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ىئاهب خیش  ىسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

: هدنسیون

 ( هر  ) یئاهب خیش 

: یپاچ رشان 

هماکچ

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  18تایلک 

باتک 18تاصخشم 

18همدقم

یئاهب خیش  هرابرد  يرگید  عماج  22حرش 

22هراشا

دمحم نیدلا  ۀلملا و  ءاهب  نیدهتجملا  ملعا  نیرخاتملا و  لضفا  22رکذ 

یئاهب خیش  بسن  23مان و 

تافو دلوت و  خیرات  25لحم و 

دلوت 25خیرات 

تافو 26خیرات 

ناداتسا تالیصحت و  یناوج و  26نارود 

تحایس 27ریس و 

شناد نازیم  دیاقع و  29راکفا و 

شناد 30نازیم 

خیش 31راثآ 

31هراشا

ثیدح هقف و  31لوا -

. ریسفت 32مود -

. تایعیبط موجن و  تأیه و  تایضایر و  32موس -

. تمکح تایبدا و  32مراهچ 

هیعدا 32مجنپ -

اولح 32نان و 
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32هراشا

یلایللا ضعب  یف  ۀیاکح  33لصف 

«1  » ءافش نمؤملا  رؤس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  لیوأت  ۀمایقلا و  یف  عفنی  امیف ال  رمعلا  فرص  یلع  ۀمادنلا  فسأتلا و  یف  33لصف 

33هراشا

34تیاکح

قئالخلا نع  ۀلزعلا  قئالعلا و  عطف  یف  34لصف 

ءارقفلا ةریس  نع  نیعفرتملا  ءارمالاب  نیهبشتملا  ءاملعلا  مذ  یف  « 6  » 35لصف

«3  » ًةَرََقب اوَُحبَْذت  ْنَأ  ْمُکُرُمَْأی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت : هلوق  یلا  ةراشالا  نمضتی  امیف  هقرفتملا  « 2  » دئاوفلا یف  35لصف 

نامیالا نم  نطولا  بح  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  لیوأت  یف  36لصف 

يربکلا ۀمعنلا  یمظعلا و  ۀحارلا  یه  لب  ةریسی  بحملا  یلع  اهنکل  « 2  » ةریسع تناک  نا  قیرطلا و  اذه  یف  نحملا  ایالبلا و  نأ  یف  36لصف 

36هراشا

هیلع بلکلا  قوفتف  هیدل  ربصلا  لق  يذلا  دباعلا  ۀیاکح  37تیاکح 

سیلبا دونج  مظعأ  مه  نیذلاب  سیبلتلا  ایرلا و  یف  « 2  » 38لصف

38هراشا

لیثمتلا لیبس  یلع  38تیاکح 

«2  » سیبلتلا لضفلا و  راهظا  درجم  مهدصقم  نیذلا  سیردتلا  باحصا  مذ  یف  38لصف 

یبقعلا « 3  » بابسأ لیصحت  نع  نیضرعملا  « 2  » ایندلا بابسأ  عمجب  « 1  » نیمهتملا مذ  یف  38لصف 

39هراشا

ۀیورخالا بابسالا  نع  هریصقت  ۀیویندلا و  بابسالا  « 7  » لیصحت یف  هیعس  ردق  نع  نیمعنملا  ضعب  نم  نیفراعلا  ضعب  لاؤس  39تیاکح 

كولسلا لها  کلس  یف  طارخنالا  معزب  هنأ  عم  كولملا  « 1  » برقتب رخافتی  نم  مذ  یف  39لصف 

39هراشا

 »*« فلتلا نم  هنید  نمأیل  فلعلا  هتوق  ناک  يذلا  دباعلا  ۀیاکح  39تیاکح 

«2  » ۀیندلا ۀیهاولا  ظوظحلل  هیویندلا  بصانملا  یف  « 1  » نینکمتملا مذ  یف  40لصف 

ناسنالا تافصلا  نسحا  نم  وه  يذلا  ناسللا  ظفح  یف  بیغرتلا  یف  40لصف 
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نیکلاهلا ءایقشالا  ةرمز  یف  وه  نیکلاسلا و  ءارقفلاب  هبشت  نم  مذ  یف  40لصف 

کتدبعف ةدابعلل  الهأ  کتدجو  لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  هلآ  هیلع و  هلا  تاولص  ءایصوالا  دیس  لوق  یلا  ةراشالا  نمضتی  امیف  لصف 

روهطلا بارشلا  رحب  یف  سامترالا  یلا  قوشتلا  رورغلا و  راد  ساندا  نع  عالقالا  یلا  قوشتلا  یف  41لصف 

نامحرلا تابذح  نم  نانجلا  تامغن  یف  41لصف 

رکش 42ریش و 

42هراشا

تاجاحلا یضاق  یلا  ءاجتلالا  تاجانملا و  42یف 

هرادغلا ایندلا  نم  اهریدخت  ةرامالا و  سفن  ۀحیصن  یف  43لصف 

هیزاجملا ۀیمسرلا  مولعلا  یف  هرمع  ۀصالخ  فرص  نم  مذ  یف  « 3  » 43لصف

داعملا یف  عفانلا  ملع  یف  « 2  » 44لصف

لامکلا بابرا  لاحلا و  باحصا  هتبحص  یلا  قوشلا  تاجانملا و  یف  « 2  » 44لصف

ایاطعلا بهاو  یلا  ۀبانالا  ایاطخلا و  نع  هبوتلا  یف  «2»45

رینپ 45نان و 

45هراشا

ققحت دقف  امهنیب  عمج  نم  قدنزت و  دقف  هقفیت  مل  فوصت و  نم  ققت و  دقف  فوصتی  مل  هقفت و  نم  ریسفت  یف  ۀملظلا و  ۀلفغلا و  نم  اهرئارس  اهفئاطل و  نورکنی  ۀمکحلاب و  نیدقتنملا  مذ  یف  لصف 

46هراشا

46تیاکح

لقعلا یف  47لصف 

47هراشا

يونعملا يولوملا  47لاق 

لوقعلا فالتخا  48یف 

هدحو ملعلا  یف  49لصف 

49هراشا

49لیثمت
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قیقحتلا یف  49لصف 

هرطفلا یف  50لصف 

قوشلا فیلکتلا و  یف  50لصف 

تاوذلا ۀیهام  یف  50لصف 

تافصلاب تاوذلا  ۀسناجم  یف  51لصف 

تاجانملا 51یف 

دازتسم سمخم - دیاصق - تایونثم - لماش : هدنکارپ  51راعشا 

51هراشا

دروآداب 51جنگ 

زیزع 52رمع 

52يردنلق

رادلد 52فطل 

اعد 52تسد 

وبشوخ 53میسن 

قایتشا 53درد 

لاحم 53يوزرآ 

رحس 53هآ 

54راظتنا

یعجرا 54توعد 

مالّسلا هیلع  یلع  تبقنم  54رد 

54هیئاوکش

54عملم

هتشگرس 54لد 

! الا 55ال و 
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55دنگوس

55تایلزغ

55عملم

نونج 55ریجنز 

یمسر 56ملع 

! 56هبوت

نامیا 56هتشر 

رادید 56تبرش 

لزا 56جنگ 

یناوج 57دهع 

دهز 57هداجس 

تسود 57ياقل 

تیاکش 58رورغ و 

تمایق 58يادرف 

زیربت 58ياهبش 

بلط 58نابایب 

دوهش راونا  58رهظم 

یناحور 59بارش 

«2  » لامعا 59يوزارت 

59يراسمرش

ریغ 59هآ 

راسخر 59باقن 

60راظتنا

60دازتسم
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60سمخم

قشع 60هارهاش 

هناوید 60هنازرف و 

يدرم 60قیرط 

61تایعابر

ینعم 61فشک 

ینادواج 61مغ 

یناملسم 61نیئآ 

يرحس 61باوخ 

ترایز 61هار 

فلز 61رفک 

تبحص 62شتآ 

شیورد 62رگناوت و 

ملع 62بلط 

ایند 62ترسح 

نمشد 62تسود و 

قشع 62ياوه 

هدنخرف 62بش 

62يردنلق

قح ياطع  63فطل و 

هبعک 63فاوط 

قح قیرط  63هدکیم و 

راخ 63لگ و 

یتشز 63یکین و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  www.irtanin.comهحفص 10  www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://www.ghaemiyeh.com


رن 63ریش 

شیپ زا  شیب  63روج 

هناگیب 63شیوخ و 

تعاط 64عرزم 

قشع 64سلجم 

لد 64هشیش 

تشهب 64تعاط 

داسف نوک و  64ملاع 

هفسلف 64تمکح و 

تدحو 64يالص 

یمسر 64ملع 

ناقشاع 65هصق 

ینشور 65هتشررس 

لمع 65نسح 

تسود 65هگرد 

قشع 65يالب 

لد 65تساوخ 

یلزا 65فطل 

افو 65تیاکح 

تابثا 66یفن و 

زاجح 66گنهآ 

موسر 66بادآ و 

ناج 66هفحت 

قاشع 66هلان 
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مزب 66عمش 

تلزع 66نماد 

ناغم 66ریپ 

گنن 67مان و 

تلزع 67هناخ 

شوه 67نزهر 

يوقت 67هشیش 

افو يوب  67گنر و 

خزود لها  67گنن 

یلد 67هدوسآ 

جاتحم 67ینغ و 

ملاع 68هلصوح 

هابت 68رمع 

رادید 68ترسح 

قشع 68يوب 

ایند 68نید و 

مالسا 68هلبق 

نامیلس 68فصآ 

اسرف مغ  68لد 

نطاب 69رهاظ و 

ناکمال 69ملاع 

نارگید 69بیع 

نونجم 69یلیل و 

لصو 69هدژم 
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هزمغ 69رحس 

لیربج 69رپهش 

تشهب 69دیما 

راذع 70هلال 

مالسا 70هنیئآ 

هناورپ 70عمش و 

ینم 70ام و 

نونجم 70یلیل و 

ریخب 71تبقاع 

هبوت 71سورع 

شناد 71لها 

دهز 71ینازرا 

مظعا زومر  71يونثم 

71هراشا

مظعا مسا  زومر  71رد 

هبرگ 73شوم و 

73هراشا

75تیاکح

76تیاکح

76تیاکح

77تیاکح

79تیاکح

82تیاکح

تیاکح 83يهمتت 
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92تیاکح

93تیاکح

95تیاکح

96تیاکح

97تیاکح

98تیاکح

101تیاکح

101تیاکح

103تیاکح

103تیاکح

104تیاکح

105تیاکح

105تیاکح

112تیاکح

114تیاکح

119تیاکح

122تیاکح

124تیاکح

125تسویپ

125هراشا

اهمان حرش  125لوا 

- 125میهاربا

- 132مدآ

- 134وطسرا
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- 134نوطالفا

- 135بویا

- ملع 137رقاب 

- دیزی 138اب 

- انیس یلع  138وب 

138هراشا

انیس نبا  یفسلف  139تارظن 

انیس نبا  ینافرع  140تارظن 

مالسا نید  انیس و  140نبا 

- 140یقت

- 141ظفاح

- جالح روصنم  نب  141نیسح 

يواضیبلا جالحلا  روصنم  نب  141نیسح 

- یلع نب  142نسح 

- یلع نب  142نیسح 

- يرکسع 142نسح 

- 143ارهز

- 143داجس

- 143يدعس

- 144قداص

- بلاط یبا  نب  144یلع 

- 144یسیع

(- ص  ) 146دمحم

- مظاک 146یسوم 
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- 147يولوم

- 147يدهم

- 148یقن

یفسلف یملع و  تالطصا  حرش  148مود -

- لزا 148دبا -

«- 2  » ضیوفت و  « 1  » 148ربج

149رقف

149کلف

149هفسلف

149هراشا

میدق هفسلف  بعش  ]149

150هراشا

يرظن يهفسلف  150لوا -

یلمع يهفسلف  150مود -

[ دیدج هفسلف  بعش  ]150

150هراشا

کیزیفاتم يهفسلف  150لوا -

- یسانش ناور  يهفسلف  151مود -

- یتیبرت هفسلف  151موس -

- یقالخا يهفسلف  151مراهچ -

- یعامتجا هفسلف  152مجنپ 

- يداصتقا يهفسلف  152مشش -

- یملع يهفسلف  152متفه -

- یبهذم يهفسلف  152متشه -
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- یسانش ابیز  يهفسلف  152مهن -

- یسایس يهفسلف  153مهد -

153ءانف

153هلزتعم

رشع 153تالوقم 

یبرع مهم  تارابع  راعشا و  همجرت  154موس -

هیفوص تاحالطصا  حرش  154مراهچ -

تاغل یناعم  155مجنپ -

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  155هرابرد 
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یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

باتک تاصخشم 

راثآ راعشا و  تایلک  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هدیزگرب  تایلک   : ] يدادرارق ناونع   953 نیسح ق1031 -  نبدمحم  یئاهبخیش  هسانشرس : 
حیحصت شیاریو و   ; یمراط نسح  زا ]  ] یبرع تاغل  ثیداحا و  تایآ  همجرت   ; یسیفن دیعس  ملقهب  لاح  حرش  همدقم و  یئاهبخیش  یـسراف 

 : کباش ص  [ 349  : ] يرهاظ تاصخشم  1373 .]؟  ] هماکچ رشن  نارهت  رشن :  تاصخـشم  شیاریو 2 ]؟  : ] تساریو تیعـضو  یبتاک  یلع 
 : تشاددای لاـیر   9500 اهب : 1375 ؛]؟  ] موس پاچ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  5800 لاـیر ؛  5800

نرق ق11 یـسراف --  رعـش  عوضوم :  یئاهبخیـش  رگید :  ناونع  یئاهبخیـش  فطع :  ناونع  همانباتک  تشاددای :  یئاهبخیـش  فطع  ناونع 
، دیعس یسیفن  هدوزفا :  هسانش  همانتشذگرس  953ق --  نیسح 1031 -  نبدمحم  یئاهبخیش  عوضوم :  نرق ق11  یسراف --  رثن  عوضوم : 
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همدقم

يرطف بهاوم  غوبن و  وترپ  ياراد  یگدنـسیون  رعـش و  غورف  زا  ریغ  هک  دـناهدرک  عولط  یناگراتـس  یهاگ  بدا  ملع و  نامـسآ  رد  همدـقم 
هقف و رد  اهنت  هن  یئاهب  خیـش  تسا . یئاهب  خیـش  هب  فورعم  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیـش  کش  نودب  غباون  نیمه  زا  یکی  دناهدوب  مه  يرگید 
بئاجع و رد  یتح  هدوب و  لوقنم  لوقعم و  مولع  عیمج  زئاـح  تـالامک و  دـجاو  هکلب  هتـشاد  تسد  ثیدـح  تغل و  یـضایر و  تمکح و 
تسا و رئاـس  مدرم  هاوفا  رد  تسوا  یملع  تازجعم  زا  هک  يروآتریح  ياهناتـساد  زوـنه  تسا  نیرفآ  رحـس  تسدهریچ و  مه  تامـسلط 
رد یئاهب  خیش  هک  یعیسو  تاعالطا  تسا  دننامیب  یـصخش  دوخ  عون  رد  هکلب  تسیریظن  مک  ملاع  اهنت  هن  یئاهب  خیـش  تفگ  ناوتیم  اقح 

هدوت هکلب  دنسانشیم  ار  وا  هک  دنتسین  هعلاطم  لها  صاوخ و  هقبط  اهنت  تسا و  هدرک  يدایز  کمک  وا  ترهشب  هتشاد  فلتخم  ياههتـشر 
يرنه ره  ملع و  ره  زیچ و  ره  هدرکیم  یعس  هشیمه  هدوب و  دنمقالع  ترهشب  الوصا  یئاهب  خیـش  دنراد  لماک  یئانـشآ  وا  مسا  اب  مه  مدرم 
یکی رد  تسا  هدیـسر  مه  دوخ  یئاغ  فدهب  ترهـش  رظن  زا  اقافتا  دیاینرب و  هدهع  زا  مه  بوخ  ول  دنک و  لابند  دشاب  ترهـش  بجوم  هک 

نوچ راوید و  رد و  رهب  تردـق  یـشنم  هتـشون  ارم  لضف  فصو  هک  مرهد  هناـگی  نآ  نم  دـیوگیم : دراد  هیئاوکـش  ناونع  هک  شدـیاصق  زا 
اجک رهب  يونش  یتراشا  یئآ  هک  راید  رهب  دیوگیم : هدرک  تیارـس  زاجح  رـصم و  نانبل و  ياهروشکب  هتـشذگ و  ناریا  زا  شترهـش  تیص 

(1 « __________________________________________________  ) 1  » راـک رد  دوب  نم  رکذ  يور  هک 
هکیناسک اب  هسیاقم  ضرعم  رد  ار  وا  هاـشداپ  هتفرگ و  رارق  تقو  هاـش  يرهمیب  دروم  یتقو  هک  تسادـیپ  دراد  هدیـصق  نیا  هک  یتاـیانک  زا 

هک تبسن  اهـش  هدرک  ناسکب  ار  هدنب  هک  تسا : هدرک  راع  کنن و  راهظا  سایق  نیا  روصت  زا  یتح  یئاهب  هداد و  رارق  دناهدوب  وا  ناش  نود 
یـسراف راثآ  راعـشا و  تایلک  رایـسب  نم  ياهب  دشاب  نم و  میئاهب  شورفم  مکب  ارم  یـسانشن  نم  ردق  وت  راع  دـص  دوب  ارم  ناشیا  روصت  زا 

وا ینالوط  ياهتحایـس  شیبدا  يرنه و  یملع و  تاماقم  زا  ریغ  وا  ترهـش  یئاسانـش و  لـماوع  زا  رگید  یکی   2 ص : همدقم ، یئاهب ، خـیش 
هک هتخادرپ  هناقشاع  یلزغ  اجنآ  رد  هدرک و  یترفاسم  زیربتب  يرمق  يرجه  لاس 988  رد  تسا  روشک  زا  جراخ  کلامم  ناریا و  ياهرهشب 

هکنیا تلعب  تفرعم  ملع و  لیـصحت  یتاذ و  ءاهد  ترهـش و  بسک  مامت  اب  یئاـهب  خیـش  « 1  » دشابیم جردـنم  وا  راثآ  رد  زیربت  ياهبـش  مانب 
رحبت فلتخم  ياههتشر  زا  کیچیه  رد  هک  ینعم  نیاب  تسا  هدنام  بقع  اه  نف ) يذ   ) زا اههتشر  زا  کی  ره  رد  دشاب  نونف  يذ  هتـساوخیم 
هحیرق رد  میزادرپیم . نآ  ياهتلع  زا  یـضعب  رکذب  الامجا  ام  هک  دراد  یفلتخم  للع  تیقفوم  مدـع  نیا  تسا و  هدرکن  ادـیپ  یفاک  قمع  و 
ضوخ تلعب  یلو  تسا  هدوبن  هرهبیب  يدنوادخ  هیطع  نیا  زا  یئاهب  خیـش  هک  درادن  دیدرت  چیه  تسا  يرطف  تبهوم  نآ  هیام  هک  يرعاش 
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ینافرع راثآ  رد  هک  روط  نیمه  دنک  ظفح  ار  تیساسح  تفاطل و  نآ  تسا  هتسناوتن  یضایر  تالضعم  فشک  یملع و  لئاسم  رد  قیقدت  و 
کبـس زا  تیعبت  دیلقت و  نیمه  هتفر و  اهنآ  يافتقاب  دنامن  بقع  نخـس  دیتاسا  زا  هکنیا  يارب  یلو  تسین  هبذج  روش و  چـیه  وا  هنایفوص  و 

لالج لابند  يونثم  رد  الثم  تسا  هدروآ  دـیدپ  وا  راثآ  رد  یفلتخم  ياهـشور  هتفرگ و  وا  تسد  زا  ار  مالک  قایـس  نخـس و  لاور  نارگید 
ای يدنه  دیدج  زرط  نامه  هک  زور  نخس  کبسب  مه  یهاگ  یقارع و  يدعس و  دیلقتب  هنافراع  ياهلزغ  رد  راطع و  خیـش  يولوم و  نیدلا 

«2  » يزاریـش یفرع  یناغف - اباب  يریمـشک - ینغ  هویـشب  ار  دوخ  ياهلزغ  یـضعب  هتـساخرب و  هدرک  روهظ  هیوفـص  ناـمز  رد  هک  یناهفـصا 
رخآ مه  یئاهب  خیـش  دوشیم  مولعم  ( 1 __________________________________________________  )

: تسا هتخاب  نید  لد و  زیربت  هطخ  ناکرتب  هدش و  زاب  هقوشعم  هدید  ریـسا  دوب  شیوخ  دهع  ریپ  هک  ناعنـص  خیـش  لثم  ملع  دهز و  يریپ و 
رب مه  وت  لقع  يو  يروبـص  فال  نزم  هطرو  نیا  رد  وت  لد  يا  زیربت  ندـید  زا  هدـیاف  ارم  دوب  نیا  زیرنوخ  هزمغ  نآ  تفآ  ملد  شوه  دـش 

دوخ یفرع  هک  هویش  نامه  دراد  يزاریش  یفرع  ياهلزغب  یلماک  تهابـش  تسا  یئاهب  خیـش  زا  هک  لزغ  نیا  الثم  ( 2  ) زیرگم هعقاو  يا  رس 
لغب رد  مراد  هلعش  ملیلخ  رازلگ  داب  ماهدرک  مگ  بدا  يوک  رس  میاسوم  قوش  ماهدرک  مگ  بلط  نابایب  مدیما  ياپ  دراد : هزات  یعبتت  نآ  رد 

ینافرع ياههدورس  رد  تسا و  هتـسارآ   3 ص : همدـقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ماهدرک  مگ  بل  هار  مدرد  بویا  هلاـن 
نیا دندقتعم  هتسد  مدوهش  راونا  رهظم  شخر  سکع  زا  مدوجو  قوشعم  تعلط  يهنیآ  نم  تسا : هتفگ  نخس  سمـش  تایلزغ  ریثأت  تحت 

صخشم هقیرط  کیب  دوصقم  يادا  زا  درادن  یسراف  ینشاچ  نوچ  تسین و  یسراف  هک  تسوا  يردام  نابز  شللعلا  تلع  اهکبـس  فالتخا 
فوقوب و طوبرم  رتشیب  تسه  هدنـسیون  ای  رعاش  ره  راثآ  رد  هک  یتحاصف  نوچ  دیامنیم  رتکیدزن  تقیقحب  رظن  نیا  هتبلا  تسا  هدـنام  زاب 
هک روط  نامه  تسا و  یبرع  وا  يردام  نابز  نوچ  یئاهب  خیـش  تسا  نآ  هدـیکچ  حالطـصاب  تسا و  نابز  نآب  هدنـسیون  اـی  رعاـش  هطاـحا 

هحیرق هاوخان  هاوخ  هک  یفیاطل  زومر و  قیاقدـب و  تسرد  هدـیزگ  نطوت  ناریا  رد  یکدوک  نارود  یط  زا  دـعب  دناهتـشون  رکاذـت  نابحاص 
دح لیـصفت  نیا  اب  دزومایب  ار  اهنآ  یبسکم ) لقع   ) هار زا  هتـساوخیم  هدوبن و  انـشآ  دراذـگیم  رثا  ناـسنا  باـصعا  زغم و  نوخ و  رد  نطاـب 
رظن زا  دیاش  هک  هداد  جرخب  يداتـسا  يردقب  شور  نیا  رد  تسا و  هتخاس  راکـشآ  رهاظ و  دوخ  تایونثم  رد  ار  تغالب  لامک  تحاصف و 
طبـض انالوم  مانب  ار  وا  يونثم  تاـیبا  یـضعب  عـالطا  لـها  یتح  مدرم  زا  یلیخ  هک  روطناـمه  دـشابن  رتمک  اـنالوم  تاـیونثم  زا  ینعم  هداـفا 

فیاطل یعیدـب و  دـعاوق  تیاـعر  زا  هداد  ناـشن  دوصقم  يادا  رد  ار  تراـهم  تیاـهن  هک  ینیع  رد  قیـالعلا  عطق  يونثم  رد  ـالثم  دـناهدرک 
نیز يرد  دـیاشگن  وت  رب  تقیقح  زا  لـیق  لاـق و  زا  تسر  دـیزگب و  یتـلزع  لـیلد  دـمآ  قح  قـیفوت  ار  هک  ره  تسا . هدـنامن  لـفاغ  يرعش 

نتخومآ هار  زا  یئاهب  خیـش  هکنیاب  هجوت  اب  دش  رون  رـس  ات  ياپ  زا  مرجال  دش  روتـسم  همه  زا  ردـق  بش  نوچ  يرذـگن  ات  نامدرم  يزاجم 
- رکـش ریـش و  اولح - نان و  لماش  هک  وا  تایونثم  زا  تسوا  يرطخ  ءاهد  یتاذ و  غوبن  زا  يرگید  ناشن  دوخ  زاب  دـشاب  هتفاـی  ار  قیفوت  نیا 

نونف ریاس  رد  هدوب و  نحتمم  هدومزآ و  يزاس  يونثم  هنیمز  رد  طقف  هک  دیایم  رب  روطنیا  تسا  رگید  هدنکارپ  تایونثم  یخرب  رینپ و  نان و 
، همدقم یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ره  لابقتساب  لزغ - هدیصق - هعطق - یعابر - رد : تسا  هتشادن  يوق  نادنچ  یتسد  يرعش 

یئاهب خیـش  هک  دندقتعم  برع  ياحـصف  دنیوگیم  تسا  هتفرن  رتالاب  فراعتم  رعـش  دح  زا  شحطـس  هدروخ و  تسکـش  هتفر  سک   4 ص :
ره وا  یبرع  یسراف و  رعش  هک  تسادیپ  هدیقع  ود  نیا  زا  دنراد و  ار  هدیقع  نیا  سکع  نابز  یسراف  يارعش  دیوگیم و  رعش  بوخ  یسراف 

دنک و ذاختا  دوخ  يارب  یصخشم  شور  هک  هدوب  نیا  زا  عنام  ناگتشذگ  زا  یئاهب  خیش  تعباتم  دنراد و  رارق  حطس  کی  رد  طسوتم و  ود 
وحم و تسا  راوسهش  ررد  گنس و  نارگ  یلائل  زا  بلابل  هک  یسراف  تایبدا  هنارکیب  جاوم و  يایرد  بنج  رد  ار  وا  یبدا  تیصخش  دیلقت 

یبرع هقیرطب  هدوب  برع  دوخ  هکنیا  اب  تسا  بجعت  تسا و  ناـیامن  مه  وا  یبرع  راـثآ  رد  یتح  خیـش  يدـیلقت  شور  تسا  هتخاـس  دوباـن 
نا نیقـشاع  ای  مکحاورا  ولذبا  بویغلا  رـس  نم  مورحملا  اهیا  بونذلا  دـیق  یف  روثأملا  اهیا  تسا : هتخاس  یبرع  رعـش  نابز  یـسراف  دـیتاسا 

تمعن رکش  ایر - لها  مذ  يویند - فراخز  ایند و  زا  ضارعاب  یئاهب  خیش  هجوت  رتشیب  اولح  نان و  « 1  » يونثم رد  نیقداص  اناوه  یف  ونوکت 
تسا هتخیمآ  دراد  بیبط  لزه و  هبنج  رتشیب  هک  یتالیثمت  اب  ار  دوخ  میهافم  هدوب و  تمادن  فسأتب و  رمع  فرـص  قیالع و  عطق  ایالب - رد 
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ملاع رد  دننانیب  هدرخ  تسا : هدیدرگ  اهلثملا  برـض  وزج  اهنآ  ياهتیب  کت  اهناتـساد و  زا  یلیخ  هک  هدـمآرب  هدـهع  زا  بوخ  يردـقب  و 
تـــسین ماــن  ارناــک  تسیرهـــش  نــطو  نــیا  تــسین  ماــش  قارع و  رـــصم و  نــطو  نــیا  یـــسک  ره  راــب  راــک و  زا  دـــنفقاو  یـــسب 

هک تانجلا  تاضور  بحاص  ردارب  ( 1 __________________________________________________  )
ار تباتک  ریرحت و  خـیرات  اولح  نان و  يونثم  نایاپ  زا  سپ  تسا  يریـصن  ینیما  ياقآ  شیپ  نآ  هخـسن  لصا  هدرک و  تباتک  ار  اولح  نان و 

يوـلوملا نیدـباعلا  نیز  دیـس  نب  دـمحم  ینغلا  هـبر  یلا  ریقفلا  هررح  تـسا : هتـشون  روـطنیا  هدرک و  نـییعت  يرجه  يرمق  لاـس 1245  رد 
رد هبنش 1253  ملس  هلآ و  دمحم و  یلع  هّللا  لص  نیملاعلا و  بر  ای  نیمآ  هتانسح  یف  ابوتکم  کلاذ  لعج  هتایس و  هل  هللا  رفغ  يراسناوخلا 

رگید ياههخسن  رد  نآ  تایبا  زا  يدودعم  دادعت  هک  دوب  تیب  نآ 360  یسراف  یبرع و  راعشا  عمج  هخسن  نیا  اب  اولح  نان و  يونثم  قیبطت 
، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  درکیمن . زواجت  تیب  زا 5  تافاضا  اهيرسک و  اعومجم  تشاد  رـسک  مه  يدادعت  دوبن و  اقلطم 

ناوتب هناش  شیر  رهب  زا  ياهناش  دـشابن  رو  کشخ ***  نان  زایپ و  غود و  دوب  شوخ  کـشم  دـنق و  اـب  تدوبن  رفعزم  رو   5 ص : همدقم ،
لاح و ياضتقمب  اهنآ  يراذـگ  مان  هداد  رکـش  ریـش و  رینپ - نان و  اولح - نان و  تاـیونثمب  هک  یفلتخم  یماـسا  زا  شیوخ  تشگنا  اـب  درک 
هک تسا  ینیریـش  ریگولگ  همقل  هدرک ! هیبشت  ایند  توالحب  هک  تسا  نآ  ینیریـش  اولح  نان و  زا  شدوصقم  الثم  تسا  هدوب  لاـقم  بساـنت 

نزوب نآ  همدقمب  انب  دراد و  یصوصخم  نزو  هک  ار  « 1  » رکش ریش و  يونثم  تسخلت ...  يرهز  شنطاب  یلو  دنکیم  نیریش  ار  ماک  شرهاظ 
خیش دیاش  و  « 2  » جوعم کـقیرطف  موق  مهتقیرطل  ایعدـم  اـی  نیلعاـفم :) لوعف و  لوعفم و   ) عـیطقتب تسا  برع  هصاـخ  نازوا  زا  و  ببخ ) )

هب یقیسوم  تاماقم  رد  هک  دراد  یصوصخم  گنهآ  نزو  نیا  مولعم  رارق  زا  هتخاس و  یسراف  رعش  نزو  نیا  رد  هک  دشاب  یسک  لوا  یئاهب 
نیـــسحت ونـــشب  شرع  هــلق  زو  نــیزح  ياوـــنب  ناوـــخرب  ارنآ  دـــیوگیم : يوـــنثم  نــیا  ناـــیاپ  رد  نوـــچ  تــسا  فورعم  نــیزح ) )

هخـسن رد  رکـش  ریـش و  يونثم  رد  ( 1 __________________________________________________  )
یـسراف رد  رحب  نیا  تسا : هدش  ریرحت  مه  تارابع  نیا  دراد  رکـش  ریـش و  ناونع  رد  هک  یبلطم  رب  هفاضا  ینیما  يریـصن  نیدلا  رخف  ياقآ 

لضفا يدانتسا  مولعلا  عیمج  یف  هب  نم  يداتسا و  تادافا  نم  دنمان  ببخ  ار  رحب  نیا  تسا و  روهشم  برع  يارعـش  نایم  تسین و  فراعتم 
نیا هکنیا  احیـضوت  یلجلا . یفخلا و  هفطلب  یلاعتلا  ۀلماع  یلماعلا  نیدلا  ءاهب  خیـشب  بلقملا  ینامزلا  دهتجم  نیرخأتملا  لمکا - نیمدقتملا 

رد اهنآ  هک  یهار  اب  یتسه  یعدم  هک  یسک  يا  ( 2 . ) تسا هدش  تباتک  فنصم  دوخ  تایح  رد  هک  تسا  لوا  یسلجم  همالع  طخب  هخسن 
خیش راعشا  ریاس   6 ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسا . جک  وت  هقیرط  هار و  نوچ  شاب  تسار  دـناهتفرگ  شیپ 
رعـش نامه  شدح  درادن و  دریگ ) رارق  یـسراف  دنلب  رعـش  فص  رد  هک  روطنآ   ) ینادـنچ تیمها  تفر  یتراشا  الامجا  هک  روطنامه  یئاهب 
لزغ هک  تسوا  فورعم  نیمـضت  نامه  دراد  یلاح  روش و  تفاطل  یئابیز و  نیع  رد  یئاهب  خیـش  زا  هک  يزیچ  اهنت  تسا  یلومعم  طسوتم 

هدش و پاچ  ررکم  رد  ررکم  اههرکذـت  نیافـس و  رد  دوش  پاچ  وا  راثآ  هعومجم  رد  هکنیا  زا  لبق  تسا و  هدرک  سیمخت  « 1  » ار یلایخ ) )
تایعابر اب  سایق  رظن  زا  یلو  هدرک  ادیپ  یترهش  همین  شسمخم  دننام  مه  یئاهب  خیش  تایعابر  زا  یضعب  دنراد . رب  زا  ارنآ  قوذ  لها  رتشیب 

نامه تسا  هجوت  لباق  یئاهب  خیـش  يرعـش  راثآ  رد  هک  يزیچ  یلک  روطب  تسین . هظحالم  لباق  نادـنچ  دـیتاسا  ریاس  دیعـس و  وبا  ماـیخ و 
تاراشا و يوتحم  دـهدیم  لیکـشت  ار  باـتک  نیا  رثن  تمـسق  هک  « 2  » هبرگ شوـم و  باـتک  رد  تسوا . زیمآتمکح  یناـفرع و  تاـیونثم 

هرظانم سابل  رد  تسا  هتـساوخ  فنـصم  هیقف و  میکح و  یفوص و  هب  یئاهزنط  نعط و  ربنم و  بارحم و  لهاب  طوبرم  تسا  يدنچ  تایانک 
مه باتک  نیا  و  تسا . هدرک  امنرهاظ  نایفوص  هجوتم  ار  دوخ  تالمح  رتشیب  دنک و  داقتنا  تاقبط  نیا  زا  دیبع  شور  نامهب  هبرگ  شوم و 

الصا وا  یبرع  تالخم )  ) یبرع و یسراف و  لوکشک  باتک  ود  اب  درادن و  ینادنچ  ماکحتسا  یئاهب  خیش  يونثم  ریغ  موظنم  راثآ  ریاس  لثم 
هئطخت ار  بیرف  رهاظ  نایفوص  دـهاوخیم  هک  اجنآ  رد  مینکیم : لقن  الیذ  ارنآ  هلمج  دـنچ  اعدـم  تابثا  هنومن و  باـب  زا  تسین  ساـیق  لـباق 

نیا ( 1 : __________________________________________________  ) دـیوگیم هـبرگ  ناـبز  زا  دـنک 
خیـشب بوسنم  لوعجم و  هبرگ  شوم و  نیا  هک  دـندقتعم  اهیـضعب  ( 2 . ) تسا هدـش  پاچ  شناوید  رد  یئاتغج  یلاله  ماـنب  اهابتـشا  لزغ 
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رثن مه  مظن و  مه  داـقتنا  ساـبل  رد  اـهنآ  تارظاـنم  هبرگ و  شوم و  هراـبرد  یئاـهباتک  مه  يرگید  ناـسک  باـتک  نیا  زا  ریغ  تسا  یئاـهب 
بلطم و ثیح  زا  هک  هتخاس  هنافراع  ینشاچ  اب  یبلاج  رایسب  هبرگ ) شوم و   ) هاش دمحم  نامز  رد  یمان  ناویک )  ) هلمج زا  دناهدرک  تسرد 

یلیهـس دـمحا  ياـقآ  باـنج  یـصخش  هناـخباتک  رد  اـی  کـلم  هناـخباتک  رد  اـی  نآ  هخـسن  لـصا  رارق  زا  تسیندـناوخ و  رایـسب  رکف  زرط 
راعشا و تایلک  تسا . هدرک  سیمخت  ار  دیبع  هبرگ  شوم و  هک  تسا  فورعم  يوگاجه  رعاش  كرچ  لیعمـسا  يرگید  تسا . يراسناوخ 

ناشیا هلسلس  لخاد  دروخ و  ار  ناشیا  بیرف  یـسک  نوچ  زین  یبلقت  نایفوص  تعامج  شوم ! يا   » 7 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 
هتفای ربخ  رارسا  زا  نیعبرا  کی  مه  یـضعب  و  : » رگید ياج  رد  و  دنزادنا ». ماهوا  نونظ و  ماد  رد  هتخاس و  التبم  دوخ  تاحطـشب  ار  وا  دوش 

رثن هکلب  تسین  هزات  عیدب و  زیچ  يوتحم  یتح  یبدا و  شجنـس  رظن  زا  یئاهب  خیـش  هبرگ  شوم و  دندش ». لصاو  هتـسناد  دوجو  ثیدـح  و 
طرـش هک  ار  هجو  نیا  دینک و  هجوت  امـش  مسریم و  امـش  تمدخب  : » دـینکیم هظحالم  ریز  تارابع  رد  هک  تسا  دـح  نیمه  رد  شاهیاپ  نآ 
رودـب میورب و  ات  دـیرادرب  ار  هوک  دـیئامن و  توق  ـالاح  : » اـی مرادرب » امـش  تهج  زا  ار  هوک  نیا  مه  نم  اـت  دـینک  تقفـش  ریقحب  دـیاهدرک 

اب یئاهب  خیـش  تسا . قیقد  یـسررب  لـباق  مه  وا  یقـالخا  شور  کلـسم و  میرذـگب  هک  یئاـهب  نخـس  قایـس  کبـس و  زا  میزادـنا *** ».
اب دوخ  تایونثم  زا  اج  دـنچ  رد  تسا  هدوب  صلاخ  هعیـش  هک  تسین  ههبـش  هنوگچیه  ياج  دراد  شدوخ  راـثآ  رد  هک  يررکم  تاحیرـصت 
اج همه  شیورد و  ارهاظ  وا  کلسم  تسا  هداد  رارق  دوخ  ناهانگ  عیفش  ار  مئاق  يدهم  ماما  ات  هدرک و  بر  ای  بر  ای  حاحلا  زجع و  هبدن و 
وا زا  ین  لاق  تسا و  لیق  رـسبرس  یمـسر  ملع  تسا  هدرمـش  لاق  لیق  ار  یمـسر ) ملع   ) شدوخ حالطـصاب  هتـسج و  يربت  کشخ  دهز  زا 

دنتسه یـسب  ملاع  رد  هک  ینانیب  « 1  » هدرخ هک  تسا  هدـش  بجوم  یـشیوردب  وا  فصولا  دـیاز  رهاظت  ماربا و  یلو  لاح  هن  لصاح  یتفیک 
دنرمـشیم لـطاب  ار  وا  ياـعدا  دـننادب و  یـشیورد  یفاـنم  تنطلـس  هاگتــسدب  ار  وا  برقت  دـنراد و  بوـسنم  اـیرب  ار  وا  یــشیورد  شور 

دنفقاو یـسب  ملاع  رد  دننانیب  هدرخ  ( 1 __________________________________________________  )
لـسع تشگنا  روخم  شیب  يوج  صرق  کلف  ناوخ  زا   8 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  یـسک  ره  راب  راک و  زا 

دهاز دیوگیم : باوج  ماقم  رد  یئاهب  خیش  روخم  شیورد  رازه  دص  لد  نوخ  رادب  تسد  ناهش  ناولا  تمعن  زا  روخم  شین  دص  هاوخم و 
قشاع ینارصن ***  نم  دوهی و  نم  رفاک و  نم  نزیم  نم  رب  هنعط  وت  نیمه  شاب  وگ  ینامیایب  ینیدیب و  مناد و  نم  ینازرا  ایر  ياوقت  وتب 
 *** نم اهنیز  رتب  راب  دص  نم و  اهنیا  نم  اسرت  نم  تسرپتب  نم و  رفاک  نم  اوسر  نم و  هناسفا  نم و  هرهـش  نم  ادیـش  نم و  هناوید  نم و 

يرگیفوص يوعدب  هتسشنیم و  ناولا  ناوخ  رس  رب  تمشح  برقت و  سابل  رد  یئاهب  هک  دیآیمرب  روطنیا  خیشب  تبسن  تاضیرعت  هنوگنیا  زا 
وا يارب  یـشیورد  هتـشادن و  یـشیورد  یعبط  يرطف و  برـشم  هک  تسادـیپ  دـنکیم  یـشیوردب  هک  يدایز  تارهاـظت  زا  زا  هتـساوخیمرب و 

يوق یـضایر  هقف و  ثحاـبم  تاـیملع و  رد  نوچ  سکعرب  دـنک و  میمرت  ار  دوخ  یـشیورد  صقن  هارنیا  زا  هتـساوخیم  هدوب و  ننفت  عونکی 
خیش عومجملا  ثیح  نم  مه و  رس  رب  تسا  ضرعتم  ار  هلئسم  نیا  شراثآ  مامت  رد  ابیرقت  تسا و  هدرک  در  یمسر  ملع  ماهتاب  ار  اهنآ  هدوب 

عیمجب ار  دوخ  تسا و  هتفگ  ینخـس  يرد  ره  زا  هتفای و  هشوخ  نمرخ  ره  زا  هک  تسا  یهیقف  میکح و  ملاع و  هدنـسیون و  رعاـش و  یئاـهب 
یئاهب خیش  یگدنز  هرود  تاصخـشم  تسا . هدرک  بسک  يریگناهج  ترهـش  دوخ  راثآ  اب  هک  هدوب  ینونف  يذ  هتـسارآ و  يرـصع  موملع 

تسوا و تایح  نایاپ  ات  دلوت  خیرات  زا  یگدنز  هرود  تایصوصخ  مامت  لماش  لیصفت  نیا  میاهدروآ و  رگید  شخب  رد  هک  دراد  یلیـصفت 
هب نایاپ  رد  میاهدروآ و  تسدـب  ار  اـهنآ  هدافتـسا  يارب  اـم  هک  تسا  یخـسن  ذـخأم و  تسمزـال  همدـقم  نیا  ناـیاپ  رد  نآ  رکذ  هک  يزیچ 

هشیمه هک  یناتـسود   9 ص : همدـقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  زا  هک  تسین  دـب  میاهدرک  هراـشا  اـهنآب  خـن ) : ) تمـالع
ياج رد  کی  ره  زا  دنرادیمن  غیرد  یگنهرف  ياهکمک  هنوگچیه  زا  دراوم  هنوگنیا  رد  دنتسه و  گنهرف  هعاشا  فراعم و  جیورت  هاوخاوه 
ارنآ دناهدیـشک و  داـیز  تمحز  باـتک  نیا  لوا  پاـچ  رد  هک  روپيدـیحوت  يدـهم  ياـقآ  زا  ادـتبا  مینک : رکـشت  شیوـخ  مهـسب  دوـخ و 

هک یلئاسر  راعـشا و  گنج  هک  ینیما  يریـصن  نیدـلا  رخف  دیـس  ياقآ  بانج  زا  مود  دـناهداد  تنیز  یطوسبم  همدـقم  مالعا و  تسرهفب و 
نیا دنتشاذگ و  ام  رایتخا  رد  هدش  خاسنتـسا  دنراد  ناشدوخ  صوصخم  هناخباتک  رایتخا  رد  تانجلا و  تاضور  باتک  بحاص  ردارب  طخب 
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هدیـصق و لزغ و  لماش  هک  تایلک  لکـشب  یئاهب  خیـش  هدـنکارپ  راثآ  زونه  زورما  ات  نوچ  تشاد  باتک  نیا  نیودـت  رد  یمهم  ریثأت  دوخ 
تمدخ نیا  زایتما  کی  هکیروطب  درک  لصاح  ام  يارب  ار  یگنهرف  تمدخ  نیا  لاجم  ناشیا  کمک  دوب و  هدماینرد  دشاب  يونثم  یعابر و 

بانج موس  دوبن . تسد  رد  یعالطا  اهنآ  زا  یئاهب  خیـش  مانب  زورما  ات  هک  دوب  يرگید  هدـنکارپ  راثآ  یفاضا و  یعاـبر  دادعت 45  یگنهرف 
رد دوب  هدـش  هتـشون  نآ  رد  یئاهب  خیـش  راثآ  زا  یتمـسق  هک  ار  یطخ  شوخ  گنج  هک  رـضاح  رـصع  ياناوت  رعاـش  یلح  بارت  وبا  ياـقآ 

يرجه رد 1346  هک  کلم  هناخباتک  یپاـچ  هخـسن  يرگید  تسا  لـبق  لاـس  دودـح 175  رد  نآ  تباتک  خـیرات  هک  دـندراذگ  نم  رایتخا 
اهنآ زا  هک  دوب  یخسن  دوب  نم  رایتخا  رد  خیـش  راثآ  هلباقم  يارب  هک  يذخآم  لاحرهب  تسا  هدیـسر  پاچب  رـصم  عباطم  زا  یکی  رد  يرمق 

هدامآ باتک  نیا  عبط  رد  ار  مزال  طیارـش  لـماوع و  ماـمت  هک  مه  يدومحم  هناـخباتک  ریدـم  هجوت  تبقارم و  زا  دـیاب  ناـیاپ  رد  مدرک  داـی 
يرهاوج نیـسحمالغ  دنـشاب . قفؤم  دـیؤم و  دـیفم  دـنمدوس و  ياـهباتک  هنوگنیا  رـشن  رد  هشیمه  مراودـیما  منک و  يراذگـساپس  دـنتخاس 

10 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نایاپ  يدجو ) )

یئاهب خیش  هرابرد  يرگید  عماج  حرش 

هراشا

نایبلا ریخ  باتک  زا  جرختسم  هدش  هتشون  یئاهب  خیش  تافو  زا  لبق  لاس  هدزناپ  هک  لاح  حرش  نیا  یئاهب  خیـش  هرابرد  يرگید  عماج  حرش 
تایلک تسا . هدش  جارختسا  ینیما  يریـصن  نیدلا  رخف  دیـس  ياقآ  بانج  هناخباتک  هحفص 355  زا  هک  تسا  یناتسیس  نیـسح  هاش  فیلأت 

11 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 

دمحم نیدلا  ۀلملا و  ءاهب  نیدهتجملا  ملعا  نیرخاتملا و  لضفا  رکذ 

عماج نیرحبتم  ءاهقف و  ءالـضف و  لضفا  نیرخأتم و  ءاـملع  ملعا  دـمحم  نیدـلا  ۀـلملا و  ءاـهب  نیدـهتجملا  ملعا  نیرخاـتملا و  لـضفا  رکذ 
راهچ تشه و  بهذم  ءالضف  هدبز  راربا و  دیس  ءاهقف و  هصالخ  رـشع  يداح  لقع  رـشب و  داتـسا  لوصا  عورف و  يواح  لوقنم و  لوقعم و 

ام لیزنت  لیوأت و  تاراشا  ربخم  يرتسگیناعم  میلقا  يامرف  ناـمرف  يروشناد  کـلامم  کـلملا  کـلام  اـمکحلا  ناـهرب  ءاـملعلا و  ناـطلس 
لالظ هّللا  دیا  دمحم  نیدلا  ۀلملا و  ءاهب  دجما  خیـش  لاح  بحاص  لضاف  لامک و  بحاص  فراع  لیئارـسا  ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  قدـص 

نآ دننام  نیرخأتم  زا  هک  هتسویپ  تحصب  سانشتقیقح  نادنمفاصنا  دزن  تسا  نارود  بطق  نامز و  هناگی  نیدلا  موی  یلا  ۀضافا  هتدافا و 
هاگراب تنج  هاش  نامز  نیدهتجم  ءاهقف و  مظعا  هک  دمصلا  دبع  نیسح  خیش  ردق  دنلب  نآ  دجام  دلاو  هتسشنن  تلیضف  دنـسم  رب  هبتر  یلاع 

رـشع ینثا  همئا  بهذـم  جاور  تهج  تخارفارب  يروشناد  ياول  هدـمآ  ناریا  تکلممب  یقتم  هاشداپ  نآ  تلود  نامز  رد  لماع  لبج  زا  دوب 
هیفلا و حرـش  هقف و  رد  دـعاوق  حرـش  لثم  هدومن  مولع  رثکا  تاـفیلأت  دوب و  تکلمم  نآ  رد  اهتدـم  هدـیدرگ  نطوتم  ةاره  هرخاـف  هدـلب  رد 

دزن تمه  دنلب  نآ  تاقوا  نآ  رد  هدمآ  روهظب  رتسگتلیضف  نآ  زا  تسا  مالک  لوط  بجوم  نآ  نتـشون  هک  لئاسر  رگید  داشرا و  هیـشاح 
هتفای خوسر  شرطاقم  ایرد  رطاخ  رد  دـالب  ریـس  ياوه  بابـش  دـهع  ناوفنع  رد  هدومن و  یلقن  یلقع و  مولع  باـستکا  دوخ  راوگرزب  دـلاو 

خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رصم  رد  اهتدم  هدیسر  برغم  دالب  ناتسبرع و  راید  رثکاب  هدش  فرشم  نیفیرش  نیمرح  ترایز  فرـشتب 
تدـم نآ  رد  هتخاس  قداص  حبـص  عولط  يارما  تریغ  تدافا  باـتفآ  ضیف  زا  ار  ماـش  راـید  هدوب و  زیزع  تبحم   12 ص : همدـقم ، یئاهب ،

ملع يدزی  هّللا  دبع  انالوم  دزن  دناهتفرگ و  هرهب  ملع  زا  یضترم  ریم  دزن  مولع  ملعت  زا  لوا  هدیسر  دیرجت  كرت و  لها  زا  يرایسب  تبحـصب 
هقف هدناوخ و  ضارعا  رهاوج و  دیرجت و  حرش  یضایر و  ینیاق  لضفا  انالوم  دزن  دناهتفرگارف و  تیبرع  نایب و  یناعم  مالک و  ملع  قطنم و 

رد هتخادنا  ناریا  کلامم  تحاسب  ضیف  وترپ  هاشداپ  دمحم  ناطلـس  میرک  هاشداپ  نامز  رد  دـناهدومرف و  بسک  دوخ  دـلاو  دزن  ثیدـح  و 
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ةورع ریـسفت  لئاسم و  لالدتـسا  ثیداحا و  حرـش  ثیداـحا و  رد  نیتملا  لـبح  باـتک  هلمج  نآ  زا  هدومن  تاـفیلأت  مولع  رثکا  رد  ماـیا  نآ 
رد كالفالا  حیرشت  حرش  هحیحص و  ثیداحا  ماکحا و  تاریسفت  نیسمشلا و  قرشم  يواضیب و  یضاق  ریـسفت  هیـشاح  ثیدح و  یقثولا و 

باسحلا ۀصالخ  هلاسر  یسرافب و  بالرطسا  ملع  رد  یمتاح  هفحت  بالرطـسا و  ملع  رد  هفیحـص  ینیمغچ و  حرـش  رب  حرـش  تئیه و  ملع 
لوطم و رب  هیشاح  یئاطخ و  هیشاح  حرـش  يدضع و  رـصتخم  حرـش  رب  هیـشاح  لوصا و  هدبز  يدیهـش و  دعاوق  هیـشاح  باسح و  ملع  رد 
رد نیملاعلا  حیرشت  دیرجت و  حرش  تایهلا  تاقیلعت  يزورنابـش و  تادابع  رد  حالفلا  حاتفم  جح و  هیرـشع  ینثا  تاولـص و  هیرـشع  ینثا 
نآ فیناـصت  زا  هقرفتم  موـلع  رد  لوکـشک  روکذـم و  هقرف  حالطـصا  رد  اـهقفلا  حلطـصم  باـسحلا و  رحب  اـضعا و  حیرـشت  تئیه و  ملع 

بیترت حرش  لامک  رد  هدحیلع  هخسن  دیآرد  راربا  هودق  نآ  تافینصت  يداو  یط  رـصح و  رد  مقر  هتـسکش  ملق  سراف  رگا  تسا  ترـضح 
عماج فینصت  هدارا  یمارگ  تاقوا  رخآ  رد  هدومن  راصتخا  نیدب  دوبن  مولع  رحب  نآ  تافیلأت  رصح  شیاجنگ  هخـسن  نیرد  نوچ  داد  دیاب 
دراد لاغتشا  تاهبش  عفر  ماقرا  یشاوح و  نتشون  رد  هزور  همه  هداد  مامتا  ار  تراهط  باتک  جح و  تاولص و  موص و  باتک  دومن  یسابع 

باریـس شتدافا  رحب  زا  نارود  ياملع  نامز و  يالـضف  هراومه  هک  دیما  دـیامرفیم  فینـصت  فرـص  تادابع  زا  دـعب  ار  یمارگ  تاقوا  و 
هراومه دراذـگیمن و  یعرمان  هقیقد  مارکا  میظعت و  مارتحا و  زازعا و  رد  تسیفاص و  داقتعا  ترـضحنآ  هب  تبـسن  ار  هاـگآ  هاـش  دنـشاب و 

رد شنیرق  تباجا  ياهاعد   13 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نوچ  یهاش  هعیفر  هدس  رد  ترـضحنآ  تاسمتلم 
رد ملق  نابزب  هک  تسا  هبترم  نآ  رد  هن  رعـش  خـیرات و  ملع  هبیرغ و  مولع  ماـسقا  عاونا و  رد  ترـضحنآ  تراـهم  تسلوبقم و  یهلا  هاـگراب 
لظ رفنویامه و  يامه  هکنآ  هلا  لضف  زا  دیما  تسا  نسحتـسم  عیابط  عیمجب  نف و  يذ  مولع  عیمج  رد  دمآ  ناوت  شریرحت  ریرقت و  ددـص 

اب دیفتسم  مانا  هفاک  شحیال  تاریرحت  حضاو و  تاریرقت  زا  هدوب  مادتسم  نامزلا  رصعلا و  بحاص  باتفآ  عولط  ات  رتسگتلیضف  نیا  لیلظ 
ترـضح عبتت  يونثم  رد  تسا و  لیام  رادـبآ  راعـشا  نتفگب  یناعم  رحب  رهوگ  نآ  فیطل  عبط  يذ  بسک  فیلأـت  فینـصت و  لغـش  دوجو 

نمیت و ۀهج  زا  هداتفا  ریرحت  لحاسب  شنیئآ  رحب  عبط  هجل  زا  رایـسب  یعابر  لزغ و  دناهدومرف و  راطع  نیدـلا  دـیرف  خیـش  يونعم و  يولوم 
، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نیعملا . قفوملا و  هّللا  تفای و  ریرحت  هخـسن  نیرد  رارحا  هصالخ  نآ  راعـشا  زا  تیب  دنچ  كربت 

یفرـصت رـصتخم  اب  تسا  ناسیون  هرکذت  لاوقا  رکذ  لماش  هدش و  هیهت  حیحـص  ۀبـسن  ذخأمب  هعجارم  اب  همدقم  نیا  نوچ   14 ص : همدقم ،
راکفا دیاقع و  تاحایس - ریس و  تالیصحت - شناد و  نازیم  تافو - دلوت و  خیرات  بسن و  مان و  تایصوصخ  یگدنز و  حرش  ناونعب  ارنآ 

. مینکیم لقن  دلجم  نیا  رد  یئاهب  خیش  راثآ  و 

یئاهب خیش  بسن  مان و 

نب دمحم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  نب  دمـصلا  دبع  نب  نیـسح  نیدلا  زع  نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  یئاهب  خیـش  بسن  مان و 
رد هیوفص ، يهرود  گرزب  خروم  بیدا و  رعاش و  نادیـضایر و  مجنم و  فراع و  هیقف و  میکح و  یعبج ، یلماع  ینادمه  یثراح  حلاص 

هدوب و نایعیـش  هاگهانپ  عیـشت  بهذـم  شیادـیپ  زاغآ  زا  هک  لماع  لبج  رد  زاغآ  زا  دـناهدوب و  مالـسا  فیراـعم  هک  رورپشناد  ینادـناخ 
ای عبج  مانب  ییهیرق  رد  تسا ، نایعیش  مهم  زکارم  زا  یکی  زورما  تسا و  دیص  رهش  لامش  رد  نانبل و  زا  تسا  یمرخ  یناتسهوک و  يهیحان 

خیـش ردپ  تفای  شرورپ  دمآ و  دوجوب  دـندوب ، يرمق ) يرجه  یفوتم 65   ) ینادـمه روعا  هللا  دـبع  نب  ثراح  داژن  زا  دنتـسیزیم و  عابج 
نادرگاش زا  يو  تسا . هدوب  كرزب  خیاشم  هعیش و  ناربهر  زا  یغبج  یلماع  یثراح  نب  دمحم  نب  دمصلا  دبع  نب  نیسح  نیدلا  زع  یئاهب ،

یلبج یلماع   15 ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دمحا  نب  یلع  نیدـلا  نیز  هعیـش  فورعم  ياوشیپ  يهباحـص  و 
( يرمق يرجه   966  ) یناث دیهش  ندش  هتشک  زا  سپ  نیسح  نیدلا  زع  دناهتساخرب و  راید  کی  زا  نانآ  ود  ره  تسا و  یناث  دیهشب  روهشم 

لماع لبج  ماظع  خیاشم  زا  نیسح  خیش  : » دیوگیم نینچ  نیسح ، نیدلا  زع  يهرابرد  یسابع  يارآ  ملاع  خیرات  بحاص  تسا . هدمآ  ناریاب 
تبحص رد  ار  یناوج  راگزور  بابش و  مایا  هصالخ  و  دوب . دنمشناد  یلضاف  تیبرع  ثیدح و  ریسفت و  هقف و  صیـصختب  نونف  عیمج  رد  و 
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بسک راهتشا و  تامدقم  لیصحت  لاجر و  ثیدح و  حیحـصت  رد  هدرب  رـسب  همحرلا  هیلع  نیدلا  نیز  خیـش  ینادواج  يهدنز  یناث و  دیهش 
زا هیلاراشم  تفای  تداهش  يهجرد  نایمور  تسدب  عیشت  تهجب  خیش  بانج  هکنآ  زا  دعب  دناهدوب . رگیدکی  بحاصم  كراشم و  تالامک 

نوگاـنوگ تاـیانع  راـظنا  روظنم  هدـیدرگ  ززعم  ناـکم  تنج  هاـش  نیئآ  تشهب  سلجم  نیـسلاجم  زعب  هدـمآ  مجع  بناـجب  فولأـم  نطو 
هک یفالتخا  رب  انب  هک  هعمج  زامن  تماما  رد  دـمآرد و  رـصع  ءاملع  ناعذا  لوبق و  ضرعم  رد  وا  داهتجا  تحاـصف و  یلاـع  بتارم  تشگ .

رخآ دومنیم . مادقا  نانمؤم  زا  یعمج  اب  هدیناسر  میدقتب  غیلب  یعس  دوب  روجهم  كورتم و  دیدم  ياهتدم  دناهدرک  نآ  طیارش  رد  ءاملع 
ياـفیا اـب  اـصوصخ  تاره  يهنطلـسلا  راد  اـمومع و  ناـسارخ  کـلامم  تاـیلم  تموکح  تایعرـش و  يدـصت  یمالـسالا و  خیـش  بصنمب 

مولع يهدیاف  اب  هدومن  مادقا  راید  نآ  ریخلا  عاقب  قیسنت  ارغ و  تعیرش  جیورتب  اشگلد  يهطخ  نآ  رد  دیدم  تدم  هتـشگ  عوجرم  شتمدخ 
تـضایر مارحلا و  هّللا  تیب  قوش  هکنآ  ات  تخادرپیم ، تالـضعم  ضماوغ و  فشک  تالکـشم و  لح  لئاسر و  بتک و  فینـصت  هینید و 

تکرح رد  بوص  نادب  ار  وا  هجوت  نانع  قوش  دیاق  هتشگ  ریگ  نابیرگ  مالعلا  کلملا  هّللا  تاولص  ماقم  یلاع  يهمئا  مانا و  دیس  يهضور 
رد يزور  دنچ  تعجارم ، نیح  رد  یمظع  تداعس  نادب  داعستسا  زا  دعب   16 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دروآ .

ار تایح  يهناخبتک  هدیـسر  دوعوم  لجا  نیرحب  رد  هکنآ  ات  دربیم ، رـسب  موب  زرم و  نآ  يالـضف  اب  هتخادنا  تماقا  لحر  نیرحب  ءاسحل 
تشاد اهب  بیز و  شفیرـش  دوجو  زا  ناهج  يارـس  نشلگ  هک  هیلاراشم  قدص  فلخ  و  تخادرپ ، اقبملاع  يهدیرج  يهعلاطمب  هدیدرونرد 

لیاسولا كردتسم  بحاص  رصعلا و  ۀفالس  بحاص  رثالا و  ۀصالخ  بحاص  هدیقعب  دمآ »...  مجع  تیالوب  هدجام  هدلاو  اب  نس ، رغـص  رد 
هکیماـگنه يرمق  يرجه  لاس 984  رد  یئاهب  خیـش  ردـپ  نیـسح  نیدـلا  زع  تافو  تانجلا ، تاضور  بحاص  لایخلا و  ۀـنازخ  بحاـص  و 

رد يرمق  يرجه  لاس 918  رد  یئاهب  خیـش  ردپ  نیـسح  نیدـلا  زع  یلک  روطب  تسا . هداتفا  قافتا  نیرحب  رد  هتـشاد  لاس  شـش  تصش و 
دوخ يهداوناخ  اب  يرمق  يرجه  لاس 966  رد  يو  ندش  هتـشک  زا  سپ  دوب و  مود  دیهـش  درگاش  بحاص و  یتدم  دش ، دلوتم  لماع  لبج 
نانآ یبهذم  ياوشیپ  یتح  دندیناسر  رایسب  رازآ  هتخات  ناشیا  رب  دندوب  لماع  لبج  نایعیش  ناگیاسمه  هک  تنس  لها  اریز  « 1 . » دمآ ناریاب 

هک دوب  یلحم  هناگی  هیوفص  يهرود  رد  ناریا  تسجیم و  یهاگهانپ  نایعیـش  رگید  دننام  نیـسح  نیدلا  زع  دندوب و  هتـشک  ار  نیدلا  نیز 
ترهش تفرشیپ و  دوب ، نایعیـش  نیرید  زکرم  هک  دمآیم  يراید  زا  هدوب  مود  دیهـش  درگاش  يو  نوچ  و  دنتـشاد . ناما  اج  نآ  رد  نایعیش 

يهنطلسلا راد  یمالسالا  خیش  ماقم  يدنچ  زا  سپ  تفرگ و  رارق  كرزب  سابع  هاش  ردپ  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  هجوت  دروم  تفای و  رایسب 
زا سپ  درک و  تکرح  بوص  نادب  تشگ  رادیدپ  يو  رد  ادخ  يهناخ  ترایز  قوش  دـیدم ، یتدـم  زا  دـعب  تشگ و  ضیوفت  يوب  تاره 

اجنآ رد  تــــــــــــــــــفر و  نــــــــــــــــــیرحب  ءاـــــــــــــــــــسحا و  هــــــــــــــــــب  جـــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــسارم  يارجا 
هدزیـس یئاهب  خیـش  نامز  نآ  رد  (- 1 __________________________________________________  )

لاس و شش  تصـش و  هکیماگنه  و  دنام ، زور  تشه  تدم   17 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسا . هتـشاد  لاس 
کی یـس و  هک  یئاهب  خیـش  تقونیا  رد  تفگ . عادو  ار  یناف  راد  دوب  نیرحب  كاخ  زا  ییهیرق  هک  یلـصم  رد  تشذگیم  شنـس  زا  هام  ود 

زا هک  هیدمصلا  دیاوف  باتک  هک  هتشاد  دمصلا  دبع  مانب  يردارب  یئاهب  خیـش  تشگزاب  ناریاب  دوخ  ردام  قافتاب  تشذگیم  شرمع  زا  لاس 
رد شردپ  هکینامز  نامه  رد  دمصلا  دبع  ایوگ  « 1 . » تسا هدوب  یئاهب  خیش  رتگرزب  ردارب  هدش و  هتـشون  يو  مانب  تسا  وحن  فورعم  بتک 
رد يرمق  يرجه  لاس 1020  رد  خیـش  ردارب  تسا . هدوبن  يو  اب  نیرحب  ناریا و  رفـس  رد  و  هتفر . هنیدمب  هدش  ادج  يو  زا  هدوب  لماع  لبج 
رب يو  تانجلا  تاضور  بحاص  لوقب  دناهدرپس . كاخب  اجنامه  رد  هدومن و  لقن  فجنب  ار  يو  دـسج  تسا و  هتفر  ایند  زا  هنیدـم  فارطا 

فورعم یلع  نیدلا  نیز  رتخد  هناگی  ثدحم و  هیقف و  ینز  یئاهب  رـسمه  تسا  هتـشون  يدنچ  یـشاوح  یئاهب  خیـش  شردارب  نیعبرا  حرش 
زا راـشنم  یلع  نیدـلا  نـیز  شردـپ  دـندناوخیم و  سرد  يو  دزن  ناـنز  هـک  دـیوگیم  لـیاسولا  كردتـسم  بحاـص  دوـب . یلماـع  راـشنمب 

تـــــــــــــشاد رایـــــــــــــسب  ياــــــــــــهباتک  دوــــــــــــب و  بساــــــــــــمهط  هاـــــــــــــش  رـــــــــــــصاعم  نادنمـــــــــــــشناد 
يرتـگرزب هک  يرگید  لـیالد  زا  (- 1 __________________________________________________  )
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مان یئاهب  هتشاد و  ار  دوخ  دج  مان  دمصلا  دبع  هک  تسنیا  یکی  یسیفن ، دیعس  داتسا  يهدیقعب  دناسریم  یئاهب  خیشب  تبسن  ار  دمـصلا  دبع 
زا هک   18 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  هدرک . تافو  یئاهب  زا  شیپ  لاس  هد  يو  هکنیا  رگید  و  ار ، دوخ  دج  ردپ 
نز هک  شرتخد  درم ، نوچ  و  دـنارذگ ، دـنه  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  رتشیب  و  دوب ، دـلجم  رازه  راـهچ  کـیدزن  دـنیوگ  دوب و  هدروآ  دـنه 

ماقم تهج  نیمهب  و  تشاد ، ناوارف  تلزنم  بسامهط  هاش  دزن  یلع  نیدلا  نیز  تشادن ». رتخد  کی  زج  هک  اریز  دش ، وا  ثراو  دوب  یئاهب 
نیسح نیدلا  زع  ترفاسم  ببسم  زین  و  دیدرگ . ضیوفت  یئاهب  خیشب  ماقم  نیا  يو  زا  سپ  دیدرگ و  راذگاو  يوب  ناهفصا  یمالسالا  خیش 

. تسا هدوب  یلع  نیدلا  نیز  نیمه  ناریا  رد  يو  راک  تفرشیپ  ناریاب و  یئاهب  خیش  ردپ 

تافو دلوت و  خیرات  لحم و 

يرهـش کبلعب  تسا . هداتفا  قافتا  کبلعب  رهـش  رد  خیـش  تدالو  ربتعم ، خیراوت  نابحاص  يهیلک  رظن  قافتاب  تافو  دلوت و  خـیرات  لحم و 
زکرم هتـشذگ  ياهنامز  رد   » رهـش نیا  دندیمانیم :  Heliopolis سیلوپویله ار  یخیراـت  رهـش  نآ  ناـینانوی  تسا و  هدوب  فورعم  داـبآ و 

رد نآ  ياههبارخ  زونه  هک  هدوب  نآ  رد  یفورعم  رایـسب  رـصق  یمور  ياـهانب  زا  تسا و  هدوب  یمور  ندـمت  زکرم  سپـس  یناـنوی و  ندـمت 
تفرگ و ناـکروگ  رومیت  يرمق  يرجه  لاس 803  رد  ار  رهـش  نیا  تسا ، هدوب  تمظع  یئابیز و  ياهتنم  رد  تسروهـشم و  ناـهج  يهمه 

نیا رد  لحم  نآ  تسا و  یقاب  قشمد  يرتم  ولیک - رد 80  کنیا  نآ  يهبارخ  دیدن و  ینادابآ  يور  رگید  سپ  نآ  زا  تخاس و  ناریو  ارنآ 
«1 :« » دوریم رامـــــــــــــــــــــــــــــشب  ناــــــــــــــــــــــــــــنبل  يروــــــــــــــــــــــــــــهمج  ورملق  وزج  ناـــــــــــــــــــــــــــــمز 

دیعس داتسا  زا  یئاهب  خیش  لاوحا  (- 1 __________________________________________________  )
دودـح رد  هک  تسا  یقاـب  یکچوک  يداـبآ  لـحم  نآ  رد  نوـنکا  19 و  ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  یـسیفن .

، هتشاد تماقا  لماع  لبج  رد  هکیماگنه  خیش  ردپ  نیـسح  نیدلا  زع  ایوگ  دراد : رارق  بلحب  قشمد  هار  رـس  رد  دراد و  هنکـس  رازه  نیدنچ 
یلاعملا وبا  دـننام  زین  یناسک  و  تسا : هدـیدرگ  دـلوتم  رفـس  نآ  رد  يو  مود  رـسپ  ینعی  دـمحم  نیدـلا  ءاهب  هتفر و  کبلعبب  ماش  رفـس  رد 

ناریاب شردپ  ترفاسم  زا  لبق  يو  مینادیم  هکیروطب  اریز  تسا  ردان  الماک  رظن  نیا  دناهتشون و  نیوزق  رهش  ار  خیـش  تدالو  لحم  يولاط 
، تسا هتشاد  لاس  هدزیس  ایوگ  تسا  هدمآ  ناریاب  هکیماگنه  هدش و  دلوتم 

دلوت خیرات 

رد دوجوم  ذخآم  نیرتمیدق  زا  هک  رـصعلا  ۀفالـس  بحاص  تسا : دوجوم  فلتخم  لاوقا  یئاهب  خیـش  تدالو  خیرات  دروم  رد  دـلوت  خـیرات 
دلوـتم يرمق  يرجه  لاـس 953  يهجح  يذ  زا  هدـنام  زور  هس  هبنـش ، راـهچ  بورغ  کـیدزن  يو  هک  دـیوگیم  تسا  خیـش  تدـالو  دروم 
هتشون يرمق  يرجه  لاس 953  هجح  يذ  زا  هدنام  زور  هس  هبنـش  راهچ  بورغ  کیدزن  ار  يو  دلوت  خیرات  رثالا  ۀصالخ  بحاص  دـیدرگ :

هدرک رکذ  يرمق  يرجه  لاس 953  مرحم  زا  هدنام  زور  هدزیـس  هبنـشجنپ  بورغ  کیدزن  ارناشیا  تدالو  خیراوتلا  سودرف  بحاص  تسا :
لاس 953 يهجح  يذ - هبنش 27  راهچ  زور  بورغ  هدرک  نییعت  رصعلا  ۀفالس  رد  ناخ  یلع  دیس  دیوگیم : سمـشلا  علطملا  بحاص  تسا :
«1 : » تـــــــــــسا هداد  يور  نـــــــــــیوزق  رد  يولاــــــــــــط  یلاــــــــــــعملا  وــــــــــــبا  صنب  و  کــــــــــــبلعب ، رد  يرمق  يرجه 
هک لوـق  نیا  دـش  هتفگ  هکناـنچ  (- 1 __________________________________________________  )

بختنم بحاـص   20 ص : همدـقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  تسا  تسرداـن  رایـسب  تسا  هدـش  دـلوتم  نیوزق  رد  خـیش 
، دـیآیم رب  لاوـقا  نیا  زا  هـچنآ  یلک  روـطب  تـسا : هدرک  رکذ  يرمق  يرجه  لاـس 953  مرحم  هبنـشجنپ 17  زور  ار  خیـش  تدالو  خیراوتلا 

نارگید ياههتفگ  زا  رـصعلا  ۀفالـس  بحاص  رظن  دـلوت  هام  زور و  دروم  رد  تسا و  هداتفا  قافتا  يرمق  يرجه  لاس 953  رد  خیش  تدالو 
زور بورغ  کیدزن  خیـش  تدالو  تروصنیا  رد  تسوا : ناـمزب  سک  نیرتکـیدزن  خیـش و  لاوحاـب  درف  نیرتاـناد  يو  اریز  تسا  رتربتعم 
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. تسا هداد  يور  کبلعب  رهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 953  يهجح  يذ  متفه  تسیب و  هبنشراهچ 

تافو خیرات 

دروم ذخآم  زا  هک  یـسابع  يارآ  ملاع  خیرات  بحاص  تسا : دوجوم  نوگانوگ  لاوقا  زین  یئاهب  خیـش  تافو  خیرات  دروم  رد  تافو  خـیرات 
لاوش بش 11  هـکنیا  اـت  دوـب ، روـجنر  زور  تـفه  دـش و  راـمیب  يرمق  يرجه  لاـس 1030  لاوش  مراـهچ  رد  هک  دـیوگیم  تسا ، داـمتعا 

رد هک  دوب  ییهزادناب  مدرم  ماحدزا  دنتشادرب و  ار  وا  يهزانج  رهش  نایعا  دوب و  قالیی  رد  سابع  هاش  درک  تلحر  يو  نوچ  و  تشذگرد ،
دندراذگ زامن  وا  رب  ءاملع  دنداد و  لسغ  هاچ  بآب  قیتع  عماج  دجـسم  رد  و  دنهد ، تکرح  ار  وا  يهزانج  هک  دوبن  اج  ناهج  شقن  نادـیم 

، اپ نیئاپ  رد  وا  دوخ  تیـصوب  دندرب و  دهـشمب  اجنآ  زا  دنتـشاذگ و  تسا  هدازماما  ود  نفدم  هک  نیدـباعلا  نیز  ماماب  بوسنم  يهعقب  رد  و 
21 ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دـندرپس : شکاخب  تفگیم  سرد  اجنآ  دهـشم  رد  فقوت  ماگنه  هکیئاج  رد 

یتسود ياوأم  شنانج  ناویا  تشگ  يانف  راد  نیا  زا  خیـش  نوچ  تفر  تسا : هتفگ  يو  تلحر  خـیرات  رد  بلاـط  وبا  ازریم  هلودـلا  داـمتعا 
يهزانج رب  سک  رازه  هاجنپ  درمب  نوچ  هک  دـیوگیم  تانجلا  تاضور  بحاص  « 1  » ياو نیدلا  ءاهب  خیش  شمتفگ  شخیرات  نم  تسج ز 
تسنیا عرش  تشگ  اپ  رـسیب و  زا  دوصقم  داتفوا . لضف  رـسفا  عرـش و  تشگ  اپ  رـس و  یب  دناهتفگ : وا  توف  خیرات  رد  دندراذگ و  زامن  وا 

داض دوشیم و  طقاس  نآ  زاغآ  زا  ءاف  ینعی  داتفوا  لضف  رسفا  و  دشاب ، هک 200  دنامیم  ءار  دتفایم و  عرش  ماجنا  زاغآ و  زا  نیع  نیش و  هک 
خیرم هیرجه  یـس  رازهکی و  يهنـس  هک  دیوگیم  تاهیبنت  باتک  بحاص  دوشیم . هتفرمهیور 1030  دنامیم و  دـشاب  هک 30  مال  هک 800 و 
توف ءاملع  زا  یـصخش  هک  دیـسر  رطاخب  تقو  نآ  رد  يرتشم  لاح  یهابت  فعـض و  زا  رایـسب  ربدت  رکفت و  زا  دعب  دش ، عجار  برقع  رد 
بلاغ ریقف  نظ  دوب ، هّللا  ۀـمحر  یلماعلا  نیدـلا  ءاهب  خیـش  نامز  نآ  هعقاو  لمکا  لضفا و  نوچ  و  دـبای ، هار  بهذـمب  ینهو  نآ  زا  دوش و 
تیالو تافاضم  زا  هک  فرـشا  يهبـصق  رد  مرج  ال  دیـشک ، دهاوخ  یقاب  رادـب  یناف  راد  زا  تایح  تخر  یمالـسالا  خیـش  بانج  هک  دـمآ 
تلود نیا  علاط  هک  دـسرن  فرـشا  رطاخب  هغدـغد  باب  نیا  رد  هک  متفگ  هدـیناسر و  هّللا  لـظ  هاـشداپ  ضرعب  ار  هیـضق  نیا  تسناردـنزام 
يدزیا تمحرب  هتفهکی  ضرع  رد  هدـش و  ضیرم  خیـش  ترـضح  هاـم ، جـنپ  راـهچ  زا  دـعب  اـضق  زا  دـش . دـناوتیمن  رگید  یعون  تسیوق و 
تلحر مهدزاود  هبنـشهس  رد  تـشگ و  ضیرم  يرمق  يرجه  لاس 1030  لاوش  مراهچ  رد  هک  دـیوگیم  سمـشلا  علطم  بحاـص  تسویپ .

. دــــــــــــــــــــــش دهــــــــــــــــــــــشمب  لـــــــــــــــــــــقن  شفیرــــــــــــــــــــــش  دــــــــــــــــــــــسج  دوـــــــــــــــــــــمن و 
، ءاهب يهزمه  نودـب  هلمج  نیا  زا  (- 1 __________________________________________________  )

خیـش تافو  خـیرات  دروم  رد  لمالا  لما  بحاص   22 ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دیآیم . تسدـب  ددع 1030 
مهدزاود ار  يو  تشذگرد  خیرات  ءاملعلا  صصق  بحاص  تشذگرد . يرمق  يرجه  لاس 1030  رد  هک  مدینش  دوخ  خیاشم  زا  هک  دیوگ 

لاس 1031 لاوش  زا  هدـنام  زور  هدزاود  ار  خیـش  تافو  خـیرات  رـصعلا  ۀفالـس  بحاـص  تسا . هدرک  رکذ  يرمق  يرجه  لاس 1031  لاوش 
لاس 1030 لاوش  مهدزاود  رد  هیدمـصلا ، دیاوفلا  حرـش  یف  هیدنلا  قئادحب  موسوم  شیوخ  رگید  باتک  رد  تسا و  هتـشون  يرمق  يرجه 

تاـفو دـیآیمرب ، لاوقا  نیا  زا  هچنآ  یلک  روطب  دـشاب . هدـش  یفیرحت  لوا  باـتک  پاـچ  رد  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  رکذ  يرمق  يرجه 
شرظن هک  یـسابع  يارآ  ملاع  خـیرات  بحاص  نوچ  و  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  يرمق  يرجه  ای 1031  لاس 1030  لاوش  مهدزاود  رد  خـیش 

رکذ ار  لاس 1030  تسا  هتشون  هعقاو  نآ  زا  دعب  هام  دنچ  ار  دوخ  فیلأت  هک  تاهیبنت  باتک  بحاص  نینچمه  و  تسا ، نارگید  زا  رتربتعم 
لاوش هام  مهدزاود  رد  خیش  تافو  تروصنیا  رد  دسریم . رظنب  رتحیحـص  دناهتـشون  لاسنیا  رد  ار  خیـش  تافو  هکیناسک  يهتفگ  دناهدرک ،

. تسا هداد  يور  ناهفصا  رهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1030 

ناداتسا تالیصحت و  یناوج و  نارود 
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ناریاب لماع  لبج  زا  دوخ  ردـپ  قافتاب  يرمق  يرجه  رد 966  یئاهب  خیش  دش ، رکذ  البق  هکیروطب  ناداتسا  تالیـصحت و  یناوج و  نارود 
خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دومن . تسیز  اهتدم  دوب  هعیـش  نادنمـشناد  عمجت  زکرم  هک  نیوزق  رهـش  ینعی  ناریا  تختیاپ  رد  دمآ و 

ارهاـظ و  تسا ، هدـینارذگ  نیوزق  رهـش  رد  ار  یناوج  نارود  لـماع و  لـبج  رد  ار  یکدوـک  نارود  يو  نیارباـنب   23 ص : همدـقم ، یئاهب ،
شردپ هتـشاد و  لاغتـشا  مولع  بسکب  نیوزق  رد  هدوب و  ناوج  نامز  نآ  رد  يو  اریز  تسا ، هدوبن  يو  هارمه  تارهب  شردـپ  رفـس  ماگنه 

یـس و نس  رد  ردپ ، گرم  زا  سپ  تسا و  هدوب  هارمه  ردپ  اب  جح  رفـس  رد  میتفگ  البق  هکنانچ  نکیل  دشاب . هدرب  تارهب  ار  وا  تسیابیمن 
لاس 1006 ات  رهـش  نیا  اریز  دـشاب  هتفر  نیوزقب  هرابود  ایوگ  ناریاب  تشگزاب  زا  سپ  و  تسا ، هتـشگزاب  ناریاب  شردام  اـب  یگلاـس  کـی 

يدنچ ایوگ  تسا و  هتخادرپ  زین  يرگید  ياهترفاسمب  اهدعب  یئاهب  تسا . هدوب  هعیش  ءاملع  عمجت  زکرم  هیوفـص و  تختیاپ  يرمق  يرجه 
تـسا ملـسم  هچنآ  و  هتـشاد ، یمالـسالا  خیـش  ماـقم  ردـپ  ياـجب  تاره  رد  یتدـم  زین  تسا و  هداد  همادا  دوخ  تالیـصحتب  دهـشم  رد  مه 
يرمق يرجه  لاس 969  زا  لقاال  هک  دوریم  لامتحا  یـسیفن  داتـسا  لوقب  هتـشاد و  تماقا  نیوزق  رد  يو  هدوب  تاره  رد  وا  ردـپ  هکیماگنه 
شناد يارب  نیوزق  رد  یپاـیپ  لاـس  هد  تدـم  یگلاـس ، شـش  تـسیب و  نـس  رد  يرمق  يرجه  لاس 979  اـت  یگلاـس  هدزناـش  نس  زا  ینعی 
لحم عیـشت و  بهذم  مهم  زکارم  زا  یکی  تقونآ  رد  هک  نیوزق  رهـش  رد  خیـش  يهیلوا  تالیـصحت  تروصنیا  رد  دشاب . هدـنام  نتخودـنا 
لامک بسک  يزومآ و  شناد  یپ  رد  رایـسب  شـشوک  قوش و  اب  یکدوک  زا  يو  تسا و  هتفرگ  ماجنا  هدوب  يزومآشناد  ثحب و  سرد و 
خیـش لاوحا  رد  هکیناسک  يهیلک  لوق  ربانب  تسا  هدرکیم  يرادرب  هخـسن  دوخ  ناـمز  ربتعم  بتک  زا  یکدوک  ناوا  رد  هکیروطب  تسا  هدوب 

بحاص لوقب  تسا . هدومن  شناد  بسک  رگید  ناداتـسا  رـضحم  زا  سپـس  هدرک و  ملع  لیـصحت  دوخ  ردپ  دزن  ادتبا  يو  دـناهتفگ ، نخس 
زا ار  اهنیا  لاـثما  24 و  ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تیبرع  ثیدح و  ریـسفت و  يو  یـسابع  يارآ  ملاع  خیرات 
الم زا  ار  یضایر  و  هّللا ، دبع  الم  يهیشاح  بحاص  « 1  » يدزی سردم  هّللا  دبع  انالوم  زا  ار  لوقنم  مولع  یـضعب  مالک و  تمکح و  و  ردپ ،
لها زا  رگید  ییهدع  راونالا و  علاطم  باتک  بحاص  يدزی  نیدباعلا  نیز  نب  رقاب  دـمحم  الم  سردـم و  یـضاق  لضفا  الم  بهذـم و  یلع 

و تسا . هتخادرپ  بتک  فینصتب  هتفر و  شیپ  لوقعم  لوقنم و  رد  ینامز  كدنا  رد  هتخومآ و  دومحم  نیدلا  دامع  میکح  زا  ار  بط  و  نف ،
رمع طساوا  رد  خیـش  اـیوگ  و  تسا ، هدـناوخ  یـسدقم  فیطللا  یبا  نب  دـمحم  دزن  ار  يراـخب  حیحـص  تاـنجلا ، تاـضور  بحاـص  لوقب 

. تسا هتخومآ  يو  دزن  ار  يراخب  حیحص  هدومن و  تاقالم  ار  روبزم  دنمشناد  اجنآ  رد  هدرک ، رفس  سدقملا  تیبب  هکیماگنه 

تحایس ریس و 

نامز رد  لماع  لبجب  کـبلعب  زا  رفـس  ینعی  هدرک ، يو  قاـفتاب  دوخ  ردـپ  تاـیح  ناـمز  هک  یئاهرفـس  زا  هتـشذگ  یئاـهب  تحایـس  ریس و 
درک یئاهرفـس  زین  ردپ  گرم  زا  سپ  یناوج ، نامز  رد  جح  رفـس  و  « 2  » ناسارخب رفـس  یکدوک و  ماگنه  رد  ناریاب  رفـس  یگراوخریش و 
تیب ریغص و  يایسآ  بلح و  قشمد و  رصم و  ماش و  قارع و  رفـس  داد و  ماجنا  راب  نیمود  يارب  هک  جح  رفـس  زا  دنترابع  اهنآ  يهدمع  هک 
تسا يرفس  اهنآ  نیرتروهشم  هک  دومن  سابع  هاش  قافتاب  زین  یئاهترفاسم  ناهفصا  یمالـسالا  خیـش  ماقمب  باصتنا  زا  سپ  زین  سدقملا و 

. __________________________________________________ تـفر دهـشمب  ناهفــصا  زا  هداـیپ  هـک 
صصق بحاص  (- 2 . ) دناهدرمـش يو  ناداتـسا  زا  ار  يدزی  هّللا  دـبع  انالوم  رثالا ، ۀـصالخ  بحاـص  زین  ءاـملعلا و  صـصق  بحاـص  (- 1)

يارآ ملاع  خیرات  بحاص   25 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفر . ناسارخب  ردپ  اب  یناوج  رد  دیوگیم : ءاملعلا 
، تفای ناهفصا  یعرش  روما  يدصت  تایلالح و  تلاکو  یمالسالا و  خیش  بصنم  راشنم ، یلع  دیس  توف  زا  سپ  يو  هک  دیوگیم  یـسابع 

سدقملا تیب  رصم و  ماش و  برع و  قارع  رد  یتدم  درک و  رفـس  ناشیورد  اب  درک و  هبلغ  یـشیورد  تشگزاب  هبعک و  قوش  ات  دوب  یتدم 
هشیمه تسراگزور و  دمآرس  نطاب  رهاظ و  ملاع  رد  نونکا  دیوگیم : سپس  و  دیسر . هیفوص  نادنمـشناد و  تمدخب  رفـس  رد  تشگیم و 

 ...« تستـسدربز مور  يالم  شورب  يونثم  اصوصخم  رعـش  رد  تسوا و  اب  رـضح  رفـس و  رد  دوریم و  رامـشب  سابع  هاش  باکر  نیمزتلم  زا 
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هدوب ناهفصا  رد  خیش  لاس  نیا  رد  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  هتشون  يرمق  يرجه  لاس 1025  رد  ءارآ  ملاع  خیرات  بحاص  ار  بلاطم  نیا 
. تسا هتفریم  سابع  هاش  هارمه  یکچوک  ياهترفاسمب  یهاگهاگ  طقف  تسا  نکمم  تسا و  هتفای  همتاخ  يو  ياهترفاسم  ابیرقت  تسا و 
رد هک  تسا  هتـشون  یلماع  یکرک  ردـیح  دیـس  نب  نیـسح  نیدـلا  زع  دیـس  يو  درگاش  اریز  هدرک  زاجحب  يرفـس  رمع  رخاوا  رد  اـیوگ  و 

خیش ياهترفاسم  زا  یخرب  يهرابرد  یکرک  نیـسح  نیدلا  زع  دیـس  لوق  زا  تانجلا  تاضور  بحاص  درک . تلحر  جح  رفـس  زا  تشگزاب 
لهچ کیدزن  تشاد ، رایسب  لیم  فوصتب  دوب و  هناگی  اهشناد  زا  ییهراپ  رد  هکلب  دوب ، راگزور  مدرم  نیرتلضاف  وا  هک  تسا  هتشون  نینچ 

البرک و فجن و  نیمظاک و  دادغب و  رد  میتفر و  قارع  يهمئا  ترایزب  وا  اب  متسیزیم و  وا  اب  رـضح  رفـس و  رد  مدوب و  وا  تمدخ  رد  لاس 
رفـس رد  و  داد ، تزاجا  نمب  ار  نآ  زج  ریـسفت و  ثیدـح و  هقف و  ياـهباتک  همه  رفـس  نیا  رد  مدـناوخ و  ورب  رایـسب  ثیداـحا  نییرکـسع 

، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تفر  دهشمب  هدایپ  سابع  هاش  اب  هک  دوب  يرفس  نیا  مدوب و  وا  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  دهشم  ترایز 
زا لاله  ياعد  حابـص و  اعد و  رب  ار  وا  حرـش  ود  مدـناوخ و  وا  فیلأت  یقثولا  ةورعب  موسوم  ریـسفت  زا  ار  هحتاف  ریـسفت  26 و  ص : همدقم ،
هب اجنآ  زا  میتشگزاب و  دهشمب  سپس  دناهدوب و  مالـسالا  خیـش  اجنآ  رد  يو  شردپ و  هک  میتفر  تارهب  سپ  مدناوخ ، هیداجـس  يهفیحص 

تاعوبطملا مجعم  بحاص  درک . رفـس  بلح  قشمد و  سدـقملا و  تیب  رـصمب و  خیـش  هک  دـیوگیم  مالعالا  بحاـص  «. 1  » میتفر ناهفصا 
دومن تاقالم  يرکب  نسحلا  یبا  نب  دمحم  داتسا  اب  اجنآ  رد  تفر و  رصمب  خیش  هک  دیوگیم  یبهولا  حتفلا  بحاص  لوق  زا  هبرعملا  ۀیبرعلا 
رثالا ۀصالخ  بحاص  تشگزاب : ناهفـصاب  سپـس  درک و  ترفاسم  بلحب  اجنآ  زا  تفر و  سدقب  اجنآ  زا  تشادیم و  یمارگ  ار  وا  يو  و 
ودـنآ نایم  رد  تشادیم و  گرزب  ار  وا  يو  درک و  تاقالم  يرکب  نسحلا  یبا  نب  دـمحم  داتـسا  اـب  دوب  رـصم  رد  هک  یماـگنه  دـیوگیم :

رد نادرگناهج  يهماج  دمآیم و  رصم  زا  يو  هک  درک  تیاکح  یسدقم  فیطللا  یبا  نب  یضر  و  تفر ، سدقب  سپـس  و  تفریم ، هرعاشم 
هسدنه دنامب و  هتفهن  هکنآ  طرشب  تفگ  مزومآ ، يو  زا  يزیچ  هک  متساوخ  وا  زا  دومنیم ، ینتورف  درکیم و  ناهنپ  ار  نتشیوخ  تشاد و  رب 
گرزب ناناگرزاب  زا  یکی  يارس  رد  بارخ  هلحم  رد  دیـسر  قشمدب  نوچ  تفر و  ناریاب  اجنآ  زا  ماشب و  سپـس  مدناوخ و  ورب  ار  تأیه  و 

يو رب  ار  دوخ  رعـش  تفر و  وا  دزن  زیربت  تارازم  رد  تاضور  فلؤم  قشمد  نکاس  يزیربت  ای  ینیوزق  یئالبرک  نیـسح  ظفاح  دمآ و  دورف 
زا يداـیز  يهدـع  دـندرک و  تاـقالم  مه  اـب  دـناوخ و  دوـخ  يهناـخب  اریو  ناـگرزاب  نآ  تشاد و  ینیروـب  نیـسح  رادـید  لـیم  دـناوخ و 

دوـــــب هدیـــــشوپ  نادرگناـــــهج  يهماـــــج  سلجم  نآ  رد  یئاـــــهب  درک و  توـــــعد  یناـــــمهم  نآ  رد  ار  رهـــــش  نادنمـــــشناد 
لاـس 1008 مرحم  هاـم  رد  اـیوگ  (- 1 __________________________________________________  )

يانثا رد  لاس 1008  مرحم  هاـم  رد  : » تسا هتـشون  لوکـشک  رد  دوخ  یـسراف  ياـه  لزغ  زا  یکی  ردـص  رد  اریز  تسا  هدوب  يرمق  يرجه 
ار وا  هـمه  هتـسشن و  سلجم  يـالاب  رب  27 و  ص : همدـقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  يوضر .» دهـشم  رفـس  زا  تشگزاب 

شگرزب درب  وا  شنادب  یپ  نوچ  و  تخانـشیمن ، ار  يو  دمآ و  تفگـش  وا  زا  ار  ینیروب  دنتـشاذگیم و  مارتحا  واب  دنتـشادیم و  یمارگ 
دارم ناطلس  نامز  رد  هک  دیوگ  یـضرع  افولا  وبا  خیـش  تفر و  بلحب  اجنآ  زا  دراد و  ناهنپ  ار  شندمآ  هک  تساوخ  وا  زا  یئاهب  تشاد و 
یعیش یضفار و  هک  تسناد  مردپ  دشیم و  رضاح  رمع  خیـش  مردپ  رـضحم  رد  دوب و  ناشیورد  يهفایقب  دمآ و  بلح  هب  یناهنپ  میلـس  نب 

نم هک  تفگ  سلجم  نآ  رد  دـیامن و  انـشآ  وا  اب  ار  مردـپ  دـنک و  ینامهم  هک  درک  شهاوخ  یناریا  ناـناگرزاب  زا  نت  کـی  زا  سپ  تسا 
هاش مانب  يریسفت  زا  ییهراپ  يو  و  دشکیم ،! ار  ناینـس  تسا و  هعیـش  ام  هاشداپ  هک  منکچ  نکیل  مرادیم  تسود  ار  هباحـص  متنـس و  وریپ 

هاگآ وا  ندـمآ  زا  لـماع  لـبج  مدرم  نوچ  درک و  دارم  ناطلـس  ماـنب  ار  نآ  يهمدـقم  دیـسر  تنـس  لـها  رایدـب  نوچ  تشونیم و  ساـبع 
تحایس لاس  یس  هک  دیوگ  رصعلا  ۀفالـس  بحاص  تفر . بلح  زا  دوش  راکـشآ  شراک  هک  دیـسرت  دنتفر و  وا  دزن  هورگ  هورگ  دندیدرگ 

ره زا  ءاملع  دیچیپ و  ناهج  رد  شاهزاوآ  تخادرپ و  بتک  فیلأتب  تشگزاب و  ناریا  هب  سپس  دیسر و  رایـسب  نادنمـشناد  رادید  هب  درک و 
هدرک یتاراشا  ریز  حرشب  دوخ  ياهرفس  دروم  رد  لوکشک  رد  یئاهب  دوخ  و  دوب . سابع  هاش  اب  رضح  رفس و  رد  دندمآیم و  يو  دزن  راید 

هاـم رد  و  تسا ، هدوب  زیربت  رد  يرمق  يرجه  لاس 993  رفص  هام  رد  راب  رگید  زیربت و  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 988  یطحق  رد  تسا :
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هدوب دهـشم  رفـس  زا  تشگزاب  لاـح  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1008  مرحم  هاـم  رد  دهـشم و  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1007  يهدعقیذ 
راعـشا و تایلک  تسا . هدرک  فیـصوت  تاره  هاگرزاگ  زا  دوخ  راعـشا  رد  هدینارذگ و  تاره  رد  یتدم  زین  ناشاک و  رد  يدـنچ  و  تسا ،

28 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 

شناد نازیم  دیاقع و  راکفا و 

کی يرایسب  و  دناهدرمش ، تنس  لها  وریپ  اریو  یضعب  دناهتفگ ، نخس  ناوارف  خیـش  دیاقع  راکفا و  باب  رد  شناد  نازیم  دیاقع و  راکفا و 
هتشاد یشیورد  یناگدنز  تحایـسب و  لیم  هدوب و  شنمیفوص  يدنمـشناد  خیـش  هک  دنراد  هدیقع  زین  ییهدع  دناهتفگ و  شنامیا  اب  یعیش 
خیـش دیوگ : رثالا  ۀصالخ  بحاص  دراد . هیعفاش  بهذم  دنتـشادیم  راهظا  دوب و  ماش  رد  یتدم  دـیوگیم : خـیراوتلا  بختنم  بحاص  تسا .

رضحم رد  دوب و  ناشیورد  هفایقب  دمآ و  بلحب  یناهنپ  یئاهب  خیش  میلس ، نب  دارم  ناطلـس  تنطلـس  نامز  رد  هک  دیوگیم  یـضرع  افولا  وبا 
هک درک  شهاوخ  یناریا  ناگرزاب  کی  زا  یئاهب  سپ  تسا ، یعیـش  یـضفار و  يو  هک  تسناد  مردـپ  دـشیم و  رـضاح  رمع  خیـش  مردـپ 
هک منکچ  نکیل  مراد  تسود  ار  هباحـص  متنـس و  وریپ  نم  هک  تفگ  سلجم  نآ  رد  و  دـیامن ، انـشآ  وا  اب  ار  مردـپ  دزاس و  اـپ  رب  یـسلجم 

دیـسر تنـس  لها  رایدـب  نوچ  تشونیم و  سابع  ماـن  هب  يریـسفت  زا  ییهراـپ  يو  دـناسریم و  لـتقب  ار  ناینـس  تسا و  هعیـش  اـم  هاـشداپ 
هیقت هدوب و  تعامج  تنـس و  لها  زا  يو  هک  دـناهتفگ  یخرب  دـیوگیم : تانجلا  تاضور  بحاـص  درک . دارم  ناطلـس  ماـنب  ارنآ  يهمدـقم 
دیـس لوق  زا  رگید  ياج  رد  دیوج و  یئاهر  ندوب  یفوص  تمهت  زا  هک  تشون  نآ  زا  ار  یـسابع  عماج  باتک  دـنیوگ  زین  تسا و  هدرکیم 

، همدقم یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دیوگ : تسا  هدوب  خیش  نادرگاش  زا  هک  یلماع  یکرک  ردیح  دیـس  نب  نیـسح  نیدلا  زع 
سمـشلا علطم  بحاص  تشاد . رایـسب  لـیم  فوصتب  دوب و  هناـگی  اهـشناد  زا  ییهراـپ  رد  هکلب  دوب ، راـگزور  مدرم  نیرتلـضاف  وا   29 ص :

هاش مانب  ریـسفت  رد  هک  ار  یباتک  دیـسر  قشمدب  نوچ  دـیوگ  هدرمـش و  تنـس  لها  زا  ار  وا  رثالا  ۀـصالخ  فنـصم  یبحم  همالع  دـیوگیم :
رد لاس  یس  درک و  جح  تین  دوب و  تحایس  رقفب و  لیام  دیوگ : رگید  ياج  رد  و  درک . ینامثع  ناخ  دارم  ناطلـس  مانب  دوب  هتـشون  سابع 
اریز تسا ، هدوبن  تنـس  لها  وریپ  خیـش  دیآیم ، رب  يو  راثآ  زا  تسا و  ملـسم  هک  هچنآ  یلو  دومن . تحایـس  ماش  قارع و  زاجح و  رـصم و 

زا یکی  ار  يو  دـناهدوب ، عیـشت  بهذـم  یقیقح  وریپ  زاـبرید  زا  راـید  نآ  مدرم  هـک  دـناهدوب  يراـید  زا  وا  ناردـپ  وا و  هـکنیا  زا  هتــشذگ 
ياهخـساپ تنـس و  لها  ناربهر  اب  يو  تارظانم  زین  و  تسناد ، ناوتیم  هیوفـص  رـصع  رد  عیـشت  بهذـم  ياـنب  ناگدـنزاس  ناراذـگهیاپ و 

يو لیامت  باب  رد  اـما  و  تسا . هدـیدرگ  رکذ  نئازخلا  باـتک  رد  زین  یکدـنا  تسا و  هدـش  تبث  يو  مجارت  رتشیب  رد  ناـنآب  وا  يهناـملاع 
رد هک  تسا  یـسک  نیتسخن  تسا و  هدوب  ناگتـشذگ  شور  يهدـننک  هدـنز  نافرع  فوصت و  رد  يو  اریز  تسین  یکـش  فوصت  تقیرطب 

يور ناهج  تایدام  زا  هتسارآ و  تقیرط  فلتخم  يایازمب  ار  نتـشیوخ  و  « 1  » هدرک عمج  رگیدکی  اب  ار  تقیرط  تعیرش و  هیوفص  رـصع 
«2  » تــــــــــــــــــــــــــــــسا هــــــــــــــــــــــــــــــتخادرپ  مدرم  تمدـــــــــــــــــــــــــــــــخب  هدیـــــــــــــــــــــــــــــــشک و  رد 

هبرگ شوم و  باـتک  رد  هکناـنچ  (- 1 __________________________________________________  )
رایسب خیـش  هک  دیوگ  رـصعلا  ۀفالـس  بحاص  (- 2 . ) تسا هداد  رارق  داـقتنا  دروـم  تسین  راـگزاس  تعیرـش  اـب  هک  ار  تـقیرط  زا  یلوـصا 
رایسب هچ  دندروخ و  ریش  يارس  نآ  رد  هک  ناکدوک  رایسب  هچ  دندربیم و  هانپ  اجنادب  نامیتی  نانز و  تشاد و  یلاع  يارـس  دوب و  هدنـشخب 

یئاـهنتب و لـیام  رتشیب  تشادـن و  هاـشداپب  لـیم  برقت  همه  نآ  اـب  و  دومنیم ، ناوارف  شـشخب  مدرمب  يو  و  دنتـسج ، هاـنپ  نآ  زا  هک  مدرم 
هرهب وا  ناـسب  شنیب  شناد و  زا  هک  يو  نارـصاعم  رظن  نیا  زا  30 و  ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دوب . تحایس 

: دیوگیم یـسیفن  دیعـس  داتـسا  دندناوخ .! رفاک  یهاگ  رحاس و  ار  وا  ینامز  دندز و  اهتمهت  يوب  دـندومنن و  كرد  ار  قیاقح  نیا  دنتـشادن 
نارگید هک  دوب  هدش  لح  فشک و  وا  رب  یلئاسم  شناد  يرایسب  زا  هدوب و  دوخ  راگزور  مدرم  نیرتدنمشناد  يو  هک  تسین  يدیدرت  چیه 
نارـصع مه  يدادعتـسایب  ینوبزب و  يو  نوچ  هتبلا  دنتـشادن و  ار  نآ  مهف  كاردا و  دادعتـسا و  تعاطتـسا و  دندوب و  ربخیب  نآ  زا  همه 
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نخـس دوب و  هدربن  وا  ماقمب  یپ  دیاب  هکنانچنآ  یـسک  تهج  نیدب  دـمآیمن و  رب  بلاطم  نآ  ندرک  راکـشآ  ددـص  رد  دوب  هدرب  یپ  دوخ 
ملسم هک  يزیچ  نایم  نیا  رد  دناهداد . واب  ضیقن  دض و  ياهتبسن  همهنیا  هک  تسنیا  درک و  تسناوتیمن  لیوات  ار  وا  راتفگ  راتفر و  ای  يو 
یناریا قوذ  اب  رکفنشور  گرزب  دنمشناد  مادک  تسا . هدوب  لیامتم  كولس  نافرعب و  اعبط  هتشاد و  فوصت  برـشم  اعطق  هک  تسنیا  تسا 

نآب دناوتب  یسک  هک  تسیرکف  هیاپ  نیرتالاب  یناسنا و  شنیب  شناد و  دحرس  ناریا  فوصت  دشاب ،؟ هتشادن  ار  تفـص  نیمه  هک  تسا  هدوب 
يدام یناحور و  یگتـساریپ  یگتـسارآ و  نادـب  دـناوتب  یـسک  هک  يرطف  قوذ  یتاذ و  دادعتـسا  یکی  دـهاوخیم ، زیچ  ود  فوصت  دـسرب .

ندیـسر هتبلا  و  تسا ، مزال  یناحور  یگتـسراو  زا  هجرد  نادب  ندیـسر  يارب  هک  ملع  زا  یلحارم  ندرک  یط  شناد و  لامک  رگید  دـسرب ،
تـسینشور يهنایفوص  هنافراع و  راکفا  نآ ، لیلد  نیرتهب  تسا و  هدـش  نکمم  ار  یئاهب  اعطق  یلو  تسین  نکمم  ار  سک  همه  ماـقم  نیدـب 

نرق فراع  نیرتگرزب  ار  یئاهب  هک  دراد  نآ  ياج  تسا و  ادـیوه  حوضو  لامک  رد  ار  وا  یـسراف  رعـش  رد  اـصوصخم  يو و  راـثآ  رد  هک 
راد ریگ و  نآ  رد  دنـسپکشخ و  نیبرهاـظ  يرـشق  ناـهیقف  تاـمیلعت  موـجه  يهحوـبحب  نآ  رد  میرامـشب و  ناریا  مهد  نرق  لـیاوا  مهن و 

تسرتتفگـش و ناشیارب  يو  ندرک  تسایر  تسا و  راگزور  ياهیتفگـش  زا  یئاهب  نوچ  یـسک  ندمآ  دیدپ  نیعرـشتم  یـشارت  لکـشم 
نانخس هدربن و  وا  یناحور  ماقمب  یپ  اقلطم  يو   31 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نیرـصاعم  هک  تستهج  نیمهب 
فیلأت رد  هراومه  هک  تسنآ  هدرک  ناهج  رد  یئاهب  هک  يراک  نیرتگرزب  دناهدز . نوگانوگ  ياه  تمهت  واب  هنوگنیدـب  هدـیمهفن و  ار  وا 

. تسراکشآ هدرب  راکب  هقف  نافرع و  نایم  عمج  رد  هک  هاکناج  ششوک  نیا  يو  راثآ  يهمه  رد  تسا و  هدیشوک  تعیرـش  تقیرط و  نایم 
لیام ةرطف  يو  عبط  نوچ  هتـشاد ، یتسد  زین  هفـسلف  تمکح و  رد  تسا و  هدوب  دنمهرهب  الماک  یـضایر  یعیبط و  مولع  زا  هکنآ  نمـض  رد 

، تسا هدرکیم  راـک  مهم  رایـسب  يهتـشر  ود  رد  هراومه  تسا  هدوب  هقف  ضماوغ  رد  نتفر  ورف  وا  يرهاـظ  ماـقم  يهمزـال  هدوب و  فوصتب 
يهلغـشم هک  ریـسفت  هقف و  ثیدـح و  رد  سپـس  و  هتـشاذگ ، شیوـخ  زا  هجوـت  بلاـج  رایـسب  راـثآ  نف  نیا  رد  هک  تایـضایر  رد  تـسخن 

فیلأت هک  اعد  ياهباتک  رد  یتح  هقف و  ثیدـح و  ياهباتک  رد  اج  همه  تسا و  هدوب  وا  یمالـسالا  خیـش  ماـقم  يهمزـال  وا و  يزورناـبش 
زا شیپ  ناهیقف  ياهیدنـسپ  راوشد  ینیـشنلد  لامک  اب  یتسدربز و  تیاهن  اب  هدروآ و  شیوخ  اـب  ار  ناـفرع  فوصت و  حور  نآ  تسا  هدرک 

رایـسب وا  يهفـسلف  تمکح و  يهبنج  تهج  نیمهب  تسا . هدیچیپ  فوصت  دودـنارز  يهفافل  رد  هداد و  بآ  نافرع  يهمـشچرس  زا  ار  دوخ 
هنوگ نیا  زا  مالـسا  ملاع  رد  هک  یگرزب  نادرم  يهرامـش  تسا . هتـشگن  مه  مالک  ملع  نوماریپ  اقلطم  هک  دـیامنیم  ناـنچ  تسرتفیعض و 
ۀجح تسا . مک  رایسب  دناهدرک  کیدزن  هدناسر و  رگید  دح  رس  نادب  ار  هشیدنا  دح  رـس  نیا  هدرک و  داضتم  ياهراتفگ  نایم  رد  تافیلأت 

باهش دروآ . ردنا  تقیرط  هارب  دناشوپب و  نافرع  كولـس و  يهماج  ار  نید  تسا  هدیـشوک  هراومه  هک  تساهنآ  نیتسخن  یلازغ  مالـسالا 
وا زا  سپ  دهد . تفلا  نید  اب  ار  يونام  تامیلعت  یتح  نانوی و  تمکح  هک  تسا  هدز  ماگ  هار  نآ  رد  هتسویپ  قارشا ) خیـش   ) لوتقم نیدلا 

نایم رد   32 ص : همدقم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هک  هدرب  راکب  نیرد  ار  دوخ  شـشوک  يهمه  یناشاک  نیدـلا  لضفا 
هدرک و رایسب  ياه  ششوک  نید  هفسلف و  نایم  تفلا  رد  زین  يزاریش  نیدلا  ردص  یئاهب  زا  سپ  دزاس . مهارف  یتسناؤم  فوصت  تمکح و 
هک دنراد  يرگید  هاگیاج  صاخ و  ماقم  اردص  الم  لضفا و  اباب  قارـشا و  خیـش  یلازغ و  مالـسا ، ناگرزب  نایم  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب 

تروصنیا رد  « 1 . » میروآ رد  ناشیا  رامـش  رد  زین  ار  یئاهب  خیـش  هک  دراد  ياج  میهاوخب  هک  یقح  رهب  دـسریمن و  نادـب  نارگید  تسد 
هدوب تسود  مدرم  نابرهم و  هدنـشخب و  يدرم  هتـسراو و  شنم و  یفوص  يدنمـشناد  نامیا و  اب  یعیـش  کی  یئاهب  خیـش  هک  تسا  ملـسم 

نایدـصتم زا  تلم  تاـقبط  عیمج  دوب ، روشک  یمـسر  مالـسالا  خیـش  تلود و  ناـکرا  زا  ناطلـس و  ریزو  دوخ  رـصع  رد  هکنیا  اـب  و  تسا .
. دندیدرگیم ضیفتسم  امیقتسم  يو  دوجو  زا  ردنلق  نادنر  ات  ربنم  بارحم و 

شناد نازیم 

موجن و یـضایر و  مولع  رد  يو  تفریم . رامـشب  ناهج  گرزب  نادرم  زا  قالخا  رد  هچ  شناد و  رد  هچ  دوخ ، نامز  رد  خیـش  شناد  نازیم 
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مهد و نرق  رخاوا  رد  راب  نیتسخن  يارب  تشادـن ، یجاور  ناریا  رد  ملع  نیا  هک  لاس  دـصکی  زا  سپ  دوب و  دوخ  نامز  ملـسم  داتـسا  تأیه 
هلباقم و ربج و  باسح و  رد  رظن  نیا  زا  داد ، جاور  ناریا  رد  رگید  راـب  هتخومآ  تاره  رد  ار  مولع  نیا  يرمق  يرجه  مهدزاـی  نرق  يادـتبا 

لیبق زا  ینید  مولع  رد  تسا . هدرک  فیلأت  يرایـسب  بتک  هتـشر  نیا  رد  دوب و  دوخ  نامز  يهناـگی  بالرطـسا  موجن و  تأـیه و  هسدـنه و 
. تــــــسا هدرک  فیلأــــــت  یئاــــــهبنارگ  بــــــتک  موــــــلع  نــــــیا  رد  دوــــــب و  داتــــــسا  زین  ثیدــــــح  هــــــقف و  ریــــــسفت و 

داتـسا فیلأت  یئاهب  خیـش  لاوحا  (- 1 __________________________________________________  )
نینچمه یبرع و  یسراف و  رثن و  مظن و  بدا و  رعـش و  رد  زین  33 و  ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یـسیفن . دیعس 

ار یصاخ  حور  قمع و  يزاتب  هچ  یسرافب و  هچ  يو  ياویش  راعشا  تسا و  هتشاد  ار  يداتسا  یتسدربز و  ياهتنم  وحن  فرص و  خیرات و و 
رفج و لـمر و  دـننام  هبیرغ  موـلع  رد  نـینچمه  هفـسلف و  تـمکح و  رد  يو  تسناـمز . نآ  رعـش  یبوـخ  يهیاـپ  نیرتدـنلب  رد  تـساراد و 

ياهراک زا  لـغاشم ، همه  نآ  نتـشاد  اـب  كرزب  درم  نیا  تسا . هدومن  فیلأـت  یبتک  مولع  نیا  رد  تسا و  هتـشاد  تسد  هریغ  تامـسلط و 
تسا هدومن  فیلأت  دوخ  نامز  مولع  رد  هلاسر  باتک و  دلج  دصکیب  کیدزن  رایـسب ، ياهرفـس  هثحابم و  ملعت و  میلعت و  ات  هتفرگ  یتکلمم 
نازیم یملع و  ماقمب  ندربیپ  يارب  تسا . هدوب  ملع  نابلاط  يهدافتسا  دروم  نونک  ات  يو  نامز  زا  دراد و  رایسب  ترهش  اهنآ  زا  یـضعب  هک 

هرهب هتخومآ و  ملع  يو  زا  يرمق  يرجه  مهدزای  نرق  ناگرزب  نادنمـشناد و  زا  نت  لهچ  زا  زواجتم  هک  مینادـب  تسا  یفاک  خیـش . شناد 
نرق فورعم  فوسلیف  اردصالمب ، فورعم  يزاریـش  میهاربا  دمحم  نیدـلا  ردـص  - 1 میربیم : مان  اجنیا  رد  ارنانآ  زا  یـضعب  اـم  و  دـناهدرب ،
لاس یفوتم   ) یناـشاک ضیف  دومحم  نب  یـضترم  نب  نسحم  دـمحم  ـالم  - 2 يرمق .) يرجه  لاـس 1050  یفوتم  يرمق ) يرجه  مهدزاـی 

خیشب روهشم  یناهفصا  يزاریش  یناهارف  ياهرمک  یئاغط  مشاه  دمحم  ءالعلا  وبا  خیش  نب  یقنیلع  نیدلا  زع  الم  - 3 يرمق .) يرجه   1091
رقاب دمحم  الم  - 4 يرمق .) يرجه  یفوتم 1060  مهدزای ) نرق  فورعم  رعاش  زاریش و  یضاق  ناهفصا و  مالـسالا  خیـش  ياهرمک ، یقنیلع 
دعس نب  داوج  خیش  - 5 يرمق ) يرجه  لاس 1090  یفوتم  ناهفصا ) مالـسالا  خیـش  ققحمب ، فورعم  يراوزبس  یناسارخ  نموم  دمحم  نب 

ۀصالخ حرش  بحاص   34 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  داوج ، لضافب  روهـشم  ینیمظاک  يدادغب  داوج  نب  هّللا 
لاس یفوتم   ) یناث دیهـش  یلماع  دمحا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نب  نسح  نب  دمحم  نیدلا  نیز  خیـش  - 6 هقفلا . لوصا  یف  هدبز  باسحلا و 

لاس 1099 یفوتم   ) يرتشوش نیسح  نب  هّللا  دبع  نیدلا  زع  الم  نب  یلعنیـسح  المب  روهـشم  یلع  نسحلا  وبا  الم  - 7 يرمق .) يرجه   1030
لاس 1064 یفوتم   ) ثیدـحلا ماماب  روهـشم  ینارحب  یمدـق  متاـح  نب  شیورد  نب  نامیلـس  نب  یلع  نیدـلا  نیز  خیـش  - 8 يرمق .) يرجه 

نیسح هّللا  دبع  وبا  نیدلا  زع  دیس  - 10 يرمق .) يرجه  لاس 1070  یفوتم   ) یـسلجم یلع  دوصقم  نب  یقت  دمحم  الم  - 9 يرمق .) يرجه 
(. يرمق يرجه  یفوتم 1086   ) ناهفصا یتفم  دهتجمب  روهشم  یلماع  یکرک  ینیسح  رمق  نب  ردیح  نب 

خیش راثآ 

هراشا

عیمج رد  ار  دوخ  يداتـسا  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هدومن  فیلأت  هناگادـج  یباتک  دوخ  ناـمز  مولع  زا  کـی  ره  رد  یئاـهب  خیـش  خیـش  راـثآ 
الماک تغالب  طورش  تحاصف و  دودح  نینچمه  هدوب  دیفم  رـصتخم و  يو  راثآ  يهمه  زین  تسا و  هدیناسر  تابثاب  شیوخ  نامز  فراعم 

: تسا ریز  رارقب  عوضوم ، بسح  رب  يو  مهم  بتک  تسرهف  تسا . هدیدرگ  تاعارم  اهنآ  نتشون  رد 

ثیدح هقف و  لوا -

خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یـسابع . عماج  - 3 نیعبراب . روهشم  اثیدح ، نیعبرا  - 2 سمخ . تایرشع  ینثا  - 1 ثیدح .  هقف و  لوا -
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-7 لوصالا . رصتخم  حرش  يهیشاح  - 6 لاجرلا . ۀصالخ  يهیشاح  يریازجلا 5 - حلاص  خیشلا  لئاسم  باوج  - 4 35 ص : همدقم ، یئاهب ،
-11 باتکلا . لها  حیابذ  یف  ۀلاسر  - 10 دوجسلا . ماکحا  یف  ۀلاسر  - 9 نیدلا ، ماکحا  یف  نیتملا  لبح  - 8 هیقفلا . هرضحی  نم ال  يهیشاح 
رـصقلا و یف  ۀلاسر  - 15 لاجرلا . تاقبط  یف  ۀـلاسر  - 14 ثیراوملا . یف  ۀـلاسر  - 13 ةولـصلا . هقفلا  یف  ۀلاسر  - 12 هیرـشع . ینثا  ۀلاسر 
-20 هیرشع . ینثا  حرـش  - 19 هقفلا . لوصا  یف  ةدـبز  - 18 هلبقلا . ۀفرعم  یف  ۀـلاسر  - 17 رکلا . ثحابم  یف  ۀـلاسر  - 16 رفـسلا . یف  رییختلا 

رصتخم - 23 هیقفلا . هرضحی  نم ال  حرش  - 22 سمخ . تایرشع  ینثا  زا  مجنپ  تمسق  موصلا ، یف  ۀلاسر  حرـش  - 21 اثیدح . نیعبرا  حرش 
36 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ۀیاردلا . یف  هزیجو  - 25 نیتداعسلا . ریسکا  نیسمشلا و  قرشم  - 24 لوصالا .

. ریسفت مود -

-30 يواضیب . ریسفت  حرش  - 29 فاشک . ریسفت  رب  یشاوح  - 28 نآرقلا . فورح  لح  - 27 يواضیب . ریسفت  يهیشاح  - 26 ریسفت . مود -
. ةویحلا نیع  - 31 یقثولا . ةورع 

. تایعیبط موجن و  تأیه و  تایضایر و  موس -

-36 هلباقم . ربج و  - 35 كالفالا . حیرشت  - 34 هیمتاح . يهفحت  - 33 باسحلا . رحب  - 32 تایعیبط . موجن و  تأیه و  تایـضایر و  موس -
-40 بالرطـسا . لامعا  يهلاـسر  - 39 هسدـنهلا . باسحلا و  ۀـصالخ  - 38 كالفالا . حیرـشت  یـشاوح  - 37 باسحلا . ۀصالخ  يهیـشاح 

نم دافتسی  بکاوکلا  رئاس  راونا  نا  یف  ۀلاسر  - 43 هلبقلا . ۀهج  قیقحت ، یف  ۀلاسر  - 42 باسح . يهلاسر  - 41 ضرالا . سیراضت  يهلاسر 
. ینیمغچ حرش  حرـش  - 46 ضرالا . رطق  یلا  لاـبجلا  مظعا  ۀبـسن  یف  ۀـلاسر  - 45 رمقلا : دراطع و  یلاکـشا  لح  یف  ۀـلاسر  - 44 سمشلا .

هفیحص - 49 صلخملا . یلع  یمورلا  حرش  حرش  - 48 نیبملا . قح  حرش  - 47 37 ص : همدقم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
. هئیهلا صخلم  - 50 بالرطسا . رد 

. تمکح تایبدا و  مراهچ 

-54 شوم . هبرگ و  ناـبزب  شوـه  شناد و  لـها  دـنپ  - 53 یبرع . یـسراف و  راعـشا  - 52 هغالبلا . رارـسا  - 51 تمکح . تاـیبدا و  مراـهچ 
روهشم هیبرعلا ، ملع  یف  هیدمـصلا  دیاوف  - 57 رکش . ریـش و  - 56 اولح . نان و  يونثمب  فورعم  زاجحلا ، رفـس  حـناوس  - 55 نایبلا . بیذهت 

. نامزلا بحاص  حدم  یف  نامالا  زوفلا و  ۀلیسو  - 62 ةالخملا . - 61 رینپ . نان و  يونثم  - 60 یبرع . ياهزغل  - 59 لوگشک . - 58 هیدمصب .

هیعدا مجنپ -

لمع یف  حالفلا  حاتفم  - 66 حابص . ءاعد  حرش  - 65 لالهلا : ءاعد  حرش  یف  هیلالهلا  ۀقیدحلا  - 64 نیحلاصلا . قئادح  هیعدا 63 - مجنپ -
يرگید بیتاکم  تالاقم و  تالاسر و  بتک و  خیش  دیدرگ ، رکذ  الاب  رد  هک  ییهلاسر  باتک و  شش  تصـش و  زا  هتـشذگ  هلیللا : مویلا و 

راثآ راعـشا و  تاـیلک  دوشیم . دـلج  دـصکی  دودـح  رد  يو  تاـفیلأت  يهرامـش  مئازفیب  رکذـلا  قوف  بتک  رب  زین  ار  اـهنآ  رگا  هک  دراد  زین 
1 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

اولح نان و 

هراشا
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اولح نان و  باتک  ور  ناج  هزات  یشاب  هک  یهاوخ  یمه  رگ  رسب  رس  مدرک  مان  اولح  نان و  رـسپ  يا  دشاب  تسود  زا  ریغ  هچ  ره  اولح  نان و 
ةولـصلا و هلاضفا و  یلع  هّللا  دـمح  دـعب  اـما  میحرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب   2 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  ناوخب  ار 

یف لمعلل  هّللا  هقفو  یلماعلا  نیدلا  ءاهبب  رهتشملا  دمحم  ینغلا  هّللا  ۀمحر  یلا  دابعلا  رقفا  لوقیف  هلآ ، دمحم و  قئالخلا  فرشا  یلع  مالـسلا 
ةرایز مارحلا و  هّللا  تیب  جح  قیرط  یف  اهرثکا  حنـس  دق  حناوملا  نم  ۀلمج  حناوسلا و  نم  ةذبن  هذه  هدی  نم  رمالا  جرخی  نا  لبق  هدغل  هموی 

یلع قاثیملا و  دهع  نیبلاطلا  ءالخالا  نیبغارلا و  ءابحالل  ینم  ةرکذت  قاروالا  هذه  یف  اهتبثا  مالسلا  ةولـصلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  مانالا  دیس 
ثیح بیلدنعلا  لوقی  اذام  عمتسا  میوقلا  جهنلا  نع  یهاسلا  اهیا  میدقلا  دهعلا  نع  یهاللا  اهیا  نیعتسأ *** . هب  دمتسأ و  هنم  لکوتأ و  هّللا 
امحلا لها  انقح  یف  هلاق  امب  ینربخا  یحلا  دـیرب  ای  یح  ناتـسب  بناج  زا  يدـماک  یح  ناتـسد  لبلب  يا  ابحرم  بیبحلا  ثیداـحا  نم  يوری 

لاف خرف  کیپ  يا  ابحرم  افجلا  اورمتسا و  رجهلا  یلع  ما  افولل  ولام  انع و  اوضر  له   3 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
هدکـشتآ رازه  مدنب  رهب  دز  هدصؤم  ران  وت  ياهاون  يا  اوس  ام  دیق  يدرک ز  مغراف  اون  شوخ  بیلدنع  يا  ابحرم  ام  لابقا  هیام  يا  ابحرم  ام 

زا دجن و  زا  وگزاب  نزحلا  یبلق  نع  تبهذا  دقف  لق  نکش  رکش  یطوط  يا  ابحرم  ابحرم  ناناج  کیپ  يا  ابحرم  ابس  رهـش  دهده  يا  ابحرم 
وگزاب ام  ياوأم  نکسم و  زا  وگزاب  انع  زا  ناج  مغ و  زا  لد  ناهراو  انم  فیخ و  مزمز و  زا  وگزاب  دجوب  يرآ  ار  راوید  رد و  ات  دجن  نارای 

یفرح لد  نیکست  یپ  زا  وخ  دنت  راگن  نآ  نابز  زا  تسکش  ار  نامیپ  دیربب و  ار  دهع  تسد  دناشفا  ببسیب  ام  زا  هکنآ  ام  ياورپیب  رای  زا 
مدق دزیم  افو  رهم و  هر  رد  مرک  زا  یهاگ  هک  نارود  نآ  شوخ  يا  یتشآ  یهاگ  زان و  زا  مشخ  هاگ  یتشاد  ام  اب  هک  یمایا  دای  وگب 

یلایللا ضعب  یف  ۀیاکح  لصف 

زا رپ  لد  وا  راتفگ  ترـسح  زا  بلب  ناج  درف  هتـسشنب  شمغ  يونازب  رـس  درد  هوک  نارازه  اب  مدوب  هک  بش  یلایللا  ضعب  یف  ۀیاکح  لصف 
نم وچ  دـص  زوس  هناخ  « 1  » ناهج بوشآ  مایا و  يهنتف  نز  درم و  يالب  نارود  تفآ  نکـش  ناـمیپ  تماـق  تماـیق  نآ  وا  رادـید  يدـیمون 

باــــــــــــقن هدــــــــــــنکفارب  خر  زا  نازگ  بـــــــــــل  باــــــــــــجحیب  دــــــــــــمآرد  هگاــــــــــــن  مرد  زا  ناــــــــــــمناخیب 
راثآ راعـشا و  تایلک  ناـمز  خـن : (- 1 __________________________________________________  )

شکالب يو  نم  نوزحم  لد  ادیش  يا  تفگ  هتخاس  ملاع  راک  یهاگن  زو  هتخادنا  شودب  نیکشم  لکاک   4 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
درب دوخ  اب  تفر و  نم  نیلاب  رب  تسـشنب  کمدـکی  قاطی ! یلاح ال  هّللا  و  شمتفگ : قارفلا ؟ راـن  یف  بلقلا  لاـح  فیک  نم  نوتفم  قشاـع 

! مانملا یف  نکل  لیللا  فصن  تفگ : مارخشوخ  يا  تمنیب  یک  شمتفگ : نم  نید  لقع و 

«1  » ءافش نمؤملا  رؤس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  لیوأت  ۀمایقلا و  یف  عفنی  امیف ال  رمعلا  فرص  یلع  ۀمادنلا  فسأتلا و  یف  لصف 

هراشا

ءافش نمؤملا  رؤس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  لیوأت  ۀمایقلا و  یف  عفنی  امیف ال  رمعلا  فرـص  یلع  ۀمادنلا  فسأتلا و  یف  لصف 
علخا لیبسلا و  ریخ  یلا  يدهت  اهنا  لیبسلـسلا  مادملا  کلت  ینقـسا  لاجملا و  قاض  دقف  مق  یمیدن  ای  لاق  لیق و  یف  رمعلا  تفرـص  دـق  « 1»
اهتالآ نع  رمعلا  تقو  قاض  ناندـلاب  اهینقـسا  اسوئک و  عد  نانجلا  رمخ  نم  ءابهـص  اهتاه  میلکلل  تعاضا  ران  اـهنا  میدـنلا  اذـه  اـی  نیلعنلا 

روفغ باّوت  هّللا  فخت  روفن ال  اهنم  هبلق  خیشل  لق  موسرلا  ملع  یف  عاض  يرمع  نا  مومهلا  مسر  اهب  ینع  لزا  مق  اهتاه  رصع  ریغ  نم  اهتاه 
هچ هو  مالک  نیا  درادن  رواب  يولوم  مادـم  دـشخب  یگدرـسفا  ار  عبط  لاح  هن  لصاح  یتفیک  وزا  هن  لاق  تسا و  لیق  رـسب  رـس  یمـسر  ملع 

نــسرلا هـیلا و  لـحرلا  برق  نـسحلا  هجوـلا  قـشعی  مـل  نـم  لـک  « 2  » زاـجح گــنهاب  يرعــش  برع  نآ  زاــجح  هار  رد  تـفگیم  شوـخ 
: خن (- 2  .. ) ءاد لـک  نـم  و  خـن : (- 1 __________________________________________________  )
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نـالاپ و وا  رهب  راـی  قـشع  دوـبن  هک  ار  سک  نآ  ینعی   5 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  زاـجم . قشع  رد  تیب  نیا 
یهاوخ ملع  مادک  لوغـشم  هتفه  کی  نیرد  وت  نیقی  ددرگ  نآ  هدـنام و  يزور  تفه  نیمه  ترمع  زا  هک  دـیوگ  یـسک  رگ  رایب  يراسفا 

ملع یقش  سیلبا  سیبلت  یقب  ام  یقشاع  ملع  ریغ  دوبن  ملع  موش  دادعا  ای  لمر  ای  هسدنه  موجن  ای  بط  ای  وحن  ای  هفسلف  مامت  درم  يا  تشگ 
هک ره  زار  رخف  دـص  وت  درگاش  دوب  رگ  زار  فشک  زگره  وت  رب  ددرگن  ناز  ثیبخ  سیلبا  سیبلت  زا  تسه  « 1  » ثیدح ریسفت و  ملع  هقف و 

ناخرلگ رهم  یلاخ ز  يهنیس  ناد  هتـشغآ  نوخب  ضیح  هتل  ناتب  رهم  زا  دشاب  یلاخ  هک  لد  وشب  یناسنا  حول  زا  وا  مسا  ور  هام  يالتبم  دوبن 
ادـخ و زا  رامـشیب  کشا  ناـغفا و  یکب  اـت  دوب  یقودنـص  هنهک  دوبن  هنیـس  دوب  یقوشعم  یلاـخ ز  رگ  هنیـس  ناوختـسا  رپ  دوب  یناـبنا  هنهک 

ياجنتسا گنس  راگن  نآ  رهم  دش ز  غراف  هک  لد  يوگم  تروص  زا  رآ و  ینعمب  ور  يوگتفگ  نیا  یکب  ات  الویه  زا  رادب  یمرش  یفطـصم 
اجنتـسا گنـس  یهن  لد  را  قشع  ملع  زا  ریغب  وت  رجح  نآ  رب  دوـب  ناطیـش  يهلـضف  « 2  » روص تـالایخ و  نیا  مولع و  نیا  رامـش  شناـطیش 

سرد سردـم  يا  يوشب  ناطیـش  هلـضف  زا  لد  حول  لغب  رد  ناطیـش  ياجنتـسا  گنـس  لغد  يا  يراد  هکناز  تداب  مرـش  یهدـیم  ناطیـشب 
ینک یلاخ  ار  زغم  لوصایب  مالک  هقف و  نیز  دـنچ  « 3  » نادب مه  ار  ناینامیا  تمکح  ناینانوی  تمکح  زا  دنچ  دـنچ و  يوگب  مه  یقـشع 
ریاس رد  رعش  نیا  (- 1 __________________________________________________  ) لوضفلا وب  يا 

6 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ناوخب  خن : (- 3  ) تروص عمج  واو ) حتف  داص و  مضب   ) روص (- 2 . ) دشن هدید  خسن 
یلع وب  سیل  هساک  یشاب  دنچ  یلج  راوناب  نک  رونم  لد  فرح  ود  کی  ناوخ  مه  قشع  لوصا  زا  فرص  وحن و  ثحبب  ترمع  دش  فرص 

ار دوخ  يهنیس  یلجنم  یبن  هتفگ  افش  یک  یلع  وب  رؤس  سیلاطـسر و  رؤس  نیزح  يا  تفگ  افـش  ار  نموم  رؤس  نید  ایند و  هش  ملاع  رورس 
نک كاپ  اهیگدولآ  نیا  زا  لد  « 1  » نک كاچ  دص  ورب 

تیاکح

هـسوسو اه  ومتلـصح  املک  هسردـملا  یف  يذـلا  موقلا  اهیا  برط  يور  زا  تفگیم  شوخ  هچ  هو  برع  درمنآ  شود  ین  فد و  اب  تیاکح 
ایقاس دامعلا  یف  یجنی  سیل  ملع  لک  داؤفلا  حول  نع  موق  ای  اولـسغاف  بیـصن  يرخالا  ةأشنلا  یف  نکل  ام  بیبحلا  ریغ  یف  ناـک  نا  مک  رکف 

ار رای  دنیب  رای  مشچب  مه  ار  رادنپ  يهدرپ  قش  دنک  ات  « 2  » مدق ماج  زا  زیر  یئاهب  رب  مرک  يور  زا  هعرج  کی 

قئالخلا نع  ۀلزعلا  قئالعلا و  عطف  یف  لصف 

يا دمآ  تلزع  ردنا  تزع  لیق  لاق و  زا  تسر  دیزگب و  یتلزع  لیلد  دمآ  قح  قیفوت  ار  هک  ره  قئالخلا  نع  ۀلزعلا  قئالعلا و  عطف  یف  لصف 
ناما یئوجیم  سفن  وید  رگ ز  ردب  رد  نایادـگ  نوچ  يدرگ  دـنچ  ردـب  تلزع  نماد  زا  شکم  اپ  نآ  نیا و  طالتخا  یهاوخ ز  هچ  وت  نالف 

 __________________________________________________ ناــمدرم زا  يرپ  نوـچ  وــش  ناــهن  ور 
راثآ راعـشا و  تایلک  ثودـح  دـض  يرما - رد  هقباس  یناث ) حـتف  لوا و  رـسکب   ) مدـق (- 2  ) نک كاـپ  اـهیگدولآ  ار ز  شیوخ  خـن : (- 1)

یتلزع نید  ایند و  تزع  یهاوخ  وت  رگ  يرذگن  ات  نامدرم  يزاجم  نب  يرد ز  دـیاشگن  وت  رب  تقیقح  زا   7 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
لک رب  يرورـس  شدسانـشن  سک  هکنوچ  مظعا  مسا  دش  رون  رـس  ات  ياپ  زا  مرجال  دش  روتـسم  همه  زا  ردق  بش  نوچ  نیزگ  ایند  مدرم  زا 
درف شاـب  هّللا  يوس  اـم  عیمج  زو  درم  هنازرف  يارآ  تلزعب  ور  یمظعا  مسا  يردـقلا و  ۀـلیل  یمه  یناـهنپ  قلخ  زا  زین  وت  اـت  شدـشاب  امـسا 

«2  » تلز نآ  ملع  نیعیب  دوب  رو  تسا » تلع  دهاز  يازیب  تلزع  نیرق  دیآ  ملع  دهز و  اب  رگ  کیل  نیزح  يا  دوصقم  جـنگ  دـمآ  تلزع 
دهز تدیادزب  لد  یهارمگ ز  گنز  تدـیامنب  هر  هکنآ  دوبچ  ملع  مدـق  تلزع  هر  رد  دز  ناوت  یک  مهب  دوبن  عمتجم  را  ملع  دـهز و  تسا 

ار هّللا  ۀیـشخ  دـنک  نوزفا  تلد  رد  تیثـخ  فوخ و  دـنک  نوریب  ترـس  زا  اهـسوه  نیا  نتخاـب  لوا  واد  رد  ار  هلمج  نتخادرپ  همه  زا  دوبچ 
نک دای  «، 5  » متملع ول  ثیدح ، ور  نک  دابآ  قح  « 4  » ملع زا  ار  هنیس  ناوخب  نآرق  رد  وت  یشخی ، امنا  « 3  » ناد ملع  ناشن 
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ءارقفلا ةریس  نع  نیعفرتملا  ءارمالاب  نیهبشتملا  ءاملعلا  مذ  یف  « 6  » لصف

واگ و بسا و  غار و  غاب و  ین ز  رـسپ  يا  رقف ، زا  بیز  دبای  ملع  ءارقفلا  ةریـس  نع  نیعفرتملا  ءارمالاب  نیهبـشتملا  ءاملعلا  مذ  یف  « 6  » لصف
تلز نیع  نیعیب  تلزع  خن : (- 1 __________________________________________________  ) رخ

ام متملع  ول  (- 5  ) ءاملعلا هدابع  نم  هلا  یشخی  امنا  (- 3  ) شزغل ددشم ) مال  از و  حتفب  : ) تلز (- 2  ) تسا تلع  لصا  يازیب  دوب  رو  تسا 
خیش یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ءارمالاب  نیهبـشتملا  املعلا و  ۀمذم  یف  خن : (- 6  ) فوخ خن : (- 4  ) الیلق متکحـضل  ًاریثک و  متیکبل  ملعا 

لام و تمـشح و  يولوم  بانج  يا  تسملع  صقن  ناهج  بابـسا  بیز ز  دبایب  ناک  نامگ  نیا  میاد  تسه  ار  يولوم   8 ص : نتم ، یئاهب ،
اهنیا دوش  یک  لامک  بحاص  يا  فاصنا  هدب  دوخ  ناوخ  بیز  يزاس  دنچ  یهام  غرم و  ناهـش  نوچ  یـشوپ  دنچ  زخ  مقاق و  يویند  لانم 
شوپ مرن  یشاب  هک  ات  فکب ؟ يرآ  كان  ههبش  لام  دنچ  نینچ ؟ تسوبلم  لوکأم و  دش  هچ  زا  نید  هار  رد  هتشارفا  ملع  يا  لالح ! زا  رسیم 

نآ رب  كاخ و  روخ  كاخ  هبتـشم  قیرط  زا  دـیاک  همقل  يرورپ  نت  نیا  یئارآ و  دوخ  نیا  يرب  نید  زا  ارت  دزاـس  تبقاـع  فلع ؟ شوخ  و 
میهاربا هبعک  میرح  رد  كان  ههبـش  دشاب  هک  ینان  يهمقل  دنک  نوریب  تلد  زا  نافرع  رون  دـنک  « 1  » نوبغم نید  هار  رد  ارت  ناک  هنم  نادـند 

تـسد شاهبعک  گنـسب  رو  درک  ساد  شداصح  رد  ون  هم  رو  نآ  مخـش  يدرک  خرچ  واگب  رو  نآ  مخت  يدـناشف  دوخ  تسدـب  رگ  كاپ 
رو دـحا  هّللا  وه  لق  اب  هحتاـف  ددـعیب  شریمخ  رب  يدـناوخب  رو  نیع  روح  زا  يرکیپ  نیئآ  میرم  نیجع  يدرک  شزمز  بآـب  رو  درک  سآ 

تبقاـع هلوـلو  رپ  يهمقل  نآ  رـس  رب  هلمـسب  نارازه  یناوـخ  رب  وـت  رو  شـشک  مزیه  نیمـالا  حور  يدـش  رو  شـشتآ  یبوـط  خاـش  زا  دوـب 
درم يا  دوب  رگ  تنید  درد  دنک  ناریو  ارت  نید  يهناخ  دنک  ناجیب  ارت  تعاط  هر  رد  دوش  رهاق  ارت  همقل  نآ  زا  سفن  دوش  رهاظ  شتیـصاخ 

ارت سلطا  يهماج  دـشابن  رگ  شکم  رد  تعانق  ناماد  اپ ز  شف  شک و  نک  اهر  رذـگب  سوه  زا  هابت  دـش  تنید  هک  نک  دوخ  يهراچ  هار 
کـــــشخ ناــــن  زاــــیپ و  غود و  دوــــب  شوــــخ  کــــشم  دـــــنق و  اــــب  تدوــــبن  رفعزم  رو  ارت  سب  نــــت  رتاــــس  یقلد  هــــنهک 

راثآ راعـشا و  تایلک  نوتفم  خـن : (- 1 __________________________________________________  )
دز یناوتیم  ماگل  نیرز  بکرم  دـشابن  رو  بآ  دروخ  یناوتیم  دوخ  فک  اب  بان  ّرز  زا  هبرـشم  دـشابن  رو   9 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 
رد رـسب  ندرب  ناوتیم  راگن  رز  ياههناخ  دشابن  رو  سب  وت ، زا  قلخ  ترفن  شاب  رود  سپ  شیپ و  زا  شاب  رود  دـشابن  رو  ماگ  شیوخ  ياپب 

تـشگنا اب  درک  ناوتب  هناش  شیر  رهب  زا  ییهناش  دـشابن  رو  زاـسب  دجـسم  يهنهک  ریـصح  اـب  « 1  » زارط مشیربا  شرف  دـشابن  رو  راـغ  جـنک 
ردق رمع ، دشاب ، رمع  ناهج ؟ رد  دشاب  هچ  یناد  ضرغ  یب  ضرغ  لصاح  ارت  ددرگ  ضوع  رد  ضوع  دراد  ناهج  رد  ینیب  هچ  ره  شیوخ 

 ... نادب نآ 

«3  » ًةَرَقَب اوُحَبْذَت  َْنأ  ْمُکُرُمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت : هلوق  یلا  ةراشالا  نمضتی  امیف  هقرفتملا  « 2  » دئاوفلا یف  لصف 

نا نیقـشاع  ای  مکحاورا  ولذبا  « 3  » ًةَرََقب اوَُحبْذـَت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت : هلوق  یلا  ةراشالا  نمـضتی  اـمیف  هقرفتملا  « 2  » دـئاوفلا یف  لصف 
وک درب  دنمتداعس  نآ  تلود  يوگ  تسهر  گنـس  شیتسه  دوجو و  نیاک  تسهگآ  هر  نیز  هک  ره  ار  نیا  دناد  نیقداص  اناوه  یف  ونوکت 

شوخ شیع  تایح و  یهاوخ  یمه  رگ  راک  تشگ  ناساک  قاشع  يا  هدژم  رایرهـش  نآ  درخیم  یـسوبب  ناـج  درپس  ناـج  دوخ  ربلد  ياـپب 
نکم یناـج  نارگ  یتـشک  نوچ  ریپ  ناوخب  ار  کـلذ  نیب  ناوـع  ور  ناـج  تسود  راـثن  نک  یناوـج  رد  شکب  لوا  ار  شیوـخ  سفن  واـگ 

زارط (- 1 __________________________________________________  ) نـکم یناـبرق  ریپ  دنفـسوگ 
راعـشا و تایلک  ۀیال  ةرقب  خن : (- 3  ) ذبن خن : (- 2 . ) دـنیوگ مه  یـسراف  ررد  شور و  هقیرط - هماج - راگن  شقن و  تنیز و  ءاـط ) رـسکب  )

کی تشذـگ و  هجنپ  زا  ترمع  باتـش  يدومنن  هرذ  کی  نید  رهب  بابـش  مایا  داـب  رب  همه  دـش   10 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ 
لصف رد  هلان  يدرکن  نوچ  لانب  يدنچ  کی  ناغفا و  نک  زاس  لاس  هنهک  بیلدنع  يا  ایلاح  « 1 ! » دوهج يا  يدرکن  دیآ  راکب  تک  دوجس 
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زو یکب  ات  یهانگ  يایرد  قرغ  دوب  دـقن  تهانگ  هیـسن ، تاهبوت  دوس  ار ز  تناـیز  یتسناد  هک  اـت  راـهنیز  نک  اـضق  يراـب  نازخ  رد  راـهب 
، یبنذم مامت  شدنتفگ  درک  نوچ  هنگ  کی  دوجـس  وا  شیپ  دندرک  نایـسدق  دوب  ياج  شتـشهب  مدآ  وت  دـج  یکب  ات  یهایـس  ور  یـصاعم 

! هایس ور  يا  يوش  تنج  لخاد  هانگ  نیدنچ  اب  هک  يراد  عمط  وت  مارخ  نوریب  ورب  بنذم ،

نامیالا نم  نطولا  بح  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  لیوأت  یف  لصف 

بویغلا رس  نم  مورحملا  اهیا  بونذلا  دیق  یف  روثأملا  اهیا  نامیالا  نم  نطولا  بح  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  لیوأت  یف  لصف 
رهظ ام  ملع  جنگ  میدقلا  دهعلا  ناطوالا و  رکذا  میعنلا و  میلقا  رطش  هجوت  مق  دسم  نم  لبح  دیج  یف  اهنا  دسجلا  تاذل  « 2  » رسا یف  مقت  ال 

تـسایند زا  هکناز  تسین  مان  ارناک  تسیرهـش  نطو  نیا  تسین  ماش  قارع و  رـصم و  نطو  نیا  نطولا  بح  دوب  نامیا  زا  تفگ : نطب  ام  عم 
زا دـبای  وکنآ  شوخ  يا  اطع  نامیا  دوشیم  یک  اطخ  زا  اطخ  ره  سأر  تسه  ایند  بح  ماـنالا  ریخ  دـنک  یک  اـیند  حدـم  ماـمت  ناـطوا  نیا 

! رـــسب تکاـــخ  ییهدرک  تــبرغب  وـــخ  رـــسپ  يا  یبـــیرغ  ناـــطوا  نــیرد  وـــت  رهـــش  ماـــنیب  نآ  يوـــس  ور  درواـــک  رهب  قـــیفوت 
رثا خــن : (- 2  ) دوــهی يا  خـــن : (- 1 __________________________________________________  )

زا باتب  ور  ریمض  زا  تتفر  « 1  » هرابکی نطو  ناک  ریسا  يدنام  نت  رهش  رد  ردقنآ   11 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
دنچب ات  تسین  راک  رد  سفن  کی  زج  نایم  رد  تسین  رایسب  ناهجنآ  ات  ناهج  نیز  نک  دای  ار  دوخ  یلـصا  نطوم  نک  داش  ار  ناج  مسج و 

رهـش دهده  يا  یکب  ات  رپ  لاب و  يزیر  هناریو  نیردناک  رنه  بحاص  يا  وت  زا  دـشاب  فیح  حور  میلقا  زا  رود  ینام  زاب  حوتفرپ  زابهاش  يا 
یفسوی نوگنرس  یعبط  هاچ  رد  یکب  ات  نک 150  زاورپ  ناکمال  زارف  رب  نک  زاب  اپ  زا  دنب  نیا  نک  دهج  اپ  هتسب  یشاب  هدنام  یبیرغ  رد  ابس 

يوش یناحور  مسج و  زا  یهراو  يوش  ینابر  رصم  زیزع  ات  نورب  هچ  زا  ایب  فسوی 

يربکلا ۀمعنلا  یمظعلا و  ۀحارلا  یه  لب  ةریسی  بحملا  یلع  اهنکل  « 2  » ةریسع تناک  نا  قیرطلا و  اذه  یف  نحملا  ایالبلا و  نأ  یف  لصف 

هراشا

يربکلا ۀمعنلا  یمظعلا و  ۀـحارلا  یه  لب  ةریـسی  بحملا  یلع  اهنکل  « 2  » ةریـسع تناک  نا  قیرطلا و  اذـه  یف  نحملا  ایالبلا و  نأ  یف  لصف 
انف رقف و  هر  رد  دشاب  لهـس  نحملا  ایالبلاب و  یلابی  نحتمملا ال  قوشعلا  بلقلا  نکل  البلا  عاونا  قشعلا  قیرط  یف  التبملا  نیزحلا  بلقلا  اهیا 

قـشع هار  رد  دوـب  یک  گرگ  مشچ  ياـیتوت  هلگ  درگ  گرزب  بلطم  دـش  وـچ  ناد  تـحار  جـنر  « 3  » اـنع ار  ناـج  بعت  ار  نت  دـسر  رگ 
هر نیا  رد  یماکان  ریغ  ماگ  قشع  هارب  دز  یناوت  یک  مارح  شیاسآ  دوخ  رب  يزاـسن  اـت  « 4  » یگدولآ نوخ  تسد و  رد  رسب  رـس  یگدوسآ 

تــــــــــــــــــسین ماـــــــــــــــــمح  هر  نـــــــــــــــــیا  تـــــــــــــــــسا ، قـــــــــــــــــشع  هار  تـــــــــــــــــسین  ماـــــــــــــــــک 
ریمــض زا  تـفر  یگراـبکی  خـن : (- 1 __________________________________________________  )

راثآ راعـشا و  تایلک  یگدولاپ  نوخ  تسد و  رد  رـسب  رـس  (- 4  ) تقـشم جنر و  نیع  حـتفب  (- 3  ) دراد حـیجرت  نتم  و  هریثک ) : ) خـن (- 2)
سکع رب  ام  كرت  دـنربیم  تراغب  دوخ  دـشاب  هچ  ره  دـننک  یپ  اـمغی  بسا  نوچ  ناـککرت   »*« 160 12 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 

ییهشوت هر  نیا  رد  يوقت  زج  تسین  دنکیم ! نیا  ارچ  منادیمن  نم  دنکیم  نید  تراغ  تسرفاک و  وا  راب  راک و  مراد ز  یتریح  وا  راک  دشاب 
لما لوط  نیا  تسیچ ؟ اولح  نان و  وت  لابقا  تمشح و  غار و  غاب و  وت  لام  هاج و  تسیچ ؟ اولح  نان و  ییهشوگ  رد  « 1  » لهب ار  اولح  نان و 

دـنزرف و تسیچ ؟ اولح  نان و  شاعم  رهب  زا  وت  یعـس  همه  نیا  شاف  وت  اب  دـیوگ  تسیچ ؟ اولح  نان و  لمعیب  ملع  سفن و  رورغ  نیو  « 2»
زا تسـش  وت  مارآ  نان  اولح و  نیا  درب  نالف ؟ زا  نالف و  زا  تنم  ریز  نان  اولح و  نیا  رهب  یـشاب  دـنچ  تندرگ  رد  لغ  وچمه  هداـتفوا  تنز 
دنپ ربص  جـنک  رد  نک  هشیپ  تعاـنق  ور  میرکلا  هّللا  « 3  » یلع قزرلا  فرح  میئل  يا  تسدروخن  تشوـگ  رب  چـیه  وت 170  مان  لـکوت  حول 
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ربگ ریپ  نآ  گس  زا  « 4  » ریذپب

هیلع بلکلا  قوفتف  هیدل  ربصلا  لق  يذلا  دباعلا  ۀیاکح  تیاکح 

لد يور  میقرلا  باحـصا  وچ  يراغ  نب  رد  میقم  دب  نانبل  هوک  رد  يدباع  هیلع  بلکلا  قوفتف  هیدل  ربصلا  لق  يذلا  دباعلا  ۀـیاکح  تیاکح 
يدب شماش  نآ  فصن  ماش  تقو  شدیـسریم  ینان  ضرق  « 5  » مایـص لوغـشم  دوبیم  اهزور  هتفای  تلزع  ار ز  تزع  جنگ  هتفاترب  قح  ریغ  زا 

رورـــــــــــــــــــس دـــــــــــــــــــص  لد  رد  تـــــــــــــــــــشاد  تعاـــــــــــــــــــنق  زو  روحــــــــــــــــــــس  یفــــــــــــــــــــصن 
رد نآ  دعب  ام  رعـش  ود  رعـش و  نیا  __________________________________________________  )*( 

: خن (- 5  ) ریگ دوخ  خن : (- 4  ) میرکلا بر  خن ؛ (- 3  ) عمج لامآ  وزرآ - میم ) هزمه و  حـتفب   ) لما (- 2  ) هنب خن ؛ (- 1  ) تسین یطخ  هخسن 
تـشد يوس  زگره  هوک  ناز  يدمان  تشذگیم  شلاح  لاونم  نیمه  رب   13 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نان  هدرگ 

رکف رد  ساوسو  زا  رپ  لد  « 2  » ءاشع هگناو  ادا  ار  برغم  درک  فیحن  راز و  اسراپ  نآ  عوج  دـش ز  « 1  » فیغر نآ  دماین  بش  کی  اضق  زا 
نآ دمآ  یتوق  رهب  ریذپلد  ماقم  ناز  دـش  نوچ  حبـص  باوخ  هن  بش ، دـباع  درک  تدابع  هن  بارطـضا  شتوق  رهب  زا  دوب  هکـسب  « 3  » ءاشع

دادب وج  نان  ود  کی  ار  وا  ربگ  داتـس  يربگ  رد  رب  دمآ  دباع  لغد  ربگ و  همه  هیرق  نآ  لها  لبج  نآ  برقب  هیرق  کی  دوب  ریزب 180  دباع 
رد « 4  » ریعش زبخ  نآ  راطفا ز  دنک  ات  ریلد  دوخ  ماقم  گنهآ  درک  تفکـش  رطاخ  شاهمعط  لوصو  زو  تفگب  وا  رکـش  ار و  نان  نآ  دتـسب 
رب یشوخ  زا  دریمب  دنیب  نان  لکش  یـشک  يراگرپ  « 5  » طخ رگ  وا  شیپ  یگر  یناوختـسا و  عوج  زا  هدنام  یگـس  نیگرگ  دـب  ربگ  يارس 
ود نآ  تفرگ ز  وا  تخر  لابند و  شدمآ  تفرگ  وب  دـباع  « 6  » لابند رد  بلک  رس  شـشوه ز  دور  درادنپ  زبخ  ربخ  ظفل  درذگب  رگ  نابز 

دباع شدرازآ 190  رگد  راب  رگم  ات  شدمآ  یپ  زو  نان  نآ  دروخب  گس  دنزگ  وز  دباین  ات  دـش  ناور  سپ  دـنکف  شـشیپ  یکی  دـباع  نان 
ناــــــــــــــما دــــــــــــــبای  وا  رازآ  زا  هـــــــــــــک  اــــــــــــــت  « 8  » ناور شداد  رگد  « 7  » ناــــــــــــــــن نآ 

( نیغ رـسک  ءار و  حـتفب   ) فـیغر (- 1 __________________________________________________  )
: خن (- 6  ) لکش خن : (- 5  ) وج نان  ریعش - زبخ  (- 4  ) بش ياذغ  ماش - نیع  حتفب  (- 3  ) بش همین  ات  برغم  زا  نیع  رسکب  (- 2  ) نان هدرگ 

نآ دروخ  بلک   14 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ناما  رد  شباذع  زا  دشاب  هک  ات  خن : (- 8  ) صرق خن : (- 7  ) لابند
دباع تفگ  دـیردیم  شتخر  درکیم و  یفع  فع  دـیودیم  وا  یپ  رد  هیاس  وچمه  درکن  سپاو  دوخ  يور  ناور و  دـش  درم  لابند  زا  ناـن و 

زا مرگید  داهن  جک  يا  يدتسب  دوخ  نان  ود  نآ  دادن و  وج  نان  ود  زا  ریغ  تبحاص  ایحیب  مدیدن  وت  نوچ  یگـس  نم  ارجام  نآ  دیدب  نوچ 
! لامب تمـشچ  متـسین  نم  ایحیب  لامک  بحاـص  يا  هک  دـمآ  قطنب  گـس  تسیچ ؟ رهب  ندـیرد  متخر  همه  نیو  تسیچ  رهب  ندـیود  یپ 

یهاگ هاگ  منکیم 200  ینابساپ  ار  شاهناخ  منکیم  ینابش  ار  شدنفسوگ  ریپ  ربگ  نیا  هناریو  منکسم  ریغـص  نم  مدوب  « 1  » هکیتقو زا  تسه 
ماش حبص و  نم  رب  رایسب  درذگب  نم  ماک  ددرگ  خلت  لفاغت  زو  نم  ماعطا  زا  ددرگ  لفاغ  هاگ  دهدیم  مناوختـسا  یتشم  هاگ  دهدیم  منان  مین 
نان نحم  رپ  ریپ  هک  دـشاب  مه  هاگ  ناوختـسا  ین ز  ناشن  دـبای  نانز  ین  « 2  » ناوتان نیک  درذـگب  هتفه  هتفه  ماعطلا  یقلا  ازبخ و ال  يرا  ـال 

، وا تمعن  رکش  هاگ  ربگ  ریپ  نیا  رد  رب  مراک  تسه  ماهدروان  رگد  هاگردب  ور  ماهدرورپ  وا  هاگرد  رب  هکنوچ  « 3  » نم رهب  ای  دوخ  رهب  دباین 
دمان هکنوچ  « 4  » ادج مدرگیمن  نم  وا  رد  زا  اهگنـس  هگ  دنزیم  مبوچب  هگ  متخانـشن  يرد  نم  وا  رد  زج  متخاب  وا  اب  قشع  رامق  ات  ربص  هاگ 

ار تـسود  یناـن  رهب  یتفاتــشب  ناور  يربـگ  رد  رب  یتفاــترب  ور  قازر  رد  زا  تسکـش 210  دـمآ  وت  ربص  ياـنب  رد  تسدـب  تناـن  یبشکی 
نیبـــب وـــت ؟ اـــی  نـــم  تـــسیک  رتاـــیحیب  نـــیزگ  درم  يا  فاــــصنا  هدــــب  دوـــخ  یتـــشآ ! وا  نمــــشد  اــــب  ییهدرک  یتشاذــــگب 

ریغـص مدوـب  نم  هک  يزور  خـن : (- 1 __________________________________________________  )
، یئاهب خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دیان  هک  وت  خن : (- 4  ) نم ياج  هچ  خـن : (- 3 . ) تسا هدش  هتـشون  هن  دروم  ود  ره  رد  خـن : (- 2)
زا « 1  » تعانق نیا  ریگ  دای  یئاهب  سفن  گس  يا  دـش  شوه  زا  دز و  رـس  رب  ار  تسد  دـش  شوهدـم  نخـس  نیز  دـباع  درم   15 ص : نتم ،
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ریپ ربگ  نآ  گس 

سیلبا دونج  مظعأ  مه  نیذلاب  سیبلتلا  ایرلا و  یف  « 2  » لصف

هراشا

دهز يوعد  رز  رهب  ندومن  ار  دوخ  یقتم  رـس  هدیروش  يا  تسیچ  اولح  نان و  سیلبا  دونج  مظعأ  مه  نیذلاب  سیبلتلا  ایرلا و  یف  « 2  » لصف
ملاع رد  دـننانیب  هدروخ  غودـب  تسیبلت  نان  دـتفا  زگره  غورد  فال و  نیزک  يرادـنپن  وت  هاش  میظعت  یپ  زا  يوقت  فـال  هاـج  ّزع و  يارب  زا 

يوقت فال  ینم  ربک و  ینیب و  دوخ  همه  اب  نیمک  ردنا  لوبق  در و  یپ  زا  نیمی  زا  راسی و  زا  دنناکریز  یـسک  ره  راب  راک و  زا  دنفقاو  یـسب 
رهب هلیح  رکم و  « 3  » مارح نان  یپ  زا  یشورف  نید  رابتعا  هاج و  لیـصحت  رد  یعـس  راهن  لیل و  رد  وت  راک  رـسب  رـس  ینزیم 220  تلادع  و 

رارقرب و مئاد  تسه  تافص  نیا  دوجو  اب  تلادع  نیو  دیز  ثبخ  یهاگ  رمع و  ثبخ  هاگ  دیش  قرز و  اب  ناهش  لام  ندروخ  ماوع  ریخـست 
زیمت یبیب  مکحم  يوضو  نوچ  زیچ  چیه  زا  لالتخا  دباینیم  سیبق  وب  هوک  تسه  تلادع  نیا  سیل  ددرگن ال و  لخاد  شرس  رب  تابث  رب 

لیثمتلا لیبس  یلع  تیاکح 

ینف رپ  « 4  » يزاـــــس هـــــلیح  يدــــــنر  هـــــنهک  ینز  هوـــــیب  يره  رهــــــش  رد  دوـــــب  لـــــیثمتلا  لــــــیبس  یلع  تیاــــــکح 
مذ یف  خن : (- 2  ) تعیبط نیا  خن : (- 1 __________________________________________________  )

، یئاهب خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  يزابهلیح  خن : (- 4  ) مارح لام  خن : (- 3  ) سیلبال دونج  مظعا  مه  نبذـلا  سیلدـتلا  ایرلا و  لها 
دارم 230 يداد  یسب  ار  نادارمان  دراذگیم  نتفخ  حبـص  يوضو  اب  رامـشیب  تبغر  دوب  شزامن  رد  رادلاخ  زیمت  یبیب  وا  مان   16 ص : نتم ،
ره هت  زا  دوب  خرچ  رد  شاهنوحاط  امئاد  « 1  » دونر شابوا و  يزاس  مهم  رد  مقر  دزیم  یـسک  ره  دارم  رب  ملق  زا  شتاود  زگره  دشن  مک  »*« 

ۀحوتفم اهباب  اپ  تشادـیمرب  تسد  ياجب  وا  اعد  نک  نم  رب  تفگ  دـمآ  هک  ره  زامن  لوغـشم  لاـحلا  یف  يدـشیم  زاـنب  یتسجرب  هک  سک 
تـسه هک  یپ  رد  یپ  ياهتیانج  نیز  نم  وت  راک  نیرد  مراد  یتریح  نز  کین  ياک  یگدنر  وا  اب  تفگ  نیلعافلل  ۀعوفرم  اهلجر  نیلخادـلل 

تسا رتمکحم  ور  کنس و  زا  وضو  نیا  وگب  نم  اب  مرک  يور  زا  هر  کی  وضو  مکحم  نیا  بادآ  تین و  تسکش  وت  يوضو  رد  دیان  چیه 
تسا ردنکسا  دس  دوبن  وضو  نیا 

«2  » سیبلتلا لضفلا و  راهظا  درجم  مهدصقم  نیذلا  سیردتلا  باحصا  مذ  یف  لصف 

دوب ناـک  وت  سیردـت  نیا  تسیچ ؟ اوـلح  ناـن و  « 2  » سیبلتلا لضفلا و  راـهظا  درجم  مهدـصقم  نیذـلا  سیردـتلا  باحـصا  مذ  یف  لـصف 
يروآ نوسفا  دص  اب  شیوخ  مار  يزاس  دنچ  یماع  هک  ات  هکلهم  ردنا  يداتفا  یتخاس  هکرعم  تلیـضف  راهظا  رهب  وت 240  سیبلت  يهیامرس 

ادخ و زا  تداب  مرـش  لوصا  ین  دمآ  مکحم  تعورف  ین  فازگ  ردنا  فازگ  یئامیپ  دنچ  فال  نابنا  « 3  » رس یئاشگب  دنچ  شیوخ  ماد  رد 
یلاـخ يدـش  یک  خــن :  __________________________________________________ لوـسر )*(  زا 

ص: نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رد  خن : (- 3  ) سیلدتلاو خن : (- 2  ) دوب درگ »  » تشگ و رد  شاهناخ  يایسآ  خن : (- 1)
بـسا ضرملا  سئب  هنا  اسرد  سیل  ضرغ  ناز  دـشابن  تبرق  رگا  سرد  وت  لوقعمان  سرد  یئایر  نیا  وت  لوغ  یناد  تسیچ  هر  نیردـنا   17

تخاس دازآ  ضرم  نیز  ار  دوخ  هکنآ  تخات  شرع  زارف  رب  تلود 

یبقعلا « 3  » بابسأ لیصحت  نع  نیضرعملا  « 2  » ایندلا بابسأ  عمجب  « 1  » نیمهتملا مذ  یف  لصف 
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هراشا

تفاک ناهج  بابـسا  تسیچ ؟ اولح  نان و  یبقعلا  « 3  » بابسأ لیصحت  نع  نیضرعملا  « 2  » ایندلا بابسأ  عمجب  « 1  » نیمهتملا مذ  یف  لصف 
رود قیقحت  هر  زو  یتخاب  وا  رس  رب  ار  وا  هکنآ  دنک  ترود  « 4  » يده هار  زا  هکنآ  دنک  ترود  ادخ  فوخ  زا  هکنآ  ناهم  تسناهک و  ناج 

ار سوه  راـن  نیا  لد  رد  « 5  » نب خیب و  زا  ار  بابـسا  نیا  نکرب  وت 250  مالـسا  قنور  رخآ  درب  وت  ماک  اولح  نان و  نیا  درک  خلت  یتخادـنا 
رخ نوچ  هدـنام  نیا  یپ  زو  لد  ناج و  زا  يودـیم  نآ  یپ  زا  نارگ  راـب  نیزا  ار  دوخ  ناـهراو  ناـن  اولح و  نیرد  نز  ردـنا  شتآ  نک  درس 

یعـس ینادـن  یم  یبقع  رهب  تسیند  ياـیند  رهب  تیعـس  هلمج  نیملاـعلا  بر  نیئآ  دـش  كرت  نید  تسمالـسا و  هچ  نیا  هّللا  هّللا  « 6  » لگب
یقمحا مهف و  دنک  نیا  هر  رد  یقش  يا  یفاکش  وم  نآ  هر  رد  تسیچ 

ۀیورخالا بابسالا  نع  هریصقت  ۀیویندلا و  بابسالا  « 7  » لیصحت یف  هیعس  ردق  نع  نیمعنملا  ضعب  نم  نیفراعلا  ضعب  لاؤس  تیاکح 

ۀیورخالا بابسالا  نع  هریـصقت  ۀیویندلا و  بابـسالا  « 7  » لیـصحت یف  هیعـس  ردـق  نع  نیمعنملا  ضعب  نم  نیفراعلا  ضعب  لاؤس  تیاـکح 
(- 3  ) و خن : (- 2  ) نیکمهنملا خن : (- 1 __________________________________________________  )
رعش نیا  (- 6 ( ) نک درس   ) رگید هخسن  نک و  عطق  شتآ  يایرد  مغ  هوک  خن : (- 5  ) يراگتسر تسار - هار  اه )  ) مضب اده ) (- ) 4  ) داز خن :
خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  هیورخالا  بابسا  لیصحت  یف  ریصقتلا  یلع  هخیبوت  هیویندلا و  بابسا  خن : (- 7  ) دشن هدید  خسن  ریاس  رد 

يا تسا  رادـقم  هچ  ات  یند  يایند  رهب  زا  وت  یعـس  لانم  لام و  یپ  رد  لد  ارت  ياک  لاؤس  نیا  درک  یمعنم  زا  یفراع   18 ص : نتم ، یئاهب ،
تسیچ ناز  تلصاح  یکت  رد  شرهب  هکنیا  تفگ  شفراع  راهن 260  لیل و  رد  تسنیا  نم  راک  رامـش  دح  زا  تسا  نوریب  تفگ  ینغ  درم 

نآ لیصحت  یپ  زا  بش  زور و  یتسه  هکنآ  فراع  تفگ  ریـشع  رـشع  رگم  ناز  دیاینرب  ریمـض  نشور  يا  تسدوصقم  هچنآ  یکدنا  اتفگ 
دشن لصاح  نآ  زا  وت  ياعدم  دشن  لصاو  یتساوخیم  وا  هچنآ  یتخاب  نآ  رس  رب  ار  دوخ  رمع  یتخاس  دوخ  يهلبق  ارنآ  لغش  بت  بات و  رد 

نادهتکن يا  وگب  دوخ  میوگن  نم  نآ ؟ زا  يزیچ  ارت  لصاح  دوش  نوچ  تسرتمک  هجاوخ  یعس  نآ  یپ  زو  تسرترب  ایند  ناک ز  یبقع  راد 

كولسلا لها  کلس  یف  طارخنالا  معزب  هنأ  عم  كولملا  « 1  » برقتب رخافتی  نم  مذ  یف  لصف 

هراشا

برق رـسپ ؟ يا  یناد  تسیچ  اولح  نان و  كولـسلا  لـها  کلـس  یف  طارخنـالا  معزب  هنأ  عم  كولملا  « 1  » برقتب رخاـفتی  نم  مذ  یف  لـصف 
ماـک تخاـتب  ار  تمه  شخر  وکنآ  خرف  رارفلا  ناـهاش  برق  زا  رارفلا  رارق  لد  زا  رـس و  زا  شوه  دربـیم  رذـحلا  برق  نیز  « 2  » تسناهاش

وت ناج  تفآ  ناهاش  برق  كولم  میظعتب  يزان  همه  نیاک  كولـس  بحاص  يا  وت  زا  دـشاب  فیح  تخاسن 270  نیریـش  نان  اولح و  نیزا 
هک دنک  نآ  باطخ  تقو  وا  صیصخت  تذل  نک  شوگ  ار  اُونَکَْرت  يهیآ ال  نک  شون  نآرق  رهن  زا  ییهعرج  دش  وت  نامیا  هار  دنب  ياپ  دش 

: خـن (- 1 __________________________________________________  ) بارــش مـخ  دــص  زا  دــیان 
ددرگ شوهدم  انخیـش  انخیـش  دیوگ  هاش  هک  نامز  ره   19 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ناطلـس  خن : (- 2  ) برقب

هّللا هّللا  ار  هّللا  نآ  دای  دران  چیه  ار  هاش  وا  ایئوگ  دتسرپیم  دور  هدجـس  هش  شیپ  رد  یمد  ره  دوش  هش  باطخ  زا  شوهدم  تسم و  ادن  نیز 
نیملاعلا برب  نیا  دشاب  كرش  نید  تسمالسا و  هچ  نیا 

 »*« فلتلا نم  هنید  نمأیل  فلعلا  هتوق  ناک  يذلا  دباعلا  ۀیاکح  تیاکح 

هارب « 1  » نیکمت تمشح و  اب  يدشیم  هاشداپ  صاوخ  زا  یناوجون  فلتلا »*«  نم  هنید  نمأیل  فلعلا  هتوق  ناک  يذلا  دباعلا  ۀیاکح  تیاکح 
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يوهآ نوچ  دروخیم  فلع  وک  تشذگ  ارحص  نآ  رد  دباع  یکی  رب  سپ  شیپ و  معنت  بابسا  هلمج  سوه  زا  رپ  رس  یلاخ و  مغ  لد ز  « 2»
اب هدـش  ياک  تفگب : دـیمارخ و  شیوس  ناوجون  توق  تشگ  رـسیم  شک  نایوگ  رکـش  تومی  یح ال  رکذ  رد  « 3  » نامز ره  تشد 280 

نوچ يرغال  زا  توبکنع  نوچ  تنت  دـش  وت  گنچ  رد  فلع  زج  دـیان  هکنوچ  وت  گـنر  درمز  نوچ  هتـشگ  زبس  تفج  توق  رد  نایـشحو 
رادـمان ناوج  ياک  شتفگ  ریپ  « 4  » هابت یتشگیمن  ندروخ  فلع  رد  هاـش  راگتمدـخ  وت  يدوب  نم  وچ  رگ  يرچ  ارحـص  رد  دـنچ  ناـنزوگ 

؟ فـــلت تمدـــخ  نــیا  رد  ترمع  يدـــش  یک  فـــلع  يدروـــخیم  زین  وـــت  نــم  وـــچ  رگ  راـــختفا  هـــش  تمدـــخ  زا  دوـــب  تـــک 
 )*( هاج و  خن : (- 2  ) ناطلس خن : (- 1 __________________________________________________  )

20 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  هابت  ترمع  دشن  خن : (- 4  ) زا نابز  رت  (- 3  ) فسالا نم  هسفن  و  خن :

«2  » ۀیندلا ۀیهاولا  ظوظحلل  هیویندلا  بصانملا  یف  « 1  » نینکمتملا مذ  یف  لصف 

درگ تسایند ، بصنم  درم  هنازرف  يا  تسیچ  اولح  ناـن و  « 2  » ۀیندلا ۀیهاولا  ظوظحلل  هیویندـلا  بصانملا  یف  « 1  » نینکمتملا مذ  یف  لصف 
تعاسکی وت ، اب  میوگب  نم  تسیچ  هک  ینادیمن  ایند  بصنم  ناهج 290  رد  ینیبن  شیاسآ  يور  ناهد  تسد و  وا  زا  یئالایب  رگ  درگم  نآ 

رـسب رـس  شماک  هکنآ  تسا  یمان  دـب  يهیام  شماـن  هکنآ  درم  ياـج  ناـمرح  يوک  دزاـس  هکنآ  درم  ياـپ  قح  هر  زا  ددـنب  هکنآ  تسیاـب 
نازرل دوب  یهاوخ  دنچ  نابش  نازور و  رهز  نیا  رس  رب  ماکب  دزیر  ورف  ترهز  يهساک  ماع  صاخ و  زا  ناهن  تعاس  ره  هکنآ  تسا  یماکان 

نوبز راوخ و  نینچنیا  تدرک  هکنآ  نونف  بحاص  يا  تسایند  بصنم  دابب  تنید  نمرخ  هداد  هکنآ  داهن  وکین  يا  تسایند  بصنم  ناپط  و 
نادرم هاش  نوچمه  تفر  تشهب  ار  ایند  هک  اناد  نآ  شوخ  يا  درکن  نیریـش  نان  اولح و  نیز  ماک  درکن  نید  كرت  هک  لـبقم  نآ  شوخیا 

نادرگرس وت  یخرچ  رگ  هن  رو  يوش  ناطلس  ات  ریگ  ایند  كرت   300 يونشب : ات  ناه  تستفگ  ییهتکن  يونثم  رد  يونعم  يولوم  تشهب  رد 
لقاع سکنآ  ره  وز  دزیرگیم  تسا  لتاق  شقنم  رام  نیا  رهز  راگن  شقن و  نورب  رد  دراد  هچ  رگ  راـم  وچ  اـیند  نورد  رد  دراد  رهز  يوش 

ةداــبع لــک  سأر  ایندــلا  كرت  ۀــئیطخ و  لــک  سأر  ایندــلا  بـح  ءاــیبنا  ءاــیلوا و  نـیزگ  نآ  اــیلوا  هاــش  دوــمرف  ببــس  نـیز  تـسا 
و خـن : (- 2  ) نیکـسمتسملا خـن : (- 1 __________________________________________________  )

خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیطخ  لک  سأر  ایندلا  بح  هلآ و  هیلع و  هلا  یلـص  یبنلا  لوق  یلع  ةراشالا  نیدـلا و  موی  نع  نیلفاغلا 
21 ص : نتم ، یئاهب ،

ناسنالا تافصلا  نسحا  نم  وه  يذلا  ناسللا  ظفح  یف  بیغرتلا  یف  لصف 

وت لاحیب  يزادرپ  نابز  نیو  وت  لاق  لیق و  تسیچ  اولح  نان و  ناسنالا  تافـصلا  نسحا  نم  وه  يذـلا  ناسللا  ظـفح  یف  بیغرتلا  یف  لـصف 
تحت نیا  « 1  » جارات دوشیم  کنتفگ  کی  زا  هک  نک  تداع  تمـص  لاس  لاس  هام و  هاـم  هتفه ، هتفه  لاـقم  زا  دـنب  ورف  بل  اـشگب ، شوگ 

قطن دوش  تشومارف  هک  نالف  يا  نادنچ  شوماخ  نیشن  ور  تومی  یح ال  دای  رد  لد  هتسب  توکس  نصح  رد  تفر  وکنآ  شوخیا  کنحلا 
ناهراو غورد  ردنا  غورد  یئامیپ  هداب  غورفیب  ناسکان  نیا  اب  دنچ  لال 310  دندرگ  بل  دننابنجب  رگ  لاح  لها  ناشن  دشاب  یشماخ  نایب  و 

بیکش « 2  » دب ناتبحصمه  زا  يراب  بیصن  دوبن  را  تناکین  تبحص  ناتک  وت  نید  دنباتهم و  هلمج  ناتبحصمه  نیزا  ار  دوخ 

نیکلاهلا ءایقشالا  ةرمز  یف  وه  نیکلاسلا و  ءارقفلاب  هبشت  نم  مذ  یف  لصف 

وت لاش  ءادر و  نیمشپ  يهبج  وت  لامعا  نیا  تسیچ  اولح  نان و  نیکلاهلا  ءایقشالا  ةرمز  یف  وه  نیکلاسلا و  ءارقفلاب  هبشت  نم  مذ  یف  لصف 
: دایب دمآ  يونثم  زا  تیب  ود  نیا  داهن  جـک  يا  تاهبج  ادر و  نیز  سابل  رد  ار  یـسک  لصاح  دوش  یک  سابتقا  دیـشروخ  « 3  » رقف ماقم  نیا 
« دــیزی درادــیم  گـنن  تـنورد  زو  دــیزیاب  رب  ینز  هـنعط  نورب  زا  « » لـج زع و  ادــخ  رهق  نورد  زو  لـلح  رپ  رفاـک  روـگ  نوـچ  ترهاـظ  »
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(- 3  ) بیکن خـن : (- 2  ) رانز خـن : (- 1 __________________________________________________  )
ار 320 كاوسم  هناـش و  اـصع و  نیو  ار  كاـپان  يهبج  نیا  زوـسب  ور   22 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  رخف  خن :

رهاظ نوگنرس  منهج  رد  یـشاب  هتفر  نورب  اب  تنورد  دش  فلاخم  رو  یکدنا  قح  رب  تفای  هر  ناوتیم »*«  یکی  نطاب  اب  تسه  رگ  ترهاظ 
یکدنا ار  قح  هار  یبایب  ات  یکی  دیاب  یکی  نطاب  و 

الهأ کتدجو  لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  هلآ  هیلع و  هلا  تاولص  ءایصوالا  دیس  لوق  یلا  ةراشالا  نمـضتی  امیف  لصف 
کتدبعف ةدابعلل 

کتدجو لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  هلآ  هیلع و  هلا  تاولص  ءایصوالا  دیس  لوق  یلا  ةراشالا  نمـضتی  امیف  لصف 
زا دزم  تدابع  رد  نتساک  نید  دوب  قح  لها  دزن  تشهب  رهب  وت  ياهتدابع  نیا  تشرس  وکین  يا  تسیچ ؟ اولح  نان و  کتدبعف  ةدابعلل  الهأ 

عمط رهب  زا  تعاـط  تسیروـک  زا  لـمع  رجا  رب  مـشچ  ریگ  داـی  نادرم  هاـش  مــالک  زا  ریقف  « 1  » يا کتدـبع  ام  ثیدـح  ور  نتـساوخ  قح 
یهن دباع  ان  وت  « 2  » رگ تساوخ  تاعاط  ترجا  وک  يدباع  هوکش ؟ دراد  یکدزم  اب  تمدخ  هورگ  نیا  دنریگ  دزمیب  نامداخ  تسیرودزم 

تمدخ يارب  زا  دیزم  اب  فطل  لضف و  زا  ارت  وک  زیزع 330  يا  یهاوخ  هچ  رتهب  نیزا  دزم  زیت  مشچ  يراد  دزم  رب  یکب  ات  تساور  شماـن 
تسار درک  تمدخ  فیرشت  تدق  رب  تساکن  تردق  یگدولآ  همه  اب  دیرفآ  دوخ 

روهطلا بارشلا  رحب  یف  سامترالا  یلا  قوشتلا  رورغلا و  راد  ساندا  نع  عالقالا  یلا  قوشتلا  یف  لصف 

روـــــهطلا بارــــــشلا  رحب  یف  ساـــــمترالا  یلا  قوـــــشتلا  رورغلا و  راد  ساـــــندا  نـــــع  عــــــالقالا  یلا  قوـــــشتلا  یف  لــــــصف 
ددرگ شاــف  اــت  یتــساوخ  خــن : __________________________________________________  )*(- 

یضقنا يرمع و  عاض  یمیدن  ای   23 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  رگتدابع  رگ  خن : (- 2  ) ریقح خن : (- 1  ) یکدنا
حاتفم اهنا  روهطلا  رمخلا  نم  أساک  ینطعا  مالغ  ای  اهنم  حادـقالا  ـالما  مادـملاب و  ینع  ساـندالا  لـسغا  یـضم و  دـق  تقو  كاردتـسال  مق 
هسردم هاقناخ و  زا  تفرگ  لد  هسوسورپ  يهناریو  نیردناک  مومغلا  رسأ  نم  حابـشالا  قلطا  مومهلا  دیق  نم  حاورالا  صلخ  رورـسلا  باوبا 

رـسب یکاخ  منک  لد  ماکب  ات  ردـب  ملاع  نیزا  مهاوخ  یملاع  رید  ین ز  متـسب ، فرط  دجـسم  ین ز  ریـس  ین ز  مدرب ، ماـک  تولخ  ین ز  « 1»
! رگن یکین  نک و  یمصخ  امب  وت  رشب  لک  اب  میدرک  لک  حلص 

نامحرلا تابذح  نم  نانجلا  تامغن  یف  لصف 

ءاملاب ءابهـصلا  جوز  میمرلا 330  مظعلا  اهب  ییحی  یتلاب  میحرلا  یقاسلا  اـهیا  یبلق  فشا  ناـمحرلا  تابذـح  نم  ناـنجلا  تاـمغن  یف  لـصف 
اهند اهرون  یـسوم  ران  نم  ةرمخ  باغ  نینوکلا  نع  اهنم  قذـی  نم  باش  خیـشلا  نلعجت  مرک  تنب  لـالح  ارهم  اـهل  یلقع  نلعجا  لـالزلا و 

تبرغ و ایرثلا  حال و  حبـصلا  ناف  لهمن  الف  مق  لهـس  رمالا  اهبرـش و  بعـصن  لهم ال  رمعلا  یف  امف  لـهمت  ـالف  مق  اـهروط  يردـص  یبلق و 
ناف مق  ینغم  ای  معنلاب  اهیف  رانلا  قلا  مق و  مع  لک  يدـنع  نا  ینغم  ای  روفغ  باوت  هّللاف  فخت  روفن ال  اـهنم  هبلق  خیـشل  لـق  حاـص  کیدـلا 

دق ابصلا  حدقلا و  راد  دقف  ارود  یل  نغ  مغ  لک  يداؤف  نع  بهذا  مق و  منت  ینغم ال  ای  أضیا  تنا  عامـسلاب  الا  شیعلا  بیطی  عاض ال  رمعلا 
بیطی ـــــــال  اـــــــهاوس  نــــــم  یـــــــشیع  نا  بیبــــــحلا  ثیداـــــــح  يدـــــــنع  نرکذا  حدـــــــــص 350 و  يرمقلا  حاــــــــف و 

( هـن  ) دروــم راــهچ  ره  رد  خــن : (- 1 __________________________________________________  )
«1  » قاطی امم ال  دعبلا  رکذ  نا  قارفلا  ثیداحا  يرکذ  نرکذا  24 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسا  هدش  ریرحت 
لیق و یف  رمعلا  انفرص  دق  بابشلا  مایا  ضعب  یف  هتلق  باطتسم  مظنب  اهنم  حتفا  برطلا و  انیف و  ظحلا  متی  یک  برعلا  راعشاب  یحور  نحور 
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میکحلل يونثملا  تیبب  اهنم  أدـتبا  مجه و  یلبق  یلع  اـمه  ندرطا  و  « 3  » مجعلا راعـشاب  ینبرطا  مث  « 2  » لاجملا قاض  دقف  مق  یمیدـن  ای  لاق 
هنسلا يذ  نم  هبتنی  یبلق  لع  هنسلالا  لکب  ینبطاخ  مق و  دنکیم » تیاکش  اهیئادج  زو  دنکیم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونـشب   » يونعملا يولوملا 

لـض دـق  یغلا  یف  هبات  دـیزم  نم  له  هلهج  نم  الئاق  دـیدج  دـیق  یف  وهف  نا  لک  هلاق  عم  هلیق  یف  ضئاخ »*«  هلاـح  نع  ۀـلفغ  یف  هنا   360
يداؤفا و دانتلا و  یقسی  وه ال  يدانا و  مک  همالسا  نم  رافکلا  رفنت  همانـصا  یلع  ارهد  فکاع  قیقتـسی  يوهلا ال  رکـس  نم  طق  « 4  » قیرطلا

رسب رـس  اولح  نان و  مدرک  مان  « 6  » رـسپ يا  دراد  زاب  قح  زا  « 5  » تچ ره  هاوه  الا  هدوبعم  ام  وهف  هاوس  ابلق  ذـختا  یئاـهب  اـی  داؤفا  يداؤفا و 
: خن (- 2  ) یل مزمز  مــه و  خــن : (- 1 __________________________________________________  )
نان و رـسپ  يا  دشاب  تسود  زا  ریغ  هچ  ره  (- 5  ) ةرگس نم  مئاه  خن : (- 4  ) طبلخ خن : مه -)*(  نم  حورلا  حیرت  یک  خـن : (- 3  ) یل مزمز 

رسب رـس  مدرک  مان  اولح  نان و  خن : (- 6  ) ناوخب ار  اولح  نان و  باتک  ور  ناج  هزات  یـشاب  هک  یهاوخ  یمه  رگ  رـسب  رـس  مدرگ  ماـن  اولح 
زو نیزح  ياونب  ناوخ  رب  ارنآ  رتخا  دنلب  عیدـب  مظن  نیو  رفنویامه  عیفر  رکذ  نیا   25 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 

نیسحت ونشب  شرع  يهلق 

رکش ریش و 

هراشا

یلع یلـصأ  هئالآ و  لیزج  یلع  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب   26 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رکـش  ریش و 
نیب اـم  رد  تسفورعم و  روهـشم و  برع  ناـیم  رد  هک  « 1  » ببخ رحب  رد  تسا  دنچ  يا  هتـسب  هتـسکش  نیا  دـعب : هئایبنا و  هئایلوا و  فرـشا 

تاحفـص رب  نونج  تاحفن  زا  ییهحفن  هدیـسر و  یلماعلا  دـمحم  نیدـلا  ءاهب  هّللا  باب  ءارقفلا  رقفأ  رتاـف  رطاـخب  فولأـم ، ریغ  مجع  ءارعش 
نآ بیاعم  حالـصا  رد  دنـشوپ و  نآ  رب  وفع  نماد  دادضالا ، رـش  هّللا  مهافک  دادعتـسا  لها  هک  تسا  قثاو  ءاجر  هدیزروا  نوحـشم  قیاقح 

رهاوج هاش  وت  ناکم  نوک و  ملاع  يهدـبز  يو  ناکما  يهریاد  زکرم  يا  « *** 2 . » هّللاب الا  ةوق  لوح و ال  هّللا و ال  یلع  مه  رجا  دنـشوک و 
(- 1 __________________________________________________  ) یتوهال رهاظم  دیـشروخ  یتوسان 

یسراف راثآ  راعشا و  تایلک  لیذ  خن : (- 2  ) تسا نیلعافم ) لوعف  لوعفم   ) نزو رد  نآ  عیطقت  تسا و  برع  هصاخ  نازوا  زا  یکی  ببخ ) )
یندع 370 رد  فزخب ز  عناق  یندب  تیبرتب  دنچ  « 2  » ات ینام ؟ « 1  » نت تعیبط  هاچ  رد  ینامسج  قئالع  یک ز  ات   27 ص : نتم ، یئاهب ، خیش 

تسلا زور  رد  يوش  دوهش  ریرس  ناطلس  يوش  دوجو  رصم  یلاو  ات  « 3  » هاچ زا  يآ  ردب  يرصم  فسوی  يا  هارب  مشچ  وت  رهب  کلم ز  دص 
وهلب و هتـسویپ  دای  يراین  لصا  نطوم  زا  رورغم  سح  ملاـع  فراـخزب  رود  یلقع  فراـعم  ز  « 4  » یک اـت  یتفخ  ـال  رتسبب  زورما  یتفگ  یلب 
؟ یسفنمه هکب  ییهتسب ، لد  « 5  » هچب یسک  هچ  نیبب  يآ و  دوخب  مدکی  يدردیب ! هچ  وت  هّللا  هّللا  يدرز  خر  هن  ناور  کشا  هن  داشلد  بعل 

يربخ نیلوا  ملاع  ریگ ز  رب  « 6  » يرس رادرب  نارگ  باوخ  نیز 

تاجاحلا یضاق  یلا  ءاجتلالا  تاجانملا و  یف 

تافصب وت  یمیرکب  بر ! ای  بر  ای  وگب  رادرب و  اعدب  یتسد  وج  یـصالخ  میظع  جنر  نیز  تاجاحلا  یـضاق  یلا  ءاجتلالا  تاجانملا و  یف 
ملع و رقاب  تداهزب  دابع  نیز  تداـبعب  بر ! اـی  لوسر  « 7  » نیطبـس برقتب  بر ! ای  لوتب  یـصو و  یبنب و  بر ! اـی  وت 380  یمیحر  لاـمک 

قطاــــــــــــن قــــــــــــحب  یــــــــــــسوم  قــــــــــــحب  قداــــــــــــص  قــــــــــــحب  بر ! اــــــــــــی  بر  اــــــــــــی  داــــــــــــشر 
ياههخسن رد  خن : (- 2  ) دوخ خن : (- 1 __________________________________________________  )

(- 5  ) رود یلقع  ملاع  فراعم  ز  خن : (- 4  ) هاچ زا  يآ  رب  رصم  فسوی  يا  خن : (- 3  ) دشاب یقاحلا  هک  دسریم  رظنب  تسین و  رعش  نیا  رگید 
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بر ای   28 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  طبـس  ود  خن : (- 7  ) يربخ لد  ملاع  سرپبم ز  خن : (- 6  ) لد هتسب  هچب  خن :
رب رحب و  هش  نسحب  بر ! ای  شتاـمارک  یقنب و  بر ! اـی  شتاـماقم  یقتب و  بر ! اـی  نیقی  لـها  نم  اـضر  نماـث  نآ  نید  هش  اـضرب  بر ! اـی 

فطل یناطیش  سواس  دنب و  زا  ینامسج  قئالع  دیق  زا  ار  یصاعم  رحب  يهقرغ  نیو  ار  یصاع  مرجم  يهدنب  نیک  رورپ  نید  يدهم  تیادهب 
هدـش بعل  وهلب و  هک  ار  یئاوه  درگ  هدـهیب  نیا  ار  یئاهب  هک  بر ! ای  بر  اـی  نک 390  « 1  » شصاوخ میرحب  مرحم  نک  شـصالخ  امنب و 
ییند فراخز  لغـش  رد  تسراز  سوه  يوه و  تسد  رد  تسراتفرگ  هک  ناـهرب  مغ  نیز  فرحکی  اـفو  حول  هدـناوخان ز  فرـص  شرمع 
برق تحاس  تداعـسب  ناـسحا  رد  نارم ز  شیب  نیز  شراـک  زا  هرگ  مرکب  اـشگب  شراز  لدـب  اـمنب  یمحر  نوتفم  لـما  رازهب  هدـنام  نود 

نک شنونج  لها  يهقلح  رس  نک  شنود  ییند  هتسراو ز  ناسر 

هرادغلا ایندلا  نم  اهریدخت  ةرامالا و  سفن  ۀحیصن  یف  لصف 

يهلحم رذـگب ز  یـسرب  ناراکاطخ  رهـشب  وچ  یـسک  مایپ  هب  ابـص  داب  يا  هرادـغلا  ایندـلا  نم  اهریدـخت  ةرامالا و  سفن  ۀحیـصن  یف  لـصف 
ینز دنچ  ات  هشیپ  هنگ  هابت  رمع  ياک  رادرک 400  اطخ  هایـس و  همان  یک  راز  یئاهبب  وگب  هاگناو  نارود  ادـخ  يوه ز  سفن و  زو  ناروجهم 

یـــــــسفنمه هــــــکب  لد  هتـــــــسب  هــــــچب  یـــــــسک  هــــــچ  نیبـــــــب  يآ و  دوـــــــخب  مدـــــــکی  هــــــشیت  اـــــــپب  وـــــــت  « 2»
شـصاخ تـمارک  لـها  زو  خـن : (- 1 __________________________________________________  )

زو یتسپ  نامه  و  « 1  » تصش وت  رمع  دش   29 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هشیت  ینز  تاپب  دنچ  ات  خن : (- 2  ) نک
قیرطب تدشن  ربهر  ادخ  باتک  یـسرد ز  یـسرد  یـسک  هچ  یناد  ار  دوخیب  ای  یـسرب  یـسب  وچ  رگم  هک  متفگ  یتسم  بعل  وهل و  يهداب 

هار رد  لابو  غراف ز  يدشن  مدکی  لاس  تدیسر  تصشب  وچ  نونکا  لصاح  تدشن  لهچ  زا  لهج  زج  لصاو  يدش  وچ  لهچب  یس  زو  اده 
هتـسکشب ار  دوخ  دنویپ  ربب  رورغ  لها  زا  ینادیمن  ياهدش و  اوسر  « 2  » ینامـسج قئالع  یتسم ز  يدزن  یمقر  افو  حول  رب  يدزن  یمدق  ادخ 

هعمل کی  ینامسج  قئالع  مراز ز  یناحور  يهداب  یقاس  يا  رتهب 410  دوش  هک  لد  يهشیش  زج  رتبا  دوش  تسکش  وچ  هشیـش  دنب  رب  نالد 
ینالویه فاحل  هنهک  نیا  یناسآ  دصب  منکف  رس  زک  شخب  مروهط  ماج  هعرجکی ز  شخب  مرون  ملاع  ز 

هیزاجملا ۀیمسرلا  مولعلا  یف  هرمع  ۀصالخ  فرص  نم  مذ  یف  « 3  » لصف

يوب « 4  » یقیقح ملع  هدینـشن ز  يوخ  يزاـجم  ملعب  هدرک  يا  هیزاـجملا  ۀیمـسرلا  موـلعلا  یف  هرمع  ۀـصالخ  فرـص  نم  مذ  یف  « 3  » لصف
هدـــنک نــیا  دوـــخ  ياـــپ  هتـــسکشن ز  هدـــنام  ورگ  موـــسر  مـــلع  رد  یناـــمیا  تـــمکح  درـــس ز  لد  یناـــنوی  تـــمکحب  مرگرس 
یناسفن خـن : (- 2  ) فرــص خـن : (- 1 __________________________________________________  )

راعشا تایلک  تقیقح  خن : (- 4  ) هیورخالا ۀیقیقحلا  مولعلا  یلا  تفتلی  مل  هیویندلا و  ۀیمسرلا  مولعلا  یف  هرمع  فرـص  نم  مذ  یف  خن : (- 3)
لاکـشا شحاـتفم  دوشگن ز  ردـکی  یتسپ  دربب  رگا  تجوا  رب  یتسب  لد  وچ  « 1  » موـسر ملع  رب   30 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  و 

شتاراـشب دـشن ز  داـش  لد  شتاراـشا  دومنن  یهار  باوـخ 420  رد  علاـط  نآ  علاـطم  باـیان ز  دـصقم  نآ  دـصاقم  شحاـضیا ز  دوزفا ز 
رب ینام  نایتبکن  وچ  دنچ  ات  یبلط  اود  رهز  يهساک  « 2  » زو یبلط  افش  شافش  یک ز  ات  نآ  لصفم  دوزفا  لامجا  نآ  لصحم  دادن  لوصحم 

رؤس یبلطیم ؟ هچ  وطسرا  رؤس  زا  یبن  هدومرف  نمؤملا  رؤس  یـسیلبا  يهساک  يهدنام  هت  یـسیل  فعـش  رازهب  یک  ات  ینانوی  نکرچ  يهرفس 
نک ور  وا  تقیرط  هار  رد  تاجرد  یبای  وا  تعافش  تاصرع ز  رد  هک  وج  نآ  رؤس  روشحم  وا  اب  يوش  هک  یهاوخ  روشن  زورب  هک  وج  نآ 

سب و ای  نیو  یفال  تاهفسلف  دنچ ز  ات  تسکمنیب 430  هن  روش و  هن  نان  نآ  تسکش و  هن  وا  رد  بیر  هن  هارناک  نک  وخ  وا  تعیرـش  نان  اب 
یعیبط یفال ز  یک  ات  تداعبا  یهانت  ناهرب  تداب  زجب  هداهنن  رـس  رد  رـشع  لوقع  توبث  ناهرب  رـشب  ناـیمب  تدرک  اوسر  یفاـب  مهب  بطر 
ردـناک ناوتب  نیاب  هنوگچ  قیدـصت  فرحکی  نآ  زا  تفرگن  تروص  فرـص  الویهب  دـش  هک  رکف  نآ  نوتفم و  شهرب  یـشاب  یک  اـت  نود 
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يزان شاهعلاـطمب  یک  اـت  يزاـت  شیپ  هبـسا  ود  دـنچ  اـت  تسا  نیطایـش  بیرف  ههبـشیب  تسا  نیا  وا  لـئاسم  هک  یملع  ناولا  دورب  تملظ 
تایلک رد  خـن : (- 2  ) زاجم خـن : (- 1 __________________________________________________  )

وچ دـنچ  اـت  وـگ  دوـخ  تسا  ناـنوی  لـیاضف  تالـضف  تسناـج  ارت  هک  یند  ملع  نیو   31 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و 
ادخ باتکب  یتشپ  هداتفا  بتک  نآ  یپ  ردنا  ینیچ ؟ مه  رب  شبتک  تشخ  ینیدیب  تیاغ  دنچ ز  ات  ناسک  تالضف  رسب  « 1  » يزان ناسگمرخ 
مرک یقاس ز  لوسر  ادـخ و  اداب ز  تمرـش  لوصا  عورف و  ملع  هرهب ز  هن  يوضترم  تقیرطب  لد  ین  يوفطـصم  تعیرـشب  ور  ین  هداد 440 

نآ زا  هعرجکی  يزور  اضق  رگا ز  هک  یم  ناز  ریسع  لک  لهـسی  هیلع  ریـسکا و  وا  سم  دنک  هک  یم  ناز  هناوید  یئاهبب  هدرد  هنامیپ  هس  ود 
شربخ دسر  شرع  يهلق  شرثا و ز  دور  كاخ  يهحفص  زا  يزور  شدوش 

داعملا یف  عفانلا  ملع  یف  « 2  » لصف

یک ات  شبلط  ردنا  یئوجیم  هچ  موسر  ملع  زا  رورغ  داب  غامد ز  هدنکآ  رود  یلـصا  دصقم  هدـنام ز  يا  داعملا  یف  عفانلا  ملع  یف  « 2  » لصف
هلباـقم و ربج و  زو  یپ 450  قیاقحب  يربن  زگره  يو  قیاقد  رـشع و  رئاود  فازگ ز  رازه  یفاب  یک  ات  فـال  یـضایر  ینز ز  دـنچ  اـت  یئوپ 

لکـش هن  ینوبغم  وت  دـنکن ز  لـیاز  دوس  يواـهر  قارع و  دـسرن ز  دوعوم  دـسر  هک  نیـسپ  زور  رد  نیبـلا  یف  دوشن  تصقن  ربـج  نیئاـطخ 
بالرطـــــــــسا وـــــــــتب  دـــــــــهدن  یعفن  باوـــــــــج  لاوئـــــــــس و  تقوـــــــــب  ربـــــــــق  رد  ینومأـــــــــم  هـــــــــن  سورع و 

بیغرتلا یف  خن : (- 2  ) يزرل خن : (- 1 __________________________________________________  )
سرف تسا و  بلق  شـسلف  دوصقم  ردـب  يربن  هر  ناز   32 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هینیدلا  ۀقیقحلا  مولعلا  یف 

وچ نآ  زا  هکیملع  تسروط 460  نآ  یلجت  هنیس ز  تسرون  لدب  هک  بلطب  یملع  ینامسج  قئالع  دزاس ز  یناف  ارت  هک  بلطب  یملع  دوبان 
ینود زا  تدزاـسن  هکیملع  تسین  یباـطخ  تسیقوذ ، ینعی  تسین  یباـتک  هک  بلطب  یملع  ظوفحملا  حوـل  وـت  لد  ددرگ  ظوـظحم  يوـش 
تسین یلاقم  مامت و  تسا  یلاح  تسین  یلادج  هک  بلطب  یملع  هاگآ  تدنک  لزا  رـس  زو  هار  دیامن  هک  بلطب  یملع  ینوناق  تلآب  جاتحم 

دهد هکیملع  تسین  یفالخ  تسیعامجا و  تسین  یفازگ  هک  بلطب  یملع  تسا  بهل  وبا  غارچ  شرون ز  تسا  ببـس  ار  هلداـجم  هک  یملع 
رز يدرک  رز  هک  ساحن  « 1  » تسا لهس  دنب  رد  نابز  دونـش  تفگ و  نیز  دنچ  رخافت  هبیرغ  مولعب  ونـشب  نم  تسقـشع ز  ملع  ون  ناج  وتب 

دورن نورب  هدرپ  زک  زادرپ  تدوخب  همه  رذگب ز  نیکسم  يا  وتب ، دسرن  یعفن  نیـسپ  زورب  مسلط  رفج و  زا  يدرم  رگا  وت  شیوخ  سم  نک 
وت لـفاغ  دوجو  تارذ  همه  رد  يراـس  دوج  نیازخ  دـیلک  تسا  قشع  هدازآ  دـنک  ناـهج  دـیق  زا  هداـمآ  دـنک  ارت  ملع  نآ  زاوآ 470 470 
همه یمـسر  ملع  شوکب  قشع  رد  وگب  قـشع  زا  شوـگ  رد  نکم  قـشع  يهقلح  زج  جـنگ  دـیلک  وـت  لـغب  ردـناو  جـنر  تنحمب و  هتـسشن 

دناتــــــسب وـــــت  ار ز  وـــــت  مـــــلع  نآ  دــــــناهرب  هـــــقرفت  مـــــلعنآ ز  تـــــسنآ  مـــــلع  هـــــک  زیوآ  قـــــشع  رد  تسنارــــــسخ 
تاـیلک سم  نون ) مضب   ) ساـحن (- 1 __________________________________________________  )

تـسیلاخ ارچ  نوچ و  ملع ز  نآ  یهرب  یلج  یفخ و  كرـش  زک  یهرب  دربـب  ارت  ملع  نآ   33 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و 
دویقب لد  نآ  هتـسخلد  ییاهبب  هد  رد  تسد  شدرـشف  هن  اپ  شتـسخ  هن  هک  تسلا  بارـش  یحدـق ز  یقاس  تسیلاـع  یلع  نآ  يهمـشچ  رس 

دنکف رس  هالک ز  هتخت  نیو  دنکش  اپ  هاج ز  يهدنک  ات  هتسب  « 1  » ناهج

لامکلا بابرا  لاحلا و  باحصا  هتبحص  یلا  قوشلا  تاجانملا و  یف  « 2  » لصف

اوقرغ دق  کت  افـص  رحب  یف  اوقرتحا  کلامج  « 3  » قاشع لامکلا  بابرا  لاحلا و  باحـصا  هتبحـص  یلا  قوشلا  تاجانملا و  یف  « 2  » لصف
بلط هار  رد  رـس  ياجب  دنهن  ياپ  رگ  مهقرفت  عمد  الا  جاوما  مهقرحت  ۀقرفلا  نارین  اوفرع 480  ام  کلامج  ریغب  اوفقو و  دق  کلاون  باب  یف 

کلامج تامدص  اوبرط  ام  « 4  » کلامج ریغب  اوبرـش و  ام  کلالز  ریغ  نم  اپ  زا  ار  رـس  رـس  زا  ار  اپ  اقل  قوش  دننادیمن ز  هک  رذـگب  ناشیز 
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ای بر  ای  مهقفاو  نیزحل  يرـشب  مهقفار  ریقفل  یبوط  تایاور  قشعلا  یف  مهنع  تام  دق  مک  اویحا  دـق  مک  مهییحت  کلاصو  تاحفن  مهینفت 
ار یـــــــــــــــــصاعم  لـــــــــــــــــها  رتـــــــــــــــــفد  رـــــــــــــــــس  ار  یـــــــــــــــــصاع  ییاـــــــــــــــــهب  هــــــــــــــــک  بر 

یلا قوــشلا  یف  (- 2  ) لـما خـن : (- 1 __________________________________________________  )
راثآ راعشا و  تایلک  کلایخ  خن : (- 4  ) وقرتحا کلاصو و  رحب  یف  وقرغ  دق  کلامج  قاشع  خـن : (- 3  ) لامکلا باحـصا  لاحلا و  بابرا 

تقافر قیفوت  هد  ناشیا  تقادـص  ز  « 1  » یطخ ار 490  ییایر  هابت  رمع  نآ  ارییاـهب  هک  بر ! اـی  بر  اـی   34 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 
ناشن مان و  هن  مسر ، هن  مسا و  هن  ناشنم  افو  دوش ز  هک  دشاب  هد  ناشیا 

ایاطعلا بهاو  یلا  ۀبانالا  ایاطخلا و  نع  هبوتلا  یف  «2»

اوه و ماج  تسم ز  يا  داشلد  بعل  وهلب و  هتـشگ  يو  دابب  رمع  يهصـالخ  هداد  يا  اـیاطعلا  بهاو  یلا  ۀـبانالا  اـیاطخلا و  نع  هبوتلا  یف  «2»
شابم هانگ  رحب  یباغرم  شابم  هانپ  هبطخ  شیب  نیز  لطابلا  قه  ناوخب ز  رابکی  لطاع  هرب  يور  دنچ  ات  سب  یصاعم  بارـش  رگید ز  سوه 

نیا بر  ای  دوب  حلص  رد  هبوت  میلا  باذع  یهر ز  هبوت  زو  میقم  میعنب  یـسرب  وت  رگ  اطع  لاون و  يوجب  هبوت  زو  اطخ  هانگ و  يوشب  هبوت  زا 
دح زا  شمرک  وفع و  تسا  شیب  دـع  وت ز  هنگ  هچ  رگ  هایس 500  همان  یـصاع  مرجم  يا  هّللا  وفع  شابم ز  دیمون  بر  ای  دصب  بوکیم  رد 
دنچ ات  چیه  دنامن  حلص  ناکم  هک  چیپم  مرج  رد  نادنچ  نکیل  تسا  دع  نوزف ز  هانگ  ناهاوخ  تسا  دح  نورب ز  هک  یلزا  وفع  تسا  شیب 

زو یسع  تیلب و  تشذگب  شرمع  دنکف  رگد  زورب  هبوت  نیو  دنکـش  بشب  زور  « 3  » يهبوت وک  راز  ییاهب  نیقلت  هبوت  رابک  خیـش  يا  ینک 
شیع و رد  اشگب  لد  رب  روهط  بارـش  یحدـق ز  هد  رد  لالم  رازه  تایح  مراد ز  لاف  خرف  شکلد  یقاـس  يا  اـسم  تسکـش  حبـص  يهبوت 

هاـــــــــــنگ رتـــــــــــب ز  تســــــــــــس  يهبوـــــــــــت  نـــــــــــیز  هاــــــــــــکناج  مـــــــــــغب  مراــــــــــــتفرگ  هـــــــــــک  رورس 
بیغرت یف  خـن : (- 2  ) یظح خـن : (- 1 __________________________________________________  )

خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دـنکف  زورب  ار  بش  هبوت  نیو  دنکـش  بشب  هک  هبوت  وک  خـن : (- 3  ) یـصاعملا نع  هبوتلا  یف  یـصاعلا 
وگیم يادزب 510  ملد  ناهج ز  ياهمغ  يازفا  حرف  دبدج  رکذ  نیز  مایا  مغ  ملد ز  هدرزآ  ماقم  دـنلب  صاخ  رکاذ  يا   35 ص : نتم ، یئاهب ،

رب حرف  ياهرد  دومن  هولج  وچ  ببخ )  ) رحب رد  رتخا  دـنلب  عیدـب  مظن  نیو  رف  نویامه  عیفر  رکذ  نیاک  هّللا  هّللا  هّللا  هّللا  هاگآ  لد  قود و  اب 
يهمان نیاک  افو  ناورـشیپ  « 1  » تبادـهب افـص  لها  تمارکب  بر  اـی  نیـسحت  ونـشب  شرع  يهلق  زو  نیزح  ياونب  ناوخ  رب  ارنآ  دوشگ  قلخ 

نک شماوـــع  صاوـــخ و  لوــــبقم  نـــک  شماــــقم  هتــــسجخ  هتــــسویپ  ربــــخ  سدــــق  ملاــــع  هدرواــــک ز  رثا  کــــین  یماــــن 
راعــشا و تاـیلک  ناورهار  خــن : (- 1 __________________________________________________  )

رینپ نان و  زا  هچنآ  هنسرگ  رم  ریپ  ضیف  زا  دوش  زئاف  لدب  ات   37 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 

رینپ نان و 

هراشا

دمحم هیبن  یلع  مالسلا  ةولصلا و  هّلل و  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب   38 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رینپ  نان و 
نیعمجأ نیرهاطلا  نییبطلا و  هبحص  هلآ و  یلع  ملس و  هیلع و  هّللا  یلص 

فوصت نم  ققت و  دقف  فوصتی  مل  هقفت و  نم  ریسفت  یف  ۀملظلا و  ۀلفغلا و  نم  اهرئارس  اهفئاطل و  نورکنی  ۀمکحلاب و  نیدقتنملا  مذ  یف  لصف 
ققحت دقف  امهنیب  عمج  نم  قدنزت و  دقف  هقفیت  مل  و 
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هراشا

نم ققت و  دقف  فوصتی  مل  هقفت و  نم  ریـسفت  یف  ۀـملظلا و  ۀـلفغلا و  نم  اهرئارـس  اهفئاطل و  نورکنی  ۀـمکحلاب و  نیدـقتنملا  مذ  یف  لصف 
ياعدا فارتعا  يرادـن  تلهج  رب  چـیه  فال  ملع  زا  ینز  بش  زور و  هکیا  ققحت  دـقف  امهنیب  عمج  نم  قدـنزت و  دـقف  هقفیت  مل  فوصت و 

هتشگ رهاوظ  رب  داعم  زا  هن  ءدبم و  زا  ربخ  هن  داهتجا  زا  يار  ناسحتسا و  مه  نآ  عرفب 520 و  هتسناد  دوصقم  نید  عرش و  عرش  نید و  عابتا 
هفـسلف مولع و  مهف  يوعد  هانگیب  ندرک  نعط  نوطالف  رب  هاگ  سیلاطـسرا ، رب  ندـینت  هگ  مالک  یهاگ  تمکح و  مذ  هاگ  ماوع  نوچ  لـئاق 

را هّلل  شاـح  ياهدروآ  تسدـب  تمکح  زا  هچ  وت   39 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هفـس  يور  زا  شتابثا  ای  یفن 
يوس ندرب  ارشیوخ  نآ  زا  دعب  ندومن  یط  نت  تملظ  نتشیوخ  دوجو  رد  ندرک  ریـس  ندش  یـسدق  رئاط  تمکح  تسیچ  ياهدرک  روصت 

صلاخ و ییهزاورد  دوب  نت  ناهج  شک  ییهزات  ناهج  ناج و  روشک  يرتالاب  يرتاـبیز  يرتشوخ  يرگید  ناـهج  رد  نداـهن  اـپ  ناـج  رونا 
ره رگهولج 530  یقیناروط  فرط  ره  رظن  رد  یقیـشر  عضو  فرط  ره  كاپ  بآ  زا  هن  فوخ و  شتآ  هن ز  كاـپ  كاـخ  زا  يوش  یفاـص 

نیرق دیآ  دـهز  هقف و  اب  رگا  کیل  نیزح  يا  دوصقم  جـنگ  دـمآ  تمکح  لامج  ردـنا  لامج  نسح و  رد  نسح  لازی  ضیف ال  راونا  فرط 
هقف نآـف  اـنآ  لـب  ماـش ، حابـص و  ره  نآ  رب  یجاـتحم  هچنآ  دوبچ ؟ هقف  مدـق  تمکح  هر  رد  دز  ناوت  یک  مهب  دوبن  عمتجم  را  دـهز  هقف و 
یلام دسر  رگ  ریـس  عنام ز  تدیان  قلعت  ات  ریغ  بح  زا  بلق  دیرجت  هچ ؟ دهز  نیکلاه  زا  تشگ  دازیب ، دش  هکنآ  نیکلاس  هار  داز  دوبچ ؟
تفـص نیا  ار  وا  هک  ره  انغ  زع و  هاوخ  رقف ، لد و  هاوخ  ادـخ  زا  دـیآ  هچنآ  یناد  فطل  نآ  زا  یکاب  تدوبن  مه ، دور  رو  نامداش  يدرگن 

ربتعم تداهز  هجو  اـب  تسین  مگ 540  هار  زا  هدـش  شدروآ  سأی  مکقاف  ام  یلع  اوسأت  یفن ال  دـشن  یلاخ  يوسام  بح  لد ز  دـشن  یلاـح 
زا دناد  لاح  فقاو ز  دش  هاگآ و  تشگ  هکنآ  دنهرمگ  ناصقان  دنب  ياپ  دنهر  دس  ابلاغ  اهنیا  هچ  رگ  رخ  بسا و  واگ و  غار و  غاب و  دـقن 
رد ار  ایند  لها  تساطخ  ره  سأر  هچ  رگ  ایند  بح  ناوخب  مه  ار  اورذـحاف  ثدـحم  يا  نادـم  دوخ  نیعم  ار  ایند  لام  لاعفنا  سب  دوب  ایند 

یئشلا یئـشلا و  بح  نیب  تسدمآ  تایطخلا  سأر  نآ  بح   40 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تساهریخ  سب  نآ 
ترـسح لفط  شگنر  رهب  دروخیم  توق  رهب  ار  نآ  لقاع  دـهجیم  لد  ار  لـفط  شگنر  هگ ز  دـهدیم  لد  توق  شمعط  بیـس  تسه  قرف 

لقن هار  کنیا  رواب  يرادن  رگ  لقع  تسلقع ، اهراک  رادم  سپ  دربیم 

تیاکح

زا ییهعطق  هتفای  تدابع  رد  ناج  تذل  هتفات  یمسج  تاذل  زا  يور  نابش  نازور و  دوب  تدابع  رد  نایلیئارـسا  موق  زا  يدباع  تیاکح 550 
لاح زا  ییسدق  دوجس  رد  عوکر و  رد  يدوب  هکـسب  دوبک  خرچ  ات  تفر  دباع  تیـص  ناشن  يدادیم  دلخ  يارـس  زک  ناکم  ار  وا  دوب  ضرا 

ناحتما يارب  زک  دمآ  یحو  لیلج  بر  زا  تساوخ  ار  وا  رـس  لیلق  سب  ریقح و  سب  يرجا  يدید  رظن  وا  رجا  حول  ردنا  درک  ربخ  اب  دـش  وا 
؟ تسیچ لاوحا  یتسیک  دـباع : تفگ  کحم  رب  شرایع  رهاظ  دـنک  ات  کـلم  وا  شیپ  تشگ  لـثمم  سپ  نارذـگب  يو  اـب  تاـقوا  زا  یتقو 

نسح مدید و  تلاح  نسح  ییهتـسب 560  تعاط  دیق  رب  لد  وت  نوچ  ییهتـسر  قئالع  زا  يدرم  تفگ : تسیز  درک  ناوتن  سنجان  اب  هکناز 
ابیز نآ  هک  دـشاب  نآ  بیع  تسه  زین  یتشز  بیع  يو  اب  کیل  تسـشوخ  لزنم  نیا  يرآ  دـباع  تفگ  نامزکی  مشاب  وت  اب  ات  مدـمآ  ناکم 

لاقمنیا دینـشب  هکنوچ  یـسدق : تفگ  راهب  لصف  درچ  ات  اهفلع  نیا  رامح  دوبن  ام  بر  يارب  زا  فلت  ددرگیم  فیح  دص  دوخب  دوخ  فلع 
هن رخ  تسین  ینعی  دـیمهف ، نیا  دـباع  ماقمنآ  صوصخ  ردـنا  رخ  یفن  مـالک  نیا  زا  کـلم  دوصقم  دوب  لاـمکیب  يا  يرخ ، ار  تبر  تسین 

دمآ طبریب  نینچنیا  ناگناوید  نخس  نیا  اشاح  تفگ   41 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رگد  ياج  رد  هن  اجنیرد و 
تفگ دـیرفآیم  ارچ  ار  اهفلع  نیا  دـیرچ  ار  اهنیا  هک  رخ  يدوبن  رگ  یتشامگب  ارچ  رد  ات  دوب  شوخ  یتشادـیم  يرخ  هزبس  ره  شیپ  نابز  رب 

اب درمش  لهاج  صقان و  ار  يو  هچ  رگ  درب  رافغتسا  دص  مد  ره  کلم  سپ  ار 570  قلخ  تافص  زا  هزنم  قح  ار  قلح  ین  رخ  تسه  یسدق :
ناـه تسیز  درک  دـناوت  ناویح  فلع  زک  تسین  ملع  ار  اـیکزا  براـجتیب  دوب  هدرک  روصت  شراوخ  فلع  نوچ  دوـجو  رارقا  یفن  دوـجو 
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ناـه تسیز  درک  دـناوت  ناویح  فلع  زک  تسین  ملع  ار  اـیکزا  براـجتیب  دوب  هدرک  روصت  شراوخ  فلع  نوچ  دوـجو  رارقا  یفن  دوـجو 
نوچ هنرو  دومنیم  تدابع  بادآ و  بسک  دوب  قلخ  نایم  رد  لوا  دباع  فیطل  « 1  » رس دوب  ناهنپ  نآ  رد  هک  فیرش  لقن  نیا  رد  نک  لمأت 

وا درک  نآ  زا  دعب  نارگید  هدید  هچنآ  وا ، دوب  هدید  ناهج  قلخ  ار  هطلخ  ناوا  رد  دنک  نوچیب  تعاط  تلم  هچ  رب  دنک  نوچ  تدابع  دـناد 
یسب ار  رخ  دب  هدید  دباع  درم  یلج  صقن  رهاظ و  داسف  هن  یلو  صقان ، دساف و  شلقع  دوب  راکچیه  تعاط  هب ز  هدیدن  نوچ  رایتخا  درجت 

ره هدـمآ  کلم  کلام  تسدـب  هدروآ  دوخ  یعـس  زا  کی  ره  تسمدرم  زا  همه  دوخ  اهنیا  تفگ  یـسک 580  تسد  رد  کیل  ار  یکی  ره 
لک هک  هتسنادن  وا  يرخ ! ار  بر  ترـضح  دشابن  سپ  يرگید  کلم  هلمج  اهنیا  دشن  وچ  لخد  تسین  ار  ام  تسد  کسمت  رد  لقعب  سک 

تمکح قفوب  شیاـتیا  عزن و  تسوا  ءاـطعا  زا  تسیلاـم  ارکره  تسوا  ءاـنبا  زا  تسیکلم  ارکره  دوب  قلطم  کـلام  قح  ار  هلمج  دوب  قح  زا 
جالعیب نکب  ادیپ  دنکیم  دهاوخ  هچره  رازه  ات  کی  زا  داجیا  دنکیم  راکب  رخ  دوجو  دشاب  اجکره  تسا  تلذ  هگ  تزع و  هگ  ارکره  تسا 
دونـــــش تــــفگ و  ناـــــنچنآ  درک  کـــــلم  اـــــب  دوــــبن  ناـــــفرع  نــــیا  وــــچ  ار  دـــــباع  لـــــقع  نخـــــس  فرح و  تــــلآ  و 

راثآ راعـشا و  تایلک  يرـس  خـن : (- 1 __________________________________________________  )
ینیشن دوخ  نیمک  رد  لهس  لقع  صقن  نتـسر ز  نادم  ناه  لهج  دباع ز  رب  سفن  يا  دنخم  ناه   590 42 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

تبلق دـقع  رد  دوب  رگ  بش  زور و  يراد  بصغ  رد  هچ  رهب  بر  لاـم  یناد  لاوما  نیا  وت  رگ  یمه  دـباع  زا  مک  ینیب  ار  شیوـخ  یمد  رگ 
هک یهجو  رهب  ناز  رگن  يو  رد  تیراع  مشچب  سپ  رگا  یناد  قح  لاـم  يراد ، هچنآ  تسیچ ؟ ملظ  سپ  ادـخ ، لاـم  زج  لاـم  تسین  هکنآ 

مزاول نیا  يدرکن  رگ  درز  يور  نآ  تلجخ  زا  يوش  ات  درک  یهن  کلام  هک  یهجو  هن  کـیل  ریعم  ار  وا  عاـقتنا  رهب  هداد  ریگ  عفن  یهاوخ 
دیدپ دمآ  نامزنآ  ات  کلم  ناک  تسرد  شتادابع  صالخا و  دوب  تسـس  دوب  هچرگ  لقع  ردـنا  دـباع  اطخ  ناد  ندرک  موزلم  يوعد  ادا  ار 

رخ یفن  لالتخا  نیا  زین  وت  لقع  رد  تسه  وا  لقع  فعـض  طابنتـسا  درک  وگتفگ  لـالخ  رد  رخآ  هک  اـت  دـیدب 600  يو  رجا  ناصقن  تلع 
! لغد سفن  يا  يو ، رب  يدنخ  هچ  سپ  لمع ؟ صالخا و  تسه  ایآ  وت  رد  لام  یفن  وت  قح ، وا ز  درک 

لقعلا یف  لصف 

هراشا

نآ رب  دباتیم  هچنآ  یناعم  زا  نایع  دزاس  ات  سفن  يارب  زا  میدق  ةوکشم  يرون ز  سبتقم  میکح ؟ دزن  رد  لقع  یناد  تسیچ  لقعلا  یف  لصف 
یئوکین زین  ار  نارگید  تسوکن  مه  فـیطل و  مه  شتاذ  هکلب  تسوـکن  وـک  ینیع  جاـتحم  شتـسین  تسوا  تاذ  نیع  لـقع  لاـمج  نوـچ 

وا تاذ  نیع  زا  دوب  هک  رون  ناج  هنیعب  دمآ  لقع  ناج و  لقع  تسورناز  وکن  نتفگ  تمهاوخ  لقع  تسوکین  ارچ  یئوگ  رگا  سپ  تسواب 
ود مظعا  رین   43 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تالکـشم  زا  یهراو  ات  نک  مهف  تاذب  ین  دمآ  رهاظ  هتاذب  وا  روهظ 

رون ناجب  نآ  مسجب و  دبات  نیا  هکناز  ناد  سمش  زا  نوزف  ینالقع  رون  لقن 610  عرش و  لقع و  دنشاب  ناج  مسج و  لقع  سمش و  دشاب ،
زا لقع  فصو  وت  رگ  دوب  نایر  درخ  زا  نطاب  کیل  دوب  نابات  نیمه  رهاظ  رب  سمـش  لگ  ریونت  دنک  یناسمـش  رون  لد  ریونت  دنک  ینالقع 

يونثم زا  دنچ  تایبا  نک  شوگ  يونشن  نم 

يونعملا يولوملا  لاق 

اب تروشم  يارجام  وجب  نم  ریغ  مان  شوخ  يا  تفگ  یکشیب  دیامن  ور  شنیقی  ات  یکی  اب  یـصخش  درکیم  تروشم  يونعملا  يولوملا  لاق 
کـش تسود ال  رهب  تسود  تسود  تسه  وا  ارت  هک  وج  یـسک  ور  چیه  زوریپ  ودع  يأر  زا  دوبن  چیپم  نم  اب  ارت ، رم  مودـع  نم  وگب  يو 
لحم ریغ  زا  نتـسج  تسین  طرـش  نتـسج  كرگ  زا  یـسراح  ینمـشد  میاـمن  وت  اـب  مور ، ژک  ینم  زک  دوبن  هراـچ  مودـع  نم  تسوج  ریخ 

ناتسوب نایم  نخلگ  رد  تسه  ناتسود  نیشنمه  دشاب  هکره  منز  هر  میامن ، هر  یک  ارت  نم  منمشد  یکش  چیهیب  ارت  نم  تسینتسجان 620 
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ریخ تنمـشد  مصخ و  تسود  ددرگن  ات  تنم  ام و  زا  راز  ام  ار  تسود  نخلوگ  رد  ناتـسوب  ردـنا  تسه  نمز  رد  دنیـشن  نمـشد  اب  هک  ره 
يدرک هکنوچ  روص  شوخان  نیک  دـیان ز  تلد  رد  رظن  رد  ینیب  تسود  هرامه  ات  ادـخدک  يا  دوخ  ناج  يارب  ای  ادـخ  رهب  زا  قلخ  اـب  نک 

یلقاـع و درم  کـیل  نم  رادنمـشد  هنیرید  یئوت  هک  نسحلا  وـب  يا  ارت  منادـیم  تفگ  نک  زیگنا  رهم  راـی  اـب  تروـشم  نک  زیهرپ  ینمـشد 
راثآ راعـشا و  تایلک  نینهآ 630  دـنب  تسا  سفن  رب  لقع  نیک  مصخ  زا  دـشک  ات  دـهاوخ  عبط  يور  جـک  هک  تدراذـگن  وت  لقع  يونعم 

تسلداع هنحش  وچ  ینامیا  لقع  شدب  کین و  رد  تسا  هنحش  نوچ  لقع  شدراداو  دنک  شعنم  دیآ و   44 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
تـسد شوم  درآرب  هک  اجنآ  ره  رد  شوم  وچمه  دـنام  خاروس  رد  دزد  شوه  رادـیب  وا  دـشاب  هبرگ  وچمه  تسلد  رهـش  مکاـح  نابـساپ و 

وا يهرعن  ناگدنرد  مکاح  وا  يهرغ  دوب  نت  ردـنا  هک  ینامیا  لقع  دوب  نکفا  ریـش  ریـش  نوچ  يهبرگ  تسا  هدرم  نآ  دوب  رو  هبرگ ، تسین 
رد سفن  شمیب  هک ز  دوب  نامیا  مکاح  نت  رد  لـقع  ین  هاوخ  وگ و  شاـب  هنحـش  هاوخ  ینک  هماـجرپ  تسدزدرپ و  رهـش  ناگدـنرچ  عناـم 

مولع یناـعم و  زو  رکذ  رکف و  داتـسوا و  باـتک و  زا  یبص 640  بتکم  رد  وچ  يزومآرد  هک  یبـسکم  لوا  تسلقع  ود  لـقع  دوب  نادـنز 
وک تسظوفحم  حول  تشگ  رود و  رد  يوش  وت  ظفاح  حول  نارگ  نآ  ظفح  یشاب ز  وت  کیل  نارگید  رب  دوش  نوزفا  وت  لقع  رکب  بوخ و 
هن هدـنگ  دوش  ین  درک  شوج  شناد  بآ  هنیـس  نوچ ز  دوب  ناج  نایم  رد  نآ  يهمـشچ  دوب  نادزی  شـشخب  رگید  لـقع  تشذـگرد  نیز 

اهیوک زا  ياهناخ  رد  دور  ناک  اهیوج  لاثم  ییلیصحت  لقع  مدب  مد  هناخ  دشوج ز  یمه  وک  مغ  هچ  هتـسب  دوب  شبقن  هر  رو  درز  هن  هنیرید 
ریپ ات  نک  دهج  ازسان  ره  تنم  زا  یهر  ات  ار  همشچ  وج  نتشیوخ  نورد  زا  التبا  دص  اب  راز  دنام و  هنشت  اونیب  دش  دش ، هتسب  شهار  هکنوچ 

زا نوچ  لقع  دوزف  زع  نارازه  داد و  شقلخ  دومن  ور  ابیز  لقع  نوچ  مدـع  زا  يوش 650  نیب  نطاب  وت  لک  لقع  وچ  ات  يوش  نید  لقع و 
دیامناو تروصب  رگ  سک  جاتحم  وا  چـیه  دوبن  هکنیا  سفن  شوخ  ياهمان  ناز  نیرتمک  داد  ماـن  نارازه  دوزفا و  تفر  داـشگ  یبیغ  ملاـع 

شیپ بش  تملظ  دوش  ادیپ  یقمحا  لاثم  رو   45 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  وا  رون  شیپ  زور  دشاب  هریت  ور  لقع 
نوچ هنرو  زور  رون  اـب  نک  يوـخ  كدـنا  كدـنا  تسرخ  تملظ  یقـش  شاـفخ  کـیل  تسرتيراـت  رتملظم و  بش  وـک ز  دوـب  نشور  وا 

رتنوزفا هک  ات  شلد  دـیوج  ناز  لاکـشا  تملظ  تسیلبقم  غارچ  اج  ره  ینمـشد  تسیلکـشم  لاکـش و  اج  ره  قشاع  زورفیب  یناـم  شاـفخ 
دنتیم توهـش  هکنآ  ناولهپ  يا  تستوهـش  دـض  لقع  دـنک  لفاغ  دوخ  تشز  داهن  زو  دـنک  لکـشم  نآ  لوغـشم  ارت  ات  شلـصاح  دـیامن 

ار ود  ره  لقع  مهو و  ددرگن  ادیپ  کحمیب  تساهلقع  رز  دقن  بلق و  مهو  تسادگ  ار  توهـش  هکنآ  شناوخ  مه  ناوخم 660 و  شلقع 
لها ییهن  هک  نم  بیسآ  ار ز  شیوخ  ینیبب  ات  ایب  دیوگ  ار  بلق  ره  کحم  نوچ  ایبنا  لاح  نآرق و  کحم  نیا  لقن  دوز  نک  کحم  يوس 

میسب وا  شتآ  رد  دشاب  رز  وچمه  مینود  دزاس  ییهرا  رگ  ار  لقع  نم  بیش  زارف و 

لوقعلا فالتخا  یف 

نتسج عمـش  زا  یلعـشم  تسا  یهتنم  يدحب  کی  ره  اههلعـش  داوم  بسح  رب  رادقا  فلتخم  دادتعا  دزیا  هداد  ار  اهلقع  لوقعلا  فالتخا  یف 
دوب یهاوخ  هن  رو  مامت  دیآ  لعفب  ات  نکیم  یعـس  تسه  تفگ  یناوت  دـیآ  لعفب  نوچ  تسا  نکمم  یغورف  یـسفن  ره  سپ ز  تسا  یهلبا 

زا لقع  دتفا  هکناز  اوه  نایغط  ندوب ز  رذـحرب  راکب 670  دوبن  ارت  ناک  یلغش  كرت  رابتعا  رکف  تسا و  لیصحت  یعـس و  مالـسلا  صقان و 
ریـس يامنهر  تربع  زاس  دوخ  ریگ  تربع  مشچ  اشگب  وت  ناـه  ینغور  مک  رد  ربا  راـبغ  رد  ینغ  يا  یغارچ  زا  ریگ  یتربع  اهبعـص  رد  نآ 
يدش نوچ   46 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  رـسپ  يا  دـمآ  تربع  رکفب و  مه  رخ  واـگ و  زا  یمدآ  زاـیتما  دوخ 

هک یـسفن  اشوخ  يا  نینـس  تادابع  زا  دمآ  لضفا  نید  رما  رد  ارت  تعاسکی  رکف  لضا  لب  یـشاب  ماعنالاک  هک  ناد  لغدـیا  رکف  زا  هرهبیب 
حالـص يز  زا  وت  عبط  هدیمر  يا  یعملا  يا  تستربع  رکفب و  مه  یعقاو  حالـص  بلق و  يوقت  دش  ریبدت  اب  سفن  جالع  رد  دـش  ریگتربع 

دهج اج  زا  زامن  تقو  دـسر  نوچ  دوش  تبرغ  يوریپ  ناز  شدـصقم  دوش  تنـس  وریپ  رگ  یملاـع  حابم 680  ناـکین  تبیغ  دوخ  ییهدرک 
یلاباال هدش  او  ینیب  عرـش  دیق  رو ز  دوب  يراب  لدـب  ار  برـشم  لها  دوب  يراک  ایر  درم  شیئوگ  دـهن  فک  زا  لغـش  هداد ، تبحـص  كرت 
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تعـسو ردـنا  دـشاب  قافتا  دـتفاک  فنـص  ره  تبحـص  یبجاو  لقا  تقو و  رخآ  یبص  نوچ  تداـع  هدرک  تداـبع  رد  هدـش  اورپیب  هتـشگ 
هزبرخ رینپ و  نان و  ایئوگ  تسا  هزماب  فیطل و  حورکبس و  سب  هتخانـشن  ایر  الـصا  شیئوگ  هتخاسیب  برـشم و  اب  شیمان  قافو  شقلخ 

تسا

هدحو ملعلا  یف  لصف 

هراشا

بتک زا  تسیچ  ملع  دـح  هک  تریح  رد  هتفر  ملع  يایرد  رد  صاوغ  هنـشت و  ملع  يایوج  بش  زور و  یتسه  هکیا  هدـحو  ملعلا  یف  لـصف 
هلمج هسدـنه  باـسح و  دـیوگ  یکی  نآ  دـنک  وخ  تعیبـط  قفو  رب  ملع  دـنک  ور  ارنآ  زا  یعون  یـسک  ره  تسیندناوخ 690  نیمادـک  ایآ 
نیزا ات  یمتـسناد  ار  ملع  دـح  شاک  لوسر  رب  ادـخ و  رب  دـشاب  هیدـف  لوصا  ملع  ناـه  هک  دـیوگ  رگد  نآ  هسوسو و  لاـیخ و  تسمهو و 

، نتم یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسا  قح  رب  میدق  دزن  نآ  دح  تسا  قلطم  ملع  دوصقم  ارت  رگ  یمتـسر  تریح  شیوشت و 
لامک ناک  یملع  دح  تسرپقح  يا  وت  دوصقم  دوب  رو  تسازـس  ار  دحیب  زاب  دـحیب  دـح  تسا  یهتنمیب  دـحیب و  قلطم  ملع   47 ص :
يوش هگآ  ار  قلخ  عیدب  زک  يونـشب  نم  زا  رگ  دشاب  نآ  ملع  تهگآ  دزاس  هک  دشاب  نآ  ملع  تهر  دیامنب  هک  دـشاب  نآ  ملع  تسا  سفنا 

نآ وا 700  دـعیب  تمعن  دوج و  ضیف و  وا  دـحیب  تردـق  ینادـب  سپ  یحو  مویق  رداـق و  ضیف  فـطل و  يوـب  یـسانشب  هک  دـشاب  نآ  ملع 
يور نوچ ز  دـنک  لیام  لمع  رب  فلکتیب  دـنک  لد  رد  دوخ  بح  عنـصتیب  راودـیما  لاـح  هلمج  رد  دـنک  نیو  راـیتخایب  تدرآ  میظعتب 

را لاهج  موق  تسا  هدرم  نطاب  هدـنز ، رهاظب  رگ  تسا  هدرـسفا  شلد  تعاط  رد  هکنآ  یگدـنز  ناشن  يراد  ناـمزنآ  یگدـنب  يدرک  قوش 
دوب یعاس  يویند  يارب  ای  دوب  یعاد  دوخب  ار  یماوع  ای  دننکیم  تداع  يور  زا  رتشیب  دننکیم  تدابع 

لیثمت

ناهگان و ملامب  دـمآ  یتفآ  نآ  دـصق  مدرک  هک  یتقو  ره  تفگ  زاـمن  كرت  تلع  دـیوگ  تساوخ  زار  لـها  زا  یکی  اـب  يزاـمنیب  لـیثمت 
یلصاح جاور 710  مرازاب  ناکد و  نآ  دریگ  جایتحا  رقف و  میآ ز  نورب  ات  زارد  ياهبـش  رایـسب و  یتدم  زامن  مدرک  نم  هک  شتفگ  رگدنآ 

نیا لایخ  رد  ار  یبجاو  زیمت  ردق و  يهیاپ  ناشدوب  نیا  زیزع  يا  لاهج  لاوحا  دوب  نیا  متـشاذگب  یگرابکی  دشن  نوچ  متـشاد  عقوت  يو  زا 
نکمم یک ز  نکمم  ریغ  یش  هتسناد  ار  شیوخ  لباقم  رد  يوب  تلفغ  ای  لخب  تبسن ، هداد  نامگ  نکمم  دوخ  لهج  زا  دناهدرک  ناهرمگ 

یک مهف  شیناکما  فاصوا  دشن  ات   48 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  قرغ  تسا  هیبشت  يایرد  رد  هکنآ  قرف ؟ درک 
ینعم هچ  رب  ددـع  ضارعا  تستـسنادن  ات  يرهوج  دـعب  حطـس و  ءالخ و  زا  يرب  دـناد  ناـسچ  تزع  تحاـس  مهو  تسدهتوک  دـید  دـناوت 

هر زا  دمـص  دنوادخ  سیدـقت  هچرگ  بر 720  سدـق  بانج  ناد  هزنم  نآ  بضغ ز  رد  اـضر و  رد  دـیوگ  هچره  دـحا  یتفگ  شدـهاوخ 
ربگ دیآ ز  نورب  ات  تسا  رهاظ  مکح  مالسا  نیا  کیل  ماظتنا  مالـسا  کلـس  رد  هتفای  ماوع  زا  یعمج  میئوگ  تهجناز  دوب  نکمم  مه  دیلقت 

زا دوب  نوچ  بلطم  لصا  تالکـشم  زا  مه  دـیلقت  نآ  هکلب  لوصا  دـیلقت  لوبقم  دوش  یک  لوبق  دراد  دوخ  قح  زا  لضف  هنرگ  تسرپتب  و 
تالمجم یطـسب  تفای  يوق  دش  نوچ  اهلقع  هتفر  هتفر  ماع  صاخ و  شدوب  روظنم  نآ  رد  هک  مایپ  لوا  دناسر  لمجم  یبن  نآ  تاضماغ ز 

یلئاـس ناـشتالاح  فلتخم  ملکت  رد  ناشتالیـصفت  تـالامجا و  هدـید  رظن  نیموصعم  لاوقا  رد  هدرک  ربـخ  دراد  ریـس  ملع  زا  هکنآ  يونعم 
تسار مانا  رب  دشاب  هدرک  ضوفم  قح  مامت  لامعا  هکنآ  ضیوفت  تفگ  ربگ 730  وچ  تما  رد  تسیک  دسانش  ات  ربج  ضیوفت و  زا  دیسرپ 

كرد ضیوفت  نیا  ریسفت  ناز  درک  كرد  دادعتسا و  بات  شدوبن  نوچ  تسدراو  ربمیپ  زک  هن  نآ  کیل  تسدب  یضیوفت  زین  نیا  تفگ 

قیقحتلا یف  لصف 
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ارو قح  تشاد  روـظنم  قـح  تـالاح  همه  رد  وـکبوک  ار  قـح  درک  صحفت  سب  وجتـسج  رد  دـش  هک  یـسفن  اـشوخیا  قـیقحتلا  یف  لـصف 
تجح وت  رب  ثیبخ  يا  يراد  دوصقم  قح  هن  رو  نادب  ار  دوخ  يروجأم  تبقاع  ناوخب  ار  یباتک  ره  ینینچ  رگ  تشاذـگ  ار  قحان  تسناد ،

اطخ ياهناکم  فقاو  يوش  اـت  اـهیأر  دوجو  نک  عبتت  ور   49 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ثیدح  ملع  نیا  دشاب 
يو زا  يرآ  دوب  قلطم  رفاک  دـیوگ  هکنآ  دوب  قح  لک  هفـسلف  یئوگن  ناـه  نینمؤملا  ریما  ناـفرع  يداـه  نید  ملع و  هاـش  دومرف  نینچنیا 

یعقاو ار  دوخ  هچنآ  تسناد  دید  تسا  « 1  » یعملا وکنآ  شدرک  روصت  نوچ  رود 740  هدوب  تناهد  زک  یناعم  سب  روطخ  لد  رد  دـنکیم 
نادواج لقع  نوناق  دوب  نیا  نآ  لاطبا  ناد  لاونم  نیرب  مه  يو  مسر  حرش  دنمهفیمن  ات  ءیش  تابثا  لقع  درک  دناوت  نوچ  تسا 

هرطفلا یف  لصف 

مص يهقبر  رد  ناشهتسب  مکح  هدرک  « 2  » توقشب ار  تدحو  لها  هتخاس  تداع  زور  ره  يهزور  هتشارفا  داهتجا  ياول  يا  هرطفلا  یف  لصف 
يا تسیچ  وت  راک  تبقاع  ینادن  ات  تسین  لوبقم  وت  ياهتدابع  نیا  دوخ  لاوحا  رب  رورسم  وشم  ناه  دوخ  لاعفا  رب  رورغم  وشم  ناه  مکب  و 

دشاب و يدباع  عطق  مالسا  تیقح  رب  درک  عزن  نیح  رد  هلاس  نیدنچ  ربگ  دش  هتسکشا  سوفن  نما  يهشیـش  دش  هتـسب  نوراو  هک  یلعف  اسب 
اسب يا  تشز  بوخ و  تشرـس  زا  فشاک  متخ  تشرـس  تسراک و  ماجنا  اب  راک  شکهداب 750  دـش  ییهچب  اسرت  رهب  شف  شک و  دـم و 

لغد رفک و  رب  متخ  يو  زا  هتفر  لزا  ملع  رد  هکنآ  دب  تنیط  لاعف  شوخان  تنیطشوخ و  اسب  يا  لاصخ  وکین  تنیطدب و 

قوشلا فیلکتلا و  یف  لصف 

ماــــیپ تـــــالاسر و  عیاـــــض  نادـــــم  ناـــــه  ماـــــع  ناـــــفیلکت  راـــــگیب  نادـــــم  ناـــــه  قوــــشلا  فــــیلکتلا و  یف  لـــــصف 
یتـقو هـک  تـسا  یــسک  یعملا ) ( ) 1 __________________________________________________  )

- هاگرد زا  یگدنار  واو ) نیش و  حتفب   ) توقـش (- 2 . ) تسا هدینـش  ار  شفـصو  هدید و  ارنآ  يرادنپ  دربیم  نامگ  يزیچ  ای  یـسک  هرابرد 
ورمعب هن  دیزب و  هن  صتخم  ریغ  رما  یهن و  قح  زا  هیآ  لوا  دیاب   50 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یتخبدب  تواقش -

ناد نآ  نیا و  قوش  طرـش  بر  نید ز  لقع و  عرـش و  یهن  رما و  تسا  دب  کین و  رد  هک  ینونکم  قوش  تسدش  زراب  اتود  نآ  عامتـسا  ز 
ایگ ماسقا  دیور  یک  نیمز  زا  امس  زا  مات  شراب  دشابن  رگ  تسین  دوب  شثودح  رهب  زا  هچ  رگ  تسین  طورشم  ثدحم  الصا  طرش  ببـس  هن 
دوخ تاذ  دراد ز  یکی  ره  تاذب  لگ  کی  نآ  تسراخ ، یکی  نآ  نینچ  نآ  نانچ و  دشاب  نیا  کیل  نیمز  زا  دـیور  ماع  ضیفب  لگ   760
يو زا  تاذ  لاح  شرابب  سپ  داد  تالاح  نینچ  ار  اهنیا  شراب  دـیرفآ  وا  نوت  رهب  ار  سخ  راخ و  دـیمد  ندـیئور  رهب  لگ  لبنـس و  تافص 

لالج ردنا  نکم  عیاض  ار  شیوخ  لاقم  نیز  رذگب  مهف  يدرکن  رگ  دازن 

تاوذلا ۀیهام  یف  لصف 

زا زاتمم  لزا  رد  تانکمم  زا  ینکمم  رما  دوب  دومن  ناسنا  دش  دوجوم  وا  رهب  دوجو  يروط  اب  دوجوم  زا  کی  ره  تاوذـلا  ۀـیهام  یف  لصف 
یتم نیا و  فیکیب و  مکیب و  تساهتنمیب  تردق  لک  ذخأم  سک  موهفم  دشن  هچ  را  ملع  دح  سب  یملع و  یندوب  اما  دوب  تاذب  شریغ 
رهب زا  قح  مه ز  دوجولا  لبق  لک  دوب  تردـق  لظ  رون 770  لـظ و  نوچ  يو  لـیثمت  را  یهاوخ  روهظ  مه  ار  قح  رهب  قح  زا  تشاد  تسا 
کی رهب  ناز  تسا  قتـشم  وهام  تیهاـم ز  هکناز  تساور  یناوخ  ناـشنایهام  وت  رگ  تسادـج  رگیدـکی  ناـشیناعم ز  نوچ  دوب  مولعم  قح 

لیثمت و هلمج  سانـشقح  يا  حورـش  تانایب و  نیا  نایب  عسو  رد  بیرقت  زج  تسین  ناد  بیرقت  همه  میوگیم  هچنآ  تسا  قح  هیبشت  قدص 
میدق سودـق و  لیثمت  یپ  زا  میکح  ياناد  تفگ  وکین  هچ  هو   51 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  سایق  تسزاجم و 
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نم لیثمت  نم و  قرف  رب  كاخ  نم  لیق  لاق و  رکف و  زا  نورب  يا 

تافصلاب تاوذلا  ۀسناجم  یف  لصف 

ات لاؤس  قح  زا  درک  لاح  ناسل  اب  لمع  زا  یعونب  ار  دوخ  شهاوخ  لزا  ملع  رد  وچ  یتاذ  ره  تشاد  تافـصلاب  تاوذلا  ۀسناجم  یف  لصف 
لوؤسمیب هچرگ  لاؤس  حاحلا  زج  نیا  رسیم  ین  ناوخ  شنالذخ  دشب  رش  رسیم  رگ  ناد  قیفوت  دش  ریخ  رسیم  رگ  لازیال  رد  شدزاس  رسیم 

رد ار  لقع  نداد  ضوخ  تسادخ  رارـسا  زومرم  نیا  مل  دوب  رهظا  نآ  زا  قح  لدع  لیذ  دوب  رـش  لهاب  دئاع  سپ  موی  لاحم 780  دمآ  لعف 
موجن یضایر و  حیرشت و  هصاخ  مولع  نک  عبتت  ور  لوا  هن  رو  یلکـشمیب  دوشیم  لحنم  وت  رب  یلئاق  قح  تمکح  ملعب و  رگ  تساطخ  يو 

رد تساـهتمکح  هچ  نیب  ناـهج  قلخ  رد  تساـهتمکح  هچ  نیب  رهم  ریوـنت  رد  تساـهتمکح  هچ  نیب  رهپـس  رود  رد  تساـهتمکح  هچ  نیب 
لـضفم دـیحوتب  ور  رگا  یهاوخ  اهملع  نیا  یفاص  تاجهویم  نیا  رد  تساهتمکح  هچ  نیب  تابن  قلخ  رد  تساهتمکح  هچ  نیب  ناج  میلعت 

تسادـخ 790 دزن  زا  ملع  ار  ایبنا  تسایبنا  ثرا  هلمج  شناد  ملع و  هار  درم  يا  نایب  قح  اب  يونـشب  هلا  ملع  نزاـخ  زا  نآ  ردـناک  رظن  نک 
شتیاغ لوزن  یپ  رد  دنکیم  ناشیا  زا  ملع  لوبق  يایهم  ددرگن  وچ  سفن  ریزگ  ار  اناد  تسین  یناعم  زا  ریذـپتروص  دـشن  يروص  ندـناوخ 
تـسیچ ار  ایبنا  دنک  نییلع  يوس  تهجو  يور  دهر  او  نوچ  اوه  دـنب  زا  لقع  تسلـصاو  ناشیاب  وک  یلقع  لثم  تسلـصاح  یجنایم  یهاگ 
دنناوتب هچنآ  تسرـس  فشک   52 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  لوضف  لـها  یتسین ز  رگ  نک  شوگ  لوقع  میلعت 

دینش ناشدشاب  هچنآ  تسرکذ  لقن  دید 

تاجانملا یف 

ینک لصاو  ودـب  ینیراد  ریخ  ینک  لماک  ارکره  لقع  هکناز  لوقع  میلـست  میهاوخیم  وت  زا  لوهج  مه  مولظ و  اـم  اـهلا  راـب  تاـجانملا  یف 
بر ای  ارم  سپ  ریبک  خیش  زا  دیاب  هضافتـسا  ریزگان  اناد  تسه  ملعت  رد  دوشیم 800  لصاح  ملع  ملعت  زو  دوشیم  لماک  ملع  زا  نوچ  لـقع 
خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رینپ  نان و  زا  هچنآ  هنـسرگ  رم  ریپ  ضیف  زا  دوش  زئاف  لدب  ات  ناما  رد  مشاب  هلمج  رـش  ات ز  ناسر  یئانادب 

53 ص : نتم ، یئاهب ،

دازتسم سمخم - دیاصق - تایونثم - لماش : هدنکارپ  راعشا 

هراشا

نمحّرلا هّللا  مـسب   54 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دازتسم  سمخم - دیاصق - تایونثم - لماش : هدـنکارپ  راعـشا 
میحّرلا

دروآداب جنگ 

دنچب وگ  يرازه  ار  تناکدرگ  دـنمجرا ! يا  تفگ : لاقب  نآب  سپ  ناور  یلاقب  ناکد  ات  تفر  ناود  لها  زا  رارط  یکی  نآ  دروآداـب  جـنگ 
نآ ياهب  مهرد  کـی  تفگ : ناـکدرگ ؟ زا  دـنچب  دـشاب  دـص  تفگ : يرخیم ! رگ ، هدـب  مهرد  رتدوز  يرتشم  يا  رازه ، مهرد  هد  تفگ :

تمیق تسین  ارنآ  تفگ : ناکدرگ  کی  تمیق  امرف  تفگ : دنمدرد  يا  یمهرد  يرـشع  تفگ : دنچب  ودرگ  هد  هک  وگ  نم  اب  تفگ : نادـب 
روشیب و داد  ار  وا  هجاوخ  بلط  رگید  یکی  وا  زا  درک  راـب  نخـسیب 810  یناکدرگ  ار  وا  داد  نمب  امرف  اطع  ودرگ  کی  تفگ : نالف  يا 

تفگ ناد  هتکن  لالج  انالوم  رهـش  ناود  رد  نم  نطوم  دشاب  تفگ : یتف  يا  یئاجک  زا  لاقب  تفگ  اطع  نک  یناکدرگ  مزاب  تفگ : بغش 
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رتندوک ز وت  يا  وت  نیقلت  اـههتکن  نیا  دومن  وک  وت  نید  لـالج  رب  نیرفن  داـب  لـجا  نیا  زا  بیرف  هد  ار  يرگید  لـغد  رارط و  دزد  يا  ور 
لچ نیا  تمیق  دشاب  دنچ  اجترم  يا  رگد  لاس  لچ  هدنام  اجب  ترمع  زا  هک  دـیوگ  یـسک  رگ  ناکدرگ  هد  زا  ترمع  رتاهبیب  ناکد  لاقب 

، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  وگتفگ  نیا  زا  هناوید  شیناوخ  ورب  يدنخیم  هک  منیبیم  شاف  ار  لام  مرامـشرب  ات  وگزاب  ار  لاس 
تایح یک  مشورفیم  ار  شیوشتیب  کلم  دص  یهد  رگ  نآ  رـشع  ياهب  دوبن  یهدیم  ناهج  کلم  رگ  هک  یهدب  شخـساپ   55 ص : نتم ،

دناتـسیم چیپ  باتیب و  نیعل  وید  نیا  هک  نیب  لاس  هام و  دوخ  فک  زا  تفم  یهدـیم  لاق  لیقیب و  نیبب  ندوک  يا  نکیل  ار 820  شیوخ 
هیامرس ارت  هن  فلت  ترمع  دش  تفر  نوچ  اهزور  اهزور  نیا  زج  تسین  نوزفا  دوب  اهب  شکلم  دص  هک  يرمع  نآ  رخآ  چیهب  ار  تیاهزور 

ناـک ز نارگ  جـنگ  نینچ  زا  فیح  دـص  ود  يا  نونک ؟ دـشاب  اـجک  يدرک و  هچ  وگ  نوزف  ملاـع  زا  شدوب  تمیق  هچنآ  فکب  يدوـس  هن 
وک نآ  غیرد  يا  ام  دروآداب  جنگ  زا  غیرد  يا  غیم  ریز  دش  ناهن  ام  باتفاک  غیرد  اهملاع  سوسفا و  رازه  يا  نامگیب  دـش  نورب  ام  تسد 

راکشآ درد  منک  ات  وک  یمرحم  راگزور  زا  لدب  مراد  اهدرد  ام  درد  دمهفب  هک 

زیزع رمع 

بآ دروخ  ناوت  تسد  فک  ود  اب  بان  رز  زا  هبرشم  دوبن  رو  ماگ 830  شیوخ  مدق  رب  ناوتب  ندز  ماگل  یعلطم  گنخ  دوبن  رگ  زیزع  رمع 
دوبن را  جاع  يهناش  ارت  سب  نت  رتاس  نهک  قلد  ارت  سلطا  يهماج  دوبن  رو  نیوج  ناـنب  تخاـس  ناوتب  مه  نیا  نآ و  ناوخ  رـس  رب  دوبن  رو 

يا ضوع  درادـن  هچنآ  ضرغ  رـسیم  هتـشگ  شـضوع  رد  ضوـع  دراد  همه  ینیب  هک  هلمج  شیوـخ  تشگناـب  درک  ناوـت  هناـش  شیر  رهب 
! رامش تمینغ  تسزیزع  رمع  رایشوه !

يردنلق

ز رطاخلا ؟ عزوم  مشاب  دنچ  سوه  تسایروب  شقن  منت  رب  سب  شقنم  رتسب  رب  هیکت  مراد  يردنلق  لیم  زاب  مرازیب  ریرح  رومس و  زا  يردنلق 
مگ وا  مان  دوب  هک  ملان ؟ نابراس  تسد  زا  یک  ات   840 56 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رطاق  رتهم و  بسا و  رتسا و 
رگ ریصح  هنهک  تسشوخ و  دجسم  جنک  ریرح  شرف  قاطا و  دشابن  رگ  قودنص  هواجک و  منیب  دنچ  قوجلا  همیخ و  میوگ ز  دنچ  ملاع  زا 

هنیـس الا ز  شحول  لوکـشک  اشوخ  هقرخ و  اشوخ  يا  لولم  هتـشگ  لیق  لاق و  زا  ملد  داب ! تمالـس  نیوج  ناـن  رـس  داـی  زا  دور  ارم  رفعزم 
هالک زو  رـس  زا  یهـشنهش  مریگ  زاب  زارد  رود و  ياهرکف  زا  غراف  زاجح  رـصم و  ماش و  مایا  شوخ  يا  اهیـشوپ  هقرخ  مایا  دای  اهیـشوج 

منک راگزور  عضو  رب  هدنخ  منک  رابتعا  قرف  رب  كاخ  زاب  متخب  مشچ  باوخ  زا  ددرگ  زاب  متخت  هتخت  تسوپ  نآ  دوش  رسفا  منک  دمن 

رادلد فطل 

متحارج رب  کمن  هک  دشاب  مک  فطل  هب ز  مک  روج  یسفن  مه  هک  اب  يرود و  هک  زا  یـسک  هچ  نیببآ  دوخ  اب  کمدکی  رادلد 850  فطل 
دیآ گشرب  وزا  یبیقر  هک  دیاب  ردقنیا  رادلد  فطل  وزا  دیاز  روج  ضحم  مک  فطل  وزا  دیآ  فطل  يوب  مک  روج  دشاپ 

اعد تسد 

يوک نآ  كاخ  زا  هرهچ  رب  هن  يدرد  تسود  مغ  زا  ارت  لد  رب  هن  يرورغ ؟ يارـس  ماد  راتفرگ  يرود  تسود  رد  زا  یکب  ات  الد  اعد  تسد 
هّللا تسنارگ  باوخ  هچ  رب  رد  تسا  هتفرگ  تلفغ  باوخ  ارت  یئوه  هن  یئاه  هن  دـبنگ  هنهک  نیرد  یئوب  هن  یگنر  هن  ینعم  رازلگ  يدرگ ز 
نک نیبیط  نآ  حاوراـب  لـسوت  نک  نید  ناـبیبط  زا  جـالع  لاؤس  یئاـپ  تسد و  نزب  یئوجتـسج ، نکب  یئاونیب  زجاـع و  نینچنیا  ارچ  ربکا 

یهلا يراتـساوخ  دص  زجع و  دصب  وگ  یمه  يرازب  روآرب  ار  اعد  تسد  ود   860 57 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
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ملع ندعم  نآ  داجسب  یهلا  نیعلا  ةرق  یفطصم  ناشدناوخیم  هک  نیطبسب  یهلا  ارهزب ! یهلا  تیالو  هاشب  یهلا  یهلا  تیاده  جوا  دیـشروخب 
نیکمت کلم  ورـسخ  یقت  قحب  نید  دـئاق  اضر  هاشب  یهلا  مظاک  یـسوم  زازعاب  یهلا  مظاعا  ماما  قداصب  یهلا  ملح  روشک  هش  رقاـبب  یهلا 

رب هک  تسا  نیقی  لها  نایاوشیپ  هش  تسا  نید  رالاس  هک  يدهمب  یهلا  رکشل  تشاد  کلم  زک  يرکـسع  نادب  رکـسع  هاش  یقن  قحب  یهلا 
نامرح هاچ  زا  اشخبب و  هداد  داب  رب  رمع  بعل  وهلب و  هداتفوا  يوه  سفن و  ماد  رد  هک  یصاعم  مرج و  لها  رتفد  رس  یـصاع  یئاهب  راز  لاح 

! یهلا یهلا  یهلا  یهلا  یهایس  ور  تلجخ  زا  شرآ  نورب  شراسمرش 870  نکم  رشحم  رازابب  شرآرب 

وبشوخ میسن 

برع کلم  زا  یئآیم  رگم  وت  برط  ار  اهناج  وت  زا  دیارفیم  یسریم  وک  لزنم و  نیمادک  زا  یسریم  وبشوخ  حبص  میسن  يا  وبـشوخ  میـسن 
ناطلس دقرم  هاگراب  فجن  هاگرد  ایوگ ز  یـسریم  فخت  دیون ال  وت  زا  دسریم  البرک  زا  رذگ  يدرک  رگم  وت  التبم  ناج  وت  زا  دیدرگ  هزات 

شناکـس شیپ  دنک  ات  رارب  ار  یئاهب  دیما  بر  ای  وا  مان  يادف  مدآ  ملاع و  وا  ماج  زا  هعرج  رثوک  ضوح  ننمؤملا  ریما  ردفـص  ردـیح  نید 
راثن ناج 

قایتشا درد 

قارع میلقا  ایوگ ز  یـسریم  قایتشا  درد  وت  زا  دـیدرگ  هزات  مجع  کلم  زا  یئآیم  رگم  دوخ  مدحبـص  میـسن  يا  یـشخب  حور  قایتشا  درد 
58 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ناهفصا  رب  رذگ  يدرک  رگم  وت  ناج  وت  زا  دبای  هلاس  دص  هدرم   880

لاحم يوزرآ 

یپردیپ ياهمغ  نامزکی ز  ار  هنیس  منک  یلاخ  هک  لالح  مدکی  هتسخ  نم  رب  يدش  لاس  هنهک  هداب  زا  يدوب  شوخ  هچ  « 1  » لاحم يوزرآ 
نوسفاب ز باسح  زا  دـح و  زا  نورب  مالک  بارطـضا  دـصب  دـیاین  مدایب  نم  داشان  ناـج  نیا  داـش  دوش  نم  داـی  زا  رهد  تنحم  دور  نارکیب 
ار هصغ  مغ و  سرم  زا  یگـس  منیب  هدرک  اـهر  سفن  کـی  رگد  ترـسح  مریمب ز  منک  شمارف  يریپ  فعـض  رگم  مـنک  شوـخ  لد  هناـسفا 

اهوزرآ زا  لد  یئاهب  مادک 890  تحار  تسمادـک و  تنحم  هک  ماظتنایب  رید  نیرد  منادـن  منکرب  ون  رمع  تذـل  یمد  منک  رـس  رب  كاخ 
رام زجب  جنر  درد و  مغ و  زج  نآ  زا  یباین  یمرخ  نآ  زا  مد  نامه  دزیرگ  یمد  تلالح  ددرگ  هداب  رگا  وگم  مسانشیم  تعلاط  نم  هک  وشب 

لاحم يوزرآ  نم  ناج  نکم  لاق  لیق و  نیا  زا  اربل  دنبورف  جنگ  تتسدب ز  دیان 

رحس هآ 

مه نامز و  مه  یط  دوش  ات  نامگیب  دـیاب  قشع  زا  هبذـج  گنت  داشان  رطاخ  نوچمه  تقو  گـنل  یعـس  ياـپ  رود و  دـصقم  هار  رحـس  هآ 
زا زور  مبـش  دش  بش  نم  زور  نوگژاو  شفلز  يودـنه  زا  مراک  راب  هلعـش  هآ  دـمآ ز  زور  هچ  بش  رات  کیرات و  ملد  دود  زا  زور  ناکم 
را تصخر  ام 900  دای  دیان  راب  شتآ  هآ  ام  داینب  زا  دود  درارب  رو  سب  هک  شمیئوگن  درازایب  رگ  سک  ندـیجنر ز  تسین  ام  تداع  نونج 
ربز ریز و  دــــــــــــــــــــــــنک  ار  ملاـــــــــــــــــــــــع  ود  ره  رحــــــــــــــــــــــــس  هآ  اــــــــــــــــــــــــم  دــــــــــــــــــــــــبای ز 

يور زا  هـکنیا  اــب  يوــنثم  نــیا  (- 1 __________________________________________________  )
دـشابن یئاهب  زا  هک  دـهدیم  یلک  لامتحا  هدـش  خاسنتـسا  ینیما  يریـصن  ياقآ  بانج  تمهب  تانجلا  تاضور  بحاص  ردارب  یطخ  ضایب 

واب هتخاس و  وا  شورب  ارنآ  یـسک  هکنیا  لثم  تسا  رتنیئاپ  یئاهب  خیـش  تایونثم  زا  رعـش  يدـنب  ناوختـسا  بیکرت و  نخـس و  قیفلت  نوچ 
59 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسا . هداد  تبسن 
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راظتنا

يدز مرید  ارچ  مدرگ  ترس  يا  يدز  مریت  نوچ  هدوسآ  ملد  دش  رای  ریت  دمآ  شوخ  دمآ  رید  هچرگ  راظتنا  نیدنچ  دعب  مریتب  دز  راظتنا 

یعجرا توعد 

نوچ میدیـسر  نادـب  قح  شـشخب  زا  دوب  رتدـنلب  نازک  هیاـپ  ره  میدـیود  یپـب  سوه  نادـیم  میدـید  نوک  دارم  دوصقم و  یعجرا  توعد 
ناحیر و نایور  هام  لامج  غاب  رد  میدینش  نابرطم  شوخ  نحل  میداهن  ناربلد  خر  رب  خر  میدیپط  لد  ياوه  جوا  رب  تقیرط  دصب  نوملقوب 

میتفر میدیهج  نورب  لمع  ماد  زو  میتسج  زاب  لغـش  هناد  زو  میدیرب  نآ  زا  عمط  هلمج  ناز  رـسیم  دشن  اقب  کلم  نوچ  میدیچ  هشفنب  لگ و 
توعد نوچ  یفالت  لد  ناجب  میدرک  میدیدن  رپس  لجا  غیت  ات  ریبدت  هنوگ  رازه  میتسج  میدیسر 910  یفطصم  ترضح  رد  كرابم  هبعکب 

هچ هک  دشاب  میدیمرایب  دحل  جنک  رد  میتسج  سنا  روگ  تشحو  اب  میدیمراو  میدش و  میلـست  میدادن  دوخ  عادص  هدوهیب  میدینـش  یعجرا 
میدید هتشون  وا  دبنگ  رد  سک ) اب  درکن  افو  مایا   ) میدیسر شدهشمب  هچ  دیوگ  يزیزع  ام  دعب 

مالّسلا هیلع  یلع  تبقنم  رد 

تعفر تیاغ  زا  تریاز  مدق  درگ  ترابع  تشپ  مخ  وت  حدم  تیدأت  رد  تراصب  بابرا  همرس  ترد  كاخ  يا  مالّسلا  هیلع  یلع  تبقنم  رد 
سدقلا حور  هک  حبـص  ره  تراشاب  ار  دوخ  بلطم  مهب  دـنیوگ  تباهم  کیالم ز  لیخ  وت  هضور  رد  تراقح  دنیـشنهن ز  نودـیرف  قرف  رب 
تراسخ ریغ  وا  لـصاح  دـشن  رمع  زک  فطل  زا  سرب  یئاـهب  داـیرفب  رـشح  رد  ترایز 920  لسغ  دنک  دیـشروخ  همـشچ  رد  تفاوطب  دـیآ 

60 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

هیئاوکش

هایـس دیـشروخ  دروآرب  رـس  رگا  هکنانچ  یبش  نارجه  بش  نآ  رد  دـیامن  لصو  حبـص  هک  نانچ  تشگ  هایـس  لد  یگریت  یبش ز  هیئاوکش 
هایـس نم  لد  وچمه  هنامز  ناکرا  راچ  مشچب  هر  دربن  مه  بوخ  هک  کیرات  هدـش  نانچنآ  نالدهریت  هآ  ناخ ز  ره  ام  لاخ  وچ  دـیامن  يور 

هچ منم  نامیپ  ماهتـسب  تسم  کلف  اب  شود  هک  دبیز  منک  رـس  هوکـش  رگا  رای  روج  نارود ز  تیاکح  مغ  زا  منک  رـس  هک  یهگ  هدش  زور 
نامز تسد  ماهدروخ ز  الب  ریت  هک  منم  یماکانب  ماهدـید  متـس  غیت  هک  منم  نامع  هت  رد  هقرغ  مغ  یتشک  هچ  منم  تنحم  يداو  راتفرگ  راخ 

هچ رگا  تسا 930  رتهریت  رجه  ماش  زا  نم  حبـص  هک  منم  ناسرت  دوب  یمرخ  زا  نم  عبط  هک  منم  رود  هدیدن ز  یلدشوخ  نم  رطاخ  هک  منم 
نابات ملد  رب  تسا  عمش  وترپ 

عملم

هن هگآ  راک  رـس  زا  ار  وت  دزاسیم  قشع  بارـش  یقاسلا  اهیا  ای  الا  اهلوانو  اـسأک  ردا  یقاـبلا  بهذـی  کلذـک  يرمع  ۀـلفغ  یف  یـضم  عملم 
ضقنب متنا  یتداس  ای  لق  یقاوشاب و  مهئبن  یتایحت و  مهغلبف  یئالخا  يداو  یلع  ورمت  نل  حیر  ای  الا  یقارـشا  تاقیقحت  هن  یئاشم  تاقیقدت 

یـسولاس و رفک و  دود  دش ز  رپ  ناهج  بشماک  يدز  شتآ  رگم  ار  دوخ  هقرخ  یئاهب  یقاثیم  يدهع و  یلع  قاب  تباث  ینا  متلجع و  دهعلا 
61 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یقارز 

هتشگرس لد 
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ياهغاد زا  منت  لگ  لگ  دش  هک  سب  نم  ناناج  لزنم  رب  رذگ  شدوب  رگم  بش  نم  ناج  یهاگحبـص  میـسن  زا  دـیدرگ  هزات  هتـشگرس  لد 
نم نوخ  دجبا  لفط  نونجم  وچ  داهرف و  وچ  دص  تسه  هکنآ  دوجواب  مقشع  ناخ  دجبا  لفط  نم  ناتسب  لبلب  ردنمس  راک  دنکیم  نیـشتآ 
قرز یـسولاسب و  دوخ  يوربآ  مدرب  هکـسب  نم  ناکیپ  نآ  رد  دزادـگب  هک  مسرتیم  تفگ  تسیچ ؟ دوصقم  ماهنیـس  واـک  واـک  زا  شمتفگ 
شیپ متفر و  نم  ناغفا  همه  نیا  دوب  تحلـصم  يارب  زا  ازفتحار  متـشاد  یمزب  شود  تلایخ  اب  نم 940  نامیا  زا  رفک  لها  دـنرادیم  گنن 
شاـک رهد  ياـنبا  زا  هن  تنحم  نیا  مراد  دوخ  لد  زا  نم  ناـج  دراپـس  ناـج  تشیپ  هک  يزورنآ  شوخیا  لد  ناـج و  مدرپس  تیوک  گـس 

نم نادرگرس  تسه  رگید  درد  نارازه  دص  زادگناج  مراد  درد  نارازه  دص  یئاهب  نوچ  نم  نامرف  رد  هتشگرس  لد  نیا  يدوب 

! الا ال و 

متـشهب مرادـن  اورپ  رگد  قاشع  نیـسحت ز  مشچ  مراد  هناورپ  زا  نم  مرادـن  اج  نامرح  يوک  زا  ریغب  مرادـن  يوأم  تیفاـع  رهـشب  ـالا ! ـال و 
هقلح ددرگ  هدرزآ  وـت  62 ز  ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مرادن  ادوس  نیا  ناماس  رـس و  تعاطب  ناوضر  دهدیم 

مرادن اهنیا  نم  هاتوک  نخس  يوقت  دهز و  نم  زا  دیوج  یئاهب  مرادن  الا  یلو  مراد  هک ال  رکذ 

دنگوس

دمحا نیطبسب  یهلا  یهلا  رهطا  يارهزب  یهلا  یهلا  هجیدخ  قدصب  یهلا  یهلا  رثوک  یقاسب  یهلا  یهلا  ربمیپ  قحب  یهلا  یهلا  دنگوس 950 
مدینش روشک  هاش  نآب  دشاب  هچ  ناسارخ  ناسارخ  هاشب  یهلا  یهلا  رفعجب  یهلا  یـسومب  یهلا  رقابب  یهلا  دباعب  یهلا  ربشب  یهلا  ریبشب  یهلا 

قحب یهلا  رگنب  فطل  زا  دوخ  بیرغ  لاحب  نابیرغ  هاش  وت  بیرغ و  اجنیا  نم  رسیم  ار  وا  دش  نوچ  اضر  فاوط  یبیرغ  يراز ، تفگیم  هک 
نک رظن  یئاهب  راز  لاـح  رب  هک  ربهر  يداـه و  تسار  ناـنمؤم  وا  هک  يداـه  يدـهمب  یهلا  یهلا  رکـسعب  یقن و  قحب  یهلا  شملعب  یقت و 

رد هک  مسرت  تسام  يایر  زامن  هاگهدجس  هک  یگنس   63 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رـسکی  موصعم  ناماما  قحب 
دنهن ام  لامعا  يوزارت 

تایلزغ

عملم

«1  » یمحلا ناریج  لاق  دق  امب  ینربخا  هّللاب  ادف  اداب  لد  ناج و  دص  ارت  ناناج  دصاق  يا  ادملا  لاط  ام  دعب  نم  ارشبم  دیربلا  ءاج  عملم 960 
ای یبلق  باذ  دق  يدهلا  راونا  ةوکـشم  یهنلا  باوبا  حاتفم  اهناف  مادملا  ساک  ردا  یقاسلا  اهیا  ای  ادـخ  رهب  وگب  ناناج  بل  زا  یغورد  فرح 
نم عنم  یتـم  یتـح  لـق  خیـش  اـی  یتا  ذا  عـیبرلا  اذـه  ادـج  نم  زا  ارم  يزاـس  یم  هعرج  کـی  زا  هکنآ  شوـخ  یمحلا  لـها  یلا  اـقوش  ینب 

نحتمملا یئاهبلل  لق  يدتها  ام  سرادملا  نم  هدشر و  عیـض  بلقلاف  هقیرط  نیا  ریدلا  انل  لق  مالغ و  ای  مق  ادزتنحم  يهداب  ناز  هدزتنحم 
يدــــــــــــصلا بـــــــــــلقلا  نـــــــــــع  وـــــــــــلجت  اـــــــــــهراونا  ۀــــــــــــمادمب  نـــــــــــحملا  نـــــــــــم  داوـــــــــــفلا  واد 

راـثآ راعــشا و  تاـیلک  هاــگقرق  (- 1 __________________________________________________  )
65 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

نونج ریجنز 

وا يوک  كاـخ  راـبغ  گرم  زا  سپ  مروفاـک  ردـس و  ياـجب  تسدـنب  قشع  نونج  ریجنزب  تسدنمـشوه  وک  یلد  ره  ملاـعب  نوـنج  ریجنز 
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دب مشچ  عفد  يارب  تابارخ  رد  یمـسر  ملع  ثیدح  تسدـنچب ؟ یـسوب  « 1  » رگم مدرگ ! ترـس  اهناج  دقن  یقلخ  دنراد  فکب  تسدنـسپ 
خاش رب  هویم  ناک  نکم  یئاهب  شلصو  هویم  رد  عمط  تسدنسپ  مروفاک  ردس و  ياجب  يوک  رـس  ناز  يرابغ  ندرم  زا  سپ  تسدنپس 970 

تسدنب رانز  شک  يدرد  نامه  هبعک  دیآیم ز  هچرگ  یئاهب  تسدنلب 

یمسر ملع 

ناوتن یهلا  محارم  تسلاح ز  و  « 3  » دـجو مامت  هک  لد  يا  قشع  سرد  نم و  تسلاق  لیق و  « 2  » مامت هک  یمسر  ملع  رذگب ز  یمـسر  ملع 
تـــــــــــــــسلابو شندینـــــــــــــــش  هــــــــــــــک  دــــــــــــــهاز  ثیدــــــــــــــح  ونـــــــــــــــشم  دــــــــــــــیما  دــــــــــــــیرب 

عازن و خـن : (- 2  ) يزان وگب  خـن : (- 1 __________________________________________________  )
نوخ هک  وگب  وت  تسمارح  اـم  شیکب  هک  یتـفگ  لاـصو  عمط   66 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  قوذ  خـن : (- 3)

وتب یئاهب  ار  رجه  مغ  تسلاوئس  دص  باوج  هک  هلاوح  نک  همـشرکب  اخ  رکـش  بل  اشگب  نادنمدرد  باوجب  تسلالح ؟ نید  مادکب  قشاع 
«1  » تسلال لاق  نابز  هک  دیوگ  لاح  نابزب  رگمتس  تب  يا 

! هبوت

تـسکش ناوـتب  رگد  شود  يهبوـت  زا  ییهدرزآ  رگا  تسیچ 980  یگدرمژپ  نینچ  لگ  دـهعب  تسیچ  یگدرـسفا  همه  نیا  زاـب  ـالد  هبوت !
؟ تسیچ یگدرسفا  نیا  زاب  یئاهب  تسود  يهقلح  يراد  مرگ  مدینش  تسیچ  یگدرزآ 

نامیا هتشر 

هلأسم مدرک  میلعت  ار  رهش  نایتفم  يد  دنتخوس  اهیقشاع  زا  مندنک  ناج  یخلت  زا  دنتخورفا  قشع  مزب  رد  وزرآ  عمـش  هکنانآ  نامیا  هتـشر 
نم يهقرخ  رب  دوخ  رانز  زا  هتـشر  کی  رفک  لها  دـندید  هتـسسگب  نم  نامیا  يهتـشر  نوچ  دـنتخومآ  نم  يدـنر ز  هدـکیم  لـها  زورما  و 

هخـسن تسا - لاـق  خـن : (- 1 __________________________________________________  ) دـنتخود
رد هکنانآ  دنعلاط  خرف  هچ  بر  ای   67 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسلال  لاح  نابز  هک  دیوگ  لاق  نابزب  رگید :

ناگراچیب نآ  زورماک  تفگ ؟ هچ  بش  یئاهب  بر  ای  هسردم  لها  شوگ  رد  دنتخورفب  نود  ي  « 1  » ایند مغ  دندیرخ و  يدرد  قشع  رازاب 
دنتخوس ار  دوخ  قاروا 

رادید تبرش 

هدـم مدـنپ  رگد  متـسم  وا  قشع  ماج  دـیابیم ز  رادـید  تبرـش  مماک  تسخلت  رگد  دـیابیم  رای  مناجب  یئاـهنت  درد  زا  رگد  رادـید  تبرش 
راـمیب لد  نیا  جـالع  متفگیم  هک  يزورنآ  شوخ  يا  تسدـنامن  يدوبهب  دـیما  ارم  دـیابیم  رایـشه  لد  ار  ندرک  شوگ  تحیـصن  حـصان !

دیابیم راب  نیا  یلو  يریجنز ، تسیابیمن  ار  شنونج  اما  قشع ، دیزرو  اهراب  یئاهب  دیابیم 

لزا جنگ 

زا ات  یکلاس  مشچ  دـمر  دوشیمن ز  نشور  دـنکیمن  وس  کیب  تسوا  ریغ  هچ  ره  ات  دـنکیمن  وب  یـسک  تسود  غاب  لگ ز  کی  لزا  جـنگ 
ام ریپ  دنتفگ  هدکیمب ، مور  متفگ  دنکیمن  وخ  ناشکدردب  وا  دنتفگ  تسرد  دوش  مراک  هعموص  خیـش  متفگ ز  دنکیمن  وراد  هدکیم  رابغ 

دنکیمن وـــــــــــــــــــــــــب  شوــــــــــــــــــــــــــخ  هلاــــــــــــــــــــــــــیپ و  دــــــــــــــــــــــــــشکیم  شوــــــــــــــــــــــــــخ 
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راـثآ راعـشا و  تاـیلک  نـید  خـن  (- 1 __________________________________________________  )
دنک یهامب  رید  ریپ  هک  ارنآ  دنکیمن  وزنطب  جالع  یـسک  ار  بت  تفگ  زنطب  يریپ  هسردم  يوسب  متفر   68 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

جنگب دوخ  تشپ  ات  دنکیمن  وا  يرهوشب  افتکا  چیه  سورع  نیاک  هجاوخ  نود  ییندب  افتکا  درک  دنکیمن  وطسرا  لاس  رازه  دص  رد  مامت 
قرز دنکیمن 1000  وگرپ  ظعاو  فرحب  یشوگ  دینش  « 1  » اوُطَنْقَت يهیآ ال  دیون  وک  ره  دنکیمن  ور  ام  بناجب  دـبا  کلم  ام  میاهداد  لزا 

دنکیمن ودنه  رفاک  هک  دنک  يراک  وا  هنرگ  یئاهب و  « 2  » دهز تسایر  و 

یناوج دهع 

هچنآ دندش  يوعد  رـس  رب  رهپـس  نانکراک  دوزف  رگید  مغ  دص  دیـسر  يریپ  تبون  دوبن  دوب و  مغ  رد  تشذـگ  یناوج  دـهع  یناوج  دـهع 
رگ بجع  تسین  دوسح  کشر  همه  نیا  تسارچ  منادـن  چـیه  مغ  درد و  زجب  تسین  ناهج  زا  اـم  لـصاح  دوز  دـنتفرگ  زاـب  رید ، دـندادب 

دوـــــــــــــــبن ردنکـــــــــــــــس  دـــــــــــــــس  اـــــــــــــــم  ریوزت  يهدرپ  اـــــــــــــــیر  قرزب و  هرهــــــــــــــــش  میدـــــــــــــــش 
ینعی ِهَّللا ) ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ـال  (- ) 1 __________________________________________________  )

ار نونج  مان   69 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  راک  خن : (- 2  ) هیآ 54 رمزلا  ةروس  دیوشن  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا 
دوبک رهپس  ریز  قشع  هار  زجب  تسین  رارق  یئاهب  داد  دوخب 

دهز هداجس 

راپـسب كاخب  ارم  هتـسش  اـن  تسوک  نآ  كاـخ  نم ز  خر  درگ  رادرب  « 1  » قیفر يا  ملد  زا  تسد  راـک  تیراـی  ارم ز  دوشگن  دـهز  هداـجس 
رات یگمه ز  شدوپ  راع  زا  يراع  بیع و  زا  یلاخ  دمآ  هک  نم  دهز  يهداجس  راب  دص  هراختسا  ماهدرک  نم  لد  يا  تمالـس  هر  تسیدنر 
دیان باوج  ادص  ریغ  زک  رابخا ؟ یـسرپ  هچ  شرد  ماب و  زا  تسود  زا  تسود  يوک  هدش  یلاخ  رانز 1010  دوپ  یگمه ز  شرات  تسگنچ 

رادـــــــلد تساـــــــجک  ادــــــــص  دــــــــیآ ز  رادــــــــلد  تساـــــــجک  یــــــــسرپیم  رگ  رارکت  لاوئــــــــس  ینک  دــــــــنچ  ره 
راثآ راعـشا و  تایلک  بیبط  خـن : (- 1 __________________________________________________  )
رخآ يدنرب  هرهش  دش  یئاهب  يوقت  هک  سوسفا  راتفرگ  نادب  يوشن  ات  ناه  تسیماد  قلخ  بیرف  رهب  زا   70 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

«1 ! » راک

تسود ياقل 

ار راویا  زاس  لصتم  هتسویپ  ار  ادخ  نابراس  يا  رادرب  ياپ  هقان  يا  مربص  تفر  تسد  زا  رادلد  ياقل  قوش  دنکفا  مناجب  شتآ  تسود  ياقل 
هار نیا  راخ  گنـس و  ره  راکفا  شاـب  هنیـس  يا  زیریم  کـشا  هدـید  يا  دـشابن  اور  تحار  نازابقـشع  شیک  رد  راویاـب  ار  ریگبـش  ریگبـشب 

مـشچ کشا  زا  ام  ترایز  لسغ  دـشاب  هکنآ  تسطرـش  مرحم  ناریا  زاـب  رازاـب  تشگ »*«  هار  هن  نیا ، تستراـیز  هار  مقاـق  نادباـجنس و 
ریگم ام  ام  رب  میداهن  اپ  ياجرب  رس  رگا  قشع  هار  رد  رایشه  نامدرم  رب  دیریگب  اههتکن  نیا  « 2  » مینادن اپ  ار ز  رس  میتسم  ناقشاع  ام  رابنوخ 
راــب دــص  هراختــسا  درک  یئاــهب  اــم  راــک  رد  « 4 « » 3  » یتــسم یقـــشاع و  زج  دـــیاین  اــم  لاــف  رد  راذـــگم  تــسد  ار ز  اـــم  هــتکن 

وک یئاـیر  یئاــهب  ياوـقت  خــن : (- 1 __________________________________________________  )
تایلک رهب  زا  خن : (- 4  ) يدنر خن : (- 3  ) رایـشه تسه  هک  يدنر  دز  یک  هنعط  تسم  رب  خن : (- 2  ) ریس خن : رازاب )*(  رهشب و  لثم  هتـشگ 

71 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 
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تیاکش رورغ و 

زا نم  ابـص  داب  شود  تفگ  ینخـس  نم  شوگب  رابغ  هتـسکش  نم  زا  دسرن  ترطاخب  رادـغ  يهنامز  زا  نم  هلگ  منک  رگا  تیاکـش  رورغ و 
تسین دوخ  تیاکش  اهـش  راع  دص  دوب  ارم  ناشیا  روصت  زا  هک  تبـسن  اهـش  ياهدرک  ناسکب  ار  هدنب  هک  رازیب  دوخ  ماهتـشگ ز  نآ  ندینش 

راز هصغ  نیزا  نم  رگ  تسازـس  نوـخ  میرگب ، نوـخ  هصغ  نیزا  نم  رگ  تساور  راـهظا  دوـب  اور  ترورـض  تقوـب  یلو  بادآ  زا  هچ  رگ 
ارم لضف  فصو  هک  مرهد  هناگی  نآ  نم  راخ  تعامج ، نیا  دـنراخ  لگ و  ملگ  نم  هک  ینادـیم  بوخ  هچ  رگ  ارم  ردـق  سرپب  راز  میرگ ،
ارم یسانشن  نم  ردق  وت  راک  رد  دوب  نم  رکذ  يور  هک  اجک  رهب  « 1  » يونش یتیاکح  یئآ  هک  راید  رهب  راوید  رد و  رهب  تردق  یشنم  هتشون 

 *** رایــــــــــــــــسب نــــــــــــــــم  ياــــــــــــــــهب  دــــــــــــــــشاب  نــــــــــــــــم و  میئاــــــــــــــــهب  شورفم  مــــــــــــــــکب 
راثآ راعشا و  تایلک  میونـش  خن : (- 1 __________________________________________________  )

72 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

تمایق يادرف 

زرط زا  مزب  نیا  رد  هک  دناد  هچ  ریغ  لد  مناد و  نم  زورما  ماهدـیجنگن  قوذ  زا  نهریپ  رد  زورما  ماهدـید  ارت  شوپابق  ورـس  ات  تمایق  يادرف 
تمایق يادرفب  داتفا  میرایـشه  زورما  ماهدیچیپ  وت  فلز  رـس  وچ  دوخ  رب  درک  او  وت  فلز  رـس  چیپ  ابـص  داب  ات  زورما  ماهدیمهف  هچ  وت  هاگن 

رب هک  سوسفا  زورما  ماهدیشوپ  هک  هیخب  رپ  يهدنژ  نیا  اراد  رصیق و  لاح  رب  دنز  « 1  » هدنخ دص  زورما  ماهدیشون  وت  تسد  زا  هک  هداب  ناز 
نم هک  رارط  هرط  نآ  یئاهب  وچمه  دـص  يهبوت  دـهد  داب  رب  زورما  ماهدـیچ  ورف  هک  یطاسب  هناخیـش  « 2  » يور نآ  زا  دش  دـهاوخ  هدز  مه 

زورما ماهدید 

زیربت ياهبش 

يروبص فال  نزم  هطرو  نیرد  وت  لد  يا  زیربت  ندید  زا  هدیاف  ارم  دوب  نیا  زیرنوخ  يهزمغ  نآ  تراغ  ملد  شوه  دش  زیربت 1040  ياهبش 
زیرگم هـــــــــــــــــــــعقاو  نـــــــــــــــــــــیا  رــــــــــــــــــــــس  رب  مــــــــــــــــــــــه  وــــــــــــــــــــــت  لــــــــــــــــــــــقع  يو 
تایلک خوش  خن : (- 2  ) هنعط خن : (- 1 __________________________________________________  )

رب افو  هار  زا  زیمآرکش  مسبتب  بل  نانک  سوسفا  نابوخ  ورـسخ  نآ  هک  دوب  یبش  هدنخرف   73 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و 
نوچ زیچیب  سلفم  نم  کشا  رهگ  مدرک  وا  مدـق  راثن  راـبنوخ  يهدـید  زا  زیخرب  هدـشلد  يا  هک  تفگ  مرک  يور  زو  دـمآ  نم  نیلاـب  رس 

! *** زین نم  هک  تفگ  ناج  متفر و  نم  هک  شاب  شوخ  یئاهب  تفگ  ماهدشمگ  لد  تفر 

بلط نابایب 

يهلان لغب  رد  مراد  هلعـش  ملیلخ  رازلگ  داـب  ماهدرک  مگ  بدا  يوک  رـس  میاـسوم  قوش  ماهدرک  مگ  بلط  ناـبایب  مدـیما  ياـپ  بلط  ناـبایب 
رحب ياتکی  رهوگ  ماهدرک  مگ  بش  ناماد  رد  دیـشروخ  رهوگ  نم  هک  اهلد  رد  رب  يداـنم  تفلز  دـنکیم  ماهدرک  مگ  بل  هار  مد  رد  بویا 

هار رس  تعاط  هر  رد  قشع 1050  يارحص  « 1  » نکاس متـشگ  هک  ات  یئاهب  يا  ماهدرک  مگ  بقل  يزارفارـس  گنن  زا  نکیل  مشناد  نامدود 
ماهدرک مگ  بلط 

دوهش راونا  رهظم 
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مدوهـــــــش راوـــــــنا  رهظم  شخر  سکع  زا  مدوـــــــجو  قوـــــــشعم  تـــــــعلط  يهـــــــنیآ  نـــــــم  دوهــــــــش  راوـــــــنا  رهظم 
راثآ راعـشا و  تایلک  کلاس  خن : (- 1 __________________________________________________  )

یئاسانـشب هر  دربن  سک  ات  مدوجـس  دندرک  همه  کیالم  هک  مدنآ  دش  دبا  دودرم  دجاس و  دشن  سیلبا   74 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
 *** مدوهی ربگ و  هگ  رفاک و  هگ  نمؤم و  هگ  متاذ 

یناحور بارش 

ار ناج  ینک  بلط  رگ  تسودیا  ناحتما  رهب  ینامسج  باجح  نیز  میاسآرب  یمد  ات  یناحور  بارـش  ناز  یماج  هدب  ایقاس  یناحور  بارش 
ندـید کیب  لد  نید و  یناهنپ  ياههوشع  بل  ریز  ياههدـنخ  نم  راکب  دـنکیم  نم  راگن  افو  یب  یناـم  لـجخ  بلط  زک  مناـشفارب  ناـنچنآ 

! دهاز يا  تنج  روح و  « 1  » میهاوخیمن یبلطم  تسود  زا  ریغ  تسود  ام ز  ینامیشپ ؟ دوب  یک  لد  يا  قشع  رامق  رد  میدنـسرخ  میتخاب و 
یم ور ز  خرس  هناخیمب  يدهاز  ینابیرگ 1060  دنکیم  « 2  » هدنژ نیا  نیتسآ  نتـشذگب  موسر  زا  تسیدـنر  تداع  مسر و  ینازرا  داب  وت  رب 

! یناملــــــــــــــسم نــــــــــــــیا  « 3  » وـــــــــــــــــــــت رب  داــــــــــــــــــــــب  كراــــــــــــــــــــــبم  شمتفگ  مدــــــــــــــــــــــید 
: خن (- 2  ) میئوجیمن يدصقم  خن : (- 1 __________________________________________________  )

مهنیم مرآیم  دایب  نوچ  ار  وا  لـکاک  فلز و   75 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  یناملـسم  ینمرا  خن : (- 3  ) هقرخ
الب زج  ار  ناـمیلگ  هیـس  اـم  یناریوـب  دـهن  ور  هناـخ  نیا  هکنآ  زا  شیپ  نـک  تراـمع  مرک  زا  ار  اـم  لد  يهناـخ  یناـشیرپ  رـس  رب  یناـشیرپ 

نالبلب رب  زان  یـسفن ؟ مه  هک  اـب  يرود و  هک  زا  یـسک ؟ هچ  نیبب  دوخ آ ، اـب  « 1  » یمد کی  یناوتب  هک  ـالب  ره  هن  یئاـهب  لد  رب  دـیاشیمن 
هاگ ینک  دنچ  يامه ، یئامه  وت  یسفق ! قشاع  ماد و  لیام  سدق  ملاع  بیلدنع  يا  یک  ات  یسخ  هن  يراخ و  هن  لگ ، یلگ و  وت  نک  ناتسب 
رد چـیه  رهب  یکب  ات  سفن  گس  اب  هک  وگب  یئاهب  اب  یـسرب  الب  يهچوک  رـس  رگ  ناروجهم  راید  رد  ابـص  يا  یـسگمرخ ! هاـگ  يدـغج و 

!؟ یسرم

«2  » لامعا يوزارت 

يایر زامن  هاگهدجس  هک  یگنـس  دـنهد 1070  اهب  رد  ناهج  ود  ار  لصو  ماجکی  دـنهن  ایربک  مرح  رد  ماگ  هک  ناتـسم  « 2  » لامعا يوزارت 
 *** دــــــــــــــــــــنهن اــــــــــــــــــــم  لاــــــــــــــــــــمعا  يوزارت  رد  هـــــــــــــــــــک  مـــــــــــــــــــسرت  تساــــــــــــــــــــم 

شیب لزغ  نـیا  زا  ( 2  ) کمد خـن : ( 1 __________________________________________________  )
76 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دیسرن  رظنب  رعش  ود  نیا  زا 

يراسمرش

مشابن یئاهب  مناتس  را  نوک  ود  ناناج  يوم  یکی  یئاهب  یئاهب  مشامق  دساک  رایسب  رایسب  هک  يراسمرش  نم و  رشحم  رازابب  يراسمرش 

ریغ هآ 

وا هآ  دشاب  وت  قشع  زا  هک  مسرتیم  هکناز  دشک  یهآ  رگا  يریغ  ارم  تریغ  دشکیم  ریغ  هآ 

راسخر باقن 

؟ ینکیم هچ  رهب  باقن ز  رد  هراسخر  تندید  مزوس ز  هک  دنامن  رگد  ياج  راسخر  باقن 
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راظتنا

يدز مرید  ارچ  مدرگ  ترس  يا  يدز  مریت  نوچ  هدوسآ  ملد  دش  رای  ریت  دمآ  شوخ  دمآ  رید  هچرگ  راظتنا  نیدنچ  دعب  مریتب  دز  راظتنا 

دازتسم

نم اب  لصو  دیون  وچ  دصاق  دیفس  زور  کی  نامز ، چیه  ماهدیدن  هیس  دب  تخب  زو  دیماب  يزور  ناج ، هتخوس  نم  ماهدیـسرن  زگره  دازتسم 
دینش فرح  نیا  ناسچ ، هک  دوخ  دب  تخب  زا  متریح  رد  تفگب  هتسهآ  تفگیم ،

سمخم

ار تمغ  ریت  يا  هن ؟ ای  وت  نارجه  بش  دـیآ  رـسب  دـهاوخ  هناور  لیـس  نوچ  هژم  ره  زا  دوش  مکـشا  هناگب  وت  لاصو  يانمتب  یک  ات  سمخم 
رد دـجاس  عکار و  تخر  شیپ  ار  همه  مدـید  دـهاز  دـباع و  يهعموص  ردـب  متفر  هنایم  بیاغ ز  وت  لوغـشم و  وتب  یعمج  هناشن  قاشع  لد 
هک ینعی   77 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دجسم  نکاس  هگ  مرید و  فکتعم  هگ  دباع  هعموص  رد  منابهر و  هدکیم 

هگهولج وا  مدرک و  بلط  رای  نم  رامخ  بناج  نم  دـش و  دجـسم  يوس  دـهاز  راک  ره  یپ  نافیرح  دـنتفرب  هکیزور  هناخب  هناخ  مبلطیم  ارت 
مور هک  اج  ره  وت ! یئوت  هناخ  نآ  بحاص  منز  هک  رد  ره  هناخ  بحاص  نم  دیوج و  یمه  هناخ  وا  رادید  بلاط  نم  هبعک و  هرب  یجاح  رای 

هناهب هناـختب  هبعک و  یئوت ، دوصقم  وت ! یئوت  هناـختب  هبعک و  زا  نم  دوصقم  وت ! یئوت  هناـناج  هک  رید  هدـکیم و  رد  وت ! یئوت  هناـشاک  وترپ 
اج همه  ینعی  دید  ناوج  ریپ و  رد  وت  يور  تفـص  فراع  دید  نایع  رارـسا  دش و  شتآ  رد  هناورپ  دـید  ناشن  راسخر  لگ  ناز  نمچب  لبلب 

هچنغ ات  دیوج  وت  نیئآ  همه  زا  نورب  هناوید  دیوپ  وت  هار  درخ  نیناوقب  لقاع  هناخب  هناخ  مور  هک  نم ! منم ، هناوید  دید  ناوت  رای  خر  سکع 
تست مغ  راز  شلد  هک  یئاهب  هراچیب  هنارتب  يرمق  یناوخ و  لزغب  لبلب  دیوگ  وت  دمح  تفص  ینابزب  سک  ره  دیوب  هک  غاب  نیا  يهتفکـشب 

نیا زا  هب  ار  هنگ  هک  ینعی  تست  مرک  دیماب  یلایخ )  ) ریـصقت تست  مدبمد  تفطاع  زا  يو  دیما  تست  مدخ  لیخ  تسیـصاع ز  هک  دـنچ  ره 
هناهب تسین 

قشع هارهاش 

یلیل رهب  مدرگ  دنچ  تفگ  هک  يدـنر  نآ  زا  مراد  یتریح  يو 1080  ریغ  يو  رد  مینیبیمن  ام  دوب  یلیل  دوب  ملاع  رد  هچ  ره  قشع  هارهاـش 
یط درک  ناوتن  قشع  ياپب  « 1  » زج ار  قشع  هارهاش  یئاهب  يا  یح  درگ 

هناوید هنازرف و 

ناگنازرف را  یهاوخ  مرامش  لکـشم  تسیراک  نیاک  داد  شباوج  ار  ناگناوید  همه  نم  يارب  رامـشب  تفگ  ار  هناوید  یکی  هناوید  هنازرف و 
ار

يدرم قیرط 

تـسین يدرگ  هزره  رهب  نیمه  اـپ  شبلط  هر  رد  ياـسرفب  اـپ  تسین  يدرم  قـیرط  تـغارف  هـک  شیاـسآ  مارح  دوـخ  رب  زاـس  يدرم  قـیرط 
راثآ راعشا و  تایلک  رونب  زج  خن : (- 1 __________________________________________________  )
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اج هدکیم  رد  هچ  متفگ ز  تسد  رد  یحارـص  ندرگب و  حیبست  تسم  مدید  يدـهاز  شود  هدـکیم  رد   79 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 
تسه یهار  قح  يوسب  مه  هدکیم  زا  تفگ  يدرک 

تایعابر

ینعم فشک 

، وت نت  رد  ناج  ینعم  نیا  دوش  فشک  ارت  هک  یهاوخ  ادـخ  تسناکم  هک ال  نادـب  قیقحت  ام  زا  ونـشب  وت  هلئـسم  بحاـص  يا  ینعم  فشک 
«1 « ؟ اج دراد  اجک  وگب 

ینادواج مغ 

ود ره  نیا  مه  رب  مغ  زا  مزاـبب  نـید  لد و  مـتفگ  اپ 1090  زا  رـس  هن  مناد و  رـس  ياـپ ز  هن  اـقل  روح  تب  يا  وت  مغ  تسد  زا  ینادواـج  مغ 
اجب دنام  مغ  میتخابب و 

یناملسم نیئآ 

هدنخ هدز  رفاک  ام  یناشیپ  هدجسب  لغب و  رد  تب  « 2  » ام یناشیرپ  یقلخ ز  هدش  مه  رد  ام  ینادان  لهج و  لجخ ز  لقع  يا  یناملـسم  نیئآ 
ام یناملسم  رب 

يرحس باوخ 

هک اتفگ  ندید  مهاوخب  تیک  رگد  هک  متفگ  باتـشب  دـش  ناور  میدـیدبن و  شریـس  باقن  هلال  هم  نآ  دـمآ  مرد  زا  شود  يرحـس  باوخ 
نیا (- 1 ! __________________________________________________  ) باوخ رد  اـما  رحـس  تقوـب 

تسا لهج  خر  لاخ  دش . هدید  یطخ  خسن  زا  یکی  رد  لکـش  ود  نیاب  یعابر  نیا  (- 2  ) تسا هتفگ  داماد  ریم  باوج  رد  خیـش ، ار  یعابر 
قلد دننز  كاچ  رگ  ام ***  یناملـسم  رب  دننز  هنعط  دـص  کنرف  رافک  ياسیلک  ناربگ  ام  یناوخ  ادـخ  تسا  قشع  رتفد  رـس  ام  ینادـنخس 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ام  یناملـسم  رب  دـننز  هدـنخ  ات  دوهی  اسرت و  ینمرا و  رفاک و  رگ  ام  یناهنپ  هلیح  همه  دـننیب  ام  یناـمیا 

81 ص : نتم ، یئاهب ،

ترایز هار 

وق رپ  شفرب  رظن  بابرا  کنیع  اب  هک  تسین  کش  باتم  هار  نیا  زا  خر  امرـس  تدـش  زا  بایرد  شردـق  تسا  ترایز  هار  نیا  تراـیز  هار 
باجنس شراخ  دشاب و 

فلز رفک 

كاـخ يدرب  یپ  وا  فلز  رفک  هب  خیـش  رگ  تخیریم  ناـشیرپ  فلز  رـس  شرفک ز  تخیریم  ناـج  شبل  زا  هک  ینخـس  نیریـش  فـلز  رفک 
تخیریم نامیا  رس  رب  یهیس 
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تبحص شتآ 

رب دروآ و  تفرگب  يراو  هعقر  رفک  هقرخ  زا  تخوس  نم  رب  شلد  دـید و  ارم  نامیا  تخورفا  تبحـص  شتآ  ناـغم  ریپ  يد  تبحـص  شتآ 
تخود 1100 منامیا  نیتسآ 

شیورد رگناوت و 

گرم تبرـش  زا  رتازگناـج  همه  شـشین  تسا  شیورد  رگناوـت و  شمغ  لاـماپ  تـسا  شیر  ناریـسا  لد  وزا  هـک  اـیند  شیورد  رگناوـت و 
تسا شین  مه  ینک  هگن  وکن  وچ  ششون 

ملع بلط 

ارت ز هک  يزیچ  ملاع  ردـنا  وت  نکم  بلط  ملع  زج  تسا  ملع  دـناسر  قحب  ارت  هک  يزرح  تسا  ملع  دناتـسن  سک  وت  هک ز  یلام  ملع  بلط 
تسا ملع  دناهر  مغ 

ایند ترسح 

شندرب مان  هک  هّللات  يوجب  دزرین  شتلود  هک  هّللاب  تسا  راز  تنحم  مامت  وا  رـس  ات  رـس  تسا  راز  وا  ترـسح  تلد ز  هک  ایند  ایند  ترـسح 
تسا راع  مه 

نمشد تسود و 

دنچ ره  هّللا  ناحبس  رهد  ياوه  بآ و  زا  تسرد  تشاذگن  دهع  ارم و  تشاذگب  تسس  دمآ  رهمب  تخس  مدش  هک  ره  اب  نمشد  تسود و 
«1  » تسر نمشد  متشاک  تسود  هک 

قشع ياوه 

درکیم يریس  قشع  ياوهب  يزور  تفر 1110  دش و  نوریب  هتفرگ  نوخ  هدید  زو  تفر  دشنوخ و  مغ  شیدید ز  وت  هک  لدـنآ  قشع  ياوه 
 __________________________________________________ تفر دش و  نوریب  دـیدب و  یتفـص  یلیل 

82 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسر  نمشد  متشاک  هک  افو  مخت  ره  خن : (- 1)

هدنخرف بش 

یپ نم ز  اب  یمد  تشگ  لجخ  دید و  ماهدز  تراغ  تسدـب  غیت  لد  تراغ  یپ  دـمآ ز  تسم  ربلد  نآ  هک  دوب  یبش  هدـنخرف  هدـنخرف  بش 
تسشنب تلاجخ  عفر 

يردنلق

هلأسم دص  ود  زورما  وا و  زا  میلعت  تفرگ  ناغم  ریپ  يد  تخوسب  هقرخ  دص  ود  رانز  يهتـشر  زا  تخورفا  یئاهب  يردنلق  عمـش  ات  يردـنلق 
تخومآ یتفم 
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قح ياطع  فطل و 

دوب دهاوخ  نینچ  ارسنآ  هک  شاب  شوخ  تساطع  فطل و  قح  راک  مرج و  همه  شراک  تسایند  يارـس  یمدآ  لزنم  ات  قح  ياطع  فطل و 
( تسادیپ شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس  )

هبعک فاوط 

يرگد درآ  هک  تسنآ  يو  ریـصقت  تسوکن  تسدرک  هچ  ره  فاوط  یعـس و  زو  تسوپ  کـت و  ردـنا  هبعک  فاوطب  یجاـح  هبعک  فاوط 
تسود هر  رد  دوخ  ياجب  دزاس  نابرق 

قح قیرط  هدکیم و 

؟ يدرک اج  هدکیمم  رد  هچ  متفگ ز  تسد 1120  رد  یحارـص  ندرگب و  حیبست  تسم  مدید  يدهاز  شود  هدکیم  رد  قح  قیرط  هدکیم و 
! تسه یهار  قح  يوسب  مه  هدکیم  زا  تفگ :

راخ لگ و 

دنچ ره  عمـش  هک  شیپ  ورم  نک و  رظن  رود  زا  تسا  راخ  ینیچب  رگ  لگ و  ینیب  رگ  تسا  رازلگ  نیا  بیز  هک  یلگ  هزاـت  ره  راـخ  لـگ و 
تسا ران  دیامنیم  رون  هک 

یتشز یکین و 

زا تسادیپ  شمالک  زا  ملکتم  لاح  تسوکین  دوخ  وکن  تفگ  ارم  هکـسکنآ  تسوا و  تریـس  يدب  تفگ  مدب  هک  سکنآ  یتشز  یکین و 
83 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسوا  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک 

رن ریش 

وا هک  هشپ  ره  تسرکش  تتسد  ملع و  ناهد  تسرهز  تسرپ  لاب و  لد  توبکنع و  هناخ  نت  تسرب  لیصحت  خاش و  هنهرب  تسملع  رن  ریش 
تسا رن  ریش  وا  دیشچ 

شیپ زا  شیب  روج 

مدـشاب یک  ماهدزمغ  لد  نیا  مدرپس  وت  شیپ  تسـشیک  رفاـک  ربـگ  بیقر  نعط  زا  تشیپ  زا  شیب  روج  ترد ز  متفر ز  شیپ  زا  شیب  روج 
تشیپ مراپس  ناج  هکنآ 

هناگیب شیوخ و 

تسشیوخ يراک  درادن  هناگیب  هب  هناگیب  تسشیب  دح  زا  قلخ  يافج  روج و  نیو  تسشیر  ناشیوخ  تسد  ملد ز  هتسویپ  هناگیب  شیوخ و 
تسشیوخ 1130 تسکش  یپ  رد  هک 
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تعاط عرزم 

هک مدـش  نونک  رادـیب  مدـب  باوخ  رد  دوب  رمع  نمرخ  ات  دـنامنب  یهآ  هلان و  زجب  تسد  رد  دـنامنب  یهایگ  متعاط  عرزم  رد  تعاـط  عرزم 
دنامنب یهاک 

قشع سلجم 

ذغاک دیردب و  مه  زا  یمسر  ملع  ياهباتک  قاروا  درک  هرخـسم  ار  لقع  قشع  سلجم  رد  درک  هرـس  رخآ  یئاهب  ار  دوخ  دقن  قشع  سلجم 
درک هرجنپ 

لد هشیش 

لد هشیش  زج  تمیق  درادن  دنکشب  هک  هشیـش  ره  « 1  » دیابیم ناگتـسکش  لد  تبحـص  رد  دیاشگب  یمغ  تلد  زا  هک  فرح  نآ  لد  هشیش 
دیازفا شتمیق  هک 

تشهب تعاط 

رد دوخ  رهب  دنین  قاشع  تشهب  رهب  زا  تعاط  دننک  هکنانآ  دنرازیب و  وا  يوزرآ  ترسح  زا  دنراد  يراع  تسود  ریغب  قاشع  تشهب  تعاط 
داتـــسا یجنر )  ) يداــه ( 1 __________________________________________________  ) دــــنراک

نیا تسا  هتـسکش  ایند  شکاشک  زا  لد  ار  ام  دشاب : هتخادرپ  علطم  نیاب  ار  دوخ  ياویـش  لزغ  یعابر  نیا  ریثات  تحت  دیاش  دیقف  يارـسلزغ 
یسراف راثآ  راعشا و  تایلک  تسا  هتسکش  ات  دوب  ردق  اهب و  ار  لد  کیلو  دتفوا  اهب  دنکشب ز  زیچ  ره  تسا  هتـسکش  ایرد  مطالت  زا  یتشک 

84 ص : نتم ، یئاهب ، خیش 

داسف نوک و  ملاع 

هراچیب تسمغ  هچ  یگرمب  کیدزن  وت  تفگ  لد  داتفا  اپ  زا  منت  مغ  مروخ  دـنچ  ات  داسف  نوک و  ملاع  هب  متفگ  لد  اـب  داـسف  نوک و  ملاـع 
داز ردام  زا  مدنیا  هک  یسک 

هفسلف تمکح و 

یمرش تسا  هسوسو  ادخ  رکذ  زجب  زیچ  ره  دنچ  هفسلف  تمکح و  لوصا و  لیـصحت  دنچ  هسردم  رد  مولع  بلط  رد  يا  هفـسلف  تمکح و 
دنچ هسوسو  نیا  رادب  ادخ  ز 

تدحو يالص 

رصانع ياپ  رد  لایخ  تسد  دزن  کلف  هقطنم  رد  دازآ  یعیبط  یـضایر و  رطاخ ز  داد  رد  تدحو  ماج  يالـص  هکنآ  شوخ  تدحو  يالص 
داهنن ترکف  رس 

یمسر ملع 
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ذغاک دیردب و  مه  زا  یمسر  ملع  ياهباتک  عومجم  درک  اوأم  ار  رید  تفر و  هسردم  زا  درک  او  رس  زا  مغ  وچ  یئاهب  هک  يدید  یمسر  ملع 
درک اولح 

ناقشاع هصق 

هک ونشب  ونشب  يونش  مک  یمه  ناقشاع  يهصق  وت  دشاب  شکلد  همه  دیوگ  هک  هصق  ره  دشاب  شوشم  قشع  زا  لد  هک  ار  وا  ناقـشاع  هصق 
دشاب شوخ  ناشهصق 

ینشور هتشررس 

هتشر رس  یهدن  رگ  نتخوس  رارق  عمش  نوچ  دنهدن 1150  تتسپ  تمه  اب  هبترم  نیا  دنهدن  تتسه  هر  يدرگن  تسین  ات  ینشور  هتـشررس 
دنهدن تتسدب  ینشور 

لمع نسح 

ییهتـشکن هچنآ  زو  دنناتـسن  يوج  ییهدورد  هچنآ  زا  دـنبلط  نمهرب  خیـش و  زا  لـمع  نسح  دـنبلط  نف  ره  ناـققحم  هک  ادرف  لـمع  نسح 
دنبلط نمرخب 

تسود هگرد 

قشاع زاین  رـس  نابرق  رادهعموص  دباع  زامن  هلاس  دص  دورب  قئالع  شرطاخ  رـشح ز  ات  دورب  قداص  هک  ره  تسود  هگرد  رب  تسود  هگرد 
85 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دورب 

قشع يالب 

رد نآ  دبلطیم و  لحمب  نآ  نیا  هک  هفرط  نیو  دهاوخ  نوخ  رد  هشیمه  لد  يهدید  وا  دـهاوخ  نوزفا  شقـشع  يالب  درد و  لد  قشع  يالب 
دهاوخ نوچ  وا  رذع  هکنآ  یپ 

لد تساوخ 

نانچ يآ  زاب  مشاب  نید  لدـیب و  هک  تلد  تساوخیم  دـهاوخیم  لـصتم  وت  مغب  ار  دوخ  دـهاوخیم  لـسگ  رهم  يا  وت  روج  لد  لد  تساوخ 
دهاوخیم لد  هک  مدش 

یلزا فطل 

دعیب هانگ  دحیب  فطل  وشم  دیمون  تسدعیب  وت  مرج  رگ  دهاوخ  دصقمب  يور  ار  هرمگ  ره  دهاوخ  دـب  ره  یکین  یلزا  فطل  یلزا  فطل 
دهاوخ 1160

افو تیاکح 
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هچ ملدـب  تلعل  فطل  هر  زا  وگب  موش  ترـس  نابرق  دینـشن  سک  افو  تیاـکح  وت  زا  يو  دـیدن  وت  ياـفج  ریغ  ملد  هکنآ  يا  اـفو  تیاـکح 
؟ دیمرب نم  زک  تفگ 

تابثا یفن و 

تابثا یفن ، یفن  هک ز  ور  ناز  مسرب  يدوجوب  نم  مدع  دیاش ز  دیازیم  افتنا  متوبث  هک  یئوگ  دـیاشگن  مصقان  دوجو  يراک ز  تابثا  یفن و 
دیآ

زاجح گنهآ 

ایسیلک هک  يربگ  دور  هبعک  بناج  يور  هچب  بر  ای  راتفگ  نیا  لد  شوگب  يرحـس  دماک  راز  نم  مدومنیم  زاجح  گنهآ  زاجح  گنهآ 
راع دراد  وزا 

موسر بادآ و 

دوخ ياـپ  هدـنک ز  نیا  موسر  بادآ و  میتشذـگ ز  هنادرم  رخآ  میتسـشن  دوخ  رقف  نماد  رب  رخآ  میتسج  بوخ  هنیفد  ماد  زا  موسر  بادآ و 
رخآ میتسکش 

ناج هفحت 

ناج راذگب  یلوضف  نیا  یئاهب  هک  اتفگ  رادروخرب 1170  وت  لصو  موش ز  وچ  ار ، ناج  راذـع  هلال  يا  تاهفحت  منک  هک  متفگ  ناج  هفحت 
86 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  رایب  هفحت  ناج  ریغ  تسنم  دوخ ز 

قاشع هلان 

یئاپ تسین  هدایز  ماگ  کی  مدـق  تسـس  يا  وت  ات  رای  لزنم  زا  رادرب  یئاود  تسود  مغ  درد و  زو  رادرب  یئاون  قاشع  يهلان  زا  قاشع  هلاـن 
رادرب

مزب عمش 

هک هگن  ینکن  میوس  زوسب  کشر  زا  هک  ینک  نخس  ریغ  اب  ریصقت  يرادن  چیه  نم  نتشک  رد  ریسا  راز و  منم  عمش  يا  وت  مزب  رد  مزب  عمش 
! ریمب هصغ  زا 

تلزع نماد 

زیهرپ يزاجم  ناسنا  زیهرپ ز  نانسانسن  نیا  دنیزاجم  ناسنا  زیوآ  تلزع  نماد  رد  نک و  يرود  زیزع  رای  يا  قلخ  یناوتب ز  ات  تلزع  نماد 

ناغم ریپ 

تفرگ نم  ریبکت ز  دـیرخ  رانز  داد و  هقرخ  هک  خیـش  نآ  شورخ  رهـش  رد  داتف  نم  هلان  زو  شوه  تفر ز  ناغم  ریپ  نم  هحبـس  زا  ناغم  ریپ 
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شود هدکیم  رد 

گنن مان و 

هچ ناهنپ  شاف  ملاع  رد  تشگ  وچ  وا  يراتس  شوکم 1180  هدوهیب  گنن  مان و  یپ  رگید  شودب  هداجـس  يامندوخ  دهاز  يا  گنن  مان و 
شونب شاف  ورب  هداب  يروخ 

تلزع هناخ 

تخاسن هک  یلفق  میدز  هناخ  نآ  رب  قلخلا  نم  رف  زو  شحالـصا  یپ  زا  تلزع  يهناخ  رد  شبحابـصم  دـبن  هک  ار  یلد  میدرک  تلزع  هناخ 
شحاتفم رگلفق 

شوه نزهر 

رد رب  ناج  راـب  دـص  یناـمز  رهب  نارظتنم  نوچ  شون  يهیاـم  يا  وت  يهراـظن  رهب  زو  شوه  نزهر  يا  تیاـپ  يادـص  قوذ  زا  شوه  نزهر 
87 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  شوگ  رد  رب  لد  دیآ و  مشچ 

يوقت هشیش 

دندیشک ز گنن  دص  نم  یناملـسم  زا  مالـسا  لها  گنچ  مدرب  ورف  تیـصعمب  هکـسب  زو  گنـس  يوقت  هشیـشب  مدز  هکـسب  زا  يوقت  هشیش 
گنرف رافک 

افو يوب  گنر و 

بآ نوچ  میدرگ  ناهنپ  قلخ  مشچ  هک ز  هب  نآ  گنر  هن  میدید  يوب  هن  افوب  ناشیا  گنرد ز  میدرک  قلخ  نایم  دـنچکی  افو  يوب  گنر و 
گنس رد  شتآ  هنیگبآ  رد 

خزود لها  گنن 

ار خزود  نم  ندوب  زا  دـشاب  هک  مهیـس  ور  نآ  گنرف  لها  گس  فرـش  دراد  نم  رب  گنر  یناملـسم  زا  مرادـن  هرهچ  رد  خزود  لها  گنن 
گنن 1190 ار  خزود  لها  گنن و 

یلد هدوسآ 

ود ره  رد  رگج  نوخنیدب  لیـصحت  هک  هفرط  نیا  لاحم  تسلاحم  نآ  رد  یلد  هدوسآ  لالح  تسین  رگج  نوخ  زج  هسردم  رد  یلد  هدوسآ 
لابو تسا  لابو  هلمج  ناهج 

جاتحم ینغ و 

ادخ هکنادنچ  مهد  حرـش  رگا  یـسلفم  همـش ز  کی  مجات  تکالف  سالفا و  كرات  رب  مجامآ  ار  رهز  ریت  هک  تسیرمع  « 1  » جاتحم ینغ و 
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مجاتحم نم  تسا  ینغ 

ملاع هلصوح 

ملاع مامت  مغ  هک  ار  ام  دـیاب  ملاع  مامت  هلـصوح  سپ  میراد  مغ  رپ  هدـید  ملا  رحب  زو  میراد  مغ  رپ  لد  رد  ناـهج  ياـهمغ  ملاـع  هلـصوح 
میراد

هابت رمع 

یهایـس زور  بشب و  سب  زا  دیفـس  هتکن  کی  دـنامن  ام  رتفد  رد  مدرک  یهار  هانگ  هلفاق  دـص  مدرک  یهابت  دوخ  رمع  هک  سوسفا  هابت  رمع 
نیا مود  رعش  نومـضم  ریظن  ( 1 __________________________________________________  ) مدرک

نیمزب تسین . تبسن  فرط  یئاهب  رعش  اب  یئابیز  تبالص و  رد  دناهداد و  تبسن  بئاصب  ارنآ  طلغب  هک  تسا  ینیوزق  ظعاو  رعـش  رد  یعابر 
88 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  درک  رز  نوراقب  هچنآ  نمب  درک  يرزیب  مناجاتحم  تلجخ  ورف  درب 

رادید ترسح 

دنامب هدید  رد  ترادید  ترسح  هکنآ  زا  مسرتیم  ممشچ 1200  دنادن  هیرگ  زا  زجب  يراک  ممشچ  دناشف  هبانوخ  وت  يوریب  رادید  ترـسح 
ممشچ دنامن  و 

قشع يوب 

زا دوخ  رمع  رد  نآ  زا  دـیآ  قشع  يوب  هک  هلئـسم  کـی  مدیـسرپ  اـههتکن  لاـمک  لـها  زا  مدـیدرگ  اههسردـم  نیا  رد  دـنچکی  قشع  يوـب 
مدینشن یسردم 

ایند نید و 

هن نید و  هن  هک  تسنیا  دنوش  عمج  رگیدـکیب  نید  ییند و  یک  میراد  یبقع  لیم  میبلط و  ایند  میراد  يوقت  رـس  انیم  یم و  اب  ام  ایند  نید و 
میراد ایند 

مالسا هلبق 

تـسکش مالـسا  هلبق  رد  متـسب  شفلز  رـس  راـمز  راـنز  مدروآ  تسرپتب  ربگ و  مدرب و  لد  مدروآ  تسدـب  لد  هبعک  هناـخ  رد  مالـسا  هلبق 
مدروآ

نامیلس فصآ 

یسک رهب  یلو  میراد  دنداد  نامیلس  فصآب  هک  يرس  میرادقمیب  هک  رادنپم  هجاوخ  يا  میرازاب  هچوک و  دنر  هک  دنچ  ره  نامیلـس  فصآ 
میراپسن

اسرف مغ  لد 
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مسفن مه  نوچ  تسیـسک  دای  مسفن  مه  میاهنت  ات  میاپ 1210  مدرم  تبحـص  زا  دـش  هاتوک  میاسرف  مغ  لد  تولخب  هدرک  وخ  اسرف  مغ  لد 
میاهنت دوش  یسک 

نطاب رهاظ و 

مییهن میئامنیم  هکنانچ  هصقلا  نانچ  هن  نطاب  میرهاظ و  هتسارآ  مییهن  میئافص  يهفص  یفوص  ای  مییهن  میئایلوا  هک  رگم  میتفگ  نطاب  رهاظ و 
89 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

ناکمال ملاع 

هکسب خرچ  هنیس  رب  دوشگن  رد  دص  ود  ناکمال  ملاع  زا  نیبج  نایـصع ز  درگ  تفرب  هکنادنچ  نیئآ  نافوط  داب  دیزوب  بشما  ناکمال  ملاع 
نیمز يوگ  دز 

نارگید بیع 

یهاگن دوخ  بیعب  رابکی  يرگن  رد  نارگید  بیعب  دـنچ  ات  نکیم  یهانگ  ره  يرافغتـسا ز  نکیم  یهآ  هلاـن و  رحـس  زیخ  رب  نارگید  بیع 
نکیم

نونجم یلیل و 

لد دـیاک ز  مسرتیم  ناز  تفگ  تسیرگب  نونجم  نونجم  رب  دـنز  يرتـشن  هک  تساوخیم  نوخ  دراد  رب  هکنآ  دـصقب  داـصف  نونجم  یلیل و 
نوریب یلیل  مغ  نوخ 

لصو هدژم 

لـصف راهچ  نوریب ز  ندید  ررکم  لصف  نیا  زا  دـنچ  ات  ناسرب  یلـصاب  عون و  نیا  زا  مناهرب  ناسرب  یلـصو  هدژم  ارم  وت  بر  ای  لصو  هدژم 
ناسرب 1220 یلصف 

هزمغ رحس 

يوش ز رادـیب  دابم  هک  رطاخب  مهر  هدـم  باوخ  رد  نم  لد  باوخ  هزمغ  رحـسب  هتـشک  يو  نم  لد  باـت  فلز  نیچب  هدرب  يا  هزمغ  رحس 
نم لد  بارطضا 

لیربج رپهش 

لیربج رپهـش  يربب  مسرت  مداخ  يا  نز  طایتحاب  ضارقم  نیرب  دـلخ  مرح  فرطب  دـنیآ  نییلع  کـئالم  رحـس  ماـش و  ره  « 1  » لیربج رپهش 
! نیما

تشهب دیما 
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یقـشاع هن  وت  ور  ور  تشهب  دیماب  ینک  قح  تعاط  وت  وت  يروذعم  هک  میـشوک  هچ  وت  اب  ام  وت  يرود  ادخ  زا  ماخ  قشاع  يا  تشهب  دـیما 
دوب هتـسویپ  خـن : ( 1 __________________________________________________  ) وـت يرودزم  هـک 

90 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نیرب  دلخ  هضور  عمش  هناورپ  نییلع  کئالم 

راذع هلال 

هلایپ دوش  كاخ  رگ  تفرگ  وت  تسد  ییهلایپ ز  هک  یتسد  وا  زا  دیوریم  هلاژ  بارش  بات  زو  وا  زا  دیوریم  هلال  هداب  هک ز  تیور  راذع  هلال 
وا زا  دیوریم 

مالسا هنیئآ 

تفاـی روطب  هک  يروـن  میاـمنب  تخر  یلجت  هگنآ ز  وت 1230  رب  رد  مهن  مالـسا  يهنیئآ  وـت  رفاـک  لد  مغر  یلع  هک  مهاوـخ  مالـسا  هنیئآ 
وت ربمغیپ 

هناورپ عمش و 

يوش و نم  هناورپ  رگا  عمـش  يا  هاگن  منکن  تیوس  يدرد  نم  لد  رد  دـنامنب  وت  زا  يدرف  تحالم  نسح و  رد  هک  دـنچ  ره  هناورپ  عمش و 
وکین ینم  وچمه  وک  هک  دوخ  ینم ز  دنچ  ات  ینم  دنچ  وت  هک  دوشیمن  مولعم  ینم  هرطق  کی  وت ز  دوجو  تسه  يا  ینم  ام و  يدرگ  مدرگ 

وت را  ملقاع  نم  « 1  » يوشن نوزفا  یتسه  هچنآ  زا  هرذ  کی  يوشن  نوریب  لقع  مسر  هر و  زا  اـت  نونجم  یلیل و  ینم  هرطق  کـی  ینم ز  دوبن 
هک دمحلا  يداتفا  ریغ  دهز  لها  فص  ردنو  يداتفا  ریدب  هسردـم  هک ز  لدـیا  ریخب  تبقاع  يوشن  نونجم  رازه  زا  رتهناوید  ینیب  ناح  یلیل 

يداتفا رود  تسس  هک  اداب  تمرش  يداهنن  قح  هارب  یمدق  لدیا  هبوت  سورع  يداتفا  ریخب  تبقاع  هک  رکـش  دص  ياجب  وت  يدناسر  ار  راک 
يداد شقــــــــــالط  وا ، زا  ماـــــــــــک  هتفاـــــــــــیان  دـــــــــــقع  یتــــــــــسب  ار  هبوــــــــــت  سورع  راـــــــــــب  دـــــــــــص   1240
تیلیل يور  هــعمل ز  کــی  خـــن : ( 1 __________________________________________________  )
نادان مدرم  اب  هک  خرچ  يا  شناد  لـها   91 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  يوشن  نونجم  وت  رگا  مشاب  لقاع  میامنب 
يوقت وتب  دهاز  دهز  ینازرا  يرادـنپ  مشناد  لها  هک ز  ایوگ  تسیمغ  راب  نم  لد  رب  وت  هتـسویپ ز  يرابیم  مغ  لضف  لها  رب  هظحل  ره  يرای 

راثآ راعشا و  تایلک  ینارـصن  نم  دوهی و  نم  رفاک و  نم  نم  رب  نزیم  هنعط  نینچ و  شاب  وت  ینامیایب  ینیدیب و  مناد و  نم  ینازرا ! ایر  و 
93 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

ینم ام و 

ینم ز دوبن  وکین  ینم  وچمه  وک  هک  دوخ  ینم ز  دـنچ  ات  ینم  دـنچ  وت  هک  دوشیمن  مولعم  ینم  هرطق  کی  وت ز  دوجو  تسه  يا  ینم  اـم و 
ینم هرطق  کی 

نونجم یلیل و 

زا رتهناوید  ینیب  ناح  یلیل  وت  را  ملقاـع  نم  « 1  » يوشن نوزفا  یتسه  هچنآ  زا  هرذ  کی  يوشن  نوریب  لـقع  مسر  هر و  زا  اـت  نونجم  یلیل و 
يوشن نونجم  رازه 
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ریخب تبقاع 

تبقاع هک  رکـش  دص  ياجب  وت  يدناسر  ار  راک  هک  دمحلا  يداتفا  ریغ  دهز  لها  فص  ردنو  يداتفا  ریدب  هسردم  هک ز  لدیا  ریخب  تبقاع 
يداتفا ریخب 

هبوت سورع 

، وا زا  ماک  هتفایان  دقع  یتسب  ار  هبوت  سورع  راب  دـص  يداتفا 1240  رود  تسس  هک  اداب  تمرـش  يداهنن  قح  هارب  یمدق  لدیا  هبوت  سورع 
هعمل ز کـی  خـن : ( 1 __________________________________________________  ) يداد شقــالط 

91 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  يوشن  نونجم  وت  رگا  مشاب  لقاع  میامنب  تیلیل  يور 

شناد لها 

لها هک ز  ایوگ  تسیمغ  راب  نم  لد  رب  وت  هتـسویپ ز  يراـبیم  مغ  لـضف  لـها  رب  هظحل  ره  يراـی  ناداـن  مدرم  اـب  هک  خرچ  يا  شناد  لـها 
يرادنپ مشناد 

دهز ینازرا 

نم دوهی و  نم  رفاک و  نم  نم  رب  نزیم  هنعط  نینچ و  شاب  وت  ینامیایب  ینیدیب و  مناد و  نم  ینازرا ! اـیر  يوقت و  وتب  دـهاز  دـهز  ینازرا 
93 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ینارصن 

مظعا زومر  يونثم 

هراشا

خیـش تایونثم  اب  سایق  يور  زا  هدـش و  رکذ  یناـیع )  ) ماـنب خـسن  یـضعب  رد  تسا و  یئاـهب  خیـشب  بوسنم  يونثم  نیا  مظعا  زومر  يونثم 
تقباطم کبس  نیا  اب  الوصا  تسا و  يرگید  زرطب  شبولسا  بلاق و  یئاهب  خیـش  تایونثم  نوچ  تسا  یتسردان  تبـسن  هک  تسادیپ  یئاهب 

نآ رب  مه  ار  كوکشم  يونثم  نیا  تسوا  هدنکارپ  راعشا ) راثآ و  تایلک   ) رب ینتبم  یئاهب  خیـش  راثآ  نیودت  رد  ام  هدعاق  نوچ  یلو  درادن 
94 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  میدرک  دیزم 

مظعا مسا  زومر  رد 

ماظن قیسنت و  هبوت  زا  تانیاک  مامت  وت  زا  رما  کیب  ملاع  ود  يا  هعجضم  رون  هدقرم و  هللا  رطع  یئاهبلا  انخیـش  انالوم  زا  مظعا  مسا  زومر  رد 
نوچ دوجـسب  عوکرب و  تتاذ  شیپ  دوجو  دنراد  وت  دوج  زا  همه  طابر  تفه  نیا  زا  تسادـیپ  هچنآ  طاسب و  عست  نیا  زا  تساخرب  هچ  ره 

ءامسا ینعی  ناج 1250  وچ  تسوا  ددـع  میج و  فرح  نایع  لها  درخ و  لها  دزن  میراد  تمیمع  فطل  رب  مشچ  میراثآ  رد  وت  یتسه ز  هب 
دـسرب تباجاب  لاح  عرـسا  رد  هک  تسین  کش  چـیه  هزاوآ  رهب  دـنناوخب  رگ  هزادـنا  رهب  مسا  رثا  دوشن  ررقم  تاوعد ، رـس  دوبن  را  فورح 
ناـیاپب سک  دینـش  تفگ و  رد  هـک  فرح  شـش  یـس و  « 1  » تسا فرح  یهاـش  نزخم  رهوـگ  تسا  فرح  یهلا  رارـسا  جـنگ  لاـمهایب 
توسان رـس  توهال  کلم  ملاع  حتاف  توربج  صاخ  ملاع  عراش  ماوع  هچ  صاوخ و  هچ  وز  عفتنم  ماودـب  یهانتمان  شرثا  دیـسرن  شرومر 

تـسا لاـح  لـها  هک ز  ره  نآ  دـناد  تـسا  لاـق  رد  نآ  زا  هرذ  ره  قـطن  تـسا  رذـح  رد  نآ  زا  توـکلم  ناـج  « 2  » تــسا رطخ  رد  نآ  زا 
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تـسا لاـح  لـها  هک ز  ره  نآ  دـناد  تـسا  لاـق  رد  نآ  زا  هرذ  ره  قـطن  تـسا  رذـح  رد  نآ  زا  توـکلم  ناـج  « 2  » تــسا رطخ  رد  نآ  زا 
رس (- 2 . ) تـسا فورح  زا  ینعی  (- 1 __________________________________________________  )

هوـلجیب تسین  هار  ود  رید  نیا  رد  تسادـیپ  هـچ  ره   95 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ءار .) رـسک  نیـس و  حتفب  )
نآ زا  هلمج  اـهلقع  تسا  رظن  زا  ناـهن  هک  مظعا  مسا  كاردا 1260  یناعم  لها  دـننک  هک  كاخ  ملاع  نیا  رد  تساهرثا  سب  هّللا  ءامـسا 

ردام « 1  » رب زا  یـسوم  ردام  ردپ  ربمغیپ  یکی  تشاد  نآ  زا  کی  راک  رد  ار  ییهدئاف  یکی  ره  راداد  دراد  هک  مان  کی  فلا و  تسا  ربخیب 
دنوادخ نامرفب  ات  سب  فقاو و  نآ  زا  دوب  شردـپ  سک  همه  زا  ناهن  تشادـیم  کیل  داهنب  رتخدـب  مان  نآ  ردـپ  داز  نوچ  نارمع  یـسوم 

تمرح قحب  مسا  نیا  تافصب  بر  ای  تفگ  هّللا  ءامسا  مظعا  دوب  هک  هاگآ  سدقم  مسا  نآ  زا  دش  نآ  تلـصو  فرـش  نارمع  تفای  ناهج 
داد ار 1270  وا  زاونب  وت  باب  همه  رد  ار  وا  زاس  دوخ  لسرم  یبن  راقو  ملع و  تفرعم و  بحاص  رادـقم  اـب  يرـسپ  هد  ارم  هک  مسا  نیا  تاذ 
نیا وترپ  زا  یسوم  تاجن  بآ  هکلهم  زا  تفای  « 2  » تافص مسا و  نیا  تکرب  زا  حون  لین  هب  نوعرف  هماج  وا  دز  هک  لیلج  بر  يرسپ  ار  وا 

تـساپب مسا  نیا  زا  ملاع ، رد  هچ  ره  تایح  مسا  رثا  زا  دنتفای  تاوما  دناوخ ، رب  وچ  مسا  نیا  یـسیع  رون  اب  یلجت  راتفگ  تفای  روط  هب  مسا 
یـسک رایـسب  هک  تسا  مسا  هچ  هو  تسا  راوسهـش  رهگ  نوچ  لدبیب  تسا  رارـسا  فدص  هن  زا  رد  نیا  تسامـسالا  زونک  مسا  نیا  هکناز 

مان (- 1 __________________________________________________  ) یسرتسد نیا  رـس  رب  شتـسین 
درادن شاهتیصاخ   96 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ءار ) نوکـسب  : ) تکرب (- 2 . ) تسا هدوب  اـیاعد )  ) ربمغیپ نآ 
تسه ناهج  رارسا  هکتسا  یصاخ  مس   1280 « 1  » لامجا جنـسب  تفای  ناوت  ناز  لاح  دب  کین و  قافآ ز  عضو  نایاناد  نآب  دـننافراع  نایاپ 

بادآ و هب  نوچ  ینک  رارکت  وچ  مسا  نیا  ظفل  نیا  تسا  راربا  هرمز  هصاخ  نیا  تسرارـسا  هچ  هک  دـناد  هچ  سک  ناهنپ  شفورح  زنک  رد 
«3  » مسلط وت  یئاشگ  هکنآ  نیلوا  مسا  نیا  دناسر  عفن  هدراهچ  داشلد  امادم  ضیف  زا  يدرگ  دارمب  یئاشگ  راک  ره  لفق  « 2  » ینک راک  ددع 

وت اب  ناینج  نیمز  جنگ  همه  ددرگ  فشک  نیقی  قدص و  رس  یناوخب ز  رگ  بالیس  ندیمدب  ددرگ  دنب  بامیس  نوچ  دوش  تسین  تنمـشد 
تبیـصن زین  ایمیک  ددرگ  تعیطم  قلخ  همه  وت  هدنب  دوش  مور  رـصیق  وت  هدنکفا  رـس  قلخ  هلمج  دـندنویپ  وتب  هلمج  ءایلوا  دـندرگ  بحاصم 

کیل دابآ  ددرگ  وت  يایند  نید و  داش  لد  نادـنخ  بل  اب  لصتم  دوشن  لفاغ  وت  قح ز  نامزکی  دوشن  لکـشم  وتب  یملع  چـیه  ددرگ 1290 
دننک راک  نادـب  هتـشگ  علطم  ماوع  هک  ادابم  تفگ  ناوتن  ماـمتب  شفورح  ءامـسا  رـس  ربخ  مسا  نیا  تلاـح  زا  دراد  رگید  یقیرطب  سک  ره 
ینعی (- 1 __________________________________________________  ) دـننک رازآ  هدـهیب  ار  قـلخ 
برش مانـشد و  تبیغ و  وغل و  نانخـس  كرت  زا  تسترابع  بادآ  (- 2 . ) تفایرد ار  لاوحا  دـب  کین و  ناوتیم  راصتخا ، نیمخت و  کنـسب 
بلاط اریز  صاخ  هرامش  قباطم  ندناوخ  زا  تسترابع  ددع  و  اهنآ . ریغ  ءاخس و  دوجو و  قیالخ  رب  تقفش  زا  یصاعم و  ریاس  تارکسم و 
زومر لح  زا  تسترابع  مسلط  (- 3 . ) دنام دهاوخ  مورحم  جنگ  زا  تروص  ود  ره  رد  هچ  درادرب  رتمک  ای  رتشیب و  مدق  جنگ  زا  دـیابن  جـنگ 

ناصاخ رما   97 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هریغ . نآرق و  روس  لـئاوا  هعطقم  فورح  لـیبق  زا  يدـجبا  فورح 
زو ردـب  فاصنا  یپ  زا  دـنورن  لاجم  مسا  نیا  زا  دـنبایب  وچ  لامک  لها  لمع  نسح  زا  دـشاب  ماخ  لهاج  شرثا  دـباین  اـت  ماـعب  تفگ  ناوتن 

نایع هتـشگ  وا  رب  هک  یقیرطب  ناشن  مسا  نیا  زا  هداد  یـسک  ره  دننکن  اذیا  باب  رد  رکف  دننکن  اهيدب  مزع  لمع  رد  رذح  دنیامنب  اهيدـب 
نآ مه  تسنیا و  مه  هک  تقیقحب  ناوخب  لیجنا  هروس  رد  هنح  « 2  » تاوخب شیادخ  دناوخ  فحص  رد  « 1  » تاروت ردنا  قح  تفگ  اوخوب 
درک یملید  هناخ  رب  ارو  تفگ  یمجع  هناج  رب  برع  روهـشم  تسه  مویه  وا  تسه  هک  تفگ  یبرغم  مویق  کی  رگید  مویط  هدناوخ   1300

تـسار یکی  ره  ربخ  تایاور و  ثیداحا و  رد  اشرهاط  رگد  هناخ  وب  تسه  اشرهاج  رگد  موق  هیجن  انلحار  شرگد  یعمج  زاـب  اـنلفاک  مقر 
نیا زا  هدرپ  مترکف  دیسر  وچ  مرمع  کی  داتفه و  لاس  تسا  روظنم  نینچ  هن  اجنیا  کیل  تسا  روهشم  یسب  مسا  نیا  هچ  رگ  رگید  یقیرط 

بدا 1310 نوناـقب  راـکنیا  مدرک  بلط  باـبرا  یناـسآ  رهب  تسار  مدروآ  رب  مسا  نیا  هدـنب  تسامـسالا  نوـنک  هک  ریاـخذ  زا  دیـشک  زمر 
مدرب یسب  ملع  نیا  رد  نم  ددم  ضیف  مرنه  نیا  زا  داد  دحا  قیفوت  هک  دمحلا  هّلل  ماگ  نادرم  مدق  رب  مهنب  ماکب  ملع  نیا  رد  هک  ات  متـساوخ 

مدوـــمنب ناــــیع  هـــک  نـــیب  شرهوـــگ  « 3  » مدوـــشگب رهگ  جــــنگ  نـــیا  رــــس  جــــنگ  نـــیز  موــــشگ  تامــــسلط  اــــت  جــــنر 
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مهنیا ریغ  دـباکوی و  اـی  دــباخوی  (- 1 __________________________________________________  )
لمع ناک  زا  رهوگ   98 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ءار .) رسک  نیـس و  حتفب   ) رـس (- 3 . ) تاروع (- 2 . ) دناهتفگ

( یئاهب  ) زا دـنک  داینب  هب  ریخ  لمع  صاوخب  دـبایب  وچ  ار  شرهوگ  صاـخ  ندـعم  نیا  زا  هک  يدرم  دزم  مدوشگب  وا  هرهچ  زا  هدرپ  مدومنب 
دنناوخ 1320 رب  ییهحتاف  ام  رهب  دنناوخ  رـسارس  وچ  دعاوق  نیا  بعت  دوصقم  یپ  زا  دـنربن  بلط  بابرا  هک  تسنیا  ضرغ  دـنک  دای  اعدـب 

زاب ناج  شوگ  لح  تملع  نیا  زا  لکـشم  دوش  ات  لمع  لقع و  تدوب  یهاوخ  هکیا  ردب  فاصنا  هر  زا  دـنورن  رثا  دـنبایب  مسا  نیا  زا  نوچ 
لد شوگ  رهوگ  منخس  تسا  نخـس  تقو  هک  شوگ  اشگ  رب  تسا  نم  ریرقتب  لیم  ارت  رگ  لکـشم  نیا  لح  وت  رهب  منک  ات  لد  هدید  نک و 
رد تسار  نالماک  فرژ  هخسن  نیا  زا  بالط  رهب  یهاوخیم  یقبس  ملعتیب  « 1  » یهللا یلو  ملع  زا  رگا  نک  لصاح  درخ  شوگ  رهوگ  نک 

تسا یلو  یبن و  ياهاطع  زا  تسا  یلج  مرکف  هک  تازومر  رد  یقرو  ناشیا  رب  رد  ماهدناوخ  یقبس  مراد  هفیاط  نیا  زا  نم  فرگش  دنچ  وا 
فرح تشه  ینادـیم  رگا  تسا  يواستم  ینآرق  روس  اـب  شددـع  میماح 1330  رد  روس  ياـهنایم  رد  میم  هس  دـعب  اـم  فحـصم  رد  تسه 

میم و « 3  » شلوا لمعب  طساب  لخدم  نوچ  تسه  لمج  يور  زا  هدزون  « 2  » شاهطقن مامت  هتشگ  لهچ  شیفرح  طسب  ماظن  بیترتب و  تسا 
شمسا ردصم  اج  هس  رد  وکین  رگ  ینک  زاب  لد  شوگ  وا  رد  فرح  شـش  رخآ  دوب  اط  تسا  مایا  نیا  رد  هرهـش  شمیـس  تسا  مال  مراهچ 

 __________________________________________________ تسا لافنا  زا  ییهیآ  رـس  رد  تسا  لاد 
رخآ هدفه  شلوا   99 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  شمود خ ل . (- 3 ، ) شیظفل خ ل (- 2  ). ) یهلا خ ل ینب  (- 1)

فورح راد  وا  یلک  لماش  تسایض  رون و  یگمه  شبـصن  حتف و  تساهیلاحـشوخ  ثعاب  وا  بلق  تسا  نیـسای  طسو  رد  لصتم  تسا  نیس 
تازومر شاف  هتکن  زمر  نیا  دبایب  هک  لد  نآ  مناوخ  تسا  داتـسا  هدـعاق  زا  مه  نیا  تسا  داتفه  شاهنیب  « 1  » ددع فورح  راثآ  تلع  عماج 

زامغ نک و  ناهنپ  زار  شابم  زار  نیا  فشاک  نیا  زا  شیب  زونک  دـقن  نآ  یتفای  يدرک و  زومر  فشک  نیا  وت  وچ  یئاهب )  ) يا زمغب 1340 
هب نم  ریبخ  صاخ  شور  نیز  دوشن  ریرـش  لها  ان  هک  دـنب  ورف  مد  تسه  شلاق  نیا  زا  لصاح  اعدـب  تسا  شلاح  نیا  تیلها  هک  ره  شابم 

قدص و زا  همه  « 2 ( » یئاهب  ) هب زونک  دقن  همهب  مدرک  شاف  زومر  هب  مدومنب  شعرف  لصا و  روتسد  مدومنب  ار  نابلاط  روفغ  دنوادخ  قیفوت 
1347 « 3  » اــــــــــــــــــــــعد صــــــــــــــــــــــالخا  رــــــــــــــــــــــس  زا  دــــــــــــــــــــــننکب  اــــــــــــــــــــــفص 
رد (- 2 . ) ددع خ ل ياجب  جرخم  (- 1 __________________________________________________  )

تسا رگید  ياههخسن  زا  لمکا  هخسن  نیا  (- 3  ) تسا ینایع  خسن  یضعب  رد  نکیلو  تسا  هدش  رکذ  یئاهب  خیش  مان  راعـشا  نیا  دروم  هس 
لماع ملاع  فیلأت  تامـسنلا  جـئاور  ینالیج و  یفجن  فسوی  خیـش  جاح  ینادمـص  ملاع  فیلات  تانیب  ربز و  ملع  رد  تایالا  نایب  هلمج  زا 

101 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یناهفصا . یئوقرج  یناهج  ریم  نسح  دمحم  خیش  جاح 

هبرگ شوم و 

هراشا

ةاولـصلا و نیملاعلا و  بر  هّلل  دـمحلا  میحرلا  ّنمحرلا  هّللا  مسب   102 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هبرگ  شوم و 
دیفس یشوهرپ  شوم  هک  دناهدروآ  نیدلا  ءاهبب  رهتشملا  دمحم  دیوگ  نینچ  دعب : نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  نیلسرملا و  فرشأ  یلع  مالسلا 

ریز رد  دمآ و  رب  مهب  اپ  تسد و  ار  شوم  دمآ ، رد  وا  يهبلک  رد  ییهبرگ  هاگان  هدرک ؛ عتمت  هشوت  ییهشوگ  زا  هتفرگ و  رارقیب  هشوگ  رد 
يدید هچ  نم  زا  يدیشک و  هآ  هچ  يارب  زا  راکبان  دزد  يا  تفگ  تفـشآ و  رب  هبرگ  دیـشکیم . یهآ  هنیـس  زوس  زا  درکیم و  یهاگن  مشچ 
یـسک زگره  هک  اریز  مزجاع  امـش  باوج  زا  هک  يدرک  یلآؤس  هفرط  رادقمیلاع  رایرهـش  يا  تفگ : باوج  رد  شوم  يدرکن ؟ مالـس  هک 

دـش و رطاخ  هدرزآ  رایـسب  هبرگ  باوج ، نیا  زا  دـشاب .! هدرک  مالـس  وا  رب  یـسک  توملا  کلم  لوزن  تلاح  رد  هک  دـشاب  هدـید  هدـینش و 

یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  www.Ghaemiyeh.comتایلک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  www.irtanin.comهحفص 73  www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://www.ghaemiyeh.com


، نتم یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هک  هدش  عقاو  يرازآ  وتب  نم  زا  اجک  هدیـسر و  وتب  یمتـس  نم  زا  اجک  راکبان  يا  تفگ :
هدش هتشون  اهباتک  رد  ندرک  مالس  تسا و  یتمالس  راثآ  مالس  نوچ  هک  دیسر  رطاخب  ارم  یئوگیم ،؟ باوج  نانخس  لیبق  نیا  زا   103 ص :
رگید هک  اریز  ییهدرک ، یبجاو  رما  دهعتم  ارم  یشاب و  هدروآ  اجب  یتنـس  رما  ینک  مالـس  وت  رگا  سپ  بجاو ، مالـس  باوج  تسا و  تنس 

رد تقبس  هکنآ  رگید  دشیم . ار  وت  هفرص  شوم  يا  سپ  دیآ  اجب  هیافک  ضرف  هک  ات  دیوگ  مالس  باوج  هک  تسین  وت  ام و  نایم  رد  یسک 
ناهنپ یئاج  رد  یـصخش  يوبن  ترـضح  مایا  رد  هک  هدش  دراو  یلقن  دوش : لصاح  وت  تهج  باوث  هک  متـساوخ  دراد و  میظع  باوث  مالس 
یلاعت قح  تفگ : داد و  ربخ  ار  ترـضح  نآ  دـمآ و  لیئربج  لاحنیا  نراـقم  دریگ . تقبـس  ترـضح  نآ  رب  مالـس  رد  دـیاش  هک  دوب  هدـش 
لـصاح صخـش  نآ  ياعدـم  هک  میتساوخن  ام  دریگ و  تقبـس  وت  رب  مالـس  رد  ات  تسا  ناهنپ  عضوم  نالف  رد  صخـش  نالف  هک  دـیامرفیم 

باوج رد  شوم  دوشیمن . عقاو  مه  يررـض  دشابیمن و  یعفن  ارم  باب  نیا  رد  سپ  ینک . تقبـس  مالـس  رد  صخـش  نآ  رب  دیاب  امـش  دوش ،
تـسار یلب  تفگ : هبرگ  دوـب  دـهاوخ  قاـطیالام  نآ  رب  هداـیز  تسا و  تعاطتـسا  ردـقب  فـیلکت  هـک  تسرهاـظ  امـش  رب  ینعمنیا  تـفگ :

تایلک تأرج  اـما  دـسریم  رطاـخ  هب  ار  اـهفرح  رایـسب  هک  مسق  هنیرید  کـمنب  راوگرزب  يا  تفگ : هلیح  رکم و  رـس  زا  شوم  زاـب  یئوگیم .
ياوق عطق  داتفا  امـش  هنادرم  لاـمج  رب  مرظن  هک  تقو  نیا  رد  هک  ارچ  مرادـن  ارنآ  ناـیب   104 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و 

هاـگ ره  سپ  دـش ، عطق  نم  زا  یلکب  راـتفر  تردـق  ناـبز و  یئاـیوگ  شوگ و  یئاونـش  مشچ و  یئاـنیب  هکناـنچ  دـش ، نم  ياـضعا  عـیمج 
َنُونِمْؤُْملا اَمَّنِإ  هیآ : لیلدب  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  سپ  دوب . دهاوخ  قاطیالام  هتبلا  دـینک  رما  امـش  دـشابن و  ندینـش  نتفگ و  رب  تعاطتـسا 

سرت و ثعاب  ناگرزب  تمظع  تکوش و  هک  مدرک  ضرع  ررکم  تفگ : شوم  مراد : كولسم  كولس  وت  اب  يردارب  هار  زا  متساوخ  ٌةَوْخِإ ،
هدـم و هار  رطاـخب  هغدـغد  تفگ : هبرگ  میوگب ؟ باوج  مناوتیم  هنوگچ  مهوتم ، هدـنب  دـیامن و  لآؤس  رایرهـش  نوچ  تسناتـسد  ریز  لوه 
ًاربج و ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  هیآ  یـسک  اما  تسا  حیحـص  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  هیآ  دـنوادخیا ! تفگ ؛ شوم  وگب .! دـسریم  ترطاخب  هچنآ 
اب هـک  دـشابن  نآ  یئاـناوت  یئاراـی و  ارم  هاـگ  ره  یقیرط ، يردارب  یکی  یقیقح و  يردارب  یکی  تـسا ، مـسق  ود  رب  يردارب  هدینــشن ، ًارهق 

يزابهاش الثم  هک  دیآیم  مزال  نینچ  فیلکت  هاگنآ  سپ  منک ،؟ يردارب  لوبق  هنوگچ  میامن ، يردارب  منک و  يربارب  رتيوق  دوخ  زا  يدـحا 
هک تسربخ  مامت  اهنیا  هک  نیقی  مینک ، لادـج  مه  اب  ات  ایب  هک  دـنک  فیلکت  یهابورب  يریـش  ای  نک و  زاورپ  نم  اب  اـیب  دـیوگ : یکـشجنگب 

مرک و یهز  مشاـب  هتفر  هناـخ  هدـنبب  هک  دـیامرفیم  صخرم  درادـیم و  روذـعم  ارم  رایرهـش  رگا  درادـن . یلقع  ناـکما  نکلو  دوشیم  هتفگ 
105 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دنچ  ارم  هک  ارچ  دشاب ، هدروآ  احب  نافیعض  يهرابرد  هک  دشابیم  ناسحا  ياهتنم 
. موش فرشم  تمزالمب  زاب  میامن و  یـشکرس  هدومن و  تاقالم  ار  ناشیا  هک  دنراظتنا  رد  هار و  رد  مشچ  یگمه  هک  دنـشابیم  هدرخ  دنزرف 

يربن دوخ  يهناخب  یئامنن و  فیلکت  ارم  وت  مشاب  هدش  وت  دراو  نم  هک  دشابیمن  نینچ  يردارب  يهقیرط  شوم ! يا  تفگ : باوج  رد  هبرگ 
شوم میامن ! تفایـض  مرب  دوخ  يهناخب  ار  وت  نم  ات  ایب  نونکا  یئامن ، وگتفگ  نم  اب  نوردـنا  رد  یئاـین و  نوریب  هناـخ  زا  رگید  يو و  رب  و 

فیلکت ببس  رایرهـش ! يا  تفگ : رخآ  ات  دنامن ، شنتفگ  يارای  درب  دهاوخن  نوریب  ناج  دنک  رارقا  رگا  تسنادیم  هک  ارچ  دش ، برطـضم 
تسا لکشم  ام  يهناخ  رد  ندمآ  ار  امش  سپ  تسگنت ، رایسب  نم  يهناخ  هاگرد  تسیوق و  امـش  كرابم  بیکرت  هک  دوب  نیا  هدنب  ندرکن 

يریوزت و تقونیا  رد  هاگ  ره  هک  تفگ  دوخ  اـب  هراـب  رگید  شوم  هدـش . یخاتـسگ  ضرع  هملک  ود  نیارباـنب  دـسریم  امـش  دوجوب  رازآ  و 
هبرگ اب  دروآ و  رب  رـس  شوم  هاگنآ  سپ  دوب . دهاوخن  نکمم  رگید  یـصالخ  هنرگ  يدـش و  صالخ  ملاظ  نیا  گنچ  زا  یتخاس  ییهلیح 

فطل متـسناد  هک  لاحلا  دوب ، دهاوخ  تقفـش  فطل و  ردقنیا  ناتـسد  ریز  ناریقف و  مادخ و  اب  هک  دوب  نامگ  یک  ارم  مودـخم ! يا  تفگ :
راکرـس تهجب  يرـضاح  يهچناوخ  ود  یلقن و  یـشرف و  مورب  دـشاب ؛ ملاع  رما  هک  تقونیا  رد  تسدـح  هچ  ات  ناتـسدریزب  تبـسن  رایرهش 

هبرگ دشابن  راب  نم  نت  رب  نآ  هک  رود  منکفب  دشابن  رای  مدق  راثن  هک  نیریش  ناج  رعـش  دوش . یهایـسور  تلاجخ و  عفر  هک  مروایب  رایرهش 
106 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک  رد  شوم  هک  تسنادـیم  تشاد و  شوم  یگدازمارح  یکاـپان و  زا  ربخ  نوچ 
ار وت  یناـبرهم  یتـسود و  نم  شوم ! يا  تفگ : سپ  درواـیب ، تسدـب  ار  شوم  هک  دوب  نآ  هبرگ  يهدارا  دـیامنیم و  یعـس  دوخ  یـصالخ 
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میرادب تبحص  مه  اب  ات  ایب  تسا ، تمینغ  تبحـص  مد  نیا  یئوگیم  تسار  وت  رگا  تسین ، شورف  لقن و  تجاح  تمحزب و  موزل  متـسناد ،
ار ناـشیا  مور و  هناـخب  نم  دـنرظتنم ، نم  نادـنزرف  هک  مدرک  ضرع  نیا  زا  لـبق  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  میـشاب  هدوسآ  هناـمز  مغ  زا  و 

هبترم نیا  ار  وت  هدازمارح ! يا  تفگ : هبرگ  منک ، تعافش  ار  وت  تمایق  يادرف  هک  منک  طرـش  مدرگ و  فرـشم  تمدخب  زاب  هدومن  تاقالم 
زور رد  هک  مدینش  رعش  تسا : هتـشون  يدعـس  خیـش  ناتـسلگ  رد  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  ینک  تعافـش  ارم  هک  تسا  هدش  لصاح  اجک  زا 
يا تفگ : شوم  تسا ؟ مولعم  اجک  زا  وت  یبوخ  نم و  يدـب  راکبان ! هدازمارح  يا  تفگ : هبرگ  میرک  دـشخبب  ناکینب  ار  نادـب  میب  دـیما و 
رگا يرادن ، ربخ  تمایق  لوه  لاوحا و  زا  نادان ! ربخیب  يا  تفگ : هبرگ  یملاظ .! هکتـسنآ  امـش  يدب  مولظم و  هکتـسنآ  نم  یکین  رایرهش !
بتک رد  تفگ : هبرگ  دیئامرف : نایب  تفگ : شوم   107 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  منک .! نایب  وت  يارب  زا  یهاوخ 

دوش و هدوشگ  اهنامـسآ  رد  دـنوش و  هدـنز  سنا  نج و  زا  تاوما  نایعا  دـمدب و  روص  لیفارـسا  نوچ  تمایق  يادرف  هک  ماهدـناوخ  هربتعم 
هکئالم و زا  دندرگ و  راومه  تسنآ  رد  هچنآ  نیمز و  دـنوش و  ربز  ریز و  ْتَرَدَْـکنا  ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  ْتَرَطَْفنا  ُءامَّسلا  اَذِإ  دافم  مکحب  اههراتس 

دنوش لوغشم  زامنب  بارحم  نآ  رد  نیمز  نامسآ و  تفه  يهکئالم  ددرگ ، ایهم  رون  زا  یبارحم  یهلا  رماب  دوش و  هتسب  اهفـص  سنا  نج و 
بعک و ات  قرع  یضعب  دنکیم و  رثا  وا  رب  باتفآ  تعاطتسا  ردقب  ار  سک  ره  دنشاب و  هداتـسیا  تمایق  باتفآ  نآ  رد  هنهرب  اهرـس  ناقلخ  و 

نکلو دـنکن  رثا  وا  رب  باتفآ  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  ادـخ  تبحم  سک  ره  و  ندرگ ، رمک و  ات  نینچمه  قاس و  ات  یـضعب  اپ و  هبق  ات  یـضعب 
دنک و زاغآ  هحون  حون  حور  غرم  دشکرد و  مد  هّللا  یفص  مدآ  ترضح  لوا  دیامن  لاح  برطظم  ار  مدرم  مامت  یناریح  سرت و  تشحو و 

قلخ تبوقع  زا  بوقعی  دـنک و  تاـجانم  تاـجانملا  عماـس  اـی  هب  اـیرکز  دوش و  رکاذ  توـکلملا  کـلملا و  کـلام  اـی  هب  میرم  نب  یـسیع 
بیغ يهچارـس  زا  ادن  نیا  دهد و  داب  رب  تخت  طاسب و  نامیلـس  دنک و  هداشگ  ناگژم  ره  نب  زا  فسأت  نامـسیر  فسوی  دشاب و  هدـنامرد 

باسحیب ار  ناقفانم  نارفاک و  دسر  رد  باسح  ماگنه  نوچ  سپ  تعافش  دیما  تسین  ار  یسک  تما  یضار ز  ادخ  ات  دشابن  رعـش  دسر : رد 
هلا و هیلع و  هّللا  یلص  دحم  ترضح  تعافشب  ار  تما  نایصاع  دنروآ و  رد  تشهبب  باقع  باسح و  نودب  ار  نانمؤم  دننک و  دراو  منهجب 
رد هنوگچ  وت  شوم ! يا  يراب   108 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دنرب . ناوضرب  ناشیا  نادنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع 

: تفگ هبرگ  دهدب  وت  لمع  يازج  دیشخبب و  ارم  هک  متسه  راودیما  ادخ  مرک  زا  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  ینکیم ؟ تعافـش  ارم  زور  نآ 
ریخا يهناد  ات  یبای  تصرف  نوچ  هدیناسر ، مهب  یـسیر  خرچ  زا  دوخ  توق  تهجب  مدنگ  مرد  دـص  هک  ینز  هویب  يهناخ  رد  وت  راکبان ! يا 

: ماهدناوخ ناتسراگن  باتک  رد  تفگ : شوم  يریگن . مارآ  يربن  ار 

تیاکح

وا ملظ  تسد  زا  هریغ  رجات و  زا  نیددرتم  نیرفاسم و  هشیمه  دوب و  يرادهار  وا  لمع  و  تنایدیب ، شیک و  دب  ملاظ و  يرادـهار  تیاکح 
رد ار  صخـشنآ  احلـص  زا  یکی  یبش  ار  اضق  دـشاب ، هنوگچ  رادـهار  نیا  لاح  ایا  دـنتفگیم  مدرم  تفای  تافو  هک  يزور  ات  دـندوب ، ریگلد 
.؟ يدومنیم ملظ  ارمدرم  هک  يرادهار  درم  نآ  هن  وت  درم ! يا  دیسرپ : رادهار  نآ  زا  صخـشنآ  هتـسارآ ، یتقوشوخ  لامکب  هک  دید  باوخ 
رب ادخ  مرک  تفگ : درمنآ  یتفای .؟ تهج  هچ  زا  هبترم  نیا  يدرک و  ار  هملظم  نآ  عفر  هنوگچ  وت  هک  منادب  متساوخیم  تفگ : یلب . تفگ :

مهدیم مسق  ادـخب  ار  وت   109 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : درمنآ  دیـشخب . ارم  درک و  یتدایز  نم  نایـصع 
نایم رد  میامن  یشکرس  ناگتشامگب  هک  متفریم  هناخرادهار  زا  يزور  تابح  نیح  رد  تفگ : رادهار  درمنآ  نک ! نایب  ششخب  هلیـسو  هک 

زا رپ  ار  فرظ  نیا  مردپ  تفگ : مدیـسرپ ، لاوحا  لفط  نآ  زا  هتخیر  وا  باشود  هتـسکش و  وا  فرظ  دنکیم و  هیرگ  هک  مدید  ار  یلفط  هار 
باشود تسکـشب و  داتفیب و  متـسد  زا  فرظ  دـیزغلب و  نم  ياپ  هار  ضرع  رد  مربب ، ناشیوخ  زا  یکی  تهج  هک  داد  نمب  درک و  باـشود 

نامهب مدرب و  دوخ  هناخب  هتشادرب  ار  وا  مدینش  لفط  نآ  زا  نخـس  نیا  نوچ  تسا . لکـشم  ندرب  ربخ  ردپ  دزن  نتفر و  لاح  تخیرب ، مامت 
نم رگید  دندیـشخب . لمع  نآ  باوثب  ارم  باقع  باسح و  تقو  رد  و  دربب . ات  مداد  واب  مدرک و  باشود  زا  رپ  مدومن و  ادـیپ  فرظ  لـکش 
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ربخ تمایق  زا  یئوگیم و  تسار  وت  رگا  هبرگ ! يا  رگید  دیـشخب . دـهاوخ  نم  یگراچیبب  ار  وت  نایملاع  دـنوادخ  متـسین ، لـفط  نآ  زا  مک 
زا تسد  وت  نکیل  تشاد ، نادـب  داقتعا  مهاوخ  مدـقتعم و  نم  یتفگ  نمب  تماـیق  باـب  رد  هچنآ  و  يرادـیمن ؟ رب  ملظ  زا  تسد  ارچ  يراد 

تعاس نیا  رد  یملاظ ، دوخ  وت  هکلب  متسین  ملاظ  نم  هک  ربم  نم  يهرابرد  دب  نظ  و  رادب ! شوگ  شوم  يا  تفگ : هبرگ  رادرب ! مدرم  رازآ 
. میامنیم مولعم  وت  رب  ار  وت  یملاظ  ار و  وت 

تیاکح

هرجح نآ  رد  ار  اضق  یملعلا ، بلاط  يهرجحب  ییهسردـم  رد  داتفا  مرذـگ  نیا ، زا  لبق  يدـنچ  رد  شوم ! يا  نادـب  تفگ : هبرگ  تیاـکح 
هرجح رد  هک  ینادیم  وت  تشادن و  رصح  دح و   110 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هک  دوب  ییهبترمب  شوم  ترثک 

تاذ یلبج  هـک  یملاـظ  یبـلق و  توادـع  زا  ناـشوم  و  تـسین ، رگید  زیچ  یئاـپ  ریز  دـمن  باـتک و  یتـشپ و  ذـغاک و  زا  ریغب  مـلع  بلاـط 
نوریب وا  تاود  زا  هقیل  دـندرکیم و  دوباـن  هراـپ و  هراـپ  ار  ملع  بلاـط  ياهذـغاک  دـندروآیم و  مـلع  بلاـط  ياـهباتکب  موـجه  تسناـشیا ،

ات دوب  زجاع  ناشوم  تسد  زا  ملع  بلاط  نآ  دـندرکیم . خاروس  ار  هرجح  دـمن  دـندومنیم و  عیاض  ار  ملع  بلاـط  رـس  راتـسد  دـندروآیم و 
ارم زور  ره  داد و  نمب  تشاد  هک  ییهرفـس  هت  لاح  رد  دـمآ ، شوخ  ار  ملع  بلاط  متفرگ ، ار  یـشوم  مدـش و  هرجح  نآ  لـخاد  نم  هکنآ 
هک دش  نانچ  ات  مدیناسریم  دوخ  يازجب  ار  ناشیا  مدرکیم و  یعس  ناشوم  نتشک  رد  زورب  زور  تشذگب ، دنچ  یتدم  ات  درکیم  تزع  رایسب 
ور رس و  رب  تسد  دیبلط و  شیپ  ارم  درک  صخشم  نم  زا  ار  يدرم  نیا  نوچ  ملع  بلاط  دندش و  نازیرگ  نم  زا  دوب  هدنام  هک  شوم  یلیلق 

ندومن ناهنپ  ندرک و  كاخ  رد  طیاغ  ارم  زور  ره  و  يدـنع ! سلجا  ابحرم ، ابحرم  مدـقم ! ریخ  رونـس  يا  تفگیم : دیـشکیم و  نم  نهد  و 
، میئوگیم دیدشت  دم و  هب  مینکیم  وعم  وعم  اههبرگ  ام  هک  ینیبیمن  دادیم ، عورف  لوصا و  رد  تاملک  یضعب  میلعت  نینچمه  درکیم و  میلعت 

رازآ هک  مدرک  نیقی  و  هتسارآ ، حالـص  لامکب  مراد و  مات  تراهم  ثحب  سرد و  رد  نونکا  متفرگ ، دای  یعرـش  ياههلأسم  رایـسب  رگید  و 
راعـشا و تایلک  امرف  نایب  تفگ : شوم  ثیدـح . لیلد و  يور  زا  تفگ : یئوگیم ؟ اجک  زا  تفگ : شوم  تستداـبع . ار  مدرم  امـش ، لاـثما 

لوسر ثیدـح  لوق و  رارق  زا  سک  ره  تسا  ثیدـح  رد  هک  ماهدینـش  شوـم ! يا  تفگ : هبرگ   111 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ 
تـسرهاظ زین  تشک و  دیاب  ار  يذوم  هک  تسا  ثیدح  رد  مه  تفگ : هبرگ  یلب  تفگ : شوم  تستدابع . دـنک  لمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

؟ تسا زیچ  هچ  وت  تامم  تایح و  یتسیک ؟ وت  تسبجاو ، يذوم  مدآ  لتق  هاگره  سپ  تسین ، مدآ  زا  رتمرکم  رتزیزع و  یقولخم  چـیه  هک 
نیا زا  لبق  لاس  دنچ  متـسین و  يراع  یعرـش  ياههلأسم  زا  ماهدوب و  هسردم  رد  یتدم  زین  نم  یملع  بلاط  وت  رگا  هبرگ ! يا  تفگ : شوم 

ام هک  یتفگ  بوخ  رایسب  تفگ : هبرگ  مراد . مامت  تراهم  فوصت  رد  مدش و  یفوص  مدوب و  رواجم  ۀمحرلا  هیلع  يدعس  خیـش  يهعقب  رد 
دـنکن و ندروخ  مارح  كرت  ارچ  دـشاب  هدـیمهف  هدـید و  کین  هک  یـسک  سپ  تفگ : هبرگ  یلب  تفگ : شوم  يداد . ربخ  دوخ  لاح  زا  ار 

شیپ رد  نینچمه  و  دشخبیم ؟ ار  هانگ  هوک  هوک  نایملاع  دنوادخ  هک  ییهدینشن  رگم  تفگ : شوم  دنک . مدرم  لام  ندروخ  رد  یعس  مادم 
. هدـینادرگ ترفغم  ار  دوخ  ناگدـنب  يهبوت  ناـیملاع  دـنوادخ  تفگیم  درکیم و  هظعوم  یظعاو  هک  مدوب  هتـسشن  يزور  يدجـسم  راوـید 

نیا میئادـخ  يهدـیرفآ  مه  ام  هک  ییهدینـشن  وت  رگم  شوم ! يا   112 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  تفگ : هبرگ 
. منک نایب  ماهدینش  هچنآ  ات  شاب  عمتسم  ینامز  منکیم ، ضرع  تفگ : شوم  درادن ! ای  دراد  تحص  مینیب  هب  میونشب و  ات  امن  نایب  ار  هظعوم 

تیاکح

رگا ماهدرک  یهانگ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخب  یصخش  هّللا  لوسر  ترضح  نامز  رد  هک  ماهدینـش  نینچنیا  تیاکح 
ای تفگ : درم  نآ  بونذلا . رافغ  تسا و  بویعلا  راتـس  نایملاع  دنوادخ  هک  ارچ  یلب ، دومرف : ترـضح  دزرمآیم ؟ ارم  یلاعتیادخ  منک  هبوت 

سپ دومرف ، هن ! تفگ : ییهدرک .؟ نوخ  دومرف : ترـضح  دشخبب . یلاعت  يادـخ  هدـش  رداص  نم  زا  هک  هانگ  نیا  تسا  لکـشم  هّللا  لوسر 
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زا يرتـخد  يزور  هلمجنآ  زا  منکیم ، يدزد  نفک  ینعی  شاـبن  مشاـبیم  يدرم  نم  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : درمنآ  وـگب .! نمب  ار  دوـخ  هاـنگ 
! داد بیرف  ارم  ناطیش  منک  زاب  ار  وا  نفک  هک  متفر  بش  درک ، دنهاوخ  شامق  شوخ  نفک  ار  وا  هک  متـسناد  دوب  هدش  توف  برع  ناگرزب 
هک دروخ  مشوگب  یئادص  تعاس  نامه  رد  مدرب و  ار  وا  تراکب  رهم  مدـش و  عمج  وا  اب  مه  مدروآ و  نوریب  ار  وا  نفک  مه  هّللا ! لوسر  ای 
يا وش  رود  تفگ : دینش  درمنآ  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  ترـضح  دهدب ! تیازج  یلاعتیادخ  یتخاس ! دیلپ  ارم  مدوب  كاپ  نم  رجاف  قساف  يا 
سک همه  دـنوادخ ! تفگیم : دـیرازیم و  تسیرگیم و  بش  لهچ  زور و  لهچ  داـهن و  ارحـصب  يور  دـش و  نوریب  رهـش  زا  درمنآ  نوعلم !

: تفگ دش و  لزان  ترضح  نآب  مالسلا  هیلع  لیئربج  زور  هنابـش  لهچ  زا  دعب  دنار و  تهاگرد  زا  ارم  وت  لوسر  دروآیم و  هانپ  وت  هاگردب 
تیصعم  113 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  شزرمآ  يهلیسو  ار  وت  ام  هک  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  ار  وت  دنوادخ 

ور هبوت  دصقب  سک  ره  نینچ  مه  و  دش ! لوبق  وا  يهبوت  هک  بایرد  ار  وا  ییهدرک ؟ دیماان  ام  هاگرد  زا  ار  درم  نیا  ارچ  مییهدرک ، نایصاع 
اما ییهدینـش  یفرح  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دزرمایب . ارم  یلاعتیادخ  ات  منک  هبوت  نم  هبرگ ! يا  میزرمآیم ! ار  وا  هانگ  هتبلا  دهن  ام  هاگردب 

: تفگ هبرگ  مریگ . ارف  مونشب و  ات  يامرف  نایب  رایرهش  يا  تفگ ، شوم  ییهدینشن ! مامت  تسرد و 

تیاکح

لزان هّللا  لوسر  ترـضح  نأش  رد  هیآ  نآ  هکیماگنه  اما  داد . ترفغم  ار  شابن  درمنآ  نایملاع  دنوادخ  دـش ، لزان  هبوت  هیآ  نوچ  تیاکح 
ار دوخ  تسد  ود  ره  دیناسر و  يدنلب  هوک  رـس  رد  ار  دوخ  دوب ، برطظم  تسیرگب و  رایـسب  دش ، رـضاح  سیبلترپ  سیلبا  تقونآ  رد  دـش 

دوشیم هچ  ار  وت  خیش ! يا  دندیسرپ : تسا  برطظم  رایسب  ناشیا  ردپ  هک  دندید  دندش و  رضاح  یگمه  وا  نادنزرف  درکیم ، دایرف  هتـشادرب 
مدآب ندرکن  هدجـس  ببـسب  نم  درادن  فصو  دح و  هک  تسا  هدومن  خر  یمهم  يهصق  ارم  نادنزرف ! يا  تفگ : ییهدـش ؟ التبم  نینچ  هک 

اب مدش و  لدشوخ  هتـسب و  نایم  رب  ار  مدآ  نادنزرف  توادع  رمک  دندنار  هاگرد  زا  ارم  هک  تقو  نآ  مدش و  دودرم  مدش و  هاگرد  يهدنار 
دنیامن و یهلا  رما  تعباتم  مدآ  نادـنزرف  زا  یکی  هک  مراذـگیمن  منکیم و  مدآ  نادـنزرف  نداد  بیرف  رد  یعـس  زور  بش و  هک  متفگ  دوخ 

راثآ راعـشا و  تاـیلک  دـمحم  دوخ  لوسرب  هبوت  يهیآ  ناـیملاع  دـنوادخ  ـالاح  مزادـنا ، خزودـب  هدرک  هارمگ  ار  همه  هکلب  دـنور  تشهبب 
دـنکیم و لوبق  ار  وا  يهبوت  یلاعت  يادـخ  دـنک  هبوت  نوچ  دـشاب  هدرک  یهاـنگ  سک  ره  هداتـسرف و   114 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 
، دنتفگ اهرذـع  اههجو و  نیعل  نآ  نادـنزرف  زا  کی  ره  منک  ریبدـت  هچ  راک  نیا  رد  منادـیمن  هدـش و  هابت  نم  راک  تروصنیا  رد  دزرمآیم ،

نایمدآ یهارمگ  بیرف و  نوچ  راوگزب ! ردپ  يا  تفگ : تساخرب و  تشاد  مان  سانخ  هک  ناطیش  گرزب  رـسپ  هاگان  درکیمن ، لوبق  سیلبا 
ندرکن رد  ناشیا  میهدیم  بیرف  نینچمه  تسین ، وا  رد  ادـخ  ياضر  هک  حـیبق  ياهرما  رد  میهدـیم  بیرف  هک  نینچمه  تساـم و  تسدـب 

دینـش سانخ  دوخ  گرزب  رـسپ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  سیلبا  دنور . ایند  زا  هبوتیب  ددرگ و  یـضتقم  تقو  ات  دـنیامن . تقولا  عفد  هک  هبوت 
ییهدروخن ناطیش  بیرف  رگا  شوم ! يا  سپ  یئوت .! رتدیشر  دشرا و  نم ، نادنزرف  همه  نایم  رد  تفگ  دیسوب و  ار  وا  یناشیپ  تساخرب و 

بوخ ياهنخس  همحرلا  هیلع  ظفاح  هجاوخ  اما  ارم ، يداد  یهاگآ  رایسب  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  ینکیم ؟ هبوت  نم  روضح  رد  الاح  ارچ 
ثیدـح منکیم و  نارق  زا  لـقن  نم  تفگ : هبرگ  تسا . بوخ  دـشاب  هدرک  راـک  اـهنآب  هدومن و  مهف  یـسک  رگا  هتفگ ، شدوـخ  ناوـید  رد 

ندومرف و هبوت  باب  رد  ظفاح  یلزغ  رد  یئوگیمن ، ینعم  تقیقح  وت  اما  تفگ : شوم  یئوگیم ؟ نخس  ظفاح  هجاوخ  لوق  زا  وت  میوگیم و 
لزغ هزور  رد  مراد و  هزور  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  دوش . هدیمهف  ات  نک  نایب  رتحیرـص  نیا  زا  تفگ : هبرگ  هتفگ . ینخـس  ندرکن  هبوت 
خیش یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  میوگیم : اذهعم  دناسر ، مهب  یلالم  ار  رایرهـش  رطاخ  ادابم  هک  مسرتیم  دنکیم و  لطاب  دنچ  ره  ندناوخ 

مراد ز یلکـشم  دننکیم  رگید  راک  نآ  دـنوریم  تولخب  نوچ  دـننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیک  ناظعاو  رعـش   115 ص : نتم ، یئاهب ،
یهانگ مه  هاگ  ره  ماهدرکن و  یهانگ  نم  هکنیا  ـالوا  تفگ : هبرگ  دـننکیم  رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  ناـیامرف  هبوت  سرپ  زاـب  سلجم  دنمـشناد 

هک تسا  دیعب  امش  شناد  يأر و  زا  رایرهش ! يا  تفگ : شوم  ینکیم .!؟ داشرا  تلالد و  هبوتب  ارم  هک  هدش  رهاظ  وت  رب  اجک  زا  مشاب  هدرک 
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صئاصخ زا  يراگزیهرپ  فوصت و  هک  میوگب  دـیاب  تسین  یجالع  دـیابم  مزـال  نوچ  اـما  منک ، تحیـصن  دـیاب  ار  امـش  يریقح  نم  نوچ 
لامک دوخ  لحم  ریغ  رد  دـیآیم ، راکب  دوخ  لحم  رد  زیچ  ره  راکبان ! يا  تفگ : هبرگ  منیبیمن .! وت  رد  ارنآ  نم  تسا و  بهاذـم  ناـیدا و 
نسح يراگتسر و  روما و  رد  فاصنا  نید و  بحاصب  تناید  هدید و  متس  ناریقف  اب  تورم  تواخس و  ددرگیم ، لصاح  ینادان  تقامح و 

و نتخورفا ، شتآ  دهاوخ و  شـشوپ  امرگ  عفد  يارب  زا  یـسک  هک  دیامنیم  نادب  ینکیم  بلط  نم  زا  وت  هک  اهنآ  ینکـش  دوخ  تالماعم و 
تفرن باتفآ  رب  امرگ  تدش  یسک ز  دیب  يهیاس  تساوخن  ناتسمز  يارب  زا  سک  رعش  نتخوسن . شتآ  نتخادنا و  شـشوپ  امرـس  لحم  رد 

يزاون و هدنب  طرف  زا  ندروآ  اجب  تقونآ  رد  ار  اضق  رایرهـش ! يا   116 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : شوم 
تقونیا رد  رگا  رایرهش ! يا  یغامد  رب  الابب  لگ  يوبب  یغاب  یناشیرپ ز  زک  ناصقن  هچ  دناهتفگ :؟ هک  ییهدینشن  دشابیم ، يزاس  راک  لامک 

ینک محر  نم  یگراچیب  رب  یناسرن و  رازآ  ارم  همهنیا  رگا  و  دشاب ؟ هچ  رتهب  نیا  زا  تواخـس  يزاسب ، صخرم  ار  نامناخ  زا  رود  ریقف  نیا 
زا هدروخن و  ینان  نم  يهرفس  زا  هراچیب  شوم  نیا  هک  ینک  يرکف  رگا  رایرهـش ! يا  و  دشاب ؟ هچ  رتهب  نیا  زا  تورم  يرذگ ، رد  نم  زا  و 

و دشایمن ، رتشیب  فاصنا  نیا  زا  رگید  يرادرب ، نم  زا  تسد  ینعم  نیدب  ینک و  عفد  نم  زا  ررض  تهج  نیدب  هدیشونن و  یبآ  نم  يهزوک 
راتفرگ یتورمیب  لاگنچ  رد  دوخ  تبقاع  دنک ، ییهراچیب  قح  رد  یتورمیب  متـس و  هک  یـسک  ره  تستافاکم و  راد  ایند  هک  ییهتـسناد  امش 

، رگید دیرفآ  تسد  ریز  مه  تسد و  ربز  دیرفآ  تسپ  الاب و  هک  یئادـخ  رعـش  دوشن . ریگرد  دـنک  سامتلا  زجع و  ردـق  ره  رگید  دوشیم و 
رد تسا  شوم  کیل  شوم  نتفرگ  رد  تسا  ریش  هبرگ  رعـش  تسا : هتفگ  ناتـسلگ  رد  يدعـس  خیـش  امـش ، نم و  لاح  بسانم  رایرهـش  يا 
نم نوچ  یـشاب و  راتفرگ  دوخ  هک  اریزور  يروآیمن  رطاخ  رد  ینیبیمن و  وت  مراتفرگ و  وت  تسد  رد  هک  ینیبیم  ارم  زورما  گنلپ  فاصم 

هراچیب زجاع و  نم  نوچ  وا  لاگنچ  رد  وت  دـنک و  يریـش  وت  اـب  هک  يروخرب  یهاـبورب  هک  يزور  زا  سرتب  دریگن ، رد  ینک  زجع  دـنچ  ره 
ص: نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  رود  شناد  هار  زا  منک  يدنت  رگا  هک  تفگیم  دوخ  اب  دینـشیم و  ار  اهنیا  هبرگ  یـشاب !

دهاوخیم تسا و  هلیح  ماقم  رد  نم  اب  وا  هکنآ  نوچ  سپ  درادـن ، يدوس  ینامیـشپ  هاـگنآ  دور ، نوریب  نم  تسد  زا  هک  مسرت  تسا ،  117
رسیم ددرگن و  مار  رگا  مروآ و  رد  فرصت  يهطیحب  هداد  بیرف  ار  وا  ریظن ، لاثمت و  لیلدب و  مهنم  دور ، نوریب  نم  تسد  زا  ینابز  برچب 

وا هنایفوص  يوگتفگ  زا  دوشن  نکمم  رگا  مریگب و  ار  وا  منک و  مامت  وا  رب  تجح  لـئاسم  يور  زا  ملع ، بلاـط  نم  هن  یفوص و  وا  هن  دوشن 
رکفت رد  نم  يوـگتفگ  زا  رایرهـش ! يا  تفگ : شوـم  داد . رارق  حـیاصن  ینتورف و  دوـخ  رب  لوا  هبرگ  سپ  مروآ ، تسدـب  هدرک  مـالعا  ار 

ارم نخـس  ییهدـش و  لد  دـب  نم  زا  وت  هک  اریز  تسا ، رطاـخ  رد  ارم  تسلد ، رد  ار  وت  هچنآ  تفگ : هبرگ  یئوگیمن .؟ باوج  ارچ  يدـنام ،
سأر ایندلا  بح  ةدابع و  لک  سأر  ایندـلا  كرت  هک : تانئاک  دیـس  ثیدـح  لیلدـب و  ماهدرک ، ار  ایند  تاقلعت  كرت  نم  ینادـیم و  ضیقن 

ینیشنهشوگ يدیقال و  هک  مهاوخیم  مدمآ و  ریگب  هک  تسا  تهجنیا  زا  تساهاطخ ، رـس  ایند  بح  تستدابع و  رـس  ایند  كرت  ۀئیطخ  لک 
كرت فاک  هک  يارگ  شیعب  نک و  قلعت  كرت  ایب و  رعـش  دـناهتفگ : و  مبای ، اهتذـل  ایند ، تاـقلعت  كرت  رد  هک  دـیآرد  تقو  اـت  منیزگرب 

رد قیفریب  هلحار و  دازیب و  لهاج  نامدرم  نانچ  ربخیب ؟ لفاغ و  نادان و  ایند  لها  تسانف ، لحم  ایند  شوم ! يا  تسجنگ  ره  دیلک  قلعت ،
رد دننک و  رفس  نابایب  خالگنـس   118 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  رد  يدوخیب ، ملاع  زا  قیمع  راـخ و  رپ  ناـبایب 
هک تلفغ  يدوخیب  زا  اـهنآ  و  قیمع ، هاـچ  ناـشیا  يور  شیپ  رد  نارو ، هلیح  رکم و  رپ  نارارط  هاـگنیمک و  رد  راوـخنوخ  نادزد  ناـشبقع 

نیا اجک  زا  وت  رایرهش ! يا  تفگ : شوم  دننکیم . هنهرب  هتفرگ  ار  ناشیا  نادزد ، هکنآ  ات  دندرگیمن  دوخ  یشاوح  یلاوح و  بقعب و  دنراد 
زا هک  مهاوخیم  تفگ : هبرگ  یـشاب . هدرک  تمحرم  لامک  یئامن  نایب  رگا  ییهتفاـی ؟ سک  هچ  زا  هبترم  نیا  ییهدرک و  هدـهاشم  ار  اـهلاح 

يارب زا  دناهتفگ : هک  منک  نایب  يراد  یسوه  رگا  اما  هتسارآ ، تقیقحب  رثن  مظن و  تغالب  لامکب  حیرـص  حیحـص و  مروایب  يریظن  وت  يارب 
شناد رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  تسا . نتـسب  رخ  ندرگ  رب  رهوگ  دـقع  ندرک ، يزادرپ  ترابع  نامهف  مک  رب  ندرب و  راکب  شناد  ناداـن 

تریـصب هک  ار  یـسک  و  دنادیم ، دنکیم و  كرد  تسه ، یتریـصب  ارک  ره  دنک ، نایب  دسریم  رطاخب  هچنآ  ار  رایرهـش  تسا ، کحم  گنس 
يرهوج رهوج  رب  دسانـشن ، ار  وا  رهاوج  یـشابوا  دـنارتسگ و  طاسب  شورف  رهاوج  رگا  دـسریمن ، شناد  لها  لقع  لامکب  ناـصقن  درادـن 
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راثآ راعشا و  تایلک  هک : شاب  هاگآ  هتـسناد و  شوم ، يا  تفگ : هبرگ  امرف  تقفـش  ندومن  نایب  رد  وت  و  دوب ، دهاوخن  یناصقن  يرـسک و 
119 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

تیاکح

دوخ يور  رب  يدابآ  رد  هتـسشن و  ییهبارخ  رـصق  يهرگنک  رد  هک  مدـید  يدـغج  داتفا ، ییهناریوب  مرذـگ  ناگناوید  نوچ  يزور  تیاکح 
رذگ یئوسب  ناحتما  يور  زا  يزور  تفگ : دـغج  ییهدـیرخ ،؟ دوخ  رمع  دـقنب  ار  هناریو  ییهدـیزگ و  ار  هناریو  يور  هچ  زا  متفگ : هتـسب ،

هک مدید  ار  یکی  دنشابیم و  تبحـص  یپ  رد  لمعیب  ناملاع  نوچ  ناتـسب  نانکاس  هک  مدید  مدومن ، روبع  ناتـسب  غاب و  نانکاس  رب  مدرک و 
یف يرانچ  هک  وت  تفگ : دز و  يو  رب  کناب  هداد  ناشن  يرانلگ  هتخورفارب و  هرهچ  تریغ  زا  ران  مراـنچ ، نم  هک  هتـشارفارب  يوعد  رد  دـق 

گنر مگنر  مروط ، نیرق  مرون ، اما  مران ، نم  يرانچ  هک  اجیب  يوعد  نکم  يراب  تسین  تناتـسوب  رد  هک  وت  رعـش  وک !؟ تراـب  وگب  عقاولا 
هطوغ لد  نوخ  رد  اپ  ات  رـس  نکم  يوعد  ران ! يا  تفگ : دز و  يو  رب  گناب  یئاج  رد  دیب  هکنآ  ات  تسرادبآ . لعل  زا  رپ  منورد  تسران و 

رب رخف  هک  یتـسیک  وـت  هک  دز ، دـیب  رب  گـناب  یئاـج  زا  جـنران  رگید  ناتـسود . رب  منک  رخف  ناتـسوب ، نیا  رد  هک  دـش  رما  ارم  ییهدروـخ !
هک یتفگ  دوخ  قح  رد  دوخ  هک  مدیب  درم  يا  نخس  رد  مد  نزم  رعـش  تفگ : دمآ و  رد  اج  زا  جنرت  هاگان  مدیب . تفگ : ینکیم .؟ ناتـسود 

باوج رد  دیب  دنیوگ . جنرت  ارم  تفگ  یتسیک ؟ وت  هک  دیـسرپ  جنرت  زا  دیب   120 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مدیب 
غاـب و ریـس  زا  مدـید ، ار  عضو  نیا  نم  تفگ : دـغج  یجنرت ! هک  لـصاح  وـت  زا  تحار  هچ  یجنرن  نم  زا  تمیوـگ  تحیـصن  رعـش  تفگ :
، هدنکفا شوگ  رب  هیامنارگ  رد  هلاژ  تارطق  زا  هدز ، هیکت  درمز  تخت  رب  مدـید  ار  خرـس  لگ  متخادرپ . ناتـسلگ  ریـسب  متـشذگ و  ناتـسوب 
رب هتخیمآ ، تایح  باـتفآ  رب  راـشفا  تسد  يـالط  يهباـثمب  مدـید  ار  درز  لـگ  و  هتخیر . زبس  دـجربز  طاـسب  يور  رب  نوگاـنوگ  يرهاوج 

نسوس و و  هتخیوآ . قاشع  لد  نیدنچ  اب  يوم  ره  نب  زا  ار  فلز  ناراذعلگ  ناسب  مدید  ار  لبنـس  هتخادـنا و  گنراگنر  ناتـسلگ  يهرهچ 
رب مدرک و  زاورپ  نم  دوب . غاد  لد  رد  وا  گشر  زا  ار  ناویک  هک  دوب  غاب  نآ  رد  يرـصق  و  هدوشگ . غاب  فیرعتب  نابز  هک  مدـید  ار  سگرن 

اهنآ راثآ  زا  يرثا  راید  هریغ  رادلا  یف  سیل  دافمب  مدرک و  هاگن  رصق  يهرگنک  زا  متـشگ و  زاب  منک ، اشامت  ینامز  ات  متـسشن  رـصق  نآ  ماب 
راذـلگ خاش  رب  هنم  لد  لبلب  وچ  رعـش  رادـیاپان ! ياهلگ  رابتعایب و  راگزور  یئافویب  زا  میوگ  هچ  رگید  ینیبیم ، هک  تسا  نیمه  مدـیدن ،

زا مدید ، نانچ  ار  ناتسوب  نوچ  تسام  يهناریو  يرگنب  وکین  وچ  تسایرث  رب  شفقس  هک  يرصق  نآ  ره  راز  نتشیوخ  رب  تبقاع  ییرگ  هک 
نم نوچ  تفگ : هبرگ   121 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  متشادرب . يدابآ  زا  تسد  متفرگ و  اج  هبارخ  رد  زور  نآ 

رد ياپ  تعانق  هیواز  رد  مدـیربرب و  رهم  زاین  يور  زا  هدیـشک و  ایند  تمعن  لام و  زا  تسد  مدیـسر و  یئانف  يهکیراب  مدینـش ، نخـس  نیا 
رد تسد  مدرب و  رـسب  یئاـهنتب  متـسشن و  نولکوتملا  لـکوتی  هارهاـش  رد  مدـیزگ و  يرود  قئـالخ  تبحـص  زا  مدیـشک و  یئابیکـش  نماد 

ناسک اب  قئالخ  زک  لصتم  نک  نانچ  یئاهنتب  وخ  ردارب  يا  رعـش  دـناهتفگ : باـب  نیا  رد  هک  متفرگ ، هشیپ  یئابیکـش  هدومن و  ربص  شوغآ 
وترپ رثا  ات  نک  هشیپ  ار  يرابدرب  اـمن و  لـمحت  ار  تعاـنق  ربص و  نک ، هاـتوک  مدرم  لاـم  زا  تسد  زین  وت  شوم  يا  لد  ریغ  دـشابن  تبحص 
شوم ددرگ . عطاس  عمال و  وت  غاـمد  لد و  يهنزور  رب  جرفلا ، حاـتفم  ربصلا  ثیدـح : لـضف  میـسن  و  اًـلیِمَج ، ًاْربَص  ِْربْصاَـف  هیآ : يهعـشعش 

رهاظ غورد  رکم و  ایر و  نآ  رد  هک  ینکیم  ناـیب  دـنچ  يزیچ  یهاـگ  امـش ، تساـیک  تسارف و  ملع و  زا  مراد  بجع  رایرهـش ! يا  تفگ :
رگم تسا ، ملع  بلاـط  رایرهـش  هک  هنملا  دـمحلا و  هّلل  تفگ : شوم  تسمادـک ؟ ینکیم  غورد  رب  لـمح  هچنآ  وگب  تفگ : هبرگ  دوـشیم .

؟ تسمادـک دوش  هدروآ  اجب  دـیاب  هچنآ  تفگ : هبرگ  يروآیمن ؟ اجب  یئوگیم  هچنآ  ارچ  َنُولَعْفَت  اـم ال  َنُولوُقَت  َِمل  دـیجم  نآرق  هیآ  داـفمب 
ریقح نم  نوچ  هک  دشاب  ناگرزب  نادنمشناد و  قیال  نینچنیا  اجک  تفگ : شوم   122 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
لاح نیا  ایآ  ینکیم ؟ يزاس  متـش  يزادنا و  تسد  نمب  زودنا  تنحم  تلوصب  زودـلد و  باطخ  ریتب  تعاس  ره  ییهدـیچیپ و  یجنک  رب  ار 

وت ساـمتلا  تفگ : هبرگ  نک ! لوـبق  نم  ساـمتلا  کـی  رخآ  يراد ! اور  نم  قـح  رد  همه  نـیا  هـک  دـشاب  يرتـسگداد  يرورپ و  هرذ  قیـال 
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مروایب مناسر و  مهب  راک  رس  تهجب  یلقن  هدومن  یعس  فارطا  نیا  رد  ات  یئامن  صخرم  ارم  هک  مراد  وت  زا  عقوت  تفگ . شوم  تسمادک .؟
وت هک  دـسریم  مهب  اجک  زا  لقن  فارطا  نیا  رد  تفگ : هبرگ  دـسر . رطاخب  ییهغدـغد  ار  رایرهـش  ادابم  مورن  دوخ  هناـخب  هک  منک  دـهع  و 
وت تمدخ  رد  ار  همه  يراد  شهاوخ  هاگ  ره  دراد  ناکدرگ ، لاوج  تسه و  یلاقب  ناکد  یلاوح  نیا  رد  تفگ : شوم  يروایب .؟ نم  يارب 
هک درآ  ياوـلح  کـنیگنر و  ياوـلح  رایرهـش ! يا  تفگ : شوـم  دـیآیم .؟ نم  راـک  هچب  ناـکدرگ  شوـم ! يا  تفگ . هبرگ  مـنک . رـضاح 

123 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مراد . ناکدرگ  باب  رد  رایـسب  فصو  تسا و  ناکدرگ  زغم  نیمه  زا  ییهدینش 
ارکـشخ ناکدرگ  تسوپ  دوشن ، انیبان  زگره  دناکچ  مشچ  رب  یـسک  رگا  ار  ناکدرگ  بآ  تفگ : شوم  میونـشب ! ات  نک  نایب  تفگ : هبرگ 

ینک هناخ  رانک  هشوگ و  خبطم و  يهدارا  دوخ  لزنم  زا  رگا  ناراب  فرب و  زور  رد  هک  رایرهـش  كرابم  ياهاپ  قیال  تسا  همکچ  تفجکی 
متـسر هک  ماهدـناوخ  همانهاش  رد  يزادرپ  هتکن  نیا  دوشن ، هدولآلگ  هدـنام  ظوفحم  تبوطر  زا  امـش  مادـقا  هک  یـشک  تکراـبم  ياـپ  رد 

هتفرگ ماخ  يهرقنب  ار  ناکدرگ  تسوپ  یخوش  يور  زا  زین  هدنب  دوب ، هتخاس  دوخ  بارش  يهنامیپ  ار  ناردنزام  دیفـس  وید  يهبلک  ناتـساد 
یخوش ملاع  رد  مدروایم و  تمدخب  ناغمرا  مسرب  هنرگو  تسا  مئاص  رایرهش  هک  هدیاف  هچ  اما  تسییهفحت  بجع  ماهتخاس ، بارـش  هنامیپ 

. دراد مامت  تبغر  قوش و و  اهنآ  ندیطلغ  مزادنا و  بیشنب  زارف  زا  زارفب و  بیشن  زا  ار  ناکدرگ  ددع  دنچ  دتفا  يزابب  لیم  ار  رایرهش  رگا 
ردـنا بش  زور و  هفحت  رهب  زا  صخـش  ود  اـم  ناـکدرک  درگب  مدرگ  ناـکدرگ  رهب  نم ز  ناـکد  رگ ، میورب  دـیاشگب  لاـقب  مدحبـص  رعش 

و دـیآیمن ، راکب  امرـس  اوه و  تدورب  ار  هدروخ  امرـس  شوهیب ! شوم  يا  تفگ : هبرگ  ناـکدرگ  رب  يرهوج  ناـکدرگ و  درگب  نم  فاوط 
خیش یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دیآیم .؟ نم  راک  هچب  ناکدرگ  يزاب  تعنـص و  دنزاسیمن  باریـس  ریدغ  ایرد و  مطالت  رد  اربآ  يهنـشت 
دنچ ماهدرک  ینخی  ار  یکـشجنگ  تسار  نار  زورید  رایرهـش ! يا  تفگ : تسا ، هنـسرگ  هبرگ  هک  تـسناد  شوـم   124 ص : نتم ، یئاـهب ،

هتخپ ینخی  رد  لایخ  نخان  ار  هبرگ  مروایب .! ارنآ  مورب و  دیامرفیم  صخرم  ارم  رایرهـش  هاگ  ره  ماهدرک ، هریخذ  نآ  اب  يدنق  هچولک  صرق 
رازه اب  هک  ینادیمن  ینکیم  اهر  هک  نم  نانع  دوب : ایوگ  تیب  نیاب  شوم  لاح  ناسل  ماقم  نیا  رد  دادـب ، تسد  زا  رایتخا  مامز  تفر و  رورف 
یلد نازرل و  دیب  گرب  نوچ  ینت  تخادنا ، هناخ  خاروس  رد  ار  شیوخ  درک و  اهر  هبرگ  تسد  زا  ار  دوخ  شوم  میاین  تسدب  رگد  دـنمک 

، دـیآ رد  مدحبـص  ات  مریگن  مارآ  بش  و  دـیآ ، رد  بش  ات  مورن  نوریب  هناخ  زا  اهزور  رگید  هک  تفگ  دوخ  اب  نانـسب ، هدروخ  دیـص  نوچ 
یتفای نوچ  نمشد  تسد  لد ز  يا  دناوخ : رب  تیب  نیا  ینامز  زا  دعب  دش و  لوغشم  ندروخ  زیچ  معنتب و  نآ  زا  دعب  تفرگ و  مارآ  یتعاس 

هچ دـیاین  شوم  رگا  هک  تفگیم  هاـگ  ناریح ، برطـضم و  رظتنم و  زور  بشنآ و  هبرگ  یباـی  هراـبود  رمع  يزور  هک  نیـشن  غراـف  یئاـهر 
هدید نابز  تسد و  دشب  بایان  شوه  شنیب و  شناد و  لقع و  همه  نیا  اب  دناوخیم : رعـش  نیا  تخاس و  یهاوخ  ریبدـت  هچ  درک و  یهاوخ 

دـمآ و دـهاوخ  هتبلا  تفگیم  دوخ  اب  هاـگ  شوم و  يهلیح  زا  یلد  ناـشیرپ  ناریح و  شوماـخ  یتشگ  شیوخ ، مشچ  بل و  یتسب  شوگ  و 
یعنام دسرمهب  یلوط  كدـنا  دـشابیم   125 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک  نحـص  هرفـس و  ندرک  عمج  رد  نوچ 

همه رد  شومب  تمحر  هر  زا  مدرک  زورما  نم  هچنآ  رعـش  تسا . هدش  عقاو  يریخأت  ندمآ  رد  هک  هداد  خر  يرما  ار  شوم  هکنآ  ای  درادن ،
رگا یئاهر  هلیحب  نم  لاگنچ  تفای ز  هک  یـسک  رعـش  دیاین  متـسدب  رگید  شوم  هتبلا  تفگیم : مه  یهاگ  و  دنک ؟ یک  ردارب  اب  ردارب  ملاع 
هکنآ ای  تسیماک  داش  یلاحـشوخ و  ای  لصاحلا  و  دوشیم ! هچ  منیبب  ات  ندیـشک  راظتنا  دیاب  ارم  لاحلا  درادن ! لقع  هک  نادب  دـیایب  تسدـب 
رگج اب  هتسب  وگتفگ  نیا  رد  لد  هبرگ  دروآیم . راب  رخسمت  ای  تسا و  شنزرـس  هصغ و  ترـسح و  تمادن و و  ینامیـشپ و  فسات و  ثعاب 
نوچ هتشگ  دیفـس  شوم  ندمآ  زا  وا  يراظتنا  يهدید  هک  يدحب  ات  درکیم ، شوم  ياپ  سایق  ار  هچروم  ياپ  یتکرح  رهب  ناریح و  هتـسخ ،
شوم هتـسب . وگتفگ  زا  مد  تسا و  راظتنا  رد  هبرگ  هک  دـید  داتفا ، هبرگب  شمـشچ  راوید  خاروس  رد  هاگان  هک  هدـیدرگ  مشچ  راهچ  گس 

ببـسب مدیـشک ، راظتنا  رایـسب  يدـمآ ؟ رید  ارچ  شوم  يا  مالـسلا  کـیلع  تفگ . هبرگ  رایرهـش ! يا  کـیلع  مالـسلا و  تفگ : لاـحنآ  رد 
، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  زا  هدش  ریگ  اج  نم  يهنیـس  رد  امـش  رهم  نانچنآ  هدش  عقاو  وت  ام و  نایم  هک  تسناؤم  تاقالم و 

دنتولخ کی  زا  هچنغ  ياهگرب  نوچ  ناتسود  دناوخرب . ار  رعش  نیا  و  ماهتفرگن ، مارآ  مییهدش  ادج  رگیدکی  زا  هک  یتعاس   126 ص : نتم ،
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ینخی يدـنق و  هچولک  رایرهـش ، تهجب  هک  متفر  تفگ : شوم  یتفر ؟ اجکب  شوم ! يا  يراـب  دـنوشیم  ناـشیرپ  رگید  زا  دـندرگ  ادـج  اـت 
نوچ دیـسریمن ، مهب  يزیچ  دندوب و  هدروخ  لافطا  هناخ  رد  هک  رادـب  مروذـعم  رایرهـش  يا  تفگ : شوم  يدروآ .. ؟ تفگ : هبرگ  مروایب .

ار رفن  دـنچ  دـندوب ، هدروخ  اهنآ  ماهتفر و  ینامهمب  یئاج  نم  هک  دـندوب  هدرک  ناـمگ  لاـفطا  مدوب  امـش  تمدـخ  رد  دـیدم  یتدـم  هدـنب 
دننکب و ماش  تشاچ و  فرص  ار  وا  يهمتت  هاگنآ  دنک ، یئاتشان  رایرهش  ات  دنزاس  هیلق  ار  شرگج  لد و  لوا  دنشکب ، ییهرب  هک  متـشادزاب 
رد دیدم  یتدم  ات  و  دنزاسب ، بابکولچ  ار  وا  يهمتت  دـنزاس و  ینخی  ار  رگید  نار  دـنیامن و  همروق  ار  شتـسار  نار  کی  هک  هدـش  نغدـق 

عقاو ربص  یتدـم  هچ  رگا  تفگیم  دوخ  اب  یعمط  ماـخ  تهج  زا  یهاـگ  هبرگ  دومنیم . يدنخـشیر  رخـسمت و  ییهحمل  ره  فیرعت و  ماـقم 
یگدازمارح رکم و  هک  تفگیم  یهاگ  و  دوب . دـهاوخ  یلاخ  نازیزع  ناتـسود و  ياج  دیـشک و  دـهاوخ  ینیگنر  هرفـس  بجع  اما  دوشیم ،

. دـشابن یئاـج  رد  يزیچ  تبقاـع  مشکب و  راـظتنا  ۀـک  مسرتـیم  تسوا ، فیرـش  تاذ  یلبج  هلیح  ریوزت و  هک  اریز  تسنآ ، زا  هداـیز  شوم 
مدرک و وت  قح  رد  یتورم  نینچ  هک  دوب  نیا  نم  يازج  شوـم ! يا  تفگ : هبرگ   127 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
ره دیایب ، دـهاوخ  هک  تقو  ره  دراد ، لاح  کی  وت  لوب  لوق و  هک  دـیامنیم  نینچمه  یئوگیم و  نخـس  ریوزت  رکم و  ماقم  رد  نمب  الاح  وت 

شوم يوگتفگ  نیا  نازیزع ! يا  يدادیمن *** .! متسد  زا  تقونآ  دوبیم ، لقع  ار  وت  رگا  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  دیاین :! دهاوخن  هک  تقو 
يوریپ دبای و  یصالخ  لقع  تسد  زا  دهاوخیم  اههلیح  رکمب و  هک  تسامش  يهراما  سفن  شوم  تسا ! هدوهیب  هک  دیربن  نامگ  ار  هبرگ  و 

يا دیابرب . لقع  تسد  زا  رایتخا  یتمعنب  هظحل  ره  ینانب و  نامز  ره  و  دیامن ، دنخشیر  رخـسمت و  نیاب  نآ  زا  دعب  دنک ، داسف  هدرک  ناطیش 
ناـنچنآ دینـش  شوم  زا  هک  ینخی  نن و  تبقاـع ؟؟؟ یلو  دروآ  رد  دوخ  فرـصتب  ار  شوم  هبرگ  تکوش  تلوص و  قیرط ، نیاـب  ناتـسود !
تسدب تسد ، زا  نانع  رگا  دادب . تسد  زا  ار  شوم  هدروخ . بیرف  هک  تشاذگ  شتریـصب  يهدید  رب  یـشومارف  يهدرپ  عمط  دش و  میالم 

، ددرگیم رهاظ  تحیصن  زا  هجو  نیدنچ  یظفل  ره  رد  هک  تسنیا  تیاکح  نیا  زا  بلطم  و  يدنامن . زاب  دوصقمب  لین  زا  يدادن  هراما  سفن 
رآ رب  تحیصن  شوه ، لد و  شهاوخ  يور  زا  يراب ، تسا . یعبط  شوخ  صخش  یئوگب  یـسرب  سک  رهب  هک  ینکن  سایق  هکنآ ، عقوت  اما 

تقیقحب و  یبایب . ینادـب و  دـسریم  مهب  وا  شهاوخ  تبغر و  تدـش  زا  اهنیا  زاوج  هک  توهـش  سفن  تقیقح  اـت  شوم ، هبرگ و  يهصق  زا 
هبرگ شوم و  زا  رگید   128 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یبایرد . هدرک  لقن  هبرگ  نابزب  هک  وا  عاضوا  ایند و  یئانف 

هک یبلاطمب  مسرتیم  لصاح ! هچ  اما  دـید ، یهاوخ  رایـسب  يهلداجم  هثحابم و  هبرگ  شوم و  فوصت  زا  دینـش و  یهاوخ  اـهلقن  باـب  ره  زا 
رهگ رد  نورب  رحب  زا  ماهدروآ  ددرگ . عیاض  ریقح  نیا  جنر  دوش و  درخ  مک  ناعبط  مک  بیصن  دیـسرن و  هتـسارآ ، روعـش  كرد و  لامکب 

زک دسانشن  مک  میرتشم  دوش  هک  مسرت  میابرب  تداعس  نادیم  يوگ ز  ات  ربکت  رازاب  رس  رب  مخ  هدش  مدف  میاشگب  یناکد  رازاب  رس  رب  ات  راب 
زا ار  دوخ  رطاخ  يهنزور  ات  دنیامن  رظن  نیا  رد  رکفت  ربدت و  لامکب  ناعمتسم ، ناگدنناوخ و  هکنآ  بلطم  میاشگب  ینعم  ردشـش  نیاب  میب 

قیرط شوم ! يا  تفگیم : دروخیم و  لد  نوخ  هبرگ  هبرگ . شوم و  تبحص  رـس  رب  میدمآ  زاب  دننادرگ ***  نشور  یناعم  راونا  نیا  وترپ 
تـسا هبترم  هچ  رد  نم  قح  رد  وت  داقتعا  منیبب  متـساوخ  ماهدرک ؟ هچ  تفگ : شوم  ییهدرک . نم  اب  وت  هک  دشابن  نینچ  ینابرهم  یتسود و 

اهنت ار  امـش  هک  متـسناد  نوچ  دننک ، ربخ  ارم  دوش  هتخپ  همعطا  هک  تقو  ره  رد  ماهتـشاد  زاب  ار  رفن  دنچ  هک  مسق  میدق  یتسودـب  هن  رگا  و 
وحن رد  اما  مراد ، يداوس  هروک  تفگ : شوم  ییهدناوخ .؟ يزیچ  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  مرادب . تبحـص  ات  مدمآ  تسا  لکـشم  نتـسشن 

تبحـصب مه  اـب  هدومن  شوم  لوقب  شوگ  هبرگ   129 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مراد . مامت  یتراـهم  فوقو و 
میآ نوریب  هناخ  زا  مهاوخیم  هاگ  ره  یلب ! تفگ : شوم  ییهدـناوخ ؟ ار  ظـفاح  هجاوخ  ناوید  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دـندیدرگ . لوغـشم 

؟ يراد مه  يزاوآ  سپ  شوم  يا  تفگ : هبرگ  میآیم . نوریب  مناوخیم و  هاگجنپ  كار و  ماـقم  زا  يدـنچ  مریگیم و  ظـفاح  ناوید  زا  یلاـف 
: تفگ هبرگ  منادیم . بوخ  مه  ار  یقیـسوم  ملع  یلب ! تفگ : شوم  يراد .؟ یتراهم  ایآ  یـسانش  هدرپ  رد  تفگ : هبرگ  یلب . تفگ : شوم 

تفگ درک و  لاـیخ  دوخ  اـب  هبرگ  مراد . ماـمت  تراـهم  تاـماقم  رد  هدـنب  تفگ : شوم  يراد .؟ یتـسد  تاـماقم  رد  هک  تسا  موـلعم  سپ 
رد ال و مراد  کش  نکل  تسا  نیعم  نم  رب  شوم  ندرواین  هرفس  دنچ  ره  تفای و  عالطا  شوم  ندرواین  ندروآ و  هرفس  رد  یقیرطب  ناوتیم 
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هجاوخ ناوید  شوم ! يا   130 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : رگید  معن ، رد  ینیقی  رد ال و  یکـش  هکلب  معن 
هبرگ تسبوخ .! رایسب  تفگ : شوم  مینک .؟ زاب  یلاف  رگیدکی  اب  یتسار  یفاص و  يروخ و و  کمن  باب  رد  یهاوخ  تسه  هدنب  دزن  ظفاح 
هدرک هلیح  رکم و  هکنیا  ای  تسا و  غورد  اـی  تسار و  تسا  هدرک  نم  اـب  هک  هرفـس  هدـعو  نیا  شوم  اـیآ  هک  درک  تین  تشادرب و  ارباـتک 

هک ز ام  یفوص  دشاب  شتآ  يهتـسیاش  هک  هقرخ  اسب  يا  دشاب  شغیب  یفاص  نیمه  هن  یفوص  دـقن  دـمآ : لزغ  نیا  درک  زاب  ار  باتک  تسا :
هک ره  دوش  يور  هیـس  ات  نایمب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ  دـشاب  شوخ  رـس  هک  شاب  نارگن  شهاگماش  هدـش  تسم  يرحـس  درو 

بجع تفگ : هدش  رکفتم  ینعم  نیا  زا  زین  شوم  دیوگیم ، غرد  شوم  هک  تفای  دناوخ ، رب  زانهش  گنهآب  ار  لاف  نیا  نوچ  دشاب  شغورد 
، ییهتـشادرب شوشم  تینب  ار  لاف  نیا  تفگ : شوم  یئوگیم .؟ هچ  لاف  نیا  رد  وت  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  تسا .! هدمآ  غورد  قفاومب  یلاف 
131 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دینک . تین  امـش  تسبوخ  تفگ : هبرگ  دیآرب . هچ  ات  منک  تین  دوخ  هدنب  دیاب 

خرچ يزاب  درک  زاب  هقح  کلف  اب  رکم  داـینب  درک  زاـب  هقح  رـس  ماد و  داـهن  یفوص  دـمآ : لزغ  نیا  درک ، تین  تشادرب و  ار  باـتک  شوم 
وت هک  اریز  دـشابیمن  یلاف  رتشوخ  رتهب و  نیا  زا  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  درک  زار  لها  اب  هدبعـش  ضرع  هک  اریز  هالک  رد  هضیب  شدنکـشب 

ینابرهم رد  یئوگیم و  غورد  وت  هک  دش  رهاظ  نم  رب  لاحلا  میثحب ، سرد و  لها  ام  هک  اریز  دـندرک  زار  لها  ارم  ملع . بلاط  نم  یفوص و 
هبرگ منادرگ . رهاظ  ار  يرهمیب  تنایخ و  مناوخب و  حیرص  ار  وت  مان  نم  یهدیم ، یگدنمرـش  ارم  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  یتسین . قفاوم 

يا درک  زامن  دهاز  دباع  يهبرگ  هک  وشم  هرغ  زانب  يوریم  شوخ  هک  مارخشوخ  کبک  يا  دناوخرب : ار  رعش  نیا  شوم  تسمادک .؟ تفگ :
لد هکنآ  تقیقح  هداشگ ، رگیدکی  رب  هلیح  رکم و  رد  هدوهیب  میـشاب و  هتـسشن  رگیدکی  راظتنا  رد  نادرگرـس و  ود  ره  وت  ام و  ارچ  هبرگ !
وت رب  هدـنب  تبحم  رمالا  رخآ  ینزیم  شیامزآ  فرح  ررکم  هک  دراد  ینعم  هچ  هن  رگا  منیبیمن و  فاـص  ار  وت  لد  اـما  تسفاـص  وت  اـب  نم 

: تفگ شوم  دیئامرف  نایب  تسبوخ ! تفگ : هبرگ  منک  نایب  یناتساد  هرفس  ندیسر  ات  يراد ، یغامد  رایرهـش ! يا  رگا  يراب ، دوشیم . رهاظ 
132 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

تیاکح

يرـسپ مه  هاـشداپ  ردارب  تشاد و  يرتخد  هاـشداپ  دوب و  يردارب  ار  هاـشداپ  نآ  دوب و  یهاـشداپ  اراـخب  رهـش  رد  هک  دـناهدروآ  تیاـکح 
حرـشب زین  رتخد  دریگن و  نز  رتخد  نآ  زا  ریغب  رـسپ  نآ  هک  دـندوب  هتـسب  یقاثیم  دـهع  مه  اـب  رتخد  رـسپ و  نآ  تیلوفط ، لاـح  رد  تشاد ،

دوخ رـسپ  يارب  زا  ار  هاشداپ  نآ  رتخد  هتفاـی  تصرف  هاـشداپ  ریزو  تفاـی  تاـفو  هاـشداپ  ردارب  تشذـگب  دـهع  نیا  زا  یتدـم  نوچ  ًاـضیا ،
ار میدـق  دـهع  رگم  هک  داتـسرف  ومع  رتخدـب  یماغیپ  دومن  عامتـسا  ار  همدـقم  نیا  هاشداپ  ردارب  رـسپ  نوچ  اـما  دومن . دـقع  يراگتـساوخب 

ردـپ تعاـطا  نوچ  اـما  نم ، زا  وت  ماوـت و  زا  نم  هک  راد  عـمج  ار  رطاـخ  مع  رـسپ  يا  هک  دوـب  هداد  ماـغیپ  باوـج  رد  ییهدرک ؟ شوـمارف 
ياهلگ زا  هک  نرتسن  لگ  تخرد  تشپ  رد  امـش  ام و  يهدعو  یـسورع  بش  رد  اما  مدـش ، ریزو  رـسپب  یـضار  جالع  ال  بجاو ، تسیرما 
بابـسا ریزو  تشذـگب  نیا  زا  یتدـم  نوچ  تفرگ . شیپ  يروبـص  دـیدرگ و  لاحـشوخ  دیـسر  رـسپب  ربـخ  نیا  نوـچ  تسا . مرح  هچغاـب 

غاب لخاد  ار  دوخ  دیاش  هک  هتـشادرب  ار  يدنمک  هاشداپ  يهداز  ردارب  بشنامه  رد  دروآ . داماد  هناخ  رد  ار  سورع  هدرک  تسرد  یـسورع 
هتفای تصرف  رـسپ  دندوب  ددرت  رد  داماد  سورع و  مدـخ  زا  يریثک  عمج  هتخاس  نشور  اهلعـشم  هک  دـید  ار  ناراد  لعـشم  ار  اضق  دـیامن ،
رتخد اب  هک  تساوخ  داماد  دـنتفرگ و  مارآ  اههمدـخ  تشذـگب و  بش  زا  یمین  نوچ  تخاس . ناهنپ  يدوعوم  لگ  تخرد  ریز  رد  ار  دوخ 

133 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هک  دمآ  نوریب  رـصق  زا  تشادرب و  هباتفآ  هدروآ  يرذع  رتخد  دیامن ، یکیدزن 
غاب لخاد  هچنانچ  و  هن ؟ ای  هدـمآ  رـسپ  ایآ  هک  دوب  رکف  رد  رتخد  لد  تیاهنیب  صالخ و  ار  دوخ  هناهب  نیدـب  دـیامن ، تجاح  ياـضق  عفر 
رـسپ نوچ  دیـسر  دوعوم  لگ  تخردـب  هکنیا  ات  تفریم  نابایخ  رد  رایـسب  تارکفت  اـب  رتخد  تسا . لکـشم  هک  ـالاو  تسبوخ  دـشاب  هدـش 

عضاوت لحم  لاحلا  تفگ : رتخد  تخادنا . رتخد  مدق  رد  ار  دوخ  تفر و  دید ، ار  رتخد  درک ، هاگن  تساخرب و  دینـش  ار  رتخد  ياپ  يادص 
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ود دندوب ، باوخ  رد  نارتهم  ار  اضق  دمآ ، رتخد  اب  رسپ  میور . ردب  میوش و  راوس  هدیشک  نیز  ریزب  بسا  رـس  ود  هتفر  هلیوطب  ات  ایب  تسین ،
هـس ود  دـشاب  داماد  هک  ریزو  رـسپ  اـمآ  دـنداهن . هار  رد  يور  دـندش و  راوس  هدراذـگ  هقح  رد  رایـسب  رهاوج  رز و  هدومن و  نیز  بسا  رس 

ناشیرپ دیدن ، رتخد  راثآ  زا  يرثا  درک  صحفت  دنچ  ره  دـمآ و  نوریب  هلجح  زا  درک ، رید  رتخد  هک  دـید  دیـشک ، ار  سورع  راظتنا  تعاس 
یپ رد  رـس  دیدرگ و  بسا  راوس  دـمآ و  هلیوط  رد  تقو  نامه  بش و  نامه  رد  هدرک  ار  یگدـنز  عاضوا  ردـپ و  يهناخ  كرت  دـیدرگ و 

نونکا تشادـیمن ، رب  رتخد  زا  تسد  هلجح  رد  رـسپ  رگا  تست ، ام و  لقن  هیـضق  نیا  لاح  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  دـش . هناور  هداـهن  رتخد 
ینکیم و ءازهتسا  نم  رب  شوم ! يا  تفگ : دروآ و  رب  دایرف  تفر و  ورف  رکفب  دینش  شوم  زا  نخس  نیا  نوچ  هبرگ  دشیم .؟ نادرگرـس  ارچ 

وت رب  رگید  رابکی  ارم  نایملاع  دنوادخ  هک  مراودیما  ییهتـشاذگ !؟ ورف  رخـسمت  رورـس و  ماد  ییهتـشادهاگن  دوخ  يهناخ  رد  ارم  هک  الاح 
هداـیز نیا  زا  هلـصوح  ارناـگرزب  رایرهـش ! يا  تفگ : شوـم   134 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  دـنادرگ . طلـسم 

رتخد رس  رب  هک  يدیـسرپن  ارچ  تساجرب ، تصلخم  هک  راد  عمج  رطاخ  يدمآ .! رد  ياج  زا  یخوش  یعبط و  شوخ  کیب  دشاب ، تسیابیم 
؟ دمآ هچ  رسپ  و 

تیاکح يهمتت 

ایهم یتشک  قافتا  زا  دندیـسر ، هاگلحاسب  ات  دندومن  لحارم  عطق  لزانم و  یط  دـندمآ  نوریب  رهـش  زا  رـسپ  رتخد و  نوچ  تیاکح  يهمتت 
: دـندناوخیم ار  رعـش  نیا  هتفرگ و  شیپ  ار  اـیرد  هار  دـندش و  یتشک  راوس  دـندومن و  اـضر  رهوج  رز و  یتشمب  ارناـب  یتشک  دوب ، هداتـسیا 
هک ای  دنکـش ، نافوط  داب  يادـخ  فطل  دوبن  رگ  لحم  هچ  ار  ادـخان  لحاس  ات  دربب  شدارم  داب  رگم  ات  میدـنکفا  الب  بادرگب  تخب  یتشک 

دنداد ادـخانب  يرز  دـندروآ و  رد  ار  رز  يهقح  هک  لاح  نآ  رد  هک  دیـسر  رتخد  رطاخب  دندیـسر  ایرد  نایمب  نوچ  ار  اضق  لگ  رد  دنیـشن 
هک تشگرب  دیدرگ و  کبنس  رب  راوس  هتسب  یتشک  نآ  رب  یگنـس  دینـش ، رـسپ  ار  هعقاو  نیا  نوچ  هدنام ، لحاس  رد  هدرک  شومارف  ار  هقح 

هدرک نم  بیصن  یلاعتیادخ  ار  رتخد  نیا  تفگ : دوخب  هدمآ  تکرحب  ادخان  عمط  رسپ ، نتفر  زا  دعب  ددرگرب . درادرب و  هتفای  ار  رز  يهقح 
يور زا  باقن  تساوخ  دـش و  رتخد  کیدزن  ادـخان  تفر . رز  بلطب  درک و  اـهر  ار  هیاـمنارگ  رد  نیا  هک  دوب  صخـشنآ  یناداـن  زا  تسا ،
راثآ راعـشا و  تاـیلک  اـیرد  رد  ارم  منک  يدـنت  رگا  تقو  نیا  رد  هک  درک  رکف  دوخ  اـب  دوب ، دنمـشناد  لـقاع و  رایـسب  رتخد  درادرب ، رتخد 
اریز منک ، تقول  عفد  مه  هدرب  یـشوگرخ  باوـخب  ار  وا  ریوزت  هلیحب و  دـیاب  سپ  تخادـنا ، دـهاوخ   135 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 

تسا یسورع  نیئآ  هک  یمئاد  دقع  هک  یطرشب  اما  ماوت  نآ  زا  نم  درم ! يا  تفگ ، نابیتشکب  مد  نآ  رد  سپ  دیآیمن . راکب  يزیت  يدنت و 
رداچ تشادرب و  مامت  قروز  رـس  زا  رگنل  دـش و  رادلوبق  نابزب  نابیتشک  دـشابیم ، رود  تورم  لـقع و  هار  زا  مارح  لـعف  هک  ارچ  میئاـمن 

درک روطخ  شرطاخ  زا  دیـسر ، لحاسب  رـسپ  نوچ  هک  دنک  تیاور  دیوگ و  يوار  اما  دـش . دوخ  نطو  هجوتم  درک و  داب  رـس  رب  ار  یتشک 
!؟ يدـمآ روـیز  رز و  بلطب  يداد و  تسد  زا  وـت  هک  دوـب  دـهاوخ  هیاـمنارگ  رد  نآ  زا  رتزیزع  رهوـگ  رد و  هناد  مادـک  لـفاغ  لد  يا  هک 

نادرگرس برطضم و  دیدن ، یناشن  یتشک  زا  دوب  هتشاذگ  ار  یتشک  هک  دیسر  عضوم  نادب  نوچ  دیدرگ  زاب  هتفاین  مه  ار  رز  هدش  نامیشپ 
هیامنارگ نانچ  یتشک  رد  دوبن  قمحا  وت  لـثم  رـسپ  نآ  رگا  هبرگ ! يا  دـش . هناور  رتخد  صحفت  رد  دومن و  هناور  ار  کبنـس  نآ  هدـیدرگ 

ام و هلماعم  هبرگ ! يا  دشیمن .! راتفرگ  مه  تبیصم  نیاب  دنیبن و  ای  دنیبب  ار  رز  ایآ  هک  دشیمن ، ناور  رز  یپ  زا  دادیمن و  تسد  زا  ار  يرتخد 
يرارقیب بارطـضا و  لاحلا  يدادـب ، تسد  زا  ینخی  همروق و  عمط  بیرفب و  تبقاـع  يدروآ و  تسدـب  هلیح  دـصب  ارم  هک  تسا  نینچ  وت 

تایلک تسا  لاحم  نیع  درخ  دزن  شنتفای  سپ  دـش  ردـب  تسد  زا  هک  راک  ره  يهتـشر  رـس  رعـش  داد . دـهاوخن  ییهدـیاف  درادـن و  يدوس 
تسا لامک  لقع و  يهبترم  ودب  هک  سکنآ  دراذگ  تسد  زا  سک  ریبدت ، يهتـشر  یک   136 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 
رایـسب هبرگ  هک  دـید  شوم  دـنابنجیم . فارطا  زا  مد  دزیم و  نیمز  رب  لاـگنچ  تشادرب و  ناـغف  داـیرف و  دینـش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  هبرگ 

مک دـنیآیمن و  رب  ياـج  زا  لهـس  ياـهرما  نینچ  يارب  زا  ناـگرزب  هک  مدرک  ضرع  نیا  زا  لـبق  نم  رایرهـش ! يا  تـفگ : تـسا  برطـضم 
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بیصن هدینشن  هدیدن و  تسا  شوه  نتفر  تقو  هک  نیب  يدش  رمع  هتشذگ  رعش  دنرخیمن . دوخ  يارب  زا  عوقو  ضرفب  دنشابیمن و  هلـصوح 
وراد عمج  رطاخ  هبرگ ! يا  تسا  شوم  نتشک  يوزرآ  وت  لد  رد  زونه  نادند  هتخیر  زاب  وناز و  ود  تسس  تسا  هدش  تسا  شوگ  هدید و 

تـسد زا  شوه  ارچ  یماـخ  عـمطب  نک و  تورم  فاـصنا و  يهلحرم  یط  افـص  قدـص و  هارهاـشب  رادفوـطعم و  ناـنع  ینامگدـب  هار  زا 
هچ هبرگ ! يا  دمآ . هچ  نابیتشک  رتخد و  رـس  رب  هک  ینادب  هک  ات  دسر  مامتاب  تیاکح  هک  ات  راذگب  منکیم ، لقن  وت  يارب  زا  هدنب  يدادـب !؟

رتخد نابیتشک  نوچ  هبرگ ! يا  مروایب . هرفس  ات  ددرگ  هتخپ  مه  همعطا  منک و  مامت  وت  يارب  زا  لقن  نیا  هدنب  ات  يوش  تکاس  یمد  هک  دوش 
راثآ راعـشا و  تاـیلک  هن ؟ اـی  تسه  یـشیوخ  موق و  دوخ  نطو  رد  ار  وت  درم  يا  تفگ : رتخد  دیـسر ، اـیرد  لـحاسب  تفریم و  هتـشادرب  ار 

موق و زا  هتفر  رهـشب  ینکفا و  رگنل  دـیاب  اجنیا  رد  ار  یتشک  سپ  تفگ : رتخد  یلب .! تفگ : ناـبیتشک   137 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 
دیدرگ دوخ  نطو  يهناور  درک و  لوبق  ار  رتخد  نخس  نابیتشک  درم  نآ  يرب .! دوخ  هناخب  ارم  يروایب و  هتشادرب  ار  رفن  دنچ  دوخ  شیوخ 

هانپ وتب  ادنوادخ  تفگ : رتخد  دش ، هناور  نابیتشک  نوچ  اما  دشاب . هدرب  زازعاب  ار  رتخد  هک  ات  هدروآ  هتشادرب  ار  دوخ  ماوقا  زا  رفن  دنچ  هک 
راود کلفب  رس  ناتخرد  دید  دیسر ، ییهریزجب  ات  دناریم  ار  یتشک  هقوذآ  بآیب و  هدرک  داب  رـس  رد  ار  رداچ  تشادرب و  ار  رگنل  و  مربیم ،

هک ناور  ياـهبآ  فیطل و  ياـههویم  ماـسقا  هک  دروآ  رد  رظنب  يرومعم  هریزج  تفر ، هریزج  نآ  رد  تسبب و  ار  یتشک  نآ  رتخد  هدیـشک ،
هدرک قح  هک  تنج  وچمه  ییارـس  رب  مدیـسر  هریخ  تشگ  نآ  ندید  زا  لقع  هک  هریزج  نآ  ایوگ  دوب  یتشهب  هتفگ : نآ  فیرعت  رد  رعاش 

رد ار  رتخد  نوچ  دـندوب  هریزج  نآ  رد  هک  ناظفحتـسم  زا  یعمج  هاگان  هک  دـش  نکاـس  یناـمز  هریزج  نآ  رد  رتخد  تنم  دزمیب و  اـطع ،
تسا هتسارآ  شناد  لقعب و  هک  دیدب  لامج  نسح و  نآب  ار  رتخد  نآ  ناشیا  ریما  نوچ  دندرب ، دوخ  گرزب  دزن  هتشادرب  ار  وا  دندید  اجنآ 

دزن نم  تناـیخ  دـش و  دـهاوخ  ریگ  ولگ  مرادرب  رگا  تفگ : دوـخ  اـب  تسین و  وا  يوـلگ  روـخ  رد  همقل  نیا  هک  تفاـیرد  تسارف  ملاـع  زا 
درب و هاشداپ  يارـسمرحب  دومن و  وا  هارمهب  ار  دوخ  يهجوز  تشادرب  ار  وا  سپ  مناسرب ، هاشداپ  رظنب  دیاب  ار  رتخد  نیا  دوش ، رهاظ  هاشداپ 
راعـشا و تایلک  دومن . دح  زا  هدایز  یمرگ  رتخد  نآب  دیدرگ و  يو  قشاع  لد  دـصب  داتفا  رتخد  نآب  هاشداپ  رظن  نوچ  درک . وا  شک  شیپ 

يا تفگ : تساوخ و  يرذـع  رتخد  نآ  دـیامن ، تبراقم  رتخد  اب  هک  تساوخیم  دـش  بش  نوچ   138 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ 
سپ مریگ . شیپ  مروآ و  لمعب  دـشاب  هاشداپ  يهدارا  يأر و  مسق  ره  نآ  زا  دـعب  یهد و  تلهم  زور  لهچ  ارم  هک  مراد  عقوت  ملاع ! هاشداپ 

قیرطب رتخد  نآ  دـیدرگیم و  هدایز  رتخدـب  هاشداپ  قوش  زورب  زور  داد . تلهم  ار  وا  زور  لـهچ  تشادـیم  تسود  ار  وا  هک  سب  زا  هاـشداپ 
نآ اهبش  زا  یبش  دندومنیمن . ترشع  تبحص و  وایب  سفن  کی  هتسب و  ناج  نایم  رد  ار  وا  تبحم  مرح  لها  مامت  هک  درکیم  راتفر  صاخ 

ار ارـسمرح  لها  هک  دومن  نایب  يوحنب  ایرد  يور  رب  باتفآ  راونا  نتفات  ایرد و  جاوما  زا  نخـس  ات  دوب  تبحـص  رد  ارـسمرح  نانز  اـب  رتخد 
اما و  دنورب . ایرد  ریـسب  هتفرگ  تصخر  دنناسر و  هاشداپ  ضرعب  نیعم  تقو  رد  هک  دنداد  رارق  رگیدکیب  سپ  دـش . ایرد  ریـس  يهدارا  همه 

هناخب هتشادرب و  لحاس  زا  ار  رتخد  نآ  هک  دندیناسر  ایرد  لحاسب  ار  دوخ  هدومن  عمج  رفن  دنچ  دوخ  ماوقا  زا  تفر و  هناخب  نابیتشک  نوچ 
دروخ ار  یتشک  مغ  هک  تسنادن  نابیتشک  دندیدن ، رتخد  یتشک و  زا  يرثا  دندمآ  ایرد  رانکب  نوچ  دنیامن ، یـسورع  يداش  رطاخب  دنرب و 
بقع زا  تفرگ و  ار  ایرد  لحاس  رتخد  هودنا  زا  داد و  كاچ  ار  نابیرگ  دز و  رب  تسد  دش و  نوزحم  رایـسب  تلاح  نیا  زا  ار ، رتخد  مغ  ای 

ایرد لحاس  رد  لاحلا  دادیمن ، تسد  زا  ار  رتخد  نابیتشک  رگا  وت ، نم و  يهمدـقمب  تسا  هیبش  نابیتشک  يهمدـقم  هبرگ ! يا  دـش . هناور  وا 
لاح يدیشکیمن و  ار  یلطعم  نیا  يدادیمن   139 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسد  زا  ارم  مه  وت  رگا  دیودیمن و 

وت دروآیم  تسدب  ار  رتخد  نابیتشک  نآ  رگا  نکن . یهاتوک  دـیآیم  تتـسد  زا  هچ  ره  الاح  تسوت و  یقمحا  زا  نیا  يداد  تسد  زا  ارم  هک 
هک دیامنیم  نینچ  شوم ! يا  تفگ : دروآرب و  دایرف  رهق  بضغ و  يور  زا  دینـش  ار  نانخـس  نیا  هبرگ  نوچ  دروآ . یهاوخ  تسدب  ارم  مه 

تسمولعم هک  نینچ  دوشیم ، نم  یسویأم  ببـس  هک  يروآیم  رد  راک  يورب  دنچ  ینخـس  یتدم  زا  دعب  یئامنیم و  راودیما  نادرگرـس و  ارم 
ربمغیپ ثیدح  قفاوم  هکنآ  تیاهن  تسین ، رایرهـش  دزن  ندومن  عنم  تردـق و  ارم  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  تسرتیلوا . فقوت  زا  نتفر  سپ 
یهدن رارق  يدیما  رگا  يزاسیم و  عطقنم  يراد  هک  يدیما  زا  یهدیم  رارق  دوخب  يدـیما  رگا  ینعی  دـبع  یجارلا  رارحا و  سانلا  هدومرف  هک 
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نک لمات  نونکا  درک . دیاب  ربص  كدنا  ار  امش  ددرگن و  عطق  يرصم  ضارقمب  دیما  يهتشر  ات  ورب  یهاوخ  رگا  سپ  يوشیم ، دازآ  غراف و 
دـنناسر و هاـشداپ  ضرعب  هک  دـندرک  مه  اـب  رارق  مرح  لـها  رتـخد و  نوچ  تفگ : شوـم  دـمآ .! هچ  ناـبیتشک  رتـخد و  رـس  رب  هک  نیبـب  و 

تبحصب مرح  لها  اب  دوب و  لاحشوخ  غامد و  بحاص  هاشداپ  زور  نآ  رد  ار  اضق  دش  حبص  نوچ  دننک ، ریـس  ار  ایرد  هک  دنریگب  تصخر 
تشاد تسود  رایسب  ار  وا  هاشداپ  هک  مرح  لها  زا  یکی  دمآ ، نایمب  ایرد  زا  ینخـس  هک  ات  دندروآ  رد  ینخـس  یئاج  ره  زا  دش و  لوغـشم 

، نتم یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هجنر  مدـق  دوخ  هکنآ  ای  دـهد  تصخر  ایرد  ریـسب  ار  ام  هک  مراد  هاشداپ  زا  عقوت  تفگ :
ناکراتس دشابیم و  ناور  راود  کلف  نوگلین  يایرد  يورب  دوخ  یتشک  اب  ریگ  ملاع  دیشروخ  هک  نینچمه  هتسشن  یتشکب  هتشاد   140 ص :

: تفگ رتخد  دوشیم ؟ ایرد  شهاوخ  مه  ار  وت  هک  دیـسرپ ، رتخد  زا  هاشداپ  مینک . ریـس  ار  ایرد  هتفرگ و  ارت  رود  زین  ام  دـناهتفرگ  ار  وا  رود 
. دوب دهاوخ  تمحرم  فطل و  ببـس  دیامرف ، تقفـش  تصخر  نامرف  تمعنیلو  هاگ  ره  دنراد  ایرد  ریـس  لیم  مرح  لها  نوچ  رایرهـش ، يا 

ریسب رتخد  اب  تشون و  مان  ارمرح  لها  زا  سک  لهچ  نک و  قرق  ار  ایرد  عاروش  زور  نالف  رد  هک  داد  نامرف  ار  ییارس  هجاوخ  هاشداپ  سپ 
هتشادرب ار  یتشک  رگنل  هتسشن و  یتشک  رد  دیناسر و  ایرد  لحاس  رد  ار  رتخد  مرح  لهچ  نآ  دندومن و  قرق  نایارس  هجاوخ  داتـسرف . ایرد 

هس مرح  لها  اب  رتخد  ددرگیمرب . رتخد  یک  هک  هتشاذک  هار  رد  راظتنا  مشچ  هتسویپ و  نامک  هلچ  رب  زین  نایارس  هجاوخ  دندنارب و  یتشک  و 
هاشداپ ضرعب  ار  تقیقح  دـمآ و  دـشن ، رهاظ  مرح  لها  نتـشکرب  زا  يرثا  هک  دـید  مرح  يهجاوخ  تفریم و  بآ  يورب  ناشیا  یتشک  زور 

. تخاس ناور  ایرد  يور  رب  دومن و  بلط  ار  ناحالم  ناصاوغ و  هدش  هتفشآرب  دیدرگ و  نیگمغ  رایسب  ارجام  رـس  نیا  زا  هاشداپ  دیناسر و 
جات و رـس  زا  هاشداپ  میتفاین . مرح  لـها  رتخد و  زا  يرثا  هک  دـندیناسر  هاـشداپ  ضرعب  دـندیدرگرب و  دـنتفای ، رتمک  دنتـسج  شیب  ردـق  ره 

راثآ راعـشا و  تایلک  هارمه  ار  دوخ  مرح  سپ  درکیمن  رتخد  نآب  ماخ  عمط  هاشداپ  رگا  هبرگ ، يا  تفرک . ار  ایرد  يهلاـبند  هتـشذگ  تخت 
! هبرگ يا  ـالاح  دیـشکیمن . رازآ  هـمهنیا  داتـسرفیمن و  هدوـمنن  داـمتعا  ییارـس  هجاوـخب  درکیمن و   141 ص : نتم ، یئاـهب ، خیـش  یـسراف 

هار هن  شیپ و  هار  هن  یتشگ . نادرگرس  ناریح و  یتشاذگ و  تسد  زا  ارم  تهجیب  هک  تسین  هیضق  نیا  زا  مک  هدش  عقاو  وت  رب  هک  ییهیضق 
، درکیم لـمأت  كدـنا  مرح  لـها  نداد  تصخر  رد  هاـشداپ  رگا  هـبرگ ! يا  دوـشیم . داـیز  وـت  مـلا  مـغ و  تعاـسب  تعاـس  يراد و  بـقع 
رد تریغ  شتآ  فرح  نیا  زا  هبرگ  يدوـبن .! نامیـشپ  ـالاح  یتشادـیمنرب  نم  زا  تسد  مه  وـت  رگا  دیـشکیمن و  ملا  رازآ و  ینادرگرس و 

يادخ مراودیما  ییهدمآ !؟ رب  یئوگ  هفیطل  ماقم  رد  راکمتس ! شوم  يا  تفگ : دیشکرب و  ناغف  دایرف و  دیدرگ ، روهلعـش  شاهنیـس  نوناک 
نخس دشابیمن  لقع  يهبترم  ندرک  رادیب  باوخ  زا  نمشد  تفگ : دوخ  اب  هدش  نامیـشپ  شوم  دنک . طلـسم  وت  رب  رگید  رابکی  ارم  نایملاع 

رگیدـکی اـب  هک  میراد  رظن  رد  ار  زیزع  رمع  یقباـم  مینادرگ و  صلاـخ  ار  يردارب  یتـسود و  رگید  راـبکی  هبرگ ، يا  تـفگ : دـنادرگرب و 
نم رب  ندیمهف  كرد  هن  ندینـش و  شوگ  هن  تفگ : هبرگ  هدـمآ .؟ هچ  رتخد  مرح و  رـس  رب  هک  یتسناد  هبرگ ، يا  تفگ : زاب  مینک . فرص 

یـسراف راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : شوم  تسیئالب .،؟ هچ  شوشغم  يادوس  لزلزت و  دیما  راظتنا و  هک  ینادیمن  شومیا  رگم  تسا  هدنام 
درک و میهاوخ  هزات  رگیدـکی  اب  ندروخ  کمن  نیح  رد  ار  توخا  دـقع  دـیآ  ناـیمب  هرفـس  نوچ  هّللا  ءاـشنا   142 ص : نتم ، یئاهب ، خـیش 
رد هک  تسین  کش  دسانـشن  ار  کمن  ناـن و ، دروخ  هک  سک  ره  دـناهتفگ : هک  ییهدینـشن  دومن ، میهاوخ  لاـمک  يهبترمب  مه  اـب  يردارب 

: دمآ هچ  مرح  لها  رتخد و  رس  رب  ونشب  الاح  و  دشاب . هدیسر  هرفس  دوش  مامت  لثم  ات  هک  شاب  عمتسم  ینامز  نونکا  دشاب  هتـشاد  اطخ  لصا 
رد دـمآ و  نوریب  دـندرک و  رگنل  اـجنآ  دیـسر و  ییهریزج  هب  یتشک  موی  تفه  زا  دـعب  دـش ، ناور  یتشک  تشادرب و  ار  رگنل  رتـخد  نوچ 

داتـسرف و ناشیا  بلطب  ار  هریزج  نآ  مکاح  هاشداپ  داد و  هاشداپب  ربخ  دیدب و  ارناشیا  یتشک  همیه  ار  اضق  دندوب . تشگ  ریـس و  رد  هریزج 
لامج نسح  لامک و  عاوناب  رتخد  نیا  هک  تفایرد  تسارفب  داتفا ، رتخد  نآب  رظن  نوچ  ار  هاشداپ  دندروآ . هاشداپ  تمدخب  هتشادرب  ارناشیا 

ار وا  دمآ و  شوخ  رایـسب  ار  هاشداپ  درک ، لقن  ار  دوخ  تشذگرـس  رتخد  دیئامن ! لقن  ار  دوخ  تشذگرـس  تفگ : رتخدـب  تسا و  هتـسارآ 
نایادـخدک و رهـش و  نانابهزاوردـب  دـننک  هیبنت  ادـن و  هک  دومرف  داد و  ياج  هدرب  سپ  دوخ  يهناـخ  ناوید  بقع  رد  درک و  تزع  رایـسب 

تشذگ همدقم  نیا  زا  هتفهکی  نوچ  دنزاس . رـضاح  هاشداپ  يهناخ  ناویدب  ار  وا  ددرگ  رهـش  نیا  لخاد  یبیرغ  هاگ  ره  هک  هلحم ، ياسؤر 
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دش لخاد  بیرغ  درم  نآ  نوچ  دنتخاس ، رضاح  هاشداپ  هناخ  ناویدب  ار  وا  هدمآ . یبیرغ  صخش  هک  درک  ضرع  دمآ  نابهزاورد  زور  کی 
. تسا هدمآ  دشاب  شرهوش  هک  ریزو  رسپ  هک  دید  درک  هاگن  هدرپ  تشپ  زا  رتخد   143 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

قیقحت رتـخد  زا  هدرک  هدرپ  تشپب  ور  هاـشداپ  مک . داـیزیب و  درک ، ضرع  دوب  عقاو  ناـیب  هچنآ  درمنآ  ییآـیم .؟ اـجک  زا  دیـسرپ : هاـشداپ 
هاـمکی تدـم  نوـچ  دـیئامن .! يرادـهاگن  ار  وا  تفگ : هدوـمن  نییعت  وا  يارب  يرادـنامهم  هاـشداپ  دـیوگیم . تسار  تـفگ : رتـخد  دوـمن ،

لخاد ار  صخـشنآ  نوچ  دننک ، هاگراب  لخاد  ار  وا  هک  دـش  رما  دـمآ . رگید  یبیرغ  صخـش  هک  درک  ضرع  دـمآ و  نابهزاورد  تشذـگب 
لیبسب ار  دوخ  تشذگرـس  رـسپ  دومن . راسفتـسا  وا  زا  هاشداپ  سپ  دیدرگ ، لاحـشوخ  رایـسب  دـید  ار  دوخ  مع  رـسپ  رتخد  دـندرک  هاگراب 

ار وا  هک  دومن  نییعت  وا  يارب  يرادنامهم  هاشداپ  یلب ! درک : ضرع  رتخد  دـیوگیم ؟ تسار  هک  دیـسرپ  رتخد  زا  هاشداپ  دومن . لقن  لیـصفت 
ار نابیتشک  درم  درک  هاگن  رتخد  دروآ ، دوخ  قافتاب  ار  یبیرغ  درم  دمآ و  نابهزاورد  تشذگب  رگید  زور  تسیب  تدم  نوچ  دـیامن . تزع 

نم یتشک  اضق  زا  میتسشن  یتشکب  یعمج  اب  مرجات  يدرم  نم  درک  ضرع  فالخ  نابیتشک  دیسرپ  وا  زا  ار  لاح  تقیقح  هاشداپ  تخانشب .
فـالخ هک  درک  ضرع  رتـخد  درک ، لاوئـس  رتـخد  زا  هاـشداپ  ماهدیـسر . عضوم  نیاـب  لاـح  مدـنام و  ییهراـپ  هتخت  رب  نم  دـش و  یناـفوط 
هاشداپ  144 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دوب . هدیـشک  نم  رب  عمط  نادند  هک  تسا  نابیتشک  نامه  نیا  دیوگیم ،

رگید زور  دنچ  نوچ  دریمن . یگنـسرگ  زا  هک  ردقنیا  دهدب ، واب  نان  کی  يزور  هتـشاد  هاگن  دوخ  يهناخ  رد  ار  وا  هک  دومرف  ار  یـصخش 
رد هک  منادیم  دوخ  يهقیرط  رد  رادمان ! رایرهـش  يا  تفگ : وا  دومن ، مولعم  وا  زا  ار  لاح  تقیقح  هاشداپ  دندروآ ، ار  یبیرغ  زاب  تشذگب 

دور و گنرفب  ناناملـسم  زا  یـسک  رگا  هک  ارچ  دیآیم ، مزال  غورد  دـنچ ، يروما  تهجب  یهاگ  اما  تسا ، تفخ  ثعاب  غورد  یثیدـح  ره 
عفر تهجب  رفاسم  نآ  يراد و  يزیچ  هک  دـسرپ  لاوحا  دزد  دروخرب و  يدزدـب  نابایب  رد  يرفاسم  هکنآ  ای  هیقت  تهجب  میگنرف  هک  دـیوگ 

یتسار زا  مدوخ  هدیقعب  هدـنب  هاشداپ ! يا  هصالخ  دـشاب ، هتـشاد  هکنآ  دوجو  اب  دـنک  دای  اهمـسق  سرت  زا  مرادـن و  يزیچ  هک  دـیوگ  هنظم 
غورد نتـشاد و  ناهنپ  ار  وا  دـبال  تسیلقعیب  تقامح و  رب  لیلد  تسا و  تناما  رد  تنایخ  رب  تداهـش  هک  یتسار  اـما  منادـیمن ، رتهب  يزیچ 

، درک مناوت  هنوگچ  ار  وا  نایب  میـشاب  هدرب  تلاجخ  دوخ  دنک و  بضغ  نم  رب  هدنونـش  میوگ  تسار  رگا  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  رتهب  نتفگ 
ياضر بجوم  یتسار  تسا . زیگناهنتف  تسار  زا  هب  زیمآتحلـصم  غورد  تسا . هدومرف  شناتـسلگ  رد  همحرلا  هیلع  يدعـس  خیـش  هکنانچ 
دیـسرپ درک و  رتخدنآ  يوسب  ور  هاشداپ  تسا . رتهب  زیچ  همه  زا  یتسار  هاشداپ  يا  سپ  تسار  هر  زا  دـش  مگ  هک  مدـیدن  سک  تسادـخ 

دومن مولعم  ار  هتـشر  رـس  هاـشداپ  نوچ  ماهدروآ . ار  وا  مرح  لـهچ  هک  تسا  هاـشداپ  ناـمه  نیا  یلب  تفگ : رتـخد  یـسانشیم .؟ ار  نیا  هک 
نآ  145 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسین . وت  نایبب  جایتحا  مینادـیم ، ار  همه  نایب ، زا  لبق  ام  بیرغ  يا  تفگ :
اریز وت ، نم و  يهمدقم  اب  همدقم  نیا  دیآیم  تسرد  رایـسب  هبرگ  يا  دش  وا  ندرمب  بیرق  هک  دیـشک  وگتفک  نآ  زا  تلاجخ  ردقنیا  هاشداپ 

. تشاد رتخد  نآب  هک  دوب  عمط  نآ  ببسب  همه  ندیشک  تلاجخ  لداع  هاشداپ  ناوید  زا  ندید و  رفس  هصغ و  مغ و  همه  نیا  ار  هاشداپ  هک 
شوم دروآرب . داـیرف  هبرگ  یتشادـن . ینادرگرـس  راـظتنا و  يدادـیمن  تسد  زا  ارم  يدرکیمن و  عمط  ینخی  همروقب و  رگا  هبرگ . يا  زین  وت 
یشک هدوهیب  نم  رب  رد  دوشن  لصاح  وت  دیما  يراز  ردنا  دوش  نافوط  وت  ناماد  يراب  نوخ  ناگدید  لد ز  مغ  زا  رگ  دناوخرب : ار  رعش  نیا 

وت يوگتفگ  نیا  زا  رتهب  درکیم  حور  ضبق  ارم  توملا  کـلم  تقونیا  رد  رگا  تفگیم : دزیم و  رـس  رب  تسدـب  هبرگ  يراوخ  دوخ  عمط  زا 
قح رد  یکین  مه  وت  تبقاع  مدرک ، وت  قح  رد  نم  هک  تورم  یکین و  همه  نیا  اب  مدمآ  وت  يهناخ  ردب  نوچ  هک  دوب  نینچ  نامگ  ارم  دوب ،
رد ییهلـصوح ،.؟ مک  ردـقنیا  ارچ  منادـیمن  هبرگ . يا  تفگ : شوم  يراد . رطاـخ  رد  هچ  وت  هک  دـش  نم  مولعم  نونکا  درک ، یهاوـخ  نم 

لکشم ینکیم ، لمح  تسارب  ار  همه  هداتسیا و  قیرط  کی  رب  وت  دوشیم و  هتفگ  رایسب  تسار  غورد و  یعبط و  شوخ  تقافر ، تبحاصم و 
رگید يهملک   146 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ود  هن  رگا  دور و  رـسب  رطاخ  شجنریب  وت  ام و  تقافر  هک  تسا 

هاشداپ ناویدب  ات  شاب  عمتـسم  لاح  دش . دهاوخ  هدروآ  مه  ینخی  هدـش و  هتخپ  مه  همروق  دـسر و  مامتاب  هک  تسا  هدـنامن  شیب  لیثمت  زا 
تمحز دـیدم  تدـم  نوـچ  ریزو  رـسپ  يا  تفگ : درک و  بلط  ار  ریزو  رـسپ  ـالوا  دیـشوک . تلادـعب  مسق  هچب  هک  ینیبـب  یـسرب و  لداـع 
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ترفاـسم رازآ  نوچ  ریزو  رـسپ  دـنناسرب . دوخ  نطوب  ار  وت  اـت  منک  وت  هارمه  رایـسب  تیعمج  مهدـب و  رتخد  دوخ  يارما  زا  ار  وت  يدیـشک 
دقع رـسپ  تهجب  ار  دوخ  يارزو  زا  يرتخد  دومن و  ایهم  ار  یـسورع  بابـسا  يهیهت  هاشداپ  سپ  دـیدرگ . لاحـشوخ  دوب ، هدیـشک  رایـسب 

يوریم دوخ  نطوب  نوچ  رسپ ! يا  تفگ : دومن و  وا  هارمه  يرایسب  تیعمج  هدیبلط  ار  رسپ  نآ  زا  دعب  داد ، رـسپب  دومن و  یـسورع  تسب و 
هچنانچ تفای ، یناوتن  ار  وا  وت  دـشاب و  راـتفرگ  یـسک  تسدـب  رگید  تکلمم  رد  دـشاب و  هدـنز  دوب  وت  دـقعب  هک  هاـشداپ  رتخد  نآ  دـیاش 

تحلصمب ار  وا  هاشداپ . يا  تفگ : رسپ  دوب . یهاوخ  شنزرـس  دروم  دراد و  ناصقن  ود  ره  وت  ترخآ  ایند و  يارب  زا  دیآ  یـسک  فرـصتب 
مه وت  هبرگ ؟ يا  درک . هناور  ار  ریزو  رسپ  هاشداپ  داد و  قالط  ار  رتخد  دومن و  يراج  ار  وا  قالط  يهغیـص  لاحلا  یف  مزاسیم . هقلطم  امش 
خیش یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  يوش . هودنا  نطو  هجوتم  تعانق  لکوت و  اب  هتـشادرب  ار  ریغ  سورع  یهدب و  ار  یعمط  ماخ  قالط  دیاب 

يا تفگ : دروآرب و  دایرف  هبرگ  ینامیـشپ  درد  زجب  دوبن  شلـصاح  رخآ  رد  ینادانب  وا  يادتبا  دشاب  هک  يراک  رهب   147 ص : نتم ، یئاهب ،
بوـخ نم  رب  زورما  لـثم  يزور  دوـخ  رمع  ماـمت  رد  رایرهـش ؟ يا  تفگ : شوـم  يدـینارذگ . دـح  زا  ار  یعبط  شوـخ  هبترم  نیا  شوـم ؟

اب هبرگ  راودیما . نم  مرک  ششخب و  هاگردب  وت  غراف و  نم  زور  رخآ  رد  راتفرگ و  ملاظ  تورمیب  وت  لاگنچب  زور  لوا  رد  تسا ، هتـشذگن 
، يدرک ربص  همهنیا  تفگ : دوخ  اب  زاب  رگید . تقو  ات  ورب  ایب  دینش ، ناوتیمن  ناتسدریز  زا  شنزرـس  هنعط و  نیا  زا  شیب  رگید  تفگ : دوخ 
ام رازآ  نیا  زا  شیب  تفگ : هبرگ  نآ ، زا  دعب  تفر . ناوتیم  رمالا  رخآ  رد  هک  الاو  دوش  هتخاس  يراک  هک  دـیاش  تسا  لهـس  رگید  يهحمل 

شوخ هک  مدرک  ربخ  ار  وت  نم  هن  ینزیم ، ار  یلوا  فرح  نامه  تفگ : شوم  ینکیم .؟ ءازهتـسا  اـم  رب  ردـقنیا  وت  ارچ  تسین ، زیاـج  ندرک 
هاشداپ نابیتشک و  رتخد و  اب  لداع  هاشداپ  هک  ینیبب  ات  راد  شوگ  نونکا  یجنرن ،.؟ ینخس  چیه  زا  وت  تسیابیم  تسحودمم و  رایسب  یعبط 

خیش یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نخـس  هدازمارح  يا  هک  درک  باطخ  هدیبلط  ارنابیتشک  هاشداپ  رگید  يزور  سپ  درک . هچ  رـسپ  عماط و 
قیال تنایخ  دـنادب  دوخ  مرحم  ار  وت  یـصخش  هکیتروص  رد  مهاگآ ، وت  رادرک  نطاـب  زا  نم  یتفگ ؟ ارچ  فـالخ   148 ص : نتم ، یئاهب ،

نآ وت و  يهمدقم  تسیکی  ایوگ  هبرگ ! يا  دنشکب . مامت  تسایـسب  ار  وا  ات  دومرف  سپ  مناسریم . دوخ  يازجب  ار  وت  نونکا  تسا .!؟ سکنآ 
تبسن تنایخ  یئامن و  هراپ  هراپ  لاگنچ  برضب  یتساوخیم  يدوب و  هدیچیپ  زجع  جنکب  ارم  وت  درک ، رـسپ  نآ  قح  رد  تنایخ  هک  نابیتشک 

: تفگ هبرگ  یسرب . دوخ  يازجب  دوخ  هکیتقو  ات  دیآیمن  نم  زا  نتشک  اما  تسا ، تمادن  ترسح و  وت  يازج  نونکا  یتشاد ، رطاخ  رد  نمب 
یکزاـن و عبط  نیا  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  متخاـس . وت  ریـسا  ار  دوـخ  ییهلیحب  هک  نم ! يرگیلاـباال  یلقعیب و  زا  راـگزور و  شدرگ  زا  هآ 

هبرگ درک . رایتخا  كولـس  رگید  شوم  مروایب .!؟ بات  هنوگچ  نیا  زا  شیب  تفگ : هبرگ  نکم . تقافر  یـسک  اـب  تسه ، ار  وت  اـت  يرورغم 
باوج رد  شوم  يدوب ؟ اجک  هک  دیـسرپ  دیـسر ، هبرگ  شوگب  شوم  يادص  دمآ ، رب  هک  ییهحمل  دادـن ، باوج  شوم  داد ، زاوآ  ار  شوم 
نایرب تسرد  زونه  اما  دیدرگ  هدامآ  اولح  هتخپ و  تشوگ  مدـید  هدیـسر ، ماجنارـس  هچب  هرفـس  راک  هک  منیبب  ات  متفر  رایرهـش ! يا  تفگ :

ار نئاخ  هاشداپ  لداع  هاشداپ  رگید  زور  ینیبب : ات  شاب  عمتـسم  هبرگ ! يا  سپ  تسا . هدـش  هدامآ  هرفـس  دوش  لقن  هملک  ود  نیا  اـت  هدـشن ،
تقیقح درم ! يا   149 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : دندروآ و  هک  دومرف  ار  ارـسمرح  لهچ  نآ  هدـیبلط و 

، يدنامزاب رکـشل  کلم و  زا  یتدم  يدیـشک و  ار  بعت  جنر و  همه  نیا  یتشاد  رطاخ  رد  هک  تنایخ  نآ  زا  هک  هدـش  مولعم  نم  رب  وت  راک 
رادساپ ناهاشداپ  هک  ارچ  حیبق ، رما  نیا  زا  نک  هبوت  رگید  دمآ  وت  تسدب  وت  مرح  لهچ  نآ  هک  الاح  هدیـسر  روهظب  تنایخ  وت  زا  هچنانچ 

نم نونکا  یتشاد ، رظن  رد  تنایخ  نم  اب  زین  وت  هبرگ ! يا  دومن . شدوخ  کلم  يهناور  ار  وا  دیشخب و  واب  يرایسب  جنگ  دنمدرم ، تمـصع 
وت رب  هیـضق  نیا  هک  دشاب  يزور  دناوادخ ! تفگ : درک و  دایرف  دیـشک و  رب  هآ  هبرگ  متـسرفیم . دوخ  لزنم  رـسب  مامت  مارکا  زازعاب و  ار  وت 
وت مولعم  نآ  زا  دعب  دوش ، مامت  لاثم  هک  نک  ربص  ردقنیا  تسهار ، رد  هرفس  راشرـس  غامد  نادان ! يهبرگ  يا  تفگ : شوم  دشاب . هتـشذگ 

ار رتخد  وت  رسپ ! يا  تفگ : هدیبلط  ار  رسپ  نآ  هاشداپ  شاب ! عمتسم  ینامز  تسرادقم . هچ  رایرهـش  نآب  ریقح  نیا  ینابرهم  هک  دش  دهاوخ 
بجعتم ناریح و  یتدم  ات  دید  ار  رتخد  رسپ  نوچ  سپ  تشادرب ، شیپ  زا  ار  هدرپ  نآ  هاشداپ  مسانشیم .! یلب  تفگ : هن ؟ ای  یسانشیم  ینیبب 

کلم يهناور  رامـشیب  بابـسا  لام و  اب  هتـسب  وا  دـقع  ار  رتخد  هاشداپ  رمالا  رخآ  يرادـیب ، رد  ای  منیبیم  باوخ  رد  ار  هعقاونیا  ایآ  هک  دوب 
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150 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دندیدرگ . دوخ  راید  لزنم و  هجوتم  هتـشادرب  ار  لام  ناشیا  دینادرگ ، ناشدوخ 
!. يراد نم  زا  ینابرهم  عقوت  زونه  يدرک  نم  اب  هک  توادـع  همهنیا  اب  هک  وت ، تقامح  دـیآیم  قداص  قمحا ، لیوط  لک  لیلدـب ، هبرگ ! يا 

مدـید هنتف  ریـصق  لک  نم  قمحا  لیوط  لک  نمب  وت  یئوگ  دـناوخب . ار  یعابر  نیا  دـیآیم و  تسرد  ۀـنتف ، ریـصق  لک  لیلدـب ، تفگ : هبرگ 
، تشذـگ یقیرط  مه  یعبط و  شوخب  لیثمت  يراـب  شوم ! يا  قدـص  میوگب  تسیهاوگ  لوق  نیا  قمحا  نم  ییهدوب ، رهد  يهنتف  وت  قروب 

درم دیاش  يورب  ییهناخ  رانک  وکب  رگا  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  رتهب  يو  رب  رگا  تفگ : شوم  دـنام .؟ ای  تفر  دـیابب  ار  ام  یئوگیم ، هچ  الاح 
ار ام  تفگ : شوم  دش ، ناور  هبرگ  میتفر . ام  هک  یمه  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  يروخب ! یئابرب و  ییهمقل  دشاب و  هتفر  باوخب  يرانک  وک 
ارم رگا  تفگ : دوخ  اب  هبرگ  سپـس  دـیآیم .؟ نیمز  برغم  زا  وت  يرفـس  رگم  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دروایب ! هرفـس  ات  يراکتمدـخ  تسین 

نخـس باـب  ره  زا  منکیم و  شوم  يهلیح  رکم و  يوگتفگ  فرـص  ار  دوخ  رمع  ماـمت  تشاد ، مهاوخن  رب  نیا  زا  تسد  دـنزاس  هراـپ  هراـپ 
میب زا  هک  منک  نانچ  ای  مردب ، مه  زا  ار  وا  ياضعا  لاگنچ  نادـندب و  مروآ و  تسدـب  ار  شوم  رگم  ات  مشکیم  تفخ  يراوخ و  میوگیم و 
ارت شوم ، لثم  یـسک   151 ص : نتم ، یئاـهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک  نوچمه  هک  تسیگدـنز  هچ  نیا  ددرگ ؛ يراوتم  نم 

ای کندـخب  مزودـب  ار  مصخ  يهدـید  ای  رعـش  داد . دـهاوخ  يور  هچ  منیبب  ات  منکیم  راک  نیا  فرـص  ار  دوخ  رمع  ناـج و  دـنک ، تمـالم 
نشور عمتسم  ناتسود  رب  گننب ***  هدرم  دص  هب ز  مانب  هتشک  کی  گنهرف  دص  اب  هنامز  نیا  رد  هصقلا  گنر  ددرگ  ام  نوخب  وا  يهجنپ 

ار لقع  لطاب ، ياهلایخ  هار  زا  سفن  هشیمه  هک  هلیختم  توق  هبرگ  تسا و  هراما  سفن  زا  دارم  شوم  هک  مدرک  ضرع  نیا  زا  لـبق  هک  داـب 
رب یتدایز  هلیختم  توق  هاگ  دزاـسیم و  بارخ  يراـگزور  كدـناب  دـنکیم و  زارد  لد  يهناـخ  تراـغ  رد  تسد  هاـگنآ  دـنادرگیم ، لـیاز 

تـسایس ار  شوم  هبرگ  هک  دینـش  یهاوخ  نیا  زا  دـعب  دـنکیم . شوم  رب  یتداـیز  هبرگ  يهلیختم  يهوق  هک  نینچمه  دـنکیم ، سفن  يهدارا 
نـسحا هجوب  اهنیا  تسا . هناخ  بحاص  هک  لقع  يرایتسدب  دنکیم  یتدایز  هراما  سفن  اب  هقیقحلا  یف  ار  تالایخ  توق  ینعی  درک ، دـهاوخ 

، میامنیم لاؤس  هثحابم  نیا  رد  شوم  يا  دیسرپ : شوم  زا  هبرگ  سپ  هبرگ . شوم و  تبحـص  رـس  رب  میدمآ  نونکا  دش *** . دنهاوخ  نایب 
هک دیسرپ : هبرگ   152 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ماهدناوخ . فرـص  وحن و  یلب ؟ تفگ : ییهدناوخ .؟ سرد  ایآ 

: تفگ هبرگ  دـیآیم .؟ تسرد  نم  رب  رـصن  يربب ، ماقم  نیا  زا  ار  دوخ  كرابمان  مدـق  وت  هک  تقونآ  تفگ : شوم  تسییهغیـص .؟ هچ  رـصن 
ارم یکی  درک  يرای  هک  تسنیا  ینعمب  رصن  نوچ  سپ  تسا ، مامت  يرای  ماقم  نیا  رد  وت  ندنامن  تفگ : یئوگیمن .؟ حیرـص  شوم  يا  ارچ 
يا تفگ . شوم  دش .؟ هچ  هرفـس  يهدعو  شوم ؟ يا  تفگ : هبرگ  دش . دهاوخ  مولعم  نم  رب  رـصن  ینعم  يورب  نوچ  سپ  قباس ، نامز  رد 

يزور ارچ  الاح  مهد ؟ وتب  يروخیم ، زورکی  رد  وت  منکیم و  فرص  هامکی  رد  هچنآ  هک  ییهتفای  نادان  ردقنیا  ارم  وت  یلقعیب  رایـسب  هبرگ ؟
وت تسدب  هتبلا  میآ ، نوریب  هناخ  زا  شاعم  تهج  زا  هک  دـبال  تقونآ  و  منامب ؟ هشوتیب  ریقف و  نم  دوش و  وت  زور  کی  فرـص  نم  هامکی 

ردـق ره  نادرگرـس ، هناخ  برد  رد  وت  میامن و  شیاسآ  دوخ  يهناخ  رد  هدومن  شاـعم  هاـمکی  اـت  منک  هریخذ  رگا  دـش و  مهاوخ  راـتفرگ 
ریخـست ار  هعلق  نآ  رایـسب  نایرکـشل  اب  یـسک  دشاب  هقوذآ  ییهعلق  رد  ات  هک  ییهدینـشن  زگره  يرادـن ،! نمب  یتسد  هک  ارچ  نامب  یهاوخ 

شوم  153 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  يرادـن .؟ تلاجخ  دوخ  عاـضوا  زا  شوم ؟ يا  وت  تفگ : هبرگ  دـیامن .؟
قوذب یهام  مروخیم  جنرب  يزور  دروخیم  نمشد  هچنآ  رعش  مشاب . هدرک  فرص  تعانقب  نم  هک  ملاحشوخ  رایسب  ینعم  نیا  زا  نم  تفگ :

ای تفگ  یهاوخن  باوج  ار  ام  يراد ؟ رطاخ  رد  هچ  شوم ؟ يا  تفگ : هبرگ  سپ  درب . ورف  رکفت  بیجب  رـس  ییهظحل  شوم  زاـن  شیع و  و 
هک نک  ربص  ییهحمل  نونکا  ماهدرکن  هراختسایب  يراک  چیه  رمع  تدم  نیا  رد  امـش ، يهدنب  تفگ : شوم  دروآ .؟ یهاوخ  هرفـس  هکنآ 
رب لمح  رگید  هک  معقوتم  الاو  مروایب  هرفس  دهدیم  هار  هچنانچ  رگا  منک ، هراختسا  وت  روضح  رد  هک  ات  مروایب  هتفر  تسه  هناخ  رد  حیبست 

ینخی نان و  زا  هتخادنا  هناخ  نوردب  ار  دوخ  هلیح  نیاب  دوب  هنـسرگ  هکنوچ  ات  دروایب  حیبست  ینعی  هک  تفر  نورد  سپ  دـشابن . هدـنب  لخب 
نامگ دب ، يهعفد  رد  دـمآ ، دـب  ییهبترم  رد  دـمآ و  بوخ  ییهبترم  رد  مدومن  هراختـسا  نونکا  تفگ : هبرگب  دـمآ و  نوریب  هدروخ و  ریس 

هبرگ دیآرب . هچ  ات  میامن  هراختـسا  تقونآ  دوش ، کین  تعاس  ات  نک  یلمأت  تسبرقع ، رد  رمق  تسین و  دعـس  تعاس  ایوگ  هک  تسنیا  نم 

یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  www.Ghaemiyeh.comتایلک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  www.irtanin.comهحفص 88  www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://www.ghaemiyeh.com


، دـشاب وت  تسد  رد  ایرد  مدـنآ  رد  رگا  دوریم و  خـیرمب  یئامنیم  لمأت  اـت  تسیرتشم  جرب  رد  رمق  ماهدرک  باـسح  نم  راـکبان ؟ يا  تفگ :
سحن تعاس  نیا  زا  دعب  ینادیم  هک  هاگ  ره   154 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تفگ : شوم  یهدن .؟ نمب  ییهرطق 

لد و زا  مشاب  وت  نابزیم  نامهم  ارم  يوش  رگ  نیا  زا  دـعب  رعـش  تسا .! هدـنب  شیپ  امـش  تفایـض  رگید  تقو  یلاعت  هّللا  ءاـشنا  ورب  دوشیم ،
تسنآ یلوا  سپ  دیامن ، ءازهتسا  رخـسمت و  رتهدایز  مورن  رگا  مدرک و  دنخـشیر  ار  هبرگ  دیوگ  شوم  مورب  رگا  تفگ : دوخ  اب  هبرگ  ناج 

ربخ فوصت  زا  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  سپ  مروآ . گنچب  ار  وا  هک  دزاس  ییهلیسو  نایملاع  دنوادخ  دیاش  هک  ینک  انب  یتبحـص  ون  زا  هک 
: تفگ هبرگ  منزیم . خرچ  لهچ  یس  هدنب  دهجب ، هبترمکی  یصخش  رگا  هک  مراد  تراهم  ردقنیا  فوصت  يهبترم  رد  تفگ : شوم  يراد .؟

داروا زا  مراد ، ربخ  فوصت  لاوقا  لاوحا و  عیمج  زا  تفگ : شوم  ینادـیم .؟ مه  يزیچ  رگید  ای  ییهتـسناد  ار  ندز  خرچ  نیمه  فوصت  زا 
نطاب يروص و  يرهاظ و  دوجو  هدـعو و  ندـش و  لـصاو  تاـمارک و  فشک و  زومر  اـههراشا و  ندرک و  رکذ  يهدـعاق  نتـشاد و  هلچ  و 

یتبحـص بیجع  مه  اـب  اـت  یتشادـیم  ربـخ  فوـصت  زا  زین  شاـک  وـت  هـبرگ ! يا  مراد ، یهاـگآ  تـهج  هـمه  زا  ماهدـناوخ و  ماـمت  يوـنعم 
خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  متسین و  مه  هراکیب  يدتبم و  يراع و  نینچ  اما  مرادن ، ربخ  فوصت  زا  دنچ  ره  تفگ : هبرگ  میتشادیم .!
هبرگ تشاد . ناوتیمن  تبحص  لاحنیا  رد  ماهنسرگ و  تفگ : شوم  میرادیم . یتبحص  یشاب  هتشاد  یغامد  امش  رگا   155 ص : نتم ، یئاهب ،

هقیاضم مروخن  چیه  موی  کی  رگا  هک  ماهدرک  تداع  نانچ  زین  دنراد و  مامت  تداع  تعانقب  هسردـم  لها  مییهسردـم و  لها  زا  ام  تفگ :
هلچ كولـس و  ماگنه  هاگ  دـننکیمن ، ریـصقت  یهلا  تمعن  ندروخ  رد  تعامجنآ  و  مناـیفوص ، يهلـسلس  زا  مه  هدـنب  تفگ : شوم  مرادـن .

دنروخیم مه  ردقنیا  دنوریم  تفایضب  اج  ره  بش  زاب  دنروخیم و  ار  همه  هکرـس  وج و  نان  هتفوک و  میلح و  ماش  ات  حبـص  زا  هاگ  ینیـشن و 
ناشیا كولـس  تفگ : شوم  وگب .! ار  ناشیا  كولـس  تقیقح  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دـنام . دـهاوخن  یلاخ  ناشیا  هدـعم  رگید  زور  ات  هک 

زا وشم  لفاغ  تسا  میقم  هبعک  نیا  هگتولخب  هک  دـهاز  رعـش  دیـسر : شرطاخب  یلزغ  تعامجنآ  زا  یـضعب  باب  رد  هبرگ  تسبوخ . رایـسب 
راثآ راعشا و  تایلک  تسا  میهف  هک  ره  رب  هک  تسیقارب  درگبـش  تسار  وا  هتـسارآ  رب  هک  توسک  تروصنآ  تسا  میتی  تفگ  نآ  هک  هلیح 

ندرک و وـه  تسا  میعن  تاـنج  وـچ  تسا  میحج  راـن  رگ  شغامدـب  یماـعط  يوـب  دـسر  هـک  اـجنآ   156 ص : نتم ، یئاـهب ، خیـش  یـسراف 
وچ تاجانم  روط  رد  تسنامز  نوعرف  وچ  لاطبا  يوعد  رد  تسا  میلح  شوج  رـس  يهبوچ  زا  شرـس  شوج  تسین  ادـخ  دای  زا  شندـیبنج 

روشک رد  ینعم  ناردـنلق  میئام  رعـش  دـناهتفگ :؟ هک  ییهدینـشن  رگم  تسین ، بوخ  هّللا  لـها  مذ  ثبخ و  تفگ : شوم  تسا  میلک  یـسوم 
هدومیپ یساسا  نارگید  وچ  هداهنن  یـسالپ  رب  میاهدش  عناق  گنج  هن  یتشآ و  هن  قلخ  اب  گنن  مغ  هن  لام و  تبحـص  هن  ینید  ياوه  شوخ 

هر ادخب  ام  زا  تسین  یسک  ام  ریغب  میئام و  میئافص  يهلحم  گنهرـس  میئانف  ملاع  هناوید  نوماه  هوک و  ار ز  همه  هدید  نوکـسم  عبر  طاسب 
ءاشنا تسین ، ناشیا  تفص  زا  فرح  کی  زج  يدینـش  هک  اهتفـص  نیا  دنـشاب و  بوخ  و  دناهّللا ، لها  تعامج  نیا  هبرگ ! يا  تسین  یـسب 

زا ناتـسکرتب و  دنورب  اجنیا  زا  دشاب  هاگ  دشاب و  رایـسب  ناشیا  تفـص  تفای و  یهاوخ  اهربخ  ناشیا  يهدیمح  فاصوا  زا  رگید  یلاعت  هّللا 
نایتابارخ تسربخ ، ارناشیا  ملاع  تابویع  زا  تسرونم و  هّللا  رارسا  تدابع و  ضیف  زا  ناشریمض  و  ماگ ، کیب  قارعب  اجنآ  زا  اطخب و  اجنآ 

دـم و نتـسناد  هطقن و  ود  هطقن و  کی  نتخانـشب  هناخ  بتکم  رد  ار  لافطا  هکنانچمه  دنـسرب ، ییهبترمب  هکنآ  ات  ات  دـنورن  جـک  یئوم  رس 
دننک ناشن  رطاخ  157 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دنـس  رد  ات  دنهد  میلعت  درادن  يزیچ  فلا  هکنیا  دش و  نتفای 
هبرگ دـنادرگیم . اناد  اهنآب  ارنانآ  هکنآ  ات  دـهدیم  میلعت  دای و  نانآب  ار  اهنیا  دـسیونب ، ار  غ  ع ، ح ، هلاـبند ج ، هرئاد  دـهاوخ  ملعم  هاـگره  و 

نآ و  درک ، مهاوخ  ناـیب  ار  ییهمـش  تیاـهن  تسا ، رایـسب  ناـشیا  تاـمارک  تفگ : شوم  نک .! ناـیب  هیفوص  تاـمارک  فـشک و  زا  تفگ :
خیاشم دیوریم و  ناشیا  رازم  زا  هتـسپ  تخرد  تقو  دنچ  زا  دـعب  دـنوشیم ، توف  هک  یتلاح  رد  تسا ، ناسارخ  خـیاشم  تامارک  زا  تسنیا :

هدرک زاورپ  انایحا  دـندرکیم و  غارچ  رد  بآ  نغور ، ياـجب  بش  رد  و  دـندادیم ، ناـشن  ناتـسمز  رد  نادـیرمب  خرـس  لـگ  هلچ ، رد  قارع 
هدش نکمم  دناهتـساوخ ، هدرک و  وزرآ  ار  هچ  ره  ناتـسکرت  خیاشم  نینچمه  و  دـناهدیچ . هویم  کشخ  تخرد  زا  مه  یـضعب  دـندیرپیم و 

تمحز ناشیا  زا  کی  ره  تسین و  تامارک  فشک و  برع  نایم  رد  تسا و  رایـسب  مه  رهنلا  ءاروام  خیاشم  تامارک  فشک و  اما  و  تسا .
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ملاعب ور  هتـساخرب و  نایم  زا  ناـشیا  دوجو  هک  يدـحب  اـت  دـندروآ  ياـجب  ار  همه  یفخ  رکذ  داروا و  نتـشاد و  هلچ  كولـس و  تداـبع و 
تـسوپ یگمه  مدوجو  يازجا  تسود  درک ز  رپ  یهت و  ارم  درک  ات  تسوپ  کت و  ردـنا  مناجب  دـش  دـمآ و  قشع  رعـش  دـنیامن . یناـحور 

لـصاو یناحور  ملاعب  نوچ   158 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  تسود  همه  یقاـب  نم و  رب  نم و  یناـف ز  تفرگ 
رهاظ و ناشیا  راثآ  زا  یـسدق  ثیدـح  و  لاحم ، رما  تقیقح  نتخانـش  رامـشیب و  ناـشیا  زومر  تسا و  رایـسب  ثحب  باـب  نیا  رد  دـنوشیم .

روهظب وت  زا  تامارک  فشک و  يدیـسریم ، لاصو  لامک و  يهبترمب  یتسنادیم و  فوصت  ملاع  زا  يزیچ  رگا  هدئاف ! هچ  هبرگ ! يا  ادـیوه .
نامگ منزب  یفرح  رگا  هدنب  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  نک .! نایب  ینادیم  ناشیا  تافص  زا  يزیچ  رگا  رگید  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دیسریم .

ار امـش  یبیرقت  عونب  دیاش  رادشوگ  نونکا  ینکیم ، ادیپ  شجنر  یمهفیمن ، يرادن و  ربخ  فوصت  زا  میوگب  هاگ  ره  درک و  یهاوخ  رفکب 
زا زین  نم  هک  مهاوخ  رگا  تفگ : هبرگ  ینادن .) يروخن  ات  ینانت ، نت  ياولح   ) ددرگ مولعم  شردق  دـسریم  ایردـب  هرطق  نوچ  میامن ، یلاح 

: تفگ هبرگ  تسین . یتاقالم  ملع  بلاط  اب  ار  یفوص  یملع و  بلاط  وت  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  درک .؟ دیاب  هچ  ارم  مبایب ، يزیچ  هبترم  نیا 
ةالـصلا و هیلع  هّللا  لوسر  ترـضح  هک  ییهدینـش  درادـن . نامیا  نید و  ثیدـح ، قفاوم  درادـن  تسود  ار  ملع  بلاـط  سک  ره  شوم ! يا 
و دسیونب ، وا  لامعا  يهمان  رد  ار  هنسح  نادنچ  نایملاع  دنوادخ  دیامن ، یملع  بلاط  تنواعم  ییهتسکش  ملقب  سک  ره  هک  هدومرف  مالسلا 

هزور دننکیمن و  زامن  هقرف  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هکنیا  رگید  دشاب ، هدرک  وا  بهذم  نید و  در  دنوادخ  دـنک  ملع  بلاط  در  یـسک  هاگره 
. تشاد دنهاوخن  يرابتعا  دـنرادن ، هزور  دـنراذگن و  زامن  رگا  159 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دنریگیمن  مه 
يراذـگ و ورف  ار  بصعت  دـیلقت و  یـشاب ، هتـشاد  فاـصنا  ییهبترمب  هک  دـیابیم  زین  وت  لاـحلا  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  ارچ .؟ تفگ : شوم 
ره هک  اریز  دناهتـسارآ  بصعت  تیاهن  تقامح و  لامکب  ناشیا  هک  دوشیم  وت  مولعم  تقونآ  یـشاب ، هتـسناد  رظان  رـضاح و  ار  دوخ  يادخ 

باذـع و باقع و  باسح و  ماکحا و  رابخا و  هکئالم و  بتک و  یهلا و  رما  در  نینچمه  هدرک و  ناربمغیپ  ناماما و  در  دـنک ، املع  در  هک 
ات یهلا  برقب  تسا  رتشیپ  هیفوص  لزاـنم  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  هدرک . طارـص  نازیم و  رـشن و  رـشح و  خزود و  باـقع  تشهب و  باوث 

تفه هّللا  قلخ  هّللا و  لها  نیب  ام  رد  تاقلعت  كولـس و  رقف و  بتارم  تفگ : شوم  مونـشب .! اـت  نک  ناـیب  تسا ؟ نوچ  تفگ : هبرگ  ملاـع .
! رایرهـش يا  تفگ : شوـم  مینادـب ! اـت  نک  ناـیب  ییهتفاـی ؟ اـجک  زا  تفگ : هبرگ  تسا . ناـیفوص  يهبترم  یلعا  عـیفر  يهبترم  تسا ، هبترم 

خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نافئاخ ، مجنپ  نافراع ، مراـهچ  ناـکلاس ، موس  ناـحلاص ، مود  ناـملاع ، لوا  منک  ناـیب  اـت  راد  شوگ 
شـش یقاب  تسا و  ملاع  اـب  لوا  يهبترم  نیمه  يدینـش ، وت  هک  بتارم  تفه  نیا  ناقـشاع . متفه  ناـقداص ، مشـش   160 ص : نتم ، یئاـهب ،

دـش لگ  ملاع  كاخ  قشع  منبش  زا  تسا : هتفگ  یعابر  شوخ  هچ  ناج  اباب  الم  تسا : نایفوص  اب  شتادـییات  یهلا و  راونا  ضیفب  بتارم 
يهبتر هک  دش  مولعم  سپ  دش  لد  مهنآ  هدیکچ ، نآ  زا  هرطقکی  دندز  لاف  اقفتم  درخ  قشع و  نوچ  دش  لصاح  ناهج  رد  روش  هنتف و  دص 

لقاع رعش  هدز . مه  رب  هدومن و  لاماپ  ارنآ  فلکتیب  قشع  هدیچ ، طاسب  لقع  هک  اج  ره  و  ناملاع ، اب  لقع  يهبتر  تسا و  نایفوص  اب  قشع 
كدنا دنادیمن و  کیدزن  رود و  درادن و  درـس  مرگ و  بیـشن و  زارف و  قشع ، تشذگ  بآ  زا  هنهرب  اپ  يهناوید  تسجیم  لپ  ات  بآ  رانکب 

هک تسین  نآ  زج  هراچ  دومن ، دـناوت  نایب  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  هدایز  ناشیا  تافـص  دـح و  هبرگ ! يا  دسانـشن . ررـض  عفن و  رایـسب و  و 
رد هک  دوخ  رمع  رد  ـالاو  ددرگ ، بیـصن  ار  وا  لاـصو  تدـحو  يهبتر  هکنآ  اـت  دـنک  تعباـتم  دـنز و  ناـشیا  داتـسا  نماد  رد  بلط  تسد 

، ینادرگرس الا  دشابن  يدوس  ار  وا  ندیمهف  ترابع  نتبرض و  امتبرض ، تبرض ، اوبرض ، ابرض ، برـضی ، برـض ، زا  رارکت  ثحب و  هسردم 
لامج يهرظانم  رصبلا  ۀحمل  رهب  هک  تسا  کیدزن  رایسب  رایسب  ار  هیفوص  هار  نایملاع  دنوادخ  دزن  رد  تسرود و  رایـسب  ملاع  هار  هک  اریز 

دـش و روکذـم  نیا  زا  لبق  هک  تسا  وحن  نامه  بتارم  نیا  نتفای  اما  دـنکیم . روهظ  یلجت و  قشاع ، کلاس و  فراـع  يهدـید  رظن  رد  هّللا 
نیکمتیب تخس  نیبوچ  ياپ  دوب  نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ  رعـش  دناهتفگ : رگید   161 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 

یهلا یفرعم  زا  ایآ  تفگ : هبرگ  دـنادیمن ، دـیامنن  طالتخا  دنیـشنن و  ناشیا  اب  یـسک  ات  اما  تسا ، رایـسب  وگتفگ  هلوقم  نیا  زا  رگید  دوب و 
!. دننادیم دنسانشیم و  هتبلا  دنناسریم  مهب  اجک  زا  هبتر  دننکیم و  تدابع  هنوگچ  دنشاب ، هتخانـشن  ار  ادخ  هاگ  ره  تفگ : شوم  دنراد . ربخ 
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رد هک  دیاش  میونشب ،! ات  وگب  ینادیم ؟ ناشیا  لاعفا  رادرک و  راثآ و  رابخا و  فیـصوت و  فیرعت و  زا  يزیچ  رگید  شوم ! يا  تفگ : هبرگ 
تضایر كولس و  هکنآ  يهطساوب  تسین ، ناسآ  ناشیا  ندومن  لصاح  رارسا  دوش . لصاح  دارم  لامک  دسر و  مهب  مامت  تراهم  باب  نیا 

درم روصنم  نیـسح  هک  تسا  هبترم  نیا  رد  يراتـس  ملح و و  هلمج  نآ  زا  تسا ، نایب  دـح و  زا  هدایز  ناشیا  يرابدرب  یگتـسکش و  ملع  و 
نز ریپ  نآ  زا  يداب  نتـسشن  تلاح  رد  تسـشن  نز  نوچ  دوب ، ریپ  نز  نآ  درخب و  هبنپ  هک  دـمآ  وا  ناکد  رد  ینز  زور  کی  دوب ، یجـالح 
نآ ببـسب  دوش و  لجخ  نز  هریپ  نآ  ادابم  هک  دش  دوخ  یجالح  مرگ  دشن و  نآ  هجوتم  دینـشب  ار  ادص  نآ  جالح  نیـسح  نوچ  دش  ادج 

: تفگ هبرگ  قحلا .! انا  تفگ  ینادیم ، هک  دش  هبترم  نآ  ياراد  يراتـس   162 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ملح و 
رد ناشیا  ناگرزب  زا  هک  ارچ  یلب ! تفگ : شوم  نک . نایب  زاـب  ییهتفاـی  يزیچ  ناـشتامارک  فشک و  ناـشیا و  تافـص  زا  رگید  شوم ! يا 

هبرگ دناهتفگ : ار  هللا  يوس  یتبج  یف  ام  هک  دیـسر  یئاجب  لاصو  برقت و  ملاع  رد  ناشیا  يهبترم  دناهتـشاد  هک  یکولـس  ترثک  زا  دادـغب 
تلزنم نیا  و  ینأش ، مظعا  ام  یناحبـس  تفگ : تدابع ، تضایر و  ترثک  بعت و  جنر و  يرایـسب  زا  تفگ : شوم  امرف .! نایب  رگید  تفگ :

زا یتخاس  هاگآ  ارم  هک  يدرک  بوخ  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دـناهتفگ . رایـسب  تاملک  لیبق  نیا  زا  ناشیا  تدابع و  فرـصب  زج  تفاین  ار 
يا تفگ : شوم  دـناهدرک . یئادـخ  يوعد  مه  ناشیا  اریز  یناسرب  نوعرفب  ار  نادـیا  يهبتر  هک  هدـنام  يزیچ  لهـس  سپ  ناـشیا ، يهبترم 
رگم دسریمن !؟ اهزیچ  دنکب  امـش  ارچ  دندرک ، زین  ناشیا  درک ، یئادـخ  يوعد  نوعرف  دیرامـشیم ،!؟ رتمک  نوعرف  زا  ارناشیا  امـش  رایرهش !
یتببج یف  سیل  ینأش و  مظعا  ام  دنتفگ : ناشیا  دـندوب ، رتمک   163 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نوعرف  زا  ناشیا 
نکل و  یلع ، الا  مکبر  انا  تفگ : رگید  يهبترم  رـصم و  کـلم  یل  سیلأ  تفگ . هبترمکی  نوعرف  اـما  اـهنیا ، لاـثما  قحلا و  اـنا  هللا و  يوس 

زا خـیاشم  تلزنم  هبتر و  نیا  رب  انب  ینأش ، مظعا  ام  یناحبـس  دـنتفگیم : تاـفو  زور  اـت  دـندش  لـصاو  هک  زور  نآ  زا  هیفوص  راـبک  خـیاشم 
ارم نتخاـس  زاـتمم  قلخ  زا  ار  دوخ  طـلغ  ناـمگب  ندرک و  یگدـنب  ندـش و  یفوص  يارب  زا  شوـم ! يا  تفگ : هبرگ  تسا . رتـشیب  نوـعرف 

مدرم زا  یکی  هک  دناهدرک  تیاور  تفگ : هبرگ  مونشب .! ات  وگب  تفگ : شوم  وت . لقن  نیاب  تسا  بسانم  تخـس  هک  هدمآ  رطاخب  یتیاکح 
، دندیرخ یمن - ناوارف و  دنفسوگ  دوب و  هدمآ  رایسب  بالج  تقونآ  ار  اضق  دشورفب ، دنفسوگ  يهلگ  هک  تفر  ناهفـصا  رهـشب  تاماشحا 

شرطاخب یماشحا  درم  نآ  دش  غراف  هک  نادنفـسوگ  نآ  زا  تخورفب و  هدعوب  هدرب و  تاکولب  ءارقب و  ار  دنفـسوگ  یماشحا  صخـش  نآ 
مایا ات  دیاش  میوش ، ادخدک  هک  تسنآ  رتهب  تسین ، یئاج  یناکد و  یلزنم و  مه  ارم  دوب و  دهاوخ  یتدم  هدعو ، مامتا  ماگنه  ات  هک  دیـسر 
لوبق ار  ینعم  نیا  نز  نآ  لها  داتـسرف ، ار  ییهلـالد  دومن و  غارـس  یئاـج  زا  ار  ینز  صخـش  نآ  يراـب  میـشاب ، هتـشاد  یماجنارـس  هدـعو 

وت تخر  دیفـس و  وت  شیر  نوچ  لاحلا  تفگ  هلالد  نیا  زا  سپ  مینیبب ، دیاب  ار  داماد  هک  دنتفگ  دندومنن و  لوبق  نز  نآ  ماوقا  اما  دـندومن 
راعشا تایلک  مدرم  مربب و  ارت  نم  مدنآ  ات  یشوپب  هزیکاپ  تخر  یشکب و  وراد  يدنبب و  گنر  ار  تشیر  يورب و  مامحب  دیاب  هدش ، فیثک 

هک یقمحا  زا  و  دیروایب ، وراد  تفگ  تفر و  مامحب  رل  یماشحا  درم  نآ  دننیبب . ار  وت  سورع ،  164 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  و 
نامگب هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  هدـیلام  دوخ  لیبس  شیرب و  هتـشادرب  ار  وا  ینادان  زا  رگید ، عضوم  اـی  تسـشیر  يوراد  نیا  هک  دیـسرپن  تشاد 
نیمهب نتـسب  گنر  هکنآ  لاـیخب  درم  نآ  تخیر ، ورف  وا  لـیبس  شیر و  يوم  نآ  زا  سپ  تخیر ، بآ  تسا  هتفرگ  گـنر  شـشیر  هکنآ 

ار كالد  تسـشن  دش و  ناکد  دراو  نوچ  دیامن  حالـصا  هک  تفر  یکالد  ناکدـب  دـمآ  نوریب  مامح  زا  هکنآ  زا  سپ  تسا . لاونم  وحن و 
دروخن فیک  ات  یمدآ  درک  لایخ  درم  نآ  ییهدروخ ،؟ فیک  وت  رگم  تفگ  داتفا ، وا  رب  شرظن  نوچ  كالد  نکب ، حالصا  ارم  ایب و  تفگ 

. دیدن دوخ  لیبس  شیر و  زا  يرثا  دومن  رظن  نوچ  داد ، وا  تسدب  ار  هنیآ  كالد  درم  ماهدروخ ! فیک  یلب  تفگ : دننکیمن ، حالـصا  ار  وا 
ياورپ ترگ  یفوص  ایا  رعـش  داد . شیر  گـنرب  تقفاوم  مهف  لـقعت و  نودـب  مسق و  نیاـب  ندرک  لـصاح  رایـسب  تفرعم  شوم ! يا  ـالاح 

یفوص وت  رگا  شوم ! يا  تسشیرب  هتسیاش  هن  یگنر  نینچ  تسادیپ  يوم  ره  رد  هتکن  نارازه  تسـشیر  گنر  باب  خینرز  اجک  تسـشیر 
زا قارع و  لها  زا  یکی  يزور  هک  دـناهدروآ  ونـشب .! ناـسارخ  يهیفوص  تاـمارک  باـب  رد  رگید  يهملک  ود  نونکا  يرادـیم ؟ تسود  ار 

تشاد و تسد  رد  ییهویم  لامتـسد  دوب و  هدـمآ  نوریب  غاب  زا  ناسارخ  نایادـخدک  زا  یکی  ار  اضق  دـش ، ناسارخ  هجوتم  لذارا ، نامدرم 

یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  www.Ghaemiyeh.comتایلک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  www.irtanin.comهحفص 91  www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://www.ghaemiyeh.com


زا یکی  درم  نیا   165 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  هک  دیابیم  تفگ : داتفا و  درم  نآب  شرظن  ار  اضق  تفریم ، هناخب 
وتب ار  اـهدورما  نیا  تسا  زیچ  هچ  لامتـسد  نـیا  رد  یئوـگب  رگا  درم ! يا  تـفگ : هدـیبلط و  دوـخ  شیپ  ار  درم  نآ  سپ  دـشاب ، هـّللا  لـها 
يا تفگ : تسا ، هناد  دـنچ  تسا و  زیچ  هچ  هک  تسناد  یقارع  درم  نآ  مهدـیم . وـتب  ار  هناد  هـن  ره  تـسا  دـنچ  یئوـگب  رگا  اـما  مهدـیم ،
لها زا  درم  نیا  تفگ : داد و  واـب  اـهدورما  اـب  ار  لامتـسد  یناـسارخ  درم  نآ  تسا . هناد  هن  تسا و  دورما  وت  لامتـسد  ناـیم  رد  ادـخدک !
مهفان كردیب و  ردقنیا  هک  ار  یـسک  شوم ! يا  سپ  تفرگ .! وا  زا  ار  ییهمخت  درب و  هناخب  ار  درم  نیا  هک  دیاب  تسا ، تامارک  فشک و 
بحاص ناسارخ  ناریپ  رگا  سپ  دش ،؟ دهاوخ  تامارک  فشک و  ياراد  هنوگچ  تسا  ناسارخ  کلم  عیاش  هتسپ  تخرد  هک  دنادن  دشاب و 

ای یمور و  ای  يدنه  ياههویم  ای  یقارع  ياههویم  ای  تسین  ناسارخ  کلم  يهتـسیاش  هک  امرخ  تخرد  هک  دیابیم  دنـشاب  تامارک  فشک و 
دـیورب و ناشیارب  زا  هتـسپ  تخرد  هک  هدـیدن  مه  یـسک  هکنیا  لاح  دـیورب و  ناشیارب  زا  اـههویم  عون  نیا  ومیل  جـنران و  لـثم  يریـسمرگ 

نآ رد  تسنآ  یلاوح  رد  هک  رگید  یغاب  دشاب ، هجگوگ  تخرد  یغاب  رد  هاگ  ره  هک  ییهدیدن  ینیبن و  دشاب ، هدمآ  نوریب  هک  مه  ضرفب 
زین رگید  ناتخرد  دـیوریم ، تهج  نیا  زا  دـنناسریم و  فارطاب  هدرب و  دوخ  راـقنمب  ار  هچگوگ  نآ  ناـغرم  اریز  دـیآیم ؟ نوریب  تخرد  مه 

تسا و يزاـب  هدبعـش  راـک  ندروآ  نوریب  هسیک  زا  ار  غرم  مخت  هک  دـننادیمن  دـنرادن و  روعـش  كرد  یتعاـمج  ـالثم  تسا . لاونم  نیمهب 
یـسراف راثآ  راعـشا و  تایلک  دیامنیم . لگـشم  ناشیا  ربارب  رد  دنرادن  روعـش  لقع و  هک  یناسک  اریز  دننکیم  سایق  ءایلوا  ار  وا  يهدـنیامن 

ار هخاش  نآ  نب  دوب و  هتـسشن  نآ  يهخاـش  رب  هتفر و  یتخرد  يـالاب  رد  يرل  درم  هک  دـناهدروآ  هکناـنچمه   166 ص : نتم ، یئاهب ، خـیش 
يا هک  تفگ  صخشنآ  يربیم ، ار  هخاش  نب  هتسشن و  تخرد  خاش  رـس  رب  وت  درم ! يا  تفگ : تشذگیم  اجنآ  زا  یـصخش  اضق  زا  دیربیم ،

متسین ماما  نم  تفگیم : دروخیم و  مسق  درم  نآ  دنچ  ره  یماما ،! وت  درم ! يا  تفگ : دز و  درم  نآ  نماد  رد  تسد  يراد ، تامارک  وت  درم 
دوخ نامگب  دـنرادن و  روعـش  كرد و  لـقع و  هک  دـنراد  داـقتعا  تاـمارک  فشکب و  ناـسک  عون  نیا  زا  شوم ! يا  درکیمن .! لوبق  وا  زا 
نید ياملع  تمدخ  رد  فصولا  دئاز  تاعیدصت  رـصاخ و  جـنر  تمحز و  رایـسب  شوم ! يا  دـناهدومن . لصاح  یتفرعم  دـناهدرک و  یعس 

بحاص هک  اهنآ  دنرامـشن . ناروعـش  مک  نانادان و  زا  ار  وت  مدرم  هکنیا  اـت  ینادـب ، يریگارف و  ار  یلوقعم  يهلأـسم  کـی  اـت  دیـشک  دـیاب 
هراخ رعش  تسا : هتفگ  باب  نیا  رد  اناد  داتـسا  هک  ییهدینـشن  دناهدرب . یئاجب  هر  ات  دناهدروخ  رگج  نوخ  دنـشابیم ، نادنمـشناد  تفرعم و 

رس یفوص ز  وچمه  كاپ  شیالآ  هر  زا  يوش  هک  یهاوخ  وت  رگ  رگج  بانوخب  هطوغ  يروخ  هچ  يدرک  لعل  ارت  درد  رثا  دشابن  وچ  هراخ 
دیوگ هچنآ  سک  ره  هک  ییهتـسنادن  ار  ینعم  نیا  ایآ  تسا ، نامه  دیوگ  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  نامگ  ار  وت  شوم ! يا  رذگب  قلعت  دیق 
راعشا تایلک  وا  يوعد  دراذگن ، درواین و  دهاش  دوخ  يوعد  قبط  رد  ات  دنک  يوعد  سک  ره  هک  ییهتسنادن  ار  ینعم  نیا  ایآ  تسا ، نامه 

هک تسا  هابور  نآ  لثم  ناشلثم  دـننزیم  ادـخ  تفرعم  فال  هکناـنآ  شوم ! يا  درادـن . راـبتعا   167 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  و 
. دوب هدش  یجاح 

تیاکح

رد هابور  ناوارف و  کلم  نآ  رد  رانا  هکنآب  رظن  دالب ، ریاـس  زا  هداـیز  ینعی  تسا ، رایـسب  هاـبور  ناتـسدرا  رد  هک  دـننکیم  تیاور  تیاـکح 
عیاض ار  اهرانا  هتفر  غابب  دوش و  هدـیجنر  هابور  ادابم  هکنیا  مهوت  فوخ و  زا  ناتـسدرا  مدرم  تسا . بغار  رایـسب  شفالتا  راـنا و  نتـسکش 

دندیـسریم هچ  رهب  دندرکیم و  رورم  روبع و  اههناخ  رد  اهزور  هک  ییهجردب  دنتـشادیم ، ار  هابور  تزع  هدومن  تمیالم  ببـس  نیاب  دـیامن 
رایـسب دیـسر . هابور  شوگب  یبیهم  يادـص  تشذـگیم ، یهار  زا  یهاـبور  يزور  ار  اـضق  دوبن . ندز  مدـب  تردـق  ار  یـسک  دـندروخیم و 

زا هابور  دادـیم و  ادـص  دروخیم و  قیربا  نآب  داب  دوب و  هداـتفا  ییهشوگب  ییهنهک  قیربا  اـیوگ  تشگ . مهوتم  دـش و  برطـضم  ناـشیرپ و 
واب رگید  هابور  ار  اضق  دوب ، هدـنام  زاب  تکرح  زا  هکنانچ  دوب  هدـنام  ورف  دوخ  لاح  رد  درکیم و  هراـظن  یفرط  رهب  اذـهل  ناریح ، نآ  مهوت 

هدـنام ورف  ناریح و  هک  دـید  ار  هاـبور  نآ  درک و  رظن  نوچ  دـمآیمن ، قیربا  زا  ادـص  دوب و  هدـش  مک  یکدـنا  داـب  تقو  نآ  رد  دروـخرب و 
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رد هک  دیامنیم  نانچ  مدرک  هاگن  بالرطصا  رد  هک  تفگ  رگید  هابور  نآب  برطـضم  هابور  نآ  لاح  نیا  رد  درگنیم ، فرط  رهب  هداتـسیا و 
. میورب نوریب  عضوم  نیا  زا  وت  نم و  ات  تسنیا  رتهب  دننکیم ، رـس  ار  اههابور  مامت  هک  دنوش  ادیپ  ییاهریـش  عضوم  نیمه  رد  زور  دـنچ  نیا 

ادابم هک  دربب  دوخ  هارمه  ار  وا  تسا و  هدیسرت  هنهک  قیربا  زا  وا  هک  دنادن  هابور  نآ  تساوخیم  هک  دوب  نیا  تهجب  هابور  نیا  نتفگ  غورد 
وا دوش  عقاو  مه  يزیچ  هاگ  ره  دـشاب و  یترـضم  دوب  ادـص  هک   168 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  یلاوح  نآ  رد 

مهوتم هاـبور  تعاـس  ره  دـنداتفا و  هارب  مه  قاـفتاب  لاـیخ  نیاـب  دـنادرگ ، راـتفرگ  دراذـگب و  ماد  رد  ار  ربخیب  هراـبور  نآ  دزیرگب و  دوخ 
يهطـساوب تفگ : ینکیم ؟ ارچ  لمأت  ردـقنیا  زیزع  رای  يا  هک  تفگیم  رگید  هابور  نآ  دـندشیم ، هناور  زاـب  دومنیم  يرایـشوه  داتـسیایم و 

یفرط زا  دوخ  درک و  هناور  دوب  ادـص  هک  یفرط  نآـب  همعط  يهطیحب  ار  ربخیب  هاـبور  نآ  و  دـشاب ، ییهمعط  دـیابیم  یکیدزن  نیا  رد  هکنیا 
هتـشذگ ادص  نآ  عضوم  زا  هک  دـش  عمجرطاخ  هابور  دندیـسر ، رگیدـکیب  رایـسب  يوپاکت  زا  دـعب  تفاین ، همعط  زا  يرثا  دـیودیم و  رگید 

نیا رد  دـیاش  هک  تفگ  دوخ  اب  هداتفا ، لـت  نآ  رد  هک  دـمآ  رد  شرظنب  ییهتـسکش  قیربا  مهوتم  هاـبور  نآ  دندیـسر  یلتب  هکنآ  اـت  تسا ،
هاگن لمر  رد  ات  درک  لمأت  دیاب  تفگ : دنک ، نایب  هابور  نابزب  دهاوخیم  ار  هصق  نیا  لاح  هدروآ ، دوخ  اب  ار  هابور  نیا  دـشاب و  ایرد  فرط 
هابور نآ  دیودیم  تعرسب  تفگب و  نیا  میورب ! اجنیا  زا  ات  ایب  دشاب ، ریش  دیابیم  دیآیم  رظنب  هچنآ  تفگ : دروآرب و  رـس  یتدم  زا  دعب  منک ،
قیربا هک  دـید  دـمآ  قیربا  نآ  رـس  رب  دـیدرگرب و  هاـبور  نآ  و  تفر ، نوریب  ارحـص  تشد و  نآ  زا  دـش و  نازیرگ  ریـش  مهوـت  زا  هراـچیب 

، تسا هدوب  قیربا  نآ  زا  مه  قباس  يادص  نآ  هک  دش  هابور  مولعم  سپ  دیآیم ، يداب  كدنا  زونه  دید  دش  رتکیدزن  نوچ  تسییهتـسکش 
مارآ منیـشنن و  اپ  زا  منکن  راتفرگ  یئـالبب  ار  وت  اـت  مسق  هاـبور  يرادـیب  بشب  هک  تفگ  قیرباـب  رهق  زا  يدـیمون ، نآ  ادـص و  نآ  زا  هاـبور 
بآ هک  هبترم  ره  تخادنا ، ایردب  هدومن  راوتـسا  دوخ  مد  رب  ار  قیربا  دیـسر ، ایرد  رانکب  ات  دربیم  دناطلغیم و  ار  قیربا  نآ  زا  سپ  مریگن ،

تایلک مزاسن . قرغ  ار  وت  اـت  درادـن  يدوس  نم  دزن  رد  ینک  يراز  زجع و  راـب  دـص  رگا  هک  تفگیم  هاـبور  درکیم  ادـص  تفریم و  هزوکب 
رد هک  دید  نوچ  هابور  دیشک ، نیئاپب  ار  هابور  دیدرگ و  نیگنس  دش و  رپ  قیربا  هصالخ   169 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 

هابور مد  اب  قیربا  هدومن  عطق  ار  شیوخ  مد  تمحز  دصب  اذهل  تفاین ، ندرک  دوخ  مد  عطق  زج  یجالع  دـش و  برطـضم  دوشیم  قرغ  بآ 
تمالـسب اـیرد  نیا  زا  یناـج  بجع  هک  تفگیم  دوخ  اـب  دـش و  هناور  تخادـنا و  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  تقـشم  رازهب  هاـبور  دـش و  قرغ 

یئاج رد  هکتسنآ  رتهب  سپ  دشاب  نم  یگتسکشرس  یگدنمرش و  تیاهن  دننیبب  یتلاح  نینچ  رد  ارم  ناشیوخ  رگا  هک  درک  رکف  دعب  يدرب ،
زا یغابص ، ناکد  هچرازاب  نآ  رد  دوب و  ییهچرازاب  وا  هار  رس  رد  ار  اضق  تفریم ، دزیم و  مدق  یگتـسهآب  و  دننیبن ، ارم  مدرم  ات  موش  ناهنپ 

نوریب هک  تسجرب  هابور  دومن  زاب  ار  ناکد  رد  تشگرب و  نوچ  دوب ، هتفر  یئاجب  يراک  تهجب  داتـسا  دیدرگ . ناکد  نادـب  لخاد  هچیرد 
دنیبب ارم  یـسک  رگا  هک  تفگ  دوخ  اب  هار  رد  تخیرگب ، هچیرد  زا  دمآ و  نوریب  هکنیا  ات  دز  يرایـسب  ياپ  تسد و  داتفا ، لین  مخ  رد  دور 

مه مندوب  یلین  مدوب و  هتفر  جحب  هک  تفگ  دیاب  تسا ، تهج  هچ  زا  وت  ندیشوپ  یلین  يهماج  یمدیب و  ببس  هک  دیامن  راسفتـسا  نم  زا  و 
تافـص یمامت  دنیامنیم  تدواعم  نوچ  دنوریم و  ترایزب  هک  دنرایـسب  تسا ، کحم  گنـس  هکم  هک  ارچ  تسا  جـح  ندـش  لوبق  تمالع 

یمدـیب و داهن و  مان  یجاح  ار  دوخ  دـمآ و  هلیبق  نایمب  هداد  ندـش  یجاح  رارق  دوخ  اب  هابور  سپ  ددرگیم . لدـبم  یبوخب  ناـشیا  يهمیمذ 
رعشی ثیح ال  نم  هکینانآ  دوب و  دنخشیر  هکحضم و  هاگتـسد  دنتـشاد  يروعـش  لقع و  هکنانآ  دزن  تخاس و  ببـس  یجاح  ار  یتخب  هایس 

هک اریز  دناهتـسناد ، یکی  یفوص  تقامح  اب  ار  مدیب  هابور  نآ  دندروآیم . اجب  مارکا  میظعت و  دندیدیم  ار  هابور  نوچ  دـندوب  ماعنالاک  هکلب 
، یئاهب خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ءادر  اذهل  دننک . دوخ  زا  هعفادم  هجو  هچب  دننادیمن  بذک  يوعد  زا  تلاجخ  ببـسب  زین  ناشیا 

ناشیا زا  تسار  فرح  یسک  دوخ  رمع  يهمه  رد  هن  رگا  و  دنزاسیم ، هارمگ  ارمدرم  دناهتـسب و  دوخ  رب  تامارک  فشک و   170 ص : نتم ،
بیرف زج  دـنرادن و  دوصقم  رگید  زیچ  ینارچ  مکـش  يهلیـسو  تلاـجخ و  هکنآ  زا  ریغب  تسا  تاـمارک  فـشک و  ياـج  هچ  نیا  هدینـشن ،

: هک دننکیم  تیاکح  هلمجنآ  زا  دنیامنیمن . قیال  یلمع  ماعنالاک  نامدرم 

تیاکح
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رب يدبس  دمآ و  نوریب  غاب  زا  يدرم  هک  دید  هار  يانثا  رد  تفریم ، رگید  یهدب  هدمآ  نوریب  یهد  زا  نادیرم  زا  یعمج  اب  یخیـش  تیاکح 
زع سیئر  نیـسح و  سیئر  هد ، نیا  مدرم  رثکا  هک  اریز  دومن  رهاـظ  یتاـمارک  ناوتیم  اـجنیا  رد  هک  تفگ  دوخ  اـب  خیـش  دوریم ، دراد و  رس 
ادص ار  درم  نیا  هک  تسنآ  یلوا  دراد ، هویم  زین  وا  دبـس  دراد و و  اهمـسا  نیا  زا  یکی  هتبلا  مه  درم  نیا  دـنراد و  مان  مساق ، ولاخ  نیدـلا و 

ددرگ رهاظ  یتامارک  بجع  تسویپ  عوقوب  راک  نیا  رگا  هک  تفگ : دوخ  اب  سپس  دوش و  هدروخ  ات  دروایب  ار  هویم  دبس  هک  یئوگب  ینز و 
! نیدـلا زع  سیئر  يا  تفگ : هدومن  درمنآب  يور  سپ  ینکیم .! مامت  ترهـش  بابنیا  رد  ددرگ و  هتخپ  لذارا  نادان  مدرم  نایم  رد  وت  نان  و 
. دوریم نادیرم  زا  یعمج  اب  خیش  دید  دومن ، بقعب  ور  داد و  باوج  دینش  ار  سیئر  مسا  نوچ  درم  نآ  رایرهـش ! مساق  ولاخ  نیـسح  سیئر 
! خیش يا  تفگ : دمآ و  شیپ  درمنآ   171 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  میروخب .! ات  روایب  ار  هویم  دبس  تفگ : خیش 

دادیمن باوج  تشادن  ار  مسا  نیا  رگا  دیوگیم  غورد  نیا  هک  تفگ  دوخ  اب  خیـش  تسین .! هویم  زا  مه  نم  دبـس  دنناوخیم و  دـیع  ومع  ارم 
رد هچنآ  هک  دـناهداد  ربخ  ارم  درم  يا  تفگ : لایخ  نیا  زا  سپ  دـنکیم . روصت  تامارکیب  ارم  هکنیا  اـی  دراد  هقیاـضم  هویم  نداد  رد  اـیوگ 
مه هویم  راـکنا  یئوگیم و  غورد  ياهتـشاذگ و  دـیع  ومع  ار  دوخ  ماـن  ندادـن  هویم  تلعب  وـت  تسا و و  نادـیرم  نم و  بیـصن  تسا  دـبس 

تسار رگا  درم  يا  تفگ : خیش  مدادیم . امشب  هتبلا  تشاد  هویم  دبس  نیا  رگا  مراد  بجع  امش  زا  خیـش  ای  هک  درک  دای  مسق  درمنآ  ینکیم .
نیمز رب  ار  دبس  هک  تساوخیمن  درمنآ  ورب ! هتشادرب  ار  دبس  دشاب  هتشادن  هویم  رگا  مینک ، هاگن  دوخ  ام  ات  راذگب  نیمز  رب  ار  دبـس  یئوگیم 

رد تفگ : دیدرگ و  عمج  رطاخ  هعفدنیا  خیش  دومنیم . هقیاضم  دبس  نتشاذگ  نیمز  رد  تهجنیا  زا  دیدرگیم ، تلاجخ  ببس  اریز  دراذگب 
درمنآ راذگب ! ار  دبس  نکم و  ام  لوق  رد  کش  درم  يا  وت  تسا و  نم  نادیرم  نم و  بیصن  دبس  نیا  هک  دناهتفگ  نمب  ءافخ  ملاع  زومر و 
هدیرچ غاب  رد  غالا  اهتدم  اریز  تسا ، غالا  نیگرـس  زا  رپ  دبـس  نآ  دید  درک  هاگن  خیـش  نوچ  تشاذگب . نیمز  رب  ار  دبـس  هدـش  جالعال 

. دروآیم هناخب   172 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دوب و  هدراذگ  دبـس  رد  هدومن  عمج  ار  اهنیگرـس  درمنآ  دوب و 
دنک ندروخ  رد  عورـش  تسا  نازورف  قشع  رونب  هک  سک  ره  تفگ : دوـخ  نادـیرمب  تلاـجخ  يور  زا  دـیدب  ار  نیگرـس  نآ  خیـش  نوـچ 
نم ماـشمب  کـشم  يوـب  هک  تفگیم : یکی  دـندرکیم ، فـیرعت  رگیدـکی  دـیلقتب  کـی  ره  نادـیرم  سپ  دراد .! تذـل  هچ  نیا  هک  دـنادیم 

ینـشاچ نیاب  ار  رکـش  زگره  تفگیم : يرگید  دندادیمن ،! الطب  ربارب  دـصب  هتبلا  دوب  یئوبـشوخ  نیاب  ربنع  رگا  تفگیم : يرگید  دـسریم ،!
دشچب نیا  زا  سک  ره  هک  تفگیم  دوخ  اب  خیش  دندرک  فیرعت  دندروخب و  ار  نیگرس  دبـس  کی  نارتمک  گس  زا  نآ  ات  يراب  ماهدیدن ،!

رد هک  تدم  نیا  رد  منادیمن  شوم ؟ يا  دـناسریم .! مهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  توق  ددرگ و  فاص  هتبلا  وا  نطاب  دـنکن  دـب  ار  دوخ  لد  و 
یخیـش دزنب  يدیرم  يزور  هک  دناهدروآ  تیاکح  رگید : تیاکح  زاب  و  هن .!؟ ای  ییهدروخ  ذـیذل  ياههمقل  نیا  زا  ییهدوب  نایفوص  کلس 
سافنا تکرب  زا  هک  ینک  اعد  هکنیا  عقوت  دروایب ، يرتخد  هک  مسرتیم  تسا ، هلماح  نم  نز  خیـش ! اـی  تفگ : تفر و  ناـمز  نآ  خـیاشم  زا 

اعد وت  قح  رد  دنروخب و  هّللا  لها  ات  روایب  رینپ  نان و  اب  بوخ  رایـسب  هزبرخ  دنچ  ورب  تفگ : خیـش  دنک . تمارک  يرـسپ  یلاعتیادـخ  امش ،
. تخاس رـضاح  هزبرخ  رینپ و  نان و  تفر و  دعب   173 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مشچب .! تفگ : درم  نآ  دننک .!

وت هتبلا  یلاعت  يادخ  هک  رادعمج  رطاخ  درم  يا  تفگ : دناوخب و  هحتاف  اعد و  زین  خیـش  دندومن ، اعد  ار  درم  نآ  لوانت ، فرـص و  زا  سپ 
هیرک يرتخد  داهنب  ار  لمح  تشذگب و  لمح  تدم  نوچ  دش . دهاوخ  نایفوص  لخاد  یگلاس  هد  رد  هک  دومرف  دهاوخ  تمارک  يرـسپ  ار 
ياعد خیش !؟ ای  تفگ : دندوب  رضاح  خیش  دزن  نادیرم  يهمه  هک  یتلاح  رد  دمآ  خیـش  تمدخب  دیدرگ ، ریگلد  رایـسب  درم  نآ  دوب ، رظنم 

بیکرت و دـب  يرتخد  لاحلا  دومرف ، دـهاوخ  تمارک  يرـسپ  یلاعت  يادـخ  يدومرف  دـیکأت  امـش  هکنیا  لاـح  درکن و  يرثا  نم  قح  رد  وت 
قدـص و اضر و  هار  زا  ارنآ  هچنانچ  هدوب ، هارکاب  يدروآ  هّللا  لها  تهجب  هک  هرفـس  نآ  هتبلا  تفگ : خیـش  هدـیدرگ !!؟ دـلوتم  رظنم  هیرک 
، دیسر دهاوخ  عفن  وتب  رسپ  زا  هدایز  نکل  تسا  رتخد  هچ  رگا  راد  عمج  رطاخ  تیاهنب  لاح  ره  رد  دشیم ، يرسپ  هتبلا  يدوب  هدروآ  تدارا 

خیـش دزنب  زاب  درم  نآ  تفای .؟ تافو  رتخد  هامودب  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  دش . دـهاوخ  همالع  هک  مدـید  نینچ  تبقارم  تولخ و  رد  نم  اریز 
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راثآ راعـشا و  تایلک  تفگ : خیـش  درکن . يریثأت  هجو  چـیهب  امـش  ياعد  هکنیا  ضرغ  تفای ، تافو  زین  رتخد  نآ  خیـش ! ای  تفگ : دـمآ و 
یگدولآ يراد و  ایند  يهلغشم  رب  دنامیم  هدنز  رگا  دناسریم ، عفن  وتب  رسپ  زا  شیب  رتخد  نیا  میتفگ  ام   174 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

ياپ تسد و  رب  هتـساخرب  رابکیب  نادیرم  تفگب  نیا  خیـش  نوچ  هک  هدش  تیاور  دـش . هتـسویپ  يدزیا  تمحرب  هکنآ  رتهب  سپ  دوزفایم  وت 
هزات تایح  ار  ام  هجو  نیا  زا  هک  دراد  تمالـس  ار  امـش  دوجو  یلاعت  هّللا  ءاـشنا  دـنتفگیم : دـندادیم و  هسوب  ار  خیـش  ياـپ  دـنداتفا و  خـیش 

نارگید دیامرف  ددم  زابرا  سدقلا  حور  ضیف  رعـش  دـناهتفگ : هک  ارچ  تسین ! یـسیع  مد  زا  مک  لماک ، ریپ  مد  سفن و  هک  اقح  يدیـشخب ،
! شوم يا  دهدیم . ربخ  راکـشآ  ناهنپ و  زا  هک  مییهدز  نف  هارب  تسد  ار  یـسک  ام  هک  هنملا  هّللا و  دـمحلا  درکیم  احیـسم  هچنآ  دـننکب  مه 
!. مونـشب ات  نک  نایب  ییهدـناوخ  ای  ییهدینـش و  ناشیا  تامارک  زا  يزیچ  زاب  رگا  يدینـش و  هک  تسا  عون  نیدـب  هیفوص  تامارک  فشک و 

لفق وت  يوگتفگ  اما  متشادیم ، تبحص  وت  يارب  زا  هن  رگا  ینکیم و  راکنا  ییهداتفا و  دانع  باتع و  بادرگ  رد  وت  هبرگ ! يا  تفگ : شوم 
منکیمن دانع  نم  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  یتخاس . نادرگرس  ارم  يدروآ و  رد  نآ  زا  یبیع  متفگ  هچ  ره  هک  اریز  هدز ، نهد  رب  یـشوماخ 

رد هچنآ  هک  متـساوخیم  متفگن و  باوج  ار  یکی  دص  زا  یتفگ  فوصت  زا  نیا  زا  لبق  هچنآ  هک  مسق  ادـخب  مروآیم ، ناهرب  تجح و  هکلب 
ص: نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  منک  تحیـصن  یتسود  يور  زا  ار  وت  نآ  زا  دعب  مونـشب و  وت  زا  ار  همه  يراد  رطاخ 

ياجب غورد  ندرک و  عامـس  ندـیخرچ و  نتـسج و  رب  هک  دـشاب  نشور  مه  نایملاع  رب  منادرگ و  رهاظ  وت  رب  ار  ناـشیا  طـلغ  ناـیب  175 و 
يهدینش ناشیا  يهرکذت  زا  هچنآ  وت  شوم ! يا  يراب  تسا . تقامح  یکدوک و  لامک  رد  هکلب  تسا ، شناد  لقع و  زا  یک  نتفگ  تمارک 

نایب تفگ : هبرگ  ونـشب ، ناسارخ  ناخیاشم  زا  تمارک  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  نک ! لوبق  منک  وت  ناشن  رطاـخ  هدـنب  هچنآ  نآ  زا  دـعب  وگب 
یئوگن مان  مه  وت  هک  مراد  عقوت  تسین ، تحلـصم  ندرب  مان  هبرگ  يا  تفگ : شوم  يربیمن ؟ مان  ینکیم و  خـیاشم  فصو  ارچ  نکل  نک !

!: ونشب تامارک  هدب و  شوگ  الاح  دشابن ، نادرخیب  زا  یضعب  تبسن  ات 

تیاکح

تسود رایسب  رایسب  ار  دیرم  نآ  خیش  دوب ، نیدلا  دجم  دیرم ، نآ  مان  هک  تشاد  يدیرم  دوب و  یخیـش  ناسارخ  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
دوب و لالج  يهبترم  رد  خیش  زورنآ  دیسر ، مهب  يربغا  ار  خیـش  دیرم  نآ  زا  يزور  دوب ، هتـسارآ  حالـص  لامکب  مه  دیرم  نآ  تشادیم و 

ارچ دوب ، هتفگ  خیـش  هک  دـش  نانچ  ار  اضق  يریمب . بآ  رد  ینعی  بآ ! رد  ورب  تفگ : كانبـضغ  لالجا ، يالیتسا  يهدرپ  ار  لـالج  هبترم 
نآ ناطلس  هناخ  نآ  بحاص  هک  تفر  ییهناخب  یبش  ار  اضق  دومنیم ، ددرت  تبحاصم و  ناسارخ  رباکا  فارشا و  زا  یعمج  اب  دیرم  نیا  هک 
هک تقو  نآ  رد   176 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دیدش ، دنت و  لهاج و  دوب  يرـسپ  ار  ناطلـس  نآ  دوب و  کلم 

ار یسک  دنتخادنا و  بآ  هچایرد  رد  ار  وا  تفگ : دنتفرگ  نوچ  دنریگب ، ار  وا  ات  هک  دومرف  دوب  تسم  رایسب  هداز  ناطلـس  دش ، لخاد  دیرم 
هک نیدلا  دجم  خیـش ! ای  هک  دندروآ  خیـش  يارب  زا  ربخ  دش  حبـص  نوچ  درم . بآ  رد  خیـش  دیرم  هکنآ  ات  دیامن ، عنم  هک  دوبن  نآ  تردق 

ار همدقم  نیا  نوچ  خیش  درک .! رثا  اعد  درم و  بآ  رد  امش  ياعد  ببـسب  يدرک  اعد  ار  وا  یتشاد و  لد  رد  وا  زا  هک  يراربغا  ببـسب  امش 
دجم نوخ  قارع ، نوخ  نیدلا  دجم  نوخ  ناسارخ ، نوخ  نیدلا  دجم  نوخ  تفگ : تفـشآرب و  دیمهف  ار  وا  ندرم  بآ  رد  ببـس  دـینش و 

ار ملاـع  خیـش  يا  تفگ : داـهن و  شناهدـب  تسد  رگید  يدـیرم  دـیوگب  ار  داد  تساوخ  تفگ و  ار  غب  نوچ  تسا و  دادـغب  نوخ  نیدـلا 
ار ناسارخ  قارع و  خیـش ، لوق  قفاوم  دش و  ادـیپ  ناخ  وکاله  هاگان  هک  تشذـگن  يردـق  دـنام ، شداد  تفگ و  غب  نوچ  يدرک و  بارخ 

يا ربم ! دـب  نامگ  وت  دـناهدوب و  نینچ  هار  نادرم  هک  ینادـب  ات  دوب  خیـش  ياعد  ببـسب  تراغ  لتق و  یبارخ و  همه  نیا  دومن ، ماع  لـتق و 
دوخ ملعب  وت  ًادـبا  مرادـیم و  تسود  ار  وت  نم  ربم ، دـب  نظ  هّللا  لها  يهرابرد  یلو  وگب ! يراد  یفرح  تامارک  نیا  باب  رد  هاگ  ره  هبرگ !

تقافر نم  اب  تبحاصم  تقفاوم و  يهداجب  هدـماین  نوریب  تجاجل  دانع و  هار  زا  ارچ  هبرگ ! يا  رگنم ! ناشیاب  تراـقح  رظنب  وشم و  رورغم 
راثآ راعشا و  تایلک  دنکیمن ! ریثات  اذهعم  منکیم ، هدرک و  نایب  تامارک  فشک و  ملاع  زا  رایـسب  هکنیا  دوجو  اب  ینکیمن ، هدرکن و  راتفر  و 
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بابـسا دـنکن و  زواـجت  نآ  زا  دـناد و  ار  دوخ  يهبترم  دـیاب  یتاـیح  يذره  شوـم ! يا  تفگ : هبرگ   177 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف 
ایند رد  دهاوخ  هاگره  ًاصوصخ  دشاب ، هتـشاد  يریبدت  یلمأت و  يرکف و  دیابیم  دیامن : طبر  طبـض و  ار  دوخ  لاح  لام و  ندرک و  یگدـنز 

صحفت رد  زور  بش و  هک  دیاب  دشاب  زارفارس  وکین  رادرک  لمع و  اب  شیوخ  ءانبا  دزن  ترخآ  رد  ددرگ و  زاتمم  دوخ  يهفیاط  ابرقا و  دزن 
رد زورب  زور  دنک و  لمات  ندیماشآ  ندروخ و  نتساخرب و  نتسشن و  ندینش و  نتفگ و  رد  دوشن و  لفاغ  هدوب و  دوخ  لاوحا  سـسجت و  و 

لقع و ياراد  هک  دشاب  ار  یـسک  لاح  نیا  و  دـنک ، كرت  ار  قیالان  رادرک  دـیامن و  تقد  ربدـت و  دـشاب  هدوب  لآم  لاح و  يهتـسیاش  هچنآ 
لقع رب  انب  ای  تسین ، هجو  ود  زا  نوریب  جراخ و  تسا  روطسم  فلاخم  قفاوم و  زا  بتک  يهمه  رد  هچنآ  دشاب و  تسارف  كرد و  روعش و 
لقع هک  دـشاب  هاگ  دـیامن ، تقد  لمات و  نآ  رد  لقع  لامک  يور  زا  دونـشب  دـنیب و  هچ  ره  دـیاب  تسا  لقع  رب  انب  رگا  لوق . رب  اـی  تسا و 
يزیچ هک  دشاب  رایسب  اریز  دشاب  عمج  رطاخ  ات  دیامن  راسفتسا  نامز  راگزور و  لاوحاب  ناملاع  زا  دیاب  اذل  دسرن ، هدید  هدینش و  نآب  دوخ 

دزن یلو  لطاب  طلغ و  امـش  ام و  دزن  رد  دنچ  يزیچ  دـشاب  هاگ  و  دـشاب ، لطاب  طلغ و  ءالقع  لقع  دزن  نکلو  دـیآ  تسرد  امـش  ام و  لقعب 
: تفگ شوم  دیآ : تسرد  ءالقع 

تیاکح

دیبلط و شیپ  ار  وا  دید  ار  هبرگ  ریش  نآ  نوچ  دش ، يریش  راچد  نابایب  نآ  رد  و  داتفا : ینابایب  رد  شرذگ  ییهبرگ  هک  دناهدروآ  تیاکح 
! هبرگ يا   178 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تفگ : دیلام و  یمه  وا  شوگ  رـس و  رب  تسد  دومن و  رایـسب  ینابرهم 

لاح نیاب  مدآ  ینب  تیذا  رازآ و  ببـسب  هک  مباییم  نینچ  ناوتان ، فیعـض و  نت  اب  وت  توق و  تکوش و  نیاب  ام  یئاـم - سنج  ياـنبا  زا  وت 
دیسریم نمب  مدآ  ینب  زا  یسک  رگا  هدئاف  هچ  هآ  تسا ؟ بوشآ  جنر و  رد  وا  ریوزت  زا  ملاع  هک  تسا  یـسک  مسق  هچ  مدآ  نآ  ییهدیـسر !

رسب داتفا و  شک  همیه  نآب  شرظن  ریش  درکیم ، عمج  همیه  دوب و  نابایب  نآ  رد  یشک  همیه  ءانثا  نآ  رد  اضق  زا  متفرگیم . وا  زا  ار  وت  ماقتنا 
زا ار  ینکش  همیه  ربت  هدنام و  رکفتم  نالان و  نازرل و  هراچیب  شک  همیه  درک . باتع  باطخ و  رایـسب  دیـسر  واب  نوچ  دش ، هناور  وا  تقو 

ملاظ رورغم و  دیاهدینادرگ ، دوخ  رخسم  ار  ملاع  امش  مدآ ! ینب  يا  تفگ : ریش  دنامب . دوخ  ياج  رب  نادرگرـس  ناریح و  تخادنیب ، تسد 
مهاوخیم لاح  هدـش ، فیحن  فیفخ و  هجرد  تروص و  نیاب  هدـمآ  امـش  نایم  رد  اـم  سنج  ءاـنبا  زا  یکی  هک  یعونب  دـیاهدش  راکمتـس  و 

میامن ارحص  تشد و  نیا  ناهابور  يهمعط  ار  تدسج  منکرب و  ندب  کلم  زا  ار  ترـس  میامن و و  هراپ  هراپ  ار  تمکـش  مزادنیب و  لاگنچ 
يا و  عابس ! هاشداپ  يا  تفگ : هراچیب  شک  همیه  دنک ! كولس  ارادم  تقرب و  مدرم  اب  دیامنن و  راتفر  مسق  نیا  مدآ  ینب  زا  یسک  رگید  هک 

یعدم هاگ  ره  هک  ییهدینشن  ار  ناناولهپ  ناتـساد  رگم  دنناوخن ، ناولهپ  ار  وت  ینک  كولـس  رهق  بضغ و  يور  زا  نم  اب  رگا  ملاع ! ناولهپ 
يدرم زاب  دـشاب  هتـشادن  نتـشذگ  رد  ییهلـصوح  ربص و  مه  رگا  و  دـشاب ؟ تورم  يدرم و  لاـمک  نتـشذگ  رد  وا  زا  دـشاب  لـیلذ  راوخ و 

راثآ راعـشا و  تایلک  نتـشک  تسین  يدرم  طرـش  اریز  ددرگ ، گنج  برح  هدامآ  هک  ات  هداد  حالـس  نتخاس  رـضاح  تلهم  واب  هک  تسنآ 
يهیهت تلهم  اما  تسا ، لاحم  نتـشادرب  وت  زا  تسد  ارم  مدآ ! ینب  يا  تفگ : ریـش  ربخیب .! ار  یعدـم   179 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 

نیا رد  مرادن و  برح  يهحلسا  اجنیا  رد  نم  تسا و  هناخ  رد  نم  برح  تالآ  بابسا و  ریـش ! يا  تفگ : شک  همیه  مهدیم . برح  تالآ 
، هّلل دـمحلا  تفگ : دوخ  اب  شک  همیه  نخـس ، نیا  ندینـش  زا  سپ  روایب .! ار  هحلـسا  هناخ و  رد  ورب  تفگ : ریـش  مرواـیب .؟ اـجک  زا  ناـبایب 
هک مسرتیم  تفگ : ریشب  نآ  زا  دعب  درک . راتفرگ  دوخ  يالبب  ار  وا  درب و  تمالـسب  راوخنوخ  نمـشد  نیا  تسد  زا  ناج  ناوتب  دیاش  نونکا 
هک ییهغیص  رهب  تفگ : ریش  ددرگ . لطاب  نم  یعـس  یـشاب و  هتفر  وت  مدرگرب  ات  مروایب و  ار  برح  يهحلـسا  هتفر و  هناخب  تمحز  لامکب 
ارم رطاخ  یهاوخ  یئوگیم و  تسار  رگا  رایرهـش ! يا  تفگ : شک  همیه  يدرگ .! زاـب  وت  اـت  مورن  یئاـجب  نم  هک  هدـب  مسق  ارم  یهاوخ  وت 

حالـس بقع  زا  هاگنآ  مدنبب  یتخرد  ای  يراخ و  هنتب  یـشک  همیه  نامـسیرب  ار  وت  ياپ  تسد و  نم  ات  یهد  تصخر  دـیاب  ینادرگ  هدوسآ 
لاـمک امـشب  تبـسن  وـگتفگ  نخـس و  نـیا  هـچ  رگا  رایرهـش ! يا  میئاـمن . دربـن  مـه  اـب  هدوـمن  صخرم  ار  امـش  تـعجارم  زا  دـعب  مورب و 
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تسا هتسارآ  يدرم  تورم و  لامکب  رایرهـش  هک  منادیم  نوچ   180 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  اما  تسیبدایب ،
ترطاخب ادابم  مدآ ! ینب  يا  تفگ : دمآ و  شیپ  تشاد ، هک  یتیناویح  تیماد و  هار  زا  ریـش  يراد ! رایتخا  یقاب  مدومن ، یخاتـسگ  نیاربانب 

وت اب  ات  روایب  ار  دوخ  يهحلـسا  ورب و  دوز  دـنبب و  یهاوخ  هک  مسق  رهب  ارم  اـیب و  تسه ، یئاورپ  وت  حالـس  ندروآ  زا  ارم  هک  دـسرب  يزیچ 
مکحم ار  ریش  ياپ  تسد و  یشک  همیه  نامسیرب  تفر و  شیپ  میب  سرت و  لامک  رد  شک  همیه  يراب ، میئامن . درب  تسد  مینک و  تزرابم 

ره دومن ، ندز  يانب  دروآ و  ریشب  يور  هتـشادرب  ار  یـشک  همیه  ربت  دمآ  زاب  دوخب  ندیزرل  ندیپط و  زا  دش و  غراف  نتـسب  زا  نوچ  تسبب ،
مدوب هدینش  مدآ  ینب  باب  رد  هچنآ  تفگ : ریش  هکنآ  ات  تشادن ، وا  ندیرغب  یئانتعا  دوب و  ندز  ربت  راک  رد  شک  همیه  دیرغیم  ریـش  هبترم 

هبرگ تسین . ملع  بلاط  اب  هثحابم  تمواقم و  تردـق  لیوأت  توق  نایب و  روعـش و  كرد و  ار  یـسک  مدـید  دـش و  هظحـالم  نآ  زا  هداـیز 
ییهدینشن شوم ! يا  وت  رگم  دنزانیم . ثیدح  تیآ و  تکرب  عرـشب و  مه  ملع  نابلاط  دنزانیم  دوخ  ریپ  نطابب  هیفوص  هک  نینچ  نیا  تفگ :

: تفگ هبرگ  دشاب . رتهب  یئامن  نایب  رگا  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  اناد ؟ لولهب  اب  ار  یلزتعم  يهثحابم 

تیاکح

، نتم یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  زا  یکی  درکیم ، تماما  هلزتعم  ياملع  زا  یکی  زور  ره  دادغب ، رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
کیدزن ماوقا  زا  هفیلخ  نآ  هداد ، يزامنـشیپ  تماما و  تصخر  ار  یلزتعم  دوب  هتـسشن  تفالخ  دنـسم  رب  هک  سابع  ینب  ياـفلخ   181 ص :

کیکر و ياهنخس  تفریم و  دجـسمب  زور  ره  تشاد  لزتعم  اب  مامت  توادع  دوب و  هتـسارآ  شناد  لقع و  لامکب  لولهب  نوچ  دوب . لولهب 
زا ار  لولهب  دـناسریم  يراوخ  تفخ و  یلزتعمب  لولهب  هک  دـندیدیم  یلزتعم  ناوریپ  تعاـمج  نوچ  تفگیم ، یلزتـعمب  تشرد  شوخاـن و 

تفر دجـسمب  تشادرب و  یخولک  زامن  زا  شیپ  يزور  دید ، نانچ  لولهب  نوچ  دندومن ، مایق  زامن  رماب  نآ  زا  دعب  دندرک و  نوریب  دجـسم 
هدمآ رب  ربنمب  زامن  يادا  زا  سپ  دراذـگ ، زامن  هدـمآ  دجـسمب  یلزتعم  دـندش  عمج  مدرم  دـش  زامن  تقو  نوچ  دـش ، ناهنپ  ربنم  ریز  رد  و 

تسا و شتآ  خزود  هک  اریز  دسریمن  باذع  ار  ناطیـش  تمایق  يادرف  هک  دوب  نیا  نآ  ینعم  هک  دناوخرب  یترابع  دـیدرگ  هظعوم  لوغـشم 
دناوخرب رگید  یترابع  یلزتعم  زاب  درک . ربص  دـیآ  نوریب  هک  تساوخ  لولهب  ددرگیمن :! يذأتم  سنج  زا  سنج  تسا  شتآ  زا  مه  ناطیش 

. دومن طبـض  ار  دوخ  درک و  ربص  زاب  دیآ  نوریب  هک  تساوخ  لولهب  تسادخ ! ياضرب  ود  ره  رـش  ریخ و  هک  دوب  نیا  ترابع  نآ  ینعم  هک 
زا سپ  دومن .! تیور  ناوتیم  تمایق  زور  رد  ار  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  نیا  ترابع  نآ  ینعم  هک  دـناوخرب  یترابع  یلزتعم  زاـب  ءاـنثا  نآ  رد 

دز و یلزتعم  نآ  رـس  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یخولک  دـمآ و  نوریب  ربنم  ریز  زا  دـنامن و  ربص  تقاط  رگید  ار  لولهب  ترابع ، نیا  ندـینش 
دندرب هفیلخ  يهناخب  هتشادرب  اریلزتعم  نآ  هتساوخرب  دندید  نانچ  نوچ  تعامج  نآ  تفر ، نوریب  دجسم  زا  لولهب  تسکشب . ار  وا  یناشیپ 
کنتلد رایـسب  لمع  ینعم و  نیا  زا  هفیلخ   182 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دندومن . لولهب  زا  يدایز  تیاکـش  و 

لخاد مالسیب  هنهرب  ياپ  رس و  لولهب  هاگان  دیامن . تسایـس  باقع و  دناسر و  رازآ  ار  لولهب  هک  دوب  نیا  رکف  رد  دیدرگ و  هدرزآ  دش و 
يهناوید يا  تفگ : درک و  باتع  رایـسب  دـید  ار  لولهب  هفیلخ  نوچ  تسـشن . رتـالاب  هفیلخ  یلزتعم و  زا  سلجم  ردـص  رد  تفر  دـیدرگ و 

رد صحف  هثحابم و  رما  رد  نامز ! يهفیلخ  يا  تفگ : لولهب  یئامن .!؟ يدـعت  یتدایز و  ءاعدا  نامز  ماـما  رب  هک  يراد  قح  هچ  وت  بدایب !
هجوت هفیلخ  هچناـنچ  رگا  مدومن ، لـح  یخولکب  ار  وا  يهلأـسم  هس  نیرتمک  نیا  دومن و  ناـیب  هلأـسم  هس  درم  نیا  دـشابن ، شجنر  لـئاسم 

: دـندومرف هفیلخ  ماهتفگ ! ار  وا  يهلأسم  باوج  هکنیا  ریغ  ماهدرکن  یبدایب  واب  تبـسن  نیرتمک  نیا  هک  دوش  مولعم  دـهد  شوگ  دـیامرف و 
خزود هک  اریز  دسریمن  باذع  تمایق  زور  ار  ناطیـش  هک  یتفگ  دوخ  وت  یلزتعم  يا  تفگ : درک و  یلزتعمب  ور  لولهب  مینادـب ! ات  نک  نایب 

وت رـس  رب  هک  خولک  نیا  تفگ : لولهب  یلب .! تفگ : یلزعتم  دوـشیمن . يذأـتم  سنج  زا  سنج  تسا  شتآ  سنجمه  ناطیـش  تسا و  شتآ 
رس رب  نوچ  ارچ  سپ   183 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : لولهب  كاخ .! سنج : تفگ : دوب ؟ سنج  هچ  مدز 

ار ادخ  تمایق  يادرف  هک  یتفگ  دوخ  وت  ناناملسم ! ماما  يا  تفگ : لولهب  زاب  دش . تکاس  لزتعم  دیناسر .؟ ررـض  يهدش و  يذأتم  مدز  وت 
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!. منیبـب اـت  اـمنب  نمب  ار  درد  تفگ : لولهب  یلب .! تفگ : دـنکیم ؟ درد  مدز  وت  رـس  رب  هک  یخولک  تفگ : لولهب  یلب .! تفگ : دـید . ناوتیم 
ار ریقح  قولخم  هاـگ  ره  تسادـخ ، تاـقولخم  زا  یئزج  درد  ملاـع ! ماـما  يا  تفگ : لولهب  دـید .!؟ ناوتیم  هنوگچ  ار  درد  تفگ : یلزتعم 

یتفگ دوخ  وت  ماما ! يا  تفگ : لولهب  زاب  دادن . باوج  دش و  تکاس  یلزتعم  وگتفگ  نیا  زا  سپ  دید . ناوت  هنوگچ  ار  ادخ  دـید ، ناوتیمن 
ماهدز وت  رس  رب  ادخ  ياضرب  ار  خولک  نیا  نم  سپ  دشاب  نینچ  هاگ  ره  تفگ : لولهب  یلب .! تفگ : تسادخ . ياضرب  ود  ره  رش  ریخ و  هک 

زا دعب  ماهدومن .! لمع  ادـخ  ياضرب  هنکیا  لاح  ییهدـیجنر و  نم  زا   184 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ارچ  وت  و 
باـتفآ نوچ  اریز  تفر . نوریب  سلجم  زا  تساوخرب و  یئاوسر  تلاـجخ و  ببـسب  درک و  توکـس  هدـنام و  لـجخ  یلزتـعم  وگتفگ ، نیا 

رگید شوم ! يا  شاف  ناهج  رد  تست  نم و  شیپ  شافخ  مشچ  هدـیدن  دیـشروخ  رعـش  ددرگ . روک  هدـید  ار  شاـفخ  دوش و  علاـط  ناـهنپ 
هچ مینیبب  ات  میزادنا  رگید  تقوب  ار  تبحص  اذهم  تسا ، گنت  تقو  اما  مراد  اهنخس  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  مونـشب .! ات  وگب  يراد  یفرح 

و وگب ! يراد  یفرح  رگا  دوشیم ، یعدـم  توق  يوعد و  یتدایز  ببـس  تبحـص  نیح  رد  تقولا  عفد  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دـیامن . يور 
وت نم و  يهلماعم  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  امن . زارتحا  اهنآ  تاحطـش  هیفوص و  فرخزم  تاملک  زا  نک و  قیدصت  هینید  املع  لوقب  هن  رگا 

: تفگ شوم  نک .! نایب  هدوب  هنوگچ  تفگ : هبرگ  رجات . اب  تسا  دزد  يهلماعم 

تیاکح

ص: نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  زاب  هلفاق  زا  رجات  نآ  تشذـگیم و  يرجات  نابایب ، رد  يزور  هک  دـناهدروآ  تیاکح 
ناریح دید  ار  دزد  نآ  رجات  نوچ  دوب ، نابایب  نآ  رد  يدزد  ار  اضق  دناسر . هلفاقب  ار  دوخ  رگم  هک  دیدرگیم  نابایب  رد  ًابرطظم  هدـنام   185

ندوشگ ناـبز  یئاراـی  هراـچیب  درم  نآ  يراد .؟ هارمه  هچ  تفگ : دروآ و  بیهن  رجاـت  رـس  رب  دزد  دـنامب ، دوخ  ياـج  رب  هدـش  ناـشیرپ  و 
رجات قرف  رب  ریـشمش  دش و  بضغ  وا  رب  اذهل  درادن  یئاورپ  ار  وا  انغتـسا  لامک  زا  هکنآ  نامگب  ار  دزد  دیوگ ، باوج  تسناوتن  تشادـن و 
تسد ایب و  نونکا  تفگ : دش و  راوس  شبساب  دیـشوپب و  ار  شتخر  درک و  زاب  نایم  زا  شدقن  درک و  هنهرب  دیـشک و  ریزب  شبـسا  زا  دز و 

اب ار  ملع  بلاط  هک  يدانع  دـشابیم و  هبرگ  شوم و  نایم  هک  یلبج  توادـع  نادـب  زین  وت  هبرگ ! يا  الاح  دـشاب ،! كرابم  وگب  سوبب و  ارم 
هک تقونآ  زا  مدـش و  صـالخ  وت  تسد  زا  تقـشم  تمحز و  دـصب  هکنآ  اـت  ینکیم  دـیزو  رمع  رهب  يربارب  بطاـخم و  ارم  تسا  هیفوص 

ییهتخاس ناسرت  نانچ  مه  ارم  یئوگیم و  هتفرگ و  ازسان  یئوگهزره و  ار  هوعدلا  باجتسم  ناخیش  ناوریپ و  عیمج  لاح  ات  متفای  یـصالخ 
تمحز و رـس و  درد  همه  نیا  اب  الاح  تسا ، راوشد  نت  رب  مه  تشیعم  لیـصحت  رد  یعـس  هکلب  دمآ ، وت  کیدزن  مناوتیمن  رمع  تدـم  هک 
هک ریظن  لـیلد و  همه  نیا  سپ  تفگ : هبرگ  لـطاب .!؟ یفوـص  تسا و  قـح  رب  ملع  بلاـط  هک  منک  قیدـصت  میاـیب  تجح  ناـهرب و  نودـب 

گنس رد  نینهآ  خیم  دورن  ظعو  ندناوخ  دوس  هچ  لد  هیس  اب  رعش  هتفگ : هک  تسا  بسانم  خیـش  فرح  نامه  سپ  دوب  ثبع  همه  مدروآ 
یسراف راثآ  راعشا و  تایلک  دناهتفگ : هک  ارچ  مدیمهف ،! متسناد و  نونکا  تسا ، رکم  دیک و  ردق  هچ  ار  وت  هک  متـسنادن  لاح  ات  شوم ! يا 
يهمکچ تشادیم  یتسار  لیم  رگا  شوم  دیـشونیمن  نابز  رد  ار  بآ  دوبن  لیخب  كرـشم و  رگا  گس  رعـش   186 ص : نتم ، یئاهب ، خیش 

غابب کئالم  دراکب  تشک  ماگنهب  لظنح  مخت  رگا  ددرگن . نیش  دیئامن ، نویفا  يهفاضا  ار  یفصم  دهش  راب  دص  رگا  دیـشوپیم و  راگنرز 
ماجنارـس دنک  ناویح  بآ  رگا  شیاپب  دنک  ناج  يهحفن  رگا  شمیـسن  لیئربج  دنک  يرایبآ  نادب  لیب  ياج  ار  شیوخ  رپهـش  دـنک  تشهب 

شاعم یعس  ار  تایح  يذره  تسین ، شوخ  ندوب  تبحـص  رد  هشیمه  هبرگ ! يا  تفگ : شوم  رابب  درآ  خلت  يهویم  نامه  رابب  دراین  رهوگ 
عفن و غارچ و  همیه و  رکف  غاـب و  قیـسنت  بیترت و  هناـخ و  تمرم  لاـفطا و  لاـیع و  جرخ  ندوـمن و  سوـبلم  بورـشم و  لوکأـم و  رکف  و 

تشاد یهاوخ  یناشیرپ  یئاوسر و  تبفاع  یشاب  تبحـص  رد  مادم  ینک و  همه  كرت  رگا  و  تسا ، مزال  ار  لزنم  بابـسا  يهیهت  ناصقن و 
شیعب و دراد ، یناگدنز  هک  يزور  دـنچ  دـنک و  لمات  دوخ  راگزورب  هک  دـیاب  ار  تایح  يذره  اذـهل  دومن . یهاوخ  ماکداش  ار  نمـشد  و 

رکف رد  بش  زور و  هچنانچ  رگا  درادرب و  عتمت  یناگدـنز  غاب  زا  دـهد و  هولج  ار  دوخ  نوگاـنوگ  ياـهتمعن  ناولا و  ياهـسابل  اـب  ترـشع 
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لها رظن  رد  دـنامزاب و  تذـل  تبحـص و  ترـشع و  هزاـت و  فیرظ و  فـیطل و  ياهـسابل  اـهتمعن و  زا  دـشاب ، نتفگ  نینچ  ندرک و  ناـنچ 
رد هنسرگ  ریـس و  دیاب  دبال  سپ  دوشیمن ، نکمم  ندرک  ادیپ  یعـسیب  شیع ، تغارف  نیا  دیامن و  فیثک  لیلذ و  راوخ و  ار  دوخ  راگزور 

، یئاهب خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دسر و  مهب  وا  لاح  قیال  يهمقل  دشاب  هاگ  و  دبایب ، ار  دوخ  تشیعم  هک  ات  دـشاب  ناور  فارطا 
یتح دـیامن و  شـشوک  شاعم  یناگدـنز و  نوؤش  بلط  رد  رکفت  شوهب و  دـیاب  لاح  ره  رد  نکل  دـسرن ، هک  دـشاب  هاگ   187 ص : نتم ،
یقرت دـیازت و  زورب  زور  كاروخ  ناکم و  زا  ار  دوخ  سنج  يانبا  نایم  رد  دـهاوخب  هک  یـسک  هبرگ ! يا  يراب  دـنکن . یهاـتوک  ناـکمالا 

هک یناشیرپ  زا  دوخ  دندرگ و  دنسرخ  داش و  ناتـسود  و  كانمغ ، روک و  نانمـشد  ات  دشاب ، تناکم  ومـس  هاج و  ولع  ددص  رد  دیاب  دهد ،
لئابق نایم  رد  نادنزرف  نآ  زا  زا  دعب  ات  دراذگب  نادنزرف  يارب  زا  هریخذ  هک  دنک  یعـس  ردقنیا  هکلب  دیاسایب ، تسا  تلذم  يراوخ و  ببس 

مه رگید  یـشاب  ناتـسود  جاتحم  هک  هب  دـنروخب  نانمـشد  هک  يراذـگب  رعـش  دـناهتفگ : هک  ییهدینـشن  دنـشاب . زارفارـس  زاـتمم و  نارقا  و 
نتسناد ندیمهف و  هملک  دنچ  نیا  زا  شیب  لمعیب  ملع  زا  هبرگ  يا  یتسین  يریپ و  دوب  تبیصم  یتسیا  رید  رهد  رد  هک  ادابم  رعش  دناهتفگ :
رکفیب ردقنیا  رگم  دنهدیم ،؟ شآ  نان و  تبحـص ، ضوعب  خابط  زابخ و  ناکد  مادک  دسریم ،؟ مهب  عفن  هچ  ندرک  هایـس  ار  دـنچ  یقرو  و 

یشاب تسد  یهت  نوچ  دیچ  دیاب  هشوخ  شنمرخ  تقو  دیوخ  دروخب  دوخ  عورزم  هک  ره  رعش  تسا . هتفگ  يدعس  خیـش  تسبوخ .؟ ندوب 
تاـیلک دـیآیمن . راـکب  یناولهپ  یناگدـنز و  بصنم ، ماـقمیب و  مهفیب و  درک ، یناوتن  هجوـت  ینعم ، یمهم و  چـیه  رد  يدرگ  زیچیب  و 

زا مکح  ردنا  شنابز  دشابن  هک  یسک  زا  هب  مکب  مص  هتـسشن  یجنکب  هدیرب  نابز  رعـش   188 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و 
،!؟ ینکیمن لمأت  یئوگ و  هنالقعیب  ياهفرح  نیا  زا  یک  اـت  شوهیب ! شوم  يا  تفگ : تفر و  نوریب  هبرگ  زا  ناوت  باـت و  تاـفرخزم  نیا 
ایند بح  يارب  زا  هک  لـصاحیب  چوپ و  يهصق  نیا  دراد و  یعفن  هچ  یتسنادـن  يدـیمهفن و  يدـناوخ و  تقو  نیا  رد  هک  یتسود  زاوآ  نیا 
هزات شوگ  شورفب و  رخ  شوگ  رعش  دناهتفگ : هک  ونشب  ار  باوج  رادب و  شوه  شوگ و  نونکا  دشخب ،؟ يرمث  هدیاف و  هچ  يداد  لیوطت 

ینکن و هلیح  رکم و  ینک و  یلبج  تداع  كرت  وت  رگا  میوگیم ، مه  نم  دناهتفگ  باب  نیا  رد  رگید  رخ  شوگ  دـباین  رد  اهنخـس  نیک  رخ 
حیاصن همه  نآ  هک  لوا  قیرطب  رگا  و  ینک ، تبث  هداد و  ياج  رطاـخ  ناـج و  حول  رب  يونـشب و  نم  زا  هتبلا  ینک ، نم  يوسب  سوه  شوگ 

دوخ راگزور  يهیامرـس  ار  اهدـنپ  نیا  دـیاش  هک  اـت  راد  شوگ  شوم ! يا  سپ  دـش . دـهاوخ  نینچ  مه  لاـح  درکن ، رثا  وت  رب  دـش و  هتفگ 
ماعط ندیشوپ و  هرخاف  ياهسابل  ندرک و  فرص  ترـشعب  لام و  عمج  ایند و  تهافر  شیاسآ و  تغارف و  باب  رد  هکنیا  شوم ! يا  يزاس .
يارب زا  لاـم  نتخودـنا  ماـقم و  بـصنم و  لاوـن  رد  یعــس  ندیــشوک و  شیع  يهـبترم  رد  ندیــشون و  فـیطل  بارــش  ندروـخ و  ذـیذل 

تیهافر و نم  هک  هدومرف  دـیجم  مالک  رد  نایملاع  دـنوادخ  هک  دـناهدروآ  ونـشب :! ار  کی  ره  باوج  يداد ، يرونخـس  داد  ناگدـنامزاب ،
لاح و عیمج  رب  تجح  تلالد و  هدشن  قلخ  شیاسآ  هک  ینعم  نیا  و  دنشوکیم ! نآ  بلط  یعس و  رد  ناگدنب  ماهدرکن و  قلخ  ار  شیاسآ 
زا ملاع  لها  عیمج  هک  اریز  ادخ ،  189 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مالک  زا  صن  تسا و  ناسنا  عاضوا  لاوحا و 

باوج لاؤس و  ندرم و  عاضوا  لاوحا و  راک و  زا  ییهرذ  دنشابیم و  لام  ندومن  عمج  ددص  رد  زور  بش و  یعمج  دنتسین : نوریب  هقرف  هس 
يرادـنید و ساـپ  هـّللا و  ۀـفرعم  رد  یعـس  ترخآ و  رکف  رد  رگید  یتعاـمج  و  درادـن . ار  ناـشیا  رطاـخ  رد  باذـع  باـسح و  روـگ و  رد 

راک كرت  اریز  دنانیفرطلا  رـسخ  مه  یعمج  و  هدومن . تلفغ  يویند  تایح  مزاول  زا  هدوب و  دوخ  يهدرک  زا  ینامیـشپ  نامیا و  يرادـهگن 
ایندلا دناهدومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنراتفرگ .! ندـیباوخ  ندروخ و  بعل و  وهلب و  دـناهدرک و  ترخآ  راک  مه  ایند و 

ملع و كرت  دـتفا ، ندـیناسر  رهب  ایند  لام و  عمج  رد  لایخ  شهاوخب و  دـشاب و  ایند  هجوتم  یـسک  نوچ  هک  اریز  بالک . اـهبلاط  ۀـفیج و 
رـسیم تلذم  يراوخ و  تقـشم و  زج  ام  ندرک  عمج  تسا  مولعم  دوشیم و  لوغـشم  لام  نتخودنا  رد  یعـسب  دـیامنیم و  تدابع  تفرعم و 

دـناسر و مهب  تنکم  تورث و  تسین  نکمم  دـشکن  جـنر  دـنکن و  یعـس  اـت  دوـش ، لوغـشم  دـهاوخ  هـک  یلمع  يراـک و  رهب  اریز  ددرگن 
بیرف بادرگ  رد  ددرگ و  لوغشم  ایند  بلطب  دهدب و  تسد  زا  ترخآ  يهتشر  رس  دشاب  ایند  بلط  هجوتم  یسک  نوچ  هک  تسین  ییههبش 

زاب ترخآ  زا  هنیآ  ره  سپ  تسا . رایسب  هصغ  رکف و  ملا و  مغ و  لام  ندرک  عمج  یعس  رد  ددرگ و  تلفغ  فیلا  ببس  نیاب  دتفا و  ناطیش 
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رد هچنآ  سپ  تسین ، ایند  لها  يارب  زا  ایند  رد  تیهافر  هک  دش  رهاظ  سپ  هدربن . تیهافر  هدیشک و  تمحز  هتشذگ و  تلفغب  رمع  دنام و 
نیا زا  تسا . ماقم  لاقم و  نیا  دهاش  ۀئیطخ ، لک  سار  ایندلا  بح  ثیدـح : نینچمه  تسا و  عقاو  لیلد  بسانم و  هدـش  دراو  دـیجم  نآرق 

دشاب هاگ  تسا و  صیرح  صخش  نأش  لام   190 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ندرک  عمج  هک  دیدرگ  مولعم  نایب 
ار وا  درمب و  نوچ  دشاب و  هتفای  یناسفن  ظح  هک  یهجوب  دنکن  فرص  دشوپن و  دروخن و  دنک ، عمج  لام  رایسب  تمحز  جنرب و  یـسک  هک 
دنک و رهوش  فرـص  هتفرگ  ار  دوخ  يهصح  رتخد  دنامب  هک  یلیلق  دنهدب و  رتشیب  ثرا  ار  وا  روکذ  ثراو  فنعب  عرـش  ماکح  دـننک ، نفد 

یکی دریمن  ات  دناهتفگ : و  دنک . فرـص  لذارا  شابوا و  اب  شون  شیعب و  نابحاصم  اب  زین  رـسپ  هدوبن ، ردـپ  زگره  ایوگ  دـنکن ، ردـپ  زا  دای 
هزات يرهوش  هتشادرب  هدرک و  هریخذ  یلوا  رهوش  ردپ و  لام  زا  رویز  رز و  اهنز ، زا  يرتشیب  هک  دشاب  هاگ  دنیشنن  ماکداش  يرگید  یماکانب 

تلفغ و ایند  لام  رد  یعـس  هک  دـش  رهاظ  سپ  دـندرگ . لوغـشم  ترـشع  شیعب و  هدرک  ار  یلوا  رهوش  نارای  نادـنزرف و  كرت  دـنیامن و 
، ُهَرَی ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  يهیآ : قادصمب  تامدص ، اهرازآ و  همه  نیا  اب  تسا و  تمادن  ترسح و 

دیاب باذع  باقع و  تفگ و  دیاب  باوج  ار  وا  هدومن  عمج  عورشمان  قرط  عرـش و  فالخب  ثراو  ار  هچنآ  دشاب و  باسح  مه  ترخآ  رد 
هدومن هتخودـنا  لاـم  نآ  يهزادـناب  هتبلا  تسرادـقم ، هچ  یناگدـنز  رمع و  ار  سک  ره  هک  دـشیم  ینعم  نیا  نیقی  رگا  شوـم ! يا  دیـشک .

رـسب یگنهرب  یگنـسرگب و  تمحز  دصب  یـسک  هک  تسا  رایـسب  اذهعم  هدشن  نییعت  یناگدنز  رمع و  يهزادـنا  نوچ  سپ  درکیم ، فرص 
دـسر رد  لجا  هاگان  هک  دنکیم  يراک  يانب  هدروآ  تشخ  دشاب و  هدیرخ  نیمز  دزاسب و  هناخ  هکنآ  يارب  زا  هدرک  یعـس  بش  زور و  هدرب 

توبات وا  يارب  نآ  زا  دـشاب ، هدرک  عمج  هزاورد  هرجنپ و  رد و  يارب  زا  هک  ییهتخت  اـی  دـنراذگب و  وا  دـحلب  ار  تراـمع  هناـخ و  تشخ  و 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دنکیم . يرگید  ندرگ  رد  تسد  شنز  دنیـشن و  وا  رد  رگید  یـسک  هدش  مامت  هناخ  هکنیا  ای  دنزاسب ،

تشک و درورپ و  وت  نوچ  سک  رایسب  هک  تشپ  ایند و  کلم  رب  هیکت  نکم  هدومرف : يدعس  خیـش  هک  تساجنیا  زا   191 ص : نتم ، یئاهب ،
شکاخ هک  کنر  هلال  يهرهچلگ  ورس  یسب  تسین  شیب  یمد  شدوجو  ای  مدع  تسین  شیدنا  تحار  لزنم  ناهج  هدومرف : رگید  ياج  رد 
دناهدش ترخآ  راک  یعـس و  رد  یتعامج  روگ  كاخ  زا  مد  ره  دروآ  نورب  روم  هک  نیکـشم  كاخ  يهناد  یـسب  کنت  شوغآ  رد  هتفرگ 

زا لبق  هک  ییهیآ  ینعم  قفاوم  هتسیاشان  ياهلمع  زا  ینامیـشپ  ترخآ و  مغ  رد  زور  بش و  ناشیا  دناهتـشاد و  رب  ایند  زا  تسد  هیلکلاب  هک 
راک و بسک و  زا  تسد  دناهدرک و  ایند  كرت  ةدابع ، لک  سار  ایندلا  كرت  ثیدح : قفاوم  تسین و  تیهافر  ایند  رد  هک  دش  روکذـم  نیا 

تلزع يهعقب  رد  هتفاـی  صـالخ  مدرم  تسد  زا  و  غراـف ، يوه  سفن و  لاوما و  لاـم و  زا  هکنیا  دـناهدش و  فکتعم  ییهشوگ  رد  هدیـشک 
بابـسا دنچ  ره  دنتـسب  مدرم  ناهد  گس و  نادـند  دنتـسشنب  تیفاع  جـنکب  هک  نانآ  هتفگ : يدعـس  خیـش  هکنانچ  ینیزگ  هراغم  ینیـشن و 

هّللا دمحلا  هدومرف : ترضح  نآ  هک  اریز  تسین ، ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  تما  لاح  بسانم  نکلو  تسا  تغارف 
ربص و ار  درم  نآ  دـسرن و  هدـئام  زور  هس  ای  زور  ود  هک  دـشاب  هاگ  هشوت ، نانیب و  دـنوشیمن  نکاس  هراغم  رد  نیـشیپ  ناتما  لثم  نم  تما 
هک تسا  نآ  رد  رامشیب  يازج  رایسب و  رجا  میظع و  باوث  هکنآ  رگید  و  ددرگ . رفاک  هتفر  هار  زا  ناطیـش  يهسوسوب  شلد  دسرن و  لکوت 

اهیوب و اهگنر و  زا  دنک و  ارادم  كولس و  تفأر  تفلا و  يور  زا  مدرم   192 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  اب  سک 
نیا هتسیاشان ، روما  زا  فرـص  عاطقنا و  يرودب و  هن  دنک ، هدینـش  هدید و  هچنآ  كرت  عبط  تفارـصب  دریگ و  عتمت  هدرک و  بسک  اهعمط ،

ترـضح و  ددرگ ، سویام  مورحم و  تالامک  عیمج  زا  هتـسب  شیوخ  يورب  رد  هدـش و  نیـشن  هشوگ  نیـشن و  هزاـغم  هک  یـسک  هک  تسا 
لوغـشم تدش و  مامتب  ندرک  بلط  هک  دش  مولعم  ثیدـح  نیا  زا  سپ  اهطـسوا ، رومالا  ریخ  هدومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

زئاج و ریغ  اهطـسوا ، رومالا  ریخ  لیلدب  مه  نتـسشن  هزاغم  رد  ندرک و  ایند  كرت  دش و  دهاوخ  ینادان  لهج و  لامک  تلفغ  تیاهنب  ندش 
هیموی و تیـشعم  روما و  رد  شـشوک  هدومن و  ناکما  ردقب  هیویند  نؤش  رد  یعـس  هنالدـتعم  هک  تسا  نآ  بسناو  رتهب  اذـهل  تسا ! قیالان 

امرگ عفد  هکنیا  ردقب  لزنم  ناکم و  لیصحت  نینچمه  هتسناد و  بجاو  مزال و  دوب  باجتسم  لوبقم و  نآ  رد  زامن  هک  سابل  ندروآ  مهارف 
هتفاـین و ار  اهتذـل  یلکب  رگا  تسا . هبجاو  روما  زا  زاـب  تمرح  میظعت و  بدا و  يور  زا  مدرم  اـب  كولـس  و  همزـال ، نؤـش  زا  دـنک  امرـس  و 

یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  www.Ghaemiyeh.comتایلک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  www.irtanin.comهحفص 100  www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://www.ghaemiyeh.com


هدروخن لسع  هک  یـسک  الثم  تفای ؟ دناوت  ربخ  هلماک  تردـق  راثآ  زا  هنوگچ  دـشاب ، هدـیدن  ار  اهگنر  دـشاب و  هدرکن  تردـق  يهدـهاشم 
معط و اب  ار  اهلگ  اههویم و  دشاب و  هتفرن  اهغاب  ریـسب  رگا  و  هدومرف ، داجیا  يدهـش  نانچ  هتب  خاش و  زا  امنتردـق  رداق  هک  دـناد  هچ  دـشاب 
هچوک و رازاب و  رد  هک  سک  ره  سپ  دشاب ، يراع  تردق  راثآ  كرد  زا  سک  نآ  هک  تسین  ییههبش  دشاب ، هدرکن  صیخـشت  وب  گنر و 

رگا دباییم و  عالطا  عناص  تعنص  راثآ  رب  دیامنیم  عاونالا  فلتخم  تعارز  رازتشک و  ارحص و  رازلگ و  غاب و  يهدهاشم  ددرگیم و  هلحم 
یـسراف راثآ  راعـشا و  تایلک  نامگ  سایق و  مامح  ار  هدولاف  یـصخش  یـضام  نامز  رد  دناهدروآ  هکنانچ  دوب . دـهاوخ  لطاع  يراع و  هن 

: تفگ هبرگ  مونشب .! ات  نک  نایب  هدوب ؟ هنوگچ  تفگ : شوم  دوب . هدرک   193 ص : نتم ، یئاهب ، خیش 

تیاکح

. دشاب هدروخن  هدولاف  هک  دشاب  یصخش  ایآ  تفگ : دوب  وا  ریزو  هک  يدنمیم  نسح  هجاوخب  دومحم  ناطلـس  يزور  هک  دناهدروآ  تیاکح 
هاـشداپ تسه و  تفگیم  ریزو  تسین . یـسک  نینچ  تـفگ : هاـشداپ  دـننادن . دـناهدروخن و  هدولاـف  هـک  دنرایـسب  هاـشداپ ! يا  تـفگ : ریزو 

دریگب هاشداپ  زا  ار  رز  غلبم  دنک  ادیپ  یسک  نینچ  ریزو  رگا  هک  دش  طرـش  ناشیا  نیبام  هدرک  ایهم  رز  یغلبم  رمالا  رخآ  ات  تسین ، تفگیم 
ناشورف دنفـسوگ  رازابب  شرذگ  دمآ ، نوریب  یـسک  نانچ  صحفتب  ریزو  رارق  نیا  زا  سپ  دشاب . ینداد  ار  غلبم  نآ  ریزو  دنکن  ادیپ  رگا  و 

ار رل  صخش  نآ  سپ  دناهدیدن ، يدابآ  يرومعم و  دناهدوب و  دح  رس  رد  تعامج  نیا  هک  تفگ : دوخ  اب  دید ، اریدحرـس  رل  اضق  زا  داتفا ،
.؟ ییهدروخ يزیچ  تمعن  نیا  زا  زگره  تفگ : رل  درم  نآـب  هاـشداپ  دـنروآ . هدولاـف  زا  يردـق  هک  دومرف  هاـشداپ  دروآ ، هاـشداپ  تمدـخب 

تـسا زیچ  هچ  نیا  ینادیم  تفگ : هاشداپ  ماهدروخن .! هاشداپ  ریخ  تفگ : رل  درم   194 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
لقعب ام  زا  هک  تسیدرم  میتسه  ام  هک  دح  رـس  نآ  رد  دسریم ، يزیچ  نم  نامگب  اما  منادیمن ، نیقیب  شمان  تفگ : رل  درم  دراد .؟ مان  هچ  و 

مهب بوخ  ياهمامح  رهش  رد  تفگیم  دوب و  هدمآ  رهش  زا  يزورکی  اضق  زا  دیآیم ، رهـشب  هبترمکی  هلاس  ره  تسا و  رترب  لباق و  كاردا  و 
. دنهدب ریزوب  ار  روکذم  غلبم  هک  دومرف  دیدنخب و  رایسب  دینش  ار  نیا  هاشداپ  نوچ  تسا . مامح  نیا  هک  تسا  نینچ  نامگ  ار  هدنب  دسریم ،

رـس ود  ات  دومرف  هاشداپ  هدید .! ار  مامح  هن  هدولاف و  هن  درم  نیا  هک  هچ  ماهدرب ، رـس  ود  اریز  دنهدب ، رـس  ود  ات  امرفب  اهاشداپ ! تفگ : ریزو 
نایملاع دنوادخ  هچ  ره  سپ  دراد . تذل  هچ  تسیچ و  دناد  هچ  دشاب  هدروخن  دشاب و  هدـیدن  ار  زیچ  یـسک  ات  نم ! زیزع  يا  سپ  دـنهدب .
دنوادخ سپ  دشیمن ، قلخ  الا  دنبای و  عتمت  دـنیوبب و  دنـشونب و  دـنروخب و  دـننیبب و  ار  نآ  ناشیا  هک  تسا  نیا  يارب  زا  تسا  هدرک  قلخ 

ام ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  دومرف : هدـینادرگ و  رهاـط  بیط و  لـالح و  ناـشیا  يارب  تسا و  هدرک  قلخ  ناگدـنب  يارب  زا  ار  اـهتمعن  نیا  ناـیملاع 
یهلا ياهتمعن  لامعتـسا  تمعن و  ندروخ  هک  دش  ادیوه  رهاظ و  سپ   195 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ْمُکاْنقَزَر .

لاوحا و زا  ندیـشوپن ، ندیـشوپ و  نتفگن و  نتفگ و  ندروخن و  ندروخ و  زا  روما  عیمج  تسا و  هلماک  تردق  ندنامهف  ندـیمهف و  ببس 
مدرم تبحـص  كرت  ینیـشن و  هزاغم  رد  هک  دش  رهاظ  نایب  نیا  زا  نکل  تسا ، رایـسب  فرح  باب  نیا  رد  تسا و  هیرـشب  هیداع  هک  عاضوا 

رگا نونکا  يدیمهف ،!؟ یتسناد و  شوم ! يا  سپ  تسا . یلوا  هدیدنـسپ و  يورهنایم  كولـس و  قیرـس  و  دسریمن ، هدیاف  دشابیمن و  یعفن 
، دوش توف  امش  ام و  زامن  هک  دوشیم  ببس  دایز  يوگتفگ  درذگیم و  زامن  تقو  تسا و  گنت  تقو  الاح  تفگ : شوم  وگب ! يراد  یفرح 

طیارـش ار  زامن  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  تشاد . ناوتیم  تبحـص  رگید  تقو  دـشاب  یقاب  رمع  رگا  میدرگ ، لوغـشم  تداـبعب  میورب  لاـحلا 
سدقا بانجب  كاپ  لدب  و  دـسح ، کشر و  دانع و  تکرـش و  زا  ندوب  یلاخ  تسا و  صالخا  ثدـح و  طورـش و  هلمج  زا  تسا ، رایـسب 

هبرگ میونـشب ! ات  اـمرف  ناـیب  ار  نآ  هدوب ؟ هنوگچ  تفگ : شوم  درکیم . ظـعاو  تمدـخ  رد  هیرگ  هک  كرت  نآ  لـثم  هن  ندروآ  يور  یهلا 
: تفگ

تیاکح
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هکنآ زا  دعب  درکیم . هظعوم  یظعاو  هک  دید  داتفا ، يدجـسمب  شرذگ  هاگان  تشذگیم ، يرهـش  يهلحم  زا  یکرت  هک  دـناهدروآ  تیاکح 
هظعوم ظعاو   196 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نآ  تسـشنب و  مدرم  نایم  رد  كرت  نآ  دندش  عمج  يرایـسب  قلخ 

دندش تلاح  نآ  تفتلم  مدرم  هکنآ  زا  دعب  درکیم ، هیرگ  ياه  ياه  هب  كرت  نآ  اذـهعم  دـندوب ، زجاع  نآ  ینعم  زا  ملع  نابلاط  هک  درکیم 
نایم رد  مراد و  ییهلگ  دح  رس  رد  هدنب  ناردارب ! يا  تفگ : تسا .؟ تهج  هچ  زا  تسا و  زیچ  هچ  زا  وت  يهیرگ  هک  دندومن  راسفتسا  وا  زا 
هاگن ظعاو  نیاـب  لاـحلا  ماهدـیدن  ار  زب  نآ  مرهـش و  نیا  رد  نم  هک  دوشیم  یتدـم  مرادـیم و  تسود  رایـسب  ار  زب  نآ  مراد و  يزب  هلگ  نآ 

ایوگ شوم ! يا  هدش .؛ یلوتـسم  نم  رب  هیرگ  هک  تسا  ببـس  نآ  زا  هدمآ  نم  دایب  زب  نآ  دنامیم و  نم  زب  شیرب  ظعاو  شیر  مدـید  مدرک 
لیـضفت تنایخ و  يارب  زا  ار  هناخ  بحاص  هکنآ  ای  دننک ، رابتعا  وتب  دنناد و  زامن  لها  ار  وت  هلیبق  ابرقا و  هکنآ  يارب  زا  يوریم  زامنب  زین  وت 

زین ام  يدروآ  رذع  وت  نونکا  درادن ، يرابتعا  راک  نآ  دشابن  ربخاب  راک  نآ  تقیقح  زا  درک و  یسک  هک  يراک  ره  شوم ! يا  یهد . بیرف 
هناخب هدنام  رطاخ  هدرزآ  دش و  ریگلد  رایسب  هبرگ  تفر . هناخب  تشگ و  فرـصنم  شوم  وگتفگ  نیا  زا  سپ  رگید . یتقو  ات  میوشیم  هناور 

دمآ تشگرب  دروخب و  ریس  نآ  زا  دیـسر و  هبرگ  دوب  هتخیر  ییهشوگ  رد  تشاد  هناخ  رد  هک  ییهرفـس  هت  هناخ  بحاص  ار  اضق  تشگرب ،
و تفگ : هبرگ  درک . مالـس  واب  هبرگ  يهمهاو  زا  هتـسشن ، وا  يهناخ  ردـب  هدـمآ و  زاب  هبرگ  هک  دـید  شوم  تسـشن . شوم و  يهناخ  ردـب 

يرذع  197 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دیابن  مشاب و  وت  نامهم  هک  ماهدمآ  مویلا  رابک ! خیـش  يا  مالـسلا  کیلع 
يا نوـنکا  دنـضیرم ، هدرزآ و  ریقح  تیب  لـها  ناـسک و  هکنیا  تهجب  تسا  قـنوریب  ریقح  يهناـخ  رایرهـش ! يا  تـفگ : شوـم  يرواـیب .

ریـصقت زا  هبترم  نیا  يزاون  هدنب  فطل و  يور  زا  رایرهـش  تسا  نکمم  رگا  دیـشک و  دـیاب  تلاجخ  ردـق  هچ  ارم  هک  هدـب  فاصنا  رایرهش 
دـشاب ینابزیم  قیرط  هچنآ  هک  ات  منک  ربخ  ار  رایرهـش  تقو  نآ  هتفرگ  لوقعم  یکرادـت  هیهت و  هدـش  لابلا  غراف  هک  یتقو  ات  درذـگب  ریقح 

موریمن و یئاجب  دروخ  مهب  ملاع  مامت  رگا  درابیم و  هنتف  رازه  دص  رگا  دشاب و  رامیب  هناخ  نیا  رد  سک  دص  رگا  تفگ : هبرگ  مرآ . لمعب 
طرـش نم  هک  راذگب  دوخ  لاحب  ارم  يورن ، ای  يور  هناخب  یهاوخ  و  شابن ، یهاوخ  شاب ، رادنامهم  یهاوخ  وت  و  مرادیمن ، رب  ماگ  زا  ماگ 
ناوارف لیلد  باب  نیا  رد  يراد و  نامهمب  تبسن  هک  تسیرما  ارفاک ، ناک  ول  فیـضلا و  مرکا  ثیدح : و  دوب . مهاوخن  راذگورف  ماهدرک و 
نامهم رایـسب  دوب  یـصخش  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح  ناـمز  رد  هک  دـناهدروآ  تیاـکح  تسنیا : هلمجنآ  زا  تسا ، رایـسب  و 

، ناـمهم ندومن  تهارک  زا  نز  نآ  ندروآ  رب  داـیرف  گـنج و  فوخ  مهوت و  زا  درم  نآ  میئل . تسخ و  تیاـهن  رد  تشاد  ینز  و  تسود ،
. درک عقاو  نایب  ار  يرجام  لاوحا و  تیفیک  تفر و  مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  تمدـخب  يزور  جـالعال  درم  نآ  تشاد . ترارم  رایـسب 
رد دـیآیم  نامهم  هک  یتلاح  رد  وگب  نز  نآب  هناخب  ورب  هک  دـندومرف  ترـضح   198 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
هچ ناـیملاع  دـنوادخ  هک  ینیبب  اـت  نک  هاـگن  وش و  تفتلم  ناـشیا  رـس  بقع  رد  زین  ناـمهم  نتفر  نوریب  ماـگنه  نک و  هدـهاشم  رد  تشپ 

هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زورما  هک  تفگ  دوخ  نز  اب  تفر و  هناخب  درم  نآ  سپ  هدومرف ! تیانع  يرادنامهم  قح  رد  يریخ  هچ  یتکرب و 
دندومرف ترـضح  و  يراذگ ، ورف  ار  لخب  ینکن و  یقلخ  جک  هک  مراد  عقوت  اذهل  ماهدیبلط ، ینامهمب  رگید  رفن  هس  ود  اب  ار  ملـس  هلآ و  و 

. تسا هتـشاد  ینازرا  نامهم  تکربب  یلاعت  يادـخ  ار  هچنآ  ینیبب  ات  نک  هاگن  نتفر  نوریب  تلاح  رد  نامهم و  ندـش  لخاد  تلاـح  رد  هک 
نانامهم نماد  رد  هک  دید  دـش  نانامهم  ندـش  لخاد  تقو  نوچ  تخاس ، ار  تفایـض  بابـسا  يهیهت  درک و  یـضار  زجع  رازهب  ار  نز  نآ 

دـش نانامهم  نتفر  نوریب  تقو  نوچ  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  تلاح  نیا  زا  نز  نآ  دندش . هناخ  لخاد  تسا و  رایـسب  ياههویم  تشوگ و 
نینچ تفگ  دمآ و  رهوش  دزن  نانک  بجعت  نز  نآ  دندش . نوریب  هناخ  زا  هتخیوآ  ناشیا  نماد  رد  رایـسب  مدژک  رام و  اههدنزگ و  هک  دـید 

: درک ضرع  تفر و  ادخ  لوسر  تمدخب  درم  نآ  رگید  زور  وگتفگ  نیا  زا  دعب  مسرپیم . ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ  رهوش  مدـید . ار  يزیچ 
، ضرع نیا  زا  دعب  هدید . اههدـنزگ  نینچ  مه  نتفر  نوریب  تقو  رد  هدـید و  نانامهم  ندـش  لخاد  رد  اهتمعن  نینچ  نم  لایع  هّللا  لوسر  ای 

ببـسب ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تکربب  اـهتمعن  نآ   199 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دندومرف : ادـخ  لوسر 
دـش نامهم  بغار  نانچ  نز  نآ  نآ ، زا  سپ  دوریم . نوریب  هک  تسا  هناخبحاص  ناهانگ  اههدنزگ  نآ  هدومرف و  ینازرا  ینابزیم  ینامهم و 
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: هکنآ رگید  درکیم . دیکأت  هشیمه  دوخ  رهوشب  ندرک  ینامهم  باب  رد  رمع  مامت  هک 

تیاکح

رب نامهم  هک  دش  عقاو  يزور  اضق  زا  درکیمن . راطفا  نامهمیب  ترضح  نآ  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
میهاربا ترضح  دنتفریم  یتعامج  ارحص  رد  هک  دید  دمآ  نوریب  نامهم  صحفتب  هناخ  زا  دوب . هنسرگ  ترـضح  نآ  دیـسرن و  ترـضح  نآ 

میتسه ینامدرم  ام  دنتفگ  اهنآ  درک ، ینامهمب  فیلکت  ار  ناشیا  دـنوریم ، یئاجب  هتفرگ  شود  رب  اهلیب  دـنربگ و  رفن  هدزناپ  دـید  ار  ناشیا 
، دوب دـنهاوخ  تشیعم  یب  ام  لایع  لها و  میوش  ناـمهم  دوخ  اـم  هاـگ  ره  میراد ، لاـیع  لاـفطا و  اـم  زا  کـی  ره  هراـچیب و  رکراـک  هلعف و 

نوچ تخاس ، نامهم  هدروآ  هناخب  هدرک  یـضار  ار  اهنآ  لاـح  رهب  داد ، مهاوخ  زین  ار  امـش  یگهلمع  ترجا  هک  دومرف  میهاربا  ترـضح 
دنک و ینامهم  اریز  تسا  قح  رب  میهاربا  نید  هقیقحلا  یف  هک  دنتفگ  دوخ  اب  دندمآ  نوریب  دنتفرگ  مه  ترجا  دـندید و  ار  تفایـض  ناربگ 

دندش ناملسم  نمؤم و  دنتخاس و  يراج  نابز  رب  تداهش  هبیط  يهملک  دنتشگرب و  میهاربا  ترـضح  دزن  همه  تعاس  رد  دهد ، مه  ترجا 
، نتم یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نیما  لیئربج  دش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دمحم  تانئاک  دیس  تثعب  نوچ  و  دنتفر . و 

: ونشب رگید  تیاکح  شوم  يا  سپ  آرفاک . ناک  ول  فیضلا و  مرکا  دومرف : داد و  ربخ  ینعم  نیا  زا  ار  ادخ  لوسر   200 ص :

تیاکح

دجسم رد  رب  تلم  ریغ  زا  سک  راهچ  نتفخ ، زامن  زا  سپ  بشکی  مالسلا ، ةالصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح  نامز  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
.؟ مینامب هدش و  نکاس  ات  دـهدب  يزیچ  هداد و  ياج  بشما  ار  ام  هک  دـشاب  یـسک  ایآ  ادـخ ، ناگدـنب  زا  مییهدـنب  ام  هک  دـنتفگ  دـندمآ و 

رفن کی  دندرب و  دوخ  ياههناخب  ار  اهنآ  زا  رفن  هس  نیرضاح  نامدرم  زا  یـضعب  سپ  دیبایرد . ار  ناشیا  نامدرم  يا  هک  دندومرف  ترـضح 
يهساک درم  نآ  يارب  زا  دیناشنب و  دنتشادیم  تبحص  مدرم  هک  یقاطا  رد  درب و  هناخب  هتـشادرب  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح  ار 

هدروخ و يرایـسب  شآ  دوب  هنـسرگ  نوچ  درم  نآ  دندوب و  هتـسب  ار  هناخ  رد  دندوب  هدرب  ار  هساک  هک  ترـضح  نآ  همدخ  دـندرب و  یـشآ 
طبض تفاین و  یهار  درک  یعـس  دهج و  دنچ  ره  هتـشگ  رادیب  باوخ  زا  هدش  بلاغ  وا  رب  هدعم  ینیگنـس  لوب و  بش  يهمین  دوب ، هدیباوخ 

تمدـخب یتعامج  نآ  زا  سپ  تخیرگب . تلاجخ  زا  دـش  حبـص  نوچ  درک و  ثولم  تیاغب  ار  قاطا  ياهشرف  نآ  تسناوتن و  مه  ار  دوخ 
دندید دوب ، نآ  رد  نامهم  درم  نآ  بش  هک  دندمآ  هناخ  نآب  نانآ  دنتشاد  فیرشت  زامن  يهداجس  رب  ترضح  نوچ  دندمآ و  ترضح  نآ 
هناخب ترـضح  هک  هدوب  نامهم  مسق  هچ  نیا  هک  دنتفگیم  دـنداشگ و  هیانک  مولب و  نابز  اذـهل  تسا  تساجنب  ثولم  هناخنآ  ياهشرف  هک 

لمع نیا  مادام  هک  دیـسر  درم  نآ  رطاخب  ار  اضق   201 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هدرک ؟ یبارخ  نینچ  هدروآ و 
رد دمآ و  هدرک  مگ  يزیچ  هکنآ  هناهبب  ادخ  لوسر  يهناخ  ردـب  رکف  نیا  زا  سپ  هداد ، يور  هچ  ات  نیبب  درگرب و  ایب و  ییهدومن  یبارخ  و 

یمـسبت اهنآ  يوگتفگ  زا  ترـضح  دننکیم . تیاکـش  لمع  نآ  باب  رد  باحـصا  هک  دینـش  دوب  هدـش  غراف  زامن  زا  مه  ترـضح  ءانثا  نآ 
مالـسلا هیلع  هّللا  لوسر  سپ  دننکیم . هچ  باحـصا  هک  دینـشیم  دوب و  رد  تشپ  رد  درم  نآ  درادن  ررـض  تسین و  كاب  هک  تفگ  دومرف و 

نآ زا  دعب  دش ، هتـسش  اهـشرف  نآ  ات  درک  ربص  دید  نینچ  درم  نآ  نوچ  تسـشب ! ار  اهشرف  نآ  دوخ  كرابم  تسدب  دومرف و  بلط  قیربا 
ناملـسم اـت  یئاـمرف  میلعت  ناـیب و  نمب  ییهملک  هک  مسمتلم  و  مبلطیم ، ترذـعم  دوخ  تلجخ  زا  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  نوردـنا  هب 

نامهم رد  شوم ؟ يا  سپ  دـیدرگ . فرـشم  مالـسا  نامیا و  فرـشب  تعاس  ناـمه  درم  نآ  دومرف و  ناـیب  دـنچ  ییهملک  ترـضح  موش .؟
تسین ینامهمب  یجایتحا  مراد و  هزور  هد  فاکتعا  الاح  هدنب  هن  رگا  دشاب و  یتمسق  ار  وت  ات  متساوخ  تسا ، رایسب  تفارش  تکرب و  يراد 
تـسا شوشم  تلد  رگا  یئوگیم . غورد  تسین و  يرامیب  امـش  يهناخ  رد  دشابیم و  ریوزت  رکم و  همه  یئوگیم  وت  هک  اهنیا  منادـیم  نکلو 

تسا و هدومرف  رایسب  دیکأت  تروشم  باب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  اریز  تسا ، رایـسب  عفن  تروشم  رد  هک  نک  تروشم 
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راثآ راعشا و  تایلک  دیامن . لمع  دهد  هار  تروشم  هچنآب  دشاب و  هتشادن  روما  رد  هغدغد  هک  ات  دنک  تروشم  يرما  ره  رد  صخش  دیابیم 
. میآیم زاب  میامنیم و  تروشم  موریم و  هناخب  هک  وگب  ییهتفاـی ! هناـهب  بوخ  هک  تفگ  دوخ  اـب  شوم   202 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف 
رس مناوتیمن  امش  یگدنمرـش  تلاجخ و  زا  منکچ ؟ رایرهـش  يا  تفگ . دمآ و  نوریب  یتعاس  زا  دعب  دش و  هناخ  هجوتم  شوم  نیا  زا  سپ 

هدنب هک  درذگب  امش  رطاخ  رد  هکنیا  مسرتیم  دادن و  هار  مدرک  تروشم  هکنآ  يهطساوب  تفگ : شوم  تهج .؟ هچ  زا  تفگ : هبرگ  مرآرب .
اب ای  نادنمـشناد  اب  اـی  هعرقب  اـی  هفلتخم  بتکب  اـی  نآرقب  اـی  حـیبست  اـب  يدرک ؟ تروشم  هک  اـب  شوم  يا  تفگ : هبرگ  مشاـب . هتفگ  غورد 
اب میوگب  رگا  هک  تفگ  دوخ  اب  دروآ ، رد  وگغورد  ار  وا  هک  ات  دـیامنیم  مامتها  تقد و  باب  نیا  رد  هبرگ  هک  تفایرد  شوم  نوچ  نانز .؟

، باـتک اـب  میوگب  رگا  و  یناد ، هچ  نآرق  وت  هک  دـیوگ  نآرق ، اـب  میوگب  رگا  و  نک ، هراختـسا  نم  روـضح  رد  هک  تفگ  دـهاوخ  حـیبست ،
سپ تساجک ؟ وت  هناخ  رد  دنمشناد  دیوگ  نادنمشناد ، اب  میوگب  رگا  و  درادن ، رابتعا  هراختـسا  تروشم و  رگید  ياهباتک  رد  هک  دیوگ 

تروشم هک  دهاوخ  یـسک  هاگ  ره  هک  تسا  عقاو  ثیدح  رد  میوگب  دـیاب  اذـهل  هدومنن ، لوبق  وا  ماهدرک و  نانز  اب  میوگ  هک  تسنآ  یلوا 
تـسرد تیاور  نیا  باذک ! راکبان  يا  تفگ : هبرگ  سپ  دیامنب ! يور  هچ  ات  درک  دیاب  تروشم  اب  دشابن  يدنمـشناد  ناسک  هچنانچ  دنک ،

نانز هک  تهج  نیاب  تفگ : هبرگ  تهج .؟ هچ  زا  تفگ : شوم   203 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسین . حیحص  و 
نآ سکع  رب  دیاب  هک  تسنآ  ثیدح  قفاوم  ینک و  ینامهم  هک  دیاب  ار  وت  رواین ، ینامهم  هک  دناهتفگ  ار  وت  رگا  دناهدیسرن و  اهراک  هنکب 

: تسنیا هلمج  نآ  زا  و  دنک . هفرص  ترخآ  ایند و  رد  دیامن  راک  نانز  لوق  سکع  رب  سک  ره  هک  مهد  ربخ  ار  وت  نم  ینک و  راک 

تیاکح

ار دوخ  ناصاخ  دنور ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يهبراحم  هب  هک  دندرکیم  عمج  رـشکل  هیلع ، ام  هیلع  دیزی  نامز  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
وبا نب  راتخم  هلمجنآ  زا  دادیم ، هدعو  تموکح  بصنمب و  دناوخیم و  ار  همه  دندوب  ریشمش  بحاص  هک  نانآ  داتسرفیم  بناوج  فارطاب و 

رفس و بابـسا  دیزی  هک  یتلاح  رد  سپ  دنتـشاد . يروالد  داقتعا  واب  مدرم  دوب و  تعاجـش  ریـشمش و  نابحاص  زا  یکی  هک  ار  یفقث  هدیبع 
يوعدب و وا  یگدرک  رسب  نایفوک  زا  یتعامج  اب  هک  دندوب  هتـشون  ار  راتخم  مسا  هلمجنآ  زا  درکیم ، ههایـس  ار  اههلیبق  ناگدرکرـس  یماسا 

شنز دوب ، ماب  تشپ  رد  يزور  کی  راتخم  دـندومن  فارطا  يهناور  ار  تعامج  نآ  هکیتلاح  رد  دـنور . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گـنج 
ار راتخم   204 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  یتفیب . ادابم  هک  ور  بقعب  ییهدمآ  ماب  بلب  رایـسب  راتخم  يا  تفگ :

ناراب ماب  رانک  اضق  زا  تفریم  شیپ  راتخم  دـیئامن ، لمع  نآ  سکع  رب  یئامن  تروشم  نانزب  نوچ  هک  دـمآ  دایب  لوسر  ترـضح  شیامرف 
دیزی يهداتـسرف  تشذـگب  هعقاو  نیا  زا  زور  هس  نوچ  تسکـشب . شیاپ  داتفیب و  ماـب  زا  تفر  شیپ  زا  راـتخم  ياـپ  دوب  هتـسش  ارنآ  كاـخ 
نیسح ماما  گنجب  هفوک  مدرم  اب  هک  هدش  رما  ار  وت  تفگ  دومن و  راتخمب  ار  تعامج  یماسا  يهتشون  تفر ، راتخم  يهناخب  دمآ و  هفوکب 

ار راتخم  دیزی ، يهداتسرف  تعامج  نوچ  متشادیم . تعاطا  الا  تسا و  هتسکش  نم  ياپ  هک  دینیبیم  امش  نازیزع ! يا  دومرف : راتخم  يورب !
زج دوبن  نیا  و  دیآیمن . مزال  راتخم  رب  يریـصقت  باب  نیا  رد  تفگ : دـیزی  دـنتفگ  دـیزیب  ار  لاحنآ  یگنوگچ  دـنتفرب و  دـندید  هتـسکش  اپ 

ترضح گنجب  دیامن و  تقفاوم  تسیابیم  هتبلا  ار  وا  دوب  هتسکشن  وا  ياپ  رگا  هک  اریز  مالسلا ، ةالصلا و  هیلع  لوسر  ترضح  لوق  تکرب 
ینک ینامهم  ًامتح  دیاب  سپ  دندومنن ، لوبق  هدادن  يأر  هدـنب  ینامهم  رد  يدرک و  تروشم  نانزب  نوچ  شوم ! يا  سپ  دورب . نیـسح  ماما 
هدنب هک  تسنیا  تسار  نخس  رایرهش ! يا  تفگ : شوم  یشاب . هدروآ  اجب  ار  مرکا  لوسر  ثیدح  هدرک و  لمع  نانز  لوق  سکع  رب  هک  ات 

راعشا و تایلک  رگا  و  تسین ، صالخاب  تسهارکا و  يور  زا  تفایض  مسق  نیا  هک  ارچ  دیـشاب ، هدومرف  لوانت  مارح  زیچ  امـش  مهاوخیمن 
هتفرگ ار  یتسرد  كرادت  هدیـسر و  تمدخب  رگید  تقو  ات  يورب  يراذگب و  ار  ام  تقو  نیا  رد   205 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 

لعف لوق و  باـب  رد  رگید  یتیاـکح  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  تسا . رتکیدزن  باوصب  رتهب و  دـسرب  عوقوب  دـشاب  هدوب  یناـمهم  مزـال  هچنآ 
: تفگ هبرگ  مونشب ! ات  امرف  نایب  تفگ : شوم  منک . نایب  وت  يارب  زا  نانز 
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تیاکح

رکف باب  ره  رد  تفر ، تواقـش  تاکردـب  دومن و  فارحنا  رابتعا  يهجرد  زا  دـش و  بوضغم  نیعل  ناطیـش  نوچ  هک  دـناهدروآ  تیاـکح 
رایسب دیسر  شرطاخب  يوه  زاس و  بابسا  رایسب ، رکفت  زا  دعب  تساوخیم ، زیوآ  تسد  دوخ  يارب  ار  مدآ  نداد  بیرف  هلیح  مسق  رهب  هدرک 

بارش و لثم  دروآ ، رطاخب  ار  هدننک  تسم  دش ، رکفتم  هراب  رگید  داد . بیرف  ناوتیم  هار  نیا  زا  ار  ناسنا  رتشیب  تفگ : دوخ  اب  دش و  داش 
مهب مامت  قوش  تهج  نیا  زا  دیـسر ، شرطاخب  اهنآ  دـیک  رکم و  دوب و  نانز  لاـعفا  رکف  رد  رگید  و  دـیدرگ . لاحـشوخ  رایـسب  زاـب  هریغ ،

دمآ و خرچب  تسجرب و  هاگان  یشوخ  تدش  زا  تفرگ ، هولج  رایسب  شرظن  رد  ناشزان  هوشع و  نانز و  مشچ  يهشوگ  هاگن  اریز  دیناسر ،
راعـشا و تایلک  ایند  قیقحت  لها  و  دـنقیقحت ، لها  هیفوص  هک  یئوگیم  دوخ  وت  شوم ! يا  سپ  تسا .! مامت  راک  نونکا  هک  تفگ  دوخ  اـب 

مدرم هتخاس و  ییهوشع  یئوب و  یگنرب و  ار  دوخ  تعاس  ره  هک  اریز  دـناهدرک ، هیبشت  ناـنزب  ار   206 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ 
شیالآ زا  يرود  دیاب  درامـش ، تقیقح  لها  زا  ار  دوخ  هک  سکنآ  سپ  دنور . نوریب  یناف  يایند  زا  تبانا  هبوتیب و  اهنآ  هداد و  بیرف  ار 

یقیرطب و یتعاس  ره  بیرف ، ایند  نیریـش  ياههوشع  نیگنر و  ياههولج  یناطیـش و  سفن  اریز  دـیامن ، يوه  هراما و  سفن  ندروخ  اـیند و 
زا ار  دوخ  دـیاب  درامـش  قیقحت  لـها  زا  ار  دوخ  دـناوت  هک  سکنآ  سپ  دـنمهفن . دـننادن و  هک  دربیم  ردـب  هار  زا  ار  مدرم  يروطب  ییهظحل 
هک یـسک  شوم ! يا  الاو  دشاب ، سانـش  تقیقح  تفرعم و  رونب  ددرگ و  نایاسراپ  کلـسم  کلاس  درادـهاگن و  ظوفحم  ایند  نداد  بیرف 

لاؤس وت  زا  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  رگید  تسا . تقامح  لهج و  رب  لـیلد  نیا  کـش  ـال  دـنک  یـسانش  رهوج  يوعد  دسانـشن  ار  هرهم  رخ 
ار امش  ندرک  لاؤس  نیا  زا  نیشن ، هشوگ  شیورد و  درم  نم  ملع و  بلاط  امـش  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  وگب . یتسارب  ارم  باوج  منکیم 

ضحمب هک  دنـشاب  یتعامج  ءاملع  نایم  رد  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  مهد .!؟ باوج  هنوگچ  ماهدناوخن ، ملع  ردقنیا  هدـنب  اریز  لصاح ؟ هچ 
اما دنیوگیم ، لطاب  ياهفرح  دننکیم و  جک  ثحب  دنسریم  مدرم  اب  هک  اج  ره  دجسم و  هسردم و  رازاب و  رد  دنتـسناد  یتیآ  یثیدح و  هکنیا 

ًاـصوصخ دـننک ، ینابرهم  لامک  دنـسریم  دوخ  سنجب  نوچ  هلـسلس  لها  هکلب  دـشابیمن  لوبقم  هدیدنـسپ و  قیرط  نیا  اـناد  مدرم  ناـیم  رد 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مادک  هک  دننکیم  ینعم  نیا  شیتفت  دش ، نتـشاد  تبحـص  رد  لخاد  يرگید  هکنآ  زا  دـعب  ملع  بالط 

نآ زا  دـننک  وا  تیلباق  كرد و  ندومزآ  هک  دـنهاوخ  رگا  هاگنآ  ییهدـناوخ ، باب  مادـک  ای  و  ییهدـناوخ ؟ باتک   207 ص : نتم ، یئاـهب ،
زا لبق  نوچ  اما  دوب ، دهاوخ  بجعت  هلاسم و  ياج  مسرپب  وت  زا  نم  یشاب و  هتـشادن  ربخ  نآ  زا  يزیچ  وت  رگا  الثم  دنـسرپیم . يو  زا  باتک 
هک یناهرب  لیلد و  فوصت  لاق  لیق و  ثحب  رد  وت  رگا  هک  منادـب  مهاوخیم  هدـنب  اذـهل  مراد  ماـمت  تراـهم  فوصت  رد  نم  هک  یتفگ  نیا 

اجیب فازگ  فال و  فوصت  رد  رگید  ات  مزاس  راتفرگ  اب ؟؟؟ ار  وت  هن  رگا  میاـمن و  وت  لوق  قیدـصت  دـیراد  يزیچ  دـشاب  هتـشاد  واـب  یطبر 
هلیح رکم و  رد  هکنیا  طرـشب  یهدن و  هولج  لدنـشور  نافارـص  رازاب  رد  راوهاش  رد  ياجب  هرهم  رخ  و  ینکن ! نیبم  نید  ياملع  در  ینزن و 

يوش و نم  راتفگ  هجوتم  رکفت  ریبدت و  روعش  كرد و  لقع و  يور  زا  یئاشگب و  ار  لد  هدید و  یئآرد و  فاصنا  يهداج  رد  يدنب و  رد 
جک ثحب  ینک و  قیدصت  صالخا  يور  زا  تسا  تسرد  تسار و  نم  نخس  ینادب  هکیئاج  رد  یئوگب و  یشاب  هتشاد  یفرح  هک  اج  ره  زا 

یهدن و باوج  ثحب  هلیح و  رکمب و  مسرپب  وت  زا  هچنآ  رگید  ددرگ و  راکشآ  رهاظ و  قح  زا  لطاب  نطاب و  زا  قح  ات  يراذگ  ورف  دانع  و 
ءوس يداهن و  دب  يهطساوب  ار  وا  هک  يونزغ  یضاق  لمع  لثم  هکنیا  هن  دنک ، يریگتسد  ار  وت  تبقاع  رونا  عرـش  نطاب  دیاش  هک  ات  ینزن  مد 
هبرگ امرف .! نایب  تسنوچ  وا  يهمدقم  رایرهـش  يا  تفگ : شوم  تخاس . راتفرگ  يدـنمیم  نیـسح  تسدـب  یلاعتیادـخ  رجات ؟ زینک  اب  تین 

: تفگ

تیاکح

ص: نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  رایـسب  زینک  وا  دوب و  يرجات  يونزغ  دومحم  ناطلـس  نامز  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
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یمد زینک  نآیب  دوـب و  هتخاـس  دوـخ  سیلج  سینا و  ار  زینک  نآ  دوـب  هتـسارآ  تحاـصف  تهاـجو و  لاـمجب و  هک  تشاد  ییهلیمج   208
هک تفگ  دوخ  اب  دوش ، رفـس  هجوتم  هک  تساوخیم  هدرک  يدنبراب  دومن ، يور  رفـس  ار  رجات  نآ  تشذگب  نیا  رب  یتدم  نوچ  دوسآیمن .

تکلمم نیا  رد  ار  وت  تسا و  لکشم  هریغ ، رفـس و  ياقفر  دننام  مرحمان  رظن  زا  وا  نتـشادهاگن  رفـس  رد  مربب  دوخ  هارمه  ار  زینک  نیا  رگا 
نیا یضاقب  ار  زینک  هک  تسین  نیا  زج  یجالع  هک  دیسر  شرطاخب  رایـسب  لمأت  زا  دعب  دش  رکفتم  يدنچ  تسین . مه  شیوخ  موق و  ابرقا و 

رد نامدرم  تراهم  يهلسلس  تسا و  بوصنم  حالص  تناما و  تناید و  دنسم  رب  وا  تسین و  واب  یتسد  مه  ار  هاشداپ  هک  اریز  مراپـسب  رهش 
قیال يهفحت  دمآ و  یـضاق  يهناخب  تساخرب و  اذـهعم  دوب . دـهاوخ  ربتعم  ریبدـت  نیا  هتبلا  دوش ، هتخاس  مظتنم  وا  زیوجت  قیدـصتب و  عرش 

درپـس و واـب  ار  زینک  دومن و  یـضاق  میلـست  زینک  سوـبلم  لوکأـم و  تهجب  ار  رز  یغلبم  دوـمن و  ضرع  ار  لاـح  حرـش  درب و  دوـخ  هارمه 
هدیشخب نمب  ار  وت  رجات  تفگ : درک و  بلط  ار  زینک  یضاق  تشذگب  نیا  زا  یتدم  و  تفر ، رفسب  رجات  هک  دید  یـضاق  دش . رفـس  يهناور 

ار وت  مزاس و  نشور  وت  لامجب  ار  دوخ  دیما  يهدید  نم  ات  یشاب  نم  زاونلد  يزاسب و  نم  اب  هک  دیاب  یتسه و  نم  نآ  زا  امـش  نونکا  تسا 
مدرم زا  تسا  بجع  یضاق  يا  تفگ : باوج  رد  زینک  منادرگ . زارفارـس  زاتمم و  دوخ  مرح  نیتاوخ  رب  هتـسناد  دوخ  زاسمد  وزرآ  يور  زا 

راعـشا و تایلک  دشاب . هدوب  ترخآ  ایند و  یگدنمرـش  بجوم  هک  دننک  يراک  دـنزادنا و  یلک  ناصقنب  ار  دوخ  یلهـس ، يارب  زا  هک  لقاع 
هکنآ لوا  تفگ : زینک  دوشیم .؟ ترخآ  ایند و  یگدنمرش  ببس  هک  تسمادک  نآ  تفگ : یضاق   209 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 

ار توسک  هقفن و  هجو  درکیم و  وتب  ارم  شرافس  نم  روضح  رد  ارچ  سپ  تسا  حیحص  لوق  نیا  رگا  و  هدیشخب ، وتب  ارم  رجات  هک  یئوگیم 
نأـش رد  ناـیملاع  دـنوادخ  یئوگیم و  غورد  وت  هک  تسا  دـهاش  قـح  نم و  رب  مه  وـت و  رب  مه  تسا  رهاـظ  هلأـسم  نیا  سپ  دادـیم ،؟ وـتب 

دنوادـخ راکتنایخ  نأش  رد  يراد و  تنایخ  دـصق  دـب و  تین  هک  تسنیا  تهجب  وت  غورد  و  نیبذاکلا .» بحی  ـال  هللا  نا  : » هدومرف وگغورد 
مادک نآ  تفگ : یضاق  يرادن . هظحالم  همیمذ  تافص  نیا  زا  وت  هک  تسا  مولعم  رهاظ و  سپ  َنِیِنئاْخلا . ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  هدومرف : نایملاع 

ار تنایخ  دب و  دصق  وت  هک  تسنیا  رب  ملاع  و  هاگآ ، قیالخ  عیمج  رارسا  رب  دهاش و  رظان و  رـضاح و  ملاع  راگدرورپ  تفگ : زینک  تسا .؟
لهاج ملاع و  نایم  سپ  يراد . تسا ، رایتخایب  سکیب و  ریـسا و  زجاع و  ریبدـت  شناد و  زا  صقان و  لقع  زا  هک  ییهفیعـض  نم  وچمه  اـب 

يا  210 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تفگ : یضاق  دننئاخ .!؟ وگغورد و  ملاع  همه  ایوگ  تسا ،؟ زایتما  قرف و  هچ 
زینک تسا . ناسآ  ندرک  تسایـس  هیبنت و  ار  وت  هن  رگا  یـشاب و  نابرهم  نم  اـب  مه  وت  مراد ، تبحم  وت  اـب  نم  نوچ  هک  مهاوخیم  نم  زینک !

دناهتخاس ادج  ابرقا  ردپ و  ردام و  زا  دناهدرک و  ریسا  ارم  هک  زور  نآ  زا  هک  منکیم  رکف  نیا  دوخ  اب  سکیب و  ریقح و  مزجاع و  نم  تفگ :
هدید هک  هیلب  هیضق و  همه  نیا  دناهتخاس و  كاله  هدنرب  ریشمشب  هعقاو  نیا  رد  ار  نم  نوچ  يرایسب  دناهدرب  رگید  کلمب  دوخ  کلم  زا  و 

ارم و  درک !؟ دهاوخ  هچ  هنیمک  نیاب  وت  بیذعت  تسایس و  يهصق  سپ  هدینادرگ  ناسآ  لهس و  نم  رب  ار  همه  نایملاع  دنوادخ  ماهدینـش  و 
! یـضاق يا  لاحلا  دشاب . راسمرـش  لجخ و  راگدرورپ  دزن  یـسک  هکنآ  زا  رتهب  تسیرما  نتـشک  و  تسین ، یئاورپ  یگنهرب  یگنـسرگ و  زا 
و لاحم ، تسیرما  نیا  و  ییهتفر ! طلغ  تیاـهنب  مهد  رد  نت  هدومن و  شزاـس  موشیم و  مار  وت  اـب  نم  هک  ینکیم  ناـمگ  رگا  يراد ، راـیتخا 

نوچ تخاس . دیقم  دزب و  رایسب  ار  زینک  تفشآرب و  وگتفگ  نیا  زا  یضاق  نکم . لهاکت  ریصقت و  يراد  رطاخب  نم  تسایس  باب  رد  هچنآ 
فیح لقعیب ! يا  تفگ : داشگب و  همول  زاینب و  نابز  دمآ و  دوب  هتخاس  دـیقم  ار  زینک  هک  ییهناخب  یـضاق  زاب  تشذـگب  رگید  يزور  دـنچ 

ینارذگب ترشع  شیعب و  هک  يرواین  رد  نم  ندرگ  رد  تسد  ارچ  یشکب ! یگنهرب  یگنسرگ و  یشاب و  دنب  رد  یـسک  وت  نوچ  هک  دشاب 
ینادان لهج و  رورغ و  زا  ایب و  متسین  رتمک  رجات  زا  نم  لقعیب  يا  رخآ  دنـشاب .؟ وت  تمدخ  رد  همه  نایارـسهجاوخ  نامالغ و  نازینک و  و 

، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مینارذگب . تغارفب  ار  دوخ  رمع  يهزور  دنچ  ات  يآرد  یماکداش  شیع و  يهداجب  يآ و  نوریب 
رد یـضاق  نیا  زا  سپ  میاـضر . نیع  رد  دوـشیم  عـقاو  هچنآ  رب  ماهدرک و  مارح  دوـخ  رب  ار  شیع  یـضاق ! يا  تفگ : زینک   211 ص : نتم ،
زا هشحاف  ناردارب  دوب ، ییهشحاف  تشاد  هناخ  یضاق  هک  هلحم  نآ  رد  تخاس . سوبحم  زاب  دزب و  يرایسب  ار  هراچیب  زینک  نآ  دش و  مشخ 

هلحم مدرم  داد  رما  رهـش  مکاح  دش ، زور  نوچ  دنتخادنا ، هچوک  نایم  رد  دندیناسر و  لتقب  ار  وا  یبش  همین  دنتفرگ  ربخ  وا  راوطا  لامعا و 
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بشب ار  وا  هلحم  لاهج  یتمصعیب  لامک  رد  دوب  ییهشحاف  هکنیا  نومضمب  هتخاس  يرضحم  نایادخدک  دومن . بلط  ار  لتاق  دنتفرگ و  ار 
دوـخ دزن  ار  رــضحم  نآ  دوـمن و  صـالخ  ار  اـهنآ  درک و  رهم  ار  وا  یــضاق  دـندروآ و  یــضاق  دزن  ار  رــضحم  مدرم  رثـکا  و  دناهتــشک ،

مزاس و لطاب  ار  وا  يوعد  میامن و  ودب  ار  رـضحم  دیامن  زینک  ياعدا  نمب  دـیآ و  رفـس  زا  رجات  نوچ  هک  درک  رکف  دوخ  اب  تشادـهاگن و 
ات درکیم ، تسایـس  ار  وا  یـضاق  درکیمن و  لوبق  وا  دومنیم و  تحیـصن  ار  زینک  اهزور  قیرط  ناـمهب  رگید  و  دـشابیمن . نیا  زا  رتهب  یتجح 
زا رجات  رگید ، لاس  ود  زا  دـعب  هکنیا  ات  تخاسیم . حورجم  ار  وا  ندـب  مامت  تفرگیم و  كزینک  زا  مرگ  درـس و  ربنا  هک  دیـسر  یئاجب  راک 

، دوب هناخ  ردب  یضاق  نامالغ  زا  یمالغ  تشاد . زینک  رادیدب  يرایسب  قایتشا  هک  ارچ  دمآ ، یـضاق  يهناخ  ردب  هرـسکی  هار  زا  دمآ و  رفس 
، دومن ربخ  ار  یضاق  تفرب و  مالغ  دنک . مالس  ار  وت  دهاوخیم  رجات  نالف  هک  وگب  ناسرب و  یـضاقب  ار  ریقح  ضرع  هک  تفگ  ار  مالغ  نآ 

تایلک تسا  باوخ  رد  یضاق  هک  وگب  ار  رجات  ورب  هک  تفگ  ارمالغ  اذهل  تسین  بوخ  منک  راکنا  هبترمکی  رگا  هک  تفگ  دوخ  اب  یضاق 
تـشاد زینک  اب  هک  قایتشا  شهاوخ و  نآ  دوجو  اـب  هراـچیب  رجاـت  دـیئایب .! ادرف  امـش   212 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و 

دیاـیب رجاـت  ادرف  نوچ  هک  دوب  هدرک  ناـمالغب  شرافـس  مه  یـضاق  دوب . رکفتم  حبـص  اـت  بشنآ  تفر ، دوـخ  هناـخب  تشگرب و  هناـسویأم 
دش قداص  حبص  نوچ  دیآیمن . نوریب  تسا و  لوغشم  يرادنامهمب  یـضاق  زور  هس  دناهدمآ و  ینامهمب  یـضاق  مرح  ناشیوخ  هک  دیئوگب 

اذهل مروآ ، هناخب  ار  دوخ  زینک  مرب و  ناشیا  تهج  دیاب  ییهفحت  هتشادهاگن  ار  زینک  یـضاق  تسیتدم  نوچ  هک  تفگ  دومرف  دوخ  اب  رجات 
يهناخ ردـب  رجات  مالغ  نوچ  داتـسرف ، یـضاق  يهناخ  بردـب  هداهن  مـالغ  شود  رب  هتـسب  ییهچقب  رد  یلعا  ياـههچراپ  زا  دـنچ  ییهشمقا 
یعمج دراد و  نامهم  یضاق  رجات ! يا  تفگ : داتسرف و  ار  دوخ  مالغ  یضاق  نآ  لوصو  زا  سپ  داتسرف ، نوردناب  ار  هچقب  نآ  دمآ  یضاق 
میهاوخ ربخ  ار  امش  دروآ  فیرشت  نوریب  یـضاق  تقو  ره  دیربب  فیرـشت  امـش  دیآیمن ، نوریب  زور  دنچ  ات  دننامهم و  شمرح  ناشیوخ  زا 

، هامکی تدـم  زا  دـعب  هدرک  تقولا  عفد  ریخأتب  یـضاق  هامکی  تدـم  ات  يراب  تشگرب . هدـش  رکفتم  برطـضم و  هراچیب  رجاـت  سپ  درک .!
رد هراچیب  رجات  نآ  دومن . لفاغت  دادـن و  باوج  یـضاق  درک . مالـس  دـمآ و  نوردـناب  رجاـت  هاـگان  دوب  هتـسشن  هناخناویدـب  يزور  یـضاق 

. مراد یـضرعلا  بجاو  یـضاق ! يا  تفگ : رجات  درم  نآ  دورب  هک  تساوخرب  دـش و  غراف  هناـخناوید  زا  یـضاق  هکنآ  اـت  تسـشن  ییهشوگ 
تقو دنچ  مدرپس ، وتب  ار  دوخ  زینک  هک  مرجات  درم  نآ  هدنب  تفگ : وگب :! تفگ :  213 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

!. یئامرفب تسیچ ؟ تهج  دیدادن ، مالس  باوج  مدرک  مالس  مدیسر و  امش  تمدخب  هک  زورما  مسریمن ، امش  تمدخب  میآیم و  ررکم  تسا 
الاح متخانـشن ! ار  وت  هک  رادـب  روذـعم  يدرکن ، ربخ  ارم  ارچ  يدـمآ  هک  هبترم  لوا  هتاکرب ! هّللا و  ۀـمحر  کیلع و  مالـسلا  تفگ : یـضاق 

ود دوریم  هامکی  تینب  یسک  هک  دوشیم  عقاو  هاگ  تسا  نینچ  رفس  تفگ : رجات  دیماجنا . لوطب  امش  رفس  يراب  مدقم ،! ریخ  يدمآ ! شوخ 
دیرخ اجنآ  زا  متفر و  ناتـسودنهب  اجنیا  زا  یـضاق  يا  تفگ . يدوب .! هدرک  رفـس  فرط  مادکب  تفگ : یـضاق  دشکیم . لوط  شرفـس  لاس 

ام تهج  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  هک  اـههچراپ  نآ  تفگ : یـضاق  مدـش . نطو  هجوتم  يوـخ  زیربـت و  هار  زا  نآ  زا  سپ  متفر ، مورب  مدرک و 
راعشا و تایلک  تفگ : هتخادنا  ریزب  رس  رجات  يدرواین ؟ يزیچ  ام  تهج  ارچ  زیربت  مور و  تاقوس  زا  دوب و  دنه  عاتم  ایوگ  دیدوب  هداتسرف 

زینک باب  زا  هچنآ  رجات ! يا  تفگ : یـضاق  دشاب .! قیال  هک  مدوب  هدرواین  زیربت  مور و  زا  يزیچ   214 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 
اما مدومن ، لمحت  هتـشاد  روظنم  ار  همه  امـش  رطاخ  يارب  زا  نکل  مدیـشک  رایـسب  تمحز  تسا  نایب  دـح و  زا  هدایز  هدـش  عقاو  ام  رب  اـمش 

بنجلا و تاذ  رازآ  تشاد و  میظع  ياهتفوک  دوب و  رامیب  لاسکی  تدـم  ات  امـش  زینک  نوچ  رجات ! يا  تسنیا : شرـصتخم  عقاو  یگنوگچ 
رایسب مه  رکید  ياهضرم  زا  ریساوب و  داب  رازآ  رسدرد و  جنلوق و  ناقری و  زرل و  بت  هبون و  بت  لاهسا و  ءاقستسا و  تشاد و  ردصلا  تاذ 

میدرک و قرع  تبرش و  فوفص و  نیجاعم و  هیودا و  جرخ  ریطخ  ياهغلبم  هتخاس و  رضاح  وا  رس  رب  قذاح  يامکح  دوب ، هدش  وا  ضراع 
تبحـص ادرف  یلاعت  هّللا  ءاـشنا  درادـن ، موزل  تاـمحز  همه  نآ  ندرک  لـقن  لاـح  دـیدرگ ، ءاـبطا  ءاـمکح و  جرخ  ناـموت  هدزاود  هد  غلبم 

اب درم  بجع  یـضاق  تسا و  بیرغ  تیاکح  تفگیم  دوخ  اب  تشگرب و  دیماان  هراچیب  رجات  دش . مرح  هناور  تفگب و  نیا  تشاد . میهاوخ 
دنچ ییهچراپ  رز و  ناموت  هدزاود  هد  غلبم  هراچیب  رجات  دش  حبص  نوچ  مناتـسب . ار  زینک  ادرف  هک  دیاش  مورب  الاح  هّلل ، مکحلا  تسیفاصنا !
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، نامالغ ضرع  زا  سپ  دهاوخیم .! ار  زینک  تسا و  هدمآ  رجات  درم  هک  دـینک  ضرع  تفگ : نامالغب  درب و  یـضاق  يهناخ  ردـب  تشادرب و 
ناریح دش و  برطـضم  زاب  هراچیب  رجات  دیروآیم .! فیرـشت  بش  هَّللا  ءاشنا  دـیئام ، نامهم  بشما  هک  دـیئوگب  رجاتب  دـیورب  تفگ : یـضاق 

دـمآ و یـضاق  يهناخب  تساـخرب و  رجاـت  دـمآ  رب  بش  نوچ  سپ   215 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دـیدرگرب .
میظعت و تساوخرب  ياج  زا  رجات  دمآ ، یـضاق  هک  یتعاس  زا  دعب  دیناشنب . هناخنامهمب  دـیروایب و  ار  رجات  دـندرک ، ربخ  ار  یـضاق  نامالغ 
زا ندمآ  زاب  درجمب  هعفدکی  هک  دوبن  قیال  دیاهدمآ و  رفس  زا  هزات  امش  رجات ! يا  تفگ : یـضاق  دندش . تبحـص  مرگ  دروآ و  اجب  میرکت 

زینک هک  تسنیا  هلأسم  لصا  اما  دـش ، امـش  بلط  رد  هملاـکم  مدـع  ربص و  يزور  ببـس  نیاـب  نتفگ ، دوخ  ناتـسود  رب  نینچ  نخـس  رفس ،
ییهشحاف هلحم ، لاـهج  زا  یعمج  يزور  کـی  هکنآ  اـت  مدـیدن  ار  وا  رگید  تفر ، نوریب  هناـخ  زا  درک و  ماـمح  يهدارا  اـهزور  زا  يزور 

ار وا  تریغ  بصعت و  يور  زا  هلحم  لاهج  دوب و  هدش  هشحاف  هک  دوب  كزینک  نامه  هک  دیدرگ  مولعم  دش  رـشتنم  ربخ  نآ  نوچ  دنتـشکب 
نیا رکف  رد  دمآ و  نوریب  یضاق  يهناخ  زا  راوهناوید  دش و  رطاخ  ناشیرپ  برطضم و  رایسب  دینش  ار  نخـس  نیا  نوچ  رجات  دندوب . هتـشک 

غورد عون  نیا  دیوگیم  غورد  رگا  و  دش ؟ دهاوخ  رهاظ  نم  رب  ینعم  نیا  یک  دیوگیم  تسار  رگا  و  دـیوگیم ،؟ تسار  یـضاق  ایآ  هک  دوب 
رابردـب تشون و  دـیاب  صوصخ  نیا  رد  ییهضیرع  هک  تسنیا  یلوا  تفگ  دوخ  اـب  رکفت  زا  سپ  میاـمن ؟ یـضاق  ناـشن  رطاـخ  هنوـگچ  ار 

هاشداپ ضرعب  ار  هلأسم  تیفیک  نآ  رد  تشون و  ییهضیرع  رجات  اذـهل  مناـسر . ناطلـس  رـضحمب  ار  نآ  هتفر و  دومحم  ناطلـس  یهاـشداپ 
، دش رضاح  ناطلس  روضحب  یضاق  نوچ  دنتخاس . رـضاح  ار  یـضاق  داتـسرف  سک  دیدرگ  علطم  هضیرع  نومـضم  زا  هاشداپ  نوچ  دیناسر .
هتفر و رفـسب  هدرپس و  وتب  رجات  هک  يزینک  نیا  ارچ  یـضاق ! يا   216 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دیـسرپ : هاشداپ 
تروص و وت  مکح  رهمب و  عرـشلا  بسح - مدرم  تناما  راجت و  لام  زا  یلک  ياهغلبم  لاس  رد  و  ینکیمن ؟ میلـست  ار  وا  زینک  هدـمآ  لاـحلا 
مینک و عفد  عفر و  ناـمدرم  رـس  زا  ار  وت  رـش  هک  تسنآ  مزـال  دـشاب  هدوب  يراد  نید  راـبتعا و  عون  نیا  زا  ار  وـت  هاـگ  ره  دـباییم و  لـصیف 

ریقف نیاب  تناما  يزینک  رجات  داب ! اقب  تتلود  رمع و  رب  اهاشداپ ! تفگ : یـضاق  دـشاب . هدوب  قیالخ  راـک  جاور  اـت  هدومن  نییعت  ار  يرگید 
ضرعب دوب  هدرک  لقن  رجات  تهجب  البق  ار  هچنآ  باب  نیا  رد  و  دماین ، زاب  تفر و  مامحب  يزور  وا  زینک  یتدم  زا  سپ  تفر ، رفـسب  هدرپس 

دید ار  رـضحم  ناطلـس  نوچ  دومن . ناطلـس  میدـقت  هدروآ  نوریب  دـندوب  هدومن  ءاضما  رهم و  نایادـخدک  هک  يرـضحم  دـیناسر و  هاشداپ 
دنامن باوج  ار  هراچیب  رجات  دراد .!؟ يریصقت  هچ  یضاق  باب  نیا  رد  تسا  هدش  هتشک  دشاب و  هدش  هشحاف  وت  زینک  هاگ  ره  دومرف : رجاتب 
تسایس رد  عورـش  دیبلط و  ار  زینک  دمآ و  هناخب  لاحـشوخ  مه  یـضاق  و  تفر ، دوخ  لزنمب  دیدرگرب و  كانمغ  نادرگرـس و  ناریح و  و 

ًامامت وا  ندـب  دوب و  هدیـشک  هک  تسایـس  همه  نیا  اـب  زینک  دروآرد . وا  ندرگ  رد  ار  دوخ  تسد  هک  اـت  دـنک  یـضار  ار  وا  دـیاش  هک  درک 
اب هتـشگ  رجات  فرط  زا  عمج  رطاخ  یـضاق  داتـسرف . نادنزب  ار  زینک  نآ  زا  سپ  یـضاق  دیدرگن . عینـش  رما  نآب  یـضار  دوب ، هدش  حورجم 

راعـشا و تایلک  تفرب . هدومن  ار  زینک  قلعت  عطق  هدنامن و  یلما  ار  رجات  رگید  دـش  یط  دیـسر و  ناطلـسب  رما  نیا  ناوید  هک  تفگیم  دوخ 
اهرذـگ و رـس  رب  دـمآیم و  نوریب  هناخ  زا  اهبـش  رثکا  هک  دوب  نیا  دومحم  ناطلـس  يهدـعاق  اما   217 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ 
درکیم و ریقف  ینغ و  زا  مدرم  لاح  صحفت  دوبیم و  فیرـش  عیـضو و  رادرک  لاوحا و  لامعا و  نتـسناد  دـصرتم  لاوقا و  عمتـسم  اههچوک 

دیسر ییهچوک  رـس  رب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تداع  بسح  رب  یبش  ار  اضق  دادیم . ماعنا  شیورد  ریقفب و  تفرگیم و  مدرم  لاوحا  زا  عالطا 
یتعامج هک  دینش  دادب ، شوگ  دمآ و  شیپ  هتـسهآ  هتـسهآ  روطب  ناطلـس  دیآیم . یعمج  زا  ادص  زاوآ و  دناهدرک و  زاب  ار  یناکد  هک  دید 

نآ نوچ  دمآ ، ریما  شپاق  تخادـنا ، یپاق  اهنآ  زا  یـصخش  ار  اضق  داتـسیاب ، ییهحمل  ناطلـس  دـندرکیم . ریزو  هاشداپ و  يزاب  نالاهج ، زا 
طبر طبـض و  رد  دوب و  نادان  لوهجم و  هیفـس و  درم  نآ  هکنآ  ببـسب  دندیدنخ  صخـش  نآ  رب  همه  دـش  ریما  درم  نآ  هک  دـندید  ناقیفر 

تشاد رس  رب  يدمن  هالک  هک  دوب  يرسپ  عمجم  نآ  رد  دهد . لصیف  ار  ینید  یهن  رما و  دناوتب  ایوگ  هک  تشادن  يروعش  تموکح  يزاب و 
، يدنخیم ردقنیا  ارچ  رـسپ  يا  تفگ : دوب  هدـش  ریما  هک  درم  نآ  دـندیدنخیم . نیرـضاح  هدرک و  زارد  دنخـشیر  رخـسمت و  نابز  درم  نآب 

ناطلـس ندرک  مکح  دـننام  یتموکح  روما  طبر  طبـض و  رد  وت  ندـش  ریم  ینادـیم ! تفگ : رـسپ  نآ  تسین ؟ وت  دنـسپ  نم  ندـش  ریم  رگم 
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نآ تفرب و  هدرک  ناشن  ار  رسپ  نآ  ناکد و  نآ  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  هاشداپ  زینک .! رجات و  یضاق و  هیـضق  هلأسم و  رد  دنامیم  دومحم 
218 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  نآ  فرح  تسییهیـضق و  هچ  نیا  ایآ  هک  دوب  هعقاو  نیا  رد  رکفتم  حبـص  ات  بش 
هلحم و نالفب  دیورب  هک  دومرف  ار  همدخ  تفرگ و  رارق  تنطلـس  تخت  رب  هاشداپ  دش  حبـص  نوچ  تسین ! تهجیب  هتبلا  و  دشاب ؟ هچ  رـسپ 

صحفت دندرکیم  ریزو  ریم و  يزاب  یعمج  اب  دوب  هتـسشن  بشید  دراد و  رـس  رب  يدـمن  هالک  هک  ناشن  نیاب  يرـسپ  ینالف و  ناکد  بردـب 
ناطلـس هک  هلحم  نآب  ات  دـندش  ناور  هداتفا  تلذـم  كاخ  رب  همدـخ  نآ  دـیروایب . رتمامت  هچ  ره  لـیجعتب  هتـشادرب  ار  ار  رـسپ  نآ  هدومن و 

رایسب صحفت  زا  دعب  دندومن  نایب  ادخدکب  ار  همدقم  حرش  دش ، رضاح  وا  دندیدبلط و  ار  هلحم  يادخدک  روفلا  یف  دندیـسر ، دوب  هدومرف 
دوب يروآنابز  يروعشبحاص و  یتاباحمیب ، يدیقال ، یفیرظ ، یلچک ، خوش ، رزاگ  رسپ  وا  دندرک و  ادیپ  ار  رسپ  نآ  رامشیب  سـسجت  و 
يا تفگ : دش و  برطـضم  رایـسب  دهاوخیم ، ار  رـسپ  هاشداپ  مداخ  هک  دید  دمآ ، هلحم  رـس  رب  ردپ  نآ  نوچ  دوب . يریپ  ردپ  ار  رـسپ  نآ  و 
اریز یمتـشادن ! ار  وت  نم  یکـشاک  منام ؟ هدوسآ  وت  مغ  مه و  زا  هک  دـشاب  یک  ییهدرک ! اپ  رب  هک  ییهنتف  يارب  دوش  بارخ  تاهناخ  رـسپ 

يراوخ هک  دشاب  هدرک  يداسف  وا  رـسپ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  داب و  فلت  وگ  تسا  فلخان  رگ  داب  فلخ  رگا  تسا  شوخ  دـنزرف  دـناهتفگ :
یلعا و زا  هلحم  قلخ  دینادرگ و  رـضاح  ناطلـس  هاگردب  هتـشادرب  ار  رـسپ  مداخ  نآ  دیدرگ . ناهنپ  يراوتم و  ییهشوگ  یئاجب و  دـشاب  وا 

نیرفن تفگیم  يرگید  هداد ، مانشد  ار  هاشداپ  هک  تفگیم  یکی  دندیدرگ . ناور  رسپ  ریصقت  نتفای  اشامت و  تهجب  رسپ  نآ  بقع  زا  یندا 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نوچ  ریپ  ردـپ  تفای و  راشتنا  مدرم  ناـیم  رد  صوصخ  نیا  رد  رایـسب  فیجارا  هدومن و  هاـش  تلودـب 
مـشچ ود  رون  تسا  رتسکاخ  يهدوت  رگا  دنزرف  دناهتفگ : اریز  درواین  بات  شلد  دـندرب  ار  شرـسپ  هک  دـید  نانچ   219 ص : نتم ، یئاهب ،

نآ سپ  دندیسر ، ناطلـس  رابردب  هکنیا  ات  تفریم  مدرم  بقع  رد  هتخادنا و  هوبنا  قلخ  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  جالعال  سپ  تسا  ردام  ردپ و 
بشید هک  يدوب  وت  رسپ ! يا  تفگ : داتفا  رسپب  رظن  ار  هاشداپ  نوچ  دیناسر . ناطلـس  رثا  ضیف  رظنب  درب و  هناختلود  نوردناب  ار  رـسپ  مداخ 

وت ندرگ  يریم  هک  یتفگیم  صخش  نآب  هک  يدوب  وت  تفگ : هراب  رگید  یلب ! تفگ : رـسپ  نآ  يدرکیم .؟ ریزو  ریم و  يزاب  هلحم  نالف  رد 
يا دندومرف : ناطلس  یلب .! تفگ : همهاو  سرتیب و  رـسپ  نآ  زینک ،؟ رجات و  یـضاق  يهیـضق  رد  دنامیم  دومحم  ناطلـس  ندرک  مکح  لثم 

رایتخا و ار  هدـنب  نیا  هاگ  ره  موش ! تنادرگ  الب  ناطلـس  يا  تفگ : لـماتیب  رـسپ  نآ  دراد .؟ تروص  هچ  تسا و  یتیاـکح  هچ  نیا  رـسپ !
رسپ نآ  نخـس  زا  ار  ناطلـس  متفرگیم .! وا  زا  ار  زینک  مدروآیم و  ار  یـضاق  هنوگچ  هک  دشیم  رهاظ  سک  همه  رب  هاشداپ و  رب  دوب ، یطلـست 
زور دنچ  ات  یتشادیم  تموکح  رایتخا  رگا  دومرف : رـسپ  نآب  هاشداپ  دعب  دومن ، وا  تأرج  رادرک و  هتفگ و  زا  بجعت  دـمآ و  شوخ  رایـسب 

تایلک مناتـسیم . یـضاق  زا  ار  زینک  هاشداپ ، تلادع  تلود و  لابقاب  زور  شـش  ات  موش ! تنابرق  تفگ : رـسپ  يدادیم .؟ لصیف  ار  هلاسم  نیا 
یئامن یئاورنامرف  هک  میداد  وتب  زور  شـش  ات  ار  تموکح  رایتخا  ام  سپ  تفگ : هاشداپ   220 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 

هک ات  میامنیم  تخـس  تسایـس  ار  وت  الا  اهبف و  یتفرگ  یـضاق  زا  ار  زینک  هاگ  ره  یناتـسیم !؟ یـضاق  زا  ار  رجاـت  زینک  هنوگچ  هک  مینیبب  اـت 
يأر نوچ  مراد  تنم  ناجب  تفگ : داـتفا و  كاـخب  ناطلـس  تمدـخ  رد  رـسپ  دـننکن . یبدایب  یلوضف و  هنوگنیا  دـنریگ و  تربع  نارگید 

نوریب و  درک . رضاح  ار  یضاق  تفرب و  یکی  هک  دومرفب  تفرگ و  رارق  تنطلس  تخت  رب  دمآ و  رسپ  وگتفگ  نیا  زا  سپ  تسنیا . رب  هاشداپ 
عقاو هچ  رسپ  رس  رب  هعقاو  نیا  زا  ابجع  هک  دنتفگیم  همه  دندش ، ربخ  اب  علطم و  ینعم  نیا  زا  دندوب  رـضاح  هک  ینامدرم  هاشداپ  يهناختلود 

ور رسپ  سپ  هدب . تاجن  یصالخ و  فلخان  دنزرف  تسد  زا  ارم  وت  ادنوادخ ! تفگیم : دوب و  برطضم  تیاغب  مه  رسپ  ردپ  و  دش ؟ دهاوخ 
یتدم زا  دعب  دـماین  سپ  تفر  مامحب  يزور  زینک  تفگ : باوج  رد  یـضاق  يدرک .؟ هچ  ار  رجات  زینک  یـضاق ! يا  تفگ : درک و  یـضاقب 

ره هک  یسیونب  مازتلا  دیاب  عرشلا  بسح  تفگ : رسپ  دنتـشکب . ار  وا  لاهج  زا  یعمج  هلحم  رـس  رد  دوب ، هدش  هشحاف  هک  دش  رهاظ  مولعم و 
راثآ راعشا و  تایلک  تعیرش  رساخ  نئاخ و  وت  مشاب و  هدیناسر  مهاوخب  نم  هک  یتسایـسب  ار  وت  دوش  رهاظ  دیئوگیم  هک  هچنآ  فالخ  هاگ 

تسناوتن هاشداپ  دوخ  هک  مادام  تفگ  دوخ  اب  نکلو  دیدرگ  مهوتم  وگتفگ  نیا  زا  یضاق  یشاب . هدوب   221 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
سبح رد  دیربب و  ار  یـضاق  هک  تفگ  نآ  زا  سپ  درک . میلـست  تشونب و  مازتلا  اذـهل  درک ، دـناوت  هچ  رـسپ  نیا  رگید  دـیامن ، نئاخ  ار  وت 
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دنتخاس رضاح  زاب  دندوب  هدومن  رهم  ار  رضحم  نآ  هک  یناسک  نآ  دومن و  ظفح  دوخ  دزن  دنتفرگ و  یضاق  زا  ار  رـضحم  نآ  دیرادهاگن و 
رجات زینک  هک  تسا  رهاظ  امش  رب  نیقیلا  نیعب  دنتشک  هلحم  رس  رد  هک  ار  یسکنآ  نامدرم  يا  تفگ : هدیبلط  هناگادج  کی  ره  ار  ناشیا  و 

زا دعب  دیناسر . هاشداپ  رظنب  دنتخاس و  يرـضحم  نانآ  يهتفگ  نومـضمب  هناگادـج  سپ  تسین . رهاظ  ام  رب  هک  دـنتفگ  کی  ره  هن ؟ ای  دوب 
رب هک  هشحاف  نآ  وگب ! تسار  ایب  یضاق  يا  هک  دنتفگ  نایادخدک  دیبلط ، ار  نایادخدک  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  یضاق  ات  دومرف  نآ 

ار وا  هلحم  لاـهج  دوـب و  هلحم  نیا  رد  زور  دـنچ  دوـب و  هشحاـف  هدوـب و  رجاـت  زینک  هک  میتـفگ  اـم  یک  و  دوـب ؟ هک  دـش  هتـشک  هلحم  رس 
هتشادن و بلطم  نیاب  یلخد  هدش  هتـشون  هک  يرـضحم  دوبن و  رجات  زینک  ًادبا  هلحم  رـس  يهتـشک  نآ  دوبن و  هنوگنیاب  هلأسم  نیا  دنتـشک !؟

مگ هک  مدیدن  سک  تسادخ  ياضر  بجوم  یتسار  رعش  وگب .! تسار  یـضاق  يا  تفگ : رـسپ  میرادن . یتداهـش  نیا  زا  شیب  اه  ام  درادن 
زا شیب  هاشداپ  تسایـس  هک  ینادـیم  وت  یـضاق ! يا  رگید  222 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسار  هر  زا  دـش 

ياشامت هتسشن و  هاشداپ  تلاح  نیا  رد  یئوگیم .؟ هچ  الاح  رذگب ! هتشذگ  راکفا  زا  وگب و  تسار  لاح  رهب  ییهدرک . روصت  وت  هک  تسنآ 
نوچ یضاق ! يا  تفگ : رسپ  نآ  زا  دعب  دوب . هدمآ  شـشوخ  رـسپ  ناوید  تسایـس و  زا  رایـسب  درکیم و و  ار  یـضاق  تالاح  رـسپ و  ناوید 

. دنروآ نوریب  وت  يهناخ  زا  ار  زینک  هتفر و  رفن  دنچ  ات  میامرفب  زورما  هن  رگا  و  دارملا ، وهف  یئوگب  تسار  رگا  ییهدوب ، عرش  لها  زا  یتدم 
نوریب ار  زینک  دتـسرفب و  نم  مرجب  سک  دبال  هدمآ و  مهارف  حاضتفا  بابـسا  ایوگ  هک  تفگ  دوخ  اب  دـش و  برطـضم  یـضاق  نیا  زا  سپ 

زا رفن  هس  ودـب  رـسپ  تلاح  نیا  زا  سپ  تخادـنا . ریزب  رـس  هدومن و  رایتخا  توکـس  اذـهل  دـماجنا ، فارتعا  رارقاب و  راـک  تبقاـع  دروآ و 
هک تفگ  نایارس  هجاوخب  رگید  دیئامن ! تسایس  هتفرگ  ار  یضاق  يهمدخ  مالغ و  زینک و  یضاق ، يهناخب  دیورب  هک  دومرف  نایارس  هجاوخ 

! دـیرادب روظنم  ار  یـضاق  تیاعر  تیامح و  دـیریگب و  هوشر  هکنیا  ای  هدومن و  لوبق  هلیح  غورد و  هک  دـسرب  رطاخب  يزیچ  ار  امـش  اداـبم 
رتمامت هچ  ره  تبوقعب  ار  اهامش  ات  میامرفب  دیئامن ، یشوپ  مشچ  هدرک  لیم  فیح و  یئوم  رس  رگا  هک  مدومحم  ناطلس  كرابم  رس  نمشد 

مالغ ادتبا  هتفر  یـضاق  هناخب  نایارـس  هجاوخ  دش  حبـص  نوچ  داتـسرف . نادنزب  ار  یـضاق  هرابود  لمعلا  روتـسد  نیا  زا  سپ  دننک . كاله 
زینک نآ  يارب  زا  ناـن  بآ و  هزور  همه  تشاد و  ربـخ  زینک  زا  هچب  مـالغ  نآ  ار  اـضق  دـنتفرگ ، دوـب  هناـخ  نآ  رد  هک  ار  یکچوـک  يهچب 

نآ تساـجک ؟ رد  زینک   223 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  وگب  هک  دندرک  تسایـس  ار  وا  نایارـس  هجاوخ  دربیم .
ار هچب  مالغ  نآ  نایارـس  هجاوخ  هتخادرپ . هچ  هدرک و  هچ  هک  تشادـن  یـضاق  زا  ربخ  و  تساج ، نـالف  رد  هک  تفگ  لـماتیب  هچب  مـالغ 
. دندیناسر ناطلـس  رابردب  هتـشادرب  ار  زینک  ناشیا  داد و  ناشیا  تسدب  هدروآ  نوریب  ار  زینک  مالغ  دندیدرگ و  ناکم  نآ  يهناور  هتـشادرب 

دوب هدیسر  واب  یضاق  زا  هچنآ  زینک  نآ  دیسرپ و  لاوحا  تقیقح  زینک  زا  نآ  زا  دعب  دیدرگ ، بجعتم  داتفا  زینک  نآ  رب  شرظن  نوچ  هاشداپ 
. درک ریرقت  زاب  دوب  هدـش  عقاو  هچنآ  یـضاق  روضح  رد  دـندرک و  رـضاح  ار  یـضاق  ات  دـندومرفب  سپ  داد . نایب  حرـش و  لیـصفتب  ار  مامت 

هتفرگ دوب  هدرپس  یـضاقب  رجات  هک  یلاوما  اـب  ار  زینک  دومرف و  شزاون  داد و  تعلخ  هدـیبلط و  ار  رجاـت  تفـشآرب ، نانخـس  نیا  زا  هاـشداپ 
رسپ نیا  زا  دعب  دننازوسب . شتآب  هک  درک  رما  درک و  مامت  تسایس  ار  یضاق  و  تخاس ، هناور  مارملا  یـضتقم  ار  رجات  دومن و  رجات  میلـست 

. تسا هاشداپ  رما  رما ، هک  دـیناسر  ضرعب  رـسپ  دـیدرگ .؟ رداـص  وت  زا  هک  یبوخ  يدرم و  نآ  ضوع  رد  هک  مهدـب  وتب  زیچ  هچ  تفگ : ار 
تعلخب ار  وا  دندرب و  مامحب  مامت  زازعاب  ار  رـسپ  نآ  ات  دومرف  هاشداپ  سپ  یـشاب ! نم  ریزو  وت  هک  تسنآ  یلوا  بسنا و  هک  دومرف  ناطلس 

ار وا  دـیدرگ و  اطع  واب  دوب  ترازو  ماقم  يهمزال  هچنآ  شرف و  فورظ و  همیخ و  هناخ و  عصرم و  قاری  بکرم و  هدومن  علخم  یهاـشداپ 
یـسراف راثآ  راعـشا و  تایلک  یلیفط  زا  ردام  ردپ و  هک  تسا  رـسپ  نامه  ییهدینـش  هک  يدنمیم  نسح  هجاوخ  دینادرگ . دوخ  مظعا  ریزو 

ببـس تبقاـع  هک  ارچ  یـشاب ، رود  ریوزت  رکم و  زا  هک  سرتـب  شوـم ! يا  سپ  دندیـسر . یلعا  يهـبترمب  وا   224 ص : نتم ، یئاهب ، خـیش 
يا تفگ : شوم  يوش . یضار  فاصنا  يهبترمب  یشاب و  هاگآ  ات  مدروآ  نآ  يارب  زا  ار  رظن  نیا  تسا و  يراسمرـش  تلاجخ و  یئاوسر و 

اب هَّللا  لها  هک  یناد  نیا  فالخ  ادابم  یئامن  هظحالم  تسمزـال  امـش  رب  نکلو  دریگب  ارم  نآ  نطاـب  هک  متـسین  عرـش  لـها  زا  نم  راـیرهش !
هدومرف نایملاع  دـنوادخ  دنناطیـش و  لها  ینادـیم  هَّللا  لها  وت  هک  ار  تعامج  نآ  تفگ  هبرگ  دریگب . ار  وت  هَّللا  لها  نطاـب  دـعب  دـنتمارک 
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اـیند و رد  ناطیـش و  عباـت  وا  هتبلا  دـنک  راـیتخا  ریغ  تعباـتم  دراذـگب و  لوسر  ادـخ و  تعباـطم  سک  ره  سپ  ُتوُغاَّطلا . ُمُهُؤاـِیلْوَأ  تسا :
هیفوص و باـب  رد  نیا  زا  لـبق  هدـنب  ار  هچنآ  امـش  رایرهـش ! يا  تفگ : شوـم  تسا . نارین  باذـع  بجوتـسم  ینامیـشپ  و  لـجخ ، ترخآ 
: تفگ هبرگ  ینکیم . اهلقن  رگید  ياج  زا  هکلب  ییهدرکن  حـضاو  رهاظ و  ار  اهنآ  نالطب  لیلد  هدومن  در  ار  همه  مدرک  نایب  ناشیا  تامارک 

راثآ راعـشا و  تایلک  منک . نایب  وت  يارب  ار  کـی  ره  نـالطب  اـت  ونـشب  رادـب و  شوگ  سپ  یتفگ ، تاـفارخ  هک  يراد  رطاـخ  رد  شوم  يا 
دجم نوخ  تفگ  هک  یئوگیم  هچ  دـش  يراج  تاملک  نیا  ظفل  رد  هک  یخیـش  باب  رد  تفگ : شوم   225 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

تـسد نادیرم  زا  يدیرم  دـیوگب  ار  داد  تساوخ  و  غب ، نوخ  نیدـلا  دـجم  نوخ  قارع و  نوخ  نیدـلا  دـجم  نوخ  ناسارخ ، نوخ  نیدـلا 
دشیم و ماع  لتق  دادغب  لها  عیمج  دوب  هدینارذگ  ًامامت  ار  دادغب  يهملک  رگا  اریز  دنک  مامت  ار  دادغب  ظفل  تشاذگن  تشاذگ و  وا  ناهدـب 

ونشب راد و  زاب  ار  شوه  شوگ  شوم ؟ يا  تفگ : هبرگ  یئامرفیم .؟ هچ  هیضق  نیا  رد  لاح  دومن . ماع  لتق  وکاله  دوب  هدرب  مان  هک  ار  یقاب 
دـیامرفیم و هدومرف و  مرک  تمحرم و  هتـسویپ  تسا  قفـشم  نابرهم و  نایملاع  دـنوادخ  هکنآ  یکی  تسه .! لوق  نیا  رد  طـلغ  ردـقچ  هک 

ًامامت تسا  قلخ  يهمزال  هچنآ  هتـشاد و  لوذـبم  ار  تیانع  هکلب  هدومرفن  عونمم  تسا  قولخم  دارفا  زا  يدرف  ره  يهمزال  هچنآ  رد  ییهرذ 
نادیم ار  نیمز  يهصرع  هتسارآ و  تیلباق  قطن و  لیخت و  رکفت و  ریبدت و  زیمت و  لقع و  ناجب و  ار  وا  اریز  ار ، ناسنا  ًاصوصخ  هتخاس  ایهم 
لیدـنق اب  ار  نامـسآ  يهمیخ  هدـینادرگ و  نآ  عیطم  عبات و  ار  تاناویح  و  هتخاس ، ار  وا  يهنال  هناخ و  تشک و  عرز و  راب و  راک و  تصرف 

ار نامـسآ  يهرک  دنوادخ  يراب  دوشیمن . مامت  منک  وگتفگ  دنچ  ره  باب  نیا  رد  رگا  هصالخلا  هتخاس ، ینارون  ار  وا  يارب  زا  باتفآ  هام و 
یهن فورعمب و  رما  اهنآب  هداتـسرف و  ناربمغیپ  يارب  ار  فحـص  بتک و  تمحرم  تقفـش و  يور  زا  هدینادرگ و  زاتمم  تاقولخم  عیمج  رب 

وا ياعد  يارب  ار  سفن  رازه  نیدـنچ  یخیـش  نادـیرم  نادرگاـش و  زا  یکی  يارب  زا  ناـبرهم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هنوگچ  هدومرف ، رکنم  زا 
مـالک رد  یلاـعت  قح  هکنآ  رگید  226 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دـشاب .!؟ هدـش  اضر  هداد و  نذا  ماع  لتقب 
یْثنُْألا َو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَْعلا  َو  ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا  يهیآ  ملـس  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصملا  دوخ  ربمغیپ  رب  تید ، قحان و  لتق  صاصق و  باـب  رد  دـیجم 

دوش ادخ  ياضر  رب  لمح  ار  وا  ددرگ و  رهاط  یلعف  نینچ  هاگ  ره  هک  دیآیم  مزال  باتک  مکحم  مکح  نیا  دافمب  سپ  هدومرف  لزان  یْثنُْألِاب 
نیا هک  دش  ادـیوه  رهاظ و  سپ  تسا . لاحم  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  هیوبن  ثیداحا  نآرق و  يهیآ  فلاخم  یفانم و  داقتعا  نیا  کشال 

يهرهاب توق  عنام  راجشا  راوید و  هوک و  زا  يزیچ  تسنادیم و  مظعا  مسا  میهاربا  ترـضح  هکنآ  رگید  و  تسا . فالخ  غورد و  تیاکح 
درک هاگن  یفرطب  يزور  يدروآ . رد  رظنب  ار  همه  يدـید و  ار  فرطنآ  مدرم  عاضوا  يدرک  هاگن  هک  فرط  رهب  هکناـنچ  دوبن ، ترـضحنآ 
دید درک  رظن  رگید  فرطب  دندرمب ، سک  ود  نآ  سپ  ار ، اهنیا  شکب  راگدرورپ  يا  ینعی  مهکلها  مهللا  تفگ : دننکیم ، انز  سک  ود  دید 

فرط هس  هصالخلا  دید ، ار  تلاح  نیمه  درک  رظن  رگید  یفرطب  دندرمب ، درک  اعد  مسق  نیمهب  مه  ار  ناشیا  دننکیم  انز  رگید  صخـش  ود 
كاله ار  رفن  شـش  امـش  ياـعد  تباـجا  تکربب و  میهاربا  اـی  هک  دـمآ  شترـضحب  یحو  درک  رظن  رگید  یفرطب  دـندرمب ، درک و  اـعد  ار 

نیاب ار  وت  میاهداد  ربخ  ار  همه  منهج  باذع  هیهت  ترفغم و  باوث و  يهدعو  میاهداتسرف و  نایـصاع  تهج  ار  تبانا  هبوت و  ام  میدینادرگ ،
برق و نآ  اب  میهاربا  ترـضح  سپ  دـنامیمن . نیمز  يور  رب  رگید  یـسک  ینامز  كدـناب  ینک  كولـس  نینچ  رگا  و  دـشابن ، راـک  اـهراک 
وا بهذمب  نیقب  هک  يدرم  دش  مولعم  نکمم و  اجک  زا  لاح  دـندومنیم ، یهن  دـندادیمن و  یناز  كاله  لتق و  نذا  ار  وا  تشاد  هک  تلزنم 

ص: نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ددرگ .!؟ ماع  لتق  وا  ياعد  ببـسب  سفن  رازه  نیدنچ  دراد ، بهذـم  هچ  هک  هدـشن 
هکنآ رگید  دنیامن . نارخ  هنوگنیا  عبات  دنرب و  نوریب  هار  زا  ار  مدرم  فرخزم  ياهفرح  عون  نیاب  دنتـساوخ  هنوگچ  هک  نک  لمأت  سپ   227
دیهـش نآ  ناهد  فدص  رد  ار  وا  كرابم  نادـند  افج  کنـسب  رافک  کنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصملا  دـمحم  ام  ربمغیپ 

رواب هچنانچ  رگا  مربمغیپ ! نم  هک  دننادیمن  هک  هچ  رگنم ، نادان  موق  نیا  رب  ادنوادخ ! تفگ : تشادرب و  زاین  تسد  ترـضح  نآ  دندرک و 
راتفگ راتفر و  نینچب  ملاظ  رگمتـس و  قلخب  ادـخ  ربمغیپ  هاگ  ره  نک  هظحالم  لاح  دـندرکیمن . تیذا  هلماعم و  هنوگ  نیا  نم  اب  دنتـشادیم 
هدرک ریـصقت  هانگیب و  ار  رهـش  نیدنچ  رامد  كاله و  ماع و  لتق  دـیرم  رفنکی  نوخ  ببـسب  خیـش  هک  یئوگیم  هچ  وت  رگید  دـنک  هلماعم 
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رب ار  خیـش  ینعم  نیا  رد  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  یناداـن  تیرخ و  تقاـمح و  لاـمک  نداد  جرخب  تاـمارک  فشک و  هنوـگ  نیا  سپ  دـشاب ،
. یشاب هدومن  بیذکت  ار  لوسر  ترضح  ثیداحا  تایاور و  هکنیا  ای  یشاب و  هداد  لیضفت  مالسلا  هیلع  یفطصم  دمحم  میهاربا و  ترضح 

رازه نیدنچ  كاله  تایح و  عطق  وا  ياعد  ببـسب  هک  دشاب  هتـشاد  تلزنم  برق و  نیا  نایملاع  دـنوادخ  دزن  خیـش  هاگ  ره  هکنیا  رگید  و 
ماع لتق  ار  دادـغب  فصن  هک  ینعم  نیا  زا  یئوگیم  هچ  هکنآ  رگید  دـنکب . یئاعد  نینچ  هک  دـشاب  وا  لاـح  قیـال  زیاـج و  یک  دوش ، سفن 

عیاقو هنوگ  نیا  تفگ : دروآرب و  رس  شوم  دجنسیم .؟ یلقع  هچب  هدوب و  اجک  زا  هدوب و  یک  هعقاو  نیا  نتفای  تاجن  رگید  فصن  ندرک و 
228 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسین . هار  یهلا  تمکح  رد  ار  یـسک  هدوب و  یهلا  يهغلاب  تمکح  ياضاقت  زا 

نیا رد  یهلا  تمکح  یـضتقم  هاگره  يوشیم  اوسر  امئاد  دوخ  غوردـب  یتسه و  وگغورد  هشیمه  هک  دـش  مولعم  هّلل  دـمحلا  تفگ : هبرگ 
تامارک اریزیچ  مسن  نیا  هک  ناسک  هنوگنیا  تعامج و  نآ  و  هدز ، غورد  فال  وا  تسین و  يراک  بلطم  نآ  رد  ار  خیش  ياعد  سپ  هدوب 
دنوادخ هدرک و  اعد  مردپ  دـیوگ  یـسک  هک  تسا  نکمم  رگید  یکی  و  دنـشاب . هدـش  نز  غورد  عبات  نادان و  لقعیب و  هتبلا  دنـشاب  هتـسناد 

لامک و اب  ناسنا  هک  تسا  ناطیش  اذهل  درادن ، عوقو  غورد  عون  نیا  ءالقع  دزن  نکل  تخاس ، رومعم  ار  قارع  مردپ  ياعد  تکربب  نایملاع 
هدروآ یهارمگ  تلالـض و  ناـبایب  رد  يور  هدوـمن  فارحنا  ادـخ  لوـسر  تعیرـش  عیـسو  يهداـب  زا  دروـخ و  ار  وا  بـیرف  كرد  لـقع و 

زا هک  يرهوش  نز و  نآب  دنامیم  وت  نانخـس  شوم ! يا  دنکن . لطاب  زا  قح  زیمت  هدروخ و  بیرف  هدرک و  رواب  لقعیب  ناندوک  تافرخزمب 
: تفگ هبرگ  میونشب .! ات  امرف  نایب  تفگ : شوم  دومن . هیبنت  تحیصن و  ار  نز  نآ  رهوش  دندرک و  کنج  تشوگ  يارب 

تیاکح

دروآیم هناخب  تشوگ  رهوش  دنچ  ره  بدایب ، زیمتیب و  دوخ و  رس  رایسب  تشاد  ینز  دوب و  يدرم  یـضام  مایا  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
ماـعط تاـقوا  رثـکا  هکناـنچ  يدروـخب ، يدوـمن و  تشاـچ  فرـص  ار  رگید  همتت  يدروـخب و  يدرک و  باـبک  نز  ار  تشوـگ  نآ  رتـشیب 

سپ  229 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  يدوب . ماعط  يور  رب  تشوگ  یکدنا  هکنآ  ای  يدروآ  رهوش  دزنب  تشوگیب 
زا دیـسر ، يزیزع  ناهمب  يزور  ار  اضق  تشاد . نامهم  هک  یهاـگ  رگم  دربیم ، هناـخب  تشوگ  رتمک  دوب  هدـید  ناـنچ  هکـسب  زا  رهوش  نآ 
هک دـید  نز  نآ  دـیدرگ . لوغـشم  يراکب  درم  نآ  دوخ  دـنک و  ایهم  نامهم  يارب  زا  ماعط  هک  تفر  هناخب  دـیرخ و  تشوگ  نم  مین  رازاـب 

رگید زور  دـنچ  اـت  هک  تسین  مولعم  تفگ  دوخ  اـب  دروخب و  درک  همیق  ار  تشوـگ  نآ  فـصن  هتفاـی  تصرف  تفر  نوریب  هناـخ  زا  رهوـش 
ینابرهم لیبس  رب  هکنیا  ای  مراپسب و  ای  مهدب و  ضرق  ای  هیاسمه و  يهناخب  هدرب  ار  تشوگ  نیا  هک  تسنآ  یلوا  سپ  دروایب  هناخب  تشوگ 

نوچ و  داد . هیاسمه  يهناخب  هتـشادرب  ار  تشوگ  نآ  یقاـب  لـصاحلا  و  دـیایب . نم  راـکب  رگید  تقوب  اـت  میاـمن  هیاـسمه  میدـقت  عضاوت  و 
: تفگ نز  ارچ ؟. تفگ : تفـشآرب و  باوج  ندینـش  زا  درم  هن ! تفگ : نز  هن .؟ ای  هدـش  هتـسپ  ماـعط  نز  يا  تفگ : دـمآ  هناـخب  شرهوش 

هبرگ نیمه  تفگ  مه  نز  دومن و  ادـیپ  ار  هبرگ  نامه  دـمآ و  ردـب  هناخ  زا  دینـش  نانچ  درم  نآ  نوچ  درب .! هبرگ  ار  تشوگ  مدـش  لـفاغ 
مین هبرگ  دیشکب ، تشاذگ و  وزارت  رد  ار  هبرگ  دروایب و  ار  وزارت  کنس و  تفگ  نزب  تفرگ و  ار  هبرگ  نآ  درم  درب ، ار  تشوگ  هک  تسا 

!، تسا نم  مین  مدیـشک  ار  هبرگ  نم  نک  هاـگن  نز  يا   230 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ . درم  دعب  دوب  نم 
وت روضح  رد  ار  هبرگ  نم  دروـخ و  هبرگ  ار  تشوـگ  یئوـگیم  وـت  هک  تفگیم  دزیم و  ار  وا  تخیوآ و  رد  نزب  تشادرب و  هبرگ  زا  تسد 
هک یتـقو  اـت  دزیم  ار  وا  و  تساـجک ؟ هبرگ  سپ  تسا  تشوگ  رگا  و  تسا ؟ اـجک  تشوـگ  سپ  تسا  هبرگ  مدیـشک  هکنیا  رگا  مدیـشک ،

سپ مدرپس . هیاسمهب  ار  هدنامیقاب  يردق  مدروخ و  ار  يردق  هک  تسا  نیا  شتسار  تفگ  دمآ  تقاط  شوهب و  هکنیا  زا  سپ  دش ، تقاطیب 
دوب خیـش  ياعدـب  رگا  و  تسا ؟ راکچ  نآ  رد  ار  خیـش  سپ  دوب  یهلا  تمکح  ياـضتقمب  یتفگ  هک  اهرهـش  نیا  ماـع  لـتق  رگا  شوم ! يا 

تخاس رجزنم  تسایسب  ار  وا  شدرم  هک  نئاخ  نز  نآ  قیرطب  ار  لوق  نیا  يهدننک  داقتعا  هدنیوگ و  هک  دیابیم  سپ  دراد . راکچ  تمکحب 
!. یئوگب یتسارب  ار  نآ  باوج  هک  مهاوخیم  مراد و  یلاؤس  شوم  يا  دیوگن . غورفیب  غورد  نینچ  نیا  رگید  هک  ات  دومن  هلماعم  هجلاعم و 
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زا یسک  رگا  تفگ : هبرگ  دیئامرفب .؟ امـش  لاح  ره  رد  تفگ ، مهاوخ  باوج  مشاب  هدینـش  ای  مشاب  هدناوخ  رگا  رایرهـش  يا  تفگ : شوم 
ایآ دروآ  یهلا  سدـقا  بناجب  عوجر  دـنک و  هبوت  دوش و  اناد  هدـیمهف و  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  هدرک  رایـسب  هانگ  یتدـم  ینادان  لـهج و 

کشیب و تسا  نیمرکالا  مرکا  نیمحارلا و  محرا  نایملاع  دنوادخ  یلب ! تفگ : شوم  هن . ای  دـهد  ترفغم  ار  وا  نایملاع  ملاع و  دـنوادخ 
شوم یئوگ .؟ هچ  دشاب  نیا  سکعرب  رگا  تفگ : هبرگ  دـشخبیم . ار  وا   231 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ههبش 
یتدـم هدرک و  تدابع  حالـص  يوقت و  لقع و  شناد و  لامک  اب  یـسک  رگا  تفگ : هبرگ  اـمرف .! ناـیب  رتحیرـص  نیا  زا  مدـیمهفن ! تفگ :

رمخ دـشاب و  هدـیدرگرب  هبترم  کیب  دـشاب و  هدرب  رـسب  تیحالـص  عوشخ و  عوضخ و  ماقم  رد  تاـبتع  هرمع و  فاوط و  جـح و  تراـیزب 
.؟ هن ای  دوب  دهاوخ  تامارک  فشک و  بحاص  یـسک  هنوگ  نیا  ایآ  دنک ، تادابع  عیمج  كرت  دنارچب و  كوخ  ددـنب و  رد  رانز  دروخب و 

هبرگ درادن . ندش  كاپ  هانگ  زا  ینازوسب  ار  وا  رگا  تسا و  مجر  دح  بجوتسم  عرـش  رد  تسا و  دترم  یـصخش  نینچ  ریخ  تفگ : شوم 
نانچ نآ  تفگ : شوم  تسا .؟ نوچ  ناشیا  لاح  دـننادیم  دوخ  ریپ  دـنناوخ و  تامارک  فشک و  بحاص  ار  ناـشیا  هک  یناـنآ  سپ  تفگ :
راثآ راعـشا و  تایلک  يراد .! یفرح  رگید  باب  نیا  رد  تفگ : هبرگ  دوب . دـنهاوخ  رفاک  ای  هناوید و  ای  دنروعـش و  لقعیب و  ناندوک  ناسک 
یکی يهرکذت  رد  تفگ : هبرگ  مرادـن . یفرح  صوصخ  نیا  رد  متفگ ، هک  تسا  نینچ  تفگ : شوم   232 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

تقفاومب نادـیرم  زا  نت  دصیـس  اـب  هک  دـید  باوخ  رد  اـمیظعت ، افرـش و  هّللا  اـهداز  يهمظعم  يهکم  رد  یـسک  هک  تسا  لـقن  خـیاشم  زا 
هدوب و یئاسرن  قشاع  هک  هدرک  ببس  نآ  زا  همه  نیا  هدینارچ و  كوخ  هتسب و  رانز  هدیتسرپ و  تب  هدروخ و  رمخ  هتفر و  هبعکب  رگیدمه 
هچ نیا  رد  تستامارک ؟ هلمج  زا  مه  نیا  شوم ! يا  هدرکن .! ار  شوخاـن  ياـهلمع  مسق  نآ  كرت  هدـش و  عورـشمان  ياـهلمع  نآ  بکترم 
ره ناسنا  رایرهش ! يا  اما  دشاب . هدوب  هناوید  لقعیب و  هک  یسک  رگم  دناد  بوخ  صخـش  هنوگچ  ار  یـسک  نینچ  تفگ : شوم  یئوگیم .!؟

لاعفا و تسا و  یپ  رد  هدنهد  بیرف  ناطیـش  دراد و  هار  نآ  رد  يوه  سفن و  هدـش و  قلخ  فلتخم  رـصنع  زا  تساطخلا و  زئاج  دـشاب  هچ 
هدرک یئاطخ  يوهـس و  تسوا  رد  هک  تلع  همه  نیا  اـب  هک  یـسک  دراد  لاـمتحا  سپ  دـهدیم ، هولج  ار  دوخ  تعاـس  ره  رد  اـیند  عاـضوا 

زا سپ  دـنک  سایق  وا  رب  ار  همه  دـسر  روهظب  یبسانم  ریغ  لمع  ییهقرف  دارفا  لهاج  درف  زا  هاـگ  ره  هک  تسین  مزـال  لـقاع  رب  سپ  دـشاب ،
باوج ار  مادک  ره  نونکا  تسین ، مرطاخ  رد  نکل  ماهدینش  رایـسب  تافرخزم  وت  زا  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  عوضوم  نیا  رد  دایز  يوگتفگ 

هک منادیم  ردقنیا  رایرهش ! يا   233 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تفگ : شوم  میوگ .! ارنآ  باوج  ات  وگب  ماهتفگن 
،؟ ماهدـیمهفن ار  تبیغ  ثبخ و  نم  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  تسا . امـش  اب  راـیتخا  رگید  تسین ، بوخ  نیا  ییهدـیمهفن و  ار  تبیغ  ثبخ و 
هک یفرح  نیا  رد  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  تسین . ادخ  يرـس ز  هک  تسین  يرـس  چیه  رد  دـناهتفگ : هک  منادـیم  ردـقنیا  یلب ! تفگ : شوم 

، تسین لاوحا  نیا  زا  یلاـخ  ربتعم  بتک  عیمج  هکیتلاـح  رد  دـشاب ؟ تبیغ  ثبخ و  روما  عنم  هظعوم و  رد  اـی  تسا و  تبیغ  ثبخ و  یتـفگ 
رفک لها  زا  لک  هک  تسا  روکذم  نوعرف  دومث و  داع و  دادش و  دورمن و  دننام  ناینیشیپ  صـصق  لثم  نآ  ياههیآ  رد  دیجم  نآرق  رد  الوا 

زا دیدهت ، دیعو و  دعو و  رش و  ریخ و  تیاکح  و  رارـشا ، نیقفانم و  رافک و  زا  رابخا  ثیداحا و  نینچمه  دناهدوب و  تسرپتب  لالـض و  و 
یسک يارب  زا  رگا  یتفای  یئاهر  نم  گنچ  زا  هک  نیا  زا  لبق  يزور  دنچ  ایآ  شوم  يا  ینادیم .؟ تبیغ  ثبخ و  ار  اهنیا  وت  و  رامـشیب . دح 
فرح تبیغ  مادک . ثبخ  تسا و  مادک  تبیغ  هک  تسناد  دـیاب  تفگ : هبرگ  هن .! تفگ . شوم  دـشاب .!؟ تبیغ  نیا  ابجع  ینک ، هعقاو  لقن 

تبحـص يرگید  يارب  زا  دوـش  بئاـغ  وا  نوـچ  و  تفگ ، ناوـتن  يزیچ  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نمؤـم  ردارب  زا  تبحـص  ندرک و  رـس  تـشپ 
یئوـگب هک  تسنآ  ثبخ  و  تـسا . تـبیغ  نـیا  ینک و  وا  زا   234 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  میـالمان  راوشد و 
شردام دوب و  سک  نالف  شردـپ  اریز  درادـن ، تباجن  دراد و  ضرق  مه  یغلبم  درادـن و  يزیچ  تسا و  ناـشیرپ  درادـن و  هلـصوح  ینـالف 

هثحابم و نیا  يونـش  ای  یئوگ و  هارمگ  زامنیب و  قفانم و  لهاج و  نادان و  لقعیب و  باـب  رد  هچنآ  اـما  و  اـهفرح . مسق  نیا  زا  دوب و  هنـالف 
سوفن رد  هچنآ  اریز  دراد  يزغم  ینعم و  نیا  تسین ، ادخ  يرس ز  هک  تسین  رـس  چیه  رد  یتفگ ، هکنیا  اما  و  دوب . دهاوخ  تدابع  سرد و 

ره سک و  ره  یلاعت  يادخ  تسا و  دوجوم  وا  رد  یهلا  نافرع  رـس و  دبال  دشاب  علطم  نآ  رب  سک  ره  دـشاب و  یهلا  رـس  نآ  تسا  نونکم 
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نیا رد  اریادخ  هدشن و  قلخ  لطاب  زیچ  چیه  رد  سکچیه  تسا و  هدیرفآ  یتمکح  یتحلـصم و  قیاف و  یتردقب  ار  همه  هدیرفآ  هک  ار  زیچ 
، تسا توافتم  زین  رـس  نآ  و  رـس ، دنیوگ  ار  نآ  اذهل  تسین  هار  تمکح  تحلـصم و  نآ  رب  ار  یـسک  نوچ  تسا و  اهتحلـصم  اهتمکح و 

بلغا كاردا  زا  نوصم  ظوفحم و  یهلا  رارـسا  زا  یـضعب  و  تسا ، رایـسب  توافت  سپ  تاقولخم ، رب  تسا  نامـسآ  يهیاس  رـس  هکنآ  لثم 
تردق راثآ  ددرگیم  اناد  هک  ردق  ره  ناسنا  نینچمه  و  دیآیم . رد  روعش  لقعب و  هلماک  تردق  راثآ  رارـسا و  زا  مه  یـضعب  تسا و  ناسنا 

هک دـنیوگ  دـنچ  یفرخزم  هتـشادن و  ربخ  تمحر  تردـق و  راثآ  یهلا و  تفرعم  زا  مه  یـضعب  و  ددرگ ، رگهولج  وا  لد  هنیـس و  رد  یهلا 
نوچ هک  تسا  یـسک  فیک  یـشوهیب و  دننام  رارـسا  عون  نیا  دـنهن ، مان  یهلا  رارـسا  ار  نآ  هتـشادن و  نآ  مهف  تحـصب و  هار  لقن  لقع و 

تالایخ يهداج  زا  هدـش  لئاز  وا  زا  شناد  لقع و  هدروخ و  رایـسب  زیچ  هدـش و  یلوتـسم  وا  رب  اهتـشا  هدیـشک و  گنب  یلهاـج  يردـنلق و 
ياهتکوش اهیگرزب و  هدش   235 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  راوس  لیپ  تخت و  رب  درب و  ناتـسودنهب  ار  وا  هفلتخم 

تروص وا  لاـیخ  رد  رگید  ياـهزیچ  ریوزت و  رکم و  لـیبق  زا  ناطیـش  يهسوسو  گـنب ، فـیک  ریثأـت  هدـعم و  راـخب  رثا  رد  دـنیب و  هیلاـیخ 
يرـس شوم ! يا  دناهدیمان . رارـسالا  بح  مظعا و  ءزج  ار  نوعلم  يهرجـش  مخت  اذهل  دناهدید ، نانچ  لهاج  نادان  ناردنلق  نوچ  ددـنبیم .
شوم دـناهدرب . نامگ  هدرک و  سایق  هقرف  نیا  هک  تسیزومر  رارـسا و  نیا  زا  رتهب  رایـسب  دـننکیم  هدـهاشم  کـنب  تیفیک  رد  ناردـنلق  هک 

دوش نم  نیشن  رطاخ  هک  ات  یئامرف  نایب  نم  يارب  زا  رکفت  لمات و  يور  زا  مراد  شهاوخ  نکل  درک ، مهاوخیم  یلاؤس  رایرهـش ! يا  تفگ :
داـص دـناهتفگ ، قیقحت  لـها  هدوب و  فوص  لـصا  رد  یفوـص  شوـم ! يا  تفگ : هبرگ  تسیک .؟ یفوـص  و  تسیچ ؟ فوـصت  هک  منادـب  و 

و هقاـف ، رقف و  شیاـف  راـقو و  شواو  تیحالـص و  شداـص  رگید ، یـضعب  لوق  رد  اـنف و  زا  شیاـف  اـفو و  زا  شواو  تسا و  ربص  زا  یفوص 
دیک و هلیح و  رکم و  قشع و  زا  یلاخ  هک  حلاص ، داقتعا و  هزیکاپ  رهاط و  لد و  كاپ  راکتـسار و  ینعی  یفوص  هک  دـناهتفگ  مه  يرایـسب 
قدص و يور  زا  ار  همه  هدیـسر  واب  تعیرـش  ءاملع  لوسر و  ادخ و  زا  هچنآ  دـشاب و  هدوب  تهافـس  تقامح و  سولاس و  دیـش و  ریوزت و 

هدش لقن  يده  يهمئا  زا  هک  یتفرعم  زا  ریغ  یتفرعم  هدحیلع و  نید  دیاب  یفوص  هکنآ  هن  دیامن ، مایق  نآب  هدیمهف و  تسرد  تسار و  افص ،
ییهدعاق یبهذم و  نید و  قیرط  نیا  زا  ریغب  هکنیا  هن  دیامن  نایب  هتسناد و  عناص  تعنص  تردق و  راثآ و  لیلدب  ار  نآ  دیاب  و  دشاب ، هتـشاد 

راعشا و تایلک  دنرمش . یفوص  ار  دوخ  هتـشاذگ و  یمان  یمـسا و  نآ  رب  هتخاس و  ناطیـش ، بیرف  سفن و  ياوه  دیلقت و  هار  يور  زا  دنچ 
، دـشابن ینعم  نیا  وا  رد  هک  ددرگ  قـالطا  یـسک  رب  هاـگ  ره  تسا  راکتـسار  ینعمب  هک  یفوص   236 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ 
ار طایخ  هکنیا  ای  دنیوگ و  حارج  دشاب  هتـشاد  يرگنهآ  هک  ار  یـسک  رگا  الثم  دشاب . رمثیب  قباطم و  ریغ  یمـسم  مسا و  هک  دنامیم  نانچ 

نکلو درادن . ییهدیاف  ادبا  هدیسر  مهب  هک  غورد  زج  دوش  هدیمان  مان  نیاب  هک  سکنآ  يارب  تسا و  رمثیب  اجیب و  قالطا  نیا  دنمان ، رگرز 
. دوشیمن عقاو  یبیع  صقن و  نآ  رد  حیحص و  سکنآ  رب  نآ  قالطا  کش  ال  دنیوگ ، یفوص  ار  وا  تشذگ  هک  طرش  نآب  ار  یـسک  هاگ  ره 

دش دهاوخ  یقیقح  یفوص  دیامن  كولس  افص  قدصب و  دنک و  لمع  لوسر  فیرـش  عرـشب  درذگب و  دانع  دیلقت و  زا  یفوص  هاگ  ره  سپ 
دنمان یفوص  ار  دوخ  وا  ای  دنناوخ و  یفوص  ار  وا  هاگ  ره  دشاب ، سولاس  قرز و  دیش و  دیک و  ایر و  دیلقت و  وا  کلسم  بلطم و  هاگ  ره  و 

وا رب  مسا  نآ  قالطاب  دوشیمن و  رهطم  دیلپ  رهاط  یتفگب  سپ  دراذگ . مان  رهاط  ار  دوخ  دشاب و  راکهانگ  هک  دـنام  یـصخشب  وا  عقاولا  یف 
یفوص لثم  ءامـسا  هنوگ  نیا  نادان ، هلبا و  لهاج و  نوچ  سپ  روفاک . یگنز  مان  دنهن  سکع  رب  دناهتفگ : اریز  دوب ، دهاوخن  هزیکاپ  زگره 

رگا شوم ! يا  تفگ . هبرگ  نیا  زا  سپ  تسا . راـتفر  شوخ  رادرک و  هزیکاـپ  بوخ و  درم  مسا  نآ  ياراد  دـنک  ناـمگ  دونـش  ار  رهاـط  و 
نتفگ انمآ  تفگ : هبرگ   237 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  انقدص .! انمآ و  تفگ : شوم  وگب .! يراد  یفرح  رگید 

؟ هدوب هچ  هیضق  نیا  تفگ : شوم  دنتشاد . تکارـشب  ناکد  رگیدکی  اب  هک  دنامیم  شورف  هویم  يدوهی  ود  نآ  ندرک  تکرـش  لثم  نمب  وت 
: تفگ هبرگ  مونشب .! ات  امرف  نایب 

تیاکح
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دوب و ناکد  رد  هشیمه  یکی  دنتخورفیم . دندیرخیم و  دنتـشاد ، یـشورف  هزبرخ  ناکد  صخـش  ود  ناشاک  رهـش  رد  هک  دناهدروآ  تیاکح 
: تفگ هّللا .! هن و  تفگ : ییهتخورف .؟ يزیچ  زورما  هک  دیسرپ  رگید  کیرـش  زا  دوب  ددرت  رد  هک  کیرـش  نآ  و  شدرگ ، ددرت و  رد  یکی 
رد نم  و  تسین !؟ ادـیپ  مولعم و  الاح  هک  هتفر  اـجک  ماهدرک  ناـشن  زورید  هک  یگرزب  يهزبرخ  سپ  تفگ : هن .! تفگ : ییهدروخ .! يزیچ 

. تسا هدوب  هک  وت  قیفر  هک  منادـب  مهاوخیم  منکیم  هک  ار  وگتفگ  نیا  و  هن ؟ اـی  ییهتـشاد  قـیفر  هزبرخ  نآ  ندروـخ  تقو  رد  هک  منآ  رکف 
یسراف راثآ  راعشا و  تایلک  تفگ : شکیرـشب  درم  نآ  ماهدروخن .! نم  هتـشادن و  یقیفر  هک  دنگوس  میظعلا  هّللاوب  درم  يا  تفگ : کیرش 

یک نم  دروخ ، مسق  دـیآرد و  ياج  زا  یفرح  رهب  هک  ماهدـیدن  یئوخ  دـنت  یقلج و  جـک  نیاب  ار  یـسک  نم   238 ص : نتم ، یئاهب ، خـیش 
هک ارچ  دـسر  وتب  یبیـسآ  یـشاب  هدروخ  اهنت  رگا  ار  هزبرخ  نیا  مسرتیم  تسنآ  ضرغ  بلطم و  ماهدرک ؟ وت  اب  هزبرخ  ندروخ  رد  هقیاـضم 
!. ماهدروخن نم  هک  مسق  تلم  بهذـم و  نید و  نآرقب و  لوسر و  ادـخب و  تفگ : دوخ  کیرـشب  قیفر  نآ  هدوب . گرزب  رایـسب  هزبرخ  نآ 

راهنیز ماهتشاد ، هقیاضم  وت  اب  هزبرخ  ندروخ  رد  نم  هک  دنکیم  نامگ  دونـشب  یـسک  رگا  یئوگیم  وت  هک  ار  اهنیا  الاح  تفگ : درم  نآ  دعب 
، وت رـس  يادف  هزبرخ  هن  رگا  دـش و  هچ  هزبرخ  نآ  مخت  یئوگب  هک  مهاوخیم  ردـقنیا  یئآرب ! ياج  زا  یئزج  زیچ  نینچنیا  يارب  زا  ردارب  يا 
هک دروخ  مسق  یسوم  یـسیعب و  برغمب و  قرـشمب و  ترخآ و  ایندب و  دش و  باتیب  وگتفگ  نیا  ندینـش  زا  درم  نآ  یـشاب . هدروخ  راذگب 

مراد رواب  لوبق و  ار  وت  لوق  نم  نیا  دوجو  اب  دشاب ، هتخانشن  ار  وت  هک  روخب  یسک  يارب  ار  اهمـسق  نیا  تفگ : درم  نآ  ماهدروخن . ادبا  نم 
نم ردارب  يا  تفگ : هراچیب  کیرـش  نآ  دایز . يوگتفگ  زا  سپ  لصاحلا  دـشابیمن . بوخ  دـح  نیاب  ات  یقلخ  جـک  اـما  ییهدروخن  وت  هک 

هزبرخ نیا  یهاوخیم ،؟ هچ  نم  زا  نیا  زا  سپ  میامن ، دای  هک  هدنامن  رگید  يدنگوس  یمـسق و  يداقتعایب ؟ ردقنیا  ارچ  وت  نیبب ! نک  هاگن 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  تفگ : درم  نآ  نک .! باـسح  هدومن و  مک  نم  يهصح  زا  دـسریم  شورفب  ینادـیم  هک  تمیق  رهب  ار 

، مشاـبن درم  منز  فرح  هلوقم  نیا  زا  دـعب  نم  رگا  مدرک ، دـب  مهاوخیمن ، مه  تمیق  متـشذگ و  نآ  زا  نم  راـی  يا   239 ص : نتم ، یئاهب ،
هراپ هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  درواین ، بات  ریقف  نآ  یتخادـنا .؟ رودـب  ای  وبایب و  ای  يداد و  بساب  هزبرخ  نآ  تسوپ  هک  منادـب  ـالاح  مهاوخیم 

یتفرگ و ون  رـس  زا  زاب  يدرک و  لوبق  یتساوخ و  ریظن  لیلد و  نم  زا  هملک  دصناپ  یفرح  ره  رد  زین  وت  شوم  يا  دومن . ارحـصب  ور  درک و 
: تفگ شوم  ییهدـش .؟ تکاس  ارچ  شوم  يا  تفگ : هبرگ  درک . راـیتخا  توکـس  دینـش  هبرگ  زا  ار  ریظن  نیا  نوچ  شوم  ینکیم . وگتفگ 

دهاوخ رتهب  حلصا و  مینارذگ  رگید  تقوب  ار  تبحص  میورب و  ات  یئامرف  تقفش  رگا  تسین ، بوخ  نداد  رسدرد  نیا  زا  شیب  رایرهـش  يا 
شوم يا  نکل  میورب ، مه  ام  هک  دوخ  يهناخب  ورب  وت  الاح  بوخ ! رایـسب  یلب  تفگ . هبرگ  یقاب  تبحـص  یقاب  رای  دـناهتفگ : هک  ارچ  دوب ،
رگید راب  هک  دـهدن  ناما  گرم  دـسر و  رد  لجا  ادابم  هک  مسرتیم  مراد و  ناسارخ  رفـس  يهدارا  هک  اریز  ینک  دازآ  لالح و  ارم  مهاوخیم 

مـشون همـشچ  مادک  بر ز  ای  مکالفا  شدرگ  درکب  هراوآ  مکابیب  کلف  تبرغب  دنکفا  رعـش  دناهتفگ . هک  ارچ  میـسرب ، رگیدـکی  تبحـصب 
رد دینش  ار  نیا  هبرگ  زا  شوم  نوچ  سپ   240 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مکاخ ؟ دشاب  هشوگ  مادکب  ایآ  یبآ ؟

دزاسیم و غراف  رازآ  تقـشم و  زا  ار  ام  دوریم و  ناسارخ  رفـسب  هک  داد  ییهدژم  بجع  هبرگ  تفگ : دوخ  اب  دـیناسر و  مهب  مامت  قوش  لد 
شوم يرهاظ  تافراعت  نیا  زا  سپ  دوش . هدید  یبوخ  ریخب و  فیرـش  رادید  یلاعت  هّللا  ءاشنا  رایرهـش ؟ يا  تفگ . ینابزب  تقولا  عفد  يارب 

هبرگ مروآ . گنچب  ار  وا  منک و  عمج  رطاخ  ار  شوم  دیاش  ات  نک  نیمک  ییهشوگ  رد  نونکا  هک  تفگیم  دش و  ناور  هبرگ  تفر و  هناخب 
هبرگ تفگ : دوخ  اب  تفر  هناخب  نوچ  شوم  دـش . ناهنپ  وزارت  نآ  سپ  رد  تفر  هبرگ  دوب ، هداتفا  ییهنهک  وزارت  ار  اضق  درک ، ار  رکف  نیا 
تسا نیقی  اریز  درک ، یئافص  ریـس و  ار  ارحـص  تفر و  نوریب  دیابیم  الاح  تسا و  تمینغ  تصرف  نونکا  دیابرب ، ییهمقل  اجک  ات  هک  تفر 

: دـناوخیم ار  تیب  ود  نیا  نانک  صقر  تسجیم و  ورف  تسجیمرب و  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  لایخ  نیاب  شوم  تسین . یلاوح  نیا  رد  ـالاح  هک 
مدوب يرگید  دیص  مصخ  خر  مدیدن  نوچ  شیع و  خر  مدید  مدش  دازآ  جنر  درد و  هصغ و  زا  مدش و  داش  نم  تفرب و  مرب  نمشد ز  رعش 

رخآ تفگیم : دوخ  اب  دیدیم و  هبرگ  ءانثا  نیا  رد  دیـصقریم  دناوخیم و  یبیرغ  رعـش  یعیدـب و  يهدرپ  هزات و  يهمغن  مد  ره  مدـش  دایـص  و 
تایلک هتفگ : ینعم  نیا  رد  مه  رعاش  جرفلا و  حاتفم  ربصلا  هدومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  اریز  نکم  باتـش  نک و  ربص 
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کیدزنب مک  مک  شوم  سپ  لسعلا  نم  یلحأ  هبقاوع  نکل  هترارم  یفرم  ربصلاـک  ربصلا   241 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 
هدز قلعم  هس  شوم  نتفرگ  تلاح  رد  هک  درک  زیخ  تسج و  نانچ  دـبای ، یـصالخ  شگنچ  زا  شوم  اداـبم  هکنآ  میب  زا  هبرگ  دـمآ . وزارت 
دوب هتـسشن  وا  يهنادرم  نیبج  رب  قرع  دزیم و  سفن  هکیتلاح  رد  تفرگ و  ورف  اپ  تسد و  لاگنچب و  ار  شوم  دـندیطلغب و  رگیدـکی  يورب 
لاح هچ  شوم ! يا  تفگ : نآ  زا  دعب  متفای  تبوخ  رازاب  رخآ  ار  وت  مدرک  مگ  رازاب  لوا  متفای  تنوچ  رادـلد  لدـیا  دـناوخرب . ار  تیب  نیا 

اب ارم  هک  نکم  هغدـغد  تفگ : هبرگ  مباییم .! عزن  تلاح  رد  ار  دوخ  نالا  تسا و  هدـنامن  یقاب  نم  رب  یلاح  رایرهـش ! يا  تفگ : يراد .؟
هرب باـب  رد  ار  وت  لوق  نم  هک  تسا  نوچ  ینکیمن .؟ رواـب  ارچ  تفگ : هبرگ  دـشابن . ملقع  منک  رواـب  رگا  تفگ : شوم  تسین ! يراـک  وـت 
ماک يهدنزارب  يا  و  نم . یناگدنز  رمع و  يا  نم . ناج  يا  شوم  يا  متـسشن ؟ راظتنا  رد  اهتدم  متـسناد و  تسرد  تسار و  ینخی  نایرب و 

نشور و هدید  وت  رادیدب  ارم  هک  نیا  هدوب  یئوکین  تعاس  هچ  نم ! لد  242 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  ناج  و 
دمح و نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  دشاب .؟ هدینش  یـشیع  نینچ  هدیـشچ و  يدارم  دهـش  نینچ  ای  هدید و  یلـصو  نینچ  یـسک  ایآ  دش ،! رونم 

رـس راسمرـش  لجخ و  ناور و  هدید  ود  زا  کشا  شوم  دینادرگ . لصاح  وت  رادیدب  ارم  يوزرآ  لد و  ماک  هک  لج  زع و  ار  يادـخ  ساپس 
مغ مشکب  ار  وا  اروف  رگا  تفگ : دوخ  اب  هبرگ  سپ  دنکفا . يروجنر  يرامیبب و  ار  دوخ  برطـضم  نادرگرـس و  ناریح و  هدنکفا و  ریز  رد 

هاگنآ درب و  رترود  شدوخ  يهناخ  زا  ار  وا  سپ  دـبای . یئاهر  متـسد  زا  مسرت  موش  لوغـشم  يزاـبب  رگا  تفر و  دـهاوخن  نوریب  نم  لد  زا 
. تفگن باوج  هعقاو  همدـص و  نیا  زا  سپ  شوم  شوم . يا  کیلع  مالـسلا  تفگ : هتـشاذگ  ار  وا  تسکـشب و  نادـندب  ار  شیاـپ  تسد و 

دنوادـخ یملع و  بلاـط  وت  هک  اریز  دوبن  عقوت  وت  زا  تسایـس  عون  نیا  ارم  رایرهـش  يا  تفگ : شوم  یئوگیمن .؟ باوج  ارچ  تفگ : هبرگ 
محری ـال  نم  هللا  محری  ـال  تسا : لوسر  ترـضح  ثیدـح  و  ِساَّنلا . ِنَع  َنِیفاـْعلا  َو  َظـْیَْغلا  َنیِمِظاـْکلا  هدومرف : شدوخ  مـالک  رد  ناـیملاع 

شتآ هک  منادـیم  هچ  رگا  يراـب ، هدوب . تمحرم  مک  هجرد  نیا  اـت  نم  قح  رد  ارچ  هک  رایرهـش  تورم  فطل و  زا  مرادـیم  بجع  ساـنلا .
اپ تسدیب و  لکـش  نیاب  هراچیب  نم  هک  دوبن  اور  تقوچیه  دیاشخبیم و  ار  ریقح  نم  هتخاس  هشیپ  تورم  دنیـشنیم و  ورف  رایرهـش  بضغ 

وگتفگ نیا  ندینش  زا  هبرگ  دننام . نادرگرس  تشیعمیب و  ملافطا  لایع و  منام و   243 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
راگزور ار  درم  دوش  هریت  وچ  دناهتفگ : ناگرزب  هک  ییهدینشن  تفگ : شوم  دش .؟ هچ  ینخی  همروق و  نآ  شوم  يا  تفگ : درک و  یمـسبت 

هبرگ مریمیم .؟ متـس  تلاهج و  زا  هدش و  راتفرگ  نآ  رفیکب  یتخبدب  زا  لاح  مدیزرو و  تلفغ  هک  هراچ  هچ  راکب  دیاین  شک  دنک  نآ  همه 
زا ریغب  هک  نک  لمأت  وکین  دوب ، دـهاوخ  وت  ياج  نم  نوردـنا  هرخالاب  یتوم و  ضرعم  رد  يریـسا و  راتفرگ و  نم  تسد  رد  نونکا  تفگ :

نینچ ناشیا  نایم  رد  هک  یتفگ  رایرهـش  يا  وت  هن  رخآ  تفگ : شوم  دوب . دهاوخن  ییهدیاف  يدوس و  ار  وت  هیفوص  تافرخزم  نآ  زا  لمع ،
ۀـمحر هللا یلا  لصاولا  کشال  دـبال و  يراک  وکین  هچنانچ  رگا  دوشیم ،؟ لصاو  هتـشذگ  ینامـسج  ملاع  زا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

تولخ زا  تفگ : هبرگ  دوب . یهاوخ  رانلا  یف  لفسالا  كردلا  یلا  لصاولا  يراک  دب  تیصعم و  لها  زا  رگا  دش و  دیهاوخ  لیلجلا  کلملا 
دوبیم يرابتعا  لـحم  رگا  دـش  هتفگ  هک  هدرا  ياولح  نآ  هک  ینادـیم  يراد و  یفاـصنا  رگا  دراد و  یعفن  ار  وت  نونکا  یتفگیم  هک  نانیـشن 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ترـضح  دـندرکیم و  لزان  دوخ  باحـصا  ءایـصوا و  ناتماب و  ناربمغیپ  زا  کـی  ره  ار  اولح  نآ  ناـیب 

زا شناتما  وا و  يهیرذ  وا و  صوصخم  تسا  ربتعم  رتهب و  رتهزیکاپ و  هچنآ  تسا  نیملاعلل  ۀـمحر  هک  ادـخ  لوسر   244 ص : نتم ، یئاهب ،
داوس مک  خیش  اجک  زا  دنشابن  هبتر  نیا  بحاص  یعدم و  دنقحا  ریغ  زا  هک  ءایصوا  باحـصا و  مادام  دشیم و  ماهلا  یحو و  واب  قح  بناج 

تمهت ناربمغیپب  تبـسن  سپ  دـنناسرت  دوخ  ناـشیا  يایـصوا  باحـصا و  دنتـسناد و  ناربمغیپ  هک  یئوگ  رگا  و  دـش .؟ لـصاح  هبتر  نآ  ار 
: تفگ هبرگ  هن .! تفگ : شوم  تسا .؟ مادک  اولح  نآ  ینادیم  شوم ! يا  دنـشاب . هدرکن  تلاسر  غیلبت  هک  هتـسناد  مزال  ریـصقت  دـناهتفگ و 
ناشیا و زا  اناد  لقاع و  دـسر و  مهب  لد  رد  يروش  وا  زا  ار  قساف  لهاج و  هک  تسا  یناـسفن  سوه  يوه و  قوش  گـنب و  بارـش و  فیک 
ای هتبلا  دوش ، روهطوغ  قیمع  رحب  رد  دنادن و  مه  يروانش  هک  تسا  یئاپ  تسدیب و  درم  لثم  ناسک  نینچنیا  لثم  رازیب . ناشلامعا  رادرک و 

قیقر و رکف  لایخ و  هجوتم  ینادان  لامکب  فوصت  نایعدـم  نآ  ینعی  ناشیا  دوشیم . راتفرگ  نآ  لاثما  گنهن و  ماک  رد  اـی  ددرگیم و  قرغ 
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يایرد رد  ار  دوخ  يروانـش ، نتـسنادیب  دشرم و  نابدابیب  ملع و  حالمیب  تقیقح و  رگنلیب  تعیرـش و  یتشکیب  هدـیدرگ و  قیمع  رحب 
بیرف یعون  یقیرطب و  ار  ناشیا  تعاس  ره  ناطیـش  دـنراتفرگ و  نـالطب  مرلق  بادرگ  رد  ناطیـش  گـنهن  ماـک  رد  هدـنکفا و  دوخیب  رکفت 

دناهدروآ و تسدب  رادـبآ  رهوگ  دـناهدش و  صالخ  هدروخ و  هطوغ  قیمع  رحب  زا  هک  دـنربیم  هدرب و  نامگ  ییهجردـب  هکنیا  ات  دـهدیم 
ْنَأ َمَدآ  ِیَنب  ای  هدومرف : دیجم  مالک  رد  اذهل  تسا  مدآ  ینب  يهقرخ  زا  ناطیـش  نتخاس  هارمگ  ناشیا و  لاعفاب  ملاع  نایملاع  دـنوادخ  نوچ 

لقن اـهباتک و  ناربمغیپ و  نداتـسرف  245 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ٌنِیبُم . ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ال 
فلکم لقاع و  غلاب و  سک  ره  هک  تسا  نیا  يارب  زا  هتسیاشان  عورشمان و  زا  عنم  یهن و  رما و  دیعو و  دیدهت و  هزادنا  ناینیشیپ و  صـصق 
تعباتم هک  سک  ره  و  ددرگن ، هارمگ  یناطیـش  تلالـض  هارب  هدومن  نیبم  نید  ياملع  لاوقا  ادـخ و  لوسر  عرـش  روما  تعباتم  دـشاب  هدوب 

ار یصخش  رگا  شوم ! يا  دشاب . هدوب  نادرگرس  ناریح و  هدوب  یهلا  باذع  بجوستم  هنیآ  ره  دیامن  ناطیش  يوریپ  دنک و  سوه  يوه و 
زا وا  نداهن  مان  نیاب  دنرب  مان  نمؤم  اریرفاک  هاگ  ره  دوشیمن و  رفاک  نامدرم  نتفگب  دشاب  ناملـسم  صخـش  نآ  دوخ  تسا و  رفاک  دـنیوگ 

ياراد هکنیا  لاح  دنراذگ و  مسا  ناطلس  نالف  ناخ و  نالف  ار  یصخش  هک  دشاب  رایـسب  مدرم  نایم  رد  نینچمه  و  دش . دهاوخن  كاپ  رفک 
سپ دنناوخ . یلهس  طیسب و  بقل  مساب و  ار  وا  تسا و  تمعن  لام و  ياراد  دوشیم  سک  رایسب  نینچمه  و  دشاب . هنهرب  هنـسرگ و  مسا  نآ 

نآ روخارف  بوخ  بقل  بوخ و  مساب  دـنکیم  یقرت  هک  صخـشنآ  دـیابیم  اما  تسین ، راـک  یلعفب  ار  مسا  هک  دـش  مولعم  تروص  نیا  رد 
ندینـش و نتفگ و  زا  هک  دـیامن  مدرم  اب  كولـس  نینچ  دـیاب  مدآ  ینب  سپ  دـشاب . وا  لاح  يهتـسیاش  هک  دـنک  یلعف  يراک و  بقل  مسا و 

فاص ینعمب  تسا  یمـسا  یفوص  شوم ! يا  سپ  دیامن . بانتجا  تامرحم  تایهنم و  زا  دـیاین و  دراو  وا  رب  یـصقن  نتـساوخرب  نتـسشن و 
رگا و  دشاب .؟ هچ  رتبوخ  رتهب و  نیا  زا  دشاب  هدوب  فیرش  عرش  عبات  شغیب و  فاص و  ینید  تابویع  زا  تیدوبع  رد  یسک  رگا  هیلع ، ءانب 
راثآ راعـشا و  تایلک  دوب . دهاوخ  رـساخ  بئاخ و  هدومن و  تمهت  یئوگ و  غورد  میفوص  نم  دیوگ  دشاب و  هدوب  هارمگ  نادان و  لهاج و 

قحلم بحأ ، نم  عم  ءرملا  رشحی  هدومرف : هک  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح  ثیدح  دافمب  246 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
نانچ وت  رگا  یئامرفیم ، تحیـصن  نایب و  الـصفم  امـش  دهدیم و  رازآ  مادنا  ارم  رادمان ! رایرهـش  يا  تفگ : شوم  دش . دهاوخ  بوسحم  و 

مچیپنرس و یئامرف  هچنآ  یئوگ و  هچ  ره  نیا  زا  دعب  ینک  هجلاعم  ارم  يروآ و  اجب  ریقف  نم  يهرابرد  يرورپ  هرذ  يهقیرط  ینک و  یتبحم 
ار وت  ياپ  تسد و  لاحلا  مراد ، مامت  تراـهم  يدـنب  هتـسکش  رد  هدـنب  هک  رادعمج  رطاـخ  تفگ : هبرگ  مشاـب . رادربناـمرف  عیطم و  دـبع و 

رگیدکی اب  ار  هیراع  یگدنز  زور  دنچ  دش و  دهاوخ  هزات  وت  ام و  تقفاوم  تفای و  یهاوخ  تحص  هّللا  ءاشنا  کیدزن  ینامز  رد  مدنبیم و 
ینامهم و باب  رد  وت  ام و  يهنایم  رد  هچنآ  يراد  رطاـخ  رد  شوم ! يا  راد  عمج  رطاـخ  وت  درب و  مهاوخ  رـسب  تسناوم  تبحـص و  قیرطب 
زا هب  مکب  مص  هتسشن  یجنکب  هدیرب  نابز  تسا : نیا  نآ  يدناوخ و  يدعس  ناتـسلگ  زا  ار  یتیب  امـش  نیا  زا  لبق  تسا و  هتـشذگ  تبحص 

لامکب یـضعب  هک  تسا  نآ  يارب  زا  قفاوم  فلاخم و  زا  تسنایم  رد  هک  وگتفگ  همه  نیا  شوم ! يا  مکح  ردنا  شنابز  دـشابن  هک  یـسک 
لقعب ینادان  لهج و  يور  زا  یـضعب  هدرک و  راعـشا  هدیمهف و  رباکا  مالک  رد  رابخا  ثیداحا و  تایآ و  یناعم  صیخـشت ، تیلباق  روعش و 
یـسک هک  ینعم  نیا  و  دـنراتفرگ . تیرخ  لامک  ناطیـش و  سفن و  ياوه  یهارمگ  تلالـضب و  دـناهدرک و  لطاب  ینعم  سایق  دوخ  صقان 

وا مکح  رد  ناـبز  هک   247 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسا  نآ  زا  رتهب  هتـسشن  یجنک  رد  دشاب و  هدـیرب  نابز 
نآ رفیک  ببـسب  يدرک  نم  اب  وت  هک  اهمتـس  اهرخـسمت و  نآ  و  دشاب ، رازآ  هنتف و  ثعاب  هک  دیوگ  نخـس  رایتخایب  هک  تسا  نیا  دشابن ،

رعـش درک  یگراچیب  زجع و  داینب  دروآرب و  ناغف  دایرف و  لاقم  نیا  ندینـش  زا  سپ  شوم  يداتفا . نم  مادـب  تدوخ  ياه  وگتفگ  لاـمعا و 
هک دـناهدرک  رکذ  ناگرزب  بتک  رد  شوم ! يا  تفگ . هبرگ  تسا  شتآ  نایغط  ثعاب  بابک  کشا  تسیهلبا  هشیپ  متـس  شیپ  زجع  راـهظا 

ناسل دنیامنیم و  یـسرپ  لاوحا  رگیدکی  زا  کی  ره  دنیامن و  دـیدزاب  تینهت و  رگیدـکی  اب  همه  حراوج  ءاضعا و  دوشیم  زور  حبـص  نوچ 
وت هک  یمادام  ات  ددرگ  رتب  نیا  زا  ادابم  هک  درک  دیاب  رکـش  لاح  همهب  رعـش  تسا .! ریخب  نم  لاح  هّلل  دمحلا  دـیوگیم : ایوگ  کی  ره  لاح 

ءاضقب اضر  رکـش و  مدع  ددرگ و  رتدب  نیا  زا  ادابم  هک  ینک  رکـش  ربدت  رکفت و  لامکب  زور  بش و  دیابیم  تسه ، ینوکـس  تکرح و  ار 
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دنیامن و فالخ  نیبم  نید  يافلخ  فیـصوت  ریکذـت و  یهلا و  تفرعم  رد  هک  یناسک  دوش . نامیا  نید و  رد  داقتعا  فعـض  صقن و  ببس 
نتشادن هاگن  ببـسب  ار  نامیا  ناج و  لام و  رـس و  دننک و  تباث  طلغ  ناهرب  لیلدب و  و  دومن ، هجاحم  دوخ  صقان  لقعب  دنیوج و  فالتخا 

راعشا تایلک  تفگ . شوم  تساهنآ . لاح  قفاوم  ُنِیبُْملا ، ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َرِسَخ  هیادهلا  ۀیفاو  يهیآ  هدومن و  فلت  نابز 
ناـک هک  مسوـبحم  يرایرهـش  تمدـخ  رد  نـکل  ماهتـسخ  حورجم و  دـنچ  ره  رایرهـش ! يا   248 ص : نتم ، یئاـهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  و 

زا هرابکی  ملد  ات  یئوگ  باوج  هدومرف و  ناـشن  رطاـخ  لوقعم  هجوب  ارم  لاؤس  هک  مراد  رایرهـش  محارم  هب  عقوت  تسا ، ناـسحا  تمحرم و 
فاستعا فالتخا و  فالخ و  ضرف  رب  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  وگب ! تفگ : هبرگ  ددرگ . نیقی  رما  هجوتم  هدـمآ و  نوریب  کش  ههبش و 

زور اهنآ  ناعبات  نادـیرم و  دـنیامنیمن و  ناشیا  يهفلاخم  تفالخ و  زا  يرود  تبغر  مدرم  ارچ  دوخ ، عاـضوا  روما و  کلـسم و  رد  هیفوص 
ناشیا تعباتم  دـنورن و  هار  زا  هک  ات  دـنیامنیمن  لمع  دوخ  لقعب  ارچ  نارگید  لقعیب ، ناداـن و  ناـشیا  ضرف  رب  رخآ  دـنوشیم .؟ رتشیب  زورب 

منک نایب  لقن و  وت  يارب  زا  ار  هوجو  یضعب  نونکا  دراد ، تهج  دنچ  يدیـسرپ  يدرک و  هکیلاؤس  نیا  رد  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  دننکن .؟
شیپ زا  تعیرش  ملع  ملعمیب  یبرمیب و  دربیمن و  یپ  دسریمن و  زیچ  همهب  مدرم  كاردا  لقع و  هکنآ  الوا  ددرگ . نشور  حضاو و  وت  رب  ات 
يوقت سابل  رد  حول ، هداس  نامدرم  رظن  رد  ار  دوخ  دـننکیم و  ءاقلا  قلخب  ایر  بیر و  هار  زا  هیفوص  تعاـمج  ار  هچنآ  هکنآ  رگید  دوریمن .

اهنآ نارکنم  هیفوص و  کلسم  نافلاخم  هک  دننکیم  هراشا  هیانک  ءامیاب و  نادیرمب  انایحا  دنهدیم و  هولج  یفاب  نافرع  یـسانش و  تقیقح  و 
تهج نیا  زا   249 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دنارئاس و  تلالـض  كانرطخ  طارـص  رد  دنناقیا و  نامیا و  زا  رود 
تعاس ره  هتفرگ و  تداع  نادـیرم ) ینعی   ) ناشیا داؤف  شوه و  شوگ و  نایاوشیپ  يهحلطـصم  تاحطـش  اـهاقلا و  بسح  رب  اـهنآ  نیعباـت 

هیتب درادیم و  زاب  تفرعم  تقیقح و  هار  زا  هدروآ و  رد  بصعت  ماقمب  دیلقت  هار  زا  ار  اهنآ  هدش و  یکی  هتخاس و  رد  ناشیا  سفن  اب  ناطیش 
زا هچنآ  هتبلا  صقان ، ناشملع  شناد و  يهبترم  دـشاب و  فعـض  اهنآ  لقع  رد  هکیناـسک  نینچ  هاـگ  ره  دزادـنایم . یهارمگ  يداو  لـطاب و 

بسح رب  دنشابیم و  تین  نسح  تقادص و  ياراد  ناملسم  مدرم  زا  یعمج  هکنآ ، رگید  قیرط  تسا . لطاب  همه  دسریم  زورب  روهظب و  اهنآ 
نامیا یتدایز  ببس  یهلا  دیحوت  رکذ  تسا و  بوخ  يرادیب  بش  هزور و  بوخ و  زامن  هک  هداد  ناشیا  زیمآحیاصن  تاملکب  شوگ  رهاظ 

هنک زا  هراچیب  نادـیرم  نیعبات و  دـنیامنیم و  لماع  تباث و  ار  دوخ  بیترت  کلـسم و  نیا  رد  ارهاظ  هیفوص  تعاـمج  دوخ  تسا و  ناـقیا  و 
ناشیاب صالخا  داقتعا و  ماد  رد  اذـهل  ربخیب ، الـصا  عالطایب و  دـشابیم  هیـصخش  عبانم  بولق و  بلج  هک  اهنآ  يهینطاب  ضارغا  دـصقم و 
نادایـص هکنانچ  دنتفایم  مادب  امامت  هکنآ  ات  دنهدیم  بیرف  ار  ناشیا  هبترم  هبترم  دنریگیم و  سنا  دـنیازفایم و  تدارا  رب  امویف  اموی  هداتفا و 

هک دـناهدروآ  تفگ : هبرگ  امرف . نایب  نم  يارب  زا  ار  قارع  دـنه و  نادایـص  تیفیک  تفـص و  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  دـنریگیم . رتوبک 
رازغرم و رد  هتسب و  وا  خاش  ود  رب  ار  يزارد  نامسیر  هدروآ و  تسدب  ار  ییهرب  وهآ  دنراد ، وهآ  دیص  راکش و  دصق  هکیتقو  دنه  نادایص 

ياـنبا ناوهآ  نوچ  هتـسشن ، ارحـص  تشد و  نآ  هاـگنیمک  رد  زین  نادایـص  درچیم و  دوخ  مارمب  وا  و  دـنزاسیم ، اـهر  مرخ  زبـس و  يارحص 
وهآ نآ  اب  هتـشگ و  عمج  رطاخ   250 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  درچیم ، هک  دننیبیم  لاب  غارف  هب  ار  دوخ  سنج 

رب هک  ینامسیر  نآ  زا  دعب  دنراذگیم و  مه  رس  رد  رس  يزاب  ماگنه  رد  دندرگیم و  لوغشم  يزابب  يدنچ  زا  سپ  دنرچیم و  هتفرگ و  تفلا 
هتسجرب هاگنیمک  زا  نادایص  نآ  زا  سپ  دنرادن ، یصالخ  دننکیم ، توق  ردق  ره  سپ  دوشیم ، دنب  نارگید  خاش  رد  دناهتـسب  وهآ  هرب  خاش 

مـسر هار و  اما  دننامیم . نادایـص  ماد  رد  راتفرگ  ناگراچیب  نآ  دـنهجیم و  هدرک  ندـیمر  زاغآ  ناغراف  هتفرگ و  ار  هداتفا  ماد  رد  ناوهآ  و 
دناهتخیر هناد  دناهدرک  كاخ  رد  نارتوبک  دیص  يارب  زا  ماد  هک  ینیمز  رد  دنراد و  زومآ  تسد  ماد  رد  يرتوبک  هک  تسنآ  قارع  نادایص 

زاورپ اوه  رد  نارتوبک  نوچ  هتـسشن ، نیمک  رد  دوخ  دنهدیم و  رـس  هاگماد  نآ  رد  دـناهدیرب  ضارقمب  لاب  هک  ار  زومآ  تسد  رتوبک  نآ  و 
رد رتوبک  نآ  ياوهب  نارتوبک  نآ  سپ  تسا ، لوغـشم  ندـیرچ  ارچب و  لاب  غراف  يرتوبک  تسا و  یعیـسو  يارحـص  هک  دـننیبیم  دـننکیم 

ار همه  دنشکیم و  دناهدرتسگ  هک  ماد  نآ  يهتشر  نیمک  زا  نادایص  هاگان  دنوشیم  ارچب  لوغشم  هک  نیمه  دنیامن  ارچ  هک  دننیـشنیم  نیمز 
فاص نامدرم  تسا و  نیعل  ناطیش  دایص  نآ  دنامیم و  تیاکح  لثم و  نیاب  هیفوص  تعامج  نآ  لثم  سپ  دنزاسیم . دوخ  ماد  دیقم  هرابکی 
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تبغر دـندید و  ار  دوخ  سنج  يانبا  نوچ  اریز  دـننامیم  ینامـسآ  نارتوبک  نآ  لـثم  اـی  یئارحـص  ناوهآ  نآ  لـثم  لـقع  مک  قداـص و  و 
نآ هکنانچ  دنیامنیم ، لد  هداس  مدرم  اب  تافرخزم  داینب  ایر  بیر و  عاوناب  هکنآ  رگید  دندرکیم . سیبلت  رب  سیلبا  راتفرگ  دـندرک  تسناؤم 

، نتم یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : شوم  درب . ردب  هار  زا  لایخ  لیدـنم  نتفابب  ار  لیکو  ریزو و  هاشداپ و  ردـنلق ، درم 
: تفگ هبرگ  یئامرف . لقن  هدرک و  نایب  هکنآ  اجر  عقوت و  هدوب ، هنوگچ  تیاکح  نیا  رایرهش ! يا   251 ص :

تیاکح

یلادـبا کچوک  ردـنلق  نآ  هدوب و  تکلمم  نآ  رد  يرودـنلق  ناسارخ  رد  دوب  یهاشداپ  قباس  نامز  رد  هک  دـناهدروآ  شوم ! يا  تیاکح 
هاشداپب رازاب  قوس  راهچ  رد  لادـبا  کچوک  نآ  يزور  دوب . هتفرگ  دای  ردـنلق  نآ  يهدیـصق  زا  تیب  دـنچ  لادـبا  کـچوک  نآ  و  تشاد ،

غلبم دمآ و  شوخ  رایسب  ار  هاشداپ  دناوخ  يزاوآ  دب  تیاهنب  ار  نوزوم  اب  رعش  دنچ  هکنیا  اب  درک ، هدیصق  ندناوخب  عورـش  تشگ و  راچد 
لقن وا  يارب  ار  لاح  حرـش  دمآ و  ردنلق  نآ  تمدخب  هتـشادرب  ار  رز  مه  لادـبا  کچوک  داد ، لادـبا  کچوک  نآب  دـقن  رز  ناموت  هدزاود 
هدـمآ شوخ  ار  هاشداپ  نیا  دوجو  اب  هدـناوخ  طلغ  تیب  دـنچ  ینوزومان  نیاب  لادـبا  کچوک  نیا  هاگ  ره  تفگ  دوخ  اـب  ردـنلق  نآ  دومن ،

مناوخب هاشداپ  روضح  رد  ار  هدیـصق  نیا  تینوزوم  لاـمک  رد  مدوخ  نم  رگا  سپ  تسا ، هدومرف  مه  تیاـنع  تمحرم و  ردـق  نیا  تسا و 
يزور دـنچ  زا  سپ  دوـمرف ، دـنهاوخ  رارقرب  نم  يارب  زا  اـنیقی  ار  هلاـس  ره  يهفیظو  هکنیا  اـی  تـفرگ و  مهاوـخ  هاـشداپ  زا  یلک  ياـهغلبم 

هار رـس  رب  هاشداپ  شـشخب  ماعنا و  دیماب  تساوخرب و  ردنلق  نآ  زا  دعب  دـندومن ، فرـص  ار  رز  غلبم  نآ  ناردـنلق  عیمج  لادـبا و  کچوک 
تکوش ردـنلق  نوچ  دـنتفریم ، تحایـس  ریـسب و  هدـش  راوس  تلود  ناکرا  ءالکو و  ءارما و  ءارزو و  اب  هاشداپ  زورنآ  ار  اضق  دـمآ . هاـشداپ 

تایلک هک  دمآ  دب  ییهبترمب  ارهاشداپ  دناوخب  هدیصق  نآ  زا  یتیب  دنچ  ردنلق  درک ، هدیـصق  ندناوخب  عورـش  دیود و  شیپ  دیدب  ار  هاشداپ 
هک دنتخیر  نادالج  تفرب ، هاشداپ  نوچ  دنشکب ، ار  ردنلق  مامت  هچ  ره  تسایـسب  دومرف   252 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و 

؛ ینک صالخ  یناسرن و  لتقب  ارم  رگا  هک  دوش  هچ  تفگ : ریزوب  دوخ  ناج  سرت  زا  ندش و  هتشک  میب  زا  ردنلق  نآ  دنناسر ، لتقب  ار  ردنلق 
: تفگ دیآیم .؟ هچ  وت  تسد  زا  ردنلق ! يا  تفگ : ریزو  دیآیمن . سکچیه  زا  نیمز  يور  رد  هک  دـیآیم  تسد  زا  دـنچ  يراک  ارم  اریز 

رـس رب  یـشامق  نینچ  زین  نیمز  يور  هاشداپ  هکلب  دـشاب ، هدـیدن  ییهدـننیب  چـیه  مشچ  هکنانچ  مفابیم ، بوخ  ار  لایخ  لیدـنم  هلمجنآ  زا 
دنیبیمن و هدازمارح  دنیبیم و  هدازلالح  هکنآ  رگید  تیصاخ  تفگ : ردنلق  زاب  و  دومن . ریحت  رایسب  ردنلق  نخس  زا  ریزو  تسا . هتشاذگن 
ار ردـنلق  هاشداپ  دومن ، ضرع  هاشداپب  ار  ینعم  نیا  دنـشکن و  ار  وا  هک  تفگ  ریزو  دـنزجاع . ملاـع  ناگدـنفاب  زا  شاـمق  گـنر  حرط و  زا 

رما تمعنیلو  رگا  موش ! تنادرگالب  تفگ : ردنلق  دشاب .؟ هدیدن  یـسک  هک  یقابب  یلیدنم  یناوتیم  نم  يارب  زا  ردنلق ! يا  تفگ : دـیبلط و 
و تـسا . مورحم  نآ  ندـید  زا  هدازمارح  مـشچ  اـما  دـشاب ، هدـیدن  کـلف  نـیبرود  يهدـید  هـک  مـهد  ناـماس  هتخاـس و  یلیدــنم  دــیامرف 
رز یغلبم  اـت  دومرف  هاـشداپ  سپ   253 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  درک . دـنناوتیم  هدـهاشم  ارنآ  ناگدازلالح 

تفرب و تفرگ و  هاش  ناراذـگراک  زا  ار  رز  غلبم  ردـنلق  سپ  دـیامن . نآ  حـلاصم  هناخراک و  فرـص  هک  دـندومن  ردـنلق  میلـست  لیوحت و 
نوچ سپ  دشن .! رهاظ  ردنلق  لیدنم  زا  يرثا  ریزو ! يا  تفگ  هاشداپ  بشکی  تشذـگب . دـنچ  یتدـم  ات  دـیدرگ  لوغـشم  ترـشع  شیعب و 
نوچ رطاش  دـناسرب . هاشداپ  رظنب  دربب و  دـش  هتفاب  لیدـنم  نآ  زا  ردـق  ره  هک  ات  داتـسرف  ردـنلق  دزن  ار  دوخ  رطاش  ریزو  دـش  حبـص  بشنآ 
شوخ ردقچ  هک  درآ  رظن  رد  هک  ات  دمآ  هاگتسد  رس  رب  هتـشادرب  ار  رطاش  لاح  رد  ردنلق  دروآ  نایم  رد  ار  لیدنم  لقن  دمآ و  ردنلق  لزنمب 

درک فارطاب  هاگن  رظن و  دنچ  ره  هراچیب  رطاش  تسا . هدیدن  یـشامق  نینچ  سکچیه  هک  دـنادب  هدـش و  هتفاب  تفاطل  تکازن و  رپ  گنر و 
فـیرعت و ياـنب  مهوـت  فوـخ و  زا  ددرگ  رهاـظ  وا  یگدازمارح  تسین  يزیچ  دـیوگب  رگا  هکنآ  سرت  زا  نکلو  دـماین  رد  شرظنب  يزیچ 

درب هاگتسد  رس  رب  تشادرب و  ارم  ردنلق  هک  تفگ  دومن و  ریزو  تمدخب  تنواعم  هدومن و  نیـسحت  رایـسب  دوخیب  دوخ  دراذگ و  فیـصوت 
شوخ شامق و  شوخ  ياهچراپ  نینچ  سکچیه  زورما  ات  تسا و  نیگنر  حرط و  شوخ  فیطل و  كزان و  رایـسب  مدید  ار  لیدنم  نآ  هدنب 
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هک دومن  لیجعت  درک و  اشامت  تفر و  دـیابیم  هک  تفگ  دوخ  اب  دینـش  رطاش  زا  هک  ار  فیرعت  همه  نیا  ریزو  تسا . هدـیدن  هتفاین و  یحرط 
نامگ وتب  مدرم  ینیبن و  ار  لیدنم  نآ  هاشداپ  سلجم  رد  هک  ادابم  هن ، ای  دنیبیم  وت  مشچ  هک  ینک  ناحتما  هکنیا  رگید  دـنک و  مامت  رتدوز 

ص: نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مارتحا و  ار  ریزو  رایـسب  ردنلق  تفر ، ردنلق  دزن  اهنت  دوخ  هتـساوخرب  اذهل  دنربب . دـب 
دماین و رد  شرظنب  يزیچ  الصا  دومن  هظحالم  درک و  رظن  دنچ  ره  ریزو  درب  هاگتسد  رس  رب  هتـشادرب  ار  ریزو  نآ  زا  دعب  دومن ، میظعت   254

هراچیب قمحا  ندوک  ریزو  رسپ  يدش .! هدازمارح  وت  دمآرد و  هدازلالح  یئاپ  رـسیب و  رطاش  دمآ ، وت  رـس  رب  هچ  هک  يدید  تفگ  دوخ  اب 
هتفرگ رد  وا  يهلیح  رکم و  هک  تفایرد  ردـنلق  نوچ  ییهدرب .! راـکب  تعنـص  رایـسب  هک  وت  رب  نیرفآ  ردـنلق  يا  هک  درک  فیرعت  رد  عورش 

نایم رد  هک  هزیر  ياههتوب  ینمـسای و  طخ  هار و  نآ  نک و  اشامت  ار  گنرف  ياهگنر  درز و  خرـس و  ياههتوب  اـههار و  نیا  تفگ : تسا ،
تشاد رگید  درد  اما  دومنیم ، نیسحت  مامت  تبغر  يور  زا  ریزو  تسا .! رگهولج  ردقچ  هک  امرفب  هدهاشم  ار  يدرمز  زبس  نآ  تساههار و 

سپ دوشیم . تباث  وت  یگداز  مارح - دـننیبیم  دـنیآیم و  نارگید  هک  تسهاگ  منیبیمن  تسین و  يزیچ  یئوگ  رگا  هک  تفگیم  دوخ  اب  و 
ار لیدنم  نیسحت  فیرعت و  داینب  هتفر  هاشداپ  دزنب  دمآ و  نوریب  درک و  فیصوت  فیرعت و  رایـسب  زاب  تقامح ، هار  زا  لقعلا  فیعـض  ریزو 

ناشیا ردنلق  تفر و  ردنلق  لزنمب  حابـصلا  یلع  هتـشگ  قئاش  یناشب  دینـش  ریزو  زا  ار  اهفیرعت  نآ  هاش  رظان  پچ و  تسد  ریزو  نوچ  دومن ،
دـمآ و نوریب  هدرک  رایـسب  فیرعت  یگدازمارح  مهو  زا  زین  ناشیا  داد ، ناشیاب  ناـشن  ناـیب و  لوا  قیرطب  دروآ و  هاگتـسد  رـس  رب  هتـشادرب 
هدش و اپ  ریزو  دومن ، لیجعت  لیدنم  تباب  رد  دمآ  رب  رگید  زور  هاشداپ  نوچ  سپ  درک . فیرعت  لوا  ریزو  ربارب  دص  هتفر  هاشداپ  تمدخب 

لثم هتـشاد  هاگن  رگیدکی  ربارب  رد  تسد  ود  دمآ و  هناخ  نوردـنا  هب  ردـنلق  نآ  زا  سپ  تفر ؛ ردـنلق  لزنمب  درب  دوخ  هارمه  ییهفافل  هچقب 
دراذـگ و هفافل  يورب  ار  دوخ  تسد  ود  دراد و  يزیچ  تسد   255 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  يور  رب  هک  یـسک 

هاشداپ تمدخ  ات  تشاد  هاگن  تسد  يورب  ار  هچقب  نآ  رطاش  داد و  ریزو  رطاش  تسدـب  دـیچیپ و  ار  هفافل  دیـشک و  ار  تسد  ود  ره  سپس 
ءارزو و زورما  ادابم  هک  تفگ  دوخ  اـب  دـیدن  نآ  رد  يزیچ  نوچ  هاـشداپ  دـندوشگ ، ار  یلاـخ  يهچقب  نآ  هاـشداپ  روضح  رد  دندیـسر و 

تفـص کی  ره  ناشیا  دیاهدیدنـسپ ؟ ار  لیدنم  نیا  حرط  مادک  کی  ره  امـش  تفگ : اذـهل  دـنربب  نم  رب  یگدازمارح  نامگ  تلود  ناکرا 
رکفتم هدرزآ و  هتـساخرب  درپـس و  دوـخ  رادقودنـص  تسدـب  ار  هچقب  نآ  درک و  رایـسب  فـیرعت  جـالعال  مه  هاـشداپ  دـندرک ، ار  یحرط 
دنزرف يا  تفگ : رداـم  یئوگب .! تسار  مهاوخیم  منکیم و  وـت  زا  یلاؤـس  رداـم ! يا  تفگ : دـیبلط و  ار  دوـخ  رداـم  تفر و  مرح  نوردـناب 

! هن تفگ : ردام  ییهدرک .؟ چیه  مردـپ  ریغ  اب  ترـشابم  ییهدـمآرب و  تنایخ  باب  زا  ییهدومن و  عورـشمان  لمع  وت  تفگ : هاشداپ  سرپب .!
: تفگ ردام  مرادـن .! لوبق  ردام  يا  تفگ : تفـشآرب و  هاشداپ  يدیـسر . مهب  وت  اـت  میدیـسر  مهب  هک  میاهدوب  هرکاـب  ود  ره  تردـپ  نم و 

نیا و  ینکیم ؟ نم  اب  زورما  وت  هک  دشابیم  یلقن  هچ  تیاکح و  هچ  نیا  دنزرف  يا   256 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 
نم ات  وگب  تسار  هدش ،؟ عقاو  هچ  هتـساوخن  يادخ  رگم  يرادیم ، يرجم  نم  اب  هک  تسیئوگ  هوای  ینعمیب و  جازم  طالتخا و  ناشیرپ  هچ 

دـنیبیمن و هدازمارح  دـیوگیم  تسا و  هتفاـب  یلیدـنم  يردـنلق  صخـش  هکنادـب  رداـم ! يا  تفگ : هاـشداپ  نک . یلاـح  ار  بلطم  و  منادـب !
يزیچ مدرک  تقد  رظن و  هچ  ره  نم  دندرک و  فیرعت  دـندید و  ءارزو  ءارما و  همه  دـندروآ  سلجمب  ار  لیدـنم  نآ  دـنیبیم و  هدازلالح 
مـسق ردام  مزاسیم .! كاله  ار  دوخ  مه  ار و  وت  مه  الا  بوخ و  یئوگ  تسار  رگا  منکیم  لاؤس  ماهدـمآ و  وت  دزن  لاح  رداـم ! يا  مدـیدن ،

ار ردنلق  نآ  تولخ  رد  يدرگ  ربخ  اب  ینعم  نیا  زا  یهاوخیم  رگا  اما  هدیـسرن ، نم  نمادـب  یمرحمان  تسد  دوخ  رمع  رد  تفگ  درک و  دای 
دیوگن تسار  رگا  و  یئامن ، فشک  یناوت  ار  ینعم  نیا  روکذم  صخـشنآ  زا  دـیاش  هدومن  راودـیما  ار  وا  ینابز  برچ  ماعناب و  امن و  بلط 
هاشداپ نیاربانب  ددرگ . مولعم  حضاو و  وت  رب  لاح  نآ  تقیقح  دوش و  هتـشادرب  راک  نیا  يور  زا  هدرپ  هکنیا  ات  امن  تسایـس  دـیدهت و  ار  وا 

سینا و ار  وت  هکلب  دومن  مهاوخن  غیرد  وت  زا  مارکا  ماـعنا و  تفگ : دومرف و  رایـسب  شزاوـن  دـیبلط و  ار  ردـنلق  نآ  دوـمن و  توـلخ  زورکی 
وت ارم و  هک  یئادخ  نآب  تفگ : هکنآ  ات  دومن  مه  دایز  ینابز  برچ  درک و  ردـنلقب  رایـسب  شزاون  لصاحلا  و  تشاد ، مهاوخ  دوخ  سیلج 

يارب دنیبیمن ، ار  وا  هدازمارح  مشچ  یئوگیم  ییهتفاب و  هک  لایخ  لیدنم  تقیقح  دهدیم ، يزور  تسا و  هدـیرفآ  ار  تاقولخم  عیمج  ار و 
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هدنب هاشداپ ! يا   257 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دومن : ضرع  ردـنلق  لاقم  نیا  ندینـش  زا  سپ  نک ! ناـیب  نم 
تحایـس ریـس و  ار  ملاع  رحب  رب و  هدومن و  تاقالم  ناسنا  عون  زا  ییهفئاط  هقرف و  ره  اب  هورگ و  ره  اب  ماهدرک و  ترفاسم  تسا  لاس  لهچ 

هدرک یعس  ار  یتیب  دنچ  مدیناسر و  مهب  یلادبا  کچوک  هدش . لکشم  نم  رب  تشیعم  رد  یعـس  ماهدش و  لماک  یکدنا  نونک  ات  ماهدرک و 
عیفر ناتـسآب  ار  اضق  دـنک ، ینان  هچراپ  لیـصحت  دـیامن و  تشیعم  بلج  بلط و  رد  یعـس  هک  تفر  رازاـبب  يزور  تفرگ و  ارف  هدـنب  زا  و 

لادبا نآب  ماعنا  ناموت  هدزاود  غلبم  هدـمآ و  شوخ  ار  هانپ  روشک  هاشداپ  دوب و  هدرک  هدیـصق  ندـناوخب  عورـش  دوب و  هدـمآ  هاشداپ  ناکم 
دنچ میدش و  لوغشم  تمعن  ندروخ  فرصب و  متفگ و  اعد  ارهاشداپ  تلود  دروآ  نیرتمک  دزن  ار  غلبم  نآ  نوچ  دندوب ، هدومرف  تمحرم 

يزاوآ و شوخان  نیاب  یلادبا  کچوک  هاگره  هک  دیسر  مرطاخب  دش  فرص  زور  نوچ  میدینارذگ . ترشعب  تمعنیلو  تلود  زا  ار  يزور 
ار رگید  يهدیصق  مورب و  هاشداپ  تمدخب  رگا  نم  سپ  هدومرف  ششخب  ماعنا و  یغلبم  ار  وا  هاشداپ  دشاب و  هدناوخ  ار  هدیصق  یناوخ  طلغ 

نوچ علاـط  فعـض  زا  نکلو  دـیامرف  ررقم  نم  يارب  زا  هلاـس  ره  يهفیظو  هاـشداپ  هک  تسا  دـیما  مناوـخب  تحاـصف  تغـالب و  لاـمک  رد 
، دنـشکب رتمامت  هچ  ره  تسایـسب  ارم  هک  دومرف  هاشداپ  مارکا  ماعنا و  ضوع  رد  مدرک  هدیـصق  ندناوخب  عورـش  مدیـسر و  هاشداپ  تمدخب 
يدمآ و نوریب  تشیعم  قزر و و  لیـصحت  بسک و  يارب  زا  وت  راگزور ! علاط و  هتـشگرب  تخب  يا  هک  دیـسر  مرطاخب  مدید ، نانچ  نوچ 

صلختسم نتشک  كاله و  زا  دیاش  هک  نکب  يرکف  ایب و  تسا  روطنیا  وت  نوگژاو  علاط  هک  مادام  دش ، یهاوخ  هتشک  یتخب  هایـس  زا  لاح 
زا مهم  رایسب  تعنـص  هک  اریز  دیـشکیم  ارم  ریزو ! يا  هک  متفگ  ریزوب  سپ  يروآ ، تسدب  مه  یتشیعم  بابـسا  نیب  نیا  رد  هکلب  يدرگ و 

، یئاهب خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  متـسه . هدوب و  يراع  يرب و  عیانـص  عیمج  زا  نم  هاشداپ ! يا  هکنیا  لاح  و  دیآیم ، نم  تسد 
یـسک نونکات  هک  مفابیم  لایخ  لیدنم  هلمجنآ  زا  منادیم و  رایـسب  متفگ : ینادیم .؟ هچ  امـش  ردـنلق  يا  تفگ : ریزو  يراب   258 ص : نتم ،

هدازلالح متفگ  اذـهل  دـشیم ، نم  یئاوسر  ثعاب  مه  تبقاع  مدوب و  هتفگ  غورد  تشادـن و  تقیقح  هلأسم  نیا  نوچ  تسا . هتفاین  هتفاـبن و 
نم دیوگب  رگا  هکنیا  مهوتب  دنیبن  يزیچ  دـنک و  هاگن  سک  ره  هکنآ  تهج  دوب  يرذـع  نیا  دـید و  دـهاوخن  ارنآ  هدازمارح  دـنیبیم و  ارنآ 

هدم و هار  دوخب  هغدغد  راد و  عمج  رطاخ  هاشداپ ! يا  دوش . تباث  وا  یگدازمارح  دننک و  فیرعت  دننیبب و  رگید  ناسک  دشاب  هاگ  منیبیمن 
تسا و ضحم  بذک  دندومن  فیرعت  یگمه  هک  اهنآ  الاو  ندش  هتـشک  زا  تاجن  یـصالخ و  تهج  دوب  ییهلیـسو  رذـع و  نیا  هک  نادـب 
دـناهدیدن و يزیچ  مادـکچیه  هریغ  ءالکو و  هن  ءارما و  هن  نیناوخ و  هن  ریزو و  هن  هک  شاـب  هتـسناد  نیقی  هدوب و  دوخ  زا  مهوت  عفد  ضرغ 
!، دیرایتخا بحاص  دوخ  رگید  دش ، ضرع  هکتسنیا  لاح  تقیقح  دنیامنیم و  ضرع  فالخ  یگلمج  دننیبب و  هک  ات  هدوبن  يزیچ  عقاولا  یف 

دوب ناتسمز  لصف  ماگنه  نآ  اضق  زا  دندومن ، رضاح  ار  ریزو  تعاس  رد  دومرف  دیدرگ و  تقوشوخ  رایسب  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  هاشداپ 
نوچ دیکرتیم . امرس  زا  گنس  هک  دوب  ییهجردب  امرس  یتخس  دمآیم و  فرب  دوب و  يدرـس  رایـسب  زور  مه  زورنآ  اقافتا  گرزب و  يهلچ  و 

وتب ام  تسا   259 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هتفاب  ردنلق  هک  یلیدنم  دومرف  رما  ریزو  هب  هاشداپ  دش  رـضاح  ریزو 
تسناوتن هاشداپ  ءارما و  ربارب  رد  تشاذگ و  نیمزب  هتشادرب  ار  دوخ  هالک  هراچیب  ریزو  سپ  راذگب .! رس  رب  روضح  رد  ناتسب و  میدیـشخب !

فک ود  ره  تبقاع  هدش و  لوغـشم  لیدنم  ندیچیپ  هب  ایوگ  هدـینادرگ  رـس  رود  رد  ار  دوخ  یلاخ  تسد  ود  ره  هعفد  دـنچ  دـیوگب  يزیچ 
هتـشر و رـس  نیا  زا  سکچیه  دـنادرگیم و  مکحتـسم  ددـنبیم و  ار  لیدـنم  ینعی  هک  دـینادرگ  شرـس  فرط  راـهچ  رد  ار  دوـخ  ياهتـسد 
هک هتـشاد  ززعم  ار  ریزو  هاشداپ  هک  دنتـشاد  نامگ  ءالکو  ءارما و  تسا و  هتفای  ربخ  ینعم  نیا  رـس  زا  هاشداپ  هک  دوبن  رـضحتسم  تیاـکح 

لایخ لیدنم  ات  دوب  هدرک  تسایس  بضغ و  رهق و  ار  هراچیب  ریزو  هاشداپ  هکنآ  لاح  و  هدومرف ، تقفش  تمحرم و  واب  یلایخ  لیدنم  نانچ 
دامتعا يرطاش  لوقب  دیوگن و  نخس  رگید  هدیجنسن  هدیدن و  هدومزاین و  هک  دوش  هیبنت  ات  دنیشنب  امرس  نآ  رد  هنهرب  رس  دراذگب و  رـسب  ار 
کیدزن ریزو  امرـس ، تدورب  زا  هک  ییهجردب  تسـشن  یتدم  هنهرب  امرـس  نآ  رد  ریزو  دوب  ریدقت  رهب  دنکن . روصت  الب  قیدـصت  دـیامنن و 

زا لوزعم  ار  ریزو  رایـسب  باتع  باذع و  زا  دـعب  هاشداپ  دومن ، ندـیزرل  يانب  هتـشگ  باتیب  امرـس  نآ  رد  ریزو  رمالا  رخآ  دیـسر ، تکالهب 
ار ناشیا  بیرف  یسک  نوچ  زین  یبلقت  نایفوص  تعامج  شوم ! يا  لاح  تخاس . دوخ  ترازو  بصنم  بوصنم  ار  ردنلق  نآ  هدومن  ترازو 
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مولعم حضاو و  الاو  دنزادنا ، ماهوا  نونظ و  ماد  رد  هتخاس و  التبم  دوخ  ثاحطش  تافرخزمب و  ار  وا  دوش  ناشیا  يهلـسلس  لخاد  دروخ و 
اهد ار  وا  سک  رایـسب  هک  اریز  ددرگن ، رونم  یهلا  رارـسا  رونب  روعـش ، مک  بدایب و  ناداـن و  قـمحا و  صخـش  روـنیب  يهدـید  هک  تسا 

نایمب زاب  تبقاع  دشن و  لصاح  رگید  زیچ  یگدرمژپ  یگدرسفا و  زجب  رخآ  رد  دندرک و  ینیـشن  هلچ  دندیـشک و  يرادیب  بش  دندناوخ و 
لوا رد  هک  تسا  نآ  زا  نیا  دندمآ و  نوریب  هّللا  لها   260 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  يهلـسلس  زا  هتفر  هّللا  قلخ 

دوجو ثیدـح  هتفای و  ربخ  رارـسا  زا  نیعبرا  کیب  مه  یـضعب  و  هدوبن ، كاپ  ناشیا  تشرـس  دناهتـشادن و  مه  داقتعا  هدوب  لـفاغ  بلطم  زا 
رایـسب تایاور  تایاکح و  نیا  زا  شوم ! يا  دوخ . دشرم  ریپب و  تسا  ناشیا  يهدیقع  صالخا و  يهبترم  زا  نیا  دـندش و  لصاو  هتـسناد و 
اجنامه رد  هتفر  کیرات  گنت و  یخاروسب  یناطیـش  يهسوسو  ینادان و  لـهج و  هار  زا  قمحا  لـقعیب و  ناـتدوک  زا  یکی  هلمج  نم  تسا ،

نامه تسا  لباقان  روعـشیب و  لـقعیب و  وا  هک  دـنیوگب  هکنآ  سرت  زا  دـیآ  نوریب  نوچ  دـنکیم و  ناـهنپ  دـیریم و  اـجنامه  رد  دـباوخیم و 
رب ار  زومر  رد  درک و  زامن  نم  بقع  رد  دومرف و  مالـس  ارم  مالـسلا  ةالـسلا و  هیلع  ربمغیپ  ترـضح  هلچ  رد  بشید  هک  دنکیم  نایب  تعاس 
درب شرعب  ارم  دمآ و  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  دیوگیم  يرگید  و  دش . دهاوخ  نانچ  نینچ و  ناتسودنه  رد  هک  منادیم  دومن و  زاب  ام  هجو 
قیرط رد  تیـشعم  يارب  زا  رتشیب  ملاع  قلخ  بلغا  هک  یتفایرد  يدیمهف و  نونکا  تسا . لایخ  لیدنم  ندـید  لثم  فازگ ، فال و  همهنیا  و 
ناهرب تجح و  نودب  نادان  قمحا و  مدرم  زین  دنرادن و  مرش  دنیامنیم و  غورد  داجیا  رد  یلک  یعس  هدومن و  كولس  یـشم و  هلیح  دیک و 
رایرهـش رظنب  يزیچ  هاگ  ره  لیبق  نیا  زا  یئامرفیم  تیاور  ینعم  اـب  رایـسب  ار  لاـثما  مکح و  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  دـنروخیم .؟ بیرف 

261 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تفگ : هبرگ  مونشب .؟ ریقح  نیا  ات  امرف  نایب  دیآیم 

تیاکح

، دنک یـشاعم  بسک  لیـصحت و  دیاش  هک  دومن  ءارق  ارحـصب و  يور  دوب و  هدـمآ  نوریب  دوخ  رهـش  زا  یملعم  درم  هک  دـناهدروآ  تیاکح 
هدـب و هکنیا  ات  تفریم  درکیم و  رکف  تلاح  نیا  رد  دـیدن ، یحوتف  يداـشگ و  اـج  چـیه  زا  دـش و  دراو  يداـبآ  هیرق و  نیدـنچب  لـصاحلا 
هک تفگ  دوخ  اب  ملعم  نآ  دننکیم ، تبحص  دنراد و  عامتجا  هک  دید  ار  نادیفـس  شیر  نایادخدک و  زا  یعمج  اجنآ  رد  دیـسر و  ییهیرق 

دومن و فیـصوت  فیرعت و  داینب  درک و  مالـس  تعاـمج  نآ  رب  دـمآ و  شیپ  یمک  تخاـس ، ناوت  ییهلیح  تفاـی و  ناوت  يرکف  اـجنیا  رد 
ار امس  ياضف  هدومرف و  ینازرا  اطع و  امـشب  ار  اوه  بآ و  شوخ  افـص و  اب  یعـضوم  نینچ  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  هّللا  دمحلا  تفگ :

نانچ ار  هیرق  نیا  نم  نایادخدک ! يا  تسا . هدومن  لیضفت  رگید  تاهد  لهاب  تبسن  هحلاص  سوفن  ندوب  دوجو و  يهطساوب  هطقن  نیا  رد 
ربارب رد  هوک  نیا  رگا  هک  تفگ  ملعم  نآ  زا  سپ  تسا . نینچ  یلب  دنتفگ : دشاب .! هدوب  نیریش  نیکنر و  رایـسب  نآ  يهویم  دیابیم  هک  متفای 

رب شیپ  زا  ار  هوک  نیا  ارچ  هک  اهامـش  زا  مرادیم  بجع  دـشیم و  رتوبشوخ  رتنیگنر و  عضوم  نیا  لصاح  هویم و  هتبلا  دـشیمن  عقاو  هد 
ار هوک  هنوگچ  هک  دـنتفگ  درم  نآب  سپ  تشادرب . ناوتیم  شیپ  زا  ار  هوک  رگم  هک  درک  کـیرحت  ناـنچ  ار  تعاـمج  نآ  و  دـیرادیمن .!؟
راعـشا و تایلک  میـشوکب . نآ  يارجا  یعـس و  رد  ات  نک  نایب  دـسریم  ترطاخب  يریبدـت  باـب  نیا  رد  وت  رگا  تشادرب و  شیپ  زا  ناوتیم 
هک تسا  یتدـم  هدـنب  اریز  دوب  مهاوخ  اهامـش  تمدـخ  رد  يزور  دـنچ  هدـنب  تفگ : ملعم  نآ   262 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ 

هداتفا ملد  رد  دومن و  يور  يرورـس  حرف و  ارم  عضوم  نیا  رد  ماهدـیدن و  یئاوه  شوخ  یئافـص و  اـب  یبوخ و  نیاـب  یعـضوم  و  مرفاـسم ،
تفایض يارب  زا  یتبون  کی  ره  دندرک و  درم  نآب  تفایـض  فیلکت  تعامج  نآ  سپ  میامن . یجالع  ار  هوک  نیا  اهامـش  يارب  زا  هک  تسا 
تبحـص درم  نآ  اب  یعمج  دوب و  ینامهم  يدرم  يهناخ  رد  یبش  اضق  زا  دندرک . ینامهم  رد  عورـش  هداد و  رارق  دوخ  رب  وا  يرادـنامهم  و 

هوک نتـشادربب  ار  وت  هک  تسا  هدـش  کیدزن  درذـگیم و  هدـعو  زا  هک  تسا  هدـش  زور  دـنچ  نونکا  هک  تفگ  دوخ  اب  درم  نآ  دنتـشادیم ،
ینامب عضوم  نیا  رد  رگید  زور  دنچ  ات  درک  يرکف  دیاب  لاحلا  يرادرب ، اهنآ  يارب  زا  ار  هوک  دیاب  هدعو  لوق و  بسح  رب  دـننک و  فیلکت 
یملعم دوـخ  ناـیم  رد  هک  امـش  زا  فـیح  تفگ : دیـسر و  شرطاـخب  ییهلیح  تفر و  ورف  رکم  يهناـخب  هراـب  رگید  ینارذـگب ، تشیعم  و 
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زا سپ  دندرگ ،! رـصع  يهردان  هدحیلع  کی  ره  ینامز  كدـناب  ات  دـیامن  شناد  بحاص  ار  همه  دـهد و  میلعت  ار  امـش  لافطا  هک  دـیرادن 
تبحم امش  هچنانچ  رگا  دیاین و  عضوم  ناکم و  نیاب  یسک  مه  رگید  ياج  زا  تسین و  یسک  عضوم  نیا  رد  هک  دنتفگ  راتفگ ، نیا  ندینش 

تسا و هدومرف  يرما  هاشداپ  ار  هدنب  تفگ : سپ  هدرک ، رخ  ار  اهنآ  بوخ  هک  تفایرد  درمنآ  دیاهتـشاذگ . يریخ  يانب  دینک  هجوت  هدومن 
خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هدومرف ؟ امـشب  یتمدـخ  هچ  هاشداپ  هک  دـنتفگ  ناشیا  میامن . ماـیق  هاـشداپ  تمدـخب  هک  مهاوخیم  نم 
ادـیپ اوه  بآ و  اب  یئاج  هک  مدرگیم  مسیون و  نآ  رب  ییهخـسن  حرـش  هک  هدومرف  یباـتک  تفگ : باوج  رد  درمنآ   263 ص : نتم ، یئاهب ،

امـش تبحم  ینابرهم و  زا  هنرگو  میامن  مایق  رما  نآب  هتـسشن و  عضوم  نآ  رد  هدـیناسر و  مهب  غامد  طاشن  ترـسم و  بابـسا  هک  اـت  دـیامن 
نکمم تسا ، ریظنیب  ینیشنلد  اوه و  بآ و  بسحب  عضوم  نیا  دیئامرفیم  دوخ  امـش  هک  دنتفگ  ناشیا  متفریمن . یئاجب  هدوب  نونمم  رایـسب 

رد رایسب  يوگتفگ  فیلکت و  زا  سپ  دیـشاب . هداد  میلعت  مه  ار  ام  نادنزرف  هدیناسر و  ماجناب  ار  یهاشداپ  تمدخ  عضوم  نیا  رد  هک  تسا 
ار هوک  نآ  زا  دعب  دهدب و  سرد  مه  ار  ناشیا  لافطا  دیامن و  فقوت  عضوم  نآ  رد  هام  هس  هنـس  ره  رد  هک  دش  ررقم  نانچ  صوصخ ، نیا 

يزاس راک  تاجارخا  زا  هوالع  میلعت  قح  ضوعب  دـقن  ناـموت  شـش  غلبم  یلاـس  ره  رد  هداد و  ار  وا  جرخ  درادرب و  راـگزور  لاـس  هس  رد 
تاـعقوت و هتفه  ره  رد  دوـمن و  ناـشیا  لاـفطا  نداد  میلعت  رد  عورـش  تسـشن و  عـضوم  نآ  رد  لدـکی  درم  نآ  رارق ، نیا  زا  سپ  دـنیامن .

نآ دش ، مامت  لاس  هس  تدم  نوچ  دندشیم و  لمحتم  ار  وا  زان  هوک ، نتشادرب  دیماب  جالعال  مه  ناشیا  دومنیم و  بلط  ناشیا  زا  تاعضاوت 
دیابیم نیددعولا  قادصمب  ملعم ! يا  هک  دنتفگ  هدمآ  درم  نآ  دزن  همه  هیرق  یلاها  روکذم  تدـم  زا  سپ  دوب ، هدرک  عمج  لام  یغلبم  درم 

هدـش و مامت  مه  هاشداپ  باتک  میاهدرک و  میلعت  ار  امـش  لاـفطا  زین  اـم  نونکا  یلب  تفگ : ملعم  درم  نآ  يرادرب ! اـج  زا  ار  هوک  نیا  زورما 
264 ص : نتم ، یئاـهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک  دـشاب  یقاـب  هیراـع  تاـیح  رگا  نآ  زا  سپ  مورب ، هاـشداپ  دزنب  هک  مهاوخیم 
. مرادرب امش  تهج  زا  ار  هوک  نیا  مه  نم  ات  دینک  تقفش  ریقحب  دیاهدرک  طرش  هک  ار  هجو  نیا  دینک و  هجوت  امش  مسریم و  امـش  تمدخب 
!. دیروایب دیراد  هک  نامـسیر  بانط و  ردق  ره  دوخ  ياه  هناخب  دـیورب  تفگ  وا  دـنداد و  درم  نآب  هدروآ  ار  ینیعم  رز  درم  نآ  نیا  زا  سپ 

نوچ تخادنا  هوک  رود  رب  هداد  هرگ  رگیدکی  رب  ار  همه  درم  نآ  دندروآ و  یمامت  دنشاد  هک  بانط  نامسیر و  ردق  ره  دنتفر و  مه  ناشیا 
دنتخادنا و هوک  رودب  دندروآ  دندیرخ و  رایسب  نامسیر  رهـشب و  دنداتـسرف  نالقعیب  زاب  دیـسریمن  هوک  رودب  دوب و  هاتوک  مک و  نامـسیر 

تعامج نآ  میزادـنا .! رودـب  میورب و  ات  دـیراذگ  نم  تشپ  رب  دـیرادرب و  ار  هوک  دـیئامن و  توق  الاح  تفگ : هداد  هوکب  تشپ  تسـشن و 
ار هوک  هک  یئاج  هچ  ات  دنرادرب  هوک  زا  هچراپکی  هک  دنتسناوتن  دندومن  توق  دنچ  ره  هدمآ و  دندوب  رفن  دصیس  ردقب  اهنآ  ددع  هک  لقعیب 
ار هوک  نیا  هک  ات  دینک  توق  تسرد  هرابکی  همه  رخآ  دیاهراکیب  لهاک و  ردقچ  اهامش  تفگ : درم  نآ  دنراذگ . ملعم  تشپ  رب  دنرادرب و 

لقع مک  درم  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  گنتب  هرخـالاب  درکن  تکرح  هوک  نآ  دـندومن  توق  ردـق  ره  زاـب  دـیراذگ .! نم  تشپ  رب  هتـشادرب و 
دیناوتیمن دیاهدش و  عمج  رفن  دصیس  هک  اریز  دیلقعیب  امش  متسین ، لقعیب  نم  تفگ : درم  نآ  میرادرب  ار  هوک  نیا  میناوتیم  هنوگچ  ام  نادان !

اهنت نم  هک  دـیراد  عقوت  نیا  دوجو  اب  دـیراذگ  نم  شودـب  دـیرادرب و  ار  هوک   265 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
.؟ درک دیاب  هچ  دیوگیم  تسار  تسا و  تسرد  هک  دنتفگ  دندرک و  قیدصت  یلقعیب  زا  زاب  تعامج  نآ  لوق ، نیا  ندینش  زا  دعب  مرادرب .!؟
ات هک  دومن  لـمحت  ربص و  دـیاب  هوک  تقونآ  دـسر و  مهب  امـش  زا  رتـشیب  یتـیعمج  اـت  هک  دومن  لـمحت  ربـص و  دـیاب  تفگ : ملعم  درم  نآ 

رارق ملعم  اب  هیرق  نآ  مدرم  سپ  مهن . رگید  ياجب  مربب  ات  دیهن  نم  تشپ  رب  دـیرادرب و  ار  هوک  تقونآ  دـسر و  مهب  امـش  زا  رتشیب  یتیعمج 
يرسدوخ ربکت و  ببـس  زا  همه  دیآیم . هدمآ و  وت  رـس  رب  هچ  ره  هک  نادب  حضاو  بوخ و  شوم ! يا  الاح  يراب  دنداد ! رارق  نینچ  ار  راک 

هکلب دوشیمن  هدـشن و  التبم  البب  تسا و  هدرکن  ررـض  رابدرب  سفن و  هتـسکش  مدآ  زگره  الاو  هدـش  عقاو  وت  رب  هک  هدوب  تدوخ  ینادان  و 
رگید ینک و  دوخب  دوخ  وت  هچنآ  وت ، ياـجب  دـنکن  سک  ینک  دـب  کـین و  همه  رگ  ینک ، دوخب  ینک  هچ  ره  دوـب . دـهاوخ  ملاـس  هشیمه 

توق و تقو  یغامد و  شوخ  تحـص و  تلاح  رد  هک  ره  سپ  دـیاش  دـنکیم  هچ  ره  دـب  کین و  دـب  ای  دـنکیم  کـین  وا  هک  ره  دـناهتفگ :
تیهافر لاب و  غارف  رد  تسا و  نانمـشد  رب  یلوتـسم  و  زاتمم ، نارقا  ناتـسود و  زا  دوب و  دوخ  ماکب  تسا و  ناـکم  تینما  تمعن و  ماـگنه 
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دیعـس راگتـسر و  وا  هتبلا  ددرگن ، رورغم  لفاغ و  دـشاب و  فقاو  دـماح و  رکاش و  رباـص و  سک  نینچنیا  هاـگ  ره  تسا ، شیاـسآ  لاـح و 
هـشیپ یگتـسکش  هکنآ  ره  سپ  دـسریم ، بقع  زا  انآف  اـنآ  ضیقن  دـض و  یگلمج  دـیدرگ  ناـیب  هک  تافـص  همهنیا  تسناد  دـیاب  و  تسا ،

هک اـهالب  هنوگنیا  وا  زا  دـنیامنیم ، ینتورف  266 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دنکیم  ساپـس  رکـش و  دزاسیم و 
باسح يهلپ  رد  الا  دومن و  دهاوخ  ءاکتا  تداعـس  دنـسم  رب  دش و  دهاوخ  عفدـنم  کش  نودـب  تسا  هلیذر  قالخا  هدـیمح و  ریغ  تافص 
راـتفگ نانخـس و  نیا  نوـچ  شوـم  يراد .! شیپ  هار  هن  سپ و  هار  هن  هـک  ییهداتـسیا ! وـت  هکناـنچ  هداتـسیا ، هدـنام و  نادرگرـس  ناریح و 

، ششخب ناگرزب  زا  ریصقت و  ناتـسدریز  زا  رایرهـش ! يا  تفگ : تسیرگب و  راز  راز  دیـشک و  رب  ناغف  هآ و  دینـش  هبرگ  زا  ار  زیمآتشهد 
: هتفگ هک  ییهدناوخن  ار  يدعس  خیش  ناتسلگ  شوم ! يا  تفگ : هبرگ  تسا . رادرک  لامعا و  نیرتهب  زا  مرک  تواخس و  دناهتفگ : هک  اریز 

یفیعض زا  شاب  هتـشاد  نیقی  شلها  ریغ  اب  ندرک  یبوخ  لقعیب ! شوم  يا  نادرم  کین  ياجب  ندرک  دب  هک  تسنانچ  ندرک  نادب  اب  یئوکن 
زا هکیـسک  قح  رد  تفگ : هبرگ  تسا .؟ بوخ  یـسک  هچ  قح  رد  تورم  یکین و  سپ  رایرهـش ! يا  تفگ : شوم  تهافـس .! تسا و  لقع 
هار زا  دشوکب و  نآ  كرادـت  رد  دوش و  نامیـشپ  دـبای  یهاگآ  لهج  ریـصقت و  نآ  زا  نوچ  دـشاب و  هدرک  يریـصقت  ینادان  لهج و  يور 

یتسرپ و دوخ  دانع و  رورغ و  ربکت و  يور  زا  هکیـسک  اب  هکنآ  هن  دیـشخب ، دیاب  ار  وا  تقونیا  رد  دبلط ، شـشخب  وفع و  دـیآ و  رد  فسأت 
راعشا و تایلک  هنیک  دسح و  يهلپ  رد  هدومن و  یتریس  دب  تموصخ و  توادع  لامکب و  دنک و  ینعم  یب  ياهراک  دیوگ و  اهزیچ  رخسمت 

دوخ يراگتسر  یصالخ و  تهج  دیلقت  يور  زا  ددرگ  ریـسا  دیقم و  هکیماگنه  دشاب و  هداتـسیا   267 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ 
مسا دیاب  هدوب و  كاردایب  روعشیب و  سکنآ  هتبلا  دیامن  ششخب  وفع و  قاقحتسا  نودب  تلاح  نینچ  رد  یـسک  رگا  دنک . راسکنا  زجع و 

دنه زا  مـالغ  رگا  هک  تفگ  هاـشداپب  ریزو  هکناـنچ  دـنیامن ، تبث  ءاـقمح  لاـهج و  رتـفد  رد  هدوـمن و  وـحم  کـح و  ءـالقع  رتـفد  زا  ار  وا 
امرف نایب  هنوگچ ؟ تیاکح  نیا  رایرهش ! يا  تفگ : شوم  دومن . مهاوخ  تبث  ار  مالغ  مسا  هتـشادرب  روکذم  رتفد  ار ز  امـش  مسا  دیدرگرب 

: تفگ هبرگ  مونشب .! ات 

تیاکح

ار مالغ  نآ  هک  تساوخ  يزور  هاشداپ  نآ  اـناد ، كریز و  رایـسب  تشاد  یمـالغ  دوب و  مور  کـلم  رد  یهاـشداپ  هک  دـناهدروآ  تیاـکح 
رز رازه  هدزاود  غلبم  تفگ : دیبلط و  ار  ریزو  سپ  دنک . يرادیرخ  دنچ  یعاتم  وا  تهج  ات  دیامن  هناور  ناتـسودنه  بناجب  هداد  ياهیامرس 

ار رز  هاشداپ  رمالا  بسح  ریزو  نوچ  دروایب ، دـیامن و  دـیرخ  يدـنه  يهشمقا  يردـق  هتفر  ات  يامن  تبث  رتفد  رد  نک و  مالغ  نیا  لـیوحت 
دنمشناد مالغ  نالف  لیوحت  رز  رازه  هدزاود  غلبم  نادان  هیفـس و  هاشداپ  راک  رـس  زا  دومن : تبث  نومـضم  نیاب  رتفد  رد  دومن ، مالغ  لیوحت 

دزن هتـشادرب  رتفد  اب  ار  لیوحت  ضبق  رگید  زور  دـیامن . يرادـیرخ  عاتم  راک  رـس  تهجب  هک  تشگ  دـنه  يهناور  خـیرات  نالفب  دـیدرگ و 
رظنب تبث  ضبق و  نوچ  دهدب ، تارب  دـنیبب و  ار   268 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  ضبق  هاشداپ  ات  هک  درب  هاشداپ 

رد ارم  هک  هدـش  رهاظ  وتب  یلقعیب  تهافـس و  هچ  نم  زا  ریزو ! يا  تفگ : دـیبلط و  ار  ریزو  لاح  رد  دومن و  هظحالم  هاشداپ  دیـسر  هاـشداپ 
، یئامن دـنه  يهناور  یهدـب و  رز  رازه  هدزاود  هک  ار  دـیرخ  رز  يدـنه و  مالغ  هاشداپ ! يا  تفگ : ریزو  ییهتـشون .!؟ ناداـن  هیفـس و  رتفد 

گرزب يهیامرس  نیاب  هک  دیرخ  رز  يدنه  هایـس  مالغ  هکنآ  لیلدب  تفگ : ریزو  لیلد .؟ هچب  تفگ : هاشداپ  دوشیم .؟ رتشیب  نیا  زا  تهافس 
دنادیم و بیع  هتبلا  دشاب  امـش  نامرف  يهدنب  مکحب و  موکحم  هک  دومن  دهاوخ  اجنیاب  تشگزاب  راب  رگید  لقع  هچب  دیامن ، دنهب  تدواعم 

امرفن امرف  غلبم  نیاب  دوخ  تکلمم  رد  دناوتیم  هدش و  کلام  ار  هیامرـس  نیا  جـنر  بعت و  نودـب  هک  اریز  ددرگرب  هک  درمـش  لقع  صقن 
دمآ زاب  دومن و  تدواعم  رگا  تفگ : ریزو  دمآ . دهاوخ  دبال  دوریمن . نامگ  تفگ : هاشداپ  دـیامن . نارذـگ  یتقوشوخ  تیاهن  رد  دـشاب و 

ار مالغ  دینشن و  هاشداپ  تفگ  ریزو  هچنآ  هصالخ  تشون .! هیفـس  ار  مالغ  نآ  ياجب  دومن و  کح  هدش  تبث  هاشداپب  تبـسن  ار  هچنآ  دیاب 
راثآ راعـشا و  تایلک  تشگ و  لوغـشم  ترـشع  شیعب و  دـیدرگ و  میقم  نکاس و  اجنامه  دیـسر  دوخ  نطوب  نوچ  مالغ  تخاـس و  هناور 
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دومن و وا  شناد  يأر و  رب  نیسحت  رایـسب  دیبلط و  ار  ریزو  دیـسر  هاشداپب  ربخ  نوچ  دومنن . تشگزاب   269 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
رگا یتـفگیم  هک  يراد  رطاـخ  رد  شوم ! يا  دومرف . باـطخ  رکفلا  بحاـص  هدومن  يأر  وکینب  بقلم  ار  وا  دـینادرگ و  علخم  هرخاـف  علخب 

تهافـس و يهیام  نیا  زا  شیب  رـسدرد  لاح  یئابرب ،؟ ییهمقل  یبایرد و  يرانک  وک  هک  دـیاش  ناسرب  هناـخ  راـنک  وکب  ار  دوخ  ییهنـسرگ 
دروخب و تشکب و  ار  شوم  هاگان  تفگ و  ار  نیا  هبرگ  مشاب . هیفس  نادان و  هتبلا  منک  ینابرهم  وت  اب  نیا  زا  دعب  نم  رگا  سپ  دشاب ، ینادان 

271 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دیدرگ . دوخ  لزنم  يهناور 

تسویپ

هراشا

هک هیفوص  تاحالطصا  تاغل - یبرع - تارابع  راعشا و  تاحالطـصا - صاخـشا - مان  هرابرد  يدنچ  تاحیـضوت  تسویپ  نیا  رد  تسویپ 
حرش اهمان - حرش  یلاعت *** همـسب   272 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسا  هدیدرگ  رکذ  هدـمآ  باتک  نتم  رد 

لکشم تاغل  یناعم  هیفوص - تاحالطصا  حرش  یبرع - مهم  تارابع  راعشا و  يهمجرت  یفسلف  یملع و  تاحالطصا 

اهمان حرش  لوا 

- میهاربا

دندیشارتیم و یئاهتب  بوچ  گنس و  زا  دوخ  تسدب  دندوب و  روهطوغ  تلفغ  يربخیب و  يایرد  رد  لباب  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  میهاربا -
نب دورمن  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـندیمانیم . دوخ  يادـخ  ار  هدارایب  ناـجیب و  تادوجوم  نآ  دـندرکیم و  شتـسرپ  ار  دوخ  تسد  يهتخاـس 
دوخ هدرک  هدافتسا  ءوس  مدرم  یهارمگ  لهج و  زا  تشاد و  تسد  رد  ار  روما  مامز  درک و  یم - ینارمکح  لباب  رهش  رد  شوک  نب  ناعنک 

يهصرعب ياپ  یکدوک  روا ، مانب  لباب  ياهرهـش  زا  یکی  رد  ییهدز  تلفغ  دساف و  طیحم  ماگنه و  نینچ  رد  دوب . هدیمان  كرزب  يادـخ  ار 
«1  » دــــــــــــــــــــنداهن ماــــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــــیهاربا  ار  وا  هــــــــــــــــــــک  تشاذــــــــــــــــــــگ  دوــــــــــــــــــــجو 

میهاربا تدـالو  لـحم  دروـم  رد  (- 1 __________________________________________________  )
، لباب رهـش  رد  يو  دلوم  مود  لوقب  تسا ، قارع  ماش و  زرم  رد  عقاو  مارآ  نادخ  رهـش  ترـضحنآ  دلوم  لوا  لوقب  هدـیدرگ : نایب  لوق  هس 

نارود نتخاس  يریس  زا  سپ  میهاربا   273 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسا . ناینادلک  روا )  ) شدلوم موس  لوقب 
تفایرد یهلا  یحو  رون  بئاص و  يأر  دـنلب و  رکف  رثا  رد  دریگ ، نتـشیوخب  ار  دوخ  یتسیز  دـساف و  طبحم  گنر  هکنیا  ضوعب  یکدوک ،

قلاخ تسا و  دوجلا  بجاو  هکلب  تسین  شارتتب  تسد  يهتخاس  راگرورپ  نآ  و  درادن ، دـننام  تسا و  یکی  شیاتـس  لباق  راگدرورپ  هک 
ریـصب و عیمـس و  كردـم و  دـیرم و  یحو و  رداق  ملاع و  هناگی و  دراد و  هرطیـس  هطاحا و  ناهج  رـسارس  رب  دـشابیم و  تادوجوم  ماـمت 

میهاربا يرآ  دنزیچان  نوبز و  اتکی  قلاخ  يهدارا  تردـق و  لباقم  رد  دنتـسرپ ، یم - دنـشارتیم و  مدرم  هکیئاهتب  و  تسا . قداص  ملکتم و 
َنِم ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  دوب . هتفای  هار  شناد  نامیا و  یئانـشورب  لهج  رفک و  یکیرات  زا  اتکی  راـگدرورپ  نتخانـش  یتسودـب و 
ادخ تساوخ  نیا  و  نامیا » ینـشورب  رفک  ياهیکیرات  زا  ارناشیا  دروآ  نوریب  دندیورگ ، هکنانآ  تسود  تسادـخ  « 1 . » ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا 

نیاربانب نایاناد » واب  میدوب  شیپ و  زا  شدـشر  ار  میهاربا  میداد  قیقحتب  و  « » 2 . » َنیِِملاع ِِهب  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْـشُر  َمیِهاْربِإ  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  دوب .
زا هدـنکآ  یبلق  میهاربا  هکنیا  اب  ددرگ  نومنهر  لاعتم  رداق  اتکی و  يادـخ  يوسب  ار  لباب  هارمگ  لفاغ و  مدرم  هک  دـیدرگ  ممـصم  میهاربا 

بیترت نیدب  دوش و  راکـشآ  يو  رب  قیاقح  هک  دوب  ناهاوخ  نکیل  تشاد ، گرزب  راگدرورپ  تمظع  تردـقب و  یلماک  نامیا  یهلا و  رهم 
، دوب دقتعم  نمؤم و  نانآ  رادرک  لامعا و  یگدیـسر  يارب  رگید  يارـس  رد  ناگدرم  ندـش  هتخیگناربب  هکنیا  اب  و  ددرگ . نوزفا  شتریـصب 
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دهد ناـشن  واـب  هک  تساوـخ  دوـخ  دـنوادخ  زا  يورنیا  زا  دـبای ، تسد  حـضاو  یتـجحب  زیخاتـسر  تـقیقح  كرد  يارب  تساوـخیم  نـکل 
(- 2 . ) هـیآ 258 هرقب ، يهروــس  (- 1 __________________________________________________  )

هدـنز و ندـب ، يدوبان  زا  سپ  ارناـگدرم  هنوگچ  اـت   274 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  هیآ 52 . ءاـیبنا ، يهروس 
نیقی ات  تسا  دوهـش  ناهاوخ  نم  لد  نکیل  يرآ ! تفگ : میهاربا  يرادـن .!؟ رواب  ار  تثعب  رگم  دومرف : یلاـعت  يادـخ  دزاـسیم : هتخیگنارب 
ِْریَّطلا َنِم  ًۀََـعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاق  ِیْبلَق ، َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت ؟ َْمل  َو  َأ  َلاق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  دـنک . لصاح 

يا میهاربا : تفگ  نوچ  و  « » 1 . » ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ًایْعَـس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُـصَف 
. دمارایب ملد  هکنآ  يارب  زا  نکیل  يرآ ! تفگ . يرادن .!؟ رواب  ایآ  تفگ : ارناگدرم .؟ یئامنیم  هدـنز  هنوگچ  هک  ارم  يامنب  نم ! راگدرورپ 

يوسب دنیآیم  هک  ناشناوخب  سپ  هد ، رارق  یهوک  رس  رب  ار  اهنآ  تمسق  ره  سپس  را  اهنآ  نک  هراپ  هراپ  ار و  هدنرپ  راهچ  ریگب  سپ  تفگ :
مـضنم مهب  ناگدنرپ  يهدش  هراپ  ءازجا  درک  ارجا  ار  ادخ  نامرف  میهاربا  نوچ  تسا ». رادرک  تسرد  بلاغ  ادـخ  هک  نادـب  باتـش و  اب  وت 

سپ میهاربا  دندرک . زاورپ  میهاربا  يوسب  دش و  هدیمد  اهنآ  رد  ناج  یهلا  تردقب  تفرگ و  رارق  دوخ  ياجب  اهمادنا  زا  کی  ره  دـیدرگ و 
رد مدق  تشگ و  خسار  نادنچ  دص  دوخ  تدارا  نامیا و  رد  دراد ، ریخـست  ربنچ  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  هرهاق  تردق  نآ  يهدهاشم  زا 

دوخ يردام  دج  رزآ  زا  رتراوازس  ار  یسک  نیتسخن  يهلحرم  رد  دیحوت ، هار  گرزب و  يادخ  يوسب  تیاده  يارب  داهن . قلخ  حالـصا  هار 
یمهم يهلأسم  میهاربا  يارب  وا  تیاده  نیاربانب  دوب  اهتب  ناگدنـشورف  ناشارتتب و  ناتـسرپتب و  زا  رزآ  تفاین . دوب  وا  ردـپ  يهلزنمب  هک 

يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلزنمب يو  ندروآ  هارب  اریز  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمآیم  رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشب 
تایلک هـیآ 262 . هرقب ، يهروـس  (- 1 __________________________________________________  )

وـکین و هار  وا  یئاـمنهار  يارب  سپ  دوـب . یهارمگ  داـسف و  رـش و  نتخاـس  نک  هشیر   275 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و 
ِینُْغی َو ال  ُرِْصُبی  َو ال  ُعَمْسَی  ام ال  ُُدبْعَت  َِمل  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ  اِیبَن ، ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  تفرگ . شیپ  رد  ار  یمیالم 

ِنمْحَّرِلل َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ  َناْطیَّشلا  ُِدبْعَت  َِتبَأ ال  ای  ایِوَس ، ًاطارِص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ًاْئیَش ، َْکنَع 
ربمغیپ دوب  وا  انامه  ار  میهاربا  باـتک  رد  نک  داـی  و  « » 1  » اِیلَو ِناْطیَّشِلل  َنوُکَتَف  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌباذَـع  َکَّسَمَی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ایِـصَع ،

نم ردپ  يا  اریزیچ ؟ وت  زا  دنکیمن  تیافک  دنیبیمن و  دونـشیمن و  هچنآ  یتسرپیم  ارچ  نم  ردپ  يا  هک  دوخ  ردپب  تفگ  نوچ  يوگتـسار ،
، ار هدش  هدنار  ناطیـش  تسرپم  نم ! ردپ  يا  تسار . هارب  ارت  میامن  تیاده  ات  ارم  نک  يوریپ  سپ  ارت ، دماین  هچنآ  شناد  زا  ارم  دمآ  انامه 

سپ هدنشخب ، يادخ  يوس  زا  یباذع  ارت  دنک  سمل  هک  مسرتیم  نم  انامه  نم ! ردپ  يا  دشاب ، نامرفان  ار  هدنشخب  يادخ  رم  ناطیـش  انامه 
رکـشت و ياجب  ناـمیا ، رون  كرد  داهنـشیپ  نیا  وا و  يراگتـسر  هار  رد  تمدـخ  نیا  بدا و  نیا  لـباقم  رد  رزآ  نیرق ». ارناطیـشرم  یـشاب 
تخاس و مهاوخ  مهتم  ارت  يزاسن  كرت  ار  هیور  نیا  رگا  ینادرگ .؟ ور  نم  نایادـخ  زا  وت  ایآ  تفگ : میهارباب  زیمآ  باتع  ینحل  اب  هجوت ،

وت ییهدنرذگ  رد  ایآ  تفگ : « » 2  » اِیلَم ِینْرُجْها  َو  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ُمیِهاْربِإ  ای  ِیتَِهلآ ؟ ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َأ  َلاـق  درک . مهاوخ  راـسکنس 
نیا مـیهاربا  دـیدم ». یتدـم  نـم  زا  نـک  يرود  و  ارت ، مـنک  راسگنــس  هـنیآ  ره  یتسیاـن  زاـب  رگا  هـنیآ  ره  مـیهاربا ! يا  نـم ،؟ نایادـخ  زا 

تفگ و دوردب  ار  وا  دوب  هدش  دیمون  رزآ  داشرا  زا  نوچ  دیدرگ و  نیگهودنا  رثاتم و  نطاب  رد  یلو  دینـش  زاب  يور  اب  ار  رزآ  ياهدـیدهت 
. درک راـــــــــــــــــــــیتخا  تـــــــــــــــــــــلزع  يهشوـــــــــــــــــــــگ  دـــــــــــــــــــــیزگ و  يرود  وا  موـــــــــــــــــــــق  وا و  زا 
تایآ 42 و 43 و میرم ، يهروس  (- 1 __________________________________________________  )

ََکل ُرِفْغَتْسَأَس  َْکیَلَع  ٌمالَـس  َلاق   276 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیآ 47  میرم ، يهروس  (- 2 . ) و 45 و 46  44
! وت رب  عادو  دورد  تفگ  « » 1 . » ایِقَش یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ  اَّلَأ  یسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَأ  َو  ایِفَح ، ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر 
و ادـخ ، زج  دـیناوخیم  هچنآ  امـش و  زا  منکیم  هراـنک  و  تسا ، ناـبرهم  نمب  وا  اـنامه  مراـگدرورپ ، زا  وـت  يارب  مهاوـخیم  شزرمآ  يدوزب 

دیمون وا  تیاده  زا  ار  میهاربا  رزآ  دانع  راکنا و  هک  دنچ  ره  تخبدب » مراگدرورپ  ندناوخب  مشاب  هدوبن  دیاش  ار  دوخ  راگدرورپ  مناوخیم 
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کتپ تابرـض  ریز  رد  شنینهآ  يهدارا  هکلب  داتـسیان  زاب  قحب  توعد  يهمادا  زا  تخاـبن و  ار  دوخ  دـمآ  شیپ  نیا  زا  يو  نکیل  تخاـس ،
ناتـسرپ تب  زا  يو  تسبیم . تسد  ار  مصخ  هک  دوب  يو  يوـق  ناـهرب  میهاربا ، گرزب  تازاـیتما  زا  یکی  دـیدرگ . رتـمکحم  یـسب  داـنع 

میهاربا میئامنیم . اعد  ناشناتسآ  رد  هتسویپ  مینکیم و  تدابع  ار  اهتب  ام  هک  دنتفگ  تسیچ ؟ امش  دوبعم  دیتسرپیم و  ار  زیچ  هچ  هک  دیـسرپ 
ار امش  تاجاح  دننکیم و  كرد  ار  امـش  شیاین  شیاتـس و  هنوگچ  دنتـسه ، امـش  تسد  يهتخاس  هک  ناجیب  تادوجوم  نیا  ایآ  هک  تفگ 

يوریپ دـیلقت و  هار  زا  موق  تسا . هدـیدرگ  لکـشتم  هدـش و  هدیـشارت  امـش  تسدـب  اـهنآ  دوخ  دوجو  هکیتروـص  رد  دـنزاس  یم - دروآرب 
. میئامنیم هدـهاشم  اهنآ  شتـسرپ  ماقم  رد  ار  نامناردـپ  هک  مینکیم  شتـسرپ  ار  اهتب  رظن  نیا  زا  اـم  هک  دـنتفگیم  ناشناردـپ  زا  هناروکروک 

ُْمْتنُک ْدََقل  َلاق  َنیِِدباع ، اَهل  انَءابآ  انْدَجَو  اُولاق  دناهدوب . يراکشآ  یهارمگ  تلفغ و  رد  مه  امـش  ناردپ  هک  تسا  ملـسم  هک  تفگ  میهاربا 
یهارمگ رد  ناتناردـپ  امـش و  دیـشاب  قیقحتب  تفگ : اهنآ ، ناگدنتـسرپ  ارنامناردـپ  میتفای  دـنتفگ  « » 2 ، » ٍنِیبـُم ٍلالَـض  ِیف  ْمُکُؤاـبآ  َو  ُْمْتنَأ 

دنیبیمن ار  ملـسم  قیاقح  ناشناگدـید  دونـش و  یمن - نانآ  ياهـشوگ  تسبوجحم و  ناشیا  ياهلد  هک  دـید  میهاربا  نوچ  سپ  راکـشآ ».!
و 49. تاـیآ 48  میرم ، يهروس  (- 1 __________________________________________________  )

رگراک نانآ  رب  وا  دـنمورین  ياـهتجح  277 و  ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  و 55  تایآ 54  ءاـیبنا ، يهروس  (- 2)
«1 . » َنیِِربْدُم اوُّلَُوت  ْنَأ  َدَْعب  ْمُکَمانْصَأ  َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَت  َو  تسـشن . اهتب  نیمک  رد  تهج  نیدب  دنک و  اهتب  يهراچ  هک  درک  دای  مسق  دتفایمن ،

دوب نانچ  میهاربا  موق  يهدیقع  ناگدننک ». تشپ  دیدرگرب  هکنآ  زا  دـعب  ار  امـش  ناتب  درک  مهاوخ  هراچ  هنیآ  ره  هک  مسق  ادـخب  تفگ  «و 
رد نایادخ  هک  دندوب  دقتعم  دنتفریم و  رهـش  جراخب  دوخ  دـندادیم و  رارق  یناوارف  ياذـغ  دـبعم  رد  دـنتخاسیم و  اپ  رب  ینـشج  لاس  ره  هک 

میهاربا دنتفگ و  كرت  ار  رهـش  هنایلاس  نشج  يارجا  يارب  میهاربا  موق  هکیماگنه  سپ  دـنهدیم . تکرب  ار  اهماعط  نآ  ناشیا  تبیغ  تدـم 
درک و هدافتسا  تصرف  زا  تفای  لفاغ  ار  نانمشد  تولخ و  ار  رهـش  هک  میهاربا  دنتـشاذگ ، اهنت  رهـش  رد  دوب  هدرک  هک  یـضرامت  تلعب  ار 

اهنآب دز و  يدـنخبل  ءازهتـسا  يور  زا  درک و  هدـهاشم  دـندوب  هدرتسگ  ار  اهماعط  اهنآ  لباقم  رد  هک  ار  اـهتب  يهرظنم  دـش و  لـخاد  دـبعمب 
.!؟ دیئوگ یمن - نخس  ارچ  هک  تفگ  ریقحت  دنخشیر و  يور  زا  رگید  راب  دید ، ار  ناشیا  توکس  نوچ  و  دیروخیمن !؟ اذغ  ارچ  هک  تفگ 
اب ار  ینت  دنچ  دیدرگ و  روهلعـش  میهاربا  بضغ  شتآ  تقونیا  رد  دندوبن . نتفگ  نخـس  ندروخب و  رداق  بوچ  گنـس و  هک  تسا  حضاو 
هب يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  تفر و  اهتب  غارسب  تفرگ و  تسدب  يربت  دیدرگن  شوماخ  شمشخ  شتآ  نوچ  دز و  نیمز  رب  اپ  تسد و 

تشاد و یلاع  يدصقم  گرزب و  يروظنم  میهاربا  اریز  دنام ، نمیا  ارجام  نیا  زا  گرزب  تب  اهنت  تخاس و  لدبم  بوچ  گنـس و  تاعطق 
ینوبز و دراد و  هضرع  ناـنآ  چوپ  دـیاقع  ربارب  رد  يوـق  یناـهرب  دـنک و  ماـمت  لـهاج  هارمگ و  مدرم  رب  ار  تجح  هلیـسونیدب  تساوـخیم 

هراپ هراپ  ناشدرک  سپ  « » 2 . » َنوُعِجْرَی ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  ًارِیبَک  اَّلِإ  ًاذاذُج  ْمُهَلَعَجَف  دزاس . راکـشآ  ار  ناتـسرپ  تب - تلالـض  ناتب و  یگراچیب 
هیآ 58. ءاـیبنا ، يهروس  (- 1 __________________________________________________  ) تب رگم 

واب ناشیا  هک  دـشاب  ار ، اـهنآ  رم  دوب  هک  یگرزب   278 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیآ 59 . ءاـیبنا ، يهروس  (- 2)
دبعم زا  مارآ  يرطاخ  داش و  یلد  اب  تشاذـگ و  ياجب  ار  اـهنآ  يهتـسکش  ياـههدوت  اـهتب ، نتـسکش  مهرد  زا  سپ  میهاربا  دـننک ». عوجر 

نیا لـباقم  رد  هک  دوـب  یلمعلا  سکع  راـظتنا  رد  نکیل  تسا . هدـنکرب  نب  زا  ار  داـسف  لـهج و  ياـههشیر  هک  دوـب  رورـسم  دـش و  جراـخ 
دنتشگزاب رهـشب  میهاربا  موق  تخاسیم . هدامآ  هدنیآ  ثداوح  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  تهجنیا  زا  تشگیم ، رهاظ  يو  موق  زا  میظع  يهثداح 

نتخانش ددص  رد  دندمآ  دوخب  هکنآ  زا  سپ  دندیدرگ و  دوخیب  یتدم  ات  هک  دنتفر  ورف  تریح  تهب و  رد  نانچ  هرظنم  نآ  يهدهاشم  زا  و 
زا يو  هک  انامه  هدروآ ؟ اـم  نایادـخ  رـس  رب  ار  يراـک  نینچ  یـسک  هچ  هک  دـنتفگیم  رگیدـکی  اـب  دـندمآرب و  گرزب  لـمع  نیا  بکترم 

شنزرس اهنآ  شتسرپ  زا  ار  ام  دربیم و  مان  ام  ياهتب  زا  میهاربا  مانب  یناوج  هک  میدینشیم  ام  هک  دنتفگ  یناسک  نایم  نیا  رد  تسناراکمتس .
َلَعَف ْنَم  اُولاق  درادـن . ار  یتراسج  نینچ  تأرج  يو  زج  یـسک  تسا و  هدرک  ار  راکنیا  وا  هک  تسین  کش  دومنیم  ریقحت  ار  اـهنآ  درکیم و 

زا وا  اـنامه  اـم ؟ نایادـخب  ار  نـیا  درک  هـک  دــنتفگ  « » 1 . » ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاـُقی  ْمُهُرُکْذَـی  یًتَـف  انْعِمَـس  اُولاـق  َنـیِِملاَّظلا ، َنَِـمل  ُهَّنِإ  اـِنتَِهلِآب  اذـه 
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اهتب يهدننکـش  هکنیا  زا  سپ  میهاربا ». ار  وا  رم  دوشیم  هتفگ  هک  ار  اهنآ  درکیم  داـی  يدـبب  هک  ار  یناوج  میدینـش  دـنتفگ  تسناراـکمتس ،
میهاربا نیرید  ياهوزرآ  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنناسرب . رفیکب  سپس  هدرک  همکاحم  یمومع  عمجم  رد  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمـصت  دش ، هتخانش 
رــضاح هـمکحم  رد  ار  مـیهاربا  سپ  دــیامن . تاـبثا  ارناــشیا  هدــیقع  نــالطب  دوـخ ، تـجح  اــب  موـق  دارفا  يهـیلک  روـضح  رد  هـک  دوـب 

61 تاـیآ 60 . ءاــیبنا ، يهروـس  (- 1 __________________________________________________  )
ایآ میهاربا ! يا  هک  دنتفگ  تاضق  دیدرگ . عورـش  وا  ینلع  يهمکاحم  دندرک و   279 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 

: تفگ سپ  دیامنب . ار  هدافتسا  لامک  دیاب  تصرف  نیا  زا  هک  تسناد  درمـش و  منتغم  ار  عقوم  میهاربا  يدروآ ؟ نینچ  ام  نایادخ  رـس  رب  وت 
یلاـع و تمکح  اـب  هخیمآ  هک  نخـس  نیا  دـنیوگیم .؟ نخـس  رگا  دیـسرپب  ناـشدوخ  زا  هدروآ ، اـهنآ  رـس  رب  ار  راـکنیا  گرزب  تب  هـکلب 

رگیدکی تمالمب  هتسد  هتسد  درک و  داجیا  یلزلزت  نانآ  رکف  يانب  رد  هکیروطب  دومن ، بیجع  يرثا  موق  شوگ  رد  دوب  رخسمت  شنزرس و 
اهر نابهگن  نودب  ار  نایادخ  دیدرک و  یتسـس  دوخ  يهفیظو  رد  امـش  انامه  هک  دـنتفگ  هدومن  تیعمجب  يور  هدـعکب  هکنیا  ات  دـنتخادرپ 

تاضق ناملاظ ».! دیئامش  انامه  دنتفگ  سپ  ناشدوخب ، دندرک  عوجر  سپ  « » 1 . » َنوُِملاَّظلا ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاقَف  ْمِهِسُْفنَأ  یلِإ  اوُعَجَرَف  دیتخاس .
میهارباب هنازجاع  دندوشگ و  نخـسب  بل  ماجنارـس  دنامزاب ، راتفگ  زا  ناشنابز  دنتفر و  ورف  هشیدـنا  رد  میهاربا  يوق  قطنم  نیا  ربارب  رد  زین 

ایآ هک  تفگ  میهاربا  ینکیم !؟ توعد  اهنآ  زا  لاؤسب  ار  ام  هنوگچ  سپ  دنهدیمن ، خـساپ  ام  شـسرپب  اهتب  نیا  ینادـیم  دوخ  وت  هک  دـنتفگ 
امـش نایادخ  امـش و  رب  فا  درادـن ،!؟ امـش  يارب  ار  ینایز  دوس و  هنوگچیه  هک  دـیتسرپیم  ار  يزیچ  لاعتم  رداق  اتکی و  يادـخ  ياجب  امش 

ام ال ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَتَف  َأ  َلاق  دـیرپسیم ،!؟ هار  تلالـض  يداو  رد  هارمگ  نانچمه  دـیراذگیمن و  مدـق  شناد  لقع و  هار  رد  ایآ  داـب ،!!
دنکن دوس  هچنآ  ادخ  ریغ  زا  دیتسرپیم  سپ  ایآ  تفگ  « » 2  » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ْمُکُّرُضَی ، َو ال  ًاْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی 

رب داـــــــــــــــــب و  امــــــــــــــــــش  رب  فا  ار !؟ امــــــــــــــــــش  دــــــــــــــــــنکن  ناــــــــــــــــــیز  يزیچ و  ار  اــــــــــــــــــمش 
(- 2 . ) هــیآ 65 ءاــیبنا ، هروــس  (- 1 __________________________________________________  )

نکیل دینکیمن ».!؟ لقعت  ایآ  ادخ ! زج  زا  دیتسرپیم  هچنآ   280 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  هیآ 67 . ءایبنا ، يهروس 
تـشز يهرهچ  اـت  دـندش  لـسوتم  روزب  یئاوسر  زا  يریگوـلج  يارب  دـندنام  ورف  میهاربا  دـنمورین  تجح  لـباقم  رد  نوـچ  تاـضق  تئیه 

َو ُهُوقِّرَح  اُولاـق  دـینک .! يراـی  ار  دوخ  نایادـخ  دـینازوسب و  ار  میهاربا  هک  دـنتفگ  دـندرک و  رداـص  يأر  سپ  دـنناشوپب ، ار  دوـخ  تسکش 
نتخوس يهشیدنا  سپ  ناگدننک »! دیتسه  رگا  ار ، دوخ  نایادخ  دینک  يرای  ار و  وا  دینازوسب  دنتفگ  « 1 . » َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُْصنا 

رد دوخ  نایادـخب  برقت  يارب  دارفا  يهمه  دـنتخاس و  مهارف  مزیه  اـهراورخ  يوـس  ره  زا  روـظنم  نیدـب  تفرگ و  ياـج  اـهلد  رد  میهاربا 
دیـشک و هنابز  شتآ  هک  دیـشکن  یلوط  دـنتخورفا و  یمیظع  شتآ  دـیدرگ و  هدامآ  الماک  راک  لیاسو  هکنیا  ات  دنتـسج ، تکرـش  راـکنیا 

ياهدایرف يداش و  يهلهله  يادـص  دـندرک و  باترپ  شتآ  نوردـب  هتـسب  تسد  ار  میهاربا  تقونیا  رد  تساـخرب . نامـسآب  نآ  ياـههلعش 
شتآ نکیل  درک . شتآ  میلست  ار  دوخ  قحب ، نانیمطا  نامیا و  زا  هدنکآ  یبلق  مارآ و  یحور  اب  میهاربا  تخاس . رپ  ار  اضف  موق  زیمآ  رورس 
ِینوُک ُران  ای  اْنُلق  دیدرگ .! تمالس  درس و  میهاربا  رب  لج  زع و  قح  نامرفب  درادن ، نتخوس  زج  ییهفیظو  هک  تعیبط  یلک  نوناق  فالخ  رب 

تسشن ورف  شتآ  دود  هلعش و  هک  زور  دنچ  زا  سپ  میهاربا ».! رب  شاب  تمالـس  درـس و  شتآ  يا  میتفگ  « » 2 !. » َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب 
دنتفر و ورف  تریح  تهب و  رد  هرظنم  نیا  ندید  زا  تسا ، لوغـشم  قح  تدابعب  ناداش  ملاس و  حیحـص و  میهاربا  هک  دـندرک  هدـهاشم  موق 
ار مـیهاربا  دـش ، رادربـخ  هـعقاو  نـیا  زا  نوـچ  شوـک  نـب  ناـعنک  نـب  دورمن  دـندش . قرفتم  هدــنکفا  ریزب  ار  اهرــس  توـهبم  هدــنمرش و 
(- 2  ) هـیآ 68 ءاــیبنا . يهروــس  (- 1 __________________________________________________  )
رب هک  تسبوشآ  هچ  نیا  تفگ : ار  وا  دـناوخ و  دوخ  دزن   281 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  هیآ 69  ءایبنا ، يهروس 

راوازـس نم  زا  ریغ  ار  یـسک  يراد و  غارـس  یئادـخ  نم  زج  رگم  یناوخیم ؟ وا  يوسب  ار  مدرم  هک  تسا  مادـک  ادـخ  نآ  و  ییهدوـمن ؟ اـپ 
دزاسیم و دوبان  دنکیم و  داجیا  ار  تادوجوم  دناتسیم و  ناج  دشخبیم و  ناج  هکتـسنآ  نم  راگدرورپ  تفگ : میهاربا  ینادیم .!؟ شتـسرپ 
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ِییُْحی يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاْربِإ  َّجاَح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  تسوا . تیافک  اب  فک  رد  یتسه  يهتشررس 
: میهاربا تفگ  هکیماگنه  یهاـشداپ ، ادـخ  ار  وا  داد  هک  دوخ  يادـخ  قح  رد  میهاربا  تفرگ  تجح  هکنآـب  یتسیرگنن  اـیآ  « » 1 . » ُتیُِمی َو 
ار سک  ره  زین  نم  تفگ : میهارباـب  داـتفا و  رد  هلداـجم  هطـسفس و  هارب  دورمن  سپ  دـناریمیم ». دـنکیم و  هدـنز  هکتـسنآ  نـم  راـگدرورپ 

هدارا هاگره  زین  منادرگیم و  هدـنز  دوخ  تاـیانع  وترپ  رد  متخاـس ، مسجم  وا  ناگدـید  لـباقم  رد  ار  گرم  يهرظنم  هکنآ  زا  سپ  مهاوخب 
تقیقح دورمن  نوچ  مناریمیم ».! منکیم و  هدـنز  نم  تفگ : « » 2 . » ُتیِمُأ َو  ِییْحُأ  اَنَأ  َلاق  مناتـس .! یم - مهاوخ  هک  ار  سک  ره  ناج  میاـمن 

نامک رد  فاکـش  ناـج  يریت  میهاربا  نکیل  درک ، روصت  بلاـغ  حـتاف و  ار  دوخ  دیـشوپ ، هطـسفس  هطلاـغم و  يهدرپ  رد  ار  میهاربا  راـتفگ 
باـتفآ دوخ ، تزع  تردـق و  وترپ  رد  نم  يادـخ  تفگ : میهاربا  سپ  تخاـس ، اـهر  هارمگ  رورغم  نآ  بناـجب  تشاذـگ و  ناـیب  تردـق 

زا دیشروخ  هک  هد  نامرف  زادنا و  تسد  تباث  ماظن  نیا  رد  يراد  رـشب  قوفام  تردق  رگا  وت  و  دزاسیم ، علاط  قرـشم  يوس  زا  ار  باتناهج 
- یم ادخ  انامه  سپ  میهاربا : تفگ  « » 3 . » ِبِْرغَْملا َنِم  اِهب  ِتْأَف  ِقِرْشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف  ُمیِهاْربِإ  َلاق  دیامن . عولط  برغم  يوس 
!« برغم زا  شرواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیب  سپ  شرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشم ، زا  ار  باــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفآ  دروآ 

هـیآ 260 ردــص  هرقب ، يهروـس  (- 1 __________________________________________________  )
دورمن  282 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیآ 260 . طسو  هرقب ، يهروس  (- 3  ) هیآ 260 طسو  هرقب ، يهروس  (- 2)

نیا نادیم  درم  ار  دوخ  نوچ  و  دیدرگ . درخ  میهاربا  ناهرب  دنمورین  يهبرـض  ریز  رد  تفر و  ورف  تریح  تهب و  رد  نخـس  نیا  ندینـش  زا 
یناـسوساج بناوج  فارطا و  رد  نکیل  تشاذـگ ، دازآ  ار  میهاربا  و  درک ! كرت  ار  نادـیم  تخادـنا و  رپـس  تفاـین ، قـح  هار  يوـجگنج 

زا دید و  گنت  دوخب  ار  هصرع  نوچ  میهاربا  دنزاس . هدنکارپ  يو  فارطا  زا  دندرگ و  عنام  میهاربا  نیئآ  نتفریذپ  زا  ار  نامدرم  هک  داتسرف 
يوـسب داـهن و  رـس  تشپ  نآ  هارمگ  نینکاـس  اـب  ار  راـب  تبکن  هدز و  تملظ  نیمزرـس  نآ  داـتفا و  ترجه  رکفب  دـمآ ، ناـجب  دورمن  رازآ 

، تفای دهاوخ  نیب  قح  هدازآ و  نامدرم  رهـش  نیا  رد  هک  درک  روصت  دـیدرگ و  دراو  نارح  رهـشب  دوخ  ریـسم  رد  درک و  تکرح  نیطـسلف 
ارنانآ هک  دیدرگ  ممـصم  سپ  دـننکیم . شتـسرپ  اتکی  راگدرورپ  ياجب  ار  نامـسآ  ناگراتـس  موق  نآ  تسناد  هک  تشذـگن  یتدـم  نکیل 

اب هرهز  يهراتـس  دیـسر و  ارف  بش  نوـچ  دنـسانش . زاـب  اـطخ  زا  ار  تقیقح  دـنیوپ و  ار  قـح  هار  هـک  دـشاب  دـنادرگ  فـقاو  دوـخ  هابتـشاب 
ناشن نانآ  يهدیقعمه  ار  دوخ  دنک ، در  ار  مدرم  نآ  لطاب  دیاقع  هکنآ  يارب  میهاربا  تشگ  رهاظ  نامسآ  رد  مامت  یئابیز  یگدنشخرد و 

هرهز یئابیز  يهتفیش  میهاربا  هک  دنتشادنپ  دندش و  نامداش  راتفگ  نیا  زا  ناگدنتسرپ  تسا . نم  يادخ  هرهز  ینعی  یبر  اذه  تفگ : داد و 
هک تفگ  نانآب  میهاربا  سپ  دندید . مشچب  ارنآ  بورغ  مدرم  يهمه  دیدرگ و  دیدپان  درک و  لوفا  هرهز  يهراتـس  يدوزب  یلو  تسا . هدش 
هک ياهراتـس  دـشاب و  رادـیاپ  یقاب و  دوخ  هک  میتسه  يدوجوب  دـنمزاین  دوخ  ياـقب  رد  ناـهج  تادوجوم  ماـمت  رـشب و  دارفا  يهمه  نم و 

: تفگ میهاربا  تخاس ، نایع  ار  دوخ  يابیز  يهرهچ  هام  تشذـگ و  بش  زا  یـساپ  نوچ  و  دوب .! دـهاوخن  ناـهج  راگدـیرفآ  دـنک  بورغ 
يداش هام  شتسرپ  نارادفرط  راب  نیا  تسا . رتگرزب  هک  نم  راگدرورپ  تسا  نیا   283 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

رگا هک  تفگ  میهاربا  سپ  درک . بورغ  قفا  زا  مه  هام  هک  تشذگن  يرید  نکیل  دنتـسناد ، دوخ  رظن  هدننک  دـییأت  ار  میهاربا  دـندرک و  اه 
رد دوخ  نیرز  هعـشا  اب  دیـشروخ  دیـسر و  رـسب  بش  نوچ  دوب . مهاوخ  یهارمگ  رد  هشیمه  دـنکن  یئامنهار  شیوخ  دوجوب  ارم  دـنوادخ 

دوخ رب  راتفگ  نیا  زا  ناتسرپ  باتفآ  تسا . رتگرزب  رگید  نارتخا  زا  اریز  تسنیا ، نم  راگدرورپ  دیاش  تفگ : میهاربا  دش ، نایامن  نامـسآ 
هاشداپ هک  دش  تباث  بیترت  نیدـب  درک . بورغ  بش  ماگنه  مه  زاب  یلو  درک  یناشفا  رون  دـیبات  رگید  ناگراتـس  زا  شیب  باتفآ  دـندیلاب .

ًابَکْوَک يأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  تسا . رگید  ياتمهیب  تاذ  قولخم  دوخ  هکلب  تسین  تادوجوم  قلاخ  ملاع و  ياقب  ظـفاح  زین  ناـگراتس 
ِمْوَْقلا َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدـْهَی  َْمل  ِْنَئل  َلاق  َلَـفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًاـغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنِیِلفآـْلا  ُّبِحُأ  ـال  َلاـق  َلَـفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذـه  َلاـق 

وا رب  دش  کیرات  نوچ  سپ  « » 1  » َنوُکِرُْـشت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اذه  یِّبَر  اذه  َلاق  ًۀَغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف  َنیِّلاَّضلا 
هام ام  دید  نوچ  سپ  ارناگدنور ، ورف  مرادن  تسود  تفگ : دش ، بیاغ  نوچ  سپ  نم ! راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ : ار ، ياهراتس  دید  بش 
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مهاوخ هنیآ  ره  مراگدرورپ ، ارم  دـیامنن  هار  رگا  هنیآ  ره  تفگ : دـش ، بیاـغ  نوچ  سپ  نم ! راـگدرورپ  تسا  نیا  تفگ : دـمآ ، رب  هک  ار 
: تفگ دـش  بیاغ  نوچ  سپ  تسا ، رتگرزب  نیا  مراگدرورپ ! تسا  نیا  تفگ : علاط ، ار  باـتفآ  دـید  نوچ  سپ  ناراکمتـس . هورگ  زا  دوب 

لوــــــبق يهداـــــــمآ  ار  مدرم  نوـــــــچ  مــــــیهاربا  دـــــــیروآیم ».! كرـــــــش  هــــــچنآ  زا  مرازیب  نــــــم  اـــــــنامه  موـــــــق  يا 
،77 تاـیآ 76 ، ماـعنا ، يهروـس  (- 1 __________________________________________________  )

کیرـش امـش  هک  هچ  ره  زا  نم  موق ! يا  تفگ : نانآب  باطخ  دید  تقیقح   284 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  . 78
اتمه کیرـش و  دوجو  ناهج  شنیرفآ  رد  هدـیرفآ و  ار  اهنامـسآ  يهمه  نیمز و  هک  مروآیم  ور  یئادـخب  اـهنت  مرازیب و  دـیهد  رارق  ادـخ 
دیدپ هک  یسکب  مدروآ  يور  نم  هک  انامه  ( » 1 : ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  درادن .

جاجتحاب يو  اب  تقیقح  لوبق  ضوعب  موق  نالد  کیرات  نکیل  ناگدنروآ ،» كرـش  زا  نم  متـسین  يارگ و  قح  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دروآ 
هتـشادزاب كرـش  یهارمگ و  زا  ارم  نم ، راگدرورپ  هکنآ  لاح  دینکیم  هلداجم  نم  اب  ادخ  يهرابرد  ایآ  هک  تفگ  نانآب  میهاربا  دنتخادرپ .

رذح رب  دوخ  نایادـخ  مشخ  زا  ار  يو  دـنتخادرپ و  وا  دـیدهتب  دـندنام  ورف  میهاربا  اب  هلداجم  زا  نوچ  نانآ  هدومرف . تیادـه  تسار  هارب  و 
ارنانآ انمض  درادن و  همهاو  رگید  يزیچ  یـسک و  زا  اتمهیب  كرزب و  راگدرورپ  زا  زج  هک  تخاس  دزـشوگ  نانآب  میهاربا  نکیل  دنتـشاد ،

ام ُفاخَأ  َو ال  ِنادَه  ْدَق  َو  ِهَّللا  ِیف  یِّنوُّجاُحت  َأ  َلاق  ُهُمْوَق  ُهَّجاح  َو  دنـشاب . رذح  رب  ادـخ  مشخ  زا  دـیاب  هک  دنتـسه  ناشیا  هک  تخاس  هجوتم 
ِهَّللِاب ُْمتْکَرْشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاَخت  َو ال  ُْمتْکَرْشَأ  ام  ُفاخَأ  َْفیَک  َو  َنوُرَّکَذَتَت  الَف  َأ  ًاْملِع  ٍءْیَـش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  ًاْئیَـش  یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِهب  َنوُکِرُْـشت 

هجاحم نم  اب  ایآ  تفگ : شموق ، وا  اب  دـندرک  هجاـحم  و  ( » 2 : ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَـف  ًاناْطلُـس  ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اـم 
، اریزیچ همه  مراگدرورپ  دـهاوخ  هکنآ  رگم  واـب  دـینادرگیم  کیرـش  هچنآ  زا  مسرتیمن  ارم و  درک  تیادـه  قیقحتب  و  ادـخ ؟ رد  دـینکیم 
هک دیـسرتیمن  و  دیتفرگ ، کیرـش  هچنآ  زا  مسرتیم  هنوگچ  و  دـیریگیمن !؟ دـنپ  ایآ  شناد ، هار  زا  ار  زیچ  همه  مراگدرورپب  هدرک  هطاحا 

، ندوب نمیاب  دنرتراوازـس  هقرف  ودنیا  زا  کی  مادک  سپ  یتجح ، امـش  رب  نآب  هدشن  هداتـسرف  ورف  هک  ار  هچنآ  ادخب ، دـیتفرگ  کیرـش  امش 
دـندش و میلـست  میهاربا  تجحب  نـالد  نشور  سپ   285 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تاـیلک  ناـیاناد ».! زا  دـیتسه  رگا 

میهاربا دنتشادن . رب  تسد  دانع  جاجل و  زا  دندنام و  یقاب  لهج  رفک و  تملظ  رد  نانچمه  نالد  کیرات  دندمآ و  رد  دیحوت  لها  يهقلحب 
هکنیا زا  سپ  درب . دوخ  هارمه  زین  ار  هراس  دوخ  رـسمه  درک و  تکرح  رـصم  يوسب  راعـسا ، یقرت  یلاس و  کشخ - تلعب  يدـنچ  زا  سپ 
رایـسب ترهـش  تخودنا و  راشرـس  یتورث  تشاد  هک  يراکتـشپ  زع و  ربص و  عبط و  تمیالم  رثا  رد  درک ، تماقا  رـصم  رد  یتدـم  میهاربا 

هراس شرـسمه  قافتاب  درک و  لیحر  دصق  دید  نینچ  نوچ  میهاربا  دندرک . شرازآ  دصق  دندرب و  کشر  وا  رب  نانمـشد  رظن  نیا  زا  تفای 
نیطسلفب ندیسر  زا  سپ  درب و  دوخ  هارمه  رایسب  یشاوم  لاوما و  زین  درک و  تکرح  نیطسلف  نیمزرـس  يوسب  شرـسمه  يهمداخ  رجاه  و 

رجاه اب  وا  لیامت  قبط  میهاربا  دوب  ازان  هراس  نوچ  دیزگ . تماقا  دندوب  هدروآ  نامیا  واب  هک  یکدنا  مدرم  دوخ و  يهریشع  لها و  نایم  رد 
رگید هراس  تشذگ و  يدنچ  دنداهن  مان  لیعامـسا  ار  وا  هک  تفای  تدالو  يرـسپ  رجاه  زا  هک  تشذـگن  يدـنچ  درک و  جاودزا  يو  زینک 

هدوسآ هجنکـش  زا  ارم  ربـب و  يرود  يهطقنب  ار  تدـنزرف  رجاـه و  هک  تفگ  ار  میهاربا  اذـل  دـنیبب  دوـخ  لـباقم  ار  بیقر  هک  درواـین  باـت 
بآ و یب  نیمزرـسب  درب و  نوریب  رهـش  زا  دوخ  هارمه  ار  لیعامـسا  رجاه و  تفریذـپ و  ار  وا  شهاوخ  یلاعت  قح  نامرفب  میهاربا  نادرگ .!

راید يوسب  تشگزاب  مزاع  تشاذـگب و  یبآ  اذـغ و  رـصتخم  اب  ار  لیعامـسا  رجاه و  دیـسر و  درک  انب  اـجنآ  رد  ار  هبعک  اهدـعب  هک  یفلع 
يرادهگن ینابیتشپ و  امـش  زا  هک  تسوا  تسادـخ و  تساوخ  نیا  هک  تفگ  واب  دـید  ار  رجاه  سامتلا  يراز و  هکیماگنه  دـیدرگ و  دوخ 

نآ رد  دـش و  مامت  نانآ  بآ  اذـغ و  تشذـگ و  يدـنچ  تسب . راـگدرورپ  فطل  مرکب و  لد  رجاـه  میهاربا ، نتفر  زا  سپ  درک .؟ دـهاوخ 
تدش زا  لیعامسا   286 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هکنیا  ات  دشیم ، تفای  یبآ  هن  اذغ و  هن  هایگ  بآیب و  نابایب 

ات دیدرگ  ناور  وس  رهب  همیسارس  اذغ  ياهمقل  بآ و  ياهعرج  ندروآ  تسدب  يارب  اونیب  ردام  داتفا و  ناغف  دایرفب و  یگنـشت  یگنـسرگ و 
رجاه دیشک ، دوخ  يوسب  ار  وا  هورم  یکیدزن  رد  یبارس  تشگزاب و  نایرگ  درواین ، تسدب  يزیچ  نوچ  دیسر و و  افص  ياهگنس  کیدزن 
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زاب افـص  يوسب  رگید  راـب  دـیدرگ  دـیمون  نوچ  دـیدرگ و  ناور  هورم  يوسب  باتـش  اـب  رظن  نیا  زا  دوب ، هدرک  روصت  لـالز  بآ  ار  بارس 
«1 . » درک یط  ار  هورم  افص و  نیب  يهلـصاف  نیا  راب  تفه  ردام ، اونیب  نآ  هکنیا  ات  تفاتـش  هورم  يوسب  مه  زاب  تفاین  يزیچ  نوچ  تشگ و 

كاخ يور  تشپب  لیعامـسا  امرفب .! یکمک  وت  درپس ! ناج  یگنـشت  زا  مدـنزرف  ایادـخ  تفگیم  درکیم و  هلان  دـیودیم و  راوهناوید  رجاـه 
تشرس كاپ  كدوک  نآ  ياپ  ریز  رد  یلاعت  قح  تردقب  ینارحب  تاظحل  نیمه  رد  دیشکیم و  نیمزب  ار  دوخ  ياپ  ياههنشاپ  دوب و  هداتفا 

لیعامسا فرطب  دیـشک و  رب  یلاحـشوخ  زا  يدایرف  رجاه  تخاس .! يداش  رورـس و  رد  قرغ  ار  هدزمتام  ردام  دش و  نایامن  یبآ  يهمـشچ 
ياهلیبق نامز  نامه  رد  « 2 . » تخاس بوطرم  همـشچ  بآب  ار  وا  کشخ  ناـبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دوخ  يهشوگ  رگج  دـیدرگ و  ناور 

اب دندومن  لصاح  عالطا  همـشچ  شیادـیپ  زا  نوچ  دـندوب ، رایـسب  يهقیـضم  رد  بآ  رظن  زا  هک  دـندومنیم  تسیز  هطقن  نآ  رد  مهرج  مانب 
تشحو یئاهنت و  زا  لیعامسا  رجاه و  بیترت  نیدب  و  دنکفا ، تماقا  لحر  همـشچ  فارطا  رد  دندرک و  چوک  ناکم  نآ  يوسب  یلاحـشوخ 

رون يرود  قح ، نامرف  يارجا  يارب  دوب و  هدربن  دای  زا  ار  دوخ  زیزع  دنزرف  میهاربا  دومرف . باجتـسم  ار  میهاربا  ياعد  ادخ  دنتفای و  تاجن 
!. دوـــــب هدیــــــسرن  ناـــــیاپب  زوـــــنه  وا  شیاـــــمزآ  نـــــکیل  دوـــــمنیم . يرادــــــیاپ  درکیم و  لـــــمحت  ار  شیوـــــخ  مـــــشچ 
رد هـک  هورم  افـص و  نـیب  یعــس  (- 1 __________________________________________________  )
هک تسا  مزمز  يهمشچ  نامه  همـشچ  نیا  (- 2 . ) دشابیم دمآ  شیپ  نیا  يروآ  دای  روظنمب  تسا  هدـیدرگ  عیرـشت  مالـسا  نیبم  نید  جـح 
مه یپ  زا  نابـش  نازور و   287 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تسا  جاجح  هدافتـسا  دروم  تسا و  یقاـب  مه  زونه 
رد تیرـشب  ملاع  گرزب  یبرم  میهاربا ، گرزب  شیامزآ  دیدرگ . دیـشر  دنمورب و  یناوج  هکنیا  ات  دشیم  گرزب  لیعامـسا  تشذگیم و و 

ار دوخ  دنبلد  دنزرف  هناگی  لیعامـسا  ات  دهدیم  نامرف  ار  وا  یلاعت  قح  هک  دـید  باوخ  رد  یبش  دـش . زاغآ  ماگنه  نیا  رد  یتسرپ ، قح  هار 
اهلاس هدینارذگ و  راگزور  اب  یئامزآ  روز  ینادان و  لهج و  اب  هزرابم  باذع و  جنر و  رد  ار  دوخ  یگدنز  رسارس  هک  يدرم  دزاس . ینابرق 

روبجم دوخ  يادخ  نامرفب  سپـس  تسا و  هدرک  ءاطعا  واب  يرـسپ  گرزب  يادخ  هکنیا  ات  هتـشگ  ریپ  ات  هدرب  رـسب  يدـنزرف  نتـشاد  دـیماب 
ردپ هدیدرگ و  هتفکـش  شدوجو  لگ  هدیـسر و  بابـش  نارودب  شمـشچ  رون  هک  لاح  دیدرگ ، هریذپ  ار  يو  نارجه  هدش و  وا  زا  يرودب 
نیا يرآ  دردب .! ار  يو  موقلح  دزاس و  شوماخ  ار  شدوجو  عمـش  دوخ  تسدـب  یتسیاب  هدیـشخب  یگدـنز  دـیما  طاشن و  ورین و  ار  شریپ 

تیصخش تبسنب  گرزب  نادرم  شیامزآ  تبیصم و  هک  تسا  یگشیمه  نوناق  نیا  و  دوبن ! هتـسیاش  میهاربا  زج  یـسک  ار  گرزب  شیامزآ 
. درک رفس  گنهآ  نآ  يارجا  يارب  دیدرگ و  هریذپ  لد  ناج و  اب  تفگ و  کیبل  ار  قح  نامرف  میهاربا  تسا .! گرزب  میظع و  نانآ  ماقم  و 
: تفگ ار  يو  دشکن  نوخ  كاخب و  ربجب  ار  وا  هکنیا  مه  دنادب و  رما  نیا  رد  ار  دوخ  دـنزرف  يأر  هکنیا  يارب  دومن  تاقالم  ار  رـسپ  نوچ 
زا یلگ  هک  لیعامـسا  ینیبیم .!؟ هچ  رما  نیا  رد  هک  رگنب  سپ  مربـیم ، رـس  ار  وـت  هک  مدرک  هدـهاشم  باوـخ  رد  نم  اـنامه  نـم ! رـسپ  يا 
رد ردپ  شسرپ  لباقم  رد  تشاد  نایرج  شیاهگر  رد  سانشادخ  نامرهق  نآ  كاپ  نوخ  دوب و  رادمان  تسرپ  قح  میهاربا ، دوجو  ناتسلگ 
ارم گرزب  يادـخ  تساوخب  و  نکم ، گنرد  رآ و  ياجب  ياهدـش  نآ  ماجناب  رومأم  هچنآ  ردـپ ، يا  تفگ : نینچ  قح  نامرف  يارجا  دروم 

، نتم یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  يَرت !  اذ  ام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاق  تفای .! یهاوخ  نایابیکش  زا 
حبذ هک  باوخ  رد  منیبیم  نم  انامه  نم ! كرسپ  يا  تفگ : « » 1 . » َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق   288 ص :

زا دـشاب  هتـساوخ  ادـخ  رگا  ارم  یباـیب  هک  دـشاب  دوز  دـش ، هدوـمرف  هچنآ  نکب  نم ! ردـپ  يا  تفگ : ینیبیم ! هچ  هک  رگنب  سپ  ارت  منکیم 
دراـک سپـس  داد و  شیور  رـس و  رب  هسوب  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  وا  میهاربا  دـیاش .! ار  يدـنزرف  نینچ  يردـپ ، نینچ  يرآ  ناـیابیکش ».!

دروآ و دایب  ار  قح  نامرف  دمآ و  دوخب  نکیل  دوب ، هداتفا  راک  زا  شتسد  هدرشف و  شبلق  داهن ، دنزرف  يولگ  رب  ارنآ  يزیت  تفرگ و  تسدب 
. دومن زاب  ار  دوخ  صالخا  دـح  نیرخآ  میهاربا  دیـسر و  ماجناب  شیاـمزآ  اـجنیا  رد  دروآ .! رد  شدرگب  لیعامـسا  فیطل  ندرگ  رب  ار  غیت 
. دیربیمن ار  لیعامسا  يولگ  درکیم ، رایـسب  شـشوک  میهاربا  هک  يدوجو  اب  دوب و  هتفر  نیب  زا  دراک  يدنت  يزیت و  گرزب  يادخ  نامرفب 
ار وا  راکنیا  رد  هک  تساوخ  ادخ  زا  درک و  دنلب  نامـسآب  رـس  اذـل  دـیدن ، زیاج  قح  رما  يارجا  رد  ریخات  داتفا و  تریح  تهب و  رد  میهاربا 
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ُءالَْبلا َوَُهل  اذـه  َّنِإ  َنِینِـسْحُْملا . يِزَْجن  َِکلذَـک  اَّنِإ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَـص  ْدَـق  هک . ار  وا  داد  ادـن  دروآ و  تمحر  وا  رب  لاعتم  دزیا  دـیامرف .! يراـی 
گرزب و یـشیامزآ  تسا  نیا  انامه  ار .! ناراک  وکین - میهدیم  شاداپ  نینچ  نیا  ام  انامه  ارباوخ ، يدـینادرگ  تسار  قیقحتب  « » 2 . » ُنِیبُْملا
فطل و نیدب  دنزرف  ردپ و  تفرگ .! رب  رد  درک و  دـنلب  كاخ  يور  زا  ار  لیعامـسا  دیـشخرد و  میهاربا  ناگدـید  زا  يداش  قرب  ادـیوه ».!

يولگب هک  ار  دراک  نآ  نوچ  میهاربا  داتـسرف و  میهاربا  دزن  هیدـف  ناونعب  یینابرق  یلاـعت  يادـخ  سپ  دـنتفگ .! ناوارف  ساپـس  قح  تیاـنع 
نوــــــــــــخ دــــــــــــیربب و  اروــــــــــــف  دیــــــــــــشگ  یناــــــــــــبرق  ندرگ  رب  دــــــــــــیدن  رگراــــــــــــک  لیعامــــــــــــسا 

و تاـیآ 101  تاـفاص ، يهروس  (- 1 __________________________________________________  )
زا دیدرگ . يراج  وا  يولگ  زا   289 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تایآ 105 و 106 . تافاص ، يهروس  (- 2 . ) 102

يادخ فطل  دنرآ و  دایب  ار  لیعامسا  يارجام  ات  دننکیم  تکرش  تنس  نآ  رد  لاس  ره  زین  ناناملـسم  دش و  يراج  ینابرق  تنـس  نامز  نآ 
، تفریم يو  رادیدب  یهاگهاگ  اهدعب  تشگزاب و  دوخ  رایدب  تفگ و  عادو  ار  دوخ  دنزرف  میهاربا  نایرج ، نیا  زا  سپ  دنرازگ . ساپـس  ار 
ناگتـشرف و هاگیاج  هک  ار  هناخ  نآ  يانب  لیعامـسا  کمک  اب  تشگ و  دوخ  دنزرف  تماقا  لحم  رد  هبعک  يانب  رومأم  قح  نامرفب  هکنیا  ات 
، راختفا رپ  یناگدنز  لاس  جنپ  داتفه و  دص و  زا  سپ  میهاربا  درب . نایاپب  تسا  ناتـسرپ  ادخ  عمجم  نازورف  عمـش  ناهج و  نیدحوم  يهلبق 

نونکا وا  نفدم  دـندرپس و  كاخب  هراس  هاگمارآ  رانک  رـصرص  نب  نورفع  غاب  رد  ار  وا  قاحـسا  لیعامـسا و  و  تفاتـش ، ینادواج  يارـسب 
!«. داب میهاربا  رب  راگدرورپ  دورد  « » 1  » َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  دراد . مان  لیلخ  رهش 

- مدآ

بآ زا  دوب  ریاب  نیمز  نوچ  و  « 2 . » داد رارق  راوتسا  ياههوک  نآ  رد  دیرفایب و  زور  ود  تدم  رد  ار  نیمز  ادتبا  گرزب  دنوادخ  مدآ - *** 
زا ار  نامسآ  نآ  زا  دعب  و  « 4  » درک ریدقت  ارنآ  يهنکـس  ياهيدنمزاین  اهیندروخ و  زور  راهچ  تدم  رد  و  « 3  » دیشخب تایح  ار  زیچ  ره 

، درک داجیا  گرزب  رین  ود  نامسآ  رد  دنوادخ  « 5 . » دنهد یئانشور  نیمز  رب  ات  داد  رارق  ار  اهرین  نآ  رد  درک و  داجیا  لکش  يدود  ییهدام 
و دـنهد ، یئانـشور  نیمز  رب  اـت  دـیرفآ  رگید  ناگراتـس  زین  بش و  تنطلـس  يارب  رغـصا  رین  يرگید  زور و  تنطلـس  يارب  مـظعا  رین  یکی 
دــــیرفآ و اـــهبآ  رد  یناروناـــج  سپــــس  و  دــــنزاس . ادــــج  یکیراـــت  زا  ار  یئانــــشور  و  بـــش ؛ رب  زور و  رب  دــــنیامن  تـــنطلس 

(- 2 . ) هیآ 109 تافاص ، يهروس  (- 1 __________________________________________________  )
ردص تلصف ، يهروس  (- 5 . ) هیآ 9 لیذ  تلصف ، يهروس  (- 4 . ) هیآ 31 لیذ  ءایبنا ، يهروس  (- 3 . ) هیآ 9 ردص  هیآ 8 و  تلصف ، يهروس 

رب ات  درک  داجیا  ار  ناگدنرپ   290 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  لوا . باب  شیادیپ ، رفس  و  هیآ 11 ، طسو  هیآ 10 و 
نآ رب  یلاعت  دـنوادخ  يهدارا  سپـس  دیـشخب ! قنور  ار  نیمز  داد و  تکرب  ار  ناروناج  دـنوادخ  سپ  دـننک  زاورپ  نامـسآ  رد  نیمز  يالاب 

یمامت رب  مئاهب و  نامـسآ و  ناگدـنرپ  ایرد و  نایهام  رب  دـنوش و  نکاس  نیمز  رد  ات  دروآ  دـیدپ  ار  يو  نادـنزرف  مدآ و  هک  تفرگ  قلعت 
دیدـپ يدـیدج  قولخم  نیمز  رد  هک  تفگ  ار  دوـخ  ناگتـشرف  سپ  « 1 . » دـنیامن تموکح  دـنزخیم  نیمز  رب  هکیتارـشح  يهمه  نیمز و 

ار دوخ  تیولوا  دنتـسنادیم و  نیمز  رد  تفالخ  بصنم  يهتـسیاش  ار  دوخ  نوچ  ناگتـشرف  دشاب . اجنآ  رد  نم  يهفیلخ  هک  دروآ  مهاوخ 
رد دـیامن ،!؟ يزیرنوخ  دـنک و  داسف  نآ  رد  هک  ینیرفآیم  ار  یـسک  نیمز  رد  ایآ  دـنتفگ : ضارتعا ، هن  شـسرپ  لیبس  رب  دندرمـشیم  تباث 
رب امـش  هک  منادیم  ار  يزیچ  نم  هک  داد  خساپ  ارنانآ  راگدرورپ  میرادیم .! سدقم  مینکیم و  شیاتـس  میئوگیم و  حیبست  ارت  ام  هکیتروص 

ُحِّبَُسن ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْـسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  اُولاق َأ  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  دیتسین .! هاگآ  نآ 
رد ماهدنروآدیدپ  نم  انامه  ارناگتـشرف : رم  وت ، راگدرورپ  تفگ  هک  یماگنه  «. » 2 . » َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقن  َو  َكِدْـمَِحب 

وت و شیاتـسب  مینکیم  حیبست  ام  ار ،؟ اهنوخ  دزیرب  نآ و  رد  دنک  داسف  هک  ار  یـسک  نآ  رد  يروآیم  دـیدپ  ایآ  دـنتفگ : ییهفیلخ . نیمز 
يو ینیب  رد  تشرسب و  نیمز  كاخ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  سپ  دینادیمن ». امـش  هک  ار  هچنآ  منادیم  نم  انامه  تفگ : ارت .! میرادیم  سدقم 

یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  www.Ghaemiyeh.comتایلک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  www.irtanin.comهحفص 132  www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://www.ghaemiyeh.com


ناتخرد غاب  نآ  رد  تشاذگ و  اجنآ  رد  ار  مدآ  دومن و  سرغ  قرشم  فرطب  ندع  رد  یغاب  زین  دش و  هدنز  سفن  مدآ  دیمد و  تایح  حور 
يو ناـمرفب  داد و  رارق  ار  دـب  کـین و  تفرعم  تخرد  غاـب و  طـسو  رد  ار  تاـیح  تخرد  نینچمه  دـینایورب ، كاروخ  شوخ  امنـشوخ و 

: زا دوــب  تراــبع  اــهنآ  ماــن  هــک  دــش  مــسقنم  هبعـــش  راــهچب  اــجنآ  زا  دـــنک و  باریـــس  ار  غاــب  اــت  دـــمآ  نوریب  ندـــع  زا  يرهن 
باـب شیادـیپ ، رفــس  زا  ساـبتقا  (- 1 __________________________________________________  )

اجنآ رد  هک  ار  هلیوح  نیمز  ماـمت  هک  نوشیف   291 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیآ 28 . هرقب ، يهروس  (- 2 . ) لوا
ار شوک  نیمز  مامت  هک  نوحیج  و  دوشیم . تفای  عزج  گنـس  دـیراورم و  اجنآ  رد  تسوکین و  نیمزنآ  يالط  دـنکیم و  هطاحا  تسـالط 

مامت زا  هک  دومرف  واب  دومن و  غاب  نآ  تظافح  رومأم  ار  مدآ  دنوادخ  تارف  و  تسیراج . روشآ  یقرـش  فرطب  هک  لقدح  و  دنکیم . هطاحا 
تاقولخم ياه  زار  اهمان و  دعب  و  « 1 ! » يوشن کیدزن  دب  کین و  تفرعم  تایح و  تخردـب  راهنز  یلو  روخب ! یهاوخ  هچ  ره  غاب  ناتخرد 

دیئوگیم تسار  رگا  تفگ : نانآب  مدآ ، تشاد  گرزب  يارب  درک و  هضرع  ناگتـشرفب  ار  نیمز  تاـقولخم  سپـس  تخومآ و  يوب  ار  نیمز 
زج تسین  یـشناد  ار  ام  وت و  یهزنم  اراگدرورپ ، هک  دنتفگ  دندنام و  ورف  خـساپ  رد  ناگتـشرف  دـیئوگ .!؟ زاب  نمب  ارناشیا  ياهزار  اهمان و 

و داد ، ربخ  ار  نانآ  مدآ  هد ،! ربخ  تاـقولخم  ياـهزار  اـهمان و  زا  ارناـشیا  هک  دومرف  ار  مدآ  یلاـعت  يادـخ  سپ  ییهتخومآ .! اـمب  وت  هچنآ 
دندرک هدجس  مدآ  رب  یگلمج  ات  داد  نامرف  ارناگتشرف  دنوادخ  رما ، نیا  زا  دعب  تخاس .! راکـشآ  ار  دوخ  یهللا  ۀقالخ  هاگیاج  هلیـسونیدب 

دیدپ كاخ  هریت  رهوگ  زا  هک  مدآب  ماهدـش و  هدـیرفآ  شتآ  ناشخرد  رهوگ  زا  نم  هک  تفگ  دـیچیپ و  رـس  ادـخ  نامرف  زا  ناطیـش  اهنت  و 
. درک درط  دوخ  هاـگرد  زا  دـنار و  نوریب  تشهب  زا  ار  ناطیـش  یناـمرفان ، نیا  تلعب  گرزب  راـگدرورپ  درک . مهاوخن  هدجـس  تسا  هدـمآ 

سپ تفریذپ . ار  وا  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  و  دـشخب ، ماود  ار  شیناگدـنز  نیـسپزاب  زور  ات  هک  تساوخ  تلهم  دوخ  يادـخ  زا  ناطیش 
تلالـض یهارمگب و  ارناـنآ  درک و  مهاوخ  نیمک  يو  نادـنزرف  مدآ و  هار  رـس  رد  يدـنار ، دوخ  هاـگرد  زا  ارم  هک  نونکا  تفگ : ناـطیش 

یهار نآـــــــــــــــــــب  هــــــــــــــــــک  تـــــــــــــــــــفگ  ار  وا  لاـــــــــــــــــــعتم  دزیا  دیـــــــــــــــــــشک .! مهاوـــــــــــــــــــخ 
باـب شیادـیپ ، رفــس  زا  ساـبتقا  (- 1 __________________________________________________  )
تخـس وت  باـسح  باـقع و  هک  نادـب  زین  ار  نیا  و  ورب ،! ییهدـیزگ  هک   292 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  مود .

زا ار  ناـنآ  نم ، رب  لـکوت  هک  اریز  تشاد  دـهاوخن  ناـکما  زگره  نم  یقیقح  ناگدـنب  رب  وـت  طلـست  هک  نادـب  زین  ار  نیا  و  دوـب ،! دـهاوخ 
رم تسین  نم  ناگدنب  انامه  « » 1 . » اًلیِکَو َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٌناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ  تشاد .! دهاوخ  هاگن  ناما  رد  وت  ياههسوسو 

مهارف یمدـمه  مدآ  يارب  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  شاهدارا  یلاعت  يادـخ  سپ  لـیکو ». تراـگدرورپ  دـشاب  سب  و  یطلـست ، ناـشیا  رب  ارت 
هتفرگ يو  زا  هک  هدند  نآ  زا  درک و  رپ  شیاج  رد  تشوگ  تفرگ و  ار  شیاههدند  زا  یکی  درب و  نارگ  یباوخب  ار  وا  روظنم  نیدب  دزاس ،
ءاـسن ببـس  نیا  زا  نم  تشوگ  زا  یتشوگ  نم و  ناوختـسا  زا  یناوختـسا  تسنیا  اـنامه  تفگ : مدآ  داتـسرف . مدآ  دزن  تخاـس و  ینز  دوب 

اوح مدآ و  راگدرورپ  «. 3  » تسناگ دنز - عیمج  ردام  اریز  دیمان  اوح  ار  وا  مدآ  اهدـعب  و  «، 2  » دش هتفرگ  ناسنا  زا  هک  اریز  دیدرگ  هدـیمان 
ندروخب ارناـنآ  و  « 4  » دـینازغلب ار  ودـنآ  ناطیـش  هرخالاب  نکیل  دومرف ، یهن  يو  اـب  یکیدزن  وا و  نانخـس  شریذـپ  ناطیـش و  يوریپ  زا  ار 

دش و زاب  ناشیا  يود  ره  نامشچ  هاگنآ  دندروخب ، تخرد  نآ  يهویم  زا  نانآ  درک و  بیغرت  قیوشت و  دب  کین و  تفرعم  تخرد  يهویم 
ارنانآ كرزب  يادـخ  ارجام ، نیا  زا  سپ  دـنتخاس . شیوخ  رتاس  دـندرک و  لصتم  مهب  ار  ریجنا  ياـهگرب  سپ  دنتـسه  ناـیرع  هک  دنتـسناد 

يو عیطم  دیدومنن و  ارجا  ارم  نامرف  هنوگچ  ناطیش !؟ رکم  بیرف و  زا  مدوب  هتخاسن  هاگآ  ار  امش  رگم  هک  دومرف  درک و  خیبوت  شنزرس و 
يهبوت یلاعت  يادخ  دندرک ، شزرمآ  وفع و  ياضاقت  تیدحا  هاگرد  زا  هناسمتلم  دندوب و  نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  اوح  مدآ و  دـیتشگ .؟

(- 1 __________________________________________________  ) هزاـــجا یلو  درک  لوــبق  ارناـــنآ 
هیآ 34. ردـص  هرقب ، يهروـس  (- 4 . ) موس باب  شیادـیپ ، رفـس  (- 3 . ) مود باب  شیادـیپ ، رفـس  زا  سابتقا  (- 2 . ) هیآ 67 ءارـسا ، يهروس 
و داد . ناکمنآ  زا  جورخ  نامرف  ار  ودنآ  دادـن و  نانآب  ار  ندـع  غاب  رد  ندـنام   293 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
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یناشیپ قرعب  تقشم و  اب  دوب و  دیهاوخ  ردنا  جنرب  رمع  نایاپ  ات  رظن  نیا  زا  دیدرک و  كاپان  ار  نیمز  دوخ  لمع  ببـسب  هک  تفگ  ناشیاب 
امش نادنزرف  تشگ ،! دیهاوخ  زاب  كاخب  تبقاع  تسا و  كاخ  زا  امش  تشرـس  اریز  دیدرگ ، زاب  كاخب  هکیماگنه  ات  دروخ  دیهاوخ  نان 

ار ناطیـش  بیرف  راـهنز  هک  دومرف  تخاـس و  هاـگآ  ناطیـش  ینمـشد  هنتف و  زا  ار  ناـنآ  زین  و  «. 1  » دوب دـنهاوخ  اراد  یتشونرـس  نینچ  مه 
دیدـج يهلحرم  نیا  رد  هک  تـفگ  ار  ناـشیا  تخوـمآ و و  مدآـب  ار  نـیمز  رد  یناگدـنز  مـسر  هار و  یلاـعت  يادـخ  سپـس  و  دـیروخم .!

زا زگره  ناـنآ  رب  ار  تیادـه  هار  دـندرک  يوریپ  هکناـنآ  و  لالــض ، هار  يرگید  تیادــه و  هار  یکی  دــیراد  شیپ  رد  هار  ود  یناگدــنز 
اَّمِإَف ًاعیِمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  دوب . دنهاوخ  نادیواج  باذع  شتآ و  لها  دندومیپ  ار  لالض  هار  هکنانآ  نکیل  تسین  یمیب  ناطیـش  يهسوسو 
اهِیف ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُونَزْحَی . ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَـی 

یمیب تـسین  سپ  ارم ، تیادـه  درک  يوریپ  هـکنآ  یتیادـه  نـم  زا  امـشب  دـیآ  رگا  سپ  یگمه ! نآ  زا  دـیوش  ورف  میتـفگ  «. » 1  » َنوُِدلاخ
!« دننادواج نآ  رد  دنـشتآ و  لها  نانآ  ام ، ياهتیآ  هب  دـندرک  بیذـکت  دـندش و  رفاک  هکنانآ  و  دـنوش . كانهودـنا  ناشیا  هن  ناشیارب و 

، تسیرگن اوح  لاـمج  رد  نوچ  مدآ  دـیوگیم : تشهب  زا  اوـح  مدآ و  جارخا  دروـم  رد  داـبعلا  داـصرم  باـتک  رد  يزار  نیدـلا  مجن  خـیش 
. تفیرف ار  وا  سیلبا  دمآ ، نایم  رد  هرجش  ءالتبا  نوچ  تفریذپ ، ناصقن  ترـضح  سنا  دش ، بلاغ  توهـش  تفـص  دمآ و  رد  يزاب  دهاشب 

(- 1 __________________________________________________  ) دروآ نتفاـت  قح  تریغ  لاـح  رد 
مین هک :  294 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیآ 36 و 37  هرقب ، يهروس  (- 1 . ) موس باب  شیادیپ ، رفـس  زا  سابتقا 

مراذگب مامت  تزور  کی  دوخ  رگا  يدروخب ! هرجش  زا  یتشگ و  لوغشم  نم  ریغب  متشاذگ ، ورف  بجح  متشاذگب و  تشهب  نیا  رد  تزور 
يا زیخرب ! مدآ  رـس  زا  جات ، يا  وش ! ادـج  يو  زا  اوح ، يا  و  نوریب ! تشهب  زا  مدآ ، يا  يران .! دای  ار  اـم  ینک و  شومارف  ار  اـم  یگراـبکی 

!. دینزب هیور  ود  فد  رب  ار  مدآ  تشهب ، ناروح  يا  وش  رود  اوح  نت  زا  هلوح ،

- وطسرا

ینودقم پیلیف  ردپ  صوصخم  بیبط  شردپ  دیدرگ . دلوتم  هینودقم  رد  دالیم  زا  شیپ  لاس 384  رد  سیلاطسرا )  ) وطسرا وطسرا - *** 
داتسا گرم  زا  سپ  تفریم ، رامشب  نوطالفا  يهتـسجرب  نادرگاش  زا  درک و  يدرگاش  نوطالفا  دزن  یگلاس  ات 40  نس 18  زا  وطسرا  دوب ،
زکرم رد  دمآ و  نتآب  تسـشن  تختب  ردنکـسا  هکنآ  زا  دعب  تخادرپ و  يو  رـسپ  ردنکـسا  تیبرت  میلعتب و  هینودقم  هاشداپ  پیلیف  توعدب 
نمـض نوچ  و  دش ، لوغـشم  ناناوج  قالخا  بیذهت  سیردتب و  تفریم  رامـشب  یمومع  هاگـشدرگ  دوب و  نتآ  رهـش  کیدزن  هک  نویاکول 

اهینتآ درک و  توف  ردنکـسا  هکنآ  زا  سپ  « 1 . » دـنیوگ یئاـشم  ار  وا  ناوریپ  ءاـشم و  ار  يو  تمکح  ور  نیا  زا  درکیم  سیردـت  شدرگ 
. تشذگ رد  دالیم  زا  شیپ  ینعی 320  دعب  لاس  رد  درک و  رارف  نتآ  زا  راچان  وطسرا  دنتشارفا ، رب  نایغط  ملع  ناینودقم  هیلع 

- نوطالفا

یلاوتم لاس  هد  دـیدرگ و  لخاد  طارقـس  بتکمب  یگلاس  نس 18  رد  دـش . دـلوتم  دالیم  زا  شیپ  لاس 427  رد  نوطالفا  نوطـالفا - *** 
نمض تخادرپ و  ترفاسمب  تشاد  رایسب  تورث  نوچ  طارقس  گرم  زا  سپ  دیزرو . لاغتشا  داتسا ، تارظانم  عامتسا  تمکح و  لیـصحتب 
هچنآ اـــــــب  ارنآ  دوـــــــمن و  بـــــــسک  یتاـــــــمولعم  درک  اـــــــهروشک  ریاـــــــس  زوکاریـــــــس و  رــــــــصمب و  هکیئاـــــــهرفس 

وطسرا يهفـسلف  ای  ءاشم  تمکح  (- 1 __________________________________________________  )
طارقس دزن   295 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک  داد . مهاوخ  حرـش  یفـسلف  یملع و  تاحالطـصا  تمـسق  رد  ار 

دیاقع جـیورت  يارب  تشاد  رهـش  جراخ  رد  هک  ار  یغاب  تشگزاب و  نتآب  دالیم  زا  شیپ  لاس 388  رد  هرخالاب  تخاـس . مأوت  دوب  هتخومآ 
رظن نیا  زا  دوب  هدـش  عقاو  ایمداکآ  ماـنب  یلحم  رد  غاـب  نیا  نوچ  درک و  عمج  دوخ  رودـب  يداـیز  ناوریپ  كدـنا  كدـنا  دـیزگرب و  دوخ 
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زا مینادیم  طارقس  دیاقع  لاوحا و  زا  ام  هک  هچنآ  یلک  روطب  دنناوخیم .  Academicien نایمداکآ مانب  بلغا  ار  شناوریپ  نوطالفا و 
یلـصا نتم  نوطالفا  تاریرحت  زا  تمـسق  مادـک  هک  دـیامن  مولعم  یتسردـب  هتـسناوتن  یـسک  نونک  اـت  تسا و  نوطـالفا  ياههتـشون  يور 

تـسا يو  یعامتجا  تارظن  لماش  هک  نوطـالفا  مهم  تاـفیلأت  هلمج  زا  تسوا . صخـش  تارظن  تمـسق  مادـک  تسا و  طارقـس  تاـمیلعت 
دیاب و  « 1 « » تسا لیخت  يرعاش و  يهوق  لقعت و  لالدتـسا و  يهقیرط  نایم  عمج   » نوطـالفا شور  یلک  روطب  دـشابیم . تیروهمج  باـتک 

رد نتفرورف  زا  تسترابع  هفـسلف  یلـصا  تقیقح  دـیوگیم : نوطالفا  تساراد . ار  يرتمهم  ماـقم  لـیخت  نوطـالفا ، يهفـسلف  رد  هک  تسناد 
لیـصا و یقیقح و  يروما  تالوقعم  سکعب  و  یناف ، یقیقح و  ریغ  يروما  زا  دنترابع  تاسوسحم  دـیوگیم : و  لثم . ملاع  نتخانـش  دوخ و 

تاسوسحم ملاع  ای  ءایشا  ملاع  - 2 تالوقعم . ملاع  ای   Ideas لثم ملاع  - 1 تسا : لئاق  ملاع  ود  دوجو  يارب  زین  و  دنتسه . درجم  یقاب و 
یملاع ءایـشا  ملاع  دنکیم . لصاح  ملع  نآ  رب  لقعت  تردق  لقع و  هوقب  اهنت  ناسنا  هک  یقاب  یقیقح و  تسا  یملاع  لثم  ملاع  حابـشا . و و 

تسا يزاجم  مینکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  يدام  يایند  و  دشابیم ، لثم  حبش و  هیاس و  يهلزنمب  تسین و  یلالقتسا  تقیقح و  ياراد  هکتـسا 
رد تــمکح  ریــس  (- 1 ، __________________________________________________  ) یقیقح هــــن 

يدبا و تالوقعم  اهنت  و  رادیاپ ، هن  تسا  هدنرذگ  يدبا ، هن  تسا  ریذپ  انف   296 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  اپورا .
«1  » دنتسه یقیقح  رادیاپ و 

- بویا

شرمع مایا  ناوارف ، تورث  نتشاد  دوجو  اب  هک  هتسیزیم  ضوع  نیمزرـس  رد  يدرم  لیلخ ، میهاربا  زا  شیپ  نرقکی  دودح  رد  بویا - *** 
خـسار و نامیا  زا  ناگتـشرف  عمج  نایناحور و  لفاحم  رد  دومنیم و  فرـص  ناگدـنامرد  نایاونیبب و  کمک  لاعتم و  رداـق  تداـبع  رد  ار 
هک ناطیش  « 2  » تشاد مان  بویا  یـسانش ، ادـخ  رهظم  يوقت و  يهنومن  نیا  دنداتـسرف . یم - شدورد  تفریم و  نخـس  يو  لماک  تدابع 

دراد زاب  قح  هار  زا  ار  بویا  ات  تسب  رمک  دزاس ، ناشنوگنرس  یهارمگ  لاچ  هایـسب  تصرف  ماگنه  ات  هتـسشن  ناحلاص  نیمک  رد  هظحل  ره 
ره لوغـشم و  قح  رکذـب  هتـسویپ  هک  تفای  نامیا  اب  اـسراپ و  يدرم  ار  يو  تفر و  بویا  غارـسب  سپ  تاـهیه ! نکیل  دزادـنا ، تلالـضب  و 

اهنت هن  نکیل  دشک  فالخ  هارب  ار  يو  دیاش  ات  دومن  رایـسب  شـشوک  ناطیـش  تسا . هتـسب  رمک  ناشیوخ  ناشیورد و  دادما  قافناب و  هظحل 
ارت هن  بویا  وت  يهدنب  درک : ضرع  تفاتـش و  راگدرورپ  روضحب  ببـس  نیدب  دـیدرگ . نوزفا  شمـشخ  رب  نادـنچ  دـص  هکلب  دربن  يدوس 

تمعن نیا  ایب  ییهتـشاد ، ینازرا  واب  هک  تسیئاهتمعن  نآ  رطاـخب  هکلب  دـنکیم  سیدـقت  تداـبع و  صولخ ، يور  زا  وتب و  ندیـسر  رطاـخب 
يادخ داتسیا ! دهاوخ  زاب  وت  رکذ  زا  شنابز  تعاطا و  زا  شلد  تفای و  دهاوخ  رییغت  هنوگچ  هک  ینیبب  دوخ  ات  نک  بلس  يو  زا  ار  ناوارف 

رب بلطم  نیا  هکنیا  يارب  و  دنکیم ! شیاتس  نم  رطاخب  اهنت  ارم  تسا و  خسار  ینامیا  ياراد  بویا  نم  يهدنب  هک  شاب  هاگآ  دومرف : یلاعت 
!. ینکب یهاوـــــــــــخ  هـــــــــــچ  ره  اـــــــــــت  مدرک  طلــــــــــــسم  يو  لاــــــــــــم  رب  ارت  دوـــــــــــش  راکــــــــــــشآ  وـــــــــــت 

يهفــسلف زا  لـماک  عـالطا  يارب  (- 1 __________________________________________________  )
راعـشا و تایلک  لوا . باب  بویا ، باتک  زا  سابتقا  (- 2 . ) دیئامرف هعجارم  ناتساب  نانوی  يهفسلف  یـسررب  مانب  ححـصم  رگید  رثاب  نوطالفا 
، كدنا یتدم  رد  دوخ  نارای  کمکب  درب و  بویا  تنکم  لام و  رد  تسد  دش و  رورسم  ناطیش   297 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 
تخاس و یناسنا  تروصب  ار  دوخ  دـشن  رهاظ  یلمعلا  سکع  تشذـگ و  یتدـم  نوچ  تسـشن . يزوریپ  راظتنا  رد  تخاس و  اونیب  ار  بویا 

نیا ینکیم و  هچ  لاح  دـنامن ، یقاب  يزیچ  رگید  ماـشحا  كـالما و  زا  تفرب و  ناـیم  زا  تیئاراد  يهمه  هک  تفگ  اریو  تفر و  بویا  دزنب 
زیچان ثداوح  نیا  زا  هک  دوب  نآ  زا  رتشیب  ادـخب  شتبحم  رتمکحم و  شاهدارا  رتیوق و  شنامیا  هک  بویا  درک .!؟ وت  اـب  يادـخ  هک  دوب  هچ 

ره رد  تفرگ ، سپ  زاب  شدوخ  تساوخب  کنیا  هک  دوب  ام  دزن  ادخ  يوس  زا  یتناما  لاوما  نآ  داد : خساپ  ناطیـشب  دهد ، هار  لدب  یهودنا 
هدنکفارس ناطیش  تسا .! یشوخ  ریخ و  دهاوخ  وا  هچره  میدینارذگ . یشوخب  ار  يرمع  شتاهجوت  لظ  رد  هک  میوگیم  ساپـس  ار  وا  لاح 
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هچ رگا  ادنوادخ ! تفگ : تفاتـش و  یلاعت  قح  روضحب  رگید  راب  سپـس  و  دش ، دیماان  دیابن  تفگ  دوخ  اب  دیدرگ و  ادج  يو  زا  توهبم  و 
هتفر تسد  زا  لاوما  هک  دراد  دیما  تسا و  مرگ  تشپ  دوخ  نادنزرفب  وا  نکیل  دومن ، رکش  درک و  ربص  یتسدگنت  تبیصم  لباقم  رد  بویا 

دومرف ار  وا  راگدرورپ  تخاس ! دهاوخ  راکـشآ  ار  دوخ  تقیقح  دهدب  تسد  زا  زین  ار  دوخ  نادنزرف  رگا  دنزاس و  مهارف  هرابود  ناشیا  ار 
دوخ نارای  دیدرگ و  راودیما  یکدنا  ناطیـش  درب .! یهاوخن  يدوس  زین  هار  نیا  زا  هک  نادب  نکیل  متخاس  طلـسم  بویا  نادـنزرف  رب  ارت  هک 

ار دوخ  دش ، غراف  راک  نیا  زا  ناطیـش  نوچ  دنتخاس .! دوبان  زین  ار  يو  نادنزرف  هرخالاب  دندش و  ناور  بویا  رـصق  فرطب  دـناوخ و  ارف  ار 
زا يرجز  هچ  اب  دـندادیم و  ناج  تنادـنزرف  هنوگچ  هک  ینیبب  ات  يدوبن  بویا ! يا  تفگ : تفر و  بویا  غارـسب  تخاس و  یناسنا  تروصب 

سپس دیراب و  ناگدید  زا  کشرس  دوخ  نازیزع  گرم  مغ  رد  بویا  درک .!؟ اطع  ادخ  هک  دوب  نیا  وت  ياهتدابع  شاداپ  دنتفر ؟ ناهج  نیا 
اطع گرزب  دنوادخ  ار  منادـنزرف  هک  نادـب  درم ! يا   298 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تفگ : ناطیـش  باوج  رد 

اب سپ  دیدرگ ، كانبـضغ  تیاهنیب  راب  نیا  ناطیـش  « 1 !. » منک ارچ  نوـچ و  وا  راـک  رد  هک  دـیاشن  ارم  تفرگ و  سپ  زاـب  وا  مه  دوـمرف و 
نآ رطاخب  هک  تسا  میظع  یتمعن  بحاص  وا  نکیل  دش  انف  بویا  نادنزرف  تنکم و  لام و  ادنوادخ ! تفگ : تفر و  دـنوادخ  يوسب  باتش 

راگدرورپ تخاس .! دهاوخ  راکشآ  ار  دوخ  تقیقح  یناتـسزاب  يو  زا  زین  ارنآ  رگا  تسا و  یتمالـس  تمعن  نآ  دنکیم و  شیاتـس  ارت  زونه 
ناج و رب  هک  راهنز  نکیل  متخاس  طلـسم  زین  يو  ندب  رب  ارت  دومرف : ناطیـشب  بویا ، ناوارف  بیکـش  لالج و  یگرزب و  تابثا  يارب  گرزب 

شناوتان روجنر و  دـنکفا و  يراـمیب  رتسبب  ار  بویا  كدـنا  یتدـم  رد  دـیدرگ و  ناداـش  ناطیـش  يوشن .! کـیدزن  شلد  ناـبز و  لـقع و 
زا نایانـشآ  ناتـسود و  دوب و  هتـشگ  درز  شاهرهچ  فیحن و  شندـب  هدونغ و  يرامیب  رتسب  رد  نانچمه  بویا  تشذـگ و  اهتدـم  تخاس .

تبیصم و همهنیا  اب  بویا  درکیمن و  تلفغ  واب  هجوت  زا  ینآ  دومنیم و  يراتسرپ  ار  وا  شنابرهم  رسمه  اهنت  دندیدرگ و  هدنکارپ  شفارطا 
تریـس دـب  ناطیـش  تشاذـگیم . یلاعت  يادـخ  ساپـس  بلق  میمـص  زا  دوبن و  لفاغ  قح  رکذ  زا  هظحل  ره  رد  بش و  همه  يروجنر  درد و 

سپ دیدرگ و  روهطوغ  هشیدـنا  يایرد  رد  داتفا و  شالتب  سپ  دـید ، نامیا  تمظع و  نیا  بولغم  ار  دوخ  دـنام و  ورف  لگ  رد  رامح  نوچ 
كاـپ دزاـس و  دودـسم  یناگدـنز  رد  ار  بوـیا  دـیما  يهنزور  نیرخآ  تـفرگ  میمـصت  شنارواـی ، ناوریپ و  يراـی  ناوارف و  يهشیدـنا  زا 

اب تـفر و  بوـیا  رـسمه  غارـسب  سپ  دزاـس . رود  يو  زا  دـبیرفب و  زین  ار  بوـیا  رـسمه  اـت  دـش  ممـصم  ناطیـش  يرآ  دـنک ، شاهدـنامرد 
نایانــشآ ناتـــسود و  دــنمورب و  نادــنزرف  لــالج و  هاــج و  نآ  هتـــشذگ و  یناگدــنز  تخاــس و  هارمگ  ار  يو  دوــخ  ياــههسوسو 

. لوا باب  بویا ، باتک  زا  سابتقا  (- 1 __________________________________________________  )
يوـس زا  هک  بئاـصم  هـمه  نـیا  اـب  تـفگ  تخاـس و  مـسجم  وا  ربارب  رد  ار   299 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک 
بویا رـسمه  رد  ناطیـش  ياههسوسو  تبقاع  دینکیم .!؟ تدابع  شیاتـس و  ار  وا  امـش  مه  زاب  هدیدرگ ، دراو  ترهوش  وت و  رب  راگدرورپ 

شاداپب گرزب  دـنوادخ  ارچ  بویا ! يا  هک  دومن  حاضیتسا  ار  يو  تفر و  دوخ  رهوش  يوسب  دـیماان  هدرزآ و  یبلق  اب  يو  داـتفا و  رگراـک 
رود وت  زا  طاشن  یتمالـس و  دـنتفر ، تسد  زا  نامزیزع  نادـنزرف  دـش ، انف  ام  تورث  لاـم و  دـهدیم ؟ باذـع  ردـقنیا  ارت  تداـبع  همه  نیا 

رـسمه خساپ  رد  بویا  درک .!؟ نینچ  ام  اب  ارچ  ادخ  تسا و  شاداپ  هچ  نیا  رخآ  دندش ، هدنکارپ  ام  درگ  زا  نایانـشآ  ناتـسود و  دـیدرگ ،
تـساوخرب ضارتعا  ماقم  رد  رگا  وت  رب  ياو  هدـنکفا ، رد  یـسانشان  قح  هارب  قح  هار  زا  هتخاس و  هارمگ  ارت  ناطیـش  هک  نادـب  تفگ : دوخ 

تـسوا تیـشم  دـهاوخ و  هچنآ  ادـخ  ات  راذـگاو  دوخب  ارم  وش و  رود  نم  زا  تسوت ، باذـع  رجز و  ثعاـب  نم  دوجو  رگا  یئآ و  رب  ادـخ 
! ادـنوادخ تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ار  راگدرورپ  درب و  هانپ  قحب  دـید  اهنت  ار  دوخ  يروجنر  درد و  دوجو  اب  نوچ  بویا  دزاـس .! رارقرب 

نایاپب یئابیکـش  رهظم  نیا  گرزب  شیامزآ  اجنیا  رد  نک . کـمک  ارم  سپ  یتسه  نم  راـی  اـهنت  دوخ  وت  هتفرگ  ارف  ارم  یئاـهنت  يراـمیب و 
دوش و رهاظ  ییهمشچ  ات  بوکب  نیمزب  ار  دوخ  ياپ  هک  داتسرف  یحو  يو  يوسب  دومرف و  تباجا  ار  شیاعد  لاعتم  دزیا  سپ  دوب ، هدیـسر 

َِینَّسَم یِّنَأ  ُهَّبَر  يداـن  ْذِإ  َبوُّیَأ  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو  یباـیزاب .! دوخ  یتسردـنت  اـت  هد  وشتـسش  نآ  رد  ار  دوخ  ندـب  شوـنب و  همـشچ  نآ  بآ  زا 
شراگدرورپ دناوخ  هکیماگنه  ار ، بویا  ام  يهدـنب  نک  دای  و  « » 1  » ٌبارَـش َو  ٌدِراب  ٌلَسَتْغُم  اذه  َِکلْجِِرب  ْضُکْرا  ٍباذَع . َو  ٍبُْصِنب  ُناْطیَّشلا 
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درـــس وــش ، تســـش و  يارب  تسییهمـــشچ  نــیا  نــیمزب ، ار  تیاــپ  نزب  میتــفگ ) . ) یباذـــع یجنرب و  ناطیـــش  ارم  درک  سم  هــک  ار 
و 41. تاـیآ 40  يهروـس ص ، (- 1 __________________________________________________  )

كدـنا یتدـم  رد  درک و  ارجا  ار  قح  ناـمرف  بویا  سپ  یندـیماشآ ».! تسا و   300 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
وا غارـسب  دوب  هدیـشکن  تسد  يراتـسرپ  زا  هدیجنرن و  يو  ددشت  زا  هک  بویا  رـسمه  ماگنه  نیا  رد  تفای . زاب  ار  دوخ  طاشن  یتسردـنت و 

هابتشا درک  روصت  زاغآ  رد  تفای ، تسردنت  یناوج  ار  يو  داتفا  بویاب  شمشچ  هک  نیمه  دشوکب ، يو  يرادهگن  يراتـسرپ و  رد  ات  دمآ 
نیا لباقم  رد  یلاعت  يادـخ  سپ  دـندروآ . ياجب  گرزب  يادـخ  رکـش  ود  ره  سپ  تخاس ، هاگآ  ارجام  زا  ار  يو  بویا  یلو  تسا  هدرک 
اطع يوب  زین  يرگید  تشرـس  كاپ  نادنزرف  دعب  دینادرگ و  زاب  يوب  ار  شنادـنزرف  زین  شیـشیپ و  تورث  نادـنچ  ود  بویا ، نامیا  ربص و 

ریپ و سپ  دـید  مراهچ  تشپ  اـت  ار  دوخ  نارـسپ  نارـسپ  دوخ و  نارـسپ  دومن و  یناگدـنز  لاـس  لـهچ  دـص و  بویا  نآ  زا  دـعب  و  دومرف .
ار و شناسک  ار ، وا  میداد  شاداپ  «. » 2  » ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکِذ  َو  اَّنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  َُهل  اْنبَهَو  َو  «. 1  » تفای تافو  هدش  هدروخلاس 

« ار اهدرخ  نابحاصرم  يدنپ  ام و  زا  یتمحر  تسنیا )  ) ناشیا اب  ارناشلثم 

- ملع رقاب 

رقاب و يو  روهـشم  بقل  دـمحم و  ماما  نآ  مان  دـشابیم . نایعیـش  ياوشیپ  نیمجنپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  ملع - رقاـب  *** 
هدجام هدلاو  و  نایعیـش ، ياوشیپ  نیمراهچ  مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیز - ماما  ترـضح  ناشراوگرزب ، ردـپ  تسا . رفعج  وبا  ناشیا  تینک 

باتک رد  ینیلک  خیـش  تسا . دوجوم  فلتخم  لاوقا  ترـضح  نآ  تدالو  دروم  رد  دوب . بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  تنب  همطاـف  ناـشیا ،
ار ترضح  نآ  تدالو  ۀمغلا ، فشک  باتک  رد  یلبرا  یسیع  و  تسا . هتشون  يرمق  يرجه  لاس 57  ار  ناشیا  تدالو  خیرات  یفاک ، لوصا 
، بویا باتک  (- 1 __________________________________________________  ) لاس 57 رفص  موس 
. تسا هدرک  رکذ  يرمق  يرجه   301 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیآ 42 . يهروس ص ، (- 2 . ) مود لهچ و  باب 
، همئالا ةرکذت  باتک  بحاص  و  هتشاد . روکذم  يرمق  يرجه  رفص 57  موس  ار  ماما  نآ  دلوت  خیرات  بقانم ، باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  و 

مجنپ ار  ماما  نآ  تدالو  افـصلا  ۀضور  باتک  بحاص  و  تسا . هتـشون  يرمق  يرجه  لاس 57  بجر  مجنپ  ار  ترـضح  نآ  تدالو  خیرات 
هتشون يرمق  يرجه  لاس 57  ار  ترضح  نآ  تدالو  خیرات  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیـش  و  تسا . هدرک  رکذ  يرمق  يرجه  لاس 57  بجر 
يرمق يرجه  لاس 57  بجر  هام  ای  رفص  هام  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسنیا  ددرگیم  دافتـسم  رابخا  نیا  زا  هچنآ  یلک  روطب  و  تسا .
بوشآ رهـش  نبا  داشرا و  باتک  رد  دیفم  خیـش  یفاک و  لوصا  باتک  رد  ینیلک  خیـش  لوقب  ماما ، نآ  تافو  و  تسا . هداد  يور  هنیدم  رد 

دیزی نب  دیلو  نب  میهاربا  يهلیـسوب  کلملا و  دـبع  نب  ماشه  نامرفب  يو  تسا . هداتفا  قافتا  يرمق  يرجه  هنس 114  رد  بقانم ، باتک  رد 
مع راوگرزب و  ردـپ  ربـق  بنج  رد  کـلملا  دـبع  نب  ساـبع  يهبق  رد  عـیقب  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  ربـق  و  دیـسر . لـتقب  کـلملا  دـبع  نب 

دنلب یعبط  هدوتس و  لیاضف  هدیمح و  یقالخا  ياراد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تسا . عقاو  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  شدنمجرا 
ياهبترم شناد  لضف و  لها  نایم  دوب و  دوخ  نامز  يهناگی  بادآ ، نونف و  راثآ  تنـس و  نآرق و  نید و  ملع  رد  دوب و  دـنمجرا  یماـقم  و 

يرترب و تاـماقم  بتارم و  فاـصوا و  تماـمت  رد  ناـیناهج  يهـلمج  رب  هـکلب  ناردارب  يهـمه  رب   » يو تـشاد . عـیفر  یهاـگیاج  یلاـع و 
نید و ملع  رادـقم  نازیم و  نآب  شدوب و  یـشیپ  ناگمه  رب  هیاپ  تعفر  ردـق و  تمظع  رد  هماـع  هصاـخ و  دزن  تشاد و  تیزم  يرتگرزب و 
ملع و و  دومنن ، زورب  سانا  داحآ  زا  يدحا  زا  تفرگ  روهظ  يهولج  ترضح  نآ  زا  هک  بادآ  نونف  تریس و  نآرق و  ملع  تنـس و  راثآ و 
302 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  شکرابم  دوجو  تشاد و  يرترب  نایناهج  يهلمج  رب  هک  دوب  ییهجردب  وا  لضف 

دوخ راعـشا  رتافد و  تنیز  ار  شکرابم  مان  راعـش ، تحاصف  ياغلب  و  راثآ ، تغالب  يارعـش  دوب و  راـگزور  ناـیاناد  تماـمت  لـثملا  برض 
بلط اذا  دـیوگ  ینهج  نیعا  نب  کلام  لبجالا و  یلع  یبل  نم  ریخ  یقتلا و  لها  ـال  ملعلا  رقاـب  اـی  دـیوگ : یبطرق  هکناـنچ  « 1 .« » دنتخاسیم
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املع ثروت  لابج  نیجلدمملل  للهت  موجن  الاوط  اعورف  كاذب  تلن  یبنلا  تنب  نب  نیا  لیق  نا  الایع و  هیلع  شیرق  تناک  نآرقلا  ملع  سانلا 
الابج

- دیزی اب 

نب مدآ  نب  یسیع  نب  روفیط  يو  مان  تسا . فوصت  تقیرط  نایامنهار  هیفوص و  يهفیاط  ناگرزب  زا  هرس ، سدق  یماطسب  دیزی  اب  دیزی - اب 
لاس رد  يو  تسا . يزار  ذاعم  ییحی  صفح و  وبا  هیورضخ و  دمحا  ناکیدزن  زا  هدش و  ناملسم  هدوب و  یتشترز  يو  دج  تسا . ناشورس 

. تسا هتفاتش  ینادواج  يارس  هب  يرمق  يرجه   261

- انیس یلع  وب 

هراشا

دزن هک  قحلا  ۀـجح  کلملا و  فرـش  سیئرلا و  خیـشب  بقلم  انیـس  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  نیـسح  یلع  وبا  انیـس - یلع  وب  *** 
ردپ مان  دیدرگ . دلوتم  اراخب  عباوت  زا  نثیمرخ  يهیرق  رد  يرمق  يرجه  لاس 370  دودح  رد  دوشیم ، هدیمان   Avicene نسیوا نایئاپورا 

يو تشاد . رایسب  يهقالع  دوخ  دنزرف  شرورپب  دوب و  ناوید  لامع  لضف و  لها  نادرم  زا  يو  ردپ  دوب . هراتـس  شردام  مان  هّللا و  دبع  يو 
تسناوت یگلاس  هدزاود  نس  رد  تخومآ  یلتان  هلا  دبع  وبا  دزن  ار  قطنم  تایضایر و  فلتخم و  ناداتسا  دزن  ار  هقف  یضایر و  یبدا و  مولع 

باتک يرایب  ار  وطسرا  یلوا  هفـسلف  تخادرپ و  يرمعلا  حون  نب  روصنم  وبا  دزن  بط  ملع  لیـصحتب  سپ  دهد ، يوتف  هفینح  وبا  هقف  قباطم 
. دوـــــــــــمن كرد  هعلاـــــــــــطم و  ار  یباراـــــــــــف  رــــــــــــصن  وـــــــــــبا  هعیبـــــــــــطلا  هعباــــــــــــم  باــــــــــــتک  ضارغا 
. هـّللا هـمحر  دـیقف  خیــش  داـشرا  (- 1 __________________________________________________  )

روصنم نب  حون  ریما  يهجلاعمب  دوخ  یناـگ  يهلحرم  نیمهدـجیه  دودـح  رد   303 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
نیا يازا  رد  درک و  لـصاح  رایـسب  برقت  تلزنم و  يو  دزن  تفاـی و  قـیفوت  رما  نآ  رد  تخادرپ و  دوـب  هدـش  راـمیب  یتخـسب  هک  یناـماس 

درک و تقفاوم  روصنم  نب  حون  دیامن و  هدافتـسا  یتنطلـس  گرزب  يهناخباتک  زا  ات  دـهد  هزاجا  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  ریما  زا  تمدـخ 
یسک ات  تسا  هدومن  هناخباتک  ندز  شتآب  مادقا  اصخـش  انیـس  نبا  دنیوگیم  یـضعب  دیدرگ . قیرح  يهمعط  هناخباتک  هک  تشذگن  يدنچ 

انیـس نبا  یناـماس ، تلود  ضاوقنا  روصنم و  نب  حوـن  ریما  تاـفو  زا  سپ  دـباین . تسد  دوـب ، هدوـمن  هعلاـطم  يو  هک  یبـتک  رب  يو  زا  دـعب 
ناسارخ ناتسکرت و  رد  یتدم  نآ  زا  سپ  تخادرپ . فیلأت  قیقحتب و  دومن و  تسیز  راید  نآ  رد  لاس  هد  هب  کیدزن  درک و  رفس  مزراوخب 

هک ار  یملید  هلودلا  دجم  تفر و  يرب  دـعب  يدـنچ  تخادرپ . نارامیب  هجلاعمب  دـنکفا و  تماقا  لحر  ناگرگ  رد  هرخالاب  ات  دوب  نارگرس 
ردارب هلودلا  سمـش  دزن  نادمهب  راید  نآ  زا  دـعب  و  تشون ، يو  يارب  ار  داعم  يهلاسر  انمـض  درک و  هجلاعم  دوب  راچد  ایلوخیلام  يرامیبب 

دوب و یقاب  ماقم  نیا  رد  لاس  شـش  تدم  دمآ و  لیان  ریما  نآ  ترازوب  دیـشخب و  نامرد  ار  يو  جنلوق  ضرم  درک و  رفـس  هلودـلا  دـجم -
دیـسر و هیوکاک  رـسپ  هلودلا  ءالع  ترازوب  رمع  رخاوا  رد  هکنیا  ات  دینارذگ  اوزنا  يراوت و  رد  یتدـم  دـیدرگ و  لوزعم  ترازو  زا  سپس 
زا لکــشتم  یعمجم  رد  صوـصخم  ياـهزور  رد  تدـم  نـیا  رد  و  تفاـی ، ار  يو  صوـصخم  بیبـط  یبدا و  یملع و  رواـشم  تمــس  زین 
رد يدـنچ  زا  سپ  تخادرپیم ، یفـسلف  یملع و  تاثحابمب  ناشیا  اـب  تشگیم و  رـضاح  دـندمآیم  درگ  هلودـلا  ءـالع  رماـب  هک  نادنمـشناد 
رد يرمق  يرجه  لاس 428  دودـح  رد  يرامیب  نیمه  تلعب  دـیدرگ و  التبم  جـنلوق  ضرمب  تفر  نادـمهب  هلودـلا  ءـالع  هارمه  هک  يرفس 

، یئاهب خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  یناریا  گرزب  میکح  نیا  ربق  گنـس  رب  دیدرگ . هدرپس  كاخب  تفگ و  تایح  دوردـب  رهـشنآ 
رد مولع  هلمج  بسک  درک  اصش  رد  دوجوب  مدع  زا  دمآ  عجش  رد  انیس  یلع  وبا  قحلا  ۀجح  تسا . هدیرگ  کح  ریز  راعشا   304 ص : نتم ،
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مهدـجیه نرق  ات  يو  نوناق  صوصخب  وا و  یبط  بتک  تسالاو و  یماقم  ياراد  بط  تمکح و  رد  انیـس  نبا  دوردـب  ناهج  نیا  درک  زکت 
ةرئاد يهلزنمب  هـک  افـش - - 1 زا : دـنترابع  گرزب  بیبـط  فوسلیف و  نیا  مهم  راـثآ  دـیدرگیم . سیردـت  اـپورا  ياههاگـشناد  رد  يدـالیم 
نوناق - 3 تسا . افـش  باتک  زا  ییهصالخ  هک  ةاجن  - 2 دشابیم . تایـضایر  تایهلا و  تایعیبط و  قطنم و  لماش  و  تسا . یفـسلف  فراعملا 
باتک نیا  دـیدرگیم . سیردـت  اپورا  ياههاگـشناد  رد  يدـالیم  مهدـجیه  نرق  اـت  میتفگ  لـبق  هکیروطب  تسا و  یبط  كرزب  بتک  زا  هک 

- مراهچ تمسق  ءاضعا . يهصوصخم  ضارما  موس - تمـسق  هدرفم . هیودا  مود - تمـسق  تایلک . لوا - تمـسق  تسا : تمـسق  جنپ  لماش 
. دشابیم میکح  تارظن  نیرخآ  هدـنیامن  هک  تمکح  قطنم و  رد  تاهیبنت  تراشا و  - 4 هبکرم . هیودا  مجنپ - تمـسق  ندب  یمومع  ضارما 

الماک یـسراف  نابزب  ار  دوخ  لماک  یئانـشآ  میکح  باتک  نیا  رد  تسا و  هتـشون  هیوکاک  رـسپ  هلودـلا  ءالع  مانب  هک  یئـالع  همانـشناد  - 5
یـصخش ءارآ  تارظن و  نیرخآ  يواـح  هک  هیقرـشملا  تـمکح  - 6 تسا . هدرب  راکب  هرـس  یـسرافب  یملع  تاحالطـصا  یتح  هداد  ناـشن 

میکح مهم  تاـفیلأت  زا  روکذـم  ياـهباتک  تسا . هدیـسرن  اـمب  نآ  زا  يزیچ  قطنم  زا  یتمـسق  همدـقم و  زجب  هنافـسأتم  تسا و  هدوب  میکح 
راعـشا و تایلک  دلج  تسیب  دودح  رد  هک  تسا  هدنامیقاب  میکح  زا  رگید  رثا  دلج  دصکی  دودـح  رد  قوف  بتک  زا  ریغ  دـنوریم و  رامـشب 

. تسا « 3  » تایبدا و  « 2  » تمکح رد  هیقب  و  « 1  » یبط روما  رد  راثآ  نآ  زا   305 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ 

انیس نبا  یفسلف  تارظن 

ءارآ تارظن و  نیرخآ  يواح  هک  تسا  هتـشاد  هیقرـشملا  تمکح  ماـنب  یباـتک  میکح  دـش ، ناـیب  ـالبق  هکیروطب  انیـس  نبا  یفـسلف  تارظن 
هدافتسا ار  وطسرا  ناوریپ  ینعی  نییئاشم  يهفسلف  ناوتیم  اهنت  انیس ، نبا  رگید  بتک  زا  هتفر ، نیب  زا  هنافـسأتم  تسا و  هدوب  میکح  یـصخش 

راکب هار  نیا  رد  یبیجع  غوبن  كرزب  فوسلیف  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا ، هدوب  وطـسرا  تارظن  حراش  میکح  تروص  نیا  رد  درک و 
تادوجوم دیوگیم ، انیس  نبا  یلک  روطب  تسا ، هدرک  حالصا  ار  نییئاشم  تارظن  یهاگ  تسا و  هدرک  ناسآ  ار  يرایسب  تالکـشم  هدرب و 

ضراع وا  رب  تسا  زیاج  مدع  هک  دوجولا  نکمم  مود  تسا ، لوا  تلع  تسا و  لاحم  وا  رب  مدـع  هک  دوجولا  بجاو  لوا  دنتـسه ، مسق  ود 
هک دنادیم  تمـسق  جنپ  لماش  ار  رهوج  و  دنکیم . میـسقت  ضرع  رهوجب  ار  تایهام  دـنادیم و  تیهام  دوجو و  زا  بکرم  ار  نکمم  و  دوش .

ددع و دننام  مک ، زا : دنترابع  هک  دنادیم  تمـسق  هن  لماش  ار  ضرع  و  سفن . لقع و  و  تروص ، یلویه و  نآ  ءزج  ود  مسج و  زا : دنترابع 
نرق رد  ظفاح  میئوگب  هکنیا  دـننام  یتم ، نابایخ . رد  ندوب  دـننام  نیا ، یناسفن . تالاح  هزم و  وب و  کـنر و  دـننام  فیک ، مجح ، حـطس و 

، لاعفنا ار . هناخ  انب  نتخاس  دننام  لعف ، هتسشن . هدیباوخ ، دننام  عضو ، نآ ، سکع  رسپب و  ردپ  تبسن  دننام  هفاضا ، هتسیزیم . يرجه  متـشه 
دننام (- 1 . __________________________________________________  ) هناخ ندـش  هتخاـس  دـننام 
دننام (- 3  ) ضرع رهوج و  يهلاسر  توبن ، رارـسا  يهلاسر  هیجارعم ، يهلاسر  سفن ، يهلاـسر  دـننام  (- 2 . ) بلق يهلاسر  ضبن ، يهلاـسر 

نت رب  هک  یـسابلب  ناسنا  تبـسن  دننام  هدج ، ای  کلم   306 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  لاسبا . نامالـس و  يهصق 
تلع - 3 يروص . تلع  - 2 يدام . تلع  - 1 دنـشابیم : ریز  رارقب  هک  دـنراد  تلاخد  تلع  راهچ  دوجوم  ره  داجیا  رد  يو  رظنب  زین  و  دراد .

سابل و ندیـشوپ  یلعاف و  تلع  هدـنزود  يروص و  تلع  سابل  تروص  يدام و  تلع  هچراپ  سابل ، دروم  رد  الثم  یئاـغ . تلع  - 4 یلعاف .
ود یمدآ  لقع  و  « 1  » تسا درجم  هقطان  سفن  دشابیم و  هقطان  سفن  ياراد  یمدآ  دیوگیم : میکح  زین  و  تسا . یئاغ  تلع  نآ  زا  هدافتـسا 

یلویهلاب لقع  - 1 تسا : هلحرم  راهچ  لماش  تسا  هقطان  سفن  نامه  هک  يرظن  لقع  یلمع . لـقع  يرگید  يرظن و  لـقع  یکی  دراد  هبنج 
هک تسا  يدـنمدرخ  دادعتـسا و  روهظ  يهلحرم  نآ  لعفلاب و  لـقع  - 2 تساراد . ارنآ  دـلوت  ماگنه  ناسنا  تسا و  یئاـناد  دادعتـسا  نآ  و 

کین و نیب  زیمت  يورین  هتخودـنا و  شناد  یمدآ  هک  تسییهلحرم  نآ  هکلملاب و  لـقع  - 3 دهدیم . صیخـشت  ار  دوخ  نایز  دوس و  ناسنا 
لصاح سفن  بیذهت  تضایر و  هار  زا  هک  تسییهلحرم  نآ  دافتسم و  لقع  - 4 ددرگیم . تباث  وا  سفن  رد  شناد  نآ  ددرگیم و  اراد  ار  دب 

تـسییهوق یلمع  لقع  زین  و  دـیامنیم . ضیف  بسک  نآ  زا  هظحل  ره  دـنکیم و  رارقرب  طابترا  لاعف  لـقع  اـب  نآ  يهلیـسوب  ناـسنا  ددرگیم و 
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یئزج روــــــما  زا  دـــــــنکیم  راـــــــیتخا  هــــــک  هچنآـــــــب  تــــــسا  هیقوـــــــش  يورین  کـــــــیرحت  ءدـــــــبم  هــــــک  سفن  يارب 
سفن لماک  داحتاب  لـیاق  وطـسرا  (- 1 __________________________________________________  )

ندب و یعون  تروص  سفن  هک  رابتعا  نیاب  ندب  اب  سفن  داحتا  هک  دوب  دقتعم  تسنادیمن و  لماک  ار  داحتا  نیا  انیـس  نبا  نکیل  دوب  ندـب  و 
کمک نودب  دناوتیم  لاح  نیع  رابتعا  نیاب  نکیل  تسا ، ملسم  دهدیم  ماجنا  دنراد  يدام  يهبنج  هک  یلامعا  نآ  يهلیسوب  تسنآ و  لامک 

راثآ راعـشا و  تایلک  دشابیم . ندب  زا  ازجم  دنامب ، یقاب  هدنز و  ندب ، كرم  زا  سپ  و  تالوقعم ) كرد  دننام   ) دـهد ماجنا  یئاهراک  ندـب 
توـبن دنتـسه و  دافتـسم  لـقع  ياراد  ناربماـیپ  انیـس  نبا  يهدـیقعب  یلاـیخ . تیاـغ  کـی  تهج  زا   307 ص : نتم ، یئاـهب ، خیـش  یـسراف 

. تسا سفن  زا  جراخ  هک  لاعف  لقعب  مات  لاصتا  زا  تسترابع 

انیس نبا  ینافرع  تارظن 

دافتـسم نینچ  انیـس  نبا  رگید  ياـههلاسر  یخرب  ةاولـصلا و  رارـسا  هیجارعم و  توبن و  ياـههلاسر  يهعلاـطم  اـب  انیـس  نبا  یناـفرع  تارظن 
تفرعم و لوصح  یگنوگچ  رد  اـهنآ  تلاـخد  لوـقع و  يهراـبرد  يو  تادـقتعم  زین  و  تسا . هتـشاد  لـیامت  فوـصتب  میکح  هک  ددرگیم 

دنچ ره  هک  دیوگیم  قحب  ندیسر  تفرعم و  لوصح  دروم  رد  میکح  دیامنیم . راکشآ  ار  يو  يهفـسلف  ینافرع  يهبنج  یلاعت ، قحب  لوصو 
لقعب لاصتا  يارب  لماک  دادعتـسا  سفن  ات  دشاب  راک  رد  مه  میلعت  دیاب  و  تسین ، یفاک  نکیل  تسا  دیفم  لاح  قوش و  قحب  ندیـسر  يارب 

تاذ سفن  هکیماگنه  رگم  تسا  لاحم  لوقعم  لقاع و  داحتا  اریز  تسین ، یگناگی  داحتا و  قحب ، ندیـسر  هکنیا  رگید  و  دـنک . ادـیپ  لاعف 
قیرط یلک  روطب  « 1 . » دریذپیم ماجنا  هاوخان  هاوخ  ندیسر  نیا  دنک  ادیپ  ار  قحب  لوصو  تیلباق  سفن  هکینامز  زین  و  دنکیم . كرد  ار  دوخ 

. دشابیم لقعت  ملعت و  انیس  نبا  كولس  ریس و 

مالسا نید  انیس و  نبا 

رد روظنم  نیدب  دیامن و  راگزاس  مالسا  تعیرـش  يدابم  اب  ار  نانوی  يهفـسلف  هک  تسا  هدرک  یعـس  هشیمه  میکح  مالـسا  نید  انیـس و  نبا 
رارـسا يهلاـسر  دـننام  تسا ، هتـشون  عوضوم  نیا  رد  صوصخب  یئاـههلاسر  زین  تسا و  هتخادرپ  هفـسلف  نید و  قیبطتب  دوخ  یفـسلف  بتک 

زا یخرب  زین  و  هبر ، فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  ثیدـح  عوـضوم  رد  ییهلاـسر  توـبن و  رارـسا  يهلاـسر  هـیجارعم و  يهلاـسر  ةاولـصلا و 
صالخا يهروس  ریسفت  یلعا و  يهروس  ریسفت  رجح و  يهروس  ریسفت  دننام  تسا  هدرک  ریسفت  یفـسلف  کبـسب  ار  دیجم  باتک  ياههروس 

تقیرط دروـــم ، هــس  نـــیا  رد  (- 1 __________________________________________________  )
روطب  308 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  دش  دهاوخ  رکذ  هدـنیآ  ياهتمـسق  رد  هک  دراد  يرگید  تارظن  فوصت 

. تسا مک  دیآ  لمعب  قیقحت  هچ  ره  يو  دیاقع  هفسلف و  وا و  يهرابرد  تسا و  ناریا  میکح  فوسلیف و  نیرتگرزب  انیس  نبا  هصالخ 

- یقت

یقت و شبقل  رفعج و  وبا  شاهینک  دمحم و  ماما  نآ  مان  دشابیم . نایعیش  ياوشیپ  نیمهن  مالّسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  یقت - *** 
مهدزناپ زور  رد  شتداعس  اب  تدالو  دوب  نایعیـش  ياوشیپ  نیمتـشه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ناشراوگرزب  ردپ  تسا . داوج 

رد يرمق  يرجه  لاس 220  هدعقیذ  رخآ  ای  مهدزای و  زور  رد  ترـضح  نآ  تافو  و  يرمق ، يرجه  لاس 195  بجر  مهدزای  ای  ناضمر و 
تافو زا  سپ  یـسابع  يهفیلخ  نومأم  تسا . دادـغب  کیدزن  نیمظاک  رهـش  رد  راوگرزب  نآ  نفدـم  داد و  يور  یگلاس  جـنپ  تسیب و  نس 

، سابع ینب - ناگرزب  ضارتعا  دوجو  اـب  تشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم  درک و  توعد  ناـسارخب  ار  ترـضح  نآ  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
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هکنیا ات  دومنیم ، تسیز  رایـسب  مارتحا  تزعب و  نومأم  نامز  رد  یقت  ترـضح  رظن  نیا  زا  دروآ و  رد  وا  جاودزاب  ار  لـضفلا  ما  دوخ  رتخد 
تسیب و نس  رد  ار  يو  تایاور  یـضعب  رب  انب  داد و  رارق  رظن  ریز  دادـغب  رد  ار  راوگرزب  درم  نآ  یـسابع  يهفیلخ  مصتعم  نومأـم ، زا  سپ 

، تخاس مومسم  یگلاس  جنپ 

- ظفاح

رعاش نیتسخن  يدعـس  زا  سپ  تسا و  ناریا  يارـس  لزغ  يارعـش  رخافم  زا  يزاریـش  ظفاحب  فورعم  دـمحم  نیدـلا  سمـش  ظفاح - *** 
رد شروهظ  تسا . رظن  نیا  زا  ظفاحب  وا  صلخت  زین  دنداد و  بقل  ظفاح  ار  يو  تشاد  ظفح  ار  نآرق  نوچ  دوریم . رامشب  یـسراف  كرزب 

نامه ظفاح  هدـمع  باتک  تسا . هتفگ  حدـم  دوخ  راعـشا  رد  ار  روصنم  هاش  رفظم و  هاش  عاجـش و  هاش  تسا و  رفظم  لآ  نارایرهـش  نامز 
ظفاـح تسا . هدرک  نیودـت  عمج و  ار  نآ  مادـنلگ  ماـنب  شنادرگاـش  زا  یکی  وا  كرم  زا  سپ  هک  تسوا  تاـیلزغ  يهعوـمجم  اـی  ناوـید 

يرادومن وا  ياهلزغ  تسا ، هدرک  یشاقن  ار  ناریا  ياهتسکش  بئاصم و  اهجنر و  ظفاح  راعـشا  تسا ، ناریا  يارـسلزغ  رعاش  نیرتگرزب 
، بیرف مدرم  نادهاز  دوخ ، راعـشا  رد  ظفاح  تسا . نامزنآ  یعامتجا  عاضوا  زا   309 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
ار نامزنآ  ماکح  ناهاشداپ و  نارگلاغـشا و  ياهیرگمتـس  زین  دـنکیم و  اوسر  ارناقلمتم  ناسولپاچ و  امن و  دـباع  نایفوص  لمعیب ، ناظعاو 

نوچ نکم  زیوزت  ماد  یلو  شاب  شوخ  نک و  يدنر  روخ و  یم  اظفاح  دزاسیم : رادومن  یبوخب  دـندوب  هدرک  خـلت  مدرم  رب  ار  یگدـنز  هک 
ظفاح و خیـش و  هک  هد  یم  ندیـسوب ***  تساطخ  ناشورفدـهز  تسد  هک  ظـفاح  یم  ماـج  یقاـس و  بل  زج  سوبم  ارنآرق ***  نارگد 

شودب دیـشکیم  هداجـس  هک  رهـش  ماما  دندربیم  شودب  شـشود  هدکیم  هارب  دننکیم ***  ریوزت  همه  يرگنب  کین  نوچ  بستحم  یتفم و 
یفیاوطلا كولم  ای  مسیلادوئف  هرود  رد  ظـفاح  دـمآ ***  داـش  ابـص  داـب  لـگ و  دروآ  يداـش  مونـشیم  ناـهج  عاـضوا  دوبهب ز  يوب  *** 

يزاریـش ظفاح  زغم  رد  یقرتم  دـنلب و  يراکفا  شیادـیپ  بجوم  هک  دوب  اـهیزابکنرین  اهیرگمتـس و  تاـفاحجا و  ناـمه  ریثأـت  تسیزیم و 
رد دـننکیم  رکف  روطنیا  ظفاح  يهرابرد  زین  یئاپورا  يارعـش  ناگدنـسیون و  یتح  دـننادیم ، هداب  قشع و  دـیرم  ییهدـع  ار  ظفاح  دـیدرگ .
هچ ره  هک  تسنیا  يهناشن  دراد  ظفاح  ياهلزغ  هک  یفطل  تسوا ، رـصع  ياهناسنا  یگدـنز  يامن  مامت  يهنیئآ  ظفاح  ياـهلزغ  هکیتروص 
لد يا  تسا : هدومنیم  كرد  زین  ار  نارگید  جـنر  هدیـشکیم و  جـنر  دوخ  دنیـشنیم ، اهلد  رد  مرجـال  هتـساخیم و  رب  هنیـس  نورد  زا  هتفگیم 

دشک رب  هدرپ  تبقاع  تخب  دهاش  هک  روخم  مغ  اظفاح  دوش ***  رحس  بش  نیا  ددرگ و  حبص  ماش  نیا  تبقاع  هک  مغ  روخم  شاب  روبص 
يراثآ ندروآ  دوجوب  ظفاح و  هیحور  كرد  يارب  نارگید  شـشوک  دیـسر ، نایاپب  لزغ  رمع  ظفاح  یگدـنز  ندـش  مامت  اب  باقن ***  ز 
راعـشا تایلک  اب  ام  یلعف  طیحم  دروآیم و  دوجوب  دارفا  رد  دوخ  اب  ربارب  یفطاوع  قوذ و  یطیحم  ره  هک  اریز  تسا ، هدـیافیب  يو  راثآ  ریظن 

. دراد رایسب  توافت  ظفاح  طیحم   310 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  و 

- جالح روصنم  نب  نیسح 

يواضیبلا جالحلا  روصنم  نب  نیسح 

رد یتدـم  زین  تخادرپ و  تمکح  يهعلاطمب  ادـتبا  سراف . ياهرهـش  زا  تسیرهـش  هک  هدوب  اضیب  زا  يواضیبلا  جالحلا  روصنم  نب  نیـسح 
يرـشق يهقبط  دنـسپ  دروم  قحلا ، انا  لیبق  زا  وا  نانخـس  دیاقع و  تفر . دادـغبب  سپـس  تخادرپ و  تحایـسب  هنایم  يایـسآ  ناریا و  قرـشم 

رازآ و لمحت  زا  سپ  هجیتن  رد  دیدرگ و  تلع  رب  دیزم  نایرابرد  زا  ياهدع  یصخش  ضارغا  یـسایس و  ینامگ  دب  هرخالاب  دوبن و  نامزنآ 
تسین رداق  لالدتسا  ای  روصت و  عون  چیهب  ناسنا  تسا 1 - ریز  حرشب  يو  دیاقع  يهصالخ  دیسر . تداهشب  یگلاس  نس 64  رد  رایسب  جنر 
تـسا ینادواج  يدام و  ریغ  هک  یهلا  حور  - 2 دـهد . رارق  هسیاقم  دروم  ای  دـیامن و  نایب  ار  وا  تقیقح  ای  دـنک و  مسجم  رکف  رد  ار  ادـخ 
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. ددرگیم ریذپناکما  درد  جنرب و  میلـست  هار  زا  اهنت  قح  اب  تدحو  - 3 دوشیم . دودحم  ددرگیم  مدـمه  سینا و  یناویح  حور  اب  هکیماگنه 
. دریگب ار  تدابع  ياج  تسنکمم  هناراکزیهرپ  لامعا  - 4

- یلع نب  نسح 

دمحم و وبا  شاهینک  نسح و  ماما  نآ  مان  دشابیم . نایعیش  ياوشیپ  نیمود  مالسلا  هیلع  یبتجملا  نسح  ماما  ترضح  یلع - نب  نسح  *** 
هدـجام هدـلاو  و  نایعیـش ، گرزب  ياوشیپ  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ترـضح  ناشراوگرزب  ردـپ  تسا . یبتجم  شبقل 

و يرمق ، يرجه  مود  لاس  ناضمر  مهدزناپ  رد  شتداعـس  اب  تدالو  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تنب  همطاف  ترـضح  ناـشیا ،
نآ نفدـم  داد و  يور  یگلاـس  تـفه  لـهچ و  نـس  رد  يرمق  يرجه  لاس 49  رفـص  متـشه  تسیب و  اـی  متفه  زور  رد  ترـضحنآ  تاـفو 

«1  » دـــیدرگ مومـــسم  سیق  نـــب  ثعـــشا  رتـــخد  هدـــعج  هلیــــسوب  هیواـــعم و  ناـــمرفب  يو  تـــسا . هنیدـــم  عـــیقب  رد  راوـــگرزب 
دوخ رـسپ  دوب  لیام  هیواعم  نوچ  (- 1 __________________________________________________  )

ظاحل نیا  زا  اذـل  تسا ، هدرک  یبتجم  ترـضح  اب  هک  تسیطرـش  فالخ  رب  رما  نیا  هک  تسنادـیم  دزاس و  هفیلخ  شیوخ  زا  دـعب  ار  دـیزی 
نسح ماما  ترضح   311 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تخاس . مومـسم  ار  راوگرزب  نآ  ات  تفیرفب  ار  وا  يهجوز 
ماـما شردارب  تفلاـخم  دوجو  اـب  تلع  نیمهب  درکیم و  يرود  يزیرنوخ  کـنج و  زا  تشاد و  ـالاو  سب  یماـقم  یـشیدنا  رود  ربص و  رد 

دوب هداد  بیترت  ياهناخنامهم  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  تسا و  روهشم  ترضح  نآ  مرک  ششخب و  دمآ . رد  یتشآ  رد  زا  هیواعم  اب  نیـسح 
یئاراد مامت  مه  رابکی  درک و  راثیا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  زا  یمین  راب  نیدـنچ  زین  دـندروخیم و  اذـغ  اجنآ  رد  ناگیارب  نارفاـسم  هک 

تاررقم زا  اهراب  هیواعم  هکنآ  اب  رظن  نیا  زا  تسنادـیم  زیچ  ره  رب  مدـقم  ار  دـهعب  ياـفو  راوگرزب  نآ  دومن . قاـفنا  قح  هار  رد  ار  شیوخ 
. تشاد یمارگ  ار  دوخ  نامیپ  دومرفن و  مادقا  کنجب  ترضحنآ  دومن  فلخت  حلص 

- یلع نب  نیسح 

هللا و دبع  وبا  شاهینک  نیـسح و  ترـضحنآ  مان  تسا . نایعیـش  ياوشیپ  نیموس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یلع - نب  نیـسح  *** 
هدجام هدلاو  نایعیش و  ياوشیپ  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ترـضح  ناشراوگرزب  ردپ  دشاب . یم  ءادهـشلا  دیـس  شبقل 
يرمق يرجه  موس  لاس  نابعش  موس  زور  رد  ماما  نآ  تداعس  اب  تدالو  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  تنب  همطاف  ترضح  ناشیا 

رد راوگرزب  نآ  نفدم  دیدرگ و  عقاو  یگلاس  نس 58  رد  يرمق  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مهد  اروشاع  زور  رد  ترضحنآ  تداهش  و 
مومعب درک و  يرایبآ  ار  مالـسا  تخرد  تسکـش و  مهرد  ار  ناملاظ  تشپ  شیوخ  يراکادف  اب  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دـشابیم . البرک 

يارب كرزب  يراختفا  تسا و  یقاب  هشیمه  يارب  تیرـشب  خیرات  يهحفـص  رد  البرک  نینوخ  يهعقاو  تخومآ . يزابناج  مایق و  سرد  اهتلم 
قح ظفح  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوریم . رامشب  دیزی  اصوصخ  هیواعم  نادناخ  یناشیپ  رب  یگنن  غاد  مالّسلا و  هیلع  یلع  نادناخ 

ءاضما ار  ناناملسم  لالقتسا  ءاقب و  دنـس  دوخ  نازیزع  دوخ و  نوخ  اب  تشذگ و  شیوخ  یمارگ  نادناخ  یتح  ماقم و  هاج و  زا  تقیقح  و 
یتسیاب هکلب   312 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  میدرگ ، ناراکمتـس  هورگ  میلـست  دیابن  هک  تخومآ  امب  دومرف و 

. تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجرف  هک  مینادب  مینک و  زیتس  هناریلد  داسف  ملظ و  هیلع 

- يرکسع نسح 

وبا شاهینک  نسح و  ماما  نآ  مان  دـشابیم . نایعیـش  ياوشیپ  نیمهدزای  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يرکـسع - نسح  *** 
اب تدالو  دوب . نایعیـش  ياوشیپ  نیمهد  مالّـسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  ترـضح  ناشراوگرزب  ردپ  تسا . يرکـسع  يداه و  شبقل  دمحم و 
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لاس 260 لوالا  عیبر  متـشه  زور  ترـضح  نآ  تاـفو  يرمق و  يرجه  لاس 232  رخالا  عیبر  مراهچ  اـب  رخـالا و  عیبر  مهد  زور  شتداـعس 
یـسابع هفیلخ  دـمتعم  نامرفب  يو  هعیـش ، ءاملع  لوقب  دـشابیم . هرماس  رد  ماما  نآ  نفدـم  و  داد ، يور  یگلاـس  نـس 28  رد  يرمق  يرجه 

. تشگ مومسم 

- ارهز

ردپ دشابیم . هقیدص  ءارهز و  شبقل  همطاف و  ترضح  نآ  مان  تسا . موصعم  نیموس  اهیلع  هّللا  مالـس  يربک  هقیدص  ترـضح  ارهز - *** 
یضعب ربانب  ترـضح  نآ  تدالو  دوب . هجیدخ  ترـضح  ناشیا  هدجام  هدلاو  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ناشراوگرزب 

رد گرزب  يوناب  نآ  تافو  و  ترجه ، زا  شیپ  لاس  هدزیس  تایاور  یضعب  ربانب  و  ترجه ، زا  لبق  لاس  تشه  یناثلا  يدامج  متـسیب  رابخا 
لاس 11 یناثلا  يدامج  موس  رد  قثوم  تایاور  قبط  لوالا و  يدامج  مهدزیـس  رد  دوهـشم  ربانب  ربمایپ و  تلحر  زا  دعب  زور  دصکی  دودح 

لحم نکیل  تسا  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  نفدم  تسا و  هدش  عقاو  یگلاس  جـنپ  تسیب و  ای  هس و  تسیب و  ای  هدـجیه  نس  رد  يرمق  يرجه 
رد اتمهیب و  تراهط  تمـصع و  رد  اریز  تسالاو ، ماقم  نیا  يهتـسیاش  قحب  تسا و  ناهج  نانز  يوناب  ءارهز  ترـضح  تسین . مولعم  ربق 

رفـس ره  زا  تعجارم  رد  ربمایپ  هک  دیزرویم  تبحم  نانچ  شیوخ  راوگرزب  ردـپب  دوب . ریظنیب  يردام  یئوشانز و  يرتخد و  فیاظو  ماجنا 
ص: نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  شیوخ  رادافو  رتخد  ندید  اب  اهيراوشد  دـیادش و  رد  تفریم و  يو  رادـیدب  ادـتبا 

شیوـخ دـنمجرا  رـسمه  تـبحم  بـلج  رد  درکیم و  لـماک  تیاـعر  ار  داـصتقا  یئوجهفرـص و  رهوـش  يهناـخ  رد  تفاـییم . یلـست   313
نیرتاـناد و ءارهز  ترـضح  دـنزرف ، تـیبرت  رظن  زا  دوـب . هتخاـس  شیاـسآ  نوناـک  شیوـخ  نادـنزرف  رهوـش و  يارب  ار  هناـخ  دیـشوکیم و 
نیـسح و ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  دـننام  ینارـسپ  شیوخ  تعانم  تفوطع و  زا  رپ  ناماد  رد  تسا و  ناهج  رداـم  نیرتناـبرهم 

. تسا نادیواج  هشیمه  رشب  خیرات  يهحفص  رد  نانآ  تلیضف  تمظع و  هک  تسا  هدرورپ  موثلک  ما  بنیز و  نوچمه  ینارتخد 

- داجس

نیدباعلا نیز  شبقل  دمحم و  وبا  شاهینک  یلع و  ماما  نآ  مان  تسا ، نایعیش  ياوشیپ  نیمراهچ  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  داجـس - *** 
ونابرهش ناشیا  هدجام  هدلاو  و  نایعیش ، ياوشیپ  نیموس  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ناشراوگرزب  ردپ  دشابیم . نیدجاسلا  دیـس  و 
مارحلا مرحم  مهدزاود  زور  ترضح  نآ  تافو  يرمق و  يرجه  لاس 38  نابعش  هام  مجنپ  زور  شتداعس  اب  تدالو  دوب . « 1  » رگدزی رتخد 
مراـکم شناد و  نازیم  يراـگزیهرپ و  بتارم  دـشابیم . عـیقب  رد  ماـما  نآ  نفدـم  داد و  يور  یگلاـس  نــس 57  رد  يرمق  يرجه  لاس 95 

. تشاد نایب  ناوتب  هک  تسا  يردقب  هن  يو  قالخا 

- يدعس

هچ رثن و  هچ  نایب  توالح  مالک و  فطل  رد  يزاریـش  يدعـس  هّللا  دبع  نیدلا  حلـصم  نب  نیدلا  فرـشم  نیملکتملا  حصفا  يدعـس - *** 
هک یگنز  نب  دعس  سراف  کباتا  دیدرگ . میتی  تیلوفط  ماگنه  دش و  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 580  رد  يو  تسا . نخس  ملسم  داتسا  مظن 
يو تـــــــــــــــــــــــــــــــسوا  ماـــــــــــــــــــــــــــــــنب  زاریــــــــــــــــــــــــــــــــش  گرزب  رعاــــــــــــــــــــــــــــــــش  صلخت 

هک دیوگیم  يرشخمز  مساقلا  وبا  (- 1 __________________________________________________  )
یکی مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمرفب  دوب ، ناـنآ  ناـیم  رد  درگدزی  رتخد  هس  دـندروآ  هنیدـمب  ار  سراـف  يایابـص  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  نوچ 

ونابرهش یتیاورب  هک  رتخد  نآ  زا  نیسح  ترضح  و  دش ، هداد  رمع  نب  هّللا  دبعب  یموس  رکب و  یبا  نب  دمحمب  يرگید  نیـسح و  ترـضحب 
يارب داد و  رارق  هجوت  تیاـنع و  دروم  ار   314 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  دروآ . ار  داجس  دیـس  تسا  هتـشاد  مان 
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تیص هک  تشذگن  يدنچ  هدیناسر  نایاپب  ار  دوخ  تالیصحت  اجنآ  رد  يدعـس  داتـسرف . دادغب  رد  هیماظن  كرزب  يهسردمب  ملع  لیـصحت 
زا یضعب  تبحصب  داد و  تدارا  تسد  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیـشب  دادغب  رد  دیـسر . رغـشاک  ات  داتفا و  ماع  صاخ و  هاوفا  رد  شترهش 

هنامیکح و ياهدنپ  لماش  هک  رثن  مظنب و  تسا  ناتسلگ  باتک  یکی  وا  راثآ  زا  دیسر . يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  دننام  دوخ  رصع  نادنمـشناد 
نیدنچ درک و  رایـسب  ترفاسم  يدعـس  دشابیم . مظنب  همان  يدعـس  ای  ناتـسوب  باتک  يرگید  تسا و  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  رد  ثحب 
تحایس ار  ریغص  يایسآ  یلامش و  ياقیرفا  هیروس و  ماش و  ناتـسبرع و  ناتـسودنه و  ناریا و  ياهرهـش  رثکا  تفر و  هّللا  تیب  ترایزب  راب 

متفای ییهشوخ  ینمرخ  ره  متفای ز  ییهشوگ  ره  عتمت ز  دـیوگ : هراب  نیا  رد  دوخ  درب و  يونعم  هدافتـسا  ییهقبط  ره  راـید و  ره  زا  دومن و 
ره نامز و  ره  رد  يدعـس  نانخـس  راعـشا و  تفگ . تایح  دوردـب  دوخ  سأرلا  طقـسم  رد  يرمق  يرجه  لاس 690  رد  كرزب  رعاـش  نیا 

رابتعا نامز  تشذـگ  اب  دـش و  دـهاوخن  هنهک  هاگچیه  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  رد  رـشب  راتفر  قشمرـس  ناکم 
. داد دهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ 

- قداص

رفعج و ترضح  نآ  مان  تسا . يرفعج  بتکم  سسؤم  نایعیش و  ياوشیپ  نیمشش  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  قداص - *** 
ماما ترـضح  ناشراوگرزب  ردپ  دشابیم . قداص  شبقل  هللا و  دـبع  وبا   315 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  شاهینک 

ترضحنآ تافو  يرمق و  يرجه  لاس 83  لوالا  عیبر  مهدفه  زور  ماما  نآ  تدالو  دوب . نایعیش  ياوشیپ  نیمجنپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 
رفعج ماما  ترـضح  دشابیم . عیقب  رد  ماما  نآ  نفدـم  هدـش و  عقاو  یگلاس  جـنپ  تصـش و  نس  رد  يرمق  يرجه  لاـس 148  لاوش  همین  رد 
نایب مدرم و  قالخا  بیذـهت  ملع و  رـشن  رد  ترـضح  نآ  رمع  رتشیب  تشاد و  دـنلب  ییهبترم  الاو و  یماقم  شنیب  شناد و  رد  ع )  ) قداـص
يارب مالـسا  ملاع  فانکا  فارطا و  زا  كرزب  ءاملع  هدوب و  دوخ  نامز  مدرم  نیرتدنمـشناد  ترـضح  نآ  دـیدرگ . فرـص  مالـسا  ماـکحا 
نتورف عضاوتم و  رایسب  تلیضف  شناد و  ملع و  همه  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دندروآیم . ور  شرـضحمب  دوخ  تاعالطا  لیمکت 

. تفرگیمن مشخ  يوگتفگ  رد  تشاد و  میالم  یعبط  شوخ و  ینابز  دوب . نمشد  تسود و  شیاتس  دروم  قالخا  یکین  رد  و 

- بلاط یبا  نب  یلع 

وبا شاهینک  یلع و  ترضح  نآ  مان  دشابیم . نایعیش  ياوشیپ  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  بلاط - یبا  نب  یلع  *** 
ای کی  تسیب و  زور  ماما  نآ  تداهـش  ترجه و  زا  لبق  لاس 23  بجر  مهدزیس  رد  ترضح  نآ  تدالو  تسا . یـضترم  شبقل  نسحلا و 

یلع دشابیم . فجن  رد  ترـضح  نآ  نفدم  هدـش و  عقاو  هفوک  دجـسم  رد  یگلاس  هس  تصـش و  نس  رد  يرجه  لاس 40  ناضمر  مهدفه 
ترضح نآ  تاروتـسد  يارجا  رد  دوب و  ادخ  لوسر  مزالم  هتـسویپ  يو  دروآ . نامیا  مالـسا  ربمایپب  هک  تسا  يدرم  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع 

رب لیاضف  يهمه  رد  هکلب  دوب ، هباحـص  دارفا  نیرتهدـیزگ  يروالد  تعاجـش و  رد  اهنت  هن  بلاط  یبا  نب  یلع  دومنن . لـلعت  لـمأت و  زگره 
یلع ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هک  تسا  هدومرف  يو  يهرابرد  مالـسا  ربمایپ  میئوگب  هک  سب  نیمه  شناد  رظن  زا  تشاد . يرترب  راصنا  نیرجاهم و 

تحاصف و رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تسنآ  رد  یلع  مملع و  رهش  نم  ینعی   »*« 316 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  اهباب 
هک يو  يهغـالبلا  جـهن  دـننادیم . یناـسنا  نانخـس  نیرتحیـصف  ار  وا  ياـههبطخ  تاـملک و  هکیروطب  تسـالاو ، ییهبترم  ياراد  يرونخس 

. دراد رارق  میرک  نآرق  زا  دعب  تغالب  تحاصف و  رظن  زا  تسوا  تانایب  يهعومجم 

- یسیع

ءارق زا  یکی  هک  محلا  تیب  رهـش  رد  هیدوـهی ، هاـشداپ  « 2  » سیدوریه مور و  ردتقم  رـصیق  « 1  » تسوگا تموکح  نامز  رد  یـسیع - *** 
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تمدـخ راگدرورپب و  تدابعب  ار  يرمع  هدیـسرن و  يو  رب  يدرم  تسد  هدـیدن و  يرهوش  هک  هرکاـب  يرداـم  زا  تسا ، میلـشروا  کـیدزن 
هارهاشب ار  رـشب  هدـنیآ  رد  یتسیاـبیم  هک  تفاـی  دـلوت  یکدوک  كرزب ، يادـخ  تساوخ  رماـب و  تشاد  ماـن  میرم  هدومن و  فرـص  دوبعمب 

یـسیع دوب ، هدومرف  سدقلا  حور  يهلیـسو  هب  دنوادخ  هکنانچ  ار  يو  مان  دشخب و  ییاهر  ینامیایب  رفک و  دیق  زا  دـنک و  يربهر  تقیقح 
يو دلوت  زا  دعب  لاس  دصـشش  دودح  رد  يدالیم  لاس  يرادهاگن  نوچ  تسین و  تسد  رد  حیـسم  یـسیع  تدالو  حیحـص  خیرات  دنداهن .

. تسا تسا  لومعم  خیرات  زا  لبق  لاسجنپ  دودح  رد  حیـسم  دلوت  خیرات  هک  تفگ  ناوتیم  و  داد ، تسد  هابتـشا  یلاس  دنچ  دیدرگ  عورش 
ياج اداـبم  هکنیا  سرت  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  زا  نت  ود  یتح  دوب و  هاوخدوخ  ریرـش و  يدرم  هک  هیدوهی  هاـشداپ  سیدوریه  يدـنچ  زا  سپ 

ناسانـش هراتـس  یتح  هدومن و  بلج  دوخب  ار  ناگمه  هجوت  هک  حیـسم  یـسیع  دلوت  ربخ  ندینـش  زا  سپ  دوب  هدیناسر  لتقب  دنریگب  ار  يو 
یسیع تاجن  يارب  ادخ  رماب  فسوی  میرم و  نکیل  دیدرگ ، ممصم  وا  نتـشکب  دیدرگ و  ناساره  دوب ، هدیناشک  محلا  تیب  يوسب  ار  یقرش 

درک و امن  وشن و  حیسم  یسیع  رهش  نیا  رد  دنتشگزاب . هرصان  دوخ  نطوب  سپس  دندنام و  اجنآ  رد  سیدوریه  تافو  ات  دنتخیرگ و  رـصمب 
زین ار  اــــهنآ  زا  یتمـــــسق  دوــــمن و  لیـــــصحت  ار  ناربماـــــیپ  بــــتک  تاروــــت و  تیلوــــفط  رد  دوــــمن . یقرت  شنیب  شناد و  رد 

تسا رد  میلع  مملع  رهش  نم  هک  __________________________________________________  )*(- 
، نتم یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک   Augustus (2)- Herod (- 1 ( ) یـسودرف  ) تسا ربمغیپ  تفگ  نخـس  نیا  تسرد 
تالآ و درکیم و  کمک  فسوی  اب  بلغا  تخومایب و  ار  يراجن  یـسیع  دوب ، راجن  فسوی  رـسمه  شردام  نوچ  درپس و  رطاخب   317 ص :
زا تسا . هدومن  ار  دوخ  ردام  شاـعم  روما  لـفکت  فسوی ، كرم  زا  سپ  اـیوگ  دـنتخاسیم و  هرـصان  يهنکـس  نیعراز  يارب  یبوچ  تاودا 

لافطا دننام  لاح  نیع  رد  دوب و  رهاظ  حیسم  دوجو  رد  تیرشب  یقالخا  يربهر  يورین  ناور و  ینشور  حور و  یگرزب  راثآ  یکدوک  زاغآ 
تشذـگ و اهتدـم  تسا . دوعوم  حیـسم  نامه  وا  هک  دـندرکیمن  روصت  هاگچیه  هرـصان  یلاها  تشاد و  لاغتـشا  یناگدـنز  راـکب و  رگید 

هدامآ حیـسم  نیئآ  شریذپ  يارب  ار  مدرم  ات  دش  رهاظ  هیدوهی  نابایب  رد  هدنهد  دیمعت  ییحی  مایا  نآ  رد  درکیم . تسیز  هرـصان  رد  یـسیع 
هدعو نایدوهیب  دیدرگ و  تراشب  لوغـشم  ندرا  دور  یحاون  رد  يو  دـیامن . راومه  یـسیع  یقالخا  يرکف و  تضهن  تهج  ار  هار  دزاس و 

ره زا  مدرم  تسا . کیدزن  نامـسآ  توکلم  اریز  دـیئامن ، تشگزاـب  كرزب  يادـخ  يوسب  دـینک و  هبوت  دوخ  ناـهانگ  زا  هک  تفگ  داد و 
هک ره  دهدب و  درادن  هکنآب  دراد  هماج  هک  ره  هک  دادیم  باوج  ییحی  مینکب  یتسیاب  هچ  هک  دندیسرپیم  يو  زا  هدش و  یسیع  هجوتم  هقبط 
دزن دوب  عقاو  ندرا  دور  یلاوـح  رد  هک  يرگید  ياهرهـش  زا  میلـشروا و  زا  هتـسد  هتـسد  مدرم  تقوـنیا  رد  دـنک . نینچ  زین  دراد  كاروـخ 
دوخ نطو  دیـسر  یگلاس  یـس  نسب  حیـسم  یـسیع  هک  نیمه  دـنتفاییم . دـیمعت  يو  زا  هدرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگب  دـندمآیم و  یـسیع 

هزورب و ییهزاغم  کی  رد  زور  لهچ  تدم  تفای  دـیمعت  يو  زا  نوچ  دـیدرگ و  ناور  هدـنهد  دـیمعت  ییحی  يوسب  هدرک  كرت  ار  هرـصان 
ار يو  تسناوتن  ناطیش  دیدرگ و  زوریپ  ماجنارس  ات  دومنیم  هزرابم  ناطیش  ياه  کنرین  سواسو و  اب  تدم  نیا  رد  دوب و  لوغشم  تدابع 

میلاعت اب  دوب و  لوغشم  قلخ  تمدخ  یئامنهارب و  لاس  هس  تدم  دمآ و  مدرم  نایمب  حیسم  دیـسر ، مامتاب  شیامزآ  نیا  نوچ  دروآ . هانگب 
ماکح ءاـملع و  دومنیم . يربهر   318 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  تداعـس  تقیقح و  يوسب  ارنانآ  دوخ ، یلاـع 

دننک رواب  دنتـساوخیمن  زین  دندرگ و  فقاو  دوخ  ناهانگ  رب  هتـشادرب و  تسد  دوخ  يراکایر  ربکت و  توخن و  زا  دندوبن  رـضاح  هک  دوهی 
قح يوسب  ار  ناشیا  تداشر  لامک  اب  هک  يو  رب  رظن  نیا  زا  هدـیدرگ ، ثوعبم  ادـخ  فرط  زا  تسا و  دوعوم  حیـسم  نامه  یـسیع  نیا  هک 
زا یکی  هک  ادوهیب  لوپ  يرادقم  تخادرپ  اب  دندومن و  يو  لتق  دصق  دندش و  نیگمـشخ  دومنیم  تمالم  ناشناهانگ  يهرابرد  دـناوخیم و 

نوچ تفای و  همتاخ  تیروفب  یـسیع  يهمکاحم  دیامن . نانآ  میلـست  ار  دوخ  ياقآ  ات  دـنداد  بیرف  ار  وا  دوب  حیـسم  نادرگاش  رفن  هدزاود 
، دندوبن نیرصقم  مادعا  رب  رداق  یئاهنتب  هدوب  مور  عابتا  زا  نایدوهی  نامزنآ  رد  دندرک و  شمادعاب  موکحم  دیمانیم  ادخ  رـسپ  ار  دوخ  يو 

دیدن یئاطخ  وا  رد  هچرگ  سطالیپ  تسا ، هدیمان  هاشداپ  ار  دوخ  نیا  هک  دنتفگ  دندرب و  یمور  مکاح  « 1  » سطالیپ دزن  ار  يو  رظن  نیا  زا 
ياهراوید نوریب  يدوهی  ناسین  هاـم  مهدزناـپ  هعمج  زور  رد  و  دومن ، رداـص  ار  شبیلـص  مکح  دیـسرت و  ناـیدوهی  زا  لاـح  نیع  رد  نکیل 
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دوب یحاون  نآ  رد  هک  یگنـس  یهاـگمارآ  رد  ار  وا  يو ، نادرگاـش  زا  رفن  دـص  زورنآ  رهظ  زا  دـعب  دـنتخاس و  بولـصم  ار  يو  میلـشروا 
ار دوخ  زور  نامه  درک و  مایق  ربق  زا  سپ  دیدرگ و  بئاغ  گرم  رب  زور  هس  زا  سپ  یسیع  یحیسم ، ءاملع  يهتشون  رب  انب  دندرپس . كاخب 

رودص زا  دـعب  سپـس  داد و  ناشن  فلتخم  تاعامتجا  دارفاب و  ار  دوخ  زین  زور  لهچ  تدـم  تخاس و  رهاظ  شیوخ  نادرگاش  زا  ییهدـعب 
. درک دوعص  نامسآب  دوخ ، ناوریپب  همزال  تاروتسد 

(- ص  ) دمحم

رد میهاربا ، نب  لیعامـسا  دافحا  زا  شیرق و  يهلیبق  زا  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ص -)  ) دـمحم *** 
يهداوناخ رد  زاجح  زکرم  هکم  رهـش  رد  يدالیم  داتفه  دصناپ و  لاس  اب  قباطم  ترجه  زا  شیپ  هس  هاجنپ و  لاس  لوالا  عیبر  مهدفه  زور 

. دـــــــــــیدرگ دــــــــــــلوتم  دوـــــــــــب  شیرق  فیرــــــــــــش  رایــــــــــــسب  ياهنادــــــــــــناخ  زا  هـــــــــــک  مشاـــــــــــه  ینب 
راـثآ راعـشا و  تاـیلک   Pilats (- 1 __________________________________________________  )

دبع نب  بهو  تنب  هنمآ  شردام  فانم و  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  هّللا  دبع  ترـضحنآ  ردپ   319 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 
سپـس بلطملا و  دبع  شگرزب  ردـپ  تسخن  داد و  تسد  زا  ار  شیوخ  ردام  ردـپ و  یکدوک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  دوب . فانم 
ربخیب یگدـنز  یتخـس  زا  یتسیابیم  دوب و  شیرق  يهفیاط  زا  هکنیا  اب  ترـضحنآ  دـندرک . گرزب  یتسرپرـس و  ار  وا  بلاـط  وبا  شیومع 

تحار و هجوچیهب  تشذگ و  بعت  ترارمب و  شتایح  لیاوا  دیـشچ و  یبوخب  ار  يرادن  یتسدگنت و  معط  تایح  نایرج  رد  نکیل  دـشاب ،
دمحم ترضح  تسا . هدش  انب  تاواسم  يدازآ و  ءافعض و  زا  تیامح  يهیاپ  رب  وا  هیلاع  تامیلعت  هک  تسا  تلع  نیدب  تشادن و  شیاسآ 

رد درک و  رفـس  ماشب  رابود  بلاط  وبا  شیومع  اب  و  درکیم ، رکفت  ربدت و  دایز  دیـسریم  شرظنب  هک  يروما  رد  دوب و  روکف  یناوج  زاغآ  زا 
هویب ینز  تمدخب  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  هکنیا  ات  دروآ ، لمعب  یتاعلاطم  نانآ  راکفا  دیاقع و  اجنآ و  نامدرم  یگدـنز  رد  راید  نآ 

، تفرگن رگید  ینز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  تشاد  تایح  هجیدخ  هکیماگنه  ات  دمآ و  رد  دیدرگ  يو  رهوش  اهدعب  هک  هجیدـخ  مانب 
هّللا یلـص  دمحم  رایتخا  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  هدیناسر و  لامک  دحب  شیوخ  رهوش  قحب و  تبـسن  ار  يرادافو  تیمیمـص و  مهنز  نیا  و 

یتسرپتب و زا  یگدنز  زاغآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دـناسر . فرـصمب  تقیقح  قح و  هار  رد  هک  تشاذـگ  هلآ  هیلع و 
يادـخ تخادرپیم و  راکذا  داروا و  رکفت و  ربدـتب و  اجنآ  رد  هدومن و  رایتخا  تلزع  ارح  مانب  يراغ  رد  یتدـم  لاس  ره  دوب و  رازیب  كرش 
حورب تیهولا  ماقم  زا  دوب  قارغتـسا  لاحب  هدربمان  راغ  رد  هکیماگنه  دوخ  یناگدـنز  لاس  نیملهچ  رد  هکنیا  اـت  درکیم . تداـبع  ار  هناـگی 
خیرات نیا  زا  دیدرگ و  ثوعبم  قح  بناج  زا  تلاسرب  بیترتنیدـب  نک و  توعد  تسار  هارب  ار  تموق  زیخرب و  هک  دـمآ  باطخ  شـسدقم 

رشب رکف  تفرـشیپ  هار  رد  تدهاجم  شالت و  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  هرخالاب  دش . مهم  يهفیظو  نیا  ماجنا  فورـصم  شتاقوا  مامت  دعبب 
نید نتخاس  اپ  رب  هصالخ  روطب  دوخ و  ناوریپ  يونعم  يدام و  تداعـس  نیمأت  دـیحوت و  رـشن  یتسرپ و  تب  كرـش و  نتخاس  نک  هشیر  و 

گرزب و حور  تفاتـش و  قح  يوسب  نایدا ،  320 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  هیلک  متاخ  خسان و  مالـسا  سدقم 
تفرـشیپ تهج  هک  تسیتاکن  لوصا و  نیناوق و  عیمج  يواـح  يدـمحم  تعیرـش  اـی  مالـسا  سدـقم  نید  درک . دوعـص  اهنامـسآب  شکاـپ 

شرورپ قیرط  مالـسا  گرزب  ربمایپ  تایلاع  تاملک  ینآرق و  تایآ  رد  تسا  مزال  شناد  فالتخا و  حطـس  ندرب  الاب  يدرف و  یعامتجا و 
يدازآ و زا  مدرم  نآ  رد  هک  یعامتجا  داجیا  یتاقبط و  فالتخا  عفر  يراـکوکین و  یعاـمتجا و  نواـعت  یگزیکاـپ و  یتسردـنت و  ناور و 

یلص دمحم  ترضح  مالسا  گرزب  ربمایپب  ناوارف  دورد  تسا . هدش  نایب  دنشاب  رادروخرب  لماک  روطب  يونعم  يدام و  تداعس  تاواسم و 
. داب وا  نارای  نادناخ و  تیرشب و  گرزب  يامنهار  هلآ  هیلع و  هّللا 

- مظاک یسوم 
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شاهینک یسوم و  ترضح  نآ  مان  دشابیم  نایعیش  ياوشیپ  نیمتفه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  مظاک - یـسوم  *** 
نیمشش مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  ناشراوگرزب  ردپ  تسا  جئاوحلا  باب  مظاک و  شبقل  یلع و  وبا  میهاربا و  وبا  نسحلا و  وبا 

لاس 183 بجر  مراهچ  تسیب و  زور  ماما  نآ  تافو  يرمق و  يرجه  لاس 138  رفص  هام  متفه  زور  ترضح  نآ  تدالو  دوب . نایعیش  ماما 
يدهم و اب  نامزمه  راوگرزب  نآ  تسا . دادغب  کیدزن  نیمظاک  رهش  ترـضح  نآ  نفدم  هدش و  عقاو  یگلاس  هاجنپ  نس  رد  يرمق  يرجه 

تخاس سوبحم  ار  يو  رابکی  يدهم  دندوب . ساره  رد  تخس  يو  ماقم  تیبوبحم و  زا  هفیلخ  هس  ره  تسا و  هدوب  دیشرلا  نوراه  يداه و 
تدابع و رد  گرزب  درم  نآ  دادیور . نادنز  رد  شتافو  هرخالاب  تشادهاگن و  نادـنز  رد  لاس  نیدـنچ  ار  ترـضح  نآ  دیـشرلا  نوراه  و 

مـشخ يهدنروخ  ورف  ینعی  مظاکب  هک  دوب  يدحب  يو  شیاشخب  وفع و  زین  تشاد و  الاو  سب  یماقم  شدنمجرا  دادجا  دننام  يراگزیهرپ 
. دیدرگ بقلم 

- يولوم

تایلک تسا . رامشب  ناریا  گرزب  يارعش  ءاملع و  ءافرع و  زا  يولوم  هب  روهشم  نیدلا  ءاهب  نب  دمحم - نیدلا  لالج  انالوم  يولوم - *** 
ردپ یگلاس  هدراهچ  رد  دیدرگ ، دلوتم  خـلب  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 602  رد  يو   321 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و 

رد درک و  ترجاهم  خلب  زا  دوخ  نادناخ  اب  ادخ  يهناخ  ترایز  مزعب  دوب  هدرک  لصاح  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلـس  هک  یـشجنر  تلعب  يو 
اعد نیدلا  لالج  قح  رد  راطع  درب ، هارمه  زین  ار  نیدلا  لالج  تفاتش و  متفه  نرق  روهشم  فراع  راطع  نیدلا  دیرف  خیش  ترایزب  روباشین 

ترایز زا  سپ  تفر و  هکمب  اجنآ  رد  دش و  دادغب  مزاع  ناسارخ  زا  دلو  نیدلا  ءاهب  سپـس  دومن . هیدـه  يوب  ار  همان  رارـسا  يونثم  درک و 
داشراب تفر و  هینوقب  دابقیک  نیدلا  ءالع  توعدب  دعب  هدنرال و  رهشب  سپـس  دیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  اهتدم  درک و  ماش  دصق  ادخ  يهناخ 

تسـشن و ردـپ  ياجب  یگلاس  نـس 24  رد  نیدـلا  ـالج  يو  زا  سپ  تـفر . ناـهج  زا  يرمق  يرجه  لاـس 628  رد  هکنآ  اـت  تخادرپ  قلخ 
دروخرب و يزیربت  سمشب  روهـشم  دادکلم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هب  يرمق  يرجه  لاس 642  رد  هکنیا  ات  تشامگ  تمه  مدرم  داـشراب 

ابیرقت سمـش  تاقالم  زا  سپ  انالوم  یناگدنز  یلک  روطب  دش و  نوگرگد  انالوم  شور  سمـش ، يونعم  تادافا  رثا  رد  رادـید  نیا  زا  سپ 
تافیلأت زین  دـشابیم و  تایعابر  هعومجم  تایلزغ و  ناوید  يونثم و  باـتک  وا  موظنم  راـثآ  زا  دـیدرگ . قلخ  داـشرا  رعـش و  ندورـس  فقو 

رد انالوم  دـنیآیم . رامـشب  یـسراف  نابز  تایبدا و  ینادواج  راثآ  زا  هک  تابوتکم  هعبـس و  سلاجم  هیف و  ام  هیف  باتک  زا  دـنترابع  وا  روثنم 
. تفاتش یقاب  ملاعب  يرمق  يرجه  لاس 672 

- يدهم

وبا شاهینک  دمحم و  ترضح  نآ  مان  تسا . نایعیش  ياوشیپ  نیمهدزاود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  نامزلا  بحاص  مئاق  ترضح  يدهم - *** 
رد ماما  نآ  تدالو  دوب . نایعیـش  ياوشیپ  نیمهدزای  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ماما  نآ  راوگرزب  ردپ  دشابیم . يدهم  شبقل  مساقلا و 
رد دیدرگ و  بئاغ  سابع  ینب  يهئطوت  زا  یئاهر  يهطـساوب  دلوت  ودـب  زا  ترـضح  نآ  دادـیور و  يرمق  يرجه  لاس 254  نابعش  يهمین 

خیـش یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نایعیـشب  ار  تاعیقوت  نآ  باون  دومرفیم و  رداص  یتاعیقوت  صاخ  باون  يهلیـسوب  لاس  داتفه  دودـح 
نیسح نامثع 3 - نب  دمحم  - 2 دیعس . نب  نامثع  - 1 زا : دندوب  ترابع  بیترتب  مئاق  ماما  صلاخ  باون  دندیناسریم .  322 ص : نتم ، یئاهب ،
نابعش همین  رد  هک  يرومیس  نب  یلع  تافو  زا  سپ  يرومس  ای  يرومیـس  نب  یلع  - 4 دوب . یناریا  نادناخ  زا  يرومـس  ای  یتخبون  حور  نب 

ار ناهج  ددرگ و  رهاظ  ترضح  نآ  هک  دنراد  راظتنا  نایعیش  کنیا  دیدرگ و  عورـش  يربک  تبیغ  اب  داتفا ، قافتا  يرمق  يرجه  لاس 319 
دنک داد  لدع و  زا  رپ 
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- یقن

یقن شبقل  نسحلا و  وبا  شاهینک  یلع و  راوگرزب  نآ  مان  تسا ، نایعیش  ياوشیپ  نیمهد  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  یقن - *** 
تسیب و ای  مهدزناپ  زور  شتداعس  اب  تدالو  دوب . نایعیـش  ياوشیپ  نیمهن  مالـسلا  هیلع  یلع  نبا  دمحم  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  دشابیم .

قافتا یگلاـس  ود  لـهچ و  نس  رد  يرمق  يرجه  لاس 254  بجر  موس  زور  ماـما  نآ  تاـفو  يرمق و  يرجه  لاـس 212  هجحلا  يذ  موس 
. دشابیم هرماس  رهش  راوگرزب  نآ  نفدم  داتفا و 

یفسلف یملع و  تالطصا  حرش  مود -

- لزا دبا -

دوجو رارمتسا  زا  تسترابع  لزا  و  هدنیآ ، فرط  رد  یهانتم  ریغ  نامز  رد  دوجو  رارمتسا  زا  تسترابع  دبا  ءامکح  حالطصا  رد  لزا - دبا -
. هتشذگ فرط  رد  یهانتم  ریغ  نامز  رد 

«- 2  » ضیوفت و  « 1  » ربج

يارب هلأسم  نیا  تسا ، هدـش  رایـسب  ياهوگتفگ  نآ  يهرابرد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  راـیتخا  ربج و  يهلأـسم  «- 2  » ضیوفت و  « 1  » ربج
. دـمآ رامـشب  مالـسا  بهذـم  رد  یمالک  مهم  ثحابم  زا  هیما  ینب  نامز  رد  سپـس  تفرگ و  رارق  یحیـسم  نیملکتم  هجوت  دروم  راب  نیلوا 

نییعت شیپ  زا  زیچ  همه  دخرچیم و  يریذـپان  رییغت  نیناوق  قبط  ایند  تسین و  دازآ  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ناسنا  دـنیوگیم  ربج  ناوریپ 
(- 1 __________________________________________________  ) ناـــسنا يهدارا  یتـــح  هدـــش و 

هدـیدرگ مولعم  شیپ  زا   323 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راـثآ  راعـشا و  تاـیلک   Determinisme (2)- Indetermisme
ماسقا ربج  هک  تسناد  دـیاب  تسا . یتلع  لولعم  زیچ  همه  دـهدیمن و  خر  یفداصت  یقافتا و  روطب  ناـهج  رد  زیچ  ره  دـنیوگیم  زین  و  تسا .

تشونرس دیوگیم : یبهذم  ربج  خیرات 1 - ربج  یملع ، ربج  یـضایر ، ربج  یـسانشناور ، ربج  یبهذم ، ربج  زا : دنترابع  هک  دراد  نوگانوگ 
روتـسد هداراب و  انب  دوشیم  ماجنا  هک  يراـک  ره  تسین و  شیوخ  لاـمعا  کـلام  سکچیه  تسا  هدـش  نییعت  ـالبق  نآ  ناـمدرم  ناـهج و 

وچ ام  يولوم : لوقب  تسوا . روتـسدب  دـنوادخ و  بناج  زا  تسا  دوجوم  ناسنا  رد  هک  نتفرگ  میمـصت  نتـساوخ و  اریز  تسا ، راگدـیرفآ 
ریش یلو  ناریـش  همه  ام  امن  یناف  قلطم و  دوجو  وت  امن  اهیتسه  میئاهمدع  ام  تست  ام ز  رد  ادص  میهوک و  وچ  ام  تست  ام ز  رد  اون  میئان و 
چیه دـیوگیم : یـسانشناور  ربج  داب 2 - تسادـیپان  هکنآ  يادـف  ناج  داب  تسادـیپان  ادـیپ و  نامهلمح  مدـبمد  دـشاب  داـب  زا  ناـمهلمح  ملع 

«2  » تسیلانویسار فوسلیف  « 1  » سبوه ار  نوناق  نیا  هک  تسناد  دیاب  دوریمن . نیب  زا  تلع  نودب  هدشن و  دیلوت  تلع  نودب  یحور  تیفیک 
هراومه تعیبط  رد  دیوگیم : یملع  ربج  - 4 دوریم . رامشب  یضایر  مولع  زا  یئزج  هک  یـضایر  ربج  - 3 درک . فشک  يدالیم  مهدفه  نرق 
دوجوب ار  یهباشم  ثداوح  هباشم  لـماوع  هراومه  دـیوگیم : خـیرات  ربج  - 5 دوشیم . رییغت  زین  تیلع  نوناـق  اـی  تیلع  لـصا  هب  یملع  ربج 
دناوتیم وا  تسا ، رـشب  رایتخا  رد  ود  ره  يدب  یبوخ و  تسا و  دازآ  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ناسنا  هک  دـندقتعم  رایتخا  ناوریپ  دروآیم .

نییعت دـشاب  هتـشادن  رایتخا  ناسنا  رگا  دـنیوگیم  زین  تسا و  شیوخ  لامعا  لوئـسم  سک  ره  بیترت  نیدـب  دروآ و  يور  يدـب  اـی  یبوخب 
زین دراد و  طلـست  تحت  ار  ناـسنا  يهدارا  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  زین  دوـب و  دـهاوخ  هدوـهیب  وـغل و  یقـالخا  فیاـظو  ینید و  فیلاـکت 

دــــــــنکیم و فــــــــیلکت  نــــــــییعت  وا  يارب  هنوــــــــگچ  سپ  تــــــــسا  هدوــــــــمن  نــــــــییعت  ــــــــالبق  ار  وا  تشوــــــــنرس 
Hobs (2)- Rationaliste (- 1 __________________________________________________  )

يولوم تسا . راتخم  دازآ و  ناسنا  نیارباـنب  دـهدیم . رفیک  شاداـپ و  يهدـعو   324 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک 
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تباـث و ار  ربج  ناوریپ  هیرظن  دـیدج  مولع  هک  تسناد  دـیاب  منـص  يا  تسا  راـیتخا  لـیلد  دوخ  منک  نآ  اـی  منک  نیا  یئوگ  هکنیا  دـیوگ :
هتـشرکی لولعم  دـتفایم  قاـفتا  هک  ییهثداـح  ره  هک  تسا  هدـش  تباـث  تیلع  لـصا  قـبط  اریز  دـنکیم  در  ار  راـیتخا  نارادـفرط  يهدـیقع 

وا دوخ  نکیل  دشابیم  قلطم  يهدارا  ياراد  تسا و  یلصا  تلع  دنوادخ  هکنیا  اب  یحور  يهفـسالف  زا  یـضعب  هیرظن  قبط  نکیل  تساهتلع .
ررقم دوخ  هک  ینیناوق  فالخ  رب  رظن  نیا  زا  دـشاب و  امرفمکح  ناهج  رد  تلادـع  لوصا  ینعی  یقالخا  یعیبط و  نیناوق  هک  تسا  هتـساوخ 

نایعیش میشاب . رایتخا  عوضوم  رادفرط  هزادنا  ات  تسناوت  میهاوخ  میشاب  هفـسالف  زا  هتـسدنیا  وریپ  رگا  نیاربانب  دومن . دهاوخن  مادقا  هتـشاد 
تـسا هدش  راذگاو  ناسنا  هب  ناهج  روما  يهمه  رایتخا ، هن  تسا و  ناهج  رد  یلک  ربج  هن  هک  دندقتعم  دوخ ، نایاوشیپ  زا  یثیدـح  دانتـساب 

هک دوخ  لامعا  ربارب  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  تسا و  راتخم  یئزج  يروما  يارجا  دروم  رد  زین  روبجم و  یلک  يروما  يارجا  رد  رشب  هکلب 
نیب رما  لب  ضیوفت  ـال  ربج و  ـال  ناـنآ  هدـیقعب  نیارباـنب  تفاـی  دـهاوخ  رفیک  اـی  شاداـپ و  تسا  هدوب  نآ  ءارجا  مدـع  ءارجا و  رد  راـتخم 

. نیرمالا

رقف

رد یلو  دنکن . ار  وا  تاجایتحا  يوفاکت  دشاب  هتشاد  یلام  رگا  ای  دشابن و  یلام  بحاص  هک  دنیوگ  ار  یـسک  ریقف  حالطـصا  رد  رقف - *** 
، دیامنن ظفح  ارنآ  درآ  تسدب  یلام  مه  رگا  دشاب و  هتـشادن  تبغر  يویند  تایـضتقم  لامب و  هک  دنیوگ  ار  سکنآ  ریقف  فوصت  تقیرط 
و ددرگن ، وا  باجح  یلاعت  قح  ریغ  ات  دشابیم ، تقیقح  هار  كولـس  يهمزال  هک  یتبغر  مدـع  تلعب  هکلب  ینادان ، تلفغ و  يور  زا  هن  هتبلا 

. دوریم رامشب  دهز  زا  ییهبعش  رقف  عون  نیا 

کلف

. تسا هدش  هطاحا  دشابیم  زکرم  کی  ياراد  هک  يزاوتم  حطس  ود  يهلیسوب  هک  يورک  تسا  یمـسج  کلف  ءامکح  رظن  قبط  کلف - *** 
كالفا نآ  فوج  رد  هک  یئزج   325 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  كالفا  مامت  اب  هک  تسا  کلف  هن  یلک  یکالفا 

مه مظعا  کلف  سلطا و  کلف  ارنآ  هک  كالفالا  کلف  لوا - زا : دنترابع  یلک  هناگ  هن  كالفا  دوشیم . کلف  ًاعومجم 24  دنراد  رارق  یلک 
. لحز کلف  موس - تسا . هدش  ریبعت  یسرکب  عرش  ناسل  رد  هک  تباوث  کلف  مود - تسا . هدش  ریبعت  شرعب  نآ  زا  عرش  ناسل  رد  دنیوگ و 

تحت رد  هک  رمق  کلف  مهن - دراطع . کلف  متشه - هرهز . کلف  متفه - سمش . کلف  مشـش - خیرم . کلف  مجنپ - يرتشم . کلف  مراهچ -
هکنآ رگید  تسین و  دوجوم  لقث  تفخ و  داسف و  نوک و  نآ  رد  هکتـسنیا  یکی  کلف  صاوخ  زا  تسا . هدـش  عقاو  رـصانع  قوف  كالفا و 

. تسا یقشع  یقوش و  نآ  تکرح  ریدتسم و  تاکرحب  تسا  كرحتم 

هفسلف

هراشا

لئاسم تعیبط و  ملاع  للع  لئالد و  فشک  دروم  رد  یپ  رد  یپ  ینالقع و  ياهیـسررب  زا  تسترابع  هفـسلف  هصـالخ  روطب  هفـسلف - *** 
هفـسلف تروصنیا  رد  دـهدیم . لیکـشت  ار  مولع  فلتخم  بعـش  یـصوصخ  لـئاسم  قیقحت  یـسررب و  یلک . روطب  تقیقح  كرد  ناـهج و 

. دوشیم قبطنم  یلک  روطب  اهشناد  اب  هدوب و  مولع  يهلابند  زین  نونکا  تسا  مولع  ردام  هک  روطنامه 

میدق هفسلف  بعش  ]
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هراشا

. تسا هبعش  ود  رب  هفسلف  میدق  يهفسالف  رظن  زا  میدق  هفسلف  بعش  ]

يرظن يهفسلف  لوا -

. تسا یعیبط  تمکح  یضایر و  تمکح  یهلا و  تمکح  لماش  هک  يرظن  يهفسلف  لوا -

یلمع يهفسلف  مود -

. دشابیم قالخا  بیذهت  ندم و  تسایس  لزنم و  ریبدت  لماش  هک  یلمع  يهفسلف  مود -

[ دیدج هفسلف  بعش  ]

هراشا

- موس یـسانشناور . يهفـسلف  مود - کیزیفاتم . يهفـسلف  لوا - تسا . هبعـش  هد  رب  هفـسلف  دیدج  يهفـسالف  رظن  زا  دـیدج ] هفـسلف  بعـش  ]
يهفسلف متشه - یملع . يهفسلف  متفه - يداصتقا . يهفسلف  مشش - یعامتجا . يهفسلف  مجنپ - یقالخا . يهفسلف  مراهچ - یتیبرت . يهفسلف 

ره يهرابرد  کنیا   326 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  یسایس . يهفـسلف  مهد - یـسانشابیز . هفـسلف  مهن - یبهذم .
میرادیم نایب  یحرش  بعش  نیا  زا  کی 

کیزیفاتم يهفسلف  لوا -

قلطم رما  یئاـناد  تسا ، یلوا  لـلع  يداـبمب و  ملع  تسا ، دوـجو  هکنآ  ثیح  زا  تسا  دوـجوب  ملع  کـیزیفاتم  کـیزیفاتم  يهفـسلف  لوا -
-1 تسا : ریز  ثحابم  لماش  کیزیفاتم  يهفـسلف  دوشیم . حرطم  هبرجت  دودح  زا  جراخ  رد  هک  یتاعوضوم  لح  يارب  تسا  یـشالت  تسا ،

یم هک  « 2  » یمزج بهذـم  فلا - تسا : ریز  بلاطم  بهاذـم و  لماش  هک  « 1  » يداقن ثحب  ای  تفرعم  دودـح  شزرا و  يهراـبرد  وگتفگ 
هک « 3  » يداقن بهذـم  ب - دـیامن . لصاح  تفرعم  تاوذ  رب  مه  دسانـشب و  ار  یناسفن  ای  سوسحم و  ضراوع  مه  دـناوتیم  ناـسنا  دـیوگ 

ج- « 4 . » دومن لح  ناوتیم  یقالخا  تاظحالم  اب  اهنت  ار  کیزیفاتم  لئاسم  دسانـشب و  ار  اهدومن  ضراوع و  تسا  رداق  طقف  ناسنا  دـیوگیم 
ار دوخ  لمع  رد  هک  دراد  تقیقح  یماگنه  هشیدـنا  کی  و  تسا ، لـمع  رد  ندوب  دـیفم  تقیقح  دـیوگ  یم  هک  « 5  » لمع تلاصا  بهذم 

رارف ناسنا  نهذ  سرتسد  زا  قلطم  رما  هک  اریز  تسا  نکمم  ریغ  قلطم  رما  یئاسانـش  دیوگیم  هک  « 6  » یققحت بهذم  د - دهد . ناشن  دیقم 
رارق ملع  عوضوم  دـنناوتیم  یبسن  ضراوع  اهنت  درک و  يرود  یندـشن  لح  رما  کـی  نوچمه  تعیبط  ءارواـم  لـئاسم  زا  یتسیاـب  دـنکیم و 

«8  » یکاکـش بهذم  و - درک . لح  ار  تعیبط  ءاروام  لئاسم  ناوتیم  قارـشا  يهلیـسوب  طقف  دیوگ  یم  هک  « 7  » يدوهـش بهذم  ه - دنریگ .
دروم رد  قیقحت  اطخ 2 - تقیقح و  عوضوم  ملع و  دودح  شزرا و  يهرابرد  ثحب  ز - درادن . یـسرتسد  یتقیقح  چیهب  ناسنا  دیوگیم  هک 
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ریز ثحاــــــــــــــــــــبم  لــــــــــــــــــــماش  هـــــــــــــــــــک  « 9  » دوــــــــــــــــــــجو مـــــــــــــــــــلع  ینعی  دوــــــــــــــــــــش 
Critique (2)- (- 1 __________________________________________________  )
Pragmatisme (- 5 . ) دنیوگیم مه  یبسن  بهذم  ای   Relativisme ار بهذم  نیا  (- Dogmatisme (3)- Crticisme (4
، یئاهب خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک   (6)- Positivisme (7)- Intuitionitme (8)- Scepticirme (9)- Ontalagie

تارظن تایح و  يهلأسم  هدام و  يهلأسم  زا  ثحبم  نیا  رد  و  تسا ، جراخ  ملاع  یـسررب  هک  یلقع ، یـسانش  ناهج  فلا -  327 ص : نتم ،
حور و هلأسم  زا  ثحبم  نیا  رد  و  تسا ، هقطان  سفن  ای  حور  هلأسم  یـسررب  هک  یلقع ، یـسانش  ناور  ب - دوشیم . وگتفگ  دـنیاب و  طوبرم 
- مود تسا . ادـخ  يهلأسم  يهراـب  رد  وگتفگ  هک  یلقع  یـسانشادخ  ج - دوشیم . وگتفگ  مسیلآ  هدـیا  مسیلاـیرتام و  يهفـسلف  زا  نینچمه 

يهفـسلف تسا . ینطاب  تایح  يهعلاطم  نآ  عوضوم  دـنکیم و  وگتفگ  ناور  صاوخ  یگنوگچ و  زا  یـسانشناور  یـسانش - ناور  يهفـسلف 
هشیدـنا و لاـیخ و  روـصت و  هظفاـح و  یـسح و  كاردا  سح و  زا  ثحبم  نیا  رد  هـک  كاردا ، - 1 تسا : ریز  ثحابم  لماش  یـسانشناور 
هک هچنآ  یلک  روـطب  نیک و  رهم و  میب و  توهـش و  قوـش و  لـیم و  زا  ثحبم  نیا  رد  هـک  لاـعفنا ، - 2 دوشیم . ثحب  لالدتـسا  قیدصت و 

یشبنج ببـس  هک  یناسفن  روما  تالاح و  مامت  زا  ثحبم  نیا  رد  هک  لاعفا ، ای  هدارا  - 3 دوشیم . وگتفگ  دوش  لصاح  نآ  زا  ملا  ای  تذـل و 
. دوشیم وگتفگ  دوش  لصاح  نآ  زا  یجراخ  رثا  دشاب و 

- یسانش ناور  يهفسلف  مود -

. تسا ینطاـب  تاـیح  يهعلاـطم  نآ  عوضوم  دـنکیم و  وگتفگ  ناور  صاوخ  یگنوـگچ و  زا  یـسانشناور  یـسانش - ناور  يهفـسلف  مود -
لاـیخ و روـصت و  هظفاـح و  یـسح و  كاردا  سح و  زا  ثحبم  نـیا  رد  هـک  كاردا ، - 1 تسا : ریز  ثحابم  لماش  یـسانشناور  يهفـسلف 

یلک روـطب  نیک و  رهم و  میب و  توهـش و  قوـش و  لـیم و  زا  ثحبم  نیا  رد  هک  لاـعفنا ، - 2 دوشیم . ثحب  لالدتـسا  قیدصت و  هشیدـنا و 
ببس هک  یناسفن  روما  تالاح و  مامت  زا  ثحبم  نیا  رد  هک  لاعفا ، ای  هدارا  - 3 دوشیم . وگتفگ  دوش  لصاح  نآ  زا  ملا  ای  تذل و  هک  هچنآ 

. دوشیم وگتفگ  دوش  لصاح  نآ  زا  یجراخ  رثا  دشاب و  یشبنج 

- یتیبرت هفسلف  موس -

ومن تیبرت و  تیفیک  یقالخا و  للع  يرشب و  يهعماج  تاحالطصا  تایحور و  یئاسانش  يهرابرد  یتیبرت  يهفـسلف  یتیبرت - هفـسلف  موس -
تیـصخش و هجرد  لامعا ، نآ  ببـسب  هدـش  يدرفکی  تاداع  قالخا و  ومن  تفرـشیپ و  بجوم  هک  يراتفر  لاـمعا و  تاداـع و  قـالخا و 

تسناد دیاب  دنکیم . ثحب  تسا ، رثؤم  نآ  دارفا  هعماج و  قالخا  تیبرت و  حالصا  رد  هک  يدعاوق  هصالخ  روطب  دیوج و  يرترب  وا  مارتحا 
ناوتیم دـشابیم و  تیبرت  ملعم  جایتحا  دروم  ًایواستم  ود  ره  دـنراد و  کیدزن  لماک و  طابترا  یتیبرت  يهفـسلف  اب  یـسانشناور  يهفـسلف  هک 

راثآ راعـشا و  تایلک  هرابرد  هک  یعاـمتجا ، تیبرت  - 1 تسا : مسق  ود  رب  تیبرت  داد . رارق  هقبط  کـی  رد  هفـسلف  يدـنب  هتـسد  رد  ار  اـهنآ 
دارفا زا  کی  ره  حالـصا  يهرابرد  هک  يدارفنا ، تیبرت  - 2 دنکیم . وگتفگ  هعماج  حالصا  یگنوگچ   328 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف 

. دیامنیم ثحب  هعماج 

- یقالخا يهفسلف  مراهچ -
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شورکین و صاخـشا  ینورد  تایح  دروم  رد  رگید  ترابعب  فیاظو و  عاونا  هفیظو و  ریخ و  يهرابرد  قالخا  یقالخا - يهفـسلف  مراهچ -
دای ار  یعقاو  تداعسب  ندیسر  هار  دنکیم  حرطم  هک  یتاروتسد  نیناوق و  اب  تسا  يروتـسد  ملع  کی  نوچ  دنکیم و  وگتفگ  لمعلا  حیحص 

يهفسلف تسا . یعقاو  تداعـس  كرد  نآ  يهدیاف  ضرغ و  تداعـسب و  ندیـسر  یگنوگچ  زا  ترابع  یقالخا  يهفـسلف  عوضوم  دهدیم .
-2 دوشیم . وگتفگ  یقالخا  تایح  یمومع  فاصوا  فیلاـکت و  زا  ثحبم  نیا  رد  هک  يرظن ، قـالخا  - 1 تسا : تمسق  ود  لماش  یقالخا 

عامتجا تلود و  هداوناخ و  دوخب و  تبسن  صخش  يهفیظو  لیبق  زا  ناسنا ، نوگانوگ  فیاظو  يهراب  رد  ثحبم  نیا  رد  هک  یملع ، قالخا 
. دوشیم ثحب  ادخ  يرشب و 

- یعامتجا هفسلف  مجنپ 

تعیبط عامتجا و  راـثآ  صاوخ و  جـیاتن و  يهراـبرد  « 1  » عامتجالا ملع  ای  یـسانش  هعماج  ای  یعامتجا  يهفـسلف  یعاـمتجا - هفـسلف  مجنپ 
. دنکیم وگتفگ  لئاسم  نیا  ریاظن  كرزب و  هعماج  کی  رد  مه  اب  رتکچوک  ياهعامتجا  نیب  طباور  یگنوگچ  عامتجا  عاونا  هعماج و 

- يداصتقا يهفسلف  مشش -

هکیطباور يهرابرد  تسا  عامتجالا  ملع  ای  یعامتجا  يهفسلف  زا  یتمـسق  تفگ  ناوتیم  هک  يداصتقا  يهفـسلف  يداصتقا - يهفـسلف  مشش -
يهفـسلف رد  نکیل  دنکیم ، ثحب  طیحم  ناسنا و  نیب  طباور  زا  زین  عامتجالا  ملع  دـنکیم . ثحب  دوشیم  هجیتن  عامتجا  رد  رـشب  یگدـنز  رد 

ناسنا و نیب  يدام  طـباور  زا  هتـشذگ  هک  تسا  تقد  ناـیاش  هتکن  نیا  زین  و  تسا ، رظن  دروم  طـیحم  ناـسنا و  نیب  طـباور  اـهنت  يداـصتقا 
روطب نیاربانب  دوب . لفاغ  هتکن  نیا  زا  یتسیابن  يداصتقا  يهفسلف  فیرعت  رد  تسا و  هجوت  دروم  زین  دارفا  دوخ  نیب  يدیلوت  طباور  طیحم ،
دارفا نایم  يدـیلوت  طباور  دـیلوت و  یگنوگچ  وا و  یتسیز  طیحم  ناسنا و  نیب  يدام  طباور  زا  يداـصتقا  يهفـسلف  میئوگب  میناوتیم  رتقیقد 

Sociologie (- 1 . __________________________________________________  ) دــنکیم ثــحب 
329 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک 

- یملع يهفسلف  متفه -

ثحب اهشناد  زا  کی  ره  ياهشور  حیحص  تخانش  رگیدکی و  اب  اهنآ  طباور  مولع و  يهرابرد  « 1  » یملع يهفسلف  یملع - يهفسلف  متفه -
. دشابیم هریغ  عامتجالا و  ملع  خیرات  يژولویب و  یمیش و  کیزیف و  یضایر و  مولع  ياهشور  تخانش  لماش  دنکیم و 

- یبهذم يهفسلف  متشه -

یگنوگچ یبهذم و  راکفا  بهاذم و  ریس  کی و  ره  يهشیر  بهاذم و  روهظ  خیرات  يهرابرد  یبهذم  يهفسلف  یبهذم - يهفسلف  متـشه -
. دنکیم ثحب  تسا  بهذمب  طوبرم  هچنآ  هرخالاب  داعم  ادخ و  هلاسم  يهرابرد  زین  رگید و  موقب  یموق  زا  یبهذم  دیاقع  لاقتنا 

- یسانش ابیز  يهفسلف  مهن -
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یـسانش ابیز  فدـه  اهرنه ، عاونا  رنه و  یئابیز و  يهعلاطم  زا  تسترابع  « 2  » یئابیز تخانش  ای  یسانش  ابیز  یـسانش - ابیز  يهفـسلف  مهن -
ندرب یپ  نآ  فدـه  هک  یلک ، یـسانش  اـبیز  - 1 تسا : تمـسق  ود  لـماش  یئاـبیز  يهفـسلف  تسا . رنه  عاونا  رنه و  یئاـبیز و  ندـیناسانش 

ياهرنه يهرابرد  هک  یئزج ، یسانشابیز  - 2 تسا . رنه  فده  یگنوگچ و  كرد  رـشب و  دوجو  رد  نآ  ریثأت  یئابیز و  تقیقح  تبهامب و 
اریز تسین  يروتسد  ملع  کی  یئزج  یسانش  ابیز  دنکیم . وگتفگ  رنه  نتخاس  يریگولج  يارب  نوگانوگ  ياههار  زا  هدومن  ثحب  فلتخم 

. دزادرپ یم  فلتخم  ياهرنه  صاخ و  لوصا  ینف و  دعاوق  رکذب  هکلب  دزومایب  امب  ار  يرنه  رثا  کی  داجیا  هار  دناوتیمن 

- یسایس يهفسلف  مهد -

یسایس يهفـسلف  عوضوم  دنکیم . وگتفگ  تموکح  هعماج و  تلود و  اب  دارفا  طباور  هرابرد  یـسایس  يهفـسلف  یـسایس - يهفـسلف  مهد -
مزاول و لیلحت  زین  روظنم و  ياهفدهب  لین  لئاسو  یـسایس و  تایلمع  ياهفده  تاداع و  اهمتـسیس و  عیاقو و  ساکعنا  لیلحت  زا : تسترابع 
اب تموکح و  اب  اهنآ  طباور  یعامتجا و  تاطـسوم  رد  ثحب  نینچمه  یـسایس و  ياه  مازلا  دـصاقم و  اهتیعقوم و  اهتـصرف و  تاـیلمع و 

. هعماـــــــــج ره  رد  دوـــــــــجوم  یندــــــــــب  یقــــــــــالخا و  ياــــــــــهراشف  یتـــــــــلود و  ياــــــــــهتبقارم  رگیدــــــــــکی و 
Methodologie (2)- (- 1 __________________________________________________  )

330 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک   Esthetique

ءانف

تانیعت تیـصخش و  هک  دـسریم  یئاجب  کلاس  هلحرم  نیرد  تسا . یلاعت  قح  يوسب  کلاس  رفـس  زا  هلحرم  نیمتفه  ءاقب  ءانف و  ءانف  *** 
هدـهاشم دـنراد  أدـبمب  هک  یلاصتا  طابترا و  تهج  زا  ار  تادوجوم  دوخ  یتوکلم  بلق  اـب  دـیامنیم و  چـیه  وا  یناـقح  رظن  رد  تادوجوم 

یقاـب زا  نآ  يهطـساوب  هک  یتـهج  یکی  ددرگیم ، هظحـالم  تهج  ود  يدوـجوم  ره  رد  اریز  درگنیم ، ار  اـهنآ  تـقیقح  نطاـب و  دـنکیم و 
تادوجوم مامتاب  تهج  نیاب  تسوا و  دوجو  تقیقح  زا  ترابع  هک  أدـبمب  وا  لاصتا  طابترا و  تهج  يرگید  و  دـباییم ، زایتما  تادوجوم 

نیاب هکیماگنه  کلاس  و  درک ، هدهاشم  ناوتیم  لد  يهدـید  اب  اهنت  ار  مود  تهج  دـید و  ناوتیم  رـس  مشچ  اب  ار  لوا  تهج  تسا . كرتشم 
يهناشن تایآ و  تهج  نآب  دـنراد و  قح  اب  هک  یتبـسن  طبر و  تهج  زا  ار  تادوجوم  تسا  رداـق  وا  یتوکلم  بلق  يهدـید  دـسریم  هلحرم 

تافصب و دنیبیم و  ار  قح  دوجو  تدحو  تادوجوم  دوجوب  تقونآ  رد  دنیبب و  ار  لعاف  لعفب  عناص و  عنـصب  و  درگنب ، دشابیم  یلاعت  قح 
قح رد  تسه  هچ  ره  هک  ددرگیم  قرغ  یهلا  لالج  تمظع و  رحب  رد  نانچ  هکیئاجب  دـسریم  ات  دـنکیم  هدـهاشم  ار  قح  لاـمج  لاـمک و 

یهت اهیتسرپ  دوخ  اهرورغ و  تاوهـش و  هیلک  زا  ماقم  نیرد  کلاس  دـنکیمن . هدـهاشم  يزیچ  ینادـحو  تقیقح  کی  زجب  دـنیبیم و  یناف 
يابیز يهمغن  دوش و  کنهآمه  رگید  ياهزاس  اب  هک  يزاس  دـننام   » و ددرگیم . تدـحو  ملاع  وزج  دـنکیم و  مگ  ار  نتـشیوخ  ددرگیم و 
ءاقبب ءانف  نیزا  عقاو  رد  دوش و  لـصاو  قحب  اـت  ددرگیم  شنیرفآ  يهموظنم  وزج  زین  وا  دور  ناـیم  زا  یئاـهنت  دوخ  دروآ و  دوجوب  ار  عمج 

«. دسریم

هلزتعم

. اطع نب  لصاو  مانب  دوب  یصخش  نانیا  ربهر  دنتشاد و  داقتعا  رایتخاب  هک  دندوب  ناناملسم  زا  یتعامج  هلزتعم  هلزتعم - *** 

رشع تالوقم 
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هتفرگ رارق  ثحب  دروم  وطـسرا  يهفـسلف  رد  دوشیم  هتفگ  زین  دوجو  تالوقم  هک  هناگهد  تالوقم  ای  رـشع  تالوقم  رـشع - تالوقم  *** 
، نتم یئاهب ، خیـش  یـسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  نکمم  ای  و  درادن ، هار  نآ  رد  مدع  ینعی  تسا  بحاو  ای  دوجو  وطـسرا  يهدـیقعب  تسا .
. دـشابیم ضحم  مدـع  هکلب  تسا و  نکمم  ریغ  نآ  دوجو  هک  عـنتمم  اـی  و  تسا ، نآ  تاـصاصتخا  زا  ود  ره  مدـع  دوـجو و  هک   331 ص :

ءیـش تاصتخم  تافـص و  ریاس  يهیاپ  أشنم و  هک  تسا  يزیچ  تقیقح  ای  رهوج  ضرع . ای  تسا و  تقیقح ) ای  تاذ   ) رهوج ای  زین  نکمم 
و دنتـسه ، نآ  زا  یـساکعنا  يهلزنمب  تعیبط  یلک  نوگانوگ و  ياههدیدپ  مامت  هکتـسیزیچنآ  تقیقح  رگید  ترابعب  ای  دهدیم  لیکـشت  ار 

مئاق هک  تسا  يزیچ  ضرع  لقع  سفن و  تسا و  تروص  هدام و  اـی  ـالویه  هک  نآ  ءزج  رد  مسج و  زا  دـنترابع  هک  تسا  مسق  جـنپ  رب  نآ 
ای نیا  یگنوگچ ، ای  تیفیک  يدنچ ، ای  تیمک  تسا : مسق  هن  رب  نآ  و  دوریم ، رامـشب  تقیقح  ای  تاذ  زا  ساکعنا  هکلب  تسین  دوخ  تاذـب 

. تیکلم یجیردت و  ریثأت  ای  لاعفنا  یجیردت ، ریثات  ای  لعف  هداتـسیا ، ای  هتـسشن  درم  نیا  دـننام  عضو  تبـسن ، ای  هفاضا  نامز ، ای  یتم  ناکم ،
دوشیم هدیمان  دوجو  تالوقم  ای  رشع  تالوقم  وطسرا  رظن  قبط  رهوج  يهلوقم  کی  يهفاضاب  ضرع  يهلوقم  هن  نیاربانب 

یبرع مهم  تارابع  راعشا و  همجرت  موس -

نامرد ناـمیا  اـب  درم  يهدـنام  سپ  ءافـش . نمؤملا  رؤس  ص :)  ) یبنلا لوق  هحفـص 18 - یبرع  مهم  تاراـبع  راعـشا و  همجرت  موس - *** 
ایندلا بح  هحفـص 32  تسا . يرادـنید  يهناشن  یتسود  نطو  نامیالا . نم  نطولا  بح  ص :)  ) یبنلا لوق  هحفص 23 - تسا *** . شخب 
ایندلا بح  ةدابع و  لک  سأر  ایندـلا  كرت  دومرف : هک  مالـسا  ربمایپ  راتفگب  تسا  هراشا  ةدابع  لک  سأر  ایندـلا  كرت  ۀـئیطخ و  لک  سأر 

. اهاطخ رس  نآب  نتسب   332 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  لد  تستادابع و  رس  ایند  زا  يرود  ینعی  ۀئیطخ  لک  سأر 
َِمل یلاـعت : هلوق  هحفـص 102 - دـنرگیدکی *** . ناردارب  ناگدـنروآ  نامیا  اـنامه  ٌةَوْخِإ . َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  یلاـعت : هلوق  هحفـص 85 - *** 

نامدرم دـبع . یجارلا  رارحا و  ساـنلا  ص :)  ) یبنلا لوق  هحفـص 120 - دـیهدیمن ***  ماجنا  ار  هچنآ  دـیئوگیم  ارچ  َنُولَعْفَت . ام ال  َنُولوُقَت 
سپ ُهَرَی . ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  یلاعت : هلوق  هحفص 171 - دوخ *** . دیما  يهدنب  راودیما  دندازآ و 

دنیبیم و ارنآ  هدز  رس  وا  زا  دنـسپان  راک  نیرتمک  هک  ره  دریگیم و  شاداپ  دنکیم و  هدهاشم  ارنآ  هداد  ماجنا  ار  یکین  راک  نیرتمک  هک  ره 
لوق هحفص 178 - تسا *** . يور  هنایم  اهراک  نیرتوکین  اهطـسوا . رومالا  ریخ  ص :)  ) یبنلا لوق  هحفص 173 - دنهدیم *** . رفیک  واب 

(: ص  ) یبنلا لوق  هحفص 221 - دشابن *** . امـش  نید  وریپ  هچ  رگا  دیراد  یمارگ  ار  نامهم  ارفاک . ناک  ول  فیـضلا و  مرکا  ص :)  ) یبنلا
لسعلا نم  یلمأ  هبقاوع  نکل  هترارم  یفرم  ربصلاک  ربصلا  هحفص 222  تسا *** . تحار  شیاشگ و  دیلک  یئابیکـش  جرفلا . حاتفم  ربصلا 
ساـنل محریـال  نم  هللا  مح  ریـال  ص :)  ) یبـنلا لوق  هحفـص 223 - تعفنم ***  رپ  دـهد  نیریـش  ياههویم  تبقاـع  نکیلو  دـمآ  خـلت  ربص 

ص: نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعـشا و  تایلک  درک . دهاوخن  محر  دهدن  رارق  تمحرم  دروم  ار  دوخ  عونمه  هک  یـسکب  راگدرورپ 
333

هیفوص تاحالطصا  حرش  مراهچ -

دوخ لصاب  لیم  وزرآ - قحب . قلعت  یئانشآ - دنوادخ . رهظم  تافص و  ءامسا و  عماج  مدآ  فلا  هیفوص  تاحالطـصا  حرـش  مراهچ - *** 
ب ددرگ . رهاظ  کلاس  هجوت  رد  هک  رتاوتم  ینـشور  راونا - رارـسا  تفایرد  شوغآ - دـصقم . لصا و  زا  یـضعبب  ملع  یهاـگآ و  كدـناب 
- نیکمت ت  فیلکت . ملاع  ماقم و  یگدـنب - هدـیمح . لاصخ  توبث  ءاقب - تعاـطا . قیفوت  زا  يرود  دـعب - قح . لـها  صاـخ  سلجم  مزب -

دنیبن قح  ریغ  کلاس  هک  یتاماقمب  لوصو  عمجلا - عمج  تفرعم . هار  قح ، فرط  زا  فطل  قیفوت و  ندیـسر  عمج - ج  قیاقح . لها  تفص 
نطاب ینعم ، ملاع  ءانف  ماقم  تابارخ - خ  قوشعمب . لوصو  تقیقح و  هار  عنام  باجح - ح  دیـسر . دـهاوخن  ماقم  نیاب  یـسک  ءاـیلوا  زج  و 
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تارمث قوذ - ذ  یناسنا . ملاع  رید - د  عاـطقنا . قیرطب  هن  رهقب  لوصو  ماـقم  زا  تعجر  راـمخ - دـشاب  هدـش  تدـحو  گـنرکی  هک  فراـع 
. دشرم تمدخ  نیقی و  هار  تعباتم  یگنرکی و  تمالع  رانز - ز  تایلجت . تآرم  يور - صوصخم . تایلجت  خر - اهفـشک ر  جـیاتن  یلجت ،

خیش یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  تسا . تبیغ  دننام  هک  تفرعم  لها  یتسم  رکس - رقف . ياهزار  رـس - س  ناشیورد . صاخ  لحم  هیواز -
فوصت ع شور  هار و  تقیرط - ط  مادم . بلط  مامت ، لیم  قوش - رظن . بلاج  فیرظ و  ابیز و  زیچ  ره  دهاش - 334 ش  ص : نتم ، یئاهب ،
یعفن و ندیسر  لد ، شیاشگ  هتـسب ، راک  ندش  زاب  حوتف - ف  دیآ . دیدپ  بوبحم  بحم و  نیب  هک  يدسح  تریغ - غ  ینیب . دوخ  بجع -

يامنهار هک  تقیرط  خـیاشم  گرزب  بطق - یهلا . هاگردـب  یکیدزن  برق - ق  کلاس . زا  همیمذ  لاصخ  لاوز  ءانف - یـشیوردب . يریخ  ای 
دنک و زورب  خـیاشم  زا  هاگب  هاگ  هک  یئاههدـیدپ  تمارک - ك  اضر . میلـست و  لها  سوه ، يوه و  زا  یلاخ  فراع ، ردـنلق - تسا . رـصع 

تفـص بل - قح . تاذ  ملاع  توهال - ل  دـیامن . خر  ار  کلاس  قح  فرط  زا  هک  یئاهـشیاشگ  اههدـیدپ و  فشک - دـشاب . هداـعلا  قراـخ 
هعقر هک  تسییهبج  عقرم - تداع . فاصوا و  عفر  وحم - رکذ . هلیـسوب  بلق  روضح  هرـضاحم - تضایر . هدـهاجم - م  مالک . نطب  تایح ،

. حاورا ملاـع  بیغ ، ملاـع  ینعم ، ملاـع  توکلم - قح . بولطم - قح . دوجو  هدـهاشم - هبذـج . قوش و  لـها  تسم - دـنزود . مه  رب  هعقر 

. یهلا يهبذـج  دـجو - ندرم . كرزب ، یفـشاکم  هعقاو - و  صاـخ . بدا  اـب  قـلخ  اـب  ترـشاعم  یعاـمتجا  یگدـنز  شور  هار و  تلماـعم -

. ددرگیم لصاح  ار  کـلاس  هدارا  تضاـیر و  زا  سپ  هک  يذـیذل  ياههبذـج  تقو - قحب . برق  تیاـهن  لوصو - تدـحو . ماـقم  لاـصو -
335 ص : نتم ، یئاهب ، خیش  یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  فوخ . تبیه - ه  تسا . یتاجرد  ارنآ  و  قح ، بح  یتسود و  تیالو -

تاغل یناعم  مجنپ -

- سنج ءاـنبا  نادـنزرف . ءاـنبا - ناـکین . راربا - شور . روتـسد ، تنیز ، بیز و  شیارآ ، تداـع ، مسر و  نیئآ - تاـغل  یناـعم  مجنپ - *** 
، اهمرج مارجا - اههویم . رامثا - ناناولهپ . لاطبا - هّللا . ءایلوا  افرع  حالطصا  رد  فیرـش ، نامدرم  لادبا - داجیا . ندیرفآ ، عادبا - ناعونمه .

تـسا یتلآ  بالرطـسا - نادنمتـسم . لمارا - نیمرچ . يهرفـس  يرمتـسم ، هفیظو و  هدش ، یغابد  مرچ  میدا - ناگراتـس . زا  هیانک  اهدبلاک ،
، عالطا بسک  عالطتـسا - قیمع . شهوژپ  ءاصقتـسا - دنریگ . ناگراتـس  باتفآ و  عافترا  نادـب  دـنزاس و  جـنرب  زا  رتشیب  هک  رودـم  نهپ و 
. كاندرد میلا - ندرک . يراشفاپ  رارـصا و  حاحلا - ندرک ، رپ  ندنکآ - هدـنب . ندرک  دازآ  قاتعا - نداد . جاور  تعاشا - نتـسج . یهاگآ 
. ندرک لابرغ  نتخیب - نتخیگنا . رب  ثعب - تسا . لطاب  رب  رایـسب  هک  یـسک  لاطب . نتـسناد . نیقیب  ناقیا - وزرآ . لـما - ندرب . هاـنپ  اـجتلا -
- ذیملت ندرمـش . تشز  جیبقت - ندینادرگ . تشز  عینـشت - ندـش . رانک  رب  نتـسج و  يرازیب  يربت - هیجوت . ریـسفت و  ندـنادرگ  رب  لیوأت -

راثآ راعـشا و  تایلک  لام  زا  هیانک  هاک ، يهزیر  ماطح - یگدازآ . تیرح - يرادروخرب . عتمت - ندرک . هدامآ  ندرتسگ و  دیهمت - درگاش .
، غاب هضور - هرهمرخ . فزخ - ناسرت . فئاخ - ناشیورد . ندـمآ  درگ  لـحم  هاـقناخ - اـیند . ردـقیب   336 ص : نتم ، یئاهب ، خیـش  یـسراف 
- تتامـش دوز . حبـص  ریگبـش - ناگدـنرد . عابـس - راک . ایر  سولاـس - دـنراد . دوخ  اـب  ناـنابهر  هک  ییهتـشر  راـنز - هلیح . رکم و  قرز -
. عاتم یعورزم ، نیمز  راقع - کـچوک . هدـنرپ  یعون  هوعـص - رـسدرد . عادـص - یلاـسدرخ . یکدوک ، یبص - یتشز . تعنـش - شنزرس .
- لاتحم کین . ياهشاداپ  تابوثم - هدکشتآ ، نایدوهی ، دبعم  تشنک - سابل . توسک - نایـضاق . سیئر  تاضقلا - یـضاق  لبلب . بیلدنع -
- لیدنم وگتفگ . ندیناسر ، مهب  ضیف  هضوافم - هدنهد . يوتف  یتفم - لادوگ . كاغم - نیشنهشوگ . فکتعم - اهانگنت . قیاضم - رگهلیح .

رسبهناش دهده - ندمآ . دورف  ندمآ ، نیئاپ  طوبه - اهششخب : تابه - نئمطم . راودیما - قثاو - اهششخب . بهاو - لامتسد .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
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ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
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یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
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