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میدق نارهط 
: هدنسیون

يرهش رفعج 

: یپاچ رشان 
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تسرهف
5تسرهف

دلج 4 میدق  22نارهط 

باتک 22تاصخشم 

22تسرهف

هجحلا يذ  هدعقلا - يذ  لاوش - 31ياههام 

32هراشا

يرمق ياههام  باقلا  33یماسا و 

33هراشا

اههام رد  دیشروخ  هام و  نتفرگ  34ماکحا 

35همانمرحم

هام ياهبش  رد  باوخ  35تارثا 

لاس سحن  36مایا 

ندیشارت رس  نتفرگ و  نخان  36ماکحا 

امکح لوق  زا  يرمق  هام  مایا  تخانش  اب  نانز  تبغر  37کیرحت 

تعماجم مایا  نیرتدب  زین  38و 

راهطا همئا  تایاور و  زا  لقن  عامج  مایا  38نیرتهب 

نیمجنم لوق  زا  یحاّرج  39ماکحا 

نتفرگ نوخ  39ماکحا 

تیبرت 40میلعت و 

40هراشا

!؟ دناهدش خسم  هک  40یئاهناسنا 

تاناویح 41نانخس 

تاروتسد 41تاهورکم و 
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قالخا بدا - 42روتسد -

یسمش 44ياههام 

45هراشا

!؟ تسایس هدرپ  سپ  زا  45ياهنحص 

یبرع ياههام  یماسا  46لاکشا و 

46هراشا

تارثا اهلاس و  46شدرگ 

اهلاس 47ماکحا 

یسراف 48ياههام 

48هراشا

دجبا 49فورح 

یناتساب زورون  50نیدرورف -

50هراشا

همانزورون ای  زورون - 50ماکحا 

50هراشا

زورون 51دیع 

51هراشا

دیع 52ياهراک 

52یناکتهناخ

ندرک زبس  53هزبس 

اههزبس 54نابز 

دیع زا  لبق  55هبسک 

يروسهبنشراهچ 55بش 

يروسهبنشراهچ بش  56بادآ 
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هناخغابد بآ  يروسهبنشراهچ - بش  بادآ  57رگید 

اهدوهج 58مامح 

هکرس 59بایلق 

دیراورم 59پوت 

نابایب 60لوغ 

61زورفاشتآ

يروسهبنشراهچ بش  62كزب 

62هتب

یتوراب 63يزابشتآ 

يزابشتآ 63روهظ 

ینازوس 64هتب 

يزورفاهتب 64طیارش 

يزورفاهتب رد  64دیاقع 

بوکتشوگ 65هزوک و 

يروسهبنشراهچ بش  65لیجآ 

66شوگلاف

66ینزقشاق

ینزقشاق 67تاقشاعم 

هفرع ای  هفلع  67بش 

يدود 67یهام 

ولپ 68فلع 

ولپهتشر ون - لاس  68بش 

غارچ 68رون و 

دیع بش  ياهغارچ  رد  69هدیقع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 7 

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


69نیستفه

نیستفه هرفس  ياپ  70بادآ 

زورون ياههناسفا  71اههّصق و 

زورون 71ومع 

نیستفه ياهیکاروخ  72صاوخ 

دیع 73تافیرشت 

ون لاس  لوا  74تاعاس 

ون لاس  طیارش  75رگید 

! ناتسربق 75هعقاو 

زوریف 75یجاح 

يدتبم هایس  76ناتساد 

هدزیس ات  77تاحیرفت 

يزورون 77ياهيزاب 

شکراچ 77کتفج 

کلود 77کلا 

پوتلچ 78يزاب 

کنادرگ هچغب  79يزاب 

موبالاب یتشک  79يزاب 

؟ 80ینادرگهچغب

80يزادناهچغب

80اهنارپرتشگنا

81اهنکضوعتخر

اهورفک اهنکبلق و  81هّکس 

ردبهدزیس 81هلابند 
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ردبهدزیس 84ياهلحم 

ندز هرگ  85هزبس 

هدزیس زور  ياهلبنج  86وداج 

! تروص نتخادنا  86لگ 

؟ ناشیاهندز داد  زورون و  مایا  درگهرود  87يهبسک 

هبیرغ 95مولع 

یلامر 95ینیبلاف و 

تورام توراه و  96يارجام 

؟ لمر ملع  شیادیپ  يارجام  اما  96و 

لمر طسوت  يربمغیپ  هب  یبن  لایناد  ندش  98هتخانش 

! دوشیمن رتهب  نیا  زا  يایتفایزاب  98هرهب و 

؟ هنکب ور  لابقا  هک  99یتقو 

؟ 100ینیبباتک

جورب عیابط  لاوحا و  102کنیا 

104يریگنج

107نیبهنیئآ

! یشکتضایر نج و  110ریخست 

! دومنیم ور  شکتضایر  يارب  هک  112يرظانم 

راصح تاملک  112اعد و 

! زودهنیپ 114نج 

اهریگنج اهلامر و  115ياههلیح 

!؟ دزد ندرک  115مولعم 

! مود 115يریگدزد 

ریگولگ 116همقل 
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116ینادرگنایلق

؟ دنتفرگیم ار  محازم  ياهریگنج  هک  117یئاهریگنج 

موجن 120میوقت و 

یموجن 121تارایتخا 

موظنم 121تارایتخ 

باوخ 124ریبعت 

دیاقع 125ننس و 

اضعا 125ندیهج 

! نایرپ هاش  رتخد  اب  126یسورع 

فلتخم روما  128ماکحا 

128هراشا

رادهلابند هراتس  128ماکحا 

متسر 128نامک 

ناراب 128باتفآ و 

دیفس هایس و  129ربا 

نامیتی 129هرفس 

سورخ غرم و  129گناب 

نافوط 129داب و 

129هلزلز

قرب 130دعر و 

130یلاسکشخ

غالک 130گناب 

بسا ندیشک  130ههیش 

تسد فک  130ندیراخ 
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توبکنع ندمآ  130دورف 

هماج هب  هوهق  ياچ و  130نتخیر 

زابور نارتخد  هتسبور و  نانز  131ندید 

هماج رب  نغور  131نتخیر 

ناهگان هب  يزیچ  131نتسکش 

هاگانب مئاهب  ندمآ  131شیپ 

گس 131هزوز 

هاگان هب  بآ  131نتخیر 

تسد زا  ملق  131نداتفا 

قرب دعر و  131يادص 

مه يور  رب  شفک  131نداتفا 

ندرک ریگ  ولگ  رد  132همقل 

هاگان رابغ  132درگ و 

هاگانب لد  132فوخ 

یئارحص ناغرم  132ندید 

لفط هیرگ  132دایرف و 

ار لابورپ  كاخ  غرم  132ندناکت 

ناهگانب كولم  132ندید 

باوخ رد  132هسطع 

باوخ رد  132ندیسرت 

باوخ رد  هیرگ  132هدنخ و 

شوگ ندرک  133ادص 

ولگ رد  سگم  133ندیرپ 

ناهگانب همامع  هالک و  133نداتفا 
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ناهگان هب  هماج  ندش  133هدیرد 

هماج 133نتخوس 

نتخوس ماگنه  بوچ  ندرک  133زاوآ 

تسد زا  هنایزات  قالش و  133نداتفا 

شتآ 133نتسج 

عقومیب غارچ  ندش  133شوماخ 

تسد زا  اهزیچ  134نداتفا 

دغج 134دایرف 

بسا ندمآرد  134رسب 

تسار پچ و  زا  وهآ  ندیسر  هتشک و  شوگرخ  134ندید 

توبات هزانج و  134ندید 

ةولصلا كرات  134ندید 

رگید یتیاورب  دغج  هیرگ  134گناب 

قح غرم  134گناب 

135کچیپ

یشکهجوج هکرس و  135يزبس و 

بآ ندرک  135ادص 

شفک ندش  راوس  135نینچمه 

ناکتسا ندش  135فیدر 

شفک زادناكاخ و  135بوراج و 

وراج 136مخت 

رداچ ندش  ور  136تشپ و 

تباجا ماگنه  136زاوآ 

تاناویح 136يرادهگن 
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شفک 136ماکحا 

هایس کسوس  137یکاخرخ و 

137یچیق

137نخان

137نایلق

همیدق بتک  ماوع و  شناد  زا  ضارما  138تاجلاعم 

لافطا هب  نیدلاو  140میلاعت 

140هراشا

تسایس هرابرد  هدیقع  143رظن و 

زورهنابش تاقوا  146نارذگ 

146هراشا

نآ زا  ندیشک  تسد  راک و  هب  147عورش 

ماهدمآ رید  هک  148دیهدب 

148هناحبص

دوشیمن زاب  148منهد 

هناخ زا  ندمآ  نوریب  149فیلاکت 

سابل ندیشوپ  149يهدعاق 

هناخ 150نوریب 

اهادگ 150هفایق 

یئادگ 153نوناق 

؟ 153بیقن

! اهبهذم 155رهش ال 

اهنز 156راک 

ثاثا قاطا و  تروص  و  وراج ، 157عاونا 
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قاطا 158شرف 

158هچقاط

158فر

158يراخبرس

طسوتم قاطا  کی  تروص  159هچبالود و 

159یشکوراج

هنازور 159ماّمح 

مامح 160گنل 

!؟ یقح 160ناطلس 

راهان زا  160دعب 

161شوجهمسو

161یشکوربا

بادیفس 161باخرس 

162رف

نآ دم  وم و  162شزرا 

162هناش

نانز يوم  سیگ و  163هلابند 

وم گنر  ثارثا  164صاوخ و 

165یسانشهفایق

دنسپ دروم  رهاوظ  165رگید 

ینارهت ینطاب  تاصخشم  يرهاظ و  166يامیس 

نادرم سابل  166مرف 

نانز 167سابل 

انح روچقاچ و  167دقراچ و 
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رهاوج 169الط و 

169اهرطع

تراجت 169بسک و 

لغاشم 169دادعت 

170طخبوچ

يراکهیسن 171للع 

؟ 171یشکبرچ

171کنخان

هیسن 172ماغیپ 

هبسک 173راهان 

173تالقنت

اهمسق دتسوداد - 173تروص 

هناتسود 174ياهمسق 

هبسک هب  تافراعت  174اهشبوشوخ و 

! اهمانشد یسومان - 175تاظحالم 

لزنم هب  175تعجارم 

اهینارهت نارذگ  175هلابند 

175هراشا

یسرک ياپ  179ياههصق 

180هراشا

دندزیم شبوچ  هک  ياهدرم  ندرک  دازآ  180يهصق 

نیسح نسح و  183هصق 

یجاح رسپ  هتخوس و  شیر  186يهصق 

اههچب يارب  اهگرزبردام  اهردام و  188ياههصق 
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188هراشا

روبص گنس  188يهصق 

ینوشیپهام 191يهصق 

هکسوس هلاخ  194يهصق 

اههچب يارب  مدییود  مدییود و  196يهصق 

هصق يآ  196يهصق -

ناذا زا  196دعب 

! هدیبوک تشوگ  نان و  197يارجام 

197یپوت

اهینارهت یمومع  197طباور 

197هراشا

تاقالم تدایع و  200طیارش 

نتفر 200ینامهم 

نامهم هناخبحاص و  201تافراعت 

اهینامهم رد  وگتفگ  204تروص 

نتفر ینامهم  هب  تدایع و  هب  205تاقوا 

نداد 208جرخ 

210اهنارچروس

210اهروخهدرم

متخ سلجم  يرازگرب  اّما  211و 

اهروخهدرم 211هلابند 

211اهرابرس

213اههدازماما

216اهروخهوشر
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زاجم 217ناروختفم 

219اهسیلهساک

اهنکعمج راگیس  219هت 

زابرامق 220یگنادرم 

اهینارهط 220تابّصعت 

یگدنز بادآ  222دیاقع و 

؟ دندشیم ظفح  هنوگچ  امرس  امرگ و  222زا 

؟ دوب ياهلیسو  هنوگچ  222یسرک 

؟ دندرکیم شتآ  هنوگچ  ار  223لقنم 

یسرک 223هلاچ 

نآ شتآ  یسرک و  زا  رگید  223هدافتسا 

؟ دمآیم تسدب  هنوگچ  لاغذ  224هکاخ 

؟ ازترارح رگید  224داوم 

؟ یسرکریز 225عیاقو 

؟ دندادیماج اجک  رد  ار  لاغذ  هکاخ  225مزیه و 

؟ زور 225غارچ 

؟ دوب خیرات  هچ  رد  یطحق  226نیرتگرزب 

؟ دمآیم تسدب  هنوگچ  227خی 

؟ دمآیم تسدب  هنوگچ  227فرب 

اههلچ 228اهلصف و 

؟ دوب هچ  مدرم  تقولا  عفد  حیرفت و  229هلیسو 

؟ دنتشاد یئاهراک  هنوگچ  اهيرتنع  ياهرود و  229ياهبرطم 

؟ دوب هچ  نامزنآ  ياهزاوآ  230زاس و 

؟ دوب هنوگچ  کلام  رجأتسم و  هطبار  230ینیشنهیارک و 
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هناخ هیارک  قاطا و  هیارک  231خرن 

هناخ کلم و  231تمیق 

رجاتسمو کلام  یمازلا  دعاوق  232فیلاکت و 

؟ دوب هچ  نتفر  ترایز  235بادآ 

؟ دوب یبابسا  هنوگچ  رفس  هیلقن  236طئاسو 

املع 237بوکرم 

؟ 238اهشکسوناف

؟ دشیم هتخانش  هچ  اب  238تاقوا 

؟ دندوب یناسک  هچ  240املع 

؟ اهبش 241تافآ 

؟ دوب هچ  دوب و  هک  241نج 

رحس 243لطاب 

تخب راک و  243شیاشگ 

نمشد ررض  244عفد 

ملاظ نمشد و  يانف  هبترم و  لزنت  244يارب 

رفن ود  نایم  یئادج  يدرس و  قیرفت و  244يارب 

درم تبغر  نتسب  245يارب 

تمهت 245عفر 

نادنز زا  یصالخ  245يارب 

يدنبنابز 246يارب 

یتخبدیفس تبحم و  246يارب 

قیرح شتآ  ندرک  شوماخ  246يارب 

داب ندروآ  دنب  247يارب 

ناراب ندروآ  دنب  247يارب 
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نآ عطق  هلزلز و  زا  سرت  247يارب 

ناراب نتساوخ  247يارب 

هدرک رهق  هتخیرگ و  راضحا  بلج و  247يارب 

لام دزد و  ندش  ادیپ  248يارب 

سک ود  نایم  هطبار  عطق  248يارب 

تاجاح ياور  248يارب 

قوشعم لاصو  248يارب 

قشع زا  یئاهر  248يارب 

ابفلا فورح  248صاوخ 

تایناحور ادخ و  هرابرد  250ناشدیاقع 

253اهرذن

ماوع 254تاداقتعا 

یگدیدمتس ياهتبسانم  هب  263اهنیرفن 

هدیاف ریخ و  ندید  اب  طابترا  قبط  264اهاعد 

یسانشمدرم ای  264یسانشهفایق 

264همدقم

هفایق 266ملع 

سابل تاکرح و  راتفگ و  راتفر و  قیرط  زا  یسانشمدرم  لوا  267لصف 

267هراشا

270زاوآ

271هدنخ

271هیرگ

نتفر 271هار 

: تسا هدرک  میسقت  هقبط  هس  هب  ار  دارفا  هفایق  ملع  یلک  272مادنا 
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272هراشا

274نادقهنایم

274اهشقنهزیر

بکرم ای  طولخم  277مئالع 

277رس

279یناشیپ

وم 280فلز و 

283وربا

284مشچ

286اهگنر

288ینیب

291شوگ

ناهد 291اهبل و 

292هناچ

هقرفتم 293لئاسم 

نتفگ 293نخس 

تشگنا هجنپ - چم - 294تسد -

296اهاپ

تاکرح نتفر و  296هار 

گنر 298ییابیز و 

299مادنا

لغش 300دادعتسا 

دنیاش ار  يرتسبمه  يرسمه و  هک  ینادرم  300نانز و 

302یسانشفک
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اهسکع 303تسرهف 

مالعا یمومع  305تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  329هرابرد 
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دلج 4 میدق  نارهط 

باتک تاصخشم 

.1378  - 1293 رفعج ، فاب ، يرهش  هسانشرس : 
. يرهش رفعج  هتشون  میدق / نارهط  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1376 نیعم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
5 ج. يرهاظ :  تاصخشم 

؛  964-5643-64-3 : 3 ج . 5-63-5643-964 ؛  : 2 ج . 7-62-5643-964 ؛  : 1 ج . X-964-5643-66 ؛  هرود : لایر :  10000 کباش : 
964-5643-67-8 : 5 ج . 1-65-5643-964 ؛  : 4 ج .

رـشتنم نیعم  تاراشتنا  طسوت  میدق " نارهط  یعامتجا  خـیرات  زا  ياهشوگ   " ناونع تحت   1371 لاس 1370 -  رد  باتک  نیا  تشادداـی : 
. تسا هدش 

(. 1376 مود : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 
(. 1371 موس : پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 
(. 1376 مود : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

. میدق نارهط  یعامتجا  خیرات  زا  ياهشوگ  رگید :  ناونع 
نرق 13ق. خیرات --  نارهت --  عوضوم : 

یعامتجا یگدنز  موسر و  بادآ و  نارهت --  عوضوم : 
نرق 13ق. یعامتجا -- عاضوا  نارهت --  عوضوم : 

DSR2079/ه865ش9 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/12 ییوید :  يدنب  هدر 

م2182-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تسرهف

هجحلا 9 يذ  هدعقلا - يذ  لاوش - ياههام 
يرمق 12 ياههام  باقلا  یماسا و 

اههام 13 رد  دیشروخ  هام و  نتفرگ  ماکحا 
همانمرحم 15

هام 16 ياهبش  رد  باوخ  تارثا 
لاس 17 سحن  مایا 

ندیشارت 18 رس  نتفرگ و  نخان  ماکحا 
19 تخانش ...  اب  نانز  تبغر  کیرحت 

تعماجم 20 مایا  نیرتدب  زین  و 
21 زا ...  لقن  عامج  مایا  نیرتهب 
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نیمجنم 23 لوق  زا  یحارج  ماکحا 
نتفرگ 23 نوخ  ماکحا 

تیبرت 24 میلعت و 
25 دناهدش !؟ خسم  هک  یئاهناسنا 

تاناویح 26 نانخس 
تاروتسد 28 تاهورکم و 
قالخا 28 بدا - روتسد -

یسمش 34 ياههام 
35 تسایس !؟ هدرپ  سپ  زا  ياهنحص 

یبرع 36 ياههام  یماسا  لاکشا و 
تارثا 44 اهلاس و  شدرگ 

اهلاس 45 ماکحا 
یسراف 48 ياههام 

دجبا 49 فورح 
یناتساب 51 زورون  نیدرورف -

همانزورون 51 ای  زورون - ماکحا 
زورون 54 دیع 

دیع 54 ياهراک 
یناکتهناخ 55

ندرک 58 زبس  هزبس 
اههزبس 59 نابز 

دیع 61 زا  لبق  هبسک 
يروسهبنشراهچ 64 بش 

يروسهبنشراهچ 64 بش  بادآ 
هناخغابد 69 بآ  يروسهبنشراهچ - بش  بادآ  رگید 

اهدوهج 71 مامح 
هکرس 72 بایلق 

72 دیراورم ؟ پوت 
نابایب 75 لوغ 

4 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
زورفاشتآ 76

يروسهبنشراهچ 77 بش  كزب 
هتب 78
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یتوراب 82 يزابشتآ 
يزابشتآ 83 روهظ 

ینازوسهتب 84
يزورفاهتب 84 طیارش 

يزورفاهتب 85 رد  دیاقع 
بوکتشوگ 86 هزوک و 

يروسهبنشراهچ 89 بش  لیجآ 
شوگلاف 90
ینزقشاق 91

ینزقشاق 92 تاقشاعم 
هفرع 92 ای  هفلع  بش 

يدود 93 یهام 
ولپفلع 93

ولپهتشر 94 ون - لاس  بش 
غارچ 95 رون و 

دیع 95 بش  ياهغارچ  رد  هدیقع 
نیستفه 96

نیستفه 100 هرفس  ياپ  بادآ 
زورون 101 ياههناسفا  اههصق و 

زورون 102 ومع 
نیستفه 103 ياهیکاروخ  صاوخ 

دیع 106 تافیرشت 
ون 109 لاس  لوا  تاعاس 

ون 110 لاس  طیارش  رگید 
110 ناتسربق ! هعقاو 

زوریف 111 یجاح 
يدتبم 114 هایس  ناتساد 
هدزیس 115 ات  تاحیرفت 
يزورون 115 ياهيزاب 
شکراچ 115 کتفج 

کلودکلا 116
بوتلچ 117 يزاب 

کنادرگ 119 هچغب  يزاب 
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موبالاب 120 یتشک  يزاب 
120 ینادرگهچغب ؟

يزادناهچغب 122
اهنارپرتشگنا 122

اهنکضوع 123 تخر 
اهورفک 123 اهنکبلق و  هّکس 

ردبهدزیس 124 هلابند 
ردبهدزیس 130 ياهلحم 

ندزهرگ 139 هزبس 
هدزیس 140 زور  ياهلبنجوداج 

تروص 141 نتخادنا  لگ 
143 زورون و ...  مایا  درگهرود  يهبسک 

هبیرغ 162 مولع 
یلامر 162 ینیبلاف و 

تورام 164 توراه و  يارجام 
165 لمر ؟ ملع  شیادیپ  يارجام  اما  و 

لمر 172 طسوت  يربمغیپ  هب  یبن  لایناد  ندشهتخانش 
174 دوشیمن ! رتهب  نیا  زا  يایتفایزاب  هرهب و 

176 هنکب ؟ ور  لابقا  هک  یتقو 
178 ینیبباتک ؟

جورب 181 عیابط  لاوحا و  کنیا 
5 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

يریگنج 186
نیبهنیئآ 192

198 یشکتضایر ! نج و  ریخست 
201 دومنیم ! ور  شکتضایر  يارب  هک  يرظانم 

راصح 202 تاملک  اعد و 
205 زودهنیپ ! نج 

اهریگنج 206 اهلامر و  ياههلیح 
207 دزد !؟ ندرک  مولعم 

208 مود ! يریگدزد 
ریگولگ 209 همقل 
ینادرگنایلق 210
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دنتفرگیم 210 ار  محازم  ياهریگنج  هک  یئاهریگنج 
موجن 218 میوقت و 

یموجن 219 تارایتخا 
موظنم 221 تارایتخا 

باوخ 225 ریبعت 
دیاقع 229 ننس و 
اضعا 229 ندیهج 

230 نایرپ ! هاش  رتخد  اب  یسورع 
فلتخم 233 روما  ماکحا 

248 ماوع و ...  شناد  زا  ضارما  تاجلاعم 
لافطا 254 هب  نیدلاو  میلاعت 

تسایس 259 هرابرد  هدیقع  رظن و 
زورهنابش 277 تاقوا  نارذگ 

نآ 279 زا  ندیشک  تسد  راک و  هب  عورش 
ماهدمآ 280 رید  هک  دیهدب 

هناحبص 281
دوشیمن 282 زاب  منهد 

هناخ 283 زا  ندمآ  نوریب  فیلاکت 
سابل 284 ندیشوپ  هدعاق 

هناخ 285 نوریب 
اهادگ 287 هفایق 

یئادگ 292 نوناق 
294 بیقن ؟

297 اهبهذم ؟ رهش ال 
اهنز 299 راک 

ثاثا 302 قاطا و  تروص  و  وراج ، عاونا 
قاطا 303 شرف 

هچقاط 304
فر 304

يراخب 305 رس 
طسوتم 305 قاطا  کی  تروص  هچبالود و 

یشکوراج 306
هنازور 306 مامح 
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مامح 309 گنل 
309 یقح !؟ ناطلس 

راهان 310 زا  دعب 
شوجهمسو 311

یشکوربا 312
بادیفس 312 باخرس 

رف 313
نآ 313 دم  وم و  شزرا 

هناش 314
نانز 315 يوم  سیگ و  هلابند 

وم 320 گنر  تارثا  صاوخ و 
یسانشهفایق 320

6 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دنسپ 322 دروم  رهاوظ  رگید 

ینارهت 322 ینطاب  تاصخشم  يرهاظ و  يامیس 
نادرم 323 سابل  مرف 

نانز 329 سابل 
انح 330 روچقاچ و  دقراچ و 

رهاوج 336 الط و 
اهرطع 337

تراجت 339 بسک و 
لغاشم 339 دادعت 

طخ 341 بوچ 
يراکهیسن 342 للع 

343 یشک ؟ برچ 
کنخان 344

هیسن 344 ماغیپ 
هبسک 346 راهان 

تالقنت 347
اهمسق 347 دتسوداد - تروص 

هناتسود 348 ياهمسق 
هبسک 349 هب  تافراعت  اهشبوشوخ و 

350 اهمانشد ! یسومان - تاظحالم 
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لزنم 350 هب  تعجارم 
اهینارهت 352 نارذگ  هلابند 

یسرک 361 ياپ  ياههصق 
دندزیم 361 شبوچ  هک  ياهدرم  ندرک  دازآ  يهصق 

نیسح 367 نسح و  هصق 
یجاح 373 رسپ  هتخوس و  شیر  يهصق 

اههچب 377 يارب  اهگرزبردام  اهردام و  ياههصق 
روبص 378 گنس  يهصق 

ینوشیپهام 385 يهصق 
هکسوس 392 هلاخ  يهصق 

اههچب 395 يارب  مدییود  مدییود و  يهصق 
هصق 395 يآ  يهصق -

ناذا 396 زا  دعب 
397 هدیبوک ! تشوگ  نان و  يارجام 

یپوت 398
اهینارهت 399 یمومع  طباور 

تاقالم 404 تدایع و  طیارش 
نتفر 406 ینامهم 

نامهم 408 هناخبحاص و  تافراعت 
اهینامهم 413 رد  وگتفگ  تروص 

نتفر 416 ینامهم  هب  تدایع و  هب  تاقوا 
نداد 424 جرخ 

اهنارچروس 428
اهروخهدرم 432

متخ 433 سلاجم  يرازگرب  اما  و 
اهروخهدرم 433 هلابند 

اهرابرس 434
اههدازماما 439

اهروخهوشر 453
زاجم 455 ناروختفم 

اهسیلهساک 459
اهنکعمج 460 راگیس  هت 

زابرامق 460 یگنادرم 
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اهینارهط 461 تابصعت 
یگدنز 466 بادآ  دیاقع و 

7 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
466 دندشیم ؟ ظفح  هنوگچ  امرس  امرگ و  زا 

467 دوب ؟ ياهلیسو  هنوگچ  یسرک 
469 دندرکیم ؟ شتآ  هنوگچ  ار  لقنم 

یسرک 470 هلاچ 
نآ 470 شتآ  یسرک و  زا  رگید  هدافتسا 
471 دمآیم ؟ تسدب  هنوگچ  لاغذ  هکاخ 

472 ازترارح ؟ رگید  داوم 
473 یسرک ؟ ریز  عیاقو 

473 دندادیم ؟ اج  اجک  رد  ار  لاغذ  هکاخ  مزیه و 
474 زور ؟ غارچ 

475 دوب ؟ خیرات  هچ  رد  یطحق  نیرتگرزب 
دمآیم 476 تسدب  هنوگچ  خی 

دمآیم 479 تسدب  هنوگچ  فرب 
اههلچ 480 اهلصف و 

482 دوب ؟ هچ  مدرم  تقولا  عفد  حیرفت و  هلیسو 
482 دنتشاد ؟ یئاهراک  هنوگچ  اهيرتنع  ياهرود و  ياهبرطم 

486 دوب ؟ هچ  نامزنآ  ياهزاوآ  زاس و 
487 دوب ؟ هنوگچ  کلام  رجأتسم و  هطبار  ینیشنهیارک و 

هناخ 489 هیارک  قاطا و  هیارک  خرن 
هناخ 489 کلم و  تمیق 

رجأتسم 492 کلام و  یمازلا  دعاوق  فیلاکت و 
499 دوب ؟ هچ  نتفر  ترایز  بادآ 

501 دوب ؟ یبابسا  هنوگچ  رفس  هیلقن  طئاسو 
املع 506 بوکرم 
508 اهشکسوناف ؟

508 دشیم ؟ هتخانش  هچ  اب  تاقوا 
512 دندوب ؟ یناسک  هچ  املع 

513 اهبش ؟ تافآ 
515 دوب ؟ هچ  دوب و  هک  نج 

رحس 517 لطاب 
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تخب 518 راک و  شیاشگ 
نمشد 519 ررض  عفد 

ملاظ 520 نمشد و  يانف  هبترم و  لزنت  يارب 
رفن 520 ود  نایم  یئادج  يدرس و  قیرفت و  يارب 

درم 521 تبغر  نتسب  يارب 
تمهت 521 عفر 

نادنز 522 زا  یصالخ  يارب 
يدنبنابز 522 يارب 

یتخب 523 دیفس  تبحم و  يارب 
قیرح 524 شتآ  ندرک  شوماخ  يارب 

داب 524 ندروآ  دنب  يارب 
ناراب 524 ندروآ  دنب  يارب 

نآ 524 عطق  هلزلز و  زا  سرت  يارب 
ناراب 524 نتساوخ  يارب 

هدرک 525 رهق  هتخیرگ و  راضحا  بلج و  يارب 
لام 525 دزد و  ندش  ادیپ  يارب 

سک 526 ود  نایم  هطبار  عطق  يارب 
تاجاح 526 ياور  يارب 
قوشعم 526 لاصو  يارب 
قشع 527 زا  یئاهر  يارب 
ابفلا 527 فورح  صاوخ 

تایناحور 530 ادخ و  هرابرد  ناشدیاقع 
اهرذن 535

8 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ماوع 537 تاداقتعا 

یگدیدمتس 555 ياهتبسانم  هب  اهنیرفن 
هدیاف 556 ریخ و  ندید  اب  طابترا  قبط  اهاعد 

یسانشمدرم 556 ای  یسانشهفایق 
همدقم 556

هفایق 559 ملع 
لوا 561 لصف 

سابل 561 تاکرح و  راتفگ و  راتفر و  قیرط  زا  یسانشمدرم 
زاوآ 568
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هدنخ 569
هیرگ 569

نتفر 570 هار 
یلک 571 مادنا 

571 تسا : هدرک  میسقت  هقبط  هس  هب  ار  دارفا  هفایق  ملع 
نادق 574 هنایم 

اهشقن 576 هزیر 
بکرم 581 ای  طولخم  مئالع 

رس 581
یناشیپ 585

وم 587 فلز و 
وربا 591

مشچ 593
اهگنر 597

ینیب 601
شوگ 606

ناهد 607 اهبل و 
هناچ 609

هقرفتم 611 لئاسم 
نتفگ 611 نخس 

تشگنا 613 هجنپ - چم - تسد -
اهاپ 616

تاکرح 617 نتفر و  هار 
گنر 619 ییابیز و 

مادنا 622
لغش 623 دادعتسا 

دنیاش 624 ار  يرتسبمه  يرسمه و  هک  ینادرم  نانز و 
یسانشفک 626

اهسکع 629 تسرهف 
مالعا 631 یمومع  تسرهف 

9 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هجحلا يذ  هدعقلا - يذ  لاوش - ياههام 
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هراشا

اههام ریاس  دننام  یهام  لوا  زور  زامن  نآ  هام  لوا  رد  هک  نید  راک  رد  نادـنمتقد  نینمؤم و  يارب  رگم  تشادـن  یبادآ  موسر و  لاوش  هام 
. دندروآیم اجب  هک  هدراو  داروا  راکذا و  دجسم و  رد  هتوتیب  رافغتسا و  اعد و  تدابع و  ءایحا و  لسغ و  نآ  لولح  بش  دومنیم و  بحتسم 

دوب هدش  میرحت  يزیرنوخ  لادج و  گنج و  نآ  رد  مارح  رگید  ياههام  هام و  نیا  رد  هک  یبرع  مارح  ياههام  لوا  مارحلا  ةدعقلا  يذ  هام 
دندرکیم عانتما  ناکمالا  یتح  هتـسج  يرود  هک  دنتـسنادیم  تبقاعدب  موش و  اهنآ  رد  ار  مارح  لعف  مارح و  لام  مارح و  بسک  اهینارهت  و 

هک ارنآ  رد  يهزور  زور  هس  دـندروآیم و  اجب  اهتضایر  اهمتخ و  اهاعد و  اهزامن و  نآ  رد  هدـناوخ  اعد  تباجا  ياـههام  زا  ار  هاـم  نیا  و 
. دنتسنادیم فعاضم  ار  ودره  رجا  ازج و  هک  ندروآ  تانسح  يوسب  ور  هانگ و  زا  زیهرپ  لوبقم و  تدابع  لاس  دصهن  باوث 

زور یلوقب  هکنآ  موس  تسیب و  زور  ندـناوخ و  ترـضح  يهمانترایز  هدـش  عقاو  نآ  رد  اضر  ماما  تدالو  هک  ار  هام  نیا  مهدزناـپ  زور 
هبعک هناـخ  ریز  زا  نیمز  بش  نآ  رد  هک  دنتـسنادیم  یبش  ارنآ  مجنپ  تسیب و  بش  نتـشاد و  ناـشیا  يوسب  لد  دوب  ترـضح  نآ  تداـهش 

هک رگید  یتـیاور  تسا و  هدـیدرگ  لزاـن  ناگدـنب  رب  ادـخ  تمحر  هک  هدوـب  بشنآ  رد  زین  تـسا و  هـتفرگ  رارق  بآ  يور  رب  هدـش  نـهپ 
میهاربا ترضح 

10 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هزور لاس  داتفه  راک  دشابیم و  زاتمم  تلیضف  هب  شاهزور  لاس  مامت  رد  هکنآ  مجنپ  تسیب و  زور  دناهدش و  دلوتم  بش  نیا  رد  یـسیع  و 

دیدرگ دیهـش  مصتعم  رهز  اب  ع )  ) یقت دمحم  ماما  ترـضح  هک  هام  نیا  رخآ  زور  دشابیم و  هلاس  داتفه  ناهانگ  هرافک  دـهدیم و  ماجنا  ار 
. دندرکیم نیمظاک  ترایز  تئارق  هک 

هزور دوب  هلمج  نآ  زا  دـندرکیم و  تدابع  هب  مامت  مامتها  صاوخ  هک  دـیدرگیم  بوسحم  هفیرـش  ياههام  زا  مارحلا  ۀـجحلا  يذ  هام  اما  و 
مالس اهیلع  ارهز  ترضح  زامن  رایـسب و  یبحتـسم  ياهزامن  رگید  دوب و  هدش  مولعم  نآ  رد  رمع  مامت  هزور  باوث  هک  هام  نیا  لوا  هزورهن 

هبوت و تاجانم و  بش  هک  مهن  بش  ات  دوب ، هدش  عقاو  نآ  متفه  زور  رد  ناشیا  تافو  هک  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  ترایز  هیده و  زامن  و 
، دوب هفرع ) زور   ) هک مهن  زور  دنتـشونیم و  لماع  لامعا  همانرب  تدابع  لاس  داتفه  دـص و  رجا  شریخ  لمع  ره  هک  دوب  تدابع  رافغتـسا و 
رد هچ  دنتفگیم  تینهت  مه  هب  هدیشوپ  زیمت  تخر  هداهن  تابن  دنفسوگ  ناهد  رد  هتسناد  نابرق  یبحتـسم  یـضعب  نابرق و  زور  ارنآ  یـضعب 
رد نادنزرف  یتح  هک  يزور  دوب و  هتخاس  شرتنیگمـشخ  هدینادرگ  رتهدنار  رتریقح و  رتراوخ و  اهزور  مامت  زا  ار  ناطیـش  ادـخ  زور  نیا 

نیـسح و ماما  ترایز  لسغ و  لیبق  زا  یلامعا  دـنروآ و  ور  وا  هب  دـیاب  مدرم  هک  دـندرگیم  ادـخ  لضف  تمحر و  لماش  زور  نیا  رد  مکش 
ءایحا دوشیم و  هدروآرب  هک  راگدرورپ  زا  زور  نیا  مامت  رد  تاجاح  نتـساوخ  دوب و  هدش  دراو  راهطا  ججح  زا  هک  زور  نیا  ياهاعد  رکذ 

دیع هک  مهد  زور  ات  ددرگیم  زاب  دور  الاب  هک  اعد  ره  تباـجا  ددرگیم و  زاـب  ناـینیمز  يور  هب  بش  نیا  رد  نامـسآ  ياـهرد  هک  مهد  بش 
. دنروآ اجب  دیاب  هک  تشاد  یلامعا  دوب و  نابرق 

نیا هچ  دنیامن ، تلئـسم  مه  يارب  زور  نیا  دننام  ار  يدایز  ياهزور  هتفگ  دابكرابم  مههب  هدیـشوپ  ون  سابل  دیاب  نالک  درخ و  هکنآ  لوا 
رگید دوب و  هدش  دراو  راهطا  همئا  زا  رایسب  تایاور  نآ  زازتعا  رد  هک  دوب  یمالـسا  گرزب  دایعا  زا  ریدغ ) رطف و   ) رگید دیع  ود  دننام  دیع 

ياعد هدراو و  ياهاعد  ندناوخ  دیع و  زامن  لسغ و 
11 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دیدرگیم و بوسحم  هبناجود  ناشیارب  هک  نادنمرذن  اهرادرسپ و  اههدرکجح و  فرط  زا  ینابرق  ماجنا  هیداّجس و  هفیحـص  متـشه  لهچ و 
هدـش مولعم  ینابرق  رتش  هاش  هدـمآ  لمعب  تشذـگ  شرکذ  هکیروطب  هناخپوت  نادـیم  رد  زین  یهاـش  یناـبرق ) رتش   ) هک دوب  زور  ناـمه  نیا 

. دیدرگیم هتسسگ  ناوارف  تفخ  يراوخ و  اب  هدمآرد  تکرحب  دایز  هنمیه  تمظع و  اب  نآ  بکوم 
یچیپرـس و  دشاب ، هدوب  هداد  تسد  زا  هیامرـس  ریقف و  هچرگا  دیامن ، ینابرق  دیاب  هک  دوب  زور  نیا  رد  یجاح  ره  یفرع  یـضرف  فیلاکت  زا 
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یکی اــصوصخم  اهرادرــسپ ، دــمآیم و  وا  یتسدــیهت  رقف و  رب  دــیزم  هـک  دــیدرگیم  تحیــضف  تتامــش و  یئوربآیب و  بجوـم  نآ  زا 
اهیجاـح هناـخ  رد  تـشپ  هـک  دوـب  زور  نـیا  رحــس  زا  دـنیامن و  یناـبرق  دـیاب  دـنزرف  قدـصت  هـب  زور  نـیا  رد  اـمتح  هـک  اـهرادهنادکی 

نکب ینابرق  یجاح و  هراچیب  رب  دـنتفریم و  الاب  راوید  رد و  زا  هداد  رـس  ناغف  دایرف و  هب  ادـص  هدـمآدرگ  ناربتفم  ارقف و  اهریگبيرذـن و 
رارق ناهاوختجاح  يازسان  مانـشد و  فده  رخآ  رد  زاب  دشاب  هدیرب  رـس  مه  دنفـسوگ  تسیب  هد و  دنفـسوگ  کی  ياجب  هنیآره  هک  دوب 

هبـسک و اهشولوشل و  بضغ  مشخ و  دروم  اههتفه  اهزور و  ات  زین  سپ  نآ  زا  دراذـگب و  نوریب  اپ  دـناوتن  هناخ  زا  اهبش  رد  زج  هتفرگ 
گرزب کچوک و  ياههلگ  هک  دوب  مه  هدنام  نابرق  دیع  هب  زور  ود  زا  دشاب و  هتـشاد  راذتعا  نابز  یگدنکفارـس و  هدوب  لحم  ياههراکیب 

. دیدرگیم مالعا  نابرق  دیع  دورو  ناشناگدنشورف  ینابرق  دنفسوگ  يآ  دایرف  اب  هدرک  رپ  ار  اههلحم  هچوک  ینابرق  دنفسوگ 
دیع رد  نآ  لاثما  زودلاوج و  نزوس و  ندرب  راکب  هک  دنتـشاد  هدیقع  هچ  دوب ، زور  نیا  رد  اهطایخ  اههدنزود و  راک  بسک و  لیطعت  رگید 

کبرقع ببـس  زور  نیا  رد  ندز  نزوـس  هک  هنیمز  نیا  رد  اـهنز  يهدـیقع  دوـشیم و  هکم  رد  اـهیجاح  ياـپ  هب  نـتفر  غـیت  بجوـم  ناـبرق 
. ددرگیم یتشگنا  شش  يهقلخلا  صقان  نینج  نآ  زا  هک  يرتسبمه  عامج و  زا  يراددوخ  موزل  دش و  دهاوخ  نخان ) هشوگ  تحارج  )

ار ینابرق  مشچ  هکنآ  لیبق  زا  ینابرق ، دنفسوگ  ياضعا  هلیسو  یلامعا  رگید  و 
12 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لثم نیا  اب  دنتـشاذگیم  بیج  رد  نمـشد  رب  هبلغ  يارب  هک  ارنآ  خاش  دنتـشادیم و  هاگن  ینابرق  رظن  تهج  دب  مشچ  عفر  يارب  هدرک  کشخ 
تابن ياهکت  دندرکیم و  دود  هناخ  زا  ناطیـش  نتخاس  رود  يارب  هک  ار  شلکـشپ  و  دـشابیم ) مد  عرذ  کی  زا  رتهب  خاش  تشگنا  کی   ) هک

نفک رد  هدروخ و  طارـص  لپ  زا  نتـشذگ  ناـسآ  عزن و  ماـگنه  ندـش  لـال  عفر  يارب  هتـشاذگ  یناـبرق  ناـهد  رد  ندـیرب  رـس  ماـگنه  هک 
يارب هک  ار  شاهلک  ناوختسا  دندادیم و  رامیب  دروخ  هب  دنهدب  رگید  ياذغ  هکنآ  نودب  جالع ، يارب  هتخپ  اذغ  شتشوگ  زا  دنتـشاذگیم و 

! دندادیم هلماح  نز  دروخ  هب  ندیئاز  رسپ  يارب  هک  ار  شلوب  دنتشاذگیم و  هناخ  رد  رس  الب  اضق و  عفد 

يرمق ياههام  باقلا  یماسا و 

هراشا

مرحم لوا  مزادرپیم . ناشحرـش  هب  یماـسا  رکذ  اـب  هک  تشاد  یماـکحا  بادآ و  شیاـههام  زا  کـیره  دوب  مرحم  نآ  لوا  هک  يرمق  لاـس 
متـشه بجرملا . بجر  متفه  رخآلا . يدامج  مشـش  لوالا . يدامج  مجنپ  رخآلا . عیبر  مراهچ  لوالا . عیبر  موس  رّفظملا . رفـص  مود  مارحلا .

. مرکملا لاوش  مهد  كرابملا . ناضمر  مهن  مّظعملا . نابعش 
مدرم هک  دنتـشاد  یئاهتسوحن  تداعـس و  اهدب و  بوخ و  کیره  هک  یئاههام  مارحلا . ۀجحلا  يذ  مهدزاود  مارحلا . ةدعقلا  يذ  مهدزای 

: رعش نابز  هب  ناشیماسا  کنیا  ریز و  ياههنومن  رد  دننکب ، عوجر  اهنآ  هب  روما  ماتتخا  ادتبا و  رد  دیاب 
رگیدکی ِیپ  يدامج ز  ود  عیبر و  ودرفص  ِهام  تَدَُوب  یتشذگ  وچ  مرحم  ز 

رخآ  هام  ود  هجحلا  يذ  هدعقلا و  يذ  تسهلاوش  ناضمر و  نابعش ، یپ  زا  تسا  بجر 
: دنتفگیم تارایتخا  ار  ماکحا  نیا  ریز و  تایبا  نایب  هب  دننکب  هاگن  اهزیچ  هچ  هب  دیاب  هام  ره  ندید  اب  هک  لاله  تیؤر  لوا  هنومن 

منغ  رگید  بآ و  تسخن  ِعیبر  هنیآ  رفص  تسا و  رز  مرحم 
مه تسیدیفس  یناث  يدامجناوج  يورب  لوا  ِيدامج   13 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

مک شیب و  یمه  فحصم  هب  نابعشبتاوذ  نادباع و  تروص  بجر 
مَرِد نیب و  بسا  رب  لاوش  هبراغص  يورب  كرابم  هام  هب 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 33 

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


مشتحم رب  تخر و  رب  هجحلا  يذ  هبهام  هدعقلا  يذ  هب  نیب  ار  تسد  فک 

اههام رد  دیشروخ  هام و  نتفرگ  ماکحا 

دـشاب و ناـصقن  ار  هویم  لوصحم  دریمب و  برغم  رد  یگرزب  درم  لاـس  نآ  رد  هک  دوـب  نیا  رب  لـیلد  دوـمنیم : فوـسخ  مرحم  رد  هاـم  رگا 
رب تشاد  تلالد  تفرگیم ، باتفآ  هدـش  فوسک  رگا  دـیامن و  جورخ  ناطلـس  رب  یـسک  دوش و  نارگ  اهخرن  ددرگ و  رهاظ  ندـب  شراـخ 

. بوبح هلغ و  یناوارف  یتمالس و  هلزلز و  عوقو  اهيرامیب و  ثودح  ینازرا و 
ینادابآ و ینارمع و  دـشاب و  رایـسب  ناراب  دـتفا و  اهرهـش  رد  يرامیب  هک  دوب  نآ  رب  یکاح  تفرگیم : تروص  رفـص  هاـم  رد  فوسخ  رگا 
رب اجنآ  هاشداپ  رفظ  برغم و  رد  گنج  یگنسرگ و  سرت و  دومنیم : فوسک  رگا  دشاب و  لاس  رخآ  رد  هویم  يدایز  نامدرم و  لاح  یکین 

. دشاب شنامدرم 
یهاوگ ار  امرـس  فرب و  تدـش  ناراب و  يدایز  تکاله و  میب و  سرت و  مدرم و  نایم  رد  فالتخا  تفرگیم : هاـم  لوـالا  عیبر  هاـم  رد  رگا 

. دناسریم ار  تاجینیریش  رد  مرک  هویم و  روفو  اهرهش و  یبارخ  ناقری و  ضرم  تراغ و  لتق و  تفرگیم  دیشروخ  رگا  دادیم و 
لیلد ار  ادـعا  رب  ناطلـس  هبلغ  تکرب و  اهرهن و  بآ  یناوارف  ینازرا و  اههیاپهوک و  رد  تمعن  يدایز  تفرگیم : هام  یناثلا  عیبر  هام  رد  رگا 

دیشروخ رگا  دومنیم و 
14 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دناسریم ار  هاشداپ  رفظ  تاهد و  رد  هنتف  رش و  ابو و  ثودح  تفرگیم 
دیشروخ هدش  فوسک  رگا  دوب و  لیلد  ار  وا  رفظ  ناطلـس و  رب  جورخ  اهرهـش ، رد  يزیرنوخ  دومنیم : فوسخ  لوالا  يدامج  هام  رد  رگا 

. دومنیم مولعم  ار  ناراب  ندمآ  ینازرا و  تمعن و  یناوارف  تیعر . رب  هاش  فاطلا  يزور ، يهعسوت  تفرگیم 
تاریخ یناوارف  لباب و  ناطلـس  يالب  ینارگ و  لصوم و  هفوک و  دالب  رد  بآ  یمک  دـشیم : فوسک  فوسخ و  یناثلا  يدامج  هام  رد  رگا 

. دومنیم تلالد  ار  یندروخ  ءایشا  ریاس  تمعن و  یناوارف  لاس و  رخآ  برغم  رد  ینارگ  رصم و  رد  لتق  گنج و  و 
یناوارف ناراب و  یتدایز  برغم و  دالب  رد  طحق  نوعاط و  ندمآ  قرشم و  مدرم  یتمالس  رب  تشاد  تلالد  تفرگیم : بجر  هام  رد  هام  رگا 

. یشوخلد سراف و  رد  ررضیب  خلم  ندمآ  اهناتسهوک و  رد  دایز  ناراب  ینادابآ و  تفرگیم  دیشروخ  رگا  سدقملا و  تیب  راید  رد  ضرم 
: تفرگیم دیشروخ  رگا  تشاد و  تلالد  ار  میظع  یطحق  اهتمیق و  نتفر  الاب  تیالو و  ریما  ندش  هتشک  تفرگیم : هام  نابعـش  هام  رد  رگا 

. دومنیم یهاوگ  ار  برغم  دالب  رد  گرم  الغ و  طحق و  نانمشد و  رب  هاشداپ  رفظ  هاشداپ و  رب  مدرم  جورخ 
نایم رد  ریموگرم  ناگدنزگ و  يدایز  بآ و  ناراب و  فرب و  يدایز  اههیاپهوک و  رد  امرس  یتخـس  دشیم : عقاو  ناضمر  رد  فوسخ  رگا 
مامت رد  ناراب  ندـمآ  مور و  رب  برع  برع و  رب  یمور  هبلغ  هاشداپ و  زا  ار  مدرم  تعاـطا  دومنیم : فوسک  رگا  تشاد و  تلـالد  ار  ناـنز 

. دوب تمالع  ار  طاقن 
دیـشروخ رگا  دوب و  هناشن  ار  تیعر  یتاهد و  هصاخ  هماع ، ناـیم  بارطـضا  هنتف و  ـالب و  هاـشداپ و  هبلغ  تفرگیم : هاـم  لاوش  هاـم  رد  رگا 

. دومنیم مولعم  ار  قرش  دالب  رد  فیجارا  هایگ و  یناوارف  دنه و  رد  شپش  جنر  تفرگیم :
ینادابآ هرومعم و  مدرم و  یلاحـشوخ  ناراب و  ندمآ  هاشداپ و  هلیـسوب  اهجنگ  ندش  ادیپ  دالب و  حتف  تفرگیم : هدعقلا  يذ  هام  رد  هام  رگا 

رگا تشاد و  یئوگشیپ  ار 
15 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دومنیم نیعم  ار  تایالو  ینادابآ  اهرهش و  یبارخ  رایسب و  ناراب  تمعن و  روفو  تفرگیم : دیشروخ 
تیبولغم یغای و  بناج  زا  تنطلـس  ياـعدا  برغم و  رد  گرزب  يدرم  توف  رب  تشاد  تلـالد  دوب  هدـش  هجحلا  يذ  هاـم  رد  فوسخ  رگا 
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برغم و ياهرهـش  رد  یبارخ  روهظ  هویم و  یمک  فلاخم و  ياهداب  ندـیزو  رب  تشاد  تیاکح  دوب  هدـش  فوسک  رگا  دـناسریم و  ار  يو 
. ینزهار يدزد و  يدایز  تالوکأم و  ینارگ  هلغ و  یمک 

همانمرحم

. دومنیم مولعم  ار  لاس  تشونرس  هک  دوب  همانمرحم  مانب  یتارایتخا  زا  ریز  ماکحا  رگید 
گرم نوعاـط و  ضرم  ثودـح  رایـسب و  تدورب  خـی و  درـس و  لاـس  نآ  ناتـسمز  هـک  دوـب  نآ  رب  لـیلد  دوـب  هبنــش  زور  مرحم  لوا  رگا 

برع مور و  گنج  ناکدوک و  گرم  اههویم و  یضعب  رد  ضرم  تافآ و  زا  تعارز  یتمالس  لسع و  یمک  مدنگ و  ینارگ  نادنفـسوگ و 
. دوب هدیناسر  لتقب  ار  لیباه  لیباق  هک  هدوب  یلاس  نینچ  رد  لاس و  رخآ  یبوخ  ناریپ و  نانز و  گرم  ماکز و  دردولگ و  روهظ 

رثا دمآیم و  تسدب  كدـنا  لسع  دیـسریم و  تفآ  ار  تاعورزم  اما  دـمآیم ، دایز  شناراب  بوخ و  شناتـسمز  دوب : هبنـشکی  مرحم  لوا  رگا 
رادهلابند يهراتس  روهظ  جالعلا و  بعـص  ياهگرم  اهدرد و  روهظ  هاشداپ و  هبلغ  ینارگ و  لاس  رخآ  رد  دیدرگیم و  رهاظ  اوه  رد  نوعاط 

. دیدرگیم هایگ  يرایسب  دنفسوگ و  رتش و  ینازرا  ببس  لدتعم و  شناتسبات  و 
لسع دنفسوگ و  رایسب و  شتقو  رد  ناراب  مرگ و  ناتسبات  وکین و  ناتسمز  ار  لاس  نآ  هکنیا  رب  تشاد  تلالد  دوب : هبنـشود  مرحم  لوا  رگا 

شاعم و برط و  شیع و  حاکن و  يدایز  لوپ و  یمک  رایـسب و  نغور  تشوگ و  نانز و  گرم  دایز و  ناجیابرذآ  دـالب  رد  هویم  ناوارف و 
ای هام  مه  دیاش  ینازرا و  هکم  رد  بوخ و  اپراهچ 

16 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دومنیم فوسک  فوسخ و  دیشروخ 

لاس و رخآ  رد  جـنرب  ینارگ  دنفـسوگ و  لسع و  يدایز  قرـشم و  رد  رایـسب  خـی  امرـس و  فرب و  لیلد  دوب : هبنـشهس  مرحم  هاـم  لوا  رگا 
مـجع و ناطلـس  بارطـضا  سرت و  یئاـیرد و  تاـناویح  راکـش  يداـیز  اهرهـش و  رد  اـهخرن  ینازرا  ناراـب و  تـعارز و  يداـیز  یتـیاورب 

. دومنیم ار  ناتسبات  رد  ناراب  مدنگ  سدع و  وج و  یناوارف  برع و  گرزب  ندش  هتشک  مجع و  برع و  نایم  لاتق  يزیرنوخ و 
اما روفو ، هب  اهناتـسهوک  رد  هوـیم  تـالغ و  داـیز و  راـهب  رد  ناراـب  طـسوتم و  لاـس  نآ  رد  ناتـسمز  دوـب : هبنـشراهچ  مرحم  هاـم  لوا  رگا 

مور و هاشداپ  گرم  هاشداپ و  رب  یـسک  جورخ  تالماعم و  يداـیز  ریرح و  مشیربا و  اـهخرن و  ینازرا  مدرم و  ناـیم  رد  رایـسب  ریموگرم 
لیلد ار  اـجنآ  رد  رایـسب  خـلم  ندـمآ  ماـش و  رد  ناـیغط  هـلجد و  بآ  لـسع و  يداـیز  تاـناویح و  گرم  لاـس و  رخآ  رد  داـیز  هـچیپلد 

. دیدرگیم
گنج و ناناملـسم و  رب  مور  مدرم  هبلغ  بت و  روهظ  ناوارف و  هویم  رایـسب و  هلغ  ناراـب و  میـالم و  ناتـسمز  دوب : هبنـشجنپ  مرحم  لوا  رگا 

متـس مغ و  يدایز  ناواگ و  گرم  نانزهار و  نایغط  لاس و  رخآ  رد  دـنت  ياهداب  ندـیزو  لاس و  لوا  رد  ناراب  یمک  برغم و  رد  هبراحم 
. دومنیم فوسخ  رمق  مه  دیاش  ماکح و 

دالب رد  هلغ  دراذگ و  دهاوخ  ناصقن  هب  ور  اهدور  اههمشچ و  بآ  دوب و  دهاوخن  درس  شناتسمز  هک  دوب  لیلد  دوب : هعمج  مرحم  لوا  رگا 
رخآ ات  لوالا  عیبر  هام  لّوا  رد  سراـف و  رد  میظع  داـسف  نایـسراف و  رب  ناـیمور  هبلغ  ناـتخرد و  يارب  تفآ  برغم  رد  نارگ و  اـههیاپهوک 
دوش رهاظ  رادهلابند  يهراتس  رگا  درک و  دنهاوخ  عیاض  هچب  نتسبآ  نانز  دیدرگ و  دهاوخ  رهاظ  تخـس  ياهدرد  لاس  نآ  یناثلا  يدامج 

. تشاد دهاوخ  یپ  رد  زین  میظع  ياههنتف 

هام ياهبش  رد  باوخ  تارثا 

نیا هب  مولعم و  يرمق  ياههام  يور  زا  هک  دوب  باوخ  ریبعت  ایؤر و  تارثا  رگید 
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17 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دیدرگیم نییعت  نآ  تارثا  سپس  نآ و  دب  بوخ و  مقس و  تحص و  تروص 

انتعا دیابن  نآ  هب  هتشادن  تحـص  تسردریغ و  هک  مهن  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  مکی ، تسیب و  مهدراهچ ، مهدزیـس ، مهد ، لوا ، ياهبش :
. دوشب

شریبعت متـشه  تسیب و  متفه ، تسیب و  مشـش ، تسیب و  مراهچ ، تسیب و  موس ، تسیب و  مهدزون ، مهدجیه ، مهدزناپ ، مهن ، مود ، ياهبش :
. دننکب باسح  نآ  فالخ  دیاب  دشاب  شریبعت  هچره  سکعرب و 

. دتفایم قیوعت  هب  شرثا  اما  هدوب ، حیحص  شریبعت  مهدزناش ، مهدزاود ، مهدزای ، مراهچ ، موس ، ياهبش :
. دنشاب شریبعت  رظتنم  هدننیب  دیاب  هتشادن  فالخ  حیحص و  مود ، تسیب و  مهدفه ، متشه ، متفه ، مشش ، مجنپ ، ياهبش :

. تخاس دهاوخ  رهاظ  ار  دوخ  تارثا  مه  هتشاد و  ریبعت  مه  هک  رثؤم  مه  حیحص و  مه  مایس ، متسیب و  ياهبش :

لاس سحن  مایا 

دیسریمن رخآب  یشوخ  ریخ و  هب  اهنآ  رد  یلمع  چیه  هک  دوب  هدش  مولعم  سحن  ناشیمامت  زور  راهچ  تسیب و  يرمق  ياههام  رد  نینچمه 
: دیسریمن نایاپ  هب  دشیم  ادتبا  هچنانچ  و 

. مکی تسیب و  مهدزای و  مرحم : زا 
. متسیب لوا و  رفص : زا 

. مهد مود و  لوالا : عیبر  زا 
. مکی تسیب و  لوا و  یناثلا : عیبر  زا 

. مهدزای مهد و  لوالا : يدامج  زا 

. مهدزای مهد و  رخآلا : يدامج  زا 
. مهدزناپ مهدزیس و  بجر : زا 

18 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. مراهچ مود و  نابعش : زا 
. متسیب موس و  ناضمر : زا 
. متشه مشش و  لاوش : زا 

. مهد مشش و  هدعقلا : يذ  زا 
. متسیب متشه و  هجحلا : يذ  زا 

ندیشارت رس  نتفرگ و  نخان  ماکحا 

كرت هب  هدش ، فیلکت  شتیاعر  مولعم و  ندرک  هاتوک  وم  ندیشارت و  رس  نتفرگ و  نخان  تهج  هک  دوب  ماکحا  نیا  نیمجنم  لوق  زا  رگید 
. دندیزرویم داقتعا  نآ  مادقا  و 

. دنکیم هاتوک  ار  رمع  هام  لوا  رد  ندیشارت  رس  نتفرگ و  نخان 
. دروآیم یئاورتجاح  هام  مود 

. ددرگیم وم  يدنلب  توق و  ببس  هام  موس 
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. دروآیم هودنا  مغ و  هام  مراهچ 
. دوشیم يداش  رورس و  ثعاب  هام  مجنپ 

. دوشیم یناهگان  ياهالب  راچد  هام  مشش 
. دسریم تلود  هب  ناگرزب  زا  هام  متفه 

. ددرگیم نارگید  زا  شايرای  ببس  هام  متشه 
. دنیبیم الب  درد و  هام  مهن 

. دوشیم تمرح  تزع و  ثعاب  هام  مهد 
. دنیبیم ررض  مغ و  هام  مهدزای 

. دوشیم لالج  هوکش و  بجوم  هام  مهدزاود 
. دسریم تموصخ  هب  یسک  اب  هام  مهدزیس 

. دوشیم ینامداش  ثعاب  هام  مهدراهچ 
. دوشیم یلاحشوخ  هام  مهدزناپ 

19 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دنیبیم یگنتلد  مغ و  هام  مهدزناش 

. دنکیمن یقرف  هام  مهدفه 
. دوشیم لالم  ثعاب  هام  مهدجیه 

. دوشیم لام  يرگناوت و  بجوم  هام  مهدزون 
. دوشیم ینمیا  ثعاب  هام  متسیب 

. دسریم تلود  هب  هام  مکی  تسیب و 
. دوشیم سالفا  ببس  مود  تسیب و 

. دماجنایم حالص  هب  اهراک  هام  موس  تسیب و 
. دیآیم شیپ  یشوخ  ریخ و  هام  مراهچ  تسیب و 

. دروآیم يریخهب  تبقاع  ریخ و  شاعم و  تعسو  هام  مجنپ  تسیب و 
. دروآیم الب  زا  یصالخ  هام  مشش  تسیب و 

. دسریم ینامیشپ  هام  متفه  تسیب و 
. دشابیم لالم  ثعاب  دب و  هام  متشه  تسیب و 

. دنیبیم افج  ررض و  قیالخ  زا  هام  مهن  تسیب و 
. دنامیم ناما  رد  الب  زا  هام  مایس 

امکح لوق  زا  يرمق  هام  مایا  تخانش  اب  نانز  تبغر  کیرحت 

زا لبق  هتـشاد  هجوت  دـیاب  درم  هک  دـندوب  هدرک  نیعم  وا  دوجو  زا  ياهطقن  رد  هام  زا  زور  ره  رد  ار  نانز  توهـش  توق  تکرح و  نینچمه 
شیاهاپ ياهتسش  رد  هام  لوا  زوروبش  رد  هک  هدعاق  نیا  هب  دروایب ، قوش  رـس  هب  ار  يو  عضوم  نآ  شزاون  شلام و  قیرط  زا  ترـشابم 

موس زوروبش  بیترت  نیمه  هب  اپ و  فک  زا  مود  زوروبش  دهدب . همادا  الاب  فرطب  هدومن  عورـش  هطقن  نآ  زا  ار  شزاون  دیاب  هک  دشابیم 
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. راسخر زا  مهدزای  بل . زا  مهد  ندرگ . زا  مهن  ناتسپ . زا  متشه  فان . زا  متفه  جرف . زا  مشش  نار . زا  مجنپ  وناز . ریز  زا  مراهچ  اپ . قاس  زا 
مهدزیس مشچ . زا  مهدزاود 

20 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نار قاس و  چـم و  هب  عورـش و  اپ  تسـش  يوروریز  زا  روکذـم  قیرطب  هک  مهدزناش  زا  قرف و  زا  مهدزناپ  یناشیپ . زا  مهدراهچ  هقیقـش . زا 

. دنکب لابند  رس  یناشیپ و  ات  ار  هتشذگ  ریسم  هدیناسر 

تعماجم مایا  نیرتدب  زین  و 

مجنپ و تسیب و  مراهچ و  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزناش و  مهدزیس و  مجنپ و  مراهچ و  موس و  ياهبش  تعماجم ، مایا  نیرتدب  زا  اضیا 
بانتجا نآ  زا  دیاب  هک  دوب  هبنـشراهچ  بش  عاعـشلا و  تحت  و  برقع )  جرب  رد  هام  نتـشاد  رارق   ) برقع رد  رمق  رد  هام و  مشـش  تسیب و 

دیاب تسا  هدرک  رگا  دنک و  عامج  دیابن  یسک   » هک هبیاطم  یخوش و  هب  هک  هام  رخآ  هام و  نایم  هام و  لوا  ياهبش  رد  اصوصخم  دوشب و 
نآ لاثما  و  سیپ ) کل و   ) یـسیپ هروخ و  هب  التبم  دزاسیم و  عورـصم  هناوید و  طقاس و  ار  دـنزرف  اهبـش  نیا  رد  تعماجم  و  دـشکب »! رانک 

. دنکیم
دننام باتـش  اب  ندرک  عامج  دمآیم و  رد  لوسر  تیبلها  نمـشد  شدـلو  هک  ضیح  مایا  رد  نز  اب  ندرک  عامج  دوب  تاهورکم  زا  نینچمه 

نینچمه دناسریم و  مهب  نآ  زا  روک  دنزرف  هک  نز  جرف  هب  ندرک  رظن  دـناسریم و  مهب  لال  دولوم  هک  عامج  ماگنه  نتفگ  نخـس  نایکام و 
هک دننکب  عامتسا  ناشیا  سفن  ای  نخـس  يادص  دنـشاب و  رادیب  نارگید  هک  ياهناخ  رد  دنـشاب و  هتفخ  نآ  رد  لافطا  هک  ياهناخ  رد  عامج 

. ددرگیم راگتسرریغ  راکانز و  ناشدولوم 
هک لازنا  عقوم  ینم  نتخیر  نوریب  تشپ و  هار  ینعی  نز  ربد  هار  زا  عامج  زین  و 

21 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
لفط هک  باـتفآ  بورغ  يدرز  عولط و  ماـگنه  مـالتحا و  تباـنج و  تلاـح  رد  عاـمج  ددرگیم و  اوق  ناـصقن  مشچ و  رون  فعـض  بجوم 

. ددرگیم ّثنخم  نوبأم و  ناشدنزرف  هک  دوخ  نز  اب  رگید  نز  روصت  اب  عامج  دیآیم و  لوحا 
رد عامج  رگید  دشابیم و  ناشیا  نایم  یئادج  تموصخ و  توادع و  بجوم  هک  لامتسد  کی  اب  ار  نتشیوخ  درم  نز و  ندرک  كاپ  رگید 
رد عامج  ریرـش و  نآ  دولوم  هک  رطف  دیع  بش  رد  عامج  ددرگیم و  باوختخر  رد  لوب  يرامیب  راچد  نآ  دنزرف  هک  نز  اب  هداتـسیا  تلاح 
ملظ سیئر  هدرکرس و  ای  هدنـشک  دالج و  نآ  دلو  هک  رادهویم  تخرد  ریز  رد  عامج  دیآیم و  یتشگنا  شـش  شدنزرف  هک  نابرق  دیع  بش 

رد گرم  ماگنه  اـت  نآ  دـنزرف  رگا  هک  دنـشاب  هتـشاد  باـتفآ  دوخ و  ناـیم  ياهدرپ  هکنآ  رگم  باـتفآ  عاعـش  ریز  رد  زین  دوشیم و  متـس  و 
نز اـب  عاـمج  و  ددرگیم ، نتخیر  نوخ  رد  روسج  نآ  دـلو  هک  زاـمن  هماـقا  ناذا و  عـقوم  عاـمج  و  دوـب . دـهاوخ  یلاـحناشیرپ  یلاحدـب و 
زور رد  يزورگنت و  نادنزرف  هک  نابعـش  همین  بش  رد  عامج  دش و  دهاوخ  لیخب  لدروک و  شدلو  هک  وضو  تراهط و  نودـب  يهلماح 

وا دولوم  هک  درم  نداتفا  تشپ  زا  لاح  رد  عامج  ددرگیم و  نامدرم  زا  يرایـسب  تکاله  ثعاب  هک  اسب  ناملاظ و  راـی  هک  نابعـش  هاـم  رخآ 
. ددرگیم راکهدوهیب  فرسم و  نآ  دنزرف  هک  تفر  دیاب  رفس  هب  شزور  هک  یبش  رد  عامج  دوب و  دهاوخ  قفانم  راذگتعدب و  راکایر و 

راهطا همئا  تایاور و  زا  لقن  عامج  مایا  نیرتهب 

ددرگیم و ادـخ  تمـسق  هب  یـضار  نآرق و  ظفاح  نآ  دـنزرف  هک  دنتـسنادیم  هبنـشهس  بش  هبنـشود و  زور  رد  ار  عامج  مایا  نیرتهب  اـما  و 
بش رد  عامج  دشابیم و  ناتهب  تبیغ و  زا  ظوفحم  شنابز  درمناوج و  شترطف  میحر و  شلد  يوبشوخ و  شناهد  دباییم و  مالسا  تداعس 

مکاح نآ  دولوم  هک  هعمج  بش  هبنشجنپ و  زور  هبنشجنپ و 
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22 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
شیالقت عنام  ندرـشف ، شیاپ  يورب  اپ  اهتـسد و  نتفرگ  اب  شقیفر  هدوب ، شايرتشم  ناـهد  زا  نادـند  ندیـشک  نوریب  لوغـشم  هک  یکـالد 

دـصف و تماجح و  نآ  زا  جراخ  يراکیب و  رد  تسـشیم و  مامح  نایرتشم  نت  رـس و  ماـمح  رد  هک  اـهکالد  رگید  دـننام  یکـالد  دـشابیم .
! دومنیم نآ  لثم  یحارج و  تبابط و 

23 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هکلب نایاناد و  زا  رونخس و  بیطخ و  نید و  ایند و  رد  یتمالس  بحاص  نیطایـش و  سواسو  زا  رود  املع و  زا  یملاع  ای  تعیرـش و  ماکحا 

. ددرگیم نآ  دننام  لادبا و  زا 
رذح و مزح و  يرایسب  نتفر و  يزور  بلطب  دادماب  ناهنپ و  ندرک  عامج  غالک : زا  ار  تلصخ  هس  دزومایب  هک  درم  رب  دوب  روتـسد  رگید  و 

. طایتحا

نیمجنم لوق  زا  یحاّرج  ماکحا 

نداهن وقاچ  یحارج و  لمع  زا  دیاب  هک  ددرگیم  زکرمتم  يوضع  رد  حور  توق  هام  نارود  رد  هک  دوب  مادـنا  یحارج  رد  ماکحا  نیا  رگید 
. دننکب زیهرپ  نآ 

يوزاب مشـش ؛ تروص . تسار  فرط  مجنپ ؛ اه . ولهپ )  ) اههاگیهت مراهچ ؛ اهاپ . قاـس  موس ؛ اـهاپ . چـم  هاـم ؛ مود  اهتـسد . فک  هاـم ؛ لوا 
. تروص پچ  فرط  مهدزای ؛ نادند . مهد ؛ تشپ . مهن ؛ ینیب . متشه ؛ قلح . نابز و  متفه ؛ تسار .

. اهولهپ مهدـجیه ؛ اهگر . مهدـفه ؛ ندرگ . مهدزناش ؛ پچ . يوزاب  مهدزناپ ؛ نار . مهدراهچ ؛ هناچ . مهدزیـس ؛ جرف . نیتضیب و  مهدزاود ؛
. نیرس مهدزون ؛

؛ مجنپ تسیب و  بلق . مراهچ ؛ تسیب و  دبک . رگج و  موس ؛ تسیب و  مکش . مود ؛ تسیب و  اهاپ . ناتـشگنا  مکی ؛ تسیب و  اهاپ . فک  متـسیب ؛
. تشپ مایس ؛ اهتسد . مهن ؛ تسیب و  ندرگ . متشه ؛ تسیب و  زرپس . لاحط و  متفه ؛ تسیب و  هنیس . مشش ؛ تسیب و  ناتسپ .

نتفرگ نوخ  ماکحا 

تارـضم و بجوم  هکنآ  زا  دوـب  عوـنمم  ریز  حرـش  هب  دوـب  یقرت  رد  رمق  هک  هاـم  ره  مهدزناـپ  اـت  هک  نتفرگ  نوـخ  رد  یماـکحا  نینچمه 
: دیدرگیم طاشن  یتمالس و  حرف و  بجوم  مهدزناش  زا  کلاهم و 

. اجافم گرم  متفه ؛ هشعر . مشش ؛ گنر . يدرز  مجنپ ؛ رسدرد . مراهچ ؛ غامد . فعض  هام ؛ موس  يرامیب . هام ؛ مود  اهگر . ررـض  هام ؛ لوا 
. دردرس متشه ؛

24 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. ندب فعض  مهدزاود ؛ غامد . طبخ  مهدزای ؛ ملا . درد و  مهد ؛ اهدنب . درد  مهن ؛

. جنلوق مهدزناپ ؛ هّکح . مهدراهچ ؛ لالم . مغ و  مهدزیس ؛
. نت توق  مهدجیه ؛ ندب . تحص  مهدفه ؛ طاشن . حرف و  مهدزناش ؛ زا  اما  و 

تسیب و رورس . يداش و  موس ؛ تسیب و  لد . توق  مود ؛ تسیب و  بلق . ینشور  مکی ؛ تسیب و  ندب . تحـص  متـسیب ؛ اهدرد . عفد  مهدزون ؛
؛ متشه تسیب و  اهسرت . زا  ینمیا  متفه ؛ تسیب و  ضارما . زا  یصالخ  مشش ؛ تسیب و  رطاخ . يافـص  مجنپ ؛ تسیب و  ارفـص . عفد  مراهچ ؛

. تشاد دهاوخ  ررض  هن  عفن و  هن  هک  طقاس ، شمکح  مایس ؛ افش . دوبهب و  مهن ؛ تسیب و  بلق . توق 
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تیبرت میلعت و 

هراشا

ناشیئانتعایب تداعس و  ناشیلوبق  هک  دیکأت  نیا  رد  دندناوخیم ، اهنآ  شوگ  هب  ناتـسدریز  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  هک  دوب  ینانخـس  زین  اهنیا 
: دروآیم نالذخ 

نآ لاثما  مهدـیم و  ماجنا  منکیم و  اهراک  رد  دـماجنا . تیفاع  ریخ و  هب  ات  دـننکب  عورـش  راگدرورپ  زا  نتـساوخ  ددـم  ماـن و  اـب  ار  اـهراک 
. دزاسیم دایز  ار  هظفاح  راک  هس  نیا  هک  دنناوخب  نآرق  دنریگب و  هزور  دننک و  كاوسم  ار  اهنادند  دنروایب . نابز  رب  هّللا  ءاشنا  هکلب  دنیوگن 
دنرذگن و نز  ود  نایم  زا  دنناوخن و  ار  اهربق  هتشون  دنـشاشن و  هداتـسیا  بآ  رد  دنروخن و  شوم  هدروخمین  رینپ و  زینـشگ و  شرت و  بیس 

بآ ریز  رد  رـس  ندش و  راوس  يورهدایپ  زا  دعب  دوشیم . یـشومارف  بجوم  هک  دننکن  تماجح  ار  ندرگ  تشپ  دنزادنین و  هار  رد  ار  شپش 
یمطخ و لگ  اب  رس  نتـسش  تبغر و  رد  ندرک  عامج  یگنـشت و  رد  ندیماشآ  یگنـسرگ و  رد  ندروخ  نتـسیرگن و  رازهزبس  هب  ندرک و 

. دننادب ملا  هودنا و  عفر  بجوم  ار  ملاع  اب  نتفگ  نخس  نایورابیز و  تروص  رب  رظن 
25 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

باوخ يراکانز و  غورد و  مسق  ندروخ و  اذـغ  تبانج  لاح  رد  ماـمح و  هنیزخ  رد  ندرک  لوب  نتـشادهاگن و  هناـخ  رد  ار  توبکنع  راـت 
بجوم ار  نادنواشیوخ  اب  يدـب  دـمآرد و  زا  رتدایز  جرخ  بش و  يادـگ  ندرک  در  روبنط و  زاس و  يادـص  یناوخزاوآ و  بورغ و  عقوم 

زا رافغتـسا  يرادتناما و  نتـساخرب و  يزور  بلط  هب  دوز  حبـص  هناخ و  تفاظن  ناشیوخ و  اب  یکین  تقو و  لوا  زامن  دـننادب و  یناـشیرپ 
. دننکب نیقی  يرگناوت  بابسا  ار  ندرک  معنم  رکش  اهيدب و 

نیرتدـب نیچنخـس و  ار  نیرتيذوم  نکتبیغ و  ار  مدرم  نیرتسکان  رامق و  ار  هبعلم  نیرتدـب  دـننادب و  زابرامق  ار  نامدرم  نیرترابتعایب 
نیرتدـب ابر و  لوپ  ار  لوپ  نیرتدـب  هدرکن و  لیـصحت  عاتم  شورف  ندـیرخ و  هدـیدن  سنج  ار  هلماعم  نیرتدـب  قساف و  ینامهم  ار  تفایض 

وغل شحف و  زا  هکنآ  ار  نابز  نیرتدـب  دـنکب و  هضرع  دوخ  نز  هک  نانآ  نادرم  نیرتدـب  نابزدـب و  نز  ار  نانز  نیرتدـب  رفاک و  ار  تسود 
. دنکب نارگید  زا  شهاوخ  دشاب و  هتشاد  يزیچ  هکنآ  عیابط  نیرتدب  دشاب و  هتشادن  اورپ 

هچرگا دروایب  ياهفحت  دور  رفس  هب  نوچ  دیامن و  ینامهم  هداد  همیلو  ار  ناشیوخ  ناتسود و  درخب  ای  دزاسب  ياهناخ  هکره  هک  دوب  روتسد 
دنسریم مه  هب  نوچ  دنیوگب و  دابكرابم  وا  رب  ار  شاهزات  زیچره  دنیامن و  لابقتـسا  هقردب و  ار  رفاسم  هک  ناکیدزن  رب  دشاب و  یگنـسهراپ 

وکین یفاک و  يهلحار  داز و  دـنیامن و  تروشم  نآ  هرابرد  دـنور  رفـس  هب  دـنهاوخ  نوچ  دـنیامن و  یـسوبور  هدرک  هحفاصم  رگیدـکی  اـب 
. دننکب يرای  دوش  بلط  ناشیا  زا  يددم  نوچ  دننکب و  تباجا  دنوش  توعد  ناشتفایضب  نوچ  دنرادرب و 

!؟ دناهدش خسم  هک  یئاهناسنا 

نیشنهیداب یبرع  سرخ ، مود  دومنیم . طاول  انز و  هک  لیف  لوا  دناهدش : خسم  هدوب  ناسنا  هک  دنناویح  هدزناپ  نیا  دندرکیم  لافطا  شوگ  هب 
هرپبش مراهچ  دومنیم . تنایخ  رهوش  رب  دوب  ینز  هک  شوگرخ  موس  تخورفیم . ار  دوخ  نز  درکیم و  یثوید  هک 

26 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
متفه دیـشوکیم . مدرم  بیرف  رد  هک  يدباع  هابور  مشـش  دومنیم . تبحم  یلالد  هک  ینز  دـهده  مجنپ  دـیدزدیم . مدرم  يامرخ  هک  يدرم 

ایرد و هب  دـندرک و  يرکـشان  هک  یتعامج  یکاخ  یئاـیرد و  رامـسوس  متـشه  دنتـشاد . راکـش  هب  داـیز  لـیم  هک  یمدرم  كوخ  نومیم و 
مهدزاـی دومنیم . یـشورفمک  دوب و  یباـصق  درم  هک  روـبنز  مهد  دوـمنیم . ینیچنخـس  هک  یـسک  برقع ، مهن  دـنداتفا . نیمز  ياـهخاروس 

درم هک  تشپراـخ  مهدزیـس  دومنیم . هرخـسم  ار  مدرم  هک  یـسک  هشپ ، مهدزاود  دومنیم . رحـس  دوخ  رهوش  يارب  دوب و  ینز  هک  توبکنع 
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. دومنیم تیصعم  هک  گس  مهدزناپ ، دوب و  رورغم  دوخ  رب  هک  سوواط  مهدراهچ  دوب و  یقلخجک 

تاناویح نانخس 

یناگدنز ره  رخآ  دیوگیم  سکرک  هک  تاملک  نیا  رد  دندرکیم ، نادـنزرف  تیبرت  نآ  اب  هک  دنتـشاد  ینانخـس  تاناویح  نابز  زا  نینچمه 
دیوگیم سورخ  تساوخ و  دیاب  ادـخ  زا  ار  یگرزب  هک  دـیوگیم  جارد  دـشابیم و  ادـخ  یفخ  لک  ياناد  هک  دـیوگیم  زاب  دـشابیم و  گرم 

. دشابیم لکوت  اب  هکلب  دشابیمن  شالت  یکریز و  هب  يزور  دیوگیم  یگناخ  غرم  دنامیمن و  لفاغ  وا  زا  ادخ  تخانش  ار  ادخ  هک  یسک 
دشابیم و قح  راوازـس و  نامه  دنکیم  هدرک و  ادخ  هچنآ  دیوگیم  نیهاش  دیامنیم و  تخبـشوخ  ار  عیطم  ادـخ  تعاطا  هک  دـیوگیم  باقع 

نمـشد زا  هک  دیوگیم  گنلک  دشابیم و  لالح  يزور  رد  تذل  هک  دیوگیم  غالک  دـشابیم و  مدرم  زا  يرود  رد  یتحار  هک  دـیوگیم  دـغج 
. دشابیم قیالخ  رازآ  زا  هدنهدتاجن  یئاهنت  دیوگیم  کلکل  دشاب و  فیعض  هک  هچره  دوب  دیابن  نمیا 

مشاب و لدتخـس  یقـش و  هکنیا  زا  وت  رب  مربیم  هانپ  ادـنوادخ  دـیوگیم  دـهده  دـشاب و  ریخبتبقاع  هک  يرمع  هب  اشوخ  دـیوگیم  كدرا 
مـشخ هب  ارت  هک  یلمع  زا  نک  ظفح  ارم  ایادـخ  دـیوگیم  کشجنگ  دـشاب و  هتـشاد  شوخ  نابز  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  دـیوگیم  يرمق 

. دروآ
27 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لامآ و دننادیم و  ار  گرم  هک  مدرم  دنلفاغ  هچ  دـیوگیم  ابقهزبس  دـشاب و  ادـخ  زا  رتزاسراک  رتنابرهم و  هک  مربب  هانپ  هک  هب  دـیوگیم  لبلب 
. دنشاب هتشاد  تبحم  وا  هب  مدرم  هک  یسک  دنمتداعس  هچ  دیوگیم  کبک  دنروآیم و  دوجوب  دوخ  يارب  زارد  ياهوزرآ 

هکنآ هانگ  نایز  نیرتمک  هک  دیوگیم  واگ  دشابیم و  تمه  يدنلب  هتـسیاش و  ياهراک  هب  دـشابیمن و  روز  هب  یگرزب  تبیه و  دـیوگیم  ریش 
هکنآ تسادخ  هک  دیوگیم  رتش  نکفارد و  گرم  اب  هجنپ  دشابیم  رایـسب  تتوق  رگا  دیوگیم  لیف  دروآیم و  ناصقن  هب  ار  ندـب  ياوق  وربآ و 

ار يزیچ  دـیوگیم  گرگ  دـهدب و  رارق  يریخ  راک  لباقم  رد  ار  دوخ  دزم  هکنآ  تسا  زاینیب  دـیوگیم  بسا  دزاسیم و  لیلذ  ار  ناراکمتس 
دشاب و هتشاد  رارصا  هانگ  رب  هک  تسا  یـسک  رب  كاندرد  باذع  دیوگیم  لاغـش  دیامن و  عیاض  ار  نآ  دناوتیمن  یـسک  دنک  ظفح  ادخ  هک 

. دریذپن هیبنت  دسانشن و  دب  زا  ار  بوخ  هک  یسک  هراچیب  دیوگیم  گس 
هک ار  یـسک  دهدیم  بیرف  رتشیب  تسا و  بیرف  هناخ  ایند  هک  دیوگیم  هابور  مدشیمن و  دیـص  مدـیزرویمن  صرح  رگا  دـیوگیم  شوگرخ 

ادنوادخ دیوگیم  ندگرک  دشابیم و  داسف  ملظ و  لها  زا  رارف  رد  تمالس  تاجن و  دیوگیم  وهآ  دشاب و  هتـشاد  رتشیب  نآ  رد  تماقا  تبغر 
. مشابیمن نتشیوخ  رب  ياهظحل  ظفح  هب  رداق  دوخ  هک  یشاب  هدنراد  هاگن  تکاله  زا  ارم  وت  رگم 

دناسرب و تزع  هب  ار  يو  دناوتن  یـسک  تخاس  لیلذ  ار  هک  ره  دنادرگ و  لیلذ  دناوتن  يرگید  درک  زیزع  هک  ار  یـسک  ادخ  دیوگیم  گنلپ 
رد ندرم  تسا  كانتـشحو  هچ  دـیوگیم  برقع  دـشاب و  هتـشاد  دـب  ياـهراک  زا  یکین  عـقوت  هک  سکنآ  تسا  تخبدـب  هچ  دـیوگیم  راـم 

. دنتخادرپیم نادنزرف  تیبرت  هب  هک  دوب  اهنابز  نیا  اب  ترسح و 
28 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تاروتسد تاهورکم و 

تنوکـس یئاهنت و  هب  نتفر  رفـس  دننام  دندادیم ، هجوت  اهنآ  هب  هک  یلئاسم  دندرکیم و  عنم  اهنآ  زا  هتـشاد  هورکم  دـب و  هک  ریز  روما  رگید 
يور بآ و  فورظ  يهناهد  نتشادهاگن و  هناخ  رد  هبورکاخ  هتـسکش و  يهناخ  رد  تماقا  دشاب و  هتـشادن  ظافح  راتـس و  هک  ياهناخ  رد 

تسد و اب  دنشاب و  هدرک  شوماخ  نآ  رد  ار  هلعـش  ترارح و  شتآ و  رگم  دنورن  نوریب  اههناخ  زا  هک  تاروتـسد  نیا  نتـشادزاب و  ار  اذغ 
هکحضم دندنخن و  اهناتـسربق  رد  دنزاسن و  فیفخ  ار  دوخ  تاوما  دنباوخن و  اهنت  دندرگ و  التبم  يرامیب  هب  هک  دنروخن  اذغ  هدولآ  هجنپ 
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یشیپ ار  ناتسود  تاقالم  دنشاب و  مالـسشیپ  دنزادنین و  مدرم  ياههناخ  رد  رظن  دنراذگن و  تنم  تبحم  قافنا و  زا  دعب  دنـشاب و  هتـشادن 
. دشاب هتشادن  نانتما  هک  دنتسرف  یسک  هب  هیده  دنراذگب و  ریس  ربارب  هک  یماعط  زا  دننک  يرود  دنشاب و  هتشاد 

یتاذ تارثا  زا  دندناوخیم و  ناسکی  هورکم و  ار  ندروآ  نیشنهراجا  ینیشنهراجا و  دنتـسنادیم و  مومذم  ار  نتخاس  دنلب  رایـسب  هناخ  رگید 
هب دوخ  بحاص  فلت و  ار  دوخ  اـت  دزاـسیم  میظع  دـنلب و  هینبا  نتخاـس  هب  فیلکت  ار  دوخ  بحاـص  هک  دنتـسنادیم  مارح  لاـم  يروآعمج 

. دناشوپیم ار  اهبیع  عیسو  هناخ  هک  دنشاب  هتشاد  عیسو  هداشگ و  هناخ  دنتسنادیم  بحتسم  اما  دزادنا ، رسدرد 
ردپ هب  هیبش  دنزرف  حلاص و  رسمه  كدنا و  نمشد  رایسب و  ناتسود  خارف و  هناخ  هک  یسک  يارب  دنتسنادیم  ادخ  تامعن  اهتداعس و  زا  و 

. دشاب هتشاد  بارطضایب  قزر  بوخ و  هیاسمه  راوهر و  بکرم  ردام و  و 

قالخا بدا - روتسد -

اب دـندرکیم : اـهرتکچوک  نهذ  هب  ـالمع  اـملع و  اـضتقا  بساـنت و  هب  هک  اـهرتگرزب  زا  ریز  يهدـش  يروآعمج  میلاـعت  تاروتـسد و  رگید 
مه زا  همان  اب  دنشاب  رفس  رد  نوچ  دنسرپب و  ناشلاوحا  زا  دنشاب  بئاغ  نوچ  دنشاب و  هتشاد  لاصتا  ینابرهم و  ناتسود 
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نداتـسرف همان و  نتـشون  رد  هچ  دنـسیون ، هدیدنـسپ  بلاطم  دنـسیون و  دوخ  مان  رب  مدقم  ار  هدنریگ  مان  هک  نتـشون  همان  رد  دنـشاب و  ربخاب 

. دوشیم مولعم  صخش  رادقم  یئانیب و  لقع و  هک  تسا  هیده  لاسرا  لوسر و 
دننکب تفلاخم  اهنآ  کین  یئامنهار  رد  هک  دحنآ  ات  نانز  اب  تروشم  زا  زیهرپ  دـنیامن و  تروشم  رظنیب  رادنید و  مدرم  اب  هک  اهراک  رد 

دنرواین و نابز  رب  دشابیم  تروشم  فرط  حالص  ریخ و  هچنآ  زج  هک  رواشم  يارب  دنشاب و  هتـشادن  دوخ  هب  ياههتـساوخ  رد  عمط  هکنآ  ات 
. دننکب تروشم  نوبج  هیامورف و  تسپ  نامدرم  اب  هکنآ  رد  یهن 

المع دوخ  هکنانچ  دنهدب ، دشاب  تیب  لها  لیاضف  تامولعم و  يهرظانم  هدیدنسپ و  تاملک  ادخ و  رکذ  نآ  رد  هک  سنا  سلاجم  لیکشت 
دب و و  دیازفایم ، يداش  دیادزیم و  ار  اهمغ  دهدیم و  الج  ار  اهلد  دزاسیم و  هدـنز  ار  هدرم  حاورا  سلاجم  هنوگنیا  هکنیا  داقتعا  رب  دـندادیم 

عمج نآ  رد  نوچ  هک  لـفحم  نآ  ار  سلاـجم  نیرتهب  درذـگب و  وجه  لزه و  هدوهیب و  بعل و  وهل و  هب  هک  دـننادب  ار  یـسلاجم  هدـیهوکن 
دنوش رامیب  نوچ  دنرمـش و  مه  لئاصخ  دنوش  هدنکارپ  نوچ  دـنیوگ و  مه  ریخ  هب  دـنیوگ  نخـس  نوچ  دنـشاب و  رگدـکی  قاتـشم  دنـشاب 

. دنوشب رضاح  مه  هزانج  هب  دنریمب  نوچ  دننک و  مه  تدایع 
دـناوتیمن و نآ  كرت  دوخ  هک  يزیچ  رب  ار  يرگد  ندرک  شنزرـس  نارگد و  بیع  ندـید  دوـخ و  بیاـعم  زا  یـشوپمشچ  زا  يرود  رگید 

تالکـشم نآ  زا  هک  مدرم  رگید  ناگیاسمه و  اب  وکین  تسلاجم  فیلکت  دـناسریمن و  اـهنآ  هب  یعفن  هکیلاـح  رد  ناـبز  اـب  ار  اـهلد  ندرزآ 
. دیدرگ دنهاوخ  دایز  ناتسود  نآ  زا  هک  قیالخ  اب  ینابرهم  دیدرگ و  دهاوخ  ناسآ 

میـسقت ددرگیم و  نآ  تابث  ثعاب  تیوقت و  ار  یتسود  هک  نابز  اب  ندرک  یتسود  راهظا  ندـناوخ و  ار  ناشیا  ناـمدرم ، ياـهمان  نیرتهب  اـب 
هک ناتسود  رارسا  يرادهدرپ  نداهنن و  قوفت  یضعب  رب  ار  یضعب  هک  ناتسود  نایم  شیوخ  یتسود 
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. دیازفایم ینمیا  ار  اهلد  هک  نادرخیب  اب  ملح  دشاب و  هدیرب  هک  سکنآ  اب  دنویپ  هدننکدب و  رب  وفع  دشابیم و  تیمدآ  لقع و  يهناشن 

ندزن و غورآ  هسطع و  نارگد  ربارب  نتشادن و  رایـسب  هکحـضم  هدنخ و  نتفگن و  نخـس  یـشوگرس  دنـشاب  یعمج  هک  یـسلاجم  رد  رگید 
یعبطشوخ ضوع  رد  نتشادن و  هلداجم  ندنکن و  ینیب  شوگ و  يوم  ندرکن و  لالخ  نادند  ندرواین و  هردناهد  نتخادنین و  ناهد  بآ 

نتشاذگ مارتحا  ار  سلجم  ياملع  ناریپ و  نتشاد و  نادراو  ناتـسود و  میظعت  نتـشاد و  دشابن  وربآ  تزع و  ناصقن  هک  دح  نآ  ات  حازم  و 
میئل زا  ناـسحا  عـقوت  ندوـمنن و  ریخ  بلط  نانمـشد  زا  ندرکن و  مکحت  ار  هناـخبحاص  نـتفرن و  هدـناوخان  سلجم  رد  هـکنآ  فـیلکت  و 
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یئاج و رد  نتفگن  نخس  نتسشنن و  دشابن  وا  بسانم  هک  یئاج  رد  ندرکن و  هاشداپ  فافختسا  ندشن و  لخاد  سک  ود  زار  رد  نتـشادن و 
. دنشاب هتشادن  وا  فرح  هب  شوگ  هک  یسک  اب 

هک یناسک  زا  دنزیهرپب  دننایامنب و  اهنآ  رب  ار  ناشلد  ياهبیع  هک  ار  یناسک  دننایرگب و  ار  اهنآ  هک  ار  یناردارب  دنرادب  تسود  هکنآ  رگید 
رایـسب طایتحا  دنناسریم و  مه  هب  یئانـشآ  ناشیا  اب  هک  اههزات  زا  دننک  رذـح  دـننادب و  هنهک  نارای  ار  نابحاصم  نیرتهب  دـنادنخب و  ار  اهنآ 

دنشاب و هتشاد  رایسب  دامتعا  اهنآ  هب  دنچره  سکهمه  زا  دنشاب  رذحرب  دشاب و  هدیدرگن  رهاظ  ناشنساحم  ات  هتخانشان  ره  زا  دنـشاب  هتـشاد 
. دشاب هتشاد  دوجو  رطخ  فوخ و  يراتفرگ و  تمهت و  لامتحا  نآ  رد  هک  یئاهاج  زا  دنزیهرپب 

یگدنبـسچ نایانـشآ  اب  هزادـنایب  دـشابیم و  ناشعفن  زا  شیب  ناشنایز  هک  قساـف  لـیخب و  قمحا و  وگغورد و  زا  دـننیزگ  يرود  نینچمه 
. دیامنیم دنویپ  عطق  هک  دننکن  مه  يرود  ددرگیم و  ناشیئادج  ثعاب  هک  دنشاب  هتشادن 

دنوشن و التبم  دب  هب  ات  دننیشنن  دب  اب  ددرگیم و  ناشیراوخ  ثعاب  هک  دنشاب  هتـشادن  ترـشاعم  دشاب  هتـشادن  وا  تبحاصم  لیم  هک  یـسک  اب 
دشاب و دنمجرا  ماقم  نأش و  بحاص  هچرگا  دنشاب  انتعایب  نیدیب  هب  دنونشن و  مانشد  ات  دننکن  هلداجم 
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. دیازفیب ناشیوربآ  رب  ات  دنراذگب  مارتحا  ار  دوخ  ناردپ  ناتسود 

رتاهبنارگ رهاوج  زا  ار  هحلاص  نز  دزادنایم و  دوخ  ندرگ  رب  ياهدالق  هنوگچ  دنادب  البق  دیاب  هک  دنتـسنادیم  درم  ندرگ  رب  ياهدالق  ار  نز 
زا شتحار  تذل و  رهوش و  زا  شمغ  جرخ و  هحلاص  ریغ  نز  هک  دنتشاد  هدیقع  دندیدیم و  كاخ  زا  رتشزرایب  ار  بیجنان  حلاصان  نز  و 

نادنواشیوخ دزن  رد  رهوش و  راوخمغ  تفع و  بحاص  رهوش و  تسود  روآدـنزرف و  هک  دوب  بوخ  نز  صاوخ  زا  دـشابیم و  نارگید  نآ 
. دشاب لیلذ  شرهوش  ربارب  رد  زیزع و  شیوخ 

دیامن و تعاطا  دهد  نامرف  هچره  دونشب و  دیوگ  رهوش  هچره  دزرو و  تفع  دیامن و  مرـش  نارگید  زا  دهاوخب و  رهوش  يارب  زا  ار  تنیز 
موق نایم  رد  هک  ینز  اهنآ  نیرتدب  دیامنن و  عامج  هب  فیلکت  دزیواینرد و  رهوش  هب  اما  دشاب ، هتـشادن  هقیاضم  دـهاوخ  تولخ  رهوش  نوچ 

. دیامنن اورپ  هحیبق  لامعا  زا  دزروب و  هنیک  هدرواین و  دنزرف  دشاب و  طلسم  رهوش  رب  دشاب و  راوخ  دوخ 
هتـشادن تعاطا  دونـشن و  رهوش  نخـس  دنیزگ و  يروتـسم  رهوش  دزن  رد  دیامن و  نارگید  هب  ار  دوخ  هدرک  تنیز  دشاب  بیاغ  رهوش  نوچ 

. دشاب تشذگیب  تشذگرید و  جاجل و  دانع و  لها  دشاب و 
نامیا و نز  يارب  هدید و  دشاب  هتـشاد  الب  ره  روبـص  ندب  رکاذ و  نابز  عضاخ و  نت  هتـسکشلد و  هک  يدرم  يارب  ار  اهیکین  عمج  رگید  و 

ردام ردـپ و  رادتـسود  عیطم و  هک  يدـنزرف  رد  ارنآ  لامک  دنتـسنادیم و  دوش  نیگمغ  شیرود  زا  داش و  رهوش  تاقالم  زا  هکنیا  تفع و 
. دشاب هدوب 

دـنیامنن و رایتخا  وا  لام  تهج  ار  نز  دـننک و  رایتخا  هرکاب  دـنهاوخب و  دوخ  نأشمه  هفیاـط و  زا  نز  هک  هاوخنز  يارب  روتـسد  نیا  رگید 
دنـشاب و هتـشاد  قاـیتشا  تبحم و  راـهظا  نز  هـب  دـنهد و  هـمیلو  یـسورع  رد  دـنروآ و  ادـخ  يوـسب  ور  فاـفز  ماـگنه  دـنریگب و  رادـنید 

. دنشاب هتشاد  تریغ  نز  تفع  رد  دنروآ و  نابز  رب  ادخ  مان  عامج  رد  دنیامن و  راهظا  ار  شیاهیبوخ 
32 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رب دنزاسن و  شاهدرزآ  دـنرواین و  نابز  رب  رهوش  بیع  دـنرادب و  مدـقم  قوقح  مامت  رب  ار  رهوش  قح  هک  نانز  نارتخد و  رب  روتـسد  نیا  و 
یـضار و دوـخ  زا  تهج  ره  زا  ار  يو  دـیامن و  مارکا  يو  هب  هدوـمن  تمارک  وا  هب  ادـخ  هـچنآ  زا  دـشاب و  هتـشاد  كولـس  نز  اـب  هـک  درم 

. درامشن حجرا  وا  رب  ار  يرگید  دیامن و  وفع  دنک  يدب  رگا  دشاب و  هتشادن  هقیاضم  وا  اب  عامج  زا  دیامن و  دونشوخ 
هک ناردام  ناردـپ و  رب  نادـنزرف  قوقح  زا  دـیامرفیم و  بیـصن  نایمدآ  هب  ایند  رد  ادـخ  هک  دنتـسنادیم  تشهب  ياـهلگ  ار  نادـنزرف  رگید 
ات دـنراذگ و  اهنآ  رب  وکین  مان  دـنریگب و  اهنآ  يارب  تریـس  تروص و  بوخ  هیاد  هک  ناردـپ  رب  دـنناشونب و  اهنآ  رب  دوخ  ریـش  زا  نارداـم 
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. دنشاب هتشاد  شتیاعر  تبظاوم و  دسر  لامک  دشر و  هب  ات  دنزومایب و  داوس  طخ و  دنراذگ و  دازآ  يزاب  رد  ار  اهنآ  لاس  تفه 
فیلاکت دنزومایب و  انش  دننک و  هنتخ  ار  رسپ  دنراپسب و  شیوکین  رهوش  بوخ و  بسک  هب  دنهد و  دای  اهنآ  هب  نید  ثیدح و  نآرق و  ملع 

. دنشاب هتشادن  اهنآ  اب  يدنت  تهافس و  دنرادن و  اور  اهنآ  رب  راوشد 
نیریـش هسوب  شزاون و  اب  دنیامن و  داش  ار  ناشیا  ایاده  اب  دننادب و  ناشیا  هارمه  ادخ و  بناج  زا  ار  اهنآ  يزور  دنرادب و  تسود  ار  ناشیا 

ار نادنزرف  دنیامن و  ادج  شیوخ  زا  ار  اهنآ  باوخ  ناکم  دنسر  زیمت  دح  هب  نوچ  دنیامن و  تبحم  ناسکی  هب  هلمج  رب  دننادرگ و  ناشماک 
. دنشاب هتشاد  تمحر  ریسا  اب  دیاب  هک  دننادب  دوخ  يارسا 

یـضار شیوخ  زا  ار  ناشیا  دنـشاب و  هتـشاد  ردام  ردـپ و  تمرح  هک  دوب  دالوا  رب  نیدـلاو  قوقح  رداـم و  ردـپ و  رب  دـنزرف  فیلاـکت  زا  و 
هدوب لام  نز و  نتشذگ  زا  هچرگا  دنشاب  هتشاد  اهنآ  تعاطا  دنشاب و  رفاک  هچرگا  دنناد  هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  ار  ناشیا  ندرزآ  دنرادب و 

. دشاب
هدنز و دندرگن و  هدیدنسپان  لامعا  اب  ردپ  مانـشد  ببـس  دننیـشنن و  وا  نتـسشن  زا  لبق  دنورن و  هار  وا  زا  رتولج  دننکن و  ادص  مان  اب  ار  ردپ 

دنهدب و وا  ضرق  دنرادب و  جح  هزور و  زامن و  شتوم  رد  ناسحا و  وا  هب  شتایح  رد  دنراذگب و  مارتحا  ار  وا  هدرم 
33 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

یـضار دوخ  زا  ار  دنوادخ  یتقو  دـننادرگن و  رظن  وا  رب  بضغ  مشخ و  اب  دـنرواین و  نابز  رب  وا  تشز  دـنرادب و  یمارگ  تسود و  ار  ردام 
ناگتسکشلد افعض و  نامیتی و  يرای و  ار  دوخ  راکتمدخ  دنیامن و  تناعا  ار  ناگداتفا  نامورحم و  ناشگرم  رد  ار  ردام  ردپ و  هک  دننادب 

. دننکب لیصحت  ناشتیاضر  لبقت و  ار  ناشتنایص  تمدخ و  جرخ و  ناشتایح  رد  دنروآ و  محر  ار 
دنک يرامیب  تدایع  رگا  تسا و  هدینادرگ  دونشوخ  ار  وا  لوسر  ادخ و  دنک  دونشوخ  ار  یناملسم  هکره  هک  نانمؤم  جئاوح  عفر  رد  رگید 

دـنک و ماـعطا  نوچ  دـشاب و  هدومن  ربـمغیپ  تعباـتم  دور  ینمؤـم  ردارب  ندـید  هب  رگا  تسا و  هتفر  ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  هک  تسا  ناـنچ 
. دبایب بیصن  یتشهب  هسبلا  همعطا و  زا  دناشوپب  ار  ياهنهرب  دیامن و  ریس  ار  ياهنسرگ 

زا ار  دوخ  دور  روبق  لها  ترایز  هب  نوچ  دشاب و  هداد  رارق  نارادهزور  نارازگزامن و  رد  ار  دوخ  دنک  لیاز  یسک  زا  یـشیورد  رقف و  رگا 
ندروخ و وکین  ندرک و  یگدنز  وکین  اب  رگا  دیامن و  تمـسق  لالح  زا  نآ  زا  رتهب  ار  وا  ادـخ  دزیهرپب  مارح  زا  رگا  دزاسب و  ناگدـیزرمآ 
زا ار  وا  ادخ  دیامن  رکشت  هدرک  رهاظ  ار  ادخ  ياهتمعن  دشاب  هدروآ  تسدب  لالح  زا  هک  ندرک  دالوا  لایع و  جرخ  وکین  ندیـشوپ و  وکین 

. دنادرگ شیوخ  ناّبحم 
ناگیاسمه ناداتسا و  ناملعم و  قوقح  ناریپ و  مارحا  نارهاوخ و  ناردارب و  ناشیوخ و  ناتسود و  قوقح  تیاعر  رد  تاروتسد  نیا  رگید 

مدـقم هچره  رب  ار  لام  لیـصحت  راک و  هک  ملاس  تراـجت  بسک و  تاروتـسد  دـعاوق و  تاـناویح و  رب  محر  ناـگداتفا و  لاـح  تیاـعر  و 
. دنشاب هدوب  نارگید  جاتحم  دنمتسم و  هکنآ  زا  لفاغت  لامها و  يراکیب و  یلبنت و  زا  زیهرپ  دنرادب و 

رامق و انز و  بیاعم  رگید  ندرک و  دوخ  زا  رتلاحدـب  دای  اهیلاحدـب  رد  دـنیامن و  مادـقا  نادـب  هاگهگ  ورین  ددـمت  تهج  هک  عونت  رفس و 
لامعا رگید  یمامن و  تبیغ و  ینیچربخ و  یسوساج و  تنایخ و  یشورفمک و  يدزد و  يراسگیم و 

34 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ناشیا هداد  لاقتنا  ناتسدریز  نانگمه و  نادنزرف و  رب  لوبق  لباق  یلوق  لقن  تیاور و  تیاکح و  تروص و  هوحن و  هب  ار  کیره  هک  همیمذ 

ناراکوکین و هک  مّنهج  تشهب و  باقع و  باوث و  فوخ  ءاـجر و  دـیدهت و  قیوشت و  اـب  دنتـشادیم ، هنـسح  قـالخا  بادآ و  هب  بدؤم  ار 
گنـس و رب  شقن  اهلد  رد  ار  بلاطم  هک  دوب  اههرک  قوش و  اـهسرت و  دـیما و  نیمه  اـصوصخم  دـشابیم و  ءازج  دزم و  ار  نارادرکتشز 

. دینادرگیم اههنیس  دنبشقن  هدومن  راوید  رب  خیم 

یسمش ياههام 
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هراشا

زا هک  لاس  هام و  هتفه و  زور و  دیسریم و  ءاضما  هب  يرمق  خیرات  اب  یتلود  یصوصخ و  رتافد  دانسا و  قاروا و  هاش  اضر  تنطلـس  زا  لبق  ات 
رودص يرمق  ياههام  اب  شاهنراقم  اب  هک  دـمآیم  اهـسیونمیوقت  نیمجنم و  راک  هب  طقف  یـسمش  خـیرات  هدـش ، هتخانـش  يرمق  خـیرات  يور 

هک كالما » تبث  هرادا   » و لاوحا » لجـس  هرادا   » لیکـشت اب  ات  دـننکب . اهراک  دـیاشن » دـیاش -  » هدومن سحن  دعـس و  دـب و  بوخ و  ماکحا 
دوب و سوجم  خیرات  هک  نخس  فرح و  هلباقم و  نودب  یگداس و  تلوهس و  هب  هن  هتبلا  و  دمآ ، راک  يور  هب  هدش  هدناسانش  یسمش  خیرات 

هنوگره باب و  رکون  یتاجهرادا و  يارب  هک  ناشیلام  ررض  هب  مه  و  دنکفایم ، ناشینید  خیرات  رد  للخ 
35 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رتمک رترید و  ار  ناشیاهنتفرگ  دیاب  هدومن  توافت  زور  هد  لاس  رد  اههدـبلوزن  هب  لوپ  نیرجوم و  نیکلام و  يارب  نینچمه  ریگبقوقح و 
. دیدرگیمن یلمع  زگره  دوبن  نایفارطا  ریبدت  هاشاضر و  تردق  رگا  هک  ياهلباقم  ضارتعا و  دننکب . تفایرد 

ضیرعت اهیـشکنابایخ و  رد  سیلگنا ، ترافـس  راوید  هدازماما و  نحـص  هناخاقـس و  ایاکت و  دـجاسم و  ندرک  بارخ  اب  البق  هک  یتردـق 
خیرات يدنـس  يارب  نیا  زا  شیپ  ات  رگا  ـالثم  دـننکب . دـیق  نینچ  تفج و  يرمق  خـیرات  اـب  ارنآ  هک  يریبدـت  دوب و  هدـش  هداد  ناـشن  رباـعم 

تلود و یمـسر  خیرات  اهنت  يرمق و  هک  تشه » یـس و  دصیـس و  رازه و  مارحلا  هدعقلا  يذ  مهدزناپ  هبنـشهس  خیراتب   » هک دشیم  هتـشاذگ 
ارنآ يرمق  و  یسمش ، هن  دون و  تسیود و  رازه و  دسا  جرب  مهدزاود  هبنـشهس  خیراتب   » دنـسیونب هدروآ  ارنآ  یـسمش  خیرات  لوا  دوب ، تلم 

هب دـننکب و  متخ  ار  هلئاغ  اتلاجع  و  يرمق » هن  دون و  تسیود و  رازه و  مارحلا  ةدـعقلا  يذ  مهدزناـپ  قباـطم  دـننک  هفاـضا  هداد  رارق  دـنوسپ 
ندروآ يدنس  رد  اب ، ار  يرمق  خیرات  مکمک  دننکب  کیدزن  نآ  اب  ار  مدرم  هتخادنا  اج  ارنآ  دنتسناوت  هکنادنچ  هدش  هک  مه  تروص  نیمه 

. دننکب فذح  هرسکی  هتخادنا  رابتعا  قنور و  زا  ندرواین ، يدنس  رد  و 

!؟ تسایس هدرپ  سپ  زا  ياهنحص 

هک یتاونـس  رد  ابیرقت  هکنیا  رب  دشابیمن ! نآ  یکیتلپ  يهرهب  زا  یلاخ  هک  دمآ  رطاخب  یبلطم  یـسمش  يرمق و  ياههام  مایا  يدایز  مک و  اب 
رگا هک  دـش  عیاش  ص )  ) ناناملـسم ربمایپ  دوجو  رب  ياهیّدر  اهیمیلک  لوق  زا  دـش ، هدروآ  هتـشذگ  رد  خـیرات  ود  فـالتخا  زا  لاـثم  روطب 

هک دشابیم  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  نآ  دمآ و  دهاوخ  خیرات  نالف  رد  هک  دشاب  هداد  ربخ  دمحم  مان  هب  مه  ار  يربمغیپ  روهظ  یـسوم  ترـضح 
مین زا  شیب  نآ  يرمق و  خیرات  هن  تسا ، هتفگ  یـسمش  خیرات  يانبم  رب  دنـشاب  هتـشاد  يوریپ  وا  زا  مما  رگید  دـیاب  هدوب  نایدا  مامت  خـسان 

لهچ و زورما  ات  وا  ترجه  نامز  زا  خیرات  ود  نیا  ساسا  رب  هک  لیلد  نیا  هب  هدوب ، ناشیا  تثعب  زا  دعب  نرق 
36 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ای هدنامن ، وا  زا  يرثا  هدومن  لوفا  هدرکن  عولط  امـش  ياعدا  فرط  ربمغیپ  ای  اذل  دشابیم . ولج  يرمق  خیرات  هدیـسر ، مهب  فالتخا  لاس  دـنا 
تاقوا رگید  دننام  هدیدرگ ، نایدوهی  هیلع  رب  ناناملـسم  شورخ  نایغط و  ثعاب  هک  یتاملک  دشابیمن . هّللا  دبع  نبا  دـمحم  هک  هدـمآ  دـعب 

هب موجه  دـندادیم ، رارق  زواجت  دروم  ناشـسیماون  جارات و  ار  ناشلاوما  هتخیر  اهیمیلک  هلحم  هب  ياهناـهب  هب  هبترم  کـی  تقو  دـنچره  هک 
یهاوخداد و هب  رس  اهیمیلک  هکنآ  هجیتن  دندیناسرن و  روهظ  هب  هک  هن  یملظ  دندرواین و  لمعب  هک  دنامن  یتشز  هدرب ، ناشنیکاکد  هناخ و 

دروم هچنآ  دوشب  تیاغ  رد  و  دنوشب ، لیئارسا  تلود  مان  هب  لقتسم  یتلود  راتساوخ  ناتـسلگنا  تلود  هلمجنم  هیوق ، لود  زا  هدروآرب  ملظت 
برع لود  نایم  نیمزقرـشم و  زا  رـس  لیئارـسا  مان  هب  یتلود  دـعب  لاس  لهچ  هدوب  سیلگنا  تلود  هلاس ، هاجنپ  دـص و  راک  روتـسد  رظن و 

!! دروآ نوریب 
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یبرع ياههام  یماسا  لاکشا و 

هراشا

ار یـسمش  جورب  دیدرگیم و  نّیعم  هریغ  لوالا و  عیبر  رفـص و  مرحم و  دننام  يرمق ، ياههام  اب  تاونـس  نییعت  خیرات و  أدبم  تروصنیا  رد 
حالطـصا اب  ار  اهنآ  یماسا  دنتـسنادیم  اهـسیونذیوعت  اـهسیوناعد و  یتلود و  يرتفد  ءازجا  زا  یـضعب  نیمجنم و  رگم  دـش  هتفگ  هچناـنچ 

: رد ریز ، یماسا  اب  دندربیم  راکب  نآ  یبرع 
؛ نابآ برقع ،  8 رهم ؛ نازیم ،  7 رویرهش ؛ هلبنس ،  6 دادرم ؛ دسا ،  5 ریت ؛ ناطرس ،  4 دادرخ ؛ ازوج ،  3 تشهبیدرا ؛ روث ،  2 نیدرورف ؛ لمح ،  1

دنفسا هب  یناتساب و  زورون  اب  نراقم  نیدرورف ، ینعی  لمح  نآ  أدبم  و  دنفـسا ؛ توح ،  12 نمهب ؛ ولد ،  11 يد ؛ يدج ،  10 رذآ ؛ سوق ،  9
صخشم نیتسخن  نیمجنم  جیز و  دصر و  هدش ، تشادرب  نایمدآ  یضعب  ءایشا و  تاناویح و  لاکشا  زا  هک  يایماسا  دیماجنایم .

37 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
- اب هدومن ، یکلف  يّوج و  عاضوا  ماکحا و  رودص  اهنآ  زا  نیمجنم  هک  یموجن  ناگراتس  تارایس و  لاکشا 

38 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
،- شیوخ ياهراک  نییعت  اهنآ  يور  زا  هک  ناشنیدقتعم  دنتشاذگیم و  نارادیرخ  رایتخا  رد  دوخ  میواقت  رد  ناشندروآ 

39 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
- هنتخ ناکملقن و  قالط و  حاکن و  شورف و  دیرخ و  دتسوداد و  لثم  دندرکیم . سحن  دعس و  بوخ و  دب و  زا 

40 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
.- روما رگید  هیقنت و  لهسم و  ندروخ  نتفرگ و  نوخ  ندراذگبتکم و  هب  هچب  لافطا و 

44 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دشیم و ال هتفرگ  راکب  لاوحا  دـب  بوخ و  یئوگـشیپ و  ملاع و  ینوگرگد  بکاوک و  تالاح  رییغت  یکلف و  لاوحا  نییعت  رد  دوب و  هتخاس 

دوب ياهدزشین  خاش  يهّرب  ای  ههام ، تفه  شـش  دنفـسوگ  ینعم  هب  لمح  نآ : رد  هک  تاصخـشم  حیـضوت و  نیا  اب  دوب ، هدش  مولعم  ّریغتی 
ازوج دـیدرگیم . رهاظ  نامـسآ  رد  لاس  مود  جرب  رد  هک  هبرف  يواـگ  تروصب  روث  دوب . هدـمآ  رظنب  ناگراتـس  عاـمتجا  اـب  نامـسآ  رد  هک 
هلبنـس ریـش . تروصب  دـسا  گنچرخ . تروص  ناطرـس  دنـشاب . هدوب  کیکفت  ندـب  هیقب  زا  هدـیبسچ و  مهب  مکـش  زا  هک  درم  ود  تروصب 
نارهط دشاب . هدش  لیکـشت  هفک  ود  نیئاش و  زا  هک  یئوزارت  لکـش  نازیم  دشاب . هتـشاد  تسدب  مدـنگ  يهلبنـس  ياهتـسد  هک  ینز  تروص 

ص44 ج4 ؛  میدق ؛ 
لاح رد  هداهن  نامک  هلچ  هب  ار  يریت  هک  هداد  لیکـشت  يدرم  تروص  ارنآ  يالاب  هب  ندرگ  زا  هک  یبسا  لکـش  سوق  مدژک . تروصب  بر 
بآ هاـچ  زا  لطـس )  ) ولد اـب  هک  يدرم  لکـش  ولد  دـشاب . هتـشادن  رخآ  ياـپ  ود  هک  ياهلاـغزب  اـی  زب  تروصب  يدـج  دـشابیم . ندرک  اـهر 

: رعش نیا  رد  اهنآ  یماسا  مظن  اب  دشاب ، هتشاد  دنیاشوخان  ياهفایق  هک  یهبرف  یهام  تروص  توح  و  دشکیم .
تومیال ّیح  لیلهت  رد  حیبست و  رد  هلمجرس  دندروآرب  قرشم  زا  هک  مدید  اهجُرب 

توح ولد و  يدج و  سوق و  برقع  نازیم و  هلبنسدسا  ناطرس و  ازوج  نوچ  روث  نوچ  لمح  نوچ 

تارثا اهلاس و  شدرگ 

روما لاوحا و  نیمز و  يور  رب  دوخ  زا  ار  یتارثا  هک  دـندوب  راـگزور  شدرگ  رد  یلاوحا  فرعم  اـیوگ و  کـیره  هچرگا  جرب  هدزاود  نیا 
رارق هب  تشذـگیم و  ناشیور  رب  اهلاس  هک  یتاناویح  لاوحا  ریثأت  دوب  مزال  دوخ  لقتـسم  تارثا  همه  اب  اما  دنتـشاذگیم  اجب  مدرم  يهّرمزور 
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. دننکب لیخد  اهنآ  رب  دوب  هدش  مولعم  كرت  نیمجنم  فرط  زا  ریز 
؛ تفرگیم همتاخ  كوخ  هب  هدش  عورش  شوم  زا  ناشرود  هک  یتاناویح 

يوق رام ،)  ) لیئ تنوپ  گنهن ،)  ) لیئ نالیا  شوگرخ ،)  ) لیئ يول  گنلپ ،)  ) لیئ ناقشوت  واگ ،)  ) لیئ شرابدوا  شوم ،)  ) لیئ ناقچیـس  لوا 
لیئ یچیپ  بسا ،)  ) لیئ

45 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
(: كوخ  ) لیئ زوکنت  گس ،)  ) لیئ تیا  غرم ،)  ) لیئ يوقاخت  هنیزوب ،)  ) لیئ ناد  دنفسوگ ،) )

رام دیآ و  گنهن  يرذگب  وچراچ  نیزرامش  شوگرخ  گنلپ و  رََقب و  شوم و 
راک رخآ  كوخ  گس و  غرم و  هنودمحباسح و  تسا  دنفسوگ  بسا و  هب  هاگناو 

اهلاس ماکحا 

ياهناراب شزیر  يراهب و  تخـس  ياهناراب  رب  تشاد  تلـالد  تفرگیم  رارق  شوم  تروص  رب  لاـس  شدرگ  هاـگره  ـالثم  هک  هدـعاق  نیا  هب 
يزیگناهنتف و یـسوساج و  يدایز  مدرم و  ناـیم  رد  تناـیخ  يدزد و  ریوزت و  هلیح و  ناتـسمز و  رد  تخـس  يامرـس  لاـس و  رد  مسومیب 

تاـقبط ياـج  فعـض  اـملع و  ناـیم  رد  تشحو  ساره و  فوخ و  یگدـنز و  يراوـشد  تشیعم و  یگنت  لود و  ناـیم  هبراـحم  گـنج و 
. رخآ یلا  دالب ، یضعب  رد  ینارگ  طحق و  نادنمروز و  توق  طسوتم و 

ایاعر لاح  یکین  تاینبل و  روفو  تاونق و  ياهبآ  یناوارف  قازرا و  ینازرا  یناوارف و  رب  تشاد  تلالد  دیدرگیم ، واگ  يور  رب  لاس  نوچ  و 
ایاعر راجت و  لاح  یشوخ  گرزب و  لود  نیب  تالداجم  ناتسمز و  تدورب  ناتسبات و  لادتعا  نانز و  ناقمحا و  لاح  یشوخ  نارادهد و  و 

. عرازم یضعب  رب  تفآ  و 
اب ایاعر  تفلاخم  يزیرنوخ و  بوشآ و  گنج و  مدرم و  نایم  ظیغ  مشخ و  تنوشخ و  يهبلغ  رب  دوب  لـیلد  دیـسریم  گـنلپ  لاـس  نوچ  و 

افعض و رب  ایوقا  هبلغ  ناتلود و  بحاص  یضعب  لاوما  يهرداصم  امغی و  داسف و  تراغ و  ینماان و  ایاعر و  رب  ناطلـس  ملظ  راشف و  ناطلس و 
نانیشندحرس و ترجاهم  رارف و  تشحو و  نآ و  فانـصا  نغور و  تشوگ و  تلق  باود و  یمک  ناتـسمز و  یکـشخ  ناتـسبات و  يامرگ 

. نارگتعنص راجت و  لاح  فعض 
46 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

یبارخ تارامع و  هینبا و  رییغت  ریمعت و  اههناخدور و  يور  هب  اهدس  نتـسب  تاونق و  اهزیراک و  ثادـحا  دـسریمارف  شوگرخ  لاس  نوچ  و 
هلبآ و عویـش  يرامیب و  ضرم و  جنر و  لاس و  نآ  رد  رادهلابند  يهراتـس  ندـمآ  ورف  يوامـس و  یـضرا و  تافآ  ندیـسر  عرز و  تشک و 

زیرگ راجـشا و  يدوبان  فلاخم و  ياهداب  روهظ  تاقبط و  نایم  رد  داسف  ءاشحف و  تنایخ و  يدزد و  عویـش  یتسوپ و  رادشراـخ  ضارما 
 ... ایاعر لاح  يدب  اههیاپهوک و  هب  مدرم 

ناوارف ياـهناراب  اـههناخدور و  ناـیغط  اـهبآ و  ترثـک  همعطا و  تشوـگ و  یناوارف  رب  تشاد  تلـالد  گـنهن  لاـس  روـهظ  هنوـگنیمه  هب 
نیطالـس و زا  گرزب  يدرم  نایـصع  افعـض و  رب  ایوقا  هبلغ  اـیاعر و  رب  ناـکلام  راـشف  يزکرم و  ياهرهـش  رد  هلزلز  ناـفوط و  مسومیب و 
نآ و ناگرزب  يدوبان  لود و  زا  يدنچ  لالحمضا  رایسب و  یمدرم  تراسا  ملاع و  زا  یتمسق  رب  طلست  يو و  تسد  هب  دالب  یضعب  ریخـست 

. تاعارز يدوبان  خلم و  نس و  تفآ  زورب 
متس ملظ و  روج و  ناتسدربز و  زا  ناتسدریز  تیشخ  فوخ و  سرت و  ناگرزب و  مدرم و  نایم  ریوزت  هلیح و  جاور  رب  دوب  لیلد  رام  لاس  و 

سبح و لزع و  نایرابرد و  ناسولپاچ و  ناداوق و  راک  جاور  يزودـنالام و  رد  مدرم  نایم  عمط  لیم و  صرح و  روفو  اـیاعر و  رب  ناـطلس 
تنیز و یئارآدوخ و  جاور  تارکسم و  تاردخم و  تایناخد و  لامعتسا  رب  مدرم  لیم  نادنمـشناد و  ناگرزب و  نارـس و  زا  یـضعب  دیعبت 
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جاور تراجت و  رازاب  داـسک  اـیاعر و  زا  یکی  تسد  هب  گرزب  يدرم  ندـش  هتـشک  هملظ و  زا  یـضعب  يراـتفرگ  یبیرفرهاـظ و  لـمجت و 
. ناتسبات تخس  يامرگ  یتیمحیب و 

زاتوتخات و اههیاپهوک و  رد  هلزلز  بیهم و  ياهلیـس  روهظ  ناتـسبات و  راـهب و  لادـتعا  ناتـسمز و  يدرـس  رب  تشاد  تلـالد  بسا  لاـس 
روغث و اهزرم و  ندـش  هتـسکش  کلامم و  ناـیم  فـالتخا  نادـیم  تعـسو  تاـهد و  اهرهـش و  یناریو  یبارخ و  برغ و  لود  یـشکرکشل 

رد تینما  شمارآ و  لاس و  لئاوا  رد  لواپچ  امغی و  تراغ و 
47 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنفسوگ واگ و  تلق  قازرا و  ینارگ  ینامداش و  رورس و  روفو  جاودزا و  ترثک  فیفع و  سیماون  نانز و  قنور  نآ و  رخآ 
شیاسآ شمارآ و  هبنپ و  مشپ و  رازاب  داسک  نغور و  تشوگ و  ینازرا  هجنی و  مدـنگ و  وج و  لوصحم  روفو  رب  دوب  لیلد  دنفـسوگ  لاس 

ناـیئاولح و ناشورفینیریـش و  راـک  جاور  تعاـنق و  توکــس و  ربـص و  يریگهشوـگ و  اوزنا و  هـب  مدرم  لـیم  ناـفرع و  لـها  شیوارد و 
ياهفرب شزیر  سردوز و  زیئاپ  تارشح و  هیذوم و  ناروناج  یئارحص و  ياهشوم  يرایـسب  اهاتـسور و  رد  شمارآ  تینما و  نازاسالط و 

. نانز رایسب  لمح  تاضایر و  يرادهیزعت و  تادابع و  ترثک  نیگنس و 
نایم رد  برط  شیع و  يداش و  ناتـسبات و  رخآ  رد  دیدش  يامرگ  راهب و  لادـتعا  راجـشا و  يزبسرـس  توارط و  رب  دوب  لیلد  هنیزوب  لاس 

نازازب و راـک  جاور  يدزد و  اـشحف و  یناوارف  ناـشورفدوخ و  نادرما و  لاـح  یـشوخ  قـالط و  ترثک  بساـنم و  ياهیـسورع  یلاـها و 
رخآ رد  یلاسکشخ  اهزیراک و  بآ  ناصقن  ناتسدریز و  نامالغ و  لاح  يدب  عامج و  تبغر  رذگدوز و  ياهیلاحشوخ  ناشورفرهاوج و 

. لاس
طحق و قازرا و  ینارگ  تاهد و  رب  لاغـش  موجه  تالغ و  تافآ  یئایرد و  ياهخـلم  روهظ  يراهب و  ياهناراب  مدـع  یمک و  رب  غرم  لاـس 

راک جاور  نارگتعنـص و  نارگراک و  لاح  يدب  نادنمتلود و  زا  یـضعب  لاوما  يهرداصم  افعـض و  رب  هملظ  راشف  طاقن و  یـضعب  رد  الغ 
نایـضاران و نارکفتم و  نارونخـس و  زا  یـضعب  لتق  دـیعبت و  سبح و  تراسا و  اـیاعر و  ناـیم  هودـنا  مغ و  نزح و  نارگنهآ و  ناـینقم و 

. ینغور ياههناد  هبنپ و  ناصقن 
نانیـشنچوک و لاـح  یکین  یبآیب و  زا  يوتــش  تـالوصحم  نتخوـس  نانیــشندحرس و  ناـیم  تـشحو  سرت و  رب  دوـب  لـیلد  گـس  لاـس 
لود و نایم  زیمآتموصخ  ياـهمایپ  لاـسرا  عرازم و  رب  راوخفلع  ناروناـج  شوگرخ و  ناـیز  راکـش و  دیـص و  یناوارف  نارداـچهایس و 

نارگمتس بصن  ماکح و  ارزو و  لزع  نایغاط و  زا  یضعب  يریگتسد 
48 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. ایاعر زا  يدنچ  تیعبت  كرت  ساسایب و  رابخا  فیجارا و  عویش  لیابق و  نیب  هبراحم  گنج و  داجیا  ناشیا و  ياجب 
نانز و یتفعیب  اههداوناخ و  نایم  فالتخا  بوبح و  داـسف  یتخرد و  رـس  تفآ  راـهب و  یناـهگان  ياـمرگ  رب  تشاد  تلـالد  كوخ  لاـس 

ناـیغط داـبع و  لاـح  يدـب  مارح و  هب  مدرم  لـیم  اـهقالطاب و  روهظ  ناـگرزب و  زا  یـضعب  یئاوسر  ترـشابم و  رب  ناوارف  تبغر  نادرم و 
 ... يزیرنوخ لادج و  گنج و  يهمدقم  مامت و  فوسک  اوه و  یگریت  برط و  اشحف و  لها  لاح  یشوخ  ناردام و  ناردپ و  رب  نادنزرف 

یسراف ياههام 

هراشا

نیا هب  شیبومک  هک  رخاوا  ات  هتـشاد  یئانـشآ  نآ  اب  مدرم  رتمک  هک  دوب  نآ  ياههام  یلالج و  میوقت  ینعی  یلالج  خیرات  همه  رخآ  رد  اما 
: دیدرگیم سیردت  یئادتبا  سرادم  رد  بیترت 
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دیآ یمه  شدادرم  هک  هگنآ  ریت  دادرخ و  نادبدیآ  تشهبیدرا  هم  یتشذگب  وچ  نیدرورف  ز 
دیازفین  یهام  زج  رادنفسا و  زج  نمهب  رب  هکناد  يد  رذآ و  نابا و  رهم و  رویرهش و  زا  سپ 

دادعت اب  دوب  هدـش  مولعم  نیدرورف  يادـتبا  دنفـسا و  هام  مامتا  ای  لمح  هب  توح  جرب  لیوحت  ینعی  لمح  لوا  زور  زا  یناتـساب  نیدرورف  و 
نیدرورف و هک  رارق  نیاب  دوب ، هدش  مولعم  هزورما  ياههام  مایا  اب  ریاغم  هدیدرگ ، نییعت  هیلوا  موجن  يور  زا  هک  شجورب  ياهزور  فلتخم 
تسیب و ار  رهم  زور و  ود  یس و  ار  رویرهش  زور و  کی  یس و  ار  دادرم  ریت و  زور و  ود  یس و  ار  دادرخ  زور و  کی  یس و  ار  تشهبیدرا 

باسح هب  هسیبک  لاس  هک  رابکی  لاس  راهچ  ره  الا  دنتفرگیم  زور  هن  تسیب و  ار  دنفسا  زور و  یـس  ار  نمهب  يد و  رذآ و  نابآ و  زور و  هن 
: رعش نیا  اب  دندرکیم  نادرگاش  میلعت  مه  باسح  نیمه  هب  دمآیم و  باسحب  زور  یس  زین  نآ  هدمآ و 
تسا  هتوک  روهش  طک  َلل  َلل و  طکتسا  هم  شش  َبل  الو  َبل ال  الو  49 ال  ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

مالکلا نایب  هب  تفرگیم و  رارق  اهـسیون  میوقت  لمع  كـالم  هک  تسنآ  دادـعا  دـجبا و  فورح  نتـسناد  هب  طونم  تیب  نیا  كرد  هتبلا  هک 
لک رد  ناگمه  راک  رـس و  نوچ  هک  میراذـگن  هتفگان  منکب و  فیرعت  ار  دـجبا  فورح  دـنکیم  مزال  دروآیم ) فرح  فرح ،  ) مالکلا رجی 

ره هیلوا  سورد  ءزج  هک  بوجو  دح  نآ  رد  دشاب . هتشاد  عالطا  نآ  زا  رادداوس  ره  دومنیم  بجاو  دوب  نآ  یهاون  رماوا و  میوقت و  اب  روما 
. دوب هدمآ  هسردم  بتکم و 

دجبا فورح 

ددع : » بیترت نیا  هب  دندرکیم  دادعا  نییعت  دـصاقم و  میهفت  نآ  اب  هک  دـندوب  هدومن  نیعم  يددـع  کیره  ار  یبرع  فرح  تشه  تسیب و 
مال . 20 ك )  ) فاک . 10 ي )  ) ای . 9 ط )  ) نیط . 8 ح )  ) اح . 7 ز )  ) از . 6 و )  ) واو . 5 ه )  ) اه . 4 د )  ) لاد . 3 ج )  ) میج . 2 ب )  ) اب . 1 ا )  ) فلا

.50 ن )  ) نون . 40 م )  ) میم . 30 (ل )
اخ . 500 ث )  ) اث . 400 ت )  ) ات . 300 ش )  ) نیش . 200 ر )  ) ار . 100 ق )  ) فاق . 90 ص )  ) داص . 80 ف )  ) اف . 70 ع )  ) نیع . 60 س )  ) نیس

، یّطح زوه ، دـجبا ، تروص : نیا  هب  یناـیب  بوتکم و  اـب  «. 1000 غ )  ) نـیغ . 900 ظ )  ) نـیظ . 800 ض )  ) داـض . 700 ذ )  ) لاذ . 600 (خ )
. غظض ذّخث ، تشرق ، صفعس ، نملک ،

: دوب تروص  نیا  هب  ناشتادرفم  ابفلا و  فورح  فالخ  ناشفورح  بیترت  هک 
فلا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ.

هب دندرکیم  هدافتسا  فورح  دادعا  زا  هظفاح  طبض  ندرک و  هاتوک  يارب  دننک  میقرت  ار  یخیرات  ای  دنـسیونب  ار  يددع  دنتـساوخیم  نوچ  و 
تسیود و ددع  و  سرغ )  ) دنتشونیم طقف  دوب  روظنم  تصش  تسیود و  رازه و  خیرات  رگا  الثم  هک  حیضوت  نیا 

50 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یناث يهملک  تیفیک  نیمه  هب  لوا و  روظنم  تصـش  س )  ) ددع تسیود و  ر )  ) ددع دوب و  رازه  غ )  ) ددـع نوچ  هک  ادر )  ) ار کی  لهچ و 

شیاجب دنسیونب  دنتـساوخیم 21  الثم  نوچ ، هک  دمآیم  راکب  میواقت  دادعا  رد  ابلاغ  هک  دوب  ینایب  نیا  دناسریم و  ارنآ  فورح  دادـعا  ادر ) )
هک دوب  فورح  ياـجب  دادـعا  ینیزگیاـج  نیمه  زا  تشاد و  ددـع 9  شیاط  تسیب و  ددـع  شفاـک  هک  طـک )  ) ار دنتـشاذگیم و 29  اک ) )
رد رکذلا  قوف  تیب  هک  هنوگنامه  هب  دنهدب ، نهذ  هب  یتیب  رد  ار  ياهحفص  کی  بلطم  هدومن ، هاتوک  ياهملک  رد  ار  يرطـس  دادیم  ناکما 

رارق لثم  ار  هدروآ  الاب  رد  تیب  رتهب  ندـش  نشور  يارب  هک  دـش  هداد  ناشن  هناگهدزاود  جورب  ياهزور  دادـعت  بل »...  ـالو ، ـال   » نومـضم
لوا و هام  سپ  ددع . نامه  هب  شمود  ي  ال )  ) زور و هک 31  کی  نآ  فلا )  ) ددع 30 و ياراد  نآ  ل )  ) هک هدش  عورش  ال )  ) ود اب  میهدب :
زور و ود  یس و  موس  هام  سپ  ود . یس و  شعمج  نآ 2 ، ي  ب )  ) نآ 30 و ل )  ) هک دیآیم ، بل )  ) نآ زا  سپ  زور و  کی  یس و  لاس  مود 

یس دادرم  ریت و  تشهبیدرا و  نیدرورف و  هک  زور ، ود  یس و  شموس  هام  زور و  کی  یس و  شهام  ود  زین ، نآ  مود  هام  باسح  نیمه  هب 
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. دوب هدش  مولعم  زور  ود  یس و  رویرهش  دادرخ و  زور و  کی  و 
نآ 29، طک )  ) نآ 30 و ل )  ) ره اهلل  شعمج 29 و  ، 9 ط )  ) طک 20 و ك )  ) هک هدـش  هدروآ  طک ) لل -  ) و لل ) طک -  ) مود هاـم  شش 

جارختسا میظنت و  اهخیرات  هدام  تروص  نیمه  هب  و  دوب . هدش  هتخانـش  زور  کیره 30  طسو  هام  راهچ  زور و  نآ 29  رخآ  لوا و  هام  هک 
. دندشیم

نیا هب  نهذ  روضح  رما و  تلوهس  تهج  ارنآ  هک  يولهپ  تنطلس  دهع  ات  دمآیم  باسحب  هبساحم  نیمه  هب  یسراف  جرب  هدزاود  دادعا  سپ 
تسیب و ار  دنفسا  زور و  یس  ار  مود  هام  جنپ  دنتشون و  زور  کی  یس و  ار  لاس  لوا  هام  شـش  هک  دندروآ  میواقت  رد  هتخیر  مهب  تروص 

. دشابیم اجرب  زونه  هک  زور  هن 
51 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

یناتساب زورون  نیدرورف -

هراشا

زین نآ  لوا  هتفه  ياهزور  تفگ  دیاب  تفر  دهاوخ  نخـس  نآ  يرازگرب  مسارم و  بادآ و  زورون و  دیع  نیدرورف و  زا  نوچ  لصف  نیا  رد 
. دمآیم میواقت  تسخن  هحفص  رد  ریز  حرش  هب  هک  تشاد  یتارثا  ماکحا و  موجن  بناج  زا 

همانزورون ای  زورون - ماکحا 

هراشا

يراوشد تقشم و  مغ و  جنر و  دشاب و  تخس  مدرم  لاح  لاس  نآ  رد  و  لحز )  ) يهراتـس لاس  نآ  دنوادخ  دشاب : هبنـش  نآ  لوا  زور  رگا 
وکین هلغ  اما  دـشاب . رایـسب  هعزانم  فالتخا و  ایاعر  نیطالـس و  نایم  دـشاب و  دایز  تموصخ  دروخ و  دز و  يوگوتفگ و  دـشاب و  رایـسب 

ناگرزب ناریما و  ناهاشداپ و  دوش و  یغای  یگرزب  ناطلـس  دشاب و  رایـسب  نایغط  لیـس و  دسر و  تفآ  ار  ریجنا  دوب و  وکین  روگنا  دشاب و 
رد درذگ و  رتدـب  ایاعر  رب  دریگ و  الاب  بوشآ  هنتف و  درادرب و  نایم  زا  نافوط  لیـس و  ار  باود  نایاپراهچ و  هلمج  زا  دـنوش و  فلت  دایز 

قارع دودـح  رد  دـسر و  ینامـسآ  يالب  ناتـسودنه  رد  دـشاب و  نمیا  رهنلا  روام  راید  اـما  دـشاب . قارع  رد  ینمااـن  بوشآ و  راـهب  لـصف 
لصف ات  راهب  زا  دوش و  بوشآ  ناتسربط  دالب  رد  دوش و  رایـسب  سگم  کک و  روبنز و  روم و  خلم و  رام و  دنیـشن و  تموکح  هب  یئاسراپ 

رد وداج  رحس و  دوب و  هنایم  حالص  لها  لاح  درابب و  ماگنهیب  ياهناراب  ناتسبات  رد  دشاب و  رابتعایب  اوه  نازخ 
52 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لاس رخآ  دـسر و  تفآ  ار  نادنفـسوگ  مور  رد  دـشاب و  رایـسب  هلبآ  گرم و  سراـف  رد  دـسر و  تفآ  ار  رکـشین  دوش و  جاور  مدرم  ناـیم 
هبنپ لوصحم  نانیـشنهوک و  لاح  ددرگ و  كدـنا  تدوم  رهم و  يزابقشع و  دـتفا و  يراگزاسان  نانز  نادرم و  نایم  ددرگ و  نارگ  اهخرن 

. دوب وکین 
ینازرا تمعن و  یخارف  دشاب و  وکین  ناگرزب  ناهاشداپ و  راک  دشاب . سمـش )  ) هراتـس لاس  نآ  بحاص  دـتفا : هبنـشکی  هب  زورون  لوا  رگا 

دـسر و تعفنم  ریخ و  رگدـکی  زا  ار  نامدرم  دـشاب و  ناوارف  هویم  هلغ و  دراب و  رایـسب  گرگت  ناراب و  دوش و  رایـسب  دزد  عابـس و  اما  دوب 
شوخ ناداتـسا  ناملعم و  لاح  ددرگ و  دایز  تیبرت  میلعت و  شناد و  ملع و  هب  مدرم  تبغر  دشاب و  لدتعم  شناتـسمز  مرگ و  نآ  ناتـسبات 

رد تعانم  ربک و  رورغ و  درذـگ و  شوخ  ار  نادـنمتلود  ناگرزب و  دوب و  وکین  ناراـکمید  مید و  راـک  دنـسر و  رمثب  اهیندـیئور  دوش و 
ناطلـس و لاح  دنـشاب و  كدنا  یغای  یغاط و  دـسر و  روهظب  ملاع  رد  بیرغ  يرما  دوش و  ماجنا  گرزب  ياهراک  ددرگ و  دایز  ارقف  نایم 
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. دشاب وکین  ایاعر 
ار نامدرم  دوب و  هنایم  هماع  لاح  درذگ و  وکین  ناکولم  نانز و  لاح  دشاب  رمق )  ) لاس نآ  دـنوادخ  دـتفا . هبنـشود  زور  هب  زورون  لوا  رگا 
دشاب و یگتفـشآ  بوشآ و  هنتف و  لادـج و  برح و  دـشاب و  اههناخدور  نایغط  لیـس و  تمعن و  بآ و  یناوارف  دـشاب و  تعفنم  اب  اهراک 
يرامیب و درد و  دشاب و  دایز  نافوط  داب و  دسر و  زیئاپ  رد  تقویب  يامرس  دوش و  تخـس  ناتـسمز  دشاب و  ناراب  منرپ و  درـس و  ناتـسبات 
نیافـس و قرغ  وکین و  هبنپ  رایـسب و  ناکدوک  نانز و  يرامیب  دـنوش و  دایز  تارـشح  ددرگ و  داـیز  مکـش  هنیـس و  جـنر  یمغلب و  ضارما 

. دشاب اهیتشک 
برح و دشاب و  ناشیرپ  نیطالـس  لاح  هک  دنک  تلالد  دشاب و  خـیرم )  ) يهراتـس لاس  نآ  بحاص  دـتفا : هبنـشهس  زور  هب  زورون  لوا  رگا 
دشاب و مغرپ  ناشیا  ياهلد  دتفا و  لح  لباق  ریغ  هتسب و  ناهاشداپ  ياهراک  ددرگ و  هبناجهمه  هکلب  رایـسب و  راتـشک  يزیرنوخ و  لادج و 

تعفنم لخد و  ار  مدرم  ددرگ و  نارگ  تاناویح  خرن 
53 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هعدخ هلیح و  تنایخ و  غورد و  يرامیب و  ریم و  گرم  امرگ و  دشاب و  دایز  ياهنایغط  اهشروش و  اهبوشآ و  اههنتف و  دـشاب و  كدـنا 
ناردـپ و اب  نادـنزرف  دـنیآ و  يراومهان  تموصخ و  هب  ناتـسدربز  اـب  ناتـسدریز  نارتهم و  اـب  نارتهک  ددرگ و  داـیز  متـس  یـسوساج و  و 

راک تشک  دیآ و  رابب  دایز  ياهیبارخ  درابب و  مسومیب  ياهناراب  دوش و  فلت  یمانبحاص  گرزب  قرـشم  بناج  زا  دننک و  افج  ناردام 
. دوب وکین  اهقف  لاح  ددرگ و  هابت  کشخ و 

. دشاب دراطع )  ) يهراتس لاس  نآ  دنوادخ  دشاب : هبنشراهچ  زورون  لوا  رگا 
اهخرن دتفا و  رایسب  زیمآدیدهت  لسر  لوسر و  مازعا  هنامـصخ و  تالـسارم  لاسرا  دشاب و  دایز  بوشآ  هنتف و  لاس  نآ  رد  هک  دنک  تلالد 

دشاب دایز  يرامیب  مهو و  هشیدنا و  درد و  دوش و  لیـصحت  رایـسب  دجنک  جنرب و  سدع و  القاب و  شام و  نزرا و  مدنگ و  وج و  اما  نارگ ،
ياهلد دیآ و  دـیدپ  یگنت  یطحق و  راکتحا و  دـشاب و  یلاحدـب  ار  ناکدوک  بوشآ و  ار  ناتـسربط  دالب  دوش و  ناوارف  ولگ  هنیـسدرد و  و 

. درذگ بولطمان  هنایم  نامدرم  لاح  دوش و  اضما  تبقاعدب  ياهدادرارق  دشاب و  دایز  تاقبط  میب  سرت و  شیوشت و  و  مغرپ ، مدرم 
تاداس و فارـشا و  لاوحا  لاس  نآ  رد  هکنآ  رب  دوب  لیلد  دـشاب و  يرتشم )  ) يهراتـس لاس  نآ  بحاـص  دـشاب : هبنـشجنپ  زورون  لوا  رگا 
هب نادنمـشناد  زا  دـشاب و  شوخ  ناتـسدریز  نانز و  لاح  دنـشاب و  هتـشاد  نید  هب  تبغر  مدرم  درذـگ و  وکین  نارکفتم  اـملع و  تاـضق و 

لمجت و هب  مدرم  لیم  دوش و  دـیفم  هناحلـص و  تارکاذـم  دـشاب و  وکین  نارگالط  نایرهاوج و  ناـشورفگنر و  لاوحا  دنـسر و  تاـماقم 
هب نیطالـس  لاح  رایـسب و  تمعن  نازرا و  اهخرن  بوخ و  ناتک  هبنپ و  يوکین و  نانیـشنراسهوک  لاـح  دـشاب و  یئارآرهاـظ  يرگتنیز و 

. دراب اجب  ياهناراب  ناتسبات  هنایم و  امرس  فرب و  زا  ناتسمز  دشاب و  توق 
لاوحا هنایم و  نیطالس  لاح  دوب و  وکین  الضف  تاضق و  دابع و  املع و  لاح  هرهز )  ) هراتـس لاس  نآ  دنوادخ  دشاب : هعمج  زورون  لوا  رگا 

نانابنجدوخ و نابرطم و 
54 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

وکین هلمج  هنانز  سانجا  ناگدنشورف  ناکدوک و  نالهاج و  روجف و  قسف و  لها  نانز و  نازازب و  ناراطع و  ناشورفدوخ و  ناگدنناوخ و 
ناتسمز مرگ و  ناتسبات  دندرگ و  بعل  وهل و  هقشاعم و  برط و  رورس و  شیع و  هب  بغار  مدرم  هنایم و  ناطلـس  لاح  بوخ و  هلغ  دشاب و 

. درذگ هدوهیب  تلاطب و  هب  مدرم  تاقوا  دشاب و  دایز  یتریغیب  اشحف و  رایسب و  يرامیب  هدنشک و  درس 

زورون دیع 

هراشا
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يارب دنکیم  مزال  هک  یننـس  موسر و  بادآ و  اب  دـنتفریم ، زورون  دـیع  و  لمح )  ) لیوحت لابقتـسا  هب  مدرم  قوف  ياهینیبشیپ  لوبق  اب  سپ 
. مینکب عورش  دنفسا  جرب  زا  هتشگزاب  بقع  هب  ناشنداد  ناشن 

دیع ياهراک 

بنج و هتـسشن  ارقف  رطاخ  هب  نآ  هّصغ  مغ و  اینغا و  ياهلد  رد  زورون  دیع  يهشیدـنا  مکمک  هک  دوب  توح  هام  ینعی  دنفـسا  جرب  دورو  زا 
هتخودن هتخود  سابل  تخر و  همه  رب  مدقم  دنتساخیمرب و  دیع  لیاسو  هیهت  هب  مدرم  هتـشگ ، رهاظ  نیکاکد  اهرازاب و  رد  دتـسوداد  شوج 

. دیبلطیم رتدایز  تقو  هغدغد و  هک  دوب  لافطا  دوخ و  يارب 
هالک و شفک و  تبون  نآ  زا  دعب  دشاب و  هتشاد  طاشن  هک  دشیم  هیهت  یبآ  درز و  خرس و  زبس و  يهدنز  ياهگنر  زا  ابلاغ  لافطا  دیع  هسبلا 

دیسریم باروج  انایحا 
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دنچ نیا  دیاب  مه  یباسح  سابل  نتـشاد  اب  هک  زامن  رداچ  هایـس و  رداچ  هالک و  ابع و  هویگ و  دوخ  يارب  اهرتگرزب  دنیامن و  يرادـیرخ  هک 
ریاس شوپرس  هک  ابع  و  تسیرگنیم ) ناشـشفک  هب  هک  نمـشد  ناشهالک و  هب  هک  دوب  تسود   ) اهدرم يارب  هچ  دننکب ، دیدجت  ون و  ار  هکت 

ریگمشچ دـیع  ياهینامهیم  رد  نآ  ندوب  ون  هک  رادراهآ  رادقرب  هایـس  رداچ  اهنز  تهج  دومنیم و  راذـگرب  ار  ناـشیوربآ  هدـیدرگ  هسبلا 
. دنروآ اجب  نآ  اب  ار  ون  لاس  زامن  نیلوا  دننیشنب و  نآ  هرفس  ياپ  هب  هدرک  رس  نیستفه  عقوم  رد  هک  زامن  رداچ  دشاب و  هدوب 

یناکتهناخ

چیه هناخ  رد  هک  دوب  یتّنـس  نیا  دیـسریم و  یناکتهناخ  هب  تبون  اـههچب  دوخ و  هـالک  شفک و  ساـبل و  تخر و  زا  ندـش  هدوسآ  زا  دـعب 
فیظن هزیکاپ و  هدش  هتخیر  نوریب  نآ  ءزج  لک و  دیاب  هناخوشهدرم  دجـسم و  ای  هناخاّبج  هناخ  رگا  دیدرگیمن و  ریذپلیطعت  ادگ  نایعا و 

تدوع دوخ  ياهاج  هب  بترم  هدش  يریگدرگ  هتسش و  و 
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اههدزگنز و یبلح  هدش  هدز  ایرد  هب  اهلد  هدش  هتخیر  نوریب  هلاسکی  دیاز  ءایـشا  هک  دوب  مه  دیع  ياهیناکتهناخ  نیمه  اب  دنوشب و  هداد 
ياهیشوم غارچ  دوب و  هدرب  يراکمیحل  لوپ  دوخ  تمیق  زا  شیب  هک  اهیبلح  روامـس  یبلح  هباتفآ  دننام  نامز ، لوط  ياههضارق  هتـسکش 

دننام فرصمیب  يهتسکش  ياههلیپ  هشیـش  دوب و  هدش  هتخیر  چگ  ناشلخاد  هب  هدیبسچ و  تورقهرق  ناشفارطا  هب  دوخ  یتفلک  هب  هک  یتشن 
يارب ای  هدش  هدنکفا  نوریب  هب  دیدرگیمن  یـضار  ناشندنکفا  رود  درط و  هب  لد  ماگنه  نیا  ات  هک  هدـیرپبل  هدروخكرت و  ياههلایپ  هساک 

. دندشیم هتشاذگ  رانک  اهدرگهرود  هب  شورف 
نداد ناکت  اب  هدمآ  اههچوک  نایم  کیاکی  گرزب  کچوک و  هک  ریـصح  دـمن و  یلاق و  میلگ و  زا  یناکتشرف ، رب  دوب  لماش  یناکتهناخ 

دنتفریم و رانک  هدش  هدیـشک  رت  يهنهک  هدروخ ، وراج  هدـش ، هدـنادرگرب  اهطایح  هب  هتـشگ  يریگكاخ  هدـیناکت و  ندز  هکرت  بوچ و  و 
، وروریز زا  هسبلا  هیلک  اهشلابهیور ، اهاکتمهیور ، اههفحلم ، اهیتشپهیور ، اهیکـشتور ، اـهبشرداچ ، اهیـشرفور ،  اـههدرپ ، يوشتـسش 
، ماـج یناکتـساریز ، ینیـس ، روامـس ، دـننام  يوشرو  یجنرب و  فورظ  ندـیباس  يرگدیفـس . هب  ندرک  دیفـس  يارب  اـهسم  نداد  نینچمه 

نداد یگدشهایـس  تروص  رد  هرقن و  فورظ  ندرک  ینوباص  فیل و  و  اهنآ ، هب  نتخادـنا  لگ  ندنادرگتسـش و  رجآ و  درگ  اـب  هراـگنا ،
تالآینیچ و تالآرولب و  تفاظن  نادـجامک و  روگید و  گـید و  دـننام  یتسد  مد  فورظ  یلاـمرتسکاخ  یلاـملگ و  و  راـکبآ ، هب  اـهنآ 
جـنک و اـهراوید و  يریگهدود  يریگدرگ و  يریگتوـبکنع و  راـت  اههناخقودنـص و  اـهقاطا و  یـشکوراج  اههشیـش و  اـهرد و  نتــسش 

اب گرزب  درخ و  ره  ندرک  زیمت  دندرکیم و  اهبوچ  رس  رب  هک  اههمرن  وراج  اب  یچگ  ياهفقس  اههشوگ و 
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دنتخیریم و اهیوج  رانک  اههچوک و  هب  اههناخ  زا  اهنز  هک  دوب  دـیع  زا  لبق  ياهزور  نیمه  رد  و  دـمآیم ، رظن  هب  هک  فرـصمیب  فرـصم و 

لاغـشا وشتـسش  يارب  هک  ار  اـهیوج  فرط  ود  دـنتخاسیم و  دـعاصتم  اوـه  هب  دوـخ  ياـهیناکتشرف  زا  هـک  دوـب  يراـبغ  كاـخ و  درگ و 
. دیدرگیم ناشراثن  كاخ  درگ و  ندرک  دنلب  رطاخب  ناگیاسمه  نارذگهار و  ياهازسان  مانشد و  هاریب و  دب و  دندرکیم و 

يریگكاخ تفاظن و  زا  سپ  ات  هدش  هتخیر  اهطایح  هب  نآ  لک  ءزج و  هدـیدرگ  هیلخت  ثاثا  ءایـشا و  زا  الماک  قاطا  اهیناکتهناخ  نیا  رد 
ددـجم ینیچزابرد  هتفای  یلک  تارییغت  اهقاطا  هفایق  هک  دوب  اهیناکتهناخ  نیمه  رد  اضیا  دـنوشب و  هدـنادرگرب  دوخ  ياـهاج  هب  وشتـسش  و 

یگتخیرمه هب  تهج  هک  دوب  زین  اـهزور  نیمه  رد  دروآـیم و  دوجوب  یعوـنت  تفرگیم و  رارق  رگید  ياـج  هب  هدرک  ضوـع  ناـکم  زیچره 
زا ارنآ  ریز  هب  ندـیمل  تحار  تخل و  ار  قاطا  هک  یـسرک  ندـش  هدـیچرب  اصوصخم  اهدرم ، یگدـنز  ندـش  ناماسورـسیب  اهقاطا و  عضو 

مایا طاشن  شاهبقع  هک  اسب  هدیدرگ  رادهلابند  ترودک  دـیلوت  دینـش و  تفگ و  بجوم  تخادـنایم  ناشیامرـس  یتحاران  رد  هتفرگ  ناشیا 
. تفرگیم رب  رد  ار  ناشدیع 

دیع مسا  هب  هک  دوب  ناشیگـشیمه  يوراجنامه  ناشیناکتهناخ  هک  تفرگیم  ماجنا  همه  زا  دـعب  یناکتهناخ  سابل و  هیهت  زا  ارقف  دـیع  راـک 
تیچ و دنتـشاد  رگا  هک  ناشیاههچب  دوخ و  ساـبل  دیـسریم و  ماـمتا  هب  رهظ  زا  دـعب  کـی  رد  هک  قیرط  نیمههب  ناـشیاهراک  هیقب  دـننزب و 

. دننکب ناشزود  زرد و  هتسش  هک  مه  ناشدوخ  يارب  دنشکب و  مه  هدیرب  ناشیاههچب  يارب  دوخ  هدیرخ  یسابرک 
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ندرک زبس  هزبس 

هدـنام دـیع  هب  زور  هد  اـت  زور  تسیب  زا  هدـننکزبس  تسد  یکبـس ) ینیگنـس -  ) تبـسن هب  هک  دیـسریم  يزبس  ندرک  زبس  تبون  نآ  زا  سپ 
هچره شاـم و  سدـع و  اـی  مدـنگ  تشم  تشم  هداوناـخ ، تیعمج  دادـعت  هب  هناـخ  نز  هک  دوـب  بیترت  نیا  هب  زین  نیا  تفرگیم و  تروـص 
نیلافس یفرظ  رد  هتشادرب  دتفین  نیمز  هب  شتـشم  زا  يزیچ  ندرب  فرظ  فرطب  ندرک و  تشم  زا  دعب  هک  يروطب  دوب  ناشهدیقع  هتـساوخ 
طوبرم دارفا  زا  کـیره  هب  هک  ار  هچنآ  شیاـشگ و  لاـم و  یتخبـشوخ و  یـشوخ و  یتسردـنت و  یتمالـس و  تین  تشم  ره  اـب  تخیریم و 

بآ زور  ره  تشاذـگیم و  یـسرک  ياـپ  رد  دوبن  مرگ  ياـج  درـس و  داـیز  اوه  رگا  مرگ و  ياـج  رد  هتخیر  مرگ  مین  بآ  هدرک  دـیدرگیم 
. دیارگ يدیفس  هب  هدز  شین )  ) هجک فرظ  رد  اههناد  ات  دناسریم  وا  هب  ار  شاهتفر  دروخ 

الاب شیاهشین  الماک  هدـش  ياهرقن  شیاههجک  ات  تشادـیم  هاگن  لامتـسد  رد  لدـتعم  تبوطر  اـب  زین  زور  هس  هتخیر  لامتـسد  رد  هاـگنآ 
نهپ گرزب  کچوک و  فورظ  رد  هناخ  تیعمج  قباطم  ای  نآ و  دننام  ینیچ و  يرود  باقـشب و  ای  یـسم  يرود  رد  سپـس  دـشاب . هدـمآ 

خر اههزبس  ات  تشاذگیم  ناکم  ای  قاطا  نیرتمرگ  رد  اهبش  باتفآ و  ضرعم  رد  اهزور  هدیـشاپ  بآ  دیـشکیم و  لامتـسد  ار  شیور  هدرک 
فارطا هب  هک  گنراگنر  ياهچراپ  ياهلگ  اب  هدز  هرگ  دـننام  نویپاپ  هتـسب  شرود  هب  يزمرق  نابور  هاـگنآ  دـنروایب ، يزبس  هب  ور  هدیـشک 

. دومنیم هدامآ  هدرک  تنیز  تخودیم  نابور 
هتخاس زین  يرگید  ياهچراپ  ياهلگ  هدرک ، ناشرـس  هب  رداچ  هدیـشک  وربا  مشچ و  ار  یئاـهدوخن  تشاد  رتداـیز  يهقیلـس  هلـصوح و  رگا 

ادیپ باعل  نوچ  هدناسیخ  بآ  رد  ار  كزیتهرت  رذب  هک  كزیتهرت ، يهزبس  دادیم و  رارق  اههزبس  نایم  رد  هدرک  وراج  بوچ  رس  رب  ار  هلمج 
کلقلق ای  هزوک  تشپ  دناسریم  مهب  یگدنبسچ  هدرک 

59 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یگمه دـیع  كرابت ، هروس  قحب  ای  كرابم ، زورون  اـی  داـبكرابم ، تـالمج  اـب  هتـشون  تروص  هب  ارنآ  اـی  دومنیم . بآ  زا  بلاـبل  هدـیلام 

. دنکب دشر  هدش  زبس  ات  دادیم  تبوطر  هدیشاپ  دشاب  هدرک  نهپ  ياهعمجم  فک  رد  هک  ياهچراپ  يور  رب  كرابم 
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راک نیمه  يارب  اهرگهزوک  هک  یـصوصخم  ياههزوک  رد  هک  قیرط  نیا  هب  دندرکیم  زبس  زین  يرتابیز  يهنوگ  هب  ار  اههزوک  نیا  نینچمه 
ياج باتفآ و  رد  دنـشاپیم و  كزیتهرت  مخت  ار  ناشیور  هتخادـنا  سگرن  زایپ  يدادـعت  دـندوب  هدرک  هیبعت  خاروس  نیدـنچ  نآ  فارطا  رد 

لگ اههزبس  نایم  رد  هدیـشک  نوریب  هزوک  ياهخاروس  زا  رـس  هدش  زبس  لخاد  زا  اهزایپ  نوچ  هک  دندرکیم  زبس  مهاب  دندادیم و  رارق  مرگ 
. دندرکیم ادیپ  یصاخ  یئابیز  هولج و  دندادیم 

ات هس  دندادیم  هشیر  هکنادنچ  هدیناشن  تبوطر  رد  زور  نیدنچ  روکذم  ياهیندرکزبس  دـننام  ارنآ  هک  دوب  يرگید  يزبس  زین  سگرن  زایپ 
رادهشیر ياهنابر  ناشیاههقاس  رود  هداد  رارق  ياهشیش  نتفر و  اب  رولب و  ربلد » تسد   » ای گنتناهد  فیرظ  دنلبهیاپ  ياهنادلگ  رد  ات  جنپ  و 

. دندرکیم زبس  شورف  يارب  زین  اهشورفینیریش  لیجآ  اهشورفیهام و  اهشورفيزبس و  ار  هزبس  نیا  اهنز  ياوس  دنتسبیم و 

اههزبس نابز 

ندوب و تسدـکی  دـشر و  مدـع  دـشر و  لاوحا  زا  ات  دـمآیم  نآ  تقو  هدـش  زبس  اهسگرن  اههعومجم و  اههزوک و  اههزبس و  رگید  کنیا 
مولعم ار  شیوخ  هدـنیآ  یتآ و  لاس  تالاح  هدز  ّریطت  لأفت و  اهنآ  ندادـن  نداد و  لـگ  اـهنآ و  ندـش  هشیرمک  ندوب و  رادهشیر  ندوبن و 

. دننکب
تسد يراوشد  اب  دیاب  دیسریم و  ماجنا  هب  تدم  لوط  یلطعم و  اب  شیاهراک  نیگنـس و  هدننکزبس  تسد  دوب  هدش  زبس  رید  هزبس  رگا  سپ 

دوز رگا  دنکب . مرن  هجنپ  و 
60 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

کبـس و شتـسد  هتفرگ ، تروص  تعرـس  تلوهـس و  هب  شروما  دوب  هدـش  زبـس  هدز  هشیر  هجک و  هتفه  کـی  فرظ  رد  ینعی  هدـش  زبـس 
. دیدرگیم یمتح  شتیقفوم 

ریخ و اور و  شماک  شوخ و  بوخ و  شلاـس  دوب  هدرک  رپ  روجکی  ار  فرظ  حطـس  ماـمت  هدرک  دـشر  تسدـکی  اـبیز و  شیاـههزبس  رگا 
ریغ لچک و  هدـشن  زبس  یئاج  هدومن  دـشر  هدـش  زبس  یئاج  هدـش  نآ  سکعب  رگا  دـمآیم و  ریگمشچ  شیاـهراک  رد  تفرـشیپ  یـشوخ و 

دب و بوخ و  اب  شلاس  هدیناسر  مهب  ناصقن  یگنل و  یـضعب  رد  هتـشاد  تیقفوم  تفرـشیپ و  اهراک  یـضعب  رد  دوب  هدش  ابیزان  تسدکی و 
لام و دوب  هدرک  دـشر  هزبس  هقاس  هارمه  دـنلب و  هتـسویپ و  مههب  شیاههشیر  هشیررپ و  شاهزبس  رگا  تشذـگیم و  راومهان  ابیز و  تشز و 
رپ و کـنت و  داـیز و  مـک و  شیاـههشیر  هـشیرمک و  رگا  دوـمنیم و  یهاوـگ  ار  ناوارف  يزور  قزر و  یقرت و  دـشر و  قـنور و  تـنکم و 
هب هدیدنگ  مه  اههشیر  زا  يرادقم  رگا  اصوصخم  دشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  ار  یتیقفوم  یـشوخ و  ریخ و  اب  نادنچ  لاس  دیدرگیم  يواسمان 

ریّطت نیا  دوب  نینچمه  دوب و  هدرک  یئوگشیپ  هدـننکزبس  يارب  ار  یـسک  نتفر  تسد  زا  ای  لام  فلت  لاـس  نآ  رد  هک  دوب  هدـیئارگ  داـسف 
ادج وا  زا  ياهتـسبلد  ای  لام  نآ  دادعت  هب  داتفایم  هدـنرادرب  تشم  زا  يزیچ  اههناد  زا  رگا  هک  نتخیر  فرظ  رد  ماگنه  اههناد  نتـشادربرد 
لگ ای  هچنغ  هب  شیاهلگ  لگرپ و  شیاههقاس  یباسح و  شدشر  هتـسب  هشیر  شزایپ  رگا  هک  سگرن  زایپ  دوب  باسح  نیمه  هب  دیدرگیم و 

مأوت یشوخ  شیع و  رورس و  اب  شلاس  ماکحتـسا و  اب  شیناج  یلام و  یناگدنز  دوب ) هدرک  هنوک  شزایپ   ) فورعم لوق  هب  هک  دوب  هتـسشن 
مغ و تیقفوم و  مدع  لصاحیب و  جنر  دوب  هدش  لگیب  لگمک و  هقاس و  هشیرمک و  هشیریب و  شسگرن  نآ و  فالخ  رب  رگا  دیدرگیم و 

. دوب هدروآ  ربخ  ار  یتخبهایس  هداوناخ و  رد  ترودک  گنت و  يزور  هودنا و  نزح و 
دندوب هدش  مرگ  ناتسبات  یمرگ  زا  هن  راهب و  باتفآ  زا  هن  هدومزآ  ار  شیوخ  علاط  تخب و  هک  اهنآ  لد و  هب  مدرم  هک  دوب  تاهج  نیمه  هب 

ناشریخ دندرکیم و  رظنفرص  نآ  زا  هدروآ  دماین ) دمآ و   ) ار راک  نیا  هدیشخب  ناشیاقل  هب  ار  اههزبس  ياطع 
61 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دندیرخیم اهرادناکد  زا  رضاح  يهدش  زبس  رادلگ  سگرن  ون  لاس  نوگش  يارب  هدیشخب  ناشرش  هب  ار 
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دیع زا  لبق  هبسک 

اهـشورفهویگ و اهزودـهالک و  اهـشافک و  اهـشورفهتخود و  اهـشورفلیجآ و  اهشورفینیریـش و  ياـهناکد  هک  دوـب  مه  اـهزور  نـیمه  زا 
هب هک  دندوب  زین  يرگید  ناروهشیپ  هبسک و  دیدرگیم و  عورـش  جاور )  ) ناشرازاب راهان  هتفرگ  ازـسهب  قنور  اهـشورفيزبس  اهـشورفیهام و 

ياهیـشحو هنوپ  یبوچ  ياهكوال  اـب  هک  اـهینوخرتانعن  هلمج  زا  دـندادیم . تراـشب  ار  راـهب  دورو  هداـتفا  هارب  اهرذـگ  اـههچوک و  رود 
هیلقن هچبرت  هنوپ . لگ  هراهب  ربون  هنوپاـنعن ، هنوپ ، لـگ  يآ  داد : دوخ  يهدزبآ  ياـهیلقن  هچبرت  هاـتوکاپ و  ياـهنوخرت  يوب و  رطعرپ و 

. دندادیم رس  نوخرت  انعن و 
نتفرگرس اهخرچ و  نتخادنا  هار  اب  هک  یبلاق  یخرچ و  ياهشورفینتسب 

62 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دندزیم داد  ینتسب  هبالگ  لهرپ و  ینتسب . هدیم  الج  رگیج و  مدروآ . راهبون  مدروآ ، راهب  هک  ایب  ناشینتسب : بلاق  هکشب 

بآ هبآرـس  هدراذگ : دوخ  دـنلب  ياههیاپراهچ  يور  رب  هارراهچ  هار و  هسره  رـس  ار  دوخ  ياههدرک  سیخ  ولآ  ياهنگل  هک  اهیئولآبآ 
. ولآ بآ  ایب  هنشت  ولآ ، 

. دندزیم داد  ولآ  هربارفص 
. دندزیم داد  مینکیم  سره  وم  يآ  مینزیم ، لیب  هچغاب  يآ  شودب : لیب  هک  اهنابغاب 

يروسهبنشراهچ بش 

ات ینعی  ناـمز  نآ  رد  هدـنام ، نآ  ینازوـسهتب  طـقف  هزورما  هـک  یبـش  دـنتفگیم . يروسهبنـشراهچ  بـش  ار  لاـس  رخآ  يهبنـشهس  نـیرخآ 
بـش هکنآ  تمرح  لیلد  هب  البق  دنکیم  مزال  دنروآ و  اجب  دـیاب  هک  دنتـشاد  یئاهتنـس  اب  هارمه  تاداقتعا  شاهرابرد  هدـنراگن  یناوجون 

تاین و ندشاور  تاجاح و  ندمآرب  بش  زیزع و 
63 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

: میزادرپب دنتسنادیم  شیاههتساوخ  تباجتسا 
. دوشیم رهاظ  ع )  ) یسوم رب  روط  هوک  رد  تیبوبر  رون  عاعش  هک  هدوب  بش  نیا  رد 

رد دوشیم . مرن  یبن  دوواد  تسد  رد  نهآ  هک  هدوب  بش  نیا  رد  دوشیم . ناتـسلگ  ع )  ) لـیلخ میهاربا  رب  دورمن  شتآ  هک  هدوب  بش  نیا  رد 
هکت باترپ  اب  هک  یلوق  هب  و  دوشیم ، شتآ  فشک  نآ  زا  شخرذآ  ندیهج  گنـس و  هب  ثرومهط  بسا  مس  ندروخ  اب  هک  هدوب  بش  نیا 

دوشیم . راک  نیا  دنک  كاله  ار  وا  هتساوخیم  هک  رام  فرطب  وا  گنس 
نیا هب  دوشیم : شیاتـس  رهظم  شیتوکلم  تافـص  وا  يارب  شتآ  یبـش  نینچ  رد  مه  هدیـسر و  يربـمغیپ  هب  تشترز  هک  هدوـب  بش  نیا  رد 

. دوشب هدولآ  دوخ  هکنآ  نودب  هتخاس  رهاط  ار  دیلپ  ره  دنکیم . عفرت  دوعص و  هب  لیم  رون و  يولع و  رصنع  هناگراهچ  رصانع  زا  هک  رطاخ 
دنوشیم . دوبان  نایکدزم  هک  هدوب  بش  نیا  رد  دنکیم . یناسرتایح  یشخبیتسه و 

یلع نبا  نیـسح  هلتق  هب  دـنهدب  زیمت  تسود  زا  ار  نمـشد  ات  یبش ، نینچ  رد  شتآ  نتخورفارب  ینعی  هنوگنیمههب  هک  یفقث  راـتخم  رگید :
. ددرگیم نایعیش  يداش  ببس  هدروآرب  ناشراگزور  زا  رامد  هتخات  (ع )

64 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هگن ناـشدای  شتآ  نتخورفارب  اـب  هدـش  هتخانـش  رورـس  يداـش و  بش  ناـیناریا  يارب  لاـس  رخآ  هبنـشراهچ  بش  عیاـقو  نیا  عمج  اـب  سپ 

ننس و هلمج  زا  دنتسنادیم ، نوگـش  ریخ و  نیرق  نومیم و  ار  بش  نیا  رد  روما  هدینابـسچ ، وا  رب  يدیاقع  ننـس و  هک  رورم  هب  دنتـشادیم و 
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. دندروآیم اجب  هک  ریز  بادآ 

يروسهبنشراهچ بش  بادآ 

هک تروص  نیا  هب  دـندرکیم ، ضوع  یلاخ و  ار  هناخ  ياه  هچـضوح  ضوح و  ياهبآ  هدـنام  يروسهبنـشراهچ  بش  هب  زور  ود  یکی  زا 
بآ هتـسش و  مه  لخاد  ار  ریز  ياهسابل  صوصخلا  یلع  هسبلا ، دـننام  دوخ ، ینتـسش  فیثک  زیچره  سپـس  یتسدمد و  فورظ  اهنز  ـالبق 

. دندزیم هرگ  ناشمه  هب  لغب  زا  هداوناخ  لاصتا  تین  هب  دندرکیم و  نهپ  دنب  يور  هب  هدیشک 
اهنآ هدرک  کمک  یعمجهتسد  ای  هدرک ، ربخ  شکضوحبآ  هتخیر ، اههچضوح  ضوح و  زا  مادکره  هب  لاغذ  هکرس و  یمک  نآ  زا  دعب 
البق هک  هزات ، بآ  دـنتخیریم و  هچوک  يوج  هب  هداوناخ  زا  یلدكرچ  یـشرت و  یهایـس و  نتخیر  نوریب  تین  هب  ار  ناـشیاهبآ  یلاـخ و  ار 
هناخ هب  هزات  يافـص  یئانـشور و  هک  یبآ  دـنتخادنایم . دـنزادنیب  هچـضوح  ضوح و  رد  يدـنقهبح  ای  تابن  بح  هناـخ  لـها  زا  مادـکره 

ندز تسد  قح  زورون ) ومع  ندمآ   ) و ون ) لاس  پوت   ) نتفر رد  ات  یسک  هدروآ 
65 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دننکب ربص  يروسهبنشراهچ  يرازگرب  ات  دیاب  هک  رارطضا  تروص  رد  هتشادن ، ارنآ  هب 
حاولا و هب  ندرب  ملق  و  راـتفک )؟ وـضع   ) و هاـیگ ) رهم   ) هلمج زا  یتخبدیفـس ، بابـسا  ندرک  نوـسفا  يروسهبنـشراهچ  بش  بادآ  نیمود 

بابسا ندیرخ  دندربیم و  دوهج  ياهالم  اهسیوناعد و  اهكاکح و  شیپ  هب  هک  دوب  هنهک  لاس  تامسلط 
66 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هب ور  باتفآ  دشیم و  باسح  يروسهبنـشراهچ  بش  هک  هبنـشهس  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  دیاب  هک  ون  يهزوک  ندیرخ  هزات و  لاس  يارب  كزب 
زا سپ  رهظ و  زا  دـعب  ارنآ  هک  یـضعب  دـنراذگب و  قاـطا  رد  هب  ور  هچقاـط  يور  ندرک  بآ  اـت  ارنآ  يهزوک  دریگب و  تروص  دوب  يدـنلب 

. دنرخب دننکشب  هتخادنا  نیئاپ  هناخهراقن  رد  يالاب  زا  هک  هنهک  هزوک  نتسکش 
هب لیم  هک  هچنآ  يارب  دعبب  نآ  زا  نشور و  ياهگنر  یخرس و  يدیفـس و  هک  دوب  یکزب  بابـسا  ندیرخ  يارب  رهظ  ناذا  ندش  دنلب  ات  سپ 

مشچ و هژم و  يوم و  یکانبات  یهایس و  رثا  ات  نآ ، لاثما  همرـس و  همـسو و  انح و  سانور و  گنر و  دننام  دشاب ، هتـشاد  یهایـس  یگریت و 
؛ كزب بابسا  باختنا  رظن  زا  دیامن و  رتدایز  ار  نانآ  يوربا 

ماداب و زغم  زا  دوخ ، هک  ارنآ  همرس  دوب و  هدش  هتخانش  ناشاک  يانح  همسو و  زاریش و  سانور  گنر و  ریالم و  بادیفـس  زیربت و  باخرس 
گنس واگ و  ملق  زغم 
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. دندادیم ماجنا  ناشندرورپ  تهج  رد  هک  ریز  لامعا  دوب و  هدش  هتخانش  رتدیفم  ناشیارب  دربیم و  ناشمشچ  هک  هچنآ  نیوزق و  يهمرس 

نیا رد  دنراذگب ، دروخب  اپ  رتدایز  هک  رد  مد  شرف  ریز  هک  ار  بادیفس  و  دنهدب ، رارق  دیشروخ  عولط  عاعش  رد  زور  لهچ  هک  ار  باخرس 
دناهدیرخ هک  یئانح  زا  دباوخیم و  تروص  يور  هب  رتهب  هدروخاپ  بادیفس  هتخاس ، رتدایز  ار  هرهچ  یگدنشخرد  شباخرس  هک  تیـصاخ 

هـشیر دنتـشاد  دایز  داقتعا  شتبحم  بلج  تیـصاخ  هب  هک  هایگ  رهم  اما  دنراذگب و  تسد  فک  هب  لگ  کی  هدناسیخ  یمک  زور  نامه  رد 
رب رهم  هکنآ  زا  یلوک  نانز  اهسیوناعد و  هک  یهایگ  دـیدرگیم . نونج  رکف و  لالتخا  بجوم  شاهتـسویپ  ندروخ  هک  یمـس  دوب  یهایگ 

نوسفا هکره  مسا  هب  شاهدش ، نوسفا  بولق و  بوبحم  ار  شاهدنراد  هارمه  هک  هدومن  يرببیج  يرگوداج و  يهدافتـسا  دوب  شمـسا  رس 
هداد دروخب  هک  هدوبن  نیا  زج  بیرف و  ریغ  هک  اههچ  هچ و  دشخبیم و  روصت  لباق  ریغ  رثا  هک  شنداد  دروخ  داقنم و  عیطم و  ار  دشاب  هدش 

. دوب هدش  هتخاس  نآ  يارب  هک  ینوسفا  اما  دنکیم ، لطاع  مومسم و  ار  هدش 
شیاکتم زا  لوپ  لایخ  هب  شناسک  طـسوت  شگرم  زا  سپ  هک  اـغآنیلگ  ماـن  هب  ناـگیاسمه  زا  ینزریپ  هب  قلعتم  راـتفک  نوسفا  اـب  ینوسفا 
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رد دوشیم ، هدروآ  لاقم  لیمکت  تهج  هک  دیآیم  رد  هدنراگن  رایتخا  هب  دننکفایم و  شرود  هب  دـنوشیم  سویأم  نوچ  هدـش  هدیـشک  نوریب 
هدش هتفرگ  زبس  دلج  شرود  هداد  رارق  نآ  طسو  رد  دننامهشیر  یبوچ  هکت  هدـش  هتـشون  نارفعز  اب  درز و  ذـغاک  يور  رب  هک  ریز  بلاطم 

. دوب
وبا دوش  باتیب  رارقیب و  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  میرک  رسپ  بارت  وبا  لد  رد  نوتاخرون  هدازنیلگ  تبحم  قشع و  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

هب میرک  رسپ  بارت  وبا  لد  مشچ و  سوه و  لیم و  میحرلا  نمحرلا  نوتاخرون  هداز  نیلگ  قشع  زا  میرک  رسپ  بارت 
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میرک دلو  بارت  وبا  دوش  نوتاخرون  هداز  اغآ ، نیلگ  تبحم  قشع و  هناوید  نیدـلا  موی  کلام  نوتاخرون  رتخد  اغآ  نیلگ  تبحم  قایتشا و 
اندها نوتاخرون  هداز  اغآ  نیلگ  سوه  لیم و  یتسود و  قشع و  هب  ار  میرک  رـسپ  بارت  وبا  ناج  لد و  متفرگ  نیعتـسن  كایا  دبعن و  كایا 

ریغ مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارـص  میرک  دنزرف  بارت  وبا  دـشاب  هتـشادن  رظن  لیم و  نوتاخرون  هدازاغآ  نیلگ  فرطب  زج  میقتـسملا  طارـصلا 
هتفیـش و میرک و  دلو  بارت  وبا  دهاوخن  ار  هدنبانت  چیه  زیچ و  چیه  سک و  چـیه  نوتاخرون  هدازنیلگ  زج  نیلاضلا  مهیلع و ال  بوضغملا 

ضرالا یف  ام  تقفنا  ول  نیلباقتم  ررس  یلع  اناوخا  ّلغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  ۀقفـش و  ۀبحمب و  رادلا  موی  یلا  لاح  زا  دشاب  وا  هتخابلد 
ۀقرولا طـسو  یف  اـهززعا  ۀـمورخف و  هرباذـخف  هباـتکلا  تلمکا  اذاـف  میکح . زیزع  هنا  مهنیب  فـلا  هّللا  نکل  مهبوـلق و  نیب  تفلا  اـم  اـعیمج 

لیـصحت نوتاـخرون  هداز  اـغآ  نیلگ  بوـلطملا  صخـشلا  رقم  نوـکی  یتـلا  تهجلا  نم  حـیرلا  هیف  تـیهت و  ناـکم  یف  اـهقلع  هبوـتکملا و 
رکف ناور و  حور و  ناج و  مسج و  زا  هک  رگید  بلاطم  اسب  و  نیملاعلا ، برلا  هّلل  دمحلا  حصو  برج  دق  میرک و  دلو  بارت  وبا  بولطملا 

. دوب هدرک  دیق  نآ  رخآ  رد  اغآنیلگ  تعاطا  میلست و  رد  هجوتم و  ار  بارت  وبا  زیچهمه  رکذ و  و 
هیبش هدش  کشخ  یتشوگ  هکت  رود  شاهدرک  الدنچ  هدـش و  هتـشون  نارفعز  اب  زین  كزان و  یتسوپ  يور  رب  هک  راتفک » ك .  » نوسفا اما  و 

: دوب هدش  هتفرگ  خرس  سلطا  شیور  هدش  هدیچیپ  دنفسوگ  مس  تشوگ 
ای متغلا  رعـش  ای  سارفلا  رعـش  ای  ربقلا  رعـش  ای  هّللا  تجرخ  ای  هّللا  نیدـب  ای  انمهلوح  الامج  یلمج  الا  یلامـش و  میحرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب 

روبز یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  قحب  هّللا  نم  عمـسلا  عمـسلا  ّمتفلا  ّمتفلا  فرعلا  حـلفا  لق  ایهارـش  ایهآ  نیمز  يور  ناروناـجلا  رعش 
هدازاـغآ نیلگ  يارب  ار  راـتفک  نیا ك . مدرک  نوسفا  ملـس - هلا و  هیلع و  هّللا  لـص  یفطـصملا  دـمحم  ناـقرف  میهاربا و  فحـص  دوواد و 

میرک هدازبارتوبا  سوه  لیم و  هقالع و  رهم و  رظن و  بلج  ینیریش و  الج و  هولج و  رد  نوتاخرون 
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دـشاب هتـشادن  مارآ  رارق و  وایب  مد  کـی  هک  اـغآ  نیلگ  یمارآیب  سوـه و  قـشع و  زا  ار  مـیرک  دـلو  بارت  وـبا  مدرک  رارقیب  باـتیب و  و 
هایـس و نالک و  درخ و  هدام و  رن و  زا  اوح  نارتخد  مدآ و  نادـنزرف  قیالخ  عیمج  حور  مسج و  شوه و  شوگ و  مشچ و  متفرگ  نینچمه 

تساههوک رس  رد  هک  وید  نآ  قح  هب  نوسفا  نیا  بحاص  هدنراد و  ياضر  میلست و  تعاطا و  هب  مجع  برع و  کیجات و  كرت و  دیفس و 
نایمرد هک  وید  نآ  تساهایرد و  رس  رد  هک  وید  نآ  قح  هب  تساههوک و  ریز  رد  هک  وید  نآ  تساههوک و  نایم  رد  هک  وید  نآ  قح  هب  و 

ریز رد  هک  وید  نآ  تساهشتآ و  نایم  هک  وید  نآ  تساهـشتآ و  رـس  رد  هک  وید  نآ  قح  هب  تسه و  ایرد  هت  رد  هک  وید  نآ  تساهایرد و 
نوسفا تساهتوهـش  نورد  رد  هک  وید  نآ  تساـهلد و  ناـیم  رد  هک  وید  نآ  تساـههناخ و  نورد  رد  هک  وـید  نآ  قـح  هب  تساهـشتآ و 

لد و رد  اصوصخم  قیالخ  قلخ و  لد  مشچ و  رد  یئابرلد  یئاـبیز و  هولج و  هب  نوتاـخرون  هدازاـغآ  نیلگ  يارب  ار  راـتفک  جرف  نیا  مدرک 
مایق یلا  ۀعاسلا  ۀعاسلا  ۀعاسلا  لجعلا  لجعلا  لجعلا  لج  ّزع و  یلاعت  يادخ  نامرف  هب  میرک  دـنزرف  بارت  وبا  ناج  مسج و  مشچ و  حور و 

. دوب هدش  تسویپ  هک  شندرب  راکب  ياهلمعلا  روتسد  و  رادلا ؛ موی 

هناخغابد بآ  يروسهبنشراهچ - بش  بادآ  رگید 
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هناور هدنامهناخ  نانزهویب  نارتخد و  لثم  اههتسبتخب ، اهتخبهایس و  اههدزرحس و  هک  دوب  نیا  لاس  رخآ  يهبنشهس  رهظزادعب  راک  نیلوا 
يهنهک شفک  تخر و  هتـشادرب  ياهشیـش  ای  هزوک  کـیره  هک  دوب  نینچ  راـک  نیا  موسر  دـنروآ و  تسدـب  ارنآ  بآ  اـت  هدـش  هناـخغابد 

هناخغابد ات  ناشنانخـس  دـننکب و  تکرح  مه  اب  اجنآ  زا  هدـش  عمج  دوش  زاب  بونج  هب  ور  شرد  هک  یقاطا  رد  هدیـشوپ  ار  رتولج  هدیـشوپ 
، دنـسرب هناخغابد  هب  ات  دـشاب  نآ  دـننام  ندرک و  نوریب  ندـنازوس و  نداد و  رپ  ندرک و  نکهشیر  نتـسکش و  ندـیرد و  ندـیرب و  زا  همه 

: ریز تالمج  دننام 
رد خیم  هب  شرداچ  رپ  مناخهبابر  تخادنا . ار  شرعرع  تخرد  اغآریم  جاح 
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اغآ مناخ  سورع  تسد  زا  یشرت  هشیـش  نوریب . دیـشک  هشیر  زا  تشاد  هچغاب  رد  فلع  هچره  یلع  دمحم  يدهـشم  دیرد . تفرگ  هچوک 

. دش ریشکاخ  دروخ و  داتفا 
همه شکهرا  رقاـب  اـههروک . رـس  داد  لو  درب  وشهبرگ  موناـخ  مدـمه  اوـه . هب  داد  درک  رتسکاـخ  ار  یلع  ریدـغ  جاـح  یفـالع  هقرج  کـی 

هار رد  نانخـس  نیا  هک  داقتعا  نیا  رد  دنـسرب . هناخغابد  هب  ات  دننزب  اهفرح  نیا  زا  ردـقنآ  تشگنرب و  مه  ناشیکی  داد و  رپ  ار  شیاهرتوبک 
راکب هدش  دراو  هناخغابد  رد  زا  ات  دشابیم  راک  هرگ  ریگ و  عفر  ببس  وداج و  رحس و  لطبم  دوخ  رثؤم و  یگتسب  يراتفرگ و  رحس و  لاطبا 

. دنزادرپب
دوب نآ  شراک  دندوب  هدید  نمشد  رحس و  لکش  شعلاط  يهناخ  رد  اهرگباسح  اهلامر و  دوب و  هداتفا  شراک  رد  رحـس  یـسک  رگا  سپ 

ضوـح هب  تشپ  هدرک  رت  ار  دوـخ  رداـچ  نماد  هدز  تروـص  هب  نآ  زا  بآ  تشم  هس  هدـیدرگ  نآ  ياـهضوح  زا  یکی  درگ  رود  هس  هک 
ار اهتسد  هدز  نآ  بآ  هب  ار  دوخ  شفک  هنشاپ  هجنپ و  دوب  هتخادنا  مدرم  رهوش و  رظن  زا  ار  وا  هدرک  یهایس  شراک  رد  یـسک  رگا  دنکب و 
ار دوخ  رـس  يوم  لوا  دوب  هدنام  هناخ  رد  هدش  هتـسب  يرتخد  ای  نز ، تخب  رگا  دلامب و  تروص  هب  حسم  دننام  هدرب  ورف  نآ  بآ  رد  چم  ات 
نآ تارـشح  مرک و  تافاثک و  كرچ و  نفعت و  هک  نیرخآ  ضوح  رانک  دنزب و  رود  ار  ضوح  تفه  ره  سپـس  دنکب و  حسم  نآ  بآ  اب 
زا دعب  دروآ و  نابز  هب  شاهرابرد  یتشز  هدرک  تهارک  نآ  تنوفع  تساجن و  زا  هکنآ  نودـب  دزاسب  وضو  هتـسشن  دـشابیم  همه  زا  رتدایز 

ار دوخ  دیاشگب  یـسک  فرطهب  تروص  ای  هدرک  ملکت  هکنآیب  هناخ  هب  ور  هناخغابد و  هب  تشپ  هدرک  رپ  ار  هارمه  يهشیـش  ای  هزوک  همه 
هتـشاد یـسک  اب  ياهملاکم  فرح و  هدرک  هاگن  رـس  تشپ  هب  دـیابن  هناخ  ات  هک  ناهارمه  عیمج  يارب  یلک  طرـش  هارمه  دـناسرب ، هناـخ  هب 
هدومن بآ  لخاد  نآ  زا  هدیشاپ ، رد  ياههنـشاپ  رد و  نولک  هب  قاطا و  هناخ و  فرط  راهچ  رد  بآ  نآ  زا  لزنم  هب  دورو  زا  سپ  و  دنـشاب ،

لغـش یغابد  راک  هکنآ  زا  دزاسیم  یثنخ  ار  شاهدیاف  هک  بآ  يوب  نفعت  ترفن و  زا  یئورـشرت  زازئمـشا و  ره  زا  رود  هب  هتبلا  دنکب ، لسغ 
طاشن تبغر و  نادب  دیاب  هدوب  ءایلوا  زا  یکی 
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. دومن دیاب  دسفا  هب  داسف  عفد  هکنیا  نآ  تافاثک  صاوخ  يارب  هفسلف  نیا  رد  دنشاب . هتشاد 

اهدوهج مامح 

مامح هب  نتفر  دوب  زور  نیا  رهظزادـعب  رد  هدـنام  هناخ  هب  نارتخد  هویب و  نانز  تخب  یگتـسب  عفر  یئاشگراک و  رحـس و  لاطبا  يارب  رگید 
یـسوم ردام  مان  هب  رکذتم  ندیـشوپ و  سابل  هدرکن  کشخ  ار  ندـب  ندرک و  لسغ  نآ  اب  نتفرگ و  نآ  يهشوگ  راهچ  زا  بآ  اهیمیلک و 

. دوب هدش  مولعم  ناشراک  هراچ  نیرخآ  هک  نتشگزاب  هناخ  هب  ندش و  هباخوی ) )
هلماح هک  یئاههدـش  سورع  رگید  دوب و  هداتفا  ناشرـس  هب  هک  دوب  ياهلچ  رطاخب  ناشندـنام  هناـخ  هب  هک  یناـنز  نارتخد و  يربهّلچ  رگید 

یـسورع رد  هک  دوب  نیا  یلوا  تلع  دندیئازیم . هدرم  يهچب  ای  هدرک  طقـس  هچب  ای  هتفرگن ، رارق  ناشمحر  رد  هفطن  هک  یئاهنز  دـندشیمن و 
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ندشن نتـسبآ  ببـس  و  دوب ، هداتفا  ناشرـس  هب  سورع  يهلچ  دندوب و  هدش  لخاد  داماد  سورع و  يهلجح  هب  فافز  يرازگرب  زا  دعب  هناخ 
دیاب هک  دوب  هدرب  ناشقاطا  هب  هدیربرـس  غرم  اـی  هدرم  شوم  ینمـشد  هب  یـسک  اـی  هدرک  لـغب  ار  ییوئاز  يهدرم  يهچب  اـی  هکنیا  اـهیمود 

. دننکب يربهلچ 
، کتش ریز  ار  ناشنت  رس و  اهنآ  هدیـشاپ  بآ  راوید  هب  یـسک  هداتـسیا  اهیمیلک » مامح  نامه  هتبلا   » مامح جنک  راهچ  رد  هک  هویـش  نیا  هب 
هب نارمع )  ) ینعی یـسوم ، ردپ  مسا  هناخ  هب  ندیـسر  ات  دنـشوپب و  سابل  هدرکن  کشخ  دـنریگب و  هتـشگرب  راوید  زا  تارذ  تارطق و  ینعی 

. دشاب ناشنابز 
72 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هکرس بایلق 

يروسهبنـشراهچ بش  رهظزادعب  رد  دـیاب  هک  دوب  هکرـس  بایلق  دـمآیم  رامـشب  اهیئاشگراک  اهرحـس و  لطاب  نیرتعماج  هک  همه  زا  دـعب 
نواه تشپ  تبون  هب  ار  یکییکی  عمج و  ار  دنـشاب  هدیـسرن  هناـهام  رذـع  هب  هک  ار  غلاـبان  رتخد  تفه  هک  تروص  نیا  هب  دـننکب . تسرد 
تـشپ اـب  اـت  هدراذـگ  اـهنآ  زا  یکی  تسد  يوـلج  ار  تمـسق  ره  تمـسق و  تفه  ارنآ  سپـس  دـننکب و  باـیلق  ندـیبوک  هب  راداو  هدـیناشن 

هناخ لها  هدز  مهب  یبوچ  قشاق  اب  ناشدوخ  دنزیرب و  تسا  هدش  هتشاذگ  ناشنایم  هک  ياهکرس  حدق  رد  هتـشادرب  بایلق  تسـش  ياهنخان 
يهشوگراهچ هتـسب  بآ  شیور  هتخیر و  هباتفآ  رد  نآ  زا  يرادـقم  هتفرن  باتفآ  هکنیا  نآ  ندرب  راـکب  قیرط  دـننکب و  تمـسق  مه  ناـیم 

رخآ ات  هک  هدومن  كاسما  شفرصم  رد  ناکمالا  یتح  دیاب  هک  ار  دوخ  مهس  هدنامیقاب  هیقب  دنـشاپب و  رد  يهنـشاپ  ناکم و  يایاوز  قاطا و 
مدرک نم  لطاع ، درک  هکره   ) يهلمج دورب  دای  زا  دـیابن  هکنآ  نکال  دـنربب . راکب  هنوگنامهب  اهیتحاران  رد  هدراذـگ  رانک  دـنناسرب  لاـس 

رکذ لمع  ماگنه  هدننک  لمع  مه  دنروایب و  نابز  هب  دوش  هدینش  هک  يروطب  هکرس  رد  بایلق  نتخیر  عقوم  دیاب  اهرتخد  مه  هک  دوب  لطاب )
زا ار  هدرب  راکب  هداد  يرارف  يرپ  نج و  ناطیش و  زا  ناشنیلکوم  اب  ار  وداج  عون  ره  شندب  يوب  هتشادن  تسد  ور  هک  يرحـس  لطاب  دنکب .

! دومنیم دازردام  كاپ  اهرحس  همه 
غلابان نارـسپ  دندرکیم و  دود  ناشیاهنماد  ریز  مه  گس  هلـضف  زایپ و  تسوپ  هکرـس ، بایلق  زا  دعب  یعمجرطاخ ، يارب  هک  مه  اهیـضعب 

. دننکب لوب  اههاگرد  ولج  طایح و  فارطا  هچوک و  رد  نوریب  ات  دنتشادیماو  ار  هناخ 

دیراورم پوت 

ای كرا  نادـیم  رد  هک  يراـگ  خرچ  هیبـش  روطق ، خرچ  ود  اـب  هناـهد ، رطق  بجو  کـی  دودـح  لوط و  مین  عرذ و  ود  رد  رپرـس  دوب  یپوت 
يور رب  هناخهراقن  نادیم 

73 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
مد نارتخد  اصوصخم  زیزع  بش  ره  هعمج و  بش  ره  اذـل  دنتـشاد ، زیمآهزجعم  ياهفرح  شیارب  اهنز  هک  سدـقم  پوت  ای  دـیراورم ، پوت 

لیخد نآ  لثم  دقراچ و  ای  دوخ ، تخر  ياههچراپ  زا  شخرچ  ياههرپ  هب  هدیرـس ، نییاپ  فرطهب  شیور  زا  هدش ، عمج  شدرگ  هک  تخب 
تیاـضر بـلج  ظاـفحلا و  قـح  تـخادرپ  نودـب  یـسک  هـک  هناـخلوارق  ياـضعا  نـالوارق و  تـبحم  لـالد  ینادناـن و  یپوـت  دنتــسبیم .

ابیز تروص  رد  هک  ناشیاهلوپیب  و  دوشب ، نآ  يور  زا  ندروخ  رـس  اصوصخم  لیخد و  نتـسب  هب  لیان  تسناوتیمن  نآ  ياهیچکیـشک 
ریمعت و هناخروق  رد  شیاهخرچ  هک  رخآ  نغدـغ و  پوت  هب  نتـسب  لیخد  ترایز و  هک  هاش  اضر  نامز  ات  دـننک . ناـشرطاخ  هیـضرت  ندوب 

. دش هداد  رارق  يرسفا  هدکشناد  هطوحم  دنفسا ، موس  نابایخ  رد  هدش  گنر 
74 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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یئاههناد اب  يدـننام  دـنبندرگ  شهاگولگ  هب  هک  نیا  شنتفرگ  مان  دـیراورم  هب  لیلد  دوب و  هدـش  هداد  رارق  عرذ  کی  عاـفترا  هب  ییوکس 
. دوب هدش  هیبعت  دوب  هکت  کی  هتخیر و  نآ  دوخ  اب  دوب و  غرفم  زا  هک  پوت  سنج  دوخ  زا  تشرد  ياهدیراورم  هیبش 

هکنیا رگید  تسا و  هتفرگ  رارق  هدمآ  اجنیا  هب  هلیـسو  چیه  نودب  غارچ ،  هاش  نذا  هب  زاریـش  زا  هک  دوب  ياهتخاس  ماوع  تایاور  شاهرابرد 
رارق مدرم  داـقتعا  فرط  هک  تروص  ره  هب  تسا و  هدـش  اـمنباوخ  هدرک و  رظن  هک  رگید  تسا و  هدرک  ناتـسودنه  حـتف  نآ  اـب  هاـشردان 

. دندربیم اجتلا  وا  هب  هتفرگ 
نهآ و بوچ و  هچرگا  دنربیم ، اهنآ  ریغ  هب  هانپ  دنوش  هماکدوخ  نارادـمامز  یگنهرف و  شناد  رقف  راچد  یمدرم  نوچ  هک  تفگ  ناوت  هچ 

اما دهدب . بیترت  نآ  ریغ  ناجیب و  رادناج و  تب  دننام  ناشیارب  ناشنهذ  هک  هچنآ  دـشاب و  ياهدنـشک  برخم و  پوت  تخرد و  گنس و 
. دوب هدش  دیق  هاشیلعحتف  مان  شتوراب  ياج  نزخم  رب  دوب  هچنآ 

تجاح هتفر  شترایز  هب  نآ  لـثم  داـیعا و  هعمج و  ياهبـش  هتـشاد  یئاـشگراک  داـقتعا  ناـنز  اـصوصخم  نآ ، هب  هک  دوب  یپوت  ریدـقت  رهب 
شیاجباج هدش و  نالاسگرزب  یئامزآروز  ناناوج و  يزاب  هلیسو  دوب و  نیمز  يور  هب  نوچ  البق  دنتسبیم . لیخد  هتساوخ 

75 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هک یلوارق  ریجنز و  دنرامگ . شتبظاوم  هب  لوارق  هدیـشک ، ریجنز  هب  ار  شیاهخرچ  هتخاس  عافترا  عرذ  کی  رد  یئوکـس  شیارب  دندرکیم 
ءوس اسب  دـنهدب و  هزاجا  ناشنتـسب  لیخد  ترایز و  يارب  ات  هدوب  نیعجارم  زا  ینکبیج  رومأم  شلوارق  نتـسب و  لـیخد  بابـسا  شریجنز 

. دتفا ناشراک  رس و  ناسک  هچ  اب  ات  اههدافتسا 
هدروخ رس  شاهلول  يور  زا  هدش ، در  شریز  زا  هدرک ، اعد  سامتلا  ات  دوب  شایترایز  مایا  نیرتغولـش  هک  يروسهبنـشراهچ  بش  هلمج  زا 
ندیلول ینارپرتوبک و  رطاخب  ناشیاهبنجب  شوگ  رـس و  حیرفت و  تهج  مه  ناشرتدایز  هتبلا  هک  دندنبب ، لیخد  شیاهریجنز  اهخرچ و  هب 

: دوب هدش  هتخاس  ناشیارب  اهوگکلتم  فرط  زا  هک  ریز  راعشا  و  دندشیم ، عمج  نارچمشچ  ياهناوج  اهیسال و  نایم 
هتسخ لد  رد  هتسب  نم  هب  یمحرهتسب  رد  دص  ياههعلق  حتاف  يا 

هتسشنب  ماهلچ  هب  یسک  ریت  هنزونه  تسداشگ  ماهعلق  رد  سک  هن 
**

زادنا ریجنزب  هتسخ  نم  هب  یمشچزادناریت  يهیاپدنلب  پوت  يا 
زادنا نآ ...  ياجب  ایب  دنچ  کیيدنکفا  نورب  ریت  همه  رمع  کی 

نابایب لوغ 

هک رفن  ود  رفن ، ود  يدارفا  دـنداتفایم . هارب  زور  نیا  رد  مدرم  یمرگرـس  يارب  زورفاشتآ  هزوریف و  یجاح  دـننام  هک  دوب  يدارفا  مسا  نیا 
همـست اـب  یتک  کـی  هک  گـنلپ  اـی  ربب  تسوپ  زا  ياهنتمین  هدراذـگ ، فیثـک  دـنلب  يهدـیلوژ  شیر  رـس و  زا  بیهم ، سب  هفاـیق  دوخ  يارب 
ياجب دشاب  نایامن  نیئاپ  زا  ناشلفاسا  ياهمشپ  هک  یهاتوک  نماد  يرگید  تسوپ  زا  دندیشوپیم و  دنتخادنایم  تشپ  هب  هناش  زا  يایمرچ 
یتئیه هنهرب و  ياپ  اب  دـنتفرگیم و  تسد  هب  يرادهرگ  تخمز  بوچ  هدراذـگ ، رـس  هب  يواگرـس  رادخاش  هساـک  دـندرکیم و  اـپ  هب  راولش 

تسج مدرم  طسو  شارخشوگ  يهرعن  اب  ناهگان  دندشیم و  رهاظ  نآ  دننام  هکرعم و  هناخهوهق و  دننام  غولش  نکاما  رد  اسآلوغ 
76 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لوپ دوب  هداتفا  ناشتـسد  هب  هدش  هتخاس  رطاخ  هچ  هب  سک و  هچ  زا  دوبن  مولعم  هک  ریز  راعـشا  ندناوخ  اب  هدـناوخ  نابایب  لوغ  ار  دوخ  هدز 
. دیآیمن ناشغارس  هب  يوید  دد و  لوغ و  چیه  رگید  لاس  ات  هدومن  رش  عفد  ناشیا  زا  ناشندمآ  اب  هک  رظن  نیا  هب  دندرکیم ، عمج 

میناریح هتشگرسمینابایب و  لوغ  ام 
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مینارمش يوت  یهاگنارهت  يوتب  یهاگ 
مینابایب لوغ  هنمیوید  هن  دد و  هن ، ام 

مینایامن عمج  ربعمج  تشز  تریس  ام 
نالان امش  هلمج  زاناتشز  امش  حور  ام 

میناشیرپ هنوگنیاناتناشیرپ  لاعف  ز 
دیزیهرپب شیوخ  زا  ! دیزیرُگب هچ  ام ز  زا 

میناتشز زین ز  امتسا  تشز  امش  يوخ  ات 
ما ُمق  یلَبَج  یِه  یِهیِه  یِه  يددم  قح  وه 

مینالوغ کچوک  اماجنیا  گرزب  نالوغ 
میناریح هتشگرسمینابایب و  لوغ  ام 

میناشاک يوت  یهاگنانمس  يوتب  یهاگ 
میناکد يوت  یهاگهناخ  يوتب  یتقو 

هک هدنناوخ  تفگیم و  ار  شاینابایب  لوغ  ام  هدومن ، ینهد  مه  تیب  ره  ندش  مامت  اب  يرگید  هدناوخ  ار  شتایبا  یکی  هک  مینابایب . لوغ  ام 
ناگدنهد هکلب  دـننکب ، زارد  تسد  دـیاب  هک  اهادـگ  لثم  هن  مه  ناشنتفرگ  لوپ  قیرط  و  درکیم ، یتعامج  هب  یتمـس و  هب  هراشا  تیب  ره  اب 

. دننکب میدقت  هدمآ  ناشفرط  هب  دیاب  دوخ 

زورفاشتآ

هک تروص  نیا  هب  دندشیمن . هدـید  رگید  لاس  ات  هدـش  رهاظ  يزور  نینچ  يارب  هک  دوب  لاس  رخآ  رگید  ناگدـنهدشیامن  مان  زورفاشتآ 
لوتفم رس  رب  يهنهک  زا  هک  یلعشم  تفن و  یطوق  اب  هتخود ، اهنیتسآ  بل  هب  هلوگنز  هداهن . رس  هب  رادهلوگنم  هالک  هدیـشوپ ، خرـس  سابل 

یتاظحل زا  سپ  هدروآ  مههب  اهبل  هدرب  ناهد  رد  ار  هتخورفا  لعـشم  رـس  عمج  ره  يولج  دنداتفایم و  هار  اههلحم  هچوک  رود  هب  دوب  هتـسب 
رد

77 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ار ریز  ياهرعش  دوب  هداد  رییغت  ناشیلصا  هرهچ  تفن  هدود  هک  یلاح  رد  دندرکیم و  جراخ  ناهد  زا  دوب  هدشن  شوماخ  نآ  هلعش  هک  یلاح 

. دنتفرگیم لوپ  هدناوخ 
هزور هی  یلاسهزورفا  شیتآ 

هزوسمین لثمهزور  ود  ایند 
هزور هی  یلاسهزورفا  شیتآ 
هزوسیم هک  ایداییم  درد  دیسرپ 

هزوسیم هک  هندرد  هن  لوپ ، اب  فُگ 
هزور هی  یلاسهزورفا  شیتآ 

هزوسیم ملداین  یلاخ  سد 
هزورفا شیتآ  هزوغلچ  هگا  راذب  مّسد  وت 

تنکسا هساوهزور  هی  یلاس 
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سه یکره  روخفُمهزود  کلک و 
هزورفا شیتآهزویفپ  یلیخ 

هگا يدن  لوپهزور  هی  یلاس 
هزوفور یشیمهزوق  ور  تزوق 
هزورفا شیتآهزوک  وت  يریم 

. هزور هی  یلاس 

يروسهبنشراهچ بش  كزب 

هتفور هتسش  بورغ  شتآ  يور  زا  ندیرپ  يارب  دیاب  هک  دوب  رهظزادعب  تعاس  هس  ود  زا  اهنز  كزب  يروسهبنـشراهچ  بش  لامعا  زا  رگید 
نینچ كزب  هکنآ  داقتعا  اب  دمآیم  رامشب  بش  نیمه  ياهشیارآ  هلمج  زا  ملق ) تفه   ) شیارآ هک  دنشاب  هدوب  الج  هولج و  اب  زیمت و  رت و  و 

زور صوصخم  راک  نیا  هک  دنب  نتخادنا  سیگ و  فلز و  رس و  حالـصا  زا  رظنفرـص  دنادرگیم ، بلاج  رونم و  لاس  رخآ  ات  ار  هرهچ  یبش 
رسک هنوگره  زا  زور  نیا  رد  يراددوخ  لماک  تقد  اب  دیدرگیم ، بحاص  ار  هرهز ) هراتـس   ) علاط هک  دوب  هبنـشهس  بش  ینعی  زور  نیا  لبق 

يور و رس و  زا  وم  ندودز  ناصقن و  و 
78 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اب دوب ، هدمآ  یهن  روتسد  هرابنیا  رد  دیدرگیم و  یگدنز  رطاخ و  یگدنکارپ  بالقنا و  یگتفشآ و  ثعاب  ینشور  زور  نینچ  رد  هک  مادنا 
؛ دوشب نهذ  طبض  هک  تیب  نیا 

هبنشهس  هبنش و  هبنشکینخان و  ریگم  رس و  شارتم 
هروک و نتخادگ  دننام  قارتحا ، لاعتـشا و  طقف  دوب و  يزیرنوخ  لادـج و  گنج و  دـنوادخ  ینعی  خـیرم ) هراتـس   ) هب قلعتم  زور  نیا  اریز 

! دمآیم راوازس  دوخ  ندرک  دیفس  خرس و  نآ و  دننام  ون و  قاجا  ندرک  نشور  مامح و  نوت 

هتب

هدـیدرگ ریزارـس  رهـش  هب  نآ  رهظزادـعب  زا  هتب  راب  رامـشیب  ياـهرتش  هک  دوب  رهـش  هب  نآ  فعاـضم  دورو  هتب و  شورف  جاور  زین  زور  نیا 
نامز نآ  رد  ناگدـنزپ  رثکا  اهیئاولح و  اهیئاونان و  مامت  تخوس  هک  تسا  نتفگ  هب  مزال  تفرگیم و  رارق  شورف  ضرعم  رد  ناـشیاهراب 

ات نآ  فارطا  تاـهد  ير و  رهـش  ياـهنابایب  زا  راـطق  ياـهرتش  تشپ  رب  هتب  راـب  رازه  ود  زا  شیب  هنازور  هک  دـیدرگیم  نیمأـت  هـتب  هلیـسوب 
نوریب رد  لبق  ياهزور  زا  زورما  فرـصم  رب  هفاضا  ياههتب  اذـل  دـشیم ، رهـش  دراو  نانمـس  کـیدزن  یلا  رمع ) هلک  داـبآیلع   ) و نیمارو ) )

اههارهس و رس  هدیدرگ  رهش  هب  لمح  زورما  رهظزادعب  زا  دندرامگیم و  نآ  لثم  قیرح و  زا  ناشتظافح  يارب  نابهگن  هدش  رابنا  اههزاورد 
. دیدرگیم نارادیرخ  هضرع  هدش  رابنالت  دننام  اههچوک  اهرذگ و  اههارراهچ و 

شوشل ياهيرازآمدرم  ریاس  زا  دعب  تفگ  دیاب  اههتب  تنایص  ظفح و  نخس  رد 
79 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ناسارخ میدق  هداج  درز  كاخ  دابآیقت و  رمع و  هلک  نیمارو و  ياهنابایب  رهـش و  فارطا  زا  دارفا  تشپ  ای  رتش ، هلیـسو  هب  هک  هتب  ياهراب 
. يروسهبنشراهچ بش  يزورفاشتآ  يارب  بش  نیا  رد  یکگنس و  ياهیئاونان  يارب  يروسهبنشراهچ  زا  ریغ  مایا  رد  دمآیم .

81 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دیسریم یئاج  زا  شربخ  رابکی  هاگدنچره  هک  دوب  اهیتاهد  ياههتب  ندز  شتآ  مه  یکی 
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اپراهچ دنفسوگ و  غرم و  زب و  ندنازوس و  ار  ناشیور  رس و  ندز و  ناشنـشور  قپچ  ریز  ندوبر و  ناشرـس  زا  هالک  دننام  ياهيرازآمدرم 
ندز و ناشیاههتب  راب  ریز  تیربک  مه  یکی  نتفوک ، ناشنغور  هریـش و  لسع و  يهشیـش  ّهبد و  هزوک و  هب  بوچ  ندوبر و  ناشهنب  راـب و  و 

. دمآیم راب  هب  نآ  زا  هک  ناوارف  یناج  یلام و  تاراسخ  دوب و  نتخیرگ 
نآ لماح  ياـهرتش  زا  یکی  راـب  ریز  هب  ناـشیکی  تیربک  اـم  يهلحم  رذـگ  ریز  رد  يروسهبنـشراهچ  ياهبـش  زا  یکی  رد  هک  هنومن  نیا  هب 
رد هدومن  تیارـس  زین  اهنآ  ياهراب  هب  شتآ  هک  هجیتن  رد  ددنویپیم و  رگید  نارتش  هب  هدیمر  لاعتـشا  ترارح  رثا  رد  ناویح  هدـش ، هدیـشک 

یـشورفهقرت ياهيزابشتآ  يور  هب  ناشیکی  راب  شتآ  دنوشیم  هلاغزج  هدوب  رفن  تسیب  زا  شیب  ناشدادعت  هک  نارتش  اهنت  هن  نامز  كدنا 
. دوشیم رباع  بساک و  دنچ  شورفهقرت و  گرم  ثعاب  نآ  ياههرابمق  هزوک و  ندیکرت  هدیشک  شتآ  هب  ار  رذگ  هداتفا 

ره مجح  نم و  داتـشه  نزو  رد  هگنل  ود  لماش  رتش  راـبره  هکنیا  رب  مینکب ، مولعم  زین  ارنآ  تمیق  تساـجب  هتب »  » هتوب تبحـص  لاـمکا  رد 
کی اوه و  يدرس  مرگ و  ناتسمز و  ناتسبات  تبسن  هب  نارق  مراهچ  کی  نارق و  کی  ات  لایر » کی   » نارق کی  بعکم  رتم  ود  دودح  هگنل 

هک ار  لماک  يزابشتآ  کی  هکنآ  یهاش 
82 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دومنیم وفاکت  دوشب  تمسق  تفه 

یتوراب يزابشتآ 

ياهيزابشتآ هلیسو  هک  دوب  نالاسگرزب  یضعب  لافطا و  يزاب  یـشورفهقرت و  يروسهبنـشراهچ  بش  رد  ياهيزاب  اهیبساک و  زا  رگید 
ادـص و هب  نآ  رـصع  زا  هک  كزیخهچاـپ )  ) و هراـپمخ )  ) هراـبمق و  هزوک )  ) و هشفـشف )  ) و هّقرت )  ) رب دوب  لـماش  تفرگیم و  ماـجنا  یتوراـب 

دیلوت نتفرگ  رارق  راشف  ریز  خـینرز و  اب  شندـش  جوزمم  رد  هک  تارلک »  » ریثأت ندـش  هتخانـش  اب  هک  دـیلک )  ) رخآ رد  دـمآیمرد و  شیامن 
. دوب هدش  هیقب  لخاد  دنکیم  دیدش  يادص 

83 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نآ زا  دنتسبیم و  مکحم  خن  شیور  هدش  هداد  رارق  ذغاک  لخاد  داوم  هک  خن  هقرتحم و  داوم  ذغاک و  زا  قدنف  هزادنا  هب  يدننامهلولگ  هقرت 

يور هک  ذـغاک  هقرتحم و  زا  قوف  قیرط  هب  زاس  تخاـس و  رد  زین  نآ  زیر و  يهکـس  هیبش  يرگید  عون  تساـخیمرب و  ادـص  ندز  نیمز  اـب 
. دوشب هدیبوک  شیور  هب  شفک  يهنشاپ  هدراذگ  نیمز 

تبـسن هب  هرابمق  هزوک و  و  لایر » مهد  کی   » رانید دص  ات  هس  هشفـشف  و  لایر » متـسیب  کی   » یهاش کی  هب  ددـع  هد  ره  هقرت  ياهتمیق  اب 
. یهاش هس  ود  ات  کی  یکی  یهاتوک  يدنلب و  تبسن  هب  كزیخهچاپ  یهاشهد و  ات  یهاش  جنپ  زا  یگرزب  یکچوک و 

يزابشتآ روهظ 

لاکـشا زا  لکـشتم  یئاهيزابشتآ  دوشیم . هتخانـش  اهيوسنارف  طسوت  هاشنیدلا و  رـصان  نامز  رد  تشادـن  هقباس  هک  یتوراب  يزابشتآ 
اب گرزب ، ياهولبات  رد  هک  ناریا  هدـنیاپ  و  يداش ، نیا  دـشاب  كراـبم  داـبكرابم و  دیـشروخ و  ریـش و  جاـت و  هراتـس و  هاـم و  زا  هفلتخم 

. دوشیم هتشاذگ  شیامن  هب  تبون  هب  گنرتفه  توراب  ناولا  ياههقرج  اههلعش و 
هکنآ زا  سپ  دوشیم و  هداد  شیامن  یهاش  نوردنا  غاب  رد  یبهذم  ياهنشج  دایعا و  تنمیم  هب  سپس  یمرگرـس و  يارب  هاگهگ  ادتبا  رد 

فارطا ياههناخالاب  رد  مه  نوردـنا  یلاها  هکنیا  دوشیم و  رداص  هناـخپوت  نادـیم  رد  شـشیامن  روتـسد  هدومن  میهـس  نآ  رد  مه  ار  مدرم 
لوزن نآ  رد  هک  يدنچ  زا  سپ  دننکب و  اشامت  مدرم  اب  نادیم 

84 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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هناخروق هب  هدش  هتفرگ  اهيوسنارف  زا  هک  هاشنیدلا  رفظم  نامز  ات  دوشیم ، اپرب  نوردنا  رد  یکی  هناخپوت و  نادیم  رد  یکی  هدش  هدـید  نأش 
. دوشیم هدرپس 

زا یکی  رد  هک  یتوس  يادص  اب  نآ  مامتا  تسا و  هدـشیم  رجفنم  اوه  رد  هک  هدوب  ياهراپمخ  هلیـسو  نآ  همانرب  مالعا  اهيوسنارف  نامز  رد 
يادـص دـسریم  اهینطو  تسد  هب  نوچ  تسا و  هدـشیم  مولعم  هتفریم  اوه  هب  نآ  گنردـنچ  يهلعـش  اب  هدـش  هتـشاذگ  راک  نآ  ياههزوک 
هفاضا اههزوک  اههراپمخ و  دادـعت  هب  هک  لاـس  ره  رد  دوشیم و  دـنلب  رخآ  رد  یکی  طـسو و  رد  یکی  لوا و  رد  یکی  نآ  توس  هراـپمخ و 

! دوشیم دنوشب  قرفتم  ای  هدنام  دیاب  هک  مدرم ، ینادرگرس  ثعاب  هک  شتوس  توس و  اههراپمخ و  يزابشتآ  ياپارس  هک  اجنآ  ات  هدش ،

ینازوس هتب 

رد هک  دیـسریم  نآ  تقو  هدیـسر  ماـجنا  هب  هرقف  ود  یکی  زجب  بش  نیا  طیارـش  بادآ و  ماـمت  هدراذـگ  لاوز  هـب  ور  باـتفآ  رگید  کـنیا 
هپک و تفه  رد  اهرذگ  ریز  اههچوک و  يازارد  اههناخ و  نحص  رد  اههتب  دسرب  برغم  هتفر  نایم  زا  الماک  قفش  هک  زور  يدرز  دیـشروخ 
هک نارگید  هدناریگ  ار  نیرخآ  ات  یموس  نآ  هلعش  زا  یمود و  هپک  نآ  هلعش  زا  هدیـشک  نیلوا  هب  تیربک  رفنکی  هدش  فیدر  میقتـسم  طخ 

يدرز  ) راب کی  شهج  ره  اب  دننکب و  ندیرپ  ندیود و  هب  عورش  دنشابیم  ناشیور  زا  ندیرپ  رظتنم  هداتـسیا  راطق  هب  نیلوا  يهپک  تشپ  رد 
. دورب لاوز  هب  ور  هدومن  شکورف  اههتب  يهلعش  ات  دنروآ  نابز  هب  ار  نم ) زا  وت  یخرس  وت  زا  نم 

يزورفاهتب طیارش 

نیرتهب و دنشاب و  دیابن  تفج  هدوب  هپک  تفه  ای  هپک  جنپ  ای  هپک  هس  دیاب  اههتب  لوا 
85 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نیرق هک  هپک  جنپ  دیدرگیم و  نیرخآ  تقفاوم  هتـشاد  قیبطت  سیدـست )  ) رظن اب  هچرگا  هپک  هس  هک  دنتـسنادیم  هپک  تفه  ار  نآ  نیرتلماک 
زاستشونرس ناگراتـس  ددع  هک  دیامن  زارحا  ار  لمع  یقیقح  لامک  تسناوتیمن  زونه  اما  دروآیم  رورـس  يداش و  دمآیم و  دیهان  يهراتس 

. دنیامنن نیزگیاج  رگید  یندنازوس  هتوب  زج  هکنیا  دوب و  هدش  مولعم  تفه 
شورخ و شوج و  یئورخرـس و  یهاوختجاح و  اب  لاعتـشا و  تعرـس و  تدـش و  تّدـح و  هدوب  هتب  زا  دـیاب  شتآ  يهلعـش  اـمتح  مود 

. دشاب هتشاد  یناگمه  نتساوخ  نآ  یمرگ 
تاین ياور  هدومن  يروای  جئاوح  شهاوخ  رد  زین  تاجاح  يهلبق  أدبم و  هب  هجوت  هک  دشاب  هدش  فیدر  هلبق  هب  ور  دـیاب  نآ  ياههپک  موس 

. دشاب هتشاد  عیرست 
. دنشاب هتشاد  مهس  نآ  هیهت  دیرخ و  رد  دیاب  دنهاوخیم  ناشتجاح  ياور  رگا  اههتب  يور  زا  ناگدنهج  مراهچ 

يزورفاهتب رد  دیاقع 

تفرگیم ریطت  ای  لأفت  نآ  يهدش  شوماخ  زا  ار  شیوخ  روما  رـش  ریخ و  سکره  اذل  دنکب و  تین  دوخ  يارب  دـیاب  ار  ياهتب  يهپک  رفن  ره 
شوماـخ اـههپک  رگید  يهلعـش  زا  رترید  نآ  هلعـش  هنیآره  دـش  دـهاوخن  اـی  هدـش  ماـجنا  هک  تشاد  رظن  رد  ار  يرما  رگا  هک  ینعم  نیا  هب 

رطاخ رد  ار  يراتفرگ  مغ و  عفد  هعزانم و  نتـسشن  ورف  همـصاخم و  عفر  نوچ  دیـسریمن و  ناماس  هب  هنرگ  هدش و  ماجنا  راک  نآ  دـیدرگیم 
شوماخ رترید  ندنام و  اجرب  رد  هتفریذـپ ، همتاخ  يراتفرگ  هلئاغ و  نآ  نتـسشنورف  اب  هک  دـیدرگیم  هدـنهدتراشب  نآ  سکع  دوب  هدروآ 

. دومنیم مکح  نآ  قباطم  ندش 
رد رگا  دومنیم و  هبلغ  وا  رب  نمشد  دوب  هدنازوس  ار  ندب  ای  هماج  شتآ  رگا 
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86 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دیسریم تمعن  هب  دوب  هداتفا  شتآ  طسو  هب  ندیهج 

. دیسریم دالوا  هب  دوب  نز  رگا  هاوخلد و  راک  بسک و  هب  دوب  درم  رگا  دومنیم ، ادصورس  یسک  يهتب  رگا 
. دیسریم رهوش  هب  لاس  نامه  ای  هام  نامه  رد  دشیم  زاب  شاهتسب  رذع  ای  هدش  هدعاق  هتب  يور  زا  ندیرپ  ماگنه  يرتخد  رگا 
. دیسریم رخآ  هب  شمغ  هکنیا  ای  ناشیرپ  شایگدنز  دشیم  هدنکارپ  شیاههلعش  اههتب و  هدروخ  ياهپک  هب  یسک  ياپ  رگا 

هتـشادرب ارنآ  رتسکاخ  زا  يرادـقم  سکره  هاگنآ  دوشب و  درـس  ناشیاهرتسکاخ  شوماخ و  اهـشتآ  هلعـش  نیرخآ  ات  دـندنامیم  رظتنم  سپ 
مغ زا  متخیر و   ) تفگیم دادـیم و  بآ  هب  هتفر  ناور  راـنک  بآ  هب  هتـسب  دوـخ  ساـبل  كرچ  يهچراـپ  رد  دوزفایم و  نآ  هب  یلاـغذ  بح 

. دنکیم رود  دوخ  یگدنز  زا  مغ  یهایس و  دومج و  دومخ و  يدرس و  لمع  نیا  اب  هک  هدیقع  نیا  رد  متخیرگ )

بوکتشوگ هزوک و 

يزوسهتب زا  شیپ  حارتسم  تفاثک  هلیـسوب  نآ  ندرک  سجن  ای  هنهک  بوکتشوگ  نتخادـنا  رودـب  يروسهبنـشراهچ  بش  لامعا  زا  رگید 
رب ار  سانخلا  شرسپ  ناطیش و  مسا  هک  ریز  طیارـش  اب  يزوسهتب  زا  دعب  هنهک  هزوک  نتخادنا  رود  هب  دنیامنن و  نآ  لامعتـسا  رگید  هک  دوب 

مـشچ مدرک  رود  مدرک و  رود   » دـنیوگب هتخادـنا  هچوک  هب  ماب  بل  زا  هتخیر  نآ  رد  ار  طایح  رد  قاـطا و  يوراـج  كاـخ  دنـسیونب و  نآ 
نادیم زا  هک  ار  ناشوون  يهزوک  دننکب و  نازیوآ  هچوک  فرط  راوید  زا  نآ  بانط  رـس  اب  هدومن  تخر  دنب  يهنزو  ای  مدرک » روک  ونمـشد 

بآ هدنادرگ و  بالگ  دـندوب ، هدـیرخ  دـندزیم  داد  ون ) يهزوک  ون ، لاس  يآ   ) هدرک غالا  راب  هک  درگهرود  ياهـشورفهزوک  زا  ای  كرا و 
. دنتشاذگیم نیستفه  ياپ  يارب  هدرک 

ون بوکتشوگ  هزوک و  نتخادنا و  رودب  هزوک  بوکتشوگ و  لامعا  هچرگا 
87 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ناشنارتخد دوخ و  ندـش  راوس  يارب  اهنز  هک  سامتلا  زا  كرا . نادـیم  رد  يروسهبنـشراهچ  بش  زا  دـیراورم  پوت  اب  هطبار  رد  ياهنحص 
بـشما يارب  هک  يرگید  ياـهراک  هارمه  نم . زا  وت  یخرـس  وت - زا  نم  يدرز  دـننام : فورعم  رکذ  نتفگ  اـب  يزورفاشتآ  اـت  دـندرکیم ،

. ینزقشاق کلقلق و  هزوک و  نتسکش  لثم  دنتشاد 
88 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

يوت هزیرب  هچولک - هشب  مجنر  : » نتفگ اب  هناخ  ماب  زا  هدومن ، هناخ  يوراج  كاخ  ای  گیر  زا  رپ  ار  هنهک  لاس  هنهک  هزوک  هزوک . نتسکش 
نتم رد  هک  ینزقشاـق  و  دـننکب ، ترپ  دـیراورم  پوت  لـباقم  كرا و  هزاورد  زا  هک  دوب  نآ  همه  زا  رتهب  دـنتخادنایم و  هچوک  هب  هچوک »

. تسا هدش  رکذ  باتک 
89 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نیا رد  دیع  بش  یناکتهناخ  دننام  مه  ار  اهراک  نیا  دیاش  اما  دشاب  هتشاد  تسناوتیمن  نآ  اب  یطابترا  رودب و  ینازوسهتب  بادآ  زا  ندیرخ 
گنر هتفرگ و  دوخ  رد  ار  رگید  دـیاوز  تشوگ و  لاـس  هرود  رد  هک  ار  هدـیکرت  اـبلاغ  يهنهک  بوکتشوگ  اـت  دنتـسنادیم  یتمینغ  بش 
تسد زا  رب  هوالع  هدش ، هایس  هتسب  هربک  هناخ  لها  لاس  هرود  ياهناهد  تسد و  سامت  زا  شاهناهد  يولگ و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلصا 

، دـنراذگب ناشیاج  هب  هزات  يهزوک  بوکتشوگ و  هتخادـنا ، رودـب  دوب  هدـش  دودـسم  شتاـماسم  هک  بآ  ندرک  کـنخ  تیـصاخ  نداد 
!؟ دندشیم يرادهگن  ناشکرمع  شیامن  يارب  هدیسرن  رخآ  هب  زونه  اهبوکتشوگ  راک  هچرگا 

يروسهبنشراهچ بش  لیجآ 
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، شمشک دننامکشخ : هویم  یندروخ و  عون  تفه  زا  هک  دروآیم  اههناخ  هب  دوخ  اب  بش  نیا  رد  هک  تشاد  ینوگش  نمی و  زین  لیجآ  نیا 
تفه ددع  زاب  الوا  هک  دوب  نیا  نآ  ماسقا  یعون و  تفه  يهفسلف  دیدرگیم و  لیکشت  قلساب  یـسیق ، كرخامرخ ،  ریجنا ، توت ، یچدوخن ،

نآ اب  هک  دـیدرگیم  بکاوک  نآ  زا  یکی  راثن  اهنآ  کیره  رما  نطاب  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تفرگیم  تلاخد  هناگتفه  بکاوک  دادـعت  زا  نآ 
اهنآ ندروخ  رگید  دننکیم و  رایت  هّکـس و  لاس  رخآ  ات  ار  هدنروخ  هدنرخ و  هناخ و  لها  ياهراک  هدیدرگ  مهارف  نانآ  يدونـشوخ  هلیـسو 

تمالـس و یئاناوت و  هدومن  تیوقت  ار  هناـثم  ءاـعما و  هدـعم و  دـبک و  هیلک و  بلق و  زغم و  دـننامندب : يهعبـس  مادـنا  هک  دوب  بش  نیا  رد 
ریجنا هدـعم و  يارب  كرخامرخ  هیلک و  تهج  یچدوخن  بلق و  يورین  توت  زغم و  توق  شمـشک  هک  صاوخ  نیا  رد  دـنهدب ، تماقتـسا 

. دیشخبیم هناثم  تیلاعف  تمالس و  قلساب  ءاعما و  عفان  یسیق  دبک و  دیفم 
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شوگلاف

زین نیا  دیدرگیم و  مولعم  دیدج  لاس  هدنیآ  تشونرـس و  نداد  نارذگهر  نانخـس  هب  شوگ  نداتـسیا و  شوگلاف  اب  هک  دوب  بش  نیا  رد 
رد بش  نیا  بورغ  زا  دعب  دندادیم  لیکـشت  هدنام  هناخ  هب  نارتخد  لاس و  هزات  نانز  ار  اهنآ  رتشیب  هک  درم  نز و  زا  سکره  هک  دوب  نینچ 

نداد شوگ  هب  ددرت  مک  ياههاگرذگ  يافخ  دشاب و  هتشاد  هچوک  هب  فارـشا  هک  اهماب  يالاب  اههچوک و  چیپ  رـس  اههناخ و  ياهرد  سپ 
فرح مه  اب  هک  یعمج  ای  هدروآ ، نابز  رب  يزیچ  هتـشذگ  اهنآ  زا  هک  يرذـگهر  لوا  دـندرکیم و  نارذـگهر  عمـس  قارتسا  هداتـسیا  لاـف 

لام و لوپ و  تاملک  شزاوآ  ای  فرح  رد  رذـگهار ، رگا  الثم  هک  ینعم  نیا  هب  دـیدرگیم ، اـهنآ  هدـنیآ  ریطت  اـی  لأـفت  ناـشتاملک  دـندزیم 
ترایز و رفـس و  زیوآلد  نانخـس  هتـشاد  طاشن  هدنخ و  یخوش و  دنتـشذگیم  مه  اب  هک  يرفن  دنچ  ای  هدروآ  نیا  دـننام  لاصو و  شیع و 

ادا ناشتاجاح  اور و  ناشماک  هتـشذگ  شوخ  اهنآ  رب  لاس  نآ  هک  دوب  نآ  لیلد  دـندروآیم  نابز  رب  نآ  دـننام  جاور و  بسک و  یـسورع و 
هنوگنیا ریموگرم  يراومهاـن و  درد و  يراـمیب و  ضرم و  يراـکیب و  یتخبدـب و  مغ و  زا  نخـس  اـهنیا  فـالخ  رب  هنیآره  دوب و  دـهاوخ 

ینیبشیپ بئاصم  اهیتخبدـب و  راظتنا  دـیاب  هایـس و  ناشراگزور  هابت و  ناشزور  لاس  نآ  رد  هک  دوب  نآ  رادومن  دـندروآیم  نایمب  لـئاسم 
يارب هدرک  تشز  يهدافتسا  اهیئوجبلطم  نیا  زا  مه  رذگهار  ياهرنن  اههزمیب و  هک  دوب  زین  تاهج  نیمههب  دنشاب و  هتـشاد  ار  ياهدشن 

موق و نالف  يرارف  رهوش  سکنالف و  ندـش  ترپ  ماب  زا  ینالف و  ردـپ  ندرم  دـننام  ار  تاـملک  نیرتروآدرد  نیرتتخـس و  یهاـگ  هدـنخ 
: هک دوبن  نآ  زج  هتفرگ  مغ  ناگدنونـش  فرط  زا  مه  اهنآ  ياهباوج  هک  دـندروآیم  نابز  رب  نآ  لاثما  هچب و  نالف  نداتفا  هاچ  رد  شیوخ و 

هک لیبق  نیا  دنشکب و  بآ  زا  ار  تدوخ  شعن  مه  يزور  هّللا  ءاشنا  يریگب و  گرم  ناقفخ  دتفیب و  تیولگ  يوت  هب  قاّنح 
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ناشیدــناکین و ناــهاوخریخ و  ضوـع  رد  اــما  دــنتخاسیم ، دوـخ  نـنفت  حــیرفت و  يهلیــسو  ارنآ  هداد  رــس  ار  هـهقهق  تروــص  ره  رد 
شوـخ نانخـس  بش  نیا  رد  هتخاـس  راودـیما  ناـمداش و  ار  ناگدنونـشداش  يهملاـکم  ادـص و  زاوآ و  اـب  هک  دـندوب  مـه  یئاـهناسرهدژم 

. دنتفگیم

ینزقشاق

كدنا اههچوک  رد  مدرم  ددرت  هک  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  ود  زا  هک  دوب  اهرتخد  اهنز و  هلیـسوب  ینزقشاق  بش  نیا  ياهراک  زا  رگید 
رد تشپ  هب  دشاب  هتشاد  فیطل  مب  يادص  هک  یبوچ  قشاق  یسم و  هلایپ  هارمه  هدرک  رس  هب  رداچ  هدش  عورش  دندوب  هتفر  اههناخ  هب  هتـشگ 

دوش هدنکفا  اهنآ  ياههلایپ  رد  يزیچ  لزانم  نانکاس  فرط  زا  ات  دندنامیم  رظتنم  دـنتخادرپیم و  اههلایپ  بل  هب  اهقشاق  ندز  هب  هتفر  اههناخ 
. دنتشاگنایم ماکان  ای  اورماک  تاّین  رد  ار  دوخ  یتفایرد  ءایشا  هلیسوب  هک  دوب  یلأفت  زین  نیا  زاب  هک 
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نآ لاثما  یندروخ و  هویم و  تابوبح و  جـنرب و  ای  لوپ  ای  ینیریـش  ای  تابن  اـی  دـنق  اـهنآ  هلاـیپ  رد  هنکـس  فرط  زا  رگا  هک  تروص  نیا  هب 
فرط زا  نآ و  فلاـخم  هاـگره  دنتـسنادیم و  نآ  لـیبق  زا  یباـیدوصقم و  یئاورتجاـح و  یماکنیریـش و  رب  لـیلد  ارنآ  دوب  هدـش  هتخیر 

يروجنر ازع و  يزورهریت و  مغ و  يهدنهدربخ  گنت و  لد  اب  دنتفاییم ، نآ  لاثما  یخلت و  یهایس و  دوخ  فرظ  رد  اهرازآمه  اهتاذدب و 
زا نزقشاق  مه  هناخ و  لها  يهدنخ  حیرفت و  ثعاب  مه  هک  دـمآیم  نایمب  زین  یئاهیگزمشوخ  زین  دروم  نیا  رد  هک  دـندیدیم ، نآ  لثم  و 

دننام يارب  هک  ار  اههنهک  بوکتشوگ  نامه   » بوکتشوگ یضعب  زوسمین و  یضعب  دنفسوگ و  يرن  یضعب  هک  دیدرگیم  لاحشوخ  نآ 
یبدایب و هچرگا  هک  دـنتخادنایم  اههلایپ  رد  دوب  هدـش  هتخاس  يرن  لکـش  هب  هک  ياهدیـشارتبوچ  یـضعب  و  دـندوب » هدراذـگ  راـک  نیا 

جئاوح شخبتراشب  هدنهدهدژم و  زاب  اما  دیناسریم  ار  لماک  یگدننز  تراسج و 
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رد تروص  ره  رد  اما  دندوب . هتخادرپ  یئادگ  هب  هدمآ  اهرد  تشپ  هب  سانجا  نامه  هباشم  هب  ندیـسر  تهج  رتشیب  هک  دیدرگیم  نانزقشاق 
هچرگا  » دومنیم هسیکورس  الماک  ار  ناشیا  هدیدرگ  ناگدنیاشخب  هناخ و  لها  راثن  اهنزقشاق  طسوت  یئاهازسان  هک  دوبن  نآ  زج  قوقش  نیا 

«. دنشاب هتشادن  يرظن  راهظا  هتسب  نخس  هنوگره  زا  بل  الماک  دیاب  هک  دوب  ینزقشاق  موسر  بادآ و  زا 

ینزقشاق تاقشاعم 

رد هب  هدرک  رسب  رداچ  طاشن  هب  لد  نادرم  ناناوج و  هک  دمآیم  نایمب  زین  اهیـشخبماک  اهيریگماک و  اهيزابقـشع و  اهینزقشاق  نیا  رد 
یقـشع هتفرگ  یقـشع  هلیـسو  نیدـب  دـندرکیم و  ینزقشاق  هب  عورـش  هتفر  ناشیاههقوشعم  ياههناخ  اهرادرتخد و  هدرک و  ناشن  ياههناخ 
يانمت هب  ناشیاههدربلد  ياههناخ  رد  هب  هک  ینانز  نارتخد و  تروص  نیمه  هب  دـندرکیم و  رادـید  دـیدجت  ای  عورـش و  يرادـید  هدـیناسر 

! دنتشگیم زاب  نامیپ  رپ و  ناشیا  ياههناخ  ياهنالاد  اهیتشه و  نمی  هب  هک  نانیا  زا  دایز  هچ  دنتفریم و  قشع 

هفرع ای  هفلع  بش 

اب هتبلا  هک  دوش  هدروخ  ولپيزبس  دـننام : ولپفلع  دـیاب  بش  نیا  رد  هک  دـنتفگیم  هفرع  ای  هفلع  بش  ار  هدـنام  لـیوحت  بش  هب  بش  کـی 
زا رـس  هزات  هاتوکاپ  ياههنوباب  هدیـسر  جوا  هب  يزبس  یهام و  قنور  هک  دوب  نآ  يارب  دـشاب و  هارمه  یهاـم  هزاـت و  ریـس  يزبس و  يوکوک 
ات یهاشهد  یکی  زا  گرزب  کچوک و  ياهيدود  یهام  دیسریم و  شورفب  فازگ  ياهتمیق  هب  اههناخلگ  رد  هدرورپ  يهدروآرد  كاخ 

نارق کی  ددع  جنپ  تسیب و  ددع و  تسیب  ياهغرممخت  دومنیم و  ادیپ  تمیق  نارق  هس 
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ياههناخ رد  هب  غرممخت  یهاـم و  نغور و  جـنرب و  ریخ  لـها  هک  دوب  زین  بش  نیمه  رد  دیـسریم و  نارق  کـی  ددـع  هدزاود  اـت  هدزناـپ  هب 
. دنتخاسیم منعتم  زین  ارنانآ  هداد  نادنمتسم 

يدود یهام 

يارب مه  ناوتب  ات  ار  یهام  تشادـن ، دوجو  نآ  شکراب  اصوصخم  وردـنت ، هیلقن  لیاسو  نوچ  هاشاضر  نامز  زا  لبق  ات  ینعی  هرود ، نیا  رد 
دود هتخیوآ و  یتدم  هدـیناباوخ ، ظیلغ  کمن  بآ  رد  يدـنچ  دیـص  لحم  رد  ارنآ  دومن ، ندـش  دـساف  زا  ظفح  مه  يرادـهاگن و  يدـنچ 
کی تعاس و  مین  ره  هتخادـنا  بآ  رد  ارنآ  تاعطق  دـیاب  خـبط  زا  لبق  هک  دـندروآیم  يدود  یهام  مسا  هب  نآ  دوس  کمن  کـشخ  هداد ،

لثم هب  تسدرود  يریـسمرگ  طاقن  زا  ناشندروآ  ناکما  نوچ  هک  دیع  بش  يولپيزبس  عضو  دوب  نینچمه  دننکب . ضوع  نآ  بآ  یتعاس 
ای نآ ، يهدرک  کشخ  زا  ار  بش  نیا  يولپ  يزبس  دـیاب  اـی  دوب . هدـماین  تسدـب  فرب و  ریز  رد  زونه  مه  نارهت  دوخ  يزبس  دوبن و  زورما 
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دوب و اهرادلوپ  صوصخم  مود  تروص  هک  دننکب ، هدافتـسا  نارگ  تمیق  اب  اههناخلگ  رد  هدروآراب  يزبس  زا  هدـش  هدروآ  الاب  رد  هچنانچ 
. دیسریمن نیئاپ  تاقبط  هب 

ولپ فلع 

دـشخبیم و دـیفم  تبوطر  ار  ندـب  هزات و  ار  ءاشحا  هدـنز و  ار  لد  یبش  نینچ  رد  نآ  ندروخ  هک  دوب  بش  نیا  راديزبس  يولپ  هب  هدـیقع 
تهج اههدیـسر  نارود  هب  هزات  اههدـیدب و  هدـیدن  هک  دوب  مه  یبش  نینچ  رد  و  دروآیم ، هارمه  یگزاـت  طاـشن و  هدـیمد  نت  هب  هزاـت  حور 

. دنتخیریم ناشیاههناخ  رد  رانک  ناشیاهیهامهلک  اب  ار  شیاهلاغشآ  دناهدرب  راکب  هزات  يزبس  هکنیا  یئامندوخ 
ار ناشلد  یکی  دادـیم و  اههناخ  رد  هب  هدـیرخ  مزاول  ریاـس  نغور و  جـنرب و  اـب  ار  ناـشدوخ  یکی  هک  یئاـهیهامهلک  اـهيزبس و  لاغـشآ 

ار ناشیاهلاغشآ  هدنازوس 
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! دادیم ناشناشن 
هدیدنگهمین هدش ، درز  گرب  اهیزبس و  هقاس  اهنیمه  نایم  زا  ناشیاههچب ، رب و  يادص  ندروآ  دنب  يارب  هک  دندوب  یئاهراچان  زاب  همهنیا  اب 

اهیهامهلک زگره  دندوب  ینارهت  رگا  اما  دندرکیم ، عمج  دـننکب  كرد  ار  دـیع  بش  يولپفلع  نوگـش  هتخپ  يايزبس  هتک  ات  ار ، ناشیاه 
( روخیهامهلک  ) اهنآ اب  ياهدینش  تفگ و  رد  ناشدوخ  دنتسنادیم و  ناشیاهیتشر  كاروخ  هدمآ  رامـشب  تناها  ناشیارب  هچ  دندربیمن  ار 

. دنتفگیم ناش 

ولپهتشر ون - لاس  بش 

يامرخ رگا  اصوصخم  دـمآیم ، تسدـب  اهراک  يهتـشررس  نآ  اب  هک  دوب  ولپهتـشر  ندروخ  بش  لـیوحت ، زا  دـعب  بش  ینعی  ون  لاـس  بش 
رخآ ات  يارب  ناشنت  زا  ار  جنرب  یتسس  فعض  هک  دننکب  نآ  يور  شخبتنیز  ياهدرک  خرس  يولپ  شمشک  هدراذگ  نآ  يال  مه  یلـصفم 

رد دادیم ، ناشتـسد  هب  یگدـنز  تخب و  راک و  هتـشر  بش  نیا  رد  نآ  ندروخ  هک  دوب  ولپهتـشر  نیمه  و  دـنهدب ، ناشتوق  هدرک  رود  لاس 
. دندادیم ماجنا  نآ  اب  هک  یئاهراک 

يرتخد رگا  دنـشکب . وا  يارب  ار  ولپ  نیا  باقـشب  نیلوا  دوب  هتفرردـب  شتـسد  زا  راک  بسک و  هتـشر  دوب و  هداوناخ  تسرپرـس  درم و  رگا 
. درادرب وا  ار  شگید  رد  ندیشک  عقوم  دنکب و  نشور  وا  ارنآ  قاجا  گید  ریز  دوب  هدنام  هناخ  رد  هتسب  شتخب 

دروخ هب  تدوم  یتـسود و  دـقع  تبحم و  رهم و  يارب  رگا  دزادـنا . شلوپ  هسیک  رد  هدرک  کـشخ  ارنآ  يهتـشر  دوب  لوـپیب  یـسک  رگا 
هک تروص  نیا  هب  دومنیمن ، درگربورب  یئاشگتخب  يارب  هک  روتسد  نیا  تشگ و  دهاوخ  یگشیمه  ناشیگتـسویپ  تبحم و  دنهد  یـسک 

تشپ هدیشک  نآ  زا  یباقشب  وا  گرزبردام  ای  ردام  دنزب و  رد  هتفر  نوریب  هناخ  زا  ولپ  ندیـشک  عقوم  دوش  زاب  شتخب  دنهاوخیم  هک  یـسک 
هدرک زاب  شیور  هب  ار  رد  نکب  زاب  دیوگب  هک  وا  باوج  یتسه و  یک  ندیسرپ  اب  هدرب  رد 

95 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
همقل ود  هتـسبتخب  دروخب و  ولپ  زا  ات  دـیوگب  دـنکب و  توف  شتروص  هب  هدـناوخ  ار  انیطعا  اـنا  هروس  دـهدب و  شتـسد  هب  ار  ولپ  باقـشب 

هک دومنیم  عمجرطاخ  ار  لمع  نیا  هچنآ  اما  دروخب . رد  تشپ  ار  ولپ  باقشب  مامت  هکنیا  شرتبرجم  رتلماک و  دوشب و  هناخ  دراو  هدروخ 
. دربب ناهد  هب  نآ  زا  يزیچ  هن  هدیشچ  نآ  زا  هن  رخآ  ات  ادتبا  زا  نآ  يهدنزپ 

غارچ رون و 
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. دشاب هناخ  رد  دایز  غارچ  رون و  هلعش و  دیاب  هک  دوب  ون  لاس  بش  تاداقتعا  زا  رگید 
هک دنشاب ، هتشاد  نشور  غارچ  ود  یکی  قاطا  ره  رد  لقادح  دنراد و  هک  دنچره  ناشیاهغارچ  شتآ و  اب  ناشلقنم  نشور و  ناشقاجا  ینعی 

هنوگنامه هب  هتـسنادن ، فارـسا  دشاب  هچره  ار  غارچ  رون و  فرـصم  هک  یتیاور  دوب . هدش  نآ  لخاد  زین  یبهذم  تیاور  یلم  تنـس  ياوس 
دوب اهغارچ  غارچ و  نیمه  و  تشاد . دهاوخن  هذخاؤم  هدماین  باسحب  فارسا  دوش  هک  رطاخ  ره  هب  ریذبت و  دنچره  جح  رفس  فراصم  هک 

هک يدح  رد  دیاین  دوجوب  اهنآ  یئانشور  رد  یللخ  هدنام  نشور  زورون  مود  زور  ینعی  ون  لاس  زا  دعب  زور  کی  حبـص  ات  هرـسکی  دیاب  هک 
. دیامنن تباصا  اهنآ  هلال  هلول و  هلعش و  هب  همطل  هدشن  شوماخ  ات  دیآ  لمعب  تقد  لامک  دیاب  اهنآ  يریگتفن  رد  یتح 

دیع بش  ياهغارچ  رد  هدیقع 

یـشوخلد و اب  تمعن و  تکرب و  رپ  نآ  بحاـص  لاـس  دومنیم  یناـشفارون  هدـنام  رونم  حیحـص و  ناـنچمه  اـهتنا  اـت  ادـتبا  زا  اـهغارچ  رگا 
. دیدرگیم مأوت  تمالس  یتسردنت و 

دیدپ راوگان  لوحت  هدرک  زورب  اهنآ  یگدـنز  رد  ترودـک  یخلت و  یکیرات و  داتفایم  وسکی  هب  اهنآ  عمـش  هدز  دود  اههلال  ای  اههلول  رگا 
. دمآیم

دیماان يدیما  زا  تفریم و  ناشتسد  زا  يزیچ  دوب  هدش  شوماخ  غارچ  رگا 
96 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دندشیم
وروتشپ ناشیگدـنز  ای  هدـش  فلت  اهنآ  ناگتـسویپ  ای  ناکیدزن  زا  یـسک  دـیدرگیم  نوگژاو  غارچ  اـی  تسکـشیم و  ياهلـال  اـی  هلول  رگا 

. دیدرگیم

نیستفه

ات دشیم  هداد  تیمها  نآ  هب  دح  زا  شیب  دیدرگیم و  هدامآ  لیوحت  تعاس  يارب  هک  دوب  نیـستفه  هرفـس  ندـیچ  يزورون  بادآ  زا  رگید 
هک تفرگیم  ماجنا  تروص  نیا  هب  دندوب و  هدـیرخ  دوخ  تسد  اب  دوخ  ار  راب  راک و  يراسنوگن  راگزور و  یبارخ  نآ  ندـیچن  اب  هک  اجنآ 

هکرس و ریس و  هلمج : زا  یندروخ  عون  تفه  هدرتسگ ، دوب  زیمت  دیفس و  اما  هچراپ  عون  ره  ای  راولچ  هک  شاهرفس  رتولج  تعاس  هس  ود  رد 
ار یعقاو  نیستفه  هچنآ  اما  دندرکیم . تنیز  ارنآ  تالوکأم  ءایشا و  رگید  اب  هدش  هداهن  نآ  رد  بیس  دجنس و  يزبس و  ونمـس و  قامس و 
لاش و همرت و  دننام  اههچراپ  نیرتاهبنارگ  زا  ابیز  رایـسب  ياهرفـس  زا  دوب  ترابع  دـندرتسگیم  نادـنمتلود  اهیتنـس و  هک  دـیدرگیم  لماش 

. دنتخاسیم نیزم  ریز  ءایشا  اب  هدرتسگ  رالاط  ای  قاطا  هطقن  نیرتالاب  رد  دننکب  نهپ  دیفس  يور  هک  راکملق 
بآ و ياهساک  دنتـشاذگیم . هرفـس  طسو  دـندوب  هتـشاذگ  لاس  لوا  تشد  يارب  هرقن  ـالط و  ياههکـس  شیـالبال  رد  هک  هدرک  زاـب  نآرق 
ای نادعمش  ای  هلال  راهچ  دنتشاذگیم . شرگید  فرط  ود  رد  هدیرب  نان  یباقشب  درآ و  یباقشب  دنتشاذگیم . نآرق  فرط  ود  یبالگ  يهشیش 

ریخ و یئانـشور و  تعـسو و  تمحر و  هک  هرفـس  یلـصا  ساسا  دوب  اهنیا  و  دـندادیم ، رارق  شاهشوگراـهچ  هدرک  نشور  مرف  کـی  غارچ 
: دیشخبیم قنور  نآ  هب  هدومن  لماک  ار  نیستفه  هک  ریز  ءایشا  اهنیا  زجب  دروآیم و  تکرب 

زبس يزبس  ياهزوک  ای  باقشب  ونمس و  ياهساک  قامس و  یباقشب  هکرـس و  یگنت  کشخ و  ریـس  یباقـشب  هک  نیـستفه  یلـصا  داوم  ادتبا 
زبس هزبس  رد  هک  هدرک 

97 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
درآ و ریـش و  بآ و  ياهباقـشب  هساک  فارطا  رد  هک  بیـس  یفرظ  دجنـس و  يایکبلعن  دندوب . هدرک  زبس  البق  تشذگ و  شرکذ  ندرک 
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ایند هک  داقتعا  نیا  رد  دندوب . هتخادنا  لیوحت  يهظحل  ندرک  مولعم  يارب  ياهتخپن  غرممخت  نآ  رد  هک  بآرپ  ياهساک  دـندادیم . رارق  نان 
خاش نآ  خاش  نیا  ار  ایند  ندرک  رد  یگتـسخ  يارب  واگ  هبترمکی  یلاس  دـشابیم و  ایرد  رد  یهام  یهام و  تشپ  رب  واگ  واگ و  خاـش  يور 

هدیدن نآ  شبنج  یـسک  هک  زورنآ  ات  دیآیمرد و  شبنج  هب  هساک  نایم  غرممخت  هدرک  تکرح  نیمز  هک  دشابیم  تقو  نیمه  رد  دـنکیم و 
. دوب

. دنکب شوجوبنج  ناشهرفس  رس  رد  رادناج  هک  رطاخ  نیا  هب  دندوب  هتخادنا  نآ  رد  زمرق  یهام  دنچ  هک  بآ  يهساک  ای  گنت  رگید 
. دشاب هتشاد  رارق  هرفس  رانک  شتآ  زا  رپ  زیمت  ینیس  رد  هک  دنفسا  لقنم  دیامن و  الب  اضق و  عفر  هک  دنفسا  باقشب  رگید 

هدوب راک  هیام  هک  رینپ  باقشب  رگید  هفلع و  بش  يولپهتشر  باقشب  رگید  دیامن و  يزور  دایدزا  هک  هدرک  گنر  غرممخت  یباقـشب  رگید 
رد موسر  قبط  هک  ياهتشر  شآ  يهساک  داتفایم  قافتا  بش  رهظزادعب و  رد  لیوحت  رگا  امرخ و  یباقـشب  تسام و  يهساک  رگید  دشاب و 
زین زور  نآ  يادرف  دشاب  هداتفین  ندمآ  تسدـب  هتـشررس  رد  یناصقن  ات  اهراک  طایتحا  ار  هتـشر  شآ  نیا  یهاگ  هک   » دـندوب هتخپ  نآ  زور 

راکب بیس  ياجب  یضعب  هک  لبنس  لگ  نادلگ  رگید  دنـشاب و  هدوب  ماکنیریـش  هک  تابن  یباقـشب  لقن و  یباقـشب  رگید  دندرکیم .» رارکت 
هدش هتفگ  هکنآ  زا  دندربیم ،
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. کگنس روامس ، هزبس ، تعاس ، هکس ، دجنس ، بیس ، لثم  نآ  ياهنیس  نتفرگ  رظن  هب  رد  لامک ، هب  اما  هداس  نیستفه  هرفس 
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تبقاـع لـثم  دـنکیم . تجاـح  بلط  ادـخ  زا  هتفرگ  تسد  هب  نآرق  شراـنک  تسادـیپ  وا  يدـنملاس  شعـضو  زا  هـک  یمناـخ  رگید . هرفس 

!. ناوج رهوش  ای  سورع  ای  رسپ ، ندش  نابرهم  نآ  هلابند  مه  دیاش  لالح و  قزر  یتمالس ، يریخهب ،
100 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دروآیم يریس  بیس  دوب 
دنتخورفایم و نآ  رد  دیفـس  یچگ  عمـش  هداوناخ  دارفا  دادعت  هب  دروآیم و  تکرب  هک  هدـیبوک  کمن  ياینیـس  ای  يرود  ای  باقـشب  رگید 

یگنس یندچ و  ياهنادعمش  رد  دوب ، تفلک  زبس  يودک  تماخـض  هب  یمدآ ، تماق  هب  کیره  هک  دنلب  يدق  ياهعمـش  لوا  زارط  ناگرزب 
نیا جـنر و  نودـب  ینعی  جـنر ) ان -  ) هک شمـسا  زا  هدافتـسا  رد  دنـشاب . هتخادـنا  جـنران  نآ  رد  هک  یبآ  يهساـک  رگید  دـندرکیم . نشور 

فیدر نیا  رد  هچنآ  نآ  زا  دعب  مدنگ و  کشخ  يهلبنـس  ياهتـسد  رگید  دنام . دنهاوخ  رودب  الب  جنر و  ره  زا  هدـنیآ  لاس  ات  هک  تشادرب 
ینادعمش تفج  هنیئآ و  رخآ  رد  هدوزفا و  نآ  رب  دهدب  بلق  توق  هدوب  راذگرثا  ار  یمرخ  رورـس و  تشیعم و  یخارف  قزر و  تمعن و  هک 

هسبلا نیرتهب  هدرک  لیمکت  ارنآ  دندومنیم  كربتم  همئا  ریواصت  اب  دندرکیم و  نشور  شوولج  ار  اهنادعمش  هداد  هیکت  راوید  هب  ار  هنیئآ  هک 
. دندشیم زورون ) ومع   ) دورو لاس و  لیوحت  رظتنم  هتسشن  هرفس  فارطا  هدیشوپ  ار 

نیستفه هرفس  ياپ  بادآ 

تیاـعر و تقد و  دوب و  لـیبق  نیا  زا  رتـهب و  هچره  یئوجهدـنیآ  یهاوخبوخ و  یبـلطریخ و  هجوـتم  اـهساوح  ماـمت  رگید  هظحل  نیا  زا 
دننام هرجاشم و  ثحب و  ّرج و  زیگناهنتف و  زیمآترودک و  نانخـس  هب  اهنابز  هدیدرگن  خلت  اهتاقوا  هدوبن ، مهرد  اهمخا  هک  دیکا  نغدـغ 

اهاعد و يهوالعب  دشاب ، هدوب  نآ  لاثما  روآتداعس و  شخبدیما و  زیگناطاشن و  نانخس ، بل و  رب  اهدنخبل  هدوشگ ، اههرهچ  ددرگن و  نآ 
یتحار و تورث و  هیامرـس و  تخب و  تداعـس و  تمالـس و  تحـص و  هتـساوخ  هدیدنـسپ  ياهزیچ  ادخ  زا  هک  تقو  بسانم  ياههتـساوخ 

يراتفرگ ضرق و  يرامیب و  عفر  تساوخرد  دشاب  هدوب  زین  نآ  دـننام  يراتفرگ و  يرامیب و  ضرق و  رگا  رطاخ و  تغارف  لایخ و  شیاسآ 
يو اب  نارگید  هدـناوخ  هداوناخ  رتگرزب  رادداوس و  ار  لیوحت  لاس  ياعد  دنـشاب و  هتـشاد  بل  رب  تاولـص  رکذ  دایز  دـنیامن و  نآ  لـثم  و 
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، دنیامن ینابزمه 
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يا  ) لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لّوح  لاوحالا - لوحلا و  لوحم  اـی  راـهنلا - لـیللا و  ّربدـم  اـی  راـصبالا - بولقلا و  بلقم  اـی  نومـضم : نیا  هب 
هب بشوزور  ریبدت  هک  نایملاع  راک  يهدننکریبدت  يا  و  یناشکب ، بوخ  هب  دب  زا  دب و  هب  بوخ  زا  هداد  رییغت  ار  اهبلق  یناوتیم  هک  یسک 

لیوحت لاس  ات  امرف ). لیوحت  لاوحا  نیرتهب  هب  مه  ار  ام  لاح  نایمدآ ، لاوحا  يهدـننک  یلاحب  یلاح  هدـنهد و  لیوحت  يا  تسوت و  تسد 
لاس لیوحت  هتـشاد  هساک  نایم  جنران  رادغرممخت و  بآ  هساک  هب  مشچ  هک  اهرتکچوک  هب  اهرتگرزب  هدمآرد  ادص  هب  ون  لاس  پوت  هدـش 

دنیامن و نیقلت  هدماین  ای  هدمآ  دوجوب  ینآ  هیبش  رد و  ندـش  هتـسب  زاب و  داب و  شزو  هلیـسوب  هک  ار  اهنآ  یفداصت  تکرح  هدرک ، دـییأت  ار 
دیدـج لاس  هب  ار  میدـق  لاس  هدومن  دناهدیـسر  مهب  ناهگان  هدوب  رود  يرفـس  رد  کـیره  یئوگ  هک  مه  ندرک  هسوب  چاـم و  هب  هلـصافالب 

. دننکب لیدبت 

زورون ياههناسفا  اههّصق و 

لاس دـش ، هراشا  ارـصتخم  هک  دوب  نامه  لوا  دـندرکیم  لقن  اهرتکچوک  يارب  اهرتگرزب  تاقوا  نیا  رد  هک  زورون  ياههناسفا  اـههصق و  زا 
گرزب یئاـیرد  ار  نیمز  ینعی  اـیند  ریز  هک  دوـب  ناـنچنیا  دوریم و  راـنک  واـگ  رگید  خاـش  هب  یخاـش  زا  اـیند  ندـش  لـقتنم  هلیـسوب  هنهک 

هتفرگ رارق  وا  تشپ  رب  رتگرزب  نآ  زا  يواگ  هک  تسا  یگرزب  یهام  ایرد  نیا  طسو  رد  تسا و  هدـیناشوپ  ار  ناـهج  رـساترس  هک  هتفرگارف 
دـیامنیم و لقتنم  یخاش  هب  یخاش  زا  ارنآ  یگتـسخ  عفر  يارب  رابکی  یلاس  هک  هدـیدرگ  رقتـسم  وا  ياهخاش  زا  یکی  يور  رب  اـیند  تسا و 

بآ هساـک  لـخاد  جـنران  غرممخت و  هچناـنچ  دـیآیمرد ، تکرحب  دوـخ  ياـج  زا  هچره  هظحل  نآ  رد  هک  دـشابیم  نیمه  مـه  نآ  يهناـشن 
اههچب ار  تالاوئـس  نیا  الومعم  هک   » یلوضف لاح  هب  ياو  و  دوب » هدشن  هدهاشم  اهنآ  زا  یـشبنج  تکرح و  چیه  هچرگا   » دـمآرد تکرحب 

هک يرشت  کی  اب  ات  دشابیم  زیچ  هچ  يور  رب  نآ  دوخ  بآ  هک  دنکب  لاوئس  ایرد  دوخ  يهرابرد  هک  دوب  دندرکیم »
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ياهطلغ دـیابن  ادـخ  هناخراک  تـالوقعم و  هراـبرد  هک  دـننامهفب  هدومن  تکاـس  دنـشاب  هدزن  مهب  مه  ار  هرفـس  ياـپ  بلق  روضح  لاوحا و 
! دنشاب هتشاد  يدایز 

يهداتسیا تسا و  هدش  هداهن  بآ  رب  ایند  هک  دشابیم  نآ  هناسفا  نیا  زا  ضرغ  هک  دوب  نیا  دنتـشادیم  راهظا  اههدروخ  ایند  القع و  هچنآ  اما 
ناشراکورس ایند  مدرم  هک  دشابیم  نآ  مه  واگ  خاش  واگ و  عوضوم  دشاب و  هتشاد  دناوتیمن  یمکحم  ياپ  ریز  نئمطم و  رارق  بآ  يور  رب 

یهام يور  رب  شرارق  هتـشادن  هیکت  يزیچ  هب  هدـنزغل و  شیاپ  ریز  مه  ایند  يهدـنرادهاگن  واگ  دوخ  دـشابیم و  واگ  خاش  اـب  ینعی  روز  اـب 
. دشابیم چیه  چیه  رب  چیه  همه  ینعی  اوه  رب  ایرد  ایرد و 

زورون ومع 

لاش و ابق و  هتـسب  نآ  رود  هب  یلامتـسد  هک  يدـبنگ  هالک  اـب  تسا  يدرم  زورون  ومع  هک  دوب  نزهریپ  هنن  زورون و  ومع  هّصق  مود  ناتـساد 
هک مه  ار  نزهریپ  ینعی  دناهدیـسرن  مهب  قوـشعم  قشاـع و  نیا  لاـح  هب  اـت  اـیند  لوا  زا  هک  دـشابیم  نزهریپ  هنن  قشاـع  دراد و  نت  هب  یئادر 
هب نزهریپ  هنن  لاس  رخآ  ات  لاس  لوا  زا  هک  تهج  نیا  هب  تسا ، هدماین  تسدب  بوبحم  لاصو  كرد  تیعقوم  دـشابیم  زورون  ومع  هتخابلد 
زا مه  زورون  ومع  دنامیم و  زورون  ومع  دورو  راظتنا  هب  دزادرپیم و  دوخ  نتشادرب  وربا  ریز  دنب و  ندرک و  كزب  يوشتسش و  تفاظن و  راک 

دبـسچیمن شلد  هب  هتـسنادن  قشع  ار  ترارمیب  لاصو  قشع و  هک  نزریپ  هنن  يوجتـسج  رد  هدـیدرگ  ملاع  درگ  هب  لاس  نآ  هب  ات  لاس  نیا 
زورون ومع  مه  هظحل  نیمه  رد  هک  دوریم  باوخ  هب  هداتفا  ترچ  هب  هدـش  هتـسخ  راظتنا  تمحز و  زا  نزهریپ  هنن  هک  لاـس  رـس  اـت  دـیآیمرب 
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دیاـب هنوگچ  هدوب  یقیقح  نزریپ  قشع  رگا  هک  يرهق  دـنکیم . رهق  هدـش  تحاراـن  دـنکیم و  هدـهاشم  باوـخ  رد  ار  نزهریپ  نوـچ  هدیـسر 
نزریپ هب  ار  شندمآ  هکنآ  يارب  دشاب و  هتشاد  مارآ  باوخ و 

103 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
درگنیم هتفر  تسد  زا  ار  قوشعم  دوشیم و  رادیب  هک  نزریپ  وس  نآ  زا  دنکیم . تشگزاب  هتـشاذگ  وا  رتسب  رانک  ار  دوخ  ياپ  ياج  دـنامهفب 

هریت اوه  لیوحت  لاس  زا  دعب  رگا  هک  دیآیمرب ، دوخ  يدوبان  ددصرد  هتخیر  ور  رس و  رب  كاشاخ  كاخ و  هدیـسر  نامـسآ  هب  شاهلان  هآ و 
كاخ و نزریپ  هک  تسنآ  يهناشن  دوش  دنلب  كاخ  داب و  رگا  تسا و  هتخادنا  هارب  الیواو  نویش و  نزریپ  دزیخرب  قرب  دعر و  يادص  هدش 

درابب ناراب  رگا  تسا و  هدز  شرس  هب  یگرم  نابایب  لایخ  هتشاذگ  نابایب  هوک و  هب  رس  دوش  دنلب  نافوط  داب و  رگا  دنکیم و  رس  رب  كاشاخ 
دوخ شیاریپ  شیارآ و  هب  وا  یئاریذپ  يارب  هبترم  ود  دیایم  رب  یئوجهراچ  ددـصرد  هدـمآ  لقع  رـس  هب  اما  تسا . هتخادـنا  ایرد  هب  ار  دوخ 
زاب دنیبیم و  باوخ  هب  هتشذگ  لثم  ار  وا  هدمآ  زورون  ومع  نانچمه  دیابریم و  شباوخ  هدش  هتسخ  زاب  هکنآ  ات  دنامیم  راظتنا  هب  دزادرپیم و 

. دنسرب مهب  دناهتسناوتن  قوشعم  قشاع و  ود  نیا  هدش  رارکت  ارجام  نیا  هلاس  همه  هک  لاح  هب  ات  ایند  لوا  زا  و  دیامنیم ، تعجارم  هدرک  رهق 
هباوخ هکره   ) هک شاهرابرد  لثملا  برض  نیا  دنسریمن و  دارم  هب  زگره  بلط  هار  ناگتفخ  هک  دنتفرگیم  هجیتن  نینچمه  ناتساد  نیا  زا  هک 

. درگنب باوخ  رد  نامه  ار  تخب  علاط و  تیقفوم و  يور  رگم  باوخ  مدآ  هبآ ) هب  شهصح 

نیستفه ياهیکاروخ  صاوخ 

: دمآیم نابزب  تالمج  نیا  لیوحت  زا  دعب  ياهیئوگدابكرابم  اهیسوبور و  زا  دعب 
تارظن نیا  و  دـشاب » تشوخ  كرابم و  یـشوخلد . یتمالـس و  هب  اللاشیا  نینمؤملا . ریما  هیاس  ریز  یـسرب . اهلاس  نیا  هب  لاس  دـص  اّللاشیا  »

یسک رگا  هک  تروص  نیا  هب  دننکب ، درس  ار  شمرگ  مرگ و  ار  شدرـس  هداد  رییغت  ار  جازم  تعیبط  ناوتیم  نآ  رد  هک  لاس  لیوحت  هرابرد 
هک دوب  تقو  نامه  تعاس  نیا  دوب  هدز  شنت  هب  نآ  لـثم  لـمد و  شوج و  دوب و  هدرک  شیمرگ  لاـس  هرود  رد  دوب و  مرگ  تعیبط  ياراد 

یمرگ عفد  تسام  ای  ریش  دننام  نیستفه ، يهرفس  ياپ  ياهیکاروخ  صاوخ  زا  تسناوتیم 
104 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

زا هکنآ  ياپ  شمشک  توت و  زیوم و  امرخ و  اب  درکیم  شیدرس  نآ و  سکعرب  رگا  دنکب و  لیدبت  تبوطر  يدرس و  هب  ارنآ  هدومن  جازم 
جازم ياراد  رگا  سپ  دهدب . رییغت  ارنآ  دوب  هداد  لیکـشت  ار  هرفـس  ياهیکاروخ  فورظ  زا  یکی  هدش  يرادـهگن  يروسهبنـشراهچ  بش 

نیستفه تسام  قشاق  دنچ  ای  هکرس  ای  ریش  پلق  هس  ود  هک  دوب  یفاک  دوب  هدومنن  شاهراچ  یئوراد  یندروخ و  چیه  هک  دوب  مرگ  راح و 
شباذع هب  دبک  یکشخ  تسوبی و  رگا  دنکب . جالع  ارنآ  امرخ  ریجنا و  اب  دوب ، هتخاس  شزجاع  تبوطر  دراد و  عبط  يدرـس  رگا  دروخب و 

ارنآ دجنـس  تخاسیم  شتحاران  نآ  لثم  لاهـسا و  هضیه و  شور و  مکـش  رگا  دـماشایب و  هعرج  دـنچ  یهاـم  يهساـک  بآ  زا  دوب  هدروآ 
درداپ و جالع  ارنآ  يهدـیبوک  ای  هدرک  اذـغ  رد  هکنآ  ریـس  تیـصاخ  دوب  باسح  نیمه  هب  دـنکب و  هملفک  نآ  جـنرب  قامـس و  زا  هدروخ 
ای بیج  تکرب  يارب  ار  شلخاد  رادتسوپ  ماداب  یقاـچ و  تین  اـب  ندـش  هبرف  يارب  هک  ارنآ  يونمـس  دـنیامن و  دردتسد  دردناوختـسا و 

لاس رخآ  ات  جنرب  درآ و  رد  نآ  زا  هدومن  جنرب  درآ و  يهسیک  لخاد  تکرب  تهج  هک  ارنآ  درآ  جنرب و  کمن و  دـنربب و  راکب  لوپ  هسیک 
هک ار  اهغارچ  هلیتف  لاغذ  هتخوس و  ای  اهنادعمش  عمـش  يهتخوس  هلیتف  هب  دنناروخب و  بولق  بیبحت  تهج  ارنآ  تابن  دنکب . هسیک  هب  هسیک 
لاس لوا  تشد  يارب  هکـس  شقاروا  ناـیم  رد  هکنآ  نآرق  يـال  زا  دـننکب و  شوجهمـسو  همـسو  نادهمرـس و  لـخاد  كزب  يهولج  يارب 

قیاقد نیلوا  رد  هک  یئابیز  تشز و  زین  دب و  بوخ و  اهنیا  زا  دعب  دننکب . هسیک  هیام  هتخود  هسیک  هت  هدومن و  فال  تسد  دـندوب  هتـشاذگ 
. دنیامن ینیبشیپ  نآ  اب  ار  هدنیآ  لاس  لاوحا  یگنوگچ  هدمآشیپ  لیوحت  لاس  زا  دعب 

رخآ هک  دوب  لیلد  دوب  هدش  لصاح  یترودک  یگنتلد و  رگا  هک  تروص  نیا  هب 
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لوپ و نینچمه  دومنیم و  نیمـضت  ار  ناشینامداش  دوب  هدش  عقاو  يرورـس  هدنخ و  رگا  تشذگ و  دهاوخ  يروخلد  ترودک و  هب  ناشلاس 
تراسخ و ای  تفریم و  ناشتـسد  زا  يزیچ  نآ  سکعرب  رگا  دوب و  ناشیبایماک  یلاحـشوخ و  لاـس  دیـسریم  ناشتـسد  هب  یئاـج  رگا  ياهلپ 

. دنشاب شراظتنا  رد  دیاب  هک  تشاد  نآ  لاثما  تراسخ و  یگتفرتسد و  زا  لیلد  دیسریم  ینایز  ررض و 
رگا تشذـگ . دـهاوخ  يدارمیب  فقوت و  یلاحیب و  توخر و  یتسـس و  هب  ناشلاس  دنـشاب  باوخ  رد  لیوحت  عقوم  رگا  باسح  نیمه  هب 

هصغ و مغ و  تشذگیم  وشتسش  رد  اصوصخم  مامح و  رد  ناشلیوحت  هبـساحمیب  هتـشادیم ، نتفر  مامح  لایخ  هکنآیب  دنـشاب ، مامح  رد 
مدع دشن و  لاس  دـهجب ، نارـضاح  زا  یکی  ناهد  زا  نآ  لثم  نکمم و  ریغ  دوشیمن و  هن و  فرح  رگا  دـش . دـهاوخ  رود  اهنآ  زا  يراتفرگ 
قنور دوـبهب و  یقرت و  تفرـشیپ و  لاـس  دنـشاب ، نآ  دینـش و  تفگ و  تفرگ و  داد و  راـک و  بسک و  رـس  رگا  و  ندز ، اـجرد  تفرـشیپ و 

زا نآ  يرازگرب  زا  سپ  اهنز  دندوب و  ناشراک  رس  اهدرم  دوب  هداتفا  زور  هب  لیوحت  نامز  رگا  لیوحت ، عقوم  رابتعا ، نیمه  هب  دوب . دهاوخ 
ون زود و  تخود و  نآ  زا  دـعب  دوب و  قاجا  ندرک  نشور  نتفر و  هناخزپشآ  هب  ناشراک  لوا  ندروخ  ینیریـش  هسوب و  چام و  اـنث و  اـعد و 

باخرـس زپوتخپ و  هناخراک و  رد  اهنز  راک و  بسک و  رـس  لاس  رخآ  ات  اهدرم  هک  دـنخب ، يوگب و  كزب و  بادیفـس  باخرـس  ندرک 
. دنشاب ناشیگدنز  رس  دننکب و  دنخبوگب  بادیفس و 

ناشوگزیت و یفرط  زا  هچ  دز ، ناشیلوبق  رهم  دـشیم  هن  تسناد و  ناشیهاو  لمهم و  دـشیم  هن  هک  یتاروصت  تاینهذ و  يهتخادرپ  هتخاـس و 
رادم هک  اجنآ  ات  هتفایرد ، راکنا  لباق  ریغ  ياهیئوگشیپ  هدینش  نانخس  نابزیب  ءایـشا  زا  یتح  زیچره ، هچره و  زا  ناگدومزآ  نانادنابز و 

اههدـید هبرجت  یفرط  زا  دـناهدرک و  ءاـضما  اـیوگ )...  دـنقطان و  همه  ایـشا   ) دنـس ناـشیارب  هداـهن  ناـشیاههن  يرآ  نیمارف و  يور  رب  روما 
هتسد رظن  در  هتشاد  دوشیمن ) زیچچیه  طرش  زیچچیه   ) يور رب  يراشفاپ 
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. دننکیم لوا 

دیع تافیرشت 

نایعا و هک  رالاط  یـسورا و  يردجنپ و  يردهس و  لیبق  زا  اهقاطا  نیرتهب  نتخاس  هدامآ  زا  دوب  ترابع  دـیع  تافیرـشت  یئاریذـپ و  لئاسو 
هیور ياههچکـشت  وتپ و  میجاج و  میلگ و  هچیلاق و  یلاق و  اب  عسو  تبـسن  هب  رتنیئاپ  تاقبط  یلـسع و  زیم و  یلدنـص و  لـبم و  اـب  لاـجر 

. دندرکیم تنیز  دنداهنیم  هدرتسگ و  قاطا  فارطا  رد  هک  یئاهیتشپ  هدیشک و  دیفس 
یتیـالو ناـن  یجنرب و  ناـن  هلمج  زا  يرازاـب  یگناـخ و  ياهینیریـش  لـماش  فلتخم ، ياـهیندروخ  زا  دوـب  تراـبع  ناشیئاریذـپ  بابـسا 

لـقن و هب  همه  زا  لـبق  هک  یچدوخن  ناـن  یماداـب و  ناـن  موـقلحلا و  تحار  یطقـسم و  صرق و  لـقن و  لوا  هچوـلک و  ناـن  و  يدـهعیلو ) )
ریجنا توت و  زبس و  شمـشک  دننام  یتخرد  ياهینیریـش  لیجآ و  اب  نآ  زا  دعب  دـندرکیم و  فراعت  اهنآ  هب  طولخم  گنراگنر  ياهـصرق 
اههچب يارب  يریالم  شمـشک  و  العا ) يهدادوب  دوخن   ) لگ یچدوخن  و  زغمراهچ )  ) مسا هب  ودک  همخت  ماداب و  قدنف و  هتـسپ و  کشخ و 

دننام هلایپ  ياهيروخلیجآ  هاتوکهیاپ و  يهرگنک  بل  رولب  ياهيروخینیریش  رد  هک  هدرک  گنر  غرممخت  و 
107 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رد اـی  هدـیچ  دوب  هدـش  نهپ  راـک  نآ  يارب  هک  یئاههرفـس  يور  رب  قاـطا  درگ  اـت  درگ  نآ  لاـثما  ناولا و  رادهرگنک  كرت  كرت  رادهیاـپ 
درز و لوپ  شمـشک و  یچدوخن  یتـشم  هدرک و  گـنر  غرممخت  ود  اـی  کـی  هچب  ره  دنتـشاذگیم و  ناـمهم  يوـلج  هدرک  بترم  هعمجم 

ماـمت زا  هکنآ  هـب  فـلکم  گرزب  ره  دـنراذگب و  شیاهتـسد  بـیج و  رد  جورخ  ماـگنه  اـی  ندـمآ  يدـیع  رد  هـک  تـشاد  هریج  يدـیفس 
هتـشاد یـسنج  يدقن و  يدـیع  تبارق  رادـقم و  نس و  تبـسانم  هب  رتگرزب  زا  هک  تشاد  قح  رتکچوک  ره  دـیامن و  هزات  ینهد  اهیندروخ 
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اهرتگرزب يهناخ  هب  دشاب  اهرتکچوک  زا  ادتبا  هک  لیوحت ، زا  دـعب  تعاس  زا  تسناوتیم  هک  انـشآ  تسود و  هیاسمه و  لیماف و  ره  دـشاب و 
، لهچ ات  اهنز  يارب  دیع و  مهدزاود  زور  رخآ  ات  اهدرم  يارب  اه  یندید ) دیع   ) ای اهندید  نیا  هک  دننکب ، رادـید  یـسوبور و  تسد و  هتفر 

. دیشکیم لوط  دیع  زا  دعب  زور  هاجنپ 
يارب هایـس  ياهرداچ  نیرتون  اهتخود و  نیرتهزات  اههچب و  يارب  یبآ  خرـس و  درز و  زبس و  بلاج  ياهگنر  نیرتدـنت  زا  اـهزور  نیا  هسبلا 

درز ياهمرس و  یبآ و  ياهیگبدارم  يرادرـس ، اههالک و  لاش و  اههدابل و  ابق  اهدرم  يارب  داتفایم و  هار  دایز  ّشف  شخ و  اب  هک  دوب  اهنز 
. دیشخبیم رگید  تلاح  ار  رهش  هک  یهاشنامرک )  ) و یناج ) هنیس   ) و یکلم )  ) و هدیجآ )  ) ياههویگ هارمه  ياهوهق ، و 

هک دوب  یبلق  قایتشا  تیمیمص و  هاوخلد و  هب  لوا  هتسد  رد  اهرادید  دیدجت  نیا 
108 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لیامت ریغ  يرابجا و  مود  هتسد  رد  دنتفریذپیم و  مهب  هقالع  یتسود و  طابترا و  میکحت  يهلیـسو  یعون  ارنآ  هدرک  لابقتـسا  نآ  زا  ناگمه 
موق و تسود و  زا  اهرتکچوک ، هب  تبـسن  اـهرتگرزب  فیاـظو  زا  یکی  تموصخ و  ترودـک و  مه  اـب  هک  ار  یئاـهنآ  مدرم ، هک  هاوخلد  و 

یتشآ هدیـسوب  مه  يور  هتفریذپ و  هک  فالتخا  فرط  اهرتکچوک و  تعاطا  هارمه  دشاب ، هدنامن  ناشنایم  هنهک  لاس  ترودک  ات  شیوخ ،
. دندرکیم

دوش هتفگ  رتهب  ای  فظوم و  دندوب  هتفر  رهظ  زا  لبق  نانامهم  رگا  هک  دیدرگیم  مأوت  ماش  راهان و  فرـص  اب  زین  اهدیدزاب  دید و  نیا  رتدایز 
بیاعم زا  فرط  ودره  هچ  دننامب ، ماش  يارب  دیاب  دندوب  هتفر  گنت  رصع  رگا  دنشاب و  هتشاد  فیرـشت  مه  ار  رهظ  هک  دندوب  نیا  رب  روبجم 

هک نامهم  دـشاب و  هتفر  نوریب  هدروخن  راهان  هدراذـگ  اپ  شاهناخ  هب  ینامهم  رهظ  کیدزن  ياهناـخبحاص  هک  دنتـسنادیم  اهیگتـسیاشان  و 
نیدـب نیا  دـیامن و  عانتما  وا  يهرفـس  زا  هداد  نت  زین  هناخبحاص  نیهوت  هب  هاگنآ  هدومنن  ار  باهذ  باـیا و  تاـقوا  تیاـعر  هدـمآ  تقویب 

« داتفایم هارب  طایتحا  تهج  اهمد  دود و  ریاد و  اههناخزپشآ  حبـص  زا  تاقوا  نینچ  رد  مه  ـالومعم  هک   » هداـمآ یئاذـغ  اـی  هک ، دوب  تروص 
هتفر هناخزپشآ  هب  مه  اب  هدش  راهان  ای  ماش  هیهت  راک  ردنا  تسد  نابزیم  نامهم و  فلکت  تافیرـشت و  نودب  هک  دوبن  هدامآ  يزیچ  ای  دوب و 

نومهم  ) هک لـثملا  برـض  اـی  هلمج  نیا  زا  تیعبت  اـب  دـندراذگیم  ناـیم  هدرک  هیهت  دـمآیم  تسدـب  رتدوز  دوـب و  هناـخ  رد  شاهیاـم  هچنآ 
هچ دـنتخاسیم و  مهارف  رگدـکی  بیوصت  اب  هتفرگ  رظن  مه  زا  هک  رایـسب  هچ  هدـش و  یتسیاـبردور  فراـعتیب و  یچره ) هنوخ  وت  یکره -

یگناگی و تیمیمـص و  روما  نیا  مامت  هک  تفرگیم ، هدـهعب  نامهم  دوخ  ارنآ  هیهت  دـیرخ و  هک  اسب  هدیدنـسپ  ار  يرازاب  ياذـغ  هک  داـیز 
نانتما هدش  لاحـشوخ  زین  اهتقـشم  تمحز و  اهباهذ و  بایا و  نیا  زا  اعقاو  هکنآ  هفاضا  هب  دـناسریم  ار  زور  نآ  مدرم  یئایر  بیریب و 

. دنتفاییم
109 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ون لاس  لوا  تاعاس 

هناخ رد  رگا  هدوب و  ناشیاهناکد  هب  ای  اهراک  رـس  هب  اهدرم  دوب  هدـش  لیوحت  رهظ  زا  لبق  اـت  رگا  هک  دوب  ون  لاـس  لوا  تاـعاس  طورـش  زا 
کیرات و ناشناکد  ات  دوب  هدـش  لیوحت  بش  رد  رگا  دننیـشنب و  راک  بسک و  دتـسوداد و  هب  یتعاس  هتـشگزاب  ناشیاهراک  رـس  هب  دـندوب 

يرتشم زاب  دـنرادب و  هاگن  نشور  دـشاب  دـیع  مود  بش  هک  دـعب  زور  ات  هتـشاذگ  نشور  ارنآ  غارچ  رتولج  اهتعاس  زا  دـشاب  هدـنامن  لطاع 
دـیرخرپ و يرتشم  لوا  رگا  الثم  هک  بیترت  نیا  هب  دـنتفرگیم ، سایقم  ار  يراج  لاس  راـک  بسک و  نآ  زا  هک  دوب  يّریطت  لأـفت و  ناـشلوا 

یئانـشور تعفنم و  ریخ و  رب  ار  لاـس  نآ  دتـسوداد  لـمح  دوب  يرتـشم )  ) زورنآ فورعم  لوق  هب  رازآیب و  دـیرخ و  دـقن  دـیرخ و  بوخ 
جـنر و یبسک و  دـب  يهناشن  ارنآ  دوب  لحز )  ) حالطـصا هب  ربهیـسن و  ترطفادـگ و  دـیرخمک و  دـیرخدب و  ناـشنیعجارم  رگا  دـندرکیم و 

رخآ ات  هک  باسح  نیا  هب  دـندرکیم ، ریمخ  درآ  ای  هدرک و  كاپ  جـنرب  هک  اهنز  و  دـندیدیم ، تراسخ  ررـض و  لاـس و  نآ  هدوهیب  تمحز 
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نیرتهب و ار  اجنآ  هک  دوب  حارتسم )  ) لابم فرطب  جراخ  هب  قاطا  زا  ناشدمآ  تفر و  نیلوا  دشاب و  هدوب  تکرب  تمعن و  رد  ناشتـسد  لاس 
داقتعا نیا  رد  دنورب ، لابم  هب  اهنآ  اب  دیاب  لوا  هک  قیرط  نیمه  هب  زین  رداچ  شفک و  دیرخ  رد  هچنانچ  دنتـسنادیم ، نکاما  نیرتنمیشوخ 

اب هک  يرفن  لوا  هک  ون  لاس  لیوحت و  لوا  هرابرد  ینارگن  لاف و  نیا  اب  دنوریم . رورـس  نشج و  ینامهم و  یـسورع و  هب  دـنوش  هراپ  ات  هک 
، دشاب لیلع  رامیب و  مخادب و  سوبع و  دروخربدب و  تشز و  ریپ و  ای  نابزشوخ ، هرهچشوخ و  يورـشوخ و  ناوج و  دنکب  دروخرب  اهنآ 

ار دراوم  نیا  دوخ  زین  مدرم  هچرگا  درذگیم ، نآ  قباطم  شلاس  هک 
110 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

یقلخ جک  نارگید و  نتخاس  ردـک  تمحازم و  زا  الماک  هدزیـس  ات  هکلب  لاس  لوا  ياهزور  رد  اصوصخم  تاعاس و  نیا  رد  هدرک  تیاعر 
. دندرکیم يراددوخ  تمحازم  داجیا  فالتخا و  گنج و  و 

ون لاس  طیارش  رگید 

ندروآ دوب  هلمج  نآ  زا  دـندرکیم و  زیهرپ  نآ  زا  ون  لاس  لوا  هتفه  رد  اصوصخم  دـیع  هدزیـس  ات  هک  دوب  يراـتفر  لاـمعا و  نآ  رب  هوـالع 
میکح هب  هعجارم  ینعی  ریخا ، لمع  ود  هک  نتفر  شورفاود  ناکد  بیبط و  هناخ  هب  نداد و  ضرق  ندرک و  ضرق  هناخ و  هب  یهایس  یخلت و 

نیرتدـب شورفوراد  بیبـط و  هـک  دوـب  یئاـهزور  زا  نـیا  دـندرکیم و  تیاـعر  زین  اـههام  لوا  ياـهزور  رد  ار  ندروـخ  اود  شورفاود و  و 
ندروآ و هناخ  هب  درد  مغ  يراز و  زا  ینثتـسم  ندروآ  هناخ  رد  ناوخهضور  یناوخهضور و  اما  دـندنارذگیم ، ار  دوخ  يداـسک  ياـهزور 
دومنیم و رود  ار  اهيراتفرگ  اهمغ و  رگید  هک  دوب  یببسم  دوخ  ابع  لآ  تبیصم  رکذ  ناشهدیقع  هب  هک  دمآیم  رامشب  تاهورکم  زا  يادج 

تاوما دای  هب  نآ  لثم  اولح و  گنرب  يوب و  نداد و  ناگدرم  يارب  تاریخ  ریخ و  ندرک و  تاوما  دای  روبق و  لها  ترایز  اهتنس  زا  رگید 
لوا يهعمج  بش  رد  هک  دوب  نتخادـنا  هارب  ناگتـشذگ  دای  هب  نآ  لثم  اولح  گنرب  يوب و  نداد و  ناـگدرم  يارب  تاریخ  ریخ و  ندرک و 

هچ دـیدرگیم  رارقرب  زین  هعمج  بش  هام و  لوا  بش  ره  رد  تاـیفوتم  يارب  هحتاـف  تاریخ و  دوخ  بلط  نیا  هچناـنچ  دنتـشادیم ، اـپرب  لاـس 
. دنشابیم تاّربم  شزرمآ و  بلط  جاتحم  هاربمشچ و  مایا  نیا  رد  هاتوک و  ایند  زا  ناشتسد  هک  دنتسنادیم  یناسک  نیرتقحتسم  ار  ناگدرم 

! ناتسربق هعقاو 

یلع هک  لاس  لوا  ياهبش  هبنـشجنپ  زا  یکی  رد  هک  نیا  رب  منکب  تبث  متفگ  هک  دـش  هدـنز  هظفاح  رد  يزیگنامغ  يهرطاخ  دروم  نیا  رد 
لد زوس  ياهتنم  رد  هک  مدومن  هدهاشم  ار  ینزریپ  يربق  رس  رب  مدوب  هتفر  روبق  لها  ترایز  ناتسربق و  هب  مسرلا 

111 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دشاب دیاب  نآ  یلاوح  درجورب و  یلاها  زا  دادیم  ناشن  هک  يرادهجهل  نابز  اب  تخیریم و  رس  رب  رازم  كاخ  هداد ، رس  نویـش  هتخیر ، کشا 
توون تخر  میوگب  ماهدـمآ  ردام ! ماهدـمآ  تیکرابم  دـیع  هب  ردام ! بلق  توق  ملد ! زیزع  مرـسپ ! مناج ! یلعنابرق  تفگیم  هداد  رـس  نویش 
دیآیم تدای  ردام ! تکرابم  تدیفس  تخر  ردام ؟ يدیسر  تیوزرآ  هب  يدیشکیم  ون  تخر  ترـسح  همهنآ  يدید  ردام ! دشاب  تکرابم 

نیبب ردام ! يدش  اورترسح  بوخ  هچ  نیبب  وشاپ  ردام !؟ يدروخیم  ار  يرکش  ياولح  تشگنا  کی  ینیریـش و  لگ  کی  ترـسح  ردقچ 
اجنآ زا  متـشادن  ار  شیازشتآ  تاملک  اهندینـش و  هجـض  تقاط  نآ  زا  شیب  نوچ  هک  ردام ! دننکیم  ریخ  ترود  اولح  ینیریـش و  ردقچ 

! رخآ دوشیم  هدروآرب  همه  يوزرآ  دوشیم  مولعم  متفگ  دوخ  اب  هدش  رود 

زوریف یجاح 

ارـسهجاوخ يرادارــسمرح و  يرکوـن و  باـبرا  نارود  زا  هـک  دـندوب  یهورگ  زوریف  یجاـح  تشذـگ  شرکذ  یبرطم  رد  اـقباس  هچناـنچ 
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، دندشیم ناماس  ورـسیب  هتخیر  مهب  ناشنابابرا  تالیکـشت  ای  هدش و  هدنار  ای  دازآ و  نوچ  هک  رطاخ  نیا  هب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  يرادهگن 
شاـعم رما  هتفرگ  رارق  مدرم  يهرخـسم  دروم  فورح  ياـهجرخم  زا  یـضعب  نتـشادن  هرهچ و  یهایـس  تروص و  یئومیب  رطاـخب  راـچانب 

یطول ات  دندرکیم ،
112 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دومنیم یئامنرنه  یئاهنت  هب  یتنس  زوریف  یجاح  هک  یلدب  زوریف  یجاح 
. دیوگیم نخس  طاشن  يداش و  زا  هک  تسا  يزورون  ياهناغمرا  زا  مه  زوریفیجاح 

113 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هک اهبرطم  دـعب  اهیطول و  لوا  هدرب ، یپ  ناشیزاسلوپ  بولق و  بلج  تیباذـج و  هب  یـضوحور  ياهبرطم  درگهرود و  ياهنزکبند 

خرـس و سابل  ندیـشوپ  هرهچ و  ندرک  هایـس  اب  دوخ ، ناشیجیردـت  نتفر  نایم  زا  اب  دنتـشاداو و  ناشیگرخـسم  راـک  هب  هداد  ناشـشزومآ 
. دنتشگ ناشدلقم  زوریف  یجاح  هایس و  مان  اب  نابز ، ندنادرگرب 

، دنتشاذگیم ناشیور  هب  نوگش  رطاخب  ناشنابحاص  هک  ناشندش  هدیرخ  زا  دعب  یماسا  زا  یکی  زوریف  مان  یشخبطاشن و  رطاخب  خرـس  سابل 
نآ یجاح  دوب . زوریف  یجاح  زوریف و  مه  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  لاثما  توقای و  ساملا و  درمز و  ریـشب ، تبرـش ، تداعـس ، كرابم ،  دننام :

ناشیرازگتمدخ شاداپ  هب  يریپ  رد  هک  مه  هکم  نتفرن  نآ و  ریغب  دوب و  هدـش  ناشبیـصن  جـح  رفـس  رد  ناشنابابرا  اب  ناشیهارمه  زا  هک  زین 
. دوب هدش  ناشضیوفت 

دیع مود  زور  زا  دوب  هدنامن  يرثا  رگید  ناشیاهیلـصا  زا  دشابیم و  هاش  اضر  لیاوا  تبحـص  هک  نامز  نیا  یلدـب  ياهزوریف  یجاح  يراب ،
لغب ریز  کـبند  هارمه  هک  ریز  راعـشا  اـب  دیـسریم ، رخآ  هب  ناشـشیامن  زوروـن  مهدزیـس  زور  رخآ  اـت  هداـتفا ، هارب  رازاـب  هچوـک و  درگ  هـب 

: دنتفرگیم يرانید  دص  یهاش و  هدیصقر  هدناوخ و  دارفا  يولج  هرفن  کت  تروصب 
نک اراب  وت  ِرس  مدوخ  بابرا  مکیَِرب  ُمارَس  مدوخ  بابرا 

يدنخیمن ارچ  مدوخ  بابرايدنق  ُِزبُزب  مدوخ  بابرا 
نک  ادخ  رکش  هنیبیم  تامسچنک  اگین  ورایس  مدوخ  بابرا 

نک  ارقف  دای  هداد  تهب  ادخنک  اپ  ریز  یشچ  نیبن  ور  الاب   114 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
: نینچمه هب  و 

نک اراب  وترس  مدوخ  بابرامکیَِرب  مارس و  مدوخ  بابرا 
مکیُپل هب  یچام  سهسوب  چام  ِتخومکِیَبل  هب  یسوب  هدموا  زورون 

يدنخیمن ارچ  هزور  ود  اینديدنق  ُزبُزب  مدوخ  بابرا 
يدنخیمن ؟ ارچ  وگبیصخریمن  ارچ  وگب 

الود شیپوسپ و  مخوچیپ و  زیخ و  تسج و  هب  جوم  شبنج  میسن و  یکبس  هب  هریاد )  ) هیراد ای  کبند  هب  ندز  اب  هک  رعش  يهلمج  ره  اب  و 
زین نانآ  لسن  هک  مکمک  ات  دنتخاسیم ، رورـسم  ار  نارـضاح  هدمآرب  دوخ  تالـضع  هرهچ و  مادنا و  ندومن  جوعم  جک و  ندش و  تسار  و 

ضرع نامز  لوط  هارمه  هدـمآ ، راک  يور  هب  رتهزمیب  هزمیب و  ياههایـس  هک  جـیردت  هب  هداهن ، ضارقنا  هب  ور  یعقاو  ياههایـس  بقع  رد 
. دندرکیم يذاخا  راک  ضوع  هب  هکنآ  دعب  هتفه  ات  هدش  راک  دراو  دیع  زا  شیپ  زا  هک  دوجو 

يدتبم هایس  ناتساد 

طبض دناوتیمن  هایـس  دهدیم  میلعت  وا  هب  هچره  نوچ  دروآیم و  ار  یعالطایب  شیاج  هب  هتـسدرس  ارابجا  هدش ، رامیب  ياهتـسد  هایـس  یتقو 
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نیا اب  سپ  دنکب . حالصا  وا  يهراشا  ملع و  هتفگ و  اب  ار  شیاهطلغ  هدوب  وا  هجوتم  شـساوح  سلجم  رد  هک  دراذگیم  رارق  هنوگنیا  دنکب ،
و هن ! روطنیا  دیوگیم : هتـسهآ  هدش  در  شرانک  زا  هتـسدرس  هک  دنکیم  يراکبارخ  هایـس  لوا ، دینـش  تفگ و  نامه  رد  عورـش و  يزاب  رارق 

: دیوگیم هدومن  رتدنلب  ار  ادص  هتسدرس  دوشیم و  رتدب  هک  هن  روطنیا  دیوگیم  مه  هایس 
وـشمگ ورب  ایب  دـشکیم : دایرف  شرـس  هدـش  ینابـصع  هتـسدرس  ات  ار ، نامه  رتدـنلب  يادـص  اـب  وا  لـثم  مه  هایـس  هتخوسردـپ ! يروجنیا  هن 

. دوشیم بلاج  دینش  تفگ و  لصا  زا  رتهب  هدش  هدنخ  قرغ  سلجم  هک  هایس  باوج  اب  و  سلجم ! هب  يدیر  هتخوسردپ 
115 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدزیس ات  تاحیرفت 

ناشیوخ هب  نآ  زا  دعب  یئاد و  همع و  ومع و  لزانم  هب  سپـس  ردام و  ردپ و  هناخ  لوا  اهرتگرزب . زا  دیدزاب  دید و  يارب  ار  لوا  زور  هس  ود 
هـسیک تالآالط و  اههچراپ و  هراوق  هلمج  زا  دـیدرگیم ، لصاح  يدـیاوع  اهیـسوبتسد  نیا  زا  مه  امتح  هک  هداد  صاصتخا  کیدزنورود 

اصوصخم اهداماد ، سورع و  هب  اهنزردپ  نزردام  اهرهوش و  ردام  رهوش  ردپ  اهردام و  ردپ و  هک  درز  لوپ  ياهفالتـسد  اهیفرـشا و  هریل 
دیدزاب و يارب  مه  ار  دوخ  ندنام  هناخ  هب  ینعی  نتـسشن  زور  هک  دوب  هیلوا  ياهرادـید  نیمه  رد  دـندادیم و  دوب  ناشرادـید  لوا  لاس  رگا 
ور هکربتم  فراشم  اههاگترایز و  يون  لاس  لوا  ترایز  هب  اهیترایز  هدز  نوریب  هناخ  زا  الومعم  ار  اـهتغارف  دـندرکیم و  نیعم  یئاریذـپ 

زاس و يروخقرع و  رورس و  فیک و  هب  ناشیاهیترشع  شیع و  هداهن ، ناراسهوک  تشد و  هزبس و  ارحص و  هب  رس  اهیترایز  ریغ  هدروآ ،
نتخادــنا و هار  هنارــصع  راـهان و  مد  دود و  ندرب و  ارحــص  هـب  یکبلعن  ناکتــسا  روامــس و  طاـسب و  هـب  ناشیاهنارذــگ  هداـس  برط و 

هدرک عورـش  مه  ار  یئاهيزاب  هک  دوب  مه  اهینارذگنابایب  نیمه  اب  هدـنارذگ  اهتخرد  هیاس  ریز  اهرهن و  رانک  ندـیمل  هب  ناشیاهیکایرت 
. دنتخاسیم مهارف  دوخ  بش  ات  حبص  زا  یمرگرس 

يزورون ياهيزاب 

شکراچ کتفج 

هدرب ورف  اههنیس  رد  ار  اهرـس  هتفرگ  وناز  هب  تسد  هدش  مخ  رفن  راهچ  هک  دوب  شکراهچ  کتفج  يزاب  یکی  یناتـستشد  ياهیزاب  هلمج  زا 
ار راک  نیا  لوا  رفن  هدش  مخ  دوخ  رخآ  رفن  يور  زا  ندیهج  زا  دعب  داهنیم و  ندیهج  يانب  اهنآ  يور  زا  یکی 

116 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یط هلیـسو  نادـب  مه  دنـشاب و  هدومن  مادـنا  رمک و  اپ و  تسد و  شزرو  هدرک  يزاب  مه  دنتـسناوتیم  هک  دوب  يايزاب  نیا  دومنیم و  عورش 

اب طقف  هک  دوب  نآ  ندـیرپ  تسدیب  طرـش  نآ  نیرتتخـس  اـما  دـنیامن ، هاـتوک  هنوگنیا  هب  ار  دـصقم  اـت  هزاورد  نوریب  زا  هار  هدرک  قیرط 
ای هداد  رتالاب  لومعم  دح  زا  ار  دوخ  هدرک  یلغد  اهيریز  مه  ابلاغ  هک  دنیامن  نتـسج  اههدـش  مخ  يور  زا  ندـیهج  ولجب  الاب و  زیخرود و 

اهيزاب مامت  ابلاغ  يزاب و  نیا  رد  هچ  دـشاب ، هتخاب  ار  يدادرارق  یـشکورگ  هدوبن  ندـیرپب  رداق  فرط  اـت  دنتـشادیمهاگن  هنت  نوریب  ار  رس 
قباطم ای  یندروخ  فرطهب  غلبم  نالف  دـماینرب  هدـهع  زا  ار  مولعم  لمع  فیرح  رگا  الثم  هک  دـمآیم  لمعب  یئاهیـشکورگ  اهيدـنبطرش و 

. دهد ینامهم  روج  نالف  نالف و  ای  ینتسب  دارفا 

کلود کلا 

ار یهاتوک  بوچ  هک  کلود  کلا  يزابب  هتفرگ  رارق  الاب  رد  ياهتسد  نیئاپ و  رد  ياهتسد  هدش  هتسد  ود  هک  دوب  کلود  کلا  يزاب  رگید 
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هک یلومعم  کلود  کلا  یکی  تفرگیم . ماجنا  عون  نیدـنچب  نیا  دـنتخادرپیم و  دـندناسریم  اـهفیرح  لـحم  هب  اـت  هدز  يرتدـنلب  بوچ  اـب 
قاجا هک  یکلود  کلا  رگید  دنناسرب . دصقمب  هدینارپ  ولجب  ارنآ  رتدـنلب ) بوچ   ) کلود اب  هدـیناشن  نآ  يهناهد  رب  ار  کلا  هتخاس  یقاجا 

. دننارپب هدز  نآ  ریزب  کلود  اب  هدروآ  الاب  کلود  اب  ار  کلا  هتخاس  ههبج  فلاخم  ار 
نیرتراوشد و زا  هک  یکلود  کلا  دننکب . انشآ  نآ  رمک  هب  ار  کلود  ندمآ  نیئاپ  رد  هتخادنا  الاب  تسد  اب  ار  کلا  هک  یکلود  کلا  موس 

دوب نیا  مه  نآ  طرش  و  دندیزرویم ، لاغتشا  نآ  هب  اهدرمریپ  گرزب و  ياهدرم  الومعم  دمآیم و  رامشب  نآ  نیرتلماک 
117 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دنوشب شندـمآ  دورف  عنام  هدز  لغب  ای  هتفرگ  تسد  اب  ناـفیرح  ار  کـلا  هدیـسرن  دادرارق  يهقطنم  عاـفد و  ههبج و  طـخ  هب  کـلا  رگا  هک 
نیئاپ هتـسد  روهت  تهج  زا  هک  دوب  يزاب  نامه  نیا  دننازاتب و  هطوحم  رود  رود ، دـنچ  هدـش  بولغم  يهتـسد  راوس  بلاغ  يهتـسد  دـندوب 

. دیدرگیم حورجم  بویعم و  هک  یئاهینیب  مشچ و  رس و  دیدرگیم ) باترپ  ناشفرطب  کلا  هک  اهنآ  )
یئارحص ناراکیب  نانکيزاب و  عامتجا  هک  یئاهزور  نینچ  رد  یهاگ  هک  دندادیم  لیکـشت  رفن  جنپ  ات  راهچ  زا  ار  اهيزاب  نیا  زا  هتـسد  ره 

ود ای  یکی  صقان  هتـسد  رد  دننکب و  هبـساحم  ار  دوخ  تخاب  درب و  هدز  کلا  دـیاب  یکییکی  هک  دیـسریم  رفن  تسیب  هد  هب  دـیدرگیم  دایز 
. دندرکیم لیمکت  دوخ  تارفن  هدوزفا  دوخ  يهتسد  هب  رای  مسا  هب  رفن  کی  نم ) مکش  هب  مه  رای  کی   ) نتفگ اب  رفن 

پوتلچ يزاب 

جنران هزادنا  هب  یصوصخم  عون  نآ  پوت  دشیم و  هدز  پوت  هب  بوچ  هلیسوب  هک  دوب  کلود  کلا و  دننامه  يزاب  یعون  زین  پوتلچ  يزاب 
خن مکحم  دـندوب  هدرک  درگ  لیبموتا  یئور  کیتسال  اـی  هکـسلاک  هکـشرد و  نیزر  تشوگ  زا  هک  یکیتسـال  يور  رب  هک  دوب  رتکچوک  و 
مه دیاش  دـنتفگیم . ناشیئهچلگ  ای  یکیتسلبنق )  ) ياهپوت هک  هدز  هچلگ  هتفاب و  میلگ  دـننام  ارنآ  يور  دـندوب و  هتخاس  رودـم  ارنآ  هدـیچیپ 

ءایـشا هب  زین  نآ  هک  هبنلق  ای  لفک  نیرـس و  ای  درگ  ياهزیچ  هب  ار  لـبنق  هک  دـندوب  هدروآ  تسدـب  هشیر  نیا  زا  ار  کـیتسلبنق  هملک  ذـخأم 
هتخانـش دشاب  یکیتسال  هک  ياهبنلق  زیچ  دروم  نیا  رد  دوب و  هدمآ  شهارمه  شمـسا  هک  مه  کیتسال  دنتفگیم و  دیدرگیم  قالطا  رودـم 

. دوب هدش  دادرارق 
يهرگنک ات  مکحم  ياهتـسد  برـض  اب  یهاگ  ندز  نیمز  هب  زا  هک  دوب  یلاـقتنالا  عیرـس  كرحترپ و  یلاـع  رایـسب  ياـهپوت  دوب  هچره  اـما 

نآ هب  يوق  ناوزاب  چم و  هارمه  رپوت  نیگنسرس  بوچ  هک  يزابپوتلچ  رد  دیهجیم و  الاب  هقبط  ود  ياههناخ 
118 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دوب هدش  نییعت  رتدایز  مدق  دصـشش  دصناپ  زا  دراوم  یـضعب  رد  هک  يزابزرم  زا  یهاگ  هک  دیدرگیم  رود  هتفر  الاب  نادنچ  دومنیم  تباصا 
نادنچ ینعی  دیبسچ ) نامسآ  هب  دش - هراتس  دش - لاخ   ) دنیوگب هکنیا  ناشهرابرد  فیرعت  نیرتهب  دایز  نتفر  الاب  زا  تشذگیم و  رتبقع 

زا دوب  نالاسگرزب  هب  قلعتم  ارثکا  هک  اجنآ  زا  يزاـب  نیا  عیب  طرـش و  نکیل  تسـشن . نامـسآ  یناـشیپ  هب  دـش  یلاـخ  یئوگ  هک  تفر  ـالاب 
هزم قرع و  رهظ و  بابک  نان و  هنارصع و  ینامهم  دننام  رادهیام  ياهيدنبطرـش  هب  هتـشذگ  ناناوجون  يراوس  اههچب و  يزابلوک ) لوک  )

. دیسریم نآ  لثم  بش و  رهظ و 
هلولگ زا  دوب  ترابع  لافطا  يزاب  ياهپوت  تفرگیم و  دوخ  هب  روهظ  تروص  هزات  یکیتسال  يداب و  ياـهپوت  ناـمز  نآ  رد  هک  تفگ  دـیاب 

ناـشاهنیرتهب دـندرکیم و  تسرد  اـههنهک  باروـج  اـی  اـههراپ ، هنهک  يور  رب  خـن  ندـیچیپ  زا  هـک  اـهنز  ياهخـن  هلوـلگ  دـننام  یئاـهخن 
هب ندرک و  يریگفده  ندیخرچ و  دوخ  رود  نیمز و  هب  ندز  رب  دوب  لماش  مه  اهنآ  اب  ناکدوک  ياهيزاب  دوب و  هدـش  هتفگ  يهدزهچلگ 

ياـهپوت ناـشعاونا  نیرتـهب  دـمآ و  رازاـب  هب  يداـب  ياـهپوت  مکمک  هکنآ  اـت  لـیبق  نیا  زا  ندـنکفا و  مه  يوسب  نتفرگ و  نتفوک و  راوـید 
هب هک  لخاد  زا  دوخ  سنج  زا  ياهمکت  اب  طسوتم ، رانا  ات  تشرد ، بیـس  زا  فلتخم ، ياههزادنا  هب  کیتسال  زا  ياهدش  داب  پوت  یتوهام .
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تبـسن هب  فازگ ، سب  ياهتمیق  اب  هدیـشک  گنر  يریـش  توهام  شیور  دوب و  هدـش  هتفرگ  دوب  هدـش  داب  نآ  زا  هک  یئارجم  شاهلیـسو 
رخف و هارمه  دـننکب ، هیهت  دنتـسناوتیم  اهرادـلوپ  هچب  رگم  هک  یپوـت  دیـسریم . شورف  هـب  نارق ! ود  اـت  نارقکی  یکی  زا  یگرزب ، یکچوـک 

ناشزاس تخاس و  يهعلاطم  ندید و  هب  دوخ  لد  طقف  هکنیا  لوپیب و  ناگدنهاوخ  يارب  مغ  ترـسح و  ناشناگدنراد و  يارب  یئامندوخ 
یلوچ  ) نتفگ اـب  اـی  هدوبر ، ناـشپوت  هدرک  ـالق  يراـنکهشوگ  یئاـج و  رد  اـت  نتفرگ ، لد  رد  ناشناگدـنراد  يهنیک  هارمه  دـننکب . شوخ 

پوت بحاص  برض  متش و  راچد  قیفوت و  مدع  اب  هجاوم  ای  و  دنهنب ، رارف  هب  اپ  هدیپاق  ناشتسد  زا  هلالح )
119 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

! دنوشب وا  نایماح  و 

کنادرگ هچغب  يزاب 

لباقم رفن  هدید  هب  هدید  هتـسشن  هناش  هب  هناش  راوهقلح  زاب  یئاضف  رد  رفن  هاجنپ  لهچ  دودـح  رد  ياهدـع  هک  دوب  يايزاب  کنادرگ  هچغب 
رد هک  ار  ياهچغب  تسادـیپ  شمان  زا  هچنانچ  ادـتبا  رد  تخادرپیم و  تراظن  هراظن و  هب  هقلح  درگ  رد  داتـسا  مان  هب  رفن  کی  دـنتخودیم و 

. دمآیمرد شدرگ  هب  يزاب  هداد  نانکيزاب  عمج  زا  رفنکی  تسد  هب  داتسا  دندوب  هتسب  یسابل  هکت  ای  لاش ، نآ 
يانب دندوب  هتـسشن  مه  يوربور  ارحـص و  هب  تشپ  یگمه  هک  تعامج  تشپ  زا  تساخیمرب و  اج  زا  هتفرگ  ار  هچغب  وا  هک  تروص  نیا  هب 

هک دوب  تلاح  نیمه  رد  تخادرپیم و  ندیود  هب  نانچمه  هدراذگ  نیمز  يور  هب  نآ  زا  رفنکی  تشپ  ار  هچغب  ربخیب  تشاذگیم و  ندـیود 
رخآ و یلا  دنکب  رارکت  ار  یلوا  نکیزاب  لمع  هتـشادرب  ار  هچغب  دزیخرب و  هدش  علطم  هدش  هداهن  نیمز  هب  شتـشپ  رد  هچغب  هک  یفرط  دیاب 

هچغب ندش  هداهن  عمج  دوخ  ساوح  هتشگزاب  شیوخ  ياجب  هچقب  نتـشادرب  فیرح و  ندیمهف  درجم  هب  هک  دوب  وا  زا  شیپ  يهدنود  يارب 
یساوحیب و يهمیرج  دشاب و  هدشن  تفتلم  هدش  هتـشاذگ  نیمز  هب  شتـشپ  رد  هچغب  هک  دوب  یـسک  يارب  يزاب  نیا  تخاب  دشاب و  هتـشاد 

ندیود هب  عمج  يهقلح  رود  دشاب  هدش  طرـش  هک  رود  دنچره  رود و  جنپ  ات  رود  هس  هتفرگ  لوک  هب  ار  راذگهچغب  فیرح  هکنیا  شتخاب 
درب و اب  هچ  دیامن ، فرحنم  يدعب  فیرح  هچغب  هب  هجوت  زا  هتـشاد  لوغـشم  ار  نافیرح  هک  دوب  ياهلیـسو  زین  ندیود  نیا  دوخ  هک  دزادرپب 

هب اهتخاب  نیا  یهاگ  هک  اسبهچ  دندادیم و  همادا  دوخ  راک  هب  نیریاس  هدیدرگن  لطعم  يزاب  رفن  ود  تخاب 
120 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لوغـشم نتفرگ  یلوک  نداد و  یلوک  هب  اهنآ  دـندرکیم  ینادرگهچغب  هقلح  درگ  هب  اهنادرگهچغب  هکیلاـح  رد  یهاـگ  هدیـسر  رفن  نیدـنچ 
. دندوب

دوب هدش  هدنزاب  یمیت  هدنرب و  یمیت  هک  اهتنا  رد  دنتـشاذگیم و  رخآ  يارب  هدرک  مولعم  ار  اههدـنرب  اههدـنزاب و  هک  تشاد  زین  يرگید  عون 
دادـعت دـشابن و  رتـمک  روکذـم  دادـعت  زا  تیعمج  هکنآ  يزاـب  طیارـش  زا  دـندیدرگیم . هطوحم  درگ  هب  هدـش  مه  راوـس  داتـسا  روتـسد  هب 

. دشاب هدوب  تفج  ناشنانکیزاب 

موبالاب یتشک  يزاب 

هتفر الاب  وا  زا  یکی  هداتـسیا ، هک  دنمروز  رفنکی  لماش  دـمآ ، رطاخب  کنادرگ  هچغب  هارمه  هک  دوب  يايزاب  موبالاب  یتشک  ینعی  زین  نیا  و 
مه هناش  هب  هتفر  الاب  مه  زا  دنناوتب  رفن  دنچ  ات  تروص  نیمههب  یمود و  يهناش  رب  هتفر  الاب  هک  رگید  رفن  داتـسیایم و  شیاههناش  يور  رب 
رد ابلاغ  اما  دیسریم . رفن  راهچ  هب  ات  نیریز  يالاب  تارفن  هک  یهاگ  دوب و  هدش  هتسب  طرش  نیریز  صخـش  اب  هک  رفن  دنچ  ات  دنریگب و  رارق 

هرظنم عضو و  يهدنخ  تخیریم و  مه  يور  ار  همه  هدیناسر  نیریز  رفن  هب  یتشگنا  هدرک  لگ  شیخوش  نارـضاح  زا  یعبطخوش  تقو  نیا 
! تفرگیم دوخ  رد  ار  همه  هک 
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؟ ینادرگهچغب

يهچغب ناشیکی  هدـش  تسدـمه  ناشرفن  ود  هک  دـمآ ، رطاخب  نآ  لاثما  نادرگهچغب و  مسا  هب  ینیقراس  کـنادرگ  هچغب  يزاـب  فیرعت  اـب 
هزاورد  رازاب  رد  دندوب ، هدروآ  تسدب  يربهناخ  قیرط  زا  زین  ار  اهنآ  هک  نیرتاهبرپ  نیرتهب و  زا  یسابل  هچراپ و 

121 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
کیرـش کـمک  هب  کـیرحت و  شعمط  هدـیناسر  يایتاـهد  رظنب  لزاـن  سب  یتـمیق  اـب  دوب  نایئاتـسور  شورف  دـیرخ و  دورو و  زکرم  هک 

. دندرکیم رارف  هدوبر  شیاهلوپ 
هدومن شباوج  هدنـشورف  دیدرگیم و  نآ  بلاط  زین  وا  هدمآ  ولج  هدنـشورف  تسدمه  دـشیم  بلج  شهجوت  یتاهد  نوچ  هک  قیرط  نیا  هب 

مـسق هدنـشورف  دیـسریم  هلحرم  نیا  هب  نوچ  دادـیم و  ناشن  هقالع  رتالاب  تمیق  اب  هدرک  رارـصا  هک  تسدـمه  دـناوخیم و  ناشیتاهد  قلعتم 
هلیـسو نیا  هب  دشورفیمن و  وا  هب  درخب  مه  ربارب  ود  تسا  هدش  دنلب  دشابیم  شبقع  شمـشچ  هک  شايرتشم  تسد  يور  هک  الاح  دروخیم ،

عون دوب و  لمع  عون  کی  نیا  تسیرگنیمن . هراپ  هنهک  یتشم  زج  نآ  رد  دوشگیم  لزنم  رد  یتاهد  نوچ  هک  ياهچغب  دنتفیرفیم . ار  یتاهد 
فسأت شندیرخن  هب  هتفرگ ، شهار  رس  دوب  شبیقر  نامه  هک  کیرـش  داتفایم و  هارب  هدش  كوکـشم  ای  فرـصنم  یتاهد  هکنآ  شرگید 
شبقع لوپ  رگا  دشابیم ، نآ  زا  رتدایز  شیاهنت  يهچغب  تمیق  هنرگو  هدوب ، يزیچ  يدزد و  لام  امتح  هک  زیگناربعمط  نانخـس  اب  هدروخ ،

لدبودر لوپ  هچغب و  هتفریذپ  همتاخ  ناشهلماعم  نوچ  دنکفایم و  کیرش  ماد  هب  ار  یتاهد  دیشکیم  نوریب  شگنچ  زا  هدرکن  شلطعم  دوب 
رج و تساـخیمرب و  شرادـیرخ  تیاـمح  هب  هک  هدنـشورف  دومنیم و  هدرک  شراداو  وا  هک  قح  يهبلاـطم  یتاـهد  زا  هدـمآ  وـلج  دـیدرگیم 
نتفرگ و نیمه  رد  دـنادرگیمرب و  هدز  هرگ  الثم  هتفرگ ، دـنزب  هرگ  مکحم  شیارب  ات  یتاـهد ، زا  ار  هچغب  تقو  نیا  رد  دـشیم و  ناـشرجنم 
دشاب و هدنام  يربخیب  رد  رگید  یقیاقد  ات  دیاب  یتاهد  زونه  هکنیا  دنامیم  اجنیا  رد  دوب . هدش  ضوع  نآ  هباشم  اب  هک  دوب  مه  نداد  سپ 

مه وت  میتخورف ، هک  ام  تفگیم  ینیبب  ار  شریخ  هدوب ، وت  تمـسق  هک  ورب  دشاب و  تکرابم  دنچ  نتفگ  زا  سپ  هک  دنفرط  نیا  مه  نآ  يارب 
شزاب دیابن  يدابآ  ات  اما  دشابیم ، ناشتمیق  نیا  ربارب  دص  هدمآ  نوریب  هنطلسلا  ماوق  يهناخ  زا  الثم  يدزد و  لام  نیا  شتـسار  اما  يدیرخ ،

بیغ دنکب  رکف  شاهرابرد  هدمآ  دوخ  هب  تساوخیم  یتاهد  ات  درکیم و  شاهناور  ددجم  ینیبب  ار  شریخ  اب  یتفایم و  رـسدرد  هب  هک  ینکب 
. دوب هدش 
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يزادناهچغب

نآ زا  یباـنط  دـنب و  هکنآیب  ار  ناوـلا  ياـههچراپ  زا  ياهچغب  ناـشیکی  هک  رفن  هس  اـت  ود  دادـعت  هب  دـندوب  زادـناهچغب  مسا  هب  مه  يدارفا 
هجوتم ار  وا  دندوب  هدروآ  رظنب  غالا  لابند  يدیص  هک  شیاکرش  يهراشا  هب  دیشکیم و  ار  شاهناهد  هداهن  شغالا  راب  يور  دشاب  هدنارذگ 

دوب يرادلوپ  حولهداس  ای  یئاتسور  هک  هدش  ناشن  صخش  داتفایم و  نیمز  هب  هچغب  رخ  يهدعاقیب  تکرح  رد  هک  دندرکیم  غالا  ندیشک 
کیرش ار  دوخ  هدیسر  راک  ياکرـش  ای  کیرـش  دوب  هدش  رود  رادغالا  غالا و  هکیلاح  رد  دومنیم و  بحاصت  هدرک  عمط  هچغب  هب  ریزگان 

فیصوت شتمیق  تیبوغرم و  زا  هدیناسر  رظنب  ارنآ  لخاد  سنج  گنر و  هدز  رانک  ار  هچغب  فرطکی  هک  ناشیکی  دندناوخیم و  هدش  تفای 
لوا يهدـنبای  هب  هچغب  يراذـگاو  داهنـشیپ  ناشیکی  هک  رخآ  رد  دـندرکیم و  نآ  نتـشاد  هب  صیرح  ار  هدـنبای  الماک  هک  اـجنآ  اـت  دومنیم ،
هچغب هدیشک ، وا  زا  دننکب  غارس  دنتسناوتیم  يزیچ  شلغب  بیج و  رد  دادیم و  ناکما  هک  اجنآ  ات  دنکب و  یضار  ار  اهنآ  هک  یطرـشب  هدومن 

! دوب هدش  فافل  ناولا  يهچراپ  یئاههکت  یئاههروپهراپ  ینوگ و  يور  رب  هک  دوب  هچغب  نامه  هیبش  زین  هچغب  نیا  دندرکیم و  رارف  هداهن  ار 

اهنارپرتشگنا
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! ناج خآ  نتفگ : اب  هتخادنا و  يرهاظ  شوخ  یلدب  رتشگنا  اهیتاهد  ياپ  يولج  هک  دندوب  اهنادرگهچغب  هباشم  لمع  رد  ياهدـع  زین  اهنیا 
لام هب  ار  یتاهد  هک  هنوگنادـب  دنتـشادیمرب ، ار  رتشگنا  هدـش  مخ  دوخ  بلج و  يو  هجوت  دـنلب  يادـص  هب  ناسريزور ، يادـخ  وت  نوبرق 

هک نخـس  نیا  اب  درمـشیم  میهـس  ار  شیوخ  ای  هتـسناد  دوخ  زا  ارنآ  هدراذـگ  وگتفگ  ياـنب  فرط  هکنادـنچ  دـننکب و  صیرحت  ندوب  دوخ 
ای درگاش  اهتدـم  مدوخ  نم  درادـن  اتمه  شدرمز  ای  نایلرب  میروخیم . مه  اب  دراد  شزرا  رتداـیز  ناـموت و  رازه  ود  رواـین ، رد  ار  شیادـص 

ار یقزر  ماهدوب ، شورفرهاوج  رکون 
123 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ردقنآ دندرکیم و  وا  مهس  ندیرخ  ای  دوخ  مهس  شورف  داهنـشیپ  میهدب  تسد  زا  هدرک  دنلب  ادص  شدایز  مک و  رـس  ارچ  هدیناسر  ادخ  هک 
تفرگیم ار  يرتشگنا  هداد  کیرـش  هب  دوخ  نت  تخر  یهاگ  لغب و  بیج و  یتسه  هدش  عیمطت  یتاهد  ات  دندزیم ، شتمیق  یبوخ و  فرح 

هربـخ هب  نآ  زا  سپ  مراـحم و  هب  ادـتبا  هک  ناـسرتناسرت  دومنیمن و  شندرک  یباـتفآ  تئرج  هک  ناـکت  لوه و  اهتدـم  زا  سپ  هک  زین  وا  و 
! دوب هدش  شبیصن  نادرگهچغب  زا  رخب  رخاف  يهسبلا  یتاهد  هک  تسیرگنیم  اهبنارگ  عاتم  نامه  دادیم  شناشن 

اهنکضوعتخر

هتفرگ ار  نایئاتـسور  ولج  یترـضح  رازاب  رد  هک  دندوب  درگهرود  ياهیقالخرا  ابق  اهشورفتـسد و  تروص  هب  يرگید  تعامج  زاب  ناشیا 
هدومن فرحنم  ار  شـساوح  دـندرکیم  تفایرد  نآ  لوپ  هدـش  مامت  تمیق  هکنادـنچ  دـندرکیم و  هضرع  تمیق  نیرتمک  اب  ار  هسبلا  نیرتهب 

: دنتفگیم دندادیم و  شتسدب  هدیچیپ  ذغاک  رد  ار  یلاغشآ 
دـنزیم و مهب  ار  هلماعم  هدیـسر  مکیرـش  هک  نکب  مگ  ار  تدوخ  ورب  رتدوز  اما  ینیبب  ار  شریخ  ربب  میتخورف  مه  ام  يدـیرخ و  وت  هک  الاح 

. دنتخیرگیم رگید  فرط  زا  زین  دوخ 

اهورفک اهنکبلق و  هّکس 

هب نتساوخ  دوخ  لوپ  اب  ار  ینارق  ود  ینارق  جنپ  برـض  شوخ  علق  برـس و  ياههکـس  هک  دندوب  ناشرگید  هورگمه  اهنکدر  یبلقت  هّکس 
هب ار  دوخ  شورفراکهنهک  ياهبساک  رگید  ناشندـش  دایز  اب  هک  دـندیرخیم  سنج  اهنآ  اـب  عـالطا  مک  يهبـسک  زا  دـندادیم و  نآ  نیا و 

دننام يرگید  هتـسد  زین  اه  ورفک )  ) و دندادیمن . ماجنا  نآ  تحـص  ادص و  ناحتما  نیمز و  هب  ناشهّکـس  نتخادنا  اب  زج  انـشآان  نایرتشم 
زا ندرمش  تقو  هداد  تشرد  سانکسا  نتساوخ  درخ  سانکسا  اب  هک  دندوب  ناشیا 
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زا هعطق  دنچ  هک  دادوتفرگ  نیا  رد  دنداتفایم و  هارب  تعرـسب  هتفرگ  دوخ  سانکـسا  هداد  هدنهد  سپ  هتفرگ  داریا  ناشیگراپ  یگهنهک و 

. دوب هدش  ناشمان  ورفک )  ) دنتفریم و فک  اهنآ 

ردبهدزیس هلابند 

تروصب هک  بصعتم  اما  برطم  یم و  لها  یئاههتـسد  ناشنایم  رد  دندرکیم و  رازگرب  یعون  هب  هتـسد  ره  ار  ردبهدزیـس  دش  هتفگ  هچنانچ 
. دندرکیم هارمه  زین  ار  اهنآ  هک  ياهدع  دنتفریم و  نابایب  هب  دنزرف  نز و  هداوناخ و  ندروآ  نودب  هنادرم و 

تنایـص تمرح و  ظفح  یفانم  ار  اهوربهدزیـس  راب  دـنبیب و  عمج  لخاد  نابایب و  هتـسناد  هناخ  رد  طـقف  ار  هچب  نز و  ياـج  هک  لوا  هتـسد 
هورگ هس  هک  اهنیا  دـندادیم و  ناـشتلاخد  هدـش  لـئاق  راذـگ  تشگ و  يدازآ و  قوقح  مه  اـهنآ  يارب  هک  ياهدـع  دـندیدیم و  لاـیعولها 
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ریجا تروصب  اـی  ناتـسود ، زا  هک  یهورگ  دوب و  ناـشدوخ  زا  یگداوناـخ و  ناـشبوکب  نزب و  لـیاسو  برطم و  هک  یئاـهنآ  یکی  دـندوب .
ناشرانک هزاجایب  ناشدوخ  هتخانـش  ار  ناشنایرتشم  هک  ارحـص  يوردوخ  درگهرود  ياهبرطم  یطول ، زا  هک  ياهدع  دـندروآیم و  هارمه 

. دندرکیم هدافتسا  دندشیم  لوغشم  هتسشن 
رداچ نتشادن  هرهچ و  ندوبزاب  هدوب  مه  مراحم  زا  لیماف و  هک  هتـشادن  نایمرد  هچب  نز و  شـشوپ  ظفح  يریگور و  يور و  عناوم  اهیلوا 

هدـناوخ و هدز و  عمج  يولج  مه  ناشیاهرادهجنپ  تسد و  دنتـسناوتیم  هک  اجنآ  ات  هدوب ، عناـمالب  ناـشیارب  نآ  لـثم  دـنبور و  دـقراچ و  و 
روخقرع برطم و  اب  مه  نآ  هناگیب ، اب  هچب  نز و  ندـش  وربور  عناوم  هک  موس  مود و  هتـسد  و  دومنیمن . تواـفت  ناـشدرم  نز و  هدیـصقر 

هک ریزگان  دیدرگیمن و  ریذپناکما  يروخقرع  نودب  یبرطم  هک  ناشیاهیطاسبمه ، ینعی  اهیمود ، ناماندب و  زا  اهیلوا  هک  دوب ، ناشیارب 
. دوشب ذاختا  رگید  قیرط  دیاب  دندشیم  اهنارچمشچ  نازیح و  زا  یتسم  رد 
نایم باجح ، فشک  هصاخ  یناخاضر و  يدازآ  زا  لبق  ات  رطاخ  نیا  هب  سپ 
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زا هک  اهنز  دورب و  ناشیادـص  طقف  هک  دـشیم  هدیـشک  هدرپ  هچب  نز و  اب  دنـشاب  ناشـسیلج  سینا و  دـیاب  هک  یبش  هب  ات  حبـص  ياهبرطم 
زا کیره  رطاخ  نیمههب  دننکب و  هفیظو  ماجنا  هتـسشن  اهنز  هب  تشپ  هتـسبمشچ و  دیاب  هک  درگهرود  ياهبرطم  دننزب و  دـید  هدرپ  ذـفانم 

هکنآ اب  تسا  هبرگ  هّللا  ءاشنا  مکح  هب  هک  ناشیاهصاقر  هچب  رگم  دنتسبیم ، مشچ  يولج  هک  دنتشاد  یهایس  لامتسد  دوخ  هارمه  اهبرطم 
. دندوبیم فاعم  ناشراک  رطاخب  دندوب  ورابیز  ناناوجون  اههچبرسپ و  زا 

لمحت لباق  ریغ  يهلـصوح  راکتـشپ و  ترارم و  اهلاس  اب  رگم  هک  اهراک  نیرتراوشد  زا  ناشراک  هکنآ  اب  اهبرطم  تفگ  دـیاب  هیـشاح  رد 
ظفل ناشیالاو  تزع  هک  دـندشیمن  هتخانـش  یئوربآ  تمرحیب و  زج  همهنیا  اب  اـما  دوشب ، دنـسپ  دروم  ناـشرنه  نیـشنلد و  ناـشهجنپ  دوشب 

کیزیف يوجـشناد  يوجرنه و  اههد  نآ  نیرمت  شزومآ و  نامز  تدم  اب  هک  يرنه  دنوشب . باطخ  نآ  هب  هک  دوب  برط  يهلمع  برطم و 
دناوتن زوـنه  هدوـب  نآ  يادـتبا  رد  برط  یقیـسوم و  يوـجرنه  دـسرب و  هزاـتمم  لـحارم  هب  تسناوـتیم  راـک  تعنـص و  بط و  یمیـش و  و 
یقیاقد هب  شاهفقو  زا  دعب  طلست  هک  يدی  تعنص  ءزج  هن  هکسب  نیمه  شايراّرف  يراوشد و  زا  دوشب و  نیشنلد  شاهجنپ  دیاب  هکنانچنآ 

راک تعنـص و  هنوگره  هچ  دنکب . تشگزاب  هعجارم  ساوح و  هب  نداد  زکرمت  کی  اب  هک  يرنه  يزغم و  ياهراک  رگید  فیدر  هن  دشاب و 
يراوس لثم  هب  دیآیم . رایتخا  رد  هتعاس  دنچ  لقادح  ياهقیقد و  دنچ  نیرمت  کی  اب  كرت ، نتـشاذگ و  رانک  اهلاس  زا  دعب  هچرگا  يدـی ،

تبابط و یـشاقن و  یحارط و  لثم  يرکف  يزغم و  روما  لیبق و  نآ  زا  هچره  یکیناـکم و  يراـجن و  یئاـنب و  نآ و  لـثم  هچره  هخرچود و 
نآ دننام  ینزملق و  يراکمتاخ و  يراکانیم و  دننام  هفیرظ  ياهرنه  یتح 
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اب نانچنآ  زا  يریگهرانک  يزور  اب  هک  یقیـسوم  رنه  الا  دـشابیم . هعجارم  هعلاـطم و  كدـنا  لوا و  تعاـس  دـنچ  ناـشنتفایزاب  تمحز  هک 

هشرآ و هب  هجنپ  نآ  دنمرنه  دـیاب  هک  هشیمه  دناهتـشادن و  یئانـشآ  مه  اب  یتفگ  هک  دراذـگیم  يراگزاسان  يرـس و  دـب  رـس  دوخ  دـنمرنه 
لاس یس  زا  سپ  ناخ  شیورد  نامز ، نزرات  نیرتگرزب  هک  اجنآ  ات  دشاب ، هتشاد  دوخ  تلآ  تسوپ  هدرپ و  یتسش و  کقشاق و  بارضم و 

نیمه رد  هک  دنکیم  دای  مسق  دوشیم  لوغشم  نآ  هب  هتشادرب  شندش  مامت  اب  هداهن  نیمز  دوخ  رات  يراگیـس  ندیـشک  يارب  یـسلجم  رد  هک 
. دندشیم هتخانش  عامتجا  دارفا  نیرتشزرایب  زا  هک  لاح  نیا  اب  و  دناهدش ! یغای  وا  اب  نآ  ياههدرپ  رات و  نامز  كدنا 

ناشتبارق یـشیوخ و  یتسود و  زا  هدادن  هراجا  قاطا  هناخ و  برطم ، هب  هک  یتبترمیب  دـح  نآ  رد  دـشاب . یتجاح  ناشیا  هب  هک  هاگنآ  رگم 
ات دندرکیم . يریگولج  ناشیا  اب  ناشیاههچب  نز و  دروخرب  زا  هک  ترـشاعم  رد  دـنتفرگیمن و  ناشیا  زا  رتخد  هدادـن  رتخد  هتـشاد ، تهارک 

دنتـشگیمن و هلایپمه  اذغمه و  ناشیا  اب  هدیناشنن ، ناشدوخ  رانک  دننکب  هزات  ناج  ناشیا  زا  دیاب  هک  برط  سلجم  نامه  رد  یتح  هک  اجنآ 
! دندادیم اج  ناشرگید  قاطا  رد  دندوب  ماقم  يالاب  حوطس  رد  رگا  هکلب 
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ندروخ نتخپ و  ندرک و  نهپ  شرف  نتخادنا و  ارحص  هب  نیستفه  ياپ  يهزبس  لثم  ملاس  تاحیرفت  اب  ار  ردبهدزیـس  هک  یئاههتـسد  سپ 
رغاـس و نآ  رد  هک  ناوخب  صقرب و  بوکب و  نزب و  اـب  هک  موس  مود و  ياـههورگ  دـندرکیم و  يرپس  ندز  هرگ  هزبس  دـنخب و  يوگب و  و 

نورد هب  یتشگ  اب  دوب ، ناشکیدزن  ارحـص  هزبس و  رگا  نتـشگرب و  هناخ و  زا  نتفر  نوریب  اب  طـقف  هک  ياهدـع  و  دـمآیم ، ناـیمب  زین  یقاـس 
لد تسد و  اهبدایب و  زا  هک  مه  ناشرتدایز  اهرازهزبس و  ندید  نیا  رد  هک  تیرثکا  و  دندرکیم ، رد  هب  ار  هدزیـس  ندز  اهزیلاج  ترک و 
هک يزیلاج  لوصحم  گرب  لگ و  هتوب و  هخاش و  دوبن  هدـیناسر ، ناشنابحاص  هب  نایز  ررـض و  تیاهن  دـندوب  زره  زیچهمه  اپ و  مشچ و  و 

ياـههخاش دـشاب . هدـشن  نارگید  تـیذا  جــنر و  مـغ و  بجوـم  ناـشیداش  هـتفرگن  رارق  ناـشکچوک  گرزب و  یبارخ  تراـسخ و  راـچد 
اذغ گید  ریز  يهمیه  هک  ناشناتخرد 

127 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
رهوشیب و ياهرتخد  نز و  ندز  هرگ  لافطا و  يزاب  وداو و  ودب ، رپاو و  رپب  لامدگل  هک  ناشیاههزبس  هدـیدرگ . ناشروامـس  ناوخـشتآ  و 

. دنراذگن اجب  یئاهیبارخ  هدشن ، هداد  زره  وسنآ  يوس و  نیا  هب  هک  ناشیاهبآ  ياهرهن  هتفرگن ، رارق  هدنام  هناخ 
هیفـصت نآ  اب  ار  دوخ  ياهباسح  هدرخ  دـیاب  هک  دـمآیم  باسحب  يزورون  تالیطعت  زور  نیرخآ  زورون  مهدزیـس  زور  اههداوناخ  يارب  اـما 

هتفگ هّللا  مسب  یتسردنت  یتمالـس و  هب  مهدراهچ  ینعی  ادرف  حبـص  زا  هدـیناسر  ماجنا  هب  ار  یماکداش  مایا  نیـسپاو  نازادـنا ) خولک   ) هدرک
زا ار  زور  نیا  طاسب  دـنب و  اهنز  هدـنام  هدزیـس  هب  زور  ود  یکی  زا  تهج  نیا  هب  دـنیامن و  تدواعم  شیوخ  ياهراک  رـس  هب  مرخ  شوخ و 

مهارف يورهدایپ و  يارب  نآ  نتخادنا  هنشاپ  هت و  ای  یمشپ ، باروج  هّیهت  نیبجنکس و  ای  هریش  هکرـس  ندناشوج  وهاک و  نتـسش  ندیرخ و 
رد مه  ارنآ  حبص  یئاچ  نان و  یضعب  هک  زورنآ  دوز  حبـص  زا  هدرک  روج  تفج و  تافلخم  ریاس  نغور و  جنرب و  زا  اذغ ، بابـسا  نتخاس 

. دندزیم نوریب  رهش  زا  هداتفا  هارب  هنب  راب و  اب  دندروخیم  اهیوج  رانک  نابایب و  ياهتخرد  ریز 
هکنآ يارب  دراد ، يایموش  یهدزیـس  ره  دندوب  دقتعم  هک  دـندادیم  ماجنا  نآ  يارب  ار  نکـسم  رهـش و  ناکم و  هناخ و  زا  نتفر  نوریب  نیا 
ررقم نت  هدزیـس  ار  ناماما  دادیم و  رارق  هام  هدزیـس  ار  اههام  دنوادخ  دوب  رادروخرب  تداعـس  زا  دادـعا  ریاس  دـننام  مه ، هدزیـس  ددـع  رگا 

زا دوبن  مولعم  هک  ياهدیقع  فرح و  میشاب . هتشاد  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دشابیم و  سحن  دب و  هدزیـس  ددع  سپ  هدرکن  نینچ  نوچ  تشادیم و 
مینکن طولخم  هدزیس  زور  تسوحن  اب  ار  هتشذگ  زور  هدزاود  یشوخ  رورـس و  ات  دنتفگیم  رطاخ  نیا  هب  دوب و  هدش  باب  نامز  هچ  زا  هک و 

. میربب رترود  نآ  زا  هچره  هزاورد و  جراخ  هب  هکلب  هناخ ، جراخ  هب  هن  و  مینکب ، رازگرب  نوریب  هب  هدادن  هار  هناخ  هب  ارنآ  دیاب 
128 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دندرکیم تکرح  لابکبس  رصتخم و  لیاسو  اب  هک  اهنآ  هتسب و  یـصخش  ياهیارک و  ياهرخ  لوک  هب  دنتـشاد  رتدایز  يهنب  راب و  هک  اهنآ 
زا هکلب  هلمج ، نآ  زا  هک  دـنداتفایم  هارب  هتفرگ  شود  هب  ياـچ  بابـسا  اذـغ و  میلگ و  روامـس و  راـبهلوک و  هچغب و  زا  ار  يزیچ  کـیره 

هتخادنا رودب  دیاب  نونکا  هدنارذگ  هدـننکزبس  يهناخ  رد  ار  هدزیـس  ود  لقادـح  هک  دوب  نیـستفه  ياپ  يهدرک  زبس  يزبس  اهنآ  تابجاو 
. دوشب

ار هدزیس  رتدایز  يافص  هک  یعون  دندربیم و  نآ  يهدرک  هدامآ  هتخپ  بش  رد  هکنآ  یعون  دیدرگیم ، هیهت  تروص  ود  هب  ردبهدزیس  ياذغ 
رد هک  العا  يالقاب  تخپمد  ای  یمد  دوب : هلمج  نآ  زا  هک  دندرکیم ، لوکوم  ارحص  هب  ارنآ  نتخپ  هدومن  مهارف  شبابسا  هکنآ  دنتساوخیم ،

رگید هتـشر و  يزبس و  هتخپ  هناخ  رد  ارنآ  نشنب  راب و  اـبلاغ  هک  هتـشر  شآ  روغلب و  یمد  تشاد و  رارق  زورنآ  ياهاذـغ  لـک  لوا  يهبترم 
نیرتـهب و زا  زین  نیا  و  دوـب ، هدـش  هتـشاذگ  راـب  نآ  نیا و  زا  هلگ  هب  هلگ  هک  شگید  دـنتخادنایم و  اـج  هـتخیر  ارحـص  رد  ار  شتاـفلخم 
هآ و هب  هتخادنا  سوه  هب  ار  نانیشنارحص  رگید  دندرکیم و  مهارف  اهرتهلصوح  لدرپ و  اهیسوه و  هک  دوب  هدزیـس  زور  ياذغ  نیرتعوبطم 

هکت  ) نایفارطا يارب  ندیـشک  ماگنه  هدـنزپ  ره  هچ  دـنامیمن ، یقاب  یـسک  يارب  یترـسح  زگره  هچرگا  تشادـیماو . نآ  زا  تلفغ  ترـسح 
نز غلابان و  رـسپ  لفط و  ناشنایم  رد  ادابم  دومنیم ، فراعت  دـشاب  يایکبلعن  هچرگا  هدیـشک  ياهلاـیپ  هساـک  ار  هتـسد  ره  هتفرگ  هیاـسمه )
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اب دنوشب . لوئسم  هتساوخ  ناشلد  دشاب و  ینتسبآ 
129 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. ردبهدزیس ندرکرد  یگداوناخ  سلاجم  زا  یکی 
130 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نز دزیریم و  شاهفطن  هچبرـسپ  درپـیم و  شحور  تیمورحم  یندروـخ و  ندـید  زا  دـنتفگیم  رتـخد  هچ  رـسپ و  هچ  ار  هچب  هک  میلاـعت  نـیا 
یگیاـسمه و هکت  نتفرگ  نیا  دـنچره  دـیآیم ، راـب  هنـسرگ  لد  مشچ و  هلدمکـش و  شاهچب  دـنکن  مـه  رگا  دـنکیم و  طقـس  هـچب  نتـسبآ 
هب نآ  زا  يزیچ  ات  دمآیم  مزال  ار  يرادوب  گنر و  ياذـغ  ره  هک  دـیدرگیمن  هتـشر  شآ  هدزیـس و  زور  هب  طوبرم  یگناگی  همقل  ندـناروخ 

گنر و ياذـغ  رتمک  نامیئل  ای  ناطاتحم  تهج  نیدـب  دـشاب ، هدیـسرن  ناگیاسمه  نایفارطا و  هب  یعـالطا  نآ  زا  رگم  دـنناروخب ، نیریاـس 
دوخ ای  هدـشن ، هدـید  ناشیاذـغ  اـت  هکلب  دـندادیمن ، رارق  دـید  ضرعم  رد  ندروخ  ماـگنه  دـیدرگیم و  جراـخ  ناـشیاههناخزپشآ  زا  رادوب 
ریغب هک  دندنکفایم  ورف  هرفس  هب  رس  هتسشن  راوهقلح  هرفـس  درگ  دوش  ناشبجاو  نآ  زا  ندناروخ  فراعت و  ات  دروخن  یـسک  هب  ناشمـشچ 

. دروآیم یعرش  تیعونمم  نآ 

ردبهدزیس ياهلحم 

: دننامهزاورد ره  نوریب  زا  دوب  ترابع  دنتفریم  ردبهدزیس  يارب  نآ  رد  هک  ار  ینکاما 
نوریب دندشیم . بورشم  نآ  زا  هک  یتاغاب  نآ و  زا  بعـشنم  ياهرهن  رانک  هلودلا و  عینـص  غاب  ياهتخرد  هیاس  ریز  تلود  يهزاورد  نوریب 

. رتالاب ابص و  غاب  ات  نآ  کشجنگ  نابز  ایقاقا و  ياهتخرد  هیاس  ناریمش و  نابایخ  يوج  رانک  ناریمش  يهزاورد 
اهيراکيزبس و بالود و  هیلااهتنم  ات  بالود  يهزاورد  نوریب  هلودلا . قوثو  غاب  هینامیلس و  هپتناشود و  دوخ  ات  هپتناشود  هزاورد  نوریب 

رانک نآ و  ياهبایسآرس 
131 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

شیرجت حلاص  هدازماما  - 
132 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. نارهت قرش  رد  ییحی  هدازماما 
133 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. ير رد  هیوباب  نبا  نحص  رد  لباقم  ياهرازهزبس  رد  دیزی  جرب  ای  لرغط  جرب 
134 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. غاب یقرش  فرط  کی : شیرجت . رد  سودرف  غاب 
. غاب بونج  تمس  ود :

135 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. نارهت ناریمش  هزاورد  رد  هلودلا  نیما  كراپ 

136 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. ناطلسلا زیزع  هب  بقلم  کجیلم )  ) ناطلس زیزع  كراپ 

137 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. ناریمش رد  یتنطلس  تاغاب  زا  یکی 
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138 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هک دوب  ردبهدزیـس  يارب  لـحم  نیرتبوغرم  نیا  هچ  دـشاب ، نتـسشن  لـباق  تسناوتیم  هک  یتخرد  هتـشر  تخرد و  کـت  ره  ریز  اـهیوج و 

ياههجنی هتـسب و  هت  هزات  ياهرایخ  كاـخ و  زا  هدرک  نوریب  رـس  هزاـت  ياـهوهاک  ناوارف و  بآ  هزبس و  زا  هدروآ  موجه  نآ  هب  اـهینارهت 
ناشتالوصحم یبارخ  ثعاب  هکنآ  تسد  هب  لیب  ياهنابتشد  زا  هک  ناوارف  ياهازسان  مانشد و  انمض  هدومن  هدافتسا  دنتسناوتیم  نآ  زبسرس 

. دننکب ناج  شون  دندوب  هدش 
دبع هاش  يهزاورد  نوریب  دـیدرگیم و  نآ  ياـیاوز  هشوگ  داـبآربکا و  بـالود و  هب  یهتنم  زاـب  زین  نآ  هک  ناـسارخ  يهزاورد  نوریب  رگید 
غاب هنطلـس و  هاش  غاب  هیئافـص و  هّللا و  ءاش  اـم  دجـسم  هیوباـب و  نبا  تاـغاب  هدـیبز و  یبیب  غاـب  یلع و  همـشچ  اـکتم و  بآ  هب  هک  میظعلا 

نوریب نوـچ  هـک  داـبآیناخ  يهزاورد  راـغ و  هزاورد  ياـهنم  دـیماجنایم ، هریغ  مـیظعلا و  دـبع  هاـش  دوـخ  بایـسآرس و  افـص و  شیورد 
رظنب نآ  رد  یتخرد  هزبـس و  دـمایمن و  يرگید  راـک  هب  تلاذر  یتاولا و  راـمق و  نـالاسگرزب و  لاـفطا و  يزاـب  يارب  زج  نآ  ياـههزاورد 

میظعلا دبع  هاش  فرطب  یفصن  نآ و  لثم  کلملا و  نیما  ياهيراکهزبس  كرمگ و  هزاورد  فرطب  یفصن  زین  نآ  دوخ  نانکاس  دیـسریمن .
. دندروآیم ور  دابآحرف  تاغاب  دابآهّللا و  دبع  دابآروصنم و  دابآتلود و  و 

نـسح هدازماما  يرانا و  ياهغاب  هاشغاب و  دوخ  هاشغاب و  دابآربکا  ناشردبهدزیـس  لحم  هک  هاشغاب  يهزاورد  نیوزق و  هزاورد  یلاها  رگید 
هکنآ یلاوح  بحاصیب  رادبحاص و  زبسرس  تاغاب  یشیمواگ و  بایسآ  امرفنامرف و  بایـسآ  نآ و  فارطا  تاغاب  موصعم و  هدازماما  و 

هناخ ظفح  يارب  ار  اهنآ  دیاب  هک  مه  اهرادتفلک  رکون و  هک  مکحم  هدیقع  نیا  اب  دنزادنا  رودب  ار  دوخ  تسوحن  هدزیس و  یناجم و  همه 
139 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنیامن هزاورد  نوریب  هناور  باتفآ  عولط  زا  لبق  دیاب  دنراذگب ،
اب هک  دـنراذگن  یـسک  هناخ  هب  اپ  نآ  رهظ  زا  لبق  اصوصخم  هدزیـس ، زور  هک  دوب  ناشیوخ  ناتـسود و  يارب  مزـال  ياـهطایتحا  زا  نینچمه 

. دوب هدروآ  ناشیارب  ارنآ  دوخ و  تسوحن  هدزیس و  هچ  هدش ، وربور  هناخبحاص  یتمرحیب  دح  رد  یلحمیب  يدرس و 
طاسب تخرد  هاگهانپ و  ره  هیاس  هانپ و  يوج و  رهن و  ره  رانک  هک  دوب  تیعمج  زا  ولمم  رهش  فارطا  ياهنابایب  زور  نیا  رد  تروص  ره  هب 

هب هک  ناناوجون  ناناوج و  ناشرانک  دندرکیم و  بوکب  نزب و  ینارذگـشوخ و  یعون  هب  هتـسد  ره  هدرتسگ ، ردبهدزیـس  كاروخ  دروخ و 
. دنتخادرپیم هزبس  ندز  هرگ  هب  هک  نارتخد  رهوشیب و  نانز  لوغشم و  تاحیرفت  رگید  اوهب و  مگرگ  يزاببانط و  زیخوتسج و  يزاب و 

. دیدرگیم مولعم  ناشیتآ  تشونرس  اور و  ناشتاجاح  نآ  اب  هک  تخب  مد  نارتخد  ناوج و  نانز  تابجاو  زا  يراک 

ندز هرگ  هزبس 

مد اههدیـسر و  اصوصخم  نارتخد  نانز و  مامت  اـبیرقت  هک  دوب  یموسر  هلمج  زا  دـیع  هدزیـس  زور  رد  هزبس  ندز  هرگ  دـش  هراـشا  هچناـنچ 
ره دـننکب  تین  هدز  هرگ  تفه  مهب  ار  هزبس  هقاس  ود  زور  نیا  رد  هچنانچ  هک  هدـیقع  نیا  اب  تفرگیم  رب  رد  ار  اههدـنام  هناخ  هب  اـهتخب و 

هتفرگ تسد  رد  ار  اهنآ  ياههقاس  هتخادنا  اههزبس  نایم  هب  ار  دوخ  تصرف  نیلوا  رد  ورنیا  زا  دیدرگ و  دهاوخ  اور  دنـشاب  هتـشاد  یتجاح 
: دنیوگب هکنیا  دوب  همه  تابجاو  زا  هک  هچنآ  دندرکیم و  یهاوختجاح  هدومن  ندز  هرگ  ندرک و  تین  هب  عورش  راعشا  تالمج و  نیا  اب 

وت  زا  نم  يدرزنم  زا  وت  يزبس 
: دنتفگیم هک  دوب  نیا  اهتشارپ  يهلجعرپ  ياهرتخد  يارب  مود  هرگ  . 

يدقنب . سد  رووش  هییتخبهزبس  هزبس و 
: دندناوخیم هک  دوب  راعشا  نیا  اهرتخد  مامت  يارب  موس  هرگ 

لغبب . هچب  رووش - يهنوخرگید   140 ص : ج4 ، میدق ، نارهط  لاس  ردبهدزیس -
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. دنتفگیم دنلبدنلب  ار  ناشیاهینتفگ  هتسهآ و  ار  ناشیاهینتفگن  هدرک  تین  ار  یجئاوح  هک  همه  رخآ  ات  مراهچ  هرگ  و 
: تفگیم تشاد  ووه  ینز  رگا  الثم  دندرکیم ، تفایرد  مه  زا  هک  دنتشاد  یئاههدرک  مهرس  دوخ  يراتفرگ  لاس و  نس و  قباطم  زین  اهنز 

ردبرد . مووه  رب - هب  مدرمرگید  لاس  ردبهدزیس -
شتـسد قالط - مووه  اور - مماک  اود - مدرد  رتخد - يولهپ  رـسپ - هارمه  رووش - رانک  رگید - لاـس  ردبهدزیـس - تفگیم : هک  يرگید  و 

. هارمهب متخب  هاوخلد - هب  ملاس  نوشیرپ - ممصخ  نوماسب - مراک  نووارف - ملام  ای  و  لیبق ، نیا  زا  قالچ و 
: تاملک نیا  و 

هتفگ ور  ربخ  نیا  یک  ؟ هتفر یک  هدموا  یک 
هدیمد ابص  دابهدیسر  یبن  رضخ 

مراوس دارم  بسامرایت  بوخ  هک  هدژم 
رخآ رد  و  مرای . تخب و  قیفر 

نادرگ . ماکب  ملد  تاجاحنادرم  هاش  قحب  هزبس  يا 
هک دـنوشب  هراپ  ادابم  تشاد  دوخ  اب  شیوشت  هرهلد و  هک  دوب  ندز  هرگ  تین و  نیمه  و  دـننزب ، هرگ  تین  هارمه  ار  اههزبس  دـیاب  اـمتح  هک 

. دیدرگیمن اور  ناشتجاح  ندش  هراپ  تروص  رد 

هدزیس زور  ياهلبنج  وداج 

نیرتهب زا  هقرفت  کیکفت و  ندرک و  هایـس  يارب  شندوب  هدزیـس  رطاخب  ار  زور  نیا  هک  دـندوب  اهنک  لبنج  وداج  اهنزب  هرگ  هزبس  زا  دـعب 
نآ يهزوک  بآ  ندرک  ضوع  نودب  زور  شش  هک  ار  ینایلق  دننام  دندربیم ، نایاپ  هب  زور  نیا  رد  هدروآ  اجب  هک  یتامدقم  رد  دنتـسنادیم ،

ندیشک ندرک و  قاچ  ره  رد  نتفر  عقوم  ات  دورو  ماگنه  زا  هک  دنتـشاذگیم ، زورما  يارب  دومنیم  لیمکت  ار  راک  هک  شمتفه  زور  هدیـشک 
تین

141 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هناخ يولج  نتـشگرب  رد  ارنآ  بآ  هدومن  دـتفیب  یئادـج  هقرفت و  نالف  نالف و  نایم  ای  هدـش ، هایـس  نالف  رظنرد  نـالف  ـالثم  هک  ار  دوصقم 

. دندیشاپیم نمشد 
نتسشن ورف  کیدزن  هدراذگ و  ناشیور  رب  ار  رظن  دروم  نیفرط  مسا  هدومن  بادیفـس  باخرـس  زور  نیا  رد  هک  ار  هایـس  کسوس  ود  رگید 

. دنتخادنایم اهنآ  هناخ  رد  بش  هتسب  ناشرگیدکی  هب  تشپ  زا  باتفآ 
يوج رانک  نجل  رد  هتفرگ  ار  ناشهقاس  دـنچ  گرب  دـندوب  هدـیرخ  ارحـص  درگهرود  ياهینوخرت  انعن  زا  زور  نیا  رد  هک  ار  یئانعن  رگید 
شرد هب  هدز  نابز  هب  نمـشد  يهناخ  رد  تشپ  زور  ناـمه  بش  هدرب  ورف  قپچ  بوچ  يارجم  رد  ار  ناـشبوچ  ود  یکی  هدرک  لاـچ  ناـبایب 

: يارب ریز  بلاج  لمع  فیحن  دیاقع  نیا  نایم  رد  و  دننکب ، تین  هدرک  فتفت 

! تروص نتخادنا  لگ 

زا یمکحم  یلیـس  يادـص  ناهگان  میدرکیم ، دـنخب  يوگب و  هدرتسگ  طاشن  روس و  طاسب  نارگید  رانک  اقفر  اـب  هک  اههدزیـس  زا  یکی  رد 
مـشچ يهلاـس  هدراـهچ  هدزیـس  رتـخد  بورـضم  دیناکـشخب و  ناـمنابل  هب  هدـنخ  هدرک  بارخ  ار  همه  شیع  هک  تساـخرب  ناـمپچ  فرط 

ینز تسـشن و  راـنک  هتـساخرب  ناـنکهیرگ  مدرک ! راـکچ  رگم  تفگیم  هک  یلاـح  رد  هتخادـنا ، ریزب  رـس  تلاـجخ  زا  هک  دوب  ياینامـسآ 
! دندمآرب نتفگ  دشاب  تکرابم  هب  رتخد  هب  ور  یگمه  درک و  ششزاون  هدیسوب  ار  شیناشیپ  هتفر  شلابند 
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دوبن هدـنراگن  نیا  زج  هک  ار  عمج  یـشابلوضف  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ ، نامبجعت  بجوم  مه  نامـشیع و  ندـش  بارخ  ثعاب  مه  هک  یتلاـح 
هچره مه  نآ  یلیـس  اب  ار  شباوج  دیاب  هدنونـش  دهدب  ار  شغولب  رذـع  لوا  ربخ  رتخد  نوچ  هک  دـش  مولعم  دـینادرگ و  سـسجت  هب  راداو 

لگ رتخد  تروص  راک  نیا  اب  هک  تیـصاخ  نیا  رد  هدوب ، هدز  وا  هب  هعقاو  ندینـش  اب  رتخد  رداـم  هک  هدوب  يایلیـس  نیا  دـهدب و  رتدـیدش 
. دزادنایم

142 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یلیس اب  ناشتروص  هدیسر  غولب  هب  ياهرتخد  رگا  هک  لاوئس  نیا  رد  دشاب . نیمه  زا  دنکیم » خرس  ار  شتروص  یلیـس  اب   » يهلمج دشاب  هک 
نوخ ناـشیاهپل  زا  خرـس و  هلیـسو  هچ  هب  اـجک و  زا  دـیکچیم » نوخ   » فورعم لـثم  قبط  تیرثـکا  زا  هک  نارگید  تروـص  دـشیم ، خرس 
رـسک لکـشم و  درد و  مغ و  هدنخ ، رازه  دنتـشاد و  بل  کی  ندوب  ناهد  هب  تسد  رقف و  همه  اب  هک  لد  هت  زا  ياهههقهق  هارمه  دکچیم !؟

!؟ دوب هچ  زا  دنتخانشیمن  التبا  يراتفرگ و  جرخ و  تقو و 
ناشفا و دـنلب  ناوسیگ  اب  ناشیاهـصاقر  هچب  هدـناوخ  هدز و  اهطاسب  رانک  اهیکبند  راـت و  یطول  هک  دوب  زور  نیا  ياهرعـش  زا  یکی  نیا  و 
: دندرکیم ناشیهارمه  دندیصقریم  رتگنشق  رتهب و  اهنز  زا  بتارمب  هک  ناشیابرلد  ياهصقر  اب  هدیلام  دیفس  باخرس  تروص  هنانز و  سابل 

رتخا یجبآ  مدوب و  نمرتشیپ  لاس  يهدزیس 
میرم همع  مدوب و  نممدمه  هلاخ  مدوب و  نم 

میتسشن يراگ  يوتبمیتسب  ور  هنوب  راب و 
نودجامک بابک ، خیسنویلق  شرف و  رَومَس و 

منرپ يالگ  هچنغمرخ  زبس  يارحص 
يدامود سورع  فرحيداش  صقر و  هدنخ و 

میتفرگ رمک  دردمیتخیر  هوشع  هک  یکسب 
متسد هب  دموا  رووشمتسب  ات  وراههزبس 

دش راوس  دعب  هتفه  هیدش  راگتساوخ  اجنومه 
مراد هدزیس  زور  زامراب  هب  يهچب  نیا 

متفرگ  ضرم  رازهمتفرن  هک  یلاس  نوا 
143 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

؟ ناشیاهندز داد  زورون و  مایا  درگهرود  يهبسک 

هار هب  هدـش  ادـیپ  زورون  هب  هتفه  ود  یکی  زا  ناشیا  زا  یـضعب  هک  دـندوب  یـشورفهویم  یکاروخ و  شورفهناسوه و  ياهدرگهرود  اهنیا  و 
: دیآیم الیذ  هک  یبیترت  هب  دندشیم ، هدینش  هدید  ناشیادصورس  هعتما و  لاس  هرود  مامت  هک  هیقب  زورون و  مایا  رد  یضعب  دنداتفایم و 
یجنرب درز  ینیـس  طسو  دـندروآیم ، تسدـب  اهوج  رهن و  راـنک  زا  هک  ار  یئارحـص  هاـتوک  هقاـس  ياـههنوپ  هک  اـهياهنوپ ؛ اـنعن  هنوپ  لـگ 
دنتشاد هناش  هب  هک  ار  شاهیاپراهچ  مدق  دنچره  رد  هدنادرگ ، رود  مامت  يزیوالد  افص و  اب  هدیـشاپ ، بآ  نآ  رب  هدومن  هپک  ياهتخادناقرب 

: دندزیم داد  ریز  ياهیگزمشوخ  اب  شرانک  هدراذگ  شریز 
لگ يآ  هنوبایخ . ياوخیم  وموناخ  هنوخ - يوت  ياوخیم  وراقآ  هنوپ - اـنعن  هنوپ  لـگ  يآ  هنوپلـگ . هراـهب  ربون  هنوپ - اـنعن  هنوپ ، لـگ  يآ 

دـشیم هتخورف  نزو  هب  دـمآیم و  باسحب  الاو  تمه  هب  یفراـعت و  هکلب  هدـماین  عاـتم  باـسح  هب  تقو  نیا  رد  هک  شتمیق  و  هنوربون ، هنوپ ،
. دوب رانید  دص  مرگ )  75  ) ریس کی 
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یلقن هچبرت  نوخرت و  انعن و  اب  ارنآ  هنوپ  لگ  ناگدنـشورف  دیـسریم ، یلقن  هچبرت  یناتـسوب و  ياهنوخرت  انعن  هک  راـهب  دوخ  ندیـسر  اـب  و 
: دندزیم داد  نینچ  هدومن  لیدبت 

لطـس زا  بآ  مه  یگنـشپ  هک  دایرف  ره  اـب  و  نوخرت ، يوب  اـنعن ، رطع  يآ  نوخرت . اـنعن و  هیلگ  شهچبرت  نوخرت . اـنعن و  هیلقن  هچبرت  يآ 
وزارت گنس و  ناوارف و  رگید  هک  تقو  نیا  رد  دندرکیم و  ون  ار  ناشیالج  افص و  هدیشاپ  اهنآ  رب  تسد  رانک 

144 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دوب رانید  دص  ات  یهاش  کی  نآ  لامتسد  فصن  دوب ، هدش  هتشاذگ  رانک 

: دندزیم داد  روطنیا  هداتفا  هار  دیع  هب  زور  هدزناپ  زا  هک  اههچب  يارب  یکفپ  ینتسب  اب  رسب ؛ هکشب  ياهشورفینتسب 
ره هراییم . لاح  وترگیج  هراد - هزم  معط و  يآ  ینتسب - هبالگ  دنق و  ینتـسب - هرای  لد  باب  ینتـسب - هراهب  ربون  ینتـسب - يآ  ینتـسب ، يآ 

یهاش کی  دنتشاذگیم  قشاق  شرانک  هدروآ  الاب  تشگنا  راهچ  هس  ات  هدیـشک  رادهرگنک  بل  نیگنر  رولب  ياهيروخلیجآ  رد  هک  فرظ 
.

مراد هّزمشوخ  هموداب . هزیر  هموداب - هزات  يآ  هزات . موداـب  يآ  هموداـب - هلاـغاچ  يآ  هدیـسرن : زبس  ياـهماداب  شورف  رد  یماداـب ؛ هلاـغچ 
. موداب ربب  هنوربون  موداب - یهاش ) کی   ) یش هی  يریس  موداب - مراد  هزماب  موداب -

زبس هجوگ - هتـشروخ  ینـشاچ  هجوگ - هتـشر  دوخ  لام  هجوگ - هتـشرد  زبس  هجوگ - هناغرب  لام  هجوگ - هنالیگ  نـالیگ  يآ  ياهجوگ ؛
. هجوگ هبآرپ 

 . یسابع ود  مرگ )  750  ) یکراچ رادهناخ  يارب  یهاش و  کی  ریس  ره  شایشورفهدرخ 
ود ولیک )  3  ) نم ره  كزان . وهاک  هچیپ  ملک  كزان - وهاک  میظعلا ، دـبع  ترـضح  هچیپ  يوهاک  كزان . وهاک  هّرب  هی  یکی  يآ  یئوهاـک ؛

. یهاشهد ات  یسابع 
145 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. یهوک کلاو  یقای . يزاق  یئارحص . يزبس  هزات - گنش  يآ  یئارحص ؛ يزبس 
هلاگ رد  هک  ادجادج  ای  همه  زا  هک  یئارحص ، يزبس  هزات  نوبزواگ  يآ  غالک . هجنپ  كریـس و  یئارحـص . يزبس  يآ  كروش ، کشرت و 

. نارق کی  ات  یسابع  راهچ  ولیک )  3  ) نم کیره  دندروآیم  هرود  هدومن  غالا  راب 
لیطتـسم یبوچ  ياههبعج  رد  هک  مه  هزات  توت  دمآیم  رازاب  هب  تاینبل  تاجیزبس و  زا  اهیندروخ ، رگید  تشهبیدرا و  هک  تقو  نیا  رد  و 

شش  ) رانید دصیس  ات  یهاشجنپ  نآ  یکراچ  يهبعج  ره  دیـسریم و  غالا  راب  دندوب  یتشگنا  هس  هراوید  بجو و  کی  رد  مین  بجو و  کی 
کنو و هبـصق  لوصحم  نیرتهب  عون  زا  تمیق  ناـمه  هب  دـندرکیم  شورف  يهضرع  هتخیر  قبط  رد  ار  اـهنآ  هک  ناـشیاهیقبط  زا  و  یهاـش )
- امرخ هکنو  غاب  توت  اـمرخ . مراد  رت  توت  مراد - بطر  هرت - لـقن  هبطر - يآ  دـندزیم : داد  روطنیا  هب  تاره و  توت  مسا  هب  هک  دازحرف 

توت قبط  ره  رانک  هک  رادتخرد  بآ و  ینکاـما  رد  نیـشنلد ، یطاـسب  هارمه  اـمرخ ، هنت  توق  مراد - لـسع  اـمرخ . هنوبـسچیم  بل  هب  وبل 
هدش یشکنامسیر  شفک  هک  یهاتوک  هیاپراهچ  يرتشم  ره  يارب  تخادرپیم و  اهتوت  ندز  داب  هب  هدز  بآ  يریـصح  نزبداب  اب  يدرگاش 

اب هتفرگ  رارق  قبط  تشپ  ینیئاش  يوزارت  اـب  هک  هدنـشورف  دراذـگب و  شیولج  ندروخ  يارب  ار  شتوت  هک  رگید  ياهیاـپراهچ  مولعم و  دوب 
لیکـش نشور  رادباـبح  رتـنل  غارچ  راـنک  شرـس  يـالاب  هک  یگنز  هارمه  هدـیبوک  نیمز  هب  ار  وزارت  فک  راـب  هس  ود  توـت  ندیـشک  ره 

. دروآیمرب ادص  نآ  زا  دوب  هتخیوآ 
توت ندیشک  يارب  نآ  اب  هدرب  ورف  قبط  توت  ریز  هب  هک  هزیکاپ  گنریئالط  جنرب  زا  ياهبلیب  دننامباقشب  شلیاسو  تافیرشت و  رگید  زا 

دق زا  یمک  دـیاب  هک  شیوزارت  دوب و  هتخیوآ  نیئاـش  زا  یجنرب  ریجنز  هتـشر  هس  اـب  شاهفک  ره  هک  يایجنرب  هفک  يوزارت  تشادـیمرب و 
يارب دنکب و  مرگ  ار  هکرعم  هدروآرب  ادص  هدروخ  ناوخشیپ  فک  هب  شفک  ندرک  هاتوک  دنلب و  ره  اب  هک  دیایب  ناوخـشیپ  يور  هب  رتدایز 
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غود زا  یگرزب  راغت  دنراذگب و  شوولج  هتخیر  نآ  رد  ار  شتوت  هک  يدبس  يرتشم  ره 
146 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدروآرد هولج  هب  ار  نآ  هداد  رـش  راغت  يور  هتـشادرب  هقـالم  اـب  نآ  زا  بترم  يدرگاـش  هک  هتخادـنا  یتوکاـک )  ) خـی و دولآفک  يهزاـت 
شترارح ارفص و  ات  مه  یناویل  دیاب  توت  كاروخ  ره  اب  هدوب  توت  ندروخ  يهمزال  هک  یغود  دنزب . داد  ایب ،» هنشت  هبرع - غود  : » شرانک

. دنکب رود  ار  توت  یچون  هتسش  نآ  رد  ار  شاهجنپ  ندروخ  زا  سپ  يرتشم  ات  يرانک  رد  یبآرپ  راغت  و  دنروخب ، غود  دربب  ار 
ناشیاهکچوک هک  هنم  راهچ  هس  ات  هنم ، کی  زا  گرزب  کچوک و  ياههزوک  رد  هک  یئاتـسور  يهتفرگن  یبرچ  ياهزوک  تسام  یتسام ؛

. العا تسام  يآ  شلابند : هداد  اج  رخ  يهلاگ  رد  ار  ناشیاهگرزب  هتخیوآ ، هناش  فرط  ود  زا  نیجروخ  رد  ار 
راهچ هس  یهاش و  تفه  شـش  هزوکیب  یهاشهد و  هزوک  اـب  ار  ناـشیاهینم  کـی  هزاـت و  تساـم  يدنفـسوگ . تساـم  ياهزوک . تساـم 

. دندزیم داد  لایر  ود  ات  نارق ، ود  زا  ار  ناشیاههنم 
عون دوب و  نآ  عباوت  رال و  زا  ناشنیرتهب  هک  نیـشنچوک  نیـشنشوخ  نانیـشنرداچ  نآ و  تاـقالیی  يرهـش و  رود  يهزاـت  ياـهرینپ  يرینپ ؛
رینپ رانید .  دصهن  ات  یـسابع  هس  كراچ  زا  دندزیم ، داد  یکیخ  رینپ  ار  اهیمود  هزات و  رینپ  ار  اهیلوا  هک  یکیخ ، رینپ  مسا  هب  نآ  کشخ 

نارهط هک  کچرپ  مسا  هب  رال  ياهرینپ  دـشیم و  قتاق  نیرتذـیذل  هدـیبوک  يودرگ  هدرک و  درخ  يهزرم  اب  هک  هزمدـنت  یمک  یئاـهیکیخ 
ص146 ج4 ؛  میدق ؛ 
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. ودرگ زغم  رینپ و  دننام  يرضاح  ياهاذغ  قتاق  نیلوا  هدیسرن ، نآ  تذل  هب  هرک  چیه 

رینپ و نان و  نآ . لاثما  ریجنا و  هزبرخ و  یبلاط ، کمرگ  رینپ و  نان و  رایخ ؛ رینپ و  ناـن و  هناودـنه . رینپ و  ناـن و  نیبجنکـس . رینپ و  ناـن و 
معط زا  زگره  هکنآیب  دمآیم ، ماش  راهان و  شروخنان  هک  یئاهنت  هب  هنارصع و  هناحبص و  رینپ  نان و  هدرا . اولح  رینپ و  نان و  هریـش . هکرس 

ناوختـسا یـصرق  ناوت و  توق و  ثعاب  هدوب  یعیبط  مویـسلک  ندـعم  زورما  یبط  صیخـشت  هب  هک  اهرینپ  ناـمه  و  درواـیب ، یگدزلد  هزم  و 
دوب ناشبـش  زور و  قتاق  دـندرکیم و  زورما  رگراک  دـنچ  راک  ناشکیره  هک  ناوت  شوت و  يورین و  نانچ  اب  یئاههلمع  یناشن  هب  هدـیدرگ ،

!؟ دننکب لوبق  نآ  فصو  اههدیشچ  هدروخ  رگم  تشادیماو و  ناشراک  هب  تعاس  هدزاود  ات  هنازور 
: دندشیم فیصوت  روطنیا  هدز  کشم  رد  هتفرگ و  غود  زا  هک  یکیخ  ياههرک  ياهرک ؛

هکسب نیمه  ناشفیرعت  هب  هک  یئاههرک  زین  نآ  هرک و  هنورق  هس  نم  هی  يدنفـسوگ - هرک  هزات - يهرک  یکـشم - يهرک  رال - يهرک  يآ 
فرطب ار  رذـگهار  ره  هک  غیلبت  نیرتهب  دـندشیم  هدراذـگ  ناـیرتشم  جـنرب  يور  هک  راـهان  ماـگنه  اـهیبابکولچ  يارب  ناـشیوب  دوش  هتفگ 

زا ناشیاهدنفسوگ  واگ و  رگا  هک  بجعت  نیا  رد  دومنیم ! اذغ  هس  ود  هدنروخ  يارب  ار  اذغ  کی  هک  ناشمعط  دیشکیم و  ناشناکد 
148 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اب تایهیدب  یتح  زیچ  همه  دوشیم  تباث  هک  تساجنیا  و  دناهدش !؟ هچ  ناشدلوم  عتارم  نیمز و  هایگ و  لگ و  ارحص و  هزبس و  دناهتفر ، نیب 
؟ دندش هچ  نامگرزب  ياهبسا  دسرپیم  وا  زا  هاش  نوچ  هک  هاشنیدلا  رصان  روخآریم  باوج  دنکیم و  قرف  نامز 

. دهدیم قادصم  دنتفر ، دندش  راوس  گرزب  ياهمدآ  دیوگیم 
لاقترپ و ومیل  ملک و  ناجمداب و  يودـک و  لاثما  تابکرم  تاجهویم و  یـضعب  تاجيزبس و  ریاس  دـننام  رایخ  ناـمز  نآ  رد  هک  يراـیخ ؛

: دندزیم داد  روطنیا  ناشیارب  دندشیم  هتخورف  ياهناد  رادتسوپ و ...  يودرگ 
- هنودهنود رایخ  دومنیم : قرف  اهخرن  نیا  هب  ندـش  ناوارف  ندوب و  هناربون  لصف و  قباطم  هک  ناشتمیق  هنوخ و  هب  ربب  رخب  هنودهنود - راـیخ 

زورما هدنگ - زبس  رایخ  دنتفگیم : هک  ناشندش  دایز  تشرد و  اب  راّنـص و  رایخ  ات  راهچ  ات ، هس  ات ، ود  ای  راّنـص ،  رایخ  یّکی  هنوخب  ربب  رخب 
کی یکی  زا  اهنآ  ياهناد  یهاگ  هک  اجنآ  زا  دنتفاییم ، تمیق  رانید  دص  يور  رب  همه  راّنـص و  رایخ  ات  راهچ  ای  رایخ  ّات  هس  هدنوم  هزور  هس 
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: دندشیم هدز  داد  تروص  نیا  هب  الک  هک  بوغرم  يهدرک  اوس  ياهرایخ  دوب و  هدش  رتنازرا  مه  یهاش 
اهینیوزق يارب  ای  اهینیوزق ، زا  رایخ  هرابرد  و  رایوا . هدروآ  لمع  یچ  نیبب  رادهقیلس - لالح و  لوپ  رایخ . مراد  هدیچ  حبص  هبالود - زبس 

ربب رانم  هناـخب - ربب  راـنچ  هناـخب - ربن  راـیخ  دـندزیم : داد  روطنیا  يرتشم  بلج  يارب  دـشیم  ناوارف  تشاد  راـیخ  یتقو  هک  دنتـشاد  یکلتم 
! راّنص رایخ  ات  هد  هناخب -

کشک و اب  ناجمداب . مراد  یئامـسم  ناـجمداب . هروغ و  هجوج و  ناـجمداب ، يآ  ناـجمداب . یملق  هایـس و  یبـالود - ناـجمداب  یناـجمداب ؛
هملق زغم  ناجمداب . نغور 
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. دندزیم داد  یهاش  ود  ددع  راهچ  هس  ات  یهاش ، هس  ود  یکی  زا  هک  ناجمداب ، هجوجیب  غرم  ناجمداب -

يودک یندرک - خرـس  يودک  یتشروخ - يودک  يآ  دابآربکا - لام  هزات ، يودک  اّمـسم - هبالود  يودک  اّمـسم - يودک  يآ  یئودـک ؛
اب ار  اهنیا  يهمه  هک  دـشیم . هتـشاذگ  تمیق  ناشیور  هکنآ  زا  رتمک  ناجمداب و  ياهخرن  هب  و  هیلق ، ارب  هدـیم  نوج  هزاـت  يودـک  هچمیتی -
اب قیفـش  تسود  شیوخ و  موق و  ود  هچنانچ  رتهب ، نآ  زا  دروخرب  اب  هک  شورف  هلماـعم و  رد  دـندزیم و  داد  شوخ  يادـص  نحل و  زاوآ و 

. دندزیم فرح  مه 
. هلیلبنش تبش و  زینشگ و  هزات - ریس  ولپ - يزبس  همرق - يزبس  يآ  شورفيزبس ؛

زا دنتخورفیم . ياهتسد  هدروآ و  هرود  هب  غالا  راب  ار  يزبس  هک  یئاهـشورف  یلک  میراد آ . شآ  يزبس  ندروخ - يزبس  يرفعج . هرت و  يآ 
راهچ هس  هب  هک  دوب  ناشرخآ  تشادرب  هک  زیئاپ  رخاوا  ندـش و  مک  رد  یهاـش و  ود  اـت  کـی  ولیک ) زا 3  شیب   ) هنم کی  يهتـسد  ره  رارق 

. دندیرخیم ندرک  کشخ  يارب  هک  اهرادهناخ  دیسریم و  یهاش 
يور رب  سپـس  دبـس و  اب  لوا  هدمآ ، رازاب  هب  ياهناخلگ  هناربون  رایخ  یلقن و  هچبرت  زا  دـعب  هک  دوب  ياهویم  نیلوا  سالیگ  شورفسالیگ ؛

سـالیگ يآ  دـندزیم : داد  هدرک  شورف  يهضرع  دـندرکیم  تخت  دـننامهعمجم  ار  شیور  هدومن  رپ  هاـک  زا  ار  هلاـگ  ریز  هک  غـالا  يهلاـگ 
. سالیگ یهاش  شش  یکراچ  هسالیگ - ربن  ترسح  ربب ، سالیگ  هسالیگ - نوهفصا  لام  هسالیگ - هجوگ  کی  یکی  يدنویپ -
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- ولابلآ هنکیم  فاص  وتنوخ  ولابلآ - روخن  رتشین  روخب  ولابلآ  ولابلآ - هدـیم  الج  رگیج  ولابلآ - هربارفـص  ولابلآ - هیئابرم  يآ  شورفولابلآ ؛

. ولابلآ هنورق  کی  نم  هی  ولابلآ - هیتبرش  يوولپ و  ولابلآ - هییچتموجح  نزگر و  ضوع 
هدـعم و لـقث  رببـت و  ياود  نیرتـهب  هـک  ار  کـمرگ  دـمآیم و  شایبلاـط  ادـعب  کـمرگ و  لوا  هـک  یئاـههویم  شورف ؛ یبلاـط  کـمرگ ،

زیچ اب  هکنیا  نان و  نودب  اتـشان  حبـص  زور  لهچ  رگا  هک  رظن  نیا  رد  دنتـسنادیم ، ترارح  یمرگ و  زا  ياهدردرـس  ءاعما و  ياهیتحاران 
اما دنام . دنهاوخ  تمالـس  رگید ، کمرگ  ندمآ  ات  دنکیم و  عفر  دـشاب  ترارح  زا  هک  يرامیب  بت و  عون  ره  دـنروخب  دوش  هدروخ  رگید 

: دندزیم داد  روطنیا  هک  ار  اهنآ  دروخب و  دیابن  رادبت  هدروخامرس و  هک  دنتسنادیم  شاهزبرخ  هداوناخ  زا  نآ و  فالخ  ار  یبلاط 
. کمرگ هرامیب  لد  يافش  کمرگ - مراد  هخسنیب  میکح  کمرگ - البیب  يالط  کمرگ - البیب  کمرگ - الط  يآ 

اهیکل رانید و  دصتفه  ات  یسابع  هس  نم  کی  هدب . وشبآ  لوپ  دش ، تفم  هب  یبلاط ، سالط  گنت  یبلاط - لسع  یبلاط - هدنق  بآ  یبلاط -
راـبهرت هوـیم و  دـیرخ  هدرک  رفـس  ناریا  هب  هک  ینادرگناـهج  هک  دوـب  مه  رطاـخ  نیمه  هب  و  دـندادیم ، اـهبهمین  هب  هک  ار  ناشیاههدـیکرت  و 

. دندروآیم ناشیاهباتک  رد  هتشاذگ  نآ  يواسم  چیه و  تمیق  ناشیور  هب  دندرکیم 
دـشابیمن شردپ  مخت  دربب  هدیاف  یـشورفیبلاط  کمرگ و  زا  سکره  دـنتفگیم : هک  دنتـشاد  یفرح  یبلاط  کمرگ و  هرابرد  اهشورفهویم 

ياهبسک زا  ارنآ  اریز 
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. دیسریم ررض  هب  ششورف  هدیشک  یبارخ  کل و  هب  هدرکن  راب  زونه  تفاطل  طرف  زا  هچ  دنتسنادیم  ررضرپ  دوسمک 
، هنودنه مراد  یموناخ  هنودنه ، هخرـس  لگ  يآ  دیـشکیم : دایرف  روطنیا  هداتـسیا  دوخ  هچون  يولهپ  اههناودنه  توک  رانک  هک  ياهناودنه ؛
. هنودـنه هدـنق  بآ  يآ  هنودـنه ، یئاوقم  تسوپ  هنودـنه - هدابآفیرـش  لام  ای  هنودـنه ، هرتوبک  نوخ  هنودـنه ، مراد  یقرق  یبوبحم و  ای 

. یهاش هدزاود  ات  هد  نم  کیره 
. هس ای  كدنق  هدب ، توق  وتبلق  روخب  نیمارو ، بیس  هس  ای  هک  دنق  یکدنق ؛ بیس 

، هراد تمالع  بالگ  بیـس  يآ  دمآیم : بالگ  بیـس  هکنآ  زا  دعب  هس و  ای  روخن  هّصغ  روخب  تّوق  هس . ای  یهاش » جنپ   » یـش نپ  یکراچ 
. یهاش جنپ  راهچ  یکراچ  هدنلب . شبمد  هراییم ، تلاح  هراد ، بالگ  هدنلب - شبمد 

. ولآ بطر  مراد  غرممخت  يهدرز  هدیسر - يولآ  هک  دنق  بیـس  کی  یکی  ولآ . بطر  هدیـسر ، درزولآ  يآ  رـس : يور  قبط  اب  يدرز ؛ ولآ 
. ولآ بطر  يروخن ، اود  روخب 

. یهاش شش  جنپ  یکراچ  ولآ . بطر  مراد  تنمیب  يهخسن 
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ربب ربب و  هدنق . بآ  مراد ، نوهفصا  باگرگ  لام  هدیسر . يهزبرخ  هزبرخ ، هدنق  بآ  دوخ : دیفس  تسوپ  ياههزبرخ  نمرخ  رانک  ياهزبرخ ؛
. یسابع هس  ات  یهاشهد  نمکی  هزبرخ . وقاچ  طرش  هب  هزبرخ .

يدروخ ریگب ، یتشک  روخب  ریجنا  ریجنا . مراد  نورفعز  درز  هرفعج ، هدازماما  لام  ریجنز . نک  هراـپ  ریجنا  روخب  ریجنارپ : قبط  اـب  يریجنا ؛
رد دـندربیم و  راکب  شروخ  ياجب  هک  دوب  زین  ناـن  قتاـق  اـههویم  زا  يرایـسب  دـننام  هویم  نیا  یـسابع . کـی  یکراـچ  ریگب . هراـبود  نیمز 

 ... یبلاط کمرگ  نان و  هزبرخ . نان و  هناودنه . نان و  روگنا . نان و  هچنانچ  دیسریم ، فرصم  هب  یناتسبات  راهان  ماش و  ياههمانرب 
یکراـچ یبـالگ . یـشن  راـمیب  روـخب  یبـالگ . هتورمیب  میکح  ياود  یبـالگ . هلد  تّوـق  یبـالگ . هراـمیب  لد  يافـش  يآ  شورفیبـالگ ؛

. یسابع هس  ات  یهاشهد 
. يروگنا هش  دابآ  تغاب  يروبنز . غارچ  لثم  يروگنا - يآ  يروگنا ، يآ  يروگنا ؛

. یهاش جنپ  ات  یسابع  کی  یکراچ  مدروآ ! یچ  نیبب 
هی نوجومع - مدیم  یش  ود  یلاف  هزات  يودرگ  هدز : بآ  يهدرک  لاف  هدروآرد  تسوپ  زا  ياهودرگ  هیاپراهچ و  يور  ینیـس  اب  یئودرگ ؛

راهچ لاف  ودرگ - مدروآ  نورمـش  سای  ولقن - مدیم  یـش  ود  ریـس  هی  لامک  بحاص  لالح و  لوپ  رادهقیلـس و  ولقن - مدیم  یـش  ود  ریس و 
لاف  رانید و  دص  يددع  تفه  لاف  یهاشکی و  يددع 
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ماـنب زین  یئورهزاـت  یـشوخلد  هشیمه  اـهیئودرگ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  یهاـش . راـهچ  ناـشهدرک  اوس  تشرد  یهاـش و  هس  ياهناد  هدزیس 

يودرگ نتسکش  بیترت  و  دنتشاد ! هارمه  تسشنیم  ناشتسد  ولهپ  هیاپراهچ  رانک  مه  دوب و  ناشیاهودرگ  نتـسکش  کمک  مه  هک  درگاش 
رد ینیگنـس  مد ) تشپ   ) هاتوک هغیت  دراک  هک  دوب  نآ  دـشیم  مولعم  ناشهایـس  ناتـشگنا  رـس  اهتـسد و  فک  زا  یـشورفودرگ  هک  مه  اهنآ 
زا ار  اـهتسوپ  نآ  کـن  اـب  هدروآ  دراو  ودرگ  فارطا  رب  یتابرـض  هتفرگ  پچ  تسد  رد  ار  هزاـت  رادتسوـپ  ياـهودرگ  تسار و  تـسد 

رازاب تروص  زا  هدش  بارخ  هدیرپ  ناشیاهزغم  رانک  هشوگ  هک  یئاهنآ  دنتخادنایم و  تسد  مد  بآ  لطـس  رد  دـنتخاسیم و  ادـج  اهودرگ 
تراهم و هب  نف  نیا  رد  یـشورفودرگ  دـندرکیم و  ریمعت  دنتـشاد  ینزوس  كزاـن  ياـههقاس  هک  ینیوزق  وراـج  بوچ  اـب  دـندشیم  جراـخ 
هک دوب  ینکشودرگ  اهنآ  نیرتلباق  دشاب و  هتشادن  اهيربورف  بوچ  اهيراکهلفن و  اهیبارخ و  هتسکش  هنوگنیا  زا  هک  دوب  هدیسر  يداتسا 

. دنکب ادج  تسوپ  زا  ار  ودرگ  هاجنپ  تسیود و  ات  یتعاس 
دمآوتفررپ و ياهنابایخ  رانک  اههارراهچ و  رس  رد  بش  زا  یساپ  ات  هدش  عورش  رـصع  زا  ینعی  رهظزادعب  جنپ  راهچ و  زا  مه  اهنآ  شورف 
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هنمارا ياههناخ  هناخکریش و  اهیشورفیم و  رد  دوب  روانش  نآ  زیمت  بآ  طسو  رد  اهودرگ  هک  يرولب  ياهینولب  اهلطس و  اب  سپ  نآ  زا 
دیدرگیم دـیاع  فعاضم  رتدایز و  تروصنیا  رد  هکنآ  هجو  عقوت  مدـع  اب  اهروخقرع  طاسب  ولج  هیدـه  روطب  شورفقرع  ياـهیمیلک  و 

. تفرگیم تروص 
بآ هتخادنا و  خی  هساک  هناش و  هب  يهتفرگ  رزیپ  ياههباّرغ  اب  هک  یکشرز ؛ بآ 

154 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
غود هنشت . هولآ  بآ  هبارـس  ولآ - بآ  کشرز . بآ  هدیم  الج  رگج و  کشرز . بآ  هربارفـص  تباث : كرحتم و  هک  شورفغود  یئولآ و 

ود ناویل  ره  ناشبآ  هک  ولآ  بآ  تشاد و  تمیق  یهاش  ود  ات  کی  هساـک  ره  ناـشغود  کـشرز و  بآ  هک  هزاـت ، غود  هب  اـیب  هنـشت  هبرع .
ره دوب  هدش  هداد  سپ  ناشبآ  درکیم و  اوس  هدنـشورف  نگل  زا  هدـنروخ  هک  هدروخ  سیخ  يولآ  هد  ره  هناگادـج  هک  ناشیاهولآ  یهاش و 

. یهاش هس  ات  رانید  دص  هناد  هد 
نیا هب  هدـیدرگ  رازاـب  هچوـک و  درگ  هب  بش  هب  اـت  حبـص  زا  هک  دـندوب  شورفیکاروـخ  ریغ  ياهـشورفتسد  اـهدرگهرود و  اـهنیا  زا  دـعب 

. میرخیم یگبدارم ...  يرادرـس ، ابق ، اـبع ، قـالخرا ،  اـبق ، يآ  مینکیم : عورـش  رخب  هسبلا  ياهـشورفتسد  زا  لوا  هک  دـندزیم  داد  تـالمج 
. دنتخاسیم دتمم  ارنآ  هداد  ادصب  یشک  یمیرخیم  ره  اب  هک  میرخیم . رادمین ...  ون و  تخر 

يآ میرخیم : هنهک ...  هویگ  هنهک ، یسورا  هنهکالک ، هنهک ، ابق  يآ  دندزیم : داد  روطنیا  هتخادنا  لوک  هب  یگرزب  يهسیک  هک  اهرخب ؛ هنهک 
. هراپ میلگ  هراپ . دمن 

. میرخیم هنوخ  بابسا 
، هسکیش نودعمش  هسکیـش ، غارچ  يآ  میرخیم . هضارق  غرفم  سم و  هسکیـش ، نگل  هسکیـش . هباتفآ  هسکیـش . روامـس  يآ  اهرخب ؛ هضارق 

. میرخیم یناکتسا  ریز  ینیس  هسکیش . هراگنا  هسکیش ، ینیس 
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. میراد یئودرگ  ياولح  يرکیش ، ياولح  يزوج ، اولح  يآ  اهیمیجمیجامام ؛ اولح 
ياهلیتاپ رد  هک  رکـش  اـی  اـمرخ ، يهریـش  اـی  روگنا ، يهریـش  درآ و  زا  نازپاولح  تـالوصحم  زا  یئاولح  میجمیجاـمام . يدـیجنک ، اولح 

يارب هـتفرگ  رــس  هـب  هدـیرخ و  ینیــسینیس  درگهرود  ياـهشورفاولح  دــنتخیریم و  گرزب  درگ  ياـههعمجم  ینیــس ، رد  هـتخپ  گرزب 
. دندنادرگیم اههلحم  هچوک  رود  یگناخ  سانجا  اب  يهضواعم 

تخر هنهک ، شفک  هویگ ، نآ  اـب  هک  یتـسد  دـندرکیم . هلماـعم  اـهنز  اـب  اـبلاغ  هک  دوب  سنج  شزرااـب  اولح  رادـقم  تروصب  ناـشتالماعم 
هب شورف  يارب  هک  ار  ناشیاههدروآ  تسد  هب  دنتـسکشیم و  اولح  ناشیارب  تسد  نامه  اـب  هدومن و  يراذـگتمیق  يوروریز و  ار  اـههنهک 

تروص نیا  هب  دندادیم . دوخ  صوصخم  رادیرخ  هب  ار  ناشتمسق  ره  هدومن  ادج  اوس  هدرب و  لیعامـسا ) دیـس  نادیم   ) اهـشورفهنهک نادیم 
هب ار  ناشیاههنهک  یـسورا  اه و  شکتخت  هب  ار  ناشیاهفرـصمیب  هراپ  اـهیمیلک و  هب  لیدـبت  ریمعت و  يارب  ار  ناـشیاههنهک  تخر  هک 

ياـهيرطب هشیـش  اـهیمیلک و  هب  هنیپ  هلـصو  ندرک و  ور  تـشپ و  يارب  ار  ناـشیاههراپتخر  هـنهک ، کـشت  فاـحل  اـهراک و  ینتفاـکش 
هک اهرمخلا  مئاد  هب  دندمآیم  باسحب  يرتشمرپ  بوغرم  ياههشیش  زا  هک  ار  ناشیاهیلغب  اهـشورفقرع و  اهیچهناخاود و  هب  ار  ناشملاس 

دوخ صوصخم  يهدننکفرصم  هب  ار  ناشکیره  ندرک و  بوذ  يارب  اهرگهشیش  هب  ار  ناشیاههتسکش  هشیش  دندوب و  ناشبلاط 
156 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدیلام اههدولآ  راولـش  کتـشخ  اههراپ و  شفک  هیور  هریز  هب  تسد  اب  هک  هنوگنامهب  اذغ  ياچ و  فرـص  یگتـسخ و  عفر  رد  و  دندادیم ،
بآ و مه  تسد  نامه  اب  دندرکیم  ریگب  هدـب و  يوروریز و  دوخ  سانجا  هک  تسد  نامه  اب  زین  اجنیا  رد  دندیـشکیم ، نایرتشم  يارب  اولح 

. دندروخیم اذغ  هویم و  ياچ و 
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يادبـس يآ  دـندزیم : ادـص  هدرک  اههناخ  ياهنالاد  اهیتشه و  هب  رـس  هتفرگ  رـس  رب  ارنآ  لاثما  شکبآ و  دبـس  هک  ریگ ؛ لاف  یلوک  ياهنز 
- هخی نون  شاـقم - بآدیفـس - باخرـس - يآ  آیجاـب ؟ نیئاوخیمن  میراد ، زّقـس . نوردـنق ،  قاجنـس ، نزوـس ، شکبآ . يادبـس  بوـخ ،

نـسح میرم ، رهم  راتفک ، هایگ ... ، رهم  يآ  میراد . دـهده  يهمرـس  ملق  يهمرـس  گنـس  يهمرـس  يآ : نیاوخیمن ؟ میراد  سانور  همـسو -
اـصوصخم هناخ  لها  اهنیا  زا  یکی  اب  هک  اموناخ ؟ نیاوخیمن  میراد ، یهوک  رام  خاش  نوبنل ، يامرخ  نونجم ، یلیل و  راـم ، يهرهم  فسوی ،

، دومنیم تالاحم  زا  لزنم  لها  يارب  ناشگنچ  زا  نتفر  نوریب  هک  دوب  اجنیا  رد  دندرکیم و  ادـیپ  نورد  هب  هار  هدرک  کیرحت  ار  لاف  نتفرگ 
تتـسد هک  هناخ  نزریپ  هب  نتفگ  لـیبق  زا  لد  هتـساوخ  هدـقع و  فعـض و  هطقن  كرد  اـب  زین  ار  کـیره  هک  ءایـشا  شورف  تقو  هب  هصاـخ 
نـشور تیناشیپ  هک : اهرتکچوک  هب  دـننادیمن و  ار  تردـق  يراد و  تسود  ار  همه  ینیبیم و  يدـب  ینک  یبوخ  سکره  هب  تسا ، کمنیب 
رادـقم رهب  ات  یتخبدیفـس  لیاسو  زا  هتفرگ  هنیئآ  يوروتسد  فک  زا  ار  ناکیناکی  لاف  نآ  لثم  تسا و  هدرک  شکیرات  نمـشد  اما  تسا 

. دندمآیم نوریب  هدیدزد  دنتسناوتیم  رگا  يزیچ  هتخورف  دیربیم  ناشغیت  هک 
نش و كاخ و  هدش و  هتخانـش  رتمک  ناهایگ  ياههناد  هشیر و  هقاس و  تسوپ و  گرب و  زج  اهنآ  لاثم  هچره  الاب و  ءایـشا  هک  تفگ  دـیاب 

رهن و يوج و  ياهگیر 
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یئاهنز اهنیا  دنتخورفیم و  نآ  دننام  تبحم و  رهم و  يدـنبنابز و  یتخبدیفـس و  لیبق  زا  يرما  تهج  یمان  هب  ار  کیره  هک  دـندوبن  نابایب 
یتشز یئابیز و  لاس و  نس و  تبسن  هب  يرادقم  هنازور  دیاب  هک  هدوب  دوخ  خنس  زا  يایلوک  درم  هغیـص  دقع و  ناشرفن  دنچره  هک  دندوب 

زا هـچ  دـنهدب ، رهوـش  هـب  هدـنادرگرب  لوـپ )  ) هیموـی رهوـش  يرتـسبمه  هـب  تـبغر  رخآ  رد  یناـبزمک و  يرادنـهد و  تـفل و  تـفگ و  و 
هب نت  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  اـسبهچ  دوـب و  دـهاوخ  وا  نآ  زا  رهوـش  بش  درواـیب  يررقم  رتداـیز  نز  ره  هـک  دوـب  اـهنآ  هـیلوا  ياـهدادرارق 
نآ زین  اهنآ  نارهوش  راک  دـنیامن و  بحاصت  ار  رهوش  هنابـش  يرتسبمه  هداتفا  ولج  نارگید  زا  ات  هداد  زین  نآ  لثم  يدزد و  یـشورفدوخ و 

. دنهدب بات  لیبس  هدیشک  قپچ  هدیشون  ینیریش  ياچ  هتسشن  هناخهوهق  تخت  ای  تکمین  يور  بش  ات  حبص  زا  هک  دوب 
بل جنک  ای  وربا  ود  طسو  مه  ار  اهلاخ  نیا  الومعم  هک  دنشاب  هتـشاد  هارمه  هدیبوک  لاخ  نآ  اب  رگا  هک  دوب  نیا  هایگ  رهم  یفیـصوت  تارثا 

ار هدنراد  هکنآ  راتفک  عضوم  دوشیم و  هناوید  تبحم  زا  دنهد  یـسک  دروخ  هب  رگا  ددرگن و  وا  بوذجم  هک  دـشابن  ياهدـننیب  دـندیبوکیم 
شیامیـس هدنراد  هکنآ  فسوی  نسح  دـیدرگ و  دـهاوخ  گرزب  زیزع و  ارذـع  میرم  دـننام  هکنآ  میرم  رهم  ددرگیم و  تقاطیب  وا  رب  درم 

وا داقنم  عیطم و  همه  هدش  ینتساوخ  نیریش و  قیالخ  عیمج  دزنب  هدنراد  هکنآ  رام  هرهم  تفرگ و  دهاوخ  ندیـشخرد  فسوی  نسح  دننام 
ياـمرخ هک  نوبنل  ياـمرخ  تیـصاخ  ددرگیم و  هدـنراد  يهناوید  نونجم  لـثم  قوشعم  اـی  رهوش  هکنآ  نوـنجم  یلیل و  هدـیاف  دـندرگیم و 

دهاوخرب نز  اب  تبراقم  هب  قمر  نیرخآ  ات  دنناروخب  يدرم  هب  ینیریـش  ياذغ  رد  نآ  زا  رگا  هک  دوب  یکچوک  هفایق  هب  یتخرداپ  يهتخوس 
دنراذگب درم  کشت  ریز  رگا  هک  دوب  نآ  مه  یهوک  رام  خاش  نوبنتیب ...  هتیلشیب  نوبنل - دهـش  يامرخ  رعـش : نیا  نومـضم  رد  تساوخ 

 ... داتسیا دهاوخن  ظوعن  زا  دنهنن  رانک  ارنآ  ات 
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: دندناوخیم اهیلوک  فصو  رد  اهیطول  هک  ریز  راعشا  و 
مراد هچب  کی  روَوش  ات  هدمراد  هخی  نون  بادیفس  باخرس 

نوبنجب وتدوخ  هدب و  شدروخنوبنل  يامرخ  مراد  رام  هرهم 
راب سیوید  هد ، راب و  ود  هن  نوا  ابراتفک  مه ك . مراد  دبس  مه 

نک دای  ور  الوم  ور  هب  شکب  سَدنک  دایز  دیرخ و  هدایز  مجرخ 
راز  هس  راز و  ود  رانک  هشوگ  ردرانص  یهاش  هن  هنورقکی ، لاف 
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ثم ...  هکنیا  هدب  مگرم  ادخهبورغ  گنت  داوخیم و  لوپ  مَرَووش 
رس رب  يایغالک  هک  اهنیا  زا  یکی  يزور  رهظ  زا  دعب  یتولخ  رد  تشاذگ : نایم  رد  تبحـص  نیب  رد  هک  یتسود  زا  ریز  لقن  هنیمز  نیا  رد 

. منیبیم تداعـس  زا  یئاههناشن  تیناشیپ  رد  تفگ  هدش  ناکد  دراو  رـس  رب  دبـس  دنچ  تشپ و  رب  ياهچغب  اب  تشاد  نیکمن  ياهرهچ  هدیچیپ 
وتـسپ هب  دیاب  یهاوخیم  رگا  دـشابیمن  هدیدنـسپ  راظنا  يولج  متفگ  متـساوخیم ، يایمرگرـس  متـشادن و  يراک  مریگب ؟ ار  تلاف  یهاوخیم 

نیمز ار  شاهچغب  دبـس و  هدـش  لخاد  تشاد  بقع  هب  یئاپ  ولج و  هب  یئاپ  هک  ددرم  لدود و  دوب . هدـشن  روج  شلخد  هکنیا  لـثم  میورب .
؟ دیسرپ ار  ممسا  هتخادنا  نآ  هب  يرظن  هتفرگ  ار  متسد  تشاذگ و 

اما راـتفرشوخ  رادرکتسرد و  يوگتـسار و  یتـسه  یناوج  دـمحم . یلع  لـص  مهلا  وگب  دوریم  دـمحم  هب  تعلاـط  تفگ  دـمحم . متفگ 
هدروآرد شبیج  زا  یکچوک  هنیئآ  سپـس  دنیوگیم . ار  تدـب  دـنروخیم و  ار  تنان  ینیبیم . يدـب  ینک  یبوخ  هکره  اب  کمنیب و  تتـسد 

شاهنیآ يور  دوب  لاف  جنپ  راهچ  لوپ  هک  نارق  کی  نوچ  میوگب و  ار  شیاهبوخ  بوخ  ات  راذگب  نیا  يور  ار  تلاف  زاین  تفگ 
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یلوبق زا  سپ  تسرفب و  مامت  تاولص  تروصب و  شکب  یتسد  دشابیم . دمحم  ممـسا  یتفگ  سپ  تفگ  هتخادنا  مفرطب  یهاگن  متـشاذگ .
. ینکیم ترایز  ار  ماما  هدزاود  ربق  دشابیم و  ادخ  هناخ  ترایز  نآ  زا  یکی  هک  يراد  شیپ  رد  بآ  يور  رفس  هس  تفگ  نامرف 

همه هک  يوـشیم  تدوـخ  موـق  گرزب  ینیبـیم . داـیز  تیذا  تنادـنزرف  زا  اـت  ود  نز و  کـی  زا  هک  يراد  علاـط  هب  دـالوا  هدزاود  نز و  هس 
. دشابیم تنمشد  ترس  تشپ  تسود و  توولج  هک  يراد  یقیفر  دشابیم . تلود  يهناشن  هک  يراد  مادنا  رد  یناشن  دنروخیم . ار  تترسح 

دیاـب شلاـصو  رد  هک  يراد  تسود  ار  ینز  تفگ  دـیدن  نم  زا  یهجوـت  بلج  نوـچ  و  ینیبـیم . ررـض  هک  وـگن  یـسک  هب  ار  تدوـخ  زار 
هک تنهد  نابرق  متفگ  متـشاذگ و  شوولج  رگید  ینارق  کی  یئوگیم و  تسار  متفگ  دیـسر  اجنیا  هب  شنخـس  نوچ  و  ینکب ؛ یگداتـسیا 

تسوپ هکت  دنچ  دیفس و  هایس و  گیر  دنچ  دید  ار  مود  ینارق  نوچ  دشابیم ؟ روج  هچ  هب  دارم  ندیـسر  هار  وگب  الاح  تسا ، هدرک  مکاله 
جرخب هضرع  مه  تدوـخ  هکنآ  طرـشب  يوـشیم ! فـسوی  شربارب  رد  اـهنیا  اـب  تفگ  داد و  متـسد  هب  هدروآرد  هچغب  زا  تخرد  يهشیر  و 

ات دهدب ، شوگ  دـیابن  درم  دـنوشیم ، مرن  دـعب  دـنروآیم  رد  ادا  روا و  لوا  ناشهمه  اهنز  تفگ  مدیـسرپ ؟ ار  هضرع  ینعم  یتقو  و  یهدـب !
ار راک  راذـگب  تپچ  بیج  هب  مداد  هک  مه  ار  یئاههایگ  رهم  اهرام و  هرهم  دـشاب . روز  هب  هچرگا  دـنکب ، تخات  دـیاب  درواـیب  ریگ  تصرف 
اهفرح و شهاریب  دب و  ضارتعا و  یپ  رد  و  میامن !؟ شتاروتـسد  لاثتما  مدش  روبجم  مدوب  یتصرف  نینچ  بقع  رد  هک  نم  دـنکیم . تسرد 

! منکب رکذ  شدوخ  هدوب  هدیشارت  میارب  هک  ار  ياهقالع  فرط  یبدایب و  لیلد  هداد  هک  یئاهتبحم  رهم و  تارثا 
هساک يآ  دندزیم : داد  هنوگنیا  دوخ  رادباعل  نیلافس  ياهباقشب  هساک  هارمه  هتخادنا  هناش  فرط  ود  هب  ینیجروخ  هک  اهیباقـشبهساک ؛

. باقشب
. يروخغودبآ ياهحدق  يروختسام . ياههلایپ  يروخبآ . ياههساک 
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، هدرک ضوع  سابل  تخر و  اب  ار  باقـشب  هساک  اهیمیج  میجامام  اولح  دـننام  زین  اهنیا  هک  هیباقـشب . هساک  میراد ...  ینادـمه  ياـههساک 

. دننکب هلدابم  ار  دوخ  يهعتما  هک  دوب  ناشتسد  هار  يدقن  شورف  زا  رتدایز 
ار شاهنودرگ  هدرک  نآ  باـکر  رد  اـپ  هدراذـگ  نیمز  يور  رب  ار  شاهیاـپراهچ  هک  يرادباـکر  يهدابنـس  خرچ  هـک  اهيدـیلک ؛ لـفق و 
، هدـنکفا رگید  يهناشب  نیجروخ  هتفرگ  هناـش  هب  هک  ار  شاهیاـپراهچ  دـندرکیم . زیت  نآ  دـننام  یچیق و  وقاـچ و  نآ  اـب  هدروآرد  تکرحب 

 ... قودنص دیلک  لفق ... )  ) فلق دیلک  يآ  دندرکیم : مالعا  روطنیا  ار  دوخ  دوجو  روضح و  هتخیوآ و  تسار  يولهپ  هب  رازبا  زا  يا  همکح 
. مینکیم زیت  کیلزگ  دراک ، وقاچ ، یچیق ، يآ  میراد . يرجم  دیلک  فاکشا ،  دیلک  نودخی ،  دیلک  يآ  میراد ...  يرجم  دیلک 

شرف مینکیم ، سره  وم  مینزیم ، لیب  هچغاب  يآ  دندزیم : داد  روطنیا  هدرک و  لوبق  مه  ار  اههناخ  رگید  ياهراک  هک  اهنزلیب  هچغاب  رگید ؛
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هچغاب يآ  مینکیم . هللاوگ  هکاخ  مینکیم ، یلاخ  رابنا  بآ  میـشکیم ، ضوح  بآ  يآ  هییلیب ...  هچغاـب  يآ  مینکیم . دنرـس  لاـغذ  مینوکتیم ،
. هییلیب
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يراجن راـک  يآ  دـندزیم : داد  روطنیا  هدـنکفا  شود  هب  خـیم  هدـنر و  هرا و  هشیت و  هتخت و  هکت  يرادـقم  زا  ياهربوت  هک  هرود ؛ ياـهراجن 

. مینکیم نوور  هنشاپ  نولک ،  هتخت ، رد ، يآ  میراد ... 
، رگباسح نیبعلاط ، نیبلاف ، يآ  دـندشیم : هتخانـش  روطنیا  هدرـشف  ولگ  رد  يادـص  اب  هک  درگهرود  ياهرگباسح  اهنیبلاف و  اهلامر و 

. دندرکیم عورش  هبترم  ود  هدش  شوماخ  یکدنا  هک  مینیبیم . بالرطصا  لمر و  نیبباتک ، نیبفک ،
162 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هبیرغ مولع 

یلامر ینیبلاف و 

تاریخست و یناشنساط و  رس  ینیبهنیئآ ، يریگنج ، یلامر ، يرگباسح ، ینیبباتک ، ینیبلاف ، یماسا : هب  فلتخم  قوقش  ینیبلاف  يهفرح 
جاور هک  يرگوداج  یـسیوناعد و  ناشمئامـض  دـنتفگیم و  نیبلاف  ای  لاـمر و  اـی  هک  ار  همه  نیلماـع  تشاد و  نآ  دـننام  موجن و  ماـکحا 

یمهفشیپ ایافخ و  رئامـض و  فشک  ددصرد  ادتبا  زا  رـشب  دندشیم . هدـید  نآ  زا  یئاههناخ  اهناکد و  رانک  هشوگ و  ره  رد  هتـشاد  ناوارف 
لیـصحت و هب  تمه  هدیدرگ ، ناوارف  تارارم  تامدص و  لمحتم  شتهج  رد  رطاخ  نیا  هب  هدوب ، نارگید  دوخ و  لاوحا  عوقو  تشونرس و 

. دنکب فشک  یئاههتفهن  هتفای  هار  نآ  زا  یمسق  هب  هتسناوت  هک  اجنآ  ات  هدرامگ  نآ  قیاقد  كرد 
روص توافتم و  یضعب  كرتشم و  نآ  زا  دنچ  هک  رگید  طاقن  رد  نیمزناریا و  صوصخم  نآ  زا  رگید  يدادعت  هدش و  هتفگ  قوقـش  هتبلا 

. تسا هدش  عضو  ناشنیضاترم  املع و  فرط  زا  نیمزرس  ره  مدرم  یهوژپشناد  يداقتعا و  یملع و  لاح  عضو و  بسانت  هب  هک  رگید 
ره لضافا  ریخ  لهج و  تملظم  زا  ار  ملع  تمرکم  اوس و  دایـش  زا  ار  ملاع  دیـش و  زا  ار  ملع  نخـس ، هب  دورو  زا  لبق  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 

، دندزیم تسد  نآ  هب  اهزابگنرین  هک  ینیبباتک  یسیوناعد و  زا  ریغب  مینکب . ادج  نآ  لذارا  رش  زا  ار  ملع 
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هـصاخ رتخد ، رب  اهنیبلاف  رابتنطیـش  رظن  هارمه  هدش ، هجوت  بلج  رتخد  ردام و  نامگ  هب  ینایرتشم  اب  کلملا  لامک  رثا  يدادغب  نیبلاف 
! رتخد ششوپ  نودب  ياهاپ  رب  ییولج  نیبلاف 
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نآ هب  ناوتب  ناور  مسج و  تراهط  تداـبع و  تضاـیر و  اـب  رگم  هک  بوسحم  یـضایر  قوقـش  زا  یّقـش  کـیره  هبیرغ و  مولع  ءزج  هیقب 

یـسب بوـخ و  يور  شوـخ و  توـص  قـلخنسح و  ناـسب  لازیـال ، شـشخب  تیاـنع و  ینعی  بیغلا ، مهـس  نتـشاد  هارمه  تفاـی و  تـسد 
هام و بشوزور و  هب  هن  هک  ناشکیره  تهج  رد  یتضایر  دشاب . ناشلوصح  هار  لیلد  راگدـنوادخ  فطل  رگم  هک  روصت  قوف  تادادعتـسا 

روهظ خیرات  داهن و  ناشرـس  رب  اهرمع  دوش  مزال  رابتعا  تیمها و  بسانت  هب  هک  ناشکیره  يارب  هکلب  دیـسر و  هجیتن  هب  نآ  زا  ناوتب  یلاس 
هتخومآ رـشبلا  وبا  مدآ  هب  ریامـض  فشک  تهج  رد  لـیئربج  فرط  زا  دـناهدروآ ، موـلعم و  گـیر  ملع  ینعی  لـمر  ملع  هک  ار  ناـشنیلوا  و 
تورام توراه و  مان  هب  برقم  کلم  ود  فرط  زا  هک  يرگوداج  ینعی  تاداع ، قراوخ  رد  دریگیم و  رارق  لسرم  یبن و  دنچ  زجعم  هدش ،

نازادرپلایخ ینینچنیا و  ناسیونخیرات  هب  ناشمقـس  تحـص و  تشذگ و  هدناوخ  دیاب  هک  ینئارق  خیرات و  تسا ! هدـش  هداد  دایارف  ینز  هب 
! دومن هلاحا 
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تورام توراه و  يارجام 

نایمدآ زا  هدوب  هدناوخ  نآ  اب  ار  نایمدآ  هک  نیقلاخلا  نسحا  هّللا  كرابتف  تهج  رد  دـنوادخ  هب  هک  تسا  یکلم  ود  مان  تورام  توراه و 
یعدـم دنـشاب و  وت  قولخم  نیرتهب  زا  دـنناوتیم  هنوگچ  دـننکیم  ینامرفان  تسا و  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  یمعن  همه  اب  هک  دـنربیم  تیاکش 
یطیارـش اب  سپ  دیامن . ناشـشیامزآ  دنوادخ  دننکیم  تساوخرد  میتشگیمن و  اطخ  بکترم  زگره  میدوب  ناشیا  ياجب  ام  رگا  هک  دـنوشیم 
بکترم دننکن و  انز  دنشونن و  بارش  هک  شرافس  تیعونمم و  هس  نیا  هارمه  هتشاد ، دوجو  بضغ  توهش و  مکـش و  زا  نایمدآ  يارب  هک 

. دنوشیم هداتسرف  نیمز  هب  دنوشن  لتق 
تسا و هدوب  هدـش  هدرتسگ  نیگنر  سب  ياهرفـس  شیارب  رظنمکین  یناوج  رانک  هک  دوشیم  عقاو  هرهچ  بوخ  ینز  رـصق  ماب  رب  ناـشطوبه 

هب طونم  ار  ناشندروخ  اذغ  نذا  نز  دنیامنیم و  اذغ  تساوخرد  نز  زا  هدوب  هدش  ماعط  شهاوخ  ياراد  هک  ناشیا 
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لیم هدیبنج  ناشتوهش  اذغ  فرص  زا  سپ  دنشونیم و  بارش  هتفریذپ  راچان  هدوب  هدش  تقاطیب  تخـس  هک  اهنآ  دنکیم و  بارـش  ندیـشون 
یفرعم دـشابیمن و  رودـقم  شیارب  لوبق  ناکما  وا  ندوب  اب  هک  دوخ  قوشعم  نتـشادرب  نایم  زا  ار  شلاـصو  طرـش  نز  دـننکیم . ادـیپ  نز  هب 

مظعا مسا  هک  راچان  دنکیم و  مظعا  مسا  بلط  اهنآ  زا  نز  هک  دوخ  یفرعم  اب  دنربیم و  تسد  ناوج  نتشک  هب  ریزگان  درادیم و  مولعم  دوخ 
نایمدآ تیفیک  هب  هک  ینامز  كدنا  رد  دننکیم  هظحالم  هدـمآ  دوخ  هب  هک  هدوب  اجنیا  رد  و  دـنوشیم ! شوغامه  يو  اب  هتخومآ  وا  هب  زین  ار 

دناهدرک و نز  میلعت  هدوب  یهالا  رارـسا  ریارـس  زا  هک  مظعا  مسا  مه  هدیدرگ ، انز  لتق و  بکترم  مه  هدروخ و  بارـش  مه  هدوب ، هدـمآرد 
نکمم نکممریغ ، روما  لک  نآ  اب  هک  یمظعا  مسا  و  دنوشیم ! یکاخ  ملاع  فکتعم  هشیمه  يارب  هاگرد و  دورطم  هتخوس  ناشلاب  رپ و  اذل 

. دوشیم ادیپ  يرگوداج  نآ  زا  هدش 

؟ لمر ملع  شیادیپ  يارجام  اما  و 

، مدآ مادک  مدآ  ترضح  نیا  کنیا   » دیامنیم و تانونکم  هب  یبایتسد  تهج  یملع  تساوخرد  دنوادخ  زا  هّللا  یبن  مدآ  ترضح  دناهتشون 
یمدآ ای  دناهدرک ، مولعم  نیمز  شنیرفآ  هارمه  مدآ و  نیلوا  ارنآ  ینامدوخ  نیخروم  یضعب  هک  شیپ  لاس  دص  دنچ  رازهجنپ و  مدآ  ینعی 
«. دشابیم يوار  يهدهع  هب  هک  زین  نیا  هدوب و  تسا  هدنامن  اجرب  ناشیا  زا  يربخ  هتفر  هدمآ  هک  ینانچنآ  مدآ  نآ  زا  شیب  نارازه و  زا 

کچوک تشگنا  اـت  هبابـس  زا  ناتـشگنا  رثا  دوشب ، دـنلب  نیمز  زا  هتـساوخیم  هک  یتـقو  رد  هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  شتـساوخرد  ریدـقت  رهب 
، هدوب رثا  راهچ  نیمه  رد  یتساوخیم  هدوب و  تشهاوخ  هچنآ  دیوگیم  هدش  لزان  لیئربج  دـنامیم و  نیمز  ياههسام  نش و  يور  هب  شتـسد 

هتفرگ شقن  تناتـشگنا  زا  هک  تسیئاهگیر  ياههناد  ربارب  دوشیم  رداص  نآ  زا  هک  یماـکحا  دـشابیم و  ناـمز  نیمز و  شنیرفآ  ناـکرا  هک 
: هک هنوگنیا  هب  دزادرپیم ، رثا  راهچ  نآ  تارثا  تالاح و  حرش  هب  شیارب  تسا و 
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دـیامنیم و مولعم  كاخ )  ) ار مراهچ  يهطقن  و  بآ )  ) ار موس  هطقن  و  داب )  ) ار مود  يهطقن  و  شتآ )  ) ار لوا  تشگنا  رثا  ياج  ینعی  هطقن ،
هک ریز ، هوجو  هب  دشابیمن  رثا  راهچ  نیا  ریثأت  زا  زج  نایمدآ  نامز و  نیمز و  لاوحا  تارثا و  هتشادن ، دوجو  يزیچ  راهچ  نیا  زا  زج  هکنیا 

هدزناش شیارب  هطقن  راهچ  نیا  زا  دـشابیم و  مسج  يهلزنمب  كاخ  سفن و  يهلزنم  هب  بآ  لـقع و  يهلزنم  هب  داـب  حور و  يهلزنم  هب  شتآ 
ار رخآ  لکـش  راهچ  و  تادلوتم )  ) ار موس  لکـش  راهچ  و  تانب )  ) ار مود  راهچ  و  تاهما )  ) ار لوا  لکـش  راهچ  دروآیم و  دوجو  هب  لکش 

شزومآ ددصرد  نوچ  هک  دنکیم ، رکذ  یبلاطم  ماقرا و  ددـع و  مولعم و  ینانخـس  لاوحا و  اهنآ  زا  کیره  يارب  دراذـگیم و  مان  دـیاوز ) )
اب هچرگا  میهدـیم ، میروآیم  هدـش  هتـشون  شاهرابرد  هک  یئاـهباتک  هب  هلاـحا  ار  ناگدـنیوج  هتـشذگ  نآ  زا  ریز  تاراـشا  هب  میـشابیمن  نآ 
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. دشابیمن نایزورما  يهلصوح  رد  ینونک  ریگنابیرگ  لئاسم  تالکشم و  طیارش و 
 ... وا ياهراک  عیمج  علاط و  بحاص  سفن  رش و  ریخ و  لاوحا و  اهراک و  يادتبا  علاط و  يهناخ  سفن و  هب  بوسنم  لوا  هناخ 

 ... انغ رقف و  اطع و  ذخا و  بیاغ و  مودق  راک و  بسک و  شاعم و  لام و  هب  قلعتم  مود  هناخ 
 ... کیدزن تکرح  لقن و  هزات و  ناتسود  ناشیوخ و  نارهاوخ و  ناردارب و  هب  قلعتم  موس  هناخ 

 ... ماقم هنیفد و  لزنم و  اهراک و  تبقاع  راقع و  عایض و  ناکد و  هناخ و  نیمز و  تعارز و  کلم و  دج و  ردپ و  هب  بوسنم  مراهچ  هناخ 
 ... لاصو یسورع و  ترشع و  شیع و  دصاق و  لوسر و  هفحت و  هیده و  ربخ و  طخ و  قوشعم و  دنزرف و  هب  قلعتم  مجنپ  هناخ 

نآ لثم  یسوساج و  تنایخ و  هدیشوپ و  روما  اپراچ و  زینک و  مالغ و  راکتمدخ و  رکون و  نانز و  لمح  يرامیب و  هب  بوسنم  مشـش  هناخ 
...

يامیس هیحل و  تکرش و  حاکن و  جاودزا و  نانمشد و  هب  بوسنم  متفه  هناخ 
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 ... دزد
 ... ثرا کیرش و  رهوش و  ای  نز  لام  يدزدلام و  تنایخ و  ررض و  جنر و  رطخ و  فوخ و  هب  قلعتم  متشه  هناخ 

 ... باوخ یتسرد  شیک و  بهذم و  باوخ و  نید و  ملاع و  ملع و  رفس و  هب  بوسنم  مهن  هناخ 
 ... ردام مکاح و  هاشداپ و  یناوید و  لمع  لغش و  طوقس و  تلزنم و  لالج و  هاج و  هب  طوبرم  مهد  هناخ 

 ... دیما ناطلس و  ناکیدزن  نابرقم و  مغ و  زا  ندمآ  نوریب  یلاحشوخ و  رود و  نایانشآ  براقا و  میدق و  ناتسود  رب  لیلد  مهدزای  هناخ 
 ... يراتفرگ ینیچنخس و  تمهت و  نادنز و  دنب و  نانمشد و  بکرم و  گرزب و  نایاپراچ  هب  بوسنم  مهدزاود  هناخ 

 ... لوا هناخ  عیطم  اههتساوخ ، هب  ندیسرن  ندیسر و  وزرآ و  شهاوخ و  تسکش و  تیقفوم و  هب  قلعتم  بلاط ، مان  هب  مهدزیس  هناخ 
 ... هن ای  دیسر  دهاوخ  دوخ  دصاقم  بلاطم و  هب  لئاس  هک  بولطم  مان  هب  مهدراهچ  هناخ 

 ... دشابن تسرد  وا  رظنیب  مکح  چیه  هک  لمر  نازیم  یضاق و  مکاح و  مان  هب  مهدزناپ ، هناخ 
هد هناخ  ره  يارب  هک  ناشهارمه  هب  و  دشابیم ...  وا  رظن  هب  هتـسب  روما  عیمج  بقاوع  ابیز و  تشز و  هک  اهراک  عیمج  تبقاع  مهدزناش  هناخ 

: دناهدرک مولعم  ناشیارب  هک  يایماسا  اب  نآ  يهناگهدزناش  ياهلکش  تساهنیا  دشابیم و  رگید  بلاطم  اهدص  و 
، تعامج جراخلا ، ضبق  لخادلا ، ضبق  نایحل ، پچ : هب  تسار  زا  بیترت  هب  و 

168 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اههام اب  هطبار  رد  نآ  ياههناخ  زا  یماکحا  مراهچ  هحفـص  و  لمر . هناخ  هدزناش  هب  طبترم  هناگهدزاود  جورب  لاوحا  هس  ات  کی  تاـحفص 

. فورح جورب و  دادعا و  لاکشا و  و 
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. قیرط عامتجا ، لخادلا ، ۀبتع  دخلا ، یقن  جراخلا ، ۀبتع  لخادلا ، ترصن  جراخلا ، ترصن  ضایب ، هرمح ، سیکنا ، هلقع ، حرف ،
رگید هدزاود  هدمآ  لامر  لمر  رد  هک  لوا  لکـش  راهچ  لثم  هب  دیآیم . ریوصت  هب  لمر  ماکحا  لاکـشا و  ندناوخ  يارب  هک  ریز  تروص  و 

. ددرگیم جرختسم  نآ  زا 
هک لایناد  ناشیا  نیرخآ  نامقل و  ایقـسا ، ایمرا ، سیردا ، ثیـش ، هیقب  مدآ و  لوا  هدـش . هتفگ  ناشتازجعم  زا  ملع  نیا  هک  ایبنا  زا  یئاـهنآ  و 

: دننام دناهتشاد ، تسد  نآ  هب  هدوب  ملع  نیا  رّحبت  رد  هک  یئاملع  ناگرزب و  دمآ و  دهاوخ  شیگنوگچ  حرش 
حیتافم دننام  ناشیا  زا  هدنام  اجب  فیناصت  لاقثم و  نبا  سابع  یتّانز ، هّللا  دبع  وبا  یسلبارط ، دیعـس  وبا  باخرـس ، سدالقا ، ای  سدیلقا  ماما 

عماج لمرلا ، قادـصم  لمرلا ، حاتفم  یهاـش ، هفحت  لـمرلا ، لوصا  هرمث ، هرجـش ، قیاقدـلا ، زنک  زونکلا ، حاـتفم  دـلجم ، تشه  تسیب و  رد 
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. دناهتشاد راک  نیا  ملعت  میلعت و  يارب  هک  یسرادم  لیبق و  نیا  زا  اههد  لمرلا و  باخرس  لمرلا و  عمش  لمرلا ، نیع  لمرلا ،

لمر طسوت  يربمغیپ  هب  یبن  لایناد  ندش  هتخانش 

شراضحا هب  نامرف  دسریم  قریـش  مان  هب  شنامز  ناطلـس  عمـس  هب  شیاهیئوگتقیقح  لاح و  هتـشذگ و  رد  لایناد  ترهـش  تیـص  نوچ 
رومأم ار  يو  هدش  ملع  نآ  قشاع  ناطلـس  هک  اجنآ  ات  هداد  تسرد  خساپ  لایناد  ار  همه  هک  دروآیم  رد  شناحتما  لاوئـس و  دروم  دهدیم و 

هزات يهعقاو  هچ  ناتتکلمم  رد  دـیئامنب  دـیئوگیم  لایناد  دـسریم و  ناشـشیامزآ  نامز  ات  دـیامنیم ، دوخ  هلمج  زا  ناـکیدزن و  هب  شنتخومآ 
؟ تسا هدرک  زورب 

. تسا هدرک  روهظ  يربمغیپ  دیوگیم  هدیناشن  هتخت  هب  هعرق  ناملعتم  زا  یکی 
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هچوک رگید  رفن  زا  هلحم و  يرگید  زا  و  دنکیم ، مولعم  ار  عمج  رارقتسا  لحم  رهش  باوج  دیامنیم و  لاوئس  يو  تنوکس  لحم  يرگید  زا 
لکـش و لاس و  نس و  ات  دسریم  ناطلـس  هب  ات  دـنهدیم ، ناشن  دـناهدوب  نآ  رد  هک  هناخ  نامه  هاشداپ و  يهناخ  هب  ات  هناخ  يرگید  نآ  زا  و 

شایلوبق داقتعا و  دـیق  هب  هدوب  وا  رکنم  نامزنآ  ات  هک  ناطلـس  دـیآیمرد و  قیبطت  هب  لایناد  اـب  همه  هک  دـنکب ، مولعم  ار  ربمغیپ  نآ  لـیامش 
. دنکیم وا  نیئآ  زا  تیعبت  هب  راداو  دوخ  مدرم  هدمآرد 

، دـشاب هتـشاد  دوجو  شنتخومآ  تهج  رد  مه  یئاهقوذ  بحاـص  دـیاش  دوجوم و  امدـق  زا  شاهنیمز  رد  یئاـهباتک  هچرگا  نقتم و  یملع 
رب شیاعدا  رد  ار  یـسک  فرح  هزورما  هن  دومن و  کیرحت  شايریگارف  هب  دوخ  لیم  هن  تفر و  دـیاب  شلاـبند  هب  هن  هک  تفگ  دـیاب  نکیل 
هک هدوب  یملع  تفریذـپ  هکنآ  ـالا  دوشب !؟ هتخاـس  نآ  هب  صوصخم  یطیارـش  اـب  یمدآ  ملاـع و  رگم  دومن ، لوـبق  ماـمت  ماـت و  هب  هطاـحا 

یئیش و درف و  لحم  نداد  ناشن  دح  رد  یندیدان  یندید و  زا  ار  اههتفهن  هک  اجنآ  ات  هدومنیم ، تاینورد  ریامـض و  فشک  هتـشاد ، یبیاجع 
لح مولعم و  نیفد  ندعم و  جنگ و 
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ناشیناث يهدنزاس  ناوتیم  هن  دـیدرگ و  ناشرکنم  ناوتیم  هن  هک  هناگتفه  بیاجع  هثالث و  مارها  هک  هبیجع  دـح  نآ  رد  هدرکیم ، لئاسم  اسب 

و درپس ، ناشراودا  یناگیاب  هب  ناگتشذگ  ياههشیدنا  نیواود و  مولعمان و  نورق  ياهیکاخریز  اهلیسف و  قیتع و  دهع  راثآ  ناسب  تفای و 
. دوشب نارتسگماد  ماد  ریگشیپ  نآ و  ناقشاع  يهدوهیب  جنر  ریگولج  ات  رگید  دوجو و  تابثا  رطاخب  لوا  باتک  نیا  رد  مه  شرکذ 

هک دـنتفرگیم ، رارق  مدرم  تیانع  مارتحا و  دروم  شنادـنزرف  نز و  هکلب  لامر ، دوخ  هن  هک  تشاد  راک  نیا  یتیبوغرم  نانچ  دوب  هچره  اـما 
زا دـنکب و  هاگن  ناشیا  هب  رتهب  رظنب  ات  هدومن  تطاسو  ناشیا  زا  لامر  دزن  دوش  عقاو  ناشروما  رد  یلکـشم  هدرک  ریگ  ناشراک  نوچ  دـشاب 
هک ار  هتـسد  نیا  لامر  دنتـشاد و  یلامر  دوخ  يارب  کیره  زین  ناگرزب  دندشیم  ادیپ  نآ  زا  یناملع  بحاص  رانک  شیبومک و  زونه ، هکنآ 

: ریز ياهناتساد  هنیمز  نیا  رد  دنتفگیم و  یشابلامر 

! دوشیمن رتهب  نیا  زا  يایتفایزاب  هرهب و 

هک یبسانم  ماعنا  رب  هوالع  هدومن  وا  لکشم  عفر  شبلاطم  دنربیم و  لامر  شیارب  هدمآشیپ  راجاق  ناگدازهاش  زا  یکی  يارب  یلکشم  یتقو 
. دسریم يدنر  شوگ  هب  ربخ  نیا  دشابیم و  رتشیب  تیانع  لباق  دیوگیم  دنکیم  اطعا  وا  هب 

نادنبرد رد و  اب  دبلطیم و  یتولخ  قاطا  هتفر  شدزن  هب  يزور  دسریم و  شرظن  هب  ياهعدخ  هدوب  ربخاب  لامر  هجوت  لباق  تورث  زا  هک  دـنر 
ياهنوگ هب  نآ و 

175 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 98 

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


هدمآشیپ یمهم  ار  هدازهاش  هدینـش  دیوگیم  دنکن ، اشفا  دونـشیم  وا  زا  هچنآ  ادابم  هک  افتخا  لوق  نتفرگ  هدیدع و  تاشرافـس  یـشوگ  رد 
هب تبسن  ار  شرظن  هک  اجنآ  زا  دوشب و  رابتعا  تیثیح و  ناصقن  بجوم  شیارب  هک  سکره  هب  هن  اما  هتفرگ ، شاهناخ  شورف  هب  میمصت  هک 
وت يارب  ینک  روظنم  ارم  قح  هکنآ  طرـشب  ار  شاهناخ  دیـسر  مرظن  هب  دنکب  رتدایز  یفالت  هتـساوخیم  هک  اجنآ  ات  هدیمهف  دعاسم  رایـسب  وت 

ناوتیم هدازهاـش  ماـن  نیا  هب  اـهنت  مدـید  هک  رطاـخ  نیا  هب  دـیوگیم  تسا ؟ هتفرگ  رظن  رد  ار  وا  رطاـخ  هچ  هب  دـسرپیم  لاـمر  نوـچ  مرخب و 
دناوتیم هدازهاش  هک  هدوب  طیارش  مامت  ياراد  وت  دشاب و  هتشاد  نآ  لثم  شـشخب و  ماعنا و  ای  هلـص ، تروص  هک  دهنب  تسد  زا  ار  شاهناخ 

هک ینانچنآ  یترامع  غاب و  ياوس  هکنیا  رب  هوـالع  دوشب . دـنلب  نآ  اـب  زین  شمـسا  هدیـشخب  وت  هب  تملع  شزرا  تمدـخ و  ءازا  هب  دـیوگب 
هک دروآیم  ناـبز  هب  یغلبم  مه  شتمیق  هراـبرد  يروآـیم و  تسدـب  زین  میظع  سب  ياهزاوآ  مسا و  دـیآیم  تگنچ  هب  تفم  تروصب  اـبیرقت 

. تسا هدشیمن  مه  شاهلیوطرس  لوپ  یتح 
مه یلمر  تسین  دب  دیوگیم  وا  هب  نظءوس  عفر  يراکمکحم و  يارب  دنر  دهدیم و  دیرخ  يهزاجا  لاح  رد  هک  دتفایم  عمط  هب  نانچ  لامر 

يزیچ تعفنم  ریخ و  زا  ریغ  دـیوگیم  هدروآ  ار  شاهتخت  لمر و  لامر  دـنکب و  هلماعم  عمج  رطاخ  اـب  هک  دـشکب  شدـب  بوخ و  يهراـبرد 
. دهدیم یصرقلد  مه  ار  دنر  دهدیمن و  ناشن 

تمیق زا  رتمک  مه  يزیچ  اب  هتـسناوت  ات  هدوب  هلماعم  نداد  دنویپ  راک  رد  تدم  نیا  همه  دیوگیم  هدمآ  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  هتفر و  دـنر 
ار شاهلابق  هدرب  ار  شلوپ  هک  هداد  رارق  طبار  ارم  دوخ  دوشب  وربور  رادیرخ  اب  هلماعم  رد  هک  هدیدیمن  شنأش  رد  نوچ  اما  دنکب ، مامت  لوا 

هناخ و لوپ  دنکیم ، نآ  غلبم  هیهت  هب  راداو  هناخ  بابسا  نیرتمزال  شورف  ات  ار  لامر  هکنیا  هعدخ و  نیا  هب  منکب و  تفایرد 
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! دنکیمن ادیپ  نتشگرب  هک  نتفر  نامه  دوشیم و  هلابق  ندروآ  یهار  هتفرگ  دوخ  يهمحزلا  قح 
دـیرخ و مسا  هدازهاش  نوچ  ددرگیم و  هدازهاش  هب  هعجارم  هب  راچان  ات  هدومن  لـمأت  دـعب  هتفه  هتفه و  نیا  رگید و  زور  زور و  نیا  لاـمر 

ناموت ره  قباطم  ات  دهدیم  روتسد  هدرک  ادص  ار  اهشارف  دونشیم  دوخ  ترامع  غاب و  هب  تبسن  لامر  یگناخبحاص  ياعدا  هناخ و  شورف 
ریخ و زج  شلمر  هکنیا  رب  هتفگ ، هک  یعقواـم  زا  هداد  فاـعم  هزاـجا  ار  شناـجهمین  نوچ  دـننزب و  شبوـچ  کـی  دـیوگیم  هک  یتـمیق  زا 

يارب شتعفنم  ریخ و  هدیسرپن  لمر  زا  شتین  رد  هکنآ  زج  هدوبن ، اطخ  شلمر  نخـس  رد  دیوگیم  لامر  دنکیم ؟ لاوئـس  هدادن  ناشن  تعفنم 
! دشابیم یسک  هچ 

هب يایگنادشـش  هد  هدرب ، راکب  کلامملا  مانب ...  یمیوقت  بحاـص  مجنم  هراـبرد  شیپ  لاـس  جـنپ  لـهچ و  رد  هک  ياهعدـخ  نیا ، هباـشم 
( تسیک رد  تاهناـخ  هب  ینادـن  هک  تسیچ ، یناد  هچ  کـلف  جوا  رب  وـت   ) شنزرـس شیارب  هد ، ياـجب  هتخورف  ناـموت  رازه  تسیود  تمیق 

! دنامیم

؟ هنکب ور  لابقا  هک  یتقو 

نانکراک همه  دوشیم و  دراو  یلامر  نز  هدوب  مامح  هب  يرجاـت  نز  یتقو  هک  ندـش  لاـمر  یلاـمر و  راـک  تیبوغرم  هراـبرد  ناتـساد  نیا  و 
نوچ دـندرگیم و  لامر  نز  درگ  هب  هدراذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دوخ  یتح  نایرتشم ، دـنکیم  هظحالم  نارگراـک  داتـسا و  نز  زا  ار  ماـمح 

. دهدب قالط  ار  وا  ای  هدش  لامر  دیاب  ای  هک  هداهن  رهوش  موقلح  هب  اپ  هتفر  هناخ  هب  هتسشن  هتسش و  درگنیم  نینچ 
نآ دقاف  وا  دهاوخیم و  ملع  یلامر  هک  دروآیم  ناهرب  لیلد و  شیارب  هچره  درم 
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یکزینک دـسریم  شیارب  هک  يايرتشم  لوا  دوشیم . لامر  هتفرگ  یناـکد  هک  راـچان  اـت  هتفرن ، نز  جرخ  هب  دوشیم  شیئوربآیب  ثعاـب  هدوب 
شمناخ يرتشگنا  دیوگیم  هتسشن  اپرس  لامر  يولج  هدش  ششومارف  دوخ  طبر  طبـض و  یگتفـشآ  طرف  زا  هک  ناشیرپ  برطـضم و  هدوب ،
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! دنکب ادیپ  شیارب  ات  دهاوخیم  دناهتفرگ و  ار  وا  نابیرگ  هدش  دوقفم 
ياپ هب  شمـشچ  هک  دربیم  ورف  هشیدنا  نابیرگ  هب  رـس  هتخادنا  هتخت  هب  هعرق  دـبال  دوشیم  وربور  راک  نیا  يهلئـسم  نیرتراوشد  اب  هک  لامر 

دیآـیم نوریب  شنهد  زا  نخـس  نیا  هک  هچمه  دـشابیمن و  مشپ  یتـشم  زجب  مرگنیم  لـمر  نیا  رد  هچنآ  دـیوگیم  هنادوخیب  هدروـخ  كزینک 
مناخ رطاخ  هب  يوگزاب و  ار  لامر  نخـس  هدیناسر  مناخ  هب  هناخ  رد  ار  دوخ  ناودناود  متفای و  دـیوگیم  نانکقوذ  هدـیهج  اج  زا  كزینک 
زرج خاروس  رد  هدـیچیپ  هدوب  هتفرگ  هناش  زا  هک  يو  دوخ  رـس  ياـهوم  رد  ارنآ  وا  هدوب و  هدرپس  وا  هب  ار  شرتشگنا  ماـمح  رد  هک  دروآـیم 

دوشیم یترهش  نانچ  ياراد  نامز  كدنا  رد  لامر  هک  رتشگنا  ندش  ادیپ  اب  تسا و  هدرک  ورف  هتسشیم  نت  رـس و  هک  یئاجنامه  شرـسالاب ،
. دنکیم ادیپ  ناطلس  تبحاصم  هب  هار  هک 

وا رضح  رفـس و  سینا  هدیدرگ  نابرقم  مراحم و  زا  هک  اجنآ  ات  ددنویپیم ، تقیقح  هب  شباوج  دنچ  مه  ناطلـس  تمدخ  رد  قافتا  نسح  زا 
زوپرق هب  یخلم  هتخاتیم  بسا  لاـمر  شیپاـشیپ  یناـبایب  رد  هک  يزور  اـت  هدوب ، وا  زا  یعطاـق  ناـحتما  ددـصرد  هشیمه  ناطلـس  اـما  دوشیم ،

دهاوخیم وا  زا  هداد  ناشن  وا  هب  ار  شتشم  دسریم و  لامر  ات  هدیشک  بسا  نانع  هداد و  رارق  وا  شیامزآ  هلیسو  ار  نامه  هک  دنیشنیم  شنیز 
رایتخایب و دهاوخیم و  ادخ  زا  ددم  مامت  یگدنامرد  اب  هدوب  هدش  لکشم  راچد  یتخسب  اجنیا  رد  هک  لامر  دشابیم !؟ هچنآ  رد  هک  دیوگب 
رب ناطلـس  رتشیب  نیقی  بجوم  هک  هخلم ! یتسـش  هب  رخآ  هخلم ، یتسج  رابود  هخلم ، یتسج  راب  هی  دیوگیم : دوخ  اب  سفن  ثیدح  تروصب 

. دنکیم نوزفا  شاهبترم  هدیدرگ  وا  ینیببیغ 
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؟ ینیبباتک

ادـتبا هکنآ  شاهمدـقم  دـننزب و  فرح  نیعجارم  يارب  لاف  تروصب  هک  دوب  ینیبباتک  مه  یکی  ینیبلاـف  ینعی  هتـشر ، نیا  روما  رگید  زا 
هک همه  زا  سپ  دننادب و  ناگراتـس  هناگهدزاود و  جورب  صاوخ  لاوحا و  سپـس  دنزومایب و  ار  ریغـص  دـجبا  ریبک و  دـجبا  فورح  دادـعا 

. دننزب فرح  قیرط  هچ  زا  هنوگچ و  یسک  هچ  اب  ات  هتشاد  رظن  تبایص  یکریز و 
هدزاود هدزاود  سپـس  عمج و  مه  اب  ناشیاهمسا  ددـع  هدیـسرپ  شرداـم  مسا  هاوخباـتک و  مسا  ادـتبا  هک  لاوحا  نیا  هب  زین  راـک  تروص 

. دننکب مولعم  لاف  بحاص  هراتس  جرب و  دنامب  هچره  حرط و 
د)  ) راهچ و نآ  م )  ) تشه و نآ  ح )  ) کی و ریغص  دجبا  باسحب  نآ  فلا )  ) هک دمحا  رتخا و  شردام  مسا  دمحا و  هاوخلاف  مسا  لثم  هب 

هدزاود هدزاود ، حرط  اـب  هک  طـقاس  نآ  خ )  ) کـی و نآ  فلا ) ، ) رتـخا جـنپ و  دـنامیم  هدزاود  حرط  زا  سپ  هدـفه و  شعمج  راـهچ و  نآ 
دمحا زا  هک  جنپ  کی و  و  کی ، دنامیم  هدزاود  حرط  زا  سپ  هدزیس و  شعمج  تشه و  نآ  ر )  ) راهچ و نآ  ت )  ) دروآیمن و هفاضا  يزیچ 

تعیبط و تشادرب  زا  دشابیم و  هلبنـس  یـسراف  هب  هک  یموجن  جورب  زا  مشـش  جرب  هک  هلبنـس  جرب  لاف  بحاص  علاط  شـش و  دوشیم  دنامیم 
. دهدیم حیضوت  هدش  نشور  لاف  بحاص  تعیبط  لاوحا و  هلبنس  لاوحا 

ریغ جرب  رد  هدومن  هلبنـس  جرب  اب  تقباطم  شعلاط  اجنیا  رد  هک  لاف  بحاص  اسب  هچ  هک  هدوب ، توافتم  دلوت  جرب  اب  هجیاز  نیا  تفگ  دـیاب 
، هدش هتفگ  یجارختسا  ینیبعلاط  نیا  هیامتسد  نکال  دنکب ، تقباطم  هک  مه  اسب  دشاب و  هدش  دلوتم  هلبنس 
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هداهن رابتعا  ار  دـلوت  نامز  ینعی  مود ، تروص  رگید  ياهگنهرف  للم و  رد  یئاهینیبعلاط  هچرگا  دـشابیم ، ردام  دوخ و  مسا  يانبم  ینعی 

. دناهدرک لوبق 
ریز تروصب  ریبک  دجبا  زا   12 يهدش 12 - حرط  ینعی  ریغـص ، دجبا  فورح  دادعا  نتـسناد  راک  نیا  يهمزال  لوا  دـش  هتفگ  هچنانچ  سپ 

: دشابیم
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ح ج / ث / ت / ب / فلا /
8 / 3 / 8 / 4 / 2 / 1

س ز / ر / ذ / د / خ /
طقاس / 7 / 8 / 4 / 4 طقاس /

ع ظ / ط / ض / ص / ش /
10 طقاس / / 9 / 8 / 6 طقاس /

م ل / ك / ق / ف / غ /
4 / 6 / 8 / 4 / 8 / 4

ي ه / و / ن /
10 / 5 / 6 / 2

حرط 12 زا  سپ  هچ  هدـماین ، باسحب  طقاس  فورح  فذـح و  دنـشابیم  یـسراف  فورح  هک  گ )  ) و ژ )  ) و چ )  ) و پ )  ) دـجبا فورح  رد 
ي چ )  ) نآ ب و ي  پ )  ) هک گ )  ) و ژ )  ) و چ )  ) و پ )  ) دننام نآ  یـسراف  هناگراهچ  فورح  دـیآیمن و  باسح  هب  دروآیمن و  یقاب  يزیچ 

. دوشیم روظنم  نآ ك  گ )  ) نآ ز و ي  ژ )  ) نآ ج و
/ يدج سوق  برقع / نازیم / هلبنـس / دسا / ناطرـس / ازوج / روث  لمح / دـننام  هناگهدزاود  جورب  یماسا  نتـشاد  ظفح  هب  نتـسناد و  زا  سپ 
ددع و هچ  ار  کیره  هک  یگنوگچ  دادعا و  نتسناد  و  دنشابیم ؟ هراتـس  مادک  ياراد  جرب  مادک  هک  اهنآ  ناگراتـس  نتـسناد  توح و  ولد /

اهنآ هراتـس  لاکـشا و  یماـسا و  جورب و  اـب  ناشتبـسن  و  رمق . دراـطع / هرهز / سمـش / خـیرم / يرتـشم / لـحز / دـننام : ناـشیماسا  لاوحا و 
رگید بکوک  ود  و  ریز ، تروصب 
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: جورب لاکشا  یماسا و  اما  و  دمآیم ؛ تارایتخا  راک  هب  هک  دوب  بنذ  سأر و  ياهمان  هب 
. خیرم هراتس  بحاص  دنفسوگ ، لکش  هب  نیدرورف ، ینعم  رد  لمح ،

. هرهز يهراتس  بحاص  واگ ، لکش  هب  تشهبیدرا ، ینعم  رد  روث ،
. دراطع يهراتس  بحاص  مه ، هب  لصتم  ناسنا  ود  لکش  هب  دادرخ ، ینعم  رد  ازوج ،

. رمق هراتس  بحاص  گنچرخ ، لکش  هب  ریت ، ینعم  رد  ناطرس ،
(. باتفآ  ) سمش هراتس  بحاص  ریش ، لکش  هب  دادرم ، ینعم  رد  دسا ،

. دراطع هراتس  بحاص  دشاب ، هتشاد  تسد  رد  هلبنس  ياهتسد  هک  ینز  لکش  هب  رویرهش ، ینعم  رد  هلبنس ،
. هرهز هراتس  بحاص  وزارت ، لکش  هب  رهم ، ینعم  رد  نازیم ،

. خیرم هراتس  بحاص  برقع ، لکش  هب  نابآ ، ینعم  رد  برقع ،
. سوق هراتس  بحاص  تسا ، هدیشک  نامک  هک  يدرم  لکش  هب  رذآ ، ینعم  رد  سوق ،

. لحز هراتس  بحاص  زب ، لکش  هب  يد ، ینعم  رد  يدج ،
. لحز هراتس  بحاص  دشکیم ، هاچ  زا  بآ  ولد  اب  هک  يدرم  لکش  هب  نمهب ، ینعم  رد  ولد ،

. يرتشم هراتس  بحاص  یهام ، لکش  هب  دنفسا ، ینعم  رد  توح ،
نیدـسجوذ و تباـث و  بـلقنم و  سحن و  دعـس و  تعیبـط و  زا  اـهنآ ، ناگراتــس  جورب و  تافــص  تاذ و  لاوـحا و  نتــسناد  نآ  زا  سپ 

. دهدب باوج  هدرک  قیبطت  وا  ياههتساوخ  تالاوئس و  هاوخلاف و  اب  ات  لاکشا  تعیبط  یبآ و  يداب و  یکاخ و  یشتآ و  زا  ناشرصانع 
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جورب عیابط  لاوحا و  کنیا 

راگزاس قفاوم و  اب  هک  تابثیب  ددرتم و  يوارفـص . کشخ و  مرگ و  تعیبط  رد  بلقنم . جورب  زا  خیرم . هراتـس  اب  یـشتآ . جورب  زا  لمح :
ریخ و قفاوت و  یتسود و  رد  دـشابیم  شتآ  يهدـنرادهاگن  هدـننکتیوقت و  هک  یکاخ  يداب و  یـشتآ و  جورب  نابحاص  لثم  دوخ  علاـطمه 
لالم و جنر و  رد  دشابیم  شتآ  يهدننک  شوماخ  رضم و  هک  یبآ  جورب  بحاص  اب  تکراشم  تلصو و  یتسود و  رد  یقرت و  یماکداش و 
ینخـسشوخ و یئورنادنخ و  یئوگـشوخ و  قالخا : زا  و  دنکب ». رظن  جورب  رگید  هب  دیاب  هنومن  نیمه  هب  هک   » نایز تسکـش و  باذع و 
تایاکح و لقن  راعشا و  هب  دنمهقالع  يرابدرب . يروبـص و  تعاطا و  تکرب . دوسرپ و  يزوررپ و  یئوخمرن . يراگزاس و  هرواحم . بوخ 

 ... يرگوجتسج
هشیدنا فعض  یندب و  يورین  تبیه و  اب  هتباث . جورب  زا  يوادوس . کشخ و  درس و  تعیبط  رد  هرهز . هراتس  بحاص  یکاخ . جورب  زا  روث :

رد يوق و  یندـب  لاعفا  رد  ترـشابم . هب  دایز  تبغر  جازم و  نولت  غورد و  رکم و  هعدـخ و  بحاص  ریرـش و  سفن  رد  هک  دـشاب  لقع و  و 
ریغ یئامنهار  یهدـنامرف و  جاـتحم  هک  هرهبمک  لقتـسم  ياـهراک  رد  دوس و  هرهبرپ و  نارگید  تمدـخ  رد  هک  اـسب  ناوتمک . يرکف  روما 

بحاص اب  هدـیاف و  تفرـشیپ و  رد  نامداش و  شتآ  كاخ و  بآ و  علاط  نابحاص  اب  تبحاصم  یتسود و  تلـصو و  تکارـش و  رد  دـشاب .
 ... یگدنکارپ نایز و  جنر و  مغ و  رد  دشابیم  كاخ  يهدننک  هدنکارپ  هک  داب  علاط 

اب شزاس  قالخا و  رد  هتیصخش . ود  هتلاحود و  ینعم  رد  نیدسجوذ  رت و  مرگ و  تعیبط  رد  دراطع . هراتس  بحاص  يداب ، جورب  زا  ازوج :
هراتـس ریثأـت  زا  حازم و  یخوـش و  لـها  حورکبـس و  علاـط  جرب  ریثأـت  زا  سفنلا . میرک  یئورـشوخ و  یئوخـشوخ و  تافـص  زا  نارگید و 

ات هتیصخش ، ود  هحور و  ود  ندوب  نیدسجوذ  رطاخب  هفسلف و  هسدنه و  باتک و  ملع و  نتخومآ  هب  دعتـسم  قاتـشم و  نیما و  دنمـشیدنا و 
تکراشم و هدوارم و  یگدنز ، لیدبت  رییغت و  یتابثیب و  رد  دشاب . هتشاد  هبلغ  کیمادک 
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تفلاخم و رد  كاخ  علاط  نابحاص  اب  تقفاوم و  رد  كاخ  شتآ و  داب و  علاـط  ناـبحاص  لـثم  علاـط  اـب  نیقفاوم  اـب  شتلـصاوم  یتسود و 

 ... قارتفا يراگزاسان و 
راگزاسان و شوجوبنج . رپ  كریز و  لاوحالا و  ریغتم  بآ . تعیبط  رد  نولتم  بلقنم و  درس و  رمق . هراتس  ياراد  یبآ ، جورب  زا  ناطرس :
دیفتسم و كاخ  داب و  بآ و  علاط  نابحاص  اب  تکراشم  دنویپ و  تلـصو و  ترـشاعم و  رد  مصخرپ . تسودمک و  دنیاشوخان و  نابزخلت .

 ... تقرافم ینوگمهان و  تموصخ و  رد  شتآ  علاط  نابحاص  اب  ماودرپ و  دنمهرهب و 
بضغرپ تبیهرپ و  تأیه و  بوخ  تافص ، لاوحا و  رد  يومد . يوارفص و  کشخ و  مرگ و  سمش . هراتس  ياراد  یـشتآ ، جورب  زا  دسا :

. دنزرف كدنا  حاکن و  رایسب  عادخ . رکم و  یکریز و  بحاص  عاجش . تأرجرپ و  لدتخس و  ربکتم . و 
اب باذع . ینامرفان و  رد  يرتهک  یتسدریز و  رد  دعتـسم و  قیال و  يرورـس  تیریدم و  مکحت و  رد  بلطتسایر . نارگید و  هب  طلـست  رد 

یگدنامبقع زیتس و  جنر و  رد  بآ  علاط  بحاص  اب  يراگماک و  يراگزاس و  رد  كاخ  داب و  شتآ و  علاط  نابحاص  دننام  دوخ  علاطمه 
 ... نایز و 

سفنیخـس و يورهداشگ و  تاذ  تعیبط و  رد  نیدـسجوذ . يوادوس و  کشخ و  درـس و  دراـطع . هراتـس  ناـکم  یکاـخ  جورب  زا  هلبنس :
رد نینچمه  و  راـقو . افـص و  تغـالب و  قـطن و  بدا و  مـلع و  تباـتک و  تـمکح و  دادعتـسا  بحاـص  میلـس . يوخـشوخ و  يوبـشوخ و 

دوخ هناگود  تارثا  زا  کیمادـک  ریثأت  تحت  اـت  تبراـقم ، روجف  قسف و  بعل و  وهل و  ترـشع و  شیع و  رادتـسود  هلیح و  یحورکبس و 
بحاص لثم  دوخ  علاط  دـض  اب  ماک و  تقفاوم و  یتسیزبوخ و  تقفارم و  رد  شتآ  بآ و  كاخ و  علاط  ناـبحاص  اـب  دـشاب . هتفرگ  رارق 
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 ... راسخ یماکان و  يدارمان و  جنر و  مغ و  رد  داب 
. بلقنم يومد و  رت و  مرگ و  هرهز . هراتس  هناخ  يداب ، جورب  زا  نازیم :

ای میدن ، بیدا و  يهبتر  رد  ماقمیلاع و  تاذ  تعیبط و  رد  میرک و  قلخشوخ و 
183 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. كولس تورم و  فاصنا و  ریبدت و  بحاص  طاشن . یئابیز و  رنه و  تعنص و  لها 
تفرشیپ تقفاوم و  رد  شتآ  بآ و  داب و  علاط  نابحاص  دننام  دوخ  علاطمه  اب  دنسپابیز . یئاورماک و  ترشع و  رادتـسود  نارذگـشوخ و 

 ... ررض رجز و  يراگزاسان و  توادع و  رد  كاخ  يهراتس  بحاص  دننام  دوخ  علاط  دض  اب  ماک و  يداش و  و 
تموصخ و یکولـسان و  هرجاشم و  بضغ و  ظیغ و  تلاح  اب  یمغلب . رت و  درـس و  تعیبط  رد  خـیرم . هراتـس  ناکم  یبآ ، جورب  زا  برقع :
هب دـنکب و  راک  دوخ  یلام  یناـج و  ناـیز  هب  همه  زا  شیب  هک  لـیخب  مهف و  هاـتوک  ریرـش و  لـقعهاتوک و  رازآدوخ . رازآمدرم و  هعزاـنم .
هک اسب  دنکب و  رود  دوخ  زا  نایفارطا  اطخ  يروبـصان و  یقلخدب و  رطاخب  هک  اسب  دوش و  تایلب  تالکـشم و  یـسب  راچد  هک  رطاخ  نیمه 

لیدعت وا  رد  لاوحا  نیا  دشابیم  دراطع  هراتـس  بحاص  هک  سوق  ینعی  دوخ  دـعب  جرب  هرهز و  يهراتـس  نازیم و  جرب  تداعـس  ریثأت  رطاخب 
ینعی دوخ  علاط  فلاخم  اب  دوس و  شزاس و  رد  یکاخ  يداب و  یبآ و  جورب  نابحاص  لثم  دوخ  علاـطمه  اـب  دـشاب . هدوب  لادـتعا  رد  هتفاـی 

 ... دیازفیب شیاهيدنیاشوخان  تالکشم و  هب  هکنیا  نایز و  فالتخا و  رد  یشتآ  جورب  نابحاص 
رادرکبوـخ و يوـخبوخ و  يوربوـخ و  نیدـسجوذ . يوارفـص و  کـشخ و  مرگ و  يرتـشم . هراتـس  هناـخ  یــشتآ ، جورب  زا  سوـق :
رد تقاـیل  یئاریگ و  كرد و  ياراد  راـکرپ و  داـهنگرزب و  تکرحلا و  عیرـس  رظن . بحاـص  رکف و  بحاـص  هشیدـنادنلب و  شنمشوخ .

یخـس و رکمیب و  هعلاطم . ملق و  لها  لـضاف و  بیدا و  تساـیک . ریبدـت و  اـب  رگنهدـنیآ . دنمـشیدنا و  راکتـسرد و  یخـس و  روما . عیمج 
یشتآ و جورب  نابحاص  لثم  دوخ . علاط  اب  ناقفاوم  نابحاص و  اب  توهـش . تفع و  رد  طسوتم  قیمع . شیدناكزان و  روبـصان و  قیدص و 

مدـع یماکان و  نایز و  رد  یبآ  علاط  ناـبحاص  لـثم  دوخ  علاـط  دـض  اـب  و  ماـن ، یقرت و  قیفوت و  یـشوخ و  شزاـس و  رد  یکاـخ  يداـب و 
 ... یگتفربقع تلذم و  تفرشیپ و 

. بلقنم کشخ و  درس و  لحز . هراتس  بحاص  یکاخ ، جورب  زا  يدج :
184 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دسانـشن دوخ  گنـسمه  مهف و  رد  ار  سکچیه  هک  دـح  نآ  اـت  رورغ  ربـک و  یهاوخدوخ و  اـعدا و  بضغ و  ظـیغ و  تّدـح و  بحاـص 
اب يوگتـشرد و  بـالقنالا و  عیرـس  درخمـک و  مـغ و  رایـسب  نمـشدرپ . رگهـلیح و  دوـسح و  لددـب و  رکمرپ و  راـگزاسان و  جازمخـلت و 

یناـبزمه و هنوگ  هب  هن  مه  نآ  قفاوت ، رد  بآ  شتآ و  كاـخ و  علاـط  ناـبحاص  دـننام  دوـخ  علاـطمه  اـب  دـناجنرب . ار  همه  هک  ناـبزمخز 
هدوبن درد  تبیـصم و  جـنر و  مغ و  زج  ار  ودره  هک  داب  علاط  نابحاص  لثم  دوخ  علاط  فلاخم  اب  جایتحا و  رابجا و  رطاـخب  هکلب  یلدـکی ،

 ... دشاب
لمجت و تنیز و  هب  صیرح  یخـس و  فیفع و  تافـص ، قالخا و  زا  يومد . رت و  مرگ و  لحز . هراتـس  هناخ  هتباـث ، يداـب و  جورب  زا  ولد :

. میهف هدنربشیپ و  راک . رد  گنرز  شوه و  رد  كریز  هرواحم . دروخربشوخ و  نابزنیریش و  لام .
دوخ علاط  ناقفاوم  اب  تسکـش . يراوشد و  رد  بارطـضا  رد  مارآان و  كانلوه و  ریلد و  لديوق و  شمارآ  رد  نوکـس . تحار و  هب  لیام 

جـنر و رد  دوخ  علاط  نابحاص  لثم  دوخ  علاط  اب  فلاخم  رد  یماـکداش و  یقرت و  تداعـس و  رد  بآ  شتآ و  داـب و  علاـط  ناـبحاص  لـثم 
 ... لاوز لالم و 

. نیدسجوذ یمغلب و  رت و  درس و  يرتشم . هراتس  بحاص  یبآ ، جورب  زا  توح :
بلطتحار نارذگشوخ و  نابرهم . تیانع و  فطل و  اب  نابزنیریش . نخسشوخ و  يزوررپ . علاطشوخ و  تافـص ، قالخا و  علاط و  زا 
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شزیمآ رد  هنایم . عرو  ینمادکاپ و  دهع و  هب  يافو  رد  رادرکبوخ . راکتسرد و  نیما و  اطع . یگرزب و  بدا و  بحاص  تسودتلالج . و 
تکرب و یقرت و  تفرشیپ و  ریخ و  تقفاوم و  یتسود و  رد  كاخ  داب و  بآ و  علاط  نابحاص  اب  تحکانم  تکارـش و  تقافو و  تقافر و  و 

 ... تقرافم تلذم و  لزنت و  جنر و  تبکن و  رد  شتآ  علاط  نابحاص  اب 
تایـصوصخ الثم  دومنیم . زاب  باتک  باسح و  هداد  هاوخلاف  اب  هقباطم  ار  ناشتایـصوصخ  نآ  لثم  هکره  نیبلاف و  رگباسح و  هک  یجورب 

رب هدراذگ  هاوخلاف  يور  رب  ار  يو  يهدیفم  لاوحا  رگید  یشخبدوس و  شمرن و  زا  ار  لمح » جرب   » دنفسوگ
185 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنکب هفاضا  نآ  رب  دناوتب  تسارف  هب  هک  یتخانش  هارمه  وا ، تعیبط  هب  ار  برقع  جرب  داهنیم و  هقباطم  نآ 
ملع ناملاع  رظن  فلاخم  هعبرا  ناکرا  اب  ناشطابترا  رد  جورب ، لاوحا  رد  نامجنم  رظن  تفگ  دـیاب  عـالطا  لـها  هجوت  تهج  زا  هیـشاح  رد 

هکیلاح رد  هتـسناد ، مراهچ  هبترم  رد  ار  بآ  موس و  رد  ار  داـب  مود و  هبترم  رد  ار  كاـخ  مکی و  هبترم  رد  ار  شتآ  ناـنیا  هک  هدوب  طاـقن 
تسا رتنیگنس  نآ  زا  هک  ار  داب  لوا و  هبترم  رد  ناکرا  رگید  تبسن  هب  یکبس  نتشاد و  دوعـص  هب  لیم  رطاخب  ار  شتآ  طاقن ، ملع  ناملاع 

دـشابیم رتنیگنـس  هلمج  زا  هک  ار  كاخ  هداد و  رارق  موس  يهبترم  رد  تسا  رتنیگنـس  نآ  زا  هک  ار  بآ  مود و  يهبترم  رد  نآ و  زا  دعب 
. تسا هداد  اج  نیرتنیئاپ  مراهچ و  يهبتر 

دوب نآ  ریغ  موجن و  یـسانشفک و  یـسانشهفایق و  رفج و  بالرطـصا و  لمر و  زا  هیفخ ، مولع  یعدم  ره  نیبباسح و  نیبباتک و  رب  اذل 
تایناملظ تاینارون و  تخانش  دادعا ، ملع  فورح ، ملع  دننام  رگید ، ياهینتسناد  یسب  رب  هفاضا  هتـشاد ، لئاسم  نیا  تایلک  هب  هطاحا  هک 

، دوهـشم دـهاش و  بولطم ، بلاط و  دوجو ، مدـع و  لاصفنا ، لاصتا و  سحن ، دعـس و  هناگجنپ ، ساوح  حاورا و  تایلالج ، تایلامج و  و 
، سیدست سیلست و  تداعسلا ، مهس  بیغلا و  مهس  نوکس ، تکرح و  قافن ، قافتا و  رظاون ، طقاوس و  موکحم ، مکاح و  تومـص ، قطن و 
لصاح و بذـج ، عفد و  ّرـض ، عفن و  رـش ، ریخ و  تاـمم ، تاـیح و  لزلزت ، یتسـس و  تماقتـسا و  لـیاز ، لـیام و  دـتو و  فعـض ، توق و 

باسنا توادع ، تبحم و  ناجیب ، رادناج و  تابن ، ندعم و  ناویح و  ناسنا و  حراوج ، مادـنا و  اضعا و  لوط ، قمع و  ضرع و  لوصحم ،
ملاع یعدم و  هصالخ  روطب  دشابیمن و  باتک  هلـصوح  رد  هک  رگید  ياهینتـسناد  اسب  اسب و  عالـضا و  راطقا و  كرت ، مادقا و  بابـسا ، و 

رقم رب  یمکاح  تکلمم و  رب  یناطلس  نآ 
186 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

بساـک و رجاـت و  زا  نآ ، ناـنکتسیز  هنکـس و  شیوخ و  راـیتخا  تحت  لـحم  ياـیاوز  روغث و  دودـح و  ماـمت  هک  دـشاب  دوخ  تموکح 
راکتشز و راکوکین و  یقـش و  دیعـس و  دـب و  دوخ و  زا  نآ  مدرم  نکاسم  رباعم و  نکاما و  تسدربز و  تسدریز و  ربنامرف و  هدـنامرف و 
ره يارب  دهاوخب و  هک  زا  راک  ره  نآ  رد  هکنیا  دسانشب و  ناشجئاوح  عفار  جئاوح و  عاتم و  دتـسوداد و  شاعم و  رمم  یگدنز و  تروص 

موجن ناـشیمامت  رداـم  مه و  هب  تسویپ  هک  یمولع  دـنکب . نآ  دارفا  زا  کیمادـک  عـمج و  مادـک  هب  عوـجر  لاوئـس  تجاـح و  هتـساوخ و 
هک دوشب  نآ  ربهار  دناوتب  ورهر  مادک  ات  هدش ، هتشاگن  ربتعم  تادنتسم  اهباتک و  موجن  ماکحا  زا  هدافتـسا  اب  ناشکیره  يارب  هدوب  یماکحا 

نوزفازور تالکشم  داقتعا و  یلدهداس و  زا  هدافتسا  اب  هک  سانشهمعط  ناکریز  نازابماج و  نادنر و  ضوع  رد  دندشیم و  هدید  تردن  هب 
نیبعلاط و نیبباسح و  لامر و  اونان ، راطع و  لاقب و  زا  رتدایز  هتخادرپ ، ینکبیج  هب  فلتخم  یماسا  اب  هطقن  ره  رد  مدرم  یهاوخهراچ  و 

. دندشیم هدید  نآ  لثم  ریگدزد و  ریگنج و  نیبباتک و  مجنم و  نیبلاف و 

يریگنج

ارنآ دننام  یـشغ و  یعرـص و  نارامیب  دنناوتیم  ناشطـسوت  هب  هک  هتـشاد  نیطایـش  حاورا و  هنجا و  راضحا  ياعدا  هک  یئاهنآ  ناشیا  زا  سپ 
قبط هدیناشن  بآ  ساط  ای  غارچ  ای  عمش ، تشپ  تشاد  رسپ  هب  تیحجرا  رتخد  هک  ار  یغلابان  رتخد  ای  رـسپ  هک  قیرط  نیا  هب  دننکب . هجلاعم 
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وربوایب ادصورـس و  زا  ار  ناکم  هک  تروص  نیا  هب  دـنتفگیم . باوج  ناـشیا  زا  ار  یتالاوئـس  هدروآرد  هدارا  راـیتخا  هب  رکف  لاـقتنا  نوناـق 
نآ رد  ياهکـس  هک  بآ  ساـط  اـی  غارچ  اـی  عمـش ، يهلعـش  زکرم  هب  هدومن  وا  نانخـس  عمج  دوخ  ساوح  دـنتفگیم  كدوـک  هب  عوـنمم و 

. دندرکیم بیرغوبیجع  تاملک  راکذا و  داروا و  ندناوخ  هب  عورش  دیامن و  رظن  دنتخادنایم 
وراج شارف  ود  نآلا  دنتفگیم  تفرگیم  زکرمت  الماک  كدوک  ساوح  نوچ 

187 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هک كدوک  درکیم . ناشندمآ  زا  لاوئـس  دننکب و  یـشاپبآ  هدز  وراج  ار  اجنآ  وگب  هداد  ناشمالـس  باوج  دننکیم و  مالـس  هدمآ  تسدب 

دیوگب ات  تفرگیم  روتسد  دادیم و  تبثم  باوج  دوب  هدروآ  شرظنب  ار  روکذم  دارفا  ریگنج  نانخس  هدش  مزیتونپیه  هزورما  لوقب  رخسم و 
ناطلـس وا  لوق  زا  تفگیم  دیـسریم  رتخد  رظن  هب  زین  اهنیا  نوچ  دننک و  رـضاح  ینیریـش  هویم و  هدراذـگ ، هچزیم  یلدنـص و  هدرتسگ  شرف 

یئابق هک  رفن  کی  نآلا  تفگیم  دننکب و  روضح  توعد  هدـیناسر  مالـس  دوب  شوهاکیک  ناطلـس  الثم  هنجا ، نیطالـس  زا  یکی  هک  ار  نالف 
هکنادنچ دنکب و  مالـس  هاشداپ  هب  ناشندید  اب  هک  دوشیم  رـضاح  میدن  رکون و  دـنچ  اب  دراد  رـس  هب  يرادهرگنک  جات  نت و  هب  زودرز  دـنلب 

هتفگ تشاذگیم  شناهد  هب  هک  ناشدماشوخ ، تفگیم  دشیم  هدینش  دوب  هدش  سرت  راچد  هک  نازرل  تروص  هب  هک  كدوک  مالـس  يادص 
ار رامیب  دادیم  روتـسد  نآ  زا  سپ  تفرگیم . تروص  رتخد  لوقب  مه  اهراک  نیا  هک  دنکب  هویم  ینیریـش و  ندروخ  نتـسشن و  هب  ناشفراعت 

تانیقلت اـب  دـیاهدرک و  راـمیب  هدـیناسر  رازآ  ار  ادـخ  هدـنب  نیا  ارچ  دـیوگب  هاـشداپ  هب  تفگیم  دـنیامن و  رـضاح  دوب  یـشغ  اـی  هناوید  هک 
هبنش بش  الثم  هکنیا  لثم  دوشب . یفالت  دیاب  هدیناسر  رازآ  ار  ام  زا  نت  دنچ  ای  یکی ، هکنیا  يارب  تفرگیم  باوج  وا  زا  دوخ  میقتـسمریغ 

. دوشب تازاجم  دیاب  تسا و  هدش  ناشفلت  بجوم  هک  هدومن  شوماخ  ار  شقاجا  ای  هتخیر ، ناشفرطب  غاد  بآ  هّللا  مسب  نودب 
دنراذگب و ساط  ای  غارچ  ياپ  ار  راضحا  زاین  جالع و  ةاکذ  تساوخیم  رامیب  ناهارمه  زا  هدیسر  رمث  هب  ریگنج  راک  هک  دوب  تقو  نیا  رد 

نأش رد  نیا  تسا و  مک  تفگیم  دنتشاذگیم  هچره  هک  دنشاب ، هتشاد  بیج  هیام  ردقچ  هدوب ، ناسک  هچ  شناعجارم  ات  دوب  نادب  هتـسب  نیا 
كدوک هب  هاگنآ  دنکب و  ذـخا  تسناوتیمن  هدـیربن  شغیت  نآ  زا  شیب  هک  اجنآ  ات  دـشابیمن ، اهنآ  لوتقم  مودـصم و  ناطلـس و  ياهبنوخ  و 
تیاضر هک  لوپ ، بلط  تسناوتیم  ات  زاب  لاوحا ، نیا  رد  دنکب و  سامتلا  دشیمن  هتفریذـپ  نوچ  دـنکب و  وفع  تساوخرد  هاشداپ  زا  تفگیم 

هب ناشیاهیتخادرپ  ریگنج و  راک  دیاب  هدیسر  ساسح  تروص  هب  هنحص  هک  هاوخان  هاوخ و  دومنیم و  دهدیمن 
188 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تلاح دوخ  هب  ریغتم و  شعضو  هک  ریگنج  دیسریم و  غارچ  عمـش و  ای  ساط  رانک  هب  رگید  يریداقم  دوشب  جالع  ناشرامیب  هدیـسر  هجیتن 
دنلبدـنلب دوب و  موهفمان  یتالمج  تاملک و  هک  همانمسق  اب  دومنیم و  شیاشخب  بلط  هاشداپ  زا  تفرگیم  هیرگ  اـسب  ساـمتلا و  یگدزمغ و 

راک ندیناسر  لامک  هب  راضح و  ندرک  عمجرطاخ  يارب  تشذگیم و  رامیب  ریـصقت  رـس  زا  هدش ، مرن  ناطلـس  ات  دادـیم ، شمـسق  دـناوخیم 
دلامب نابز  هب  هدز  کمن  هب  تشگنا  وگب  هاشداپ  هب  تفگیم  دشیم  رـضاح  نوچ  دننک و  رـضاح  کمن  نان و  وگب  تفگیم  كدوک  هب  دوخ 

یچیپرـس تنامیپ  زا  رگا  ياهدروخ و  ار  رامیب  کمن  ناـن و  وگب  تفگیم  تفرگیم  تروص  زین  راـک  نیا  نوچ  دروخب و  ناـن  زا  ياهمقل  و 
دوب مولعم  هدش  هدید  دولآبضغ  مخادب و  ناطلس  رگا  هک  دومنیم ، لاوئـس  كدوک  زا  ار  ناطلـس  تلاح  دنکفا و  مهاوخ  تنادنز  هب  ینک 
هدرک یتشآ  دوب  هدـش  هدومن  ینیریـش  هویم و  ندروخ  لاح  رد  يورهدـنخ و  رگا  دـشابیم و  ماقتنا  رـس  رب  زونه  یعقاوریغ و  شرارق  لوق و 
هـشیش هک  لوا  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ  تمالـس  هب  دـنزن  رـس  وا  زا  ددـجم  ياطخ  ات  هدـش  بوخ  ناشرامیب  هک  دـشاب  هدوسآ  ناـشلایخ 

روحـسم ـالماک  هک  كدوک  دراذـگب و  سلجم  طـسو  ار  هشیـش  نیا  وگب  ناطلـس  هب  تفگیم  كدوـک  هب  هتفرگ  تسد  هب  هدروآ  يايرطب 
لخاد نوچ  دـنورب و  هشیـش  نورد  شناهارمه  دوخ و  وگب  وا  هب  تفگیم  و  دومنیم ، مـالعا  ار  ناطلـس  تعاـطا  دوب  هدیـسر  شرظنب  هدـش ،

دوجوم يرطب  تسار و  تسد  هب  ياهبنپبوچ  سپـس  تفرگیم و  ماجنا  زین  نیا  هک  دوشب  مکحم  هبنپبوچ  اب  شرد  وگب  تفگیم  دـندشیم 
تفگیم دادیم و  ضیرم  تسرپرس  تسد  هب  هدراذگ  هشیش  رد  ار  هبنپبوچ  دومنیم و  توف  نآ  هب  هدناوخ  يداروا  هتفرگ  پچ  تسد  هب  ار 
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سک هلیبق و  همه  هک  دشاب  هدوسآ  شلایخ  دناشوپب و  ار  شیور  هایـس  هچراپ  اب  رارق  دمآوتفر  سرتسد و  زا  رود  کیرات  ياج  رد  ارنآ  ات 
تـسش هبابـس و  تشگنا  اب  دمآ و  دناوتن  نوریب  نآ  يوت  زا  دنکن  زاب  ارنآ  رد  شدوخ  ات  هدرک ، هشیـش  رد  شدوخ  اب  ار  هنجا  هاشداپ  راک  و 

شوولج زا  دوب  بآ  ساط  رگا  شوماخ و  ار  شرون  هدیناباوخ ، ار  كدوک  ياهمشچ  کلپ 
189 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

! درکیم ناشصخرم  دیوگن و  نخس  وا  اب  یسک  هناخ  ات  دادیم  روتسد  دیشاپیم و  شتروصب  نآ  زا  یتشم  هتشادرب 
هک دنکب ، هظحالم  ناعجارم  یلام  توق  فعـض و  ناهارمه و  ضیرم و  عضو  دیاب  ادتبا  هک  هدـشن  هصالخ  رـصتخم  نیمه  هب  راک  نیا  هتبلا 
هیآ مسق  هب  سپس  انمت و  شهاوخ  فراعت و  مالس و  هب  تشادن  تشاد و  قبط  دنکب  تفایرد  تسناوتیمن  راظتنا  دح  زا  شیب  هیاممک و  رگا 
ادج ياهباسح  ناشیارب  تسناوتیم  ندیشود و  لباق  رگا  دناسریم و  رخآ  هب  ندومن  هشیـش  لخاد  هب  تیاهن  کمن و  نان و  هب  نآ  زا  دعب  و 

هدیقع نآرق  ربمغیپ و  هیآ و  مسق  کمن و  نان و  هب  هک  مه  ناملـسم  هدوبن . مه  ورب  هشیـش  رد  نج  هدشن . زاب  مه  زا  هاشداپ  مخا  دـنکب ، زاب 
هک دشابن  تسرپادخ  ریغ  تسرپتب و  هدوب  باتک  لها  زا  شّنج  لقاال  دنک  ادخ  دومنیم ، هفاضا  رگید و  فیاوط  زا  هک  هدوبن ، دشاب  هتشاد 

همهنیا اب  هک  دوخ  هب  يرادلد  نیا  و  دیامن ، ادیپ  ناشیلـصا  دناوتب  ات  هدومن ، رـضاح  ار  ناشکیکی  هاشداپ  دیاب  هدوب ، تخـس  یلیخ  شراک 
تاسلج هک  شندرک  ادیپ  يارب  و  دـشابیم ! رتتشذـگیب  رتنیکدـب و  اهنج  همه  زا  دوهج  نج  هک  دـشابن  دوهج  دـشاب  هچره  دـنک  ادـخ 

يارب دنفـسوگ  دومنیم و  نغور  جنرب و  یهاگ  نارفعز و  غرممخت و  سورخ و  غرم و  تابن و  دنق و  ینیریـش و  هویم و  تساوخرد  ددعتم ،
هدوـمن ناـشتوعد  ناشدـهاوخیم  راـک  هچ  يارب  دـیوگب  هکنآیب  هدرک  نهپ  نیگنر  یـصوصخ  ياههرفـس  ناـشیارب  ـالبق  دـیاب  هک  یناـبرق 

. دروایب ناشغارچ  ساط و  يوت  اهنآ  يولج  دناوتب  ادعب  ات  دنک ، ناشریگکمن 
رقف و رثا  رد  ای  هک  دنـشاب ، جراخ  دنتـسناوتیمن  تلاح  هس  ود  زا  هک  ناوج  نارتخد  نانز و  اسب  ناوسن و  الماک  اهریگنج  نیا  ياـهيرامیب 

تعیبط يدرس  هارمه  نآ  لاثما  هکرـس و  رایخ و  تسام و  لثم  تعیبط ، درـس  قمریب  ياهقتاق  اهاذغ و  ندروخ  هیذغتءوس و  یئاذغمک و 
ای دنتـشگیم و  اضعا  جلف  مشچ و  تلاح  رییغت  ندـمآ و  ناهد  زا  فک  بآ و  مادـنا و  شزرل  جنـشت و  هب  التبم  مغلب و  يهبلغ  راچد  تیثانا 

هک دشیم  شاهمزال  یگتخابدوخ  یئاوسر  ترفن و  هقالع و  هاوخن و  هاوخ و  یقشع و  لئاسم 
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. دنوشب نآ  لثم  عورصم و  یشغ و  اعنصت 
يدرـس مشچ و  يدیفـس  گنر و  یگدیرپ  زا  ریگنج  ات  تشاد  مزال  يرـصتخم  یبط  تاعالطا  اهنت  تشادن و  يايراوشد  لوا  تلاح  رد 

درـس ياهیندروخ  رظنبلج  تامدـقم  راـضحا و  ياهيزاسهنحـص  زا  سپ  هداد ، ضرم  صیخـشت  یلاـحیب  درـس و  قرع  اـنایحا  ندـب و 
مه يزیچ  ندرک  مگ  زیا  تهج  هدومن و  زیوجت  راح  تایولح  لیبجنز و  نیچراد  لسع و  دننام  ار  اهجازممرگ  نغدغ و  شیارب  ار  تعیبط 

عـسو قباطم  دروخب و  بآ  ياجب  هدرک  تسرد  نآ  لاثما  کشمدـیب و  بـالگ و  دـنق و  تبرـش  لـسع و  تبرـش  نآ  زا  هتـسش  هک  هتـشون 
ار ریگنج  زجعم  هدش  مه  نامه  تفای و  دهاوخ  افـش  هکنیا  دصرددص  نانیمطا  دنکب و  هارمه  ات  هتـشون  مه  راصح ي  زرح و  هک  شیلام 

. تخادنایم اهنابز  رس 
مه عطق  روطب  هک  دنکب  یـشکاپ  ریز  هداد  وا  دوخ  اب  تولخ  موزل  روتـسد  دناوتن  رگا  رامیب و  مراحم  زا  دـناوتب  رگا  هک  مود  تلاح  دـنامیم 

نایم رد  اهنآ  اب  هک  ار  يرارـسا  اسب  هک  اجنآ  ات  هدـمآ ، باـسحب  نئمطم  مراـحم  زا  دارفا  هنوگنیا  هک  اـجنآ  زا  دربب ، لـلع  هب  یپ  تسناوتیم 
- لد هدقع  دنتسناوتیم  هدوب  ناشدوخ  مغ  رادزار و  مه  هچ  دنتشاذگیمن . نایمب  ردام  رهاوخ و  لثم  دوخ  ناسک  نیرتکیدزن  اب  دنتشاذگیم 

. دنوشب رادهکل  هدروخ  ناشیوربآ  هب  ررض  هکنآیب  هتساوخ  ناشیا  زا  درد  يهراچ  دنتسناوتیم  مه  دنیاشگب و  ناشرب 
ریگنج ناشیارب  دوب  یفاک  دوب و  هدش  هداد  هاوخلد  ریغ  ای  ریپ  رهوش  هب  رگا  الثم 
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هب نوچ  هدوب و  قشاع  وا  هب  نج  نالف  دروایب  باوج  هتخادـنا  دـنکب  لاوئـس  وا  زا  شدوخ  اروضح  هک  ایخرب  نبا  فصآ  یگتخاس  يهرفس 
تلوهـس و نیا  هب  هن  هتبلا  هک  دـهدب . قالط  هدیـسرت  شرهوش  دـشابیمن و  رادربتسد  دـشکن  ار  شرهوش  دوخ و  ات  هدـش ، هدرپس  يرگید 
زمر و فرط و  ود  ياـهیناهن  رارـسا و  زا  یئاـههشوگ  هعفدره  ینیچبابـسا و  ناـشیارب  هدومن  لـطعم  ار  فرط  ود  هداوناـخ  اـههتفه  هکلب 

شرهوش هعفدره  تسا  هتفگ  شّنج  دیوگب  ياهعفد  الثم  دـنکب . زاب  نیقی  قدـص و  رواب و  يارب  هدوب  هدینـش  نز  نابز  زا  هک  ار  ناشیاهزار 
ياج یگتفرگهام و  کل و  یناشن  رگید  يهعفد  دـنکیم و  مک  ناشودره  رمع  زا  لاس  کی  دوش  هدـیلام  شتـسار  يولهپ  لاـخ  هب  شتـسد 

اههناشن ای  ناشن ، نیمه  اب  شدازمه  هک  دیوگب  شّنج  فرط  زا  دهدب و  دـشاب  شیاهیناهن  رد  هک  درم  ندـب  زا  يزیچ  یگتخوس و  مخز و 
، مه نیا  هک  دـشکیم  شخیمراهچ  هب  دـهدن  شقالط  هدـنادرگنرب  وا  هب  ار  وا  بوبحم  تقو  نالف  ات  رگا  هک  دـشابیم  وا  سبحم  رد  ریـسا و 

نیا زا  یکی  هک  هلیح  هفرط  نیا  دـنکب و  دارم  هب  راـک  اـت  نیا  لاـثما  و  دوـشیم ، هدیـشک  خـیمراهچ  هب  حور  مسج و  زا  مه  نز  رهوـش  ینعی 
: دوب هدز  شغ  هب  دوخ  هداد  داب  هب  تراکب  هک  يرتخد  هرابرد  اهریگنج 

هدوب هدـش  هدـناوخ  رگید  سک  اب  شدـقع  هک  شیـسورع  ات  هدومن ، لـیاز  تراـکب  رهم  هتفاـی  هطبار  یناوج  اـب  اهسانـشرس  زا  یکی  رتخد 
. دنزیم نونج  شغ و  هب  ار  دوخ  هک  راچان  دوشیم و  کیدزن 

رتخد زا  ارجام  كرد  ناهنپ  هب  هک  ریگنج  دنربیم و  شریگنج  شیپ  دوشیم  رتمیخو  شعـضو  زور  ره  هدرکن  هقافا  بیبط  يوراد و  نوچ 
زا اپ و  رـسیب و  يهنجا  زا  هن  هک  دنک  راضحا  وا  نج  هطـساو  نودـب  دوخ  رگم  هکنیا  یتامدـقم و  ياهيزاسهنحـص  زا  سپ  هدوب ، هدومن 

نان و نآرق و  هدرتسگ ، هرفس  دشابیم ، هیلاع  تاماقم 
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ندـیبوک و نیمز  هب  دوخ  زا  رتخد ، زا  هک  هچنآ  هدومن  نوگرگد  دوخ  لاوحا  هک  مکمک  دزادرپیم و  نج  راضحا  هب  هداـهن  نآ  رد  کـمن 
مرنمرن هک  یقیاقد  زا  سپ  دـتفایم و  نیمز  هب  راوشعن  هدروآرد  ارجا  هب  هدوب  هدینـش  هدـید  ندومن  هلوک  جـک و  مشچ  ندز و  اپ  تسد و 
شاهناخ زا  ار  وا  هداتفین  ناشندرگ  هب  شنوخ  ات  دهاوخیم  یـشغ  ناهارمه  زا  مامت  شاخرپ  رـشت و  اب  دـنکیم و  زاب  مشچ  هدـمآرد  شـسفن 

هرفـس و لخاد  ياعد  بآ  ندروخ  اب  هدوب و  هدـیدن  نونکا  ات  هک  هدومن  هنخر  ناشرامیب  نت  هب  ینج  دـیوگیم  رازن  لاح  اـب  دـنربب و  نوریب 
ار ضیرم  هکنیا  رارـصا  رد  نانچمه  اما  دـنکیم . رطخ  عفد  دوخ  زا  الثم  ندـیمد ، دوخ  هب  مسا و  دـنچ  نتفگ  اـعد و  هلمج  دـنچ  ندـناوخ 

شکشیپ میدقت  اب  اذل  دهدب و  تاجن  نامردیب  درد  نآ  زا  ار  ناشزیزع  دناوتب  وا  اهنت  رگم  هک  دنکیم  يزاب  نانچ  ار  شـشقن  دنربب . نوریب 
هار هناگی  هک  دراذگیم  نایم  رد  نینچ  وا  اب  هتـساوخ  ار  رتخد  مراحم  زا  یکی  يدنچ  زا  سپ  دـننکیم و  جالع  هب  شراداو  دایز  تنم  قیال و 

. دوشیم عیاض  وضع  نآ  دروآ  نوریب  دهاوخب  رتخد  وضع  ره  زا  ار  وا  نج  تبیه  یتشرد و  رطاخب  اما  دشابیم ، نج  ندیشک  نوریب  صالخ ،
نیمه هب  دـعقم  زا  تـشز و  هدـیرد و  ینیب  شاینیب  زا  لـال و  شموـقلح  زا  رک و  شـشوگ  زا  رگا  روـک و  دروآرد  شمـشچ  زا  رگا  ـالثم 

هک هجیتن  دروایب و  باوج  هدومن  تروشم  هتفر و  ات  دـهاوخیم  دوشیم و  لیاز  وا  تراکب  هک  دـشابیم  وا  جرف  ررـضیب  عضوم  اهنت  تروص .
. دنکیم تیثیح  ظفح  لکشم و  لح  ریبدت  نیا  هب  دوشب و  لوبق  هعیاض  نیرتمک  هک  دوشیمن  نیا  زج  مه  تروشم  خساپ 

نیبهنیئآ

ندرک ادـیپ  راک  هب  هک  نایمدآ  حور  راضحا  نیبهنیئآ  دومنیم و  نج  راضحا  ریگنج  هکنآ  توافت  اب  دوب ، يریگنج  زا  ياهبعـش  ینیبهنیئآ 
دیاب دوخ  هنجا  زا  یضعب  اب  هک  تشاد  اعدا  ریگنج  هکیلاح  رد  دوشب ، ماجنا  مویدم  طسوت  دیاب  امتح  دمآیم و  نآ  لاثما  هدش و  مگ  لام و 

ار راک  همدقم  نیبهنیئآ  هک  تروص  نیا  هب  دوشب . وربور 
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مسا ندیسرپ  الثم  هدومن ، مهارف  درکیم  هک  یئاهباوج  لاوئـس و  هدز ، شیاهرتگرزب  اب  لوا  هک  یئاهفرح  اب  كدوک ، نهذ  ندومن  هدامآ  زا 
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. هدزیم ار  فرط  مادک  فرح  هدزیم  رگا  هدزیمن . هدزیم ، ار  رارف  نتفر و  فرح  هتشاد . لاس  دنچ  هدوب . نز  ای  درم  هک  يرارف  ای  هدشمگ ،
دناهدوب و رفن  دنچ  هدوب ، يدوخ  ای  هبیرغ ، هدوب ، اجنآ  رد  یناسک  هچ  هدش ، مگ  اجک  زا  هدوب ، هکت  دنچ  هدوب ، هچ  دوب ، هدـشمگ  لام  رگا 
، نآلا هدوبن ، ياهلئسم  چیه  هک  نآ  لالخ  رد  و  تسا ؟ هدش  مگ  ای  هتفر ، هک  هدوب  بش  ای  زور  هتفر ، اجک  زا  هدمآ ، اجک  زا  دناهدیمهف ، رگا 

دیوگیم هک  هنحـص  حیرـشت  شبقع  رد  و  دـنکیم ، لاوئـس  هدرک  هایـس  ار  شنخان  ای  دـناشنیم ، هنیئآ  تشپ  ار  رـسپ  اقآ  اـی  رتخد ، مناـخ  نیا 
رخآ رد  هچ و  هچ و  دنتسیایم و  شبقع  هک  شیاهرکون  دنکب و  شمالس  دیاب  هک  هدش  رضاح  راک  نیا  هاشداپ  نآ  زا  هدیـشخرد  ياهراتس 

باوج تروص  نامه  هب  هدش ، كدوک  ریمض  حول  هک  یئاهفرح  دنکیم . مولعم  ار  زیچهمه  هدومن  رـضاح  ار  دزد  ای  هدشمگ ، ای  يرارف  هک 
. دوشب رضاح  نامه  هاشداپ  دیاب  هک  هدوب  ناینج  هاشداپ  زا  یکی  هب  طوبرم  راک  ره  هک  مه  ناشهاشداپ  تهج  رد  و  دنهدیم .

هدومن هدافتـسا  دـندرکیم  هایـس  ارنآ  هک  كدوک  تسـش  نخان  زا  هنیئآ  ياجب  هک  دـندوب  مه  ياهدـع  دـش ، هراشا  تسـش  نخان  هب  هچنانچ 
: دیدرگیم زاغآ  باوج  لاوئس و  تانیقلت و  ریز  يهنوگ  هب  هک  تامدقم  هنحص و  ندومن  هدامآ  زا  سپ  دنکب و  هاگن  نآ  رد  دنتفگیم 

؟ ینیبیم هچ  تنخان  تشپ  ای  هنیئآ ، رد 
. منیبیمن يزیچ  - 

؟ ینکب هاگن  بوخ  دیاب  هک  دوشیم  ادیپ  ياهراتس  ریخ ! هن 
. منیبیم هرآ . - 

194 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دنهدب افص  هدرک  وراج  بآ و  ار  اجنآ  وگب  دنیآیم ، تسدب  وراج  شارف  دنچ  هتفر  هراتس  الاح 

! دننزیم وراج  دنراد  متفگ ! - 
. دننیچب ینیریش  هویم ، شیور  دنروایب و  یلدنص  زیم و  وگب 

. دناهدرک رضاح  - 
. دوشیم رـضاح  تسا  شرـس  هب  جات  تسا و  رتدـنلب  همه  زا  هک  هاشداپ  نآلا  دـیازفایم  و  دـننکب ، شدراو  تمرح  اب  هتفر  هاشداپ  بقع  وگب 

باوج لاوئـس و  ناطلـس  زا  ياهتساوخرد  هتفگ و  هچب  و  دـنکب ، لیم  اهیکاروخ  زا  دنیـشنب و  یلدنـص  يور  نکب  فراعت  نکب و  مالس 
. دوشیم عورش 

. دشابیم هناخ  مادک  رهش و  مادک  رد  نآلا  هتفر ، اجک  هب  دسرپب  هدرک  رضاح  ار  يرارف  ای  هدشمگ ، وگب 
. دشابیم مایئادنز  ای  یئاد ، الثم  شندروآ ! وا ! - 

و دـشابیم ؟ اجک  رد  نآلا  تسا و  راتفرگ  ای  دازآ ، هک  نیا  زا  دـعب  دـسرپب و  شلاح  زا  دـیوگیم  نج  راـضحا  رد  يریگنج  لـثم  لوا  سپ ،
زا نیبهنیئآ  ریسفت  هب  یگتسب  هک  دیامنیم  فیصوت  ياهتخانشان  لحم  هک  شیاج  صوصخ  رد  دهدیم و  باوج  يزیچ  ار  مادکره  كدوک ،

شیپ رد  دوشیم  شیادـیپ  ای  هتـشگرب  رگید  زور  دـنچ  ات  هک  ار  رخآ  لاوئـس  ندرک  زاـب  رـس  زا  يارب  دـنکیم و  رتخد  ناـهارمه  ياههدـینش 
اب شراک  دیآیم و  باوج  دشابیم  زور  دنچ  يهناشن  هک  تشگنا  دنچ  دنکب و  مولعم  تشگنا  اب  دیوگب  وا  هب  دـهاوخیم  هدـننیب  زا  دـشکیم و 

رخآ هب  ینیب  هنیئآ  دوشیم  شیادـیپ  ای  هدیـسر ، شربخ  هتفگ  هک  يزور  اـت  شدوخ  دـننزب ، دـهاوخیمن  شـالت  ـالقت  چـیه  هک  يرادـلد  نیا 
. دسریم

ناکما هچ  دومنیم ، طایتحا  دـیاب  دوریم  اهيدوخ  هب  هتخابلام  ّنظ  هک  دوب  هدینـش  نیبهنیئآ  رگا  نکال  قیرط ، نیمههب  زین  هدـشمگ  لام  رد 
دنکب و راهظا  دوب  هدمآ  شرظنب  ای  دوب و  هدینش  اهنابز  زا  هک  ار  یئانشآ  شیوخ و  مویدم ،)  ) تشاد
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ییطایتحایب دـیابن  دـشاب  نز  رتخد و  رگا  اـصوصخم  مه ، دارفا  يهدـشمگ  رد  هچرگا  دومنیم ، راـیتخا  رگید  قیرط  دروآراـب و  هب  هدـسفم 
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. دننکب
مولع تابثا  یفن و  رد  دندشیم و  تفای  ینادنمشناد  ناشنایم  رد  هدوب  شالک  لهاج و  همه  هن  مولع  نیا  يهئارا  رد  هک  تسا  هراشا  هب  مزال 

قطنم و لقع و  فالخ  هک  روما  اسبهچ  هک  دوشب ، یفن  دیاب  دیاین  هچنآ  هتفریذپ و  دـیاب  دـیایب  هشیدـنا  مشچ و  هب  هچره  هن  هک  ثحب  دروم 
نامگرزب دنمـشیدنا  مایخ  هچنانچ  دـشابیم ، نآ  تاـفوشکم  زا  رتنوزف  بتارمب  تقلخ  زومر  رارـسا و  دنـشاب و  هتـشاد  دوجو  اـما  هدوب  ملع 

: دنکیم مولعم  نونک  تایفشک  هدروآ 
نم هن  یناوخ و  وت  هن  امعم  لح  نیونم  هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  رارسا 

نم  هن  ینام و  وت  هن  دتفارب  هدرپ  نوچتسوت  نم و  يوگتفگ  هدرپ  سپ  ردنا 
: ماهتفگ هدنراگن  هدنب  نیا  و 

تسا چیه  یناعم  لوهجم  رب  ردناتسا  چیه  یناگدنز  گرم  رب  ردنا 
تسا  چیه  ینادن  یم  هچنآ  رب  ردنادشاب  تناهج  يهلمج  شناد  رگ 

تسد تافوشکم  هچ  هب  هتفایرد  نآ  ياملع  زا  هک  قیاقح  هچ  هدومن ، اهشیامزآ  هچ  هدرب ، زومر  نیا  رد  اهرـس  هچ  هک  یتاذ  یلوضف  هب  و 
. ماهدش واکجنک  لاوحا  رگید  هب  هک  تداع  نامه  هب  ماهتفای .

: ریز لیالد  هب  دننکب  رایتخا  رگید  قرط  هدومن ، بانتجا  دیاب  اهيرگاشفا  یضعب  زا  دش  هتفگ  سپ 
مامـشتسا دنیاشوخان  يوب  هدننیب  نانخـس  زا  نوچ  دننکیم و  هعجارم  حـلاص  یطول  رذـگ  رد  ینیبهنیئآ  هب  هدـش  دوقفم  یـسک  رـسمه  یتقو 

ياهلئسم دنک  مولعم  مه  شایـسک  لغب  رگا  هک  دروخیم  مسق  نز  رهوش  درادیم و  روذعم  نآ  زا  ار  دوخ  هتفرگ  شتـسد  زا  ار  هنیئآ  دنکیم 
نز كدوک  هتفرگ  رـس  زا  ار  راک  یتقو  اما  دوشب ، یلاح  دشاب  هدشن  ياهثداح  راچد  هکنیا  ار و  وا  ندوبن  ندوب  هدنز  دهاوخیم  اهنت  هدوبن ،

رشتنم اههمانزور  رد  شربخ  نآ  يادرف  دنکیم ، راهظا  جرک  هناخدور  رانک  يدرم  دزن  ار 
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. دنکیم كاله  دراک  اب  ار  ودره  هدوب ، هدید  هناگیب  درم  اب  جرک  يهناخدور  رانک  ار  شنز  هک  يدرم  دوشیم 
دنکیم ناونع  وا  ناکیدزن  ینیچهئطوت  هب  ار  هعقاو  وا  دوشیم و  نیبهنیئآ  هب  هعجارم  نوچ  هک  يولهپ  اضریلع  ندـش  دوقفم  رد  مود ، يارجام 

هناخ لها  طسوت  اسب  هچ  هک  لام ، ياههدش  مگ  رد  و  دوشیمن ! هدید  نیبهنیئآ  زا  يرثا  رگید  هدیدرگ ، دماین » زاب  يربخ  دـش  ربخ  هک  ارنآ  »
رورـش و بجوم  شندرک  اشفا  هکنآ  هباشم  رگدـکی و  زا  رهاوج  الط  نز و  هلیـسو  درم  بیج  لوپ  لثم  دـشاب . هتفر  تقرـس  هب  ناکیدزن  و 

. تفرگیم شیپ  رد  ریز  قیرط  دیامن و  هدافتسا  ریبدت  هشیدنا و  زا  هک  دوب  مزال  نیبهنیئآ  رب  اجنیا  رد  دیدرگیم و  هدسفم 
، دـیدرگیم هجوتم  ار  قراس  ناشتاکرح  نایب و  زرط  تسارف و  زا  دـندمآیم ، مه  اب  هناخ  لها  مامت  تقو  نیا  رد  هک  ناـعجارم  دورو  رد  رگا 

ناـگمه روضح  راـظنا و  رد  هک  هبیرغ  تسدـب  يدزد  فـالخ  هک  تلاـح ، ودره  هب  رگید و  تروص  دوب  هتـسناوتن  رگا  تشاد و  یتروـص 
دمآیمرب باوج  لاوئس و  هب  دزیم و  تفچ  تشپ  زا  ار  رد  هدناوخ ، ار  کیکی  هدومن  جراخ  دوخ  قاطا  زا  ار  همه  اجنیا  رد  دومنیم ، نشور 

یکدنا یسک  دراذگن  دهدیم  لوق  دنکب  رارقا  هتشادرب  رگا  دیوگب و  ار  شتسار  هچنانچ  دادیم ، نانیمطا  وا  هب  هک  نخـس  هب  دورو  زا  لبق  و 
. دومنیم مولعم  ار  دزد  دنکب و  کش  وا  هب 

هکنیا زا  سرت  دـندوب و  هدینـش  غالک  لهچ  غالک  کی  بیاجع  اههقباس و  وا  زا  هدـماین  اجنآ  هب  هقباسیب  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  دزد  رارقا 
نامه اب  رگا  ندرک ، مگ  هار  يارب  تفرگیم و  ندرگ  تفر  دهاوخ  شیوربآ  هداتفا  بآ  يور  هب  شاهتپ  نالف  نالف و  لثم  دـنکن ، رارقا  رگا 

اب ادجادج و  قیرط ، نیمههب  زین  ار  هیقب  هدـنربکش  نامگ  نتخیر  مهب  ندرک و  مگ  هار  تهج  دوب ، هدیـسر  هجیتن  هب  نیبهنیئآ  مه  لوا  رفن 
. دیشکیم قاطا  هب  باوج  لاوئس و  ندومن و  لطعم  رد و  نتسب 

وا هب  هقورسم  عون  ناکم و  نامز و  طیارش  قبط  دومنیم  مولعم  ار  دزد  نوچ  سپ 
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صوـصخم و شلکوـم  هک  تسا  يدزد  عوـن  زا  نیا  تفگیم  نیعجارم  هب  دـیامن و  ناـهنپ  تروـص  هچ  هـب  اـجک و  رد  ارنآ  دادـیم  روتـسد 
هب دـهدیم  ناشناشن  ار  ناشلام  ياج  درادـن و  درگربورب  لکوم  نیا  فرح  هک  دومنیم  هفاضا  دـنکب و  مولعم  هتفر  راـصح  رد  دـیاب  شدوخ 

ناشدزد رتشیب  هتـشادن ، راک  ناشلام  هب  ای  هدوبن ، جراخ  لاح  ود  زا  هک  دوشب  علطم  دـنهاوخن  هدوب  یـسکهچ  هک  دزد  دوخ  زا  هکنیا  طرش 
اجباج يارب  هک  یتقو  قباطم  ناشیارب  دندرکیم و  لوبق  ار  لام  ندش  ادیپ  ای  دومنیم و  باوج  هتـساوخ  رذـع  هک  دوش  مولعم  دنتـساوخیم  ار 

. دننکب هعجارم  نآ  دعب  بشوزور  ای  ادرف ، الثم  هک  هدومن ، مولعم  نامز  دوب  هدرک  مولعم  دزد  اب  شندرک 
ینعی مولعم ، رارق  نامه  هب  شترجا  هتـشادن  ینادـنچ  دوس  نیبهنیئآ  يارب  دوب و  هبیرغ  دزد  اب  هطبار  رد  ینعی  لوا  يهتـسد  زا  نیعجارم  رگا 

زا دـمآیمرد  طلغ  یهاگ  تسرد و  یهاگ  شاهنیئآ  فرح  هتـشادن  ینادـنچ  نتفای  ناکما  هکنآ  زا  دـشیم  هصالخ  ناموت  ود  ناموت و  کی 
نانیمطا هک  لام  بحاص  زا  مه  دومنیم و  عقوت  دـیرخیم  ار  شیوربآ  هک  دزد  زا  مه  هک  دـشاب  هتـشاد  دایز  عفانم  تسناوتیم  اهیمود  فرط 

. دنروایب شیارب  ندروآ  تسدب  زا  سپ  هک  ینیریش  تعلخ و  تساوخرد  يهفاضا  هب  لام  شزرا  يور  زا  مه  دوب و  شلمع  رد  لماک 
کش بجوم  ات  ارنآ  لحم  مه  تلوهس  نیا  هب  هک  دندوب  يدوخ  هب  صوصخم  ناکریز  ناسانـشهعماج و  زا  هورگ  نیا  هک  درک  کش  دیابن 
ياج هس  ود  دندوب و  هدینـش  قراس  زا  هک  لام  هناخ و  نامتخاس  زا  هقرفتم  ياهیناشن  هیلوا و  ندرک  جیگ  مگ و  اب  هکلب  هدادن ، ناشن  دوش 
ناشن دـنکیم  اجباج  وا  یهاگ  هک  هلاّقن  کلم )  ) فرح ندروآ  نایمب  اب  دـشاب و  اهنآ  زا  یکی  رد  تسا  نکمم  هک  ندرک  مولعم  ار  فلتخم 

. دندادیم
رد یکلم  هک  دـندرکیم ، ناونع  روما  هنوگنیا  يارب  هک  دوب  اهنیبهنیئآ  ياهيرگهلیح  زا  یکی  زین  نیا  هک  تفگ  دـیاب  هلاـقن  کـلم  مسا  اـب 

اجباج اهربق  رد  ار  تاوما  هک  تروص  نامه  هب  دنکیم ، اجباج  ار  ءایشا  هک  دشابیم  نایناحور  هنجا و  نایم 
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کلم مسا  هب  یکلم  نفد  زا  سپ  هکلب  دنوشیم ، نفد  هک  تسین  یئاجنامه  نایمدآ  روگ  هک  دنتشاد  ار  نخس  نیا  ندنالوبق  يارب  دننکیم و 
هدش نفد  ماما  ربمیپ و  رانک  رد  دـشاب و  راکهانگ  هدرم  رگا  ینعی  دـننکیم . اجباج  ار  اهنآ  دـشابن  ربق  نآ  رد  ناشیاج  رگا  هک  دـشابیم  هلاقن 

ای ناتـسلگ  رد  هدیـشک  شنوریب  دشاب  هدش  نفد  رازنجل  رد  دشاب و  راکباوث  رگا  دنهدیم و  شیاج  دـیاب  هک  یئاجنآ  هدروآ  شنوریب  دـشاب 
کی هب  دارفا  کش  هک  دـندربیم  راکب  یتقو  رد  مه  ار  مسا  نیا  و  دـنهدیم . شناکم  هدومن  مولعم  شدوخ  يارب  راکهانگ  نآ  هک  یئاج  رد 
کلم هکلب  تسا ، هتشاذگ  اجک  اجک و  هتشادرب ، هدوبن  نیا  هک  دنروآ ، نوریب  ناشکش  زا  دنتسناوتیمن  قیرط  نیا  هب  زج  هتسویپ  نیقی  هب  رفن 

نیا زج  رگا  هچ  دنکب ! یخوش  وا  اب  هتساوخیم  هتشاد  شتسود  ای  دنک ، شنادرگرس  هتساوخیم  هتشاد  ینمشد  لام  بحاص  اب  هک  هدوب  هلاقن 
هدش هدیـشک  قالط  قافن و  هب  راک  رهوش  نز و  نایم  هک  دوبن  کش  دناسرب  هدـننیب  رظنب  هنیآ  رد  مولعم و  ار  هدـنرب  هدومن  لمع  تساوخیم 

. داتفایم قافتا  رگید  راوگان  عیاقو  هکنیا  دننام  دیدرگیم و  یشالتم  هداوناخ 

! یشکتضایر نج و  ریخست 

نودب هک  دنتشاد  تضایر  ینیشنهلچ و  هرابرد  ینخس  دشابیمن  سکره  راک  هک  دوخ  شناد  نداد  هولج  مهم  يارب  اهریگنج  اهنیبهنیئآ و 
هتـشاد یناویح  هیام  ای  هدوب ، ناویح  زا  هک  یئاهزیچ  ینعی  یناویح ، كرت  هّلچ )  ) کی دـیاب  هک  یتضایر  تفاـی . دـنهاوخن  تسد  نآ  هب  نآ 

ار هلئـسم  اجنآ  ات  دشاب و  هدمآ  لمع  ناویح  زا  هک  هچره  لسع و  یناویح و  یبرچ  نغور و  تاینبل و  تشوگ و  لثم  دننکب . زارتحا  دنـشاب 
زا دـنیوجب و  يرود  دـشاب  نآ  ياههناد  زا  یکی  رد  نآ  لامتحا  ای  هدومن  هنخر  روناج  اهنآ  رد  هک  یتاـبوبح  زا  یتح  هک  دـندرکیم  گرزب 

. دننکب رایتخا  ایرد  ای  هناخدور  رانک  لزنم  هتفرگ ، هرانک  ناکد  هناخ و  دنزرف و  نز و  اب  ترشاعم  مدرم و  تبحاصم 
لمع زا  ات  دننزب و  تضایر  هب  تسد  دشرم  دارم و  داتسا و  روتسد  هب  رظن و  ریز  سپس 
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199 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
تـسد زا  دنناوتب  هدشن  ناشهجوتم  زین  يرطخ  ات  دننکب و  مولعم  راکتمدخ  دوخ  يارب  دنوشن  جـئاوح  عفر  هب  روبجم  هدـشن  کفنم  تضایر 

دایز مک و  نودب  يومهبوم و  هک  ار  تاروتـسد  دننکب و  تبظاوم  ياعدتـسا  دوخ  دشرم  زا  دـنربب ، ردـب  ناج  هدـننکعنم  محازم و  نیلکوم 
. دنروآ لمعب 

، هدرپسن تعاطا  هب  نت  تلوهس  هب  ناینج  حاورا و  هک  دننالوبقب  هدومن  نیقلت  دوخ  هب  دنـشاب و  هتـشاد  رطاخب  ینیـشنهلچ  تدم  رد  نینچمه 
دـنیآیمرب و ندوـمن  لاـبند  زا  فارـصنا  ددـصرد  كانتـشحو  كاـنرطخ و  ملاوـع  ندوـمن  اـب  ار  شکتضاـیر  دوـش  نکمم  هـک  اـجنآ  اـت 

شفرط هب  رطاخ  هتـسنادن  یعقاو  ار  هعقاو  چـیه  هدیـسرتن ، هثداـح  چـیه  زا  هدادـن  هار  دوخ  هب  فارـصنا  رکف  تشحو و  دـیاب  شکتضاـیر 
رد دنراذگن و  نوریب  راصح  زا  اپ  هدومنن ، راک  هب  عورش  راصح  نودب  دننکب و  هلمح  وا  هب  هدنرد  ناریـش  ناسب  دشاب  هک  اجنآ  ات  دنادرگن ،

شاهرابرد غورد  تسار و  هک  ریز  ياهناتـساد  اـب  دـنکب . لوبق  گرم  رطخ  شیارب  هک  دـننکب  باـسح  گرتس  ار  راـک  نآ  ناـنچ  هک  رخآ 
: دنتشاد

يور هب  نیدالوپ  دراک  کن  اب  یطخ  بسانم  تعسو  رد  دوخ  رود  هب  شکتضایر  هک  دوب  نآ  تشذگ  سیوناپ  رد  هراشا  هب  هک  راصح ) )
شیاضعا زا  يوضع  یتح  هدـشن ، جراخ  نآ  زا  تضایر  نارود  رد  دـشاب  هتـشاد  یعـس  دنیـشنب و  تضایر  هب  نآ  طـسو  رد  هدیـشک  نیمز 

رد تجاح  عفر  ندیباوخ و  ندروخ و  زا  ار  شیاهراک  مامت  دـننکیم و  عطق  ناینج  ار  نامه  هک  دـتفین  نورب  نآ  زا  اپ  تسد و  رـس و  دـننام 
هک تیصاخ  نیا  رد  دنکب  ناینب  دوخ  يارب  نمـشد  زا  ظفح  تهج  یـسک  هک  ياهروصحم  هعلق و  رگید  ینعم  رد  راصح  و  دهد . ماجنا  نآ 

. دوب دهاوخ  نوصم  هرطاخم  ره  دنزگ  زا  دشاب  نآ  رد  ات 
ناشرایتخا هب  هدومن  نایمدآ  نیکمت  دنهاوخیمن  هدادـن  شکتضایر  نامرف  هب  نت  تلوهـس  هب  ناینج  هک  رطاخ  نیا  هب  زین  ندیـشک  بوجو 

ار اهنآ  زا  نت  دنچ  ای  یکی  هک  دوب  نیا  شتضایر  جنر و  زا  ضرغ  هک  شکتضایر  دنهنب و  ندرگ 
200 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هک ار  باب  دمحمیلع  دیس  دننکب و  ناگراتس  زا  یکی  ریخـست  دنتـساوخیم  هک  نارگریخـست  اهنیا  زا  رترب  دروآرد و  نامرف  تعاطا و  تحت 
رـس رهـشوب  نازوس  باتفآ  ریز  رد  یتدـم  هکنیمه  ندوب  ادـخ  هاگرد  هب  دورو  رد  تیودـهم و  هب  شیاعدا  هناشن  دـنتفگیم و  اـهنآ  زا  یکی 

. دوب هدش  لیاز  شلقع  هتسشن  باتفآ  ریخست  تضایر  هب  هنهرب 
هکنیا ندـیباوخ و  مک  ندروخ و  مک  راـهطا و  يهمئا  لوسر و  ادـخ و  هب  داـقتعا  ةولـص و  موـص و  تراـهط و  یگزیکاـپ و  شفیلاـکت  زا 
نوریب رد  ناشیعـس  همه  هک  ناینج  دوشیم و  لطاب  شتـضایر  نآ  زا  ندراذـگ  نوریب  اپ  یطخت و  كدـنا  اب  هچ  دـنکب . ظـفح  دوخ  راـصح 

: دنوشیم لسوتم  نوگهنوگ  ياههلیح  هب  هکنآ  يارب  دنشابیم و  راصح  زا  ندیشک 
نس و تبـسن  هب  ار  هکره  هتبلا  دنزیم و  کمـشچ  وا  هب  هک  یئورابیز  سپـس  دننکیم و  یئابرلد  وا  زا  راصح  نوریب  هک  یئاهلوپ  مسجت  ادتبا 

لثم دننکیم . رهاظ  وا  رب  كانتـشحو  روص  دـشن ، جراخ  راصح  زا  هدـیزغلن  ود  نیا  زا  هنیآره  دوشب و  هتفیرف  زیچ  هچ  هب  ات  تالیامت  لاس و 
یهاگهانپ نمأم و  فرطب  ندرب  هانپ  زیرگ و  هب  روبجم  ار  يو  هک  هچنآ  كانلوه و  دابدرگ  رابغ و  درگ و  ناـفوط و  دـیدش و  ناراـب  داـب و 

هدـنرپ و هدـنود و  هدـنزخ و  هدـنزگ و  زا  كانرطخ  ناروناج  تروصب  ار  دوخ  دـننکب  رثا  دنتـسناوتن  اهنیا  نوچ  دـنکب و  راصح  زا  جراـخ 
دنتسناوتیم هدوب  هفلتخم » لاکشا  هب  لکـشتی   » هورگ ناشیا  ناریگنج  ینعی  ناشدوخ  لوق  هب  هک  اجنآ  زا  دنروآرد . بیهم  حابـشا  هدنرد و 

. دنهدب هرهچ  دنهاوخب  هک  یلکش  ره  هب  ار  دوخ 
دوب ياهنایزات  رکذ  يهلمج  ای  هملک  ره  هکنآ  زا  دنکب ، عطق  ار  درو  رکذ و  هتشادزاب  راک  يهمادا  زا  ار  شکتضایر  هک  رطاخ  نیا  هب  همه 

رب طلـسم  دـح  هچ  ات  ضاترم  ات  کنیا  و  دوشب ! نانچ  دنتـساوخیمن  دومنیم و  شکتضایر  زا  تعاـطا  هب  ناـشراداو  هدروخ  ناـشنت  هب  هک 
شغ و ای  رارف ، هدش ، باتیب  هنحص  کی  رد  ای  دهدب ، همادا  دوخ  راک  هتشادن  انتعا  هک  هدوب  دشرم  تاشرافس  دای  تعاطا و  رد  شیوخ و 
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رثا رد  هک  دنتفگیم  ار  ناشیا  زا  یضعب  هچنانچ  دنکب . عطق  لمع  هدومن  فعض 
201 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ات نارگید ، تربع  هدروآ  ناشربخ  ات  ناشمداخ ، طقف  هدـش ، فلت  هنجا  تسدـب  ناشدـشرم  مه  دوخ و  مه  راک  نتفرگ  رـس  زا  تجاـمس و 
اهنآ اما  و  دندرکیم ، فیرعت  تبسانمب  هتشاد  هتنچ  رد  اهنآ  زا  هک  اهناتساد  هچ  دوب و  هدنام  هدنز  دننکن  ناشتیذا  هدماینرب  راک  نیا  ددصرد 

؟ دوب هدش  تعانق  ناشهیبنت  هب  طقف  هک 

! دومنیم ور  شکتضایر  يارب  هک  يرظانم 

رب یئالویه  هک  بش  رخآ  دربیم و  نایاپ  هب  تیقفوم  اب  ارنآ  مهن  یس و  بش  ات  هتخادرپ و  تضایر  راک  هب  هک  یمان  نسح  خیـش  لاوقا  هب  انب 
رستشپ ار  تارطخ  رظانم و  هدرک  تمواقم  اجنآ  ات  هدوب  هتسناوت  هک  وا  دنکیم و  نتفر  دوخ  راک  یپ  طاسب و  ندیچرب  هب  رما  هدش  رهاظ  وا 
لوغـشم شیاپ  رد  وا  هک  یهوک  غیتس  يذاحم  شرـس  ات  هدش  دنلب  هدیـشک  دق  هک  درگنیم  ار  الویه  هاگان  دهدیم و  همادا  هدومنن  انتعا  دهنب 

وا فک  زا  يراددوخ  نانع  هک  هدوب  اجنیا  رد  دـنکفایم و  وا  رـس  رب  هدـنک  اج  زا  ار  هوک  يهلق  هدرب  تسد  هاگنآ  دـسریم و  هدوب  تضاـیر 
. دوشیم لطاب  شلمع  هدش  شوهیب  هتفرردب 

همامع ریز  هدرـشف  مهب  ارنآ  هک  اجنآ  اـت  دوب  هتخیوآ  دـنلب  يوم  شرگید  يهمین  يومیب و  شرـس  فصن  هک  دوب  یناوخهضور  زیزع  دـیس 
ياهبـش زا  یکی  رد  دـناهدروآ ، شرد  تروص  نآ  هب  اـهنج  هدـش  هیبـنت  تضاـیر  راـک  رد  هک  دـنتفگیم  شدوخ  لوق  زا  دومنیم و  ناـهنپ 

ربـب و ریــش و  اهددـشت و  ّریغت ، اـهبیهن و  زا  هدوـمنن  اـنتعا  دـننکیم  رهاـظ  وا  هـب  تلاـح  ره  نوـچ  هدـش  رهاـظ  وا  رب  ياهدــع  شتــضایر 
زا ناـشلوط  هک  دوـخ  يریز  يور  زا  نیرخآ  رفن  هـتفر  ـالاب  رگدـمه  زا  کـیکی  دـنکیم  لاـبند  دوـخ  لـمع  هدیـسرتن  مـه  ناـشیاهگنلپ 

راچد دیـس  هار  همین  هک  دنکیم  شیاهر  اجنامه  زا  هتـساخرب و  هتفرگ و  ار  شندرگ  سپ  هدش  مخ  هدوب  هدش  رتدنلب  هناخزپهروک  شکدود 
ناشنایم زا  یکی  دـنهدیم و  لیکـشت  وا  نتـشادرب  نایم  زا  عون  ياروش  هدـش  عمج  شراـنک  دـتفایم و  نوریب  راـصح  زا  شرـس  هدـش  شغ 

تسا و دیس  نوچ  دیوگیم 
202 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دننکیم راک  نامه  مینکب و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  شرگید  همین  هدیشارت ، ار  شرس  زا  یمین  هک  مینک  تعانق  نیمههب  لوسر  دالوا  رکاذ 
تفگیم هـک  دوـب  رتداـیز  نارگید  زا  شربـنم  جاور و  شرازاـب  رطاـخ  ناـمه  هـب  دوـب و  فورعم  لـکاک  مـین  دیــس  هـب  هـک  یناوـخهضور 

مه شرـس  ندـش  هدیـشارت  تضایر و  مه  دـیاش  هک  دـهدیم . شدای  هدـش  شنتـشک  عنام  هدوب ، شتـسود  هک  نج  ناـمه  ار  شیاـههضور 
. دوب هدش  راچد  وم  یگتخیر  ضرم  هب  شرس  همین  یگتخاس و 

دنکیمن فوقوم  هثداح  دیدهت و  عیمطت و  چیه  زا  نوچ  هک  هدوب  شتـضایر  مهدفه  زور  دنیـشنیم و  تضایر  هب  هک  یلعرون  مان  هب  یطایخ 
هب عورـش  نهک  يرانچ  نانوچ  یتلآ  زا  هداتـسیا  ياهپت  رب  شرانک  هب  هتـشاد  اپ  هس  تسد و  راهچ  هک  مادنازارد  سب  یناهد  مشچیب و  درم 
ارف ار  شراصح  فارطا  یئایرد  تروصب  شلوب  هک  دـشکیمن  یلوط  دزیریم و  ورف  يايدـنلب  زا  گرزب  يرهن  هچناـنچ  دـنکیم  ندومن  لوب 
نآ رس  زا  بآ  ناهگان  دشاب و  هتـشاد  بآ  زا  هراوید  هک  درگنیم  یهاچ  نب  رد  ار  دوخ  راصح  طسو  رد  هک  اجنآ  ات  هدمآ  الاب  الاب و  هتفرگ 

لوبلا لسلـس  راچد  رمع  رخآ  اـت  يارب  نج  ندروآ  تسدـب  ياـجب  هتفر  شوه  زا  هدیـشک  ياهیغ  سرت  زا  هک  دـنکیم  نتخیر  ورف  هب  عورش 
! دوشیم

راصح تاملک  اعد و 

دیاب هک  تاروخب  مانب  یئاهیندرکدود  تایرطع و  كاروخ و  دروخ و  جاتحیام  عیمج  ندومن  هدامآ  زا  سپ  دـیاب  هک  یتاملک  دوب  اهنیا  و 
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: دنروایب نابز  هب  دنلب  يادص  هب  ندیشک  راصح  عقوم  دنربب ، راکب 
ماما پچ  تسد  مالسلا . هیلع  نسح  ماما  تسار  تسد  مالسلا . هیلع  یلع  سپ  هلآ . هیلع و  هّللا  لص  دمحم  شیپ ، میحرلا . نمحرلا  هّللا  مسب 

نیسح
203 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ای ریصب ، ای  رصان ، ای  ظیفح ، ای  ظفاح  ای  هّللا ، لوسر  دمحم  هیلا  الا  هلا  ال  تاذكاپ ، نابهگن  ربمغیپ  نامیلـس  لفق  دواد ، دیلک  مالـسلا ، هیلع 
ۀمحر ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  قحب و  حوّدـب و  ای  قحب  یـضترم  اعفاک ، اقولخم  اقلاخ  اقیلم ، اقیلع ، هّللا ، ای  هّللا ، ای  لیکو ، ای  بیقر ،

. مالسلا هیلع  دوواد  نبا  نامیلس  وک  هلآ . هیلع و  هّللا  لص  دمحم  قحب  بیغلا . لاجر  رد  هتیلب  در  ةوعدود  نتاض . روراس  ولالاص ، نینمؤملل .
رد دیاب  دوبن ، رتمک  هبترم  رازه  تفه  زا  هداد  روتسد  دشرم  هک  يدادعت  هب  ینیـشنهلچ  مایا  رد  هک  نج  ریخـست  بلاطم  زا  یکی  دوب  اهنیا  و 

. دننکب رکذ  زورهنابش 
هک اهنآ  زا  توعد  لوا  مینکیم و  هراـشا  نآ  ناملـسم  رکذ  هب  هدوب ، تواـفتم  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  رظن  دروم  نج  قباـطم  هک  يرکذ 

: دنوشیم باطخ  هنوگنیدب 
ممـالاب روـثنملا و  روـنلا  ءایـض  تزعلا و  ةزعب  کـئالوا و  کـناوعا و  نم  یترـضح و  نم  كرـضح و  نم  ۀـباجالا  عرـس  اـی  یتوـعد  بجا 

. عرسا عرسا  لاططخ  لابز  رب  لاثمثع و  بر  لاعتملا و  حیصفلا  مئاقلا و  رونلا  سّودملا و  لضفلاب  سدقملا و 
. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  کلعف  رّهظ  کحاور و  جف و  لّجع  لّجع 

دیاب شکتضایر  هک  يایماـسا  داروا و  يهفاـضا  هب  دـندمآیمرب  ناـشیا  زا  نیکمت  شهاوخ  هب  همانمـسق  هارمه  هک  یتساوخرد  دوب  نیا  و 
. دنکب رکذ 

قحب لیئارسا  ینب  ایهوا  شومهب  ای  خمشب  مالک  دنه . کلم  نایرخف  ۀمالع  ۀمیزع و  لیئاخمـش و  نبا  لیئاسامـس  کلم  ای  لوهمتـسی  نم  و 
دقع کلم  ای  لوهمتـسی  لک  ۀمیزع  کلم و  عرو  مالـسلا  هیلع  دوواد  نبا  نامیلـس  متاخ  شقنب  الخدـم  یـسوطیطفق  مهلا  رـضاح  بیاغ و 

اسوعدی یعومسم  سایقیر  مالـسلا - هیلع  دوواد  نبا  نامیلـس  قحب  مکـشج  مکتدقع و  ناشدقع  لامک  ارـسا  ارهم  ّنکرب  ّنکوج  هنیرذآ و 
. بجاح بیاغ و  رضاح و  قحب  متاخ  لک  شرب و  هلثم  هلثم  هوب  هوب  های  های  ۀبتتی  قرز  قرز  شودرک  مالک 

نایدوهی ياههتفاب  مهرـس  نیا  رگم  دشابن  هک  هدش ، هدیناجنگ  نامیلـس  دوواد و  یـسوم و  مان  تاملک  ياجباج  رد  هک  دومن  هظحالم  دـیاب 
یسوم و مان  هک  هدوب 

204 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
مرگرـس نیا  لاثما  تـالمهم  تاـفارخ و  هب  ار  ناناملـسم  رـس  مه  دنناسانـشب و  ناـنآ  زا  ار  زیچهمه  ریگاـج و  ناـهذا  رد  ار  دوهی  ناـگرزب 

!! دننکب
هب هک  عرص  شغ و  نارادرامیب  دندمآیم . هعجارم  هب  هتسد  هتسد  دوب و  جاور  ناشراک  غولش و  رایسب  اهنیبهنیئآ  اهریگنج و  رس  ریدقت  رهب 

ياعد ناشیارب  دنناشنب و  ناشساط  رـس  هدرک  هعجارم  ریگنج  هب  دیاب  هک  هتـسناد  اهنج  فرط  زا  ار  ناشـضرم  هتـشادن  داقتعا  اود  بیبط و 
رذع و يون و  هن و  اههد  شیارب  دنکب ، هعجارم  بیبط  هب  شـضیرم  يارب  تساوخیم  هک  دشیم  تفای  مه  یـشناد  اب  رگا  دـنریگب و  نج  عفر 
اب ار  شرهوش  ردام  نایلق  رس  شتآ  ای  هدیشاپ ، طایح  طسو  هب  قاطا  هاگرد  زا  بآ  هبنشراهچ  بش  هدید  ناشدوخ  الثم  هک  هدیشارت  هلئـسم 

دنتـسناوتیم اهنیا  هک  دوب  اهریگنج  رـس  زا  رتغولـش  هک  اهنیبهنیئآرـس  اصوصخم  دـندشیم . ناـشعنام  تروص  ره  هب  هدومن ، شوماـخ  بآ 
همه زا  رتدایز  ناشتاعجارم  هک  اههدزدزد  صوصخلا  یلع  دـنکب . ادـیپ  لام  مدآ و  زا  ار  ناشیاههدـشمگ  هداد ، باوج  ار  لاوئـس  هنوگره 

رد دشاب و  هدیسر  ناشلام  هب  اهنآ  فرط  زا  هک  دندوب  هدینشن  ار  یسکهچ  هتشادن ، دامتعا  تانیمأتو  هیمظن  يرـسیمک و  هب  هک  اجنآ  زا  دوب ،
. دننکب یگدنود  هداد  نآ  نیا و  هب  نآ  زا  رتدایز  هکلب  رادقم و  نامه  هب  دیاب  دتفایم ) لامر  ریگ  دنامب  دزد  زا  هچره   ) لوق هب  هک  ضوع 
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. تفرگیم ماجنا  ناگراتس  يور  رب  رتدایز ، تامحز  جرخ و  تضایر و  رتعیسو و  حطس  رد  هک  دوب  مه  یتاریخست  دش  هتفگ  هکنانچ 
نآ دننام  يوعد و  لوبق  تنطلـس و  تموکح و  مان و  ماقم و  لام و  یگرزب و  رگا  هک  شکتضایر  يهقالع  هتـساوخ و  قباطم  یتاریخـست 

نمـشد رب  هبلغ  يارب  باسح  نیا  هب  دراطع و  ریخـست  دنتـساوخیم  نآ  تلالج  تزع و  ملع و  رگا  و  دنکب !! باتفآ  ریخـست  دیاب  تساوخیم 
هبلغ رد  و  رمق ، ریخست  ضرالا  یط  تهج  لحز و  ریخست 

205 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
رد دـبنجب  هکره  هب  شلیم  دـهاوخب و  ار  هکره  نآ  يرای  اب  هک  لاـیخ  نیا  رد  هرهز ، ریخـست  ینارذگـشوخ  هب  لـیم  ینارـسوه و  توهش و 
هام دیشروخ و  لثم  اههراتـس ، هک  لایخ  نیا  رد  تشذگ . دهاوخن  ینارماک  شیع و  هب  زج  هک  شراگزور  تفرگ و  دهاوخ  رارق  شرایتخا 

هدـمآرد ناشتعاطا  هب  ترپ  ترچ و  دـنچ  اب  هک  تفلکندرگ  يهدـنم  هدـنگ  دنتـسه  یئاهمدآ  مادـکره  هریغ  دراطع و  خـیرم و  هرهز و  و 
و دنوشیم !! ادـیپ  رانک  هشوگ  رد  هک  ینازغمکبـس  هچ  و  لاحم ) لایخ  یهز  لطاب ، روصت  یهز  ! ) دـنروآیمرد رایتخا  هب  ار  ایند  ناشطـسوت 
هب دهاوخب و  هچره  دروآ و  دهاوخ  لمعب  شیاههتـساوخ  ینیعلا  ۀفرط  هب  هدمآرد  شتعاطا  هب  هدش  رخـسم  نج  هکنیا  نج  ریخـست  هدـیاف 

شاعم يارب  هک  زگره  دوب و  دهاوخ  شتمدخ  هب  هنیـس  هب  تسد  رکون  دص  زا  رتالاب  هتخاس و  رـضاح  شیارب  دـنک  بلط  هدومن  لیم  هچره 
زار ره  هداد ، باوج  ار  باوج  نودب  لاوئـس  ره  هکنیا  رب  هوالع  دیـسر . دـهاوخ  نامگیب  ياج  زا  شقزر  دـشاب  هدـنز  ات  هدـشن ، هدـنامرد 

لهچ اب  هک  نیا  زا  رتهب  هچ  هک  هتبلا  و  دشابیم ! شیامنهار  روما  لک  رد  لح و  شیارب  ار  لحنیال  لکـشم  ره  راکـشآ و  شیارب  ار  هدیـشوپ 
. دنک ادیپ  یسرتسد  بهاوم  نیا  هب  تضایر ، جنر  هلهچ  هد  هچرگا  زور و 

مامت هتـسناوت  ات  هدش  بارخ  ناشهلچ  رتدایز  تسیب و  هد و  جـنپ و  الثم  هک  دوب ، نیا  ناشیاهاعدا  رد  هک  دـش  هدروآ  نیا  يارب  هلهچ  دـنچ 
. دننکب

دزد نداد  ناشن  تاراضحا و  رد  هکنیا  زج  هدیدن ، هدینـشن ، تداع  قراخ  رما  لاقم و  قدص  ناشنت  کی  زا  یتح  هدنراگن  نیا  هک  یئاعدا 
ضرع هدوبن  دامتعا  لباق  ناشیاهراضحا  همه  هک  یفنم  تروصب  مه ، نآ  هتسناوت  هطساو )  ) مویدم حور  نهذ و  رب  طلست  قباطم  هدشمگ  و 

. دننکب رنه 

! زودهنیپ نج 

هک ینعم  نیا  رد  دوب ، هدش  مولعم  یهام  دیص  هباشم  ناشکتضایر  يارب  نج  ریخست 
206 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دـتفیب و شروت  هب  مادـک  یهام  هاش  گرزب و  یهام  ات  یهاـمهچب ، زا  نآ  زا  عون  هچ  یهاـم و  هچ  اـت  دـنکیم  نهپ  بآ  رد  دوخ  روت  داـیص 
نوچ هک  مه  رطاخ  نیمههب  و  دوش ، شبیـصن  هنجا  هاش  دمآراک و  ات  تیـصاخیب ، هراکیب و  تیافکیب و  زا  نج ، مادـک  ات  شکتضایر 

هک ینج  دنـشابیم و  یباوج  لاح و  هب  ياناد  ناشمادکره  اهنج  دـنتفگیم  دـمآیم  طلغ  خـساپ  ناشیاهراضحا  ياهنداد  ناشن  باوج و  رد 
: دوب هدش  هتخاس  شیارب  هک  ناتساد  نیا  دندرکیم و  زاب  رس  زا  هناهب  نیمههب  دننکب و  دیدجت  دیاب  هدوب ، نآ  زا  عالطایب  هدش  راضحا 

ناداش و دـنیبیم  نانچ  هک  ریگنج  دروآیم و  ورف  میظعت  رـس  شیولج  هدروخ  شروت  هب  ینج  داـیز  تاـمحز  زا  سپ  یـشکتضایر  یتقو 
نانچ هک  نج  دنکب . رضاح  شیارب  ار  ناطلس  يهنیزخ  تیروف  هب  هک  دهاوخیم  نج  زا  تسا  هتفای  تسد  نارگ  ياهجنگ  هب  هک  لاحـشوخ 
نیعلا ۀفرط  هب  ار  راکره  میئامن و  هنخر  میناوتیم  اجره  هب  ام  هک  تسا  تسرد  نم  رورس  دیوگیم  هدنکفا  ریز  هب  تلاجخ  رس  دونشیم  روتسد 

، هدوب اهنج  زودهنیپ  نم  مینکب و  نامرف  لوبق  میناوتیم  دوخ  راک  يهتـشر  رد  اهنت  هدوب  يراک  ردـصم  ناممادـک  ره  نکال  میهدـب . ماـجنا 
! منزب هنیپ  دش  هراپ  رگا  تقراچ  هب  مناوتیم  اهنت 
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اهریگنج اهلامر و  ياههلیح 

رداچ ریز  زا  ار  ناشـشفک  لخاد  کتوس  توس  يادـص  هک  ناشناکم  اجیب و  ياهدزد  اهدایـش و  ياوس  هتبلا  تاعامج ، نیا  ریدـقت  ره  هب 
ار نانز  تالآرویز  هک  اهنآ  و  دـندوبریم . ار  ناـشتالآالط  هنیدـقن ، ناشررـض  عفر  يارب  هدـناوخ  نج  يادـص  يرتشم  دوخ و  يوناز  يور 

هتخیر ناشیاج  هب  هزیرگنس  یتشم  هتفرگ  ندرک  نوسفا  يارب 
207 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدسفم زورب  نودب  هتشاد ، یئاهیئاشگهرگ  هک  دندوب  ینادنمـشوه  ناشلاثما ، دندیدزدیم و  هداد  ناشندومن  ناهنپ  روتـسد  زور  دنچ  يارب 
: ریز ياههنومن  هب  دندرکیم ، اههلضعم  لح 

!؟ دزد ندرک  مولعم 

همه هب  تمهت  ناکما  هدوب  دایز  رکون  تفلک و  تیعمج  یگناخ و  دزد ، نوچ  دوشیم و  عقاو  يرهاوج  تقرـس  هلودـلا  ماوق  لزنم  رد  یتقو 
ار ارجام  هدرک  ربخ  یلامر  دناهتفریم  کلف  بوچ و  برـض و  متـش و  ریز  هب  راتفرگ و  همدخ  لک  دزد  ندشن  مولعم  تروص  رد  نکممان و 
دـنکیم و دـق  کی  ار  همه  هدـیبلط  هزات  يهکرت  ناشدادـعت  هب  ناشیولج  هدـیناشن ، هدومن  راضحا  ار  ناشیمامت  لامر  دـنراذگیم و  ناـیم  رد 

اهنآ رب  یئاهزیچ  بیهم  دنلب  يادص  اب  هتشون ، لکـش  کی  جوعم  جک و  یطوطخ  اهنآ  رب  هدیـشارت  ار  اهبوچ  همه  زا  یتمـسق  تسوپ  سپس 
ناشتـسد هب  بوچ  کییکی  دیامنیم و  فص  هب  هلبق  هب  ور  هدومن  اپرـس  ار  همه  نآ  زا  سپ  دننکب . مولعم  ار  دزد  دهدیم  ناشمـسق  هدناوخ 

هک يایماسا  قح  هب  دیوگیم  اهبوچ  هب  باطخ  هدومن  موهفمان  یتاملک  اب  همانمـسق  ندناوخ  هب  عورـش  هرابود  دنروایب و  ادرف  هدرب  هک  هداد 
يارب دیوگیم  ماوق  راکشیپ  هب  ناشیولج  دیوشب و  زارد  شاهبابس  لوا  دنب  يهزادنا  هب  دیـشابیم  رهاوج  دزد  شیپ  ناتمادکره  مداد  ناتمـسق 

ار رهاوج  دـبلطیم  قاـطا  هب  یکییکی  ار  یگمه  تبون  ود  رد  هکنآ  زا  سپ  ادرف  دـننکب و  هداـمآ  دـشابن  زلف  فرظ  نآ  رد  هک  یقاـطا  ادرف 
! دنکیم میلست 

تبیه و ندـناوخ و  همانمـسق  نتـشون و  زیچ  ناـشیاج  هب  تسوـپ و  ندیـشارت  زا  اـهبوچ  يور  رب  ياهینیچبابـسا  همه  هک  ارجاـم  نیا  رد 
ات هک  هدنیابر  هک  هدوب  رطاخ  نیا  هب  رهاوج  ندش  ادـیپ  یگتخاس و  همه  نآ  ریغ  نتـساوخ و  زلف  فرظ  نودـب  قاطا  نداد و  ناشن  تبالص 
هب ینعی  هدوب ، هدـش  هتفگ  هک  يرادـقم  هب  ندـش  اوسر  سرت  زا  دوب  هدرک  طرـش  لاـمر  مه  ار  شندومنن  صخـشم  دـشن و  مولعم  مه  رخآ 

دنب يهزادنا 
208 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

مولعم دزد  بوچ  ندـید  هاتوک  اب  نوچ  هک  هدوب  رطاخ  نیا  هب  مه  همدـخ  نتـساوخ  تبون  ود  دـنکیم . هاـتوک  بوچ  رـس  زا  شاهبابـس  لوا 
. دوشب ثول  هیضق  هتشاد ، ندروآ  سپ  لاجم  مه  وا  دیامن و  هبلاطم  وا  زا  دناوتب  دوشیم 

! مود يریگدزد 

نوچ هکنیا  رذع  هب  ار  لمع  نیبهنیئآ  دنربیم . نیبهنیئآ  ناشندرک  ادـیپ  يارب  دوشیم و  دوقفم  سور  ترافـس  زا  هرقن  فرظ  يدادـعت  یتقو 
ناشیماسا هدناوخ  ار  نانکراک  همه  دوشیم و  لبقتم  اصخش  درادن  ندید  تقاط  هچب  ار  ناملسم  ریغ  نج  دشابیم و  ناملـسم  ریغ  ناشبحاص 

روتـسد دـینکب  تعانق  لام  دوخ  هب  رگا  نکال  دناهتـساوخ ، رذـع  دزد  نداد  ناشن  زا  دـیوگیم  دـنکیم و  هاگن  هنیئآ  هب  دـسیونیم و  هدیـسرپ 
. دوشیم لیاسو  ندش  مهارف  هب  لوکوم  لمع  نامز  هدش  لوبق  هک  راچان  هب  دناهداد و 

ار همدـخ  زاب  اجنیا  رد  دروآیم . دوخ  اب  لمع  نامز  هک  يدیفـس  سورخ  هدرک و  دیفـس  گـید  هدوب و  وتردوت  نیمزریز  ود  راـک  لـیاسو 
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تفچ دوخ  يور  هب  ارنآ  رد  هتفر  نیمزریز  هب  سپـس  دنکیم و  توف  سورخ  گید و  هب  هدناوخ  دنلب  يادص  هب  یئاهزیچ  ناشیولج  هدـیبلط 
مه رگا  دیـشاب و  هدوبن  اههرقن  دزد  امـش  زا  کیچیه  هک  مراودـیما  دـیوگیم  نارـضاح  هب  باطخ  دوشیم و  جراخ  یتعاس  عبر  زا  سپ  هدز 

اب ینعی  مهفنناـبز  ناویح  اـب  هکلب  دازیمدآ و  اـب  هن  شراکورـس ، اـجنیا  رد  هک  دـینکب ، رافغتـسا  دـیهاوخیم  دوخ  يوربآ  تاـجن و  هدوـب و 
مود نیمزریز  هت  رد  دیـسر  ناترظنب  هک  یگید  دنکیم : هفاضا  همادا و  دنادیمن و  هظحالم  مه  ناویح  دشابیم ، دیدرک  هدهاشم  هک  یـسورخ 

نوریب هدیلام  گید  تشپ  هب  تسد  هتفر  یکییکی  دیاب  گید و  ریز  هب  دیدید  هک  یـسورخ  اب  ناتیاهمسا  دـشابیم و  رجآ  ود  يور  هب  رمد 
نآ زا  سپ  دوشیم . لوپیب  دشکن  تسد  نآ  هب  مه  هکره  دشابیم و  نامه  اههرقن  دزد  دیآرد  ادص  هب  سورخ  هک  سکره  تسد  اب  دیایب و 

زا رتولج  رفن  هکنآ  زا  دعب  ار  همدخ  یکییکی  دهاوخیم  ریفس  نواعم  زا  موریم و  ادص  هب  نداد  شوگ  يارب  لوا  نیمزریز  هب  دیوگیم 
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. دنکب هناور  دمآ  نوریب  نیمزریز 
رختـسا رد  ار  ناشیناشن  نیبهنیئآ  هدـش  ادـیپ  اهفرظ  اـما  دوشیمن ، هدینـش  سورخ  زا  یئادـص  هک  رخآ  اـت  دـنیآیم و  نوریب  هتفر  یکییکی 

هدرب نیمزریز  هب  سورخ  اب  ارنآ  هک  ینامز  نارگید ، فوقو  نودـب  نیبهنیئآ  ار  گید  تشپ  هک  هدوب  نآ  مه  راک  نیا  رد  يهلیح  دـهدیم و 
تسد فک  هایس و  اهعمجرطاخ  دوخ  زا  تسد  تسا  حضاو  هدرکیم ، هاگن  نتشگرب  رد  ار  ناشیاهتسد  فک  دنکیم و  هایس  هدود  اب  هدوب 

! دروآ نوریب  بسانم  تقو  رد  ات  دوب  هتخیر  رختسا  رد  هدوب و  زپشآ  درگاش  هک  دنامیم  دیفس  دزد 
نیمزریز رگید  و  دزاسیم ، هایس  ار  شتشپ  نارگید  رظن  زا  رود  هداد  ناشن  هزیکاپ  دیفس  گید  هکنیا  نیبهنیئآ  هجوت  لباق  یکریز  اجنیا  رد 

هدید ار  اهتسد  فک  هتـسشن  تسا  رتنشور  يدح  ات  هک  ولج  نیمزریز  رد  دناوتب  دوخ  هک  دـنکیم  رایتخا  وتردوت  نیمزریز  ود  کیرات و 
هیحور زا  نانیمطا  نیا  دشکب و  تسد  امتح  ات  تسد ، ندیشکن  رد  ندش  لوپیب  نخس  ندناوخ  ناشـشوگب  رگید  و  دنزب ، فرح  دزد  اب  و 

ندـش وربآیب  سورخ و  يادـص  ندروآرد  هب  ار  یلوپیب  هک  دزد  دیـشک و  دـنهاوخ  تسد  اهعمج  رطاـخ  دوخ  زا  هک  مدرم  یلوبق  هفارخ 
. دهنیم حیجرت 

ریگولگ همقل 

ناشتـسد هب  هدـناوخ  تاـملک  نآ  رب  هتفرگ  ناـن  زا  ياهمقل  ناـشکیره  يارب  هدرک  فص  هب  ار  نینونظم  دادـعت  هک  ریگوـلگ  گـنرین  رگید 
مهب همقل  ندرب  ورف  رد  ار  دزد  يولگ  هک  دومنیم  ناونع  ایافخ  رارـسا و  زا  ار  هدـش  هدـناوخ  تاملک  دـنراذگب و  ناهد  هب  مه  اـب  اـت  دادـیم 
يولج ریگدزد  هارمه  ار  یتعامج  نئمطمان و  دوخ  زا  هک  دزد  دوب  نشور  دـنادرگیم و  ناشیاهناهد  هب  مشچ  هداتـسیا  ناـشیولج  دروآـیم و 

. دهدب ورف  ار  همقل  نارگید  تلوهس  هب  تسناوتیمن  تسیرگنیم  دوخ 
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ینادرگنایلق

ریگدزد هک  یگناخ  ياهدزد  راک  هب  ریگهمقل  لمع  ناسب  هتبلا  دـمآیم ، دزد  نتفای  راـک  هب  زین  نیا  هک  دوب  ینادرگناـیلق  ماـنب  یلمع  رگید 
ریز هب  هبابس  تشگنا  رس  نداهن  اب  وا  دننامه  دادیم  روتـسد  هدیناشن  دوخ  ربارب  کیکی  ار  نامگ  ءوس  فرط  دارفا  هتـساوخ و  ینایلق  هزوک 

هب نایلق  هزوک  دزد  مان  ندرب  اب  هک  هدنرادهاگن  يور  رب  یلبق  مالک  ریثأت  نیا  هارمه  دنرادب . هاگن  هدومن  دنلب  ارنآ  نایلق  هزوک  يهناهد  يهبل 
نایلق هزوک  هب  دیمدیم و  هزوک  نورد  هب  وا  تایآ  زا  نیبم )  ) ره هب  ندیسر  اب  هدومن  نیسای  هروس  ندناوخ  هب  عورش  دنکیم و  شدرگ  یفرط 

یماسا هدیسر  هدنیابر  هب  نتـسشن  تبون  نوچ  مان . ندیـسر  یئاوسر  يالو  لوه و  یلبق و  تانیقلت  اب  دوب  نشور  زین  اجنیا  رد  و  تسیرگنیم .
هچره هتسشن ، شمادنا  رب  هزرل  ارهق  دیـسریم  شمـسا  هک  هچمه  مان ، ندیـسر  سرت  اب  تشذگیم  ریگدزد  نابز  هب  هروس  ياهنیبم  اب  دارفا ،
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! دناسریم روهظ  هب  دوخ  زا  سوسحمان  دنچره  یتکرح  شزرل و  دوب ، هدرک  شمارآ  نیرمت  راددوخ و  هک  مه 

؟ دنتفرگیم ار  محازم  ياهریگنج  هک  یئاهریگنج 

ناشفرط زا  نداتفا  گنـس  لثم  دوب ، هتفرگ  رارق  اهنج  رازآ  تیذا و  دروم  ناشیاههناخ  هک  دـندوب  یئاهنآ  اهریگنج  هب  نیعجارم  رگید  زا 
. نآ لاثما  ندرک و  یهن  رما و  ندز و  فرح  ای  ءایشا ، ای  دارفا ، ندش  اجباج  ای  ینارپشتآ  ای  هناخ ، رد 

ای دننارپیم ، شتآ  ای  دنزادنایم ، گنس  یکی  يهناخ  هب  نالف  يهلحم  رد  هناخ  نالف  رد  الثم  هک  تساخیمرب  یئادصورس  هام  هتفه و  ره  رد 
دوب هدیباوخ  نییاپ  قاطا  رد  رگا  الثم  هدرک ، ضوع  باوخ  رد  ار  یسک  ياج  ای  دننکیم و  یخلتتاقوا  ای  هدومن  شب  شوخ و  نآ  یلاها  اب 

ای هدرب ، هناخنامهم  قاطا  هب  ار  ناشهناخباوختخر  ياـهباوختخر  هدرک ، ضوع  ار  ناـشهیثاثا  بابـسا  ياـج  اـی  دـناهدرب و  شاهناـخالاب  هب 
ياجب هدنک  ار  نالف  هجنگ ي  رد  ای  رگید ، سک  قاطا  هب  ار  یکی  تخر  قودنص 
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دروم ار  یکی  هتفر ، یکی  يهقدـص  نابرق  ای  هدرب . ار  یـسک  تالآالط  لوپ و  اـی  هدراذـگ ، یکی  کـشت  ریز  لوپ  اـی  هدراذـگ . راـک  رگید 

دنوشب و مولعم  دـنناوتب  ای  مولعم ، ای  هدـید ، شنیلماع  هکنآ  نودـب  هتخادـنا ، یـسک  يهناخ  هب  شتآ  ای  هداد ، رارق  رـشت  دـیدهت و  بضغ و 
! دوب هتفرگ  تقیقح  مه  ناشرثکا 

مامح نویت  ای  ناتـسربق ، رد  روگ  نالف  زا  دـننام  الثم ، هک  دوب  یئاهندرک  غالک  لـهچ  غـالک  کـی  اـهغورد و  تسار و  ياوس  اـهنیا  هتبلا 
يهچب هدید . ار  اهنج  يازع  ای  یـسورع ، هدوب  هتفر  مامح  هب  تقویب  هک  سکنالف  ای  دوشیم . دنلب  متخوس  متخوس  يادـص  اهبش  نالف ،

ار وا  قالط  دـناهتفگیم  هرـسکی  شـشوگ  هب  هک  شرهوش  زا  هدرب  ار  نـالف  نز  اـی  هدرک . ضوع  ار  داـماد  نـالف  سورع  اـی  وئاز ، نز  نـالف 
! دناهدرکیم بارخ  هتخاسیم  هچره  ار  سکنالف  يهناخ  يهطقن  نالف  هتساوخ .

هب ياهرفـس  تاعلاطم و  اهسـسجت و  قیقحت و  رثا  رد  اهدـعب و  هکلب  تشاد ، جاور  نارهت  رد  ناـمز و  نآ  رد  هن  هک  یئاـهغورد  تسار و 
هدینـش هدـید  مه  ناشتاهباشم  مه  نارگید  نایم  رد  نایجراخ  ياههتـشون  ندـناوخ  اهملیف و  ندـید  نایجراخ و  اب  دروخرب  ناریا و  جراـخ 

. دش
ارنآ سکره  هک  هدوب  هتفرگ  رارق  دارفا  زا  یعمج  ای  دـنربیم » مان  حور  ار  اهیناهن  تعامج  اهنآ  هک   » یحور بضغ  دروم  هک  ياهناخ  ـالثم 

هب ناگتـسب  هقالع  سکنالف  حور  ای  و  دـناهدرکیم ، شفلت  هدـشیم  کلام  هکره  ار  رهاوج  نالف  ای  و  دـناهدرکیم ، شدوبان  هدـشیم  کـلام 
نیا زا  تسا و  هدـشیم  هیلقن  لیاسو  تکرح  عنام  يربعم  یقالت  رانک  رد  هک  یحبـش  يهدـهاشم  ای  تسا . هتـشادیمرب  ناـیم  زا  ار  شرـسمه 

لاثما امنهار و  حور  رگهنتف و  حور  ناسرددم و  حور  شکماقتنا و  حور  لثم  لیبق .
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ار هدـنراگن  هدـنب  نیا  ياهینتفایرد  تادـهاشم و  تاعومـسم و  هک  اهنآ  نکال  دـناهتخاس ، اهملیف  هدـش  هتـشون  اهباتک  ناـشهرابرد  هکنآ 
؟ دناهتشادربرد

ناتسود نز و  زا  ماقتنا  شاهلیسو  هدمآرد  وتسیرک  تنوم  تنک  تعاطا  هب  تضایر  زا  سپ  هک  یلکوم  ای  هلیـسو  ای  نج  اههتـشون ، نایم  رد 
ياهبرگ تسا ، هتخاس  مکوکـشم  شنیقی  هب  يریپ  ضراوع  هکنآ  هباشم  یکی  ای  راطع ، خیـش  ياـیلوالا  ةرکذـت  باـتک  زا  دـشکیم . نئاـخ 

وا تاثحابم  سورد و  قشاع  ناینج  زا  یکی  نیا  هتفگیم  هدـشیم ، بیغ  همتاـخ  رد  هدـشیم ، رـضاح  یماـن  فسوی  خیـش  سرد  ياـپ  هشیمه 
. دشابیم

هدوب راجاق  هفیاط  زا  حایـس  یناگرزاب  هک  شاهدنـسیون  يهلماعم  فرط  شهاوخ  هب  هک  یلهد  رد  يایکوج  ناتـسودنه : مجماج  باتک  زا 
زا یقمر  رگم  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ جراخ  نآ  زا  یغاد  يهتـشر  شآ  يهساک  اب  دـننکیم  زاب  ار  شرد  هک  یتعاس  زا  سپ  هتفر  ياینوگ  هب 
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، دوشیم مولعم  یکوج  نخـس  قدص  ناگرزاب  تعجارم  زا  سپ  و  تسا ! هدروآ  ناگرزاب  يهناخ  زا  ار  شآ  هتفگ  هدوب و  یقاب  وا  رد  تایح 
. دوشیم دوقفم  دـناهدوب  هدیـشک  نآ  نیا و  يارب  شآ  نآ ، رد  هک  یفورظ  زا  هساک  کی  هدوب ، نازپهتـشر  شآ  شاهناخ  رد  زور  نآ  رد  هک 

. دوب هدرک  تشاددای  هک  شزور  خیرات  اب  تقباطم  رد  هدوب ، هدروآ  دوخ  اب  ارنآ  ناگرزاب ، هک  هساک  نامه 
اما بیرغ ، بیجع و  يدارفا  دوشیم و  یشغ  ینعی  ینج ، دباوخب  نآ  رد  بش  هکره  دنتفگیم  هک  تفه  هیحان  رد  ینج  مامح  اههدینش : مود 
هک یئاههدزنج  تسا . هدش  هدید  نآ  رد  هک  یعرذ  دنچ  ات  یبجو  کی  ياههزادنا  دق و  اب  مد ، مس و  خاش و  اب  نایمدآ ، هفایق  لکـش و  هب 
زا هک  نآ  زوقالاب  زوق  يهصق  دـناهدرک ؛ طاشن  هدـنخ و  ناشیازع  رد  يراز و  هیرگ و  اهنج  یـسورع  رد  هک  ناشیاهاطخ  طـبخ و  رطاـخب 

. دوب هدش  هتخاس  ناراکفالخ  هنوگنیا 
متخوس متخوس  يادـص  نآ  نوت  يهروک  زا  هعمج  ياهبش  دـنتفگیم  هک  یناشنشتآ  هرادا  لحم  دابآنسح . هارراهچ  ینج  ماـمح  رگید 

ریبعت نیا  دوشیم و  دنلب 
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نفد نآ  رد  نیـصخشتم  هک  هدوب  هلودـلا  ریهظ  ناتـسربق  لثم  یناتـسربق ، اـقباس  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  نفد  نآ  رد  هّللا  اـیلوا  زا  یکی  هک 
. دناهدشیم

رد تسناوتیمن  یسک  هدوب  یبترم  تخاس  شوخ  زیمت  مامح  هکنآ  اب  هداد  ررـض  دنک و  شبنج  شبآ  تسناوتیمن  رطاخ  نیا  هب  هک  یمامح 
هدش هتفگ  ناتـسربق  يایاقب  زا  هک  شلغب  يهکورتم  نیمز  هارمه  هک  رخآ  ات  دومنیم ، ضوع  يرادهراجا  هبترم  کی  دنچره  هدـش ، دـنب  نآ 

. دش هدروآ  دوجوب  نآ  رد  دنتفگیم » شایناشفشتآ  هک   » یناشنشتآ هرادا  نیلوا  هدش ، هدراذگ  یناشنشتآ  رایتخا  هب  دوب 
هدـش هدیـشک  هیمظن  يرـسیمک و  هب  راک  هک  اجنآ  ات  تفرگ  رارق  نارابگنـس  دروم  اـم  دوخ  هناـخ  یتقو  تفگیم  ممود  رـسمه  رداـم  رگید 

ناـشرب هدـشن  ناشریگتـسد  يزیچ  هـک  دنتـشاذگ  ناژآ  ارنآ  هـت  رـس و  هچوـک ، فرط  زا  اـهماب و  يور  ناـمفرط  راـهچ  زورهنابــش  هدزناـپ 
یگدیـسر کیـشک و  هب  تفرگیم  رارق  تباصا  دروم  رتدایز  هک  یئاهقاطا  رد  ار  ناشرفن  ود  رخآ  ياهزور  رد  یتقو  اصوصخم  دندنادرگ ،

هب هناخقودنص  رد  ندش  جراخ  رد  دوب ، هدش  هناخقودنص  دراو  هرخسم  هب  هک  ناشیکی  تفرگ و  رارق  فده  شهالک  ناشیکی  دنتـشاذگ و 
. دنشکیم نوریب  هنشاپ  زا  هدوب  هدش  ناجهمین  سرت  زا  هک  شندروآ  نوریب  يارب  ار  رد  ات  ددرگیم ، راسگنس  وسهمه  زا  هدش  هتسب  شیور 
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دندشیم و رتتشرد  تشرد و  مکمک  هدش  عورـش  کچوک  گیر  نش و  زا  هک  هناخدور ، دـننام  هلیت  تخت  هولق و  گیر و  لثم  یئاهگنس 

: رادهدنخ هیضق  نیا  و  دنوش ، ناشرکنم  هداد  ناشمانشد  هک  دندزیم  یتقو  اهمدآ  هب  فورظ و  ءایشا و  هب  هکلب  اهمدآ ، هب  هن  ناشتامدص 
ار مود  یئاـچ  دـنیآیم و  نآ  غورد  تسار و  يارب  هدوـب  شدرگاـش  هک  ساـبع  مردارب  اـب  دونـشیم  هک  شارتگنـس  رغـصایلع  یجاـح  یبـش 

شـشوگ هلال  هب  نازوس  یگیر  هک  دـیهدب  ناشن  نم  هب  ار  ناـتدوخ  دـیدرم  رگا  هک  اـهنج  هب  نداد  شحف  ياـنب  مردارب  هک  دـناهدروخیم 
. دوشیم شوگ  يهلالیب  هدنامیقاب  تروص  نامه  هب  دنکیم و  دنلب  ار  شدایرف  هدرب  دوخ  اب  ارنآ  هدروخ و 

بلط ادخ  زا  شتسد  زا  شرهوش  هشیمه  دنتشاد و  رجنم  ّرج و  شرهوش  اب  هشیمه  دوب و  نامرجأتـسم  هک  میتشاد  یمناخ  هّللا  ءاش  ام  رگید 
هلوک ي بل  دوشیم ، دنلب  شیوگتفگ  رـس  مناخ  هّللا  ءاش  ام  اب  دیآیم و  هناخ  هب  هک  نارابگنـس  ياهبـش  زا  یکی  رد  یبش  ات  دومنیم . گرم 

یگنس دیراد  تریغ  رگا  اههدش  نالف  نالف  دیوگیم  دونشیم  گنس  يهبرض  يادص  یقاطا  زا  هدوب و  هتـسشن  نتفرگ  وضو  يارب  هک  ضوح 
! دنکیم شطایح  فک  شقن  تشپ  زا  شدرد  هدروخ ، شاهضیب  هب  یگیر  هک  دینک  مصالخ  هرایتپ  نیا  تسد  زا  هدز  نم  رس  هب 

ریز فرـالاب و  هجنگ و  هناخقودنـص و  لـخاد و  زا  هکلب  هدروـخ ، اـههرجنپ  هشیـش  رکیپ و  رد و  هب  نوریب و  زا  هن  هـک  یئاـهگیر  گـنس و 
اب و  دروخیم ، اهياهچقاط 
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هب هتـشذگ  نآ  لثم  رجآ و  هکت  خولک و  گیر و  زا  ناشراک  رخاوا  هکنیا  درب ؟ ار  ناشـسابع  شوگ  هلـال  هک  یخرـس  گـیر  زا  ندیـسرپ 
. دوب هدیسر  اههناخزپهروک  نازوس  ياه  شوج  خرس و  ياهرجآهراپ  هب  مکمک  غاد و  ياهگنس  گیر و 

يزوسشتآ دروم  یلـضفا  مان  هب  یـصخش  هناختفه  هیحاـن  لـگنم  بآ  رذـگ  رد  هاـش ، اضردـمحم  تنطلـس  لـیاوا  رد  اههدـید !؟ اـما  و 
نارادربـملیف و دـسریم و  جراـخ  هب  هتـشذگ  اـههمانزور  ناـهد و  هب  ناـهد  لـخاد و  زا  شیادصورـس  هک  اـجنآ  اـت  هـتفرگ ، رارق  یعـضوم 

. دنیآیم اشامت  مقس و  تحص و  يارب  هک  یناراگنربخ 
« ینتخوسن زلف و  داـمج و  زا  ینتخوس ، بوچ و  هچراـپ و  کـیکفت  نودـب   » هناـخ مزاول  زا  یئیـش  ناـهگان  هک  دوب  هنوگنیا  هب  نآ  تروـص 
هک ناراگنربخ  نارادربملیف و  روضح  رد  دـیدرگیم و  لعتـشم  رگید  لحم  هطقن و  دـندرکیم ، شوماخ  ارنآ  هک  هچمه  دـیدرگیم و  روهلعش 

! دوشیم دنلب  شتآ  رگید  يزلف  لیاسو  زا  شندرک  شوماخ  اب  هدش ، روهلعش  يراخب  رس  يهنیئآ  یجنرب  باق  ناهگان 
ایب هک  دش  دنلب  نم  هب  باطخ  هب  شیادص  هک  دوب  یبش  همین  تشاد و  هناخ  ناهفصا  مدرم  زا  یمان  نیسح  يدهشم  ناملزنم  یگیاسمه  رد 
هتفر هک  درک  شهاوخ  مدرکیم و  راـک  حورلا  ملع  مولع  رد  هک  دوب  یتاـقوا  رد  نیا  و  نکب ! ناـشروج  عمج و  ار  تیاـهشیوخ  موق و  نیا 

. منکب هظحالم  ناشلکشم 
رد شاهچب  نز و  دـندوب و  هتـسشن  ناویا  رد  متفر . ناشلزنم  هب  هدیـشوپ  ساـبل  هدـمآ  نیئاـپ  هک  مدوب  هدـیباوخ  ماـبتشپ  هب  دوب و  ناتـسبات 

. دنوش هدرشف  مه  هب  ندرب  هانپ  تروصب  دنهاوخیم  ندش  دنلب  سرت  زا  هک  دوب  نانچ  شفارطا و 
هتخادنا شتآ  روامس  داد  روتسد  نیسح  يدهشم  مدمآرب و  لاوئس  سرپ و  هب 
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مامت شفرح  دـنزادنایم و  گنـس  نامناخ  هب  دـعب  هب  هد  تعاس  زا  تسا  بش  دـنچ  هک  دـمآرب  نم  يارب  لاح  شرازگ  هب  دوخ  دـنروایب و 

. دوب هدروخ  یتخرد  يهخاش  هب  هک  تساخرب  طایح  نیئاپ  تسار  فرط  هچغاب  زا  یگنس  باترپ  يادص  هک  دوب  هدشن 
یـضوع وت  يهناخ  اب  ارم  هناخ  هک  دنأوت  ياهنج  نامه  نیا  تفگ  يرگیناهفـصا  یعیبط  یگزمـشوخ  اب  میوگیمن و  غورد  يدـید  تفگ 

هب هتـسب  نیا  هک  درک ، هفاضا  دنروآیم و  رد  ام  رـس  ار  ناشیفالت  دـسریمن  وت  هب  ناشروز  هک  اجنآ  زا  ياهدرک و  ناشتیذا  وت  ای  و  دـناهتفرگ ،
. دناهدرب نیب  زا  ار  اههچقاط  و  فر )  ) ياهینتسکش رولب و  هشیش ، زا  یلک  هک  هدوبن  نآ  رکیپ  رد و  تخرد و  طایح و 

دوک دـش  هتخادـنا  گنـس  هک  ياهچغاب  رد  هک  تشاد  هشوگ  راهچ  رد  گرزب  اتبـسن  يهچغاب  راهچ  طسو و  رد  يدرگ  ضوح  ناـشطایح 
. دوب هدش  هیلخت  حارتسم 

تاجیزبس هک  یئاههچغاب  رگید  هب  هوشر  ندـناسر  يارب  هدیـشک  ار  ناشحارتسم  هاچ  رد  هدـش  عمج  لوضف  هبترم  کی  یلاس  هک  ياهچغاب 
. دوب هتسشنن  ورف  شتنوفع  يوب  زونه  هدش  دیدجت  راک  نیا  هک  شیپ  يهتفه  دنتخیریم و  نآ  رد  دنتشاکیم 

روتسد شدوخ  مه  ار  گنس  مینزب و  فرح  یمک  هدروآ  نیئاپ  ماب  زا  ارم  هدرک  یگزمشوخ  هتـساوخ  هک  متـشاگنا  شایخوش  یعون  ادتبا 
نامروامـس طاسب  طسو  هب  تسـش  لوا  دنب  هزادنا  هب  یگیر  هک  دوب  هدـشن  هدامآ  باوج  هب  مفرح  نهذ و  زونه  اما  دـنکب . ترپ  یکی  هداد 

. تساخرب نامرس  تشپ  قاطا  زا  هک  یفرظ  نتسکش  يادص  داتفا و 
! میوگیمن غورد  يدید  تفگ  تخادنا و  شردام  نماد  هب  ار  شدوخ  شاهلاس  هدزای  هد ، رتخد  دیبسچ و  وا  هب  سرت  زا  شنز 

یئوگیم هک  روطنیمه  دوشیم و  نازادناگنـس  ناکم  نآ  رد  دـتفیب  تساجن  تفاثک و  رد  يزیچ  نآرق  ياههراپ  زا  هچناـنچ  ماهدینـش  متفگ 
تروص ره  هب  دشاب و  هدش  هناخ  رد  نآ  دننام  یتناها  ای  هدوب ، هداتفا  هچغاب  رد  هّللا  ءامسا  زا  دشاب ، هداد  يور  هاچ  ندیشک  زا  دعب  راک  نیا 

ملق ار  ناترود  میوگیم  دشاب  هدش  مه  نم  فرط  زا  رگا 
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. تفرگ همتاخ  هلئاغ  دنشکب و ... 
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زیمآباطخ یئادص  هدوب  هناخزپشآ  رد  هکنیا  لثم  دادیم . يربخ  مرـسمه  هاگ  دـنچ  زا  ره  واک ، دـنک و  تضایر و  تاقوا  نامه  رد  رگید 
رد هک  رگید  هبترم  و  تسا ، هدوب  روطنامه  هدید  هدیناسر  قاطا  هب  ناباتش  ار  دوخ  هک  هدب  شریش  ورب  دش  فلت  هیرگ  زا  تاهچب  هک  هدینش 

سک هک  یلاح  رد  هتفگ  تسرد  هدید  هدیود  خبطم  هب  تخوس و  هباتیهام  يوت  تناجمداب  هکنز  هدیشک ! دایرف  شرس  هب  یـسک  هدوب  قاطا 
! لیبق نیا  زا  تسا و  هدوبن  هناخ  رد  رگید 

شنتفر زا  يدنچ  دوب و  نویسناپ  کی  رد  شیومعرسپ  اب  دش و  هداتسرف  ناتسلگنا  هب  لیـصحت  يهمادا  يارب  زوریپ  مان  هب  منادنزرف  زا  یکی 
هچب زا  یکی  یلدنص  ندروخ  ناکت  لثم  دهدیم ، خر  ياهعقاو  ياهناخ  رد  یبش  زور و  ره  هدش  ینج  ام  يهلحم  دز  نفلت  هک  دوب  هتـشذگن 

تخت هکنآ  زا  سپ  زور  دـنچ  نفلت  رد  دوشیم و  هجوتم  نابایخ  رد  دوب  هدـش  هدیـشوپ  رگید  رفن  نت  هب  هک  یـسابل  ياهناخ و  رد  اهیناریا 
دـننکب و ضوع  ار  ناشنویـسناپ  دـنهاوخیم  هدوب  هداتـسیا  الاب  نیمز  زا  رتم  کی  اـت  هک  شدوخ  تخت  دوشیم و  دـنلب  نیمز  زا  شیومعرـسپ 

! دوشیم مامت  هلئاغ  دیشاب و  نیا  زا  هب  ام  اب  تفگ  مردپ  وگب  ناسرب و  مالس  نم  لوق  زا  دیدش  دراو  هک  قاطا  هب  متفگ 
طوبرم نآ  لاثم  هچره  ندش و  اجباج  ینارپشتآ و  گنـس و  هدش و  یتقویب  عورـصم و  یـشغ و  هدزنج و  زا  ناشیمامت  عفر  هک  یلاوحا 
ياهاعد دننکب و  تالکـشم  لح  نآ  دننام  تاراصح و  و  میازع )  ) تاراضحا و ندـناشن و  ساطرـس  اب  ات  دـیدرگیم  نیبهنیئآ  ریگنج و  هب 

ياعد دننام  اه ، نشوج )  ) و زرح )  ) نآ مزال 
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لثم تفگ  دیاب  ناشتاریثأت ؟ رد  دنهدب و  روتسد  هتشون  هک  اه  مالـس )  ) اه و ظفح )  ) و نایبصلا ) ما   ) ياعد ریبک و  نشوج  ریغـص و  نشوج 
دوخ تارثا  نامز  نیمز و  ناکم و  نوک و  هک  اجنآ  ات  دنکب ! تقفاوم  نآ  اب  مه  راگزور  تعیبط و  مدرم  ندش  زورهیـس  لهج و  رد  هکنآ 

! دندشیم زاسهراچ  نانآ  زا  یخرب  مه  اعقاو  هچ  دنهدب ! رییغت 
هب تدرد  هن  هک  دربـب  تیوـشهدرم  تفگ  خـی ! ناـن و  داد  خـساپ  ياهدروـخ ؟ هچ  دیـسرپ  دـنکیم ! درد  مشیر  يوـم  تفگ  یبـیبط  هب  یکی 

! تاذغ هن  دنامیم ، نایمدآ 
نیا زا  ریثأـت  رنه و  هچ  داد  باوج  ینکب !؟ مولعم  دوخ  يدوجو  تارثا  یناوـتیم  دیـسرپ  ار  ناـسیوناعد  اـهزاساعد و  نیا  زا  یکی  یـصخش 

! مینکب لوغشم  نآ  هب  دوخ  مدرم  لاس ، دص  اههد  میاهتسناوت  هک  رتالاب 

موجن میوقت و 

. دندرکیم پاچ  نیمجنم  هک  دوب  میوقت  مدرم  ياهوگشیپ  اهامنهار و  زا  رگید  یکی 
فرط زا  هک  دوب  یـشابمجنم  ناشـسأر  دندرکیم و  یئوگـشیپ  اهنیبباتک  اهلامر و  ناسب  مه  هتـشون و  هنالاس  میواقت  مه  هک  یئاهمجنم 
یـسأت هب  دنکب و  مولعم  يو  لاس  هام و  زور و  تعاس و  لاح  عضو و  دـب و  بوخ و  هدوب  وا  تبحاصم  رد  دـیاب  هتفرگ  ناونع  تقو  ناطلس 

زین نارمکح  یلاو و  مکاح و  ره  هاشداپ ، زا 
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. دنکب وا  لاح  عضو و  یئوگشیپ  هک  تشاد  یمجنم 
هتشاد لاوحا  تبظاوم  هک  لادج  گنج و  تهاقن و  تمالس و  راوگان و  ياهدماشیپ  بصن و  لزع و  تارضم و  تارطخ و  یئوگـشیپ  لثم 

. دشاب نآ  لفاسا  ترشابم و  ترشاعم و  روما  هب  طوبرم  هک  هچنآ  تولج و  تولخ و  لامعا  رب  هوالع  دشاب .
هک یموجن  ردام  دندشیم . پاچ  موجن ) ردام   ) قبط هدومنن  لدبت  یقرت و  هدـنامیقاب  دوخ  دـعاوق  رد  نانچمه  يدامتم  نورق  زا  هک  یموجن 

تالیطعت و زا  نامز  عضو و  قباطم  هک  ینانخـس  اهنت  اب  هدـش ، دـیدجت  نآ  نتفر  رـس  اـب  مولعم و  ار  ياهلاـس  دـنا  هس و  یـس و  هرود  کـی 
مدرم نکم  نکب  يامنهار  تارایتخا )  ) مانب هناـگتفه  ناگراتـس  هناـگهدزاود و  جورب  لاوحا  صاوخ  داـیز و  مک و  نآ  رد  هملـسم  تـالاح 
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. دندشیم

یموجن تارایتخا 

ماقرا دننام : دوب  موجن  تاحالطصا  یماسا و  نتسناد  ناگراتس و  جورب و  لاوحا  زا  یفاو  یفاک و  یتاعالطا  زا  یئاههدروآدرگ  موجن  ردام 
تاجرد فرـش ، تاجرد  بکاوک ، لاب  و  بکاوک ، طوبه  بکاوک ، فرـش  هام ، موقر  هتفه ، موقر  بکاوک ، عیابط  جورب ، عیابط  بکاوک ،

، طقاس رظان ، سحن ، دعـس ، نیدسج ،  وذ  تباث و  بلقنم و  تاثلثم ، تاعاس ، بابرا  یلیل ، بابرا  يراهن ، بابرا  قارتحا ، تارظن ، كالفا ،
هکنآ هب  طوبرم  ياهینتـسناد  رگید  لزانم و  دوجو ، دودـح ، حرف ، هناگهدزاود ، تویب  تابوسنم  علاط ، جورب ، تاـجرد  تماـص ، قطاـن ،

: میروآیم نآ  موظنم  سپس  روثنم و  ادتبا  هک  مظن ، رثن و  تروصب  دادیم . تارایتخا  میوقت و  لیکشت 
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يوج رهن و  ندرک و  انب  هناـخ  غاـب و  تراـمع و  يرـش و  عیب و  ندرک و  تفلا  ناتـسود  اـب  تسا  بوخ  سمـش . هب  تسا  قلعتم  هبنـشکی :
. دشاب كرابم  شمدق  لضف و  ملع و  اب  دیآ  دوجوب  زور  نیا  رد  هک  يدنزرف  هلداجم و  برح و  تراجت و  ندرک و  رفس  دیاشن  اما  ندنک .

تجاح رباکا و  ندـید  نداتـسرف و  همان  دـصاق و  ماغیپ و  تسا  کین  هزاـت و  ياـهراک  هب  عورـش  تسا  هناـیم  رمق . هب  تسا  قلعتم  هبنـشود :
يهفطن داقعنا  گرزب و  ياهراک  ندیناشن و  لاهن  ندرک و  ترامع  ندرک و  حاکن  نآ  لوا  تعاس  رد  ندیـشوپ و  ندیرب و  ون  نتـساوخ و 

! دشابیمن بسانم  زور  نیا  رد  راک  چیه  یتیاور  هب  حاکن و  تسا  كرابم  زور  نیا  رد  دنزرف و 
اما ندرک . رفـس  ندیرخ و  نتخاس و  حالـس  تلآ  تماجح و  همـصاخم و  برح و  تسا  کین  اما  هنایم . تسا  يزور  خیرم . زور  هبنـشهس :

دوجوب زور  نیا  رد  هک  يدنزرف  ندرک و  راکش  ندیـشوپ و  ندیرب و  ون  نتـساوخ و  تجاح  نتفر و  ناگرزب  دزن  نآ  لوا  تعاس  رد  دیاشن 
. دشاب رگمتس  نزهار و  ملاظ و  زیرنوخ و  دیآ 

ندیـشارت وم  نداتـسرف و  بتکم  هب  كدوک  زور  نیا  رد  تسا  کـین  بوخ و  كراـبم و  تسا  يزور  دراـطع . هب  تسا  قلعتم  هبنـشراهچ :
یتیاورب تباتک و  سرد و  يادتبا  نتفر و  مامحب  تسا  هتسیاش  ندرک و  رفس  ندیـشک و  هرون  ندرک و  تماجح  تسا  یهن  ملق و  باحـصا 

. ترامع يارش  عیب و  تاجلاعم و  ندروخ و  اود  ندیشارت و  رس  تسا  بوخ 
ياهراک يادـتبا  دـصاق و  لوسر و  ندـید  ندرک و  رفـس  ندومن و  تجاـح  بلط  جـیوزت و  تسا  کـین  يرتشم . هب  تسا  قلعتم  هبنـشجنپ :

عیب و ندیشوپ و  ندیرب و  ون  گرزب و 
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. دشاب ملع  شناد و  لضف  اب  زور  نیا  دولوم  ندیرخ و  نتخاس و  برح  تلآ  اهراک و  يانب  تماجح و  دصف و  ارش و 
ون رتشا و  دنفـسوگ و  واگ و  شورف  دیرخ و  دشابن  کین  نکیل  یـسورع . حاکن و  دقع و  جیوزت و  تسا  كرابم  هرهز . هب  بوسنم  هعمج :

شوخ مدقشوخ و  كرابم و  زور  نیا  دـنزرف  ندروخ و  وراد  نامرد و  هجلاعم و  تماجح و  دـصف و  غاب و  شیارآ  ندیـشوپ و  ندـیرب و 
. دشاب برشم 

دراو نتـسیرگ و  یئادـج و  قـالط و  هب  مادـقا  تکارـش و  عطق  تکارـش و  نیمز و  دـیرخ  زور  نیا  رد  تسا  کـین  لـحز . هب  قلعتم  هبنش :
. دـنکب یگدـنز  جـنر  مغ و  هب  نابزخـلت و  زروهنیک و  ربکتم و  هاوخدوخ و  دـیآ  دوجوب  زور  نیا  رد  هک  يدـنزرف  ندـش و  هقاش  تاضایر 

! دمآیم نامگردرس  نامه  راکب  رگم  هک  هدننک  مگردرس  ضیقن  دض و  يرارکت  يهلمج  دنچ  هب  هصالخ  تارایتخا 

موظنم تارایتخ 

ندیشوپ ندیرب و  ون  ماکحا 
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هاوخم رایتخا  ندیربب  هماجهام  هتباث  جورب  رد  دَُوب  نوچ 
دیاش دنک  رظن  هرهزب  رودیاب  بلقنم  جرب  رد  هکلب 

ندیشوک رایتخا  نیا  رب  مهندیشوپ  تقو  زین  تدیاب 
نیدعس  وا  لاصتا  زا  تفاینیدسج  وذ  جربب  يراب  هنرو ،

نتفر مامح  هب 
مارهب يهناخب  دیاب  هاممامح  نتفر  يأر  ینک  رو 

دیاش  دوب  دسا  روث و  هب  رودیاب  يرتشم  جرب  رد  هنرو 
هنم  چیه  رایتخا  نیا  زجبهب  یبآ  جورب  ردنا  نکیل   222 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

جیوزت تکرش و 
جیز رب  رگنب و  میوقتب  ورجیوزت  تکرش و  يأر  ینک  رو 
نیدعس  زا  دعس  رون  هتفاینیدسج  وذ  جرب  هب  دیاب  هام 

ندرک يراوس 
يوش رایتخا  يراکبلط  رديوش  راوس  ات  تسه  تلد  رو 

يوپ  وا  رظنم  خیرم و  هب  سپيوج  هم  بلقنم  جرب  زا  لوا 
ندرک تباتک 

باوص تسه  رایتخا  ینک  نوچباب  ره  زا  تباتک  يادتبا 
دیاش دوب  دسا  روث و  هب  رودیاب  بلقنم  جرب  رد  هام 

هام دیاب و  باتفآ  رظنهاش  ترضح  يوس  همان  دوب  رو 
رادید شدیاب  خیرم  يوسرالاسهپس  يوس  یتسرف  رو 

دنسپم يرتشم  يوس  رظن  زجدنمشناد  يوسب  یتسرف  رو 
رظن  هرهز  هب  شَزُج  دشابن  اترگنب  نانز  يوس  یتسرف  رو 

نداهن انب 
هام هتباث  جورب  رد  دوب  هکهاوخ  یتقو  هب  انب  رایتخا 

شرقتسم  كاخ  جرب  دوب  هکشرظن  ياهراتس  يوسب  مه 
ندیرخ عایض 

ياج  ار  رمق  بلط  یکاخ  جربيار  تتسا  ندیرخ  یعایض  رو 
دوجوم  وا  رد  دَُوب  تداعس  اتدوعسم  بکوکب  وا  رظن   223 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ندناشن تخرد 
غارچ وچ  ار  وت  یهر  میامنبغاب  ردنا  تخرد  یناشن  رو 

رد  رب  رظن  ار  دعس  بکوکرد  یکاخ  جرب  هب  دیاب  هام 
ندرپس ملعمب  دنزرف 

دنسپم دب  رایتخا  نیا  ردنادنزرف  یهدیم  میلعتب  رو 
يوپ  هلبنس  سوقب و  یباین  رويوج  يداب  جورب  رد  هم  ياج 
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ندرک تعارز 
ار تعاس  رایتخا  رگنبار  تعارز  دتفوا  تلد  رو 

كاپ  سب  نادب  دَُوب  رگ  ناطرسكاخ  يهناخب  ار  هام  بلطب 
ندروخ وراد 

تیاج دَُوب  ینک  را  رایتخاتیار  دَُوب  را  وراد  ندروخ 
یبآ  يهناخب  مدنآ  ردنایبایرا  دشاب  کین  ار  هام 

ندروآ تفلک  رکون و  ای  ندیرخ  هدرب 
رمق تسا  يداب  جرب  رد  هک  اترگنب  يرخیم  هدَرب  یمه  رو 

هشوک  مه  دعس  رود و  وا  زا  سحن  هشوخ  ای  سوق  هب  يو  اب  هن  رو 
224 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ندرک تماجح  دصف و 
ياج ار  رمق  هب  جرب  یشتآيار  تماجح  ای  دصف  ینک  رو 

كاب دشابن  همهنیا  اب  کیلكاپ  تسوحن  زا  دعس  شرظن 
مارهب  یتسود  هار  زا  رظنماگنه  نیا  رد  وا  يوس  دنک  رگ 

ندرک رفس 
رتهب بلقنم  جرب  رد  هامرفس  رایتخا  زین  ینک  رو 

زییمت  نک  سحن  دعس و  رد  کیلزین  یکاخ  جرب  هب  دشاب  کین 
ندش رهش  دراو 

هام هتباث  جورب  ردنا  دیابهار  زا  يور  نوردنا  رهشب  رو 
دومحم  وت  راک  هلمج  دوب  اتدوعسم  مُُود  اب  تقو  علاط 

ندرک تعیب  دهع و 
يدهج تدیاب  راک  نیردنايدهع  ینک  یسک  اب  یمه  رَو 

هارکا  زا  غراف  سحن و  زا  یلاخهام  هتباث  جورب  رد  دَُوب  ات 
ندیرخ اپراهچ 

دسا هب  ای  روث  جرب  رد  هامدح  زا  روتس ، يرخ  نوچ  رَذُگَم 
نیع  زا  وا  هداد  دعس  رظننیدسج  وذ  جرب  هب  یباین  رو 

225 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ندرک راکش 

ینک رایتخا  تعاس  نک  شوگینک  راکش  ات  تسه  ترس  رو 
ریت  يهناخ  ود  زا  هناخ  یکی  ایرینم  دعس  ياج  يوج  نامک  رد 

هدادن هزاجا  میوقت  هتشاد  توم  هب  ور  رامیب  رگا  هک  داقتعا  دح  نآ  رد  هدزن ، راک  چیه  هب  تسد  نآ  زا  فیلکت  بسک  نودب  هک  یتارایتخا 
لسغ و ياجب  دیاب  دوب  هدادن  هزاجا  ار  مامح  هب  نتفر  میوقت  رگا  الثم  هک  روما  مامت  دوب و  هدش  انف  هچرگا  دنتـشادیم ، هگن  تسد  دیاب  دوب 
علطم و هب  دیاب  هک  رادداوس  میوقت و  نتـشادن  رد  دنـشاب و  هتـشاد  میوقت  دیاب  نتـشاد  رادداوس  تروص  رد  ار  هناخ  ره  دننکب و  ممیت  وضو 
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بوخ و میوقت و  زا  عالطا  هک  دوب  نیا  مه  یکی  لحم  ره  دنوخآ  زامنـشیپ و  هب  طوبرم  روما  هلمج  زا  هچنانچ  دننکب . عوجر  نآ  يهدنراد 
هب ای  یـشکبابسا ، تعاس  دب  بوخ و  باوج  يدنچ  دـیاب  هک  دجـسم  رد  زامن  ندـش  مامت  ره  رد  دـشاب و  هتـشاد  نآ  دـیاشن  دـیاش  دـب و 

اتعفد هک  يراـک  يارب  هک  داـیز  هچ  و  دـهدب ، ندرکن  ندرک  هیقنت  یق و  ندروـخ و  لهـسم  نتفرگ و  نوـخ  ندروـخ و  اود  نتفر و  میکح 
زا ياوس  نیا  هتبلا  هک  دهدب . باوج  هدمآ  دیاب  دننزب  لاوئس  يارب  ار  شاهناخ  رد  رگا  مه  بش  هفـصن  دننکب  مادقا  حبـص  دیاب  هداتفا  قافتا 

مولعم دشابیم  دب  ای  بوخ  هزادنا  هچ  ات  هک  زین  ار  شرـش  ریخ و  هدش  وگخـساپ  دیاب  هک  دوب  هناخ  دجـسم و  هاریب و  هار و  رد  ياههراختـسا 
. دنکب

باوخ ریبعت 

( دشرم  ) ینعی ریگهکرعم  نایم  باوج  لاوئس و  هلدابم  رعش و  نابز  اب  اهریگهکرعم  طسوت  هک  دوب  تارایتخا  زا  رگید  یکی  زین  باوخ  ریبعت 
تمس رد  وا  لباقم  دشرمهچب  یفرط و  رد  دشرم  هک  بیترت  نیا  هب  تفرگیم  ماجنا  دشرمهچب )  ) شدرگاش و 

226 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هدزناپ هدراهچ  نینس  نایم  رادور  رب و  ياههچبرسپ  زا  مه  الومعم  هک  دشرم  هچب  هدرک  لاوئس  لوا  ياهعرـصم  اب  دشرم  هتفرگ ، رارق  رگید 

: دومنیم لوغشم  ار  مدرم  هداد  باوج  دوب  هلاس  هدجیه  هدفه  ات 
! دشرم هچب  يآ  دشرم :
. دشرم هلب  دشرم : هچب 

؟ يدب باوج  ینوتیم  مسرپب  تزا  باوخ  دنچ  رگا  الاح  دشرم :
. منوتیم هک  هتبلا  دشرم : هچب 

دوخ نیرکش  نحل  شوخ و  زاوآ  اب  دشرم  هچب  و  دراد ؟ ریبعت  هچ  دنیبب  باوخ  رد  ربمغیپ  یـسک  رگا  منیبب ، وگب  الاح  بوخ  رایـسب  دشرم :
: تفگیم هداد  باوج 

يدیسر  تیایند  ودره  ماکبيدید  باوخ  رد  يربمغیپ  رگا 
: دادیم باوج  دشرم  هچب  زاب  و  دراد ؟ ریبعت  هچ  دناوخیم  نآرق  هک  دید  باوخ  رد  یسک  رگا  منیبب  وگب  الاح  نیرفآ ، هّللا ، كراب  - 

يدناشن ...  تدیّما  ریخ و  تخرديدناوخ  دوب و  تتسدب  نآرق  رگا 
لوپ ماگنه  ات  هکرعم  کـی  باوج  لاوئـس و  هک  دیـسرپیم  رگید  زیچ  هتفگ  یهّللا  كراـب  نیرفآ  ریگهکرعم  دـشرم ، هچب  خـساپ  ره  رد  هک 

: دوب هنوگنیا  هب  دسرپیم  نتفرگ ) لوپ   ) ندز نارود  زا  دعب  ار  شیاهرتبوخ  ناشدوخ  لوق  هب  هک  نتفرگ 
دوز نتخیرگب  تدیاب  نمشد  ز  دوب -؟ یسک  اب  تعازن  گنج و  رگا 

تباذع جنر و  نآ  ریبعت  دَُوب  تباوخ -؟ هب  دمآ  دوخن  شام و  رگا 
يدیسر یناوارف  ثاریم  هب  يدید -؟ ماداب  نغور و  را  باوخ  هب 

تسا لالح  قزر  نآ  ریبعت  نادب  تسا -؟ لاح  هچ  ار  يراسگیم  بارش و 
تدوزف تّزع  تمرح و  ات  نادب  تدوب -؟ زبس  دیفس و  تخر  رگا 

نوخ نتشک و  دشاب  هک  نک  قدصت  نوگلگ -؟ خرس  يابق  تدوب  رگا 
اهمغ تحار ز  نآ  ریبعت  دوب  اپورس -؟ ینایرع  هک  ینیب  رگا 

دش  اقل  يروح  يرسمه  تبیصن  دش -؟ اپب  تنیلعن  شفک و  را  باوخب 
دشاب هک  اجره  دوب  نز  قالط  دشاب -؟ هچ  اپ ، زا  ینک  نوریب  رگا   227 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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داهنب تسد  زا  یکی  ار  ناشیوخ  ز  داتفیب -؟ تمادنا  يوضع ز  رگا 
يراکماک یبای  شیوخ  تخب  ز  يراوس -؟ رخ  رب  ات  هک  ینیب  رگا 

یتسرن يذوم  مدرم  جنر  ز  یتسشن -؟ رطاق  رب  هک  يدید  رگا 
دشاب هّکم  ریخ و  راک  باوث  دشاب -؟ هچ  يدید  رگا  راب  اب  رتش 

نیکمت ّزع و  لالج و  تسا و  ماقم  نیهاش -؟ زاب و  تباوخب  يدید  رگا 
درک اور  دزیا  ارو  ماک  همه  درک -؟ انز  ردام  اب  دید  رگ ، یسک 

تسد  زا  دش  نوریب  شیئاراد  همه  تسا -؟ عامج  ردنا  دید  هدرم  اب  رگا 
و ندز ) نارود   ) نتفرگلوـپ ماـگنه  ینعی  رخآ  يارب  ارنآ  مدرم  هجوـت  بلج  تهج  هک  دوـب  یـساسح  بلاـطم  زا  رخآ  تیب  ود  یکی  هـتبلا 

: بیترت نیا  هب  دندرکیم  مرگ  ار  ياهکرعم  نآ  اب  هک  دوب  یلئاسم  زا  رگید  یکی  ریز  تاعالطا  نینچمه  و  دنتشاذگیم . نتساوخ  غارچ ) )
باوج ینوتیم  دراد  شبحاص  يارب  يررـض  ای  هدیاف  هچ  دشاب  ندب  زا  ياهطقن  رد  رگا  هک  مسرپب  لاخ )  ) هرابرد تزا  رگا  دـشرمهچب  الاح 

؟ يدب
. منوتیم مه  وشرتالاب  دشرم ، منوتیم  هک  هلب  - 

: يدیم وشباوج  وت  منکیم  وشلاوئس  نم  مینکیم . ناحتما  الاح  هّللا ، کیراب  - 
وربآ ناشن  نآ  ور -؟ لاخ  دراد  هکره 

تسا هکم  ناشن  نآ  تسد -؟ لاخ  دراد  هکره 
البرک ناشن  نآ  اپ -؟ لاخ  دراد  هکره 

تشرد لام  شدیآ  تشپ -؟ لاخ  دراد  هکره 
تشاک هنیس  رد  نیک  مخت  تشاد -؟ هنیس  لاخ  هکره 

شدیاع تلود  لام و  شدعاس -؟ لاخ  هکره 
تشاک ریخ  راک  مخت  تشاد -؟ هکره  وزاب  لاخ 

قافتا  شاهرفس  سب  قاس -؟ هک  ای  وناز  لاخ 
فافک وا  قزر  شیع و  فان -؟ ِرود  مکشا ، لاخ   228 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رامشیب نز  ترشع  راهز -؟ لیلها و  لاخ 
تسا  دب  نآ  دشاب  هنبا  تسا -؟ دعقم  رب  رگا  لاخ 

زا تفرگیم و  صحفت  ار  ناـیفارطا  هدـمآرب  سـسجت  هب  دوـخ  ياـهیناهن  هنیـس و  اـپ و  تسد و  رب  سکره  هک  دوـب  مه  تقو  نـیمه  رد  و 
. دیدرگیم طاشن  قرغ  شیاهبوخ 

229 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دیاقع ننس و 

اضعا ندیهج 

. دوشب هظحالم  دیاب  هک  تشاد  یتاریبعت  تارثا و  زین  اضعا  ندیهج  ای  جالتحا 
: ریز تارثا  هب  دننکب  عفر  هقدص  ینابرق و  اب  ار  شیاهدب  بوخ و  ياهدماشیپ  رظتنم  دیاب  ار  شیاهبوخ  هک  یتاریثأت 
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. مدرم رب  ندرک  ناسحا  یکین و  ریخ و  رب  دوب  لیلد  دیهجیم  تشپ  رگا 
. يداش حرف و  یلوقب  حاکن و  افش و  هب  نورقم  يرامیب  رب  لیلد  دیهجیم  وزاب  رگا 

. نتفرگ رارق  هجوت  فرط  ای  نتسب  یسک  رب  لد  رب  دوب  لیلد  دیهجیم  هنیس  رگا 
. یگدنکفارس مه  دوب و  يزارفندرگ  هب  لیلد  مه  دیهجیم ، ندرگ  رگا 

. دیسریم شوخان  ربخ  دیهجیم  رس  رگا 
. دیدرگیم قارف  هب  التبم  ای  هدیسر ، زیزع  تبحاصم  هب  ای  دیهجیم  مشچ  رگا 

. دیسریم دیفم  لغش  راک و  هب  دیهجیم  تسد  رگا 
. دیسریم مارح  هب  ینارتوهش  دیهجیم  مکش  رگا 

. دشابیم شراظتنا  رد  ناگرزب  زا  يرتخد  اب  یسورع  تلصو و  ای  نادنز  دنب و  دماشیپ  دیهجیم  نار  رگا 
. دمآیم شوولج  اطخ  ناطیش و  هار  ای  ادخ ، هار  هب  ترایز و  رفس  دیهجیم  اپ  رگا 

230 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

! نایرپ هاش  رتخد  اب  یسورع 

ار نادـنز  دـنب و  هک  شلوا  رثا  رکف  هب  هک  هدـش  جالتحا  راچد  شیاهنار  زا  یکی  ازریم  دـمحا  جاح  مسا  هب  راجاق  ناگدازهاش  زا  يدرمریپ 
هب يدنر  هب  هدوب  ناگرزب  زا  يرتخد  اب  حاکن  دقع و  هک  مود  تلالد  زا  شندرک  مولعم  يارب  دوشیم و  رطاخناشیرپ  تخس  هتـشاد  تیاکح 

. دنکیم هعجارم  لیعامسا  ازریم  مسا 
طیارـش هک  دوشب  رظتنم  ار  مود  تلاح  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  بلطم  ندـناچیپ  اب  هتـشاد  هقباـس  ار  هدازهاـش  تهـالب  هک  لیعامـسا  ازریم 

هک تسا  تداعـس  جوا  رد  ناـنچ  هکلب  دـشابیم ، تسوـحن  عـفر  شمکح  اـهنت  هـن  هداد  يور  هدازهاـش  يارب  هـک  هنوـگنآ  هـب  نار  ندـیهج 
دوخ دیاب  هک  دیامنیم  تلصو  نایرپ  هاش  رتخد  اب  ای  ناینج  زا  يرتخد  اب  دشاب  هدوب و  نایمدآ  نایم  ياهتلصو  همه  زا  يادج  مه  شتلصو 

! دنکب هدامآ  ار 
دوشب هکره  هاوخرطاخ  هک  شیاهندـش  قشاع  نایرپ و  هاش  رتخد  زا  هک  ياینهذ  هقباس  اب  دونـشیم ، نایرپ  هاـش  رتخد  فرح  هک  هدازهاـش 

دیآیمرب و لاصو  هار  لاوئس  هب  هک  دوشیم  شنیقی  نانچ  دنکیم  دایز  ار  شغاد  نغور  مه  فرط  هتشاد و  دراذگیمن  یقاب  شلد  رد  یئوزرآ 
ص230 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط  دشابیم . تامدقم  دیهمت  هب  مزال  هک  دوشیم  نیا  مه  شباوج 

هاوخرطاخ هداتفا  راک  زا  ياهریپ  هب  رتدایز  هناتخبـشوخ  هک  قوذ  کیرحت  نیا  طارفا و  دـح  هب  يهقالع  بلج  نتـسشنهلچ و  لماش  یتاـمد 
رد مه  يو  هقالع  بلج  تاخـسن  نتـسشنهلچ و  دـعاوق  مامت  هک  شدـعاسم  تخب  زا  دـنکب و  ناوج  دوخ  لـیم  هب  ار  وا  شدوخ  اـت  دوشیم 

. دنکیم تفایرد  وا  زا  یهجوت  لباق  طسقشیپ  عورش  تهج  اتلاجع  دشابیم و  وا  رایتخا 
یکاروخ لصفم  داوم  زا  ار  شیاهطسقسپ  هام  هتفه و  ره  هب  هک  یطسقشیپ 

231 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
تامسلط و حاولا و  جراخم  تهج  نالک  ياهلوپ  دشاب و  دیاب  بسانم  عضو  رس و  اب  هرفس ، رس  هک  دنمشزرا  ياهیندیشوپ  هرفس و  يارب 

. دوشب فرصنم  هدازهاش  دنامیم  مک  هک  اجنآ  ات  دهدیم ، تروص  همزال  تاروخب 
يهمتاخ يارب  اهماعنا  شکـشیپ و  تعلخ و  هتـشاذگ ، اهرارق  هچ  دـنکب ، عمط  عطق  نآ  زا  دـناوتب  فرط  هک  هدوب  اههمقل  نآ  زا  هن  نیا  اـما 

. دنکب دروخرب  هزات  تاکرحم  اب  دوشیم  مزال  هدوب و  هتفرگ  ار  شلوق  هدیناسر  ششوگ  هب  راک 
یئاهجـنگ دروآ و  دـهاوخ  شاهناخ  هب  هک  يزاهج  زا  هکت  کی  تمیق  دـهنب  راک  نیا  يور  ار  شایتسه  همه  رگا  هکنیا  لثم  یتاـکرحم 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 126 

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


موس و لاس  رخآ  ات  دـنروآیم ، شیارب  یـسورع  بش  رد  هک  یئاهینـشور  مشچ  يهوالعب  دـشابیمن ، دـهدیم  شتـسد  هب  ار  ناشدـیلک  هک 
. دوشیم یسورع  نتخادنا  هار  راک و  ندرک  مامت  هب  روبجم  هک  هدازهاش  ددجم  یگدروخرس  يهدهاشم 

دوخ تسلاجم  ره  رد  هک  فلتخم  تایرطع  يور و  رس و  حالصا  روتسد  دهدیم و  هدازهاش  هب  رخاف  سابل  تسد  دنچ  نتخود  روتسد  ادتبا 
شیارب تلـصو  نیا  نساـحم  زا  ینـسح  هسلج  ره  رد  هدازهاـش  قاـیتشا  شتآ  ندرک  زیت  هچره  تهج  دـهدب و  ناـشن  رتخد  هب  یعون  هب  ار 
لوغشم منکب و  وا  راک  سک و  تیاضر  بسک  هدنام  نیا  طقف  و  دشابیم ، وا  نوتفم  ردقچ  هک  هدازهاش  هب  شاهقالع  فصو  هارمه  دروآیم ،

اهنآ تساوخن  تساوخ و  قلخ و  يوخ و  هچ  دروآ ، تسدب  ار  سورع  لد  دناوتب  ردـقچ  ات  تسا  هدازهاش  رب  راک  ماجنا  زا  سپ  و  مشابیم ،
دهدیم راک  ندش  هدامآ  تراشب  نیگنس  قلتـشم  تفایرد  اب  هتفر ، هدازهاش  دزن  هب  نانکقوذ  ناباتـش و  هک  يزور  ات  دشابیم ، نایمدآ  زا  ریغ 

فدص ناوربا و  قاط  ناوسیگ و  يهرط  راومیسن و  تاکرح  مادنا و  نزاوت  انعر و  دق  زا  سورع  لیامش  لکـش و  ددجم  فاصوا  زا  سپ  و 
هوک نایم و  يوم  ناتـشگنا و  ملق  ناوزاب و  جاع  ناتـسپ و  راـن  ندرگ و  يهرقن  ینیبریـشابط و  ناـهد و  يهتـسپ  الهـش و  نامـشچ  شوگ و 

فافز یسورع و  نشج  يارب  ار  یبش  هتفرگ  وا  زا  دقع  تلاکو  نیرکش  لالد  جنغ و  نیمدق و  یناشنیب  نار و  ياوتسا  نیرس و 
232 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنکیم مولعم 
دیابن هدازهاش  دوخ  نازیرگ و  نایمدآ  عامتجا  زا  ناـیرپ  هچ  دـشاب ، راـیغا  زا  رود  تولخ  یناـکم  نشج  لـحم  دـنکیم  مزلم  راـک  نیا  يارب 
هنیآره هک  هدازهاش  نز  لاکشا  رب  هوالع  دروخب . لول  نامدرم  نایم  ات  دنک  لوبق  هدروخن  وا  هب  دازیمدآ  چیه  هدید  هک  یسورع  هب  شبصعت 

. دوشب رازگرب  موتکم  دیاب  هک  داد  دهاوخ  داب  رب  وا  تامحز  همه  دوش  فقاو  نآ  رب 
دشاب یسورع  روخرد  هک  ياهتسیاش  وحن  هب  ارنآ  هتفرگ ، رظن  رد  رهش  جراخ  طاقن  زا  یکی  رد  یترامع  غاب و  هدازهاش  قوف  طیارش  اب  سپ 

لگ و عاونا  دیامنیم و  نیعم  هلجح  يارب  لیعامسا  ازریم  روتـسد  هب  یقاطا  هتخاس . مهارف  یئاریذپ  لیاسو  تهج  ره  زا  هداد ، تنیز  روتـسد 
یئاریذـپ هدامآ  هدیـشوپ  هزیکاپ  ساـبل  هدومن ، باـضخ  هتفر  ماـمح  یناملـس و  هب  سپـس  دـهدیم و  بیترت  نآ  رد  هک  ریبع  رطع و  هاـیگ و 

!؟ دنکب يزاب  دوخ  شقن  نیرخآ  لیعامسا  ازریم  دیاب  هک  هدوب  تقو  نیا  زا  دوشیم و 
هتشاذگ شرایتخا  رد  سورع  يارب  هدازهاش  شروتسد  هب  هک  یئاهسابل  نیرتهب  زا  دهدیم و  یتاروتسد  ار  یئورابیز  هلاس  هدزیـس  رـسپ  سپ 
دزاسیم شیارب  بیرغ  بیجع و  سب  یلیاح  لواقرق  سوواط و  يوق و  رپ  زا  هتـسب ، وا  رب  لصفم  هلیگ  لگ و  رویز و  هدیناشوپ ، يو  هب  هدوب 

. دنکیم شناهنپ  یقاطا  رد  رایع  لماک  یسورع  تروصب 
شارف و دـیدجت  يارجام  دـنک  شعلطم  يایتایح  زار  زا  ات  يریگمـشچ  ماعنا  تفایرد  زا  سپ  هدـیناسر ، هدازهاش  نز  هب  ار  دوخ  وسنآ  زا 
هب هک  ار  هدازهاش  دـیامنیم و  میلعت  وا  هب  ار  یفیلاکت  دـهدیم و  شیاج  رگید  قاـطا  رد  هدروآ  شدوخ  اـب  هتفگ  وا  هب  ار  هدازهاـش  یـسورع 

. دنکیم هناور  هلجح  قاطا 
ياهرپ ناولا و  ياهریرح  روت و  زا  هک  ار  رسپ  تسد  هدیسرارف  دوعوم  تعاس 

233 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
يروتسد کیراتهمین  قاطا  ياهتنا  رد  هک  هدازهاش  فرطب  ادص  دنکیم و  قاطا  دراو  هتفرگ  دوب  هدش  ياهلاه  لکش  هب  رب  رـس و  گنراگنر 

هداهن و وت  نم و  هب  نداهن  تنم  يهجنرمدق  هک  دشابیم  نایرپ  مناخهدازهاش  نیا  کنیا  دـیوگیم  هدرک  دـنلب  دوب  هداد  هیکت  ياهدـخم  هب  وا 
هدازهاش نداهن  اهنت  اب  هک  ناهگرحـس  ات  هلجح  زا  ندـشن  جراخ  هلمج  زا  يوشب . تیانع  نیا  يوگباوج  یناوتب  هنوگچ  ات  تسوت  اب  نونکا 
هفاـضا و  درادـیم ، نیرتراوگاـن  زا  دوخ  تولخ  رد  ار  نارگید  روـضح  هک  رادـناج  ره  جورخ  لوـخد و  مدـع  رگید  دـیامنیم و  تشگزاـب 
هداتـسیا رد  یمدق  ود  رد  هک  سورع  هب  میظعت  اب  منکب و  تمحز  عفر  دیاب  هدوبن  ندـنام  يهزاجا  نیا  زا  شیب  زین  ارم  هکنیا  اما  و  دـنکیم ،

. دوشیم جراخ  هدوب 
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دایرف و اب  شنز  دوشیم  کیدزن  سورع  هب  هدرک  یط  ار  قاطا  لوط  هک  هچمه  اما  راظتنا و  رد  شـسورع  هدازهاش و  دارم  هب  اهراک  اجنیا  ات 
لطاب و لمع  عضو  نیا  اب  هک  تسا  نشور  و  دـشکیم ! شنوریب  قاطا  زا  هتفرگ  شـشیر  هتخادـنا ، قاطا  هب  ار  دوخ  ازـسان  مانـشد و  ناغف و 

لفاحم لقن  اهلاس  ات  هک  شناتـساد  و  ددرگیم ! دیدپان  هدوب  هدید  ناشیور  هدینـش  دازیمدآ  يوب  ادصورـس و  ینعی  هدـید ! نینچ  هک  سورع 
! دوشیم

فلتخم روما  ماکحا 

هراشا

هیاریپ هیارآ ، كزب و  رد  اهنز  نآ و  لاثما  نتفرگ و  نخان  ندیـشارت و  رـس  نتفر و  مامح  رد  دـیاب  مدرم  هک  دوب  تارایتخا  ماـکحا  زا  رگید 
روما و حالـصا  ینمیا و  يرگناوت و  هوکـش و  تزع و  يرای و  تلود و  يداش و  یئاورتجاح و  یلوا  هک  دـننکب  ریز  ماـیا  تارثا  تیاـعر 
، دعس كرابم و  ياهزور  دوب  اهنیا  و  دروایم ، ینامیـشپ  یـسلفم و  يرمع و  هاتوک  لالم و  درد و  جنر و  مغ و  یمود  دروآیم و  وم  يزارد 

: دشابیم يرمق  ياههام  مایا  هب  رظن  هتبلا  هک 
مهدزون و مهدراهچ و  مهدزاود و  مهد و  متشه و  متفه و  مجنپ و  هام و  مود 

234 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. مایس موس و  تسیب و  مکی و  تسیب و 

زا رتدب  یسوفن   ) هدوبن ریذپهراچ  ناشررـض  هک  دننکب  هجوت  اهنیا  هب  امتح  دیاب  دننکن  هجوت  اهیلوا  هب  رگا  هک  سحن  ياهزور  دوب  اهنیا  و 
تسیب و متفه و  تسیب و  مود و  تسیب و  مهدـجیه و  مهدزناش و  مهدزیـس و  مهن و  مشـش و  مراهچ و  لوا و  ياـهزور  دـشابیم !) یثیدـح 

! متشه
! دسرب بوخ  زور  ات  دننک  ربص  دیاب  دنشاب  هداتفا  مه  لابم  نجل و  هب  رگا  دبال  هک 

رادهلابند هراتس  ماکحا 

تفآ و ایاعر و  يالب  دزد و  ترثک  طحق و  بوشآ و  يزیرنوخ و  لتق و  رب  دوب  لیلد  دـیدرگیم  رهاظ  بشهمین  زا  لـبق  رد  هراتـس  نیا  رگا 
بیذاکا و فیجارا و  انز و  يدایز  هنتف و  داـسف و  مدرم و  لاـح  يدـب  اهرهـش و  یبارخ  دومنیم  روهظ  بشهمین  زا  دـعب  رگا  یتشک و  قرغ 

. دنشاب هتشاد  راظتنا  دیاب  ار  خلم  موجه 

متسر نامک 

نابز هب  هک  دوب  حزق  سوق و  نآ  مان  نیرتدب  دنتفگیم و  شنامحرلا  سوق  هّللا و  سوق  متسر و  نامک  گنرتفه و  نامک  هک  حزق  سوق و 
ياراد رگا  سپ  دتفایم : نامـسآ  هب  هک  دشابیم  فاق  هوک  سکع  هک  دوب  روهـشم  دـنیامن و  ظفلت  دـیابن  هک  دوب  ناطیـش  مان  نیا  دـنروآ و 

رگا يرامیب و  رب  لاد  تشاد  هبلغ  نآ  درز  رگا  دوب و  لاسنآ  رد  يزیرنوخ  گنج و  رب  لیلد  تشاد  هبلغ  نآ  رب  يزمرق  دوب و  خرـس  گـنر 
رانک دنتـشاد  يراک  ره  نانز  نآ  ندش  ادیپ  ینعی  تقو  نیا  رد  و  دیدرگیم ، تمعن  یناوارف  زبس ، رگا  اجافم و  گرم  هناشن  گنرمین ، خرس 

یتشپرپ و ثعاب  حزق  سوق و  رد  وم  ندرک  هناـش  هک  داـقتعا  نیا  رد  دـنتخادرپیم  ناوسیگ  ندرک  هناـشب  نآ  ربارب  اـهماب  يور  رد  هتـشاذگ 
. دوشیم نآ  يدنلب 

ناراب باتفآ و 
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ریز زا  ار  لافطا  دراذگیم و  هچب  گرگ  دنتفگیم  دیرابیم  ناراب  دوب و  باتفآ  رگا 
235 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

وسرت لدمک و  هک  دندزیم  بآ  ناشتروصب  دندرگیم و  رجاف  ملاظ و  ریرـش و  هک  دنتـشادیم  عونمم  يزاب  زیخوتسج و  زا  هدرب  رانک  ناراب 
. دنوشب رازآیب  و 

دیفس هایس و  ربا 

ربا رگا  درابیم و  گرگت  ای  ناراب  دنتفگیم  دوب  هتفرگ  زین  هلبق )  ) بونج تمـس  دـیدرگیم و  رهاظ  لامـش  فرط  زا  اصوصخم  هایـس  ربا  رگا 
: رعش نیا  هب  داقتعا  اب  دنتسنادیم ، رادرپ  هچروم  ندش  ادیپ  لیلد  ارنآ  هدشن  لمحتم  دمآیم  الاب  دیفس 

هشیر هسوک  درم  هک  سرتب  ایس  ربا  زاهشیر  هّپت  درم  هک  سرتن  دیفس  ربا  زا 

نامیتی هرفس 

نارفاسم هک  دـنتفگیم  نامیتی  هرفـس  ای  نارهاوخ  جـنپ  ار  رغـصا  بد  ناردارب و  تفه  ار  ربکا  ّبد  ـالبرک و  هداـج  هکم و  هار  ار  ناـشکهک 
اددجم هدیباوخ  دتفیب و  ناردارب  تفه  هب  شمشچ  هدش  رادیب  بشهمین  یسک  رگا  دنتفگیم  دنباییم و  نآ  هلیـسوب  ار  دوخ  هار  هکم  البرک و 

. دیدرگ دهاوخ  رهاظ  شبیاغ  هدش ، ادیپ  شاهدشمگ  دروخب  نامیتی  هرفس  هب  شمشچ  هدش  رادیب 

سورخ غرم و  گناب 

هک دنتشاد  هدیقع  تشادیمرب  گناب  ماگنهیب  یغرم  رگا  دنکیم و  توعد  انز  هب  ار  هناخ  لها  دنتفگیم  دومنیم  ادص  تقویب  یـسورخ  رگا 
. دیدرگیم بجاو  اهنآ  يودره  نتشک  تروص  ره  رد  دبلطیم و  ار  شبحاص  گرم 

نافوط داب و 

دـیآیم و نوریب  يزور  قزر و  لابندـب  هاگهگ  هک  دنتـسنادیم  رایرهـش  تاهد  زا  ضوع ) هاش  یلع   ) تشپ ياههاچ  زا  یکی  رد  ار  داب  ياج 
يارب دنتفگیم  هک  راهب  داب  نینچمه  دنکیم . لزان  ار  ادخ  بضغ  هتفر  نامـسآب  هک  دنتفگیم  نامدرم  تیـصعم  زا  ارنآ  رابغ  درگ و  نافوط و 

: مور يالم  زا  ریز  تایبا  هنیمز  نیا  رد  دنکیم و  ورد  ار  ینانزریپ  نادرمریپ و  هک  زیئاپ  داب  دزویم و  اهتخرد  ندرک  نتسبآ 
راهب  داب  زا  دیناشوپم  نترابک  باحصا  هب  ربمغیپ  تفگ 

دنکیم نآ  امش  ناج  نت و  ابدنکیم  ناتخرد  گرب  اب  هچناک   236 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نازخ داب  زا  دیناشوپب  نتنایفارطا  اب  دنپ  نیا  نینچمه 

دنکیم نآ  ررض  زا  مه  امش  ابدنکیم  نازیر  گرب  وک  نانچناک 

هلزلز

یخاشب یخاش  زا  ارنآ  دوشیم  هتـسخ  نوچ  هک  تسا  هتـشاد  هاگن  شخاـش  يورب  ار  اـیند  هک  دنتـسنادیم  يواـگ  تکرح  رثا  ار  هلزلز  ببس 
هلزلزمک ياهرهـش  زا  شیاههاچ  تهجب  ار  نارهط  دـنازرلیم و  ار  نیمز  ندـش  جراخ  رد  هک  نیمز  تاراـخب  زا  رگید  يهتفگب  دزادـنایم و 

. دوریم نوریب  اهنآ  زا  نیمز  تاراخب  هک  دنتسنادیم 
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قرب دعر و 

هرعن هک  ناطیـش  دایرف  نآ  يادص  دنکب و  دوبک  خرـس و  ارنآ  ياج  هک  شقرب  دنزیم و  ناطیـش  نت  هب  هک  دنتفگیم  لیئاربج  قالـش  ار  دعر 
. دنکیم ناهانگب  رارقا  هک  وا  مشچ  کشا  نآ  هلابند  ناراب  دیامنیم و  هثاغتسا  هدیشک 

یلاسکشخ

نم ینکیم  تمعن  نارفک  یهدیم و  مک  وت  هک  نونکا  دیوگیم  هدمآ  دوجوب  هبسک  یشورفمک  تهج  هک  دنتفگیم  ادخ  ظیغ  ار  یلاسکشخ 
ار یلاسرت  دنتـسنادیم و  روبق  لها  ترایز  نآرق و  نتفرگ  رـس  الـصم و  هب  نتفر  هبانا و  هبوت و  ارنآ  يهراـچ  منکیم و  مک  ارنآ  لـصا  زا  مه 

لثم تسا و  هدرک  مارکا  ار  همه  رفنکی  نآ  رطاخب  هدز  رس  یک  زا  ياهدیدنسپ  لمع  هداتفا  لوبقم  شدزنب  یحلاص  ياعد  هک  ادخ  تیاضر 
. دنتفگیم رازاب  يداسک  بجوم  زور  لهچ  ات  هک  ار  قحان  نوخ  ندش  هتخیر  دوب و  ناشتایبرجت  زا  ردام ) ردپ و  دص  زا  رتهب  رت  راهب  کی  )

غالک گناب 

ون و تخر  شوخ و  رابخا  نامهم و  ندیـسر  یلوقب  محازم و  دزد و  هیلب و  شوخاـن و  ربخ  رب  دوب  لـیلد  دومنیم  ادـص  عقومیب  غـالک  رگا 
. تساخیمرب هناخ  نآ  زا  هک  يداش  يادص  یسورع و  توعد 

237 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

بسا ندیشک  ههیش 

يراب دوب : هدـش  عقاو  توح  سوق و  نازیم و  هلبنـس و  دـسا و  روث و  دـننام  دعـس  جورب  رد  هاـگره  دیـشکیم  ههیـش  یـسک  يورب  بسا  رگا 
جورب رد  هنیآره  و  دیـسریم . وا  هب  تراشب  يداش و  تفریم . رفـسب  دیدرگیم . لاحـشوخ  دیـسریم . واب  هیدـه  تفاییم . لام  دیـسریم . شیارب 

رد هچنانچ  داتفایم . رکفب  تفریم . ورف  هشیدنا  رد  دشیم . اجباج  دوب  هدیـشک  ههیـش  بسا  يدج  لمح و  دننام  سحن  دعـس و  نایم  طسوتم 
. دیسریم يو  هب  درد  داتفایم . همصاخم  رد  دوب  هداتفا  قافتا  برقع  ولد و  لاثما  سحن  جورب 

تسد فک  ندیراخ 

یلام لوپ و  هکنآ  سکع  ای  دمآیم . شتـسدب  نامگیب  لوپ  دیـسریم . يو  هب  عفن  هک  تفرگیم  رثا  جورب  سحن  دعـس و  زا  الاب  دننام  زین  نیا 
. دیدرگیم نمشد  تموصخ و  راچد  ای  تفریم  شتسد  زا 

توبکنع ندمآ  دورف 

. محازم هودنا ، هعزانم ، گنج و  ای  ثاریم . زا  هرهب  رفس ، دیرخ ، ربخ ، همان و  ندیسر  یتمالس ، هاج ، رب : دوب  لیلد  الاب  تروصب 

هماج هب  هوهق  ياچ و  نتخیر 

. دروآیم گنچب  هنیدقن  دیشوپیم . ون  هماج  دیسریم . وا  هب  تعلخ  هتشذگ ، طیارش  اب 
دزد هب  شاهماج  دـیدرگیم . مغ  ّمه و  راچد  ای  دربیم . دوس  دـیرخیم . هزات  تخر  درکیم . رفـس  دـیدرگیم . دـنزرف  بحاص  تفرگیم . ون  نز 

. تفریم
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زابور نارتخد  هتسبور و  نانز  ندید 

. دیسریم مهب  شیاهراک  رد  لاکشا  لوا  قش  رد  جورب : سحن  دعس و  هب  هجوت  اب 
تعفنم مود  قش  رد  و  دـیدرگیم . همیرج  تخادرپ  راـتفرگ  دـشیم . گـنتلد  وا  زا  یـسک  دیـسریم . يو  هب  ناـصقن  دـیدرگیم . تمهت  راـچد 

. دیسریم دارمب  درکیم . دیفم  تکرح  دیدیم .
238 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هماج رب  نغور  نتخیر 

. دوب شراظتنا  رد  هودنا  نایز ، فوخ ، ای  و  همان ، هدیاف ، تحار ، تعفر ، رفس ، تراشب ، روکذم : يهدعاق  اب 

ناهگان هب  يزیچ  نتسکش 

. دینشیم تراشب  دیسریم . تزع  هب  تفرگیم . لیوحت  ار  يزیچ  دیسریم . شیارب  ماعط 
. داتفایم ساره  فوخ و  رد  دندرکیم . شراک  رد  هلیح  دناسریم . مهب  ررض  ای  دیدیم . یلاحشوخ  حرف و 

هاگانب مئاهب  ندمآ  شیپ 

. دمآیم نآ  لثم  مغ و  دنیآشوخان و  ربخ  ترضم و  ای  دمآیم . تراشب  دیسریم . بیاغ 

گس هزوز 

. دیسریم روذحم  لیوحت ، رکفت ، ترضم ، سرت ، داسف ، دب ، ربخ  تموصخ ، الک : يداش و  تردن  هب 

هاگان هب  بآ  نتخیر 

. دیسریم لکشم  هشیدنا و  مغ و  ای  ربخ ، لام ، هیده ، يداش ، ندش ، اجباج 

تسد زا  ملق  نداتفا 

ندـش رهاـظ  تمهت ، نداـتفا ، بصنم  زا  تسوحن  تروص  رد  رّـشبم و  يهماـن  شوخ ، ربخ  بصنم ، عفن ، يداـش ، جورب : تداعـس  هجو  رد 
. دیدرگیم بوسحم  يو  تنایخ 

قرب دعر و  يادص 

. دادیم یناشیرپ  هاوخلدریغ و  تکرح  دعاسمان ، ربخ  فوخ ، شیوشت ، زا  ربخ  ارثکا  تعفنم و  هدیاف و  كدنا 

مه يور  رب  شفک  نداتفا 

. دوب يرامیب  ضرم و  مود  رد  و  ندروآ . ریز  هب  نز  تسود ، تعفر و  شوخ ، رفس  بیاغ ، ندیسر  تسود ، دارم ، تحار ، لوا 
239 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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ندرک ریگ  ولگ  رد  همقل 

قش رد  دروخیم . كولم  ماعط  زا  دروخیم . مارح  دیسریم . واب  یـسک  دشیم . نامهم  دیـسریم . واب  تعفنم  دروخیم . تاغوس  تسخن : قش  رد 
. دادیم ربخ  كرتشم  لام  لیم  فیح و  کیرش و  ای  میهس  هب  تیذا  یناث 

هاگان رابغ  درگ و 

. دیسریم نایز  ررض و  سحن  جورب  رد  بیاغ و  دارم ، تمدخ ، هب  ندیسر  لابقا ، يزور ، يداش ، تلود ، تخب و 

هاگانب لد  فوخ 

. دروآیمور تحار  نامهم و  ترصن ، رفظ ، تداعس ، بئاغ ، تلود ، دارم ، الک :

یئارحص ناغرم  ندید 

. دیسریم يرامیب  جنر  هک  دوب  روث  جرب  رد  طقف  هیده و  لمع ، لغش و  دنزرف ، يزور ، جیوزت ، بئاغ ، لام ، یتمالس ، ترشع ، هیده ،

لفط هیرگ  دایرف و 

. دومنیم تلالد  ار  تحار  يزور و  رفظ ، لام ، تکرح ، دارم ، تزع ، ریخ ، ینامهم ، هب  نتفر  امامت :

ار لابورپ  كاخ  غرم  ندناکت 

: برقع نازیم و  هلبنـس و  دسا و  جورب  رد  تعفنم و  ندش ، نامهم  شوخ ، ربخ  رامیب ، يدوبهب  هدیاف ، ولد : يدج و  برقع و  جورب  رد  زجب 
. دمآیمشیپ همصاخم  گنج و  ندش و  رامیب 

ناهگانب كولم  ندید 

. دیدرگیم لیلد  ار  لام  کلم و  ندروآ  تسدب  رورس ، تجهب و  رفس ، هاج ، یتدایز  اعمج :

باوخ رد  هسطع 

ربخ ار  لام  هاج و  تدوم ، تداعس ، هدیاف ، لابقا ، همان ، ناکملقن ، هیده ، يداش ،
240 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دادیم

باوخ رد  ندیسرت 

. دروآیم تراشب  ار  بصنم  هاج و  لابقا ، طرفم ، يداش  رفظ ، رفس ،

باوخ رد  هیرگ  هدنخ و 
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. دیسریم نآ  بحاص  هب  هک  دوب  اهتعفنم  ریخ و  اهیلاحشوخ و  ودره  رد 

شوگ ندرک  ادص 

رد هک  دزیم  ار  وا  فرح  یسک  ياهدیقع  هب  دروآیم و  ور  هک  دوب  تمالم  هودنا و  ای  يزوریف و  لام ، بوخ ، ربخ  دصاق ، لوصو  هاج ، حرف ،
. دندرکیم وا  ینمشد  تبیغ و  پچ  شوگ  یتسود و  فرح  تسار  شوگ 

ولگ رد  سگم  ندیرپ 

لیلد ار  هلتاـقم  برح و  هعزاـنم و  گـنج و  جورب  رگید  رد  تداعـس و  تجهب و  رورـس و  حرف ، سوـق : هلبنـس و  جورب  لوا و  جرب  هـس  رد 
. دومنیم

ناهگانب همامع  هالک و  نداتفا 

. دروآیم تموصخ  اجیب و  رفس  مغ و  مود  یلاحشوخ و  هاج و  لام و  يداش و  لوا :

ناهگان هب  هماج  ندش  هدیرد 

روما یگتـسسگمه  زا  يراـتفرگ و  مغ و  توـح  نازیم و  جورب  رد  يراگتـسر و  حـالف و  رفـس و  ماـقموهاج و  شوـخ و  ربـخ  جرب : هد  رد 
. دروآیم

هماج نتخوس 

. دناسریم ربخ  ار  تنایخ  تمهت و  مغ و  نازیم  دسا و  جورب  رد  ارش و  عیب و  ادعا و  كاله  لام و  ترصن و  رورس و  هاج و  شوخ و  ربخ 

نتخوس ماگنه  بوچ  ندرک  زاوآ 

. دروآیم ضرم  ترضم و  يدج  سوق و  برقع و  جورب  رد  تداعس و  كولم و  ءاقل  ریخ و  ربخ  لام و  یتدایز  یلاحشوخ و 
241 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تسد زا  هنایزات  قالش و  نداتفا 

. دروآیم لزنت  فوخ و  یلوزعم و  يدج ، ناطرس و  جورب  رد  و  نانمشد ، لاح  تبکن  هدئاف ، بئاغ ، مودق  رابتعا ، دارم ، لابقا ،

شتآ نتسج 

. دیدرگیم هاوگ  ار  ددرت  هودنا و  روذحم ، يدیمون ، مغ ، فوخ ، تموصخ ، جورب : ریاس  رد  كولم و  ءاقل  لام و  ازوج : جرب  رد 

عقومیب غارچ  ندش  شوماخ 

. تشاد هارمه  تمالم  فوخ و  راوگان و  ربخ  سوق  برقع و  دسا و  جورب  رد  هیده و  تیقفوم و  ترصن و  لام و  ارش و  عیب و 
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تسد زا  اهزیچ  نداتفا 

. دادیم ناشن  ار  تقشم  ترضم و  هودنا و  يدج  ناطرس و  روث و  ياهجرب  رد  تداعس و  ریخ ، تحار ، شوخ ، ربخ  رفس ،

دغج دایرف 

تـسد زا  زیزع و  گرم  ناـیاپیب و  مغ  توح  جرب  رد  و  حاـکن ، یلاحـشوخ ، ندرک ، رهوش  ندرک ، نز  حرف ، رفـس ، ریخ ، بئاـغ ، يزور ،
. دیدرگیم هاوگ  ار  نآ  لثم  تسود و  نداد 

بسا ندمآرد  رسب 

. دیدرگیم تاقوا  مامت  لماش  هک  دوب  رفس  زا  رفاسم  عنم 

تسار پچ و  زا  وهآ  ندیسر  هتشک و  شوگرخ  ندید 

نتفر تسد  زا  لاوما و  رد  نداـتفا  شتآ  دیـسریم و  هدـننیب  هب  هک  يراوگاـن  ربخ  رفاـسم و  تهج  اـصوصخم  روما ، ماـمت  يارب  دوب  مومذـم 
. دیدرگیم لماش  ار  یگراوآ  مغ و  نایز و  ررض و  یئاراد و 

توبات هزانج و  ندید 

فرصنم رفس  نآ  زا  دیاب  هک  دوب  دکؤم  تعنامم  رفاسم  يارب  رابتعایب و  نکاس  يارب 
242 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنکب كرت  زور  نآ  رد  ای  هدش ،

ةولصلا كرات  ندید 

زامنیب هب  شمشچ  حبـص  لوا  یبساک  رگا  دنتفگیم  هک  دح  نیا  ات  دمآیم  موش  هک  دوب  ةولـصلا  كرات  زامنیب و  يور  ندید  همه  زا  رتدب 
شیوشت و مغ و  تشگ و  دهاوخ  زاب  دیماان  دورب  تجاح  بلط  هب  رگا  دوشیم و  هتـسب  شیور  هب  يزور  قزر و  راک و  بسک و  رد  دروخب 
هک دـشاب  نآ  میب  دروخب  زامنیب  هب  رفاسم  مشچ  رگا  دـنتفگیم  هک  اجنآ  ات  دـید و  دـهاوخ  سأی  یئوربآیب و  ررـض و  یگنت و  یناشیرپ و 

. دید دناوتن  نطو  يور 

رگید یتیاورب  دغج  هیرگ  گناب 

ناویح نیا  يادـص  هک  دـندوب  دـقتعم  دنتـسنادیم و  دـنیاشوخان  ارنآ  نتـشاد  هگن  هکنانچمه  دوب  دـنیاشوخان  تروص  ره  رد  دـغج  گـناب 
ینوبز تلذ و  فعض و  رقف و  یگدنامرد و  یناشیرپ و  ببس  وا  دوخ  دوجو  یلاحناشیرپ و  تتشت و  هقرفت و  هناخ و  لها  یگراوآ  بجوم 

. دشابیم

قح غرم  گناب 

جنر يرامیب و  دوب  هدرک  گناب  بشهمین  زا  لبق  رگا  هک  دمآیم  یلافدب  ّریطت و  ندروخ و  ناکت  لد  ترفن و  بجوم  شیادص  زین  غرم  نیا 
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بارخ هئجف و  توف  فلت و  گرم و  دوب  هدـمآرد  ادـصب  بشهمین  زا  دـعب  رگا  دروآیم و  تاهآ  تاـفآ و  یناـهگان و  يـالب  یلاحدـب و  و 
. دروآیم ربخ  ار  نآ  لثم  یگفخ و  راوآ و  هناخ و  ندش 

کچیپ

راک و یگدیچیپ  ببـس  تفریم  الاب  هدیچیپ  يزیچ  هب  هک  رفولین )  ) يروپیـش لگ  يرالاس و  چیپ  ياهلود و  نیما  چـیپ  دـننام  کچیپ  ياهلگ 
نسح ترهش و  بابسا  یلوقب  هک  تشاد  دماین  دمآ و  زین  نومیم  لگ  دمآیم و  لاوز  بجوم  تفرشیپ و  عنام  یتسـس و  یگنت و  یگتـسب و 
ناهد نابز و  ریزگان  هدوب و  نابز  ناهد و  ياراد  نومیم  لگ  هک  تهج  نآ  زا  دیدرگیم ، نآ  لاثما  یماندب و  ارتفا و  ببـس  یلوقب  داقتعا و 

زین
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. دنشابیمن هجو  ود  نیا  تارثا  زا  یلاخ 

یشکهجوج هکرس و  يزبس و 

اهیگدنز نیرتهب  هب  ار  شلماع  دوب  هدمآ  رگا  هک  تشاد  دماین  یضعب  يارب  دمآ و  یـضعب  يارب  هکرـس  نتخادنا  دیع و  يزبس  ندرک  زبس 
قزر و تداعـس و  شیاسآ و  نتفر  تسد  زا  یگدنز و  یگدروخمهب  بالقنا و  فالتخا و  بابـسا  دمآیمن  دوب و  هدـماین  رگا  دـیناسریم و 

نیمه هباشم  هک  ندیـشک  هجوج  نداهن و  غرم  ریز  مخت  ندیناباوخ و  غرم  دوب  هنوگنیمه  و  دـیدرگیم . مدـمه  تخب و  سنوم و  يزور و 
. دروآیم شیپ  هب  ار  تالاح 

بآ ندرک  ادص 

دندوب هدراذگ  مان  تهج  نآ  زا  ار  مالس  نیا  دهدیم و  مالس  بآ  دنتفگیم  دومنیم  ادص  فرظ  زا  ندرک  یلاخ  ای  ندیـشاپ  ماگنه  بآ  رگا 
مغ و دوب  هداد  مالـس  بش  رگا  دنتـسنادیم و  نآ  لثم  بیاغ و  نامهم و  یتمالـس و  اـنایحا  دوب  زور  رگا  هچ  دنـشاب  هتفرگ  کـین  لاـفب  هک 

. دروآیم يراتفرگ  جنر و  ترسح و 

شفک ندش  راوس  نینچمه 

نآب ور  ار  رفـس  دوب  هدش  راوس  زین  تمـس  رهب  ور  دنتـسنادیم و  شفک  بحاص  کیدزن  رفـس  لیلد  ارنآ  تسـشنیم  مه  يور  رب  شفک  رگا 
. دنتفگیم تهج 

ناکتسا ندش  فیدر 

هب رگا  هدمآ ، دوب  هدش  متخ  دیآیم  هب  رگا  مادکره ، هب  دیآیمن  دیآیم  نتفگ  اب  دنتسنادیم و  یسک  یقافتا  دورو  لیلد  ار  ناکتـسا  ندش  راطق 
زا هتخانش و  نامهم  دورو  لیلد  زین  ارنآ  هک  ناکتسا  رد  ياچ  روانـش  هلافت  ندید  نینچمه  دیآیمن . ای  دمآیم  ریخأت  اب  دوب ، هدش  مامت  دیآیمن 

. دندرکیم نییعت  ار  وا  يدنلب  هاتوک  ینالک و  درخ و  نآ  یکزان  یتفلک و  يدنلب و  یهاتوک و  یگرزب و  یکچوک و 

شفک زادناكاخ و  بوراج و 

دوب يراککتک  بوشآ و  عازن و  گنج و  رب  لیلد  داتسیایم  قاطا  رانک  وراج  رگا 
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هناخ نآ  زا  قاطا  بحاص  یگراوآ  جورخ و  رب  تلالد  دشیم  هدید  دشاب  زادناكاخ  نایم  رد  وراج  هک  قاطا  يولج  زادناكاخ ، اب  رگا  و 
ریبعت نیمهب  دـمآیم و  نامناخ  زا  يرود  نز و  یئادـج  قالط و  ببـس  دـیدرگیم  یـشالتم  تسد  نایم  رد  وراج  یـشکوراج  ماـگنه  رگا  و 
هدـش تفج  شـشفک   ) لثم دـیاش  هک  دـیدرگیم ، لزنم  نآ  زا  شفک  بحاص  یگراوآ  بجوم  هک  فداصت  بسح  رب  شفک  ندـش  تفج 

. دوب هدمآ  دروم  نیا  زا  زین  دناهدرک ) تفج  ار  ششفک   ) ای تسا )

وراج مخت 

وراج بحاص  یگدنز  هناخ  رد  نآ  ندش  هدیشاپ  هدیدرگ  وا  یگدنز  بالقنا  بوشآ و  بابسا  یسک  ياپوتسد  ریز  وراج  مخت  ندیـشاپ 
. دیدرگیم رسمه  اب  لقن  فرح و  ترودک و  بجوم 

رداچ ندش  ور  تشپ و 

دوب هدـمآ  شتـسدب  هلک  نآ  هلک  نیا  رگا  دوب و  وا  اب  رهوش  ندـش  ور  تشپ و  لیلد  دوب  هدـش  هدیـشک  شرـسب  ور  تشپ و  رداچ  ینز  رگا 
. دمآیم شیگدنز  رد  یناهگان  رییغت 

ياههاگترایز رد  زین  نانز  يدـمع  ندرک  رـس  ور  تشپ و  دـنکب و  لیم  تعیبط  تداع و  فالخ  رب  وا  رب  رهوش  هک  تشاد  تلالد  نینچمه 
. دومنیم مولعم  ار  ناشندوب  ور  هغیص  میظعلا  دبع  ترضح  دهشم و  مق و 

تباجا ماگنه  زاوآ 

نیئلول اهمامح و  ياهحارتسم  رد  اصوصخم  دروم  نیا  رد  مدرم  تیرثکا  ابلاغ  هک   » تفرگیم شزاوآ  هدارا  نودب  تباجا  ماگنه  یسک  رگا 
هب رگا  تفریم و  ترایز  رفـسب  دیـسریم  شـشوگب  رگید  سک  زاوآ  رگا  دـیدرگیم و  صالخ  مغ  زا  دـندزیم » زاوآ  ریز  یمومع  ياـههناخ 

راعـشا نیماـضم  اـب  هک  دوـب  يریطت  لأـفت و  حارتـسم  رـس  زاوآ  دـیدرگیم و  راکهدـب  دوـب  هدـش  شوماـخ  زاوآ  حارتـسمب  ندیـسر  ضحم 
. دیدرگیم مولعم  روما  رش  ریخ و  دب و  بوخ و  نآ  يهدنناوخ 
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تاناویح يرادهگن 

ناشنتشاد هگن  زا  ابلاغ  هک  دمآیمن  سکهمه  هب  نآ  لاثما  هدبدب و  لبلب و  هرحس و  يرانق و  هبرگ و  دنفسوگ و  هجوج و  غرم و  نتشاد  هگن 
تعـسو کین و  لافب  ارنآ  دروآیم  هچب  یـسک  هناخ  رد  ياهبرگ  رگا  اما  دوب . هدـش  هدومزآ  ناشدـمآ  هک  اـهنآ  يارب  رگم  دـندرکیم ، زیهرپ 

شوخ و ربخ  نامگیب و  قزر  هناشن  دروآیم  اهنآ  هناخب  ياهناخ  زا  ار  دوخ  دازون  رگا  دـنتفرگیم و  راب  راک و  یبوخ  قزر و  یخارف  شاعم و 
. دنتسنادیم تداعس  ریخ و  هدنیآ و  لاح  یکین 

شفک ماکحا 

زین دوب  داـشگ  رگا  تشگیمرب و  وا  زا  رهوش  دوب  نز  شفک  رگا  دـیدرگیم . مهارف  یخلت  تاـقوا  دـمآیمرد  گـنت  یـسک  يوـن  شفک  رگا 
لوق لوبق  یئاورتجاح و  یگدنز و  ینیریـش  تزع و  یتخبدیفـس و  دوب  هدـمآرد  هزادـنا  بلاق و  رگا  دـیدرگیم و  رهوش  یتبغریب  ببس 

یگنت بجوـم  تخوـسیم  شتآ  هب  رگا  دنـشاب و  راوگاـن  قاـفتا  رظتنم  دـیاب  تفریم  تقرـس  هـب  شفک  رگا  نـینچمه  دـیناسریم . ار  رـسمه 
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هلبق هب  ور  اـضیا  دـیدرگیم . رود  اـی  هتفرگ ، هراـنک  اـهنآ  زا  یـسنوم  دربیم  دوخ  اـب  ارنآ  بآ  داـتفایم و  بآ  رد  رگا  دـیدرگیم و  ناشـشاعم 
رتدوز هروشلد و  يهلیـسو  نتـشاذگ  ناشبقع  ولج و  نتخیر و  بیاـغ  شفک  رد  کـمن  دـشیم . شراـضحا  ببـس  بئاـغ  شفک  نتـشاذگ 

. دیدرگیم اهنآ  هعزانم  گنج و  بابسا  نتخاس  شاهناور  یسک  هناخ  هب  نتخیر و  یسک  شفک  رد  لدرخ  هکرس و  دیدرگیم و  شندمآ 

هایس کسوس  یکاخرخ و 

نآ هک  ندش  نیـستفه  هرفـس  لخاد  لیوحت و  تعاس  رد  نآ  روهظ  اصوصخم  دـیدرگیم  راک  دـمآ  بجوم  ادـخ  رخ  ای  یکاخرخ  دورو 
نتسب و تشپ  هب  تشپ  نآ  ندید  هنوگژاو  اصوصخم  هایس و  کسوس  سکعرب  دومنیم و  مولعم  اهلاس  نیرتدمآشوخ  نیرتهب و  زا  ار  لاس 

. دنتسنادیم قالط  یئادج و  بالقنا و  بوشآ و  ببس  ار  ناشندرک  ناهنپ  ووه  ای  ودع ، هناخ  رد 
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یچیق

یبوخ نآ  ندش  مگ  تمهت و  ثعاب  يدنلب  زا  نآ  نداتفا  هعفارم و  بجوم  نآ  نداد  مه  تسدـب  هتـشگ  هعزانم  بابـسا  هناخ  رد  زاب  یچیق 
. دیدرگیم وا  یگراوآ  ببس  نداد  داب  هب  یسک  تین  هب  ندیرب و  نآ  اب  ار  گنر  تفه  خن  و  دروآیم ،

نخان

ثعاـب ار  نتفرگ  نخاـن  بش  رد  مغ و  بجوـم  نتفرگ  مه  اـب  ار  اـپ  تسد و  نخاـن  یگدـنکارپ و  ببـس  نآ  یگدـنکارپ  نخاـن و  نـتفرگ 
. دنروایب نابز  هب  هک  تاملک  نیا  هارمه  دننکب ، نفد  هناخ  رد  يهنـشاپ  رد  هتفرگ  ار  نخان  هک  دوب  نآ  هدـعاق  نیرتهب  دنتـسنادیم و  یگنتلد 
( لاجد  ) جورخ ماگنه  رد  رگید  دروآیم و  شاعم  یخارف  تعـسو و  الوا  هک  دوب  نیا  نآ  هدـیاف  و  ایب . يزور  ورب  تنحم  ایب ، يداش  ورب  مغ 
ار رد  يولج  هدیدرگ  نهآ  ياههلیم  هرجنپ و  راوید و  اهنخان  دیشکیم  دوخ  فرطب  ار  مدرم  هتـساخرب  يزاس  يادص  شرخ  يوم  ره  زا  هک 

. دندشیم لاجد  فرطب  نتفر  يارب  نخان  بحاص  هناخ و  لها  جورخ  عنام  هدیشک  ریجت 

نایلق

اب ار  یسک  رگا  نینچمه  دوشیم . درز  شگنر  دعب  يهدنـشک  هنرگو  دروایب  نوریب  ار  شدود  دیاب  دنکیم  فراعت  سکرهب  سکره  ار  نایلق 
. دیآیم شریگ  لوپ  هدنشک  دتفیب  هزوک  رد  ندیشک  عقوم  نایلق  بالیم  رگا  دوشیم . رغال  درز و  دننزب  نایلق  بوچ 

نایلق دـنروایب و  هدـش  قاچ  ناکچبآ  ناکـشا و  دـیاب  هک  دوب  نایلق  طیارـش  زا  دراذـگب . شیاج  رـس  هدیـسوب  ار  بالیم  رـس  هک  یطرـشب 
لیلد دیکرتیم  هدمآرد  راک  زا  نایلق  هنایم  رگا  دیدرگیم و  بوسحم  هدنروآ  یگقیلسیب  يدمآراکان و  هناشن  کشخ 
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: دوب هدمآ  نایلق  هرابرد  زین  یتیب  ود  نیا  تسا . هدش  زارد  شبحاص  لام  هب  تنایخ  تسد  هک  دوب 

تسام ناج  ردنا  تسا  قشع  شتآتسام  نایلق  رس  هب  یباغرم  شقن 
تسام  نامهم  دشکیم  نایلغ  هکرهتسیکی  وکابنت  دود  اب  لد  دود 

: دوب هدمآ  وا  راضم  رد  هک  یعابر  نیا  اضیا 
یشکب یحابصب  ات  بش  رس  زا  ینیشکب  یهاگهاگ  تسا  شوخ  هچ  نایلق 

یشکب ؟ ار  الب  نیا  هک  ادخ  هتفگ  یکسفن  گنت  شتیصاخ  ررض و  شدود 
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همیدق بتک  ماوع و  شناد  زا  ضارما  تاجلاعم 

هک یطرـش  هب  دندناوخیم  ار  یـسرکلا  ۀیآ  هحتاف و  هروس  نآ  هب  دنتفرگیم و  رگا  دوب  دیع  زا  دـعب  زور  راهچ  تسیب و  ناراب  هک  ناسین  بآ 
ره ندب و  رد  هک  درد  ره  دیماشایم  ماش  حبـص و  یـسک  زور  تفه  دشاب و  هدـیراب  كاپ  یفرظ  رد  دنـشاب و  هتـشادنرب  نیمز  زا  ار  بآ  نآ 

رـسپ و زا  تروص  ره  هب  تساوخیم  دالوا  رگا  دومنیم و  تدواعم  وا  يدرم  دوب  نیّنع  رگا  نینچمه  دـیدرگیم . عفر  دوب  وا  رد  هک  دـب  يوخ 
ناهد مکحم و  ار  اهنادند  نب  عفان و  ار  رـس  مشچ و  درد  دایز و  ار  مشچ  رون  هک  دوب  شـصاوخ  زا  دمآیم و  اورماک  دوب  هتـساوخ  هک  رتخد 

ینیبنوخ صرب و  ماذج و  نونج و  هلبآ و  هکح و  جنلوق و  مکش و  تشپ و  درد  ماکز و  جلف و  اهداب و  هدعم و  مرک  مغلب و  يوبشوخ و  ار 
صرح لخب و  ربک و  هنیک و  دسح و  تبیغ و  تنایخ و  نیطایش و  نج و  هسوسو  هزور و  زامن و  زا  یتبغریب  مشچ و  شزیربآ  یگنگ و  و 

. دومنیم رود  ار  رگید  ضارما  زا  يرایسب  بضغ و  و 
ار شدنزرف  يافـش  هداد  مسق  نت  جنپ  هب  ار  ادخ  هدرک  ناشیرپ  ار  اهوم  هتفرگرب  رـس  زا  دقراچ  رداچ و  هتفر  ماب  يالاب  رب  هک  ار  ردام  ياعد 

. دنتسنادیم باجتسم  دنکب  بلط 
ار اهمدنگ  هدرک  تین  ار  يو  يافـش  هتخیر  وا  هنیـس  رب  ار  اهمدنگ  هدیناباوخ  تشپ  رب  ار  رامیب  هدرک  زاین  مدنگ  نم  جنپ  هک  مدنگ  اب  جالع 

رد دنهدب  ریقف  جنپ  هب 
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. دنتسنادیم برجم  وا  يافش 

کیره زا  هدرک  توـعد  ار  قحتـسم  داـتفه  زا  شیب  هتخپ  تشوـگبآ  هدرک  ناـبرق  ار  یبـیعیب  هبرف  ملاـس  دنفـسوگ  هک  دنفـسوگ  قدـصت 
. دندناوخیم رثؤم  زین  ار  دننکب  نامهم  تشوگبآ  نآ  اب  ار  ناشیا  هدرک  رامیب  يافش  تین  هب  دمح  داتفه  توالت  شهاوخ 

هک اجنآ  ات  دنتـسنادیم  تاـجلاعم  نیرتعیرـس  نیرتهب و  ار  قدـصت  هک  ناقحتـسم  هب  یندروخ  تاـبوبح و  ساـبل و  لوپ و  زا  قدـصت  عاونا 
. دزاسیم رود  ار  ینامسآ  يالب  مولعم و  ياضق  قح  یعرش  ریقف  هب  قدصت  دندوب  دقتعم 

لکشپ ای  هدیبوک و  زایپ  ای  هشیش و  هدرخ  رتوبک و  هلـضف  دامـض  ای  هدرک  دامـض  نآ  رب  ار  هتخادنا  هکرـس  رد  توبکنع  لمد ، نامرد  يارب 
. دنتسبیم بالگ  دنفسوگ و 

. دندرکیم هکرس  لفوف و  وزام و  دامض  ای  هدیلام  بالگ  روفاک و  ار  رادشراخ  هدنزوس و  خرس  ياهشوج 
. دندیلامیم درز  ربص  باعل  اب  هدیئاس  هدنازوس و  ار  هدرم  ناوختسا  دعقم  فارطا  ياههناد  يارب 

. دندیشاپیم هدیئاس  هدنازوس  يواسم  ار  وج  مشپ و  کشک و  هدرک  برچ  دجنک  نغور  اب  هدیشارت  ار  رس  ای  هتخادنا  تفز  ار  یلچک 
. دندیلامیم ماداب  نغور  خرس و  لگ  نغور  هارمه  دندیئاسیم  نآ  رد  برس  هک  ینساک  بآ  ار  ناطرس  هّدغ 

. دندادیم روفاک  ناحیر و  مخت  زایپ و  تسوپ  هتخوس و  يوم  دود  ار  هروخ )  ) هلکآ هداد و  هویج  دود  ار  سیلفس  تحارج 
. دندیلامیم هدیئاس  بآ  اب  ار  لعج  لیگز  عفر  رد 

. دندیلامیم دنشاب  هدیئاس  هدیئاز  رتخد  نز  ریش  رد  هک  هناودنه  ودک و  مخت  زغم  ای  هکرس  ار  شراخ  هکح و 
هدروخ هناد  هب  باعل  ای  هدناشوج  شاخشخ  تسوپ  تبرش  دردهنیس  هفرس و  يارب 
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. دندیباوخیم هتفرگ  ناهد  رد  بش  دشابیم  گنردیفس  دماج و  يزیچ  تسا و  یکسوس  ناهد  باعل  هک  ار  راغت  رکش  ای 

. دندیلامیم دجنک  نغور  اب  هدیئاس  يهبوچدرز  دنفسا و  ار  قالش  بوچ و  تابرض  ياج 
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. دندادیم لسع  اب  زب  مس  يهتخوس  يهدیئاس  وا  هب  شارف . رد  ناکدوک  لوب  زا  يریگولج  تهج 
. دندرکیم هجلاعم  نالبند  نداد  ریش و  شوگرخ و  هلضف  قشاق  مین  ندیناروخ  اب  ار  رایتخایب ) راردا   ) لوبلا لسلس 

. دندادیم دنبشاش  لوب و  ریطقت  تهج  هدیئاس  ار  ودرگ  كزان  تسوپ 
. دندروخیم وهاک  مخت  مالتحا  زا  يریگولج  يارب 

روگنا يهکرس  ای  دندنبب . اههقیقـش  رب  هدیرب  ار  هدیدن  بآ  سابرک  گرزب ، يهکـس  کی  هزادنا  هب  هک  دوب  نآ  تراسخ  زا  دردرـس  جالع 
. دنزادنیب هدرک  رت  نآ  رد  ار  ياهچراپ  هدناشوج  ار 

. دندناکچیم هدرک  فاص  هدناشوج  خرس  لگ  نغور  رانا و  تسوپ  اب  ار  یکاخرخ  شوگ  يادص  يارب 
نآ دیدش  درد  جنر و  دنتـسبیم و  یناشیپ  مشچ و  رب  هدرک  مرگ  تسد  فک  ترارح  اب  هدـیرب  كزان  ار  یبرچیب  تشوگ  مشچ  درد  يارب 

. دندناکچیم هچب  رتوبک  يهزات  نوخ  ار 
. دندنابسچیم غرممخت  كزان  تسوپ  دندیلامیم و  هنادهب  باعل  ای  اریتک  باعل  ار  بل  كرت 

. دندیوجیم بانع  گرب  هثل  نادند و  ماکحتسا  يارب 
. دندرکیم وکابنت  بآ  يهرغرغ  دوب  هدیبسچ  قلح  هب  ولاز  رگا 

بآ ای  دندیمدیم  ردنک  هدـیئاس  رابغ  ای  غرممخت  تسوپ  هدـیئاس  رابغ  ای  دنتـشاذگیم  هدولآ  غرممخت  هدیفـس  اب  ار  ياهلیتف  ینیب  نوخ  يارب 
. دندناکچیم دنفسا  هدناسیخ 
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. دماشایب واگ  يهزات  نهپ  بآ  ناجنف  کی  رادقم  هب  دنکب و  دود  اپ  ریز  ار  واگ  کشخ  نیگرس  هک  دوب  نیا  نز  ضیح  ندش  زاب  نامرد 
. دندرکیم دامض  نیبجنکس  اب  ار  هدیبوک  يالقاب  ناتسپ  مرو  يارب 

باـتفآ رد  ارنآ  ناتـسپ  ریـش  ندـش  کـشخ  يارب  و  دـیدرگیم . نز  ریـش  يداـیز  ثعاـب  هتـشر  شآ  راـیخ و  سدـع و  هناودـنه و  ندروـخ 
. دندیشودیم

. دندیماشآیم دشاب  هدمآ  تسدب  بارش  زا  هک  ياهکرس  ای  دندروخیم  امرخ  اتشان  حبص  هدعم  مرک  عفد  يارب 
. دنروخب رکش  اب  درس  يهدیشوج  واگ  ریش  اهجازم  مرگ  دنماشایب و  نآ  يور  رب  بآ  هدروخ  امرخ  اتشان  هک  دوب  نآ  جازم  تسوبی  جالع 

نوجعم لسع  اب  هدیبوک  هتشرب  یمین  ماخ و  یمین  ار  هزرفسا  ینوخ  لاهسا  تهج  دنروخب و  هدیئاس  هک  دوب  هوهق  يهدادوب  لاهـسا ، نامرد 
هدـیئاس كایرت  هتخوس  راـمیب  ندوب  گرزب  اـی  هچب  تبـسن  هب  یـسدع ، اـی  شاـم  رادـقم  هب  اـی  دـنروخب . تشگنا  کـی  رهظ  هب  رهظ  هدرک 

. دنروخب
ششوگ ودره  دوب  هضیب  ودره  رگا  دندرکیم و  خاروس  ار  وا  هدرک  مرو  هضیب  فرط  فالخ  شوگ  دوب  هدش  شـضراع  قتف  داب  یلفط  رگا 

. دنتسنادیم جالع  نیرتهب  ارنآ  ار و 
. دندیلامیم دعقم  یلاوح  هب  ریساوب  جنر  يارب  هدیبوک  خلت  ماداب  نآ  نزومه  اب  ار  ناجمداب 

شرت بیس  ندروخ  روبق و  ياهگنس  ندناوخ  ار  یشومارف  ببس  دنتسنادیم و  هظفاح  تیوقت  دیفم  ار  هایس ) روگنا  شمـشک   ) زیوم ندروخ 
. دنتفگیم هداتسیا  بآ  رد  ندرک  لوب  هزات و  زینشگ  و 

دنتفگیم دنتسبیم و  هفوکش  دامض  دوب  هفوکش  ماگنه  رگا  ای  دندراذگیم  لفلف  کسخراخ و  مخت  شتـسد  رد  هدیزگبرقع  درد  عفر  يارب 
هنوراو ار  يو  ای  ددرگیم  فرطرب  شدرد  تسا  هدیزگ  ارم  برقع  دیوگب : رخ  شوگ  رد  هدیزگ  برقع  رگا 
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. دننکب رخ  راوس 
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. دندیشاپیم هدرک  لح  ریش  رد  ار  خینرز  سگم  عفد  يارب 
«. دنادیمن رازآ  عفاد  ار  رادناج  چیه  رازآ  هدنراگن  هک  . » دندینازوسیم اهنآ  ناکم  رد  ار  یشوم  اهشوم  رارف  يارب 

. دنتسبیم وا  شوگب  هتسب  خرس  خن  اب  ار  هدرپ  تشپ  کسورع  يهشیر  لافطا  یباوخیب  دردشوگ و  تهج 
. دنتسبیم شیاهاپب  ابرنهآ  ای  قامخچ  گنس  ای  هتسب ، وئاز  نار  رب  هتشاذگ  ین  نایم  ار  لعج  شیاز  یناسآ  يارب 

. دندرکیم علب  هدنز  روطب  تانق  هناخدور و  ياههچب  یهام  دندروخیم و  هکرس  اب  ار  ینساک  ای  هکرس  اب  ار  زینشگ  ناقری  يدرز  جالع  يارب 
. دنراذگب نآ  تحارج  رب  هدنازوس  ار  گس  نامه  يوم  هک  دوب  نآ  راه  گس  ندیزگ  جالع 

. دندادیم یگناخ  كدرا  مخت  شوگرخ و  زغم  شوگرخ و  هیام  ار  ازان  نز  ینتسبآ  يارب 
. دنکب علب  هدرپ  تشپ  کسورع  ددع  تفه  ضیح  زا  ندش  كاپ  زا  دعب  هک  دوب  نآ  نز  ندش  رادهچب  يریگولج  يهراچ 

. دندروخیم تشخ  ریش  اب  مکش  ندش  ناور  تهج  هدرک  مد  ار  لهسم ) گرب   ) یکم يانس 
هبنپ ای  هتفرگ  شینیب  ریزب  هدزبآ  يهنهک  لگهاک  هدز  شیورب  بالگ  هدیـشک  شرودب  یطخ  يدالوف  دراک  اب  یـشغ  ندروآ  لاحب  يارب 

. دندناسریم شغامد  هب  ار  شدود  هدنازوس  ار 
ار هدش  هکـسکس  راچد  دـندناکچیم و  رامیب  شوگ  رد  دنـشاب  هداهن  شتآ  يور  رب  هک  ار  ياهتـسار  تشوگ  بآ  هزادـنایب  يهسطع  يارب 

. دندزیم شتشپ  هب  تسد  اب  ار  هدرک  ریگ  ولگ  رد  اذغ  راچد  و  دنتخاونیم . شوگ  هب  ربخیب  یلیس 
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هتفرورف تشوگ  رد  ناروناج  هک  ار  کشپش  دندیلامیم و  هدرک  لح  نآ  رد  رداشون  يهکرس  شندب  هب  دوب  هدش  التبم  شپش  هب  یسک  رگا 
. دندادیم یبجاو  ندیشک  روتسد  دوب 

مرگمین بآ  رد  ار  اپ  تسد و  ندراذـگ  دـنراذگب و  نآ  رد  ار  وضع  دـندوب و  هتخپ  نآ  رد  ردـنغچ  هک  یبآ  اب  ار  اـپ  تسد و  یگدزاـمرس 
. دنتسنادیم مرگ  بآ  رد  ار  وضع  نداهن  هدنام ، نآ  دننام  رد و  يال  گنـس و  ریز  وضع  يارب  ار  نکـسم  نیرتهب  نینچمه  دندرکیم  هجلاعم 

. دنتسبیم ندید  فرط  زا  يهنیئآ  ار  دوب  هدرک  مرو  هبرض  ندیسر  ای  ندروخ ، نیمز  زا  هک  يرس  و 
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لافطا هب  نیدلاو  میلاعت 

هراشا

: دندادیم اهرتکچوک  هب  اهرتگرزب  نادنزرفب و  نیدلاو  هک  دوب  تامیلعت  نیا 
رتـگرزب رتـکچوک و  هب  طوـبرم  نیا  دروآـیم و  یتمالـس  مالـس  دـنتفگیم  دـنکب و  مالـس  دـیاب  رتـگرزب  ره  هب  رتـکچوک  ره  هک  دوـب  مـالس 

دیوگب مالس  وا  هب  دیاب  دروخیم  یسک  هب  البق  شمشچ  ای  دومنیم  دورو  یلحم  هب  سکره  ینعی  دیـسریم  سکره  هب  سکره  هک  دیدرگیمن 
تروص ره  رد  دنتفگیم  هک  دشاب  هتشادن  دوجو  یسک  ناکم  نآ  رد  هچرگا  دشاب  هدراذگ  اپ  یناکم  هب  هک  دوب  یسک  اب  مالس  مدقت  قح  و 

وا قح  رد  هتشگ  دونشوخ  هدننک  مالس  مالس  زا  هک  دوشن  هدید  رس  مشچ  هب  هچرگا  دشابیم  رضاح  ناکم  نآ  رد  ادخ  قولخم  زا  يدوجوم 
زا دنادرگرب و  دیاب  هک  دوب  بجاو  نآ  باوج  بحتسم و  مالس ، دنهدیم و  هکئالم  ار  سک  نینچ  مالـس  باوج  هکنآ  هوالعب  دیامنیم . اعد 

. دنکب ربکت  مالس  خساپ  زا  هک  دوب  يربکتم  لاح  هب  ياو  تفرگیمن و  یشیپ  مالس  رب  مالسا  ربمغیپ  رب  یسک  زگره  هک  تایاور ،
مارتـحا رهاـظ  هب  ار  صاخـشا  مدرم  هک  دـشاب  هدوب  بترم  رهاـط و  هزیکاـپ و  فیظن و  دـیاب  هک  دوب  ساـبل  شفک و  يور و  رـس و  تفاـظن 

هدهعب نآ  هانگ  دریگ  رارق  ریقحت  دروم  دوش و  دراو  یناکم  هب  هتسارآان  رهاظ  اب  یسک  رگا  دشابیم و  ناشمـشچ  هب  مدرم  لقع  دنراذگیم و 
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ابیزان و هک  دوب  نآ  یگتسارآ  تفاظن و  نآ  طرش  دشاب و  هدوب  تمیقنازرا  ای  اهبنارگ  سابل ، هک  دوبن  نآ  هب  طوبرم  نیا  دشابیم و  وا  دوخ 
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تداهـش ماگنه  رد  ع )  ) نیـسح ترـضح  هک  اجنآ  ات  دندرکیم ، نت  هب  ار  هسبلا  نیرتهب  الومعم  راهطا  همئا  هک  دوب  تیاور  دـشابن و  فیثک 
هب ار  یبآ  کتـش  ندـش  هدیـشاپ  یتح  هک  دـندرکیم  دـیکأت  دـح  نآ  ات  سابل  تفاظن  تراهط و  رد  دوب و  هدرک  نت  هب  ار  اـبید  هبج  نیرتهب 
زور رد  کتش  ره  دادعت  هب  دنکن  زیمت  هتسشن  ارنآ  دریگ و  رارق  يزیچ  کتش  ضرعم  رد  یـسک  رگا  هک  دنتفگیم  یبرقع  رام و  سابل  نماد 

هب نمشد  دنتفگیم  هک  دوب  دقراچ  رداچ و  نز  يارب  هالک و  شفک و  یبوخ  همه  رب  مدقم  و  دیبسچ . دهاوخ  وا  نمادب  برقع  رام و  تمایق 
. دنکیم هاگن  رسب  تسود  اپ و 

نیرتبدایب نانز و  نارتخد و  يارب  هچ  نادرم و  نارسپ و  يارب  هچ  تفرگیم ، رارق  تیمها  هجرد  رد  هک  دوب  سابل  راقو  ینیگنـس و  رگید 
شیر هب  نارـسپ  يارب  دراذگب و  دـید  ضرعم  رد  ارنآ  زا  یتمـسق  ای  ندـب  هدیـشوپ  گنت  فلج  يهماج  هک  دوب  یـسک  دارفا  نیرتدورطم  و 

رظن ات  دنناشوپب  ار  دوخ  نآ  نیرتهولجیب  اب  هک  نارتخد  يارب  دننکب و  رب  هب  ار  راولش  اصوصخم  هسبلا  نیرتتخود  تشز  هک  دوب  هدیـسرن 
. دشاب هدوبن  هدنشوپ  يرسکبس  یئارآدوخ و  یبیرفرهاظ و  لمح  هک  هدننیب  راگتساوخ و  يارب  هدومنن و  بلج  ار  ناکاپان 

ور زا  بیترت  هب  ار  سابل  دـنیامن و  رایتخا  اهنت  ياـج  دـشاب و  هدوبن  نارگید  ربارب  رد  ساـبل  رییغت  ماـگنه  هک  دوب  ندیـشوپ  ساـبل  بادآ  زا 
پچ ياپ  زا  تسخن  باروج  شفک و  ندروآ  نوریب  رد  دـننکب و  راوتـسا  نت  هب  ار  رتاس  هماـج و  ریز  همه  زا  لـبق  دنـشوپب و  ریز  زا  هدـنک 

زا هک  تسا  یتاروتسد  اهنیا  هچ  دنزیخنرب  نیمز  زا  هدناشوپن  ار  ندب  نیئاپ  ات  دنرادب و  مدقم  ار  تسار  ياپ  ندیـشوپ  ماگنه  هدرک و  عورش 
. دروآیم یتسدگنت  رقف و  هک  ندنام  یتدم  نایرع  ندب  اب  هصاخ  دروآیم . تهارک  تبکن و  نیا  فالخ  هدیسر  نید  ناگرزب 

هتفگ هّللا  مسب  سپس  دننکب و  كاپ  یگدولآ  زا  ار  ناتشگنا  ناهد و  فارطا  هتسش  ار  دوخ  تروص  تسد و  دیاب  البق  هک  دوب  ندروخ  اذغ 
عقوم دنیامن و  بانتجا  يزاردتسد  زا  هدربن  ماعط  هب  تسد  رتگرزب  ات  دننیشنب و  هرفس  رس  رب  وناز  ود 
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تـشگنا هس  اب  دنروخب و  علو  صرحیب و  و  دنرادرب . دـسریم  وا  هب  هچنآ  زا  رتمک  هتفرگ  رظن  رد  ار  تیعمج  اذـغ و  بسانت  اذـغ  ندیـشک 

هتـشادن باتـش  علو و  صرح و  ندروخ  رد  دریگرب و  رتکچوک  هکلب  ناـهد و  يهزادـنا  هب  همقل  دـنرادرب . همقل  یطـسو  تسـش و  هباـبس و 
دنرواینرب و نآ  لثم  فرظ و  يولگ و  ناهد و  زا  ادص  ندروخ  ماگنه  دنروخن و  یپلود  دزادنین و  نآ  نیا و  ناهد  تسدب و  مشچ  دنـشاب .
زا تسد  همه  ات  نارگید  سلاجم  اهینامهم و  رد  دنیوگب و  هّلل  دمحلا  اذغ  مامتا  زا  دعب  دنشکب و  تسد  هدنام  ناشیاهتـشا  زا  يزیچ  زونه 

نتسشن رانک  زا  دیامن و  لوانت  ینأتب  ار  اذغ  دیاب  هک  هدوب  نایم  نآ  رد  ینادندیب  لولعم و  دیاش  دننیـشنن ، رانک  هرفـس  زا  دناهدیـشکن  ماعط 
اهتـشا تبغر و  ار  ياهنـسرگ  لـفط و  اداـبم  دـننابنجن  ناـهد  هدروخن  زیچ  مدرم  راـظنا  رازاـب و  هچوک و  هار و  رد  دـنامب . هنـسرگ  نارگید 

. دوب دنهاوخ  هذخاؤم  دروم  لوئسم و  وا  هک  تسا  هاگنآ  دیآ و  تکرحب 
توعد هک  ناذا  اـت  ینعی  تفر ) دـیابن  ادـخ  هناـخ  هب  توعد  نودـب   ) هک دـنراذگن  اـپ  هدـماین  لـمعب  توعد  اـهنآ  زا  اـت  هک  اـهینامهم  رد 
لامها دندش  توعد  نوچ  دنازیریم و  ار  شیوخ  يوربآ  برق و  توعدیب  نامهم  هک  تشاذـگ  دـیابن  دجـسم  هب  اپ  هدـشن  هتفگ  تسادـخ 

ار دوخ  اهینامهم  رد  هک  نینچمه  دـشابیم و  سلجم  بحاـصب  مارتحا  مدـع  یبدایب و  یعون  زین  نیا  هک  دـنیامنن  لـیطعت  ریخأـت و  هدرکن 
تبیغ يرسکبس و  فلج و  هدوهیب و  وغل و  نانخـس  زا  سلجم  رد  هدیرخ ، ار  هناخبحاص  يوربآ  نآ  اب  هدیـشوپ  ار  سابل  نیرتهب  هتـسارآ 

. دننکب زارتحا  یئامندوخ  شناد و  هب  رهاظت  نآ و  نیا و 
هک دـنرادن  اور  تمائل  تسخ و  نامهم  هرابرد  دـنیامنن و  یهاتوک  وا  یئاریذـپ  زا  هتـشاد  مرتحم  ززعم و  ار  وا  دـسرب  اهنآ  هب  ینامهم  نوچ 

روتـسد و هدرکن  یهن  رما و  ناـمهم  هب  دربـیم و  نوریب  دوخ  اـب  ار  هناـخبحاص  تبکن  مغ و  ندـش  جراـخ  رد  هدروآ و  دوخ  يزور  ناـمهم 
مه دـنیامنن و  تسا  دـب  شیارب  نآ  بوخ و  شیارب  نیا  هدرواین  راـکب  تباـبط  تمکح و  وا  ياـهندروخ  رد  رگید  دـنرادن و  اور  فیلکت 
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. دننادب ادخ  بیبح  ار  نامهم  دننارذگن و  دح  زا  هغلابم  حاحلا و  یئاریذپ  رد  مه  هدومنن و  یئانتعایب 
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دننادرگن و ناهد  رد  بآ  هتخادنین ، طلخ  دنریگن و  نخان  دنیامنن و  لالخ  نادـند  هدربن  شوگ  ناهد و  ینیب و  رد  تسد  نارگید  شیپ  رد 
عمج رد  هنیآره  دشابیم . نآ  بحاص  هدارا  جراخ  یمود  هدارا و  هب  یلوا  هچ  دشابیم  ربد  يادص  زا  رتدب  ناهد  يادص  هک  دنرواینرب  غورآ 

. دنشاب هتشادن  اجیب  شبنج  هدوب ، تکرح  مک  دناهتسشن 
هدنادرگ ناهد  رد  ار  نخـس  دش  هدیـسرپ  نوچ  دنرواین و  خساپ  هدشن  لاوئـس  ات  دنـشاب و  هدنونـش  ندوب  هدنیوگ  زا  رتدایز  هدوبن  فرحرپ 

هب اهتنا  ات  دننادب  مه  ار  یناتـساد  عوضوم و  رگا  دنیامنن و  عطق  هدنیوگ  مالک  هدـیودن  نارگید  فرح  نایم  رد  دـنیوگب و  هدیجنـس  باوج 
. دنشاب هتشادن  تبحص  یسک  اب  یشوگ  خیب  دنیامنن و  شناد  هئارا  دنرادب و  شوگ  نآ 

هک دنرادب  مرکم  ززعم و  ار  ناشیا  هدراذـگ  مارتحا  ناریپ  هب  دـشاب و  رتگرزب  وا  زا  تعاس  کی  هب  هچرگا  هتـشاد  ار  دوخ  زا  رتگرزب  مارتحا 
. دنشابیم هعماج  ياهتکرب 

جورخ رد  هدشن  دراو  اهنآ  زا  لبق  سلاجم  رد  هتـشاد ، تعاطا  لوق و  لوبق  هدوب ، مالـس  شیپ  هتفرگن ، شیپ  مدق  رد  ناشیارب  تروصنیا  رد 
راوشد ياهراک  رد  دنـشابن و  قحم  هچرگا  هداد  اهنآ  بناـج  هب  قح  هدـیزرون ، بصعت  ریغت و  ددـشت و  اـهنآ  اـب  نخـس  رد  هتفرگن ، یـشیپ 
دنوادخ دیدرگ و  دـنهاوخ  نانآ  راگزور  راچد  يزور  دوخ  هک  دـننادب  هدوب  رذـحرب  ناشیا  ریقحت  تفخ و  زا  هتـشاد ، ناشیا  لاح  تیاعر 

. دنادرگ ضرف  شیوخ  رب  ار  ناشیا  مارتحا  هدرک  تیاعر  ار  ناریپ  قوقح  هک  دیناسر  دهاوخ  وربآ  يریپ و  هب  ار  یسک 
ناشتاروتـسد زا  دـشابیم : ناشیا  تسد  هب  اهنآ  ترخآ  اـیند و  تداعـس  هدوب  یناـحور  يوناـث و  ناردـپ  هک  ملعم  داتـسا و  مارتحا  نینچمه 

ناگیارب هک  ار  ناشیا  تایبرجت  تاروتسد و  تامیلعت و  هتشاد  مرتحم  ار  ناشبایغ  روضح و  هدوب ، ناشبحم  بلق  میمص  زا  هدیزرون ، فلخت 
زا رعـش  نیا  دنرامـشن و  گـنن  ار  یئاـیوج  ندیـسرپ و  هدـماین  رداـم  زا  نوـنفلا  وذ  یـسک  دـننادب  دنرامـشب . مـنتغم  دـیآیم  ناـشرایتخا  رد 

: دندرکیم ناشدزشوگ  هک  اهریگهکرعم 
دشن يزیت  رجنخ  نهآ  چیهدشن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  سکچیه   ) 258 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دشن ) يزیررکش  درگاش  هک  اتراک  داتسا  دشن  یئاولح  چیه 
. دندرکیم دادملق  رایتخا  بحاص  گرزب و  ناششیپ  ار  ملعم  داتسا و  ناشتسوپ  تشوگ و  يرادرایتخا  دح  ات  و 

دنتـشادیم و ررقم  هزیاج  ماعنا و  اهنآ  نتفرگارف  يارب  دـندرکیم و  میلعت  نادـنزرف  هب  يدرخ  یکدوک و  زا  هک  دوب  زاـمن  يوضو و  لـسغ و 
. دنتسنادیم يزوریب  ادخ  دزن  سجن و  رفاک و  ار  زامنیب  مدآ  هتسناد  یگدنز  نوتس  ار  نید  نید و  نوتس  ار  زامن 

رب ار  وا  هتـشاد  بوبحم  بولطم و  امیـسشوخ و  قفوم و  بلاغ و  گرزب و  زیزع و  ار  ناوخزامن  يهدنب  دنوادخ  هک  دوب  زامن  تافیرعت  زا 
. دراذگیم ناحجر  ناگدنب  ریاس 

ار هشیدنا  رونم و  ار  رکف  مرخ و  ار  حور  مارآ و  ار  لد  نشور و  ار  بلق  عیسو و  ار  قزر  زامن  دنادرگیم . رایـشوه  یکذ و  ار  صخـش  زامن 
کیدزن تاداعسب  رود و  رورش  زا  ار  ناوخزامن  هتشاد  ملاع  ود  ریخ  زامن  دروآیم . رابتعا  تیثیح و  یگرزب و  وربآ و  زامن  دزاسیم . میقتـسم 

. دشابیم نابهگن  ایالب  رد  راکددم و  رای و  تاروما  رد  و 
زا هتشاد  مارتحا  ار  ناشیا  هدرم  هدنز و  هدیشوک  ناشلاح  هیضرت  رد  هتشاد ، ناشتمرح  تیاعر  هتـسناد  تابجاو  زا  هک  ار  ردام  ردپ و  قوقح 
رد هدـیدرگن ، دوش  ناشیا  هب  مانـشد  بجوم  هک  يراک  ببـس  هتـشادن  ضارتعا  ناشیا  نخـس  رب  هتـسشنن  ناشیا  زا  لبق  هتفرن ، هار  اهنآ  ربارب 

دنمتداعس هک  مالک  نیا  نآ  دیکأت  رد  و  دنیامن ، بانتجا  ناشترودک  زا  هدیشوک  ناشرطاخ  يداشب  هدومن  ناشناسحا  یتسدگنت  تاجاح و 
مغ گنت و  وا  يزور  هک  دشاب ، شهارمه  ردام  ردپ و  نیرفن  هکنآ  دنزرف  نیرتدب  لابند و  رد  ردام  ردپ و  ریخ  ياعد  هک  دشابیم  يدنزرف 

. دشابیم تکالف  یئوربآیب و  هب  شگرم  رمعهاتوک و  تمرحیب و  فیفخ و  دایز و  شجنر  و 
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تسایس هرابرد  هدیقع  رظن و 

، دـهدب يور  نیمز  يور  زا  هطقن  ره  اجره و  رد  یقافتا  ره  دـننکیم و  هرادا  اهیـسیلگنا  ار  ایند  هک  دوب  نیا  اهینارهت  رظن  تسایـس  هرابرد 
عازن اوعد و  یتح  دـنتفگیم  هک  دـح  نیا  رد  هتـشاد ، تلاخد  اهیـسیلگنا  تسد  نآ  رد  دوشیم  مولعم  يریگلابند  رد  دـب ، هچ  بوخ و  هچ 

سلطا و ریرح و  فراـعت  هیدـه ، اهیـسیلگنا  رگا  هکنیا  شلیلد  دـشابیم و  اهیـسیلگنا  تـشگنا  اـب  طاـبترا  رد  رهوـش  نز و  فاـحل  ریز 
مه اهنآ  هک  دنـشکن  هراچیب  ریقف  نانز  خر  هب  دـننکن و  نت  هب  هتخودـن  اهنآ  دـنرواین ، فارـشا  نایعا و  نانز  يارب  نآ  دـننام  نیـشودبرک و 

هکلب ریزو ، هاـش و  اـهنت  هن  دـنتفگیم  هک  رخآ  یلا  دوشیمن ، تسرد  هعفارم  اوعد  هدـیبسچن و  ار  ناـشیاهرهوش  هقی  هدروخن  ار  ناشترـسح 
. دوشب ضوع  دناوتیمن  اهیسیلگنا  رظن  نودب  يدابآ  چیه  يادخدک 

اهبسن و لصایب و  اهراک و  سکیب و  تسد  ار  راک  هک  تسنآ  دـنکیم ، تفرـشیپ  اجره  رد  اهیـسیلگنا  راـک  هکنیا  دـنتفگیم  نینچمه 
هچ دنهدیمن ، وا  تسد  هب  راک  دنکب  میـسقت  ار  غالا  ود  يوج  هاک و  دناوتب  هک  دشاب  یـسک  رگا  هک  دـندوب  دـقتعم  دـنهدیم و  اهروعـشیب 

ار ناشرماوا  هک  دنهاوخیم  ار  یناسک  اهنآ  دنروآیم و  ارچ  نوچ و  هن و  يرآ و  ناشیاههتـساوخ  تاروتـسد و  رد  اهرادروعـش  اههدـیمهف و 
راک رـس  ورنآ  زا  مه  ار  اههدـنامرد  لیلذ ، اهبسن و  لـصایب و  دـننکب . لوبق  هدارا  رکف و  تلاـخد  نودـب  ارچ و  نوچیب و  هتـسبمشچ و 

لصا و اههدازگرزب و  هکیلاح  رد  دـنروآیم  رـس  ناـشیارب  هـالک  ضوع  هب  ناـشفرط  زا  ماـقم  مسا و  عفن و  كدـنا  ندـید  اـب  هک  دـنروآیم 
. دنهدیمن تنایخ  تفخ  هناگیب و  يرکون  تلذ  هب  نت  یگداس  ینازرا و  هب  اهرادبسن 

مردلا اب  اهسور  دنربیم و  هبنپ  اب  ار  رـس  اهیـسیلگنا  دـنتفگیم  هک  دنتـشاد  يزیامت  هجو  اکیرمآ  سیلگنا و  سور و  تسایـس  هرابرد  زاب  و 
دهاش هک  ناتساد  نیا  کنک و  نیریش  ناهد  ندیشاپ و  هناد  اب  اکیرمآ  راشف و  سرت و  داجیا  مردلب و 
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( وعم  ) هدمآ ناشزیم  ياپ  ياهبرگ  هک  دندوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  یناروتـسر  رد  یئاکیرمآ  یـسیلگنا و  یـسور و  زابرـس  هس  دوب  ناشلاثم 
. دوشیم بیوصت  دـشاب و  رگید  رفن  ود  ناـمهم  دـهدب  هبرگ  دروخ  هب  زیم  يور  لدرخ  زا  سکره  دـنکیم  داهنـشیپ  اـهنآ  زا  یکی  دـنکیم و 
ار دوخ  هبرگ  هک  ارهق  دـنکیم و  تفج  ار  شناهد  هدـیلام  شنابز  هب  ار  لدرخ  دـنکیم و  زاب  ار  شناهد  هدراذـگ  اـپ  يـال  ار  هبرگ  یـسور 
مه ار  نآ  هک  دنکیم  هبرگ  ناهدب  هدیلام  بابک  يورب  ار  لدرخ  هدیـسر  یئاکیرمآ  هب  تبون  دـهدیم و  نوریب  ار  همه  یفپ  فپ  اب  هدـیناهر 
نآ شزوـس  تهج  زا  اـهنت  هن  هبرگ  هک  دـلامیم  شدـعقم  هب  تشگنا  رـس  اـب  ار  لدرخ  هتفرگ  ار  هـبرگ  یـسیلگنا  دـنکفایم و  نوریب  هـبرگ 

. دنزیم سیل  ارنآ  ياج  مه  اهتدم  ات  هکلب  دنکیم  كاپ  هدروخ  نابز  اب  ار  اهلدرخ 
تراغ و سبح و  دـنبب و  ریگب و  زاتوتخات و  هدـش ، ياهمجاهم  اـی  اـتدوک  هک  دـش  هدینـش  اـی  هدـید و  ياهطقن  رد  هاـگره  دـنتفگیم  سپ 
اب هارمه  راتـشک ، لتق و  اب  يرما  نینچ  هاـگره  و  دناهتـشاد ، تلاـخد  نآ  رد  اـهسور  هکنآ  رگم  تسین  نآ  دـینادب  هتـشاد  هارمه  هرداـصم 

يزیرنوخ و نودب  ادصورـسیب و  هنیآره  دینادب و  یئاکیرمآ  ارنآ  دوب  مأوت  يرابودنبیب  بذاک و  يدازآ  داسف و  ءاشحف و  لوپ و  یناوارف 
زا یکی  دناهدیمهف  هک  اجنآ  زا  دناهداد ، بیترت  اهیـسیلگنا  ار  نآ  دـینک  نیقی  تفرگ  تروص  ماوع  دنـسپ  دروم  ياهّلملا !؟ ههیجو  فرط  زا 

. دنکیم زابرس  جوف  رازه  راک  اهنیا 
عضو لکش و  نیمههب  شیالکو  سلجم و  ءارزو و  رابرد و  اب  ار  هاش  دمحا  نیمه  الثم  دنتفگیم  یتکلمم  تسایس  تهج  رد  هک  نینچمه 
لاوئس دینش و  تفگ و  هدش  بایفرش  شروضح  هب  ناگدنور  دنیآ و  هتسشن  یلدنص  هب  هاش  هزور  همه  هدرک  تسرد  ناتـسلگنا  رد  هفایق  و 

تـالیا و ياـسؤر  نایادـخدک و  نارادـهد و  ناـیلاو و  اـت  هتفرگ  شناـمکاح  زا  هک  ار  تکلمم  همه  تروص  نیمههب  دـننکیم . باوـج  و 
ریموگرم و بصن و  لزع و  هرابرد  تروص  نیمههب  دـننکیم . رظن  لداـبت  ار  يراـج  لـئاسم  هتخاـس  ناـشدوخ  لـثم  ار  همه  هک  شلیاـبق 
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وا رگا  دشاب و  شنیشناج  یسک  هچ  درک  هتکس  ای  دش  هتـشک  ناشناگدناشنتسد  زا  یکی  ای  هاشدمحا  رگا  الثم  هکنآ  لاثما  رورت و  دننام 
ای دننکب . اجباج  دنناوتب  جنرطـش  هرهم  لاثم  ار  یکیره  هک  تکلمم  ماقم  نیرتمک  ات  دنیـشنب ، شیاج  یـسک  هچ  دش  يدـمآشیپ  شیارب  مه 

تفلاخم هب  رس  رگا  نآ  نیـشناج  دننک و  شدوبان  هلیـسو  هچ  اب  دنکب  یچیپرـس  نیمارف  زا  تساوخ  تخادنا و  دگل  گنل و  یکی  رگا  الثم 
. دنزادنا شرب  راگزور  يهحفص  زا  ای  ماقم  تسپ و  زا  هنوگچ  تشادرب 

اهیسیلگنا تاکلمتـسم  ءزج  هک  دنکیمن  بورغ  عولط و  نیمز  يور  زا  ییاج  رد  باتفآ  دنتفگیم  هک  هنوگنامه  هب  ار  سیلگنا  هجیتن  رد 
ار ایند  هگنی  هسنارف و  مور و  نیچ و  ناهاشداپ  ریبک و  رطپ  دنتفگیم  دنتسنادیم و  نیمز  يور  لک  هاشداپ  رادمدرـس و  ار  سیلگنا  دشابن ،
وا رس  ریز  مه  ار  ملاع  لود  ياهحلص  گنج و  ایند و  گرزب  درخ و  تابالقنا  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، دنلب  راک  رس  زا  هدروآ و  راک  رس  وا  مه 

حرط دب  بوخ و  دوخ  عفن  هب  هدیـشک  هشقن  ایند  مدرم  يارب  دنیـشنب  هک  تسا  نآ  سیلگنا  مدرم  راک  طقف  هک  دـندوب  خـسار  دنتـسنادیم و 
شمدرم اب  هدش  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  مه  ایند  فصن  رگا  هک  دشابیمن  حرطم  ناشیارب  مه  ناشدصاقم  تفرـشیپ  يارب  هتبلا  هک  دنکب ،

. دراذگب دوخ  زا  ییاپ  ياج  تسد و  رثا  هکنآیب  دوشب . دوبان 
دـنکب و یئاـقآ  هتفاـی  قیفوت  هدز  تسد  راـک  رهب  تشاد  دـهاوخ  مه  قح  تشاد  هضرع  سکره  هک  دوـب  نیا  رب  هدـیقعمه  ار  ياهدـع  هتبلا 

لام هتشادن  تقایل  هک  تسا  هناخبحاص  لام و  بحاص  هانگ  نیا  هکلب  دنکب ، تخل  ار  یسک  هک  تسین  دزد  هانگ  نیا  اهیـسیلگنا  هرابرد 
هک ثحابم  هنوگنیا  زا  نینچمه  مینکب . تخل  ار  اهیـسیلگنا  هتـشاد و  هضرع  میتساوخیم  روک  ام  لاثما  ام و  مشچ  دـنکب . ظفح  شاهناخ  و 

یشیورد و شیشح و  كایرت و  يزابرسپ و  نتفرگ و  نز  رکف  ام  هک  نامز  نآ  رد  دتفیب و  ولج  دناوتب  لکـشم  داتفا  بقع  هک  مه  سکنآ 
نآ رد  و  دـندوب ، ام  ياهینیمز  يور  اهینیمزریز و  سـسجت  قیقحت و  رکفب  اهیـسیلگنا  میدوب ، رگید  ياهيراکتفاثک  عاونا  يردـنلق و 

تراهط هنوگچ  فوطعم  نامساوح  ام  هک  تقو 
262 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

: ریز تروص  هب  همتاخ  ات  عورش  زا  تسایس ، ياههدرپ  زا  یکی  ياههشوگ 
هاش ردام  تیاعس  هب  هک  ماقممئاق  زا  دعب  هیراجاق ، تموکح  رد  مدرم  هافر  تداعس و  تاحالـصا و  هار  لیتق  لوا  ریبکریما ، ناخ  یقت  ازریم 

. دنهدیم ار  شتامدخ  دزم  شیاهگر  ندش  هدیرب  اب  ناشاک  نیف  مامح  رد  خیرات ) نانز  نیرتفیثک  زا  یکی  ایلع  دهم  )
263 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

( راجاق هاشنیدلا  رصان  ردام   ) ایلع دهم 
264 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دش هتخادنا  گنرف  رد  هک  هاشنیدلا  رصان  زا  یسکع 
265 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

سفق دـناهدروآ و  شیارب  هدرک  راکـش  هک  یـشحو  چوق  اـب  هک  ریپ » كدوک   » شاهناـگهچب لاوـحا  تافـص و  رطاـخب  اـی  هاشنیدـلا ، رفظم 
دنکب رهـش  ياـشامت  نآ  اـب  هـک  شدـنلب  نـیبرود  دـشابیم و  سکع  تـسار  تمـس  نییاـپ  رد  هـک  كرک  لکــشيدبنگ  سفق  قـحغرم و 

. دناهتخاس شمرگرس 
266 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. تسا هدش  توعد  کباتا  ناخ  رغصا  یلع  ازریم  هلمج  زا  شناهارمه  اب  سیلگنا  رابرد  فرط  زا  يوناث  زپوتخپ  يارب  هک  هاشنیدلا  رفظم 
267 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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. سیلگنا ترافس  يولج  رد  مدرم  عامتجا  یهاوخهطورشم و  يزاب  عورش 
268 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هرامش 396 گید  هدوب ، تمدخ  هب  هدامآ  ناهاوخهفرـشم »  » ای ناهاوخهطورـشم ، يارب  هک  ترافـس  غاب  بونج  رد  يزپهطورـشم  ياهگید 
. دنکیم مهفریش  ای  ینارپکمشچ ، شندوب  ترافس  یصوصخ  لاوما  ینعم  رد  نیتال  طخ  اب  شا 

269 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ندـش عیاش  رد  هک  رعـش  نیا  دوشب و  بوکرـس  دـیاب  هدوب  هتـشاد  هیـسور  ینعی  تردـق ، بحاـص  بیقر  هب  هیکت  نوچ  هک  هاـشیلع  دـمحم 

نورهط دراو  اشیلدمم  ياو  ياو  هدش - مدنگ  فاحل  هدموا  فرب  فرب ، فرب ، : » دنکیم مولعم  ار  مدرم  سرت  تدش  ناریا ، هب  شنتـشگرب 
!« هدش

270 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
زا سپ  دـنکیم ، مولعم  ار  نآ  سیـسات  لاس  هک  يرجه  خیرات 1298  رفظم و  لدـع  نومـضم  اب  نآ  رد  رـس  يولبات  اب  یلم  ياروش  سلجم 

. دناهدش عمج  نآ  نورد  نوریب و  رد  ناشیالکو  تیامح  هب  مدرم  فلتخم  هورگ  هک  نیدبتسم  هاشیلع و  دمحم  رب  نابلطهطورشم  قیفوت 
271 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. تسا هدش  هتشادرب  وا  زا  لوبناتسا  رد  هک  هاش  دمحا  دهعیلو  ازریم  نسح  دمحم  شرسپ  اب  دیعبت  نامز  لاصفنا و  رد  هاشیلع  دمحم 
272 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

شاهنطلسلا بیان  ینادمه  کلملا  رـصان  هدیدرگ ، هاشیلع  دمحم  شردپ  نیـشناج  یگلاس  هدزیـس  هدزاود و  نایم  نینـس  رد  هک  هاش  دمحا 
. دوشیم

273 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هک هایـس ) هنیباک  هب  فورعم  شاهزور  دون  هنیباک  ياضعا  اب   ) ناریا رد  ناتـسلگنا  تسایـس  ياههرهم  زا  یکی  یئابطابط  نیدـلا  ءایـض  دـیس 

. دوب تنطلس  یهاشداپ و  هب  ندیسر  رد  ناخاضر  للحم 
274 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دمحم شرـسپ  ندرب  اب  هک  اهدـیدزاب ، زا  یکی  رد  وا )! ندرب  ندروآ و  رومأم   ) ارزولا سیئر  یغورف  اضردـمحم و  شدـهعیلو  هاش و  اـضر 
، هاش دمحا  هاشیلع ، دمحم  هاشنیدلا ، رفظم  اب  عورـش و  هاشنیدلا  رـصان  دیهـش ! هاش  زا  هک  شایتمـسق  تفه  لایرـس  هطورـشم و  يزاب  اضر 

. دسریم نایاپ  هب  هاش  اضر  دمحم  هاش و  اضر  ءایض ، دیس 
ور يدنداهن  ناهش  نآ  هگرد  ربولهپ  دز  یمه  کلف  اب  هک  رصق  نآ 

وکوک  وکوک ، هک  تفگیمه  هتسشنبياهتخاف  شاهرگنک  رب  هک  میدید 
275 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اب هتشاد  يرکف  یگدنامبقع  دح  هچ  ات  ام  لاثما  ام و  هکنآ  رکفب  اهنآ  دوب  نآ  دننام  ندش و  دنلب  الخ  رس  زا  نتسشن و  الخ  رس  نتفرگ و 
. دننکب نامریسا  هدروآرد  دوخ  تراسا  غوی  ریز  هب  ار  ام  دنناوتیم  لئاسو  هچ  اب  میروخیم و  لوگ  یئاهزیچ  هچ 

دندیسرپ یتقو  دربب و  ردب  ناج  تسناوت  هک  ناشنت  کی  زج  دندش  راپهتل  ناشهمه  دننکب و  ریگتسد  ار  رفن  ود  دنداتـسرف  ار  یـشاک  رفن  هد 
هب میدزیم  هچره  ام  هارمه . دـندوب  رفن  ود  اهنآ  اهنت ، میدوب  رفن  هد  اـم  هکنآ  يارب  : » داد باوج  دروخیم ؟ تسکـش  رفن  ود  زا  رفن  هد  روطچ 

ناشهمه اهنآ  اهنت . میتسه  یئاهتلم  ام  لاثما  ام و  هارمه و  دنتـسه  یتلم  اهیـسیلگنا  دروخیم ». لد  هب  دـندزیم  هچره  اـهنآ  دروخیم ، لـگ 
یتلم ام  دـنهاوخیم و  دوخ  يارب  دـنهاوخیم  هچره  هدـیدن  ار  زیچچـیه  سکچـیه و  دوخ  روشک  دوخ و  مدرم  دوخ و  زج  هک  دـندحاو  ینت 

نامیاهکچوک ندرک و  هتـسد  لوپ  یـشایع و  یگزره و  شونوشیع و  رکف  رد  نامناگرزب  هک  مه  هب  نئاخ  نمـشد و  تتـشتم و  میتسه 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 145 

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


. دننکب تخل  ار  رگدکی  هتشاذگ  هالک  مه  رس  هنوگچ  هک 
اهنآ زومآراک  ناشناتـسدریز  دننکب و  راب  دوخ  راب  دتفایم  ناشتـسدب  يواگ  مد  ات  هنوگچ  هکنیا  تفـص و  رکون  تقولا و  نبا  نامناگرزب 

. دننکب يورلابند  هنوگچ  هک 
هنوگچ هک  یمدرم  اـم  دـننکیم و  دوخ  تموکح  همادا  وربآ و  اـقب و  روشک و  يادـف  ار  دوخ  ناـج  یتح  زیچهمه ، هک  یمدرم  اهیـسیلگنا 

اههدیمهف و ار  تموکح  سیلگنا  رد  مینکب . رتهب  یگدنز  زور  دنچ  هتخورف  ار  نامتکلمم  روشک و  همه  دوخ و  هدرک  ادـیپ  يرتشم  میناوتب 
لصایب و اهشورفنطو و  اهروعشیب و  اهردلق و  اجنیا  رد  دننکیم ، هرادا  اهروعشاب  اهرادبسن و  لصا و  اهتسودنطو و  اهفکربناج و 

تـسا حـضاو  تروص  نیا  رد  و  دـنکیم ، هرادا  دورب  الاب  رتدایز  شبوچ  تسد  رتداـیز و  شایمرـشیب  تحاـقو و  هکره  اـهنیرتبسن و 
. دوشیم بلاغ  هدیبرچ  یمهفن  يردلق و  روز و  رب  درخ  شناد و 

دیاب تکلمم  نیاب  دـندوب  هدـیمهف  دنداتـسرف  ناریا  رابرد  هب  گرزب  سابع  هاش  نامز  رد  ار  یلرـش  ناردارب  اهیـسیلگنا  هک  نامز  نامه  زا 
نامه زا  دننکب و  ذوفن  هنوگچ 

276 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
مهف و هک  دـندیمهف  دـننکب  ریهطت  ناشنتفر  زا  دـعب  هک  دـناهتخیر  كاخ  ار  اهنآ  ياپ  ياج  هک  دـندرب  ربخ  هتـشگزاب  ناشیا  رفـس  هک  نامز 

تکلمم نیا  لپ  هک  هدیقع  نیا  تروص  ره  رد  دنـشکب . راب  دنناوتیم  هنوگچ  ام  زا  جالح و  هدرم  دنچ  ام  دنکیم و  راک  دـح  هچ  ات  ام  روعش 
تافالتخا مرگرـس  ار  اـم  هداد  رارق  مه  ربارب  رد  ار  هیواـعم  یلع و  اـهيوسیع  هک  يزور  زا  تسا و  هدرب  بآ  ار  اـم  لاـثما  کـلامم  ـالک  و 

نیا نیذفنتم  نادرمتلود و  ماک  رد  تنایخ  يهمقل  معط  هک  نامز  نآ  زا  و  دنتخاس ، نآ  لئاسم  يرگینـس و  هعیـش و  یبهذم و  یتدـیقع و 
کیکفت ام  اب  ار  ناشيردارب  مهس  هداد  رارق  نامبالیـس  ربارب  رد  دش  مولعم  دننکب  مرگرـس  رهاوظ  هب  ار  ام  دش  رارق  تفرگ و  اج  کلامم 

ام و نآ  زا  نآ  نک  مامت  ناج  طابـضنا  نوناق و  عیانـص و  گنهرف و  تافاشتکا و  تاعارتخا و  یخا و  يایند  هرذ  کی  نیا  ینعی  دناهدرک .
. وت نآ  زا  ایرث  هب  ات  هناخ  ماب  زا  ام - نآ  زا  ماب  بل  هب  ات  هناخ  حطس  زا  هک : ینعم  نیا  هب  امـش ، نآ  زا  یندشن  مامت  تمعن  زانرپ و  ناهج  نآ 

شیاهلوپ ات  دزیم  شتسد  ریز  تشاذگیم  شتسد  فک  ار  شدرگاش  دزم  نوچ  بش  هک  داتسا  نآ  دننام  دننک  قافرا  ام  هب  هک  مه  یلیخ 
رس و دوخ  میتسناوت  هدمآشیپ  یعضو  ای  دننک و  زاب  ام  يارب  مه  ار  یهار  تحلصم  هب  انب  رگا ، دیایب  راک  رس  رتدوز  حبص  هدش  الپوشخپ 

هرابود ات  هک  دـننادرگرب  ناملّوا  زا  رتدـب  ياج  هب  هدز  نامنیمز  هب  اپ  تشپ  کـی  یـسایس و  هقح  کـی  اـب  میهدـب  شیوخ  روما  هب  یناـماس 
راتفر ام  اب  تساهنرق  هک  هنوگنامه  هب  هدیـشک  لوط  لاس  دص  لاس ، هاجنپ  میروآرد  لوا  تروصب  هدرک  روجوعمج  ار  نامدوخ  میهاوخب 

تـسایس روما  رد  تلاخد  زا  تحیـصن  هب  ار  اهرتکچوک  هک  دوب  رطاخ  نیمههب  و  دنکب . يراک  هدـمآ  نورب  بیغ  زا  یتسد  رگم  دـناهدرک :
. دندروآیم لاثم  دهاش و  لیلد و  اههد  ناشیانغا  يارب  هداد  زیهرپ 

277 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

زورهنابش تاقوا  نارذگ 

هراشا

؟ تشذگیم تروص  هچ  هب  نارهت  یلاها  زورهنابش  تاقوا  مینک  هظحالم  نونکا 
، هدش رادـیب  باوخ  زا  نینمؤم  دـنتفریم و  دوخ  ياههاگیفخم  اههاگمارآ و  هب  هدیـشک  راک  زا  تسد  اهوربش  نادزد و  حبـص  نذؤم  ناذا  اب 
»؟ دومنیم ربارب  رازه  ار  زامن  باوث  تبانج  لسغ  اب  زامن  هک   » زاـمن يادا  تباـنج و  لـسغ  ماـجنا  يارب  درم  نز و  زا  اههدـش ، بجاو  لـسغ 

تدابع هب  ور  شیوخ  ياهیّلصم  اه و  هناخزامن  رد  هتساخرب  وضو  و  اجنتسا )  ) هب ناگداتفا  راک )  ) زا نادنملاس و  دندشیم و  اهمامح  هناور 
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یهاگحبـص و راکذا  هیعدا و  اب  دنتـشاد  تداـبع  زاـمن و  هب  يرتداـیز  قشع  هک  ناـنآ  دـندشیم و  دجـسم  هناور  اـی  هدروآ  هضیرف  ماـجنا  و 
ات هعبرا  تاحیبست 

278 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هناحبص فرص  هب  هیقب  هتسش ، ور  تسد و  اهزامن  لهاک  هدز ، یترچمین  زین  نآ  زا  سپ  هک  یضعب  هتـشاد  لوغـشم  ار  دوخ  باتفآ  ندمآرب 

. دنتخادرپیم هناخ  راک  هب  اهنز  هتفر  دوخ  راک  یپ  اهدرم  هدومن ،
ناذا ره  اب  هک  دوب  روآفیلکت  غلاب ، درم  ره  يارب  نیغلبم  روتـسد  هب  هکلب  دـجاسم  نینذؤم  يارب  هن  حبـص  ناذا  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 

زور رد  تداهش  تهج  شیوخ ، يارب  راک  ود  نیا  اب  هدومنن ، شومارف  هک  ار  زامن  هماقا  انمض  و  دنکب ، ناذا  نتفگ  هب  عورـش  زین  وا  دجـسم 
. دنکب دوهش  بلج  هدوب  نارازگزامن  نینمؤم و  زا  هک  رشحم 

ناذا نتفگ  هب  عورش  اهقاطا  رد  يولج  زا  نادنملاس  اهماب و  رـس  زا  اهناوج  اصوصخم  نادرم و  نذؤم ، يادص  نیلوا  ندش  هدینـش  اب  سپ 
روش و نامه  نیا  هدیمد و  روص  هب  لیفارسا  یتفگ  هکنانچ  هدیچیپ  رهش  رد  ناشیناهگان  شورخ  گناب و  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دندرکیم و 

ضوح راـنک  هب  نارگید  هظحـالم  هب  اـی  هناـخبحاص ! سرت  زا  هتخیگنارب ، باوخ  زا  ار  تسمهایـس  لول  ره  هکلب  هتفخ  ره  هن  هک  دوب  هلوـلو 
نیا تروص  ره  رد  و  دشاب » هتشادن  زامن  هچرگا  ، » دیشکیم وضو  تهج  طایح 
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. دومنیم نشور  ار  بلق  هدودز  لد  زا  ار  اهمغ  هزات و  ار  نامیا  شگناب  ندینش  هک  دوب  ناذا  نامه 

سپ هدش  رادیب  راچان  هک  نیملـسم  ریغ  يرتسب و  لاحدب و  نارامیب  ریغـص و  لافطا  رگم  دشیمن  تفای  رهـش  رد  ياهتفخ  بیترت  نیا  اب  سپ 
ضوح رانک  طایح و  نحـص  رد  هدشن  رادیب  دناوتب  حبـص  ناذا  اب  هک  دشیمن  هدـید  یناملـسم  دـنتفریم و  باوخ  هب  هبترم  ود  ناذا  همتاخ  زا 
رودب نیملـسم  لیخ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هتـشاد  ناملـسم  مان  هک  يرکنم  دوبن  دـنادرگن و  لصتم  نارازگزامن  هب  ار  دوخ  وضو  نتفرگ  تهج 

ره هناخ و  لها  نعل  نعط و  شیازج  لوا  هک  درواین  اجب  دسرب  هناخ  لها  همه  شوگ  هب  هک  دنلب  يادـص  اب  مه  نآ  ار  هناگی  هناگود  هتـشاد 
تبوطر هدش  هدیبسچ  وا  هب  هک  یتالصلا  كرات  یبهذم و  ینیدیب و ال  تبـسن  مود  دننکب و  شراثن  راکـشآ  هدیـشوپ و  هک  دوب  هتفایعالطا 

رثا رخآ  رد  دوشب و  بانتجا  وا  زا  دیاب  ینمرا  دوهج و  زا  رتدب  تروصب  هدش  مولعم  سجن  شـسم  سمل و  ناهد و  بآ  ندـب و  قرع  نت و 
تالکشم نارازه  لوزن  بجوم  نآ  لها  يارب  هناخ  ره  رد  شدوجو  راوشد و  ار  شاعم  يزور و  گنت و  ار  قلخ  شتاقالم  هک  شیزامنیب 

! دیدرگیم حابم  شنوخ  لالح و  شلام  هدش  یفرعم  تفصیباب  و  یباب )  ) هک رارمتسا  تروص  رد  دیدرگیم و  ایالب  عاونا  اهيراتفرگ و  و 

نآ زا  ندیشک  تسد  راک و  هب  عورش 

هکنانچمه باتفآ و  بورغ  ات  دوب  باتفآ  لوا  ینعی  حبـص  زامن  دـعب  زا  راک  بسک و  فرطهب  تکرح  هبـسک و  راک  عورـش  تروصنیا  رد 
هب نداد  همادا  بش  غارچ  رون  رد  برغم و  ناذا  زا  دـعب  دنتـسنادیم ، شاعم  تعـسو  ریخ و  تکرب و  ببـس  ار  باتفآ  لوا  رد  راک  هب  عورش 

ناشنان هب  نان  هک  ینادـنملایع  ناگدزکلف و  رگم  دنتـسجیم . زارتحا  نآ  زا  دـندناوخیم و  ناطیـش  لاـمعا  زا  یماـکان و  رقف و  بجوم  ارنآ 
اونان و دننام  يراچان  يهبسک  دندشیم و  هاگنابش  برغم و  ناذا  زا  دعب  راک  هفاضا  هب  راچان  هدیسرن 
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. دننکب هدروآرب  ار  مدرم  جئاوح  دیاب  هک  لاقب  یمامح و 

تشاد و یئادخ  تیلوئـسم  اونان  تشاذگیم  نیلاب  هب  رـس  نانیب  هنـسرگ و  یـسک  رگا  دشاب و  هتـشاد  نان  دنیایب  نان  غارـس  ات  دیاب  هک  اونان 
رد ارنآ  لاثما  رینپ و  تسام و  دـننام  مدرم  نان  قتاق  هک  لاقب  دـنکب و  هدامآ  غاد و  حبـص  يارب  ار  مامح  بآ  شباـت  نوت  دـیاب  هک  یماـمح 

ار مدرم  شفک  سابل و  دیاب  هک  ناتسمز  دیع و  کیدزن  ياهبش  رد  هک  شافک  طایخ و  دننام  یلـصف  نارگراک  یمـسق  دراذگب و  رایتخا 
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. دننکب هیهت  يراکبش  اب 
دیاب هک  دـندوب  یئاونان  ياهناکد  ياهریگریمخ  لوا  دـنتفریم  راک  رـس  هب  رتدوز  مه  اونان  یمامح و  دوخ  زا  هک  زیخرحـس  هبـسک  رد  اـما  و 
رتولج تعاس  ود  یکی  هک  مامح  زادناهزوک  رگراک  دننکب و  هدامآ  ار  نان  ریمخ  هتفر  راک  رـس  هب  حبـص  ناذا  زا  رتدوز  تعاس  ود  لقادـح 

دیامن و شاهدافتسا  هب  رضاح  هتفرگ  ار  شاهیور  نجل و  هتخادنا  نآ  رد  هزوک  هتشادرب  ار  هنیزخ  رد  رهم  هتفر  راک  رـس  هب  مامح  ندشزاب  زا 
. دنورب راک  رس  هب  حبص  ناذا  زا  شیپ  دیاب  عاتم  نتخاس  هدامآ  تهج  زین  نانیا  هک  زپینرف  یشآ و  زپهلک و  دننام  راکحبص  ناگدنزپ  رگید 

ماهدمآ رید  هک  دیهدب 

دندمآیم و رتدوز  مه  نانیا  زا  هک  دندوب  زین  یصیرح  نایادگ  زیخرحس  ياههتسد  زا 
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یئادـگ هتـسشن  هک  دوب  اههچوک  چـیپ  يهغاـمد  اـههارهس و  اـهرابنابآ و  اـهیئاونان و  دـجاسم و  اـهمامح و  رد  راـنک  مه  ناـشیاهقوتاپ 
. اهنآ زا  یکی  زا  ریز  يارجام  رد  دندرکیم ،

وا هب  يزور  ات  ماهدمآ ! رید  هک  دیهدب  دیوگیم  نارذگهار  هب  هیآ  مسق و  اب  هک  هدیدیم  ار  یئادگ  هدمآیم  نوریب  هک  حبـص  تقو  ره  یـسک 
!؟ يدمآیم یک  یتساوخیم  سپ  هدماین ، نوریب  شاهناخ  زا  ریگریمخ  ياهدمآ  وت  هک  عقوم  نیا  دنیوگیم 

. ماهدمآ رید  میوگیم  ار  یئادگ  راکب  میوگیمن ، ار  اهحبص  ندمآ  دهدیم  باوج 
رید هراچیب  دراد  قح  دـیوگب : دروخبرب  عقوترپ  ریگهوشر  شورفنارگ و  دزد و  بساـک  هب  سکره  هتفرگ  هیاـنک  هنعط ، تروص  هک  یباوج 

! تسا هدمآ 

هناحبص

فرـص يداع  مدرم  هک  دوب  نآ  تشپ  هملـشید )  ) ياچ کی  قپچ و  ود  یکی  نیریـش و  ياچ  ود  یکی  رینپ و  ناـن و  ـالومعم  حبـص  ياذـغ 
نایعا و دـندروخیم و  شمـشک  اب  ای  تابنبآ  اـب  ياـچ  ود  یکی  ناـن  زا  دـعب  هک  ناـشیاهرادياچ  ياـچیب و  یهت  ناـن  ارقف  دـندرکیم و 

میلح راکملقهلش و  شآ  لصف  تبسانم  هب  هچاپهلک و  بابک و  یـضعب  غرممخت و  ریـش و  رینپ و  ابرم و  هرک و  نان و  نّکمت ، قباطم  صاوخ 
. دوب هدش  هتشاذگ  ناشیارب  بش  زا  هک  یئاهاذغ  ای  لیبق و  نیا  زا  هچره  غرممخت و  يورمین  و 

: دنتفگیم هک  شرافس  نیا  هارمه  دنتسنادیم ، حبص  ياذغ  ار  اذغ  نیرتهب  هک  اجنآ  زا 
رتلماک هکلب  اذغ ، نیمه  نیع  هچرگا  راذگب . تنمشد  يارب  ار  بش  ياذغ  روخب . تتـسود  اب  ار  رهظ  ياذغ  روخب . تدوخ  ار  حبـص  ياذغ 

رهظ مه  ارنآ  زا  رتنیگنس  و 
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ناماما زا  یکی  زا  غورد  تسار و  رظن  نیا  رد  دشاب . مه  راهان  زا  رتيوقم  رتيّذـغم و  دـیاب  هک  بش  ياذـغ  اصوصخم  دـندروخیم . بش  و 
هتفگ ار  یئاذغیب  وا  دوب ، هدش  هتفگ  شلوق  زا  هک  هدوبن  ای  هدوب  مه  هکره  رگا  و  دوشیمن ، ناربج  زور  لهچ  ات  بش  یئاذغیب  فعض  هک 

رهظ و یهت  نان  نامه  رـس  زا  ناشهناحبـص  هک  ناتـسدیهت  و  دندروخیم . نیگنـس  اهتـشا  یئاهن  دح  ات  دندرکیم و  باسح  یئاذغمک  اهنیا ،
. دوب ناشبش 

دوشیمن زاب  منهد 

يرامیب زا  تیاکـش  دوب  شناکد  مد  ياهنارذـگتقو  زا  هک  کلملا  نمتؤم  زپشآ  دزن  اهروخبیلاخ  نان  هلمج  زا  يزودهنیپ  هنیمز  نیا  رد 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 148 

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


زپـشآ دورب . میکح  مادـک  شیپ  دـنادیمن  هکنیا  دـنکیم و  اهحبـص  رد  ندروخ  زیچ  يارب  شناـهد  ندـشن  زاـب  زا  اـصوصخم  یئاهتـشایب ،
روتـسد شیارب  لوا  دوریم ، اجنآ  هب  زودهنیپ  یتقو  دوشب  بابرا  هناخرادـبآ  رد  وا  نامهم  حبـص  کی  هک  دـنکیم  نیا  هب  لوکوم  ار  شباوج 

رد دنکیم و  علب  ار  همه  زودهنیپ  هک  ریـشرس  لسع و  رینپ و  نان و  نآ  زا  دعب  یلـسع و  غرممخت  ود  نآ  دعب  دهدیم و  مرگ  ریـش  ناویل  کی 
هـس باطق و  لگ  دنچ  زگ و  هصرق  دنچ  لماش  باقـشب ، کی  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  مامت  مه  ار  اهنآ  هک  یـشرافس  بابک  خیـس  ود  شبقع 

دیوگیم هدومن  زپشآ  هب  ور  قپچ و  دـعب  ياچ  قپچ و  ياچ و  شدـعب  دـنکیم و  فرـص  مه  ار  اهنآ  هتـشاذگ  شوولج  هک  اولقاب  هزول  راهچ 
هکنیا هن  میوگب  هک  متـشاذگ  اـجنیا  رد  نیمه  يارب  نم  مه  ار  تباوج  دـیوگیم  زپشآ  و  ماهدرک ! ادـیپ  اهتـشا  همهنیا  زورما  روطچ  منادـیمن 

زاب هک  نهد  ار  تایب  هدنام  نان  همقل  کی  رخآ  يروخب . یتسناوت  اجنیا  لیلد  نیمههب  يرتملاس ، مه  نم  زا  مه  یلیخ  هک  یشابیمن  شوخان 
زاب تنهد  روجهچ  نیبب  روخب  اههناحبص  روجنیا  زا  دوشیمن ! وت  ناهد  هک  دوشیم 
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. دوشیم

هک وت  بابرا  لثم  هالیکو  ریزو ، نیا  وگب ! سپ  تفگ : هدومن و  يرکف  دـشابیم ، بابرا  ياههناحبـص  زا  عون  کی  نیا  دینـش  یتقو  زودهنیپ 
مغ و روجنیا  زا  دیآیم  رتولج  ناشمکش  رتتفلک و  زورره  ناشندرگ  فرطنآ  زا  دنروخیم و  ار  اهام  لثم  يهصغ  ناشیاهفرح  يوت  همهنیا 

! دنروخیم اههصغ 

هناخ زا  ندمآ  نوریب  فیلاکت 

ار لزنم  لخاد  هسبلا  هک  سابل  ضیوعت  لوا  دیدرگیم : ریز  لئاسم  لماش  هک  دیسریمارف  هناخ  زا  نتفر  نوریب  تقو  هناحبـص  فرـص  زا  سپ 
لوپ نتخادرپ  مود  دنیامن . هچوک  هالک ) لاش و   ) هدومن لیدبت  نوریب  سابل  اب  دوب  هناخ  هالکبش  ابع و  داشگ و  راولـش  دـنلب و  نهاریپ  هک 

يايراـکمامح رگا   » ماـمح لوپ  نتـشاذگ  هچقاـط و  فرط  کـی  رد  هناـخ  جرخ  نتـشاذگ  موـس  دوـب . راـک  رد  ياهچب  رگا  اـههچب  بیج 
ادتبا رخآ . رد  هچقاط و  رگید  فرط  رد  دوب » هتفرگ  تروص 
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. دنورب شاعم  راک و  یپ  هداهن  نوریب  هناخ  قاطا و  زا  اپ  نآ  نتفگ  اب  هک  هّللا  مسب  سپس  یظفاحادخ و 

سابل ندیشوپ  يهدعاق 

، هدومن اپ  هب  ار  راولـش  ادتبا  هک  بیترت  نیا  هب  دنناسرب ، الاب  هب  هدرک  عورـش  ندـب  نیئاپ  تمـسق  زا  لوا  هک  دوب  روتـسد  سابل  ندیـشوپ  رد 
رب هک  ابع  نآ  يور  دـنراذگب و  رـس  هب  ار  هالک  نآ  زا  سپ  هدیـشوپ  ار  قـالخرا  اـبق و  نآ  زا  دـعب  دنـشکب و  نآ  يور  هب  ار  نهاریپ  سپس 

: ریز رارق  نیا  هب  کیره  شفک و  رخآ  رد  هتخادنا ، شود 
مه راولش  ندیشوپ  و  دننکب ، سابل  رد  ار  تسار  تسد  ای  تسار  ياپ  سپـس  پچ و  تسد  ای  پچ  ياپ  لوا  سابل  زا  هکت  ره  ندیـشوپ  رد 

و دوشیم ، یئاوسر  یتسدگنت و  ببس  هداتـسیا  تروصب  راولـش  ندیـشوپ  هک  دوب  تادقتعم  زا  هچ  دریذپ  ماجنا  هتـسشن  تروصب  دیاب  امتح 
راظنا زا  ار  شیوخ  تاروع  هک  هدوب  نآ  شندیـشوپن  اپرـس  يهفـسلف  دـیاش  هک  دروآیم ، نمـشد  تتامـش  ندرک  نآ  رد  تسار  ياـپ  ادـتبا 

یگدنز رد  بیترت  مظن و  تیاعر  هالک  شفک و  ندرک  رب  هب  راولـش و  ندرک  اپ  هچرگا  اهراک  رد  هکنآ : شرگید  هدیاف  دنرادب و  روتـسم 
. دنشاب هتشاد  رظن  رد 
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هناخ نوریب 

راهچ هب  هدناوخ  ار  لق » راهچ   » تایلب تافآ و  عفد  رورـش و  عفر  تهج  دیاب  لوا  هک  دنتـشاد  یتادقتعم  فیلاکت و  زاب  هناخ  زا  نوریب  يارب 
دعب دننکب و  توف  دوخ  رود  هدیخرچ  هدناوخ و  هک  ار  یسرکلا  تیآ  نآ  زا  دعب  دنمدب و  پچ  تسار و  ولج و  بقع و  ینعی  دوخ ، فرط 

ای قزار ، ای  باوبالا ، حـتفم  ای  ینغ ، ای  حـتاف ، ای  لثم  دـندوب  هتفرگ  روتـسد  يدـشرم  الم و  زا  اـی  هتـسب  هدـیقع  نآ  هب  هک  ار  يرکذ  همه  زا 
تین و اب  هک  هار  نیب  رد  دننادرگب و  حیبست  راک  رس  هب  ندیسر  ات  هتشاد  نابز  هب  هرامـش  اب  دوب ، هدش  مولعم  راکذا  عیمج  عماج  هک  تاولص 

. دنهدب ادگ  هب  لوپ  دصق  نودب  دصق و  اب  تینیب و 
اب نداد  تین  اب  تروص  رد  هچ  دیدرگیمن ، ریذپلیطعت  لمع  نیا  تفرگیم  یـشومارف  فقوت و  تامدـقم  ریاس  رگا  هک  ینداد  ادـگ  هب  لوپ 

، هدـنریگ ياعد  هک  تهج  نآ  هب  دـشیم . بوخ  ناشراب  راک و  عیـسو و  ناشیزور  رود و  ناشهداوناخ  دوخ و  ناج  نت و  زا  ـالب  اـضق و  نآ 
یگدنامرد و رقف و  زا  هدش ، ناشلابند  یـشن  درمان  جاتحم  هک  هدـب  یـشن . رامیب  هسیک  رامیب و  نت  هک  هدـب  یـشن . تسد  ریز  هک  هدـب  لثم :

. دنتفاییم تینوصم  الب  اضق  يرامیب و  شوخان 
ادیپ تمحزیب  لوپ  هار  رـسدردیب و  لغـش  نیرتهب  هتخاس ، روختفم  ادگ و  ار  تکلمم  مدرم  موسکی  زا  شیب  هک  يداقتعا  يرورپادگ و 
دیما یـضعب  هتفرگشیپ ، یئادگ  هار  دیـشکیم  داسک  هب  ناشبـسک  هکنادـنچ  ءزج  يهبـسک  هک  اجنآ  ات  دوب . هدرک  نییعت  یئادـگ  ار  ندرک 

رارق و نوناق و  شیارب  یمـسر  لـغاشم  زا  یکی  تروصب  تیبوغرم  یهدزاـب و  دوس و  رطاـخب  دـندرکیم و  مولعم  یئادـگ  ار  دوخ  نیرخآ 
بیقن و رظان و  تسرپرس و  شتافلخت  زا  يریگولج  تهج  یلفقرس و  شناکم  يارب  ناکم و  لحم و  سوئرم و  سیئر و  درگاش و  داتـسا و 

همیرج مرج و  هیبنت و 
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. دیشکیم دوخ  فرطب  یشن )! قلخ  جاتحم  نک  یئادگ   ) يهفسلف اب  شیپ  زور  زا  رتدایز  ار  ياهدع  هک  زور  ره  دوب و  هدش  مولعم 
ای دـندادیم و  ادـگ  هب  لوپ  ناشیراتفرگ  عفر  يارب  هدوب  رامیب  راـکیب و  هدـنامرد و  راـتفرگ و  مدرم  اـی  هک  جاور  هشیمه  يداـسکیب  یلغش 

يوک ره  رد  نایادگ  لیخ  هک  رطاخ  نیا  هب  دنکن و  ناشیاهنآ  لثم  ادخ  ات  دندادیم  ادـگ  هب  لوپ  زاب  هک  زان  تمعن و  رد  قفوم و  راگماک و 
مدرم هب  سگم  زا  رتجمـس  کشپـش و  زا  رتهدـنرازآ  رازم ، هناخیـسورع و  رازاـب و  رذـگ و  ناـکد و  هناـخ و  راـنک و  هشوـگ و  نزرب و  و 

. دندزیم لول  ناشربورود  هدیبسچ ،
تناعا ات  نداد ، اهنآ  هب  اههناخ  رد  اذـغ  لوپ و  ناـن و  زا  دـیدرگیم ، لـماش  زین  ار  ناـنز  هکلب  نادرم ، صوصخم  هن  ادـگ  هب  نداد  لوپ  نیا 

ياهباوث هارمه  هداد ، دای  دوخ  ياههچب  هب  هک  ار  لمع  نیمه  درکیم و  اضق  عفر  هک  هقدـص  شنیرخآ  فلتخم و  ياهرظن  هب  هناخ  جراـخ 
دنهدب و سپس  هدناخرچ  رس  رود  حبص  هدراذگ ، اکتم  ریز  دیاب  بش  دنتفگیم  هک  ار  هقدص  لوپ  هلمج  زا  دندناوخیم . ناشـشوگ  هب  هکنآ 

ادگ هب  لوپ  دایز  هچ  دزادنایم و  ادگ  ناج  هب  هتـشادرب  شناج  زا  تسردنت  ای  رامیب ، زا  ار  هدـنهدهقدص  يالب  درد و  هک  دوب  قیرط  نیا  هب 
فیثک رتلیلذ و  لیلع و  هچره  هک  ناشنایادگ  دندادیم و  سپـس  هدنادرگ  رـس  رود  ار  لوپ  ادگ  دوخ  يولج  هک  دندشیم  هدید  یناگدنهد 

. دنربب دوس  دنتسناوتیم  رتدایز  رتهفایقهرهچدب  تبکن و  و 
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اهادگ هفایق 

اهلاس هک  دوب  نانچ  ناشیورورس  ورنیا  زا  دشاب و  رتناوتان  لیلع و  رتبویعم و  رتهدنژ و  رتفیثک و  هچره  هک  دوب  یئادگ  تایرورـض  زا 
راـک هب  دورو  زا  لـقاال  رمع و  لوا  زا  دـیوشیم  وـشهدرم  میوریم  تسـش و  اـمام  میدـمآ  تفگ  هک  ناـشراکمه  شیورد  نآ  لوـقب  هکلب  و 
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رد ناشششوپ  دوب و  هدیدن  هناش  حالصا و  يور  هک  يدمن  هدیروگ و  مهرد  ناششیر  رس و  يوم  رارق  نیمههب  و  دوب . هدشن  هتـسش  یئادگ 
رازآ یمدـقدنچ  زا  هک  ناـشتنوفع  يوـب  دـنوشب و  موـلعم  دنتـسناوتیم  تمحز  هب  ناشیلـصا  يهچراـپ  هک  مه  يور  رب  ياههلـصو  دـح  نآ 

. دناسریم
یگدربهروخ و یلچک و  لثم  يامخز  جلف و  یقالچ و  ای  یتسد ، اپیب و  یلـش و  يروک و  دننام  مشچ . مد  تاحارج  اهتلع و  نآ  زا  سپ 
هک دوب  یعیبط  ناشبیاعم  رگا  تروصنیا  هب  دنکب و  هدننیب  رد  محرت  تقر و  دیلوت  دناوتب  رتدایز  هک  هچره  نآ و  لثم  هچره  یگتخوس و  زا 

. دندروآیم دوجوب  نآ  نیصصختم  هلیسو  دوبن  رگا  رتهب و  هچ 
ناشمـشچ يدیفـس  نیرمت  روتـسد و  اب  هک  یعنـصت  يروک  یکی  دنوشب و  روک  اعقاو  هک  مامت  هب  يروک  یکی  دوب . هنوگ  ود  هب  ناشیروک 

ناشمشچ کمدرم  هب  هک  خرس  قاجنس  هت  ندیـشک و  لیم  اب  دنوشب و  روک  طقف  ای  هکنیا  ناشیعقاو  ندش  روک  زاب  و  دورب ، یهایـس  ياجب 
ناشهرفح هدروآ  نوریب  هقدـح  زا  ار  ناشمـشچ  دوخ  دـنهاوخب  هک  هدـیاف  رتدایز  بلج  رطاخب  امندـب  روک  ای  دـننک و  ناشروک  دـنربب  ورف 

. دننک ناش  يروقاباب  هک  رتدایز  نتفر  مشچ  يوت  تهج  یعون  و  دننکب ،
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!؟ شاهراوخریش رسمه و  اب  روک  ریپ  يادگ 
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اب هکنآ  ناشیگتخاس  دنروآرد . یعیبط  زا  رتهب  ناشیارب  یعقاو  يههجو  هب  هچ  یگتخاس و  هچ  هک  اپ  تسد و  تروص و  جـلف  هنوگنیمه  هب 
، دنروآرد ندروخ  ناکت  هب  یحارج  لمع  ماجنا  اب  ار  رظن  دروم  تالضع  ساسح  وضع  هکنآ  ناشیعقاو  دنروآرد و  ناشجالتحا  هب  نیرمت 
، وزاب دعاس و  هک  دننکب  چیپدناب  دنراشفب و  هدیناباوخ  وزاب  يورب  ار  تسد  دعاس  نادنچ  نیرمت  اب  ای  زاب  هک  ار  ناشنتخاس  اپ  تسدیب و  و 
دننادرگرب و لفک  يور  هب  ار  اپ  فک  قاس و  ردـقنآ  هک  نینچمه  هب  ار  اپ  و  دـهدب ، ناشن  هدـیرب  نهاریپ  نیتسآ  رد  هدـیدرگ  دـحاو  وضع 

ياصع اب  هدومن  مولعم  هدیرب  اپ  دننزب  قاجنـس  هدنادرگرب  الاب  تمـسق  يور  هب  ار  راولـش  نیئاپ  هب  وناز  زا  نوچ  هک  دننکب  دـنبهتخت  هدرـشف 
. دننکب صالخ  هبش  ره  ندومن  هتسب  زاب و  نیرمت و  ترارم  زا  ار  دوخ  ناشعطق  اب  هرسکی  ای  و  دنورب ، هار  لغب  ریز 

دندیرخیم اهدزدهچب  زا  هک  ار  یناکلفط  دوخ و  موصعم  ناکدوک  هکلب  دندرکیم ، نانچ  دوخ  اب  اهنت  هن  لوپ  رطاخب  هک  یتورمیب  نالدهریت 
شاهناخ نادوان  رگا  روک   » هک نیا  رب  مدرم  داقتعا  رطاخب  هک  رتدایز  دنتخاسیم و  بویعم  ندب  وضع  دنچ  زا  هتخادـنا  دوخ  زا  رتدـب  زور  هب 

لمع دزم  كدنا  رطاخب  هک  یئاهنآ  نانیا  زا  رتیسق  رتداهندب و  و  دندرکیم ، راک  ناشیاهمشچ  يور  رب  دشابیم » قحتـسم  زاب  دشاب  الط  مه 
ناج مسج و  تمالـس  یگدـنز و  زا  ار  یئاهدالج  نانچ  تسد  ریـسا  ناـهانگیب  بویعم و  ار  یئاهتمالـس  هدز  تاـیانج  ناـنچ  هب  تسد 

: رارق نیا  هب  یئاهتسش  زان  اهتسد و  دزم  رد  دنتخاسیم . مورحم 
. ناموت جنپ  ندروآرد  هشعر  هوقل و  هب  يارب 

: بیترت نیمههب  ناموت و  تفه  کیره  يارب  دوش ، هدیشک  نیمز  يور  هب  اپ  سحیب و  تسد  هک  اپ  تسد و  جلف  يارب 
. ناموت تفه  یئامنتسد  هدیرب 

. ناموت هد  یئامناپ  هدیرب 
. ناموت جنپ  تسیب و  تسد  ندیرب 
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. ناموت یس  اپ  ندیرب 

. ناموت لهچ  ندروآرد ، هقدح  زا  مشچ  ای  ندرک  روک 
هک ابلاغ  و  دـندرکیم ، تفایرد  تاکذ  مسا  هب  هک  مه  ناموت  ود  کیره  يارب  و  ناموت ، راـهچ  مشچ  ره  قاجنـس  هت  لـیم و  اـب  ندرک  روک 
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ماجنا دوخ  ترجا  ندادن  تلوهـس و  رطاخب  اهادگ  دوب  هدش  هدیرخ  يهچب  ای  دوخ ، نادـنزرف  نز و  يور  رب  رگا  ار  اهندرک  روک  هنوگنیا 
. دندرکیم روک  يرگید  يهچب  نز و  کیره  هدش  رفن  ود  ای  دندادیم ،

دیلوت دنتخاسیم . حورجم  ار  ناشنادـنزرف  ای  دوخ  ياهندـب  ناگدـننیب  رتشیب  تقر  بلج  تهج  هک  یئاهنآ  رتیـسق  رتناجتخـس و  اهنیا  زا 
یعضو رد  زاب  تروصب  هک  ارنامه  شوجبآ و  شتآ و  يدیسا و  داوم  هلیسو  اپ  تسد و  مکش و  تشوگ  تسوپ و  يور  رب  یئاهتحارج 

. دنتشاذگیم دید  ضرعم  رد  دوخ  شارخناج  ياهناغف  دایرف و  اب  دیدرگیم ، ریزارس  اهنآ  زا  هبانوخ  كرچ و  بآ و  هک  هدننکزئمشم  سب 
ناشنت زا  یتفگ  هک  قیمع  عیسو و  نانچنآ  ای  هدش ، هتفرگ  راکب  يهلیسو  قباطم  هک  دید  لمحت  ریغ  كانلوه و  نانچ  یـضعب  رد  یتاحارج 

زا هداتفا  نوریب  رادهباتـشن  خرـس  تشوگ  مههب و  هدـیکورچ  ياـهتسوپ  بآرپ و  کـچوک  گرزب و  ياـهلوات  اـب  اـی  دناهتـشادرب ! تسوپ 
یهاوخریخ هچنانچ  هدیدرگن ، رابغ  درگ و  زا  نآ  يور  ندناشوپ  هب  رـضاح  هک  مه  تروص  چیه  هب  دندادیم و  رارق  دید  ضرعم  رد  هکنآ 

. دندرکیم رارف  هناخضیرم  زا  ای  هار ، نیب  رد  دندربیم ، ناشیاوادم  يارب  روز  هب  هداتفا  زور  نآ  هب  اتقیقح  هک  يزوسلد  هب  مه 
نتسبآ ولقدنچ  نز  هک  دح  نآ  رد  یمروت  دنتخادنایم . نوریب  هتخاس  مروتم  ارنآ  هلیـسو  هچ  هب  دوبن  مولعم  هک  مکـش  ندرک  داب  رگید  عون 

داشگ ار  اهاپ  نداد و  راوید  هب  هیکت  اب  داتفایم و  ندیکرت  لاح  رد  ياهكرت  نآ  رد  ندمآرب  دـح  زا  هک  رتگرزب  نآ  زا  هکلب  هام و  هب  اپ 
هب یمکش  دندرکیم . سامتلا  دشابیم  ناشقیاقد  نیرخآ  هکنانچ  هاتوکهاتوک ، مینمین  ياهسفنسفن  اب  دورب  مشچ  هب  الماک  هک  ندراذگ 
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هچ هدـنامن  ناشرگید  تعاس  اـت  دـیما  هدـننیب  چـیه  يارب  هک  ماـمت ، ندـیرد و  مه  زا  لاـح  رد  ناـنچ  دـندادیم  ناـشن  دوخ  هک  هنوگناـمه 

زور و ره  دوشن  المرب  ناشگنرین  هدروخن  هطقن  نیا  نارذـگهر  مشچ  هب  هرابود  ات  هک  رطاخ  نیمههب  دـندرکیم و  ناـشیارب  هک  اـهيزوسلد 
یـسک هکنآ  زا  متـسناوتن  يواکجنک  سح  یتاذ و  یلوضف  همه  اب  هدنراگن  هک  يرنه !! دـندرکیم . ضوع  لحم  هچوک و  اج و  زورهفـصن 

! مروآ نوریب  رس  دروآرد  لکش  تبیه و  مجح و  نآ  هب  دوخ  مکش  دناوتب  هنوگچ 
روجاروج و ياهقالچ  لش و  روجاروج و  ياهروک  لـثم  يدازرداـم . یـضراع و  ياـهوضعلا  صقاـن  نیلولعم و  ناراـمیب و  اـهنیا  زا  سپ 

يور هب  ندـب  يهمین  زا  ندـب  اهوربهار و  اپ  تسد و  راـهچ  زیگناتقر و  ياـهلیز  مخز و  دـح و  ندروخ  قیرط  زا  ياههدـیرب  اـپ  تسد و 
رد اـضعا ، رب  هدـمآرب  هدـغ  اـپ و  ناـیم  هب  هناودـنه  زا  رتـگرزب  هضیب  ياـهرغ  دوهـشم و  ياهیـسیلفیس  برج و  ادوـس و  اـهشکب و  نیمز 

رادوربآ و یلومعم  ياهادـگ  دوب و  هتخیوآ  ناـشیولگ  ریز  اـی  شوگ ، لـغب  اـی  مشچ  ریز  زا  هک  طـسوتم  يهزبرخ  اـت  لاـقترپ ، ياههزادـنا 
اب یناـبت  زاـس و  تخاـس و  يراـکیب و ...  يراولاـیع و  يرادشوخاـن و  راـهظا  لـثم  نوگاـنوگ  ياـههلیح  اـب  هـک  ینایادــگ  ریغب  وربآیب .
نآ لاثما  ندناباوخ و  ربنم  ياپ  هتفر  لاح  زا  تشرد  زیر و  ياههچب  نتسب و  رمک  رس و  هب  غورد  هب  هایس  زبس و  اب  اهيربنم ، اهریگهکرعم و 

فرح هملک  دنچ  دهاوخب  یسک  اب  ای  هدومن ، فقوت  یئاج  ای  هدرک ، یط  ار  يریسم  دناوتب  یسک  دشیمن  هک  دح  نآ  رد  رامـش  رـصحیب و 
شدرگ هب  هدـنروآرب  اج  زا  لد  تالمج  هدـننک و  شیرلد  ياههفایق  تئیه و  اـب  اـی  هتفرگن ، رارق  تساوخرد  دروم  راـب  نیدـنچ  هک  دـنزب 

هیقر هنیکـس و  هیزعت  ياهرـسپهچب  اهنکب و  بلط  اههناخ  رد  اهبوکب و  هنیـس  هب  رجآ  گنـس و  زا  ریغب  دیامنن . شاهدـنامرد  هدـشن  عمج 
يهلان بیرغ  هک  اجنآ   ) ابرغلا بیرغ  زا  یناوختلذ  اب  بش ، رخآ  ياهادـگ  اههناخ و  رد  تشپ  یبرع  ساـبل  اـب  هرفنود  هرفنکـت و  ناوخب 

نفک يارب  ياهنادرگهدرم  اهوشبهدرم و  نکب و  شغ  يوج  نجل و  لگ و  رد  ياهادگ  و  دنک )...  راوید  هب  ور  بیرغ  هک  اجنآ  دنک . راز 
تخل و نفد و  و 
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. نآ لاثما  اههد  اههتخادنا و  تروص  هب  لامتسد  فرب و  خی و  امرس و  رد  اهوربهار  هنهرباپ 

يدح ات  هدیشک ، یسفن  داد  ناشیروآعمج  روتسد  هک  شاهزوردون  ترادص  رد  دنتـسناوت  مدرم  هک  نیدلا  ءایـض  دیـس  ندمآ  راک  يور  ات 
. دوشب مولعم  ینکعمجادگ  ناشتاحالصا  أشنمرس  کیره  هک  وا  زا  دعب  ياهتلود  دنوشب و  صالخ  ناشرش  زا 
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رگا دندرکیم و  ناشـصخرم  هدـیواک  ناشلغب  بیج و  هک  ینکتخلادـگ  نتخادـنا و  نارومأم  يهرفـس  هب  نان  هکلب  ینکعمج ، ادـگ  هن  اما 
. دنتخاسیم ناشهناور  ندمآ  رانک  اب  هتشاد  ناشهگن  يزور  ود  یکی  دندرکیم ، غارس  ناشدزن  رد  نآ  زا  شیب 

هکره اههدننکربعمدس و  اهیطاسب و  اهشورفتسد و  اهفاوط و  لثم  ياهرازآمدرم  رگید  هب  مکمک  هک  رثا ! تعرس  رطاخب  یتاحالـصا 
! دننکب ناشبدا  نایادگ  يهنوگ  هب  ات  هدومن ، تیارس  مه  اهنآ  لاثم 

نماض ای  رفعج ، نبا  یـسوم  ای  متـشه ، ماما  ای  ابرغلا ، بیرغ  ای  جـئاوحلا ، باب  ای  دـندربیم : راکب  تساوخرد  يارب  هک  دوب  یتالمج  اـهنیا  و 
، ملیلع مشوخان ، هتاریخ ، بش  سهعمج ، بش  هزیزع ، بش  مشاـه ، ینب  رمق  اـی  یلع ، ساـبع  اـی  ـالبرک ، راـمیب  اـی  ـالبرک ، دیهـش  اـی  وهآ ،

. هنکن تهدنومرد  لیلع و  ادخ  هک  هدب  مهدنومرد ،
هدنومرد هک  هدـب  یـشن ، لیلذ  هک  هدـب  هنکن ، ترامیب  هسیک  رامیب و  نت  ادـخ  هک  هدـب  هنکن ، تهراچیب  ادـخ  هک  هدـب  مهراچیب ، مراولایع ،

، هنکن تنم  ثم  ادخ  هک  هدب  یشن ، لیلع  هک  هدب  ینیبن ، هچب  نز و  تلاجخ  هک  هدب  هنکن ، تصقان  ندب  نوتس  راهچ  زا  ادخ  هک  هدب  یـشن ،
نم ثم  تتسد  هدب  ینیبن ، زیزع  غاد  هدب  یشن ، سکیب  هدب  یتفین ، ملاظ  ریگ  هدب  یـشن ، هدنومرد  هدب  یـشن ، اود  میکح و  جاتحم  هک  هدب 

. هشن زارد 

یئادگ نوناق 

تلاجخ تریغ و  فرش و  ایح و  مرش و  تسخن  هکنیا  یئادگ  راک  نیناوق  هلمج  زا 
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مود و  دـننکب ، هتـسدرس  زا  هزاجا  بسک  نآ  هب  دورو  يارب  مود  دـننکب و  نیزگیاج  یئوررپ  تجامـس و  شیاـجب  رود و  دوخ  زا  تیمح  و 
لثم یطیارش  دننکب : روظنم  نآ  طیارـش  ریز  تروصب  هکنآ  زا  سپ  دننکن و  ریخأت  دنزادرپب  وا  هب  دیاب  هک  ار  هنازور  یتخادرپ  رارق  هکنیا 
مامح ات  هتفرگ ، هناخیم  دجـسم و  هناخ و  ناکد و  نابایخ و  رازاب و  هچوک و  زا  هتخانـشن  ناکم  لحم و  ینعی  هچره ) (، ) سکره (، ) اجره )

کـچوک و درم و  نز و  ریقف و  ینغ و  تسود و  نمـشد و  هناـگیب و  يدوـخ و  ینعی  سکره »  » و دـننکب . بلط  هک  لاـبم  هناـخیبجاو و  و 
هچرگا دش ، هداد  اهنآ  هب  هچره  هکنآ  هچره »  » و دننکب . زارد  تسد  دوخ  قیفر  راکمه و  ردارب و  رهاوخ و  فرطب  یتح  هتخانـشن ، گرزب 

. دننکب لوبق  ینتخادنا  رود  فرصمیب و 
تروصب ای  دوخ ، درکراک  کی  هد  دـننکب و  راک  هتـسدرس  رظن  ریز  دـیاب  هک  رازاب  هچوک و  رود  یئادـگ  یعون  دوب . عون  دـنچ  هب  یئادـگ 

یئادگ مود  دنهدب . راک )  ) هسرپ لحم  يادگرس  هب  ینعی  تسرپرـس  هب  دشیم و  نییعت  ناشیارب  دنهدب و  غلبم  نالف  يزور  الثم  هک  هعطاقم ،
دوشب ناشیصاصتخا  هکنآ  لاثما  يزپهلک و  ییولپ و  ولچ ، رانک  رذگ و  رس  هیکت و  رد  مامح و  رد  دجـسم و  رد  لثم  مولعم ، ياههطقن  رد 

دیاب دوب ، هدش  فشک  ناشدوخ  يهلیـسو  هتـسشن ) شرد  ادگ  هتخاسن  دجـسم   ) لثملا برـض  قبط  ثادـحالا و  دـیدج  نکاما  نیا  رگا  هک 
دنهدب بیقن  هب  امیقتسم  مه  ار  ناشیاهيررقم  هدومن  هزاجا  بسک  هدرب  لحم  بیقن  يارب  يدنقهلک  تعلخ و 
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مه فرصتم و  تیاضر  بلج  مه  ناکد ، یلفقرس  شورف  دیرخ و  تروصب  دیاب  مه  هک  دوب  هدمآرد  فرصت  هب  البق  رادهقباس و  لحم  ای  و 
مزال هک  بیقن  تیـصخش  دوشب و  هتفرگ  رظن  رد  تاداس  بیقن  اـی  گرزب  بیقن  مهـس  دـیاب  زین  بیقن  يارب  هتبلا  هک  دـننکب ، بیقن  هیـضرت 

. دشابیم ثحب 

؟ بیقن

هچ هدـیناسر ، هشیر  ص )  ) مرکا لوسر  هب  هک  ناشتدایـس  رطاخب  لوا  دـندوب . مدرم  مارتحا  دروم  رطاخ  ود  هب  تاداس و  يهقبط  زا  اـهبیقن 
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مه مود  تلاـح  رد  هدـش ، هتـشاذگ  ناـشتمرح  دـیاب  دنـسپان  لاوحا  رادرک و  رد  هچ  هدیدنـسپ و  راـتفر  لاـعفا و  رد  هچ  دـب و  هچ  بوخ و 
رس هب  یهایس  ای  زبس  هکره  هکلب  دیدرگیم ، رادهرجش  مرتحم  تاداس  ابقن و  هب  طوبرم  هن  نیا  هک  دوشب ، هدیـشخب  ناشدج  هب  ناشیاهیتشز 

هچرگا دنک  ناشتناها  نیرتمک  دشاب  هتـشادن  قح  یـسک  هک  دـح  نآ  رد  دـمآیم ، نارگید  زا  يادـج  شباسح  دـشاب  هتـشاد  رمک  رود  هب  ای 
! دوب هدرک  ناج  اب  رامق  نیبصعتم  فرط  زا  هکنآ  فلاخم  دننک و  ناشتیامح  دیاب  هکلب  دنشاب و  هتخیر  نوخ 

نیسح ملع  يهدنراداپرب  رادهیزعت و  مه  دوب و  هتخاس  ناشیا  زا  اهراک  یسب  هتـشاد  هار  نیطالـس  رابرد  رد  مه  هک  ناشیلغـش  تیعقوم  مود 
. دندوب ناشمنهج  شتآ  زا  تاجن  کشا و  نتخیر  ثعاب  هدومن  مالسا  تعیرش  یشخبتایح  بآ  هک  دیهش 

ياقب دوجو و  يوگاعد  هتفگ  دابکرابم  تینهت و  دیاب  هک  یـسک  لوا  دایعا  یهاش  ياهمالـس  رد  هکسب  نیمه  ناشرابتعا  تیمها و  زا  اذل 
ناشیارب اهيرامیب  رد  دنناوخب و  ناشـشوگ  هب  رفـس  ياعد  هک  اهرفـس  رد  دشاب و  تاداس  بیقن  ینعی  بیقنرـس  دوش  ناشیهاشداپ  رمع و 

نیمههب دنشکب و  ناشیابع  ریز  هتفرگ  رس  نآرق 
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يزاسهیکت عفانم  ات  نآ ، لاثما  ناحادم و  اهناوخهضور و  ناناوخهیزعت و  تسایر  لثم  تعفنم  یگرزب و  ياههار  اسب  ناشفرط  زا  هک  رطاخ 
ناشلیفط نانآ  زا  يررقم  رهـش و  نایادـگ  رب  یگرزب  ات  دوخ ،  يهناخ  هینیـسح  قدـیب  ملع و  ربنم و  زاـجعا  روذـن  يزادـناهار و  هینیـسح  و 

هب تالکشم  یئاشگهرگ  اضرم و  یـشخبافش  رد  ناردپ  زا  لسن  ردنا  لسن  هک  یئاهتمارک  فشک و  زاجعا و  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  دوشب ،
. دوب هدش  دییأت  هدیسر  ناشیا 

، هتفاـی افـش  دـنناروخب  اـی  هدز  راـمیب  ره  هـب  هـک  ناـهد  بآ  یلیـس و  هـکرت و  بوـچ و  يهلیـسو  یـشخبافش  لـثم  یئاـهتمارک  زاـجعا و 
تسد و ندیسوب  مالس و  اب  هتفرگ ، ناشیولج  ناشندید  اب  هک  لغب  هب  هچب  نانز  نادرم و  زا  ینایعدتسم  دوشب . عفر  ناشسفن  اب  ناشتالکشم 

ياهضرم يارب  دـندرکیم و  ناشیاههچب  یباوخیب  هیرگ و  ای  هبون ،  بت و  ای  بت ، جالع  تساوخرد  ناشناج ، هب  انث  اعد و  ابق و  ابع و  نماد 
هک لح  ریغ  لکشم  یئاشگراک و  نونج و  عرص و  شغ و  مزال و  بت  لثم  تخس 
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. دنوشب جالع  ریز  روص  هب  عمج و  ناشیاههناخ  ینوریب  رد 

هب هنارمآ  نحل  اب  رـشت و  اب  هتخاون ، شوگاـنب  هب  یتخـس  یلیـس  ربخیب  ار  اـهرادبت  دـشیم  هتفرگ  ناـشیولج  رذـگ  هار و  هچوک و  رد  رگا 
دنتفگیم هدیناباوخ  تشپ  هب  یکی  دنتشاد  تسد  رد  هک  یئولابلآ  يهکرت  اب  ار  اهياهبون  بت و  ینکب و  بت  هبترم  ود  ادابم  دنتفگیم  ضیرم 

. ینکب هبون  رگید  منیبن 
بوچ گنـس و  لثم  ار  اههدـید  برـض  دـندرکیم و  توف  شتروص  هب  تنعل  كاکـش  رب  يهلمج  هبترم  هس  ار  ياهیرگ  ياـههچب  نینچمه 

. دنتخادنایم ناهد  هب  فت  هک  ار  اهیشغ  عورصم و  دندیلامیم و  ناهد  بآ  برض  لحم  هب  ار  هداتفا  هلپ  زا  هدروخ و 
نارگهزجعم نیا  زا  یکی  زا  ناگیاسمه  زا  یکی  هیصوت  هب  هدنراگن  نیا  یکدوک ، دیدش  زرلوبت  يرامیب  رد  هک  یئولابلآ  يهکرت  یلیس و 

همه هبترم  ود  دوب  هدیـسر  تبون  کـی  زور  راـهچ  هب  هزورهمه  زا  هک  مزرلوبت  دـش  ثعاـب  شبوچ  درد  یلیـس و  تبیه  سرت و  دروـخ و 
رخ ار  اهراک  نیا  هیاـسمه  هب  هک  دوب ! مرداـم  يداـقتعایب  رد  هکلب  هدـننز  تمارک  رد  لاکـشا  هن  هک  هتبلا  و  موشب ! يرتسب  هرـسکی  هزور و 

. دوب هتفگ  کنکگنر 
ناشیارب ات  هتـسب  راب  راک و  راکیب و  نادرم  دنتـشاد . رگید  جـئاوح  هک  دوب  ینادرم  نانز  زا  یئاـغوغ  هلغلغ  هشیمه  مه  ناـشیاههناخ  ینوریب 

يهجنپ نادرم  يارب  مه  اهنیا  جالع  هراچ و  هدرک و  نتـسبآ  رد  ریخأت  زادنیب و  هچب  ازان و  نانز  دننزب و  راک  شیاشگ  ندش و  راک  اب  سفن 
ناشهدروخمین بآ  ار  اهازان  دنزیرب و  ناکد  رد  ای  قاطا  هاگرد  يولج  هدز  ور  رس و  هب  نآ  زا  ات  دنهدب ، هدز  بآ  رد  ار  ناشهینیسح  قدیب 

یئاهزاین اهنیا  همه  دـنهدب و  تابن  هکت  کی  ای  تابن  بآ  هناد  هس  ای  هک  ار  نارگید  دـنروخب و  يرتسبمه  زا  لبق  رهوش  نز و  ات  دـنهدب  ار 
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میدقت دیاب  نادنمتجاح  هک  دنتشاد 
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. دننکب
هک نداد  جرخ  نتخادـنا و  هار  هتـسد  نتـسب و  هـیکت  اـت  هینیـسح  هـیکت و  دجــسم و  يرادازع  يداـبع و  نکاـما  ياـنب  عفاـنم  اـهنیا  زا  سپ 

، هدش عمج  بیقن  دزن  الک  ناشنایناب  ياهیتخادرپ  هک  ناگرزب  تاوما  مسارم  يرازگرب  دوش و  هتـشاذگ  ناشیا  رایتخا  رد  دیاب  ناشجراخم 
. دوشب جرخ  وا  يهزاجا  هب 

هتسد و نتخادنا  هار  اهنآ و  هیاریپ  نتـسب و  رابنابآ و  هیکت و  هینیـسح و  دجـسم و  نتخاس  نایناب  فرط  زا  يورخا  روما  عفانم  اهنیا  زا  سپ 
، هدوـب اـهنآ  رظن  ریز  هک  ناـگرزب  تاوـما  يرازگرب  دوـشب و  هتـشاذگ  اـهنآ  راـیتخا  رد  دـیاب  ناـشیمامت  جراـخم  هـک  نداد  جرخ  هـیزعت و 

یـسورع جرخ  زاـهج و  ناتـسمز و  لاـغذ  هکاـخ  کـشت و  فاـحل و  اـههچب و  دـیع  تخر  لـثم  ارقف  هب  تناـعا  زا  ریخ  روما  يریگتـسد و 
ياهسابل ياههراپ  هتشر  ات  دروآیم . یئاههنارس  ناشیگمه  هک  دوشب ، جرخ  هیهت و  ناشیا  نییعت  هب  عمج و  ناشیا  فرط  زا  هک  اههیامرسیب 

هدرپس ناگدـنهاوخ  هب  ریدـغ  دـیع  اصوصخم  یبهذـم ، دایعا  ياهزور  رد  زاین  لباقم  رد  هکیراب ، هکیراب  كربتم و  هک  لاـیعولها  دوخ و 
. دنهنب ابق  يهنیشیپ  يال  تلزنم  برق و  تهج  هتخود ، لوپ  هسیک  هت  هسیک  هیام  تهج  هتسب ، تسد  چم  هب  الب  اضق و  عفر  يارب  هک  دشیم 

ای يرظن ، ناشیاهیتخادرپ  هک  درگهرود  ياهناخهوهق و  ات  یـسلجم ، زا  معا  ناـناوخهیزعت ، ناردـنلق و  نایادـگ و  شیوارد و  تساـیر  یلا 
. دوشب میلست  عمج و  ناشنارادلیصحت  طسوت  مولعم و  یتارتنک 

! اهبهذم رهش ال 

. منکب رظنفرص  نآ  زا  متسناوتن  هک  دمآ  رطاخ  هب  یبلطم  بیقن  ادگ و  ثحابم  يهمتاخ  اب 
نیب رد  دوریم و  ناملآ  هب  شایناملآ  فرط  اب  هطبار  يرارقرب  دـیدجت و  تهج  یناگرزاب  لوا 1918  یناهج  گنج  همتاخ  زا  سپ  يدنچ 

شیپ شیارب  يرطخ  هار 
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تـسد هک  یـسک  ددرگیم  ادگ  بقع  هچره  اما  دنکب  دونـشوخ  ار  يریقف  دصقم  هب  ندیـسر  رد  دوش  نآ  عفر  رگا  هک  دنکیم  رذن  دـیآیم و 
رهـش ال دیوگیم  دوخ  هب  دـنک  ادا  ار  شرذـن  دـناوتیمن  هکنآ  زا  دروخیمن و  شمـشچ  هب  دـنک  البرک  رامیب  ای  ابرغلا ، بیرغ  ای  هدومن ، زارد 
هب ياهناخراک  راوید  تشپ  نمچ  يور  هک  دروخیم  ینیکرچ  ساـبل  درم  هب  شمـشچ  يزور  رهظزادـعب  اـت  دوشیمن ، رتهب  نیا  زا  اهبهذـم 
هب یئالط  هکس  هدش  لاحشوخ  دروآرد  رذن  نید  ریز  زا  ار  دوخ  هتفای  ادگ  هرخالاب  هتسناوت  هکنآ  زا  شاهدهاشم  اب  سپ  تسا . هتفر  باوخ 

. دوشیم رود  هداهن  شرانک  يذغاک  هکت  يور 
راک تبون  کی  ندرک  لیطعت  مرج  هب  هدومن  شریگتـسد  سیلپ  هک  هدوب  هدشن  شداقتعا  تیاضر  بلج  هداتفین ، اج  شیلاحـشوخ  زونه  اما 

وا يارب  هقباـس  ءوس  دـیلوت  مرتـحم و  يرگراـک  يرکف  لداـعت  یگتخیر  مهب  حور و  بیرخت  نآ  رب  هفاـضا  تراـسخ و  داـجیا  هناـخراک و 
، هتخادنا راک  زا  ار  ياهناخراک  بیرغ  يرهـش  رد  هتـسناوت  هنوگچ  هک  دروآیم  راشف  دوخ  هب  هچره  ناگرزاب  دـهدیم . شهاگداد  لیوحت 

هاگداد مجرتم  فرط  زا  ات  هدیسرن ، یئاج  هب  شرکف  دنکب  هتخانشان  يرگراک  يهقباس  حور و  رد  لالخا  هدیدرگ ، تراسخ  نانچ  بجوم 
هدافتـسا شتحارتسا  تعاـس  زا  هک  هدوب  هناـخراک  يریجنز  دـیلوت  زا  یتمـسق  رادهدـهع  هدوب  هدـمآ  ریقف  شرظنب  هک  يدرم  دوشیم  یلاـح 
يراسگیم هب  شراک  نآ  زا  دنکیم و  هباشون  ياهشیش  ندروخ  سوه  تفم  لوپ  ینعی  الط ، يهکـس  ندید  ندش و  رادیب  اب  تسا و  هدرکیم 

ضرف ادـگ  ار  یناملآ  هک  دوشیم  رتنیگنـس  ناگرزاب  مرج  ینامز  و  دوشیم ، لیطعت  هناخراک  کفنم و  راـک  زا  تسم و  هجیتن  رد  هدیـشک ،
! تسا هدرک 
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رد گنج  هک  ینامز  هدوب ، هدنراگن  یگلاس  تفه  شـش  ینعی  نامز  کی  هب  طوبرم  هدش  هتفگ  يارجام  اهادگ و  فرح  هک  هفاضا  نیا  رد 
، هدوب هدومن  ربارب  ینیمزبیس  ینوگ  کی  اب  ار  كرام  ینوگ  کی  ناشداصتقا  یلوپ و  طوقـس  هدوب ، هتـشاذگن  اجب  یملاس  يهطقن  ناملآ 

بآ زا  بآ  تمالس و  ملس و  رد  اهنت  هن  ام  روشک  لباقم  رد  دناهدرکیم و  ریس  اهماب  يور  رب  تشک  اب  دوخ  مکش  الغ  طحق و  زا  مدرم 
299 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدوب هنوگچ  کنیا  تسا ! هدوب  ریزارـس  شفرطب  هریل  ياهيراگ  مه  فلتخم  بناوج  ره  زا  نامرظنبلج  رطاخب  هکلب  دوب ، هدروخن  ناـکت 
رگم هک  ياهلئـسم  تروص  دناهتفریم !؟ الاب  مدرم  زا  ادگ و  زا  ادگ  اجنیا  رد  ارجام و  همهنآ  مرج و  بجوم  یـسک  رب  ادـگ  روصت  اجنآ  رد 

!؟ دوش هدیشک  نوریب  روشک  ود  نارس  ياههسیک  اهزغم و  زا  شباوج 

اهنز راک 

نیا هب  دنتـساخیمرب  هناخ  روما  راک و  تیـشمت  ماجنا و  هب  مه  اـهنز  دـندشیم  جراـخ  اـههناخ  زا  راـکوبسک  يارب  اـهدرم  هک  تقو  نیا  رد 
، هدیـشک هچوک  يوج  رانک  ای  ضوح  رانک  ار  اهنآ  هتخادرپ  بش  ياذـغ  فورظ  ياچ و  بابـسا  روامـس و  يروآعمج  هب  ادـتبا  هک  بیترت 

زیمت هتـسش  هچوک  راوید  ياهلگهاک  هچغاب و  ياهلگ  ندرک  یلاملگ  اب  ار  نادـجامک  گید و  باقـشب و  هیداـب و  دـننام  یـسم ، فورظ 
ریز ینیس  یلامرتسکاخ و  اب  ار  هریغ  يروختسام و  هلایپ  يروخبآ و  هساک  ناکتسا و  یکبلعن و  دننام  رولب ، ینیچ و  بابسا  دندرکیم و 

. دیآیم مزال  روما  نیا  يارب  یحرش  هک  دنتخاسیم  فیظن  رجآ  درگ  اب  ار  روامس  دوخ  يروامس و  ریز  یناکتسا و 
ره هک  قاجا  رتسکاخ  نآ  زا  دعب  تفرگیم و  رارق  رایتخا  رد  هک  دوب  یئوشفرظ  هلیسو  لوا  اههچوک  ياهیوج  هت  يال  نش و  هچغاب و  لگ 

دوب و فورظ  تفاظن  يارب  رتیلک  ياهلیسو  هک  راوید  لگهاک  دندرکیم و  لامعتـسا  ندز  نآ  رد  هنهک  اب  هدرک  کلا  يرادقم  رادهناخ  نز 
لگهاک هیاسمه  نیا  هک  تروص  نیا  هب  تفرگیم  رارق  دربتـسد  دروم  هراومه  هک  دوب  هیاسمه  راوید  اصوصخم  هچوک  ياهراوید  ورنیا  زا 

نیا رـس  رب  تفرگیم و  راکب  هدنک  ار  وا  راوید  لگهاک  دنامب  ملاس  شدوخ  راوید  ات  کی  نآ  دربیم و  راکب  هدـنک  ار  یئولهپ  هیاسمه  راوید 
ناشیاهلگهاک زا  راک  هک  دوب  اهراوید  هنماد  تفرگیمرد و  هچوک  یلاها  نیب  یعازن  امئاد  هیاـسمه  يارب  اـما  دوب  بوخ  گرم  هک  هلئـسم 

درگ نآ  زا  دعب  دوب و  هدیسر  ناشیاهرجآ  تشخ و  هب  هتشذگ 
300 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نآ زا  دشاب و  هتخاس  هدامآ  هدرک  کلا  هدیبوک  رجآ  دوخ  فرـصم  يارب  هدرک  تمه  هک  دوب  هناخ  یلاها  زا  یکی  لاح  هب  ياو  هک  رجآ ، 
هراـچیب حبـص و  روامـس  شتآ  نیلوا  هک  هنوگناـمه  هب  دـنکب . اـههیاسمه  يزاـسراک  هدروآرب  ارنآ  نیا و  عـقوت  تشمتشم  دـیاب  تعاـس 

، رهاوـخ ینیبـب  ریخ  نتفگ : اـب  هدرب  موـجه  شفرطب  یکی  قاـطا  ره  زا  دزادـنا و  دوـخ  روامـس  هب  شتآ  نارگید  زا  رتدوز  هـک  ياهیاـسمه 
راـک راذـگب و  نم  نادرگشتآ  رـس  مه  لـگ  کـی  اـی  منکب . شتآ  ار  مروامـس  هدـب  نم  هب  مه  شـشتآ  زا  لـگ  کـی  هنـشور  ترواـمس 

. دنزادنیب همه  زا  رتبقع  شیاهشتآ  ندیشک  اب  ار  شروامس 
دنچ هب  ار  روامـس  هکنیا  رب  میئوگب  نخـس  نآ  ندرک  شتآ  ياـههنیمز  رگید  رد  مه  یکدـنا  تسین  دـب  دـمآ  ناـیمب  روامـس  شتآ  فرح 

رد دـشیم  هک  خرـس  دـندنادرگیم و  هتـشاذگ  شرـس  هدز  شتآ  ياهنهک  هدرک  لاغذ  ار  ینادرگشتآ  هکنآ  لوا  دـندرکیم : شتآ  تروص 
روامس رد  هدز  تیربک  ارنآ  ياههکزان  هک  يزیربت ) دیب و  ياهتخرد  زا  تسس  بوچ  یعون   ) دیفـس بوچ  هدرخ  رگید  دنتخیریم و  روامس 
هرونت دـنتخادنایم و  روامـس  رد  هدز  تفن  هک  ار  لاـغذ  دوـخ  رگید  عوـن  دـنتخیریم و  لاـغذ  نآ  زا  دـعب  هدوزفا  نآ  رب  ناـنچمه  هتخادـنا 

دیفس و بوچ  تیربک و  دیرخ  تعاطتسا  هدیسر  ناشناهدب  ناشتسد  هک  دوب  یناسک  صوصخم  تالاح  نیا  همه  اما  دنتشاذگیم .
301 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دشیم و ادیپ  ناشیگدنز  رد  یجنرب  روامـس  هک  اهاراد  ینعی  دندرکیم ! شتآ  يوشرو  یجنرب و  روامـس  دـیدرگیم و  ظوحلم  اهنآ  رد  یتفن 
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نامه هک  دندادیم  لیکشت  اهراد  یلافس  یکبلعن  ناکتسا  يروق  اهرادیبلح و  روامـس  ار  هیقب  هچ  دندادیم . لیکـشت  ار  اههناخ  زیچان  تیلقا 
یـضام و يهنمزا  هب  هتـشاد  یخیرات  دادـتما  قیمع  رقف  نیا  دـیاش  دـمآیم . ناشتمینغ  تفن  هرطق  دـنچ  لاغذ و  هبح  تیربک و  يهبوچ  کـی 

شیورد هیاسمه  هناخ  زا  شتآ   ) هدروآ هک  همحرلا  هیلع  خیش  تیب  تداهـش  هب  دیـسریم ، نآ  زا  شیپ  يدعـس و  ظفاح و  نامز  رتیـضام و 
!؟ دنروایب هچ  اهیئاهنآ  زا  سپ  هدروآ  هچ  اهیموحرم  نآ  زا  دعب  ات  تسا ) لد  دود  درذگیم  وا  نزور  رب  هچناک  هاوخم -

هب هتشاد  ریز  هب  رـس  هرـسکی  رازاب  هچوک و  رد  هک  دوب  نآ  درم  نز و  زا  اههناخ  رد  بلطشتآ  يارقف  نیا  تاداع  زا  یکی  تاهج  نیمه  هب 
روامـس يارب  هتخیر  هسیک  رد  هدـمآرب و  رباعم  رانک  هشوگ و  زا  كاشاخ  راـخ و  لـچ و  بوچ و  هیهت  ددـصرد  هتـسیرگن  فارطا  نیمز و 

رگا دوب  هدش  مهارف  ياینتخپ  یکاروخ  هلیسو  رگا  مزیه  یئوجهفرص  رطاخب  هک  اجنآ  ات  دنربب  ندناریگ  يزید  گید و  ریز  ندرک و  شتآ 
هیاپهس هک  اپمال  غارچ  هلعش  ای  روامـس  شکدود  ترارح  يور  رب  ارنآ  زا  يرادقم  تبون  ره  هتخپ  اجکی  دوب  نآ  لثم  هتفوک و  تشوگبآ و 

بوچ هب  رصحنم  راک  نیا  دوش ، هتفگ  دیاب  دوشب  لیمکت  ینیمز  هب  مشچ  يریزبرس و  نیا  ات  دندرکیم و  مرگ  دنتـشاد  راک  نیا  يارب  يدنلب 
هناودـنه تسوپ  و  دـندرکیم ، قازترا  هار  نآ  زا  هچ  هدوب  رتریقف  ناشیا  زا  اهنکعمج  هنهک  ذـغاک و  هک  دـیدرگیمن  اهنکعمج  کـلیچ  و 

راگیـس و نیمأت  قیرط  نآ  زا  هک  اهنکعمج  راگیـس  هت  رخآ  رد  دـندروخیم و  هتـسش  هدرب و  ار  اهنآ  دنفـسوگ  هّرب و  مان  هب  هک  اهنکعمج 
هب طوبرم  تیربک  شتآ و  یئادگ  نیا  منک  هفاضا  دیاب  هنشگ . یلکف  مان  هب  یناناوج  زا  دندرکیم  نآ  هب  دوخ  دایتعا 

302 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ینعمیب دئاز و  ار  دیرخ  کی  نیا  هک  دنتشاد  تیربک  يارب  لوپ  نداد  يور  رب  یـصاخ  تیـساسح  یلاها  هکنآ  لثم  هدیدرگن  رقف  يرادن و 

رد دـندرکیم  يرگیطول  هداد  بارـش  قرع و  لوپ  یغلبم  یبش  هتـشاد  یئاناوت  یلام و  تردـق  هک  مه  یئاهنآ  هک  لـیلد  نیا  هب  دنتـسنادیم 
هدیدرگ رازاب  هچوک  درگ  هتفرگ  ناتـشگنا  نایم  اهتدم  هتخاس  هدامآ  هدرک  نوتوت  ار  یقپچ  یهاگ  هک  دندشیم  هدـنامرد  نانچ  قپچ  شتآ 

هناخهوهق يهروک  شتآ  هب  تروص  ره  رد  ای  دننکب ، نشور  وا  شتآ  اب  ار  دوخ  قپچ  هدروخ  دشکیم  تیربک  هک  یکی  هب  ناشمـشچ  دیاش 
داتفایم قافتا  رتمک  هک  دوب  تداع  نیمه  تهج  دنیامن و  تجاح  عفر  هدروخرب  يایئاونان  يزید  رانک  شتآ  یشآ و  زپهلک و  گید  ریز  ای 
نیمهب دیامنن . زارد  شفرطب  ار  دوخ  راگیس  رس  قپچ و  رس  هدربن  شری  شفرطب  یـسک  دشاب و  هتـشاد  نآب  یتجاح  هدیـشک  یتیربک  یـسک 

رـس هروک  راـنک  هدیـشارت  ینارق  ود  دـننام  کـلوپکلوپ  ار  یئاـهلاغذ  هک  دوـب  نیا  اـههناخهوهق  يرتـشم  بلج  تاراـکتبا  زا  یکی  رطاـخ 
دیدرگیم و هناخهوهق  درگ  یکریگفک  ربنا و  اب  تشاد و  راک  نیمه  هب  صاصتخا  هک  يدرگاش  هلیـسو  هتـشاد  هدامآ  هدرک  شتآ  ینکقاچ 

. دنتشاذگیم نایرتشم  ياهقپچ  رس  رب  دومنیم  قپچ  شتآ  قپچ ، شتآ 
تفرگیم ماجنا  هناخ  يهراکهمه  بآ  ضوح  هچوک و  یمومع  رهن  نامه  رد  اهنآ  مامت  هتبلا  هک  یئوشیکبلعن  ناکتسا  یئوشفرظ و  زا  دعب 

. دیسریم اههچقاط  يریگدرگ  اههناخقودنص و  نداد  بیترت  اهقاطا و  قاطا و  تفاظن  يوراج و  تبون 

ثاثا قاطا و  تروص  و  وراج ، عاونا 

کیراـب ياـههخاش  زا  دـمآیم ، تسدـب  نیوزق  فارطا  ياـهنابایب  زا  هک  ینیوزق  يوراـج  لوا  دوـب . عوـن  هس  هـک  اـهینارهت  يوراـج  ادـتبا 
هت هدش  هتسد  هک  يدنناملوتفم 
303 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ناشفا رس  کی  هدرشف و  میخض  رس  کی  هداد  مه  رود  هب  بات  نیدنچ  ارنآ  ماکحتسا  تهج  دندرکیم و  تمسق  نایم  زا  هدیچیپ  خن  ار  اهنآ 
هدش مولعم  نآ  لثم  ریصح و  میلگ و  شرف و  رجآ و  طایح و  نیمز  يارب  وراج  نیرتهب  هتفرگ  تسد  رد  ار  شمیخض  رس  هک  دناسریم  مهب 

اهراطع هتـسب  نآ  اب  ار  اهدنقهلک  هک  فنک  زا  یخن   » دنق خـن  اب  هدـش  هدرـشف  مه  يور  رب  هک  نابایب  ياههتوب  زا  هززچ )  ) يوراج مود  دوب .
شرف و يالاب  دنتشاذگیم و  گنـس  ریز  نتفرگ  تلاح  تهج  هتفه  کی  هدنکفا ، بآ  رد  زور  نیدنچ  هتـسب  مکحم  دنتخیوآیم » ناکد  ولج 
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هک دندزیم  وراج  ار  دجاسم  ناتسبش  نحص و  نآ  اب  اهـشارف  هدرک  شهت  هب  یبوچ  ای  دندربیم و  راکب  یلاق  كرک  نتفرگ  تهج  اهـشورف و 
هلول هتفاب و  ناشهتفرگ  رارق  مه  يولهپ  ياههقاس  هدش  هیهت  دنناموم  مرن  یفلع  زا  هک  همرن ) يوراج   ) موس دـنتفگیم و  شا  یـشارف ) وراج  )

یهاتوک ياههچقاط   » اهفر اههچقاط و  فک  اههاگرد و  فک  ياهیـشاک  يور  تفاظن  تهج  هک  دـمآیم  رد  یلگ  هتـسد  تروصب  هدـش 
. دمآیم راکب  اهشورفرهاوج  نارگرز و  نیکاکد  فک  يوراج  فرصم  هب  رتدایز  هتفر و  راکب  اههچقاط » يالاب 

قاطا شرف 

ضرع هب  هنایم )  ) کی عرذ و  رتدایز  جنپ و  راهچ و  هس و  لوط  عرذ و  کی  ضرع  هب  دـمن  میلگ و  یلاق و  زا  هرانک  ود  الومعم  قاطا  شرف 
قاطا طسو  رد  هنایم  هک  مین  عرذ و  ود  ات  عرذ  ود  يانهپ  هب  زادنارس )  ) کی اه و  هرانک )  ) اههنایم و يانهپ  هب  عرذ و  ود  ات  مین  عرذ و  کی 

شرف و ندنام  زیمت  تهج  هک  دیفس  هایس و  هارهار  ناتک  زا  يایشرفور  تفرگیم و  رارق  اهنآ  يالاب  رد  زادنارـس  فرط و  ود  رد  اههرانک  و 
يارب هزادنا  نیا  داتفایم . رانک  هدش  هدیچرب  وا  مارتحا  تهج  هدیسر  ینامهیم  هک  یتاقوا  رگم  دشیم  هدرتسگ  اهنآ  يور  رب  باتفآ  زا  ظفح 

رد هک  نانیـشنهراجا  تهج  اصوصخم  تفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  اهقاطا  داعبا  زا  يدعب  ره  قاطا و  ره  رد  هک  دوب  نآ  شاهدـیاف  اهشرف 
اهنآ ضیوعت  رییغت و  هب  جایتحا  هدرک  اور  ار  ناشتجاح  هناخ  ره 

304 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هنایم کی  هرانک و  کی  هدرک  مک  ار  اههرانک  زا  یکی  دمآیم  مک  انهپ  زا  هاگره  اهبف و  هک  دوب  هزادنا  هب  قاطا  هنیآره  هچ  دندرکیمن ، ادـیپ 

دندرتسگیم ار  هنایم  زادنارس و  دمآیم  شیب  انهپ  زا  هاتوک و  دق  زا  رگا  دندرکیم و  فذح  ار  زادنارـس  دمآیم  دایز  دق  زا  رگا  دنتخادنایم و 
. دیدرگیم شورفم  قاطا  هاوخلد  هجو  هب  تروص  ره  رد  هک  رخآ  یلا 

هچقاط

مد فورظ  دـمآیم و  رتبوغرم  دوب  هچقاط  ياراد  رتدایز  یقاطا  هچره  هک  دوب  قاطا  فارطا  ياهراوید  زا  یـسوقم  ياـهیگتفروت  هچقاـط 
يروق اهیغرم و  باقـشب  هساک  لیبق  زا  اهنآ ، رد  ار  یـشیامن  تاجینیچ  تالآرولب و  هلمج  زا  یتنیز  نآ و  ریغ  تجاـح و  دروم  یتسد و 

، يرود باقـشب ، اهحدـق ، باـق و  يروخيزبس ، رینپ  يروخیـشرت ، يروختساـم ، ناددـنق ، يروخلـیجآ ، يروخینیریـش ، اـهناجنف و 
. دندادیم اج  مه  يور  رب  مه و  رانک  لیام و  لیاح و  ارنآ  لاثما  و  اهدوگوت ،

فر

لاـثما اـهبرپ  رتکـچوک  رتیتـمیق و  فورظ  اـهنآ  يور  هک  رتـمک  عرذ و  مین  لوطب  هدـش  هتفگ  ياـههچقاط  ضرعب  یهاـتوک  ياـههچقاط 
هزوک و  دوب » هتفرگ  تسدرـس  هدرک  هطاـحا  ارنآ  یئاـبیز  يهجنپ  هک  لکـشیقوب  نادـلگ  یعون   » اـهربلد تسد  رولب و  ینیچ و  ياهنادـلگ 

. دندراذگیم ار  هرقن  الط و  فورظ  ناشننیگن و  ياهناددنق  اهنادرکش و  اهنادياچ و  روصم و  ياهنایلقرس  اهنایلق و 
305 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

يراخبرس

اههیاپکت ینیچ  ياهنادـلگ  زنرب » رمرم و  رولب و  زا  دـنلبهیاپ  زوستفن  رادهلیتف  هلول  بابح  ياهغارچ   » اـهراج شیاـمن  نداد و  رارق  لـحم 
. دمآیم قاطا  فطع  هطقن  هکنآ  دننام  لیامش و  سکع و  تعاس ، دقمین ، يدق و  هنیئآ  رادزیوآ » هخاش  کی  ياههلال  »
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طسوتم قاطا  کی  تروص  هچبالود و 

بوچ زا  تبنم  ای  هداس  يابیز  رد  هگنل  ود  بوچراهچ و  اب  قاطا  ياههچقاط  ریز  ای  راوید ، رد  هدـش  يزاساج  يرادرد  يهچقاط  هچبـالود 
ياج كزب و  بابـسا  رهاوج و  لوپ و  ياه  يرجم  اـههبعج و  لـحم  لـخاد . ياهيدـنبهقبط  اـب  دوب  یئودرگ  يهدزنغور  گـنر  يودرگ 
نیا اب  طسوتم  قاطا  کی  بیترت  نیا  هب  یئاریذـپ و  شیارآ و  يارب  هدامآ  سرتسد و  رد  هک  ناـمهم  يارب  نآ  فورظ  ینیریـش و  لـیجآ و 

دـیدرگیم و راتتـسا  ياهدرپ » هچراپ  یعون   » رکرک سلطا و  لاش و  ای  راکملق ، اـی  راولچ  يهدرپ  اـب  تفرگیم ، تنیز  هدـش  شورفم  تروص 
هس هلال  داتفایم و  اهنآ  يور  رب  ندش  عمج  عقوم  اههدرپ  هدش  هدیبوک  هاگرد  ره  رانک  هک  يرادخیمهت  يهدش  گنر  یطارخ و  ياهبوچ 

کـیتنآ و سکع و  ياــههچیلاق  اهلیامــش و  سکع و  دــشیم و  هدــیبوک  اــههچقاط  ناــیم  ياــهزرج  هـب  هـک  بوـکراوید  ياــههخاش 
ياهغارچ  » اهرتنل دـیدرگیم و  بصن  يزول  لـیام و  لکـش  هب  اـهراوید  یلاـخ  ياـهلحم  اـههچقاط و  لـخاد  راوید  رب  هک  یئاـهيزودلگ 

لمخم ياههچکشت  اهمیجاج و  دومنیم و  یناشفارون  نآ  طسو  هلعش  دنچ  ای  یکی  اهبش  رد  هک  ینادلگ  هیاپ  ي  هلعش » عمش  یـس  زوسدرگ 
نامهم سولج  تهج  اهنآ  يالاب  هک  لـمخم  همرت و  لاـش و  هچیلاـق و  زا  یئاـهیتشپ  هدـش  هدرتسگ  قاـطا  فارطا  رد  هک  ياهدیـشک  هیور 

تفرگیم و رارق  راوید  هب  هیکت 
306 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

خاش ای  هتفرورف ، اهنآ  رد  يهدـیدنر  هدیـشارت و  ياهبوچ  هخاش  هک  انهپ  بجو  کی  دـق و  رتدایز  عرذ و  کی  يهتخت  زا  يایتخربوچ 
. دمآیم راکب  ابق  ابع و  نتخیوآ  يارب  هدش  هدیبوک  راوید  رب  نآ  نودب  ای  ناویح  همجمج  هارمه  هک  ینزوگ 

یشکوراج

لامتحا هنیآره  هدیشک  ناهد  ولج  رگید  یلامتسد  هتسب  لامتسد  اب  ار  دوخ  يوم  رس و  ادتبا  هک  دوب  قیرط  نیا  هب  اهنز  یـشکوراج  تروص 
اهـشرف باوخ  قباطم  قاطا  يالاب  زا  دـندزیم و  هرگ  تشپ  زا  ارنآ  ياهکتـسد  دـندرکیم و  رـس  زامن  رداچ  تفریم  هناخ  هب  ياهناـگیب  درم 

دننام اهرد  فرط  هب  قاطا  طسو  ياهچغب  ای  هنهک  زامن  رداچ  دننک  نوریب  ارنآ  رابغ  درگ و  ات  نآ  زا  دـعب  دـندومنیم و  ندز  وراج  هب  عورش 
هک دنتخادرپیم ، اهنآ  ندرک  توفتوف  ءایشا و  کیکی  يریگدرگ  هب  سپـس  دندرکیم و  نوریب  ار  نآ  لخوكاخ  هدناخرچ  نادرگشتآ 

تفرگیم و ماـجنا  هبیرغ  ناـمهم و  ندـمآ  تقو  رتداـیز و  هدزناـپ و  هب  هدزناـپ  هتفه و  هب  هتفه  یـشیامن  یئاریذـپ و  ياـهقاطا  يوراـج  هتبلا 
. دیدرگیمن ریذپریخأت  هزور و  همه  نآ  لثم  نمیشن و  ياهقاطا  يوراج 

هنازور ماّمح 

زین هزوجع  ریپ  ياهرهوش  نز و  نایم  راک  نیا  یتح  ابیرقت  هک  دوب  هتفرگ  ماجنا  رحـس  زا  دـعب  بش و  رد  يریخ )؟ راک   ) رگا وراـج  زا  دـعب 
هدـیناسر ریـشاپ  ای  ضوح  ای  مامح  بآ  هب  يدوخ  هتـشادرب  دوب  يور  بآوت  صوصخم  هک  ار  یتسدرـس  مامح  هچغب  دـمآیمن ! رادربلیطعت 

نج و باتفآ و  رون  نت و  تخر  اپ و  ریز  نیمز  نیرفن  دروم  بنج  صخـش  هدروآ  شوجب  ار  ادـخ  بضغ  نآ  رد  لـلعت  هک  تباـنج  لـسغ 
هیهت راهان  دیابیم  دمآیم و  هناخ  هب  هک  تشاد  ار  یـسک  درم و  رهظ  رگا  و  دومنیم ، تعجارم  هدروآ  اجب  دـیدرگیم  نامـسآ  کئالم  سنا و 

مامح هب  تجاح  رگا  دمآیمرب و  اذغ  هیهت  هب  دنکب 
307 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. نانز راک  اههد  زا  یکی  یئوشتخر 
308 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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هدرپ و ندومن  نازیوآ  نانز  مامح  هناشن  دـنتخیوآیم و  مامح  رد  زرج  ودره  ای  زرج  کی  هب  هک  دوب  یگنل  نادرم  مامح  ندوب  ریاد  تمـالع 
یئاهمامح دـنتخیوآیم . هدرپ  نآ  هناهد  هب  هتـشادرب  ار  گنل  نادرم  يارب  مامح  تقو  ندـش  مامت  زا  سپ  هکنیا  هنادرم  هنانز  ياـهمامح  رد 

. تفرگیم ربرد  ار  تالحم  ياهمامح  هک  دیدرگیم  هنانز  نآ  زا  سپ  هنادرم و  باتفآ  ندمآرب  ات  حبص  ناذا  زا  شیپ  زا  هک 
309 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رگید ياهراک  هب  هدرک  یسابل  ضیوعت  موزل  تروص  رد  هتـسش  ار  ور  تسد و  دوب  هدیدرگ  عنام  نآ  لثم  يزیچ  رهق و  رذع و  دوب و  هتفاین 
. تخادرپیم نآ  لثم  يرادهچب و  ندومن و  هنهک  ون و  هنیپهلصو و  زودوتخود و  دننام  هناخ 

مامح گنل 

رت ياههفیطق  زمرق و  دیفـس و  ياهگنل  هناخ  زا  اهدرم  نتفر  زا  دعب  زا  هکسب  نیمه  اهنز  يارب  نآ  هب  راختفا  يورمامح و  مامح و  هرابرد 
اجنآ ات  دـیدرگیم  هتخیوآ  تبانج  هلازا  بش و  يراکمامح  موهفم  هب  اـهقاطا  رد  يولج  ماـمح  زا  تعجارم  رد  هک  دوب  ياهتفرگ  تبوطر  و 

ره تبراقم  لمع  هچ  دنتخیوآیم ، رهاظت  هب  هدرک  رت  ار  اهنآ  نارگید  راقحتـسا  زا  يریگولج  تهج  زین  هداتفا  رظن  زا  تخبهایـس و  نانز  هک 
رکف و شیاسآ  هچرگا  دـمآیمن . ریذـپكاکفنا  وا  رب  هدـش  دراو  تاروتـسد  تاـیاور و  هارمه  هک  دوب  درم  ره  تامّلـسم  تاـبجاو و  زا  هبش 

قح ینادقوقح و  تناید و  تناما و  ظفح و  هقرفتم و  نانز  هب  یـسرتسد  مدع  هیذغا و  تمالـس  یلایخیب و  يدـیقال و  لایخ و  یگدوسآ 
بجوم هبشکی  فقوت  یتح  هک  دح  نآ  ات  دینادرگیم ، رمتسم  رما  نیا  هب  ناشراداو  نتشاد  شیوخ  نز  هب  هجوت  طقف  هکنیا  یـسانشسانلا و 

، دومنیم یشیدناهراچ  یئوجببس و  هب  راداو  هتخاس  رطاخناشیرپ  ار  يو  هدیدرگ  وا  نتشاد  رگید  ياجب  رـس  درم و  يرازیب  زا  نز  تشحو 
رد ناـنز  راـختفا  نیرتـالاب  زا  هـک  دنتـشاذگیمن  هدوـسآ  ار  يو  هتـسناوتن  يراددوـخ  نز ، هناـنز  راذـتعا  رذـع و  رد  هـک  يرایـسب  نادرم  و 

. دنشاب هتشاد  هدحالع  رتسب  هدوب  ادج  مه  زا  درم  نز و  باوختخر  دیابن  زگره  مه  باسح  نیمه  يور  رب  هچنانچ  دمآیم . ناشیتخبدیفس 

!؟ یقح ناطلس 

دعب ینز  نوچ  هک  دوب  هناخ  ياهنز  ینامدوخ  ینامهم  همیلو و  ای  ینیریش ، دوب  هدش  یقن  ناطلـس  لامعتـسا  ترثک  رثا  رد  هک  یّقح  ناطلس 
ترودک و رهق و  فالتخا و  زا 
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هقباس نیا  رد  دنتساوخیم . یقحناطلـس  مان  هب  ياینیریـش  وا  زا  اههیاسمه  دیدرگیم  رتسبمه  هدمآ  رهم  رـس  هب  يو  اب  رهوش  اج ، ندوب  اوس 

دـنورب و وا  شیپ  هب  هلجح  هب  نتفر  زا  لـبق  اـهسورع  هک  رارق  نیا  هب  هتـساوخیم ، یقح  يرتـسبمه  یـسورع و  ره  زا  هک  هدوب  یناطلـس  هک 
حیرفت يهلیـسو  هک  یمـسر  دننکب ! دزمیب  راک  شیارب  زور  هس  تعاطتـسا  مدع  تروص  رد  دننکب و  لاسرا  یغلبم  يرتسبمه  ره  اب  اهدرم 

مـسا هب  وا  زا  دـیدرگیم  نازیوآ  قاطا  رد  هب  شاهفیطق  گنل و  هناخ  لها  زا  ینز  هچنانچ  هتخاـس ، لـقتنم  نز  هب  درم  زا  ارنآ  هدـیدرگ  اـهنز 
يوراج بآ و  تبون  هکنآ  ای  دـنکب ، تباجا  هتفریذـپ  دـیاب  هک  دنتـشاذگیم  شندرگ  ياهنارـصع  ای  راهان ، دنتـساوخیم و  قح  یقن  ناـطلس 

. دشیم شهارمه  مه  بوکبونزب  لیجآ و  همخت و  هک  يایقح  ناطلس  ياههمیلو  دهدب . ماجنا  وا  ار  اههیاسمه  طایح  رد  طایح و 

راهان زا  دعب 

ندز رف  ندیشک و  وربا  هب  هدومن  مهارف  ار  شوجهمسو  لقنم  طاسب  هدید  ار  بش  ياذغ  هیهت  دمآیمن ، ای  هدماین ، راهان  يارب  ناشدرم  رگا 
زا یمک  ای  بورغ و  زا  دعب  هک  ناشیاهدرم  ندمآ  کیدزن  ات  حیرفت ، هدنخ و  ونشب و  يوگب و  شهارمه  دندشیم و  لوغشم  ندرک  كزب  و 

. دننکب هدامآ  ار  هرفس  ياچ و  راک  هدرک  ضوع  تخر  دشیم ، ادیپ  ناشهلکورس  هتشذگ  بش 
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مه و اب  ار  ناشراهان  اهنز  دندمآیم و  هناخ  هب  راهان  يارب  رتمک  اهدرم  تفگ  دیاب 
311 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رینپ نان  ریجنا و  نان  هزبرخ و  نان  هناودنه و  نان  روگنا و  نان  هریشهکرس و  رینپ  نان و  رایخغودبآ و  لثم  لصف ، اب  بسانتم  ياهيرضاح  اب 
يارب ار  نیگنس  ینتخپ و  ياذغ  دندرکیم و  فرص  شوجهلک ...  جاما و  شآ  هتشر و  شآ  کشک و  شآ  لثم  اهشآ ، هنکـشا و  ای  يزبس 

. دنتخادرپیم رفورق  هب  ار  رهوش  ندمآ  ات  تقو  هیقب  هدرک  ملع  دوز  مه  ار  نامه  هک  تروص  ره  رد  و  دنتشاذگیم ، ماش 

شوجهمسو

مد ياـچ  دـننام  هدراذـگ  ار  شرد  هداـهن  شتآ  يور  رب  هتخیر  نآ  رد  ار  بآ  همـسو و  هک  دوب  ياهرگنک  بل  دوـگوت  هلاـیپ  شوجهمـسو 
گنرـشوخ هدرک  قارب  یکـشم و  نآ  اـب  دـندوب  هدراذـگ  هدرک  سیخ  ساـنور  گـنر و  اـی  اـنح  گـنر و  ـالبق  هک  ار  اـهوربا  دـندرکیم و 

ناــیم رد  ار  همــسو  بآ  يرگید  نز  هدرک  مـخ  ياهـچنگل  رد  ار  شرــس  وربا  بحاــص  هـک  دوــب  قــیرط  نـیا  هـب  زین  نـیا  دــنتخاسیم و 
رثا رد  هک  همـسو  باعل  دوب  راک  نیمه  صوصخم  هک  یکقـشاق  اب  نآ  لخاد  زا  هتخیر  دـندوب  هتخاس  دوگ  ارنآ  يوت  هک  نادرگربنوباـص 
زور نآ  دـم  هک  شاهتـسویپ  ياهوربا  رگید  طاقن  هیقب  هب  هتخیر  يو  يوربا  يالاب  هشوگ  هب  دوب  هتـسب  راگنز  یبرچ و  نوباص  اب  ترواـجم 

نآ فـالخ  زا  هدـنادرگرب  لوا  سکع  فرط  هب  ار  رـس  رگید  هبترم  دـیدرگیم و  ریزارـس  شاهچنگل  تمـس  يوربا  هشوگ  زا  هدـیناسر  دوب 
هشوگ و نیا  هب  ار  همـسو  قشاق  رایتسد  نز  هدنادرگ  تهج  نآ  هب  تهج  نیا  زا  ار  رـس  امئاد  هتفای  همادا  نانچمه  راک  نیا  دومنیم و  عورش 

هدزالاب هدمآ  لاح  الماک  انح  گنر و  ات  دناسریم  شیاهوربا  هشوگ  نآ 
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هداد توق  ار  وربا  سانور ، گنر و  اـی  اـنح  گـنر و  هک  دوب  نیا  نآ  نتخیر  نوباـص  لـخاد  همـسو و  نیا  هدـیاف  و  دـشاب ، هدـش  هایـسوربا 
هایس ارنآ  هتخاس  فرطرب  زین  ار  هصیقن  نآ  همسو  دومنیم و  خرـس  یئانح  ار  وم  گنر  یکدنا  اما  دیـشخبیم  توق  ار  مشچ  درکیم و  تشپرپ 

. دروآیم شیالج  قرب و  هب  نوباص  یبرچ  راگنز  تخاسیم و  فافش 

یشکوربا

هتخاس ادـج  مه  زا  هدـنک  ار  ناشنایم  هتـشادرب  ور  ریز و  زا  یکمک  ارنآ  هک  دوب  هگنلهبهگنل  ياهوربا  صوصخم  وربا  شیارآ  يرگید  عون 
ردکم ار  ناشیوربا  قاط  هدیود  همـسو  گنر  دیدرگیمن و  ریذپهمـسو  سانور و  گنر و  وربا  هنوگنیا  نوچ  دنتخاسیم و  ناشيرجنخ  هغیت 

هک شتوق  ّتیـصاخ  رب  هفاضا  دومنیم  هجوت  بلاج  هایـس و  رایـسب  ار  وربا  زین  نیا  هک  دندیلامیم  ارنآ  هتخوس  هدینازوس  ار  قدنف  زغم  دومنیم 
. دیشخبیم ورین  ار  مشچ  دید  وربا  يوم 

بادیفس باخرس 

زرط دمآیم و  نآ  فارطا  باخرـس و  ياتـسور  زیربت و  زا  وراد  ودنیا  نیرتهب  هک  دیـسریم  بآدیفـس  باخرـس  هب  تبون  یـشکوربا  زا  دـعب 
مهب تسد  هدش  هدرورپ  ات  دنتشاذگیم  شرف  ریز  هار ، ولج  هدیچیپ  ذغاک  رد  زور  نیدنچ  ار  بادیفس  البق  هک  دوب  نینچ  زین  اهنآ  يهدافتسا 

دنتخاسیم تخاونکی  نآ  اب  ار  اجهمه  ندرگ  ریز  ات  فلز  ياهوم  ریز  زا  هدز  نآ  هب  ناتشگنا  رس  سپس  دنیشنب و  تروص  يور  رب  هدیدرگ 
ات اههنوگ  يور  هب  هتسهآ  هدیلام  یطسو  هبابس و  ناتشگنا  رس  رب  یکدنا  ار  باخرس  نآ  زا  دعب  و 

313 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نیگنر هداد  ربلاد  ار  اهبل  هدولآ ) باخرـس  هب  يهبنپ   ) ياهبنپ باخرـس  ای  باخرـس  نامه  زا  دـندیلامیم و  هناچ  نیئاپ  نامـشچ و  كاچ  ریز 
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. دنتخادرپیم اهراک  رگید  مزال و  سابل  ندیشوپ  هلمج  زا  روما  هیقب  هب  سپس  دنتخاسیم و 

رف

. یچیق لکشب  دوب  ياهلیسو  نآ  ياهلول  هک  ياهلول  رف  يوشق و  رف  دوب . عون  ود  رب  رف 
نهپ یئاههغیت  اب  نآ  هیبش  يزیچ  یئوشق  رف  دومنیم و  ياهلول  هتفرگ  نایم  رد  ار  وم  هک  لکـش  ینادوان  شرگید  يهغیت  هلیم و  شاهغیت  کی 
غارچ هلول  ياههبل  هب  هدوشگ  ار  اـهنآ  هناـهد  هک  دوب  هنوگ  نیا  هب  ودره  راـک  تروص  دومنیم و  تسرد  زیر  ياهلپهلپ  ار  وم  هک  رایـشرایش 

رد رگم  دوشب ، مامت  يراکرف  لمع  ات  تسکـشیم  اـپمال  هلول  دـنچ  شیارآ  نیا  رد  یهاـگ  هک  دـندربیم  راـکب  ندـش  مرگ  زا  سپ  هتـشاداو 
راک نیا  شتآ  دوب  مزال  امتح  هچ  دروایب ، طسو  هب  هدومن  لاـغذ  هکاـخ  شتآ  ار  یلقنم  هدرک  تمه  هدـش  یناـب  یکی  هک  رتداـیز  تیعمج 

اب ار  اههژم  ای  هدیشک  نامشچ  هب  همرـس  هک  رخآ  رد  دنازوسن و  ار  وم  هدشن  غاد  دایز  رف  هتـشاد  میالم  ترارح  هک  دشاب  لاغذ  هکاخ  شتآ 
الاب ار  اهنآ  هناش  اب  هدیـشک  هفاضا  ياهبآدیفـس  نتفرگ  يارب  اهوربا  هب  یتسد  هدرک  هایـس  هدنازوس  تیربکبوچ  ای  هتخوس  قدنف  نغور 

. دندشیم رهوش  دورو  هدامآ  دندرکیم و  وبشوخ  رطعم و  ار  دوخ  بالگ  رطع و  اب  هتخاس  بترم  هدز 

نآ دم  وم و  شزرا 

هچره هک  دنتسنادیم  نز  يرهاظ  نساحم  مامت  رب  مدقم  ارنآ  هک  دنلبوسیگ  لوا  دومنیم : بلج  تروص  دنچ  هب  نز  ناوسیگ  فلز و  يوم و 
دندوب یئاهنآ  نارتخد  نانز و  نیرتبوغرمان  دمآیم و  رتدنمـشزرا  رتبیرفلد و  رتبلاج و  رادقم  نامه  هب  رتگنررپ ، رتدـنلب و  رتتشپرپ و 

هاتوک ار  يو  سیگ  هک  دوب  نآ  نز  هب  دانسا  نیرتتخس  تاهیبنت و  نیرتدب  دنشاب و  هتشاد  هاتوک  تسس  گنرمک  تشپمک  ياهوم  هک 
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ندـیرب اب  ار  هزـشان  هراکدـب و  ياهنز  دـندادیم و  نز  هب  هک  دوب  یئاهمانـشد  نیرتدـب  زا  هدـیربسیگ )  ) هک اجنآ  ات  دنـشاب  هدـیچ  اـی  هدرک 
هک دوب  نآ  نکـش  دـعج و  يرپ و  يدـنلب و  وـسیگ ، هراـبرد  فاـصوا  نیرتـهب  هکناـنچمه  دـنتخاسیم . هدنکفارـس  اـمنتشگنا و  ناوـسیگ 

فیرعت نـینچ  نآ  زا  هـک  اـههصق  و  دـندروآیم ، ناربـلد  شـشک  دـنمک  ارنآ  هـک  ارعـش  دـندربیم و  اـهداماد  يارب  ارنآ  ربـخ  ناراگتـساوخ ،
قبـش زا  هرتدـنلب - دـنمک  زا  هرتدـنمک - نم  سیگ  نومک . دـق  هراد  سیگ  نوتاخ - بنیز  مرداـم  نوزخ - گرب  کـموجموج  دـندرکیم :

یجاح دش - منودکمن  هرقن  متسج - هرقن  ضوح  وت  متـسجاو - متـسجاه و  داوخیم . هزوریف  يهنوش  داوخیم - هنوش  نم  سیگ  هرتیکـشم .
و دروخیم » ار  لد  بآ  رس ، يوم   » هدش هتفگ  هک  اجنآ  زا  دشاب و  یناملظ  هایس  هدوب . دنلب  هتشاد ، دعج  هک  ینعم  نیا  رد  دش . منوبرقب  یلع 

. دیسریم اپ  نب  ات  يدنلب  زا  اسب  دمآیم و  مشچ  هب  ناوسیگ  هنوگ  نیا  زا  ناوارف  دنتشاد  هدوسآ  رطاخ 
شیارب هک  دوشیم  یمارگ  رهوش  دزن  رد  نانچ  هک  تسوسیگ  نینچ  اب  ینز  هاگنآ  و  دوشب . هناش  دـیاب  هزوریف  هناش  اب  هک  تلزنم  تهج  زا  و 

. دنکیم شنابرق  زیزع  ناج  هدومن  مهارف  هرقن  نادکمن  هرقن و  ضوح 

هناش

خاش لـیف و  جاـع  زا  یلومعم  هصاـخ و  عون  ود  هب  اـههناش  اذـل  دوب و  مزـال  دوخ  روخ  رد  ماود  ثیح  زا  یئاـههناش  ار  ناوسیگ  ناـنچ  هتبلا 
هک ماود  دـح  نآ  هب  اهنت  هن  ماـخ ، هداـم  تیـصاخ  ثیح  زا  یئاـههناش  دـندشیم . هتخاـس  داشمـش  نوتیز و  توت و  تخرد  بوچ  نزوگ و 

رتهاوخبلد رتمرن و  هتـسشن  وم  رد  رتهب  دـندرکیم ، راک  رتدایز  هچره  هک  یهدهرهب  تهج  زا  هکلب  دـننکب ، راک  لسن  دـنچ  يارب  دنتـسناوتیم 
ياههزادنا رد  هتسد  نودب  یئاههناش  دندشیم . رس  تسوپ  توق  يوم و  زایپ  ماکحتسا  ثعاب  عبط  یمرگ  یتاذ و  يورین  رطاخب  دنتـشگیم و 

يهلـصاف اب  اهدرم ، يارب  ناشیاههدـند  فرط  کی  هک  هدـند  فرط  ود  هدـند و  فرط  کی  انهپ ، تشگنا  راهچ  دـق و  بجو  کی  زا  رتمک 
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يهدند
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يور رب  ار  نیفرط  ياههدـند  نایم  يهلـصاف  هک  ناـنز  يارب  تشرد  رگید  فرط  زیر و  فرط  کـی  اـب  ناشیاههدـند ، فرط  ود  طـسوتم و 
دنمتلود نانز  يارب  مه  یئاههفرط  کی  هدـند  دـندرکیم . راک  رهاوج  ياههناد  هرقن و  الط  ياهگرب  لگ و  خاش  جاع و  يـالعا  ياـههناش 

رب هک  یئاههیاریپ  هارمه  دنتفرگیم ، هرقن  ای  الط  تسد  هب  ندناسرن  رازآ  ندوب و  مرن  تهج  ار  ناشیاههدند  زا  دعب  تمـسق  هک  دشیم  هتخاس 
رتفیطل و ناشیاههدند  هچره  هکنآ  زین  بیع  نسح و  ثیح  زا  و  دنشاب ، هتـشاد  هدند  عون  ود  اب  هناش  ود  دیاب  نانیا  هتبلا  هک  دنتـسبیم . نآ 

ندنک يوم و  هب  ندرک  ریگ  ثعاب  هک  اههدند  يربز  ندش و  هدیشارت  يرسرس  ناشیدب  دوب و  نآ  یبوخ  دوش  هدیشارت  رتیتخادرپ  رتمرن و 
. دندشیم رتهب  دندرکیم  راک  رتشیب  هچره  هک  دندوب  اههناش  نامه  نیا  و  دوشب ، نآ 

داوم وچوئاک و  هب  لیدـبت  هک  رورم  هب  دـندش و  دراو  یلاع  رایـسب  زاسوتخاس  اب  یعیبط و  خاش  زا  ادـتبا  یجراخ ، ياههناش  هک  مکمک  ات 
ندوب یتفن  داوم  هک  ناشیاههدـند  رـس  يزیت  هصاخ  دـندیدرگ ، وم  شزیر  ثعاب  هک  مه  تبـسن  ناـمهب  دنتـشگ و  نآ  دـننام  یکیتسـالپ و 

نایم رد  ار  ناوسیگ  نانچ  يومرپ و  رـس  رگم  هک  هزورما  ات  دندش ، نآ  يرامیب  فعـض و  رـس و  تسوپ  هب  ندـیناسر  همدـص  ببـس  سنج 
. دوشب هدید  اهنزبرسب  ینامدوخ  هناش  تالیا و 

نانز يوم  سیگ و  هلابند 

اههناش فرط  ود  هب  هتفاب  هخاش  ود  ارنآ  هکنآ  باـت  چـیپ و  دـشاب و  هدوب  دـنلب  رتشیب  هچره  هک  دوب  نآ  لوا  هجرد  رد  وم  دـم  نیرتهب  سپ 
هتفاب یصاخ  هقیلس  اب  هک  هقاس  کی  لهچ و  دنزادنا و  تشپ  رد  ارنآ  هخاش  جنپ  اههناش و  يورب  ارنآ  هخاش  ود  هک  هخاش  تفه  ای  دنزادنیب 

. دنتفگیم سیگ  لهچ  ارنآ  هک  دنیامن ، ناشفا  فارطا  تشپ و  ات  اههناش  يور  زا 
هدوشگ طسو  زا  ار  رس  قرف  هک  دوب  نآ  زین  اهوم  هنوگنیا  رس  شیپ  فلز  تروص 
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باسحب نز  تاراختفا  زا  شیئابیز  يدنلب و  هک  یناوسیگ  اپ . سپ  ات  یناوسیگ  اب  یناوج ، رد  هاشنیدلا  رصان  ياهغیص  یلگوس  هلودلا  سینا 

مود دروخیم و  ار  لد  بآ  رس  يوم  دناهتفگ : هک  لایخ  تحار  لوا  لیلد . ود  هب  دندوب . یناوسیگ  هولج  نانچ  ياراد  ناشتیرثکا  هک  دمآیم .
هکلب هدوبن ، نآ  دشر  يوم و  لاح  هب  دـیفم  اهنت  هن  هک  رـضم  ياهوپماش  يرطع و  ياهنوباص  دـننام  هزورما ، ياههدـننکكاپ  زا  ندوب  رود 
دننام و  اریتک »  » و یمتخ » لگ   » و ردس »  » و روشرـس » لگ   » دننام دیفم  یعیبط و  ياههدننکزیمت  زا  و  ددرگیم ، نآ  هدننازیر  هدننکفیعض و 

. دندرکیم هدافتسا  نآ 
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هک هدروآ  هاش  يارب  رـسپ  ود  هک  ناشیرپ  ياـهوم  اـب  راکـش و  ساـبل  رد  هاشنیدـلا  رـصان  سفن  ناـج و  یلگوس و  هنطلـسلا ) غورف   ) ناریج
هب هک  زین  ار  شدوخ  دنتـشادرب و  نایم  زا  هدرک  مومـسم  ار  شایمود  مه  وا و  مه  تداسح ، زا  اهووه  هدومن ، باطخ  دـهعیلو  ار  شایلوا 

!! دنداتسرف مدع  راید  هب  لاور  نامه 
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یتمیق ياههناد  اههلوگنم  نایم  رد  هتخیوآ  وم  گنر  زا  نیمـشیربا  هلوگنم  کی  مه  رـس  رب  هتفاب  هدز  هناش  بقع  فرط  هب  ار  تشپ  تمـسق 
ود ياهوم  دندزیم و  رهاوج  لگ و  رس  فرط  ود  زا  یکی  ای  یناشیپ  يالاب  نآ  ولج  رب  دنتخاسیم و  زیوآ  نآ  لثم  توقای و  دیراورم و  دننام 

. دندرکیم شیارآ  دوشیم  رکذ  هک  یئاههنوگ  هب  ار  فرط 
ياههلوگنز ارنآ  رخآ  هتفاب  وم  ياههخاش  رس  رب  یئاه  سیگرـس  نآ  نتخاس  رتدنلب  تهج  هدز  هناش  هوحن  نیمه  هب  ارنآ  هکنآ  وم  رگید  دم 
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. دندزیم هرقن  زا  زیر 
ار بقع  تمـسق  هدرک  مین  ود  اهـشوگ  يذاحم  زا  رـس  ولج  رد  ار  وم  هکنیا  لوا  دندربیم . راکب  فرط  ود  رـس و  ولج  يارب  ار  اهدـم  نیا  و 

یکدرا مد  يرتچ و  یغالک و  هجنپ  یـسواط و  مد  فلتخم  روصب  ار  ولج  تمـسق  هتفاب  وم  یمک  يرپ و  بسحب  هخاش  دـنچ  ای  هخاش  کی 
. دندرکیم

. دندزیم کچوک  ياهسواط  رپ  نآ  ياج  دنچ  رد  دنتشادیماو و  اریتک  باعل  اب  هدرب  الاب  ارنآ  فارطا  يرتچ  لثم  هک  یسواط  مد  رگید 
لخاد ارنآ  مد  هدناشوپ  ار  اهشوگ  يور  هداد  ربلاد  ارنآ  فرط  ود  هدنابـسچ  وم  هاتوک  يهخاش  دنچ  ار  یناشیپ  ولج  هک  یغالک  هجنپ  رگید 

. دندرکیم بقع  ياههتفاب 
هدیچ اهنآ  طخ  رد  اهوربا  اب  هلصاف  تشگنا  کی  اب  ار  یناشیپ  يالاب  هک  يرتچ  رد  تشذگیم و  اهشوگ  يور  زا  هک  یشوگور  فلز  رگید 

. دندنادرگیمرب الاب  فرطب  هدرک  هقلح  ارنآ  ياهتنا  هدز  هناش  هناچ  کیدزن  ات  ارنآ  فرط  ود 
عون و  دـندادیم ، شرب  زیتكون  ای  لـیام  اـی  میقتـسم  شوگ  ریز  زا  ار  اهـشوگ  يور  روکذـم و  لاکـشا  هب  ار  ولج  هک  یکدرا  مد  رد  رگید 

ياهوم دم  رخآ  رد  دندیشکیم و  رگید  تمس  هب  هداد  ربلاد  بات و  یناشیپ  يور  رد  ار  دایز  تمـس  هدرک  زاب  قرف  فرط  کی  زا  هک  رگید 
نیچنیچ و هدز  لـماک  يهناـش  نآ  رب  هتفاکـش  طـسو  زا  ار  قرف  هکنیا  نآ  دـم  نیرتوکین  هدـش  بوـسحم  وـم  عاوـنا  نیرتیلاـع  هک  دـعجم 

اههناش يور  هرگهرگ 
319 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هک یناوسیگ  نآ  زا  سپ  و  دیسریم . رمک  هرهم  ات  هک  دوب  یئوم  نآ  نیرتمک  دوش  هتفگ  هکسب  نامه  وم  يدنلب  يرپ و  زا  و  دننکب ، ناشفا 
اپ چم  ات  ندیمارخ  اب  نونجم  دـیب  ياههخاش  نوچ  یـسیگرس  نودـب  هک  یناوسیگ  ناشنایم  رد  تفرگیم و  ار  اهنیرـس  يور  رمک و  نیئاپ  ات 

. دومنیم نکش  جوم و 
هچ دـنربب . ماجنا  هب  ارنآ  دـنناوتب  رگید  رفن  کـمک  اـب  رگم  دوب و  ناـشناوسیگ  ندرک  هناـش  ناـنز  شیارآ  راـک  نیرتراوشد  تروصنیا  رد 
هـس ات  ود ، نیب  لقادح  تشاد و  مزال  ناریگریمخ  تک  نارگنهآ و  چـم  دنـشاب  هدـش  كرک )  ) هک اصوصخم  اهوم ، هنوگنیا  ندرک  راخ ) )
دعب ای  رهظ و  هب  ات  حبـص  کی  رد  هک  مامح  رد  ناشنارگراک  يارب  باسح  نیمهب  دنورب و  راجنلک  هدز  چم  نآ  هب  هک  موادـم  تقو  تعاس 

ای رایمه  هک  ندز  هناش  مامح و  تبون  ره  رد  هکسب  نیمه  ناشدشر  توق  زا  و  دنـسرب ، يرتشم  هس  ود ، هب  دـنناوتب  رگم  بورغ  ات  راهان  زا 
! دوب هدیسرن  ناشیدایز  هب  یناصقن  دوب و  هدش  عمج  ناشتسد  رانک  هب  وم  یگرزب  تشم  دربب  راکب  چم  راشف  روز و  تیاهن  دیاب  كالد 
لامتسد هتشغآ  تفن  اب  ارنآ  بش  دوب  هتشاذگ  روناج  کشر و  وم  رگا  دمآیم : راکب  وم  ضارما  رد  هک  ریز  ياهوراد  تاروتـسد و  کنیا  و 
هروخوم رگا  دندروخیم . یمرگ  هتـسب و  هدیبوک  ریـس  تخیریم  رـس  يوم  زا  ياهطقن  رگا  دندرکیم . شکخن  هتـسب  خن  ار  هناش  حبـص  هتـسب 

. دنتسشیم انعن  بآ  ای  کمن  بآ  اب  دوب  ینغور  برچ و  رگا  دندیلامیم . یمطخ )  ) باعل ای  هزرفسا )  ) باعل هتسش  وکابنت  بآ  اب  دوب  هدش 
هلیله  ) هدناشوج بآ  اب  ای  دنتسبیم  دروم ) گرب   ) ای هدیبوک  ي  وزام )  ) وم توق  يارب 

320 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دندیلامیم هنوباب ) نغور   ) ای دروم  نغور  وم  شزیر  يارب  و  دنتسشیم . هلمآ )  ) ای هایس )

وم گنر  ثارثا  صاوخ و 

نآ رد  نیرتلوبقم ، دشاب و  هدوب  دنـسپان  هدیدنـسپ و  دـح  هچ  ات  هک  دوب  نآ  زراب  تایـصوصخ  زا  زین  وم  گنر  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنانچ 
دوب رتگنرمک  رتگنریب و  هچره  دـمآیم و  رتبلاج  دـیئارگیم  یکـشم  یهایـس  یئامرخ و  هب  رتدایز  هچره  هک  دوب  نآ  یگریت  راـگزور 

رترپ و وربا  هچره  هکنانچمه  دومنیم . رظنبلج  رتمک  هک  دوب  هداتفا  یمشیربا و  فاص و  درز و  روب و  يوم  همه  زا  رتعوبطمان  رتلوبقمان و 
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دومنیم ادیپ  رتدایز  بلاط  دوب  دنلب  هایس  ياههژم  ياراد  رتهایس و  رتتشرد و  هچره  نامشچ  رتهایس و  رتهتسویپ و  رتهدیـشک و  رتتشپرپ و 
: دیوگب هک  دوب  نآ  دیامن  درسلد  يرتخد  ای  نز  زا  ار  داماد  هدروآ  نابز  رب  یفلاخم  راگتساوخ  ات  دوب  سب  هک  ياهلمج  اهنت  و 

بارخ ار  راک  هتفراو ) ریو و  روب و ، غاز و   ) دیوگب هک  دوب  هدـش  شهارمه  زین  یمـشچغاز  وم ، یگنرمک  يروب و  اب  رگا  هصاخ  ریو ) روب  )
و دـشاب !؟ هتـشاد  تسناوتیم  نارگیدـب  یطبر  هچ  رتخد  دنـسپن  دنـسپ و  هک  دوش  حرطم  لاوئـس  نیا  هدـنناوخ  يارب  دـیاش  اـجنیا  رد  دـنکب .

! دنکب یگدنز  وا  اب  تساوخیم  هکنآ  زج  دهدب  رظن  شاهرابرد  هدید  ار  رتخد  سکهمه  تعیرش  ظفح  رطاخب  هکنیا  شباوج 

یسانشهفایق

فیراعت و رثا  زا  زین  یتمسق  ینیمزرس  یموب و  تارثا  زا  رظنفرص  نآ  یگنررپ  رب  تقد  گنریب و  هایس و  يوم  رب  ترفن  قایتشا و  نیا  دیاش 
تسس يوم  هک  تارظن  نیا  رد  دندوب . هداد  رارق  رایتخا  رد  هدروآ  باتک  رد  نآ  ياملع  هک  هدوب  یـسانشهفایق  ینعی  تسارف  ملع  بیذاکت 

یهارنایم و قیفر  یتبحممک و  یتافتلامک و  افو و  مدـع  یتاـبثیب و  يوادوس و  تـالایخ  یلبنت و  یلاـحیب و  یتسـس و  لـیلد  ار  گـنرمک 
ص321 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط 
321 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

يرگهـلیح و تقادـص و  تناـما و  ینمادــکاپ و  فاـفع و  هـب  یهجوـتیب  دارفنا و  اوزنا و  هـب  بـغار  بئاـصم و  دــیادش و  رد  یتقاـطیب 
شخبماک هدنبسچ و  افواب و  تابثاب و  دنمورین و  لاعف و  ار  گنررپ  يوم  بحاص  هتـسناد ، نآ  لاثما  يرگهنتف و  يزامغ و  يزادرپهوشع و 

نتفم و ماّمن و  ار  غاز  يرتسکاخ و  مشچ  درز و  يوم  جازتما  هک  اجنآ  ات  دندوب ، هدـناوخ  هدـنزرا  تافـص  هب  فصتم  یمیمـص و  مرگ و  و 
گنررپ یئامرخ  رگا  اصوصخم  ار  هریت  يوم  بحاص  دننکب و  زارتحا  ناشیا  زا  دیاب  ناکما  دح  ات  هک  هتسناد  نآ  لثم  برخم و  تنیطدب و 

دایز يوم  درز و  يوم  لباقم  رد  رامـشیب و  يایازم  ياراد  هک  هدروآ  نیرتهب  دـشاب  یمدـنگ  تسوپ  ياراد  شبحاص  مکحم و  دـعجم و  و 
موـش و زیگناهـنتف و  نیچربـخ و  ناسرهودـنا و  ازفمـغ و  ار  یمود  نآ و  بحاـص  یتنیطدـب  هناـشن  ار  یلوا  هـک  ياهمرــس  هـب  لـیام  يهریت 

: غاز مشچ  درز و  يوم  هرابرد  تیاکح  ای  تیاورنیا  هارمه  دنتفگیم . راگزاسان 
هناخ هب  هدومن  دحیب  فراعت  مالس و  هدیسر  روضح  هب  مشچ  یبآ  يومدرز  يدرم  دیآیم و  ورف  یهد  رب  يزور  هک  ناگرزب  زا  یکی  زا  لقن 

تروص هک  تمیزع  تقو  ات  دنکیم  یئاریذپ  وا  زا  زازعا  لامک  اب  ياهتفه  دربیم و  لزنم  هب  دحیب  حاحلا  ماربا و  اب  دیامنیم و  توعد  شیوخ 
اهـسیلگنا هب  شرظن  درز  يوم  یبآ و  مشچ  يهدرک  هبرجت  هک  دسریم  رظنب  نانچ  دهدیم ! شتـسد  هب  نآ  یعقاو  ربارب  نیدـنچ  هب  یجراخم 

! تسا هدوب 
مادنا نیمدنگ و  تروص  هنایم و  دق  ياراد  ماهدرک  يراگتساوخ  ینز  دیوگیم  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  یـسک  هک  مود  تیاور 

یئامرخ يوم  تشرد و  نامـشچ  هزادـنا و  هب  ندرگ  هبرف و  نیرـس  کیراب و  نایم  مکحم و  ياههنیـس  طورخم و  رپ  ياپ  قاس  بساـنتم و 
ام زا  ار  شقادـص  ناسرب و  ماجنا  هب  حاکن  رما  دـیامرفیم  ترـضح  دـنکیم و  هبلاطم  قادـص  رانید  دـص  هک  کچوک  ياپوتسد  دـعجم و 

! ناتسب ام  زا  یتساوخن  رگا  یلوقب  و  ناتسب ،
322 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دنسپ دروم  رهاوظ  رگید 

نودب فاص  ندرگ  گنت و  ناهد  درگ و  تروص  کچوک و  ياهشوگ  یملق و  كزان  ینیب  دمآیم  هدیدنسپ  هک  نز  تروص  رهاوظ  رگید 
هک رعـش  نیا  قادصم  هب  تفرگیم  رارق  هجوت  دروم  اهيراگتـساوخ  رد  هک  نادنخ  بل  شاشب و  هرهچ  نیمدنگ و  تسوپ  موقلح و  کبیس 

: دناسریم ار  قلطم  يدیفس  یشزرامک  يدیفس و  خرس و  یبوغرمان  نیمدنگ و  گنر  تیبوغرم 
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نموت دصیس  دیفس  خرسنموت و  دص  دیفس  دیفس 
هزرایم  یگب  یچرههزبس  هب  دیسر  هک  الاح 

، دـیدرگیم انتعا  لباق  نآ  فالخ  نادرم  هرابرد  دومنیم  قداص  هدیدنـسپ و  اهنز  رد  مئالع  نیا  یـضعب  رگا  تسارف  ملع  ناـمه  رد  هتبلا  هک 
هک ار  نادرم  نآ  فلاخم  دومنیم و  هدـنبیز  ار  نانز  اهنت  هک  دوب  تعاطا  سرت و  نبج و  تمالع  کـچوک  شوگ  یملق و  كزاـن  ینیب  هچ 

بل توهـش و  تراـسج و  لـیلد  درم  يارب  ار  گرزب  شوگ  هک  یمومع  صیخـشت  يهوـالعب  دـیناسریم ، روهت  تعاجـش و  ورین و  توـق و 
هب هحازم  نیا  رد  دنتسنادیم . تقادص  یتسرد و  تلآ و  یگرزب  هناشن  ار  تشرد  ینیب  رتشیب و  يرتسبمه  يانمت  اهتـشا و  تمالع  ار  تفلک 

يدرم وگغورد  هچ  دـیوگیم  درگنیم  وا  زا  تمـالع  فـالخ  نوـچ  دربـیم و  توـلخ  هب  ار  يدرم  رطاـخ  نیمهب  ینز  هک  گرزب  ینیب  مکح 
. دوش هجوت  ناشن  دـنچ  هب  دـیاب  مکح  ره  رد  هکلب  هدوبن ، قلطم  مکاح  ناشن  کی  هب  اـهنت  ار  هفاـیق  تسارف و  ملع  هک  هجیتن  نیا  رد  يدوب !
تشپرپ و يوربا  گرزب و  شوگ  یباقع و  ای  گرزب  دـنلب  ینیب  اب  یتقو  رگم  هدوبن ، ترارـش  لیلد  یئاهنت  هب  هاتوک  تفلک  ندرگ  هچناـنچ 

. دوشب هارمه  تشرد  يوم 

ینارهت ینطاب  تاصخشم  يرهاظ و  يامیس 

: مینزب فرح  لیصا  ياهینارهت  تایصوصخ  يرهاظ و  يامیس  هرابرد  مه  یکدنا  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد 
323 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

فاص يوم  زارد و  هب  لیامتم  تروص  هاتوک و  هناچ  دنلب و  ینیب  تشرد و  نامـشچ  هدیـشک و  ناوربا  دنلب و  یناشیپ  اب  لیـصا  ياهینارهت 
یتسوپ خارف و  كدنا  ناهد  طسوتم و  دـق  یهتنایم و  خارف و  يهنیـس  دـنلب و  ندرگ  یناوختـسا و  موقلح  گرزب و  شوگ  دـعج و  نودـب 

. دندشیم هتخانش  نابرهم  دروخرب  مسبتم و  يهرهچ  نوگلگ و  ياههنوگ  مادنا و  بسانت  دیفس و  هب  لیام 
، یلدهداـس يزاوـنبیرغ و  یتسودناـمهم ، يزاـبقیفر و  یگدوـل ، یلازه و  ینخــسشوخ و  یبـلطتحار ، یتفــصشیورد و  هـیحور  اـب 
، هناراوـگرزب راوـخمغ  ریگتـسد و  یگنادرم ، يرگیطوـل و  یـشنمگرزب ، یعبطدـنلب و  یعقوـترپ ، يرهمرپ و  يرواـبدوز ، یبـلقشوخ و 
زا نازیرگ  دازآ و  ياهلغـش  قئاـش  ینادتـمینغ ، مد  یلاـیخیب و  يورکـت ، یلبنت و  یجنردوز ، یـشوجدوز و  ریخ ، ياـهراک  مدقـشیپ 

لباق هبـسن  هب  هدـننک و  بلج  فیرـش و  بیجن و  ـالامجا  لادـتعا و  زا  رود  طـیرفت و  طارفا و  رد  یمدرم  مه  يور  رب  هلغـشمرپ . ياـهراک 
. دامتعا

نادرم سابل  مرف 

يرادرس و یگبدارم و  قالخرا و  ابق و  ابع و  زا  دوب  بکرم  نادرم  سابل 
324 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنشابیم شفارطا  رد  هک  فارشا  ارزو و  ات  هداتسیا ، ولج  فص  رد  هک  هاشنیدلا  رصان  زا  ناگرزب  سوبلم 
325 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. ناگرزب سابل  زا  يرگید  عاونا 
326 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. یلومعم مدرم  هبسک و  سابل 
327 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. ماظن هسردم  نادرگاش  ملعم و  سابل 
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328 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ناتک ای  راولچ  زا  نهاریپ  دنبیب و  نیلعن  شفک و  ای  هویگ  یتسوپ و  ای  يدمن  هالک  دنبرمک و  ای  لاش  هداس و  هایـس  تیود  ای  توهام  راولش 

هک نهاریپ  يهچراپ  عون  زا  ياهماج  ریز  دندیـشوپیم و  ریگقرع  نودـب  ریز  رد  هک  دـشیم  زاب  هناشرـس  زا  هک  ياهقی  اب  سابرک  ای  لاقتم ،  ای 
هچ هماجریز ، نهاریپ و  هصاخ  دـشاب  هدوب  ناـتک  هبنپ و  زا  دـیاب  دوب  هچنآ  تروص  ره  رد  دـندرکیم و  اـپب  راولـش  ریز  رد  صاوخ  ناـیعا و 

وقاـچ و بیج ؛ بابـسا  زا  دنتـسنادیم و  رمع  یهاـتوک  نوگاـنوگ و  ضارما  بجوم  هداد  صیخـشت  رـضم  ندـب  تهج  ار  ياهبنپ  ریغ  هسبلا 
نیا اب  دنتشادیم  تسد  بیج و  رد  هک  هزوریف  ای  قیقع  هرقن  يرتشگنا  حیبست و  يدزی و  ریجنز  یضعب  کچوک و  یجنرب  ماج  شکهنشاپ و 

اپب راکب  شکهنـشاپ  دندربیم و  راکب  يریگنخان  لثم  جئاوح  رگید  هویم و  ندروخ  هزبرخ و  هناودنه  ندرک  هراپ  يارب  ار  وقاچ  هک  صاوخ 
شارتبآ رایخ  هدیـشارت  نآ  دننام  هزبرخ و  تسوپ  هناودنه و  هت  نآ  اب  هک  انمـض  دمآیم و  ناشگنت  نهد  دنبیب  يهویگ  شفک و  ندیـشک 

اجنتـسا نآ  اب  هک  هچوک  رانک  ياهلوب  عفد  رد  دوب و  ناشيروخبارـش  قرع  بآ و  تبرـش و  غود و  صوصخم  یجنرب  ماج  دندرکیم و 
ای نداد  ناـشن  صخـشت  اـی  نتفرگ  رکذ  تهج  حـیبست  تامـصاخم و  اوعد  بکرم و  ندـنار  تهج  يدزی  ریجنز  دـندومنیم و  ریهطت  هدرک 

رتشگنا هچیزاب و 
329 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دروآیم ناشقزر  تعسو  راک و  شیاشگ  هزوریف  هدیزرمآ  ار  ناشهانگ  قیقع  هک  هزوریف  قیقع و 

نانز سابل 

لمخم و زا  گنت  راولـش  دندیـشوپیم و  ریز  هک  سلطا  ای  ریرح  ای  راولچ  سنج  زا  وناز  يالاب  ات  رادهچاپ  يهکنت  زا  دوب  ترابع  نانز  هسبلا 
نآ يور  هک  هتیلـش  نآ و  يورب  هک  هتخود  راون  لغب  كاچ  اب  ینمچ  یئولابلآ ، یجنراـن ، درز ، زبس ، يهدـنز  ياـهگنر  زا  ارثکا  توهاـم و 

ار اهلفک  نآ  هلیسوب  هدیشک  راولش  يور  هک  دنلب  هتیلـش  ای  هاتوک  هتیلـش  يور  نت  هب  هک  یبالگهقی  ای  هتـسبهقی  هاتوک  نهاریپ  دندیـشکیم .
يزودرز يزودهلیلم و  يزودلگ و  هتـسب  هقی  لمخم  ای  همرت  ای  توهام  زا  ياهنتمین  هک  لـی  دـنتخادنایم و  دـندوب  هتخاـس  رتگرزب  بتارمب 

هتیلش يور  هدیشوپ  اهناتسمز  هک  دوب  هداس  ای  شرافس  هقیلس و  قبط  روجاروج ، يردژاناهد  داشگناهد و  گنتناهد و  ياهنیتسآ  اب  هدش 
اهینزنزوس زا  فیطل  ياهشیارآ  هنت و  نیئاپ  هب  یئاهربلاد  هکنآ  لثم  ریرح و  سلطا و  زا  رتکزان  یئاههنتمین  دندیشکیم و  راولش  ای  هاتوک 

مرف ظفح  دـح  رد  فلتخم  ياهيربراکب  هقیلـس  رـصتخم و  یتارییغت  اب  دندیـشوپیم . اهناتـسبات  دـندادیم و  نآ  نماد  ولج  هنیـس و  هقی و  رد 
رب هوالع  تسناوتیم  نآ  تباث  گنر  هچراپ و  ماکحتسا  یبوخ و  یئابیز و  ثیح  زا  هکنآ  یلصا 

330 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
زا هدشن  هدمد )  ) اهيزورما لوقب  اهنآ  ناگداون  نارتخد و  دوشب و  زاسراک  زین  ار  وا  رتخد  رتخد و  نآ  بحاص  يارب  ششوپ  نیرتدنموربآ 

يهسبلا نیرتهب  زا  دوش  هدیـشوپ  هنیآره  هدش  تفای  یمیدـق  ياههداوناخ  ياهتخرهچغب  یـضعب  رد  زین  نونکا  هک  هنوگنادـب  داتفایمن ، مرف 
هلاسره و ههامره و  ندش  همرفد )  ) شیوشت زا  یگدوسآ  دم و  دـیدجت  رییغت و  مدـع  هدـیاف  اب  دـمآیم ، رامـشب  اهشـشوپ  نیرتابیز  هنانز و 

ناـمز زا  هـچرگا  ساـبل  هنوـگنیا  زا  ار  سکره  هـچ  ناـنگمه ، فـیفحت  ریقحت و  یگداوناـخ و  تاـفالتخا  مدـع  تـقو و  لوـپ و  يهـفرص 
. دیدرگیم تجاح  عفار  يوربآ و  رادیرخ  رسمه  رس و  ربارب  اهینامهم و  رد  يرمع  هدنامیقاب  هچغب  رد  دشاب  شیسورع 

انح روچقاچ و  دقراچ و 

رس هب  هک  هدز  ات  مه  يور  هب  ای  هدیرب  ثلثم  روطب  يهچراپ  عرذ  کی  زا  دوب  لملم  هداس و  رادلگ و  ریرح  روت و  زا  ثلثم  ياهچراپ  دقراچ 
هب هتخادنا  هنیس  يورب  ولج  زا  ارنآ  ياهکتسد  دندزیم و  قاجنس  ولگ  ریز  زا  هدرک  بترم  نآ  ریز  رد  فرط  ود  الاب و  زا  ار  اهفلز  هدومن 
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لگ نآ  يولج  ای  فرط  ود  رب  رادهتـسد و  يهرقن  الط و  ياههکـس  اب  ابیز  ياههلوگنم  زا  یتالآرویز  دـنتخیوآیم . تـالآرویز  ناشرـس  ود 
اهینامهم اهـشیارآ و  رد  هک  دـیراورم  هت  يالط  هرقن و  ای  یلومعم  هداس و  هک  ولگ  ریز  قاجنـس  دـندزیم و  هزوریف  توقای و  لگ  اـی  ـالط ،

ره رد  دندرکیم و  هدافتـسا  یتسدمد  زیرهدرخ  لوپ و  لامتـسد  هسیک و  ياجب  نآ  ياههشوگ  زا  هک  یلومعم  نسم و  نانز  دندربیم و  راکب 
. دومنیم ریگرظن  ارنآ  وربا  مشچ و  هنوگ و  بل و  راگنوشقن  اب  درگ و  ار  تروص  هتشاد  بترم  ار  رس  ياهوم  هک  ياهلیسو  تروص 

باروج دننامچم  ات  یفک  اب  دوب  نآ  ياهقاس  اهاپ و  راتتسا  هناخ و  زا  نتفر  نوریب  يارب  باروج  ياجب  هایس  هچراپ  زا  یـشوپاپ  زین  روچقاچ 
نآ يداشگ  دایز و  نیچ  هک  هفسلف  نیا  رد  دیدرگیم ، راوتـسا  یئاهدنبهرگ  اب  وناز  ریز  رد  هدیناشوپ  ار  قاس  مامت  هک  یئاهنیچ  اب  اجنآ  زا  و 

نآ یبایزرا  رب  ار  كاپان  مشچ  نز و  ياپ  یعقاو  مادنا 
331 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دوشیم هدید  لی  مان  هب  هدیشوپ  ولج  هنتمین  اب  لوا  فص  رستشپ  رد  ینز  هکنآ  پچ  تمس  رد  سکع و  تسار  تمس  رد  سابل  مرف  ود 
332 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هتـسویپ رپ و  ناوربا  اب  شکزب  و  دوشب ، هتـشاذگ  نوریب  دقراچ  زا  دـیاب  هک  رـس  يوم  مرف  دـقراچ و  اب  نماد ، هتیلـش  هنتمین و  سابل  رد  ینز 
اب دنتخاسیم . شاهتسویپ  تشپرپ و  انح  سانور و  گنر و  هلیـسوب  اعونـصم و  دندوب ، تشپمک  كزان و  يوربا  بحاص  هچنانچ  هک  هدرک ،

باروـج یباروـج و  راولـش  نیا  اـب  هک  املـسم  و  تـسا ، هدرک  اـپ  هـب  نآ  يور  هـک  یهاـتوکهقاس  باروـج  دـننامشک و  یباروـج  راوـلش 
. دمآیم نایرابرد  يارب  شرافس  هب  ششوپ  عون  نیا  هچ  دشاب ، نایرابرد  زا  دعب  ياهتیصخش  ای  رابرد ، نانز  زا  دیاب  هاتوکهقاس 

333 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اب يراولـشباروج ، راولـش و  هتیلـش و  هنتمین  نماد و  هنتمین  اب  دـناهدرک  لصو  رـس  هب  هک  یلگ  هناشن  هب  یلگوس ، ود  اب  يرابرد . نز  تفه 

هدـش لامح  نز  شاک  هک  لددرد  ماگنه  مالکهیکت ، نیا  رد  دوشیم ، هدـهاشم  ناشیمامت  يامیـس  رد  هک  یمغ  هارمه  میالم . ياـهشیارآ 
؟ مدشیمن هاش  نز 

334 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
راون فاجهس  یئاـبع  رداـچ  اـب  دـیامنیم !! هئارا  باـقن  ندز  سپ  اـب  ار  تکرح  ساـبل و  عضو  هرهچ و  نیرتهب  یگداـس  لاـمک  رد  هک  ینز 
باقن  ) هاتوک باروج  دشابیم و  نآ  رد  شناتشگنا  رس  طقف  هک  يرغاس  مانب  هنشاپ ، تشپ  نودب  یئاپمد  دنلب و  راولـش  هدش و  يزودناطیق 

!(. دنک باقنیب  هولج  رگا  هّللاب  ذوعن  دنک - بآ  هولج  هب  ار  لد  دراد و 
335 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ناوسیگ دنلب و  دقراچ  اب  شدوخ ، هتشاد ، هاگن  تسد  رـس  ار  شیاهیندیـشوپ  شراگتمدخ  هک  راگتمدخ  همیدن و  اب  هزاتمم ، هقبط  زا  ینز 
. دشابیم روچقاچ  ندیشوپ  لاح  رد  يراولشباروج ، هتیلش و  لی و  هتخیوآ و  پچ  تمس  زا 

336 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دنتخانـشیمن باروج  مان  هب  يزیچ  الوصا  هکلب  هدرکن  اپ  هب  نآ  لاثم  باروج و  مسا  هب  يزیچ  هناخ  رد  اهنز  هک  حیـضوت  نیا  رد  دناشوپیم !

ار اهاپ  ياهنخان  فک و  نآ  اب  هک  دـندربیم  راکب  انح )  ) اپ تنیز  يارب  باروج  ياجب  اـما  دنتـسنادیمن ، شوپریز  ماـن  هب  یـسابل  هکناـنچمه 
نآ طاقن  زا  یـضعب  هب  هک  یئاهگرب  لگ و  اب  هدومن  نیگنر  نآ  اـب  ار  اهتـسد  فک  اـهنخان و  دـندرکیم و  ینارفعز  یئـالط و  هدومن  گـنر 

: دیوگ هک  ریز  تیب  تداهش  هب  هتشاد ، هنیرید  يهقباس  اپ  تسد و  تنیز  يارب  هک  یئانح  دنتخاسیم . ابرلد  دندادیم 
تسا ) نوخرپ  شاهتشگنا  هک  سرپب  وا  زاتسا  نوچ  ملد  وا  تسد  زا  هک  سرپم  نم  (ز 

: هدنراگن زا  هنیمز  نیمه  رد  دشابیم و  بوبحم  نخان  ناتشگنا و  رس  ندوب  یئانح  هب  رظن  هک  ینوخ 
دراذگب ام  لد  يور  اپ  هک  دید  هبدراذگب  اپ  فک  هب  ات  انح  هک  دمآ 
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رهاوج الط و 

هب ـالط  زا  يدنبتـسد  دـندرکیم و  تسار  تسد  رب  دوخ  تیعقوـم  نأـش و  قباـطم  هک  يايرتـشگنا  زا  دوـب  تراـبع  ناـنز  رگید  ياـههیاریپ 
زا زیوآ ، ای  هکس  زا  هک  يایتفخ  دنتخیوآیم و  اهـشوگ  هب  هک  هراوشوگ  دندومنیم و  تسد  ود  رب  هک  هکـس  زا  رتدایز  فلتخم و  ياههنوگ 
ای هنتمین  يورب  یتفخ  زا  دعب  هک  ناشنرهاوج  يالط  ياهگرب  لگ و  ای  الط  گرزب  ياههکس  زا  زیرهنیس  دنتسبیم و  ندرگ  هب  رهاوج  الط و 
مد نماد و  نیئاپ  اهنیتسآرـس و  ولگ و  ریز  هنیـس و  رـس و  رب  هک  رهاوج  الط و  ياهقاجنـس  لگ و  اههکـس و  دـنتخادنایم و  نآ  لـثم  لـی و 

زا یئاه  لاخلخ  دنتخیوآیم و  راولش  ياههچاپ 
337 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنتسبیم اهاپ  چم  هب  هک  الط  ای  هرقن 

اهرطع

: دـنتخاسیم وبـشوخ  ار  دوخ  درم  نز و  دوب  هدرکن  زاب  تکلمم  هب  اپ  زونه  هک  یگنرف  ياهرطع  نلکدا و  ياجب  هک  اهرطع  نیا  اـب  نینچمه 
يرطع اب  کـیره  هک  نآ  لاـثما  وببش و  رطع  نمـسای ، رطع  هشفنب ، رطع  یقاـقا ، رطع  ساـی ، رطع  يدـمحم ، لـگ  رطع  خرـس ، لـگ  رطع 

. عبط قباطم  تعیبط  يدرس  یمرگ و  زا  يرطع  ینعی  دندرکیم ، هدافتسا  یعون  زا  هدرک  تداع 
هدیـشخب توق  ار  مهف  رکف و  زغم و  بلق و  شوخ ، يوب  هک  دـنتفرگیم  رظن  رد  نآ  زا  مه  ار  يرگید  دـیاوف  رطع  يوب  دوـس  رب  هوـالع  هتبلا 

کیالم سنا و  نج و  دزن  زازتعا  تبحم و  بلج  يهلیـسو  هک  تاـیاور  فرط  زا  نآ  بابحتـسا  رب  هوـالع  دـیدرگیم ، راـکفا  ریونت  بجوم 
ماگنه رطع ، لامعتسا  اذل  دومنیم و  باجتـسم  ار  اعد  ناوخانث و  ار  کئالم  تسود و  ار  ناینج  بغار و  هدننز  رطع  رب  ار  نایمدآ  هدیدرگ ،

ار توهـش  شوخ و  ار  قلخ  هک  درم  نز و  رد  نآ  یفـصو  رثا  رب  هفاضا  دـیدرگیمن ، ریذـپلیطعت  هک  دوب  یفیلاکت  هلمج  زا  ترایز  زاـمن و 
. دیشخبیم دایدزا 

يوب هدـش  هتفرگ  هریغ  تاجهیودا و  كاخ و  هشیر و  تسوپ و  گرب و  لثم  هچره ، زا  هک  هزورما  ياهنلکدا  رطع و  فالخ  هب  یئاـهرطع 
. دشاب ناشیدنبهتسب  تمیق  هشیش و  لکش  ناششزرا  يدنیاشوخ و  رگم  هداد ، رطع  يوب  زجب  زیچهمه 

هبنپ کی  هکسب  نیمه  ماود  يراگدنام و  ثیح  زا  و  دومنیم ، یشخبناج  اعقاو  ناشلامعتـسا  هک  هدش  لیـصحت  یعیبط  لگ  گرب  زا  امامت 
هتشاد نیشنلد  يوب  دعاصت  یگلاس  یس  ات  دوب ، هتسب  بآ  شیورب  هتخادنا  سای  رطع  رد  هتفرگ  یـسک  زا  یگلاسهد  رد  هدنراگن  هکنآ  زا 

!؟ دش هداد  فراعت  وا  هب  رهاوخ  شهاوخ  هب  هک  مه  تقو  نیا  رد  دومنیم و  هدافتسا  نآ  زا  بآ  دیدجت  اب 
دوخ ربانم  نیماضم  زا  یکی  اهيربنم  هک  هدوب  مه  اهرطع  نیمه  ماود  رثا و  دیاش 

338 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
رگا هتـشاد ، ررقم  رذگدوز  ار  شوخان  يوب  راگدنام و  ار  شوخ  يوب  هک  میروآ  اجب  یهالا  معن  رکـش  هنوگچ  دـنتفگیم : هتفرگ  نآ  زا  ار 

!؟ دوب هتشادرب  ترفن  يوب  ار  ایند  دوب  هدرک  مولعم  نآ  فالخ 
339 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تراجت بسک و 

لغاشم دادعت 

، یباصق یئاونان ، دننام  دـیدرگیمن . جراخ  ریز  يهرامـش  لباق  يدادـعت  زا  یبابرکون  مان  هب  یتلود  ياهراک  تراجت و  زجب  زور  نآ  لغاشم 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 169 

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


، يزودیــسورا يراــصع ،  یئاقــس ، يرگتاود ،  يزاــسیبلح ، يراــطع ، یلاــقب ، يرگیچهوــهق ، يزپ ، ینخی  يزپيزید ، يزپهـلک ،
، يرگهزوک یلامتشخ ، يزپهروک ، يرگیچکرخ ، يرگیچروس ، يرتهم ،  يدنبلعن ، يرگنلچ ، يرگیچلعن ، يزودنالاپ ، یـشورفشرف ،
 ، یچیپيوـلوم يزوداــبع ، يزودهـنیپ ، يزپهزوـک ، یفاوـط ، يزپینرف ،  یخیور و  يزپیبآریــس ، يرگوـفر ، یطاــیخ ، يزازر ،  يزازب ،

، يدنبتسام یلامتشخ ، یشکهوان ، یگهلمع ، یئانب ، یبآریم ، يرادواگ ، ینابایسآ ، يزرگنر ، یفابرعش ، 
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، يزاسهرقن يزاسرهاوج ، يرگرز ، يراکانیم ، يزپیشاک ، يراکمتاخ ، يراکتبنم ، یشاقن ، يربهشیش ، يراجن ، یلالد ، یشورفحلاصم ،
، یشورفتسد یشورفخیم ، یـشورفمرچ ، یـشورفرطع ، یناملـس ، ینزاپنهپ ، یباتنوت ، یکالد ، یمامح ، یـسانک ،  يرگینقم ، يرگـسم ،
، یشورفلیجآ یشورف ، ینتسب  یـشورفینیریش ، يرگیچنگاو ، یـشکقبط ، یئاولح ، ینکزیتوقاچ ، يزاسدیلک ،  لفق و  یثوروم ، تبابط 
، يریگهـکرعم یناوـخهضور ، یناوـخهحون ، یبرطم ، یناوـخهیزعت و  يرگهشیـش ،  يرگیچتماـجح ، یئوـلاز و  یلاـقن ، يریگبـالگ ، 
، یکاکح یطارخ ، يزاسيراگ ، يرگهتخیر ، يزاستعاس ، یفابقاری ، يدرگاشهناخ ، يرکون ، يریگنج ، یلامر و  ینیبلاـف و  یلاـمح ،
، یفابمیلگ یسیونذغاک ، يزودرداچ ،  يزودشکرت ،  یجارس ، یفابریصح ، یشورفبوچ ، يزپولپ ، يزپشآ ، يزاسرازبا ،  یشارتقیقع ،

ناشطابترا رد  هچنآ  تابعشنم و  و  یشورفقرع ، یشارتگنس ، يزاسهنیئآ ، يراسمس ، یشورفهتخود ، يزودهویگ ، یـشکتخت ،  یفابیلاق ،
یئادـگ و لاـثما  فیثک ، ياـهراک  یـشکضوح و  بآ  ینکعمجلاغـشآ و  یـشورفهدرخ و  دـننام  هیاـمورف  ياهلغـش  يهفاـضا  هب  دوب و 
قرب و روـهظ  اـت  نآ . دـننام  يزادـنااپ و  يدزد و  يرادهناـخبزع و  يرادهناخهریـش و  يرادهناـخرامق و  دوـب و  ناشدمآرـس  هـک  یـشالک 

هک یتعنص  لیاسو  تالآرازبا و  ینیشام و  ياهراک  یقارتحا و  يراخب و  تالآروتوم 
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زا شیب  رتدایز و  دایز و  هلاس  همه  تسناوت  مکمک  هک  اجنآ  ات  هدش  هفاضا  لغاشم  هب  زورره  ناشطـسوت  هدومن  زاب  اج  يولهپ  تموکح  اب 
. دشاب هتشاد  تارداص  هبنج  دناوتب  هک  یعیانص  ياهنم  دورب  الاب  دعاصت  تروص 

، راکبحاص اب  ندز  هلک  رس و  رطاخب  يایگتسخ  دنتـشگیمزاب . هتفوک  هتـسخ و  بورغ  هدش  جراخ  هناخ  زا  باتفآ  لوا  هبـسک ، لاحره  هب 
اب هلک  رس و  راکبحاص ، داتسا و  رگا  دورب و  راجنلک  راکداتسا  راک و  بحاص  اب  دیاب  دوب ، درگاش  رگراک و  رگا  هک  يرتشم . درگاش و  ای 

. دنزب رببهیسن  راذگهیسن و  نزبهناچ و  يداریا  ادارپ و  ياهيرتشم  رگراک و 
و دـنکب . قرع  شیناـشیپ  هک  دـنزب  هناـچ  نادـنچ  هلماـعم  رد  دـیاب  رادـیرخ  هک  یلعج  یتـیاور  روتـسد  مـسر و  تنـس و  هـب  ياـهندزهناچ 

یهدهیـسن دنکب  عمج  دشاب و  هتـشاد  يرتشم  ات  دوب  بساک  دندرکیمن . دیرخ  لحم  بساک  چیه  زا  نآ  زجب  هک  تداع  قبط  ياهيربهیـسن 
. دنکب تسرد  هیسن  طخبوچ )  ) رتفد و هتشاد 

طخبوچ

نایرتشم يارب  اونان  باصق و  راطع و  لاقب و  فرط  زا  دومنیم و  باسح  رتفد  راک  هک  دوب  بجو  ود  هزادـنا  هب  یئولابلآ  يهکرت  طخبوچ 
هتبلا دندرکیم . باسح  هدرمـش  هام  ره  رخآ  هتـشاذگ  هناشن  نآ  رب  وقاچ  اب  هنازور  نیعم  سنج  لیوحت  اب  هک  دشیم  مهارف  هزور  همه  یلحم 
داـیز مک و  ناشفرـصم  هدوب  مولعم  ناـشهنازور  تجاـح  هک  دوـب  یناـیرتشم  ریگبقوـقح و  هناـهام  ياـهبابرکون  صوـصخم  طـخبوچ 

هقرفتم سانجا  يارب  هیسن  رتفد  دیدرگیم و  دایز  ناشطخبوچ  مه  رارق  نامه  هب  رتدایز ، تجاح  نتشاد و  نامهم  تروص  رد  دیدرگیمن و 
هدـش رپ  ناتطخبوچ  ای  هایـس ، ناترتفد   » ماغیپ نتفگ و  اب  بساک  نآ  ریغب  هدـش  هیفـصت  باـسح و  هاـم  رخآ  هب  هاـم  رخآ  دـیاب  هک  ودره  و 

. دشابیم لاوحا  نیمه  زا  تسا » هدش  رپ  شطخبوچ  ای  تطخبوچ ،  » لثملا برض  دومنیم و  عانتما  سنج  لیوحت  زا  تسا »
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لالح مظنم  باسحشوخ و  يدودعم  رگم  تشاذگیمن ، هدـنام  اج  يزیچ  كاپ و  ناشباسح  هام  رـس  تردـن  هب  هک  یطخبوچ  رتفد و  اما 
تخادرپ يهدعو  هب  هدومن  ادرف  زورما و  ردقنآ  ای  دندوب ، اهشودبهناخ  نیرجأتـسم و  زا  ابلاغ  هک  اهباسحدـب  و  دـننکب ، فاص  هک  روخب 

هدیـشک بابـسا  هنابـش  ای  دنزب . ار  يرتشم  نانچ  ینعی  وا ، دوخ  دـیق  مه  بلط و  دـیق  مه  هدـش ، هلذ  بساک  ات  دـندروآیم  هیـسن  يور  هیـسن 
! دندرکیم هیوست  ار  هبسک  همه  باسح 

شیاـهطخبوچ رتفد و  ندـش  هدیـشخب  فصن  تخادرپ و  فصن  اـب  باـسح ، ندـش  هنهک  ندـش و  داـیز  رد  هک  دوب  مه  يربهیـسن  یعون 
باسح  ) هک دوب  نیا  دشیم ، لدبودر  یخوش  يهدند  يور  هب  نتخادـنا  اب  راکهدـب  فرط  زا  رتدایز  هک  مه  ناشنخـس  دـیدرگیم و  دـیدجت 

هب راک  ای  لیبق و  نیا  زا  و  ینزب ! دـیابن  الـصا  ار  یفطـصم  فرح  ینیبب  ار  تنیـسح  نسح و  ریخ  یهاوخیم  رگا  ای  دیـشخب ، ) هاـش  ار  هنهک 
. دیدرگیم دوش ) ادیپ  هاریبودب  شحف و  شیوت  هک  یبلط  هب  ياو   ) لماش هدیماجنا ، هاریب  دب و  دینش  تفگ و  یخلت و 

يراکهیسن للع 

دزمتسد تخادرپ  مدع  للعت و  مود  یمومع و  رقف  الوا  مدرم  يربهیسن  للع  زا  یکی 
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شـش ناشقوقح  یهاگ  هک  تلود  نارکون  نادنمراک و  قوقح  ریخأت  رگید  ندنارذگ و  ادرف  زورما و  هب  نایامرفراک و  بناج  زا  نارگراک 
هرخالاب دـیدرگیم و  ناشهلاوح  اههناخزپهروک  رجآ  چـگ و  تاهد و  يهجنی  هاک و  مه  رخآ  رد  داتفایم و  بقع  لاـس  ود  لاـسکی و  هاـم و 

یئوررپ و تیاهن  رد  دیدرگیم و  لیطعت  ناشناکد  هتسب  ناشراک  بسک و  رد  دنهدن  هیسن  هدرک  يریگتخس  رگا  هکنیا  زا  هبسک  لاصیتسا 
زا دناوتب  دـشاب  یبساک  هچ  هک  لحم  ياهبیانشارف  اهنزبهکی و  اهیـشابیطول و  اهتفلکندرگ و  شابوا و  رماجا و  شوشل و  تجامس 

. دنیازفیب ناشتراسج  هب  ات  ناربهیسن  رگید  يارب  ياهناهب  نیا  دوخ  هدنادرگ و  دنادرگرب  ور  اهنآ  هیسن  عقوت 
. هیـسن ادرف  دقن  زورما  دندرکیم : بصن  اهناکد  ولج  ناربهیـسن  زا  يریگولج  يارب  هبـسک  هک  دوب  یفرـصمیب  ياههتـشون  اهولبات و  زین  اهنیا 
هک دوب  موسر  زا  رگید  یکی  زین  لـحم  بساـک  زا  نتفرگ  یتسد  هجو  هچ  عونمم . یتـسد  هجو  هیـسن و  یلاـعبانج . هب  یتـح  مهدـیمن  هیـسن 
دزم بساک  دوخ  هک  دوب  هدـش  عورـش  اـجنامه  زا  شرثا  هک  رعـش  نیا  رخآ  رد  و  دـندروآیم . شیاـشگ  هب  نآ  اـب  ار  دوخ  ياهیگدـنامرد 

! دوب هتشاذگ  هیسن  هب  نآ  طاطخ  ای  هدنسیون  شاقن  شیپ  ارنآ  نتشون 
ینایرگ نآ  نداد  رد  هک  تسیچ  ببس  سپینادنخ  لگ  هچمه  يربهیسن  رد  هک  يا 

ینادان بجع  هیسن  يربهلیح  دص  هب  وتمدرک  مهارف  سنج  رگج  نوخ  دص  هب  نم 

؟ یشکبرچ

زا رتدایز  سنج  نزو  هدمآ  نیئاپ  الماک  عاتم  يوزارت  رـس  ینعی  دوش . هدیـشک  برچ )  ) مه ناشـسانجا  دیاب  هک  دندوب  زین  ناربهیـسن  نیمه 
يهلمج اب  دندیدنـسپیمن و  دنهد  لیوحت  گنـس  قباطم  ار  عاتم  هدیـشک  نازیم  هک  ار  ریگبقح  هدـبقح و  هبـسک  هک  دـیآرب  گنـس  رادـقم 
کیره هدومن  یشورفمک  هب  راداو  ار  هبسک  هک  دوب  زین  اهیشکبرچ  عقوت  نیمه  انمـض  دنتخاسیم ، درط  ار  وا  دشکیم ) الط  دنکیم  لایخ  )

، ینهآ یبرس ، هتخاس  رادكرس  ار  سنج  يهفک  ای  هدرک  مک  يزیچ  دوخ  ياهگنس  زا 
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. دندینابسچیم نآ  ریزب  يزیچ 

کنخان
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اب ناـشناهد  تسد و  هرـسکی  رخآ  اـت  لوا  زا  سنج  ندـش  هدیـشک  ندـش و  مهارف  اـت  هک  دوب  ندز  کـنخان  دـیرخ  طیارـش  زا  رگید  یکی 
ياههزلچ دندزیم  کنخان  بیس  روگنا و  رگا  الثم  هکنآ  همه  زا  رتدب  دنتـسنادیم و  دوخ  قح  لالح و  ارنآ  هدیبنج  هدنـشورف  ياهیکاروخ 

هک ار  شنیرتهب  نآ  دننام  ولآ و  یـسیق و  ماداب و  قدـنف و  هتـسپ و  رد  دـندرکیم و  باختنا  ارنآ  نیرتدنـسپشوخ  نیرتهب و  هشوخ و  يالاب 
رس رب  هک  اههعفارم  هچ  و  دوشیم ) مه  هقیلس  شوخ  یکنخان  رخ  : ) دوب هدنام  دنتفگیم  نانکرغرغ  هبسک  هک  تازواجت  نیمه  زا  زین  لثم  نیا 

يهقیقد نیلوا  نامه  رد  نانچمه  هدش ، هدیشک  نیفرط  نایماح  يرادفرط  هاریبودب و  هب  راک  هدمآشیپ  يرتشم  بساک و  نایم  هلئسم  نیمه 
! دوب هتخیر  ناهد  هب  یتشم  هتفر  رادناکد  سنج  فرطب  يرتشم  يهزره  تسد  یتشآ 

هیسن ماغیپ 

سیونب رتفد  لغب  هدب و  زیچ  نالف  زا  رادقم  نالف  دندناسریم : بساک  هب  هداد  نارـسپ  هب  ناردپ  ندرب ، هیـسن  يارب  هک  دوب  یئاهمایپ  زین  اهنیا 
. مهدیم دقن  ار  نیا  هک 

مدرب ار  زیچ  نالف  ای  مدـش  در  مدرک  مالـس  هکنیا  یناشن  هب  ناشن  تفگ  ماقآ  منکیم . باسح  میآیم  مدوخ  هدـب  ار  زیچ  نـالف  رادـقم  نـالف 
يایوج رادـناکد  اهتدـم  هک  دوب  مولعم  و  مسریم ، تمدـخ  مشچ ! تفگ : دـناسر  مالـس  ماقآ  سیونب . نامه  لـغب  مه  ار  نیا  سیونب  متفگ 

. تسا هتشاذگیمن  لحم  وا  هدوب و  یسرپلاوحا 
دوخ هدومن  مالس  هدرک  روبع  راکبلط  ناکد  ربارب  زا  هچ  دمآیم ، رامشب  راکهدب  ياهیباسحشوخ  زا  الثم  مدش  در  مدرک و  مالـس  يهلمج 

ولج زا  هکنآ  لیلد  هب  تشاد ، دهاوخن  ار  وا  بلط  ندروخ  رکف  زگره  ینعی  هک  دوب  نآ  نماض  تسا و  هدرکن  میاق  ار 
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! دوشیم در  شناکد 
ماهتـشاذگ تفگ  درک و  یـسرپلاوحا  ماقآ  منکب . باسح  مایب  مدوخ  اـت  نیبب  ار  رتفد  هدـب و  نآ  زا  ردـقنآ  نیا و  زا  ردـقنیا  تفگ  ماـقآ  اـی 

نیا تفگ  ماقآ  مسریم . تمدخ  غارچ  رس  متسناوتن  دیـسر  نامهم  میایب  مدوخ  متـساوخ  تفگ  ماقآ  مهدب . هبترم  کی  دوش  لباق  نامباسح 
یتفلکندرگ نیفرط و  ینارپکـلتم  یئوگتشرد و  هب  راـک  هک  رخآ  اـت  منکیم ، كاـپ  ونوتباـسح  ادرف  نیمه  اـت  اـمتح  نیدـب  مه  ار  هعفد 

يدیفـس مهتفرگن . هک  بوج  بآ  زا  ربـن . يدـب  ینوتیمن  تـالمجب : هدیـسر  دوب  راکهدـب  يور  رد  ریز  يهلیـسو  نیرخآ  نیا  هک  راکهدـب 
وت هک  مدروآ  هیـسن  نم  هگم  داوخیم . وشلوپ  رادکنب  مدروآ . مهدادن  هک  چام  منکیم . مهارف  وشـسنج  هی  ات  هنیـشیم  شیهایـس  ياج  ممـشچ 

ياهیئوگباوج اهنیا  بساک و  زا  اهنیا  زا  رتـالاب  ندرک و  یق  وراـیح  نهدروخ  ومرـش  مدرم  هیزیچ . بوخ  ماتلاـجخ  وربآ و  يربیم . هیـسن 
: هک يرتشم 

ورهچب هک  يراد  وشنتفرگن  لایخ  منومگ  هب  ریگب ! راننص  ایب  یتفرگن  يراکبلط  یـش  هی  هگا  هشاب ! شیمود  نیا  هک  مهدروخ  وتهیـسن  مودک 
هی هتفر ، تتـسوپ  وت  بآ  ینزیم ! نیمز  وزارت  نوک  هک  مهدروخ  وثوید  مودـک  لاـم  ـالاح  اـت  ار . سنج  هدـنریگ  هدنتـسرف  ینعی  ینکیم . در 

. منکیم مک  وت  ور  ماییم  ینوخیم ! یلغوارک  هدش  ات  ود  توزارت 
هدیشک بابسا  هنابش  راکهدب  نالف  دیسریم  ربخ  مه  زور  کی  هک  اهتنا  یلا 
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ار دوخ  هار  هدیـشوپ  ور  راکهدـب  هک  دـمآیم  دوجوب  راکبلط  لد  رد  یتقو  زا  يرتشم  رارف  نامگ  تسا و  هدرک  ناکملقن  یمولعماـن  ياـجب 

هناخ زا  دوز  حبـص  دـیآیمن و  بشما  هدـماین و  هناخ  تسین و  ياهباوج  ناکد  بحاـص  يهداتـسرف  خـساپ  رد  هدـشن ، یباـتفآ  هدرک ، ضوع 
شهاوخ انمت و  عقوت و  زا  راک  هک  دومنیم  دـیما  عطق  یماگنه  زا  اصوصخم  و  دینـشیم ، شاهناخ  لها  هداوناخ و  زا  ارنآ  لاثما  هتفر و  نوریب 

. دیسریم ورگ  هب  راک  رازبا  هناخ و  زیرهدرخ  باقشب و  هیداب  ندروآ  هب  هتشذگ  رب  هیسن  تساوخرد  و 
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لثم راجن و  يهشیت  هرا  هدـنر ، شافک و  شفرد  زاگ و  هتـشم و  طایخ و  یچیق  هلمج  زا  نارگراک  نیکاکد و  رازبا  ءایـشا و  اهنیا  رب  هوـالع 
یلوپ هدش  یجرف  تقو  هچ  ات  دوب  هدش  هتـسد  هدمآ  سنج  يورگ  هب  اونان  راطع و  لاقب و  ناوخـشیپ  ریز  رد  اهنآ  زا  يدادعت  هشیمه  هکنآ 

! دنروآ نوریب  ورگ  زا  هدیسر 

هبسک راهان 

يرضاح ینتخپ و  زا  هدروخ  مه  اب  یگناد )  ) روطب ار  راهان  دندشیمن  نارگید  لخاد  هدیزگ  اوزنا  تسخ  ای  رقف  زا  هک  اهنآ  زجب  هبسک  ارثکا 
مهس رگید  تفرگیم و  میکحت  مه  اب  ناشیتسود  طابترا  الوا  هک  تشاد  تیصاخ  ود  نیا  دندرکیم و  فرـص  يرفن  دنچ  هدرک  هیهت  اجکی 

اـقفر و زا  ندـنام  بقع  سرت  هچ  دـندروخیم ، رتتذـل  اـب  ار  اذـغ  هکنیا  رتداـیز و  ياهتـشا  کـیرحت  نیا  زا  سپ  دـنتخادرپیم و  يرتـمک 
هب تهارک  ندروخ و  نارگید  اب  ار  اذغ  بابحتـسا  تیاور  مه  دیاش  دومنیم و  ندروخ  رپ  هب  راداو  ار  ناگمه  گناد  تخادرپ  رد  تینوبغم 

قتاق یکی  هکنیا  لثم  دومنیم . تحاران  ار  اقفر  هک  دـمآیم  شیپ  اهيروخاذـغ  نیا  رد  یئاهيدـنر  یهاگ  اما  دـشاب . رطاـخ  نیمه  هب  دارفنا 
رد نتخیر  ناـن  عقوم  رد  یکی  دادـیم  لیکـشت  ار  هزور  همه  ياذـغ  هک  اـهيروختشوگبآ  رد  اـی  دومنیم و  فرـصم  رتمک  ناـن  رتداـیز و 

همقل دنچ  ای  دیشکیم ، دوخ  فرطب  ار  اهیبرچ  هتخیر  اقفر  فرط  ینعی  تمس ، کی  هب  ار  اهنان  هک  تشوگبآ 
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اهتـشوگ هک  هیداب  طسو  زا  ار  همقل  هکنآ  يهدیبوک  تشوگ  ندروخ  رد  و  تشاذـگیم ، ناهدـب  هدرب  ورف  نآ  يور  ياهنغور  بآ  رد  البق 
تشاذـگیم و نارگید  يارب  ار  اهایبول  دوخن و  هتـشادرب  دوب  هتفر  هیداـب  رود  هب  اـعبط  اـهایبول  دوخن و  هدـش  عمج  هیداـب  هت  هب  ندـیبوک  رد 
تسام و يزبس و  زایپ و  هرـشفا و  غود و  هب  یپردیپ  زواجت  دریگب و  اج  رتداـیز  هدـش  کبـس  شمکـش  اـت  هک  اذـغ  زا  لـبق  عفد  نینچمه 
رد ناـن  نتخیر  اـب  دـننادب  تشوـگبآ  ندروـخ  یگناد  رد  هـک  اـهرتکچوک  هـب  ناـشیا  زا  هـبرجت  هجوـت و  نـیا  نداد  اـی  نآ  لـثم  یـشرت و 

!؟ دوشیم عمج  هیداب  رود  شیاهایبول  دوخن و  هت و  شیاهتشوگ  نآ  تشوگ  ندیبوک  رد  هیداب و  رود  نآ  یبرچ  تشوگبآ ،

تالقنت

ياـچ كاـیرت و  اـهیکایرت  تهج  دوبن و  هتـسویپ  قپچ  یچهوهق و  یپردیپ  ياـچ  زج  زور  تاـعاس  رد  زین  هبـسک  تـالقنت  هریگناـهد و 
راهچ هس  يهنارـصع  زور و  نایم  يهریگناهد  رگم  دـندرکیم ، فرـص  راک  کیدزن  هناخهوهق  رد  ای  ناـکد  ياـپ  هکنآ  رـس  تشپ  نیریش 
هدوب رهق  نآ  اب  هویم  یناوارف  ینازرا و  همه  اب  هکنآ  لثم  هچ  هنادهویم ، زا  ریغب  دنتـشاذگیم  طسو  هدـش  هیهت  عمج  يارب  زاـب  هک  رهظزادـعب 

. دندرکیمن هجوت  نآب  ندومن  نان  قتاق  زج 

اهمسق دتسوداد - تروص 

دوخ ناج  ربمغیپ و  ریپ و  باتک و  نآرق و  زا  غورد  هیآ و  مسق و  دیدرگیم  لدب  در و  هدمآ  نایم  هچره  زا  شیب  اهدتـسوداد  رد  هک  يزیچ 
هک دوب  تالمج  تاملک و  نیا  اب  دریذپ و  تروص  نآ  لثم  مسق و  نودب  هک  ياهلدابم  هلماعم  رتمک  نآ و  نیا و  فرط و  دنزرف و  گرم  و 

: تفرگیم تروص  اهدتسوداد 
هب هّللا . مـالک  وزج  یـس  هب  تاـههدازاقآ . نوج  هب  ياهتفر . هک  یئـالبرک  هب  مهدیـسوب . هک  يرجح  هب  ماـههچب . گرم  هب  مدوـخ . نوـج  هب 

قرف هب  یلع . هب  ربمغیپ ،
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. تکرب نیا  هب  نیسح . يهراپهراپ  ندب  هب  یلع . نوخرپ  شیر  هب  ربکا . یلع  هتفاکش 
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. مشاهینب رمق  هب  موصعم . هدراهچ  ماما و  هدزاود  هب  سابع . ترضح  هب  رامـشان . ياههنود  نیا  هب  یّلجت . يوس  نیا  هب  غارچ . يوس  نیا  هب 
يارحص هدیرب  رس  هب  نیسح . ماما  نسح و  ماما  هب  اضر . ماما  هب  ینیسح . يازع  نیا  هب  هنوخازع . نیا  هب  ادخ . يهنوخ  نیا  هب  کمن . نیا  هب 

. نامزلا بحاص  هب  رفعج . نبا  یسوم  هب  البرک .
زا رتدایز  یلیخ  شاهیام  ای  میوگب ، غورد  رگا  الثم  هک  لـضفلا ...  وبا  هدـش  ملق  ياهتـسد  هب  نیدـباعلا . نیز  رادبت  نت  هب  متـشه . ماـما  هب 

دـنکیم و راک  ردـقنیا  ای  دوشیمن . ادـیپ  شاهگنل  ای  مهدـب . مناوتب  رگا  ای  تسا . هدـش  دراو  اهنیا  زا  رتشیب  ای  تسالعا . شـسنج  ای  تساهنیا .
زا هک  اههتفگ  نیمه  نیع  دمآیمن و  تقیقح  هب  نورقم  ناشبلاطم  زا  یکی  بذـک و  ناشتاراهظا  غورد و  مه  اهمسق  نآ  همه  هک  اهنآ  لاثما 
زا رتمک  یئالاب  ناکد  تسین و  شهارمه  رتشیب  لوپ  درادن و  درخیمن و  نیا  زا  رتشیب  هکنیا : رب  هدـش ، ناونع  لباقم  فرط  رادـیرخ و  بناج 
هب سکنالف  زا  زوریرپ  نیمه  دراذـگب و  اپ  رتالاب  یهاش  کی  رگا  هتفر  هک  يدهـشم  هکم و  ـالبرک و  هب  شدوخ و  گرم  هب  دـهدیم و  نیا 

. دوب هتشادن  تیعقاو  تروص  ناشتانایب  زا  یکی  هتفگ  غورد  زین  ناشیا  هک  نآ  دننام  تسا و  هدیرخ  تمیق  نیا  فصن 

هناتسود ياهمسق 

: دیدرگیم لدبودر  هناتسود  ینامدوخ و  تالماعم  رد  هک  دوب  یئاههیآ  مسق  زین  اهنیا 
. مهدرک نفک  وتالیبس  مریمب . مدوخ  يریمب . وت  تدوخ . گرم  هب  مدوخ . گرم  هب 

. مسق تکمن  هب  میدروخ . مه  اب  هک  یکمن  هب  متفر . شـسوباپ  هب  هک  ینیـسح  هب  مهتفرگ . وشلفق  هک  یماما  هب  یتشوذگ . روگ  وت  وماههچب 
، نرایب تساو  ومربخ  مشکن . حبص  ات  ماههچب . گرم  هب  تاههچب . نوج  هب  تهنودرم . يالیبس  هب  تقافر . یتسود و  هب  کیلع . مالـس و  هب 

ردپ رب  ننزیم . غورود  يریمب  وت  قیفر  هب  ادرمان  هلحرم : نیا  زا  نتشذگ  فرطب و  ندیلوبقن  تروص  رد  و  میوگب ، غورد  رگا  الثم  هک 
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ره رد  اـت  رخآ  رد  و  نگیم ...  وروریز  اـشکاج  نگیم . فـالخ  اـثوید  مگب . غورد  هگا  ماتخادـنا  ـالخ  وـت  وـکمن  نیا  تـنعل . وـگغورود 
ننزیم وشفرح  اههبحق  نز  هدن ، مشلوپ  هراذیم . الک  مشقیفر  رس  مدآ  ینعی  تلامجب . یلگ  اللا . کیراب  دشاب : هتـسب  ار  فرط  تک  تروص 

! تفرگیم ار  شولج  دنکیمن  فرص  مریمب  مدوخ  يریمب ، وت  اب  دهدب  مک  تساوخیم  فرط  مه  ار  شنارق  کی  رگا  زاب  هک  یلاح  رد  ... 

هبسک هب  تافراعت  اهشبوشوخ و 

ضحم هب  دوب  باصق  رگا  دندروآیم : نابزب  وا  تیاعر  رظنبلج و  تهج  دندیـسریم  هبـسک  هب  دارفا  نوچ  هک  دوب  یئاهیئوگدـماشوخ  نیا 
: دنتفگیم شناکد  هب  دورو 

رگا یـشابن . هتـسخ  توق . ادـخ  نآ : دـننام  راکتعنـص و  رگا  هنکن . درد  تتـسد  اـقآرطاش ، مکیلع  مالـس  دوـب : اوناـن  رگا  ناّرب .)  ) اّرب غـیت 
رگا تسفن . زاـن  دوب : هناـخروز  دـشرم  رگا  دازیرم . تسد  هریغ : راـکشزرو و  دـننام  راکنیریـش  رگا  نیریـش . تماـک  دوب : شورفینیریش 

! دروخ ارت  هک  يریـش  هشاب  شلالح  یخوشب  ای  يدروخ ، هک  يریـش  هشاب  تلالح  دوب : صاقر  رگا  البیب . تهجنپ  دوب : نآ  لثم  نززاـس و 
لاقن و دـننام  هناخهوهق  دـشرم  رگا  دـنورورپ . ارت  هک  ینوبغاب  نآ  هش  دابآ  شغاـب  دوب : درم  اـی  نز  زا  تاـکرح ، نیریـش  لگـشوخ و  رگا 

رگا تتـسش . زان  دوب : یچراکـش  رگا  یهالا . يریمن  تسفن . زان  دوب : ناوخهزاوآ  رگا  تنهد . زان  مرگ ، تسفن  دوب : نکهرعاشم  رونخس و 
هکرتب دوب : هدـش  عمج  دایز  اجکی  رد  يرتشم  رگا  تمدـق . يافـص  دوب : دراوهزات  راکـشزرو و  رگا  ناـبنج .)  ) نوبنج تبآ  دوب : یماـمح 

لدـب در و  رادـیرخ  هدنـشورف و  ناـیم  تـالمج  نیا  هک  دوب  مه  تـالماعم  همتاـخ  رد  و  نشور ...  غارچ  دوب : بش  لوا  رگا  دوسح . مشچ 
و ینیبب ، شلوپ  زا  ریخ  هک : دادیم  باوج  رادیرخ  ینیبب و  ار  شریخ  تفگیم : سنج  نداد  لیوحت  لوپ و  نتفرگ  اب  هدنشورف  هک  دیدرگیم ،

 ... ینیبب ترمع  زا  ریخ  دوش  هداد  باوج  ینیبب  ریخ  ندش  ادا  اب  هک  رگید  لحارم  رد 
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! اهمانشد یسومان - تاظحالم 

ندروآ هدش  باسح  سیماون  ءزج  اهنآ  هک  دـمآیمن  نایم  هب  ردام  رتخد و  نز و  زا  لذارا  شابوا و  نایم  رد  زجب  ابیرقت  یفرح  دوب  هچنآ  اما 
نز و نارهاوخ و  نارتخد و  یماسا  اههداوناخ  دوخ  رد  هکنانچمه  دـمآیم ، رامـشب  قیقد  تابـصعت  تاظحالم و  ءزج  زین  ناـبز  رب  ناـشفرح 

ناشیاهمسا ندرک  دایز  مک و  نارسپ و  یماسا  ریقح و  راعتسم  ياهمان  اب  ار  ناشیا  هدرک  يراددوخ  نآ  ینلع  راهظا و  زا  هدماین  نابزب  ردام 
یماسا اب  ای  دندوب و  هتـشاذگن  روکذ  دالوا  رب  هکنآ  هیبش  سابع و  یقت و  دمحم و  ای  یلع ...  رهاوخ  ای  رتخد  ياهآ  دننام : دندرکیم ، ادص 

ردام ای  و  هفیعـض ، ردام : نارـسمه و  نانز و  ندرک  ادص  تهج  دندوب و  هدمآ  ایندب  اهنآ  رد  هک  ناضمر  نابعـش و  بجر و  دننام  یئاههام 
قالطا ناردامب  هک  هنن )  ) ظفل و  نیـسح » رتخد  نسح ، رتخد   » الثم نتفگ  اب  ای  دوب و  ناشدشرا  نادنزرف  یماسا  هک  یلع  نیـسح و  نسح و 

ابلاغ هک  دـحنآ  ات  دـنرواین ، نابز  رب  رازاب  هچوک و  رد  نآ و  نیا و  دزن  هتـسنادن  ار  اـهنآ  سیماون  ماـن  یـسک  هک  تهج  نآ  زا  دـندرکیم .
. دنتسنادیمن ار  شیوخ  نارهاوخ  ردام و  یعقاو  یماسا  یتح  ناردارب  نارسپ و 

نآ تاهباشتم  و  ق ...  دننام : دندرکیم  لدبودر  اههعزانم  اههعفارم و  رد  هک  دوب  يردام  رهاوخ و  راکوسک و  ياهازسان  اهمانشد و  نکیل 
ناـمه هب  هک  یناویح  ناـسنا و  يدرم  تـالآ و  دـندادیم و  تبـسن  مه  سیماون  تاـبوسنم و  هب  هک  دوـب  يایناـعم  ظاـفلا و  نیرتتشز  رد 
! دیدرگیم هّللا  لیبس  نانآ  شیپوسپ  هدوبن  حرطم  سومان  تمصع و  رگید  دروم  نیا  رد  هک  دندرکیم ، هرجاشم  فرط  هلاوح  تروص 

لزنم هب  تعجارم 

لحم ياهاونان  هک  یئاهتشوگبآ  يزید  ای  هدرک  هیهت  هک  یئاهيدنبهتسب  اههتـسب و  لامتـسد  اب  هدیـشک  راک  زا  تسد  اهدرم  باتفآ  بورغ 
روخ و طاسب  هتشگ  اهلزنم  هناور  دنتفرگیم  لغب  ریز  هب  هک  یکگنس  نان  هتسد  تسد و  رد  دندوب  هتخپ  اهنآ  يارب 
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هرفـس و ناشوج و  روامـس  هارمه  هدرک  هیهت  ار  اهاذـغ  نیرتهب  دوب  اهنز  اـب  اذـغ  رارق  رگا  دـندرکیم و  اـپرب  ار  تحارتسا  شیع و  باوخ و 
هچ هناریقف ، هناریقح و  ناشیگدنز  هچ  ریدقت ، ره  هب  دنتخاسیم . فرطرب  درم  نت  زا  ار  راک  یگتـسخ  دـندوب  هتخاس  هدامآ  هک  بترم  طامس 

کی ناشدوخ  نامز  لثملا  برض  قبط  دندوب . تالمجت  رسدرد  یمشچمه و  مشچ  زا  رود  عناق و  یضار و  هک  اجنآ  زا  هناگرزب  هنارجات و 
راک رد  هتخاس  تاشیامن  یخوش و  رعش و  هچره  زا  ینتشادتسود و  نیریش و  دوخ  يارب  ار  یگدنز  هچره  اب  هدنخ و  رازه  دنتـشاد و  بل 

نیمه هدروآ - نون  يزید و  مکرهوش  دوب : هدش  هتخاس  رهوش  نان  يزید و  يارب  هک  ریز  رعش  رد  دندرکیم . لوغشم  نآ  هب  دوخ  يراکیب  و 
! هدروآ نوپق  بوچ  ابق  ریز  لقن - لیجآ و  لامسد  ابع  ریز  هدروآ . نوا  زا  نومه  نیا  زا 
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اهینارهت نارذگ  هلابند 

هراشا

رکش ساپس و  رطاخ و  تیاضر  اب  ارنآ  زایپ  هدز و  بآ  کشخ  نان  ای  ولپغرم  زا  دوب  هدش  مهارف  دوب و  انغ  توق و  زا  هچنآ  تروص  ره  رد 
رد ددرگیمن و  دایز  مک و  هدـش  نیعم  سکره  يزور  قزر و  هک  هفـسلف  نیا  اب  دـندنارذگیم  یـشوخ  هب  ار  راـگزور  هدروخ  راگدـنوادخ 

. دنروخب نآ  دایز  مک و  مغ  مه  هدرب ، شاعم  جنر  مه  تسین  هتسیاش  تروصنیا 
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فارطا یـسرک و  هداهن ، دوخ  ياج  هب  ار  زیچره  هدرک  بترم  دوخ  قاطا  کیره  دوب  ناتـسمز  رگا  اهرهوش  ندـمآ  کـیدزن  زا  اـهنز  سپ 
ار ناشوج  روامـس  هدیـشک ، الاب  ار  غارچ  هدز  رانک  ارنآ  يور  رتسکاخ  هدرک ، دـنت  ار  لـقنم  شتآ  یمک  هتخاـس ، هدـعاق  هب  فاـص و  ارنآ 

ناکتسا دنشکب و  شیور  هب  ار  شايروقور  هدراذگ  روامس  يور  هک  يروق  زا  ياچ  بابسا  اب  دنتـشاذگیم . یـسرک  يور  يهعمجم  طسو 
فک هتفر  مابتشپ  هب  گنت  رـصع  زا  دوب  ناتـسبات  رگا  و  دندنامیم ، رهوش  رظتنم  هدومن  هدامآ  ار  هرفـس  بابـسا  بترم و  ار  شیاهیکبلعن 

ار اهباوختخر  دندرتسگیم و  شرف  هدیـشاپ  دندربیم  هباتفآ  لطـس و  اب  هک  رگید  لصفم  بآ  دندرکیم و  وراج  هدیـشاپ  بآ  ارنآ  یلگهاک 
هب ياچ  فرظ و  هرفس و  هزوک و  هساک و  زا  ارنآ  لیاسو  دنروخب  اجنآ  ار  ماش  دنتساوخیم  رگا  هدرک . نهپ  دنوشب  کنخ  ندیباوخ  يارب  ات 

رهوش ندز  رد  گنز  هب  شوگ  هداهن  شیور  ار  شا  یگندرم  نشور و  ار  ناشغارچ  هدیشک  اجنآ 
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. دندشیم
رد اب  هکنآ  يارب  دـندادیم  لیکـشت  نارجأتـسم  ار  اههناخ  ياهقاطا  رتدایز  هکنآ  زا  تفگ  دـیاب  نادرم  ندز  رد  ندوب  گنزبشوگ  هراـبرد 

هدرک مولعم  یندز  رد  عون  دوخ  يارب  هیاسمه  ره  دنوشن  وربور  مه  اب  مرحمان  درم  نز و  هکنیا  ندرک و  او  نتفر  روبجم  همه  ناشیاهندز 
ياههچب ات  نینچمه  هب  مه  ناشیاهنز  و  دـنزب . نآ  لثم  هلـصاف و  اب  رد  ود  يرگد  نآ  رد و  ود  يرگید  رد و  کی  یکی ، هکنیا  لـثم  دوب .

نیمه هب  هکلب  هدـشن  هصالخ  هدـش  هتفگ  طیارـش  هب  ندز  رد  رد و  ینعی  دـشابیم . رتداـیز  حیـضوت  همزـال  هک  دـننکب  زاـب  هدـمآ  ناـشدوخ 
هدـش مولعم  هبوک  ود  اهرد  يارب  رد  تشپ  رد  درم  نز و  نییعت  دـح  ات  رگیدـکی ، هب  مرحمان  درم  نز و  مشچ  نداتفین  هصاخ  تاـظحالم و 

اب یـسدنه ، جنپ  لکـش  هب  نز  يارب  یکی  دایز و  يادـص  اب  شکچ  هباشم  تفلکرـس  شوگراهچ و  میخـض و  زارد و  درم  يارب  یکی  دوب .
. دهدب خر  هابتشا  دناوتن  ات  مب  میالم  يادص  اب  رادهچلگ !؟ نیئاپ  هدروآ و  نوریب  دوخ  لکش  هب  طسو 

زا یـششوپ  هک  هلـصاف  هارمه  دوب . هدش  صوصخم  ماب  زا  ياهطقن  هنکـس  زا  کیره  يارب  مه  اهناتـسبات  رد  ماب  يور  باوخ  يارب  هکنانچ 
ماش و ياچ و  ندروخ  عقوم  باوخ و  ریغ  رد  ندیباوخ و  يارب  راصح  هدرپ و  نیا  هک  دیدرگیم . ادج  رگدکی  زا  دنبهشپ  ای  رداچ ، ای  هدرپ ،

. دندروخیم مه  اب  ار  ناشیاذغ  ياچ و  هدش  عمج  مه  رود  هب  رتدایز  هکنیا  رب  دندشیمن . هدیشک  ینارذگتقو 
اپمال و ياهغارچ  ناصقر  رون  هک  ینتـشادتسود  یئاضف  اب  ینم ، وت و  رخافت و  زا  رود  هب  هناشیورد ، یگنرکی  اـب  یندـش  عمج  ماـبتشپ و 

رود اهنداتـسرف و  مه  يارب  یگیاسمه  هکت  اهندرک و  شبوشوخ  اب  نآ . ياج  اج ، زا  ناشیگندرم  زوسدرگ و  هلـال و  يداـب و  سوناـف 
يافص ناشیمیمص  ياهندش  عمج  مه 
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. دومنیم تکرش  ناشعمج  رد  دوخ  شخبمارآ  عاعش  اب  دوعص و  رد  مه  هام  رگا  هصاخ  دیشخبیم . زیگناسوه 

بآ يهنهک  ياهلگهاک  نیگآرطع  يوب  هارمه  یناوخباتک . یناوخلزغ و  رعـش و  یئوگهصق و  دینـش و  تفگ و  يارب  یمابتشپ  زین  و 
عقوم هدروخ و 
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يوامـس ياههشیدـنا  توکلم و  كالفا و  ریـس  هب  دورو  نارپکمـشچ و  تشرد  ناگراتـس  نوگلـین و  فافـش  نامـسآ  ياـشامت  باوخ 

. دنورب رتسب  هب  هدش  هداهن  ناشیاهرتسب  رانک  هدرک  بآ  ياههزوک  اهخی و  بآ  هساک  هدش  ناشباوخ  کیدزن  ات  شخبمارآ 
اههلذـب و یخوش  اب  ناشیاهتیمیمـص . افـص و  اب  ناشیاهلد . لثم  مهب  هدـیبسچ  ياـهمابتشپ  اـب  یئاـهباوخب  ماـبتشپ  ماـبتشپ و  زاـب  و 

هلغلغیب تولخ  رهش  اب  ناشناشخرد . ياههراتس  هام و  فافـش و  نامـسآ  اب  ناشمدودودیب . فاص  كاپ  ياوه  اب  ناشلد . هت  زا  ياههدنخ 
گنز و يادـص  گنلد  گنلد و  اب  ناشیاهرادهدـنز . بش  تاـجانم  یتوکلم  همزمز  اـب  ناشنابـشهمین . ياـهیناوخسورخ  اـب  ناـشیاغوغ .
زا یعمجرطاخ  اب  ناشبارطـضا . هرهلد  ساره و  لوهیب و  ياهناج  نت و  اب  ناشیاهیتاهد . يهنب  راب و  لماح  ياهغالا  رتش و  ياـههلوگنز 
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تعانق اب  ناشنتشادن . ینکتخل  مه  يرازآمه و  اب  ناشنابرهم . بوخ  مدرم  اب  ناشنیعم . جرخ  لخد و  زا  یـصرقلد  اب  ناشیاهادرف . ادرف و 
ياهلاوئـس هب  يهلـصوح  يور  زا  نیـشنلد  ياهباوج  اهندـش و  عمج  مه  رود  رد  ناشیاههناسفا  هصق  لقن و  اب  رخآ  رد  و  ناشتیاضر . و 

ردپ و زا  نامـسآ  ياههراتـس  هام و  ندـید  اب  رایـشوه  يهچب  ره  ریزگان  هک  ریز  ياهباوج  لاوئـس و  يهنومن  رد  ناشیاههچب . یندـشن  مامت 
: دیبلطیم باوج  هدومن  ردام 

هدیشک نومسآ  رونوا  هب  نومسآ  رونیا  زا  هیچ  يدیفس  نیا  اقآ ! ای  هنن ،  -؟
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؟ هدش
. ننکیم مولعم  نوا  زا  ونوشهار  ایجاح  يهلفاق  ابش  هک  نگیم  هکم  يهداج  شهب  هک  هنوشکهک  شمسا  - 

؟ هیبآ ارچ  نومسآ  گنر   -؟
. نشب مولعم  اههراتس  هکنیا  هساو  - 

؟ نایچ اههراتس   -؟
. هشیم مومت  هریمب  یتخو  داییم ، شاهاب  مهراتس  هی  داییب  ایندب  هک  هچب  ره  ینعی  نامدآ . يادازمه  اههراتس  - 

؟ هیچ نومسآ  قاط   -؟
. سهکئالم رپ  - 

؟ هیچ زا  اههراتس  یتشرد  يزیر   -؟
رتکیچوک و یچره  رتـگرزب و  نوشهراتـس  نشاـب  رترادمسر  مسا و  رتـگرزب و  نوشاـبحاص  یچره  ننوشاـبحاص . یکیچوک  یگرزب ، زا  - 

. هرتکیچوک نوشهراتس  نشاب  رتاپورسیب 
؟ هنوشیکی مودک  نم  يهراتس   -؟

. هنزیم وسوس  هام  پچ  فرط  هک  سهکچوک  نوا  - 
؟ کیچوک هدقنیا  ارچ  سپ   -؟

. ینکب شوگ  وتارتـگرزب  فرح  یـشاب . بدااـب  ینوخب . سرد  مرگا  هشیم . گرزب  تدوـخ  اـب  مکمک  یکیچوـک ، متدوـخ  هکنیا  هساو  - 
تـشرد نوا  لثم  ینکب  روخدردـب  ياراک  ینکب ، بوخ  ياراک  یلیخ  مرگا  هشیم . رتگرزب  ماتدوخ  زا  ینکن  تیذا  ینکب . بوخ  ياراـک 

. هداسیاو هام  لغب  هک  ینوا  ّدق  هشیم . اتشرد 
؟ هیچیچ هام   -؟
. هدیشروخ نز  - 

؟ سایس شهکیت  هی  ارچ   -؟
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عمج هام  کیدزن  هک  هراتس  تفه  نوا  مگب . تساو  مدوخ  مشیقاب  الاح  هدز ؛ شتروصب  شابابنز  هک  هییایلیس  ياج  نوا  هدرک ، دب  راک  - 
هدش نوشیراگزاسان  مه  اب  ندیشروخ . هام و  ياههچب  هک  نوردارب  شیش  نوشرترونوا  ياتشیـش  نوا  و  هنوشمـسا ، نوردارب  فه  نهدش 

دوجوب انوا  زا  هک  مه  یئاههچب  هنک . نوشیطاـق  مه  اـب  هدـب  نوشیتشآ  هسـسنوتن  نوشهنن  اـباب  ـالاح  اـت  ماـیند  لوا  زا  ندـش و  ادـج  مه  زا 
، اهام هک  نوشادازمه  هک  يروجنیمه  ننیبب . ومه  ننوتیمن  نراد  فالتخا  نوشاـهومعرتخد  ومعرـسپ ، اـب  ینعی  مه ، اـب  روجنومه  نهدـموا 

نگیم مشرخآ  هرایب . نومافص  حلص و  هب  مه  اب  هسسنوتن  مه  یکشیه  میراد و  ینمـشد  فالتخا و  مه  اب  میـشاب  نیمز  يور  يامدآ  ینعی 
. ننکیم دوبان  ومه 
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نوـمه زا  هک  هییاهنن  اـبابیب  ياـههچب  يهرفـس  هک  هشمـسا  نومیتـی  يهرفـس  ینیبـیم  ربا  لـثم  گـنرهریت  يدیفـس  هکیت  هی  هـک  مافرطنوا 
شوت نوشهساو  يزیچ  هزوسب  شلد  هش  ادـیپ  یکی  ات  نهدرک  نهپ  یلاخ  هرفـس  نهدـش . میتی  هنن و  ابابیب  مه  اب  نوشاـههنن  اـباب  دروخودز 

. هزوسب نوشساو  شلد  هدشن  ادیپ  یسک  الاح  ات  مایند  وا  زا  هراذب و 
رتهب اتشیش  اتفه و  نوا  همه  زا  ینعی  هدیشروخ ، هام و  فلخ  رسپ  ناطلس . هراتس  شنگیم  هدیبسچ  هام  هب  هک  مه  هرونرپ  هتشرد  هراتس  نوا 

نوشزا مودرم  هک  یئاراک  هزیکاپ . ياراک  روخبدردـب . ياراک  بوخ . ياراک  ینعی  هریم . وشدوخ  هار  هرادـن  راـک  ماـنوا  مودـک  شیه  هب  و 
. هشاب نوشیتحار  نوج و  نت و  یتمالس  يهلیسو  هنک . دایز  ونوشمهف  لقع و  هنکاو . ونوششوگ  مشچ و  نربب . هرهب 
. نروخیم مشچب  رترونرپ  رتتشرد و  هگید  ياههراتس  زا  نوشدوخ  لثم  نوشاههراتس  هک  نایئانومه  منوشاههچب 

ینهپ نومسآ و  رونوا  ات  نیمز  زا  شدق  هتسشن ، تخت  يالاب  شرع  قاس  هب  ياهتشرف  هی  مانومـسآ  قاط  تشپ  ینعی  اههراتـس ، رـس  تشپ 
ات راهچ  نوردنزام و  يایرد  دق  هب  نوشیکیره  تشرد  مشچ  ات  ود  فاق و  هوک  تشپ  ات  اجنیا  زا  شاههنوش 
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ملع و لقع و  ارادتقاـیل  هب  هک  لـیئربج  نربب . وشنومرف  نهدز  وناز  شتخت  ياـپ  لیفارـسا  لـیئارزع و  لـیئاکیم و  لـیئربج و  مسا  هب  کـلم 

یگرزب هک  لیئاکیم  نشکب . ورارادروعش  لقع و  اههدیمهف و  راب  ات  هنکب  رتروعشیب  رتمهفن و  هک  ونوشامهفن  اروعشیب و  هدب و  دای  روعش 
نوشیگرزب اب  ندـنوزوس ، ورارادـن  لد  نوشلام  اـب  ندرک  يرکـشان  نتـشادن و  ونوشنتـشاد  رگین  يهضرع  هگا  هدـب ، مدرم  هب  لاـم  تزع  و 

. نتساوخ نوشدوخ  هساو  وریچهمه  ندرک ، یمحریب  ندرک ، متس  ندنوزچ ، ومودرم 
نوشلام كاخ  هنوشب  نوشیئادگ  تلذم و  كاخ  هب  هنزب ، نوشرس  وت  هریگب ، سپ  نوشزا  نتـشوذگ  مه  ور  اههدنومرد  فرط  ونوشمـشچ 

. هنکب
. هزادنب هار  وراههلزلز  لیس و  هنکب . بارخ  ورادابآ  شنومرف  هب  هک  لیئارزع 

دوجوم و چـیه  هک  اـجنوا  اـت  هنکب . فپوّرخیب  ورارادفپ  وّرخ  هریگب . ونوشنوج  ورارادنوـج  هنکب . دوباـن  وراتـسین  تسین و  وراـهتسه 
کلم ات  هس  نوا  لثم  وشدوخ  ياراکمه  نومـسآ و  ياههتـشرف  نوج  هک  اجنوا  ات  هراذـن ، اجب  اپرـس و  وراـهایرد  هوک و  یتح  وریئاـپرس ،

. هریگب وشدوخ  نوج  هک  مشرخآ  هریگب و  متفگ  هک  هگید 
باوج نیدب . باوج  نیشاپ  اللای  هک  نوشباوج  لاوئـس  ياپ  هشکب ، نوریب  اهربق  زا  وراههدرم  همدب  شقوب  هب  هک  همایق  زور  لام  مالیفارـسا 
باوـج نیدرک . هک  ییارازآ  تیذا  باوـج  نیتـفگ . ارچ  هک  نیتـفگ  هک  ییاـغورود  باوـج  نیدرک . ارچ  هـک  نـیدرک  هـک  يدـب  ياراـک 
نوشهب دـیما  هک  ورییاسک  ازیچ و  نیدزیم ! منم  نوشهب  هک  وریئانوا  نیدـب  نوشن  نیاـیب  ـالاح  هگب  شدـعب  و  نیدـنوزوس . هک  ورییـالد 

! نوتاههکـسلاک هکـشرد  كدـی و  بسا و  نوتاترامع ! غاب و  نوتآییاراد ! نوتـالوپ ! نیدوب ! هدرک  شوخ  نوشهب  ونوتلد  نیدوب و  هسـسب 
چیه نوچ  و  نوتاههچب ! نز و  نوتاسینا ! سیلج ، نوتاههنیـسب ! سد  سوباپ ، نوتاههقج ! هّپق ، نوتابـصنم ! ماقم  نوتایماح ! نوتاتفلک ! رکون 
يانب نشیم  دیماان  فرط  ره  زا  نوچ  هراییمرد و  هزرل  هب  ونوشدنبدنب  هک  یسرت  هرادیم . نوشرو  سرت  ننیبیمن  نوشروورود  ورانوا  زا  یکی 

عزف عزج 
359 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. میدرکیمن رواب  زورولاح و  نیا  دیسریمن . نوملقع  میدیمهفیمن . هک  نیراذیم 
! نیدیمهفن میداد  نوتنوشن  میدنودرگ و  نوترب  یلیخ  مه  اجنومه  هدیم  نوشباوج  مینکیم و  یفالت  نینودرگ  نومرب 

صقر هب  نوشفعـش  تذـل و  زا  هک  يروـج  هب  میدرک  داـش  وـنوتنوج  لد و  نوشاـهاب  میداد ، نوتـضوع  نیدرک  هـک  یئآیبوـخ  یفـالت  اـب 
نیدرمیم و راب  رازه  شهقیقد  ره  رد  هک  یکانـسرت  ياباوخ  اب  میتخادـنا ، نوتلد  هب  ونوشایتشز  فوخ  نیدرک  هک  ییآيدـب  اـب  نیدـموییم .

شغورود تسار و  هگیم  ننکیم . مولعم  بوخ  ياـمدآ  زا  ریـصقتیب و  وـنوشدوخ  هتـشاذگ  يراز  هیرگ و  ياـنب  یتـقو  و  نیدـشیم ، هدـنز 
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هگا منهج و  هب  نیـشاب  هتفگ  غورود  هگا  نیـسریم ، تشهب  هب  نیگب  تسار  هگا  نیتـفیب  ار  هنوتمـشچ  يوـلج  هک  یلپ  نیا  زا  هـشیم ، موـلعم 
لپ ندوب ، هتفگ  غورود  هگا  نسریم و  تشهب  رد  هب  نهشب و  در  شور  زا  هسـسد  هسـسد  ننوتیم  هک  هشیم  نهپ  هدـقنا  لپ  نشاب  هتفگ  سار 

ننوتیمن مدق  هگید  هک  اجنوا  ات  هشیم ، شیتآ  یگدنزوس  ریـشمش و  يزیت  رـس و  يوم  یکزان  هب  ات  هشیم ، رتکیراب  کیراب و  یه  کیراب و 
هاـنگ ثم  سین ، یندیـشخب  نوشاـنگ  هک  ماییاـنوا  نـشکیم و  باذـع  نهدرک  هـک  ییاـهانگ  قباـطم  مـنهج و  وـت  نـشیم  ترپ  نرادرو و 

زاب نشیم  هدنز  هرابود  نشیم  رتسکاخ  نشیم ، هلاغزج  نزوسیم  یه  نوشرـس  يآوم  ّدـق  هب  انگ ، ره  ضوع  يرازآنوویح ، يرازآمودرم و 
. نزوسیم

!؟ ینکب سرد  الپ  مودک  زا  تدوخ  هساو  ینکب  اراک  مودک  زا  دیاب  يدش  گرزب  هگا  نیبب  نک  رکف  الاح 
؟ هدرک سرد  یک  ورانیا   -؟

. ادخ - 
؟ ساجک ادخ   -؟

. هچروم خالوس  وت  یتح  ام ، يولهپ  اجنیمه  یگب ، اجره  وت  نیمز ، وت  نومسآ ، وت  اجهمه . - 
؟ هدقچ شّدق   -؟

360 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. ینیبب ینوتن  ینیبب و  یچره  ایند و  رونوا  ایند و  همه  دق  - 

!؟ شمنیبب منوتیمن  هیروج  هچ  سپ   -؟
شندید رون  یتفرگ ، دای  داوس  ملع و  يدش  هک  گرزب  هدموین . ینیبب  ونوا  ینوتب  داییب  تشچ  هب  دـیاب  هک  يرون  نوا  زونه  ياهچب ، الاح  - 

. ینیبیمن نوا  ریغ  نوا و  زا  رود  وریچ  چیه  اجچیه و  هک  هنکیم  ادیپ  ونوا  رون  هدقنوا  ینیبیم  ماتخو  هی  ینیبب . ینوتیم  دموا  تشچ  هب 
؟ داتفا ارچ  داییمرد . شیتآ  شزا  هک  هنیا  ثم  هراد ! مایبمد  هچ  شیتآ ! ثم  داتفا  هراتس  هی  هوا !  -؟

. نییاپ هتفییم  هریمیم  درم  یتخو  سه ، سهدنز  یتخو  ات  هراد ، شدوخ  هساو  هراتس  هی  یکره  هک  متفگ  - 
!؟ دزیم نوریب  شیتآ  شبمد  دوخ و  زا  روجنیا  ارچ  سپ   -؟

مه هدـنوزچیم ، ار  امدآ  شندوب  هدـنز  وت  مه  هک  هدوب  مانوا  زا  امتح  هدوب ! املاظ  اههدـنگهلک و  زا  یکی  لاـم  هنک ، داـیز  وشباذـع  ادـخ  - 
؟ دوب هلابندیب  میالم و  رون  هچ  اب  يدید  هزرمایب . ونیا  ادـخ  اما  داتفا ، فرطنوا  مایکی  شاهانوا . هشیم . امودرم  رازآ  تیذا  بابـسا  شهدرم 

. هربب تباوخ  اههراتس  وت  نومسآ  هب  زادنب  وتاشچ  هگید 
. هریم بش  زا  تعاس  راهچ 

؟ هتعاس نیا  یگیم  اجک  زا   -؟
، یگنرمک زا  اههراتـس . نیمه  زا  ندرکیم !؟ مولعم  وبـش  تعاس  تخو و  يروج  هچ  مودرم  دوبن  تعاس  هک  اـتخونوا  اههراتـس . نیمه  زا  - 
هک اجک  هراتـس  مودک  ننودب  داوخیم  ملع  اهتنم  ندرکیم . ادیپ  ونوشراید  رهـش و  هار  نوبایب  وت  هک  يروطنومه  نوشندوب . اجباج  یگنررپ .

عضو و هام  گنر  زا  هک  يروجنومه  ننوخب . بش  زامن  نشاپ  هدنوم  رحـس  هب  دـقچ  هشاب ، هدـش  بیغ  هک  هراتـس  مودـک  هتخو و  هچ  هشاب 
. ننکیم مولعم  هگید  يازیچ  تبیصم و  الب و  تینما و  نوراب و  فرب و  یکشخ و  امرس و  امرگ و  زا  وهام  زور  یس  نوا ، لاح 
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رامـشیب ماـحدزا  مد و  دود و  رطاـخب  هزورما  هک  میدـق  نارهت  ياهبـش  ياـهمابتشپ  نـشور  ياههراتـس  نامـسآ و  داـی  ریخب . ناـشدای  ** 

! دناهدوب هتشادن  دوجو  لصا  زا  یتفگ  نآ  ماب  نودب  يهدش  راوس  مه  يور  يروبنزهنال  ياههناخ  تیعمج و 

یسرک ياپ  ياههصق 
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هراشا

رگیدکی يارب  ای  اهرتکچوک  يارب  اههداوناخ  ياهرتگرزب  ياهیئارـسناتساد  اهیئوگهصق و  مه  یکی  اههداوناخ  ياهیمرگرـس  رگید  زا 
لها بش  ره  هک  تروص  نیا  هب  دیدرگیمن . ریذپلیطعت  هک  اهناتسمز  رد  و  دندرکیم ، فیرعت  بات  بآ و  اب  هدش ، عمج  مه  درگ  هک  دوب 

زا ياههتشاد  ظفح  هب  اههدینـش و  زا  یئاهناتـساد  هصق ، دندادیم . شوگ  هیقب  هدومن  عورـش  ار  ياهصق  یکی  هدمآدرگ  قاطا  کی  رد  هناخ 
ياهناتساد نیرتنیریش  زا  دندوب  هدناوخ  باتک  هتشاد  داوس  رگا  اهریگهکرعم و  ياهناتـساد  اهلاقن و  لقن  زا  ای  نارگید . ناردام و  ناردپ و 

: ریز ياههنومن  هب  دوشب . یسرد  ناشیارب  اهرتکچوک  هتشاد  یهبنت  میلعت و  تیبرت و  هچنآ  الک  اهباتک و 

دندزیم شبوچ  هک  ياهدرم  ندرک  دازآ  يهصق 

نم ناجردپ  تفگ  هدمآ  شدزن  هب  رسپ  يزور  تشاد و  رـسپ  کی  هک  دوب  يرجات  کی  دوبن . سکچیه  ادخ  زا  ریغ  دوبن . یکی  دوب ، یکی 
بابان و ياقفر  هک  تشاذگ  شرایتخا  رد  یلوپ  ردپ  دنکب . بسک  تساوخ  ياهیامرـس  موشب و  راکوبسک  دراو  دـیاب  هدـش  گرزب  رگید 

دزن هب  رـسپ  دندیناسر . رخآ  هب  ارنآ  فالخ  ياهراک  هب  شندیـشک  اب  زور  دنچ  رد  هتفرگ  ار  شرود  هدش  علطم  نآ  رب  امنتسود  نانمـشد 
دیبلط رگید  هیامرس  هدرک  مهرس  یئاهزیچ  غورد ! زا  ناما  هک  غورد ، تسار و  هتفر  ردپ 
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ماجنا يراک  تسناوتن  هداد  رده  هب  ار  ردپ  لوپ  مه  موس  يهعفد  نوچ  دـندروآرد و  شلوا  تروصب  یتقو  رتمک  رد  نادـنر  زین  راب  نیا  هک 

. دنکب لیصحت  وا  تیاضر  هداد 
. دشابیمن نم  يدنزرف  قیال  وت  لثم  یتیافک  لقعیب و  هک  هدنار  شاهناخ  دوخ و  زا  ردپ 

ردام هب  ار  دوخ  یگدنکفارس  اب  دوب  هدش  امنتشگنا  هک  تشاد  دنک  هاگن  نآ  نیا و  تروص  هب  هک  یئور  هن  هناخ و  هب  یهار  هن  نوچ  رسپ 
. تفرگ شیپ  رد  صخشمان  يرفس  هار  ردام  لوپ  كدنا  اب  دورب و  شتشونرس  یپ  هک  تساوخ  وا  زا  يزیچ  هدیناسر 

شارف دنچ  دید  تسیرگن  هتفر  ولج  نوچ  دناهدش و  عمج  ياهکرعم  درگ  هب  هک  دید  یتیعمج  نآ  قوسراهچ  رد  دیـسر  هک  يرهـش  لوا  هب 
هتفگ هدرم و  ات  دناهتفرگ  شبوچ  ریز  هب  دـهدب ، هتـشادن  نوچ  هدوب  تلود  تایلام  راکهدـب  دـنتفگ  دـننزیم و  بوچ  ار  ياهدرم  شوپزمرق 

ياهراک هب  ار  مایتسه  هبترم  هس  دیوگیم  هدمآ  تقر  هب  شلد  رسپ  دننزب . بوچ  شاهزانج  هب  دزادرپب  ار  وا  یهدب  هدشن  ادیپ  یسک  ات  هدش 
هب هدرک  نفک  لسغ و  هدرب  هتفرگ و  لیوحت  ار  وا  هدرم  یهدـب  نتخادرپ  اب  مهدـب و  ادـخ  هار  هب  ار  هبترم  نیا  راذـگب  مداد  اـطخ  فـالخ و 

. داتفا هار  هب  درپس و  كاخ 
هار هب  مه  اب  دهاوخیم و  ینخسمه  رفسمه و  يرادلاس  درم  هک  دینـش  رـس  تشپ  زا  یئادص  هک  دوب  هدشن  رود  رهـش  زا  یخـسرف  مین  زونه 
زا مناوتیم  یطرـش  هب  دنـشاب و  عیطم  دیاب  نارگید  رادرایتخا و  دیاب  یکی  هرفن  دنچ  ياهرفـس  رد  هک  دینـش  وا  زا  لوا  لزنم  رد  اما  دـنداتفا .

هنرگو دشاب  مه  اب  نامتعفنم  ررـض و  تمحز و  تحار و  دب و  بوخ و  یـشاب و  نم  نامرف  هب  شوگ  هک  مهدب  همادا  وت  اب  ار  دـعب  هب  اجنیا 
. منکیم یظفاحادخ 

اههبرجت هک  دـیدیم  شدوخ  ربارب  هس  ود  ار  وا  لاـس  نس و  ثیح  زا  دوـب و  هدرب  تذـل  هدینـش  هدینـشن  ياـهزیچ  وا  تبحـص  زا  هک  ناوـج 
هدرک لوبق  دشاب  هتشاد  هرهلد  شنایز  ررض و  زا  هک  دوب  هدنامن  شیارب  يزیچ  فرطنآ  زا  و  دیآیم ، شراکب  هتخودنا 
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. دنداهن دش  دهاوخ  یهتنم  اجکب  تسنادیمن  ناوج  هک  یهار  يهلابند  هب  اپ  هداد ، مهب  تکراشم  یتسود و  تسد 

یئارسناوراک هب  یلزنم  رد  ات  دندش ، ياهیامرس  بحاص  دنتخورف و  رگید  رهـش  هب  هدیرخ  يزیچ  رهـش  ره  زا  وا  روتـسد  هب  دنتفر و  دنتفر و 
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ناشیاپراچ هدوشگ ، راب  هبش  کی  تماقا  يارب  اهنآ  لثم  هدیسر ، ياهلفاق  ناشیا  دورو  زا  سپ  دنربب . رسب  اجنآ  رد  ار  بش  دیاب  هک  دندیسر 
باوخ رتسب  هب  هتـسد  ره  كدناكدنا  هتـشذگ  بش  زا  يزیچ  دندرک و  اذغ  فرـص  نآ  رد  رایتخا و  یئاج  دوخ  دـنداد و  فلع  بآ و  ار 

. تسشن کیشک  هب  نآ  تشپ  هتسب  ار  ارسناوراک  رد  رادارسناوراک  دنتفر و 
يهدود اب  دوخ  تروص  دیاب  دسریم و  مماشم  هب  يدنیاشوخان  يوب  رادارسناوراک  تاکرح  عضو  زا  تفگ  هدومن  ناوج  هب  ور  رفسمه  درم 

. یهدب ربخ  نم  هب  يدینش  هدید  هچنآ  ینکب و  رادارسناوراک  لاوحا  تبظاوم  ارسناوراک  رد  رس  رب  هدرک  هایس  دوخ  يوروتسد  نامقاجا 
هک یتعاس  زا  سپ  هدـیناسر ، ارـسناوراک  یجورخ  رد  رـس  هب  ار  دوخ  ماـب  ياـههلپ  زا  هدومن ، هایـس  دوخ  يوروتسد  هدرک  تعاـطا  ناوج 

دـنزیم و ارـسناوراک  رد  هب  هتـسهآ  یـسک  هک  دیـسر  شـشوگ  هـب  یئادـص  دـشن  هدینـش  یـسک  زا  یئادـص  رگید  هـتفر  باوـخب  نارفاـسم 
ارسناوراک دراو  ار  هتسب  ور  رس و  يدادعت  هدوشگ  ارسناوراک  رد  نولک  هتسهآ  هکنآ  یپ  رد  دهدیم و  باوج  رد  هب  ندز  اب  رادارـسناوراک 

. تخادرپ ارجام  حرش  نتفگ  هب  هدیناسر ، قیفر  هب  ار  دوخ  شاهدهاشم  اب  هک  دینادرگ ،
دنشابیم نانزهار  زا  هک  تعامج  نیا  سرتسد  دید و  زا  ار  دوخ  هدش  ناهنپ  یئاج  رد  هک  تسنیا  ام  راک  لوا  تروصنیا  رد  تفگ  وا  هب  درم 

رد لوا  هک  دندید  دنتفرگ و  اوأم  ارـسناوراک  نحـص  هب  فرـشم  ياهطقن  رد  هتفرگ  مابتشپ  هار  قافتا  هب  میـسرب و  دعب  هب  ات  میرادب ، رودب 
ناشنت دـنچره  رادارـسناوراک  یئامنهار  هب  سپـس  هدوشگ ، دوب  هداتفا  یگنـسهتخت  ناشکیره  يهناهد  هب  هک  ار  ارـسناوراک  طـسو  هاـچ  ود 

هقیقد دنچ  زا  سپ  دنتشگ و  دندوب  نآ  رد  هلفاق  مدرم  هک  یناویا  هرجح و  يهناور 
364 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ریزارـس رگید  هاچ  رد  ار  ناشلاوما  هکنآ  زا  دعب  دـنتخادنا و  ار  شرد  گنـس  هتخیر  اههاچ  زا  یکی  رد  هدروآ  ناشکناشک  ار  ناشدـسج 
. تساخرب اوه  هب  شباوخ  رخرخ  هتخادنا  اجنآ  رانک  هدیناشوپ ، ار  شرد  رادارسناوراک  دندش و  نآ  لخاد  مه  ناشدوخ  دندرک و 

رگا تسا و  راـک  لوا  زونه  هک  وا  بیهن  اـب  دوب  هدـیبسچ  دوخ  رفـسمه  هب  زرل و  رد  شیوخ  رب  ناـنچمه  لاوحا  نیا  هدـهاشم  زا  هک  ناوج 
رگا هک  وا  زا  رکـشت  یهاوخرذع و  اب  هدمآ  دوخ  هب  دروخیمن  وا  اب  يرفـسمه  درد  هب  دشاب  تئرج  لدمک و  نوبج و  هنوگنیا  هب  دـهاوخب 
. دشاب شنامرف  عیطم  رتدایز  هچره  هدیسرتن ، زیچچیه  زا  رگید  هک  داد  لوق  دوب  هتفر  نادزد  غیت  ریز  هب  زین  وا  دوخ  رس  دوبن  وا  تاروتسد 

هب دوخ  شیاج  هب  دنتخادنا و  ناگدشهتـشک  هاچ  رد  هدیرب  ار  شرـس  هدـیناسر  رادارـسناوراک  هب  ار  دوخ  هدـمآ  ریز  هب  ماب  زا  هتـسهآ  سپ 
زا رـس  هک  ناشکیره  دندنام و  ناشندمآ  رظتنم  هدیـشک  رانک  ار  شگنـس  هدمآ  نادزد  هاچ  رـس  رب  دمآ و  الاب  باتفآ  ات  هتخادرپ  تحارتسا 
هب نادزد  ندرک  مامت  راک  نوچ  دنتخادنا و  شهاچ  رد  هدومن  ادج  شندـب  زا  رـس  هدروآ  شنوریب  هدـیبسچ  شیاهوزاب  هب  دیـشک  الاب  هاچ 

لمح دنتـسناوتیم  هک  رادقم  نآ  هب  دوب  نیگنـس  تمیق  زا  کبـس و  نزو  زا  هچنآ  هدش  نآ  لخاد  دنامن  هاچ  رد  يدزد  رگید  دیـسر و  رخآ 
هک دوب  راورخ  زا  یلاقثم  نیا  هتبلا  هک  دنداتفا ، هارب  هدومن  دودسم  ار  هاچ  رد  هتسب  هدیسر  لتق  هب  نارفاسم  ياپراهچ  رب  هدروآ  نوریب  دننکب 

. دنتشاذگ بسانم  تصرف  يارب  ار  شاهیقب  بحاصت  دوب و  هدش  هتشابنا  زارد  نایلاس  زا  هاچ  رابنا  رد 
یتحار و تیاهن  رد  هکلب  اذـغ ، توق و  جرخ و  رد  اصع  هب  تسد  تعانق و  اـب  قباـس  لـثم  هن  هک  دـعبب  نیا  زا  نانکتحایـس و  ریـس و  زاـب 

. دوب ناشهارمه  باسحیب  یتورث  هدش  رادلوپ  هک  بسانم ، سابل  تخر و  بوخ و  كاروخ  دروخ و  شیاسآ و 
هک اجنآ  زا  دنتخادرپ و  رهاوج  دتـسوداد  هب  هتفرگ  ياهرجح  یئارـس  رد  هدیـسر ، نیچ  تختیاپ  هب  ات  دنتفر  دـنتفر و  هبترم  ود  عضو  نیا  هب 

زا اهنآ  تارهاوج 
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ناقاخ و شوگ  هب  هلمج  زا  تکلمم و  همه  هب  ناشترهـش  يادـص  یتقو  كدـنا  رد  دوب ، هدـید  ناـشهباشم  یـسک  رتمک  دوب و  نیرتباـیان 
هب رهاوج  يرادقم  هبترم  کی  زور  دنچره  هک  دش  نیا  ناشراک  دندیدرگ و  فورعم  شورفرهاوج  رسپ  ردپ و  مان  هب  هدیسر  وا  يارـسمرح 

تفرگ همادا  اهتاقالم  نوچ  هدیدرگ و  رـسپ  هب  دـنمقالع  ناقاخ  رتخد  هک  مکمک  ات  دـنناسرب ، وا  رتخد  هکلم و  رظن  هب  هدرب  ناقاخ  نوردـنا 
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نایم رد  شرفـسمه  اب  ار  ارجام  ناوج  هک  هعفدره  اما  دـنکب ، يراگتـساوخ  شردـپ  زا  ار  وا  تفگ  هک  اجنآ  ات  هدیـسر  تیاـهن  هب  شقـشع 
رد دنکب و  يراگتـساوخ  رـسپ  زا  شدوخ  دش  روبجم  ناقاخ  هدیـسر  نونج  هب  رتخد  راک  هک  اجنآ  ات  دادیم ، لمأت  روتـسد  ار  وا  تشاذگیم 

. دنکب لوبق  دیاب  تفگ  ناوج  هب  درم  هک  دوب  اجنیا 
تفه بش و  تفه  دندومن و  ناغارچ  هتسب  نیذآ  ار  رهش  نآ  يداش  هب  دمآرد و  ناوج  دقع  هب  رتخد  هدش  هدامآ  نانکدقع  تافیرشت  سپ 

. دننکب یسورع  دش  رارق  ات  دندرک ، ماعطا  ار  ارقف  زور 
تراک روتـسد  دشاب و  تردپ  هناخ  رد  تدوخ و  رهـش  رد  تیـسورع  هک  ینکب  لوبق  طرـش  نیا  هب  دـیاب  تفگ  ناوج  هب  درم  تقو  نیا  رد 

وا هچره  هتفرگ ، هراـنک  سورع  زا  وا  روتـسد  هب  ناوج  يوشن و  کـیدزن  يو  هب  هتـشاد  رود  هب  سورع  زا  ار  دوخ  یـسورع  بش  اـت  هکنیا 
دیابن نم  زا  دشاب  نامدوخ  يهناخ  رد  هک  یسورع  نامز  ات  ماهتفگ و  هک  تسا  نامه  تفگ  ناوج  دومن  يربلد  یئارآدوخ و  هدومن  تافتلا 

راب رازه  رمک و  نیرز  زینک  مالغ و  لهچ  هارمه  اب  هدید ، زاهج  هیهت  شیارب  ناقاخ  تفرگ و  تکرح  يهزاجا  ردـپ  زا  رتخد  ات  ینکب ، عقوت 
هدومن شاهقردب  رهـش  نیمرتحم  هاگرد و  ناگرزب  اب  رهـش  یخـسرف  راهچ  ات  دینادرگ و  شاهناور  بابـسا  رگید  هرقن و  الط و  يهکـس  رتش 

. درپس ناشیادخ  هب  هدیسوب  ار  داماد  سورع و  يور 
هاچ رد  هچنآ  داد  روتسد  درم  دندیسر و  نادزد  يارسناوراک  هب  ات  هدراذگ  رـس  تشپ  ار  اهبش  اهزور و  دندمآ و  دندمآ و  بیترت  نیا  هب 

زاب دندیشخب و  نادنمتسم  هب  ار  هیقب  هتشادرب  ار  ناشیاهدنمشزرا  تارهاوج و  الط و  هدروآ ، نوریب  دوب  هدنام 
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هب هتـشاد  اـپب  هاـگرخ  هـمیخ و  داد  روتـسد  درم  دندیـسر و  دـندوب  هدیـسر  مـه  هـب  یئانـشآ  يادـتبا  هـک  ياهـطقن  هـب  اـت  دـندمآ  دـندمآ و 
. دنسرب باتکوباسح 

نادزد میانغ  نآ  زا  سپ  دنتشاذگ و  رانک  هب  دوخ  لام  کیره  هدومن  ادج  ار  ناشمهس  هدیسر  ارسناوراک  ات  ناشدمآرد  يهبـساحم  هب  لوا 
ناقاخ هک  هچنآ  هزیهج و  رتخد و  لانم  لام و  هب  ات  نیچ ، رد  تراجت  زا  دمآرد  نآ  زا  سپ  دوب و  هدمآ  تسدـب  ارـسناوراک  زا  هک  هچنآ  و 

دوخ مهـس  درم  دوخ و  لام  ناوج  هدرک ، ادج  اوس و  هک  ار  همه  دوب و  هدرک  شکـشیپ  دوب  هدش  هتخانـش  وا  ردپ  هک  شهارمه  ناوج و  هب 
در باوج  هک  درم  دنادب و  دوخ  مالغ  عیطم و  نانچمه  ار  وا  هدش  ادج  مه  زا  دیابن  هک  تشاد  رارـصا  شاهمه  ناوج  اما  تشاذگ ، رانک  هب 

. دننکب یظفاحادخ  دش  رارق  دنیامن و  رگدکی  زا  هقالع  عطق  هدش  ادج  دیاب  هکنیا  هداد و 
کیرـش مه  اب  زیچهمه  اب  هکنآ  زا  دشابیم ، وا  زا  مه  رتخد  فصن  هدشن  میـسقت  ناملام  مامت  زونه  اما  تفگ  درم  دیـسر  اجنیا  هب  راک  نوچ 

نآ زا  مه  رتخد  فصن  هک  دـشابیم  رتالاب  يدـج  زا  يدـج  هکلب  یخوش و  هن  تفگ  درم  اما  هتفرگ  یخوش  هب  ارنآ  لوا  ناوج  هک  دـناهدش ،
. دیشک شیپ  رد  ار  هلماعم  ياپ  هدش  هدنامرد  ناوج  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دشابیم و  نم 

نیچ و رد  ناشتراجت  دوس  هکنآ  زا  دعب  تفریذـپن و  درم  هک  دومن  داهنـشیپ  وا  هب  رتخد  فصن  ضوع  ار  شدوخ  مهـس  لوا  هک  ياهلماعم 
مامت زاهج و  مامت  رتخد و  زاهج  فصن  ات  دندوب ، هدروآ  تسدب  نامز  نآ  ات  هک  ار  هچنآ  قیرط  نیا  هب  ناقاخ و  ياهشکشیپ  نآ  زا  سپ 
رتخد دیاب  هک  اللب  الا و  تفگ  هتفریذپن  درم  زاب  هک  وا  زا  رخآ  ات  شسورع  يزینک  دوخ و  يرکون  یمالغ و  لوبق  یتح  رتخد و  دوخ و  لام 

. دنکب فصن  مه  ار  رتخد  دش  روبجم  ناوج  دیسر  اجنیا  هب  نوچ  دوشب و  فصن  مه 
ریت و کی  رمک  هب  شیاپ  کی  هدروآ  ار  رتخد  ات  تفگ  دندرب و  ورف  نیمز  هب  مه  زا  هلـصاف  هب  هدروآ  دـنلب  بوچ  ود  داد  روتـسد  درم  سپ 

دیسر ماجنا  هب  راک  نیا  نوچ  دننکب و  ندرک  هقش  يارب  شاهدامآ  نوگژاو  هتسب  رگید  ریت  رمک  هب  ار  شیاپ  کی 
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زا ارنآ  ریفن  کی  اـب  هدراذـگ ، تسار  پچ و  ار  اـهاپ  هتفرگ ، تسد  هب  دوب  هتـسب  رمک  هب  هک  ار  شریـشمش  يهضبق  هداتـسیا  رتخد  راـنک  هب 
درم داتفا و  شیولگ  زا  يدـنلب  هایـس  رام  هدـیدرگ  عوهت  راچد  نآ  تشحو  زا  رتخد  هک  دروآ  دورف  رتخد  نایم  هب  تساوخ  هدیـشک  فالغ 
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. دنهدب شبالگ  دنق و  تبرش  هدروآ  نیئاپ  هدومن  زاب  ار  رتخد  هتشک  ار  رام  تفگ 
هن تفگ  هدیـسوب  ار  ناوج  یناشیپ  هدـمآ  ولج  دوب  هدـش  سبح  ناشیاههنیـس  رد  سفن  ناـهارمه  شوهیب و  سرت  زا  رتخد  هک  لاـحنیا  رد 

رتـخد هب  ندزن  تسد  رب  وت  هب  هک  یئاـهفیلکت  همه  زا  دوصقم  هکلب  رگید و  زیچچـیه  زا  هن  رتـخد و  زا  هن  لاـم  زا  نتـساوخ  مهـس  ضرغ 
نیا رطاخب  هدوبن  يايزاسهنحص  زج  امامت  هک  رتخد  ندرک  فصن  رب  نیرخآ  تجامس  ات  اههتساوخ  رگید  اهندرک و  لام  مهس  مدرکیم و 
اجرد دومنیم  یکیدزن  وا  اب  يدرم  هنیآره  هدومن  هناخ  وا  مکـش  رد  اهلاس  هک  يروناج  مروآ . نوریب  رتخد  مکـش  زا  ار  روناج  نیا  هک  هدوب 

نیا وت و  نیا  کنیا  دومنیم و  فلت  ار  رتخد  دوخ  رام  زا  لبق  هک  درک  تسناوتیمن  وا  يزاسراک  مه  یئوراد  دـیدرگیم و  کهآ  هدـش  فلت 
اهنآ يور  ناتیـسورع  ینـشورمشچ  هب  هک  وت  اب  متکارـش  تقافر و  مهـس  مامت  ینعی  مه ، نیا  دیـسریم و  وت  هب  هک  هچنآ  اـب  وت ، سورع  مه 

وت هدروخیم  بوچ  هک  مشابیم  ياهدرم  نامه  مه  نم  دـینکب و  یگدـنز  بوخ  شوخ و  دیـشاب و  ریخ  هب  تبقاع  هک  اعد  نیا  اـب  مراذـگیم .
. ددرگیم دیدپان  يدرک و  شدازآ 

نیسح نسح و  هصق 

هار هب  نوچ  هدش  رفسمه  مه  اب  هک  دوب  قیفر  ود  ناتساد  تفرگ  رـش  ریخ و  مان  اهدعب  دیآیم و  ناشناگدنیوگ  نایب  هب  کیدزن  هک  هصق  نیا 
دراذگب و نایم  هب  يرگید  دش  مامت  یتقو  دننک ، جرخ  دنروخب و  هتشاذگ  نایم  رد  ار  شاهشوت  داز و  نسح  دومن  داهنـشیپ  نیـسح  دنداتفا 

دش رادیب  باوخ  زا  نسح  یلزنم  رد  هک  یبش  حبص  دش و  مامت  نسح  يانغ  توق و  ات  دندرک ، جرخ  دندروخ و  دنتفر و  هدرک  لوبق  نسح 
دید
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. تسا هدرب  دوخ  اب  مه  ار  وا  لوپ  هسیک  مزاول و  نیجروخ  هتفر  نیسح 

هعلق هب  بورغ  کیدزن  ات  تفرگ  هار  يهلابند  تشاد  نت  سابل  بیج  رد  هک  یهایس  لوپ  هکس  دنچ  اب  اونوگربیب ، هدنامرد و  نسح  سپ 
ات درب ، هانپ  اهنآ  زا  یکی  هب  دـنامب  ناما  رد  تاناویح  دـنزگ  زا  ات  دیـسر و  دوب  هدـنامن  نآ  رد  رکیپوردیب  قاطا  ود  یکی  ریغ  هک  ياهبارخ 
هک نآ  سرت  زا  دنوشیم و  کیدزن  هبارخ  هب  هک  دینش  ار  یئارحص  ناگدنرد  يادص  مه  رودارود  زا  تشاذگ و  یکیرات  هب  ور  مکمک  اوه 

. درپس ادخ  هب  ار  دوخ  هدیزخ  دوب  هدش  هدیشک  بقع  هب  قاطا  فرط  کی  زا  هک  یگنت  يهمخد  هب  دوش  ناشراتفرگ  ادابم 
شرس تشپ  تشاذگ و  قاطا  هبارخ و  هب  اپ  هک  دوب  هابور  لوا  دندمآیم و  هبارخ  فرط  هب  ناروناج  هک  دوب  هداد  صیخـشت  تسرد  شرکف 

رس نامهلـصوح  تسا و  زارد  بش  تفگ  ناشیکی  دندش و  ندز  فرح  لوغـشم  هتـسشن  قاطا  رود  لاغـش و  سرخ و  گنلپ و  ربب و  ریش و 
تـسیاهپت کی  هبارخ  نیمه  پچ  فرط  تفگ  ریـش  هدرک  لوبق  یگمه  هک  مینکب  فیرعت  نامیاههدید  زا  يزیچ  ناممادکره  دیئایب  دوریم 

گرزب و ياههکـس  شوم  حبـص  ره  هک  دـشاب  هدرک  نفد  یلوپ  يهرمخ  هزوک ، یـسک  نآ  رد  هکنآ  لثم  دراد و  هنـال  نآ  رد  یـشوم  هک 
هبترم ود  هدز  تلغ  فرطنآ  فرط و  نیا  زا  ناشیور  دنکیم و  نهپ  مه  رانک  هپت  يهنیـس  هتفرگ  نادـند  هب  هنادهناد  یناوارف  يالط  کچوک 
هدرب تذل  دـننزیم  قرب  هدروخ  اههکـس  هب  هک  یباتفآ  شیاهراک و  شوم و  ياشامت  زا  نم  هک  دربیم  هنال  هب  هتفرگ  نادـند  هب  ار  یکییکی 

. مربیم رسب  اجنآ  رد  یتعاس 
دننکیم شتآ  شیاپ  مدرم  هک  یئاهقاجا  رثا  رد  هک  تسا  یتفلک  تخرد  دـشابیم  هوک  تشپ  هد  هک  نم  هاگراکـش  کـیدزن  تفگ  لاـغش 

رگا هک  دشابیم  شیاههقاس  هنت و  تسوپ  گرب و  تیصاخ  شزجعم  اما  دهدیم ، زجعم  دنیوگیم  هک  هدنام  شیاهگرب  زا  یمک  هدش  کشخ 
دشاب شمکش  رد  يدرد  ره  دروخب  يدردمکش  ار  شتسوپ  رگا  دوشیم و  لقاع  هدمآ  شوه  هب  دنمدب  هناوید  ینیب  هب  هدیئاس  ار  شگرب 
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، ماهدرک ناحتما  هعفد  دنچ  مدوخ  دنکیم ، بوخ  ار  اهمخز  هک  شاهنت  دوشیم و  عطق  شنادند  درد  دوجب  يدردنادند  رگا  دوشیم و  بوخ 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 183 

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


زا هک  سرخ  موریم و  دنربیم  نتشک  يارب  هک  شیاهراوز  يرذن  ياهسورخ  غرم و  يدزد  یپ  اجنآ  هاگ  هاگ  نم  رگید و  ياهتیـصاخ  اب 
سفن تسناوت  نسح  هک  ناشنتفر  اب  دنتفر و  دوخ  راک  یپ  رحـس  هدیباوخ  هتفگ و  یئاهزیچ  کیره  هک  هیقب  دومن و  فیرعت  ياهنیفد  راغ و 

. دشکب یتحار 
نوریب همخد  زا  نازرل  ناسرت  دـناهدش  رود  هتفر و  هک  دـش  نئمطم  بوخ  یتقو  دـنام و  اجنآ  رد  مه  رگید  تعاس  کی  یعمجرطاخ  يارب 

هک هتفگ  تسرد  دید  دیناسر و  هپت  هب  ار  دوخ  منکب و  ناحتما  ار  ریـش  فرح  مورب  لوا  دنیوگب  غورد  دیابن  ناهاشداپ  تفگ  دوخ  اب  هدـمآ 
شوم هک  تخادـنا  شوم  فرط  هب  یگنـس  هدـیناسر  هپت  کـیدزن  هب  ار  دوـخ  ناـهنپ  هتـسهآ و  سپ  دـننزیم و  وـسوس  رود  زا  اههکـس  قرب 

. دیناسر تخرد  هب  ار  دوخ  ات  داتفا  هار  هب  هتخیر  نیجروخ  رد  هدرک  عمج  ار  اهالط  نسح  تخیرگ و  هنال  هب  هدیسرت 
هب هک  تسیئاهلامتـسد  هچراـپ  دـننکیم و  زاـینوزار  هدـش  عـمج  تخرد  ربورود  يداـیز  تیعمج  هتفگ  تسرد  لاغـش  هک  دـید  مه  ار  نآ 

منکب ناحتما  تفگ  دناسر و  يدابآ  هب  ار  دوخ  هتخیر  نیجروخ  رد  تسوپ  هخاش و  گرب و  يرادـقم  مه  نآ  زا  دناهتـسب و  لیخد  تخرد 
. دنکیم هجلاعم  اناجم  ار  نارامیب  هکنیا  تشاذگ و  رگهزجعم  میکح  ار  دوخ  مسا  و 

هتفگ تخرد  يازجا  زا  لاغـش  هک  یـصاوخ  اب  لوا  هدش ، عمج  شرود  هب  مدرم  دننکیم  تبابط  لوپ  نودب  هکنیا  ادـخ و  يارب  مسا  هارمه 
راـک هب  هدـید ، هدـیاف  دـیفم  ار  همه  هدروآ  لـمعب  اـهنآ  زا  رگید  ياهـشیامزآ  هک  مه  شدوخ  دـید و  تسرد  ار  همه  هک  درک  عورـش  دوـب 

. دیسر تکلمم  نآ  هاشداپ  شوگ  هب  هدیچیپ  فانکا  فارطا و  هب  شمسا  هک  دیشکن  یلوط  تخادرپ و 
شاهجلاعم زا  ابطا  هدش  هناوید  هک  تشاد  یلامج  بحاص  رتخد  هاشداپ  نیا 
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چیه رگید  دوب  هدرک  عضو  يرارق  طرش و  دندشیم  شاهجلاعم  لوبق  هب  رضاح  یئاهمیکح  يارب  رخاوا  هک  اجنآ  زا  دندوب و  هدیدرگ  زجاع 

. دیدرگیمن شاهجلاعم  هب  رضاح  یمیکح 
يهرگنک تنیز  شرـس  تسناوتن  سکره  دشخبیم و  وا  هب  ار  شدوخ  یئاراد  فصن  رتخد و  دـنک  هجلاعم  ار  وا  سکره  هک  يرارق  طرش و 

هدروخ هاش  مرح  هب  ناشمشچ  هک  اجنآ  زا  دندوب و  هتـسناوتن  هدومن ، ندرک  جالع  ياعدا  هدمآ  هک  مه  یئاهمیکح  دوشیم و  رتخد  ترامع 
. دوب هدش  نازیوآ  رتخد  ترامع  ردرس  هب  ادج و  ناشرس  دندوب  هدرک  سمل  ّسم و  ار  وا 

هب هک  دوب  هدینـش  ار  هاش  نایچراج  يادص  هک  نسح  فرط  نیا  زا  دوب و  هدـش  رگهزجعم  میکح  راضحا  ددرم  هاشداپ  فرط  کی  زا  سپ ،
هک رخآ  ات  دوب  هدنام  هجلاعم  داهنـشیپ  نداد  هاشداپ و  شیپ  هب  نتفر  لدود  دـندزیم  راج  ار  هاشداپ  طرـش  رتخد و  لاح  هدـش  هناور  اجهمه 
هب هکنیمه  اما  دومن . وا  رتخد  جالع  لوبق  یفرعم و  ار  دوخ  هدیناسر  هاشداپ  رـصق  هب  ار  دوخ  هتـسب  تکرح  راب  هتفگ  يا  وت  دیما  هب  یهالا 
اب هک  دنکب  لوکن  تساوخ  هداتفا  شمادنا  هب  هزرل  دوب  هدش  نازیوآ  نآ  ردرس  زا  هک  دید  يدایز  ياهرـس  دندرب و  شرتخد  ترامع  فرط 

ظفح اجنیا  رد  مه  نامه  دناسر  اجنیا  هب  ات  هداد  تاجن  هدنرد  ناروناج  یگرمنابایب و  دب و  قیفر  رـش  زا  ارم  هک  یئادخ  نامه  تفگ  دوخ 
نانخـس نکال  هتـشاد  مرـش  شیامیـس  يولئلت  زا  هام  دـید ، يرتخد  داهن و  رتخد  تولخ  ترامع و  هب  اپ  هدرپس  ادـخ  هب  لد  درک و  دـهاوخ 

. دنکیم راجنههبان  تاکرح  هدرک  ناگناوید 
شلام لثم  فراعتمریغ ، یتاروتـسد  دـنک  مولعم  كرد  بحاص  گرزب و  ار  دوخ  ات  هدرک و  هنیاـعم  ار  وا  ناـبز  مشچ و  اـبطا  يادا  هب  لوا 

نواه نآ  زا  سپ  دنناشونب و  ات  هتخیر  نآ  رد  يدرگ  هک  یتبرش  سپس  دنربب و  شراک  هب  ات  داد  نآ  دننام  اهاپ و  يهنشاپ  تسد و  ناتشگنا 
. تخادرپ ندییاس  هب  هتخادنا  نآ  رد  تخرد  ياهگرب  زا  یگرب  هتساوخ  الط  زا  یئاسنارفعز 
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تاجانم ادـخ  اب  نآ  هارمه  ات  دـشاب  هتـشاد  لاجم  هدومن  نآ  باجعا  لوغـشم  ار  نایفارطا  هک  اهتعاس  رد  هکلب  موزل و  ردـقب  هن  یندـییاس 

ارجم و کی  رد  ارنآ  زا  یمین  هدومن  نآ  رد  نواه  لخاد  يهدـمآتسدب  درگ  زا  یکدـنا  هدروآرد  همکح  زا  ياهچین  هک  رخآ  رد  دـنکب و 
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هب هدز  يدـیدش  يهسطع  هک  دوب  هتـسشنن  اج  رتخد  نیرخنم  هب  هدـش  هدـیمد  درگ  زونه  هدـیمد ، رتخد  ینیب  رگید  يارجم  رد  شرگید  مین 
. هدمآرب وا  نوچ  هچ و  زا  لاوئس  هب  ناکیدزن  زا  دوخ و  يروآعمج  هب  هک  هناگیب  درم  ندید  اب  تخادرپ و  فارطا  ندرک  هاگن 

مامت هک  ربخ  تیعقاو  ندـید  تسرد  اب  هدـمآ  شندـید  هب  هاشداپ  دـندیناسر و  هاشداپ  هب  شایتمالـس  ربخ  رتخد  عضو  ندـید  اـب  ناـیفارطا 
دـننکب و ناغارچ  ار  رهـش  تفگ  هدـیناشوپ  تعلخ  هداد  اههزیاج  ار  میکح  هدومن  اهینامداش  دروآیم  تسرد  باوج  رتخد  ار  شیاهلاوئس 

. دینادرگ رادرایتخا  شایئاراد  فصن  هب  دروآرد و  وا  دقع  هب  ار  رتخد  هتساوخ  دقاع  درک و  شايداماد  هب  رختفم  لاح  رد 
هاش زا  يهزاجا  اب  دشاب و  مدوخ  يهناخ  رد  مرـسمه  مراد  تسود  تفگ  سورع  هب  نسح  یبش  تشذگ  نآ  ياهینامهم  یـسورع و  نوچ 

نیـسح اههلمع  نایم  رد  يزور  داد و  رارق  دوخ  یمرگرـس  هک  ارنآ  نامتخاس  راک  هلمع و  انب و  ياشامت  دومن و  یترامع  نتخاـس  هب  عورش 
. دنکیم يزادناتشخ  رب  رس و  عضو  نیرتدب  اب  دید  ار 

اب اما  دربب . شیوا  شیپ  هب  بش  هتشاد  هاگن  ار  نیسح  دزم  ات  تفگ  هتساوخ  ار  هلمعرس  هدروآ  اجب  ادخ  رکش  دوخ  عضو  هارمه  وا  ندید  زا 
هتـشاد دناوتیم  راک  هچ  وا  اب  هاش  داماد  هکنیا  زا  نیـسح ، دنکب و  زاب  نیـسح  اب  ار  تبحـص  رـس  اجک  زا  تسناوتیمن  هک  نسح  ندش  وربور 

وت دیوگیم  هلمعرس  تفگ  هدمآ  نخـس  هب  نسح  رخآ  ات  دوب . هدز  وناز  شوولج  تکرحیب  هتخادنا  نیئاپ  دوخ  رـس  دیما  سرت و  رد  دشاب ،
رـس اجنیا  زا  هدـش  هچ  هکنیا  هتـشذگ و  ناشن و  مان و  لاـح و  عضو و  زا  اـت  تساوخ  و  يراد ؟ يایتحاراـن  رگم  ینکیمن ، راـک  تبغر  اـب 

. دنزب فرح  تسار  هکنآ  طرش  هب  دنزب . فرح  وا  يارب  هدروآرد 
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هب یقیفر  اب  تفگ  هک  اجنآ  ات  هدرک ، مهرس  یغورد  تسار و  دوب  هداتفا  نیئاپ  هنیـس  يولج  ات  شرـس  هک  روطنامه  نازرل و  ناسرت  نیـسح 
هیامرـس و ات  مهدـب ، تروص  يراک  متـسناوتن  متفر  اجره  هب  تشاذـگ و  اج  ارم  مقیفر  یلزنم  رد  اـت  مداـتفا ، هار  هب  تحایـس  بسک و  مزع 

ترامع نامتخاس  اجنالف  رد  مدینـش  ات  مداـتفا . يردـبرد  یگلمع و  هب  رهـش  نآ  رهـش و  نیا  دـش و  ماـمت  متـشاد  دوخ  اـب  هک  مه  ار  هچنآ 
دراد و یبوخ  راکبحاص  مه  منکب و  راک  یلاس  هس  ود  مناوتیم  تسا  دایز  شراک  مه  هک  دناهدرک  عورـش  دشاب  اجنیا  نیمه  هک  ار  یگرزب 

. ماهدمآ اجنیا  هب  هک  دوب  نیا 
وا رگا  تفگ  دینش  شنهد  زا  ار  شدوخ  مسا  نوچ  دیسرپ و  شقیفر  مسا  زا  تسا  هدز  هنوراو  لعن  ار  نتشاذگ  اج  يارجام  دید  هک  نسح 

قیفر نسح  ناـمه  ار  وا  نیـسح  نوچ  دـنکب و  هاـگن  تقد  اـب  ار  وا  هتفرگ  ـالاب  رـس  درک ، فیلکت  شاهرآ  باوج  اـب  یـسانشیم و  ینیبـب  ار 
هدیسوب ار  شتروص  دشابیم و  اطخ  مخت  دازیمدآ  تفگ  هدمآ  ولج  نسح  هک  تخادنا  ریز  هب  ار  شرـس  تلاجخ  زا  هعفد  نیا  دیدب  شدوخ 

هب زاب  منکیم و  مهارف  یگدنز  تمرح و  تیارب  مدوخ  لثم  اجنیمه  یشابیم  ماهتـشذگ  قیفر  نامه  مه  الاح  زا  مدرک و  رظنفرـص  نم  تفگ 
هرفن ود  ماش  شیارب  داد  روتـسد  شتمدخـشیپ  هب  یـشاب و  تهج  کی  لد و  کی  هدزن  ترـس  هب  فالخ  تـالایخ  هبترم  ود  هک  طرـش  نیا 

. دنروایب
ملد تفگ  هتفرگ  تئرج  دنکیم  راتفر  وا  اب  لوا  شور  هار و  نامه  اب  هدومن  رظنفرص  شاهتشذگ  زا  نسح  هک  دش  عمجرطاخ  نیـسح  نوچ 

يارب هشیمه و  اما  تفگ و  درک و  فیرعت  شیارب  ار  رخآ  ات  ادتبا ، زا  نسح  هک  ینکب ، فیرعت  میارب  تدوخ  يهتشذگ  زا  مه  وت  دهاوخیم 
قاطا شیارب  داد  روتـسد  دـنکب و  لطاب  ياهرکف  وا  يهتـشذگ  ندینـش  اب  اداـبم  درک  شرافـس  زاـب  دـنکیمن و  اهدـماشیپ  روجنیا  سکهمه 

. دننکب نهپ  زیمت  باوختخر  دنریگب و  رظن  رد  بسانم 
موشن وا  لثم  مدوخ  هدنام  نسح  تنم  نیهر  ارچ  تفگ  دوخ  اب  دیشک  زارد  شباوختخر  رد  هدش  هدرب  شدوخ  قاطا  هب  نیـسح  هکنیمه  اما 

سرت اب  یبش  هک  مه  مریگ  و 
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دنداد نسح  ناشن  هک  ار  یئاهنآ  زا  رتهب  ناروناج  هک  مه  دـیاش  موشیم و  لام  همهنیا  بحاص  ضوع  رد  مدـش  تحاران  مدـنارذگ و  زرل  و 
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هب هدیـسر  دوب  هدینـش  نسح  زا  هک  ياهبارخ  هعلق  هب  هتفه  دنچ  زا  دعب  هداتفا و  هار  هب  هدش  دنلب  رحـس  نشور  کیرات و  دـنهدب و  نم  ناشن 
. دیزخ همخد 

ریـش دنتخادرپ و  دینـش  تفگ و  هب  دندش و  عمج  یگمه  ات  دوشیم  ادـیپ  ناروناج  يهلکورـس  هتفگ  تسار  نسح  دـید  دـش و  کیرات  اوه 
شـشوگ هب  هدوب  اجنیا  يدازیمدآ ، یـسک ، رارق ، زا  هک  میدز  یئاهفرح  اجنیمه  شیپ  لاس  هس  ود  رد  بش  کـی  دـشاب  ناـتدای  رگا  تفگ .

نم تفگ ، هتفرگ  ار  شتشپ  مه  لاغش  هک  ياهکس . عاعش  هن  مدید ، هپت  رد  یـشوم  رگید  هن  نم  نآ  زا  دعب  زور  زا  هکنیا  يارب  دوب . هتفرگ 
دـسانشیم اجنالف  رد  دوب  هتفگ  هک  ار  شدوخ  راغ  مه  سرخ  دناهدش و  قرفتم  شراوز  هدنک  اج  زا  ار  تخرد  مدید  تقو  دنچ  زا  دـعب  مه 

لوارق شووـلج  هـتفرگ  ار  شرد  هـک  تـفگ  هدرکیم  اـجنآ  رد  ار  شباوـخ  دــشابیم  داـیز  ياـههرمخ  گنــشق و  ياــهزیچ  زا  رپ  شلخاد 
ياههدرک ادـیپ  ات  تسا  رتهب  بشما  تفگ  ریـش  تسا  هدادـیم  شوگ  ار  ناشیاهفرح  بش  نآ  یـصخش ، هک  دـش  نیقی  نوچ  دناهتـشاذگ و 

دز دایرف  دش  همخد  دراو  هکنیمه  دورب و  همخد  هب  دش  رومأم  هابور  مینکب و  شیتفت  ار  همخد  نیا  دهدب  شوگ  دشابن  یسک  ار  نامهرابود 
نسح و هرابرد  شدوخ  یتاذدب  نیـسح و  فرح  نسح  ینامز  دروایب و  شنوریب  دـش  رومأم  گرگ  هدـمآ ، نوریب  مونـشیم و  دازیمدآ  يوب 

. دوب هتفر  اهنآ  زا  یکی  نادند  ریز  هب  شاهکت  ره  هک  دیایب  شدای  هب  دنکیمن  اهدماشیپ  نیا  سکهمه  يارب  هشیمه و  هک  وا  فرح 

یجاح رسپ  هتخوس و  شیر  يهصق 

نآ اـب  تساوخ  دیـسر و  وا  هب  يداـیز  ثرا  درم و  شردـپ  هک  دوب  يایجاـح  رـسپ  کـی  دوبن . یکـشیه  ادـخ  زا  ریغ  دوبن  یکی  دوب  یکی 
هب دنک  ادیپ  بسانم  لحم  دناوتیم  نابایخ  رذگ و  مادک  رد  دنیبب  ات  داتفا  هار  هب  هک  نیمه  اما  دنکب . بسک  هتفرگ  ياهرجح 
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سکره دهدیم و  ناشن  ار  شدوخ  هاشداپ  رتخد  دنتفگ  دیـسرپ  نوچ  دـناهدش و  عمج  نآ  رد  يدایز  تیعمج  هک  دیـسر  يرـصق  ناخولج 

! مدرم ياهآ  دنزیم  دایرف  رـصق  ماب  يالاب  زا  نانچمه  هک  رتخد  یچراج  دنکب و  هاگن  وا  ياضعا  زا  وضع  کی  هب  دناوتیم  دهدب  ناموت  دص 
دهدب ناموت  دص  دناوتیم  دشاب و  بلاط  سکره  هک  دـشابیم  شیاهوربا  زا  یکی  تبون  زورما  هداد و  ناشن  ار  شـسیگ  هاشداپ  رتخد  زورید 

اهـشارف درک و  دنلب  ار  شتـسد  لوبق  تمالع  هب  دوب  هدمآ  اهرتخد  يهمه  زا  ریغ  هاشداپ  رتخد  شنهذ  هب  هک  رـسپ  دنکب و  دـنلب  ار  شتـسد 
. دندینادرگ قرفتم  ار  هیقب  دندرب و  شوولج  هدمآ 

یتعاس زا  سپ  دنکب و  هاگن  هرجنپ  هب  تفگ  هدومن  نیعم  شیارب  ار  یئاج  هتفرگ  رسپ  زا  ار  لوپ  هدمآ  رتخد  ناکزینک  زا  یکی  تقو  نیا  رد 
هدش زاب  هرجنپ  رد  هگنل  کی  میالم  دومنیم  رپرپ  هدرک  ریگ  سفق  رد  کشجنگ  لثم  شاهنیس  رد  لد  هرجنپ و  هب  شمـشچ  رـسپ  هک  راظتنا 
شپچ يوربا  هدز  رانک  ار  شاهعنقم  يهشوگ  دوب  هدیناشوپ  ار  تروص  ندب و  مامت  هکیلاحرد  هداد  دوخ  هب  یبات  چـیپ و  هدـمآ  ولج  رتخد 

. دش هتسب  هرجنپ  دیشک و  رانک  ار  دوخ  هداد  نآ  هب  یمخ  مچ و  هتخادنا  نوریب  نآ  زا  ار 
هب ار  دوخ  نارگید  روضح  زا  شیپ  ادرف  دوب  هدـیدزد  شرـس  زا  لـقع  تفم  داـیز  لوپ  رتـخد و  يوربا  يهوشع  یناوج و  ناـجیه  هک  رـسپ 

هدیدن دیهاوخیم  هک  یئاهنآ  يآ  مدرم ! يآ  دشکیم  راج  ترامع  ماب  زا  رتخد  یچراج  دید  هتشذگ  زور  لثم  هب  دیناسر و  رـصق  ناوخولج 
ار شناوسیگ  زوریرپ  دـنایامنب . شمدرم  هب  ار  شکرابم  لامج  ات  هداد  راختفا  هاشداپ  رتخد  دـینک ! اشامت  ار  هاـشداپ  رتخد  لیامـش  دـینیبب و 

نوچ دـنکب و  دـنلب  ار  شتـسد  دـهدب  ناموت  دـص  دـناوتیم  دـهاوخیم و  هکره  ار و  ناشیودره  زورما  ار و  شپچ  يوربا  زورید  هداد ، ناشن 
نوچ وگب و  لـاله  وگن  وربا  وـگب . دـنمک  وـگن  وربا  وـگب . ناـمک  وـگن  وربا  تفگ  هتـشاذگ  فیـصوت  فـیرعت و  ياـنب  دـشن  ادـیپ  یـسک 
هبلغ شلقع  رب  شلیم  هرخالاب  دومنیم ، شکمـشک  شلقع  اب  اما  هتفر  تسد  زا  شلد  شیپ  زور  زا  هک  رـسپ  دیـسر  اـجنیا  هب  شیاـهفیرعت 

ناهد و بل و  يارب  غامد و  يارب  مشچ و  يارب  روطنیمه  داد و  ار  مود  ناموت  دص  درک و  دنلب  ار  شتسد  هدرک 
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دسرب و وا  لاصو  هب  هک  تشاد  مزال  رگید  ناموت  دص  رتخد و  ياپاترـس  ندید  يارب  رخآ  ناموت  دـص  نداتـسرف  ات  هنیـس ، ندرگ و  هناچ و 
. دومن دنلب  هیرگ  هب  ادص  هتسشن  رتخد  رصق  ياپ  دوب  هدش  مورحم  مه  رتخد  لاصو  زا  دوب و  هدنامن  شیارب  يزیچ  رگید  نوچ 

دورن شلد  فرح  هب  رگید  هچنانچ  دومن ، شعمجرطاخ  هدمآ  شزور  هب  هچ  دـیمهف  نوچ  هدیـسر  وا  هب  ياهتخوس  شیر  درم  تقو  نیا  رد 
کی هدرب  شرازاـب  هب  هدرک  شدـنلب  دـناسریم و  شرتـخد  لاـصو  هب  مه  هتفرگ  سپ  شیارب  ار  شیاـهلوپ  مه  دـهدب  وا  فرح  هب  شوگ  و 
راوید ياپ  هب  دوخ  اب  هدیرخ  ياهلاغزب  دنتشاذگ و  رس  هب  هدرک  نت  هدیرخ  شدوخ  تهج  هب  یکی  رسپ و  يارب  یتاهد  هالک  کی  کنپک و 

. دسرب تقورید  هب  بش  ات  دننیشنب  تفگ  رسپ  هب  دندروآ و  رتخد  رصق 
ریز هب  رـسپ  تفگ  ار  شـشوگ  کی  هدیـشک  ولج  ار  هلاغزب  دـنداتفا  اپورپ  زا  مدرم  شوماخ و  رهـش  هتـشذگ و  بش  زا  یتعاـس  دـنچ  نوچ 

رتخد شوگ  هب  هلاغزب  يادصورـس  ات  دـنداد  همادا  نادـنچ  تفرگ و  نادـند  ریز  هب  شدوخ  ار  شـشوگ  کی  دـهدب و  راشف  هتفرگ  نادـند 
دنروخیم و هدنز  هدـنز  دـنراد  ار  ياهلاغزب  یتاهد  درم  ود  دـنتفگ  هتـشگرب  هتفر و  ناکزینک  هک  دـنروایب ، ربخ  هتفر  ات  داد  روتـسد  هدیـسر 

. دنروایب شیوا  شیپ  داد  نامرف 
زا ات  میوجب  ار  شـشوگ  ردقنآ  هک  میروخب  روطنیا  ار  دنفـسوگ  زب و  هک  تسنیا  ام  تاهد  مسر  تفگ  دیـسرپ  دندرک و  ناشرـضاح  نوچ 

. مینکب شندروخ  هب  عورش  تقونآ  دنکب و  مامت  درد 
امـش دوخ  مه  دهدیم و  رازآ  ار  ناویح  مه  نیا  تفگ  دش  هدیـشک  شفرط  هب  شلد  دید و  یمادناشوخ  يورابیز  ناوج  ار  رـسپ  هک  رتخد 

دنـشکب و هدرب  ار  هلاغزب  داد  روتـسد  دـیروخب و  دـیاب  هنوگچ  ارنآ  میوگب  ات  دیـشاب  دـیروخب و  مشپ  تسوپ و  اب  ار  وا  تشوگ  دـیاب  هک  ار 
هتـشادرب ار  هلاغزب  فصن  مادکره  دیروخب  دیناوتیم  الاح  تفگ  رتخد  نوچ  دندروآ و  هدرک  بابک  هتـشک  هدرب  هک  دـننکب . بابک  ناشیارب 

نادند هب 
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. تفرگ داریا  رتخد  زاب  هک  دندیشک 
رتخد دنروخیم و  روطنیا  نامتاهد  رد  دنتفگ  زاب  هک  دنروخیم  هتفرگ  همقل  هدـیرب  هکتهکت  هکلب  دـنروخیمن و  هنایـشحو  روطنیا  هک  يداریا 

دراذـگب شناـهد  هب  هتفرگ  ناوج  قیفر  يارب  همقل  هتـسشن  هک  دـناوخ  ولج  ار  ناـکزینک  زا  یکی  دوب  هدرب  ار  شلد  ناوج  رتـشیب  هچره  هک 
ناشماش ات  دندرک ، نتشاذگ  اهنآ  ناهد  هب  نتفرگ و  همقل  هب  عورش  مادکره  دهدب و  دای  ناوج  هب  ندروخ  اذغ  هک  شدوخ  دهدب و  شدای 

. دنتشاذگ ناشدوخ  لاح  هب  هتفر  نوریب  هدرک و  نهپ  باوختخر  ناشیارب  داد  نامرف  دیسر و  ناشندیباوخ  عقوم  هدش  مامت 
يادـص تشاذـگ  مه  هب  ار  شنامـشچ  هتفر  رتـسب  هب  شدوـخ  قاـطا  رد  رتـخد  هکنیمه  دوـب و  هدیـسر  رخآ  هـب  بـش  رگید  تـقو  نـیا  رد 

لها شوگ  هب  ادص  هک  تسا  هنآلا  مه  هک  شسرت  زا  دیوگیم و  ناذا  اجنآ  رد  یکی  هک  دیسر  ششوگ  هب  شرصق  مابتشپ  زا  یکانتـشحو 
دـشابیم هتخوس  شیر  زا  ناذا  يادص  دید  دناسر و  مابتشپ  هب  هنهرب  اپورـس  ار  دوخ  دوشب ، ماع  صاخ و  ياوسر  هدیـسر  شردـپ  هلحم و 

مقیفر ياهنموت  دص  تفگ  هتخوس  شیر  دهدیم و  ربارب  ود  دـهاوخب  هچره  دـیایب  نیئاپ  تفگ  رتخد  دـشابیم و  ناشیدابآ  مسر  تفگ  هک 
هدیباوخ هچقاط  فک  هتشاذگ  ار  باوختخر  دید  ار  وا  قیفر  رتخد  دندیسر  قاطا  هب  نوچ  دندمآ و  نیئاپ  هدرک  لوبق  رتخد  هک  مهاوخیم  ار 

. دشابیم ناشتیالو  مسر  تفگ  هک  مه  ار  ناشندیباوخ  تسا و  هدرک  دنلب  ار  شیاهاپ 
نیمه تفگ  هدیرپ  اج  زا  هتخوس  شیر  شـشزاون  هوشع و  ره  اب  هک  دـنکب  لوکن  اهلوپ  نداد  زا  هداد  بیرف  ار  هتخوس  شیر  تساوخ  لوا 

رد هتفرگ  ار  همه  هتخوس  شیر  نوچ  دیدرگ و  اهلوپ  نداد  سپ  هب  روبجم  هک  رخآ  ات  دنکیم ، دنلب  ار  شناذا  يادص  هتفر  هک  تسا  هعاسلا 
دنهدب و دای  مه  ار  ناشندیباوخ  همقل ، نداد  دای  هلاغزب و  نتخپ  لثم  هک  دنکیم  عطق  ار  شناذا  هلابند  یطرـش  هب  تفگ  تشاذـگ  نیجروخ 

زا رتمک  لیامش  لکش و  زا  مه  وا  هک  ار  شکزینک  هدرک  لوبق  رتخد  هک  راچانب 
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دندـمآ نوریب  رـصق  زا  هدـش  حبـص  نوچ  و  دـهدب ! دای  هک  درب  ار  ناوج  شدوخ  دـینادرگ و  هتخوس  شیر  ندـناباوخ  رومأم  دوبن  شدوخ 
دنادـب هدروخن  وب  گنر و  هزاوآ و  مسا و  بیرف  هتفرن ، لد  شهاوخ  هب  رگید  دـشاب  وا  ات  اـما  تفگ و  هتـشاذگ  شوولج  ار  ناوج  ياـهلوپ 

هکنآ زا  سپ  دـنکیم و  قرف  ناشگنر  طقف  هدوب  معط  کی  هدرک  گـنر  غرممخت  لـثم  همه  هتـشادن  تواـفت  تیعر  رتخد  ناطلـس و  رتخد 
هدرک رایتخا  ینز  هب  یبیجن  رتخد  دنزب و  راکب  هتـسناد  هتـشاذگ  شیارب  لد  نوخ  رازه  اب  ار  شاهکـس  ره  شردپ  هک  ار  هداد  ادخ  لام  ردق 

. دنکب دایز  ردپ  لسن 
هدوـمن اـهيریگهجیتن  نآ  تمـسق  ره  زا  هداد ، لوـط  اـهتعاس  ار  ناـشکیره  هکلب  هدـیناسر  رخآ  هـب  رـصتخم  نـیمه  هـب  هـن  هـک  یئاـههصق 

. دنتسبیم نآب  هیشاح  لتم و  لثم و  رعش و  زا  هک  یئاههیاریپ  اهگرب و  هخاش  اههتخاسدوخ و  رب  هوالع  دندرکیم ، اهيزومآدنپ 

اههچب يارب  اهگرزبردام  اهردام و  ياههصق 

هراشا

هدرک عمج  دوخ  رود  هب  ار  اـهنآ  اـهگرزبردام  اـهردام و  هک  دوـب  ناـکدوک  اـههچب و  يارب  ییاـههصق  لـقن و  زا  یئاـههنومن  زین  اـهنیا  و 
هدومن ناشبذـج  تسناوتیم  هک  دوب  بلاـطم  نیرتشخبتذـل  تاـملک و  نیرتنیریـش  زا  اـهنآ  يارب  هصق  هچ  دـندرکیم . فـیرعت  ناـشیارب 
هدیزرو عانتما  اذغ  ندروخ  زا  ای  دیدرگیم ، تیذا  ثعاب  هتشادرب  ترارش  هب  رـس  ياهچب  نوچ  هک  هقالع  دح  نآ  رد  دنکب . مرگ  ار  ناشرس 

هک دوب  مه  هدعو  نیمه  دندادیم و  ناشنتفگ  هصق  يهدعو  هدومن  هدافتـسا  قایتشا  نیا  زا  اهردام  دومنیم  یچیپرـس  ندـیباوخ  روتـسد  زا  ای 
. داتفایم زاسهراچ 
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روبص گنس  يهصق 

بلق و شوـخ  بوـخ و  نوـخسرد و  دوـب  يرتـخد  هی  دوـب . ادـخ  دوـبن  یچچیه  یک و  شیه  هک  یتـخونوا  ینعی  دوـبن . یّکی  دوـب ، یکی 
هب درکیم . دـمواوتفر  هچوـک  يارتـخد  هـمه  اـب  تـفرگیم و  تـسود  سنودــیم  بوـخ  ورهـمه  شیتـینشوخ  نوـمه  رطاـخب  نوـبرهم و 

جرخ هب  هنکب  رـشن  رـشح و  نوشاهاب  هرادـنپب  تسود  ورهمه  دـیابن  مدآ  تفگیم  شهنن  یچره  درواییم و  شهنوخ  هب  تفریم  نوشاـههنوخ 
هب ياو  تزور  هب  ياو  فگ  شهب  دموارد  بآ  زا  سد  هی  دید  سشیم  وشور  تسد و  دوب  هتسشن  ضوح  رـس  هک  زور  هی  ات  فریمن ، رتخد 

! بآ يهت  تفر  تراگزور و 
هک ما  دنبرـس  نومه  زا  هنکب و  شغ  دوب  کیدزن  هک  خیر  نییاپ  شلد  دیـسرت و  یچمه  نوا  ربخدب  يافرح  ّسد و  ندـموا  نوریب  زا  رتخد 

ونوا فرح  ّسد و  رکف  يروج  هچ  هنکب ، شراکیچ  سنودیمن  هک  مشهنن  دشیم و  رتنوشیرپ  رتلسک و  زوربزور  دوب  هتفرگ  دب  لاف  هب  ونوا 
. مدب شتحایس  تشگ و  رهش  رو  رود و  خو  نچ  هبوخ  فگ  شدوخ  اب  زور  هی  دیسریمن ، ییاج  هب  شلقع  هنک  نوریب  شرس  زا 

دیشک شاپب  وشدوخ  لام  مشدوخ  هنک  اپ  نتشاد  نوشآردبهدزیس  يارب  هک  وشهتخادنا  فک  يآیمشپ  باروج  فگ  شهب  حبـص  زور  هی 
. هراییب بآ  هرب  هرادرو  ور  هراّتم  فگ  رتخد  هب  نروخب و  راهان  ننیشیب  درک  نهپ  میجاج  غاب  هی  راوید  ياپ  رهظ  ارحص و  هب  شدرب  و 

فرطنیا تخادنا و  شچ  یچره  نوچ  داتفا و  هار  شادرو  ورهراتم  رتخد 
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يهجنپ هی  دشاو و  الهمین  رد  هدیبوکن ، ونوا  شکچ  زونه  غاب و  رد  تشپ  دموا  منزیم و  وغاب  رد  مریم  فگ  دیدن  بآ  دیـشک  رـس  فرطنوا 
!؟ دیدن مریسک  دش و  نولک  شرس  تشپ  مارد  غاب و  وت  شدیشک  دیبسچ  وشسسد  چم  روزرپ 
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هنهک هکیت  هی  هکنیا  ثم  دید  هشکب  داد  ساوخ  هدـش ، فلق  شنییاپ  مامیاق  صرق و  کیلمت  هی  دـید  هنکب  رارف  هشکب  ورد  نولک  تشگرب 
. نشاب هدرک  شقلح  خیب 

داوخیم شرـس  هب  یچ  هک  ینیا  رکف  مه  هراـییم و  شدوخ  رـس  هب  یچ  نوا  هساو  ـالاح  هک  شهنن  رکف  مه  تفرگ و  وشنوج  نت و  سرت  مه 
هک ییهرهلد  اب  سپ  مروجب . یکمک  یکلب  غاب  وت  مرب  مشاپ  فگ  دـیدن  هدـیاف  نوچ  نکب و  یک  نکن  هیرگ  الاح  رد و  ياپ  سـشن  داییب و 

يهت ات  ولج  فر  فرگ  وریفرط  هی  دییاپیم  وشرو  رود و  مدـق  ره  اب  هک  شاویشاوی  فرگیم  شلوه  یچره  زا  دادـیم و  نوکت  وشدـنبدنب 
منوا يوت  دیـسر  یتقو  اما  دـشاب . یـسک  نوا  يوت  دـیاب  امتح  فگ  دوب و  هدـیدن  خونوا  ات  یگنـشق  یگرزب و  زا  هک  دـید  ترامع  هی  غاـب 

نشاب و هدرک  شـسسرد  گرزب  ینومهم  هی  هساو  هک  راگنا  هنزیم ، قرب  هنیآ  ثم  يزیمت  رت و  یگزیکاـپ و  زا  هکنیا  ریغ  دـیدن ، وریـسک 
ياـههچقاط رد و  گــنراووگنر و  ياــغارچلچ  راــج و  کــی و  هرمن  يآ  یلاــق  زا  هدرک ، شیارآ  گرزب  يارــالاط  دــید  هـک  یچره 

. دوب هدش  نومیپ  رپ و  هتخاس و  يراک  هساو  يزیچ  زا  نوشیکیره  هک  دایز  ياقاطا  هدیچاوهدیچ و 
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فرظ و هدرک و  هسـسد  مه  ور  رادهقلح  ياگید  راداج و  يهنوخزپشآ  موزیه و  لاغذ و  نشنب و  راب و  نغور و  جنرب و  گرزب  يارابناریغ 
وـگن و هک  بـالگ  رطع و  رهاوـج و  ـالط  يآ  يرجم  هبعج  درم و  نز و  ساـبل  تخر و  زا  ننکیم و  هریخ  وـشچ  یگنـشق  زا  هک  یئاـفورظ 

! سرپن وگن و  سرپن ،
زا هک  دوب  هدـش  معج  ماشرطاـخ  دوب و  هتفرگ  مورآ  هدروخ  هی  هدـب  شرازآ  دـیدن  ور  یـسک  هکنیا  زا  مه  دوب و  شلد  وت  سرت  زونه  مه 

نیا ياهیثاثا ! هچ  یقاطا ، هچ  هبهب ! و  یّکی ! نیا  مرمشب . وراقاطا  مرب  سپ  فگ  هدش . هسسد  اذغ  توق و  داوخب  ات  اجنوا  هریمیمن ، یگنـشگ 
ات هنزب  فرح  شاهاب  هنوتب  هنیبب ، هک  هدنبانت  هی  ریغ  دوب ، نوشوت  یچهمه  هک  درمـش ، وقاطا  ات  هن  یـس و  ات  اتسیب . اتهد . اتشنپ . نیا  اتتود .
هی درک  سپ  ورهدرپ  هکنیمه  اـما  دوب  هدـش  هدیـشک  شطـسو  هک  هدرپ  هی  هگم  دـیدن  وریکـشیه  منوا  وت  شلوا  هک  یملچ  قاـطا  وـت  فر 

. داشمش خاش  ثم  دق  نووج ! هی  ناهدز . نزوس  شم  هی  شنت  هب  هداتفا  نیمز  يور  هدرم  دید  تخلهمین  نووج 
؟ هدش هتشوذگ  هتشون  ذغاک  هی  شاپ  نییاپ  هک  باتفآ  يهجنپ  ثم  تروص ،

رتدب نوا  زا  هک  یغاد  هسـساوخ  هدوب  نمـشد  شاباب  اب  یبید  هک  هتکلمم  نالف  هاشداپ  رـسپ  نووج  نیا  هتـشون  دید  دنوخ . شادرو  وذغاک 
هفد لچ  يزور  زور  لچ  ات  یکره  هدرک . مسلط  ساـتلچ  هک  اـنزوس  نیا  اـب  وشنوج  اـجنیا  هدروآ  شرـصق  اـب  ونیا  هراذـب ، شلد  هب  هشاـبن 

هنکب و توف  شتروص  هب  هنوخب  وذغاک  ياپ  ياعد 
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نوج هب  ونوا  هنکب  وراک  نیا  هنوتب  یکره  هنزیم و  فرح  هشیم  اپ  داییم  لاـحب  نووج  دیـشک  هک  وشیملچ  نزوس  هشکب  وشاـنزوس  زا  یکی 
. هنکب لوبق  نوا  هنوتیم  داوخب  هدازاش  زا  یچره  هک  مدیم  لوق  مهتشون  وذغاک  نیا  مشدازمه و  هک  نم  هراییب 

ندرک و توف  ذغاک و  ياپ  ياعد  ندنوخ  هب  دش  لوغشم  تخو  نومه  زا  شهدنز  هب  هسر  هچ  دوب  هدش  قشاع  نووج  يهدرم  هب  هک  رتخد 
رـس تشپ  وشزور  هس  ود  یـس و  ات  دـنوخ ، دـنوخ و  دـنوخ و  هنوخب و  وشيدـعب  تبون  هشب  یک  هک  راظتنا  وت  شهمه  نزوس و  ندروآرد 

. داتفا نوودرون  هی  هب  ششچ  غاب  وت  فر  دوب و  هتفر  رس  شهلصوح  ییانئت  زا  هک  زور  هی  تشوذگ و 
نومه هنکب  نلب  ونوودرون  دـموا  هکنیمه  اما  هربخ ، هچ  شفرطنوا  هنیبب  غاب و  راوید  ياپ  هرازب  ونوا  شاد  شرو  هسوسو  نوودرون  ندـید  اب 

زاـب هک  تراـگزورب  ياو  تزور ، هب  ياو  فگ  دـموا و  نوریب  نوودرون  راـنک  زا  دوب  هدـموارد  بآ  زا  نوشهنوخ  ضوح  وـت  هک  یـسسد 
درب هشاـب و  هتـشاد  نم  راـگزور  زور و  هب  هنوتیم  یطبر  هچ  ندـید  ورونوا  نتـشوذگ و  نوودرون  فـگ  شرخآ  دیـشک . لاـیخ  هب  ورتـخد 

تداعب هک  نشیم  در  نراد  هنوشارمه  ماشدوخ  لاس  ّنسمه و  رتخد  هی  هک  یلوک  درم  نز و  ات  نچ  دـید  الاب . فر  شوذـگ  راوید  يهنیس 
سد رـس و  ياهالط  هک  مایلوک  رتخد  تشوذـگ و  شاهاب  یـسرپلاوحا  يانب  درک و  ادـص  ورهرتخد  فرگیم  سود  وریکره  هک  شیلوا 
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، منوتکیچوک يزیرنوبز و  هب  درک  اـنب  شادرو  شعمط  اـنوا  هب  دـید و  دوب  هدرک  نوزیوآ  شدوـخ  هب  هتـشادرو  تراـمع  وـت  زا  هک  وـنوا ،
شلوبق رتهب و  نیا  زا  یئاـهنت  فعر  ارب  یک  فگ  هدروخ  لوگ  رتخد  اـت  منکیم ، ونوتیتفلک  ماـییم  نیاوخب  ماتفلک  هگا  نتفگ ، منوتزینک 

کمک اب  هک  وریلوک  رتخد  درک و 
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زا درک و  شزار  مرحم  لوا  يهزور  ود  یکی  نومه  وت  وترامع و  وت  درب  دروآ  نییاـپ  شدوخ  اـب  دوب  هدـش  هدـنوسر  راوید  بل  شاـهارمه 
شاجنوا هدموا  شفرطب  لابقا  هرادن ، یتبـسن  نووج  اب  رتخد  دـیمهف  یتخو  یلوک  شوذـگ  نویم  رد  نوا  اب  وشدوخ  توسوّرـس  زایپ  ات  ریس 

ذغاـک يور  زا  رتـخد  هک  یئاـعد  ندرک  صفح  هـب  درک  وروـش  زورنوا  زا  مـشن و  شباـحاص  مپاـقن و  ولاـبقا  نوا  نـم  ارچ  فـگ  هتخادـنا 
ممدوخ فگ  درک و  سیمت  رت ، ورهنوخ  رهظ  زا  دعب  زا  دنوخیم  وشاعد  بوروغ  کیدزن  هشیمه  هک  رتخد  دیـسر و  ملهچ  زور  ات  دنوخیم ،

هنیبب ونم  ساوخ  دش و  هدنز  نووج  یتخو  هک  منوخب  وراعد  منیشیب  خونوا  مشوپب  گنشق  تخر  مربب ، مور  ورس  هب  یـسسد  مایب  مومح  مرب 
. فرگ وشاـنوخان  سـش ، وـشنت  رـس  فر . رو  شدوـخ  هب  رتـشیب  مهدروـخ  هی  موـمح و  فر  شادرو  وـشمومح  هـچخب  هنیـشیب و  شلد  هـب 

نوریب دعب  تفاب و  درک و  هنوش  وشاسیگ  دیشک . اپ  گنس  وشاههنشاپ  شوذگ . لگ  انح  اب  وشاسـسد  فک  تفرگ و  انح  وشاهاپ  ياتـشگنا 
شوـخ و درک و  سرد  وـشدوخ  سـشن  هنیآ  وـلج  درک ، شنت  ونوشنیرتگنـشق  زا  سد  هی  ساـبل و  تخر و  قاـطا  وـت  فر  هـک  ماندـموا 
ات هنکیم و  توف  نووج  تروص  هب  هراد  یلوک  رتخد  دـید  دیـسر  نووج  قاـطا  هب  یتخو  اـما  هنکیم . مومت  وراـک  هریم  نـالا  هک  لاحـشوخ 
هب درک  وروش  شتـشپ  يدـش و  هدـنز  الل  دـمحلا  هک  دـموا  شهقدـص  نوبرق  هب  یلوک  دـش و  اـپ  درک  يا  هسکع  نووج  هگب  يزیچ  دـموا 

لوق زا  دوب  هتفنـش  شهرابرد  رتخد  زا  یچره  مدب و  نوتتاجن  بید  مسلط  زا  مسـسنوت  سـشن  هجیتن  هب  ماتمحز  ادـخ  رکـش  هک  يزیرنوبز 
شرد فلق  سکیش  ماغاب  مسلط  نیدش  هدنز  میدرک  ادیپ  تاجن  ادخ  رکش  هک  الاح  بخ  فگ  همشرک  اب  مشرخآ  نتفگ و  شارب  شدوخ 
یفالت یـشیم  منز  مه  وت  شـضوع  هریگب ، هدیدن  ور  یتمدخ  یچمه  هنوتیم  یک  فگ  هدازاش  مسرب و  میگدنز  هب  مرب  نیدب  هزاجا  دـش  او 

رد وش 
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ياـجب مانوا  یلوک  دیـسرپ و  دوب  هدـموا  دـنب  شنوبز  هدـش  بوچ  قاـطا  مد  هک  رتخد  هب  شـشچ  هک  دزیم  وراـفرح  نیا  هدازاـش  منکیم و 
و هنکب ، وتاراـک  تمدـخ و  مرادـیمرگین  هدوب  هک  يروجنومه  مانوا  فگ  هنکب ، وراراـک  هدیـشک  شـالاب  لاـفید  زا  هک  شوذـگ  شدوخ 

یچهساو تراگزور  هب  ياو  تزور  هب  ياو  نتفگیم  ندموییمرد و  اجنوا  اجنیا و  ضوح و  زا  هک  ییاسـسد  دیمهف  رتخد  هک  دوب  اجنومه 
. نتفگیم

و منکب . دـیابن  نگب  نهسـساوخیم  متـشادیم ، نوـشولج  دوـب  ملد  وـت  یچره  مدرکیم . باـسح  مرحم  ّسود و  ور ، همه  هک  هدوـب  نیا  هساو 
فگ مک  وشن . سود  یـسک  ره  اـب  فگ  تهنن  مک  نکب ! وریلوک  رتخد  یتفلک  زوسب  نیـشیب و  هش  اـتراچ  تاـشچ  مـالاح  فگ  شدوخب 
فرح هن  هک  هدـیاف  هچ  اما  داییمرد  شوت  زا  برقع  هنمـشد  مدآ  اب  ینیبیم  خو  هی  ممدآ  نت  نریپ  فگیمن  نزن . سکهمه  اـب  وریفرح  همه 

هچ هدـب و  وشازج  دـیاب  مالاح  دوب و  هدـنورورپ  شدوخ  نیـسسآ  وت  شدوخ  ورام  یبیغ و  يافرح  سد و  فرح  هن  دوب  هدرک  رثا  شهب  هنن 
؟ هرب نوشهنوخب  نراینرد  همون  گنن و  روجرازه  شهساو  هک  ماییور  هچ  اب  يروج و 

ریبدـت ورهدرک  دوخ  نگیم  هک  هنکاو  نهد  هنوتن  داـییب  شرـسب  هک  ماییـالب  ره  تفلک و  مارتخد  هدازاـش و  نز  دـش  موناـخ  یلوک  هصقلا ،
خو هی  ات  هزیریب . شلد  هب  فنـش  مایچره  دید و  مایچره  دش  روبجم  دنوم و  يراچان  و  داب ، مدوخ  رب  تنعل  هک  مدرک  مدوخ  هگب  سین و 

. هراییب یتاغوس  نوشهساو  ناوخیم  یچ  دیسرپ  نوا  زا  هیلوک و  رتخد  ینعی  شنز  زا  هرب و  رفس  هب  تساوخ  هدازاش 
الط شوجهمسو  ساوخ . رهاوج  ساوخ . خر  ساوخ . ونوا  ساوخ ، ونیا  یلوک 
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. ساوخ حزق  سوق و  ینریپ  هچراپ  ساوخ . قیقع  نودهمروس  و  ساوخ .
. هبوخ نیمه  هن  فگ ، داوخب ، ونوا  زا  رتهب  فگ  هدازاش  یچره  هک  ّساوخ  يدالوف  تراک  کی  روبص و  گنس  هی  مارتخد 

شهب هراطع  هدب ، هراطع  هب  وروبص  گنس  لوپ  ساوخ  هکنیمه  اما  دیرخ و  وشآیتاغوس  مانتـشگرب  تقو  درک و  وشاراک  تفر و  هدازاش 
هنکیم مولعم  يرخب  مايدالوف  تراک  کی  هتفگ  یتخو  هکنیا  هساو  هشاـب . شلد  هب  یگرزب  مغ  هی  دـیاب  هسـساوخ  تزا  یکره  ونیا  فگ 
هنوتیم شچ  ینیبب  دیاب  هنکب  صالخ  یگدنز  زا  ای  مغ  زا  ای  يروج ، هی  وشدوخ  هک  داوخیم  نیا  هساو  داوخیمن  نومرداود  هساو  ونیا  یسک 

رتدرز و شیپ  زور  زا  دـیدیم  مازور  ره  دوب و  هدـید  دود  هآ و  مغ و  وت  هرـس  هی  ورهرتخد  شندـموا  شوهب  زور  زا  هک  مه  هدازاش  هشاـب و 
. مرآردرس دیاب  فگ  شدوخب  هشیم  رترغال 

داد و مارتـخد  روبـص  گنـس  تراـک و  داد و  وریلوـک  رتـخد  لاـم  درک ، او  ورآیتاـغوس  تشوذـگ و  نیمز  وشاراـب  تشگرب و  رفـس  زا 
نوا اب  هنیبیب  درک  معج  وشساوح 
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تـشپ زا  فر  شقاـطا  وت  رتخد  هک  یتخو  درکاو  یلغب  قاـطا  هب  هشاـبن  مولعم  هک  یخـالوس  هی  رتـخد  قاـطا  زا  لوا  هنکب . داوخیم  راـکیچ 
نوشدوخ هنوخ  زا  رخآ . ات  لوا  زا  ندرک ، لددرد  هب  نوا  اب  درک  انب  شوذگ  شولج  روبص و  گنس  دید  ندرک و  اشومت  هب  سشن  خالوس 

هچ یلوک  رتـخد  هک  رخآ  اـت  ضوح و  زا  سد  ندـموا  نوریب  هنن و  يآ  تحیـصن  دـنپ و  اهانـشآ و  ّسود و  اـب  شراـتفگ  راـتفر و  ندوب و 
شدوخ اج  ونوا  دـش و  باحاص  ورهدازاش  شوذـگ  شدوخ  باسحب  وراراک  همه  هک  رخآ  ات  دروآرد ، شزا  ورهمه  دـیّزد  وشپاق  يروج 

زا گنس  هک  كّرتب  وت  ای  مکّرتب  نم  ای  الاح  فگ  دیبوک و  گنس  هب  شزیت  اب  درک  نلب  وتراک  نکب و  یک  نکن  هیرگ  الاح  و  تفگ ، شارب 
هک ادخ  رکـش  فگ  دیـسوب و  ورتخد  دش و  قاطا  دراو  دوب  هدیمهف  دمهفب  دیاب  هچره  هدازاش  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دـش و  هراپ  راچ  طسو 

مالاـس دـص  درک . شدوخ  نز  دـنوخ  دـقع  ونوا  نوریب و  خادـنا  فرگ  وریلوک  رتـخد  سد  دیـسر و  شرادقح  هب  قح  دـیکرت و  گـنس 
. دوب سار  ام  يهصق  دوب  سام  میدموا  نییاپ  دوب  سام  میتفر  الاب  ننکب . یگدنز  مه  اب  یشوخ  یبوخ و  اب  نسسنوت 

ینوشیپهام يهصق 

رتـخد هـی  هـک  ینز  هـی  هنوـخ . دروآ  فرگ  نز  شاـباب  درم ، شهـنن  دوـب  يرتـخد  هـی  دوـبن . سکچیه  ادـخ  زا  ریغ  دوـبن . یّکی  دوـب ، یکی 
رـس نوا  اب  دموا  هک  ییادرف  نومه  زا  هک  دـب ، ياهابابنز  نوا  زا  دوب . هدروآ  شدوخ  اب  دوب و  هتـشاد  شرتولج  رووش  زا  نوا  لاسونسمه 

. درکیم شتیذا  سنوتیم  یچره  تشوذگ و  يراگزاسان 
شرتخد يآ  یلگشوخ  یبوخ  زا  شنداد  زوسب  هساو  درکیم . شـشنزرس  فوکرـس  دزیم . شکتک  دادیم . شیگنـشگ  دیـشکیم . شزا  راک 

نوا زا  فگیم و 
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شرتخد هساو  ور  اهاذـغ  رـس  دزیم . شرـس  وت  دوب و  دـب  درکیم  نوا  یچره  دوب  بوخ  درکیم  شرتخد  یچره  درکیم . وشآیتشز  فیرعت 
ریز تفگیم و  شدب  شاباب  شیپ  یچره  رـس  فرگیم . شزا  بیع  دموییم  سار  فریم  پچ  دیـشکیم . وشاههدنومهت  نوا  هساو  تشاذیم و 

شـشچ ولج  هنیبب  هنوتیمن  دید  هک  مشرخآ  دادـیم و  شنومرف  تفگیم و  شهب  راک  یه  شدـنیبب  رتمک  یچره  ات  خادـنیم . شتتقل  تشم و 
دـیدیم و ونوا  هک  مارتخد  هراییب و  بوروغ  هسیریب  نوبایب  هربب  وشهچخب  هی  يزور  دـیرخ  یباتخـن  كود  هی  هبنپ و  ینوگ  هی  شهساو  هشاب 

سنوتیمن مشدوـخ  هنوزوـسیم ، لد  شهب  هسریم  شهب  هنن  ره  زا  رتـهب  هنوـبرهم . شاـهاب  ههاـبابنز  دـقچ  هک  ونوشیاـسمه  رتـخد  ياـبابنز 
كود هبنپ و  يهـچخب  سـشیم  وشاـفرظ  دزیم ، وشوراـج  درکیم ، وشاراـک  نـتنت  دـشیم  اـپ  دوز  بئـص  دوـب  هسـساوخ  ادـخ  زا  شدـنیبب و 

داب نیمز  شوذـگ  وشهبنپ  يهچخب  هک  یچمه  زور  هی  ات  شگیمرب . بوروغ  درکیم  خـن  وراـههبنپ  ونوباـیب  فریم  فرگیم  رـس  وریباتخـن 
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اچ . وت  خادنا  درب  داد و  لق  ونوا  دموا و  يدنت 
باوج ـالاح  هک  ندز  راز  سـشن  شراـنک  هک  ورهچخب  ریغ  هنیبـیم  نوا  وـت  یچهمه  هک  هدوـگ  هدـقنا  دـید  درک  اـگین  وراـچ  وـت  دز  وـناز 

بقع اب  و  هدب ! یچ  وشابابنز 
387 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

!؟ هدب یچ  وشاباب  باوج  هزادنب ، شاباب  کتک  ریز  هزاسب  رالآ  شهساو  هراییب  ریگ  شزا  يزیچ  هک  نوا  يهشیمه  يآ  نتشگ  هنوب 
ات سشن  و  مرایب . شرد  نییاپ  مرب  هدنبب  مرمک  مگب  هشاب ، هتـشاد  فانط  هش  در  ياهلفاق  یـسک ، دیاش  منیـشیم  فگ  هرادن  هدیاف  هیرگ  دید 

شرد هرب  سه  يروجره  دش  راچان  رتخد  دشن و  شادیپ  یـسک  دش  زارد  شهیاس  شذگ  منوا  زا  طسو و  دـموا  باتفآ  دـش ، رهظ  شبئص 
. هراییب

اچ نیا  وت  یکی  هرخالاب  فگ  شدوخ  اب  اما  دـموا  شنت  هب  هزرل  شیکیرات  زا  هنیبیب و  سنوتن  وشهت  زاب  هک  درک  اگین  وهاـچ  يوت  هبترم  ود 
ادـیپ ندوب  هدروآرد  هاچ  يهراوید  وت  هک  ورآینقم  ياهاپ  اـج  خود  شچ  مرب و  منوتن  نم  ارچ  هنکب ، ونوا  هسـسنوت  هک  هدرک  دـمواوتفر 

هک دیـسر  شـشوگ  هب  اچ  هت  زا  یتفلک  ربز  يادـص  فر  هک  ییاپاج  نچ  نیئاـپ و  فر  فرطنوا  اـپ  هی  فرطنیا  اـپ  هی  شاویشاوی ، درک و 
شاپ ریز  زا  ادص  تشپ  منک و  شپچ  يهمقل  هی  ات  نییاپ  داییم  هراد  هیک  روخمدآ ، بید  منم  داییم ! دازیرپ  يوب  داییم ! دازیمدآ  يوب  ياهآ !!

؟ يدموا اجنیا  یچ  ساو  منیب  نیشیب  فگ  اچ و  هت  شدرب  فرگ  وشرمک  الاب  دموا  سد  هی  دید 
. مربب ومهبنپ  ماییب  مسساوخیم  هداتفا  مهبنپ  يهچخب  فگ  دوب  هدش  سبح  شهنیس  وت  سفن  سرت  روز  زا  هک  هرتخد 

؟ تهنن رس  ای  هرتهب  نم  رس  دیسرپ  هبید  هک  نسسج  درک  انب  شوذگ  شوناز  ور  وبید  رس  رتخد  مدب و  وتهبنپ  ات  روجب  ومرس  فگ  هبید 
گنوه ثم  نم  يهنن  رس  نم ! يهنن  رس  اجک ، امش  رس  فگ  هنکب ، مولعم  شدوخ  يهنن  رـس  اب  ونوا  رـس  دب  بوخ و  ات  شادن  هنن  هک  رتخد 

. هلامن مرن و  نم  يهبنپ  هچغب  ثم  امش  رس  هنومیم  ورمد  یگنس 
388 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. نم يهنن  يآوم  اجک  امش  يآوم  فگ  رتخد  تهنن . يآوم  ای  هرتگنشق  نم  يآوم  منیبب  وگب  الاح  اللا . کیراب  فگ  دموا  ششوخ  هبید 
فگ رتخد  تهنن ؟ رس  ياشیپیش  ای  نرتلگشوخ ، نم  رـس  ياشیپیـش  دیـسرپ  نوتبالگ .  ثم  امـش  يآوم  هنومیم ، دمن  ثم  نم  يهنن  يآوم 

. نم يهنن  رس  ياشیپیش  اجک ، امش  رس  ياشیپیش 
. موناخهژینم ثم  دیفس ، قاچ و  تشرد و  امش  رس  ياشیپیش  نرغال ، ایس و  زیر و  نم  يهنن  رس  ياشیپیش 

رتخد تهنن ؟ يانوخان  ای  نرتبوخ  نم  يانوخان  دیـسرپ  هبید  هریگیب  دموا  یتخو  مشچ و  هب  فگ  ریگیب . ومانوخان  اللا  کیراب  فگ  هبید 
و هنومیم . شکنش  ثم  امـش  يانوخان  ندـمینوریب ، سین ، ادـیپ  نوشرـس  نم  يهنن  يانوخان  نم . يهنن  يانوخان  اجک  امـش  يانوخان  فگ 

ورهمه رتخد  نرتگنشق و  مودک  شهنن  لام  اب  هک  دیـسرپ  اپ  سد و  غامد و  نهد و  شوگ و  شچ و  زا  وشندب  ونت  ياهاج  یکییکی  هبید 
يدوب یبوخ  رتخد  هک  الاح  دیـسرپ  تفگ و  شنیرفآ  اللا  کـیراب  دـموا و  شـشوخ  یلیخ  هبید  هک  فگ  رتگنـشق  رتبوخ و  وبید  لاـم 

، مرب نیدـب  رتدوز  ومهبنپ  اـت  ماوخیم  ورامـش  یتمولـس  فگ  دوب  هدـش  شرید  هک  رتـخد  مدـب و  تهب  ياوـخیم  یچ  وـگب  يدرک  وـمفیرعت 
! مدب باوج  یچ  ورهدیسیرن  يهبنپ  منودیمن  هزات  هنکیم . ماوعد  مابابنز 

هی هنکب و  تاوعد  هنوتن  مسیریم  ماتساو  يدرک  ومفیرعت  يدوب  یبوخ  رتـخد  هک  ـالاح  فگ  وـشولج  شوذـگ  دروآ  وـشهچخب  فر  هبید 
هت ورب  مدـب  تهب  یتفرگ  ومانوخان  یـسسج ، ومرـس  هک  تاتمحز  هساو  مايزیچ  هی  ات  فگ  هدـش و  خـن  همه  اههبنپ  درک  هههچخب  هب  توف 

سد یکی  سهمشچ ، ات  ود  اجنوا  اچ . يرابنا 
389 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

! ینزب پچ  ّسد  يهمشچ  زا  ادابم  اما  تتروصب ، نزب  بآ  شم  هی  هیسسار  ّسد  همشچ  نوا  زا  پچ . ّسد  یکی  سار ،
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شهب هک  وبید  سد  وشتروص و  هب  دز  بآ  شم  هی  یـسسار  سد  يهمـشچ  زا  اـچ و  يراـبنا  هت  فر  دوب  هتفگ  بید  هک  يروطنومه  رتخد 
اچ رـس  هب  وـشدوخ  يروـجهچ  ـالاح  درک  اـگین  ورـالاب  هک  یچمه  درک و  چاـم  دوـب  هدیـسیر  شهساو  وـنوا  هداد و  وـشهبنپ  هدرک  تـبحم 

اـچ و بل  شتـشوذگ  ندز  مه  شچ  هی  هب  تفرگ و  وشرمک  نییاـپ ، شدوب  هدروآ  دوـب  هتفرگ  وـشرمک  هک  يروـجنومه  بید  هنوـسرب !؟
. تانپ تشپ و  ادخ  فگ 

هک فرطنیا  زا  دوب و  هدش  هدیـسیر  شـساو  هک  نوا  زا  رتالاب  دوب و  هدموا  شـسسدب  شاههبنپ  هک  دوب  هدـش  لاحـشوخ  فرطکی  زا  رتخد 
هراـین و رد  فرح  شهساو  شاـبابنز  هک  هدـب  وشندـموا  رید  باوـج  هنوـخ  هرب  يروـجهچ  هنیبـیمن  وـشچ  شچ  هک  یکیراـت  نیا  اـب  ـالاح 

مایچره هباتیم و  هام  هکنیا  ّثم  هشیم  نشور  شاپ  ولج  دید  فر  هدروخ  هی  هکنیمه  اما  ار . هب  داتفا  لغب ، ریز  دز  وشهچخب  دوب  يروجره 
فنـش قاـطا  رد  تشپ  زا  دوب  هدرک  رکف  هار  وت  هک  يروجنومه  هنوخ و  هب  دـنوسر  وشدوخ  نوود  نوود  هریم و  شرتولج  هرون  هریم  رتنت 
دودره هگ  یچمه  دوب ، هدش  یـشیتآ  يروجدـب  هک  شاباب  قاطا و  وت  فر  يراچان  هنکیم . شرپ  هگیم ، وشدـب  شاباب  شیپ  هراد  شابابنز 
شاباب هک  نیمز  ور  درک  شغ  دیـشک و  یغیج  يدوسح  زا  دید  وشینوشیپ  رون  ات  رتخد و  تروص  هب  دروخ  شنز  شچ  شفرط  هرب  دیـشک 
نومه زا  هدش و  يروجنوا  ینوشیپ  هام  ندید  زا  نتفگ  قاطا و  وت  ندـش  عمج  اههیاسمه  شغیج  زا  شابابنز و  شیپ  فر  تشوذـگ  ونوا 

. ینوشیپهام دش  رتخد  مسا  هک  ماتخو 
ات نتفرگ  شغامد  ریز  لگاک  ندز . شتروص  هب  بالگ  لاماو ، لامب و 
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وروش خو  نومه  زا  هنکب و  روجنومه  مشدوخ  رتخد  هدـش  ینوشیپهام  یچ  زا  شرووش  رتخد  هک  دوب  نیا  وت  شهمه  اـما  ندروآ ، شلاـح 

هب داد  ورهبنپ  هچخب  شادرف  دـیمهف ، هک  یچمه  یـشکاپ و  ریز  شارمه  یغورود و  ياـچام  ندرک و  راـتفر  بوـخ  رتـخد  اـب  یتآور  درک 
. هنکب راکیچ  داد  شدای  هربب و  شدوخ  رتخد 

شهب هک  اجنوا  ات  نیئاپ  شدیـشک  دـموا  هبید  ّسد  اچ و  وت  خادـنا  وشهچخب  نوبایب و  وت  فر  دوب  هداد  شداـی  شهنن  هک  روجنومه  هرتخد 
انب دوب  هتشوذگ  شنهد  وت  ادخ  ای  شیبدایب  زا  هرتخد  اما  ندیسرپ ؟ نوا  زا  دوب  هدیسرپ  رتخد  زا  هک  ییافرح  هروجب و  وشرس  هنیـشیب  فگ 

مهنن رس  سهنوراو ، یگنس  گنوه  ثم  هیچ  وت  رس  هاوهاو  تهنن ؟ رـس  ای  هرتهب  نم  رـس  منیبب  وگب  الثم  نداد ! باوج  وروتشپ  ورهمه  درک 
. هنومیم نم  يهبنپ  يهچخب  ثم 

. دمن هتخت  ثم  هیچ  وت  يآوم  هاوهاو  تهنن ؟ يآوم  ای  هرتگنشق  نم  يآوم 
هت ورب  شـضوع  وشاپ  يدـش . هسـسخ  دـموا . مشوخ  فگ  شهب  هبید  دـش  هک  مومت  يروجنیمه و  ورهمه  و  هنوتبـالگ ، ثم  مهنن  ياـهوم 

ینزب سار  سد  همـشچ  زا  ادابن  تتروص  هب  نزب  بآ  شم  هی  یپچ  ّسد  نوا  زا  پچ . ّسد  یکی  سار . سد  یکی  سهمـشچ ، ات  ود  يرابنا 
زا يزیچ  هی  دـید  داـتفا  هار  هرتخد  هکنیمه  اـچ و  بل  شتـشوذگ  وشـسسد  داد  هدیـسیرن  وشهچخب  هبید  وشتروص  هب  دز  وبآ  فر  هرتخد  و 
زا مارخ  بمد  هی  هدـش  ایـس  گـید  یت  ثم  شتروـص  دـید  شهنن  دیـسر  هک  هنوـخ  هروـخیم و  شتروـص  فرطنوا  فرطنیا  هب  شینوـشیپ 

. ینوشیپمد دش  شمسا  هک  ماشرتخد  هنکب و  قد  دموا  هصغ  زا  هک  هدموارد  شینوشیپ 
نوا هب  هچوک  نیا  زا  هنوخ . نوا  هب  هنوخ  نیا  زا  ینوشیپهام  مسا  رونوا  زا 
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. هنیبب ور  ینوشیپهام  هرب  دش  بسا  راوس  زور  هی  دیسر و  اشداپ  رسپ  شوگ  هب  ات  لحم  نوا  هب  لحم  نیا  زا  روطنیمه  هچوک .

هی داتفا و  نوا  هب  شـشچ  اشداپ  رـسپ  هک  هنکب  نهپ  خر  موبتشپ  ور  دوب  هتفر  اجهمه  زا  ربخیب  مارتخد  دوب ، هدـموا  نوا  هک  يزور  نومه 
ندز و ورهنوخ  رد  ندـموا و  هک  یچمه  نراـییب و  ونوا  نرب  داـسرف  وشرداـم  رهاوخ  رـصق و  وـت  شگرب  دـش و  شقـشاع  لد  دـص  هن ، لد 
، دیلام بادیفـس  وشدوخ  رتخد  درک  فلق  وشرد  هنوخدنـص  وت  درک  ور  ینوشیپهام  هنوخ  وت  دییود  ندموا  ینوشیپهام  ارب  فنـش  ههابابنز 
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. قاطا وت  شدروآ  نوا  ضوع  شور و  دیشک  دقراچ  شآوم ، ریز  درک  ورخ  بمد  دیشک . وشاووربا 
دوب هتفگ  هدازاش  هک  اجنوا  زا  راچان و  میرادـن . هگید  رتخد  هنومه  اللب  الا و  فگ  سین . هتفگ  هدازاـش  هک  يرتخد  نوا  نیا  نتفگ  یچره 
دـش گنت  شقلخ  یچمه  ندز  شهب  هقح  دیمهف  دروخ و  نوا  هب  هدازاش  شچ  هک  یچمه  اما  ندرب . نتـشاد  شرو  ناییب ، یلاخ  سد  ادابن 

فیرعت رخآ و  ات  لوا  زا  درک  انب  هول و  ضیع و  هب  داتفا  شادن  هراچ  هگید  هک  منوا  هگب و  وشـسار  هک  رتخد  ولگ  ریز  شوذگ  ریـشمش  هک 
زاس و رتمومت و  یچره  تزع  اب  هفد  نیا  فنـش  هک  هدازاش  هنوخدنـص و  وت  هدرک  سبح  شهنن  ورینوشیپهاـم  فگ  هک  اـجنوا  اـت  ندرک ،

هنومب فـگ  مرینوـشیپ  مد  تفرگ و  یـسورع  شهساو  زورهنابـش  فـه  درک ، شدـقع  دروآ  داسـسرف ، ینوشیپهاـم  بقع  هراـقان  لـهد و 
. دیسرن شهنوخ  هب  هغالق  دیسر  رسب  ام  يهصق  هنکب . بآ  هباتفآ  شهساو 

اب ناشناگدنونـش  ای  هدنونـش ، كرد  لاسونس و  اب  تقباطم  رد  ناشناگدـنیوگ  هک  فلتخم  میهافت  میلاعت و  هارمه  کیره  یئاـههصق  ** 
باتوبآ یئورشوخ و 
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یتفگ هک  دندادیم  ساوح  لد و  هدش  مخ  ناشفرط  هب  نانچ  هدش ، شوگ  اپارـس  هک  ناشناگدنونـش  دندرکیم و  فیرعت  مامت  يهلـصوح  و 
اههچب يارب  اـهگرزبردام  اـهردام و  هک  ریز  يهصق  هسود  يهنومن  رد  دـنورب ، ناـشناهد  هب  ناـشتالمج  ندیـشک  نوریب  يارب  دـنهاوخیم 

: دنتفگیم

هکسوس هلاخ  يهصق 

هگید يدـموارد ، لگ  بآ و  زا  يدـش ، هدـنگ  هگید  وت  تفگ : درک  شادـص  شاـباب  زور  هی  دوب . هکـسوس  هلاـخ  هی  دوبن . یّکی  دوب  یکی 
. هنکب رووش  هرب  درک  شنوریب  يروخب  ونم  نون  دیابن 

ار درک ، شرس  هلیلبنش  گلب  زا  رداچ  هی  درک و  شاپ  خود  شفک  فج  هی  نومه  زا  درک و  شنت  زمرق  زایپ  ّسوپ  زا  نریپ  هی  هکسوس  هلاخ 
. هنکب رووش  هرب  داتفا 

؟ يریم اجک  هکسوسهلاخ  فگ : هراجن  يراجن و  نوکد  هی  هب  رازاب  وت  دیسر 
! نزب مفب  وتفرح  مرتهب ، لگ  زا  هک  نم  مردپ ، درد  هکسوسهلاخ و  فگ : هکسوسهلاخ 

؟ يریم اجک  يزمرق ، شفک  یلگ ، نریپ  يزی ،  رداچ  يزقهلاخ ، فگ : هراجن 
. مشکن اباب  تنم  مشکب ، رولوب  نویلق  مروخب ، مودنگ  نون  نوضمر . رب  منک  وش  نودمه . رد  مریم  فگ :

؟ یشیم نم  نز  فگ :
؟ مینزیم یچ  اب  دش  هک  نوماوعد  مشب ، تنز  هگا  فگ :

. میراجن يهشیت  اب  فگ : هراجن 
393 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. فر دیشک  وشار  و  مشیم ، هتشک  مشب  هگا  هک  مشیمن . هک  هن  هاو ، هاو و  هاو و  هوا . هوا و  هوا و  فگ : هکسوسهلاخ 
. مرتهب لگ  زا  هک  نم  مردـپ . درد  هکـسوسهلاخ و  فگ : هکـسوسهلاخ  يریم ؟ اجک  هکـسوسهلاخ  فگ : هباصق  یباصق و  نوکد  هب  دیـسر 

. نزب مفب  وتنهد  فرح 
؟ يریم اجک  يزمرق  شفک  یلگ ، نریپ  يزی ، رداچ  يزق ، هلاخ  فگ : هباصق 

. مشکن اباب  تنم  مشکب . رولوب  نویلق  مروخب ، مودنگ  نون  نوضمر . رب  منک  وش  نودمه . رد  مریم  فگ :
؟ یشیم نم  نز  فگ :
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؟ مینزیم یچ  اب  دش  هک  نوماوعد  مشب ، تنز  هگا  فگ :
. میباصق روطاس  اب  فگ :

: فگ هزازب  زازب و  نوکد  هب  دیسر  ات  فر  و  مشیم . هتشک  مشب  هگا  هک  مشیمن ، هک  هن  هاو ، هاو و  هاو و  هوا ، هوا و  هوا و  فگ : هکسوسهلاخ 
؟ يریم اجک  هکسوسهلاخ 

. نزب مفب  وتنهد  فرح  مرتهب ، لگ  زا  هک  نم  مردپ . درد  هکسوسهلاخ و  فگ :
؟ يریم اجک  يزمرق  شفک  یلگ ، نریپ  يزی ، رداچ  يزق . هلاخ  فگ :

. مشکن اباب  تنم  مشکب ، رولوب  نویلق  مروخب ، مودنگ  نون  نوضمر . رب  منک  وش  نودمه . رد  موریم  فگ :
؟ یشیم نم  نز  فگ :

؟ مینزیم یچ  اب  دش  هک  نوماوعد  مشب . تنز  هگا  فگ :
. میزازب رذ  مین  اب  فگ :

هتشک مشب  هگا  هک  مشیمن ، هک  هن  هاو ، هاو و  هاو و  هوا ، هوا و  هوا و  فگ :
394 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. هشوم اقآ  هب  دیسر  ات  فر ، دیشک  وشار  و  مشیم ،
؟ يریم اجک  يزمرق  شفک  یلگ ، نریپ  يزی ، رداچ  يزقهلاخ . فگ : هشوم 

. مشکب رولوب  نویلق  مروخب ، مودـنگ  نون  نوضمر . رب  منک  وش  نودـمه . رد  موریم  ندز . فرح  نیا  اـب  رـسپ . نیرفآ  رـسپ . ـاللکراب  فگ :
. مشکن اباب  تنم 

. یشیم نم  نز  میدیدنسپ ، هک  الاح  فگ :
. ینزیم یچ  اب  مینزب ، یتساوخ  مدش ، تنز  هگا  فگ :

. مکزان مرن و  بمد  نیا  اب  فگ :
. مشیم مبوخ  مشیمن ، ارچ  مشیم . هک  هلب  فگ :

ورهشوم اقآ  ياتخر  هنوخدور  بل  دوب  هتفر  هکـسوس  هلاخ  هک  زور  هی  ات  ندرک  یگدـنز  مه  اـب  یـشوخ  یبوخب و  ندـش و  رووش  نز و  و 
ابآ ور  هراد  دید  هنوخدور ، فرط  دییود  داتفا  روش  شلد  دیشک  لوط  هکسوسهلاخ  نتشگرب  دید  هک  هشوم  اقآ  هنوخدور و  وت  داتفا  هروشب 
درک سرد  نوودرون  درک ، ینودندنودند  شادرو  جـیوه  هی  یـشورف و  يزبس  نوکد  هب  دـنوسر  وشدوخ  سج  اتراچ  اب  هنزیم و  اپ  ّسد و 

وت داتفا ، هّلک  هی  درک  ولئپهنیـس  دروخ ، امرـس  دوب  درـس  اوه  اـما  هنوخ ، شدـنوسر  فرگ  شلوک  نوریب و  شدیـشک  هنوخدور  وت  شوذـگ 
باوختخر .

اج شلاح  درک  قرع  ات  درک  شاود  میکح  شوذگ . شهساو  یـسرک  درک . وشاراک  خپ .  شآ  شهساو  درک . شنت  فلک  تخر  هشوم  اقآ 
هـشکب دـموا  تخپ و  ومیلح  هریگیب و  نوج  هزپب  میلح  شهساو  فگ  خوس  شلد  هشوم  اقآ  هک  دوب  هدـش  نوجیب  رغال و  هدـقنا  اما  دـموا ،

. گید وت  داتفا  دروخ و  رس  شاپ 
395 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. نتفرگ نوبز  ندز و  نویش  هب  شرانک  سشن  وشرس  وت  دز  هک  هقالم  وت  دموا  هشوم  اقآ  دید  هنزب  مه  ومیلح  فر  هکسوسهلاخ 
هشوم اقآ  منوجب  شیتآ  يدزهشوم  اقآ  منوبرهم  زیزع 

یتشوذگ اجنیا  ونم  گید  وتتدوخیتشوذگ  اهنت  ونم  یتفر  ارچ 
نم تندرک  مرگ  باوختخر  يادفنم  تنتخپ  اوروش  شآ و  يادف 
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دوب مرپ  لاب و  توق  تدوجودوب  مرس  شیپ  ترس  هک  اهبش  هچ 
مراذب  تاج  ات  هگید  شوم  هی  وکمراز  راوخ و  لیلذ و  وت  دعب  ز 

. قاط هب  داتفا  شاشچ  هشوم  اقآ  يولئپ  ات  دیبوک  شرسب  دز و  نویش  هدقنا  و 

اههچب يارب  مدییود  مدییود و  يهصق 

مداد وبآ  مدروخ - م  دوخ ..  ونون  داد . بآ  نمب  شیکی  داد - نون  نمب  شیکی  مدید . ینوتاخ  اتتود  مدیسر . ییوک  رس  مدییود . مدییود و 
وـشیتآ داد . شیتآ  نمب  اونون  اونون - هب  مداد  ولکـشپ  داد . لکـشپ  نمب  يزب  يز - هب ب ..  مداد  وـفلع  داد - فـلع  نمب  نیمز  نیم . هب ز .. 

هب مداد  ار  امرخ  داد . امرخ  نمب  اباب  اباب - هب  مداد  ورابق  داد . ابق  نمب  طایخ  طاـیخ - هب  مداد  ور  ـالط  داد . ـالط  نمب  رگرز  رگرز - هب  مداد 
. داد نومیا  نمب  نوارق  داد - نومیا  نمب  نوارق  داد - نوارق  نم  هب  الم  الم -

هصق يآ  يهصق -

نکاو ورد  نیا  هسـسخ . شـسسد  مودرم ز  هسـسب - وـنووج  ریپ و  هسـسشن - کـبیناخ  یلع  هسـسپ - رینپ و  نوـن و  هصق - هصق  هـصق  يآ 
. هدومحم شییاد  مسا  هدوبک - شیلاق  گنر  نوویا . وت  شکب  وریلاق  نومیلس - نکاو  ورد  نوا  نومیلس -

396 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
- الاب الاب  دومحم  نک . بانط  شهساو  وراراد  نک - بارخ  شهساو  وسلجم  نک . بارـش  شهساو  وروگنا  نک - باـبک  شهساو  ورهسـسار 

. اللا مسب  يروخیم  شآ 

ناذا زا  دعب 

هب اهدرم  دوب  ناشمزال  لسغ  رگا  هدـمآ ، ریزب  ماب  زا  هدـیناشوپ  ار  اـههچب  يور  اـهرتگرزب  هک  دوب  رحـس  ناذا  زا  دـعب  ینعی  ماـگنه ، نیا  زا 
زامن يهضیرف  يادا  هتخاس ، هزیکاپ  ار  دوخ  یبیترت  لسغ  اب  هتخیر ، ناشنت  هب  بآ  راـبنابآ  ریـشاپ  اـی  قاـطا ، راـنک  رد  اـهنز  هتفر و  ماـمح 
نهپ زا  روامس  بابسا  ندیچ  روامس و  ندرک  شتآ  راک  دنتـشگیم . هناحبـص  هیهت  لوغـشم  روامـس  ندرک  شتآ  اب  نآ  زا  سپ  دندرکیم و 

نآ و يورب  هتخادنا  قرب  يهتسش  ياهیکبلعن  ناکتسا  اب  یکبلعن ، ناکتسا  ینیس  يروامس و  ریز  ماج  ینیـس و  نتـشاذگ  ینزوس و  ندرک 
هیهت راک  اما  دشاب . ناشتداع  هچ  هدوب و  هچ  هناحبـص ، ات  دوب ، ناشلوادـتم  ياهراک  زا  دـنراذگب  روامـس  يور  هک  هدیـشک  يروقور  يروق 

هب تفرگیم  رگید  يور  گنر و  دوب ، هدـش  ناشبجاو  مامح  هک  یئاهزور  رد  هرخؤم  ات  دـشاب  ندرک  شتآ  روامـس  هک  همدـقم  زا  هناحبص ،
هک هنوگنآ 

397 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هجوتم هناخ  نانز  رگید  دیدرگیم  ندناخرچ  نادرگ  شتآ  ندرک و  نشور  شتآ  لوغشم  ترارح  قوش و  اب  هک  نز  راکب  عورـش  نامه  زا 
هناحبص عضو  هچ  دندشیم . یلاح  یلحم  ياقفر  ای  ناکد  ناگیاسمه  هک  مه  ار  وا  درم  دننکب و  یقن ) ناطلـس   ) بلط وا  زا  دیاب  هک  دندشیم 

هچاـپهلک و زا  نآ ، ندـیرخ  غارـس  هب  ار  درم  اـی  دـنکب و  هیهت  تسناوتیم  دوب  هک  هچره  زا  درم ، يارب  نز  دومنیم و  تواـفت  اـهزور  نیا  رد 
هتشاذگ دوخ  راهان  يارب  هک  بش  ياذغ  زا  يزیچ  هک  مه  شرهظ  زا  لبق  يهریگناهد  يارب  تشاذگیم و  مامت  گنس  داتسرفیم و  یـسدع 

رد دوب  نآ  يهصخـشم  درم  ياقفر  رظن  راهظا  يارب  هک  هدیبوکتشوگ  نان و  هلمج  زا  دادیم . شتـسدب  نتفر  عقوم  هتـسب  لامتـسد  رد  دوب 
. دوب هدش  هتخاس  نآ  زا  هک  ریز  ناتساد 
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! هدیبوک تشوگ  نان و  يارجام 

شندوب زیزع  لایخ  هب  دروآیم و  هدـیبوکتشوگ  نان و  يهتـسب  لامتـسد  هناخ  زا  دـنکیم  هدـهاشم  ار  شناکد  هیاـسمه  هزور  همه  يراـجن 
نیا دیوگیم  هیاسمه  دوشیم و  ایوج  ار  شندوب  زیزع  ببـس  يزور  ات  دروخیم ، ترـسح  دـنکیم  يریگهکت  هریگناهد  شیارب  هک  نز  شیپ 

. ماهتفرگ مود  نز  هک  تسا  یتقو  زا 
اهنز هک  دربـیم  مود  نز  مه  وا  دـننکیم  تسرد  يدـنبتشاچ  شیارب  ینیریـشدوخ  یمـشچمه و  مشچ  هـب  شیاـهنز  هـکنیا  روـصتب  راـجن 

دوشیم و يرازاب  يزید  شبش  ماش  راچان  دننکیم و  شنوریب  دوریم  هک  ناشکیره  هناخب  بش  هدیمهف 
398 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رد مه  شیاج  دنامیم و  شزور  يارب  هتفر  نان  يال  شتـشوگ  دروخب  دناوتیمن  ار  شدیرت  تشوگبآ و  زا  رتشیب  یتحاران  زا  نوچ  هک  دـبال 
هچ زا  ار  وا  هبرجت  نینچ  اب  هکنیا  زا  راجن  دشابیم ! شاهبـش  همه  ياج  دـیوگیم  هک  درگنیم  اجنآ  رد  مه  ار  شاهیاسمه  هک  دوشیم  دجـسم 

سنوم و مدوب  اهنت  اجنیا  رد  هکنآ  رطاـخب  لوا  دـیوگیم  هیاـسمه  دـیآیمرب و  تیاکـش  هلگ و  هب  يو  زا  هتخادـنا  زور  نیا  هب  هدرک  ناـشیرپ 
. دشابیمن ماک  یتخبشوخ و  زا  يايدنبتشاچ  ره  منامهفب  هکنیا  رگید  متساوخیم و  نابزمه 

یپوت

، هتخپ ار  یبآریس  هک  دندرکیم  هیهت  تروص  نیاب  ارنآ  اهشورفباریس  دوخ  هک  دوب  هبنکـش )  ) یبآریـس ماوقا  زا  يرگید  كاروخ  زین  یپوت 
هدـیچیپ مهب  هتخیر ، نآ  رد  هبوچدرز  لفلف و  کمن و  هدرک و  درخ  ماخ  زایپ  زمرقایبول و  جـنرب و  هدـیرب  گرزب  ياههکت  رد  ار  نآ  سپس 

نآ زا  نادنمتـسم  هک  دوب  يرتهفرـصب  ماـش  زین  نیا  هک  دـنتخاسیم ، رـضاح  رـصع  يارب  هدرک  راـب  رهظ  زا  هتخود  خـن  نزوس و  اـب  ار  شرد 
هارب مه  اهزودنالاپ ) یتیاور  هب  و   ) اهـشورف یبآریـس  دـبلطیم  روضح  ار  اهطایخ  هاش  نوچ  هک  دوب  يایپوت  نامه  نیا  دـندرکیم و  هدافتـسا 

زا دعب  دومنیم و  جالع  ار  هدعم  مخز  نآ  جاع  نتفرگ  نودب  نآ  هتخپ  هک  دوب  یبآریـس  صاوخ  زا  میـشابیم )! هیخب  لها  مه  ام   ) هک دنتفایم 
ورف ار  لقث  هتسب و  ياهمکش  نآ  بآ  دوب و  لیدبیب  ءاشحا  ءاعما و  توق  تهج  دیامن و  اهنآ  هدعم  تیوقت  ات  دندادیم  نایالتبم  هب  لاهـسا 

. دوشگیم
399 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اهینارهت یمومع  طباور 

هراشا

اهيرادهیزعت رد  اهیئامندوخ ، ياهتباقر  اهیمشچمه و  مشچ  اهيدنبهتسد و  تافالتخا  دراوم  رد  زجب  هنـسح ، رایـسب  مه  اب  ناشطباور 
رتـگرزب و نـتفرگ  هناـیم  ندـش و  هطــساو  ناـمز و  تشذـگ  كدـنا  اـب  زین  نآ  هـک  اـهيریگیتشک  اـهنتفر و  لعــشم  لـتک ، مـلع  ریز  و 

هلیحیب ناشیاهینامهم  ایریب . ناشیاهیتسود  دیدرگیم . نآ  نیشناج  تبحم  تدوم و  یگناگی و  افـص و  هدیدرگ  فرطرب  يدیفـسشیر 
. روظنم و 

. عالطااب مه  لاح  زا  همه  هنامیمص . ناشیاهترشاعم  هناقداص . ناشیاهوگتفگ 
دروخربشوخ هناگی و  تسود و  انـشآ و  همه  افعـض . یماح  اهيدـشمشاد  اـهیطول و  اـهتفلکندرگ و  ارقف . ریگتـسد  اهنهدـب  تسد 

. دننکیم دروخرب  مهب  لوا  هقبط  ماوقا  هکیروطب 
مه اب  نانچنآ  اههناخ  نانکاس  دنـشابیم . هداوناخ  کی  عامتجا  زا  یئوگ  هچنانچ  دـندرکیم  کیلع  مالـس و  مه  اـب  هچوک  لـها  ماـمت  حـبص 
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زا يرادقم  هکنآ  رگم  دمآیمن  ناشیاهقاطا  اههناخب و  يزیچ  دنشابیم . رگدکی  نارهاوخ  ناردارب و  یتفگ  هک  دندیزرویم  تیمیمص  تفلا و 
دنتفگیم هک  یگهیاسمه  همقل  يریگهکت و  يایکبلعن  یباقـشب ، ياهساک ، هکنآ  رگم  دـنتخپیمن  یئاذـغ  دـنیامن و  اههیاسمه  فراـعت  ارنآ 

هب هک  دوب  وا  دوخ  دوجو  رطاخب  طقف  ایروبیر و  چیه  نودب  دنتفریم  یـسک  تاقالمب  رگا  دنیامن . دـهدیم ) زاغ  نغور  يوب  هیاسمه  هکت  )
تدارا و يو 

400 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دندادیم ياینامهم  رگا  دنـشاب و  هدوب  وا  مسج  حور و  رکف و  تقرـس  ددصرد  ای  هتـشاد  ياهدافتـسا  رظن  نآ  زا  هکنآیب  دندیزرویم  قشع 

نآ زا  ار  یعفانم  ءوس  هنوگچیه  هکنآ  نودـب  دـننارذگب ، یـشوخب  تسود  تاقالم  رد  ار  یتعاس  هدومن  يدـهع  دـیدجت  هکنآ  رطاخب  اهنت 
. دنشاب هتشاد  دوصقم  یلالج  هاج و  تیعقوم و  ماقم و  تسپ و  هتشاد ، روظنم 

تال و رونخـس و  یچهوهق و  یطول و  يدشمشاد و  دسانـشیم و  ار  نتـشیوخ  یئوگ  هکنانچ  تخانـشیم  ار  لحم  نآ  ملاع  لحم  نیا  ملاع 
علطم شیوخ  زا  هک  ناسنآ  تخانـشیم  ار  هچرازاب  نآ  رجات  بساک و  یطول و  يدـشمشاد و  هچرازاب  نیا  رجات  بساک و  یباـسح و  مدآ 
یسک دیابرب و  ار  نآ  نیا و  هالک  هتفر  تسناوتیمن  يزابهقح  يزاسگنرین و  هب  رهش  يوس  نآب  رهش  يوس  نیا  زا  یـسک  ورنیا  زا  دشابیم .

يرگهلیح یکاپان و  يزابلغد و  تنطیـش و  يدایـش و  باـب  هدیـشک  هشوگ  نآـب  رهـش  هشوگ  نیا  زا  تسناوتیمن  یبـالق  نیواـنع  اـهمانب و 
رد هک  هدوسآ  تولخ و  دـح  نآ  ات  دومنیمن و  زواجت  رفن  رازه  هاجنپ  تسیود و  زا  شتیعمج  هک  تولخ  کچوک و  دوب  يرهـش  دـیاشگب .
هک يدازآ  رد  یناـمدوخ و  هزادــنا  نآ  اـت  دــندشیم و  هدرمــش  شیاـهنابایخ  ناگدــننکباهذ  باـیا و  رامــشتشگنا  روـطب  زور  طـسو 

يزاب و ندروخ و  هب  هدـیباوخ  هتـسشن ، شیاهیوج  رانک  مدرم  نآ  هطقن  نیرتيزکرم  رد  و  یتسیک ) دـیوگن  یـسک  یتسیاـب ، شیاـجکره  )
یتمحازم هدید  یتمحز  هدیدرگ  يدمآوتفر  راکوبسک و  عنام  هدرک ، يربعم  دس  هکنآ  نودب  دـندشیم  لوغـشم  یناوخهزاوآ  یخوش و 

اب يوگتفگ  نخس و  فرح و  زا  هدیدرگ  ناشتشحو  سرت و  دیدرت و  بجوم  هک  دشیم  تفای  تردنب  نآ  رد  هناگیب  بیرغ و  دنشاب . هتشاد 
مخت انزدلو و  ار  اهنآ  مدرم  هکنآ  دننام  یچتیاعس و  نیچربخ و  شتفم و  سوساج و  دنـشاب و  هتـشاد  يایگدزکش  یتحاران و  یـسک 

 ... وا رستشپ   ) هلمج دنشاب و  هتشادن  تحار  شیاسآ و  باوخ و  نخس و  فرح و  ات  دشیمن  تفای  ناشنایم  دنتـسنادیم  ضیح  دلو  مارح و 
هک دنتشاد  تیبرت  هحولرس  نارادهدقع  تهج  ار  وا ) نز 

401 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دــناسرب اــهيرتالاب  تاــماقم و  زرد  هـب  ار  ضرع  نآ  اــت  دوـبن  یــسک  دــندشیم و  در  هدینــش  دنــسپان  تـشز و  مـه  هـچره  ار  هـچره 
لزه و وغل و  بعل و  وهل و  مسبت و  هدـنخ و  لاـح و  روش و  بذـج و  بلج و  هقـالع و  دـیئامرفب و  فراـعت و  تزع و  يدروـخربشوخ و 

تیبـثت رتـشیب  هچره  ار  تقاـفر  یتـسود و  اهیئانـشآ و  هدوشگ  ار  اـهلد  مغ  نآ  اـب  هک  دوب  ناـشفراعتم  روـما  هلمج  زا  مهاـب  هبیط  هرخس و 
تاداع رد  دیدرگیمن ، ریذپکیکفت  هک  فراعتم  روما  هلمج  زا  ندمآرب  رگدکی  تالکـشم  عفر  هب  مه و  لاح  زا  يوجوسرپ  دـندرکیم و 

هکنآ رگید  تیاور  و  دـشاب ) هدوب  لفاغ  دوخ  ینید  ردارب  هیاسمه و  لاوحا  زا  زور  هس  هک  یناملـسم  لاحب  ياو   ) تیاور هب  داقتعا  یموب و 
هب ترـضح  دـشن  هدـهاشم  وا  تراسج  يزور  نوچ  دـناشفایم و  رـس  رب  رتسکاـخ  كاـشاخ و  كاـخ و  يدوهج  زورره  ار  مالـسا  ربمغیپ  )

(. تفاتش شتدایعب  دندیناسر  شضرعب  ار  وا  يرامیب  نوچ  دمآرب و  شیسرپلاوحا 
ناشریـش اب  هک  دوب  اهنآ  يداهن  یعیبط و  يوخ  زا  نیا  الوا  هچ  دـندیناسریم ، هغلابم  دـحب  ار  يزاونبیرغ  یتسرپنامهم و  یتسودنامهم و 

هناگیب و یئاریذپ  قشع  تفایـض و  دنتـشاذگیم و  نامهم  ولج  ار  شیوخ  فراصم  اهنت  هچرگا  دوب ، هدش  نیجع  ناشنوخ  اب  هتـشگ  نوردنا 
بیبح لوبق  اب  دوب ، هتخاس  زاتمم  ناشفیاوط  رگید  زا  هدینادرگ  روهشم  فورعم و  نادب  ار  ناشیا  هک  ناشریذپانيریس  تایهتشم  زا  يدوخ 
هکنآ هدیقع  دـیامنیم و  دودـسم  يو  رب  ار  ایالب  ياهرد  هدوشگ  نابزیم  رب  ار  معن  تامحر و  باوبا  دـیایب  نوچ  هکنیا  نامهم و  ندوب  ادـخ 

ترـضح شیپ  هب  شنز  زا  يدرم  نوـچ  مرکا  یبـن  ناـمز  رد  هک : تیاور  نـیا  قیدـصت  دتـسرفیم و  شیپ  شیپ  ار  شدوـخ  يزور  ناـمهم 
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لوکأم عاونا  شبانج  فارطا  رد  نز  دوریم و  اهنآ  هناخب  هدزرس  يزور  ترضح  دیآیم و  شدب  نامهم  زا  نم  لایع  هکنیا  زا  دربیم  تیاکش 
ببـس نوچ  دناهتخیوآ و  ناشیارب  هک  درگنیم  ار  یئاهبرقع  رام و  نز  دنوشیم  جراخ  نوچ  دیامنیم و  هدهاشم  ار  هایگ  لگ و  بورـشم و  و 

درد مود  تلاح  دروآیم و  دوخ  اب  نامهم  هک  تسا  یئاهتمعن  لوا  تروص  دنیامرفیم  ترضح  دنکیم  لاوئس  ناشماقم  زا  ار  لاح  نآ 
402 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هچره اهینارهت  یتسودنامهم  زا  تباب  نیا  رد  هک  دزاسیم ، جراخ  دوخ  اب  ناـبزیم  هناـخ  زا  ناـمهم  هک  یئاـهالب  اـهيرامیب و  اهجـنر و  و 
يوسنآ رد  ناشمـشچ  نوچ  دنتـشادن و  بیج  رد  ار  دوخ  ياچ  لوپ  یتح  هتـسشن  هناـخهوهق  ولج  ـالثم  هک  يدـح  رد  دـیآ  مک  دوش  هتفگ 
هبـساحم یچهوهق  اب  هچرگا  هدومن  یئاریذپ  قایتشا  اب  هدناوخ  تجامـس  اب  ار  هلمج  دنوریم  دوخ  هار  ياهدع  اب  هک  داتفایم  یئانـشآب  نابایخ 

باسح نیمهب  اهشورفیکاروخ  اهيولچ و  رد  دراذگب و  ورگ  ار  شیوخ  بیج  بابسا  قپچ و  هسیک  هتـشادن  هیـسن  دقن و  یهدب و  بلط و 
فراعت رد  دـیامن و  هناور  اهنآ  ياذـغ  لوپ  تهج  فارطا  هناـخب و  ار  ناـکد  درگاـش  هدـنام  ناـگورگ  دوخ  هدرک  یهار  ار  اـهنآ  دـنچره 

. دنیامن کیرش  هدیناشچ  نآ  زا  ار  نایفارطا  هکنآ  ات  هغلابم  دح  رد  دوب  هچره  اهاذغ  اهیکاروخ و  فرص 
بـصعت نارگید  سیماون  تناما و  رد  اهنآ  نیرتكاپان  هک  دمآیم  باسحب  اهنآ  هدـیمح  تافـص  رگید  زا  یگنادرم  يرگیطول و  تریغ و 
تـسدب اهتیـصو  اهرفـس و  رد  ار  شیوخ  یئاراد  لام و  هچب و  نز و  مدرم  هک  اجنآ  ات  دندینارورپیمن  رـس  رد  تنایخ  لایخ  یتح  هدیزرو 

. دنتخاسیم مهارف  شیوخ  يارب  ار  تالایخ  نیرتهدوسآ  هدرپس  دشاب  ناشلذارا  هلمج  زا  هچرگا  اهنآ 
نیکمت هب  رس  هک  دوب  ناشیورن  تنم  راب  ریز  تمه و  يدنلب  عبط و  ولع  زا  اهنآ  دنتشاد  یگدندکی  یقـشهلک و  يّدغ و  دننام  یبیاعم  رگا 

یتسدهداـشگ و یهاوـخریخ و  لـیبق  زا  ناشدـماحم  لـباقم  رد  دـنیامن و  زارد  هلبق  يوـسب  اـپ  یگنـسرگ  زا  هچرگا  دـنروآیمن  دورف  کـلف 
یگدازآ و تعاـنق و  يراـبدرب و  یلدهداـس و  یتسرپلاـیعولها و  تیناـسنا و  عـضاوت و  ینتورف و  اـیح و  یتاذ و  تباــجن  یلدنـیمحر و 

مه زا  هسوب  کی  يریمب و  وت  مریمب و  نم  کی  اب  ار  دـنزرف  ردـپ و  نوخ  هک  ضامغا  تشذـگ و  بئاصمب و  یئانتعایب  یتفـصشیورد و 
ملاـظ و ملظ و  ربارب  رد  روهت  تعاجـش و  یئاورپیب و  تفـصن و  لدـع و  يدرمناوج و  یگنادرم و  عـبط و  تواخـس  دـندرکیم و  رظنفرص 

تسود و اب  نابز  بلق و  تقادص  یفاص و  لد و  هب  یسانشقح 
403 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هک دوب  ناشنآ  دننام  قلخب و  تبحم  یـضیوفت و  یئامیـسشوخ  یقلخشوخ و  دـب و  رادـنپ  ریوزت و  گنرین و  هلیح و  زا  يرود  نمـشد و 
شل و رجات و  بساک و  یناد و  یلاـع و  زا  تروص  ره  رد  دومنیم و  نادـنچ  دـص  ناشیاهيدنـسپان  لـباقم  رد  ار  شنـساحم  يوزارت  هفک 

ماتخ نسح  هلیسو  زیامت و  هیجوت  هک  دندشیم  هتخانش  یناسنا  یتلیضف  هدیدنسپ و  یتیصوصخ  اب  دنبهرادق  روخقرع و  ناوخزامن و  تال و 
اب هکسب  نیمه  ناشینید  ياملع  یئایریب  تیعقاو و  زا  دـشاب . هدوب  زایتما  کی  هصیـصخ و  کی  اهنت  نآ  هچرگا  دـیدرگیم  ناشکین  ماـن  و 

نان اب  دنتـسشنیم و  ایروب  يور  رب  دندادیم و  تفایـض  ینامهم و  دندرکیم و  مالـس  دندومنیم و  رـشن  رـشح و  تعامج  اب  دنتخیمآیم و  مدرم 
ناهج رتسب  زا  نماد  نوچ  دندروآیم و  لمعب  دوخ  دندناوخیم  نارگید  رب  هچنآ  دـندیزرویم و  تعانق  دیـسریم  قیرط  لالح  زا  هچنآ  یهت و 

فارطا زا  نایموبریغ و  زجب  دشیم  هداهن  ناشـشعن  يور  رب  هک  دنتـشاد  یئابع  همامع و  رگم  ایند  لام  زا  هک  دندوب  یناتـسدیهت  دندیـشکیم 
هدرک هسیک  رـس و  ار  مدرم  همامع  يوربآ  ابع و  ياول  تحت  ایر  هلیح و  اب  هتخانـش  ار  ناینارهط  يروابشوخ  یلدهداـس و  هک  یناـگتخیرگ 

. دنتشابنایم شیوخ  نابنا  بیج و  هدیشک  نیا  نآ و  تاربم  تافوقوم و  هدوبر ، نآ  نیا و  كرتام 
لـفکت و هک  دوب  رذـگ  شاد )  ) دوب تسرپرـسیب  نزهویب و  رگا  تفاتـشیم و  شتیاـعرب  هک  دوـب  لـحم  ملاـع  دـشیم  تفاـی  يدنمتـسم  رگا 
هک دـندوب  هچرازاـب  هچوک و  لـها  دوب  هیامرـسیب  بزع  ناوج  تعاـضبیب و  تخب  مد  رتخد  رگا  دـیدرگیم و  رادهدـهع  ار  ناـشیتسرپرس 

. دندشیم ریخ  یناب  هدرک  مهارف  ار  ناشهیامرس  زاهج و  یسورع و  لئاسو 
رتسب و ریز  رد  يزیچ  ار  ناشیا  نایاونیب  هتفاتـشن  شتدایعب  هزور  همه  رتوسنآ  اههناخ  ات  ناگیاسمه  هک  دـشیمن  تفای  ياهناخ  رد  يراـمیب 
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يروآعمج اب  هک  هن  يراتفرگ  سوبحم و  دنزادرپن و  شنوید  يادا  هب  هتفاین  يریخ  نازاتـشیپ  ات  دشیمن  هدید  يدنمضرق  دـنراذگن و  نیلاب 
ادگ زا  هتشادن ، ینکبیج  ریگبتسد و  زج  هک  ینایتبرغ  نایتلود و  رگم  دنیامنن ، مهارف  ار  شصالختسا  هلیسو  هناعا 

404 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اب ناشباسح  ادـج و  اهینارهت  اب  ناشجرخ  هدومنن  ءاقبا  سکچیه  يوربآ  لاـم و  رب  هک  دـندوب  یمجاـهم  نآ  رگلواـپچ  لاـجر  ناـیعا و  اـت 

. دمآیم اوس  نایموب 

تاقالم تدایع و  طیارش 

يزیچ امتح  دنتفریم  رامیب  تاقالمب  رگا  دندرکیم . تیاعر  هدوب  دـنباپ  نادـب  فلتخم  روما  رد  نارهت  مدرم  هک  دوب  یبادآ  تاداع و  زین  نیا 
هک تشاد  نآ  لاثما  یئاهدرد  يدرز و  ناقری و  هقبطم و  هبصح و  بت  رامیب  رگا  الثم  دندربیم . هارمه  وا  یشوخان  تعیبط و  عضو  روخ  رد 

شرتومیل و نیریـشومیل و  رایخ و  هناودـنه و  کمرگ و  لـصف  تبـسانمب  دوب ، هدـش  ثداـح  نآ  دـننام  رگج و  ترارح  جازم و  یمرگ  زا 
بیـس و دوب ، نآ  هیبش  یحور و  ینالـضع و  ياـهیتحاران  یناوتاـن و  یتسـس و  فعـض و  ار  ضیرم  رگا  دـندربیم و  نآ  لاـثما  ومیلبآ و 

یلع دنتـشادن  ضیرم  یگنوگچ  زا  یعـالطا  هنیاره  دـندربیم و  اـی  هداتـسرف  نآ ) هداوناـخ  یگنراـن و  لاـقترپ و   ) تاـبکرم هب و  یبـالگ و 
هارمه ولابلآ  تبرـش  سابیر و  جـنرت و  تبرـش  ومیلهب و  تبرـش  جـنرانراهب و  تبرـش  لیبق  زا  تالآتبرـش  هشیـش  دـنچ  ای  کی  باـسحلا 

ماخ و هتـسپ  هتـسپ و  ياولقاب  ودرگ و  ياولقاب  لاثما  تاجینیریـش ، دوب  هداد  تسد  زا  ار  شايرکف  ناوت  ینالقع و  ياوق  رگا  دـندرکیم و 
رامیب لاح  زا  یعالطایب  رد  زاب  و  دـنناروخب ، هدرک  توواق  ات  دـندربیم  تابن  و  قدـنف ) زغم  ماداب ، زغم  هتـسپ ، زغم  ودرگ ، زغم   ) زغم راـهچ 

دـندربیم و جازممرگ  ياضرم  يارب  ار  سورخ  هجوج  جازمدرـس و  ناراـمیب  تهج  ار  غرم  هجوج  هک  سورخ ، هجوج  اـی  غرم  هجوج  دـنچ 
الوا هچ  دـندربیمن ، نآ  لاثما  نادـلگ و  لگ و  رامیب  تدایع  رد  زگره  و  دـیآیم ، راـکب  ود  نیا  ار  ضیرم  هنوگره  تروص  ره  رد  دـنتفگیم 

هتـسیاش دیاین  رامیب  تحـص  ندب و  راکب  هک  ار  يزیچ  رگید  دوب و  هدشن  باب  زونه  تفای  جاور  تکلمم  نیا  رد  نایئاپورا  زا  هک  مسر  نیا 
شیارب يزیچ  امتح  هک  نتفر  رپ  تسد  رب  هوالع  دننک  تدایع  دنتـساوخیم  هتـشادن  یتعاضب  نادـنچ  هک  مه  ار  ینارامیب  دنتـسنادیمن . ندرب 

ماگنه دندربیم  هارمه 
405 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رد ار  ندرب  نادـلگ  ندرب و  لگ  هچرگا  دـندادیم . رـس  شکـشت  ریز  دوخ  مرک  ای  رامیب  تجاح  ياضتقا  هب  انب  یلوپ  مه  وا  زا  یظفاحادـخ 
لگ و ياجب  دـنتفگیم  دنتـسنادیمن و  یـضتقم  نآ  دـننام  یـسورع و  دـقع و  ياهنشج  رد  روضح  رد  هچ  رامیب و  تدایع  رد  هچ  اجچـیه 

ناکتـسا تسدکی  هچرگا  دروخب ، ناشدردب  هک  درب  دیاب  يزیچ  دوریم  نیب  زا  زور  دـنچ  رد  هدروخن  هناخبحاص  درد  چـیهب  هک  ینادـلگ 
. دشاب نآ  لثم  وتپ و  میجاج و  ای  باقشب  هساک  ای  یکبلعن 

هدوبن ینثتـسم  نآ  زا  زین  تکلمم  نکمتم  رتالاب و  تاـقبط  نکـال  دوب ، مدرم  طـسوتم  نیئاـپ و  هقبط  مسر  نیا  رگا  هک  تسا  حیـضوت  لـباق 
ای هدـنریگ  ینآ  دـنیآشوخ  هبنج  اهنت  هک  لگ  دـننام  يزیچ  دـندربیم ، يزیچ  رگا  اـهتدایع  اـهتاقالم و  رد  اهینـشورمشچ و  رد  زگره 

هلمج زا  دنتـشادیم ، ظوحلم  ارنآ  ندـنام  داـی  رد  ندوب و  هدـیاف  دـیفم  يروخدردـب و  هکلب  هتفرگن  رظن  رد  دـشاب  هتـشاد  ار  لزنم  بحاـص 
ینیچ سیورس  هرقن ، نادلگ  هچیلاق ، راج ،  هخاشهس ، هخاشود ، هیاپکت ، 

406 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دنشاب هتفرگ  رظن  رد  نآ  هدنریگ  نأش  ای  دوخ  نأش  رد  هچ  ات  لیبق ، نیا  زا  تعاس و  يرداپ ،  یتشپ ،  یخرس ،  لگ  یغرم و 

نتفر ینامهم 
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لزنم رد  يزیچ  هناـخبحاص  هک  دـشاب  دـنتفگیم  دـنتفریمن و  یـسک  هناـخب  یناـمهم  تهج  بورغ  لوا  رهظ و  رـس  رهظ و  کـیدزن  زگره 
رد هکره ، نامهم   ) هک دندوب  زین  هدیقع  نیارب  هچرگا  دوشب ، هدنمرـش  هدوب  رودقمریغ  شیارب  شندرک  مهارف  ای  دـشکب و  تلاجخ  هتـشادن 

نیا هدـناوخ  ادـخ  بیبح  ار  نامهم  دنتـشاد و  دـحیب  هغلابم  تقد و  نامهم  یئاریذـپ  راک  رد  دوخ  نوچ  لاوحا  همه  اب  یلو  هچره ) هناـخ 
ار هیحور 

407 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یـسک هناـخب  بورغ  زا  دـعب  رهظ و  رـس  ینعی  عقومیب  تقویب و  هتـسج  زارتحا  ناـبزیم  نتخاـس  لـعفنم  زا  دنتـسنادیم  مومع  لاـح  لـماش 

. دنتفریمن
اب ارنآ  قاطا  کی  تشاد  رایتخا  رد  قاطا  ود  اهنت  یـسک  رگا  هکسب  رـصتخم  نیمه  نامهم  یئاریذـپ  نامهم و  تمرح  یناـمهم و  هراـبرد 

قاطا رد  رتخد  رـسپ و  نز و  دـننام  لایع ، رـس  دـنچ  اب  یتح  دوخ  دومنیم و  هدامآ  نامهم  تهج  دوخ  ءایـشا  بابـسا و  نیرتزیزع  نیرتهب و 
زادناور و زادناریز و  شرف و  زا  نینچمه  دشاب . هدیـسرن  دـسرن و  واب  یـسک  ای  هتـشادن  نامهم  مه  لاس  ات  لاس  هچرگا  دومنیم ، رـس  رگید 

شنیرتهدروـخنتسد نیرتـهب و  نآ  دـننام  کـشت و  فاـحل و  هچقاـط و  بابـسا  تـالآتنیز و  هدرپ و  زا  قاـطا  بابـسا  هرفـس و  بابـسا 
ضرق هیاسمه  زا  دوش  مزال  تجاح  عفر  تهج  دوخ  رگا  دـشیمن  هتفرگ  راکب  نامهم  یئاریذـپ  تهج  رد  زج  تشاد و  نامهمب  صاـصتخا 

یپردیپ و تافراعتاب  مه  نآ  دیدرگیم ، صوصخم  نامهم  تهج  شنیرتهب  زاب  هکنآ  دننام  یندیـشون و  یندروخ و  زا  هنوگنیمهب  دننک ،
هدربن ار  ياچ  ناکتـسا  دندروآیم و  ياچ  هتـشاذگن  ار  تبرـش  دنتخاسیم . يذأتم  ار  نامهم  هک  هجرد  نآ  ات  هزادنا ، دـحیب و  ماربا  رارـصا و 

، دنتخاسیم رـضاح  دندوب  هدرک  مهارف  ای  دنتـشاد و  هناخ  رد  هچره  هویم و  دوب  هدشن  لوغـشم  نامهم  ار  اهنآ  دـندروآیم و  لیجآ  ینیریش و 
تسود نآ  زا  نالف  رس  نالف و  گرم  نم و  ناج  هک  مه  رس  تشپ  ياههیآ  مسق  نآ و  نایفارطا  نابزیم و  فرط  زا  هرسکی  تافراعت  هارمه 

رس رب  نیا  زا  رتدب  دینک ، لیم  نیا  زا  دوبن  ناتروخارف  زیچ  نآ  و  دیروخب ، نیا  زا  دیتشادن 
408 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نیا زا  ياهمقل  نتفگ ، نکن  یتسیاـبردور  تاـههچب  تدوـخ و  گرم  نم و  ناـج  هدرک  فراـعت  اذـغ  نآ  اذـغ و  نیا  زا  بـترم  هـک  هرفس 
مادکچیه منادـیم  هک  یپردیپ  ياهیـسفنهتسکش  هارمه  دنتـشاذگیم ، شولج  نیا  زا  هدروخن  نآ  زا  دـندرکیم و  فراعت  نآ  زا  هتـشادنرب 

مه هرفـس  رـس  زا  هرخالاب  اما  دسریمن ، ناتدوخ  هناخ  ياهاذغ  ياپب  ام  ياهاذغ  تقوچیه  دیدش و  دنلب  هنـسرگ  شرخآ  دـیبسچن و  ناتلدـب 
هنوگنیا دیروخب و  نیا  زا  ای  نآ  زا  رگید  همقل  کی  دینکن  ای  نکن  یتسیابردور  يدرک  نفک  ار  لیبس  ای  نت  نیا  دش ، دـنلب  هنـسرگ  دوشیمن 

دیدروخن و يزیچ  شرخآ  هدب  مگرم  ادخ  هک : نانخس  نیا  مه  رخآ  رد  دندرکیم . نتشابنا  هب  راداو  ارنآ  تشاد  اج  نامهم  مکش  ات  نانخس 
ناتدوخ یگرزب  هب  هّللا  ءاشنا  دشن  ناتبسچلد  دوب و  هدش  هزمیب  بارخ و  همه  نامیاذغ  منادیم  هک  ماع  تالمج  نیا  دیدش و  دنلب  هنـسرگ 

. دنکب فیرعت  نآ  زا  تساوخیم  مه  شلد  ردقچ  هدروخن  نامهم  زگره  مه  یعوبطم  ياذغ  نانچ  دیاش  هچرگا  دیشخبیم .

نامهم هناخبحاص و  تافراعت 

. مالس نامهم :
. نیدمآ شوخ  نیئامرفب . مالسلا : مکیلع  و  هناخبحاص :

. امش یشوخ  هب  نامهم :
. نیدروآ افص  هناخبحاص :
. امش يور  يافص  نامهم :

. مشچ يور  نوتمدق  هناخبحاص :

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 201 

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


. هراد رگین  ونوتمشچ  ادخ  نامهم :
! بجع هچ  هناخبحاص :

. امش لامج  هب  بجع  نامهم :
. دروآ لگ  يوب  دموا و  داب  هناخبحاص :

409 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. میدروآ ای  مدروآ ، ورامش  يوب  نامهم :

ص409 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط  هزاو . هنوخنومهم  رد  وت  نیئامرفب  نیئامرفب ، هناخبحاص :
. هّللا یلا  هالا  نا ال  دهشا و  قح  هب  هاگرد ، نیا  هشیمه  تلود  هب  داب  هداشگ  ای : هراد ، رگین  زاو  هشیمه  ورهنوخ  رد  نیا  ادخ  نام :

. الاب نیئامرفب  هناخبحاص :
. هرادن نیئاپ  الاب  هبوخ ، اجنیمه  متسشن ، مد  نیمه  نامهم :

. نیدیم نومتلاجخ  ارچ  هشیمن ، هن ! هن ، هناخبحاص :
. هشاب نوتنمشد  لام  تلاجخ  نامهم :

. نینک هزات  ونوتنهد  نیئامرفب  هناخبحاص :
. نیدیشک تمحز  ارچ  نوتتسد  نوبرق  نامهم :

. نیئامرفب هرادن  یلباق  هناخبحاص :
. هلباق شبحاص  نامهم :

! نیئامرفب نیروخیمن ، يزیچ  ارچ  هناخبحاص :
. نینیشب منوتدوخ  نیئامرفب  دش ، فرص  نامهم :

. نوتنهد نیراذب  يزیچ  هی  متمدخ ، رد  هناخبحاص :
. هنک دایز  ادخ  دش  فرص  یچهمه  نامهم :

. نیتفرگ هزور  هگم  نیروخیمن ! يزیچ  ارچ  اباب  يا  هناخبحاص :
. میروخیم یچهمه  نیئامرفب  نوتدوخ  امش  نامهم :

؟ هروطچ نوتلاح  بخ  هناخبحاص :
. اللل دمحلا  نامهم :

؟ هبوخ نوتلاح  هناخبحاص :
. میسسین دب  يا ! نامهم :

. نیشوخ نیبوخ ، هقاچ ، نوتغامد  هناخبحاص :
. میرادن ای  مرادن ، یبیع  امش . یشوخ  هب  نامهم :

410 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
؟ نروطچ اههچبورب  هناخبحاص :
. نسوبیم ورامش  سسد  نامهم :

. مسوبیم ونوشهام  يور  هناخبحاص :
. نبوخ همه  نوقلعتم  هناخبحاص :
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. ننوسریم مالس  نبوخ ، همه  نامهم :
! نیدرک مگ  هار  نیدروآ ! فیرشت  ارونیزا  بجع  هچ  بخ  ننوسریم ، ونوشیگرزب  هناخبحاص :

. ننک نوتتوعد  دیاب  هنیگنس  نوتهیاس  هک  نیئامش  نیا  میدیم ، تمحز  هشیمه  هک  ام  نیراد ، رایتخا  نامهم :
بخ هشیم ؛ نوتادیپ  هفد  هی  یلاس  نینومیم ، لیهس  هراتـس  ثم  هک  نیئامـش  نیا  میئاجنوا ، ننزیم  ونوماپ  ننزیم ، ونومرـس  هک  ام  هناخبحاص :

. هروطچ اراب  راک و  نینک ، فیرعت  هگید 
. مینکیم امش  نوجب  اعد  میروخیم  هسریم  يریمن  روخب  نون  سین ، يدب  يا ! نامهم :

؟ نروطچ اههون  اهیمشچ ، رون  ادامود ، اسورع ، ارتخد ، موناخ  ارسپ ! اقآ  بخ ! هراد ؛ رگین  ونوتنوج  ادخ  هناخبحاص :
. ننکیم اعد  نبوخ ، یگمه  نامهم :

؟ ربخهچ هزات  بخ  ادخ ، رکش  هناخبحاص :
. یتمالس ربخ  نامهم :

فرح ره  دـهدب و  نامهم  بسانم  یباوج  دـیاب  ار  هناخبحاص  فراعت  ره  هک  سلجم  ياهتنا  ات  تاملک  نیمه  هویـش و  نیمه  هب  رخآ  یلا  و 
. دسرب یظفاحادخ  عقوم  هدیدرگ  رازگرب  راهان  ای  ماش  هدش ، هدروخ  اهیندروخ  ات  دروایب ، هناخبحاص  بسانم  یخساپ  دیاب  ار  نامهم 

: تفگیم هدومن  یظفاحادخ  تافراعت  هب  عورش  هناخبحاص  زاب  هک  تساجنیا  رد 
411 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. ندموا دشن  هکنیا  هخآ 
. مینکیم مک  وتمحز  هگید ، هن  نامهم :

!؟  نیدوب هدموا  شیتآ  بقع  هگم  يدوز ! نیاب  اجک  هخآ  هدب  مگرم  ادخ  هناخبحاص :
. میدب تمحز  رتشیب  نیزا  ینعی  نیراد ، رایتخا  نامهم :

. نیتفریم حبص  ای  بش  نیدنومیم  الاح  دوب . تحار  مایلیخ  یتمحز ، هچ  هناخبحاص :
. هگید يهفد  اللاشیا  میداد ، تمحز  یلیخ  هگیدهن  نامهم :

. نیرب مراذب  داییمن  ملد  چیه  هک  نم  هصالخ  هناخبحاص :
. میدیم تمحز  رتدایز  میدموا  ای  مدموا ، هک  هفدنیا  هنک ، داش  ونوتلد  ادخ  نامهم :

. هنوتدوخ لزنم  تروص  ره  رد  هناخبحاص :
. هراذب هدنز  وشبحاص  ادخ  نامهم :

نوتلد روط  ره  اما  میـشیمن  ریـس  هک  ام  ای  نم  مگب  یچ  هنک ؛ نوتلد  غارچ  ونوتارتکیچوک  اههچب و  هراذب و  هدـنز  ورامـش  ادـخ  هناخبحاص :
. داوخیم

412 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
؟ نیراییم فیرشت  یک  نیئامرفب  سامش ، تبون  الاح  میسریم ، ای  مسریم ، تمدخ  مزاب  هرایسب  تخو  نامهم :

! میریگب سپ  همقل  میئاوخیم  هگم  هناخبحاص :
. مینک نوتترایز  میئاوخیم  هیفرح ، هچ  نیا  نامهم :

. میسریم تمدخ  مشچ  هناخبحاص :
. مینودب نینک  مولعم  وشتخو  هفراعت  هکنیا  هن !! نامهم :

. میدوب نوتتمدخ  هزات  هشیمن ، رید  الاح  میسریم ، تمدخ  هک  متفگ  هناخبحاص :
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. میراذیمن نوریب  اپ  نیگن  ات  دشن  نیا  نامهم :
. نیربن فیرشت  امش  میئاوخیم  نوهج  ود  يادخ  زا  ام  رتهب ، هچ  هناخبحاص :

ثم ام  نیـسرتن  میـشاب ، نوترظتنم  یک  نیگب  وشتخو  دوب » رتزیزع  هکره   » نالف نالف و  ای  ولوچوک ، اقآ  ای  ولوچوک ، موناـخ  نوج  ناـمهم :
. میشکیمن نولیش  نوتارب  امش 

. میدرکن يراک  هک  ام  نینکن ، نوميراکبوچ  هگید  هناخبحاص :
.( دندمآیم رد  مد  ات  مه  ياپ  هب  اپ  هکیلاح  رد  . ) نینکب راکیچ  نیسساوخیم  هگید  نامهم :

. نیتفر يدوز  نیاب  دش  دب  یلیخ  نیا  اما  تفگیم : هناخبحاص 
. تشذگ شوخ  دوب و  بوخ  مه  یلیخ  هن ! نامهم :

. دوب نوتدوخ  هنوخ  هناخبحاص :
. ظفاحادخ بخ ! هنومدیما ؛ هنوخ  نامهم :

! نیربیم فیرشت  یسارسار  هناخبحاص :
. نیداسیاو اپ  ور  هدب  وت  نیئامرفب  مامش  میشیم ، صخرم  هگید  هرآ  نامهم :

. نینکب اراک  نیزا  مزاب  مشچ ، هب  مدق  تمالس ، هب  نیدمآشوخ ؛ هناخبحاص :
نیرخآ تاملک  دشیم ، لدبودر  تافراعت  هنوگنیا  زا  دـندرکیم و  ای  هدرک  هقردـب  ار  نانامهم  ای  نامهم  رتولج  هچوک و  طسو  ات  هکنانچمه 

هناخبحاص هک 
413 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ررکم ياهنتفگ  ظفاحادـخ  رادرگین ،) ادـخ   ) مینوسریم و ونوتیئاقآ  یموناخ  ای  یتمالـس ، دایم : باوج  نامهم  نینوسرب و  مالـس  تفگیم 
هزات نانامهم  اب  هناخبحاص  رگیدکی و  اب  اهدرم  یظفاحادخ  تروص  نیا  هتبلا  دنتـشگیمزاب . نانابزیم  هتفر  نانامهم  هدش  ادج  مه  زا  نامهم 

هقباسرپ ياهیجاب  مناخ  هلاخ  اهشیوخ و  موق و  اب  نانز  ياهیظفاحادخ  رد  هنرگو  دـیدرگیم ، متخ  اجنیمه  هب  هک  دوب  هدـش  انـشآ  مه  اب 
زا دـعب  نانخـس  تدـم  لوط  تاقوا  یـضعب  رد  هک  اسبهچ  دوبیم و  اهونـشب  وگب ، هدـش و  شومارف  ياهوگتفگ  لوا  هزات  یظفاحادـخ  رخآ 

رتدایز یلیخ  دیدرگیم  زاغآ  لیبق  نیا  زا  و  مگب ) تفر  مدای  یـسسار   ) هک نیفرط  زا  یکی  بناج  زا  هلمج  نیا  اب  الثم  هزات  هک  یظفاحادـخ 
لایخیب و هتفرگ ) هولق  هداد  لد   ) نارگید ای  اههچب  رهوش و  نتـشادهاگن  اپ  رـس  رب  اب  نز  دـنچ  ای  نز  ود  هک  دـشیم  یناـمهم  دوخ  لوط  زا 

یظفاحادخ لوا  هرابود  و  دنکب ، یچیق  ار  اهنآ  نخـس  هدمآرد  ادـصب  نیفرط  دارفا  زا  یکی  ات  دـندشیم ، فرحب  لوغـشم  نیریاسب  هجوتیب 
. دیسریم رخآب  هدش  عورش  لوا  زا  رتدایز  رتمک و  نانخس ، نامه  هک  دشیم 

اهینامهم رد  وگتفگ  تروص 

هنانزمامت ای  دوب و  نآ  دننام  ناراکمه و  نایانشآ و  ناتسود و  زا  هنادرممامت  تاسلج  ای  هک  دوبن  یلاخ  قش  هس  زا  ینامهم  تاسلج  الومعم 
موق و ناگیاسمه و  زا 

414 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ای دنربب ، رـسب  اهدرم  اب  رگید  یقاطا  رد  دیاب  ناشیاهدرم  دندوب  هدمآ  مه  اهدرم  اب  رگا  تفاییمن و  هار  نآ  رد  درم  هک  فلتخم  ياهشیوخ 

. دندشیم طولخم  هکنآ  دننام  ومع و  هلاخ و  یئاد و  همع و  سورع و  داماد و  ردام و  رسپ و  ردپ و  زا  یگداوناخ  ياهینامهم 
اهيرادربهالک يراذگهالک  اهیهدب و  بلط و  يداسک و  یجاور  دتـسوداد و  راکوبسک و  زا  نخـس  ای  الک  هنادرم  ياهیئآمهدرگ  رد 

شزرو يزابهچب و  يزابمناخ ، يروخقرع  یبهذمریغ و  یبهذم و  سلجم  بسانتب  انب  فلتخم ، روما  یضعب  انایحا  اهيراتفرگ  یـشوخ  و 
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سورخ يرانق و  هرهـس و  یطوط و  كرک و  زا  يزابهدـنرپ  يزابوبای و  يزابرخ و  زا  نوگهنوگ  ياهيزابقشع  يزابرامق و  هناخروز و  و 
يالبال رد  نزبنزب و  اوعد و  زا  شیوخ  هب  طوبرم  روما  رد  نایـسلجم  عمج  زا  کیره  ياهیئاتـسدوخ  ای  اهيراکنیریـش  رکذ  اـی  یگنج ،

ياوس یگرخـسم ؛ یگدوـل و  یخوـش و  ندـیدنخ و  نارـضاح و  زا  یکی  اـی  نآ  نیا و  نتخادـنا  تسد  سلجم  ندـش  مرگ  رد  ناـنخس و 
دتسوداد یفـسلف و  یبدا و  یبیدأت و  تروص  هک  نارعاشتم  ارعـش و  سلاجم  فوصت و  هقرخ و  لها  نادنمـشناد و  الـضف و  سنا  سلاجم 

. تفرگیم رارق  نآ  دننام  ینافرع و  یفسلف و  یبدا و  یملع و  فلتخم  روما  هیاپ  رب  اهوگتفگ  هتشاد  یشناد 
سورع و نداد و  نز  رـسپ  نداد ، رهوشب  رتخد  يرادرهوش و  رهوش و  فارطا  رد  الک ، هک  دوب  روما  نیا  همه  زا  جراخ  ناـنز  تبحـص  اـما 
زا یئوگدب  رهوش و  دـیجمت  فیرعت و  ای  تیاکـش  هلگ  یباوخلغب و  یبآوت و  مامح  یتخبهایـس و  یتخبدیفـس  یـشکووه و  ووه ، داماد و 

تخر و هرابرد  وگتفگ  تسا ) رتشوخ  تسود  نخـس  يرذـگب  هچره  زا   ) دزیم و رود  نمـشد  تسود و  رتخد و  رـسپ و  داـماد و  سورع و 
هتیلش و نابنت و  نهاریپ و  لی و  دنبور و  روچقاچ و  رداچ و  زا  سابل ،

415 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
لاــخلخ و رتـشگنا و  دــنبوزاب و  دنبتــسد و  یمیرم و  زیرهنیــس و  هراوـشوگ و  وـگنلا و  زا  تــالآرویز  اــهنآ و  زودوتـخود  هچراــپ و 

سلجم ات  انـشآ  تسود و  یئوگدب  تبیغ و  نآ و  نیا و  ندومن  رادـقمیب  کبـس و  یـشورفهدافا و  رخف و  نیریاس و  دوخ و  كزودكزب 
رتخد و اهرهوش و  اب  وگموگب  ناشیاهنتـشگرب  هناخب  ناعمتجم و  ندـش  ادـج  تعاس  نامه  زا  هک  دوب  مه  سلاجم  نیا  رد  و  دوشب ، ماـمت 

تخر و عون  زا  نارهوش  زا  اهنز  هدش ، عورش  اهداماد  سورع و  اهرسپ و 
416 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اهداماد اهسورع و  دندرکیم و  زاب  ار  عازن  فرح و  لاقوداد و  رـس  هدرک  هبلاطم  ار  يو  ياهرویز  رز و  هدید و  سلجم  رد  نز  نالف  سابل 
هک عمج  ياههتشگشوخ  سلجم و  ياهتخبدیفس  ياهشنزرـس  تفوکرـس  هتفرگ  رارق  رهوشرهاوخ  رهوشردام ، نانخـس  ياهریت  جامآ 

فرح و اب  یهاـگ  هک  دوب  مه  اـهسلجم  نیمه  همتاـخ  رد  نینچمه  و  دـنتفرگیم ، رارق  دـندوب  هدرک  فیرعت  دوخ  ياـهداماد  سورع و  زا 
هکئـالم هتـشرف و  دوب  وید  رگا  دوب  هکره  بوسنم  نز و  رتخد و  سورع و  ووه و  زا  صخـش  نآ  یـسک  زا  یئوگدـب  یئوگبوخ  نخس و 

نیرتدـب و تروصب  هدـش  هداد  تبـسن  نآب  اههمان  گـنن و  بیع و  نیرتدـب  هدـمآرد  رـس  ود  وید  يهنوگب  دوب  هتـشرف  کـلم و  رگا  هدـش ،
. دمآیمرد دارفا  نیرتماندب  نیرتتشز و 

ندروخ طقف  لماش  دـنتخادنایم ، هار  لاقم  لاق و  هدـیلول  مهرد  گرزب  هچب و  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  هک  دوب  یلیماف  ياهینامهم  موس 
ناج شون  نادراو  هتخادرپ و  ربب  ورایب  زپوتخپ و  هب  هناخبحاص  هکنیا  اهنآ و  ندرک  کشخورت  ار  اههراوخریش  ندز و  داد  اههچب  رس  و 

نآ زا  ياهدـیاف  هتفرگ  تروص  نآ  لاـثما  صحف و  ثحب و  هنوـگچیه  هکنآیب  تبـسانم و  روـظنم و  چـیه  نودـب  دـنهدب ، رـسدرد  هدوـمن 
ار اهنآ  اهيراکتفاثک  اههتخیراو و  هتخیر  دعب  زور  دنچ  ات  هدوب  نآ  كرادـت  هیهت  رکفب  هناخبحاص  رتولج  زور  دـنچ  زا  دوشب و  ظوحلم 

ساسا هیاپیب و  نانخس  زیروتخیر و  باوخوروخ و  لماش  الک  اهینامهم  همه  تلاح  ره  رد  دنکب . ناربج  روجوعمج و  يوشوتسش و 
. دوشب نیفرط  ریگتسد  يزیچ  هکنآ  نودب  همانرب و  و 

! دمآیمن نایمب  نآ  لثم  لقن و  لقع و  باتک و  شناد و  ملع و  زا  ینخس  اهینامهم  تاسلج و  هنوگنیا  رد  زگره  هکنآ  همه  زا  رتکانبیع 

نتفر ینامهم  هب  تدایع و  هب  تاقوا 

دنلب رتدوز  رامیب  دـنتفگیم  تفریم و  يدـنلب  هب  ور  باتفآ  هچ  دوب  نآ  تاقوا  نیرتهب  اهرهظ  زا  لبق  دـنور  رامیب  تداـیعب  دنتـساوخیم  نوچ 
تعاس هس  ودنآ ، زا  دعب  و  دوشیم ،
417 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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و دوشیم ، نیگنس  رامیب  یـشوخان  دنتفگیم  هکنآ  زا  دعب  بورغ و  نآ  نیرتدب  و  دشاب ، هدوب  زونه  باتفآ  هک  بورغ  کیدزن  ات  رهظزادعب 
دندوب هدش  مولعم  سوفن  يدب  مدق و  یموش  هب  هک  سوفندب  مدقدب و  دارفا  دمآیم . نیرتدب  زا  هک  هبنشراهچ  بش  هبنـش و  بش  رتدب  نآ  زا 
هداتفا سپ  ای  هتفر ، يدـب  هب  ور  شوخان  اپ  ینیگنـس  رد  هچ  دـندشیم ، تاقالملا  عونمم  ضیرم  بحاـص  فرط  زا  هک  دـندوب  يدارفا  زا  زین 

. دیدرگیم رامیب  لاح  لماش  تشز  نخس  نامه  سوفن  يدب  رد  دیدرگیم و  نیگنس  شیرامیب 
تـسا هتخیراوهتخیر  شیگدنز  هتخادرپن  دوخ  هناخ  روج  وعمج  هب  هناخبحاص  زونه  دنتفگیم  هچ  دـنتفریمن  تقو  لوا  حبـص  ینامهم  يارب 

، دنشاب هتشادن  یبترم  ياذغ  هکلب  دنتفگیم  دنتفریمن و  مه  بش  لوا  رهظ و  رـس  تشذگ  مه  ثحب  نیمه  لوا  رد  هچنانچ  دشکیم . تلاجخ 
ینعی نآ  زور  هکلب  دنتفگیم  دنتفریمن و  هبنش  بش  دنوشب . هدنمرش  دننک و  مهارف  دشابن  ناشرودقم  ای  دنشاب ، هدید  هیهت  ناشدوخ  ردقب  ای 

418 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دروآیم یگنتقلخ  هبنشهس  بش  ینامهم  دنتفگیم  دنتفریمن و  هبنشهس  بش  دنـشاب . هدرکن  مهارف  يزیچ  دناهدوب و  جراخ  هناخ  زا  ار  هعمج 
ار دارفا  هنوگنیا  هکلب  دنوشیم ، لعفنم  دننک  مهارف  دنناوتیمن  اهنآ  هرفس  دننام  ياهرفس  نوچ  دنتفگیم  دنتفریمن و  ناشدوخ  زا  رتنیئاپ  هناخب 

هدیـسرپ یلاوحا  هتفر  ینایلق  ياچ و  فرـصب  یئاپکن  بش  رهظ و  نیب  طقف  دـیدزابودید  ای  تاقالم  يارب  هدرک و  توعد  دوخ  ياههناخب 
نامناخ رس  رب  رگید  لاس  رس  ات  دشاب  دوخ  نامناخ  رد  بش  نیا  رد  دیاب  یـسکره  الوا  دنتفگیم  دنتفریمن و  لیوحت  لاس  بش  دنتـشگیمرب .

زا رود  كرابم و  کبس و  مدق  هک  دشاب  دوش و  دراو  اهنآب  لاس  لیوحت  رد  یسک  مدقاپ  دیاین  ششوخ  یسک  هکلب  دنتفگیم  انمـض  دشاب و 
یناشیرپ و يراتفرگ و  هناخبحاص  يارب  لاس  رخآ  ات  رگا  دـنتفگیم  دـنتفریمن و  لاـس  لوا  زور  تقو  لوا  نینچمه  دـشاب . هتـشادن  تسوحن 

ندرگب نامهم  هیرطف  دـنتفگیم  دـنتفریمن و  ناضمر  رخآ  بش  ینعی  نابعـش ، هاـم  لوا  بش  دـننادب . وا  سحن  مدـقاپ  زا  دـنک  ور  يرـسدرد 
هارمهب ینعی  یلیفط  هب  تفر . دیابن  هدـناروخن  ياهمقل  واب  هک  ار  یـسک  همقل  دـنتفگیم  دـنتفریمن و  سانـشان  ینامهم  هب  دـتفایم . هناخبحاص 

هدناوخان دنتفگیم  دنتفریمن و  یئاجب  یسک 
419 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
تفر . دیابن  مه  ادخ  ینامهمب 

یـسک دنیبب  دـناوتن  هک  یـسک  هک  حیـضوت  نیا  رب  دـنوشیم ، شوخان  ینعی  دـنوشیم ، ریگولگ  هک  هدـیقع  نیا  رب  دـنتفریمن ، میئل  ینامهم  هب 
رد و  دیآیم . نوریب  شیولگ  زا  يروط  کیب  دوشیمن و  مضه  دوریمن و  نیئاپ  شیولگ  زا  اذغ  نآ  درمشب  ار  مدآ  همقل  دروخب و  ار  شاهمقل 

دنتفگیم دنتفریم و  تبغرب  یخس  ینامهمب  ضوع 
420 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هک مروخیم  دنتفگیم  دندروخیم و  سیـسخ  زا  يزیچ  ور  ای  روز  هب  دوب  هدـش  هچرگا  مه ، اهیـضعب  هچرگا  دروآیم . تمالـس  یخـس  همقل 
دیآ تسدـب  تمحزب  هک  يزیچ  هک  هدوب  نآ  مه  هتـسد  نیا  هفـسلف  دـیاش  يوشیمن ، شوخان  هک  روخب  تس ؟ ینالف  لام  ای  موشن ، شوخان 

ینعی رگباسح  یناـمهم  هب  دروآـیم . تمالـس  دوش  فرـص  یئاراوگب  هچنآ  و  دوشیم ، اراوگ  دـشاب  شخبتذـل  هک  يزیچ  دـهدیم و  تذـل 
ربارب دص  هکلب  هد و  يریگب  یکی  تسا و  یهاش ) شش  لهچ و   ) همقل دنتفگیم  دشاب و  یتعفنم  تهج  یسکرهب  شزیچره  نداد  هک  یسک 

باسح راکبلط  ار  دوخ  ای  دنکیم ، هبلاطم  یهد  دهدب  یهب  یتاهد  دنتفگیم  دنتفریمن و  یئاتـسور  ینامهم  هب  دـنتفریمن . یهدـب ، سپ  دـیاب 
. دوشیم راکبلط  غرم  هد  دهدب  غرممخت  کی  رگا  یتاهد  دنتفگیم  دندرکیمن و  لوبق  هفحت  یئاتسور  زا  نینچمه  و  دنکیم ،

مـسا هک  دازون » تدـالو  زور  نیمجنپ  بش   » شـش بش  یناـمهم  هلمج  زا  تفرگیم . تروص  تبـسانمب  هک  دوـب  مه  يرگید  ياـهینامهم 
. دـنتخاسیمن لیخد  نآ  رد  ار  اهدرم  دوب و  اهنز  صاخ  طقف  هک  نامیاز » مامح  زور   » وئاز هد  زور  دنتـشاذگیم . بش  نامه  رد  مه  ار  لـفط 

. دشیم رارقرب  اوعد  نیفرط  هناخ  رد  ای  یتشآ  هطساو  هناخ  رد  ای  هک  نانکیتشآ  ینامهم  دندرکیم . ّتنس )  ) ار هچب  هک  ناروسهنتخ ،
مالس نزردام  ینامهم  یسورع . ینامهم  دقع . ینامهم  نادنبانح . ینامهم 
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421 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
زا یتختاپ  زا  دـعب  زور  هک  سورع  فرط  زا  یکی  تفرگیم ، ماجنا  تروص  ود  هب  هک  اشگاپ )  ) ینامهم دـشیم . مهارف  نزردام  فرط  زا  هک 

يود کی و  هجرد  ناکیدزن  همع و  هلاخ و  ردام و  ردپ و  لاثما  داماد  ناسک  دوب  هدروآ  زاهج  هارمه  هک  ینآ  دننام  ياچ و  رکـش و  دنق و 
توعد دوخ  ياههناخب  ار  داماد  سورع و  يرـسيرس  داـماد  ناـسک  هکنآ  هلجنحاـپ )  ) یناـمهم مود  و  دومنیم ، توعد  دوخ  قاـطاب  ار  وا 

ناسک هناـخب  سورع  ياـپ  هک  دوب  مه  یناـمهم  نیمه  زا  و  دـندشیم ، توعد  مه  سورع  لـیماف  دارفا  رگید  یناـمهم  نیا  رد  هک  دـندرکیم 
. دندادیم دوخ  ياههناخب  دمآوتفر  زاوج  واب  ینعی  دشیم ، زاب  داماد 

وا تکرحب  بش  هس  هک  عیدوت )  ) رفاسم یظفاحادخ  ینامهم  هقیقع . ینامهم 
422 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

بلط ناشیا  زا  هدومن  تفایـض  ماـش  هب  ار  اـهنآ  هدرک  توعد  ار  ناتـسود  ناـشیوخ و  رفاـسم  هک  دوب  یناـمهم  نیا  رد  دـشیم و  هداد  هدـنام 
لوپ و زا  يزیچ  رفاـسم  تکرح  ماـگنه  هک  دومنیم  راداو  ار  هدـنوش  تفایـض  هک  دوـب  مه  یناـمهم  ناـمه  نیا  دوـمنیم . ّتیلح )  ) تیلـالح

. دروایب تاغوس  نانآ  يارب  هکنیا  هب  روبجم  رفاسم  دهدب و  یهار  روقا )  ) وا هب  یندروخ 
نیا يادا  دـننکب و  رپ  ار  رفاسم  یلاخ  ياج  هدومن  توعد  شآ  راهان  هب  ار  لیماف  دـیاب  شاهداوناـخ  هک  رفاـسم  ياـپ  تشپ  شآ  یناـمهم  - 

دهدـب باوج  هناخبحاص  و  دـشابن ) یلاخ  ناترفاسم  ياـج   ) دـنیوگب دورو  ماـگنه  ناـنامهم  هک  ناـبزیم  نیدراو و  ناـیم  لوادـتم  تاـملک 
(. دنکب تمسق  مرامش  ادخ  اللاشیا   ) دیوگب دوب  هتفر  ترایز  رفس  هب  رفاسم  رگا  و  دیشاب ) تمالس  )

423 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دیدجت شتبسانم  دومنیم و  توعد  ار  انشآ  تسود و  لیماف و  هدید  ماش  هیهت  يرفس  موس  زور  بش  هک  رفاسم  نتشگرب  رفـس  زا  ینامهم  - 

فرط زا  اهینـشورمشچ  نآ  زور  هک  دوب  مه  ینامهم  نیا  رد  و  دوب » هدمآ  لمعب  مه  رادـید  دـیدجت  زور  هس  نیا  رد  هچرگا   » دوب رادـید 
سکره ياهیتاغوس  رس و  مه  بش  نآ  يادرف  زا  دندمآیم و  ماش  يارب  شبش  هدش  هداتسرف  دنتـسنادیم  يرفـس  قیال  هک  هچره  زا  نادراو 

هنامرتحم و نیگنـس و  ینامهم  هس  نیا  دنتـشادیم . لاسرا  هدش  هداهن  دوب  هدش  هداتـسرف  نآ  دننام  هچغب و  قبط و  لیبق  زا  ناشفورظ ، رد  هک 
هب يرفـس  هناخب  دورو  رد  ینامهم و  نیا  رد  مه  نانامهم  فرح  دـیدرگیمن . لیخد  هدـشن  توعد  نآ  رد  برطم  دوب و  بوکبونزب  نودـب 

هکم نتفر ، دهشم  نتفر ، البرک  ولپ  اللاشیا  نشور ، ناتلد  مشچ و   ) دندادیم باوج  هناخ  لها  و  نشور ) امـش  مشچ   ) هک دوب  نیا  هناخ  لها 
ینـشورمشچ هک  نادراو  ناراذگ ، مسا  بش  ای  شـش ، بش  رد  هک  دشیم  لدـبودر  ینامهم  ره  رد  تافراعت  نیا  میروخب .) ونوتدوخ  نتفر 

امش مشچ   ) نیمه دندربیم  الط  یسرکلا ) ۀیآ   ) و داکی ) ناو   ) ای هاللا و  ياهنیس  وت  هراوشوگ و  زا  دازون ، ندوب  رسپ  رتخد و  تبسانم  هب  مه 
و تارسپ ) تارتخد ، هچب  ای  تدوخ ، هچب  شـش  بش  اللاشیا  : ) دنتفگیم ای  دنتفرگیم و  باوج  نشور ) ناتلد  مشچ   ) هدرک رکذ  ار  نشور )

يارـسپ رتخد ، يدامود  سورع  ـاللاشیا  نشور ، ناـتلد   ) هک دوب  نیا  باوج  مه  داـماد  اـی  سورع  هداوناـخ  هب  نتفگ  نشور  امـش  مشچ  رد 
(. نوتدوخ

ضوع هک  دوب  یئاهینـشورمشچ  نیا  دـندشیم و  تفایـض  راهان  ای  ماش  هب  هدرب  ینـشورمشچ  هناخبحاص  يارب  هک  هناـخ  همیلو  یناـمهم  - 
اهینـشورمشچ رگید  زا  مه  هدـیرخ  هناخ  ینـشورمشچ  الومعم  دـمآیم . لمعب  ناـشیا  زا  هک  دوب  يایئاریذـپ  ناـمه  شـضوع  تشادـن و 

شاهیامرس هدیرخ  هناخ  هزات  دنتفگیم  هچ  دمآیم ، رتنیگنس 
424 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

شرف زا  هناخ  هزات  تجاح  عفار  ءایشا  زا  امازلا  دشیم  هداتسرف  هک  مه  یئاهزیچ  و  دشابیم ، دایز  شاهناخ  رسکومک  انمـض  هداد ، تسد  زا  ار 
. دشیم هداتسرف  رتمک  روخندردب  یتنیز  ياهزیچ  دوب و  ياچ  بابسا  هناخزپشآ ، بابسا  هچقاط و  بابسا  و 

هلمج زا  دراوم ، رتشیب  رد  دابکرابم  ظفل  هچرگا  دـنورب ، نوریب  اـت  دوب  داـبكرابم  شاهمه  نیدراو  ناـبز  درو  مه  یناـمهم  نیاـب  دورو  رد 
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. دمآیم نابز  هب  ابترم  رگید  زیچره  نآ و  لثم  ندیرخ و  داماد  سورع  رهاوج  تخر و  ناروسهنتخ و  ناراذگمسا و  نامیاز و 

نداد جرخ 

دننام تفریم ، راکب  نآ  دـننام  تقیرط و  بهذـمب و  طوبرم  روما  تاوما و  دوبداـی  مسارم  يرازگرب  ياـهینامهم  تهج  نداد  جرخ  ظـفل 
هک دوبن  رتدایز  یئاریذـپ  هیهت و  تقو  دوب  هدرم  ماگنهبان  ای  هزات  یفوتم  هک  تقو  نآ  رد  هچ  دـشیم ، هیهت  هپل  تشوگبآ  هک  تیم  نفد  زور 

یلام ناوت  عسو و  هب  انب  تشوگبآ و  ولچ و  ولپ و  زا  شیارب  هک  تیم  موس  بش  جرخ  رگید  دـندادیم . راـهان  ار  ناگتـشگرب  كاـخ  رـس  زا 
تفه ات  نفد  زور  زا  هک  یضعب  و  دشیم ، هداد  ناگتشگرب  كاخ  رـس  زا  يارب  ماش  كرادت  هک  تفه  بش  و  دشیم ، هداد  ناگدرم  بحاص 

. دندادیم راهان  ماش و  ای  ماش  هتیم  ای  تیم  حور  يداش  يارب  ار  هلهچ  و 
نادیرم فرط  زا  عامـس  رکذ و  ياهبش  نآ و  زور  ریدغ و  دیع  بش  دننام  صوصخم  مایا  رد  هک  دوب  شیوارد  نایهاقناخ و  جرخ  رگید 

. دشیم هداد  دوخ  ياههناخ  هب  ناشتوعد  تبسانمب  هک  نآرق  تئارق  نایراق و  تیعمج  جرخ  رگید  و  دشیم ، هداد  هدرک  ادیپ  یناب 
راهان رفص  هام  رخآ  ات  مرحم  لوا  زور  زا  هک  اسب  اروشاع و  ههد  مایا  رد  هک  ینیسح  نارادازع  نزریجنز و  نزهنیس و  ياههتسد  جرخ  رگید 

رد ودره  ای  ماش  ای 
425 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دیدرگیم نیمأت  ریخ  لها  زا  تفایرد  و  ندز ) نارود   ) اب ای  صاخ  نایناب  طسوت  ای  جراخم  نیا  و  دشیم ، هداد  اههینیسح 
هعرق ای  يدرف ، تساوخرد  ای  تبون  قبط  تئیه ، لها  زا  یکی  هناخ  رد  هتفهره  هدز  رود  هک  ابع ) لآ   ) تبیصم رکذ  ياهتئیه  جرخ  رگید 

هداد نآ  دـننام  نآرق و  سرد  میلعت و  ای  تبیـصم  رکذ  نید و  ینابم  میکحت  رطاخب  هن  ارثکا  اهتئیه  نیا  توعد  اهجرخ و  نیا  اما  داتفایم .
شرف و یگدنز و  هناخ  نداد  ناشن  رابتعا و  بلج  دوخ و  ندناسانـش  نتخادنا و  نابز  رـس  یئامندوخ و  رطاخب  هکلب  تفرگیم ، ماجنا  هدش 

. دننایامنب ار  شیوخ  لالج  هاج و  دوخ و  هدیشک  نانگمه  خر  هب  هک  دوب  نآ  دننام  تالمجت و  هناخ و  بابسا  رالاط و  قاطا و 
حبـص و زامن  تهج  نایتئیه  هک  دـیدرگیم  امرخ  ریـش و  رینپ و  ینغور و  ناـن  نیریـش و  ياـچ  زا  مه  هناحبـص  لـماش  یهاـگ  اـهجرخ  نیا 

همتت هدـیناسر  حبـصب  ياهناخ  رد  ار  بش  هک  ینارادایحا  ای  دـندشیم ، عمج  لسوت )  ) ياعد ندـناوخ  و  حابـص ) لیمک و   ) ياـعد ندـناوخ 
. دندادیم ماجنا  ار  بش  لامعا 

تئارق  ) جرخ رگید  و  دـشیم ، هداد  هنیـس  ندز  هضور و  تامـس و  ياعد  يرازگرب  زا  سپ  هبنـش  بش  رد  هک  تامـس )  ) ياـعد جرخ  رگید 
داتفه کیره  ندناوخ  زا  سپ  هدش ، توعد  قحتـسم  ای  نمؤم  داتفه  زا  دـیاب  هک  بیترت  نیا  هب  دـندادیم ، ضیرم  يافـش  تهج  هک  دـمح )

نیز هرفـس  سابع و  ترـضح  هرفـس  زا  ددعتم  يرذن  ياههرفـس  جرخ  نینچمه  و  دـنورب . هرفـس  رـسب  روظنم ) رامیب   ) يافـش تین  اب  دـمح 
فرط زا  نآ  لاثما  و  نکراخ ) ریپ   ) هرفس و  رون ) یبیب  روح ، یبیب   ) هرفس و  هیقر ) ترضح  هرفـس   ) و بنیز ) ترـضح  هرفـس   ) نیدباعلا و

اهرذن يادا  اب  هک  نانز 
426 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

، رتیلمجت ار  دوـخ  هرفـس  تساوـخیم  سکره  هتفر  راـکب  اـهیئامندوخ  تـالمجت و  عاوـنا  هـک  دوـب  مـه  اههرفـس  نـیا  رد  و  دـشیم ، هداد 
دم اهیـشورفرهاوج و  اـههزوم و  هئارا  هب  رتداـیز  هرفـس  نیا  راـک  رخاوا  هـک  اـجنآ  اـت  دـهدب ، بـیترت  رتزیمآتداـسح  رتگـنروبآرپ و 

سلاـجم هنوـگنیا  هب  ار  دوـخ  فـلتخم  نیواـنع  هب  هـک  ییاـهنارچروس  نآ  هارمه  و  تاـجاح . روذـن و  هرفـس  هـب  اـت  تسناـمیم  اهیـشورف 
هب توعدیب  توعد و  اب  ناشمودق ، تکرب  ریخ و  هب  مدرم  يهدیقع  زا  هدافتـسا  اب  هک  سدقت  توسک  اب  درم  نز و  زا  يدارفا  دنتخادنایم ،
زا رتنیئاپ  داوس  اوقت و  ملع و  ثیح  زا  دنچره  دنتفرگیم ، رارق  هرفـس  سلجم و  ردص  رد  اذغ  فرـص  ماگنه  هک  هتفای  هار  روکذم  سلاجم 

هزادـنا هب  ناـشنیرتهثج  مک  هک  دـح  نآ  اـت  تـالوکأم ، ندروخ  رد  یعلو  هارمه  دـندوبیم ، سلجم  رد  رـضاح  عاـمتجا  درف  نیرتعـالطایب 
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دوب تاـیوقم  تاـیولح و  غرم و  تشوگ و  اـت  تشاد و  ار  دوخ  هب  صاـخ  عون  هورگ  نیا  ندروخ  دومنیم . اذـغ  فرـص  دارفا  نیرتروـخرپ 
تاعیام غود و  بآ و  هب  بل  تشاد  دوجو  هزبرخ  روگنا و  لاثما  تاجهویم  تالآتبرـش و  ات  دندربیمن و  نآ  دننام  نان و  جنرب و  هب  تسد 

. دندولآیمن رادقمیب 
ياهتشوگ زا  ارنآ  یمامت  غرم  هنیـس  رب  گنچ  ندرـشف  کی  اب  هک  دنتـشاد  تراهم  دـح  نآ  ات  تشوگ  زا  هجوج  غرم و  ندرک  نایرع  رد 

هکنآ لالخ  رد  دوب و  نآ  نورد  ياهتشوگ  دمآیم  ناشتسدب  هک  يزیچ  اهنت  شروخ  باقشب  هب  ندرب  تسد  اب  دنتخاسیم و  یهت  روخدردب 
نانچ شروی  نیا  یهاگ  هک  دنروآ ، رایتخاب  ارنآ  دوش  تفای  نآ  رد  رتیفاو  يزیچ  هنیآره  ات  دیخرچیم  هرفس  رساترس  هب  هتسویپ  ناشمـشچ 

الاب قفرم  ات  ار  نیتسآ  اذـغب  عورـش  ماگنه  دـندروخیم و  تسد  اب  ار  اذـغ  دـندشیم . ریزارـس  هرفـس  لخادـب  دـق  مامت  ات  هک  تفرگیم  ماجنا 
شروخولچ و زا  ار  زیچ  همه  هکلب  دـنهدب ، همتاخ  تلاح  هچ  هب  هدرک  عورـش  تروص  هچ  هب  ات  دوبن  حرطم  ناشیارب  ندروخ  رد  دـندزیم و 

سرت زا  دـندرکیم ، فرـص  هتخیر  مه  يور  باقـشب  رد  اجکی  ار  کنازرل  وبل و  تسام و  یناروب و  اولحرت و  بابک و  غرم و  تشوگولپ و 
يرود هب  کنخان  هک  زین  نمض  رد  و  دنوشب ، مورحم  اهنآ  زا  یکی  زا  ادابم  هکنآ 

427 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هدـش مامت  ناشباقـشب  ات  دـندرکیمن ، ربص  زگره  ینعی  دـندزیم ، دوخ  ياهيربورود  کیدزن  تـالوکأم  تشوگ و  شروخ و  ياهباقـشب 

دنراذگن اجب  دوخ  فرظ  زا  يزیچ  ات  مه  ندـش  ریـس  ماگنه  ات  دنتـشادیم و  رپ  یندروخ  زا  هتـسویپ  ار  باقـشب  رـس  هکلب  دنـشکب ، هبترمود 
تشگنا اب  ارنآ  یبرچ  تشوگ و  هرذ  نیرتدنیآ  مشچ  هب  جنرب و  هناد  رخآ  ات  دراد و  باوص  ندرک  كاپ  ندروخ و  ار  باقـشب  هت  دنتفگیم 

هک دوب ! هرفس  باوص  لامعا  ءزج  زین  ندز  دنلب  غورآ  نتسشن و  تسار  ندرک و  دنلب  هرفس  زا  رمک  دندیسیلیم . زین  ار  ناتشگنا  هدرک  كاپ 
هبرف ار  ندـب  هزبرخ  دومنیم و  مرن  ار  هدـعم  روـگنا  هک  ماـعط  تاـبجاو  ءزج  نآ  رـس  تشپ  روـگنا  هزبرخ و  ندروـخ  دـنهدب و  ماـجنا  دـیاب 
ندش هبرف  ات  دنتـسیرگنیم  دوخ  تسد  تشپ  هب  دندرکیم  لیم  هزبرخ  ادـخ  لوسر  تقو  ره  دـنتفگیم  هک  لوعجم  تیاور  نیا  رد  تخاسیم ،

! دننکب هدهاشم  ارنآ 
باطق و اولقاب و  لاثما  نایلق  ياچ و  زا  دـعب  ینیریـش  ندروخ  دوب و  اهنآ  تاصخـشت  زا  نایلق  ندـیبلط  اذـغ و  زا  دـعب  نیریـش  ياچ  فرص 

تهج هچرگا  دـندزیمن ، لیجآ  همخت و  هب  بل  زگره  وسنآ  زا  نکال  دـمآیم . نآ  لـمکم  دوخ  لـصف  رد  هیماـب  اـیبلوز  اـی  یتحار ، هنیزول و 
ینیریش و هارمه  نآ ، هکـشخ )  ) بلط ضوع  رد  دیدرگیم و  ماعط  هار  دس  هک  اذغ  زا  لبق  هصاخ  دندوب ، هدمآ  سلجم  هب  ناشکرمع  نشج 
ار هناخبحاص  هدش  فرص  تالوکأم  رگید  هرابرد  و  دنهدب ، ناشتسد  هب  یهاوخرذع  اب  نتفر  ماگنه  هتخیر  لامتـسد  رد  هک  دندرکیم  هویم 

طـسوت ای  هداد  ناشدوخ  تسد  هب  هدرک  هملباق  ای  هدومنن ، شومارف  زین  ار  اهنآ  هداوناخ  مهـس  هک  دـننک  یلاح  هراشا  امیا و  ای  تحارـص  اـب 
. دوب ناشیاهناشن  مانیب و  دارفا  هب  طوبرم  اهنآ  دوخ  ندرب  هتبلا  دننکب . ناشهارمه  یسک 

بجوم نیا  هچ  دنمتـسم ، اههد  ماعطا  نیگنـس و  اجنامهم  دـص  اب  دوب  ربارب  سلجم  بحاص  يارب  دارفا  نیا  زا  نت  کی  یئاریذـپ  هچناـنچ 
نانامهم رگید  زا  هکیلاح  رد  دندرکیم ، دای  لاعفا  یکین  تاّربم و  لها  یهاوخریخ و  هب  ار  ناشمان  سلاجم  رد  هدـیدرگ  ناشیوربآ  رابتعا و 

و دیدرگیمن ، بترتم  هدیاف  نیا  زگره  ارقف  و 
428 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اسب دنتساوخیم و  ار  ایند  يوربآ  تزع  فرـش و  نأش و  اتلاجع  اهنآ  دوب ! رود  یلیخ  ترخآ  دروخیم  ناشترخآ  دردب  نآ  زا  يزیچ  مه  رگا 
. دندرکیم توعد  دوب  هداد  راختفا  ار  ناشسلجم  هک  دارفا  نیمه  نداد  ناشن  رطاخب  مه  ار  نانامهم  رگید  هک 

زا نت  دنچ  ای  یکی  هک  دـشیمن  تفای  یئاریذـپ  تفایـض و  ینارچروس و  زا  یلحم  دـندوب و  نآ  شارف  نانیا  دوب ، شآ  اجره  تروص  ره  رد 
. دنشاب هتشادن  روضح  هفیاط  نیا 

هعماج هدنامرد  تعاضبیب و  تاقبط  ار  هورگ  نیا  تیرثکا  هچ  دشاب ، دراو  تسناوتیمن  مه  يداریا  اهنآ  ندروخ  علو  ماعط و  هب  صرح  رد 
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هچب دـندرکیم . تاـفام  یفـالت  هدروآ  ور  اهرهـش  هـب  تـکلمم  هداـتفا  رود  ياهاتـسور  تابـصق و  ءارق و  زا  بلاـغ  هـک  دـندادیم ، لیکـشت 
ناشیدناریخ دونر و  یئامنهار  زا  ای  یبهذم  رئاعش  توسک و  تیبوغرم  رد  دوخ  ینهذ  تشادرب  زا  ای  هک  ياهدیـشک  تیمورحم  ياهیتاهد 

اههدروخن هدیدن ، ناربج  هدـش  عامتجا  دراو  یثیدـح  فرح و  رعـش و  رـصتخم  ندرک  رب  زا  اب  هدومن و  اهر  ار  يرگاتـسور  هدرک  هدافتـسا 
. دومنیمن زواجت  يايزبس  رینپ و  قتاق  اب  ای  یهت ، نان  زا  ناشماعط  هک  اسب  بتکم  ماگنه  رد  هچ  دندومنیم ،

اهنارچروس

اهزبس و لاش  اهنآ  زا  سپ  و  دندادیم . لیکـشت  رکذلا  قباس  هورگ  ار  اهنآ  لوا  هک  دندوب  هورگ  دنچ  اهروختفم  ینابز  هب  اهنارچروس و 
هورگ نیا  هچ  هدوبن ، ای  هدوب  دیس  هکنیا  زا  معا  اهرـس  هب  هنیف  لاش و  رگید  دندناوخیم . تاداس  هب  بستنم  ار  دوخ  هک  اهرمک  هب  هایـس  لاش 

اهناوخهحون ءزج  مه  هدمآ ، باسحب  اهحادم  هورگ  ءزج  مه  هک  لوک  هب  ابع  ياهرـس  هب  نیچقرع  رگید  دـندادیم . لیکـشت  حادـم  هقبط  ار 
يراق و لماش  اه  روخهدرم )  ) هقبط ناشیا  یپ  رد  دندشیم . بوسحم 

429 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
سلاجم تمدخ  هک  شاهمدخ  یچهوهق و  و  نکتفجشفک )  ) و شکهیاپراچ )  ) و یمیرک ) ادـخ  هاللا   ) و ینآرق ) لحر و   ) شکتوبات و

زادناشرف و زا  هدرم  روما  لومش  هچنآ  رخآ  رد  و  وگهحتافلا .)  ) و زیرهوهق ) بالگ و   ) دندرکیم و نآ  دننام  ینزهنیس و  ياهتئیه  متخ و 
و یفرظ ) )

430 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
و زادناهرفس )  ) و یتسدبآ )  ) و یبآ )  ) و یچغارچ )  ) و بوکیهایس )  ) و ارآسلجم )  ) و زادنالاشقاط )  ) و یحدق ) باق و   ) و شکقبط ) )

431 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
، هدیدرگ نآ  دننام  و  زپشآ )  ) و یئاپرس ) یتسدمد -  ) و نیچربمتخ ) )

432 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نیا هدش  ریاد  دشیمن  یمتخ  سلجم  هدرم و  چیه  هچ  دندشیم ، نآ  لخاد  مه  رادزبس  لاش  اهیئابع و  نیچقرع ، اهياهنیف و  اهرـسبهمامع و 

. دنشاب هتشادن  تلاخد  نآ  رد  تاعامج 

اهروخهدرم

نیا زا  ناشرما  الک  هک  دـندوب  اهنآ  ياهفرح  یعقاو  ياهروخهدرم  یلو  دـندمآیم ، باسحب  روخهدرم  هقبط  زا  رثکا  هدـش  رکذ  دارفا  هچرگا 
اروف تشذگیمرد  یئاج  رد  یسک  نوچ  هک  تروص  نیاب  دنتـشاد ؛ تشاددای  رتفد و  باتک و  باسح و  دوخ  راک  يارب  تشذگیم و  قیرط 

زور نالف  دوب  هدرم  زور  نالف  هبنـشود  رد  یکی  هک  یتقو  سپ  دندرکیم . تشاددای  يرتفد  رد  ای  هتـشاد  هاگن  هنیـس  هظفحم  رد  ارنآ  خـیرات 
ندیـسرپ نآ  نیا و  زا  رـسدرد و  هابتـشا و  نودـب  هک  دـشیم  شلاس  بش  بش  نالف  هّلچ و  بش  بش  نالف  تفه و  بش  زور  نـالف  موس و 

یکی زور  ره  رد  لقاال  لحم  ره  رد  هک  اجنآ  زا  قیرط  نیاب  و  دندربیم ، هارمه  مه  ار  شیاهیندرب  هدش  رـضاح  شاهرفـس  رـس  هدـش  فقاو 
مه ار  هسلجم  هس  ود ، ياهزور  دـندشیم و  عتمتم  نآ  زا  هک  دنتـشاد  یئاـمغی  ناوخ  ار  لاـس  هاـم و  هتفه و  زور و  همه  ناـنیا  دومنیم ، توف 

ار ناگدرم  باسح  هک  دـندادیم  لیکـشت  ار  هورگ  نیا  مود  هتـسد  مه  اهناوخهحون  ناحادـم و  ناـیراق و  دـندناسریم . شورفب  ارنآ  دازاـم 
كدـنا رگا  هچ  دـمآیم ، نکمم  ریغ  سلاجم  نیاب  دورو  رد  تعاـمج  نیا  يریگولج  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دنتـشادیم . هاـگن  قیرط  نیمهب 

هّکل تروص  ار  هدرم  بحاص  هدرم و  هدز  مه  رب  ار  سلجم  همه  یئوربآیب  اب  دمآیم  لمعب  ناشیاههتساوخ  رد  يايریگتخـس  يریگولج و 
. دندرکیم ضیح 
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زین نآ  دننام  اههدب و  هلاس  همه  هنالاس  ياهدرزهلـش  اولح ، نکب و  ینابرق  ياهیجاح  ياهنابرق  دیع  ینابرق  دنفـسوگ  تشوگ  ياهيرذن 
یمکـش یـسنج و  يدقن و  دنتـسناوتیم  اجره  زا  هک  ار  هچنآ  نینچمه  هب  و  دـشاب ، هتفرنرد  ناشتـسد  زا  هک  دوب  ناشرتافد  تاظوفحم و  رد 

. دنروآ تسدب 
433 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

متخ سلجم  يرازگرب  اّما  و 

زا هتـشذگ  رد  هچرگا  دـمآیمن ، ناـیمب  یفوتم  نماد  مشچ و  تسد و  یکاـپ  عرو و  دـهز و  اوقت و  تراـهط و  زج  متخ  سلاـجم  رد  زگره 
نانچ ات  دـنک ، تخادرپ  ترجا  زا  رتدایز  یغلبم  هدرم  بحاص  دوب  یفاک  دوب و  هدـش  هتخانـش  عامتجا  داـحآ  نیرتقساـف  دارفا و  نیرتدـیلپ 

هچ هاگهگ  هک  تهج  نیا  رد  دـننکب و  کش  ناشهدرم  یگزیکاپب  دوخ  ناـگدرم  بحاـص  هک  دـهدب  لـیوحت  هتـسش  ربنم  يور  رب  ياهدرم 
دجسم و رد  ار  یفوتم  یسک  زگره  هک  هدرم  اب  ناوخهضور  یئانـشآان  ببـس  زا  الثم  دمآیم ، شیپ  هک  مه  اهیگرخـسم  اهيراک و  نیریش 

مئاد تفرگیم و  رارق  دجـسم  ياهزامن  مدقم  فص  رد  هشیمه  موحرم  نیا  هک  دزرمایب  شیادخ  تفگیم : دوب  هدـیدن  نآ  دـننام  ربنم و  ياپ 
ياهيوج اهرهن و  يالولگ  نایم  زا  ای  هدـیناسر ، هناخب  هدیـشک  شـشود  رب  هناخیم  زا  نارذـگهر  نایانـشآ و  اهبـش  بلاغ  هک  ار  يرمخلا 

و دیناسریم ، حبـص  زامنب  ار  اشع  زامن  هدشن  كرت  شبـش  زامن  زگره  هک  یـسک  تفگیم : دـندوب  هتخادـنا  شیرانکب  هدروآ  شنوریب  رباعم 
هک یسک  نادنمتجاح ، ياورتجاح  افعض ، ریگتسد  دیوگب : دیکچیمن  شتسد  زا  بآ  لخب  تمائل و  زا  هک  ار  یکشخ  نخان  سنک  ثیبخ 

ردام تهج  یـسک  هک  یمتخ  سلجم  رد  رخآ و  یلا  دیامنن و  ماعطا  ایحا و  ار  ياهدنامرد  نیکـسم و  نآ  زا  ات  دادـیمن  ورف  ولگ  زا  ياهمقل 
سلجم بحاص  ردام  ای  ردپ  درم و  ای  نز  هک  وا  تیـسنج  نتـسناد  نودب  دنوخآ  تشاد ، روضح  زین  هدـنراگن  نیا  دوب و  هداد  بیترت  دوخ 

حبصب ناشیا  اب  هدنب  نیا  دوخ  هک  ار  اهبـش  هچ  دوب و  یلاح  لها  لد و  لها  هچ  هک  دیامرف  دوخ  تامحر  قیرغ  شیادخ  تفگ : تسا  هدوب 
یگدوـل و دـنخزوپ و  بجعت و  نتـسیرگن و  مـهب  راـچد  ار  نایـسلجم  تلاـجخ و  قرع  قرغ  ار  هدرم  بحاـص  لـیبق و  نـیا  زا  مدـیناسر و 

! دنادرگ یگرخسم 

اهروخهدرم هلابند 

اههینیسح اههناخازع و  ناگدنهدلیکشت  ازع و  ياههتسد  ناگدنهدبیترت  رگید 
434 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

يایحا رب  هوالع  هدوب  روما  هنوگنیا  مدقـشیپ  اهسرب  نهدب  تسد  هبـسک و  اینغا و  بیج  زا  هک  ناشیاههچون  تالحم و  شابوا  شوشل و  زا 
ریذپانكاکفنا هورگ  ود  يربنم  شوشل و  دندرکیم . نیمأت  مه  ار  شیوخ  لاس  رـساترس  نارذـگ  نآ  دمآرـس  زا  ناشهداوناخ  دوخ و  مکش 

مدرم زا  ور  روز و  اب  دـیاب  هک  تالحم  شابوا  رگا  هچ  دـندرکیم ، رگید  هتـسد  ینابیتشپ  تظافح و  کیره  هک  دـندادیم  لیکـشت  ار  مه  زا 
يزیچ دوبن  يربنم  حادم و  الم و  هتسد  هچنانچ  دمآیمن و  دوجوب  مود  هتسد  تهج  ربنم  راک  دندوبن ، دننک  اههینیسح  اههتـسد و  جرخ  بلط 

ياههراکیب اهنزبهکی و  اهيدـشم و  شاد  لوا  دـشیم  اپرب  ازع  شیع و  زا  یطاسب  اـجره  رد  سپ  دـیدرگیمن . اـههراکیب  شاـبوا و  بیـصن 
الاب و رد  يهدش  هتفگ  تاقبط  ار  اهنآ  لوا  هک  سلاجم  نآ  ناگدننادرگ  اهنآ  زا  سپ  دشیم و  ادیپ  اجنآ  رد  ناشهلک  رس و  هک  دندوب  لحم 

. تفرگیم ربرد  اه  ناددوختفم )  ) اه و ياهیداب ) هساک   ) ار ناشرخآ 

اهرابرس

هعفنملا ماع  لغاشم  دنمدوس و  تیلاعف  قیرط  زا  زج  شاعم  رما  هدروآ و  تسدب  هدیشکن  تمحز  لوپ  هک  دشیم  یناسک  لماش  رابرـس  ظفل 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 211 

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


نیا دندرکیم . دیفم  ياهراک  و 
435 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

روطب دندوب ، هتفرگ  هیئاصحا  یجراخ  نارگرامآ  نامزنآ  رد  هک  يروطب  دندادیم و  لیکـشت  ار  تیعمج  تیرثکا  هکلب  تیلقا ، اهنت  هن  هورگ 
ردام هداتفا و  راک  زا  ردـپ  زا  تاقلعتم ، لایعولها و  لماش  نیا  هک  دـیدرگیم  روختفم  رفن  هدراهچ  شکروج  غلاب  درم  رفنکی  ره  طسوتم 

هبـساحمب رگا  هکیلاح  رد  دوب ، هتخادرپن  هورگ  رگیدـب  زونه  دـشیم و  دنمتـسم  يابرقا  شیوخ و  هقلطم و  رتخد  غلابان و  رهاوخ  ردارب  ریپ و 
: میزادرپیم نانآ  یفرعمب  یکدنا  هک  دادیم  لیکشت  ار  تکلمم  مدرم  يیس  دص  زا  شیب  دیاش  تخادرپیم  نآ  قیقد  لماک و 

گنهرف مدع  يداوسیب و  رگید  مدرم و  یبهذم  تاداقتعا  لوا  ناروختفم  ای  نارابرـس  نیا  ندمآ  دوجوب  لیالد  زا  یکی  تفگ  دیاب  اتمدقم 
رب مدرم  ّنظ  نسح  بلق و  تقر  رگید  و  دومنیم ، نآ  تابعـشنم  بهذـم و  هب  لـسوتم  یتجاـح  راـک و  ره  رد  ار  ناـشیا  هک  دوـب  یعاـمتجا 

ياهيرگمتس زا  هک  وربآیب  يوررپ و  لذارا و  تال و  شل و  یتلود و  ردلق و  ره  زا  ندیسرتب  تداع  سرت و  رگید  نایدکتم و  نایادگ و 
دننام یتیعر و  بابرا  یناخناخ و  یفیاوطلا و  كولم  زا  تکلمم  لاوحا  عاضوا و  يرازابهتفشآ  اهنآ و  نارومأم  رباج و  ماکح  نیطالس و 

. دوب هتفای  رارمتسا  شیپ  نورق  زا  هتفرگ  همشچرس  اهنیا 
دجسم بستنم  هدومن  هنخر  دجاسم  رد  هک  دندوب  یئاهنآ  دندشیم  رابرس  هدرک  هدافتـسا  مدرم  یبهذم  داقتعا  هبنج  زا  هک  یناسک  لوا  سپ 

مود دوب . هدش  هتسب  دجسم  هب  يوحنب  هک  سکره  شارف و  ّربکم و  نذؤم و  زامنشیپ و  دننام : دندشیم 
436 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ار نانیا  دندشیم . باسح  دیـس  هداد  تبـسن  وا  هداوناخ  يو و  هب  ار  دوخ  باستنا  نتـشاد  نودب  اتروص و  ای  هدوب  ربمیپ  همخت  زا  هک  یئاهنآ 
کلام دندنبب  رمک  ای  رـس  رب  هک  يزبس  ای  هایـس  هکت  ندرک  هارمه  اب  دندوب  هتـسناوت  هکنادنچ  دوبن و  حرطم  ءانغ  رقف و  يرادـن و  یئاراد و 

ریغ زا  ار  دوخ  سمخ » ینعی   » تسا تاداس  لام  یکی  تشگنا  جنپ  ره  زا  هک  هلمج  نیا  نتفگ  اب  دندشیم و  مدرم  لاوما  دمآرد و  کی  جنپ 
هچ دـندادیم ، لیکـشت  ار  تیرثکا  ابیرقت  هکلب  هدوبن ، كدـنا  مه  هورگ  نیا  و  دـننکب ، هبلاطم  ور  روز و  اـب  ارنآ  دـننادب و  راـکبلط  تاداـس 

شقفوم اجهمه  رد  هک  دوب  یفاک  شیارب  نامه  تسارآیم و  تدایـس  سابلب  ار  دوخ  لوا  دـمآیم  یناتـسرهش  يدابآ و  اتـسور و  زا  سکره 
ار شّدـج  قح  دوب  ادـگ  رگا  هک  تروصنیاـب  دوشب ؛ نارگید  رابرـس  دـناوتب  هداـتفا  نغور  رد  شناـن  ساـبل  رییغت  تعاـس  ناـمه  زا  هتـشاد 

تلاح نیا  رد  تساوخیم . ار  شدـج  قح  امرفراک  رگراک و  رجات و  بساـک و  رگا  تساوخیم و  ار  شّدـج  قح  دوب  اراد  رگا  تساوخیم و 
دوب هتخورف  تمیق  ربارب  ود  هب  ار  يزیچ  بساک  رگا  تساوخیم و  نارق  کی  دیس  يادگ  دومنیم ، تساوخرد  یهاشکی  ماع  يادگ  رگا  هک 

دـنکیم و ریخ  رتداـیز  تیارب  يرخیم  دیـس  زا  نوـچ  يرخیم  مه  نارگ  رگا  تفگیم  هک  رجاـت  درکیم و  باـسح  سمخ  وزج  ار  شاهفاـضا 
سمخ تباب  ار  شاهیقب  تفگیم  هداد  رتمک  ار  رگراک  قح  هک  امرفراک  دومنیم و  هبلاـطم  رتداـیز  هدرک  راـک  نیریاـس  زا  رتمک  هک  رگراـک 

اب شورف  دیرخ و  دتـسوداد و  دیـس و  اب  تاقالم  هتفریذـپ  ار  رارق  نیا  مه  مدرم  دوخ  هکنیا  رتبیجع  و  دـنکیم ، تکرب  تیارب  نک  باسح 
. دمآیم رتهدیدنسپ  دیس  ریغ  زا  بتارمب  ناشیارب  دوب  مه  ناشنایز  ررضب و  هچرگا  دیس 

هکنیا داـقتعاب  دزیمن ، رادربـت  ار  شندرگ  توـق  لـکیه و  هشوـت و  نت و  زا  هچرگا  دـندادیم ، دیـس  يادـگ  هب  دـندادیم  ادـگ  هـب  رگا  لوـپ 
لیبق نیا  زا  هچره  دـقع و  بابـسا  هیزیهج و  هزاـت و  هـالک  شفک و  سورع و  ساـبل  ون و  تخر  رگا  دـش و  دـهاوخ  اور  اـمتح  ناـشتجاح 

نوگش نمی و  ناشیارب  هک  دنرخب  دیس  زا  دیاب  امتح  دنرخب ، دنتساوخیم 
437 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دیـس تسا  مزال  امتح  دراذـگ  نآ  رد  مدـق  دـیاب  هک  یـسک  لوا  دـندیرخیم  هزات  ياهناخ  ای  دـشیم ، ون  لاس  لیوحت  رگا  و  تشاد ، دـهاوخ 
هک دناوخب  دیس  دیاب  دندناوخیم  هضور  رگا  و  دننک ، هاگن  دیـس  تروصب  دیاب  امتح  هام  لاله  تیؤر  زا  دعب  دندرکیم ، ون  هام  رگا  و  دشاب ،
ّقس رگا  هک  اجنآ  ات  دشاب  دیس  شیلوتم  ای  دنک  نشور  دیس  دیاب  دننک  نشور  دنتساوخیم  هناخاقس  رد  یعمش  رگا  دشابیم و  رتدایز  شباوث 
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ار وا  دیس  لوا  ای  هتشاذگ  دیس  ار  وا  مسا  دیاب  امتح  دنتشاد  ناراذگمسا  رگا  درادرب و  هدیس  ای  دیس  دیاب  امتح  دنرادرب  دنتـساوخیم  ار  هچب 
دیس ياهلحم  باریم  رگا  هک  اجنآ  ات  دنتساوخیم ، دیـس  زا  رما  ره  رد  ار  تاکرب  تاریخ و  همه  هک  رخآ  یلا  دنکب ، ادص  هدش  هدراذگ  مانب 

ناشزاسراک یشوخ  یبوخب و  بآ  نآ  دزادنایم و  دیس  ار  ناشیاهرابنا  بآ  ضوح و  بآ  هک  دنتـسنادیم  تخبـشوخ  ار  دوخ  نآ  لها  دوب 
دراد و دماین  دمآ  دنتفگیم  دوب و  دیـس  سورع  دیـس و  رهوش  دوب  بوغرمان  هدیـس  دیـس و  هک  يدروم  اهنت  دوریم . نیئاپ  ناشیولگ  زا  هدش 

اهنآ هدـهع  زا  ینز  ره  هک  تسا  بجاو  دـح  نآ  اـت  دیـس  رهوـش  مارتـحا  دـنتفگیم  هکنآ  تهج  زا  هکلب  صاـخ ، هبنج  زا  هـن  مـه  نآ  هـتبلا 
وا باوختخر  هب  نتفر  ماگنه  هک  هجرد  نآ  ات  دیس  نز  مارتحا  دنیشنب و  شیولج  دیابن  نز  هدادن  هزاجا  وا  ات  هکنیا  نآ  نیرتمک  دیآیمنرب و 

هرابرد ار  مارتحا  مزال  طیارـش  دـناوتیمن  سکره  نوچ  دراذـگن و  مدـق  شباوختخر  يالاب  زا  هدـش  لخاد  شیاپ  نیئاـپ  زا  درم  دـیاب  اـمتح 
زا ار  رهوش  ای  نز  هک  دوب  نانآ  یئاضردوخ  زا  یئاعدمرپ و  بلطم  لصا  یلو  ددرگیمن ، نمیشوخ  شیارب  دروآ  لمعب  دیـس  نز  ای  رهوش 

. دیشکیم قالط  یخلت و  هب  ناشراک  هدومن  ریس  ناج 
مسا تاداس  دید  دیاب  دندوب و  هعماج  فراعتم  تاداس  نیا  هزات  تشاد و  مدرم  دزن  رد  یماقم  جرا و  هچ  دیس  هک  دوب  مولعم  تروصنیا  رد 

اهلبنت و مدرم و  يارب  یلاوحا  هچ  ماقم  جرا و  نیا  دنتـشاد و  یتلزنم  هچنآ  دننام  دجـسم و  ماما  دهتجم و  الم و  زا  سانـشرس ، رادمسر  و 
دهدب دیسان  دیس و  زیمت  هک  یهاگنب  هیئاصحا و  و  همانسانش )  ) لاوحا لجس  ندوبن  رثا  رد  هزورره  هنوگچ  هدروآ  دوجوب  هعماج  زومر 

438 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دندشیم مدرم  زا  نت  هد  رابرس  ناشرفنکیره  هدش  هفاضا  هتسد  نیاب  هورگهورگ  جوفجوف و 

هدرک بلط  ارنآ  روز  اب  هدش  هناور  دوخ  دربیم  یسک  دزن  یسمخ  نامگ  ناشدهتجم  رگا  هک  دوب  هدیـسر  اجنآ  ات  هعماج  نیا  تردق  ذوفن و 
ریزو و تسناوـتیم  يدیـس  دوـمنیم و  لوـصو  تسبیم  شکلف  بوـچب و  هک  شناراـیتسد  هلیـسوب  درکیم  دروـخرب  فرط  تهارکب  هچناـنچ 

رثا رد  نارهت  مکاح  هلودـلا  نیع  دوب و  دـنق  رجات  هک  يدـنق ) دیـس   ) يارجاـم رد  هچناـنچ  دـنکب ، لزع  تموکح  ترازو و  زا  ار  یمکاـح 
، دندیبلط هناختلادع  هدروآرب  نایغط  شروشب و  رس  مدرم  هک  دیدرگ  تیطورشم  مایق  يو و  لزع  ثعاب  تسب  بوچ  هب  ار  وا  یشورفنارگ 
رد هک  دمآیم  باسحب  داحآ  نیرتاپورـسیب  هچرگا  دنکب  دـنلب  يدیـس  يوسب  تسد  هاگآدوخان  هک  دوب  یـسک  لاحب  ياو  هنومن  نیا  رد  و 

روز و اب  هک  تدایسب  نارهاظتم  رگید  تلاح  نیمهب  دیدرگیم . دوهـشم  هینالعب  شیاههنومن  دشیم و  هعطقهعطق  مدرم  تسدب  ینامز  كدنا 
. تفرگیم رارق  نانآ  زواجت  يدعت و  ضرعم  رد  یلاها  سیماون  هک  اجنآ  ات  دندرکیم ، لوصو  مدرم  زا  دنتساوخیم  هک  ار  هچره  ور 

نآ تخادرپ  زا  لیحلا  فیاطل  هب  ای  هدـیچیپ  سمخ  يادا  زا  رـس  هک  يدودـعم  ياوس  هک  تساجنیا  بلاـج  تاداـس  قح  سمخ و  هراـبرد 
ریوزت نآ  رد  هدز  زابرس 

439 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
رانید ات  ارنآ  هدیـسوب  مه  ار  هدنریگ  تسد  هتفر  دوخ  هکلب  هداتـسرف ، ای  هتـشاد ، لاسرا  اهنت  هن  مامت  تبغر  لد و  فعـش  اب  هیقب  دـندرکیم ،

رد دنراذگب ! ناشنفک  يال  ندرم  رد  ار  ضوبق  نآ  دـندرکیم  تیـصو  هتـشاد  تفایرد  ارنآ  ضبق  دـندرکیم و  میدـقت  قیقد  باسحب  رخآ و 
هب لسوت  اب  هچرگا  هدومن ، یلاخ  هناش  نآ  راب  ریز  زا  دنتـسناوتیم  ات  دـمآیم  شیپ  هب  تلود  تایلام  تخادرپ  ياپ  یتقو  دارفا  نیمه  هکیلاـح 

تهج هک  یتلود  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ياهتایلام  تخادرپ  اـب  کـنیا  دـندرکیم ، رارف  نآ  زا  دوب  عورـشمان  روما  رگید  هوشر و  هیـصوت و 
یتشم هب  ملاظم  در  تاکز و  ياـهمانب  نآ  تاـمّظنم  سمخ و  نداد  دـننک  ادا  تسیاـبیم  تفریم و  راـکب  یتکلمم  جـئاوح  عفر  تاـماظتنا و 

دوب ياهغیـص  هچ  دـمآیمن  رگید  راک  چـیهب  ناـشنداهن  مه  يور  رب  ینارذـگشوخ و  ناـنآ و  یندشانریـس  مکـش  نتـشابنا  زج  هک  هراـکیب 
. دوب هدنام  لحنیال  نانچمه  هک  تسیاهلئسم 

اههدازماما
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هیرق اتسور و  هد و  رهش و  ره  رد  دوب و  هدش  هتخانش  نارهت  رد  اهنآ  زا  دصراهچ  زا  شیب  هک  دوب  اهنآ  تالیکشت  اههدازماما و  اهنیا  زا  دعب 
یلوتم مانب  اهنآ  رد  هک  یئاهروختفم  اههراکیب و  دشاب و  هدرکن  دنلبرـس  اههدازماما  نیا  زا  یکی  دبنگ  هک  دوبن  يايدنلب  راذگ و  هداج و  و 

کی هب  اهنت  هن  نانیا  دنشاب و  هدوبن  مدرم  ندرک  تخل  لوغـشم  هریغ  هریغ و  رادشفک و  شارف و  يراق و  رادعمـش و  ناوخهمانترایز و  و 
دننام هک  دندوب  هدش  مولعم  ناشدوخ  فرط  زا  کیـشک  روطب  هتـسد  هس  ات  ار  نکاما  نیا  زا  کیره  هکلب  دندشیم ، متخ  رفن  دـنچ  ای  هورگ 

تعاس و شش  تاجناخراک  نارگراک 
440 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تسیب و ره  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  ینکرپ  بیج  تسپ  هتفه  لوطب  ناشتارفن  هکنیا  زا  رتدایز  ای  دـندشیم و  ضیوعت  هبترم  کی  تعاس  تشه 
. دنتخادرپیم مدرم  ندرک  هسیک  رس و  هب  ناشیا  زا  هتسد  کی  تعاس  راهچ 

زا ریغ  دوخ  تـالایع  همه  دوب ، شتموکح  رارقتـسا  لـحم  هک  هنیدـم  و  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  نطوم  هک  هکم  دوخ  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق 
تالیکـشت و نودب  زین  نآ  دوشیمن ، هدید  هدازماما » هن  ماما  مه  نآ   » اههدازماما نیا  زا  نت  دنچ  زج  دومن  رایتخا  اجنآ  رد  ار  هجیدخ  بانج 
! تسا هدـش  عمج  هدازماما  رتداـیز  رازه و  داـتفه  اـت  تسا  هلـصاف  اـجنآ  زا  خـسرف  رازه  دـنچ  هک  ار  تکلمم  نیا  ورب و  اـیب و  تافیرـشت و 

مه لوک  رـس و  زا  اجنیا  رد  هدروخن  مشچب  رفنکی  ناشیا  نطوم  رقم و  ینعی  اهاجنآ  رد  هک  هک  هایـس  زبس و  هماـمع  دیـس و  دوجو  نینچمه 
زا ار  دوخ  ياهيراتفرگ  تالکـشم و  لح  مدرم  هک  دوب  یهاگهانپ  أجلم و  هدـش و  اپرب  ماکح  متـس  رطاخ  هب  اههدازماما  نیا  دـنوریم ! ـالاب 
هب یمان  هب  ات  دومنیم  راداو  ار  ناـشکیره  هدروآدرگ  اـهنآ  هدودـحم  رد  ار  نادایـش  هک  دوب  مه  اـهنآب  مدرم  موجه  نیمه  دـنهاوخب و  اـهنآ 

ار عمـش  هتفرگ  زاین  هک  نک  نشور  عمـش  و  دنکب ، عمـش  هضرع  هدیود  راوز  ولج  دورولادل  هک  شورفعمـش  هلمج  زا  دنزادرپب : ینک  بیج 
اب هبترم  ود  هدرک  كاپ  ار  اهنآ  رـس  تغارف  رد  هتخادنا ، صوصخم  فرظ  رد  هدرک  شوماخ  ار  اهنآ  دنمزاین  ندـش  رود  اب  هدومن و  نشور 

دـناوخب و تراـیز  هتفرگ  یلوپ  شیارب  هک  ناوخهماـنترایز  رگید  دـیامن . شورف  دـیدجت  اهشورفعمـش  ناـمه  ینعی  دوخ  يداـیا  تسد 
ياهرذـن هک  ناوخهضور  نآ  زا  دـعب  دـیامن . تفایرد  وا  زا  یغلبم  تروص  رهب  هدرک  دراد  ندرگب  يزیچ  رگا  روذـن  تخادرپ  تساوخرد 

زا هرگ  لـفق و  اـت  دـهدب  حیرــض  لـفق  ندیــسوب  هزاـجا  هـتفرگ  يزیچ  هـک  رادلـفق  وا  زا  سپ  و  دـناوخب ، ار  شاهدرک  رذــن  ياـههضور 
. دیاشگب شیاهیگتسب 

یلوپ نتخادنا  هب  راداو  ار  ناگدننک  ترایز  هدرک  هرن ) تدای  يرذن  هرن ، تدای  رذـن   ) هدـیدرگ حیرـض  درگب  بترم  هک  یلوتم  نآ  زا  سپ 
رگید و  دیامن ، حیرضب 

441 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نارادـیرخ هک  دوب  يزبس  هچراپ  نیا  دـیامن ، لیوحت  یغلبم  تفایرد  يازا  رد  ضیرم  يافـش  تین  هب  يزبس  هچراـپ  هکیراـب  هک  شورفزبس 

دوب هدرک  رذن  هک  رگید  یکی  مه  ار  زبس  هچراپ  نیا  دوخ  هچرگا  دندنامیم ، رظتنم  ار  وا  يافـش  جالع و  هتـسب  ضیرم  تسد  چم  ندرگب و 
وا زا  سپ  و  دیـشخبیمن ! دوبهب  ار  ناـکد  بحاـص  ماـکز  دوـب و  هتـسد  مه  يور  يزازب  ناـکد  رد  شپوـتپوت  هک  ياهچراـپ  دوـب ، هدروآ 

لخاد حیرـض و  يور  درگ  هک  ار  ناشیاههدـب  دایز  لوپ  دـشورفب و  هتخیر  ذـغاک  رد  لاقثملاقثم  ار  مرح  يوراـج  كاـخ  هک  شورفدرگ 
نادراو ياپ  شفک و  هت  نیمز و  زا  هک  یتافاثک  كاخ و  دنناروخب ؛ ضیرمب  هدومن  طولخم  بآ  اب  هک  ار  اهكاخ  و  دراپسب . اهنآب  ار  دقرم 
تفایرد اب  مادخ  نایلوتم و  هک  ار  یئاههراوخریش  اههتسب و  هچغب  نآ  زا  دعب  و  دوب ، هتـسشن  حیرـض  يور  رـس و  هب  هدش ، وراج  هدمآ  درگ 

رذـن بآ و  رتوـبک و  هناد  زا  هدازماـما  زیچره  زا  هـک  رخآ  یلا  دـنلامب ، نآ  رکیپ  رد و  حیرـض و  ياـهالاب  هـب  كربـت  نّـمیت و  تـهج  زاـین 
تاجاح ياور  تهج  هک  يدنق  بح  تابن و  هکت  هتخوس و  عمـش  ات  دشابیم ، راوز ) ياپ  فک  كاخ   ) هک يرادشفک  هت  كاخ  هناخاقس و 

. دننکب تفایرد  لوپ  هتخورف 
راک و تمدـخ و  هدرک  تجاح  رذـن و  بلط  سپـس  هدومن و  هبلاـطم  ار  يرادـشفک  قح  لوا  هک  دیـسریم  يرادـشفک  هب  تبون  نآ  زا  سپ 
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رد و  دیامن ، ینک  بیج  هدناوخ  یئاورتجاح  رما  نیرترثؤم  تسا  هتفریذپ  ار  هدازماما »  » مناخ ای  اقآ  تامدخ  نیرتتسپ  هک  ار  دوخ  سفن 
رگید و هدروآ و  داب  هدرک ، فپ  لـیز و  مخز و  قـالچ و  لـش و  روک و  رک و  زا  نوگاـنوگ  نایادـگ  موجه  يرادشفک  زا  ندـمآ  نوریب 
ار ناگدـنیآ  مه  دورو  ماگنه  تعامج  نیا  هچرگا  دـننکب ، تفاـیرد  بلط و  ماـمت  ماربا  تجامـس و  اـب  هک  دنـشاب  دارفا  نیا  زا  هنوگرگید 

. دندوب هتشاذگن  بیصنیب 
یئوگهلئسم یئارس و  ناتساد  ینادرگهدرپ و  زا  راک ، همشچ  دنچ  ناتساد و  دنچ  نتفرگ  دای  اب  رانک  هشوگره و  رد  هک  اهریگهکرعم  رگید 

نتخادنا گنج  يریگرام و  باوخ و  ریبعت  يدنبمشچ و  يزابهقح و  یشورفاعد و  و 
442 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ياـهناوخهیزعت رگید  و  دـندرکیم ، ینکبیج  هـتفرگ  هـکرعم  هریغ  هریغ و  ینکهراـپریجنز و  يریگیتـشک و  یناـصقر و  سرخ  سورخ و 
ره رد  هک  درگهرود 

443 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
بآ اـه و  نادرگهجنپ )  ) اـهنکهزجعم و ربـنم  اهرادهناخاقـس و  دـندناوخیم و  هیزعت  اـههدازماما  یلاوح  هناـخهوهق و  هچوکسپ و  هچوـک 

تشاذگ ار  شتـسد  دنبب ، ار  تناکد  رد  دنتفگ  هشیورد  هب   ) هک لثملا  برـض  نیا  رد  دادیم . رامیب  يافـش  ناشناهد  بآ  هک  اهشورفنهد 
ياهنیبلاف نینچمه  شنهد ) مد 

444 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اهنیــشنهلچ و اـهریگنج و  اهنکزابباتکرــس و  اـهلامر و  اـهسیوناعد و  اـهناشن و  ساطرــس  نیبفـک و  ياـهیلوک  درگهچوـک و 

اه و نادرگ ) هدرم   ) اه و نز ) قح   ) اهردنلق و اهشیورد و  اهرگایمیک و 
445 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اـه و وـگبیغ )  ) اـه و وگههادــب )  ) و اهزادناهرفــس )  ) اـه و نیبباوـخ )  ) اــه و نادرگهخــسن )  ) اــه و نادرگاوـتف )  ) اــه و نـکشغ ) )
اه و هدشهدرکرظن ) )

446 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هب فت  اه و  نزبآرتشگنا )  ) اه و یئاورتجاح )  ) اه و رببت ) )

447 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اه و شکهدبرع )  ) اه و نزمهب ) طاسب   ) اه و یشابیطول )  ) اه و نزبهکی )  ) اه و تال )  ) شل و رگید  اهزادناگنس 

448 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اه و جالیل )  ) نیا زا  سپ  و  اه ،  ریگبولج )  ) و اـهدرگلو )  ) و لـحم ) بساـک  ياـپ  لـحم  راـعیب  جرخ   ) دـنتفگیم ناـشدوخ  هک  اـه  راـعیب ) )

اهزادناهاررامق
449 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هچغب  ) اه و نزلخد )  ) اه و ورفک )  ) اه و شوپنفک )  ) اه و نادرگهمست )  ) اه و دنبهایس ) لاخ   ) اهریگبهکلت و و 
450 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نادزد رگید  ياوس  اهیبابابع ، )  ) اه و هدشتـسد )  ) اه و ریگبهار ) قح   ) و اهتسیاب ) هچوک  سپ   ) اه و زادـنارتشگنا )  ) اـه و نک ) ضوع 
ربهناخ

451 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
زا دعب  و  دندربیم . تکارش  هب  ار  مدرم  یئاراد  لاوما و  هتشاد  طابترا  هیمظن  تانیمأت و  اب  امیقتـسم  هک  ياهفرح  ياه  رخبلام )  ) ربناکد و و 
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دجاـسم رد  ولج  اـهمامح و  رد  هک  حبـص  نایادـگ  دـننام  دـندرکیم ، يراـکبلط  هدـش  هدـید  مدـقبمدق  هک  روـجاروج  نایادـگ  لـیخ  همه 
میکح و جرخ  هناخبحاص و  يهداتفا  بقع  هناخ  هیارک  تفایرد  ياضاقت  هدش  دنلب  تعامج  زامن  فوفـص  طسو  هک  ینایادـگ  دنتـسشنیم .

قدصت  ) ياعد اب  هتسشن  رباعم  اههچوک و  رس  اههناخ  زا  اهدرم  ندمآ  نوریب  ماگنه  اهتقو  لوا  هک  ینایادگ  دندرکیم . دنزرف  ای  نز  ياود 
يدکت تسالب ) عفر 

452 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یئامندوخ ناشیاتود  یکی و  مدـق  دـنچره  رد  هداـتفا ، هار  اـههناخ  رد  رازاـب و  هچوک و  درگ  هک  بورغ  اـت  زور  ناـیم  نایادـگ  دـندرکیم .

هار دوـخ  لاـبند  هدرک  هـیارک  ار  ناـگیاسمه  گرزب  کـچوک و  ياـههچب  هـک  ینایادـگ  درم و  نز و  لـغب  هـب  هـچب  نایادــگ  دــندرکیم .
نداد ناشن  تهج  هک  ینایادگ  دنداتـسیایم . نآ  نیا و  ولج  هتفرگ  لوک  هب  ار  يوضعلا  صقان  قالچ و  جیلفا و  هک  ینایادگ  دـنتخادنایم .

مه هناش  هب  تسد  ات  هد  ات و  تفه  ات و  هس  ات و  ود  هک  یئاهروک  دـنتخاسیم . نایامن  ار  دوخ  بقع  ولج و  ندیـشوپ  هراپ  هسبلا  اـب  یگربیب 
يدـمع اپ  تسد و  روآشدـنچ و  ياهلیز  مخز  اـهلچک و  روک و  زا  ریغب  دـنداتفایم ؛ هار  هدرک  لوپ ) کـی  هب  يزجاـع  اـت  تفه   ) هداـهن

تـشگنا هجنپ و  ياهیماذـج  اههدرک و  داب  هلک  اههدروخ و  هروخ  غامد  اههدرک و  داب  مکـش  نیرمت  اب  اههدـنازوس و  دوخ  ناگتـسکش و 
دوخ ياهجیلفا  هدش و  هتخیوآ  نآ  دننام  ندرگ و  تروص و  زا  دننام  هزبرخ  ياههدغ  و  هدمآرد ، هدیسوپ  ناوختـسا  لاح  هب  يهدش  دروخ 
هبعج رد  ياـهاپ  تسدیب و  شکب و  دوخ  هدرک  زارد  نیمزب  بقعب  اـپ  کـی  ولج و  فرطب  اـپ  کـی  ياهجـلف  و  شکب ، نیمزب  تحتاـم  زا 

. دنتفریم هار  هتخیر  اهنآ  زا  مدرم  ولج  هک  اههتفرگ  یعونصم  لاهسا  هتشاذگ و  ضرعم  رد  هدناشن 
هنیـس هب  هناخدور  فک  فاص  يهنم  ود  یکی  ياهگنـس  هک  یئاهنآ  و  نک ، جراخ  لخاد و  ناهد  رد  لعتـشم  یتفن  هنهک  نایادگ  هفاضاب 
نوخ قرغ  ار  دوخ  ياههناش  اهفتک و  ریجنز  اب  هک  اهنآ  و  دـندیبوکیم ، هنیـس  هب  انهپ  زا  هتفرگ  یتسدود  ار  رجآ  هک  اـهنآ  و  دـندیبوکیم ،

اههناخ و رد  ياهوکـس  رب  ياهادگ  و  دندناوخیم ، هنیکـس  بنیز و  هیثرم  هحون و  اههناخ  رد  نیزح  ياون  اب  هک  یئاهادگ  هچب  و  دندرکیم ،
رد دـندرکیم ، يذاخا  هک  هقبط  هتـسدره و  زا  عون  اههد  دـندرکیم و  كاپ  هتفرگ  یلوپ  دوخ  هدـیر  اهناکد  هتخت  هاش  لفق و  اـهنآ و  رجعم 

رامـشب یلومعم  دارفا  زا  رتهینبيوق  مه  یلیخ  یـضعب  هک  اسبهچ  هدوب ، رادروخرب  اضعا  مادنا و  لماک  تمالـس  زا  هورگ  نیا  رثکا  هکیلاح 
هک بلق  يور  رب  مه  نآ  هنیسب  ار  اهرجآ  گنس و  نآ  زا  ود  یکی  دارفا  نیرتدنمورین  هنیآره  هک  تداهش  نیا  رد  دندمآیم ،

453 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ات حبص  کی  نانیا  دوشیم و  درس  اج  رد  دروآ  دورف  دوشیم  لیام  تسا  بلق  لحم  هک  هنیـس  پچ  تمـس  فرطب  تسار  تسد  هبرـض  ابلاغ 

! دمآیمن ناشیوربا  هب  مخ  هدومن  لابند  ار  راک  نیا  رمتسم  روطب  هزور و  همه  مه  نآ  بورغ ،

اهروخهوشر

تشذگ دهاوخ  ناهذا  رد  امتح  و  دندادیم ، لیکشت  روخهوشر  تاعامج  ار  اهرابرس  رگید  هتشذگ  تاجهتسد  تاقبط و  اههورگ و  زا  دعب 
مقر نیرتالاب  هچرگا  دادـعت ، ره  هک  تفگ  دـیاب  دوشب ؟ زاب  یلـصف  ناشیارب  هدـمآ  نایمب  ناشرکذ  هک  دـندوب  دادـعت  هچ  رد  نانیا  رگم  هک 

نآب و بستنم  یتلود و  تارادا  رد  سکره  دمآیم و  باسحب  دنمراک )  ) تلود رکون  سکره  هچ  دومن ، روظنم  ارنآ  زا  رتالاب  دیاب  دیآ  رظنب 
ات ریزو  زا  هناـخترازو  ره  رد  هچنآ  نآـب و  تسویپ  هیمظن و  رد  هچره  نآ و  تاـقلعتم  هینما و  رد  هچنآ  نآ و  تابعـشنم  نوـشق و  رد  هچره 

نیا هچ  تفرگیم ، هوشر  ناشیا  زا  هک  هاش  دوخ  یتح  دـندشیم  يراوخهوشر  لماش  همه  دوب  نکزابرد  شارف و  ناـسرهمان و  تمدخـشیپ و 
ناهاوخ ات  رادـهد  یلاو و  مکاح و  ریزو و  زا  معا  يایتلود  لغـش  بلطواد  چـیه  هک  تروصنیاب  دوب ؛ هدـش  میظنت  ناـشدادرارق  لـصا  رد 
تبحـص قوقح و  مان  دوب  لوا  تسد  ناریگبهوشر  هلمج  زا  مه  وا  دوخ  هک  هطـساو  اب  لوا  يوگتفگ  رد  اـت  دوبن  یتلود  لغـش  نیرتکچوک 

( لخادم  ) وگب رانک  راذگب  ار  بجاوم  دادـیم  باوج  ردـقنیا ، بجاوم  الثم  تفگیم  فرط  ات  هکلب  دروآ ، نایمب  ار  بجاوم )  ) ینعی قوقح 
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یقاب مان  نیمه  هب  هک  زورما  ات  هدـیدرگ ، رادهکل  شایماـن  نوئـش  هتفرگ ، هوشر  ماـن  اهدـعب  هک  دوب  لخادـم  نیمه  و  دـشابیم ، ردـقچ  نآ 
. دشابیم

زیچره هچره و  عیام و  دماج و  ناجیب و  رادناج و  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  سنج و  دقن و  کشخورت و  زا  زیچره  لماش  لخادـم  نیا  سپ 
دزن هاگتـسد و  چیهب  ياهدـننک  هعجارم  چـیه  دـیدرگیم . تفایرد  هدـش  هتـساوخ  هک  روکذ  ثانا و  زا  نایمدآ  مسج  نت و  یتح  دـیدرگیم ،

زا معا   » نایتلود ینعی  نایهاگتسد  زا  سکچیه 
454 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

چیه دروآ و  تسد  هب  ار  وا  يزادـناهار  راـک  تمیق  باـسح و  قح و  خرن  لوا  اـت  دـهاوخن  هعجارم  زا  لـبق  هک  دوبن  مرف » اـی  لـیوس  ساـبل 
، اسانش زا  ار  يو  یعالطایب  عالطا ، اب  تلاح  هتسیرگنن ، وا  ياهتسد  هب  لوا  هدننکهعجارم  مالـس  هب  نداد  خساپ  زا  لبق  هک  دوبن  يرومأم 

. درواین رظنب  ار  شاهفیظوب  ندوب  اسانشان  ای 
البق دـیاب  هک  دـندوب  یئاهتبحم  لالد  دوب  ناشیا  اب  يوحنب  هاوخانوهاوخ  تکلمم  داحا  مامت  راکورـس  اـبیرقت  هک  ریثک  هورگ  نیا  عقاو  رد 

باجح باقن  زا  اضاقت  راک و  نآ  بوبحم  هرهچ  زگره  تروصنیا  ریغ  رد  هنرگو  دیـسر  قفاوت  ندز و  هناـچب  اـهنآ  اـب  ناـشهفیظو  هراـبرد 
تخادرپ رتـشیب  یئاـناوت  رتداـیز و  یلاـم  تردـق  سکره  تـسا  حـضاو  تلاـحنیا  رد  و  دـیدرگیمن ، رـسیم  لاـصو  شوـغآ  هداـتفین  نوریب 

هن دیسریمن  لاوحا  نانچب  شروعش  ای  تشادن و  هک  سکنآ  دیسریم و  ماجناب  رتهدیدنـسپ  رتهاوخلد و  شراک  تشاد  ار  نانآ  ياههتـساوخ 
یئاهینیبمتس اهتیمورحم و  اهتراسخ و  هچ  هکلب  دیدیمن ، يزاسهراچ  اور و  يور  شملظت  تجاح و  هتساوخ و  زگره  هدنام  ماکان  اهنت 

دنمدرد هفیاطب  هک  یئاهمتس  ملظ و  هچ  اهيرگدادیب و  هچ  اهیشک و  قح  هچ  تفایرد  ناوتیم  رصتخم  نیمه  زا  و  دشیم ، شبیـصن  هک  مه 
! دیسریم عمسب  نامولظم  زا  هک  یئاههلان  هآ و  هچ  هتفای ، تیناقح  تروص  هک  اهقحان  هچ  قحان و  هک  اهقح  هچ  هدش ، دراو  ینانچنیا 

اهنآ بحاصت  فرـصت و  تالغتـسم و  كالما و  دتـسوداد  فاقوا و  روما  کلم و  شورف  دـیرخ و  ثاریم و  روما  تالاح  نیا  نیرتکچوک 
رب مشچ  هک  يرپهسیک  ذوفن و  بحاص  ردلق و  ره  دوبن  نایم  رد  دارفا  لوقنم  ریغ  لاوما  تخانش  هاگتـسد  دانـسا و  تبث  هرادا  نوچ  هک  دوب 

ار ياهغوراد  مکاح و  رومأم  رادرضحم و  مد  تسناوتیم  تشاد  یسک  تالغتـسم  ناکد و  نیمز و  يدابآ و  هد و  کلم و  هناخ و  ای  هفوقوم 
فرـصت هب  ارنآ  نانآ  دوخ  روز  اب  هدومن  مهارف  ار  لحم  نآ  تیکلام  دیرخ و  هراجا و  همانتداهـش  دوهـش و  نانآ  دوخ  يرایتسد  اب  هدید ،

ياضما رهم و  هب  ارنآ  هدومن  يراددوخ  نآ  ثراو  ای  میق و  بحاص و  هب  نآ  لیوحت  زا  فرصت  تروص  رد  دروآرد و 
455 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دنکب . عطق  بحاصت  هدیناسر  یتوسک  بحاص 
تلود نارومأم  نادنمراک و  هب  دـش  هداد  يّرـست  تلاح  نیمه  هک  هعماج  روما  رد  نآ  تارثا  ءاشترا و  ءاشر و  لاوحا  زا  ياهشوگ  دوب  نیا 

سپ باتک . نیا  شراگن  نامز  ات  لسلـست  رود  نامه  رد  نانچمه  هاشاضر و  تموکح  هاش و  دمحا  تنطلـس  زا  دعب  نامز  هب  عمج  ظفل  رد 
تسد و فک  يزیچ  هدید  ارنآ  رتالاب  رتالاب و  يرتفد و  بیان و  روپس و  زا  رگم  دشاب  هتـشاد  تسناوتیمن  تشادن و  راک  ياهیدلب  رد  یـسک 
زا رگم  دناسر  مهب  راکورـس  تسناوتیمن  نآ  لاثما  هیلام و  هیلدع و  هیمظن و  تانیمأت و  اب  یـسک  و  دراذگب ، ناشکیکی  زیم  يوشک  لخاد 

، دیامن یضار  روخ  رد  يزیچ  اب  دوب  هکره  ریزو و  لک و  ریدم  نواعم و  زا  ارنآ  نیشندنسم  یشنم و  طابض و  تابث و  ات  رد  مد  تمدخـشیپ 
ماجنا هتسنادن  ار  راک  موسر  هار و  هک  ياهتشگرب  رتزارد  اپ  زا  تسد  هدنامرد و  دناوخ و  لصفم  ثیدح  لمجم  نیمه  زا  دیاب  هک  رخآ  یلا 

هار رس  رب  یگنس  نانچ  کیره  هکلب  دیـسریمن ، حالـصاب  تروص  چیهب  شراک  اهنت  هن  دنامیم و  بآ  يوسنآ  شلپ  هک  دشاب  هدومنن  هفیظو 
. دراذگب رانک  تسناوتیمن  ارنآ  مه  قلطم  رداق  هّللاب  ذوعن  هک  دنتخادنایم  شاهدنورپ 

زاجم ناروختفم 
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اـملع و ناـگرزب و  لاـجر و  اـهنایعاهچب و  اـههدازهاش و  اـهتموکح و  ناـیعا و  نیناوخ و  ياـههناخ  نارکوـن  ناـنکراک و  اـهنیا  زا  سپ 
زا اههناخاقس ، اههدازماما و 

456 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
یچوپاـق و رادهلیوطرـس و  رتـهم و  یچروس و  یچهکـسلاک و  یـشابشارف و  شارف و  راکـشیپ و  تمدخـشیپ و  ناـبغاب و  رکون و  ناـبرد و 
، دـندمآیم باسحب  اهرابرـس  نیرتنیگنـس  هک  دوب ، اهنیا  لاثما  رادریجنز و  یلوتم و  ناسربفرح و  مدآ و  ررحم و  هیاد و  یچغارچ و هللا و 

هبلاطم هچ  دنکب ، سنج  تمیق  هبلاطم  هورگ  نیا  زا  یکی  زا  تشادن  قح  یعاتم  هدنـشورف  رادناکد و  بساک و  چـیه  الوا  هک : هدـعاق  نیاب 
نیرتمک هک  نامه ، ندـش  هتـسب  رادهناخاقـس  رادهدازماما و  ملاع و  گرزب و  هب  بستنم  نآ  طسوت  شایبساک  راک و  رد  نامه و  وا  ندرک 

زا یکی  زین  هدنشورف  بساک و  نآ  دوخ  رگم  تفریم ، دابب  شنامدود  هداتفا  اهنابز  رـسب  هک  دشیم  وا  ندوب  هتـشگرب  نید  زا  رفاک و  شرطخ 
شلاحب نآ  لثم  رکون و  شارف و  نآ  دوخ  هتـسیرگ  شلاحب  وشهدرم  هک  دـشاب  نادـنچ  شتعاضب  مدـع  ای  دـشاب ، هدوب  ناـنآ  دوخ  لـماوع 

. دروایب تقر 
لالقتـسا يارای  ار  یـسک  هدرک  تموکح  مدرم  زیچهمهب  هک  دـندوب  ياهقجیب  نیطالـس  دوخ  یعمجباوبا  رد  عمج  درف و  زا  کیره  نانیا 

ایاده و نداتسرف  نودب  روهشیپ  رجات و  بساک و  ره  هک  تروص  نیاب  دشاب ، تسناوتیمن  ناشیا  تاروتسد  اههتساوخ و  زا  یچیپرس  يأر و 
اههلیوطرس لزانم و  ناوخولج  لماش  هک  ناشیاه  تسب )  ) و دشاب ، هتشاد  تسناوتیمن  ياهسسؤم  سیسأت  راکب و  عورش  هیلوا  ياهیشکشیپ 

تمحازم بیقعت و  ضرعت و  ره  زا  ياهنیـسنج  هنیدـقن و  نداد  اـب  تسناوـتیم  سکره  هک  یئاـههاگهانپ  اـهنمأم و  دوـب  ناـشیاهینوریب  و 
یتلود و

457 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
مدرم لام  رجات  هک  تلاح  نیا  رد  دیایب ؛ نوریب  هدش  ریهطت  كاپ و  هدش ، لخاد  رـصقم  هدولآ و  هدـنام ، ناما  رد  نمـشد  تسود و  یتلم و 

دزد نینچمه  دشاب . هدوبن  وا  زا  يراکبلط  تئرج  رگید  ار  سکچیه  دیامن و  یگتـسکشرو  سالفا و  مالعا  اهتسب  نیا  رد  هدیـشک  الاب  ار 
نیا همه  دورو  لوا  طرـش  هتبلا  هک  تفرگیم ، رارق  تینوصم  رد  هتفای  ماـمت  تینما  اـهتسب  نآ  رد  هک  زواـجتم  ریرـش و  یغاـی و  لـتاق و  و 

هک دوشیم  نشور  تلاحنیا  رد  دمآیم . بابرا  دوخ  تهج  یفاک  غلابم  ندناسر  هناخ و  نآ  ءازجا  کیاکی  لیبس  ریز  ندرک  برچ  صاخـشا 
ار دوخ  هدیـشک  الاب  ار  نت  اهدص  اههد و  یتسه  هک  يرجات  هچ  دـیدرگیم ، هعماج  مولظم  اپوتسدیب و  تاقبط  نکـشرس  ملاظم  نیا  همه 
یتسه و ناج و  اههدز و  دزد  تروص  نیمهب  دیدرگیم ، اههتخابلام  نکـشرس  همه  دومنیم  بحاصت  ار  مدرم  لام  هتخادنا  تسب  میرح  رد 

. دندشیم نارادمیرح  نادنمتردق و  نیمه  طقاس  ررضتم و  هک  اههداد  تسد  زا  سومان 
تـسد یتینوصم  نیدالوپ  ياههرز  نانچب  ناگراک  همه  نیا  تردق  ياول  رد  دنناوتب  اههراکچـیه  یتقو  هک  تفایرد  ناوتیم  هنومن  نیمه  زا 

هدوب مدرم  سیماون  یتسه و  ناج و  لام و  هب  تازواجت  تایدعت و  هچ  ار  ناشیا  دوخ  دشاب  هدوبن  نانآ  زا  قح  قاقحا  توق  ار  یـسک  هتفای 
! دنشاب دنتسناوتیم  يراوخنوخ  ياهلگنا  هچ 

درم رفن  کیره  هک  تفایرد  ناوتیم  ینـشورب  دندادیم  لیکـشت  دارفا  نیا  موسود  زا  شیب  ار  نارهت  تیعمج  هک  هداس  باسح  کی  اب  کنیا 
طقف نارهت  صاـخ  لاوحا  نیا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  و  دوـب ، رگید  نت  دـنچ  شکروـج  دوـخب  نابـستنم  تـالایع و  جرخ  ياوـس  دـمآراک 

، دـندوبیم رتناوارف  اهنآ  رد  ناروختفم  نایوگروز و  نازواجتم و  رتدـب و  نیا  زا  بتارمب  نآ  ياهاتـسور  اهرهـش و  هک  دـشاب  تسناوتیمن 
، هدوب رتدایز  اهنآ  رد  نآ  ریغ  اـهامنالم و  لوصو و  نارومأـم  اهمرادـناژ و  نا و  ریگبـالوم ) قح   ) نایادـخدک و نارـشابم و  ناـکلام و  هچ 

زا کیره  دورو  روبع و  اب  هک  نایماظن  شروی  جوف و  تکرح  یشکنوشق و  عقاوم  ياوس  دمآیم ، رتيراج  زین  ناشمکح 
458 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تخل رقف و  تاهد و  اهرهـش و  یناریو  یبارخ و  اعدم  دهاش  دیدرگیم ؛ انف  شوختـسد  ناشزیچهمه  دنزرف و  نز و  تایح و  یتسه و  نانیا 
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ود یکی  هتفه  رد  تشوگبآ  ناشیاذغ  عون  نیرتهب  هکنیا  ناشندوب و  جاتحم  نادجامک  گید و  کیب  هناخ  تفه  مدرم و  یمومع  يروع  و 
نان و یلاخ و  نان  اب  ناشبش  راهان و  هیقب  ندرک  رـس  دشاب و  هتـشاد  ولپ  هب  تهابـش  هک  يزیچ  جنرب و  گنر  ندید  رگم  دیع  هب  دیع  زور و 

هناخ تعـسو  هک  شیاسآ  هافر و  نانچ  رد  یتیلقا  اهنیا و  زا  رتمک  ریجنا و  روگنا و  هریـشهکرس و  زاـیپ و  تساـم و  کـشک و  ناـن و  رینپ و 
هدوبن رتمک  رفن  دص  دنچ  نت و  نیدـنچ  زا  ناشمهلاثما  لواسی و  لوارق  تفلک و  رکون  همدـخ و  رتم و  رازه  نیدـنچ  دـنچ و  زا  ناشنیرتمک 

. دشاب ناشیرورس  هدودحم  لحم و  مدرم  جرخ  مامت  اب  ربارب  ناشهناخزپشآ  شاپبوزیرب  جرخ و 
جاراـت و شوختـسد  ءاـنغ  تورث و  هـمه  اـب  ار  تـکلمم  اـهنرق  هـک  سیلگنا  سور و  دـنمتردق  ياـهتلود  بناـجا و  طلــست  زین  شلیـالد 

نوئـش فرـش و  زا  اهنت  هک  تقولا  نبا  نطویب  یتشم  ندـیرخ  اب  دـنروایب و  لواپچب  ار  هد  ادـخدک  ندـید  اـب  هداد ، رارق  دوخ  زاـتوتخات 
رد ار  مدرم  رگم  دنـسرب  دوخ  دصاقمب  دنتـسناوتیمن  هتـسناوتن ، زگره  هک  ینانمـشد  دنبلطب ، نآ  زا  ار  دوخ  ندرک  رپ  مکـش  بیج و  یناسنا 

بجوم هتخادنا  الابب  تشخ  نارازه  يزور  دناوتب  هک  ار  یسک  هتشادهاگن  یلک  تکالف  رقف و 
459 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لطاع هک  ار  هیقب  تروص  نیمهب  دبوکب و  هنیـسب  ینانیب  تهج  ار  رجآ  تشخ و  نآ  ات  دننک  راداو  دوشب  دوخ  نیمزرـس  ترامع  نارمع و 
. دننکب موکحم  لطاب  و 

اهسیلهساک

یئاونیب تلذـم و  مامت  اب  هک  دـندوب  مه  یئاپ  تسدیب و  يارقف  دـندشیمن ، ریـس  مه  زگره  هک  هتـشذگ  ماقم  نأش و  اب  نایادـگ  لـباقم  رد 
عوج ّدس  یسیلهساک  يروخ و  هدنام  هت  اب  هکلب  دنتشگیمن ، سمتلم  محازم و  هدرکن  زارد  یسک  يوسب  لاوئـس  تسد  ادگ  تروصب  زگره 
دوب هدـنام  نایرتشم  هساک  هیداب ، ای  هعمجم  هت  رد  يزیچ  هچنانچ  هتفر  یگدـنزپ  نیکاکد  هب  ماش  راهان و  تاقوا  هک  بیترت  نیاب  دـندرکیم ،

يهدنام هت  اهباقشب و  هت  هنوگنیمهب  دندرکیم ؛ تعانق  ناشفورظ  هت  ندیـسیل  هب  دوب  هدنامن  يزیچ  هچنانچ  دندربیم و  هدرک  كاپ  ار  اهنآ 
نایاپب ینامهم و  همتاخ  رد  هدرک  عمج  ناشیارب  هک  دوب  ناـسیلهساک )  ) ینعی تعاـمج  نیا  هب  قلعتم  اههدـنزپ  اـهینامهم و  ياـههناخزپشآ 

ای هریـش  ای  تسام  هساـک  دـننام : رازاـب  هچوک و  رد  فورظ  فرظ و  زا  يهدـش  هتخیر  ندیـسیل  دنتـشاذگیم ؛ ناـشرایتخا  رد  راـک  ندیـسر 
ناشتسد يور  زا  ای  رس  زا  هاگهگ  دندربیم و  يرتشم  ناکد  هناخب و  هک  اههدنزپ  درگاش  ياپ  ندیرـس  رثا  رد  هکنآ  لثم  ولپ و  تشوگبآ و 

شتاـیوتحم هداـتفا  ناشتـسد  زا  ناـشفورظ  ياهثداـح  دروخرب و  رثا  رد  هک  مدرم  دوخ  تسد  ياـهیندروخ  اـی  تخیریم و  نیمزب  هتـشگرب 
ندیـسیل اهریگتسد و  ندـیعلب  هب  باتـش  اب  هداتفا  نیمزب  رتمامت  هچ  ره  علو  اب  هک  دـندوب  مدرم  نیمه  شناـبلطواد  دـیدرگیم  نیمز  شخپ 

ادـیپ سیلهساک  تقو  نآ  رد  اجک  زا  دوش  هتفگ  اـی  هدوب ، مک  مه  هدـع  نیا  هک  دومن  روصت  دـیابن  هتبلا  و  دـنتخادرپیم ، شیاههدـش  شخپ 
ار دوخ  هدروآ  موجه  خلم  روم و  نوچ  يدادعت  دحاو  نآ  رد  نآ  نتسکش  ای  نداتفا  يادص  ندش  دنلب  فرظ و  نداتفا  درجمب  هکلب  دشیم ،
ار نایاپراهچ  تاعوفدم  دوجو  تافاثک و  لگ و  كاخ و  رپ  يهتلافـسا  ریغ  ياهنیمز  زین  هک  دنتخادنایم ، نیمزب  نآ  ياهیندروخ  يورب 

لیکشت هک 
460 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدش كاپ  نآ  لثم  رت و  لامتـسد  اب  نیمز  یئوگ  دندشیم  غراف  راک  زا  نوچ  هکنیا  تشاد و  رود  رظن  زا  دیابن  زین  دادـیم  ار  نامز  نآ  رباعم 
نتخاس مهارف  يراچان  زا  یهاگ  هک  اسب  و  ناسیلهساک ) ماکب  ددرگ  ناهج  دزیرب - یتسام  دنکـشب  يراـغت  : ) هک تیب  نیا  دـهاش  رد  تسا ،

. دندرکیم مهارف  دوخ  نآ  دننام  يولچ و  درگاشرس  يهعمجم  ریز  ندز  اب  زین  ارنآ  لاثما  یکاروخ و  فورظ  نتشگرب  هنحص 

اهنکعمج راگیس  هت 
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اب ار  دوخ  لد  شهاوخ  سوه و  دیـسریمن  راگیـس  نوتوت و  ندـیرخ  هب  ناشعـسو  نوچ  هک  دـندوب  ياهدـع  زین  اهنآ  فیدر  رد  الاب و  دارفا 
یئاجنآ ات  دوب  هدشن  راد  رتلیف )  ) كوتشم زونه  اهراگیس  نوچ  هک  تروص  نیاب  دندرکیم ، شوماخ  اهشکراگیس  راگیـس  هت  ندرک  عمج 

رباعم نیمز  يور  زا  ار  اهنآ  هورگ  نیا  دنتخادنایم و  رود  دوب  نآ  زا  رتمک  نخان و  دق  هزادـناب  هک  ارنآ  هت  هدیـشک  دـنازوسن  ار  تشگنا  هک 
ود نایم  ارنآ  ردـقنآ  دـیاب  دنتـشاد و  ار  شـشتآ  تیربک و  رـسدرد  دـشیم  مهارف  ناشراگیـس  هت  نوچ  هزاـت  و  دـندربیم ، راـکب  هدرک  عمج 

ياهناخهوهق هب  اـی  دـننزب ، شتآ  ارنآ  هدروآ  ریگ  يرادتیربک  شکقپچ و  شکراگیـس و  اـت  دـندرگب  رازاـب  هچوک و  رود  هتفرگ  تشگنا 
رودب ارنآ  ناشناتـشگنارس  بل و  نتخوس  اب  هدز  نآب  کپ  ود  یکی  اهنت  هک  هدافتـسا  دـح  نیا  رد  دـنناریگب ، وا  هروک  شتآ  اب  ارنآ  هدیـسر 

! دنزادنا

زابرامق یگنادرم 

نیب رد  دوشیم و  هریخذ  رابراوخ  دیرخ  تهج  نادیم  رازاب و  هناور  لوپ  رپ  فیک  اب  ناخ  یسوم  ازریم  مان  هب  نوشق  دیرخ  نارومأم  زا  یکی 
هب هدیسر  واب  یئانشآ  هار 

461 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
نیا دنـشکیم . نوریب  شگنچ  زا  ار  شفیک  تایوتحم  مامت  ناتـسدمه  رگید  یهارمهب  یتسم  رد  دربیم و  شاهناـخرامق  هب  هتخادـنا  شعمط 

هک رادهناخرامق  دـنتفایم و  نیمز  يورب  رانک  هشوگ و  رد  اـهبارخ  تسم و  هتفر  اـهینتفر  دـشکیم و  لوط  رحـس  ياـهیکیدزن  اـت  راـمق 
ار يدرم  هیرگ  يادـص  یقاطا  لخاد  زا  دورب  دوخ  ياوأم  هب  هتـساوخیم  هک  هچمه  هتـسب  ار  هناـخرامق  رد  هدوب  دـنلب  نیـسح  ماـنب  یـصخش 

نویش دنلب  يادص  اب  یسک  دمآوتفر  هب  هجوتیب  هداهن  وناز  رب  رس  هک  درگنیم  ار  دیرخ  رومأم  ناخ  یسوم  دوشیم  لخاد  نوچ  دونـشیم و 
یقیاقد زا  سپ  هتساخرب  اج  زا  دوشیم ، نایرج  هجوتم  یتقو  دزادرپیم و  شایگنوگچ  يوجوسرپ  هب  دنیشنیم و  شیولهپ  هتفر  ولج  دنکیم .

ناخ یـسوم  هک  نادـنچ  دـنکیمن و  هیرگ  لئاسم  هنوگنیا  يارب  درم  دـیوگیم  هداهن ، شربارب  رد  دوخ  بیج  زا  لامک  ماـمت و  ار  شیاـهلوپ 
یلیـس ود  لاح  رد  تسا و  هدـنامیقاب  رگید  راک  کی  اما  دـیوگیم و  هتفرگ  ار  شولج  دـنلب  نیـسح  دزیخیمرب ، هداد  اج  فیک  رد  ار  اـهلوپ 

هب هک  مونـشب  ای  هدـید  رگید  راب  رگا  مود  ینزن و  رامق  تناـما  لوپ  اـب  نیا  زا  دـعب  هکنیا  يارب  یکی  دـیوگیم  هتخاون  شـشوگانب  هب  مکحم 
. دشابیمن اپورسیب  ره  هاگمدق  اهاج  روج  نیا  هچ  منکیم ، هرفس  ار  تمکش  ياهداهناپ  هناخرامق 

اهینارهط تابّصعت 

هچنانچ ّتیبصع  دوخ  هچرگا  داد  رارق  تاجرد  نیرتالاب  رد  نآ  رب  تدش  تدح و  تهج  زا  ناوتب  ار  اهینارهط  دیاش  بصعت  تریغ و  رد 
یبهذم کشخ  تابصعت  شاهنومن  دیآیم ، رامشب  تافـص  نیرتهدوتـسان  دشاب  لقع  قطنم و  زا  جراخ  ساسحا و  ینآ و  تاکیرحت  هبنج  زا 

ياههریذپ دیاقع و  نتسناد  دورطم  دنسپان و  نآ و  نتسناد  نیرتهدیدنسپ  شیوخ و  کلسم  مارم و  لوبق  رد  لیابق  ماوقا و  یضعب 
462 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

بآ هتسد  نیا  نوچ  نامدوخ  يرگینس  هعیش ، نیمه  رد  الثم  هک  حیضوت  نیا  رد  تسا . هدش  هتخیر  نآ  رـس  رب  هک  اهنوخ  هچ  نارگید و 
دناهدیدرگ مه  نوخ  هنشت  هدش  دادملق  رگدکی  رفاک  تسا  هدیشکیم  الاب  فرطب  نیئاپ  زا  هورگ  نآ  هتخیر ، قفرم  يالاب  زا  ار  دوخ  يوضو 

شیپ لباقم  فرط  دوخ و  يدوبان  ياپ  ات  هداتفا  مه  ناجب  هتسنادن  ات  دنک  کیرحت  نآ  رس  رب  ار  ناشیا  ياهدروخ  كاپان  ریش  هدوب  یفاک  و 
! دننکب زیتس  گنج و  نآ  رس  هک  دوخ  دیاقع  تارظن و  نیرتشزرایب  تهج  رد  ات  لیبق  نیا  زا  يروما  و  دنورب ،

ياهعازن اوعد ، رتدایز  هک  اجنآ  ات  دـندادیم  جرخب  فصو  لباق  ریغ  ياهتریغ  یـسومان  تابـصعت  رد  هصاخ  بّصعت ، رد  اهینارهت  يراـب 
هب يدرف  الثم  هک  دوخ  رذگ  لحم و  هچوک و  رد  هک  دارفا  نیمه  هچرگا  داتفایم ، قافتا  عوضوم  نیمه  رـس  رب  يرگيدـشمشاد  یلحم و 
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یلو دنداتفایم ، مدرم  رتخد  نز و  لابند  رگید  ياهلحم  هچوک و  رد  ناشدوخ  دندرکیم ، هرفـس  ار  شمکـش  دوب  هتفگ  کلتم  يرتخد  نز و 
یسک نز  رسمه و  فرح  اراکشآ  یسک  رگا  دندشیم و  دوخیب  دوخ  زا  ناج  ياپ  ات  درکیم  یسک  سومانب  پچ  هاگن  یـسک  رگا  دوب  هچنآ 
فرح نیفرط  زا  یکی  درکیم و  روبع  یلاوح  نآ  زا  ینز  رگا  مه  اب  دروخودز  مرگامرگ  رد  یتح  دندیـشکیم و  هرادـق  همق  شیارب  دزیم  ار 

دح نآ  رد  دندرکیم ، تشز  نخـس  ّهدر و  نآ  رابنوخ  تساوخزاب  هدرک  اهر  ار  هعزانم  لصا  تشذـگیم ، شنابز  زا  لفاسا  مانـشد  تشز و 
هچب نز و  اب  هچوک  رد  یتح  هک  دـندوب  بصعتم  اجنآ  اـت  دروم  نیا  رد  رخآ و  یلا  دـمآیم ، شیپ  نآ  يهعفارم  هتفر  راـنک  هیلوا  ياوعد  هک 

زا ار  ناشیا  هدرک  ناشن  ار  اـهنآ  یکی  دـنکن  هچ  دـندادیمن ، یئانـشآ  دـندرکیم  دروخرب  دـندوب  هدـمآ  یتجاـح  دـیرخ و  يارب  هک  شیوخ 
لزنم و  ) الثم ار  نانآ  هدرواین ، نابزب  زین  ار  شیوخ  رتخد  نز و  مان  زگره  هک  دندوب  دیقم  هتـشاد  طایتحا  دح  نآ  ات  دسانـشب و  وا  تاقلعتم 
زا نوچ  هک  يرایـسب  رادهچب  نز و  نادرم  هار  نیا  زا  هک  اسبهچ  و  دندرکیم ، ادـص  نیـسح  رهاوخ  ای  نسح  ردام  هداد  مان  نآ  لثم  و  هناخ )

ناششوگب ناشردام  یلصا  مان  تیلوفط 
463 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنتسنادیمن ار  وا  مسا  دوب  هدروخن 
نایرج رتداـیز  ماوع  داوسیب و  تفلکندرگ و  يدـشمشاد و  تاـقبط  ناـیمرد  اـما  دوب ، يراـس  یلاـها  همه  ناـیم  رد  تلاـح  نیا  هچرگا 

ریغتم یبصع و  هداهن  تسد  زا  روعـش  مامز  یقافتا  كدـنا  اـب  هک  تشاد  رارق  ناـشتاساسحا  ورگ  رد  ناشبـصعت  لـقع و  ناـنیا  هچ  تشاد ،
رد هک  یناوارف  ياهبش  الثم  دومنیم ؛ كانرطخ  لتاق  کی  دحرس  ات  ار  ناشیا  هک  دوب  ینآ  ینوگرگد  نیمه  دندشیم و  یتاساسحا  هتشگ 

هدش تسود  مهاب  هدومن  هقالع  ساسحا  نز  هکنیمه  دیـسریمن و  روهظب  نانیا  زا  يدـب  بوخ و  هدرب  رـسب  صوصخم  ینز  اب  اههدکترـشع 
نابزب ار  شمان  یتح  هدومن  نز  نآب  پچ  هاگن  تشادن  تئرج  ناشروضح  رد  یسک  رگید  دندمآیمرد  مه  یـصخش ) قیفر   ) تروصب ینعی 
رازاب هچوک و  رد  و  دوب ، دهاوخ  هدوب و  نآ  نیا و  رتسبمه  وا  زا  دعب  مه  يو و  زا  لبق  مه  هک  دنتـسنادیم  هتـشاد  فوقو  هکیلاح  رد  دروآ ،

زردیب نهاریپ  دـشابیم و  ناشهدرک  دـقع  ای  رهاوخ و  ردام و  یتفگیم  هک  دـندادیم  جرخب  بصعت  ناـشهرابرد  ناـنچ  ناروتـسر  هفاـک و  و 
زونه هک  تسا  یمیرم 

464 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دوشیم كاخ  ریغ  تشگنا  راشف  سامت و  اب  هک  تسیاهناورپ  رپ  هتفرن ، شنیتسآ  رد  یسک  تسد 

لـتک و ملع و  هتـسد و  ربـنم و  دجـسم و  دوـخ و  ياـههلحم  هچب  هچوـک و  رذـگ و  هلحم و  ماـن  هلحم و  هراـبرد  دنتـشاد  بصعت  نـینچمه 
هک هچره  دوخ و  قیفر  تسود و  دنزرف  نز و  ناوخهزاوآ و  ناوخلزغ و  ناوخهحون و  حادـم و  رونخـس و  لاقن و  هناخروز و  راکـشزرو و 

رـشح و لادـج و  عازن و  هرجاشمب و  ناـشراک  اـهنآ  زا  کـیره  دـب  بوخ و  رـس  هک  اـسبهچ  دـیدرگیم و  طوبرم  اـهنآ  یگدـنز  طـیحم  هب 
نز هـب  تریغ  تـهج  رد  هـک  ریز  ناتــساد  شاهنوـمن  نیرتـکچوک  دـنداتفایم و  مـه  ناـجب  هـک  يریثـک  تاـعامج  هدــیماجنا  یــشکرشح 

. دوشیم لامعا  یکی  فرط  زا  ياهناخبحاص 
تروصنیا هب  دنکیم : هرفـس  ار  مشچ  دب  مکـش  دیآیم  نایم  رد  سومان  ياپ  نوچ  دوب  نادـیم  ناشورفراب  زا  هک  شوشل  زا  یکی  هنومن  رد 

نافیرح زا  یکی  اب  ورهار  رد  ددرگیمزاب  هتفر  هکنیمه  دـیآیم و  شیپ  طایح  رد  يراک  شیارب  هک  هدوب  رامق  لوغـشم  ياهناـخ  رد  یبش  هک 
دونشیم باوج  دنکیم و  لاوئس  ار  شنخـس  طابترا  نوچ  و  یبلاج ، هکت  بجع  ینعی  یمچ ) هکیت  بجع   ) هتفگیم دوخ  اب  هک  دوشیم  وربور 

يو مکش  هب  ارنآ  هغیت  هت  ات  هدیشک  نوریب  بیج  زا  ار  دوخ  رادنماض  يوقاچ  اجرد  فرح  نیا  ندینش  ضحمب  میوگیم . ار  هناخبحاص  نز 
! دنکیمن هاگن  كاپان  رظنب  قیفر  هچب  نز و  هب  یسک  دیوگیم  هدربورف 

ندرک فرحنم  يارب  مه  دـیاش  هدوب و  هتـشاداو  اـهزابرامق  یئاریذـپ  هب  ادـمع  هناـخبحاص )  ) رادهزوـک هساـک  دوـخ  ار  نز  نآ  دـیاش  هتبلا 
نیرتـمک نیا  هدوب  هچره  یلو  تسا ، هدوب  هداد  يرگهوشع  شیارآ و  روتـسد  دوخ  ار  وا  دـننکب  تخاـب  دوخ  ناتـسدمه  هب  اـت  ناشـساوح 
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نیرتهداس دش و  هدروآ  دروم  نیا  رد  هک  دوب  ياهنومن 
465 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنداتفایم مه  ناجب  نیفرط  تیمح  تیامح و  هب  یئاههلحم  هب  ار  لئاسم  نیا  رطاخب  هک  اسبهچ  دـش و  هتفرگ  راکب  هنیمز  نیا  رد  هک  یهیبنت 
باـجح و فـشک  هتـشذگ  اهیـشکتریغ  تریغ ، اـهيزابیطول و  نیا  زا  نرق  عـبر  زا  شیب  هک  داـتفا  قاـفتا  یناـمز  تقو و  رد  نیا  هزاـت 

هتخابحور الماک  نآ  دـننام  یـسومان و  تابـصعت  تریغ و  ظفل  سومان و  فرح  هتـشگ  حرطم  نادرم  اب  ناشرـشن  رـشح و  ناـنز و  يدازآ 
فرط و دوخ  دوب  هداتفا  قافتا  اهراب  هچنانچ  دـیاش ، دوب  نیا  زا  شیپ  لاس  هاجنپ  لـهچ ، رد  نیا و  زا  ریغ  هنیآ  ره  هچ  دوب ، هدـش  گـنریب 

قاط زا  ناشنینوخ  ياهراولش  هتفرگ  رارق  وا  هیبنت  ریت  فده  اهنآ  تشاد  نآ  لثم  ردارب و  رگا  شرتخد و  رسپ و  تشاد  يرتخد  رـسپ و  رگا 
. دیدرگیم نازیوآ  ناشلحم  دجسم  هتسدلگ  يالاب  زا  ای  رذگ  هچرازاب و 

466 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

یگدنز بادآ  دیاقع و 

؟ دندشیم ظفح  هنوگچ  امرس  امرگ و  زا 

هیبعت اههناخ  مامت  رد  ابیرقت  هک  اه  ریگداب  داب  ریسم  اهنالاد و  اه و  یتشه  اه و  هیواز  اه و  هبادرس  اهنیمزریز و  هلیسوب  ناتـسبات  ياهزور 
و دنتشادیم ، هارمه  رازاب  هچوک و  رد  هدز  داب  نآ  اب  ار  دوخ  هک  يریصح  ياهنزبداب  کمکب  دوب و  هدش 

467 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ضوح هلاچ  اههناخ و  ياـهضوح  دومنیم و  يرادـهگن  ار  ناـشیا  راـبهرت  هویم و  اـهنآ  تدورب  هک  ناـشیاههناخ  ياـهرابنابآ  ياهریـشاپ 

يور هک  ریگاوه  تخاونکی  یلگهاک  کنخ  ياهمابتشپ  اهبـش  دـندرکیم و  انـش  هدروخ  هطوغ  اهنآ  رد  هک  تاغاب  ياهرختـسا  اهمامح و 
لقنم اههناخ و  يارب  یـسرک  هک  مزیه  دیفـس و  بوچ  ولا  لاغذ و  شتآ  ياهلقنم  یـسرک و  اهناتـسمز  و  دـندرکیم ، تحارتسا  هتفخ  اهنآ 

. دمآیم راکب  ناکد  تهج 

؟ دوب ياهلیسو  هنوگچ  یسرک 

هک يدنلب  بجو  هس  اب  لیطتسم ، لکش  رد  یضعب  رد  رتدایز و  ات  عرذ  کی  رد  عرذ  کی  زا  فلتخم  حوطس  بوچ و  زا  یگرزب  هیاپراهچ 
نیزم هدـناشوپ  ارنآ  دیفـس  بشرداچ  میجاج و  اـب  هتخادـنا  نآ  يورب  رتداـیز  رتمک و  7 و  ات 7 *  4 داعبا 4 * زا  شـشوپ  هزادـنا  هب  فاحل 

شفارطا هتشاذگ ، شیور  نآ  لثم  روامـس و  ای  غارچ  نداد  رارق  يارب  یـسم  ياهعمجم  یـسرک  یگرزب  یکچوک و  بسانت  هب  دنتخاسیم و 
رد نامهم  يارب  یـسرک  کی  هناخ و  لها  يارب  یتسد  مد  یـسرک  کی  هناخ  ره  رد  الومعم  دـنتفریم . شریزب  هداهن  باوختخر  ای  یتشپ  ار 

هدراذـگ اـکتم  باوـخ  ماـگنه  دـندادیم و  هـیکت  اـهیتشپ  هـب  هدرک  زارد  شریز  رد  ار  اـهاپ  يرادـیب  رد  هـک  دـندراذگیم  یئاریذـپ  قاـطا 
یـسرک يانهپ  هیاپ و  طقف  هک  ياهزادنا  رد  دشیم ، هتخود  باوخ  کشت  زا  رتنهپ  اما  رتهاتوک  الومعم  یـسرک ) ياپ  کشت  . ) دـندیباوخیم

يارب دمآیم . راومهان  باوخ  عقوم  رد  هداتفا  مه  يورب  شیاههبل  تروصنیا  ریغ  رد  هچ  دوشب ، هزادنا  ار 
468 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دناهتسشن شنیئاپ  الاب و  رد  يرتخد  ردپ و  هک  ياهناریقف  یسرک 
. هدشیم هدافتسا  رلوک  ياج  هب  میدق  رد  هک  هدننک  کنخ  لئاسو  زا  یکی  ریگداب 

469 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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ای لامتسد  اب  دیاب  بش  نآ  رد  هداوناخ  گرزب  هک  نینچمه  دشاب  هدش  مولعم  میوقت  يور  زا  دعس و  تعاس  زور و  دیاب  یـسرک  نتـشاذگ 
. دوشب هناخ  دراو  ینیریش  یتکاپ 

؟ دندرکیم شتآ  هنوگچ  ار  لقنم 

دوـگ ار  شطـسو  هـکنآ  يور  و  هدرک ، کـلا  رتسکاـخ  دـندیناشوپیم ، ـالماک  ار  شیاـهزرد  هدیـشک  هدـناسیخ  چـگ  شهت  هـک  ار  یلقنم 
ریگفک اب  میالم  میالم  سپ  دیـسریم  لاغذ  هکاخ  هب  شتآ  هک  نامز  نآ  ات  دندزیم ، داب  هتـشاذگ  لاغذ  شتآ  هتخیر ، لاغذ  هکاخ  دندرکیم 

يارب یتعاس  هدومن  فاـص  هدرـشف و  هدـنادرگربور ، ياـهشتآ  اـههکاخ و  رود  هب  ار  لـقنم  فارطا  ياـهرتسکاخ  هداد ، رتسکاـخ  شیور 
هدز سپ  شیور  زا  ياهیال  رابکی  تعاس  دنچ  ره  دنتشاذگیم و  یسرک  ریز  سپس  هدراذگ  یقاب  دازآ  ياضف  رد  شلاغذ  يوب  نتفر  نوریب 

ار لقنم  هت  يهدنام  شتآ  ینعی  هدرک ، هکاخ ) ور  هکاخ   ) دعب تاعفد  يارب  دوب و  ندرک  شتآ  لوا  راب  يارب  نیا  دندرکیم . دنت  ار  شـشتآ 
زین هلولگ ) . ) دندادیم رتسکاخ  هدیـشک  شیور  ار  هدنامیقاب  شتآ  نامه  لاغذ  ياجب  هتخیر  هکاخ  هتـشاذگ ، رانک  هتـشادرب  زادناكاخ  اب 

دنتفرگیم ار  شیاهور  هداد  ریزب  ار  شیاهنش  هتخیر  بآ  تشط  رد  ار  اهنآ  هک  يروطب  مرن  ياهلاغذ  هکاخ  زا  هک  دوب  يرگید  شتآ  هیاـم 
هت ارنآ  زا  هس  ود و  ای  یکی  لوا  هک  دوب  دندرکیم  کشخ  ناتـسبات  باتفآ  رد  هتخاس  تشم  رد  گرزب  یجنربهتفوک  هزادناب  هلولگ  دننام  و 

هتخیر شیور  ار  هتـشاذگ  رانک  ياهشتآ  ینعی  دندرکیم ، هکاخ  يور  هکاخ  ای  هداد  شتآ  هکاخ  يور  هداد  هکاخ  شیور  هدراذـگ  لقنم 
ربـلد و درم و  نز و  دنتـساوخیم  هک  دوب  یتـقو  يارب  نآ  دـمآیم و  راـکب  مه  رگید  ياـج  رد  هکاـخ » ور  هکاـخ   » هلمج دـندادیم . رتسکاـخ 

. دننکب هکاخ ) ور  هکاخ  دناهتفر   ) دنتفگیم هک  دندشیم  بیاغ  عمج  زا  روظنم  نیا  يارب  دنوشب و  تفج  مه  اب  ياهدادلد 
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یسرک هلاچ 

يارب دوب ، كرت  تشه  درگ و  لاکـشا  هب  نآ  دـننام  وشرو و  قرفم و  ای  قرو و  نهآ  ای  یبلح  زا  هدـش  هتخاس  ياهلیـسو  هک  لـقنم  زا  دـعب 
چگ ار  شرود  هدنک  دشاب » رپ  ریز  قاطا  هک  یطرشب   » قاطا طسو  هک  دوب  ياهلاچ  نآ  دشیم و  هدافتسا  یسرک  هلاچ  زا  یسرک  ندرک  مرگ 

راکب نآ  زا  مه  دندنادرگیمرب »  » حالطـصا دـندنادرگیمرب . شیور  ار  یـسرک  هدرک ، تسرد  نآ  رد  ار  شتآ  دـندرکیم و  فاص  هدیـشک 
رتناسآ یـسرک  هلاچ  هب  یـسرتسد  هک  دنراذگب  رن )  ) زا هدنادرگرب  نیمز  يور  زا  ار  یـسرک  ات  دوب  مزال  ندرک  شتآ  عقوم  هک  دش  هتفرگ 

. دوش رسیم 

نآ شتآ  یسرک و  زا  رگید  هدافتسا 

مه ار  هدافتـسا  رثکادح  ات  دوب  مزال  اذل  دنهدن و  لقنم  يارب  لوپ  ات  دندرکیم  تسرد  ریقفهمین  ریقف و  ياههداوناخ  ار  یـسرک  هلاچ  الومعم 
هلاچ لباقم  بالق  هک  يروطب  دـندرکیم  بصن  یبـالق  لـخاد  بناـجب  یـسرک  فقـس  طـسو  زا  ورنیا  زا  و  دنـشاب ، هدرب  یـسرک  شتآ  زا 
شتآ زا  مه  ات  دنتخیوآیم ، نآ  هب  ندروآ  شوج  زا  سپ  دوب  دارفا  يزورهنابـش  ياهاذغ  زا  هک  ار  تشوگبآ  يزید  دریگب و  رارق  یـسرک 

تشوگبآ نآ  ندروخ  مه  نتـسشن و  یـسرک  نآ  ریز  مه  هتبلا  هک  دننکب ! هدافتـسا  اجکی  تشوگبآ  ندش  هتخپ  مه  ندش و  مرگ  يارب  نآ 
یـسرک ریز  ندـب  يـالاب  نیئاـپ و  ياـهوب  مه  دومنیم و  هتـشغآ  ار  هماـش  ساـبل و  ندـب و  همه  تشوگبآ  يوـب  راـخب و  هک  تشاد ! فـیک 
رتعیسو نآ  زا  ایند  هنماد  هچرگا  مه  یسرک  دوخ  دوجو  شیادیپ و  هرابرد  دومنیم ! معطشوخ  رطعم و  ارنآ  تایوتحم  يزید و  ناگتـسشن ،

نآ دندوب  هدرک  دراو  ناهذا  هب  نانادخیرات  هچنآ  نکال  دهد ، صاصتخا  دوخ  زا  يدرف  موق و  دوخب و  ارنآ  زا  ياهدـیدپ  سکره  هک  تسا 
بانج یتیاور  هب  دننکیم ، یئوجهراچ  دنوشیم و  نآ  ناتـسمز  دیدش  يامرـس  راچد  هدیـسر و  نادمه  هب  رمع  نوشق  نوچ  دنیوگیم  هک  دوب 
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ینعی رانلا ) سبح   ) روتسد ع )  ) یلع ترضح  یلوق  هب  رمع و 
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ناشیا ار  رانلا  سبح  دوخ  هدوب  مه  يزیچ  هچنانچ  هنیآره  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، دشاب  نتـشاذگ  یـسرک  نامه  هک  شتآ  نتـشاد  سوبحم 
ندـید ای  ندینـش  اب  رگید  ریـسدرس  قطاـنم  زا  دـناهتفرگن  مه  راـید  نآ  یلاـها  دوخ  زا  رگا  هکنآ  رگم  تسین  نیا  دـناهدرک و  مهف  اـجک  زا 

. دناهدروآ

؟ دمآیم تسدب  هنوگچ  لاغذ  هکاخ 

هفخ هدـنازوس ، اهنآ  رد  ار  یلگنج  هدیـسوپ  ياهتخرد  هنت  اهگرب و  هخاش  هک  دوب  مهارف  يزاسلاغذ  ياـههروک  ناردـنزام  ياـهلگنج  رد 
هب ار  وا  رتمرن  و  هزیوم )  ) مانب ارنآ  تشردهمین  لاغذ و  مانب  ار  اـهنآ  تشرد  هدرک  دنرـس  ار  اـهنآ  اهـشورفلاغذ  هک  دـندرکیم  لاـغذ  هدومن 
زا ار  يروفاو  لاغذ  ینعی  لاغذ  نیا  دـنتخورفیم . يروفاو  لاـغذ  ماـنب  هدومن  يروآعمج  نآ  زا  زین  ینیچتسد  و  دـنتخورفیم ، هکاـخ  مسا 
نآ يرتوبک  هنیس  يرتفک ) هنیـس   ) فاص و صرق و  شنیرتهب  دشاب و  هتـشاد  زغم  ماود و  هک  دندرکیم  اوس  نآ  بوغرم  تفـس و  عون  نایم 

. دمآیم اهیکایرت  هجوت  دروم  هک  دوب 
اب هدوب  ماوداب  زغمرپ و  هک  دوب  نآ  بوغرم  عون  هک  یلگنج  لاغذ  نیمه  یعون  دیسریم ، شورفب  اهیـشورفلاغذ  رد  لاغذ  عون  ود  الومعم 

نابز يزیربت و  دـیب و  هویم و  ناـتخرد  دـننام  فارطا  ياـهغاب  ناـتخرد  زا  هک  یغاـب )  ) لاـغذ مسا  هب  یعون  دـشیم و  هتخورف  رتنارگ  تمیق 
ياهلاغذ اب  ار  اهنآ  بلقتم  ياهـشورفلاغذ  ابلاغ  دیدرگیم و  هضرع  رتنازرا  هک  دوب  ماودیب  زغمیب و  كوپ و  هک  دمآیم  تسدـب  کشجنگ 

. دنتخورفیم عالطایب  ياهرادهناخب  دندزیم و  مهرد  هدومن  طولخم  یلگنج 
ات ناتـسمز 15  رد  نارق و  هدزاود  ات  لاـیر )  10  ) ناموت کی  ناتـسبات  رد  هزیوم  هکاـخ و  اـب  طولخم  لاـغذ  ولیک )  300  ) راورخ ره  تـمیق 
زا يدنرـس  لاغذ  دیدرگیم . رتنارگ  نارق  هس  ود  هک  ناتـسمز  رد  ناتـسبات و  رد  نارق   9 ات 8 -  7 یغاب 6 - لاغذ  تمیق  دوب و  نارق  هدـجیه 

يروفاو لاغذ  نارق و  ات 18   16 يراورخ 15 -
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یضعب هک  یـسرک  يارب  نآ  هدرک  هلولگ  نارق و   6 هکاخ 5 - ناموت و  کـی  يراورخ  هزیوم  نارق و  هس  ود  تسیب و  اـت  ناـموت  يراورخ 2 
. نارق  6 ات 5 - دص  ره  دندرکیم  تسرد  مه  اهشورفلاغذ 

دوب رتنازرا  مه  کشخ و  مه  هک  دندیرخیم  اهشیدنالآم  اهرادهناخ و  هک  دوب  ناتسبات  طساوا  ات  راهب  طساوا  زا  لاغذ  هکاخ  دیرخ  هدعاق 
يرادیرخ رتنارگ  مه  هدزبآ و  سیخ و  دیاب  مه  هک  ناتـسمز  دوخ  رد  ای  زیئاپ  رخاوا  اهوگ  ناتـسمز ) ات  وک  الاح  اباب ، يا   ) اههدنامرد و و 

. دنیامن

؟ ازترارح رگید  داوم 

ود هب  زین  نآ  دوب و  رایتخا  رد  يولپ  ولچ ، دـننام  ياههدـنزپ  اههناخ و  زپوتخپ  قاجا  تهج  هک  دوب  مزیه  مه  یکی  یترارح  داوم  هلمج  زا 
واگ و عوفدـم  دـننام  تاناویح  عوفدـم  ینعی  نهپ )  ) رگید و  تفرگیم ، رارق  رایتخا  رد  الاب  تایـصوصخ  اب  یغاب  مزیه  یلگنج و  مزیه  عون 

ياهدع تسد  اب  دـمآیم و  نآ  دـننام  یـشاول و  ینوتفات و  ياهیئاونان  اهمامح و  بآ  ندرک  مرگ  راکب  هک  رتش  غالا و  بسا و  دنفـسوگ و 
. دندرکیم دیرخشیپ  اههلیوط  رس  زا  اجکی  اهاونان  اهیمامح و  هک  ارنآ  یلک  دمآیم و  تسدب  رباعم  زا  نکعمجنهپ )  ) مانب

هک نارق ،  8 دندروآیم 7 - هرود  هدرک  اهغالا  راب  ارنآ  اهیغالا  هک  هناخ  ولج  رد  نارق و  جـنپ  ات  نادیم 3  رد  یلگنج  مزیه  راورخ  ره  تمیق 
ياینکـشمزیه ربت  هک  مه  نکـشمزیه  رفنکی  مزیه  غالا  هدـع  ره  لابند  هک  تفرگیم ، قلعت  نآب  نتـسکش  ترجا  مه  نارق  هس  ود  يراورخ 
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و دزیم ، داد  مـیراد ) یلگنج  مزیه  راورخ  کــی  يآ   ) شورفمزیه داــتفایم و  هار  تـشگیم  اــههچوک  رود  نآ  اــب  دوـب و  شــشود  يورب 
. دیشکیم دایرف  نکشمزیه ) يآ   ) نآ لابند  مه  نکشمزیه 

، دنربیم ترجا  رب  هوالع  ار  دنفسوگ  تشوگ  زا  ياهکت  نتفر  شک  اب  هدور و  تسوپ و  هک  شکب  يرذن  ياهباصق  دننام  مه  ینکشمزیه 
دزم رب  هوالع  مه  اهنآ 
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یلع هک  مان  نامهب  ارنآ  وا  يور  رب  اهمزیه  نتـسکش  زا  سپ  هک  هدرک  رایتخا  يربت  ریز  ماـنب  دوب  تخرد  هنت  زا  هک  ار  مزیه  هکت  نیرتگرزب 
قبط نهپ )  ) تخوـس ینوـگ  ره  تمیق  دـنتفرگیم . ار  شلوـپ  هتـسکش  شیارب  هتخورف  راـک  بحاـصب  اـی  هدرب ، دوـب  اـهنآ  هب  قـلعتم  مـسرلا 

طـسوت اهیلوا  هک  نارق  راهچ  دوب  ینوگ  هد  لداعم  گرزب  یفرظ  هک  یناخناج  ره  تمیق  یهاش و  یـس  ات  هد  زا  ینوگ ، یگرزب  یکچوک 
. دیدرگیم لمح  رطاق  هلیسو  یناخناج  لوک و 

؟ یسرکریز عیاقو 

هزادـنایب دومنیم  قاشنتـسا  ملاس  ياوه  هیر  زغم و  دـننام  ندـب  يالاب  هدـش و  مرگ  ندـب  نیئاپ  هکنآ  ریز  رد  تحارتسا  یـسرک و  ترارح 
، دمآیم رامـشب  ذیاذل  زا  قوشعم  دزمان و  اب  نآ  ریز  زا  اپ  اب  ندـمآ  گنزم  ندرک و  زارد  اپ  نداد و  هیکت  اصوصخم  دـیدرگیم ، شخبتذـل 

ندز کنخان  خـلت  نیریـش و  تاقافتا  و  تسویپیم ، عوقوب  لاغذ  زاگ  رثا  رد  یعمج  يدرف و  یگهفخ  دـننام  راوگاـن  عیاـقو  مه  یهاـگ  اـما 
نتفرگ و هابتشا  و  یسرپلاوحا ) اب ...  مدومن  یـسرک - ریز  زا  اپ  تشگنا  رـس  هب   ) هک تیب  نیا  رد  قوشعم  اب  نآ  ریز  زا  ناقـساف  ناقـشاع و 

رابب یئاهیگدنمرـش  حـیاضف و  دربیم  وا  ردام  ای  ردـپ  ياـپ  ناـیم  هب  قوشعم  بوبحم و  ياـپ  ناـیم  ياـج  ار  اـپ  هک  فرط  نتفرگ  یـضوع 
اما دومنیم . يرارف  هدزتلاجخ  هک  ار  هراچیب  قشاع  دشیم و  ثعاب  ار  نارـضاح  هدـنخ  کیلـش  هتخاس  هجوتم  ار  همه  هک  یهاگ  و  دروآیم ،
ریز رد  هک  تشادن  یئاوسر  نادنچ  دیدرگیم  زاب  لش و  لفاسا  يارجم  ندب  ندـش  مرگ  اب  هک  ندرک  همرن )  ) اب هدـعم  زاگ  داب و  ندرک  اهر 

. دیدرگیم مولعمان  هدش  طولخم  نآ  رود  عامتجا  ياهاپ  دب  يوب  ياهاوه  رگید  اب  یسرک 

؟ دندادیماج اجک  رد  ار  لاغذ  هکاخ  مزیه و 

لاغذ مزیه و  یشورفهدرخ  هک  دندوب  یئاه  یفالع )  ) هچوک رذگ و  هچرازاب و  ره  رد 
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شورف هک  باود  قیلع  ینعی  هگنی  وج و  هاک و  رب  هوالع  دادـیم ، اج  نآ  رد  ار  اهنآ  هک  گرزب  يرابنا  ناکد و  اب  تشاد  هدـهعب  ارنآ  یلاها 
اج نآ  رد  ار  ناتـسمز  تخوس  هک  دـندوب  یئاه  یلاغذاج ) یمزیهاج و   ) ياهيرابنا ياراد  ابلاغ  اههناخ  تفرگیم . ماجنا  وا  طسوت  زین  اهنآ 
رد ار  ناشیاههکاخ  لاغذ و  هک  دوب  ناشقاطا  ياههچقاط  ریز  رد  یئاههتک  دندرکیم ، هراجا  قاطا  هک  ناشیاهنیشنهیارک  ارقف و  و  دندادیم ،

. دندیرخیم اهیفالع  زا  هنازور  درخدرخ و  هک  ار  ناشمزیه  دندادیم و  اج  اهنآ 
دوب و دنتـشاد » رگا   » زین اهنآ  یتمیق  ءایـشا  تالآالط و  ندومن  ناـهنپ  ياـج  لاـغذ  هلولگ و  هکاـخ و  نداد  اـج  رب  هوـالع  اـههتک  نیا  هتبلا 
سم و دـننام  رگید  ياهینداداج  اهینتـشاذگ و  رانک  یـضعب  ناتـسمز و  يارب  لاغذ  هکاخ  نایم  رد  ناـجمداب  يرادـهگن  ياـج  نینچمه 

. دمآیم ناشزاسراک  یسب  هکنآ  لاثما  فورظ و 

؟ زور غارچ 

مارح شاهلماعم  دنتفگیم  دندرکیم  نشور  نآ  لثم  هچراپ و  شرف و  رـس  رب  رگا  هچ  دوبن ، موسرم  هبـسک  يارب  زور  رد  ندرک  نشور  غارچ 
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رون هک  یئاهاج  فقـس و  ریز  رد  هک  اـجنآ  اـت  دوب ، هدـش  میرحت  اـملع  بناـج  زا  دوشیم و  هدومن  رادـیرخب  هابتـشا  نآ  گـنر  هچ  دوشیم ،
غارچ دروم  دنچ  رد  اما  دنتـسنادیم . فارـسا  ار  فرـصمیب  غارچ  هکنآ  رب  هوالع  دمآیم ، مارح  دهدن  ناشن  یقیقح  ار  سنج  گنر  باتفآ 

رد هحتاف  يرازگرب  يارب  رگید  دندشیم . يرتشم  یئاریذپ  يارب  هدامآ  هدمآ  تسدـب  اههدـنزپ  ياذـغ  هک  یتقو  رد  یکی  دـندرکیم : نشور 
ناـن و دـننام  یـسنج  هک  یتـقو  رد  رگید  و  دـندرکیم . توعد  نآ  هلیـسوب  ار  مدرم  هتـشاد  نشور  دجـسم  ولج  غارچ  ود  یکی  هک  دـجاسم 

غارچ زور  مه  اههناخ  رد  دندرکیم . نشور  غارچ  دوخ  ناکد  ولج  اهباصق  اهاونان و  مدرمب  نداد  هجوت  يارب  هک  دوب  هدش  نازرا  تشوگ 
نـشور غارچ  الومعم  دومنیمن . ادـیپ  غارچ  هب  جایتحا  زور  رد  هک  دوب  هدـش  اـنب  يروط  اـهنامتخاس  هچ  دـمآیمن  مزـال  ینعی  دـشیمن ، نشور 

اهیطحق زا  سپ  مه  زور  رد  هبسک  ندرک 
475 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هدماین تسدب  ای  هدز  امرـس  ار  اه  یمید )  ) هویم و لاثما  ياهیکاروخ  یـضعب  هک  راهب ) هایـس   ) یلاسکشخ و دـننام  ياهیتسـس  یگنت ، و 
هک سانجا  تهج  ای  دوبیم و  دوب  هدش  نآ  عفر  دندرکیم و  داجیا  نارادهیامرـس  انما و  ناراکردـناتسد و  هک  یعّنـصت  ياهیطحق  ای  دوب و 

. دوب هدمآ  تسدب  ای  هدش  دراو  روفو  هب 

؟ دوب خیرات  هچ  رد  یطحق  نیرتگرزب 

، دشاب هدشن  نآ  فارطا  نارهط و  رد  لقادح  ای  هدشن  ناتـسمز  الماک  یناتـسمز  هک  دوب  مزال  اهنت  دمآیم و  یطحق  هبترم  کی  لاس  دـنچره 
لوصحم دندوب  تعارز  باسحیب  یـضارا  کلام  رایـسب و  تابـصق  ءارق و  تاهد و  بحاص  همه  هک  يرابرد  نیممعم  نایرابرد و  اروف  هک 
يایطحق راب  کی  لاس  دـنچره  باسح  نیا  يور  دـنناسرب و  شورفب  ـال  دـنچ  هب  ـال  کـی  هتـشاد  رودـب  سرتسد  زا  هدومن  ناـهنپ  ار  دوخ 

ياهلاس 1336 و یطحق  یکی  هلمج  زا  دندیدرگیم . مدـع  راید  راپـسهر  هدـش  فلت  یگنـسرگ  زا  يرامـشیب  هدـع  هتـشگ  مدرم  ریگنابیرگ 
تـسوپ تخرد و  گرب  هزبرخ و  هناودـنه  تسوپ  هجنی و  هاک و  هدـش ، فلت  نارهت  مدرم  موسود  هب  کـیدزن  نآ  رد  هک  دوب  يرمق   1337

ناموت کی  يراورخ  مدنگ  هک  دوب  اهلاس  نیا  رد  دـندروخیم . هبرگ  گس و  وبای و  رخ و  تشوگ  یتح  تاناویح و  حوبذـم  نوخ  کیخ و 
قوف دارفا  زا  ارثکا  هک  اهنآ  نابحاص  دش  هدید  دایز  هچ  دندرکیم و  يراددوخ  نآ  شورف  زا  نآ  نیکلام  زونه  دیسر و  ناموت  دصراهچ  هب 

دوخ هدرک  رابنا  وج  مدنگ و  شورفب  رضاح  زونه  هدید  رباعم  رانک  دوخ و  ياپ  ولج  ار  اهناجهمین  اههدرم و  دوخ  هار  رس  رد  دندوب  رکذلا 
اهرازاب اههچوک و  رانک  تسار  پچ و  مزیه ، دـننام  اـهشعن  هدـنام ، زجاـع  داـسجا  يروآعمج  زا  مدرم  هک  دوب  اـهلاس  نیا  رد  دـندشیمن .

. دیدرگیمن رودقم  يراگ  طسوت  یتح  ناشلمح  هدش ، هتسد 
زونه دندروخیم و  ار  دوخ  نادنزرف  یتح  هدیرد ، ار  رگدکی  مدرم  هک  دـش  هدینـش  اسب  هکنیا  یکی  دـش  عقاو  بیجع  رما  ود  یطحق  نیا  رد 

هب رضاح  نیرکتحم 
476 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اـههناوید و زا  اـما  دـندرم ، یگنـسرگ  زا  اـهاونان  یتح  ناـمز  نآ  رد  رگید  و  دـندشیمن . اـهنآ  شورف  دوخ و  قازرا  ياـهرابنا  رد  ندوشگ 
دناهدوب قلطم  ياضر  يراذگاو و  رد  هتخانـشن ، ياهناگیب  دوخ و  اهنآ  نوچ  هک  افرع  زا  هیرظن  نیا  ناگناوید  هرابرد  درمن ! یـسک  نیممعم 

ار اـهنآ  یگنـسرگ  اـما  هتفریذـپ  ار  شیوخ  هچب  نز و  دوـخ و  گرم  هک  اـهنآ  هب  مدرم  تدارا  نیممعم  رد  دوـب و  ناـشیزور  نماـض  ادـخ 
هک دندوب  طسوتم  دارفا  ریقف و  تاقبط  نامه  نایم  زا  زاب  دـش  تفای  مه  يریخ  لها  رگا  یطحق  نیا  رد  دنتـشادیم ! مدـقم  دوخ  رب  هتفریذـپن 

هدـناشوپ نفک  هتـسش ، ار  ناـگدرم  داـسجا  هک  هورگ  نیمه  ناـیم  زا  زاـب  دـندراذگیم و  راـبب  يرذـن  تـخپمد  ياـهگید  رهـش  طاـقن  رد 
. دندرپسیم ناشکاخب 
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؟ دمآیم تسدب  هنوگچ  خی 

دص لوطب  یلیوط  دنلب  ياهنیچ  ياهراوید  عبرم  عرذ  نارازه  رد  یعیسو  حطسم  ياهنیمز  هعطق  رد  رهش  ياهنامتخاس  زا  رود  یلاوح و  رد 
قمع هب  ار  روکذم  نیمز  هداد ، رارق  نآب  فرـشم  یلامـش  نیمز  نابیاس  ارنآ  هدرب ، الاب  زگ  تسیب  هدـجیه  عافترا  عرذ و  تسیود  هاجنپ و  و 
يارب دوشب ، دمجنم  لادوگ  بآ  نآ  نتـشگرب  دـنلب و  راویدـب  میـسن  دروخرب  رثا  رد  هک  دـنتخادنایم  بآ  اهناتـسمز  هدرک  دوگ  عرذ  کی 
شیور هدومن  جراخ  خی  ریز  زا  بآ  هدرک  خاروس  ار  لادوگ  ياههشوگ  ناشتـسدب  یئاهلطـس  نداد  اب  هدرک  ریجا  رگراک  ياهدع  اهبش 
رتدایز عرذ و  مین  هب  خـی  یتفلک  نوچ  دـنکب و  ادـیپ  لـماک  تماخـض  لادوگ  خـی  اـت  دـندادیم  همادا  بش  نیدـنچ  راـک  نیا  دندیـشاپیم و 
دـشیم هتفرگ  خـی  نآ  رد  هک  ار  ياهلاـچ  دـنتخیریم . راـبنا  هب  هتـسکش  گرزب  تاـعطق  هب  ارنآ  هک  دنتـشاد  يراـکزور  ياـههلمع  دیـسریم ،
تـسیب ضرع  عرذ و  دص  داتـشه ، لوطب  زین  وا  هک  لاچوت  ات  تفرگیم  همادا  نادنچ  راک  نیا  و  لاچوت )  ) نآ رابنا  تشاد و  مان  ناواچخی ) )

جنپ راهچ  ات  دوب و  رادقم  نیمه  هب  قمع  و 
477 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دوشیم هدید  سکع  پچ  تمس  رد  هکنآ  خی  رابنا  ینعی  ناواچخی ، اب  شنتفر  نیب  زا  لاح  رد  راوید  هک  اهلاچخی  زا  یکی 
478 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ینعی نمشک  روطب  هدمآ  یخی  ياهیغالا  اهيراگ و  هک  ناتـسبات  ات  دوشب ، رهم  شرد  هتـشگ  خی  زا  هدنکآ  تفرگیم  خی  بعکم  رتم  رازه 
سپنآ زا  هک  دوب  نمهب  طساوا  ات  رذآ )  ) سوق هام  لوا  زا  خـی  نتفرگ  لـصف  دـننکب . لـمح  شورف  يارب  رهـش و  فرطب  هدـیرخ  يراورخ 
رایـسب تدورب  ذوفن و  اب  ناتـسمز و  هب  شتـشپ  نآ  يامرـس  هک  دوب  اهخی  نیرتماودرپ  نیرتصرق و  زا  سوق  خی  دمآیمن و  مه  هب  خی  رگید 
رامـشب مهم  ياهراک  هلمج  زا  هدنریگ و  تراهط  ياهتماهـش  زا  نآ  رد  تراهط  هک  دوب  مه  سوق  هام  نامه  نیا  دوب و  هدرک  رثا  بآ  رد 
هیـصوت یـصو  ثارو و  هب  دندوب  هدرک  ابا  نآ  زا  هک  سوق  تراهط  مه  لاس  لهچ  لاس ، یـس  دوخ  ياههمانتیـصو  رد  یـضعب  هک  دمآیم 
ناتـسبات رخآ  ات  راهب  يادـتبا  زا  هک  دوب  خـی  نامه  نیا  هدـیئاچ .) بآ  زا  نوک  هک  دـسرتیم  وا  زا  مدآ  ردـقنآ   ) هک لـثم  نیا  اـب  دـندرکیم !
یفرـصم خـی  هدولاف و  فرب  يارب  شیاهرتنشور  اهرتزیمت و  هک  دـمآیم  اهرادـناکد  اهرادهناخ و  اهزاسهدولاف و  اهزاسینتـسب و  فرـصم 

. دیدرگیم اهزاسینتسب  كاروخ  شیاهفیثک  اههدولآ و  اهرادلگ و  اههناخاقس و  اههساک و 
نیمأت اهبآزره  اهناراب و  بآ  اهیوج و  هت  بآ  زا  هیقب  بآرـس  ياهلاچخی  زا  ریغب  اـهلاچخی  بآ  تفگ  دـیاب  نآ  یفیثک  يزیمت و  هراـبرد 

هب هدروآ  دوخ  اـب  بآ  هک  ناویح  ناـسنا و  طـیاغ  عوفدـم و  یتح  اـت  دـیدرگیم  تفاـی  اـهنآ  رد  زیچهمه  لوضف  دـئاوز و  زا  هک  دـیدرگیم 
، تفرگیم رارق  هدننک  فرصم  رایتخا  رد  ناتسبات  رد  هفایق  لکش و  رییغت  نودب  هدمآرد  خی  تروصب  بآ  دامجنا  اب  دیشکیم و  ناواچخی ) )
زا دیدرگیم . عقاو  لحم  لها  هدافتسا  هلیسو  نیرتهب  اهناواچخی  هک  لاس  هرود  مامت  رد  شیوخ  هیلخت  تهج  زا  مدرم  تجاح  عفر  رب  هفاضا 
اب جوزمم  هک  ریز  خـی  دـیدرگیم و  تفای  نآ  رد  نآ  دـننام  لکـشپ و  نهپ و  كاـشاخ و  راـخ و  هک  دوب  یئاـهخی  زا  بآ  يور  خـی  ورنیا 
خی هک  زیمت  اتبـسن  حیحـص و  خـی  اهنت  دوب و  هتـساخرب  اهنآ  اـب  نیمز  زا  هک  دوب  نآ  لـثم  گنـس و  گـیر و  ذـغاک و  هنهک و  يـالولگ و 

تنم اب  هدنشورف  هدش  شورف  دیرخ و  رتنارگ  هک  دوب  خی ) ياههکت   ) هوات طسو  خی  دنتفگیم  شا  يرولب ) )
479 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هک ینحنم  زیتكون  کیراب و  هغیت  رتمک و  تماخـض  رد  هرـسکی  گنلک  هیبش  دوب  یتلآ  زین  نکـشخی  داهنیم . رادـیرخ  رایتخا  رد  رایـسب 
اب ار  اهلاچخی  گرزب  يا  هوات )  ) ياهخی هچرگا  دـمآیم . اهیلاچخی  ياهرود و  ياهـشورفخی  راکب  تبـسن  هب  هدـش  هیهت  گرزب  کچوک و 

. دنتسکشیم گرزب  ياهگنلک 

؟ دمآیم تسدب  هنوگچ  فرب 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 227 

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


یناخناج لاوج و  ینوگ و  اـب  ار  ناـشیور  هتخیر  اهقودنـص  رد  ناریمـش  لاـچوت  ياـههوک  زا  ارنآ  یلحم  ياـهیغالا  هکنآ  تروصب  یکی 
ار زیمت  ياـهخی  هواـت و  ناـیم  ياهخـی  هـک  مود  عوـن  دیـسریم و  لاـجر  ناـیعا و  ياـههناخ  فرــصمب  هـک  دـندیناسریم  رهــشب  هدـیناشوپ 

راک نیا  صوصخم  هک  ياهتـسد  ود  يهنامک  هّرا  اب  هتـسشن  رگید  هیاـپراهچ  يور  رب  شلباـقم  هدراذـگ  ياهیاـپراهچ  يور  اهـشورفهدولاپ 
. دندروآیمرد فرب  تروصب  هدیشارت  دوب  هدش  هتخاس  هریادمین 

هدیلام ریشکاخ )  ) یـشکاخ رب  هساک  رد  ار  خی  هک  هلمجنآ  زا  تشاد  زین  يددعتم  یبط  صاوخ  هدننک  کنخ  تیـصاخ  زا  ریغ  فرب  خی و 
باهتلا یگدزامرگ و  رگج و  ندرک  کنخ  ارفـص و  عفد  تهج  اهراهان  زا  لبق  هدرک  تسرد  لامخـی  یـشکاخ  هتخیر  نیبجنکـس  ای  رکش 
دروخب هدرک  یبالگ  هدولاف  بیـس و  هدولاف  هک  ار  فرب  ندـیلامیم و  رـس  ولج  یناشیپ و  رب  ارنآ  ینیب  نوخ  ندروآ  دـنب  يارب  دـندروخیم و 
ناطرـس لـس و  قد و  ضراوـع  هدـنناشن  مومـس و  نکـسم  ار  نآ  ندروـخ  دـندادیم و  اـمرگ  زا  ياـههتفرگ  فعـض  درد و  بلق  ناـیالتبم 

دوب يا  یئاونان  هفیلخ ) . ) دنتسنادیم
480 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

زا بترم  هک  تشاد  هتخیوآ  ولهپ  رد  هدرک  درخ  ياهخی  زا  رپ  يا  همکح  امئاد  هدـیزگ  لـیطر  ارنآ  هک  لـماک  یئورین  هدـیزرو و  مادـنا  اـب 
ات دومنیم  نآ  ضراوع  زا  يریگولج  هداد  همادا  تایح  هب  تیفیک  نامه  هب  اهلاس  دندوب و  هتسناد  وا  تایح  هلیـسو  ارنآ  ابطا  دیعلبیم و  اهنآ 

. دوشیم فلت  هدرکن  ادیپ  خی  هب  یسرتسد  هک  یتقو 

اههلچ اهلصف و 

، ناتـسبات طساوا  زا  راهب و  هدنام  زورون  دـیع  هب  زور  هدزناپ  هد  زا  هک  هنوگنیا  هب  دـندشیم ، عورـش  ررقم  نامز  زا  رتدوز  اهلصف  نارهط  رد 
تشهبیدرا ینعی  نآ  مود  هام  ناربلگ و  هام  هک  ار  نیدرورف  ای  لمح  جرب  ینعی  لاس  لوا  هام  دشیم و  عورش  ناتسمز  زیئاپ ، هنایم  زا  زیئاپ و 

یلوا رد  هک  یئاههلچ  دـنتفگیم . ناتـسمز  هلچ  ار  نمهب  رخآ  ات  يد  لوا  زا  ناتـسبات و  هلچ  ار  دادرم  مهدزناـپ  اـت  ریت  لوا  زا  نازپتوت و  ار 
داب دنتفگیم  ناتسبات  زا  زور  جنپ  یـس و  تشذگ  زا  سپ  هک  ریز : رارق  هب  ناشمامتا  دیـسریم و  تیاغ  هب  امرـس  یمود  رد  تیاهن و  هب  امرگ 

کنخ مه  شیاهزور  هک  دنزیم  راکـشآ  کنخ  داب  هک  زور  جـنپ  لهچ و  زا  سپ  دراذـگیم و  یکنخ  هب  ور  اهبش  هک  دـنزیم  هدزد  کنخ 
هگرزب و هلچ  مسا  هب  هلچ  ود  هک  ناتـسمز  و  دنـشاب ، ناتـسمز  لاغذ  هکاخ  مزیه و  بوچ و  رکف  هب  دیاب  هک  دوب  مه  مایا  نیمه  زا  دوشیم و 
هب نآ  زا  تسکشیم و  امرس  تّدح )  ) کت هدیشک  هدزد  سفن  نیمز  هک  دوب  نمهب  مهد  ات  يد  لوا  زا  هگرزب  هلچ  هک  تشاد  هکچوک  هلچ 

هدوب کچوک  هلچ  هک  نمهب  رخآ  ات  دعب ،
481 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

کـشخ قادـنق  رد  ار  هچب  دوـبن  راـهب  هب  متـشپ  رگا  هتفگ  هکچوـک  هلچ  و  دـنکیم ، هکچوـک  هلچ  هدرکن  هگرزب  هلچ  هک  يراـک  دـنتفگیم 
هکچوک هلچ  ندش  مامت  اب  دیسریمن و  هکچوک  هلچ  يامرـس  ياپ  هب  هگرزب  هلچ  يامرـس  زگره  دوب و  مه  تروص  نیمهب  ابیرقت  مدرکیم و 
دندرکیم شومارف  ار  لاغذ  هکاخ  هیهت  تعاطتسا  مدع  امرـس و  مغ  دنام و  لاغذ  هب  یهایـسور  دش  مامت  ناتـسمز  دنتفگیم  ارقف  هک  دوب  مه 

هیاسمه براقا و  شیوخ و  زا  هتـسد  ره  دوب  لاس » بش  نیرتدـنلب   » هک ادـلی  بش  اـی  هگرزب  هلچ  لوا  بش  و  دـشابیم . راـهب  هب  شتـشپ  هک 
عمج مه  رود  هدرک ، مهارف  هزبرخ  رانا و  هناودـنه و  اصوصخم  هویم و  ینیریـش و  لیجآ و  زا  تاسوروس  طاسب  نآ  رد  هتفرگ  ینیـشنبش 
بـش يهرفـس  ياهیندروخ  اب  دنتفگیم  هک  دوب  بش  نیا  رد  و  دنتخادرپیم ، ظفاح  لاف  نتفرگ  يرادهدنز و  بش  ینارذگـشوخ و  هب  هدـش 

زا رگا  هک  تروص  نیا  هب  دننکب . مرگ  ار  دوخ  درس  تعیبط  درس و  دنناوتیم  ار  مرگ  تعیبط  نیستفه  هرفـس  ياپ  ياهیکاروخ  لثم  ادلی ،
هکنآ رحـس  ات  دنروخب و  نآ  لثم  امرخ و  شمـشک و  توت و  دنوشیم  تحاران  يدرـس  زا  رگا  رانا و  هناودنه و  دنربیم  جـنر  جازم  یمرگ 

تصرف و ره  زا  هدوبن ، نآ  لثم  ادـلی و  بش  هب  طوبرم  هک  یندـش  عمج  مه  رود  دـنخب و  وگب و  دـندرکیم . دـنخب  وگب و  دینـش و  تفگ و 
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ار دنفـسا  يههد  هس  هـک  دوـب  نزهریپ  امرـس  نآ  زا  سپ  نـمهب و  نـمها و  نآ  زا  دـعب  دـندرکیم . هدافتـسا  نآ  ندروآ  دوـجوب  يارب  هناـهب 
ناتسمز و هک  يراک  ره  ینعی  نم » اب  همه  يهدهع  نمهب ، نمها و   » دنتفگیم دندوب و  ناتـسمز  ردارب  ود  هک  ینمهب  نمها و  تفرگیمربرد .
ص)  ) لوسر ترـضح  نامز  رد  دـنتفگیم  هک  دوب  نآ  مه  نزریپ  امرـس  و  میروآیمرد ، ام  ار  همه  یفـالت  هدرک  اـم  دـناهدرکن  نآ  ياـههلچ 

هدلهف ای  ریگلهف  ینعی  تسم ، نم  رتش  دش و  مامت  ناتـسمز  هک  دربیم  تیاکـش  ترـضح  دزن  دوب و  هدشن  تسم  هک  تشاد  يرتش  ینزریپ 
زا زور  هد  تدم  هب  مه  يرگید  يامرس  و  دنکیم . تشگرب  نآ  يامرـس  هدش  هفاضا  ناتـسمز  هب  زور  هدهدومرف  اعد  ترـضح  تسا و  هدشن 

. دنتفگیم خرس  لگ  امرس  مه  ارنآ  هک  دوب  نآ  مهد  ات  زورون  لوا 
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؟ دوب هچ  مدرم  تقولا  عفد  حیرفت و  هلیسو 

دـمآیم و لـمعب  يزاـبانرت  هیزعت و  يرونخـس و  هرعاـشم و  یلاـقن و  هـلمج  زا  اهیمرگرـس  عاوـنا  نآ  رد  هـک  هناـخهوهق  يداـع  عـقاوم  رد 
مرحم و رد  اهمامح و  ضوح  هلاـچ  اهناتـسبات  دومنیم و  لوغـشم  ار  ناراکـشزرو  هک  هناـخروز  دادـیم و  لیکـشت  ار  اـهنآ  یلک  هاـگحیرفت 

یـضوح يور  ياهیبرطم  اهيرتنع و  ياهرود و  ياهیطول  دومنیم و  عابـشا  ار  مدرم  تاقوا  ههام  ود  مامت  هک  يرادازع  سلاـجم  اـهرفص 
. دیدرگیم ناشسلاجم  ثیدح  اهتدم  ات  هک  اههناخ  یسورع  هاگبهاگ 

؟ دنتشاد یئاهراک  هنوگچ  اهيرتنع  ياهرود و  ياهبرطم 

زنط و ياهرعش  نزکبند  هدیشک  هچنامک  شکهچنامک  هداتفا  هارب  هچنامک  کبند و  اب  هک  یئاهیطول  هلمج  زا  دندوب  عاونا  هب  یئاههتـسد 
اب رگید  هتسد  دندناوخیم و  يدید ) وت  نم  زا  يدب  راک  هگم  يدینش - یچ  وت  مبیبح ، متفگ  یچ  نم  سپ   ) لاثما زور  ياهفینصت  هفیطل و 

دندرکیم هارمه  دنتشاد  يدنلب  ناوسیگ  دندیناشوپیم و  هنارتخد  سابل  دوب و  هلاس  هدزناپ  هد  ياهرسپ  زا  هک  ار  یـصاقر  هچب  هک  بیترت  نیا 
هب هدشن  هنهرب  رـس  مرحمان  روضح  رد  نز  هچ   » دندرکیم یئامنرنه  هدرک  تکرـش  زین  سلاجم  رد  هک  دـندوب  یئاهـصاقر  هچب  نامه  نیا  و 

، دیدرگیم رداص  شراسگنـس  ریفکت و  مکح  نآ  هدـهاشم  اب  هدـمآ  رامـشب  هعونمم  روما  زا  راک  نیا  هک  دـمآیمنرب  یناشفا  تسد  صقرت و 
دکؤم تاعونمم  زا  دروآیم و  مهارف  ار  وا  ترخآ  ایند و  باذع  هلیسو  نز  يرگهحون  هچ  دشیمن  هدینـش  نامز  نآ  رد  مه  نز  زاوآ  هچنانچ 

رد گیر  تشگنا و  لیبق  زا  يروص  اب  ارنآ  یعار  ياههنمؤم  دسرب و  دیابن  مرحمان  شوگب  یعیبط  روطب  نز  يادص  یتح  هک  دحنآ  ات  دوب 
«. دنتخاسیم عوبطمان  هگرود و  هدرپ  رداچ و  سپ  رد  نتفرگ  نابز  ریز  ناهد و 

ندرک مولعم  نداد و  تسد  دراذـگب و  شـشوگ  لغب  ار  شتـسد  هک  نداد  مالـس  هدرک  تیبرت  ار  ینومیم  هک  اـهيرتنعیطول  رگید  هتـسد 
يالاب هک  تسود ) ياج  )
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، ینامز درکیم و  ناهد  رد  ار  رام  رـس  یتقو  دیچیپیم و  دوخ  ندرگ  رودـب  یهاگ  ار  رام  هک  شیامن  لاح  رد  شریگرام  اب  يریگرام  هکرعم 

. تخادنایم شگنج  تشپكال  وسار و  شوم و  اب 
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. هیزعت کی  زا  ياهنحص 
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ریوصت نآ  رس  اب  داتسیایم و  دنلب  اتبسن  هکرت  اب  شرانک  رد  ریگهکرعم  هک  نادرگهدرپ  ياهریگهکرعم  راک  رازبا  اهلیامـش ، هدرپ  زا  یکی 
. تفرگیم هکرعم  هداد و  نایچاشامت  ناشن  ار  شنخس  دروم 
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رس یطول  برض  يادص  اب  هدراذگ  شیاهلغب  ریزب  یبوچ  هک  ار  ینابرتش )  ) دادیم و ناشن  ار  شتحتام  هک  نمشد ) ياج   ) دوب و شمـشچ 
رد نوگـش  يارب  هداد  شمیلعت  ار  تخادرپیم  ندـیودب  هتفرگ  شیاپ  ود  طسو  ار  بوچ  هک  وا  يراوسبسا  داتفایم و  هارب  هدـش  دـنلب  اـپود 

. دندشیم دراو  اللاشیا ) هنک  كرابم  قح   ) نتفگ اب  هدش  توعد  یسورع  زا  دعب  ياهزور  اهنامیاز و  اهناروسهنتخ و 
زا هک  نابدرن  دندرکیم و  ناشیاهنآ  رـس  رب  هتـشاذگ  یئاههیاپراهچ  هتـشاداو  نتفر  هار  هب  اپود  رـس  ار  سرخ  هک  اهناصقر  سرخ  نآ  زا  دعب 
هار اپ  ود  رس  هدناصقر  ار  اهزب  هک  اهناصقر  زب  دنتشادیماو و  ناشنتفرگ  یتشک  هب  هک  نابلطواد  نآ و  نیا و  اب  دنداتـسرفیم و  ناشیالاب  نآ 

، باـسح قبط  يايرتـم  جـنپ  راـهچ  دـنلب  ریت  راـنک  هک  دوب  ناـنچ  نیا  و  دـندرکیم ، ناـشریت  رـس  رب  هداد  ناـشمیلعت  ندز  قلعم  دـندربیم و 
شوـلج زا  ار  کـچوک  هیاـپراهچ  تـفریم  رتـگرزب  هیاـپراهچ  يـالابب  زب  نوـچ  هدراذــگ  مـه  يوـلهپ  گرزب  کـچوک و  یئاـههیاپراهچ 

مه ياهتخت  دـنک  ادـیپ  زکرمت  ریت  يالاب  دـناوتب  زب  اـت  هتبلا  و  تفرگیم . رارق  ریت  رـس  رب  يدـنلب  هب  هقـالع  قبط  رب  هک  رخآ  یلا  دنتـشادیمرب ،
عمج لوپ  هدز  نارود  تفرگیم  رارق  ریت  يالاب  هدش  هتـشادرب  شربارب  زا  اههیاپراهچ  مامت  نوچ  دوب و  هدش  هدیبوک  تسد  فک  ود  هزادناب 

. دندرکیم

؟ دوب هچ  نامزنآ  ياهزاوآ  زاس و 

. تولف لهد . انرک . انرـس . یگنز . هریاد  رخاوا  هریاد . کبنت .)  ) کبند دوع . و  روتنـس » هیبش   » نوناـق رخاوا  ین . هچناـمک . راـت . دـننام  زاـس ،
. کبلین

تعاس کی  ات  عبر  کی  زا  هک  ياهرود  برطم  هتسد  کی  ترجا  و  جنس . لهد . لبط . تولف . روپیش . اههیزعت : کیزوم  يارب  و  ینهدزاس .
یبرطم بیـصن  رتمک  سلجم و  بحاص  هنادنمتواخـس  رایـسب  ياهیتخادرپ  زا  رخآ  غلبم  هک  دوب  نارق  جـنپ  اـت  نارقکی  زا  دومنیم  لوغـشم 

وربا کمشچ و  اههلابرغ و  رق و  اب  صاقر  هچب  رگم  دمآیم ،
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راعـشا هارمه  نارهت  تایب  اب  هک  اهزاوآ  زین  و  دروآ . تسدـب  ار  غلبم  نیا  اهنتـشاذگ  نآ  نیا و  يونازب  رـس  اـهيرگهوشع و  اهنتخادـنا و 
. دندرکیم متخ  تشادرب و  یلدیلد ) ناماناما   ) اب هدراذگ  شوگ  خیب  هب  ار  تسد  ودره  ای  کی  اهناوخهزاوآ  هدش  تشادرب  ارعش  نیرتهب 

؟ دوب هنوگچ  کلام  رجأتسم و  هطبار  ینیشنهیارک و 

اههناخ دـشابیم : رتدایز  حیـضوتب  مزال  نیا  هک  دـننکیم  یگدـنز  مه  اب  هداوناخ  کی  زا  یئوگ  هکنانچ  یناـمدوخ  هنـسح و  رایـسب  یطباور 
رایتخا رد  نآ  ياهقاطا  هفاضا  هیقب  اـملع  نادـنمتورث و  نینکمتم و  ياـههناخ  زجب  هک  دوب  روداـترود  طاـیح و  نیفرط  رد  ناـشیاهنامتخاس 

نوردـب رـس  اب  هداتفا  هارب  اههچوک  رود  هب  رجأتـسم  هک  دوب  نآ  قاطا  نداد  هراـجا  نتفاـی و  هراـجاب  تمحز  اـهنت  تفرگیم و  رارق  رجأتـسم 
، هدرک قفاوت  هیارک  هرابرد  ددـنویپب و  عوقوب  شیارب  یفداصت  نینچ  کـلام  هدینـش و  هلب )  ) باوج نیراد ) یلاـخ  قاـطا   ) نتفگ اـهندرب و 
سرت و نهر و  همانهراجا و  هدرپس و  دهعت و  نیمضت و  تناما و  ضبق و  دنس و  دوبن  حرطم  هچنآ  دیامن . ناکملقن  هدیشک  بابسا  رجاتسم 

دوخب رجاتـسم  نیفرط ، تادهعت  هرابرد  هکنآ  دننام  تلهم و  تدـم و  رجاتـسم و  رقف  يدـنمتورث و  يرادـن و  يرادهچب  مه و  زا  يهرهلد 
دزرویم و تمیزع  دیدرگ  شـشوخان  نوچ  دـیامنیم و  تماقا  دوب  شـشوخ  تقو  ره  ات  نیـشنشوخ و  ینعی  نیـشنهیارک  هک  دوب  هدـنالوبق 

زا ات  هک  نئمطم  کلام 
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( دینک قاطا  رکف  تسا  گنت  نامیاج  ای  میراد ، مزال  نامدوخ  ار  قاطا   ) هک رـصتخم  یظفل  راطخا  کی  اب  دناسر  مهب  یئاضران  يرجاتـسم 
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هیلخت رکف  رد  هظحل  نامه  زا  رجاتسم  ات  دوب  یفاک  نیمه  هک  متسین ) یضار   ) هلمج همه  زا  رتالاب  دیامنیم و  یلاخ  اج  هدید  قاطا  رجاتـسم 
ینیمز مارح و  يروخب  هناخ  نیا  رد  هک  یبآ  هک  دادیم  نآ  ینعم  متـسین ، یـضار  نیا  هچ  دـیامن ، مهارف  رگید  ياج  هدـمآرب  هناخ  ای  قاطا 

هکلب اهنیا  همه  یعرش و  ریغ  يزادناسپ  نآ  رد  هک  ياهچب  حابم و  ریغ  یبصغ و  یناوخب  زامن  هدرک  تحارتسا  هدیباوخ  هتسشن  نآ  رد  هک 
مک و نتـشادن و  نتـشاد و  هچب  هرابرد  دناشک و  رانک  هکلهم  نآ  زا  ار  دوخ  هتخادـنا  رجاتـسم  مادـنا  رب  هشعر  هک  دوب  یفاک  اهنآ  زا  یکی 

درد هب  مه  نیمزرـس  ادـخ و  اب  ناشقزر  ناشردام و  ردـپ و  اب  ناشتمحز  شبآ ، هن  اـم و  ناـن  رـس  رب  شناـن  هن  هک  هدـیقع  نیا  زین  نآ  داـیز 
ياهطبار بیترت  نیا  اب  میشاب و  هتشاد  ام  هک  تسا  یتسخ  یگنتمشچ و  هچ  نیا  دیامن و  دمآوتفر  نآ  رد  رفن  دنچ  ای  رفن  کی  هک  دیآیمن 

هیموی هنازور  دمآرد  نیلوا  زا  هک  دوب  رجاتـسم  فیاظو  زا  مه  هیارک  هرابرد  هنامیمـص و  گنرکی و  الماک  يدروخرب  هدیدنـسپ و  دنتـشاد 
هدروـخ تخادرپ  یئاـناوت  مدـع  هب  مـه  يرجاتـسم  هـنیآره  دـنتخادرپیم و  بـش  هـب  بـش  زین  ارنآ  اـبلاغ  هـک  دراذـگب  راـنک  ار  هناـخهراجا 

الثم یمانب  ارنآ  یئازع  يدیع ، ندیـسر  اب  ای  دندرکیم و  تفایرد  اههعـسوت  اهشیاشگ و  رد  هدرک  تاعارم  قافرا و  وا  هب  دوب  هتخادـناسپ 
نکب تیاههچب  نت  نک  هایس  نهاریپ  ار  هیارک  تفاسپ  اهتاریخ  بش  اهازع و  رد  رخب و  اههچب  دیع  يارب  يزیچ  ار  تفاسپ  هیارک   ) مساب

دندرکیم کبس  رجاتسم  شود  زا  ار  تراقح  تنم و  راب  هدرک  باسحیب  ار  باسح  منکیم ) هحلاصم  نآرق  متخ  کی  ای  هروس  کی  اب  ای  و 
. دیامن ناربج  ار  کلام  تبحم  هداد  یجرف  تعسو و  ادخ  نامز  هچ  ات  هک  یفالت  ددصرد  رازگساپس و  وگاعد و  زین  رجاتسم  و 
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هناخ هیارک  قاطا و  هیارک  خرن 

هناخقودنص نیمزریز و  کی  قاطا و  کی  نارق . قاطا 3  ود  خرن  رتمک . نارق و  هناخقودنص 2  اب  جنپ  رد  هس  يردود  قاطا  کی  هیارک  خرن 
. نارق هدزاود  ات  ناموت  کی  زا  هقاطا  شش  جنپ ، تسبرد  طایح  کی  خرن  یهاشهد .) نارق و  ود   ) لایر ود 

هناخ کلم و  تمیق 

، شـش راديردجـنپ  ناویا ، یعرذ  دـصناپ  دـصراهچ  هناخ  ناموت . هدزیـس  هدزاود  ات  هد  رتشیب  عرذ و  دـص  تحاسم  رد  یقاطا  هس  ود  هناخ 
اب ناموت ، دص  ات  رثکادح  هاجنپ و  ات  یس  ینایعا  یعرذ  رازه  دصتـشه ، ینوردنا  ینوریب  هناخ  ناموت . تسیب  ات  هدزناش  هدزناپ ، هقاطا ، تفه 

ياهناخ یطحق  لاس  زا  دعب  تفگیم  دوب  یکگنس  یئاونان  رطاش  هک  یقت  دمحم  رطاش  مانب  ام  دوخ  هناخ  نارجاتـسم  زا  یکی  هک  دهاش  نیا 
هنازور مه  ارنآ  لوپ  هک  دننکیم  دیرخ  داهنشیپ  وا  هب  ناموت  جنپ  تسیب و  هب  هلیوطرس  ینایعا و  ینوریب و  اب  عرذ  هاجنپ  دصتفه و  تحاسمب 
شیاج تسا  هتـسشن  هک  اجنیمه  درادـن و  ار  یهام  هدزاود  هب  لاس  راـکبلط  هلـصوح  دـیوگیم  هدومن  در  وا  دـننکب و  تفاـیرد  ناـن  نم  مین 

شقاطا هیارک  هب  دنکب  شیاهمابتشپ  یلاملگهاک  جرخ  هبترمکی  لاس  هس  ودره  دـهاوخیم  هک  ار  یلوپ  دـشابیم و  هدوسآ  تحار و  یلیخ 
تیعمج نآ  تافلت  رثا  رد  هدنراگن  یگلاس  راهچ  هس  رد  ینعی  رظن  دروم  یطحق  زا  دعب  هک  داد  رکذـت  دـیاب  هتبلا  دـنکیم . یئاقآ  دـهدیم و 

. دوب هدش  ینادگس  نایادگ و  تنوکس  لحم  هدنام  بحاصیب  نیکاکد  اههناخ و  رتشیب  هتفای  لیلقت  موس  کی  هب  رهش 
هچرگا نداد  هانپرس  ار  یسک  ینعی  نداد  رجاتسم  هب  نتـشاد و  هناخ  کلام  الوا  هک  دوب  نیا  رجاتـسم  کلام و  هطبار  نسح  لیالد  زا  رگید 

هک تسنادیم  باوث  ياهراک  تانسح و  ءزج  دیامن  تفایرد  ياهیارک  هدروآ  تسدب  نآ  زا  زین  یعفانم 
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. نآ ربعم  مک  نابایخیب و  يهدیبسچ  مههب  گرزب  کچوک و  ياههناخ  یلگهاک و  ياهماب  اب  نارهت  رهش  زا  یتمسق  يامنرود 
491 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هک کچوک  ياهروخهشیـش  یتشخ و  تفلک  ياهزرج  هیاپ و  اب  هچقودنـص  ياهناخ  رتم . دـصراهچ  تحاـسم  هب  میدـق  ياـههناخ  زا  یکی 
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چیه زا  هک  فارشا  نودب  ياهناخ  نینچمه  مابتشپ . رد  ناکهلپ  يهتشپرخ  هناخالاب و  اب  هدوب . لوصف  يامرس  امرگ و  باتفآ و  شبات  عنام 
. هتشادن ریگرظن  دید و  تمس 
492 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

لوانت دوخ  ای  هتخورف و  ارنآ  هویم  هچرگا  دراد  هویم  تخرد  یـسرغ  دوب  نیا  هباـشم  هچناـنچ  دوب ، هدیـسر  شـشوگب  یتاـیاور  هراـبنیا  رد 
نتفرگ ار  اناوت  يوزاب  هنارکش  هک  همه  زا  دعب  دشاب و  یلاخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دشاب  نمـشد  زا  رپ  هناخ  رگا  دنتفگیم  هک  رگید  دیامن و 

ار هناخ  دمآیم و  حمطم  تایرظن  نیا  نوچ  دنتفریذپیم و  ناناوتان  اههناخیب و  نداد  اج  ار  یگناخبحاص  تمعن  ساپس  هتسناد  ناوتان  تسد 
دنروآیم و تسدب  ار  قلاخ  يدونشوخ  ناشیا  تیاعر  اب  هک  دنتسنادیم  يدنوادخ  فاطلا  زا  ادخ و  لایع  زین  ار  رجاتـسم  ادخ و  ياهتمعن  زا 

تیانع بحاص  ره  راذـگقح  رکاش و  هک  دنتـشاد  تیبرت  میلعت و  نینچ  افعـض  یئوس  زا  تفرگیم و  رارق  هجوت  دروم  رتمک  تایدام  لوپ و 
هتـشاد زیزع  ار  یکی  یتحلـصمب  انب  هک  هتـسناد  ادـخ  زا  ار  تلذ  تزع و  دنـشاب و  هتـشاد  دایب  لقاال  دـنناوتن  یفـالت  ار  یتبحم  هنیآره  هدوب 

دقح و زگره  دنشاب ، هتـشاد  میلـست  رـس  هدوب  اریذپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هداد  رارق  تسد  ریز  ار  یکی  هدومن  هناخبحاص  هدیـشخب  تمعن 
یمیرک ار  هناـخبحاص  دـنیامنن و  راـتفر  یگناـگی  تبحم و  مارتـحا و  بدا و  اـب  زج  وا  اـب  هدرواـین  لد  هب  هناـخبحاص  کـلام و  زا  ياهنیک 

ار يو  دـیاب  مرجال  دنروآرـسب و  نامـسآ  ریز  رد  دـیاب  تروصنیا  ریغ  رد  هک  هداد  تاجن  یهانپیب  زا  هدرک  مارکا  اـهنآ  هب  هک  دنتـسنادیم 
. دنرادب ساپس  هتشاد  یمارگ 

رجاتسمو کلام  یمازلا  دعاوق  فیلاکت و 

زا دوخ  هچنآ  زا  هتـساوخ  زین  وا  يارب  ددنـسپب  شیوخ  يارب  هچنآ  هتـشاد  روظنم  تهجره  زا  ار  رجاتـسم  شیاسآ  لئاسو  هک  دوب  کلام  رب 
نالاد و نیمزریز و  دننام  ناتـسبات  کنخ  نکاما  زا  هدافتـسا  رد  دـنادب و  هورکم  دونـشوخان و  زین  وا  يارب  دراد  تهارک  يدونـشخان و  نآ 
لافطا و يزاب  زیخوتسج و  یئوشتخر و  یئوشفرظ و  خـبطم و  قاجا و  زا  هدافتـسا  ماب و  رد  نتفخ  ریـشاپ و  ضوح و  ینتبآ  یتشه و 

دازآ نآ  لثم  نامهم و  باهذ  بایا و  ناتسمز و  لاغذ  هکاخ و  نداد  اج  رابنا و  زا  يهرهب 
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دـشاب و هتـشادن  درومیب  ياهاضاقت  شهاوخ  اجیب و  تاعقوت  انمت  هتـشاد  تیاعر  ار  کلام  تیکلام  يرترب و  ات  رجاتـسم  يارب  و  هدراذـگ ،
ینیناوق ماظن و  ظاحل  نیا  زا  دـیامن و  تعاطا  ار  وا  تاروتـسد  فیلاکت و  دـیاب  هک  دـنادب  يرتنـالک  رتگرزب و  ادـخدک و  هناـخ  رد  ار  يو 

. دنتشادیم رظن  حمطم  ارنآ  هداهن  ندرگ  نادب  هک  دوب  امرفمکح 
دیاب دیامنن  بذعم  ار  يرگید  ات  نآ  تمالع  اب  هک  تشاد  ياهناشن  هناخب  دورو  ندز و  رد  يارب  رجاتـسم  هناخبحاص و  زا  هناخ  رد  سکره 

شکچ ود  يرگدـنآ  هلـصافیب و  شکچ  ود  کـی  نآ  شکچ و  ود  يرگید  دزاونب و  رد  رب  شکچ  کـی  یکی  ـالثم  دراذـگب ، اـپ  هناـخب 
دادرارق نیا  هدیاف  دنیامنن و  هدافتسا  اهدرم  هبوک  زا  دنروآرد و  ادصب  دیاب  ار  رد  هقلح  ینعی  دوخ  صوصخم  شکچ  هک  اهنز  رادهلصاف و 
ياههللا اـی  و  هللا ) اـی   ) نتفگ رگید  دزادـنین و  تمحز  رد  ار  يرگید  دـناشکب و  ندوشگ  يارب  ار  شیوخ  يانـشآ  رد  هدـنبوک  ره  اـت  هکنآ 

رانک ار  دوخ  وا  زادنامشچ  زا  ای  هدیناشوپ  ار  شیوخ  ربورس  ناگناگیب  هتخانش  ار  دراو  صخش  اهنز  ات  نآ  دننام  حنحنت  هفرـس و  هتـسویپ و 
. دنناشکب

دیاب تبونب  هدش  میسقت  ناگمه  نایم  هک  لابم  خبطم و  تفاظن  نآ و  یـشاپبآ  هناخ و  رد  نوریب  یتشه و  نالاد و  طایح و  يوراج  رگید 
ار ضوح  بآ  رگید  نتخادـنا  ون  بآ  زا  دـعب  هک  اهبآ  رخآ  رد  اصوصخم  نیعم و  ياهزور  رد  دـیاب  هک  یئوشتخر  دـنناسر و  ماـجناب 

درم دید  ضرعم  رد  ریز  شـشوپ  سابل و  اصوصخم  نز  هسبلا  زگره  هکنیا  سومان ، هب  هجوت  رد  هرـصبت )  ) دـنیامنن و مادـقا  دـنزاسن  هدولآ 
. دنیامن کشخ  ناشیا  زادنامشچ  زا  رود  ياهطقن  رد  ار  سوبلم  هنوگنیا  هتفرگن  رارق  دشاب  هدوب  وا  مرحم  رسپ و  رهوش و  هچرگا 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 232 

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


494 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
بآ يارب  هدرک  مه  رس  رب  لوپ  رابنابآ  بآ  هیلخت  يارب  هدیـشک و  ار  ضوح  بآ  اهنز  زور  رد  هک  يزادنابآ  یـشکضوحبآ و  رگید 
زین ناشتاحیرفت  نیرتهب  زا  اهبش  يرایبآ  نیمه  هک  دنیامن  بورـشم  ار  رابنابآ  ضوح و  هدومن  بآ  تبظاوم  تبونب  اهدرم  اهبـش  نتخادنا 

اعامجا ار  راک  نیا  هدش  ناشبآ  تبون  ات  دـندرکیم  ونـشبووگب  زیربوروخب و  هدیـشک  هچوکب  غارچ  روامـس و  شرف و  بش  رخآ  زا  هک  دوب 
اب ات  رجاتـسم  دوخ  ياههاوخبلد  زا  اهقاطا و  یبارخ  يدابآ  تفاظن و  تفاثک و  رما  رد  هناخبحاص  تلاـخد  مدـع  نینچمه  دـنناسرب و  رخآـب 
نآ یبارخ  خـیم و  خاروـس و  زا  دـیامن و  نـغور  گـنر و  هتــشادهاگن  فـیظن  ارنآ  اـی  هتخاـس  نآ  راوـید  رد و  ياـهیگدولآ  تاـفاثک و 

، دروآرد روبنزهنال  تروصب  هتخاس  کبشم  ابیز  تشز و  زیوآ و  بالق و  سکع و  اههدرپ و  اهخیم و  ندیبوک  اب  ارنآ  ای  هتـشاد  يریگولج 
اجنآ ات  دراپسب  رگید  سکب  ار  ناکم  هتفر  نوریب  هناخ  نآ  زا  اهیناسآ  نیاب  هک  دومنیم  دیعب  دشیم  دراو  ياهناخ  رد  هک  يرجاتسم  الوا  هچ 
زونه هناخ  نآ  رد  ناشباقعا  هدرم  ناشدوخ  هداد ، نز  رسپ  هداد ، رهوشب  رتخد  هدرک  رهوش  دوخ  ياهناخ  رد  هک  یئاههداوناخ  رایسبهچ  هک 
موزل هچ  دیامن  يرادهاگن  نآ  زا  دهاوخب  هک  دوبن  کلام  کلمیام  ءزج  رجاتـسم  ياهقاطا  قاطا و  دوب و  نینچ  نوچ  دندرکیم و  تنوکس 

تماقا و لوط  هرابرد  هچنانچ  دومنیم . زیمت  ارنآ  دـیدج  رجاتـسم  زین  هیلخت  زا  سپ  هکنآ  يهوالعب  دروایب  ناـیمب  نآ  هراـبرد  یئوگتفگ  هک 
نز و هک  میدومنیم  تنوکـس  ینیـشنهراجاب  تیلوفط  نامز  هناخ  رد  هک  هدنراگن  دوخ  زا  هرطاخ  نیا  سکعلاب  کلام و  اب  رجاتـسم  شزاس 

ماهقالع دروم  هزادنایب  هک  ارم  يزابمیس  مردام  يزور  دنتـشاد . تماقا  نآ  رد  زین  يزگ  نیـسحمالغ  يدهـشم  تکوش و  ردام  مانب  يدرم 
لحمب عطق و  هناخ  نآ  زا  ام  شروخ  بآ  هکنآ  ات  تخادـنا ، نآ  رابنابآ  رد  هتفرگ  مشاب  هتـشادن  ترارـش  ادصورـس و  ات  هیبنت  تهج  دوب 

هفیظو زا  دمآ و  مغارـسب  هفیظو  تمدخ  هدـش  یناوج  دراو  مامت و  نم  هسردـم  هرود  هتـشذگ و  همدـقم  نآ  زا  اهلاس  میدومن و  لقن  رگید 
دراو هدیدرگ ، دنزرف  دنچ  بحاص  هدومن  رایتخا  لایع  هتخادرپ  راک  بسکب و  هتشگرب 
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ینوکـسم هناخ  نامه  هک  دومن  یفرعم  شورف  يارب  ار  ياهناخ  یلالد  يزور  مدـیدرگ . یلاسهنایم  درم  هدـش  کـلم  شورفبورخب  تراـجت 

هیلخت ریمعت و  هب  هدومن  عایتبا  يریگتخس  دایزومک و  نودب  میامن  جراخ  نآ  رابنابآ  زا  ار  يزاب  میس  هکنآ  قوش  زا  دوب و  متیلوفط  نامز 
رـسپ هکنیا  مسر و  مسا و  زا  دابكرابم  کیلع و  مالـس و  زا  دـعب  هتـشگ  رهاظ  مربارب  اهنآ  هنکـس  زا  ینز  يزور  هک  متخادرپ  نآ  رابنابآ 
هدروآ تسدب  اجک  زا  ار  یئانـشآ  نیا  ات  مدیـسرپ  هدرک  یلاوئـس  الباقتم  زین  نم  متـسه و  متفگ  نوچ  دیـسرپ و  متـسین  ای  متـسه  سکنالف 

نآ رد  ام  هتسشنیم و  داد  ناشن  تسد  اب  هک  قاطا  نآ  رد  هک  مشابیم  يزگ  نیـسحلا  دبع  يدهـشم  نز  تکوش  ردام  هک  داد  باوج  تسا ؟
و دومنیم » تنوکس  هناخ  نامه  رد  مه  زونه  هدوب  هناخ  نآ  رد  لاس  تسیب  زین  ام  زا  لبق  هک  دوب  ینز  نیا   » میتسـشنیم مدرک  لوبق  هک  قاطا 
زا ار  اهنآ  تئارب  يرود و  هداد  ناشن  مه  اب  ار  ود  نیا  یگناگی  تیمیمص و  نیکلام و  نیرجاتسم و  تقفارم  تقفاوم و  ات  سب  هنومن  نیمه 

میئامن . نشور  رجاتسم  کلام و  راوشد  لئاسم 
ارنآ دوب  هتفرگ  رظن  رد  هک  یـسک  يارب  دومنیم و  ادـیپ  هقالع  یناکدـب  یبساک  هاـگره  هک  نیکاـکد  هراجتـسا  هراـجا و  روما  دوب  نینچمه 

بسکب و هدز  رانک  ار  شلفقیب  ياههتخت  دوخ  هزاجا  اب  ای  دومنیم و  فرـصت  هتفرگ  ارنآ  دیلک  کلام  زا  هزاجا  بسک  اب  تسنادیم  دعاسم 
روظنم نیرجاتـسم  دوخ  تیاضر  هک  هیرـصان  رازهلال و  دـننام  مهم  ياهنابایخ  ياـههزاغم  رازاـب و  بوغرم  نیکاـکد  زجب  تخادرپیم  راـک 

ناکد زا  اهنت  هن  ناکد  کلام  هکلب  دیامن ، وگتفگ  هتشاد  تبحص  نآ  هرابرد  یـسک  ات  دوبن  مسر  يایلفقرـس  کلام  تهج  الوصا  دمآیم و 
زا ارنآ  یسک  هک  دوب  یفاک  شیارب  هکلب  دشاب  هتشاد  ياهبلاطم  هک  تفرگیمن  رظن  رد  ار  یتادیاع 
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کلام ار  زاسون  نیکاکد  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دـیامن  نشور  نآ  رد  یغارچ  هداد  تاجن  ینادادـگ  ینادگس و  تفاـثک و  ینادهبورکاـخ و 

رازاب و  اهربگ ) رازاب   ) نیکاکد نآ  هنومن  دومنیم ، فاعم  هیارک  تخادرپ  زا  ار  رجاتـسم  لاـس  نیدـنچ  هدومن ، کـمک  هداد  زین  ياهیاـمرس 
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ات دوب ، هتفرن  اهنآ  غارـس  هب  یـسک  زونه  نآ  نیکلام  یتسد  ياههیامرـس  اب  هدنام  یلاخ  اهلاس  ات  هکنآ  لثم  و  رازاب ) راهچ   ) کلملا و نیما 
سپ هتفرگ  جاور  هک  مکمک  ات  هدومن  نآ  هنکس  نایز  لبقت  هتفرگ  هدهعب  کلام  دوخ  ار  کلملا  نیما  رازاب  نیکاکد  دوس  ررض و  هک  رخآ 

. تفرگ دوخب  نارق  هس  ود  یهام  هراجا  تروص  شنیکاکد  هدمآرد  تادیاع  رمم  رازاب و  تروصب  اهلاس  زا 
دقع تمحز  ینامهم و  الثم  هنیآره  هک  دوب  اهنامناخ  رجاتسم و  کلام و  نایم  رد  اهیگتسویپ  اهیئانشآان و  مدع  اهتقفاوم و  نیمه  سپ 

یئازع رگا  دـندرکیم و  مادـقا  هتـساخرب  کمکب  هداوناخ  کی  ياضعا  دـننام  یگمه  دـمآیم  شیپ  هناخ  لـها  رد  یکی  يارب  يایـسورع  و 
. دندشیم رضاح  ازع  سلجم  رد  هدرک  رس  نتب و  هایس  لیماف  کی  دارفا  نوچ  ناگمه  داتفایم 

هناخ نانکاس  لوا  دوب  تفایـض  ینامهم و  رگا  دنتـسارآیم و  ار  سلجم  هک  دـندوب  هناخ  یلاها  ناـمه  ناعمتـسم  لوا  دوب  یناوخهضور  رگا 
بـش ره  دنتـسنادیم . نآ  کیرـش  ار  دوخ  زین  هنامیمـص  ناشیا  دوخ  هدمآ ، نانامهم  تسرهف  رد  ناشمان  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دندوب 
مهب ات  حبص  ره  دندرکیم و  دهع  تیوقت  هتخادرپ  شاپبوزیرب  یناوخهصق و  رورس و  دینش و  تفگ و  ینیـشنبش و  هب  هدمآدرگ  یقاطا  رد 

. دنتشاذگیمن نوریب  هناخ  زا  اپ  دندشیمن  علطم  مه  دب  بوخ و  تمالس و  لاح و  زا  هدرکن  فراعت  مالس و 
ار دوخ  لایخ  یتح  نابز و  تسد و  مشچ و  اهنآ  رب  دـیاب  هک  دـندشیم  بوسحم  مه  سیماون  نارداـم و  نارهاوخ و  مه  ياـههچب  اـهنز و 

اهنآ هرابرد  نآ  زج  يروصت  هک  ناشیا  ناردـپ  ناردارب و  هناخ  لـها  ياـهدرم  اـهنز  دـنیامن و  مارح  اـهنآ  رب  ار  يدـیلپ  ره  هتـشاد  شیورد 
یجبآ و ار  مه  یگمه  درم  نز و  هچنانچ  دنشاب ، هتشادن 
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ار اهنآ  تیفیک  ناـمهب  زین  نطاـب  رد  دـندرکیم و  ادـص  نآ  لـثم  یئاد و  ومع و  شاداد و  ار  اـهدرم  اـهنز  همع و  هلاـخ و  ناـجهنن و  هنن و 

ياهيدب زا  هدرک  رما  مه  ياهیبوخب  ات  دوب  ناگمه  هدـهعب  هناخ  لها  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  زین  باسح  نیا  يور  رب  دنتخانـشیم و 
ماش و ینامهم  ات  دوب  اهنآ  فیاـظو  زا  هک  اـهوگموگب  رهق و  اهترودـک و  اـهفالتخا و  رد  نینچمه  دـنیامن ، تعناـمم  يریگولج و  مه 

نیبلا تاذ  حالصا  هتساخرب  نیمـصاختم  ترودک  عفرب  دنناوت  هک  ثبـشت  هلیـسو و  رهب  هدروآدرگ  ار  نایفارطا  نیفرط و  هداد  بیترت  راهان 
دشاب و هتـشاد  يراددوخ  يدنـسپان  یتشز و  زا  هدرک  تکرح  بترم  بدؤم و  دیاب  هلحم  هچوک و  رد  هک  دوب  نیا  دنزرف  وا  دنزرف  دـنیامن .

نینچمه دـیامن و  هیبـنت  خـیبوت و  هداد  رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  راـکاطخ  يراوازـسان  هدـهاشم  تروص  رد  هک  دوب  هیاـسمه  فیاـظو  زا  نیا 
زا روصق  هظحـالم  تروص  رد  دنـشاب و  هتـشادن  يراددوخ  ناشنادـنزرف  ياـهیتشز  يریگوـلج  زا  هک  رگدـنا  ياـهشهاوخ  زا  سکعلاـب 

هدومنن یئامنهار  متـشوبرض و  ریغت و  ددشت و  شیوخ  لافطا  لثم  ار  اهنآ  ای  وا  هتـشاد  ضامغا  ارچ  هک  اهيروخرب  تاعقوت و  نیرتگرزب 
. دناهتشاد یئانتعایب  ار  ناشیا  دب  بوخ و  هدرمشن  شیوخ  زا 

ندرگب ناگمه  ضرع  ناج و  ظفح  لحم و  نادیفـس  شیر  هدـهعب  لحم  لها  فافع  تیاـعر  هنکـس و  هدـهعب  هناـخ  لـها  سیماون  ظـفح 
ار ناگداتفا  اهروزمک و  افعض و  ظوفحم و  یلاها  عفانم  فافع و  هتشادن  یطخت  هشیدنا  یسک  هک  دوب  تیاعر  نیمه  اهیطول و  اهشاد و 
رد هدرک  تکرح  یبابان  اب  ات  تشادن  نآ  تردق  يرسپ  چیه  هک  دوب  نیا  دندادیم . تینوصم  رـساجتم  زواجتم و  یطاخ و  يدعت  متـس و  زا 

هتشاد ارنآ  تأرج  ات  هن  يرتخد  نز و  چیه  دریگن و  رارق  تخـس  هیبنت  دروم  رظان  دوخ  طسوت  ای  هدیـسرن  وا  رتگرزب  شوگب  نآ  عالطا  ینآ 
ادابم دشاب  هدوب  رگید  نز  سنجمه و  اب  ترـشاعم  تاقالم و  هچرگا  هدیدرگ ، سونأم  يریغ  اب  هدوشگ  ار  شیوخ  تروص  هشوگ  ات  دشاب 

. دشاب هتشادن  بولطم  يوخوقلخ  هقباس و  نز  نآ 
بیجنان و فرحنم و  درم  نز و  لصالا  ینارهط  نایم  رد  باسح  نیا  يور  رب 
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دندوبیم رگدکی  ياهاطخ  طبخ و  زا  يریگولج  مه و  ظفحب  فلکم  افرع  اعرـش و  همه  هک  دیدرگیم  تفای  رتمک  نآ  لثم  دزد و  كاپان و 

نیا دنناهرب و  رهـش  هلحم و  زا  ار  يو  هدنکفارـس  لوذـخم و  هدیـسر  رهـش  مامتب  نآ  هزاوآ  هک  دوب  یفاک  یکی  زا  اطخ  طبخ و  کی  اهنت  و 
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نآ زا  سپ  یگداوناـخ و  يرهـش و  ماـظن  هتخیر  رهـشب  ار  یئاـبرغ  هک  مود  گـنج  نآ  زا  سپ  لوا و  گـنج  اـت  دوـب  هریطو  نیمهب  نوناـق 
. دیناشک يدوبان  یناماسانب و  ار  اهنآ  هدش  هناوتشپیب  یعامتجا  يدرف و  ياهيدازآ 

ناـبزب تـکازن  زا  جراـخ  یبلاـطم  تاـملک و  زگره  نارـسپ  ربارب  رد  دوـش  هـتفگ  هـکسب  نـیمه  ناـنز  يوربآ  نارـسپ و  فاـفع  ظـفح  زا 
هدوب تراهط  زا  جراخ  هک  یظفل  هدر  ادابم  دـندادیمن  تکرـش  ار  ناشیا  اهرتگرزب  سلاجم  رد  دـیدرگیم و  زاب  اهنآ  يور  هچ  دـندروآیمن ،

اههرادق هدیشک ، اههمق  هتخیرمهب  ياهدع  هچرگا  دومنیم  روبع  ياهطقن  زا  ناشیا  زا  یکی  هنیآره  هک  ینانز  هرابرد  و  دنیامن ، ءاغـصا  دشاب 
هب هتـسب  اهمانـشد  زا  ار  اهبل  هدروآ ، نیئاپ  ار  اههبرح  سومان )  ) نتفگ اب  وا  هدهاشم  اب  دـندوب  هتـشادرب  اهازـسان  اهمانـشدب و  رـس  هتـشارفا 

زگره هکسب  نیمه  نانز  هرابرد  ناشیا  بصعت  زا  دـندنامیم و  یقاب  بدا  لاحب  نیئاپب و  مشچ  نز  لـماک  تبیغ  ندـش و  رود  اـت  وا  مرتحا 
نادرم اب  نانز  ياهدروخرب  رد  هک  دـحنیا  ات  دسانـشب  اهنآ  هداوناخ  زا  ار  ناـشیا  یـسک  اداـبم  دـندرکیمن  ددرت  هچوک  رد  اـهنز  اـب  اـهدرم 
ياولب رد  یکی  دنزرف  نوچ  یبش  هنومن  نیا  هنیمز  نیا  رد  دنتشذگیم و  انتعایب  هدرک  يراددوخ  مه  یئاسانش  زا  رازاب  هچوک و  رد  شیوخ 
تریغ زا  ددرگیم  علطم  هیضق  نآ  زا  رسپ  دیآیم و  شغارـسب  رذگرـس  هدیدرگ  كانـساره  سپاولد و  شردام  هدمآ  هناخب  رید  تیطورـشم 

رگید دـیامنیم و  نطو  يالج  هدـیدرگ  يراوتم  تسا  هدـیدرگ  تبحـصمه  هناگیب  اب  هتفرگ  مرحماـن  زا  ار  وا  غارـس  شرداـم  هنوگچ  هکنآ 
وا رد  يراومهان  روصت  هنوگچیه  هدمآ  رذگ  رسب  باقن  رداچ و  اب  هدوب  توترف  ریپ  شردام  هکنآ  اب  دروآیمن ، تسدب  یناشن  يو  زا  یسک 

! تسا هدشیمن  هدهاشم 
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؟ دوب هچ  نتفر  ترایز  بادآ 

تسود و نیا  شیپ  هناخ و  نآ  هناخ و  نیا  هدیچیپ  رسب  يدزی  لامتـسد  رئاز  درم  هدرک  رـسب  هعنقم  رئاز  نز  تکرح  زا  رتولج  هام  هس  ود  زا 
نامه زا  هتخاس  راوز  ار  ناشیا  هک  دوب  رـسب  يدزی  لامتـسد  نتـسب  هعنقم و  نتـشاد  نامه  دـندرکیم و  تیلـالح  بلط  هداـتفا  هار  انـشآ  نآ 
لابند ولج و  رب  یئالبرک  یچیچ  يدـشم و  یچیچ  مناـخ و  یئـالبرک  مناخيدـشم و  هدـیدرگ  ربارب  نیدـنچ  ناـشتمرح  تزع و  ماـگنه 

هدیدرگ نیـسح  يدشم  نیـسح و  یئالبرک  دوب  نیـسح  رگا  همطاف و  يدـشم  همطاف و  یئالبرک  هدوب  همطاف  رگا  الثم  هدـش  هفاضا  ناشمان 
ناـشرمع هچ  دنـسرب و  هچ  هدـمآرد  راوز  فیدر  رد  هدارا  هظحل  زا  اـملع  لوقب  هدـیدرگ  رهاـظ  اههدـید  رد  رگید  يامیـس  رگید و  هنوگب 
اهینامهم تبونب  ناتـسود  ناشیوخ و  هک  تکرح  کیدزن  ياهزور  اـت  دـندرکیم  تفاـیرد  ار  تراـیز  رئاز و  باوث  دنـسرن  هدادـن  فاـفک 

نآ رد  دنتـشادیم و  مولعم  ار  تکرح  زور  هدومن  توعد  ار  انـشآ  شیوخ و  هتخاس  مهارف  عیدوت  تهج  یتفایـض  ناـشیا  هداد  ناـشراختفاب 
ملد رد  البرک - يوب  هظحل  ره  دـسریم  مماشم  رب  راعـشا : ندـناوخ  اب  دوب  یئالبرک  رفاسم  رگا  هداتفا ، ولج  اـهناوخ  شوواـچ )  ) هک دوب  زور 

سوط رد  راعشا : دوب  يدهـشم  رگا  و  دیآیم . شوگب  بنیز  هلان  زونه  دیآیم - شوجب  اهناج  هک  تسالبرک  هچ  البرک . يوزرآ  دنامب  مسرت 
رد ام  یناـعنک  فسوی  منیبیم . اـصع  اـب  میلک  ياـسوم  یـسوم - روپ  میرح  نکـشفک  رد  منیبیم . ادـخ  یلجت  هدرپیب  منیبیم - اـیربک  لـالج 

. یئارقف جح  وت  هک  اقآ  يا  تنابرقب  ناج  دنیآ - وت  يوس  ارقف  دنور و  هکم  اینغا  هدمآ . ناطلغ  هوک  زا  وا  میظعت  رب  گنـس  هدمآ - ناسارخ 
رهب هقردب  زا  تعجارم  رد  هدرک  ناشهقردب  هزاورد  نوریب  ات  و  تاولص ...  اضر  ترضح  الط  هبق  هاش  هب  بلاط  وبا  یلع  نارسپ  هدزای  هب  يا 

لیماف هتخپ  اپتشپ ) شآ   ) مانب یلصفم  هتشرشآ  زور  نیا  هتشاد  لابند  ار  قدصت  نیا  زین  موس  زور  ات  هداد  هقدص  ناشیتمالسب  يزیچ  ریقف 
ار ناشنطوب  تشگزاب  هتساوخ  ادخ  زا  ار  ناشتمالس  ترایز  هزور و  زامن و  ره  رد  ناشتعجارم  ات  هدرک  توعد  ار 
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یـشوواچ تاولـص و  مالـس و  اـب  هتفر  لابقتـساب  دوـب  زاوـشیپ ) لزنم   ) هکنآ هفـصن  اـی  لوا  لزنم  اـت  زین  تشگزاـب  رد  دنتـشادیم . تلئـسم 

ناشولج هناخ  لـخاد  هناـخ و  کـیدزن  هدـنادرگ ، ناـشیاههلحم  هچوک  رودـب  تروص  ناـمهب  هدـیناسر ، ناشرهـشب  هتـسویپ  ياهندـناوخ 
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لـصفم ماش  تعجارم  هنامداشب  مراهچ  بش  هدمآ  ناشترایزب  هتـسد  هتـسد  مدرم  زین  موس  زور  ات  دنتخاسیم و  ناشدراو  هتـشک  اهدنفـسوگ 
ناشـسلاجم ثحب  لفاحم و  لقن  رفـس  فیـصوت  فیرعت و  اههام  ات  هدرک  تمـسق  ار  اهیتاقوس  نآ  زا  دـعب  زور  هدرک  توعد  ار  همه  هداد 

. دندرکیم فیرعت  هک  دوب 
هب ندیسر  رد  هچنانچ  دیامن  دورو  رفس  مشپوشیر  هار و  تفاثک  كرچ و  لخوكاخ و  نامه  اب  هک  دوب  رهشب  رئاز  دورو  طیارش  زا  یکی 

ییاهیگدولآ رابغ و  درگ و  نامه  نیا  دـنوش و  ترـضح  روضح  بایفرـش  هار  تفاثک  كاخ و  نامه  اب  هک  دنتـشاد  هدـیقع  زین  هاگترایز 
موس زور  ات  ورنیا  زا  دیدرگیم ! ناششزرمآ  تعافش و  هلیسو  هدش  تمایق  زور  رد  تارضحب  ناشیا  تدارا  ترایز و  هنیب  دهاش و  هک  دندوب 

هک هاگنآ  ات  ینعی  زین  اههام  اـت  هچرگا  دـندیدرگیم ، رگهولج  هدـیلوژ  تروص  هفاـیق و  ناـمه  اـب  دـندمآیم  ناشندـید  تراـیزب و  مدرم  هک 
هاگن هتفشآ  دنلب و  نانچمه  ارنآ  هتشادنرب  شیر  زا  تسد  دنتـسکشیمن و  ار  هدرک  دهعت  ياههبوت  هدشن  شومارف  ترایز  بحاص  ترایز و 

و دنتـشادیم ، مرتحم  هتـسناد  ردق  دوب  هدش  هدیلام  حیرـضب  هک  ار  یئوم  هدیـشارتن  هدرکن و  هاتوک  ارنآ  رمع  رخآ  ات  هک  اسبهچ  دنتـشادیم و 
كاخ و هتشادرب  راوز  يورورس  زا  وا  ار  هسوب  لوا  هدومن ، وا  ار  هحفاصم  نیتسخن  زاوشیپ  رد  هک  دوب  یـسک  لوا  لاحب  اشوخ  تهج  نیدب 
هک هتشادهاگن  هدروآ  تسدب  يزیچ  وا  هسبلا  يهدیناکت  درگ  زا  هک  یناسک  دنمتداعس  دشاب و  هدومن  لقتنم  شیوخ  يورورـسب  ار  وا  رابغ 

ضرم درد و  مـغ و  جـنر و  ره  نآ  نداد  دروـخ  ندروـخ و  هاـنگ و  ره  هدـنزرمآ  لکـشم و  ره  ياشگلکـشم  راـمیب و  ره  يافـش  هلیـسو 
هدرک هدافتـسا  رهوش  يرتسبمه  ترـشابم و  زا  دـناوتب  دورولادـل  هتـشاد  یگدامآ  هک  رئاز  نآ  لایع  دونـشوخ  دومنیم و  جالع  ار  نامردـیب 

تروص رد  هک  دیامن  درم  هیلخت 
501 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

مامت هدیکچ  هک  درم  ترایز  فصن  کیرـش  هک  شیوخ  تهج  زا  دمآیم و  نادنزرف  نیرتهزیکاپ  نیرتهب و  بحاص  ینتـسبآ  هفطن و  داقعنا 
. دیدرگیم دوب  هتخاس  لقتنم  شیوخب  ار  يو  لاوحا 

؟ دوب یبابسا  هنوگچ  رفس  هیلقن  طئاسو 

هک اهتعاضبیب  دندرکیم و  تکرح  دننام  هلفاق  اهنآ  هلیسو  هک  رتش  یکلاپ و  هواجک و  رطاق و  غالا و  بسا و  هکسلاک و  ناجیلد و  يراگ و 
هاش يارـسناوراک  مانب  سابع  هاش  نامز  زا  هک  یئاهارـسناوراک  ینعی  لزانم  هار  نایم  ياههاگفقوت  دـنداتفایم و  هارب  ناوراـک  لابندـب  هداـیپ 

رتدایز هدـیدرگ  رتهبملق  اهناهد  رد  شدادـعت  ات  دـیناسرن  رازه  هب  ارنآ  تخاس و  ناـکم  هن  دون و  دـصهن و  اـهنآ  زا   ) دـنتفگیم هک  یـسابع 
قارطا ار  اهبـش  یلوا  رد  هک  اههبارخ  تاهد و  اههناخهوهق و  دننام  اهلزنم  همین  دوب و  هدـش  انب  اهنآ  زا  یکی  خـسرف  شـش  ره  رد  دـیامنب )

رد هچ  رهـش و  رد  هچ  روما ، لک  رد  نآ  زا  دـعب  دـندرکیم . رازگرب  ار  زور  ناـیم  زاـمن  ياـچ و  راـهان و  رـصتخم  فقوت  یمود  رد  هدرک و 
لخاد و هاگتحایس  هطقنره و  يوس و  نآب  رهش  تمس  نیا  را  هدرکن  هیلقن  هلیسو  چیهب  انتعا  هک  تمالـس  ياهاپ  ناشبکرم  لوا  رهـش  جراخ 

ننفت يارب  وبای و  بسا و  غالا و  نادـنملاس  نیرمعم و  اهدـنوخآ و  يارب  دـندرکیم و  باهذ  بایا و  هدومیپ  ار  تاقالیی  تاهد و  جراـخ و 
. دیدرگیم ناشنیشناج  اهمدق  ماگ و  زاب  هدش  لیطعت  هتشذگ  بش  زا  يزیچ  زین  اهنآ  هک  يدود  نیشام  یبسا و  نگاو  هکسلاک و  هکشرد و 

502 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دادیم لیکشت  اههداج  نینچ  ار  اههار  بلاغ  هک  بارخ ، خالگنس  ینابایب  ياههداج  يارب  هبساراهچ  هکشرود 

503 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. رهش هب  رهش  زا  رهش و  جراخ  ياهرفس  يارب  هبسا  هس  هکشرود 

504 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هدیرپ شاهکشرد  تشپ  هب  دومنیم  تلفغ  یچهکشرد  ات  هک  اههچب  ياهشیع  زا  یکی  تسا . هدش  راوس  شتـشپ  هب  ياهچب  هک  ياهکـشرد 
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یمکحم هکرت  هب  هک  هدروخ  هرگ  رس  هدیبات و  هز  زا  یقالـش   ) تونق اب  هدش  هجوتم  یچهکـشرد  هک  دیدرگیم  لیمکت  ینامز  ناشـشیع  و 
. دروآیم الاب  ار  شیولهپ  تشپ و  دننام  بانط  هدروآاج ، ار  شلاح  دومنیم  هلاوح  شفرطب  هک  دوب ) هدش  لصو  ولابلآ  هکرت  لثم 

505 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هناور نارهت  زا  هک  دندوب  یمدرم  ياههتسد  ناتسبات  رهظزادعب  رصع و  ره  دوش  هتفگ  هک  تسا  یفاک  نآب  مدرم  تداع  يورهدایپ و  هرابرد 

قپچ و کی  ياچ و  وا  يارب  هدش  کلم ) رختسا   ) هکرد و نیوا و  کنو و  بیـشازد و  هردبالگ و  دنبرد و  شیرجت و  هدنگرز و  کهلق و 
شش جنپ  زا  شیب  نآ  نتشگزاب  نتفر و  یهاگ  هک  ار  هار  همهنآ  دنیامن  لیم  یتبرش  ینتسب و  هدیشک ، هدیـشون و  اهاجنآ  رد  هک  نایلق  کی 
اجنآ زا  هدـیدرگ ، زورنآ  رهـش  یخـسرفراهچ  ینعی  دازحرف  مزاع  هدایپ  هک  اههعمج  بش  دـندیدرگیم و  زاب  هتفر  هدومیپ  دـیدرگیم  خـسرف 
هدنز دهاش  اب  دندرکیم . تعجارم  فقوت  نودب  هدومیپ  ارنآ  راومهان  خالگنس  یناتسهوک  هار  خسرف  جنپ  راهچ  هتفر  دواد  هدازماما  ترایزب 

زا دعب  ناشیا  تاقالم  ناتسود و  دایب  هعمج  بش  ره  دوب ، كرکـشل  رد  ام  يودرا  هک  ماظن  هرود  زا  لاس  کی  رد  هک  هدنراگن  دوخ  زا  نآ 
رد ار  رهـش  نماان  نمد  تشد و  هداج  اهنت  هدایپ و  دیـسریم  مامتاب  بش  هفـصن  زا  دـعب  تعاس  ود  هک  هنابـش  تایلمع  یئارحـص و  تامدـخ 

هدایپ ترایز  یهاگ  راذگوتشگ و  هب  هدزهسرپ ، نارای  اب  ار  زور  مامت  هدروخ ، همشچرس  هارراهچ  رد  ار  هناحبـص  باتفآ  لوا  هتفرگشیپ 
تسیب هدزناپ  زا  شیب  هکیلاح  رد  هدنام  بش  هفصن  هب  يزیچ  هدرک  تکرح  ودرا  فرطب  هعمج  بورغ  هتشگ  زاب  هتفر  میظعلا  دبع  ترضح 
هزورما هک  تساهيورهدایپ  نامه  نیا  دیاش  مدیناسریم و  ناراطقمه  هب  ار  دوخ  مدوب  هدرک  يورهدایپ  هتعاس  راهچ  تسیب و  نآ  رد  خسرف 

. دیامنن داجیا  لالم  یگتسخ و  هداد  يرای  نتفر  هار  رد  ارم  اهتعاس  ات  هتسناوت  زین 
506 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

املع بوکرم 

ماگنه زا  هک  تشاد  زاتشیپ  رکون  کی  ناوخهضور  ره  دندشیم و  راوس  غالا  اهنآ  تاداس  زجب  امومع  دندشیم  هتفگ  املع  هک  اهناوخهضور 
هدرک تداع  غالا  هتخادرپ  ندیود  هب  شولج  هنهرب  ياپ  اب  دادیم  شتـسد  هب  ار  هناهد  هدومن  شراوس  هتفرگ  ار  شباکر  هک  اقآ  ندش  راوس 
هدیاف دیامن . یهت  باکر  زا  اپ  اقآ  هدش  مامت  اههضور  هدیسر  رخآب  ناشـسلاجم  هک  اهتنا  ات  دیـشکیم  دوخ  لابند  هب  هلـصاف  مدق  دنچ  رد  ار 
رگید دومنیم و  رانک  وا  هار  ولج  زا  ار  عناوم  هدرک  زاب  غالا  تکرح  يارب  ار  هار  دوخ  ندیود  شیپ  اب  زاتشیپ  رکون  الوا  هک  دوب  نآ  راک  نیا 

اقآ ندش  هدایپ  رد  دیناهریم و  ندینابنج  هناهد  راسفا و  تمحز  زا  ار  اقآ  هدرک  تیادـه  ار  غالا  تشاد  هدرپس  هنیـس  رد  ار  سلاجم  تروص 
هاک تیاعر  يرتهم و  هتـشاد ، هدهعب  ار  وا  یئاریذپ  راک  هک  رخآ  رد  درکیم و  وا  يرادهاگن  تبظاوم و  هدوب  غالا  ظفاح  هتفرگ ، ار  شباکر 

. دومنیم ار  شاوشق  رامیت و  وج و  و 
سوناف یتسد و  رد  ار  اقآ  ياصع  هک  تشاد  رگید  یتمدـخ  زین  اهبـش  دوب و  وا  دـعبب  اقآ  ندـش  هدایپ  راوس و  زا  تمدـخ  زور و  هفیظو  نیا 

زا ار  اهنکتخل  مدآ  انایحا  محازم و  گس و  اصع  هلیسوب  الوا  هک  دوب  نآ  يارب  زین  نیا  دشاب و  هتشاد  رگید  تسد  رد  يایعمـش  ياهچراپ 
دـنیامن و مالـس  يادا  اـت  دـنادرگ  ملاـع  دوـجو  تکرح و  هجوـتم  ار  مدرم  هتخاـس و  نشور  ار  هار  هـک  نآ  سوناـف  زا  دـناهرب و  اـقآ  وـلج 
دـنادرگ و مارتحا  ياداب  فلکم  هدروآرد  يو  ندوب  اقآریغ  هابتـشا  زا  ار  نارذـگهر  ندـیود  نتفگ و  رادربخ )  ) دـنلبدنلب اب  هک  اـصوصخم 

هیداب هلمج ، زا  ار  اهیـشکشیپ  ایادـه و  هدـیناسر  یجرخ  ای  هدرک  ربخ  ار  ناشیا  اه  هغیـص )  ) اـی هغیـص  دوجو  تروص  رد  هک  رگید  هفیظو 
دـقع و يهتـسب  لامتـسد  ياهینیریـش  هویم  دوب و  هتفرگ  اـههناخبحاص  زا  هداوناـخیارب  هدروخ  دوخ  هک  ار  ولچولپ  ياـهنکسیخ  جـنرب 

. دناسرب شلزانم  هب  ار  اهيرذن  اولح  تشوگ و  اهیسورع و 
ار همه  هک  دوب  اقآ  رکون  اهنت  هن  نیا  راوسهدایپ  هضور و  سلاجم  نتسناد  هرابرد 

507 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
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ار هار  میظنت ، تبوـن و  بیترتـب  رکوـن  تبیغ  رهق و  رد  هک  تسنادـیمن  وا  زا  رتـمک  زین  وا  غـالا  هکلب  دوـمنیم ، تیادـه  ار  اـقآ  غـالا  هتـسناد 
اب دوخ  هتـسناد  ار  اههضور  هام  رخآ  لوا و  نیعم و  ياهزور  یتح  هک  دـندشیم  تفای  هتـسد  نیا  زا  یئاهغالا  رایـسبهچ  دومنیم و  یئامنهار 

ماقم تسا و  فقو  عقوم  اجک  هک  دنادیم - ناشن  چیهیب  ار  بکار  دصق  دندرکیم : فقوت  نیعم  طاقن  رد  هداتفا  هار  هرسکی  شیوخ  تیارد 
هتفه رخآ  ات  دوب  هبنـشکی  هک  ادرف  دوب  هدش  هدـنار  تسار  تمـس  هچوک  زا  تکرح  رد  دوب و  هبنـش  زور  هک  زورما  رگا  ینعی  تسا . رذـگ 

فقوت دجسم  هینیـسح و  مادک  ربارب  نآ  زا  دعب  دعب و  هناخ و  مادک  ولج  لوا  هدرک  تکرح  دیاب  هار  مادک  هچوک و  مادک  زا  هک  تسنادیم 
مهارف اقآ  يارب  رکون  بایغ  هک  يررـض  اهنت  دوب و  هدرک  حالـصا  غـالا  تکرح  اـب  ار  شیوخ  يهظفاـح  هابتـشا  هک  اـقآ  اـسبهچ ، دـیامن و 
یتدم اقآ  دیاب  هک  دندادیم  رس  رگید  ياههچوک  هب  هدرب  ار  وا  غالا  لحم  شوشل  ناطیـش و  ياههچب  اقآ  ندش  هدایپ  رد  هک  دوب  نآ  دومنیم 
تفرب رخ  دیوگب : هدناوخ  سلاجم ، رد  هک  دندرکیم  تسین  هب  رس  هتخورف  هدوبر  هرـسکی  ارنآ  ای  دنامبزاب و  سلاجم ، زا  هدیدرگ  وا  لابندب 

نداد ایارف  تیبرت و  میلعت و  فرـص  ار  شیوخ  تاقوا  يدـنچ  يارب  هدومن  هزات  غالا  يانمت  اـضاقت  ریخ  لـها  زا  تفرب و  رخ  تفرب و  رخ  و 
. دیامن وا  هب  شیوخ  سلاجم  نکاما 

ره اب  هک  دـندوب  مه  تعامج  نیمه  ياهرکون  دـمآیم و  نانآ  ماوع  رب  لجا  ناشیا  نأش  هک  دـندشیم  بسا  راوس  اهنآ  ناگرزب  تاداس و  اما 
مه ياهکرت  رادربخ 

508 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هاگن لوسر  دالوا  مداخ  اقآ و  رکونب  اـت  دوبن  نآ  تأرج  مه  ار  یـسک  دـنتخاسیم و  عناـمالب  تولخ و  ار  هار  هدومن  محازم  رذـگهار  هلاوح 

. دیامن ادص  وبای  ار  ناشیا  بسا  هدومن  ضارتعا  هدرک  پچ 

؟ اهشکسوناف

هدیـشک اهنآ  شیپاشیپ  ار  یئاهـسوناف  سوناف و  اهبـش  روبع  رد  هک  دنتـشاد  یئاهـشک  سوناف  زین  ناگرزب  لاجر و  نایعا و  اـملع  رب  هوـالع 
رادولج زین  همدخ  شارف و  هدع  ار  ناگرزب  سوناف  هکنآ  توافت  اب  دـندرکیم  تکرح  يو  لابندـب  ناهارمه  سوناف و  یمدـقدنچ  رد  ناشیا 

ناشیاهعمش لوپ  نادنمـشهاوخ  ناراتفرگ و  هک  ار  ناگرزب  ياهـسوناف  دندرکیم و  قیرط  یط  اقآ  لابندب  همه  املع  نآ  زا  دندشیم و  هناور 
رون رد  نتفر  هار  مدرم  هدرک  یئاهيذاخا  هدومن  اهيرابج  ناشنارکون  دوخ و  غارچ  عمـش و  لوپ  ماـنب  اـی  دـندومنیم و  شکـشیپ  راـچان  ار 

نارتخد و تخب  ندوشگ  نادرم و  راک  شیاشگ  يارب  نادـنمتجاح  هک  ار  املع  سوناف  عمـش  هتخوس  هت  دنتـسنادیم و  مارح  ار  اهنآ  سوناف 
. دنتسبیم راکب  تاجاح  ياور 

؟ دشیم هتخانش  هچ  اب  تاقوا 

رسب تقو  ره  هچ  دنشاب ، هتـشاد  نیعم  هقیقد  تعاس و  نآ  يارب  دنهاوخب  هدرب  راکب  تقد  نآ  هرابرد  ات  تشادن  یـشزرا  نادنچ  مدرم  تقو 
لوئـسم ار  ینیعم  نامز  ات  دوبن  اهنآ  رب  یفیلکت  هتفخ و  هتفخ  هاگره  هدروخ و  هدروخ  ناـمز  ره  هتـشگ ، هتـشگزاب  هاـگره  هتفر ، هتفر  راـک 

تعاس هس  ود  زا  هک  رهظ  زا  شیپ  دنتفگیم  ای  هک  دوب  نینچ  اهتاقالم  ياههدعو  رد  ناشتاقوا  دنشاب و  هدوب  دنباپ  ار  یـصخشم  تقو  هدوب 
زا بش  رارق  برغم و  ات  هتـشذگ  راهان  زا  تعاس  هس  ود  زا  رـصع  رهظزادـعب و  رارق  دوب و  رهظ  ناذا  ات  باتفآ » لوا   » هدـمآ الاب  هتـسد )  ) زا

راظتنا هک  هدنریگ  تاقالم  دیامن و  هعجارم  تسناوتیم  هدننک  تاقالم  هک  هعونمم » تاعاس   » دنبب ریگب و  ات  بورغ  لوا 
509 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنیامن هظحالم  نآ  رد  ات  دوبن  يرثا  رثؤم  رارق  ره  رد  لیجعت  ریخات و  رتشیب  رتمک و  تعاس و  هس  ود  هک  ینعم  نیاب  دیشکیم ،
عقاوم رد  رحس و  راطفا و  ياهیچپوت  اهوگناذا و  اهناوخرحـس و  ناضمر  هام  رد  هک  دوب  ضیارف  يادا  تهج  تاقوا  یئاسانـش  نیا  زا  دعب 
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ناشتـشگزاب و دـجاسم و  فرطب  اهزامنــشیپ  تـکرح  هناـخروق و  توـس  برغم و  رهظ و  پوـت  اـههنذأم و  ناذا  ماـمح و  ياـهقوب  يداـع 
ناکد تخپ  متخ  عورـش و  رهـشب و  ارحـص  زا  اهبورغ  رد  اهغالک  تشگزاب  سورخ و  يادـص  راـکایر و  هبـسک  ياـهناکد  ياـپ  ياـهزامن 

دوب ناشبـش  زور و  تاقوا  رادومن  تعاس و  ناشیارب  نآ  لاثما  اهیگدـنزپ و  نیکاکد  ولج  ياهغارچ  ندـش  شوماخ  نشور و  اهیئاونان و 
. دندرکیم جئاوح  عفر  اهنآ  زا  هک 

زا سپ  اههیاس و  ندش  هاتوک  زارد و  نآ  زا  دـعب  دـیدرگیم و  مولعم  رهظ  تاقوا  نآ  اب  هک  دـجاسم  ياهـضوح  رانک  ياه  صخاش )  ) رگید
دنتخانـشیم و ار  رهظزادـعب  رهظ و  زا  شیپ  تاقوا  نآ  هیاس  یهاتوک  يدـنلب و  زا  هدرک  راوتـسا  اهماب  يور  رب  اههناخ  رد  هک  یئاهبوچ  نآ 

نآ هنماد  زا  رادـقم  هچ  هک  اهتـسد  فک  رد  طسو  تشگنا  هیاس  رگید  دـمآیم و  باسحب  اهنآ  یعقاو  تعاس  هک  اـههبرگ  مشچ  نآ  زا  سپ 
رد نآ  يدرز  قرب و  هک  يدرز  هاـک  ارحـص و  زا  نادنفـسوگ  تشگزاـب  ینعی  هلگ  درگ  اـهبورغ  رد  دـشابیم و  کـیدزن  اـی  هتـشاد  هلـصاف 

گنز يادص  رگید  نایتبون و  روپیش  يادص  اهدرگبش و  دنبب  ریگب و  گناب  رحس و  هراتس  هرهز و  هراتـس  اهبـش  رد  دشابن و  ادیپ  اهراوید 
ریـشم دجـسم  رد  رـس  هرامعلا و  سمـش  تراـمع  يـالاب  ياـهتعاس  بصن  زا  سپ  اـههچوک و  ياهـسوناف  شوماـخ  نشور و  ناـیناوراک و 

، هنطلسلا
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لاجر و نایعا و  ارزو و  ياههناخب  نیطالس  نوردنا  زا  هدیدرگ  لوادتم  تعاس  هک  مکمک  ات  رهش  بونج  لامـش و  رد  اهنآ  گنز  يادص 
. دیدرگ نیرید  یئاسانش  تاقوا  نیشناج  هدش  فراعتم  هدمآ  رازابب  یلغب  يیبیج  ياهتعاس  هتفایهار  ماوع  اهيرتنیئاپ و 

اهنآ كوک  ياههنزو  هک  یئاهریجنز  اب  هدرک  زواجت  یمدآ  دق  ود  یکی  زا  نانآ  ياههزادنا  ادـتبا  هک  دوب  تروص  دـنچب  اههناخ  ياهتعاس 
یکوـک ياـهتعاس  اـت  تفرگیم  رارق  اهيردـجنپ  اـهيرلاگ و  اهنیـشنهاش و  اـهرالاط و  ياـههشوگ  راـنک و  ـالاب و  رد  تشادـیم  هاـگن  ار 

رس تعاس  تعاسمین و  ره  رد  هک  ياهبرگ  نکوعموعم  رامـشتقو  ياهتعاس  هلمج  زا  دندرک  يرگهولج  فلتخم  لاکـشا  اب  هک  يراخبرس 
يادـص تعاس  رـس  تروص  نامهب  هک  راديرانق  یطوط و  تعاـس  دومنیم و  وعموعم  هدـنادرگ  فارطاـب  رـس  هدـمآ  نوریب  نآ  زا  ياهبرگ 
ریواصت زا  كوک  دـیلک  یـشرافس  يراکانیم  هرقن  يهباقود  ياهتعاس  اـهنآ  نیرتهب  هک  یلغب  یبیج  ياـهتعاس  دومنیم و  يراـنق  یطوط و 

تیافک ار  یمدآ  رمع  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دـمآیم و  ناتـسودنه  زا  هتفگ  شایئبمب  تعاس  هک  دوب  کباتا  اـی  هاشنیدـلا  رـصان 
. تفرگیم اج  اههقیلج  ياهبیج  رد  هرقن  الط و  ياهریجنز  اب  هک  دیامنیم 

گنرف زا  اههتفر  گنرف  هک  یتقو  ات  ادـتبا  رد  هچ  دـندیدرگ  فورعم  كوک  بورغب  اهدـعب  دـندشیم ك  كوک  بورغب  بورغ  اهتعاس 
( هتسد  ) ار حبص  لوا  بورغ و  لوا  ناگمه  هدوبن  حرطم  اهتعاس  یکوک  بورغ  یکوک و  رهظ  دنتـشادن  كوک  رهظ  ياهتعاس  هتـشگنرب 

دنتخانشیم و دندشیم  راوس  هدزاود  يور  رب  اههبرقع  هک 
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کیره هک  دـشیم  هدرمـش  ناشیا  ياهتعاس  نازیم  كوک و  كالم  يدرز  هاک  هلگ و  درگ  يدرز و  باتفآ  نامه  هک  دوب  بیترت  نیاـب  نیا 
دندادـیم ناشن  نازیم  کیب  ودره  هدوب  قفاوم  مه  اب  تعاس  ود  هچنانچ  ورنیا  زا  دـندرکیم  نازیم  ار  دوخ  تعاس  هناشن  کی  اـب  ینعی  یعونب 

یـسک رگا  ـالثم  هـتفرگ  کـین  ياـهلاف  نآ  اـب  هـک  دوـب  بیاـجع  زا  دـمآیم » رامــشب  رداوـن  زا  هدـیدرگن  نـکمم  يزیچ  نـینچ  زگره  هـک  »
تلصو نآ  دندرکیم  مالعا  ار  عقوم  کی  ودره  هدیشک  بیج  زا  تعاس  رفن  ود  هدیسرپ  تعاس  دوب و  هتفر  يرتخد  ناربهلب  يراگتساوخب و 

اهتکرـش و اهراک و  يادتبا  رد  نینچمه  دنناسر و  ماجناب  هتفریذـپ  تروص  رهب  دـیاب  هک  دنتـسنادیم  اهتلـصو  نیرتنوگـش  شوخ  زا  ار 
. دندرکیم لابقتسا  نآ  زا  يوق  هیحور  صرق و  لد  اب  هدمآ  رامشب  راک  نآ  تاداعس  زا  نیا  هک  اهندیرخ  هناخ 

رارق مه  يور  رب  هدزاود  يالاب  اههبرقع  هک  دوب  هتـسد  نامه  نیا  دومنیم و  قفـش  اهبورغ  رد  هک  دوب  باتفآ  اـهتعاس  نازیم  راـیعم  سپ 
هد تعاس و  تشه  تعاس و  ود  تعاس و  کـی  تعاـس و  کـی  تعاـس و  مین  تشذـگیم  نآ  زا  هچره  هک  دوب  تعاـس  نآ  زا  تفرگیم و 
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زا هدش و  عقاو  هدزاود  ددع  يور  رب  اههبرقع  هک  دوب  حبص  زا  ینامز  هتسد  لوا  هک  اهزور  رد  نینچمه  دنتفگیم ، هتـشذگ  هتـسد  زا  تعاس 
هتـسد زا  هقیقد  رادـقم  نالف  تعاس و  رادـقم  نالف  رهظ  ناذا  زورنآ  میواقت  قباطم  دـنتفگیم و  هتـشذگ  هتـسد  زا  زین  ار  بورغ  ات  نامز  نآ 

زا شتعاس  يزامنـشیپ  هک  تعامج  ادارف و  ياهزامن  يادا  رد  زین  فالتخا  نیمه  دیدرگیم و  سکعنم  میواقت  رد  زور  ره  هک  دوب  هتـشذگ 
زا هدـیناسر  لمکا  هب  طوحا )  ) زا ار  طایتحا  ینمؤم  رتولج و  رگید  یئالم  هدـش ، نازیم  كوک و  رتبقع  رتشیب  تعاسمین و  طاـیتحا  تهج 
نآ زا  يدرز و  باـتفآ  رگید  دجــسم  ناذا  ور و  هـب  باـتفآ  يدجــسم  ناذا  يادـص  هداد ، رارق  رتشیپ  یکی  هتخادـنا ، ریخأـت  رتداـیز  نآ 
دعب يرگید  زا  عولط و  زا  شیپ  یکی  زا  هک  ناهاگحبـص  زامن  دیماجنایم و  ناهاگماش  یکیرات و  هب  ات  برغم  زا  دـعب  برغم و  رد  يرگید 

رخآ و تعکر  اب  یهاگ  هک  باتفآ  کیدزن  ات  دیدرگیم  عورش  عولط  زا 
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ياهفرـش ای  عاعـشلا  تحت  ای  برقع  رد  رمق  تاقوا  نداد  ناـشن  اـهتعاس  نیا  رگید  راـک  و  دـیدرگیم . رهاـظ  باـتفآ  فـالتخا  شیبومک 
جراـخ نآ  زا  اـی  هدـیدرگ  تداعـس  تسوحن و  دراو  تعاـس  هچ  زا  هک  هریغ  يرتشم و  دراـطع و  هرهز و  سمـش و  فرـش  دـننام  بکاوک 

. دنیامن راوتسا  نآ  رب  ار  شیوخ  روما  يانبم  ات  دنوشیم 
راک دب  : ) الثم هک  نادب  نیهوت  دیدرگیم و  لماش  ار  نوئـش  نیرتگرزب  نآ  هدنراد  هک  دمآیم  رامـشب  ءایـشا  نیرتزیزع  نیرتمهم و  زا  تعاس 
لیبق نیا  زا  و  هنکن ) تبقع  ناجآ  هک  ور  رد  زادـنب و  نیبب  وتـشیپ  تشپ و  ای : ریگب - يزوج  اولح  هدـب  ای : هدیـشک - من  تتعاس  ای  دـنکیم -

دومنیم و روهظ  هک  اهفالتخا  رهق و  اهدروخودز و  اهيراک و  کتک  هچ  نیا  رـس  رب  دمآیم و  دراو  نآ  بحاصب  هک  دوب  یتاناها  نیرتگرزب 
نواه رد  تعاس و  ندرک  دروخ  اب  اهنت  هدیدرگ  رتشیب  هدافتـسا  هلیـسو  ار  نازابهدبعـش  هک  دوب  تعاسب  مه  مدرم  طرفم  هقالع  نیمه  يور 

تشد و دندوب  هتسناوتن  هدماین  لئان  يدیاوفب  دوخ  ياههدبعـش  زا  همـشچ  چیه  زا  هاگره  هک  دوب  نآ  ندینادرگزاب  لوا  لاحب  نآ و  نتفوک 
وا ندـینادرگزاب  ملاـس  راـظتناب  نآ و  نتفوک  رد  هدـیدرگ  ناشبیـصن  اـههمقل  نیرتنغور  رپ  هار  نیا  زا  دـنروآ  تسدـب  یلوـپ  هدرک  یحتف 

. دنروآ تسدب  ار  اهلوپ  نیرتهب  هدز  ار  اهنارود  نیرتهب  دنتسناوتیم 

؟ دندوب یناسک  هچ  املع 

يارب هک  یئاهنآ  ینعی  یترافس  ياملع  رگید  مینکیم . دای  اهنآ  زا  ینتورف  بدا و  لامک  اب  هک  یعقاو  ینید  ياملع  دندوب . هتسد  هس  رب  املع 
اهشکشیپ و اب  لخاد  زا  هک  ياهتـسد  دندوب : عون  ود  زین  اهنآ  دندرکیم . اهنآ  يرکون  هتفرگ  اهترافـس  زا  لوپ  هدرک  داهتجا  تماما و  مدرم 

نابز تیحیسم  تیوسوم و  نید  اب  هتفای  تیبرت  میلعت و  جراخ  زا  هک  ياهتـسد  هدمآرد و  يرازگتمدخ  دیق  رد  اهترافـس  یلاسرا  ياههوشر 
هتخاس ناشدراو  اتلفغ  هدیـشارت  ناشیارب  مومأم  دـیرم و  یتشم  هدـیدرگ  هفاضا  ناشباقلا  لابند  رب  ياهبنلق  مان  هتخومآ  یمالـسا  تاـمیلعت  و 

رد یلیاضف  ناشتهج 
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دـصاقم تهج  فلتخم  ياهلاجنج  وه و  عزتنم و  ار  اهتموکح  لصفنم و  ار  اـهتلود  هک  دـندوب  اـهنامه  اـهنیا  دـنتخادنایم و  ناـهذا 
رد روما  رداصم  زا  کی  ره  تلفغ  هک  اجنآ  ات  دندروآیمرد  تعاطا  هبقر  تحت  ار  نودام  قوفام و  تلود و  تلم و  هتخادـنا  هار  نوگهنوگ 

گنس ناشنیمارف  زا  ینامرفان  رّحبت و  كدنا  دیدرگیم و  ناشطوقس  عازتنا و  بجوم  لمعلا  روتسد  ذخا  ررقم و  تاقوا  رد  اهنآ  یسوبتسد 
نانآ و تیوقت  ناشیا  هداد ، ضرق  مههب  نان  نیطالـس  اب  هک  يرابرد  ياملع  موس  دـیایب ؛) نیئاـپ  فرب  اـب  رگید  لاـس   ) هتفر هک  دوب  یبـالق 

ياهمکـش نیمـس و  ياهمادنا  ربتـس و  ياهندرگو  داشگ  ياههچاپ  هدنگ و  ياههمامع  اب  یئاملع  دندرکیم ؛ ناشیا  تلالج  تیـشمت  اهنآ 
خارف و ياهنیتسآ  تفبمیس و  ياهابع  رخاف و  هسبلا  مالس و  سمتلم  هدیرد  نامشچ  هدنکفا و  ياهبغبغ  داشگ و  ياهنتفر  هار  هدمآشیپ و 
ددـعتم و نانز  يوتردوت و  میرح  دـنبوتسب و  رایـسب و  همدـخ  عیـسو و  ياههناخ  رد  ورلابند ، رایـسب  نارکاسع  ياهجنپکن و  ياهنیلعن 
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ددعتم و ناعجارم  لخاد و  جراخ و  تالـسارم  لاسرا  و  هچب !) مالغ   ) ررحم و ازریم و  ناوارف و  درم  نز و  همدـخ  ینوراه و  ياهارـسمرح 
تفای ناوارف  اهروابدوز  رهـش  رد  ینعی  نارهت  رد  هک  دوب  یگتخاس  ياملع  هنوگنیا  هناـشن  ریفکت  دـیعبت و  سبحودـح و  کـلف و  بوچ و 

تولخ و نوردنا  ياهراجا و  ياههناخ  رکفتم و  هدرـسفا و  ياهامیـس  یناوختـسا و  ياهمادنا  نیتم و  ياههفایق  تمیقمک و  هسبلا  دـندشیم .
دـندادیم و لیکـشت  نامورحم  افعـض و  ار  ناشنادـیرم  رگم  هک  یلم  یعقاو و  ياملع  هدـنیامن  عقوتم  داـیز  نادنمتـسم  عجارممک و  ینوریب 

دب بوخ و  تعاس  هدومن  ياهراختـسا  هدناوخ ، يزامن  هتفرگ  یمـسق  هداد  یمـسق  هدومن ، یتداهـش  ریرحت  هدناوخ  يدـقع  هکنآ  ناشراک 
. دننکب تیبرت  هزنم  ینادرگاش  هداد و  ینید  لئاسم  میلعت  سرد و  هدید ، یمیوقت 

؟ اهبش تافآ 

ناکد و ینعی  نکاما  نیا  دوب  دجسم  ناذا  زا  دعب  هک  یعرش  برغم  زا  ماوع  لوقب 
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نتـسبآ و نز  هچب و  چیه  دـعبب  تعاس  نیا  زا  هک  تفرگیم  رارق  هنجا  رایتخا  رد  رهـش  یکیرات  اصوصخم  هیواز و  هبارخ و  مامح و  هناخ و 
دمآوتفر نآ  لثم  کهاچ و  هاچ و  رـس  نیمزریز و  ریـشاپ و  رابنابآ و  یکیرات و  رد  رادهویم و  تخرد  ریز  زا  تشادن  قح  سورع  هزات 
تمحازمب ور  ناشضارما  هدش  رتنیگنـس  نارامیب  هک  دوب  بش  رد  دوب و  ازتفآ  بش  الوصا  ارچ  دندیناسریم ، بیـسآ  واب  ناینج  هک  دیامن 

تروص هتفای  نیوکت  اههنتف  هک  دوب  بش  رد  تفرگیم و  ماجنا  هریبک  هریغـص و  ناـهانگ  اهيدـیلپ و  تاـیانج و  هک  دوب  بش  رد  داـهنیم و 
دوب بش  رد  تشذگیم و  غیردیب  ياهغیت  مد  زا  ناهانگیب  رـس  دیدرگیم و  ولمم  اهنادـنز  سبح و  هک  دوب  بش  رد  تفرگیم و  دوخب  لامعا 

اهيدزد هدیسر  روهظب  اهتنایخ  هدمآ  لمعب  اهاوجن  هک  دوب  بش  رد  دیدرگیم و  ریگنابیرگ  هدنشک  ياهسوباک  كانفوخ و  ياهباوخ  هک 
نیطایشب و قلعتم  هسوحنم و  مایا  زا  بش  سپ  دندمآیم . نوریب  ناگدنزگ  هیذوم و  تارشح  هک  دوب  بش  رد  دیـسریم و  ماجناب  اهتثابخ  و 

. دمآیمن تسار  نآ  دننام  هراختسا و  لمر و  هک  اجنآ  ات  دیسریمن  رمثب  نآ  زا  تسوحن  تمائش و  زج  هک  دوب  هنجا 
نیطایـش تیذا  رازآ و  دعتـسم  رتداـیز  هک  هدـش  هتفگ  ياههتـسد  يارب  اـصوصخم  تشادرب  مدـق  زا  مدـق  بش  رد  دـیابن  تروـص  نـیا  رد 

! دندوبیم
تکرب هد  داد و  راک و  نآ  هک  دـیامن  دتـسوداد  دـیابن  بش  رد  دراذـگب و  نوریب  اپ  دـیابن  هللا  مسب  نودـب  قاـطا  زا  بش  رد  یـسک  مرجـال 

بآ شتآ  يور  تخیر و  دیابن  شتآ  دندیناسریم و  رازآ  هدید  رازآ  هتشاد  ددرت  ناینج  هک  دزیرب  نیمزب  دیابن  مرگ  درس و  بآ  دومنیمن و 
نیگنـس ار  ناشرامیب  دـنازوس و  دـنهاوخ  ار  شندـب  درک و  دـنهاوخ  یـشغ  ار  فرط  تخوس و  دـنهاوخ  ناـینج  لاـفطا  هک  دـناشفا  دـیابن 

زربم رس  رب  نتسشن  یتح  تالاح  مامت  يارب  ار  هللا  مسب  هچرگا  دیباوخ  دیابن  هللا  مسب  نودب  هک  باوخ  ماگنه  رد  اصوصخم  دومن ، دنهاوخ 
دیاب ار  لق  راهچ  و  دنیامن ، تاعارم  دیاب 

515 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
يادص اب  ار  یعابر  نیا  هدز  مهب  ار  اهتـسد  ناگدنزگ  عفد  يارب  دـیاب  امتح  هک  غارچ  ندرک  شوماخ  نتفر و  باوختخر  رد  دومن و  تئارق 

. دنیامنن دینش  تفگ و  يزیچ  هتفگن  ینخس  رگید  نآ  زا  سپ  هدناوخ  دنلب 
متسکشب ناشودره  ّمد  مد و  زا  شینمتسب  برقع  شین  رام و  مد  متسب 

متسر مدرک  مالس  یبن  حون  ربینرق  اینرق  اینرق  اجش 

؟ دوب هچ  دوب و  هک  نج 

ياهعقاو ره  زا  رداق و  راک  رهب  هک  یتاقولخم  ماوع  داقتعاب  یناسنا و  قوف  یئورین  اب  یئرمان  دـندوب  یتادوجوم  نج  ینآرق  تایآ  سابتقا  زا 
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مه دـندوب و  مه  دنتـشادن و  دوجو  مه  دنتـشاد و  دوجو  مه  هک  نینج  هیاـپمه  ياهدـیقع  هب  دـندوبیم و  علطم  هتفاـین  هچ  هتفاـی و  عوـقو  هچ 
ار وا  یسک  هاگره  هکنآ  ینعم  رد  تشادن  مه  تشاد و  يدنزرف  مه  وا  ردام  هک  ردام  مکـش  رد  لفط  دننام  دمآیمن ، هئارا  هب  ناشتیدوجوم 
وا زا  يدنزرف  دـناوتب  ات  دوبن  ردام  هارمه  یتفج  دوب  هتخانـش  يدـنزرف  اب  هدـناوخ  جوز  ار  يو  هاگره  دوب و  هتفگ  اوران  دوب  هدـناوخ  درفنم 
مه دوب و  تباث  ناشتیدوجوم  مه  هک  تدورب  ترارح و  اوه و  دننام  هتخانـشان  زومرم  ياهوق  رد  رگید  يداقتعا  و  دیامن ، تابثا  هداد  ناشن 

یتادوجوم ناگتشذگ و  زا  نادرگرس  حاورا  دننام  یتایرظن  دیامن و  یفرعم  نانآ  زا  يدعب  مجح و  هدرک  تیؤر  ار  اهنآ  تسناوتیمن  یسک 
هک هودنا  دننامه  یناریذپانراکنا  تاذل و  لاثم  شخبيداش  یئاههدیرفآ  عاعش و  هیاپمه  رثؤم  یتاقولخم  لایخ و  دننام  ّتیمـسج  زا  يراع 

زرحم ار  ناشتیدوجوم  دـیدرگیم  قالطا  ناشیارب  هک  هدـیقع  ره  مان و  ره  دوب و  ملـسم  هچنآ  یلو  دنـشابیمن ، سمل  لباق  مه  دنتـسه و  مه 
هلیـسوب لکـشم  ياهباوج  لاوئـس و  حور و  راضحا  مویدـم و  مسیتونپیه و  تارثا  دـننام  اـهنآ  ماـنب  هاـگهگ  یبیاـجع  هک  دوب  نآ  دومنیم 

ار ناشیا  دوجو  هعلاطم  ملع و  لها  يارب  هک  دیـسریم  روهظب  نآ  لاـثما  غارچ و  هعـشا  رد  يهنیاـعم  بآ و  رد  ندـناوخ  هنیئآ و  رد  راـضحا 
ماوع يارب  دومنیم و  تباث 

516 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
هک یئاـهيرگوداج  دـندوب  هلمج  نآ  زا  تسویپیم ، عوقوب  ناـشماجنا  لـباق  ریغ  راوشد و  دـصاقم  تاـین و  اـهنآ  طـسوت  هک  یناراذـگراک 
زا هنجا  نیطایش و  یلفس و  هدام  كاخ و  زا  رشب  هک  هشیدنا  نیا  اب  دنتسجیم ، نانآ  هب  لسوت  هتـسناد  نیطایـش  هنجا و  ار  اهنآ  ماجنا  نیلکوم 

هدمآرب فیلکت  هتـساوخ و  ره  هدهع  زا  هتـشاد  ار  يرترب  لامک و  یلفـس  دوجوم  رب  يولع  قولخم  هک  دـناهتفای  تقلخ  يولع  هدام  شتآ و 
هک دـندروآیم  هناشن  ار  دارفا  اسبهچ  هک  اجنآ  ات  دـیامن . لیمحت  راومه و  لهـس و  یطیارـش  اب  ار  یلمحت  لباق  ریغ  راومهاـن و  ره  دـناوتیم 

! دننکیم يزاسراک  هدراذگ  لوپ  ناشیاکتم  کشت و  ریز  قودنص و  يوت  هدروآ ، اهزیچ  ناشیارب  هتشاد  هدوارم  یتسود و  اهنآ  اب  ناینج 
رظن دروم  صخـش  اب  یمـسا  نتـسش  بآ  رد  ای  يدود و  نتخادنا  هارب  يذغاک و  کی  ندنازوس  اب  یطابترا  هچ  هک  زین  وداج  تارثا  هرابرد 
دوخ رد  هلعش  ای  هقرج  نآ  هنیاره  هکنآ  ندمآ  شوج  گید و  يوسب  بوچ  لاعتـشا  بوچ و  هب  هقرج  طابترا  رد  هدیقع  نیا  دشاب  دناوتیم 

رد دمآ و  دوجوب  یلاعتـشا  دوب  مهاب  یتبحم  دنویپ  یتسود و  ار  ود  نیا  دیـسر و  بوچ  ای  هبنپ  هب  نوچ  دـیدرگیم و  شوماخ  داتفایم  گید 
اهنآ هدروآ  دوجوب  بوچ  هقرج و  نایم  ار  یتسود  نآ  هک  ددرگ  یسک  راذگراک  هدمآ  شوجب  گید  بآ  هک  دیدرگ  یببس  ببـسم  هجیتن 

تارثا هارمه  دـشابیم  ندیـشخب  یهایـس  ندروآ و  قاـنتخا  تارـشح و  ندـنار  شراـک  هک  دود  تـسا و  هدیـشخب  تـبحم  تـفلا و  مـهب  ار 
شرت روش و  ینیریـش و  اب  هک  بآ  لاثم  رد  دنکارپیم ، ار  راّحـس  هیذوم  تادوجوم  دـنکیم  رتدایز  ارنآ  یگدـننازیرگ  تیفیک  هک  يایماسا 
یهاگ هک  رایـسب  هچ  دـشاب  هدوب  بآ  نامه  تروصب  رهاظب  هچرگا  هتفای  رگید  يدوجو  رثا  رگید و  تلاح  هتفر  ناـیم  زا  وا  یبآ  رثا  ندـش 
هکنآ رگید  لاثم  رد  و  دنکیم ، عفر  ار  تسد  رـس و  درد  هدش  لخاد  هدـعم  رد  هک  وراد  دـیامنیم و  يروآتامم  نامز  هدومن  یـشخبتایح 

فرـصت اب  روگنا  دشارخیم و  ار  شوگ  نآ  يادص  هدومن  دروخرب  مهب  گنـس  ود  دیآیم و  دوجوب  نوردـنا  رد  درد  هدروخ  مهب  تسد  ود 
هکرس و یجراخ  ياوه  دوجو 
517 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دوب اوه  نامه  نیا  ددرگیم و  فرصمیب  دساف و  یعیام  اوه  فرصت  اب  هکرس  هکرس و  کمن  دورو  اب  بارش  بارـش و  اوه  تلاخد  اب  هکرس 
رییغت هلاحتسا و  هلیـسو  هک  کمن  لخادت  دیدرگ و  نآ  ندش  دساف  هلیـسو  نانچمه  روگنا و  ندش  هکرـس  بجوم  یببـساب  ای  یببـسیب  هک 
وداج هرابرد  سپ  هدـینادرگ  لدـبتم  ار  وا  تیهام  هداد  لیدـبت  یگدـنرب  یتسم  هب  ار  وا  یگدـننکتسم  رثا  هدـیدرگ  بارـش  يارب  یتیفیک 

دوجوب لاوحا  ماسجا و  رد  ار  یلاوحا  نانچ  هک  دـشاب  هدوب  یئایـشا  یعیبط  ای  یکیزیف  راوطا  زا  يروما  تـالاح و  صاوخ  زا  زین  نیا  دـیاش 
. دشابیم مولعمان  لوهجم  اهنویلیم  دننام  هدربن  اهنآ  كردب  یپ  ریش  مهف  زونه  هک  ياهتخانشان  بیاجع  رخآ  رد  دروآیم و 

یماع ملاع و  زا  یسک  رتمک  هک  اجنآ  ات  دندیزرویم  اهنآب  رایسب  داقتعا  هدوب  نایمدآ  زادرپراک  هک  دندوب  نیطایش  ناینج و  نامه  نیا  يراب 
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تاـیفیکب و نتفاـی  تسد  ددـصرد  صاوخ  دنتـسجیم  ارنآ  صاوخ  طـقف  ماوع  رگا  هکنآ  تواـفت  اـب  دـشاب  هدوبن  دـنمهدیقع  نآ  هب  هک  دوب 
هتفای يرون  هنزور  یضعب  هکنآ  دننام  حاورا و  بکاوک و  نیطایـش و  ناینج و  تاریخـست  تضایر  دوب  هلمج  نآ  زا  هک  دندوبیم ، وا  لوصا 

؛ هدـنارذگ ار  هاوخلد  روما  نآ  اب  هک  ماوع  ياـهراک  زا  هنومن  دـنچ  کـنیا  دـندیدرگیم و  دـیماان  هدرواـین ، تسدـب  يزیچ  اـی  هدرک  لاـبند 
. دندرکیم اهیگراوآ  اهعامتجا و  اهلاطبا و  اهتسویپ و  اهتوادع و  اهتبحم و  اهدقع و  لح و  اهیگتسب و  تاشیاشگ و 

رحس لطاب 

مه يولهپ  ار  اهتسش  هدروآ  اهاپ  طسوب  تشپ  زا  ار  اهتـسد  هتـسشن  دوخ  ياپ  ود  رـس  رب  هدز  رحـس  هک  دوب  نآ  روتـسد  رحـس  لطاب  يارب 
. دنکب لوب  نآ  يور  رب  هدراذگ 

. دماشایب یتشم  هتخیر  رس  رب  ارنآ  مراهچ  ناذا  هدرک  لوب  یفرظ  رد  ناذا  هس  رگید :
518 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. درادب نآ  دود  رب  ار  دوخ  هدرک  دود  هبنشراهچ  بش  ای  هبنش  بش  ار  گس  هلضف  زایپ و  تسوپ  ریس و  تسوپ  رگید :
دوب هدروآ  دوجوب  نامگ  نظ و  هدش  هدیـشاپ  نآ  رد  یئاهزیچ  هک  هدز  رحـس  لحم  يور  رب  ات  هتـشاداو  ار  غلابان  رـسپ  تفه  ات  کی  رگید :

. درادرب مدق  نآ  يور  زا  هدش  رحس  هدیشاش 
ص518 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط  دزیرب . رس  رب  ارنآ  بآ  هتسش  هک  ار  لق  راهچ  رگید :
. دشاپب دنشاب  هدیبوک  ارنآ  بایلق  غلابان  رتخد  تفه  هک  ار  ياهکرس  بایلق و  رگ :

لطاب مدرک  نم  لطاع  درک  هکره   ) دیوگب هبترم  کی  دـشاب  هبترم  تفه  دـیاب  هک  نتخیر  ره  اب  هتخیر  رـس  رب  رحـس  لطاب  ماج  بآ  رگید :
درک هکره   ) شلوا تاـملک  دنتـسناوتیمن  ار  شاهمه  مه  رگا  هک  رحـس  لاـطبا  عون  ره  رد  هک  دوب  ياهلمج  نیا  و  لـباب ) رحـس  لـطبم  قحب 

. دنروایب نابز  رب  دیاب  ار  لطاب ) مدرک  نم  لطاع 
. دنیامن نازیوآ  هتسب  ون  دوبک  هچراپ  رد  ار  دنفسا  هنادکی  رازه و  رگید :

رس يالاب  لخاد  زا  هتخاس  نایاپ  راهچ  نارپسگم  دننام  هدیشک  خن  دشابیم  دوخن  لکشب  هک  ار  دنفـسا  هزات  هویم  هک  زیوآ ) دنفـسا  : ) رگید
. دنیامن نازیوآ  هناخ  رد 

. دنبوکب ناکد  ای  هناخ  رد  ولج  دنشاب  هتفای  هار  زا  هک  ار  بسا  لعن  رگید :
. دنزیوایب پچ  يولهپ  رد  هتسکش  نزوس  ياهکت  اب  هک  ار  رام  خاش  رگید :

تخب راک و  شیاشگ 

بـش هدرک  تین  هدناوخ  اهنآ  رب  نیـسای  هروس  هتفرگ  امرخ  هدزاود  لاس  ره  تهج  تسا  هتـشذگ  شرمع  زا  هک  لاس  دنچره  يارب  لماع  - 
. دنکب ریخ  هدرب  هارراهچ  رس  تاوما  راثن  هعمج 

. دیامن نفد  ناتسربق  ای  ربق  تفه  رد  هتشون  دوخ  سابل  هچراپ  زا  هکت  تفه  رب  ار  دمح  هروس  هبترم  تفه  - 
519 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دزیرب رس  رب  هبترم  لهچ  ار  دیلک  لهچ  ماج  بآ  - 
. دنکب نفد  دجسم  ربنم  ریز  ای  بارحم  رد  هتفرگ  ار  هایسرس  دنفسوگ  لد  - 

رد هدرک  لسغ  نآ  بآ  اب  هتسش  هتـشون  هساک  رب  ار  قزری ) هدابعب  فیطل  هللا   ) هیآ انیطعا و  انا  هروس  هللا و  رـصن  ءاج  اذا  انحتف و  انا  هروس  - 
. دشاپب ناکد  ای  هناخ 
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. دزیرب رس  رب  هتفرگ  ار  اهیمیلک  مامح  هشوگراهچ  بآ  - 
نت رـس و  هدروآ  ار  هناخغابد  بآ  تسا  رتيوق  بتارمب  هک  دـشاب  يروسهبنـشراهچ )  ) لاـس رخآ  هبنـشراهچ  بش  رگا  هبنـشراهچ  بش  - 

. دنزب نآ  بآ  رد  هجنپ  کن  هدرک  روبع  نآ  ضوح  تفه  يور  زا  ای  دیوشب 

نمشد ررض  عفد 

: یلع الثم  تروصنیاب  دشاب  هتشاد  هارمه  ای  دیوگ  نخس  يو  اب  هتفرگ  تسد  رد  هتـشون  نیـس  فرح  ود  نایم  رد  ار  نمـشد  مسا  فورح  - 
. دراذگ تابن  هکت  ریز  ای  سیسلسعس  س ع س ل س ي س 

. دیامن هارمه  ار  هدرکن  یغابد  گرگ  تسوپ  - 
. دراذگ شفک  نایم  رد  ار  ریش  نخان  - 

هدرک مضح  هناخ  بناجب  ور  رخآ  رد  هدروآ  نابزب  ناشن  مان و  اب  نمـشد  رـش  عفد  زا  ار  دوخ  بلاـطم  هتـسیرگن  رمق  لـالهب  هاـم  هّرغ  رد  - 
. نک هایس  ترخآ  ياهبش  دننام  ار  وا  هناخ  هام  يا  دیوگب 

هناخ رد  هداد  مسق  نمشد  هناخ  یبارخ  تین  هب  نآرق  هب  ارنآ  هتشادرب  فقو  ناکم  زا  كاخ  هعمج  بش  هتفرگ  هزور  هبنـشجنپ  هس  ات  کی  - 
. دناشفا ودع 

. دزیرب نمشد  هناخ  رد  هدرک  نآ  رب  فت  هدیبوک  ار  هدرم  ناوختسا  - 
. دنکب روظنم  ار  مصخ  نمشد  عفر  هتفرگ  هللا  الا  هلا  رکذ ال  - 

اب ار  هللا  وه  لق  هروس  هبترم  شش  دهد  تسد  ملاظ  نمشد و  اب  تاقالم  نوچ  و 
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هدرک هرگ  ار  پچ  ناتـشگنا  زا  یتشگنا  وا  ناکمب  ندـش  لخاد  رد  هدـناوخ  دوخ  نیئاـپ  ـالاب و  پچ و  تسار و  تشپ و  ولج و  رب  هللا  مسب 
. دوشب رود  هتشگ  جراخ  اجنآ  زا  ات  دیاشگن 

ملاظ نمشد و  يانف  هبترم و  لزنت  يارب 

فرط هتـشون  ار  دیهـش  هدازماـما  اـی  ماـما  هس  مسا  شفرط  هس  رب  هدیـشارت  وـلهپ  راـهچ  ار  زگ  تـخرد  بوـچ  هبنـشراهچ  زور  رـصع  رد  - 
. دراذگ نیگنس  گنس  ریز  کیرات  ياج  رد  هتشون  دوصقم  هارمه  ار  ملاظ  ای  نمشد  مسا  شمراهچ 

ار تشخ  دنک و  تین  هدرک  وحم  ار  هملک  کی  رابره  هدـناوخ  سوکعم  ارنآ  هتـشون و  سوکعم  هملک  هملک  ماخ  تشخ  هب  ار  تبت  هروس  - 
. دزیرب نمشد  هناخ  رد  هدرک  مرن 

زا ياهکت  رد  هتشون  عطقم  فورحب  طقاس  هملک  هارمه  ار  نمـشد  مسا  هدرک  هایـس  بکرم  ای  ریق  اب  ار  وا  يور  هتخاس  لگ  زا  ياهمـسجم  - 
. دیامن هلبزم  رد  نفد  نوگنرس  هدیچیپ  تیم  نفک 

شتنوکـس لحم  روبع و  ولج  هدرک  تین  هدـنکفا  یلاهـسا  طـیاغ  تشگنا  تفه  دنـشاب  هتـشادرب  هدـنور  يوج  زا  هک  بآ  هلاـیپ  تفه  رب  - 
. دشاپب

رفن ود  نایم  یئادج  يدرس و  قیرفت و  يارب 

هدنازوس دنادرگ و  هایس  ار  دیفس  دیفس و  ار  هایس  هدوشگ  ارنآ  سپـس  هداد  دود  خینرز  اب  هدیبات  مهب  ار  دیفـس  هایـس و  هچراپ  هکیراب  ود  - 
. دزیرب ناشهار  ولج 
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نفد كانمن  ياج  رد  ای  هداد  ناـشدروخب  هدرک  مین  ود  طـسو  زا  ار  يرت  راـیخ  نآ  اـب  هدـناوخ  ار  نیـسای  هروس  هدرکن  راـک  يدراـک  رب  - 
. دیامن

. دناشفیب ناشهناخ  رد  ای  هارهس  رس  ناشتین  هب  هدیبوک  تیم  نداد  روبع  ماگنه  رد  ار  ماخ  تشخ  - 
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. دزادنیب نمشد  هناخ  رد  هدرک  كزب  ار  دنفسوگ  ناوختسا  طسو  کسورع  - 

درم تبغر  نتسب  يارب 

هدرک رکذ  ار  دوصقم  هدناوخ  ار  انببـص  انا  هیآ  راب  کی  هرگ  ره  اب  هدز  هرگ  تفه  نآ  رب  هدـناسیخ  ریـش  رد  هتفرگ  ار  ناجالح  نامک  هز  - 
. دیامن نفد  هنهک  ربق  رد  هتسب  روظنم  فرط  ریز  يهماج  رد  هدناکشخ  باتفآ  رد  ارنآ 

. دیامن نفد  ناتسربق  یقاطراچ  رد  هدولآ  هسئای  نز  ندب  يهبآ  كرچ  اب  ار  دنفسوگ  ءاشحا  ءاعما و  - 
. دناشفیب هدرم  رس  تشپ  هدیئاس  هناخازع  رد  ار  گنس  همرس  - 

تمهت عفر 

دوخ هماج  رـس و  يوم  زا  یمک  اب  هتفرگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تشگنا  تسیب  ره  نخاـن  هبنـش  زور  دـشاب  هدـش  راـتفرگ  یتمهت  هب  نوچ  - 
رد هتـشون  وا  یناشیپ  رب  رد  ار  دوخ  مان  هتخاس  دوخ  لکـشب  یتروص  دنروآیم  نوریب  هنال  زا  اههچروم  هک  یکاخ  اب  ارنآ  رتسکاخ  هدـنازوس 

. دیامن نفد  دشابن  روبع  نآ  زا  هک  يرانک 
. دیوشب ور  رس و  هدروخ  هدناوخ  بآ  رب  ار  اهاط )  ) مسا هبترم  ( 81  ) هن هن ، دوخ  مسا  ددع  قباطم  - 

. دیامن رکذ  زورکی  تسیب و  ار  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  - 
. دیامن راطفا  نآ  اب  هدناوخ  بآ  رب  راب  تفه  ار  سی  هروس  هتفرگ  هزور  هبنشجنپ  زور  - 

. دیوگب عفار  ای  رکذ  هدرک  تین  هبترمکی  هاجنپ و  دصیس و  هدناوخ  تجاح  زامن  تعکر  ود  هتساخرب  بشهمین  - 
: یماساب تبانج  لسغ  دننام  دندرکیم » تین  هدومن  تالکـشم  مامت  عفر  يارب  هک  دوب  یلـسغ  نیا  . » دیامن تمهت  عفر  لسغ  هعمج  حبـص  - 

. ضرق عفر  لسغ 
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 ... نمشد عفر  لسغ  اشگراک . لسغ  یتمالس . لسغ  ترایز . لسغ 

نادنز زا  یصالخ  يارب 

. دنتفرگیم صلخم ) ای  صالخ و  ای  صلاخ و  ای   ) رکذ نادنز  هطرو و  زا  یصالخ  يارب  - 
. دنتفرگیم رطضملا  بیجی  نمما  متخ  - 

. دابعلاب ریصب  هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفا  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  دنتخاسیم : دوخ  درو  ار  تاملک  هیآ و  نیا  - 
منز گنچ  تسا ، لوغـشم  ادخ  رکذب  تسا و  مولعم  وا  قزر  تسا و  رام  ناهد  رد  وا  ياپ  ود  تسا و  راغ  رد  هک  يدرمنآ  تمرحب  یهلا  - 

. دیآرب نم  تجاح  ات  مریگ  یفطصم  نماد  و 
دندادیم ج ح ج ج ح ج. ینادنز  هب  نادنز  هناتسآ  رد  نفد  يارب  هتشون  تروص  نیاب  ار  فورح  نیا  - 

. دنتشاذگیم شیولهپ  هتشون  هدناوخ  نمیهم ) ای  کلم و  ای   ) هبترم کی  کیره  اب  ار  ق )  ) کی داتشه و  دصکی و  - 
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نادـنز رد  رب  هدـیئاس  ناهد  بآ  اب  ار  هدـمآ  نوریب  حـنحنت  اب  هدـیهج و  نیرخنم  خاروس  رد  ندروخ  ماگنه  هک  ینانهدرخ  اـی  جـنرب  هناد  - 
. دندیلامیم

يدنبنابز يارب 

. دندناوخیم اهزامن  زا  دعب  ار  نوملکتی  مهف ال  یمع  مکب  مّص  هیآ : - 
. دندیبوکیم نیمز  رب  هدرک  تین  هدناوخ  خیم  رب  ار  هیآ  نیمه  - 

نیمه ای  هداهن  بآ  رد  هتخود  هدراذگ  یهام  ناهد  رد  هتشون  ار  شردام  دوخ و  مان  هدیـشک  ذغاک  رب  دنتـساوخیم  هک  ار  یـسک  تروص  - 
. دندادیم رس  هتخود  هداهن  ریگشوم  غرم  ناهد  رد  ار  تروص 
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. دنتشاذگیم نیگنس  يزیچ  ریز  هتشون  ذغاک  رب  ار  الاب  هیآ  - 

وربور بطاخم  اب  هتفوک  نیمزب  ار  اپ  و  دحا ) هللا  وه  لق  قحب  متسب  ار  تناهد  دمن ، تنابز  دبس  ترس   ) دنتفگیم هدرک  دنلب  ار  پچ  ياپ  - 
. دندیدرگیم

. دنتشاذگیم نیگنس  گنس  ریز  هتسب  هدراذگ  لفق  نایم  رد  ار  نورطسی ) ام  ملقلا و  ن و   ) هیآ - 

یتخبدیفس تبحم و  يارب 

. دندزیم تروصب  ار  ومع  رتخد  ومع  رسپ  دقع  رس  بالگ  - 
. دندزیم بوبحم  هب  هدناوخ  کیر  رب  ار  میم ) ماح   ) هلمهم هملک  - 

. دندرکیم نشور  رگید  هناخاقس  رد  هدرک  تین  هدیدزد  هناخاقس  هس  زا  عمش  هس  - 
. دندناروخیم هتفگ  شبمرخ ) شهشه   ) ار رخ  زغم  - 

. دندادیم بولطم  دروخب  هدناوخ  تابن  رب  ار  یلعدان )  ) رابکی لهچ و  - 
. دنتخیوآیم لغب  ریز  رد  بولطم  رس  يوم  اب  هتفرگ  موم  رد  هتشون  ار  دمح  هروس  - 

. دندراذگیم فرط  شلاب  ریز  بش  هتفرگ  خیم  رود  رب  هتشون  ار  هروس  نیمه  - 
. دنتخیریم شتآ  رد  اشع  زامن  عقوم  هدناوخ  هنادهایس  رب  ار  هلزلز  اذا  هبترم  تفه  - 

رد هدراذـگ  دیفـس  زایپ  مکـش  رد  ار  اهلفلف  هدـناوخ  هایـس  لفلف  کی  لهچ و  رب  فرط  لیم  تین  هب  ار  دـمح  هروس  هبترم  کی  لـهچ و  - 
. دنتخادنایم شتآ 

. دندادیم بولطم  دروخب  هدرک  بابک  هدومن  يرارقیب  تبحم و  تین  هتسب  هنیس  يور  رب  بش  کی  ار  تشوگ  - 
. دندادیم هقوشعم  دروخب  هدرک  ریمخ  دوخ  تشپ  بآ  اب  هتفوک  ار  دجنس  لگ  اهدرم  - 
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قیرح شتآ  ندرک  شوماخ  يارب 

. دنتفگیم ناذا  ای  ربکا ) هللا   ) ریبکت دنلب  يادص  اب  هداتسیا  شتآ  ربارب  - 
. دندناوخیم یسرکلا  ۀیآ  هدیشک  طخ  شتآ  رود  - 

(. ذشفمطها  ) دنتخادنایم قیرح  نایم  رد  هتشون  دوب  هتشون  راویدب  قیرح  زا  ظفح  يارب  اههناخ  رتشیب  رد  هک  ار  هملک  نیا  - 
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. دنتخادنایم شتآ  نایم  رد  هتشون  لافس  هچراپ  هس  هب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  - 

داب ندروآ  دنب  يارب 

. دنتخیوآیم داب  ولج  ار  نزهویب  ياپ  نابنت  ای  دقراچ ، دننام  رس  هچراپ  - 
. دندرکیم شوماخ  هتفرگداب  ولج  هتشون  حیرلا ) بحاص  ای   ) ار عمش  - 

. دندرکیم نازیوآ  داب  ربارب  هنوگژاو  هتفرگ  ار  شوم  - 

ناراب ندروآ  دنب  يارب 

. دندرکیم نازیوآ  نادوان  ریز  هتشون  ار  لچک  تفه  مسا  - 
. دنتخیریم هدبقالط  نز  درم  رس  رب  ناراب  بآ  زا  ياهساک  - 

نآ عطق  هلزلز و  زا  سرت  يارب 

. دندناوخیم تایآ  زامن  - 
. دنتشادیماو هلبقب  ور  راوید  ریز  ار  دیفس  شیر  درمریپ  تفه  - 

ناراب نتساوخ  يارب 

: دندناوخیم دنلبدنلب  مه  اب  هتسشن  راوهقلح  دیعس  وبا  خیش  زا  ار  یعابر  نیا  - 
. تسرفب نارفغ  باحس  مرک  رحب  زا  تسرفب - ناویح  تایح  ببس  برای 
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. تسرفب ناراب  ریش  ربا  هیاد  زا  تانب - نالفط  هنشت  بل  رهب  زا 

. دندرکیم سبح  هدرکن  دیفس  سم  ساط  ریز  ندیراب  ات  ار  لعج  ددع  تفه  - 
. دندناوخیم هیداجس  هفیحص  مهدزون  ياعد  - 

. دندرکیم نازیوآ  تخرد  راهچ  رب  هتشون  هلالج  مسا  هدزای  ذغاک  هراپ  راهچ  رب  - 
. دنتخادنایم هار  ناغفا  هجض و  يادص  هدرک  ادج  ناردام  زا  ار  لافطا  اهسورخ و  زا  ار  اهغرم  اههرب و  زا  ار  اهشیم  - 

هدرک رهق  هتخیرگ و  راضحا  بلج و  يارب 

نازیوآ داب  ولج  هتـشون  طسو  رد  ار  هدـشمگ  مسا  ذـغاک و  فرط  راهچ  رب  ار  لیئارزع  لیفارـسا - لیئاکیم - لیئاربج -  » کلم راهچ  مسا  - 
. دندرکیم

. دندیناشوجیم هکرس  ریس و  اب  هتشون  ار  یماسا  نیمه  - 
. دنتفگیم نوسرب ) ار  نالف  نبا  نالف  نوتسپ - ریش  قحب  نوتسب - راب  قحب  نوسلب ، نوسسلا و   ) هدیناشن راوهقلح  ار  لافطا  ناردام  - 

. دندناشوجیم کمن  بالگ و  هکرس و  ریس و  اب  هتشون  سوکعم  فرحفرح  ار  دمح  هروس  - 
. دندرکیم مه  راوس  هتخیر  کمن  ششفک  نایم  رد  - 
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لام دزد و  ندش  ادیپ  يارب 

. دندربیم واب  دزد  نامگ  دهد  ورف  تسناوتیمن  هک  سک  ره  دندادیم  نونظم  صاخشا  دروخب  هتشون  نان  رب  ار  موقلحلا ) تغلب  اذاف   ) هیآ - 
. دندرکیم راوتسا  راوید  رب  خیم  اب  ارنآ  هتشون  وا  تین  ای  دزد  مان  اب  هریاد  رود  رب  ار  دجبا  فورح  دزد  ندنادرگزاب  يارب  - 

. دندادیم راشف  دنک  هرعن  ناویح  هک  يدح  ات  هتفرگ  ار  دیفس  چوق  مخت 
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سک ود  نایم  هطبار  عطق  يارب 

. دندناروخیم هبرگ  گسب و  ناشمسا  هب  هدرک  درخ  تشوگ  نآ  اب  هدناوخ  دراک  هغیت  رب  ار  نباغت  هروس  - 
. دنتخادنایم اهنآ  هناخب  هدیچیپ  هایس  هچراپ  رد  هتسب  مهب  ور  تشپ و  ار  هایس  کسوس  ود  - 

. دندرکیم نفد  اهنآ  هناخ  رد  ثلثم  روطب  هدروآ  نوریب  هدرک  تیم  تحتام  هب  ار  خلت  ماداب  هس  - 

تاجاح ياور  يارب 

. دندرکیم تاولص  رذن  - 
. دندرکیم میظعلا  دبع  ترضح  ترایز  رذن  هعمج  بش  لهچ  - 

. دنتشادیم هگن  ورگ  ار  شرگید  فصن  هدناوخ  ار  نآرق  فصن  - 
. دندرکیم بنیز  ترضح  هیقر ، ترضح  ارهز ، ترضح  هرفس  رذن  - 

. دنتخادنایم بآ  هاچ  رد  هتشون  رمالا  بحاص  ترضحب  باطخ  هضیرع  - 
. دنتشادیمرب نوگانوگ  ياهمتخ  - 

. دندرکیم رکذ  اهزامن  زا  دعب  نآ  ریبک  ددع  قباطم  ار  هللا  ءامسا  زا  یمسا  راک  ره  يارب  - 

قوشعم لاصو  يارب 

زا ارنآ  دوبن  یـسرتسد  وا  کتـشخ  هب  رگا  ای  دندرکیم  نازیوآ  دوخ  هناخ  ماب  رب  هدـیرب  غرم ، ( 5  ) جنپ لکش  قوشعم  کتـشخ  هچراپ  زا  - 
. دنتخودیم دوخ  کتشخ  رد  هدیرب  زبس  هچراپ 

. دنتشادیم هارمه  هتشون  ار  سیلبا )  ) مسا راب  رازه  رتوبک  نوخ  اب  - 
اب هتشون  دشاب  هام  رخآ  هک  هبنشود  بش  رد  ار  ر )  ) فرح راب  هد  تسیود و  - 
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. دندرکیم دوخ 

قشع زا  یئاهر  يارب 

. دندیسیلیم زور  راهچ  هتشون  هساک  رب  ار  لقراچ  - 
. دندیماشآیم هدرک  لسغ  بآ  نآ  اب  هدرک  در  بآ  هساک  يور  زا  هتشادهاگن  ياهساک  ریز  رد  ار  نآرق  - 

ابفلا فورح  صاوخ 
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نیاب دندربیم  راکب  هداد  روتسد  مهب  تالکشم  رد  ارنآ  هک  دنتشاد  غارس  یصاوخ  یبرع  يابفلا  هناگتشه  تسیب و  فورح  رد  نینچمه  - 
: قیرط

هاشداپ و دزن  تمرح  تزع و  نتـشاد  دوخ  اـب  فرح و  ره  رد  هللا ) اـی  ناحبـس و  اـی   ) نتفگ هعمج و  بش  رد  فلا )  ) هدزاـی دـص و  نتـشون 
. دومنیم اورتجاح  دینادرگیم و  كاپ  كرش  کش و  زا  ار  لد  دروآیم و  ناگرزب 

هناخ و رد  ندرک  نفد  هام و  يدـنلب  مایا  رد  نتـشون  تقو  مامت  رد  میحر ) ای  نامحر و  اـی   ) نتفگ هبنـشکی و  زور  رد  ب )  ) هدزاود نتـشون 
. دینادرگیم رود  يو  زا  ار  ربکت  رهق و  رهاق  ربکتم و  ناکم 

ندروخ نتسش و  و  دحاو ) ای  مویق و  ای   ) نتفگ نتـشون  تقو  مامت  رد  باتفآ و  نتفرورف  ماگنه  رد  هبنـشراهچ  زور  ت )  ) دصراهچ نتـشون 
. دومنیم نوزفا  ار  هظفاح  دربیم و  ار  يروک  لد  نآ 

مدق تابث  دیدرگیم و  مارح  هانگ و  لامعا  عنام  نتشون  ماگنه  دمص ) ای  مئاد و  ای   ) نتفگ هبنـشهس و  زور  بورغ  ث )  ) هد دصناپ و  نتـشون 
اهنآ يافـصوحلص  بجوم  نآ  ندرک  هارمه  دـنروخب و  ارنآ  بآ  هک  نتخادـنا  فلاخم  رهق و  رهوش  نز و  هزوک  رد  دروآـیم و  اـهراک  رد 

. دمآیم
رد ریبک ) ای  يراب و  ای   ) نتفگ باتفآ و  عولط  تقو  رد  ج )  ) هس هاجنپ و  نتشون 
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هداتفا راک  زا  رگا  دمآیم و  لئان  حاورا  تاقالمب  باوخ  رد  دومنیم و  دنب  وا  يورب  ار  وگدـب  نمـشد و  نابز  نتـشاد  دوخ  اب  نتـشون و  تقو 

. دیدرگیم قفوم  تشگیمزاب و  راکرسب  دوب 
باوخ رد  دیدرگیم و  رحس  لاطبا  بجوم  نتشاد  دوخ  اب  و  یکز ) ای  يراب و  ای   ) نتفگ هام و  طسو  هبنـشجنپ  بش  رد  ح )  ) هدجیه نتـشون 

. دومنیم هنیاعم  ار  حاورا 
ندمآرب ببـس  نتـشاد  هناخ  رد  تولخ و  ياج  هبنـشکی  زور  رد  نتـشون  تقو  رد  اجر ) ای  یفاک و  ای   ) نتفگ و  خ )  ) هد دصـشش و  نتـشون 

. دیدرگیم اهوزرآ 
نارفعز و کشم و  اب  نانم ) ای  نانح و  ای   ) نتفگ دنشاب و  باوخ  رد  مدرم  هک  تولخ  ناکم  رد  هبنشراهچ  بش  رد  د )  ) جنپ یس و  نتـشون 

. دیدرگیم ضرق  يادا  رابتعا و  قیالخ و  دزن  تزع  تمرح و  یتسدداشگ و  بابسا  نتشاد  دوخ  اب 
هب دجسم  رد  ندرک  نفد  نتـشون و  تقو  رد  قلاخ ) ای  ناید و  ای   ) نتفگ عولط و  تقو  هبنـشود  زور  رد  ذ )  ) کی یـس و  دصتفه و  نتـشون 

. دینادرگیمزاب دوب  بیاغ  تین  هب  رگا  تشادیم و  ظوفحم  ار  تناما  تناما ، ظفح  تین 
نتـشاد دوخ  اـب  نتفرگ و  مرچ ) یعون   ) راـغلب رد  و  مئاد ) اـی  ناـمحر و  اـی   ) نتفگ هاـم و  رخآ  هبنـشود  بش  رد  ر )  ) هد تسیود و  نتـشون 

. دیدرگیم یئاورماک  تزع و  قوشعم و  لاصو  هب  ندیسر  بجوم 
رب هفلتخم  مولع  فشک  ثعاب  ناتـسربق  رد  ندرک  نفد  و  مالع ) ای  عدـبم و  ای   ) نتفگ بورغ و  ماـگنه  هبنـش  زور  رد  ز )  ) دـصتفه نتـشون 

. دروآیم تلود  تزع و  دیدرگیم و  لماع 
قیالخ دزن  ینیریـش  هلداجم و  رد  هبلغ  بجوم  نتـشاد  دوخ  اب  و  دیعم ) ای  میکح و  ای   ) نتفگ هعمج و  زور  رد  س )  ) تسیب دـص و  نتـشون 

. دیدرگیم
تمعن و ببـس  نتخیر  رـس  رب  نتـسش و  و  زیزع ) ای  دـیمح و  اـی   ) نتفگ تراـهط و  اـب  هبنـشراهچ  زور  رد  ش )  ) تصـش دصیـس و  نتـشون 

. دیدرگیم تمعن  باوبا  یقزرهداشگ و 
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رب هبلغ  رحس و  لاطبا  ببس  نتخیر  رس  رب  نتسش و  و  بیرغ ) ای  رهاق و  ای   ) نتفگ نارفعز و  بالگ و  اب  هساک  رد  ص )  ) جنپ دون و  نتـشون 
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رب هبلغ  رحس و  لاطبا  ببس  نتخیر  رس  رب  نتسش و  و  بیرغ ) ای  رهاق و  ای   ) نتفگ نارفعز و  بالگ و  اب  هساک  رد  ص )  ) جنپ دون و  نتـشون 
. دیدرگیم نمشد  كاله  بجوم  نداهن  نآرق  نایم  رد  مصخ و 

هناخ رد  نتـسب و  ملع  دننام  رانا  بوچ  رب  نتـشون و  ماگنه  رون ) ای  لذم و  ای   ) ندناوخ هبنـشراهچ و  بش  رد  ض )  ) جنپ دصتفه و  نتـشون 
. دیدرگیم دوب  هتشاد  یسک  دزن  رد  هک  لام  تناما و  ره  ندنادرگزاب  بجوم  ندرک  راوتسا  هلبق  هب  ور  راوید  رب  یلاخ 

لوسر ترـضح  تاقالم  بجوم  نداهن  رـس  ریز  و  سودـق ) ای  یلاع و  ای   ) نتفگ نارفعز و  بالگ و  اب  هعمج  بش  رد  ط )  ) هدزون نتـشون 
. دیدرگیم ناگرزب  مدرم و  دزن  تمرح  تزع و  ثعاب  ندز  ور  رب  لد و  رون  ببس  نآ  ندروخ  نتسش و  باوخ و  رد 

. دیدرگیم وا  تحص  رامیب و  یتسردنت  بجوم  نتشاد  دوخ  اب  و  لاعتم ) ای  یلاو و  ای   ) نتفگ هعمج و  بش  رد  ظ )  ) هد دصهن و  نتشون 
. دیدرگیم ترهش  وربآ و  بجوم  نتشاد  دوخ  اب  و  میرک ) ای  دومحم و  ای   ) نتفگ هبنشجنپ و  زور  رد  ع )  ) یس دص و  نتشون 

اهدارم ندـمآرب  بیاـجع و  ندـید  ببـس  نتـشاد  دوـخ  اـب  و  بیجم ) اـی  میظع و  اـی   ) نتفگ هـعمج و  زور  رد  غ )  ) تصـش رازه و  نتـشون 
. دیدرگیم

. دیدرگیم تاین  ياور  تاجاح و  ندمآرب  بجوم  نتشاد  دوخ  اب  و  ثیغم ) ای  ثایغ و  ای   ) نتفگ هبنشراهچ و  زور  رد  ف )  ) دون نتشون 
. دیدرگیم نادنز  زا  وا  صالخ  ببس  ندرک  ینادنز  هارمه  و  نمیهم ) ای  کلم و  ای   ) نتفگ و  ق )  ) کی داتشه و  دص و  نتشون 

. دیدرگیم کلاهم  زا  ینمیا  تفآ و  جنر و  مغ و  ره  عفر  ببس  نتشاد  دوخ  اب  و  میرک ) ای  میلک و  ای   ) نتفگ و  فاک )  ) کی دص و  نتشون 
اب و  روفغ ) ای  روکش و  ای   ) نتفگ هبنشراهچ و  بش  رد  ل )  ) کی داتفه و  نتشون 
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. دیدرگیم قیالخ  دیک  رکم و  زا  ینمیا  بجوم  نتشاد  دوخ 

یئاور و تجاح  ببـس  نتـشاد  دوخ  اب  نتـشون و  ماگنه  طـیحم ) اـی  قلاـخ و  اـی   ) نتفگ باـتفآ و  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  م )  ) دون نتـشون 
. دمآیم تعارز  تافآ  زا  ناما  بجوم  تعارز  غاب و  رد  نآ  نتخیوآ 

ملع نتفرگارف  یناسآ  ضارما و  زا  تاجن  ببـس  نتـشاد  دوخ  اب  و  العا ) ای  اّبحا و  ای   ) نتفگ هبنـشهس و  بش  رد  ن )  ) شـش دص و  نتـشون 
. دیدرگیم

تاجاح تاین و  ندمآرب  اهیئاورماک و  بجوم  نآرق  نایم  نداهن  و  روکـش ) ای  میکح و  ای   ) ندـناوخ هبنـش و  زور  رد  و )  ) هدزیـس نتـشون 
. دیدرگیم

یناـهن ياـهملع  روهظ  فشک و  بجوم  بیغ و  رارـسا  فوقو  ببـس  نتـشاد  دوخ  اـب  و  یفخ ) اـی  یفاو و  اـی   ) نتفگ و  ه )  ) هدزاـی نتـشون 
. دیدرگیم

. دمآیم دصاقم  مامتب  ندیسر  ببس  نتشادهاگن  و  حاتف ) ای  دعاق و  ای   ) نتفگ و  ي )  ) تسیب نتشون 

تایناحور ادخ و  هرابرد  ناشدیاقع 

اب هتفاـی  نیوکت  وا  نک )  ) کـی نتفگ  اـب  هدـمآ  دوجوب  وا  تساوخ  هب  تادوجوم  همه  درادـن و  يرخآ  لوا و  تسین و  ود  تسیکی و  ادـخ 
ناکم و دشابیمن و  کیرـش  يو  اب  یـسک  اهراک  رد  دشابیم و  رارـسا  نطاب  رهاظ و  يانیب  اناد و  هدـیدرگ . مودـعم  وا  نوکیف )  ) کی نتفگ 

: دشابیم رظان  رضاح و  اجهمه  رد  درادن و  نامز 
قلطم ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرشیبلحم  هن  یئرم  هن  مسج  دوب و  بکرم  هن 

قداص  ملکتم  مه  یلزا  میدق  مهكردم  دیرم و  تسا و  یحو  ملاع  رداق و 
. دیامنیمن ملکت  یسک  اب  رس  نابز  اب  ادخ  هتفای و  نیودت  نآرق  تروصب  شلامکا  دش  ماهلا  ناربمغیپ  رب  هک  تسوا  مالک  ادخ : فرح 

. دنکیم یلجت  اهلد  رد  هک  تسوا  رون  دوب و  دهاوخ  تشهب  لوصو  توم و  زا  سپ  قح : رادید 
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دیآیم و دوجوب  هدنز  هدرم  زا  ینعم  دنوشیم و  هدـنز  ناراهب  رد  هدرم  ناتخرد  هکنانچ  دـنوشیم  هدـنز  هرابود  ناگدرم  تسا و  قح  رب  داعم :

. دیآیم دوجوب  غرم  زا  هک  مخت  مخت و  زا  هک  تسا  یغرم  لثم  هدرم  هدنز  زا 
فرـصت و نآ  رد  ار  سکچیه  هعقاو و  هب  هچ  یعیبـط و  گرمب  هچ  ددرگیم  اـنف  ادـخ  هدارا  هب  دوجوم  ره  سکره و  تسا و  موـلعم  لـجا :

. دشابیمن یتردق 
هچ مارح و  هب  هچ  لالح و  هب  هچ  ددرگیمن  رـسیم  موسقم  قزر  زا  هدایز  دسریم و  نآ  بحاص  هب  دـشاب  اجکره  رد  هک  تسا  موسقم  قزر :
زا وت  قزر   ) دشاب هتشادن  هجوت  قوشعم  داریا  بیع و  هب  دشاب و  ناود  قوشعم  لابندب  هک  یقـشاع  دننام  یئانتعایب  هب  هچ  دهج و  دج و  هب 

نیماما تانایب  داهشتسا  اب  دنهدیم .) متس  هب  یناتسن  رگ  دنهدیم - مک  هن  تسا  بیـصن  هچنآ  : ) تیب نیا  تداهـش  و  تسا ) رتقشاع  وت  هب  وت 
ماگنه دراپسیم و  یسکب  دجسم  ولج  ار  دوخ  رتسا  یلع  ترضح  نوچ  هک  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  و  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  تارـضح 

هب دیامرفیم  تسا  هتخیرگ  هدوبر  ار  رتسا  راسفا  هناهد  هک  درگنیم  ار  نابهگن  دوشیم و  جراخ  هتفرگ  تشم  رد  وا  يارب  مهرد  تسیب  جورخ 
مهرد تسیب  هب  ارم  راـسفا  هناـهد  وا  مدوـب و  هتفرگ  تشم  رد  لـالح  هب  شدزم  يازا  هب  وا  يارب  مهرد  تسیب  نم  هک  ادـخ  لـالج  تزع و 

هب اروشاع  زور  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لوق  لقن  و  تسا . هدوب  هدومرف  وا  هک  هدوب  نآ  دننکیم  قیقحت  نوچ  تسا و  هتخورف  مارح 
لالح زا  هک  رتهب  هچ  موسقم  قزر  نوچ  دوش و  دیهـش  ادـخ  هار  رد  یـسک  هک  رتوکین  هچ  تسا  مولعم  لـجا  نوچ  دـیامرفیم : ادـعا  نوشق 

. دیآ فکب 
یسانشادخ و نامیا و  قیفوت  دهاوخ  ار  هکره  هک  هتسناد  ادخ  زا  زین  ار  نامیا  رفک و  داقتعا  همئا و  تاشیامرف  نیمه  يور  رب  نامیا : رفک و 
زا زین  نیا  هـک  یناـمرفان  باذـعب  بذـعم  تلالـض و  یهارمگ و  رفک و  دـهاوخ  ار  هـکره  دـیامرفیم و  تیاـنع  تداعـس  ریخ و  یئوـکین و 

. دشابیم وا  هغلاب  ياهتمکح 
تسدب زین  یتسردنتان  تحص و  هک  الاب  دیاقع  اب  نینچمه  يرامیب : تحص و 
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یببـسم ار  یببـس  ره  هدیرفآ  بابـسا  اب  ار  ملاع  هکنیا  رد  دشابیم  قیالخ  نارذـگ  لئاسو  نآ  لثم  بیبط و  يوراد و  هک  دـشابیم  راگدرورپ 
نارامیب تهج  هک  یئاهتـساوخرد  اعد و  اهزاین و  رذـن و  هب  تاداقتعا  رد  دـشابیم ، وا  دوخ  راـیتخا  رد  يروجنر  افـش و  اـّلا  هدومرف و  هدارا 
يرامیب رد  نوچ  هک  افرع  راتفگ  دندرکیم و  رکذ  یعقاو  ياهافش  تفگـش و  ياههجیتن  هدرک  جالع  نودب  تائالتبا  هتفگ و  باوج  میکح 

. تسا هتشاد  رامیب  ار  يو  بیبط  دوخ  دهدیم : باوج  دوشیم  بیبط  هب  هعجارم  فیلکت  ناشیا  یکیب 
رد دوخ  دوجو  زا  ار  لفط  هکنانچنآ  دشابیمن ، یلاخد  نآ  رد  ار  رایتخا  هدوب  قلطم  ربج  ملاع  لماوع  تقلخ و  هک  هدیقع  نیا  رایتخا : ربج و 

گرمب نت  یـسک  زگره  يدوب  نیا  زج  رگا  هک  دـسریم  رایتخا  نودـب  انف  توم و  دـهنیم و  راگزور  هنحـصب  اپ  ارابجا  هدوبن  يرایتخا  دـلوت 
دوخ ياپ  ودره  نتـشادرب  زا  دراد و  رایتخا  ندرک  دنلب  ار  دوخ  ياپکی  هداتـسیا  صخـش   ) دنیوگ هک  اهيرمالا  نیب  هدیقع  در  رد  يدادیمن ،

دـشاب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياپکی  ای  هدمآ  ایندب  اپکی  اب  يدرف  نوچ  دنتفگیم : دشابیم ) وا  ياپکی  نتـشادرب  ات  وا  رایتخا  هک  دـشابیم  زجاع 
( دتفایمن ادخ  نذایب  گرب   ) هک تیاور  نیا  رد  رایتخا  لک  ءزج و  هک  تسین  نیا  سپ  دشاب ، هتـشاد  هنوگچ  ار  اپکی  اهنت  ندرک  دنلب  رایتخا 

. دشابیمن یتلاخد  نادب  ار  یسک  هدوب  قوفام  تردق  نوچیب و  قلاخ  ینعی  يرگید  تسد  رد 
ناـساره و مه  تقراـفم  زا  هتفرگ  سنا  مه  اـب  ناـج  نت و  هک  تسا  خـلت  درم و  دـنهاوخ  ناـگمه  هک  تسا  قـح  رب  گرم  خزرب : گرم و 

مدعنم نونکا  ات  هک  تادوجوم  يانف  هدهاشم  لیلدـب  یئایربک  تاذ  رگم  دـنام  دـهاوخن  اجرب  یـسک  تادوجوم  زا  دـندرگیم و  لاحناشیرپ 
بوخ ياههشیدنا  راکفا و  راتفر و  لامعا و  قارغتـسا  رد  دنیبب و  ایؤر  رد  ياهتفر  باوخ  هک  تسا  یباوخ  دننام  گرم  ملاع  و  دناهدیدرگ .

زا کیره  تیؤر  هک  اسرفناج  كانلوه  ياهـسوباک  راچد  ای  هدـید ، اهیـشخبماک  اـهینارماک و  اهتذـل و  اـهیبوخ و  نآ  رد  زور  دـب  و 
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هرهز نآ  ياههنحص 
533 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دیایب راتفرگ  ار  فیصوت  لباق  ریغ  نوگانوگ  ياهباذع  هدیدرگ  دناکرتیم  ار  مغیض 
لئاسو دشاب  هدـش  قلخ  باذـع  لباق  راکهنگ و  یـسک  هنیآره  هدـیدرگ  مولعم  تارذ  رد  هک  تسا  نیعم  ررقم و  زین  نیا  باقع : باذـع و 

نآ هک  باذع  ار  وا  ات  دیامرفیم  شقوس  نآ  يوسب  هتخاس  مهارف  شیارب  ارنآ  دننام  يراکمتـس و  یتدیقعدب و  يرادرکدـب و  يراکهنگ و 
تاریخ و لـئاسو  هدـیدرگ  قـلخ  یتـشهب  هدـنزرمآ و  هـنیآره  دـیامن و  دــشابیم  وا  تـمکح  مـلع  حــلاصم و  زا  یتیــشم  تحلــصم و  زین 
دیامرفیم و شیهار  نانج  هداج  يوسب  هتخاس  مهارف  شتهج  هدیدنـسپ  تاین  هنـسح و  لامعا  ادخ و  قلخ  اب  يراتفرشوخ  یـشیدناکین و 

هدیـشخب ياهبرگ  لاگنچ  زا  یـشوم  ندیناهر  باوث  هب  ار  ياهلاس  دص  ناهانگ  هدیـشخب  یهاک  هب  ار  یهوک  شیوخ  یندـل  ملع  اب  هک  هاگ 
. دیامن مهارف  ار  ششزرمآ  بابسا 

هتساوخ یمنهج  ار  هدنب  مادک  هتشاد  ارادم  فطل و  هدنب  هچ  رب  هک  هدوب  وا  تیراهق  ای  تیانع  رظن  هب  هتسب  زین  نیا  باوج : لاوئس و  داعم و 
تئارب دروم  هانگ  دص  اب  هدرب  يایضاق  دزن  هب  یگرزب  زا  یشرافس  یسک  هکنانچنآ  هتفرگ ، ناسآ  ار  تابـساحم  لوا  تروص  رد  هک  دشاب 

هنـسح لامعا  رازه  هئارا  اب  هک  ار  ناگتفرگ  رهق  دـنیامن و  لحب  ار  يو  ات  دراذـگیم  انگنت  رد  نانچ  ار  يو  نایعدـم  هکنآ  ای  ددرگیم و  عقاو 
. دزادنا تکاله  رامد  هب  ار  يو  ات  درامشیم  رصقم  ار  هرب  گرگ  هکنانچنآ  هداد  رارق  ناشرتهب  ياهراک  هذخاؤم  رد  زونه 

رد هکنآ  ای  دسانـشب  راک  هلیـسو  ار  يو  هکنآ  رگم  دنادب  راذگراک  ار  وا  ای  هدراذگ  قلاخ  هیاپمه  رداق و  ار  هدنب  یـسک  هک  تسنآ  كرش :
هتـشاد لوبق  ادـخ  زا  زج  ار  تلذ  تزع و  دـنادب و  هدـنیآ  لاوحا  بیغ و  هب  ملاع  ار  يرگید  ماّلع  دـنوادخ  زج  دـیامن و  داقتعا  یـسکب  لد 

هچ ار  ادخ  قولخم  زا  يرطاخ  هکنآ  ناهانگ  نیرتگرزب  دشاب و  هدوب  یـضاران  دونـشوخان و  اهدنـسپان  زا  دونـشوخ و  اههدنـسپ  زا  دـشاب و 
یهانگ يرازآمدرم  هصاخ  دـشاب و  هتـشاد  يرازآمدرم  سفن و  لتق  نارگید و  قوقحب  زواجت  دـنادرگ و  لولم  هدرزآ  ناویح  هچ  ناسنا و 

دنتسنادیم و یصاعم  نیرتدیدش  ارنآ  هک 
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لتق هک  اجنآ  ات  نکم .) يرازآمدرم  شاـب و  هناـخیم  نکاـس  نز - هبعک  ردـنا  شتآ  نازوسب ، ربنم  روخب  یم  : ) هک ناشدـیاقع  زا  رعـش  نیا 
اب نآ  لمع  هچ  دنتـشادنپیم  شیاـشخب  لـباق  دوب  هداـتفا  تلاـهج  قیرط  زا  دـمعریغ و  هنیآره  هتـسناد  يرازآمدرم  ءازجا  زا  یئزج  ار  سفن 
ار لماع  دوخ  هک  يدرف  ناهانگ  دیناسریم و  ناربجریغ  ررـض  هک  يایـصاعم  فالخ  لامعا  رگید  يرازآمدرم و  دـسریم و  رخآب  ياهظحل 

. دیدرگیم لماش  ار  يدافحا  باقعا و  نآ  باذع  یهاگ  هک  یهانگ  يرازآمدرم  نکال  درازآیم ،
ینعی نآ  تکرب  كربت و  لصا  هک  دهدب  تکرب  اب  دـهدیم  ادـخ  يزیچره  دـنتفگیم ، هک  مکحم  دنتـشاد  ياهدـیقع  تکرب  هرابرد  تکرب :

يرـسپ هک : اههصق  نیا  رد  دـشابیم . تکربیب  ناموت  رازه  زا  رتهب  تکرب  اب  یهاـش  کـی  دـنتفگیم  هک  دـح  نیا  رد  دـشابیم ، نآ  یکراـبم 
تسا و هتـشاذگن  يزیچ  وا  يارب  شردارب  هک  دـنکیم  تیاکـش  وا  هب  هدـید  ار  شردـپ  باوخ  رد  یبـش  دروخیم و  رتـگرزب  ردارب  ار  شثرا 
دراد و تکرب  هک  ماهتـشاذگ  اجنالف  رد  نارق  کی  وت  يارب  تشادرب و  ار  شتکرب  ادخ  درک  بحاصت  وت  زا  وا  ار  هچنآ  دـیوگیم ، شردـپ 

لوزن هب  ردارب  راک  مه  زور  نامه  زا  دنکیم و  یئاقـس  هزاوردمد  هدـیرخ  ياهساک  بآ و  هزوک  نآ  اب  هدرک  ادـیپ  ار  نارق  کی  حبـص  رـسپ 
ار هزاورد  هار  اهتعاس  شراب  هلفاق  يزور  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، شورف  ودیرخ  هتفر  اهرهـش  هب  اههلفاق  هارمه  دوریم و  یقرت  هب  ور  رـسپ  هتفر 

نوگشدب ار  نتفر  رتش  راسفا  ریز  زا  دورب و  فرط  نآ  هب  ربعم  فرط  نیا  زا  هتساوخیم  هدوب و  هداتفا  یئادگ  هب  هک  شردارب  دروآیم و  دنب 
رگید دشابیم و  هدش  مورحم  ردارب  نامه  شبحاص  هک  دباییمرد  دنکیم و  لاوئـس  هلفاق  بحاص  زا  هدـش  تحاران  دـنکیم ، ربص  هتـسنادیم 

. دش هدروآ  دوخ  ياج  رد  هک  اهناتساد 
دندشیم و میلست  اهدمآشیپ  دب  بوخ و  هب  تشاد و  تیارس  نارهط  مدرم  همه  رد  یشیورد  ياضر  میلـست و  تلاح  ابیرقت  اضر : میلـست و 
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. دندوبیم رکاش  ار  روما 
نوریب تفک  زا  تمعن  رفک ، دنک - نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش  هک : رظن  نیا  رد 
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رایسب نز  هک  دنتشاد : یناتساد  هنیمز  نیا  رد  و  دوشیم ، دایز  لد  نوخ  میلست  مدع  یـشکرس و  زا  هدش ، هراپ  شفک  ندیود  دایز  زا  و  دنک .

تفگیم دندیسرپیم : درم  زا  نوچ  و  دندشیم ، لحم  لها  تداسح  بجوم  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد  ینیریـش  یگدنز  یتشز  هزادنایب  درم  ابیز و 
هدرک متیانع  یئاضر  ربص و  دنوادخ  هک  مداش  دیوگیم : دننکیم ؟ لاوئـس  هک  نز  زا  هدومرف و  متیانع  يرـسمه  هچمه  ادـخ  هکنآ  زا  مداش 

وک اضر  میلست و  ریغ  ياهراوخنوخ - رن  ریش  فک  رد  : » هک رعـش  نیا  رخآ  رد  و  منکب . یگدنز  هدروآ  دورف  رـس  مناوتب  يدرم  نینچ  اب  هک 
مدـع جاجل و  رـس  هک  یئاناوت  هچ  ار  ریقح  تارذ  ام  لاثما  ام و  تسوا  هدارا  رد  ناکم  نوک و  هک  يراـهق  يوق  رداـق  ربارب  رد  و  ياهراـچ »

رد و  منک ، هچ  منکن  ربص  داد  باوج  مروایب . بانط  هتفر  نک  ربص  تفگ  یکی  دوب ، هداتفا  هاچ  رد  یسک  هک : هیانک  نیا  و  میروآرب . میلست 
!؟ دنک هچ  دنکن  ربص  هدیزرون  اضر  یمدآ  يدبا  تیشم  ربارب 

اهرذن

دنفـسوگ دـندادیم . ماجنا  هدرک  دـهعت  يراتفرگ  عفر  نارفاسم و  تمالـس  ناراکهدـب و  ضرق  يادا  نارامیب و  يافـش  يارب  ار  اهرذـن  نیا 
زا هک  ون  يراگ  هکـشرد و  ولج  داماد و  سورع و  ولج  نتـشک  رفاسم و  تشگزاب  لاحدـب و  ضیرم  جالع  ـالب و  اـضق و  عفر  يارب  یناـبرق 
هک ياهزات  هناـخ  يارب  دنتـشاذگیم و  هک  يون  رد  يارب  دـندیرخیم و  هک  یئوباـی  بسا و  ربارب  دـنروآ و  نوریب  هناخهکـشرد  هناـخیراگ و 

راـمیب رود  يارب  نادـنزرف و  هقیقع  يارب  ناـبرق و  دـیع  ياـهزور  یناـبرق  يارب  تفریم و  راـنک  تمالـسب  هک  وئاز  يارب  دـندرکیم و  عاـیتبا 
طوقس قیرغ و  زا  رطخ  عفر  يارب  ندنادرگ و 
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هروس کـی  متخ  شهاوخ  هدـیناروخ  اـهنآب  هدومن  توعد  ار  ریقف  ياهدـع  هدرک  تشوگبآ  ارنآ  یماـمت  هک  تالکـشم  عـفر  يارب  هدرک و 

. دنیامن دشابن  رتمک  رفن  داتفه  زا  اهنآ  دادعت  هک  دمح ) )
. دنیامن ادا  شسوباپ  رد  ار  رذن  نیا  هک  دبلطب  ترضح  ای  هدرک  رارکت  هدنام  هدنز  رگید  لاس  ات  هک  نیسح  ماما  ولپ  شآ و  رذن  رگید  - 

. تجاح ره  يارب  راکملقهلش  شآ  رگید  - 
(. ع  ) نسح ماما  ياهلتق  رد  اهنآ  يارب  تارطخ  زا  ظفح  لافطا و  ندنام  تمالس  تهج  درزهلش  رذن  - 

. رامیب تهج  ادردوبا )  ) شآ - 
. روکذم ياهتین  هب  نیسح  ماما  ياولح  رذن  - 

شرف و هلال و  هنیئآ و  رذن  ریقف . هب  لوپ  رذن  هسدقم . نکاما  زا  یکی  هب  يورهدایپ  رذن  عمـش . رذـن  تسام . نان و  رذـن  امرخ . نان و  رذـن  - 
نداد و نز  رذن  هویب . ياهنز  ندش  هغیص  رذن  يزاسحارتسم . رابنابآ و  دجـسم و  رذن  اههدازماما . يارب  نآ  دننام  غارچ و  نغور  لیدنق و 

. تعاضبیب نارتخد  نارسپ و  نداد  رهوش 
ررقم نآ  تاریمعت  خـی و  ریجنز و  ماج و  جرخ  اقـس و  ترجا  يارب  اههفوقوم  هتخاس  اههناخاقـس  هرابنیا  رد  هک  بآ  رذـن  تبرـش . رذـن  - 

ار یئوکـس  امنقاط و  ناکد و  ای  هدـش  هتخاس  اهراوید  ياهیگتفرورف  رد  هک  اههناخاقـس  لیبق  نیا  زا  لـحم  هچوک و  ره  رد  هک  دنتـشادیم 
هداتسیا کیره  ياپ  رد  بآ  کشم  اب  ناشرفنکی  اجره  رد  هک  یئاهشولوشل  و  دندشیم ، هدید  دایز  دندوب  هدروآرد  هناخاقس  تروصب 
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يادف البرک - يارحـص  هنـشت  بل  ای  هشب -؟ بآ  کشم  نیا  یناب  دوبن  یـسک  منک - یلاخ  وبآ  کشم  نیا  هش  یناب  یکی   ) دزیم داد  بترم 
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دیزی رب  قح  تنعل  شونب و  یبآ  تفگیم : هداتـسیا  نآ  ریگبآ  ای  یماکتـسود  رانک  بآرپ  ماج  اب  مه  یکی  و  هّللا ) دـبع  ابا  ای  تهنـشت  بل 
. دندرکیم مهارف  يایبساک  هار  رمم  نیا  زا  و  لیبس ) خی  بآ  لیبس - بآ  نک - دیهش  هاش  دقرم  يادف  ار  ناج  نک -

رذن نآ  فلاخم  دیدرگیمن  اور  شتاجاح  روذـن  نیا  اب  تشذـگیمن و  عورـشم  هار  زا  شروما  یـسک  نوچ  هک  دوب  زین  یفالخ  رب  ياهرذـن 
ای دوش . هاربور  شراک  هکلب  دنکب  ار  يرابنابآ  ریـش  درکیم  رذن  یکی  هک  هدعاق  نیاب  تفرگیم ، رظن  رد  ارنآ  تسیاشان  عورـشمان و  هدرک 

كرت دوب  ناوخزامن  رگا  ای  دورب  روجفوقسف  يروخقرع و  یپ  سپ  نیا  زا  دوبن  قساف  روخقرع و  رگا  ای  دزادنا ، هناخاقس  رد  هدرم  شوم 
دیآیم گنتب  رهوش  هناخ  رد  ندروخ  زایپ  نان و  زا  ینز  نوچ  دنتفگیم  هک  ریز  ناتـساد  هرابنیا  رد  هک  رارق  نیمه  هب  زین  نانز  دـنکب و  زامن 

هدـش هبنتم  هک  دراذـگیم  شولج  زایپ  نان و  مه  وا  هک  دـتفایم  یلامح  ریگ  هب  دوشیم  ممـصم  نآ  رب  هک  یبش  لوا  دـنکیم  یگزره  رذـن  و 
. دنکب رذن  هچرگا  دنامیم  روخزایپ  نان و  دنکب  مه  یشورفدوخ  رذن  رگا  روخزایپ  نان و  دیوگیم 

ماوع تاداقتعا 

. دراذگیم شرایتخا  رد  ار  جنگ  تفه  هناشن  دهدیم و  دهاوخب  هچره  دریگب  ار  شغامد  دتفیب و  یسک  يور  کتخب  رگا  - 
. دنراذگیم شکشت  ریز  شزور  جئاوح  ردقب  بش  ره  دنوش  تسود  یسک  اب  هنجا  رگا  - 
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- ایب يداش  ورب  مغ  دـنیوگب  هتخیر  رد  هنـشاپ  رد  دـیاب  و  دروآیم ، یناشیرپ  دـننک  ناـشیرپ  رگا  هک  دـننک  عمج  دـیاب  دـنریگیم  هک  نخاـن  - 

. ایب يزور  ورب  تنحم 
ياشامتب دـناوتن  نخان  بحاص  ات  دـنکیم  دودـسم  ار  رد  ولج  هدـش  ياهرجنپ  لاجد  رخ  روهظ  ماگنه  دـنزیرب  رد  هنـشاپ  رد  ار  نخان  رگا  - 

. دیآرد نیعباتم  زا  هتفر  لاجدرخ 
. دهدیم ماجنا  وا  دیاینرب  شردپ  هدهع  زا  هک  يراک  ره  هک  تسا  ناطیش  رسپ  سانخلا  - 

. دنکیم روهظ  دیآیمرد  زاس  کی  يادص  وا  يوم  ره  زا  هک  لاجدرخ  روهظ  زا  دعب  بحاص  ترضح  - 
. دشابیم رادشیر  نزریپ  نامز  ماما  لتاق  - 

. دهدب لوزن  هک  هب  ار  اهنآ  هک  دنکیم  هیرگ  هتسشن  نآ  يالاب  هدرک  هپک  ار  اهلوپ  همه  هک  ینزریپ  زجب  دنریمیم  همه  دش  رخآ  هک  ایند  - 
. هدیباوخ شیور  یئاهدژا  کی  ار  جنگ  ره  - 

. دشابیم هناخبحاص  هک  دراد  رام  کی  ياهناخ  ره  - 
. دوشیم مامت  دروخب  نآ  بآ  زا  رگا  هکنیا  سرت  زا  دریمیم  یگنشت  زا  هناخدور  رانک  هک  تسا  یغرم  ناشطع  غرم  - 

دنکیم زارد  شردام  فرطب  ار  شیاپ  هدوب  لین  دور  فرطنآ  شردام  دوریم و  شیاپ  هب  غیت  یتقو  يدـنلب  زا  هک  دوب  یمدآ  قنع  نب  جوع  - 
دوشیم لین  دور  يور  رب  یلپ  وا  ياپ  ملق  ناوختـسا  دنکیم و  شحور  ضبق  هدـش  رومأم  لیئارزع  ماگنه  نیمه  رد  دروآ و  نوریب  ار  غیت  هک 

! درذگیم شیور  زا  هلفاق  زونه  هک 
ياهنز شیادـص  زا  تخادـنایم و  نیمزب  دوب  رتدـنلب  دـنوامد  هوک  زا  هک  الاب  نامه  زا  هتفرگ  تشپ  رب  هدـنک  ار  یلگنج  ياـهتخرد  جوع  - 

سپ نآ  زا  دندرک و  شراکهدب  هتخود  درب  تیبد  پوت  رازه  دص  هک  هیسن  هب  يراولـش  شیارب  هدش  عمج  مدرم  دنتخادنایم و  هچب  نتـسبآ 
نیمزب ار  راب  هتسهآ  هدمآ  هتسهآ  راکبلط  سرت  زا 

539 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
.« دننک مولعم  ار  يراکهدب  رثا  دنتساوخیم  نآ  زا  هک  : » تخیرگیم هتخورف  هدراذگ 

اهنآ رفن  جنپ  دون و  دید  تفرگ  هک  يرفن  دص  ره  زا  دندرک و  ریجا  دـندوب  هدـش  دایز  يرهـش  رد  هک  اهدزد  نتفرگ  يارب  ار  يریگبدزد  - 
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هچ دشابیم ، دایز  راکهدب  هکسب  زا  دـشابیم  لاحم  نتفرگ  دزد  رهـش  نیا  رد  تفگ  تشگزاب و  هدرک  فاعم  ار  دوخ  دنـشابیم و  راکهدـب 
. دنشابیم مه  هباشم  نتسیرگن  وس  نآ  يوس و  نیا  دوخ و  ندرک  یفخم  طایتحا و  سرت و  زا  ودره  راکهدب  دزد و 

لکـش نآب  تفرگیم  ریمخ  اب  ار  شیاههچب  تراهط  دومنیم و  كاپ  ریمخ  اـب  ار  دوخ  تساـجن  يرکـشان  زا  نوچ  دوب و  ریگریمخ  سرخ  - 
. دمآرد

. دوشیمن باجتسم  شیاعد  زور  لهچ  ات  دروایب  ار  رخ  مسا ك ..  سکره  - 
. دننکیم نشور  ار  هناخ  هدوب  یشوخلد  بجوم  اهبش  مه  اهدرم  هکنانچمه  دوشیم  زاب  اهبش  هکنآ  يارب  تسا  درم  لگ  یسابعهلال  لگ  - 

. دوشیم رتمک  شیتحاران  هک  هدیقع  نیا  رد  راذگب : درس  بآ  رد  ار  تیاهاپ  ورب  دنتفگیم  شردامب  دندرکیم  هنتخ  هک  ار  هچب  - 
 ... دنیوگب ای  گنس ) : ) دنیوگب هدرب  نتخادنا  گید  رد  عقوم  ار  هتـسب  مابورد  رتخد  تفه  مسا  دیاب  هتفوک  ندنام  تفـس  نتفرناو و  يارب  - 

. هرن مهتفوک  هرب ،
شیور هتخیر  نیمز  يور  گنس  هلولگ  يرادقم  هک  دوب  نیا  هلولگ  اب  يزاب  دوشیم : دیفس  شیگرتخد  هک  دنکب  هلولگ  يزاب  دیابن  رتخد  - 

. دنروخن نیمز  هک  دوب  نیا  شطرش  دنتفریم و  هار 
بوخ رید  دشاب  رابرپ  رگا  دوز و  دشاب  رابمک  رگا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  و  كرابم : شناغرمهلبآ  دـنتفگیم : دروآیمرد  ناغرمهلبآ  هک  هچب  - 
بیجن شاهلبآ  دـنتفگیم  هلبآ  یبوخ  رد  و  درپیم . زور  کی  دـنامیم ، زور  کی  دـیآیم ، زور  کی  ناغرمهلبآ  هک  رظن  نیا  نینچمه  دوشیم .

. دنکیمن بیع  هچب  تسا 
540 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دش هلاغزج  دش  هتخوس  دش ، هلاخ  سورع  یکره  دش ، هبنپ  دیفس و  خرس و  دش ، همع  سورع  یکره  - 
، متـسب برقع  شین  رام و  مد  متـسب  دـنتفگیم : هدز  مهب  ار  اهتسد  هتـسشن  اج  يوت  نتفر  باوختخر  هب  عقوم  بش  تارـشح  عفد  تهج  - 

: دنبهتک لوک و  تک و 
. فپفپ هنزب  روخ  ات  ینرق ، اججس  اججس  نیلولن ، نیبنجن ، ایلوج  یلوج 
.« دننکب فپفپ  هدیباوخ  تحار  حبص  ات  دنتسناوتیم  هک  ناشلاحب  اشوخ  »

( هدرم ندوب  نز  ای  درم  تبسانمب   ) ردارب رهاوخ  ای  دنزرف ، لثم  شسک  نیرتکیدزن  ار  بآ  لطـس  نیلوا  دندربیم ، هناخلاسغ  هب  هک  ار  هدرم  - 
. دوشیم هتخیر  شسرت  راک  نیا  اب  دنتفگیم  و  ماینالف ، نم  سرتن  تفگیم  تخیریم و  شیور 

. هنوخ يوت  شزادنب  هنووید ، نک و  شگند  هنود ، دص  لفلف  يا  دنتفگیم : دنتخیریم  شتآ  هب  هک  لفلف  لبنجوداج  يارب  - 
. دروآیم یضیرم  نتخادنا  هنیئآ  یطحق و  لق  ود  لق و  کی  - 

لوا بش  هک  هدیقع  نیا  رد  كرابم ، تربق  لوا  بش  دنتفگیم : هتخیر  شربق  يور  هدرب  تبرـش  گنت  کی  تیم  نفد  زا  دـعب  زور  حبـص  - 
. تسا هدش  تحار  هدنارذگ  ار  شربق 

ناـشن ار  لـیگز  تسد  اـب  تسا و  هدرک  هچ  هنهک  هاـم  نیبـب  ون  هاـم  يا  دـنتفگیم  هتفرگ  هاـم  لـاله  ولج  هاـم  لوا  ارنآ  لـیگز  عـفر  يارب  - 
. دندادیم

. دندشیم روک  اهمشچ  همه  دشیم  رهاظ  رگا  هک  تسا  يرون  ادخ  - 
دینشن درک و  عنم  یگرخسم  زا  ار  وا  ربمغیپ  هچره  هک  دوب  ياهرخسم  نومیم  - 

541 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. ینادنخ ار  مدرم  ایند  رخآ  ات  هک  شاب  نومیم  يراد  یگرخسمب  تبغر  هک  نونکا  درک  اعد 

. دهدیم دای  واب  ار  اهنابز  همه  دربب  هدام  سوواط  کی  وا  يارب  هتفر  فاق  هوک  هب  سکره  دنادیم و  ار  اهنابز  مامت  غرمیس  - 
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اجنآ رد  وا  شدرگ  عقوم  رد  سکره  دخرچیم و  دوخ  رودب  هبترمکی  یلاس  هک  تسه  نودرگ ) دبنگ   ) مانب يدبنگ  دنه  هنکرپ  تفه  رد  - 
یئاهب خیـش  دریگیم و  رارق  شرایتخا  رد  هدش  سکعنم  موم  نآ  رد  ملاع  مولع  زا  ملع  کی  دنابـسچب  واب  هتفرگ  تسد  فک  هب  یموم  هدوب 

. دوب هدیبسچ  هدبعش  ملع  يرگید  مومب  یضایر و  ملع  یکی  موم  رب  هک  دنشابیم  مولع  نآ  ناگدنروآ  تسدب  زا  ناخ  مکلم  ازریم  و 
. دشابیم يزورگنت  دشاب  هتسب  رگا  يزوررپ و  دشاب  زاب  شتشم  دیایب  ایندب  رگا  هچب  - 

. دوشیمن نتسبآ  رگید  هداتفا  شرس  رب  هلچ  دیایب  ازان  نز  وئاز  رس  رب  رگا  - 
. دنزیم شرسب  تشم  اب  دروایب ، نوریب  ار  ملاظ  مدآ  مشچ  تسین  غالک  هک  ادخ  - 

دمآ گنت  هب  ّرـس  نآ  يرادهاگن  زا  یناملـس  نوچ  دـنکن و  شاف  یـسک  شیپ  ار  شزار  دوب  هتفگ  شیناملـس  هب  تشاد و  خاش  ردنکـسا  - 
نآ رد  هدیرب  یناپوچ  هدش  زبس  هاچ  نآ  رانک  زا  یین  اروف  هک  دراد ) خاش  ردنکسا   ) تفگ هدرب  نآ  نورد  رد  رس  هتفر  یهاچ  رس  رب  يزور 

. دراد خاش  ردنکسا  دراد ، خاش  ردنکسا  دیوگیم  دید  دیمد و 
لاوئـس و ربق و  زا  هک  تسا  راـکهانگ  دـشاب  هتـشاد  یلطعم  دورب و  نیگنـس  رگا  تسا و  راـکباوث  دـشاب  کبـس  دورب و  دـنت  رگا  هدرم  - 

. دسرتیم باوج 
هک تسیاهدرم  نآ  متخوس و  متخوس  هک  دوشیم  دـنلب  نآ  زا  يداـیرف  هعمج  ياهبـش  رخآ  هک  تسا  يربق  موصعم  هدراـهچ  ناتـسربق  رد  - 

. تسا هدرک  رازآ  ار  دوخ  ردام 
. دنربیم اههدنز  يارب  هک  تسا  هیده  دننام  هدرم  يارب  تاریخ  - 

542 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دوشیم اوعد  دوش  هدیشاپ  هناخ  رد  رگا  دنفسا  - 

(. ردیح ماما  نیا  هب   ) دنتفگیم هدرک  هنیزخ  بآ  هب  ور  هک  دوب  نآ  مامح  رد  ندروخ  مسق  - 
. دنکب ضوع  اپ  دیاب  دروایب  دب  يزاب  رد  زابرامق  رگا  - 

. دروآیم یگراوآ  نکروگ  شفک  فک  كاخ  وراج و  مخت  ندیشاپ  - 
. دوشیم دیس  اههبنشراهچ  بش  دشاب  دّیس  یسک  ردام  رگا  - 

. دنیوگب هّللا  مسب  دیاب  دننک  زاب  هک  ار  دب  مخز  - 
. دکرتیم شبل  ددنخب  یسک  دزوگب و  رخ  رگا  - 

. هدش هراپ  شقشع  هرهم  دنتفگیم  دیدنخیم  دایز  یسک  رگا  - 
. دنهدب دروخ  هب  هدراذگ  رتسکاخ  يور  هتخیر  لامتسد  رد  تسام  دیاب  دنتفگیم  ار  یلاهسا  - 

. دندناروخیم هتخیر  ریش  رد  ار  یئاونان  ناکد  غاد  گیر  ار  ياهنیس  درد  - 
. دندادیم دروخ  هب  دشیم  هک  نیشنهت  هتخیر ، بآ  هدیئاس ، ار  وج  هت  هتسکش ، هزوک  هنیس ، درد  يارب  نینچمه  - 

. دندادیم شماداب  نغور  دراد ، لدور  دنتفگیم  دوب  وبدب  شاهدعم  داب  هک  هچب  - 
!؟ تسام ریصقت  دیوگیم  لیئارزع  تسام ! یهام و  - 

. دروآیم یسیپ  تسام  هکرس و  ندروخ  مه  اب  - 
. يرخب تابن  يراطع  ناکد  يورب  دهدیمن  تصرف  يدرس  يروایب ، تشخ  ریش  ناتسودنه  زا  يورب  ات  دهدیم  لاجم  یمرگ  - 

. دنکیم دیفس  ار  نادند  تشرد و  ار  مشچ  مک و  ار  ّربکت  هزبرخ  تسوپ  ندز  نادند  - 
543 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

هب اپ  تسد و  مایا  نآ  رد  دنکبرپ و  ار  هدـش  عفد  ياهنوخ  ياج  هک  دـنروخب  قانقیق ) یچاک   ) زور ود  ات  دـیاب  دـندشیم  هدـعاق  هک  اهنز  - 
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. دیآیم دنب  ناشضیح  هک  دننزب  دیابن  درس  بآ 
. دنریگیم روطنیا  ار  مدرم  ياپوتسد  نخان  هک  درادن ، نوگش  نتفرگ  مه  اب  ار  اپ  تسد و  نخان  - 

. دیشک نآ  هب  هدرم  تسد  ای  دیلام ، یثاریم  گید  هت  یهایس  دیاب  ریزانخ  يورب  - 
. دوشیم تفس  شنخان  سیسخ  مدآ  تسا . تسخ  لیلد  تفس  نخان  - 

. تخیر شتآ  رد  دیابن  ینعی  تسا ، دازآ  هعمج  بش  زا  یتیاورب  و  تسا ، دازآ  هعمج  دنفسا  - 
. دروایبرد دناوتیمن  ار  شدوخ  نان  دریگب  دناوتن  ار  شتسار  تسد  نخان  هچب  رگا  - 
. ددرگیم هچب  بقع  نادهچب  دنتفگیم  تفرگیم  درد  شلد  ریز  دیئازیم و  هک  وئاز  - 

. دنتخودیم نفک  اهبش  دشیم  داسک  ناشرابوراک  هک  اهوشهدرم  - 
دعب دریگب  تراهط  دربب  کنخ  بآ  هباتفآ  کی  لوا  دنتفگیم  تشاد  قرع  دوب و  هدیسر  هار  زا  هزات  ای  دوب و  مرگ  اوه  هک  هدریشهچب  نز  - 

. دراذگب شاهچب  نهد  ناتسپ 
. دوریمرد شگنلت  رد  یتسیابردور  مدآ  ولج  دریگب  نخان  هبنشهس  هک  یسک  - 

. دوریم نوریب  فرح  هناخ  زا  رسبهناش  نتساخرب  اب  دیآیم و  دصاق  هناخ  ماب  يورب  غالک  نتسشن  اب  - 
. دوشیم فلت  شدنفسوگ  واگ و  دنک  ریش  لخاد  بآ  راددنفسوگ  واگ و  رگا  - 

544 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دریمیم شنزردام  دزودب  تفج  ار  اپ  ودره  شفک  رگا  شافک  - 

. دشابیم شوخ  ربخ  ندمآ  لیلد  هناخ  رد  توبکنع ) لکشب  یفلع   ) دصاق ندمآ  - 
. دنکیم رادضرق  ار  یمدآ  نتسشن  رد  هاگرد  نایم  - 

. دننکب دنسرتب  وا  زا  هکنآ  تروص  هلاوح  ار  تسد  فک  هتفگ  ربکا  هّللا  راب  هس  دیاب  روش  مشچ  زا  سرت  يارب  - 
. دهاوخیم اذغ  نآ  زا  شلد  یسک  دنک  ریگ  ولگ  رد  همقل  رگا  - 

. دنزیم ار  شفرح  یسک  هک  تسنآ  لیلد  شوگ  ندرک  ادص  وا و  زا  یسک  ندرک  تبیغ  لیلد  نابز  نتفرگ  زاگ  - 
تسـشن و ینز  يوناز  يور  رب  دوشیم ) تفای  یتوقای  روگنا  نایم  دـشابیم و  کچوک  هثج  خرـس و  گـنر  ياراد  هک  ياهرـشح   ) زودهنیپ - 

شنز مکش  هناگیب  درم  نامگب  درم  دوب و  هتسشن  ماهنن  يوناز  يور  زودهنیپ  زورما  تفگ  شردپ  هب  شکچوک  يهچب  دمآ  نز  رهوش  یتقو 
. دیرد ار 

. درکیم هچ  سگب )  ) دنفگیم رگا  سگم )  ) دنتفگ سگم  هب  دش  بوخ  - 
. دوشیم یّنج  مدآ  نتخیر  شتآ  يور  بآ  هّللا  مسب  یب  - 

(. الخ جنک  الخ  يوراج   ) دیوگب هدنادرگ  شرب  الخ  هب  اروف  دیاب  دز  رگا  دز و  وراج  ار  قاطا  دیابن  الخ  يوراج  اب  - 
. دروآیم رقف  هناخ  رد  توبکنع  رات  - 

. دومن ینابرق  دنفسوگ  موس  رفن  يارب  دیاب  دندرم  ياهداوناخ  زا  رفن  ود  رگا  - 
. دروخب دنفسوگ  مشچ  دیابن  رادردارب  مدآ  - 

. دشابیم ون  تخر  هب  ندیسر  لیلد  نخان  يور  دیفس  لاخ  - 
. دنکیم وربآیب  ار  مدآ  ندیشوپ  هداتسیا  راولش  - 

. دنشکب دنفسوگ  دیاب  دنراذگب  هک  ون  رد  - 
. دنربب لقن  موس  نآرق و  مود  هنیئآ و  دیاب  لوا  دننکیم  دورو  هک  ون  هناخب  - 
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545 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دوشیم هایس  خلت و  یسورع  هک  دننک  هارمه  لاغذ  وکابنت و  دیابن  دقع  بابسا  اب  - 

. دوشیم تخبدب  ّالا  و  هداد ) شتسدب  رخرس  راگزور   ) تفگ دیاب  تسا  هتسشن  هدز  هناچ  ریز  تسد  هک  یسک  هب  - 
. دوشیم یطحق  هنرگو  هّلل  دمحلا  تفگ  تشاذگ و  راوید  رانک  ای  دروخ  دیسوب و  هتشادرب  دیاب  دشاب  هداتفا  نیمزب  هک  ینان  هدرخ  - 

. دوریم نوریب  تکرب  ریخ و  هک  داد  نوریب  دیابن  هناخ  زا  کمن  بش  - 
. دنوشیم ریقف  هک  درب  یسک  هناخ  زا  دیابن  بآ  بورغ  زا  دعب  - 

. دسرب رجا  هب  شبحاص  ات  داد  سپ  دیاب  هتسشن  ار  يرذن  فرظ  - 
. تسا هدنز  زور  هس  ات  دنزب  هسطع  رامیب  هچ  ملاس و  هچ  سکره  - 

هداتفا نزوس  ام  شآ  رد  دنتفگیم  دـندیدیم  ار  سکره  دندیـشکیم  یتقو  ات  دـنتخیریم  ار  شاهتـشر  هک  یتقو  زا  دـنتخپیم  هک  هتـشر  شآ  - 
. دوشن هلولگ  شاهتشر  هکنآ  يارب  تسا ،

مه شاهقیرط  دنزادنیب . نیئاپ  مابتشپ  زا  ار  وا  دیاب  شردام و  ای  دریمیم  شردـپ  ای  تسا ، نوگـشدب  دـیایب  ایند  الاب  نادـند  اب  دازون  رگا  - 
دب مه  ارنآ  رتـشیب  هچرگا  دنتـسنادیم  نمیشوخ  ار  نیئاـپ  نادـند  اـما  دـنتخادنایم . نآ  يوت  ار  هچب  هتـشاد  هاـگن  یبـش  رداـچ  هک  دوب  نیا 

. دنتسنادیم
. درب راکب  تقو  نآ  داد و  هتیم  تیم و  لسغ  دیاب  لوا  ار  ون  هزوک  - 

. ایب الط  هباتفآ  اب  ایب ، ادرف  ورب  مشاش  دنتفگیم : هداد  ناکت  ار  ناشدوخ  هنت  راردا  عقوم  - 
. تسا هدروخ  ریغص  لام  زا  مدنگ  کی  هک  دنکیم  قحقح  همهنیا  نیا  يارب  قح  غرم  - 

. كرابم دشاب  نم  مشچ  ندیرپ  كرابت ، نیسای و  هروس  قحب  دنتفگیم : مشچ  ندیرپ  تسوحن  عفر  يارب  - 
546 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دشکیمن لاس  هب  شرمع  درمشب  ار  یسکره  نادند  کلومرام  - 
. دیآیمرد شمشچ  يوت  زا  دروخب  سکره  ار  هچاپ  طسو  دزدوم  - 

. دوشیم تشرد  شاهچب  مشچ  دنزیرب  نتسبآ  نز  نتب  درس  بآ  ربخیب  رگا  - 
. منکیم رارف  ار  رادمشچ  متفین  روک  ریگ  دیوگیم  کیک )  ) کک - 

. دوشیم رود  هناخ  زا  یئانشور  تکرب و  هک  داد ، دیابن  بآ  دعب  هب  بورغ  زا  و  دروآیم ، یگنت  داد  دیابن  یسکب  هکرس  گید و  بش  رد  - 
. دنربب کمن  دیاب  دنریگب  دنهاوخب  هک  گید  - 

مک نغور  رگا  تسا و  هدوب  هنسرگ  لد  مشچ و  دودیم و  شلد  مشچ و  هدرم  دنیوگیم  دربب  دایز  نغور  رگا  دنزپیم  هدرم  يارب  هک  اولح  - 
. تسا هدوب  ریس  لد  مشچ و  دنیوگیم  دهدب  سپ  نغور  دربب و 

. دندیشاپیم وکابنت  كاخ  ناشیال  هچراپ  شرف و  تیب )  ) عفر يارب  - 
. شدزگیمن رام  دروخب  ار  شدوخ  تخرد  هویم  سکره  - 

. دننکیم شریمعت  دهدیم  هک  مه  هعفد  کی  درخیم ، هک  هعفد  کی  دنکیم ، قوذ  هعفد  ود  شفک  کی  يارب  هراچیب  ریقف  - 
. دوشیم كاپ  شتروص  سیپ  کل و  دنلامب  شتروصب  هدرک  كاپ  شسیگ  اب  ار  شقرع  رگا  تسشن  دردراهچ  قرع  وئاز  هب  یتقو  - 

. دوشیم تفس  شیاهنادند  دوجب  دنتفگیم  هتخیر  شناهد  رد  تابن  هدرخ  کشخ و  جنرب  یتشم  دیئازیم  هک  وئاز  - 
. بابک ریز  نان  نز  رهاوخ  بابک ، نز  - 

-
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ردیب . هعرزم  هشاب  مانیب  دیاب  درمرس  هن  هشاب  مد  هشیمه  دیاب  مدآ 
. دوشیم اعد  تباجتسا  عنام  ندروخ  زایپ  هعمج  بش  - 

نوچ دوریم و  دالج  غیت  ریز  ملهچ  هبنش  دشارتب  وم  هبنش  حبص  لهچ  سکره  - 
547 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دشابن غورد  ات  دیرب  ار  شرس  یناملس  دومن  ناونع  ارنآ  ندوب  غورد  شیناملس  يارب  ملهچ  هتفه  دوب و  هدیشارت  رس  هبنش  هن  یس و  یسک 
. دنکیم هدنامرد  ار  هرفس  بحاص  ندناکت  یسک  فرطب  هرفس  - 

. ترهوش هناخ  ورب  یتفر  مامح  تردپ ، هناخ  ورب  یتسش  تخر  دنتفگیم  ناشیاهرتخدب  اهردام  - 
. دوشیم هروخ  ضرم  ببس  ندیشک  هعمج  ندب و  توق  ببس  ندیشک  هرون  هبنشراهچ  - 

-
هبنشهس . هبنش و  هبنشکینخان و  ریگم  رس و  شارتم 

. دریمیم شرهوشردام  دزادنیب  دنب  هعمج  زور  هس  نز  رگا  - 
. رتدب نتشادن  هاگن  ار  نامهم  تسا و  دب  یسک  هناخب  ماش  راهان و  رس  نتفر  - 

. دشابیم ماما  هب  یمارتحایب  اروشاع  يههد  نتسکش  لیجآ  - 
شیپ هبنشهس  دالوا ، ثرا  هبنشود  تسا ، جنگ  هبنشکی  تسا ، جنر  هبنش  دروخیم ، ردام  ردپ و  ثرا  دریگب  نخان  هبنشجنپ  زور  یسک  رگا  - 

. دوشیم جراخ  ادص  وا  زا  يدنموربآ 
. دوشیم هام  رخآ  ات  یلوپیب  ببس  نداد  لوپ  هام  لوا  - 

. دوشیم اود  میکح و  شراک  هام  رخآ  ات  هک  تفر  اود  میکحب و  دیابن  هام  لوا  - 
. دشابیم نوگشدب  رفس  دروخب  توبات  هب  شمشچ  تکرح  ماگنه  هک  يرفاسم  يارب  - 

. دننکشب هزوک  دیاب  شرس  تشپ  ددرگنرب  دنهاوخب  هک  ار  یسک  - 
. ددرگزاب تمالسب  ات  درک  در  نآرق  هنیئآ و  ریز  زا  دیاب  ار  رفاسم  - 

. دوشیم نیگنس  هک  تفر  ضیرم  تدایع  دیابن  بش  - 
زایپ ار  یخیس  دناسرن و  شرازآ  دازمه  هک  دیشک  طخ  دراک  اب  دیاب  وئاز  رود  - 

548 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دوشن در  شفرط  زا  نج  ات  تشاذگ  شیولهپ  هدیشک 

. دشاب هدش  قاط  هک  دنورب  مه  ار  موس  زور  دیاب  دنوریم  ياهدرم  بحاص  یتمالسرسب  مود  لوا و  زور  رگا  - 
. دوشیم نتسبآ  رسپ  دروخب  هدیئاس  ار  هنتخ  تسوپ  ینز  رگا  - 

. دندینارذگیم نآ  زا  هقلح  هدرک  خاروس  ار  هچب  شوگ  هک  دوب  نآ  يردیح  رذن  - 
. دندربیم یناملس  يارب  دنقهلک  لوپ و  ار  رسپ  حالصا  نیلوا  - 

. دومنیم مدرم  تبیغ  هشیمه  هک  دوب  ینز  راوخشتآ  غرم  - 
. دنیامنب نایرع  اما  دنشاب  هدیشوپ  اهنز  دنوشن و  هتخانش  اهنز  زا  اهدرم  هدش ، کیدزن  مهب  اهرهش  هک  دنکیم  روهظ  یتقو  نامز  ماما  - 

. دش روک  شمشچ  کی  دز  شتروص  وت  تشاد  ابابنز  هام  - 
. دوشیم زارد  شیوم  دنک  هناش  ار  شرس  حزق  سوق و  عقوم  سکره  - 

. دنکیمن یتشآ  وا  اب  هدشن  کیدزن  وا  هب  ایند  رخآ  ات  هک  دش  هایس  وا  زا  شلد  هام )  ) شرهوش تسشن  مرحمان  اب  دیشروخ  - 
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دلامب شیاپ  فک  ار  شناتـسپ  ای  تلالح ، مریـش  دـیوگب : هتفر  شرـس  الاب  دـنتفگیم  دـمآیمنرد  شناج  تشاد و  رـضتحم  هچب  هک  رداـم  - 
. دوشیم صالخ 

. دوشیم یشغ  ناشهچب  ای  ناشدوخ  ای  دنیوگن  هّللا  مسب  دنزیرب و  نیمزب  غاد  بآ  بش  رگا  - 
. دچیپب شرس  رود  هدروآرد  ار  شراولش  دیاب  داتفا  هناوید  اب  شراک  رس و  رگا  مدآ  - 

. دوشیم یترضم  هنرگا  داد ، شدروخ  هب  هدز  بآ  الط  دبوک و  خیم  شیاج  دیاب  دروخب  نیمز  هک  هچب  - 
. تدروخن گس  ات  وشب  گس  - 

. دهدب ناشن  هدروآرد  ار  شبابسا  دیاب  شیدرم  نداد  ناشن  يارب  یهاگ  مدآ  - 
لپ زا  هتفرگ  لوکب  ار  وا  دیاب  تمایق  زور  الا  داد و  رتکچوکب  دیاب  لوا  ار  بآ  - 

549 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دنکب در  طارص 

. نک ریبعت  یلع  ای  مدید ، بوخ  دمحم  ای  مدید ، باوخ  دمحم  ای  دیوگب : دیاب  دنیبب  هک  دب  باوخ  مدآ  - 
. دوشب نمیشوخ  ات  دنزیرب  شریز  تبرت ) كاخ   ) یمک دیاب  دنراذگب  راک  دنهاوخب  هک  ار  هناخ  يانب  تشخ  لوا  - 

. دوشیم اوعد  دنرپب  هک  مههب  دیآیم ، نامهم  دیوشب  تروص  تسد و  هک  هبرگ  - 
. دوشیم كاپ  دلامب  اهنآ  يور  دچیپب و  شتشگنا  رود  ار  شسیگ  يوم  شردام  دیاب  دنتفگیم  ار  لافطا  ناهد  کفرب  - 

. دنزادنیب مابتشپ  هب  هدز  زاگ  ار  زایپ  دیاب  ماکز  يارب  - 
. دوشیم فلت  هدازلالح  هچب  کی  دوش  هتسب  شاهفطن  هک  هدازمارح  هچب  کی  - 

. دروآیم يداسک  زور  لهچ  قحان  نوخ  کی  - 
نیا مکش  رد  هک  ياهچب  هب  مداد  ار  ماهچب  ياکشر  ضرم  درد و  همه  دنک : تین  هدید  ار  هلماح  نز  مامح  رد  هچب  ردام  دیاب  اکشر  يارب  - 

. دنکب فت  وا  فرطب  تسا و  نز 
. هدوب ياهراکدب  مادک  ربق  لوا  بش  نیبب  دنتفگیم  دزیم  شرسب  یباوخیب  دنارذگیم و  ار  يدب  بش  یسک  رگا  - 

تخب و دنتفگیم  دوب  رتخد  رگا  دوشیم و  تخبدیفـس  دـنتفگیم  داتفایم  ینز  رداچ  يورب  اوه  زا  رتوبک  غالک و  ای  کشجنگ  هلـضف  رگا  - 
. دوشیم شبیصن  بوخ  نیلاب 
550 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. نکب اعد  گرگ  لاحب  دنشاب  هداتفا  ریگ  هلت  کی  رد  همزگ  گرگ و  رگا  - 
. يدرگب وت  هدیباوخ  وا  هچره  - 

. تشاذگ شايدمن  هالک  رد  دیاب  دریگب  درد  امرس  زا  هک  یناتسپ  - 
. تفرگ شغامد  ریز  هدنازوس  نان  دود  دیاب  دنتفگیم  دوب  هدش  هایس  هدمآ  دنب  شسفن  تدالو  ماگنه  هک  ياهچب  - 

. ددنبب شمکشب  زپمین  مرگ  نان  ردام  دنتفگیم  تسا  هدروخ  امرس  هک  دندادیم  لامتحا  ای  دروخیمن ، ناکت  لد  رد  هک  هچب  - 
. دنکیم جنلوق  شولج  الا  دراذگب و  هلولگ  لاغذ و  شتآ  شتشط  ریز  دیاب  دیوشب  تخر  دهاوخب  نز  رگا  ناتسمز  رد  - 

. دنتخادنایم گسهلوت  تشادن  کن  هک  ازهزات  نز  ناتسپ  هب  - 
ای دوشب ، تفـس  ناشرمک  اـت  هتفرن  ياـهاج  قحب  دـنیوگب  هدز  ناـشرمکب  تشم  دـنتفگیم  اـهدرم  هب  دـنتفریم  هک  هدـیدن  هتفرن و  ياـهاج  - 

. دندیبلطیم دارم  هتفرن و  هدیدن  ياهاج  قحب  نتفگیم 
. لامب تبل  هب  لامب  تنیشن  هب  تشگنا  الخ  رس  حبص  دنتفگیم  دیکرتیم  هک  بل  - 
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هن وگب  ریگب  ورب  وشاپ  شکالاب ، یه  شکالاب  یه  شکـالاب ، لـقنم  لـیم  شکهویگ ، حـلاص  نز  دـنتفگیم : دـمآیم  رد  شغاـمد  هک  هچب  - 
. تبحاص هن  ینومب ، تدوخ 

. یشاب هدادن  هار  راسمس  شّتفم و  ات  هدن  هار  هناخ  وت  نومهم  - 
. تساجک درگ  هرانک  همهفیم  لوضف  زا  هاش  - 

. دوشیم زاب  شتخب  دنناکتب  هتسب  تخب  رتخد  رس  هک  ار  يرذن  هرفس  هت  - 
551 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. دنکیم راک  مد  عرذ  هد  زا  رتهب  خاش  تشگنا  کی  - 
«. لوعجم یتیاور  هب  انب   » دنکب قرع  شیناشیپ  ات  دنزب  هناچ  ردقنآ  دیاب  هلماعم  رد  نمؤم  - 

. تسا هار  يوت  شايرتشم  دنتفگیم : تخیریم  رادناکد  هسفق  زا  هک  سنج  - 
. دوشیم قالط  قافن و  يدرس و  بجوم  دننک  كاپ  لامتسد  کی  اب  ار  دوخ  درم  نز و  هچنانچ  - 

نداد ناج  ناج  ات  تخیر  شقلحب  رتوبک  بآ  لثم  رادتوق  يزیچ  دـیاب  هک  تسا  راظتنا  زا  ای  یتوقیب  زا  دورن  رد  شناـج  رـضتحم  رگا  - 
. دنروایب ششیپ  ار  شیراظتنا  ای  دنکب  ادیپ 

. دوشیم یبارخهناخ  ریموگرم و  بابسا  دغج  نتشادهاگن  - 
. دوشیم ریگاپ  دشاب  تقوره  نوخ  - 

. دوشیم لکش  نامه  ددنخب  مادکره  لکشوخ  ای  تشز  يورب  هچب  - 
. درکرد یگتسخ  متفه  زور  دیرفآ و  زور  شش  رد  ار  ایند  ادخ  - 

. دوشیم تریغیب  دروخب  كوخ  تشوگ  هک  یسک  - 
«. ناتسپ ریش  روظنم  . » دروآیم ار  شیزور  شندمآ  زا  شیپ  هچب  - 

. دکرتیم ربق  رد  شاهدرم  رهوش  خم  دباوخب  شاهزات  رهوش  يولهپ  هک  یبش  دنک  رهوش  هدرم  رهوش  يهویب  رگا  - 
. دیامنیم دایز  ارنآ  هریش  هکرس  شوخ و  ار  ریش  معط  هرت  - 

. دمآیمرد یناشیپ  وت  دوب  بوخ  كزیچ  نالف  رگا  - 
. دزیریم شاهفطن  دهدن  واب  دنیبب و  يایکاروخ  هک  هچبرسپ  - 

انتاجاح ال یف  كانعج  اننا  معنلا - وذ  ای  نیقتملا  ماما  اـی  مرکلا  وذ  اـی  نینمؤملا  ریما  اـی  دومنیم : زاـب  ار  هتـسب  ياـههرگ  یعاـبر  نیا  رکذ  - 
. معن اهیف  لقف  انبیجت 

. دیآیم ماکز  دنراذگب  هدرک  دقع  هک  ار  نزهویب  - 
سک امتح  دراد  ریگاو  هردناهد  تفگ  نزب  درک  هردناهد  شنز  يدرم  - 

552 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. دیرب ار  نز  رس  تفای و  ار  شنز  قوشعم  تشگ  هتساخرب  يدرکیمن  یئاهنتب  وت  الا  دراد و  دوجو  هناخ  نیا  رد  مه  رگید 

. دوشیم قاقش  شبل  ددنخب  رخ  رعرع  هب  یسک  رگا  - 
لآ دمحم و  یلع  یلـص  مهلا  هراد  شوم  هگ  جنرب   ) دـنتفگیم دنداتـسرفیم و  تاولـص  ندیـشک  تسد  عقوم  تشاد  شوم  هگ  رگا  جـنرب  - 

. دوشیم كاپ  جنرب  هدمآور و  اههلضف  تروص  نیاب  هک  دنتشاد  هدیقع  و  دمحم )
. دوشیم روک  اهتشا  کسمم  هرفس  رس  رد  - 

. دراد شتسود  شنزردام  دوش  روش  يدرم  ياذغ  رگا  - 
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. دنک هابتشا  هدش  رادیب  درم  بشهمین  تسا  نکمم  هک  دیباوخ  قاطا  کی  رد  دیابن  رادنز  درم  اب  - 
. دشابیم دب  زیچ  هچ  بوخ و  تیارب  زیچهچ  هک  درک  تبابط  دیابن  نامهم  يارب  هرفس  رس  رد  - 

 ...( هدیدن ياهاج  قحب   ) دنکب اعد  روطنیا  دیاب  دسریم و  تباجتساب  هدیدن  هتفرن و  ياج  رد  ندرک  اعد  - 
. دشابیم رتزیت  ریشمش  زا  رتكزان و  وم  زا  رتنازوس و  شتآ  زا  طارص  لپ  - 

. دشابیم لاس  رازه  هاجنپ  زور  تمایق  - 
. دهدیم اج  رتهب  هناودنه  کی  رد  دهدیم  اج  مشچ  ینین  کی  رد  ار  ایند  هک  یئادخ  - 

. البرک میورب  وش  رادیب  تفگ  دیاب  دورب  باوخ  هک  اپ  - 
. دهدیم تدای  هناردپ  دنپ  ات  دص  ینک  عوجر  راک  کی  هک  لبنت  مدآ  هب  - 

. تایح طرشب  دهدیم : باوج  وا  اعد و  سامتلا  دنیوگیم : دنسرب  هک  راوز  هب  - 
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ریز مدروخ ، ونیـسح  ماما  نیریـش  شرت و  ياولح  متخادنا . ادخ  يهنوخدور  وت  گنـس  دندروخیم : اههچب  ندـناسرت  يارب  ار  اهمسق  نیا  - 
. مراین ترس  ورالب  نالف  هگا  مهدرک  نشور  ونسح  ماما  گید 

. دوشیم ینازرا  ددنخب  سورع  - 
«. دنکیم ادیپ  اهتشا  هکسب  . » دنکیم مر  هدریش  هچب  نز  زا  رد  تفچ  - 

. دروآیم يرامیب  نتخادنا  هنیئآ  - 
. دنکیم روجنر  ار  هدنشک  دننک  فراعت  هتشادنرب  ار  نایلق  رس  - 

. دروخیم يروجنر  هب  دروخن  یتمالسب  ارم  یسک  رگا  دیوگیم  زینشگ  - 
. دیآیم شریگ  هویب  نز  دشاب  نیگنس  شتسد  هک  يدرم  - 

. دنکیم رهوش  ای  نز  هزادنا  نامهب  دشاب  هتشاد  قرف  دنچ  یسک  رس  رگا  - 
. دیآیم دنب  غامد  نوخ  دروخب ) بآ  دشاب  شناهد  رد  نان  هک  یسک  رب  تنعل   ) دنسیونب دشاب  هدش  غامد  نوخ  هک  یسک  یناشیپ  رب  رگا  - 

. دوشیم یگدنز  هتشررس  ثعاب  لاس  لوا  هام و  لوا  هتشر  شآ  نتخپ  - 
قلعت اهنآب  ةوکز  دچیپب  هدرک  زاب  ار  شیاههچغب  ای  دنک  هارمه  هک  يرهاوج  الط  دشوپب و  یـسک  هک  ار  شوون  تخر  ره  ریدـغ  دـیع  رد  - 

. دریگیمن
. دوشیم ازرسپ  دنناروخب  سجن  زیچ  شنامیاز  مامح  زور  رگا  ار  ازرتخد  نز  - 

. شاههچب شیپ  شلد  تسا  شرهوش  هناخ  رد  شدوخ  رادهچب  نزهویب  - 
. دنایرگیم تسود  دنادنخیم ، نمشد  - 

. تفرگ هک  داد و  هک  ار  نز  رهم  - 
. داد هزور  روتسد  شدوخ  مکش  يور  زا  ادخ  - 

تفر میکح  شیپ  زاب  دش  رتدیدش  شدرد  دروخ  شدوخ  رگید  هعفد  دش  بوخ  داد  ریشکاخ  واب  میکح  تفرگ  دردلد  یسوم  ترضح  - 
مدوخ نم  دهدیم  میکح  هک  ار  نامه  ياهدرک  هرخـسم  ارم  ایادخ  هک  دش  خلت  شتاقوا  دـش ، بوخ  زاب  دروخ و  داد  ریـشکاخ  وا  هب  میکح 

قلخ هلیسو  اب  ار  ایند  ام  دیسر  ادن  موشیم ، رتدب  مروخیم 
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. مینزیمن مهب  رفنکی  وت  رطاخب  میاهدرک و 
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. دسریم تشهب  هب  ینغ  بسا  زا  رتدوز  یلیخ  ریقف  رخ  - 
منکیم رارقا  نم  تفگ  سیقلب  دنوشب . رادهچب  ات  دننزب  تسار  فرح  کی  کیره  رهوش  نز و  دش  رارق  دشیمن  رادهچب  نامیلس  ترضح  - 

نوچ زاب  دنـشابیم  شرایتخا  رد  تادوجوم  ملاـع و  ياهجـنگ  هک  رداـق  ینغ و  دـنمورین و  ناوج و  اـبیز و  وت  لـثم  يرهوش  نتـشاد  اـب  هک 
يهلمج دوشیم  دراو  نم  رب  یسک  نوچ  زاب  تنطلس  یئاراد و  همه  اب  نم  تفگ  نامیلس  و  ددرگیم ، لیام  واب  ملد  دروخب  یناوج  هب  ممشچ 
بحاص هدیدرگ  باجتـسم  ناشیاعد  دندوب  هتفگ  تسار  ود  ره  نوچ  تسا و  هدروآ  هیده  میارب  زیچ  هچ  ایآ  هک  دوشیم  وا  هجوتم  مساوح 

. دندش دنزرف 
مه شلوا  زا  هتسب  انح  هدز  نوباص  هتـسش  هدروآرد  تشذگ  هک  شراک  دنکیم  مه  رخ  نو  هب . ار  شـشیر  راگزور  تحلـصم  يارب  مدآ  - 

. دوشیم رتهب 
. دوشیم غاز  شاهچب  مشچ  دشاشب  رتسکاخ  يوت  نز  رگا  - 

لافطا هدـش  ربخاب  هدوب ، رانک  هشوگ و  رد  ناینج  هکنیا  هدـیقع  اب  رادرو . وتهچب  رادهچب ، دـنیوگب : دـیاب  دـنزیریم  نیمزب  هک  شوجبآ  - 
. دنشکب رانک  ار  دوخ 

هتـشن یتشن  هک  یچمه  يدیدنـسپ - يدروخ  هگ  يدید ، ارم  هک  زورنآ  یلغچ .  دنکیم  بش  ره  يرغرغ ، رووشردام  رهوش : ردام  هرابرد  - 
. شاب هتشادن  نمب  يراک  شاویشاوی ، شکب  وتمرک  شاب ، هتشاد  تتسدب  شاّقم  شاب ،

. دناشوپیم ار  بیع  داتفه  تشوگ  هدرپ  کی  - 
. دروخب لابم  رس  ددزدب  رینپ  نان و  دیاب  دراد  نکشب  تسد  سکره  - 

. تسا لاس  لهچ  ادخ  کچوک  ربص  - 
. درک ادیپ  ار  شباوخ  گر  دیاب  رهوش  نتشادهگن  يارب  - 
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«. لطاب هیارک  دیزوگ  رخ  فیدر  رد  . » دوشیم لطاب  شرهم  دزوگب  رهوش  ولج  هک  نز  - 

. تسا هدنز  رگید  زور  هس  دوشیم  مولعم  دنزب  هسطع  هک  رامیب  - 
. دتفایم درم  مشچ  زا  دنک  هناش  ار  شرس  شدرم  ولج  هک  نز  - 

بیقر هظحالم  اب  هک  هیرظن  نیا  رد  دیایبرد ؛ شلغب  مه  ات  تفه  تفگ : شباوج  رد  دیاب  دنکب ، راهظا  دـشاب و  هدروآرد  لمد  هک  یـسک  - 
. دوریم بقع  هدرک  رهق 

. رتخد دروخب  نیمز  زابقاط )  ) سپ زا  رگا  دیازیم و  رسپ  دروخب  نیمز  ولج  زا  رگا  نتسبآ  نز  - 
. تبحاص هن  یشاب  تدوخ  هن  وگب ، ریگب  ار  تغامد  ورب  دنتفگیم  وغامد  هچب  هب  - 

. دروآیمرد وم  دراد  شاهچب  دنتفگیم  تخوسیم  هک  نتسبآ  نز  فان  يالاب  - 
. دیآیم یطحق  دنربب  وقاچ  اب  ار  نان  - 

. دوشیم ریس  دروخب  ار  شدوخ  غامد  بآ  هچب  - 
. يدیکرت يداتفا  هک  تشخ  يوت  دوب  تیکزان  زا  نز : هب  نز  هنعط  - 

. دوشیم درز  شگنر  هک  دز  دیابن  نایلق  ین  اب  ار  هچب  - 

یگدیدمتس ياهتبسانم  هب  اهنیرفن 

. هرن نیئاپ  تولگ  زا  شوخ  بآ  ینیبن . تلام  رمع و  زا  ریخ  ینیبن . ترمع  زا  ریخ  يودب . نوشبقع  وت  هودـب ، بآ  هودـب ، نون  يریمب . لیلذ 
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. هنکب توربآیب  ادخ 
مرک ینیبن . شوخ  زور  هدب . وتازج  ادـخ  منوتیمن  هک  نم  یـش . راتفرگ  بیغ  ریت  هب  تمنیبب . هنوخروشهدرم  تخت  ور  یـش . گرم  نووج 

. یتفیب ملاظ  ریگ  يراذب .
. یشاب هتشادن  نون  یشاب  هتشاد  نودند  یشاب . هتشادن  نودند  یشاب  هتشاد  نون  یشب . تمهت  راتفرگ  یشب . رـش  هب  تبقاع  یتفیب . درمان  ریگ 

. يریمب لیلذ  راوخ و 
ادخ ینکب . منکچ  منکچ  ینوراخب . وتنت  هدن  تهب  نوخان  ادخ  هدب . وتازج  ادخ 
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. نشکب الط  ربنا  اب  تنت  زا  مرک  هک  هدب  تهب  دقنوا  ادخ  هشاب . هتشادن  نومرد  هک  هدب  تهب  يدرد 

هدیاف ریخ و  ندید  اب  طابترا  قبط  اهاعد 

. ینیبن یگنتسد  ینیبب . تلام  رمع و  زا  ریخ  داییب . تارب  بوخ  ینیبب . ریخ  یش . ریپ 
. هدب تهب  وشرتهب  ياوخب  ور  یچره  ادخ  ینیبن . درد  مغ و  ینیبن . دـب  زور  يرایبرد . الط  ینک  رـسسکاخ  يوت  وتـسد  ینیبن . شوخان  يور 

. هنک تملع  رسمه  رس و  شیپ  ادخ 
. یشب زارفرس  یشب . ریخ  هب  تبقاع  ینکب . نوشمعج  ینوتن  هک  هدب  تهب  دقنوا  ادخ 

ادـخ مرادـن ، ضوع  هک  نم  هنکب . شوخ  وتنوج  لد و  ادـخ  ینکیم  ای  يدرک  شوخ  ونم  لد  هک  یچمه  هنک . تقیـالخ  قلخ و  زیزع  ادـخ 
. هدب تتزعاب  رمع  ادخ  هدب . تضوع 

. هدب وشبوخ  هدیم  تهب  هچره  ادخ  نروخب . وشترسح  همه  هک  هدب  تهب  يزیچ  ادخ  ینیبن . اود  میکح و  گنر 

یسانشمدرم ای  یسانشهفایق 

همدقم

زار فشک  ییاسانش و  شیوخ و  یناگدنز  رمع و  تشونرس و  یگنوگچ  دوخ و  تقلخ  تخانش  ناهاوخ  ادتبا  زا  رشب  هک  تسین  هدیـشوپ 
. دشابیم شهاوخ  نیمه  رب  هک  اهتنا  ات  هدوب و  نیریاس 

تخبدب یقش و  ای  تخبشوخ  دیعس و  دنادب  هدروآرد  رس  ار  شیوخ  تایحور  تایفیک و  دوخ و  لوا  دهاوخیم  هک  درم  نز و  زا  سکره 
دیامن یگدنز  رتبوخ  رتهب و  دناوتیم  هنوگچ  هدش ، هتخاس  هچ  يارب  هداهن ، یتسه  تایح  هب  اپ  تایقلخ  تایحور و  هچ  اب  هدش ، هدـیرفآ 

. دشابیم رارق  يوخ و  قلخ و  هچ  رب  شنایفارطا  ناگتسویپ و  هک  نارگید  واکجنک  و 
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دروآ و نوریب  شقـشاع  نورد  هیحور و  رکف و  راـک و  زا  رـس  هک  قوـشعم  ره  دسانـشب و  ار  شیوـخ  قوـشعم  دـهاوخیم  هـک  قشاـع  ره 
فرط دـهاوخیم  هک  تسدنیئاـپ  تسدـالاب و  نیـشنمه و  هیاـسمه و  انـشآ و  تسود و  قیفر و  کیرـش و  رهوـش و  نز و  قـیرط  نیمههب 
مدرم اب  ترـشاعم  یگدنز و  رد  لاوحا  نیا  مدع  رد  هدوب  تایرورـض  زا  هکنیا  مه  هتبلا  دنادب و  وا  اب  ار  دوخ  فیلکت  هتخانـش  ار  شلباقم 

. دشابیم كانشیدنا  ددرم و 
هلماعم و فرط  بطاخم و  هک  سکنآ  عضو  تسا  تروص  نیمههب  و  دیامیپیم . ار  هار  نآ  رتنئمطم  دشاب  یهار  هاگآ  انیب و  هک  سکنآ 
لذر و كاپان و  تسردان و  یقش و  بلقتم و  هک  یسک  لاح  دنکیم  قرف  ردقچ  دسانشب و  ار  دوخ  دتسوداد  فرط  ترشاعم و  هقشاعم و 
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. دتفیب مادب  هتسب  مشچ  هدروآ  تسدب  دناوتن  شفرط  یحور  عضو  زا  یعالطا  كدنا  هک  سک  نآ  اب  دسانشب  ار  راوخنوخ 
هدروآ تسدب  دارفا  ینطاب  تایصوصخ  لاوحا و  مادنا ، تروص و  يرهاظ  مئالع  زا  ناوتیم  نآ  هلیسوب  هک  تسیشناد  تسارف  ای  هفایق  ملع 

. تسا هدش  هتخاس  راک  هچ  يارب  هدوب  تایحور  قوذ و  ترفن و  لیم و  دب و  کین و  يوخ و  قلخ و  هچ  ياراد  سکره  هکنیا  و 
هلماعم و هدوارم و  هب  راچان  نیشنرهش  رشب  هچ  تسا ، هدشن  هغلابم  دشابیم  اهینتـسناد  نیرتدیفم  زا  هفایق  ملع  نتـسناد  دوش  هتفگ  رگا  دیاش 
هک تسا  شناد  نـیا  نـتفرگارف  اـب  اـهنت  هدوزفا  زین  مدرم  نـتف  داـسف و  رب  شیپ  زور  زا  زور  ره  هدوـب و  ناـعونمه  اـب  طـالتخا  ترـشاعم و 

. دنادرگ کیدزن  شیاسآ  تمالس و  تداعس و  هب  هتشاد  ظوفحم  نامدرم  تاّیلب  رش و  زا  ار  دوخ  دناوتیم 
رد ات  ماهتشاد ، مامت  یفعـش  هنیمز  نیا  رد  بتک  يروآعمج  ملع و  نیا  لیـصحت  رد  نم  هک  دسیونیم  یعفاش  مانب  ملع  نیا  دیتاسا  زا  یکی 

یناشیپ مشچدوبک ، يومدرز ، یـصخش  هب  لزانم  زا  یکی  رد  مدمآیم  هنیدم  بناج  هب  نمی  زا  ممالغ  هارمه  تساوخ  نیمه  تهج  يرفس 
لاوحا ینابزشوخ  اب  دومن و  مالس  هداشگ  يور  اب  دیدب  ارم  نوچ  و  مدومن ، دروخرب  دشابیم  مومذم  یمئالع  ملع  نیا  رد  هک  هدمآرب 
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زا سپ  هک  زین  داهنب و  نآ  رد  بذاج  ياهماعط  دـینارتسگب و  ون  طاـسب  درواـیب و  بترم  هیثاـثا  فورظ و  هدرب  دوخ  هناـخ  هب  ارم  دیـسرپ و 

نیلاب رتسب و  شرفم و  باوخ  ماگنه  تشادب و  وکین  ارم  تقو  نیـشنلد  تایاکح  اهناتـساد و  اب  دینادرگ و  ایهم  نامنایاپراهچ  فلع  هکنآ 
دادماب ات  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  بش  همه  هتخاس  دقتعمان  ملع  نیا  شناد  هب  ارم  هک  دومن  تقد  ام  ییاریذپ  رد  دح  نآ  ات  تخادنیب و  هزیکاپ 
یـشاب هتـشاد  هک  تجاح  ره  يدـمآ  راـید  نآ  هب  هنیآره  مشاـبیم . هنیدـم  نکاـس  نم  متفگ  ار  صخـش  نآ  مدومن  تکرح  مزع  نوچ  هک 

؟ ماهدوب وت  ردـپ  مالغ  نم  اـیآ  تفگ  هدـش  شرت  نیریـش ، هفاـیق  نآ  هک  مدـید  ناـهگان  دینـش  نیا  نوچ  يروآرب . نم  بناـج  زا  یناوتیم 
قح رد  تبحم  تمدخ و  همهنیا  نم  هک  يدرک  لایخ  هچ  سپ  تفگ  هن ، متفگ  هدوب ؟ یلام  نم  شیپ  ارت  ردـپ  ای  وت  تفگ  هن ، مداد  باوج 

تفگ مراذـگب ، ات  نک  نیعم  يدرک  هک  هقفن  ره  متفگ  يروآ ! اجب  نم  قح  ات  يرادرب  مراذـگن  مدـق  زا  مدـق  مدروآاـجب . تهج  هچ  هب  وت 
هک ون  هباتفآ  نآ  غلبم و  نیا  مدراذگ  ترایتخا  رد  هک  هبرشم  هساک و  شرف و  فرظ و  ره  يارب  رادقم و  نیا  ییورهزات  مالـس و  ره  ضوع 

نیا ناتنایاپراهچ  مالغ و  دوخ و  هفولع  ماعط و  ياهب  لبطصا و  طاسب و  باوختخر و  ره  ترجا  هیارک و  هزادنا و  نیا  یتخاسب  وضو  نآ  اب 
نآ زا  مدـیناهرب و  شگنچ  زا  ار  دوخ  هدرک  لصاح  شتیاضر  هتخادرپ  راچان  دوب . روصت  قوف  یـسب  هک  ار ؛ غلبم  نیا  هلمج  عمج  رادـقم و 

. مدوزفیب ملع  نیا  هب  داقتعا  رب  رتدایز  هچره  هک  دش  ماگنه 
رد يدنسپان  تافص  هنیآره  ات  تسا  ملع  نیا  لیصحت  رب  دوخ  تخانش  نامدرم  تخانـش  زا  لبق  ملع  نیا  دیاوف  نیرتدنمدوس  نیا  رب  هوالع 

تـسا هدمآ  ملع  نیا  ياهناتـساد  رد  زاب  هک  دیامن  تیوقت  ار  نآ  دنک  هظحالم  ياهدیدنـسپ  لاوحا  رگا  دشوکب و  نآ  عفر  رد  درگن  دوخ 
میکح سدـیلقا  شیپ  هدرک  شقن  يذـغاک  رب  ار  وا  تروص  ات  دومرف  هاشداپ  نیا  فوصوم و  يرادـنید  لقع و  ملع و  هب  دوب  یهاشداپ  هک 

رد تسیرگن  ار  وا  فارطا  اضعا و  دـیدب و  تروص  نآ  میکح  نوچ  و  دـنیامن . لیـصحت  شرظن  هدرب  تشاد  ازـسب  یـشناد  ملع  نیا  رد  هک 
يراکانز هب  تروص  نیا  بحاص  تفگ  بلاطم  نمض 
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میکح لهج  رب  مکح  هتـسناد  دعبتـسم  رایـسب  دندینـشب  نیا  نوچ  دنتـشاد  یهاـگآ  هاـشداپ  لاوحا  زا  هک  نارازگراـک  دراد و  ماـمت  یتبغر 

راوس دوزفیب و  شداقتعا  ملع  نیا  رب  تسا  هدرک  مکح  تحص  نیدب  هنوگچ  هک  رایـسب  بجعت  اب  دندرک  هضرع  هاشداپ  هب  نوچ  دندومن و 
وت هک  متافـص  نآ  رب  نم  دوب و  قح  يدرک  نم  تروـص  هب  هک  یمکح  ره  تفگ  هتـشاد  یمارگ  ار  وا  دـمآیب و  میکح  تمدـخ  هب  هدـش و 
وا ملاع  ات  دومن  تساوخرد  ماهدـییارگ و  ییاسراپ  هب  هتـشادزاب  داسف  نیا  زا  ار  دوخ  تضایر  ملح و  لقع و  ملع و  توق  هب  نکیل  يدومرف 

. دزومایب شناد  نآ  زا  زین  ار 
تـسه هچنآ  هدوبن . تسدب  دشاب  هدوب  نآ  نابلاط  يارب  یفاو  ییامنهار  ایوگ و  هک  یفاک  یباتک  ار  ماکحتـسا  هدیاف و  نینچ  هب  یملع  اما  و 
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مه اب  ار  دوخ  هلاس  هاجنپ  يزورهنابـش  تایبرجت  لیـصحت و  شناد  ات  متفای  یقیفوت  نیرتمک ، نیا  دشابیمن و  هدنکارپ  یبلاطم  قاروا و  زج 
هدیاف دیفم  دنمدوس و  ریقح  یملق  راثآ  رگید  نوچ  زین  نآ  هک  دیما  مراذگب و  نادنمهقالع  رایتخا  رد  هتخاس  مهارف  روخرد  يرتفد  هتخیمآ 

. دشاب هتشاد  هعلاطم  شزرا  ار  قوذ  شناد و  لها  هدوب و 

هفایق ملع 

درب وا  تانونکم  نورد و  هب  یپ  ناوتیم  نآ  اب  هک  تسا  ناسنا  ره  يرهاظ  تامالع  اضعا و  تخانـش  لماش  صخا  روطب  یـسانشهفایق  ملع 
دیامن و مدرم  یگنوگچ  تیوه و  صیخـشت  اضعا  تروص و  هظحالم  نودب  یتح  دناوتب  نآ  هبلط  هک  تسا  یـسانشمدرم  ملع  نیا  معا  اما 

. دوشیم فیرعت  لصف  هس  رد 
مود دـیآیم . تسدـب  تایلک  نآ  زا  هک  رگیدـکی  اب  مدرم  ترـشاعم  تبحاصم و  تسلاجم و  زرط  رادرک و  راتفگ و  لاعفا و  لامعا و  لوا 

یگنوگچ زومر و  کـیره  زا  هک  بیکرت  گـنر و  نادـند و  ناـهد و  بل و  شوگ و  مشچ و  يورويوم و  زا  تروص  يازجا  تروـص و 
کچوک تفارظ و  تنوشخ و  یکزاـن و  یتـشرد و  لـکیه و  زا  یلک  مادـنا  موس  ددرگیم . مولعم  ینورد  لاوحا  یلـصا و  رهوـج  تاذ و 

ناتشگنا اپ و  تسد و  یگرزب 
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تیـصخش و زین  اـهنیا  زا  هک  تاـکرح  راـتفر و  تسوپ و  یکـشخ  یمرن و  ناـیب و  توص و  توق و  فعـض و  یگدـیمخ و  تماقتـسا و  و 
رمع لوط  یصخش و  قئالع  تایقوذ و  یلغش و  يراک و  دادعتسا  تجوازم و  تسلاجم و  ترشاعم و  یتسود و  قشع و  لاوحا و  تیهام و 

شناد نیا  قیرط  رد  هک  تسا  ملع  نیا  هدنیوج  رب  ددرگیم و  مولعم  یمدرمان  یمدرم و  تمالـس و  مدع  تمالـس و  تایح و  یگنوگچ  و 
. دنادرگ هار  ارف  ار  نآ  هناگهس  لوصف  ینعی  ملع  نیا  ثلثم  هدروآ  رظن  رد  مه  اب  ار  هناشن  دنچ  هدرکن  تمالع  ود  یکی  رب  تعانق 

اب اضعا  تقباطم  هنیآ و  رد  دوخ  تروص  هرهچ و  هدهاشم  اب  هدرک  عورش  نتـشیوخ  زا  لوا  هکنآ  ملع  نیا  يریگدای  رد  یلک  روتـسد  اما  و 
نیرتهب وا  يارب  هک  دـشابیم  يو  دوخ  نیا  دسانـشیمن و  نتـشیوخ  دوخ  زا  رتهب  ار  سکچیه  هچ  دزادرپ . شیاـمزآ  هب  باـتک  نیا  مئـالع 
. دیاشخب تیمومع  هدیدرگ  طاحم  هتفای  رحبت  الماک  هک  هاگنآ  ناتسود و  ناشیوخ و  ناکیدزن و  هب  نآ  زا  سپ  هدوب  حاتفم  امنهار و 

دزادرپ و تایئزج  هب  سپس  هدرک  هظحالم  ار  صاخـشا  هتباث  یلـصا و  مئالع  لوا  هکنآ  دشابیم  مزال  ار  ملع  نیا  هبلط  هک  لئاسم  زا  رگید 
هدیشارت يوربا  هدنارن ، رظن  یعونصم  نادند  هدرک و  گنر  يوم  هدرک و  لمع  ینیب  رب  الثم  هدنارن  مکح  لیصاریغ  تاعونـصم و  رد  هکنیا 

هدادـن رظن  هدرک  دایز  مک و  تسوپ  تشوگ و  هداد و  دـعج  هدرک و  فاص  يوم  هدومن و  گنررپ  گنرمک و  كزان  تفلک و  اعونـصم  و 
. دیامن هظحالم  هصوصخم  مئالع  هرهچ و  دق و  گنر و  زا  ار  راید  ره  یلاها  نینچمه  درواین و  صیخشت  تایلصا  رب  زج  دنارن و  نخس 

وم یفاص  دعج و  تسوپ و  يدیفس  یهایس و  گنر و  یگریت  ینشور و  تماق و  یهاتوک  ای  یگدیـشک  مشچ و  یگنت  هرهچ و  يدرز  الثم 
زا هتسناد  مدرم  نآ  كاروخ  اذغ و  نیمزرـس و  اوهوبآ و  هب  قلعتم  ار  تکلمم  ره  مدرم  هصاخ  مئالع  هتـشاد  رظن  رد  راید  ره  دارفا  رد  ار 

مئالع الثم  دیوگب ، لقع  هب  نخـس  هتخاس  رظن  حـمطم  ار  دارفا  تلوهک  توابـص و  يریپ و  یناوج و  نینچمه  دـنادرگ ، ادـج  دوخ  ماکحا 
یکالاچ یکریز و 
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هدوب و لاوحا  نیا  رد  بابش  یناوج و  رد  دیوگب  دیوگ  رگا  هدرواین  رابتعا  هب  وا  یناوتان  تلوهک و  رد  ار  ریپ  کی  تروص  زیخوتسج ، و 

رادهگن رّس  دارفا ، بیاعم  تادوهشم  رد  هکنیا  رب  هوالع  دیامن ، هظحالم  دومج  فعض و  یگداتفا و  رد  ار  یسک  نینچ  یتسمرـس  قشع و 
رب مکح  تمالع  ود  تمالع و  کی  زا  زگره  هک  رخآ  رد  دـناشوپب و  ار  اهيدـب  دـیامنن و  رارـسا  فشک  نارگید  دزن  رد  اـصوصخم  هدوب 

هدرکن تعانق  ندناوخ  رابود  یکی  هب  هدوب  روبص  ار  ملع  نیا  تفایرد  دشاب . هتشادن  راتفگ  تاصخـشم  مئالع و  مامت  رب  زج  هدرکن  تایلک 
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. دیامن هبرجت  هدناوخ  دیاب  رتدایز  هچره  دشابیم و  مأوت  شتسرامم  هعلاطم و  هک  تسا  یملع  نیا  دنادب 

سابل تاکرح و  راتفگ و  راتفر و  قیرط  زا  یسانشمدرم  لوا  لصف 

هراشا

داسف لها  ادر و  ابع و  زا  اوقت  ملع و  لها  دنبشیپ و  زا  زپشآ  دیفس و  شوپور  راتـسرپ  هچنانچ  هدوب  صاخـشا  فرعم  سابل  هک  تسا  حضاو 
یکقلد نیبم  هدرک  هایس  يور  ییاوقم و  هالک  خرـس و  راولـش  نهاریپ  هک  حیـضوت  نیا  رد  دنوشیم ، مولعم  صوصخم  شـشوپ  زا  هملظ  و 

اپمد هدـیباوخ  هنـشاپ  تشپ  شفک  ندرگ و  رود  یمـشیربا  لامتـسد  اب  هدـمآ ، نییاپ  ولج  هتفر  ـالاب  بقع  یلمخم  هـالک  ساـبل و  بحاـص 
تروص سابل و  زا  دارفا  تخانـش  نیلوا  سپ  دـشابیم ، هنوگنیا  زا  يریگجاب و  یتفلکندرگ و  يرگيدـشمشاد و  یبآـم و  شل  ياـیوگ 

. دزاسیم نشور  نآ  بحاص  زا  ار  لاوحا  نیرتلماک  هاگن  نیرتهاتوک  اب  هدوب  رهاظ 
داشگ و دـنلب  سابل  رابجالاب  الثم  دزاسیم . شیوخ  تیفیک  هب  کیدزن  ار  دوخ  بحاـص  هاوخاـنهاوخ  ساـبل  ره  هک  تسا  ملـسم  زین  نیا  و 

هالک راولـش و  جـنرف و  دروآیم و  تکرح  نوکـس  شمارآ و  تسار  نویناحور  هک  لیبق  نیا  زا  هچره  اـبع و  هماـمع و  هجنپ و  ولج  نیلعن 
لاـفطا و رد  هک  باتـش  يدـنت و  زیخوتـسج و  نابـسچ  هاـتوک  ساـبل  تدـح و  تنوـشخ و  لـیبق ، نـیا  زا  هزینرـس و  گـنفت و  یماـظن و 

هدید اهتسیلابتوف  اهراکشزرو و 
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. دوشیم
ممـصم همه  دوب و  هدرب  رتنیئاپ  هچوک  زا  یکی  ار  اـم  هچوک  بآ  هک  تساـخرب  یعازن  لـحم  لـها  ناـیم  یتبون  بآ  رـس  یبش  مدوب  لـفط 

ساـبل هتـسج  شاهناـخ  هب  درم  نآ  دـندروآ  تسد  رـس  رب  ار  اـهقامچ  بوچ و  هک  هچمه  دـنیامن و  يریگولج  ار  یقحیب  نیا  هک  دـندش 
نیا هب  نآ  نآ و  هب  نیا  هک  دش  ثعاب  نیمه  تسا و  هدمآ  لحم  نیا  هب  هزات  دش  مولعم  دییوگیم و  هچ  تفگ  هدمآ  هدیـشوپ  ار  شایناژآ 

لیبموتا بحاص  هک  ینارـسفا  هک  دوشیم  هدـهاشم  اریخا  هک  زین  دـندیدرگ و  شوماخ  دـش و  فرط  دوشیمن  ناژآ  اـب  دـنیوگب  هتـسیرگن 
ینابرهـش ای  ماـظن  بصنمبحاـص  لـیبموتا  نیا  کـلام  هک  دـنهدب  ناـشن  نآ  ریغ  نیرباـع و  هب  ار  دوخ  تیعقوم  اـت  دـناهدیدرگ  یـصخش 

روطب بیبط  نیرتهب  رگا  هک  تروص  نیمههب  دنراذگیم . بقع  هشیـش  تشپ  لخاد  زا  ار  دوخ  هالک  هدوب  الاب  هجرد  بحاص  ای  دـشابیم .
. دننکیم لوبق  وا  زا  دیدرت  اب  ای  هدرکن  انتعا  شنخس  هب  یسک  دهدب ، روتـسد  هدرک  تبابط  دهاوخب  یلومعم  سابل  اب  هچوک  رد  سانـشان و 
. دوشیم موهفم  نالا  هک  دارفا  ینورد  لاوحا  اـسب  هدوب  صاخـشا  فرعم  نیرتهب  ساـبل  دوخ  هک  دوب  نآ  تهج  هنیمز  نیا  رد  هلاـطا  يراـب 
هب دـنکیمن . نت  هب  متـس  ساـبل  دـشاب  هتـشادن  يدـعت  يرگمتـس و  يوـخ  هک  مه  یـسک  دروآیم  يرگمتـس  تیرمآ و  ساـبل ، رگا  ینعی 

رتـشگنا و تعاـس و  اـصع و  رتـچ و  بـیج و  لامتــسد  کـنیع و  تاوارک و  هـالک و  شفک و  زا  يرهاـظ  يایــشا  رگید  تـهج  نـینچمه 
، رتنیتم رترقوم و  سابل  هچره  هک  تسا  حـضاو  تروص  نیا  رد  دـشابیم . یتایـصوصخ  يایوگ  همه  هک  ناـنز  رد  شیارآ  تـالآرویز و 
رتنزویب و نآ  بحاص  رتکبس  رتشقنم و  رتفلج و  هچره  هکنیا  فالخ  رتدایز و  توکـس  هنینأمط و  راقو ، نزو و  ياراد  نآ  بحاص 

. دشابیم رتفلج  رتکبس و 
سفن و ّفک  یتفصشیورد و  رب  لیلد  نآ  رد  یتقدیب  مدرم و  نخـس  فرح  زا  سرت  هظحالم و  دیق و  رب  لیلد  رب  رـس و  سابل و  هب  هجوت 

لاوحا نیا  دهاش  ناتفص  یفوص  نابلطایند و  هورگ  ود  رهاظ  نشب و  دشابیم . مدرم  تارظن  یگنوگچ  هب  ییانتعایب  نتـشاد و  دوخ  هاربرس 
تباجن و دازآ  داشگ  سابل  يرسکبس و  نابسچ  گنت  سابل  دشابیم .

563 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 267 

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


هک زاـسم  ار  دوخ  شوپم و  یتروصب  ینعی  زاـسم ، زین  تبیغ  تروص  ار  دوخ  نکم و  تبیغ  دـنتفگیم  امدـق  دـنکیم . مولعم  ار  يرادهدرپ 
شیارب هک  تسا  نآ  دـشاب  هتـشادن  ار  دوخ  ساـبل  شـشوپ و  هظحـالم  هک  سکنآ  سپ  ییاـمن . ییوـگتشز  تبیغ و  هب  راداو  ار  هدـننیب 

نایغط نآ  نتـشاذگ  جک  میلـست و  فعـض و  هناشن  هالک  نتـشاذگ  رـس  رب  تسار  تسا . توافتیب  زین  مدرم  ییابیز  تشز و  دب و  بوخ و 
. دشابیم یشکندرگ  یحور و 

دهاش جـک  ياههالک  اب  نایغاط  نایغای و  هدوب و  ناشناوربا  يالاب  ات  تسار  ناشیاههالک  هک  نارکاچ  اهبآمرکون و  ياـهسکع  ریواـصت و 
مدع یچیپرـس و  لیلد  ندش  رهاظ  قوفام  سیئر و  ربارب  رد  تروص  نآ  اب  هالک و  نتـشاذگ  جک  نیا  زا  لبق  زا  هک  نینچمه  دشابیم ، نیا 

داتـسا و هرابرد  هک  تعاطا  مارتحا و  بدا و  هالک  نتـشاذگ  تسار  یبلطهزرابم و  ییوگدایز و  هکی  یتفلک و  ندرگ  شوشل  رد  تعاطا و 
مظنمان ندش و  رهاظ  زابلو و  ینتورف و  یکچوک و  نیکمت و  تمالع  ندوب ، روجوعمج  مظنم و  عقاو  رد  دندادیم ، میلعت  رتگرزب  ملعم و 

نیارب قباس  دشابیم . تاقالم  فرط  نتشاد  کچوک  ییانتعایب و  ای  یتمرحیب و  طابضنا و  مدع  یبدایب و  هناشن  ندومن  دوخ  ندیشوپ و 
هاش نیدـلا  رـصان  هک  تسا  هدـمآ  ریبکریما  هرابرد  هچنانچ  دوب . مارتحا  یگتـسارآ و  مئالع  زا  رگید  یکی  مه  نتـشاذگ  هـالک  ریز  شوگ 

اب امش  تکلمم  رگا  نابرق  دهدیم  باوج  ياهتـشاذگن ؟ هالک  ریز  ار  تیاهـشوگ  نم  يولج  ارچ  دیوگیم  وا  هب  يزور  ییوجهناهب  تهج 
ص563 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط  هالک . ریز  میاهشوگ  مه  نیا  دوشیم  دابآ  نم  ياهشوگ  ندوب  هالک  ریز 

هب رهاوظ  زا  شیب  نآ  بحاص  هکنیا  تمالع  هتفـشآ  دنبرـس  ییوجيرترب و  رهاظت و  لهج و  گرزب  دنبرـس  ینتورف و  لیلد  کـچوک  دـنب 
هبنج هک  یتروص  رد  دشابیم ، قیاقح  ياریذپ  هتشاد  لوبق  تافارخ  لهج و  زا  رود  ار  هدیقع  کلسم و  شناد و  هتشاد ، هجوت  لئاسم  قمع 
وگلا ناگتفای  ترهـش  زا  تعرـسب  نیا  زا  لبق  ات  نآ  لها  هک  تسا  یتداسح  دـیلقت و  ار  ملع  هک  اجنآ  زا  دـشاب ، هتـشادن  يدـیلقت  یغیلبت و 

روهشم ناگشیپرنه  زا  هک  یتسیترآ  سابل  شیارآ و  يوم و  هدوب  نآ  لماش  نیا  هک  دنچره  دندروآیمرد . ناشیا  هفایق  هب  ار  دوخ  هتشادرب 
دهاش يرگیپیه  سابل  دوشیم و  تشادرب 
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. دشابیم نآ 

اههچون همه  تفریم  هار  نانکخـلخل  هداد  ریگ  هجنپ  كون  ار  شـشفک  هک  اجنآ  زا  هدوب و  فورعم  نزبهکی  هک  ّبیط )  ) ماـنب يدرم  یتقو 
ورنیا زا  هتـشاد  هضیب  مرو  رارق  زا  هک  زیربت  رد  یملاـع  یتـقو  هک  میدـق ، زا  زین  هناـشن  نیا  دـنتفریم و  هار  هدیـشوپ  شفک  تروص  نآ  هب 

نتفر هار  رد  دوخ  دیلقت  هب  راید  نآ  ملع  یلاها  بالط و  هلمج  هک  دوشیم  ببـس  تشاذگیم  داشگ  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  رد  رابجاالاب 
دهاش رگید  دنرامـشب  الـضف  هلمج  زا  ار  دوخ  ات  نارعاشتم  ملق و  ياهوداپ  يارب  نتـشاذگ  يروسفرپ  شیر  دـنراذگب . داشگ  ار  دوخ  ياپ 

. میـسانشب اهورهلابند  اههبنجیب و  ار  هورگ  نیا  هتـشذگ  دـیاوف  ذـخا  رب  هوـالع  هدرک  هدافتـسا  زین  لاوحا  نیا  زا  هک  رتهبهچ  دـشابیم . نآ 
رتریگمـشچ هچره  رتشیالآیب و  نآ  بحاص  رتکیدزن  یگداس  هب  هچره  هک  لیبق  نیا  زا  ءایـشا  رگید  تاوارک و  کنیع و  بیترت  نیمههب 

درم نز و  رد  تـالآرویز  هدافتـسا  ترثـک  دـشابیم . صیرح  دوخ  هب  صاخـشا  هجوـت  بلج  رد  نآ  بحاـص  هجرد  ناـمهب  رتلوـمعمریغ 
هک ع )  ) سابع ترضح  هرفس  دننام  یبهذم  روما  رد  هصاخ  هنانز  ياهینامهم  رد  ار  هوجو  نیا  دناسریم و  تایدام  رد  ار  هیلوا  تیمورحم 

نیرضاح هب  هجوت  نودب  دیامنیم  یناشفاوترپ  قرب  غارچ  رون  دننامه  ندرگ  هنیس و  اهتسد و  چم  تشگنا و  هب  تبسن  تارهاوج  وللت  رون و 
ار قرب  قرز و  يرهاظ و  روما  هب  هجوت  مدـع  یتسرپانعم و  نآ ، هب  ییانتعایب  و  دنـشابیم !!؟ ناشدـقاف  تعاضب  مدـع  ای  عضاوت  رطاـخ  هک 
اب ماگمه  یفلکتیب  هاوخانهاوخ  دشابیم ، دامتعا  لباق  راگزاس و  يرـسمه  یتسود و  ترـشاعم و  رد  یـسک  نینچ  هکنیا  دـنکیم و  نیعم 

. دشابیم یتفصشیورد  تبحم و  یتسود و  مدرم  هارمه  یگدازآ  یعقوتیب و  یگدازآ و 
دراد انتعا  تایعقاو  نت و  شیاسآ  تحار و  هب  هکنادنچ  نآ  بحاص  هک  تسنآ  هناشن  هنشاپ  یهاتوک  تیصخش و  مدع  شفک  هنشاپ  يدنلب 

تیصخش هئارا  ییامن و  يرترب  تهج  ار  دنلب  هنشاپ  هب  لسوت  الاو  ماقم  تیعقوم و  هک  تسا  حضاو  دشابیمن ، رهاظ  يور  گنر و  لمحتم 
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ییامندوخ و لیلد  شفک  يادص  دنیبیم . دئاز 
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یتسرپتوهـش و دـنت  رطع  دندیـشوپیم .» رادریج  ياهـشفک  اقباس  لوصولا  لهـس  دارفا  . » تسا هداد  ناحتما  تباجن  مدـع  شفک  ریجریج 
بابک يوب  نتخادناهار  زا  شورفبابک  هک  تسا  نشور  . » دنادرگ دوخ  هجوتم  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  قاتشم  نآ  لماع  هکنیا  یتفصزیح و 

مه بناج  نآ  زا  دنکیمن و  زاوآ  نیرمت  ندناوخن  يارب  سکچیه  صقر و  نیرمت  ندیـصقرن  يارب  سکچیه  .« » دشابیم يرتشم  بلط  رد 
وم گنر  مدره  نداد  رییغت  دشوپب ) رـس  ار  لسع  ای  ددنب  هدید  ار  سگم  ای  دشوجب - يو  رب  يرتشم  دشورف  ینیریـش  یکره  . ) تسا نشور 

یگدیقعیب يرکف و  لالقتسا  مدع  یتسرپدم و  تمالع  نابایخ  هچوک و  رد  نارگید  عضوورـس  هب  ندرک  هاگن  سابل و  رییغت  اهمناخ و  رد 
داقتعا شناد و  لها  اجنآ  زا  دشابیمن . قاثیم  دهع و  دنبياپ  هدوبن  تنایخ  شزغل و  زا  رود  يرسمه  یگداوناخ و  روما  رد  يورهلابند و  و 

رد دـنک  هیراع  نارگید  زا  رویز  سابل و  هک  یـسک  دـناهدش . هدـید  هجو  کی  هب  ساـبل  رهاـظ و  زا  رمع  هرود  ماـمت  رد  سفن  هب  داـمتعا  و 
شفک و بلط  رد  هراومه  هک  لافطا  ناکدوک و  رد  ار  لاوحا  نیا  هنومن   » دشابیم نارگید  ترسح  رد  هراومه  هدوب  ددرم  دوخ  تیـصخش 
رد طابضنا  مظن و  دریگب  رارق  يرگید  يور  رب  کیره  هک  هدعاق  مظن و  يور  زا  سابل  ندیـشوپ  دید ». ناوتیم  دنـشابیم  اهرتگرزب  هالک 

فالخ دشابیم و  ریذـپتیبرت  هتـسیرگن و  الماک  ار  روما  بناوج  فارطا و  اهراک  رد  یـسک  نینچ  هکنیا  روما و  رد  رظن  ناعما  هداوناخ و 
دندرکیم فیرعت  ام  يارب  یکدوک  رد  هک  ییاهناتـساد  هلمج  زا  دناسریم ، ار  یگتفـشآ  یمهفدنک و  يرکف و  یحور و  لداعت  مدـع  نآ 

نآ مکـش  رد  دوخ  هتخاس  ینیبوچ  بسا  ددرگیم  سویأم  شلاصو  زا  نوچ  دوشیم و  یهاشداپ  رتخد  قشاـع  ياهدازگرزب  هکنیا ، یکی 
دوخ هب  ار  رتخد  نیکمن  تاکرح  نیریـش و  ياـهیزاب  اـب  هدـیزاب و  وا  اـب  بش  همه  بش  رتخد  دتـسرفیم و  هاـشداپ  رتخد  يارب  ار  نآ  هتفر 

ماعط و فرـص  هدـمآ  نوریب  بسا  دـلج  زا  دوریم  باوخ  هب  هدـش  هتـسخ  وا  اب  يزاب  زا  رتخد  هک  بش  ره  نایاپ  رد  اما  دـنکیم ، لوغـشم 
رصق نورد  هب  اپ  هزاجا  نودب  یسک  هچ  ایآ  هک  دوخ  بآ  اذغ و  یگدروختسد  زا  ار  رتخد  حبـص  ره  دوریم و  دوخ  ياجب  هدرک  بارش 

تحاران و هتشاذگ  وا  صاخ  تولخ  و 
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لامج ياشامت  رادـید و  نامه  هب  هک  زین  رـسپ  دـنامیم  دـصرتم  هدز  باوخ  هب  بسا  اب  يزاب  زا  سپ  ار  دوخ  هک  یبش  ات  دزاـسیم ، ناریح 
ندروآ نوریب  هب  عورش  مامت  مظن  یگتسهآ و  هب  هدیمارخ  نوریب  بسا  مکش  زا  دیـشروخ  نوچ  یتعلط  اب  لومعم  قبط  هدوب  دنـسرخ  رتخد 

هتفر نگل  هباتفآ  رس  رب  نآ  زا  سپ  دناسریم و  ریز  هب  هدومن  عورـش  ابق  لاش و  هالکبش و  هالک و  ادر و  هک  تروص  نیا  هب  دنکیم  سابل 
لوغـشم رتلیقث  لیقث و  هب  هدرک  عورـش  قیقر  زا  ادـتبا  هتـسشن  ماعط  هرفـس  رانک  دـنکیم و  کشخ  هلوح  اب  هتـسش  ار  دوخ  ناـهد  تسد و 

نودـب هدـیوج و  وکین  هدراذـگ و  ناهد  هب  تشگنا  هس  رـس  اب  دوخ و  يولج  زا  هلـصوح  ربص و  تمیالم و  ارادـم و  اب  ار  ماـعط  دوشیم و 
دزیریم و ناویل  رد  نآ  زا  شیب  هن  شطع  رادقم  هب  ار  هرـشفا  تبرـش و  دروخیم و  علو  صرح و  نودـب  نآ و  لثم  ادـص و  چولموچـلم و 

ناهد تسد و  هتفر  نگلهباتفآ  رانک  عورـش ، تروصب  سپـس  دنکیم و  لیم  هزیکاپ  كدنا و  رادقم  هب  مادـکره  زا  مه  نآ  زا  سپ  ار  هویم 
نیچقرع هدز  رسب  هناش  دیامنیم و  ندیـشوپ  هب  عورـش  ور  هب  ریز  زا  هدوب  هدروآ  نوریب  نت  زا  سابل  هک  بیترت  نامهب  هدرک  کشخ  هتـسش 

دیامنیم و اپب  دوب  هدروآ  نوریب  ار  تسار  ياپ  سپـس  پچ و  ياپ  لوا  هک  ندروآ  نوریب  فالخ  ار  اههزوم  هداهن  رـس  رب  هالک  نافلز و  رب 
يارب هدمآشیپ  هک  هچمه  دزاسیم و  شیوخ  هتفیش  لددص  هب  دوخ  بادآ  بدا و  رد  ار  رتخد  هک  دح  نآ  رد  هتسارآ  ار  دوخ  هنیئآ  ربارب 
رتـخد هکنیا  دوشیم  ناونع  هک  یبـلطم  لوا  دوشیم ، شاـف  شزار  هتفرگ  ار  شتـسد  چـم  رتـخد  دوشیم  مخ  رتـخد  فرطب  هاـگن  نیرخآ 

رـسپ دـشابیمن و  ناگدازگرزب  ناگدازهاش و  زا  زج  راتفر  ندروخ و  اذـغ  ندیـشوپ و  ندـنک و  ساـبل  بادآ و  بدا و  هنوگنیا  دـیوگیم 
جاودزا دـنویپ  وا  اب  هدوب  هتفاـی  ار  دوخ  گنـسمه  قیـال و  هک  رتخد  دزاـسیم و  راکـشآ  ار  شیوخ  لاـح  عضو و  تیوه و  هدرک  قیدـصت 

. ددنبیم

دلج 4 میدق  www.Ghaemiyeh.comنارهط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 269 

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


یشیدنارود نوکس و  لمأت و  هناشن  تمیالم  ارادم و  هب  نتفگ  نخس  دنشابیم . یتایصوصخ  يایوگ  کیره  نایب  نحل و  ادص و  توص و 
هدوب ینآ  تاساسحا  عبات  یسک  نینچ  هکنیا  ینیبرهاظ و  هدنیآ و  روما و  رب  یهجوتیب  لیلد  باتش  يدنت و  و 
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تفگ يرادیم ، لمأت  دایز  نخس  رد  هک  تسا  بیع  نیا  اهنت  ارت  دنتفگ  ار  رهمج  رذوب  دشابیمن ، هابتـشا  وهـس و  زا  نوریب  لعف  لوق و  رد 

عرذ  » فورعم لثملا  برض  قبط  ملسم  هک  دشاب  باتـشب  نخـس  نیا  فالخ  و  ندرب ، ینامیـشپ  نتفگ و  زا  رتهب  میوگ  هچ  ات  هک  هدیـشیدنا 
میلـست و لیلد  ادص  یهاتوک  یمرن و  دشابیم . هارمه  یلداعت  مدـع  يراکهطلاغم و  ار  يراکباتـش  ره  هک  راچان  هدوبن ، ندرک » هراپ  هدرکن 

لیلد دـشاب  ینیب  ناـیم  یگدـمآرب  شوگ و  یگرزب  ندرگ و  یهاـتوک  اـب  مأوت  رگا  ادـص  يدـنلب  يدـنت و  ارادـم و  میلـس و  يوخ  اـنمت و 
(. مکح هب  هطوبرم  ياضعا  ریاس  هدهاشم  هظحالم  اب  . ) دشابیم تیانج  یمحریب و  یهاگ  تواسق و  يدنت و  تنوشخ و 

قـلمت و هیحور  بیرف و  رکم و  هعدـخ و  هداـتفا  مشچ  يورب  کـلپ  زیر و  مـشچ  اـب  یهاـکریز و  بآ  يرادوـت و  هنوگراـمیب ، مرن  يادـص 
. دشابیم نطاب  یکین  تناما و  تقادص و  تشرد  نشور  مشچ  اب  یسولپاچ و 

هناشن رپ  ناوربا  اب  هارمه  يوق  اسر و  يادـص  یلهاک و  یهاوخهشوگ و  یبلطاوزنا و  یگلـصوحیب و  یتسـس و  فعـض و  فیعـض ، يادـص 
ادص هنوگود  نیا  دهاش  ناهدنامرف  نارامیب و  دشابیم . دامتعا  لباق  ادص  نینچ  ياراد  هکنیا  هدارا و  میمصت و  حور و  توق  نت و  تمالس 

. دنشابیم
شیوخ دیاقع  راکفا و  هب  رتمک  هکنیا  راکتـشپیب و  هدارایب و  تسا  یـصخش  دنکیم  يروآلیلد  جـمجمت و  نتفگ  نخـس  رد  هک  یـسک 

هکنیا شیوخ و  هب  داـمتعا  سفن و  ءاـکتا  رب  لـیلد  هجهل  تحارـص  نتفگ و  نخـس  عطاـق  دـنامیم و  ماـمتان  شتامادـقا  اـبلاغ  هدوب  یکتم 
یساملپید و یکیتلپ و  یـسایس و  روما  رد  اما  دامتعا . لباق  يوگتـسار و  تسا  یـصخش  هدوب  یکتم  نآ  نیا و  هب  رتمک  نایب  نینچ  بحاص 

. دشابیم قفومان  يرگهلیح 
هکنیا رـسهریخ و  ياردوخ و  باسحیب و  تسا  یـصخش  دنکیم » دادداد   » دنکیم دنلب  هزادنایب  نتفگ  نخـس  رد  ار  شیادص  هک  یـسک 

اب مدرم و  هب  ندز  فرح  رد  ندش  قارب  هتـسویپ و  ندـش  كانبـضغ  ندرک و  تفلک  ندرگ  گر  هدوب و  لیـصاریغ  هداوناخ  رد  وا  شرورپ 
هبلغ ییوگروز و  لیلد  ندناسر  نارگید  هب  ار  دوخ  بلطم  دایرف 
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يارب یقح  دوخ  قح  زج  هکنیا  دـنناشنب و  یـسرک  هب  روز  اب  دـهاوخیم  ار  دوخ  فرح  هدوب  رود  هب  ناـهرب  قطنم و  زا  دارفا  نینچ  هکنیا  و 

. دشابیم تیمورحم  یتبقاعدب و  تراسخ و  اب  مأوت  ناسک  نینچ  اب  تکرش  جاودزا و  ترشاعم و  هلماعم و  هتخانشن  سک 
. داد رارق  دارفا  نیا  هنومن  ناوتیم  ار  ناگشیپمتس  ناریگجاب و  نایوگروز و  ناردلق و  نایب  ادص و  زرط 

تقر نبج و  رتكزاـن  ادـص  هچره  تبـسن  نیمهب  دـهدیم و  ناـشن  ار  روهت  يروـالد و  بیهم  ياوآ  بلق و  تقر  نبج و  كزاـن ، گـناب 
. دشابیم رتدایز  بلق  توق  تبیه و  رتبیهم  رتيوق و  هچره  رتدایز و 

رگید هاوـگ  بوـجحم  نادرم  هطیلــس و  ناـنز  يادـص  نـینچمه  دادرارق و  دــهاش  ناوـتیم  یلدرپ  سرت و  رد  ار  نادرم  ناـنز و  يادــص 
هب هن  ینتورف و  هب  هن  يدـنک و  هب  هن  يدـنت و  هب  هن  هـک  یـسک  هدوـب  نیرتـهب  شبحاـص  يارب  توـص  لادـتعا  تروـص  نـیا  رد  دنـشابیم .

تالماعم رد  هدومن  تلادع  تیاعر  راک  ره  رد  هکنیا  ترـشاعم و  لباق  شیوخ ، هب  مئاق  لدتعم ، تسا  یـصخش  دیوگیم  نخـس  تنوشخ 
. دزادنیب ریزب  ار  دوخ  نامشچ  نخس  ماگنه  رگا  هصاخ  دریگیم ، رظن  رد  ار  فرط  حالص  ریخ و  دوخ  زا  لبق 

زاوآ

ياون يرگید  دـیآیم و  دوجوب  رگیدـکی  هب  ءیـش  ود  كاکطـصا  اـی  موقلح  ياـههدرپ  شزرل  زا  هک  ادـص  یکی  تسا ، هنوگ  ود  رب  زاوآ 
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دنـشابیم و هرهبیب  زاوآ  زا  دنروآیم و  نوریب  ولگ  زا  ادـص  طقف  هک  ناناوخ  زاوآ  اسبهچ  دوشیم ، ذذـلتم  ناج  حور و  نآ  زا  هک  شوخ 
یبلق اب  تسا  هارمه  دشاب  شکلد  نحل  ياراد  هک  اون  بحاص  اما  دوشیم ، طوبرم  ادـص  گناب و  رکذـلا  قباس  روطـس  هب  هتـسد  نیا  مکح 

هبنج رد  رگم  یکزاـنلد  یلـسگدوز و  يدـنویپرید و  یـشوجرید و  یجنردوز و  مدرم و  هب  تبحم  قـشع و  قـیقر و  میحر  یلد  فوـئر و 
نمد و تشد و  هوک و  هزبـس و  بآ و  هاـیگ و  لـگ و  هب  قشع  نینچمه  دـیامنیم و  هقـالع  عطق  رید  هدـش  قشاـع  دوز  هک  سوـه  قـشع و 

اوزنا و ییاهنت و  یهاگ  يدرگناهج و 
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هورگ نیا  ناهرب  زین  يرانق  هرهس و  لبلب و  دننام  اونشوخ  ناگدنرپ  لاوحا   » مدرم هب  دامتعا  مدع  یگدیمر و  سرت و  اب  طالتخا  شزیمآ و 
نیرز لقع  شوخ و  توص  ینعی  ناعمحی ) امع ال  لقعلا  عم  توصلا   ) دـناهتفگ هک  يدرخمک  ینوبز و  لـهج و  زین  یبناـج  زا  دـشابیم ».
. درادیم زاب  لامک  بسک  زا  ار  يو  هدش  وا  زا  مد  ره  هک  تسا  یفیرعت  فصو و  تهج  زا  دیاش  زین  نیا  دنوشیم و  عمج  مه  اب  رتمک 

هدنخ

لیلد دیآرب  ولگ  زا  هک  رخرخ  تروص  هب  هدنخ  یعونـصم و  هک  هرجنح  زا  ندیدنخ  نتـسنادن و  دب  بوخ و  لیلد  اسر  يادص  هب  ندیدنخ 
تاـبیاطم و هب  رگم  ندـیدنخن  ندـیدنخ و  مک  يرادـهگن و  ّرـس  يرادوت و  هناـشن  مسبت  هنوگ  هب  هدـنخ  یگدارایب و  یگنرمه و  قفاوت و 

ههقهق هدنخ  یتفصهچب و  يرسکبس و  ندیدنخ  هچره  هب  یـشیدنا و  گرزب  يدنمـشوه و  رظن و  تقد  شناد و  لیلد  يوق  رایـسب  تایلزه 
هکنیا سفنب و  ءاکتا  لالم و  مغ و  يرادوت و  یکروز  هدـنخ  تشذـگ و  یجنررید و  یطاشن و  هب  لد  یلاـیخیب و  دزیخرب  نوردـنا  زا  هک 
هدـنخ دـبلطیم و  مهرم  رتمک  هتخاس  دوخ  درد  هب  ابیرقت  دراذـگیم و  نایم  رد  مدرم  اب  ار  دوخ  ياهيراتفرگ  اهزار و  رتمک  یـسک  نینچ 

. ایلوخیلام همدقم  ینهذدنک و  یشوهمک و  تهج  نودب  دوخبدوخ 

هیرگ

زومرم تسا  يدرف  وا  بحاص  هکنیا  يرادوت و  یتاذدب و  بیرف و  هعدخ و  دوش  ضراع  درد  مغ و  فیرعت  رـصتخم  اب  هک  تعرـسب  هیرگ 
شناد و هناـشن  ییوس  زا  نتـسیرگ  رتمک  نتـسیرگن و  مک و  هیرگ  دومن . شیئاسانـش  هدروآ  نوریب  شرارـسا  راـک و  زا  رـس  ناوتیم  رتمک 
هب هیرگ  یتخـسلد . یمحریب و  تواـسق و  ییوـس  زا  تعیبـط و  یگدـنز و  یچوـپ  هب  فوـقو  عـالطا و  مـلع و  هـبرجت و  یگدـیدناهج و 

هناشن ادص  هب  هیرگ  يدیماان . لحنیال و  لکشم  جالعیب و  درد  نارکیب و  مغ  غاد و  لد و  زوس  رب  لیلد  ادصیب  تمیالم و 
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شکشا هدش  رثأت  راچد  تعرسب  زیگناتقر  بلاطم  ندینـش  ندناوخ و  ای  نتفگ  نخـس  رد  هک  سکنآ  اما  و  يرابتعایب . رهاظت و  غورد و 
راوگرزب میحر ، فوئر ، دامتعا ، لباق  تسا  یصخش  دوشیم  دوخ  بلاطم  نایب  هب  رداق  رتمک  درـشفیم  ار  شیولگ  ضغب  ای  هتـشگ  يراج 

هیرگ دـشابیم . شیوخ  یقـالخا  عضو  دوـبهب  رد  یعاـس  هراوـمه  هدیـسر  نآ  نیا و  هب  شرازآ  رتـمک  هک  رادرکتسرد  قیدـص  نینچمه 
. دشابیم جالع  دیما  ار  نیناجم  نینچ  اما  نونج  رب  رهاظت  نونج و  ای  ایلوخیلام  رب  لیلد  دوخیب 

نتفر هار 

تکرح رد  يدنک  تیلاعف . راکتشپ و  نارگید و  زا  عقوت  مدع  سفن و  هب  ءاکتا  یگتخاسدوخ و  يأر و  تماقتسا  لیلد  باتـشب  نتفر  هار 
زیرگ هار  ندـش و  اهراک  دراو  تیارد ، اب  لـئاسم و  یـسررب  يرگباـسح و  یـشیدنالآم و  يدنمـشیدنا و  دـشاب  تناـتم  اـب  نورقم  هاـگره 
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يرورپنت و یتسس و  دنربیم ، هدیشک  ار  وا  هک  تسا  نانچ  ای  هدیشک  ار  دوخ  یتخس  هب  هکنانچ  روز  هب  نتفر  هار  ندید . البق  ار  تالکشم 
ياهراک هدهع  زا  زگره  یـسک  نینچ  هک  تسناد  دـیاب  نتـشاد و  نارگید  هب  دـیما  مشچ و  تسد و  اهراک و  رد  زجع  یعقوترپ و  یلهاک و 

. دیآیمنرب دشاب  هدوب  عیسو  ياهيزیرحرط  هب  مزال  هک  یلغاشم  گرزب و 
يورهناـیم و لادـتعا و  یلومعم  نتفر  هار  ییاـمندوخ و  رتـخبت و  ّربـکت و  هناـشن  نتفر  هار  قـش  نتـسیرگنن و  وـلج  هب  نتـشاد و  ـالاب  هب  رس 
ینیبشیپ و ددرگیم ، نیمز  يور  هب  يزیچ  لابند  ییوگ  هکنانچ  نتفر  هار  نتشاد و  ریز  هب  رس  يرادمدرم و  جراخم و  رد  نتشاد  هظحالم 

نتفر هار  رد  ییاوه و  هب  رس  تسا . تعانق  يرابدرب و  ربص و  يزودنادرح و  ییوجشناد و  یبآمفوسلیف و  رکفت و  قمعت و  یـشیدنارود و 
یگدارایب يزغمکبس و  نتفر  رگید  تهج  هب  تهج  نیا  زا  ندرک و  دنک  دنت و  تکرح  نداتسیا و  نتسیرگن و  وسنآ  وس و  نیا  هب  مادم 
ذوفن وا  هدارا  هتساوخ و  رد  ناوتیم  يدوزب  ریذپفاطعنا و  یسک  نینچ  هکنیا  لهج و  یتسس و  یگدوهیب و  ریبدتمدع و  دیدرت و  و 
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ار گرزب  ياـهراک  هدـمآرب  هدـهع  زا  یبوـخب  ار  سیـسخ  ياـهراک  یـسک  نینچ  زین  دـینادرگ و  تشز  ياـهراک  هـب  راداو  ار  يو  هدوـمن 

. دنامیمرد
نآ نیا و  هب  هدوهیب  یسک  نینچ  هکنیا  تنوشخ و  بضغ و  مشخ و  یتسرپمکـش و  یمهفدنک و  ینهذدنک و  نآ  نیا و  هب  هار  رد  ندز  هنت 

. دشابیم كانرطخ  نشخ  ياهراک  دعتسم  هدیرپ 
نینچ تاقالم  هکنیا  بحاصم و  زا  یتبغریب  یبدایب و  لـیلد  دـشابن  راـک  رد  هلجع  بوجو و  رگا  نآ  نیا و  اـب  دروخرب  رد  ندرک  اـپهباپ 

زا عقوت  مدع  يراکدوخ و  يراکرپ و  هناشن  دننکیم  شبیقعت  ییوگ  هکنانچ  نتفر  هار  رد  ندیود  دشابیم . لمحت  لباق  ریغ  شیارب  یسک 
باتـش و هلجع و  یفرط  زا  دشاب ، هتـشادن  نآ  نیا و  هب  جایتحا  هدروآرب  دوخ  ار  شجئاوح  هیلک  هکنیا  قیاش  یـسک  نینچ  هکنیا  نارگید و 

«. تسا هدش  هتفرگ  وهآ  واگ و  رتش و  بسا و  زا  تایصوصخ  نیا  . » دنامیم بیصنیب  گرزب  تایقرت  تاماقم و  زا  هکنیا  یبیکشیب و 

: تسا هدرک  میسقت  هقبط  هس  هب  ار  دارفا  هفایق  ملع  یلک  مادنا 

هراشا

هتخانـش رادناوختـسا  ای  هناشراهچ  مان  هب  هدوب  هیواز  هشوگرپ و  مکحم  ياهناوختـسا  ياراد  هک  نانآ  نادقدنلب و  ناناوختـسا و  تشرد  . 1
هدزنوریب و ياههناشرـس  رادهشوـگ و  میقتـسم  هناـچ  یناوختـسا و  ياـههنوگ  خارف و  نـهپ  یناـشیپ  ياراد  ـالومعم  هتــسد  نـیا  دـناهدش ،
( هناشراهچ  ) مان هب  زین  ام  هدش  هدیشارت  بوچ  زا  دارفا  هنوگنیا  تالضع  مادنا و  هک  تسا  نانچ  مکحم و  تالـضع  اب  تشرد  ياپوتسد 

. مینکیم ناشیراذگمان 
ام ار  ناشیا  هک  هدوب  درگ  نیرس  دعاس و  نار و  قاس و  تروص و  لدتعم و  تالـضع  طسوتم و  یمادنا  ياراد  هک  نادقهنایم  ای  نانتمرن  . 2

. میمانیم نادقنایم )  ) زین
ثلثم یتروص  ياراد  ابلاغ  هدوب ، فیرظ  تالضع  مادنا و  ياراد  هک  اهشقنهزیر  . 3
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. میهنیم شقنهزیر )  ) ار ناشمان  دنشابیم و  دوشیم  کیراب  هناچ  بناج  زا  نهپ و  یناشیپ  فرط  زا  هک  لکش 

تایصوصخ دنشاب و  هدمآ  دوجوب  لماک  شقنهزیر  دق و  هنایم  هناشراهچ و  ینعی  دوخ  هصاخ  مئالع  اب  هتـسد  هس  نیا  تقلخ  لوا  رد  دیاش 
اسبهچ هتخاس  راوشد  ار  سانشهرهچ  راک  هدش  طولخم  مه  اب  هناگهس  مئالع  لسانت  دلاوت و  رثا  رد  نکیل  تسا ، هدوب  ظفح  اهنآ  رد  تقلخ 
مادنا دق و  رد  تقد  كدـنا  اب  همه  نیا  اب  اما  دروآ . رظن  رد  تقلخ  هس  طالتخا  هدومن  سکهس  فیرعت  رفن  کی  رد  دوش  مزال  وا  يارب  هک 
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زا لبق  هک  تسا  مزال  سانـشهفایق  يارب  هک  اجنآ  زا  دـندرگیم و  زیاـمتم  هدـش  کـیکفت  مه  زا  یبوخب  اـههفایق  يدنبناوختـسا ، يور و  و 
هب ار  وا  هک  تسا  يدیلک  ییاسانش  نیا  هک  دنادب  دراذگب و  تاقبط  تخانـش  رد  ار  دوخ  مه  دیاب  دسانـشب  ار  ماسقا  نیا  ياههتـسد  زیچره 

تالاح رکذ  هب  هدـش  رکذ  بیترت  هب  زین  اـم  کـنیا  دزاـسیم ، نشور  قیقحت  فرط  تایـصوصخ  لاوحا و  زا  يرایـسب  هب  نومنهر  تلوهس 
. میزادرپیم هورگ  هس  نیا  زا  کیره 

مکح دیابن  دارفا  مئالع  زا  تمالع  کی  ندید  اب  اهنت  سانشهفایق  هک  ددرگیم  رکذتم  نانچمه  ثحابم  هب  دورو  زا  لبق  اههناشراهچ و  لوا 
طبخ و زا  رود  ات  دزادرپ  نخـس  يادا  هب  هاگنآ  هتفرگ  ددـم  رگید  هناشن  نیدـنچ  زا  تواـضق  ره  رد  هکنآ  همه  زا  رتنئمطم  دـیامن و  یّلک 

. درادیم بوخ  ییاسانش  شیوخ  نوچ  ار  ناشیا  هک  یناکیدزن  دوخ و  هرابرد  رگم  دنامب ، هابتشا 
« درم هچ  نز و  هچ  . » دشاب هتشاد  يربارب  نآ  لوط  اب  شتماق  ضرع  هدوب  رادهیواز  تشرد  ياهناوختـسا  ياراد  هک  هناشراهچ  صخـش  سپ 
، يراـمعم يراـجح ، نداـعم ، روـما  دــننام  راوـشد  ياــهراک  دعتــسم  یندــب و  یلمع و  ياــهراک  رد  اــصوصخم  رثؤـم  تـسا  يدوـجو 

هدوب رتشیب  نآ  رب  شاهقالع  دـشاب  رتگرزب  رتنیگنـس و  لـمع  راـک و  هچره  هک  دـح  نآ  رد  نیگنـس  تاـیلمع  عیانـص و  يرادهناـخراک ،
نکیل ینامتخاس ، یتعنص و  یلمع و  تواکذ  شوه و  رکف و  ياراد  نینچمه  دشابیم . رتدایز  شدربشیپ 
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ياهراک زا  زجاع و  دـشاب  هتـشاد  يراکهزیر  ینیبتقد و  كزان و  ياههشیدـنا  اب  راکورـس  هک  یلغاشم  کبـس و  کـیراب و  ياـهراک  رد 

دادعتسایب نآ  دننام  یقیسوم و  لیصحت  یگدنسیون و  هتـشون و  رعـش و  تایبدا و  رد  نازیرگ و  فیطل  تایقوذ  هفیرظ و  عیانـص  فیرظ و 
. دشابیم

نوچ قفوم و  يراجت  ياهتیلاعف  یتعنـص و  یلمع و  ياهراک  رد  دـشاب  هتـشادن  فیطل  مادـنا  بسانت  هدوب  تخمز  هک  صلاخ  هناـشراهچ 
ياهتیقفوم بسک  هبنج  نیا  رد  هدوب  هجوت  لـباق  ومن  دـشر و  ياراد  تاـیدام  رد  دـشابیم  یملع  هداـعلا  قوف  يورین  راـکتشپ و  ياراد 
تـساروكر دراد و  يرازیب  هعدـخ  بیرف و  اـیر و  غورد و  زا  يدـح  اـت  هدوـب  سفن  هب  ءاـکتا  ياراد  نوـچ  انمـض  دـیامنیم و  ریگمشچ 

. دشابیم
ددرگیم و مالک  بحاص  دوخ  هدرک  عطق  ار  بطاخم  مالک  ابلاغ  هتـشاد  ار  مدرم  فرح  هب  اهتنا  ات  نداد  شوگ  هلـصوح  رتمک  هناـشراهچ 
زا تسا  هدارا  بحاص  نوچ  دشابیم و  دوخ  زا  نارگید  تعاطا  دنمهقالع  دـح  زا  شیب  هدوب  ریذـپتیبرت  تعاطا و  هب  رـس  رتمک  نینچمه 

تقافر و یتسود و  اهراک و  رد  مدـق  تابث  ياراد  یـسک  نینچ  دـنروآ . نابزب  ار  وا  تاـیعقاو  رگم  رازیب  یـسولپاچ  غورد و  اـیر و  قلمت و 
تـالماعم رد  اـفواب و  قشع  رد  قداـص و  یتسود  رد  دـیآیم و  دوجوب  شتامیمـصت  دـیاقع و  راـکفا و  ناـکرا  رد  یللخ  رتمک  هدوب  قشع 

كاـنلوه بضغ  تنوشخ و  رد  نکیل  هدـش ، كانبـضغ  رید  درادیم . تسود  یتساراـن  یجک و  زا  رتداـیز  ار  یتسرد  یتـسار و  قیدـص و 
تلاـح نیا  رد  هک  اـسب  هتفاـی  ورین  دوـخ  ربارب  نیدـنچ  بضغ  تلاـح  رد  هـک  نـینچمه  دریگیم و  مارآ  یتخـس  هـب  هدـش  عناـق  رید  هدوـب ،

دشاب هدوب  زین  هاتوک  ندرگ  یباقع و  ینیب  گرزب و  ياهشوگ  تخمز و  رپ و  ناوربا  ياراد  یسک  نینچ  رگا  هصاخ  ددرگیم ، كانرطخ 
رد فرط  تمالع  ود  یکی  هب  زگره  دوشیم  هیـصوت  هک  تسور  نیمه  زا  دـشابیم و  كانرطخ  یناجکی  دحرـس  ات  تروص  نیا  رد  هک 

. دنروآ رظن  رد  ار  هناشن  نیدنچ  هدرکن  تعانق  یسانشهفایق 
حالطصا هب  نتشاد  تسد  رد  اب  هک  يدنخشیر  روخلوگ  تسا  یصخش  یفرط  زا 
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رشاعم و نیرتهب  وا  تشادگرزب  تعاطا و  نتخانش و  اب  هک  اسبهچ  دومن و  هدیاف  بسک  هدرک  يربهرهب  وا  زا  ناوتیم  رایسب  وا  باوخ  گر 

نیا هب  هناـشراهچ )  ) هقبط سپ  دزادـنا . رطخ  هب  تـسود  هار  رد  ار  دوـخ  يزاـبناج  دحرـس  اـت  هدوـب  یگدـنز  راـک و  کیرـش و  تـسود و 
كزان ياهراک  زا  نازیرگ  راوشد و  ياهراک  رد  دعتـسم  راکتـسرد ، قیدـص و  راکتشپ ، ياراد  لاـعف ، دـنوشیم : هصـالخ  تایـصوصخ 
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هدارالا يوق  يرترب ، قوفت و  رادتسود  طلسم و  بیهم . تنوشخ  رد  روبـص و  يداع  تلاح  رد  فیعـض ، هشیدنا  رد  يوق ، ندب  رد  فیرظ .
. تایعقاو هب  دنمهقالع  یبهذم ، روما  هب  داقتعامک  راکادف ، روخلوگ و  انمض  و 

نادقهنایم

طسوتم ناشدق  هنایم و  ناشندرگ  درگ و  ناشرـس  هدرواین  يدایز  مک و  رگیدکی  هب  هدوب  لدتعم  طسوتم  ناشیاضعا  همه  الومعم  دارفا  نیا 
دارفا نیا  دـشابیم . درگ  ناتـشگنا  نیرـس و  نار و  دـعاس و  قاس و  ندرگ و  تروص و  زا  ناشمادـنا  مامت  ابیرقت  هدوب ، دـنلب  هاتوک و  نایم 
ییوس زا  ینامسج  تیلاعف  هوق  دنشابیم . حور  ود  ياراد  هدوب  نیتبنجوذ  نیتایحوذ ، ناروناج  دننام  ابیرقت  هدوب  لوا  هتـسد  زا  رتلوبق  لباق 

. دنربیم شیپ  هب  مه  اب  ار  انعم  هدام و  هدوب ، صاخشا  نیا  رد  رگید  يوس  زا  يونعم  تیلاعف  حور  و 
هراومه هکنیا  رب  هوـالع  دنـشابیم ، اراد  یبوـخب  ار  مدرم  بوـلق  بلج  هوـق  هدنـشخرد  تشرد  نامـشچ  نتـشاد  تهج  زا  دارفا  نیا  اـبلاغ 

. دنوشیم هدید  هدرسفا  هداد  هار  لد  هب  مغ  رتمک  هدوب  نامداش  شاشب و 
نـسحا وحن  هب  ودره  رد  هدوب  دادعتـسا  ياراد  یتایح  یقوذ و  یملع و  هبنج  رد  مه  یتعنـص و  یلمع و  تاعالطا  رد  مه  ابیرقت  نادـقهنایم 

سأی و راچد  هدـید  یماکان  ترـسح و  يدـیماان و  رتمک  دنـشابیم  راودـیما  دوخ  هب  فلتخم  تاـهج  زا  هک  اـجنآ  زا  دـننکیم و  تفرـشیپ 
راکب مه  اب  ار  يرکف  درخ  یندب و  يورین  نوچ  دندرگیم و  نامرح 
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سوبع يدج  صاخشا  زا  هتشاد  دب  تدشب  ار  یلاحدب  مغ و  هودنا و  نینچمه  دنوشیم ، تسکـش  یلاحناشیرپ و  راچد  یتخـسب  دنریگیم 

. دنشابیم نامداش  ياههرهچ  قشاع  هداد  ناشن  شوخ  يور  هورگ  نیا  اب  یتسود  هب  رتمک  نازیرگ و 
ماجنا مه  اـب  ار  یقوذ  یندـب و  ياـهراک  هک  نینچمه  دـننکیم و  هدافتـسا  نسحا  وحنب  ودره  زا  هدوب  نزو  کـی  رد  ناـشیارب  اـبقع  اـیند و 

مه ابلاغ  دننکیم و  لابند  هدرک  عورـش  مه  اب  ار  راک  دنچ  هدرکن  تعانق  لغـش  ود  لغـش و  کی  راک و  ود  راک و  کی  هب  زگره  دنهدیم ،
. دنوشیم بایماک  ار  تامادقا  هدش  قفوم 

هک یلغاـشم  یگدنـشورف و  ياـهراک  تسا  مرتـحم  ناـشرظن  رد  تاـیدام  زا  رتداـیز  تبحم  یتـسود و  ارادـم و  شمرن و  نوـچ  دارفا  نیا 
مک زین  تیریدم  يرنه و  یتعنص و  یتراجت و  روما  رد  هچرگا  دنوشیم . قفوم  رتکین  ار  دشاب  هتشاد  مدرم  اب  وگتفگ  نخـس و  اب  راکورس 

قـشع رد  اـفواب . اـما  شوجرید ، دروخربشوخ ، قیفـش ، رادمدرم ، دنتـسه  يدارفا  دـناهداد . ناـشن  یبوـخب  ار  دوـخ  تیاـفک  هدوـبن  تقاـیل 
یمک اهراک  رد  نیبتبقاع ، شیدنالآم و  یتفـصشیورد ، نمـض  رد  دنمـشوه ، لاعف ، یتسردان ، یجک و  زا  نازیرگ  قیدص ، مدقتباث و 
دارفا نیا  دـننکیم و  ناربج  يدوزب  اما  هدـش  هابتـشا  راچد  هاگهگ  دـنناسرب ، ناماسب  دوز  ار  راکره  دـنهاوخیم  نوچ  هدزباتـش و  لوجع و 
همادا دوبهب و  رد  یعاس  نینچمه  هداتـسیا و  ناشهار  رد  ناج  ياـپ  اـت  دـنرگن  دوخ  هاوخلد  یتسود  قشع و  رد  ار  یـسک  نوچ  هک  دـننانچ 

بجوم هک  يراـک  قیفر  رـسمه و  قوشعم و  اـصوصخم  ناتـسودب  تبـسن  هکنیا  شیوخ و  تانکـس  تاـکرح و  بظاوم  تبحم و  قشع و 
. دنشاب هدوبن  ببس  ار  شجنر  كدنا  یتح  هدرکن  ددرگ  ترودک 

رظن رد  مه  اـب  ار  اـبقع  اـیند و  اـنعم و  هداـم و  هتـشاد  لادـتعا  هک  اـهتقلخ  نیرتـهب  دوشیم ، هصـالخ  هنوگنیا  زین  هتـسد  نیا  فـیرعت  اذـل 
، وخشوخ عبطشوخ ، هیاریپیب ، تفـصشیورد ، ورهناـیم ، فاـطعنا ، لـباق  ترـشاعم ، یتـسود و  لـباق  رادرکبوـخ ، لاـعف ، دـنریگیم ،

. هفارخ تایعقاو و  نایم  طسوتم  هراکهمه ، فورعم  حالطصا  هب  یعامتجا ،
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اهشقنهزیر
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تروص يالاب  تمسق  زا  ابلاغ  هدوب ، هدننکش  كزان  تالضع  مادنا و  ياراد  رتفیرظ و  رتهاتوک و  مود  هتسد  زا  هک  دندارفا  نآ  هتسد  نیا 
کچوک و ییاپ  تسد و  ذفان و  کچوک  ینامشچ  اب  دشابیم ، لکش  یثلثم  ناشیامیس  ابیرقت  کیراب و  هناچ  فرطب  عیسو و  یناشیپ  ینعی 

. دنشابیم راکفا  رد  قرغ  هراومه  ییوگ  هک  یتلاح  كزان و  یناتشگنا  فیرظ و 
يورین رب  ناشیندـب  يورین  هدـش ، هتخاـس  راوشد  گرزب و  نشخ و  ياـهراک  يارب  ناـشنامتخاس  اـههناشراهچ  ینعی  لوا  هتـسد  یتـقو  سپ 

مادنا تبسن  هب  اههنایم  ینعی  مود  هتسد  دنشاب و  هتشاد  یگتسیاش  ار  یلمع  ياهراک  طقف  هدوب  طلست  تبیه و  ياراد  هتشاد  هبلغ  ناشینالقع 
لوا هتسد  ریاغم  یلک  روطب  هتسد  نیا  هک  تسا  حضاو  دنـشابیم . هرادا  هب  رداق  امأوت  ار  تایونعم  ابقع و  تایدام و  ایند و  هدمآ  لادتعا  رد 

ینالقع و ياهراک  يارب  اهنت  هدنامرد و  هکلب  نازیرگ  دشاب  هتـشاد  مزال  یندـب  يورین  هک  یلغاشم  راوشد و  نشخ ، ياهراک  زا  اعطق  هدوب 
. دنشابیم روما  هنوگنیا  دادعتسا  ياراد  هدش  هتخاس  دشاب  هتشاد  يزادرپلایخ  ّربدت و  هشیدنا و  رکف و  اب  راکورس  هک  یتایقوذ  لغاشم و 

اهناصقن و ندب  ثیح  زا  نوچ  دـنیامن و  ذوفن  مدرم  رد  دـنناوتیم  یبوخب  هدوب  مهفزیت  ینامـشچ  كزان و  یمادـنا  ياراد  الومعم  دارفا  نیا 
هب دشاب  نز  رگا  دنیآیمرب و  ناوارف  ناتـسود  بلط  رد  هتـشاد  ار  مدرم  یتبغرمک  یتسودان و  هرهلد  دایز  دننکیم  ساسحا  دوخ  رد  یمک 

. دنرادیم تسود  ار  رادبلاق  یتشوگ و  نانز  دنشاب  درم  رگا  قئاش و  لکیهيوق  درم 
و دـنرگنیم ، نارگید  زا  رتکچوک  رتمک و  ار  دوخ  هشیمه  هک  اـجنآ  زا  دـنربیم . ناـیاپب  ار  ترـشاعم  قشع و  یتـسود و  رتـمک  هتـسد  نیا 

رانک ار  دوخ  دناهتشگن  ریقحت  رتدایز  نیا  زا  ات  هدش  درسلد  دارفا  یهجوتمک  كدنا  اب  هک  دوشیم  ثعاب  عوضوم  نیمه 
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هوق رظن  زا  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  دنربیم ، رسب  تلزع  رد  رتدایز  هدوب  یگشیمه  ناتسود  بحاص  رتمک  ورنیا  زا  دننکیم و  كرت  هدیشک 
دوخ ترشاعم  قیال  ار  یسک  رتمک  هتـسیرگن  تراقح  ییانتعایب و  رظنب  ناشیا  رب  دنراد  ناحجر  نارگید  رب  نوچ  يرکف  يرترب  ینالقع و 

رعش و هفیرظ و  عیانص  كزان و  ياهراک  هب  هتسد  نیا  دادعتـسا  سپ  ددرگیم . ناشیـسک  مک  ییاهنت و  رب  رگید  دیزم  زین  نیمه  دننیبیم و 
ياـهراک لـغاشم و  هب  راـبجا  روما و  نیا  رد  قیفوت  مدـع  تروـصنیا و  ریغ  رد  دـشابیم و  لوا  هجرد  رد  لـیبق  نیا  یقیـسوم و  تاـیبدا و 

اب یلغـش  یگنهامهان  نیا  هک  اسبهچ  هدـیدرگ  وربور  یلاحناشیرپ  یلام و  فعـض  تیمورحم و  یگدـنامبقع و  سأـی و  اـب  یلمع  نیگنس 
. دیامن شیوخ  ینیبمک  مدرم و  ینیبدب  راتفرگ  هتشاد  یتسدگنت  یلام و  رقف  راچد  ار  ناشیا  هشیمه  يارب  دادعتسا 

هوق مهف و  ياراد  دنـشاب  هدیـشک  ینیب  ذفان و  نامـشچ  لکـش و  ثلثم  تروص  زا  هدـش  رکذ  مئالع  اب  هارمه  هک  رایع  لماک  ياهشقنهزیر 
دننیبیم مزال  رتمک  دـنربیم  یپ  تعرـس  هب  ار  بلاطم  نوچ  هدوب ، هکردـم  يورین  رکف و  تعرـس  ینیبنشور و  رترب و  شناد  يوق و  لقع 
تامولعم شناد و  هب  هقالعیب  داتسا  ملعم و  دزن  رد  اذل  دنربب و  راکب  عامتسا  شناد و  سرد و  رد  ار  نیریاس  یفاکـشوم  يواکجنک و  نآ 

. درادیم اهنت  ار  ناشیا  هک  نادن  بادآ  بسچن و  خلت و  هاوخدوخ و  مدرم  رظن  رد  دنریگیم و  رارق  تتامش  دروم  رتدایز  هدش  هتخانش 
حیحص یصخش  ار  دوخ  هاوخانهاوخ  نوچ  يراتفر و  تسرد  تقادص و  هب  لیام  لاقتنالا و  عیرـس  فاکـشوم و  قیقد و  هزادنایب  دارفا  نیا 

زا نیا  فـالخ  هاـگره  هتـشاد و  نارگید  زا  ار  راـظتنا  نیمه  دـننیبیم . رازآیب  دوـسرپ و  باـسح ، لـها  مظنم ، قیدـص ، عقوتماـن ، لـمعلا ،
زا تیاکش  هلگ و  هب  اجره  هدومن  هقالع  دنویپ و  نانیمطا و  عطق  دنـشاب  هتـشاد  رادرک  نادب  هناروکروک  دوخ  هچره  دننک  هدهاشم  نارگید 

قشع و هدینارچ  تشاچ  ات  ار  ع )  ) اضر ماما  دنفـسوگ  و  ع )  ) یـسیع رخ  رتمک  فورعم  لوق  هب  اذـل  دـنزادرپیم ، ییوگازـسان  نآ و  نیا و 
. دنناسریم رخآ  هب  ار  اهترشاعم  یتسود و 
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مدـع يرازآمک و  دنـشاب و  هتـشادن  ار  مزال  هدارا  توق  هچرگا  تساهنآ  ياههتـساوخ  زا  سفن  تیبرت  نطاب و  يافـص  نورد و  یگزیکاـپ 

صاخـشا اـب  ینمـشد  اـهیئوجماقتنا و  رد  دـننیبیمن و  دوـخ  رد  يرازآمدرم  روز  هک  اـجنآ  زا  اـبلاغ  تساـهنآ  ياههتـساوخ  زا  تمحازم 
. دنرازایب نابز  اب  ار  نانمشد  هک  دننکیم  افتکا  ردقنیمهب 
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هتـشاد يربـلد  تفارظ و  فطل و  ییاـبیز و  هک  هچنآ  تاردـخم و  تارکـسم و  باـتک و  فرح و  رعـش و  تولخ و  يریگهشوگ و  اوزنا و 
محریب نادایـص  راتفرگ  هک  اسبهچ  دنوشیم و  دیـص  هداتفا  مادب  تبحم  رـصتخم  اب  دـنتبحم  هنـشت  هراومه  نوچ  تساهنآ و  هقالع  زا  دـشاب 

. دریگب رارق  رطخ  ضرعم  ناشتایح  رکف و  یتسه و  هدیدرگ 
رد دـشاب  تیمهایب  دارفا  رظن  رد  هک  لـئاسم  اـهزیچ و  اـسبهچ  دـننکیم و  قـمعت  هشیدـنا و  هچره  رب  هتفرورف  نزور  ره  رد  باـتفآ  دـننام 

هفـسالف نادنمـشناد و  نیققحم و  دـنناوتیم  هتـسد  نیا  تروصنیا  رد  دنـشارتب و  هوک  هاک  زا  دـیایب و  گرزب  تیمها و  لـباق  ناشناگدـید 
تورث و لام و  لوپ و  هب  اذـل  هتخادرپ . هلاعف  یلمع و  ياـهراک  هب  رتمک  دـنیزیم  يرکف  ياـهراک  رد  اـبلاغ  نوچ  دـنیآرد و  بآ  زا  گرزب 

کی ترـسح  رد  رتدایز  هدنام  تسد  هاتوک  رانکرب و  يدام  یگدنز  زا  هک  تسه  زین  ورنیمه  زا  دـنیامن و  هجوت  دـنناوتیم  رتمک  تکوش 
. دنربیم رسب  دیآیم  تسدب  تلوهس  هب  ار  نارگید  هک  دنمتداعس  یگدنز  شوخ و  راگزور 

اهراک رد  ورنیا  زا  دـیآیم ، ناسکی  ناشلیخت  هوق  لقع و  هچرگا  دـننکیم  مگ  ار  دوخ  ياـپوتسد  تالکـشم  رد  وسرت و  نوبج و  اـبلاغ 
هـصالخ تسرهف  نیا  هب  زین  دارفا  نیا  دنـشابیم و  كانـساره  يراتفرگ  زا  هک  اجنآ  زا  هدرب  راک  هب  لمع  مادـقا و  زا  لبق  ار  طایتحا  مزح و 

: دنوشیم
ندورس و نتشون و  باتک و  رعش و  قشاع  ینالقع ، يرکف و  روما  قیال  هلاعف ، یندب و  يوق  ياهراک  رد  ناوتان  مهفزیت ، رکفتم ، دنمشوه و 
رکتبم و زاوآ ، صقر و  دادعتسا  ياراد  دنسپابیز . هشیپقشاع و  یقیسوم ، قیقد  ياههتـشر  يرتکآ و  یتسیترآ و  ياهراک  دعتـسم  یـشاقن ،

نیا رد  سپ  قیقد . ياهراک  هفیرظ و  عیانص  رادتسود 
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لماک تهجره  زا  هتـسیرگن  رتزیمآرهم  ناـشیا  هب  تعیبط  هدوب  اراد  ار  تایـصوصخ  نیرتهب  نیرتلماـک و  ناـگنایم  هک  دـش  ملـسم  تروص 
هچره رد  لادتعا  هک  تسین  ههبش  ياج  دنراد و  ار  شقنهزیر  هقبط  لاکن  جنر و  هن  لوا و  هتـسد  تاقـشم  هن  هک  اجنآ  زا  دنـشابیم ، رترایع 

ناتـسمز ناتـسبات و  زا  رتهب  هتفرگ  رارق  امرگ  امرـس و  هنایم  هک  زییاپ  راهب و  لوصف  هچنانچ  دشابیم ، رترودب  راضم  زا  رتکیدزن و  هدـیاف  هب 
اـضعا مئالع  نوئـش و  مامت  رد  هداد  رارق  رظن  حمطم  ار  نآ  دـیاب  ملع  نیا  يوجـشناد  هک  تسا  یلـصا  نیا  دـشابیم و  رتلمحت  لباق  هدوب 

. دروآ راکب 
هناشراهچ زا  هک  اهنآ  الثم  مادـنا  هس  نیا  نینیب  ینعی  هناـشن  هس  نیا  ناـیم  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  ار  شناد  نیا  هبلط  اـجنیا  رد  اـما  و 

زین نیا  باوج  و  دـیآیم ؟ شیپ  صیخـشت  هچ  ار  نآ  دـننام  رتهاتوک و  ای  رتدـنلب  شقنهزیر  زا  رتهاتوک و  ای  رتدـنلب  طـسوتم  زا  رتهاـتوک و 
دقهنایم هناشراهچ و  نایم  یلاوحا  رد  ینعی  دوشیم  طوبرم  هناشراهچ  هقبط  هب  لادتعا  روطب  دوش  رتدنلب  طسوتم  زا  يدقهنایم  هاگره  هکنآ 

هقبط زا  دوب  مأوت  یکزان  تفارظ و  اب  هاگره  هنایم و  هدوب  دـقهنایم  تالـضع  مادـنا و  ورین و  رد  هنیآره  دـشاب  دـقهنایم  زا  رتهاـتوک  نوچ  و 
شقنهزیر فیرعت  دروم  هدـعاق  زا  رتهاـتوک  هنیآره  هناـیم و  شقنهزیر و  ناـیم  مکح  دوـب  هاـتوک  زا  رتدـنلب  هنیآره  شقنهزیر  شقنهزیر و 

هتفگان زین  و  دوشیم . مکح  وا  رب  نآ  لاثما  ینیب و  ناهد و  شوگ و  مشچ و  دننام  تاعرفتم  ماکحا  اضعا و  رگید  توق  فعـض و  زا  دشاب 
دـب و شیاهبوخ  بیاعم و  هب  لدـبم  شنـساحم  هک  اسبهچ  هدوبن  هتـسیاش  دـشاب  جراخ  دوخ  یعیبط  تلاـح  زا  هک  تروص  ره  هک  دـنامن 

مامت هدوب  نآ  هلاعف  تارثا  هناشراهچ و  ياههناشن  ياراد  هک  یسک  نامه  الثم  هک  موس  لوا و  هقبط  دننام  ددرگیم . دنـسپان  شیاههدنـسپ 
رتدـنلب و یعیبـط  دـح  زا  هاـگره  دوشیم . فیرعت  وا  يارب  گرزب  ياـهراک  دربـشیپ  همهم و  روما  رد  تیقفوـم  یتاـیح و  تیلاـعف  ياـیازم 

مولعم نارگید  رب  ّلک  هراکیب  لبنت  رورپنت و  رنهیب  يدرف  هکلب  دوشیم  فیعـضت  وا  رد  اهنت  هن  فیرعت  نیا  دـشاب  رتدـنملکیه  رتمیثج و 
يونعم دنمشیدنا  روکف  شقنهزیر  روطنیمه  ددرگیم و  بجاو  وا  زا  بانتجا  هک  دوشیم 
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نیبکیرات اسران و  رگا  دشاب  لومعم  زا  رتزیر  رتهاتوک و  هاگره  دوشیم . فیصوت  وا  رد  يونعم  ینالقع و  دیفم  تارثا  اسب  هک  دنمـشوه 
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. دشابیمن زین  دوخب  طوبرم  يایازم  ياراد  لقاال  دوشن  هتخانش  تیامح  لباق  هدارایب  رصنعتسس  رکفهاتوک و  و 
رتارف رتورف و  شیوخ  دـح  زا  هک  دوشیم  رداص  وا  رب  وا  یعـضو  مکح  نامز  نآ  ات  ناویح  تابن و  ناـسنا و  زا  معا  ءیـش  ره  هک  اـجنآ  زا 

ياضف ياوه  بآ و  ترارح  هک  دوشیم  هداهن  وا  رب  مامح  مسر  مسا و  یتقو  ات  هبامرگ  لثملا  یف  هک  اجنآ  زا  دشاب ، هدوب  لادتعا  رد  هتفرن 
ای هکلب  هن  مامح  دوش  تداع  قوف  تدورب  ترارح و  رد  نیا و  زج  هاگره  دـشاب و  هدوب  ندـب  لوبق  لباق  لـمحت و  بلط و  اـب  بساـنتم  نآ 
هب طوبرم  ماکحا  رد  بوخ و  دـشاب  دوخ  دـح  رد  ءازجا  مادـنا و  زا  هچره  تروصنیا  رد  سپ  دوشیم ، هداهن  ماـن  وا  هب  لاـچخی  اـی  رونت و 

ینیب ـالثم  هک  اـنعم  نیا  هب  دوشیم  هتخانـش  بویعم  دوخ  دـح  رد  دـب و  دـشاب  رتيوق  رتفیعـض و  رتداـیز و  رتـمک و  نآ  زا  نوچ  دوـخ و 
دوش لومعم  زا  رتدنلب  هاتوک و  درذگب و  نیا  زا  نوچ  دناسریم  ار  یلاع  ياههشیدنا  لماک و  تیارد  حیحـص و  رکف  هک  بسانتم  میقتـسم 

نآ لاثما  نونج و  یهاگ  ییایلوخیلام و  موش  راکفا  يدنلب  رد  ینمادکاپ و  فافع و  مدع  لزلزت و  دـیدرت و  هشیدـنا و  ناصقن  یهاتوک  رد 
ءازجا تماق و  ره  دایز  مک و  تروصنیا  رد  ددرگیم و  بیاعم  ياراد  تسا  هدـش  دـنلب  هاتوک و  هک  رادـقم  نامهب  ینعی  دـنکیم  مولعم  ار 

. دوشیم رکذ  رگید  یلثم  دوش  میهفت  نیا  زا  رتهب  ات  دیارگیم و  يدنسپان  يدب و  هب  هتشادن  ار  نآ  دوخ  لصا  ّتیزم  ندب 
ار ابیز  تروص  اهنت  هک  هدمآ  یگدیدنسپ  یشیدنابوخ و  ینطابشوخ و  یبوخ و  ياههناشن  نیرتهب  زا  دوخ  ییابیز  یـسانشهفایق  ملع  رد 

دوشیم عقاو  فیـصوت  دروم  وسهمه  زا  هک  اجنآ  زا  درذگب  دح  زا  نوچ  ییابیز  تروص و  نسح  نیمه  اما  دـشابیم ، هارمه  نساحم  مامت 
دروآیم و يرازآلد  یلبنت و  نایفارطا و  ینیب  کـچوک  مدرم و  هب  ییاـنتعامک  یبسچن و  عقوت و  تواـسق و  يدنـسپدوخ و  ربک و  شیارب 

هدوب يراج  مه  لئاسم  رگید  رد  هچنانچ  دروآ ، رظنب  هتـشاد  تقد  تشذگ  شرکذ  اقباس  هچنانچ  ملع  نیا  هبلط  دـیاب  هک  تسیاهلئـسم  نیا 
نآ نینیب )  ) هک ضیوفت  ربج و  رد 
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رد هتفای ، يرترب  تافـص  رگید  رب  شلدع  هک  یلاعتیراب  تافـص  رد  هدش ، هتخانـش  شندوب  طسو )  ) اب شتیزم  هک  مالـسا  رد  هدش ، فیلکت 

. تسا هتفای  زایتما  نآ  هنایم  دح  هک  توکس  یگنسرگ و  يریس و  انغ و  رقف و  كاروخ و  باوخ و  تملظ و  رون و  امرگ و  امرس و 

بکرم ای  طولخم  مئالع 

هدش تفای  رتمک  دحاو  تایـصوصخ  هارمه  لماک ، شقنهزیر  دقهنایم و  هناشراهچ و  دحاو  تمالع  تشذگ  شنخـس  نیا  زا  شیپ  هچنانچ 
هناـشراهچ و اـب  شقنهزیر  دـقهنایم و  اـب  هناـشراهچ  هدـش  طولخم  هیلـصا  مئـالع  شزیمآ  روهد و  رورم  اـب  دوشیم و  تفاـی  تردـنب  هکلب 

رگید هب  رتـکیدزن و  تاـیلک  هب  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  تمـالع  نآ  دـیاب  هراومه  یلو  تسا  هتخیمآ  مهرد  یعرف  مئـالع  جوزمم و  سکعلب 
. دشاب هدوب  رتتوقب  مکح  بحاص  تایصوصخ 

هکلب هداتفین  تقیقح  هب  نورقم  نادـنچ  اهنآ  یلـصا  مئالع  صیخـشت  اب  اهنت  صاخـشا  رد  یلک  تواضق  هک  دـش  رکذـتم  تسا  مزال  رگید 
رظن تحت  زین  ار  وا  ياههناشن  رگید  هک  دومن  ینامز  دـیاب  ار  لـماک  تواـضق  هدوب و  وا  تاـنونکم  رارـسا و  هچیرد  ندوشگ  يارب  يدـیلک 

ضرع و یتفس ، یمرن و  تلاح و  گنر و  زا  رـس  يوم  الثم  میروآرد ، شجنـس  يوزارت  رد  ار  يو  دب  بوخ و  هداد  رارق  هظحالم  هّقادم و 
تسـشن و نتفگ ، نخـس  اـپ ، تـسد ، ندرگ ، بـل ، نادـند ، ناـهد ، ینیب ، مـشچ ، وربا ، یگنوـگچ  تروـص  يزارد  درگ و  یناـشیپ  لوـط 

لماک روطب  رظن  دروم  درف  هدش و  راهظا  لوبق  لباق  دـصرددص  هبـش و  زا  رود  بئاص و  يرظن  ات  هریغ  نتفر و  هار  سابل ، گنر  تساخرب ،
. دشاب هدش  ییاسانش 

رس
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: دنشابیم نامتخاس  بیکرت و  عون  هس  ياراد  زین  اهرس 
. دشاب هتفر  الاب  تماق  لوط  ینعی  دومع  بناج  زا  هک  دنلب  رس  . 1

. دشاب هاتوک  دایز  هن  دنلب و  دایز  هن  هک  طسوتم  درگ  رس  . 2
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. تسا هدش  مامت  یناشیپ  يالاب  رد  هتشادن  عافترا  الصا  هک  هاتوک  رس  . 3
هناشن بلق ، تقر  مئـالع  نیمز و  فرط  هب  هاـگن  هدـیمخ و  همین  ندرگ  و  راـمخ ) ـالهمین -  ) هتـسکش مشچ  ینیب و  هارمه  يدـبنگ  دـنلب  رس 
رتدایز هک  يونعم  یبهذم و  تسا  یـصخش  نآ  بحاص  هکنیا  یتسرپادخ و  اوقت و  بهذـم و  سدـقت و  نید و  نییآ و  لایخ و  هشیدـنا و 
شوگ تفلک و  ندرگ  هدیشک و  ینیب  هتـشارفا و  يدق  اب  هدوب و  تاحلاص  تایقاب  ناگدنامرد و  لاح  دوبهب  یـشیدناریخ و  فرـص  شّمه 
تـسا یـصخش  هدوب  تنکم  ترهـش و  تیعقوم و  ماقم و  لام و  عمج  فارطا  رد  مامت  شرکف  هکنیا  یبلطایند و  تواسق و  مئـالع  گرزب 

یکاپ و هتشادن  دروخرب  یسک  اب  گنرین  بیرف و  هعدخ و  یتساران و  هب  زج  هک  يدوخ  هب  ور  هشیت  تسردان ، بلقتم ، زابهلیح ، هاوخدوخ ،
. ددرگیمن رسیم  يریخ  دوس و  وا  زا  دشابیم و  موهفمیب  شیارب  تقادص  تناما و  یتسرد و 

اهراک و رد  قسن  مظن و  ینارذگشوخ و  يرادمدرم و  هب  قشع  رهم و  یتسودایند و  هناشن  دنلب  تسپ و  نودـب  گنـشق  درگ  رـس  درگ : رس 
هجیتن رتمک و  تیلاعف  تمحز و  اههتساوخ  رد  هکنیا  يدنسپابیز و  یتسیزبوخ و  طسوتم و  نامیا  داقتعا و  يویند و  روما  دوبهب  رد  یعس 

لوغـشم نادـب  ار  دوخ  مدرم  اسب  هک  چوپوچـیه  رـس  رب  هلداجم  عازن و  رـسدرد و  يراـتفرگ و  زا  هک  تسا  یـسک  و  دـشاب . هتـشاد  رتداـیز 
رعـش نیرق  هزرابم و  ناجیه و  زا  رود  شیگدنز  هکنیا  شمارآ و  نوکـس و  رادتـسود  نینچمه  نازیرگ و  شزرامک  ياهزیچ  دنرادیم و 

دنـسپ و لـباق  تسا  یـصخش  نآ  بحاـص  تروص  ره  رد  دـشاب و  هدوـب  رتهدوـسآ  هچره  و  راـنکب ) دـیآ  لد  نوـخیب  هک  تسنآ  تلود  )
تنوشخ و زا  رتدایز  شتـشذگ  شمرن و  هدـمآ  رانک  ناوتیم  یبوخب  یلام  روما  ترـشاعم  هلماعم و  رد  وا  اب  هک  دامتعا  لـباق  ترـشاعم و 

. دشابیم شیریگتخس 
دشاب هدش  رـس  همیمـض  یناشیپ  زا  یتمـسق  هتفر  بقع  فرطب  امیقتـسم  یناشیپ  يالاب  زا  هک  یگتـسجرب  نودب  هاتوک  تسپ  رـس  هاتوک : رس 

الومعم دشاب و  هدوب  زین  هاتوک  یناشیپ  ياراد  هک  اصوصخم  دایز ، لهج  كدنا و  لقع  يروعشیب و  تقامح و  تمالع 
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قفوم زگره  رس  نیا  بحاص  هدوب و  ییاهرـس  نینچ  ياراد  درگهچوک  ياهزابامق  نادرگلو و  نادزد و  هلد  ناگـشیپتنایخ ، ناراکاطخ و 
یلاحناشیرپ رد  دوخ  اهنت  هن  هک  اسبهچ  هدـیدرگن ، مظنم  یناگدـنز  مرتحم و  لمع  لغـش و  نادـنچ و  يوربآ  راـبتعا و  تیثیح و  بسک  هب 

. دزاسیم رسدرد  هودنا و  راچد  هدوب  محازم  زین  ار  نارگید  هکلب  دنربیم  رسب 
ياهراک رد  تقایل  مدع  یتیافکیب و  تیـصخش و  مدع  يرابودـنبیب و  تنایخ و  غورد و  هفازگ و  فال و  تمالع  یباتک  رـس  یباتک : رس 
داـمتعا وا  لـعف  لوـق و  چـیه  هب  هدـینادرگ  رود  ار  کـیدزن  هتخاـس  کـیدزن  ار  رود  هک  تسا  یبارـس  دـننام  نآ  بحاـص  هدوـب و  گرزب 

. دشابیمن
تالایخ هشیدـنا و  تمالع  دـشاب . هدوب  اهـشوگ  نایم  هجوت  لباق  هلـصاف  ياراد  ینعی  دایز  ضرع  مک و  عاـفترا  ياراد  هک  يرـس  نهپ : رس 
یغامد يریوصت و  قوذ  يزاسروکد و  يراگنهمانزور و  یسیونهمانشیامن و  یسیوننامر و  دننام  يزادرپلایخ  قیمع و  تاروصت  یلاع و 

هب هچ  حالـصب و  هچ  اهیچلاجنج  اهسیونمارد و  نیفلؤم و  هتـشاد ، لاغتـشا  یغامد  يرکف و  ياـهراکب  رتداـیز  نآ  بحاـص  تاـغیلبت  و 
رگید زا  ناـشیا  یبلطحالـصا  هدـسفم و  هـچرگا  دنـشابیم . اهرـس  هنوـگنیا  ياراد  دـننکیم  قازترا  هشیدـنا  کـمک  هـب  هـک  اـهنآ  داـسف 

. دوشیم مولعم  ناشمئالع 
مکحم و هدارا  يوق و  هشیدنا  هناشن  دشاب  تسدکی  درگ و  فاص و  شاهیقب  هتـشاد  یگدمآرب  ولج  تمـسق  زا  هک  يرـس  هدمآرب : ولج  رس 
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هدرک و هک  يرکف  زا  ار  وا  ناوتیم  رتمک  لاحنیع  رد  هتـشاد ، هجوت  تایدام  زا  رتدایز  ار  تاـیونعم  يرـس  نینچ  بحاـص  هکنیا  داـقتعا و 
قوف يالاو  راکفا  زا  ناوتب  هک  اسبهچ  هتشاد  هبلغ  شیاهيدب  رب  شیاهیبوخ  هک  تسا  یسک  دینادرگ و  فرـصنم  هدومن  رایتخا  هک  یهار 

. دشاب هتشاد  ییاشگهرگ  ییامنهار و  شتروشم  هدومن ، دیفم  يرادربهرهب  شاهداعلا 
یبلطاـیند و یتـسرپلوپ و  دـشاب  هتـشاد  یگدـمآرب  دـشاب  رـس  يـالاب  هـب  کـیدزن  هـک  بـقع  تمــسق  زا  هـک  يرــس  هدـمآرب : بـقع  رس 

هکنیا دناسریم و  ار  نآ  بحاص  یهاوخلمجت 
584 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

دشابیم و تایقالخا  دنباپ  رتمک  هدوب  رتدنـسپ  لباق  شیارب  دروآ  تسدب  رتدایز  لام  لوپ و  دـناوتب  هک  قیرط  ره  هار و  ره  زا  یـسک  نینچ 
. دشابیمن دامتعا  لباق  نادنچ  ترشاعم  تالماعم و  رد  یسک  نینچ  تسا  حضاو 

شبحاص دشاب  هتشاد  یگدمآرب  بقع  تمسق  زا  مه  و  همجمج )  ) یناشیپ يالاب  ینعی  ولج  تمسق  زا  مه  هک  يرـس  هدمآرب : فرط  ود  رس 
سفن اب  مادم  دهاوخیم و  شیوخ  عیطم  ار  همه  هتشادن  داقتعا  رگید  سک  هب  شیوخ  هب  زج  هک  هدندکی  جوجل ، هاوخدوخ ، تسا  يدرف 

یتسرپلام و بقع  یگدمآرب  تایونعم و  یهاوخریخ و  سفن و  تمالس  ولج  یگتـسجرب  هک  اجنآ  زا  دشابیم ، لادج  رد  شیوخ  حور  و 
تسین نیا  دشابیم و  تلاح  ود  نیا  شکمـشک  رد  مادم  هدمآ  راتفرگ  داضتم  هشیدنا  ود  نایم  دنزاسیم و  رگهولج  شرظن  رد  ار  تایدام 
قیقحت ریقحت و  رظنب  نارگید  هب  هدید  دوخ  رد  اهنت  وا  دنراد  همه  هچنآ  هدـید ، عمج  دوخ  رد  ار  دـب  بوخ و  انعم و  هدام و  هبنج  ودره  هک 

. دوشب هتخانش  زپان  تشوگخلت و  جوجل ، رسدوخ ، صخش  هدرک  هاگن 
همجمج هک  اجنآ  زا  هدوب  اهرـس  نیرتدب  ماسقا  زا  دـشاب  هدـش  هدیـشک  بقع  فرطب  امیقتـسم  اهوربا  يالاب  زا  هک  يرـس  هتفر : بقع  هب  رس 

زج هک  دادعتـسایب  هراکیب  راکلغد ، زابهقح ، روعـشیب ، تسا  يدرف  شبحاص  هدـمآ  نکمم  لقا  دـح  هب  هتـسد  نیا  رد  لـقع  زکرم  ینعی 
راظتنا وا  زا  لیبق  نیا  زا  یـشورفمدآ و  یـشورفنت و  تنایخ و  يزابگنرین و  يدزد و  تلاذر و  زج  هتـشادن  یگتـسیاش  ار  تسپ  ياهراک 
یعرم ار  طایتحا  تیاهن  دـیاب  سک  نینچ  هب  نآ  دـننام  تاناما و  راک و  ندرپس  نینچمه  يو و  اب  هلماـعم  دروخرب و  رد  تشاد و  ناوتیمن 

. دینادرگ
رـس تشپ  رد  تایونعم  دـش  رکذ  هچنانچ  رـس  ولج  رد  هدوب ، یمئالع  ياراد  شاهطقن  ره  رد  رـس  يدـنلب  تسپ و  رـس : ياهيدـنلب  تسپ و 

يالاب یگتسجرب  يدنسپدوخ و  یهاوخدوخ و  بقع  زا  رس  يرپ  یـشکرس و  تاین و  رد  مدق  تابث  يزاورپدنلب و  رـس  يالاب  رد  تایدام و 
. دشابیم يرادنید  بهذم و  هب  رهاظت  قیرط  زا  یگدنبیرف  اما  قیاقح  لوبق  يونشفرح و  تمالع  اهشوگ 

585 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
مدرم و روما  دوبهب  رد  قیرط  هئارا  يوق و  فازگ  فال و  هناـشن  دوشن - هابتـشا  شوگ  يـالاب  یگتـسجرب  اـب  اههقیقـش - يـالاب  یگتـسجرب 

نـشور لیـصفت  نیا  اب  يرادرکمک و  يراتفگرپ و  ینعی  یلمعیب ، راتفگ  يزغمیب و  یلو  اویـش  نایب  ظفل و  شناد و  يرگهولج  عامتجا و 
نیرتهب دوریم  طیرفت  فرطب  هن  طارفا و  يوسب  هن  هک  روعـش  لـقع و  مهف و  رادرک و  راـتفگ و  رد  گنـشق ، تخاونکی  درگ  رـس  هک  دـش 

. دشابیم رتکین  تافص  ياراد  شبحاص  هدوب  اهرس 

یناشیپ

تـسا یهار  غارچ  ار  ملع  نیا  لصحم  درف و  ره  شناد  درخ و  لقع و  زکرم  هک  اجنآ  زا  تساضعا . مهم  ياهتمـسق  زا  ملع  نیا  رد  یناشیپ 
. دشابیم تامهم  زا  نآ  رد  تقد  هتشذگ  یناسآ  هب  دیابن  نیا  زا  سپ  دربب ، دناوتیم  یناشیپ  بحاص  تایلک  هب  یپ  هک 

هوق رتعیـسو  نآ  هقطنم  هچره  تسا  هشیدنا  مهف و  زکرم  یناشیپ  هک  اجنآ  زا  تفگ  دیاب  تشذگ  شرکذ  هچنانچ  ادتبا  رد  ضیرع : یناشیپ 
هدش باسح  ضرع  رد  الک  تعـسو  نیا  دشابیم و  رتمک  نآ  بحاص  رد  هشیدـنا  لقع و  رتدودـحم  هچره  رتدایز و  نآ  بحاص  ینالقع 
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بقع هب  اهشوگ  فرط  زا  یناشیپ  هچره  هک  تسا  ینعم  نیا  رد  اهشوگ  نایم  یگداـشگ  نآ  ضرع  دـشابیم و  مود  هجرد  رد  نآ  لوط 
یناشیپ دشابیم و  رودب  هشیدنا  درخ و  لقع و  زا  نآ  بحاص  تبـسن  نامه  هب  دـشاب و  هدـش  گنت  هدـمآ  ولج  هچره  بوخ و  دـشاب  هتفر 

قوف تواـکذ  شوه و  ياراد  نآ  بحاـص  نیرتـهب و  زا  دـشاب  ضیرع  شوگ  ود  ناـیم  زا  مه  رـس و  فرطب  وربا  زا  مه  هک  ضیرع  نهپ و 
. دشاب هدوب  قیقد  یلاع  تارظن  ياراد  دناوتیم  هتشر  ره  رد  هدوب  لامک  هب  لیخت  هوق  هداعلا و 

دایز یهاتوک  رد  يزومآرید و  ینهذدـنک و  يروعـشمک و  لیلد  دـشاب  هاتوک  اهشوگ  بناج  زا  هک  کچوک  یناشیپ  کـچوک : یناـشیپ 
. ددرگیم تسیاشان  لامعا  هب  راداو  هدروخ  بیرف  یگداسب  هکنیا  فارحنا و  يراکاطخ و  تقامح و 

رس فرطب  میقتسم  اهوربا  يالاب  زا  هک  دنلب ) یناشیپ   ) حطسم یناشیپ  فاص : یناشیپ 
586 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

نینچ هکنیا  هدوب و  یبلطترـشع  ینارذگشوخ و  هیحور  ياراد  شبحاص  هک  تسا  نآ  هناشن  دشاب  هزادـنا  هب  زین  ضرع  رد  دـشاب و  هتفر 
نینچ تسا  حـضاو  دـیامنیم و  هجوت  رتمک  نیا  زا  جراخ  هب  هدوب  نآ  ذـیاذل  ییایند و  روما  فورـصم  فوطعم و  رتدایز  شراـکفا  یـسک 
خلت نامدرم  لوبق  روآمغ و  رابخا  بلاطم و  ندینـش  هب  رـضاح  رتمک  هدوب  طاـشن  اـب  مرگنوخ و  یبلطتذـل  حور  ناـمه  تهج  هب  یـسک 

. درادیم زاب  دوخ  بناج  هب  هودنا  مغ و  هار  هدمآ  يدج 
لاقتنا و يدـنک  یمهفرید و  یگدـندکی و  يرـسدوخ و  تجاجل و  يدـبنگ ) یناشیپ   ) حالطـصا هب  ای  هتـسجرب  یناشیپ  يدـبنگ : یناـشیپ 

. دناسرب ملع  یلاع  بتارمب  ار  دوخ  هدومن  شناد  لیصحت  دناوتیم  تمحزب  یناشیپ  نینچ  بحاص  هکنیا 
، زابهقح روعـشمک ، تسا  یـصخش  تمـالع  دـشاب . هتفر  بقع  فرطب  میقتـسم  اـهوربا  يـالاب  زا  هک  تسپ  یناـشیپ  هتفر : بقع  هب  یناـشیپ 

بظاوم دیاب  ترشاعم  يراپـسراک و  تالداعم و  ینیـشنمه و  رد  هک  دامتعایب  رابتعایب ، هبیعهمه ، هشیپتنایخ ، لغد ، راکم ، زاسگنرین ،
. دنشاب هتشاد  وا  زا  تبقارم  لامک  هدوب  وا 

. هدوب يرورپهشیدـنا  یغامد و  يوق  راکفا  دـشاب  دـنلب  شوگ  ود  نایم  زا  هاتوک و  وربا  رـس و  نایم  هک  عاـفترامک  یناـشیپ  يراون : یناـشیپ 
. دناهدوب نینچ  قاشع  اهزادرپلایخ و  اهتسیتامارد و  ناگدنسیون و  ارعش و 

هجوت لباق  يدنمـشیدنا  تواکذ و  ياراد  نآ  بحاص  هکنیا  دناسریم و  ار  هداعلا  قوف  تیارد  مهف و  روعـش و  دـنلب  یناشیپ  دـنلب : یناشیپ 
رد هک  نینچمه  ددرگیم و  قـفوم  طلـسم و  نآ  رب  يدوزب  هداد  ناـشن  یفاـک  رادـتقا  تراـهم و  دوـش  لوـحم  وا  هب  هـک  راـکره  رد  هدوـب ،

. دشابیم یفاک  تیافک  هضرع و  ياراد  دازآ ، يرادا و  زا  معا  رگید  لمع  رگید و  لغش  ره  یهدنامرف و  تیریدم و 
ناشن ار  رایسب  يرکف  دشر  هک  دشابیم  هدیدنسپ  اهوربا  يالاب  یگتسجرب  هدوب  مومذم  یناشیپ  یگتسجرب  هچره  اهوربا : يالاب  یگتـسجرب 

. دنشابیم یناشیپ  نینچ  ياراد  الومعم  نیرکفتم  درخ و  شناد و  ناگرزب  هفسالف و  نادنمشناد و  دهدیم و 
587 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

تهجره زا  دشاب  هدرک  هنخر  رس  يوم  رد  هدیشک  الاب  فرطب  امیقتسم  اهمشچ  هشوگ  زا  هک  رادهیواز  یناشیپ  رخآ  رد  و  رادهیواز : یناشیپ 
. دناسریم ار  دح  زا  هدایز  یهاگ  هداعلا  قوف  مهف  شوه و  هدوب  دامتعا  لوبق و  لباق  یلاع و 

نارذگ یگدنز و  هبنج  زا  هزادنا  هب  حطـسم  فاص و  لدتعم و  یناشیپ  هک  دوشیم  يریگهجیتن  نینچ  زین  یناشیپ  ثحب  زا  تروص  نیا  رد 
ریقحت و تلذم و  یتساران و  یجک و  تقایل و  مهف و  مدـع  نآ  یهاتوک  یمک و  هچ  هدوب  نیرتهب  زا  راگزور  زا  يراوخداش  شاعم و  رما  و 

داـیز مهف   ) هدـش هتفگ  هک  اـجنآ  زا  دوـشیم . ثعاـب  ار  ناور  جـنر  نـت و  باذـع  بجوـم  هـک  دـح  زا  هداـیز  تـسارف  مـهف و  نآ  يداـیز 
. دشابیم طسو  دح  نآ  نیرتبوخ  و  دروآیم ) یگرمناوج 

وم فلز و 
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نـشور رتهب و  كرد  يارب  اـم  دـیامنیم و  هیارا  ار  یهجوت  لـباق  تاـکن  هدوب  ناوارف  تیمها  ياراد  دوخ  دـح  رد  زین  وم  هک  تسناد  دـیاب 
: مینکیم میسقت  تمسق  دنچ  هب  ار  وم  نآ  لئاسم  رتکین  ندش 

نشخ ربز  يوم  . 1
فیطل مرن  يوم  . 2

گنرمک يوم  . 3
گنررپ يوم  . 4

فاص يوم  . 5
دعجم يوم  . 6

ینامسج يورین  ندب و  تمالس  تبسن  نامهب  دشاب  رتمکحم  رتتشپرپ و  رتمیخض و  رتتشرد و  وم  هچره  تفگ  دیاب  الوا  وم  فیرعت  رد 
دـشابیم و رتدایز  رتيوق و  هزادـنا  نامهب  وا  راـب  گرب و  رترادهشیر  رتتمالـس و  تخرد  هچره  هک  تسا  ملـسم  نیا  دـناسریم و  ار  نت 

. دشابیم رظن  نیا  دیؤم  هک  هنیمز  نیا  رد  روکذم  رعش 
شیر مضراع  رب  ارچ  دیوریم  هکشیر  ملد  ُدب  یناوج  مایا  رد   588 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

مشیر  هظحلره  ارچ  دزیریم  هکمشیرپ  شیر و  لد  هتسویپ  نونک 
شیوشت و لایخ و  یتحاران  ای  مسج و  فعـض  ندـب و  تهاقن  كدـنا  اب  هک  ندـب  رکف و  تمالـس  لداعت  مدـع  زین  نیا  زا  رتنشور  لیلد  و 
کیراب و شزیر ، رب  هوالع  دبای  همادا  يرکف  ناشیرپ  تهاقن و  نیا  رگا  هک  اسبهچ  دیامنیم و  شزیر  هب  عورش  رس  يوم  بارطضا  لوه و 

. دوشب هتخیوآ  فاص و  دعجم  دعجم و  يرف  يوم  هدیدرگ  زین  گنرمک  رغال و 
نداـعم و فشک  لـیبق  زا  یلغاـشم  يدرونارحـص و  يدرگناـبایب و  لـیم  توق و  تردـق و  هناـشن  نشخ  ربز و  يوم  سپ  نشخ : ربز  يوـم 

دازآ ياهراک  هب  لیم  نداعم و  جارختـسا  يزاسهار و  يرادندعم و  يربهوک و  یناریتشک و  ویتوموکل و  نیگنـس و  ياهنویماک  یگدننار 
مهيوت رپ  ناوربا  هاتوک و  تفلک و  ندرگ  گرزب و  ياهـشوگ  اـب  يدـنت و  تدـح و  تنوشخ و  نینچمه  مارآ  دـیقم  لـغاشم  زا  زیرگ  و 

بحاص هک  تافـص  نیرتدب  هناشن  نز  رد  لمحت و  ربص و  یگنادرم و  تافـص  یبناج  زا  زواجت و  یمحریب و  تواسق و  روهت و  تدالج و 
رهوـش يارب  هتــشاد  تعاـطا  نـیکمت و  رتـمک  هـک  وجهزیتـس  ياعدــمرپ  راــگزاسان ، نـشخ ، طلــسم ، روـسج ، مـحریب ، تـسا  ینز  نآ 

لماک رظن  راهظا  رد  تشذگ  شرکذ  تبسانم  هب  اجره  رد  هکیروطب  هچرگا  دشابیم . دنـسپان  يردام  لافطا  يارب  نانز و  نیرتتوالحیب 
. دشابیم تایرورض  زا  مئالع  رگید  ّققدت  قمعت و 

مرن يوم  دـناسریم . ار  تنوشخ  یتـشرد و  نیلوا  بحاـص  رد  هچره  هک  دـشابیم  كزاـن  مرن  يوم  تشرد ، يوم  لـباقم  هطقن  مرن : يوم 
یعس يریگهشوگ و  يرازآیب و  تقفش و  تباجن و  نینچمه  ادصورسیب و  هغدغدیب و  تکاس  یناگدنز  هب  لیامت  نوکـس و  شمارآ و 

ات هدـش  لالم  جـنر و  راـچد  رتداـیز  دوخ  ضرغ » دـصق و  نودـب  دـنچره   » مدرم ندرزآ  رد  هک  دـح  نآ  اـت  هنیمز  نیا  رد  يرازآیب و  رد 
. دشابیم باذع  راتفرگ  نانچمه  فرط  رطاخ  هیضرت  ندرواین  تسدب 

بلق و تقر  یلوبق و  دوز  یهارمه و  تفطالم و  تمالع  درم  رد  وم  یمرن  نیا 
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رتمک ینز  نینچ  هکنیا  هدنیاپ و  یناگدـنز  هب  لیم  تعاطا و  میلـست و  تباجن و  نز  رد  شمارآ و  ینابرهم و  تملاسم و  ارادـم و  شمرن و 
زا زین  فارحنا  شزغل و  تروص  رد  هدوب  لمحت  لباق  ریغ  شیارب  ینامناخیب  يردهبرد و  یناشیرپ و  ییوربآیب و  هچ  هتسج  فارحنا  قیرط 

رتاریذـپ یگتفـشآ  هرهلد و  اب  ینارـسوه  زا  ار  تیمورحم  ترـسح و  اب  نوکـس  فافع و  هدـیدرگن  رود  وربآ  تیثیح و  ظفح  افخ و  قیرط 
. دشابیم
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يدج یگدنز  تبحم و  شمرن و  مدع  يرهممک و  یتخمز و  یخلت و  یکشخ و  کیدزن ، تنوشخ  یتشرد و  هب  وم  هچره  تبسن  نیمه  هب 
وا رد  حور  شمارآ  عبط و  تفاـطل  کـیدزن  تفاـطل  یمرن و  هب  هچره  رتـکیدزن و  نآ  بحاـص  هب  راوـشد  ياـهراک  لـغاشم و  هب  هقـالع  و 

. دشابیم رتکیدزن  وا  اب  ارادم  یتسود و  قشع و  قفو و  رهم و  هدوب  يرازآیب  تقفش و  ياراد  تبسن  نامهب  هکنیا  هدوب و  رتدایز 
باوخ و راگزاسان  ياذـغ  كدـنا  اب  هک  یجنران  كزان  یجازم  كزان و  تسا  یلد  جـنردوز و  تسا  یعبط  ار  مرن  يوم  بحاص  نینچمه 

نیمحر یلد  تبحم و  اب  تسا  یبلق  بحاص  ددرگیم و  يرامیب  تلاسک و  راچد  هدمآرد  اپ  زا  یباوخیب  یباوخمک و  دعاسمان و  كاروخ 
یگدـنز اـب  لدـج  هزراـبم و  ناـجیه و  رب  ار  اوزنا  ییاـهنت و  يریگهراـنک و  هکنیا  دنـسپرید و  شوـجرید و  زیمآرید و  اـما  قـیقر ، یبـلق  و 

ترهـش لام و  ماقم و  تلود و  دنچره  و  هدیـشخب ، نآ  ياقل  هب  ار  تقـشمرپ  تلود  ياطع  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  درادیم و  رتتسود 
. دشابیم اریذپ  ار  نما ) باوخ  ییادگ و  ایروب و  شرف  شوخ   ) هتسناد حجرا  ار  شمارآ  شیاسآ و  هجوت  لباق 

تبحم و هدـمآردب  شیاـمزآ  زا  اـهوم  نیرتهب  زا  تـالماعم  یتح  يزابقـشع و  ییوشاـنز و  یتسود و  تهج  زا  دـعجم  يوم  دـعجم : يوم 
رانک مدرم  زا  هورگره  اب  وم  نینچ  بحاـص  هکنیا  دـناسریم و  ار  یلاـصخوکین  هدیدنـسپ و  برـشم  یناـگمه و  یناـبرهم  یتسودمدرم و 

زا هتسد  همه  هجوت  هقالع و  دروم  تسا  یلبج  تشذگ  وا  یتاذ  رهم  بحاص  هک  اجنآ  زا  دشاب و  هتـشاد  دروخرب  شزیمآ و  دناوتیم  هدمآ 
یعامتجا یگدنز  کی  دناوتیم  یبوخب  و  شیپ ) شدنرادن  تسد  دهن  ياپ  ياجکره   ) هدش عقاو  تاعامج 
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. دنادرگ شیوخ  هتفیـش  ار  قیفر  رـسمه و  ای  فرط  ای  قوشعم  هداد  ناشن  ار  دوخ  هقالع  رهم و  دناوتیم  هکنیا  رب  هوالع  هتـشاد ، دنمتداعس 

شتایـصوصخ زا  يرازگـساپس  یـسانشقح و  مدرم و  تمدـخ  تبحم و  نتـشاد  رظن  رد  یتسود و  قشع و  رد  مدـقتابث  ییاـفواب و  اـضیا 
هک یلغاشم  یمومع و  طاـبترا  يرادلـته و  یگدنـشورف و  تراـجت و  ياـهراک  دعتـسم  دـشاب  درم  رگا  ییوم  نینچ  بحاـص  دـشابیم و 
زا يرادنامهم و  يرگیـشنم و  يرادرهوش و  يرادهناخ و  دعجم  يوم  يارادنز  دـشاب و  هتـشاد  عوجربابرا  مدرم و  اب  میقتـسم  راکورس 

. دشابیم رایسب  تیقفوم  ياراد  اههتشر  نیا  زا  کیره  رد  لیبق و  نیا  زا  یتمدخشیپ و  یمیدن و  نود  ياهراک 
تبـسن نامهب  درذـگرد  لادـتعا  زا  هچره  هدوب و  نیرتهب  زا  وضع  ره  رد  طسو  دـح  هک  دـش  هتـسناد  هتـشذگ  تاراشا  اب  مرن : رایـسب  يوم 
تیبرت لباق  ریغ  مشیربا و  دننامب  یمرن  طرف  زا  هک  ییوم  مرن و  رایسب  يوم  تسا  تروص  نیمهب  تسا و  هدرپس  هار  طیرفت  ای  طارفا  يوسب 

هدارا و هوق  تقر  طرف  زا  نآ  بحاص  تبـسن  نامهب  دـشاب ، هدوب  نکممریغ  كانبـسچ  يوراد  نودـب  نآ  نداد  تلاـح  نداد و  میلعت  هدوب 
یناگدنز و میقتسم  طارص  رد  رتمک  یسک  نینچ  هک  تسا  ملسم  دروخیم و  لوگ  هدومن  تیعبت  تعرسب  هداد  تسد  زا  ار  لقع  رب  طلـست 

لیامتم ییوس  هب  ییوس  زا  مدره  دشاب  هتفرگ  رارق  فلاخم  ياهداب  ضرعم  رد  هک  یلگ  گرب  دننام  هداهن  ماگ  دناوتیم  نآ  هدیـشیدنا  هار 
. دشابیم تلاح  نینچ  مئامض  زا  زین  فارحنا  شزغل و  نآ و  نیا و  زا  هناروکروک  دیلقت  یلدود و  ددرت و  هک  تسا  ملسم  ددرگیم و 

. دشابیم سوسحم  نآ  ومن  عیرس و  شدشر  هک  ییوم  دشررید : دشردوز و  ياهوم 
ار دوریمن  مک  زیچ  هب  شتسد  دیرخ  رد  الثم  هک  یتسدهداشگ  یتسودنامهم و  یتسرپلایع و  يزابلد و  تسد و  تواخـس و  يدنلبرظن و 
یگلـصوحیب و یجازمدـنت و  یگنتمشچ و  ییوخدـنت و  دـنکیمن ، رییغت  ومن  شیور و  رد  ییوگ  هک  دـشر  رید  يوـم  درادیم و  موـلعم 

هناشن ار  یگتفرورف  دوخ  رد  یشومارف و  مدرم و  زا  ترفن  یبسچن و  یشوجرید و  تمائل و  تسخ و  وم  دشر  مدع  دح  رد  یشنمدب و 
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زیگناطاشن سلاجم  تاعامتجا و  خوش و  دارفا  اب  ترـشاعم  حیحـص و  هیذغت  ندـب و  تیوقت  رفـس و  اب  یـسک  نینچ  هک  اسبهچ  دـشابیم و 
تالاح نیا  ببـسم  تهاقن  ندـب و  فعـض  یناوتان و  زا  وم  دـشر  مدـع  هچ  درواـیب ، دوبهب  لادـتعا و  هب  ار  دوخ  دـناوتب  هتفاـی  لاوحا  رییغت 

. ددرگیم
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وربا

تردق توق و  يژرنا و  تیلاعف و  هناشن  نآ  تشپرپ  ربز و  دایز و  يوم  دننامه  زین  وربا  هک  میئوگب  میناوتیمن  هلمج  نیا  زج  اهوربا  هرابرد 
تفارظ و يوخ و  تفاطل  عبط و  شمرن  تمالع  مرن  فیطل  تشپمک  كزان  ياـهوربا  و  تقاـیل ، يراـکدوخ و  سفن و  هب  ءاـکتا  هدارا و  و 

. دشابیم یتایح  تیلاعف  مدع  يدنسپابیز و 
دمآراک و تسا  یـصخش  نآ  بحاص  دشاب  دایز  يوم  ياراد  الاب  فرط  زا  میقتـسم و  ریز  فرط  زا  هک  تسار  ياهوربا  سپ  رپ : ياهوربا 

. دباییمن مارآ  دناسرن  لزنم  هب  دوخ  رای  ات  هدیسارهن  راوشد  لمع  راک و  دنچره  جنر و  تمحز و  چیه  زا  هک  لاعف 
. دیآیم یلمع  ياهراک  هب  رتشیب  هدوب  روما  هرادا  تقایل  تیدج و  تیلاعف و  میمصت و  هدارا و  ياراد  یسک  نینچ 

بـلق و تـقر  عـبط و  تفاـطل  يدنـسپابیز و  کبـس و  ياـهراک  هـب  هقـالع  تـفارظ و  تفاـطل و  تمـالع  كزاـن  يوربا  كزاـن : ياـهوربا 
. دشابیم ترشاعم  لباق  هدیدنسپ و  مرن  قلخويوخ 

هب لیامت  تسا . هدش  هتخانـش  ( 8  ) تشه يوربا  مانب  هداد  هیواز  مک  ثلثم  لیکـشت  ـالاب  فرط  زا  هک  ینحنم  كزاـن  يوربا  ینحنم : يوربا 
ییوخشوخ هدنرپ و  لگ و  هب  قشع  هدیدنسپ و  برشم  هقیلـس و  قوذ و  هتـشاد ، مولعم  ار  لیبق  نیا  زا  یگـشیپرنه و  یتسیترآ و  ياهراک 

تریح و دـح  زا  هدایز  يانحنا  درادیم و  مولعم  یفنم  ياهراک  هب  ار  وا  رتدایز  هجوت  تقد و  فعـض  نآ  رد  انحنا  يداـیز  دـناسریم و  ار 
. دناسریم ار  یحولهداس  یمئاد و  یگتشگرس 
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کش و رد  نارگید  دوخ و  زا  هراومه  ییوربا  نینچ  بحاص  هکنیا  سـسجت و  يواکجنک و  تمـالع  هتـسویپ  ياـهوربا  هتـسویپ : ياـهوربا 
، دشابیم ریگیپ  دوخ  رازآ  ياپ  ات  صوصخ  نیا  رد  هک  رـسمه  قشع و  بناج  زا  هصاخ  هدوب  نامگدب  نونظم و  سکهمه  رب  هدوب  دـیدرت 

. دزاسیم خلت  شیوخ  رب  ار  راگزور  هتشاد  يروخمغ  يرورپهشیدنا و  نآ  رب  هتخاس  اهزیچ  دوخ  يارب  چیه  زا  اسبهچ  هک  دح  نیا  رد 
زا شیب  طلـست  تردق و  توق و  دنکیم  هجوت  بلج  تروص  رد  هدنکارپ  نآ  ياهوم  هک  وربا ) راهچ   ) تشپرپ ياهوربا  تشپرپ : ياهوربا 

يرگیهاپس رد  هنیآره  هدیشک و  نایغط  یشکرس و  هب  شراک  طلست  تردق و  تهج  زا  یهاگ  یسک  نینچ  هکنیا  درادیم و  مولعم  ار  دح 
هدـمآ روهظب  رکتبم  نایوجگنج  زا  عافد  هلمح و  رد  هتـشگ ، رهاظ  هجرد  اهتنم  هب  شتواسق  تدـالج و  دوش  دراو  لـیبق  نیا  زا  ياـهراک  و 

. دشابیم محریب  ياهزاتهکی  اهزیرنوخ و  زا  تواسق  ییوخدنت و  مئالع  رگید  اب  هارمه 
یناحور و ینامـسج و  ياوق  فعـض  هناشن  تشپمک  يوربا  هدارا ، راک و  يورین  تردـق و  تمالع  تشپرپ  يوربا  وربا : هرابرد  یلک  ثحب 

. راکتشپ مدع  لزلزت و  دیدرت و 
هکنیا ینیبشوخ و  رارـسا و  ظفح  ییاناوت  مدع  یتسود و  یگداس و  زاب  مه  زا  يوربا  ینامگدـب . سـسجت و  يواکجنک و  هتـسویپ  يوربا 

نایم رد  ناشیا  اب  دـشاب  هدـمآ  شیپ  هدـش  عقاو  شیارب  هچنآ  دارفا  اب  دروخرب  نیلوا  اب  هدوب  ناوتان  شیوخ  ياهزار  ظـفح  رد  یـسک  نینچ 
. دراذگیم

ییوخشوخ قوذ و  هقیلس و  ینحنم  يوربا  هفیرظ . عیانص  یتسیترآ و  یگشیپرنه و  عبط  فیرظ و  کبـس  ياهراک  هب  قشع  كزان  يوربا 
. یتابثیب یگتشگرس و  و 

ییوگكر و زاب  ياهوربا  میمـصت . هدارا  توق  تیدـج و  يریذـپان و  یگتـسخ  راک و  تشپ  تیلاعف و  میقتـسم  ریز  زا  رپ  الاب  زا  ياـهوربا 
هکنیا يّرـس و  بلاطم  روما و  یکلج و  ریز  ياهراک  جـمجمت و  يرادهدرپ و  زا  يرازیب  دامتعا و  تقادـص و  ییوگهدرپیب و  یقلناهد و 

. درادیم راظتنا  نارگید  زا  مه  ار  تروص  نیمه  هدوب  هدرپیب  كر و  وربا  نینچ  بحاص 
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طلـست و هبلغ و  ییاناوت و  هدوب و  بوخ  ياهراک  يورین  توق و  هناـشن  دـشاب  هتـشاد  هبلغ  بوخ  مئـالع  شبحاـص  رد  رگا  ومرپ  ياـهوربا 
تنوشخ يرازآرپ و  تدالج و  یمحریب و  تمالع  دـشاب  بلاغ  وا  رد  دـیلپ  ياههناشن  رگا  بوخ و  لامعا  اهراک و  هب  راکتشپ  تیلاعف و 

يروجنر و تافـص و  تالاح و  هیلک  رد  فعـض  هناـشن  فیعـض  يوممک  ياـهوربا  یکاـبیب . ییوجگنج و  هدـنکارپ  تشپرپ  ياـهوربا  و 
. گرزب ياهراک  رد  قیفوت  مدع  يرازآیب و  یجنردوز و  یعبطكزان و 

زا هچره  رتداـیز و  یفاکـشوم  يواـکجنک و  قیقحت و  رکف و  تقد و  هدارا و  تردـق  هناـشن  رتـکیدزن ، اـهمشچ  هب  اـهوربا  هچره  نینچمه 
تعرـس مدع  یمهفرید و  تفلکهت  ياهوربا  يرکفیب و  ینیبرهاظ و  تریـصب و  مدـع  یلاباال و  تقدیب و  هزادـنا  نامه  هب  رترود  اهمشچ 

. دناسریم ار  یکرددوز  لاقتنا و  تعرس  رکف و  تعرس  ياهزین  ياهوربا  لاقتنا و 
ربص و هناشن  دـنلب  ياهوربا  لمحت و  مدـع  ییوخدـنت و  یگلـصوحمک و  يربصیب و  باتـش و  هلجع و  تمالع  هاـتوک  ياـهوربا  رخآ  رد 
مود و تافص  هب  نیرق  رتدنلب  هچره  لوا و  تافص  هب  رتکیدزن  رتهاتوک ، هچره  تروص  نیمهب  يرادیاپ و  تماقتسا و  يرابدرب و  لمحت و 
یمک و يرپ و  تفاطل و  تماخض و  نایم  طسوتم  ياهوربا  یتایح  یعامتجا و  هبنج  زا  اهوربا  نیرتهب  هک  دوشیم  ملسم  الاب  تاحیـضوت  اب 

طـسو يدومع  طوطخ  دشابیم . نیرتهب  زا  ناشلدتعم  طسوتم و  دـح  ندـب  ءاضعا  رگید  هچنانچ  هدوب  یتسار  انحنا و  يدـنلب و  یهاتوک و 
ار يرما  دوخ  ات  نآ  بحاص  هکنیا  راکنا و  لیلد  یناشیپ  حطس  رد  ینعی  اهوربا  يالاب  یقفا  طوطخ  تقد و  اهراک و  رد  قمعت  هناشن  اهوربا 

. دشابیم ونشان  فرح  دنکیمن و  لوبق  درواین  ناحتما  هبرجت و 

مشچ

رعاش و ره  هدومن و  وا  نامـشچ  زا  هدومن  قوشعم  زا  يدـیجمت  قشاع  ره  هچ  دـشابیم ، اـضعا  نیرتاـیوگ  ندـب و  وضع  نیرتمهم  زا  مشچ 
ياهلگ هک  ياهدنیوگ  هدنسیون و 

594 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
شیارب هدنکفا  مادب  ار  وا  هک  هدوب  مشچ  هک  اجنآ  زا  بطاخم ، قوشعم و  زا  هچ  شیوخ و  زا  هچ  هدومن ، مشچ  زا  هدرک  ياهوکـش  هتـشاد ،

: هدیدرگ الب  تفآ و  بجوم 
منیچرب  درد  نارازه  ترامیب  مشچ  زک  ایبمنید  رد  هنخر  نارازه  يدرک  هیس  نامشچ  هب 

: تیاکش نیا  ای 
دای  دنک  لد  دنیب  هدید  هچره  هکدایرف  ودره  لد  هدید و  تسد  ز 

تـسا یتمـسق  هدوب و  هجوت  فرط  نامـشچ  دوشیم  دروخرب  نآ  اب  راب  نیلوا  هک  يوضع  لوا  تسا و  هدش  لد  يالب  هک  هدوب  هدید  لوا  و 
. دشابیم بلطم  رازه  يایوگ  ینابزیب  اب  هک  مادنا  زا 

تسین  مزال  هناوتسا  سم و  تاک و  میس و  هکتسیمیسیب  فارگلت  کی  وت  ام و  نایم 
هب ندرب  یپ  يارب  يداع  یماع  مدرم  یتح  هک  اـجنآ  زا  دـشابیم . سانـشهفایق  راـک  تایرورـض  زا  ناگدـید  رد  تقد  لیـصفت  نیا  اـب  سپ 

. دننکیم ناشنامشچ  هب  هاگن  مدرم  تانونکم  لاوحا و 
رد دشاب ، رتدایز  یتشرد  نیا  هچره  تسا و  يریگدای  دادعتسا  راکتـشپ و  یعـس و  تیارد و  شوه و  تمالع  تشرد  مشچ  تشرد : مشچ 

( هدـیرد مشچ   ) دـشاب هدز  نوریب  مشچ  هساک  زا  هک  دوش  رتدایز  هزادـنا  زا  رگا  تافـص و  نیا  هب  رتتوق  رد  درذـگن  ییابیز  زا  هک  يدـح 
ییاورپیب و غورد و  یسنج و  يوهش و  روما  رد  يرگهلیح  تقامح و  یهاگ  ییایحیب و  یگدیرد و  يزیح و  تحاقو و  یفلج و  تمالع 

. دشابیمن بولطم  هدزنوریب  مشچ  اصوصخم 
دنرتینغ هک  ناـنآ  دـش - موـلعم  لـیف  مشچ  یگنت  زا   ) ینیبکـچوک تسخ و  عـبط و  یتـسپ  تئاـند و  هناـشن  گـنت  زیر  مشچ  زیر : مشچ 
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تورث هب  ندیـسر  گرزب و  ياهراک  رد  قیفوت  ناکما  هچرگا  ار  گنتمشچ  بحاص  هکنیا  يرگنتبقاع و  یـشیدنالآم و  اما  دنرتجاتحم )
یگدنامرد رقف و  یتسدیهت و  نکیل  دشابیم . رتمک  ار  هیلاع  تاماقم  راشرس و 

595 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
اهیگراچیب و ظفاح  يو  ياهندیـشک  تسام  زا  وم  جراخم و  رد  تقد  تعانق و  تسخ و  نامه  هک  اجنآ  زا  دشابیمن ، وا  يارب  مه  قلطم 

ملع نیا  لصحم  ریگتـسد  تایلک  رد  هک  لئاسم  اسب  مه  ربارب  رد  فلاخم  مشچ  ود  نتـشاد  لباقم  اب  ددرگیم و  وا  راوشد  ياهیگدنامرد 
. دشابیم مزال  هک  تسا  یثحابم  زین  اهنیا  هدش و 

. درادیم مولعم  ار  اهراک  رد  تیدج  لیصحت و  ملع و  رد  ار  نآ  بحاص  ندوب  یعاس  هناشن  كرد و  يرایشوه و  هزادنا ، هب  تشرد  مشچ 
جرخ رد  فیعض و  زین  همهم  روما  تخادرپ  رد  هتـشاد و  ار  گرزب  ياهراک  دادعتـسا  رتمک  نآ  بحاص  هکنیا  ینیبکچوک و  زیر ، مشچ 

. دشابیم طاتحم  نارذگ  و 
یعـس و راکتـشپ و  تقادص و  هزادـنا ، هب  تشرد  قارب  نشور  مشچ  و  نارگید ، رد  ذوفن  اوغا و  هعدـخ و  بیرف و  رکم و  ذـفان ، زیر  مشچ 

. دشابیم بوخ  نارذگ  ندروآ  تسد  هب  رد  ياشوک  یگدنز و  قوش  هدیدنسپ و  راوطا  تاداع و  جازم و  تحص  ششوک و 
یتفـصهابور یکریز و  یبناـج  زا  يرادـهگن و  ّرـس  يرادزار و  ییوـس  زا  لـغد و  رکم و  ریوزت و  هلیح و  هناـشن  کـیدزن ، مهب  ياهمـشچ 

يروعـشیب و رود ، مه  زا  دایز  يروعـشمک و  یحولهداـس و  یقلنهد و  تقاـمح و  لـهج و  تمـالع  رود  مه  زا  ياـهمشچ  و  دـشابیم ،
. دریگیم رارق  نارگید  بیرف  ضرعم  رد  هراومه  یمشچ  نینچ  بحاص  هکنیا  ینیبرهاظ و  ییوگكر و  يروخلوگ و  یندوک و 

لغد و رکم و  زا  رود  نآ  بحاص  هکنیا  يرگهلیح و  ریبدـت و  مدـع  هناشن  دـشاب  ناـیامن  ـالماک  نآ  کـمدرم  هک  تشرد  زاـب  ياـهمشچ 
. دشابیم رادرکتسرد  مدرم  رادتسود  یتسود و  افص و  قدص و  قشاع  هدوب ، گنرین 

رب نادرگرـس  تباـثریغ  مشچ  درادیم و  مولعم  ار  سفن  هب  ءاـکتا  راکتـشپ و  ناـنیمطا و  یتسردـنت و  شیوـشت  نودـب  نشور  تباـث  مشچ 
يرابغ ییوگ  هک  نشورریغ  مشچ  یمیمـصتیب و  یگتـشگرس و  جازمنولت و  بارطـضا  تلاسک و  مدـع  تروص  رد  لوا و  مشچ  فالخ 

یناوتان یگلصوحیب و  مسج و  فعض  ناشن  تسا  هدناشوپ  ار  نآ  يور 
596 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

یگدنبیرف و لیلد  دـشابن  ینوخمک  فعـض و  يرامیب و  زا  رگا  تلاحیب  مشچ  و  دـشابیم ، یبلطاوزنا  یغامدیب و  گرزب و  ياهراک  رد 
دیاب بطاخم  دـننادب و  دامتعا  لباق  راکزیهرپ و  رادـنید ، یـصخش  ار  وا  مدرم  هکنآ  ناـهاوخ  یمـشچ  نینچ  بحاـص  هکنیا  یبناـجبقح و 

وا یتسرد  تقادص و  دنکیم  هاگن  ذفان  هتخود  فرط  مشچ  هب  مشچ  امیقتـسم  هک  لز  صخـش  درادب . رذـحرب  وا  ياوغا  رکم و  زا  ار  دوخ 
. دشابیم للخ  هشدخ و  مک  شراتفر  هتشاد  لماک  نانیمطا  دامتعا و  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  هکنیا  هداد و  یهاوگ  ار 

ار تیرمآ  یفرط  زا  يدربراک و  يدمآراک و  سفن و  هب  طلـست  یفرط  زا  دنک  هاگن  میقتـسم  هدش  گنت  یمک  ندرک  هاگن  رد  هک  زیت  مشچ 
دنک هاگن  هک  دح  زا  نوریب  هک  داشگ  مشچ  دشابیم و  تعاطا  يربنامرف و  زا  رتدایز  یـسک  نینچ  رد  یهدنامرف  تردق  هکنیا  دناسریم و 

ار وا  تحاقو  میب  هدرپس  طایتحا  قیرط  نخس  یخوش و  وگتفگ و  رد  یـسک  نینچ  زا  دیاب  هکنیا  ایح و  بدا و  مدع  ییاورپیب و  ییوررپ و 
بدا و هفطاع و  ایح و  مرـش و  دـنکیم . هاگن  فرط  مشچب  رتمک  هداتفا  ریزب  الومعم  نخـس  ماـگنه  هک  هداـتفا  نیئاـپ  مشچ  درادـب و  ییرم 
گـنج و زا  نآ  بحاـص  هکنیا  دـهدیم و  یهاوگ  وا  رد  ار  هدیدنـسپ  تافـص  تقادـص و  يرازآیب و  يرادمدرم و  تیناـسنا و  تیبرت و 

وت فرح  فرح   ) فورعم لثم  هب  انب  دـشابیم و  تملاسم  بلاط  دوخ  قح  زا  نتـشذگ  ياپ  ات  هدوب  يرارف  تدـشب  دانع  جاجل و  لادـج و 
. دشابیم اهمشچ  نیرتدامتعا  لباق  و  دباوخب ) رش 

بحاص هکنیا  اضر و  میلـست و  ییوس  زا  يرگهوشع و  يزامغ و  یفرط  زا  دامتعا و  لباق  صخـش  هناـشن  راـمخ )  ) هتـسکش مشچ  نینچمه 
زا زاتمم و  يرسمه  رد  هدوب ، ناوارف  ناتسود  ياراد  ورنیا  زا  دشابیم و  جوجل  راشفاپ و  دوخ  دیاقع  راتفگ و  رـس  رب  رتمک  یمـشچ  نینچ 
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هک الهمین  مشچ  دـشابیم . راقو  تمرح و  تیاعر  تفارظ و  اـب  هارمه  شتاـکرح  لـالد  جـنغ و  يربلد و  رد  ینتـشاد و  تسود  قشع  هبنج 
تبقاع ینیبزیت و  تقد و  تمالع  دشاب  هدیشوپ  ار  ناگدید  کمدرم  زا  یتمسق  الاب  ياهکلپ 

597 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
زا ابلاغ  دـنکیم و  مگ  ار  دوخ  ياپوتسد  هدـش  هدـنامرد  تالکـشم  رد  رتمک  یمـشچ  نینچ  بحاص  هکنیا  مزح و  ریبدـت و  یـشیدنا و 

ناگدید هک  تسا  یفاک  یمـشچ  نینچ  تیـصاخ  هب  ندرب  یپ  يارب  دشابیم . زوریپ  قیقد  دید  تهج  زا  هدمآ  نوریب  قفوم  یگدنز  نادـیم 
. ددرگیم فاکشوم  هدش  رتقیقد  هنوگچ  هک  دنیبب  هدروآ  نیئاپ  ارنآ  ياهکلپ  هدروآ  مهب  یمک  ار  شیوخ 

اهگنر

تمالع دـشاب  لادـتعا  دـح  هب  یخرـس  نیا  هنیآره  هدوب  خرـس  تروص  گنر  رگا  گنر  هب  هقالع  مشچ ، گـنر  وم ، گـنر  هرهچ ، گـنر 
يرپ هناشن  دـشاب  هدـمآرد  يرگج  گنر  هب  درذـگرد و  نآ  زا  رگا  دـشابیم و  رطاخ  حرف  لد و  يداش  جازم و  تمالـس  ندـب و  تمـالس 

زا هورگ  نیا  یجازمدـنت  ییوخدـنت و  نیمه  یجازمدـنت و  ییوخدـنت و  طلـست و  بضغ و  مشخ و  یقـالخا  هبنج  زا  نوخراـشف و  نوـخ و 
ینایبخـلت و ینابزدـب و  لـیلد  ور  یخرـس  نینچمه  ددرگیم و  ناـشیا  رد  نوـخ  ناـیلغ  يداـیز و  راـشف و  ثعاـب  هک  تسه  زین  صاخـشا 

. دنزیم شین  هدرزآ  ار  نامدرم  نابز  اب  مدره  یتروص  نینچ  بحاص  هکنیا  ینارپهدنگ و 
تروص رد  ناقری و  هبصح و  بت  همدقم  تسوبی و  ییاهتـشامک و  ندب و  رد  ارفـص  یکـشخ و  ترارح و  هبلغ  يرامیب و  لیلد  درز  گنر 

یــشوجرید و مدرم و  زا  ینامگدــب  یلددــب و  یتـشآرید و  يرهقدوز و  یمارآرید و  یمــشخدوز و  گــنر  ندوـب  یعیبــط  تمــالس و 
، ددرگیم رخآ  رد  وا  ياهینامیـشپ  هب  رجنم  ابلاغ  هک  مالک  رد  شیوخ  طبـض  مدع  نخـس و  رد  ندشدنت  یفرحمک و  یگلـصوحگنت و 

. تسا نارگید  رب  يرترب  طلست و  لیم  یکالاچ و  یگدزباتش و  يرکفزیت و  یتسددنت و  راکتشپ و  ناجیه و  يراکرپ و  نینچمه 
تملاـسم و ارادـم و  راـکتبا و  هشیدـنا و  توـق  یـشیدناریخ و  یبلطحالـصا و  ییوـجشمارآ و  ینیبعـقاو و  ینیبنشور و  دیفـس ، گـنر 

عیادب و قلخ  يرگتعنص و 
598 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

زا اما  یهدروتـسد  ینارمکح و  هب  لـیامت  ینیـشنالاب و  ییوجيرورـس و  لاـح  نیع  رد  یکلـسمشیورد و  نشور و  ياههشیدـنا  راـکفا و 
هب يدیفـس  نیا  هاگره  اما  و  هغدـغدیب ، تحار  یگدـنز  دـصرت  شیوارد و  هاقناخ و  رید و  ناریپ  باطقا و  دـننام  ارادـم  شمرن و  هقیرط 

تاـیونعم و هقیقد و  روـما  هب  یهجوـتیب  يدـیقال و  يرکف و  یتسـس  جازم و  فعـض  دـشاب ، هدـیئارگ  ییامیـس  باـتهم  یگدـیرپگنر و 
اما دیامن ، روما  هرادا  دناوتیم  نارگید  ددم  اب  زج  رتمک  هکنیا  لامآ و  لوط  رمع و  لوط  یناوهش و  يورین  توق  يروخرپ و  ییاهتـشارپ و 

ياـهدرد ینوخمک و  فعـض و  زا  اـبلاغ  وا  ياـهیرامیب  هکنیا  تسوبی و  ءـالتما و  ناطرـس و  لـس و  دـننام  كاـنلوه  ضارما  زا  تینوـصم 
. دشابیم ندب  يالفس  اپ و  جنر  لصافم و 

دیفم و تسرد  ياههشیدـنا  ینوگمدـنگ  هب  لیامت  تروص  رد  لایخ و  رکف و  اوزنا و  تولخ و  لیم  ییوگمک و  رب  لاد  هزبس )  ) هریت گنر 
يرظنگنت تسخ و  ینیبدب و  کیرات و  موش  ياههشیدنا  راکفا و  یجازم و  ییادوس  یگدرچهیـس  هب  لیم  تروص  رد  تقایل و  یگنرز و 

راکفا یمادـناکیراب  يرغـال و  يوم و  تسوپ و  یکـشخ  اـب  ییاذـغمک و  تسوبی و  یجازمکـشخ و  یعبطکـشخ و  يریگهشوگ و  و 
مدع گرزب و  ياهراک  تیریدم  ییاناوت  مدع  طسوتم و  دـح  رد  روما  هرادا  رظنتقد و  يرگباسح و  ینیبکیراب و  یهاگ  ییایلوخیلام و 

یـضار رتمک  هدوب  لاوحا  عاضوا و  نایفارطا و  دوخ و  عضو  زا  یکاش  هراومه  یتسوپ  گنر  نینچ  بحاـص  هکنیا  یگدـنز و  زا  تیاـضر 
يدنمورین تبسن و  هب  همضاه  زاهج  تمالس  مسج و  تحص  ندب و  يورین  ییاناوت و  رب  تلالد  یـشمشک  ییامرخ و  گنر  دوشیم . هدید 

یگرخـسم و هکحـضم و  زنط و  دادعتـسا  يرازآیب و  یکمناـب و  یناـبزشوخ و  قلخنسح و  یتاذ و  ینتورف  بدا و  یناوهـش و  روما  رد 
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ینالقع و دادعتـسا  ناصقن  دنبوریگ و  رارقودیق و  زا  رود  لغاشم  روما و  يدازآ و  هب  دـیدش  لیامت  يروخلوگ و  یحولهداس و  نینچمه 
تقفـش رب  لیلد  لماک  هایـس  تسوپ  یتاذ و  يافوورهم  تناـما و  تقادـص و  یگدـنب و  تعاـطا و  يدـعت و  لوبق  هیحور  يرورپهشیدـنا و 

نایصع و زواجت و  حور  مدع  يرازآیب و  دحیب و 
599 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

. تسا یبهذم  مکحم  دیاقع  فافع و  سفن و  فک  مرش و 
رتدایز لمحت  تماقتـسا و  ورین و  رتيوق  رترپ و  هچره  هدوب  يریلد  توق و  تردق و  هناشن  وم  دـمآ ، وم  دوخ  ثحبم  رد  هچنانچ  وم : گنر 

گنر زین  تبسن  نیمهب  رتدایز ، اوغا  يروخلوگ و  فارحنا و  رتمک و  لمحت  ناوت و  مدع  یکزان و  فعـض و  رتفیعـض  رتمک و  هچره  و 
رتگنرمک هچره  رتدایز و  روما  رد  نآ  بحاص  تیقفوم  تمواقم و  رتگنررپ  وم  هچره  ـالثم  دـشابیم ، لـئاسم  اـسب  ياـیوگ  رثؤم و  وم 

يوم نابحاص  زا  رتدایز  گنررپ  يوم  نابحاص  ابلاغ  ورنیا  زا  رتمک و  يراددوخ  لمحت و  تماقتـسا و  ییاناوت و  اوق و  مدع  هزادنا  نامهب 
قافو یتسود و  رهم و  تردق  تالکشم و  ربارب  رد  لمحت  تیقفوم و  راکتشپ و  تردق و  هناشن  هایس  يوم  سپ  دنـشابیم . قفوم  گنرمک 

یهاوخهدایز يزاورپدنلب و  ینیبدب و  يدیماان و  تداسح و  یگنتلد و  ینیگمغ و  هایـس  یلیخ  يوم  یتسرپتوهـش . قشع و  رد  يرادیاپ  و 
اهوزرآ اههتـساوخ و  هب  رتمک  هک  راگزور  تداع  قبط  هدـشن  هدروآرب  بلط  لـیم و  هزادـنا  هب  ییوم  نینچ  بحاـص  ياههتـساوخ  نوچ  و 

طاشن اب  زاب  هرهچ  هدوبن و  هلگ  هوکـش و  زج  شنخـس  رطاخهدرزآ و  لولم و  هراومه  دـسریمن  دوخ  لاـمآ  تیاـغ  هب  دـهدیم  رثا  بیترت 
. دنکیم راوشد  خلت و  ناقلعتم  دوخ و  رب  ار  یگدنز  هدش  هدید  وا  زا  رتمک 

نینچ ياهراک  هک  اسبهچ  دوشیم و  میلـست  تعرـسب  ییوم  نینچ  بحاص  هدوب  تالکـشم  ربارب  رد  تمواـقم  مدـع  رب  لـیلد  نشور : يوم 
رد مدـق  تابث  مدـع  یلبنت و  هناـشن  نینچمه  دروخیم . لوگ  هدـش  اوغا  تعرـسب  ضوع  رد  دـنامیم و  هراـکهمین  هدیـسرن  رخآ  هب  یـسک 

رتکیدزن یسک  نینچ  اب  هدوب . دامتعا  رتمک  وا  هب  هار  نیا  رد  هکنیا  رتدایز و  یهارهمین  قیفر  ییافویب و  رد  شتوق  هکنیا  قشع و  یتسود و 
. دشاب هدوب  راوشد  رتمک  شنتسسگ  هک  دندنویپب  ياهنوگ  هب  هکنیا  نتسیز و  یتسدرس  تهجرهب و  يراب  تحلصم  هب 

نینچ بحاص  هکنیا  یتقفـشیب و  یلـسگدوز و  یلـصودوز و  يرهمیب و  جازمنولت و  يرگهوشع و  يربلد و  يزامغ و  هناـشن  روب : يوم 
نئمطم نادنچ  يرسمه  رد  ییوم 

600 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
رد دزاـسیم و  شیئادـج  هـب  راداو  هتخاـس  نوـگرگد  تعرـسب  تـبحم  رد  ار  شاهدـیقع  رـسمه  يراـمیب  رقف و  فعــض و  يریپ و  هدوـبن 

ییالط يوم  دـنکیم و  بوبحم  تسود و  كرت  اههناهب  هچ  هب  هدوب  هنوگچ  ینآ  ياهقشع  یتسود و  هرابرد  هک  تسا  حـضاو  تروصنیا 
. دشابیم دوخ  نساحم  زا  شیاتس  قشاع  دایز  هکنیا  هدوب و  هناشن  ار  یتسرپدوخ  ییامندوخ و  دحیب و  یتسودترشع 

یگدندکی و يرسدوخ و  دایز و  رهق  كدنا و  رهم  توهـش و  ینامـسج و  دایز  بلط  انمت و  ظیغ و  یمـشخ و  دوز  تمالع  خرـس : يوم 
رظنبحاـص لاوحا  نیا  رد  زین  وم  دوخ  تفاـطل  تنوشخ و  يربز و  یمرن و  هک  هتبلا  یتشذـگمک و  يزروهنیک و  تداـسح و  ینزفـال و 

مغ و هناشن  هک  هایس  يوم  هک  ینعم  نیا  رد  دیامنیم . تالاح  نآ  فیعضت  ناشتفاطل  شمرن و  تالاح و  تیوقت  ناشیتخمز  یتفـس و  هدوب 
يرگهوشع و لالد و  زمغ و  وم  یمرن  تفاطل و  روب  يوم  رد  رتدایز و  ینیبدب  مغ و  نیا  دـشاب  هارمه  زین  وم  یتفـس  اب  رگا  تسا  يرکفهیس 

لیلد ار  تواکذ  شوه و  لادـتعا و  هب  سوه  توهـش و  هدوب  قلطم  زمرق  زا  رتهب  زمرق  كدـنا  يوم  دـناسریم و  ار  رتشیب  نولت  ییافویب و 
هک تسا  زیاج  وم  نآ  رب  مکح  اجنیا  رد  دشابیم و  طولخم  ای  هدـش  هابتـشا  ياهوهق  اب  ییامرخ  يوم  هک  دوشیم  نانچ  یهاگ  ددرگیم و 

. دشاب هتشاد  هبلغ 
سنا و یـشوجدوز و  یناسنا و  تقفـش  قشع و  یتسود و  رب  لـیلد  هچ  تسا ، گـنر  ثیح  زا  وم  نیرتهب  ياهوهق  يوم  اـی  یئاـمرخ : يوم 
قدـص و افوورهم و  هدیدنـسپ و  يوخ  قلخ و  یتسودـعون و  تحایـس و  رفـس و  قوش  بلقتقر و  یتسودناـمهم و  عضاوت و  نظنسح و 
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زین بسانتم  مخوچیپ  یعیبط و  دعج  ياراد  رگا  اصوصخم  تالکشم ، رد  تماقتـسا  يرـسمه و  ترـشاعم و  تبحم و  رد  يرادیاپ  تابث و 
يوم تبحم و  تیلاعف و  گنررپ  يوم  دشاب . هدوبن  يداژن  رگا  وم  گنر  رخآ  رد  ددرگیم و  رتتوق  هب  وا  رد  نساحم  نیا  هک  دـشاب  هدوب 

و دـنهدیم ». تسد  زا  ار  دوخ  يورین  تیلاعف و  وم  گـنر  نداد  تسد  زا  اـب  هک  ناریپ  لـیلد  هب   » تیلاـعف مدـع  گـنرمک  گـنریب و  زاـب 
نولت درز  يوم  يزابسوه و  يرگهوشع و  ییالط  يوم  ندوب و  یلمعریغ  يروخلوگ و  یحولهداس و 

601 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ینارتوهش زمرق  يوم  ینیگمغ و  هایـس  يوم  یلددب و  ینابزشوخ و  جنر و  نودب  شیاسآ  لام و  ندروآ  تسدب  يربتفم و  لیم  جازم و 

هدیدنـسپ و تافـص  یتسودناسنا و  نطاب و  قشع  يرادـیاپ و  اقب و  افو و  ییامرخ  ای  ياهوهق  يوم  دـنت و  تواـکذ  شوه و  تداـسح و  و 
یمکح ار  يداژنگنر  هک  تسناد  دومن و  وجتـسج  دـیاب  مئالع  رگید  زا  ار  اهنآ  لاوحا  دـشاب  يداژنتسوپ  مشچ و  يوم و  گنر  هاگره 

گنر يوم  یعونصم و  مشچ  هک  تسا  نانچ  یمکح  نینچ  دشابیم و  وم  مشچ و  گنر  نانچ  ار  وا  هراق  مدرم  همه  هک  اجنآ  زا  دشابیمن 
. دنشابیمن رانکرب  دوخ  تارثا  زا  زین  يداژن  ياهگنر  نابحاص  هچرگا  دنروایب  تواضق  هب  دنهاوخب  ار  هدرک 

ناشیوم هتفر  هابتـشا  هب  هایـس  يوم  نابحاص  رتشیب  دوشیم و  تفای  تردـن  هب  قلطم  هایـس  يوم  هک  وم  گنر  هرابرد  حیـضوت  نیا  نینچمه 
ندرک و زیمت  زا  سپ  نیا  دوشب و  گنر  یلین  دیـشروخ  ربارب  رد  هک  تسا  ییوم  لـماک  هایـس  يوم  دـنراگنایم و  هایـس  هدوب  هریت  ياهوهق 

. دوشیم مولعم  باتفآ  ربارب  رد  نداد  رارق 

ینیب

رتابیز و ینیب  هچره  هک  هدش  ملـسم  درب و  ناوتیم  دارفا  يرکف  لاوحا  اسب  هب  یپ  نآ  زا  هدش  هتخانـش  هشیدنا  رکف و  بلاق  هدـنیامن و  ینیب 
. دشابیم رارقنیدب  نآ  عاونا  دنکیم و  مولعم  ار  هشیدنا  یتشز  هکنآ  فالخ  دشابیم و  رتایوگ  رتابیز و  غامد  رکف و  هدوب  رتشارتشوخ 

یباقع سکعرب  هدیشکورف ، ینیب  يراقنم 3 . ای  یباقع  ینیب  میقتسم 2 . ینیب  . 1
هتشگرب الاب  ینیب  هاتوک 6 . ینیب  زارد 5 . ینیب  . 4

گرزب ینیب  کیراب 9 . ینیب  نهپ 8 . ینیب  . 7
. دشابیم مادنا  هثج و  تبسن  هب  یکچوک  یگرزب و  ره  دوش  هداد  هجوت  تسا  مزال  اجنیا  رد  کچوک و  ینیب  . 10

دشابیم و ابیز  زین  شتایصوصخ  ابیز  لکش  ره  هدش  هراشا  زین  اقباس  هکنانچمه 
602 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

رتتشز و هچره  رتهب و  دشاب  انحنا  يدـنلب و  یتسپ و  نودـب  رتمیقتـسم و  رتشارتشوخ و  ینیب  هچره  هدوبن  ینثتـسم  لصا  نیا  زا  زین  ینیب 
. دشابیم بیاعم  هارمه  تبسن  نامهب  دشاب  یگدمآرب  یتسپ و  ياراد  رتشارتدب و 

تأرج و مدع  تیصخش و  فعض  تمالع  کچوک  ینیب  هشیدنا و  تماهـش و  تأرج و  تیـصخش و  توق  هناشن  گرزب  ینیب  یلک  رظن  زا 
بل فرطب  هزادنا و  هب  شایگتـسجرب  هدش  هدیـشک  نیئاپ  فرطب  اهوربا  نایم  زا  میقتـسم  هک  تسار  ینیب  دشابیم و  ینوبز  رکف و  فعض 

رادتقا طلست و  نشور و  هشیدنا  راشرس و  شوه  زاتمم و  تیصخش  هدیدنسپ و  قالخا  تافـص و  زا  یکاح  دهد ، لیکـشت  ار  ییابیز  ثلثم 
یناینب ياهراک  رد  اصوصخم  ینیب  نینچ  بحاص  هکنیا  دشابیم و  ناشخرد  راکفا  عیدـب و  راثآ  قلخ  تعنـص و  شناد و  ملع و  هنابیجن و 

دناوتیم هشیدنا  هدیقع و  طسب  ینالقع و  روما  رد  نینچمه  هدوب ، یفاک  دادعتـسا  ياراد  نآ  لاثما  یحارط و  یـسدنهم و  يرامعم و  دننام 
. تسا يونعم  يدام و  روما  رد  نکمم  ینیب  نیرتهب  مه  يور  رب  دشاب و  هدوب  ناگدنسیون  ارعش و  ناگدنیوگ و  نیرتگرزب  فیدر  رد 

دوخ هچنانچ  دـهدیم ، ناـشن  وا  رد  رگید  يوس  زا  ار  ییوجگنج  يوخ  زواـجت و  يدـعت و  ییوس و  زا  یـشوهزیت  ینیبزیت و  یباـقع : ینیب 
زواجت و يدعت و  دنک  صخـش  رد  هدیدنـسپ  لاوحا  زا  تیاکح  مادنا  تروص و  مئالع  رگید  هنیآره  نکیل  دشابیم ، لاوحا  نیا  ار  باقع 
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شیوخ فارطا  لاوحا  عاضوا و  دوخ و  دـب  بوخ و  راکفا  اب  امئاد  نآ  بحاـص  هدومن ، وا  شناد  ینـالقع و  روما  يوسبور  وا  ییوجگنج 
. دشابیم لادج  رد 

نآ دننام  تواضق و  تلاکو و  روما  رد  هچنانچ  هدوب ، نیزربم  زا  افعض  قوقح  قاقحا  لطاب و  زا  قح  تواضق  رد  هک  تسا  یسک  نینچمه 
تروص مئالع  رگید  هنیآره  نکیل  دشابیم ، غیلب  یعس  ياراد  دوخ  بلاطم  دربشیپ  رد  هدیـسارهن  یلکـشم  چیه  زا  قح  هماقا  رد  دوش  دراو 

رد یتح  هدومن  زارتحا  وا  اـب  يریگرد  زا  دـیاب  هک  تسا  یـصخش  دـیامن ، روهت  يرازآمدرم و  یکاـبیب و  لـیاذر و  رب  تلـالد  وا  مادـنا  و 
هلئسم چیه  زا  نامدرم  هب  زواجت  متس و  رازآ و  یسک  نینچ  هک  اجنآ  زا  دشاب  هتشاد  هطبار  عطق  ناکما  تروص 

603 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
. ددرگیمن كانمیب  كانشیدنا و 

نایوجگنج و نایغای و  نیرساجتم و  زا  دشاب  زین  هاتوک  تفلک  ندرگ  یناوختـسا و  لکیه  گرزب و  شوگ  ار  یباقع  ینیب  بحاص  هچنانچ 
یتح هدماین  محر  تقر و  هب  زیچ  چیه  زا  هدیزرون  تقفش  نالک  درخ و  چیه  هب  تموکح  طلست و  تروص  رد  هدوب  یسق  كابیب  نایهاپس 

هدیدرگ هعزانم  لادج و  لابند  هدوهیب  هک  تسا  یسک  دشابیم و  نیرتمحریب  زا  تیانج  رد  هتـشادن  یهاتوک  ناهانگیب  نوخ  نتخیر  زا 
. دشابیم رتراکمتس  رادقم  نامهب  رتگرزب  زین  ینیب  هزادنا  هچره  دزیوآیم و  نآ  نیا و  رب 

ملسم نیا  دشاب و  هدمآ  نیئاپ  تسا  هدروخ  شکچ  هکنآ  لثم  نآ  طسو  هدوبن  میقتسم  هک  تسا  یغامد  هدیشکورف  ینیب  هدیـشکورف : ینیب 
لاوحا نیا  فالخ  ار  تسپ  ینیب  دشاب ، هدوب  ییوجگنج  هشیدنا و  هزرابم و  يدعت و  زواجت و  مئالع  ياراد  هدمآ  الاب  ینیب  یتقو  هک  تسا 

وا رد  درخ  لقع و  نوچ  نینچمه  دـشابیم . دادعتـسایب  تسد و  هاـتوک  يدـعت  تهج  زا  فیعـض و  هشیدـنا  درخ و  رکف و  تهج  زا  هدوب 
. دشابیم توقب  وا  رد  ییوجتذل  یتسرپهدام و  یناوهش و  روما  راچان  دشابیمن ، تردق  ياراد  نادنچ 

نوچ دنیبیم و  رتدایز  نادیم  یخاتـسگ  ییایحیب و  یگدیرد و  یگظحالمیب و  ییاورپیب و  دـنک  تلاخد  رتمک  درخ  لقع و  نوچ  اضیا 
نیا زا  دازآ  دویق و  نیا  زا  يراع  زین  ینیب  نینچ  بحاص  ریاغم و  ینیب  بناوج  يراـک و  هظحـالم  اـب  یبلطتذـل  يراداـیند و  ییوجماـک و 

( تشذگ بآ  زا  هنهرباپ  هناوید  دیوج  لپ - ات  بآ  رانک  هب  لقاع   ) ددرگیم لئان  دصاقم  هب  قفوم و  اهراک  رد  هاوخانهاوخ  دشابیم  لاوحا 
نادـساف بلاغ  دـشابیم . شمئامـض  زا  دـنک  کیدزن  دـصاقم  هب  هقالعیب و  یعیرـشت  یبهذـم و  روما  هب  ینیب  نینچ  بحاـص  هک  رگید  و 

ریاس هب  هجوت  نودب  صاخـشا  نیب  رد  ییاهنت  هب  تواضق  زاب  هچرگا  دشابیم ، ینیب  هنوگنیا  ار  یلبج  راکدـب  نادرم  نانز و  دـننام  هرطفلاب 
كزان و يوربا  هک  تسا  قداص  یتقو  ینیب  هنوگنیا  نابحاص  رد  يدـب  تواضق  اذـل  دـشابیمن و  قلطم  مکاح  هدوبن  راـبتعا  ياراد  مئـالع 

ای ییالط  یمشیربا  يوم  گنرمک و 
604 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

قالخا بوکیاپ  ار  همیمذ  راکفا  شبحاص  هک  ینیب  نیا  زا  اسبهچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هدوب  نآ  همیمـض  زین  گنت  یناشیپ  نشور و 
ینالقع قیرط  زا  ار  اههتساوخ  عفانم و  هدروآرد  یتسار  یتسرد و  تمدخب  ار  تعفنم  شیع و  بلج  بیرف و  رکم و  دادعتسا  هدومن  هنسح 

. دنکب لیصحت  حیحص 
( هناشراهچ  ) دیشر مادنا  اب  مأوت  ینیب  نیا  رگا  و  تسا . زاردورود  ياهوزرآ  لامآ و  عیـسو و  ياههشیدنا  دنلب و  راکفا  تمالع  زارد : ینیب 
زا هتـشر  ره  رد  هکنیا  گرزب و  ياـهراک  رد  تیقفوم  یـشیدنارود و  دـشاب . هدوب  زین  بساـنتم  ندرگ  شوگ و  گـنررپ و  تشرد  يوم  و 

دننام و مک  تعنـص  يرگیهاپـس و  یهدنامرف و  تیریدـم و  رد  هدیـسر  روهظ  هب  اهتسایک  اهتقایل و  ار  نآ  بحاص  یلمع  یملع و  روما 
هک تسا  یـسک  دـشاب  هدوبن  یئاناوت  لمحت و  يدـنمورین و  تردـق و  يایوگ  شمادـنا  رگید  هدوب ، هدـش  رکذ  تایـصوصخ  دـقاف  هنیآره 

هتشادزاب تیلاعف  یلمع و  ياهراک  زا  ار  وا  وزرآ  لامآ و  لوط  هکنیا  دنامیم و  وا  يارب  شیاهوزرآ  طقف  هدنام  هجیتن  نودب  ابلاغ  شراکفا 
ندزن هناشن  شیاهگنـس  هدوب ، شناـهد  زا  رتگرزب  ارثکا  شیاـههمقل  هک  ینعم  نیا  رد  دـیآیم ، شیاهتفرـشیپ  زا  رتداـیز  شیاـهتیمورحم 
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ایلوخیلام هب  هتـشذگ  رکف  زا  شراک  یـسک  نینچ  هکنیا  تمـالع  دـشاب  هدـش  ریزارـس  نیئاـپ  فرطب  هتـشذگرد  زین  نیا  زا  رگا  دـشابیم و 
. دماجنا

تمالع هاتوک  ینیب  هزادـنا  نامهب  دـنکیم  مکح  ار  هشیدـنا  تعـسو  رکف و  يزارد  زارد ، ینیب  هچره  رکف و  یهاتوک  هناـشن  هاـتوک : ینیب 
اهراک سپ  شیپ و  هب  رتمک  هدرمش  تمینغ  ار  مد  هک  تسا  یـسک  نآ  بحاص  دشابیم و  تالایخ  ینالقع و  يرکف و  روما  هب  یهجوتیب 
لئاسم تابـساحم و  ینید و  مولع  يزاسوراد و  بط و  دننام  يزغم  لغاشم  يرکف و  ياهراک  هب  رگا  یـسک  نینچ  دیامن و  هجوت  دناوتیم 

. دشابیم ینیشام  یندب و  يدی و  لغاشم  يارب  رتدایز  وا  دادعتسا  ددرگیم و  هجاوم  قیفوت  مدع  اب  کش  نودب  دنزب  تسد  کیراب 
هک ياهتفر  الاب  ینیب  تسا . تلاح  ود  رد  نیا  دـشاب و  هتفر  بقع  الاب و  فرطب  بل  يور  زا  نآ  كون  هک  تسا  یغاـمد  نیا  هتفرـالاب : ینیب 

وربا فرطهب  دنلب و  تسپ و  نودب  الاب  زا 
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هدیقع ریثأت  تحت  دوز  هک  یصخش  تمالع  ینیبشوخ و  هناشن  تسرد  يهتفرالاب  دشاب . هتفرورف  نآ  يالاب  هک  ياهتفرالاب  دشاب و  میقتسم 
دـشابیم و مرگنوـخ  هدوـب  شوـجوبنج  رپ  ترارحرپ و  لـمع  لـعف و  نخــس و  فرح و  رد  دریگیم و  رارق  بطاـخم  رظن  نخــس و  و 
ینیب و کن  یگتفر  بقع  نیا  رگا  تسیگهزمشوخ و  یبرشمشوخ و  طاشن و  هناشن  دشاب ، هتفرورف  نآ  يالاب  هریت  هک  دوگالاب  يهتفرالاب 

. دشابیم ییارآسلجم  یبآمبرطم و  یکقلد و  یگرخسم و  هناشن  دشاب  مأوت  غامد  رس  لکش  یئودرگ  يدرگ و  اب  شیالاب  یگتفرورف 
ینیب و  تیمیمـص ، افـص و  هب  هتخیمآ  تبحم  شمرن و  اـب  یتـسود  يرازآمک و  ینیبشوـخ و  تقادـص و  یتاذشوـخ و  هناـشن  نهپ : ینیب 
ینیب دشابیم و  نآ  نیا و  راک  زا  ندروآردرس  دصرتم  امئاد  هک  یسک  یتاذ و  شتفم  یکلسم و  سوساج  یهاوخدب و  یتاذدب و  کیراب ،
راشف لخاد  هب  ياهخاروس  ياراد  زیت  کیراب  ینیب  ینعی  ینیب  نینچنیا  رگا  ینزمهبود و  داسف و  رـش و  هدـسفم و  تمالع  زیتکن  کـیراب 

دنچره شرظن  رد  تبحم  هک  یسک  يرازآمدرم و  یتفـصهبرگ و  یئورومشچیب و  رب  هوالع  روکذم ، بیاعم  مامت  لماش  دشاب  زین  هدروآ 
ددـص رد  هدرپس  رطاـخب  ار  تموصخ  يرهمیب و  نیرتـمک  هدرک  شومارف  ار  یناـبرهم  دسانـشیمن و  نآ  رب  یقح  هدوب  شزرایب  گرزب ،

: میروآ تسدب  ار  سوئر  نیا  میناوتیم  ثحب  نیا  زا  دشابیم و  ماقتنا 
میقتـسم تسرد و  وروریز  زا  هک  بیکرتشوخ  غامد  هدارا ، مدـع  فعـض و  کـچوک  غاـمد  يژرنا ، تماقتـسا و  تردـق و  گرزب  غاـمد 

ییوجگنج و هزرابم و  تدش و  تدح و  بضغ و  مشخ و  یباقع ، هدمآرب  الاب  ینیب  دادعتسا . حیحص و  درخ  لقع و  شناد و  مهف و  دشاب ،
توهـش یبلطتذل و  هتفرالاب  ینیب  رکف . فعـض  ینالقع و  ياهراک  رد  یناوتان  راکتبا و  مدـع  يرازآیب و  هتفرورف  ینیب  سفن . اب  هلداجم 

یحازم و یعبطخوش و  دـشاب  هتـشاد  یگتفرورف  ـالاب  زا  هک  دوـگ  هتفرـالاب  ینیب  فارحنا . هعدـخ و  رکم و  اـیح و  مرـش و  مدـع  یتـسرپ و 
هاتوک ینیب  عیسو . هشیدنا  رکف و  دنلب  غامد  يرتکآ . یگدول و  ندنادنخ و  يارب  یفاک  دادعتسا  درگ  كون  ینیب  یگرخسم . یبآمکقلد و 

يرکفهتوک و
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ینیب ینیگمغ . نآ و  نیا و  هب  شین  هنعط و  ینابزخلت و  یئایلوخیلام و  موش  راکفا  دشاب  هدمآ  بل  يور  ات  نآ  کن  هک  زاردکن  دنلب  ینیب 
. ییوجهدسفم یتاذدب و  زیت  کن 

فرط ود  زا  هک  یغامد  اصوصخم  گنت و  ینیب  یـسانشقح و  داشگ  خاروس  رپ  نوریب  زا  ینیب  یعبط . ینامدوخ  یـسنجشوخ و  نهپ  ینیب 
یسک رتدایز و  یتفصهبرگ  یـساپسان و  ییور و  مشچیب و  رتدایز  یگدرـشف  هچره  ییور و  مشچیب و  دشاب  هدمآ  راشف  نآ  ياهخاروس 

زاگ يربب  شناهد  هب  ینک  لسع  ار  تشگنا  جنپ  فورعم  لثم  هب  انب  دنکیم و  شومارف  يروخلد  نیرتمک  هب  ار  تبحم  هلاس  دص  هک  تسا 
. دشابیم یفرطیب  راومهان  ینیب  دریگیم و 
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شوگ

: تروص نیا  هب  دنشابیم . ینانخس  ياراد  زین  اهشوگ 
شلقع رب  شندب  یشوگ  نینچ  بحاص  هکنیا  تماهش و  تأرج و  ورین و  تردق و  تمالع  دشاب  رتگرزب  لادتعا  دح  زا  هک  گرزب  شوگ 

. دشابیم رتيوق  شساسحا  حور و  رب  مسج  تیمکاح  هتشاد  تایونعم  زا  رتدایز  شتفرشیپ  تایدام  رد  هدوب  طلسم 
لقع و ار  شوگ  نینچ  بحاص  هکنیا  رایسب و  يریگارف  دادعتـسا  شوه و  اما  یلدمک ، نبج و  ینوبز و  فعـض و  تمالع  کچوک  شوگ 

. دشابیم طلسم  تاینامسج  لد و  ياهشهاوخ  رب  درخ 
هداد و یهاوگ  تایناسفن  رب  ار  نآ  بحاـص  طلـست  هدـیرپگنر  شوگ  ینتورف و  هناـشن  هاـتوک  هبل  یهاوخدوخ و  هناـشن  اهـشوگ  دـنلب  هبل 

. دناسریم ار  تماقتسا  راکتشپ و  ناوت و  تیلاعف و  گنر  خرس  ياهشوگ 
راـکتبا و مدـع  نارگید و  زا  یناـبرهم  عقوت  يرهممک و  گرزب  شوگ  یناـبرهم و  هشیدـنا و  راـکتبا و  تمـالع  کـچوک  شوگ  نینچمه 

نیا زا  دنـشابیمن و  رداق  ار  هقیقد  هقیمع و  لئاسم  کیراب و  روما  هدروخ  ینامـسج  ياـهراک  درد  هب  طـقف  گرزب  شوگ  ناـبحاص  هکنیا 
نیرتهب دشاب  لادتعا  هب  زین  گنر  ثیح  زا  هک  طسوتم  شوگ  هک  دنکیم  مولعم  نایم 
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. دشابیم اناوت  ار  ینامسج  يونعم و  روما  مه  یندب و  يدام و  روما  مه  هچ  هدوب ، اهشوگ  عون 

رظنب ناتـسدریز  اـصوصخم  نارگید  اـب  هـکنیا  هتـشاد و  موـلعم  ار  نارگید  تاـساسحا  هـب  یئاـنتعایب  هتـسجرب  هـبل  اـب  زمرق  گرزب  شوـگ 
هتـسناد و دوخ  رب  نانآ  فیاظو  ار  نایفارطا  تبحم  رهم و  مارتحا و  درـسنوخ و  هتـسناد  رتمهم  رترب و  همه  زا  ار  دوخ  هتـسیرگن  یئاـنتعایب 

. دیازفایم شبیاعم  رب  زین  تنوشخ  يدنت و  دشاب  یهدنامرف  هیلاع  تاماقم  رد  یشوگ  نینچ  بحاص  هچنانچ 
یتسودنامهم و یبوخ و  بدا و  يوقت و  تبحم و  تافص  ناشن  دنشاب  طسوتم  زین  گنر  رـس و  اب  هلـصاف  ثیح  زا  هک  طسوتم  ياهشوگ 

. دشابیم نیرتهب  زا  هدوب  تقادص 
دشابیم يونـشان  فرح  یگدندکی و  لاح  نیع  رد  یعبطكزان و  یئورمک و  سفن و  هب  دامتعا  مدع  تمالع  هدیبسچ  رـس  هب  ياهشوگ 

مولعم ار  يزودناشناد  يونشفرح و  نارگید و  بلاطم  رد  تقد  دشاب  هدش  لیام  ولج  فرط  هب  نآ  هبل  هک  هتفرگ  هلصاف  رـس  زا  شوگ  و 
. دـشابیم اـهنآ  تارثا  رد  توـق  فعـض و  رادـقم  ناـمه  هب  دـشاب  داـیز  مک و  یگدـیبسچ  یگدـمآولج و  نیا  هـک  هزادـنا  رهب  درادیم و 

دنشاب رتکیدزن  ینیب  هب  هتشاد و  هلصاف  رتدایز  رس  زغم  زا  ینعی  دنشاب  رتکیدزن  تروص  فرطهب  رتنیئاپ و  رـس  طسو  زا  ردقره  اهشوگ 
رترود و تروص  زا  کـیدزن و  رـس  يـالاب  فرطهب  هچره  ددرگیم و  لـیلد  ار  نآ  بحاـص  یتاذ  غوـبن  یلقع و  دادعتـسا  روعـش و  رکف و 

یئاناوت تبغر و  دیفم و  ینالقع و  روما  هب  دادعتسا  مدع  يراکمنادن و  ملظ و  تلاهج و  قمح و  یهاوخدب و  دشاب  هتفر  رـس  بقع  فرطب 
ياهـشوگ دـشاب و  هدوب  گنررپ  رادهبل و  هک  هصاـخ  درادیم . مولعم  ار  نارگید  دوخب و  متـس  روج و  دـیفمریغ و  دـیلپ  ياـهراک  هب  ار  وا 

نانخـس و مظنمان و  شیاهراک  هدوب ، نآ  بحاص  حور  رد  لادـتعا  مدـع  هناشن  دـشاب  کچوک  یکی  گرزب و  یکی  هک  هزادـنایب  نازیمان 
. دشابیمن يدامتعا  ار  شدیعاوم 

ناهد اهبل و 

رارق نیا  هب  دنکیم . مولعم  ام  هب  مدرم  تایحور  زا  ار  ياهتسجرب  تاکن  زین  ناهد  بل و 
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. دشابیم هدارا  یتسس  تابث و  ماکحتسا و  مدع  هناشن  میقتسمریغ  لش  هتخیوآ  بل  ماکحتسا و  تابث و  تمالع  میقتسم  مکحم  رپ  بل  هک 
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ینیچنخس و هک  اسبهچ  هدوبن  رادهگن  ّرـس  یناهد  نینچ  بحاص  هکنیا  يروخلوگ و  تقامح و  یقلناهد و  تمالع  زابهمین  ای  زاب  ناهد 
درادیم و مولعم  ار  شبحاص  نتفگ  نخـس  رد  قمعت  مدـع  زاب  داـشگ و  ناـهد  نینچمه  دـشاب . هدوب  نآ  هارمه  زین  یفرحرپ  ییوگهواـی و 

ناهد نینچ  بحاص  هک  تسا  نکمم  یهاگ  زین  یفرط  زا  اما  دزاسیم و  مهارف  ار  دوخ  تمادن  ینامیشپ و  بابسا  دایز  تهج  نیا  زا  هکنیا 
، دیایب لئان  یتایقرت  هب  هار  نیا  زا  هتـشگ  روهـشم  ناناوخزاوآ  زا  دنک  لابند  هچنانچ  هدوب  یناوخزاوآ  يارب  دعتـسم  موقلح  هرجنح و  ياراد 

. دشابیمن يرادزار  یشوپرس و  رد  دامتعا  لباق  اما 
صوصخ نیا  رد  رتدایز و  شیرادهگن  ّرس  دشاب  رتهدرشف  اهبل  رتهتـسب و  ناهد  هچره  ییوگمک و  يرادزار و  تمالع  هتـسب  گنت  ناهد 
صاخـشا رارـسا  ياشفا  رد  هتـسیرگن و  ارنآ  بناوج  فارطا و  البق  نتفگ  نخـس  رد  یبل  نینچ  بحاـص  هکنیا  دـشابیم و  رتداـمتعا  لـباق 

. دشابیم تلاحلا  لدتعم  طسوتم  ناهد  ناهد ، نیرتهب  تمسق  نیا  رد  دیامن و  هظحالم  نآ  رد  یصوصخ  عفن  رگم  راددوخ 
ناشن كزان  بل  ییوجتذل و  یتسرپایند و  یتسرپتوهش و  تفلک  بل  دشابیم . یگدارایب  زاب  بل  میمصت و  هدارا و  تمالع  هتـسب  بل 

شیاـسآ و تحار و  یگدـنز  هب  لـیم  بوخ و  ياـهزیچ  یبوخ و  هب  قشع  زا  تیاـکح  رپ  ياـهبل  هدوب ، تواـسق  تماقتـسا و  میمـصت و 
يدرس ییوخدنت و  یخلت و  هتفروت  بل  دهدیم ، حیجرت  نارگید  دوس  عفانم و  رب  ار  دوخ  عفانم  یبل  نینچ  بحاص  هکنیا  دنکیم و  يدازآ 

زا رترب  ار  دوخ  هراومه  راتفگ  اهراک و  رد  یسک  نینچ  هکنیا  دنسپدوخ و  هاوخدوخ ، دارفا  هب  قلعتم  نیگنس ، رپ  ناهد  بل و  یلدگنس و  و 
ناراگنهمانزور و ناراگنربخ و  هب  قلعتم  ناهد  بل و  نینچ  اـبلاغ  دـنکیم . غیلبت  دوخ  دوس  هب  مدرم  ياههتـسناد  ملع و  زا  هتـسناد  نارگید 

. دشابیم دننکیم  رشتنم  دوخ  مانب  هدوبر  يوحنب  ار  نارگید  راکفا  راثآ و  هک  یناسک 
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سفن و ظح  یتسرپتوهـش و  نیریز  بل  تماخـض  عوبطم و  هدیدنـسپ  يوخ  یبوخ و  تمالع  دـشاب  هداتفا  نیریز  بل  يور  الاب  بل  رگا 
. دشابیم اههتساوخ  تاوهش و  تایدام و  رد  قرغ  هچره  زا  شیب  یبل  نینچ  بحاص  هکنیا  یبلطترشع و 

هدیکـشخ بل  درادیم و  موـلعم  ار  روـما  نیا  رد  صرح  يروـخرپ و  یتسرپمکـش و  دـیایب  رظنب  هدروـخ  نغور  هـک  هدنـشخرد  زمرق  بـل 
. دناسریم ار  تایونعم  هب  رتدایز  هقالع  مکش و  هار  رد  يدیقیب  ییاذغمک و  ییاهتشامک و  گنرهریت  ای  گنریب 

هچنآ رد  اـهنت  سک  نینچ  هکنیا  دـشابیم و  هاوگ  ار  نآ  بحاـص  یبوخ  طـسوتم و  میمـصت  هدارا و  عوبطم و  يوخ  نییاـپ  بل  یگتخیوآ 
. دنکیم ریس  دوخ  ياهیبایماک  فارطا  رد  رتدایز  وا  ریبدت  دشابیم و  صیخشت  ياراد  تسا  دنمدوس  شخبتذل و  دیفم و  وا  دوخ  يارب 

راکفا رد  نزاوت  مدع  تابث و  مدع  راومهان  مظنمان  ياهنادند  مظنم و  ياههشیدـنا  راکفا و  اهراک و  رد  بیترت  مظن و  هناشن  مظنم  نادـند 
ناشیرپ یگتـشگرس و  ینادرگرـس و  دشاب  هدوب  دوخ  دادـعت  زا  رتدایز  هدـییور  ولج  بقع و  هک  مظنمان  یلیخ  ياهنادـند  دـناسریم و  ار 

. دنکیم مولعم  ار  يرکف 

هناچ

هلاـعف و يورین  تردـق و  هناـشن  رادهیواز  شوگراـهچ  هناـچ  هک  تروص  نیا  هب  دـشابیم  رایـسب  بلاـطم  ياـیوگ  دوخ  مهـس  هب  زین  هناـچ 
هدوب ماع  شدیاوف  هک  يروما  گرزب و  ياهراک  دادعتسا  ياراد  هتسجرب  همجمج  اب  یتسرد و  یتسار و  هب  يدنمقالع  یتسار و  تقادص و 
يوخ یتحار و  عوبطم و  یگدـنز  لیـصحت  هیهت و  ینارذـگشوخ و  نتـسیز و  بوخ  لیم  ینعی  یتایح ، تیلاعف  هناشن  درگ  هناچ  دـشاب و 
دشاب هتشاد  رگید  ياهبل  زین  الاب  زا  هک  هبل  ود  درگ  هناچ  یتسودنامهم و  يزابقیفر و  یقلخشوخ و  ینتشاد و  تسود  هدیدنـسپ و  بوخ 

تمالع کچوک  هناچ  دـناسریم و  طارفا  دـح  هب  ار  راک  یبایماک  نتـسیز و  بوخ  رد  هقبطود  هناچ  بحاص  هکنیا  روما و  نیا  رد  طارفا 
اما هدارا  فعض 
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رگا هصاخ  تیارد  رکف و  تواکذ و  شوه و  رد  هک  دشاب  هدوب  لکش  ثلثم  هناچ  دوخ  زیت و  هناچ  کن  رگا  اصوصخم  رایسب  يدنمـشیدنا 
. دشابیم تیاهن  هب  شدادعتسا  یملق  يرکف و  ياهراک  هار  رد  هک  دشاب  لکش  ثلثم  یکدابداب  زین  تروص  يالاب  هتسجرب و  همجمج  مه 

سفن و فعـض  دولآتشوگ  هناچ  درادیم و  مولعم  ار  رادهمادا  یلمع و  ياهراک  زا  زیرگ  سرت و  نبج و  زارد  يدرگ  اـب  کـچوک  هناـچ 
هتسجرب یناشیپ  اب  رگا  ییوجگنج و  هناشن  هتـسجرب  هناچ  دیامنیمن . تیـصخش  هئارا  تئرج  زگره  هناچ  نینچ  بحاص  هکنیا  يورلابند و 

دشابیم و زیتس  رد  دوخ  راکفا  اب  مئاد  هک  درادیم  مولعم  ار  یعونصم  ییوجگنج  دشاب  همجمج  دشر  اب  رگا  ینامسج و  یئوجگنج  دشاب 
بحاص هکنیا  تاعزانم و  رد  ندش  لخاد  هب  لیامت  نآ و  نیا و  اب  لادج  ییوجهزیتس و  هدمآرب  يوربا  هتسجرب و  یناشیپ  هتـسجرب و  هناچ 
ناشیا زا  اهدروخرب  اـهوگتفگ و  رد  دـیاب  هک  تسا  یـسک  هدروخ . لـیبق  نیا  يزابریـشمش و  ینزتشم و  ياـهراک  هب  رتداـیز  مئـالع  نیا 

. دنروآ لمعب  ار  زارتحا  هظحالم و  لامک 
اب هناچ  نینچ  ندوب  مأوت  تئرج و  مدـع  بلق و  فعـض  يژرنا و  مدـع  دـشاب  لیامتم  موقلح  فرطهب  هک  ياهناچ  ینعی  هتفر  بقع  هب  هناچ 

. دشابیم دنسپان  تشز  ياهراک  تقامح و  یشوهیب و  زا  رایسب  يدب  ناشن  هتفر  بقع  هب  یناشیپ 
اب ینابیرگ  هب  رس  نارگید و  لاوحا  رد  يرظنیب  حطسم  هناچ  هشیدنا و  رکفت و  یتسرپدوخ و  دایز و  شوه  رتخبت و  ربکت و  رادكون  هناچ 

تهج رد  رکف  لالقتسا  حطسم  هناچ  هدوب و  نارگید  ياهراک  رد  رکتبم  رادكون  هناچ  بحاص  هکنیا  دناسریم و  ار  شیوخ  ياههشیدنا 
. دشابیم شیوخ  سفن  هب  یکتم  اهنت  مود  هناچ  بحاص  هکنیا  هدرک و  مولعم  ار  یصخش  روما 

راـکفا و يوـخ و  قـلخ و  ياراد  نآ  بحاـص  هک  تسا  نآ  هناـشن  دـشاب  هتفرورف  بل  ریز  هب  نآ  يـالاب  هدـمآشیپ  نآ  وـلج  هـک  ياهناـچ 
دیلقت يو  زا  نارگید  هک  تسا  نآ  لیام  هکلب  هدوبن  یبوخ  دلقم  زگره  یسک  نینچ  هکنیا  هدوب و  بیرغ  بیجع و  ياههشیدنا 
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، دنـسانشب گرزب  صخـش  ار  يو  هدرک  زورب  وا  زا  بجعم  یلمع  فرح و  اـی  عارتـخا و  عادـبا و  هـکنآ  دـصرتم  هراوـمه  هـکنیا  دـنیامن و 

. دنشابیم هتفرورف  بل  هب  يهدمآشیپ  هناچ  ياراد  الومعم  قرف  بهاذم و  بازحا و  ناعدبم 

هقرفتم لئاسم 

نتفگ نخس 

ناجیه و لئاسم و  رد  قمعت  یگنتمشچ و  یشیدناكزان و  ینیبزیر و  تقد و  تمالع  نتفگ  نخس  وربا  مشچ و  رس و  تسد و  تاکرح  اب 
یگلیپهلیـشیب و تقادـص و  هناشن  ندز  فرح  تکرح  نودـب  دـشابیم و  نارگید  زا  لوق  لقن  شبلاـطم  اـبلاغ  یـسک  نینچ  راـتفگ  هکنیا 

نانیمطا نیمه  تامولعم و  زا  رطاخ  نانیمطا  نتشاد و  هتنچ  تامولعم و  يدایز  تاعالطا و  يرپ  ندوب و  یکی  نطاب  رهاظ و  ییوگتـسار و 
. دنیبیمن مشچ  رس و  تسد و  کمک  هب  جاتحم  ار  دوخ  نایب ، تابثا  رد  هک  تسه  زین  رطاخ 

مدـع یلوبق و  دوخ  نتـسناد و  بناـجب  قـح  ار  دوـخ  باـهتلا و  ناـجیه و  هناـشن  نخـس  رد  جـیردتب  ندـش  دـنتدنت  ندز و  فرح  دـنتدنت 
نیلوا رد  هدوبن  رداق  دوخ  هداوناخ  دوخ و  بیاـعم  ظـفح  رد  یتح  یـسک  نینچ  هکنیا  یقلناـهد و  بیرف و  هعدـخ و  فعـض  يرگهلیح و 

. دزاسیم اشفا  ار  بلاطم  عیاقو و  هدوشگ  ار  لد  هرفس  ناتسود  اب  باوج  لاوئس و 
هکنیا زاتمم و  تیـصخش  هعدـخ و  نتـشاد  دـب  تقادـص و  يراوگرزب و  تمالع  نتفگ  نخـس  نیهارب  ّهلدا و  اب  ندز و  فرح  مسق  نودـب 

هب هک  تسا  یسک  دیامنیم و  دهعت  لوبق  سپـس  هدیجنـس  ار  راک  بناوج  لوا  صاخـشا  ای  رارق  لوق و  لئاسم و  اهراک و  رد  یـسک  نینچ 
تالماعم نخـس و  رد  ندروخ  مسق  دشابیم و  دامتعا  لباق  توقب  هدوب  دوخ  ياضما  فرح و  نامیپ و  دهع و  رارق و  لوق و  دـنبیاپ  یتخس 

یطابـضنایب و ییوگغورد و  يزابهالک و  گنرین و  هعدـخ و  يراکبیرف و  راقو و  یتاـبثیب و  یعبطکـچوک و  یتسرد و  یتسار و  مدـع 
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نینچ هکنیا  یتیصخشیب و  رارق و  لوق و  هب  ییانتعایب 
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يدروخ مسق  تشادمرب ، کش  يدرک  رارـصا  مدرک ، رواب  یتفگ  دـیوگ : هک  لثم  نیا  قادـصم  هب  دـشابیمن . دامتعا  لباق  هجوچیهب  سک 
اصوصخم ینیبرود  اهراک و  رد  هشیدنا  تقد و  مالک  رد  ندرک  ثکم  ندز و  فرح  مرن  نتفگ و  نخس  هتـسهآ  ییوگیم . غورد  مدیمهف 

نآ و نیا و  هیامرس  رکف و  زا  هدافتسا  نتشاد و  باسح  ار  یهاش  کی  لوپ و  کی  يرگباسح و  هدمآ ، نیئاپ  يالاب  کلپ  زیر و  نامشچ  اب 
زا دنـشاب و  هتـشاد  هظحالم  شدوخ  زا  شیب  ار  شبیرف  هعدـخ و  تالماعم  رد  دـیاب  ار  یـسک  نینچ  هکنیا  ندادـن و  هلت  هب  مد  ینکفاماد و 

. دشابیم دنمدوس  هدوبن » قحیذ  نآ  رد  وا  دوخ  رگا   » هرواشم رد  شبلاطم  هکنیا  نتفگ و  نخس  هدیجنس  هدیشیدنا و  یفرط 
هک تسا  درخ  شنادیب و  تعیبط و  واگ  نادـنچ  فرط  ای  دـشابیمن ، جراخ  تلاح  ود  زا  زین  نخـس  ثحب و  سلاجم  رد  نتـسشن  تکاـس 

رثایب نادنفـسوگ  واگ و  هب  برط  صقر و  لادـج و  گنج و  هکنیاامک  دـنکیمن  رثا  وا  رد  هرواحم  ثحب و  اـبیز و  تشز و  نخـس  چـیه 
هدوبن راوشد  نادنچ  مه  تلاح  ود  نیا  نتفای  دنادیمن و  دوخ  نأش  رد  ار  لیاسم  نآ  رد  دورو  هک  قیمع  رپ و  رادوت و  نانچ  ای  دـشابیم و 
ندروآ مود  دوـشب و  موـلعم  مهفن  اـی  هدـیمهف  دارفا  زا  هـک  صخـش  نآ  تروـص  ءازجا  يدنبتلکـسا و  لوا  دوـشیم  موـلعم  تلوهـس  هـب 

مشچ و ندب و  زا  دوخ  ياج  رد  هدش  کیرحت  يدوزب  دـشاب  ناتفـصواگ  زا  لوا و  هتـسد  زا  رگا  هک  سلجم  هب  یمکـش  ءازجا  یکاروخ و 
. تسا ریثأتیب  شلاوحا  رد  دشاب  مود  هقبط  زا  رگا  دیآیم و  شوجوبنج  هب  تاکرح 

هکنیا یـسولپاچ و  قلمت و  هیحور  سفن و  فعـض  لـیلد  دـنکیم  دـیجمت  فیرعت و  تهج  نودـب  وا  زا  یـسک  اـب  دروـخرب  رد  هک  یـسک 
سکنآ دـنکیم و  ییوگتشز  ییوگدـب و  اهنآ  زا  دارفا  بایغ  رد  مه  تروص  نامه  هب  هک  یتسود  رد  دامتعا  لـباق  ریغ  تسا  یـصخش 

ییوگتفلک و  دناسریم . ار  وا  هبئاشیب  یتسود  یگناگی و  تیمیمص و  دنکیم  دزـشوگ  اهنآ  هب  هلماجمیب  ار  ناتـسود  نسح  بیع و  هک 
تداـسح و دــقح و  یلددــب و  لـیلد  نـتفرگ  داریا  دارفا  لـمع  فرح و  تـکرح و  ییزج  زا  نـتفگ و  نخــس  ناـبز  شین  هیاـنک و  اــب  و 

تفرشیپ زا  مه  سک  نینچ  هکنیا  يرکف و  یگدنامبقع  یگضرعیب و 
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. ددرگیم كانهودنا  ناشیتخبدب  زا  مه  لولم و  نایفارطا 
تاداع و لوا  هقبط  هک  ناشتاکرح  زا  یبوخ  هب  تافـص  نیا  صیخـشت  دنـشابیم و  تفـص  درم  اهنز  یـضعب  تفـص و  نز  اهدرم  یـضعب 
رد ددرگیم . دوهـشم  دوشیم  رهاظ  ناشیا  زا  نادرم  رادرک  راتفگ و  راتفر و  مود  هتـسد  هتـشاد . ار  نانز  ياـهیفلج  اهیکبـس و  بادآ و 

عاـنتما شیوخ  دـنزرف و  نز و  شورف  زا  هار  نیا  رد  یتح  هدوب  يداوق  یـصاقر و  تیلوعفم و  حور و  ياراد  رتداـیز  ناتفـصنز  تروصنیا 
درـسنوخ و یعبط  ياراد  هک  نینچمه  دنـشابیمن و  دامتعا  لباق  هجوچیهب  یتیثیح  یفرـش و  ياهراک  یتاـیح و  یناـسنا و  روما  رد  هتـشادن 

هداوناخ نز و  نآ  لابقا  هیس  دنشابیم و  تعیبط  ینیمزبیس  فورعم  لوقب  هدشن  ناشبـصعت  شـشوج  ّریغت و  بجوم  زیچچیه  هدوب  یلاباال 
ترـشاعم و هلماـعم و  زا  هک  تفـصدرم  ناـنز  و  ددـنبب ، تلـصاوم  دـقع  دارفا  نینچ  اـب  هدوـب  وربآ  سوماـن و  ضرع و  فرـش و  دـیقم  هک 

تخبدـب زاب  دـننکیم و  هلباقم  نادرم  اب  هدرک  رپس  هنیـس  نادرمریـش  دـننام  دروخودز  رد  یتح  هتـشادن ، ییابا  سرت و  نادرم  اـب  دتـسوداد 
ياراد هچرگا  ناـنز  زا  هتـسد  نیا  دـندنویپب . هضرعیب  تقاـیلیب و  تسـس و  نارـسمه  دوـخ و  زا  رتکـچوک  نادرم  اـب  هک  ناـنز  نینچنیا 

هدوب نوریب  درم  مه  هناخ و  نز  مه  دشابیم و  رثایب  اهنآ  یگدنز  هرادا  رد  نآ  نتـشادن  رهوش و  نتـشاد  هدوب ، رایـسب  یگدـنرب  تیافک و 
فطل مزال و  تبحم  تعاطا و  شمرن و  رهم و  هدوبن  یبسانم  هجوز  نادنچ  يرسمه  تهج  زا  اما  دننک  دربن  یبوخب  ههبج  ود  رد  دنناوتیم 

. دنسانشیمن ینز  فیاظو  هتشادن  ار  هنانز 

تشگنا هجنپ - چم - تسد -
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زواجت و يدـعت و  یتسدزارد و  هناشن  دـشاب  رتدـنلب  هدـعاق  زا  هک  دـنلب  تسد  دـننکیم : میهفت  اـم  هب  ار  تاـکن  اـسب  دوخ  هبونهب  اـهتسد 
ریشدرا هک  تعانق  يرازآیب و  یتسدهاتوک و  هاتوک ، ياهتسد  یئاشگروشک و  یبلطهعسوت و  نیطالـس و  ناگدرکرـس و  رد  یبلطهدایز و 

رعش لوا و  هنومن  ناوتیم  ار  وا  تازواجت  تسدزارد و 
لیخن  رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسدزارد  سب  لزنم  تسا  گنل  ام  ياپ   614 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

شیاههجنپ تدالو  ماگنه  هک  ياهچب  دنتفگیم : هک  دوب  یمیدق  ياههداوناخ  رد  هدیقع  نیا  هجنپ  چـم و  هرابرد  داد و  رارق  مود  دـهاش  ار 
طـسب ار  نآ  ام  هتـشاد  یملع  ياـنبم  دوخ  هبونب  نیا  دوشیم و  سیـسخ  دـیایب  اـیند  هب  هتـسب  هجنپ  اـب  هک  ياهچب  تواخـس و  اـب  دنـشاب  زاـب 

. میهدیم
لخب و دشاب  هتـسب  اتعیبط  هک  هتـسب  ياههجنپ  دـنکیم و  مولعم  ار  تقادـص  تواخـس و  يزابلدوتسد و  دـشاب و  زاب  اتداع  هک  ییاههجنپ 

دوشیم مک  دایز و  زین  نآ  تارثا  لاوحا و  تبـسن  نامه  هب  دـشاب  مک  داـیز و  تلاـح  ود  نیا  هچره  عمط و  صرح و  تسخ و  كاـسما و 
هزاورد زا  یهاگ  هتفروت و  نزوس  خاروس  زا  یهاگ  شبحاص  هک  تسنآ  هناشن  دـشاب  زاب  هجنپ  کی  هتـسب و  هجنپ  کی  یـسک  رد  هکنانچ 

. دشابیم طیرفت  طارفا و  رد  دوریمن و  وت 
لوبق و لباق  دامتعا و  لباق  تسا  یـصخش  دـهدیم  هیکت  ییاج  هب  ار  دوخ  ياهتسد  نتـسشن  اـی  ندز  فرح  نداتـسیا و  عقوم  هک  یـسک 

هتشادن یئاناوت  یگدنرب و  نادنچ  دوخ  ياهراک  رد  اما  دنکیم  مدرم  یئاشگراک  دراذگیم و  مارتحا  دوخ  لعف  لوق و  هب  هک  تسا  یـسک 
. تسا نارگید  کمک  جاتحم 

تسا و یهاکریزبآ  بیرف و  هعدـخ و  زومرم و  لغاشم  اهراک و  هب  لیامت  يراکفالخ و  تقادـص و  مدـع  هناشن  اهتسد  ندرک  ناهنپ 
وت يرگهلیپ و  هلیشیب و  یئایریب و  یتسار و  كر و  دنکیمن  نتفر  بیج  هب  تداع  هدوب  رتولج  ندب  زا  هشیمه  هک  اهتسد  نتشاد  راکـشآ 

. تسا هدش  هدومزآ  ندوب  یکی  نوریب  و 
فعـض و یبلطتحار و  یلبنت و  تیلاعف و  مدـع  ومیب  دیفـس  ياهتـسد  ورین و  توق و  تیلاعف و  تمـالع  ومرپ  تشرد  مکحم  ياـهتسد 
فیرظ و هزادنارهب  يژرنا و  توق و  هزادنا  نامهب  ومرپ  يوق و  تسد  هزادنارهب  ینعی  دشابیم ، نآ  تارثا  توق  فعض و  مئالع  نیا  توق 

. دنکیم مولعم  ار  ندب  فعض  تماقتسا و  ییاناوت و  مدع  یگینبیب و  هزادنا  نامههب  ومیب  هدننکش و  کچوک و 
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هناـشن تـشرد  رادناوختـسا  هینبيوـق  ناـمدرم  رد  عـمط و  صرح و  تـسخ و  تمـالع  فیعـض  ناـمدرم  رد  هتـسب  هدرک  هرگ  ياـهتسد 
اب هک  یسک  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  ندب  تروص و  تمالع  ریاس  یگتـسب  نیا  رد  هک  بضغ  مشخ و  تماقتـسا و  هدارا و  ییوجگنج و 

دیاب دشابیم و  اههتساوخ  ندروآ  تسد  هب  رد  رصم  هکنیا  ممصم و  يدج ، یصخش  زا  یکاح  دوریم  هار  هدرک  هرگ  هتـسب و  ياهتشم 
. دنشابیم ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  وم  گنر و  رد  اهنز  تسد  هک  تسناد 

اب هک  لش  نداد  تسد  ییورمک و  تلاجخ و  روضح و  مرـش  لیلد  دـنهدیم  تسد  یتخـس  هب  هدرک  هارکا  نداد  تسد  ماگنه  هک  یناسک 
ای صاخـشا  دوبن  دوب و  تاقالم و  يرود و  ناسک  ناـنچ  هکنیا  تبحم و  هقـالع و  یتسـس  یکروز و  یتسود  دـنهدیم  تسد  ناتـشگنارس 

تـسد رد  ار  فرط  تسد  ماـمت  هک  مکحم  نداد  تسد  دـشابیم و  تواـفتیب  تسا  هداد  تسد  وا  هب  هـک  صوـصخب  صخـش  نآ  لـقاال 
تدوـم و هقـالع و  رهم و  هناـشن  دـهدیم  تـسد  مـکحم  هداد  رارق  فرط  هبابـس  تسـش و  خـیب  رد  ار  دوـخ  هبابـس  تســش و  خـیب  هـتفرگ 

. دشابیم دنمشزرا  شیارب  هداد  تسد  صخش  هکنیا  هدوب و  یتسود  رد  مدق  تابث  یمرگنوخ و 
رد تاقالم و  هب  لیامت  دحیب و  تیمیمـص  تبحم و  هناشن  فرط  تسد  نتـشاد  تسد  رد  دایز  دـیدش و  نداد  ناکت  مکحم و  نداد  تسد 

یغامدیب و یگلصوحیب و  هناشن  ندیـشک  نوریب  فرط  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  يدوزب  هکنیا  لش و  نداد  تسد  يرود و  زا  ندوب  جنر 
صاخـشا تسد  ندرک  لطعم  دیامن و  صالخ  فرط  تسد  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچره  دـهاوخیم  هکنیا  هقالع و  تبحم و  مدـع  ینیبدـب و 
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هدـیقع و يادا  هدـش  تلاجخ  فعـض و  راچد  يدـج  بلاطم  يادا  رد  هکنیا  یتسیاـبردور و  یگدارایب و  میلـست و  هناـشن  دوخ  تسد  رد 
. ددرگیم عیاض  وا  قح  هدش  نوبغم  هراومه  تالماعم  رد  دناوتیمن و  نخس 

تـشگنا دروآ و  تسدب  هلیح  ندیـشک و  هشقن  ریبدت و  قیرط  زا  دـهاوخیم  ار  زیچره  نآ  بحاص  هکنیا  هشیدـنا و  تمالع  دـنلب  تشگنا 
هکنیا تیلاعف و  راک و  هناشن  هاتوک 
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ياراد هک  اـهنآ  دـیامن و  لیـصحت  شیوخ  قـیرط  زا  ار  زیچ  همه  دـهاوخیم  هدوـبن  یکتم  سک  زیچ و  چـیه  هب  شیوـخ  هب  زج  شبحاـص 
تشگنا بحاص  هک  رخآ  رد  دنرادیم و  مأوت  مه  اب  ار  لمع  هشیدنا و  هک  اجنآ  زا  هدوب  اهتسد  نیرتهب  ياراد  دنـشابیم  طسوتم  ناتـشگنا 

لئاسم و یپ  رد  هک  یمود  تسپ و  کچوک و  ياـهراک  يراـکهزیر و  لاـبند  هک  یلوا  یلمع و  دـنلب  تسد  فک  بحاـص  یلاـیخ و  دـنلب 
ای تسد  فک  دـنیبب  هک  تروص  نیا  هب  تفرگ . رظن  رد  ناتـشگنا  خـیب  زا  دـیاب  ار  ناتـشگنا  يدـنلب  یهاتوک و  ددرگیم . گرزب  ياهراک 

. دنشابیم رتهاتوک  رتدنلب و  مادک  ناتشگنا 
نخان دصاقم و  يریگلابند  ینامـسج و  يورین  توق و  نهپ  نخان  هدارا و  فعـض  لایخ و  رکف و  ینیبکیراب و  هناشن  کیراب  دـنلب  نخان 

نینچ بحاص  هکنیا  تایدام و  یلمع و  ياهراک  رد  تفرشیپ  عبرم  ای  درگ  کن  نخان  گرزب و  ياهراک  تایدام و  زا  تیمورحم  زیت  کن 
. دشابیم زیت  کن  نخان  بحاص  زا  رتقفوم  لام  ندروآ  تسدب  رد  نخان 

رگا هدوب و  شبحاص  تراهم  یگرزب و  یهدنامرف و  تقایل و  هناشن  دشاب  عیسو  ای  درگ  ای  عبرم  نآ  کن  هزادنا و  انهپ  رد  دنلب و  نخان  رگا 
راک ره  رد  هکنیا  هدوب و  نخان  بحاص  زاتمم  تیعقوم  لیلد  دشاب  هارمه  هدمآرب  رـستشپ  ای  هتـسجرب  همجمج  نهپ و  یناشیپ  اب  نخان  نیا 

يرالاس يرورـس و  هب  لئان  تیعقوم  ياضتقا  اب  هک  یهاگ  دـنکیم و  راداو  شیوخ  زا  تیعبت  هب  ار  نارگید  هتخادـنا  ولج  ار  دوخ  هلئـسم  و 
. دوشیم

اهاپ

عقوت یشوهمک و  یفرخ و  یلبنت و  هناشن  دشاب  رتگرزب  هثج  زا  هک  گرزب  ياپ  هک  تروصنیا  هب  دنشابیمن . نخـس  فرح و  نودب  زین  اهاپ 
راـب دوخ  هب  ءاـکتا  ییاـهنت و  هب  دـناوتیم  رتـمک  هتـشاد  نارگید  تناعتـسا  کـمک و  هب  تسد  مشچ و  هراومه  هکنیا  يرورپنت و  داـیز و 

رتدایز کچوک  ياپ  بحاـص  هکنیا  يدنمـشیدنا و  یکـالاچ و  یکریز و  یـشوهزیت و  رتکچوک  هثج  زا  ياـپ  و  دـناسرب ، لزنم  هب  شیوخ 
یگدنسیون و لاثما  یقوذ  يرنه و  ياهراک  دعتسم  هک  نینچمه  دشابیم و  فیرظ  يرکف و  لغاشم  اهراک و  لیام 
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هکنیا یگدنز و  راتفر و  هیحور و  رد  لادتعا  طسوتم  ياپ  هدوب و  لیبق  نیا  زا  يزابدنب و  تابرکآ و  تایلمع  يرتکآ و  صقر و  يرعاش و 

. ددرگیم تراهم  بحاص  يدوزب  هفرح  ره  رد  هدوب  ینادراک  تقایل و  بحاص  راک  ره  رد 
مدع یفرخ و  يرکفیب و  یتسس و  حور و  شمارآ  هناشن  تسا  تکرحیب  هدرم  ياپ  لاثم  ندیباوخ  نتسشن و  رد  هک  شوجوبنجیب  ياپ 

زین ییوس  زا  ددرگیم و  بارطـضا  یگچاپتـسد و  لاوحا و  ینوگرگد  راـچد  یتخـس  هب  اـپ  نینچ  بحاـص  هکنیا  يدرـسنوخ و  ناـجیه و 
هناشن دروخیم  ناـکت  شیاـههجنپ  هدوبن  تکرحیب  باوخ  ماـگنه  یتح  هدـیبنج  مادـم  هک  ییاـپ  دوشیم و  يریگارف  هب  قفوم  يراوشدـب 

رد شتفرـشیپ  هدوب  نارگید  رب  وا  قوفت  طلـست و  تقایل و  یگنرز و  اهراک و  ماـجنا  رد  هلجع  ناـجیه و  حور و  داـیز و  رکف  تینابـصع و 
. دوشیم نارگید  يرای  تدعاسم و  کمک و  رظتنم  رتمک  اهراک  رد  دشابیم و  ملسم  روما  عیمج 

تاکرح نتفر و  هار 
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نیا زا  يدنـسپدوخ و  ییوس  زا  تبیه و  ّربـکت و  راـقو و  لـیلد  دوـش  هتفرگ  تسار  زین  رـس  ماـگنه  نیا  رد  هک  نتفر  هار  تسار  میقتـسم و 
اصوصخم نارگید  تیصخش  هب  هجوت  مدع  ینیبدوخ و  دشاب  هدش  هدیـشک  بقع  فرطهب  رـس  تکرح  ماگنه  یتح  هک  نتفر  هار  رتتسار 

سکهمه زا  صوصخ  هتشر و  ره  رد  ار  دوخ  هتـشاد  نارگید  دیاقع  نانخـس و  راتفگ و  هب  هجوت  رتمک  هک  تسا  یـسک  دراد و  ناتـسدریز 
. دشابیمن ترشاعم  لباق  نادنچ  دنادیم و  رترب 

زا لبق  ار  راک  ره  زیرگ  هار  ینیبرود و  یـشیدنالآم و  ینیبزیت و  رکف و  مهف و  هناشن  دشاب  ولج  هب  لیامتم  نتفر  هار  رد  هک  هدـیمخهمین  رس 
دوشب هدـید  وا  تشپ  رد  زین  یگدـیمخ  كدـنا  اـبیرقت  هک  هدیمخرـس  لوق و  تحـص  اـهراک و  رد  رارق  مظن و  نتـسیرگن و  ندـش  راـتفرگ 

، هدـمآ لمعب  یفاک  هعلاطم  تقد و  يور  زا  سک  نینچ  ياهراک  مامت  هکنیا  حیحـص و  شرگن  شنیب و  رب  هوالع  یفاک ، تقایل  ینادراک و 
، ددرگیم تالکشم  راتفرگ  رتمک 
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يراکمنادن تلاهج و  يرکفیب و  طرف  زا  یـسک  نینچ  تسا  نکمم  هچ  هدوب  تلاح  نیا  بحاص  مئالع  رگید  هب  طونم  هیرظن  نیا  هچرگا 

. دشاب هدش  هدیمخ  تسا  هدوب  نابیرگ  هب  رس  امئاد  هک  يراتفرگ  رقف و  و 
لوولش نتفر  هار  سفن و  هب  ءاکتا  رطاخ و  نانیمطا  يربراک و  يدنمـشوه و  ناوت و  تردق و  لیلد  مکحم  ياهمدـق  اب  میقتـسم  نتفر  هار 

رد هراومه  هکنیا  یگنخ و  هدیقع و  طابضنا و  مدع  یگدارایب و  يراکلامها و  یتسس و  دنکب  هیکت  راوید  هب  ای  دتفیب  دهاوخیم  هچنانچ 
رد هک  ندب  تسد و  نداد  هیکت  نیا  هک  تسناد  دیاب  دـشابیمن و  يراک  ماجنا  هب  رداق  ییاهنت  هب  هدوب  نارگید  کمک  هب  جاتحم  یگدـنز 

. دشابیم ادج  تشذگ  سفنلا  میلس  مدرم  رد  شرکذ  هتشذگ  ثحب 
تعاـطا و لوبق  نادرم » رد  هتبلا   » نداتـسیا تفج  ياـهاپ  اـب  طلـست و  مکحت و  تردـق و  یهدـنامرف و  لـیلد  نداتـسیازاب  مه  زا  ياـهاپ  اـب 
یهاوخدوخ و هناشن  تماق » یهاتوک  دنلب و  تبـسن  هب  هتبلا   » نتفر هار  دـنلب  ياهمدـق  اب  رخآ  رد  يرکون و  يدـنمراک و  هیحور  يربنامرف و 

یبلطتعفنم نتفر  هار  نیگنس  میمصت و  رکف و  تعرس  نتشادرب  مدق  هاتوک  دنت و  دشاب و  لوقعمریغ  قیرط  زا  هچرگا  یبایماک  یبلطهاج و 
نابیرگ هب  رـس  نتفر  هار  هتخادـنا  نییاپ  نامـشچ  اب  دـشابیم . ندوب  قیمعریغ  یحطـس و  نتفر  هار  لاحیب  نارگید و  عفانم  هب  ییانتعایب  و 
نتخود مشچ  وس  نآ  وس و  نیا  هب  نارگید و  يرای  کمک و  هب  هجوت  مدع  ندوب و  شیوخ  ددم  هب  دوخ  دـصاقم  بیقعت  رد  ندوب و  دوخ 

مادـم نتـسیرگن و  ناساره  ددرگیم و  تایلوغـشم  یمرگرـس و  بقع  هکنیا  رب  تلالد  یفدـهیب و  یعالطایب و  یـشنادمک و  نتفر  هار  و 
ياهعقاو زا  تروـص  ره  رد  هـکنیا  یگـشیپتنایخ و  يراـکفالخ و  ندیـسرت و  یبقاـعم  سک و  زیچ و  زا  نتـشاد  یفرط  هـب  یفرط  زا  هاـگن 

. دشابیم كانساره 
اب دصاقم  ندروآرد  ارجا  هب  نتفر  هار  هنشاپ  اب  دشابیم و  نیعم  فده  رب  لاد  دصقم و  نتشاد  میمصت و  هدارا و  نتفر  هار  ممصم  مکحم و 

يور هب  شفک  حطس  مامت  هک  نتفر  هار  حطسم  اههتساوخ و  زا  ندشن  فرصنم  ندرکن و  شومارف  تناتم و  ربص و 
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هدـییاس رتدایز  نآ  هجنپ  هنـشاپ و  یتح  هدـش ، هدـییاس  تخاونکی  شفک  هت  رگا  يرابدرب و  هلـصوح و  تسخ و  تعانق و  دریگ  رارق  نیمز 
جراخم و نیرتییزج  هکنیا  يرگباـسح و  ناـمهم و  زا  رارف  يروکناـن و  تماـئل و  هب  کـیدزن  ییوجهفرـص  یمـشچگنت و  دـشاب  هدـشن 

. دیامنیم هظحالم  ار  فراصم 
یـشآ ره  دوخن  ار  دوخ  ندروآرد و  مدرم  راک  زا  رـس  لیم  یلوضف و  يواکجنک و  ندناود  فارطا  هب  مشچ  نتفرهار و  نتـشاد و  ولج  رس 

زیچ همه  رب  یلوا  وا  زا  بانتجا  دـشاب  زین  هتـسجرب  ینیب  هاـتوک و  تفلکندرگ  گرزب و  شوگ  اـب  رگا  یکبـس و  یتیـصخشیب و  ندرک و 
. دشابیم كانرطخ  لمهم  يدوجو  هدوب 

رهاظت و ییامندوخ و  نتـشادرب  مدـق  هاتوک  زیر و  دـنت و  لیجعت و  مدـع  يروبـص و  اهراک و  رد  تمیالم  نتفر و  هار  ّینأت  تمیـالم و  اـب 
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یمهفن و نتفر ، هار  رد  ندز  هنت  دـشاب و  هدوب  فـالخ  روما  هلیـسو  هب  هچرگا  دـصاقم  هب  ندیـسر  رد  باتـش  هلجع و  ییوخنز و  یفلج و 
هدرکن تباصا  یـسک  هب  هکنیا  هتـشاد و  نتفر  هار  وکین  رد  یعـس  هدومن  نارگید  هظحالم  نتفر  هار  رد  هک  اـهنآ  سکعرب  یتفـصناویح و 

ترـشاعم یتسود و  رد  هکنیا  هدـناسر و  ار  ناشیا  ینورد  يرازآیب  تیناسنا و  یگداوناـخ و  تیبرت  یتاذ و  بدا  دـنوشن  نارگید  محازم 
. دنشابیم عوبطم 

گنر ییابیز و 

رد هتبلا  هک  نت  ناصقن  هک  اجنآ  زا  دـشابیم . دارفا  يدـب  یبوخ و  رادومن  ولبات و  نیرتهب  تروص  هک  تسناد  دـیاب  یتشز  ییابیز و  هرابرد 
مزال دشابیم و  تروص  ییابیز  ثعاب  نورد  ییابیز  یتشز و  حبق و  ندش  ادیپ  نسح و  ناصقن  ببـس  دشابیم  نورد  نت  زا  دوصقم  اجنیا 

يافص تشاشب و  بجوم  سکره  فاصوا  ندینش  نارگید و  فیـصوت  هدننازیگنارب  تروص  ییابیز  تسا  ملـسم  هدوبن  همکحم  نیهارب  هب 
رد دارفا  تروص  هرهچ و  هجوتم  املع  هک  هدوب  مه  تهج  نیمه  زا  ددرگیم . قالخا  داسف و  هفاـیق و  یـسوبع  ثعاـب  نآ  فـالخ  هرهچ و 

ره هک  اجنآ  زا  دناهدیدرگ ، ناشیا  ياهینورد  نتخانش 
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مـشخ زا  لاوحا  زا  تلاح  ره  رد  هک  لیلد  نیا  هب  ددرگیم  اهنآ  هرهچ  يور و  سکعنم  دوشیم  رهاظ  دارفا  نطاب  رد  هک  تمالع  تلاـح و 
هک تسا  هرهچ  گـنر  روهظ  نیمه  زا  ددرگیم و  صوصخم  ياهنوـگهب  هرهچ  گـنر  ییاـیحیب  تلاـجخ و  هودـنا و  يداـش و  سرت و  و 

شوخ مدرم  شیپ  هب  ار  دوخ  تاجاح  هک  دـنیوگب  هتخومآ  هبرجت  ار  املع  هک  هدوب  تارثا  نیمه  دوشیم و  مولعم  دارفا  تالاح  ياهیناهن 
. دیزیهرپب ناگهرهچتشز  زا  یهاوختجاح  رد  هدرب  تروص 

اهگنر هب  صاخشا  تبغر  زا  زین  ياهمـش  تسین  دب  دنکیم  نطاب  یگنوگچ  رب  تلالد  هرهچ  گنر  یگنوگچ  دش  مولعم  هک  نونکا  سپ 
: میزادرپب

هدـش كانبـضغ  يدنـسپان  فرح و  كدـنا  اب  هدوبن  راددوخ  خرـس  گنر  بلاط  هکنیا  یتاذ و  بضغ  ظیغ و  لیلد  خرـس  گنر  هب  هقـالع 
گنر هب  رتدایز  ناولا  زا  هک  ینانز  دـننکیم و  باختنا  ار  خرـس  گنر  گنر ، دـنچ  ناـیم  زا  هک  اـهنآ  ددرگیم و  هلداـجم  عازن و  هداـمآ 

زا رتدایز  ینابزخلت  داسف و  رش و  تموصخ و  هک  اجنآ  زا  دنشابیمن . یئوشانز  یگتـسویپ و  ترـشاعم و  لباق  نادنچ  دننکیم  هجوت  خرس 
ضراع اتلفغ  هک  خرـس  گنر  هب  ینآ  هقالع  دنـشابیمن و  یئایح  اب  مدرم  ابلاغ  هتـشاد ، هبلغ  ناشدوجو  رد  میلـست  شمرن و  فطل و  رهم و 

لادـج زیتس و  یناسک  سک و  دوخ و  اب  نطاب  رد  هکنیا  لاـحلا و  یف  تینابـصع  ینآ و  ینورد  بضغ  ظـیغ و  تینابـصع و  رب  لـیلد  دوش 
. دنکیم يرادزار  هتشاد 

یگتخیرگلد و یئوجهراـنک و  یبلطاوزنا و  یـسوبع و  يروخمغ و  يروخدوخ و  ینیگمغ و  هناـشن  هایـس  هسبلا  هایـس و  گـنر  هب  هقـالع 
. دشابیمن زیگنالد  شخبحرف و  زین  یـسک  نینچ  تبحاصم  هکنیا  یکال و  هب  رـس  یگدروخرـس و  ینیبدب و  یلددـب و  عامتجا و  زا  يرود 

تداسح لخب و  نینچمه  یئاهنت و  رقف و  زا  سرت  یگنتلد و  يرگهلیح و  تلزع و  ینیگمغ و  تـالایخ و  تریح و  مهو و  رکف و  نینچمه 
. دشابیمن نادنچ  ریخ  یسک  نینچ  زا  هکنیا  يرظنگنت و  و 

یتنیطكاپ یسفنکین و  یسفنشوخ و  یگرزب و  هناشن  دیفس  سابل  گنر و  هب  هقالع 
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ناگدـنامرد و ناتـسدریز و  هب  کـمک  ناـمدرم و  هب  تناـعا  تمه و  ولع  قلخنسح و  تواخـس و  يوخ و  عـبط و  تمالـس  يرظنیب و  و 
تافـص ياراد  نینچمه  هدوـب  دارفا  نیرتدنـسپلد  زا  تقاـفر  يرـسمه و  تارـشاعم و  تـالماعم و  رد  یـسک  نینچ  هـکنیا  حور و  تـفارش 

یهاوخریخ و یبلطحالـصا و  یمـشچخارف و  یتسدخارف و  تدوم و  تبحم و  یئوگتـسار و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییامنهار و 
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رودـب رورـش  زا  کیدزن و  اـهیبوخ  هب  هک  تسا  يدوجو  دـیآیمن و  حالـص  ریخ و  زج  سک  نیا  زا  هکنیا  ییورـشوخ و  یعبطشوخ و 
. دشابیم

یبلطترهش و تفاطل و  تبحم و  ییوس  زا  هبلغ و  لقع و  طلست و  توهـش و  توق  بضغ و  تعرـس  رب  لیلد  درز  سابل  گنر و  هب  هقالع 
ینیشنرهش و تلاصا  ماقم  تلاح و  ره  رد  یـسک  نینچ  هکنیا  ینیـشنهوک و  یگدازاتـسور و  رب  لیلد  نینچمه  تسایر و  لیم  لام و  قوش 
ره رد  ار  دوخ  هکنیا  يرادماد و  قوـش  مه و  اـب  یبلطاـبقع  یبلطاـیند و  نینچمه  دـشابیم و  دعتـسم  نآ  رب  یلو  هتـشادن  یگدازفارـشا 

. دناسریم ماقم  یگرزب و  هب  تروص 
یعبطشوخ و قلخنسح و  تمـالع  دـشاب  یگنر  هب  نّوـلم  ساـبل  ندـب و  تمـسق  ره  هک  نیگنر  هسبلا  مهرد و  دـنت  ياـهگنر  هب  هقـالع 
يرتـسبمه و هـب  داــیز  تـبغر  یتسرپتوهــش و  یــصاقر و  یگــشیپرنه و  یکقلد و  یگرخــسم و  هکحــضم و  حازم و  ییورهدــنخ و 
غورد و مسق  دایز و  فرح  هب  تداع  رارق و  لوق و  هب  ییانتعامک  نینچمه  هدـنرپ و  هب  قشع  یـسوهلاوب و  یلایخ و  مدره  ینارذگـشوخ و 

. یسوهلا وب  یفافعمک و  یکبس و  یفلج و  نز  رد  یتفصنز و 
هدیدنـسپ و قالخا  يرادـهگن و  ّرـس  تفأر و  تفوطع و  يدنمـشیدنا و  تواکذ و  تناطف و  راقو و  هناشن  ياهوهق  سابل  گنر و  هب  هقالع 

لهاح مدرم  زا  رارف  ینیزگتولخ و  عالطا و  ملع و  ینیبرود و  عیدـب و  راکفا  قمعت و  لادـتعا و  یـسانشقح و  نارگید و  قوقح  تیاـعر 
یتسرپهداوناخ و یتسود و  قیفر  یگدنـسیون و  يرعاـش و  قوش  ملق و  باـتک و  هعلاـطم و  قشع  ملع و  لـها  الـضف و  اـب  تسلاـجم  قوش 

، يرازآیب
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لـمجت و يدنـسپابیز و  یناوـج و  یتفـصهچب و  یعبطداـب و  یطاـشن و  هب  لد  یگدنزرـس و  تمـالع  یبآ  هـسبلا  یبآ و  گـنر  هـب  هقـالع 
رفـسوریس هب  قشع  يدنـسپون و  ییارآدوخ و  دـننام و  هچیزاب  ياهیمرگرـس  هب  قایتشا  يزاب و  رورـس و  روش و  یقمعمک و  ینیبرهاـظ و 

یقمع و بلاـطم  مدرم و  روما و  زا  یگنتلد  يونـشیحطس و  ییوگیحطـس و  ییوـخمرن و  یلدكزاـن و  يدرگناـبایب و  نمد و  تشد و 
هچب اما  تسا  هدروخناهج  ریپ و  دنچره  هک  تسا  یسک  یبآ  گنر  رادتسود  تروص  ره  رد  ینیچربخ و  یمامن و  غورد و  قوش  يدج و 

. دشابیم طسوتم  تیصخش  رد  هدماین و  راکب  یمرگرس  ینآ و  ياهینارذگتقو  يارب  زج  هدیبرچ  شراقو  هنینأمط و  رب  شایتفص 

مادنا

مخ و اهکیتسانمیژ  مادـنا  دـننام  ریذـپفاطعنا  یبوخ  هب  ناشیاهناوختـسا  دـننام و  هبند  ناشندـب  تسوپ  هک  اـهمرن  ناوختـسا  ناـنتمرن و 
ناشتـسوپ هک  اـهنآ  دـنیآیم و  يزغم  تالاغتـشا  يرکف و  ياـهراک  هب  رتداـیز  کبـس و  ياـهراک  بساـنم  یلمعریغ و  دوـشیم . تسار 

بـسانم یلمع و  ینامدرم  دنـشابیم ، دننام  هتخت  ناشتالـضع  هدـش  تسار  مخ و  یتخـس  هب  مکحم و  ناشیاهناوختـسا  تفـس و  کشخ و 
مرن و ناشتـسوپ  ینعی  تلاـح  ود  نـیا  طـسوتم  هـک  ود  نـیا  ناـیم  دنــشابیم و  یندـب  ینامــسج و  لـغاشم  نیگنــس و  یلمع و  ياـهراک 

. دنشابیم رتلامک  هب  رکذلا  قوف  هتسد  ود  زا  هدوب  مه  اب  يزغم و  یلمع و  ياهراک  دادعتسا  ياراد  دشابیم . تفس  ناشناوختسا 
هدوسآ یگدنز  هب  لیامت  نوکس و  عبط و  شمارآ  هناشن  فاص  هنیس  تعاجـش و  تماهـش و  ورین و  تردق و  هناشن  هدمآرب  هنیـس  هقودنص 

. درادیم مولعم  ار  همصاخم  هعزانم و  لدج و  گنج و  زا  زیرگ  نبج و  سرت و  هتفرورف  هنیس  ناوختسا  هغدغدیب و 
یتسیترآ ياهراک  صقر و  دادعتـسا  فلاخم و  سنج  هب  لیامت  یتسرپتوهـش و  نز  رد  يروالد و  يریلد و  تمالع  درم  رد  کیراب  رمک 

فافع و تمالع  نز  رد  ترشابم و  هب  دایز  یئاناوت  لیم و  عبط و  شمارآ  يدوخ و  راک  هب  رس  درم  رد  نهپ  رمک  دشابیم و 
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. دشابیم تاوهش  ربارب  رد  يراددوخ  يروبص و  ینمادکاپ و 
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لغش دادعتسا 

لغش راکهچ و  دادعتسا  ياراد  درم  نز و  زا  سک  ره  هک  دش  مولعم  میالع  ءاضعا و  مادنا و  تخانش  هارمه  قیقد  روطب  هتشذگ  رد  هچرگا 
: مینکیم لیهست  هلمج  دنچ  رد  هعجارم  تلوهس  ینادرگرس و  عفر  تهج  اجنیا  رد  یلو  دشابیم  یتایلوغشم  و 

ود اههنوگ و  دـننام  هدوب  هیواز  هشوگ و  ياراد  ادـیپ و  هدزنوریب و  الماک  ناشیاهناوختـسا  هک  اـهنآ  اـههناشراهچ و  ینعی  اهرادناوختـسا 
ياـهراک دـننام  یلمع  تخـس  نیگنـس و  ياـهراک  تهج  دـشابیم ، صخـشم  هدزـالاب  هـک  اـپ  تـسد و  هناـش و  موـقلح و  هناـچ و  فرط 
يدـصت هرایط ، ویتوموکل و  نیگنـس و  ياهنویماک  یگدـننار  مهم ، ياهتراجت  يراجح ، يرادهناخراک ، يزاسهار ، نداعم ، ینامتخاس ،

دننام طسوتم  لغاشم  راوس و  هدایپ و  هناخپوت و  دـننام  ماـظن  تیمکرپ  تامدـخ  يرگیهاپـس و  تیریدـم ، يرگراکرـس و  تاـجناخراک و 
. دشاب هتشاد  جایتحا  ندب  مسج و  يوزاب و  روز و  هب  هچنآ  يرگنهآ و  يراجح و 

لیام یـضیب  ای  درگ  تروص  اب  هارمه  ابلاغ  هدوب  بسانتم  تروص  ناوختـسا و  ندب و  ثیح  زا  ناشزیچهمه  هک  ناتروصدرگ  نادـقهنایم و 
ياهراک دادعتسا  ییاناوت و  مه  هک  قیال  دادعتسا و  اب  راکهمه  رد  نیتبنجوذ و  دنشابیم  طسوتم  یمرن  یتفس و  نایم  تالـضع  اب  رودم  هب 

ترخآ ایند و  انعم و  هدام و  هک  هدوب  نیرتزاتمم  هتسد  نیا  دنشابیم و  يرکف  ياهراک  رد  تفرشیپ  ياراد  مه  هتـشاد و  ار  ینامـسج  یندب 
. دنشابیم طاحم  ار  هبنج  ودره  رب  هتشاد  رایتخا  رد  امأوت  مه  اب  ار  مسج  حور و  تذل و  راک و  و 

دعتـسم دنـشابیم  لکـش  یثلثم  کیراب  هناـچ  نهپ و  تروص  يـالاب  فیرظ و  کـچوک  ندـب  كزاـن و  ناوختـسا  ياراد  هک  ناـشقنهزیر 
یشکهشقن یـسدنهم و  یبط و  ینید و  یملع و  روما  يرادباسح و  يرادرتفد و  دننام  يریبد  يریبدت و  یملق و  يزغم و  يرکف و  ياهراک 

یطاـیخ و شمارآ و  يزاـسرهاوج و  يزاـسالط و  دـننام  هفیرظ  عیانـص  فیرظ و  سکول  ساـنجا  شورف  دـیرخ و  یحارط و  یـشاقن و  و 
هدوب نآ  لاثما  یگشیپرنه و  صقر و  دننام  یشیامن  ياهراک  یگدنسیون و  ملق و  رعش و  يزاسدم و  يزاسروکد و 
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. دنشابیم قیفوت  نودب  رابجا  تروص  رد  ناوتان و  دشاب  هتشاد  ندب  تردق  وزاب و  روز  اب  راکورس  امیقتسم  هک  یلمع  تخس  ياهراک  رد 

رگید اـب  جوزمم  درفهبرـصحنم و  هک  صوصخم  میـالع  نیا  زا  یکی  ياراد  سکچیه  لـماک  روـطب  زگره  هک  یلک  تسیرادوـمن  نیا  هتبلا 
راوشد هصاخ  تمالع  بحاص  ندرک  ادـیپ  هتـشگ  طولخم  مهرد و  شقنهزیر  هنایم و  هناشراهچ و  اـبلاغ  هدـشن  تفاـی  دـشاب  هدوبن  مئـالع 

هاتوک رگا  ینعی  دزادرپب ، تایئزج  هب  سپس  هتفای  صاخشا  رد  ار  مئالع  هبلغ  یلک  هاگیاپ  لوا  دیاب  سانشهفایق  هک  تساجنیا  رد  دشابیم و 
صخـش نیا  هک  دنادب  تسیرگن  یناوختـسا  تروص  نهپ و  هناش  هنیـس و  تشرد و  يدنبناوختـسا  اب  ار  نهپ  هناش  کچوک  اپ  تسد و  دق 

هک طسوتم  رادناوختـسا  و  دـشابیم ، امأوت  يرکف  يودـب و  ياهراک  دادعتـسا  وا  هک  هدوب  شقنهزیر  اب  طولخم  هناشراهچ  تمالع  ياراد 
دقهنایم نینچمه  دشابیم و  مه  اب  هناشراهچ  دقهنایم و  مئالع  ياراد  دشاب ، مرن  ندب  درگ و  تروص  مه  مکحم و  ياهناوختـسا  ياراد  مه 

ذـفان و ناـشخرد  نامـشچ  هدیـشک و  ینیب  و  يرکف )  ) ثلثم تروـص  ياراد  مه  لدـتعم و  مادـنا  طـسوتم و  دـق  ياراد  مه  هـک  شقنهزیر 
ینالقع يزغم و  روما  دعتـسم  مه  یلمع و  کبـس  ياهراک  دعتـسم  مه  هدوب  شقنهزیر  هناـیم و  مئـالع  جوزمم  دـشاب  فیرظ  ياـپوتسد 

مه و  لدـتعم )  ) دـقهنایم مه  و  رادناوختـسا )  ) هناـشراهچ مه  هدرک  عـمج  مه  اـب  ار  تمـالع  هس  ره  دارفا  یـضعب  هک  اـسبهچ  و  دـشابیم ،
دنکب و نیرتمکحم  رب  مکح  هتفرگ  رظن  رد  ار  مئالع  فعض  توق و  اهنیا  نایم  هک  تسا  سانشهفایق  رب  زاب  اجنیا  رد  دنـشابیم و  شقنهزیر 
ار نیریاس  دوخ و  هدـمآرد  فدـه  هب  ریت  شیاهتواضق  هدوب و  يرظن  بحاص  سانـشهفایق  دـناوتیم  هک  تسا  لئاسم  يدـنبعمج  نیا  رد 

. دنادرگ ظوفحم 

دنیاش ار  يرتسبمه  يرسمه و  هک  ینادرم  نانز و 
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بحاص ره  الومعم  میزادرپیم . جاودزا  رما  رد  دارفا  یندـب  دادعتـسا  هب  کنیا  میتخادرپ و  مادـنا  هّثج و  نییعت  هب  لغـش  راـیتخا  ثحبم  رد 
لیام و یتماق  تسوپ و  گنر و 

625 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
ناهاوخ وردیفـس  وردیفـس و  درم  بلاط  یمدنگ  ای  هزبس  نز  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابیم . دوخ  فالخ  ياهرهچ  گنر و  تماق و  رادتـسود 

همقل دناهتفگ  هک  اجنآ  زا  دقدنلب . ناهاوخ  دقهاتوک  دـقهنایم و  بلاط  هتـشذگ  هزادـنا  زا  دـقدنلب  بیترت  نیمه  هب  ورهزبس و  ای  نوگمدـنگ 
. دنیبیم لامک  هب  ار  شیوخ  دوجو  هک  تسا  دوخ  تقلخ  فالخ  اب  دنویپ  اب  دراد و  زاغ  نغور  هیاسمه 

کی ود  زا  رتماوداب  رتنیریـش و  هرهچدیفـس  اب  ورهزبس  نوگمدنگ و  تسوپدیفـس ، دقدنلب و  دقهاتوک ، دقهنایم ، دقدنلب ، یگدنز  ورنیا  زا 
لکـشمه تماق  هفایق و  زا  رتاراوگ  يرـسمه  رد  مادنا  گنر و  دق و  هفایق و  فالخ  هراومه  و  ددرگیم ، تروص  کی  گنر و  کی  دـق و 

. دنیبیم مامت  وا  هلیسوب  ار  شیوخ  يدوجو  يروخلد  صقن و  هتشاد  یگزات  شیارب  هک  مادنا  گنر و  تروص و  نآ  نیا  هچ  دیآیم ،
اجنآ زا  دـشابیمن ، نآ  رد  هناگیب  ود  توالح  هدوبن  یبایماک  نیرق  مه  اب  دـنواشیوخ  يرـسمه  یئوشانز و  هک  تسه  زین  تاـهج  نیمه  زا 

. دروآیمن هدرواین  ناشیارب  جاودزا  یگزات  زا  اهنآ  هتسویپ  ترشاعم  تاقالم و  هک 
نتمرن و اب  ناوختـسا  تشرد  وم و  درز  مشچ  یبآ  اـب  یکـشم  وربا  مشچ و  وم و  نشور  اـب  وم  هایـس  دـنویپ  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  سپ 

بحاص ناهاوخ  قشاع و  درم  هچ  نز  هچ  قاشع  ابلاغ  هک  لـیلد  نیمه  هب  دـیآیم . لکـشمه  هفاـیقمه و  ود  دـنویپ  زا  رتنیریـش  نآ  دـننام 
. دنوشیم شیوخ  فلاخم  مادنا  هرهچ و 

یسنج روما  جاودزا و  رما  رد  یلک  رظن  زا  مه  يارب  نانز  نادرم و  نیرتلماک  فیرعت  دهدیم  ناماس  ثحب  نیا  زا  ار  ام  ضرغ  هچنآ  اما  و 
تواـفت مادـنا  گـنر و  لکـش و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  درم  يارب  نز  نیرتهب  نز و  يارب  درم  نیرتهب  هک  ـالاب  بلاـطم  زا  هتـشذگ  دـشابیم :

رد هناگهس  یتاقبط  رظن  زا  یمدنگ و  هب  لیامتم  گنر  رظن  زا  مکحم و  يدنبناوختـسا  هبنج  زا  هک  تسا  نآ  درم  نیرتوکین  دـشاب ، هتـشاد 
نز تیاضر  یبوخب  هدوب  نیرتهب  زا  راتفر  یقلخ و  یندب و  ثیح  زا  هک  تسا  درم  نآ  نیا  دشاب و  هدوب  ناتروص  درگ  نادـقهنایم و  فیدر 

يارب ار  لاصخ  نیا  لوا  درم  يارب  اما  و  دزاسیم . لصاح  ار 
626 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

: دناهدرک مولعم  ار  رایع  لماک  نز  رخآ  رد  هدرک و  حیرشت  نز 
. نادند مشچ 4 - يدیفس  ندب 3 - يور 2 - - 1 دناهدیدنسپ : دیفس  ار  نز  وضع  راهچ 

. مشچ یهایس  وربا 4 - هژم 3 - وم 2 - - 1 دناهدیدنسپ : هایس  ار  نز  وضع  راهچ 
. لفک راهز 4 - نابز 3 - بل 2 - - 1 دناهدرک ، لوبق  خرس  ار  زیچ  راهچ 

. لفک بغبغ 4 - نیرس 3 - يور 2 - - 1 دناهتشاد : تسود  درگ  ار  وا  زیچ  راهچ 
. دق هژم 4 - ندرگ 3 - يوم 2 - - 1 دناهتساوخ : زارد  ار  نز  زیچ  راهچ 

. جرف اپ 4 - لغب 3 - ریز  ناهد 2 - - 1 دناهتساوخ : وبشوخ  ار  وا  وضع  راهچ 
رایسب و شیوم  دیفـس و  خرـس و  شاهنوگ  هنایم و  يرغال  یهبرف و  رد  تفـس و  وا  تشوگ  دشاب و  دیاب  درگ  دناهتفگ  ار  نز  رـس  نینچمه 

هچنآ هرابرد  اما  نیکمن و  شبرشم  شوخ و  شیوخ  مرن و  شنخس  فیطل و  شزاوآ  تشوگ و  لخاد  شیاهناوختسا  يوبشوخ و  شندب 
ینز مامت ، هب  بوخ  نز  کی  دیامرفیم  دنکیم  لاؤس  باحـصا  زا  یکی  نوچ  هک  تسا  نآ  دـناهداد  تبـسن  یلع  الوم  بانج  هب  نز  کی 

شناوربا نیمدـنگ و  شگنر  درگ و  شتروص  دـعجم و  ییاـمرخ و  شیوم  دـشاب و  هاـتوک  داـیز  هن  دـنلب و  داـیز  هن  دـق  ثیح  زا  هک  تسا 
تسد و درگ و  شنیرس  لفک و  دعاس و  قاس و  مکحم و  شتشوگ  هزادنا و  هب  شناهد  خرـس و  شاهنوگ  کیرات و  شنامـشچ  ینامک و 

؟ روطچ مدیدنسپن  متفای و  ینز  نینچ  رگا  دیوگیم  نیکمن . شراوطا  نیریش و  شنایب  کچوک و  شیاپ 
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! ناتسب نم  زا  ار  شرهم  روایب و  هاگنآ  دیامرفیم 

یسانشفک

هدافتسا بسک  هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مدرم  تسد ، طوطخ  یـضعب  حرـش  قیرط  زا  زین  ياهدع  هک  یـسانشفک  ثحب  هب  عورـش  زا  لبق 
شناد نینچمه  نآ و  هب  طوبرم  لیاسم  هکلب  دش  هتخانش  مزال  زین  شناد  نیا  حرش  اهنت  هن  دوش  هتفگ  دیاب  دندرکیم 

627 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
دیاب هکلب  دمآرب  داقتنا  هب  نآ  زا  هتسناد  دودرم  نآ  لاثما  يدایش و  اب  یتسیابن  ار  ملع  ود  نیا  هک  مرادب  ضورعم  منیبیم  مزال  یـسانشهفایق 

دوبهب و يارب  ناوتیم  نآ  زا  هک  دـشابیم  يدـیاوف  صاوخ و  ياراد  هدومرف  قلخ  يرـشب  مادـنا  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هک  دـش  هجوـتم 
رد درادب . مولعم  ار  دوخ  راضم  دیاوف و  نآ ، رد  یهاگآ  اب  زین  میالع  نآ  بحاص  و  دروآ . تسد  هب  یبلاطم  میالع  نآ  بحاص  ياهیناهن 
زا دـناوتب  دوخ  هیلب  نآ  بحاـص  اـی  دـناوتب و  بیبـط  هک  هدومرف  ررقم  موـلعم و  مادـنا  رد  اـهيرامیب  يارب  راـگدرورپ  هک  یمیـالع  هنوـمن 
نآ زا  زین  تسد  فک  طوطخ  هفایق و  تخانـش  ملع  ود  نیا  هک  دـیآرب  یتحاراـن  عفر  جـالع و  ددـصرد  شیوخ  يراـمیب  عون  یگنوگچ و 
زا هکنیا  رگید  دیآرب و  نآ  عفر  ددصرد  هدرب  دوخ  ینورد  یقالخا و  بیاعم  هب  یپ  اهنآ  تخانـش  اب  لوا  هدنناوخ  ادـتبا  هک  تسا . هلمج 

اهنآ تاینورد  تایحور و  راکفا و  تایقلخ و  یگنوگچ و  زا  یعالطا  بسک  دـشابیم  نتـشاد  راک  رـس و  هب  مزـال  اـهنآ  هب  هک  نارگید 
هراشا تسد  فک  یلـصا  طوطخ  دنچ  هب  هک  دنیازفیب  ترـشاعم  دنویپ و  یتسود و  تیوقت  هب  نینچمه  هتـساخرب  اهینارگن  عفر  هب  هدمآرب 

. مزادرپیم ناشرکذ  هب  لیذ  قیرط  هب  هدومن 
اهيرامیب و هک  راضم  دیاوف و  نیا  رد  تسا . هدش  هدیمان  بلق  طخ  مان  هب  ناتـشگنا  يالاب  فرط  ود  هب  ینحنم  طوطخ  هک  تروص  نیا  رد 

لوا رـصتخم  عون  ود  هب  ددرگیم  نیعم  صخـشم و  نآ  بحاص  يارب  تهجره  زا  نآ  ندوب  تمالـسان  ای  بلق و  تمالـس  ياـهیگنوگچ 
هارمه ماـقم  نیا  رد  هچنآ  یهاوخدـب و  یتیندـب و  یلددـب و  هک  نآ  فـالخ  هنیمز و  نیا  رد  هک  هـچنآ  یتـسود و  تـبحم و  یبـلقشوخ و 

یتسود هب  دناوتب  نارگید  بلق  طخ  تخانـش  زا  نینچمه  هتخادرپ و  دوخ  یحور  یقلخ و  بیاعم  عفر  يارب  هک  دـشابیم  طخ  نآ  بحاص 
هک تسا  یطخ  نآ  تسا و  هدـش  هدـیمان  رمع  طـخ  هک  رگید  طـخ  تروص  نیمههب  دـیامن  هطبار  عطق  اـی  دزادرپب و  ناـنآ  اـب  ترـشاعم  و 

تـسد فک  طوطخ  رگید  رد  نآ و  رد  هک  شوشغم  طوطخ  ای  عبرم  ای  هراتـس  لثم  میالع  اـب  ددرونیم و  رد  ار  تسـش  نییاـپ  یگتـسجرب 
طخ تورث ، طخ  يرامیب ، طخ  رفـس ، طخ  لثم  طوطخ  رگید  نینچمه  درادیم و  مولعم  ار  يدـیاوف  ای  راـضم  مادـکره  هک  دوشیم  هدـید 

دماشیپ هدش و  ناحتما  یگدنز  رد  هک  هچنآ  تارطخ و 
628 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

ار نآ  هب  تبـسن  یگقالعیب  هقالع و  يریگیپ و  هدومن  نخـس  عطق  نیمه  مشابیمن و  نآ  ملع  میلعت  رد  یعـس  هک  اجنآ  زا  دش و  دـهاوخ 
زا دادعا  یسراف و  هناگتشه  تسیب و  ای  هناگود  یس و  فورح  صاوخ  تخانـش  ملع  دیفم ، مولع  زا  رگید  میامنیم . هدنناوخ  هب  راذگاو 

ار مدرم  دندشیم و  هتخانش  هریغ  نیبلاف و  مان  هب  دارفا  نآ  زا  یـضعب  هک  دنـشابیم . رگید  بلاطم  ياههدنیوگ  هک  نارازه  رازه و  ات  کی 
تالماعم و رد  هکنآ  مولع  ای  ملع  نیا  هدـیاف  رتمک  دوش  ماـمتها  دادـعا  فورح  تخانـش  رد  هنیآره  هچرگا  دنتـشادیم . لوغـشم  دوخ  هب 
كارتشا و یگدیـشاپ  مههب  نایز  زا  ار  دوخ  يدـنمدوس  یتخبـشوخ و  دـناوتیم  نآ  هدـنناد  هک  جاودزا  ای  تکارـش  رد  هصاخ  تارـشاعم 

. دیامن يریگولج  جاودزا 
نخـس نآ  هدافتـسا  هب  اجنیا  رد  هک  تسا . هتفر  نآ  حیـضوت  رتشیپ  هک  دـشابیم  دـجبا  ملع  تخانـش  لوا  نآ  تامهم  زا  عالطا  هک  یمولع 
دجبا تخانش  يور  زا  مه  زا  يازجم  ار  نآ  فورح  هتـشون و  زین  فرط  ردام  یلـصا  مسا  هتـشون و  فرط  مسا  هک  ینعم  نیا  رد  مییوگیم 

مسا فورح  مامت  هک  رخآ  ات  دشابیم  شددع 10  هک  ات ي  نینچمه  ددع 2  اب  ددع 1 و ب  اب  فلا  هک  تروص  نیا  هب  دیامن  یـسیونریز 
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دوخ ردام  مسا  دوخ و  مان  يور  رب  هک  لمع  نیمه  اب  هتـشاد  هگن  ار  هدنامیقاب  هدومن  حرط  ات 12  هدومن 12  عمج  ار  نآ  ردام  مسا  فرط و 
هتفگ هک  هداس  روطهب  دـیامن  تفایرد  ار  نآ  یگنوگچ  هدومن  هقباطم  روظنم  صخـش  علاط  اـب  نییعت و  ار  شیوخ  علاـط  دروآیم  لـمع  هب 

: رصنع راهچ  زا  دارفا  دوشیم 
هب دوب  دهاوخ  ات 12  زا 1  هک  ودره  علاط  زج  دـش  هتفگ  هک  یفورح  یماسا و  حرط  زا  سپ  هک  دنـشابیمن  جراخ  كاخ  بآ و  داب ، شتآ ،

نیمه هب  هدوب  شتآ  علاط  ياراد  ودره  دمآرد  جـنپ  فرط  مان  حرط  دـمآرد و  کی  حرط 12  زا  سپ  فرط  مان  هنیآره  هک  دـنامیمن  رود 
هارمه صاوخ  نآ  زا  یکی  ار  کیره  هک  دنـشابیمن  ادج  هدـش ، هتفگ  رـصنع  راهچ  زا  يادـج  هک  قیرط  نیمههب  زین  فورح  رگید  بیترت 

رد روغ  دجنگیمن و  رـصتخم  حرـش  نیا  رد  عیـسو  تاعالطا  شاکنک و  هزادنایب . هدـیاف  هارمه  تسا  یملع  نیا  نوچ  هک  هتبلا  دنـشابیم 
. دیامن هارمه  کیدزن و  نآ  هب  ار  دوخ  دناوتب  دح  هچ  ات  هک  میامنیم  راذگاو  شاهدنهاوخ  هقالع  قشع و  رایتخا  هب  ار  شناد  نیا  سونایقا 

629 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

اهسکع تسرهف 

22 ناهد /...  زا  نادند  ندیشک  نوریب  لوغشم  هک  یکالد  - 1
37 - 43 یموجن /...  ناگراتس  تارایس و  لاکشا  - 2

73 دیراورم / پوت  - 3
79 - 80 رهش و /...  فارطا  زا  دارفا  تشپ  ای  رتش ، هلیسو  هب  هک  هتب  ياهراب  - 4

87 كرا / نادیم  رد  يروسهبنشراهچ  بش  زا  دیراورم  پوت  اب  هطبار  رد  ياهنحص  - 5
88 هزوک / نتسکش  - 6

98 لامک /... ، هب  اما  هداس  نیستفه  هرفس  - 7
99 رگید / هرفس  - 8

112 زوریف /...  یجاح  - 9
129 ردبهدزیس / ندرکرد  یگداوناخ  سلاجم  زا  یکی  - 10

131 شیرجت / حلاص  هدازماما  - 11
132 نارهت / قرش  رد  ییحی  هدازماما  - 12

133 دیزی / جرب  ای  لرغط  جرب  - 13
134 شیرجت / رد  سودرف  غاب  - 14

135 نارهت / ناریمش  هزاورد  رد  هلودلا  نیما  كراپ  - 15
136 کجیلم /)  ) ناطلس زیزع  كراپ  - 16

137 ناریمش / رد  یتنطلس  تاغاب  زا  یکی  - 17
163 کلملا / لامک  رثا  يدادغب  نیبلاف  - 18

168 - 171 هب /...  طبترم  هناگهدزاود  جورب  لاوحا  - 19
262 ریبک /...  ریما  ناخ  یقت  ازریم  ریز : تروص  هب  همتاخ  ات  عورش  زا  تسایس ، ياههدرپ  زا  یکی  ياههشوگ  - 20

263 راجاق /) هاشنیدلا  رصان  ردام   ) ایلع دهم  - 21
264 دش / هتخادنا  گنرف  رد  هک  هاشنیدلا  رصان  زا  سکع  - 22
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265 ای /...  هاشنیدلا  رفظم  - 23
266 يارب /...  هک  هاشنیدلا  رفظم  - 24

267 یهاوخهطورشم و /...  يزاب  عورش  - 25
630 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

268 هک /...  ترافس  غاب  بونج  رد  يزپهطورشم  ياهگید  - 26
269 هک /...  هاشیلع  دمحم  - 27

270 نآ /...  ردرس  يولبات  اب  یلم  ياروش  سلجم  - 28
271 اب /...  دیعبت  نامز  لاصفنا و  رد  هاشیلع  دمحم  - 29

272 یگلاس / هدزیس  هدزاود و  نایم  نینس  رد  هاش  دمحا  - 30
273 ناریا / رد  ناتسلگنا  تسایس  ياههرهم  زا  یکی  یئابطابط  نیدلا  ءایض  دیس  - 31

274 ارزولا /...  سیئر  یغورف  اضر و  دمحم  شدهعیلو  هاش و  اضر  - 32
288 شاهراوخریش /!؟ رسمه و  اب  روک  ریپ  يادگ  - 33

307 نانز / راک  اههد  زا  یکی  یئوشتخر  - 34
308 مامح /...  ندوب  ریاد  تمالع  - 35

316 یناوج / رد  هاشنیدلا  رصان  ياهغیص  یلگوس  هلودلا  سینا  - 36
317 هنطلسلا /... ) غورف   ) ناریج - 37

324 رد /...  هک  هاشنیدلا  رصان  زا  ناگرزب  سوبلم  - 38
325 ناگرزب / سابل  زا  رگید  عاونا  - 39
326 یلومعم / مدرم  هبسک و  سابل  - 40

327 ماظن / هسردم  نادرگاش  ملعم و  سابل  - 41
331 نآ /...  پچ  تمس  رد  سکع و  تسار  تمس  رد  سابل  مرف  ود  - 42

332 دقراچ و /...  اب  نماد ، هتیلش  هنتمین و  سابل  رد  ینز  - 43
333 يرابرد / نز  تفه  - 44

334 سابل و /...  عضو  هرهچ و  نیرتهب  یگداس  لامک  رد  هک  ینز  - 45
335 راگتمدخ /...  همیدن و  اب  هزاتمم ، هقبط  زا  ینز  - 46

468 هدننک / کنخ  هدننکمرگ و  هلیسو  ود  ریگداب  یسرک و  - 47
477 هک /...  اهلاچخی  زا  یکی  - 48

483 شیامن / لاح  رد  شریگرام  اب  يریگرام  هکرعم  - 49
484 هیزعت / کی  زا  ياهنحص  - 50

485 نادرگهدرپ / ياهریگهکرعم  راک  رازبا  اهلیامش ، هدرپ  زا  یکی  - 51
490 نارهت / رهش  زا  یتمسق  يامنرود  - 52

491 میدق / ياههناخ  زا  یکی  - 53
502 هبسا / راهچ  هکشرود  - 54
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503 هبسا / هس  هکشرود  - 55
504 تسا / هدش  راوس  شتشپ  هب  ياهچب  هک  ياهکشرود  - 56

631 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

مالعا یمومع  تسرهف 

217 ، 209 ، 208 ، 204 ، 198 - 194 ، 192 ، 162 ینیبهنیئآ / نیبهنیئآ ،
340 يزاسهنیئآ /

154 ، 153 ، 62 یئولآ / بآ 
380 هلپ / لهچ  رابنا  بآ 

494 يزادنابآ /
430 یتسدبآ /

443 شورفنهدبآ /
142 رتخا / یجبآ 

494 ، 340 یشکضوحبآ /
153 یکشرزبآ /

138 اکتم / بآ 
430 یبآ /

458 رایبآ /
77 - 75 زورفاشتآ /

ناژآ ناجآ -
340 ، 61 ، 59 یشورف / لیجآ  شورفلیجآ ، شورفینیریش ، لیجآ 

456 نانیمطا /] فرط   ] مدآ
172 ، 165 ، 164 ع /)  ) هّللا ینب  مدآ  رشبلا ، وبا  مدآ 

400 یباسحمدآ /
506 نکتخلمدآ /

81 ناجیابرذآ /
550 ، 512 ، 213 ناژآ /

339 ینابایسآ /
138 امرفنامرف / بایسآ 

138 یشیمواگ / بایسآ 
431 ، 340 يزپشآ / زپشآ ،

128 باتک / ینارهت - يزپشآ 
340 نکعمجلاغشآ /
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302 ، 280 شورفشآ /]  ] یشآ
191 ایخرب / نبا  فصآ 

150 شورفولابلآ /
632 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

298 ، 297 یناملآ / ناملآ ،
151 شورفدرزولآ /]  ] يدرزولآ

261 - 259 اکیرمآ /
487 ، 464 ، 25 یناوخزاوآ / ناوخزاوآ ،

47 رگنهآ /
340 يزاسرازبا /
138 هیوباب / نبا 

69 - 67 بارت / وبا 
172 یسلبارط / دیعس  وبا 
172 یتانز / هّللا  دبع  وبا 

510 کباتا /
343 رماجا /

162 یموجن / ماکحا 
178 دمحا /

455 ، 261 ، 260 هاش / دمحا 
178 رتخا /

213 یناشنشتآ / هرادا 
34 كالما / تبث  هرادا 

34 یتاجهرادا /
34 لاوحا / لجس  هرادا 

172 سیردا /
( نذؤم زین -  ) 509 وگناذا /

350 لذارا /
279 ، 153 ینمرا / هنمارا ،

172 ایمرا /
404 یئاپورا /

339 ، 155 يزودیسورا / زودیسورا ،
505 کلم / رختسا 

36 لیئارسا /
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525 ، 358 ، 278 لیفارسا /
172 ایقسا /

541 ردنکسا /
216 ، 215 ، 152 ، 149 یناهفصا / ناهفصا ،

172 لمرلا / لوصا 
215 یلضفا /

149 ، 138 دابآربکا /
138 هاشغاب / دابآربکا 

538 ، 86 سانخلا /
429 وگهحتافلا /

116 کلودکلا /
113 زوریف /) یجاح   ) ساملا
172 سدالقا /)  ) سدیلقا ماما 

152 رفعج / هدازماما 
138 نسح / هدازماما 
505 دوواد / هدازماما 

غارچ هاش  ع -)  ) دمحا دیس  هدازماما 
138 موصعم / هدازماما 

ع)  ) یلع ترضح  ع -)  ) نینمؤملا ریما 
633 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

242 چیپ / هلودنیما -
152 شورفریجنا /]  ] يریجنا

68 لیجنا /
295 یلزنا /

446 نزبآ / رتشگنا 
450 زادنارتشگنا /
122 نارپرتشگنا /

458 ، 438 ، 321 ، 275 ، 261 - 259 ، 217 ، 36 ترافس ،)  ) 35 یسیلگنا / ناتسلگنا ، سیلگنا ،
354 ، 63 ناوریشونا /

350 ، 343 شابوا /
505 نیوا /

174 هثالث / مارها 
481 نمهب / نمها و 
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275 ، 217 ، 211 ، 150 ، 83 یناریا / ناریا ،
446 رهاط / اباب 

64 لئون / اباب 
14 ناطلس / لباب -

451 ، 450 ، 279 تفصیباب / یباب ،
148 شورفناجمداب /]  ] یناجمداب

464 شورفراب /
496 کلملا / نیما  رازاب 

123 یترضح / رازاب 
450 ، 120 هزاوردرازاب /

496 اهربگ / رازاب 
456 نابغاب /

138 يرانا / غاب 
138 هدیبز / یبیب  غاب 

160 نزلیب / هچغاب 
138 افص / شیورد  غاب 

138 هاشغاب /
138 هنطلس / هاش  غاب 

130 ابص / غاب 
130 هلودلا / عینص  غاب 
130 هلودلا / قوثو  غاب 

70 شکهرا / رقاب 
486 ، 142 ، 125 صاقر / هچب 

225 دشرم / هچب 
445 وگههادب /

144 ناغرب /
( يزازر زین -  ) 339 شورفجنرب /

111 درجورب /
339 ، 54 يزازب / زازب ،

486 ناصقرزب /
447 نزمهب / طاسب 
447 ، 292 یطاسب /

ص634 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط   144 رسب / هکشب  شورفینتسب 
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634 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
61 یبلاق / خرچ و  شورفینتسب 

340 یشورفینتسب /
113 زوریف /) یجاح   ) ریشب

122 يزادناهچغب /
450 ، 499 نکضوعهچغب /

123 ، 120 ، 119 ینادرگهچغب / کنادرگهچغب ، نادرگهچغب ،
346 ، 339 ، 280 لاقب /

510 یئبمب /
339 یئانب /

203 لیئارسا / ینب 
355 ، 354 رهمج / رذوب 

200 رهشوب /
451 یئاهب /

487 زاوآ / نارهت - تایب 
425 رون / یبیب  روح ، یبیب 

14 سدقملا / تیب 
448 راعیب /

439 ، 11 هراکیب /
340 يزادنااپ /

550 نابساپ /
398 ، 339 يزودنالاپ / زودنالاپ ،

441 ینادرگهدرپ /
450 تسیاهب / هچوکسپ 

339 یفافرعش /)  ) یفابهنیمشپ
261 ریبک / رطپ 

340 يزپولپ /
443 نادرگهجنپ /

146 شورف /] رینپ   ] يرینپ
35 هدب / لوزن  لوپ 

341 ، 50 تنطلس / نارود ، يولهپ -
196 اضریلع / يولهپ -

340 نزاپنهپ /
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ص)  ) لوسر ترضح  ص -)  ) ربمغیپ ص ،)  ) ربمایپ
217 زوریپ /

456 تمدخشیپ /
456 راکشیپ /

509 ، 435 زامنشیپ /
339 ، 283 ، 282 ، 206 ، 205 يزودهنیپ / زودهنیپ ،

204 تانیمأت /
429 شکتوبات /

403 رجات /
69 کیجات /
446 رببت /

635 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
312 ، 81 ، 66 زیربت /

505 شیرجت /
172 یهاش / هفحت 

340 ، 155 یشکتخت / شکتخت ،
212 ایلوا / ةرکذت 

82 ، 81 یشورفهقرت /
69 يزابهایس /] كرت   ] كرت

340 يزودشکرت /
482 يزابانرت /

162 تاریخست /
449 نادرگهمست /
441 باوخ / ریبعت 

442 ، 340 ، 297 درگهرود / ناوخهیزعت  یناوخهیزعت ، ناوخهیزعت ،
447 ، 446 زادناگنس / هب  فت 

350 یقت /
286 تلود / هیکت 

449 ریگبهکلت /
509 رحس / راطفا و  یچپوت 

73 ، 72 دیراورم / پوت 
68 تاروت /

340 یباتنوت /
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513 ، 505 ، 457 ، 439 ، 438 ، 404 ، 352 ، 323 ، 322 ، 302 ، 277 ، 259 ، 211 ، 138 ، 94 ، 93 ، 81 ، 76 ، 9 اـهینارهت / ینارهت ، نارهت ،
( نارهط زین - )

460 نکعمج / راگیسهت 
172 هرمث /

212 باتک / مجماج -
172 لمرلا / عماج 

479 مامح / رادهماج 
525 ، 358 ، 236 ، 165 لیئربج / لیئاربج ،

115 شکراچ / کتفج 
448 ریگبولج /

442 ، 441 سورخ / نتخادنا  گنج 
297 لوا / یناهج  گنج 

444 ، 340 ، 217 ، 204 ، 198 ، 194 ، 192 ، 187 ، 186 ، 162 يریگنج / ریگنج ،
340 يزاسرهاوج /

212 یکوج /
401 ، 279 ، 189 ، 65 دوهج /

67 رببیج /
340 يزودرداچ /

429 شکهیاپراچ /
636 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

340 ینکزیتوقاچ /
499 ناوخشوواچ /

456 ، 430 یچغارچ /
340 یشورفمرچ /
441 يدنبمشچ /
138 یلعهمشچ /

144 یماداب / هلاغچ 
117 يزاب / پوتلچ -

339 يرگنلچ /
444 نیشنهلچ /

340 یشورفبوچ /
496 رازاب / راهچ 

212 دابآنسح / هار  راهچ 
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505 همشچرس / هار  راهچ 
104 ، 89 ، 86 ، 82 ، 81 ، 77 ، 75 ، 66 - 64 ، 62 يروسهبنشراهچ /

261 نیچ /
230 ازریم / دمحا  جاح 

446 یئاورتجاح /
505 راجتلا / کلم  اقآ  نیسح  جاح 

70 ریدغ / یلع  جاح 
69 اغآریم / جاح 

314 یلع / یجاح 
214 شارتگنس / رغصا  یلع  یجاح 

113 ، 111 ، 75 زوریف / یجاح 
301 ظفاح /

340 ، 150 يرگیچتماجح / یچتماجح ،
456 ناسربفرح /

162 يرگباسح /
462 ، 373 - 370 ، 368 ، 367 ، 342 ینسح / نسح ،

499 ، 462 ، 372 ، 371 ، 367 ، 350 ، 342 ینیسح / نیسح ،
461 دنلب / نیسح 

157 فسوی / نسح 
340 یفابریصح /

63 ، 9 ع /)  ) لیلخ میهاربا  ترضح 
348 ع /)  ) لضفلا وبا  ترضح 

531 ع /)  ) بلاطیبا ترضح 
536 ، 425 ، 348 ، 202 ع /)  ) نسح ماما  ترضح 

549 ، 537 ، 536 ، 531 ، 425 ، 424 ، 348 ، 294 ، 255 ، 202 ، 63 ،/ 10 ع /)  ) ادهشلا دیس  نیسح  ماما  ترضح 
499 ، 445 ، 348 ، 9 ع /)  ) اضر ماما  ترضح 

445 ، 425 ، 348 ع /)  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح 
،103 نینمؤملا /) ریما  ( ) ع  ) یلع ماما  ترضح 

637 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
551 ، 549 ، 531 ، 499 ، 470 ، 445 ، 443 ، 425 ، 348 ، 347 ، 321 ، 276 ، 202

10 ع /)  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 
445 ، 348 ، 292 رفعج / نبا  یسوم  ماما  ترضح 

440 س /)  ) هجیدخ ترضح 
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203 ع /)  ) دوواد ترضح 
526 ، 425 س /)  ) هیقر ترضح 

526 ، 425 ، 277 ، 10 س /)  ) ارهز ترضح 
526 ، 499 ، 425 س /)  ) بنیز ترضح 
554 ، 203 ، 191 ع /)  ) نامیلس ترضح 

348 ع /)  ) نامزلا بحاص  ترضح 
443 ، 442 ، 425 ، 348 ع /)  ) سابع ترضح 

292 ع /)  ) یلع سابع  ترضح 
505 ، 450 ، 144 ، 138 ع /)  ) میظعلا دبع  ترضح 

445 ع /)  ) رغصا یلع  ترضح 
348 ع /)  ) ربکا یلع  ترضح 

10 ع /)  ) یسیع ترضح 
508 ، 481 ، 440 ، 436 ، 431 ، 427 ، 425 ، 419 ، 401 ، 347 ، 294 ، 203 ، 202 ، 36 ، 35 مرکا /) لوسر  ( ) ص  ) هّللا لوسر  دمحم  ترضح 

553 ، 499 ، 71 ، 63 ، 35 ع /)  ) یسوم ترضح 
499 ع /)  ) فسوی ترضح 

450 ریگب / هار  قح 
444 نز / قح 

457 ریگب / الوم  قح 
35 ریگب / قوقح 
441 يزابهقح /

340 ، 65 یکاکح / كاکح ،
339 يزاسیبلح /

340 ، 258 ، 78 یئاولح /
155 یمیجمیج / امام  اولح 

340 یلامح /
212 ینج / لامح 
71 دوهج / مامح 

519 اهیمیلک / مامح 
458 ، 340 ، 280 یمامح /

340 يراکمتاخ /
458 هدازماما / مداخ 
458 دجسم / مداخ 
449 دنبهایس / لاخ 
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142 مدمه / هلاخ 
70 اغآ / مناخ 

340 يدرگاش / هناخ 
431 نیچرب / متخ 

499 ناسارخ /
638 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

340 یطارخ /
152 شورفهزبرخ ]  ] ياهزبرخ

340 یشورفهدرخ /
486 ، 442 یناصقرسرخ / ناصقر ، سرخ 

339 يرگیچکرخ /
339 یلامتشخ /

140 ع /)  ) یبن رضخ 
340 نکكاپالخ /

479 یئاونان / هفیلخ 
479 ، 281 ، 280 ریگریمخ /

445 نیبباوخ /
54 هدنناوخ /

53 نانابنجدوخ /
54 شورفدوخ /

143 شورفهویم / یکاروخ و 
495 رازهلال / نابایخ 
120 يولوم / نابایخ 
495 هیرصان / نابایخ 

148 شورفرایخ /]  ] يرایخ
339 ، 11 یطایخ / طایخ ،

441 یئارسناتساد /
463 ، 462 ، 403 ، 400 ، 284 يرگيدشمشاد / يدشمشاد ، شاد ،

173 ، 172 لایناد /
203 دوواد /

( دوواد ترضح  زین -  ) 63 ع /)  ) یبن دوواد 
456 هیاد /

70 ، 69 هناخغابد /
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538 لاجد /
16 هلجد /

449 نزلخد /
453 نکزابرد /

456 نابرد /
505 دنبرد /
505 هکرد /

74 كرا / هزاورد 
138 هاشغاب / هزاورد 

138 دابآیناخ / هزاورد 
138 ناسارخ / هزاورد 

130 هپتناشود / هزاورد 
130 بالود / هزاورد 
130 تلود / هزاورد 

138 میظعلا / دبع  هاش  هزاورد 
130 ناریمش / هزاورد 

138 راغ / هزاورد 
138 نیوزق / هزاورد 

138 كرمگ / هزاورد 
444 ، 424 ، 297 شیورد /

639 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
126 ناخشیورد /

505 بیشازد /
340 ، 277 يدزد / دزد ،
450 يزاب / هدشتسد -

340 ، 292 ، 123 شورفتسد /
458 ، 138 نابتشد /

441 یشورفاعد /
444 ، 67 ، 65 سیوناعد /

451 ربناکد /
458 ، 340 یکالد / كالد ،

340 یلالد /
538 هوک / دنوامد -
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431 یئاپرس / یتسدمد -
339 يرگتاود /
155 یچهناخاود /

110 شورفاود /
340 ، 61 یشورفهتخود / شورفهتخود ،

130 هپتناشود /
11 هدنزود /

154 شورفغود /
148 ، 138 ، 130 بالود /

138 دابآتلود /
212 یلهد /

339 يزپيزید /
471 شورفلاغذ /

69 مناخ / هبابر 
429 ینآرق / لحر و 

123 نکضوعتخر /
( یشورفجنرب زین -  ) 339 يزازر /

295 ، 144 ، 94 یتشر / تشر ،
453 روخهوشر /

453 ، 281 ریگبهوشر / ریگهوشر ،
455 ، 124 ، 113 ، 93 ، 78 ، 35 ، 34 ناخ / اضر  هاش ، اضر 

339 يرگوفر /
340 ، 207 ، 204 ، 177 - 173 ، 162 یلامر / لامر ،

444 نکزاب / باتکرس  لامر و 
161 نیبلاف / لامر و 
393 ، 392 نوضمر /

339 يزرگنر /
10 هفرع / زور 

458 ، 260 ، 259 ، 208 سور /
506 ، 496 ، 433 ، 425 ، 340 ، 110 ناوخهضور /

339 یشکنغور /
640 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

261 هاشداپ ،)  ) 16 گنج ،)  ) 15 مور /
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339 يزپینرف / یخیور و 
206 ، 199 ، 198 شکتضایر /

340 يرگهتخیر /
340 یئولاز /
63 تشترز /

340 يرگرز /
505 هدنگرز /

113 زوریف /) یجاح   ) درمز
442 ینکهراپریجنز /

456 رادریجنز /
440 ناوخهمانترایز /

458 ، 457 مرادناژ /
340 يزاستعاس /

420 شودقاس /
441 شورفزبس /

139 ندز / هرگ  هزبس 
394 ، 149 ، 61 ، 59 یشورفيزبس / شورفيزبس ،

138 کلملا / نیما  راکيزبس 
509 ناوخرحس /

69 هدزرحس /
482 ، 464 ، 400 يرونخس / رونخس ،

138 بایسآرس /
340 یجارس /

312 باخرس /
172 لمرلا / باخرس 

444 ، 162 یناشنساطرس / ناشنساطرس ،
456 رادهلیوطرس /

75 بنجب / شوگ  رس و 
113 زوریف /) یجاح   ) تداعس

301 يدعس /
445 ، 430 زادناهرفس /

339 یئاقس /
443 رادهناخاقس /
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123 نکبلق / هکس 
340 یناملس /
203 نامیلس /

130 هینامیلس /
396 نومیلس /

339 يزاسروامس /
340 يراسمس /
78 ، 76 نانمس /

340 یشارتگنس /
641 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

456 ، 339 يرگیچروس / یچروس ،
138 نامیس / هناخراک  هارهس 

114 هایس /
69 تخبهایس /

430 بوکیهایس /
151 شورف /]  ] یکدنقبیس

294 ینیرحب / دیس 
292 یئابطابط /]  ] نیدلا ایض  دیس 

201 ناوخهضور / زیزع  دیس 
200 باب / دمحم  یلع  دیس 

438 يدنق / دیس 
ناوخهضور زیزع  دیس  لکاکمین - دیس 

398 شورفباریس /
339 يزپیباریس /

139 ، 138 ، 128 ، 127 ، 126 ، 124 ردبهدزیس /
489 یقت / دمحم  رطاش 

16 ماش /
230 نایرپ / هاش 

74 ع /)  ) غارچهاش
11 ینابرقرتش / هاش 

501 ، 275 سابع / هاش 
(( ع  ) میظعلا دبع  ترضح  زین -  ) 138 میظعلا / دبع  هاش 

277 وربش /
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486 نابرتش /
11 مسارم /]  ] ینابرقرتش

172 هرجش /
113 زوریف /) یجاح   ) تبرش

275 ناردارب / یلرش -
151 دابآفیرش /

339 یفابرعش /
258 يزیررکش /

509 هرامعلا / سمش 
172 لمرلا / عمش 

440 نکنشورعمش /
440 شورفعمش /

479 ، 152 ، 76 نورمش / نارمش ، ناریمش ،
495 ، 494 تکوش /

235 رایرهش /
172 ثیش /

201 نسح / خیش 
212 راطع / خیش 

212 فسوی / خیش 
74 ، 66 زاریش /

172 قریش /
447 ، 340 يرادهناخهریش / رادهناخهریش ،
340 ، 61 یشورفینیریش / شورفینیریش ،

642 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
340 يربهشیش /

340 يرگهشیش /
425 حابص /

525 ، 11 هیداجس / هفیحص 
138 هیئافص /
47 رگتعنص /

430 زادنالاشقاط /
340 یثوروم / تبابط 

53 ، 51 ناتسربط /
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430 ، 340 یشکقبط / شکقبط ،
111 ، 110 بیبط /

447 ، 339 ، 292 یفاوط / فاوط ،
499 سوط /

497 ، 480 ، 475 ، 462 ، 461 ، 236 ینارهط / نارهط ،
63 ثرومهط /

429 هدبهیارک /] فورظ   ] یفرظ
138 دابآهّللا / دبع 

( یباب زین -  ) 450 یبابابع /
339 يزودابع /

350 ، 215 ، 212 سابع /
172 لاقثم / نبا  سابع 
174 هناگتفه / بیاجع 

69 ، 16 مجع /
51 قارع /

69 ، 16 ، 15 ، 9 یبرع / برع ،
447 شکهدبرع /

403 ، 153 ، 124 ، 115 يروخقرع / روخقرع ،
340 ، 155 ، 153 یشورفقرع / شورفقرع ،

340 يرادهناخبزع /
542 ، 538 ، 525 ، 358 لیئارزع /

339 يراصع /
384 ، 339 ، 303 ، 54 يراطع / راطع ،

340 یشورفرطع /
340 یشارتقیقع /

473 یفالع /
519 ، 350 یلع /

78 رمعهلک / دابآیلع 
235 ضوع / هاش  یلع 

432 رس / هب  همامع 
339 یچیپهمامع /

643 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
470 ، 78 رمع /
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71 نارمع /
89 ناشکرمع /

142 میرم / همع 
125 برطيهلمع /

339 یگهلمع /
103 ، 102 ، 100 ، 64 زورون / ومع 

538 قنع / نب  جوع 
10 ریدغ / دیع 

12 ، 10 رطف / دیع 
21 ، 11 ، 10 نابرق / دیع 

127 ، 101 ، 56 ، 54 زورون / دیع 
( اهیحیسم زین -  ) 276 يوسیع /

68 یسیع /
438 هلودلا / نیع 
172 لمرلا / نیع 
464 ناوخلزغ /

445 نکشغ /
513 هچب / مالغ 
15 نابایب / لوغ 
445 وگبیغ /

447 رادهناخهشحاف /
14 سراف /

16 نایسراف /
499 همطاف /

444 ، 443 ، 340 ، 178 ، 162 درگهچوک / نیبلاف - یلامر ، ینیب و  لاف  ینیبلاف ، نیبلاف ،
74 هاش / یلعحتف 
445 نادرگاوتف /

456 ، 453 ، 435 ، 343 ، 176 یشابشارف / بیان ، شارف  شارف ،
303 وراج / یشارف -

261 ، 84 ، 83 يوسنارف / هسنارف ،
138 دابآحرف /

505 ، 145 دازحرف /
429 زادناشرف /
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339 یشورفشرف /
280 زپینرف /

301 هتشگیلکف /
113 زوریفیجاح /)  ) زوریف

430 یحدق / باق و 
15 لیباق /

456 یچوپاق /
( هدازهاش  ) 230 ، 212 ، 174 راجاق /

644 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
428 يراق /

92 ، 91 ینزقشاق /
340 یفابیلاق /

154 درگهرود ،)  ) 123 یقالخراابق /
63 دابق /

213 هلودلا / ریهظ  ناتسربق 
403 دنبهرادق /

530 ، 216 ، 189 ، 32 ، 24 ، 21 دیجم / نآرق 
154 رخبهضارق /

111 یلعنابرق /
421 شیرق /

302 ، 153 ، 151 ، 148 ، 67 ینیوزق / نیوزق ،
339 یباصق /

340 ، 160 يزاسدیلک / لفق  يدیلک ، لفق و 
444 ، 297 ردنلق /

505 کهلق /
479 نکقاچنایلق /
210 ینادرگنایلق /
464 ، 25 زابرامق /

461 ، 447 ، 340 يرادهناخرامق / رادهناخرامق ،
448 زادناهاررامق /

348 ، 292 ع /)  ) مشاهینب رمق 
66 هاش / تانق 

207 هلودلا / ماوق 
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121 هنطلسلا / ماوق 
84 هناخروق /

460 ، 429 ، 400 ، 347 ، 339 يرگیچهوهق / یچهوهق ،
447 شکهمق / دراک و 

501 یسابعهاش / يارسناوراک 
403 دزد ،)  ) 281 بساک /

159 یباقشبهساک /
464 ، 449 رادهزوکهساک /

459 سیلهساک /
275 ، 76 ، 66 یشاک / یناشاک ، ناشاک ،

340 يزپیشاک /
10 نیمظاک /

340 یسیونذغاک /
456 یچهکسلاک /

144 شورفوهاک /]  ] یئوهاک
75 ینارپرتوبک /

178 ، 162 ینیبباتک /
458 ، 457 ادخدک /

149 شورفودک /]  ] یئودک
549 ، 499 ، 423 ، 348 ، 347 ، 298 ، 292 ، 235 ، 227 البرک /

195 ، 151 جرک /
645 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

107 یهاشنامرک /
147 ياهرک /

69 - 67 میرک /
120 يزاب / موبالاب - یتشک 

442 يریگیتشک /
465 ، 124 باجح / فشک 

465 یچکیشک /
9 هبعک /

61 شافک /
449 ، 123 فک /

429 نکتفجشفک /
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449 شوپنفک /
340 یشالک /
61 زودهالک /

138 تفلک /
127 نازادناخولک /

339 ، 302 ، 280 يزپهلک / زپهلک ،
( يدوهی زین -  ) 155 ، 153 ، 71 ، 35 نایمیلک / اهیمیلک ، یمیلک ،

482 شکهچنامک /
204 يرسیمک /

425 لیمک /
340 یسانک /

212 وتسیرک / تنوم  تنک 
172 قیاق / دلازنک 
280 زادناهزوک /
339 يزپهزوک /

86 ، 66 شورفهزوک /
339 يرگهزوک /

ص645 ج4 ؛  میدق ؛  نارهط   14 هفوک /
444 ، 156 ، 67 ریگلاف / یلوک  نیبفک ، یلوک  یل ،

63 روط / هوک 
187 شوهاکیک /
444 يرگایمیک /

340 يزاسيراگ /
339 يرادواگ /

458 ، 452 ، 340 ، 297 ، 292 ، 285 ، 109 ترطف / ادگ  یئادگ ، ادگ ،
215 لگنمبآ / رذگ 

195 حلاصیطول / رذگ 
281 شورفنارگ /
441 شورفدرگ /

463 ، 448 ، 343 تفلکندرگ /
152 ناهفصا / باگرگ 

150 شورفیبلاط / کمرگ 
550 همزگ /
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505 هردبالگ /
646 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

340 يریگبالگ /
429 زیرهوهق / بالگ و 

152 شورفیبالگ /
143 ياهنوپ / انعن  هنوپ  لگ 

340 یفابمیلگ /
69 - 67 اغآنیلگ /

اغآنیلگ نوتاخرون - هدازنیلگ 
541 نودرگ / دبنگ 

144 شورفزبسهجوگ /]  ] ياهجوگ
138 هیوباب / نبا  ناتسروگ 

149 شورفسالیگ /
295 ، 144 نالیگ /
340 يزودهویگ /
61 شورفهویگ /

( تال شل و  زین -  ) 400 تال /
147 ، 146 رال /
505 كرکشل /

450 تفلکندرگ / شل 
536 ، 507 ، 448 ، 343 ، 78 شوشل /

447 ، 403 ، 11 تالوشل / شولوشل ،
172 نامقل /

456 هللا /
465 ، 447 ، 402 ، 400 ، 343 ، 323 ، 302 ، 158 یشابیطول / يزابیطول ، يرگیطول ، یطول ،

142 ، 113 ، 111 نزکبند / یطول  یکبند ، رات و  یطول 
482 يرتنع / یطول 

448 جالیل /
156 ، 65 هرهم / نونجم - یلیل و 

458 ، 457 لوصو / رومأم 
441 يریگرام /

164 تورام /
471 ، 357 ناردنزام /
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339 يدنبتسام /
146 شورفتسام /]  ] یتسام

214 مناخ / هّللا  اشام 
501 يدودنیشام /

451 رخبلام /
51 رهنلا / ءاروام 

61 ، 59 شورفیهام /
113 زوریفیجاح /)  ) كرابم

458 ، 457 رشابم /
456 یلوتم /

507 يونعم / يونثم 
430 ارآسلجم /

647 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 
513 ، 456 ررحم /

36 اهیمیلک / هلحم 
159 ، 158 دّمحم /

215 يولهپ /]  ] هاش اضر  دمحم 
438 ، 396 راجاق /]  ] هاش یلع  دمحم 

396 دومحم /
63 یفقث / راتخم 

464 حادم /
432 ، 428 روخهدرم /

444 نادرگهدرم /
225 دشرم /

463 زردیب / نهاریپ  میرم -
63 نایکدزم /

441 وگهلئسم /
380 نوتسلهچ / دجسم 

138 هّللا / اشام  دجسم 
509 هنطلسلا / ریشم  دجسم 

( يوسیع زین -  ) 64 اهیحیسم /
340 يرگسم /
482 هرعاشم /
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499 ، 423 ، 348 دهشم /
215 نیسح / يدهشم 

495 ، 494 يزگ / نیسحمالغ  يدهشم 
70 یلع / دمحم  يدهشم 

340 یشورفحلاصم /
172 لمرلا / قادصم 

14 رصم /
342 یفطصم /

340 ، 126 - 124 ، 111 ، 53 یبرطم / برطم ،
482 ياهرود / برطم 

113 یضوحور / برطم 
438 ، 294 ، 84 هاش / نیدلا  رفظم 

172 زونگلا / حاتفم 
172 لمرا / حاتفم 

11 ربتفم /
457 ، 455 ، 448 ، 439 ، 285 روختفم /

340 ، 47 يرگینقم / ینقم ،
276 هیواعم /
10 مصتعم /

340 ، 225 يریگهکرعم / ریگهکرعم ،
435 ّربکم /

499 ، 423 ، 348 ، 235 ، 227 ، 113 ، 11 هّکم /
457 امنالم /

66 ریالم /
198 ، 197 هلاقن / کلم 

340 يراکتبنم /
443 نکهزجعم / ربنم 

138 دابآروصنم /
282 کلملا / نمتؤم 

435 ، 419 ، 278 ، 277 نذؤم /
648 ص : ج4 ، میدق ، نارهط 

203 ، 68 یسوم /
14 لصوم /
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339 یچیپيولوم /
456 ، 339 يرتهم / رتهم ،

340 یشورفخیم /
( كرا نادیم  زین -  ) 74 ویدار / هرادا  نادیم 

72 ، 66 دادرخ /] هدزناپ  نادیم   ] كرا نادیم 
120 ناطلسلا / نیما  نادیم 

( ویدار هرادا  نادیم  كرا ، نادیم  زین -  ) 74 ، 66 دادرخ / هدزناپ  نادیم 
84 ، 83 ، 11 ینیمخ /] ماما  نادیم   ] هناخپوت نادیم 

( اهشورفهاک نادیم  زین -  ) 155 ، 120 لیعامسا / دیس  نادیم 
120 اهشورفهاک / نادیم 

155 اهشورفهنهک / نادیم 
74 ، 72 هناخهراقن / نادیم 

339 یبآریم /
148 روخآریم /

513 ازریم /
232 ، 230 لیعامسا / ازریم 

461 ، 460 ناخ / یسوم  ازریم 
153 یشورفیم /

525 ، 358 لیئاکیم /
340 يراکانیم /

150 شورفهویم /
74 هاش / ردان 

510 ، 148 ، 83 ، 54 هاش / نیدلا  رصان 
346 ، 339 ، 280 ، 78 یئاونان / اونان ،

339 یشکهوان /
161 درگهرود / راجن 

340 يراجن /
445 نادرگهخسن /

109 ربهیسن /
445 هدشهدرکرظن /

204 هیمظن /
339 يدنبلعن /

339 يرگیچلعن /
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61 ینوخرتانعن /
74 یهاش ،)  ) 66 یچهراقن /

340 شاقن /
482 ، 464 ، 340 یلاقن / لاقن ،

340 يزاسهرقن /
297 ، 294 ، 285 بیقن /

403 ناوخزامن /
63 دورمن /

102 ، 64 نزریپ / هنن 
446 ربمغیپ / حون 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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