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باتک 8تاصخشم 

يزاریش دومحم  نب  دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  راثآ  تایح و  هب  هاتوک  8یهاگن 

8هراشا

کشتآ باتک  هرابرد  اما  10و 

[ همدقم ]12

[ کشتآ ضرم  فیرعت  رد  ]13

[ نآ يراذگمان  ببس  کشتآ و  شیادیپ  ببس  رد  ]13

[ تسا روکذم  بتک  رد  هک  یضارما  هب  کشتآ  قیبطت  رد  ءابطا  فالتخا  ]14

[ کشتآ ضرم  تامالع  ]14

ضرم نیا  بابسا  رد  15لصف 

[ کشتآ جالع  ]15

ضرم نیا  قلطم  جالع  نیناوق  یضعب  رد  17لصف 

[ قبیز رکذ  و   ] ضرم نیا  ماسقا  جالع  لمجم  17اما 

تسا دیاوفلا  میظع  عفنلا  ریثک  عاونا  رثکا  رد  هخسن  نیا  ریقح  نیا  هبرجت  اما  18و 

ضرم نیرد  وا  عفن  قبیز و  ریثات  ببس  رکذ  20رد 

[ دوب ینیچ  خیب  زا  هیقست و  رد  دندوب  هدمع  هک  زیچ  ود  نالوا  اما  20[و 

20هراشا

22تیاکح

تسا عفان  تیاغب  برج  يارب  زا  هک  ییالط  رد  24همتاخ 
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[ ینایاپ بلطم  ]24

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  25هرابرد 
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کشتآ

باتک تاصخشم 

15731-5 یبایزاب :  هرامش 
دوش یم  هداد  تناما  تناما : 

482 رگید :  ییاسانش  ياه  هرامش 
نرق 10 ق. دوعسم ، نب  دومحم  يزاریش ، نیدلادامع  هسانشرس : 

يزاریش بیبط  دومحم  نیدلادامع  یطخ /] هخسن  ] کشتآ روآدیدپ :  مان  ناونع و 
نامز رد  کشتآب  تسفورعم  هکیـضرم  نوچ  دعب  اما  هولـصلا ...  هلاعف و  لک  یف  دومحملا  هللادـمحلا  هلمـسب . : زاغآ هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 

... هدهاشم یسک  شیانک  فنصم  ابطا  زا  دوبن و  قباس 
نوعب تمت  دناهدرک  قافتا  نارب  هبرجت  تربخ و  لها  عومجم  اقافتا  تسا و  هدش  كولسم  هویش  نیمهب  زین  وا  هیودا  کشتآ و  رد  ماجنا ...:

باهولا کلملا 
230×145 عطق : 100×190 ؛ رطس : 19 گرب ،) 88)48 33ب - گرب يرهاظ :  تاصخشم 

قیلعتسن هتسکش  : طخ هجرد  عون و  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 
يدوخن یگنرف  : ذغاک عون 

،C.F.M هتـشون رز  هب  يریجنز  رداک  نورد  دـلج  طـسو  رز ، هب  یبرـض  ياـه  هریجنز  ییاوقم ، هریت ، ياهوهق  نشیم  : دـلج تاـنیئ  زت  عون و 
يذغاک رتسآ  دلج  نوردنا 

. تسا هدش  حیحصت  هیشاح  رد  هخسن  : قاروا یشاوح  دوجوم :  هخسن  تایصوصخ 
. تسا هدش  هتشون  کشتآ  يرامیب  يارب  زین  ییوراد  روتسد  دنچ  هلاسر  نیا  زا  دعب   : هخسن هب  طوبرم  ياه  تشاددای 

ياهمان دودح  - 1 تسا : هدرک  فیلات  لصف  راهچ  رد  سدقم  دهشم  رد  ار  نآ  فلؤم  هک  هلبآ  يرامیب  هرابرد  تسا  یباتک  هخسن :  یفرعم 
ریم زا  همدـقم  رد  فلؤم  تسا . عفان  برج  رب  هک  اـهالط  رد  همتاـخ  تاـجلاعم ، بابسا 4 - تامالع 3 - نآ 2 - ثودـح  قرط  کـشتا و 

رتشیب هک  يزاریـش  نیـسح  نیدلافیرـش  الم  زا  نینچمه  هدروآ و  شباتک  رد  يراـمیب  نیا  هراـبرد  يرـصتخم  هک  یـشخبرون  هلودـلاءاهب 
. تسا هدرک  دای  زین  هتشادن  فیلات  راک  هب  یهجوت  هدرکیم و  نویفا  فرص  ار  شتاقوا 

. تسا هدش  ادج  دلج  زا  قاروا   . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 
یسراف نابز : یلک :  تشاددای 

288 سلجم 19 :  ، 261  : یشعرم 2 اه :  هدیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم 
1074490 گیب دمحم  دصفلا / روتسد  اب : :  هدش  یفاحص 

هلبآ عوضوم : 

[ باتک تیوه  ]

باتک
کشتآ

: فیلأت
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دوعسم نب  دومحم  نیدلا  دامع 
يزاریش

باتک تاصخشم 

يزاریش دومحم  نب  دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  فلوم : کشتآ  باتک : مان  : 
يرمق يرجه   997 فیلأت : خیرات 

فلؤم هداز  ردارب  طسوت  يرمق  يرجه   984 تباتک : خیرات 
هناخباتک و مرتحم  تسایر  زا  ناوارف  رکـشت  اـب  هرامـش 6307  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  دوجوم  یطخ  هخـسن  ردام ، هخـسن 

ناشیا یمارگ  ناراکمه 
یناهفصا يدهم  دمحم  رتکد  هچابید :

هزوح هناراوگرزب  تیامح  اب  ناریا ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتـسباو  لمکم و  یمالـسا و  بط  یکـشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسـسوم  رـشان :
یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یهاگشناد  روما  یشزومآ و  مرتحم  تنواعم 

1 یطخ - رشن : هرامش 
مکی رشن : تبون 

هخسن  250 ناگرامش :
هام 1382 دادرم  رشن : خیرات 

يزاریش دومحم  نب  دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  راثآ  تایح و  هب  هاتوک  یهاگن 

هراشا

یلاعتهمسب
دامع میکح  يوفص ، بسامهط  هاش  تنطلس  نارود  رصاعم  يرجه و  مهد  نرق  رد  یبط  بتک  راکرپ  نیفلؤم  دنمشناد و  ناکـشزپ  زا  یکی 

یکشزپ هنیمز  رد  يدنمـشزرا  راثآ  وا  زا  دراد 2 و  یکـشزپ  رد  خماش  یملع  ماقم  ناوارف و  ترهـش  هک  تسا 1  دوعـسم  نب  دمحم  نیدلا 
باتک دوگلا 4  لیریس  لقن  هب  انب  هک  تسا 3  هدوب  مشچ  ياهیرامیب  دروم  رد  یفیلأت  بحاص  کشزپ و  مشچ  زین  وا  ردپ  تسا . هدنام  یقاب 
هدرب دوخ  هارمه  درکیم  یـشکرکشل  زیربت  هب  تموکح ، طلـست  میکحت  يارب  ناهفـصا  زا  هک  یماگنه  سابع  هاش  دـعب ، اهلاس  ار  روکذـم 

. تسا
هدش تمدخ  لوغـشم  ولجاتـسا  ناخ  هللا  دـبع  راید  نآ  مکاح  دزن  هتفر و  ناوریـش  هب  دوخ  یکـشزپ  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  نیدـلا  دامع 
يارب ع )  ) يوضر سدق  ناتـسآ  راوج  رد  نامز ، نآ  زا  شیپ  هک  یناتـسرامیب  کشزپ  ناونع  هب  بسامهط  هاش  روتـسد  هب  دعب  یتدم  تسا .
نیمه رد  هدـیدرگ و  مازعا  دوب  هدـش  سیـسأت  ع )  ) جـجحلا نماث  ترـضح  یتوکلم  ناتـسآ  نارواجم  نارئاز و  هب  یناـمرد  تامدـخ  هئارا 

. تسا هدومن  فیلأت  تسام  ثحب  دروم  هک  ار  کشتآ  باتک  هلمج  زا  يراثآ  تصرف 
لقاال يو  ینالوط  رمع  زا  یکاح  اهنآ  فیلأت  نامز  يو و  راثآ  هب  یهاگن  اـما  تسین 6  صخـشم  يو  تافو  یگدنز و  قیقد  خیرات  هچرگا 

. تسا يرجه  نرق 11  لوا  ياهههد  ات 
ءالع مانب  یسانشوراد  لاثم  ناونع  هب  هکنانچ  تسا  هتشاد  یملع  طابترا  دوخ  رصع  نازاسوراد  ناکشزپ و  زا  یخرب  اب  يو 
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2 ص : کشتآ ،
رد هراشا  دروم  سانـشوراد  زا  زین  نیدلا  دامع  دربیم ، مان  يو  باتک  نیدلا و  دامع  میکح  زا  ینیچ )) بوچ  هلاسر   ) ) دوخ رثا  رد  نیدـلا 

7 تسا . هدرب  مان  دوخ  راثآ 
یناوارف ياههدافتسا  يزار 8  هلودلا  ءاهب  یبرجت  ینیلاب و  یکـشزپ  هغبان  راگدنام  ردـقنارگ و  رثا  براجتلا  هصالخ  باتک  زا  نیدـلا  دامع 

تسا 9. هدرک  دراو  ریظن  مک  دنمشناد  نآ  رب  زین  یتاداقتنا  هچرگا  تسا  هدرک 
تارظن اب  نآ  هسیاقم  يو و  ياهیروآون  تارظن و  لیلحت  اـب  اـت  دـبلطیم  يرگید  لاـجم  نیدـلا  داـمع  یملع  ماـقم  یـسانش  زاـب  لاـح  رهب 

راثآ یفرعم  هب  اهنت  اًلعف  مهم ، نیا  زا  ندرک  رظنفرـص  اب  اذل  ددرگ  رـسیم  وا ، یملع  تایح  زا  یبسانم  یبایزرا  مدقتم  یملع  ياهتیـصخش 
رد دیاب  وا  زا  هدنام  اجب  راثآ  هدمع  تمسق  نیشیپ ، نادنمشناد  زا  يرایسب  دننامه  هنافـسأتم  ددرگیم . تردابم  وا  سرتسد  رد  هدنام و  اجب 

تالدابت یگنهرف و  تاناکما  يریگراکب  هنالوئسم و  تمه  یلم و  مزع  کی  اب  هک  درک  وزرآ  دومن و  وجتسج  روشک  جراخ  ياههناخباتک 
. تفای ناوتب  لخاد  ياههناخباتک  رد  ار  روشک  یملع  هتفر  تراغب  راثآ  زا  يریوصت  لقاال  رود ، نادنچ  هن  يزور  یللملا  نیب 

: زا دنترابع  هراشا  دروم  راثآ 
هبکرم هیودا  هدرفم و  هیودا  یکـشزپ و  لوصا  یناـبم و  رد  یثحاـبم  لـماش  سیراـپ  یلم  هناـخباتک  رد  دوجوم  هحفـص ، رد 436  عوـبنی  . 1

10 نیدابارق ) )
يوضر 11 سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  دوجوم  دوجوم  هیرورض  هتس  رد  ياهلاسر  . 2

ینیچ 12 بوچ  تعفنم  صاوخ و  نایب  رد  ياهلاسر  . 3
سیراپ 13 یلم  هناخباتک  رد  هحفص  راهچ  لهچ و  باب و  رد 53  هریغ  ذغاک و  هماج و  زا  گنر  ره  ندرک  عفد  رد  راثآ  علق  هلاسر  . 4

اقآ خیش  اقآ  موحرم  لقنب   ) فرشا فجن  يدرجورب  هللا  تیآ  ترـضح  هناخباتک  رد  میکح  نیمه  زا  هینویفا  هلاسر  هارمه  روکذم  هلاسر  . 5
14 هعیشلا ) فیناصت  یلا  هعیرذلا  بحاص  ینارهت  گرزب 

( هعیرذلا لقنب   ) فرشا فجن  رد  هر )  ) يدرجورب هللا  تیآ  ترضح  هناخباتک  رد  دوجوم  نآ ، هب  دایتعا  كایرت و  دروم  رد  هینویفا  هلاسر  . 6
15

حیرشت باتک  . 7
نارهت 16 هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  دوجوم  یتوقای  حرفم  هلاسر  . 8

سیراپ 17 یلم  هناخباتک  رد  لالیرطآ  عوضوم  رد  ياهلاسر  . 9
کشتآ 19 نامرد  يارب  راودج 18  دروم  رد  ياهلاسر  . 10

( رضاح باتک   ) کشتآ هلاسر  . 11
اب هک  ياهعومجم  رد  هلاسر  نیا  دروآ 20 . لمعب  دیاب  بط  تنـس و  بسحب  زورون  رد  هک  یلامعا  تیفیک  هلاسر  هلمج  زا  هقرفتم  راثآ  . 12

هدش لقن  هتفای  شراگن  يزاریـشلا  يومحلا  دیؤم  نیدلا  کلام  نب  دمحم  نیدـلا  کلاس  طسوت  لاـس 1008  رد  هک  سیارعلا  هلجح  ناونع 
تسا 21

: دراد دوجو  ریز  راثآ  نیدلا  دامع  میکح  زا  یمالسا 22  ياروش  سلجم  هناخباتک  یطخ  خسن  هعومجم  رد  . 13
مومس رد  هلاسر  . 
رهز 23 داپ  . 

کشتآ . 
هینویفا . 
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3 ص : کشتآ ،
ینیچ خیب  . 

عماوج لمج و  . 

کشتآ باتک  هرابرد  اما  و 

مهم فورعم و  راثآ  زا  یکی  تسا  هدش  ریثکت  هیهت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  دوجوم  یطخ  هخسن  يور  زا  هک  رضاح  باتک 
هلاسر نیتسخن  هدش  هتـشاگن  يدالیم )  1569  ) يرمق يرجه  لاس 977  رد  هک  ار  روکذم  باتک  دوگلا  لیریـس  تسا . نیدـلا  دامع  میکح 

نآ تبارـس  قرط  صوصخب  يرامیب  نیا  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  يواح  هک  دنادیم 24  یسراف  نابز  هب  سیلفیس  يرامیب  هرابرد  یلقتـسم 
الامتحا هک  يرامیب  نیا  عویش  یخیات  هقباس  یبای و  هشیر  يارب  یبوخ  عبنم  دناوتیم  فرط  رگشهوژپ ب  کی  يارب  رگید  ییوس  زا  تسا .
يرامیب نیا  یـسراف  مان  لابند  هب  یگنرف )  ) یجنرفا دـنوسپ  دـیاش  دـشاب 25 و  تسا  يوفـص  رابرد  هب  اپورا  زا  یمازعا  ياهتأیه  درواـهر 

هدش و ینابصع  دنوسپ  نیا  زا  یبرغ  ناگدنسیون  زا  یخرب  هکنیا  وگ  دشاب 26  هتشذگ  نورق  رد  ام  مدرم  ملع و  لها  يرایشوه  رب  يدهاش 
دناهتفگ 27. هفازگ  هب  ینانخس 

زا میدق  ناکـشزپ  یهاگآ  دردش و  تیمـس  مغریلع   ) نآ تابیکرت  هویج و  زا  هدافتـسا  هوحن  لوادـتم و  ینامرد  ياههویـش  باتک  نیا  رد 
هب یهاگآ  زا  رظنفرـص  رگـشهوژپ  هتخیهرف و  لسن  يارب  باـتک  نیا  هظحـالم  دوریم  دـیما  اـتیاهن  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  عوضوم ) نیا 

یکشزپ دیاش  یتح  یخیرات و  عبتت  قیقحت و  يارب  ياهنیمز  نآ ، زا  هتساخرب  سفنب  دامتعا  روشک و  یکشزپ  ثاریم  شزرا  یملع و  هنیـشیپ 
. دشاب ام  نامز  اب  بسانتم 

______________________________

هحفص 127  1348 زاریش - هاگشناد  ریم - یقت  دمحم  رتکد  موحرم  سراپ - یمان  ناکشزپ  ( 1)
هحفص 284 يرمق - يرجه  هتکلک 1358 - يزار - دمحا  نیما  میلقا - تفه  ( 2)

هحفص  1371 ریبک - ریما  تاراشتنا  یناقرف - رهاب  رتکد  همجرت  یقرش - تفالخ  ياهنیمزرـس  ناریا و  یکـشزپ  خیرات  دوگلا - لیریـس  ( 3)
429

زا  ) لاس هدمآ و 10  ناریا  هب  سیلگنا  ترافـس  کشزپ  ناونعب  لاس 1926  رد  يو  يدالیم - توف 1970  دلوت 1892  دوگلا ، لیریس  ( 4)
. تسیزیم ناریا  رد  یسمش ) يرجه  ات 1314  لاس 1304 

کشتآ باتک  همدقم  ( 5)
هحفص 429  35 هرامش - رد  هدش  رکذ  عبنم  دنادیم - يدالیم  لاس 1515  ار  نیدلا  دامع  میکح  تدالو  خیرات  دوگلا  ( 6)

هحفص نامه  عبنم  نامه  ( 7)
ملاـع ریظن  مک  غـباون  زا  يرجه  لاس 915  یلاوح  یفوتم  شخبرون ) نیـسح  دـمحم  دیـس  دـنزرف  نیدـلا  ءاهب  هاش   ) يزار هلودـلا  ءاهب  ( 8)

دنمهوکش ندمت  نارود  رد  ینیلاب  بط  ياهراکهاش  زا  هدش  هتشاگن  یسراف  نابزب  وا  براجتلا  هصالخ  دنمـشزرا  باتک  تسا و  یکـشزپ 
مولع هاگـشناد  - 1376 یناهفـصا - يدـهم  دـمحم  رتـکد  يزار - ياـیرکز  نب  دـمحم  یملع  هاـگیاج  راـثآ و  هب  یهاـگن  تسا - یمالـسا 

ناریا یکشزپ 
تسا هتفرگ  رارق  تتامـش  ماهتا و  دروم  نیدلا  دامع  میکح  یبسانمان ، نحل  اب  هناهب ، نیا  هب  ارهاظ  دوگلا ، لیریـس  باتک  رد  هنافـسأتم  ( 9)

لباق یناسآ  هب  یناریا  راـک  رپ  دنمـشناد  کـی  يارب  یـسیلگنا  یفلؤم  يوس  زا  یظاـفلا  نینچ  يریگراـکب  دـسریمن  رظنب  و  هحفص 427 ) )
. دشاب شریذپ  هیجوت و 
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هرامش 1 عبنم  ( 10)
عبنم نامه  ( 11)

هتخادرپ نآ  دربراک  دراوم  ینیچ و  بوچ  یفرعم  هب  هک  دـنادیم  یـسک  نیتسخن  ار  نیدـلا  دامع  دوگلا  لیریـس  انمـض  عبنم - ناـمه  ( 12)
هحفص 429) هرامش 3  عبنم  . ) تسا

4 ص : کشتآ ،
______________________________

هرامش 1 عبنم  ( 13)
عبنم نامه  ( 14)

یلامجا هعلاطم  ساسا  رب  ارهاظ  دشابیم . يروآون  یندناوخ و  بلاج ، تاکن  يواح  روکذم  باتک  هک  تسا  رکذ  لباق  عبنم - نامه  ( 15)
هنافسأتم هک  دوشیم  طابنتسا  نینچ  دوگلا  لیریـس  باتک  زین  هینویفا و  هلاسر  نیمه  هلمج  زا  یبط  بتک  یخرب  تاجردنم  یخیرات و  عبانم 

نیفلؤم ناکشزپ و  زا  یناسک  تسا . هتشاد  عویش  یعامتجا  تاقبط  یخرب  دزن  لقاال  شیب  مک و  هیوفص  هرود  رد  كایرت  هب  دایتعا  عوضوم 
رب هوالع  یتح  دـناهدوب و  لضعم  نیا  راتفرگ  زین  تسین ) حیحـص  اهنآ  زا  ندرب  مان  یقـالخا  ظاـحلب  هک   ) یکـشزپ هیاـپ  مولع  یبط و  بتک 
رد نکسم  ياهوراد  ناونع  هب  هدوب و  شاخـشخ  هباریـش  هنادهاش و  مخت  لماش  هک   ) اینولف نوجعم  لثم  رگید  یبیکرت  ياهوراد  زا  كایرت 
دیس میکح  هتشون  هیلغم  دهع  يابطا  باتک  رد  دروم  نیا  رد  . ) دناهدرکیم هدافتسا  ردخم  ناونع  هب  تسا ) هتشاد  یمـسر  دربراک  یکـشزپ 

دروم نیفلؤم  زا  یکی  دایتعا  تشونرس  دروم  رد  لاثم  ناونع  هب  ناتـسکاپ  یچارک  یمداکآ - دردمه  تاراشتنا  يروپ - يدناچ  رثوک  یلع 
.( تسا هدمآ  لیصفت  هب  یبلاطم  هراشا 

نتخیمآ رد  يراـکتبا  كاـیرت  هب  ناداـتعم  دزن  يراد  هزور  طیارـش  ندرک  مهارف  روظنمب  راـب  نیتسخن  يارب  نیدـلا  داـمع  میکح  لاـح  رهب 
ءییطب بذـج  اب  لاتکر  فایـش  یعون  زین  و  دراتر ) ای  شهر  دـنک  يوراد   ) ینالوط رثا  اب  یکاروخ  بح  هیهت  يارب  ماداب  نغور  كایرت و 

يژولوکامراف شخب  زا  يرصان  نسحم  رتکد  ياقآ  هلاقم  . ) تسا هدرک  داهنشیپ  هتخاس و  اریتک  یبرع و  غمص  رتسدیب ، دنج  كایرت ، لماش 
رانیمـس هب  هئارا  يارب  ناریا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  لمکم  یمالـسا و  بط  یکـشزپ ، خـیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  وضع  دـهاش و  هاگـشناد 

( دهشم یکشزپ - مولع  رد  مالسا  هاگدید 
هرامش 1 رد  هدش  رکذ  عبنم  ( 16)

عبنم نامه  ( 17)
ناـمرد يارب  تسا ) یمـس  اًـلماک  یئوراد  هک   ) Hgcl 2 هوـیج رورلک  یباـی  هنکـشاراد  هارمه  نآ  زا  هک  تسا  ياهـشیر  ماـن  راودـج  ( 18)

. دناهدرکیم هدافتسا  سیلیفیس 
. دش دهاوخ  هداد  سیلفیس )  ) يرامیب نیا  دروم  رد  رتشیب  تاحیضوت  ( 19)

هرامش 1 رد  هدش  رکذ  عبنم  ( 20)
. دوشیم تفای  یمالسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  یطخ  بتک  هعومجم  رد  سیارعلا  هلجح  باتک  ًانمض  عبنم - نامه  ( 21)

خیرات تاعلاطم  هسـسؤم  - 1380 يواـب - دیعـس  رتـکد  ياـقآ  یمالـسا - ياروش  سلجم  هناـخباتک  یبـط  یطخ  ياههخـسن  تسرهف  ( 22)
لمکم یمالسا و  بط  یکشزپ 

تاـناویح یخرب  يارفـص  هسیک  رد  هـک  تـسا  گنـس  دـننامه  یمکارتـم  هداـم  ارهاـظ  تود ) یتـنآ   ) راوزب اـی  رهز  داـف  اـی  رهز  داـپ  ( 23)
رد هراب  نیا  رد  هک  دشاب  یـسک  نیتسخن  نیدلا  دامع  میکح  دـسریم  رظنب  دـیآیم و  دوجوب  یـصاخ  طیارـش  تحت  یهوک  زب  صوصخب 

. دشاب هدرک  عمج  نآ  رد  دوخ  زا  شیپ  نادنمشناد  تارظن  یلقتسم  هلاسر 
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هحفص 427 ریبک - ریما  تاراشتنا  یقرش - تفالخ  ياهنیمزرس  ناریا و  یکشزپ  خیرات  ( 24)
ناهاش و یقالخا  ياهیگدولآ  یبرغ ، ياهروشک  يوس  زا  یمازعا  ياهتأیه  يرامعتـسا  ياههشیدنا  كوکـشم و  ياهدـمآ  تفر و  ( 25)
هک يرگید  لئاسم  هتفرگ و  تروص  اهنآ  نارازگراک  ناگتـسب و  نادـنزرف ، هب  تبـسن  نانآ  يوس  زا  هک  يزیمآ  نونج  عیاقو  ناگداز  هاـش 

نیا هچرگا  دراد . يدج  لمأت  ياج  دـناهدرک  هجوت  نظ  ءوس  اب  داژن ) يدـنمیم  نیـسح  دـمحم  رتکد  موحرم  هلمج  زا   ) ناگدنـسیون یخرب 
. میشاب هتشاد  رواب  ار  اهنامگ  هنوگنیا  تیعطاق  اب  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  لمأت 

ناونع هب  تسا . هدش  حرطم  یفلتخم  راثآ  رد  هراشا  دروم  يرامیب  ندوب  یگنرف  ناونع  دعب ، هب  هیوفص  هرود  زا  ًابیرقت  ( 26)
5 ص : کشتآ ،

لقن ار  یعابر  نیا  يرمق ) يرجه  یگنس 1318  پاچ  نارهت -  ) يوره فسوی  نب  دمحم  نب  فسوی  فیلأت  دئاوفلا  عمجم  باتک  زا  دهاش 
: مینکیم

هاوخ وکین  هدنب  ثیدح  هب  دیاب  هاش  هچ  شیورد  هچ  هیگنرف ، عفد  رد 
هاتوک دش  نخس  هویج ، دنک  دود  ای  فوفسز  ای  دروخ  بامیس  بح  زا  ای 

______________________________

یـسراف تاـغل  گـنهرف  رد  یفزوژ  نس  سوـلژنآ  هب  فورعم  يدـالیم  دـلوتم 1636   Joseph Labrosse هکنیا مغریلع  ًاـثم  ( 27)
هرابرد مادرتسمآ )  ) يدـالیم پاچ 1686   Gazophy Lacium Linguae Persarum مانب هسنارف  نیتال و  یئاـیلاتیا ، ياـهنابزب 

دننادیم یگنرف  يرامیب  کی  ار  نآ  یناریا  ناگدنسیون  هک  دسیونیم  کشتآ 

[ همدقم ]

ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
نامز رد  کشتآ  هب  فورعم  هک  یضرم  نوج  دعب  اما  هلآ  دمحا و  دومحم  دمحم  اندیـس  یلع  ةولـصلا  هلاعف و  لک  یف  دومحملا  دمحلا هللا 

هرابرد هک  دوبن  دشاب  هتشاد  یباتک  فیلأت  هبتر  هک  یسک  نیرخأتم  زا  هدومنن و  نآ  هدهاشم  یسک  شینانک  فنـصم  يابطا  زا  دوبن و  قباس 
نایم عمج  هدرک و  فینـصت  یباتک  بط  رد  یـشخب  رون  هلودـلا  ءاهب  ریم  هچرگا  دـسیونب  يزیچ  ریثک  لیلق و  دـنک و  ییاـمنهار  ضرم  نآ 
بأد هکنانچ  اما  درک  میهاوخ  لقن  ار  نآ  ام  هک  هدروآ  یمالک  ضرم  نیا  رد  هدومن  یناتـسودنه  ناـبرجم  یناـنوی و  ياـبطا  لاوقا  یـضعب 

لصاح یلیلق  ياود  یلیلع و  يافـش  نآ  زا  هک  هدروآ  یلمجم  هکلب  هدرکن  تاجلاعم  تامالع و  بابـسا و  رکذ  فیرعت و  ار  نآ  هدوب  املع 
تـصرف ای  دناهدومنیم  تموادم  لقع  تاریغم  تارکـسمب و  ناشیا  زا  یـضعب  دنـشاب  هتـشاد  فیلأت  هبترم  هک  ضرف  رب  ابطا  رگد  دوشیمن 

مامت وا  تاقوا  يزاریـش  بیبط  نسح  نیدـلا  فرـش  انالوم  هلمج  زا  دـنوش  هجوتم  هک  دوبیمن  حیحـص  ناـنچ  نآ  ساوح  اـی  دـناهتفاییمن 
دوخ ار  ناشیا  دـندوب  ماکح  تمدـخب  التبم  هک  رگد  یـضعب  دـش و  روکذـم  وزا  يزیچ  هراب  نیا  رد  دـشیم  ربمخ  نویفا و  کبن و  فرص 
نوج ار  هدنب  نیا  دنـسیونب و  يزیچ  هراب  نیا  رد  هک  دـشن  نآ  لاجم  الـصا  يوایند  تامهم  قتف  قتر و  مودـخم و  تمدـخب  هجوت  هطـساوب 
تیاغ ات  دـنک  عمج  هلاقم  رد  دـناوت  دـناد و  هچنآ  باـب  نیا  رد  هک  تشاد  رطاـخ  رد  هکنآ  اـب  هدـش  تمرـالم  فرـص  تلیح  تاـقوا  رثکا 

دش فرشم  امهیلع  هللا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نجلا  سنالا و  ماما  یسوب  ناتسآ  تداعسب  هک  الو  نیا  رد  تفاین  تصرف 
هاگ دوبن  تسا  نف  نیا  تایئزج  تایلک و  ذخام  هک  اهباتک  كدـنا و  رایـسب  لاجم  هچرگا  دـش  موسوم  هناتـسآ  نیا  رد  یـضرم  تمدـخب  و 

لاب و قرفت  ۀعاطتـسا و  مدع  ۀـعاضب و  تلق  نوج  درکیم  تبث  درکیم  روطخ  رطاخب  هچنآ  باب  نیا  رد  دومنیم و  تصرف  اهتنا ز  یهاگ 
تـسنانچ بقرتم  فاتعا  زادنا  بنجتم  هک  فاصنا  بابرا  زا  تسا و  حضاو  رذع  دوش  عقاو  يریـصقت  يروصق و  رگا  دوب  عقاو  لاجم  قیص 

یلاعت كرابت و  هللا  نم  قیفوتلا  دنشوپب و  ضامغا  وفع و  لیذب  دشابن  رگا  دنشوکب و  حالصا  رد  دشاب  حالصا  لباق  رگا  هک 
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[ کشتآ ضرم  فیرعت  رد  ]

رد ناکمالا  بسحب  اما  دنهد  طابترا  ذـحاو  يدـح  رد  ار  نآ  هک  تسا  رذـعتم  هچنانچ  تسه  هنیلتبم  ماسقا  ار  ضرم  نیا  هک  تسناد  دـیابب 
یثمط تالضف  هک  دناهتفگ  يردج  باب  رد  هکنادب  هدحو  هللا  نم  قیفوتلا  میروایب و  تمضف  نیا  یلک  دعاوف  قفاوم  هک  یمالک  وا  فیرعت 
هجوتم تسین  یفوخ  یتیذا و  نا  زا  فیبط  تسا  هحلاص  تابوطر  رومغم  هک  یتقو  رد  تسطلتخم  هتخیمآ و  یندـب  تابوطر  نوخ و  اـب  هک 
تعیبط دوشیم و  رهاظ  ماگنه  نیا  نآ  داسف  یشمط  تالـضف  دوش  ومن  ندب و  يازجا  فرـص  هحلاص  تابوطر  رگا  سپ  دوشیمن  نا  عفد 
دهدیم ینایلغ  ار  نوخ  تستابوطر  یماح  هک  یتعیبط  قورع و  رد  دوش  عمج  هدـساف  طالخا  ةءادر  هطـساوب  هکنآ  اـی  دـنکیم  عفد  ار  نآ 

ۀهج دوش  بجوم  داسف  هک  دـشاب  هاگ  دوشیم و  لصاح  يردـج  دـنکیم و  عفد  ار  دـساف  دوش  ادـج  دـساف  ریغ  دـساف و  نایلغ  نیا  زا  هک 
یندـب تابوطر  رد  اوه  داسف  سپ  یندـب  تاماسم  رد  لوخد  قاشنتـسا و  سفنت و  رذـگهر  زا  تسه  یجراخ  یلخاد و  ریثأـت  ار  اوه  هکنآ 

ادج ار  نآ  تعیبط  دوشیم و  ادیپ  نیا  هطـساوب  هدساف  داوم  رد  یترثک  هتخیمآ  یثمط  تالـضف  اب  دزاسیم و  دـساف  ار  نآ  دـنکیم و  ریثات 
نفعتم ای  قرتحم  يوادوس  طالخا  ندب  رد  هاگره  نینچمه  دنکیم  جارخا  نایلغ و  هطساوب  دزاسیم 

6 ص : کشتآ ،
نآ تعیبط  ماگنه  نیا  رد  ۀیوادوس  ضارما  ریاس  ماذج و  رگید و  ماروا  ناطرـس و  ای  دوش  ثداح  وزا  یمح  هک  دسرن  هبترم  دوش و  رایـسب 

دزیریم لصافم  رد  ای  دوشیم  ثداـح  ماروا  روثب و  دـلجلا  تحت  رد  درآیم و  نوریب  قورع  هاوفا  زا  دزاـسیم و  ادـج  ناـیلغ  لـیبس  رب  ار 
دساف ار  ماسم  دوشیم و  گنر  رد  رییغت  دراد و  هک  یتقر  هطساوب  دوش  نهپ  دلجلا  تحت  رد  ای  دوشیم  ادیپ  تخـس  رایـسب  لصافم  عاجوا 

هک دنچ  ره  هک  دوشیم  ادیپ  اهـضرم  هناثم  هدرگ و  رگج و  رد  ای  دزیریم  اعما  قارم و  هدعم و  لثم  هنطاب  ياضعا  رد  ای  دزیرب  يوم  دنک و 
ماظع يازجا  للخ  رد  هک  دشاب  هاگ  دنکب و  یبجاوب  جالع  دسانشب و  هک  دیابیم  يوق  سدح  رایـسب  دوشن  ریذپجالع  دننک  جالع  دنهاوخ 

اهناوختـسا مروت  زا  دـشاب و  رتـشیب  اـپ  قاـس  یناـشیپ و  رد  ماروا  نیا  روهظ  دوش و  ادـیپ  بلـص  ياـههرگ  دزاـس و  مروـتم  ار  نآ  دـیارد و 
زا دوشیم  عقاو  راطقا  رد  یتدایز  ومن  هطـساوب  هکنانچمه  دنکیم و  ذوفن  یلـضف  داوم  نینچمه  دنکیم  ذوفن  ییاذـغ  يداعتـسا ******

ناوختسا يور  هک  هدوب  رایـسب  ناهرب و  هلداجم و  زا  تسا  ینغتـسم  نایع  هدهاشم و  تسا و  نکمم  راطقا  رد  یتدایز  زین  همروم  ةدام  ذوفن 
ینابـصع يوضع  رد  هک  دراد  لامتحا  هکنآ  رد  دنامیمن  هغدغد  لاجم  ماگنه  نیا  هدش  رهاظ  نا  مروب  هدش و  فشکنم  یتحارج  هطـساوب 

قـیرط و نا و  یماـسا  ضرم و  نیا  دـح  رد  لـصف  تسا  وـضع  رد  مرو  نا  هک  دـننک  لـلخ  دوـش و  ثداـح  یمرو  تسا  مظع  قصـالم  هک 
ناشدودح

[ نآ يراذگمان  ببس  کشتآ و  شیادیپ  ببس  رد  ]

تعیبط عفد  زا  دوش  ادـیپ  نطاب  رد  هاوخ  وضع  رهاظ  رد  هاوخ  نیعم  قیرطب  نفعتم  ای  قرتحم  يادوس  زا  هک  تسا  یـضرم  کـشتآ  هکنادـب 
هن ای  دوش  حرقتم  هاوخ  مروم  ریغ  هاوخ  دشاب و  مروم  هاوخ  دشاب  مد  زا  هیوادوس  يازجا  لاصفنا  بجوم  نایلغ  نا  هک  نایلغ  هطـساوب  ار  نآ 

ناـیلغ هطـساوب  روکذـم  يادوس  عافدـنا  اـهنآ  زا  مادـکچیه  رد  هک  اریز  دوشیمن  قبطنم  هیوادوس  ضارما  زا  مادـک  چـیه  رب  ماـگنه  نیا  و 
دشابیم و هحیحـص  زا  دساف  هیومد  يازجا  لاصفنا  نا  رد  هک  اریز  دوشیمن  عقاو  زین  دنیوگ  يردـج  ار  نآ  هک  هلبآ  ربیم  تسین  روکذـم 

ماـسقا رثـکا  رد  دـنباییم و  قورع  رد  یلقث  یترارح و  روـهظ  زا  لـبق  هک  دراد  ماـمت  روـهظ  ینعم  نیا  هیوادوـس و  يازجا  لاـصفنا  نـیرد 
يردج ار  نآ  یبرعب  هک  هلبا  دـننام  هک  تسا  نیا  دـیؤم  دـناهدرک  مان  کنرف  هلبآ  ار  وا  هکنیا  دـننکیم و  میظع  شزوس  تقرح و  ساسحا 
دناهداد تبسن  نا  هطساوب  کترغب  تسا و  شزوس  هقرح و  ساسحا  هطساوب  دناهدرک  مان  کشتآ  هکنیا  دوشیم و  ادیپ  نایلغ  زا  دنیوگیم 
تـسنیا هدـش  رهاظ  هنمارا  دالب  زا  هک  تسنا  ۀـهج  دـناهدیمان  هناد  ینمرا  هکنیا  تسنآب و  هبیرق  دالب  ای  دـالب  نا  ضرم  نیا  رنهظ  ءاـشنم  هک 
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هیمست و هجو  یماسا و 

[ تسا روکذم  بتک  رد  هک  یضارما  هب  کشتآ  قیبطت  رد  ءابطا  فالتخا  ]

تسا و یـسراف  ران  ماسقا  زا  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دـناهدرک  فالتخا  تسا  روکذـم  بتک  رد  هک  یـضارما  هب  وا  قیبطت  رد  نامز  يابطا  اما 
گرزب گنر  دیفس  دیانوریب  تاطاقن  عاونا  یضعب  دنام  ناب  هک  دننک  ضرف  رگا  هک  تسا  مولعم  درک و  مان  دیاب  یجنرف  ار  اناشنم  هطساوب 

هدساف هقرتحم  هدام  نیا  هکنآ  هطـساوب  قیمع  نایم  دشاب و  هدـنک  اهرانک  دـیانوریب و  دیفـس  ای  درز  با  دنفاکـشب  ای  دوش  هتفاکـش  نوچ  و 
هفلتخم ناولا  ضرم  نیرد  تسا و  لـیام  یهایـسب  وا  دـیدص  نول  یمازج  برج  رد  تسا و  دوش  رهاـظ  قمع  یلیخ  دزادـگب و  ار  تشوـگ 

برج ماسقا  زا  میدرک  ارقتسا  هکنادنچ  اما  دنشاب  قفاوتم  هلمجلا  یف  هک  دوب  دناوتیم  فاصوا  یقاب  تسا و  فانصا  نیرتمک  هایـس  دشاب و 
لفاسا هب  لیم  عبطلاب  دـشابیم و  لیقث  هدام  نیا  هک  تسنا  ببـس  دـشابیم  ظوفحم  ندرک  يور و  دوش  رهاـظ  رتـالاب  ندرک  زا  هک  میتفاـین 

نایلغ هکنآ  هطـساوب  تسندـب  یلاـعا  رد  کـشتآ  روهظ  رثکا  هک  تسناد  دـیابب  دـشابیم و  رایـسب  تسد  اـپ و  رد  تهج  نیا  زا  دـنکیم و 
فارطا رد  اما  تسا و  لیقث  عبطلاب  هدام  هکنآ  ۀـهج  لفاسا  رد  اما  لـفاسا  فارطا و  رد  برج  هداـم  تسا و  داوم  دیعـصت  وا  نأـش  روکذـم 

راـتوا و باـصعا و  محل و  دـلج و  رد  کـشتآ  رگید  درادیم  رود  هفیرـش  عضاوم  زا  ار  وا  نکما  اـمهم  ندـب  هیماـح  تعیبـط  هکنآ  تهج 
دـشابیم میظع  لقث  ار  ءاضعا  مامت  رگید  ءایـشا  برج و  فالخب  دوشیم  ادیپ  زین  هنطاب  ياضعا  رد  دوشیم و  ادـیپ  میظع  یتح  تالـضع 

نیا تامالع  رد  لصف  درادن  لاح  نیا  زا  ياوس  ام  دنوش و  زجلد  یبا  هزوک  نتشادرب  زا  هک  دوش  نانچ  نآ  هک  دشاب  هاگ  تاقوا و  رثکا  رد 
زجاع يزیچ  كدـنا  نتـشادرب  لمح و  زا  هک  یتیثیحب  تالـضع  باصعا و  فعـض  تسندـب و  مامت  لقث  ضرم  نیا  تاـمالع  قلطم  ضرم 

هک دننک  روصت  هناد  ندما  نوریب  تقو  دشاب  هناد  رگا  دشاب و  روثب  رگا  دوش و  ثعاب  یبعت  یتب و  هکنآیب  دوش 
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داب اب  رگا  دـشاب و  تقاطیب  درد  اهبـش  دـشاب  لصافم  داب  رگا  دـشاب و  لیام  ةدومکب  لاوحا  رثکا  نول  دـننکیم و  غاد  شتاب  ار  عضوم  نآ 
تسد زا  ینامز  كدنا  هب  هک  دسر  يدحب  یلا  دشاب  هاگ  لاقتنا و  ۀعرس  رد  هک  دشاب  هاگ  لاقتنا و  اب  دشاب  هفلتخم  عضاوم  رد  دشاب  اههدام 

رد دشاب و  عیرـس  لاقتنا  دوش  لقتنم  هک  اج  ره  نینچمه  سکعب و  پچب و  تسار  تسد  زا  سکعب و  پچ و  ياپ  هب  تسار  ياپ  زا  اپ و  هب 
اب وا  عاجوا  هک  تسا  ضرم  نیا  صیاصخ  زا  دیاحالـصب و  رید  وا  ياهناد  دـشاب و  اههناد  روهظ  هک  یتقو  ات  دـشاب  هدـمارب  اهگر  لوا  ماـیا 

تاجلاعمب هک  ضرم  ره  ضرم  نیا  نابرجم  دـباییم و  میظع  هابتـشا  تاقوا  بلاـغ  رد  هکلب  دـباییمن  نادـنچ  نیکـست  تاقارفتـسا  هیلط و 
هطـساوب لاوحا  نیا  نوچ  دننک و  ضرم  نیا  ررقم  ياهاودـب  نا  جالع  دـشاب  دـمر  عادـص و  لاهـسا و  لثم  هچرگا  دـیاین  حالـصب  یمـسر 

زا اهـضرم  نیا  هک  دننکیم  مزج  دباییم  یلک  عفن  دـناهدمع و  لاصیتسا  رد  ضرم  نیا  تاجلاعم  دـشابیم و  عالقنالا  رـسع  هدام  هیوادوس 
دلج زا  هدـمارب  كدـنا  حطـسم  قارب  بلـص  دروخ  ياهناد  هک  دـشابیم  هاـگ  هک  تسا  ضرم  نیا  صیاـصخ  زا  تسا و  ضرم  نیا  ماـسقا 

ماسقا همه  رد  تسین  تسا  ماع  اما  تسا  صاوخ  هچرگا  نیا  دوش و  دیدپان  نانا  دعب  دنامب  هاگ  دنچ  دیانوریب و  هقرج  عجویب و 

[ کشتآ ضرم  تامالع  ]

یلاوح و هک  تسگرزب  ياـهناد  روهظ  دـشاب  هتفاـی  قارتـحا  ةدـح و  هک  ینوخ  ینعی  يومد  يادوـس  نا  هداـم  هک  ضرم  نیا  تاـمالع  اـما 
نس و جازم و  لثم  ررقم  رومام  هدمآرب و  وم  حنتف  هرـشب  هدمارب و  رهاظ و  قورع  دشاب و  لیام  ةرمحب  يور  گنر  دشاب و  خرـس  نا  یحاون 

روهظ دـشاب  يوارفـص  وا  ببـس  هک  ضرم  نیا  تامالع  دـناهلالدلا و  قداص  لیالد  ۀمـض  ةداع و  هنحـس و  دـلب و  هقباس و  ریبادـت  لصف و 
اههناد و شزوس  ةدح و  هرشب و  ةرفبص  ندب و  خافتنا  مدع  اههناد و  یلاوح  ندوب  راومه  يوق و  هرمح  مدع  بارپ و  زیت  رـس  دروخ  ياهناد 

دشاب هیوارفص  روثب  یقاب  هرمج و  هلغ و  لثم  وا  ياهناد  دزاس و  حرقتم  دسرب  هک  اج  رهب  هک  دیانوریب  قیقر  یبادرز  زا  ندش و  حرقتم  دوز 
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دـشاب مغلب  نا  هدام  هک  ضرم  نیا  تاـمالع  دـسر  قیقحتب  ۀـلالد  اـت  درک  دـیاب  صحفت  ار  هروکذـم  ررقم  روما  ةدومک و  داوس و  تاـمالع 
قارتحا شزوس و  بآ و  رپ  اههناد  لـیام و  ضاـیب  هب  هکلب  داوس  ةرودـک و  ةرفـص و  ةرمح و  مدـع  ندوب و  نهپ  گرزب و  اـههناد و  یمک 
تامالع دشاب  میظع  یتوق  هلالد  رد  ار  هروطـسم  هررقم  روما  رایـسب و  باوخ  ندب و  رد  مامت  لقث  مشچ و  تشپ  خافتنا  دشاب و  مک  رایـسب 

وا هحرق  رید  رایسب  اههناد  یمک  دوجو  اب  دشابن و  زیت  رس  یبا و  مک  اههناد و  داوس  هدومک و  دشاب  يوادوس  يادوس  نا  هدام  هک  ضرم  نیا 
روما دشاب و  لیام  یهایـسب  ظیلغ و  تارثب  وا  یلاوح  دشابن و  رایـسب  شزوس  غدل و  دشاب و  ةدومک  ۀـظلغ و  وا  دـیدص  رد  دیاحالطـصاب و 

دنسانش هداهشلا  يوق  ۀلالد  رد  ار  هررقم 

ضرم نیا  بابسا  رد  لصف 

وا ماسقا  زا  مسق  چیه  دشاب  هتفای  ةدح  ای  نفعت  ای  قارتحا  هک  تسییادوس  ضرم  نیا  یلـصا  ببـس  دش  روکذـم  هچنانچ  ضرم  نیا  بابـسا 
هدش دـلوتم  طالخا  رگید  زا  هک  دـشاب  ییادوس  هک  دـشاب  هاگ  دـشاب و  فرـص  يادوس  هدام  نیا  هک  دـشاب  هاگ  اما  تسین  کفنم  هدام  نیا 

اب دشاب  جزتمم  دلوتم  فرـص  يادوس  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  هدش  دلوتم  ادوس  سفن  زا  هک  ییادوس  عبار  مسق  دشاب  مسق  راهچ  نیا  دـشاب و 
زا هاوخ  دشاب  هدش  دلوتم  ادوس  زا  اهداب  نا  هاوخ  دشاب  اهداب  اهدام  اب  هک  دـشاب  هاگ  و  دـشاب * هدـیماجنا  داحتاب  هک  یجازتما  طالخا  رگید 
هک تسین  زا  ادوس و  هک  درادـن  ماسقا  فالتخا و  رادـقم  ناداوم  زا  هدام  چـیه  دـشاب  هیئاـم  اـب  هک  دـشاب  هاـگ  رگید و  تاـبوطر  طـالخا و 

عاونا يوقا  دوشیم و  ادـیپ  ۀیارـس  لیبس  رب  هاـگ  ضرم  نیا  هک  تسناد  دـیابب  دوشیم و  دـلوتم  طـلخ  نیا  زا  نوچ  نونف  نونجلا  دـناهتفگ 
رد تسا  هّیدر  تیفیکب  تیکتم  هک  ضیرم  ندب  تاراخب  نوچ  دوش  عقاو  مامح  رد  هچنآ  نا  زا  دـعب  دوش  عقاو  هرـشابم  نا  هک  تسنا  هیارس 

یعـضوم رد  هک  دتفا  قافتا  رگا  دنکیم و  میظع  ریثات  نطاب  رهاظ و  رد  ماسم  رد  لوخد  قاشنتـسا و  رمم  زا  دـیآیم و  نوریب  رایـسب  مامح 
هک یغتی  مخز  درجمب  دشاب  هاگ  دشاب و  رتمیظع  همه  نا  رثا  دوش  علطم  دناد و  رگا  دشاب و  رتمیظع  رثا  دنیـشنب  دـشاب  هتـسشن  یـضیرم  هک 

ضارما زا  ضرم  تسا  هدهاشم  اما  تسا  داعبتـسا  لحم  هچرگا  لاح  نیا  دوش و  ثداح  ار  ضرم  نیا  بحاص  غیت  ناب  دنـشاب  هدیـشارت  رس 
عاونا زا  ار  تاینبل  دوش و  ادیپ  هلکاوم  زا  هک  دشاب  هاگ  هثارو و  رمم  نا  هن  تسا  هیارـس  رذگهر  زا  دوش  ادـیپ  دـنزرف  رد  رگا  تسین  هثراوتم 

ای هساک  زا  هک  تسیدحب  باب  نیرد  نا  ریثات  تامومطم و  یقاب  زا  تسا  مظعا  نا  ریثات  تامومطم 
8 ص : کشتآ ،

دعب هچرگا  هماج و  ریز  نهاریپ و  هصاخ  هماج  ندیشوپ  رد  دنک و  ۀیارس  دشاب  هدومن  ةرـشابم  ضرم  نیا  بحاص  هک  هزوک  ای  هساک  زا  هک 
دنامیم ظوفحم  ریثات  زا  هک  تسنا  بلاغ  دشابن  یملع  ار  یصخش  رگا  دشابن و  یناسفن  ریثاتیب  تالاح  نیا  رثکا  دشاب و  نتسش  زا 

[ کشتآ جالع  ]

مامت اهرثب  دیانوریب و  دـشاب  هک  هدـساف  هدام  ره  ات  حـلاص  طلخ  دـیلوت  تساذـغ و  حالـصا  اهجالع  نیرتهب  ادـتبا  رد  ضرم  نیا  جالع  اما 
يومد هدام  جارخا  هطـساوب  دـصق  هچرگا  دـشاب  مامت  تجاح  دـصقب  دـش  روکذـم  هچنانچ  دـشاب  يومد  هدام  هک  دـشاب  هاگ  دوش و  رهاـظ 
دصق دیآیم و  مزال  وا  عافدنا  وا  هدام  عافدنا  زا  دشاب  هدش  دلوتم  مد  زا  ادوس  هک  یهاگ  اما  ندب  رد  دوشیم  ادوس  هبلغ  تنطلس و  بجوم 

هدیافیب مد  رد  خضن  راظتنا  هک  دناهتفر  نا  رب  يرایـسب  تسفال  تخا  هن  ای  دیـشک  دیابیم  جـضن  راظتنا  هک  نیرد  اما  دـناسریم  میظع  عفن 
عـساو عقاو  دـصق  زا  تسا  ظیلغ  رگا  دـیآیم و  نوریب  دـساف  نوخ  ود  ره  قیقر  طسوتم و  دـصق  زا  هدام  تسا  قیقر  رگا  هکنآ  ۀـهج  تسا 

هکنآ يارب  زا  زین  دیزت  رد  درک و  دیابیمن  دصق  ادـتبا  نامز  رد  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دـسریمن و  یترـضم  دـیآیم و  تسا  یندـمآ  هچنآ 
ببـس نیا  زا  تسا و  وا  داسف  ببـس  نیا  حیحـص و  مد  اب  دزاسیم  طولخم  ندب و  رد  دزاسیم  يراج  ار  وا  دـنکیم و  لوضف  قیقرت  دـصق 

دنکیمن و عفد  يزیچ  درک  غارفتسا  دیابیم  هچنآ  زا  لاح  نیا  رد  دصق  هک  تسه  هاگ  رگید  دریگیم  توق  ضرم  دوشیم و  رایسب  ضرم 
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ادتبا و نامز  زا  ضرم  دنک و  روهظ  جضن  ات  دننک  ربص  هک  دیابیم  سپ  دوشیم  يوق  فعـض  بجوم  نیا  دنوشیم و  دصق  رارکتب  جاتحم 
داد دـیاب  جـضن  دـنبای  رد  یطلخ  یتدایز  دـصق  زا  دـعب  رگا  درک و  ناوتیم  دـصق  دـشابن  یعناـم  ماـگنه  نیا  رگا  سپ  دـنک  زواـجت  دـیزت 

يولاو نسوسلا  لصا  رفولین و  لثم  تاجضنم  دشاب  يو  ارفـص  ءادوس  رگا  سپ  دومن  طلخ  نا  غارفتـسا  نانادعب  طلخ  نابـسانم  تاجـضنمب 
نوتفا هرتهاش  خرـس  لگ  یکم  انـس  درز  هلیله  تسوپ  زور  هس  زا  دـعب  دنـشونب  نیبجنرت  رایخ  مخت  ینـساک  خـیب  ینـساک  مخت  هشفنب  هایس 
یعمج شیپ  اما  تسا  مغلب  لهـسم  هک  تسا  روهـشم  هچرگا  دبرت  دننک و  لخاد  تشخ  ریـش  ربنچ  رایخ  زغم  دیفـس  دـبرت  یقـسف  جیافـسب 
قوقدم تسارفص و  لهسم  وا  خیبط  ققحم  نابرجم  یعمج  شیپ  اما  تسا  مغلب  لهسم  قوقدم  تسارفص و  لهسم  وا  خیبط  ققحم  نابرجم 

دوب دهاوخ  تعفنم  رد  یلخدم  ار  دبرت  تسارفص  مغلبارفص و  هرم  هدام  نوچ  سب  دشاب و  مغلب  لهسم  هکنآ  ضرف  رب  تسا و  مغلب  لهسم 
زا دعب  رخآ  زور  دنهدب و  لوا  زور  بالج  نامه  رگید  زور  ود  زاب  دوب و  دناوتیم  دـنهدب  روتـسد  نیدـب  یبالج  مراهچ  میـس و  زور  رگا 

هتشرس یفاص  باب  هتخیب  هتفوک و  اریتک  لقم  هدومحم  لظنح و  محش  ینیج و  دنویر  دبرت و  نوقیراغ و  ارفیف  هرایا  زا  یبح  رحـس  ۀحارتسا 
تـشخ ریـش  نیبجنرت  ینـساک  مخت  هنایزار  هشفنب  خرـس  لگ  یکم  انـس  دناماو  لمع  زا  هکنآ  زا  دعب  دنرب و  ورف  هاگب  رحـس  دنزاس و  بح 

دعب ینیچراد  ینامرک  هریز  غرمناوج  ای  هجبسورخ  رـشقم  ریغ  کشخ  دوخن  رـشقم  شام  ةدام  بسحب  هیقو  کی  ای  هیقو  ود  اذغ  مایا  نیرد 
مولعم هبرجتب  نیا  یتعاسب و  هدعم  زا  ماعط  رادحنا  لبق  زور  رخا  جضنم و  زور  رد  اود  زا  هدعم  ولخ  زا  دـعب  لمع  زور  رد  اود  لمع  غارف  زا 

دنک افتکا  ماعط  قرمب  دروخب و  ماعط  تبون  کی  لهـسم  زور  دنـشونب و  انوطقزرب  ینـشاک  قرع  بالگ  ررکم  دیفـس  دـنق  زا  یتبرـش  دوش 
روکذم ماعط  رد  یجنرب  كدنا  لهسم  زا  دعب  دنکن و  یجنلوق  ای  یجحـس  ثادحا  ات  دشابن  درـس  رایـسب  دنکن و  نیریـش  تبرـش  تسلوا و 

هدساف طالخا  زا  تسا  هدـش  یلاخ  هک  یندـب  اندـنک  هیقنت  زا  دـعب  تسا  روسیم  رودـقم و  هک  هظحلام  هیمح و  ره  دور و  مامحب  دزادـنیب و 
هناگیب ياههایگ  دشاب و  حلاص  ۀعارز  ۀهج  ات  دنـشاب  هدرک  كاپ  اههایگ  زا  ار  وا  هک  دـنام  ینیمزب  هیقنت  زا  دـعب  ندـب  هک  اریز  دوشن  یلتمم 

ادیپ داسف  زا  دوب  هچنآ  هفعاضم  افافـصا  دنناشنب  رـضم  هایگ  خیب  ای  دنزیرب  ورد  دساف  مخت  ندرک  كاپ  زا  دـعب  رگا  سپ  دوشن  عرز  دـسفم 
تبرـش دوش  ادـیپ  یترارح  ثدـح و  جازم  رد  ای  دـشاب  هتـشاد  رایـسب  یگدـنزوس  باهتلا و  هناد  رگا  دراد و  مومع  رثکا  ینافم  نیا  دوش و 

یط هفرخ  رایخ و  مخت  ینساک و  مخت  هریش  ای  انوطقرزب  اب  نیبجنکس  بانع و  تبرش  ای  يدنه  رمت  رفولین و  تبرـش  ای  هایـس  يولآ  هشفنب و 
تاینبل و هکاوف و  زا  دروخب و  جانفسا  هزات و  زینشک  ماداب و  زغم  هریـشب  جنرت  رـشقم و  سدع  ای  رـشقم  شام  اذغ  دنهدب و  جایتحالا  بسح 

یمغلب ادوس  رگا  دناد و  مزال  بانتجا  لوقب 
ناتسیس بانع  هیوبجنرداب  نابز  واگ  لثم  تاجضنم  دشاب 

9 ص : کشتآ ،
هلیله سودوخوطـسا  جیافـسب  زور  هس  زا  دعب  دمانای  دیفـس  تانب  یناشفا  دنقلک  نانوایـسرب  ینـساک  مخت  رایخ  مخت  هنایزار  سوسلا  لصا 
بالج هفاضا  یکم  انـس  یلباک  هلیله  تسوپ  هایـس  هلیله  دـیرت  دـنیوگ  یتوا  تلکلک  یکرتب  ار  نآ  هک  ییارحـص  رتعـس  لگ  نومیتفا  هایس 

دبرت يرطوقـس  ربص  زا  یبح  باوخ  تقو  بش  لوا  مشـش  مجنپ و  مراهچ و  زور  بش  دـننک  لمع  نیاب  مجنپ  مراـهچ و  زور  دـننک  قباـس 
بح هتشرس  باب  مین  لاقثم و  کی  ات  لاقثم  کی  زا  هتخیب  هتفوک و  یکطصم  نوقیراغ  یلباک  هلیله  تسوپ  هایـس  هلیله  خرـس  لگ  نومیتفا 

دنشونب روکذم  بالج  حابص  دنـشونب و  بح  بقع  زا  هدرک  لح  نابز  واگ  قرع  بالگب و  نابز  واگ  هشفنب و  تبرـش  دنربورف و  دنزاس و 
دیرتارقیف هراـیا  زا  رحـس  تقو  یبح  دـنهاوخ  رگا  دـننک و  هحارتـسا  دـهاوخ  رگا  متفه  زور  دـشونب  لوا  زور  روتـسدب  یبـالج  مشـش  زور 

دنام زاب  لمع  زا  هک  ینامز  دنربورف و  هتخاس  بح  هتـشرس  یفاص  باب  هتخیب  هتفوک و  يدنه  کمن  هدومحم  لبقم  لظنح  مجـش  نوقیراغ 
غرمناوج ای  یلفت  تشوگب  بادوخن  مایا  نیرد  اذغ  دنـشونب  نیبجنرت  تشخ  ریـش  رایخ  مخت  هنایزار  هشفنب  دیفـس  دـبرت  نومیتفا  یکم  انس 

ضرم نیا  هدام  يادوس  رگا  دنـشونب و  بالگ  ناحیر  هیوبجنرداب و  مخت  نابزواگ  قرع  تاـبن  زور  رخآ  دـنروخب  ینیچراد  یناـمرک  هریز 
دـش روکذم  هراب  نارد  هک  اهناب  کیدزن  زین  تالهـسم  تشذگ  یمغلب  رد  هچناب  بیرق  ادوس  نینچنیا  تاجـضنم  دوش  دلوتم  ادوس  زا  مه 
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لخاد بونج  رد  دروزال  طمش و  ینمرا و  رجح  دنوش  لمعتسم  هک  دیاب  رتشیپ  رتشیب و  دناهدمع  هایـس  هلیله  جیافـسب و  نومیتفا و  اجنیا  اما 
روکذـم عاونا  رثکا  رد  هک  هبرـشا  زا  روکذـم و  روتـسدب  زور  رخآ  تبرـش  اذـغ و  رم و  رد  مین  ات  مین  کناد و  کناد و  کی  ره  زا  دـنزاس 

مداب و هدام  رگا  دشاب و  یمغلب  يادوس  هدام  رگا  ینومیتفا  نیبجنکس  هاگ  سودوخوطسا و  هشفنب و  نابز و  واگ  تبرـش  تسا  قفاوم  تسا 
نایغط تاقوا  رد  کشمدـیب و  قرع  بالگ و  هرتهاش و  قرع  اب  نابز  واگ  قرع  اب  نابزواگ  ای  هشفنب  تبرـش  اب  باـنع  تبرـش  دـشاب  مد  زا 
ضرم نامزا  رد  هغدغد  هک  یتقو  دننک  لخاد  دنفسوگ  تشوگ  اب  غرم  رگا  تسا و  یلوا  خانافسا  ماداب و  هریش  جنرب و  رـشقم و  شام  هناد 

دوب دناوتیم  دشاب  ةوق  فعض  و 

ضرم نیا  قلطم  جالع  نیناوق  یضعب  رد  لصف 

نایم دنک و  زورب  رتدوز  ات  دنهدیم  تامـسکب  نانو  باشود  لثم  هلبآ  رد  هک  هدش  روهـشم  هماع  مدرم  نایم  هکنانچمه  هک  دنامن  هدیـشوپ 
روهظ داوم  مامت  دـیانوریب و  دوز  ات  دـنهدیم  دـنناشوجیم و  خرـس  لگ  سدـع و  اب  زیوم  هنایزار و  ریجنا و  لـثم  هک  تسا  ررقم  صاوخ 

ادیپ رگید  ةدح  یلصا  ةدح  دوجو  اب  هک  داوم  نیا  لثم  دنکیم و  ادیپ  ةدش  داوم  ةدح  هک  اریز  تسین  يرطخ  زا  یلاخ  قیرط  ود  ره  دنک و 
زورب هدام  نا  درجمب  هک  دـنهدب  تایولح  نا  لاثما  بانع و  يابرم  بانع و  تبرـش  هک  تسنا  طوحا  قیرط  دوشیم و  بیرق  هیمـستب  دـننک 
قرع ات  دننک  دورت  دندوخ و  اهاولح  لسع و  لثم  هکنآ  رب  تسا  روهمج  قافتا  ضرم  نیا  رد  نینچمه  دوشیمن  ثداح  یتدـح  دـنکیم و 

هک تسنا  یلوا  دوشیم و  ادـیپ  دـح  زا  هدایز  داسف  هدام و  ةدـح  اما  دزاسیم  رهاظ  هچرگا  نیا  دـنک و  روهظ  دـننک و  نایلغ  هدام  دـننک و 
دنوشن دیقم  هتبلا  رگا  دننک و  لخاد  غرم  ای  هجبسورخ  دبای  فعـض  رگا  دنیامن و  افتکا  خانافـسا  ماداب و  هریـش  جنرب و  رـشقم و  شام  لثمب 

دـشابن و مرگ  رایـسب  هک  تسا  زوجم  یهاگ  لاح  نینچ  رد  مامح  دـنروخن و  الـصا  تشوگ  دـننک و  افتکا  نان  یلفت و  تشوگب  ياـبروشب 
هکنانچمه هیذغت  هک  تسا  مولعم  دوشن و  تقاطیب  میظع  ياهدرد  لصافم و  بقعتم  ات  دننک  زارتحا  هتبلا  اهیـشرت  زا  دنکن و  رایـسب  فقوت 

بجوم ار  ضرم  اما  تسین  يددم  نادنچ  نا  زا  ار  توق  حلاص  ریغ  رگا  دـشاب و  حـلاص  اذـغ  رگا  تسا  ضرم  هدام  ددـم  تسا  توق  ددـم 
تـسا ضرم  نیا  هدام  عفد  یلـصا  جالع  دوشیم  دـلوتم  یطلخ  هدام  زا  داب  نیا  نوچ  کشتا  داب  جالع  اما  تسوا و  هدام  نایـصع  نایغط و 

قرع تابن و  دروخب و  کناد  ود  ردـقب  هدوس  بالگب  نیفرف  ام  لثم  ندروخ  زا  دـعب  دـش  مولعم  هچنانچ  هداـم  ناـب  صوصخم  تالهـسمب 
ءاود تسین و  یلاـخ  یقفنم  زا  ندرک  فوفـس  تاـبن  اـب  نوـسیناد  اـنب  زمر  دـماش و  اـیب  نا  بقع  زا  هیوبجنرداـب  مخت  بـالگ و  هناـیزار و 

ره دـننک و  هصح  هس  هب  لاقثم  کی  یکی  ره  زا  سوطیدورتم  قوراف و  قایرت  رتهب  همه  زا  هجرا و  قاـیرت  يربکا  هصلخم  خـلت و  کـشملا 
نغور موم  ندـیلام  دـنماشایب و  دیعـس  تابن  اب  دـنناشوجب و  بالگب  یکطـصم  ود  اـینز  لبنـس و  نا  بقع  زا  دـنرب و  ورف  هصح  کـی  زور 

تسا و ریقح  نیا  فیلات  هک  يراودج 
10 ص : کشتآ ،

الجاع هچ  رگا  اهنیا  لاثما  مامح و  هضایر و  ددرت و  جازم و  لیدبت  غارفتـسا و  نا  دعب  هصاخ  دراد  مامت  هدـیاف  دوشیم  روکذـم  نیزا  دـعب 
دنهدیم مامت  نیکست  تسوا  مزال  يوق  لیلحت  نوچ  اما  عجو  دایدزا  بجوم  دناداوم و  كرحم 

[ قبیز رکذ  و   ] ضرم نیا  ماسقا  جالع  لمجم  اما 

دنک و يوق  لیلحت  هک  دنچ  يزیچب  هیلطت  اما  هیقـست  ای  تسا  هیلطت  ای  هیرورـض  هتـس  حالـصا  هبرـشا و  اذغب و  جازم  حالـصا  هیقنت و  زا  دعب 
تسا یفاک  رگید  ییاودیب  اهنت  وا  هک  تسا  قبیز  تسین  رگید  ییاود  وا  لداعم  هک  ییاود  هکلب  هیودا  هدمع  راخبب و  ای  قرعب  هدام  جارخا 

تاغرفـسم و زا  ریغب  هیقـست  اما  میوگب و  نیا  زا  دـعب  ار  نیا  ببـس  دـش و  دـنناوتیمن  وا  ماقم  میاق  دـشاب  رازه  هچرگا  رگید و  ياـهاود  و 
نآ زا  دـعب  مینکیم  لقن  تسا  لخاد  قبیز  نا  رد  هک  هیودا  مود  ابهـش و  عاوتاب  ینیچ  خـیب  یکی  تسا  هدـمع  زیچ  ود  هروکذـم  تالدـعم 
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ءاود تسلوقنم  دوب  ریقح  نیا  يردپ  دـج  هک  بیبط  دومحم  نیدـلا  دامع  انالوم  طخ  زا  اهخـسن  نیا  میروآیم  میاهدرک  هبرجت  دوخ  هچنآ 
ماهدکم یکطصم  ردنک  جنسادرم  انوطق م م  زرب  ماقبیز  هدکمراجنز ع م  ورمخ  يدرد  اذکه  جلدیفـسا  یفاصرم  جنبت  یجنرفان  ۀهج  عفان 

جادیفـساب ار  راجنز  ماهدکم  ومیل  بآ  بادس  قرحم  ضیبا  جانایلق  تیز  كوخ  نغور  دروم  نغور  لک  نغور  مازیت  هکرـس  مطبلا  کلع 
ار لوتقم  قبیز  نآ  زا  دعب  دـننک  جوزمم  دـنزیر و  نآ  رب  جادیفـس  راجنز و  هکرـس و  اب  دـنیاسب  مه  اب  ار  لقم  ورم  جـنیتار و  دـنک و  قحس 

جوزمم طولخم و  کین  ات  دنبوکب  نواه  هب  دننک و  لخاد  هتخیب  هتفوک و  هیودا  یقاب  دننک و  لخاد  دنریگب و  باعل  ار  انوطق  زرب  دنزیمایب و 
درـس تیاغب  اوه  دشاب و  راب ** شـش  دشاب  درـس  اوه  هک  ینامز  رد  دنلامب و  راب  راهچ  دشاب  ناتـسبات  رگا  دننک  الط  نآ  هب  ار  ندب  دوش و 

ماقبیز رگید  الط  تیافک  ردـقب  زب  هیپ  مرد  هد  کی  ره  زا  قبیز  یکطـصم  ردـنک  یجنرف  ران  ۀـهج  رگید  الط  دـنناسرب  ةرک  هدـب  اـت  دـشاب 
رگید الط  یفکی  ام  ردقب  هفـصانم  كوخ  هیپ  زب و  هیپ  کی م  ره  زا  یفاصرم  اریتک  ربص  یکطـصم  ردـنک  ریـشواج  دزراب  تورزنا  نویفرف 
قبیز مرد  هد  هتخوس  خـلت  ماداب  مرد  هس  ینمرا  هروب  مرد  انح و  گرب  مرد  هس  راجنز  یجنرف  ران  ۀـهج  دـیفم  روکذـم  يالم  ریغ  زا  لوقنم 

یفاصرم و مهرد  جنپ  انح  مرد  ود  کی  ره  زا  دیفس  لدنص  یطخ  جنپ  يرصم  ناجنروس  اضیا  دنزاس  مهرم  مرد  یـس  لک  نغور  مرد  هس 
مهرد جـنپ  اـنح  مرد  هد  یکی  ره  نازبـس  وزاـم  نغور  لـک  نغور  طـسق  نغور  تیز  نغور  مرد  هد  قبیز  مرد  ود  یکی  ره  زا  قرزا  لـقم 

يایتوت هلیاس  هعیم  یفاصرم  مرد  هس  کی  ره  زا  یکطصم  قرزا  لقم  یکطـصم  ردنک  ریـشواج  دزراب  تورزنا  نویفرف  ماقبیز  رگید  ءالط 
تجاح ردـقب  هدرک  هیپ  ماهدـکم  طسق  نغور  تیز  نغور  رکم و  لک  نغور  نیلاقثم  دـکم  يرـصم  ناجنروس  لوسفم  جنـسادرم  ینامرک 

نغور طسق  نغور  تیز  نغور  دما  يرصم  ناجنروس  یکطصم م م  انح م  مدکم م  قرزا  لقم  یفاصرم  مریش م  واج  ماقبیز  رگید  يالط 
ام قرحم  جاز  دم  دکم  جنـسادرم  ربص  دما  تورزنا  دما  دکم  نوباص  ومیل و  بآ  هب  قبیز  يرخا  ءالط  تجاح  ردـقب  هدرک  هیپ  ررکم  لک 

ومیل بآ  نوباصب و  ار  قبیز  دم  لهچ  زب  هدرک  هیپ  دما  نویفرف  نغور  دم  مرتسدیب  دنچ  دم  یکطـصم  دماردنک  دـم  مدـکم  ییاطخ  نیمرف 
لـصا ضرم  نیا  داب  ۀـهج  رگید  ءالط  دوش  گنر  دیفـس  ات  دـنبوکب  نواـه  هب  دـنزاس و  جوزمم  دـنزپب و  مرن  دـنبوکب و  ار  هیودا  دـشکب و 

میدرک رکذ  هک  مدرم  هبرجم  خسن  دوب  نیا  دم  تیز م  نغور  دما  قبیز  مادکم  جنسادرم  سوسلا 

تسا دیاوفلا  میظع  عفنلا  ریثک  عاونا  رثکا  رد  هخسن  نیا  ریقح  نیا  هبرجت  اما  و 

دنوارز ثاغم  طسق  ناجنروس  ۀجاح  ردقب  ومیل  بآ  دم  ماخ  گرب  بلاق  مین  یقر  نوباص  دم  مدکم  یکطصم  ردنک  دم  ییاطخ م  راودج 
نغور هنوباب  نغور  کم  ماهقرقاع  کم  قبیز  کم  مدـکم  دابنز  ریـش و  واج  جنپکـس  لقم  دـنج  یفاـصرم  راـنلا  بح  لـیوط  جرح و  دـم 

ای دنیاسب  بالگ  هب  ار  اهخیب  دنراذگب و  موم  اب  ار  اهنغور  زب  هیپ  هدرک  دزر  موم  خرس  لگ  نغور  هنهک  تیز  نغور  یـسوس  نغور  يریخ 
یتقو رد  دننک و  قبیز  نتشک  رد  یعس  دننک و  بیکرت  عومجم  دنشکب و  هیپ  هب  ار  قبیز  دنک و  لح  هکرسب  دنبوکب و  ار  اهغمـص  دنبوکب و 

هب نا  زا  دعب  دبایب  مامت  جازم  هک  دنراذگب  زور  دنچ  نآ  زا  دـعب  دـنبوکب  کین  نواه  رد  دـشاب و  هدـش  درـس  هک  دـیابیم  دـننک  لخاد  هک 
ياهرهم مامت  دـنلامب و  انهپ  تشگنا  راهچ  رادـقم  ندرگ  سپ  وک  ات  دـننک و  وربا  ود  ناـیم  زا  ادـتبا  دـنلامیم  هک  هصح  ره  دـننک و  هصح 

ندرک ینعی * هوقرت  زا  دنلامب  مدق  کی  لصفم  وناز و  ار و  كرور  دنلامب  تشگنا  ياهدنب  غصر  قفرم و  شودرس و  دنلامب و  تشپ 
11 ص : کشتآ ،

دنراد هاگن  درس  ياهاوه  زا  دنشوپب و  رادهبنپ  ياهتخر  دننک و  برچ  زین  فان  نایم  دننک و  برچ  هدعم  رس  ات  ننف  ناوختسا  دننک و  برچ 
دنق و تابن و  دننک و  زارتحا  اهیزبس  تاینبل و  اهیـشرت و  زاو  دـنروخب  جانافـسا  ینیچراد و  جـنرب و  رـشقم و  شام  غرم و  شآ  اهماعط  زا  و 
ات دننک و  هضمضم  هراپ  زینشگ  بآ  بالگ و  هکرس و  دنراد و  هاگن  ناهد  رد  هرقن  هراپ  دنشونب و  یتبرش  مخت  بالگ و  نابز و  واگ  قرع 
نآ زا  دعب  دننک و  لمحت  رگید  زور  هس  دش  فرطرب  هیلکلاب  اهدرد  دش و  هتخیر  مامت  اههناد  دمآ و  رایسب  قرع  رگا  دننک  لمحت  زور  هس 
زا دعب  دـنیوشب  سوبـس  یمطخ و  هشفنب و  بآ  هب  ار  ندـب  دـنور و  مامحب  زور  هس  زا  دـعب  دـنلامب و  ار  نغور  یقاب  هن  رگا  دـنور و  مامحب 
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دیدم یتدم  دشاب و  يوق  رایـسب  رگا  دش و  هنهک  دنچ  ره  دنکیم  لیاز  هعاوناب  ار  ضرم  نیا  هیلطت  قیرط  نیا  دنـشاب  هتـسش  نوباصب  هکنآ 
زا ییاج  رگا  درذگن و  هام  کی  زا  هدایز  الط  ود  نایم  هک  دننک  نانچ  دـننک  ررکم  رگا  دـتفا و  ۀـجاح  الط  رارکت  هب  هک  دـیاش  هتـشذگ  رب 

هدایز قبیز  رادقم  دشاب  لباق  ندب  دشاب و  يوق  رایـسب  ضرم  رگا  یلاعت و  هللا  نذاب  دوش  فرطرب  دوز  دنلامب  مهرم  نیا  زا  دنک  درد  ءاضعا 
ناودزا هدیلامیم  رابکی  هک  تسنآ  ۀهج  دناهتشون  قبیز  نزو  دم  هد  اهخسن  رد  هچنآ  دیناسر و  ناوتیم  لاقثم )  ) دم ششب  ات  درک  ناوتیم 

زین یـسک  هک  هتـساوخن  هدرواین و  لمعب  ریقح  نیا  قیرط  زا  اما  دناهتـشاذگیم  بش  کی  ای  زور  کی  هک  تسا  هدوب  هاـگ  ماـمح و  رد  زین 
يّدؤم دبک  داسفب  هک  هدوب  رایسب  تساهالط  نینچنیا  لامعتـسا  هطـساوب  دنـشابیم  مهوتم  نا  زا  مدرم  هک  اهالط  تبقاع  ءوس  درا و  لمعب 

دوخ هدومن  ثادحا  ماسرس  هبـصح و  هکنآ  هتخاس و  كاله  هدش و  رجنم  مد  لاهـساب  اب  هتخاس  كاله  هدش و  ادیپ  راح  ياقـستسا  هدش و 
هک دنامن  یفخم  هسیئر  ياضعا  یکی  دزنب  ندرک  الط  رد  نزو و  رد  طایتحا  مدع  هطساوب  همه  دناهدش  كاله  قدب  يرایسب  هدوب و  رایـسب 

فوصوم غمـصم  دبرت  تسلوقنم  گنرف  يامکح  زا  نیا  هخـسن و  نیاب  قبیز  نوجعم  دننام  دشاب  قبیز  نآ  رد  هک  تسنآ  هیقـست  رد  هدمع 
تورزنادزراب جنیکس  ریشواج  ینیچ  دنویر  ناجنلوخ  ناجنروس  رتسدیب  دنچ  نارفعز  جرح  دم  دنوادن  یمور  نوسنیا  نوقیراغ  یکطـصم 

هروبرتعـس زبس  شمـشک  ماداب  زغم  هتـسپ  زغم  بادـس  قور  نویروطنق  نویفرف  ترز  یمور  دـنک و  قبیز  احرقرقاع  یکمرم  لـیوط  دـنوارز 
هلشاب دنهدب  لاقثم  مین  یتبرش  دنش  رسب  یفصم  لسع  هیودا  نزو  هس  اب  دننک و  لخن  دنبوکب و  ادج  ادج  هیودا  یکاطنا  هدومحمانح  ینمرا 

یکطـصم رتسدـیب  دـنچ  احرقرقاع  ۀـحارج  ریزانخ و  هدام  اهذاب و  کـشتآ و  داـب  دـنوادخ  تهج  قبیز  بح  اـما  نغور و  رپ  برچ  ـالپ و 
گنـس كدـنا  هکرـس و  مدـنگ و  درآ  يوزج  اب  هتخیب  هتفوک و  ار  اهاود  دنـشکب و  قبیز  اـب  ار  درگوگ  قبیز  یمور  ردـنک  رفـصا  درگوگ 
هکرسب ار  قبیز  هک  تسنا  دارم  تسا و  حقتنمان  ةدابع  دنزاس  وحم  ینامیلس  گنسب  ار  قبیز  دننک و  هیالـص  مرن  مرن  دننک و  لخاد  ینامیلس 
تسیود دننک و  لخاد  دنشاب  هتشک  کین  ار  قبیز  هکنآ  زا  دعب  هیودا  ریاس  دنزاس و  طولخم  درز  درگوگ  ینامیلـس و  گنـس  اب  دنـشکب و 

كرت نا  زا  دعب  دنک  ادیپ  شـشوج  نهد  هک  یتقو  ات  ددع  جنپ  بش  بح و  ددع  جنپ  حابـص  يدوخن و  ردقب  بح  ره  ددـعب  دـنزاس  بح 
ومیل و با  زینشگ و  با  لثمب  دنوش  لوغـشم  نهد  جالعب  نا  زا  دعب  دشوجب  نهد  هک  دنروخ  رتمک  ددع  تسیود  زا  هک  دشاب  هاگ  دننک و 

هکنآ ۀهج  تسا  میظع  رطخ  هک  درک  دـیابن  تراسج  اود  نیا  لثمب  الـصا  هک  دـیوگیم  ریقح  نیا  دـننک و  هضمـضم  هرغرغ و  قامـس  با 
زین درگوگ  تسا و  هنکشاراد  نا  زا  دارم  تسا  يوق  یمس  هک  ینامیلس  گنـس  اب  هصاخ  دیلام  ناوتیمن  ندب  رهاظ  رد  قبیز  لاقثم  هدزناش 

نوقیراغ دیفـس  دـبرت  ینیج  دـنویر  هتـساشن  یبرع  غمـص  اریتک  قرزا  لـقم  رگید  هخـسن  قبیز  بح  دـهدیم  یگتخورفا  ار  اود  نیا  شتآ 
ار قبیز  هتخیب  هتفوک و  ار  هلمج  یکاطنا  هدومحم  لوتقم  قبیز  رتسدیب  دـنچ  تورزنا  جیبنکـس  هنق  ریـش  اجربنـش و  رایخ  نارفعز  یکطـصم 
زا دومرف  دیاب  زیهرپ  زور  هس  نداد  زا  لبق  دشاب  تبرـش  کی  بح  ددع  هس  تسا  مسر  هچنانچ  دـنزاس  اهج  هدرک  مض  رگدـکی  رد  هتـشک 

تفه ات  ار  بح  داد و  دیاب  برچ  شآ  اههویم 
عم دننکیم و  جارخا  ندب  زا  ار  قبیز  دوز  هلهـسم  هیودا  هکنآ  ۀهج  تسبرقا  ۀمالـسب  قیرط  نیا  هک  دیوگ  ریقح  جازم  بسحب  دـنهدب  زور 

کنرف هک  قبیز  بح  رگید  هخـسن  دوش  لصاح  یتفآ  نا  زا  هک  تسین  نادنچ  تسا  كدنا  زین  بح  رامـش  تسین و  رایـسب  قبیز  نزو  اذه 
ینیچ دنویر  زابزب 3  دکم 9  ردنک  درز  درگوگ  رتسدیب  دنچ  یکطصم  قبیز  کشتا  ۀهج  لامعتسا 

12 ص : کشتآ ،
دنرب ورف  زور  یس  ات  دنرب  ورف  یکی  حابص  ره  یقدنف و  ردقب  بح  ره  دنزاس  بح  دمآ  ومیل 9  کمآ  بالگ  ددع  مین  برجم  ینیفرفام  م 

رد دش  روکذم  الوا  هک  تسا  نوجعم  هیقـست  عاونا  برقا  تسا و  دیعب  بط  قیرط  زا  نآ  لامعتـسا  تسا و  رطخ  زین  نیرد  هک  دـیوگ  ریقح 
ار يرایـسب  دناهدومن و  لامعتـسا  مدرم  هچنآ  هک  دوش  مولعم  هک  دـش  نا  ۀـهج  اهخـسن  نیا  لقن  ملعا  هللا  تسا و  رتمک  ترـضم  رطخ و  نا 

هناحبس هللا  نذاب  دوشیم  عفدنم  هیلکلاب  ضرم  دسریمن و  يررـض  الـصا  میدرک  رکذ  ام  هک  یقیرطب  اما  تساهاود  نیا  لثم  هدرک  كاله 
یلاعت و 
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ضرم نیرد  وا  عفن  قبیز و  ریثات  ببس  رکذ  رد 

مولعم وا  میظع  ریثات  ببـس  دناهدروآ  هدرفم  هیودا  رد  هک  وا  ياوق  لاعفا و  زا  هدرکن و  نایب  برج  هیلطا  رد  قبیز  عفن  ببـس  ابطا  زا  یـسک 
قبیز ۀعیبط  هک  هتفگ  ایرکز  دمحم  تسق  رحم  راح و  دناهتفگ  یـضعب  مود و  رد  تسا  رتو  درـس  وا  تعیبط  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دوشیمن 

دیعـصت هاگ  ره  دروآیم و  جلاف  وا  يوب  دنکیم و  داسجا  عمج  هک  تسنا  نیا  رب  لاد  تسه  یـضبق  یتدـح و  نا  رد  تساظیلغ  ییئامدراب 
ریغ هک  دیوگیم  ریقح  دننک  الط  نوچ  ار  هکح  دربیم و  ار  برج  هک  تسا  نیرب  لیلد  دوشیم و  عطقم  للحم  فیرح  داح  ار  قبیز  دننک 

تیمس نوچ  دشکب  ار  شوم  قبیز  كاخ  ار و  شپـش  نتـشک  ادرک و  دشاب  کین  دنـشکب  هاگ  ره  دربیم و  ار  هکح  برج و  زین  ادعـصم و 
ۀعیبط دوش  ندب  لخاد  ماشم  رذـگهر  زا  دـنلامب و  ندـب  رد  نوچ  سپ  دـنکیم  ۀـیذا  عفد  تسندـب  یماح  هک  ۀـعیبط  تسا و  رهاظ  اود  نیا 

حالصا يارب  رایسب  داوم  دوش  عقاو  یلاصتا  قرفت  ای  یعجو  رگا  هکنانچمه  هیذا  عفد  ۀهج  دهدیم  کیرحت  ار  یندب  تابوطر  وا  عفد  يارب 
رب اهگر  هک  تسنیزا  دنکیم و  داوم  کیرحت  ۀیذا  عفد  ۀهج  ۀعیبط  دنک  ذوفن  ندب  رد  بیز  هک  یتقو  نینچمه  دـنک  هلاما  عجو  زا  تساجب 

دنکیم و داوم  هماع  کیرحت  تسا  ماع  ۀیذا  نا  نوچ  ۀیذا و  نا  عفد  يارب  دیآیم  رایسب  قرع  دیآیم و  رب  اج  گنر ز  دوشیم و  هتساوخ 
اب دنوشیم و  حلاص  یگلمج  هکلب  دوشیم  عفدتـسم  وا  ۀـیذا  ررـض و  دوشیم و  داوم  یقاب  رد  کلهتـسم  زومغم و  ضرم  داوم  ماگنه  نیا 
رب هدایز  دوشیم  یـشان  یترارح  طالخا  حاورا و  ندینازیگنارب  يذوم و  عفد  يارب  ۀعیبط  جاعزنا  هطـساوب  هک  تسه  زین  لاس  نیا  لاح  نیا 

داوم دزاـس  لـخلختم  هک  تسنیا  زا  ناـشن  ار  ترارح  نینچنیا  دـننکیم و  باـستکا  یترارح  تکرح  زا  زین  هکرحتم  داوم  یعیبـط و  ردـق 
نیزا دـعب  داوم  رجحت  ۀبالـص و  هلاـحمال  یبـتکم و  یتاذ و  ترارحب  هداـح  داوم  نیا  دـنک  ذوفن  وا  رد  دوش  لـخلختم  نوـچ  ار و  هرجحتم 

دوش و مرن  نانچ  دـشاب  گنـس  دـننام  هک  اهتبالـص  هک  تسین  زا  ینامز و  كدـناب  دریذـپ  لـیلحت  هک  دوشیم  نا  لـباق  دوشیم و  فرطرب 
دوشیم و عقاو  ضرعلاـب  اـما  تسین  ۀـعیبط  دوصقم  هچرگا  داوم و  ضرم و  عفد  دراذـگب و  باـتفآ  رد  هک  فرب  خـیباثمب و  دوش  لـخلختم 
وا رگا  اما  ضرم  هدام  عفد  رب  دشابن و  يریثأت  ار  قبیز  هک  مینک  ضرف  هکنآ  دوجو  اب  تسا  قبیز  ررض  ۀیذا و  عفد  يارب  تاذلاب  عفد  مامتها 

هحلاص هاوخ  ار  ندب  تابوطر  دنکیم  يوق  لیلحت  هک  تسا  نینچ  هتبلا  هکنآ  لاح  دـشاب و  یـضرم  داوم  عفد  فیفخت و  رد  يریثأت  مه  ار 
نآ زا  دـعب  ًالوا  دروآیم  لمعب  بارطـضا  لاـمک  دـشابیم و  نازیرگ  وا  يوب  زا  هک  شپـش  نتـشک  رد  دـسریم  نیقیب  نیا  هدـساف و  هاوخ 
هک هدرک  ادیپ  نفعت  زا  یعون  ۀیحالـص  مدع  هطـساوب  هک  تسا  یندب  تابوطر  سنج  زا  شپـش  دوشیم و  کشخ  دوشیم و  گنت  یتسوپ 

دوریم و لیلحتب  حلاص  ریغ  هاوخ  حـلاص  هاوخ  ندـب  تابوطر  دوشیم  نینچ  قبیز  هچنآ  زرا  وا  هکنانچمه  هدـش  یلمق  ةویح  ناتفیقدعـسم 
نایب نیا  زا  دننک و  مض  نا  اب  تاحلصم  دنچ  ره  دیامنیم  ور  هیلطت  زا  دعب  یلک  نهو  ندب  رد  هک  تسنیزا  دیامنیم و  يور  میظع  فافج 

جازتما زا  تسا و  ۀلق  لامک  رد  یندب  تابوطرب  تبـسن  ضرم  هدام  هک  تسنا  یکی  ضارما  نیا  عفد  رد  قبیز  ریثأت  ببـس  هک  دیـسر  روهظب 
تـساهتبالص لخلخت  رگید  دوشیم  لیاز  وا  هدـساف  ۀـیفیک  درکیم و  تاـبوطر  نا  تروص  دوخ  هکلب  دوشیمن  ثداـح  اـهنآ  رد  يرییغت 

لقم رگید  ببـس  نیزا  اهنآ  للحت  لخلخت و  هطـساوب  هدرک  ذوفن  اوه  هک  یعـضاوم  رد  هراح  تاـبوطر  ذوفن  هروکذـم و  ترارح  هطـساوب 
فیطللا دمحلا هللا  تسا و  عقاو  اهنیا  عومجم  هک  صیصخت  هب  دشاب  یفاو  ضرم  هدام  عفد  رد  دشاب  اهنیا  زا  یکی  رگاو  داوم  رد  تسا  قبیز 

ریبخلا

[ دوب ینیچ  خیب  زا  هیقست و  رد  دندوب  هدمع  هک  زیچ  ود  نالوا  اما  [و 

هراشا

هک هلاسر  رد  هعاوناب  هیقست  قیرط  ام  هدش و  رهاظ  تاقوا  نیا  رد  نآ  دوب و  ینیچ  خیب  زا  هیقـست و  رد  دندوب  هدمع  هک  زیچ  ود  نالوا  اما  و 
میاهدرک و نایب  میاهدرک  فیلأت  باب  نآ  رد 
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وزا و لاقثم  تصـش  دـص و  دنناتـسب  هک  تسنآ  خـیب  نیا  ندروخ  قیرط  هکنادـب  مینک  رکذ  همـش  زین  اجنیا  اما  هدومن  ناـیب  زین  ریثأـت  ببس 

دیآ فصن  هب  ات  دنناشوجب  بآ  مین  نم و  کی  اب  دننک و  دروخ  رتکچوک  یلقاب و  دننام  ار  شخب  کی  زور  ره  دـننک و  مسق  کی  تسیب و 
رب مامت  گید  راخب  هک  دننک  یعون  دنـشک و  رـس  رب  فاحل  دنهنب و  دوخ  شیب  مرک  دشاب  کیدزد  هک  نانچمه  دننک و  فاص  نآ  زا  دـعب 

دوخ دروخب و  يزورنابـش  رد  ار  نآ  اهنت  دشونب و  نآ  زا  هلایپ  ود  دنک و  یفاص  نآ  زا  دعب  دنکب و  مامت  قرع  ات  دیآ  وا  يور  رـس و  ندب و 
گناد راـهچ  هب  هک  دـیابیم  خـیب  تمـسق  تقو  رد  اـما  دـنزاس  لـخاد  هراـهط  فرظ  رد  بآ  نیا  زا  يردـق  ینعی  دـیوشب  بآ  نیمه  هب  ار 

عون هک  دیابیم  دننک  ناغزق  رگا  دشاب  هدیدن  یبرچ  هک  دننک  ون  نیلافـس  گید  رد  ددم  شـش  زور  ره  دـشاب  کبـس  گناد  ود  نیگنس و 
دوش و کشخ  هک  دنراذگب  ادج  دندیناشوج  راب  کی  هک  خیب  ره  دورن و  نوریب  اًلصا  راخب  هچنانچ  دنشوپب  ار  نآ  رس  دنـشاب و  هدرک  یعلق 

متسیب زور  خیب  ات  نینچمه  دنناشوجب و  ار  لوا  زور  خیب  مود  مجنپ  تسیب و  زور  هک  دنزاس  یعون  دوشن و  نفعتم  هک  دنامن  نآ  اب  تابوطر 
کمن لوقب و  هکاوف و  تاضومح و  تاینبل و  نا  مایا  نیرد  دننک  زیهرپ  دـنناشوجب و  مکی  لهچ و  ار  مکی  تسیب و  زور  خـیب  راهچ و  زور 

دننک لخاد  ماعط  رد  ینیچراد  دنـشونب و  تابن  ای  دنق  تبرـش  دنروخن و  رگید  يزیچ  کمنیب  غرم  جنرب و  کمنیب و  نان  زا  ریغ  با و  و 
تـشه اب  ۀیوقت  خیب  نیرد  هکنآ  اب  دـشاب  تبغر  لامک  هچرگا  درک و  دـیابیمن  اًلـصا  ترـشابم  دروخ و  ناوتیم  مه  بابک  هرب  تشوگ  و 

دـناهدرک و نیریـش  راـنا  زیوجت  هکاوف  زا  یـضعب  مود  لـهچ و  زور  رگم  تفر  دـیابیمن  ماـمحب  تسه و  ورد  هک  یلـصف  ۀـبوطر  هطـساوب 
دنشونیم لسعب  ار  روکذم  رادقم  فصن  دنبوکیم و  مرن  رایسب  ار  خیب  مدرم  یضعب  دروخ  كدنا  رایسب  دروخ  رگا  تسا و  یلوا  ندروخن 

تـسنآ رثکا  زیهرپ  دنروخیم و  زور  تسیب  رد  ار  رادقم  نامه  یـضعب  دـنرادیم و  هاگن  زیهرپ  نامه  دـنروخیم و  زور  کی  لهچ و  ات  و 
دنروخیم زور  لهچ  ات  ار  رادقم  مامت  نامه  متسیب  زا  دعب  یضعب  دننکشیم و  متـسیب  رد  زیهرپ  یـضعب  دنرادیم و  هاگن  زور  لهچ  ات  هک 

نیچ خیب  زا  ینوجعم  یضعب  دنباییم و  كدنا  رایـسب  هدیاف  دننکیم و  مامت  یعـس  هک  تسنآ  عقاو  دننکیم و  فرـص  شروخ  ود  هچنانچ 
دم دنوارز  راودج  دابن  رد  دشاب  نیا  نوجعم  يازجا  هک  تسنا  دنکیم  اضتقا  ام  سایق  هچنآ  دـنروخیم و  نوجعم  نآ  دـننکیم و  بیکرت 

نارفعز اویز  یکطصم  لبنس  ینیچراد  دیفـس  ادبرت  لوسفم  طمـس  هایـس  هلیله  نومتفا  ینیج  دنوید  جره  زیه  ام  ناجنروس  ناجنلوخ  جرح 
هدروخ مامت  هک  یتقو  ات  دنروخب  بیکرت  نیا  زا  دم  جنپ  زور  ره  دنـشرسب  لسع  هسب * هتخیب  هتفوک و  دـما  ینیچ  خـیب  لیه  لفنرق  هسابـسب 
تسین یلاخ  یعفن  زا  نآ  ندروخ  دنریگیم و  ینیچراد  اب  یقرع  ینیج  خیب  زا  تسا و  یلوا  نیلدتعم  نیلـصف  رد  لاثما  نیا و  ندروخ  دوش 

نیا هچنآ  تسنیا  درک  ناوت  عمج  رطاخ  ار  ام  هک  تسین  یلک  ریش  ات  ار  اهنیا  هکاریز  اریز  دوب  دهاوخ  یلوا  دنروخ  یلک  ۀحـص  زا  دعب  رگا 
گنرف هلبآب  ناسارخ  رد  هک  هناد  ینمرا  اـما  تسنیا و  هدرک  رکذ  دوخ  بط  رد  هلودـلا  ءاـهب  ریما  هچنآ  اـما  هدرک و  داریا  باـب  نیرد  ریقح 

هبلغ و گرزب و  ياهلبآ  ار  یـضعب  دیآ  دیدپ  عاوناب  ضارعا  عیمج  رد  ةایح و  رد  دنامیم  ردجب  نا  رثکا  ۀهباشم  ترثک  ۀهجب  دوب  روهـشم 
ددرگ و شیر  دوز  دریگ  با  كدنا  هک  ار  یضعب  دنکیم و  شزوس  دوش و  گرزب  تخس  دریگ و  با  دیآ و  دیدب  رابکیب  هتسوپ  مهرد 

هـشیرکشخ دیاهلمنب و  یهاگ  ددرگ و  زاب  لاّکا  کشخ  هفعـسب  یهاگ  هرمح و  نوچمه  دنکیم  میظع  ةرارح  درد و  شزوس و  نا  لحم 
رثکا رب  هک  دشاب  هاگ  هریکاذم و  رب  ای  دوب  رـس  تسوپ  رب  الوا  اروهظ و  رتشیب  دروخیم و  یتح  زین  ار  تسوپ  دوشیم و  گرزب  دنک و  ادیپ 

اـضعا ازجا  یـضعب  رب  هک  دشاب  هاگ  دیارب و  تبونب  هکلب  هناد  یـضعب  دشاب و  یقاب  زونه  دشاب  هدمارب  لوا  ار  هچنآ  جـیردتب و  دـیارب  اضعا 
صیصختب دوب  رتمک  ای  دشابن  یضعب  رس و  صیصختب  دنک  هبلغ 

ۀکرح هک  هبترمب  لصافم  درد  ندیراخ و  ایعا و  تسا و  جازم  ةرارح  هبلغ  نا  ضارعا  دوب و  قرفتم  كدـنا و  تارثب  هک  دـشاب  هاگ  اهیاپ و 
بقاث عجو  یهاگ  دوب و  رتشیب  لصافم  عجو  دیارب  رتمک  هناد  هک  ار  نآ  دراد و  هجنر  رتشیب  لصافم  درد  اهبـش  رد  ندرک و  دـناوت  لکـشم 
جولفم وجه  دش  راکیب  یتدم  اهیاپ  هک  ار  ینز  مدید  نم  دزاس و  نمز  هک  دشاب  هاگ  دنک و  كاله  ار  دوخ  هک  دـهاوخ  رامیب  هچنانچ  دوش 

مشچ و تشپ  ردنا  جیهت  دنک و  مرو  اپ  تسد و  لصافم  درد  دوجو  اب  هک  دشاب  هاگ  و 
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مات نارحب  دشاب و  عجو  رخا  ات  دیارب  هبلغ  هناد  لوا  زا  هک  دـشاب  هاگ  ددرگ و  فیعـض  مضه  دوش و  مک  ماعط  ياهتـشا  دـیآ و  دـیدپ  يور 
دنچ دعب  دبای و  وکین  یفیفخت  دننک  وکین  جالع  نوچ  نیا  زا  لبق  دشاب و  هام  فصن  رد  دوشن  یطیلخت  نوچ  دناهتفایرد  یضعب  هچنانچ  نآ 

دـیآ و دـیدپ  رتمک  هناد  دـشاب  رتمک  وا  ندـب  رد  دـب  طالخا  دوب و  يوق  جازم  هک  ار  یـضعب  دـنک و  دوع  مرو  درد و  هناد و  زاب  رگید  زور 
رتمک یهاگ  تاغارفتـسا  جالعب و  دیآ و  دیدپ  یتدمب  یتسـس  یترارح و  هرثب  روهظ  زا  لبق  هک  دوب  رایـسب  دراد و  هجنر  رتمک  نآ  ضارعا 
مایا زا  یتدم  زا  دعب  دوشیم و  ادـیپ  لصافم  درد  ییایعا و  یترارح و  دوخ  اب  دوشیم و  رهاط  هرثب  هاگان  سپ  دوشیم  ادـیپ  ناب  دوشیم و 

دوشیم رهاظ  هرثب 

تیاکح

نیا گنر  تسا و  هلبآ  هرثب  زا  زین  واک  درد  هک  دـیوگیم  ریقح  دروآرب  گنرف  هلبآ  هاگان  درکیم  درد  وا  يواک  یتدـم  هک  ار  ینز  مدـید 
دـیازیم و وزا  تاقوا  رثکا  نوخ  كرچ و  درادیم و  يروف  واک  حطـس  رد  دـشاب و  درز  رثکا  اما  تسا  قلعتم  نا  ثدـحم  داوم  گنرب  هرثب 

رتشیب رـس  نایم  رد  هک  دنامیم  وا  يالط  هروکذم و  روم  اب  رگم  دوشن  عفد  زیچ  چیهب  دزادـنیب و  ار  ةاهل  هک  دـشاب  رایـسب  دوشیم و  روصان 
لوا هاگولگ  درد  نینچنیا  دـبای  تحـص  رابکیب  عالقاب  دـنک و  روصان  هدام  فیفخت  ات  ار  قلح  دـنزاس و  برج  ار  ندرک  نینچ  دـنلامب و 
دیدپ همه  ای  یضعب  ضارعا  نیا  زا  هاگنآ  دوش  رهاظ  هرثب  لوا  هک  دشاب  رایـسب  دبوک و  دیـساهنآد  رگید  اب  هاگ  رخآ و  هاگ  دوشیم و  ادیپ 

زا دیآ و  دیدپ  هبحاصم  زا  رتدوز  رادکشت  اب  ۀعماجم  زا  دشابن و  هیارسلا  عیرس  رایسب  نکیل  دشاب  يرسم  ضارما  هلمج  زا  ضرم  نآ  دیآ و 
ریقح دـیآ  دـیدپ  وا  سفن  كاردا  تاقالم و  زا  رتدوز  وا  سابل  هطوف و  شیالآ  قرع و  ندیـسر  ای  مامح  ردـنا  نت  هب  وا  نت  راـخب  ندیـسر 
نیزا نطاب  نتـشاد  كاپ  رد  دنکیم  دهج  ۀعیبط  ناکمالا  یـصقاب  ار  ضرم  نیا  هک  تسنآ  نیا  ببـس  تسا و  قح  مالک  نیا  هک  دیوگیم 

دشاب و رتمیظع  ۀیارـس  دشاب  رتشیب  یندب  رهاظ  هرخبا  لوصو  هک  یتالاح  رد  هک  تسین  زا  ندـب و  رهاظب  نتخادـنا  نوریب  رد  ثیبخ و  هدام 
هدـساف طالخا  زا  بکرم  نفع  دوب  یطلخ  ضرم  نیا  هدام  درادـن و  نادـنچ  ةرـضم  تسکاـپ  هداـم  نیزا  نطاـب  نوچ  سفنت  ياوه  لوصو 

دزاـس و نفع  ار  نآ  دـبای  رتهبلغ  رتشیب و  ندـب  رد  هک  ار  طـلخ  ره  نفع  طـلخ  نیا  دوب و  بلاـغ  نادـب  یقارتحا  ۀـیوادوس  تیمغلب و  نکیل 
اب تارثب  هک  دـشاب  رایـسب  دـنک و  هابت  دروخب و  ار  وضع  نا  شیر  هک  دـسر  يدـحب  هداـم  داـسف  یهاـگ  دـنادرگ و  لیحتـسم  دوخ  سنجب 

دوشیم و رهاظ  زین  یهاگ  ةرارح  ناب  مات و  نارحب  تدـم  ات  دـشاب  یقاـب  مضه  يدـب  مرو و  درد و  دوش و  فرطرب  تارمب  دـیآ و  ضارعا 
نکیل دـنامب  ضرم  نیردـنا  رتشیب  لاس و  راهچ  لاس و  هس  لاس و  ود  دـیامن  ریـصقت  جـالع  رد  دـنک و  تاـطیلخت  ضرم  نیرد  هک  یـسک 

دب طالخا  هک  ار  یـضعب  دـبای و  تحـص  جالعب  درذـگن و  رد  روکذـم  مات  نارحب  تدـم  زا  هناد  رایـسب  اما  دوب و  نینچ  هناد  مک  ای  هنادیب 
یـشرت مک  یقایرت  ياهاذغ  درک و  دیاب  هیقنت  تسخن  جالع  دوش  كاله  دنکن  کین  جالع  دنک و  ادیپ  رایـسب  هرثب  دشاب و  ندـب  رد  رایـسب 

هک دننادب  دنکیم  هدایز  هریغ  درد و  رد  ندروخ  يدرس  یـشرت و  هک  هاگ  ره  ندومن و  هریغ  تایروفاکب و  ةرارح  نیکـست  نتـشاد و  راکب 
نیرد سپ  تسا  قرتحم  طلخ  هک  دنادب  دشاب  نیا  فالخب  رگا  درک و  دیاب  رذـح  نآ  زا  سپ  نآ  هابتـشا  دوب و  یقروی  نفع  مغلب  نآ  هدام 

تموادم دـیاعفان و  میظع  ندـیلام  کی  ره  رب  رب  دـم  بازیت  دـمآ  نوریب  کی  کی  تارثب  هک  اجنآ  دـنراد و  راکب  یقایرت  ياهیـشرت  لاحم 
هدنناشوج رب  هدـننک و  داح  هک  هراح  هیودا  تایولح و  زا  رذـح  دوب و  بجاو  یطلخ  ره  بسانم  هیقنت  زا  دـعب  تاقایرت  ندـییوب  ندروخ و 

رایخ سولخ  لثم  يوق  تانیلم  تبون  دـنچ  هاـم  ره  رد  دوب و  رـضم  ضرم  نیرد  زج  دوب و  زیگناداـب  هچره  زا  نینچمه  دوب و  مزـال  دنـشاب 
رب ۀـماجح  هام  هس  ره  دوب  بسانم  زین  تاجلیله  داد  دـیاب  هدرک  یکم  انـس  عوقن  رانا و  روصعم  رد  تشخ  ریـش  اب  بساـنم  یلغم  ردـنا  ربنش 

هدرک لح  نآ  رد  یکمرب  دروص  نغور  بازیت  دعب  دوب و  دـیفم  ندـیلام  لصافم  زا  درد  لحم  رب  مرن  ربّدـم  بازیت  دوب و  عفان  میظع  نیقاس 
هتفه ره  دزکناو  لدنـص  زگ و  دروم و  گرب  روخب  دیاعفان و  یـسب  ندـیلام  ولآدرز  خـلت  زغم  نغور  ار و  اهدرد  دـشخب  مامت  عفن  ندـیلام 
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هک زگ  دروم و  خرس و  لگ  زاغ و  ّرشا  خیبطب  ار  ۀلع  لحم  دوب و  دیفم  یسب  ندرک  دوب  هناد  رایـسب  هک  ضیرم  ناماد  بیـش  رد  تبون  دنچ 
عفان ندرک  الط  درد  مخز و  لحم  هدییاس و  بالگب  راودج  دوب و  دیفم  انرک  رد  صیـصختب  نتـسشن  زور  ره  دـشاب  نآ  رد  هکرـس  كدـنا 

ةرشابم زا  نوچ  دوب و 
15 ص : کشتآ ،

رام زرملاراد  رد  ندیلام و  اههیـصخ  رد  نداتـسرف و  غرم و  هیپ  رب  ندیناکچ و  دـیاب  لیلحا  رد  باب  هدـییاس  راودـج  بش  همه  دـشاب  هداتفا 
دنچ لاهـسا  یق و  دـنناروخیم و  هدرک  نوجعم  لسعب  لاقثم  کی  لاقثم و  ود  تبون  کی  هتفه  رد  اههناد  رب  دـنلامیم  هدـییاس  باـب  وراد 
ردان نوچ  هدییاس و  بالگ  رد  اهحابـص  راودج  ندروخ  ۀموادم  دننک و  جالع  عون  نیدب  ار  رایـسب  دیآیم و  دـیفم  میظع  دوشیم و  عقاو 

هحـصلا و ظفاح  هدرک و  لح  رانا  روصعم  رد  افـشلا  بح  بسانم و  یبارـش  رد  ای  یبا  تبرـش  رد  موتخم  لـگ  ینمرا و  لـگ  یناویح و  ره 
رضم ار  نآ  رادهلبآ  رثکا  تاینبل  دننک و  وکین  حالصا  هام  هدفه  زا  شیپ  هک  دوب  نا  رثکا  دننک و  رب  ۀلع  نیا  خیب  اهنیا  هابتشا  لماک و  قایرت 
نیرد دیوگ  ریقح  ار  هلمج  دیآ  عفان  یسب  اهماعط  ردنا  زایپ  اندنک و  ریس و  ار و  ناجازممرک  یـضعب  امرک  رد  هزات  يواک  بآ  غود  الا  دوب 

هچب رتوبک  تشوگ  رایـسب و  دنکن  ترـضم  اجنیا  كزان  تشوگ  اهیبرچ و  دوب و  عفان  زین  اجنیا  دوب  عفان  يردج  رد  هچنآ  رثکا  تسا و  رظن 
تقو ات  دننک  جازم  ةاعارم  لیدـعت و  ریبدـت  نیدـب  هلمجلاب  دوب و  ضرم  نیا  ياود  وسار  تشپراخ و  تشوگ  دوب و  دـیفم  سب  نآ  لاثما  و 
جالع يوقا  نیا  دوش و  لصاح  لماک  ۀحـص  ات  شروتـسدب  دـنلامب  دـنیوگ  گنرف  هلبآ  يوراد  ار  نآ  هک  ییوراد  ماگنه  نآ  ماـت و  نارحب 

نآ زج  هراچ  دوشن  رـسیم  ای  دـتفین  رثؤم  قباس  ياهجالع  دـهدن و  تلهم  روکذـم  تدـم  نیدـب  دوب و  بلاـغ  تلع  رگا  تسا و  ضرم  نیا 
نوچ دـننکیم و  رگید  ياهجالع  هاگنآ  دوش  رمک  درد  دزیرب  دوش و  کـشخ  اـههناد  دوش و  لـصاح  یفیفخت  اـت  دـنلامب  وراد  هک  دـشابن 

تسنآ اود  لامعتـسا  قیرط  دسرب  نارحب  تدمب  هکنآ  ات  هام  ود  هام و  کی  زا  دعب  دنک  لمع  رارکت  ررقم  يوراد  زاب  دنک  نایغط  ۀلع  رگید 
بآ و ياجب  انثا  نآ  رد  دنک و  رایـسب  قرع  هکنانچ  زورنابـش  کی  دنناشوپب  وکین  رایـسب  ار  ضیرم  دعب  دنلامب  نآ  زا  لصافم  مامت  رب  هک 

جازم فعـض  رد  دنهد و  لوغبـسا  دیب و  قرع  ای  تابن  اب  ناحیر  مخت  بالگ و  لدنـص و  تبرـش  تیوقت  ةرارح و  عفد  ۀهج  تبرـش  اذغ و 
دنهد و روکذم  روتسدب  ربنش  رایخ  سولف  اب  انس  تشخ و  ریش  میـس  زور  دنک و  ۀیوقت  اذغب  قرع  دعب  دشاب و  زیاج  مه  هبآ  تشوگ  كدنا 

عقاو سلجم  دنچ  دولا  نوخ  یمیر  ای  دیاشگب  نوخ  تسا  نیلم  روتسد  هک  یلاهسا  زا  دعب  هک  دوب  هاگنآ  لماک  تحـص  دیما  لمع و  یکین 
دوشن یغارفتـسا  نینچ  ات  دنک و  كرادت  ندیناروخ  هدییاس  یهب  تبرـش  رد  راودج  ای  هدـییاس  غود  رد  ره  ردافب  طارفا  تقوب  ار  نآ  دوش 

وراد زا  دعب  هک  رگید  هقالع  مایا و  روهـش و  زا  دیدم  یتدم  دعب  دتفا  جایتحا  زاب  دـنیامنن  لمع  رارکتب  رگاو  ددرگن  لصاح  مات  ياقن  زونه 
هاگ ندروخ و  دناوتن  يزیچ  نتفگ و  دناوتن  نخس  دنک و  مرو  نابز  هچنانچ  دشوجرب  مامت  نهد  نورد  هک  تسنآ  دهد  ربخ  لماک  ۀحص  و 

راودیما تیاغب  زین  نآ  دـشاب و  غامد  رد  هک  یتفایب  یق  دـعب  دـتفا  فاعر  هک  دوب  هاگ  اما  دـشابن  کین  نیا  دـنک و  غلد  ار  نیلم  یقب  دـشاب 
دیوشیم و نهد  نادب  دیوبیم و  بالگ و  لدنص و  تبرش  هکرس و  رت و  زینشگ  بلثلا و  بنع  ریـصع  زا  دنزاس  هخلخل  نهد  ۀهج  دشاب و 
هلمن و رد  هک  دیاب  دشاب  هدماین  حالصب  هک  دشاب  هدنام  یشیر  رگا  لهسم  يوراد  زا  دعب  دننام و  انـشآ  يورب  بسانم  ياهابروش  قناغ  رُجب 
دوب و عفان  یسب  مدادیم و  لاپمح  لهـسم  تبون  هس  ود  هام  ره  رد  ار  جازمیمغلب  مدرم  یـضعب  نم  دنیامن و  الط  هدش  روکذم  یـسراف  ران 

هنابـش هس  ندیلام  هلبآ  نغور  زا  دعب  هک  مدید  ار  ابطا  زا  یـضعب  دنتفای  تحـص  مدومرف  بامیـس  نوجعم  ۀموادم  لهـسم  زا  دعب  ار  یـضعب 
زا دعب  روکذم  تبرـش  تبون  کی  يزور  رد  تبون  کی  دـنهدیم  اهقرم  زا  توق  رپ  فیطل و  ياهاذـغ  انثا  نآ  رد  دـیامرفیم و  قرع  زور 

تاعارم اب  زیهرپ  تاعفدـب و  هیقنت  ارادـم و  قفرب و  تسا  زارد  نوچ  ضرم  نیا  تدـم  تسین و  يررـض  زا  یلاخ  نیا  دـنهدیم و  نیلم  نآ 
هتفوک و مرد  ود  کی  ره  زا  لیبجنز  لـفلف و  اـنح و  مرد  جـنپ  يوقم  فوفـس  مرد  هد  بامیـس  دـنریگب  بامیـس  نوجعم  دوب  بجاو  توق 

لسعب شکب و  اهنآ  اب  ار  بامیس  هتخیب 
تسا نیا  دنراد  هاگن  هتخیب  هتفوک و  هیوسلاب  یکطصم  هنایزار  ینیچراد  يوقم  فوفسب  يدوخن  ردقب  یتبرـش  زاس  نوجعم  ومیل  تبرـش  و 
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هتفای و راشتنا  زین  دالب  یقاب  رد  تسا و  دنه  گنرف و  مور و  روهـشم  نابرجم  نوجعم  بح  هخـسن  نیا  دیوگ  ریقح  هلودـلا  ءاهب  مالک  مامت 
معا و نآ  عفن  متا و  نآ  هدیاف  دنهد  بیترت  ییالط  نآ  زا  دننک و  اهنغور  رد  رگا  ریقح  قاذمب  اما  درک  ناوتیم  ریـش  نوجعم  دنهاوخ  رگا 

نوتیراغ دبرت  ینیچ  دنویر  هتساشن  یبرع  غمصا  ریثک  لقم  قبیز  دومحملا  هللا  ءاش  نا  دوب  دهاوخ  ملسا  فوخ  زا 
16 ص : کشتآ ،

رد رگا  اما  هدشن  ازجا  یـضعب  نزو  رییغت  هخـسن  لصا  رد  هدومحم  ماداب  هتـسپ و  زغم  راودـج  یکطـصم  روفاک  تورزنا  انح  گرب  نارفعز 
تسا ماع  برجم  هک  ییالط  اما  دوب  دهاوخ  رتبـسانم  رتهب و  دننک  ضیوعت  هبـسانم  هیودا  یـضعب  هب  دننکن و  دبرت  نوقیراغ و  دنویر و  الط 

هد راکنز  هد  بامیـس  هد  انح  کم  دنیوگ م  زین  داسمی و  توراب و  ار  نآ  هک  يزادنا  دـعر  هروشایمیلما  هیلح  هایـس  ربص  یکطـصم  ردـنک 
روصان هحرق  دـشاب و  حرقتم  هلبآ  هک  هاگ  ره  هک  دـیوگ  ریقح  دـنزاس  مهرم  ریـس  جـنپ  هیپ  نغور  ریـس  راهچ  واگ  نغور  طقن  نغور  کم 

هعیم یندـعم  ییایموم  ینیچ  ناریمام  تسا  رتهب  رـضام  رثکا  زا  تسین و  یلاـح  زا  یلاـخ  برجم  ءـالط  تسا  دـیفم  رایـسب  مهرم  نیا  دـشاب 
راجنز يزطوقس  ربص  ینمرا  هدوب  یکطصم  اریثک  قشا  دیفـس  جاز  فرجنـش  يدنواق  هیپ  ناجنروس  انح  قرو  ینامرک  يایتوت  ردنک  هلیاس 

هک دشاب  مولعم  ومیل  بآ  يروفاک  موم  تیز  نغور  واگ  ملق  زغم  خرـس  لگ  نغور  جنران  تسوپ  هشفنب  خیب  هایـس  زب  هیپ  قبیز  گنـسادرم 
مک هیودا  یضعب  نزو  رگا  تسا  مک  رایسب  هیودا  اب  ۀبـسن  اهنغور  دشابن و  هیرک  يوب  هک  تسنآ  يارب  زا  جنران  تسوپ  هشفنب و  خیب  اییوگ 

هحرق لصا  رب  دـشاب و  هحرق  هک  تسیکـشتآ  يارب  زا  هک  دوشیم  مولعم  نینج  دوب و  دـهاوخ  رتهب  دـننک  هداـیز  اـهنغور  یـضعب  اـی  دـننک 
باوصلاب ملعا  هّللا  دنلامیم و  زین  ندب  ریاس  رب  دنهنیم و 

تسا عفان  تیاغب  برج  يارب  زا  هک  ییالط  رد  همتاخ 

نیا ۀهج  نیزا  تشاد  کشتآ  ضرم  اب  مات  هسناجم  هبراقم و  نوچ  تسا و  لعفلا  غلاب  عفنلا  عماج  يرایـسب  الط  نیا  برج  يارب  زا  هکنادب 
يرما هک  تسا  هتفگ  تاجلاعم و  بحاص  تسا  یناّرح  یـسوم  نب  راّیـس  الط  نیا  هیودا  فلوم  عماج و  لوا  دـش  ـالط  نیاـب  لیذـم  هلاـسر 
تخرد قورع  املحلا  لوصا  سدنک  نیا  هخسن  دننک  لامعتسا  رخآ  رد  ادشر  الا  هنـصرن  ملف  الیوط  هانلمعتـسا  هانب و  رج  دق  الطلا  نم  عیدب 

نغور انوج  رتسکاخ  ای  هزیر  رتسکاخب  لوتت  قبیز  هرهزرخ  گرب  ساـبیر  مخت  هتخوس  هلیله  يرب  ضاـمح  قورع  بلعثلا  بنع  قورع  راـنا 
دـننک و تل  نارطقب  هدرک  عمج  لوتقم  قبیز  اب  هتفوک و  هیودا  هتخوس  ود  ره  زا  خـیب * احرقرقاع  رداشون  هلح  هسبای و  هعیم  یـضف  يایمیلقا 

ردب حابص  دنراذگب و  بش  کی  دنـشاب  هدرک  مرگ  بش  هک  دنهن  يروثب  رد  لاقـس و  زا  دنهنب  نارـس  رب  یقبط  ودننک  زاردیمرب  یفرظ  رد 
نآ زا  دعب  دننک  هداعا  لمع  دشاب  هدشن  رگا  دشاب  هدش  محف  لاغز و  دـننام  نآ  دـننک و  نوریب  هیودا  سپ  دوش  درـس  ات  دـنراذگب  دـنرآ و 

ات دنراذگب  دننک و  الط  ار  وضع  نآ  زا  دعب  دننک  رت  هکرـس  هب  دننک و  برج  لک  نغورب  عومجم  دنزیمایب و  کی  نآ  عبراب  دـننک و  قحس 
نک هظحالم  دیوگ  ریقح  دوب  رتهب  دنلامب  رابکی  دننک و  ربص  دنچ  ره  دوش و  مامت  ات  نینچمه  ار و  رگید  يوضع  نآ  زا  دـعب  دوش  کشخ 

هیودا دوب  ررـض  رعـشتسم  قبیز  نوچ  دـندش و  قبیزب * نآ  هداـم  لـیلحت  رد  دـنتفاین  يرثا  يوادوس  ضرم  نیا  ياـهاود  رگید  زا  نوـچ  هک 
قاـفتا نآ  رب  هبرجت  تربـخ و  لـها  عومجم  ًاـقافتا  تسا و  هدـش  كوـلم  هویـش  نیمه  زین  وا  هیودا  کـشتآ و  رد  دـندرک  لـخاد  هحلـصم 

خا نبا  دی  یلع  ۀلاسرلا  متدق  دناهدرک 

[ ینایاپ بلطم  ]

هئامعست ننامث و  عبرا و  هنسرف  لوالا  يدامج  رهش  خلس  یف  بیبطلا  دوعسم  نب  نسح  نب  اضر  یلع  بیسحلا  هبر  یلا  ریقفلا  ریقحلا  اهفلؤم 
هرمع لوط  نارودلا و  تافآ  نامزلا و  بقاوع  نم  هللا  هملـس  بیبطلا  دومحم  دومحم  نب  دوعـسم  نبا  دانـسالا  دی  یلع  هفیلات  مامتا  خیرات  و 

ًارهاظ و ًانطاب و  ًارخا و  ًالوا و  دـمحلا هللا  هئامعـست و  نیعبـس و  عبـس و  هنـس  روهـش  نم  یناثلا  عیبر  یناـث  سیمخلا  موی  ناوـالا  ضارقنا  یلا 
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نیعمجا هلآ  دمحم و  یلع  همالس  هتولص و 
مت

[1] مت

________________________________________
1382 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 کشتآ ، دوعسم ، نب  دومحم  يزاریش ، نیدلا  دامع  [ 1]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) ْعَت َنُومَل ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْمَکل  ٌْریَخ  ُْمِکلذ  ِهَّللا  ِلیَبس  یف  َأ  ُْمِکسُْفن َو  ُْمِکلاْوَمِأب  اوُِدهاج 

دیامن محر  ادخ  ّـسلا :)
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