  زاجح ، هقطنم  رد  نآ ! لاثما  ینیچ و  بوچ  یکیژلب ، ای  يوسنارف  لویت  گرب  يدنه ، شدنک  يدنه ، رام  نغور  يدنه ، زوج 

یناریا  بط  ناکشزپ  هجوت  دروم  تیفیک  نیرتهب 
152 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید ياهروشک  ریاس  هب  هکم  زا  هک  ییانس  ینعی  یکم ! يانس  دنیوگیم  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدوب  یکـشزپ  مولع  تسدربز  يامکح  و 
دنتسنادیم مدرم  رگا  دنیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  هک  ییانس  نامه  تسا . هتفریم  راکب  اهيرامیب  زا  يرایـسب  نامرد  يارب  هدشیم و  رداص 

. دندرکیمن كرت  ار  نآ  زگره  دراد  دوجو  یصاوخ  هچ  هایگ  نیا  رد 
ملع نیا  زا  هدافتسا  زیخلـصاح ! ياهتفربآ  اهتشد و  راومه و  قطانم  یناتـسهوک و  قطانم  هلمج  زا  رتکیدزن  قطانم  هب  دینک  هجوت  لاح 
هدوب یناریا  نادنمـشناد  زراـب  تایـصوصخ  زا  دـنتفرگیم  رظن  رد  ار  یناویح  ییاذـغ  داوم  اـههویم و  ناـهایگ و  دـیلوت  صاـخ  قطاـنم  هک 

رد ییالاب  حطـس  رد  ار  نآ  دـندادیم و  شزومآ  مدرم  نازرواشک و  هب  لاـح  روخارف  هب  ار  مولع  نیا  یتنـس  یکـشزپ  ياـمکح  [ 48 .] تسا
زا ياهشوـگ  هب  رنه  ملع و  لـها  یماـمت  نهک و  نادنمـشناد  يارب  رمع  لوـط  زار  ثحبم  رد  نوـنکا  [ 49 .] دـندرکیم هنیداهن  مدرم  ناهذا 

: منکیم هدنسب  رمع  لوط  يارب  ملع  نیا  دافتسا 

لوصف 50] رد  اههویم 

یقطانم رد  نامدوخ و  یموب  نیمزرـس  رد  ام  نونکا  دـیآیم . لمع  هب  ینوگانوگ  تالوصحم  فلتخم  قطانم  رد  یلـصف  ره  رد  هک  میتفگ 
نیا رد  هک  میئوگیم  مینکیم و  یفرعم  ار  لصف  ياـههویم  دـشابیم  رتلدـتعم  روشک  قطاـنم  ریاـس  هب  تبـسن  ییاوه  بآ و  ظاـحل  زا  هک 

مولع  رد  ندب  يرادهگن  رد  يرتشیب  تاریثأت  ییاههویم  هچ  هقطنم 
153 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ تیمکاح  نامز  ناونعهب  دنشابیم  مدرم  سرتسد  رد  هک  ینامز  تدم  دنیآیم  رازاب  هب  اههویم  هک  نامز  ره  دنراد . نامرد  يریگـشیپ و 
یتمالس رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  نامز  نامه  رد  دنـشابیم و  مکاح  اههویم  زا  یخرب  ياهقطنم  ره  رد  ینامز  ره  رد  سپ  میربیم . مان  لوصحم 

هدـش و ییاسانـش  یـسررب و  ام  هسّـسوم  رد  یلـصف  ره  رد  مکاح  یهایگ  ياهوراد  اـههویم و  زا  يرایـسب  دـنراد . نـالاسنهک  هژیوب  ناـسنا 
هدوب هجوت  لباق  رایسب  نآ  یهدزاب  هدش و  نیودت  طبـض و  نآ  ینامرد  راثآ  تسا . هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  اههخـسن  رد  هک  تساهلاس 

: مینکیم رکذ  راوجمه  ياهناتسا  ناهفصا و  ناتسا  هقطنم  رد  لوصف  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  اهيدنبمیسقت  نیا  تسا .

راهب لصف 

هراشا

هارمه زبس  یتخرد  هجوگ  ناشورفتسد  یتسد  ياههبارا  خرچ  يور  دنفـسا  رخاوا  [ 51 .] ددرگیم زاغآ  هویم  دنچ  تیمکاح  اب  راهب  لصف 
. ددرگیم هدهاشم  ماداب  هلاغاچ  اب 
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نیا صاوخ  هب  دریگیم  رارق  مدرم  مومع  ضرعم  رد  تسد  ریز  ياـههویم  نآ  راـنک  رد  هک  تسا  یتخرد  زبسهجوگ  اـب  اـههویم  تیمکاـح 
: دینک هجوت  هارمه  هویم  هویم و 

زبسهجوگ تموکح 

توق كدـنا  نآ  سراـن  لاـک  دوشیم . داـیز  مک و  نآ  يرت  يدرـس و  فلتخم  ياـهتلاح  رد  تسا . مود  رد  رت  لوا و  رد  درـس  نآ  عـبط 
رخآ رد  رت  مود و  طسو  رد  درس  نآ  شرت  سران  تسا . نآ  نیریـش  زا  رتدایز  نآ  شرت  تدورب  تسا . يوق  نّیلم  نآ  هدیـسر  دراد . هضباق 

. تسا هضباق  توق  اب  کشخ  لوا و  رد  درس  نآ  گرب  دشابیم . نآ 
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راح و دردرـس )  ) عادـص دـنروخب  ماعط  زا  لبق  نوچ  دراد و  هک  یتبوطر  تجوزل و  ببـسب  نآ  هزات  اصوصخ ! ّقلزم  نّیلم و  اذـغلا و  لـیلق 
. دربیم نیب  زا  ار  يوارفص  ياهبت 

جالع ار  ندـب  شراخ  نآ و  باـهتلا  تدـح و  لد و  ترارح  یگنـشت و  ارفـص و  غارفتـسا )  ) یق دـنکیم و  مک  ار  ارفـص  دـیدش  ياـمرگ 
ءاعما هدعم و  رد  ار  ّرضم  طالخا  دشابیم . بآ  درز  ندروآ  الاب  عفاد  نیاربانب  دنکیم ، كاپ  هدعم  زا  تعرسب  ار  قیقر  يارفـص  دیامنیم .

ابطا هجوت  دروم  میدـق  رد  هتخپ  تروصب  تسا  شرت  زمرق و  یخرب  گـنر  هک  یهوک  يولآ  دـیامنیم . هراـپهراپ  هتـسسگ و  مه  زا  دـبک  و 
اب لسع  اب  نتخپ  نیدوربم  رد  دیادزیم . ءاعما  زا  ار  یگدولآ  عون  ره  نآ  لابندب  لگنا و  عون  ره  نآ  گرب  هدناشوج  ندیماشآ  تسا . هدوب 

. تسا نآ  يدرس  هدننکحالصا  یهایگ  ياهوراد  زا  نآ  لاثما  ردنک و  یکطصم و 
. نآ یشرت  يدرس و  يارب  زا  تسا  حلصم  تابن  زمرق و  رکش  ای  روگنا  هریش  اب  نتخپ 

بط هب  دـقتعم  ناکـشزپ  رگا  دـنکیم . ظفح  اههویم  ریاس  رب  ار  دوخ  تموکح  يدایز  تّدـم  فلتخم  قطاـنم  رد  راـهب  لـصف  رد  هویم  نیا 
نوخ و ناطرس  شراوگ و  هاگتسد  ياهناطرس  جالع  رد  ار  نآ  ياسآ  هزجعم  تارثا  دنشاب  هتشاد  یهاگآ  نآ  صاوخ  زا  نامروشک  یموب 

زمرق ياهلوبلگ  تکالپ و  تفا  نوخ و  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  يارب  نآ  يزاسنوخ  درک . دنهاوخ  هدهاشم  ءاعما  ناطرس  ناوختسا و  زغم 
دننام ییاههویم  اب  وسمه  هویم  نیا  کمک  اب  ام  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  یفلتخم  ياهشور  اـب  هویم  نیا  تسا . روآتفگـش  دیفـس  و 

میتفای و تسد  یناریا  یمالـسا - بط  شخبافـش  ياههخـسن  یهاـیگ و  يوراد  راـنک  رد  اهناطرـس  زا  یخرب  ناـمرد  زمر  هب  روگنا  راـنا و 
رد يریگشیپ  نونف  زا  رمع  لوط  يارب  نآ  فرصم  دیدرگ . عقاو  لماک  جالع  هکارچ  میتسب  یناطرس  نارامیب  يارب  ار  يرایـسب  ياههدنورپ 

: بیترت نیا  هب  دشابیم  ماوع  املع و  زا  نالاسنهک 
ناویل  هنازور 3  هتخپ  تروصب  . 1
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يور دوش . مرن  ات  میناشوجیم  بآ  يرادقم  اب  نولفت  موینیمولآ و  ریغ  یفرظ  رد  ار  تشرد  درز  يولآ  زا  يرادقم  رابره  راب و  هس  زور  ره 
دننام راک  نیا  ددرگ . ریزارـس  نیریز  فرظ  نورد  هب  نآ  درل  دنامب و  نآ  هتـسه  تسوپ و  ات  میراشفیم  شکبآ  فک  دراد و  رارق  شکبآ 

رهظ و حبص و  هدادن و  همادا  رگید  نیریز  فرظ  رد  نآ  هتخپ  تشوگ  نتـشذگ  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  دشابیم  کشاول  ندرک  تسرد 
رگا زمرق و  رکش  ای  لسع  ای  روگنا  هریش  يرادقم  هاوخلد  هب  نآ  یشرت  يدرـس و  لرتنک  يارب  دوشیم . لوانت  نآ  زا  ناویل  لقا 3  دح  بش 

رد رامیب  هک  تسا  زیاج  تسا و  زور  کی  رد  فرـصم  نازیم  لقا  دح  ناویل  رادقم 3  [ 52 .] میناشوجیم هدرک  هفاضا  نآ  رد  ار  تاـبن  دوبن 
ناسنا ندب  رد  ناطرس  کی  هرامش  نمشد  هتخپ  درل  نیا  فرـصم  زا  لصاح  نوخ  دنک . فرـصم  زور  رد  ناویل  زا 3  رتشیب  هقالع  تروص 

. تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  سومیکلا  حلاص  نوخ  دیلوت  نآ  جالع  یناطرس و  ضارما  زا  يریگشیپ  همانرب  رد  دوشیم .
هب التبم  رامیب  رد  نوخ  دیلوت  هب  قفوم  یکشزپ  ره  تسا و  زجاع  دشاب  هدش  دیلوت  هزات  هک  ناوج  زیمت و  نوخ  اب  هلباقم  رد  ناطرس  هک  ارچ 
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نامه تسا  مزال  ار  هدش  فاص  هتخپ و  يولآ  هک  میوش  رکذـتم  دـیاب  تسا . هدروآ  تسدـب  دوخ  رامیب  يارب  ار  هدـنرب  گرب  دوش  ناطرس 
رتهب میهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  هزات  ياهولآ  میناوتب  تبون  ره  رد  رگا  میئاـمن . هداـمآ  ار  هزاـت  ياـهولآ  رگید  زور  مینک و  فرـصم  زور 

دیریگب رظن  رد  دیاب  میوشن ، رود  لاسنهک  نادنمـشناد  ناسنا و  يارب  رمع  لوط  ثحبم  زا  مینک . هیهت  اج  کی  ار  ناویل  ره 3  هکنآ  ات  تسا 
نونف دروم  رد  هدش  هیـصوت  زیوجت و  دراوم  ریاس  اب  هارمه  مه  نآ  دننک  فرـصم  ار  مکاح  هویم  دـیاب  ینامز  هحرب  نیا  رد  نادنمـشناد  هک 

میاهتشاد  فیعض  نالاسنهک  رد  هک  یفلتخم  ياهنومزآ  رد  هک  هدش  هدید  نالاسنهک ! رد  اهيرامیب  زا  يریگشیپ 
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چیه نانآ  زا  یخرب  زور  ضرع 3  رد  هک  يروطب  هدروآ  ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار  یبیجع  یگدنزرـس  طاشن و  هتخپ  ياهولآ  درل  نیا  ریثأـت 
هگن لاحرس  اپرس و  فعض  نودب  یبوخب و  ار  نانآ  هدش  هتخپ  يولآ  ناویل  نیدنچ  هنازور  دناهتشادن و  رگید  ياهاذغ  فرـصم  هب  یلیامت 

. تسا هتشاد 
ولیک کی  ات  هنازور  ماخ  تروصب  . 2

يولآ فرصم  دوخ  ییاذغ  همانرب  رد  زور  ره  دنک  یعـس  دیاب  رامیب  تسا و  بسانم  ولیک  کی  نازیم  ات  زور  لوط  رد  اهولآ  ماخ  فرـصم 
[53 .] دهد رارق  ار  دیفس  زمرق و  ياهولآ  نآ  رانک  رد  درز و 

. تسا ولابلآ  سالیگ و  مادابهلاغاچ و  لصف  نیا  رد  اههویم  مکاح  تنواعم 
ددع ات 14  دادـعت 7  هب  هنازور  تسا . بسانم  راـب  ياهتفه 3  نادنمـشناد  ییاذـغ  همانرب  رد  مه  شروخ  تروصب  مادابهلاغاچ  فرـصم  . 3

تـشرد ياههلاغاچ  دراد . همادا  ییاذـغ  همانرب  نیا  تسا  دوجوم  نآ  زیر  هک  یناـمز  اـت  دوشیم . هیـصوت  ماـخ  تروصب  زیر  ماداـبهلاغاچ 
. دوشیمن هیصوت  ماخ  تروصب 

ساویر تنواعم  رد  رگنک  دـننام  یهوک  ياهيزبس  نآ  رانک  رد  هک  دراد  تموکح  ساویر  هشیر  اهموزیر  لیبق  زا  ینیمز  ياـههویم  رد  . 4
رهظ و حبص و  هک  ناکتسا  ماخ 3  تروصب  ساویر  ماخ  بآ  هتخپ و  تروصب  ساویر  شروخ  راـب  ات 3  ياهتفه 2  نیاربانب  دناهدش . عقاو 

. دوشیم لوانت  ناکتسا  کی  رابره  بش 
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لاثما هنزگ و  یغایزاغ و  یهوک ، نوخرت  یهوک ، هرت  ریـسوم ، یهوک ، ریـس  گنـش ، دننام  یهوک  ياهيزبس  زا  اهاذغ  یمامت  رانک  رد  . 5
. دوشیم هدافتسا  ماخ  هتخپ و  تروصب  نآ 

یتخرد بیس  تموکح 

دیفس و درز و  زبس و  خرـس و  فلتخم  ياهگنر  رد  ینانبل و  بیـس  كدنق ، بیـس  بالگ ، بیـس  دننام  فلتخم  ياهلکـش  رد  هویم  نیا 
حرفم بیس  درب . نآ  زا  ار  مزال  هدافتسا  دیاب  هک  دنکیم  دوخ  نآ  زا  مکمک  ار  تموکح  زبسهجوگ  یناوارف  طساوا  اب  هارمه  راهب  رد  وریغ 

تلع هب  نآ  صاوخ  حیرـشت  تسا . هسیئر  ياـضعا  هدـننکتیوقت  تالـضع و  توق  تردـق و  هدـننکلیمکت  ینهذ و  ياوـق  يوـقم  بلق و 
يارب دناوتیم  عون  هس  رد  روگنا  دننام  بیس  ییاذغ  ياهمیژر  تسین . ریذپناکما  هلوقم  نیا  رد  ناسنا  ندب  يارب  دیفم  رایسب  داوم  نتـشاد 
بیـس زا  رتمهم  ياهویم  ندب  رد  یبصع  ياهمتـسیس  تیوقت  ظاحل  زا  اههویم  رد  دیاش  دشاب . اسآ  هزجعم  نادنملاس  هژیوب  ناسنا  رمع  لوط 

. دشاب هتشادن  دوجو 

یتخرد بیس  لماک  میژر 

فرـصم هدش  هدـنر  تروصب  نآ  تشوگ  اهنت  دوش و  كاپ  تسوپ  زا  دـیاب  یتخرد  بیـس  دوشن . فرـصم  ییاذـغ  چـیه  زور  ات 15  زا 7 
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. دنکیم زواجت  ولیک  دنچ  زا  روگنا  میژر  دننام  نآ  فرصم  هتبلا  دوشیم .
، ندروخ يزبس  رینپ و  یمک  اب  کشخ  نان  دننام  هداس  ياذغ  هدـعو  کی  هب  اهنت  تعاس  ره 24  رد  ییاذغ و  هدعو  ود  فذـح  مود  شور 

افتکا لصف  ياهپوس  زینـشگ و  پوس  زپ ، بآ  یبرچ  نودب  تشوگ  یمک  دیوش ، هتک  ای  زینـشگ  هتک  لصف ، هویم  يرادقم  اب  کشخ  نان 
. دوش
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رتمک هدش  هدنر  بیس  ولیک  زا 3  دیابن  تسا . هدش  هدنر  تسوپ  نودب  بیـس  دایز  رادقم  فرـصم  ییاذغ و  هدعو  کی  فذح  موس  شور 

. دوش فرصم 

بیس تنواعم  رد  یبالگ 

بیس میژر  رد  بیـس  اب  یبالگ  هروپ  طولخم  دشابیم . هجوت  دروم  رتشیب  نآ  يروآطاشن  صاوخ  تسا و  زغم  بلق و  يوق  حرفم  هویم  نیا 
نیا تسا . يریذپداسف  نآ  ياهتلع  زا  یکی  تسا . هاتوک  هویم  نیا  روضح  نارود  دیازفایب . زغم  بلق و  رب  نآ  حیرفت  تاریثأت  هب  دناوتیم 

. دوش فرصم  رتدوز  دیاب  دسریم و  دوز  هویم 

ناتسبات لصف 

کمرگ یبلاط و  تموکح 

ار تاتسورپ  يراردا و  يراجم  هناثم و  هیلک و  يراردا  هاگتسد  هدش و  رازاب  دراو  ناتـسبات  لیاوا  راهب و  رخاوا  رد  شخبافـش  ياههویم  نیا 
اب ار  هیلک  ياهیتحاران  دشابیم . نوخ  هدننکهیفـصت  ياههاگتـسد  هدنیوش  یندعم و  داوم  زا  راشرـس  يزیلاج  لوصحم  نیا  دنکیم . كاپ 
هب يوق  ییاذغ  يوراد  ناردام  ریـش  دایدزا  رد  دناباوخیم . ار  ندـب  ماروا  دـنکیم  فرطرب  اهنآ  يوشتـسش  يراردا و  يراجم  ندرک  مرن 

نادنمشناد نالاسنهک و  دریگیم ، تسدب  ار  اههویم  تموکح  هویم  نیا  هطوبرم  لصف  رد  هک  یماگنه  یلاسنهک  نینس  رد  دیآیم . باسح 
. دنرب اههرهب  نآ  زا  دیاب  ناهوژپشناد  و 
: دوشیم فرصم  هدامآ  تروص  دنچ  هب 

نآ زا  ناشراک  ياتسار  رد  دنهاوخب  رکفت  لها  ياملع  رگا  دننک . فرصم  هدولاف  تروصب  ار  نآ  ناویل  لقا 3  دح  هنازور  ماخ  تروصب  . 1
ار رگید  ياهاذغ  زور  دنچ  تدم  هب  دـننک و  لیم  ناویل  ات 12  زا 3  رتدایز  ریداقم  زور  ره  یمیژر  تروصب  تسا  مزال  دـنربب  يرتشیب  هرهب 

دناوتیم ناویل  ات 12  فرصم  دننکن . فرصم 
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تروصب یبلاط  کـمرگ و  فرـصم  هچناـنچ  دراذـگب . راردا  يراـجم  یـسنج و  ياههاگتـسد  هژیوب  ندـب  ياههاگتـسد  رب  یبولطم  تارثا 
طاـشن و دـنوشیم و  يزاـسکاپ  همداـخ  هسیئر و  نواـعم  هسیئر و  ياـضعا  زا  یمهم  ياـهشخب  دوش ، فرـصم  بش  اـت  حبـص  زا  یمیژر 
ات دننکیم 2  ارجا  ار  نآ  میژر  هک  ییاهزور  رد  دنهاوخب  رگا  ار  نآ  رتشیب  ریثأت  دنوشیم . بجوم  رکفت  لها  نادنمشناد  يارب  ار  یلاحرس 

طولخم تسا  هدش  نیریش  نیبجنکس  تبرش  اب  هک  کنخ  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  هدش  زیمت  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  رابره 3  زور  رد  راب   3
. دنیامن هظحالم  ار  راردا  حشرت  دایدزا  نازیم  دننک و  لیم  و 

ریغ هسیئر و  ياهمادنا  دروایب و  لاحرـس  ار  کشخ  درـس و  ياههیلک  دـناوتیم  ناویل  ات 6  ناویل  نازیم 3  هب  هنازور  نآ  هتخپ  تروـصب  . 2
يریشکاخ اب  هارمه  هک  هژیوب  دنربب ، نیب  زا  ار  تاتـسورپ  راردا و  يراجم  هیلک و  ياهتسیک  هداد و  تنیل  ار  عبط  دنیامن . تیوقت  ار  هسیئر 
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فقوتم ار  يروا  نیئتورپ  عفد  اههیلک و  ضراوع  یمامت  دـشاب  هدـش  هدـناشوج  تابن  اب  لـیلد  نیمه  هب  هدـش و  خـلت  ندـناشوج  رثا  رد  هک 
. دنکیم نامرد  ار  دعقم  قاقش  نآ و  ریغ  ینوخ و  ریساوب  عون  ره  هدرک و  عطق  ار  گنس  رثا  رد  يزیرنوخ  دنکیم .

ولآدرز تموکح 

ولآدرز دنربب . ار  مزال  ياههرهب  نآ  زا  نالاسنهک  تسا  مزال  مک  تدـم  نامه  رد  اما  تسا  هاتوک  نآ  یناوارف  هویم و  نیا  تموکح  نارود 
هدیسر و بوخ  دیاب  ولآدرز  روظنم  نیا  يارب  تسا . يرورض  مزال و  رایـسب  نالاسنهک  يارب  نآ  زا  لصاح  نوخ  يوق و  رایـسب  يزاسنوخ 

ياههدـعو زا  یکی  فذـح  نالاسنهک و  يارب  ناویل  ات 9  لقا 3  دـح  زور  رد  ماخ  هتخپ و  تروصب  نآ  فرـصم  زرط  دـشاب . هدـش  نیریش 
ياجهب  ولآدرز  فرصم  ییاذغ 

160 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. ددرگ لاـمعا  ولآدرز  میژر  زور  رابره 7  راب و  ای 2  دشاب و  هفقو  نودـب  زور  دناوتیم 15  فرصم  نامز  تسا . بسانم  رایـسب  هدعو  نآ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  هلصاف  زور  تسا 7  رتهب  هزور  تبون 7  ود  نیب 

روگنا تموکح 

رامـشب یتشهب  ياههویم  دمآرـس  رانا  زا  سپ  روگنا  دوش . هتـشون  دـیاب  اـهباتک  نآ  فصو  رد  هک  دوشیم  مکاـح  روگنا  ولآدرز  زا  سپ 
: تسا ریذپناکما  تروص  دنچ  هب  رکفت  رنه و  لها  نادنمشناد و  نالاسنهک و  يارب  روگنا  میژر  دوریم .

زورهنابش رد  اذغ  لماک  فذح  اب  ییاذغ  میژر  يارجا  . 1
نیا دشابن . روگنا  زا  یلاخ  مکش  هاگچیه  دشاب و  دایز  رایسب  روگنا  فرصم  رادقم  هکنآ  طرشب  دوشن ، فرصم  روگنا  زا  ریغ  ییاذغ  چیه 

. تسا لماک  صقن و  نودب  نادنملاس  رد  اهيرامیب  زا  يریگشیپ  نونف  رد  درببیم و  نیب  زا  ار  هتفهن  ياهناطرس  میژر 
ياذغ چـیه ، زور ! اـت 15  دـیریگب  رظن  رد  زور  زا 3  دراد ؛ صاخـشا  ناوت  هب  یگتـسب  دوشیم  نآ  ماجنا  هب  ترداـبم  هک  ییاـهزور  دادـعت 

. دراد میژر  نیا  اب  يدیدش  يراگزاسان  هک  تشوگ  هژیوب  دوش  لیم  دیابن  يرگید 
ییاذغ  هدعو  فذح 2  اب  روگنا  میژر  يارجا  . 2

ای هدش و  هتخپ  شمـشک  اب  دیوش  هتک  ای  رینپ و  یمک  اب  کشخ  نان  دشاب . یبرچ  تشوگ و  زا  يراع  هداس و  مه  نآ  اذغ  هدـعو  کی  اهنت 
کی دشاب ؛ هدش  خبط  نآ  رد  وریغ  جـیوه و  ملک و  ودـک و  دـننام  يزیلاج  ياهيزبس  زا  يدادـعت  هک  لصف  پوس  ای  زینـشگ  پوس  خـبط 

روگنا میژر  اب  هارمه  لاثم  ناونعب  تفرگ . رظن  رد  دیاب  زین  ار  اهراگزاسان  طیارـش  دوشیم . فرـصم  مک  رادـقم  هب  مه  نآ  ییاذـغ  هدـعو 
. دومن فرصم  تشوگ  ناوتیمن 

، دوش فرصم  ییاذغ  هدعو  کی  رد  غرممخت  غود و  تسام و  ای  برت  گرب  رگا 
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دیاب یلک  روطب  دنروآیم . دوجوب  يراگزاسان  مه  زاب  دوش  فرـصم  نامزمه  غرم  تشوگ  اب  داوم  نیا  رگا  دـناسریم . مه  هب  يراگزاسان 
. تشاد لوذبم  هجوت  رگید  ياهنامز  زا  رتشیب  روگنا  میژر  ماجنا  ماگنه  اهراگزاسان  هب 

ییاذغ  هدعو  کی  فذح  اب  روگنا  میژر  . 3
هدروخ روگنا  ردقنآ  هکنیا  ای  تسا و  بسانم  ولیک  ات 3  کی  زا  فرـصم  رادقم  دوش . لیم  روگنا  يدایز  رادقم  هب  رهظ  ماگنه  ات  اهحبص 
ماجنا ناوت  اهنت  هن  هدرک و  فرـصم  زور  رد  روگنا  ولیک  نیدـنچ  ات  دارفا  زا  یخرب  ددرگ . تجاح  ياـضق  رد  داـیز  تنیل  بجوم  هک  دوش 

میژر رطاخ  نیا  هب  دندشیم . زین  یبسانم  مادنا  ياراد  نآ  فارطا  مکـش و  ياهیبرچ  ندش  بوذ  اب  هکلب  دنتـشاد  ار  روگنا  ییاذـغ  میژر 
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مه دنک و  رغال  مه  هک  تفای  ناوتیمن  ار  ییاذغ  میژر  چیه  دشابیم . مادنا  بسانت  صوصخم  هک  تسا  ياهدـننک  رغال  میژر  کی  روگنا 
ییاهناطرـس رگا  دـنک . ناوج  ار  ندـب  ياضعا  همه  دربب و  نیب  زا  ار  ندـب  رد  هتفهن  يراجنهان  هنوگره  روطنیمه  درواـیب و  مادـنا  بساـنت 

. تفر دهاوخ  نایم  زا  روگنا  میژر  اب  دنشاب  ندب  رد  نتفرگ  لکش  لاح  رد  هتفهن  تروصب 

رانا روگنا و  تنواعم  رد  هزبرخ  هناودنه و 

. دربیم الاب  تنواعم  حطس  رد  ار  اهنآ  تیمها  اههویم  نیا  ریثأت  زیئاپ  لیاوا  رد  ناتسبات و  رخاوا  رد 
. دنیادزیم مراهچ  موس و  مضه  رد  صوصخب  ار  یطلخ  تافاضا  دنیوشیم و  ار  ندب  یلخاد  ياضعا  هک  دنتـسه  یبوطرم  ياههویم  اهنیا 

. دنرادیم هگن  نوصم  تافآ  یسرتسد  زا  ار  ندب  ياهلولس  یگدنز  طیحم  دنیوشیم و  ار  تاتسورپ  یلسانت و  يراردا و  يراجم 
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زیئاپ لصف 

هتخالاغذ کلازلاز ، لیگزا ، ریجنا ،

تنواعم هجرد  ات  ار  اههویم  نیا  اهنآ  ییاذغ  زایتما  دـنراد . دوجو  رگید  ياهنامز  زا  رتشیب  زییاپ  يادـتبا  ناتـسبات و  ياهتنا  رد  اههویم  نیا 
هیذـغت ملع  رد  هک  تسا  یمولع  اههویم  ریاس  رانک  رد  اهنآ  فرـصم  اههویم و  نیا  بیکرت  دـهدیم . رارق  رتنییاپ  یمک  ای  مکاـح و  هویم 

يارب ناوتیم  اـههویم  نیا  زا  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  صخـش  جازم  هب  هجوـت  اـب  اـههویم  نیا  فرـصم  دراد . دوـجو  یمالـسا  یناریا - بط 
ریغ یمرگ  يدرـس و  يوسب  فارحنا  زا  ار  جازم  مکاح  هویم  رانک  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دومن  هدافتـسا  ندـب  یمرگ  يدرـس و  نازیم  میظنت 

. دنکیم ظفح  یعیبط 
. دراد همادا  نانچمه  روگنا  هزبرخ و  دـننام  ییاههویم  تنواـعم  هکیلاـحرد  دـیدرگ . دـهاوخ  هدرپس  راـنا  تسدـب  تموکح  روگنا  زا  سپ 

تیوـقت نکمم  ّدـح  نیرخآ  هب  ار  مکاـح  ياـههویم  زیگناتفگـش  تارثا  مکاـح  ياـههویم  راـنک  رد  يدـعب  تاـجرد  رد  رگید  ياـههویم 
. دننکیم

رانا تموکح 

روگنا تنواعم  اب  هک  تسا  یتشهب  هویم  نیا  هطلس  ریز  زیئاپ  رسارس  تسین . فصو  لباق  هک  تسا  يزیگناتفگـش  صاوخ  ياراد  هویم  نیا 
تحت ار  ندب  ياضعا  یمامت  رانا  تفای . دنهاوخن  روگنا  تبالص  تردق و  اب  ینمشد  اهناطرـس  [ 54 .] دوریم اهیتسردنتان  همه  گنج  هب 

ياههاگتـسد دـنکیم و  هیفـصت  مراهچ  مضه  ات  ار  نوخ  ددرگ  ماجنا  زور  ره  هفقویب  نآ  فرـصم  رادـقم  رگا  دـهدیم . رارق  دوخ  ریثأـت 
نآ  زا  دعب  هسیئر و 
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بذج يارب  ار  هار  بیترت  نیا  هب  دنکیم . ناوج  هدنزرس و  يروآتفگش  لکـش  هب  ار  وریغ  تسوپ و  لصافم و  قورع و  اهمادنا و  یمامت 

فرـصم نآ  لخاد  ياـههیپ  هتـسه و  اـب  يداـع  تروص  هب  ار  راـنا  [ 55 .] دـنکیم زاب  اهناطرـس  یمامت  هیلع  شخبافـش  هرثؤم و  ياـهوراد 
زور رد  ناویل  نیدـنچ  ات  صخـش  لـیامت  ناوت و  تروص  رد  زور و  رد  ناویل  زا 3  لقا  دح  دایز  نازیم  هب  ار  رانا  بآ  دـنناوتیم  دـننکیم ،

، روـگنا گرب  دـنراد . ییوراد  تیــصاخ  تـخرد  نآ  يازجا  یماـمت  هـک  دــنیوریم  یتـخرد  زا  یتـشهب  هوـیم  ود  نـیا  دــننک . فرــصم 
، لوطن یندناشوج ، یلوانت ، ياههویم  تروصب  نآ  هویم  ياههتـسه  نآ و  هشیر  تسوپ  نآ و  ياههخاش  هنت و  تسوپ  روگنا ، ياهکخاش 
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. دوریم راکب  شایهایگ  يازجا  مامت  بیترت  نیمه  هب  زین  رانا  دوریم . راکب  یهایگ  ياههخسن  اب  هارمه  هنقح و  دامض ، مهرم ،

ناتسمز لصف 

تابکرم تموکح 

نآ زا  ار  رانا  تنواعم  تسپ  زیئاپ  رخاوا  رد  هکنآ  ات  هتخادرپ  دـشابیم  روگنا  انامه  هک  رانا  تنواعم  اب  تباقر  هب  زیئاـپ  طـساوا  زا  تاـبکرم 
رد تابکرم  عاونا  دیامنیم . تیبثت  میکحت و  ار  دوخ  تموکح  هدومن و  بحاصت  زین  ار  رانا  تموکح  یهاتوک  تّدـم  رد  دـنکیم و  دوخ 

. دریگیم رارق  مدرم  رایتخا  رد  نوگانوگ  صاوخ  اهلکش و 
توافتم هباشم و  صاوخ  اب  تابکرم  ماـسقا  زا  جرتا ) گـنلاب ،  ) جـنرت یباراد 56 ،] جـنران ، نیریـشومیل ، توروفپیرگ ، یگنران ، لاقترپ ،

دـش رکذ  روگنا  رانا و  يارب  هک  یتالاح  دـننام  فلتخم  لاکـشا  هب  رگید و  ياهوراد  اب  بکرم  يدارفنا و  تروصب  اههویم  نیا  دنـشابیم .
. دنراد دربراک 
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هبنا

هویم دنچ  صاوخ  دناوتیم  هک  تسا  يدح  هب  نآ  داوم  عونت  تسا . ندب  زاین  دروم  یندعم  يذغم و  داوم  اهنیماتیو و  زا  راشرـس  هویم  نیا 
زا تسا  مزال  زور  رد  نآ  دایز  فرـصم  اب  هارمه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هژیوب  تسا  دیفم  رایـسب  نادـنملاس  يارب  دـشاب . هتـشاد  دوخ  رد  ار 
هک تسا  تروص  نیا  رد  دـباین . شیازفا  ندـب  رد  نآ  يوادوس  هداـم  اـت  دوـش  هدافتـسا  ماـع  لهـسم  صوـصخب  لهـسم  هدـناشوج  يوراد 

. درادن دوجو  یلاسنهک  رد  هبنا  زا  رتيوق  مینک  اعدا  میناوتیم 

امرخ

یماـمت هک  دـیآیم  لـمع  هب  یتـخرد  زا  هویم  نیا  تسا . ریظنیب  اـضعا  ياـهناینب  ماکحتـسا  رد  نآ  هدـننکتیوقت  داوم  هک  تسا  ياهویم 
یتخرد هچ  باتفآ  يامرگ  زا  هدیتفت  ياهریوک  راوشد  تخس و  طیارش  رد  دریگیم . رارق  ییاذغ  ییوراد و  هدافتسا  دروم  نآ  ياهتمسق 

رد دشابیم . هدافتـسا  دروم  تلاح  نیدنچ  رد  روگنا  دننام  نآ  هویم  نینچمه  دشاب ! هتـشاد  ماوق  ماود و  دـناوتیم  هقطنم  نآ  نینکاس  يارب 
مه دعب  ياهلاس  رد  هدش  کشخ  يامرخ  تسا . هدوب  يرادهگن  لباق  مه  دـعب  ياههام  رد  نآ  هتـسه  امرخ و  میدـق  ییاوه  بآ و  طیارش 

اب شتوافت  اهنت  دـنکیم . داجیا  رمع  لوط  ناسنا  ندـب  رد  تسا  هدـش  قلخ  شدوجو  رد  امرخ  هک  یماوق  ناـمه  دـنامب . ملاـس  تسناوتیم 
. دیامن فرصم  امرخ  ینالوط  ینامز  رد  دایز و  رادقم  هب  دناوتیمن  یسکره  هک  تسا  نآ  رد  اههویم  رثکا 

ات 7 ددع  کی  زا  هنازور  بترم  روطب  حیحـص  يزیرهمانرب  کی  اب  نیاربانب  دـنکیم . عانتما  هب  راداو  ار  هدـعم  نآ  ینیریـش  امرخ و  ترارح 
. دراد ییازسب  شقن  زین  هظفاح  رکف و  میظنت  رد  امرخ  دریگ . رارق  دنمشناد  نالاسنهک  ییاذغ  همانرب  رد  دیاب  امرخ  ددع 
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ییاذغ داوم  یخرب  جازم 

اههناد نایب  رد 
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رد رت  مرگ و  دوخن  کـشخ ، درـس و  روفاـک  تسا ، مدـنگ  زا  رتمک  شتیئاذـغ  درـس و  لوا  هجرد  رد  وج  رت ، مرگ و  لوا  هجرد  رد  مدـنگ 
لوا هجرد  رد  هلیلبنـش  مخت  کشخ ، درـس و  لوا  هجرد  رد  ـالقاب  تسا . کـشخ  مود  هجرد  رد  درـس و  لوا  هجرد  رد  سدـع  لوا ، هجرد 

رد دـجنک  ضباق ، مرگ و  لوا  هجرد  رد  جـنرب 57 ] رت و  مرگ و  ایبول  رت ، درـس و  لوا  هجرد  رد  شام  تسا . مرگ  مود  هجرد  رد  کشخ و 
. دشابیم کشخ  مود  هجرد  رد  درس و  لوا  هجرد  رد  شاخشخ  میالم ، مرگ  تسخن  هجرد 

غرممخت اهتشوگ و  نایب  رد 

يّرب ناروناج  تشوگ  لدـتعم ، هلاسوگ  تشوگ  کشخ ، درـس و  واگ  تشوگ  کـشخ ، درـس و  زب  تشوگ  رت ، مرگ و  دنفـسوگ  تشوگ 
تـشوگ زا  رتدرـس  رت و  یبآ  ناگدـنرپ  تشوگ  کشخ ، مرگ و  اهکشجنگ  تشوگ  تسا . یلها  تاناویح  ریاـس  زا  رتکـشخ  رتمرگ و 

. تسا مضهدوز  رت و  درس و  هزات  یهام  تشوگ  تسا . رویط  ریاس 
. تسا راذگمخت  هدنرپ  اب  بسانم  یمخت  ره  هوق  درس و  نآ  هدیپس  مرگ و  نآ  هدرز  یگناخ : غرممخت 

ریش نایب  رد 

. دشابیم دنفسوگ  ریش  زا  رتدرس  رت و  هک  واگ  ریش  زجب  دنتسه . رت  درس و  اهریش 
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اهيزبس نایب  رد 

مرگ و سفرک  یمرگ ، يدرـس و  رد  لدـتعم  جانفـسا  رت ، درـس و  وهاـک  کـشخ ، مرگ و  ریـس  کـشخ ، مرگ و  زاـیپ  کـشخ ، مرگ و  هرت 
، کشخ درـس و  ینـساک  کشخ ، مرگ و  كزیت  هرت  رت ، درـس و  زینـشگ  رت ، درـس و  ردـنغچ  کـشخ ، مرگ و  عاـنعن  ینوخرط و  کـشخ ،
مرگ و هندوـپ  میـالم ، درـس  هفرخ  کـشخ ، مرگ و  برت  و  كزیت ) هرت  مخت   ) نادنپـس کـشخ ، مرگ و  تبـش  رت ، مرگ و  یهوـک  ناـحیر 

هقشع  ) بالبل کشخ ، مرگ و  ناجنداب  رت ، درـس و  ینامی  هلقب  کشخ ، مرگ و  کچیپ ) یعون   ) ثوشک کشخ ، درـس و  کشرت  کشخ ،
. کشخ مرگ و  يزییاپ  هقشع  رت ، درس و  يراهب )

. تسا مضهرید  کشخ و  مرگ و  یسگرن  روآداب و  ملک  مغلب ، هدنرب  نیب  زا  کشخ و  مرگ و  برت  اهراب : هرت  خیب 

اههویم نایب  رد 

یمرگ و رد  لدـتعم  نیریـش  رانا  کشخ ، مرگ و  نآ  هدـنام  رت و  مرگ و  هزات  يودرگ  رت ، مرگ و  ریجنا  یعیبط ، لهـسم  رت و  مرگ و  روگنا 
ولآ هدعم ، هدننکتیوقت  کشخ و  درس و  هب  دورما و  رت ، درس و  ولاتفش  نوخ ، نکسم  رت و  مرگ و  بانع  کشخ ، درـس و  شرت  رانا  يرت ،

، یمرگ رد  لدتعم  دیفس  توت  نیل ، مرگ و  هایس  توت  رت ، درس و  نیریش  هزبرخ  بلق ، يوقم  کشخ و  درس و  بیس  عبط ، نیلم  رت و  درس و 
. رت درس و  گنلاب  هزرایخ و 

کشخ تاجهویم 

ودرگ یمرگ ، رد  لدتعم  قدنف  لادتعا ، دـح  رد  میالم  مرگ و  نیریـش  ماداب  لادـتعا ، هب  مرگ  ناتـسپهس  ظیلغ ، یمرگ و  رد  لدـتعم  بانع 
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مرگ و زیوم  کـشخ ، مرگ و  هتـسپ  درـس . نآ  شرت  و  یمرگ ، رد  لدـتعم  نیریـش  يوـلآدرز  یمرگ ، رد  لدـتعم  ولاتفـش  کـشخ ، مرگ و 
. کشخ درس و  نآ  دیفس  کشخ و  مرگ و  هایس  نوتیز  هدننکمرن ،
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وبشوخ ياهيزبس  اهلگ و  نایب  رد 

مرگ و ربنسوس  کشخ ، درس و  شوجنزرم  میالم ، درس و  هشفنب  میالم ، مرگ و  سگرن  کشخ ، مرگ و  نسوس  ضباق ، درـس و  خرـس  لگ 
، یمرگ رد  لدتعم  درز  يوببش  يریخ  کشخ ، مرگ و  کشمجنرف  يّرب ، يریخ  یکشخ ، یمرگ و  هب  لیامتم  ناریمض  نیرسن و  کشخ ،

دروم لدتعم ، نآ  دیفس  کشخ ، مرگ و  درز  نیمسای  یکشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  رانلگ  هدننکتسس ، درـس و  هایگ ) رهم  زا  یعون   ) حافل
. کشخ درس و  روفاک  کشخ ، مرگ و  هنوباب  ضباق ، درس و  سآ ) )

اهنغور نایب  رد 

مرگ ناتک  مخت  نغور  یمرگ ، ترارح و  رد  لدتعم  ماداب  نغور  کشخ ، مرگ و  ودرگ  نغور  یکشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  دجنک  نغور 
نغور ضباـق ، کـشخ و  درـس و  خرـس  لـگ  نغور  يرت ، يدرـس و  رد  لدـتعم  هشفنب  نغور  کـشخ ، مرگ و  نوـتیز  نـغور  کـشخ ، و 

مرگ و هنادهاش  نغور  هدننکتسس ، درـس و  شاخـشخ  نغور  يدرـس ، یمرگ و  رد  لدتعم  دیب  نغور  کشخ ، مرگ و  نیرـسن  نیمـسای و 
نـسوس نغور  کشخ ، مرگ و  شوجنزرم  نغور  درـس ، رفولین  نغور  میالم ، مرگ و  هتـسپ  نغور  کشخ ، مرگ و  لدرخ  نغور  کـشخ ،

. میالم مرن و  سگرن  نغور  کشخ ، مرگ و 

اهوبشوخ نایب  رد 

کشخ و رایـسب  روفاک  یکـشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  يدـنه  دوع  کشم ، زا  رتکشخ  میالم و  مرگ و  ربنع  کشخ ، مرگ و  دایز  کشم 
، کشخ مرگ و  هنشوک  کشخ ، مرگ و  نارفعز  کشخ ، لدتعم و  يدرـس  رد  لدنـص  کشخ ، يرگید  درـس و  یکی  رهوج  ود  زا  بکرم 
مرگ و هلقاق )  ) له میالم ، مرگ  انس  کشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  لبنس  کشخ ، درـس و  کس  میالم ، مرگ و  اوبزوج  میالم ، مرگ و  لفنرق 

. تسا میالم 
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( لباوت  ) دوشیم هتخیر  اذغ  رد  هک  ییاهاود  نایب  رد 

(، دنمان ییالط  دوخن  ار  نآ  دیوریم و  ناتـسودنه  رد  هک  لکـش  یثلثم  ياهناد   ) هنـس هریز ، کشخ ، یمرگ و  رد  لدـتعم  کشخ  زینـشگ 
مرگ لدرخ  کشخ ، مرگ و  همه  نادـجنا  ناجنلوخ و  لیبجنز ، ینیچراد ، لفلف ، زینوش ، ای  هنادهایـس  ناینز ،)  ) هاوخنان یمور ، هریز  ایورک ،

. دناکشخ درس و  كرول  کشک و  قامس و  مغلب ، زا  ندب  هدننکكاپ  کشخ و  و 

اهیشرت نایب  رد 

هنهک هکرـس  رد  هدرورپ  زایپ  شراوگ ، هدـننکيرای  مرگ و  رتمک  هکرـس  رد  هدرورپ  ریـس  کشخ ، مرگ و  هماکبآ  کـشخ ، درـس و  هکرس 
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. تسا ظیلغ  راخرتشا ، ظیلغ ، راردا  هدننار  فیطل و  مرگ و 

اهبر اهتبرش و  اهذیبن ، نایب  رد 

رمت و ذیبن  خافن ، تبوطر و  یمرگ و  رد  لدتعم  بآ ) زیوم   ) زیوم ذـیبن  تسا . کشخ  مرگ و  نآ  هدـنام  رت ، مرگ و  روگنا  ذـیبن  اهذـیبن  زا 
. دنکشخ مرگ و  هریش 

اهنآ یمرگ  دوشیم  هتخاس  اهزایپ  اههناد و  زا  هک  ییاهنیبجنکس  هدعم ، يارب  دیفم  مغلب و  هدنرب  نیب  زا  درـس و  هداس  يرکـش  نیبجنکس 
هدعم و يارب  عفان  مرگ و  رانا  بر  یگنشت ، نکـسم  هروغ  بر  دنامکـش ، هدنروآ  دنب  درـس و  بیـس  هب و  بر  دندیفم . هدعم  يارب  رتشیب و 

. تسا قانخ  يارب  دیفم  ترارح و  دض  نیلم و  رت و  درس و  توت  بر  یگنشت ، عفاد  هشغلد و  هدنهدنیکست 

اهابرم نایب  رد 

یمرگ و رد  لدـتعم  هشفنب  ياـبرم  مرگ و  رتشیب  یلـسع  نیبجنلج  نآ ، هدـننکمرگ  هدـعم و  هدـننکمرن  میـالم و  يوقم ، يرکـش  نیبـجنلج 
، یناوج هدنرادهاگن  هدعم و  يوقم  لسع  اب  یلباک  هلیله  يابرم  هدعم ، هدننکمرگ  لیبجنز  يابرم  مکش ، هدننکمرن  يدرس و 
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. تسا هدعم  هدننکمرگ  جرتا  يابرم  يوارفص ، ياهلاهسا  هدنرب  نیب  زا  هدننکمرگ و  بلق ، هدعم و  يوقم  بیس  هب و  یلسع  يابرم 

اهینتخپ نایب  رد 

و دندرـس ، تاینبل  دـنالدتعم . ابریز  دـننام  ود  ره  زا  بکرم  ففجم و  هکرـس  ياـهشآ  عبط ، هدـننکمرن  هیودایب ) ياـهابروش   ) اهابدـیپسا
اما اهزیچ ، نآ  هریـش  هراصع و  لثم  اهنآ  هوق  بیـس ، رانا و  قامـس ، هروغبآ و  دننام  دنـشاب  هدش  هتخپ  لدـتعم  ياهبآ  اب  هک  ییاهشآ 

. تسا هّدس  زورب  بجوم  ظیلغ و  نآ  يریمخ  شراوگ و  هدنهديرای  یلسع  ياولح 

: يدنبعمج کی 

هراشا

ار هدافتسا  نیرتشیب  هشیدنا  رکف و  ّدلوم  یمسج  ياههاگتسد  زا  دندنمزاین  ینهذ  ياهتیقالخ  شناد و  بسک  رکفت و  هب  نوچ  نادنمشناد 
وس کی  زا  يدام  مسج  دوشیم . فیعض  ندب  يوق و  رکف  دننامیم ، زاب  بسانم  لدابت  نیوکت و  لماکت و  زا  رگید  ياهمادنا  اذل  دننکیم 

رگیدـکی هدـننکتیوقت  وسمه و  گنهامه و  تسا  مزال  هک  دـنناگدنرپ  زاورپ  لاب  ود  نوچمه  رگید  يوس  زا  تیقـالخ  رکفت و  حور و  و 
ود هب  یتسردـنتان  ره  هک  مینکیم  هجوت  نوناق  نیا  هب  سپ  دـشاب  دـیدش  یتسردـنتان  رگا  تسا . ملاس  ندـب  رد  ملاـس  رکف  حور و  دنـشاب .

. وریغ سوریو و  بورکیم و  دننام  سوسحمان  یجراخ  هبیرغ و  لماع  رگید  رتسب و  یکی  تسا ؛ دنمزاین  لماع 
اههزیگنا نتخیگنارب  ياهشور  اب  نامرد  يریگـشیپ و  نونف  هبیرغ ، سوسحمان  لماوع  اب  هلباقم  يرامیب و  رتسب  لیکـشت  زا  يریگولج  يارب 

يوسب يدازون  اـت  ینینج  نارود  زا  نوـنف  نیا  دـنیآیم . باـسحب  رمع  لوـط  طاـشن و  یتمالـس و  ياـههار  دودـحمان ، يزیرغ  ياـهورین  و 
- یناریا بط  نیرتکد  رد  نآ  هب  یبایتسد  يارب  یعیـسو  ياههمانرب  دوشیم و  تفای  یمالـسا  بط  رد  رمع ، ياـهتنا  اـت  یناوج  یناوجون ،

یحارط و یمالسا 
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مدرم مومع  يارب  نآ  هب  یبایتسد  هک  هدیدرگ  حرطم  یمالسا  بط  رد  هناّربدم  هنامیکح و  نانچنآ  يریگشیپ  نونف  تسا . هدش  شیامزآ 
لاؤس تمالع  اهنت  میتسه ، میدوب و  یکـشزپ  شناد  ملع و  ياههنیجنگ  نیرتهب  بحاص  ام  تسا . هدش  رـسیم  نکمم و  ییاتـسور  يرهش و 
دازون هک  یماگنه  میاهدرک !؟ نوفدـم  كاخ  اهراورخ  ریز  ار  اهجـنگ  ارچ  هک  تسا  نآ  ام  نامز  یلامتحا  ياهتیعقاو  ربارب  رد  ام  گرزب 

زا دـنادرگیم و  زاب  یتمالـس  لادـتعا و  طخ  يور  ار  ام  هلـصافالب  اههخـسن  نیرتهداس  دوشیم ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  ام  ریپ  ای  ناوج  ای 
ررض و زج  هلحرم  نیا  رد  ییایمیش  يوراد  ره  ندرب  راکب  دهدیم . تاجن  تسا  هدید  هیهت  مدرم  يارب  یبرغ  یکشزپ  متسیس  هک  يراتفرگ 
بقاوع و ياراد  یعیبط  يوراد  اـما  تسا ؛ تسرداـن  عوبطماـن و  بقاوع  ياراد  مه  زاـب  دـهدب  یبوخ  هجیتن  رگا  یتح  درادـن  يزیچ  ناـیز 

. دشابیم دیفم  ضراوع 
، دوشیم هدعم  رد  هداس  جازم  ءوس  کی  راچد  هدش و  لفاغ  دوخ  ندب  زا  ملع  هب  دیدش  هقالع  قشع و  لیلدب  ام  شزرااب  دنمـشناد  دـیرگنب 

وـضع نیرتمهم  زا  ار  نامرد  هدش و  نادیم  دراو  هلـصافالب  يریگـشیپ  نف  تسا . مغلب  ای  نوخ  ادوس ، ارفـص ، رادقم  ندروخ  مهب  نامه  نیا 
يریگـشیپ و يارب  ار  ام  تسد  اههخـسن  ماسقا  عاونا و  هک  دـینادب  تسا  بلاج  دـنکیم . زاغآ  هدـعم  ینعی  هناگراهچ  طالخا  هدـننکمیظنت 

. تسا هدرک  زاب  ناکم  ره  رد  نامز و  ره  رد  جالع 

مادقا نیلوا 

بلغا دوش . هتشاد  لوذبم  مزال  هجوت  ندب  یتایح  لقث  زکرم  هب  تسا  مزال  دوشیم  عورـش  یتحاران  ساسحا  تلاسک و  نیلوا  هک  یماگنه 
رگا دـیریگب . رظن  رد  ار  جازم  ءوس  کی  عورـش  مینکیم . عورـش  هطقن  نامه  زا  زین  ار  نامرد  نیاربانب  دوشیم ، زاـغآ  هدـعم  زا  اـهيرامیب 

ار هداس  يرامیب  هلحرم  نیا  رد  حـماست  یلو  ددرگیمزاب  يداع  تلاح  هب  تعرـسب  زیچ  همه  ددرگ  ماجنا  یگداس  هب  هلحرم  نیا  رد  نامرد 
يرامیب  هب  لیدبت 
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. تسا شکمس  يوراد  مان  هب  هداس  يوراد  کی  ندیشون  مادقا  نیلوا  دنکیم . يرتمهم 

تقیقحرد دـننکیم . جراخ  هدـعم  زا  ار  مس  عوهت  داجیا  اب  هلـصافالب  دـشاب  دایز  هدـعم  مس  رگا  هک  دنتـسه  ياهداس  ياهوراد  اهشکمس 
. دنشابیم روآیق  ياهوراد  زا  هداس  یعون 

تروص یغارفتسا  رگا  دشابیم ؟ ردقچ  هدعم  رد  هدش  دیلوت  مس  نازیم  هک  دنهدیم  ناشن  دنراد  هداس  ياهشکمس  هک  يرگید  تیصاخ 
تـسا مزال  دوشیم  عّوهت  بجوم  شکمس  ندیـشون  اب  هک  تسا  يدح  رد  مس  رگا  دـشابیمن . هجوت  لباق  مس  هک  تسانعم  نآ  هب  دریذـپن 
نامرد دراو  دیآیم و  باسح  هب  يرامیب  دوشن  عطق  غارفتـسا  شکمس  رارکت  اب  رگا  دریذپن . تروص  یعوهت  رگید  ات  دوش  رارکت  ردـقنآ 

صوصخب دـنوشیم  تلاح  نیا  راـچد  هک  یناـسک  همه  يارب  دوشیم . ادـج  هداـس  جازم  ءوس  کـی  زا  شباـسح  هک  ددرگیم  یّـصصخت 
تـسا لسع  دیوش و  یندناشوج  بیکرت  هداس  شکمس  نیرتهب  ناکدوک  ناگدروخلاس و  دـنراد و  لاغتـشا  يرکف  ياهراک  هب  هک  یناسک 

. دراد ییازسب  ریثأت  مه  تسا و  ناگمه  سرتسد  رد  مه  هک  میاهدرک  باختنا  ار  نآ  ام  هک 
: لسع دیوش و  صاوخ  هب  دینک  هجوت  لاح 

ياضعا تسا و  شراوگ  هاگتـسد  باهتلا  دـض  دـنکیم ، يریگولج  اذـغ  ندـش  مومـسم  ندـش و  هماـخت  زا  تسا ، شکمس  يوراد  کـی 
نیب زا  ار  درد  دنکیم ، لدـبم  ملاس  يامرگ  هب  هدـعم  رد  ار  يدرـس  لقث و  دـهدیم ، شهاک  ار  هدـعم  تنوفع  دـنکیم ، مارآ  ار  ینابـصع 

ار نوخ  دوبمک  عون  ره  تسا ، ینوخمک  عنام  دـنکیم ، ناربج  وا  ندرب  باوخب  اب  رامیب  ندـب  رد  ار  يراـمیب  زا  یـشان  یباوخیب  دربیم و 
رد دـهدیم . ماجنا  ار  داوم  زتنـس  باتفآ  رون  اب  تهج  دـنچ  زا  دـیوش  ياهگرب  دـنکیم . ناربج  ار  ندـب  زا  هتفر  بآ  دزاسیم و  فرطرب 
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هرهب باتفآ  زا  رگید  ياهگرب  زا  رتشیب  هک  دنراد  زارد  كزان و  ینزوس و  ياهگرب  ار  تیزم  نیا  دزاسیم ، ار  يذـغم  داوم  عاونا  هجیتن 
. دنتسه زاسنوخ  بوخ و  رایسب  هدننک  تیوقت  سپ  دنربیم ،
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فادها یملع  ینیع و  ياهتیعقاو  هب  هجوت  اب  دوخ  یملع  دنلب  ياهزاورپ  رد  یمالـسا  یناریا - بط  نیرتکد  هک  موشیم  رکذـتم  نایاپ  رد 

رب ناهیک  ياهشنکاو  شنک و  موجن و  یحور ، لماوع  ریثأت  هیرورـض ، هتـس  هبیرغ ، لماوع  یجازم ، لماوع  ریثأت  تسا . هدرک  نایب  ار  دوخ 
هیاپ بط  شناد  ملع و  هصرع  نازاتـشیپ  هجوت  دروم  قیقد  روطهب  یهانتیال  تیهام  هب  یناهیک  ءازجا  كاوژپ  ءزج و  هب  لـک  زا  دوخ  يازجا 
بلج هتکن  نیا  هب  ار  نیتسار  نارگـشهوژپ  املع و  ناگتخیهرف ، همه  تسا . هتفرگ  رارق  تسا  ام  رظن  دروم  یمالـسا  یناریا - بط  نامه  هک 

. تسا یکشزپ  رد  مسیلائر  لوصا  رب  هیکت  یعقاو و  لدتسم و  شور  نتفای  انامه  حیحص  هار  هک  منکیم 
تسایبنا  هلمج  مان  ص )  ) دمحا مان  *** تسام شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ 
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ذخآم عبانم و 

انیس نبا  نوناق  - 
یناسارخ  یلیقع  فیلأت : ریبک  نیدابارقا  - 

یفسوی  بط  - 
يرهش  ير  يدمحم  فیلأت : یکشزپ  ثیداحا  همانشناد  - 

ینوریب  ناحیر  وبا  فیلأت : بّطلا  یف  هندیصلا  - 
يراجنلا  ینیوخالا  دمحا  نب  عیبر  رکب  وبا  فیلأت : بطلا  یف  نیملعتملا  هیاده  - 

دهاج اضر  فیلأت : يونعم  ياهجنگ  - 
نازورهبلگ  هلیگ  صیخلت : همجرت و  ینتیو  نیرتاک  ومادآ - رتکد  فیلأت : نوخ  هورگ  ییاذغ  میژر  - 

زونز يرای  یلع  دیون  رتکد  شیاریو : نیمجرتم ، هورگ  همجرت : نوسیراه  فیلأت : يوارفص  يراجم  دبک و  هیلک ، شراوگ ، نوخ ، - 
رگیل نمسوک  يآ . دیرتسآ  فیلأت : اهاپ  یسکلفر  طاقن  ینامردژاسام  - 
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افش کیپ  هعومجم  زا  هرشتنم  بتک 

اهتبرش - 1
ینامرد  نوخ  - 2
ینامرد  ولاز  - 3

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 4
دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهيرامیب  - 5

نانز  ياهيرامیب  - 6
یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 7

يزغم  ياهروموت  نامرد  - 8
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( دبک زوریس   ) ءاقستسا نامرد  - 9
چیپ  تشگنا  - 10

هنقح  - 11
یمالسا  یناریا - بط  هدیزگ  - 12

( پاچ تسد  رد   ) عرص يزغم و  ياههتکس  نامرد  - 13
[58 (] فیلأت تسد  رد   ) تشادهب يریگشیپ و  نف  - 14

________________________________________

. دوشیم هدیمان  یتاذ  جازم  دیآیم  ایندب  نآ  اب  ناسنا  هک  یجازم  (. 1 [ ) 1]
هاگتسد ياهيرامیب  باتک  هژیوب  افش  کیپ  هعومجم  رگید  بتک  رد  دبک  شراوگ و  هاگتسد  یلک  يزاسکاپ  ياههخـسن  حرـش  (. 2 [ ) 2]

. تسا هدمآ  فلؤم  نیمه  فیلأت  دبک  شراوگ و 
. دینک هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  اههنقح  باتک  هب  (. 3 [ ) 3]

رد اما  درادن . یلاکشا  نان  تخپ  تعنـص  زا  هدافتـسا  تسا . ینیـشام  ياهنان  هب  اهنان  رییغت  هناروکروک  دیلقت  قیداصم  زا  یکی  (. 4 [ ) 4]
لکـش هب  هک  يزلف  حطـس  يور  دوش  هتـشرب  یعیبط  ياهگیر  يور  دیاب  هک  کگنـس  نان  لاثم  ناونعب  دوش . داجیا  رییغت  دیابن  نان  تیوه 

! نآ يرهاظ  لکش  هن  تسا  رظن  دروم  نان  يور  گیر  صاوخ  هکیلاحرد  ددرگیم . تخپ  هدش  بصن  اهگنس 
رازوا و گـید  رازباگـید و  دـنیوگ . دـننک  نآ  هارمه  اذـغ  ندرک  عمط  شوخ  وـبشوخ و  يارب  هک  ییاـهوراد  هب  رازفاگـید  (. 5 [ ) 5]

. دنیوگیم لباوت  ای  ریزابا  یبرع  هب  هدش ، هتفگ  زین  رازفاوب 
. دشاب هدش  قیقر  شوج  بآ  رد  لسع  هک  تسا  لسع  تبرش  روظنم  (. 6 [ ) 6]

. تسا زاین  دروم  هزات  هویم  بآ  ولیک  عومجم 3  رد  (. 7 [ ) 7]
. دینک هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  اهتبرش  باتک  هب  دیناوتیم  رگید  عونتم  ياهتبرش  هب  یبایتسد  يارب  (. 8 [ ) 8]

. تفر دهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  الصفم  شلام  شخب  رد  (. 9 [ ) 9]
رد دـنکیم . تمواقم  ناـمرد  وراد و  لـباقم  رد  هدـش و  نمزم  هدرک و  تنوفع  كرچ و  هک  دوشیم  هتفگ  یمخز  هب  روساـن  (. 10 [ ) 10]

. دوشیم هتفگ  مه  نادند  نب  دعقم و  مشچ و  هشوگ  مخز  هب  برع  ناسل 
بتک رد  يرایـسب  ثیداحا  زین  رگید  يدادـعت  و  یقزار ) قبنز ( نغور  قولخ و  نغور  يریخ و  نغور  ناـب و  نغور  دروم  رد  (. 11 [ ) 11]

. دیدرگ هدنسب  ثیدح  دنچ  نیمه  هب  راچان  دوب و  جراخ  ثیداحا  نآ  ترثک  زا  ثحبم  نیا  هلصوح  هک  تسا  دوجوم  میدق 
. دنمهجاوخ یلعون  همجرت  رگیل  نمسوگ  يآ . دیرتسآ  فیلأت  ینامرد  ژاسام  باتک  هب  دوش  هعجارم  (. 12 [ ) 12]

. دییامن هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  هنقح  باتک  هب  (. 13 [ ) 13]
نیا ات  نونکات  هک  یلئاسم  یمامت  هب  هجوت  اب  ژاسام  ماگنه  ناـخرچ  تماـجح  اههدـننازرل و  دـننام  ییاههاگتـسد  زا  هدافتـسا  (. 14 [ ) 14]

. دهدیم ماجنا  تقد  یبوخب و  ار  اهراک  همه  هک  تسامش  ناتسد  هرخالاب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا ، عنامالب  هدش  رکذ  روطس 
زا هک  هژیوب  ینوخ  مک  زا  یشان  تروص  گنر  یگدیرپ  شتامالع  دشاب ، راشف  تفا  بلق و  هلضع  فعـض  راچد  يرامیب  رگا  (. 15 [ ) 15]
هک هژیوب  هجیگرس  فعض و  هدیشک ، فیعض و  ضبن  لامرن ، دح  زا  رتمک  نابرض  دادعت  ممیزکام ، ممینیم و  راشف  تفا  هتـشاد ، دوجو  لبق 

. مغلب تامالع  ریاس  دشاب و  هدعم  رد  درس  يادوس  ای  مغلب و  هبلغ  هدعم و  فعض  اب  هارمه 

دلج 14 افش  کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هک دـهدیم  ناشن  دوخ  نیا  تسا و  حرطم  دـنباییم  تسد  نآ  هب  نت ، تضایر  اـب  هک  یـصاخ  دارفا  رد  متفه  مشـش و  سح  (. 16 [ ) 16]
ناسنا هوقلاب  ياهورین  مظعا  شخب  دنوش و  افوکـش  دنناوتیم  ایند  نیا  رد  اهورین  نآ  زا  یخرب  هک  دـنراد  دوجو  ناسنا  رد  هوقلاب  ياهورین 

. درادن ار  اهنآ  زورب  تیفرظ  ناهج  نیا  دنیآیمرد و  لمع  هنحص  هب  يدعب  يایند  رد 
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 17]

. دوشیم ماجنا  تیقفوم  اب  یمالسا  یناریا - بط  رد  نآ  نامرد  تسا . زور  یکشزپ  تالضعم  زا  مه  شوگ  زوزو  (. 17 [ ) 18]
يوراد روـخب و  کـچوک و  يوـلاز  ددـع  شوگ 10  ره  دادـعت  هب  شوـگ  تشپ  رب  یناـمرد  وـلاز  اـب  هارمه  شراوـگ  هاگتـسد  يزاـسکاپ 

تسا هدرک  جالع  ار  يرامیب  نیا  روآهسطع 
دـنکیم و رازاب  دراو  یـشیامزآ  روطب  ار  شوگ  تیوقت  ياـهوراد  دـننام  یـساسح  ياـهوراد  یبرغ  یکـشزپ  دـسریم  رظنب  (. 18 [ ) 19]

. دیامنیم فذح  رازاب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دربیم و  راکب  دوخ  يارب  تشاد  یتبثم  ریثأت  هچنانچ 
يوادوس و ياـهمخز  هژیوب  یتسوپ  ياـهمخز  يارب  میدـق  بط  ياـهوراد  رد  هک  تسا  كاـخ  یعون  ینمرا  هروب  اـی  كروب  (. 19 [ ) 20]

. دوریم راکب  ظیلغ  یمغلب 
يریگشیپ لقع و  شوه و  هظفاح و  زا  معا  زغم  ياوق  تیوقت  يارب  یتنس  بط  رد  هک  تسا  ییوبشوخ  ءایشا  زا  ترابع  میمـش  (. 20 [ ) 21]

. دوریم راکب  نآ  لاثما  هجیگرس و  دردرس و  هشعر و  عرص و  جلاف و  زا 
دنراد هک  یبرخم  ضراوع  کشخ و  جازم  اب  اهيرپسا  هک  توافت  نیا  اب  دنراد  تهابش  وراد  عون  نیا  هب  يزورما  ياهيرپسا  (. 21 [ ) 22]

. دنوشیم مالعا  دودرم  یتنس  بط  هاگدید  زا 
سران يامرخ  كراخ : (. 22 [ ) 23]

نیریپسآ نفونیماتـسا و  هکنآ  نیرتفرـصمرپ  نیرتهداـس و  دنتـسه . یفنم  ضراوع  ياراد  ییایمیـش  ياـهوراد  ماـمت  اـبیرقت  (. 23 [ ) 24]
! دنراد يرتشیب  ضراوع  املسم  اهوراد  هیقب  دنشابیم . دبک  ياهناطرس  زوریس و  دننام  يدبک  كانرطخ  ياهيرامیب  زاسرتسب  دنشابیم 

رگید لبس و  نامرد  رگید  ياهوراد  هلمج  زا  دنت  زبس  فایش  تبش و  رانلگ و  فایش  ناقیطفطصا ، فایش  دنت ، خرـس  فایـش  (. 24 [ ) 25]
. تسا هدمآ  اهنآ  هخسن  نیدابارقا  رد  هک  تسا  یمشچ  ياهيرامیب 

دـش دهاوخ  رـشتنم  افـش ) کیپ  هسـسؤم ( نیمه  فرط  زا  هک  یباتک  هب  مشچ  ياهيرامیب  نامرد  ياهشور  زا  یهاگآ  يارب  (. 25 [ ) 26]
. دییامن هعجارم 

. ددرگ فرـصم  یـسنج  يورین  تیوقت  ياهوراد  سپـس  دوش  ماجنا  زین  اـههیلک  يزاـسکاپ  هزور و  يزاـسکاپ 15  تسا  رتهب  (. 26 [ ) 27]
تشاد دنهاوخ  یتقوم  تارثا  اهوراد  نیا  فرصم  تسا . ثبع  يراک  یسنج  يورین  هدننکتیوقت  يوراد  عون  ره  فرصم  يزاسکاپ  نودب 

. دنوشب مه  نوخ  تظلغ  بجوم  دیاش  دنربیم و  الاب  ار  ندب  يامرگ  اهنت  و 
اهجازمدرس نیرورحم : (. 27 [ ) 28]
اهجازممرگ نیدوربم : (. 28 [ ) 29]

ندـناشوج زا  بلغا  رازاـب  رد  دوجوم  ياـهنغور  دوش . هتفرگ  هنادهایـس  دوخ  زا  هک  تسا  ینغور  هنادهایـس  نغور  زا  روظنم  (. 29 [ ) 30]
ام رظن  دروم  هدوب و  رتفیعض  رایسب  اهنغور  نیا  تیفیک  دیآیم . تسدب  نآ  لاثما  نوتیز و  دجنک ، نغور  دننام  ییاهنغور  رد  هنادهایس 

. تسین
. تسا تسوپ  رب  دنتسه ، لایس  هک  یتاعیام  یهایگ و  ياهنغور  ندیلام  يانعمهب  ندرک  الط  (. 30 [ ) 31]

هب يریگتفج  يارب  راهب  لصف  رد  هک  یماگنه  دوشیم . تفای  هایـس  يایرد  یناتیروم و  رـصم و  يایرد  رد  روقنقـسا  یهاـم  (. 31 [ ) 32]
. تسا فان  مکش و  شندب  شخب  نیرتهب  دوشیم . راکش  دیآیم  لحاس  کیدزن  بآ و  حطس 
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نازیم هب  تسا  هدـش  دوس  کمن  اهيراطع  رد  هکنآ  کـشخ  عاونا  تسا و  توهـش  جـّیهم  رایـسب  کـمن  نازیم  نیرتمک  اـب  هزاـت  روقنقـسا 
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  توق  يدایز 

يرایسب دنریگیم . رظن  رد  نز  زا  رتالاب  لاس  ات 3  دودـح 2  ار  درم  نس  مدرم  هک  تسا  یگدزبرغ  زراب  قیداصم  زا  مه  نیا  (. 32 [ ) 33]
ناـنز تمـسب  درم  هدـش و  هدوـسرف  رتدوز  نز  تسا . یبرغ  گـنهرف  زا  هناروـکروک  دـیلقت  نـیمه  زا  یـشان  جاودزا  زا  سپ  ياـهداسف  زا 

یجازم و نس  ناـنآ ! نس  هن  تسا  حرطم  ندوب  وفک  مه  وسمه و  درم و  نز و  ندوب  ربارب  اـم  ینید  گـنهرف  رد  دوشیم . هدـناشک  رتناوج 
هب یگلاس  زا 40  لبق  ای  یگلاس  نس 50  رد  یجازم  ظاحل  زا  یسک  تسا  نکمم  تسا ، رظن  دروم  فک  مه  ندرک  ادیپ  رد  یلقع  غولب  نس 

لکـش هب  نانآ  یلقع  نس  هدـنام و  رود  هتخپ  يادوس  زا  ینـس  جازم  ظاـحل  زا  يدارفا  سکعلب  دـسرب . تسا  لـقع  یگتخپ  هک  ادوس  جازم 
. تسا ینیگنس  راقو و  زا  يراع  یگتخپ و  زا  رود  زین  ناشراتفگ  راتفر و  تاکرح و  دشابیم . نارگید  زا  رتنیئاپ  یسوسحم 

هنارـسکبس هناکدوک و  تاکرح  ياراد  رکذـم  سنج  نس  نامه  رد  هکیلاحرد  دنـسریم  یلقع  غولب  هب  نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  الومعم 
نیمأت هب  رداق  نیدلاو  نودب  رـسپ  اما  دـشاب  قفوم  رادهناخ  کی  دـناوتیم  رتخد  دـشابیم ، رتشیب  ات  لاس  الومعم 5  ینـس  توافت  نیا  تسا .

. تسین هداوناخ  هرادا  تیریدم و  جراخم و 
تلام بت  زا  بانتجا  يارب  یلو  هیهت  یعیبط  روطب  هک  تسا  نآ  ریـش  زا  روظنم  تسا و  راـبنایز  هزینژومه  هزیروتـساپ و  ریـش  (. 33 [ ) 34]

. دوش هدناشوج  تسا  مزال 
رایـسب هک  ینادنملاس  يارب  نوتیز  نغور  ینیزگیاج  تسا . هدـش  هدرمـش  دـب  ناریپ  يارب  یکرحتیب  لیلد  هب  دـیآیم  رظن  هب  (. 34 [ ) 35]

. دوشیم هیصوت  دندش  هتسکش 
اههدور تمس  هب  داوم  دوشیم  ثعاب  هدعم  بوطرم  جازم  ءوس  نآ  رد  هک  دشابیم ، شراوگ  هاگتـسد  داح  ياهجازم  ءوس  عاونا  زا  [ . 36]

، درز زبس ، گنر  هب  عوفدم  ددرگ و  داجیا  اههدور  رد  هدشان  مضه  داوم  لاهـسا  هک  يدـبک  هبذاج  تردـق  مدـع  لیلد  هب  هدـش و  هدیـشک 
. دیآرد رگید  ياهگنر  دیفس و 

هدوب و هزات  هدزن و  کمن  هر ) یـسلجم ( همالع  رظن  زا  هک  هدـشیم  فرـصم  نامز  نآ  رد  رینپ  یعون  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  (. 36 [ ) 37]
. تسا هدش  شرافس  رینپ  اب  مرگ  تعیبط  اب  يودرگ  هک  تسور  نیا  زا  تسا . هدمآیم  رامشب  درس  نآ  تعیبط 

دراوم رد  نآ  فرـصم  دروم  رد  دـیاب  هک  تسا  یـضراوعرپ  ياذـغ  هدـش  نآ  هرابرد  هک  یناوارف  تاـغیلبت  مغریلع  تساـم  (. 37 [ ) 38]
رد مدرم  رارـصا  دـنکیم . نمزم  ار  يرامیب  هدـش و  يرامیب  طلخ  بوسر  ثعاب  تسام  اهيرامیب  بلغا  رد  داد . رادـشه  مدرم  هب  يرایـسب 

نابحاص يارب  تساـم  نآ . رد  داـیز  میـسلک  دوجو  دروم  رد  طـلغ  تاـغیلبت  مود  تسا و  نآ  ندوب  هزمشوخ  یکی  تساـم  فرـصم  دروم 
. دوش عطق  نآ  فرصم  يرامیب  ماگنه  هکنآ  طرشب  تسا  بسانم  رایسب  يومد  مرگ  ياهجازم 

يارب ییاذـغ  هدام  کی  هاگره  دـینادیم  تسا . هتفریذـپ  تروص  يرایـسب  ّولغ  منک  ضرع  دـیاب  تسام  رد  میـسلک  دروم  رد  (. 38 [ ) 39]
ناتـساد دباییم . ریگمـشچ  شیازفا  نآ  فرـصم  دشاب  رتهدرتسگ  یملع  رظن  زا  نآ  دئاوف  هب  طوبرم  تاغیلبت  رگا  دـسریم  رازاب  هب  شورف 

مدرم هقئاذ  اما  درک . راکب  عورـش  برغ  زا  دـیلقت  هب  ناریا  رد  هزیروتـساپ  ریـش  ياههناخراک  هک  ددرگیمزاب  ییاهلاس  هب  تاینبل  فرـصم 
. دوش فرـصم  دـیلوت و  یعیبط  تروصب  دـیاب  نآ  ياههدروآرف  ریـش و  دـندوب  دـقتعم  مدرم  دوبن . راگزاس  هزیروتـساپ  تالوصحم  اب  ناریا 

بیج هب  لوپ  نتخیر  اب  یفرط  زا  دـندش . نادـیم  دراو  یعمج  ياـههناسر  قیرط  زا  يرایـسب  ياهدـنفرت  اـب  ناگدـننکدیلوت  نارادهیاـمرس و 
دـندرک و حرطم  ار  نآ  تیمها  میـسلک و  هلئـسم  اـههمانزور  تـالجم و  نوـیزیولت و  وـیدار و  دـننام  یمهم  ياـههناسر  ناراـگنهمانزور و 

لابند اهاذـغ  همه  فرـصم  رد  مدرم  هک  درک  رپ  ار  مدرم  ینهذ  ياضف  نانچ  میـسلک  نارابمب  دـنتخادنا ، هارب  نآ  هرابرد  یملع  ياـهثحب 
يوس زا  تفرگ . الاب  نآ  لاثما  نیماتیو ب و  نیماتیو ث و  ياهصرق  دننام  رادمیـسلک  ياهصرق  شورف  دـندوب . میـسلک  ندروآ  تسدـب 

اههناـسر رد  هک  يرگید  ثحب  دروآیم ! تلاـم  بت  هکارچ  دنتـشادزاب ، یعیبـط  هزیروتـساپ و  ریغ  تـالوصحم  فرـصم  زا  ار  مدرم  رگید 
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سپ دنیامنیم . فرصم  ریـش  رتیل  اهنت 20  ناریا  مدرم  یلو  دننکیم  فرصم  ریـش  رتیل  هام 150  ره  رد  اـپورا  مدرم  هک  دوب  نآ  دـش  حرطم 
جوا هزینژومه  هزیروتساپ و  تالوصحم  دیلوت  هلیسونیدب  دنناسرب . نایئاپورا  هب  ار  دوخ  دیاب  دنراد و  ظاحل  نیا  زا  یگدنام  بقع  ام  مدرم 

! روخن تاینبل  مییوگب  يزغم  روموت  هب  التبم  رامیب  هب  میناوتیمن  ام  هک  درک  لاغـشا  ار  ام  مدرم  نهذ  مومـسم  تاغیلبت  نیا  ردق  نآ  تفرگ .
هب دیاب  دباین . شهاک  شندب  میـسلک  یلو  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  ناطرـس  تسا  رـضاح  دبای . شهاک  شندـب  میـسلک  ادابم  هک  دـسرتیم  وا 
رد اراخب ، يولآ  ریجنا و  رد  لاثم  ناونعهب  تسا . رتالاب  تاینبل  زا  یکاروخ  داوم  اهاذغ و  زا  يرایـسب  رد  میـسلک  هک  میهدـب  یهاگآ  مدرم 

مدرم فرصم  يارب  ار  يراشرس  میسلک  دناوتیم  دنفسوگ  هتـسار  هراصع  نتفرگ  رگید ! ییاذغ  هدام  اههد  وهاک و  تاجیزبس و  تشوگ و 
، يور زنگنم ، میدس ،) رورلک  کمن ( دننام  رگید  یندـعم  داوم  زا  رتشیب  میـسلک  هب  ام  ندـب  زاین  ایآ  هک  تسا  نیا  ناملاؤس  ام  دـنک . هدامآ 

!؟ تسا وریغ  نهآ و 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دیاب  یعیبط  هزادنا  هب  يزیچ  ره  دریذپ . تروص  يدج  هجوت  دیاب  زمرق  تشوگ  دروم  رد  (. 39 [ ) 40]

فارحنا ببـس  هک  دوشیم  هداد  یملع  ياـهشرازگ  یملع  راـبخا  رد  هژیوب  نوـیزیولت  وـیدار و  هلمج  زا  یعمج  ياـههناسر  رد  هنافـسأتم 
بط اـب  هک  دوشیم  وریغ  یناـمرد و  بآ  کـمن ، فرـصم  یهاـم ، تشوگ  زمرق ، تشوگ  دـننام  ییاذـغ  داوم  فرـصم  زا  یمومع  راـکفا 
لاؤس اما  دنکیم  یقلت  حیحص  ار  دوخ  ياهاعدا  يرکف  بتکم  ره  هکارچ  درادن  یلاکشا  یملع  لئاسم  شخپ  هتبلا  دراد . تافانم  یمالـسا 

!؟ دوشیمن میسقت  یکشزپ  بتاکم  نیب  ام  هنالداع  مهم  ياهنوبیرت  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  رد 
لباوت دـنیوگ و  ار  کشخ  هیودا  ریزابا  هک  تسا  نآ  رد  لباوت  اب  ریزابا  نیب  قرف  تسا . ماعط  حـلاصم  هیودا و  لباوت  ریزابا و  (. 40 [ ) 41]

. دریذپب ار  نآ  هدعم  تعیبط  ات  دوشیم  فرصم  ماعط  هزم  وب و  يارب  تسا . رت  مه  کشخ و  مه 
. دنیوگ ار  رکشین  هریش  رکش و  دنق ، دیناف : (. 41 [ ) 42]

جالع اهيرامیب و  زا  يریگـشیپ  رد  یتنـس  بط  هجوت  دروم  هدوب و  جـیار  یمیدـق  عماوج  رد  فلتخم  لاکـشا  هب  انوس  مامح  (. 42 [ ) 43]
. تسا هتفای  رییغت  ام  نامز  رد  نآ  تیفیک  لکش و  اهنت  تسا . هدوب  اهدرد 

هنـشت و اـمئاد  سپ  دـیازفایم  شایملع  رقف  رب  دـباییم  هچنآ  درادیمرب و  ماـگ  شناد  ملع و  بـسک  هار  رد  هراوـمه  ناـسنا  (. 43 [ ) 44]
یقرف هچ  تسا . مرتحم  هتخیهرف و  دنمشناد و  ملع ، نادیم  نیا  رد  زین  هدراذگ  شناد  بسک و  هار  رد  مدق  هک  یققحم  ره  دوشیم  رتهنـشت 

ملع بسک  رد  شـشالت  رب  دـنادیمن و  هک  دـمهفیم  هک  تسا  ینعم  نیا  مهف  رد  توافت  ققحم ؟ ناهوژپشناد  نادنمـشناد و  ناـیم  تسا 
. ددرگیم رتاشوک 

رمع ياتـسار  رد  شناد  ملع و  بسک  رد  ياهدرتـسگ  شـالت  رد  يرابکتـسا  نارـس  دراد  دوـجو  هک  یقثوـم  تاـعالطا  قـبط  (. 44 [ ) 45]
رد ار  نانآ  هتفای  هرطیـس  نامدرم  رگید  رب  دـننک و  ادـیپ  تسد  يرتینالوط  رمع  هب  رترب  ياهداژن  ناشدوخ  معز  هب  ات  دنـشابیم  رتینالوط 
هرک تیعمج  هک  دننادب  حالص  رابکتسا  نارس  هچنانچ  دشابیم . نردم  يرادهدرب  یعون  دوخ  نیا  هک  دنهد  رارق  دوخ  عماطم  نیمأت  رایتخا 

شرتسگ نآ  ياههار  زا  یکی  دـنهد . ماجنا  فراـعتم  ریغ  ياهحالـس  عاونا  اـب  تعرـسب  ار  رما  نیا  دـبای  شهاـک  موس  کـی  هب  دـیاب  نیمز 
يارب تسا  بوخ  هچره  هدـش و  شیامزآ  ناـهج  مدرم  رد  بترم  روطب  ییایمیـش  ياـهوراد  نونکا  تسا . بط  شناد  قیرط  زا  اـهيرامیب 

! دوشیم هدیزگرب  يداع  مدرم  يارب  تسا  هدنشک  هچره  يرابکتسا و  نارس 
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 46]

س 55 تسا ». نامسآ  رد  دیدش  هداد  هدعو  هچنآ  امـش و  قزر   E.\ َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  » i:\ نآرق همیرک  هیآ  (. 45 [ ) 47]
هیآ 22 تایراذلا 

اب نیوـن  يژوـلونکت  ملع و  دـش و  هدرپـس  یـشومارف  هب  یقرـش  قطاـنم  هب  برغ  هنارگتراـغ  موـجه  اـب  زین  ملع  نیا  هنافـسأتم  (. 46 [ ) 48]
ینونک لسن  زا  زونه  نآ  ضراوع  هک  درک  لامعا  تـالوصحم  تشادرب  تشاد و  تشاـک و  يارب  ار  ییاـهشور  ییایمیـش  داوم  تموکح 
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. دریگیم ینابرق  رمع  یهاتوک  یبلق و  ياهیتحاران  هتکس و  ناطرس و  دننام  ییاهيرامیب  شرتسگ  اب  رشب 
( فلؤم مناسرب ( پاچ  هب  نیودت  زا  سپ  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  نونک  تاقیقحت  مامت  کیدزن  هدنیآ  رد  مراودیما  (. 47 [ ) 49]

هدرتسگ دـنلب و  یثحب  دوخ  هک  مینکیم  لوکوم  رگید  یباـتک  رگید و  تقو  هب  ار  یناـهیک  تاریثأـت  موجن و  ملع  زا  هدافتـسا  (. 48 [ ) 50]
. مینکیم هدنسب  رادقم  نیمه  هب  هراشا و  اهوراد  زا  یخرب  اههویم و  فرصم  هب  اهنت  هلوقم  نیا  رد  تسا و 

. دنکیم ندیزو  هب  عورش  يراهب  داب  هک  تسا  ینامز  هکلب  تسین ، لاس  لیوحت  زور  اقیقد  راهب  لصف  زا  روظنم  (. 49 [ ) 51]
. دسرب هار  زا  رتدوز  راهب  تسا  نکمم  الثم  دشاب ، توافتم  رگید  ياهلاس  اب  اهلاس  زا  یخرب  رد  نکمم  زاغآ  نیا 

هب هک  تسا  یعیبط  لسع  نامه  لسع  زا  روظنم  اجنیا  رد  سپ  میاهدرک . عونمم  ناراـمیب  يارب  ار  رازاـب  رد  دوجوم  ياـهلسع  (. 50 [ ) 52]
. دشاب هدشن  هداد  لگ  هدرگ  زا  ریغ  يرگید  ياذغ  روبنز  هب  هجو  چیه 

ات ریگب  گرم  هب  دیوگیم  هک  یلثملا  برض  ساسارب  یلو  دشابن  نکمم  دارفا  يارب  تسا  نکمم  زور  رد  ولیک  کی  فرـصم  (. 51 [ ) 53]
راـهظا تسا  نکمم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  میناـسرب  نکمم  رثـکا  دـح  هب  زور  رد  ار  نآ  ماـخ  فرـصم  مینکیم  شـالت  دوـش  یـضار  بـت  هـب 

. دشاب حرطم  لاسنهک  ناسنا  ای  رامیب  فرط  زا  ییاهتشایب 
هویم نیا  دـنیامرفیم : باحـصا  لـباقم  رد  هتفرگ و  تسد  رد  ار  روـگنا  هشوـخ  کـی  روهـشم  یثیدـح  رد  ع ) قداـص ( ماـما  (. 52 [ ) 54]
رارق یملع  لـیلحت  هـیزجت و  یـسررب و  دروـم  ار  نآ  لـیوط  یتدـم  دـنزادرپیم و  روـگنا  روآتفگـش  صاوـخ  هـب  نآ  زا  سپ  تساـفش ؛

. دنهدیم
رانا لخاد  ياههیپ  دنیامرفیم  هک  تسا  مالسا  مّرکم  یبن  روهشم  ثیداحا  زا  نآ  یلخاد  تشوگ  نامه  ای  هیپ  اب  رانا  فرـصم  (. 53 [ ) 55]

. دنکیم یغابد  ار  شراوگ  هاگتسد  هدعم و 
. دشابیم عوبطم  شرت و  شمعط  تسا ؛ نآ  زا  رتگرزب  جنران و  هب  هیبش  تابکرم  عون  زا  تسا  ياهویم  یباراد  (. 54 [ ) 56]

دوش شکبآ  جـنرب  هچناـنچ  دـناهتفگ . لدـتعم  یخرب  درـس و  یخرب  لوا و  رد  مرگ  ار  نآ  یـضعب  تسا . اوـقلا  بکرم  جـنرب  (. 55 [ ) 57]
. دوشیم درس  نآ  تعیبط 
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