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( تیب تسیود  رازه و   ) جح موظنم  همانرفس 

باتک تاصخشم 

1120ق. ، - مگیب ونابرهش  هسانشرس : 
نایرفعج لوسر  ششوک  هب  یناهفصا ؛ ییوناب  هدنیارس  تیب /) تسیود  رازه و   ) جح موظنم  همانرفس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1374 رعشم ،  : : رشن تاصخشم 
160ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 2400 کباش : 
دشابیم نایرفعج  لوسر  ششوک  هب  تسویپ  دنچ  هارمه  باتک  نیا  تشاددای : 

نرق ق12 یسراف --  رعش  عوضوم : 
رعش جح --  عوضوم : 

ححصم  - ، 1343 لوسر ، نایرفعج ، هدوزفا :  هسانش 
PIR6725/س74 1374 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/5 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 
م153-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دمآرد

يونثم هدنیارس  - 1

. تسا يوفص  ناشخرد  هوکشاب و  هرود  زا  دنمشناد  هتخیهرف و  ییوناب  تسا ، تیب  رب 1200  لمتشم  هک  ابیز  يونثم  نیا  هدنیارس 
ار ییابیز  تاکن  هدرک ، هضرع  اهنیمزرس  اهرهش و  زا  هک  ییاهیهاگآ  رب  نوزفا  هدیشک و  مظن  هب  جح  رفس  هار  رد  ار  شیوخ  يونثم  يو 

يرازگجـح یگنوگچ  زا  يو  هک  تسا  يریوصت  اهنیا ، زا  رتمهم  تسا . هداد  تسد  هب  اهنآ  يوخ  قلُخ و  اهرهـش و  ناـمدرم  فصو  رد 
نایب هتفایرد ، هبرجت  هب  ْدوخ  هک  ار  ياهنافراع  تاـکن  نینچمه  يو  تسا . هداد  هئارا  يرجه ، مهدزاود  نرق  رد  نایعیـش  هژیوهب  ناناملـسم ،

. تسا هدرک 
، دوش تفای  يونثم  نیا  زا  يرگید  هخسن  رگا  هک  دوریم  دیما  دنچ  ره  میرادن ، ياهژیو  یهاگآ  هدنیارـس ، تیوه  هرابرد  فسأت ، لامک  اب 
هک هدمآ  يو  یفرعم  رد  يرطس  دنچ  تشاد ، رارق  نآ  رد  مه  يونثم  نیا  هک  یشزرااب  هعومجم  رد  میسانشب . رتهب  ار  يو  تیصخش  میناوتب 
اب نآ ، بتاک  هک  تسا  نشور  هدوب و  رصع  نامه  کیدزن  ینامز  هب  طوبرم  یفرعم ، نیا  دنکیم . راکشآ  ام  رب  ار  يو  تیوه  ياهزادنا ، ات 

: دسیونیم يو  تسا . هتشاد  ییانشآ  يو  هداوناخ  هدنیارس و 
 ... قیفوت همّرکم  هلیلج  هلیلح  ینارودلا ، ۀجیدخ  یناوالا ، سیقلب  راعش ، تراهط  تفع و  تمصع و  بانج  ایلع  هک  يونثم 

هب ناهفصا ، هنطلسلاراد  زا  تکرح  نیح  رد  یلعا ، ناوید  سیون  مقر  لیلخ ، ازریم  هانپنارفغ ، تمحرم و 
10 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

اجنآ زا  تعجارم  همظعم و  هبعک  یلا  روکذم  هنطلسلاراد  زا  لزانم  تفاسم  دعب  برق و  یماسا و  صوصخ  رد  مارحلا  هَّللا  تیب  ترایز  مزع 
. دناهدومرف نایب  ار  لزانم  زا  کی  ره  ياوه  بآ و  هدیشک و  ریرحت  ریرقت و  هتشر  هب  دوخ  یلصا  ناکم  رقتسم و  رصم  هب 
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هب سیونمقر »  » ناونع تسا . هدوب  یلعا  ناوید  رد  يرگیـشنم  يو ، لغـش  هک  تسا  نیا  يو  رهوش  ماـن  زا  اـم  یهاـگآ  اـهنت  بیترت  نیدـب 
نیا هب  تسا و  هدوب  بدا  نابز و  اب  يو  ییانشآ  یـصخش ، نینچ  یگژیو  نیلّوا  تسا . هتـشاگنیم  ار  ماکحا  نتم  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک 
ریثأت طیحم ، نیمه  زا  نیقی  هب  هدرکیم و  یگدنز  هدوب  ماکحا  نتشون  رد  نآ  صّـصخت  هک  ياهناخ  رد  ام  هدنیارـس  هک  تفگ  دیاب  بیترت 

. تسا هتفریذپ 

هدنیارس تخانش  رد  - 2

رد هتسیزیم و  ناهفصا  رد  يو  دروآ . تسد  هب  يو  یگدنز  هرابرد  ار  يرصتخم  ياهیهاگآ  ناوتیم  هدورـس ، يو  هک  يراعـشا  نایم  زا 
. تسا هدرک  يدونشخان  راهظا  اهنآ ، زا  اهراب  يو  هک  هتشاد  یناوارف  ناشیوخ  رهش ، نیا 

. دوشیم تحاران  نارگن و  هتفشآرب و  يزیچ  كدنا  اب  تسا و  هدرسفا  تخس  ام  هدنیارس  هک  منک  هراشا  اج  نیمه  رد  تسین  دب 
هَّللا تیب  رفس  تحایس ، نیا  هک  رتهب  هچ  دتفایب و  تحایـس  هشیدنا  رد  وا  ات  هدش  ببـس  طرفم  یگتـسخ  هک  تسا  هتفگ  زاغآ  نامه  رد  يو 

. دشاب مارحلا 
ياهتقشم دوجو  اب  نآ  ماجنا  نامز ، نآ  رد  هک  تسا  جح  رفس  یعیبط  روط  هب  رما  نیا  لیلد  تسا . هدوب  هتسجرب  زاتمم و  ینادناخ  زا  يو 

یبصنم نینچ  هدوب و  يوفـص  تلود  سیونمقر  رـسمه  وا  هک  مینادیم  هوالع  هب  تسا . هدوبن  یناسآ  راک  نادنمتورث  يارب  زج  هار ، ِناوارف 
روبجم هار  همین  رد  هک  يدروم  رد  يو  دوخ  اـهنیا ، رب  نوزفا  دـشاب . هتـشاد  هارمه  هب  یبوـخ  تیعقوـم  تورث و  تسناوـتیم  هرود  نآ  رد 

يراغ شدوخ  لوق  هب  ای  ياهلوغیب ، رد  ات  هدش 
11 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

: هک تسا  هدرک  هراشا  دنک ، تحارتسا 
هناخ  هنییآ  هگ  راغ و  رد  یهگهنامز  مسر  نینچ  دشابیم  هک 

ناشن ار  وا  یعامتجا  تیعقوم  دناوتیم  دشاب ، ناهفـصا  هناخ  هنییآ  ترامع  دوصقم  هک  نآ  طرـش  هب  هناخ ، هنییآ  رد  يو  یگدنز  هب  هراشا 
يالاو یعامتجا  تلزنم  رب  رگید  یلیلد  دوخ ، هک  دوشیم  نشور  اهرهـش  رد  يدایز  دارفا  اب  شتابـسانم  وا ، راعـشا  رگید  زا  نینچمه  دهد .

. تسوا
ریـسم رد  يو  تسا . هدش  رفـس  یهار  هدرک ، جح  مزع  نآ  زا  تدـم  هچ  تشذـگ  زا  سپ  مینادیمن  هک  شرهوش ، تشذـگرد  زا  سپ  يو 

: دنکیم دای  نینچ  وا  زا  هتفر و  هدوب  ناهفصا  زگ  هقطنم  رد  هک  شرهوش  ربق  رانک  هار ،
تساجنیا تساجنیا  لیلخ  رازلگ  هکتسار  هدرپ  رد  ار  همغن  دز  سَرَج 

دش  نوخ  ِيوج  نوچ  ماهدید  کشرسدش  نومنهر  مرای  رازلگ  رب  وچ 
وا يدادجا  ابآ و  نیمزرـس  نیوزق ، دابآتلود  دیآیم ، رب  وا  راعـشا  زا  یکی  زا  هک  نانچنآ  ناهفـصا ، رد  يو  ینالوط  یگدـنز  مغر  یلع 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  يو  تسا . هدوب 
دابآ تلود  ات  نوسف  مد  لمحم  هبداتفا  تراک  رد  هرگ  يداو  نیا  رد 

يابآ  ّدج و  راگدای  دشاب  هکيآ  دورف  وکین  ِلزنم  رس  نادب 
: دندرک ییاریذپ  وا  زا  ییوکین  هب  هدرک ، ینایاش  لابقتسا  يو  زا  هقطنم  نآ  نانز  هدمآ ، دورف  اجنآ  رد  يو  هک  ینامز 

ناهاش وچ  مندومنیم  شیاتسنایور  هام  نآ  نوچ  دندید  ارم 
یتسدبآ خرچ  وچمه  ندشیسوب  ياپ  رد  هدجس و  رد  همه 

راز هدنب  نوچ  اپهب  يدنداتسرادناهج  نوچ  ّتنم  هب  مدندناشن 
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یناشف ناج  يور  يدروایبیناغمرا ز  کی  ره  شیوخ  دروخ  هب 
امیس هام  ناتب  نآ  دندومناّیهم  مرهب  یسلجم  مد  ره  هب 

رس  ناشکهک  رب  یتخارفا  يدشرّسیم ، مینامهیم  سک  ره  هب 
12 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

راید نآ  رد  هتسناوتیمن  هدوب ، رفس  رد  نوچ  لاح  نیا  اب  تسا . هدرک  یناوج  ساسحا  دوخ ، رد  وا  هک  هدوب  يّدح  هب  يو ، زا  لابقتـسا  نیا 
: دنامب

زاورپ  درک  رگید  يوس  میامهزاسان  خرچ  ار  میهاش  دز  مههب 
هب سرا - دور  لحاس  رد  عقاو  ار - دابودرا  رهـش  هدوب ، يو  يدادـجا  ابآ و  نیمزرـس  نیوزق  دابآتلود  هک  نیا  هب  هدنیارـس  هراشا  دوجو  اب 
هک ییاج  هیشاح  رد  دناهدوب . دابآتلود  رد  وا  يردام  ای  يردپ  ناشیوخ  هک  تسا  لمتحم  تسا . هدرک  دای  شناشیوخ  دوخ و  رهش  ناونع 

هتفرگ و رارق  ناشیوخ  لابقتسا  دروم  دابودرا ، رد  يو  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  هدنیارس  هاگداز  اجنآ ، هک  هدش  هتشون  هدرک ، دای  دابودرا  زا 
هدرک ترایز  اجنآ  رد  هدیدن ، ار  يو  رگید  نآ  زا  دعب  هدوب و  یمیمص  تسود  يو  اب  ناهفـصا  رد  ینرق ،  زا  لبق  هک  ار  یـشیوخ  هلمج  زا 

: دیوگیم دابودرا  هرابرد  يو  تسا . هدوب  رامیب  هدوب ، اجنآ  رد  هک  ار  یتدم  هچرگ  هدش ، دونشخ  رایسب  رادید  نیا  زا  يو  تسا .
مدابودرا  رهش  هب  يدیناسرمداب  وچمه  يراشف  ناگژم  کی  هب 

مدیشک دوخ  ياهراب  کبنس  زمدیرپ  لحاس  رب  بآ  زا  طب  وچ 
نوریب بآ  زا  مکبنس  دمآ  هکنوچ  اهیدابودرا  هگآ  يدندش 

ارحص يور  رب  نمجنا  دندومنانرب  ریپ و  زو  انشآ  شیوخ و  ز 
مزارفرس نازیزع  نآ  دندومنمزاوشیپ  یمامت  زازعا  هب 

یمالس مدندناسر  دنداتسیمارگ و  ناشیوخ  هزامج  رب 
مدرم  دنتفر  یمه  مه  يور  هبمزلق  جوم  نوچ  ملمحم  شیپ  ز 

یمارگ ناشیوخ  دندرب  ارمیمامت  مارکا  هب  زازعا و  هب   13 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
منابرهم قیفر  نآ  يوک  هبمنأش  ّزع و  دص  اب  رهش  يوس  هب 

میدوب راوخمغ  رگدکی  اب  ناج  زمیدوب  رای  ناهافص  رد  مه  اب  هک 
رتنابرهم  سب  رگد  ناشیوخ  زرهاوخ  هب ز  یمارگ  یشیوخ ، نادب 

هتفرگ رارق  لابقتـسا  دروم  هدوب - يو  ناشیوخ  زا  هک  اـجنآ - مکاـح  يوس  زا  هدیـسر ، رها - عباـت  ياهـشخب  زا  قناورخ - هب  هک  زین  یناـمز 
: تسا

يزارط ینعم  نادراک  ناوجيزارفرس  مکاح  دوب  اجنآ  رد 
وخوکن  نآ  نم  اب  تشاد  تبارقوطسرا  شناد  رد  لفط و  تروص  هب 

: تسا رها  ناتسرهش  عبات  ياهشخب  زا  زین  هقطنم  نیا  هتفرگ ، رارق  لابقتسا  دروم  زین  يروا  رد 
ییافص  اب  ياهغاب  وس  ره  زییاوه  شوخ  کین و  ياج  يروا  هب 

ناماسهب سب  ُدب  هرومعم  یهدناراذگ  وس  ره  اهبآ  ناوارف 
ناطلس  ناوخ  زا  رگد  مدروخ  کمنناطلس  نامهم  رگد  اجنآ  مَُدب 

. تسا هدنارذگ  رهـش  نیا  رد  ار  شیوخ  یگدنز  غولب  ياهلاس  یمامت  ًابیرقت  دراد و  یگتـسبلد  ناهفـصا  هب  تخـس  هدنیارـس  همه ، نیا  اب 
هب يو  زا  هک  ناهفـصا  هب  وا  یگتـسبلد  دـیآیمرب . هدرک  دای  يو  زا  هک  یتسود  اب  شیمیدـق  یتسود  تقاـفر و  هب  وا  هراـشا  اـب  بلطم ، نیا 
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هب دنیبیم و  ناهفصا  هیبش  يدابآ  رد  ار  رهش  نیا  دسریم ، بلح  هب  هک  ینامز  تسا . هدمآ  وا  راعشا  زا  يرایـسب  رد  دنکیم ، دای  ناهافص 
: دوشیم يراج  شکشا  ناهفصا ، دای  هب  لیلد  نیمه 

ار بلح  مدید  نامأوت  ناریا  هبار  بلح  مدید  ناهفصا  هیبش 
ناهافص نوچ  ایهم  شزیچ  همهنادیم  هب  رازاب و  هب  ناکد و  هب 

يدوزف تحار  تّوق و  ار  نت  هکيدوب  هویم  اجنآ  رد  یعون  ره  ز 
تسا تایح  بآ  طلغ ، متفگ  طلغتسا  تابن  ّبح  روخب ، شریجنا  ز 
ار  بل  رْشَح ، ات  یکَم  ینیریش  زار  بلح  ریجنا  فصو  رگ  ینک 

رتناشفناج ردام  لب ز  رهاوخ  هچرتنابرهم  رهاوخ  شلها ز  يُدب   14 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
نامشچ منینوخ ز  کشا  دش  ناورناهافص  اب  ار  نآ  مدید  مأوت  وچ 

زوسناهج هآ  رگج  زا  مدیشکزور  نآ  رد  نم  دای  هب  دمآ  نطو 
مدرک  دایرف  مدیلان و  ین  وچمدرک  دای  ناشیوخ  نادنزرف و  ز 

شنادـنزرف هب  ار  وا  مایپ  ات  دـهاوخیم  ابـص  زا  دزادـنایم و  ناشیوخ  نادـنزرف و  داـی  هب  ار  وا  تسوا و  نطو  زا  داـی  ناهفـصا ، زا  داـی  نیا 
: دناسرب

ناشیا زا  مورحم  موش  یک  ات  وگبناشوخ  نارجه  مشک  یک  ات  وگب 
یناوتیم ات  ناهفصا  يوس  هبینابرهم  میسن  يا  رب  ربخ 

ناهافص  رد  مغارف  زا  دیزاس  هچنازیزع  ياک  وگ  نم  نادنزرف  هب 
ناوتیم يو ، راعـشا  ندـناوخ  اب  دـش . انـشآ  يوفـص  هرود  هتخیخرف  نز  نیا  یگدـنز  اب  ياهزادـنا  اـت  ناوتیم  راعـشا ، نیا  زا  لاـح  ره  هب 

. تفایرد ياهزادنا  ات  زین  ار  وا  تایحور 
دهع رخاوا  رد  يو  هک  تفگ  يوق  سدـح  هب  ناوتیم  نیـسح ، ناطلـس  هاش  رادهنازخ  لاـمک ، اـقآ  هب  يو  هراـشا  هب  هجوت  اـب  تسا  ینتفگ 

. تسا هدرکیم  یگدنز  يرجه  مهدزاود  نرق  تسخن  همین  رد  رتهب ، ترابع  هب  ای  يوفص ،

يونثم نیا  هرابرد  - 3

مان زا  دای  لیلد  هب  هاگ  اهنت  درادـن . یلکـشم  نیرتمک  يرعـش ، دـعاوق  رظن  زا  هدـش و  هدورـس  مامت  هچ  ره  یناور  یگداس و  اـب  يو  راعـشا 
هک اجنآ  ات  تسا . یگدوشخب  لـباق  یتحار  هب  يرما  نینچ  اهرهـش ، ماـن  زا  داـی  ترورـض  هب  هجوت  اـب  هک  دراد  تسالـس  لکـشم  اـهرهش ،

ار دوجوم  نتم  دیاب  لیلد  نیمه  هب  میسانشیمن ،  ار  یصاخ  همانرفس  يوفص  هرود  زا  دش ، وجتسج 
15 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ياههبنج رب  هوالع  هک  تسا  يرگید  رنه  دوخ ، نیا  و  تسا . هتفرگ  تروص  مظن  هب  هک  لیلد  نیا  هب  هژیوهب  مینادـب ، شزرااب  رایـسب  رایـسب 
. دنکیم حرطم  یبدا  رثا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  یبهذم ، یخیرات و 

پاـچ زین  ار  نآ  اـم  هک  تسا  هدورـس  جـح  رفـس  رد  ار  نیمرحلا » حوتف   » يونثم مهد ، نرق  همین  رد  يرـال ، ییحم  هرعاـش ، نز  نیا  زا  شیپ 
میدرک .

ناونع هب  ار  نآ  راعـشا  زا  ياهدـیزگ  ام  هدـش و  دای  همان » جـح   » ناونع اب  نآ  زا  هک  تسا  تسد  رد  نیکـسم  دـمحا  زا  يرگید  موظنم  نتم 
. میاهدروآ باتک  نیا  میامض  زا  یکی 

رد جح  ياههمانرفـس  زا  دای  نمـض  يرقلاّما ،» يوس  هب   » همدقم رد  هک  هدش  هدورـس  جح  رفـس  رد  ییاههموظنم  زین  راجاق  هرود  رد  اهدـعب 
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. میاهدرک هراشا  اهنآ  هب  یسراف ، بدا 
رتمک هک  هدورس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  هبعک و  هرابرد  يزغن  ابیز و  راعشا  جح ، رفس  رد  مشـش  نرق  رد  زین  یناقاخ  تسا ، ینتفگ 

. میاهدروآ باتک  نیا  میامض  رد  باختنا و  ار  نآ  زا  هدیصق  ود  ام  تفای . ناوتیم  نآ  يارب  يریظن 
هتخیهرف ینز  هدنیارـس  هک  تسا  نیا  نآ ، هبنج  نیرتـمهم  هک  تسا  رادروـخرب  ياهژیو  تیمها  زا  رـضاح  هموـظنم  یتاـهج  زا  همه ، نیا  اـب 

. دیآیم رامش  هب  رهوگ  کی  یسراف ، تایبدا  خیرات  رد  دوخ  نیا  تسا و 
نآ رد  جح  رفس  هار  اب  ییانـشآ  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  دراد . ار  دوخ  صاخ  شزرا  زین  ییایفارغج  ياههبنج  هب  يو  نتخادرپ  هوالع ، هب 
هب تسا . همانرفس  نیا  ياهیگژیو  زا  ادخ ، هناخ  نارئاز  يرازگجح  هوحن  زین  و  رفس ، نیا  رد  یناریا  نارئاز  تالکـشم  اب  ییانـشآ  نارود ،

. تسا هتفگ  نخس  هدشیم  رازگرب  ینم  رد  نابرق  دیع  تبسانم  هب  هک  ییاهنشج  زا  لیصفت ، هب  يو  لاثم  ناونع 
دش  اپب  یصاقر  رهب  هرهز  هکدش  انم  ردنا  بش  ود  ینشج  نانچ   16 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

. تسا همانرفـس  نیا  یبدا  یبهذم - دُعب  زا  رگید  يدروآهر  زین  راید  نآ  سدقم  ياهناکم  یخرب  زا  وا  ياههیبشت  و  هبعک ، زا  يو  تشادرب 
، دنکیم نایب  هبعک  زا  قارف  تدش  رد  ار  شیوخ  ساسحا  هک  يدروم  رد  وا  دـشاب . دـیفم  دـناوتیم  هنومن ، هس  ود - هب  هراشا  هراب ، نیا  رد 

: دیارسیم نینچ 
تشادیمن  نتشگرب  تشاد ، نتفر  وچتشادیمن  نتفر  رگ  هبعک  ُدب  شوخ  وچ 

: دیوگیم هبعک  فصو  رد  رگید  ياج  رد  و 
میوگ هچنآ  زا  دوب  رتالاب  هکمیوگ  هچ  نادزی  هناخ  فصو  ز 

یناور ورس  نوچ  دوب  تماق  هبیناوجون  ایوگ  هیبشتالب 
تشاد رمک  نّیرز  زا  هتسب  ار  رمکتشاد  رب  هب  نیکشم  لمحم  يابق 

دوب  نایجاح  هاگ  هسوب  وا  خردوب  نابساپ  شناتسآ  رد  رَجَح 
، تسا نهپ  ایروب  ناماما ، ناتـسآ  رد  هدـید  هک  نیا  زا  هداد و  ناشن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  ار  شیوخ  هقـالع  قشع و  زین  هنیدـم  رد  يو 
ات دـهاوخب  وا  زا  هدرک و  هاـگآ  عـضو  نیا  زا  ار  ناریا  هاـش  اـت  تسا  هتـساوخ  میـسن  زا  اـجنامه  رد  يو  تسا . هدـش  رطاـخ  هتفـشآ  تـخس 

: دنک لاسرا  ناتسآ  نیا  يارب  یلاع  ياهشرف 
ناماما سوباپ  هب  متشگ  ناورناوضر  دلخ  ناز  مدش  نوچ  فرشم 
نامیا نید و  يو  زا  هزات  دشیم  هکناینب  شرع  ناتسآ  نآ  رب  وچ 

مدوس كاخ  رب  ار  شیوخ  نیبجمدومن  نشور  ار  هدید  مدیسر 
رگید بیز  نازورف  رون  زجهبرّهطم  ضرا  نآ  ردنا  مدیدن 

ياج ياهشوگ  رد  یکی  ره  هتفرگيالوم  راهچ  یحیرض  کی  نایم 
شرف ُدب  هتشگ  ییایروب  هنهک  هبشرع  زا  رتالاب  يدب  وک  ینیمز 

تنیز لیدنق  زا  شدندادنّتنج  هب  مأوت  ُدب  هک  ار  یناکم 
نک ربخ  ار  ناریا  ناطلس  نآ ، ردنک  رذگ  ناهافصا  يوس  امیسن 
ییارچ ؟ لفاغ  ارسّتنج  نیا  زاییاجک  رد  لداع  هاش  ياک  وگب 

رونا ياهبکوک  هدنشخر  نادبربمیپ  دالوا  رب  رگنب  ایب   17 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
ییایروب زا  شرف  بوچ و  زا  حیرضییارس  کی  رد  دناهدرک  نکسم  هک 

رورس راچ  نآ  قیال  شورفردیح  لآ  مالغ  يا  نک  ناور 
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ناشخر رهم  نوچ  الط  لیدانقناوضر  دلخ  نآ  تنیز  رهب  ز 
رهطم قیدانص  نآ  ياربرهوگ  ولمم ز  اهنامر  رگد 

ناوضر دلخ  نوچ  وا  ددرگ  رویز  زنابیقر  نآ  ِمشچ  يروک  زا  هک 

یناریا نارئاز  تالکشم  هرابرد  یهاگآ  - 4

. تسا هتـشاد  دوـجو  یناـمثع  روـشک  هار  زا  ناـیناریا  يرازگجـح  يراوـشد  هراـبرد  هک  تسا  ییاـهیهاگآ  يوـنثم ، نیا  ياـیازم  زا  یکی 
هب يدام ، ياههزیگنا  هاگ  یبهذم و  ياهفالتخا  لیلد  هب  ینامثع ، روشک  نانکاس  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دهاوش  هنافـسأتم 

هتشاگن و يوفص » هرود  رد  یعیـش  جاجح   » هرابرد هک  ياهلاقم  رد  ار  اهيراوشد  نیا  زا  ییاهشخب  ام  دناهتخادرپیم . یناریا  نارئاز  رازآ 
زا دای  زا  سپ  وا  تسا . هتفگ  تالکشم  نیا  زا  نخس  ام  رعاش  زین  يونثم  نیا  رد  میاهدروآ . هدش ، پاچ  نایوفص » نداتفارب  للع   » باتک رد 

: دیوگیم ناریا  زا  جورخ  يزرم و  هقطنم 
دندیشکرب نازوس  هآ  هنیس  زدندیسر  رلنامرک  خُرق و  يوس  هب 

هاهشنهش نامرف  هب  سک  دشابنهآ  مجع  تایالو  دش  رخآ  هک 
مینایمور  لیلذ  راوخ و  نونکمینایژ  ریش  همه  دوخ  رهش  هب 

دندومن لزنم  نآ  زا  چوک  هگرحسدندونغ  يداو  نآ  رد  مغ  اب  یبش 
رهوگ عیب  زا  دش  هتخت  اهناکدمالسلا  هیلع  ردیح  مان  زا  دش  هتسب  اهنابز 
دنتشگ  شوماخ  هگحبص  عمش  وچدنتشگ  شوم  نوچ  نایمور  میب  ز 

ناغفا  هب  هآ و  اب  دنتشگ  ناورناریا  هاش  نیمزرس  زا  رحس   18 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
: دیوگیم يرگید  ياج  رد  و 

یموت ! لیلخ  ور  دنک  ناریو  زب  وچیمور  دروآ  موجه  يداو  نآ  رد 
رفاسم نآ  زا  روشع  يدنتفرگرفاو  سانجا  ُْدب  هک  ار  سک  نآ  ره 

زاب اهراب  زا  هرگ  يدندرکنزادرپهنیک  نایمور  سرت  ز 
نشور  زور  دش  ناشمشچ  رب  هیسنزهر  ياهیمارح  نآ  میب  ز 

هب راک  یناریا ، جاجح  تفلاخم  اب  راب  نیا  هتفرگ و  رارق  نانآ  هار  رـس  رگید  راب  دـندوب ، هتفرگ  تایلام  نارئاز  سانجا  زا  راب  کی  هک  نیا  اب 
: دیشک عازن 

نایامن دش  یمور  جوف  هگ  انبنابایب  نآ  خسرف  ود  کی  دش  یط  وچ 
دنداهن ام  رهب  هزات  ییانبدنداتس  دنتفرگ و  ار  هر  رس 

میهاوخ جاجح  نیا  زا  ناموت  دونمیهاوخ  جاب  جارخ و  يدنتفگب 
تفگ ناسکان  نآ  اب  دنت  ار  نخستفشآ  رب  مه  ام  یساقآ  مجع 

اهور دندرک  شرت  رگیدکی  هباهوگتفگ  نآ  دیشک  رخآ  لوط  هب 
ار اهریت  هز  زا  دندرک  اهرار  اهریشمش  رمک  زا  دندیشک 

دندومن یلاخ  مههب  ار  اهگنفتدندوشگ  یهار  اههناخ  شتآ  هب 
ناریلد نآ  گنج  هب  يدنداتسناریش  هرهش  نوچ  هلفاق  نالی 

يدنتخیر نوخ  رگدکی  زا  یسبيدنتخیمآ  مههب  لپ  يور  هب 
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درکیم گنج  ُدب  ناولهپ  سک  نآ  رهدرم  زا  دش  یلاخ  ناوراک  نایم 
ار نانع  هگنآ  دنتفات  وس  نیدبار  ناوراک  نآ  دنتفای  یلاخ  وچ 

كالاچ تسچ و  دوخ  بسا  دندناهجكانبضغ  ریش  نوچ  جاح  نالی 
ناشیرپ سب  ناشیا  لاوحا  يدشناشیا  هب  يدنتفرگ  ار  هر  رس 

يدنتخاب  لد  نایمور  نآ  نآ ، زايدنتخادنا  بآ  هب  ار  اهرتش 
ناناوج  نآ  دندیرب  دندیردنارب و  غیت  اب  رجنخ و  برض  هب   19 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

دوخ رد  هار  لوط  ياـههیداب  رد  هژیوهب  هک  دوب  هار  همین  ناـنزهر  هب  طوـبرم  هکلب  یبهذـم ، لـئاسم  زا  یـشان  هن  تالکـشم  زا  یـشخب  هتبلا 
. دوب حرطم  برعلاةریزج 

نآ اـب  زین  جاـحلاریما  یتـح  ناـنابراس و  هک  اـهینزهر  اـهيدزد و  لـیبق  نیا  هب  مـیاهدروآ ، هـمادا  رد  هـک  زین  يدروـیبا  نیـسح  راعـشا  رد 
یمجع جاجح  زا  هژیوهب  نیا ، دـندشیم و  دیهـش  جاجح  زا  يدایز  ناسک  هاگ  اهيریگرد  نیا  رد  تسا . هدـش  هتخادرپ  هدوب ، ناتـسادمه 

: دیوگ نادیهش  نیمه  ياثر  رد  يدرویبا  تسا . هدوب 
دیهش دزاس  ببس  یب  ار  نایجاحدیلپ  عمج  ناز  لاس  ره  یسک  ره 

هایس میاد  دنکیم  دوخ  هماجهانگیب  یعمج  لتق  رهب  هبعک 
نیمز  رد  تلجخ  مزمز ز  ورف  دشنید  لها  ناز  مجع  نادیهش  زا 

رد هک  ازریم  یلودمحم  همانرفس  یناهفصا و  یلع  ازریم  جاح  همانرفس  رد  تسا . هتشاد  دوجو  رخاوا  نیا  ات  دعب و  اهلاس  ات  تالکـشم  نیا 
هب برع  ياهيداو  رد  نکاس  بارعا  ياهزواجت  هب  طوبرم  هک  ار  اهيراوشد  نیا  زا  ییاههنومن  میدرک ، پاچ  يرقلا » ّما  يوس  هب   » باـتک

. میاهدروآ تسا  جاجح 

یماظن ریثأت  تحت  هدنیارس  - 5

حیرصت دروم  ود  رد  ار  بلطم  نیا  دوخ  وا  تسا . یماظن »  » ریثأت تحت  ام ، هدنیارـس  هک  تسا  نآ  تفگ  ناوتیم  يو  رراعـشا  هرابرد  هچنآ 
: تسا هدرک 

یماظن دریگ  يونثم  نیا  ات  هکیماظن  تیب  زا  میوگ  اجنیا  رد 
توقای  هناد  کی  نآ  زا  درک  رپ  مکشتوترف  ياقنع  ناک  ماگنهابش 

20 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
: دیارسیم نینچ  زین  رگید  ياج  رد  و 

یماظن جرد  رهوگ  دشاب  هکیمان  تیب  نیا  ارم  دمآ  دای  هب 
يراودیما  دسر  يدیما  هبيراظتنا  زا  دعب  هک  دشاب  شوخ  هچ 

لخدـم هب  یهاـگن  تسا . یماـظن  ریثأـت  تحت  هدـمع  روـط  هب  هدـمآ ، اـم  هدنیارـس  راعـشا  رد  ررکم  هک  زین  ماگنهابـش  ریبـعت  تـسا  ینتفگ 
. تسا یماظن  زا  هدمآ ، ماگنهابش  هرابرد  اجنآ  رد  هک  یتیب  هس  مامت  هک  دهدیم  ناشن  ادخهد ، رد  ماگنهابش 

هموظنم نیا  ندرک  هدامآ  - 6

رّهطم روبق  ترایز  ادخ و  هناخ  جح و  رفـس  هب  ار  یناریا  نارئاز  هقالع  يوحن  هب  ات  مدـید  ضرف  دوخ  رب  عّتمت ، جـح  رفـس  هس  ماجنا  زا  سپ 
ياههمانرفـس اـت  دوـب  نآ  هقـالع  نیا  نداد  ناـشن  يارب  نکمم  ياـههار  زا  یکی  مهد . ناـشن  ناـماما  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
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، دـشاب دـیفم  تسناوتیم  یفلتخم  ياههبنج  زا  اههمانرفـس  نیا  مزاـس . رـشتنم  دناهتـشاگن ، یناریا  جاـجح  زا  ناـگتخیهرف  هک  ار  یـشزرااب 
. درادن نایب  هب  يزاین  هک  ییاههبنج 

، یناهفـصا یلع  ازریم  جاح  زا : همانرفـس  راهچ  رب  لمتـشم  يرقلا » ّما  يوس  هب   » هعومجم تسخن ، ماهدرک . پاچ  ار  همانرفـس  دـنچ  نونکات 
حوتف مدناسر . پاچ  هب  زین  ار  هنطلـسلا  ماسح  هتـشون  هّکم  همانرفـس  مدوخ . سدنهم و  دمحم  ازریم  هاش ، یلعحتف  دـنزرف  ازریم  یلو  دـمحم 
پاـچ هک  تسا  ياهمانرفـس  نیمتفه  نیا  اـهنآ ، زا  سپ  دـش . ماـجنا  هَّللادـمحب  هک  دوـب  یتامادـقا  زا  یکی  زین  يرـال  ییحم  رثا  نیمرحلا ،

. دوشیم
. دوزفا تسا ، يوفص  هرود  ناملاع  ثاریم  هک  زین  ار  مارحلا » هَّللا  تیب  سیسأت  یف  مانالا  ۀحرفم   » نیریـش هاتوک و  هلاسر  رـشن  دیاب  اهنیا  هب 

. تسا هدش  رشتنم  تاقیم  هلجم  رد  هلاسر ، نیا 
، تمحز اـب  ًاـبیرقت  یناـمز و  تدـم  زا  سپ  مدوب . نآ  زا  ياهخـسن  ندرک  مهارف  یپ  رد  متخانـشیم و  لـبق  اهتدـم  زا  ار  رـضاح  هموـظنم 

نآ زا  یمیلیفورکیم 
21 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

، نارهت هاگشناد  هناخباتک  مرتحم  سیونتسرهف  هراشا  هب  هجوت  اب  ار ، رگید  ياهخسن  زا  وجتـسج  متخادرپ . نآ  خاسنتـسا  هب  هدرک و  مهارف 
، راک نیا  مناسرب . ماجنا  هب  ار  راـک  هخـسن ، اـهنت  زا  هدافتـسا  اـب  مدـش  روبجم  نیارباـنب  متـسناد . هدوهیب  باـسحلا  یلع  تسا ، ّنف  داتـسا  هک 
ار اهنآ  تسرد  طبـض  هدـش و  قئاف  اناوخان  تاملک  رب  ياهزادـنا  ات  متـسناوت  مرـسمه ، کمک  اـب  نم  تشاد و  ار  دوخ  صاـخ  تالکـشم 

يارب متـشادن ، بدا  رعـش و  رد  یـصصخت  هک  اجنآ  زا  مدـشن . اـهنآ  ندـناوخ  هب  رداـق  هک  دراد  دوجو  يدراوم  زونه  همه  نیا  اـب  مرواـیب .
اهنآ زا  زیزع  ناگدناوخ  دیاب  ًاتدعاق  مشاب . هتفر  اطخ  هب  يدراوم  رد  اسب  هچ  هک  مشیدنایم  زین  زونه  مدش و  لکـشم  راچد  نتم ، ندـناوخ 

. تسا دوجوم  ردقنارگ  ياهعومجم  نمض  هاگشناد ، هناخباتک  رد  هرامش 2591  رد  روبزم  هخسن  دنرذگرد .
23 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ رفس گنهآ  ]

زاسمد رای  قارف  زا  نوخرگجزادرپ  هلیح  خرچ  درک  نوچ  ارم  ( 1)
تحایس زا  ریغ  ياهراچ  مدیدنتحار  باوخ  رتِسب  هب  دش  ممارح 

مارحا هبعک  فْوَط  هب  متسب  ات  هکمارآ  دوب  مزور  هن  باوخ و  بش  هن 
مداهن ار  تّمه  ياپ  وس  نادبمداشگ  وزاب  متسبرب و  رمک 

نابایب رد  مداهن  ور  نونجم  وچناشیوخ  نت ز  کی  دشن  نم  قیفر 
سب ناسکیب  قیفر  دشاب  ادخسک  يرای  ار  یسک  دیآ  راکهچ 

ناهافص زا  رصرص  وچ  متفر  نوربنازیزع  نآ  ییافویب ز  مدید  وچ 
ار رفس  لاف  نیا  مدرک  نویامهار  رطخ  ِفوخ  لد  متسش ز  ورف 

مدیرپ مغ  راسخاش  زا  غرم  وچمدیمد  ار  ارحص  ِرْحِس  لمحم  هب 
نوماه هب  اهنت  ِنت  متشگ  ناورنوچیب  راداد  هناخ  فوط  هب 

گنسرف هس  ات  ار  زَگ  هار  نک  زِگ  هکگنهآ  هب  دزیم  ار  همغن  نیا  سرج 
نوماه رک و  زا  زگ  يوس  مدیسرنوچ  ار  هار  خسرف  هس  مدومیپب 

تحایس  مزع  رگد  مدرک  رحستحار  رهب  مدونغ  اجنآ  یبش 
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تساجنیا تساجنیا  لیلخ  رازلگ  هکتسار  هدرپ  رد  ار  همغن  دز  سرج   24 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دش نوخ  يوج  نوچ  ماهدید  کشرسدش  نومنهر  مرای  رازلگ  رب  وچ 

ین نوچ  تساخ  مناوختسا  زا  ناغفیط  ار  هار  خسرف  جنپ  مدرک  وچ 
یبیلدنع نونکا  وش  شرازلگ  هبیبیصنیب  تلیلخ  لصو  زا  وچ 
مدونغ شیاسآ  هب  اجنآ  یبشمدوشگ  لمحم  زا  راب و  زا  هرگ 

ناویا هزوریف  زا  وچ  دمآ  نوربناشخر  توقای  هناد  ناک  رحس 
نایرگ هدید  متفر  رازلگ  نآ  زانالان  ِراز  بیلدنع  نوچ  مدش 

نابنج تسد  دشاب  رود  لزنم  هکنارشع  رد  دز  ار  همغن  نیا  سرج 
گنس ياهروک  نایامن  دش  هگانهبگنسرف  جنپ  مدومن  نوچ  تفاسم 

مغ زا  دوب  ییوگ  وت  شتشخ  لِگمّنهج و  ای  طابر و  ُدب  منادن 
خزود رصق  ُدب  طلغ ، متفگ  طلغخبطم  جنک  نوچ  هیس  یکیرات  ز 

يرام شجنک  ره  هب  هدرک  نطويراغ  هنهک  نوچ  نآ  ِتروی  ره  يُدب 
یلابو ام  ناج  رهب  زا  لامکیلامکیب  زا  داهن  ار  شیانب 

هارکا دص  جنر و  دص  هب  مدرب  رسهبهاگرحس  ات  بش  کی  هناخمغ  نآ  رد 
متسر رابتّجض  يداو  نآ  زامتسب  هزامج  رب  راب  هگرحس 

گنت لد  اب  مدومن  یط  تفاسمگنسرف  راچ  ات  سرج  گنهآ  هب 
داش نم  نیگمغ  لد  دش  اجنآ  رددابآ  نمؤم  نایامن  دش  هگان  هک 

رون زا  رپ  نمؤم  لد  نوچ  شداوس  روه  همشچرس  زا  نشور  شضایب 
تشاد  نیمزرس  نآ  يَدب  ِداب  یلوتشاد  نیشنلد  طابر  بآ و  وکن 

هار نآ  یتخس  همغن  دز  سرجهاگرحس  متفر  نورب  يداو  نآ  زا   25 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
گنر رد  گنر  هفوکش  مدید  وا  ردگنسرف  جنپ  ار  هر  وچ  مدومیپب 

رای  ندرگ  ضایب  نوچ  یفاص  زراسْهُک  ناماد  زا  ُدب  ییوج  ناور 
مدومنغ ناتسدیب  ياپ  رد  یبشمدومن  لزنم  نیمزرس  شوخ  نآ  رد 

رس نامسآ  رصق  هزوریف  زا  دزرواخ  رهم  سورع  نوچ  هگرحس 
مداهن ور  ورهق  ناتسهوک  هبمداشگ  وزاب  رمک  متسب  رگد 

رس کلف  رب  هدیشک  ناتسهوک ! هچَرب  نورب  اهلد  زا  مغ  ناتسهوک ! هچ 
رای خر  نوچ  مّرخ  زبس و  شضایبرادلد  يوک  نوچ  لدتعم  شیاوه 

بان ّرد  نوچ  ناتلغ  هلاژ  شگرب  زبداداش  زبس و  ُدب  سب  شناتخرد ز 
ورهق دنب  دنب  هدیدرگ  شرسوا  هچایرد  زا  وت  ونشب  ایب 

هنیس كاخ  زا  حبص  وچمه  نایامنهنیگبآ  جاجز و  نوچ  یفاص  ز 
رادلد یناشیپ  ِنیچ  ِناسبراسهک  ناماد  زا  دوب  ناراذگ  ( 2)

زاب هنیس  شقن  جوم  زا  دشکزادرپشقن  اجنآ  رد  دشاب  ابص 
شبانج رهب  اپهب  هگرخ  دنکشبآ  جوم  لد ، زا  مغ  نوریب  درب 
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[ ناشاک ]

یط هر  درکیم  لمج  گنهآ  هبین  هلان  جنس  همغن  دش  سرج 
گنت منک  ات  ناشاک  تشگ  نایامنگنسرف  تفه  تفاسم  دش  ناس  نیدب 

نابایب گنهآ  مدرک  وهآ  وچناشاک  رهش  زا  زور  راچ  دعب  ز 
دومیپ هار  خسرف  جنپ  دیاب  هکدوع  همغن  گناب  تشادرب  سرج 

مدیمرآ  يو  رد  دوب  یطابرمدیسر  نس  نس  رب  هار  دش  یط  وچ 
وا يدشیم  خزود  وچ  رخآ  ای  ووا  يُدب  خزرب  يداو  منادن   26 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

دیشروخ هن  بکوک ، هن  تسا و  هدید  هم  هندیواج  تسا  هتشگ  ات  هک  يراغ  نهک 
تسایهم شخرچ  همه  یبوخ  زج  هبتسالاب  ود  تبسن  مهد  شخرچ  ره  هب 

مدناوخ تایبا  نیا  شیوخ  رهب  زمدنام  رصع  ات  نهک  رید  نآ  رد 
هناخ  هنییآ  هگ  راغ و  رد  یهگهنامز  مسر  نینچ  دشابیم  هک 

دایرف هب  لد  دمآ  گنت و  دش  سفنداینب  رید  تشرس  تملظ  نآ  رد 
ناج زا  ریس  نت  دش و  نت  زا  ناج  هکناقیفر  يا  لمحم  دیدنبرب  هک 

متسج ماد  جنکش  زا  وهآ  وچمتسر  ْجنر  زا  دش  هتسب  لمحم  وچ 
گنهآ زانهش  رد  تشادرب  سرجگنرلگ  تشد  يوس  هب  متشگ  ناور 

امیپ دوز  هر  نیا  خسرف  شش  دوباسرف  کیپ  درََون  نوماه  يا  هک 
دابآ مساق  رد  ار  راب  مدنِکفدازآ  متشگ  خزرب  يداو  ناز  وچ 
نادزی رکش  مدرک  دوب ، اجنآ  ردناراذگ  رهن  نشور و  یطابر 

درک ناهن  ار  دوخ  خر  يدرگ  جک  زدرگ  ایسآ  تشپژوگ  ریپ  وچ 
دومنب يور  تسب و  هدنخ  زا  ناهددوشگب  ْيوسیگ  ْبش  ِیگنز  هیس 

[ مق ]

بش  نآ  رد  خسرف  راچ  یط  مدومنبکوک  دننام  نیشن  لمحم  مدش 
تشاد ربخ  ایوگ  دوب  لزنم  مق  هکتشادرب  هدرپ  رد  ار  همغن  نیا  سرج   27 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

زادرپ هزاغ  دوخ  هرهچ  رب  يدشزاب  يرواخ  سورع  نوچ  هگرحس 
نازارف مق  رهش  هب  مدیناسرنازات  بسا  نوچ  ور  شیپ  دش  ابص 

مدوشگ شهاگرد  كاخ  زا  مشچ  هبمدیسر  نوچ  رّهطم  ضرا  نادب 
باتهم وچ  نشور  ملد  مشچ و  يدشبایفرش  مدیدرگ  هموصعم  زا  نوچ 

دابآ رفعج  ات  سرج  گنهآ  هبداش  مّرخ و  هگنابش  متشگ  ناور 
رفاسم يا  یپایپ  نک  یپایپرفاسم  يا  یط  ار  هار  نک  یط  هک 

مدیسر لزنم  نآ  يوس  هگرحسمدیرب  ار  شهار  گنسرف  شش  وچ 
دیشوپب بش  ار  نوگریق  سابلدیروخ  دیشوپ  خر  وچ  ماگنهابش 
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دنار لمج  دیاب  رگد  خسرف  شش  هکدناوخ  هاگراج  رد  ار  همغن  نیا  سرج 
گنسرف جنپ  ات  َدب  دوب  شهار  هکگنتلد  هار  نآ  یتخس  زا  مدش 

[ هواس ]

بیج رد  هودنا  نیتسآ ، رد  ممغبیش  رد  هاگ  زارف و  ردنا  یهگ 
مدومن ار  نادزی  رکش  ساپسمدوشگ  دوخ  راب  هواس  رد  ات  هک 

وا دوب  هیواز  هناریو  ای  ووا  دوب  هیواه  ای  هواس  منادن 
ینوگژاو نازور  هریت  تخب  وچینوکس  يایند  دابآ  بارخ 

دایرف دغُج  هدیشک  یخاتسگ  هبداب  رب  هتفر  شیاههناخ  مامت 
دازآ مغ  زا  متشگ  چوک و  مدومندابآ  تنحم  نآ  رگد ز  زور  کی  ز 

گنسرف  تشه  دزاسن  تگنتلد  هکگنهآ  نم  رهب  زا  تشادرب  سرج 
بل رب  شیرود  زا  مناج  يدیسربش  نآ  رد  یط  مدومن  ار  هر  نآ  نوچ 

دومنب  هار  مدور  هکشخ  يوس  هبدوشگب  رهم  باقن  هگان  ابص 
چیپ رد  چیپ  یبآ  يوج  ناراذگچیه  رگد  لزنم  نآ  تشاد  یطابر   28 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

زان هناخ  ردنا  دیدرگ  ناهنزاب  يرواخ  سورع  نوچ  هگنابش 
رات بش  رد  اجنآ  زا  متفر  نوربراب  رگد  ار  لمحم  گنت  مدیشک 

يدیپتیم تبیه  لد ز  ار  سرجيدیماان  دیفس ! زا  رات  بش 
وناز هب  دز  هدرک  هیوم  ررکموکین  گنهآ  نآ  دش  ششومارف 

دشاب رات  بش  منک ، نوچ  مزاس ، هچدشاب  رایسب  جلخ  هر  نیا  رد  هک 
تخورفارب نیّرز  لعشم  هگانبتخوس  سرج  يراز  رهب  هم  لد 

دش نم  هاوخلد  مه  همغن  ار  سرجدش  نم  هار  زورف  لعشم  ْهم  وچ 
هام نوچ  کنسارآ  تشگ  نایامنهار  نآ  گنسرف  شش  وچ  دش  تفاسم 

ییارس مرخ  لد  يازفا ، حرفییاشگلد  ياج  کنسارآ  هچ 
نابایخ دش  ادیوه  وا  شیپ  زنایامن  دش  نابات  رهم  وس  نآ  زا 

گنسرف ود  ات  مه ، ِتماقمه  همهگنت  رب  گنت  وس  ره  هتسر  شرانچ 
رب رد  گنت  ار  رگیدکی  هتفرگرسمه  شودمه  نابرهم  رای  وچ 

ار نهد  نآ  نابز و  نآ  مزان  هکار  نخس  نیا  بلاط  تستفگ  شوخ  هچ 
مه تماقمه  همه  ییانعر  هبمأوت  كاخ  زا  دناهداز  ییوگ  وت 

دوب ناهفصا  غابراهچ  ایوگ  هکدوب  نایم  رد  حطسم  نابایخ 
یبیلدنع دص  شلگ  خاش  ره  هبیبیرفلد  ياهغاب  وس  ره  ز 

يراج دوب  ناتخرد  نآ  ياپ  زيراوگشوخ  بآ  رهن  اجنآ  رد 
رّطعم  نیریش و  درس و  لالزرثوک و  بآ  زا  هدش  قش  ییوگ  وت 

ناتسلگ مّرخ  نیا  زا  ور  نوریب  هک  ناغفا  تشادرب  سرج  ماگنهابش   29 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
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دشاب شیپ  رد  شخسرف  ُْهن  یلودشاب  شیک  تفاسم  هچرگ  لمج 
ناتسلگ مّرخ  نآ  زا  متفر  نوربنابیرگ  رد  لگ  رظن ، رد  مراهب 
ار نوگژاو  خرچ  يدرک  طلغار  نوبز  لابقا  یموش  نیبب 

درب مخزود  يوس  لاجعتسا  هبدروآ  منوریب  ارسّتنج  نآ  زک 
مگ دوش  شمان  نالزنم  نایممدرم  دنیوگ  هربنم  ار  وا  هک 

درک انب  ار  ور  ور آ  گناب  سرجدرک  اپب  بش  ار  هیس  هاگرخ  وچ 
نازوس هنیس  اجنآ  زا  متفر  نوربنازورف  دش  هم  لعشم  نیرز  وچ 

[ نیوزق ]

خسرف راچ  يداو  ِّیط  مدومنخزرب  يوک  زا  صالخ  مدیدرگ  وچ 
نیوزق ناتسبات  شوق و  راهب  نیوزق  ناتسغاب  تشگ  نایامن 

یلاح هب  یلاح  زا  دشیم  مد  ره  هبیلادتعا  يدوبن  ار  شیاوه 
نازیم هاگ  هلبنس و  ُدب  یهگناتسمز  هگ  عیبر و  لصف  یهگ 

ییاوه دب  كاخ و  هریتدب  نسرییافص  نادنچ  دوبن  ار  شراهب 
امرس متفرگب ز  هزرل  شحابصامرگ  نیح  رد  مدش  ردنا  رهش  هب 

مدنار شیع  یلصف  هب  تعاس  ره  هبمدنام  زور  ود  هد و  يداو  نآ  رد 
شراک زبس  رد  افص  مدید  یلبشراهب  غاب  زا  ضیف  مدربن 

ناتخرد  هتسر  ورد و  تماق  کی  هبنابایخ  هزرک  رب  هزرک  هدیرب 
مدروخ هداب  شلصف  راچ  ماج  زمدرب  ضیف  شراک  زبس  زا  ضرغ   30 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ياج نیا  رد  ینامیم  دنچ  ات  وگبيامیپ  تشد  ياک  دز  دایرف  سرج 
دابآ تلود  ات  نوسف  مد  لمحم  هبداتفا  تراک  رد  هرگ  يداو  نیا  رد 

دیازب ادرف  وت  دیما  بشدیاش  هک  نک  یط  هر  تسگنسرف  هس 
يابآ ّدج و  راگدای  دشاب  هکيآ  دورف  وکین  لزنمرس  نادب 

میتسب رانز  بش  یکیرات  زمیتسب  راب  نیوزق  ناهاگنابش ز 
ناویا هزوریف  نآ  زا  دش  نایامننابات  دیشروخ  خر  نوچ  هگرحس 

دایرف درک  كرابم  ْلزنم  سرجدابآ  تلود  ردنا  دز  وناز  لمج 
داش وت  نیگمغ  لد  ددرگ  ات  هکدابآ  تلود  فصو  ونشب ز  نونک 

تسا  نیشنلد  سب  مظعا و  شداوستسا  نیمز  مرخ  لزنم و  رس  وکن 
راسهک ارحص و  رد  دننامارخراسخر  هلال  ناتبعل  اجنآ  رد 

نک نوخ  هزمغ  زا  ار  ربصیب  لدنک  نورب  قشاع  فک  زا  لد  همه  ( 3)
ناهاش وچ  مدندومنیم  شیاتسنایور  هام  نآ  نوچ  دندید  ارم 

یتسدبآ خرچ  وچمه  ندشیسوب  ياپ  رد  هدجس و  رد  همه 
راز هدنب  نوچ  اپب  يدنداتسرادناهج  نوچ  ّتنم  هب  مدندناشن 
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یناشفناج يور  يدروایبیناغمرا ز  کی  ره  شیوخ  دروخ  هب 
امیس هام  ناتب  نآ  دندومناّیهم  مرهب  یسلجم  مد  ره  هب 

رس ناشکهک  رب  یتخارفا  يدشرّسیم ، مینامهیم  سک  ره  هب 
دابآ  تلود  ردنا  هباش  وک  مدشداشگب  لاب  منانچ  هتوک  نخس 

ینارشیع اجنآ  رد  يزوریف  هبینارماک  يزور  راچ  مدومن   31 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دمآرس تیهاشداپ  رمع  هکدمآرب  لد  زا  ياهلان  ار  سرج 

نتسشن اورپیب  رکفیب و  نانچنتسشن  اجکی  نیا  زا  شیب  دیاشن 
زاورپ درک  رگید  يوس  میامهزاسان  خرچ  ار  میهاش  دز  مه  هب 

دز مدق  ارحص  رب  هناخ  زا  لمجدز  مه  هب  میهاش  گنروا  ابص 
مدیزخ شیارحص  هب  اسآ  لازغمدیرب  لزنم  هر و  خسرف  کی  وچ 

ینارماک هار  دمآ ز  شیپ  هبیناوجون  مزاوشیپ  مسر  هب 
شمالغ متاح  یتمه  یلاع  زشمان  شیورد  درخاب ، یناوج 

هن نم  ناوخا  هبعک  رب  مدقهن  نم  ناج  رب  یتّنم  اتفگب 
دابآ تلود  زا  دوش  مّرخ  تلدداش  دوش  نوچ  لد  تمدقم  زا  ارم 

درک کلف  رب  رخافت  تشگ و  ناوردرم  نآ  دش  ینامهم  هب  نوچ  صّخرم 
یناغمرا درک  دوخ  روپ  اب  ناورینامز  زا  دعب  نم  هار  شیپ  هب 

داتسرف نم  يوس  هب  یلذب  رگددابآ  مّرخ  موس  هب  نوچ  مدیسر 
يأر وکن  درم  نادب  هدرک  اپبيارآلد  رالات  هزات ، يانب 

يدوب هنال  اجنآ  موب  دغج و  هبيدوب  هناریو  نیمز  نآ  نیتسخن 
ربلد يور  ناسب  مرخ  هدشرورنه  درم  نآ  یعس  زا  نونک 

درک مینامهم  نوچ  هک  ونشب  نخسدرم  نآ  ياهینابزیم  زا  نونک 
ناولا ياهتمعن  درک  اّیهمنامالغ  دننام  تسب  ار  نایم 

درم  نآ  يور  زا  لجخ  مدیدرگ  هکدرتسگب  یناخ  نانچ  نم  رهب  ز 
ناهافص رد  مدوب  هک  ات  مدیدنناشیوخ  اهینابرهم ز  ناسنیدب 

مهاوخ رذع  سب  دش  درک و  ایهممهار  داز  ینامهیم  دعب  ز 
هتسب  راک  ناز  متفای  يداشگهتسجخ  درم  نآ  ییور  شوخ  ز 

يرارف یلین  هفرغ  نآ  زا  دش  يرامع  رز  سورع  نوچ  هگنابش   32 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
درک یط  هار  لزنم  ود  مهارمه  هبدرمناوج  نآ  يوک  متفر ز  نورب 

تشاد رسپ  نیک  ار  يردام  مزان  هکتشادرب  همغن  نیا  قارع  ردنا  سرج 
گنسرف ود  ات  يداو  ِّیط  مدومنگنهرس  هدنخرف  نآ  یهارمه  هب 

مدیمرآ يزور  هرومعم  نآ  ردمدیسر  ناکار  هیرق  رد  ات  هک 
شوخ لد  اب  ارحص  هب  متفر  نوربشوخ  لزنم  رس  نآ  زا  ماگنهابش 

وهآ وچمه  ارحص  هب  مدیناهجونیم  تشد  رازهزبس  رب  لمج 
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گنهآ تفرگب  نونغرا  نوچ  سرجگنرلگ  مافدّرمز  تشد  نآ  رد 
رّطعم نک  رّطعم  ار  تغامدرضخا  يارحص  هراظن  نک  هک 

تسا نیشنلد  شداوس  ربا و  اوهتسا  نینچمه  هر  نیا  خسرف  شش  ات  هک 
دزیرب شبیج  زا  ربنع  يوب  هکدزیخ  سودرف  زا  ییوگ  شمیسن 

وت ار  تشگلگ  نیا  رمشب  تمینغوت  ار  تشد  نیا  نکم  یط  تعرس  هب 
مدومن هگلزنم  هرد  مّرخ  هبمدومن  هر  یط  هتسهآ  منم 

دوب نیمزرس  مرخ  بآ و  ناوارفدوب  نیشنلد  ياج  رومعم و  هد 
ینامسآ رصق  دمآ ز  بیش  هبینارفعز  دش  نوچ  دیشروخ  خر 

لزنم هار  دشاب  گنسرف  شش  هکلمحم  دیدنبرب  گناب ، دز  سرج 

[ ناجنز هیناطلس و  ]

لد شایپ  ردنا  ارم  يدنام  یلولزنم  کین  نآ  زا  راب  متسبب 
داب نیعل  رعش  نینچ  ِْهد  يادفداتفا  هیناطلس  هب  مهار  ات  هک 

متسب  رات  اهسرج  روبنط  هبمتسبراب  نوعلم  رهش  نآ  زا  بش 
مدوشگ ار  لمحم  ِگنت  ناگنز  هبمدومن  یط  ار  هر  گنسرف  شش  وچ   33 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

يزور تشگ  ترودک  درد و  مغيزور و  ثکم  مدومن  يداو  نآ  رد 
متسشن يداو  نآ  ردنا  يزور  ودمتشگ  هتسخلد  نم  هتسخ ، ناقیفر 

اجنآ ُْدب  يرهش  ناس  هچ  منادیمناجنآ  دش  سب  زا  نم  لاح  شّوشم 
داش يوش  ات  وش  نورب  لزنم  نیا  زکدایرف  زور  نایم  رد  دز  سرج 

دشاب راچ  هر  نیا  گنسرف  یلودشاب  راومهان  هار  هچرگا 
ربارب هُدنا  ُدب و  یپ  رد  ممغرصرص  وچ  يداو  نآ  زا  متفر  نورب 

رایسب جنس  دز  وا  رهب  زا  سرجراب  متخادنا  لهد  ردنا  ات  هک 
هنایداش میارب  زا  دز  سرجهناور  يداو  نآ  زا  يرصع  مدش 

ناتسهک رد  نامارخدش  شکبک  هکناتسهد  نیا  دوب  یلزنم  خّرف  وچ 
ياشگب شیوخ  راب  دنب  خرچ  هبيامیپ  هار  خسرف  جنپ  ات  نونک 

هام زا  هگ  بکوک  زا  هگ  متسج  ناشنهاگرحس  ات  بش  مداتفا و  خرچ  هب 
مدیمرآ يرصع  هب  ات  اجنآ  ردمدیسر  لزنم  نآ  يوس  رب  ات  هک 

ونیم يارحص  نآ  زا  چوک  مدومنور  يرواخ  رهم  درک  نوچ  ناهن 
دناریم شیوخ  ماقُم  اب  ار  لمجدناوخیم  همغن  نیا  نایب  ردنا  سرج 

گنل نکب  یهاوخ  رگ  وت  هپتلوک  هبگنسرف  جنپ  لزنم  هار  امیپب 
ینادراک شوه و  لقع و  اب  یسبیناوج  يداو  نآ  ردنا  دشاب  هک 

يزارف ندرگ  بدا  اب  یمیرکيزاوننامهم  بسن  اب  یناوج 
وا یماح  دمحم  دشاب  یقتوا  یمان  مان  یسرپ ز  رگا 
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ناتسهک  ناماد  هب  هگرخ  مدزناتسهد  نآ  يوس  هب  نوچ  مدیسر 
يوا هیرق  دش  ارم  هگلزنم  هکيوخ  وکن  درم  نآ  دش  هگآ  وچ   34 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

میاعّدم يدوب  هچنآ  دوب  نآ  ردمیارب  زا  درک  شدوخ  ِناوخ  ْناور 
ینابزیم يارب  زا  تسب  رمکینابز  نیریش  دص  هب  روط و  دص  هب 
زاوشیپ دندرک  نایوناب  نآ  ارمشیپ  شردام  نیتسخن  دمآ  زارف 

نازینک دننام  دنتسب  رمکنازیزع  نآ  نم  يراکتمدخ  هب 
ینامهیم مناوجون  نآ  دومنینادراک  هار  لقع و  يور  ز 

تخومآ همغن  نیا  هاگود  ردنا  سرجتخورفا  لعشم  هم  نوچ  ماگنهابش 
تسا شیر  هنیس  هر  یتخس  زا  ارمتسا  شیپ  هب  وتنالپق  هوک  بشما  هک 

يامرف تشگ  ناتسهک  ردنا  کبک  وچيامیپ  تشد  يا  نک  كالاچ  مدق 
مدرک رای  ار  ناهج  دنوادخمدرک  راب  بش  زا  تفر  یساپ  وچ 

مدومن هگنآ  رظن  رد  یهاک  وچمدودو  ّبر  هناخ  قوش  ز 
كاخ نماد  رد  مه  هاگ  يدیرچكالفا  يوس  يدیرپیم  هگ  لمج 

بیج دش  هراپ  دیرد و  منابیرگبیش  مدمآ  الاب  هب  متفر  سب  ز 
ار کمس  تشپ  رز  هگ  مدرمشار  کلم  حیبست  هاگ  مدینش 
گنل ماهزامج  دشن  هَّللادمحبگنسرف  راچ  ات  يدب  هنوگ  نیدب 

هنادواج يالب  هگلزنم  نوچهنایم  مشیپ  زا  دش  ادیپ  ات  هک 
مدیدن ار  یکین  راسخر  رگدمدیشک  دوخ  راب  وچ  يداو  نادب  ( 4)

نکسم درک  مرید  هناریو  نآ  ردنم  سنوم  قیفر و  دش  دمآ  بت 
مرگ هبات  نایم  رد  مداتفمرن  شلاب  يور  هب  رس  مداهن 

تخورفا  نت  هگ  هنیس ، هاگ  لد ، یهگتخوس  ناوختسا  بت  شتآ  زا  یهگ 
35 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ هنایم ]

هناور مدیدرگ  راب  مدومنهنایم  زا  زاب  رگد  زور  کی  ز 
رود لزنم  نیا  ارت  دشاب  بعتروجنر  رامیب  یک  گناب  دز  سرج 

ندیرب ار  خسرف  تفه  هار  هکندیشک  دیابیم  رایسب  بعت 
تسا  نامأوت  ییوگ  وت  وتنالپق  هبتسا  نامه  مه  هر  نیا  بیش  زارف و 

تیاکح نآ  هوک و  هار و  دب  نامهتیالو  نآ  زا  ناور  مدیدرگ  وچ 
رامیب روجنر و  لد  هتسخ ، نتراب  متخادنا  نامکرت  رب  ات  هک 

دش نوگریق  ینامسآ  دنرپدش  نورب  هگرخ  زا  بش  یگنز  وچ 
لزنم تسا  کیدزن  تسا و  تخس  هر  هکلمحم  دیدنبرب  گناب  دز  سرج 

گنسرف هس  مدرک  یط  راب و  مدومنگنت  لد  نازوس ، بت  هتسخ ، نت 
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رود زا  دومنب  نمچاراق  خرروه  نامسآ  بیج  دز ز  رس  ات  هک 
شرازهزبس دش  لد  ياشخب  حرفشراک  تشک و  رانک  هگرخ  مدز 

درک هیس  ار  وربا  همسو  زا  کلفدرز  يرواخ  رهم  راسخر  دش  وچ 
زادرپ همغن  دش  لمج  شگنهآ  هبزاب  سرج  زاس  رب  رامضم  مدز 

مدیرب ار  لزنم  هار  خسرف  هسمدیمد  ار  ارحص  رْحِس ، ِجدوه  هب 
رواخ رهم  سورع  دمآ  نوربرّودم  رصق  نآ  زا  نوچ  هگرحس 

روهشم دوب  یکین  سابع  رب  هکرود  زا  دیدرگ  ملزنم  نایامن 
مدیمرآ  بش  ات  هرومعم  نآ  ردمدیکت  ار  هگرخ  عرز  نایم 

بل رب  هلاخبت  شزوس و  رد  ملدبت  مسنوم  قیفر و  يدوب  نامه   36 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
زاس کبس  ار  دوخ  لمحم  نانعزاوآ  تشادرب  سرج  ماگنهابش 

دش نیشنلد  شرازهزبس  رگ  ار  وتدش  نیمز  نیا  داب  رک ز  مگنز  هک 
رصرص تشاد  ار  ملمحم  نانعرضخا  يارحص  نآ  زا  چوک  مدومن 

مدومن یط  بت  شزوس  درد و  هبمدومن  یط  بش  نآ  رد  هر  خسرف  هس 
رات رز  تخر  اب  يرواخ  سورعراسهک  ناماد  زا  وچ  دش  نایامن 

يرود درک  نم  زا  بت  لزنم  نآ  رديروبص  ردنا  ار  راب  مدنکف 
دش نم  نامردیب  درد  ياوددش  نم  ناج  بیبط  دمآ  قرع 

[ زیربت ]

يروبص زا  يرصع  چوک  مدومنيرود  درک  مناوختسا  زا  بت  وچ 
زاس رب  رامضم  دز  راویتارهزادرپ  همغن  مهار  رهب  دش  سرج 

گنتلد شیتسس  یتخس و  زا  شابمگنسرف  تفه  ات  ار  هار  یط  هک 
زیربت رهب  مناوخب  ناز  یتارهزیربت  رهش  دشاب  هاگلزنم  هک 

تحایس ردنا  یهتوک  مدرکنتحار  ِكرت  بش  نآ  مه  نم  مدومن 
زیربل هنامیپ  دش  رمع و  دمآرسزیربت  راومهان  هار  زا  یلو 

داتفا  رس  رب  مدابودرا  ياوهداتفا  ردنا  زیربت  هب  مهار  ات  هک 
زوریف تخت  نویامه  لابقا  هبزور  شش  دعب  اجنآ  زا  متشگ  ناور 

یناوغرا تخر  دیشوپ  کلفینارفعز  روخ  هراسخر  دش  وچ 
زیربت رهش  رد  وت  ياج  دوبن  هکزیخرب  هک  دمآ  ناغف  ردنا  سرج 

گنسرف جنپ  تفاسم  ّیط  نکبگنت  شکب  ار  دوخ  لمحم  نانع 
دشاب  رای  تناهج  دنوادخدشاب  راث  رد  وت  هاگلزنم  هک 

تیاکح نیا  درکیم  همغن  اب  سرجتیالو  ناز  رصرص  وچ  متفر  نورب   37 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
رادهگن ار  دوخ  لد  شیدنیمرایسب و  هوک  هر  نیا  رد  دشابیم  هک 

دمآرس نم  هار  رمع  انامهدمآرب  نودرگ  نماد  زا  روخ  وچ 
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زور نآ  رامیب  يدش  نم  قیفرزورما  راث  رد  ار  راب  مدنکف 
یتشهب  نوچ  ییاهغاب  شرود  هبیتشرس  ّتنج  هرومعم  هد 

بان رد  نوچ  نایامن  ُدب  یفاص  زبامیس  وچ  ییوج  فرط  ره  نآ  زا  هک 
مدیمرآ ناقهد  درم  يوک  هبمدیشک  نوچ  ار  دوخ  راب  هد  نادب 

يزیزع نوچ  ناتسهد  نآ  رصم  هبيزیمت  لقع و  اب  درم  ناقهد  هچ 
يوکین لذب  میارب  زا  درتسگبيوخ  وکن  نآ  ینابزیم  هار  ز 

ناتسهد نآ  رد  یبش  کی  مدونغناقهد  درم  ناز  یمدرم  مدید  وچ 
زادرپهمغن وا  اب  تشگ  مه  سرجزاوآ  تشادرب  رحس  غرم  ابص 

ناتسهک رد  مداتف  اسآ  گنلپناتسهد  مّرخ  نآ  زا  چوک  مدومن 
يدرک زاورپ  نیمراهچ  خرچ  هبيدرک  زاب  ار  ماهزامج  یهگ 

دشیم توح  اب  ناتسادمه  یهگدشیم  توهال  شهگلزنم  یهگ 
گنت مدمآ  هر  يراومهان  زگنسرف  راچ  هر  نینچ  دش  تفاسم 

شهایگ زا  ضیف  یسب  مدرب  یلوشهار  راومهان  دوب  هچرگا 
گنسرف گنسرف  وا  رد  هلال  لگگنر و  رب  گنر  يدوب  هتسر  وس  ره  ز 

زود رز  داتسا  نکچ  ایوگ  هدززومایب  شیاهلگ  گنروا  ایب 
نک رظن  وا  گنا  هب  دشاب  نکچنک  رظن  وا  گنر  مین  گنر و  هب 

هلایپ یقاس  فک  رب  هداد  هکهلال  راسهک  نیا  رد  هتشِک  سک  هچ 
ناتسهک  نیا  نابغاب  دشاب  هکناتسلگ  ار  ناتسهک  نیا  هدرک  هک 

ار نیمسای  نیا  لگ و  نیا  هتشِک  هکار  نیمز  نیا  نابغاب  مزانب   38 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
مدوشگ ار  دوخ  لمحم  وربا  هبمدومن  ار  ناتسهک  نآ  ریس  وچ 

ینابرهم ماقم  رد  دمآردیناوج  ُدب  اجنآ  رد  مناشیوخ  ز 
درک مینامهم  نابزیم ، دش  ارمدرمناوج  نآ  هد  نآ  لیخ  رس  يُدب 

يایهم يدرک  شروخ  عاونا  زيأروکن  نآ  درتسگب  یلذب  وکن 
اجنآ بش  کی  مدونغ  شیاسآ  هباسرف  کین  ناوج  نآ  يوک  هب 

دز رز  هب  دوخ  راعش  زا  ار  نیمزدز  رس  باتملاع  رهم  نوچ  رحس 
رگید ناتسهوک  هب  ور  مداهنرصرص  وچ  يداو  نآ  زا  متفر  نورب 

ناوخ مرا  ناتسلگ  ناتسهوک  هچناتسلگ  لگ  زا  يدب  ناتسهوک  هچ 
ادیش هتشگ  یبیلدنع  رس  ره  زابیز  ياهلگ  فرط  ره  رس  هدز 

ناج هریش  ناسب  ینیریش  زناراذگ  وس  ره  اهيوج  ناوارف 
گنسرف ود  ات  اجنآ  زا  مدنار  لمجگنرلگ  ناتسهوک  بوخ و  ياوه 

يآ دورف  لزنم  نیا  رد  نک  مّحرتيامیپ  تشد  یک  دز  دایرف  سرج 
دشاب رازآ  تمحز و  رد  رتشدشاب  راومهان  رایسب  هر  هک 

يدوب هنارید  فلع  بآ و  زج  هبيدوب  هناریو  هد  یکیدزن  هب 
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تسا دوجویب  سب  یهد  يداو  نیا  ردتسا  دوبکدبنگ  نیا  هک  يدنتفگب 
اجنآ رد  دبال  یبش  کی  مدونغاجنآ  رد  دوخ  ياهراب  مدنکف 

مدوب گنج  رد  رحس  ات  هشپ  هبمدونغ  اجناک  یبش  نآ  میوگ ز  هچ 
خرچ نهاریپ  وزا  دش  اّفصمخرچ  نماد  زا  حبص  هدنخ  هدز  ات  هک 

تسا رارق  ماّیا  باوخ و  تقو  هنتسا  راب  تقو  نیک  دز  دایرف  سرج 
هار رب  زاب  تّمه  ياپ  مداهنهاگرخ  دیشروخ  نامسآ  رب  دز  وچ 

نابایب  رد  هگ  ْهُک ، هب  ْهُک  يدیودناراسهوک  نزوگ  نوچ  دش  لمج 
درک یپ  هک  ایوگ  وا  گنس  ار  رتشدرک  یط  وچ  ناس  نیا  ار  هار  خسرف  ود   39 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

گنل ماهراچیب  رتشا  دش  نآ  زاگنس  نآ  مرگ  زیت و  دنت و  ُدب  سب  ز  ( 5)
نک لگ  ریز  رد  ار  هراچیب  دص  ودنک  لد  هب  ملاع  مغ  ناتسهوک  وچ 

راخ  تمحز  مدیشک  سب  ْهُک  نیا  ردرایسب  ضیف  مد  رب  راسهک  نآ  زا 
زور نآ  مدرک  یپ  ار  هقان  شگنس  هبزور  نآ  مدرک  یط  ار  هار  خسرف  ود 

یهاگتشاچ مدیسر  قناورخ  هبیهایگ  هن  هلال  هن  مدید  لُگ  هن 
يزارط ینعم  نادراک  ناوجيزارفرس  مکاح  دوب  اجنآ  رد 

وخوکن نآ  نم  اب  تشاد  تبارقوطسرا  شناد  رد  رد  لفط  تروص  هب 
زور نآ  متشگ  دراو  هک  هگآ  نم  ززومآ  شناد  دنمجرا  نآ  دش  وچ 

یمالس مدیناسر  دمآ  شیپ  هبیمارگ  نآ  یمارگ  دنزرف 
ییادخدک زا  دوب  هدرک  اّیهمییافصاب  سب  هناخ  مرهب  ز 

ینابرهم زا  ناوجون  نآ  دومنینامهیم  مزور  راچ  اجنآ  رد 
رادرک کین  نآ  دومن  تبسن  نم  هبرایسب  ياهینابرهم  مه  رگد 

وا رحس  ره  یمالس  مدیناسروکین  روط  یگداتفا و  دص  هب 
يامرفب تزورما  دشاب  تمدخ  هچياپ  رب  تشاد  ار  نخس  نیا  رّرکم 

مشاب وت  نامالغ  زا  شیوخ ، مَینمشاب  وت  نامرف  هب  ربنامرف  هک 
شاپ نم  قرف  رب  تمحرم  ریبعشابیم  فطل  زا  ياهتفه  مدزن  هب 

راکوکن نآ  يوک  نم ز  متسببراب  نیمجنپ  زور  ماربا  دص  هب 
یمان نادرم  نامداخ  زا  ناوریمارگ  نآ  درک  میراد  نامهم  هب 
هناگی نآ  دش  ناور  مهارمه  هبهناور  يداو  نآ  زا  متشگ  رحس 

درک یط  هارمه  ار  بسا  نادیم  هسدرم  ناوجون  نآ  هقردب  مسر  هب 
تفات  نانع  هگنآ  نتشیوخ  يوک  هبتفای  نم  تصخر ز  نوچ  درک  معادو 

گنسرف راچ  لزنم  هب  ات  دشاب  هکگنهآ  تشادرب  سرج  تفر و  وا  وچ   40 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
يروا يوک  رد  ار  راب  مدنکف  يروا  يوس  یهاگتشاچ  مدیسر 
ییافصاب ياهغاب  يوس  ره  زییاوه  شوخ  کین و  ياج  يروا  هب 

ناماس هب  سب  دوب و  هرومعم  یهدناراذگ  وس  ره  اهبآ  ناوارف 
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ناطلس ناوخ  زا  رگد  مدروخ  کمنناطلس  نامهم  رگد  اجنآ  مُدب 
رسمه دیدرگ  نم  هب  نازوس  بترتسب  هب  رس  مداهن  اجنآ  یبش 

نوریب تفر  دیاب  گناب ، دز  سرجنودرگ  رس ز  نابات  دیشروخ  دز  وچ 
ناتسهک رد  یشحو  وچ  ور  مداهنناتسهد  مّرخ  نآ  زا  چوک  مدومن 

يرایس هاگرظن  دش  نایامنيرایس  هار  یخسرف  دش  یط  وچ 
رام هنیس  نوچ  سرا  یتشذگب  هکرای  سرا  دور  لحاس  يدوب  هک 

نایامن شجوم  يدب  مه  يور  هبناناج  یناشیپ  نیچ  نوچ  مغ  ز 
شیوخ لزنم  نک  ياهحمل  کبنس  هبشیوخ  لمحم  اشگب  گناب  دز  سرج 

مدرک زاورپ  طش  هب  یباغرم  وچمدرک  زاب  ار  ملمحم  رتشا  ز 
دندیشک ار  دوخ  کبنس  مشیپ  هبدندید  هک  ات  کبنس  نانابهگن 

نالوج هب  ار  بهشا  مدروآ  هدشنالفط ، وچمه  یبوچ  بسا  راوس 

[ هدنیارس هاگداز  دابودرا ، ]

مدابودرا  رهش  هب  يدیناسرمداب  وچمه  يراشف  ناگژم  کی  هب 
مدیشک  دوخ  ياهراب  کبنس  زمدیرپ  لحاس  رب  بآ  زا  طب  وچ 

نوریب بآ  زا  مکبنس  دمآ  هکنوچ  اهيدابودرا  هگآ  يدندش   41 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
ارحص يور  رب  نمجنا  دندومنانرب  ریپ و  زو  انشآ  شیوخ و  ز 

مزارفرس نازیزع  نآ  دندومنمزاوشیپ  یمامت  زازعا  هب 
یمالس مدندناسر  دنداتسیمارگ و  ناشیوخ  هزامج  َِرب 

مدرم دنتفر  یمه  مه  يور  هبمزلق  جوم  نوچ  ملمحم  شیپ  ز 
یمارگ ناشیوخ  دندرب  ارمیمامت  مارکا  هب  زازعا و  هب 

منابرهم قیفر  نآ  يوک  هبمنأش  ّزع و  دص  اب  رهش  يوس  هب 
میدوب راوخمغ  رگدکی  اب  ناج  زمیدوب  رای  ناهافص  رد  مه  اب  هک 

رتنابرهم سب  رگد  ناشیوخ  زرهاوخ  هب ز  یمارگ  شیوخ  نادب 
يزاب رکم و  ماقم  رب  دمآرديزاسهلیح  زا  نامسآ  هگانب 

ار ناور  حور و  ندب  زک  ناسنادبار ، نابرهم  نآ  رظن  زا  درب  نانچ 
درک التبم  ار  نت  ود  نیا  نارجه  هبدرک  ادج  رگیدکی  لزنم ز  لهچ 

میدرک ربص  ینرق  ود  ره  نارجه  هبمیدرک  ربج  یجالع  زا ال  لد  هب 
ناناج لصو  حبص  هب  دش  لّدبمنارجه  تاملظ  بش  رخآ  ات  هک 

رای نآ  يوک  رد  ار  راب  مدنکفرای  نآ  يور  ینرق  دعب  مدیدب 
نازیزع يا  لمحت  ربص و  دوبنارجه  نامردیب  درد  ياود 

زوسلد رای  یمارگ  نآ  يوک  هبزور  ود  تسیب و  مدنامب  يداو  نآ  رد 
ینابزیم مدومن  تدم  نیا  ردیناهفصا  قیفر  نآ  يداش ، ز 
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نیریش ناج  يدرکن  نم  زا  غیردنیرید  رای  نابرهم و  قیفر 
مدوب هداتفا  نامسآ  ایوگ ز  هکمدومنیم  ناس  نادب  يراتسرپ 

يرای هتفه  کی  وا  نم  اب  يدرکنيراگزاس  يدرکن  متخب  یلو 
مدوب  روشحم  بت  هب  رازآ و  هبمدوب  روجنر  هتسخ و  هشیمه 

وخوکن نآ  اب  یتفلا  مدرکنوا  تبحصمه  نامز  کی  متشگن   42 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
یناشفناج ناشیا  زا  مدید  یسبینابرهم  مه  رگد  ناشیوخ  ز 
ینیمز نیریش  اوه ، بآ و  وکنینیشنلد  ياج  مابودرا  ُْدب 

شوه شاهدننیب  زا  يدرب  یفاص  زشوج  رد  دوبیم  ياهمشچ  وس  ره  ز 
رّرکم دنق  يُدب  ینیریش  زرکاچ  فرب  مالغ و  خی  يدرس  ز 

رایسب رازلگ  اهغاب  وس  ره  زراسهک  ناماد  شوخ و  ياج  نینچ 
شیاوه بآ و  درکن  شزاس  نم  هبشیافص  ریس و  زا  هرهب  مدربن 

مدوب راز  ناوتان و  فیعضمدوب و  رازآ  بحاص  هشیمه 
رازآ نم  رهب  زا  میاد  يدیشکرادافو  نآ  يور  متشگ ز  لجخ 
نم يورد  زا  رتهتسخلد  يدشنم  يروجنر  زا  هتسخلد  يدب 

دمآرد مشیپ  نز  دایرف  سرجدمآ  رس  اجنآ  مندنام  رمع  وچ 
تسا قاتا  رد  نتسشن  ماگنه  هنتسا  قارف  ماّیا  راب و  تقو  هک 

يوناز هب  مغ  زا  داهن  رس  يدینشيوجافو  نآ  ار  سرج  گنابلگ  وچ 
تستایح  بآ  شاهمشچ  ناراذگتستابن  ّبح  وگب  شرهش  وگم 

نیگنر هبانوخ  زا  شناماد  هدشنینوخ  کشا  هدید  ود  زا  درک  ناور 
رادیدپ دش  ون  متام  ییوگ  وترادافو  شیوخ  نآ  تسیرگب  سب  ز 

دندومن يراز  منتفر  رهب  زدندومن  يرای  ودب  ناشیوخ  رگد 
یماعط هن  بآ و  هنو  دروخ  نان  هنیمارگ  نآ  ماش  ات  زور  نآ  ضرغ 

ناماد هب  ات  یناوغرا  کشرسناراب  وچ  ناگژم  زا  دیراب  یمه 
بآ هجل  نورد  ار  دوخ  خرباتناهج  رهم  ناهن  يدرک  ات  هک 

مدوشگ ار  نینوخ  يوج  نامشچ  زمدومن  ار  یمارگ  نآ  عادو 
لمحم هب  ار  تمه  ياپ  مداهنلد  زا  مدرک  نازیزع  رهم  نورب 

قلطم  ياپ  زا  رس  قرف  مدرکبقح  هناخ  فوط  قوش  روش  ز  ( 6)
مدیسر يداو  نآ  دابآ  ضیف  هبمدیرب  ار  هر  یخسرف  کی  ات  هک   43 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

تفاثک دوب و  يدب  ياج  سب  زتحار  باوخ  مدرکن  يداو  نآ  رد 
اّفصم غاب  هچایرد و  يوساشامت  رهب  زا  متفر  شحابص 

دوب یکشلد  راسهمشچ  وس  ره  زدوب  یشوخ  غاب  هچایرد و  وکن 
یمان غاب  نآ  زا  یضیف  مدربنیمارگ  شیوخ  نآ  رجه  زا  یلو 

ناناج ناج  اجنآ  دشاب  یلاخ  هکناتسلگ  ریس  ارم  دیآ  راک  هچ 
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اجنآ رد  مدیلان  رجه  زا  نیمهاجنآ  رد  مدیچ  لگ  هن  مدید  لگ  هن 
هنارت نیا  هار  رد  تفرگب  سرجهناور  يداو  نآ  زا  يرصع  مدش 
نادرگب ور  قح  هناخ  يوس  هبنارای  رجه  زا  ياهتشگ  نیگمغ  هچ 

گنسرف راچ  ناریم  دنت  ار  رتشگنتلد  رادلد  تقرف  زا  شابم 
نکفا  رای  رجه  يادوس  رس  زنکفا  راب  یچیای  هب  هر  دش  یط  وچ 

ادیپ دنت  داب  تشگ  هگان  هبارحص  يور  رب  ناور  دش  نوچ  رتش 
مدیشک رصرص  زا  هک  اهتمحز  هچمدیرب  ار  هر  نآ  بش  تمحز  دص  هب 

دادیب داد  اجنیا  داب  تسدزدایرف  هب  دمآ  ناج  گنت و  لد  دشب 
هاتوک هصق  یچیای  يوس  مدیسرهارک  دص  اب  نازیخ  ناتفا و  حابص 

لمحم گنت  یگنت  رصع  مدیشکلد  ارم  وا  داب  تسد  زا  تفرگ 
دازآ متشگ  اجنآ  داب  تسد  زدابآرصرص  نآ  زا  چوک ، مدومن 

گنسرف راچ  لزنم  هب  ات  دشاب  هکگنهآ  تفرگب  سرج  دوخ  زاس  هب 
وهآ وچمه  ارحص  يوس  دش  ناوروا  همغن  زا  صقر  هب  دمآ  رتش 

مدیمرآ اجنآ  رد  یهاگنابشمدیسر  مرهن  لزنم  رب  ات  هک 
زاب  شیوخ  رصق  دمآ ز  نوربزازعا  دص  اب  نابات  رهم  نوچ  رحس 

دای ابص  زا  ار  یکباچ  متفرگدایرف  هب  دمآ  چوک  رهب  زا  سرج   44 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ ناوجخن ]

نوچ ار  هار  مدیرب  یگنسرف  ودنوماه  يوس  رصرص  وچ  متشگ  ناور 
داتفا هاوخلد  نم  عبط  رب  اجکداتفا  هار  مناوجخن  رهش  هب 

وس کی  هب  ار  یتسردنت  مداهنوا  اوه  بآ و  َدب  هک  سب  زا  يُدب 
مدرک شون  نوخ  هساک  ییوگ  وتمدرک  شون  نوچ  ياهعرج  شبآ  ز 

روجحم رامیب و  سکیب و  بیرغروجنر و  راز و  مداتفوا  رتسب  هب 
مدوزفیم مغ  رس  رب  مغ  یمهمدوب  هک  اجنآ  زور  تشه  ات  ضرغ 

مراک هب  ایوگ  ُدب  هداتفا  هرگمراب  هتسب  نتفر  رهب  دشیمن 
مدید هظحل  کی  یلدشوخ  يور  هنمدینشیم  ار  سرج  گنابلگ  هن 

هار نیا  رد  ّدحیب  نزهار  دشاب  هکهاگآ  نابوسنم  دنتفگ  نینچ 
! تفاسم نیادرک ...  دیاشنتفاسم  اهنت  رگد  دشاب  رطخ 
ادیپ دنچ  قیفر  ددرگ  ات  هکاجنیا  رد  ندرک  تدیاب  لمحت 

ار نهریپ  مدیرد  نت  رب  مغ  زار  نخس  نیا  مدینش  نارای  زا  وچ 
نایرگ شیوخ  لاح  ضرع  مدومننامحر  سدق  بانج  هاگرد  هب 

نوریب هب  مرآ  مغ  بادرگ  نیا  زانوچ  ارم  يدناوخ  تاهناخ  يوس  هک 
نم ماهراوآ  دوخ  نام  ناخ و  زنم  ماهراچیب  سکیب و  بیرغ و 
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نم هتسب  راک  اشگب ز  هرگنم  هتسخ  ناج  هب  هد  ییافش 
دازآ وت  نک  مغ  نیا  زا  بر  ای  مدشدابآ  مغ  رهش  نیا  تسباپ  ارچ 

يرارقیب رد  یسب  دمآ  ملديراز  يور  زا  اعد  نیا  مدرک  وچ 
بآ  زا  رپ  مناماد  بیج و  دش  وزکبانوخ  کشا  ممشچ  ود  زا  دش  ناور 

ناراب  لیس  نوچ  هلفاق  دمآ  هکنارای  دنداد  ربخ  دش  ادرف  وچ 
رادیب تشگ  تتخب  هدیباوخ  نونکراب  ناوجخن  رهش  هب  يدندنکف   45 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

مدومن ار  دزیا  رکش  ساپسمدینش  نوچ  ار  ربخ  نیا  نارای  ز 
هار زا  دمآ  کنیا  یساقآ  مجعهاگآ  دندرک  مرگید  زور  هب 

يوک نآ  هب  دمآ  یندید  رهب  زيوخوکن  دنمدرخ  نآ  شحابص 
مدوب هدروخ  مغ  تبرش  شماج  زمدوب  هدرک  فقوت  اجنآ  رد  هک 

دمآ رس  رب  نم  ندنام  رمع  هکدمآرب  نم  دارم  دش  ادرف  وچ 
اجنآ زا  چوک  یگنت  ِرصع  دندومنایرد  جوم  نوچ  هلفاق  مامت 

دندیسر رلغابارق  يوس  ات  هکدندیرب  ار  لزنم  هار  خسرف  هس 
ارحص هب  يدنداتفوا  بالیس  وچاجنآ  زا  زاب  يرصع  دنتشگ  ناور 

يزاس همغن  رد  فرط  ره  زا  سرجيزات  ِنابسا  ههیش  يوس  ره  ز 
گنسرف راچ  ایرد  جوم  ناسبگنت  رب  گنت  مدرم  دنتفر  یمه 

دنداشگ ار  اهلمج  راب  همهدنداتفوا  لزنم  هار  یط  وچ 
اناد درم  يا  لیلش  شمان  يُدبام  لزنم  مان  یسرپ ز  رگا 

دندیرپ ارحص  رب  غرم  نوچ  رگددندیمرآ  يرصع  هب  ات  اجنآ  رد 
نابایب ردنا  دومنیم  شوخ  یسبناباتش  لیس  نآ  باتهم  بش 

گنسرف جنپ  بش  نآ  رد  دش  تفاسمگنت  رب  گنت  باکر و  ردنا  باکر 
دیشوپب تعلخ  وا  رون  زا  نیمزدیشروخ  درک  رّونم  نوچ  ار  ناهج 
دش افص  اب  نوماه  يور  هگرخ  زدش  اپب  اهرداچ  قاجنیا  رد 

رازیب  هلمج  ناتسهد  نآ  زا  میدشرایسب  هشپ  ُدب  سب  يداو ز  نآ  رد 
مزلق يایرد  نوچ  جوم  دز  یمه  مطالت  رد  دمآ  رحب  نآ  رگد   46 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

زاس ام  رهب  نوماه  هب  يدنتفرگزادرپهمغن  مه  اب  هتشگ  اهسرج 

[ ناوریا ]

گنت ملد  گنل و  ماهزامج  يدشگنسرف  تشه  هر  دش  هدومیپ  ات  هک 
میدیمرآ زور  شش  میدوسآ و  ربمیدیسر  يرهظ  ناوریا  رب  ات  هک 
دادیم داب  رب  ارم  وا  بآ  هکداد  ناوریا  تسد  ز  نم ، میوگ  هچ 

نونجم دننام  دش  هدیهاک  منتنوریب  درک  ّتیمدآ  زا  ارم 
منابز ایوگ  يدش  هتکن  نیدبمناوت  بات و  تّوق و  يدنامن 
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ناهافص ات  ندرم  يور  منیبنناسآ  متسج  رگ  ناوریا  تسد  ز 
مدرک عطق  اهشروخ  هتشگ  کلممدروخ  هچ  شنان  هویم و  بآ و  ز 

يزور مه ز  قزر و  هتشگ ز  يربيزور  تسیب  ات  مُدب  هنوگ  نیدب 
متامم کیدزن  هب  هگرخ  يدزمتایح  دیما  رگید  يدوبن 
مزاب شناخافش  زا  ییافشمزاینیب  رگید  دیشخب  ات  هک 

جاتحم چوک  رب  ناوریا  تسد  زجاجح  دنتشگ  رگد  زور  شش  ز 
تیاکح هفرط  دش  جاح  زا  رگدتیالو  نآ  رد  فرط  ره  زا  دیسر 

دندرک رای  ار  نید  ناّید  دوخ  هبدندرک  راب  بش  زا  تفر  یمین  وچ 
نابایب درگ  زا  هریت  دش  اوهنابسا  ّمُس  زا  هوتس  دمآ  نیمز 

مطالت  ناز  بجعت  يدرک  کلممدرم  ياغوغ  کلف  رب  يدیسر 
مخ وا  تشپ  نودرگ  خرچ  نوچ  يدشمدآ  لقث  زا  نیمز  يدروآ  مخ 

ار کلم  نامشچ  هریخ  يدومن  ! ار کمس  تشپ  هّرا  یتسکش  ( 7)
ناوخشوخ  ناشوواچ  دوب  وس  ره  زناولا  ياهقریب  شیپاشیپ  ز 

سک زا  دیان  يدرم  هب  یبیسآ  هکسپ  زا  یساقآ  مجع  يدوب  ناور   47 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
يزات كرت  مه  یهگ  يدندومنيزاب  هزین  رد  فرط  ره  ناناوج 

رایسب يایسیلک  ُدب  اجنآ  ردرادیدپ  لزنم  هرهچ  دش  ات  هک 
گنسرف هس  نییآ  نیدب  دش  تفاسمگنز  ناشرهب  زا  دندزیم  ار  سرج 

دندومن اوأم  نایئاسیع  ربدندومن  اپرب  اههمیخ  یمامت 
ناورش نیا  مان  هک  مدنتفگبناتسهد  نآ  مان  مدیسرپب ز 

دندومن لزنم  نآ  زا  چوک  هگنآ  سپدندونغ  بش  مین  هب  ات  اجنآ  رد 
نیروز بالیس  نوچ  دنتشگ  ناورنیتسخن  مسر  اب  نییآ و  نادب 

دندیکت ار  هگرخ  ناراپا ، هبدندیرب  لزنم  هر  خسرف  شش  وچ 
ناوارف ایسیلک  دب  وس  ره  هبناتسنمرا  نیمزرس  نیا  يُدب 

نوماه يور  رگید  لیس  نآ  داتفنودرگ  هدندرگ  زا  هام  دز  رس  وچ 
كالفا مشچ  رب  ایتوت  يدیشکكالاچ  ياهنوگلگ  ّمس  درگ  ز 

[ ینامثع روشک  هب  دورو  ناریا و  كاخ  زا  جورخ  ]

يدنتفاب ار  نیمز  خرچ و  مه  هبيدنتفات  خسرف  جنپ  ات  نانع 
دندیشکرب نازوس  هآ  هنیس  زدندیسر  رلنامرک  خُرق و  يوس  هب 

هاشنهش نامرف  هب  سک  دشابنهآ  مجع  تایالو  دش  رخآ  هک 
مینایمور  لیلذ  راوخ و  نونکمینایژ  ریش  همه  دوخ  رهش  هب 

دندومن لزنم  نآ  زا  چوک  هگرحسدندونغ  يداو  نآ  رد  مغ  اب  یبش 
رهوگ عیب  زا  دش  هتخت  اهناکدمالسلا  هیلع  ردیح  مان  زا  دش  هتسب  اهنابز 
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دنتشگ شوماخ  هگحبص  عمش  وچدنتشگ  شوم  نوچ  نایمور  میب  ز 
ناغفا  هب  هآ و  اب  دنتشگ  ناورناریا  هاش  نیمزرس  زا  رحس 

گنهآ  دندرک  یلدرپ  يوک  هبگنسرف  جنپ  تفاسم  يدندرک  وچ   48 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دندونغ يداو  نآ  رد  یهاگنابشدندوشگ  دوخ  ياهراب  اجنآ  رد 
هنارت گنهآ و  هب  ارحص  يوسهناخدور  نآ  ناور  دش  هگرحس 

دزیم گنس  رب  ار  لعن  مه  سرفدزیم  گنز  دوخ  همغن  اب  سرج 
دندوشگ ژد  رد  ار  راب  هگنآ  سپدندومن  ار  خسرف  تفه  یط ، ات  هک 

دننادب ار  ناریا  مور ، ناشندنناوخب  ششراق  هعنقا  وا  هک 
یهوک يالاب  رد  دوب  شیانبیهوکشاب  سب  یمکحتسم  يژد 

رود زا  دندرکیم  هریخ  ار  هگنروم  نوچ  شوج  اجنآ  رد  یمور  يدز 
دندرک گنهآ  تشد  يوس  هگنآ  سپدندرک  گنل  ژد  نآ  ردنا  يزور  ود 

زاس هلفاق  يارب  زا  دنتفرگزاب  ناغف  ردنا  دندمآ  اهسرج 
دیزاب شیوخ  نانع  نیز ، رتکبسدیزاتب  هَّللاتیب  جاجح  يا  هک 

گنل دوش  نابسا  ات  تفر  دیاببگنسرف  هس  نیا  نادرم  هب  دبیزیمن 
تحارتسا دندومن  دندرکنتحایس و  نآ  زا  شیب  زور  نآ  ضرغ 

دندومن اجنآ  زا  راب  هگرحسدندونغ  هزمحارق  ردنا  یبش 
هاتوک دیدرگ  رگد  لزنم  هرهار  نآ  دش  یط  نیتسخن  روتسد  هب 

دنداشگ ار  اهسرف  گنت  همهدنداتف  اجنآ  بارخ  دب  یطابر 
هار رب  لیس  نوچ  رگد  يدنداتفهاگرحس  غرم  نوچ  زاوآ  دشک 

تحایس مزع  زاب  دندرک  رحستحارتسا  دندومن  اجنآ  یبش 
جاک لگنج  نوچ  رذگ  يدندومنجاجح  رحب  نوچ  هار  هب  يدنداتف 

فان ُدب  هدیدزد  اهجاک  ناز  کلففاق  ات  فاق  شجاک  هتسر  لگنچ  هچ 
میدیدن  وا  ضرع  لوط و  زا  ناشنمیدیرب  ار  هر  نآ  هک  يدنچ  ره  هب 

گنل دش  ییاچراق  هاگلزنم  هبگنسرف  شش  ار  شهر  مدومیپب 
یموت ! لیخور  دنک  ناریو  زب  وچیمور  دروآ  موجه  يداو  نآ  رد 

رفاسم نآ  زا  روشع  يدنتفرگرفاو  سانجا  ُدب  هک  ار  سک  نآ  ره   49 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
مطالت رد  دمآ  چوک  ياربمدرم  رحب  نآ  زور  راچ  دعب  ز 

دنتسب گنت  نتفر  رهب  ار  رمکدنتسشن  هراب  رب  یهاگرحس 
دندوشگ لمحم  یسپ  رگ  نابوچ  هبدندومن  هر  نآ  خسرف  شش  یط  نوچ 

دندیرپ طب  نوچ  یسپ  رگ  نابوچ  زدندیشک  ار  اهسرف  گنت  رحس 
نابایب نیا  گنسرف  تشه  ات  دوبنادرون  هر  یک  دز  دایرف  سرج 

دندوشگ دوخ  راب  هردناگوچ  هبدندومن  ار  خسرف  تشه  نآ  یط  وچ 
َرب زا  ْدنَک  بش  ار  هریت  سابلرتخا  داد  نوچ  ار  حبص  ناشن 
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دنداشگ ار  وزاب  دنتسب و  رمکدنداتف  هَّللاتیب  جاجح  هر  هب 
كاخ هنیس  يدیرد  مس  زا  سرفكالاچ  تسچ و  يدرونهر  رهب  ز 

يدنتفای هر  مورزرا  رش  هبيدنتفات  خسرف  هس  ات  ار  نانع 
زاب اهراب  زا  هرگ  يدندرکنزادرپهنیک  نایمور  سرت  ز 

رهش یکیدزن  نآ  زا  هتشگ  ناوررحب  نآ  دمآ  اجیه  هب  ماگنهابش 
دنتشذگ رصرص  نوچ  تشد  هوک و  زدنتسب  گنت  نتفر  رهب  ار  رمک 

نوتاخاباب ردنا  هگلزنم  يدشنوماه  هوک و ز  زا  دنتشذگب  وچ 
درک اپب  نودرگ  ار  حبص  ياولدرک  انب  یناوخشوخ  ْحبص  غرم  وچ 

هوک رپ  يارحص  نیا  خسرف  هد  دوبهوبنا  قلخ  ياک  دز  دایرف  سرج 
زورما  نتسج  دیابب  ار  دوخ  نتزورما  نتسب  دیاب  گنت  ار  رمک 

ناناوج نآ  دنتسشن  نیز  تشپ  هبناناوج  نآ  دنتسب  گنت  ار  رمک 

[ نایجاح ناوراک  هب  نایمور  هلمح  ]

نایامن دش  یمور  جوف  هگانبنابایب  نآ  خسرف  ود  کی  دش  یط  وچ 
دنداهن  ام  رهب  هزات  ییانبدنداتس  دنتفرگ و  ار  هر  رس 

میهاوخ جاجح  نیا  زا  ناموت  دونمیهاوخ  جاب  جارخ و  يدنتفگب   50 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
تفگ ناسکان  نآ  اب  دنت  ار  نخستفشآرب  مه  ام  یساقآ  مجع 

اهور دندرک  شرت  رگیدکی  هباهوگتفگ  نآ  دیشک  رخآ  لوط  هب 
ار اهریت  هر  زا  دندرک  اهرار  اهریشمش  رمک  زا  دندیشک 

دندومن یلاخ  مه  هب  ار  اهگنفتدندوشگ  یهار  اههناخ  شتآ  هب 
ناریلد نآ  گنج  هب  يدنداتسناریش  هرهش  نوچ  هلفاق  ِنالی 
يدنتخیر نوخ  رگیدکی  زا  یسبيدنتخیمآ  مه  هب  لپ  يور  هب 

درکیم گنج  ُدب  ناولهپ  سک  نآ  رهدرم  زا  دش  یلاخ  ناوراک  نایم 
ار نانع  هگنآ  دنتفات  وس  نیدبار  ناوراک  نآ  دنتفای  یلاخ  وچ 

كالاچ تسچ و  ار  دوخ  بسا  دندناهجكانبضغ  ریش  نوچ  جاح  نالی 
ناشیرپ سب  ناشیا  لاوحا  يدشناشیا  هب  يدنتفرگ  ار  هر  رس 

يدنتخاب لد  نایمور  نآ  نآ ، زايدنتخادنا  بآ  هب  ار  اهرتش 
ناناوج نآ  دندیرب  دندیردنارب و  غیت  اب  رجنخ و  برض  هب  ( 8)

دندیشک دوخ  تسد  گنج ، زا  مه  زدندیشچ  ار  رجنخ  ریت و  مخز  وچ 
دیدرگ تسباپ  ار  جاجح  گس  وچدیدرگ  تسپ  نانیعل  نآ  گرزب 

دنتسخ  غیت  برض  هب  شتسد  رسدنتسب و  تسد  ار  نیعل  نآ  ریجخن  وچ 
ناسرت دنتشگ  لپ  ریز  زا  ناهنناربژه  نآ  غیت  برض  زا  هپس 

ریش هرعن  نوچ  هلفاق  لها  زریبکت  گناب  دمآرب  هعفد  کی  هب 
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نوماه  يور  رب  نامز  نآ  دنداتفنوچ  ار  يوگ  نادیم  يدندومن ز 
دندیکت ار  هگرخ  یلوکرلجع  هبدندیرد  ار  هر  زا  گنسرف  هد  وچ   51 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

زاغآ درک  ور  نورب  گناب  سرجزاوآ  تشادرب  هگحبص  غرم  وچ 
دندیرپ لزنم  نآ  زا  ناسرتوبکدندیشک  نیز  ریز  هب  ار  اهسرف 

ارحص هب  هگ  هوک و  هب  يدندیرپاهرپ  لابیب و  نآ  گنسرف  شش  وچ 
دندیسر ناگنزرا  رهش  رب  ات  هکدندیشک  تمحز  یسب  ناتسهوک  ز 

زور کی  رهش  نآ  رد  گنل  دندومنزور  کی  رحب  نآ  داتس  يداو  نآ  رد 
یهار هَّللاتیب  جاجح  يدشیهاگتشاچ  رد  رگد  هزور  کی  ز 

[ تارف رانک  رد  ]

نایامن دش  ْهُک  نماد  زا  تارفنابایب  یط  يدش  خسرف  کی  وچ 
اپرب  دندرک  اههمیخ  بانطایرد  جاوما  نآ  دور  رانک 

تشادرب زاس  مه  سرج  همغن  نادبتشادرب  زاوآ  رحس  غرم  ابص 
دندرک زیخ  اجنآ  زا  اسآ  گنلپدندرک  زیت  ار  دوخ  لاگنچ  همه 

هدید ود  زا  نینوخ  بالیس  ناورهدیرب  سک  ره  دوخ  ناج  زا  عمط 
ارحص يور  زا  عادو  يدندومنارحص  يوس  رب  مدق  يدنداهن 

دنداتف اسآ  گنلپ  ناتسهوک  هبدنداهن  الاب  ملاع  رب  مدق 
اهکمس اب  یهاگ  دندرک  انشاهکلم  شودمه  دنتشگ  یهگ 

دوب ناشیاوأم  يرثلا  تحت  یهگدوب  ناشیاج  مراچ  خرچ  رب  یهگ 
كاخ رب  هاگ  نماد  دندیناشکكالفا  رب  ار  رس  هگ  دندیناسر 

نوماه هب  هگ  هیاس  وچ  يدنداتفنودرگ  هب  يدنتفر  هلعش  نوچ  یهگ 
اهلمج يدندیود  اسآ  گنلپاهلبج  ردنا  زور  جنپ  ات  ضرغ 

میدیدن  اًلصا  نیمز  زا  یناشنمیدیرچیم  ْهُک  رد  هک  تدم  نیا  رد 
خرچ نماریپ  اییوگ  هتفرگخرچ  نماد  ات  یهُک  ره  زارف   52 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

مغ اییوگ  نآ  زا  دیرابیم  هکمّنهج  رسج  نوچ  کیراب  شهر 
ناساهدژا يدوب  هدوشگب  ناهدناراذگ  يدوب  شنماد  زا  تارف 

مد رد  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دشکمدآ  ياپ  اجنآ  زا  دزغل  رگ  هک 
هاتوک هراچیب  نم  رمع  يدشهار  نآ  رد  مدید  هیس  گنس  سب  ز 

گنل ماهزامج  دش و  رک  مگنز  هکگنس  نیا  زا  داد  دزیم  دایرف  سرج 
كاچ ار  هنیس  مدوب  هدرک  شمیب  زكانرطخ  هار  نینچ  رد  ار  اضق 

دنب رس  زا  دیزغل  ياپ  ار  رتشدنب  دش  هوک  رب  ملمحم  هگان  هب 
نادزی هزات  رمع  دیشخب  نم  هبناطلغ  هوک  زارف  زا  دیدرگ  وچ 

یناولهپ يور  اجنآ ز  دیسرینادراک  درم  جاجح  زا  هک 
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درک رتش  هاگلعن  رد  نوتسدرم  نآ  دش  نم  هار  ِرضخ  ییوگ  وت 
زاغآ مدرک  دزیا  رکش  ساپسزاب  یتشاد  ار  وا  ندیطلغ  زا  هک 

زیربل هنامیپ  یسب  دش  تفاسمزیخالب  هار  نیا  گنسرف  شش  وچ 
ناوخلزق شمان  ْهُک  يالاب  یهدنادرونْهُک  نآ  لزنم  دش  ات  هک 

زان رتسب  زا  دنتساخرب  اج  ززاب  ناگتشگرب  لجا  نآ  هگرحس 
! ناتخر هار  يارب  زا  دیدنببناتخب  هتشگرب  ياک  گناب  دز  سرج 
زورما ندروخ  نوخ  هر  یکیراب  ززورما  نتفر  نودرگ  هب  دیابیم  هک 

ياج زا  دندیبنجب  اسآ  نزوگيامیپ  هوک  نایشحو  نآ  رگد 
متام شیوخ  يارب  زا  دنتفرگمکحم  دنتسبیم  روم  نوچ  رمک 

دنتشرسیم روخ  فت  زا  ار  ندبدنتشگ  راب  َهد  لبج  ره  درِگ  هب 
دندیسر  ناریو  ربرب  رهش  هبدندیرب  ار  هار  نیا  خسف  شش  ات  هک 

یهار تشگ  دیاب  جاجح  يا  هکیهاگحبص  غرم  گناب  دز  رحس   53 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دنتسب مارحا  اههوک  فوط  هبدنستب  راب  نادرون  هُک  نآ  اج  ز 

گنسرف  تشه  هر  نآ  تشگ  یط  ات  هکگنس  رب  جاجح  رس  دمآ  یسب 
یمایپ سک  ره  زا  يدرب  نودرگ  هبیمان  ضوح  ُدب  لبج  يور  یهد 
دندیکت ار  دوخ  هگرخ  هد  نآ  رددندیرب  یتخس  ناج  ار ز  هر  نآ  وچ 

تشادرب داد  هر ، نآ  يراوشد  زتشادرب  دایرف  سرج  رگید  رحس 
شوخ رطاخ  هر  نیا  رد  دشابیمنشک  افج  جاجح  هراچیب  نیا  هک 

ندیرچ اسآنزوگ  ناتسهوک  هبندیرب  ار  سم  ندعم  دیابب 
هوک هلق  رب  ات  دنتشگ  ناورهوبنا  قلخ  نآ  زاب  دندرک  رگد 

هدیمر يو  زا  نایشحو  يرات  زهدیشک  رس  نودرگ  هب  ات  یهوک  هچ 
مدآ رود  زا  وا  رب  مد  هدیمدمّنهج  ياهلبج  زا  رتهیس 

ناروتس اب  نادرم  دنتشگ  ناورناروم  وچمه  ْهُک  هلق  يوس  هب 
دندنام زاب  نایاپراهچ  نتفر  زدندنار  شخر  ْهُک  نآ  رد  خسرف  ُهن  وچ 

دندیمرآ سم  ندعم  رد  یبشدندیدن  نتفر  تّوق  اپ  رد  وچ 
دنتسب رّانز  لتک  یتخس  زدنتسب  راب  نیکسم  جاح  نآ  رحس 

اهلمج رد  اپ  تّوق  يدنامناهلبج  ردنا  زاب  دنتشگ  ناور 
رس رب  كاخ  مدرم ، دندرک  یسبرتشا  بسا و  جاح ، زا  دندرم  یسب 

دیاین رد  یمامت  دیآ  رگادیاین  رب  یتخس  ناج ز  انامه 
گنتلد راز و  ار  هر  دندومیپبگنسرف  جنپ  نازیخ  ناتفا و  همه 

دومنب روس  نوچ  نامدرم  مشچ  هبدومنب  رود  زا  نیگآ  رهش  هک 
دندومن ار  دزیا  رکش  دوجسدندوشگ و  دوخ  ياهراب  اجنآ  رد 

دوب نیرق  یب  وا  اهرهش  نایمدوب  نیمزرس  نیریش  بسچلد و  نیگآ 
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نامیا  نید و  دشیم  هزات  يو  زا  هکناراذگ  يدوب  فرط  کی  زا  تارف 
هنیس مغ ز  رابغ  یتسش  یمههنیگبآ  جاجز  نآ  یفاص  54 ز  ص : جح ، موظنم  همانرفس 

تشاد اپ  ریز  ار  رظنغاب  دص  هکتشاد  افصاب  ياهغاب  وس  ره  ز 
دوب نیرفآ  قح  وا  حور  ییوگ  وتدوب  نیز  هن  نآ و  زا  هن  نآ  يافص 

یمارح نآ  گرزب  درخ و  يدبیمامت  شرهش  مدرم  نکیلو 
نشور زور  دش  ناشمشچ  رب  هیسنزهر  ياهیمارح  نآ  میب  ز  ( 9)

یهار زاب  ناریقف  نآ  يدندشیهاگتشاچ  اجنآ  زا  گنل  هدرکن 
تیاکح ار  شفصو  درک  ناوتن  هکتیالو  نآ  چوک  دوب  يزور  هچ 

دوب ناج  میب  لام و  میب  وس  نیا  زادوب  نایمور  ماحدزا  وس  کی  ز 
لام ندرب  ندرب  نم ز  میوگ  هچلاح  نآ  زا  زور و  نآ  زا  نم  میوگ  هچ 

زور نآ  دوب  تمایق  يارحص  وچزور  نآ  دوب  تیاکح  نوچ  منادن 
رهش مدرم  دندوب  هچنآ  دندرببرهز  نم  ماک  دش  نیمز  نیریش  نآ  رد 

نیجروخ هب  یهآ  زج  زیچ ، يدنامننیکسم  جاح  زا  دوب  هچنآ  دندربب 
هدایپ ياپ  اب  دنتشگ  ناورهداد  راب  دوخ  فک  زا  لام  همه 

درگ زج  هب  فک  رد  اهلام  زا  دنامندرد  تنحم و  دص  اب  میتفر  نورب 
رهز نوچ  شنیریش  ماک  دشیم  هکرهش  نیا  زا  داد  دزیم  دایرف  سرج 

نید مه  لام  مه  دوریم  ناج  مه  هکنیگآ  هار  زا  ورم  ونشب  نمز 
لصوم هار  زا  ورب  ونشب  نم  زلد  ار  وت  دهاوخ  رگ  هبعک  فاوط 

يدنتفای ندرم  ایوگ ز  نامايدنتفاترب  نانع  یعداو  ناز  وچ 
دنداهن وس  کی  ار  لاوما  مغدنداهن  ور  ناراسهوک  رب  رگد 

يدوب شیوخ  ناج  رکف  رد  همهيدوب  شیورد  رگا  بابرا  رگا 
تخس  هر  نآ  گنسرف  هس  يدندیربتخبدب  ناسنا  تفص  یشحو  نآ  وچ 

ناخرومت  رود  زا  يدوب  شیانبناخرمک  شمان  یهد  دش  نایامن   55 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دندوب شیوخ  لام  رکف  ردنا  هکدندونغ  یهاگنابش  يداو  نآ  رد 

نوگرگد لاح  اب  جاجح  رگدنودرگ  ناماد  زا  حبص  دزرس  وچ 
گنسرف تشه  ار  هر  دندیدرََونگنتلد  دنتفر  نورب  يداو  نآ  زا 

راخ زا  دندنیچ  رس  هب  لُگ  ياج  هبراب  یلوکولرانم  هب  يدندنکف 
درک نورب  رس  نودرگ  بیج  زا  رحسدرک  نوگن  ار  یلین  هاگرخ  بش  وچ 

داهرف وچمه  يدرون  هوک  مزع  هبداب  نوچ  جاجح  هر  هب  يدنداتف 
دندیود ناتسگنس  هب  نوچ  خسرف  هسزاب  ار  هر  هشیت  اب  یهگ 

هراقم يوس  نامز  نآ  دندیسردندیرچ  یهاگ  یهگ ، يدندیرپ 
نیلاب هب  يدنداهن  ار  رس  یبشهراپ  هتشگ  نابیرگ  ْهُک  تسد  ز 

دنداهن نیز  ناراوهار  تشپ  هبنیشون  باوخ  زا  دنتساخرب  رحس 
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دندرک راب  اجنآ  زا  ناهاگرحسدنداتف  ناتسهوک  يور  رب  رگد 
رادومن خسرف  شش  دعب  زا  يدشدندرک  راومه  هر  رد  تفاسم 

دوب افصاب  عیسو  رهش  بجعرام  تروص  ناس  هب  هیطالم 
ناتسب غاب و  رتخا  تشاد ز  رتنوزفدوب  افق  ردنا  رصم  شیرومعم  ز 

دابآ ّتنج  رهش  هرومعم  نآ  زاناتسبد  شدوب  مرا  ناتسلگ 
دندومن يزور  کی  ثکم ، اج  نآ  ردداش  مّرخ و  نیکسم  جاح  يدندش 

دش اپب  بش  ایس  هاگرخ  وچدندومن  اهتمعن  رکش  رب  نابز 
دندناهج ار  اهسرف  نوماه  يوسدش  او  چوک  اچوک  ِرازاب  رد 

دیش  همیخ  دمآرب  نوچ  ایرد  زدندنار  حبص  ات  ار  هار  خسرف  هس 
اپرب همیخ  دندومن  دندیسرایرد و  جاوما  نآ  همشچرس  يوس   56 ص : جح ، موظنم  همانرفس  دیشاپ  دودنارز  بآ  ار  ناهج 

نیتسخن نییآ  هب  يدندوشگنیشون  باوخ  زا  ار  مشچ  نوچ  رحس 
دندرک راغلا  داب  وچ  لزنم  يوسدندرک  راب  ریز  هب  ار  اهلمج 

لداع نادنمدرخ  نآ  دندیسرلزنم  يوس  خسرف  تشه  دعب  ز 
تسا یلمج  رللوق  نیا  هک  مدنتفگبتسیچ  نیمز  نیا  مان  هک  مدیسرپب 

بکوک مشچ  رب  دز  تشگنا  رحسبش  نوچ  دیچیپ  ار  راموط  هیس 
مطالت ردنا  دندمآ  ایرد  وچمدرم  جوم  نآ  دنتساخرب  اج  ز 

دنتسشن لمحم  رب  نیز و  تشپ  هبدنتسب  شیوخ  هار  داز  اجنآ  زا 
هاگآ نادرم  نآ  دندومیپبهار  یخسرف  هن  گنلرا  مزع  هب 

دندیکت هگرخ  مه  رود  نیورپ  وچدندیسر  لزنم  نآ  يوس  هگنآ  سپ 
نوماه يور  ناراسهوک  لیس  وچنوریب  دنتفر  گنلرا  زا  رحس 

يدنتفای دوخ  لزنم  ِناشنيدنتفات  خسرف  راچ  ات  نانع 
ار نفک  ندرگ  زا  دندرک  نوربار  نت  دندرورپب  يراورپ  هب 
دنتشذگ نوماه  زا  نیز و  تشپ  هبدنتسشن  هداد  نت  زاورپ  رحس 

نابایب زا  یلوکولمزوا  خرنایامن  دش  شش  خسرف  دعب  ز 
دنداهن رس  رتسب  يور  رد  یبشدندوشگ  دوخ  ياهراب  هد  نآ  رد 

هَّللا  یلع  گناب  دز  حبص  غرم  وچهاگرحس  رد  ناغفا  هب  دمآ  سرج 
دشاب راومهان  گنت و  هایسدشاب و  راوشد  هر  جاجح ، يا  هک 

غاز َرپ  نوچ  دشاب  هریت  شگنس  هکغادارق  هر  شیپ  ِز  درم  يا  دوب 
نتشذگ ییاج  نینچ  زا  دیاببنتسشن  ین  نتفخ  تقو  دشابن 

ناسنا تقلخ  رد  یشحو و  تأرج  هبنادرون  هوک  نایشحو  نآ  رگد 
دنتسج شیوخ  ياج  ْهُک ز  مزع  هبدنتسب  گنت  ناروم  وچمه  ار  رمک 

دندیشک  او  ار  نتشیوخ  ینامزدندیشک  ارحص  رب  تخر  اجنآ  زا 
هودنا لد  رب  يدوزفیم  شمان  هکهوک  نآ  يوس  هگنآ  دنتشگ  ناور   57 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
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دنداهن اپ  هدنا  هوک  رب  نامهدنداهن  اپ  هوک  نآ  ناماد  رب  وچ 
یهاگ هیکت  خزود  وچمه  یهوک ! هچیهایس  زیگناتشحو  یهوک ! هچ 

هدیدن سک  الاب  ار ز  شبیشنهدیشک  رس  ایرث  ات  شزارف 
یگنز هتفخ  هر  رس  رب  ایوگ  هکیگنس  هداتفا  يُدب  یهاگ  ره  هب 

رسیب شیدنت  زا  يدرک  ار  نت  هکرجنخ  وچ  يدوب  وا  گنس  ره  مد 
يدنام زاب  رواکت  زا  لمعن  کت  زيدنام  زاورپ  زا  غرم  شزارف 

مشوه لقع و  رس ، زا  تفر  دیردمشوگ و  هراپ  دش  مس  ِّقت  ُّقت  ز 
دندیشک رداچ  نابرع  يوک  هبدندیسر  مجنپ  خسرف  رد  ضرغ 

هاگرحس رادملع  یپ  زا  دیسرهاگرخ  هریت  بش  نوچ  دیچیپ  مه  هب 
ناخردب يوس  رب  دنتشگ  ناورنادرونهر  نآ  زاب  دنتسج  اج  ز 

گنسرف تفه  ار  هر  دندومیپبگنس  هگ  تشد و  رد  هگ  هوک و  رد  یهگ 
دندیمرآ اجنآ  رد  یهاگنابشدندیسر  لزنم  نآ  يوس  رب  ات  هک 

یهار دندیدرگ  زاب  دمآربیهاگحبص  غرم  گناب  نوچ  رحس 
بات تقاط و  اهلد  هتفر ز  نوربباطنا  رهش  رهب  گنل و  رهب  ز 

دندیسر مّیس  خسرف  رد  ات  هکدندیشکیم  تعرس  هب  ار  اهلمج 
رهق نآ  زا  دندرک  ور  هچ  زا  منادنرهش  نآ  باتیب  یگلمج  يدنَُدب 

اجنآ رد  َدب  هن  مدید و  یکین  هناجنآ  رد  دوخ  راب  دندنکفین 
دنتفر رهق  يور  مناد ز  نانچدنتفر  رهش  زا  رترود  خسرف  ود 

دنداتسیا تحار  رهب  يزور  وددنداشگ  اجنآ  دوخ  راب  زا  هرگ  ( 10)
تخیر رپ  لاب و  يو  زا  بش  غاز  هیستخیوآ  لیدنق  هم  وچ  ماگنهابش 

گنل  یک  هب  ات  دشاب  راب  تقو  هکگنهآ  رب  دز  هدرک  ریگبش  سرج 
لیل همین  رد  ناور  دش  ارحص  هبلیس  نآ  شوج  بنج و  هب  دمآ  رگد   58 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

نیکست تفای  اجنآ  تشذگب و  لپ  زنیرز  لیس  نآ  تفرب  خسرف  شش  وچ 
درک ربخ  ار  مدرم  گناب و  دز  سرجدرک  رس  حبص  ناذا  نوچ  نذؤم 

[ بلح ]

ياج کی  هلمج  دنتفرگ  رس  نیلاب  زيایوگ  لیفارسا  روص  يدیمد 
دنداتف مه  یهاگ  دنتفر و  یهگدنداتف  نوماه  رب  لیس  ناسب 

نداتسیا نآ  نتفر و  نآ  يُدبنداد  شیوخ  لام  رشع  رهب  ز 
نایور هنییآ  ههبج  نوچ  بلحنایامن  دش  خسرف  راچ  دعب  ز 

ار بلح  مدید  نامأوت  ناریا  هبار  بلح  مدید  ناهفصا  هیبش 
ناهافص نوچ  اّیهم  شزیچ  همهنادیم  هب  رازاب و  هب  ناکد و  هب 

يدوزف تحار  تّوق و  ار  نت  هکيدوب  هویم  اجنآ  رد  یعون  ره  ز 
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تسا تایح  بآ  طلغ  متفگ  طلغتسا  تابن  ّبح  روخب  شریجنا  ز 
ار  بل  رْشَح  ات  یکَم  ینیریش  زار  بلح  ریجنافصو  رگ  ینک 

ناشخرد لعل  زا  رتنیگنر  دوبنآ  هناودنه  ونشب ز  نخس 
باریس هناد  کی  ار  هنشت  دص  دنکبآ  رپ  نیریش و  كزان و  فیطل و 

رتناشفناج ردام  لب ز  رهاوخ ، هچرتنابرهم  رهاوخ  شلها ز  يُدب 
نامشچ منینوخ ز  کشا  دش  ناورناهافص  اب  ار  نآ  مدید  مأوت  وچ 

زوسناهج هآ  رگج  زا  مدیشکزور  نآ  رد  نم  دای  هب  دمآ  نطو 
مدرک دایرف  مدیلان و  ین  وچمدرک  دای  ناشیوخ  نادنزرف و  ز 

یناود میارحص  هوک و  يور  هبیناشک  مناماد  هچ  نودرگ  يا  هک 
نک اج  هب  اپ  ار  ام  يادوس  ایبنک  اهر  فک  زا  منماد  نک  اهر 

يدرون  نوماه  ارم  سب  دشاب  هکيدرم  يور  زا  ناسر  مدوصقم  هب 
تّوق هتفر  نت  زا  ندرک  یط  هر  زتّورمیب  يا  نم  هب  یمحر  نکب   59 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

هدرب باوخ  ممشچ  ْتحار ز  ناج  زهدُرب  بات  لد  زا  لمحم  ِناکت 
ناشیا زا  مورحم  موش  یک  ات  وگبناشیوخ  نارجه  مشک  یک  ات  وگب 

یناوتیم ات  ناهفصا  يوس  هبینابرهم  میسن  يا  رب  ربخ 
ناهافص رد  مغارف  زا  دیزاس  هچنازیزع  ياک  وگ  نم  نادنزرف  هب 

مزاسب شتآ  نیدب  يراچان  هبمزادگ  رد  رادرجه و  دوخ  ارم 
مفوخ بادرگ  نیا  زا  درآ  نوربمفْوط  قیفوت  ادخ  دشخب  ات  هک 

فرح رتفد  زا  رس  زاب  مدوشگفرح  رس  رب  نونکا  متشگرب  رگد 
داب وا  غاب  مّرخ  داش و  میاد  هکداینب  رید  تشرس  ّتنج  نآ  رد 

دندیرخ دوخ  هار  بابسا  ون  زدندیمرآ  زور  شش  راک ، رهب  ز 
نایامن  دش  مطالت  رد  دمآردناریا  يایرد  نیمتفه  زور  هب 

تیاکح ار  شعضو  درک  ناوتن  هکتیالو  نآ  رگید ز  يایرد  یکی 
اغوغ تساخرب  شروش و  دمآربایرد  ود  نآ  يدنتخیر  مهرب  وچ 

مدید شیوخ  مشچ  هب  ار  تمایقمدیرپ  رس  زا  شوه  لقع و  اغوغ  ز 
ور نآ  هب  شیور  نآ  زا  دشیم  نیمز  ! وه زا  ياهشروش  اغوغ و ز  ز 

دنداهن ور  قح  هناخ  يوس  هبدنداتفوا  هار  رب  راب و  دش  ات  هک 
زوریف تخب  اب  لد ، دنسروخ  همهزور  نآ  رد  دش  تفاسم  هر  خسرف  هس 
دش امنشوخ  ارحص  يور  هگرخ  زدش  اپ  هب  اهرداچ  ْناموط  ناخ  هب 

تشذگب روص  اب  دمآ و  لیفارستشذگب  روجید  بش  زا  یمین  وچ 
مطالت ردنا  دندمآ  ایرد  ودمدرم  لیخ  نآ  دنتساخرب  اج  ز 

دوب ناغف  رد  رگید  يوس  زا  سرجدوب  نامدرم  يوه  ياه و  وس  کی  ز 
لیز  یکی  مه  دزیم  هک  نازیوآ  ُدبلیزالز  گنز و  دص  ود  رتشا  ره  ز 
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دندرک راغلا  تشد  يوس  رصرص  وچدندرک  راب  اجنآ  زا  نییآ  نیدب   60 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
رای ضراع  راهب  نوچ  بقارثراچ  خسرف  دعب  دش ز  نایامن 

دنداهن رس  نیلاب  هب  شیاسآ  هبدنداتسیا  بش  همین  ات  ورد 
تخیرگب همیخ  زا  بش  يودنه  وزاتخیوآرب  ار  نیرز  لیدنق  هم  وچ 

تسار دق  چوک  رهب  دندرک  همهتساخرب  ماع  صاخ و  اغوغ ز  رگد 
دنتسشن وا  نایم  رد  بکوک  وچدنتسب  راب  لمحم  ار ز  اهرتش 

نوگلگ دیدرگ  اوه  درز و  نیمزنوچ  اهقاط  نآ  دندمآ  زاورپ  هب 
دندیمرآ ارعم  رد  هگنآ  سپدندیرب  ار  هر  نآ  خسرف  ود  هد و 

امح  رهش  رب  ناورهر  نآ  دندشارعم  زا  بش  همین  رد  ناور 
دندیسر امح  رب  هک  يرهُظ  يدبدندیشک  مجنپ  خسف  رد  نانع 
دندرک راغلیا  زاب  روتسد  نادبدندرک  راب  بش  همین  رد  رگد 

شیوخ هگلزنم  زا  دنتسج  ناشنشیب  ای  خسرف و  هد  دندومیپ  وچ 
یعیسو رهش  اب  مان  شسیمحیعیسو  رهش  رگد  اجنآ  يُدب 

دنتسب راب  دمآ  چوک  تقو  وچدنتسشن  بش  مین  هب  ات  اجنآ  رد 
دنداتف وهآ  نوچ  تشد  يور  هبدنداهن  ور  یبسح  يوس  اجنآ  زا 
دندیشک رداچ  همه  شیارحص  هبدندیسر  لزنم  نادب  خسرف  هد  ز 

بکوک وچمه  لمحم  هب  يدنتسشنبش  همین  رد  رگد  يداو  نآ  زا 
نایعا دش  مراچ  خسرف  دعب  زناراهب  لیس  نوچ  دنتشگ  ناور 

ایرد  ود  نآ  مطالت  زا  یتسشنارحص  ناماد  زا  هک  ات  هفیطق 
دنتسب تخر  اجنآ  زا  زاب  هگنابشدنتسشن  اجنآ  ماش  هب  ات  هگنآ  سپ   61 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ ماش ]

نیروز بالیس  نوچ  ماش  يوس  هبنییآ  روط و  دص  اب  دنتشگ  ناور 
نابایب يور  رد  دندیناودنایاپ  داب  ناسب  ار  اهلمج 

دندیسر یحبص  وا  ناتسغاب  هبدندیرب  هر  بش  نآ  رد  خسرف  هد  وچ 
دنتشذگ ناتسجنرت  جنران و  زدنتشذگ  ناتسغاب  مه ز  خسرف  ود 

ماش نوچ  زور  نآ  هیس  دش  ممشچ  هبماش  هزاورد  رب  وچ  يدندیسر 
نایفس لآ  روبع  ُدب  اجنیا  زکناغفا  هب  دمآ  نم  وضع  ره  ادج 

هزین هب  ار  نادیهش  هاش  رسهزیتس  زا  دندرک  هک  یماّیا  رد 
هاگرخ قاط و  نیا  نوگنرس  ددرگ  هکهاش  رس  اب  اجنیا  زا  دندرک  رذگ 

يوج نوچ  کشا ، ممشچ  يدوب ز  ناوريوا  زا  جاح  روبع  دش  ات  ضرغ 
دندناشف ار  ارحص  درگ  ناماد  زدندنار  رهش  رب  ار  شخر  هگنآ  سپ 

قافآ رد  سک  هدیدن  ار  شریظنقداص  حبص  يدوب  ضیف  زا  ماش  وچ 
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شنامأوت دشابن  ّتنج  زج  هکشناوخ  رهد  تشهب  شماش  وگم 
يدودزیم لد  زا  گنر  یفاص  زيدوب  شوج  رد  ياهمشچ  وس  ره  ز  ( 11)

شنان بآ و  فصو  هّمش  کی  منکشنآ  نیا و  اب  رگد  مزادرپن 
بالج  هساک  دص  زا  رتنیریش  ُدب  هکبآ  نآ  ُدب  ناویح  همشچ  منادن 

یبای هزات  تایح  شمعط  زا  هکیبآ  ماش  راسهمشچ  زا  شونب 
ناوضر دلخ  رانک  زا  یتشذگناراس  همشچ  ناک  طلغ  متفگ  طلغ 

ار نهد  نُکاو  اهتشا  يور  زار  نخس  ونشب  وا  نان  زا  نونک 
يدیکچیم يو  زا  ریش  ایوگ  هکيدیفس  رد  يدوب  فرب  ناسب 

باتهم مشچ  نزور  ایوگ ز  نان  هچبان  رد  نوچ  يدیفس  زا  دوب  نانچ 
ماش رد  دوب  رتوکن  رگیدکی  زماسقا  عاونا و  اههویم  زا  رگد 

یمامت درادیمن  شفیرعت  هکیمان  دوب  ناک  وا  روگنا  صوصخ 
یباین ار  شلثم  قافآ  رد  هکیبالگ  زا  جیوک و  زا  میوگ  هچ 

میدروخ هویم  سب  ناتسود  دای  هبمیدرب  هأشن  تیالو  نآ  زا  زور  ود 
تساخرب  ياج  زا  نامسآ  ایوگ  هکتساخرب  ياغوغ  نیمُّیِس  زور  هب 

دمآرب رس  زا  طیحم  يایرد  وچدمآرب  رکسع  اب  جاحلا  ریماک   62 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
ادیپ تشگ  یمیظع  نافوط  هکایرد  ود  نآ  شروش  هب  دمآ  نانچ 

جوا رب  دروخیم  شیباغرم  رسجوم  زا  يارحص  نماد  رپ  يدش 
دندیسر هناخرت  يوس  يرصع  هبدندیرب  هر  خسرف  راچ  هگنآ  سپ 

[ قشمد ]

دندرک راغلیا  یخسرف  ود  هددندرک و  راب  بش  همین  اجنآ  زا 
اهلد هلمج  وا  زا  تشحو  يدومنادیپ  دیدرگ  نوگنرس  قشمد 
نایرگ دندرک  رذگ  يداو  نآ  زانایفس  لآ  رب  نانک  تنعل  همه 

دندومن  اجنآ  زا  راب  شحابصدندونغ  ناتْسبارخ  نآ  رد  یبش 
دندیسر اشاپ  هگرکشل  يوسدندیرب  ار  هر  نآ  گنسرف  شش  وچ 

ناشیا هاگلزنم  دوب  بریضمنایاپ  شیدوبن  هک  رکشل  وچ 
ینارگ يدرک  نیمز  رب  شلقث  هکینارکیب  رحب  دوب  رکشل  وچ 

هاگرخ يراگنز ز  هدیدرگ  نیمزهاگرذگ  يدندوب  هتسب  ترثک  ز 
مخ نامسآ  اشامت  رهب  زا  دشمه  اب  دنتسویپب  نوچ  ایرد  هس 
هزوم ياپ  زا  همه  يدندیشکهزور  جنپ  ثکم  رهب  هگنآ  سپ 

دندیکت مه  رود  راواّیرثدندیشک  تحار  همیخ  بانط 
اشاپ درک  دهاوخ  چوک  يرهظ  هکاغوغ  روش و  دمآرد  شش  زور  هب 

تساخرب زاوآ  ریفن  زا  سوک و  زتسار  دش  همغن  دمآرب  نوچ  ینامز 
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هناور يداو  نآ  زا  جاحلاریماهناورسخ  مسر  هب  دش  هگنآ  سپ 
تشگ شقریب  رازهلال  نابایبتشد  يوس  هگرخ  زا  دمآ  نوریب  وچ 

دش ناوج  یس  ناشن  قریب  ره  هکدش  ناور  شتشپ  زا  قریب  یس  دص و 
شیپ زا  دنتفریم  شود  رب  گنفتشیب  رفن  دصهن  را  دوب  هدایپ 

شود رب  هرقن  گنفت  ار  یمامتشوپ  بصق  ناناوج  ُدب  مه  دص  ود 
شرانک رب  کی  ره  هتسب  یگنفتشراوس  رتشا  نوزف  ُدب  دصیس  ز 

فص فص  شیپاشیپ  دنتفریم  هکفک  رب  هزین  راوس  دص  کی  يُدب 
شراسی زا  نیمی و  زا  دنتفر  هکشرازه  ُدب  یهاپس  ناناوج 

سپ زا  شیپ ، زا  ناور  يدندوب  هکسک  دصراچ  شراذگ  رجنخ  رگد 
لزنم هار و  لیلد  يدندوب  هکلمحم  هارمه  رفن  دصیس  يدب 

يدندزیم  انرک  سوک و  ریفنيدندب و  شزادرپ  همغن  سک  لهچ 
مزال دوب  سک  هد  هب  تمدخ  ره  هکمزالم  شدوب  رفن  دص  کی  رگد 
نیّرز  نیز  ماگل و  اب  اهلتکنییآ  مسر و  اب  ناور  هش  سپ  نآ  زا 

راتفر زیت  نارطاش  ود  هدرادیدپ و  دش  اهلتک  نآ  دعب  63 ز  ص : جح ، موظنم  همانرفس 
شود رب  هرقن  زا  کجک  ُدب  کی  ره  هبشوگ  انب  نیمیس  مه  طخ  ون  همه 

رس  رب  خرس  ياهروطنق  همهرسپ  یلاک  اک  رس  هب  لِط  یمامت 
شنایم رد  مظعا  ریم  نآ  دوب  هکشناور  تخت  ناور  دش  هگنآ  سپ   64 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

هنارکیب رحب  دننام  هپسهناور  دش  وا  یپ  زا  زیرولج 
هناخراک اب  سپ  يدندیشکهنازخ ز  رتشا  اطق  هد  سپ  نآ  زا 

[ هنیدم ات  قشمد  زا  ]

ایرد هس  نآ  مطالت  رد  دمآرباشاپ  تفر  نوریب  وچ  نییآ  نیدب 
نابایب يوس  مه  جاح  دش  ناورناتفا  جوم  ناسب  مه  يور  هب 

دوب يرپ  ناطیش و  هاگنمیشندوب  يرب  يدابآ  زک  ینابایب 
گنس همه  يدندوب  هتشگ  نایصع  زگنسرف  ود  ات  یقلخ  هک  ینابایب 

دوه حلاص و  طول و  موق  اجنآ  رددوبان  دندیدرگ  هک  ینابایب 
نایصع مرج و  زا  گنس  هدیدرگ  همهناولا  ياهتمعن  هک  ینابایب 

راسنوگن هتشگ  ناکرشم  قرف  هبراک  دنک  تمشچ  ات  هک  ینابایب 
یهلا هاگرد  بوضغم  هدشیهام  هب  ات  هم  زا  هک  ینابایب 

يدوبن شنالیغم  زج  یهایگيدوبن  شنایاپ  هک  ینابایب 
يدیرچیم شیاضف  ردنا  شحو  هنيدیرپیم  شیاوه  ردنا  غرم  هن 

ادیپ تشگیم  یبرقع  مه  یهگالیتر  رامسوس و  شوگرخ و  زج  هب 
دش نوگنرس  شناگدننیب  لددش  نوگژاو  ییوگ  هک  سب  اجنآ  رد 
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هوک رب  ارحص و  رب  روم  ناسبهوبنا  قلخ  نآ  ناور  دش  هگ  نآ  سپ 
دندیشک  هدرپارس  هطنر  يوسدندیسر  مراهچ  خسرف  رد  ات  هک 

هناخ هراّقن  اب  جاحلا  ریماهناور  دش  بش  همین  اجنآ  زا 
یمان درف  نآ  اب  دنتشگ  ناوریمامت  هَّللاتیب  جاجح  رگد 

دندوشگ  رتشا  زا  راب  قرفم  هبدندومن  یط  خسرف  تشه  ار  هر  وچ 
لیس نوچ  دروآ  ور  هار  يوس  هبلیل  همین  نیتسخن  نییآ  هب   65 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

دیدرون ار  هر  زا  خسرف  ود  هددیدرگ و  تاذ  نیع  يوس  رب  ناور 
دندیمرآ يدرون  هر  جنر  ردندیسر  اجنآ  گنت  رصع  هگ  نآ  سپ 

زادرپ همغن  ریفن  گنهآ  هبزاب  دش  چوک  بش  همین  اجنآ  زا 
اناد درم  نآ  نوریب  دش  هگرخ  زاشاپ  تشادرب  رس  زان  باوخ  ز 

دیناود خسرف  شش  هب  ات  ار  هپسدیناهج  ار  تمه  شخر  هطالب 
راغلیا درک  بش  همین  رد  نامه  راب  کی  رحب  نوچ  ناور  دش  اجنآ  زا 

دومرفب هگلزنم  ییاخاغلب  هبدومیپب  نوچ  هر  زا  خسرف  کی  هد و 
تخات نانع  خسرف  مه  هنارطق  يوستخاونب  یسوک  بش  همین  اجنآ  زا 

دش نانع  مه  رصرص  هب  شبسا  کت  زدش  ناور  يداو  نآ  زا  روتسد  نامه 
دومرفب هگ  نآ  اسح  ردنا  لوزندومیپب  نوچ  هر  زا  خسرف  ود  هد و 

بکوک وچ  هگرخ  دمآ ز  نورببش  همین  ردنا  زاب  اجنآ  زا 
دندیشک ار  شوامس  ياهلتکدندیمد  ششیپ  رد  يان  ردنا  مد 

نوحیج دور  نوچ  ناور  یپ  زا  نوشقنوماه  هب  دش  شناور  تخت  ناور 
گنل یبش  اجنآ  رد  درک  دیسرگنسرف و  تشه  زا  دعب  رفنیع  يوس  ( 12)

دومیپ نوماه  زا  خسرف  کی  هددومرف و  چوک  یهاگتشاچ  اجنآ  زا 
ار نایم  شیاسآ  رهب  زا  دوشگار  نانع  هگنآ  ناعم  ردنا  دندیشک 

اّفصم شرون  زا  دیدرگ  ناهجارآ  ملاع  باتفآ  دز  رس  وچ 
رصرص وچ  اجنآ  زا  دیدرگ  ناوررکشل  جاّجح و  اب  جاحلاریما 

شارف  گنسرف  شش  دعب  زا  دیشکشایعما  رد  ار  همیخ  بانط 
دومرف چوک  اجنآ  زا  دزرس  هم  وچدوسآرب  بش  مین  هب  ات  اجنآ  زا   66 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

تساخرب ياج  زا  چوک  رهب  ایرد  هستساخرب  يانرص  زا  همغن  هگنآ  سپ 
ماع زا  صاخ و  زا  ولج  رد  هدایپماش  مظعا  ریما  دمآ  نورب 

زازعا دص  اب  اشاپ  جاح و  يدندشزاورپ  جوم  هبقع  يوس  ناور 
دندیسر خسرف  هدزیس  دعب  زدندیشک  ّدحیب  تمحز  هر  نآ  رد 

نوریب هاگرخ  زا  دمآ  بکوک  وچنودرگ  دزرس ز  بش  وچ  هم  ناس  نادب 
نامثع لآ  سپ  زا  شیپ و  زا  ناورناداش  تسشنب  ناور  تخت  رب 
ار هر  گنسرف  هد  دندومیپبانرص  سوک و  ریفن و  گنهآ  هب 
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دندیشک رداچ  رگیدکی  رود  هبدندیسر  هرّودم  رب  سپ  نآ  زا 
تساخرب  زاوآ  ریفن  انرص و  زتساخرب  زاب  نیتسخن  روتسد  هب 
نایاپ داب  رصرص  وچ  يدندیودنامارخ  جحلا  راد  يوس  دش  ناور 

دیّردب ار  نودرگ  شوگ  شریفندیدرون  خسرف  هن  وچ  ار  نابایب 
دمآ هاش  ایوگ  هک  ینییآ  هبدمآ  هاگلزنم  يوس  رب  ات  هک 

شیج نآ  زاب  شباکر  ردنا  ناور  شیط  اب  ّدج و  اب  ناور  دش  اجنآ  زا 
قاتشم دوب  ییوگ  وت  لزنم  نادبقاق  يوس  خسرف  هد  دعب  زا  دیسر 
دیناود خسرف  هدزای  رصرص  وچدیناهج  ار  تلود  شخر  اجنآ  زا 
دش او  هاگرخ  يراگنز  لگدش  اپب  رداچ  ُکبَت  رد  هگنآ  سپ 

تساخرب جوم  ایرد  هس  زا  مدنامهتسار  رد  همغن  شریفن  دز  اجنآ  زا 
نابایب يور  وزا  زارلگ  يدشناولا  ياهقریب  دیدرگ  ناور 

هناشن يوس  رب  ریت  ناسبهناور  دش  هگنآ  لقملا  راد  هب 
نیگنر  درک  هگرخ  ار ز  نابایبنیگنس  گنسرف  هدزای  دعب  ز 

تشاد رپ  هک  ایوگ  ناکم  نآ  زا  دیربتشادرب  جوا  شریفن  گنهآ  وچ   67 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
نامیلس تخت  نوچ  هیبشت  البنابایب  رد  دش  ناور  شتخت  رگد 

شنامایب لزنم  يوس  يدناسرشنانع  رصرص  یتشاد  ایوگ  هک 
دوسآرب ردیح  هعلق  رد  ات  هکدومیپب  ار  هر  نآ  خسرف  هن  ضرغ 

تحار باوخ  اجنآ  درک  دیشکتحایس و  زا  تسد  یبش  کی  هگنآ  سپ 
تساخرب زاب  مظعا  ياشاپ  اج  زتساخرب  زاس  ياون  يرهظ  رگد 

شتآ  شلعن  زا  گنس ، یتسَجیم ز  هکشوامس  نوگلگ  تشپ  دمآرد 
نابایب ناماد  دش ز  مظعمنایامن  خسرف  هدجیه  دعب  ز 

فاق ات  فاق  شلوط  ضرع و  هدیشک  فابرچ  هتشگ  اههمیخ  بانط 
تخب ِيزوریف  اب  تفر  هگرخ  هبتخس  نانع  درک و  کبس  ار  شباکر 

دش انب  شیانرص  گنهآ  رگددش  انشآ  باوخ  رب  قلخ  مشچ  وچ 
زازعا دص  اب  هگرخ  دمآ ز  نوربزان  رتِسب  زا  تفرگرب  رس  رگد 

رورنه دنمدرخ  درم  نآ  دشرصرص  وچ  ّزرلا  شاغم  يوس  ناور 
تفای نتشیوخ  هاگراب  زا  ناشنتفاترب  وچ  خسرف  هدزناش  ار  نانع 

دوب شهرمه  سک  ره  هدوسآ  دندشدوسآرب  هر  جنر  دش ز  هگرخ  هب 
يدرم يور  زا  زاب  تسب  ار  رمکيدروجال  خاک  دزرس ز  هم  وچ 

دش ناور  حلاص  نیدم  يوس  هبدش  نانع  رصرص  نسوت  تشپ  هب 
گنسرف تسیب  ار  هر  درک  یط  ات  هکگنفت  پوت و  اجنآ  یلاخ  دش  یسب 

تحارتسا  يدومن  لزنم  نآ  ردتعاس  ود  کی  نیتسخن  روتسد  هب 
هاگرخ اشاپ ز  نورب  دش  دمآربهام  نوچ  هنیشود  تداع  رب  رگد   68 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
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شناور تخت  اوه  رد  يدیرپشناوراک  اب  الُع  رب  دش  ناور 
رایسب جنران  ومیل و  اب  الُعرادیدپ  خسرف  شش  دعب  زا  يدش 

وا يُدب  تمعن  دص  هب ز  ومیل  هچوا  يُدب  ّتنج  هویم  ومیل  هچ 
شلیبسلس بآ  هداد  ومیل  هچشلیئربج  ایوگ  هتشک  ومیل  هچ 

دنویپ تسا  دوب  رکش  رب  ایوگ  هکدنق  تبرش  توالح  رد  ومیل  هچ 
يزور ود  کی  وا  درک  گنل  اجنآ  رديزور  هنوکیز  رس  رب  دمآ  وچ 
وا زا  میدربیم  هک  اهتذل  هچومیل  میدروخ  یمه  تدم  نآ  رد 

زاس همغن  نّیرز  يان  ياونزاب  یتساوخ  میود  زور  رصع  هب 
هنارت دص  اب  انغلاراد  يوسهناور  دش  هگرخ  دمآ ز  نورب 

نایاپ هب  لزنم  نآ  رمع  يدیسرنابایب  نآ  خسرف ز  جنپ  دش  یط  وچ 
دندونغ  هنیشود  روتسد  نامهدندومن  اپرب  اههمیخ  اجنآ  رد 

ششارف زا  دروآرب  رس  دمآربششارخلد  ریفن  زاوآ  وچ 
ار نانع  رصرص  کت  وهآ  نامهار  ناور  تخت  شرب  يدندیشک 

شهاپس دش  نیروز  لیس  وچ  ناورشهاگهیکت  رب  دز  هیکت  هگنآ  سپ 
دیدرگ درز  نابات  دیشروخ  خردیدرون  خسرف  هدزناپ  ار  هر  وچ 

یماظن دریگ  يونثم  نیا  ات  هکیماظن  تیب  زا  میوگ  اجنیا  رد 
توقای هناد  کی  نآ  زا  درک  رپ  مکش  توترف  ياقنع  ناک  ماگنهابش 

اپرب  هاگرخ  نوگ  هزوریف  شدشاشاپ  درک  دّرمز  ردنا  لوزن 
دومنب چوک  قباس  مسر  رب  نامهدوسآرب  هر  جنر  تعاس ز  شش  وچ 

دش  يو  هاگلزنم  هقارز  رگددش  یط  هار  نآ  زا  خسرف  هدجیه  وچ 
بکرم تفات  هیده  هب  اسآربژهبش  همین  رد  نامه  هقارز  69 ز  ص : جح ، موظنم  همانرفس 

راکبلط ُدب  اشاپ  هک  هیده  نامهرادیدپ  دش  هن  خسرف  دعب  ز 
ندومن یپ  رد  یپ  ِّیط  جنر  زندومن  یط  هر  زا  دوسآ  یمد 

نیتسخن نییآ  هب  دمآ  نوربنیشون  باوخ  زا  تفرگرب  رس  رگد 
يدرونارحص رب  زاب  دش  ناور  يدنت  يور  زا  تسشن  رب  نیز  رب 

شمارتحا ! اب  میت  لعف  يوسشمارخ  یلیل  نسوت  نآ  درب 
هاتوک دیدرگیمن  کت  یعس  هبهار  نآ  رد  گنسرف  هدجیه  يدوب  هک 

اجنآ دش  او  هگرخ  رازاب  رگداجنآ  دش  اپرب  اههمیخ  هگنآ  سپ 
روص همغن  ششوک  هب  دمآ  زاب  هکرود  هر  جنر  زا  ُدب  هدوساین 
زاب دش  شیوخ  ناور  تخت  ربزان  رتسب  زا  تفرگرب  رس  رگد 
دیدرون ار  هر  یخسرف  ود  هددیدرگ و  داب  نوچ  ارق  يوس  ناور 

دش نآ  زا  لدشوخ  ُدب  هدنام  سک  نآ  رهدش  ناهگرخ  ياههّبق  نایامن 
دومنب چوک  اجنآ  زا  يرصع  رگددوسآ  زور  تعاس  ود  کی  اجنآ  رد 
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تشادرب زاس  ردنا  همغن  نز  لهدتشادرب  زاوآ  چوک  رهب  شریفن  ( 13)
دندیشک نار  ریز  هب  ار  اهسرفدندیمد  يدواد  نحل  انرص  هب 

مّرخ داش و  ّبر ، يوس  دش  ناورمظعا  ياشاپ  نیز  تشپ  دمآرب 
وس ره  لعشم ز  دص  تشگ  نازورفودنه  يوسیگ  رب  هناش  دز  بش  وچ 

شیوخ لمحم  سک  ره  درک  ناغارچشیورد  معنم ز  ُدب  هک  ره  بش  نآ  رد 
رتسب هب  ار  رس  یسک  يدرواینربمایپ  یسوب  كاخ  قوش  ز 

هاگآ نادرم  نآ  دندومیپبهاگرحس  ات  بش  نآ  خسرف  ود  هد و 
يدرز  راوید  رس  رب  دز  ملعيدروجال  باتفآ  نوچ  رحس 

روس نامدرم  يارب  زا  دش  اپبرود  زا  شناتسلخن  تشگ  نایامن   70 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ هنیدم رهش  ]

هنیدم رهش  ات  دنتشگ  ناورهنیکس  اب  راقو و  اب  هگنآ  سپ 
دندیودیم رس  اب  هکلب  اپ  اب  هندندیودیم  رصرص  وچمه  خسرف  ود 

نابات دیشروخ  نوچ  هوک  تشپ  زنایامن  دش  هنیدم  رهش  ات  هک 
شیورد دننام  رس  اپ و  هنهربشیوخ  ندرگ  ّربکت  زا  دنتسکش 

هار نآ  تشگ  یط  ناسچ  متسنادنهاش  هگرد  يوس  هب  دنتشگ  ناور 
تسا هنیس  بلق و  رد  وا  رهم  میاد  هکتسا  هنیدم  اجنیا  الد  متفگ  لد  هب 

تسا نید  رالاس  دقرم  ماقمتسا و  نیمز  برثی  نیا  يرآ  اتفگب 
تسناکم  نیا  رد  نید  ایند و  هشتسناکم  نیا  رد  نیلسرملا  ّیبن 

تسا باوخ  هب  رشحم  عفاش  اجنیا  ردتسا  باوخ  هب  رورس  دّیس و  اجنیا  رد 
دشاب راربا  هش  نآ  اجنیا  رددشاب  راتخم  دمحا  اجنیا  رد 

اجنیا تساجنیا  بسح  اب  لوسراجنیا  تساجنیا  بقل  یّما  هش 
اجنیا تساجنیا  لامهیب  یبناجنیا  تساجنیا  لالجلاوذ  بیبح 

كالفا هتشگ  رّونم  شرون  زا  هکكالول  هاش  نآ  تسا  نکاس  اجنیا  رد 
تسا نیمز  نیا  رد  يرولا  سمش  هشتسا  نیمز  نیا  رد  یجُّدلا  ردب  هم 

تسا ایبنا  لبح  متخ  اجنیا  ردتسا  اول  جات  بحاص  اجنیا  رد 
تسا كاپ  رون  نآ  دقرم  رون  زتسا  كانبات  برثی  هک  ینیبیمن 

نیسای هط و  نآ  دزن  رد  دوبنیمادک  شدالوا  یسرپ ز  رگا 
ربمیپ  نیعلاةّرق  يدوب  هکرهوگ  هناد  کی  نآ  دشاب  شدزن  هب 

71 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ عیقب ناماما  دقرم  ]

یماما دوخ  رصع  هب  ُدب  کی  ره  هکیمارگ  داجما  دالوا  رگد ز 
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مومسم هتشگ  ناتخب  هریت  تسد  زموصعم  راچ  شراوج  ردنا  دنُدب 
دنیازج زور  رد  هاوخ  تعافشدنیادخ  ّرس  نزخم  کی  ره  هک 

نابات دیشروخ  نوچ  هتشگ  رّونمناشیا  ياهدقرم  رون  زا  عیقب 
ردیح ارهز و  هنیس  رورسربمیپ  بلق  هویم  نآ  نسح 

تسا نیع  ود  رون  دجاس و  ماماتسا  نیسحلا  نبا  یلع  الوم  میود 
تسا نید  رالاس  مجنپ و  ماماتسا  نیقیلا  ملع  هش  رقاب  میس 

قنور تفای  يو  زا  بهذم  نید و  هکقح  رب  يالوم  نآ  دشاب  مراهچ 
قداص هک  ینعی  ناکم  نوک و  هشقطان  يالوم  ناج  سنا و  ماما 

مشوه  لقع و  رس ، زا  ییوگ  دش  نوربمشوگب  دمآ  نوچ  هتکن  نیا  لد  ز 
مدناسر هگرد  نادب  ار  دوخ  ات  هکمدناشفیم  نینوخ  کشا  هدید  ز 

شلیبسلس بآ  دشاب ز  یمهشلیئربج  میاد  هک  یهاگرد  هب 
ار شهگلزنم  ناتسآ  رد  دنکار  شهگرد  دبورب  رپ  لاب و  هب 
باب نآ  تسا  هکیالم  ياسنیبجبایفرش  هگرد  نآ  زا  اهربمیپ 

مدیشک شکاخ  زا  همرس  نامشچ  هبمدیسر  یمظع  تلود  نیا  رب  وچ 
كالول هاش  یسوب  ياپ  مدومنكاخ  نآ  زا  منامشچ  وچ  دش  رّونم 
يدوب تسیابیم  هچنآ  هش  نادبيدوب  تسیابیم  هچنآ  تنیز  ز 

متسج هار  العا  سودرف  نادبمتسج  هاش  میرح  يوس  هر  وچ 
نوزفا دح  زا  نادزی  رکش  مدومننودرگ  مدروآرب ز  رس  يداش  ز 
رّونم دقرم  نآ  زا  ممشچ  يدشرّسیم  تلود  نادب  مدیدرگ  وچ 

مدوس  شیوخ  نیبج  شهاگرد  هبمدومن  ارهز  يوس  ور  هگنآ  سپ 
ناس ایتوت  هدید  ود  رب  مدیشکنابات  رهم  نآ  دقرم  كاخ  72 ز  ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ناماما سوباپ  هب  متشگ  ناورناوضر  دلخ  ناز  مدش  نوچ  فّرشم 
نامیا نید و  يو  زا  هزات  دشیم  هکناینب  شرع  ناتسآ  نآ  رب  وچ 

مدوس كاخ  رب  ار  شیوخ  نیبجمدومن  نشور  ار  هدید  مدیسر 
رگید بیز  نازورف  رون  زج  هبرّهطم  ضرا  نآ  ردنا  مدیدن 

ياج ياهشوگ  رد  یکی  ره  هتفرگيالوم  راهچ  یحیرض  کی  نایم 
شرف ُدب  هتشگ  ییایروب  هنهک  هبشرع  زا  رتالاب  يُدب  وک  ینیمز 

تنیز لیدنق  زا  شدندادنّتنج  هب  مأوت  ُدب  هک  ار  یناکم 
نک  ربخ  ار  ناریا  ناطلس  نآ  ردنک  رذگ  ناهافصا  يوس  امیسن 

ییارچ لفاغ  ارس  ّتنج  نیا  زاییاجک  رد  لداع  هاش  یک  وگب 
رونا ياهبکوک  هدنشخر  نادبربمیپ  دالوا  رب  رگنب  ایب 

ییایروب زا  شرف  بوچ و  زا  حیرضییارس  کی  رد  دناهدرک  نکسم  هک 
رورس راچ  نآ  قیال  شورفردیح  لآ  مالغ  يا  نک  ناور 
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ناشخر رهم  نوچ  الط  لیدانقناوضر  دلخ  نآ  تنیز  رهب  ز 
رّهطم قیدانص  نآ  ياربرهوگ  ولمم ز  اهنامر  رگد 

ناوضر دلخ  نوچ  وا  ددرگ  رویز  زنابیقر  نآ  ِمشچ  يروک  زا  هک 
ترامع ار  نید  هناخ  مدومنترایز  بایفرش  مدیدرگ  وچ 

نایرگ هدید  نازوس ، هنیس  مدومننارای  رهش  نآ  تبرت  زا  عادو 

[ هکم يوس  هب  ]

اجنآ زا  تفر  میود  زور  رصع  هباشاپ  درک  فقوت  اجنآ  زور  ود 
دش نوگریق  نشور  زور  ممشچ  هبدش  نورب  برثی  زا  جاحلاریم  وچ 

ریس  هدشان  ربمیپ  سوباپ  زریگلد  راز و  فرشم  ضرا  نآ  زا 
نابایب ناماد  هب  هگرخ  مدزنامشچ  ود  زا  نینوخ  بالیس  ناور   73 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ناشیا لابند  زا  مه  نم  مداتفنالان  راز و  ربمیپ  نارجه  ز 
ارحص يور  ناشورخ  بالیس  وچاشاپ  جاح و  هگنآ  دنتشگ  ناور 

دنتشگ رومأم  مرح  مارحا  هبدنتشگ  رود  برثی  نوچ ز  خسرف  هس 
دندنب مارحا  نایعیش  اجنآ  رددندناوخ  هرجش  دجسم  ار  وا  هک 

دنتسش شیوخ  هانگ  كرچ  زا  نتدنتسُج  هار  نوچ  هگ  مارحا  يوس 
مارحا دنتسب  نایعیش  مامتماع  زا  صاخ و  زا  ناوج  زاورپ  ز 

نایوگ  کیّبل  هر ، هب  يدنداتفنایور  کین  نآ  رس  اپ و  هنهرب 
مه يدزیم  انرُص  لیز و  شریفنمظعا  ياشاپ  نیز  تشپ  دمآرب 
داب فک  رد  ایوگ  دوب  شنانعداش  مّرخ و  هبعک  يوس  دش  ناور 

اپرب  درک  ار  شاهمیخ  نوتسادهش  رب  ود  هد و  گنسرف  ز  ( 14)
هار نآ  جنر  زا  یگدوسآ  تفرگهاگرحس  کیدزن  هب  اجنآ  یبش 

ادیوه خسرف  هدزای  دعب  زادیدج  يوس  ناور  دش  هگرحس 
نوریب تفر  بش  همین  اجنآ  زانوگلگ  دمآ ز  دورف  لزنم  نآ  دش 

تفای نینُح  ردنا  ار  ردب  ناشنتفات  نانع  نوچ  اجنآ  خسرف  ود  هد و 
دندیمرآ تعاس  راچ  ردق  هبدندیسر  اجنآ  رد  زور  نایم 

تسار دق  زاب  يدرک  چوک  رهب  زتساخرب  همغن  شریفن  زا  رصع  رگد 
تسشنب شیوخ  ناور  تخت  ربتسب  نایم  خسرف  هدجیه  يارب 

شیط اب  ّدج و  دص  اب  عاق و  يوس  هبشیج  اب  جاجح و  اب  دیدرگ  ناور 
دنتشگ هاگرخ  رد  هدوسآ  ات  هکدنتشذگ  نوماه  زا  هوک و  زا  یسب 

دندرک  راغلیا  جنر  يوس  رصرص  وچدندرک  راب  بش  زا  تفر  یساپ  وچ 
ناولا ناولا  اهمشچ  بابح  نایعا  خسرف  ود  هد و  زا  دعب  يدش   74 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

هاگرحس ات  اجنآ  دندوسآربهاگرخ  يوس  سک  ره  دیدرگ  ناور 
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دمآرب نییآ  نادب  مسر و  نادبدمآرب  نیز  تشپ  هب  اشاپ  رگد 
رصرص وچ  لزنم  بناج  دش  ناوررورنه  درم  نآ  يدرم  يور  ز 

ادیوه ارحص  نماد  زا  يدشادیدق  خسرف  هدراچ  دعب  ز 
دومنب چوک  بش  همین  رد  نامهدوسآرب  اجنآ  رد  هار  جنر  ز 

نایعا  تشگ  خسرف  تفه  دعب  زنافسع  يداو  رب  دیدرگ  ناور 
شیوخ هگرخ  رد  نامز  نآ  دوسآربشیوخ  هگلزنم  ات  تفات  ار  نانع 

هناور دش  هگرخ  دمآ ز  نوربهناگی  نآ  بش  زا  تفر  یثلث  وچ 
وهآ نادیم  زا  يوگ  يدرب  هکوا  کترصرص  بهشا  تفر  نانچ 

نایامن همطاف  يداو  هگنآ  دشنابایب  ردنا  دیود  خسرف  هد  وچ 
نایوگ کیبل  ناکم  نآ  يوس  هبنایوپ  ْتشد  نآ  نامز  نآ  دندیسر 

دندومن اوأم  بش  هب  ات  اجنآ  رددندومن  اپرب  اههمیخ  وس  ره  ز 
اوأم شیوخ  ياج  هب  يدنتفرگادرف  قوش  زا  ناورهر  نآ  اجک 

ارحص يور  رب  ار  تخر  دندیشکاشاپ  جاح و  بش  زا  تفر  یمین  وچ 

[ هبعک ناتسگنس  رانک  ]

نامشچ هتشگ  نشور  رای  لصو  زناناج  نارجه  بش  رخآ  هدش 
نارای رهم  هنیس  هدرک ز  نوربناطیش  ساوسو  لد  هتسش ز  همه 

دنداهن وس  کی  ار  هودنا  مغدنداهن و  ور  هبعک  ناتسگنس  هب 
هَّللا  ۀبعک  هم  نوچ  تشگ  نایامنهام  مجنپ  خسرف  راچ  دعب  ز 

دندوشگ اهبل  يدزیا  رکش  هبدندومن  اپرب  اههمیخ  حطبا  هب   75 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
مدید شیوخ  مشچ  هب  يزور  نینچمدیسر  رخآ  دوخ  دوصقم  رب  وچ 

یماظن جرد  رهوگ  دشاب  هکیمان  تیب  نیا  ارم  دمآ  دای  هب 
يراودیما دسر  يدیما  هبيراظتنا  زا  دعب  هک  دشاب  شوخ  هچ 

رس زا  تفر  مشوه  لصو  قوش  زرّسیم  دش  نوچ  نم  هب  تلود  نانچ 
دنسرخ نادنخ و  موش  ات  یلقع  هندنوادخ  رکش  منک  ات  یقطن  هن 

تردق هورم  افص و  یعس  رب  هنتردق  هبعک  فاوط  رهب  زا  هن 
شوهدم هتشگ  لاقمیب و  هداتسشوماخ  راوید  تروص  ناسب 
ینامز ات  مدوب  لاونم  نیدبینامز  ات  مدوب  لال  تروص  وچ 

شومارف مقطن  ُدب  هدیدرگ  یلوشوه  مدمآ  زاب  یتعاس  دعب  ز 
مداشگ دوخ  نابز  زا  ار  هرگمدایب  دمآ  نخس  رخآ  ات  هک 

اناد  ياتمهیب  دوبعم  ییوتاهلا  ای  متفگ  هدجس  مدومن 
مرازگ تمعن  نیا  رکش  هنوگچمراسمرش  تنارکیب  فطل  ز 

يداد ود  ره  ناج  مه  لام و  مه  نم  هبيداشگ  میور  رب  قیفوت  رد 
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يدنارن مدیمون  هاگرد  نیا  زايدناسر  مبولطم  هب  دوصقم و  هب 
اراصن اب  يدرکن  مروشحم  هکاراگدرورپ  مرب  ّتنم  وت  ز 

شناتسآ يوس  هب  ور  مداهنشنارکیب  رکش  فطل  مدرک  وچ 
تسا مارحلا  تیب  هگرد  نیتسخنتسا  مالسلا  باب  وا  مان  وک  يرد 

یلابا ُدب ال  ناهج  لغش  زا  لدیلاع  هاگرد  نادب  نوچ  مدیسر 
يدیکچ مکشا  لاعفنا  زا  خر  هبيدیپتیم  نایصع  میب  زا  یلو 
داتفا هار  رب  ماهدید  کشرسداتفا  هَّللا  تیب  هب  نم  مشچ  وچ 

میوگ هچنآ  زا  دوب  رتالاب  هکمیوگ  هچ  نادزی  هناخ  فصو  ز 
یناور  ورس  نوچ  دوب  تماق  هبیناوجون  ایوگ  هیبشت  الب 

تشاد رمک  نّیرز  زا  هتسب  ار  رمکتشاد  رب  هب  نیکشم  لمحم  يابق   76 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
كالاچ تسچ و  شنایم  رب  ُدب  هدز  كارف  ار ز  دوخ  نماد  هدیشک 

دوب نایجاح  هاگ  هسوب  وا  خردوب  نابساپ  شناتسآ  رد  رَجَح 
ییایربک میرح  رد  نک  رظنییاجک  لد  يا  باطخ  مدرک  لد  هب 

بایان رایسب  دوب  تلود  نینچباوخ  ای  تسا  يرادیب  هب  نیا  اتفگب 
لفاغ وت  نادزی  تمحر  زا  شابملد  يا  تسا  يرادیب  هب  نیا  متفگب 

نادزی يوک  فوط  هب  ور  مداهننایصع  مرج و  نم  دص  راب  ریز  هب 
ناهانگ لقث  زا  متشپ  دش  کبسناج  هلبق  طوش  تفه  مدرک  وچ 
مدیشک لبلب  نوچ  هنیس  زا  ریفصمدیسر  نوچ  شراجتسم  دزن  هب 

زاغآ شیوخ  مرج  شیپ ، مدومنزاب  لغب  مدرک  اعّدم  يور  ز 
ار دوخ  نابنا  هت  هب  ات  مدناکتار  دوخ  نایصع  ملق  رب  مداد  وچ 
شراب هب  دمآ  ماهدید  ربا  هکشزاس  درک  نم  اب  تخب  هگنآ  سپ 
متسش شیوخ  مرج  هدید  بآ  هبمتسج  هار  نوچ  اعّدم  يوس  هب 

ناهانگ درگ  زا  نماد  مناکتناباتش  متشگ  افص  يوس  ناور 
هار نآ  هب  نایصع  رس  هب  رس  دشیمنهاتوک  هار  دوب و  رایسب  هنگ 

مدرک ریمعت  ار  هناریو  لدمدرک  ریصقت  نیمتفه  یعس  هب 
رواد راداد  هناخ  يوس  هبرگید  راب  هورم  متشگ ز  ناور 

متسش شیوخ  كرچ  مرج  مزمز  زمتسج  هار  نوچ  ترفغم  يوک  هب 
مدرک شومرف  ملا  درد و  مغمدرک و  شون  نوچ  ياهعرج  کی  وزا 

دش نم  رامیب  لد  شخبافشدش  ندب  يازفا  حور  شلالز 
مالسا  جح  فوط  رهب  متسببمارحا  زاب  ون  رس  زا  هگنآ  سپ 

77 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ رعشم تافرع و  يوس  هب  ]
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تاقوا تعاط  اب  درذگب  ادرف  هکتافرع  رب  اجنآ  زا  متشگ  ناور 
مدیمرآ هگرحس  ات  اجنآ  ردمدیکت  هگرخ  ینم  رد  هگنابش 

دز رز  هب  دوخ  راعش  زا  ار  نیمزدز  رس  باتملاع  رهم  نوچ  رحس 
متسب گنت  تعاط  رهب  ار  رمکمتسشن  لمحم  رب  چوک و  اجنآ  زا 

تاهابم مدرک  مدیلاب و  دوخ  هبتافرع  رب  یهاگتشاچ  مدیسر 
تدابع مدرک  دوخ  لاح  ردق  هبتداعس  نیا  رّسیم  دش  نوچ  نم  هب 

تعاط  هاگرد  قیال  دیاینتعاضبیب  كاخ  تشم  کی  نیا  زا 
نایصع هوک  رد  دنکفا  لزلزتنادزی  هاگرد  رب  ماربا  یلو 

رعشم يوس  اجنآ  زا  متشگ  ناوررواخ  رهم  يدرز  لیم  يدرک  وچ 
مدیکت تعاط  همیخ  اجنآ  ردمدیسر  بش  زا  یتعاس  هتشذگ  ( 15)

هزیتس زا  هرمج  قرف  رب  منزهزیرگنس  لوا  مدیچ  هگنآ  سپ 
گنهآ مدرک  دوخ  همیخ  يوس  هبگنس  ندیچرب  زا  متشگ  قراف  وچ 

يرادهدنزبش هأشن  متسج  هکيراگزاس  مباوخ  درک  بش  نآ  رد 
دنب ار  گنچ  شلالج  ناماد  هبدنوادخ  هاگرد  هب  لصاو  مدش 

يراز هب  دیاش  نم  مرج  دشخب  هکيراودیما  هر  زا  مدومن 
مدومن يراز  نالئاس  ناسبمدوشگ  دوخ  مرج  رذع  رب  نابز 

ملیلد یتشگ  تاهناخ  يوس  هبملیلذ  راز و  هدنب  بر  ای  هک 
هآ دص  دایرف و  یگدنب  مدرکنهاش  يا  تیدنوادخ  راوازس 
میوربآ هدنامن  تهاگرد  هبمیوگ  هچ  دش  تلفغ  هب  مرمع  فلت 
ناولا ياهتمعن  رکش  هدرکنناسحا  ناخ  راوخهزیر  نآ  منم 

متسدمآ  وس  نیا  هبوت  رهب  زمتسدمآ  ورهیس  هگرد  نیدب 
نکسم ياوأم  مدشاب  مّنهجنم  رب  ياو  یشخبن  ممرج  رگا   78 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

يراودیما زا  مدروآ  زور  هبيراز  هب  حاحلا و  هب  ار  بش  نآ  وچ 

[ ینم رد  ]

رعشم ّيداو  زا  مدیدرگ  ناوررس  قفا  زا  دروآرب  روخ  نوچ  رحس 
مدیشک ار  دوخ  لمحم  نانعمدیسر  یبقع  هرمج  دزن  وچ 

هناور مدیدرگ  مجر و  مدومنهناگی  دنوادخ  نامرف  هب 
مدیرخ  ینابرق  رهب  زا  لمجمدیکت  هگرخ  ینم  رد  هگنآ  سپ 

شیوخ یناشیپ  زا  يوم  مدیربشیوخ  ینابرق  زا  متشگ  غراف  وچ 
هار نامه  درگ  زا  مدیدرگ  ناورهَّللا  ۀبعک  يوس  سکن  مدومن 

رّرکم وا  رود  هب  مدیدرگبرّونم  نوچ  ممشچ  هبعک  زا  يدش 
ماعنا دش  خزود  زا  يدازآ  طخمالسا  ِّجح  طوش  تفه  مدرک  وچ 
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ار ادخ  ّتنم  اج  هب  مدروایبار  افص  یعس  ات  یعس  مدومن 
نم هنیس  رب  افص  يداد  افصنم  هنییآ  یتفای  نوچ  الج 

كاپ دزیا  يوس  هب  ور  مداهنكالاچ  تسچ و  ار  مدق  مدرک  رگد 
نوچ یب  راداد  هناخ  درگبنودرگ  خرچ  ناسب  مدرگ  ات  هک 

ار اپ  تشپ  ناطیش ، يور  رب  مدزار  اسن  ّجح  اج  هب  مدروآ  وچ 
راغلیا مدرک  بش  نآ  رد  هر  خسرف  ودراب  رگد  متشگ  انم  يوس  ناور 
مدرک كاپ  ناطیش  ساوسو  زا  لدمدرک  كالاچ  مدق  دش  ادرف  وچ 

ار دوخ  ناتشگنا  مدرک  نخالفار  دب  لاعفا  لد  هب  هر  مدادن 
دازیرم تتسد  نم  داتسا  تفگبدادیب  گنس  هرمج  هس  ره  رب  مدز 

مدوسب  تعجر  زا  تفگ  نودرگبمدومن  تعجر  دوخ  ياج  رب  رگد 
نیک رس  زا  متفر  هرمج  یمر  هبنیتسخن  روتسد  هب  دش  ادرف  وچ   79 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

متسکش ندرگ  ناشگنس  برض  هبمتسب  هس  ره  نآ  هنیس  رب  رمک 
نوزفا دح  زا  نادزی  رکش  مدومننوچ  جح  لاعفا  دش  هدروآ  اج  هب 

[ ینم رد  نشج  يرازگرب  ]

نامثع لآ  نازورف  يدندرک  هکناغارچ  فصو  زا  وت  ونشب  نونک 
دش اپب  یصاقر  رهب  هرهز  هکدش  ینم  ردنا  بش  ود  ینشج  نانچ 

اشنا  درک  ار  وا  فصو  ناوتن  هکارحص  هوک و  ناغارچ  دش  خسرف  ود 
ران لگ  نوچ  ناغارچ  ُدب  نازورفراک  سک  مشچ  يدرک  هک  ات  وس  ره  هب 

ناغارچ زا  يرازهلال  نوچ  ینمنایامن  يرون  طلغ ، متفگ  طلغ 
هراتس زا  رتنوزف  شلیدانقهراشا  دص  وس  ره  دش ز  نازورف 

دش نامسآ  رد  رگد  ناغارچدش  ناور  کشوم  اوه  يوس  سب  ز 
دمآ ندیدرگ  رب  خرچ  تشهد  زدمآ  ندیرغ  رب  وچ  نارغ  لگ 

راّود خرچ  يداتفوا  شدرگ  زران  کخرچ  نوچ  يدمآ  شدرگ  هب 
ماش مدرم  نازورف  يدندرک  هکماسقا  عاونا و  زا  يزاب  شتآ  سب 

هراقن زا  هب  ياهمغن  یتفربهرامش  زا  شیب  فرط  ره  نز  لُهُد 
گنز لد  يدندودزیم ز  همغن  زگنهآ  شوخ  ِنازاون  انرص  رگد 

يزاب هب  ار  قیالخ  يدروآ  رديزاسهمغن  زاونشوخ  ریفن 
تفرگب پوت  ردنا  همغن  هلولگتفرگب  بولسا  نایماش  مزب  وچ 

نامحر شرع  شورخ  يدناوخ  ات  هکناغارچ  مزب و  نآ  لوط  يدیشک 
زاس برط  بابسا  دندرک  ون  ززاب  نایرصم  فیرش و  رگید  بش 

دوب  نآ  زا  رتمک  نایرصم  زا  دوبندوب  نایماش  مزب  هک  نییآ  نادب 
مدرب هرهب  یبقع  ایند و ز  زمدرک  ثکم  نوچ  ینم  ردنا  زور  هس   80 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
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مدرک راغلا  مارحلا  تیب  يوسمدرک  راب  مّیس  زور  هگنآ  سپ 
مدیشک ار  عنامم  راخ  اپ  زمدیکت  ار  هگرخ  زاب  حطبا  هب 

وا دق  عمش  هناورپ  مدشور  ایربک  میرح  رب  مداهن 
راّود خرچ  نوچ  وا  درگ  مدرگ  هکراک  نیمه  يدوب  مبش  زور و  ضرغ 

تجامس ردنا  یهتوک  مدرکنتجاح  ضرع  زا  فاوط  ره  دعب  ز 
هن ای  لوبقم  شرد  منادیمنهناگی  دنوادخ  هاگرد  هب 

ناسحا رحب  مطالت  رد  دیآ  وچنادزی  فطل  زا  شابم  لفاغ  الد 
یهلا فطل  تمحر و  دزن  هبیهاک  رپ  نوچ  وت  مرج  دنامن 

تسا میحر  منامحر  وچ  مغ ، مرادنتسا  میظع  منایصع  هک  نشور  دوب 

[ هکم زا  جورخ  ]

ناهاشداپ هاشداپ  نآ  دومننابرق  دیع  زا  زور  تفه  دعب  ز 
ار  ارجام  نونکا  وت  رگنب  ایبار  ام  شیوخ  میرح  زا  صخرم 

نودرگ خرچ  دش  نوگن  نم  قرف  هبنوریب  تفر  اجنآ  زا  جاحلاریما 
میاهر  نم  ایوگ  تایبا  نیدبمناوختسا  ره  زا  تساخرب  ناغف 

دش  التبم  نارجه  هب  مراز  لددش  اهر  مرای  نماد  فک  زا  هک 
هَّللا ۀبعک  قارف  اب  مزاس  هچهار  نیا  رد  رگ  میاهر  دشخب  لجا 

رس زا  هبعک  رجه  يادوس  دتفربمیپ  یسوب  ياپ  زا  رگا 
یناگدنز ممشچ  هب  هتشگ  هبتیناوغرا  کشرس  اب  هگنآ  سپ 

ناماد هب  ات  مدیرد  ار  نابیرگنالان  راز و  هبعک  دزن  رب  مدش 
مداشگ  يراکبلط  رب  ار  نایزمداتس  شهاگرد  شیپ  لئاس  وچ 

نک اطع  ّتنج  زا  مهاوخ  قّدصتنک  ادگ  نیا  رب  تمحرم  بر  ای  هک   81 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
هآ زا  نم  مدنکفا  شتآ  نودرگ  هبهَّللا  ۀبعک  عادولا  مدرک  وچ 

دادیب داد  هبعک  نارجه  زا  هکدایرف  هب  دمآ  نم  وضع  ره  ادج 
نوخ ملد  دش  هر  يراومهان  زنوماه  هوک و  رد  هم  تفه  مدیود 

دیزغل گنس  يور  شیاپ ز  یهگدیطلغ  هوک  زا  هزامج  یهگ 
هراپ هوک  مهاگهیکت  ُدب  یهگهراخ  گنس  ممزب  نیلاب  یهگ 

مدیسر هگرد  نیدب  تمحز  دص  هبمدیشک  هر  نیا  رد  هک  اهتنحم  هچ 
ریجخن درک  نارجه  داّیص  ارمریس  نآ  رادید  زا  هتشگان  نونک 

مدنکف نامرح  لمحم  نایممدنمک  مخ  اب  دیچیپ  مهب 
دوب نم  توبات  هتخت  ییوگ  وتدوب  نزحلا  تیب  هشوگ  لمحم  وچ 

هَّللا ۀبعک  قارف  زا  تفریمنهار  رد  داتسیایم  دیچیپیم و  هک 
یهاوخن یهاوخ  ملمحم  نانعیهار  دنتشگ  نوچ  جاجح  ضرغ 
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ارحص هب  ور  مداهن  هناوید  وچاجنآ  زا  مدندربب  دندیشک و 

[ هنیدم هب  تشگزاب  ]

هنیدم کیدزن  هب  ات  مدیسرهنیس  تشگ  هحرش  هحرش  تقرف  ز 
نیکست تفای  يردق  هبعک  قارفنیسای  هط و  دقرم  قوش  ز 

نت رد  حور  تعجر  درک  ییوگ  وتنشور  دیدرگ  مرح  ناز  ممشچ  وچ 
دمآرس شقیفوت  رمع  انامهدمآرد  اشاپ  نیمجنپ  زور  هب 

تفای نانع  رشحم  عفاش  يوک  زتفای  نانع  رصرص  نوچ  تشد  يوس  هب 
دش ات  ود  مدرد  یکی  سب  يدوبندش  التبم  نارجه  هب  رگید  ملد 

راّدغ  نودرگ  شدرگ  زا  ناغفراز  لد  اب  ارحص  هب  ور  مداهن 
اجنآ رد  هتفه  یکی  يدوسایناشاپ  تشاد  نتفر  لیجعت  یسب   82 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

يدنامزاب  وا  نتفر  زا  خرچ  هکيدناود  ارحص  يوس  بهشا  نانچ 
نارای دندوساین  تعاس  کی  هکنابایب  نآ  دش  یط  روتسد  نادب 

ماش هزاورد  ات  تفات  ار  نانعمارآ  هن  باوخ و  هن  دوب و  شدروخ  هن 
نابایب جنر  زا  هدوسآ  يدشنازارف  دمآ  رهش  يوس  اجنآ  زا 

تشادیمن نتشگرب  تشاد  نتفر  وچتشادیمن  نتفر  رگ  هبعک  دب  شوخ  وچ 
دیشارت مرمع  هشیر  هشیت  هبدیشاپب  مه  زا  ارم  نتشگرب  هک 

دندیمرآ زور  هد  ود  هر  جنر  زدندیسر  مدرم  نوچ  ماش  رهش  هب 
دنتسشنرب مه  وا  تشپ  رب  رگددنتسب  تخر  نتفر  رهب  سپ  نآ  زا 

دندنار  شخر  هفْرُع  هب  ات  اجنآ  زادندناهج  بهشا  بلح  رهش  يوس 
83 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

اهتسویپ

هراشا

يدرویبا نیسح  موظنم  همانرفس  - 1
نیکسم دمحا  موظنم  همانرفس  - 2

يرال ییحم  موظنم  همانرفس  - 3
یناقاخ زا  هدیصق  ود  - 4

85 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

يدرویبا نیسح  موظنم  همانرفس  هدیزگ 

هراشا
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هنیدم هکم و  فیصوت  جح و  رفس  رد 
ناونع اب  ياهلاسر  و  تخت » راهچ   » ناونع اب  ياهموظنم  يو  تسا . يدرویبا  نیسح  دیـس  مان  اب  يرعاش  زا  میاهدروآ ، اجنیا  رد  هک  يراعـشا 

ود نیا  هخـسن  دـناهدرک . پاچ  مهدزناپ  لاس  نیمز » ناریا  گنهرف   » رد راـشفا ، جریا  ياـقآ  ار  اـهنآ  يود  ره  هک  دراد  نیقـشاعلا » سینا  »
سلاـجم  » رد يرـصتخم  یهاـگآ  فلؤم  زا  تسا . يرجه  لاس 898  هب  طوبرم  هدـش ، هتـسناد  فلؤم  دوخ  زا  داـیز  لاـمتحا  هب  هک  هلاـسر 

رد تسا . هتشاد  هدوارم  یماج  اب  يو  راشفا ، ياقآ  هتفگ  هب  انب  هدش و  هتسناد  تاره  رهـش  يو ، لیـصحت  لحم  اجنآ  رد  هک  هدمآ  سئافنلا »
. میاهدروآ هدورس  هنیدم  هکم و  فصو  جح و  رفس  رد  هک  ار  يو  راعشا  تیب  داتفه  دص و  کی  دودح  اهنت  اجنیا 

نرق رخاوا  رد  هک  نآ  زا  سپ  يو  رعاش  تسا . هدمآ  ( 42 صـص 33 -  ) نیمز ناریا  گنهرف  رد  هک  تسا  نامه  ام ، ذخأم  هک  تسا  یعیبط 
نیاربانب تسا . هدـش  جـح  رفـس  مزاع  جاجح ، هارمه  اجنامه  زا  هدـش ، رازگرب  لین  دور  رانک  رد  هک  هدوب  ییاـهنشج  دـهاش  يرجه  مهن 

. تسا رصم  یکولمم  ناطلس  كرت  اهنشج و  نآ  زا  سپ  رصم  كرت  هب  هراشا  هدمآ ، اجنیا  رد  هک  يراعشا  زاغآ 
87 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

[ رصم كرت  ]

دنامب ناج  اجنآ  دیدرگ و  ناور  نتدنامب  نابوخ  هش  میتفرب و  ام 
راطق دص  نینوخ  کشا  زا  ناور  دشراب  هدازهش  رد  زا  میتسبب  نوچ 

میتخاس لزنم  هکرب  رانک  ردمیتخاس  لمحم  وچ  دوخ  ياوشیپ 
بیر کشیب و  فرش  زا  ولمم  تسهبیوب  زج  لزنم  تسین  رگید  زور 

رارق دریگ  دوخ  ياج  رد  یسک  رهراطق  دزاس  رتش  اجنآ  هلفاق 
جالع نیا  نادزد  رهب  زا  دنکیمجاحریم  ار  رتش  ددنب  فص  راچ 

برح درک  دناوت  یک  يو  اب  دزدبرغ  هب  ات  دشاب  قرش  زا  راطق  ره 
رانک الاب و  نییعت  زا  غرافراطق  ره  لسلست  نوچ  دشاب  هکلب 

نارکاچ نایم  رد  ناطلس  وچمهناور  میاد  نایم  رد  لمحم  تسه 
یسب حلاص  هقان  زا  تسرتهبیسک  ره  دزن  هب  لمحم  هقان 

مامت هام  زا  هب  شیاپ  یپ  رهماظعلا  ِیُحم  وزا  دشاب  سفن  ره 
نرق  سیو  دَُوب  وا  نابراسنسر  دشاب  فرش  زا  شناشکهک 

شلکاک زا  دورف  روخ  ياههتشرشَلُج  زا  رتمک  تسه  سلطا  خرچ 
شندرگ دش  حزق  سوق  زا  رتربشنت  دمآ  خرچ  رتمظعم ز  نوچ 

ياهرایس  کی  هرطق  ره  نآ  دشابياهراپ  کی  وزا  دزیر  قرع  رگ 
نایجاح هار  يراخ ز  دنکیمناس  هچ  رگنب  فرش  نیا  دوجو  اب   88 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

کلف دشاب  نایجاح  هار  شرفکلم  زا  تعفر  رترب ز  نایجاح 
دیفس لد  رهم و  بات  زا  هایس  نتدیب  وچ  نازرل  قح  فوخ  زا  ناشهلمج 
نیمز شتخت  مه  رتچ و  نالیغم  دشنید  کلم  هاشداپ  کی  ره  وچ  دش 

تایح بآ  زا  دنرادیم  گننتاجن  لها  نآ  هنشت  نابایب  رد 
نامسآ زا  دورف  دیآیم  ولدنایجاح  رهب  هاچ  ره  رس  رد 
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گنس گیر و  زا  ریغ  چیه  يو  رد  تسینگنلا  بیز  زا  غراف  نابایب  نآ 
دیسر شلحُک  نیا  هک  یمشچ  نآ  نشوردید  لها  مشچ  لحُک  شگیر  تسه 

تسکش وا  گنس  دباییم ز  لعلتسپ  لعل  دیامنیم  شگنس  شیپ 
ربز ددرگ  نیمز  ریز و  نامسآرحس  ات  لعاشم  زا  بش  لّوا  ز 

سرج نوچ  اهنابز  دشاب  ناغف  ردسک  حیبست  زا  رکذ و  زا  یبش  ره 
نابز دماراین  وا  ناهد  ردناوخ  حیبست  سرج  دشاب  بش  زور و 
راخ ار ز  نالیغم  دشاب  نابز  دصراگدرک  يانث  رهب  زا  هصاخ 

باوخ غراف ز  دوخ  تخب  نوچ  یسک  رهباش  خیش و  زا  رحس  ات  بش  لوا  ز 
نیمز شخرچ  دش  خرچ و  شنیمز  دشنیرب  دلخ  شلزنم  ره  فرش  زا 

بیعش راغ  رگ  ملظا و  دوب  رگبیع  صقن و  زا  شلزنم  دشاب  رود 
نانج  غاب  نوچ  تسه  تفاطل  زاناکم  ملاع  رد  عوبنی  نوچ  تسین 
نیع لحک  ار  ناهج  قلخ  وا  كاخنینح  ردب و  دَُوب  لزنم  نآ  زا  دعب 

دیسر ام  لوسر  ياپ  ورب  نوچدید  لها  مشچ  لحک  دش  انب  نوچ 
يده عمش  نآ  ترصن  قح  زا  تفاییفطصم  اجنآ  وزغ  لوا  درک 
رب مدرک ز  نورب  یتسه  هماجرب  ياصقا  مدمآ ز  غبار  هب  نوچ 

تسب مارحا  رب و  زا  دنکفا  هماجتسم  رایشه و  زا  دوب  اجنآ  هک  ره 
روگ  دمآ ز  نورب  رس  ار  اهدرمروص  هب  ایوگ  ياهخفن  هدیمد  دش 

نفک هدنکفا  ندرگ  رد  یکی  رهنت  هدرک  هنهرب  ناراکهنگ  نوچ   89 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
مارحلا تیب  ات  هدرک  رس  زا  ياپماش  حبص و  نایوگ  کیبل  یسک  ره 

[ همظعم هکم  مرح  فصو  ]

مرح ياج  زج  تسین  وا  لد  نوچمَلَع  ملاع  رد  هکم  دش  فرش  زا 
شرف گنس  ره  شدشاب  یشرع  هکلبشرع  دننام  مرح  دشاب  فرش  رد 

دوب نید  نوتس  ناز  کی  ره  هکلبدوب  نیع  روح  عمش  وز  نوتس  ره 
هوک هب  یتشپ  وا  دراد  تمایق  ردهوکش  زا  تشپ  نوتس  رب  دنام  هک  ره 

دوب تمحر  رد  کی  وا  رد  رهدوب  تمشح  كرف  وا  ناتسآ 
زاین بابرا  يور  رب  بش  زورزاب و  هلمج  ور  نآ  زا  اهرد  نآ  تسه 

شمغ زا  هانگ و  زا  غراف  شابشمزمز  زا  اهمان  ددرگ  هتسش 
هایس يور  وا  بآ  زا  دیفس  دشهانگ  هوک  وا  گیر  زا  دش  وحم 

شربنم دشاب  جارعم  زا  رتربشرد  دمآ  خرچ  رتهب ز  افص  رد 
شاهیاس نوچمه  كاخ  رب  کلف  دصشاهیاپ  دیامن  نوزفا  کلف  زا 

لیئربج زا  هب  زین  رتوبک  رهلیلخ  ياج  سپ  هردس  زا  دوب  هب 
دوب  مجنا  زا  هب  شگنس  هزیردوب  مگ  نودرگ  نحص  شنحص  شیپ 
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هلا تیب  فرش  زا  وا  لد  دشهاوگ  نیز  هب  نم  يوعد  رب  تسین 
نیمز رب  ور  وا  شیپ  ار  ایبنانید  بابرا  هلبق  قح  هناخ 

ربتعم نامیا  نکر  نوچ  یکی  رهرهگ  الاو  يا  شنکر  دشاب  راچ 
هانگ گنز  ناسک  زا  دیادزیمهایس  گنس  وا  نکر  کی  رد  تسه 

مامت وز  شرایع  دقن  دوشیمماک  هب  وا  رایع  دوبن  ار  هک  ره 
هایس وا  تعامج  نآ  يور  دشهانگ ز  لها  خر  دوس  يو  رب  هک  سب 

کحم  دریگ  شغ  شوشغم  دوب  نوچکلف  میس  دشاب و  روخ  رز  رگ 
رهم وچمه  رد  نآ  يور  رب  ياهقلحرهپس  نوچ  تعفر  رد ز  کی  شدشاب   90 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

دوب یقثو  هورع  وا  هقلحدوب  یلعا  وا  سودرف  رد  زا 
تسر شیوخ  زا  قح و  اب  دش  انشآتسد  هناخ  نآ  هقلح  رد  دز  هک  ره 
نونج لها  هقلح  رس  ناز  تشگنوزف  شقشع  دش  هقلح  نیز  ار  سیق 

ار ریجنز  هنم  رس  نیفلز  لثمار  ریوزت  هد  كرت  ریگ و  هقلح 
وا بازیم  زا  دیآ  تمحر  بآوا  باحصا  رس  رب  قح  زا  میاد 

تشهب يوج  زا  تسیرهن  ًابلاغتشهب  يوس  زا  دیآیم  وا  بآ 
ناشکهک زا  دنلب  شبازیم  زیننامسآ  ماب  رترب ز  وا  ماب 

مادم نودرگ  سلطا  دراد ز  گننمارتحا  زا  وا  نیکشم  هماج 
نیرب دلخ  هضور  سورع  نوچنینزان  نآ  سابل  ردنا  رگ  هولج 

دوب وا  سابل  اهناج  هدرپدوب  وا  ساسا  زا  تسپ  نامسآ 
شنماد ام و  تسد  تمایق  ردشنماب  یمامتها  دشابن  رگ 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هنیدم  مرح  فصو  ]

لوسر  ربق  ات  هدید  زا  اپ  هدرکلولم  ام  اجناز  میتفر  نآ  زا  دعب 
میتخاس لد  اب  میدرک و  نت  كرتمیتخاس  لزنم  هک  نوچ  هنیدم  رد 
مرح درگ  رد  دوب  رتوبک  نوچمغ  غراف ز  لفاغ و  نت  زا  دش  لد 

دوب ام  لوسر  ربق  ورد  نوچدوب  يوأملا  ۀنج  نوچ  مرح  نآ 
ناهن مدرم  هدید  زا  مرا  نوچناکم  نآ  کشر  دش ز  تنج  هکلب 

نوتس ره  ار  نیا  دشاب  یبوط  هبنوزف ز  دشاب  نآ  نحص  زا  نیا  نحص 
مرح نیا  ِنیمز  رب  ور  دهن  اتمخ  هدیدرگ  نآ  رهب  زا  نامسآ 

کلم دشاب  شدبنگ  نامداخکلف  خرچ  دوب  شزبس  دبنگ 
دوب  یلیدنق  هام  باتفآدوب و  یلیربج  غرم  ره  مرح  ناز 

رهپس قاط  زا  مه  شبارحم  قاطرهم  رون  زا  دوب  رترب  وا  رون   91 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
شربنم زا  دوب  یتسپ  هیاپشرکیپ  نآ  اب  جارعم  کلف  رد 

مالسلا تمحر و  تسا و  لیربج  بابمان  کین  يا  مرح  ياهرد  مان 
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عیقب لها  نوچ  دازآ  میوش  اتعیفش  وا  تمایق  رد  ار  ام  ْداب 
تشک هن  تسا و  تخرد  ین  يو  رد  هچرگتشهب  نوچ  اجنآ  ناتسروگ  تسه 

تسیاهدنز ره  زا  رتهب  وا  هدرمتسیاهدنب  وکین  درم  اجنآ  هک  ره 
هانگ هوک  شدشاب  رگ  دُحا  نوچهلا  لضف  زا  تسدازآ  هدنب 

ناج دقن  دص  نیمز  نآ  يادف  يانامسآ  زا  دوب  رتهب  نیمز  نآ 
نیرب دلُخ  زا  دشاب  رتهب  کیلنیمز  نآ  تسا  هایگ  بآیب و  هچرگ 

لوسر دننام  تخاس  تضایر  ابلوبق  شداتفین  ایند  تنیز 
شاهویم دمحم  دش  تضایر  نازشاهویش  تضایر  نوچ  ار  وا  دوب 

ماش  يوس  اجناز  درک  ور  هلفاقمالظ  زا  دمآرب  نوچ  مراچ  حبص 
رام روم و  زا  شیب  دزد  ادیپ  تشگراطق  وس  ره  زا  دیدرگ  ناور  نوچ 

نانع مه  يدنت  رصرص ز  اب  دوبنار  ریز  رد  ینسوت  ار  یکی  ره 
ناشهزین نالیغم  راخ  زا  شیبناشهزیر  گرزب و  هدیدرگ  عمج 

دیلپوخ ناگس  وچمه  ناشهلمجدیدپ  کی  ره  رس  رب  یخرس  تمز 
ورهتسشان ناشهلمج  ناچولب  نوچوخدنت  ورتشز و  کی  ره  تسه 

ویر رکم و  رپ  ناشهلمج  ناطیش  وچمهوید  لثم  تروص  دوب  ار  یکی  ره 
دیهش دزاس  ببسیب  ار  نایجاحدیلپ  عمج  ناز  لاس  ره  یسک  ره 

هایس میاد  دنکیم  دوخ  هماجهانگیب  یعمج  لتق  رهب  هبعک 
نیمز رد  تلجخ  مزمز ز  ورف  دشنید  لها  ناز  مجع  نادیهش  زا 

يرس ره  شهالک  گنرمه  دابيرب  ناشادابم  دوخ  تایح  زا 
ماش  هب  ات  هنیدم  زا  تسا  نینچ  نیاماع  صاخ و  لاح  هتسویپ  برع  زا 

الب جوم  فرط  ره  زا  دز  شوجالُع  رد  نوچ  ورف  دمآ  هلفاق   92 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
وگ تفگ و  رد  نابراس  رگید  يوسوج  تسج و  ردنا  تسدزد  فرط  کی 

شبیان جاحریم و  اب  قفّتمشبحاص  زا  یسک  ره  دیوج  ضرق 
یفرشا جنپ  وز  دنیوجیم  ضرقیفریص  يا  رتش  کی  دراد  هک  ره 
ادا دش  دهاوخن  نآ  تمایق  اتالع  رد  قیالخ  زا  دنریگ  هچ  ره 

ماش رهش  رد  نابراس  دزیرگیمماقم  ییاج  رد  قلخ  هتفرگان 
راب تقو  رد  نیمز  رب  شراب  دنامرارق  نیز  ناشیا  زا  دیچیپ  رس  هکنآ 

جالع نانیکسم  درد  دیامن  یکجاح  ریم  دریگ  هوشر  نابرتش  زا 
كاخ  نوخ و  رد  هلفاق  ریم  شیپكاچ  هدیدرگ  نهریپ  ار  یملاع 

نیا هلمج  باوج  رد  نایوگ  ریمنیعل  نابرتش  زا  ناهاوخداد 
تسا هنیرید  تداع  نیک  هدب  رزتسا  هنیک  ياج  هچ  نانابرتش  اب 

دنرتدب یمارح  زا  نانابراسدنرش  ضحم  نیعل  نادزد  هچرگ 
قیرف ود  ره  نیز  جاحریم  زابقیرط  رد  نادزد  رتدب ز  نابراس 
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نیعمجا مهیلع  هَّللا  ۀنعلنید  لها  نانمشد  هلمج  تسه 
جاح ریم  تلحر  دومنب  الع  زاجاب  هلمج  ناریقف  زا  دنتفرگ  نوچ 
هایس هوک  ناهگان  ادیپ  تشگهار  هراپ  کی  الع  زا  میتفرب  نوچ 

هدش ناک  لثم  هوک  نآ  فرش  زاهدش  ناهنپ  ورد  حلاص  هقان 
نایجاح ناغف  توص و  دنک  رکنامز  نآ  هشیمه  ار  نودرگ  شوگ 

مادم نالان  دوب  حلاص  هقانماوع  کیدزن  هب  ترهش  هتفای 
شوه اجنآ ز  دور  قلطم ، درذگنشوگ  هب  دیآ  شاهلان  ار  رتش  نوچ 

ناغف يو  زا  دنونشن  اهرتش  اتنآ  رهب  زا  ناغف  نیا  دشاب  هصاخ 
دومن خر  حلاص  موق  ياههناخدورف  نوچ  دمآ  هوک  ناز  هلفاق 

تَخل  تَخل  ددرگ  داهرف  لد  نازتخس  گنس  رد  ياهناخ  سک  ره  هدنک 
هتخاس نونکا  داتسا  اییوگهتخارفا  کلف  رب  ناویا  قاط و   93 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

دناهدرک سنرقم  مه  ار  اهقاطدناهدرک  سپ  یتنیز  ناویا  رود 
توبکنع زج  ینکاس  يو  رد  تسینتوق  هن  ادیپ و  بآ  اجنآ  رد  هن 

رابتعا مشچ  داشگب  تدیابراگزور  راعش  یتسناد  هک  يا 
قاط شاب  ایند  هب  رذگب  ار  تفجقاور  قاط و  زا  زودرب  دوخ  مشچ 
دوب  نیگنس  نآ  زا  ار  حلاص  موقدوب  نیگنر  سب  هچرگ  وت  هناخ 

تسحلاط هن  حلاص و  اجنآ  رد  ینتسحلاص  رهش  هک  یبوخ  نینچ  اب 
رسهبرس ار  ناهج  ناد  حلاص  رهشربم  تمحز  رپ  هجاوخ  يا  ناهج  رد 

یپ دیما  هقان  يزاسن  اتیط  زاس  تفاسم  نیا  حلاص  وچمه 
نامدرم ياههقان  هر  رد  دنامناور  عضوم  ناز  تشگ  نوچ  هلفاق 

یپ حلاص ز  هقان  نوچ  یکی  رهیح  تشگ  نوچ  ناور  نالان  اههقان 
رپ هلمج  نوکسم  عبر  دش  رتش  زکرتش  نادنچ  یلزنم  ره  رد  دنام 

گناد هب  رتشا  دش  هک  نایوگ  لثم  نیاگناب  دادیم  هلفاق  رد  یسک  ره 
لدب سک  يارب  زا  دراینیملمج  دنام  هر  هب  نوچ  ار  نابراس 

نیا تسروطسم  هک  نآ  اب  شطخ  ردنیمز  رب  ار  یسک  راب  دنگفا 
دُرم هار  رد  همه  ام  ياههقاندرُخ  زین  گرزب و  درادرب  هرعن 

رپ هقان  زا  دنک  ار  ارحص  يوررتش  وز  هیارک  یهاوخ  وبن ! رگ 
دوب هچنآ  بش  رد  درب  شلاوج  زادورف  دمآ  یسک  لزنم  رد  هک  نوچ 

بش دزد  هر  رد  تسین  نابرتش  زجبرع  رب  نظ  ربم  دش  تلام  وچ  بش 
مامت ار  سک  دروخ  دشاب  نآ  میبماعط  تقو  همه  نیا  دوجو  اب 

راغط زا  تسد  هیاس  يدرک  عنمرایتخا  يداتف  وا  تسد  هب  رگ 
بارخ ار  ملاع  رهق ، زا  دنکیمبآ  هرطق  کی  يروخ  رگ  شروضحیب 

یکشیب  نادزد  رز ز  دیابریمیکی  نادزد  اب  جاح  ریم  تسه 
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رذگ هار و  هلفاق  رب  نک  دنبربخیب  نادزد  ریم  اب  وا  دیوگ   94 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دنگف وا  حلص  هصق  هنایم  رددنچ  مولظم  نیا  رب  هر  نوچ  دش  هتسب 

رم  دعیب و  نآ  عومجم  دوشیمرز  رادقم  رتش  ره  زا  وا  دریگ 
دهدیم نادزد  هب  اهناز  یکدنادهنیم  دوخ  هسیک  رد  ار  هلمج 

دوب نیا  شراک  هکرب  ره  رس  رددوب  نیکسم  ره  ناج  يالب  وا 
دزد دزد  نیا  ترخآ  باوث  زادزم  يایوج  دوب  نآ  دوجو  اب 
رگد زور  نخسیب  يدوب  هدرمرگا  يدیلانب  رس  درد  سک ز 

گنس هظحل  ره  دنز  شیور  رس و  ربگنج  هتسویپ  دنک  يو  اب  نابراس 
راسی لیم  شدیوگ  دش  نانچ  نوچرانک  ناز  نک  نیمی  لیم  شدیوگ 

ورب یتفخیم  هچ  رهب  شدیوگورب  یگنس  دنزیم  ینامز  ره 
گنت هب  دوخ  تایح  زا  دیاین  نوچگنس  هب  نوچ  دش  ناج  مین  لوا  زور 

نامسیر زا  شاهنیس  هدیرب  دشنانچ  مکحم  رتش  رب  ار  وا  تسب 
وا لام  زا  جاح  ریم  دریگ  هخسنوا  لاح  اب  دنک  اهنیا  نابراس 

مدع نابایب  رد  ددنب  رابمتس  راب  هتسخ  رگید  زور 
ماع صاخ و  دمآ  لابقتسا  رهبماش  کیدزن  رد  وچ  دمآ  هلفاق 

ادخ زج  درادن  اجناک  مجع  زجانشآ  شیوخ و  يایوج  یسک  ره 
شیم ياغوغ  هرب و  لثم  تسارشیب  هزادنا  یسب ز  اغوغ  نآ  دوب 
راکف نارجه  زا  لد  ار  رگید  ضعبرای  رادید  زا  دنداشلد  یضعب 

ناشهدرم يارب  زا  نایرگ  یضعبناشهدرسفا  لد  ناداش  ار  یضعب 
تسا  مرخ  داش و  قلخ  رگید  يوستسا  متام  ناغف و  اجنآ  فرط  کی 

***
95 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

نیکسم دمحا  همانجح  هدیزگ 

هراشا

، باتک نیا  دش . یفرعم  هرامـش 9567 ) هب   ) یـشعرم هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  تسرهف  مراهچ  تسیب و  دلجم  رد  همانجح »  » ناونع اب  یباتک  ًاریخا 
زین جـح و  نافرع  هرابرد  هچنآ  زج  هب  هعومجم ، نیا  راعـشا  نایم  رد  تسا . هنیدـم  رهـش  تراـیز  بادآ  جـح و  کـسانم  زا  يدـنلب  يونثم 

شیاتـس رد  ار  دوخ  ياههدیـصق  زا  يدنچ  رعاش  زین  باتک  نایاپ  زا  سپ  دروخیم . مشچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  ترایز 
: تسا هدرک  دای  نینچ  دوخ  مان  زا  همانجح ،»  » زا جنپ  لهچ و  گرب  رد  يو  تسا . هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

افص  قدص و  رس  زا  ترضح  كاپ  ناور  ربرامشیب  دورد  نیکسم  دمحا  دناسریم 
: تسا هدرک  دای  نینچ  ار  نآ  لحم  زین  و  955 ه )  ) دوخ هدورس  متخ  خیرات  يرگید  يرعش  رد  ومه 

جنپ اب  هاجنپ  دصهن و  ترجه  زجنریب  تفای  ار  نآ  خیرات  دوخ 
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شماتخ  زا  مدیسر  لد  ماک  هبشماتتخا  دمآ  هبعک  برق  هب 
شیاتس دیجمت و  ناخ  میلس  نب  نامیلس  ناطلس  زا  زین  دوخ  رثا  نیمه  رد  تسا و  ینامثع  هزوح  نایارـس  یـسراف  ناسیون و  یـسراف  زا  يو 

. میروآیم هخسن  نامه  ساسا  رب  ار  يو  راعشا  زا  ياهدیزگ  اجنیا ، رد  تسا . هدرک 
97 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ادخ هناخ  ترایز 

داش مّرخ و  متشگ  هبعک  فوط  هبدادادخ  لضف  زا  هک  هَّللادمحب 
شلاصو زا  مدیسر  لد  ماک  هبشلامج  زا  نشور  تشگ  ممشچ  ود 

مدیشچ شرهب  زا  هک  مغ  رهز  هچمدیشک  شهار  رد  هک  اهتنحم  هچ 
شومارف اهمغ  زا  مدرک  يداش  زشوغآ  رد  رکیپ  نآ  دمآ  نوچ  ارم 

مرامشرب ار  تتمعن  نیمادکمرازگ  ترکش  ناس  هچ  ادنوادخ 
مدوجو دوب و  زا  یمان  يدوبنمدوب  زیچان  مدع  يارحص  هب 

مناش يالعا  دوجو ، زا  يدومنمناشن  مان و  تلود  يداد  وت 
راتفر رادرک و  زا  يدرک  اناوتراتفگ  مهف و  شوگ و  مشچ و  يدادب 

متسد اپ و  ردنا  تّوق  يدادبمتسکش  ره  دنب  يدرک ز  يرب 
منان بآز و  تّوق  تُوق و  يدادبمناهج  رد  یناگدنز  رهب  ز 
نم يزوریف  يوس  هر  يدومننم  يزور  ینامز  مک  يدرکن 

نیکمت يور  زا  مَیداد  یتابثنید  هر  ردنا  داقتعا  نسح  هب 
يدناسر دوخ  رهش  دابآ  نما  هبيدناهراو  مناملاظ  تسد  ز 
نم لد  تاداُرم  يدروآربنم  لزنم  يدرک  هبعک  میرح 

مرورس ردنا  مد  هب  مد  يدوزفمروضح  شیع و  مرح  رد  يدادب 
تیاده  نیا  يریگناو  هدنب  زتیانع  يور  زا  هک  مراد  عمط 

لابقا ّزع و  منآ  زا  يزاس  نوزفلاح  نیا  رب  تباث  ممیاد  يرادب   98 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
تمایق ات  تمارک  رد  يرادبتمارک  فطل و  ِرد  زا  ینارن 

دننارن ار  سک  مرک  هاگرد  زدنناهج  کلم  رد  هک  ینامیرک 
دننارب  دوخ  شیپ  ار ز  وا  رهق  هبدنناوخ  شیوخ  فطل  هب  ار  وک  یسک 

يدناسر اجنیا  تمرکم  هار  زيدناوخ  هاگرد  نیدب  مفطل  زا  وت 
مشیر هنیس  نادرگم  یمورحم  زمشیوخ  هاگرد  مرحم  يدرک  وچ 

نازوسم دوخ  رهق  هب  ملاع  نآ  ردناسحا  فطل و  يدرک  وچ  ملاع  نیا  رد 
ار نایجاح  هبعک  هب  هد  تراشبار  نانگمه  هکم  هب  دمحا  ناوخب 

دیبایب يرجا  وا  فوط  زا  ات  هکدیباتش  قح  میرح  يوس  وگب 
ددرگ روکشم  امش  یعس  همهددرگ  روفغم  امش  بنذ  همه 

تمحر فطل و  دص  ادخ  زا  دیبایبتمرح  ردق و  ار  امش  دیازفیب 
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دیدرگ لوبقم  ادخ  کیدزن  هبدیدرگ  لوصوم  دوخ  تادوصقم  هب 
تسییارس ود  ره  لصاح  لحمتسییاشگلد  ياج  هبعک  میرح 

ّتنج دابآ  نما  يرادومنتمعن ز  زان و  رپ  یشوخ  رهش  یکی 
نازرا نیریش و  كزان و  فیطلناوارف و  یلصف  ره  هب  هویم  ورد و 

تمعن ناولا  شرس  رب  هداهنتمعن  ناوخ  وس  ره  شرازاب ز  هب 
نازرا تمیق  رَْدنَو  ردق  اب  همهناوارف  يو  رد  يویند  عاتم 
تداعس ّزع و  تلود و  ناکمتدابع  ياج  تعاط و  لحم 
لزنم اج و  دزاسن  اجنآ  ارچلقاع  درم  دشابن  اجنآ  ارچ 

تسا لوزن  لزنم  نآ  رد  ار  نآرق  هنتسا  لوسر  كاپ  دلوم  رخآ  هن 
تسییافص لها  هگلزنم  وا  هنتسییادخ  كاپ  هدلب  رخآ  هن 

هدرب مان  نآرق  هب  شردق  زا  هنهدروخ  دنگوس  ودب  قح  رخآ  هن 
ییاج  چیه  رد  وا  لثم  دوبن  هکییانب  هدرک  وردنا  رخآ  هن 

هبعک  لاح  زا  ياهمش  متفگبهبعک  لاح  زا  نالفاغ  يا  الا   99 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دییاین وا  میرح  يوس  ارچدییارچ  لقاع  نینچ  بوبحم  ز 

هَّللا ۀبعک  يوس  هب  ور  يرآ  هکهار  تنکم  يراد  ِکنآ  يا  الا 
نباغتلا موی  يروخیم  ترسح  هکنواهت  زگره  ندمآ  رد  نکم 

تسا ْنید  دننام  ادا  رد  ندرگ  هبتسا  نیع  ضرف  تعاطتسا  لها  رب 
مارخب قوش  يور  وا ز  يوس  هبمالسا  نکر  دمآ  هبعک  فاوط 

یلابو مثا و  ار  وت  دوبن  نآ  زکیلالح  لام  فک  هب  روآ  تسخن 
تسا لابو  جنر و  تلصاح  نتفر  زتسا  لالح  هجو  زا  هن  تلام  رگا 

يراقو بحاص  هشیپ  تنایديرابدرب  قیفر  سپ  نآ  وجب ز 
راکددم رای  مدمه و  سیلجراوخمغ  زاسمد و  قفشم و  سینا و 

دنسپم شیوخ  ياج  هب  ناشیراوخبدنزرف  لها و  لایع و  يراد  رگا 
ناشیرپ ار  ناشیا  نتفر  زا  زاسمناشیا  رهب  زا  فافک  تُوق  ِهِنب 

نک ناوراک  يوس  هب  ور  هگنآ  سپنک  نامدمه  ناتسود و  عادو 
رامگب فطل  يور  يوس ز  ره  رظنراکوکن  يا  ییآرد  هر  ردنا  وچ 
تسد مرک  فطل و  هر  زا  شریگبتسه  ياهداتفا  اپ  هر ز  رد  رگا 

يراوس زا  هد  یتحار  ار  ورميرای  يور  زا  شبکرم  رب  ناشن 
نایر زاس  ار  وا  دشاب  ناشطع  وچنادرگ  ریس  ار  وا  دشاب  هنسرگ 

ربکا جح  باوث  یبایرد  هکردارب  يا  یناوتیم  مد  ره  هب 
راب  دص  هب  لضاف  دوب  جح  زا  نآ  هکرآ  تسد  هب  لد  یناوت  ات  هر  نیا  رد 

یناوتیم  ات  ناسر  یتسد  ودبینامی  نکر  بناج  ییآ  وچ 
ترایز ماگنه  هب  فک  زا  هدمترافک  ار  ناهانگ  شحسم  دوب 
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تراشا  نک  تداهش  تشگنا  هبترثک  هوبنا و  زا  یناوتن  رگو 
ربکا هَّللا  نابز  رب  نار  یمهردارب  يا  تراشا  ماگنه  هب   100 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

راب  ره  میظعت  رس  زا  سوب  یمهرآ  بل  يوس  هسوب  رهب  ار  نآ  سپ 
مارخب هظحل  کی  مزتلم  يوس  هبماک  تاهبعک  فوط  دش ز  لصاح  وچ 

تسا باجتسم  اجنآ  ردنا  اهاعدتسا  باوث  اجنآ  تندرک  فقوت 
هبعک راوید  رب  هراسخر  هنبهبعک  راتسا  قوش  يور  زا  ریگب 

امنب شیوخ  لاح  ضرع  یمامتاجنآ  شوک  عرضت  يراز و  هب 
یهاوخ هچ  ره  اجنآ  رد  قح  زا  هاوخبیهامک  دوخ  زاین  ضرع  نکب 

امنب زین  اجنآ  ردنا  فقوتآ  ماقم  فلخ  بناج  هگنآ  سپ 
نک اعد  سپ  شیوخ و  تسد  روآربنک  ادا  اجنآ  یتنس  تعکر  ود 

تسا باجتسم  اجنآ  زین  اهاعدتسا  باوث  مه  اجنآ  ردنا  فقوت 
مزمز يوس  نآ  سپ  زا  وش  ناورمه  اعد  يدرک و  وچ  اجنآ  زامن 
هاوخ یتجاح  اجنآ  تسد  روآربهاچ  نآ  ردنا  روآرد  ار  دوخ  رس 
یهلا ضیف  زا  هرهب  یبای  هکیهاوخ  هک  نادنچ  نآ  بآ  زا  روخب 

تسا ءاد  جنر و  ره  لجاع  يافشتسا  اود  ناک  مزمز  بآ  زا  روخب 
نک روهرهب  هر  رگد  ار  دوخ  نادبنک  رجح  لیبقت  دصق  هر  رگد 

شیپ افص  هار  لد  يور  زا  ریگبشیک  افو  زا  يدومن  شلیبقت  وچ 
نک اعد  اجنآ  تنکسم  يور  زنک  افص  هوک  بناج  هجوت 

يوپیم هورم  يوس  هب  هر  هگنآ  سپيوگیم  رایسب  قح  دمح  انث و 
نیعلا ةرق  يا  نایم  رد  ود  یمه  نیلیم  کیدزن  ات  هتسهآ  ورب 
رایشه شابیم  هتسهآ و  وربراکوکن  نیا  هورم  هب  ات  اجنآ  زو 

رآ  اجب  ار  عضوم  ود  نیا  فاوطراکوکن  يا  تبون  تفه  ناسنیدب 
101 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

هنیدم ترایز 

هنیدم يوس  لد  هب  نک  هجوتهنیکس  بحاص  يا  دوخ  جح  زا  سپ 
ار یبتجم  ِلوسر  نک  ترایزالعا  هاگرد  نادب  ار  دوخ  ناسر 

نک  رصب  لحک  شهگرد  كاخ  زنک  رشبلاریخ  بناج  تمیزع 
نید تّوق  دیآ  لصاح  تنازکنیب  ناهج  مشچ  نآ  زا  نک  رّونم 

فرشم وا  ياقل  زا  يدرگ  هکفک  رد  تیّزع  نانچنآ  دیان  وچ 
راتفرگ میاد  نینچ  ناج  يا  شابمرادید  نامرح  تقرف و  درد  هب 

نک افص  هار  زا  شیوس  تمیزعنک  اود  ار  دوخ  لد  درد  یکی 
درک تدیاب  ور  وا  ربق  يوس  هبدرد  نیا  زا  یهاوخ  یمه  رگ  یلست 
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دیآ لصاح  یّلست  شدرد  نآ  زادیارگ  وا  ربق  يوس  وک  یسک 
شتافو دعب  دنک  رگ  ترایزشتایح  رد  هدیدن  ار  وک  نآ  ره 

تسا درم  هک  ره  ار  نیا  دراذگن  فک  زتسد  دهدیم  ار  ورم  تلود  نامه 
دراین ور  رگ  شترضح  يوس  هبدراد  هرهب  ایند  لام  زک  یسک 

رازآ رد  دشاب  وا  زا  قح  لوسرراک  افج  وا  انعم  هار  زا  دوب 
دیارگ وا  يوس  هب  لد  قدص  زدیآ  شیوس  ترایز  رهب  رگو 
ردارب يا  سک  نانچ  وا  عیفشرشحم  زور  رد  دوب  قح  لوسر 

یباتش شیوس  ناج  هب  دیاب  یمهیبایب  تنکم  تّوق و  دوخ  رد  وچ 
رایسب يوگیم  ورب  لد  زا  دوردراکوکن  يا  ییآرد  نوچ  شهار  هب 

هنیکس بحاص  يا  یلسغ  روآربهنیدم  رد  ییآرد  یهاوخیم  وچ 
رصقت يامنم  نآ ، رد  روآ  اج  هبرهطت  یناوتب و  هچنآ  بیطت  ز 

رایسب زجع  رقف و  هار  زا  آردراکوکن  يا  ییرادناک  یتقو  هب 
شمارتحا  زجع و  يور  زا  سوببشمالسلا  باب  بناج  وش  ناور 

لابقا يور  روآ  هضور  يوس  هبلالجا  میظعت و  رس  زا  هگنآ  سپ   102 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
رازگب  بارحم  نآ  رد  لد  يور  زراکوکن  رای  يا  تنس  تعکر  ود 

روآ ترضح  هجو  يوس  هجوترونا  بارحم  نآ  زا  نآ  دعب  ز 
كاپ لد  زا  شیوس  هب  نک  هجوتكاّبش  کیدزن  نآ  عشاخ  بلق  هب 

يراد هضرع  ار  دوخ  لاح  نک  یمهيراسکاخ  زاین و  زجع و  دص  هب 
یمایپ سک  زا  تدشاب  رگ  ناسریمالس  يو  رب  ینکیم  هگ  ره  هب 

ياتسب شیناوتب  هک  یعون  ره  هبيامنب  دهج  ّتیحت  غالبا  رد 
رادیم هضرع  شدزن  هب  ار  تداهشراکوکن  يا  ّتیحت  ضرع  زا  سپ 

ناقلَخ هلمج  لوسر  وت  یتسه  هکناج  لد و  زا  تداهش  مراد  وگب 
تلاسک نآ  رما  رد  يدیزرونتلاسر  يدرک  ادا  دوخ  دهج  هب 

ار نآ  مات  هجو  هب  يدرک  اداار  نآ  ماع  صاخ و  هب  يدیناسر 
يدوبن ود  ره  نیا  زا  یلاخ  یمديدومن  ربکا  رغصا و  داهج 

ناوتن چیه  تدابع  نآ  لثم  هکناسنادب  ار  قح  ياهدرک  تدابع 
تما ار ز  تحیصن  مک  يدرکنتمحر  فطل و  قیرط  زا  ملاع  هب 

يدرک دومرف  ار  وت  قح  هچنآ  رهيدرک  دوب  بجاو  وت  رب  هچنآ  ره 
لصاو تسوت  ماک  هچ  ره  اب  يوشلصاح  داب  قح  زا  تریخ  يازج 

تداعساب يا  شیوخ  لاح  زا  وگبتداهش  میلست و  ضرع  دعب  ز 
لصاح چیه  تدابع  زا  هدرکنلدیب  نادرگرس  نیکسم  نیا  هک 

یمامت نایصع  هر  فرص  هدشینارگ  رمع  هیامرس  ارم 
مهایس ور  دوخ  شوخان  لعف  زمهانگ  قرغ  رس  هب  ات  اپ  زا  نم 
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ناوارف نایصع  هدش  رداص  نم  زنایصع  مرج و  رد  ماهدرک  يریلد 
هدیدن  يراکهنگ  نم  نوچ  یسکهدیمخ  متشپ  تیصعم  راب  ز 

يرابتعا  نتفرگ  ناوتب  نازکيراک  رهد  رد  لمع  زا  مدرکن 
هلیسو مزاس  قح  دزن  ار  نآ  هکهلیح  چیه  تدابع  زا  مرادن   103 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

مرآ يور  قح  ترضح  يوس  هکمراین  يراک  هنگ  مرج و  نیدب 
نایصع بابرا  أجلم  ذالمناسحا و  فطل و  قیرط  زا  نوچ  ییوت 

یناج سنا و  نایصاع  عیفشییآ  تما  هانپ  نوچ  تمحر  هب 
تسپ هر  كاخ  نوچ  هنگ  زا  متشگ  هکتسد  مرک  فطل و  هر  زا  مریگب 

هدنب ياو  سپ  نیسپاو  زور  هبهدنب  ياورپ  ار  وت  دوبن  رگا 
مدیفسور تعافش  زا  يزاس  هکمدیما  میاد  دوب  نیا  تفطل  هب 

تمارتحا زع و  هاج و  ردق  هبتمارک  باحصا  لآ و  قح  هب 
رشحم زور  رد  نکم  مک  تیانعرتبا  نیکسم  هراچیب  نیا  زک 

روآ هلبق  يوس  هب  ور  سپ  نیا  زارّسیم  دش  تحیدم  نیا  ضرع  وچ 
يراسکاخ زجع و  يور  زا  يوگبيراز  هب  دوخ  تسد  ود  ره  روآرب 

نآرق ّصن  رد  ياهتفگ  ترضح  هبناسحا  فطل و  قیرط  زا  بر  ای  هک 
دادیب شیوخ  رب  تیصعم  ملظ و  هبداسفا  يور  زا  دنک  تما  رگ  هک 

دنراد شیوخ  عیفش  مشچ  ار  وتدنرآ  شیوخ  يور  هک  نوچ  تیوس  هب 
نامیشپ دوخ  ياههدرک  زا  دنوشناهانگ  زا  دندرگ  زاب  هبوت  هب 

دنهاوخ شیوخ  هانگ  وفع  نم  زدنهانگ  رحب  هقرغ  هچ  رگا 
ناشیا رهب  زا  ترفغم  ییوجبناسحا  فطل و  يور  نم ز  زا  زین  وت 

ریصقت مرج و  رب  مرک  زا  مریگمریذپب  هبوت  نیا  دوخ  فطل  زا  نم  ز 
رذگب  هراچیب  نم  بیذعت  زرشحم  هب  ار  وا  نک  هدنب  عیفش 
ارهز ربق  يوس  هب  نک  هجوتاجنآ  رد  غراف  اعد  زا  یتشگ  وچ 
میدقت هب  دوخ  زاین  ضرع  ناسرمیلست  غالبا  سپ  رد  اجنآ  رد 

رآ ور  هضور  يوس  هب  لد  قدص  زرای  يا  هضرع  يدرک  وچ  دوخ  زاین 
نک  اعد  رادرب و  تسد  سپ  نآ  زانک  ادا  اجنآ  یتنس  تعکر  ود 

شیوخ لزنم  يوس  هب  نک  تمیزعشیوخ  لصاح  تداعس  نیا  يدرک  وچ   104 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
هنیکس زا  رآ  عیقب  يوس  رذگهنیدم  رد  تماقا  مایا  رد 

بایرد هّبق  نوردنا  ار  وا  رمباتشب  سابع  بناج  لّوا  هب 
دنتسر رهد  تایح  دیق  زا  هکدنتسه  هچنآ  همئا  زا  اجنآ  رد 

رازگب زین  يراد  هک  ره  مایپرادیم  هضرع  ّتیحت  ار  کیاکی 
لابقا يور  نک  نارگید  يوس  هبلابلا  غراف  ترایز  نآ  یتشگ ز  وچ 

دنانیلسرملاریخ عوفشم  همهدنانیمز  ابیز  نآ  ردناک  یناسک 
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دناكان هرهب  تعافش  زا  رشحم  هبدناكاخ  ریز  اجنآ  هک  ینازیزع 
هب ابق  يوس  ینک  رگ  تمیزعهبنش  زور  اجنآ  رد  هتفه  ره  هب 

راذگم تسد  زا  باوث  دراد  یسبرآ  اج  هب  ار  نیا  تسا  تنس  قیرط 
هناگود زج  هناگی  رهب  نکمهناگی  يا  ییآرد  نوچ  دجسم  هب 

تعکر ود  نآ  دشاب  هرمع  نوچمه  هکتیاور  لها  دوب ز  يورم  نینچ 
تسا سیفن  يرایسب  تسبایمک و  هکتسا  سیرا  رئب  رد  هک  یبآ  روخب ز 

شتآ زا  لصاح  يدش  ناج  جنر  هکشنابز  رب  يدربن  سک  يروش  ز 
مارخب هزمح  يوس  هب  ار  ترایزماجرف  کین  يا  دوش  هبنشجنپ  وچ 

بایرد  زین  ار  دحا  نادیهشباتشب  هزمح  يوس  هب  لد  قدص  ز 
يزادگ زوس و  نایع  نکیم  لد  زيزاین  ضرع  ناسریم  کی  ره  هب 

باتشب زین  رسیم  دشاب  ترگبازحا  زور  حتف  ياهدجسم  هب 
تسا یناج  مسج  رد  ترگ  نک  ترایزتسا  یناشن  قح  لوسر  زا  اج  ره  هب 
لاح دص  قوذ و  دص  تدیامنب  خر  هکدنام  نیمز  نآ  كاخ  هب  يدرز  خر 

تسییایتوت اهلد  ناج و  مشچ  هبتسییاپ  كاخ  اج  ره  هب  رورس  نآ  زا 
شک اور  ناج  يا  دوخ  ناج  مشچ  هبشک  ناج  مشچ  رد  فک  هب  دیآ  ترگ 

مارخب  هضور  يوس  هب  لد  قدص  زمارآ  دبای  ترایز  زا  نوچ  تلد 
رازگب هضور  ردنا  تنس  تعکر  ودراکوکن  يا  ترایز  متخ  یپ   105 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ّتنج تاضور  زا  هضور  کی  دوبترضح  ربق  دزن  هب  ات  ربنم  ز 
رثوک ضوح  رب  دوب  ربنم  نآ  هکربمیپ  زا  تیاور  دمآ  نینچ 

تسد زا  هدوهیب  نانچ  ياج  هدمتسویپ  هضور  نورد  نیشنب  ورب 
شومارف نکیم  يویند  رکذ  زشوک  اعد  رکذ و  ندناوخ  نآرق  هب 

ناقلخ ناج  يالب  ناج  يا  شابمناقلخ  ناتهب  تبیغ و  بذک و  هب 
روآرب اهناز  ار  شیوخ  یلک  هبرذگب  بوخان  تداع  مسر و  ز 

زاس ترخآ  ِّمهم  لد  ناج و  ززادرپب  رسکی  يویند  راک  ز 
ینیبن هر  کی  ترخآ  کلم  هبینیشن  لفاغ  ترخآ  یک ز  ات  وت 

تسد زا  تصرف  تتفر  هک  مد  نآ  دوس  هچتسه  تتصرف  فک  رد  هک  نونکا  شوکب 
لفاغ هنوگ  نیز  ترخآ  راک  زلقاع  رای  يا  ناهج  ردنا  شابم 

اشگب شیوخ  مشچ  باوخ و  زا  ردآ آ  شوهب  تلفغ  یتسم  زا  یمد 
يراد  هچ  دوخ  اب  ترخآ  دقن  زيراک  هچ  رد  ات  ناهج  ردنا  نیبب 

تسا یمانکین  لوصح  رهب  زا  هکتسا  یمارگ  رمع  نیا  هیامرس  ار  وت 
رآ  تسد  هب  يدوس  ناهج  رازاب  هبراکوکن  رای  ياهیامرس ، نادب 

***
نایاپ هب  رخآ  مقر  ون  نیا  دیسرنادزی  فاطلا  زا  هک  هَّللادمحب 
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متشگ دازآ  وا  مظن  دیق  زمتشگ  داشلد  یسب  نآ  متخ  ز 
دومنب يور  نآ  قح  لضف  ضحم  زدوبیمن  نیا  نامگ  دوخ  زا  ارم 

يراگدای نم  زا  يراب  دنامبيرابتعا  دوبن  هچرگ  هدنب  ز 
مناشن مان و  تروص  یلک  هبمناهج  کلم  زا  وحم  ددرگن 
هناسف لد  لها  دنزاس  نآ  زکهنامز  رد  دنامب  یشقن  نم  ز 

دنیامن نیکسم  نیا  دای  تمحر  هبدنیاشگاو  مه  زا  هخسن  نیک  یهگ 
ناج  لد و  رب  يدوشگ  مضیف  ردناسحا  لضف و  ضیف و  ادنوادخ ز 

بیریب هخسن  نیا  مرک  زا  يدادببیغ  ملاع  تادراو  زا  ارم   106 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
كاّرد نادنوادخكاردا ......  لها  زا  دوب  نیا  عّقوت 

دنرامگ يو  رب  رظن  دوخ  فطل  زدنرآ  مظن  نیا  رظن  شیپ  نوچ  هک 
ییادا زا  دشاب  هتشگ  یشان  هکییاطخ  وهس و  دوب  يو  رد  رگا 
دنشابن شوهس  سپ  ردنا  نعط  هبدنشارت  رب  ار  اطخ  طخ  نآ  زا 

ناسحا فطل و  زا  نآ  حالصا  دننکناشفا  ربنع  کلک  زیت و  غیت  هب 
جنپ اب  هاجنپ  دصهن و  ترجه  زجنریب  تفای  ار  نآ  خیرات  دوخ 

شماتخ  زا  مدیسر  لد  ماک  هبشماتتخا  دمآ  هبعک  برق  هب 
107 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

نیمرحلا حوتف  هدیزگ 

هراشا

حوـتف  » ار نآ  يو  هک  هموـظنم  نیا  تسا . هدـش  هدورـس  جـح  هراـبرد  هک  تـسا  ییاـههموظنم  نیرتلـماک  زا  یکی  يرـال ، ییحم  هموـظنم 
نآ یترایز  لامعا  هنیدـم و  هب  زین  یـشخب  هکم و  هرابرد  نآ  گرزب  شخب  هک  تسا  تیب  دـصتفه  رازه و  کی  رب  غلاـب  هدـیمان ، نیمرحلا »

هدرک و یـسیونزاب  ار  شیوخ  هموظنم  یلک ، روط  هب  راب  کی  هتـشذگرد و  يرجه  لاس 933  رد  يرال  ییحم  تسا . هتفای  صاـصتخا  رهش 
بـسانت هـب  ار  نآ  زا  ياهدـیزگ  اـجنیا ، رد  میدـناسر و  پاـچ  هـب  ار  نآ  زا  ینتم  هخــسن ، دـنچ  هلباـقم  اـب  اـم  تـسا . هداد  نآ  رد  یتارییغت 

ار اهنآ  باتک ، پاچ  يادـتبا  رد  هک  تسا  ییاههخـسن  هب  طوبرم  هدـمآ ، اههخـسن  توافت  هرابرد  یقرواـپ  رد  هک  ییاـههراشا  میاهدروآ .
. میاهدرک یفرعم 

109 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

فنصم لاح  بسح 

بارطضا یکی  داتفا  ملد  رد  بارخ  رید  شیپ ز  نیا  زا  یلاس 
درک زاورپ  دز و  رب  مه  هب  لابدرک  زاس  مرح  يوس  ملد  ریط 

دنکف احطب  هب  تخر  دز و  جومدنکف  ایرد  هب  هتخت  مهر  رضخ 
زاین قدص و  رس  زا  مدز  هسوبزاجح  نیمز  هب  مدیسر  هک  نوچ 
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دز شوه  هر  قشع ، هبکوکدز  شوج  نم  لد  رب  مرح  قوش 
راذگ نشلگ  بناج  رب  وچ  تفایراظتنا  دص  سپ  زا  رحس  غرم 
تخیر داینب  شیتسه ز  هناختخیر  داب  زا  شرس  رب  لگ  تهکن 
راز ناغفا و  هب  تفگ  ارسهمغنرارق  بیکش و  دُْرب  شلگ  يوب 

تسم نونجم و  دوخیب و  ارم  هدرکتسد  ار ز  ملد  هدرب  یلگ  قوش 
تسوا ِناحلا  شوخ  غرم  ناج  ریاطتسوب  کْشُم  مسفن  نیکشم  لگ  ناز 

رازه دص  وا  لبلب  یفرط  رهراخ  هنوگ  دص  لگ و  کی  یملاع و 
اج همه  ردبیبح  يوک  دنام ز  ادـج  هک  ره   110 ص : جح ، موظنم  همانرفس  ریسا  ییادج  يارحـص  هب  هتـشگ  ریپ  خرچ  شور  يافج  نم ز 

بیرغ  ریسا و  تسه 
زاجح ماقم  گنهآ  نک  زاسزاون  قشاع  برطم  ادخ  رهب 

نیب میریرض  گنر  لد  شتآ  زنیب  میریسا  یبیرغ و  لاح 
ناوخب مقارف  یتیب ز  هس  ود  کینالدیب  لد  نیکست  یپ  زا 
يوگ زار  یبرع  نابز  هب  مهيوگ  زاب  برع  زورون  همغن 

لاصولا ثیدح  رْجَهلا  يََدل  َّنَعلالب  ینْحرأ  نْزُحلا  نم  ُُّتم 
تسا شکلد  ازفحور ، ابر ، شوهتسا  شُک  قشاع  هک  هدرپ  نآ  نک  زاس 

رای ياّنمت  هب  ناج ، زا  مدزیخرات  ياهبش  هک  هلان  نآ  نک  دای 
دور دور  ام  هدید  زا  هدماکدورب  شزونه  بارضم  هدمان 

قاِرف درد  تقرف و  ملا  زوقایتشا  مغ و  هودنا  زا  لصاح 
مدزیم مد  وچ  دوب  مرح  رکذمدزیم  مدق  هدرک  رس  ياپ ز 

مدشیم ورب  هدوس  دش  وچ  ياپمدشیم  وک  هب  يوک  نانزهسوب 
رت کشخ و  ِبل  مشچ و  اب  هتخاسرپ  لاب و  هر  یمرگ  زا  هتخوس 

مرح ياوه  هب  امیپ  هیدابمجع  ات  برع  قیالخ ز  هلمج 
دندشیم ناغف  دایرف و  هب  هلمجدندشیم  نارد  هماج  نانزهرعن 

هاگ مارحا  هب  دندیسر  هک  اتهار  شیوشت  هدرب و  رفس  جنر 
درس مرگ و  زا  دش  هنوگرگد  هنوگدرگ  غیم  رد  همه  ناشرمق  هتفر 

زادگ رد  لد  شتآ و  دورف ز  رپ  هنیسزارد  ندرگ  هتوک و  هدش  تسد 
دندمآ دورف  هصرع  نآ  رد  هلمجدندمآ  زورف  هلعش  لد  شتآ  ز 

هلفاق يا  هک  میلعت  هر  زاهلحرم  نآ  رد  تفگ  درخ  ریپ 
مامت کیاکی  دنیامن  كاپماقم  نیا  رد  هک  تسهار  ّتنس 

دنهد  ییافص  دنیادز و  گنزدنهد  ییالج  شیوخ  هنیآ 
تسرد ناشیا  رب  مارحا  دوش  اتتسخن  زا  بآ  رد  دنرآرب  لسغ   111 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

تسرهاظ رب  هک  درگ  نآ  همه  ینتسرطاخ  رب  هک  تسیرابغ  درگ و 
لصّتم  ناهج  بابسا  هب  تْسناکلد  تاقالع  هلمج  ترس  يوم 
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زاس رون  زا  رپ  هناخ  تفص  هبعکزاس  رود  ار  همه  اهنآ  کی  هب  کی 
وش كاخ  وا  لد  میرح  هب  سپوش  كاپ  نت  شیالآ  زا  لّوا 

وشتسش نک  روآ و  لسغ  ّتینور  بآ  ِرب  كاخ  نآ  رس  رب 
سمتلم نیا  مزال  تدوش  مدسرتسد  دوب  وچ  تیمر  یپ  زا 

ار وت  مد  نآ  ضوع  رد  دوب  هزورار  وت  مد  سرتسد  دوبن  رگ 
نیز بیز و  اب  وت  جح  دوب  هک  اتْنیَد  وت  رب  دوب  هزور  ود  هزور 

ار رحن  هیورت و  هفرع ، ابادا  لّوا  جح  مایا  رد  زاس 
تجح عوجر  دعب  رگد  تسینتجح  عورش  تقو  دوب  هس  نیا 

مارح تعیبط  لعف  دوش  وت  ربمایق  ییامن  مارحا  هب  هک  نوچ 
ادج مه  زا  شیزاس  را  دوب  هبادر  رازا و  مارحا  یپ  زا 

ندب ناشوپب  مارحا  هماجنفک  رد  آرد  هدر  تفص  رب 
شکب  نت  زا  هدز  نزوس  تعلخشکب  نزوس  سیبلت ز  هتشر 

همه  زا  تسیگدرم  جح  هب  لیمهمه  زا  تسا  یگدازآ  یگدنز 
هب هراچیب  هداتفا و  زجاعهب و  هراپ  نفک  اب  وا  هدرم 

نمچ رد  دنور  هراپ  نفک  ابنرتسن  نمسای و  لگ و  ورس و 
زاینیب  رب  هاگنآ  نک  هدجسزامن  رد  ندب  رآ و  زاین  هب  ناج 

112 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  تیاکح 

افطصا  نمچ  لاهن  هزاتافص  قدص و  هضور  لگ  ورس 
مالسلا  هیلع  یلع  لوتب و  ناتسب  هویمّیلو  ّیبن و  نینیعلا  ةرق 

مالسلا هیلع  نیسح  یلع  لامآ  هبعکنیز  بیز و  نید  لد و  شلامج  هداد 
دورد شداتف  تاقیم  هب  هک  نوچدوب  رالاس  هلفاق  جح  هر  رد 

ماش رصم و  هلفاق  وزا  رب  هرمامت  هام  وچ  مارحا  رد  تفر 
ورف ّریحت  رحب  رد  هدش  واوگ  کیبل  همه  ناقیفر  هتشگ 
دشن ایوگ  هیبلت  تهج  زادشناو  ناسک  داب  زا  شاهچنغ 

دیپس شگرن  هلال و  هدش  درزدیب  وچ  شداتف  داشمش  هب  هزرل 
مخ هشیدنا  تشگ ز  شلگ  خاشمه  هب  دمآرد  شارطُم  دعج 

تسیرگ ینامز  وچ  ملکتم  دشتسیچ  لاح  نیا  هک  رکف  نآ  رد  قلخ 
تسا در  میب  هیرگ ز  ارم  کیلتسا  دوخ  ياج  هب  کیبل  هک  تفگ 

لولم میاجر  فوخ و  نیا  رد  هدناملوبق  ياجر  تسه و  مدر  فوخ 
دومن ور  ورب  بعص  يدوخیبدوشگرب  نابز  کیبل  هب  هک  نوچ 

نیمراچ کلف  ار  نیمز  درکنیمز  يور  هب  دنکفا  شاهقان 
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كاخ هب  نودرگ  زین ز  دتف  رون  كاب  هچ  وا  كاخ  هب  هقان  زا  دتف  رگ 
هار درگ  دنک  مارحا  هماجهاگ  مارحا  دوب  شرهپس  هکنآ 

يدوخیب  نآ  هشعر و  يدشن  وزيدتهم  دشن  مامتا  هب  هک  ات 
وا تسمیب  شتآ  هتخوسوا  تسمیرک  نب  میرک  هکنآ   113 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

بجع نم  بجع  ناشیا  زا  کی  رهبهذ  نم  هلسلس  ناشهلسلس 
دش هتسراو  هثداح  متس  زادش  هتسویپ  هلسلس  نآ  هب  هک  ره 

نیا شلاوحا  دوب  تدابع  تقونیما  لوسر  لآ  دوب  هکنآ 
میتسیچ ام  هک  میسانشن  اممیتسیک  گس  میناسک و  هچ  ام 

ننملاوذ مرک  رب  هدز  هیکتنتشیوخ  لمع  رب  هدش  هّرغ 
ورف مه  ام  هب  میب  نآ  يرواکوا  میب  قح  هب  ایادخ  راب 

میهن ور  تمرح  میرح  يوسمیهن  وس  کی  هب  تسوت  زج  هب  هچناک 

جح مسوم  ندیسر 

فرش يور  وت ز  وا  فکتعمفکتعم  افو  يوک  رد  هدش  يا 
دیمد تداعس  حبص  مغ ، بش  زادیسر  مسوم  هک  هدژم  ارت  داب 

نابز رب  يدُحو  رآ  صقر  هب  هقان  نابراس  يا  دش  هجحلا  يذ  متفه 
هد زاورپ  روآ و  صقر  هب  هقانهد  زاس  نابز  هب  ار  يدح  هار 

دنامن لفاغت  ماگنه  تصرفدنامن  للعت  مایا  تلهم 
رای رادید  یپ  ار  نارظتنمراظتنا  َملا  ّدح  زا  دوریم 

هاگن کی  یپ  ناریح ز  هلاوهام و  لاس و  رظن  لها  دنرظتنم 
مارحلا تیب  هب  دنکفا  هلزلز  ماظع  بیطخ  درک  ادا  هبطخ 

دش ياج  زا  همه  اهنوتس  ياپدش  ياپ  رب  همه  اهنیمز  شرف 
كاخ  بیج  زا  رس  دروآرب  هدرمكانقوش  دش و  همیسارس  هقان 

رتب نونجم  نونجم و ز  وچ  هتشگرس  اپیب و  هدش  هر  نیرد  هلمج   114 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
دنکف مدرم  لد  رد  بجع  روشدنکف  مخ  رد  هک  دوب  ایک  هچ  نیا 

مارحلا تیب  هب  مارحا  ّتینمامتها  رس  قیالخ ز  هدرک 
نینچ  تباوث  مارحا  هدنامنیزا  لبق  جح  مرحم  ياهدش  وت 

لاصو میرح  هب  تمرح  مرحملاس  هام و  افو  هار  زا  هدمآ 
ياهدروآرب هب  تداعس  لخنياهدروآ  رس  هب  يزور  هس  ود  شوخ 

يوش فراعم  رارسا  فقاويور  فقوم  هب  هک  نونکا  دش  تقو 
هار هب  وس  رهز  دنداهن  يورهاگمزب  نیزا  وچ  نافیرح  هلمج 
هوکش دص  اب  هتسارآ  ِجدوههورگ  نآ  وس  همه  زا  هار  هب  يور 

نآ نونجم  هدش  مدرم  همه  نیکنایم  رد  رگم  تسیلیل  جدوه 
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يو لاثمت  هلاو  هدش  هلمجّیح  هب  یلیل  رپ و  نونجم  تشد ز 

ندرک فاوط  نایب  رد 

یهنیم مرح  هب  هّجوت  يوریهنیم  مدق  يوک  نیا  رد  هک  يا 
هن شیپ  یمدق  نک  اهر  شیوخهن  شیوخ  رس  هب  لّوا  ياپ ز 

ماک ماگ  ره  هب  ریس  نآ  زا  یبایماگ  ماک  ره  رس  رب  یهن  هک  نوچ 
هن  يور  دوش  هدوس  رگا  ياپهن  يوک  نیا  رد  هزادنا  هب  ياپ 

زاین نیدنچ  هب  قوشعم  ِرد  ربزاجم  نسح  قشاع  دهن  يور 
دور شیور  هب  يور  ناسهنیآدور  شیوس  هب  هدرکرس  ياپ ز 

دسر  وا  رس  هب  شلیلظ  ّلظدسر  وا  رظن  ضیف  هب  هک  ات 
وت راوید  رد و  رب  دهن  يوروت  رادید  رظان  دوشن  رگ   115 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

نآ رد  تراسج  ياپ  یهَنَن  اتناه  تسیقیقح  قوشعم  رد  نیا 
وا يوس  یهَنَن  هجوت  يوروش  تسشیب و  هک  تسا  نیا  هر  طرش 

يارس رب  نارگد  زا  هن و  ياپيارگ  شیوس  هب  هاگنآ  نک  لسغ 
وش  كاچ  دص  لد  اب  وا  رد  ربوش  كاپ  وا  زا  تسکاپ  هن  هچنآ 

تساور یتسخن  ود  ره  لمر  نیکتسار و  ِشود  زا  نک  رد  ادر  فرط 
عاجش ره  تفص  رب  امن  هولج  عابطضا  شور  نیا  زج  هب  تسین 

تسود رهب  دوب  هک  یلغش  هب  هصاختسوکن  دّلجت  راهظا  تأرج و 
راپس لد  يوس  هب  ار  لد  بناجراسی  زا  راذگ  هبعک  ور و  شیپ 

ور شیر  رگج  عشاخ  لد  ابور  شیپ  رَجَح  لیبقت  یپ  زا 
رظن نک  مرح  راوید  بناجرَجَح  زا  راسی  يوس  مدق  ود  کی 
مارخ یناث  هرود  یپ  سپمامت ز  تفوط  هرود ز  یکی  تشگ 
رجح رب  نزب  هسوب  رگد  رابرگد  يدیسر  هطقن  يوس  هب  نوچ 
هب  وت  تسد  رس  وت  هگهسوبهن  تسد  نارب  میظعت  هب  هن  رو 

شاب راگرپ  وچ  هطقن  نیمه  درگشاب  راک  رد  هریاد  نیا  رد  زیخ و 
تسد  ياشگب  هن و  زکرم  هب  يورتسب  شقن  نوچ  هریاد  طخ  تفه 

ماقم نآ  بقل  هب  دمآ  مزتلم  مایق  روآ  رجح  زا  باب  بناج   116 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
ریمب ناج  زا  وش و  ناناج  هب  هدنزریگ  شوغآ  رد  قوش  زا  مزتلم 

زوسب شوُخ  نز و  عمش  نآ  رب  شیوخزورف  رب  لد  هناورپ ز  شتآ 
رگد دزوس  لّوا و  دنز  خرچرگم  ینادن  هناورپ  تداع 
ننملاوذ مَرَک  رب  امن  هیکتنز  هدرپ  نآ  رب  میظعت  هب  تسد 

يازف رب  نآ  رب  هدید  لد و  رونياس  هدرپ  نآ  رب  هنیس  لد و  مشچ و 
كاچ كاچ  رگج  نازوس و  هنیسكاندرد  لد  نایرگ و  هدید 
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وا رادید  هب  زیر  ورف  کشاوا  راتسا  رد  زیوآ  رد  تسد 
قارفلا حورب  لاصولا  ۀحَّبَصقایتشا  هر  روآ ز  شرب  رد 

دیمد نارجه  بش  زا  لاصو  حبصدیمرآ  بیبح  رادید  هب  هدید 
تسوا تایامح  لصاح ز  هدش  تکتسوا  تایانع  ضحم  زا  فرش  نیا 

ياهدنزرا وت  هچ  ره  وا  زا  یبایياهدنهاوخ  هک  هاوخ  وا  زا  شهاوخ 
تشهاوخ امن  يوج و  وزا  شهاوختشهاک  بلط  هب  شهاوخ  هکلب ز 

زوربآ هر  كاخ  ياهدش  تکوزرآ  نیزا  رتهب  ارت  تسیچ 
رس هب  عَّصرم  جرات  دوب  هک  هبرد  كاخ  نیا  زا  يدرک  خر  هب  هکنآ 

خن باجنس و  رتسب  زا  دوب  هب  خش  گیر  شرد  هب  ولهپ  هت  رد 
راگدرورپ تمکح  رثا  زکراگزور  فرش  تنیا  دوب  سپ 

لیئربج  هگمارآ  وت  ياجلیلخ  ماقم  هتشگ  وت  لزنم 
هاوخ رذع  شمرک  دش  ار  وت  مرجهلا  میرح  وت  وفع  نماض   117 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

تسوا دزن  زا  بلط  ار  تندماتسود  فطل  زج  هب  تسین  هر  يداه 
ارت يداد  هک  هناخ  نیدب  هارامنهر  يدشن  رگ  لزا  فطل 

تیراکبلط دشابن ز  هرهبتیرای  دنکن  رگ  وا  شهاوخ 
یط قافآ  دنک  را  دوس  هچ  سیقّیح  هب  یلیل  تسین ز  یبلط  رگ 

لاح لهاز  مندب  لاقم  تسهلاق  لیق و  یپ  هتکن  نیا  دهاش 
مرطاخ هنیآ  وا  زا  نشورمرهاظ  وزا  لد  رون  هدمآک 

هتخیوآ منت  رد  ناج  وچ  هکلبهتخیر  ملد  هب  شروضح  ضیف 
يروآ اضر  عمس  منخس  ربيروآ  اج  هب  شوه  رگا  لد  يا 

تسیچ هتکن  نیا  نتفگ  زا  لصحامتسیک  هک  میوگن  هتکن  نیا  مظان 
نمچ رد  نمچ  هتسرون  لُگ  زانخس  غاب  هدمآ  وزا  هکنآ 
غاد غاد  وزا  لد  ار  مرا  غابغاب  غاب  شنمچ  هتفگش  هکلب 

یلضفا نخس  بابرا  هکلبیلمکا ز  نمز  بابرا  ز  یماج !
هدش ارآ  نخس  شقطن  لبلبهدش  اخ  رکش  هک  شعبط  یطوط 

نخس رد  نیا  يو  زاغآ  هدرکنخس ز  رد  نیقی  بابرا  هدبز 

هکم فیرعت  رد 

تاثداحلا نع  هَّللا  اهسّرحتاجن  لها  هلبق  دش  هک  هکم 
وا  رد  ینیبب  ماع  مرک  اتوا  رد  ینیشن  مارحا  هب  هک  ِْهب 

وا كاشاخ  سخ و  زا  تسا  لجخ  لُگوا  كاخ  دنز  ریسکا  رب  هنعط 
تسامنهر  نیقی  هب  ار  ناگدش  مگتسامس  موجن  وچ  شنیمز  گیر 

تشهب میعن  هتشگ  ورد  عمجتشک  عرذیب و  هک  تسا  ینعم  تَّنج   118 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

( تیب تسیود  رازه و   ) جح موظنم  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


يوه ياه و  زا  رپ  هناخیم  هن و  ْیِميوبکشم  شرحس  داب  هن و  لگ 
شخب هیاس  وا  یبوط  هن و  شرعشخب  هناد  وا  نمرخ  هن و  عرذ 

تسا رهاظ  وا  هزبس  هن و  غارتسا  رهاظ  وا  هویم  هن و  غاب 
غاد هدنام  وا  ترسح  زا  شلد  ربغارچ  يو  رد  هتخورفا  رب  هلال 

دنک اج  کلف  هب  را  تسا  درخیبدنک  اپ  رس  هنوگ ز  نیرد  هک  ره 
رگد نآ  تسرگد  هکم  يداوربم  نیرسن  هلال و  لگ و  مان 
سیق داهرف و  لد  رب  شمغ  غادسیبقوب  لبج  نیب  افو  ناک 

رهم هام و  حدق  رب  هدز  گنسرهپس  قرف  هب  تسدیشک  غیت 
عیسو ناهج  گنت ، ورب  هتشگعیفر  خرچ  هب  تسدنکف  هیاس 

وگزار نیرب  شرع  اب  هدمآوا  زاتمم  تعفر  زا  شاهلق 
رمث ملاع  هب  دیشروخ  وچ  هتشگرمق  دش  قش  عضوم  شرمک  رد 

وا ناویا  گنس ز  کی  هدمآوا  نایعا  همه  افص و  هوک 
رانک رب  شَرگا  هتسََرن  هلالرازغرم  زا  شنُماریپ  هب  تسین 

شنُماریپ هدمآ  تشهب  تشهشنماد  زا  هدزرس  لگ  وچ  هبعک 
راختفا کلف ز  هب  رس  دشکن  نوچرانک  رد  دشک  رای  نینچ  هک  ره 

ملع نارزخ  هب  قافآ  رد  تشگمه  هبعش  نآ  رد  هناخ  یکی  تسه 
رمع ناملسم  هناخ  نآ  رد  هتشگرظن  لها  همرس  شرد  كاخ 

لالب اب  نیرق  هوک  نآ  رس  ربلالب  اب  نید  هر  زا  ودع  مغر 
يرد کبک  وچ  گنس  نآ  رس  ربيروآ  نابز  درک  ناذا  رهب 

لیذ  هب  لگ  نآ  هچوک  شکراخلیل  قوس  زا  دمد  تَّنج  تهکن 
وزا بات  رد  هدش  ناوضر  هضوروزا  باتناهج  دیشروخ  هدزرس   119 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

يرث ات  ارث  تسوا  رثا  زکيرتخا  هدش  جرب  نآ  زا  علاط 
یلع ّیبن و  دولوم  هچوکیلجنم  نآ  رد  ود  ره  لد  هدید و 

مامت هام  روخ و  صرق  عمجمماقم  کی  هدش  هکنآ  تسبجعلاوب 
ناشياج  دوب  زین  مه  يولهپنامسآ  هم  رهم و  نیمه  رهب 

فدص نیا  رد  هدش  وا  شرورپفجن  ّرد  هک  تسماقم  هچ  نیا 
مدق ود  کی  هب  قیّدص  يولهپمه  ْبعِش  نآ  رد  تسارهز  هناخ 

رگیدکی اب  همه  ناشنارق  هدوبرمق  سمش و  هرهز و  يرتشم و 
زان ورس  نآ  هگ  شمارخ  هدوبزارف  بیشن و  يوک  نیا  رس  هب  رس 

مه  هدید  دهن  هکنآ  تسبدایبمیهن  اپ  ناسچ  يوک  نآ  رس  رب 
ادخ صاخ  تمحر  وزا  درابادج  مه  زا  کی  هب  کی  شرد  ماب و 

یلعم ناتسربق 
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تسا روخ  هام و  هدید  ِِهد  رونتسا  رس  جات  هک  تسیلعم  كاخ 
باقن ناشور  هب  هتشگ  لگ  هدرپ  باتفآ  دص  برغم  شفرط  ره 

ناشكاپ لد  دزورف ز  رونناشكاخ  زا  دهد  احیسم  يوب 
ناهن اجنآ  رد  تسجنگ  همه  نیکنادكاخ  نارب  داب  قح  تمحر 

نانج ضایر  وچ  رّونم  هتشگنایع  اجنآ  دوب  تیار  دجسم 
تسادخ  لوسر  تایار  عضومتسافص  رون و  عبنم  شرس  هب  رس 

نابزمه هدش  هردس  رجش  ابنانعمه  کلف  هب  شرانم  لوط   120 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
تسلد يوج  هب  هار  شفرط  رهتسلزنم  نآ  رد  هک  یبآ  هکرب 

تسوج فْرَط  ِرب  هک  ره  وا  هنشتتسوزا  دیشروخ  همشچ  خر  بآ 
نامسآ تفه  سپ  زا  موجن  وچمهنآ  گیر  نایع  بآ ، نآ  کت  رد 

رتكانافص جاجح ، لد  زارتكاپ  نانََدب  نیمیس  نت  زا 
لین بآ  شبل  هب  دیامن  خلتلیبس  ناز  دروخ  بآ  رگا  يرصم 

رون هوک  نیا  تملظ و  وا  عبنمرود  بآ  نآ  زا  دشاب  رِضَخ  بآ 
رظن شنْسُح  هنییآ  رد  هدرکرذگ  درآ  شبل  رب  رگا  یماش 
روهظ درآ  شلد  رد  افص  رونرون و  شینعم  هدید  وزا  دبای 
وا ماش  زا  دمد  تداعس  حبصوا  مان  نابز  هب  دنارذگ  رو 

لِگ هب  شناشفب  تبحم  مختلد  غاب  افص  هب  شنیمز  تسه 
كاپ رون  دوش  تسا  هایگ  هچرگكاخ  بآ و  نیزا  رس  درآرب  هچ  ره 

هتفای ایض  رون و  وزا  ملاعهتفات  ناهج  هب  شملع  وترپ 
نایبارعا دشرم  رمع  ْخیشنادکاخ  نیرد  هتشگ  نیشن  هشوگ 

تشهب غاب  یبوط  نیشن  هیاستشگ  هصرع  نآ  رد  هک  ار  شرجش  دش 
رظن لها  هدید  ِِهد  رونرد  كاخ  نآ  فرش  نیعز  تسه 

تسا ینامرک  قحلا  ُّیلع  خیشتسا  ینارون  هدمآک  وا  تبرت 
هدز  رب  کلف  هب  رس  شفرش  زوهدزرس  يرجش  وا  لگ  بآ و  ز 

شرورپ ناج  هریش  زا  هتخاسشرب  تمارک  راثآ  هدمآ ز   121 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
درک شوج  وا  لد  رد  افص  روندرک و  شون  یبطر  شلخن  هچرگ ز 

تشهب ضایر  نیکشم  لبنستشرس  ربنع  تبرت  نآ  هزبس 
ورد یهلا  راونا  هتخیرور  هب  یهایس  گنر  دوب  هچرگ 

ناوریش زا  هک  لیعامس  خیشناگیاسمه  وچ  هصرع  نآ  رد  تسه 
شومخ نابز  شوج و  رپ  لد  ابشورخ  رد  نایژ  ریش  نوچ  هدمآ 

راب هصرع  نآ  تحاس  رد  هتفایراگدرک  مرح  میرح  يوس 
لوبق لها  هلبق  شرد  كاخلوزن  اجنآ  رد  هدرک  هدمآ و  ]

ضایر نآ  تشهب  دمآ ز  ياهضور  ضایع  لیضف  هجاوخ  هربقم 
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وا ناینب  هدز  رب  کلف  هب  رسوا  ناویا  همش  رمق  صرق 
هتفای وا  هگرد  زا  لد  ضیفهتفای  ور  هر و  اجنادب  هک  ره 

افطصم مرح  میرح  هتشگافص  قدص و  هر  زا  شفرط  کی 
تسورد هجیتن  هداد  افص  رونتسورد و  هجیدخ  كاپ  هربقم 

رثا تلود  هصرع  نآ  تعسورفو  بیز  اب  تحاس  نآ  تحصف 
یسک ره  رظن  زا  ناهن  کیلیسب  نایعا  هگترایز  تسه 

دناهدوس  شمرک  كاخ  هب  يوردناهدوسآ  هنکما  نآ  رد  هلمج 
تشخ هب  اجنآ  رد  تسداهَنَن  رستشهب  رد  شمدق  دشابن  هک  ره 

نید موی  شبقل  قح  زا  هدمآکنیسپ  زور  هک  رابخا  رد  تسه 
عیفر ینعم  هر  زا  دناهدمآکعیقب  نیمز  یلعم و  ضرا 

دنوش  قیالع  لیخ و  عبت  ابدنوش  قحالم  یقالم و  ود  ره 
122 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ینم يوس  هب 

تسانم ِنیمز  هک  ناپسخب  هقانتسانع  ْنت  رد  هک  ریگ  ورف  راب 
رگج ار  رتش  بآ ، زا  نک  هزاترگد  ادرف  بشما و  امن  ربص 

هلحار دوخ و  رامیت  یپ  زاهلفاق  ندمآ  ورف  تسه 
شیوخ رکف  دنکن  سک  رگد  زورشیپ  زور  زا  ندب  نک  یتیوقت 

لامشلا َّبهو  حبُّصلا  عَلَط  دقدیلک  دراد  هک  تسحبص  نزاخ  دیسر  رد  بش  دش و  رخآ  هیورت 
دنامن تصرف  هک  دیدنبب  راب  لالجلا  يذ  یلا  تقولا  برتقا 
زیت هدرک  ار  هلحار  همه  قلخدنامن  تلهم  هک  دینارب  زیت 

قح يوک  دَُوب  هک  تستافرع  نیازیرگ  رد  دتف  هک  یهاپس  وچمه 
رتشیپ انم  يوک  زا  یخسرفقح  يوس  رب  همه  زیرگ  تسه 
شیب جاجح  هنیس  زا  يو  ضرعرگد  دیامن  يور  هفلدزم 

مایخ لفاوق  نیب ز  شفرط  کیشیوخ  راک  لغتشم  ورد  هک  ره 
ّرف بیز و  اب  هتخادرپ  لمحممامت  يرصم  توسک  رد  هتخود 

مامت یماش  عمجم  شفرط  کیرمق  رتچ  هتخارفا  شرس  رب 
نایم رد  رگد  نیکشم  لمحمماش  يابید  سلطا و  ناشتنیز ز 
رگد یضوح  هلفاق  ره  یپ  زانابیاس  روخ  هحفص  زا  شرس  رب 

نآ رد  رهاظ  هب  رادنپم  گیررس  هب  ات  رس  هدمآ  تایح  بآ  ز 
هدز رب  افص  نیع  زا  رس  بآهدز  رس  لبج  ياپ  زا  شاهمشچ   123 ص : جح ، موظنم  همانرفس  نآ  رد  رهاوج  تستایح و  بآک 

مامت اهلبج  رتورف ز  تسهمان  تستافرع  شک  یلبج  نآ 
شنُماریپ هب  عمج  کلم  سناشنماد و  قح  تمحر  زا  دوب  رپ 
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ناشن یهلا  ّلظ  زا  دهدیمنانج  تاصرع  رد  نآ  هیاس 
تسا رترب  همه  انعم ز  هب  کیلتسا  رغصا  لابج  تروص ز  هب  هچرگ 

رون هچ  تملظ  هچ  داتفه ، هدمآروفغ  ّیح  دحاو  بجح  نوچ 
یط درک  ناوتن  تضایر  هب  زج  یپ  تجح ز  بابسا و  همه  ناو 

لیق لاقیب و  همه  فقاوم  ّدحلیم  راچ  هفرع  تشد  هب  تسه 
دیعب ود  لبج و  بیرق  تسوددیعس  ناشن  راچ  نآ  زا  کیل 

ملع شتافرع  نیمز  رهبمدق  زا  نیما  لییربج  هتخاس 
تساور اجنآ  ندمآ  فوقو  رهبتسارس  فقاوم  هک  ینیمز  ّدح 

نایم یلیم  ود  تسفوقو  ّدحنابهذم  یفنح  لوق  هب  کیل 
رود کیدزن و  همه  فقاوم  تسهروصقیب  نایعفاش  رب  تسه 
نیرق دجسم  هب  تسفرع  يداو  نیمزرس  نآ  رد  هک  هرمن  دجسم 

تسین بوسحم  وت  شفوقو ز  لعفتسین  بوخ  لحم  ود  نیا  فوقو  رهب 
ناربمغیپ هقان  رثا  ربنارب  دجسم  بناج  ناور  هقان 

رامش تصرف  وش و  دجسم  لخاد  راب  ریگ  ورف  تسلاوز  تقو 
مه يوب  رب  همه  هتفرگ  سنامه  يولهپ  هب  عمج  نآ  رد  قلخ 

رصع  رهظ و  مه  هب  دنراذگ  عمجرصقهب  عمج و  هب  هک  نآ  ِرظتنم 
بیلدنع رجش  خاش  زا  وچ  تساربیطخ  ربنم  رس  رب  دنک  هبطخ   124 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

نوخ قرغ  دنک و  نوخ  لد  هدیدنورد و  زوس  يدواد و  همغن 
زورف شتآ  شتآک  نآ  دنک  نآزوس  زاس و  دوش  عمج  مه  هب  هکنوچ 

لحم ار  ارقف  نوکس  هتشگلبج  لامش  هب  مدآ  خبطم 
رتماف  هیس  هتشگ  تفص  هدود  رگج  نوخ  هدزرس  ورد  هک  هگ 

هام کیرات  بش  زا  نایع  هتشگ  هآ  دود  هدز  هلعش  ورد  هک  هگ 
قرف هب  ار  ارقف  هدنکف  هیاسقرب  هاگ  شدز  هلعش  هگ  هک  رون 

هدز  هگرخ  یهم  نوچ  ناشف ، رونهدمآ  هوک  هلق  رب  هک  هّبق 
نیرب رهپس  توقای و  هناخنید  لها  رظن  رد  نایع  تسه 

لبج ياپ  هب  زاس  ناور  هقانلحم  ار  اعد  تقو  دش  هک  زیخ 
تساجک تغارف  تستافرع  نیاهوک  هوک  مه  هب  گیر  نوچ  هتخیر  هورگ  ره  زا  لبج  نآ  ِرس  هب  رس 

ندش دناوت  زورما  هک  هب  هکتسالتبم  دوخ  هب  زورما  یسک  ره 
تشد يوس  ربم  هقان  ارچ  رهبندب  حالص  رکف  دنکن  ناج 

مه يولهپ  همه  هداتف  قلختشذگ  ادرف  دش و  بشما  هک  شاب 
هن راثآ  يو  تشد  لبج و  زامه  يوزاب  هتفر و  ناشيولهپ 

جوف جوف  رتش  لیخ  زا  شنمادهن  رادومن  قلخ  زج  هب  چیه 
هار هب  دز  نینچ  تشد ، نانچ ، هوکجوم  هب  دیآرد  هک  ایرد  وچ  هتشگ 
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تسنامز  نیمز و  يوس  ره  هتشادتسنامسآ  رب  هک  تسییاعد  تسد   125 ص : جح ، موظنم  همانرفس  هاگحبص  ات  هدش  رب  ناور  هار 
یهت رد  یهت  هلمج  نیمز  هوکیهت و  رس  یهت ، ياپ  یهت ، تسد 

روص خفن  رگن و  تمایق  تساوخروفن  دمآرب  هراب  کی  همه  نیز 
دش دیب  ِجَهَن  رب  نت  هشعردش  دیشروخ  وچ  مرگ  نورد  هب  لد 

تفای هآ  هگتسد  لد  یگنتتفای  هار  ندب  هب  نویش  هویش 
تشذگ رس  زا  دمآ و  ناور  کشاتشذگ  رب  کلف  هب  بر  ای  هرعن 

هاگیاج نآ  رب  تخیر  قح  تمحرهآ  ریت  هگ  مخز  کلف  تشگ 
کلف قاور  هدرک  ناغف  رپکَلَم ز  سنا و  هدمآ  مه  هب  عمج 
یبکوک کلف  خرچ  رب  هتخوسیبر  ای  رهب  هک  نیب  نورد  زوس 
هورگ نآ  رب  هتخیر  ادخ  ضیفهوک  هوک  مرک  يایرد  من  زا 

شوج هب  درآ  مرک  اخس و  رحبشورفاولح  كدوک  کی  هیرگ 
رازه دصشش  دروآرب ز  شوجراز  ياهلد  شتآ  نینچ  زور 

ینم لامعا 

دیع  حبص  نیا  دوب  نومیم  همه  ربدیعسلا  حابص  هَّللا  کحَّبَص 
رابک  راغص و  دازآ  دش  هدنبرازه  دصشش  هک  تسحابص  هچ  نیا 

ربخ وا  یگدنخرف  هدادرثا ز  تداعس  حبص  زا  رتشیب   126 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
نیبج رون  هدش  ار  کلف  گنخنیرق  تداعس  حبص  نیا  هّرغ 
دیدپان دش  همه  مجنا  وچ  قلخدیشکرب  ملع  دیشروخ  هک  زیخ 

تشد نهپ  نیا  رد  هدنام  اج  هب  هوکتشاذگ  لمحم  دمآ و  ریفن  گناب 
رارق اهلد  هدرب ز  انم  قوشراظتنا  یسک  رهب  دشکن  سک 

نیبب تمایق  رازاب  یمرگنیبب  تمارک  يآ و  انم  يوس 
شوگ قلخ  هلغلغ  زا  دوش  رکشورخ  شوج و  هرعن  دوب  هک  سب 

رز ناک  انم  ياهناکد  هتشگرز  نایمه  هتخیر  مه  هب  هکسب 
تستآ نآ  زا  شرازاب  یمرگتسشو  شتآ  هک  خرس  یفرشا 

گنت گنت  نآ  زا  هناخ  ره  هب  هدنامگنرف  شامق  یمور و  سلطا 
رکش ریش و  وچ  تاساوم  هدرکرگیدکی  اب  هک  سیدنه  یمور و 

نیتسآ نآ  رب  رادهگن  تسدنیبب  يرصم  هماج  هنطنط 
رتهدوسآ رتهسیک  یهت  هک  رهرذگهر  نیرد  دننارب  هسیک 

نایز دوس و  هدوسآ ز  غرافناگتسراو و  ریت ز  یسب  تسه 
دنروخ لد  مغ  دنشورفب ، ناجدنرز  میس و  تسدیهت ز  هچرگ 

وک رازاب  یمرگ  نیا  قنوروک  رادیرخ  تسنیمس  سنج 
مرگ راوید  رد و  زا  ناشدیآمرگ  رازاب  هدش  ناشیا  لد  زا 
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افص رد  افص  تسفیخ  دجسمانم  قوس  ماگ ز  دص  ود  برق 
تشهب  نحص  تحصف  نآ  تعسوتشرس  ربنع  همه  شتشخ  هب  تشخ 

دادماب ره  هب  خرچ  زا  دسریمداب  ربا و  نآ  یشارف  یپ  زا   127 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
بیهم سب  رظن  لها  رظن  ردبیرق  دجسم  هب  تسیبیجع  هوک 

تالسرملاو هب  روهشم  هدمآتافص  زک  یکی  راغ  نآ  رد  تسه 
لالج  جوا  رد  تسیهوک  هدزرسلامش  رب  انم  قوس  بقع  رد 

لیلخ نبا  هگنابرق  هدمآلیلج  ّبر  هوک ز  نآ  نماد 
باتش لوا  هرْمج  يوس  وت  ورباسح  زا  نورب  تسناسک  لغش 

وا ياوأم  هدمآ  هوک  رس  ربوا  ياپ  بقع  رب  دوب  هک  نآ 
نکب يدای  هکرعم  نآ  فص  زانکب  يداهج  رآ و  نورب  گنس 

دننزیم انف  ریبکت  هرعندننزیم  اضق  ریشمش  هک  موق 
رایتخا نامه  گنس  ددع  دشراب  تفه  نوچ  هدمآ  فاوط  یعس و 

نز لیزازع  يور  رب  وچ  لیمنز  لیم  نآ  رب  گنس  تَرَک  تفه 
رس هب  شنیعل  ناطیش  هدمآکرسپ  نابرق  یپ  زا  لیلخ  هتسب 
لیلج يادخ  هب  هجوت  هدرکلیلخ  تلاوح  هدرک  ورب  گنس 

بقع نابرق  لوا  امن  یمربذهنم  دوش  لیزازع  رام 
ینک ناج  اب  هک  شوک  ینک  هچ  رهینک  نابرق  هک  شوک  نآ  رد  زاب 

هنب نامرف  هب  میلست  ندرگهنب  ناج  يولگ  رب  افو  غیت 
دکچ نوزحم  لد  زک  نآ  دوب  شوخدکچ  نوخ  نآ  زا  هک  دشاب  هچ  تسد 

دوش ناج  نآ  زا  رتهب  نت  هفیجدوش  ناناج  ینابرق  هن  هک  ناج 
تسانف  رب  انف  تشد  نیا  رس  هب  رستسانم  ضرا  هک  هصرع  نیا  تحاس 

یسک  ره  فک  هب  غیت  نوخ  هب  هنشتیسب  نابرق  دحیب و  نیرد  هتشک   128 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
تسوا ناج  زا  هب  رادرم  هشالتسود  ریشمش  هتشک  دشن  هک  ره 

تسا هگنابرق  هک  ياجنآ  وش  هتشُکتسا  هَّللا  عنص  تیآ  نوخ  یخرس 
دنروخ لد  مغ  دنشورفب و  ناجدنرد  اجنیا  هک  هدنیوج  همه  نآ 

شورف الاک  ششوج  یفرط  زوشوج  هب  اهنوخ  هدمآ  شفرط  کی 
شیوخ يالاک  روخ  رد  درب  دوسشیوخ  يالاو  تّمه  یسک و  ره 

رد هب  قیالع  دیق  رس  هدرکرس ز  رآ  دورف  غیت و  زا  شکب  رس 
ارت قیال  تمدخ  یکی  تسینارت  قیالع  تسییوم  رس  رگ 

ریگ شیوخ  رس  كرت  نید  هر  ردریگ  شیپ  اضر  میلست و  رس  ور 
تسیکی هر  نیرد  رایسب  كدنا و  تسیک  دنا  وم  وچ  دیشارتب  رس 
نک زاب  نفک  شیوخ  ندب  زانک  زاغآ  رگد  رس  زا  یگدنز 

ون زورون  يزورون  وت  ناجورگ  زا  ناتس  زاب  دوخ  هماج 
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لالح اب  ینک  هک  یلوخد  ریغلالح  ایشا  همه  نونکا  دش  وت  رب 
هرگ اشگب  نک و  ییاشگ  هدقعهدب  مزال  هدش  رگادف  وت  رب 

دش راک  رد  همه  ناکرا  کی  هب  کیدش  راّیس  هک  زاب  رگن  هعبس 
دنبدنب شرگدکی  زا  نک  هراپدنفسوگ  کی  رمشب و  ادگ  تشه 

رایتخا ناشهد  يواستم  سپ  راپس  ناشیا  هب  حبذ و  شینک  رو 
ياهدرب  دوخ  دصقم  يوس  هب  هرياهدروآ  هر  دوصقم  هب  هک  يا 

دیع  حبص  نیا  دوب  كرابم  وت  ربدیمد  تداعس  حبص  ارت  ماش   129 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
نورب ییآ  جح  مارحا  هک ز  دشنومنهر  نآ  هب  هجحلا  يذ  رشاع 

داد تسد  ارت  مارحا  تلودداتف  تراذگ  تاقیم  هب  هک  يا 
قلد  هدرک  نورب  عنم  ورگ  زوقلح  حبذ و  هتخاس و  ادا  یمر 

تسارت رّسیم  نیفوقو  هتشگتسارت  ربکا  قلاخ  مرک  زا 
هلا میرح  هب  مرحم  هدمآهار  دوصقم  دصقم و  يوس  هدرب 

رحب هتشگ  ادف  ِنوخ  زا  مد  هب  مدرحن  زور  انم  نحص و  نیبب  زیخ و 
لاجم يراد  وچ  زاس  نابز  درولالجلاوذ  دحا  يانث  دمح و 
يارگ وا  مرح  میرح  يوسيارد  تدارا  يور  زا  شهر  رد 

لد قیالع ز  دیق  نورب  هدرکلد  قیالخ ز  هلمج  ناسچ  هک  نیب 
باتش دص  اب  هدمآ  مرح  يوسبارطضا  هر  لیجعت و  رس  زا 

عمش درگ  تفص  هناورپ  هدز  رپعمج  هتشگ  مرح  فارطا  رد  هلمج 
وا يوک  رس  درگ  نانک  فوطوا  يوجلد  تماق  سوه  رد 

سورعون نآ  رظان  هدش  هلمجسور  راغلب و  قافآ ز  مدرم 
ير کُلم  زا  هدمآ  يرگد  ناویط  يور  رب  موب و  یکی  هدرک 

نیچ ياصقا  هدمآ ز  يرگد  ناونیمز  برغم  تیاغ  زا  رگد  نیو 
لاصو میرح  هب  هدیسر  هک  اتلاس  دنچ  مدق  هدوس  يرگد  نآ  و 

یسب لزانم  ّيداو و  هب  ّیطیسب  لحارم  نابایب و  عطق 
تسم تسداتف  سأی  حدق  ردتسد  تسدادن  تخب  یلو  هدرک 

ریپ خرچ  متس  ریسا  هتشگریسا  نامرح  هلوغیب  هب  هدنام 
تسا  هدُرب  شبلط  هار  هب  هارتسا  هدروخ  رگج  هب  نارجه  كوان 

رگج رب  سوه  ِغاد  تفص  هلال  رثا  ناوضر  نشلگ  نیا  یپ  رد   130 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
راگدای شمغ  غاد  لد ، هب  هدوبرازه  نارازه  غاب  نیزا  هتفر 

ارس تلود  رد  رب  ياهدمآکارت  مزال  بجاو و  ادخ  رکش 
زاین نیمز  هب  هداهن  يورزآ  گنس  رب  هدز  تمالم  ياپ 
ياهدرک رظن  دوصقم  خر  ردياهدروآ  رذگ  دصقم  بناج 

تیناملسم ناکرا  دش  متختیناحبس  دحیب  مرک  زو 
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متس ملظ و  همه  زا  يدش  كاپمه  زین  جح  يدروآرب و  هرمُع 
رگد یفاصم  زورما  نک  زیخرگد و  یفاوط  وت  راک  هدنام ز 
يآرد تداعس  جنگ  بلط  رديامن  تضافا  دصق  مرح  يوس 

نیبب اشگب و  ّریحت  مشچنیمز  هب  نزب  هسوب  هنب  يور 
همزمز زا  ُرپ  زاب  مرح  هتشگهمه  قیالخ  هدرک  مرح  هب  ور 

شیساّبع تعلخ  هدش  هزاتشییاسمش  تعلط  هدز  هلعش 
هدز ادیش  قشاع  لد  رهبهدز  الاب  هب  هک  يزان  نماد 

رمک دنب  شزیوآ  دنک  ناجرگم  ات  رمک  هتسب  نیمه  رهب 
ورِگ نیکسم  ِقشاع  ِلد  هدرکورب  هدنگف  هک  شکرز  ِعقرب 

وا يوم  نکش  زا  خرچ  هدش  مخوبکْشُم  ناهج  ود  شلاخ  هتشگ ز 
زار عمش  زا  هناورپ و  وچ  هلمجزان  ورس  وا  هتخاف  همه  هتشگ 

رارقرب وا  دزوس و  اج  هب  عمشراوتسا  واو  دتفا  اپ  ورس ز 
ص130 جح ؛  موظنم  همانرفس  تسوگ  هلذب  سدق  حور  وا  رس  زکتسوکن  ور  نآ  زا  میوگ  شرگ  ورس 

بارطضا نیا  زا  ینغتسم  هدش  وابابک  اهلد  همه  نیا  وا  ِشتآ  131 ز  ص : جح ، موظنم  همانرفس 
نیشن عبرم  زان  ِرس  وانینچ ز  نیا  قلخ  هدمآ  ود  کت و  رد 

تسا دوسالا  رجح  شهایس  لاخ  تسا  دوخ  ِتاعََمل  شهلا  رون 
وا لاح  دوشن  نوگرگد  چیهوا  لاخ  رب  همه  نیا  دننز  هسوب 

یسک زا  فطل  نماد  دشکن  وایسب  مدرم  فک  رد  وا  نماد 
كاله یناهج  ِقلخ  وا  ِهر  ردكاخ  هب  عرضت  يور  وا  ِرد  رب 

زان تسرورغ و  نسح  تیصاخزاب  وت  رب  دنکن  رگ  اضر  مشچ 
جاور هتفرگ  ود  نیز  ناهج  ود  رهجایتحا  قشع  درآ و  انغ  نْسُح 

! تسات ود  فلز  هراسخر و  هب  هن  نآتسابرلد  يرگهولج  رد  هک  هبعک 
تسین يور  نآ  كردم  يرصب  رهتسین  يوس  نیزا  يور  شدوب  رگ 

رگد  نآ  تسرگد  نابوخ ، هرهچرس  مشچ  هلصوح  دوب  گنت 
نایم نآ  دبلط ز  ار  دوخ  فیاطناهج  نآ  رد  وت  هب  دیامن  يور 

رود کیدزن و  حورجم ز  لد  زاروفن  دیآرب  هک  تمایق  زور 
سوک یّنغم و  رامزم و  فد و  ابسورع  ون  نآ  دهن  رشحم  هب  يور 

زاین  لها  هدش  وا  هر  كاخزاب  هدرک  ور  وسیگ و  هدز  هناش 
نایجاح رس  يوم  زا  هتفابنایم  ات  دسر  هک  شهایس  دعج 

شینابرق هبانوخ  هتشگشیناب ز  ناهج  دیشروخ  هنوگ 
هاگحبص ره  هدز  فیاط  لد  زکهآ  دود  زا  بجع  روخب  درگ 

ناشک  تّزع  نماد  دنک  هولجناشوهم  منص  نآ  بیز  همه  اب 
شنُماریپ رویز  دش  هتخیرشنُماد  رب  هک  کشا  ره  رهوگ   132 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
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شنُماد  رب  هدز  اّنمت  تسدشنُماریپ  هب  هتشگ  یهگ  هک  ره 
دنهن تنم  هک  تسین  نآ  زا  سگرندنهن  ّتنج  هب  يور  ناشهمه  اب 

راخ مخز  زا  مغ  هچ  ار  لگ  نمادرامش  رد  ییوت  هلمج  نآ  زا  ییحم 
فاوط يارب  مییامن  یعسفاصم  نیا  رد  هک  تسنآ  شرتهب 

هتخاس  ناهج  ِقلخ  دوخ و  راکهتخارفا  ملع  تدابع  هب  يا 
فاوط نیا  ضرف  همه  رب  دوب  هکنازفاصم  روآ  رد  هدرک  رس  ياپ ز 

مارتحا شرد  فوط  زا  یتفایمارحلا  تیب  فیاط  يدش  هک  نوچ 
دایز ناکرا  زا  دشاب  رگد  رابداد  تسد  ارت  شیپ  زا  هک  یعس 
مامت نونکا  جح  ِماکحا  دوش  اتمارخ  یعسم  هب  یعس  یپ  هنرو 

انم يوس  هب  زاب  يرب  هک  هباجتلا  فاوط  یعس و  نآ  یپ  زا 
زور هب  يرآ  بش  ود  نیا  بقع  زازورف  یتیگ  لزنم  نیرد  هک  ات 

رمک رب  نزب  گنس  رپ  نماد  رگد  لاوز  دعب  دوش  هک  نوچ 
لیلخ ناسنیز  هدز  ناطیش  هب  گنسلیم  هس  رب  نزب  گنس  یکی  تسیب و 

گنس يوس  همه  دیآ ز  هک  هصاخگنل  هتکن  نیرد  تسلیلد  ياپ 
مارحلا تیب  بناج  هنب  يورماش  تقو  زا  رتشیپ  موس  زور 

گنس تسلاب و  زاب و  رگد  زورگنرد  اجنآ  دوش  بش  ترگ  هنرو 
کیل هناخ  نیا  نکاس  بدا  هب  وشکین  رادهگن  بادآ  هویش 

دوب  هک  شنآ  زا  ددرگ  نوزف  قوشدوز  تخر  درب  رید ، دسر  هکنآ 
133 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

قارف رب  هیرگ 

یسب نارجه  بش  زا  تسا  رتهریتیسک  دنیبن  هک  ییادج  زور 
رامش رد  بش  همه  مجنا  دروآرای  رجه  رد  هتخوس  لد  قشاع 
رای ود  نایم  تسییادج  گرمرایتخا  رجه  تنحم  دنکن  سک 

سردایرف هب  يآ و  نورب  هلانسپ  شقارف ز  تسا و  عادو  زور 
ياپ كاخ  نآ  زا  تسییادج  تقو  ياهياه  دص  هب  هدید  يا  يرگ  نوخ 

تیشوپ هیس  تقو  نونک  تسهتیشوغآ  مه  تفر  اجک  تخب 
قایتشا زا  یهگ  قارف و  هگقاط ز  هداتفا  یسک  تبیصم  هب  لد 

نینچ نیا  یمنص  عادو  هصاخنیمک  رد  لجا  تسعادو و  تقو 
رای ود  نایم  تسییادج  گرمرایتخا ، رجه  تنحم  دنکن  سک 

عادو فاوط  هب  نونکا  موریمعادولا  توکلم  غاب  لگ  يا 
عادولا  هدش  توق  ناج  وت  يوبعادص  ِجنر  لد و  ِناقفخ  اب 

یسک ناسآ  دنک  نوچ  ناج  عطقیسب ز  ناج  زا  هب  یناهج و  ناج 
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بیلدنع دنک  وت  لاصو  عطقبیجع  ياون  هب  نیکشم  لگ  يا 
رس هب  درآ  هچ  رجه  يرگد  اترگج  غاد  هب  تخوس  شأوت  لصو 

ادج ترورض  هب  نونکا  دوشیمادف  ناج  تبلط  هار  هب  هدرک 
دوب يرود  تقاط  ار  هک  هنرودوب  يرورض  وت  زا  نم  يرود 

وت مباتب ز  يور  را  مرفاکوت  مبارخ ز  هک  ییادج  زور 
دوخ  يوس  دشک  زاب  ماوت  رهمدب  تخب  دنک  رُود  ماوت  رگ ز 

134 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

هرونم هنیدم 

دناسر مماشم  هب  برثی  تهکندناشفرب  لگ  نماد  ابص  داب 
افو نابز  یثیدح ز  تفگ  ادا  توص و  هشیدنا  زا  غراف 

یگدولاپ هب  تفر  لد  يدرُدیگدولآ  همه  زا  كاپ  هدش  ياک 
ار شیر  رگج  مهرم  هتخاسار  شیوخ  هنیآ  الج  هداد 

هدش یفْصا  رتفاص  ره  هکلبهدش ز  اّفصم  وت  دوجو  دهش 
رامش تمینغ  زورما  تصرفرابغ  درآرب  هک  مسرت  هنیآ 

هن شیپ  ارف  شیوخ  زا  مدق  کیهن  شیوخ  رس  هب  دّرجت  ياپ 
ياهدرب سم  هدروآ و  رز  هنروياهدروآ  هک  دقن  نآ  نز  هکس 

دیرد یهاوخب  هصغ  نیزا  هماجدیرخ  یهاوخ  هچ  هّکسیب  رز  زا 
تسا ربکا  نآ  هک  تسه  رگد  ّجحتسا  رد  ار  نید  هک  دنچ  ره  وت  ّجح 

هاک گرب  هبترم  زا  دوب  مکهاش  رهُمیب  وت  نامرف  قنور 
راک زور  دوش  وت  راک  تجحراگزور  رد  هک  همان  نیا  نک  رهُم 

تسناربمغیپ متاخ  زا  يو  رهُمتسنارورس  نکش  ندرگ  هک  همان 
دوز زیخرب  وت  گنهآ  دش  ریددود  وت  قوش  شتآ  زا  دشن  رپ 

تسشغ يو  رد  هک  دقن  دنک  كاپتسشتآ  نآ  زا  هروک  نیا  یمرگ 
زاین زا  ینک  هک  هب  نآ  يو  داز  زاجح  هار  هن  تسقشع  هر  نیا 

تسوا  جارعم  هک  داب  ناج  تصرفتسود  يوک  يوس  هب  هر  نیا  دوریم 
هدراچ هم  اهناشن ز  هدادهر  هب  هر  رتش  ياپ  فک  شقن   135 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ردب هام  زا  رپ  هتشگ  نیمز  يورردب  هار  رد  هک  تسا  نیا  رتهفرط 
دش باتناهج  دیشروخ  لزنمدش  باب  همه  هب  لماک  هک  ردب 
دومن ارفص  يداو  زا  شیدرزدوج  دیشروخ  برغم  دش  هک  هْبیَط 

تسبرثی ناهج  دیشروخ  برغمتسبرغم  هنیآ  زور  يدرز 
هتخانشب هغدغد  رس  اپهتخاس ز  شهر  هب  رس  زا  مدق  يا 

یتفای شمرح  میرح  هب  هریتفاتشب  هدش  اپیب  رسیب و 
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دوب دومحم  وت  راک  تبقاعدوب  دوعسم  وت  لابقا  بکوک 
رهم هام و  خر  وت  نیلعن  هب  دوسرهپس  جوا  رب  تخت  دز  وت  تخب 

دوشگ تلود  هک ز  اهرد  هچ  وت  ربدومن  هر  ارت  دوصقم  دهاش 
لاؤس ِهاگ  دمآ و  بلط  تقولاصو  میرح  هب  مرحم  هدش  يا 

باجتسم  اعد  تقو  نیرد  تسهباوث  ياعد  رهب  اشگب  بل 
تسرورس نآ  رس  تاقدص  زاتسرد  تداهش  هب  بیغ و  هب  هچ  ره 
يوپم هر  شمرح  میرح  هب  زجيوج  هقدص  وا  رس  درگ  شاب ز 

يوش دوخیب  هلاو و  ربخیبيوش و  هجاوم  هچ  ار  یبن  هجو 

س- ارهز - همطاف  ترایز 

مالس تالص و  هب  روآرب  گنابمارخ  هرجح  ِيوس  نآ  رگد ز  راب 
لوتب توبن  ِنودرگ  هرهزلوسر  ِنیع  ةّرق  لد  هویم 

تشخ هب  رس  یبن  ياپ  رد  هدنامتشهب ، ِنانز  هلمج  هدیس 
باجتسم اعد  تقو  نیا  رد  تسهباوث  اعد و  رهب  اشگب  بل 

تسا  لصاح  وا  تبرت  زا  کی  هب  کیتسا  لد  رد  ارت  هچنآک  اشگب  بل 
136 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

عیقب ترایز 

عیفر ماقم  نیب و  نیرب  شرععیقب  نیمز  هب  هجوتم  وش 
نیمتفه کلف  زا  موجن  وچمهنیمز  ناز  دهد  رون  یفرط  ره 

باقن رد  همه  دیشروخ  هتفرباتفآ ز  وا  مجنا و  نوچ  همه  نیا 
مالس تالص و  زاس  نابز  دروماگ  هزاورد  رد  رب  یهن  هکنوچ 

دناهدرب مدع  نابیرگ  هب  رسدناهدرم  دوخ  هک ز  نیب  نالد  هدنز 
باتفآ هم و  دنیامن  هریتباقن  ضراع  دنیاشگب ز  رگ 

تسا ربمغیپ  هّمع  هربقمتسا  رد  ار  نید  هک  هزاورد  رد  رب 
تْسنایع ملاع  هب  رون ، زا  ياهلبقتْسنایشآ  دلخ  هک  سابع  دبنگ 
نآ رد  تّورم  ناک  اخس  رحبنآ  رد  توبن  جرُد  زا  رُد  راچ 

مه هب  هراتس  راچ  نارق  هدرکمرک  اخس و  دوج و  کلف  زا 
مالسلا مهیلع  نسح  تسیلع و  رقاب  قداصمخس و  لامج  میاشگ ز  هدرپ 

یلع  یبن و  ینعم و  هدازیلدکی  زا  مه  شوغآ  رد  هتفخ 
تسیکی ییوگ  وت  راچ  نیا  دقرمتسیک  دنا  ناشهلصاف  نایم  هب  نوچ 

ملق یتفرگ  دود  نآ  زا  هدودمالسلا  هیلع  سابع  دهشم 
نوخ هب  یتشون  یتفگ و  هیثرمنورب  يدناشف  هدید  زا  لد  نوخ 
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هآ  دود  نآ  زا  شیهایس  تسههایس  هدنام  هک  دنچ  رَجُح  نآ 
یتخوس ملق  حول و  نآ  شتآ  زیتخورفا  ملع  نوچ  شلد  زوس   137 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

يدوسالا رجح  ینعم  هر  رديدب  مشچ  هب  گنس  نآ  زا  کی  ره 
لعفنم وزا  هدید  کمدرملد  رون  دهد  گنس  نآ  همرس 

تسادخ لوسر  جاوزا  هرجحتسادُه  قیرط  هک  هر  نآ  رس  رب 
دورو تفر  شدنک  وسیگ  هب  روحدوب  سودرف  ِدبنگ  نآ  ِتحاس 

فرش ناک  رگنب و  افص  خاکفرط  ناز  رگد  ماگ  هنب  زاب 
یبن بلص  رهوگ  نآ  رد  هتفخیبنجا  مدق  لاجم  تسین 

درمش ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیبدرخ  هچ  گرزب و  هچ  هباحص  لیخ 
تسورد اهناک  هک  تساهندب  هن  نآتسورد  اهناک  هک  كاخ  نآ  هت  رد 

تسادخ ریش  ردام  هربقمتسادج  اهنیا  همه  زک  ياهربقم 
ریش  ریش  یکی  هشیب  نآ  رد  هتفخریلد  اجنآ  هنم  تراسخ  ياپ 

یکی ره  روخ  رویز  هم  تنیزیکی  ره  رز  ندعم  رهگ  ناک 
باوخ هب  تزع  هگتولخ  هب  هتفرباتفآ  نآ  هیاس  رد  همه  نیا 
رون راتسا  رد  دنزیخ  همه  نیاروص  خفن  دوب  هک  تمایق  زور 

كامس رب  رس  دز و  اهنیا  فرش  زاكاغم  رد  همه  هدنام  ناهج  قلخ 
رای رادید  هب  دنیاشگ  مشچرابغ  بیج  دنرآرب ز  وچ  رس 

بیبح  يوک  رس  رب  موش  كاخبیرق  نع  دوش  رای  رگا  تخب 
138 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

ابق رادید 

ابق زور  هبنش  دش  هک  زیخابحرم  ادخ  هار  رِضَخ  يا 
لیلدیب شهر  درک  ناوتن  یطلیم  ود  بیرق  تسه  ابق  هب  ات 

ین هشیب  رد  وچ  هدروآ  رس  هب  رسیپ  یپ ز  همه  تسا  لخن  هب  لخن 
ناوسیگ رب  هب  هدنگفا  رمث  زاناور  ورس  وچ  لخن  نآ  زا  کی  ره 

تشهب  نیمز  کشر  دوشن  نوچتشک  عرز و  همه  لخن  ره  هت  رد 
رشبلا ریخ  هقان  هگباوخرگد  ناکم  هصرع  نیا  رد  تسه 

لسر متخ  متاخ  وا  رد  تسهلگ  وچ  یمسم  تسا  سیرا  رئب 
دوجس رد  وا  هر  ِشیپ  هدمآدوبک  خرچ  هک  تساقرز  همشچ 

ابق ناج  نهریپ و  ملد  هدرکابق  عیفر  رصق  تفص  رد 
تارف يوج  وچ  هداتسا  بل  هب  بلتایح  بآ  زک  تسلوسر  رئب 

ابَق تّزع  نهاریپ  هتخاساُبق  قوش  ياج ز  دص  هب  هبعک 
مارخ دجسم  يوس  هر  زا  یسر  نوچمایق  لفاون  رهب  ْتَرَک  تشه 
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لوسر لوق  هب  دروآرب  هرمعلوزن  اجنآ  دنک  هبنش  هب  هک  ره 

حتف دجسم 

رآرب  انمت  تسد  هن و  ياپراچ  زور  دوب  هک  هبنش  مجنپ 
لوبق  لحم  تْسَیاعد و  ياجلوسر  يانب  تسحتف  دجسم 

نیتلبقوذ  دجسم  يوس  هب  ور  نیغ  نک ز  اپ  رس و  زا  مدق  زاس   139 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
نیما لوسر  زور  نآ  رد  دوبنیمز  نآ  رد  هک  هلبق  ود  دجسم 

رازگ  تنس  وش و  دجسم  لخادزاسب  ییوضو  هاچ  رس  رب 
روهرهب همه  ضیف  زا  يوش  اترذگ  هعبرا  دجسم  يوس  هب  سپ 

اعد لحم  تاجاح و  هلبقیفطصم  زا  دوب  لوا  دجسم 
هانپ تلاسر  باحصا  تسههابتشایب ز  همه  رگید  یقاب 

زاین نیمز  هب  اجنآ  ِهن  يورزامن  رهب  وش و  کی  ره  لخاد 
بیهم تیاغ  هب  تسا  دنلب  هوکبیرق  دجاسم  هب  هر  نآ  رس  رب 

گنرد اجنآ  یتبون  ّیبن  هدرکگنت  راغ  یکی  تسه  شرمک  رد 
شلصاح دوش  صاخ  هبترمشلخاد  دوش  صالخا  هب  هک  ره 

ناوت شبآ  دهد  ار  شنت  هکنازناور  وش  یبن  رابآ  يوس  سپ 
بایماک ناهج  ود  ردنا  يوش  اتبآ  ماشایب  هاچ  ره  ریس ز 

دحا يادهش 

رذگ يرآ  دحا  يادهش  ربرگد  زور  هک  زاب  امن  یعس 
نتشیوخ لد  هب  هداهن  غادنفک  نینوخ  هدش  ناشیا  زا  هلال 

دناهتشگ دوخ  یتسه  زا  ربخیبدناهتشغآ  رگج  نوخ  هب  هلمج 
همه تداعس  هب  ایند  هتفرهمه ز  تداهش  ماج  زا  یم  هدروخ 

ناشكانمن تبرت  نوخ  هب  هقرغناشكاخ  زا  دهدیم  افو  يوب 
نیا  زج  دراین  راب  افو  متختنیمزرس  ناز  هدز  رس  ایک  رهم 

دوب نوخ  نآ  یخرس  رثا  زادوب  نوگ  قفش  هک  نودرگ  نماد   140 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
رت ياهنفک  کشخ و  رگج  ابرس  دنرآرب  هک  تمایق  زور 

لک ءزج و  مدق  هب  ات  رس  خرسلگ ز  قاروا  وچ  يور  نوخ  هب  هتسُش 
تسوا  تسیدیهش  هک  اج  ره  دّیستسود  هار  رد  هدش  نابرق  هک  هزمح 

وگ حیبست  همه  شگیر  هب  گیروا  نوخ  زا  دحا  هوک  یخرس 
دحا ّبحن  هک  ربمیپ  تفگدو  تسیهوک  هک  تسین  دحا  هوک 

هآ دود  نوچ  هدز  رب  کلف  هب  رسهایس  نکیلو  هوک  یکی  تسه 
نیمز ای  منک  هوک  زا  نخس  نمنینچ  شنیمز  شرف  نانچ ، هوک 
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بجع ْنِم  بجع  يو  زا  بجع  رهبجو  رب  بجو  هْبیَط  رس  هب  رس 
افو  رهم  هب  هتشغآ  يو  كاخافصاب  وزا  دش  احطب  هک  هْبیَط 

141 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

یناقاخ زا  هدیصق  ود 

هراشا

زا راعـشا  نیا  میروآیم . هدورـس  جـح  کسانم  هبعک و  فصو  رد  هک  ار  يرجه  مشـش  نرق  ماـنب  رعاـش  یناـقاخ ، زا  هدیـصق  ود  اـجنیا  رد 
تسا و نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  یناقاخ  دـیاصق  تسا . هدـمآرد  مظن  هب  جـح  هبعک و  نوماریپ  یـسراف  نابز  رد  هک  تسا  يراعـشا  نیرتهب 

. تسا جح  رفس  رد  یسراف  نارعاش  راعشا  زا  ییاههنومن  هب  هراشا  جح ، موظنم  همانرفس  پاچ  زا  سپ  ام  دصق 
یناقاخ دیاصق  زا  هدیـصق  هدزناپ  نآ ، نمـض  نک  ندعم  هموصعم  رتکد  مناخ  هک  تسا  سرع » هنیرید  مزب   » باتک نآ ، پاچ  يارب  ام  ذخأم 

. تسا هدش  پاچ  یهاگشناد  رشن  زکرم  طسوت  لاس 1372  رد  باتک  نیا  دناهدرک . حرش  ار 
142 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

یناقاخ رافسالا  ةوکر  هدیصق 

لوا علطم 

شرز شرجنخ  زا  دش  میدا  هوک  ِتخمیکشرجنخ  تخیهآ  کلف  لیامح  زا  حبص 
شرجنخ مخز  زا  دش  هدیرب  رس  هّرط  نوچتشاد  هنامز  ماب  هرط  هک  نابساپ  ره 
شربارب هدیرب  تسد  خرچ  ِنارِکبجنرت  همین  هم  فسوی و  وچ  تفص  زا  حبص 

شرمجم ْهاگولگِدود  نابز ز  هتسبلکش  هب  ینز  دواج  وچ  داشگ  ناوسیگ  بش 
شرس زا  نکفا  دود  نز  دش  وچ  دش  روهشمهام  داهن  شتآ  رد  دوب  لعن  هک  یتفگ 

شرفصا ِيور  دنک  لیلد  ینتسباکدرز  تسارچ  رواخ  هلماح  دنهن  ار  بش 
شربنع دزاس ز  هیلاغ  حبص  ِتسد  اتتسسگ  ورف  نودرگ  هنیربنع  ِدقِع  بش 

شرهوگ ِتخت  دص  هتخاس  ْراثن  نودرگفکتعم  هلجح  ِسپ  زور  ِسورع  کنآ 
شرگ  اون  کنآ  دش  فافز  یپ  زا  سوکملع  دوش  هنهرب  سورع  ناک  شیپ  ناز 

شرویز گناب  مونشیم  غرم  قلخ  زکدروخب  شرویز  ور  زور ز  غرم  هک  ییوگ   143 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
شرواخ دیآرس ز  هنهرب  ار  مارحاِکباتفآ  تستافرع  مرحم  هک  انام 
شرزیم دنرآ  يرتشم  ناسلیط  زوباتفآ  ریگ  ادر  هنامرحم  لاس  ره 

شروخ رد  تسدیپس  ِرازا  ار  مارحاکحیسم  دنز  نوباص  هب  باتفآ  صرق  سپ 
شرب رد  مارحا  هماج  باتفآ  زاحیبسم  هدمآ  تافرع  فقوم  هب  ینیب 

شرب زا  ددرگ  جح  کسانم  هخسن  اتراوباتفآ  نابز  رازه  دص  هتشگ  سپ 
شرواجم ددرگ  هبعک و  فاوط  درآنامسآ  دیآرد ز  حیسم  رگا  تفگْشن 

شرکاچ رومعم  هناخ  نانز  هقلحنامسآ  تسهبعک  رد  هقلح  زورماک 
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شرظنم هزوریپ  ِمراط  ِقرف  تسنازحیسم  ار  هبعک  رد  ماب و  تسیسراح  لب 
شرصیق ناویا  رب  بیلص  تروص  ابدنتشاگن  ناز  رگم  حیسم  ِنز  کب  وچ 

مود علطم 

شرطعم مومس  نُک ز  حور  ِقایرتشرس  رب  شاپ  ناور  تسهیداب  دح  رس   144 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
شرفذا کشم  رثا  درک  مومس  ردناکدش  کشم  فان  رگم  هبعک  تسیمَز  مان 

شرّهطم كاخ  هداز ز  تشهب  دابتسوا  داب  كاخ و  هیس  کشم  خرس و  درگوگ 
شرورپ حور  رفس  رد  هرابود  رمعتسه  هک  هیداب  رمشم  تیدیب  زیر  نوخ 

شرثوک بآ  مّوقز  خیب  دمد ز  رب  رگرادم  بجع  یسدق  همش  هیداب ز  رد 
شرضخا ناتسب  ود  هتسب  ود  ناتماهْدُمماگ  ود  ره  هب  کیالم  ّرپ  هزبس و ز  زا 

شرگنب هقان  ناه  نک و  هگن  هیداب  ناهناور  ییتشک  ياهدید و  کشخ  يایرد 
شربعم هکم  زا  هریزج و  اههّلح  زانز  جوم  بارعا  تباجع و ز  رپ  يایرد 
شرگنل راچ  هم  قروز  رتماگشوخخرچ ز  نابداب  زا  رتهدنود  یتشک  نآ  و 

شرصرص داب  ناور  تسرگنل  راچ  ردارچ  سپ  عفد  دنک  داب  هوکش  رگنل 
شرب زا  هتفج  مهب  هواژک  رگن  هقانشعن  تانب  رب  يا  هن  هدید  راوس  ازوج 

شرکیپ  ود  رب  هدش  راوس  رگد  هاموا  راوس  رکیپ  ود  شعن و  تانب  تشپ 
شرّودم هام  هواژک و  هچراتسدمهب  نیب  شنادخنز  يوگ  روح و  يوسیگ   145 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

شرّصحم هدنامب  هچب  ود  مکش  ردناار  مارخشوخ  هلماح  هواژک  دنام 
شرمضم هدرک  هطقن  ود  ات  وچ  نایم  ردناهتشاگن  عبرم  نون  ود  ملقیب  ای 

شرّدکم غیم  وچ  هرهچ  باتفآ  زومشچ  هدرک  ربا  بارس  قرب  نابراس ز  نآ  و 
شربهر نابیجن  ياپ  تسد و  رود  زاکیب  کی  هداتفا  فلا  فال  رازه  دص  نوچ 

شرشحم زور  دوب  ْریَس  هک  نارگ  هوککنانچ  ناور  یتُخب  رشحم و  تشد  وچ  يداو 
شرغال مسج  لَثمب  ینزوس  مشچ  رددرذگب  هک  یفیعض  هدش ز  نانچناک  لب 

شرّسیم بش  همه  عامس  مه  صقر و  مهمک  ْتوق  شیب و  یشکراب  شنایفوص  نوچ 
شرّوصم دش  یمه  روص  ِخفن  مْهو  رددونشیم  زاوآ  سرج  لجالج و  زک  ره 

شرّهشم دش  کلف  رازه  دص  هک  یتفگکنانچنآ  جدوه  هبکوک  نیمز ز  نحص 
شرس رب  جات  یهن  باتفآ  زک  بش  نوچرز  ِهام  هب  جّوتم  هفیلخ  جدوه  ناو 

هب مدـیدب  هک  ارم  ینک  روابشرواب  دـندرکن  تفگ  هک  ره  هک  ناـس  ناز   146 ص : جح ، موظنم  همانرفـس  يرغرف  دـندید  هیداب  نایم  یلاس 
شیوخ مشچ 

نم مشچ  بآ  رگم  هک  ار  جاح  دوب  نظشرغرف  دنچ  ناور  ْتارف  نوچ  لاسما 
راگزور تسد  زا  نم  رادبآ  رعش  ایشربغا  كاخ  نآ  رب  درک  لیبس  نوحیج 

شردرک هوک و  نآ  رب  دنامب  رجحلا  شقن 
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موس علطم 

شربکا ضرع  دص  تنج و  ضرع  وچ  شلوطشرگنب  تستافرع  فقاوم  کنیا 
شرپهش ْبوراج  شلیئربج و  ْشاّرفوا  نحص  تسیهلا  کلم  ِراد  زیلهد 

شرکشل ْسنا  کَلم و  فص  زا  هَّللا  بزحشلعشم  ْهآ  سفن و  فت  زا  هَّللا  رون 
شرکسعم رد  نارس  هنهرب  تفص  نامیاتسلا  هگ  نامیا  تعلخ  ناگدیشوپ 

شرو نفک  ِنالدهدنز  يوس  هراّظنمشچ  هلمج  ریگفک  وچ  تشپ  هساک  نودرگ 
شرّدجم اههرجح  جنرت  نوچ  هسوب  زوشّطقنم  اهرذگ  بیس  وچ  ناشکشا  زا 

شردشش  وچ  اهرذگ  تسب  ماب  تفه  ربدش  هراتس  باجح  هآ  دود  هک  سب  زا 
شرمیب ياهسفن  دسر ز  فت  هک  سب  زاموم  وچ  هدش  نازادگ  خرچ  تفه  عمش  لب   147 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

شربنم همحرلا  لبج  زا  غیت و  حبص  زاجح  زور  تستافرع  بطاخ  لیربج 
شرغاس هن  هداب  هن  دیدپ  ییقاس  هننایتُخب  وچ  تقیقح  ناگتخپ  ْتسمرس 

شرّخسم نودرگ  هراوسکی  ناطلسناود  کَلم  هبسا  ود  ياپ  هدایپ  ره  اب 
شردنکس جات  رسمه  ْياپ  نیلعنناشفناج  رضخ  يرس  هنهرب  ره  ياپ  رد 

شرجنس کلم  هدز  ياپ  تشپ  هب  تمهشهشکلم  سابل  هدوب  ياپ  تشپ  ات 
شرهوگ تسیکاخ  یبآ و  هک  ره  مشچ  زابآ  وچ  نز  جوم  رت  رهوگ  ینم ز  كاخ 

شرجاه روپ  تقفاوم  هتخیر  نوخار  كاپ  سفن  یلد  لیلخ  ره  هدروآ 
شرمحا غیت  نادب  هدیرب  لمح  قلحتسد  ِریز  خیرم  حباذ و  دعس  هداتسا 
شرّرکم هبعک  یلاوح  رد  هدرک  قحدوب  هتفر  هک  ره  مما  ایبنا و  یتفگ ز 

شرن هدام و  هدز  فان  كاخ  فان  ربون  ِناهج  هداز  هداشگ و  محر  تردق 
نازا بات  نسر  خرچ  ِباتفاک  لبشرّعقم  هاچ  ولد ز  هدنَشَک  فسوی   148 ص : جح ، موظنم  همانرفس  بآ  هداز  بوقعی  هدید  ناس  هب  مزمز 

تسدش
يورهزات لاس  ره  هک  سورع  نوچ  هبعک  نآ  وشرتخا  بآ  دشک  خرچ  ِولد  هب  مه  ات 

وا مالغ  ناهاش  همه  برع  زا  ینوتاخشرزآ  ِروپ  زاسب  ياهطاشم  هدوب 
شوخ هتسشن  ّعبرم  ْتانئاک  نوتاخشروشک  تفه  نانک  هدجس  هعاط  ًاعمس و 

دیص مسر  تسمارح  هبعک  میرح  ردناشرجعم  هداتفا  ْرس  زو  هّلح  هدیشوپ 
. شرش زا  نمیا  دیص ، هتوک و  تسد  ْدایص 

مراهچ علطم 

شرهبع ْگنج  دنک  لیپ  ْياپ  هب  نم  ابشرظنم  تساهناج  هبعک  هک  نآ  دیص  نم 
شرت لبنس  رد  الاب  لیپ  تسکشمکنآ  زا  کشخ  ّرز  زا  دهاوخ  راولیپ  دص 

شربنعم دنمک  تسلد  ندرگ  ردراوقوط  هک  ار  نآ  دنک  اجک  ینس  وت  لد 
شرگید هجو  زا  هن  دنمک  یگنت  زادرد  رازه  اب  لد  ِییورخرس  تسدقن 
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شرّودم  هایس  ِلاخ  هنایگنز  نآ  وفلز  هنوادنه  نآ  يودنه  تسَیناقاخ 
شرتسگ بوشآ  يودنه  زاتکرت  زازور  تسهتوک  هیس و  شَیگنز  يوم  نوچ   149 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

شربارب هبعک  دیوگ و  لاخ  فلز و  زکدید  صقن  هچ  هبعک  شیاتس  زا  یناقاخ 
شردرب هب  فحصم  دناوخ و  سوجم  دنزدرِو  ههاگ  هک  یمیکح  هن  دوب  یتمرحیب 

شربلد تسهبعک  ربلد و  ِناز  تسیتعندنک  یمه  یبیسن  شیوخ  ياج  هب  ین  ین 
شرد هقلح  مهب  فلز  لاخ و  هب  دنامکنآ  زا  تسدوسالا  رجح  وا  هایس  لاخ 

شرمسا دیشروخ  همه  نانشور  دنناوخکنآ  زا  ار  هبعک  رجح  ناوخم  هیس  گنس 
شربمیپ رهُم  هضیب  تسار  تسد  ربدش  دیدپ  قیالخ  سوب  يارب  ییوگ 

شرّقحم نیا  تسشکشیپ  سنج  هن  هچرگشاپب  ناور  يدیسر  هبعک  هب  ایناقاخ 
شرمشم هناخ  بنُج  تسرهّطم  هبعکوشم  رد  زآ  ِبنج  قح  ِبانج  يدید 

شرسکی يوش  ورف  هبعک  ِهاچ  ِباز  مهتست  ِضیح  وت  دوجو  هبعک  ِهاج  بآ و  اب 
شرهوش ْدنزرف  هنیاعم  نیبب  کنآهِد  قالط  لد  هیس  دیپس  رس  لاز  نیا 

لیابح نیرتدب  یکشرتسب  هب  دش  ورف  هضاحتـسم  ِخوش  نیاک   150 ص : جح ، موظنم  همانرفس  یسک  ره  دُرم  بنُج  تسِز و  هدرم  رـشح  ات 
بلط دنک  ناطیش 

ياج تسمیرم  رسپ  ِرب  ار  دیشروخشرب  دوب  ناطلس  لیامح  اب  هک  سک  نآ 
چیپم نسر  نوچ  کلف  دوبک  ربنچ  زاشرتخد  شعن و  ِرب  هب  دوب  اهُس  ياج 

دُرب ولگ  رخآ  کلف  دهد  نوسف  لواشربنچ  هِج ز  نورب  لفط  وچ  نک و  يدرم 
غرم شیپ  دنشاپب  هناد  قفرب  لواشرخ  نوسف  لوا  يوش  را  یجنرب  رخآ 

کنآ دناد  هبعک  مه  هبعک و  هب  روخ  دنگوسشرجنح  دنّربب  رهقب  دش  دیص  نوچ 
تسوا هبعک  رامعم  هک  يوگ  لامج  رکششرگانث  کی  دَوبن  مه  دوبن و  تْلثِم 

دیسر اخس  هاش  تمدخ  هب  نخس  هاششرّمعم  زیزع و  رادهبعک  وچ  بر  ای 
دنه غیت  دید و  رزخ  ریت  وچ  نابز  عبطشرترب و  دید  کلف  نخس ز  اخس  هاش 

متعلخ تسیرصم  یمور و  هک  منم  يرآشرفغم  ْرصم  زا  شعرِد و  تخاس  مور  زا 
بصق شلطا و  نت ز  رس و  مدش  قفش  حبصشرَبْخَم و  دنه  رزخ و  ات  تفر  هک  سک  ناز 

نید هناخ  نکر  هک  سک  نازيرفعج  ینکر و  رز  مراد  هناـخ  کـی   151 ص : جـح ، موظنم  همانرفـس  شرف  هیاس  دَوب  باتفآ  هک  سک  ناز 
شرفعج دناوخ 

شرتسا هب  نیز  منکف  کلف  قلبا  ربوا  قوط  هب  رس  مشک  باتفآ  جات  رب 
شّرفوم  تانسح  نیا  مدرکن  در  نازدیص  درکن  شناهج  تائیس  هک  مدید 

152 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

نیلقثلا ۀحافت  نیمرحلا و  ۀفحت  هدیصق 

لوا علطم 
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هدمآ ناج  ملاع  رد  هدید و  ملاع  ناجهدمآ  نامهم  هبعک  ردص  هب  نیب  نازیخ  حبص 
هدمآ نامهم  هّفص  شیپ  ماع  راب  هب  سپسوب  هداد  نیطالسلا  ناطلس  صاخ  ناتسآ 

هدمآ ناسآ  لزنم  لزنم  ْهار  رد  ناور  بشنآ  رون  زک  یشتآ  راوبرع  هدرک  رب  هبعک 
هدمآ نایوگ  کّیبل  همه  اب  هر  همه  سپهیداب  رد  مه  هدومرف  ناشلابقتسا  هبعک 

هدمآ نادنزب  هدنز  زَق  مرک  نوچ  ناگتفخهمه  ییارحص  دنباتبش  ِمرک  نوچ  ناور  بش 
هدمآ ناوخ  نآ  ِروم  نامیلس  اجنآ  زاین  زکزانب  ار  ناگدزهقاف  هدناشن  یناوخ  رب  هبعک 

هدمآ نارسگم  اجنآ  لیئربج  ّرپ  هکلبسگم  ناد  رئاط  ِرسن  تّزع  ناوخ  نآ  رس  رب 
هدمآ نادکمن  نیرز  هگ  نان و  نیمیس  هاگرابود  یهام  رد  هام  هبعک  ناوخ  يارب  زا 

هدمآ نادرم  تفه  لیفط  نادند  نب  زادلخ  تشه  ریپ  اجنآ و  زاین  نادند  هتسُر 
هدمآ  ناطلس  صاخ  ِرهم  هب  رس  یناگتسودناگصاخ  تسد  هب  ناطلس  رد  زا  نادند  ْشیپ 

هدمآ ناسکی  ماع  ِصاخ و  ِدزم  نادند  هیدهراد  تشط  ناوضر  رالاسناوخ و  هداتسا  یفطصم   153 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
هدمآ ناوضر  مینست  همه  بآ  تسد  هکلبلیبسلس  زا  تسدبآ  مه  یبوط و  زا  لالخ  مه 

هدمآ ناتسدبآ  نوچ  نارس  شیپ  مَخ  تشپباتفآ  ناتسدبآ ز  نیّرز  هدروآ  نامسآ 
هدمآ ناویح  بآ  ار  برع  تاملظ  تسوکیفطصم  تسدبآ  زا  تسد  هب  یباّلُج  رضخ 
هدمآ ناشیا  ِدیع  یسیع  ناوخ  نوچمه  هبعکرادهزور  يراوح  ناکاپ  وچ  نادرورپ  هقاف 

هدمآ ناعنک  ِنادرورپ  طحق  فسوی  شیپكانچنآ  دنشاب  هبعک  ناوخ  شیپ  رد  نافسوی 
هدمآ ناولا  عبس  ياج  هب  ار  وا  يوجراچتسه  هک  دنام  ار  دلخ  ناوخ  تشه  هبعک  ناوخ 

هدمآ نایرب  همین  رگید  ایوگ و  ياهمینتشهب  ناغرم  وچ  ناکاپ  لد  ناوخ  نآ  رس  رب 
هدمآ ناج  یسنا و  داّرن  اهناج و  نیتبعکزاب  هرهم  درن  تخت  نوچمه  عیبرت  رد  هبعک 

هدمآ ناهنپ  ود  هس  راهچ و  جنپ و  شش و  سپهدش  ادیپ  نیتبعک  يور  هب  اهنت  کی  شقن 
هدمآ نآ  رس  رب  کی  هدز  یجنپ  شش  هک  رهدایز  درن  نوچ  متخ  قح  رب  هدرک  یباسح  ره 

رپ هوک  رد  نایفوصهدمآ  ناخ  رَضخ  جات  رـسمه  ناشیپ  ِلعن   154 ص : جح ، موظنم  همانرفس  رس  ياپ و  هنهرب  هدیشوپ  ِرـضخ  نوچ  ناملاع 
رَضخ نوچ  یناگدنز  بآ 

ناهد ردنا  يوه  يوه  نادیرم  نایوگ  وه  وههدمآ و  نابعث  ناج  ناشاصع  رد  یسوم  وچمه 
هدش یسیع  نزوس  نوچ  فلا  هگ  ناشیا  هآ  زهدمآ  ناشطع  هنیس  کشا و  قرغ  نت  فدص  نوچ 

قلح هتسَج ز  هداتفآ و  داب  هقلح ز  نیشتآهدمآ  نارطم  ریجنز  هقلح  نوچ  یه  هاگ 
هدش خزود  رد  رامسم  همین  کی  ناشهآ  زهدمآ  ناچیپ  لاخلخ  ار  شرع  قاس  هتفر 

ناقداص شورخ  زا  رون  هناخ  ّعبرم  نیاهدمآ  ناطیش  ِقلح  قوط  همین  رگید  زاب 
ناقشاع هآ  ناروبنز ز  ناخ  کبشم  نوچهدمآ  ناغفا  ُرپ  ناروبنز  ناخ  سّدسم  نوچ 

فکتعم اجنایم  ناروبنز  هاش  نوچمه  هبعکهدمآ  ناویا  ُهن  ماب  نیردناک  هچیرد  سب 
نت رامیب  کلف  رب  يراوس  رتشا  باتفآهدمآ  ناویرغ  ناروبنز  وچ  شدرگ  یملاع 

واگ تشپ  ات  نیمز  ریز  رد  هتفر  نابرق  نوخهدمآ  نایرع  راومرحم  هبعک  فاوط  رد 
شقن  هتسب  نابرق  نوخ  هَّللدمحلا  نیمز  ربهدمآ  نابرق  رهب  زا  نیمز  يالاب  ِواگ 
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هدمآ نامرف  ِبلص  زا  دوجو  ماحرا  ردناکفرش  زا  تسهلالس  رتهب  نیمز  فان  رد  هبعک   155 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
هدمآ ناتسبش  راتسرپ  نیب  وناب  تفهزبس  ِهاگرخ  نیا  رد  ار  وا  نْوَک  ود  نوتاخ  هبعک 

هدمآ ناهیک  ِرالاس  شبح  زا  نآ  مور  نیامان ز  هب  ربنع  رهوج و  مداخ  ود  ار  وا  ماش  حبص و 
هدمآ ناسارخ  دلوم  لباب و  هراوهاگار  ود  نآ  کباتا و  دننالفط  ود  رب  شنامداخ 

هدمآ ناتسلد  شخب و  وزرآ  ار  ناقشاعبرع  نوتاخ  نوگمدنگ  يور  زا  کشم  لاخ 
هدمآ ناشیرپ  نآ  مدنگ ز  يادوس  زا  مدآتشهب  ریواصت  هدوب  وا  نوگمدنگ  يور 

هدمآ نامیا  ّرز  ّکحم  شتسد  یکی  ربنامسآ  ماب  همین  شناکد  یفاّرص  هبعک 
هدمآ ناداش  تسیوَر  بهلوب  رز  ار  هک  رهگنر  هب  دمآ  لالب  سنج  وک  هبعک  ّکحم  رب 

هدمآ ناوید  ِيور  یهایس  ناد  يدیپس  نآ  زخرس  هن  دیآ  دیپس  ّترز  رگا  گنس  یهایس  رب 
هدمآ ناک  رد  دیشروخ  زک  هچب  ره  دهاشیتسار  زا  راوحبص  نکل  گنربش  رز  گنس 
هدمآ نآرق  فرح  یهایس  رد  ینعم  رونکنانچ  نیب  ییانشور  هبعک  گنس  یهایس  رد 

ار ناهد  نآ  وولگ  رد  ناویح  بآ  یناهد  نوچ  کنآ  مزمز   156 ص : جح ، موظنم  همانرفـس  ولگ  رد  ناویح  بآ  یناهد  نوچ  کنآ  مزمز 
هدمآ نادند  نیس  نوچ  بل  میم 

هدمآ نادخنز  هاچ  نوچ  بآیب  نوگنرسخرچ  ِولد  بیلص  مزمز  ِهچ  مد  یسیع  شیپ 
هدمآ ناکد  بوک  نواه  تسیک  اجنیا  یسیعتسافش  ناکد  هبعک  لقع و  لاّحک  یفطصم 

هدمآ نارمع  ِتخد  ِسیر  تسد  ناک  يرداچنایمارحا  نوچ  هتسب  هبعک  شیپ  کنآ  یسیع 
هدمآ نایبص  ّما  ار  وا  هَّللا  نبا  مد  زکبیلصلا  دوع  هتشادنپ  تیصاخ  زا  ار  هبعک 

هدمآ نوخ  اهفاک »  » تمصع يراد ز  نینچ  ربهدش  يراد  فلا  رامسم و  هزمه  شا  َْتنَأا »  » زا
هدمآ نابضغ  هبعک  زارف  ناشنخالف  زکتسوا  قح  هکم  ياغوغ  زا  دیرگ  نوخ  مرح  رگ 

هدمآ ناراب  گنس  هبعک  ناغرم  رس  رببجع  يا  تسلیف  باحصا  زا  تداع  فالخ  رب 
هدمآ نالذخ  زاوآ  ناشهنتف  سورخ  زکكاخ  هدرک  دوخ  رس  رب  ینایکام  نوچ  نایکم 

هدمآ نایصع  یغب و  لها  ِهاگ  نابضغ  زابمیقم  هدوب  ایبنا  هاگمارآ  سیبقوب 
هدمآ ناّتف  گنر  يدوهی  یتشم  وردنا  ويربیخ  هبعک  يالاب  زا  یمان  یسیع  هدرک 

تسد زا  رابکـشاگنس  مخز  زا  ار  هبعک  مدید  شیوخ  مشچ  هب  نم   157 ص : جح ، موظنم  همانرفس  تفـص  میرم  هبعک  لالج  زا  مانیب  دوز 
هدمآ ناماسبان  یتشم 

هدمآ نایغط  لها  گنس  بیسآ  وا  رب  اتباجح  ار  اهرپ  هبعک  شیپ  سدقلا  حور  هدرک 
هدمآ نالقن  يار  ترجض  يور  زا  ار  هبعکفوخ  لازلز  رد  هتفر  هبعک  مرش  زا  سیقوب 

هدمآ ناگورگ  یناملظ  رحب  رد  فدص  ایفدص  یگنت  رد  بطق  نوچ  برع  یموش  رد  هبعک 
هدمآ ناریح  ادیش و  رس  همیسآ  بطق  درگراو  شعنلا  تانب  مدآ  ینب  تسبطق و  هبعک 

هدمآ نارود  بطق  رب  ار  ساتسد  تروصلاز  ِساتسد  نوچ  تسار  نودرگ  تسبطق و  مه  هبعک 
هدمآ نادرگ  هناخ  نغور  ِدرگ  هسیپ  ِواگسارخ  واگ  بش  زور و  ناد  ياهناخ  نغور  هبعک 

هدمآ نالوج  تسم  نیب  ار  هناورپ  نگل  ربنگل  یتیگ  هناورپ و  نانشور  عمش و  هبعک 
هدمآ ناوارف  نارام  فص  کنآ  جنگ  ِدرگجنگ  نارام  برع  ناهایس  تسجنگ و  هبعک 
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. هدمآ نابهگن  شنارام  ناروبنز و  لیخبجع  يا  تسهتسر  ّرز  ناک  دهش و  ناشهبعک 

مود علطم 

هدمآ نافوط  هدید  وز  هتشگ و  يرونت  لدهدمآ  نارجه  تقو  کنیاک  هبعک  يا  عادولا   158 ص : جح ، موظنم  همانرفس 
هدمآ ناشفا  قوار  نوگیم  کشا  زا  مشچ  هکنآزكاخ  هتشگ  قوار  تسم  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 

هدمآ نارجه  فقو  ناج  وت و  شیپ  زا  هتفردب  لاح  اب  دبلاک  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
هدمآ نازحا  شریبعت  هدوب و  یباوخ  شیعتتمدخ  رد  ياهتفه  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
هدمآ نایاپ  دوز  سب  هدرک و  رب  رس  ریدراوحبص  تلصو  زور  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 

هدمآ نامرد  زرح و  هنیدم  كاخ  ياهمشيازگناج  نارجه  درد  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
هدمآ ناج  هبعک  يور  رد  نیکمت و  هکمتسوت  شیپ  هنیدم  اه  هبعک  یهاوخیم و  هکم 

هدمآ ناسحا  مزمز  وا  فک  رحب  زا  فک  رههایس  گنس  وا  فتک  رهُم  تسهبعک و  یفطصم 
هدمآ نارقا  راچ  نارای  شناکرا ز  راچتهج  شش  قوط و  تفه  نیب  وا  ناکرا  راچ  درگ 

هدمآ ناتسب  تشه و  يوج و  راچ  لصا  ود  رهیبنلا  نیع  اذّبح  هنیدم  كاخ  اذّبح 
هدمآ ناینب  لصا و  هنیدم  رد  نید  زا  هکنآزسب  ناد و  صخشم  نید  یفطصم  هنیدم  رد 

هدمآ  ناهرب  هب  ینیب  نید  شقن  هنیدم  ردتاذ  هب  مه  مسا و  هب  مه  یسیون  رو  ییوجب  رگ 
هدمآ نازوس  دوع  رد  رکش  نوچ  نآ  دوع  وچ  نیابیهص  مه  لالب و  مه  نیب  یفطصم  ردص  شیپ   159 ص : جح ، موظنم  همانرفس 

هدمآ ناویک  دوع  باتفآ و  نازوس  دوعنایب  ّرک و  توعد  نیب  یفطصم  مزب  شیپ 
هدمآ ناتسمز  ار  یتیگ  تسلحن و  لبلبکنآ و  رهب  هتسشن  تولخ  هتسب و  مد  یفطصم 

هدمآ ناتسد  نحل و  ردنا  ینیب  لبلب  لحنزاب و  هک  دیآ  راهب  ار  تمایق  غاب  ات  شاب 
هدمآ ناهْج  ود  ِهاشنهاش  هک  يدنزرف  هداززاب  لاس  نارازه  زا  نورتس  هدوب  نون  فاک و 

هدمآ نادعس  جات  شتخت  هک  يدیشروخ  هدازرازه  شش  لاس  دعب  متفه  رود  رد  نامسآ 
هدمآ نامیلس  رکشل  نآ  شیج  بحاص  زابوا  هاگرکشل  داّرز  یبن  دواد  هتشگ 
هدمآ ناکرا  راچ  همیشم  زک  دمآ  ون  رهیفطصم  ّیگدنب  رهب  هداز  خر  رب  غاد 

هدمآ نادهز  هزات  ییوگ  تسییحی  ردامشتما  یشیب  رهب  ناتسپ  کشخ  زوجع  نیو 
هدمآ نامیشپ  هتفر  زو  هزات و  نامیا  هدرکيور  هدروآ  یفطصم  ردص  هب  یناقاخ  هدنب 

هدمآ نابایب  رازکمن  ناتسبات  هب  نوچمرگ  روش  کشا  شیور ز  هتخوس  نابایب  نوچ 
هدوب ناملـسم  رگهدـمآ  ناطلغ  كاخ  يوس  هب  اـسآ  باـتفآ   160 ص : جـح ، موظنم  همانرفـس  نیمز  رب  هدنکفرـس  تلاـجخ  زا  راونامـسآ 

تسخن زا  حْرَس  ِْنب  هَّللادبع 
تفص رفاک  ادتبا  زا  ریهز  نب  بعک  هدوبهدمآ  نارفک  هار  رد  هتشگ و  رفاک  زاب 

تسین كاب  یناوخ  حرس  نب  هَّللادبع  مأوت  رگهدمآ  ناّسح  سنجمه  هتشگ و  ناملسم  سپ 
یهن رفاک  ارچ  ناروبنز  خرس  نوچ  نم  مانهدمآ  ناملس  رتناملسم ز  مبعک  لد  هب  نم 

ناگدنب هانگ  دزرماک  تسیک  يراب  قلخهدمآ  ناملسم  ناروبنز  هاش  نوچ  نم  سفن 
تسین هشیدنا  قلخ  رهز  زا  قلخ  تسرهز  همه  رگهدمآ  نادزی  شزرمآ ز  قیفوت  ار  هدنب 
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نم ظفل  نایناورش و ز  زا  رطاخ  هتسکش  نمهدمآ  ناقرف  شقوراف ز  قایرت  ار  هک  ره 
لضف ِنینزغ  نم  نینزغ  نوچ  تسین  ناورش  هچرگهدمآ  ناریا  شخب  ییاییوم  ناورش  كاخ 

بلط یناقاخ  قافآ  همه  دادغب و  هب  نمهدمآ  ناورش  هب  نینزغ  رگن  نینزغ  نم  وچ  زا 
هدمآ  ناقاخ  رخف  زارط  یناقاخ  مان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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