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فوصت نیئآ  فرحتلا =  هعدبلا و 

: هدنسیون

یناسارخ يردیح  داوج  دمحم 

: یپاچ رشان 

رهم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

فوصت نیئآ  فرحتلا =  18هعدبلا و 

باتک 18تاصخشم 

فوصت نیئآ  ای  فیرحتلاو  18ۀعدبلا 

تارکذت 18تاهیبنت و 

؟ تسیچ 23فوصت 

فوصت 24حرش 

مالسا 25لوصا 

دهدیم زایتما  یفوص  ریغ  زا  ار  یفوص  هکفوصت  هصخشم  26لوصا 

هیفوص هصخشم  26ياهمارم 

فوصت هیلوا  27لوصا 

فوصت رد  قشع  تیلخدم  27ثودح 

یلج یفخ و  27رکذ 

دشرم زا  27تیعبت 

هقرخ 28حرش 

نآ شیادیپ  ببس  هلسلس و  لاصتا  عضو  29تلع 

هفوصتم رب  بهاذم  ياملع  30ضارتعا 

تنس لها  ياملع  ضارتعا  زا  30یشارتباوج 

هقرخ عضو  رب  هعیش  ياملع  ضارتعا  زا  30یشارتباوج 

لیمکب هقرخ  تبسن  ياعدا  و  32اهیلیمک -

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  فورعمب و  هقرخ  تبسن  يوعد  33اهیفورعم و 

یخرک فورعم  باختنا  رب  باحصا  33داریا 

یخرک فورعم  باختنا  رب  داریا  زا  باوج  34دیهمت 
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فورعم ساسا  مده  باوج و  34ضقن 

ع)  ) یسوم رضخ و  هیضق  ههبش  35عفد 

فورعم ناوریپ  رب  لحنیال  36لاکشا 

هقرخ عضو  مود  38ببس 

لماک 38دشرم 

تقیقحب 38لوصو 

دوهش 39فشک و 

عرش زا  39يانغتساس 

فتاه ماهلا و  40یحو و 

فیلکت طوقس  ماکحا و  41عیرشت 

فیلکت 41طوقس 

یقیقح یفوص  هرابرد  هنافصنم  تواضق  43هجیتن 

تسا ظفاح  یقیقح  43یفوص 

یبآم تعیرش  نافراع  زا  44تفگش 

44تیالو

تیالو زا  45دوصقم 

هّللاب ءاقب  هّللا و  یف  ءانف  هبذج و  هسلخ و  46هبقارم و 

يدارأ 47يانف 

فارصنا ینعمب  47انف 

داحتا 48لولح و 

ربج یناحور - داعم  قح - تیؤر  دوجو - 49تدحو 

51تامارک

هفوصتم 51تاضقانتم 

قیرط ریغ  زا  یهن  اب  قیرط  ترثک  ددعتب و  51لوق 
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يو رب  توهش  صرح و  نیع  رد  یئوگبیع  زا  52یه 

هدننکبیع تمذم  رب  ظفاح  52رارصا 

ندرکن یئوگدب  نتفگن و  بیع  رب  ناشیا  رارصا  53تلع 

لوصو زا  تیدودحم  تالامک و  زا  يرشب  دادعتسا  53تیدودحمان 

دوخ هلسلسب  دییقت  اب  هلسلس  ره  ناریپ  زا  54دیجمت 

اهنآب رخافت  رهاظت و  اب  هیمسر  مولع  56مذ 

نافرع هفسلف و  57تدحو 

يو زا  عنم  هفسلف و  زا  افرع  تمذم  58تلع 

فوصت حرش  رد  هّللا  رون  یضاق  58ترابع 

هّللا رون  یضاق  هتفگ  رد  رظن  فلؤم و  60هدیقع 

هّللا رون  یضاق  تیبصع  تیمح و  61كرحم 

صاخلا ینعملاب  عیشت  تیناقح و  62عنمس 

تیناقح عنم  62هجو 

هیفوص زا  عیشت  عنم  63هجو 

هّللا رون  یضاق  ياکتا  64دامتعا و 

فوصت 66تالوحت 

فوصت تالوحت  66هصالخ 

موس تهج  زا  تالوحت  68اما 

( هاقناخ تابارخ و  حرش  )69

بجعت 72تفگش و 

ثیداحا نایب  رد  73همتاخ 

فوصت نالطب  رد  هقلطم  رابخا  لوا  73مسق 

رابخا زا  مود  80مسق 

مهریغ هیفوص و  تعدب  لها  اب  ترشاعم  هلماعم و  83مکح 
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« قحلل بلاطلا  اهیا  کیلا  یتیصو  »87

ههبش 90عفد 

تسا لیوات  قیبطت و  ریغ  91دانتسا 

هجیتن 92هصالخ و 

قح بلاط  رب  تجح  92نیرخآ 

بلطم حیضوت  يارب  نت  هس  نیا  93لثم 

فرطیب کی  یعدم و  ود  94قاطنتسا 

لقع تواضقب  لدع  همکحم  95لیکشت 

فراع هعیش و  نیب  99قرف 

تسا نید  قشع  یقیقح  قشع  هکنآ  قشع و  نوماریپ  100رد 

فوصت زا  هچخیرات  مالسا و  هلحتنم  قرفب  101هراشا 

يرابخا نالطب  ثدحم و  دهتجم و  نیب  101قرف 

تسا تیخیش  هلمج  زا  هک  يو  اههبعش  يو و  خیرات  فوصت و  102حرش 

رامشیب ياههقرفب  وا  قارتفا  ّرس  نافرعب و  فوصت  مان  102رییغت 

فوصت ياههقرف  همه  تاکرتشم  102نایب 

ردن ذشامالا و  رثکاب  هصتخم  103يواعد 

سایق نیا  زا  یضقن  104باوج 

سلبتلا عفد  یلح و  باوجب  سایق  105لاطبا 

تسا جالح  دیزیاب و  هک  سیقم  لاح  رد  106رظن 

جالح دیزیاب و  هتفگ  لیوات  رد  هک  یهوجو  همه  107نایب 

اور ینعم  زا  لاؤس  هروکذم و  هوجو  نیب  سایق  نیا  رد  يرتسبش  دیدرت  108اددجم 

عطاق لیلد  هیلع  لدی  نا  الا  عقاو  زئاج  لک  نئاکب و ال  نکمم  لک  108سیل 

تسین تقیقح  ار  يوعد  نیا  رگا  هکنآ  مهوت  108عفد 

اور ینعم  زا  لاؤسب  109تشگرب 
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نایفوص يوگم  رس  تقیقحب  109هراشا 

دنناگتفخ هک  ایوگ  دنملع  لها  هک  109اهنآ 

نآرقب عجارهدرک  فیلات  هفلتخم  تاعوضوم  رد  ریقح  نیا  هک  110یبتک 

هقف لوصا  هب  111عجار 

هقرفتم باوبا  رد  هقف  هب  111عجار 

لاجرب 111عجار 

هقرفتم تاعوضومب  112عجار 

هاقناخ تابارخضقن و  ردهلآ  ربکا  112ناوضر 

: همزال تارکذتباتک  فیلأت  ببس  رکذت و  دنچ  رد  112همدقت 

باتک فیلأت  114ببس 

بلطم 115حیضوت 

. فرخت فرحت و  فوصت  نم  و  فوصت ، فرعت  نم  و  فرعت ، فسلفت  115نم 

هنابیرفماوع هناماوع و  120تجح 

ةزجع 120ياصع 

دنکیمن لطاب  ار  قح  لها  هنعط  يورسک  دننام  لطاب  لها  120هنعط 

تسیچ شباتک  تسیک و  122ظفاح 

ناگدنیوگ رظن  زا  ظفاح  125بهذم 

ناگدنیوگ زا  رظن  عطق  اب  قیقحت  رظن و  126ياضتقم 

ثحب زا  هجیتن  127دوصقم و 

ظفاح هرابرد  فلؤم  هدیقع  127لامجا 

شقاذترا ظفاح و  لمع  128هفرح و 

شباتکب رظن  ظفاح  128بهذم 

وا رارقا  رد  رظن  هجو  اما  130و 

شباتک زا  ظفاح  ندوب  ینس  رب  133دهاوش 
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هّللا رون  یضاق  136داهشتسا 

درادن همزالم  رعاش  دارم  هدارا و  اب  رعشب  لثمت  تسین و  رعاش  هدیقع  تحصب  قیدصت  زا  فشاک  يرعش  138ندناوخ 

شباتکب رظن  ظفاح  برشم  142کلسم 

يوقت دهز و  تدابع و  رظن  زا  143ظفاح 

بیغلا 149ناسل 

ظفاح هرابرد  ام  هطبنتسم  هیرظن  هلمج  152تسرهف 

تسا یقیسوم  صقر و  هک  وهل  بارش و  رظن  زا  153ظفاح 

تسا قئالان  هیده  دننام  قحب  قئالان  156يانث 

نیشنهیداب برع  هیدهب  یهاقناخ  یتابارخ و  يانث  قشع و  157لیثمت 

یشونهداب بارش و  رد  ظفاح  لمح  لباق  ریغ  161راعشا 

یشابوا یتالابمیب و  یقیسوم و  صقر و  رظن  زا  169ظفاح 

شباتکب رظن  قشع  رظن  زا  171ظفاح 

هلص عمطب  نامز  فارشا  نایعا و  ناگدازریما و  ناگدازهاش و  وناریزو  ناهاشداپب و  قشعت  حدم و  رد  لوا  172مسق 

هفیظو ياضاقت  172و 

172هراشا

. مود هدیصق  رد  عاجش  هاش   1174

: هلمجنآ زا  دیوگ  موس  هدیصق  رد  ریزو  دزمحم  نیدلا  ماوق   2174

: هلمجنآ زا  دیوگ  مراهچ  هدیصق  رد  قحسا  وبا  خیش  هاش   3174

: دزی هاش   4175

: هلمجنآ زا  نسح  نیدلا  ماوق  یجاح   5175

: تقو ناهاش  زا  یکی  6175

: ناریزو زا  یکی   7175

: هاش  8175

: ریزو  9176
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دمصلا دبع  نیدلا  رخف   10176

: روصنم هاش   11176

: هاش  12176

: ریزو نیدلا  ماوق  هجاوخ   13176

: هاش  14176

: رگید ای  شرسپ  ای  عاجش  هاش  سراوفلا  وبا   15177

. روصنم هاش   16177

: روصنم هاش  اضیا   17177

: تشذگ بارش  باب  رد  شلزغ  هک  نیدلا  دامع  ریزو   18178

: نیدلا ثایغ  ناطلس   19178

: روصنم هاشاپ  ییحی  هاش   20178

: یناگلیا سیوا  ناطلس   21178

دشابن رثوک  رد  هکروخ  یبارشام  هناخمخ  زو  خیش  يا  ایب  21178

: قحسا وبا  خیش  توف  رب  فسأت  رد   23179

ناهاش زا  یکی   24179

روصنم هاش  هرابرد   25179

: هاش  26179

سیوا ناطلس  زیربت  هاش   27180

ریزو  28180

: عاجش هاش   29180

: رایع بحاص  دّمحم  نیدلا  ماوق  ریزو   30180

هتفر رفسب  هک  نیدلا  لالج  هجاوخ   31181

: تشذگ هداب  رد  شلزغ  عاجش  هاش   32181

: عاجش هاش  33181
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: عاجش هاش  اضیا   34181

: عاجش هاش  182اضیا 

: تسا رومیت  ریما  ارهاظ  هاش و   35182

: ییحی هاش   36182

: نسح نیدلا  ماوق  یجاح   37183

: هدوب رفس  رد  ظفاح  هکیماگنه  دیوگ  ریزو  هرابرد   38183

: روصنم هاش   39183

دیوگ تمالسب  وا  تشگرب  حتف و  رد   40184

: رایع بحاص  دّمحم  نیدلا  ماوق  ریزو  ای  هاش  يارب  41184

: ریزو  42184

. ریزو اضیا   43184

: هاش ناروت   44185

: ریزو نیدلا  لالج   45185

: هاش  46185

: رهنلا ءارو  ام  نیطالس  زا  یکی  ای  دنه  ناطلس  47185

: تسا ماوق  یجاح  نامه  هک  نسح  نیدلا  ماوق  50186

یحی هاش   41186

: هاش  52187

: دیوگ رومیت  ریما   53187

روصنم هاش  54187

: هاش  56188

هاش اضیا   57188

هاش اضیا   58188

هتفگ ییحی  هاش  يارب  هک  دوشیم  مولعم  شرخآ  زا  و  هاش ، اضیا  59188
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هاش 60189

ییحی هاش   61189

: دیوگ ناکرت  هاش  هرابرد  اضیا   61189

ریزو  62189

یلاعملا وبا  رصنلا  وبا  ریزو   63189

هاش زا  هیالگ   64190

نیدلا لالجب  يراذگتمدخ  قیوشت   65190

: دیوگ هدوب  هدرک  زاجحب  ترفاسم  هک  هاش  هرابرد   66190

ییحی هاش  67190

هدرک ترفاسم  هک  ریزو  68190

نیدلا لالج  ریزو   69191

هاش اضیا  71191

هاش اضیا   72192

دشاب روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و  اضیا  73192

هیالگ زا  یعون  اب  میدق  دهع  دای  هدرک و  رفس  هاشب  قایتشا  راهظا  اضیا   74192

هدوب دادغب  رد  هک  یناگلیا  سیوا  نب  دمحا  ناطلس   75193

. منکیم رکذ  اختنم  تیب  دنچ  هدز  رس  وا  زا  زین  زیمآ  رفک  راتفگ  یضعب  اجنیا  رد  همانیقاس  76193

: روصنم هاش  77194

دیوگ رایع  بحاص  نیدلا  ماوق  لتق  خیرات  رد   78194

دیوگ نسح  نیدلا  ماوق  یجاح  توف  خیرات  رد   79194

ناشیا يارب  ترفغم  بلط  رفن و  جنپ  توف  رب  فسأت  راهظا  اضیا   80194

لک وت  يارب  زا  دیهمت  ار  نیا  یضعب و  زادیجمت  ناهاش و  یضعب  زا  هیالگ   81194

: دیوگ عمط  راهظا  هاشب و  تیاکش  رد  اضیا   82194

تسا روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و   83195
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: هاش  84195

ترفاسم ماگنه  هاش  86195

هاش 87195

هاش  88196

تسا روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و   89196

هاش  90196

: هاش 91196

رفس ماگنه  هاش   92196

: هاش  93197

: هاش 94197

: هاش  95197

رومیت ریما   96197

: هاش 97197

هفیظو تساوخرد  اب  هاشب  قلمت  رد   98198

: هاش  99198

: هاش  100198

: هاش 101198

: هاش  102198

: هاش  103199

: هاش 104199

ییحی هاش  ای  روصنم  هاش   105199

ریزو هاش  106199

ریزو  107200

رومیت ریما   108200
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تسا روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و   109200

هاش صاوخ  زا  یکی  110201

ناریما زا  یکی   111201

ناریما زا  یکی   112201

ناریما زا  یکی  113201

خرف ریما   114201

ناریما زا  یکی  يارب   115202

ناریما زا  یکی  يارب  اضیا   116202

: ناریما زا  یکی  يارب  اضیا   117202

ناریزو زا  یکی  يارب   118202

: هاش يارب   119202

ناهاش زا  یکی   120203

: ناگدازهاش زا  یکی   121203

ناریما زا  یکی  يارب   122203

ناریما زا  یکی  يارب  اضیا   123203

: ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب   124204

ناریما زا  یکی   125204

: ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب   126204

ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب   127204

ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب  اضیا   128204

: ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب  اضیا   129204

فلتخم صاخشاب  يزروقشع  رد  مود  205مسق 

ناغم ریپ  هب  ظفاح  يزروقشع  207يدنمتدارا و 

222جاتنتسا
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نافرع قشع و  رد  ظفاح  عنصت  رب  هناگ  هد  225دهاوش 

تسا وا  یئافصیب  رب  دهاش  ناغم  ریپ  اب  ظفاح  یگهزیتس  228یخاتسگ و 

تقو ياهتلود  اب  تابارخ  ظفاح و  يرس  230طابترا 

تسیراع تفرعم  قشع و  زا  سپ  تسا  عمط  قلمت و  لها  239ظفاح 

تسا یعنصت  يرنه و  ظفاح  نافرع  قشع و  هکنآ  رب  مشش  247دهاش 

تسوا یئاتسدوخ  ظفاح  یتفرعمیب  رب  متفه  249دهاش 

تسا دسح  وا  یئافصیب  رب  متشه  250دهاش 

تسوا قافن  ایر و  ظفاح  یئافصیب  رب  مهن  251دهاش 

تسوا یئوگهوای  وغل و  ظفاح  نهو  رب  مهد  251دهاش 

تسا فازگ  فال و  ینعمیب  راعشا  رد  لوا  252قیرط 

مود 256قیرط 

تسا هنافراع  نافرع و  زا  جراخ  هناحیقو  260یئایحیب و 

تسا تاسدقمب  نیهوت  انعمیب  رعش  رد  مراهچ  261هقیرط 

مجنپ 265هقیرط 

مشش 268هقیرط 

متفه 270هقیرط 

متشه 273هقیرط 

مهن 277هقیرط 

مهد 280هقیرط 

ماع صاخ و  زا  هعیش  هبطاقب  ماع  281يادن 

ظفاح تایدنپ  رکذ  یبیرفماوع و  ياههار  نایب  رد  282همتاخ 

یبیرفماوع ياههرا  زا  284موس 

مهوت 285عفد 

یبیرفماوع ياههار  زا  285مراهچ 
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یبیرفماوع ياههار  زا  287مجنپ 

یبیرفماوع ياههار  زا  287مشش 

تسا نافرع  همزمز  یبیرفماوع  ياههار  زا  290متفه 

تسا تمارک  فشک و  یبیرفماوع  ياههار  زا  295متشه 

تسا لد  تروص و  تبحص  یبیرفماوع  ياههار  زا  299مهن 

دیونشب مه  فلؤم  زا  تسا  ینتفاب  فراعتم  نافرع  302نوچ 

نافرع حیرشت  رد  نایب  305نیرخآ 

تسیچب شلیصحت  تسیچ و  306نافرع 

درک لیصحت  دیاب  هار  هچ  زا  ار  308نافرع 

تسین نافراع  يوعد  قدص  رب  دهاش  تسین و  نافرع  هکرتشم  مولع  312تایبدا و 

تسیچب تسیچ و  مالسا  314نافرع 

یبیرفماوع ياههار  زا  315مهد 

تحیضف ای  تسا  دنگ  تحیصن ، ای  تسا  326دنپ 

تهاقف رظن  زا  ظفاح  ناوید  329مکح 

« هفیطل »330

« هیبنت »330

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  330هرابرد 
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فوصت نیئآ  فرحتلا =  هعدبلا و 

باتک تاصخشم 

1301  - 1368 داوج ، يوفطصم ، هسانشرس : 
یناسارخ داوج  فیلات  فوصت / نیئآ  فرحتلا =  هعدبلا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ه ص ، 448 ع ، يرهاظ :  تاصخشم 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

51983 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فوصت نیئآ  ای  فیرحتلاو  ۀعدبلا 

تارکذت تاهیبنت و 

لـصفم کی  ره  هلاقم  هس  نوچ  و  میتشاگن ، هلاقم  کی  ره  ياضتقمب  سپ  میتشاد ، رظن  ضرغ و  هس  ام  نوچ  میحّرلا 1 - نمحّرلا  هّللا  مسب 
. میدیمان یمساب  هدرک  يزجم  میتشاگنا و  یباتک  القتسم  ار  کی  ره  سپ  دمآ ، طوسبم  و 

. فوصت نیئآ  ای  فرحتلا  ۀعدبلا و  هب  یمسم  يو  تایصوصخ  يو و  تقیقح  فوصت و  لصا  حرش  رد  لوا : هلاقم 
ینابارخ تهج  زا  ظفاح  هک  ورنآ  زا  هاقناخ  تابارخ و  ضقن  رد  هلآ  ربکا  ناوضر  هب  یمـسم  ظـفاح  ناوید  ظـفاح و  رب  در  رد  مود : هلاـقم 

. میدرک ار  ود  ره  لاطبا  ام  دنکیم ، ناشیا  لاطبا  دنزیم و  نایهاقناخ  رب  هنعط  شندوب 
. میداد رارق  عبط  تحت  ار  مود  لوا و  العف  يونثم ، لاطبا  رد  يوق  تجح  هب  یمسم  يونثم  شناوید  يولوم و  رب  در  رد  موس : هلاقم 

ینید و ماع  ضرغ  و  تسا ، عونب  رظن  هکلب  تسین ، مه  یصخش  صرغ  زا  یشان  تسین و  ود  نیا  صخـشب  رظن  يولوم  ظفاحب و  ام  رظن  - 2
زا میتـفگ  هچنآ  و  میراد . دـناهدیمان  فراـع  اـی  یفوصب  ار  دوـخ  هک  هورگ  نیا  زا  هریت  هقرف و  هبعـش و  ره  اـب  هک  تسا  یکلـسم  یبهذـم و 

، هیبهذ هیردـنلق  هیـشخبرون ، هیردـیح ، هیتـمعن ، زا  فوصت  ياههبعـش  همه  هیخیـش و  هیفوص و  نیب  تسا  كرتـشم  همه  تاداریا  بلاـطم و 
فوصت مان  زا  هچرگا  دشاب ، مان  رهب  هک  هریت  ره  هیولوم و  هیدرورهس ،

قالخا ياملع  ای  سفن  هیکزت  ياملع و  ای  هعرـشتم  يافرع  مانب  ار  دوخ  یعمج  زورما  هکنآ  دننام  دننز  نعط  هیفوصب  دـننک و  زارتحا  مه  ج 
هک تهجنآ  زا  درو  نعط  يارب  میدرک  باختنا  ار  ود  نیا  همه  نیب  زا  تیاهن  دنراد ، كولس  ار  شور  ةریـس و  نامه  ینعم  رد  یلو  دنمانیم 
رب نعط  دنیارب و  نعط  تسا ) ام  شیپ  مهدون  دمآ  دص  هکنوچ   ) دناهفیاطنیا رادملع  تسا و  یگمه  رطاخ  لوبقم  همه و  دبسرس  لگ  ودنیا 

تسا همه  لاطبا  ودنیا  لاطبا  تسا ، همه 
دوب هنایفوص  نیئآ  ضقندوب  هنافراع  هار  مدصقم 

هورگ نیا  یگدنبیرف  تالآ  لئاسو و  زا  یکی  رفن  ودنیا  ناوید  زورما  هکنآ  هوالعب  دوب  هناهب  يولوم  ظفاحتسین و  ظفاح  ّيولوم و  مضرغ 
: ماهتفگ يولوم  يارب  نیضرتعم ، زا  لخد  عفد  يارب  تهج  نیا  زا  دنبیرفیم ، باتک  ودنیا  هلیسوب  ازناگداس  هراچیب و  ماوع  هک  هدیدرگ 

يو زا  تیامح  نم  درک و  نید  داسف  رد  یعس  وا  یتیامح  مدومن  یتیاعس و  يدرکیتیاکش  نم  زا  نکم  يولومب  وگ  رب 
: ماهتفگ ظفاح  هرابرد  و 

تاداقتعا و تهج  زا  طقف  يولوم  ای  ظفاح  حرـشب  رظن  زار 3 - همه  فشک  شنم  درک و  يرد  هدرپ  وازاریـش  ظفاح  دنکن  ام  زا  هلگ  وگ  رب 
نیا زا  جراخ  ناشتادقتعم  اههتفگ و  دنتـسین و  هیرـشع  ینثا  هیماما  هقیرط  رب  ناشلاثما  ودـنیا و  هک  مینک  تباث  میهاوخیم  هک  تسا  کلـسم 
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هبنج ای  و  ناشیا ، یخیرات  لاوحا  تیصوصخب  ضرغ  رگید  دنبیرفن ، ار  هراچیب  ماوع  دننابسچن و  هعیشب  ار  ناشیا  ات  تسا  کلسم  بهذم و 
دندوبن ای  دندوب  اراد  ار  ملع  نالف  ای  دنتسه ، مولع  زا  هیاپ  هچ  رد  ای  ناشیا ، یکولس  يرکف و  یقرت  دح  ای  ناشیا ، یملع 

زا ارناشیا  هک  تسنآ  ام  یلـصا  دوصقم  دوشیم ، مولعم  الفطت  انمـض و  زین  مه  اهنیا  هچرگا  تسین  دناهتـشاد ، یملع  ههجو  زا  هبترم  هچ  ای  د 
، تمکح زا  دـنیوگب ، ناـشیا  يارب  دـنهاوخیم  هک  یلاـمک  رهب  و  دنـشاب ، دـنهاوخ  هک  هبترم  رهب  مینادـن  دوخ  باحـصا  وزج  مینارب و  دوخ 

سپ تسا ، یبهذـم  ینید و  ثحب  فصوت  نافرع و  لها  فارطا  رد  اـم  ثحب  هکنآ  هصـالخ  کـلذ ، ریغ  رارـسا و  ناـفرع ، قشع ، هفـسلف ،
ءاملع قیـسفت  ریفکت و  نینچمه  تسین و  ثحب  نیا  زا  عنام  دـنکیم ، تابثا  ناشیا  يارب  دوخ  معزب  یعدـم  هک  یملع  ریغ  یملع و  تالامک 

دنک کسمتـسم  ار  نیا  و  دیآ ، زاسان  یعدم  تیمحب  ات  تسین  یگنهرف  یلم و  تامدخ  ای  یملع  ریغ  یملع و  تالامک  یفن  رظن  زا  ارناشیا 
ياراد فوصت  نافرع و  لها  هک  تشذـگ  دـیابن  فاـصنا  زا  دـیوگب  و  تسا ، یفاـصنایب  یـشکقح و  نیا  هک  دروآ  تیمحب  ار  ياهدـع  و 

ریفکت و هدـننکدر و  روـظنم  هـن  تمــسق  نـیا  هـکلب  دــناهدرک  بدا  کـنهرفب و  یلم  تامدــخ  صوصخلاـب  دــناهدوب و  یملع  تـالامک 
ریغ هفلتخم  للم  نادنمشناد  دننام  دنـشاب  تلیـضف  تاهج  نیا  دجاو  هک  ضرف  رب  دنراد  شتابثا  یفن و  رد  تیدج  هن  تسا و  هدننکقیـسفت 

. دوشن سیبلت  ۀطلاخم و  ۀطلاغم و  سپ  دراد  یعنام  هچ  مالسا 
یملع تـالامک  هکلب  تسین  یعقاو  یملع  تـالامک  دـیدرک  ضرف  یملع  تـالامک  هک  ارنآ  اـما  دومن ، عنم  زین  مه  ار  نیمه  ناوتیم  هچرگا 
یلیخت ملع  رگا  تسا و  ملع  لیخت  هکلب  تسین  ملع  اعقاو  وا  دشاب ، نید  فالخ  رب  دـشاب و  نید  ریغ  زا  هک  یملع  ره  هک  اریز  تسا  یلایخ 

لوصا و زا  یتادـقتعم  زین  مه  ریغ  ناـیئاهب و  ناتـسرپواگ و  ناربگ و  نوچمه  یتلم  ره  سپ  دوش ، ضرف  یملع  لاـمک  دـشاب و  لاـمک  مه 
، دنرامشیم یملع  تالامک  ار  اهنآ  هدش و  هداهن  ياهیملع  ینابم  رب  ناشیا  رظن  رد  دنراد و  هلوعجم  هعوضوم  عورف 

دـنادن و ارناشیا  تایلمع  نآ  یـسک  رگا  هکنآ  ای  دنـشابیم  هیملع  لئاضف  هیملع و  تالامک  ياراد  زین  ناشیا  نادنمـشناد  تفگ  دـیاب  سپ  ه 
لایخب شیپ  هفسالف  هک  تسا  یعیبط  هفسلف  لئاسم  زا  يدنچ  لثم  شلثم  انیع  یلیخت  ملع  نیا  دشاب ، هرهبیب  یملع  تالامک  زا  دشابن  هاگآ 
نتسناد هن  هدنامیقاب و  تیملعب  هن  اهنآ  رگید  هدش  فشک  اهنآ  فالخ  هک  زورما  دندرمـشیم و  یملع  لامک  دنتـسنادیم و  ملع  ار  اهنآ  دوخ 

. تسا لامک  اهنآ 
رظن اجک  ار  تعامجنیا  همه ، رد  هن  دراد  دوجو  امـش  معزب  يدودـعم  رفن  دـنچ  رد  طـقف  هیـضرف  تامدـخ  نیا  ـالوا  یلم - تامدـخ  اـما  و 
دسر هچ  دندرکن  تمدخ  ناشدوخب  دندراذگ  یگتـسراو  ار  شمـسا  دوخ  معزب  هک  یلبنت  زا  دننک  عونب  تمدخ  ات  هدوب  یعون  یعامتجا و 

هدیدب رگا  بدا و  کنهرفب و  تسا  رـصحنم  امـش  معزب  ناشیا  تمدخ  دـیرامگیم  تمدـخ  لها  هک  مه  ار  رفن  دـنچ  نآ  ایناث  نارگیدـب و 
رظنب تمدخ و  دصقب  ار  لمع  دـیاب  ینعی  دراد  تیلخدـم  رظن  دـصق و  تمدـخ  قدـص  رد  هک  اریز  تسین  تمدـخ  مهنیا  دـیرگنب  فاصنا 

کنهرف و تیاعر  لضف  راهظا  ای  یئامندوخ و  ای  یـصخش  هدافتـسا  دصقب  هکنآ  هن  دشاب  رکـشت  ریدقت و  شیاتـس و  لباق  ات  دنک  تمدـخ 
قحتـسم دوب و  دـهاوخن  تمدـخ  تروصنیا  رد  هچ  هدرک ، هدافتـسا  يو  زا  مه  يرگید  انمـض  هدرب ، مه  ار  دوخ  لـمع  دوـس  هدرک و  بدا 

هک دزاس  يراج  يو  رد  يرهن  دزاـسب و  يرـصق  یغاـب و  دوخ  یـشایع  يارب  یـسک  هک  تسنیا  شثلثم  دوب ، دـهاوخن  مه  رکـشت  ریدـقت و 
ار دوخ  غاب  ياـهراوید  اـی  دـننک  ياهدافتـسا  زین  رهن  نآ  لوضف  زا  هک  دوش  تفاـی  مه  یعمج  دـنک و  تیارـس  جراـخب  ارهق  رهن  نآ  لوضف 

نیا زا  ار  لـمع  نیا  اـیآ  دـننک ، هدافتـسا  اـهغارچ  نآ  رون  زا  یهاوخن  یهاوخ  لـحم  نآ  زا  نیرباـع  هک  دـنک  تنیز  قرب  ناولا  ياـهغارچب 
تمدخ صخش 

میرکت راوازس  قحلا  هک  تفگ  میهاوخ  درمش و  میهاوخ  عونب  ناگدننکتمدخ  ءزج  لمع  نیا  ببـسب  ار  صخـش  نآ  ای  دیمان ؟ میهاوخ  و 
نآ تسا و  تامدـخ  مه  بدا  کنهرفب و  تمدـخ  هک  میریگیم  ضرف  اثلاث  تایه . تاـهیه  تسا ، شیاتـس  ریدـقت و  دـیجمت و  میظعت و  و 
رد هکنآ  هچ  بهذـم  نید و  ثیح  زا  ناشیا  ندرک  داقتنا  زا  دوشیمن  عنام  مه  زاب  دـناهدرک  تمدـخ  دـصقب  ار  لـمع  نیا  مه  دودـعم  هدـع 

دوش قیـسفت  ریفکت و  ای  داقتنا  زا  عناـم  هک  دوشیمن  هدرمـش  یتمدـخ  بهذـم  نید و  لـها  دزن  رد  تامدـخ  هنوگنیا  بهذـم  نید و  لـباقم 
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عم دنراد  هتـشاد و  رـشب  عونب  تامدـخ  نیا  ریغ  تامدـخ و  هنوگنیا  زا  دنتـسه  دـناهدوب و  مالـسا  نید  ریغ  رب  هک  رافک  زا  يرایـسب  هچنانچ 
. دوشیمن ناشهدساف  دیاقع  زا  یشوپمشچ  هیام  و  دنکیمن ، نید  لها  وزج  ار  ناشیا  تمدخ  نیا  کلذ 

: ماهتفگ هچنانچ  - 4
نکم بیغ  يوه ز  رب  وا  بیعنکم  بیع  هدناوخن  یباتک  ره 

، دوش هدوزفا  ناتتایملع  رب  ات  دـیناوخب ، رخآب  اـت  ار  باـتک  نیا  ادـخب ، ار  امـش  نکم  بیر  ضارتعا و  دوب ، قحيدـید  رگا  ناوخب  رخآـب  اـت 
كوکـش و ماهوا و  ات  دـیناوخب  دـینادب ، ات  دـیناوخب  دـیوش ، هاگآ  اهیزابقـشع  نیا  تقیقح  ناـفرع و  لـها  ناـفرع و  تقیقحب  اـت  دـیناوخب 

تقیقح زا  ندناوخ و  زا  سپ  دیناوخب و  دیناهرب ، دیلقت  زا  ار  دوخ  ات  دیناوخب  دینامن ، زجاع  باوج  رد  ات  دـیناوخب  دـینارب  دوخ  زا  سواسو 
قیقحت رد  نالفونالف . لوقب  دـینکم  للعت  نایب ، رد  دـینک  لمأت  دـیناوخب و  دـیناسرب ، مه  نارگیدـب  دـینکم و  غیلبت  زا  هقیاضم  ندـش  هاگآ 

ولغ دح  نآب  هن  هچ  رگا  میتشاد  صاخشا  نیا  هرابرد  نظ  نسح  ادیلقت  اهتدم  امش  دننام  زین  ام  دیشورفم  نارگیدب  ار  دوخ  هدیقع  دیشوکب ،
میتفگیمن و دب  ار  نانآ  طقف  هکلب  دنراد ، نارگید  هک 

. میتفای ائیش ، هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح  اءام  نأمظلا  هبسحی  ۀعیقب  بارسک  میدرک  قیقحت  نوچ  یلو  میتسنادیمن ، دب  ز 
دناهدورب و بوخ  ای  هک  ناگتشذگ  رب  هک  دش  راک  مهنیا  دنیوگب  ای  نآ  نیا و  رب  نتـشون  در  رد  تسا  یمهم  هچ  دنیوگب  یـضعب  دیاش  - 5

یلو دنیوگب ، نانخـس  هنوگنیا  لاثما  ای  هدش ، رگیدکی  رب  درب  رـصحنم  اهراک  دیرادن ، رگید  راک  دـنیوگب  ای  دـینک  ضارتعا  ضقن و  دـب  ای 
دنهدیمن نیدب  تیمها  ینعی  دننینچ  نامز  ءانب  ارثکا  هچنانچ  نیدـب  تبـسن  تیمهایب  لهاج  ای  تسا و  ضرغم  ای  نانخـس  هنوگنیا  هدـنیوگ 

ودنیا نخس  دهاک ، هاوخ  دشاب  جیار  هاوخ  دوش  طولخم  شوشغم و  رفک  اب  ای  دشاب  صلاخ  هاوخ  دوش و  لمحضم  هاوخ  دنک و  یقرت  هاوخ 
نید لها  رامـش  رد  دـیابن  زین  ار  اورپیب  لـهاج  اـما  و  تسین ، مولعم  شلاـح  هک  ضرغم  اـما  تسین ، ندرک  ءاـنتعا  ندینـش و  لـباق  صخش 
درد هک  تسا  یسک  نید  لها  دنکیمن ، يدعت  دوخ  صخش  دوخ و  سفن  روحم  زا  وا  ّمه  هک  اریز  دشاب  نید  لها  هچرگا  تشاد  بوسحم 

دنکیم و ینادردق  هتبلا  سک  نینچ  دشاب ، رگید  ياهدرد  زا  ّمها  وا  رظن  رد  نید  درد  هکلب  دشاب ، هتـشاد  نیدـب  هقالع  دـشاب و  هتـشاد  نید 
زا اما  دنادیم  نید  لها  ار  دوخ  ددنبیم و  دوخب  ار  نید  سکره  هن  تسا  صاخـشا  هنوگنیا  اب  نخـس ، يور  تخانـش و  دهاوخ  تمحز  ردق 

هدرکن و خوسر  شلد  رد  نید  زا  یتبحم  هدربن و  یتذل  نید  زا  زونه  صخـش  نیا  تسا  لایخیب  دوش  دراو  نیدـب  هک  ياهمطل  همدـص و  ره 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسواب ، هقالع  ردـقب  ءیـش  رهب  نداد  تیمها  تسا و  واـب  نداد  تیمها  ردـقب  ءیـش  رهب  ماـمتها  ـالا 

. تئش ام  کنیدل  طتحاف  کنید  كوخا  دومرف :
تسین  هزرل  سرت و  دوبن  نید  درد  هک  ارنآتسین  هز  رهب  رخآ  همهنیا  داوج  داد 

، تسا ماوع  رب  مها  رظن  بیرف ، زا  يریگولج  هدافتـسا و  تهج  زا  اما  تسا  ماع  هچرگا  غیلبت  غالبا و  تهج  زا  باتک  نیا  رد  اـم  رظن  ح 6 -
تاحلطصم زا  مدومیپ و  نایب  رد  ار  یگداس  قیرط  اذهل  دندرگ ، هدنبیرف  ظافلا  هتفیرف  رتدوز  دنک و  ریثات  تعرسب  ناشیا  رد  ءاوغا  هک  اریز 

وا زا  دـشاب  داوس  لها  یکدـنا  سک  ره  ات  مداد  لزنت  ینـشور  فاص و  تارابع  رد  ار  بلاطم  مدرک و  يراددوخ  ناـکمالا  یتح  زین  یملع 
. دربب هرهب 

ادـیپ ودـنیا  تایـصوصخ  رب  لماک  فوقو  مامت ، تئارق  زا  سپ  هدـنناوخ  هتبلا  تسا و  فوصت  نافرع و  رد  شاهمه  هچرگا  باـتک  نیا  - 7
ار دوصقم  لحم  ای  دـنناوخن  رخآب  اـت  ناگدـنناوخ  زا  یـضعب  هک  تسه  نیا  سرت  یلو  تسین  هابتـشا  عفر  لـخد و  عفد  ياـج  درک  دـهاوخ 
اما نافرع ، زا  دوصقم  نایب  یلامجا و  حیرـشتب  هابتـشا  عفد  مهوت و  عفد  کـی  زا  اـجنیا  رد  مریزگاـن  ددرگ ، ناـشیا  هابتـشا  عفر  اـت  دـنناوخن 
هچ تسا ، مولعم  لامجا  وحنب  فوصت  تیفوص و  صلاخ ، هیرشع  ینثا  هعیـش  ماوع  دزن  هک  اریز  درادن  یلامجا  حرـشب  جایتحا  سپ  فوصت 
هک دوش  اسب  تسا  زادناههبش  عالطایب  صاخـشا  يارب  نافرع  اما  دش ، دهاوخ  مولعم  تئارقب  شلیـصفت  حرـش  و  شناد ، ملع و  لهاب  دسر 

. تسا مزال  رکذت  سپ  ددرگ ، نیضرغم  زیوآتسد  هکتسنآ  فوخ  ور  نیا  زا  دوش  مه  بجوم و 
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و ع )  ) تیبلا لها  مولع  رب  زج  دنکیمن  قدص  نآ  دوش و  هدارا  دوخ  یلوا  يوغل  ینعمب  هک  یقیقح  یکی  تسا  ینعم  ود  ار  فراع  نافرع و 
فوصت و رب  رگم  دنکیمن  قدـص  نیا  یحالطـصا و  یملع  یمـسا و  ینعم  يرگید  و  هیماما . ياهقف  ءاملع و  زا  ناشیا  ناوریپ  تیبلا و  لها 

نیاب و  دشاب ، يرگید  هکلب  دشابن  تیفوص  مانب  هچرگا  هدش  تیفوص  زا  بعشنم  هچنآ  یفوص و 
تنس عبات  يوغل  ینعمب  هک  ینس  دننام  تسا ، طلغ  هیقف  ای  ماما  رب  مه  فراع  قالطا  تسا و  طلغ  ع )  ) همئا مولع  رب  نافرع  قالطا  ینعم  ط 

همئا و رب  شقالطا  تسا ، تنـس  لها  دارم  هک  یملع  یمـسا و  يوناث  ینعمب  یلو  تسین  ینـس  ناشیا  ناوریپ  همئا و  زج  ینعم  نیاـب  تسا و 
وا و زا  هبعـشنم  بعـش  فوصت و  يارب  تسا  هدـش  ملع  مسا و  نافرع  ظفل  هک  دـشاب  نرق  تشه  زا  هدایز  دـیاش  تسا ، طلغ  ناـشیا  ناوریپ 
تیمسا و نیاربانب  هدش ، ملع  مسا و  ناد  هفـسلف  يارب  اجیب  هک  میکح  ظفل  دننام  هتـشگ  اههبعـش  نیا  لها  يارب  ملع  مسا و  مه  فراع  ظفل 

. دشابیم وا  ياههبعش  لها  ای  یفوص  اب  فدارم  فراع  و  فوصت ، اب  فدارم  نافرع  تیملع 
: یعابر تسیکی  ناشامسم  تسا و  مسا  ودنیاتسین  ود  دشاب  یکی  یفوص  فراع و 

هّللا لها  ءایلوا و  فراعهّللا و  یلع  یخیش و  یفوص و 
: یعابر هّللاب  دوب  ضرم  کی  ار  همهدنیامسمیب  ءامسا  همه 

ینعمیب ياهظفل  بلاطینعی  مه و ال  مرگرس و  همه 
هچنآ دوشن  راک  رد  سیبلت  دوشن و  هابتـشا  دوصقم  ریغب  دوصقم  هک  دینک  لمأت  سپ  ینبم  دوب  جـهن  کی  رب  همههنرو  دوب  فلتخم  اههتـشر 

فراـع و تسین و  شیاههبعـش  فوصت و  زا  ریغ  هک  دـنرادیم  روظنم  ار  یملع  یمـسا  ناـفرع  ناـمه  ناـفرعب  تسا  فورعم  روهـشم و  هک 
یقاب تسین ، شیاههبعـش  فوصت و  لها  زجب  هک  تسیملع  یمـسا  نامه  دوشیم  هدرب  ماـن  هاوفا  ۀنـسلا و  بتک و  راعـشا و  رد  هک  مهءاـفرع 

. هدش هداد  حرش  الماک  شلحم  رد  هک  تسا  باتک  هعلاطمب  فوقوم  شحرش 
مهب همه  رگید  فرط  زا  دروآرد و  فیـصرت  بلاق  رد  اجکی  رد  نآ و  کـی  رد  دوشیمن  ار  همه  تسا و  یجیردـت  بلاـطم  ناـیب  نوچ  - 8

هتسباو و
دسر وا  نهذب  ههبش  هحفص  کی  رد  رگا  ات  دناوخب  رخآب  ات  هک  تسا  راچان  هدنناوخ  لاکشا ، لح  ههبـش و  عفر  يارب  سپ  تسا ، طبترم  ي 

ضارتعا قح  هاگنآ  دشن  لح  امش  تالالکشا  دشن و  عفر  امش  تاهبـش  رگا  دیناوخب ، رخآب  ات  امـش  سپ  دوش  ههبـش  عفر  رگید  هحفـص  رد 
. الف الا  دیراد و 

نکم بیغ  يوه ز  رب  وا  بیعنکم  بیع  هدناوخن  یباتک  ره   2 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نکم بیر  ضارتعا و  دوب ، قحيدید  رگا  ناوخب  رخآب  ات 

فرحت  تعدب و  هنیئآفوصت  فرعت و  نیئآ 
مالس هّلل و  دمحلا  و  قحلاب . انبر  لسر  تئاجدقل  هّللا  اناده  نا  ول ال  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
مالس هّلل و  دمحلا  و  نییضرملا . ءایصوالا  نیدهملا و  ةادهلا  نیرهاطلا و  نیبیطلا  رشع  ینثالا  ۀمئالا  هلآ  ودّمحم  یفطصا  نیذلا  هدابع  یلع 
دعب نیدلاموی . یلا  نیرخالا  نیلوالا و  نم  مهتاماقم  مهتانوئـش و  مهبتارم و  یعدم  ومهیفلاخم  مهئادعا و  یلع  هّللا  ۀـنعل  نیلـسرملا و  یلع 

نیـسحلا نب  نسحملا  نب  داوج  دّـمحم  ینادواـج  يارـس  رد  يدـبا  تداعـس  بلاـط  یناحبـس و  وـفع  یجار  یناـف  ریقح  هدـنب  دـیود  نینچ 
مانب هک  فوصت  هنتف  ام  نامز  رـصع و  نیا  رد  هکنآب  رظن  نینـسحلا . زوف  هئابآ  هباثا و  نیرادلا و  یف  یلاعت  هّللا  هدـیا  یناسارخلا  یتالوحملا 

اب دوشیم ، تفای  مک  كاپ  صلاخ  درم  هکیروطب  هتشگ ، نوزفازور  هیلب  يا  شتآ  و  هدرک ، ادیپ  هعسوت  هدش و  ریکنماد  هتفای  ترهـش  فرعت 
رذـگ هک  فرط  ره  زا  دـناهدش ، رایـسب  رانک  هشوگ و  ره  رد  یمـسر  نایعاد  هوالعب  بآم ، یفوص  ای  تسا  یفوص  ای  دوشیم  لـباقم  هک  ره 

مچرپ هک  یباییم  ار  یئعاد  ینکیم 
3 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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ار مدرم  هورگهورگ  جوفجوف و  دیامنیم ، فرعت  قشع و  مانب  فوصت  قیرذت  هدیشک و  دوخ  يوسب  ار  ياهدع  کی  ره  و  هتشارفارب ، توعد 
هدیدرگ اجاوفا ) هّللا  نید  نم  نوجرخی  سانلا  تیأر  و   ) قادصم نامز  نیا  اعقاو  ینیبیم  يرگنب  کین  رگا  هک  دـندربیم ، نوریب  قح  هار  زا 
یجاور هنوگنیدب  هتـشر  نیا  ياهرود  نامز و  چـیه  رد  هک  منکیمن  نامگ  اجاوفا ) هّللا  نید  یف  نولخدـی  سانلا  تیأر  و   ) لباقم هطقن  تسا 
یخرم يدازآ و  نیاب  هکلب  هعـسوت  نیاب  فوصت  هتـشر  یخیرات  راودا  زا  يرود  چیه  رد  هک  دـننادیم  دـنخیرات  لها  هکیناسک  دـشاب . هتفای 

ۀـلوج و لطابلل   ) دـناهتفگ هک  اجنآ  زا  تفگ  ناوتیم  هک  قحلا  هدوبن  اهزغم  همه  رد  يرـسم  نید و  اب  طولخم  هنوگنیاب  هکلب  هدوبن  یناـنعلا 
دهاوخ مولعم  تاملک  یط  زا  شحرـش  هچنانچ  تسا  هتـشر  نیا  نالوج  هرود  نامز  نیا  هک  تسا ) ینالوج  زور  ار  یلطاـب  ره  ۀـلود  قحلل 

. دش
ات هک  دـناهدومرف  متحم  بجاو و  هرود  ره  رـصع و  ره  ياـملع  رب  هک  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  راـهطا  هـمئا  راـبخا  تاـیآ و  مـکحب  اذـهل 
رد ششوک  یعس و  دنزاس و  رادیب  ار  ناگتفخ  راهظا و  ار  قح  یتعدب  هنتف و  ره  رد  و  دننک . داسف  هدام  زا  يریگولج  دشاب  نکمم  هکیدح 

. دشاب يرذع  قح  دزن  ار  ناشیا  ات  دنیامن  لالض  لها  سیلدت  سیبلت و  زا  لاهج  هیبنت  لالض و  هرئان  ءافطا 
«. مثالا مهلوق  نع  رابحألا  نوینابرلا و  مههنی  ول ال  : » یلاعت هلوق  تایآ - زا  اما 

هلوق و  نوقتی » مهلعل  مکبر و  یلا  ةرذعم  اولاق  ادـیدش  اباذـع  مهبذـعم  وا  مهکلهم  هّللا  اموق  نوظعت  مل  مهنم  ۀـما  تلاق  ذا  و  : » یلاعت هلوق  و 
«. نیملسملا نم  یننا  لاق  احلاص و  لمع  هّللا و  یلا  اعد  نمم  الوق  نسحا  نم  و  : » یلاعت

سیلف هّللا  یعاد  بجی  ـال  نم  میلا و  باذـع  نم  مکرجی  مکبوـنذ و  نم  مکل  رفغی  هب  اوـنمآ  هّللا و  یعاد  اوـبیجا  اـنموق  اـی  : » یلاـعت هلوـق  و 
سیل ضرالا و  یف  زجعمب 

4 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
«. نیبم لالض  یف  کئلوا  ءایلوا  هنود  نم  هل 

، هّللا ۀنعل  هیلعف  الا  هملع و  ملاعلا  رهظیلف  یتما  یف  عدبلا  رهظ  اذا  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  دنکیم  تیافک  رابخا  زا  اما  و 
: یلاعت يادخ  لوقب  دومن  افتکا  ناوتیم  هکلب  دش  افتکا  ردق  نیمهب  تسا  رایسب  رابخا  نوچ 

اوبات نیذلا  الا  نونعاللا  مهنعلی  هّللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدـهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذـلا  نا  »
. میحرلا باوتلا  انا  مهیلع و  بوتا  کئلواف  اونیب  اوحلصا و  و 

نیا زا  ار  یگمه  مزاس و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناگتفخ  راهظا و  ار  دوخ  ملع  ياضقتم  هک  متـسناد  مزال  دوخ  رب  ریقح  نیا  اذهیلع  اءانب 
هداد و ماجنا  ار  دوخ  هیملع  هفیظو  هدمآ و  نوریب  تیلوئـسم  هدهع  زا  ات  منک  هاگآ  تسا  رادنپ  مهو و  زا  یـشان  شاهمه  هک  هیرـسم  هعیاش 

(. ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  . ) مشاب هدومن  مالعا  تسا  غالب  حصن و  طرش  هچنآ 
: دیوگیم ظفاح  هک  میتسین  نانچ  ام  تسا  ماع  هچرگا  غالبا  نیا  رد  ضرغ 

: ماهتفگ نم  هکلب  یتسرپدوخ  درد  رد  دریمب  ات  راذگبیتسموقشع  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب 
مه يارب  اهیزوسلد  همه  تسا و  ناتـسودب  ام  رظن  هدـمع  نکیل  یتسمولهج  درد  رد  دریمب  ات  راذـگمیتسرپقح  نیئآ  دـیئوگب  نالهاج  اـب 

: رعش تسا . ناکلسم  مه  نابهذم و 
تسا  نم  نازیزع  صوصخم  هصاخ  تمحرتسا  نزودرم  همهب  لماش  هماع  تمحر 

5 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دقتعم هک  هیرفعج  هیرـشع  ینثا  هیماما  زا  ترابع  هک  صاخ  هعیـش  ینعی  دنـشابیم  هدـیقع  مه  نم  اب  هک  تسا  یناـسک  اـب  صاـخ  رظن  يرآ 

تیالو و و  دنتـسین ، لئاق  یناونع  چیهب  يدحا  يارب  يربک  تبیغ  نامز  رد  ترـضحنآ  زا  هصاخ  تباین  و  دنتـسه . جع )  ) رـصع یلو  تبیغب 
ره رب  رگا  هک   ) دـننادیمن يدـحا  هدـنبیز  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  لاح  رد  هچ  روضح و  لاح  رد  هچ  تسا  تماـما  نوئـش  زا  هک  ار  تیبطق 
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قیرط نآرق و  هسدقم  ماکحا  تمـصع و  لآ  رابخا  يوریپ  رد  ار  هقح  هقیرط  طقف  هکلب  دوب ) دهاوخ  ماما  دوخ  وا  دـشاب  اسر  ابیز و  یـسک 
. دننادیم بجاو  ماوع  رب  ار  دیلقت  مزال و  ءاهقف  رب  ار  داهتجا  ینعی  طابنتسا  تهاقف و  کلسمب  رصحنم  ار  يو  طابنتسا 

هیهاو و تاهبـش  غـیز  زا  ار  ناـشیا  هیفاـص  بوـلق  هداد و  تاـجن  تلالـض  هاـگترپ  زا  ار  دوـخ  ناکلـسم  مه  هک  تسنآ  دـصقم  هـمه  يرآ 
دنتفین اهیراک  هابتشا  تاسیبلت و  ياههاچ  رد  ءادتها  تریصب و  رونب  ات  مشاب ، هدیشخب  یتویح  ملع  ةویح  بآب  لالض  لها  هیهال  تاکیکشت 
دسفم سانخ  كاخودرگ  يوق  تجح  اب  دنبوکب و  دناعم  مصخ  رس  رب  ملع  هبرح  اب  دننک و  رذگ  تلوهـسب  رادنپ  ماهوا و  ياهیکیرات  زا  و 

دنب ورب  اهلد  حول  زا  ار 

؟ تسیچ فوصت 

. نیباو سمشلا  نم  رهظا  هیماما  هعیش  رظن  رد  فوصت  نالطب  هچرگا 
ینعی ننست  لها  هعبرا  بهاذم  دننام  نالطب  رد  ار  فوصت  کلـسم  دنادیم ، یماما  هعیـش  ار  دوخ  هک  سک  ره  هکیروطب  تسا ، سمالا  نم 

. تسا ناهرب  تجح و  زا  زاینیب  شنالطب  دنادیم ، یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و 
تسا ینس  ینالف  دنیوگب  هچ  تسا ، يواسم  شرظن  رد  يرشع  ینثا  هعیش 

6 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رفکلا . ) تسا یئاهب  دنیوگب  ای  یخیش  يردیح و  یتمعن و  یبهذ و  ینعی  تسا  یفوص  دنیوگب  ای  یلبنح  ای  یعفاش  ای  یکلام  ای  یفنح  ینعی 

(. ةدحاو ۀلم 
توبث مالـسا و  توـبث  دـننام  تسا ، قـقحم  تباـث و  همه  رب  ینعی  تسین  ناـهربب  جاـتحم  هعیـش  رظن  رد  اـهنیا  زا  کـی  ره  نـالطب  حوـضو 

سنا ترثک  زا  ناهذا  رد  زکترم  یفاش  تسا  یناهرب  یفاو و  تسا  یلیلد  ار  کی  ره  هکلب  تسا  ناـهرب  لـیلد و  نودـب  هکنیا  هن  یلاـعتیراب 
اما دروآ . الثم  عناص  تابثا  ای  مالـسا  تیناقح  رب  لیلد  ناهرب و  دیاب  مصخ  لباقم  رد  هچرگا  هدیـسر  تهادـب  ترورـض و  دـح  رـسب  نهذ 

. يرتشیب یملع  تاعالطا  تریصب و  دایدزا  لیبس  رب  رگم  تسین  مزال  تمحز  نیا  دیحوت  لها  مالسا و  لها  يارب 
زا ینغتسم  فوصت  نالطب  لصا  هچرگا  ینعی  تسا  قادصم  تهج  زا  تاهابتشا  هدمع  هکنآ  تهج  زا  مه  تریصب و  دایدزا  تهج  زا  اذهل 

. تسنآ قادصم  نییعت  صیخشت و  رد  نانزهر  ياهیراک  هابتشا  اهیهارمگ و  همه  اما  تسا  نایب 
دنیوگیم ای  تسین  لطاب  تیفوص  لصا  دنیوگیم  ای  میفراع  ام  میتسین  یفوص  ام  دـنیوگیم  ای  دـناهقرف  نالف  دودرم  یفوص  دـنیوگیم  هچنانچ 

. دنبیرفیم ار  ناگهداس  هلیسونیدب  درک  راکنا  دوشیمن  ار  هقح  نافرع  یقیقح و  نافرع 
. دوشن قادصم  رد  هابتشا  مه  ات  فوصت  لوصا  حرش  زا  میریزگان  سپ 

. دشاب هتشاد  رگید  ناهربب  جایتحا  هکنآ  نودب  دوش  رهاظ  فوصت  نالطب  يو  لوصا  حیرشت  هب  مه  و 
لیـصفت و روطب  یلو  ماهدومن  رکذ  ررکم  باـتک  نیا  ریغ  رد  مه  ریقح  نیا  تسا و  طوـسبم  باحـصا  بتک  رد  زین  فوـصت  حرـش  هچرگا 

رتمک حیرشت 
7 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دـننک و قیبطت  هعیـش  دـئاقع  اب  ار  عورف  لوصا و  نیا  دوخ  ناگدـنناوخ  ات  مینکیم  رکذ  کیکی  ار  شعورف  لوصا و  ام  کـنیا  دوش . رکذ 
مالـسا لوصا  زا  یلـصا  هچ  اب  ای  مینادب  هعیـش  ار  اهنآ  ات  دهدیم  قفو  هعیـش  نیئآ  زا  ینیئآ  هچ  اب  هعیـش و  لوصا  زا  یلـصا  هچ  اب  هک  دـننیبب 

وا هرابرد  ناگدـنیوگ  ای  دـنالاحلا  هبتـشم  هک  یـصاخشا  هرابرد  دـننک  رظن  لاـمعا  دوخ  مه  و  مینادـب . ناملـسم  ار  اـهنآ  اـت  دـنکیم  قیبطت 
القتـسم عورف  لوصا و  نیا  نتـسناد  اب  سپ  دنکیم  يربت  مان  نیا  زا  دـمانیمن و  یفوص  مانب  ار  دوخ  هک  تسا  یـصخش  ای  دـناهدش  فلتخم 

 . دنهدب وا  تاداقتعا  شور و  يور  زا  ار  وا  لاح  صیخشت  دوخ 
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______________________________

دوش حضاو  شنالطب  ات  میئامنیم  نآ  لوصا  فوصت و  لصا  حرـشب  افتکا  فوصت  نالطب  رد  اجنیا  رد  ام  ینیبیم  هکنانچ  دنامن  یفخم  ( 1)
لاـمعاب هک  تسنیا  درادـن  یملع  تاـعالطا  نوچ  هرظاـنم  رد  ماوع  هقیرط  میتشادـن  كولـس  هرظاـنم  رد  ار  هناـبیرف  ماوع  اـب  ماوع  هقیرط  و 

نانچ ای  دـننکیم  نینچ  نالفونالف  دـیوگیم  دـهدیم و  رارق  هقیرط  لصا  نالطبا  دنـس  ار  نالف  نالف و  لـمع  دوشیم و  تبـشتم  نـالفونالف 
رب لیلد  تلم  ره  لها  لمع  هک  دـنادیم  ملاع  اما  تسا  لطاب  شاهقیرط  هکنآ  زا  تسا  فشاک  سپ  هدوب  نانچ  اـی  هدوب  نینچ  نـالف  هدرک و 

ار تروص  نامه  دنتروص و و  لها  مرج  ال  دـنرادن ، قیاقح  تابثا  يارب  زا  يرگید  هار  یملعیب  زا  ماوعا  نوچ  تسین و  تلم  لصا  نالطب 
تحص زا  فشاک  و  دننکیم ، وا  هدیقع  نسح  رب  لیلد  دراد  شوخ  رهاظب  يراتفر  ریزب و  رس  شوخ و  هریـس  دننیبب  ار  هک  ره  دننکیم و  دنس 
تـسا هار  نیا  زا  دنناد و  ود  ره  وا  هقیرط  هدیقع و  داسف  رب  لیلد  ار  شلمع  دننیبب  هدننز  ار  شلمع  رهاظب  ار  هک  ره  دننادیم و  وا  تادـقتعم 
دنـشک نوریب  دوخ  قح  هتـشر  زا  ار  هراچیب  یماع  دننک و  یبیرف  ماوع  دنهاوخیم  هک  نیـضرغم  اذهل  هدرک  ادـیپ  جاور  یبیرف  ماوع  رازاب  هک 
هراچیب نآ  خرب  ار  اهیـضعب  هتـسیاشان  لمع  دـنبیرفیم  ار  وا  هار  نیمه  زا  یلابیال  یعیبط و  اـی  یئاـهب  اـی  یبهذ  اـی  یخیـش  اـی  دـننک  یفوص 

: عارصم دیوگیم . ظفاح  هچنانچ  دروخ  ار  فقو  لام  نالف  الام  نلاف  دنیوگیم  دنشکیم 
« تسا فاقوا  لام  هب ز  یلو  مارح  یم  هک  »

: ظفاح هدرک  نانچونینچ  زامنشیپ  نالف  ای  ظعاو  نالف  ای  . 
دعب هحفص  رد  هیقب 

8 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

فوصت حرش 

ار وا  دـشاب  هک  ینید  ره  رد  دـشاب  عورف  لوـصا و  نآـب  مزتـلم  سک  ره  هک  یعورف  لوـصا و  ياراد  تسا  ینیئآ  کلـسم و  کـی  فوـصت 
فوقوم کلسم  نیا  دنشاب و  هتشاد  مه  اب  یتافالتخا  عورف  زا  یضعب  رد  هچرگا  دنمان  یفوص 

______________________________

لبق هحفص  زا  هیقب 
اضیا درک  تراصق  ار  هماج  زر  رتخد  نوخبزارد  زامن  رس  شدوب  هک  رهش  ماما 

دیابن دنیوگیم  تسار  اهنیا  رگا  دنیوگیم  سپ  دـننکیم  رگید  راک  نآ  دـنوریم  تولخب  نوچدـننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 
. دنیوگیم دوخ  زا  دنیوگیم  هچنآ  تسا و  لطاب  املع  هقیرط  هک  دننکیم  كردم  ار  نیا  سپ  دشاب  نینچ 

تـسد دروخیم و  بیرف  هدش  اههتفگ  نیمه  رورغم  دوز  دنمفیمن  نیمه  زج  هک  ماوع  هراچیب  رگید  و ، و ، و ، دنرادن و ، نامیا  دـنرادن ، نید 
هـسفن دـح  یف  هناگادـج  دـیاب  ار  نید  تسا  يو  داسف  هن  نید و  تحـص  رب  لیلد  هن  نید  لها  لـمع  هک  دـنادیمن  رگید  وا  دـشکیم  نید  زا 

. صاخشا دب  کین و  رادرکب  هن  دیجنس 
یئوـگب هچنآ  ینعی  تسا ، وا  هدـیقع  هک  تسا  یعدـم  هک  وا  هقیرط  رب  هن  تسا  وا  دوـخ  رب  هاوـگ  دـهاش و  لاـمعا  نیا  هک  دـنادیمن  یماـع 

رد دوخ  وا  تسا ، قفانم  شنید  رد  دوخ  وا  تسا . هدـیقعیب  دوخ  وا  تسا ، لـحتنم  واـب  هک  ینید  هراـبرد  هن  تسا  قداـص  وا  دوخ  هراـبرد 
یماوع هقیرط  نیا  زا  ام  تسا ، لطاب  وا  نید  هن  یئوگب  هچره  تسا و  يوقتیب  تسا ، نامیایب  تسا ، نیدـب  دوخ  وا  تسا . یلاـبیال  شنید 
دیوگن ای  دندنبیم  اراهنیا  دیوگن  دشابن ، یعدم  مصخ  يارب  زیرگ  هار  ات  میدرک  يراد  دوخ  ینیبیم  هچنانچ  باتک  نیا  رد  هنابیرف  ماوع  و 

زا یکی  دـنیوگن . ار  کلذ  لاثما  و  دراد ، دـبوکین  هقرف  ره  رد  شاب  نیبتقیقح  وت  نکم  رظن  صاخـشاب  دـیوگن  اـی  تسا  غورد  تیاـکح 
نیا هدرب و  راکب  ناوید  نیا  رد  هک  تسا  ظفاح  هنابیرف  ماوع  هنالهاج و  هناماوع  تالالدتـسا  میهدیم  رکذت  باتک  نیا  رد  ام  هک  ار  یبلاطم 
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. دینک هعجارم  ربکا  ناوضر  همتاخ  رد  میاهداد  حیضوت  ار  هنابیرف  ماوع  يانب  هار  زین  دینک و  هعجارم  لصفم  تسا  یلصف 
9 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناناملسم ای  ینارـصن  ای  يدوهی  هاوخ  دشاب  عورف  لوصا و  نآب  مزتلم  اهنت  هک  تسنآ  یفوص  تسین  صوصخم  یبهذم  ای  صوصخم  ینیدب 
رد مالسا  زا  لبق  فوصت  شیادیپ  هکلب  دشاب  هقرف  هس  داتفه و  زا  رگید  هاوخ  یعیش و  هاوخ  ینـس و  هاوخ  مالـسا  زا  دشاب و  رگید  نیدب  ای 

دوخ فوصت  هکنآ  لصاح  هدرک ، تیارـس  ناشیا  لامعا  ریاس  دـننام  ناناملـسمب  اجنآ  زا  هدوب و  دـنه  همهارب  ناینانوی و  يراصن و  دوهی و 
. اهنت مالساب  دسر  هچ  درادن  صاخ  ینیدب  صاصتخا  و  دراد ، شزاس  ینید  ره  اب  لقتسم  تسا  یکلسم 

ناـب مزتـلم  سک  ره  هک  تسا  یعورف  لوصا و  ار  وا  هک  مالـسا  لـثم  شلثم  تسا  یبدایب  لـیثمت  نیا  هنرگو  تسین  هشقاـنم  لـثم  رد  نوچ 
دیدـش نیابت  فالتخا و  مه  اب  تاعورف  تاییئزج  رد  اهبهذـم  هچرگا  دنرامـش  مالـسا  قرف  زا  دـنمان و  ناملـسم  ار  وا  دـشاب  عورف  لوصا و 

 . دنراد
______________________________

تیفوص و میدـیدن  یمهم  ثحب  ار  ثحب  نیا  هک  اریز  میدرکن  يو  بسانم  هجو  یفوص و  هملک  قاقتـشا  ءدـبم  زا  ثحب  اـجنیا  رد  اـم  ( 1)
نالف هک  مسیونب  هراب  نیا  رد  هحفـص  دنچ  مینک و  شاهیمـست  هجو  قاقتـشا و  ءدبم  رد  قیقحت  ات  تسین  مساب  رظن  ار  ام  تسا  مسا  فوصت 
باتک میوش و  ثبشتم  زین  نایئاپورا  نیحیسم و  ياههتفگب  هتشذگ  مالـسا  هب  نیلحتم  مالـسا و  لها  زا  یتح  هدوب  هچ  نالف  رظن  هتفگ و  هچ 

ار هیمـست  هجو  دنهاوخیم  هک  یهجو  رهب  دننادب و  قتـشم  ار  وا  دـنهاوخیم  هچ  ره  زا  تسا  تاداقتعا  شور و  هریـس و  ام  رظن  هکلب  مینک  رپ 
: رعش دننک . نایب 

ات هدشن  لوسر  ای  ادخ  فرط  زا  يراذگ  مان  هدشن و  لزان  نامـسآ  زا  مان  نیا  زین  ار و  هریت  مان  لها و  ولغ  ینار  هریـس  میرگنب و  ار  شور  ام 
هجو مشپ و  ینعی  تسا  یفوص  زا  ذختم  یفوص  هک  تسا  نشور  حضاو و  ام  رظن  رد  هچرگا  میهدب  تیمها  وا  هیمست  هجوزا  وا و  زا  ثحبب 

نوسبلی دـمآ  دـنهاوخ  یموق  دوـمرف  هک  تسا  ثیدـح  رد  زین  ص )  ) ربـمغیپ زا  دـندوب و  شوپهنیمـشپ  ناـشیا  هک  تسا  تهجنآ  زا  هیمـست 
دعب هحفص  رد  هیقب  نیا  هتفگ  زا  رظن  عطق  هک  سک  ره  رب  هکلب  فوصلا 

10 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مالسا لوصا 

نآرق نیلسرم و  ءایبناب و  فارتعا  رارقا و  هّللا و  لوسر  ادّمحم  نا  هّللا و  الإ  هلإ  نا ال  تداهـش  زا  تسا  ترابع  مالـسا  همهم  عورف  لوصا و 
رب ار  هحیبذ  ندومن و  باسح  ران و  تنج و  داعمب و  فارتعا  رارقا و  نتسناد و  دوخ  هلبق  ار  هبعک  نتسناد و  دوخ  ینامسآ  ینید و  باتک  ار 

ةوکز و ندارذگ و  ةدودعم  تاعکر  اب  هدوهعم  تاقوا  رد  ار  هناگجنپ  زامن  ندومن و  میـسقت  هّللا  ضرف  ام  یلع  ار  ثیراوم  مالـسا و  قیرط 
یکلسم یبهذم و  دوخ  يارب  عورف  ریاس  رد  هچرگا  دنرامش ، ناملسم  ار  وا  دشاب  فرتعم  مزتلم و  روما  نیاب  سک  ره  ندوب . دقتعم  ار  جح 

هکیروطب دشابن  مّلس  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  لوق  ای  نآرق  زا  ملسم  تباث  رما  اب  حیرص  فلاخم  هک  يزیچب  دقتعم  هکنآ  طرـشب  دنک  ذاختا 
. تسا رفک  ادخ  رب  راکنا  در و  تسا و  ادخ  لوق  راکنا  در و  لوسر  راکنا  در و  هکنآ  وچ  دشاب  راکنا  در و  اب  قواسم 

______________________________

لبق هحفص  زا  هیقب 
زا هک  تسا  نامه  فلـس  نیبام  فورعم  هک  تسناد  دهاوخ  هک  دنک  تقد  هورگ  نیا  رثن  رعـش و  رد  دنک و  رظن  خیرات  رد  دنک و  نیرخأتم 

تبسانمیب ینعمیب و  نانخس  نیا  دنشاب  هدرک  زاب  سیبلت  يارب  یهار  زین  هلیسو  نیدب  دنتساوخ  نیرخأتم  زا  نیسبلم  یلب  تسا  فوص  هدام 
يرگید هدش  هتفرگ  افـص  زا  تفگ  یکی  دـنزادنا  ههبـش  رد  ار  ناگهداس  دنـشاب و  هدرک  دولآلگ  ار  بآ  هلیـسو  نیدـب  ات  دـندرک  رکذ  ار 
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فوس ینانوی  تسا  یظفل  نیا  تسا و  نیس  اب  یفوس  برعم  یفوص  تفگ  يرگید  دوب  هفـص  باحـصا  تنوکـس  لحم  هک  هفـص  زا  تفگ 
مگ ار  بلطم  ات  دـندرک  ثادـحا  ار  زغمیب  ياـههتفگ  نیا  تمکح  بلاـط  میکح و  ینعی  یفوس  تسا  تبـسن  ءاـی  تسا و  تمکح  ینعمب 

. دمآ دهاوخ  شقاقتشا  هیمست و  هجو  رد  حیضوت  مه  زاب  دنک 
11 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هاوخ اـسرت  هاوخ  ملـسم و  هاوخ  ینـس  هاوخ  یعیـش و  هاوخ  تسا ، یفوص  دـش  اـهنآب  مزتـلم  سک  ره  هک  تسا  یلوصا  ار  فوصت  نینچمه 
هّللا و لها  ای  قشاع  ای  دمانب  فراع  ای  دمانب  یفوص  ار  دوخ  وا  هک  مان  رب  هن  تسا  لوصا  نآ  رب  فوصت  رادم  دمانن  ای  دمانب  یفوص  ار  دوخ 

قلخ ینازیرگ  بجوم  ات  دنادرب  دوخ  زا  ار  فوصت  مان  هک  هدش  نیا  رب  لبق  يدنچ  زا  هفوصتم  زا  نیرخأتم  هویـش  هچنانچ  دـمانب . هّللا  ءایلوا 
. دنناوخیم ار  دوخ  کلذ  لاثما  هّللا و  ءایلوا  هّللا و  لها  تقیقح و  لها  تقیرط و  لها  لد و  لها  قاشع و  ءافرع و  مانب  دوشن ،

دهدیم زایتما  یفوص  ریغ  زا  ار  یفوص  هکفوصت  هصخشم  لوصا 

نالطب رب  ناهرب  اجنیا  رد  فوصت  حرـش  زا  ضرغ  میتفگ  لوا  رد  دش  دهاوخن  هبتـشم  وت  رب  قادصم  چـیه  يدرک  طبـض  ار  لوصا  نیا  رگا 
میتخاس نهربم  باتک  نیا  ریغ  رد  زین  ام  تسا و  نهربم  باحـصا  بتک  رد  تسا و  تایرورـض  زا  هعیـش  دزن  وا  نـالطب  هک  اریز  تسین  نآ 
لوصا نایب  فوصت  حرـش  زا  یلـصا  رظن  هکلب  تسا ، هعیـش  اب  ام  نخـس  يور  هکنآ  هچ  مینکیم ، ترورـض  نامهب  لوحم  ار  شنالطب  هجو 

شقن هک  اریز  دوشیم  مولعم  زین  شنـالطب  نـالفطت  انمـض و  هچرگ  دوش  هابتـشا  عفر  قادـصم و  صیخـشت  اـهنآب  هک  تسا  هصخـشم  هزیمم 
للم ریاس  اب  شتقفاوم  هکلب  یمالسا  كرادم  زا  اهنآ  ذاختا  مدع  لوسر و  ای  باتک  صنب  اهنآ  دانتـسا  مدع  مالـسا و  اب  لوصا  نیا  تفلاخم 

تیلهاج مالـسا  ربارب  رد  مه  اهنآ  هک  هلحتنم  للم  زا  یتلم  ره  تیلهاـج و  اـب  قفاوم  هچره  هکنآ  هچ  شنـالطب  رد  تسیفاـک  مالـسا  زا  لـبق 
هک دشاب  تسا 

12 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
شنالطب رب  ماما  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  یصن  چیه  هک  دوش  ضرف  هچرگا  تسا ، لطاب  دشابن  وا  ءاضما  رب  مالسا  زا  یصن 
ناناملسم رد  يزاس  هقرف  ینعی  قارتفا  تعدب و  تلالـض و  یلک  تحت  رد  لخاد  هک  تسا  یفاک  هکلب  دشاب  هدیـسرن  يو  نعل  نعط و  رب  ای 

. دشاب

هیفوص هصخشم  ياهمارم 

: تسا رما  دنچ  تسا  يو  تازیمم  تاصخشم و  هک  هیفوص  مارم 
تسا وا  شیادیپ  ءدبم  هک  مالـسا  زا  لبق  هفوصتم  نیب  ام  كرتشم  ینعی  تسا  فوصت  لصا  اهنآ  تسا و  هکرتشم  لوصا  زا  اهنآ  زا  یـضعب 

دندش مالساب  رهاظتم  يراچان  يور  زا  هک  مالسا  زا  دعب  هفوصتم  نیب  ام  و 
ردان رایسب  مالسا  زا  لبق  ردش  رکذ  هکنیا  ای  تسا  اهنآ  تاعرتخم  زا  هک  مالسا  نیرهاظتمب  صتخم  ینعی  تسا  هصتخم  لوصا  زا  یـضعب  و 

. هدوب تیفیک  تیصوصخ و  نیاب  هن  ای 
زا تقیقحوقح  بلط  هّللا و  یلا  ریس  رد  لقن  لقع و  زا  ءانغتـسا  تسا  فوصت  مدقم  لصا  هک  تسا  هکرتشم  لوصا  هیلوا و  لوصا  زا  هچنآ 

نودـب نتفایرد . ار  قحب  لوصو  قیرط  لد  هار  زا  نتفای و  دوخب  ار  ادـخ  يرخآ  ترابعب  تاضایر و  تادـهاجم و  هلیـسوب  نطاب  هیفـصت  هار 
میهاوخب رگا  هکیروـطب  تلم  ره  لـها  هفوـصتم  همه  دزن  تسا  فوـصت  تقیقح  فوـصت و  لـصا  نیا  عرـش ، ینعی  لـقن  لـقعب و  تجاـح 

. درک میهاوخ  فیرعت  هجو  نیدب  مینک  فیرعت  ار  فوصت 
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فوصت هیلوا  لوصا 

تسا یلصا  کی  ره  هک  تسا  هلمج  راهچ  رب  لمتشم  دوخ  دش  هتفگ  هک  لصا  نیا 
13 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نطاـب 4- هیفـصت  هلیـسوب  قحب  لوصو  قح و  بلط  لوصح  قح 3 - بلط  رد  زین  عرـش  زا  ءانغتـسا  قح 2 - بلط  رد  لـقع  زا  ءانغتـسا  - 1
. لیلدیب تسا  اعدا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تاضایر ، تادهاجم و  هلیسوب  نطاب  هیفصت  ندش  لصاح 

لئاذر و كرتب  تسراممب  تاضایر  تیفیک  نطاب و  هیفـصت  قیرط  رد  تسا  يرظن  تافالتخا  يواعد و  رد  تسا  یتاـفالتخا  نیا  زا  دـعب  و 
ود لصو  هزور  سفن و  فالخ  سفن و  سبح  هلچ و  باوخ و  دروخ و  كرت  یناویح و  كرت  زا  هیمسج  هقاش  تایضایر  رکف و  توکس و 

لیخد سپ  هدـید  دـیؤم  ار  يزیچ  دوخ  رظنب  کـی  ره  هک  کـلاذ  لاـثما  تحایـس و  تیناـبهر و  یلاوتم و  زور  تفه  اـی  هزور  هس  اـی  هزور 
. هدرک هفاضا  هتسناد و 

فوصت رد  قشع  تیلخدم  ثودح 

نورق رد  زین  مالـساب  رهاظتم  هفوصتم  رد  هکلب  تسین  شتبحـص  مالـسا  زا  لبق  هفوصتم  رد  قشع  نیا  تسا و  قشع  یکی  رگید  لوصا  اما  و 
قـشع زا  مد  هدشیم و  قشعب  منرتم  وا  هک  دوشیم  مولعم  هعبار  تالاح  زا  هچنانچ  دوشیم  ادیپ  ردان  رایـسب  هکلب  تسین  وا  زا  یمان  نادنچ  لوا 

. هدزیم
هچنآ هکلب  دننادیم  واب  ینتبم  ار  زیچ  ره  هکلب  دننادیم  مها  طرش  هدمع و  ار  وا  هک  لاح  ات  هدش  یطسو  نورق  هفوصتم  زا  قشع  يامن  وشن و 

الثم یتح  دنرامشیم  قشع  راثآ  زا  دننکیم و  قشع  رب  لمح  ار  همه  هدوب  تاماقم  تامارک و  زا  زین  ءایـصوا  همئا و  نیحلاص و  ءایبنا و  يارب 
و دش ، نینچ  قشع  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دش ، نانچ  قشع  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تفر ، شتآ  رد  قشع  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دنیوگیم 

همه يرآ  دوب . قشع  زا  اهلمع  نآ  همه  هک  درادنپیم  نانچ  تسا و  تسار  شنامگب  دنکیم  رواب  مه  عالطایب  هداس  هراچیب  اذکه .
14 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نآ زورب  هکنیا  هن  هدوب و  یلاـعت  هناحبـس و  قح  ماـهلا  یحو و  زا  هکلب  هدـش  قشع  زا  یـشان  لاـمعا  نیا  هکنآ  هن  اـما  هدوـب  ادـخ  تبحم  ار 
. هدوب خلا )  ) ضعب یلع  مهضعب  انلضف  لسرلا  کلت  راثآ  زا  هکلب  هدوب  قشع  راثآ  زا  تاماقم  تامارک و 

لقن لقع و  زا  ءانغتـسا  قحب و  لوصو  نطاب و  هیفـصت  يارب  زیچ  هناگی  ببـس و  نیرتهب  ار  قشع  دوخ  معزب  یطـسو  نورق  هفوصتم  هلمجلاب 
. دنتفای

رد رتشیب  ار  اهتـضایر  و  دندرک ، داشرا  قشع  يوسب  دوخ  معزب  ار  نیکلاس  دنتـشاد و  مدقم  زیچ  همه  رب  ار  وا  دنداد و  مامتها  رتشیب  واب  اذل 
(. دینک هعجارم  دیآیم  ظفاح  لاح  حرش  رد  مود  تمسق  رد  الصفم  قشع  حرش   ) دنتشاد فورصم  قشع  لیصحت  لیبس 

یلج یفخ و  رکذ 

نورق رد  تسا  یطسو  نورق  تاعرتخم  زا  تسا و  تضایر  زا  یعون  مهنیا  یناسل  یلج  رکذ  یبلق و  یفخ  رکذ  تسا . رکذ  لوصا  زا  رگید 
هیفـصت تضایر و  يارب  دیؤم  یطـسو  نورق  هفوصتم  مه  ار  نیا  مالـسا  زا  لبق  هفوصتمب  دـسر  هچ  تسین  رکذ  روتـسد  زا  یناشن  مان و  لوا 
. دنهدیم دنداد و  رکذ  روتسد  یعونب  ار  کی  ره  دندرک و  عارتخا  دوخ  زا  یئاهرکذ  سپ  دنتفای  قحب  لوصو  قشع و  لوصح  نطاب و 

دشرم زا  تیعبت 
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ینافدارمب تبسن  دیرم  هکیروطب  رما  ره  رد  يو  زا  ندرب  نامرف  يوب و  ندرپس  رس  داتسا و  ملعم و  ینعی  تساریپ  زا  تیعبت  لوصا  زا  رگید 
15 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دصاقم و تفرشیپ  رد  داتسا  ملعمب و  جایتحا  یلب  تسادعبب  یطـسو  نورق  تاعرتخم  زا  زین  مهنیا  لاسغلا  يدی  نیب  تیملاک  دشاب  هدارا  رد 
نارگید اما  تسین  مه  هیفوص  تاصتخم  زا  تسین و  یعازن  فالخ و  نیا  رد  ار  سک  چیه  تسا  همه  هیلع  قفتم  دوصقمب  ندیـسر  تلوهس 

ملعم تیـصخش  تیبرت ، میلعت و  زج  دندوبن  لئاق  یتیـصخش  وا  يارب  دنتـسنادیم  رگید  مولع  ملعم  دننام  ار  فوصت  ملعم  لبق  هفوصتم  ینعی 
دزرون يوب  یتدارا  هجو  چیهب  دناوخب و  یملعم  دزن  ار  تایبدا  الثم  یـصخش  رگا  هک  مولع  ریاس  دننام  دندیدیمن  هجیتن  لوصح  رد  رثؤم  ار 

تـضایر تمحز و  رگا  دش  دهاوخ  رهام  بیدا  ینعی  دیـسر  دهاوخ  هجیتن  هب  دنادب و  مهدودرم  دورطم و  ار  وا  هکلب  دـشابن  يوب  دـقتعم  و 
. دشکب

رد لیخد  دشاب  وا  فک  رد  موم  دننام  دنک و  هدارا  بلس  دوخ  زا  وا  بنج  رد  دیاب  هک  یهجوب  مهنآ  ار  ریپ  هب  تدارا  یطسو  نورق  لها  اما 
ینک و دوخ  شیپ  زا  رگا  ار  راکذا  نیا  تاضایر و  نیا  دـنیوگیم  هکلب  دناهدرمـش  همهم  ناـکرا  زا  قشع  دـننام  هکلب  دنتـسناد  قحب  لوصو 

. دوب دهاوخن  رثؤم  دشابن  ریپ  نذاب 
زا دوخبدوخ  دندوب و  هدیدن  خیاشم  چیه  هک  دندوب  يرایسب  هکنآ  یتح  دنتسنادیم  رثؤم  اهنت  ار  تاضایر  لمع و  سفن  طقف  شیپ  هفوصتم 

. دنتفریذپ فوصتب  ار  اهنآ  کلاذ  عم  دنتفر  تضایر  هار 
دروم دناهدش و  دوخ  معزب  تاماقم  لها  زا  ریپ  هطساو  نودب  صاخشا  زا  يرایـسب  هک  دندید  ریپ  هب  تدارا  طرـش  زا  دعب  نیرخأتم  نوچ  و 

ریپ تمدخ  نودب  هکنآ  لوا  بوذجم  کلاس  کلاس و  بوذجم  دندرک  مسق  ودب  ار  هفوصتم  دـندش  راچان  دـناهدیدرگ  لبق  هفوصتم  لوبق 
تضایر یب  ای  تضایر  اب 

16 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تمدـخ نودـب  هکنانآ  دـنتفگ  دـندش  راچان  ای  دوش  قح  هبذـج  لومـشم  تمدـخ  تاـضایر و  هطـساوب  هکنآ  مود  دـسر  يوب  یهلا  هبذـج 

: رعش هدوبن . ریپیب  سپ  هدوب  رضخ  كرد  هطساوب  دندش  تیانع  لومشم 
رخاوا نیا  باطقالا ، بطق  بطق ، دشرم ، لیلد ، ریپ  خیش ، بیترت : هب  تسا  یبتارم  ار  ریپ  ینامز  ردنکـس  دنچرهتابارخ  رد  وت  دورم  ریپیب 
دشرم زا  دورن و  يرگید  دزن  هب  دیاب  داد  تدارا  تسد  سک  رهب  دیرم  هک  تسنیا  نآ  دناهدرک و  هفاضا  مه  يرگید  طرش  ریپ  هب  تدارا  رب 

رد هکنآ  هچ  هدش  جراخ  میلعت  تیبرت و  هتشر  زا  یلکب  ریپ  تبحص  هتفرگ و  دوخب  بهذم  نید و  تلاح  فوصت  ور  نیا  زا  دریگن  يرگید 
هفوصتم ربهر  کی  ماما و  کی  رب  تسا  طرش  راصتقا  بهذم  نید و  رد  اما  یبرم  کی  ملعم و  کی  رب  راصتقا  تسین  طرـش  میلعت  تیبرت و 
سکعلاب ای  دننادن  شناملـسم  دور  دوهی  شیک  رب  یناملـسم  رگا  هکنانچمه  دنکن  تسویپ  رگید  دشرم  اب  هک  دـننکیم  متح  دـیرم  رب  زروما 

جراخ ار  یمود  نید و  زا  جراخ  ار  یلوا  هکلب  دنناوخن  شیفنح  سکعلاب  ای  دننادن  شاهعیش  دور  یفنح  قیرط  رب  هعیـش  ای  دننادن  شیدوهی 
. دریگارف هبعش  ود  دشرم  ود  زا  هک  دنیامنیم  دیرم  اب  ار  هلماعم  نیمه  زین  زورما  هفوصتم  دنرامشیم  بهذم  زا 

هقرخ حرش 

شیوغل ینعم  هقرخ  مالـسا  زا  لبق  زا  الـضف  تسین  يو  زا  یناشن  ماـن و  لـئاوا  رد  تسا و  دـعب  اـم  یطـسو و  نورق  تاـعرتخم  زا  زین  هقرخ 
ینعمب
______________________________

یئاجب ار  یـسک  هلـسلس  تفگ  دوشیم  یهتنم  هکب  امـش  هلـسلس  دنتفگ  يدنبـشقن  نیدلا  ءاهب  هجاوخب  هک  هدرک  لقن  تاحفن  رد  یماج  ( 1)
. دناسریمن
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17 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنتـسبیم دوخب  ار  فوصت  هکیناسک  رتشیب  نوچ  تسا  هبج  ناشیا  دارم  یلو  تسادـیپ  هقرخ  ظفل  لـئاوا  تاـملک  رد  هنهک  هلـصو و  هراـپ و 

ینعی هقرخ  لها  شوپهقرخ و  شوپهنیمـشپ و  ینعی  هیفوصب  دـندش  فورعم  تهجنیا  زا  دندیـشوپیم  رادهلـصو  هنهک و  هنیمـشپ و  ياـههبج 
: دنیوگ ظفاح  رادهلصو . ینعی  شوپعقرم  و  اههنهک . سابل 

اضیا دریگیمن  رب  یماجب  شناشورفیم  ریپ  هکيزور  نتخوس  مهاوخب  ار  عقرم  قلد  نیا  نم 
اضیا دربن  نامگ  نیا  سک  یم  مشک  هقرخ  ریز  هکمراد  نآ  رهب  هنیمشپ  عقرم  نیا  نم 

ریگ رس  رد  ام  هقرخ  ور  هشوگ  اب  هنروصقرب  رادنارب و  هقرخ  رس  يآ ز  عامس  رد 
هتـشر و رب  قالطا  نیلوا  نابز  رد  ار  هقرخ  کمکمک  ریگرب  رد  يرب  میـس  رزب  زاب و  رد  میـسشکرد  یفاـص  هداـب  رـس و  شکرب ز  فوص 

: هدومرف سابلب  ریبعت  يوقت  زا  دنوادخ  هچنانچ  فوصت ، هقرخ  دنتفگیم  دندومنیم  کلسم 
دنیوگیم دـننکیم  سابلب  ریبعت  ینف  هفرح و  ره  لها  يز  زا  هک  تسا  فراعتم  هچنانچ  هّللا و  تاـیآ  نم  کـلذ  ریخ  کـلاذ  يوقتلا  ساـبل  و 

يز صوصخم و  سابل  ار  کی  ره  هک  تسا  ورنآ  زا  نیا  و  نابهر ، سابل  كاسن ، سابل  داـهز ، ساـبل  ملع ، لـها  ساـبل  نییناـحور ، ساـبل 
. دننکیم ناشیا  هفرح  رب  قالطا  ار  ناشیا  صوصخم  سابل  يز و  سپ  تسا  یصوصخم 

18 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ياهـسابل همه  هکلب  شوپهنیمـشپ  هن  تسا و  شوپهنهک  یـسک  هن  زورما  هک  اریز  تسا  هنهک  سابل  هن  هقرخ  زا  دوصقم  نیرخأتم  دزن  رد  اما 

الثم تسا . هلسلس  تسویپ  دنـس و  لاصتا  دوصقم  هکلب  تسا  فوصت  هتـشر  دوصقم  هن  دنتـسه و  هرـصایق  هربابج و  يز  رب  رثکا  هکلب  رخاف 
دوصقم دنراد  هقرف  نالف  زا  اهینالف  میراد و  هقرخ  نالف  زا  ام  دـنیوگیم  ای  دوشیم . یهتنم  هکب  تاهلـسلس  ینعی  يراد  هک  زا  هقرخ  دـنیوگیم 

هنهک و ساـبل  ماوع  نتفیرف  يارب  مه  زاـب  اههتـشر  زا  یـضعب  هچرگا  تسین ، راـک  رد  یـسابل  هنهک و  هقرخ و  تسا  هلـسلس  لاـصتا  ضحم 
هقرخ نیا  دنیوگیم  الثم  تسا  ناشیا  زا  رتمیدق  هک  يریپ  کیب  دنهدیم  تبسن  غورد  ای  تسار  ای  دنرادیم  هاگن  دننکیم و  ظفح  ار  یسردنم 
نیا یلو  متـسه  وا  ماقمب  رتراوازـس  یلوا و  نم  سپ  هدیـسر  نمب  هک  تسا  ریپ  نالف  ای  تسا  نهریپ  ای  تسا  شخبرون  اـی  تسا  هّللا  تمعن 

. دوش تفای  یسک  دزن  هراپ  هقرخ  هک  دوش  تفای  مه  ردان  تسین و  دوهعم  همه  زا  لمع 

نآ شیادیپ  ببس  هلسلس و  لاصتا  عضو  تلع 

دندش روبجم  دندش  فلاخم  هتسد  ود  اب  فداصم  دعب  یطسو و  نورق  نایفوص  هک  تسنیا  نآ  دش و  زیچ  ود  هلـسلس  لاصتا  شیادیپ  ببس 
رد مهنآ  دنتفریذپ  اریو  هک  دندوب  یلیلق  هدـع  ینامز  ره  رد  مالـسا  رد  شروهظ  يادـتبا  رد  فوصت  هک  دـش  نیا  نآ  لاصتا و  هقرخ  عضوب 

دوب عرش  فالخ  رب  هکیئاهزیچ  دندیزرویم و  تفلاخم  رتمک  عرش  رهاوظ  اب  دندرمشیم و  ایند  نیکرات  داهز و  زا  ار  دوخ  دهز و  لها  سابل 
همزال هکنانچ  درک  ادیپ  تعسو  فوصت  هنماد  دیسر  یطسو  نورقب  نوچ  ات  دنتفگیم  رارـسا  ار  اهنآ  دنتـشادیم و  روتـسم  لامعا  دیاقع و  زا 

. دنکیم امن  وشن و  جیردتب  هک  تسا  ینیئآ  شیک و  ره 
19 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

روصنم نامز  ات  دوب  يربم  هزنم و  کنن  نیا  زا  هک  دوب  هیدامتم  نورق  هک  هعیش  رد  یتح  دش  يرسم  مالـسا  بهاذم  همه  رد  ضرمنیا  مه  و 
جالح

راـهظا ارثـن  ارعـش و  ار  دوـخ  تاداـقتعا  يواـعد و  دـشیم  نوزفازور  زور  ره  ناشهدـع  هتـشارفارب  توـعد  مچرپ  فرط  ره  زا  ناـیعاد  سپ 
نعطب نابز  بهذم  ره  ياملع  دش  دنلب  بهذم  ره  ياسؤر  زا  ادصورس  مکمک  دندومنیم ، رهاظت  دوب  عرـش  اب  فلاخم  هکیلامعاب  دندرکیم 

هیاپ عقومنآ  رد  دندومن  اهنآ  رب  دیدش  ضارتعا  دندرک  ینلع  ار  قیـسفت  ریفکت و  هکلب  دـنتخاس  تمالم  دروم  ار  اهنآ  دـندوشگ  اهنآ  مول  و 
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درکیم و يدرف  زا  يوریپ  هدع  ره  هکلب  دوبن  يدح  ار  بهذم  البق  هک  اریز  دوب  هدیدرگ  دودحم  هدش و  راوتسا  يدح  رب  مالسا  رد  بهاذم 
دیدـحت رب  قباس  هنمزارد  ار  املع  تهجنیا  زا  هعبرا و  ای  هسمخ  بهاذـمب  دـیدرگ  رـصحنم  مراـهچ  نرق  رد  هکنآ  اـت  تسنادـیم  دوخ  ماـما 

بجوم هک  دوش  جراخ  مالـسا  دودح  زا  دایز  هکنآ  رگم  دوبن  ضارتعا  قح  ار  یـسک  دوب و  يرایتخا  بهذم  هک  اریز  دوبن  هعفادم  تردـق 
تقو هیفوص  دیدرگ و  دودحم  بهاذم  نوچ  ات  دندرک  یتفرـشیپ  رـصتخم  هنم  زا  نآ  رد  هیفوص  هک  دش  تلع  دوخ  مهنیا  ددرگ  يو  ریفکت 

. دندنار دوخ  بهذم  زا  ار  اهنآ  بهذم  ره  ياملع  دنتشاذگ  رترب  دودح  زا  مدق  زین 

هفوصتم رب  بهاذم  ياملع  ضارتعا 

راتفگ و نیا  دیـشاب  بهذم  نآ  عبات  دیاب  دیتسه  هک  یبهذم  ره  زا  دـیتسه  یبهذـم  هچ  زا  امـش  هک  دوب  نیا  ناشیارب  نانآ  ضارتعا  لصاح 
يرگید یعفاش و  يرگید  یکلام و  بهذمب  هدع  کی  دیتسه و  یفنح  بهذمب  هدعکی  هکنیا  اب  تسین  بهذـم  چـیه  اب  قفاوم  امـش  رادرک 

یماما يرگید  یلبنح و 
20 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

بهذـم زا  رگا  تسین و  وا  زا  يرثا  یفنح  بهذـم  امـش ؟؟؟ تیبرت  هریـس و  هویـش و  راـتفر و  راـتفگ و  نـیا  دـیتسه  یفنح  بهذـم  زا  رگا 
شیادـیپ ببـس  هقرخ  عضو  زاب  هلـسلس  تسویپ  دنـس و  لاصتا  ینعی  هقرخ  عضوب  دـندش  راچان  سپ  تسین  يوز  يرثا  زین  دـیتسه  يرگید 

دوبن هلسلس  رب  ینبم  البق  فوصت  الا  و  نالف ، هلسلس  و  نالف ، هلسلس  دیدرگ  لسالس 

تنس لها  ياملع  ضارتعا  زا  یشارتباوج 

دوخ يدرگاش  ذملت و  بهاذم  نآ  ياملع  ضارتعا  باوج  رد  دنتـسنادیم  تنـس  لها  ار  دوخ  هکیناسک  ینعی  تنـس  لها  هفوصتم  اجنیا  رد 
دنتفگ دندرک  كردـم  هدرمـش  منتغم  ار  نامه  دوب  زرحم  دوخ  قباس  ریپ  زا  ناریپ  زا  کی  ره  ذـملت  نوچ  ینعی  دـندرک  دنـس  نیقباس  زا  ار 

لبنح دمحا  یعفاش و  کلام و  هفینح و  وبا  هب  دسریم  ات  دیاهتفرگارف  ار  ملع  دوخ  قباس  زا  وا  قباس و  ملاع  زا  مادـک  ره  اهامـش  هکنانچمه 
حلاص و نادرم  دنتشادیم و  ملـسم  ار  اهنآ  تنـس  لها  هک  یـصاخشا  نامهب  دسریم  ات  نالف  زا  وا  نالف و  زا  وا  میراد و  هقرخ  نالف  زا  زین  ام 

: مهلاثما يرصم و  نونلا  وذ  مهدا و  نب  میهاربا  یخلب و  قیقش  نوچ  دندرمشیم  دهاز 
هتشر زا  درکیمن و  زورب  اهنآ  زا  زیمآرفک  راتفگ  نیا  دندوبن و  امش  هریس  رب  دیئوگیم  امـش  هک  نانآ  هک  دندرک  ضارتعا  اهنآ  رب  تنـس  لها 

هرخالاب داتفین  دیفم  نادنچ  ضارتعا  نیا  یلو  دنتشون  اهباتک  هراب  نیا  رد  نیـضرتعم  و  دندوب . بهاذم  نیمه  عبات  دندرکیمن و  یطخت  عرش 
رکبیب اـب  اهیدـنب  شقن  دـننام  یـضعب  دـندناسر و  يرـصب  نسحب  یـضعب  ار  دوخ  هقرخ  دندرمـشیم  تنـس  لـها  زا  ار  دوـخ  هک  یناـیفوص 
ياعدا مه  یضعب  و  هدروآ -- رکب  یبا  يارب  نامـسآ  زا  لیئربج  ياهبج  ینعی  هقرخ  اصوصخم  هک  دندرک  اعدا  یتح  اهیدنبشقن  دندناسر 

تقو خیش  زا  مه  رضخ 4 و  زا  مه  دننکیم  ءاعدا  هقرخ  ود  مه  یضعب  دنهدیم  تبسن  رضخب 4  ار  دوخ  هقرخ  دننکیم و  رضخ  تاقالم 
21 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هقرخ عضو  رب  هعیش  ياملع  ضارتعا  زا  یشارتباوج 

ار هعیش  دنناوتب  ات  دندرمشیم  هعیش  بهذم  ناوریپ  زا  ار  دوخ  دندومنیم و  عیشتب  رهاظت  رارطـضا  يور  زا  دندوب و  هعیـش  دالب  رد  هکنانآ  اما 
ءاملع دنیوگب  هک  سک  رهب  دندید  ندننک  یهتنم  هکب  ار  دوخ  هلسلس  هک  دندرک  رکف  هچره  هعیش  ءاملع  ضارتعا  باوج  رد  دننک  ریخـست 

، يأرلا ۀعیبر  مهدا ، نب  میهاربا  كرابم ، نب  هّللا  دبع  یخلب ، قیقـش  يرـصب ، نسح  دناهدرمـش  ننـست  لها  زا  مه  دناهدز و  نعط  ار  وا  هعیش 
هیعـش هعیـش  ياملع  ار  کیچیه  اذـکه  جالح و  روصنم  نب  نیـسح  یماطـسب . دـیزیاب  يرـصم ، نونلا  وذ  ات  هتفرگ  نینچمه  يروث ، ناـیفس 
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. دناهدز اه  نیمهب  ار  دوخ  هقرخ  مه  ننست  لها  دننادیمن و 
اهنآ و ریپ  دنتـشادن  ماما  ریغب  جایتحا  رگید  روما  ای  نطاب  هیفـصت  رد  هعیـش  هدوبن و  باـب  یلکب  هعیـش  رد  فوصت  ع )  ) همئا ناـمز  رد  مه  و 

. دندینشیم دوخ  رصع  هفوصتم  رب  ع )  ) همئا زا  نعل  نعط و  هکلب  دنتفرگیم  همئا  زا  دنتساوخیم  هچنآ  دوب  مالّسلا  هیلع  ماما  اهنآ  دشرم 
دـشیم اهنآ  رب  ءاملع  زا  هدیدش  تالمح  دنتـشادن  زیرگ  هار  هکیروطب  دندش  هراچیب  هعیـش  ءاملع  ضارتعا  لباقم  رد  یطـسو  نورق  هفوصتم 

هار دندرک  رکف  هچره  تسا  داسفا  لالضا و  ءاوغا و  هچ  نیا  الا  دیشاب و  هعیش  بهذم  نیئآ  وریپ  نارگید  دننام  دیتسه  هعیـش  رگا  امـش  هک 
تنـس لها  هفوصتم  رخآ ، زا  یکی  لوا و  زا  یکی  تنـس ، لها  هفوصتم  زا  رتدـب  دوب  عطقنم  اهنآ  لاصتا  هار  ود  زا  هک  اریز  درکن  ادـیپ  یلح 

نیقیرف ياملع  دزن  رد  هکلب  تنس  لها  ياملع  دزن  رد  رصع  ره  هفوصتم  مامت  هک  اریز  دوبن  عطق  لوا  زا  ناشلاصتا 
22 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دنتخاس لصتم  مه  اهنآ  دشاب  لصتم  یعبات  کی  ای  یباحص  کیب  هک  دوب  روظنم  شرخآ  زا  لاصتا  طقف  دنتنس  لها  زا  هک  دوب  زرحم 
ماـن هک  ار  یخیاـشم  فالـسا و  هک  اریز  لوا  زا  اـما  دوب  عوطقم  فرط  ود  ره  زا  هلـسلس  لاـصتا  دندرمـشیم  هعیـش  ار  دوخ  هک  هفوصتم  اـما 

نشور و حـضاو و  همه  رب  ناـشرهاظت  رارقا و  فارتـعا و  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  ناـشندوب  ینـس  هـمئا  ناـمز  اـت  دوـخ  ناـمز  زا  دـندربیم 
دندرکن رکذ  ناشهیلاجر  بتک  رد  ار  اهنآ  ای  هعیش  ءاملع  زا  لاجر  باحصا  تسا . نهربم  هعیـش  ءاملع  همه  رب  عیـشت  بهذم  زا  ناشجورخ 

هک تسا  رتنشور  رتحضاو و  همه  زا  هک  دشاب  ع )  ) همئا هرود  هک  رخآ  زا  اما  و  دناهدرک . رکذ  نعط  اب  هفینح  وبا  دننام  دناهدرک  رکذ  رگا  ای 
. تسا رخالا  لوالا و  عوطقم  هلسلس  نیا  سپ  دشاب  تیفوصب  رهاظتم  هک  هدوبن  رفنکی  هعیش  زا  هرود  نآ  رد 

ار یئاهنامه  ع )  ) همئا نامز  ات  دوخ  نامز  زا  خیاشم  ینعی  هلـسلس  لواب  تبـسن  داب  اداب  دنتفگ  دندیدن  اعدا  زجب  هراچ  دـندش  هراچیب  نوچ 
اهنیا ریغ  نوچ  دندرمـش  دوخ  خیاشم  زین  دنتـس  لها  هک  دوب  رهاظ  هماع  هصاخ و  ياملع  رب  دنتفرگ و  دوخ  خیاشم  تنـس  لها  هفوصتم  هک 
رتهب ام  دینادیمن  امـش  دنتفگ  دنتنـس  لها  دیرامـشیم  هک  اهنیا  هک  دندرک  ضارتعا  هعیـش  بهذم  ياملع  دشاب . فوصت  ریپ  هک  دوبن  یـسک 
رایسب  ) دندرمشیم دوخ  زا  ار  اهنآ  تنـس  لها  تهجنآ  زا  دندرکیم  نامتک  یلو  دناهدوب  هعیـش  اهنیا  تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  مینادیم 

هیقت وگتفارخ  تعامج  نیا  يارب  طقف  دوبن  هیقت  کی  چیه  يارب  نامز  ره  رد  هعیش  لاجر  رصع و  ره  رد  هعیـش  ياملع  همهنیا  تسا  بیجع 
(. دوب

زا هکیراعشا  ای  تاملک  زا  یضعب  دنتشگ  دوخ  ياعدم  دییأت  يارب 
23 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هکنیا رب  دنتفرگ  لیلد  دندرک و  دنـس  ار  اهنآ  دـندرک و  ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  حدـمب  هدـش  رداص  یعقوم  کی  رد  اهنآ  زا  یکی 
. دندوب هعیش  ناشیا 

نینمؤملا ریما  زا  حدم  مه  و  ناشیا ، زا  دندوب  هعیش  ءاملع  هعیش و  لاجرب  رتهاگآ  دوخ  هک  اریز  داتفین  لوبقم  هعیـش  ءاملع  دزن  رد  لیلد  نیا 
لاح دشابن و  هنوگچ  جراوخ ، زجب  دناهدرک  حدم  ارثن  امظن و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ننست  لها  همه  هکنآ  هچ  تسین  عیـشت  رب  لیلد 
هیلع نینمؤملا  ریما  بقانم  رد  دناهتـشون  بقانم  باتک  لبنح  دـمحا  ماما  یتح  ننـست  لها  ياملع  زا  يرثکا  دـننادیم  عبار  هفیلخ  ار  وا  هکنآ 

زج شلقان  هکنآ  هچ  تسین  مولعم  شتحـص  دـنهدیم  خـیاشم  نآب  تبـسن  هفوصتم  هک  مهیئاه  رثن  رعـش و  نآ  هوالعب  تیبلا ، لـها  مالّـسلا و 
دیئات نیا  اب  اعدا  نیا  ةرخالاب  یلو  دندرک ، عضو  ار  فالخ  همهنیا  هچنانچ  دنـشاب  هدرکن  عضو  ار  اهنآ  مه  هک  اجک  زا  تسین  یـسک  ناشیا 

هلسلس لواب  تبسن  نیا  داتفا  دیفم  ماوع  بلج  يارب  دش و  ههبش 
اعدا و زا  دوب  یهجو  رهب  دندوب  ع )  ) همئا نامز  ات  دوخ  نیب  ام  هک  ار  یصاخشا  نآ  هک  اریز  دوب  لوا  زا  رتلکشم  هلسلس  رخآب  تبـسن  اما  و 

دننک تابثا  دنناوت  اجک  زا  ع )  ) موصعمب ار  شلاصتا  اما  دـندرکیمن  راهظا  هیقت  تهج  زا  هک  مینک  عقاو  ریغ  ضرف  میریذـپب و  عیـشتب  ضرف 
اجنیا رد  دشاب ، يوقت  عرو و  دهز و  زا  هجرد  لوا  رد  هک  دشاب  یـصخش  زا  هچرگا  دریگیمن  ار  يزیچ  چـیه  دوشن  موصعمب  لصتم  ات  هعیش 
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هعیـش همه  الا  هدوبن و  یفوص  یماما  چیه  هک  اریز  تسا  مولعم  شبذک  دننک  لصتم  دنهاوخ  هک  یماما  رهب  دـننک  ماماب  لصتم  رگا  دـندید 
هکنآ اب  درادن  ندرک  ناهنپ  يارب  زا  یهجو  هکنآ  هچ  هدرکیم  ناهنپ  ار  شفوصت  هدوب و  یفوص  ماما  هک  درادن  مه  ینعم  دندشیم و  یفوص 

دروم دندشیم و  فوصتب  رهاظتم  دندوب و  نامز  نآ  رد  همهنآ 
24 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مه ایح  دز  دنهاوخن  هک  ار  نامرـس  داب  اداب  دنتفگ  اعدا  زج  دندیدن  ياهراچ  اجنیا  رد  مه  زاب  دندوب . مهلاوما  نیطالـس و  یتح  همه  مارتحا 
ارچ سپ  دنیوگب  تسیچ و  كردـم  هک  دـننک  ضارتعا  رگا  مینکیم  لصتم  ماماب  دـنتفگ  تسا . روک  هک  مه  فراع  هدـید  تسا  مشچب  هک 

تنـس لها  هفوصتم  هچناـنچ  دوبن  راـهظا  رباـنب  دوب  رارـسا  زا  نیا  تفگ  میهاوخ  اـهزیچ  ریاـس  دـننام  درکن  شاـف  ار  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
هـصالخ هدوب ، رارـسا  زا  اهنیا  دنیوگیم  هدیـسرن  رکب  یبا  زا  دینکیم  دیئوگیم و  امـش  هک  اهنیا  هک  تنـس  لها  ضارتعا  باوج  رد  دـنیوگیم 

. تبسن يارب  دندرک  ایهم  ار  دوخ 
غورد رپ  هک  دنهدب  همهب  تبسن  دنهاوخب  رگا  دننزب  ار  هلصو  نیا  همئا  زا  کی  مادکب  هکنآ  لوا  روذحم  دندروخرب  روذحم  رودب  اجنیا  اما 

مه نعل  هکلب  هدوبن  هکنآ  لاـح  دـشاب و  هدـش  تاـفارخ  نیا  زا  یکیب  منرتم  ناـیحا  زا  ینیح  رد  هدزاود  زا  یکی  دـیاب  لـقاال  هک  اریز  تسا 
دمآ دهاوخ  دعب  ع )  ) همئا نعط  نعل و  رکذ  دناهدز  مه  نعط  دناهدومن و 

هیلع ماما  وا و  نیب  هطبار  مه  دشاب و  هدنبیز  واب  فوصت  مه  هک  دنهد  رارق  مالّسلا  هیلع  ماما  نیب  هطـساو  ار  یـسک  هچ  هکنآ  مود - روذحم 
دشاب دیدش  مالّسلا 

لیمکب هقرخ  تبسن  ياعدا  و  اهیلیمک -

دوب مصخ  تاکسا  عانقا و  ناشروظنم  طقف  دنتـشادن و  ع )  ) همئاب هقالع  نادنچ  مه  یفرط  زا  دندرکن و  ار  تاهج  همه  رکف  الماک  هک  هدع 
لیمکب ار  دوخ  هقرخ  دندوبن  عالطا  اب  هعیش  لوصا  زا  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  ندش  لئاق  طقف  هک  دنتشادنپیم  نانچ  ار  عیشت  و 

زا هک  دناهتشون  مهی  ضعب  هدوب و  دهز  لها  زا  رهاظ  رد  لیمک  هکنآ  هچ  دندز  یعخن  دایز 
25 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یتاهج زا  هدع  نیا  یلو  دندز ، لیمکب  ار  فوصت  هلصو  دندرک  هدافتسا  دوز  تیعقوم  نیا  زا  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رس  باحـصا 
. تفر نیب  زا  مکمک  هکلب  لیلق  ناشددع  مرج  دندشن ال  هتفریذپ  مه  ماوع  دزن  رد  اذهل  دندرک ، تلفغ 

اهنت تسا  ماما  هدزاودـب  لئاق  هعیـش  الوا  هک  تسا ، نیا  تسا  هظفاح  مک  وگغورد  هک  دوش  حـضاو  ات  دـندرک  تلفغ  يو  زا  هک  ار  یتاهج 
هیلع نیسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  دوخ  یـصو  ودب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ایآ  دوشیم ، لاؤس  اجنیا  رد  سپ  تسین . نینمؤملا  ریماب  لئاق 

و دندرکن ، یلمع  ارچ  سپ  هتفگ  هداد و  رگا  هن ، ای  دناهتفگ  دوخ  ءایصواب  کیکی  مه  اهنآ  هن و  ای  هداد  هتفگ و  ار  رارسا  هقرخ و  مالّـسلا 
و لیمک . زا  تسا  رتمکحم  رتیلوا و  نانآب  هقرخ  تبسن  ملـسم  هداد  دوخ  ءایـصواب  هکیتروص  رد  دیهدیم  تبـسن  لیمکب  ار  هقرخ  سپ  ارچ 

هعیش بهذم  رد  تسا  یبهذم  رفک  هکنیا  دنتشادن ، تقایل  ایآ  هدادن  ارچ  دوشیم  لاؤس  ببس  زا  هتفگن  هدادن و  مالّـسلا  هیلع  نینـسح  هب  رگا 
حیجرت نیا  هداد و  ناشیارب  حـیجرت  ار  هناگیب  هکنیا  رد  ناماماب  تبـسن  هدومرف  یهاتوک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  دنتـشاد  تقایل  اـی 

. هعیش بهذم  رد  تسا  یبهذم  رفک  زین  مهنیا  نانآ  رب  تسا  لیمک  يرترب  تلیضف و  مزلتسم 
زا يدایز  فصو  نادنچ  لاجر  رد  هعیش  ءاملع  دنشابیم ، لیمک  زا  رتالاب  رترب و  یـصاخشا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصارد  ایناث  و 

باحصا صاوخ  زا  هک  دناهدرک  هفاضا  مه  یضعب  دنتشون و  مالّسلا  هیلع  نسح  نینمؤملا و  ریما  باحصا  زا  ار  وا  هکنآ  زج  دندرکن  لیمک 
لیمک دننام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  رگید  هدرک ، ثیدح  لقن  مک  رایسب  تسا  ۀیاورلا  لیلق  هوالعب  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ءاقترا نابدرن  تیرشب و  لامک  ببس  امش  معزب  فوصت  تشاد و  رایسب 
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26 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. دینادرگن فیرشت  نیاب  فرشم  ار  همه  ارچ  دنک ، تمارک  نیاب  صوصخم  ار  لیمک  اهنت  نینمؤملا  ریما  ارچ  سپ  تسا ،

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  فورعمب و  هقرخ  تبسن  يوعد  اهیفورعم و 

تبـسن هک  لیمک  دـننام  هن  دـشاب  روهـشم  فوصت  رد  هک  تفرگ  ار  یـسک  دـیاب  هک  دندیـشیدنا  نینچ  دـندوب  رتكریز  هک  رگید  ياهدـع 
ام زا  رگا  ای  تسین ، ام  زا  وا  هک  دـنیوگن  دوز  ات  دـشاب  ماـنمگ  رکذـلا و  لومخم  هعیـش  ءاـملع  نیباـم  رد  مه  و  تسین ، اـعدا  زجب  شفوصت 
ار یخرک  فورعم  همه  نایم  رد  دنتشگ  داد ، تبـسن  واب  دوشب  ات  دشاب  هتـشاد  همئا  زا  یکی  اب  مه  يرـصتخم  هطبار  و  هدوبن ، یفوص  تسه 

. تسا باحصا  نیب  ام  رکذلا  لومخم  فوصتب و  روهشم  هک  دندرک  ادیپ 
صخشب دنهاوخ  رگا  هک  اریز  دننزب  فورعم  انب  ار  هلصو  هکنآ  زج  دندیدن  ياهراچ  دندرکن و  ادیپ  ار  یسک  فورعم  زا  رتفورعمان  هلمجلاب 

داسف مذب و  فورعم  ای  باحـصا ، دزن  تسا  حالـص  حدمب و  فورعم  ای  فورعم  صخـش  نآ  هک  تسین  نیا  زا  یلاخ  دننز  هلـصو  یفورعم 
نیا تفگ  دنهاوخ  درک و  دـنهاوخ  بیذـکت  اروف  دـشاب  حدـم  حالـصب و  فورعم  رگا  هک  اریز  دز  دـنناوتن  واب  هلـصو  لاح  رهب  و  هدـیقع ،

نونکا دـندرک  دنـس  ار  یفورعم  ریغ  نوچ  دوب و  دـهاوخ  دورطم  دودرم و  رتـشیب  دـشاب  هدـیقع  داـسفب  فورعم  رگا  تسا و  دودرم  هلـصو 
. دندنبب اههیاریپ  وا  رب  دنناوتیم 

اریز دش ، راکـشآ  حضاو و  رپ  ناشبذک  راچان  دندادن  رگیدکیب  داحتا  تسد  دـندرک و  مگ  ار  دوخ  نتـسب  هیاریپ  هلحرم  رد  هنافـسأتم  یلو 
تفگ يرگید  دنکیم  تیاور  وا  زا  هدرک و  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  كرد  تفگ  یکی  هک 

27 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. دروآ مالسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تسد  رب  وا  و  دندوب ، ینارصن  شردام  ردپ و 

مدرم ماحدزا  ببـسب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ینابرد  لاح  رد  هک  درک  هفاضا  يرگید  تفای ، هقرخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  سپ 
. دنتسب واب  اهتمارک  دعب  تفر و  ایند  زا  ضرم  نامهب  تسکش و  شیولهپ  راشف  رثا  رد  دندرشف و  ار  شیولهپ 

یخرک فورعم  باختنا  رب  باحصا  داریا 

مالّسلا هیلع  ماما  رابرد  زا  رارسا  لمحت  تیلباق  هک  ینابرد  تلالج و  فصو و  نینچ  اب  یفورعم  نینچ  هک  دنیوگیم  باوج  رد  ام  باحـصا 
رد رکذلا  لومخم  فورعم و  ریغ  یلکب  هنوگچ  و  هدـنام ، فورعمان  لاجر  بابرا  ثیدـح و  ۀـیارد و  باحـصا  رب  وا  رما  هنوگچ  هتـشاد  ار 
زا ار  ذوبرخ  نب  فورعم  یلب  مذب ، هن  حدمب ، هن  هتـشونن  وا  زا  یمـسا  هدربن و  ار  شمان  سکچیه  هک  هدـش  نیمدـقتم  زا  هعیـش  لاجر  بتک 

مولعلا رحب  همالع  هدومرف  یخرک  فورعم  تیفورعمان  نیمهب  هراشا  دناهتشون و  تسا  ناگرزب  زا  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  باحـصا 
نآ هن  تسا  فورعم  ام  نیبام  رد  فورعم  نیا  ینعی  فورعم » اننیب  ام  يذلا  وه  و  ذوبرخ ) نب  فورعم  ینعی   ) فورعم هدـعب  لیـضفلا  اذـک  »

. یخرک فورعم 
شکرد رد  دنراد و  لمأت  مه  شندوب  نابرد  رد  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضحب  شنتسویپ  رد  ار  یخرک  فورعم  ام  باحـصا  هکنآ  هصالخ 

. دنراد لمأت  رتشیب  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ندـش هتـسکش  قلخ و  ماحدزا  ینابرد و  بسانم  هکنآ  هوـالعب  درک  توف  متـشه  ماـما  زا  شیپ  فورعم  ناـشیا  دوخ  فارتعاـب  هک  هوـالعب 

تسا ترضحنآ  يدهع  تیالو  ماگنه  هک  دشاب  ناسارخ  رد  هک  تسنآ  وا  يولهپ 
28 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  تسا و  دادغب  رد  مه  شربق  دادـغب و  رد  لاکـشا  الب  وا  توف  هکنآ  اب  تسا  قلخ  مجاهت  ماحدزا و  عبتتـسم  هک 
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مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  توف  زا  شیپ  مه  وا  توف  دندرب و  فیرـشت  هرـصب  هار  زا  ناسارخ  رفـس  رد  هکلب  دناهدربن  فیرـشت  دادغبب  چیه 
ینابرد هک  مه  ضرف  رب  دناهتشون و  لاسکی  زا  رتمک  یـضعب  ار  شتوف  ماگنه  ات  ناسارخب  ترـضحنآ  یئامرف  فیرـشت  زا  هدوب و  لاس  هسب 
دناهتفگ هکنآ  هچ  درادـن  بسانت  دادـغب  رد  شربق  ندوب  اـب  مه  زاـب  دـشاب  اـجنآ  رد  مه  ولهپ  یگتـسکش  دـشاب و  هداـتفا  قاـفتا  هنیدـم  رد 

واب تیالو  رارـسا  ضیوفت  سپ  هدوب  متـشه  ماما  زا  لبق  قافتالاب  وا  توف  نوچ  تفر و  اـیند  زا  زور  دـنچ  زا  سپ  دـش و  يرتسب  هلـصافالب 
. درادن ینعم 

نایم زا  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هنوگچ  هک  تسا  دراو  زین  فورعم  باب  رد  لاکـشا  زا  دـش  هتفگ  لیمک  باب  رد  هچنآ  هکنآ  هوالعب 
. تسا دراو  نیعب  انیع  تالاکشا  همه  داد  حیجرت  تشاد و  مدقم  دعب  ناماما  شدنزرف و  رب  ار  وا  هنوگچ  درک و  باختنا  باحصا  همه 

یخرک فورعم  باختنا  رب  داریا  زا  باوج  دیهمت 

بهذـم فالخ  نیا  و  تشادـن ، رارـسا  لمحت  تیلباق  دوب  كدوک  نوچ  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دـنیوگیم  اجنیا  رد  هدـحالم  نیا  یلو 
هک اریز  تسا  هعیش 

______________________________

نیا هک  تسنیا  نآ  دندیبسچ و  فورعمان  فورعم  هلیـسوب  ع )  ) اضر ترـضحب  ارچ  همئا  همه  نایم  زا  هک  رگید  هجو  دش  مولعم  انمـض  ( 1)
اب هک  تساهیلیمک  رب  ضارتعا  نامه  ياج  دـننزب  هلـصو  ع )  ) همئا زا  کی  رهب  دـندید  دـندرک  ضرف  رتكریز  اهیلیمک  زا  ار  دوخ  تعامج 
وا يارب  یگتسیاشان  يوعد  رهاظب  هک  دندید  نآ  ياج  دندید  یکدوک  ع )  ) داوج ترضح  رد  نوچ  دهد و  ریغب  هقرخ  ارچ  شدنزرف  ندوب 

. دننک
29 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. تسا ماما  زین  ردام  محر  رد  هکلب  تسین  یکدوک  یگرزبب و  طونم  هعیش  دزن  رد  تماما 
عمج ار  دادغب  ءاملع  دمآ  دادغبب  نومأم  هک  لاسنامه  رد  اضر  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هک  اریز  تسا  راکـشآ  حـضاو و  شبذـک  هوالعب 

یـضاق هک  مثکا  نب  ییحی  اب  دومرف  هرظانم  ءاملع  همه  اب  ءاـملع  سلجم  رد  دوب  هدـیبلط  هنیدـم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هدومن و 
نآ اب  ترضحنآ  ملع  لضفب و  فارتعا  یگمه  تخاس  موصخم  بولغم و  ار  ةاضقلا  یـضاق  هدرک  محفم  ار  همه  دومرف  هثحابم  دوب  ةاضقلا 

( اـقز ملعلا  وقز   ) هک دنتـسه  یتـیب  لـها  ناـنیا  دـینکن  بجعت  تفگ  باوج  رد  نومأـم  هک  دـش  یگمه  بجعت  بابـسا  دـندومن و  نسرغص 
. تسین میلعتب  جاتحم  نانیا  ملع  هکنا  دارم  لصحم 

فورعم ساسا  مده  باوج و  ضقن 

درک ضرع  ترضحنآ  تمدخب  باحصا  زا  یکی  هک  دندرکیم  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  دوخ  رـصع  رد  ار  یکدوک  لاکـشا  نیمه  يرآ 
دراد یلاکـشا  هچ  دومرف  امـش ، یکدوک  توابـص و  تهج  زا  درک  ضرع  تهج  هچ  زا  دومرف  دننکیم  کیکـشت  امـش  تماما  رد  مدرم  هک 

. ایبص مکحلا  هانیتآ  دیامرفیم و  ییحی  هرابرد  دنوادخ 
هیلع نینمؤملا  ریما  همه  فارتعاب  هکنآ  اـب  تماـما  زا  دراد  یعناـم  هچ  یکدوک  ـالوا  میئوگیم  هدومن  ضارتعا  تعاـمج  نیا  رب  اـم  نیارباـنب 
دوب هدیسرن  غولب  دحب  زونه  هک  یکدوک  رد  دیدرگ  بصتنم  تسا  تماما  نامه  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تیاصوب  مالّـسلا 

هـس تسا  موقرم  هک  یلیـصفتب  ار  شیرق  زا  رفن  لهچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هکنآ  هچ  دروآ  مالـسا  هک  نیح  نامه  رد  ینعی 
مه رس  تشپ  زور 

30 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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نم و لیـصو  نم و  ریزو  وا  دروآ  نامیا  نمب  لوا  سک  ره  دومرف  دومرف و  راـهظا  همهب  ماـعطا  زا  سپ  درک  ماـعطا  ار  اـهنآ  دومن و  توعد 
. تسا نم  هفیلخ 

ای دومرف ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  موس  زور  هکنآ  اـت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زج  تفگن  باوج  سکچیه  زور  هس  ره  رد 
ریما ماما و  وت  رب  ترـسپ  هک  ورب  تفگ  بلاط  یباب  هدرک  ور  لـهج  وبا  دـندش  قرفتم  سلجم  نآ  زا  نوچ  هک  ینم ، یـصو  ریزو و  وت  یلع 

. تفای مه  تماما  دش  هتفریذپ  شمالسا  هک  نس  رغص  نامه  رد  سپ  دش .
نامیلـس هنوگچ  داد و  مالّـسلا  هیلع  ییحی  هب  یکدوک  رد  دادـخ  ار  توبن  هنوگچ  تسین  توبن  رما  زا  رتالاب  هک  تماما  رما  میئوگیم  اـیناث -

باتکلا و یناتا  هّللا  دبع  ینا  تفگ : هراوهگ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هنوگچ  دیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  دواد  یـصو  یکدوک  رد  مالّـسلا  هیلع 
. ایبن ینلعج 

تیالو هبنج  یکی  تسا  هبنج  ود  ياراد  تماما  ینعی  دومرف ، میسقت  ار  تماما  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دیئوگیم  امـش  میئوگیم  اثلاث -
رهاظ ای  تماما  نطاب  تماما و  رهاظ  ای  تیالو  نطاـب  تیـالو و  رهاـظ  امـش  حالطـصاب  هک  ماـکحا  عرـش و  هبنج  مود  سوفن . رب  روما و  رد 

ار تنـس  عرـش و  تمـسق  داد و  یخرک  فورعمب  دـشاب  تیـالو  هک  تـسا  تماـما  نطاـب  هـک  ار  مـهم  تمـسق  سپ  توـبن  نطاـب  توـبن و 
. داد شدنزرفب 

ملع نآ  تسا ، هقفو  تعیرـش  ملع  دارم  رگا  تسیچ  تسا  تعیرـش  هبنج  هک  تیالو  رهاظ  ای  تماـما  رهاـظ  زا  امـش  دارم  میئوگیم  نیارباـنب 
دندـلقم اما  ماوعب ، تبـسن  دـندهتجم  هچرگا  اهقف  هک  اریز  تسا  يدـیلقت  ملع  هکنیا  دـنیامنیم ، همئا  زا  ذاختا  هک  اـهقف  ملع  دـننام  يذاـختا 

سپ یهلا  یندل  یصاصتخا  ملعب  طبنتسم  هن  همئا  رابخا  رد  دنطبنتسم  اما  دنطبنتسم  هچرگا  همئاب و  تبسن 
31 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ملع نیا  درادن ، ندادب  جایتحا  تسین و  ینداد  ملع  نیا  هکلب  دشاب ، هداد  شدنزرفب  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هک  تسین  يزیچ  هک  ملع  نیا 
سپ تمارک ، یندیـشخب و  ینداد و  هن  تسا و  یتفارـش  هن  نیا  دـننکیم ، لیـصحت  سک  همه  ءاهقف و  هچنانچ  تسا . یلیـصحت  یباـستکا و 

. درادن ینعم  کیکفت  نیا  رگید  درک ، مورحم  ار  دعب  همئا  شدنزرف و  یلکب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیئوگب  هرسکی 
رگا درادـن ، تیالو  اب  یقرف  ملع  نیا  سپ  تسا . توبن  یلاـت  هک  تسا  یتماـما  یـصاصتخا  ملع  هکلب  تسیلقن  يذاـختا  ملع  هن  دارم  رگا  و 

توبن اب  قواسم  تیالو  رهاظ  تشاد ، ار  ود  ره  تیلباق  سپ  تشاد  تیلباق  رگا  و  تشادن ، مه  ملع  نیا  تیلباق  سپ  تشادن  تیالو  تیلباق 
دناسرب و قلخب  هتفرگ  العا  ءدبم  زا  دنک و  كرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دننام  ار  ادـخ  مکح  دـناوتیم  وا  هنوگچ  سپ  تسا ،

. دوش فرصتم  ار  تیالو  دناوتیمن 

ع)  ) یسوم رضخ و  هیضق  ههبش  عفد 

رد ام  دشابیم و  تافارخ  زا  تسا و  طلغ  نیا  هتـشاد ، تیالو  رـضخ  هدوب  ربمغیپ  یـسوم  تسین  یلو  يربمغیپ  ره  دیئوگیم  امـش  هکنآ  اما  و 
يربمغیپ چـیه  دوب ، تیالو  بحاص  مه  وا  رـضخ و  زا  رترب  لـضفا و  دوب و  مزعلاولوا  یبن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  میاهدرک ، رکذ  دوخ  لـحم 

زا یکی  الثم  هکنآ  دننام  تشاد  روما  زا  یضعبب  تبسن  ياهصاخ  تیرومأم  رضخ  دراد ، فعـض  تدش و  شتیالو  تیاهن  دوشن ، تیالویب 
رب تسین  لیلد  نیا  دشابن  وا  رب  علطم  مه  ریزو  هک  دنک  ادیپ  ناطلس  فرط  زا  روما  زا  یـضعبب  تبـسن  یـصاخ  تیرومأم  ناطلـس  ياهنابرد 

دـیوشیم و ظافلا  هتفیرف  هک  اهـسیون  باتک  يا  ربنم و  لها  يا   ) دـشاب ریزو  زا  رتردـتقم  رترب و  اـی  ریزو  زا  رتشیب  ناـبرد  نآ  فرـصت  هکنآ 
فرح يدیلقت 

32 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هک دیشاب  هاگآ  دیوشیمن ، دصقم  هجوتم  دیـسیونیم و  دیئوگیم و  مدرم  يارب  ادیلقت  مه  امـش  دننکیم  ینعم  ار  تیالو  اهنآ  هکیروطب  دینزیم 
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(. لوا نخسب  میدرگ  رب  دننزیم ، ار  اجک  دنراد و  دصقم  هچ  تیالو  توبن و  نیب  کیکفت  نیا  اب 
. تسین تسا ، توبن  اب  قواسم  هک  عیرـشت  هبترم  ای  توبن  زا  عنام  یکدوک  دـش ، هتفگ  هک  یلالدتـساب  ناتدوخ و  فارتعاب  هک  میئوگیم  زاب 

یمهم رما  تیالو  دـیئوگیم  هکنیا  زج  اعدا و  زج  دـیراد  تیعنام  رب  یلیلد  هچ  اجک و  زا  تسا  توبن  نطاب  هک  تیالو  زا  وا  ندوب  عناـم  اـما 
. اهینتفاب نیا  لاثما  تسین و  كدوک  هتسیاش  سپ  تسا  یگرزب  رما  تسا و 

هرابرد دـنوادخ  هک  ایبص  مکحلا  هانیتآ  همدـقتم و  هیآ  نامه  لیلدـب  تسین  مه  تیالو  زا  عنام  یکدوک  هک  میئوگیم  باوج  رد  زاب  ام  یلو 
توبن ینعمب  ار  مکح  هجو  هچب  ایبص  ةوبنلا  هانیتآ  هدومرفن و  ادـخ  توبن  هن  تسا  تیـالو  ینعمب  اـجنیا  رد  مکح  میئوگیم  هدومرف و  ییحی 

رد ار  مکح  ةوبنلا . مکحلا و  باتکلا و  مهانیتآنیذلا  کئلوا  تسا  هیآ  نیا  تسا  تیالو  ینعمب  مکح  هیآ  نیا  رد  هکنآ  رب  دهاش  دیریگیم 
مولعم سپ  اضعب ، هضعب  رـسفی  نآرقلا  تسا ، لیلدـب  جاتحم  ییحی  هیآ  رد  توبن  هب  ار  مکح  ندرک  لیوأت  سپ  هدومرف ، رکذ  توبن  لـباقم 

. دنشابن يرشع  ینثا  اهنیا  سپ  دنلئاق  هعیش  هک  تسا  یتماما  نآ  ریغ  دنلئاق  دعب  همئا  داوج و  ترضح  يارب  اهنآ  هک  یتماما  هک  دش 
نیا راهظا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  قباس  همئا  هک  دـش  هنوگچ  هک  تسنیا  نآ  تسا و  دراو  مه  رگید  لاکـشا  اجنیا  رد  هکنآ  هوالعب 

. دندرکن قیدصت  ار  یگدرپس  يراذگاو و  نیا  ارچ  مهدعب  همئا  دندرپسن و  یسکب  دندرکن و  رما 
33 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

فورعم ناوریپ  رب  لحنیال  لاکشا 

باطخ تعامج  نیا  اب  هک  تسنیا ، نآ  دنیآرب و  دناوتن  باوج  هدهع  زا  دـبا  ات  هک  میامنیم  ریقح  نیا  هک  تسیرگید  لاکـشا  رتالاب  همه  زا 
هیلع اضر  ترضح  ای  دشاب  هداد  لیمکب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الثم  ار  يرـس  دنچ  هک  تسین  رارـسا  رد  امـش  اب  ام  ثحب  میوگیم  هدرک 
هکلب دوش ، شتابثا  لیلدب  هبلاطم  هکنآ  ای  دیآ  نایمب  فورعم  لیمک و  یگتسیاش  زا  ثحب  ات  دشاب  هتفگ  فورعمب  يرس  دنچ  اضرف  مالّسلا 

هّللا یلص  ربمغیپ  رارسا  عدوتسم  مه  هفیذح  تسین  مهم  نادنچ  نیا  هدش  اهنآب  مه  يرارـسا  عادبا  هدوب  یگتـسیاش  نینچ  هک  دیریگب  ضرف 
وگ تسین  ثحب  لباق  هکنیا  دندوب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رارـسا  عدوتـسم  زین  رامت  مثیم  رهاظم و  نب  بیبح  دندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
: هدرک فارتعا  ینعم  نیاب  زین  ظفاح  هچنانچ  نم  هن  یناد و  وت  هن  ار  رارسا  نآ  تفگ  میهاوخ  تیاهن  دنشاب  امش  دزن  رد  مه  ود  نیا  هکنیا 

دراد مرح  نیا  رد  هر  لد  مرحم  مادکناوخم  هصق  تسین  هاگآ  سک  بیغ  رس  ز 
دوب دهاوخ  ناهن  تسا و  ناهن  هدرپ  نیا  زاروتونم  مشچ  هک ز  نیبدوخ  دهاز  يا  ورب  اضیا 

يزیچ دیتسین و  رارسا  لها  امش  هکنیا  رب  دهاش  دش  هچ  ار  ناراگزور  ود  هک  یسرپیم  هک  زاشومخ  دنادیمن  سک  یهلا  رارـسا  ظفاح  اضیا 
رارسا نآ  تسیچ  هک  دننکیم  لاوئس  هاگره  هدیـسر  امب  يرارـسا  هک  دینکیم  يوعد  شاهمه  نونکات  هک  تسنیا  زین  دینادیمن  مه  رارـسا  زا 

زا يرارسا  رگا  الا  يرادن و  يزیچ  هک  تسا  نیا  تمالع  دوخ  نیا  تسا ، یندید  تسین  ینتفگ  یئوگیم  باوج  رد 
34 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. یندید سنج  زا  هن  تسا  ینتفگ  سنج  زا  سپ  هدیسر  وتب  فورعم  ای  الثم  لیمک 
یئاهراتفر یئاهراتفگ و  دـیاهدراذگن  یقاب  هیقت  يارب  یئاج  هک  امـش  تسا  هیقت  عنام  رگا  تسیچ  نتفگ  زا  عنام  تسین  ینتفگ  ارچ  هوـالعب 

داعم و ادخ و  راکنا  رارـسا  نآ  هکنآ  رگم  دشاب  اهنآ  دننام  مهنیا  دـینکیمن  هیقت  چـیه  تسا و  بهذـم  فالخ  نید و  فالخ  رب  هک  دـیراد 
مظن رد  چیپردچیپ  زغل و  ياهراتفگ  همهنیا  سپ  تسا ، دادعتسا  تیلباق و  مدع  عنام  رگا  دیاهتشاذگن و  یقاب  رگید  يزیچ  الا  دشاب و  توبن 

ارچ سپ  دینکیم  هچ  يوسب  توعد  سپ  دـنمهفیمن  رگا  هکنآ  هوالعب  دـشاب  اهنآ  زا  یکی  مهنیا  دـنمفیمن  چـیه  ناتنادـیرم  هک  دـیراد  رثن  و 
داشرا ماقمب  هکنآ  رگم  دنکن  ادیپ  تقایل  مه  زاب  دودب  شلابند  رمع  کی  زا  سپ  هک  يرارـسا  دوخ ، بهذم  نیدب و  دیراذگیمناو  ار  مدرم 

. درادن وهایه  توعد و  همهنیا  رفن  ود  ای  رفن  کی  هرود  ره  زا  مهنآ  دسرب 
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راتفگ زا  فوصت  نیئآ  ینعی  تسا  فوصت  هقرخ  تهج  زا  امش  اب  ام  ثحب  دوشن  هطلاخم  هطلاغم و  تسین  رارـسا  ثیح  زا  ام  ثحب  هلمجلاب 
شراتفر و 
______________________________

دید ار  يرصب  نسح  دش  دراو  مارحلا  دجسمب  ترضح  نآ  يزور  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح  شیامرف  اب  هتفگ  نیا  تسا  بسانم  هچ  ( 1)
يارب ار  كرم  يدنـسپیم  ایآ  نسح  ای  دومرف  يوب  دمآ  شیپ  ترـضحنآ  دـنکیم  هصق  ناشیارب  هدرک و  عمج  ار  مدرم  دوسالا  رجح  دزن  هک 
دومرف هن  تفگ  تسه  لمع  يارب  يراد  راد  نیا  ریغ  اجنآ  رد  ایآ  دومرف  هن  تفگ  باـسح  يارب  ار  تلمع  سپ  دومرف  هن  تفگ  دوخ  سفن 

ارچ سپ  ینعی  فاوطلا  نع  سانلا  لغـشت  ملف  دومرف  هن  تفگ  تسه  هناخ  نیا  ریغ  قلخ  يارب  یهاـگهانپ  نیمز  يور  همه  رد  ار  ادـخ  اـیآ 
تسه يرگید  ماما  ای  ربمغیپ  ع )  ) ماما ربمغیپ و  ریغ  ایآ  تفگ  دیاب  زین  تعامج  نیا  هب  سپ  يزاسیم  لوغـشم  ادخ  هناخ  فاوط  زا  ار  مدرم 

ار مدرم  ارچ  تفگ  دـیاب  سپ  هن  تفگ  دـنهاوخ  تسه  نید  يوسب  یهار  همئا  لاوقا  تنـس و  نآرق و  ریغ  اـیآ  وگب  سپ  هن  تفگ  دـنهاوخ 
. دینکیم لوغشم  ناشنید  زا  ار  اهنآ  و  یگدنفاب ؟؟؟ رارسا و  مساب  دیراذگیمناو و  ناشنیدب 

35 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هجو رب  ای  تسا  یـضعب  صوصخم  ایآ  ینعی  صاخ  ای  تسا  ماع  يرگیفوص  نیئآ  ینعی  فوصت  هقرخ  نیا  اـیآ  دوشیم ، لاوس  امـش  زا  سپ 

. تسا رشب  همه  يارب  سپ  تسا ، تیرشب  لامک  تداعس و  هیام  امش  معزب  هکنآ  هچ  تسا ، مومع 
فوصتب توعد  مومع  زا  امـسر  ارچ  دومرفن و  تیبرت  هنوگنیدـب  ار  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ارچ  سپ  تسا  ماع  رگا  سپ 

ع)  ) همئا ارچ  دومرفیم و  هیقت  مه  ربمغیپ  تفگ  ناوتیم  ایآ  درکن  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  رگید  سکچیه  ارچ  درکن و 
رب دسرب  لامکب  دشاب  هتشاد  تیلباق  سک  ره  هکنآ  ات  دندرکن  یمـسر  ار  توعد  دندشن و  فوصتب  رهاظتم  ناشیا  زا  یـضعب  ای  ناشیا  همه 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  رگید  ماکحا  دننام  مهنیا  هکلب  تشاد ، غیرد  اهنآ  زا  دیاب  ارچ  دـنلباق  هکنانآ  دـنرادن  تیلباق  همه  ضرف 
. تفلاخم يرایسب  دننکیم و  تقفاوم  يرایسب  دنداد  رشن  ع )  ) همئا ملس و 

نامز رخآ  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ناـمز  زا  هکلب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناـمز  زا  دـش  هنوگچ  تسا  یـصوصخ  رگا  و 
مینکیم ضرف  لقادح  لماک  هتـسجرب  صاخـشا  تدم  لوط  نیا  رد  دوشیم  لاس  دصیـسب  بیرق  هک  تسا  ع )  ) همئا نامز  هک  يرغـص  تبیغ 
مالّـسلا هیلع  ماما  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  کیچیهب  دـناهدوب و  ودـنآ  اب  يواسم  هن  ای  فورعم و  لیمک و  زا  رتـالاب  رفن  رازه 

دشاب یـصوصخ  هک  مه  ضرف  رب  هدیبسچ  فورعم  مدب  یفورعم  لیمک و  شیرب  یلیمک  یگراچیب  زا  هک  دندادن  ار  فوصت  شور  روتـسد 
. دنشاب رتاوت  قوف  دیاب  ناگدشتیبرت  مه  زاب 

قوف رفن  ودنیا  دادعتسا  تشادن و  ار  رفن  ود  نیا  تقایل  يدحا  هک  تسا  یصوصخ  مه  ياهزادنا  هب  تسا  یـصوصخ  مینکیم  ضرف  مه  زاب 
و دوب ، همه 

36 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
همهنیا اـب  ار  یــصوصخ  رما  نـینچ  سپ  دـیاب ، ار  یفورعم  لـیمک و  نوـچمه  هکیروـطب  دــشاب  یــصوصخ  دــیاب  یلیخ  مـه  فوـصت  رما 

يرـس همه  نا  اب  مهنآ  دـیدن  لباق  دوخ  يارب  رتشیب  رفن  ود  دابع  داهز و  همهنآ  اب  ابیرقت  لاـس  هاـجنپ  تسیود و  تدـم  رد  هک  تیـصوصخ 
علطم و مه  يدـحا  فورعمب  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  يراذـگاو  ای  لیمکب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندرک  راذـگاو  زا  هک  بلطم  ندوب 

روتـسد دـینکیم و  توعد  ار  یماعنالاک  ماوع  ره  ارچ  دـیداد و  هعـسوت  ارچ  دـیدرک و  ینلع  ارچ  دـندیمهفن ، مه  صاوخ  یتح  دـشن  هاـگآ 
لکـش و یتح  هریـس  شور و  عضو و  دیدومن  ادج  نیملـسم  دجاسم  زا  ار  ناتهاقناخ  دیدرک  ادج  تانئاک  زا  ار  دوخ  جرخ  ارچ  دـیهدیم و 

. دیدرک ادج  نیملسم  زا  ار  دوخ  ياهمان  سابل و 
شیمومع ارچ  سپ  هدوب  یـصوصخ  دیئوگیم  رگا  دنـشاب و  هتفگ  همهب  دیاب  همئا  دـشاب  یمومع  دـیاب  شور  تسا  شور  رگا  هکنآ  لصاح 
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. دینک يرادربهرهب  ات  دینک  یمومع  دیدیسر  رخآ  نورقب  نوچ  هک  دناهتفگ  امب  فورعم  ای  لیمک  دیئوگب  هکنآ  رگم  دیدرک 

هقرخ عضو  مود  ببس 

دنـس تساوخرد  ناشیا  زا  نادـیرم  دـشیم و  نادـیرم  لد  رد  کیکـشت  ثعاب  هک  ءاملع  نعط  یکی  دـش  زیچ  ود  هقرخ  عضو  ببـس  میتفگ 
ياعدا دنکیم و  فوصتب  توعد  هک  دیدیم  ار  رگید  هدع  دوخ  لباقم  رد  ریپ  کی  ره  نوچ  دندوب  اهنآ  فلاخم  هک  ینابیقر  مود  دـندرکیم 

هقرخ قباس  ریپ  زا  دیاب  داشرا  یعدـم  هک  دـنتفگ  نادـیرمب  و  دـندرک ، هقرخ  عضو  راچان  دنـشکیم  دوخ  فرطب  ار  تیعمج  دـنراد و  داشرا 
قحم و يارب  زا  کحم  ار  نیا  و  دینک ، هقرخ  هبلاطم  نایعدم  زا  دیورب  دشاب  لصتم  روطنیمه  دشاب  هتشاد 

37 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هچ دنتسنادیمن  ریپ  هب  طونم  دش  هتفگ  البق  هچنانچ  هکلب  دوبن  هلسلس  لاصتا  هقرخ و  تبحص  چیه  اهنآ  فالسا  رد  هکنآ  اب  دنتسناد ، لطبم 

. ناریپ هلسلس  لاصتاب  دسر 
دندشیم ددعتم  ناگدننکتوعد  مهز  اب  هقرخ  عضو  زا  دعب  هک  اریز  دـشن  یلک  دـیفم  یلو  دومن  نابیقر  زا  يریگولج  يدـح  ات  هقرخ  عضو 

نالف هذمالت  باحـصا و  ام  دنتفگیم  دندومنیم و  داشرا  ياعدا  نیزربم  زاهدع  درمیم  نوچ  تشاد و  هذمالت  ياهدع  يدش  رم  ره  هکنآ  هچ 
. تسا لماک  دشرم  نآ  رگید و  زیچ  عضوب  دندش  راچان  سپ  میتفایرد  هقرخ  وا  زا  میتسه و  هدوب  هقرخ  بحاص  هک 

لماک دشرم 

ياراد دـشاب  هتفرگ  رارق  رگید  لماک  ریپ  تیبرت  تحت  دـشاب  لماک  دـیاب  دـشرم  ریپ  دـنیوگ . تسا ، لـماک  دـشرم  فوصت  لوصا  زا  رگید 
دوش و هاتوک  هدـیرب و  نایعدـم  تسد  ات  درادـن  دوجو  اقنع  دـننام  هک  دـندرک  فیـصوت  نانچ  ار  لماک  دـشرم  دـشاب و  قباس  ریپ  زا  هقرخ 

: دنتفگ
لماک دـشرم  زا  صحفت  قیقحت و  رتمهم  همه  زا  فوصت  باب  رد  دـنتفگ  تسد  داد  دـیابن  یتسد  رهب  سپتسه  هکوخ  مدآ  سیلبا  اسب  يا 

عمقوعلق مهز  اب  یلو  هقرخ  طارتشا  زا  نابیقر  لیلقت  رد  دش  رثؤم  رتشیب  ینعمنیا  طارتشا  لخد و  دتفین ، دیفم  لمع  چیه  وا  نودـب  هک  تسا 
، دـشاب هتـشاد  زین  قباس  دـشرم  زا  یبتک  هزاجا  هک  دـیاب  لماک  دـشرم  دـنتفگ  یبتک ، هزاجاب  دـندش  روبجم  ریخا  نورق  رد  تبقاـع  اـت  درکن 

تارابع رد  مه  ناشیا  زا  لبق  ماهدـید و  هاشیلع  تمحر  هاشیلعب  وذـجمب  ار  هاشیلع  رون  هماـنهزاجا  یلو  دـش  تقو  هچ  زا  شروهظ  منادـیمن 
دوشیم هدید  دوخ  ریپ  زا  یبتک  هزاجا  ياعدا  یضعب 
38 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تقیقحب لوصو 

نیبام كرتشم  يوعد  نیا  ءایـشا و  ریاـس  اـت  هتفرگ  دـیحوت  تقیقح  زا  قیاـقح ، كرد  ینعی  تسا ، تقیقحب  لوصو  يواـعد ، زا  یکی  - 1
هار هک  دندوب  یعدـم  امکح  دـندرک ، اعدا  امکح  لباقم  رد  مالـسا  زا  لبق  هفوصتم  ار  نیا  تسا و  مالـسا  زا  دـعب  مالـسا و  زا  لبق  هفوصتم 

هتـشرب فوقوم  هکلب  تسا  نینچ  هن  دـنتفگ  هفوصتم  تسا  ناهرب  لالدتـسا و  رکف و  هلقاـع و  لاـمعاب  هتـسب  ءایـشا  قیاـقح  تفرعمب  لوصو 
نآ زا  لهـسا  قیرط  نیا  و  تسا ، هیفوص  شور  لاـمعا  راـتفر و  قیاـقحب  لوصو  قـیرط  ینعی  دـنداهن ، ماـن  تقیرط  ار  وا  هک  تسا  فوـصت 

هیفـصت نوچ  دوش و  نطاب  هیفـصت  فوصت  هقیرط  لاـمعاب  هکلب  تسین  مولع  لیـصحت  ترارمب  جاـتحم  هک  اریز  تسا  لهـسا  متا ، قیرط و 
كاردا زا  تسا  صقان  هلقاع  هوق  هک  تهجنآ  زا  تسا  متا  اما  ءایشا و  قیاقح  ددرگ  شقتنم  يو  رد  سپ  ددرگ  هنیئآ  دننام  لد  دش  لصاح 

زا شیپ  هفوصتم  سپ  دـنک ، لصاح  مات  كاردا  دـیدرگ  هنیئآ  هک  لد  اما  دـنک  دـناوتن  یه  امک  تقیقح  كرد  سپ  دـنفلتخم  مه  لوقع  و 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


لوـصو نآ  هک  تقیقح  و  لاـمعا ، تاـضایر و  زا  تسا  فوـصت  شور  هریـس و  زا  تراـبع  هک  تقیرط  دـنتفگیمن  رتـشیب  زیچ  ود  مالـسا 
. تسا ءایشا  قیاقح  تفرعمب 

يوعد رهاظ  رد  دنتـسه و  نانآ  بولغم  هدـش و  عقاو  نیملـسم  نایم  رد  نوچ  هکنآ  تیاـهن  دـنیوگیم  ار  نیمه  مه  مالـسا  زا  دـعب  هفوصتم 
زا تسا  ضحم  نابزب  تعیرـش  هفاضا  نکیل  تقیقح  تقیرط ، تعیرـش ، دـنتفگ ، سپ  زین  تعیرـش  هفاضا  زا  دـندش  راـچان  دـننکیم  مالـسا 

دنهدیم قیاقح  لوصو  رد  تیلخدم  ار  يزیچ  هناگی  الا  املع و  ریفکت  سرت  نیملسم و  تاکسا  تهج 
39 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مه تعیرـش  هکنآب  دنـشاب  دـقتعم  اـعقاو  فرـصت ، رد  صقاـن  ناـیفوص  زا  یـضعب  هکنآ  رگم  تسا ، هیفوص  شور  هک  تسا  تقیرط  ناـمه 
ضحمب دـشاب  هتـشر  نآ  رد  اهلاس  هچرگا  هدـشن  هاگآ  تیفوص  تقیقح  زا  الماک  هدیـسرن و  تیفوص  مامتب  نوچ  مه  وا  دراد و  تیلخدـم 

لفاغ دنهدیم  تیلخدم  ار  تعیرش  مه  اهنآ  اعقاو  هک  هدمآ  شرواب  هدید  تعیرشب  رهاظت  رکذ  رصاعم  نایعدم  زا  ای  امدق  تارابع  رد  هکنآ 
عرـش زا  چیه  هک  تسا  ناشیا  لاهج  هدـعاق  هکنانچ  تعیرـشب  ثبـشت  نودـب  یـسک  رگا  الا  تسا و  ریفکت  سرت  زا  تعیرـش  رکذ  هکنآ  زا 
لها هک  فوصت  راثآ  دننادیم و  یفوص  ار  وا  دشک  یتاضایر  دوخ  زا  دوش و  فوصت  هقیرطب  مزتلم  دنتسه  نیدب  یلابیال  ای  دنرادن و  عالطا 

. دننکیم راب  وا  رب  دوشیم  رکذ  هچنآ  ریاس  نطاب و  لها  لد و 

دوهش فشک و 

دوهش فشک و  روهظ  تقیقحب  ندیسر  همزال  تساودره ، مالـسا  زا  دعب  مالـسا و  زا  لبق  هفوصتم  يواعد  زا  مهنیا  دوهـش - فشک و  مود 
دنک دوهـش  ار  روما  نطاوـب  رارـسا و  ددرگ و  ادـیوه  نشور و  ینعی  دوـش  فـشک  وا  رب  هدارـالاب  ءایـشا  ماـمت  هک  تسنآ  دوـصقم  تسا و 

دنامن یفخم  يو  رب  يزیچ  هکیروطب 
. تسا ماخ  صقان و  زونه  دنیوگ  دسرن  فشک  هبترمب  یسک  رگا  دنیب  نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپدنیب  ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

( نک هظحالم  ربکا  ناوضر  رد  ار  فشک  حرش   ) دساب تضایر  رد  اهلاس  هچرگا 

عرش زا  يانغتساس 

زا لبق  هقرف  ود  ره  نیبام  هیلع  قفتم  مهنیا  عرش - زا  يانغتسا  موس 
40 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

و دوهـش ، و  فشک ، روهظ  و  تقیقح ، ياعدا  زا  دعب  هکلب  تسین  ناهرب  لیلدـب و  تابثاب  جاتحم  يوعد  نیا  تسا  مالـسا  زا  دـعب  مالـسا و 
رد دـننکن و  ای  دـننک  راهظا  هچ  دـننکن و  ای  دـننک  اـعدا  هچ  تسا  وا  همزـال  هجیتن  عرـش  زا  يانغتـسا  دـیایب . هچناـنچ  ماـهلا  یحو و  يوعد 

تیصاخ دننام  فوصت  يارب  تسا  یتیصاخ  عرش  زا  يانغتـسا  ناشیا  ياعدا  بسح  رب  هک  اریز  دنتـسین  ناهرب  هماقاب  جاتحم  مه  ناشاهاعدا 
هدـیاف نیا  زج  ناشیا  معزب  ار  فوصت  هکلب  تسین  تابثاب  جاتحم  شتیـصاخ  دـش  ادـیپ  دـش و  تباـث  نیبگنا  نوچ  هک  نیبگنا  يارب  نیبگنا 

نانآ زا  یضعب  رگا  سپ  تسا ) ام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ  ، ) عیارشلا تلطب  قیاقحلا  ترهظ  اذا  دناهتفگ  هک  تسا  اجنیا  زا  تسین و 
. تسا نیملسم  ریفکت  سرت  زا  دننک  راکنا  یفن و  نایحا  زا  یضعب  رد 

زا ءانغتسا  اما  تیاهن  تیادب و  نانآ  حالطصاب  رخآ  هلحرم  رد  یکی  لوا ، هلحرم  رد  یکی  تسا  ءانغتـسا  ود  ءانغتـسا  هک  دنامن  یفخم  یلو 
اب هاوخ  دننادیم  دشرم  روتسد  فوصت و  شور  ینعی  تقیرط  ار  قیاقحب  لوصو  ببـس  هناگی  هک  اریز  تسا  رهاظ  نآ  سپ  تیادب  رد  عرش 

هکلب تسین  عرشب  جایتحا  ءادتبا  رد  سپ  یئام ) سردمه  رگا  قاروا  يوشب   ) دشابن ای  دشاب  یصن  عرـش  زا  هاوخ  دشابن  ای  دشاب  قفاوم  عرش 
. تسیفاک هنایفوص  تاروتسد 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید لوصو  زا  دعب  تسا و  تقیقحب  لوصو  عیارـش  همه  زا  دوصقم  دنیوگیم  هک  اریز  تسا  رتحـضاو  رتنـشور و  نآ  سپ  تیاهن  رد  اما  و 
تسا و رشق  عرش  دنیوگیم  وزغم و  دننام  دوخ  معزب  ار  تقیقح  دنرادنپیم و  ماد  اب  ودرگ و  تسوپ  دننام  ار  عرش  تسا ، عرشب  جایتحا  هچ 

زین هیآ  نیاب  لالدتـسا  دوخ  ياعدم  يارب  مه  یـضعب  تسین  تسوپب  تجاح  زغم  ندروآ  تسدب  زا  دـعب  هک  تسا  یهیدـب  و  بل ، تقیقح 
نیقیلا کیتای  یتح  کبر  دبعا  دننکیم و 

41 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هـصق مه  يولوم  ادخ ، هناخ  جح  زا  تسا  رتهب  ریپ  درگ  رب  فاوط  دنیوگیم  هک  تسا  تهجنیا  زا  هدماین  نیقی  هک  تسا  یماگنه  ات  یگدنب 

هدرک دای  يولم  يونثم  رد  ار  شنتفرن  جحب  هرصب و  رد  ریپ  درگ  رب  ار  یماطسب  دیزیاب  ندرک  فاوط 
رگا دنراد  داشرا  ياعدا  هکنانآ  تسا ، فوصت  هدعاق  لصا  رب  دننکیم  ضیارف  هزور و  زامن و  كرت  رگا  دنسریم  داشرا  هبترمب  هکنانآ  سپ 

نابزب دنوش  رکنم  یضعب  رگا  سپ  دناهدرک ، تسایس  يور  زا  فوصت  هدعاق  فالخ  رب  دنوش  عرـش  لامعاب  رهاظتم  مدرم  رظنم  یئرم و  رد 
بلج تهج  زا  ای  تسا  ریفکت  سرت  زا  ای  دوب  دـهاوخن  نوریب  هجو  هس  نیا  زا  تسین  تدابع  كرت  فوصت  همزـال  دـنیوگب  دـننک و  یفن  و 

نیا هک  هدـیمهفن  تسا و  مزال  مه  عرـش  هک  هدرک  رواب  هدـش و  رورغم  ناراکایر  یـضعب  رهاظتب  هکلب  تسین  لماک  فوصت  رد  اـی  دـیرم و 
ترهظ اذا  هکنآب  دنفرتعم  دراد  فارتعا  اهنآب  وا  هک  یخیاشم  الا  شلها و  زا  رگم  درک  ناهنپ  دیاب  هک  تسا  يرارسا  زا  یکی  دوخ 

______________________________

اب ار  نبا  تعاط و  رب  مجنپ  ترخآ ، رب  مراـهچ  سفن ، رب  موس  قلخ  رب  مود  اـیند ، رب  یکی  مدرک  ریبکت  جـنپ  تفگ  یناـقرخ  نسحلا  وبا  ( 1)
: دیوگ زین  ظفاح  تفگ  ناوتن  قلخ 

ریبکت راچ  زا  رتشیب  هکتسیسک  بهذمب  نوچ  وا  تسه  هک  هچ  ره  رب  هرـسکی  مدز  ریبکت  راچقشع  همـشچ  زا  متخاس  وضو  هک  مدنامه  نم 
: دیوگ زین  ظفاح  دراد  قلخب  ور  دنک  هزور  زامن و  هک  سکنآ  هتفگ  زین  یناقرخ  نسحلا  وبا  زاب  دنادیمن ؛ اور  هزانج  رب 

: دیوگ يرتسبش  مراذگوزوس  دوشن  مک  واز  هدکیم  رديزامن  هدولآ  نم  زامن  تسین  نوچ 
شیک بهذم و  نیئآ  نید و  دنامنشیپ  زا  هدرپ  نیا  ارت  دزیخرب  وچ 

: هتفگ تاذ  رهوج  باتک  رد  راطع  هناخورید  هچ  شنک  هچ  هبعک  هچهنایم  رد  دنامن  نوچ  وت  نم و 
تعیرش  نیع  زا  نم  متفر  نوربتقیقح  مدید  متفای  ار  ادخ 

42 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. عیارشلا تلطب  قیاقحلا 

ای هعرشتم  يافرع  مانب  ار  دوخ  دنزیرگن و  يو  زا  مدرم  هک  دناهدرب  دوخ  زا  ار  فوصت  مان  هک  نا  وا  نیا  رد  صوصخب  نانآ  زا  یـضعب  یلب 
دننک بلج  دوخب  ار  نیقتم  نیسدقم و  ات  دنتـسه  هیرهاظ  ننـس  بادآب و  هکلب  عرـشب  رهاظتم  هراومه  دناهدرک  رهتـشم  دناهدیمان و  هّللا  لها 

داقتعا مازتلا و  اب  دـش  رکذ  هک  ینابم  نیاب  فارتعا  هک  اریز  مالـسا ، ردـص  رد  تسا  نیقفانم  رهاظت  دـننام  بادآ  عرـشب و  نانآ  رهاظت  یلو 
. تسا یفانم  عرشب 

فتاه ماهلا و  یحو و 

لوـصو زا  سپ  روـما  نیا  ياـعدا  هک  تسا  یهیدـب  هکئـالم  نییناـحور و  تیؤر  یبـیغ و  شورـس  ینعی  فتاـه - ماـهلا و  یحو و  مراـهچ 
ینعی دـنتیادب  رد  هک  نادـیرم  ینعی  نیکلاس  يارب  ار  روما  نیا  هکلب  تسین  یگرزب  رما  ناشیا  معزب  قیاقح  همه  كرد  دوهـش و  فشکب و 

. هعیش همئا  لباقم  رد  دندش  یعدم  مالسا  زا  دعب  هفوصتم  رتشیب  مه  ار  روما  نیا  دنلئاق  دنتسه  يدتبم 
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فیلکت طوقس  ماکحا و  عیرشت 

ماکحا لعج  دوخ  زا  دناوتیم  دیدرگ  لماک  دشرم  لصا و  ریپ و  هکیـسک  ینعی  ماکحا  عیرـشت  اما  فیلکت - طوقـس  ماکحا و  عیرـشت  مجنپ 
. تسا قح  نیع  دنکب  ای  دیوگب  هچنآ  دشابن  چیه  اطخ  ار  وا  دهد و  ماکحا  رییغت  دنک و 

: ظفاح
دیوگ ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجس  یمبدشاب  تیالو  نیع  دنک  هچنآ  ام  ریپ 

43 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  اهلزنم  مسر  هار و  دوبن ز  ربخیب  کلاس  هک 
، دشاب دوهـش  فشک و  ياراد  دـشاب و  قح  زا  ماهلا  یحو و  بحاص  هک  یـسک  اریز  تسین ، ناهرب  هماقا  نایب و  هب  جاتحم  مهنیا  تابثا  هتبلا 
ای دـنیبب  فشکب  وا  هچنآ  سپ  تسا  يأر  رظن و  رد  دادبتـسا  زین  عرـش  زا  يانغتـسا  همزال  دوب و  دـهاوخ  ماقم  نیا  ياراد  ناشیا  معزب  اـعطق 
ای توبن  يوعد  نیا : همزال  تسا و  تنـس  عیرـشت  ماکحا و  رییغت  وا  همزال  سپ  دـنکن ، نآ  ریغ  دـیاب  سپ  تسا  قح  فرط  زا  وا  دوش  مهلم 

. تسا تماما 
رظن فـشک و  رب  ینتبم  تسا و  نـیمه  رب  ینبم  ماـمت  عرـش  ماـکحا  رد  فرـصت  اـهنا و  تاـضایر  هـلچ و  داروا و  راـکذا و  شور و  هریس و 
نینچ ای  دـناهتفگ  ار  نیا  ناگرزب  دـنیوگیم  باوج  رد  تسیکب  دنتـسم  تسا و  اجک  زا  نیا  هک  یـسرپیم  نانآ  زا  هک  ار  هچره  هک  تسناریپ 

وا فشک  هچنآ  هکلب  درادن ، عرشب  جایتحا  تسا ، عراش  دوخ  یفوص  لقتسم و  تسا ، یعرـش  دوخ  تیفوص  سپ  دناهدرک  نینچ  ای  دناهدوب 
یـصاخشا نیا  زا  دنک  یفن  نابزب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  سپ  تسا ، ادخ  یـضرم  ادخ و  مکح  نامه  دنک  نآ  رب  تلالد  اروا  وا  قشع  ای 

رگید ياه  هلسلس  رد  تسین  ام  هلـسلس  رد  رما  نیا  دیوگب  ای  تسین  نینچ  دیوگب  دننادیم و  هعرـشتم  يافرع  ار  دوخ  دنعرـشب و  رهاظتم  هک 
یخیاشم الا  فوصت و  رد  تسا  صقان  ای  دیرم  بلج  يارب  سیلدت  زا  ای  ریفکت  سرت  زا  ای  دنکیم  رهاظت  هتفگ  غورد  هک  نادب  ملـسم  تسا 

. دناهتفگیم ار  نیمه  دناهدوب و  هریس  نیمه  رب  دنکیم  نانآب  یهتنم  ار  دوخ  هتشر  تسا و  نانآب  دقتعم  وا  هک 
دهاوخ دوشیم  دوهـش  فشک و  ياراد  لـماک  ریپ  اـیآ  سرپب  وا  زا  وا  سیلدـت  بذـک و  رب  دوش  لـصاح  وت  يارب  نیقی  هکنیا  يارب  مه  زاـب 

دراد ماهلا  ایآ  وگب  یلب  تفگ  دهاوخ  دوشیم  لماک  قشع  بحاص  ایآ  وگب  یلب  تفگ 
44 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا يانغتسا  تسا و  رظن  رد  لالقتـسا  تسا و  ماکحا  رییغت  شاهمزال  وگب  هن  تفگ  دهاوخ  دنک  اطخ  هک  دوشیم  ایآ  وگب  یلب  تفگ  دهاوخ 
فلتخم زین  اهفشک  درادن ،) نیدب  یلخد  تسا  قشع  راک  راک  نیا  ، ) دناهتفگ هچنانچ  دـننک ، تلالد  فلتخم  اهقـشع  هک  اریز  تسا  عرش 

هریس شور و  نیا  وگب  رگید  تسا ، رهاظ  زین  فوصت  لسالس  فالتخا  تسا و  رهاظ  رگیدکی  اب  ناریپ  فالتخا  هک  اریز  دننکیم  یئامنهار 
. تسا ماکحا  رییغت  ماکحا و  عیرشت  نیع  نیا  وگب  سپ  هن  تفگ  دهاوخ  تسا  عراش  صن  زا 

فیلکت طوقس 

فشک و رد  لالقتسا  دادبتسا و  همزال  عرش و  زا  ءانغتسا  همزال  عیارشلا و  تلطب  قئاقحلا  ترهظ  اذا  همزال  زین  نآ  سپ  فیلکت - طوقس  اما 
راهظا دیابن  هک  دنرامشیم  رارسا  زا  مه  ار  نیا  دننکیم ، نآب  حیرصت  رتمک  دیآیم  نارگ  نیملسم  رب  یلیخ  ینعم  نیا  نوچ  تیاهن  تسا ، رظن 

. درک
دنیوگیم دننکیم  بهاذم  ياملعب  سایق  ار  دوخ  هک  دننکیم  هکنانچ  دننک  سیلدت  يو  رد  تسا  نکمم  ار  يراذگ  عرش  ینعی  عیرشت  هلئسم 

ماوع رب  ندرک  سیبـلت  يارب  ساـیق  نیمه  فرـص  نآ ، دـننام  مهنیا  درادـن  نیدـب  يررـض  دـیهدیم و  يأر  دـیهدیم و  يوتف  امـش  هنوـگچ 
، تسا یفاک  ماعنالاک 
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اعدا فشکب  ار  شتابثا  یگمه  تسا  نافرع  لـصا  هکلب  تسا  ناـفرع  مهم  لـئاسم  زا  هک  دوجو  تدـحو  هلئـسمب  نک  رظن  هنومن  يارب  ( 1)
صوصق حراش  نیرئاسلا و  لزانم  بحاص  یـشاک  قازرلا  دبع  تالاح  رد  نک  هظحالم  دنکیم  اعدا  فشکب  ار  شمدع  زین  فلاخم  دننکیم 

ياعدا یشاک  هدش  لدب  در و  بیتاکم  ود  نیا  نیب  دندوب  مه  اب  رـصاعم  ود  ره  دشابیم  هیـشخبرون  هلـسلس  رـس  هک  ینانمـس  ۀلودلا  ءالع  و 
. هدرک لقن  ار  رگیدب  کی  ره  بوتکم  تاحفن  رد  یماج  فشکب  دنکیم  اعدا  ار  شنالطب  زین  هلودلا  ءالع  فشکب ، دنکیم  دوجو  تدحو 

45 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هکنآ هچ  مینادیم  ماکحا  ریغم  عرشم و  تعدب و  لها  مه  ار  اهنآ  ام  یئوگیم  ار  تنـس  لها  ءاملع  رگا  هک  تسین  هجوتم  هراچیب  ماوع  رگید 

تـسین وت  هتـشونب  جایتحا  تفگ  درک و  يار  لامعا  ربمغیپ  رما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  لباقم  رد  مود  هفیلخ  ینعی  اهنآ  ماما 
شیامرفب دـننکیم  دنتـسم  ار  دوخ  ياههتفگ  اهنآ  یئوگیم  ار  هعیـش  ياملع  رگا  و  دـنماما ، نآ  مومأم  هک  نانآب  دـسر  هچ  هّللا  باتک  اـنافک 

مولعم شمیقـس  زا  ار  اهنآ  حیحـص  ات  دندیـشک  اهتمحز  دـعب  دـندومن  عمج  ار  همئا  رابخا  ات  دندیـشک  اـهتمحز  ع ،)  ) همئا لوسر و  ادـخ و 
طابنتـسا قیرط  رد  لاس  ياهلاس  دعب  دـندرک  لیدـعت  حرج و  ار  ثیدـح  باحـصا  ةاور و  ینعی  لاجر  ات  دندیـشک  اهتمحز  دـعب  دـندرک و 

مزج ار  ع )  ) موصعم لوق  قفاوم  هکنآ  اـت  دـننکیم . بتک  هعجارم  هرظاـنم و  ثحب و  دـننکیم  اـهتقد  عورف  زا  یعرف  ره  رد  دنـشکیم  تمحز 
دنیامنیم و مکح  هدافتـسا  دـننکیم و  قیبطت  رگید  لوصا  اب  مهنآ  دـننکیم  رظن  لامعا  تسا  ههبـش  فالخ و  دروم  هکیروما  رد  طقف  دـننک ،

. دنمانیم طابنتسا  ار  نیا 
یئامنهار درک و  راداو  ارم  قشع  دیوگب  ای  ماهدینـش  یبیغ  شورـس  زا  شوگب  نم  دـیوگب  ای  ماهدـید  فشکب  نم  دـیوگب  هکنآ  ات  اجک  نیا 

. هدومن
طوقـس اما  دومن ، سیبلت  یهجوب  دوشیم  ار  عیرـشت  هکنآ  لصاح  اجکب  ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیببنیا  دوب  قح  رماـب  نآ  دوب  ریپ  رماـب 

تشذگ و هچنانچ  دننادیم  رارسا  زا  ار  وا  دننکیم و  نآب  رهاظت  زا  عنم  دنرهاظت و  هچرگا  لسالـس  زا  یـضعب  هک  ار  مارح  لیلحت  ای  فیلکت 
مه دـننکیم و  فیلاکت  زا  یلبنت  مه  دـنرادن  عاـنتما  رهاـظت  زا  رگید  یـضعب  یلو  دـننکیم  رهاـظت  دوخ  يرـس  سلاـجم  تاولخ و  رد  طـقف 

اریز دومن ، هبتشم  درک و  سیبلت  ماوع  رب  دوشیمن  دننادیمن ، مهرضم  دنوش و  یم  هریغص  هریبک و  زا  تامرحم  بکترم 
46 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دشاب و قفانم  مه  وا  دوخ  هکنآ  رگم  تسا ، مالسا  زا  جورخ  طاول  انز و  ای  رمخ  برـش  ای  زامن  كرت  هک  دنادیم  زاب  دشاب  ماوع  هچ  ره  هک 
دوهی و دـننام  ای  دـشاب ، قمحا  یلیخ  رگم  ای  دـسرب ، تقیقح  قحب و  وا  هک  دـنکن  هدـیقع  زگره  عضو  نینچ  اـب  ـالا  دـنک و  مالـساب  رهاـظت 

مک رایسب  دنرامش  رّستسم  ّرس  زا  ار  مارح  لیلحت  فیلکت و  طوقـس  هلئـسم  تهج  نیا  زا  دشاب  ثیبخ  کلـسم  مارم و  نامه  هدیئاز  يراصن 
( دنکیم رت  نانچنآ  ار  نانچنآ   ) ای دوش ) یشون  دروخ  يرهز  رگا  وا   ) دنیوگب تاراشاب  رگم  ای  دننک  واب  حیرصت 

: دیوگ ظفاح 
ءاـفرع هعرـشتم  ار  دوخ  دـنع و  رـشب  رهاـظتم  هکناـنآ  يرآ  مزادـگوزوس  دوشن  مک  وا  هدـکیم ز  رديزاـمن  هدوـلآ  نم  زاـمن  تسین  نوـچ 

هدیشوپ زار  نیا  فشک  ماوع  رب  رگا  هک  دناهدرک  نامگ  اهنآ  یلو  دنیامنیم  بیذکت  رد  تیدج  دنراکنا و  یفن و  ماقم  رد  رتشیب  دنرامگیم 
ناشیا لباقم  رد  ار  ناشدوخ  هک  اهنآ  ناگرزب  تاهیه  تاهیه  دنام ، دـهاوخ  هدیـشوپ  زین  ءاملع  رب  یناسل  بیذـکت  دوحج و  رثا  رد  دـنامب 

. دراد يدوس  هچ  ناشدوخ  فارتعاب  ناشیا  هجرد  زا  دنرصاق  هک  ناشیا  راکنا  سپ  دنفرتعم ، دنرامشیم  کچوک  ریقح و 
فراع رگا  هک  دنفرتعم  دنشاب  هعرشتم  هک  دنچره  هک  تسا ، یفاک  ناشفارتعا  نیمه  ناشیا ، بیذکت  راکنا و  بذک  تبـسن و  قدص  يارب 
ردـقنیا ات  اهنیا  دوب ، دـهاوخ  روجأم  هکلب  تسین  وا  رب  یـسأب  دـنکیم  رحم  حـیبق  لـعف  اـی  دـنک  هضیرف  كرت  قشع  ناروف  ماـگنه  کـلاس 

يو رب  یکاب  دـنک  نینچ  زین  فشکب  رگا  دـنیوگیم  دـننکیم  حیرـصت  زین  زا  رتـالاب  هبترمکی  نارگید  و  دـننکیم ، حیرـصت  دـنراد و  فارتعا 
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. تسین
47 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یقیقح یفوص  هرابرد  هنافصنم  تواضق  هجیتن 

دندرک عرـش  ضفر  هک  یلـسالس  زا  اهنآ  ریغ  ای  یتابارخ  دـنرای  هیردـنلق  نامه  یقیقح  یفوص  میرگنب  فاـصنا  هدـیدب  رگا  نیارباـنب  سپ 
مه دنـشاب  یفوص  مه  دـنهاوخیم  هکنانآ  تسا ، نیمه  فوصت  رثا  هک  اریز  دوب . دـهاوخ  دـنوشیم ، هریبک  بکترم  ضئارف و  كرت  یلکب و 

. فوصت اب  قفانم  مه  دنمالسا  اب  قفانم  مه  اهنیا  عرشتم 
دروخ بارش  نالف  ای  دناوخن  زامن  نالف  هک  دننک  لقن  رگا  ای  دننکیم  زامن  كرت  هفوصتم  هک  يونشب  نیقثوم  ای  ءاملع  زا  رگا  نیاربانب  سپ 

نیا ریغ  هکنانآ  تسا ، فوصت  تقیقح  هکلب  تسین  فوصت  اب  فلاـخم  نیا  هک  نکم  بیذـکت  دـش  بکترم  رگید  مارح  اـی  درک  راـمق  اـی 
. دنراد ار  ایر  سیلدت و  يانب  دنتسه و  فوصت  اب  فلاخم  دنشاب 

یفوص هک  دـنیوگیم  ناگدـننک  سیبلت  زا  یـضعب  هک  تسین  نانچ  مدوصقم  دوشن . هابتـشا  دوصقم  ریغب  دوصقم  ات  مینکیم  ررکم  رگید  راـب 
اهنامه یفوص  دنتسین  یفوص  دنفراع  عرشب  نیرهاظتم  دنیوگیم  ای  دنتـسین  مومذم  نارگید  دننک ، نید  ضفر  هکیناسک  دناهیردنلق و  مومذم 

فوصت و لصا  رب  دندرک  نید  ضفر  هکنانآ  یلو  دنمومذم  ود  ره  دنیفوص و  ود  ره  میئوگیم  هکلب  دننکیم  نید  افلخ  رب  رهاظت  هک  دنتـسه 
یلا کلذ ال  نیب  نیبذبذم  دنتسه  نید  تقیقح  رب  هن  دننکیم  راتفر  فوصت  تقیقح  رب  هن  دنعرشب  رهاظتم  هکنانآ  دنتفر و  فوصت  تقیقح 
مهنا الا   ) دومن حالـصا  فوصت  عرـش و  نیب  هک  دوشیم  هنوگنیدـب  هک  دـننکیم  نامگ  دنتـسه و  یئارم  قفانم و  اهنیا  ءالؤه ) یلا  ءالؤه و ال 

هیردنلق هک  دننکیم  نامگ  و  نورعشی ) نکل ال  نودسفملا و  مه 
48 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

(. نوملعی نکل ال  ءاهفسلا و  مه  مهنا  الا   ) دنیاهفس

تسا ظفاح  یقیقح  یفوص 

درک رایتخا  يدنر  دش و  جراخ  هاقناخ  زا  دیمهف و  ار  فوصت  تقیقح  هک 
سولاس كرت  دنکیم و  تمذم  ناشیئایر  ياهیزرو  دـهز  اهیراک و  قافن  هیفوص و  ياهیراکایر  زا  هک  تسا  يزاریـش  ظفاح  اب  قح  نیاربانب 

: دیوگیم هکنانچ  تخادرپ  يرگیلابیال  يدنر و  هویشب  تفر و  نوریب  هاقناخ  زا  دومن و  ار  ناشیا  يزاب 
درک زاب  هقح  کلف  اب  رکم  داینبدرک  زاب  هقح  رس  ماد و  داهن  یفوص  - 1

درک زامن  دباع  هبرگ  هک  وشم  هرغزانب  يوریم  شوخ  هک  مارخ  شوخ  کبک  يا  - 2
دشاب شتآ  بجوتسم  هک  هقرخ  اسب  يادشاب  شغیب  یفاص و  همه  هن  یفوص  دقن  - 3

لکـش دحلم  لعف  لاجد  یفوص  تسا  اجک  دشاب 5 - شوخرـس  هک  شابن  نارگن  شهاگماشيدش  تسم  يرحـس  درد  هک ز  ام  یفوص  - 4
( خلا )

ار نآرق  نارگد  نوچ  نکم  ریوزت  مادیلو  شاب  شوخ  نک و  يدنر  روخیم و  اظفاح  - 6
تسایر يور و  وا  رد  هک  یشورفدهز  زا  رتهبدوبن  یئایر  يور و  وا  رد  هک  یشون  هداب  - 7

تساوگ  لاحنیدب  تسا  ّرس  ملاع  وا  هکنآقافن  نافیرح  میئایر و  نادرم  هن  ام  - 8
49 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دیوگ اهیهاقناخ  ضارتعا  عفد  يارب  اضیا  و 
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( هاقناخ رد  ینعی   ) دوبن تمه  هعموص  رد  هک  تفگ  ام  ریپنکم  بیع  ناغم  ریپ  زا  متساوخ  ددم  رگ  - 9
دنناراک هایس  اجناک  هعموصب  ورمنک  یناوغرا  هرهچ  هدکیمب و  ایب  - 10
درادن هاقناخ  هک  یخیش  يداشتابارخ  دیرم  يا  هد  منارگ  لطر  - 11

درادن هار  هناتسآ  نیرد  هک  رهيوش  رگج  نوخب  نیتسآ  ورب  وگ 
دمآ شوهب  ایر  دهز و  یتسم  رگمظفاح ز  دوریم  هناخیمب  هاقناخ  ز  - 12

داتفا مان  دب  هتخوسلد  ظفاح  نایم  نیزیلو  زاب  رظن  دنفیرح و  هلمج  نایفوص  - 13
دز ناوت  ناغماب  مه  هناغم  یم  ماجيزابقشع  رارسا  دجنگن  هقناخ  رد  - 14
شخبراوگشوخ یمب  ار  کشخ  دهز  نیوشخبراخب  عقرم  نیچب و  یلگ  یفوص  - 15
شخبراسگیم یمب و  ناسلیط  حیبستهن و  کنچ  کنهآ  هررد  حطش  تاماط و  - 16

فلع شوخ  ناویح  نآ  داب  زارد  شمدراپدروخیم  ههبش  همقل  نوچ  هک  نیب  رهش  یفوص  - 17
میشک رسب  نالطب  طخ  ار  قرز  شقن  نیومیشکرب  سولاس  هقرخ  هک  ایب  یفوص  - 18

میشک  ربب  دهاش  هداب و  مینک  تراغنایفوص  مزب  زا  شوخرس و  میهج  نوریب  - 19
رد اضیا  منکفا و  رب  تراک  هدرپ ز  هجاوخ  مزب  ردیشک  یکبات  حدق  هقرخ  ریزب  ظفاح  - 20 50 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دیوگ دوخ  فوصت  ياعدا  ماقم 
مهاگتلاوح تسا  ناغم  رید  ایلاحنکیل  سدق  ملاع  هعموص  یفوص  - 21

میرب تافارخ  رازابب  تاماط  عطشمیرب و  تابارخب  یفوص  هقرخ  ات  زیخ  - 22
میرب تاماط  هداجس  یماطسب و  قلدرفس  دروآ  هربردنلق  نادنر  يوس  - 23

ناشون هداب  شیع  داب  یفاص  هکمدیدن  يدرد  ناش  یفوص و  نیرد  - 24
نک هلاس  داتفه  هبوت  رآ و  رب  یلسغیمد  وش  تابارخب  هقناخ  ریپ  يا  - 25

يراد وجتسج  لیم  رگا  هن  نورب  مدققشع  رهوگ  يوجم  ظفاح  هعموص  جنک  ز  - 26
یملع مشکرب  هناخیم  رد  رب  هکنآ  هبمیلگ  ریز  لبط  سولاس و  تفرگ ز  ملد  - 27

یبآم تعیرش  نافراع  زا  تفگش 

يو زا  ناشیا  لیلجت  ظفاح و  هرابرد  نظ  نسح  زا  یهاقناخ  نایفوص  و 
ملقب هتـسرا  ودرم  هچ  ار  وا  و  دـنیامنیم ، ظفاحب  تدارا  لامک  راهظا  فصو  نیا  اب  هک  تسا  یبآمتعیرـش  نایفوص  ناسلدـم  نیا  زا  بجع 
راهظا همهنیا  هک  تسنیا  منامگ  عرـش  لـها  رب  دـننکیم  لـمح  هدز  ناـشاهیزاب  سولاـس  نیا  رب  وا  هک  اـهنعط  نیا  هکنآ  رتبجع  دـنهدیم ،

. درادن امب  ار  اههتفگ  نیا  تسا و  ام  زا  وا  هک  دننک  سیبلت  هک  تسا  نیمه  يارب  دنیامنیم  واب  هک  یتدارا 
51 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تیالو

دوب نیا  طقف  دوب  اهنآ  رد  هک  يزیچ  اهنت  دوبن  مالسا  زا  لبق  هفوصتم  رد  تبحـص  نیا  تسا  تیالو  يوعد  فوصت  صاوخ  راثآ و  زا  مشش 
دننام دـنک  یئاـمنهار  میلعت و  زین  ار  نارگید  هک  تسنادـیم  قیـال  دـیدیم  لـماک  تادـهاجم  تاـضایر و  زا  سپ  ار  دوخ  رگا  کـی  ره  هک 

رد دش  ادیپ  مالـسا  زا  دعب  هفوصتم  زا  تبحـص  نیا  یلو  دننیبیم  میلعت  سیردت و  قیال  ار  دوخ  نف  نآ  نتفرگ  ارف  زا  دعب  هک  نف  ره  ياملع 
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ولغ دوخ  هرابرد  هکیناسک  زا  ینعی  دـیدرگ  هفوصتم  تالغ  زا  اـعدا  نیا  روهظ  أـشنم  دوخ ، ناـماما  يارب  ار  تیـالو  هعیـش ، يواـعد  لـباقم 
. دندرک

يردق هک  اهنآ  زا  یضعب  ارهق  دوشیم ، ادیپ  انایحا  نف  نآ  رد  ینب  رهام  کلاذ  ریغ  و  موجن ، هفـسلف ، بط ، مولع  زا  ینف  هتـشر و  ره  رد  هتبلا 
نآ زا  دوخ و  نف  نامه  رد  اما  دـنوشیم  رورغم  بجعم و  دوخب  ینعی  دـننکیم  هداعلا  قوف  ولغ  دوخ  رد  دنـشاب  هتـشاد  رـس  رد  مهاـیلوخیلام 

. دننکیمن زواجت 
دح زا  مه  ارولغ  هکلب  دندرک ، دوخ  رد  ولغ  اذـهل  هدومن  ادـیپ  تیوقت  ناشایلوخیلام  هدام  هقاش  تایـضایر  رثا  رد  اهنآ  نیرهام  زین  هفوصتم 

. تسا تیبطق  تیالو و  ياعدا  ناشولغ  راثآ  زا  یکی  دندنار ،
یبطق و يرـصع  ره  رد  هک  دـندش  مزتلم  هکنآ  ات  تفرگ . توق  مکمک  دـش  جالح  روصنم  یماطـسب و  دـیزیاب  ناـمز  زا  يوعد  نیا  همزمز 

. تسا مئاق  ییلو  يرود  رهب  سپ  يولوم : تسا  مزال  ییلو 
دوخ رد  ولغ  دنتشادرب و  ار  ایح  ههدرپ  همه  زا  رتشیب  ودنیا  دوبن  يربخ  نادنچ  تیالو  تبحص  زا  جالح  روصنم  نب  نیـسح  دیزیاب و  زا  لبق 

دح رس  ات  ار 
52 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. یناش مظعا  ام  یناحبس  یناحبس  هّللا  يوس  یتبج  یف  سیل  تفگ  یکی  نآ  قحلا  انا  تفگ  یکی  نآ  دندرب  یئادخ 

تیالو زا  دوصقم 

بحاص تیالو  زا  ناشدوصقم  تهجنیدب  یلعا  ءدبم  زا  ضیف  رد  هطـساو  سوفن و  همه  رد  فرـصت  ءایـشا و  همه  زا  یهاگآ  ینعی  تیالو 
هک دوب  نانچنآ  عیرـشت و  ماکحا و  رب  تیـالو  یکی  دـنراد  زیچ  ود  رب  تیـالو  ینعی  تسا  عون  ود  ار  يراـیتخا  بحاـص  و  تسا ، يراـیتخا 

نیا يارب  و  تاقبط ، فانـصا و  همه  رب  یلعا  ضایف  زا  تطاسوب  ضیف  هضافا  تادوجوم و  ریاس  هیرـشب و  سوفن  رب  تیالو  رگید  تشذگ ،
باطقالا بطق  ار  وا  تسا  هیلک  تیالو  ياراد  تسا و  یلعا  هبترم  دحاو  هک  ار  یکی  نایامنهر  بتارم  بسح  رب  دندش  لئاق  بتارم  تیالو 

رماب هک  ار  بطق  نودام  دـنمان ، بطق  تسا  قوفام  رظن  تحت  رد  اما  دراد  دوخ  نودام  رب  تیالو  هک  تسا  وا  نوداـم  هکنآ  دـنمان ، ثوغ  و 
. دنلئاق تیالو  يارب  هبترم  راهچ  داتوا . ار  لادبا  نودام  دنمان ، لادبا  دنناسریم  ضیف  دننکیم و  فیاظو  ماجنا  بطق 

هّللا تمعن  تسا ، اهنآ  هلسلس  رـس  هک  ار  تمعن ش  دنیامنیم . يراشف  اپ  تیالو  يارب  زا  رتشیب  دراد  هک  ياهفلتخم  بعـش  اب  اهیتمعن  هلـسلس 
تمعن هاشیلع - ناطلس  هاشیلع - سنوم  هاشیلع  یفص  هاشیلع - رون  دننزیم - دوخ  ياهبقلب  یهاش  هلصو  دعبب  وا  زا  دناهدومن و  بقلم  یلو 

ادـخ فرط  زا  یلو  صخـش  تسا ، تیالو  نامه  یهاش  تقیقح  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  نیا  و  دـنناوخ ، یم  یلو  تمعن ش  هاش  مه  ار  هّللا 
نطاب دناهدومن ، بصغ  ار  یهاش  تیالو و  رهاظ  اهنیا  دنتسه ، یهاش  ماقم  بصاغ  نیطالس  نیا  تسوا  یقیقح  هاش  تسا ، هاش 

53 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. تسا اهنآ  رایتخا  هدارا و  هب  ناهاش  بصن  لزع و  هکلب  دنراد  مه  ناهاش  سوفن  رب  طلست  هک  تسا  ءایلوا  نآ  صوصخم  یهاش 

رصع یلو  تبیغ  هعیش  مهم  تادقتعم  زا  و  دننک ، زین  هعیش  تادقتعمب  رهاظت  هک  دنراچان  نوچ  دننابسچیم  هعیشب  ار  دوخ  هکیئاههلسلس  نیا 
زا دوصقم  دـنیوگیم  دوخ  نادـیرمب  افخ  رد  اما  دـننزیم  جرف  لیجعت  تبیغ و  زا  مد  رهاظب  راـچان  تسا  روهظ  جرف و  راـظتنا  تسا و  جـع ) )

: يولوم دش . دهاوخ  رهاظ  دعب  تسا و  روتسم  بیاغ و  یلو  هک  تسا  نآ  هن  رصع  یلو  بیغ 
تسا مزال  شیامزآ  تمایق  اتتسمئاق  ییلو  يرود  رهب  سپ 

تسیلع زا  هاوخ  رمع  لسن  زا  هاوختسا  یلو  نآ  مئاق  یح  ماما  سپ 
يرهاظ و تنطلـس  مه  ینعی  تنطلـس  ود  ره  هک  تسنآ  دوصقم  هکلب  ور  شیپ  هتـسشن  مه  ناهن و  مهوج  هار  يا  تسیل  يداه و  يدـهم و 
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، دسرب تسا  ینطاب  یلو  هک  نایفوص  ریپ  تسدب  ملاع  تنطلس  دنورب  نیب  زا  بصاغ  نیطالـس  دوش  ادیپ  یلو  صخـش  رد  ود  ره  ینطاب  مه 
ینعم تسا  نیا  تسا ، رهاظ  مولعم و  همه  رب  دیـسر  واب  تنطلـس  نوچ  تسا  بئاغ  روتـسم و  دنتـسه  نیطالـس  نیا  هکیماگنه  ات  یلو  سپ 
ءایلوا ای  تسا  رضاح  یتخانـش  نوچ  تسا و  بیاغ  هتکن  واب  دقتعم  ياهتخانـشن و  بطق  ات  دنیوگ  یـضعب  یلو و  هلمجلاب  و  روهظ ، بیغ و 

هّللا ءایلوا  ریغ  دنیوگ  اهنآ  هک  هّللا  ءایلوا  سپ  داتوا  لادـبا - بطق - باطقالا - بطق  تسا - هبترم  راهچ  نامه  دوصقم  ناشیا  مالک  رد  هّللا 
. یئوگیم یقتم  حلاص  دهاز  نامدرم  رب  هداس  هعیش  يا  وت  هک  تسا 

هّللاب ءاقب  هّللا و  یف  ءانف  هبذج و  هسلخ و  هبقارم و 

ریپ و يارب  ار  لوا  يات  ود  هّللاب ، ءاقب  هّللا و  یف  ءانف  هبذـج - هسلخ - هبقارم - زا : تسا  ترابع  دـناهدرک ، تباث  دوخ  يارب  هک  یتالاح  اما  و 
ره دیرم 

54 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
زا کی  ره  دنیوگ  یـضعب  دنیوگ ، ماقم  ار  مود  يات  ود  لاحار و  لوا  يات  ود  یـضعب  دـنناد ، ناریپ  صوصخم  ار  مود  يات  ود  دـنناد و  ود 

فارـصنا قح  ریغ  زا  نتفر و  ورف  دوخ  رد  ینعیهبقارم  تسا ، ماقم  دـشاب  یمئاد  رگا  تسا و  لاح  دـشاب  هاگهاگ  یقافتارگ و  ار  راـهچ  نیا 
رد هک  ندش  قح  بوذجمینعی  هبذج  ندیدن  مه  ار  دوخ  ندـش و  نوریب  مه  دوخ  زا  ینعی  هسلخ  نتـشادقحب ، لماک  هجوت  ندرک و  ادـیپ 

جیه وتزا  هکیروطب  قح  یتسه  رد  یتسه  ندـش  كدـنم  ندـش و  لئاز  دوخ  زا  یلکبینعی  هّللا  یف  ءانف  دوش ، لصاح  هفـشاکم  تلاـح  نآ 
دندروآ لثم  تافـص و  رد  تافـص  يانف  دـنیوگ  هدرک  لزنت  یکدـنارگید  یـضعب  تاذ ،  رد  تاذ  يانف  دـنیوگ  هدرک  ولغ  یـضعب  دـنامن ،

ادیپ شرون  اما  دراد  رون  تسا و  نشور  لاحنیع  رد  تسا  دیـشروخ  رون  رد  كدنم  وا  رون  هک  باتفآ  رد  دـشاب  نشور  هکیعمـش  دـننامب 
. تسین

ای ینأش ، مظعا  ام  یناحبـس  یناحبـس  ای  انا ، الا  هلا  یماطـسبدیزیاب ال  هتفگ  دـنیوگ  و  دـنروآیم ، لایخ  موهوم و  نیا  يارب  لاـثما  هنوگنیا  زا 
دنیبیمن ار  دوخ  نوچ  هدـش  ادـخ  یتسهرد  كدـنم  وا  یتسه  یلکب  هک  هّللا  یف  ءانف  تهج  زا  ینعی  هدوب  باـب  نیا  زاجـالح  روصنم  هتفگ 

دیاب سپ  دیدیم  ار  ادخ  طقفو  دیدیمن  ار  دوخ  وا  رگا  هک  سب  نیمه  لیوأت  نیا  بذک  يارب   ) هتفگ ارترابع  نآ  اذل  دنیبیم  ار  ادـخ  طقف 
تـسا ندیددوخ  لیلد  ندروآ  ملکتم  سپ  قحلا ، انا  هن  قحلا  وه  دیوگب  وا  ای  هنأش  مظعا  امهناحبـس  دیوگب  ای  انا  الا  هن  وه  الا  هلا  دیوگب ال 

(. ندید ادخ  هن 
نیرخآ هکلب  كرزب  تاـماقم  زا  یکی  تسا و  ناـشیا  كرزب  ياـهرخف  زا  یکی  نـیا  نـکل  تـسا  تاـیرفک  زا  هـّللا  یف  ءاـنف  فرح  نـیا  و 

؟؟؟ دسر و تیاهنب  كولس  دیسر  هلحرم  نیاب  نوچ  ناشیا  معزب  تسا  كولسو  ریس  لحارم  نیرخآ  تاماقم و 
______________________________

رد تسا  تاذ  يانف  طقف  نآ  تسا و  یقیقح  یعقاو  ياـنف  نآ  هک  يرهق  ینیع  ياـنف  یکی  دـنلئاق  اـنف  عون  ود  هیفوص  هک  دـنامن  یفخم  ( 1)
دوجو زا  دنتـشاد  دوـجو  ءایـشا  تیهاـم  زا ؟؟؟ دـعب  تسا  شاهمه  يارب  هکلب  درادـن  یلـصا  وریپ  هب  صاـصتخا  نیا  ۀـقیقح و  اـعقاوتاذ و 
هرطق نوچ  دندرگرب و  دوجو  يایردـب  هرابود  دـنوش  یناف  مدـقم و  نوچ  هدـش و  هتفرگ  دوجو  يایرد  زا  هک  تسا  یتارطف  هلزنمب  قح ؟؟؟

يدـیرجت ياـنف  مود  تسنیاـب  هراـشا  نوعجار ) هیلا  اـنا  هللااـنا و   ) و داـعم ؟؟؟ دـنیوگ  ددرگ و  اـم  رد  ینغ  دوش و  کلهتـسم  ددرگربایردـب 
لـصا نا و  رب  صوصخم  هک  تسا  نیا  یتافـص و  يانف  یتاذ و  ياـنف  تسا  عون  ود  نیا  راـیتخالاب و  دوخ  زا  خالـسنا  ینیب  تسا  يراـیتخا 

نا لبقا  وتوم   ) نایب نیا  تافص و  رد  تافص  ای  یتسه  رد  یتسه  تانیعت ؟؟؟ ندش  لئاز  رکف و  توق  تادهاجم و  تاضایر و  رثا  رد  تسا 
دوش و لصاح  مادعنا  توم و  زا  لبق  هک  تسا  انف  زا  عون  نیاتسا  مالک  لحم  اجنیا  رد  هچنآ  ینیب و  ار  درجم  شدرجم  رد و  تسا ) هنومن 
زا دـعب  تسا  ایـشا  همه  يارب  تسیمومع و  یلوا  هنکیا  تیاهن  تسا  دوجو  توم  مزاول و  راثآ و  زا  انف  زا  عون  ود  ره  تسینا و  لصو  ینعم 
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ةایح لاح  رد  تسناریپ  صوصخم  یمود  مادعنا و 
55 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یکی وا  اب  سپ  دـنیبب  اهنت  ار  ادـخ  دـنیبن  ار  دوخ  نوچ  کلاسهک  تسا  یماقم  ینعی  دـنیوگ ، زین  تدـحو  ماقم  ار  ماقم  نیا  دـهد و  تسد 
زا ار  ماقم  نیا  لوصح  دـننزیم و  انف  تدـحو و  ماـقم  نیا  زا  مد  ناشراعـشا  رد  هراومه  هدـش ، وحم  قح  یتسه  رد  وا  یتسه  هک  اریز  هدـش 

تسد یتسه  تیثیح  زا  خالـسنا  تلاح  ارهق  داتفا  قافتا  یپردیپ  هبقارم  دیـسر و  تیاهنب  قشع  نوچ  هک  دننادیم  مات  قشع  هبقارم و  ترثک 
. دهد

هّللا یف  يانف  خیـش  يانف  تسا و  خیـشلا  یف  يانف  دـیرم  يانف  دـنیوگ  نکل  دـنناد  دارم  يارب  مه  دـیرم و  يارب  مه  ار  اـنف  هیفوص  زا  یـضعب 
يزیربت سمـش  اب  یمور  يالم  هک  دـناهدرک  لعج  هکنآ  دـننام  دـننکیم ، لـقن  دوخ  دـییأت  يارب  مه  یگتخاـس  لوعجم  ياـههصق  و  تسا ،
يولوم دیوگیم  یلع  ای  هک  دینش  سمش  زا  يولوم  ءانثا  رد  تفر  شبقع  زا  زین  يولوم  تفر  دز و  بآ  رب  سمش  دندیسر  يرهنب  دنتفریم و 

نم تفگ  يدرک  هچ  دیسرپ  يو  زا  تفرگ  ار  وا  سمش  دش  ورف  بآ  رد  تفگ  یلع  ای  نوچ  میوگب  ار  هملک  نیا  زین  نم  هک  تفگ  دوخ  اب 
الماک هک  نادیرم  ندرک  رخ  يارب  ار  خیش  رد  يانف  نیا  یشاب  نم  رد  یناف  دیاب  وت  ینعی  وگب  سمش  ای  وت  تفگ  متفگ  یتفگ  وت  هک  نامه 

. دناهدرک عضو  دنشاب  يو  هدارالا  بولسم  هدنب  وریپ  هدارا  تحت  رد 
روهظ هک  تسا  نیا  منامگ  دوشیم ، رکذ  هک  تسا  یهجوب  هدوب  رگا  هدوبن و  نیلوا  رد  تسا و  دعب  نورق  تاثدحم  زا  زین  مه  انف  هلئسم  نیا 
لیوأت يارب  دـنتخاس  ار  اوران  ياههتفگ  نیا  جـالح  روصنم  نب  نیـسح  یماطـسب و  دـیزیاب  زا  دـش  تاـیرفک  نآ  روهظ  زا  دـعب  عارتخا  نیا 

. لاح رهب  ودنآ  تایرفک 
مکح دنتـسه و  نآبلئاق  ناشیا  هک  دوجو  تدحوب  زج  دوشن  روصت  هجوجیهب  ببـستسا و  ضحم  رفک  هکنآ  قح  تاذ  رد  تاذ  يانف  اما 

يانف هک  اریز  تسین . حوضو  زا  هبترمنآب  هچرگا  تسا ، رفک  زین  تافص  رد  تافص  يانف  اما  ححص و  دیآیم  نآ 
56 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تافص رد  ثداح  تافـص  يانف  نینچمه  يدیرجت  هچ  ینیع و  يانف  هچ  تسا  كرـش  لاحم و  بجاو  تاذ  رد  هکنانچمه  ثداح  قولخم 
هیتاذ تافص  رد  اصوصخ  دیاشن  زین  میدق 

يدارأ يانف 

دوخ راعشا  زا  یضعب  رد  مه  ریقح  نیا  هک  تسا  يدارا  يانف  نآ  دنیوگیم و  نانآ  هک  تسنآ  ریغ  نآ  تسا و  حیحص  انف  زا  ینعم  کی  یلب 
دوخ زا  چیه  وا  تساوخ  لباقم  رد  هکیروطب  قلاخ  هدارا  بنج  رد  دوخ  زا  ندرک  هدارا  بلـس  زا  تسا  ترابع  يدارا  يانف  ماهدش  ضرتعم 
رتهب انغ  زا  ار  رقف  هک  یتلاح  رد  مدرک  حبـص  تفگ  هکیماـگنه  دومرف  رباـجب  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  هچناـنچ  دـشاب  هتـشادن  یتساوخ 

ام دومرف  دیتسه  هنوگچ  امش  رگم  تفگ  رباج  میتسه  نیا  ریغ  ام  دومرف  مهاوخیم  رتهب  ةویح  زا  ار  توم  تحص و  زا  ار  ضرم  و  مهاوخیم .
هیلع لیلخ  میهاربا  ترـضح  هّللا ، رمال  امیلـست  هّللا و  ءاضرب  اضر  ینعم  تسنیا  میهاوخیم  اـم  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  میرادـن  تساوخ  دوخ  زا 
سپ تفگ  هن  سپ  وتب  اما  الف  کیلا  اما  تفگ  تسا  یتجاح  نمب  ارت  ایآ  ۀجاح ؟ کلا  نتخادنا ، شتآ  رد  ماگنه  تفگ  لیئربج  ار  مالّـسلا 
يانف ماقم  نیا  نم ، لاؤس  زا  تسا  یفاک  نم  لاحب  وا  ملع  یلاقم ، نع  یلاحب  هملع  هافک  تفگ  هاوخب  ادخ  زا  سپ  تفگ  ادـخب  تفگ  هکب 

رایـسب لمع  ماقم  رد  اـما  دـیآیم  ناـسآ  رعـش  ظـفلب و  یلب  تسین ، سک  ره  راـک  هک  تسا  یگرزب  خـماش  ماـقم  دوخ  نیا  تسا و  هدارا  رد 
. تسا لگشم 

فارصنا ینعمب  انف 
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هنوگنیا زین  یلاعتقح  ریغ  رد  هچنانچ  یلاـعت  قحب  ماـت  هجوت  دوخ و  ریغ  دوخ و  زا  فارـصنا  نآ  و  تسا ، نکمم  ءاـنف  زا  رگید  ینعم  کـی 
فوخ زا  یهاگ  فارصنا 

57 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مخز ندب  زا  یعضوم  ای  دسر  ندبب  یبیسآ  رگا  هکیوحنب  دنکیم  تلفغ  دوخ  زا  هکیروطب  دوش  لصاح  تبحم  قوش و  زا  یهاگ  بعر و  و 

هرابرد هچنانچ  بعر  فوخ و  تهج  زا  اما  دوشن ، مه  هاگآ  درادـن و  تافتلا  چـیه  فارـصنا  تدـش  زا  دورب  وا  زا  مه  ناوارف  نوخ  دوش و 
نم تفگیم  ینعی  دوب  هدرک  بقلم  نیبـلقلا  وذ  هب  ار  دوخ  شوه  تواـکذ و  تدـش  زا  هک  دوـب  يدرم  نیبـلقلا  وذ  داـتفا . قاـفتا  نییلقلا  وذ 

رد فصو  نیا  اب  دوشیمن  نم  فارـصنا  بجوم  دوشیمن و  نم  تافتلا  زا  عناـم  زیچ  چـیه  مراد  تاـفتلا  هجوت و  بلق  ودـب  مبلق و  ود  ياراد 
دنتفگ يوب  دوب  شتـسد  رد  شـشفک  هنهرب و  رگید  ياپ  تشاد و  شفک  شیاپ  کی  دوبن  دوخب  هجوتم  هک  درکیم  رارف  نانچ  دـحا  گنج 
هچنانچ قوش  تهج  زا  اما  و  وک ، نم  شفک  هگنل  هک  دیـسرپیم  دوب  شتـسد  رد  هکنآ  اب  تسه  شیاپ  رد  هک  دوبن  هجوتم  وک  تشفک  هگنل 

ریما ياپ  زا  ندیـشک  ریت  تسا  لیبق  نیا  زا  دندیرب  جنرت  ياجب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  داد  خر  فارـصنا  نیا  فسوی  ندید  زا  ار  رـصم  نانز 
. زامن زا  غارف  زا  دعب  رگم  يو  ندشن  هاگآ  ترضحنآ و  هجوت  مدع  زامن و  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

يارب ماوع  رب  ندرک  سیبلت  يارب  ار  هلثما  نیمه  هک  تسا  نکمم  اسب  هچ  دننکن  هطلاخم  هطلاغم و  وت  رب  هک  شاب  رادـیب  تسین  انف  اهنیا  یلو 
تافص ای  تاذ  رد  تاذ  يانف  نیب  بلق و  فارـصنا  هدارا و  يانف  نیب  دهدیمن  صیخـشت  هک  هراچیب  ماوع  رگید  دنروایب ، دوخ  بلطم  تابثا 

. تافص رد 
نینچ دوخ  يارب  هکنیا  رد  دناهدرک  اطخ  مه  زاب  دـننک  دـصق  ار  يد  وا  يانف  مه  رگا  دـننکیم  اعدا  اهنآ  هک  یلک  يانف  نآ  میئوگیم  مهز  اب 

رما تهج  زا  نیا  و  تسا ، لاـحم  لوـقعم و  ریغ  رما  ياـعدا  تهج  زا  اـطخ  نآ  دراد ، قرف  باـطخ  نآ  هب  اـطخ  نیا  تیاـهن  دـننک  یئاـعدا 
يانف هک  اریز  تسا  یصاصتخا 

58 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یلک يانف  اما  دـتفایم ، قافتا  ترثک  تردـنب و  ای  فعـض  تدـشب و  همه  يارب  نکمم  تسیرما  روما  زا  یـضعب  ای  نایحا  یـضعب  رد  يدارا 

یناوـیح زور  راـهچ  هک  یئاپورـسیب  ره  يارب  هن  ع )  ) نیلمک ءاـیبنا  و  ع )  ) نیرهاـط همئا  تاوذ  صتخم  تـسا  يرما  تیـالو  دـننام  يدارا 
لاح دوخ  معزب  دناوخب و  رعـش  ای  دریگب  هلچ  دنیـشنب و  یکیرات  رد  ای  دنزن  فرح  ددنبب و  نابز  زور  دـنچ  ای  دـنک  يدرگ  نابایب  ای  دروخن 

. جالح روصنم  دیزیاب و  دننام  دنک  دایز  ار  یئوگهوای  ای  دنک ، ادیپ 

داحتا لولح و 

، دنـسر هلحرم  نیاـب  اـنف  تدـش  زا  هک  تسا  ناریپ  صوصخم  ود  نیا  یلو  دوخ  رد  ولغ  رف  زا  دـش  ادـیپ  دـعب  نورق  هفوصتم  رد  زین  ود  نیا 
رد قح  لولحب  دنلئاق  یـضعب  دندش  هتـسد  ود  زیزع  یـسیع و  هرابرد  هک  يراصن  دوهی و  دننام  تعامجنیا  تسا  هقدنز  تایرفک و  زا  مهنیا 

دهد و تسد  لولح  لماک  یلو  يارب  دنیوگ  یضعب  دندش ، هتسد  ود  زین  ناشیا  قح ، اب  ودنآ  يالیوه  داحتاب  لئاق  یضعب  زیزع و  یـسیع و 
، رد تیوه  ندش  کلهتـسم  ینعی  تیهام  مادـعنآ  شیپ  ینیع  يانف  اماتسا  تاذ  رد  تاذ  يانف  نامه  زا  تدابع  هک  داحتا  دـنیوگ  یـضعب 
رب یحیـسم  ياـملع  زا  یکی  هک  مدـید  بتک  زا  یکی  رد  تسین  ناـنآ  تاـصتخم  زا  و  دوـب ...  زین  هیفوـص  ریغ  رد  داـحتا  لوـلح و  تبحص 

هطساوب دیتسنادیم  كرشم  ار  ام  دیدرکیم و  ریفکت  دیدزیم و  نعط  يراصن  ام  رب  هک  امش  هک  هدرک  ضارتعا  دوخ  باتک  رد  مالـسا  ياملع 
زا یـضعب  ای  تسا  یـسیع  هک  رفن  کی  اب  داحتا  ام  هک  اریز  رتشیب  هکلب  دـنلئاق ، هلوقم  نیمهب  امـش  يافرع  نونکا  یـسیع  اب  قح  داحتاب  لوق 

رفن  اهرازه  اب  نانآ  میلئاق و  دشاب  زین  مه  میرم  هک  رفن  ود  اب  نامفئاوط 
ره اب  داحتا  دنلئاق  هیفوص  امکح و  هک  دوجو  تدحوب  لوق  همزال  هکلب 
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______________________________

ندوب یکی  و  ندـش - یکی  تسا  ینعم  ود  ار  داحتا  دوجو و  تدـحو  ینعی  تدـحو - داحتا - لولح - تسا  ناونع  هس  هکتـسناد  داـیب  ( 1)
ینیع يانف  اما  هک  هکی  داحتسا  اما  تسا و  یکی  قح  اب  لوا  زا  ءایـشا  همه  ینعی  ندوب  یکی  ینعمب  اما  تسا  داحتا  زین  دوجو  تدحو  همزال 

ححص تاذ  ود  ندش  یکی  تیوه و  رد  تیوه  کلهتسم  ینعی  تیهام  مادعنا  شیپ 
59 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا هن  رفکب  تبسن  ار  يراصن  دنوادخ  هتفگ  میرم  نب  حیسملا  وه  هّللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  ریـسفت  رد  یبرع  نیدلا  ییحم  تسا ، قولخم 
دننادب ادخ  ار  همه  دیاب  دندرک  رصحنم  اهنت  یـسیع  هب  ار  یئادخ  ارچ  هکنآ  تهج  زا  هکلب  دندش  یـسیع  یئادخب  لئاق  هک  هداد  نآ  تهج 

رد تساوخ  هکنآ  زا  درکن  ترـصن  يرماس  رب  ار  نوره  دنوادخ  هدیتسرپ و  نادب  ار  ادـخ  دتـسرپب  ار  یتب  ره  سک  ره  هتفگ  تاحوتف  رد  و 
. دش لقن  لضفلا  عماقم  زا  دوش : هدیتسرپ  یتروص  ره 

رد ار  قح  لولح  دنتفگ  ياهدع  ودنآ ، لوق  لیوأت  يارب  مهنیا  دش  دیزیاب  روصنم و  زا  دعب  زین  لولح  داحتا و  هلئسم  نیا  شیادیپ  هلمجلاب  و 
دوخ معزب  دنتـسنادیم و  ققحم  ار  دوخ  هک  رگید  ياهدـع  ینودـبعاف ، انا  الا  هلا  تفگ ال  هک  دـیزیاب  رد  قحلا و  اـنا  تفگ  هک  دـش  روصنم 
دندش داحتاب  لئاق  دندمآ و  شیپ  انف  هار  زا  تسا ، قح  مسجت  قح و  تیدودحمب  لوق  لولح  همزال  هک  اریز  دننک  رارف  لولح  زا  دنتـساوخ 
ححـص دوش  ود  نیزا  یکیب  لئاق  هک  دوش  ادیپ  یـسک  دـیاش  رگم  تفر  نیب  زا  داحتا  لولح و  تبحـص  انف و  باب  زا  ودـنآ  هتفگ  دـنتفگ  و 
قولخم ثداح و  میدـق  ای  هک  تسنیا  شاهمزال  هک  اریز  تسا  لاحم  زین  نیا  تیوه و  رد  تیوه  ندـش  کلهتـسم  تاذ و  يانف  ینعی  هدوب 

دیوگ يرتسبـش  هدوب  دوجو  تدـحو  باب  زا  دـناهتفگ و  دنتـسناد  رتققحم  ار  دوخ  هک  رگید  هدـع  ددرگ  میدـق  قولخم  ثداح  اـی  دوش و 
ححص تسا  لالض  نیع  یئود  تدحو  رد  هک  تسا  لاحم  اجنیا  داحتا  لولح و 

مکمک حصص ، دشاب  ود  نیا  زا  یکیب  لئاق  هک  دوش  ادیپ  یسک  تردنب  دیاش  رگم  تفر  نیب  زا  داحتا  تبحص و  لولح و  ياعدا  باب  زا  هن 
. اهنآ هصاخ  تادقتعم  فوصت و  لوصا  دوب  نیا  دش  عیاش  تفرگ و  جاور  تدحو  تبحص 

ربج یناحور - داعم  قح - تیؤر  دوجو - تدحو 

هک مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  تفگ  هک  دننکیم  لقن  هفوصتم  زا  یـضعب  زا  هک  يرادیب  ای  باوخ  رد  قح  تیؤرب  لوق  دوجو و  تدـحو  اما  و 
جارعم تفگ  هک  تسا  فورعم  یماطـسب  دیزیاب  هیجارعم  مدید ، ار  ادخ  دوهـش  رد  ای  مدـید  فشک  رد  دـیوگ  يرگید  تفگ  نانچونینچ 
دوجو تدحو  لولح و  لباقم  رد  ءایبنا  فوفصب  متشگرب  نوچ  داد ، یئاول  نمب  تفگ  هک  اجنآ  ات  دز  فرح  نم  اب  مدید و  ار  ادخ  متفر و 

عون نآ  رب  مه  یحیسم  نآ  ضارتعا  دنتسین  لئاق  دنناد  ققحم  ار  دوخ  هک  یلعف  هیفوص  ار  نیا  تسا ز  ود ؟؟؟ زا  دعب  ندش  یکی  دارم  تسا 
بـسانم دیوگیم  یحیـسم  هکیداحتا  هچرگا  دشاب  ود  ره  رب  ضارتعا  تسا  نکمم  تسین  مولعم  دارب  اما  عون  نیا  رب  مه  تسا و  دراد  داحتا 

دوجو تدحو  هن  تسا  داحتا  نآ  اب 
60 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دّمحم ءاول  نم  مظعا  یئاول  هک  مدید  نم  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ءاول  رتگرزب  همه  زا  دوب  یئاول  ار  کی  ره  مدیسر ،
ار یناحور  داعم  دوجو و  تدـحو  تسین ، هیفوص  صاوخ  زا  اهنیا  نوچ  ربجب  لوق  ران و  تنج و  لـیوأت  یناـحور و  داـعمب  لوق  نینچمه  و 

ترخآ رد  یضعب  ترخآ و  ایند و  رد  یضعب  دنلئاق  مالساب  رهاظتم  فئاوط  زا  رگید  یـضعب  زین  ار  قح  تیؤر  دنلئاق ، زین  امکح  هفـسالف و 
ره درادن و  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  تسا و  عیـسو  شاهنماد  تسا و  یمالک  ثحبثحب  راهچ  نیا  و  دنلئاق ، رگید  فئاوط  زین  ار  ربج  طقف ،

مالسا زا  جراخ  لاوقا  نیاب  نیلئاق  تسا و  مالسا  اب  فلاخم  الا  تسا و  تاشامم  باب  زا  مه  نیا  تسا و  قح  بهذم  اب  فلاخم  اهنیا  راهچ 
یلیصفت حرش  زا  اذهل  تسا  هیفوص  تاصتخم  نایب  هب  رصتخم  نیا  رد  یلصا  يانب  نوچ  دناهدومن و  ناشیا  ریفکت  هب  حیرصت  يرایـسب  اذل  و 
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لامجا وحنب  یلو  میئامنیم  هدـش  هتـشون  فوصت  لاـطبا  رد  هک  رگید  بتک  مـالک و  ملعب  لوحم  ار  لیـصفت  مینکیم و  رظنفرـص  راـهچ  نیا 
. دشاب دیؤم  ناشیا  هدیقع  داسف  رب  ات  مینکیم  کی  ره  نالطبب  هراشا 

روهظ نوچ  دـناهدومن و  عامجا  قرخ  هک  فلاخم  هدـع  زجب  تسا  نیملـسم  عامجا  رابخا و  نآرق و  صوصن  اب  فلاخم  راهچ  نیا  هکنادـب 
عامجاب رـضم  ناشیا  فالخ  سپ  هدش  ادیپ  نرق  ود  نرق و  کی  زا  دعب  اههتفگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  هچ  هدوب  عامجا  داقعنا  زا  دـعب  ناشیا 

. تسه زین  لقع  اب  فلاخم  رگید  هس  نآ  یناحور  داعم  زا  ریغ  هوالعب  تسین 
همه زا  هک  داعمب  تبـسن  سپ  ینآرق  تایآ  رهاوظ  اب  تفلاخم  اما  مینکیم و  رظنفرـص  تسا  رایـسب  نوچ  رابخا  اب  ار  راهچ  ره  تفلاـخم  اـما 

رد یئاهباذع  شتآ و  باقع و  باذع و  زا  نآرق  تایآ  تلالد  تسا ، رتحضاو  رتنشور و 
61 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

روصق روح و  هکاوف و  موحل و  راجـشا و  راهنا و  رویطب و  تشهب  رد  معنت  دـیدص و  میمح و  لـالغا و  لسالـس و  ینهآ و  عماـقم  زا  شتآ 
انتایآ ال یف  نودـحلی  نیذـلا  نا   ) دوب دـنهاوخ  هیآ  نیا  لومـشم  ناگدـننک  لیوات  دـنامیمن  راکنا  ههبـش و  کش و  ياج  هک  تسا  هزادـناب 

(. ریصب نولمعت  امب  هنا  متئش  ام  اولمعا  ۀمیقلا  موی  انمآ  یتأی  نم  ما  ریخ  رانلا  یف  یقلی  نمفا  انیلع  نوفخی 
ملظی و ال  ةرذ ، لاقثم  ملظی  هّللا ال  نا  دـیبعلل ، مالظب  کبر  ام  و  هدومرف : دـنوادخ  هک  اریز  تسا  حـضاو  نارق  اب  شتفلاخم  سپ  ربج  اـما  و 

رد هک  یتایآ  هوالعب  تایآ  زا  نیا  ریغ  دـنکیم و  ربج  دوخ  هنوگچ  دـنکیم  لدـعب  رما  دوخ  ناسحالا ، لدـعلاب و  رماـی  هّللا  نا  ادـحا ، کـبر 
. نک هعجارم  میداد  لیصفت  زین  لقع  اب  ار  شتفلاخم  هجو  ربکا  ناوضر  رد  هدومرف و  رایتخا  تردق و 

: هدومرف هدرک و  تیؤر  یفن  نآرق  رد  دنوادخ  سپ  تیؤر  اما  و 
کلاذ نم  ربکا  یـسوم  اولاس  دـقف  هدومرف  یـسوم و  ای  ینارت  نل  هدومرف  ریبخلا و  فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه  راصبالا و  هکردـت  ال 

لومحم نیع  دی و  هچنانچ  قح  باذـع  ای  تمحر  ءاقل  رب  تسا  لومحم  ءاقل  تایآ  اما  مهملظب و  ۀـقعاصلا  مهتذـخاف  ةرهج  هّللا  انرا  اولاقف 
تسا و لاحم  ادـخ  رب  تیمـسج  تسا و  ندوب  مسج  مزلتـسم  تیؤر  هک  تسا  حـضاو  سپ  لقع  اب  شتفلاخم  اما  تسا و  ملع  تردـق و  رب 
رب ناکم  زیحت و  تهج و  تسا و  تهج  زیحت و  ناکم و  مزلتـسم  ۀـهجاوم  هساح و  اب  تسا  سوسحم  هلباقم  ههجاوم و  تیؤر  طرـش  رگید 

. تسا لاحم  ادخ 
دق هدومرف و  ائیـش و  کی  مل  لبق و  نم  هاـنقلخ  اـنا  ناـسنالا  رکذـی  ـالوا  هدومرف  دـنوادخ  تاـیآ  رهاـظ  بسحب  سپ  دوجو  تدـحو  اـما  و 

درادن ینعم  سپ  دنقح  یلظ  دوجو  دنقح و  نیع  تادوجوم  رگا  ائیش و  کت  مل  لبق و  نم  کتقلخ 
62 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لک نیع  وه  تقو و  چیه  رد  هدومرفن  ءیشلک و  بر  وه  هدومرف و  ءیش و  لک  قلاخ  هّللا  هک  هدومرف  مه  دنشابن و  ءیش  تقلخ  زا  لبق  هک 
ادادنا و هّلل  اولعجت  هدومرف و ال  لاثمالا و  هّلل  اوبرضت  الف  هدومرف  تسا و  ءیـش  دوخ  ریغ  ءیـش  بر  ءیـش و  قلاخ  هک  تسا  رهاظ  ءیش و 

دوجو تسا و  لاحم  عونـصم  عناص و  قولخم و  قلاخ و  تدـحو  هک  تسا  تهج  نآ  زا  لقع  اب  شتفلاخم  اما  کلاذ و  ریغ  نوملعت و  متنا 
رب دـشاب  هدرک  دوخ  زا  دوجو  طسب  دـنوادخ  هک  تسین  لوقعم  اریز  تسا  لاـحم  قحب  تبـسن  شریوصت  یباـبح  یجوم و  اـی  طـسبنم  یلظ 
رد هن  تسا  روصتم  هیمـسج  تادوجوم  رد  هلثما  هنوگنیا  تسا  لاـحم  قح  دوجو  رد  دادـتما  حاـفتنا و  طـسب و  ضبق و  تادوجوم  لـکایه 
يا وت  هک  ضرف  رب  اهنیا  همه  زا  هتشذگ  اریبک  اولع  نوملاظلا  لوقی  امع  یلاعت  هناحبس و  نوکرشی و  امع  یلاعت  هناحبس و  قح ، هزنم  دوجو 

دنروآـیم دوجو  تدـحو  يارب  هک  ار  هلثما  نیا  تنادـجو  رد  اـیآ  یناـمب  زجاـع  اـهنآ  تاـهرت  لـباقم  رد  یمهفن و  ار  اـهنآ  تاـماط  یماـع 
لثم ای  تسا  خی  نیع  هک  دـنزاسب  خـی  زا  هک  هزوک  لثم  ای  دـشاب  ایرد  فک  ایرد و  بابح و  بآ و  لثم  قولخم  قلاخ و  لثم  هک  يریذـپیم 

دـنکیم و لوبق  وت  نادـجو  ایآ  دـتفا ، ناولا  ياههشیـش  تشپ  ای  اههنزور  زا  هک  باتفآ  وترپ  لثم  ای  تسا  بآ  نیع  دوش  بآ  نوچ  هک  خـی 
ار وا  ای  خی  ار  دوخ  ینک و  ضرف  بآ  ار  ادخ  ای  ایرد  بابح  ای  ایرد  فک  ار  دوخ  ینک و  ضرف  ایرد  ار  ادخ  هک  يرادـیم  اور  يدنـسپیم و 
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هرفاک هریرش و  هثیبخ  تاوذ  هک  يرادیم  اور  ای  دتفا ، هنزور  زا  هک  کچوک  وترپ  ار  دوخ  باتفآ و  نوچ  ار  وا  ای  خی  زا  هزوک  ار  دوخ  خی و 
. دشاب وا  کچوک  دودحم  وترپ  ای  وا  يروص  خی  ای  قح  ترضح  بابح  زین  تاروذاق  و 

دیآ مزال  یبابح ، یلظ  تادوجو  نیا  مادعنا  ثودح و  رثا  رد  هکنآ  هوالعب 
63 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ثبخ و رـش و  ره  زا  هزنم  تاذ  هک  دیآ  مزال   ) دـناهدرک داریا  ناشیا  رب  هک  تسیرثأت  ریغ  رثأت  نیا  قح و  سدـقم  هزنم  تاذ  رد  رییغت  رثأت و 
دوجو هک  دـنیوگ  باوج  ات  دریگ  یثبخ  اهنآ  ثبخ  زا  دوش و  هثیبخ  هریرـش  سوفن  اـب  هدولآ  لاـمج  لـالج و  رد  لـماک  ماـت  تاذ  هلیذر و 
نکل دوشن  رثأتم  تسالم  زا  رگا  هک  اریز  ددرگن ) ثیبخ  باتفآ  وترپ  کلاذ  عم  دتفا و  تاروذاق  رب  هک  باتفآ  وترپ  دننام  يدنوادخ  طیـسب 

. ددرگ رثأتم  انف  ثودح و  رثا  رد 
اذـهل تسین  وا  زا  یتبحـص  لوا  هفوصتم  رد  هکنآ  هچ  دـش ، دـعب  نورق  زا  زین  هفوصتم  رد  دوجو  تدـحوب  لوق  هک  تسنآ  ریقح  نیا  نامگ 

. میدرک لقن  هلودلا  ءالع  زا  هچنانچ  دنوش  مه  رکنم  دیاش  دناهدنام و  یقاب  نیلوا  هریس  نامه  رب  مه  یضعب 
اهنآ زا  دعب  هک  یناسک  دنتفگ  ار  هقدـنز  هتفگ  نآ  رفن  ودـنآ  نوچ  دـش ، جالح  روصنم  دـیزیاب و  هتفگ  نامه  زین  هتفگ  نیا  شیادـیپ  ببس 
اهنآ دوجو و  تدحوب  دندرک  لیوأت  ار  ودنآ  مالک  یمسق  دندش ، مسق  هس  میرم  یسیع و  هرابرد  هک  يراصن  دننام  دندش ، مسق  هس  دندوب 

دیوگب هک  درادن  یعنام  سپ  دنقح  دوجو  تادوجوم  همه  هک  اریز  دش  دوجو  تدحو  زا  یشان  اهنآ  نخس  دنتفگ  دندوب  هفوصتم  يامکح 
رپ داحتا  لولح و  تیلاحم  نوچ  تسا و  لاحم  هس  ره  و  داحتا ، انف و  هب  لـیوأت  یمـسق  دـندرک  لولحب  لـیوات  یمـسق  قحلا ، اـنا  اـی  هّللا  اـنا 

زگره تسا و  طیحم  وا  هکنآ  لاح  دشاب و  فرظ  رـشب  فورظم و  دنوادخ  هک  تسا  تیفورظم  تیفرظ و  لولح  همزال  هک  اریز  دوب  حضاو 
داحتا لولح و  رد  ححـص  دش  عیاش  بوجو  تدحوب  لوق  اذهل  تسا  میدق  ندش  ثداح  ای  ثداح  ندش  میدق  داحتا  همزال  دوشن و  طاحم 
ناهرب حضاو و  نایب  اب  دنتسناوتن  زونه  کلاذ  عم  دننک و  سیبلت  یئاهیگدنفاب  یتاهرت و  اب  دنناوتیم  دوجو  تدحو  یلو  درک  دنناوتن  سیبلت 

ناشنیققحم هکلب  دننک  تباث  حیحص 
دیاب فشک  اب  هکلب  درک  تباث  ناوتن  یلقع  ناهرب  اـب  اردوجو  تدـحو  تبحـص  دـنیوگیم   64 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

. دید

تامارک

، هکئالم اب  هملاکم  حور ، هیلخت  ضرالا  یط  لیبق  زا  دـناهدرک  لقن  دـحیب  تامارک  دوخ  ناریپ  يارب  دـنلئاق و  یتاـمارک  دوخ  يارب  هفوصتم 
نکمم و رگا  هک  مه  یـضعب  تسا و  لوقعم  ریغ  اهنآ  لاثما  زا  لوعجم و  اهنآ  همه  هک  کلذ  لاثما  تادامج و  رد  فرـصت  تابیغمب  رابخا 
رب ادخ  هک  تسین  لوقعم  هچ  نورـصقی ، مث ال  یغلا  یف  مهنودمی  مهناوخا  و  نمحر - تادادما  هن  تسا  ناطیـش  تادادما  زا  دـشاب  لوقعم 

(. نک هظحالم  ربکا  ناوضر  رد  ار  تامارک  حرش  ، ) دنک ددم  دسفم  دساف 

هفوصتم تاضقانتم 

هکیـسک تسا  مولعم  تسا  رایـسب  تاضقانتم  ار  هفوصتم  مینک  رکذ  ار  ناشتاضقانتم  زا  یکدـنا  تامارک  لقن  ضوعب  اـجنیا  رد  تسا  بوخ 
نیا نآ و  زا  يدزد  هلیـسوب  ای  دجنـسب و  دوخ  فیعـض  رکفب  ار  روما  ای  هکلب  دشابن  دنب  یئاجب  شاهیاپ  دنک و  لعج  ینید  دوخ  زا  دهاوخب 

. مینکیم افتکا  هراشا و  رما  دنچب  راصتخا  باب  زا  یلو  دش  دهاوخ  رایسب  شتاضقانتم  ارهق  دریگب  کمک 

قیرط ریغ  زا  یهن  اب  قیرط  ترثک  ددعتب و  لوق 
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ظفاح قئالخلا . سافنا  ددعب  هّللا  یلا  قرطلا  دنیوگ ، یفرط  زا  هکنآ  یکی 
تسه بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اجرهتسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 

تسه  بیلص  مان  بهار و  رید  سوقاندنهدیم  هولج  ار  هعموص  راک  هک  اجنآ 
65 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

- اضیا
توعد دوخب  هلسلس  ره  رگید  فرط  زا  تشنک  هچ  دجسم  هچ  تسا  قشع  هناخ  اج  همهتسه  هچ  رایشه و  هچ  تسا  رای  بلاط  سک  همه 

رد رگا  دنادیمن و  حیحص  ار  وا  دشابن  هقرخ  مه  هقرف و  مه  وا  اب  سک  ره  درامـشیمن و  قحب  لصاو  دنادیم و  لطاب  ار  رگید  قرط  دنکیم و 
: ظفاح دننکیم . عازن  بطق  دشرم و  رس  رد  هراومه  دنادیمن و  داشرا  لباق  ار  وا  دشاب  رهام  فوصت  نف 

: اضیا دیوگیم . هاقناخ  لباقم  رد  ار  هناخیم  تفسن  هراسخرب  هناخیم  رد  كاخ  هکنآدسرن  شماشمب  تبحم  يوب  دبا  ات 
درادن هاقناخ  هک  یخیش  يداشتابارخ  دیرم  يا  هد  منارگ  لطر 

درادن هار  هناتسآ  نیا  رد  هکرهيوش  رگجنوخب  نیتسآ  ورب  وگ 
هعجارم نایفوص  نعط  رد  دـش  رکذ  البق  هک  رایـسب  راعـشا  زین  نک و  هلاس  داتفه  هبوت  رآرب و  یلـسغیمدوش  تابارخب  هقناخ  ریپ  يا  اضیا -

: ظفاح دننزیم  هنعط  ار  فئاوط  همه  هکلب  نک 
دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچهنب  رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  کنج 

يو رب  توهش  صرح و  نیع  رد  یئوگبیع  زا  یه 

کین مشچب  دـیاب  ار  هـمه  دـید  دـیابن  دـب  هـکلب  درک  دـیابن  یـسک  زا  یئوگدـب  درک  دـیابن  یـسک  بـیع  دـنیوگیم ، یفرط  زا  هـکنآ  مود -
ادخ هکنآ  باب  زا  ای  و  دـنقح ، رهظم  همه  یقتم  نمؤم و  رجاف  قساف و  دـنقح ، رهاظم  راثآ و  همه  هک  دوجو  تدـحو  باب  زا  ای  تسیرگن ،

، دناهدارالا بولسم  همه  هک  ربج  باب  زا  ای  تسا و  ریخ  همه  تسه  هچره  هدرکن  قلخ  رش  تسا  ریخ  لعاف 
66 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

يولوم تسا ، شاقن  بیع  شقن  بیع  تسا ، ادخ  دب  کین و  زا  زیچره  لعاف 
( منم وت  عیفش  اناج  روخم  مغ  )

اضیا
( قح تسد  لعاف  یقح و  تلآ  )

ظفاح تسادخب  بهاذم  قرط و  همه  تشگرب  هکنآ  باب  زا  ای  دیوگیم و  مجلم  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نابز  زا 
( میوش لزنم  مهب  ام  تقیرط  تابارخ  رد  )

. ددنب هب  تمالم  زا  نابز  مه و  اب  دشاب  لک  حلص  دیاب  کلاس  تقیرط ، رد  هک  لک  حلص  باب  زا  ای  و 

هدننکبیع تمذم  رب  ظفاح  رارصا 

: ظفاح
تشون دنهاوخن  وت  رب  نارگید  هانگ  هکتشرس  هزیکاپ  دهاز  يا  نکم  نادنر  بیع 

دنک بیغ  ملع  رارسا  رب  ضارتعا  هکدنک  بیع  لوضف  نآ  قشع  يدنرب و  ارم  اضیا :
ندیشوپ بیع  هک  اتفگ  یماج و  تساوخبتاجن  هار  تسیچ  هک  متفگ  هدکیم  ریپ  هب  اضیا -
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مینکن قرزا  دوخ  قلد  هیس و  سک  هماجمینکن  قح  انب  لیم  ودب  میئوگن  ام  اضیا -
یئوگدب تمذم و  ردـقچ  هک  نیبب  فرط  نیا  زا  اما  يوپم  بیع  هرب  آرد و  شیع  رد  زاربب  جـنگ  دـص  ونـشب و  تمنک  تحیـصن  ود  اضیا -

زا يرادقم  رگید ، فئاوط  ناشدوخ و  ياه  هقرف  زا  نینچمه  تسا و  ناشردام  رهوش  ایوگ  هک  دهاز  زا  اصوصخم  ادخ  ناگدنب  زا  دننکیم 
مه زاب  تشذگ  ظفاح  ياهنعط 

- اضیا دننکیم  رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخب  نوچدننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 
يدنردوشن ناملـسم  سولاس  دزرو و  ایر  ات   67 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  دوشن  ناسآ  نخـس  نیا  رهـش  ظعاو  رب  هچرگ 

تسا رنه  نادنچ  هن  هک  نک  مرک  زومآ و 
نخس نیاک  ونشب  دینشن  قح  يوب  ام  ظعاو  اضیادوشن - ناسنا  یم و  دشونن  هک  یناویح 

منکیم تبیغ  هن  میوگیم  زین  شروضح  رد 
. منکیم رکذ  ار  ریخا  تیب  باوج  یلو  ماهداد  باوج  زین  ریقح  نیا  ار  راعشا  نیا 

( منکیم تمهت  هن  بلطم  نیا  میوگ  تقیقح  زایم  نویفا  زا  دینشن  قح  يوب  ظفاح  )
هب ناتسوب  ناز  خن  بیس ز  نیا  هکامرفم  دهاز  يا  توعد  مدلخب  اضیا -

یماخ هتخپ  رازه  رتهب ز  راب  رازهبهتخپ  هیقف  نآ  رگا  تسا  ماخ  بارش  نیا  رگا 
یلوا بابر  کنچ و  اب  میوگ  رگا  هصق  نیاتفگ  مهاوخن  قلخ  اب  ار  دهاز  تلاح  نم  اضیا -

لک حلـص  رب  تلالد  هک  يرعـش  نیرتهب  تسین  هارکا  چـیه  ياج  دـیوگ  هچنآ  ام  قح  ردتسین  هاگآ  ام  لاح  زا  تسرپرهاظ  دـهاز  اـضیا -
: ظفاح تسا . تیب  نیا  دراد 

ینم وچمه  قسفب  یئوت و  وچمه  دهزبدوشن  مک  هناخراک  نیا  قنور  هک  ایب 

ندرکن یئوگدب  نتفگن و  بیع  رب  ناشیا  رارصا  تلع 

رب ار  نایوگدب  املع و  نابز  هکنآ  لوا  تسا  زیچ  هس  لک  حلـص  یئوگدـب و  زا  ار  نابز  نتـسبب  ناشیا  رارـصا  ببـس  رد  دـسریم  رظنب  هچنآ 
هک دنشاب  هتشاد  دوخ  يارب  ماوع  ریغ  ماوع و  دزن  یهجوم  رذع  هکنآ  مود  دندنب  هب  دوخ  يور 

68 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
موس دـنهد ، ملقب  روذـعم  ار  دوخ  دـننک  دوخ  زا  ینارسوه  یکدـنا  ای  دـنیامنب  اهنآ  اب  یبرـشم  مه  ای  دـننک  راجف  قاسف و  اب  هبحاصم  رگا 
اهنآ اب  هلیـسونیدب  تسا  اهنآ  اب  هراومه  لام  تورث و  ایند و  هکنآ  هچ  دـننک  بلج  دوخ  يوسب  ار  راـجف  قاـسف و  دـنناوتب  هلیـسونیدب  هکنآ 

. دننک هدافتسا  اهنآ  يایند  زا  دنریگب و  سامت 

لوصو زا  تیدودحم  تالامک و  زا  يرشب  دادعتسا  تیدودحمان 

یهاتوک تسا  لامک  هجرد  رخآب  ندیسر  لباق  دادعتسا  ببسب  یسفن  ره  مدآ  ینب  انمرک  دقل  دنیوگیم و  یفرط  زا  هکنآ  تاضقانتم  زا  موس 
دوشن و سویأم  ات  وا  بلق  رد  عمط  ياقلا  دیرم و  بلج  يارب  دنیوگیم  ار  نیا  دـسرب ، دـناوتیم  لامک  دـح  نیرخآ  ات  يرـشب  ره  تسا  وا  زا 

: دیوگ ظفاح  دشکن . تمدخ  زا  تسد  هک  دنک  راداو  ار  وا  عمط 
دنکب اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد  هچکیل  قفشم  تسا و  مداحیسم  قشع  بیبط 

: يدعس تسه  بیبط  هنرگو  تسین  درد  هجاوخ  يادرکن  رظن  شلاحب  رای  هک  دش  هک  قشاع  اضیا -
دنیبن ادخ  زجب  هک  یئاجب  یمدآ  دسر 
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: دیوگ الوا  هک  اریز  ۀلمجلا  یف  هن  تسا  یمدآ  قلطم  دوصقم  ، 
: دیوگ مه  تیمدآ و  ناشن  تسا  ابیز  سابل  نیمه  هنتیمدآ  ناجب  تسا  فیرش  یمدآ  نت 

تیمدآ  ناریط  ینیب  هب  ات  يآ  ردبتوهش  دنب  ياپ  وت ز  يدید  غرم  ناریط 
69 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دنیوگیم مه  زاب  و 
، اذکه دننک و  تنمحرلا  لیلخ  میهاربا  دننک ، تنامیلـس  لیبق ، نیا  زا  دننک و  تناج  همه  ات  نک  اهر  نتدننک  تناطلـس  هک  ات  نک  یگدـنب 

: يولوم
هراچیب هک  ار  تقیقحب  لوصو  دننکیم  لکـشم  بعـص و  ردقنآ  رگید  فرط  زا  دـش  هّللا  میلک  یـسوم  ناوتیمدـش  هّللا  ناوت  ین  تضایر  زا 

: ظفاح دنیوگیم  هکلب  یتسین  قیاقحب  ندیسر  لباق  یماخ  وت  دنیوگیم  زونه  دوریم  لاس  تصش  لاس و  هاجنپ 
درک ناوتن  دیفس  رثوک  مزمز و  بآبهایس  دنتفاب  هک  ار  یسک  تخب  میلگ 

یتسرپدوخ درد  رد  دریمب  ات  راذگبیتسم  قشع و  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب  اضیا -
دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  کنس و  ره  هنروضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  هفطن  اضیا -

ره دوشن  دیزیاب  سک  ره  دنیوگیم  زاب  دـنناریم و  دـنناوخیم  وچ  ار  ظفاح  هاگرد  نیدـبدنرادرب  دـنراد  رب  هکنانآ  دارم  زا  روصنم  وچ  اضیا -
اهنآ لاثما  روصنم و  دـیزیاب و  یـسک  ره  اـبجعا  و  نینچمه ، دوشن و  یلبـش  سک  ره  دوشن  هّللا  تمعن  سک  ره  دوشن  جـالح  روصنم  سک 

. دوشب میلک  یسوم  لیلخ و  میهاربا  اما  دوشن 
تبـسن فرح  نیا  هکنآ  اب  دنیوگیم  زین  دوجو  تدـحوب  نیلئاق  ار  تالامک  همهب  ندیـسر  تیلباق  ینعی  ار  هتفگ  نیا  هکنآ  رتبیجع  همه  زا 

دننام تسا  یبابح  یلظ  دوجو  تانئاک  دوجو  تسا و  يدـحا  دـحاو  دوجو  طقف  دوجو  تدـحو  رد  هک  اریز  رهاظ ، تسا  یـضقانت  ناشیاب 
ياههشیش رد  هک  تسا  رون 

70 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دارفا هک  دـننکیم  حیرـصت  اجنیا  رد  تسا . كرزب  کچوک و  هک  ایرد  يور  ياهبابح  دـننام  دـتفا و  كرزب  کچوک و  فلتخم  کنراگنر 

. دننکیم ریرقت  ار  رشب  تیدودحمان  زاب  اجنآ  رد  دندادعتسالا و  دودحلا و  فلتخم  سپ  دندوجولا  فلتخم  تقلخ  بسحب  رشب 
: يرتسبش هتفگب  هک  تسا  نیا  رتبیجع 

حرـش رد  هچنانچ  دنبهذم  يربج  ناشیا  رثکا  لقاال  افرع و  نیا  همه  تسا  ربگ  دننام  وک  دومرف  یبنتسا  ربج  ریغ  بهذم  هک  ار  سکنآ  ره 
لامک دـح  نیرخآ  هب  ار  دوخ  دـناوتیم  سک  ره  تسین  دودـحم  يرـشب  لامک  دـنیوگیم  زاـب  کـلاذ  عم  نک  هعجارم  میاهدرک  رکذ  ظـفاح 

دودحم ربج  همزال  هک  تسا  حضاو  هکنآ  اب  دناسرب 

دوخ هلسلسب  دییقت  اب  هلسلس  ره  ناریپ  زا  دیجمت 

دننکیم دوخ  هلـسلسب  رـصحنم  ار  تقیقح  قح و  لسالـس ، اههبعـش و  قیقـشت  ماقم  رد  دـیرم و  بلج  ماقم  رد  هکنآ  تاـضقانتم  زا  مراـهچ 
ءایلوا ءزج  ار  لسالـس  همه  ناریپ  نتـشون  ءاـیلوالا  ةرکذـت  هفوصتم و  رکذ  فوصت و  زا  دـیجمت  ماـقم  رد  رگید  فرط  زا  یتسناد  هچناـنچ 
مولعم دننکیم  دانتسا  اهنآب  دنهدیم و  رارق  دنس  ناشراتفگ  ناشراعشا و  رد  ار  اهنآ  راتفگ  هکلب  دننکیم  اهنآ  يارب  تامارک  لقن  دنسیونیم و 
دنتسه ناشیا  محازم  هک  اریز  دنراد  هضراعم  اههدنزاب  طقف  ینعی  یتیناقح  هضراعم  هن  تسا  یتمحازم  هضراعم  لسالـس  اب  هضراعم  دوشیم 

. دناهدوب هّللا  ءایلوا  زا  هکنآب  دننک  فارتعا  هک  درادن  یعنام  سپ  تسین  یتمحازم  رگید  دندرم  نوچ 
هدولآ شزغم  نکل  دوبن  یفوص  ینعی  اهبآم  یفوص  زا  یکی  هکنانچ 
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71 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مه ام  هک  تشادنپ  مه  وا  ریخلاب  مکاتوم  اورکذا  دناهدرم  اهنآ  يولوم  ظفاحب و  يراد  راکچ  هک  درک  ضارتعا  نم  رب  دوب  هیفوص  تافارخب 

هـضراعم متفگ  تسین ، هضراعم  ياج  دشابن  راک  رد  تمحازم  رگا  هک  تسا  یتمحازم  هضراعم  میراد  صاخـشا  اب  هک  هضراعم  اهنآ  دننام 
تمحازم دـنرادن  يراک  نمب  دـناهدرم و  العف  اهنآ  هک  تسین  اهنآ  تمحارم  تهج  زا  تسا  یبهذـم  ینید و  هضراعم  تعاـمج  نیا  اـب  اـم 

هملکب يدرک  هک  مهیلالدتسا  میـشاب  هتـشادن  يراک  مه  اهنآ ، رئاظن  دیزی و  رمـش و  اب  سب  الا  درادن و  يراکهدنز  هدرمب و  یبهذم  ینید و 
وا داهتجا  هک  اریز  درک  نعل  دیابن  ار  دیزی  دیوگیم  یلازغ  هچنانچ  هنالهاج  ینعی  تسا  هنافراع  هنایفوص و  لالدتـسا  ریخلاب  مکاتوم  اورکذا 
نم اؤاـج  نیذـلا  رـشح و  هروس  تسا  هیآ  نیا  لومـشم  اریز  درک  اـعد  شیارب  مه  رت  توـنق و  رد  دـیاب  هکلب  هدرک  هبوـت  مه  هدرک و  اـطخ 

. میحر فؤر  کنا  انبر  اونمآ  نیذلل  الغ  انبولق  یف  لعجت  نامیالاب و ال  انوقبس  نیذلا  انناوخال  انل و  انرفغا  انبر  نولوقی  مهدعب 
هدرکن دـعب  هروسب  رظن  یلو  هدرک  كردـم  دوخ  نوهوم  طابنتـسا  يارب  هدرک و  رظن  هیآ  نیا  هب  هنافراع  هنایفوص  تسپ  رظن  هب  یلازغ  يرآ 

هّللا مکیهنی  هدومرف ال  زاب  هروس  نامه  رد  و  خلا )  ) ءایلوا مکودع  يودع و  وذختت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  هدومرف  هنحتمم  هروس  لوا  رد  هک 
نع هّللا  مکیهنی  امنا  نیطـسقملا  بحی  هّللا  نا  مهیلا  اوطـسقت  مهوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذـلا  نع 

دیزی سپ  نوملاظلا  مه  کئلواف  مهلوتی  نم  مهولوت و  نا  مکجارخا  یلع  اورهاظ  مکراـید و  نم  مکوجرخا  نیدـلا و  یف  مکولتاـق  نیذـلا 
مرجیب و ار  وا  دیـشک و  رگـشل  وا  رـس  رب  درک و  هراوآ  نطو  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  هک  تسا  هیآ  نیا  قادـصم 

ار لوسر  لآ  تشک و  ریصقت 
72 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هن هدرک  اطخ  یلازغ  داـهتجا  سپ  تسین  نیا  زا  رتهب  هناـیفوص  هناـفراع  طابنتـسا  یلو  هیآ  نآ  قادـصم  هن  درک  ریـسا  نید  زا  جراـخ  دـننام 
دیزی داهتجا 

دوخ ياههدرم  ریخلاب  مکاتوم  اورکذا  هدومرف  هدروآ و  بطاخم  ریمض  ثیدح  الوا  میئوگیم  ریخلاب  مکاتوم  اورکذا  ثیدح  هب  عجار  اما  و 
میئوگب میهاوخب  یلکنیا  هب  رگا  هوالعب  دنتـسین  ام  ياه  هدرم  تسا  مالک  دروم  هک  تعامجنیا  یتوملا  ورکذا  هدومرفن  دـینک  داـی  یکینب  ار 

ددرگ وغل  یلکب  مه  لاجر  ملع  دوش  هتسب  یلکب  بهذم  باب 
ياجب هدرم  دـینک  دای  هک  تسنیا  دارم  دـیاش  هکلب  دـیئوگن  ار  ناشیا  يدـب  دـیئوگب و  ار  ناشیا  یبوخ  هک  تسینا  ریخلاب  ینعم  اجک  زا  ایناث 

هک نید  رد  نیکرـشم  تعدب و  لها  هن  دوخ  ياههدرم  زاب  مهنآ  ناشیا  يارب  ترفغم  بلط  اعد و  تاقدصب و  ینعی  نداتـسرف  ریخب  ار  دوخ 
ححص میحجلا  باحصا  مهنا  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  یبرق  یلوا  اوناک  ول  نیکرشملل و  اورفغتسی  نا  اونمآ  نیذلا  یبنلل و  ناک  ام  هدومرف 

ای یئاملع  دـننکیمن ، لمع  دوخ  دـنناوخیم  ام  رب  ارنآ  هک  اهنیا  ارچ  تسا  ام  یـصوصخ  يارب  رگم  ریخلاب  مکاتوم  اورکذا  نیا  هکنآ  هوـالعب 
. دننکیمن يراد  دوخ  اهنآب  تبسن  یئوگدب  زا  ارچ  دندرکیم  تمحازم  اهنآ  ناریپ  اب  هک  ینیطالس 

نانآ و ریقوت  نینمؤم و  ناوخا و  هرابرد  هغیلب  تادیکأت  هچ  دومرف  اههدنز  هرابرد  ار  رگید  تاملک  اهدص  دومرف  ار  هملک  نیا  هکنآ  هوالعب 
ینزراب دـقف  ایلو  یل  ناها  نم  دومرف  یتناها و  دـقف  املاع  ناها  نم  دومرف  هلمجنآ  زا  ناـشیا  ندرکن  نیهوت  ندرکن و  ءاذـیا  ندرکن و  بس 

: دومرف و  هبراحملاب .
اهتمذم اهیئوگ و  بیع  همهنیا  نیرصاعم  هرابرد  ارچ  سپ  هبراحملاب  ینزراب  دقف  انمؤم  ناها  نمف  یمـسا  نم  امـسا  هل  تققـش  ینم  نمؤملا 

. دننکیم
یف برشا  هک  تسنآ  باب  زا  هکلب  تسا  نید  نامدرم  نید و  يارب  يزوسلد  هار  زا  هن  ظفاح  يولوم و  رب  نعط  ندرک  عنم  زا  وت  رظن  هوالعب 

یبیسآ هنوگره  ار  مادک  ره  تین  رصاعم  املع و  هرابرد  ارچ  سپ  هنرگو  هدش  بارشا  ناتسرپهلاسوگ  لد  رد  هلاسوگ  بح  لجعلا ، مهبولق 
شزرا مک  هکیزیچ  رد  هچرگا  ایند  رما  رد  وت  اب  ناملسم  رفنکی  رگا  ارچ  ای  دزگیمن  یکک  ارت  دسرب 
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73 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ار وا  تمذم  ینیـشنیم  اجک  ره  تسا  هدنز  ات  يرادـیمنرب  وا  زا  تسد  دـشاب  هدروخ  وت  زا  ینارق  دـنچ  هکنآ  ضحمب  دـنک  تموصخ  دـشاب 
وا يارب  باذـع  بلط  ینکیم و  نیرفن  هراومه  زا  دزرماـین و  شیادـخ  ینکیم ، بس  یـشکیم  داـهن  زا  درـس  ياـههآ  ینک  یم  سلجم  لـقن 

ار وا  باذـع  هک  يراد  وزرآ  هکلب  يراد  نیرفن  همهنیا  دزوسیم و  تلد  همهنیا  اـیند  مهرد  دـنچ  يارب  نوکفؤت ، ینا  تسا  ربخ  هچ  ینکیم ،
سدقم اجنیا  رد  يرادن  كاب  نیدب  همدص  همطل و  ره  زا  يرادن  نید  درد  نوچ  اما  ینک  لصاح  رطاخ  یفـشت  ات  دننک  راذگاو  وت  تسدـب 

دندوب ناشدوخ  يارب  دندوب  دب  رگا  دندوب و  ناشدوخ  يارب  دندوب  کین  رگا  ناگدرمب  دیراد  راکچ  یئوگیم  يوشیم و  سرت  ادخ  زا  و 
دوـخ ناگدـنزب  دـیراد  راـکچ  امـش  سپ  تسرپهدرم ، يا  تسین  هزرل  داد و  دوـبن  نید  درد  هک  ارنآتـسین  هز  رهب  رخآ  هـمهنیا  داوـج  داد 

ینا رظنا  مث  تایالا  مهل  فرـصن  فیک  رظنا  دـننکن ، ای  دـننک  هضراعم  یـسک  اب  ای  دنرامـش  دـب  اـی  دنرامـش  کـین  ار  یـسک  رگا  دـننادیم 
. میلست هن  دوب  ضقن  باب  زا  هملک  نیا  نوکفوی 

زا شاهمه  اهنآ  ناریپ  اههلـسلس و  زا  تعامجنیا  مذ  حدق و  هکنآ  تابثا  ینعی  ماقم ، رب  داهـشتسا  يارب  ظفاح  هیـضق  تسا  قفاوم  بوخ  هچ 
دنکیم و حدق  دوخ  کلسم  ریغ  هیفوص  زا  ردقچ  هک  يدینش  البق  ار  ظفاح  نعط  حدق و  هک  اریز  تسا ، ةویحلا  مادام  هدوب و  تمحازم  باب 
هک رگنب  رـصع  هفوصتمب  نونکا  دزاـسیم  دودرم  دورطم و  ار  یهاـقناخ  ناـیفوص  هنوگچ  دـیامنیم و  قرط  همه  لاـطبا  زا  يراـشفاپ  هنوگچ 

هکیروطب دنیامنیم  یفرعم  كرزب  ءایلوا ش  زا  ار  وا  دناهدرمـش ، شقح  قشاع  اتکی  دناهدناوخ  شبیغلا  ناسل  دـناهدرب  الاب  ار  ظفاح  هنوگچ 
ءافرعلا روبز  ار  شناوید  دیسر  دناوت  وا  هیاپب  یسک  مک 

74 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ره هدش  هفوصتم  ءافرع و  روبز  زین  ظفاح  ناوید  تسا ، دّمحم  لآ  روبز  هیداجـس  هفیحـص  تسا و  دواد  لآ  روبز  دواد  روبز  هچنانچ  دنناد ،

یمهفان هب  ار  دوخ  دنمهفیم  ای  ار  ظفاح  ياه  ریفکت  اهقیـسفت و  اهنعط و  دنمهفیمن  تسا  يروک  منادیمن  تسا  واب  ماتتخا  حاتتفا و  یـسلجم 
. دیسرپ دیاب  ناشدوخ  زا  منادیمن  سیلدت  ای  تسا  سیبلت  دننزیم 

اهنآب رخافت  رهاظت و  اب  هیمسر  مولع  مذ 

ملع هیرـشق و  هیروص و  مولع  ار  هیمـسر  مولع  تسا  ءاملع  ملع و  مذ  رثن  رعـش و  رد  ناـشمالک  رگنل  یفرط  زا  هکنآ  ناـشتاضقانتم  زا  مجنپ 
نیذـلا يوتـسی  له  نآرق  تاـیآ  همهنآ  اـب  رتشیب  زیچ  همه  زا  هک  دـننکیم  تمذـم  ملع  زا  ردـقنآ  دـنیامنیم  یفرعم  اـیند  ملع  ناـن و  بآ و 

یتح ملع  لیصحت  ملع و  عامتسا  زا  دنیامنیم  عونمم  ار  دیرم  یلکب  تسا . رایـسب  ملع  لضف  رد  هک  مه  رابخا  نوملعی و  نیذلا ال  نوملعی و 
. یسرب تقیقحب  یهاوخیم  رگا  تسا ، قحب  ندیسر  زا  عنام  ملع  دنیوگیم  ربکالا  باجحلا  وه  ملعلا  دنیوگیم ، هکنآ 

ظفاح
دشابن رتفد  رد  قشع  ملع  هکیئام  سردمه  رگا  قاروا  يوشب 

دربب اجکیب  هناتسم  شگرن  نآ  مسرتمدروآ  تسدب  لاس  لهچ  هک  یلضف  ملع و  اضیا -
ورب دـنیوگیم  دـیرمب  دـننیبیم  يراـت  ار  ملع  یتسر  هک  نیبـم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن  کیینیـشن  تفرعمیب  ینیب  لـقع  لـضف و  اـت  اـضیا -

. لیبق نیا  زا  يدوس و  هچ  ارت  ظافلا  زا  وجب  ار  ملع  تقیقح 
75 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نم بلق  یف  هّللا  هفذقی  رون  ملعلا  ملعتلا  میلعتلا و  ةرثکب  ملعلا  سیل  دومرف  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هتفگب  دننکیم  لالدتسا  مه  هاگ 
دادـن عـالطا  بلطم  تقیقح  زا  هک  ماوع  هراـچیب  دـنروآیم ، لـیلد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هتفگ  زا  هعیـش  بلج  يارب  مه  ارنیا  ءاـشی 

زا هک  يرـصب  ناوـنعب  ار  هتکن  نیا  هک  اریز  تسا  ناـشیا  هیلع  ناـشیا و  دـض  رب  ترـضح  شیاـمرف  نیا  تسا  سکعرب  هیـضق  هک  دـنادیمن 
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زا دشاب و  هدید  مه  ار  ترضحنآ  هک  هدرک  رکذ  شدوخ  هک  یتادیهمت  اب  دیـسر  ترـضحنآ  تمدخب  هکیماگنه  دومرف  دوب  هیفوص  خیاشم 
ماهدرک کلام  تمدخ  مه  یتدم  ماهدید  دایز  خیاشم  نم  تفگ  یهاوخیم  هچ  نم  زا  دومرف  ترـضح  دـشاب  هدینـش  يزیچ  مه  ترـضحنآ 
ةرثکب ملعلا  سیل  دومرف  ترضح  يراد  هچ  وت  منیب  هب  ینعی  منک  كرد  يزیچ  وت  زا  هک  ماهدمآ  نونکا  دوب  لاس  دون  ای  داتفه  شنـس  نوچ 

ترثکب دنریگارف و  يزیچ  کی  ره  زا  دننیبب و  دایز  خیاشم  هک  دنتشاد  شیپ  مه  هک  تسا  هیفوص  رب  ضقن  هتفگ  نیا  خلا )  ) ملعتلا میلعتلا و 
يرگید زا  ردق  نیمهب  زین  كرابم  نب  هّللا  دبع  زا  مدید و  ار  ریپ  دص  راهچ  ای  دصیـس  هک  دـننکیم  لقن  دـیزیاب  زا  دـندومنیم و  رخف  خـیاشم 

زا دوخ  نیا  و  دناهدرک ، لقن  رگید  ياهباتک  راطع و  خیش  ءایلوالا  ةرکذت  باتک  رد  نینچمه  ریپ و  دصناپ  يرگید  زا  دید و  ریپ  دص  راهچ 
تـسنآ سرت  نآ  تسا و  مولعم  مه  شتلع  دـننکیم  عنم  رگید  ریپ  اب  هدوارم  زا  ار  دـیرم  هکلب  دـننینچن  تقو  هیفوص  یلو  دوب  هیفوص  رخافم 

. دنامب يرتشمیب  ناکد  دور  نوریب  شلاگنچ  زا  ادابم  هک 
هک تسنآ  تادیکأت  نیا  زا  دوصقم  همه  هفـسلف  تمکح و  ملع  هصاخ  دـنیامنیم  ءاملع  ملع و  مذ  ملع و  لیـصحت  زا  عنم  یفرط  زا  هلمجلاب 

شوگ مشچ و  دیرم 
______________________________

یکلام بهذم  ماما  سیئر و  سنا  نب  کلام  ( 1)
76 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یگرزب ره  رگید  فرط  زا  الا  دنک و  نوریب  مه  ار  هدع  دچیپب و  رس  تعاطا  زا  دوش و  انشآ  ریپ  تادیهمت  نونف  زوم و  رب  ادابم  دشاب ، هتـسب 
هینید مولع  زا  یتح  تسا  اهملع  نامهب  ناشرخافم  همه  دناهدرک  لیصحت  هک  تسا  اهملع  نامه  رثا  رد  دنرامشیم  دوخ  يارب  هک  تلالج  و 

ار فوصت  ناریپ  زا  سک  ره  هکلب  رگید  مولع  ماسقا  ای  حاورا  ریخست  ملع  ای  ایمیـش  ملع  میئایمیک ، ملع  ياراد  هک  دننکیم  رخف  هدرک  یقرت 
همه هکلب  تسا  ملع  رد  ناشریغ  رب  نانآ  قوفت  رثا  رد  اـمه  ریغ  یلازغ و  يولوم و  دـننام  دـننادیم  همه  زا  رترب  دـننکیم و  داـی  یگرزبب  هک 
زغن ترابع  دنیوگب و  زغن  ياهرعش  هک  دننکیم  تقد  نتشون  باتک  ای  نتفگ  رعـش  ماقم  رد  هکلب  یملع  ياههتفگ  زا  رپ  ناشیاهرثن  اهرعش و 
ولپ بابک و  دیوگب  یسک  هک  دنامیم  نآ  دننام  نیا  تسا  بیجع  دننک ، لضف  راهظا  هلیـسونیدب  هک  دنـسیونب  دنیوگب و  رد  مهف  زا  رادبآ و 

مولعم سپ  دـسرب ، واب  هدامآ  ياج  زا  هک  دـنک  تیدـج  هراومه  دروخب و  رتشیب  همه  زا  ندروخ  ماگنه  اما  تسا  دـب  ای  تسا  مارح  نارفعز 
. تسین مارح  شندروخ  تسا ، مارح  شندرک  جرخ  لوپ  ندیشک و  تمحز  دوشیم 

نافرع هفسلف و  تدحو 

دنیوگیم دحلم  ار  یفـسلف  هک  ياهزادناب  دننکیم  تمذم  رتشیب  زیچ  ره  زا  ار  هفـسلف  ملع  هفـسالف ، رب  تسا  هفوصتم  هلمح  همه  زا  رتبیجع 
: يولوم

دنکیم شزود  ریت  دّمحم ) يا   ) ترون سوقدنکیم  شزوپ  هچنآ  یفسلف و 
لایخ  دش  فسلفم  لقع  هلبقلاصو  رون  دوب  فراع  هلبق  اضیا -

______________________________

. دوش مولعم  وت  رب  لاح  تقیقح  ات  دوخ  راعشا  زا  دوخ و  زا  ظفاح  فیرعت  لصف  رر  نک  هعجارم  ربکا  ناوضر  هب  ( 1)
77 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناهربب ار  بلاطم  نیا  ام  دیوگیم  یفسلف  هک  تسنیا  رد  فالتخا  تسا  یکی  هفسلف  فوصت و  تسین  يزیچ  هفـسلف  زا  ریغ  فوصت  هکنآ  اب 
. تسا ات  ود  هار  قیرط و  تسا ، یکی  بلطم  میتفای ، بلق  هیفصت  قیرط  زا  فشکب  ام  دیوگیم  یفوص  میاهتفای 
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يو زا  عنم  هفسلف و  زا  افرع  تمذم  تلع 

: تسا زیچ  ود  هفسلف  زا  ندرک  عنم  ّرس 
هفـسلف لیـصحت  دیرم  رگا  سپ  تسین ، يزیچ  فوصت  زجب  هفـسلف  هک  اریز  دچیپن  رـس  دارم  تعاطا  زا  دش  هتفگ  هچنانچ  دیرم  هکنآ  یکی 

. دروآ تسدب  ار  رارسا  زومر و  همه  هوالعب  دنکن  هولج  وا  رظن  رد  تسا  نتفیرف  هیام  هک  دارم  ياههتفاب  دنک 
اب نارگید  تسا  تباـقر  تهج  زا  یفـسلف  زا  تمذـم  تسا و  یکلـسم  یبهذـم و  تمحازم  تهج  زا  نارگید  زا  ناـشیا  تمذـم  هکنآ  مود 

تـسین رگید  هقرف  ای  یئاهب  بیقر  هیقف  زگره  رگید  قرف  ای  اهیئاهب  اب  هیقف  هضراعم  دـننام  دنتـسین  وا  راـکمه  هک  اریز  دنتـسین  بیقر  یفوص 
. تسا نید  اب  تدناعم  تهج  زا  اهنآ  اب  هضراعم  هکلب 

تمحازم سپ  فوصت  ياههقرف  دننام  تسا  یفوص  بیقر  یفسلف  تسا  هنابیقر  حدق  فوصت  رگید  ياههقرف  ای  یفـسلف  زا  یفوص  حدق  اما 
نیمهب یفوـص  هک  دـنیبیم  میکح  یفـسلف  تـسا ، شیاـسآ  دـصاقم و  تفرـشیپ  لـخم  رتـشیب  راـکمه  تـسا  رتـشیب  يراـکمه  تـهج  زا  وا 

بطق و درامگیم  ملاع  لمکم  لمکم و  لـماک  ار  دوخ  دـنکیم ، يزاورپ  دـنلب  ردـقنیا  تسا  وا  زا  رتهب  هکلب  تسا  اراد  دوخ  وا  هکیئاـهزیچ 
ياعدا هدرک و  تلآ  ار  ملع  نامه  درامشیم  باطقالا  بطق 

78 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
فیفخ راظنا  رد  ار  وا  هک  دـشوکیم  یفوص  تهجنیا  زا  دـننکیم  تباقر  وا  اب  هک  تسنیا  هدـش ) انیلع  رختفت  اـنم و  قرتست   ) دـیامنیم يربهر 

: دیوگ میکح  یفسلف و  نعط  رد  زین  ظفاح  دنورن  وا  یپ  نایرتشم  هک  دنک 
فوصت حرـش  رد  نایب  تیمامت  زا  سپ  ار  امعم  نیا  تمکحب  دیاشگن  دوشگن و  سک  هکوج  رتمک  رهد  زار  وگیم و  برطم و  زا  ثیدـح 

مینک ار  شارت  هعیـش  هّللا  رون  یـضاق  مالک  لقن  اـجنیا  رد  هک  هفـسلف  فوصت و  تدـحو  تهج  زا  صوصخب  تسا  بساـنم  يو  تقیقح  و 
زین اهنآ  يارب  تمارک  لقن  لیلجت و  دیجمت و  دوب  رکذ  ضحم  شاک  هدرک  رکذ  هعیش  دادع  رد  ار  هیفوص  هک  درذگب  شریصقت  رس  زا  ادخ 

زا هک  دراذـکیمن  قرف  ردـقنیا  یماع  هکلب  تسا  مهوم  نکل  درادـن  رابتعا  هک  تسا  ناشدوخ  ياهباتک  زا  مه  اهتمارک  لـقن  هچرگا  دـنکیم 
. لقن لیبس  رب  ای  تسا  اضما  قیدصت و  لیبس  رب  هن و  ای  تسا  حیحص  باتک  زا  ای  دیوگیم  دوخ  ای  تسا  ناشیا  باتک 

وا هچرگا  منادیمن  صلاخ  ار  وا  هدش  ینظ  ءوس  وا  هرابرد  ارم  نینمؤملا  سلاجم  ینعی  شباتک  نیا  زا  هتشاد ، کلـسم  هچ  منادیمن  لاح  رهب 
ینعی دناهدرمـش  لاهج  فیعـض و  هدـع  ار  هعیـش  نانآ  هک  هتـشون  ننـست  لها  رب  بصعت  باـب  زا  ار  باـتک  نیا  هک  تسا  فرتعم  مه  دوخ 

هیلع نینمؤملا  ریما  یملع  یب  زا  هک  دنلاهج  زا  هدعکی  هکلب  دنتـسین  ۀیارد  مهف و  لها  مالّـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يرترب  مدـقتب و  نیلئاق 
هـصاخ ترـضحنآ  مدقتب  داقتعا  هکنآ  دنک  تابثا  دنک و  ناشیا  رب  در  تسا  هتـساوخ  هّللا  رون  یـضاق  دـنداد ، هس  نآ  رب  يرترب  ابر  مالّـسلا 

هفـسالف و زا  ءاملع  دـعب  راصنا  نیرجاهم و  زا  لوا  فانـصا  لقنب  هدرک  عورـش  سپـس  تسا ، فنـص  هقرف و  ره  زا  نادنمـشناد  مهف و  لها 
ارعش ابدا و  امکح و 

79 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ریما لـضفب  نیرقم  هک  دـنک  تباـث  تسا  هتـساوخ  هک  تسا  رهاـظ  نیا  ارما و  ارزو و  نیطالـس و  هیفوـص و  ءاـبطا و  ءاـهقف و  نیملکتم و  و 

یکین راک  رایسب  ینعم  نیا  دنفرتعم و  ناشیا  نادنمشناد  الضف و  یفنص  ره  رد  دراد و  دوجو  رشب  فانصا  زا  یفنص  عون و  ره  رد  نینمؤملا 
ناشیا نتسناد  هعیش  ای  ناشیا  قیرط  حیحصت  ای  هفوصتم  فیرعتب  درادن  یلخد  هنوگچیهب  تسا و  نیـسحت  دیجمت و  لباق  هدیافرپ و  تسا و 

هّللا تسین و  فوصت  ههبش  زا  یلاخ  نم  دزن  رد  وا  لاح  اذهل  دهدیم  قیدصت  يوب  تسا  مهوم  عقاوم  یضعب  رد  یضاق  تارابع  یضعب  یلو 
ملاعلا

فوصت حرش  رد  هّللا  رون  یضاق  ترابع 
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دوخ لاح  رب  هاوگ  مه  نافرع و  هفـسلف و  تدـحو  ینعی  دـشاب  دوخ  ياههتفگ  يارب  هاوگ  دـهاش و  مه  ات  مینکیم  لـقن  اـم  ار  تراـبع  نیع 
رتهب نید  يارب  بصعت  مینکیمن  صاخشا  هظحالم  میزرویمن و  بصعت  ام  تسه  یکزیچ  مه  وا  رد  هک  دوش  مولعم  ات  دشاب  هّللا  رون  یـضاق 

لالدتـسا رظنب و  اـی  تسنآ  زا  تراـبع  تمکح  هک  تقیقح  بلاـطمب  نیقی  لیـصحت  دـیوگ : نینچ  هّللا ، روـن  یـضاق  يارب  بصعت  زا  تسا 
و تسا ، رقف  لها  هویش  هچنانچ  لامکتسا  هیفصت و  قیرطب  ای  و  دنناوخیم ، امکح  ار  ناشیا  و  تسا ، رظن  لها  هقیرط  هکنانچ  دوشیم ، لصاح 

لامک هجردب  زئاف  ینابر  تبهوم  ضحمب  نوچ  هیناث  هفیاط  نکیل  دـنیامکح  تقیقحب  هفیاط  ود  ره  هچرگا  دـنمانیم ، ءایلوا  ءافرع و  ارناشیا 
فرشا سپ  تسا  رتمک  ماهوا  لئاوغ  كوکش و  كاوشا  ناشیا  هقیرط  رد  دناهتفرگ  قبس  املع  اندل  نم  هانملع  هناخ و  بتکم  زا  دناهدش و 

هیلا دروآیم  زاب  مهب  رس  لوصو  تیاهن  رد  قیرط  ود  ره  دوب و  دنهاوخ  یندا  برقا و  دناقئالخ  توفـص  هک  ءایبنا  تثاروب  دنـشاب و  یلعا  و 
نیققحم نایم  و  هلک ، رمالا  عجری 

80 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
( تسا نیققحم  ریغ  زا  یـشان  اـمکح  ریاـس  تسا و  هیفوص  نیب  هک  یتمذـم  فـالخ و  نیا  هکنآ  ینعی   ) تسین یفـالخ  چـیه  هفیاـط  ود  ره 

داتفا یتبحص  قافتا  انیس  یلع  وبا  خیش  نیرخأتملا  ءامکحلا  ةودق  اب  ار  ریخلا  وبا  دیعس  وب  خیش  ققحم  فراع  خیش  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 
راکنا ءاـمکح  زا  سکچیه  مینادـیم و  اـم  دـنیبیم  وا  هچنآ  تفگ  يرگید  مینیبیم  اـم  دـنادیم  وا  هچنآ  تفگ  یکی  نآ  ياـضقنا  زا  دـعب  و 

دارا نمف  ۀبولطملا  ۀبترملا  وحن  ملـسلاک  ۀلوادتملا  لاوقالا  هذه  دـیوگیم ، سیلاطاطـسرا  هکنانچ  هدرک ، نآ  تابثا  هکلب  هدومنن  ار  قیرطنیا 
رد یلع  وبا  خیـش  ناهرب و  اهلع  یل  سیل  لئاسملا  نم  فولا  یل  ققحت  دـق  هدومرف  یهلا  نوطالفا  يرخا  ةرطف  هسفنل  لصحیلف  اهلـصحی  نا 

نود نیدلا  یلا  نیلصاولا  نم  ۀهفاشملا و  نود  ةدهاشملا  لها  نم  ریصی  نبا  یلا  جردتیلف  اهفرعتی  نا  بحا  نمف  دیامرفیم  نیفراعلا  تاماقم 
هـسلخ رد  هک  دـنکیم  لقن  تاحیولت  رد  تسا  امکح  يامدـق  موسر  ییحم  هک  لوتقم  نیدـلا  باهـش  خیـش  یهلا  میکح  رثالل و  نیعماـسلا 
هتکن وا  زا  تسا  تمکح  لئاسم  ضماوغ  زا  هک  كاردا  قیقحت  رد  مدـید و  ار  وطـسرا  دـنیوگ  تبیغ  ارنآ  هفیاط  نیا  حالطـصاب  هک  هفیطل 

نیرخأتم زا  هک  مدرک  لاؤس  وا  زا  درک  وا  تحدم  رد  میظع  ءارطا  دومن و  نوطالفا  دوخ  داتـسا  حدم  رد  عورـش  نآ  زا  دـعب  مدیـسرپ  دـنچ 
مالـسا هفـسالف  زا  یـضعب  رکذ  نآ  زا  دـعب  وا ، لامک  زا  ءزج  رازه  داـتفه  زا  يو  زا  يو  زجب  هن  هن و  تفگ  دـشاب  هدیـسر  وا  هبترمب  یـسک 

مدیسر دوهش  فشک و  بابرا  زا  یضعب  رکذب  هکنآ  ات  دومنن  تافتلا  مادک  چیهب  مدرکیم و 
______________________________

، فلؤم تافیرـشت  زا  هن  تسا  هّللا  رون  یـضاق  تارابع  زا  دـعب  رد  هچ  لبق و  رد  هچ  تسا  تارابع  نیا  رد  هک  تـالیلجت  باـقلا و  نیا  ( 1)
. دنادیمن تافیرشت  باقلا و  نیا  راوازس  ار  ناشیا  لاثما  فلؤم 

81 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نیا رد  لمأت  هّللا  رون  یضاق  مالک  یهتنا  اقح  ۀفسالفلا  مه  کئلوا  تفگ  يرتست  هّللا  دبع  نب  لهس  یماطسب و  دیزیاب  يدادغب و  دینج  لثم 
نیا هک  تسا  تهجنیا  زا  ءافرع  امکح و  نیققحم  مالک  زا  داهـشتسا  اـب  دـنکیم  قیقحت  ار  ناـفرع  هفـسلف و  تدـحو  هنوگچ  هک  نک  مـالک 
دعب هّللا  روـن  یـضاق  مـالک  لـقنب  میدرگرب  زاـب  فرخت - فرحت و  فوـصت  نم  فوـصت و  فرعت  نم  فرعت و  فـسلفت  نم  هتفگ - ریقح 

یناطیـش تاسیبلت  سفن و  سواسو  راچد  تسا و  رامـشیب  کلاهم  رایـسب و  ياهرطخ  هیفـصت  قیرط  ینعی  قیرط  نیا  رد  نوچ  نکیل  دیوگ 
درامگ لصاو  ار  دوخ  ای  درادنپ  تقیقح  دنیب  هچنآ  ائیش ، هدجی  مل  هئاج  اذا  تح  اءام  نأمظلا  هبـسحی  ۀعیقب  بارـسک  دوش  هاگ  دوش و  یم 

رکف رظن و  زا  بیغرت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ینعی  یحو  بحاص  مالع و  کلم  مالک  رد  تهجنیا  زا  درادب  بلط  زا  تسد  و 
ینس هعیفر  هفیاطنیا  زا  سکچیه  هک  تسنآ  هدیقع  ار  فلؤم  دیوگ  هکنآ  ات  دنیامن  رظن  هقیرطب  مدرم  بیغرت  رتشیب  زین  مالعا  ءاملع  هدش و 

تنـس و لها  هقیقحلا  یف  هک  تعامج  تنـس و  لـها  ندز  لوگ  دوخ و  تعاـضب  جـیورت  تهج  هک  هیدـنب  شقن  هلاـض  همذرـش  رگم  هدوبن 
زا هک  تاـحفن  بحاـص  هقیرط  نآ  نـالطب  روهظ  رب  اـنب  و  دـناهدومن ، موق  عاـمجا  قرخ  دناهتـسب و  رکب  وبا  تهج  یفوـص  شقن  دـنتعامج 
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. همالک یهتنا  تسا  یسیوا  تقیقحب  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  هک  هتفگ  تسا  دنبشقن  هجاوخ  نادیرم 
______________________________

یضاق دوصقم  دندوب  رصعلا  براقتم  تسا و  یتمعن  هقرف  سسؤم  هّللا  تمعن  هچنانچ  تسا  هیدنبشقن  هقرف  سـسؤم  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  ( 1)
رکب یباـب  هقرخ  تبـسن  هک  هدـیمهف  تسا  هیدنبـشقن  زا  مه  وا  دوخ  هک  تاـحفن  بحاـص  یماـج  نوچ  هک  تسنآ  تراـبع  نیا  زا  هّللا  روـن 

یسیوا ینعم  يرکب  وبا  هن  دنتسه  یسیوا  يرگنب  تقیقحب  نوچ  ار  هیدنبشقن  هقرف  هک  هتفگ  دوخ  هقرخ  حیحصت  باب  زا  اذهل  درادن  تحص 
. تشذگ شیپ 

82 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رهاظ ار  دوخ  هدیقع  زین  ریقح  نیا  دناهعیـش . همه  هیدنب  شقن  زجب  شقرف  عیمجب  هیفوص  هفیاط  هک  دومن  دوخ  هدیقع  راهظا  هّللا  رون  یـضاق 

. منکیم

هّللا رون  یضاق  هتفگ  رد  رظن  فلؤم و  هدیقع 

هچنانچ  ) تسا هثلث  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لضفب  فارتعا  رارقا و  ضحم  هعیـش  زا  تدارم  رگا  هک  منکیم  ضرع  یـضاق  بناجب 
رشع و ینثا  همئا  تماماب  فارتعا  رگید  ژینعم  لضفب - فارتعا  فرص  نامه  ینعم  کی  هدرک  مسق  ود  ینعم و  ود  ار  هعیش  شباتک  لوا  رد 

دندراذگ هقباسم  هک  دنعقاو  دیزی  صاع و  ورمع  هیواعم و  عیشت  نیا  سأر  رد  درادن و  هدیاف  عیشت  نیا  سپ  ناشیا ) هقیرط  بهذمب و  دنباپ 
. دنیوگب يرعش  یلع  لضف  رد  کی  ره  هک 

: تفگ هیواعم 
: تفگ صاع  ورمع  ءامس  یصولا  ضرا و  سانلافردیح  دمحا  دعب  ۀیربلا  ریخ 

: تفگ دیزی  ءارضلا  هب  تدهش  ام  نسحلا  واهتارض  اهل  تدهش  ۀحیلمک 
مکریخب و تسلف  ینولیقا  تفگ  هک  تسا  رکب  وبا  عیـشت  نیا  سأر  رد  هکلب  ءادعالا  هب  تدهـش  ام  لضفلا  واهلـضفب  ودـعلا  دهـش  بقانم  و 

لهاج رگم  دـنامیمن  یقاب  یـسک  ننـست  زا  تفگ  ناوتیم  هکلب  تفگ  رمع  کلهل  یلع  ول ال  هبترم  داـتفه  هک  تسا  تسا  رمع  مکیف و  یلع 
لیاضف رکنم  هکلب  دنتـسین ، ترـضحنآ  لیاضف  رکنم  تعامج  تنـس و  لها  ياملع  زا  کی  ره  هک  اریز  دوب  دنهاوخ  هعیـش  همه  الا  یبغ و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هچرگا  دیوگیم  مولعلا  ءایحا  رد  يراچان  زا  یلازغ  هکنآ  یتح  دنتسین  زین  همئا 
83 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

الا تسا  راکنا  دـح  قوف  ترـضحنآب  ناشیا  هعجارم  لئاسم و  ایاضق و  رد  ناشیا  یگدـنامرد  هچناـنچ  مولع ، رد  دـشابیم  هس  نآ  زا  لـضفا 
ملع زا  تسا  لضفا  نطاب  ملع  و  دـندوب ) ءافرع  زا  ینعی   ) نطاـب ملعب  ملاـع  ناـنآ  دوب و  رهاـظ  ملعب  ملاـع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ 

. رهاظ
دوش و عناق  یـسک  زا  رعـش  دـنچ  ضحمب  ای  لضفب  فارتعا  ضحمب  هک  عبتت  ملع و  همهنآ  اب  هّللا  رون  یـضاق  لـثم  زا  تسا  بجع  رایـسب  و 

هکلب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لضفب  فرتعم  تنـس  لها  همه  هک  دننادیمن  دنعالطایب و  هک  تسا  ماوع  هویـش  نیا  یلب  ددنب  عیـشتب  دوز 
هّللا یلـص  ربمغیپ  زا  هچنآ  هوالعب  هدـش  بجاو  ناـشیا  رب  نآرق  هیآ  صنب  یبرقلا  يذ  تدوم  هک  اریز  دـنرادن  هراـچ  اریز  دنتـسه  همئا  همه 

. هدیسر ناشیا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و 
، تخانـش هعیـش  ار  همه  دـیاب  هکلب  دـینکیم  درط  ار  همه  ارچ  سپ  تسا ، دـیفم  رگا  رثن  ای  رعـش  رد  لضفب  فارتعا  راهظا و  ضحم  هلمجلاب 

 . دنشابن ترضحنآ  لضفب  فرتعم  ای  دنشاب  هتشادن  الوم  زا  حدم  راعشا  زین  هیدنبشقن  هک  تسین  مولعم  هکلب 
______________________________
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وا طقف  هیفوص  دادع  رد  شباتک  رد  مه  یضاق  بانج  دناهتفگ و  یبصان  ار  وا  ناگرزب  شبصعت  زا  هک  یماج  الم  هلمج  زا  دنتسه  هکلب  ( 1)
ار هقرف  تسا و 25  هیدنبـشقن  هلـسلس  زا  یماج  نمحرلا  دبع  هتـسنادیم ، دـناعم  ار  وا  هک  تسا  مولعم  هدرکن و  رکذ  ار  رداقلا  دـبع  خیـش  و 
دراد و نینمؤملا  ریما  حدم  رد  يراعـشا  کلاذ  عم  تسا و  هیدنبـشقن  سـسؤم  هک  تسا  نیدـلا  ءاهب  درگاش  دوشیم و  یهتنم  واب  هیدنبـشقن 
ای هلجد  طـش  راـنک  رد  هیقت  عیـشت و  هب  فارتعا  هکلب  دراد  فورعم  يرعـش  نینمؤملا  ریما  یـسوب  هبتع  فرـشا و  فجن  هب  شدورو  ماـگنه 

نآب ار  هدوملا  عیبانی  باتک  کلاذ  عم  تسا  هیدنبـشقن  زا  ةدوملا  عیبانی  بحاص  اضیا  دوش  هعجارم  تانجلا  تاضورب  هدـش  لقن  وا  زا  تارف 
هحفـص رد  هیقب  ینعم  تسا  عیـشت  تمالع  اهنیا  رگا  سپ  هتـشون  اعیمج  همئا  تیبلا و  لها  بقانم  لـئاضف و  رد  تسا  ریظن  مک  هک  لیـصفت 

دعب
84 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هّللا رون  یضاق  تیبصع  تیمح و  كرحم 

رکب یباـب  ار  دوـخ  هقرخ  ناـنآ  هک  تسنآ  طـقف  هیدـنبشقن  هب  تبـسن  هدروآ  ناـجیهب  رایـسب  ار  یـضاق  تیمح  بصعت و  كر  هک  يزیچ 
تسا بصعت  ضحم  هنرگا  الا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیمکب و  ای  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یخرک و  فورعمب  نانیا  دناهدناسر و 

. تسا لطاب  همه  تسین  تیناقح  ار  چیه - دش  مولعم  وت  رب  باتک  لوا  زا  هچنانچ  تسا  تیناقح  تقیقح و  زا  تبحص  و 
ار دوخ  هدومن و  نامز  ماـماب  فارتعا  نوچ  مینادـب  قح  رب  بوخ و  ار  شاهقیرط  باـب و  دّـمحم  یلع  دـیاب  اـم  ناـمز  نیا  رد  نیارباـنب  سپ 

دیاب اـم  دـشاب  فاـصنا  رگا  هکلب  دـننامز  ماـما  رکنم  هک  مینادـب  قحاـن  ودـب  طـقف  ار  هیلیعمـسا  هیدـیز و  هدومن  یفرعم  ترـضحنآ  تباـینب 
دناهدز رکب  یباب  ار  لطاب  هقدنز و  رفک و  اهنآ  هک  اریز  مینادب  دناهعیش  یضاق  معزب  هک  مهریغ  هیتمعن و  هیـشخبرون و  زا  رتهب  ار  هیدنبشقن 
برـش سک  ود  رگا  مینک  ضرف  الثم  تسا ، بسنا  قیلا و  رکب  یباب  لطاب  هقرخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـماب  هن 

------------ رمخ
______________________________

هقیرط هریسب و  مازتلا  ای  ماما  هدزاودب  فارتعا  رارقا و  رگا  دنک و  انثتسا  ار  هیدنبشقن  هّللا  رون  یـضاق  بانج  هک  درادن  لبق  هحفـص  زا  هیقب  - 
هتفر و ایند  زا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دـمحم  هک  هدـید  فشکب  وا  هکنآ  اب  هدرک  رکذ  ارچ  ار  ینانمـس  هلودـلا  ءالع  سپ  تسا  طانم  ناشیا 

هدرک اطخ  وا  فشک  هک  تسا  نکمم  هک  اریز  تسین  عیـشت  زا  عنام  نیا  هک  هدومرف  لـخد  عفد  یـضاق  باـنج  هدـش و  یهتنم  ریغب  وا  هقرخ 
هدزاودب لئاق  هکنآ  وگ  رکب  یبا  رب  تسا  یلع  نتـشاد  مدقم  فرـص  عیـشت  زا  ام  دوصقم  هک  تفگ  هلودلا  ءالع  باب  نامه  رد  مه  دشاب و 

. مهریغ هیحطف و  هیدیز و  دننام  دشابن  ماما 
85 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یل نا  تفگ  هک  رکب  یبا  دننام   ) دنکیم راداو  ارم  ناطیـش  منکچ  دیوگ  ینک  نینچ  ارچ  یئوگ  نوچ  ار  یکی  دـنوش  بکترم  رگید  قسف  ای 
رد مراد ، رگید  ماما  ای  الثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  شور  نیا  نم  دـیوگ  ینک  نینچ  ارچ  یئوگ  نوچ  ار  يرگید  ینیوغی ) اناطیش 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریماب  ار  شلمع  نوچ  صخـش  نیا  هکنیا  رذـعب  سکعلاب  هن  مینادـب  یمود  زا  رتهب  ار  یلوا  دـیاب  ملـسم  ام  تروصنیا 
. ءارتفا دح  يرگید  قسف  دح  یکی  دراد  دح  ود  یمود  هکلب  شقنا ) مث  شرعلا  تبث   ) دنابسچیم

نآ هک  اریز  تسا ، رتـالاب  هیفوص  ربـکا  ءاـفرع و  فرعا  زا  بتارم  اهدـصب  رکب  یبا  هک  میئوـگب  میناوـتیم  اـجنیا  زا  هکنآ  هضرتـعم - هلمج  )
. دنیوگیم تعامج  نیا  اما  ینیوغی ، اناطیش  یل  نا  تفگ  نشور  فاص و  تخبدب 

ۀشحاف اولعف  اذا  دنهدیم و  همئا  ادخب و  تبسن  دننکیم  هچره  اهنیا  میوگیم  وگب  تفگ  لزا  داتسا  هچنآدناهتشاد  متفص  یطوط  هنیآ  سپ  رد 
. نوملعت ام ال  هّللا  یلع  نولوقتا  ءاشحفلاب  رمأی  هّللا ال  نا  لق  اذهب  انرما  هّللا  انئابآ و  هیلع  اندجو  اولاق 
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صاخلا ینعملاب  عیشت  تیناقح و  عنمس 

ءاهقف و دـننام  دناهعیـش  اـعقاو  ۀـقیقح و  ینعی  صخـالا  ینعملاـب  دناهعیـش  تعاـمجنیا  هک  تسا  نآ  رون ش  یـضاق  باـنج  دوصقم  رگا  و 
. تسا قح  رب  اعقاو  اهنآ  هقیرط  هیرشع و  ینثا  هیماما  هعیش  هلسلس  همئا و  ةاور  ثیدح و  باحصا 

خیـش دننام  يدادغب  دینج  دیفم و  خیـش  دننام  جالح  روصنم  ینیلک و  دننام  دیزیاب  هک  هّللا  ذاعم  هّلل و  شاح  داتقلا ) طرخ  هتابثا  نود  اذهف  )
اذکه دنشاب و  یضترم  دیس  دننام  یطقس  يرس  قودص و  خیش  دننام  یفوص  رامع  یسوط و 

86 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
راجفلاک نیقتملا  لعجن  ما  نووتسی ، اقساف ال  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا 

تیناقح عنم  هجو 

سمشلاک نآ  سپ  تیناقح  اما  ارناشعیشت  هن  مینکیم و  میلـست  ار  ناشندوب  قح  رب  هن  ام  میئوگیم  هتخاس  بطاخم  ار  یـضاق  بانج  اجنیا  رد 
همئا رابخا  رد  اهنآ  شور  هریـس و  زا  تسین و  ع )  ) همئا زا  هیورم  ثیداحا  تنـس و  باتک و  زا  ذختم  اهنیا  هقیرط  هک  تسا  راهنلا  ۀـعبار  یف 
ررکم هیفوص  نعط  نعل و  ع )  ) همئا زا  هکلب  تسا  عارتخا  تعدب و  هقیرط  اهنآ  هقیرط  تسین و  يرثا  چـیه  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  راهطا 

رد تنس  لها  ياملع  هعیش و  ياملع  ینعی  هقرف  ود  ره  دنتـشادیم و  بوسحم  تعدب  لها  ار  نانآ  هراومه  نیقیرف  ءاهقف  ءاملع و  هدیـسر و 
حرـش ار  ناشمارم  دیاقع و  زا  کیکی  باتک  لوا  زا  دناهتـشون و  اهباتک  یبهذم  چـیه  اب  ناشقفاوم  مدـع  ناشیا و  هقیرط  لاطبا  اهنآ و  در 

. دشاب قح  مه  تعدب  هک  دوش  هنوگچ  سپ  دشابن  عرش  قفاوم  مادک  چیه  هک  میداد 
ریفکت و تنس  لها  ياملع  هک  ار  یناسک  دیدرک ، هعیش  هعماجب  هک  یتمدخ  نیا  زا  دنکن  درد  امـش  تسد  میئوگب  دیاب  یـضاق  بانجب  سپ 
ار اهنآ  دیدیشک  تمحز  امش  دندرمشیم  تعدب  لها  ار  اهنآ  دنتـسنادیم و  دودرم  دورطم و  دندادیم و  اهنآ  لتقب  مکح  دندرکیم و  قیـسفت 
هار لاح  ءافلخ  بس  ضفر و  تهج  زا  زج  دنتشادن  هعیـش  رب  ضارتعا  هار  رگا  نونکات  دیدومن  ثولم  ار  هعیـش  نماد  دیدینابـسچ و  هعیـشب 

دندرک ادیپ  مه  رگید  تهج  زا  ضارتعا 
87 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. تفگ نیسحت  ریدقت و  ار  تمدخ  نینچ  دیاب  اعقاو  تفارخ  تعدب و  تهج  زا 
______________________________

ریثکت هک  داوس  ریثکت  نیا  زا  دوب  وا  روظنم  هچنآ  هدروآ و  راـب  هعیـش  يارب  زین  رگید  تحیـضف  ود  هّللا  رون  یـضاق  باـنج  بصعت  نیا  ( 1)
رگید دومن  یفرعم  ارتفا  بذک و  لها  ار  هعیـش  هکنآ  یکی  تحیـضفو  دیـشخب و  هجیتن  ار  هعیـش  ریقحت  نهو و  ینعی  ار  وا  دـض  دـنک  هعیش 
نیاب هک  دنتشگ  هیفوص  هیخیش و  هیئاهب و  اب  زارت  مه  هک  درک  یفرعم  يدحب  نیفلاخم  رظن  رد  تالامک  مولع و  زا  ار  هعیش  یگدناماو  هکنآ 

عیـشت و ياعدا  رگا  هک  اریز  تسام  زا  دنیوگیم  دننیبب  ار  هتـسراو  ای  لامک  اب  یـصخش  اج  ره  هک  دناهدش  فورعم  همه  ناهذا  رد  تلـصخ 
رخسمت زج  هک  هزادناب  هدرب  الاب  تهج  ود  زا  ار  اعدا  هیاپ  هّللا  رون  یضاق  بانج  یلو  دوبن  مهم  نادنچ  درکیم  رفن  ود  رفنکی و  يارب  ار  هیقت 

يوتف عجرم  هک  یناسک  تسا  لوبق  لباق  ریغ  هک  هدز  یصاخشاب  ار  عیشت  هلصو  هکنآ  لوا  تهج  درادن  رگید  باوج  فلاخم  زا  ءازهتسا  و 
ای یئاهب  ای  تسا  ینس  وا  هک  دیوگب  هعیش  دیلقت  عجرم  کیب  تبسن  یسک  هک  تسنیا  دننام  نیا  دناتنس و  لها  فینـصت  فیلأت و  اضق و  و 

یسلجم همالع  ای  یلح  همالع  ای  لوا  ققحم  هک  دوش  یعدم  یسک  الثم  ای  درادن  یباوج  ءازهتسا  هدنخ و  زج  هک  دنکیم  ناهنپ  کلاذ و  ریغ 
هک دننک  لقن  ناشیا  زا  مه  هلمج  دنچ  دندوب و  تنس  لها  بهذم  رب  دندوب و  ینس  ناشیا  لاثما  نینچمه  یـسوط و  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  ای 
وا رب  امش  ایآ  دوشیم  لوبق  اعدا  نیا  هعیش  دزن  رد  ایآ  درک  نانچ  ای  تفگ  نانچ  ینس  ملاع  نالف  ای  ینس  ریز  نالف و  ای  ینس  ناطلس  نالف  اب 
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يزربم اجره  امکح  هفسالف و  ءاهقف و  ارعش و  ابدا و  زا  نایفوص  زا  هتشذگ  هکنآ  مود  تهج  دیرامشیمن  تسپ  ار  وا  امـش  ایآ  دیدنخیمن و 
نابحاص لبنح و  دمحا  یعفاش و  کلام و  هفینح و  وبا  رگم  هتـشاذگن  یقاب  اریـسک  تنـس  لها  يارب  هدرک  رکذ  هعیـش  دادـع  رد  ار  وا  هدوب 

هعیـش رد  الا  هدشن و  شیور  هدیـشکیم  تلاجخ  مه  ار  اهنیا  دندومنیم  هعیـش  اب  هزرابم  دنتـشاد و  دـیدش  تیبصع  هکیناسک  تس و  حاحص 
رب دـهاوش  هتـس  حاحـص  نابحاص  هفینح و  وبا  هکلب  کلام  لبنح و  دـمحا  یعفاش و  هنرگو  هدـش  شعنام  تلاجخ  طقف  طقف و  درکیم  رکذ 

سپ هدرک  رکذ  وا  هکیناسک  زا  تسا  رتشیب  ربارب  نیدـنچب  ار  ع )  ) تیبلا لها  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  ناشاهلقن  ناـشاههتفگ و  زا  ناشعیـشت 
دعب هحفص  رد  هیقب  هدیدب  رگا  اعقاو 

88 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هچ اب  هک  دینک  تباث  سپ  دینادیم  قح  ار  تعامج  نیا  دیاقع  کلسم و  رگا  دینادیم  هعیش  ار  دوخ  هک  امش  یـضاق  بانج  تفگ  دیاب  سپ 

دیئوگب هکنآ  رگم  تسا  هعیش  بتک  زا  یباتک  هچب  دنتـسم  دیاقع  شور و  لامعا و  نیا  دهدیم و  قفو  کلـسم  نیا  هعیـش  لوصا  زا  یلـصا 
. تسا هیفوص  هفسالف و  زا  ذختم  هک  قیالخلا  سافنا  ددعب  هّللا  یلا  قرطلا  لصا  اب  تسا  قفاوم 

هیفوص زا  عیشت  عنم  هجو 

تعدب ره  زا  بانتجا  ناشیا و  نیفلاخم  قیرط  زا  ضارعا  ناشیا و  تقیرط  موزل  و  ع )  ) راهطا همئا  وریپ  ینعمب  هک  هعیش  ناشیا - عیشت  اما  و 
هیلک تیالو  تابثا  زین  دوخ  يارب  هکنآ  اب  دنـشاب ، هتـشاد  تماماب  فارتعا  راهظا  هکنآ  وگ  دنکیم  قیبطت  تعامج  نیا  رب  اجک  تسا  اعدا  و 

هک تسنآ  يارب  نیا  دننک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  حدم  رد  هغلابم  رایسب و  حدم  ناشراعشا  رد  هک  ضرف  رب  دهدیم  قفو  اجک  دننکیم 
راذگنامرف عیطم و  هدنب  ار  دوخ  الوم و  ار  وا  هکنآ  تهج  زا  هن  دنرامگیم ، تیالو  رتفد  رـس  مه  ار  وا  دـنلئاق و  دوخ  يارب  ار  تیالو  نوچ 

ار اهنآ  ضرف  رب  هکنآ  هن  دنادب  ناشیا  عیطم  هدنب و  ار  دوخ  یلاوم و  ار  ع )  ) همئا هک  تسنآ  هعیـش  تسا ، هعیـش  هویـش  هچنانچ  دـننادیم ، وا 
لبق هحفص  زا  هیقب  كرزب  لیلجت و  اهنت و  حدم  رگا  دنادب ، یلوم  مه  ار  دوخ  یلاوم و 

هک تسنیا  دـیدرک  ریقحت  هب  لدـبم  تشاد  روـظنم  ناـشیا  هک  هعیـش  زا  ریثـکت  نیا  تسا  روآتحیـضف  اهتبـسن  نیا  دـینک  ربدـت  فاـصنا 
نیا ثیداحا  ياهلقن  اههتفگب و  اـم  نونکاـت  هکتـسنیا  دروآ  راـب  بصعت  نیا  هکیئاـهداسف  هلمج  زا  اـضیا  تسا  لـطاب  بصعت  دـناهدومرف 
لقن ناشیا و  لوق  هنوگچ  سپ  مینادـیم  دوخ  زا  ار  اهنآ  ام  هک  اریز  میناوتیمن  رگید  نونکا  یلو  میدرگیم  جاجتحا  تنـس  لـها  رب  تعاـمج 

. دوب دهاوخ  تجح  فلاخم  يارب  ناشیا 
89 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دننکیم لیلجت  هیفوص  زا  ام و  زا  شیب  اهنآ  هک  اریز  دنشاب  هعیش  دیاب  زین  نایهللا  یلع  سپ  دوب  یفاک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامش 
، هعیـش کلـسم  قفاوم  هن  تسا  ناشدوخ  کلـسم  قفاوم  هک  تسا  یتالیلجت  نایهللا  یلع  ياهلیلجت  دـننام  هفوصتم  ياهلیلجت  رثکا  هوالعب 
ههبـشم و هربجم و  دادع  رد  ار  ناشیا  هعیـش  ءاملع  ارچ  سپ  تسا ، قح  زین  ناشیا  هقیرط  دـنقح و  دناهعیـش و  تعامجنیا  رگا  هکنآ  هوالعب 

یعاد هچ  دننکیم  لقن  ناشاهباتک  رد  همئا  زا  نعل  نعط و  دننزیم و  اهنآ  رب  نعط  دوخ  بتک  رد  ردـقنیا  ارچ  دـننکیم و  رکذ  جراوخ  ةالغ و 
. دننک دیجمت  الثم  ار  قودص  ینیلک و  دیفم و  خیش  دننک و  یئوگدب  الثم  ار  روصنم  دیزیاب و  دینج و  هک  دنراد 

دنادیمن یفوص  ار  دوخ  رگا  دنقحرب  دناهعیش و  زین  هیفوص  هک  دنک  یم  هدیقع  راهظا  دنادیم و  هعیش  ار  دوخ  هک  هّللا  رون  یضاق  بانج  سپ 
ای تسا ، هعیـش  ياملع  قیـسفت  نآ  همزال  دناهدرک و  ضرغ  لامعا  دناهداد و  جرخب  بصعت  هعیـش  ياملع  هک  دـیوگب  دـیاب  ای  درادـن  هراچ 
هک دناهدرک  قیرذـت  هنوگنیدـب  سیبلت  يور  زا  تعامجنیا  ار  ماعنالاک  ماوع  هکنآ  دـننام  دـناهدیمهفن  ءاملع  تعامج  همهنیا  دـیوگب  هکنآ 

تاور و رب  هکلب  لوا  ردص  زا  هعیش  ياملع  رب  رما  هک  دوشیم  هنوگچ  الا  و  دنمهفیمن ، ار  ناشیا  ياهفرح  ءاهقف  ءاملع و  ینعی  اهنیا  دنیوگیم 
دناهدیمهفن ار  نانآ  دیاقع  بلاطم و  زومر  هکنآ  ای  هدش  راکشآ  هّللا  رون  یضاق  بانج  رب  دشاب  هدش  هبتشم  زین  همئا  دوخ  رب  هکلب  باحـصا 
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، تسین نیا  زج  تسا و  نیا  هکلب  تسا  یلوا  یضاقب  ار  اطخ  تبسن  الک  اشاح و  هتفای ، قح  هدومرف و  قح  اب  قیبطت  هدیمهف و  یـضاق  بانج 
ینعی باتک  نیمه  رد  زین  هّللا  رون  یـضاق  دوخ  هچنانچ  تسا و  روطـسم  خـیراوت  رد  هچنانچ  و  باـتک ، نیا  رد  يدـناوخ  هچناـنچ  هک  اریز 

نینمؤملا سلاجم 
90 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دش رخاوا  نیا  رد  هفوصتم  لسالس  نایم  رد  عیشت  روهظ  تسا  فرتعم 

هّللا رون  یضاق  ياکتا  دامتعا و 

تسا شخبرون  ياعدا  رب  ینبم  هیقت  تبسن  لبق و  هیفوصب  عیشت  تبسن  رد 
تمعن رصاعم  هک  تسا  شخبرون  دیـس  مالک  مه  شدنتـسم  راهظا ، زا  دندرکیم  هیقت  دناهدوب و  هعیـش  مه  البق  هک  دیوگیم  وا  هکنآ  تیاهن 

زج تسا  یچوپ  فرح  رایسب  نیا  و  دندرکیمن ، راهظا  دندوب و  هعیش  مه  لبق  خیاشم  هک  هدرک  اعدا  وا  نوچ  تسا  اه  یتمعن  هلسلس  رس  هّللا 
ناطلس رب  شخبرون  دیس  هک  تسنیا  نیا  دیؤم  تسین  رگید  يزیچ  دنک  دیرم  دوخب  ار  هعیش  زا  ياهدع  هتساوخ  شخبرون  دیـس  هکنیا  يارب 

نوچ دوب  يواـسم  اـی  تشاد  هبلغ  ننـست  رب  عیـشت  ناریا  رد  هک  دوب  یتـقو  نوـچ  تقوـنآ  رد  تخیگنارب  داـهج  رب  ار  شیورد  درک  جورخ 
نوچ دندوب و  شیورد  همه  شنادیرم  تشاد  داشرا  هقلح  دوب و  مولعم  وا  تیفوص  نوچ  دنک و  تسدـمه  دوخ  اب  مه  ار  هعیـش  تساوخیم 

دناهدوب و هعیش  همه  وا  فالسا  هک  دش  یعدم  وا  دندرک  ضارتعا  وا  رب  دنتـسه  ینـس  همه  فوصت  هلـسلس  هک  دوب  فورعم  هعیـش  رظن  رد 
. دندنام زجاع  تبسن  نیا  لباقم  رد  رگید  هراچیب  ماوع  دندرکیمن  راهظا  هیقت  زا  نکل 

ینکیم قیدصت  ار  یفوص  ياعدا  هک  هدنام  زجاع  ارچ  وت  دنیوگب  باوج  دنتـسناوتن  ماوع  هدرک  ماوع  ار  دوخ  ارچ  هّللا  رون  یـضاق  منادـیمن 
ياهباتک رتالاب  همه  زا  هقف  بتک  يوتف و  بتک  رابخا و  ثیدح و  ياهباتک  دندرکن  هیقت  هعیش  ياملع  همهنیا  هک  دش  هنوگچ  یئوگیمن  ارچ 

دوبن ناشیا  يارب  هیقت  دنتـشون ، نعط  حدق و  رب  تسا  نمـضتم  هک  لاجر  ياهباتک  رالاب  همه  زا  هقف  بتک  يوتف و  بتک  رابخا و  ثیدـح و 
. هدوب راذگتعدب  فاب  لمهم  يوگ  هوای  تشمکی  يارب  هیقت  طقف 

91 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
راهظا یلع و  رکذ  زا  طقف  تفر  راد  رب  روصنم  هکنآ  اـت  دـندرکن  هیقت  دـندرکن و  يراددوخ  اههقدـنز  اـهرفک و  همهنیا  زا  هک  دـش  هنوگچ 

. دندرک هیقت  عیشت 
نرق تفه  ای  نرق  شـش  تدم  رد  هیقت  ياعدا  یلو  دوب  قیدصت  لباق  دوب  هرود  کی  رد  رفن  ود  ای  رفنکی  هب  تبـسن  رگا  هیقت  ياعدا  هوالعب 

تسین یندرک  رواب  هورگ  نیا  زا  ماع  صاخ و  عجرم  هقلح و  هزوح و  بحاص  خیاشم و  اسؤر و  همه  رد 
لمع نیا  دننک و  نیتفت  ار  اهنآ  ات  دنیآرد  نارگید  نید  بهذـمب و  دـننک و  ناهنپ  دوخ  بهذـم  نی و  یـضعب  هک  داتفا  قافتا  تردـنب  یلب 

دوش تفای  بهاذم  نایدا و  همه  رد  هکلب  درادن  ینس  ای  هعیشب  صاصتخا 
بهذم و داسفا  لاطبا و  دوخ و  شیک  بهذـم و  لامعا  تهج  زا  دـننک  لمع  نیا  دـنوش و  تفای  لیبق  نیا  زا  تردـنب  هک  مه  یناسک  یلو 

دوخ شیک  مکمک  دش  نیحیـسم  رد  لخاد  دوب  دوهی  شیک  رب  درک ، لمع  نیا  هک  دوب  یـسک  لوا  هک  سلوپ  هچنانچ  دننک  نارگید  شیک 
رد دـندوب  هعیـش  ناهنپ  رد  یـضاق  معزب  هک  هورگ  نیا  ایآ  درک  لیدـبت  تینارـصن  هب  تیحیـسم  زا  ار  ناشیا  نید  درک و  لیمحت  اـهنآ  رب  ار 
ایآ دندرک  هچ  رگید  دـندرک  لیمکت  ار  فوصت  دـندرک و  تیفوص  تیوقت  هکنآ  زج  دـنداد  ماجنا  هیفوص  رد  یلمع  هچ  نرق  تفه  تدـم 

یتامارک و دـمآ  هک  مادـک  ره  یلب  دـندنادرگرب  عیـشت  نیئآب  ار  مدرم  ای  دـندرک  مک  يزیچ  فوصت  زا  ای  دـندنادرگرب  عیـشتب  ار  رفن  کـی 
. دندرک گرزب  ماوع  رظن  رد  ار  اهنآ  دندید و  فشک  ایؤر و  رد  دندرک و  هفاضا  ناشیا  ناوریپ  افلخ و  يارب  یتاماقم 

یلو دهدیم  رارق  اهنآ  ندرک  هیقت  دیؤم  دنکیم و  رکذ  هیقت  تدش  يارب  تیاکح  دـنچ  یـضاق  بانج  هک  میتسین  هیقت  تدـش  رکنم  ام  يرآ 
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تدش نیع  رد 
92 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هعیـش لاجر  زا  باتک  دص  راهچ  مینیبیم  مه  زاب  دوشیم  رازه  راهچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  باحـصا  دادعت  هک  مینیبیم  مه  زاب  هیقت 
ۀـیارد و زا  ثحاب  باتک و  فنـصم  یتفم و  رهاظتم و  نامز  رـصع و  ره  رد  هعیـش  ياملع  مینیبیم  مه  زاب  هدـش  یفاک  باتک  دنتـسم  اـهنت 
ار ءاملع  تاجاجتحا  یـسلجم  همالع  تسا ، یباتک  هماع  ياملع  اب  دیفم  خیـش  ياههجاحم  دـندوب  لداجم  رظانم و  غلبم و  یعاد و  لاجر و 

يارب هیقت  تدـش  نیا  هنوگچ  تسا  راونالا  راحب  تادـلجم  زا  یکی  هداد  رارق  تاجاجتحالا  باتک  ع )  ) همئا تاجاجتحا  اب  هدومرف و  طبض 
. داتقلا طرخ  هنود  تاهیه  تاهیه  دنتشادن ، راهظا  تئرج  هکیاهزادناب  مهنآ  هدوب  صاخشا  نیمه 

هتشادرب و تسد  دوخ  همیلس  ترطف  زا  هدش و  رورغم  یفوص  شخبرون  دیس  هتفگب  هک  تسا  هّللا  رون  یـضاق  ياهاطخ  نیرتگرزب  نیا  هکلب 
دتفا طارفا  دـحب  هک  زیچ  ره  کلهم ، تسا  یـضرم  بصعت  نکل  ةرطفلا  میلـس  تسا  يدرم  هّللا  رون  یـضاق  الا  بصعت و  زا  زج  تسین  نیا 
هتشک هار  نیمه  رد  مه  تبقاع  هتشاد و  عیشت  رد  یطرفم  تیبصع  هک  دوشیم  مولعم  شبتک  زا  رون ش  یـضاق  دزادنا  ءوس  کلاهمب  تبقاع 

 . دیدرگ
______________________________

یکی تسا  زیچ  ود  هیدنبشقن  زجب  هداد  هیفوص  لسالسب  تبسن  ار  عیشت  هک  هدومن  هّللا  رون  یضاق  تیبصع  کیرحت  هچنآ  هکنا  لصاح  ( 1)
ود ره  رکبیب و  ارب  هن  ع )  ) نینمؤملا ریما  و  ع )  ) اضر ترضحب  ار  هقرخ  نتـسب  يرگید  هدرک  رورغم  ار  وا  هک  شخبرون  دیـس  زا  هیقت  ياعدا 

هکلب میتسین  اهنت  اـم  ناـشیا  ملق  تاـتلف  زا  رطاـخ  یگدرـسفا  هّللا و  رون  یـضاق  هئطخت  ضارتعا و  نیا  رد  تسا  كردـمیب  طـلغ و  تبـسن 
ۀفحت بحاص  همه  زا  رتهب  دناهدیمان  شارت  هعیش  ارناشیا  تاضور  بحاص  عماقم و  بحاص  دنراد  يو  رب  ضارتعا  زین  صلاخ  هعیش  ياملع 

دعب هحفص  رد  هیقب  سپ  هدوب  یضاق  بانج  اب  رصاعم  هک  یسلجم  انالوم  هزاجا  خیش  یمق  رهاط  دمحم  انالوم  رایخالا 
93 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هک دش  رکذ  البق  هیدنبشقن  هلسلس  زج  لسالس  همهب  ار  عیشت  تبسن  هدرک  رورغم  ار  یـضاق  هک  تسا  يزیچ  رتشیب  وا  هک  هقرخ  هیـضق  اما  و 
ار عیـشت  تبـسن  دش . وا  زا  لبق  یکدنا  ای  شخبرون  دیـس  زا  مهنآ  راشتنا  دوبن  یلکب  هفوصتم  زا  نیقباس  رد  هلـسلس  لاصتا  هقرخ و  تبحص 

دوخب ار  هعیش  دنناوتب  ات  دنداد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  مالّسلا  هیلع  متشه  ماماب  تبسن  دندرک و  عضو  ار  هقرخ  دنداد و  دوخ  فالساب 
ار دوخ  امسر  هک  لاح  ات  دیدرگ  طلخ  عیشت  اب  ناشیا  فوصت  مکمک  دندیورگ  اهنآب  دندوب و  هعیـش  ةرطفلاب  مدرم  نوچ  يرآ  دننک  بلج 

هلسلس هقرخ و  روهظ  زا  لبق  ات  هک  اریز  درادن  هدیاف  ناشفالـسا  ننـست  اب  نانآ  عیـشت  یلو  دنتـسه  مه  هعیـش  موسرب  رهاظتم  دننادیم و  هعیش 
هیدنبـشقن و ای  هیردنلق  نیب  ام  دنکرتشم  هنیعب  خیاشم  نامه  اضیا  دنتنـس و  لها  زا  یفوص  خیاشم  هک  نیقیرف  ءاملع  نیب  دوبن  ههبـش  کش و 

دندوب هعیـش  همه  هک  دندومرف  هّللا  رون  یـضاق  بانج  هچنآ  سپ  دش  هقرخ  روهظ  زا  دعب  ناشیا  عیـشت  يوعد  تبحـص  هیتمعن  هیـشخبرون و 
هیتمعن و دندوب  تنس  لها  هقیرط  رب  همه  هیفوص  تسوا  سکع  حیحص  هکلب  تسا  حیحص  ریغ  دندومن  عامجا  قرخ  هیدنبشقن  هلـسلس  طقف 

. دندرک عامجا  قرخ  هیشخبرون 
تسا دورطم  ینس  دننام  مهدودرم  هعیش  دندوب  هعیش  ءاملع  دودرم  هک  تسین  کش  نکل  دندوب  هعیـش  هک  مینک  ضرف  اهنیا  همه  زا  مه  زاب 

لبق هحفص  زا  هیقب  رگا  سپ 
ع)  ) تیب لها  هعیـش  تسا و  تنـس  لها  صوصخم  هروکذـم  ياهتعدـب  هک  دـنامن  یفخم  دـیوگ  ناشیا  ياهتعدـب  هیفوص و  نایعا  لـقن  زا 

دناهدوب هعیش  اهتعدب  نیا  نابحاص  هک  هدرک  نامگ  يرتشش  هّللا  رون  یضاق  هک  تسا  هفرط  نیا  دناهدوب  هزنم  رهطم و  اهتعدب  نیا  زا  هشیمه 
شترابع رخآ  ات  هدرک  انث  حدم و  هدومن و  رکذ  نینمؤملا  سلاجم  باتک  رد  تلفغ  رب  انب  ارناشیا  و 

94 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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يربگ هک  دشاب  نآ  دننام  اهنآ  سپ  دندادن  تسد  زا  ار  دوخ  تیفوص  یلو  دندش  هعیش  دعب  یفوص و  دندوب و  ینـس  لوا  زا  هک  دوش  ضرف 
رگا دوب و  دنهاوخن  هعیش  ناشیا  نینچمه  دوب  دهاوخن  ناملسم  وا  دهدن  تسد  زا  ار  تیربگ  نیئآ  یلو  دنک  مالـسا  راهظا  دوش و  ناملـسم 

دودرم دعب  دندوب و  باحـصا  زا  لوا  ع )  ) همئا نامز  رد  هک  اهنآ  دننام  مه  اهنآ  سپ  دندش  یفوص  عیـشت  اب  دـندوب و  هعیـش  هک  دوش  ضرف 
دندش

دنیوگب ار  ماما  هدزاود  ره  هچرگا  دنتسین  هیرـشع  ینثا  ناشیا  زا  عیـشت  قیدصت  ضرف  رب  اهنیا  هک  دش  مولعم  هقرخ  حرـش  نمـض  رد  هوالعب 
ار تعیرش  تمسق  دننادیم  یخرک  فورعم  صوصخم  ار  تیالو  دنتـسین  ناشیا  تیالوب  لئاق  دعبب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  هک  اریز 

اریز ماـما ، راــهچ  نآ  يارب  هـن  تـسا  فورعم  ياهنیــشناج  فورعم و  يارب  ۀــقیقحلا  یف  تماــما  سپ  ع )  ) ماــما راــهچ  نآ  صوـصخم 
تـسا فورعم  هصاخ  ناشیا  معزب  تعیرـش  نوئـش  زا  هن  تسا  تیالو  نوئـش  زا  هک  مکـسفنا  نم  مکب  یلوا  یئامرفنامرف و  یئامرفمکح و 
ناشیا عیـشت  ياعدا  هک  ضرف  رب  سپ  دنـشاب  يدادغب  دینج  یطقـس و  يرـس  یخرک و  فورعم  داقنم  عیطم و  دیاب  ع )  ) ماما راهچ  نآ  سپ 

. هیرشع ینثا  هن  دوب  دنهاوخ  هیفقاو  هیحطف و  هیدیز و  دننام  دوش ، قیدصت 

فوصت تالوحت 

. مینک هراشا  زین  فوصت  تالوحت  زا  يرصتخمب  نونکا  تفای  همتاخ  فوصت  حرش  نوچ 
دوخب يدایز  ياههبعش  هدرک  ادیپ  یتالوحت  دندشیم  ادیپ  هرود  رصع و  ره  رد  هک  یئاهدایـش  رثا  رد  هیدامتم  نورق  نیا  رد  فوصت  هکنادب 

کی ره  هک  هتفای 
95 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هکنآ هصاخ  یقرفب ، دـش  قرفتم  یماـسقاب و  دـش  مسقنم  تهجنیا  زا  هک  تسا  تاـیفیک  تایـصوصخ و  زا  یـضعب  رد  فلتخم  يرگید  اـب 
ياهمان درک و  ادـیپ  ةریثک  بعـش  اذـهل  تشاد  مات  تیلخدـم  دوهـش  دـشرم و  فشک  دـشرم و  هدارا  اهنت  دوبن ، تباث  لـصا  کـی  رب  ینتبم 

. درک ادیپ  زین  يدایز 
نوگانوگ ياههقرف  ياراد  هنوگچ  يدایا  لباقت  هنم و  زا  لواطت  رثا  رد  ینیبیم  کلاذ  عم  تسا ، ریغتی  تباث ال  لصا  رب  ینبم  هکنآ  اب  مالـسا 
تایضتقم بسحب  رصع  ره  ياهدایش  هجیتن  رد  دراد ، دوخ  ياج  تسا  یتباث  ماما  ای  ربمغیپ  رب  هن  تباث و  باتک  کی  رب  ینبم  هن  هکنیا  هدش 

مه اب  اههقرف  زین  عرش  رهاوظ  عرـش و  ماکحاب  تبـسن  دندرک و  رایـسب  وا  ياههدام  رد  دایز  مک و  ناشیا  دوخ  ياهیتسرپاوه  نادیرم و  لاح 
. دنتشاد تافالتخا 

فوصت تالوحت  هصالخ 

مـسا هب  لوا  یتسناد  هچنانچ  مسا  رد  اما  هریـس  شور و  رد  موس  بهذـم  رد  مود  مسا  رد  یکی  هداد  خر  یتالوحت  تهج  هس  زا  ار  فوصت 
وا دروآ و  ار  تیفوص  مان  دش و  ادیپ  یفوص  مشاه  وبا  هکنآ  ات  دندناوخیم . دهاز  ار  اهنآ  دـندوب  هتـشر  نیا  رب  هک  یناسک  درک  هولج  دـهز 
نم تفگ  يروث  نایفـس  هک  دـیوگ  دروآ و  ار  تیفوص  مان  هک  دوب  یـسک  لوا  وا  هک  هتـشون  تاحفن  رد  یماج  دوب  يروث  نایفـس  رـصاعم 
مانب ار  دوخ  تسین  مولعم  شیادتبا  دعب  هکنآ  ات  دندشیم  هدناوخ  یفوص  مانب  نیا  زا  دعب  مدـید  ار  مشاه  وبا  ات  تسیچ  متـسنادن  ار  تیفوص 

باقلا نآ  زا  دعب  دنداهن  مان  هفـسالف  رب  هک  میکح  دننام  دنامب  ناشیارب  نانچمه  بقل  نیا  دنتفگ و  زین  افرع  ار  هیفوص  دندناوخ  زین  فراع 
هّللا ءایلوا  تدحو - لها  قح - لها  تقیقح - لها  ینعم - لها  قشع - لها  دنتسب - دوخب  زین  رگید 

96 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. لد لها  نطاب - لها  هّللا - لها  هّللا - دیش  هّللا - دنج 
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هیلع و هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  تفالخ  تماما و  تهج  زا  یکی  دراد  قالطا  ود  بهذم  هک  تسناد  دیاب  بهذـم  تهج  زا  تالوحت  اما  و 
مـسقنم تهج  نیا  زا  تعیرـش و  ماـکحا  دـئاقع و  تهج  زا  رگید  ینـس  هعیـش و  دنمـسق ، ود  رب  مسقنم  تما  تهج  نـیا  زا  ملـس و  هـلآ و 

تسین دقتعم  یبهذم  چیهب  ینعم  بل  رد  تسین  يراک  بهذم  اب  تهج  ود  زا  کیچیه  رد  ار  فراع  اساسا  دنتسه  یبهاذمب 
ياج هک  مقرغ  هّللا  اویعطا  رد  نانچ  نم  تفگ  یناقرخ  نسحلا  وبا  تسادج ) اهبهذم  قشاع ز  بهذم  ( تسادج اهبهذـم  فراع ز  بهذـم  )

دـشابن و رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  يو  رد  هک  دـیور  يرهـشب  تفگیم  نادـیرمب  دـیزیاب  رمـالا  یلواـب  دـسر  هچ  تسین  لوسرلا  اوـعیطا 
زا اهنآ  شور  نیئآ و  اهنت  هکلب  ادـخ ) ینعی   ) دریمن زگره  تسا و  هدرمن  هک  هدـنز  زا  ام  دـنتفرگ و  ارف  اـههدرم  زا  ار  ملع  نارگید  تفگیم 

تقیقح رد  فراع  بهذم  دنتـسین ، قفاوم  بهذـم  چـیه  اب  ناشیا  هک  تسا  ققحم  دـهاش و  تسین  بهذـم  چـیه  قفاوم  هک  راتفر  راتفگ و 
دنبهذم مه  وا  اب  ناشیا  دشاب  تقیرط  لها  سک  ره  دنک  ذاختا  دوخ  يارب  یبهذـم  ات  تفالخب  هن  دراد و  يراک  تعیرـشب  هن  تسا  تقیرط 

تاحیرـصت دشاب  مالـسا  ریغ  رگید  نید  زا  ای  یماما  ای  یعفاش  ای  یلبنح  ای  یکلام  ای  دشاب  یفنح  هاوخ  دوب  دهاوخ  ناشیا  بهذم  لها  وا  و 
: ظفاح هلمجنآ ، زا  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد  ناشیا 

نافرع و لها  ینطاب  یقیقح و  بهذـم  سپ  تسه  بیلـص  مان  بهار و  رید  سوقان  هاقناخ » ینعی  » دـنهدیم هولج  ار  هعموص  راـک  هک  اـجنآ 
عازن هکلب  تسیلع ) زا  هاوخ  رمع  لسن  زا  هاوخ   ) تسا ناسکی  وا  دزن  ینس  هعیش و  تسا ، تقیرط  فوصت 

97 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
اهرظن ترضحنآ  رب  هس  نآ  لیـضفت  ای  هس  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیـضفت  ماقم  رد  یلب  دنادیم  وغل  تفالخ  رد  ار  ینـس  هعیش و 

هب لئاق  مه  اهیعفاش  اهیلبنح و  نینچمه  اقلطم و  هلزتعم  هکنآ  هچ  دـنکیمن  بهذـم  تابثا  تسین  یمهم  رما  لیـضفت  ضحم  تسا و  فلتخم 
دنتسه مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت 

سپ دشاب  مان  ضحمب  هچرگا  یبهذم  ذاختا  زا  دنراچان  سپ  دنرامـشیم  نیملـسم  وزج  ار  دوخ  دنمالـسا و  دالب  رد  هک  رهاظ  بسح  رب  اما 
نآ دـنبهذم و  کـی  رب  همه  رما  نطاـب  ینعم و  بسح  رب  ـالا  دـناهدش و  بهذـم  نیدـنچ  هداد و  تسد  یتـالوحت  هلحرم  نیا  رد  ار  ناـشیا 

( هدش فلتخم  بهاذم  زین  تعیرش  رد  هکنآ  ریظن  دنراد  مه  اب  یتافالتخا  زین  بهذم  نیا  رد  هچرگا  تسا  تقیرط  بهذم 
ات هک  اریز  دـندوب  تنـس  لها  بهذـمب  متفه  مشـش و  نرق  ات  ناشیا  دـش  هتفگ  هچنانچ  ینـس  هعیـش و  ینعی  تماما  تفالخ و  تهج  زا  اـما 

ینعی درک  ادـیپ  ذوفن  هعیـش  رد  مکمک  دـعب  نآ  زا  دوبن و  یلکب  هعیـش  ناـیم  رد  تیفوـص  دوـب  ع )  ) همئا رـصع  رخاوا  هک  موـس  نرق  رخاوا 
دـشیم جراخ  عیـشت  زا  دوب و  ناشیا  هریـس  رب  رگید  دروخیم  ار  ناشیا  بیرف  سک  ره  یب  دنبیرفب و  زین  ار  هعیـش  لاهج  زا  یـضعب  دنتـسناوت 

لها بهذم  نامه  رب  یئاهنرق  ناشیا  سپ  تفریم  نوریب  دوخ  بهذـم  زا  رگید  هک  ددرگ  هعیـش  دوش و  رـصبتسم  ینـس  رفنکی  هکنآ  دـننام 
تـسین یمهم  رما  نافرع  رظن  زا  فراع  رظن  رد  بهذم  رما  هکنآ  اب  دندیزرویم  بصعت  بهذم  نآ  رد  مه  ناشیا  زا  يرایـسب  دندوب - تنس 

لها بهذـم  رب  همه  متفه  مشـش و  نرق  ات  هرخالاب  دـندومنیم  دوهـش  فشک و  هار  زا  تامارک  تاماقم و  ياعدا  افلخ  يارب  مه  يرایـسب  و 
. دمآ نایمب  عیشت  تبحص  مکمک  ات  دندوب  تعامج  تنس و 

98 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تبسن زین  دوخ  فالـسا  هب  ار  عیـشت  مکمک  دندز  عیـشت  زا  مد  دوخ  رازاب  جاور  يارب  ینانمـس  هلودلا  ءالع  شخبرون و  تمعن ش و  رتشیب 

هک تفگ  ناوتب  هک  دندرکیمن  راتفر  يروطب  ینعی  دنتـشادن  عیـشت  يارب  یبصعت  کلاذ  عم  یلو  دندرک  ناشیا  هرابرد  هیقت  ياعدا  دـنداد و 
بهذم رد  دوب  مود  لوحت  نیا  دندوب ، طلتخم  لاح  نیع  رد  ینعی ، دوبن  هیقن  چیه  رگید  تقونآ  رد  هکنآ  اب  تسا  عیـشت  اهنت  ناشیا  بهذم 

رب و  یعیـش ، ینـس و  دـناهدرک ، عون  ود  رب  ار  فوصت  یلکب  هک  دـش  راـصعا  هنمزا و  نیا  رد  شموس  لوـحت  تماـما ، تفـالخ و  تهج  زا 
رب ینعم  بل  رد  یلو  تسا  عیـشت  وا  بهذـم  اهنت  تسا  یعیـش  سک  ره  تسا و  ننـست  وا  بهذـم  اهنت  تسا  ینـس  یـسک  ره  رهاظ  بسح 

(. یتشآ دندرک  نوعرف  یسوم و   ) هکلب درادن  رمع  یلع و  نافرع ، هک  تسین  یفخم  ود  ره  نایاناد 
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یـضعب دـئاقع  رد  ننـست  لها  دـننام  دـندوب  ننـست  لها  رهاظب  همه  هک  متفه  مشـش و  نرق  زا  لبق  ات  ماـکحا  دـیاقع و  تهج  زا  لوحت  اـما 
یقیقح بهذم  تشادن  تقیقح  دوب  مسا  شاهمه  یلو  دندوب  بهذم  راهچنآ  زا  یکی  هب  مه  ماکحا  رد  دندوب و  يرعشا  یـضعب  یلزتعم و 

میتسه و هعیـش  بهذم  عبات  ماکحا  دیاقع و  رد  ام  دنیوگیم  رهاظب  مه  اهب  زورما  دننام  دمآ  زین  عیـشت  مسا  نوچ  ات  دوب  تقیرط  نامه  اهنآ 
ریپ میلعتب  هک  تسا  تقیرط  نامه  دراد  تیمـسر  هچنآ  درادن  تیمـسر  تسه  شمـسا  طقف  دنیوگیم  غورد  یلو  مینکیم  دـیلقت  املع  زا  ام 

زا عرـشت  ياعدا  قدـص  ماوع و  بیرف  يارب  دـناهدیمان  هعرـشتم  هّللا و  ءایلوا  هّللا و  لها  مانب  ار  دوخ  هک  هدـعکی  يرآ  دـننکیم  لـمع  دوخ 
. دنیوگیم يزیچ  ناشسلاجم  رد  مه  ماکحا  لئاسم و 

99 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

موس تهج  زا  تالوحت  اما 

دنچ درمیم  هک  يریپ  ره  هک  ریپ  تهج  زا  صوصخب  دندش  رامشیب  ياههبعـش  اههقرف و  هچرگا  تهجنیا  رد  شور ، هریـس و  تهج  زا  ینعی 
یتابارخ رگید  یهاقناخ و  یکی  دندش  عون  درب و  اساسا  یلو  دنتشگ  ضرقنم  اهنآ  رثکا  دندشیم و  هریت 

. دوب تعیرش  عرش و  زا  يانغتسا  همه  هیلوا  ضرغ  نوچ  هک  دش  تهجنآ  زا  نیا  و 
لاح تایضتقم  راصعا و  تایضتقم  بسحب  یلو  تسا  نیکر  نکر  هکلب  تسا  فوصت  همهم  لوصا  زا  یلـصا  دوخ  نیا  هک  میتفگ  هچنانچ 

رد دوب  فوصت  شیادیپ  يادتبا  هک  لوا  رـصع  رد  اذهل  دندرکیم  لامعا  دشاب  هتـشاد  يرتشم  ردقچ  ات  دور و  شیپ  هک  اجک  ره  ات  نادیرم 
نوچ مدرم  دنتشادیم  كولسم  ار  داهز  هقیرط  دندمآرد و  دهز  رد  زا  لوا  رد  اذهل  دنتـشادن  رگید  هار  مالـسا  رهاوظب  کسمت  زجب  مالـسا 

دنتـساوخ رگید  یعمج  جالح و  روصنم  دـش ، تسـس  دـهز  هیاپ  مکمک  دنتـشادیم  مارتحا  هتـشاد و  شوخ  ار  اهنآ  دنتـشادنپ  داهز  ار  اهنآ 
راد رـس  رب  روصنم  تفرن ، شیپ  دـندرک ، هلجع  نیا ، رد  دـننک  يرجم  ار  تامرحم  هحابا  عرـش و  نتفر  ینعی  دـنزاس  یلمع  ار  انغتـسا  لصا 

شاف ار  رارـسا  هک  دندومنیم  هیـصوت  نادیرمب  خیاشم  دعبب  نآ  زا  دندرک ، دوخ  راک  باسح  اهیقاب  دندیـسر  دوخ  يازـسب  زین  نارگید  تفر 
. دنتشاد كولسم  ار  دهز  هقیرط  زاب  دنیوگن ، نخس  تدحو  زا  نالها  ان  دزن  دننکن و 

ياهـشیورد نیا  امـش  دـنیوگیم  باوج  رد  دنتـسه  یلابیال  نامدرم  هفوصتم  هک  دـنکیم  ضارتعا  یـسک  هفوصتم  نیا  رب  هاـگره  هک  تسنیا 
نایفوص هک  دینادیمن  اهیلابیال  نیا  ینعی  یفوص  هک  دینکیم  نامگ  دینیبیم  ار  یلابیال 

100 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
يارب ایند  كرت  هک  دننادیمن  ناشیا  اما  دندوب  نینچ  دنیوگیم  تسار  يرآ  دندوب  ایند  كرات  تدابع و  لها  همه  دندوب  لوا  رد  هک  یقیقح 

تدابع هک  یهاوخبلد  يرایتخا و  تدابع  الا  يرایتخا و  هن  دوب  يراچان  زا  هک  دننادیمن  دهز  هن  دندرکیم  دهزت  هک  دننادیمن  دـندرکیم  ایند 
شتدابع نآ  دـسریمن ، واب  یـسک  دـنیوگیم  همه  دـنمانیم و  شنیفراعلا  ناطلـس  نیفراعلا و  بطق  هک  تسا  تسا  ناشدـیزی  اـب  هکنآ  تسین 

. دنادیم رتهب  ادخ  هناخ  فاوط  زا  ار  ریپ  درگ  رب  فاوط  هک  تسه 
یلت رـس  رب  دیرخ  سدع  يردق  اجنآ  رد  دیـسر  نادمهب  تشگیم  رب  هدایپ  هکم  زا  دیزیاب  دنیوگیم  هک  تسین  سیلدت  دهزت و  نیا  ادخب  ارت 
نوچ دـش  هناور  دز  تشپ  رب  ار  هربوت  دوبن  هجوتم  دـیزیاب  دوب ، ناـگچروم  خاروـس  اـجنآ  رد  دوـب  هدراذـگ  نیمز  رب  ار  هربوـت  دوـب  هتـسشن 

ود تسا ، لت  نآ  ياهچروم  نامه  زا  نیا  هک  تسناد  تسا  اهسدع  نایم  رد  هچروم  کی  دیدرک  یلاخ  هربوت  زا  ار  ابسدع  دیـسر ، ماطـسبب 
نیا ادـخب  ارت  دنرامـشیم ، شدـهز  عرو و  تیاـهن  اـهتمارک و  زا  ار  نیا  دـینادرگرب ، شخاروسب  ار  هچروـم  نآ  اـت  تشگرب  نادـمهب  هبترم 

. دنادرگرب شلحمب  ار  هچروم  هک  هتشگرب  هدایپ  هار  همهنآ  تسین  هکحضم 
زین هناسیلدت  ياهیزاس  نید  يزاب و  عرو  هنایفوص و  تادهزت  هیاپ  دیدرگ  تسـس  نیملـسم  هعماج  زا  نامیا  هیاپ  کمک  مک  نوچ  لصاحلا 

هکنیا مساب  دـش  هتـسارآ  عامـس  صقر و  سلجم  مکمک  تفرگ  توق  یناراوه  عرـش و  ضفر  تالیلحت و  هیاـپ  فرطنآ  زا  دـیدرگ  تسس 
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ناسنا هکنیا  مانب  دنداد  تیمسر  مه  ار  بارش  رگید  یـضعب  مکمک  دروآیم  روشب  ار  روشیب  دیامنیم و  قشع  کیرحت  دنکیم و  لاح  داجیا 
رتنانچنآ ار  نانچنآ  دنکیم و  لابلاغراف  ار 

101 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رهاظم اهنآ  هکنآ  هچ  دنتـسناد  قحب  هجوت  رب  دمم  مه  ار  ناگچبغم  نادرم و  اب  هسمالم  رگید  یـضعب  مکمک  دروآیم  دجو  تلاح  دنکیم و 

مارح لام  رگید  یـضعب  مکمک  دـندرک  ضرف  یقیقح  قشعب  لوصو  ةرطنق  تسا  يزاجم  قشع  هک  ار  اـهنآ  اـب  يزابقـشع  دـنقح و  لاـمج 
صخـش هکنیا  مساب  ای  دـیامرفیمن  غیرد  دوخ  ءایلوا  رب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هّللا و  لام  لاملا  مساب  دـندرک  زیوجت  اـیلوا  يارب  مه  ار  ندروخ 

. دوش رون  دروخب  هچره  یلو 
( دوش يرون  دروخ  يران  رگا  وا  )

هکنآ ای 
( دوش یشون  دروخ  يرهز  رگا  وا  )

ار اهنآ  هک  دوخ  هینطاب  هیلـصا  دصاقم  دوب  راهظا  اب  دعاسم  مه  نامز  ياضتقم  دـندرکیم و  تیبرت  دوخ  ياوه  رب  ار  مدرم  نوچ  نینچمه  و 
هیمسر تفالخ  هیمسر و  تنطلس  هک  لوغم  هرودب  دیسر  نوچ  ات  دنتشاذگیم  لمع  عقومب  دندرکیم و  راهظا  ار  کیکی  دنتـسنادیم  رارـسا 

زا مه  هریجم  ههبـشم و  فئاوط  دـندرکیم  ضئارف  كرت  زیوجت  تامرحم و  هحاـبا  مچرپ  فرطکی  زا  مه  هیلیعمـسا  دـش  هتـشادرب  مالـسا  زا 
نادـیم مه  هیفوص  دوـب  هتفر  نیب  زا  شتهبا  مظع و  دوـب  هدرک  رپ  ار  اهـشوگورس  ضئارف  ضفر  تاـمرحم و  لـیلحت  تبحـص  رگید ، فرط 

دهزت دننام  هن  یلو  دندرکیم  یئامندوخ  هتشر  نامه  زا  دنتشاد و  ار  سیلدت  دهزت و  نامه  مه  زاب  ناشیا  زا  یـضعب  هچرگا  دندرک ، تادیپ 
. نیلوا

مهکولم نید  یلع  سانلا  تسا ، رـشب  همزال  هک  یتسرپيوه  روجف و  قسف و  دیماجنا  لوطب  مه  ناشیا  هرود  دش و  ریگنماد  لوغم  هنتف  نوچ 
هک یبهذم  کی  یپ  دنتشگیم  هراومه  دندرک  ادیپ  لیامت  روجف  قسفب و  دندش و  نامیا  تسـس  هدیقع و  تسـس  مدرم  تسا ، اج  رب  هک  مه 

. دنک صیخرت 
دنتشادرب راک  زا  هدرپ  هیفوص  بعش  زا  هدع  کی  لوغم  هرود  ینعی  هرود  نیا  رد 

102 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
زا هن  دوب و  لیامتم  دوب  هک  مهنآ  دوبن  یتلود  نوچ  تلود  فرط  زا  هن  دوبن  یعدار  یعنام و  چـیه  رگید  هک  اریز  دـندرک ، ینلع  ار  هحابا  و 

، درکن تشگرب  لوا  تلاحب  نامز  مه  دـعب  دیـشک و  لوط  یتدـم  نوچ  دوب  دوخ  رکفب  سک  ره  هکلب  دنتـشادن ، هوق  هک  اریز  ءاـملع  فرط 
، دـنتفگیم یهاقناخ  ار  اهنآ  هک  نیدـهزتم  لباقم  رد  یتابارخ  دـنرب  دـندش  فورعم  هتـسد  نیا  دـندادن  تسد  زا  ار  دوخ  هتـشر  هفیاـط  نیا 
زا دـیرم  بالتجا  رگیدـکی و  اب  تباقر  تهج  زا  دـش  عورـش  قیرف  ود  نیب  ام  تمذـم  هنعط و  ینابز و  کـنج  ینعی  یلخاد  کـنج  مکمک 

. رگیدمه

( هاقناخ تابارخ و  حرش  )

، دـنمانیم زین  طابر  ار  وا  یبرع  رد  دجـسم  هسردـم و  لباقم  دـنزاسیم  دوخ  يارب  نایفوص  هک  تسا  یئانب  نآ  تسا و  هاکناخ  برعم  هاقناخ 
ادـج یهاقناخ  نایفوص  زا  ار  دوخ  دنتـشادن و  یـسامت  عرـش  رهاوظ  اب  نادـنچ  هک  ناـیفوص  زا  رگید  هفیاـط  هک  تسا  یئاـنب  ماـن  تاـبارخ 

ناشیا یهاقناخ  نایفوص  نوچ  ءادتبا  رد  هک  تسنیا  تهج  زا  دیاش  تابارخب  لحم  نآ  هیمـسن  بسانم  هجو  دنتخاس ، دوخ  يارب  دندرکیم ،
تهجنیا زا  سپ  هیلعف  شیوارد  زا  یـضعب  لثم  دندرکیم  تنوکـس  اههبارخ  رد  دنتخاس و  دوخ  نکـسم  ار  اههبارخ  دـندرک  رود  دوخ  زا  ار 

ینعمب تابارخ  هکنآ  ای  دـندیمان و  تابارخ  ار  دوخ  لحم  مان  ناـنچمه  دـنتخاس  یلحم  دوخ  يارب  ادـعب  نوچ  یتاـبارخب و  دـندش  فورعم 
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دنتـسنادیم و قشع  ببـسب  لقع  بارخ  لد و  بارخ  هدیروش و  نامدرم  ار  دوخ  نایتابارخ  هک  تهجنیا  زا  ناگهدیروش  ینعی  اهبارخ  لحم 
ظفاح میاهدش  بارخ  دوخ  یتسه  زا  یلکب  ام  دنتفگیم 

( یلوا بارخ  هداتفا  یتابارخ  جنک  رد  )
سپ ددرگن  قداص  قشع  يوعد  رد  دسرن و  لامکب  ددرگن  بارخ  ملع  تیـشم و  لقع و  زا  یلکب  نطاب  ات  هک  دـندوب  یعدـم  تعامجنآ  و 

لحم ینعمب  تابارخ 
103 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. قلخ لقع و  یتسه و  ایند و  زا  نانطاب  بارخ  نالدبارخ و 
دندزیم و نایتابارخ  رب  هنعط  دـندوب  يزروتدابع  دـهزت و  هویـش  نامه  رب  نوچ  هک  یهاقناخ  نایفوص  دـش  عورـش  یتباقر  کنج  لاح  رهب 

لامعا دوب  نینچ  هن  قباس  نایفوص  راعـش  دـندز  کنن  هب  ار  فوصت  اهنیا  دـننایفوص  کنن  اهنیا  دـینک  رذـح  اهنیا  زا  هک  دـنتفگیم  نادـیرمب 
هنوگنیا زا  دنتقیرط و  ناعطاق  قیرط و  نادزد  اهنیا  هک  دیوشن  رورغم  اهنیا  راتفگ  زا  دنتفگیم  دندیـشکیم ، نادیرم  خرب  ار  نارگید  دیزیاب و 

. نانخس
کـشخ دهز  هک  ورم  هاقناخب  راهنیز  دـننکیم ، یئایر  دـهز  اهنآ  دـنراد  اهنآ  هک  تسین  نیا  فوصت  تقیقح  دـنتفگیم  لباقم  رد  نایتابارخ 

: ظفاح دنقلد ، سیلدت و  لها  دنقرب  قرز و  لها  دنتاماط ، لها  اهنآ  تسا )
( قافن نافیرح  میئایر و  نادرم  هن  ام  )

ربـنم رکذـت و  ظـعو و  نوچ  و  دـننکیم ، رگید  راـک  نآ  اـفخ  رد  دـننکیم و  ار  دـهزت  نیا  رهاـظ  رد  اـهنآ  تسا  یکی  ناـمنطاب  رهاـظ و  اـم 
يوقت و لها  هک  دوب  یصاخشا  صوصخم  ظعو  ربنم و  نامزنآ  رد  دندشیم و  هدرمش  عرو  دهز و  لها  رهاظب  هک  اریز  دوب  نانآ  صوصخم 

نیا هک  اهنیا  دـنتفگیم  ناـیتابارخ  دنتـشاد ، بناـجب  قح  تروص  هصـالخ  دـندنایرگیم  ار  راـضح  دـندرکیم و  هیرگ  ربنم  رد  دـندوب و  عرو 
: ظفاح دنراد . ار  هداب  انغ و  صقر و  مه  تولخ  رد  میناشیا ، تولخ  زا  علطم  کین  ام  دیوشن ، ناشرورغم  دنراد  ار  تارهاظت 

ینامر لعل  وچمه  دشاب  یگناخ  سنجار  یفوص  هک  ردقنآ  دنادیم  هچ  بستحم 
میرب تافارخ  رازابب  تاماط  حطشمیرب و  تابارخب  یفوص  هقرخ  ات  زیخ  اضیا -

رکذ ار  یتابارخ  ظفاح  راعشا  زا  يردق  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  میرب  تاماط  هداجس  یماطسب و  قلدرفس  دروآ  هرب  ردنلق  نادنر  يوس 
104 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ار ظفاح  هک  دـنامن  یفخم  زین  نیا  و  هدوب ، تیفیک  هچب  هزادـنا و  هچب  دـح و  هچ  ات  هفیاط  ود  نیا  یتباقر  کنج  دوش  مولعم  هکنیا  ات  مینک 
دنکیم ریبعت  هناخیم  هدکیم و  مه  ار  تابارخ  هدش و  یتابارخ  دعب  هدوب و  یهاقناخ  نایفوص  ءزج  رما  يادتبا  رد  هداد و  تسد  یتالوحت  زین 
هاگهاگ مه  هاقناخ  زا  دـنکیم و  یفرعم  یتابارخ  دـنر  ار  دوخ  نایهاقناخ و  فالخ  رب  دـندرک  ینلع  ار  یـشون  هداب  اـجنآ  رد  هکنآ  ظاـحلب 

راوطا دوشیم  مولعم  زین  ظفاح  دوخ  تاراهظا  زا  ناـمز و  ياـضتقم  ناـهاش و  راوطا  زا  تسا  مولعم  هچناـنچ  دـنکیم و  ریبعت  رید  هعموصب و 
نایتابارخ و يارب  هاگ  دشیم و  هتـسب  هدـکیم  رد  دـشیم و  نابیقر  يارب  هبلغ  هاگ  هداد  تسد  وا  يارب  يدازآ  ریغ  يدازآ و  تهج  زا  هفلتخم 

یمرگ تشپ  تشاد  عرش  رهاوظ  كرت  يدازآب و  لیامت  هک  دشیم  یهاش  ای  یمکاح  ای  يریزو  اب  فداصم  هاگ  دندشیم و  ناشیا  وریپ  نانآ 
دهز ساـبل  دـندومنیم و  هیقت  ناـیتابارخ  دـندرکیم  هـلمح  ناـشیارب  اـهنآ  ناـیهاقناخ ، قـفاوم  هاـگ  دـندرکیم و  يداـش  دـشیم و  ناـیتابارخ 

: دشیم راکشآ  دش  رکذ  هکیتالمج  زا  کیکی  راعشا  نیا  زا  نونکا  دندیشوپیم ،
مشیوخ تقو  فراع  دوخ و  زار  ظفاحسک  اب  مراکچ  هنرو  مروخ  هداب  رگا  نم   1

منکیم تعنص  قلخ  اب  نوچ  هک  یخوش  نیا  رگنبیلفحم  رد  مشک  يدرد  یسلجم  رد  مظفاح   2
میداهن هناناج  هر  رد  اعد  لوصحممیداهن  هناخیم  هر  رد  رحس  سردام   3
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میداهن  هنادنر  هویش  نیا  زا  داینبدوب  ناوتن  قفانم  شیب  نیا  زا  هقرخ  رد 
______________________________

لوا تسا  رایـسب  هفوصتم  بتک  رد  هعموص  رکذ  دنیوگ و  ار  ءارقف  یمومع  لحم  هاقناخ  دـنیوگ و  ار  یفوص  یـصوصخ  لحم  هعموص  ( 1)
دوب يرصب  نسح  درک  دوخ  يارب  هعموص  يانب  هکیسک 

105 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
درادن يراکورـس  نید  اب  هک  تسا  هدروخرب  فوصت  تقیقحب  نوچ  یهاقناخ  فوصت  هقرخ  زا  دـنکیم  یگنت  هلـصوح  راهظا  تیب  نیا  رد 

: اضیا مینکن . راهظا  ار  عقاو  سفن  ارچ  دنچ  ات  یک و  ات  يراکایر  دهزت و  نیا  دیوگیم  سپ 
دنهیس لد  سابل و  قر  زا  هک  هورگ  نآ  هنمگنرکی  ناشکیدرد  تمه  مالغ   4

(. يدازآ بلس  هرودب  تسا  هراشا   ) دینش ارجام  نیا  هدکیم  ریپ  راب  دصمیشکیم  زورما  هن  هقرخ  ریز  هداب  ام   5
دربن نامگ  نیا  سک  یم  مشک  هقرخ  ریز  هکمراد  نآ  رهب  هنیمشپ  عقرم  نیا  نم   6

( تسا افخ  رد  قافنب  هراشا   ) درادن نامگ  نیا  سک  وا  قح  رد  تسا و  تسمزومایب  بستحم  زا  يدنر  قیرط  لدیا   7
تسایر يور  وا  رد  هک  یشورفدهز  زا  رتهبدوبن  یئایر  يور و  وا  رد  هک  یشونهداب   8

( نایتابارخ فرطب  تسا  نامز  تشگربب  هراشا   ) درک يروتسدب  راک  بستحم و  رب  دشدرک  يروتسم  هبوت ز  زر  رتخد  ناتسود   9
دننک ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگ  ( بارش ای  هقرخ  ای  ینعی   ) تسا بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ   10

( نایهاقناخ زا  تسا  یگنت  هلصوحب  هراشا  زاب   ) دشاب تیاغ  هچب  ات  ام  يروتسم  هنرومتسنادیمن  هناخیم  هر  تیاغب  ات   11
دزادنا ماخ  یم  رب  رظن  وچ  ددرگ  هتخپدنک  ماج  یم و  راکنا  هک  ماخ  دهاز   12 106 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دزادنا مالظ  کنز  رد  هنیآ  نوچ  لدزور  ندروخیم  هک  شوک  رنه  بسک  رد  زور 
دزادنا ماش  هدرپ  قفا  هاگرخ  درگبش  هک  تسا  غورف  حبص  یم  تقو  نامز  نآ 

دزادنا ماجب  تسا  یگنس  هداب و  دروخبراهنیز  یشونن  رهش  بستحم  اب  هداب 
نک باطخ  یفاص  هداب  ماجب و  ام  ابمیتسین  تاماط  هبوت و  دهز و  درم  ام   13
تفرن هراسخرب  هناخیم  رد  كاخ  هکرهدسرن  شماشمب  تبحم  يوب  دبا  ات   14

درک ترامع  نیا  هکنآ  داهد  ریخ  شادختسا  تابارخ  هشوگ  ام  یلصا  ماقم   15
درک تراقح  رس  زا  ناشکدردب  رظنزورما  رهش  خیش  رومخم  سگرن  هک  ناغف 

درک ترابع  رد  رایسب  تعنص  هچرگاظعاو  زا  هن  ونش  ظفاح  قشع ز  ثیدح 
دنناتسن رگب و  یفوص  هقرخ  نیا  زا  دعبناگچبغم  ام  هشیدنا  زا  هگآ  دنوش  رگ   16

دنناتسن رگب و  نیمشپ  هقرخ  رگا  هآمیراد  بورطم  یم و  ياوه  میناسلفم و 
دنناوخ  نآرق  هک  موق  نآ  زا  دزیرگب  ویدكاب  هچ  مهف  دنکن  ظفاح  يدنر  را  دهاز   17

دنامب رامخ  هناخ  رد  هک  دوب  ام  قلدتخر  همه  یمورگ  زا  دندتساو  نایفوص   18 107 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنامب ران  دش و ز  بورطم  یم و  نهر  هقرخدناشوپیم  ارم  بیع  دص  یقلد و  متشاد 

يراکمه ناینابارخ و  اب  نامز  تدعاسمب  تسا  هراشا   ) دنامب رازاب  رـس  ره  رد  هک  تسا  ام  هصقدربب  دای  زا  دوخ  قسف  دش و  خیـش  بستحم 
(. هناخیم رد  رب  ظفاح  ندنام  تباث  ناشیا و  دهزت  نایفوص و  قفو  رب  تشگرب  رگید  راب  ناشیا و  اب  نایفوص  ندرک 

(. هدوب هاقناخ  رد  هک  تسا  شیوخ  لاح  تیادبب  هراشا   ) دمآ شوهب  ایر  دهز و  یتسم  رگمظفاح ز  دوریم  هناخیمب  هاقناخ  19 ز 
دور افصلا  راد  هفصب  نایفوص  نوچلد  قدصب  مئاد  هدکیم  يوکب  ظفاح   20
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داتفا ماج  بل  یقاس و  خر  اب  ام  راکینیب  مزاب  هعموص  رد  هک  هجاوخیا  دش  نآ   21
دارم هک  دوشیم  مولعم  دجـسم  لـباقم  رد  هعموص  رکذ  زا   ) داـتفا ماـجرف  لـصاح  لزا  دـهع  زا  منیامداـتفا  دوـخ  هن  تاـبارخب  دجـسم  نم ز 

(. تساهاقناخ
یناشفیب  تب  نارازه  شفلز  هقلح  ره  زا  هکروآ  صقرب  يزابب و  ار  یفوص  فلز و  ناشفیب   22

ینابردب ماهناخیم  رد  رب  هداتستسم  نم  ات  هک  نانک  یحوبص  ياپ  كاخب   23 108 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یناهنپ تشاد  ران  هن ز  هقرخ  ریز  هکمتشذگن  تسرپرهاظ  دهاز  چیهب 

دراد مادم  مج  یناطلسدراد  ماج  تسدب  هک  سکنآ   24
دراد ماج  هک  وج  هدکیم  ردتفای  وا  زا  تایح  رضخ  هکیبآ 

دراد مادک  رس  رای  اتيوقت  نادهاز و  یم و  ام و 
باوبالا حتفم  ای  حتفارگا  دناهتسب  هناخیم  رد   25

دنیاشگب ام  هتسبورف  راک  زا  هرگدنیاشگب  اههدکیم  رد  هک  ایآ  دوب   26
دنیاشگب ادخ  رهب  زا  هک  راد  يوق  لددنتسب  نیبدوخ  دهاز  لد  رهب  زا  رگا 

دنیاشگب ایر  ریوزت و  هناخ  رد  هکدنسپم  ایادخ  دنتسبب  هناخیم  رد 
دنیاشگب اههژم  زا  نوخ  همه  نافیرح  اتدیناوخ  رب  زر  رتخد  تیزعت  همان 

تسا زاین  يور  وا  رد  رب  ارم  هک  ورنآ  زتسا  زاب  هدکیم  رد  هک  هّلل  ۀنملا   27
دراد رفس  رس  نونکا  هدکیم  مزعبداهنن  نورب  مدق  يوقت  هر  زا  هکیسک   28

دیسر هام  رهمب و  تراشب  حتف و  دیوندیسر  هاشداپ  روصنم  تیار  هک  ایب   29
دیسر هار  درم  هک  شناد  لد و  لفاوقنمیا  دنوش  نامز  نیا  قیرط  ناعطاق  ز 

دیسر هانپ  نید  يدهم  هک  زوسب  وگبلکش  دحلم  لاعف  لاجد  یفوص  تساجک 
شونب ریلد  یم  تسا  عاجش  هشا  رود  هک  ( هتفگ روصنم  هاش  مانب   ) شوگب هدژم  دیسر  مبیغ  فتاه  رحس ز   30

شوماخ  بل  ناهد و  رد  نخس  هنوگ  رازهدنتفریم  هرانک  رب  رظن  لها  هکنآ  دش 
شوناشون کناب  میشونب  رای  يوربندروخ  بستحم  میب  زا  یگناخ  بارش   109 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

شودب دیشکیم  هداجس  هک  رهش  مامادندربیم  شودب  شش  ود  هدکیم  يوک  ز 
شونهلایپ یتفم  دش و  شک  هبارق  ظفاحشوپمرج  شخباطخ  هاشداپ  دهع  رد   31

رب ظفاح  زنط  نعط و  زین  قباـس  رد  کـلذ  لاـثما  شودـب و  دـشکیم  وبـس  هک  بستحم  دـید  اتتسـشن  مخ  ياـپ  رد  هعموص  ياـپ  یفوص ز 
. تشذگ یهاقناخ  نایفوص 

بجعت تفگش و 

ص109 فیرحتلاوۀعدبلا ؛  فرحتلا ؛  ۀعدبلا و 
يرگیلابیالب حیرـصت  ررکم  دوخ  یتسناد و  ار  یتابارخ  دـنر  ینعم  دـنکیم و  یفرعم  یتابارخ  دـنر  ار  دوخ  هکنآ  اب  ظـفاح  هک  تسنیا  ب 

لها عرو و  قشع و  رد  ملاع  ناریظنیب  زا  دنرامشیم و  صلخ  هّللا  ءایلوا  زا  ار  وا  ناقمحا  نیا  زاب  دنکیم  یشونهدابب  حیرـصت  دنکیم و  دوخ 
هک تسا  هفوصتم  زا  هیقاب  هقرف  نیا  زا  بجعا  تخانـش و  یهاوخ  هچنانچ  دننکیم  رگید  یناعم  رب  لمح  ار  وا  هداب  یم و  دنرامگیم ، شزاین 

یگمه دنرامـشیم  دوخ  زا  ار  وا  کلاذ  عم  دنادیم  لطاب  ارناشکلـسم  دنزیم و  ناشیا  رب  هنعط  ظفاح  هک  همهنیا  اب  دـننادیم  یهاقناخ  ار  دوخ 
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وا برـشمب  هتفرهتفر  هکلب  دوشیم  راذـگرب  ظـفاح  باـتکب  همه  ناشـسلاجم  دـننکیم  دوـخ  زرح  هراوـمه  دـنریگیم و  سدـقم  ار  وا  باـتک 
اب یهاقناخ  نایفوص  هک  یئاج  دنروآیم  رایسب  هریغ  هدکیم و  هناخیم و  بارش و  هداب و  یم و  دننکیم  دیلقت  وا  زا  ناشاهمظن  رد  دناهتـشگرب 
زا ار  وا  زاب  نایهاقناخ  تمذم  نعط و  رد  يو  هجهل  تحارـص  همهنآ  اب  دننک  راتفر  هنوگنیا  دوخ  یبلـص  ودع  یناج و  نمـشد  بیقر و  نیا 

باسح دوخ 
110 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هک دننک  رواب  هاوخ  هنتف  ضرغم  هدع  کی  زا  هک  یماع  داوسیب  هدع  کی  زا  تسا  بجع  ياج  هچ  رگید  دـننک  راختفا  شدوجوب  دـننک و 
: ظفاح هتفگ  شوخ  هچ  تفگ  دیاب  زنط  لیبس  رب  اجنیا  رد  اعقاو  تسا  رگید  يانعم  یم  بارش و  هداب و  زا  ظفاح  دوصقم 

: هتفگ يولوم  مه  نیا  ریظن  هچنانچ  نم  دنار ز  هناسفا  هشوگ  ره  رد  قلخقشع  سرد  دشاب  تسدنیز  رگ  هک  ظفاح  نک  ربص 
نم رارسا  تسجن  نم  نورد  زونم  رای  دش  دوخ  نظ  زا  یسک  ره 

ثیداحا نایب  رد  همتاخ 

هک میتفگ  باتک  لوا  رد  یلو  تسا  شیبوشیپ  هتفگ  ره  رب  شتفارش  تسا و  زیچ  ره  رب  مدقم  هک  دوش  لوا  رد  دیاب  ثیداحا  رکذ  هچرگا 
ناهربب جایتحا  نودب  دوش ، رهاظ  يو  نالطب  يو  لوصا  حرشب  اهنت  ات  تسا ، يو  لوصا  رکذ  فوصت و  لصا  حرش  رـصتخم  نیا  رد  ضرغ 

صاخ تیاور  هیآب و  جایتحا  فوصت  نالطب  هک  تسنآ  فلؤم  هدیقع  دوشیم ، رهاظ  شحیرـشت  هب  زیچ  ره  داسف  تحـص و  هک  اریز  رگید ،
هیعرـش لوصا  هیلک و  دعاوق  اب  شقابطنا  فرـص  هکلب  هثداح ، ياهتعدب  هلطاب و  قرف  بهاذم و  زا  رگید  دننام  درادن  فوصت  صوصخ  رد 
تیئاهب ناونعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  یـصاخ  صن  هکنآب  تسین  جاتحم  تیئاهب  نالطب  الثم  دـشابن ، نیب  رد  صاخ  صن  هچرگا  تسا  یفاـک 

تحـصب و مکح  يارب  تسیفاک  اهنت  هقرف  ره  ای  سک  ره  راتفر  راتفگ و  دیاقع و  هکلب  دشابن ، لطاب  سپ  دشابن  یلیخ  صن  رگا  هک  دـسرب ،
مولعم مه  و  تسا ، سجن  بارش  هک  دوش  مولعم  عرش  رد  رگا  زین  و  يو ، قیسفت  ریفکتب و  مکح  ای 

111 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رگید تسا . لطاب  هماج  نآ  رد  زامن  انیقی  دوش  بارـشب  هدولآ  هماج  رگا  سپ  تسا ، زاـمن  نـالطب  بجوم  سجن  ساـبل  رد  زاـمن  هک  دوش 

. تسا لطاب  دیوگب  هک  درادن  مالّسلا  هیلع  ماما  صنب  جایتحا 
، دشابن یجراخ  ناهربب  جاتحم  دشاب ، دوخ  نالطب  رب  لیلد  دوخ  ات  دوش  فوصت  لصا  حیرـشت  هک  دشاب  نیا  رب  رـصتخم  نیا  عضو  نیاربانب 
زا یلو  مدومن ، ریقح  نیا  لصفم  باتک  باحـصا و  بتکب  لوحم  تسا  ءاملع  لاوقا  تایاور و  تایآ و  زا  تراـبع  هک  ار  یجراـخ  ناـهرب 
زا یضعب  رکذ  کنیا  مشاب  هدرک  مالّسلا  هیلع  تیبلا  لها  رابخا  رکذب  كربت  نمیت و  مه  دشاب و  عماج  يدح  ات  زین  رصتخم  نیا  هکنآ  باب 

تسا راکـشآ  حضاو و  فوصت  نالطب  هک  منک  ققحم  الماک  ات  مداد  رارق  رخآ  رد  اصوصخم  ار  یئوجنمیت  كربت و  نیا  و  منکیم ، رابخا 
. یلیلد دهاش  هن  دوب ، دهاوخ  يدیئأت  دهاش  دوش  هدروآ  رابخا  لاوقا و  زا  هچره  رابخاب ، یتح  درادن  هتفگ  چیهب  جایتحا  ناهرب  رد  و 

رب هک  هصاـخ  راـبخا  یعوـن  و  دراد ، فوـصت  رب  نعل  نعط و  یلک  روـطب  هک  هماـع  راـبخا  یعوـن  تسا : عوـن  ود  رب  فوـصت  مذ  رد  راـبخا 
رصتخم نیا  رد  ام  یلو  تسا ، رایسب  عون  ود  ره  زا  و  دراد ، رظن  دنوشیم  هتخانش  یفوص  و  دندوب ، فورعم  فوصتب  هک  یصاخشا  صوصخ 

قوذ رد  وا  هچ  تسا  رایسب  ثیدح  کی  ار  كاپ  صلاخ  هعیش  و  تسا ، راورخ  هنومن  تشم  رد  هک  مینک ، یم  افتکا  یـضعبب  عون  ود  ره  زا 
. تسا رادنپ  مه و  هدنب و  هک  تسا  رایغا  نوچ  هن  میلست  ماقم  رد  و  تسا ، رادیب  تناطف  رد  و  رایشه ،

فوصت نالطب  رد  هقلطم  رابخا  لوا  مسق 

. دناهدرک لقن  دوخ  بتک  رد  زین  نارگید  هعیشلا و  هقیدح  باتک  رد  یلیبدرا  سدقم  هک  تسا  يرابخا  هلمج  زا 
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112 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هک تسا  یناـسک  زا  ینعی  تسا  عاـمجا  هباحـص  زا  هک  یلوا  اـصوصخم  دـنتاور ، ناـگرزب  زا  ود  ره  هک  عیزب  نب  لیعمـسا  یطنزب و  زا  - 1

دندرک لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ود  نیا  تسا  لوبق  دروم  دوش  لقن  وا  زا  هک  ثیدـح  ره  هکنآ  رب  دـناهدومن  عامجا  هیماما  ءاملع 
هّللا لوسر  يدی  نیب  رافکلا  دهاج  امناکف  مهرکنا  نم  وانم  سیلف  هبلق  هناسلب و  مهرکنی  مل  هیفوصلا و  دنع  رکذ  نم  دومرف  هک 

راکنا ارناشیا  لد  نابزب و  سک  ره  تسین و  ام  زا  وا  سپ  دنکن  راکنا  لد  نابزب و  ارناشیا  دوش و  رکذ  وا  دزن  هیفوص  هک  سکنآ  ره  همجرت :
. هدومن کنج  رافک  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  لباقم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  باکر  رد  هک  دشاب  نانچ  دنک 

امف هیفوصلا  مهل  لاقی  موق  نامزلا  اذـه  یف  رهظ  دـق  تشاد ، هضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  يدرم  تفگ  هک  تسا  یطنزب  زا  زین  - 2
نوهبشنی مهیلا و  نولیمی  انبح و  نوعدی  ماوقا  نوکیس  مهعم و  رـشحی  مهنم و  وهف  مهیلا  لام  نمف  انئادعا  مهنا  مالّـسلا  هیلع  لاق  مهیف  لوقت 

دهاج نمک  ناک  مهیلع  درو  مهرکنا  نم  ءاءرب و  هنم  اـّنا  اـنم و  سیلف  مهیلا  لاـم  نمف  ـالا  مهلاوقا  نولوأـی  مهبقلب و  مهـسفنا  نوبقلی  مهب و 
هچ دنیوگیم  یفوص  ار  ناشیا  هک  دناهدشا  دـیپ  یتعامج  نامز  نیا  رد  همجرت : ملـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يدـی  نیب  رافکلا 

روشحم ناشیا  اب  دوب و  دـهاوخ  ناشیا  زا  وا  دـنک  ناشیا  فرطب  لیم  سک  ره  دنـشابیم ، ام  نانمـشد  ناشیا  دومرف  ناشیا  هرابرد  یئاـمرفیم 
ناشیا راتفر  راتفگب و  لیام  ینعی   ) دننک لیم  ناشیا  فرطب  دننک و  ام  تبحم  ياعدا  هک  دوش  ادـیپ  یتعامج  هک  دـشاب  دوز  دـش و  دـهاوخ 

ياهبقلب دننک  بقلم  ار  دوخ  و  دنزاس ) هیبش  ناشیاب  ار  دوخ  دننک و  دیلقت  ناشیا  زا  شور  راتفگ و  رد  ینعی   ) دنزرو ناشیاب  هبشت  و  دنوش )
نونجم بوذجم - کلاس - یلو - قشاع - فراع - دننام   ) ناشیا

113 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دیحوت تیالو و  قشع و  هداب  یم ، بارـش و  زا  ناشدارم  دنیوگیم : دننکیم ، هچنانچ   ) ارناشیا ياههتفگ  دننک  لیوأت  و  کلذ ) لاثما  لدـیب و 
يوسب دـنک  لیم  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دـناهدیمهفن ) ار  ناـنآ  دوصقم  ءاـملع  تسا  نـالفنالف  زا  تسا و  نـالفنالف  زا  ناـشدارم  و  تسا ،

ام تسین و  ام  زا  وا  سپ  ناشیا ) ياه  هتفگ  ندرک  لیوأتب  ای  ناشیا و  ياهبقلب  دوخ  نتخاس  بقلم  ای  ناشیاب و  دوخ  ندرک  هبـشتب  ای   ) ناشیا
ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ربارب  رد  هک  دشاب  یسک  دننام  ناشیارب  دنک  درو  ارناشیا  دنک  راکنا  هکیسک  میتسه و  زازیب  يرب و  وا  زا 
اذـه یف  رهظ  دـق   ) يو ار  لاؤس  رد  هکنآ  لوا  دراد  زین  رما  هسب  هراشا  دوصقم  رب  تداهـش  هوالعب  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـگنجب ، راـفک  اـب 
هکنآ هچ  هدوب  مود  نرق  لئاوا  لوا و  نرق  رخاوا  رد  خیراوت  بسح  رب  فوصت  شیادـیپ  يادـتبا  هک  میتفگ  شیپ  هچنآب  دراد  هراشا  نامزلا )
ناـمز اـت  شثودـح  ودـب  زا  ار  یتعدـب  ره  هک  تسا  موـلعم  دـندش و  راکـشآ  ناـمز  نـیا  رد  یتعاـمج  ینعی  تـسا  راکـشآ  ینعمب  روـهظ 

مود دندش ، راکـشآ  هک  نامزنآ  ات  هتفرگ  قبـس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  نامز  زا  ۀلاحم  فوصت ال  همزمز  سپ  دـیاب  یتدـم  شیراکـشآ 
هدوبن و یفوـص  هعیـش  زا  رفنکی  ع )  ) همئا ناـمز  رد  هک  دـش  هتفگ  شیپ  هچنآـب  دراد  هراـشا  خـلا ) ماوـقا ) نوکیـس   ) دوـمرف ترـضح  هکنآ 

هتفگ نیا  هکنآ  موس  درک  دنهاوخ  ادیپ  لیامت  دیورگ و  دنهاوخ  ناشیدب  زین  تبحم  عیشت و  نایعدم  نیا  زا  دعب  هک  دومرف  رابخا  ترـضح 
رد دننایفوصب  هبشتم  ینعی  دنبام  یفوص  یلو  دنتسین  یفوص  یضعب  هک  دش  هتفگ  شیپ  هچنادب  دراد  هراشا  خلا ) مهب ) نوهبشتی  و   ) ترضح

فیرش ثیدح  نیا  زا  باقلاب و  هبـشت  تالیوأت و  سلاجم و  تاکرح و  رد  رتنم و  نوسفا و  هیعدا و  تاموتخ و  شور و  رادرک و  راتفگ و 
. دننایفوص مکح  رد  زین  اهبآمیفوص  هک  دش  مولعم 

114 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
وا ۀعدخلالا  دـحا  فوصتلاب  لوقی  لاقف ال  هیفوصلا  نع  اضرلا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  تلئـس  لاق  دیعـس  نب  نیـسح  زا  دـیفم  خیـش  زا  - 3

لوقی ۀیمـستلاب و ال  یفتکی  نا  هتمالع  دومرف و  هفاضا  رگید  تیاورب  و  هیلع ، مثا  الف  هیقتلل  ایفوص  هسفن  یمـس  نم  اـما  ۀـقامح و  وا  ۀـلالض 
اما تقامح ، زا  ای  دشاب و  هدـش  هارمگ  هکنآ  ای  قلخ  نداد  بیرف  دـصقب  رگم  يدـحا  فوصتب  دوشیمن  لئاق  همجرت : مهدـئاقع . نم  ءیـشب 
زا زیچ  چیهب  دنک و  مسا  فرص  هب  افتکا  هک  تسنآ  هیقت  تمالع  تسین و  یتیصعم  وا  رب  سپ  دمانب  یفوص  هیقت  تهج  زا  ار  دوخ  هکیـسک 
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. دشابن لئاق  ناشیا  هلطاب  دیاقع 
زا هیقت  دارم ، هکلب  ياهیقت  رهب  تبـسن  تسا  ماع  هیقت  رابخا  هچرگا  تسا  نایفوص  زا  هیقت  دارم  هن  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هیقت  رکذ  رکذت :
زا دـنک و  هیقت  ناشیا  زا  یـسک  هک  هدوبن  ياهرطیـس  نینچ  زین ، نامز  نآ  ریغ  رد  هکلب  ماـگنه  نآ  رد  ار  ناـیفوص  هکنآ  هچ  تسا ، ناـطلس 
زا دیاب  هک  دـشاب  یلحم  رد  ای  دـشاب  یتقو  کی  رد  ناشیا  يارب  ياهرطیـس  نینچ  هک  دوش  ضرف  رگا  دـهن و  دوخ  رب  یفوص  مان  هیقت  تهج 

موسر بادآب و  یتح  درک  لمع  دـیاب  دوش  یـضتقم  هیقت  هک  هزادـنا  رهب  ضرف  نیا  رب  هکلب  تسین  مزال  مساب  يافتکا  اهنت  درک  هیقت  ناشیا 
ياه هتفگ  یط  زا  هچنآب  دراد  هراشا  ثیدـح  نیا  نکل  دـشاب و  وا  زا  هیقت  راوازـس  هک  سک  ره  تنـس و  لها  دـننام  ناشیا  راتفگ  ناـشیا و 

ناشیا دنتـشاد  همئا  هچنآ  دنـشاب و  هدرک  زاب  یناکد  ع )  ) همئا لباقم  رد  ات  دنتخیگنارب  ار  هیفوص  سابعلا  ینب  يافلخ  هک  دوشیم  رهاظ  قباس 
لها يوریپ  زا  ار  مدرم  ات  دنوش  فورعم  هّللا  لها  هّللا و  ءایلواب  ات  دننک  هقاش  لامعا  دننزب و  تمارک  دهز و  زا  مد  دننک  اعدا  دوخ  يارب  مه 

دنتشاد ناشیا  اب  يرس  طباور  دندوب و  دنویپ  ءافلخ  اب  نایفوص  نوچ  نیاربانب  دنهد  قوس  تیبلا 
115 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دوخ هک  دوب  نیا  وا  زیرگ  رارف و  هار  تفرگیم  رارق  هفیلخ  بیقعت  دروم  نایعیش  زا  یسک  رگا  سپ  تنس  لها  هسمخ  ای  هعبرا  بهاذم  دننام 
، دهدب وا  رـش  زا  هلیح  نیدب  ات  دـهن ، دوخ  رب  دوب  قفاوم  تقو  هفیلخ  اب  هک  اهنآ  زا  یکی  مان  ددـنویپ  هب  کلاسم  بهاذـم و  نیا  زا  یکیب  ار 

. هیقت باب  زا  دنک  فوصت  مساب  ءافتکا  هکنآ  ینعم  تسنیا 
خیـش هذمالت  زا  تسا و  هعیـش  ءاملع  مالعا  هلجا و  زا  هک  ماوعلا  ةرـصبت  باتک  بحاص  تسا  یعادب  بقلم  هک  يزار  یـضترم  دیـس  زا  - 4

. تسا هدق )  ) یسوط
یبنلا دجـسم  یف  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  یلع  يداهلا  عم  تنک  تفگ : هک  هدومرف  لقن  باطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  راوگرزب  نآ 

هیلع هدـنع  ۀـمیظع  ۀـلزنم  هل  تناک  اغیلب و  الجر  ناک  يرفعجلا و  مشاـه  وبا  مهنم  هباحـصا  نم  ۀـعامج  هاـتاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
ءالؤه یلا  اوتفتلت  مالّـسلا ال  هیلع  لاقف  لیلهتلاب  اوذـخا  نیردتـسم و  بناج  یف  اوسلج  هیفوصلا و  نم  ۀـعامج  دجـسملا  لـخد  مث  مالّـسلا ،

یتح ارمع  نوعوجتی  ماعنالا ، دیـصتل  نودـهجتی  ماسجالا و  ۀـحارل  نودـهزتی  نیدـلا ، دـعاوق  اوبرخم  نیطایـشلا و  ءافلح  مهناـف  نیعادـخلا 
یف مهئالماب  سانلا  نوملکتی  سانفدلا  سالتخا  ساسعلا و  المل  الا  ءاذغلا  نوللقی  سانلا و ال  رورغل  الا  نوللهی  ال  ارمح ، فاکیالل  اوخبدـی 

مهلیلاداب  مهنوحرطی  بحلا و 
______________________________

ۀفیلخ عمج  ۀمجعملاب  وا  فیلح  عمج  ۀلمهملا ، ءاحلاب  ( 1)
ریمح وا  رامح  رمع و  عمج  نیتمضب  رمح  رمع و  ( 2)

رـسکلاب فاکالا  فاکالل و  هاوس  هایه و  يا  هرهظ  بتق  يا  ۀمجعملا  ءاخلا  ةدحوملا و  ءابلا  ۀلمهملا و  لادلاب  اخیبدـت  خـبذی  خـبد  نم  ( 3)
رامحلا فکآ  ردصم  فاکیالا  نالاب و  ۀیسرافلاب  باتکک 

ریبکلا حدقلا  نیسلا  دیدشت  نیعلا و  مضب  سع  عمج  نیعلا  رسکب  ( 4)
قمحالا ساطرق ، ۀنز  یلع  ( 5)

رئبلا بجلا : ولد و  عمج  وه  مهئالدا و  خسنلا  ضعب  یف  همشرک و  زان و  ۀیسرافلاب  لالدا  عمج  ( 6)
116 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ةرایز یلا  بهذ  نمف  ءاقمحلا ، الا  مهب  دقتعی  ءاهفسلا و ال  الا  مهعبتی  الف  ۀینغتلا ، منرتلا و  مهراکذا  ۀیدصتلا و  صقرلا و  هداروا  بجلا ، یف 
، نایفـس ابا  ۀیواعم و  دـیزی و  ناعا  امناکف  مهنم  ادـحا  ناعا  نم  و  ناثوالا ، ةدـبع  ناطیـشلا و  ةرایز  یلا  بهذ  امناکف  اتیم  ایح و  مهنم  دـحا 

یف بهذی  مل  انقوقحب  فرتعا  نم  کنع ، اذ  عد  لاق  بضغملا و  هبش  هیلا  رظنف  لاق  مکقوقحب ، افرتعم  ناک  نا  هباحـصا و  نم  لجر  هل  لاقف 
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هذه سوجم  يراصنلا و  مهنا  و  انتقیرطل ، ةریاغم  مهتقیرط  انیفلاخم و  نم  مهلک  ۀیفوصلا  و  ۀیفوصلا ، فئاوط  سخا  مهنا  يردت  اما  انقوقع ،
. نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متی  هّللا  هّللا و  رون  ءافطا  یف  نودهجی  نیذلا  کئلوا  ۀمالا ،

نآ باحـصا  زا  یتعاـمج  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  دجـسم  رد  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  تمدـخ  رد  ۀـمجرت :
سپس تشاد ، ترضحنآ  دزن  یمیظع  تلزنم  غیلب و  دوب  يدرم  وا  يرفعج و  مشاه  وبا  دوب  هلمجنآ  زا  هک  دندش  دراو  مالّسلا  هیلع  ترضح 
دومرف ترضح  دندرک  نتفگ  هّللا  الا  هلا  هب ال  عورـش  دنتـسشن و  راو  هقلح  دجـسم  زا  یبناج  رد  دندش و  دجـسم  دراو  نایفوص  زا  یتعامج 

، دننید دعاوق  هدننک  بارخ  و  دننیطایـش ، ياه  هفیلخ  ای  نیطایـش ، اب  ناتـسدمه  ناشیا  هک  دینکن  تافتلا  ناگدننکهعدخ  ناگدنبیرف و  نیاب 
هلفان دنروخب ) هدوسآ  نانآ  دنـشکب و  تمحز  نارگید  ینعی   ) تشیعم فلکت  تمحز و  زا  اهندـب  یتحار  يارب  دنتـسب  دوخب  ار  دـهز  نانیا 

يراذگنالاپ يارب  دنزاس  ایهم  ات  دـنهدیم  یگنـسرگ  ار  دوخ  يرمع  دـنناگیاپراچ ، فیدر  هک  یمدرم  ندرک  دیـص  يارب  دـنراذگیم  بش 
دنیوگیمن هّللا  الا  هلا  ینعی ال  دننکیمن  ادخ  لیلهت  ار ، یناغالا 

______________________________

. ۀیدصت وا  ءاکم  الا  تیبلا  دنع  مهتولص  تناک  ام  یلاعت و  هّللا  لاق  امک  يدصلا  نم  وه  ( 7)
117 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ياهلد ندوبر  كرزب و  ياهحدق  ندرک  رپ  يارب  رگم  دنروخیمن  مک  ینعی  دننکیمن  اذغ  لیلقت  مدرم و  نتخاس  رورغم  نتفیرف و  يارب  رگم 
تدابع ماقم  رد  ناشیا  درو  اههمشرک ، زان و  اب  ار  ناشیا  دننکفایم  هاچ  رد  قشع و  تبحم و  زا  ندز  مد  اب  دنیوگیم  نخـس  مدرم  اب  ناقمحا 
دوشیمن دـنمهدیقع  ناهیفـس و  زج  ارناـشیا  دـنکیمن  يوریپ  سپ  تسا ، اـنغ  زیگنابرط و  ياـههمزمز  ناـشیا  رکذ  و  تسا ، ریفـص  صقر و 

هک دشاب  نانچ  سپ  دنک  ناشروبق  ترایز  ینعی  ناشیا  هدرم  هچ  ناشیا و  هدنز  هچ  دورب  ناشیا  ندـیدب  سک  ره  سپ  ناقمحا ، زج  ناشیاب 
هیواعم دیزی و  هدرک  کمک  تناعا و  هک  دشاب  نانچ  ار  ناشیا  زا  یکی  دنک  کمک  تناعا و  هکیسک  و  هتفر ، ناتسرپتب  ناطیش و  ترایزب 

ره يارب  تناعا  ترایز و  زا  یهن  اهنعط و  نیا  ینعی   ) دشاب امش  قحب  فرتعم  هچرگا  درک ، ضرع  باحصا  زا  يدرم  سپ  ار ، نایفس  یبا  و 
ار کیکفت  قرف و  نیا  زورما  هکلب  هدـش  مه  یـضعب  يارب  مهوت  لیخت و  نیا  هچناـنچ  دنـشابن ، امـش  قحب  فرتعم  هکناـنآ  اـی  تسا  یفوص 
دـنکفا و يوب  كانبـضغ  يرظن  دینـش  ار  هملک  نیا  ترـضح  نوچ  درک ) نوریب  اهزغم  زا  دوشیمن  هکیروطب  دـناهداد  اـج  اـهزغم  رد  امـسر 

ایآ دوریمن ، تسام  يافج  ینعی  ام  قوقع  هک  یهارب  دـشاب  اـم  قحب  فرتعم  هکیـسک  دوخ  زا  ار  هتفگ  نیا  زادـنیب  ار و  هملک  نیا  هنب  دومرف 
، تسا ام  هقیرط  اب  نیابم  ریاغم و  ناشیا  هقیرط  دـنیام و  نیفلاخم  زا  ناـشهمه  هیفوص  دـناهیفوص و  فئاوط  نیرتتسپ  ناـشیا  هک  ینادـیمن 

دج هک  دنناشیا  تما ، نیا  سوجم  يراصن و  زج  دنتسین  هیفوص 
______________________________

هک اهیزورما  فالخ  رب  هدرمش  هیفوص  فئاوط  نیرتتسپ  دندوب  رکذ  لها  منرت و  قشع و  لها  هک  ار  نانیا  ترـضح  هک  نک  هظحالم  ( 1)
. دنرامشیم مه  قح  لها  هکلب  هیفوص  فئاوط  نیرتگرزب  ار  اهنآ 

118 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنرادن شوخ  هچرگا  ار  دوخ  رون  دنکیم  مامت  ناشیا ) مغرب   ) دنوادخ ادخ و  رون  ندرک  شوماخ  رد  دـننکیم  شـشوک  یعـس و  دـهج و  و 

هک دومرف  راکشآ  تماما  ملعب  ار  هیفوص  هینطاب  تقیقح  دراذگن و  یقاب  يدحا  يارب  ههبش  ياج  تهج  ره  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  نارفاک ،
ناهیفس و ناقمحا و  زج  تسا و  ماعنالاک  ماوع  يدایص  مارم و  سیبلت  رد  يدایش  نیملـسم و  نیتفت  نید و  بیرخت  نطاب  رد  ناشیا  دصقم 

عرـشب ناشیا  رهاظت  زا  دـنوشن و  ناشیا  زغمیب  تاکرح  زغنیب و  نانخـس  هتفیرف  دـنروخن و  ناشیا  بیرف  دـندرگن و  ناشیا  رورغم  ناربخیب 
درومیب امـش  ضارتعا  هک  دنیوگب  ءاملعب  تبـسن  نادرخیب  زا  یـضعب  رگا  سپ  دننکن  رواب  تقیرط  تحـص  تین و  صولخ  دصق و  تحص 

رب طیحم  تماما  ملعب  وا  هک  دنیوگب  دـنناوتن  مالّـسلا  هیلع  ماماب  تبـسن  دـیرادن  عالطا  ناشیا  تین  يافـص  ناشیا و  نطاب  زا  هک  اریز  تسا ،
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هتفگ نیا  هکنآ  اب  دومرف ، مالعا  فوصت  عضو  زا  یلـصا  دصقم  ناشیا و  ینطاب  دـصقم  زا  فیرـش  ثیدـحنیا  رد  تسا و  ناگدـنب  تایونم 
لاـمعالا هب  دوش  کـسمت  اـت  تسین  تین  دـصق و  تهج  زا  فوصت  رد  ءاـملع  نخـس  هک  اریز  تسا  سیبـلت  هطلاـغم و  دوـخ  ءاـملع  رب  مه 

لطاب دنیوگیم  ار  هقیرط  تسا ، کلسم  هقیرط و  رد  ناشیا  نخس  هکلب  دیتسین  عالطا  اب  صاخشا  تایونم  زا  امـش  هک  دوش  هتفگ  ات  تاینلاب 
اب يراصن  ای  دوهی  ماوع  زا  ناگدـشهتفیرف  هک  دـنرادن  عانتما  زگره  ءاملع  هلطاب ، للم  هقیرط  دـننام  هدـش  لطاب  رب  لوا  زا  شعـضو  تسا و 

تاقدص و تاروذن و  تین  يافـص  قدص و  اب  دننک و  دوخ  هعرتخم  ياهتدابع  صلاخ  دصق  اب  دـنور و  دوخ  هیـسنک  هعیب و  هب  مات  صولخ 
نأمظلا هبـسحی  ۀعیقب  بارـسک   ) لامعا نیا  هک  تسنیا  ءاملع  نخـس  هکلب  بهذم ، تلم و  ره  ماوع  زا  ناگهتفیرف  نینچمه  دننک و  اهینابرق 

دامرک و : ائیش . هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح  ءام 
119 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دشابیم ءیش ) یلع  نوردقی  فصاع ال  موی  یف  حیرلا  هب  تدتشا 
رارق قواسم  ار  نیا  ناشیا و  ندید  ترایز و  ضحم  زا  یتح  ناشیاب  کمک  تناعا و  هنوگره  زا  دومرف  دیکا  یهن  فیرـش  ثیدحنیا  رگید 
رکذ ثیداحا  نیا  زا  دعب  هک  هدیـسر  تعدـب  لها  نأش  رد  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  نیا  دـیؤم  نایفـس  یبا  ۀـیواعم و  دـیزی و  تناعا  اب  داد 
دننام تسا  فلاخم  نیابم و  ینعی  تسا  ضیقنلا  فرط  یلع  عیـشت ، اب  تیفوص  هک  دومرف  حیرـصت  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  رگید  مینکیم و 
ترثک زا  دـناهدرک و  لایخ  ناگداس  زا  یـضعب  هکنانچن  تسا  عیـشت  اب  فلاخم  شیاههبعـش  همه  هک  دومرف  حیرـصت  مه  رگید و  بهاذـم 

. دناهدیدرگ ءاوغا  نیسبلم  تاسیبلت 
لیامتم هک  تسا  نامز  رود و  نآ  ياملع  مه  نامز و  رخآ  نتف  هراـبرد  مه  هک  يرفعج  مشاـه  وبا  زا  يزار  یـضترم  لـجا  دیـس  زا  زین  - 5

سانلا یلع  نامز  یتأیـس  مشاه  ابا  ای  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  زا  مشاه  وبا  ار  ثیدح  نیا  دنوشیم  فوصتب 
رقوم و مهنیب  قسافلا  رقحم و  مهنیب  نمؤملا  ۀنـس ، مهیف  ۀعدبلا  ۀعدب و  مهیف  ۀنـسلا  ةردکنم  ۀـملظم  مهبولق  ةرـشبتسم و  ۀـکحاض  مههوجو 

لهاـج لـک  ءاربکلا  یلع  نومدـقتی  مهرغاـصا  ءارقفلا و  داز  نوقرـسی  مهئاـینغا  نورئاـس ، ۀـملظلا  باوبا  یف  مهئاـملع  نورئاـج و  مهؤارما 
یلع هّللا  قلخ  دارـش  مهئاملع  بئذـلا  نم  ناضلا  نوفرعی  باترملا و ال  صلخملا و  نیب  نوزیمی  ریقف ال  مهدـنع  لیحم  لک  ریبخ و  مهدـنع 
انتعیش نولضی  انیفلاخم و  بح  یف  نوغلابی  فرحتلا  ناودعلا و  لها  نم  مهنا  هّللا  میا  فوصتلا و  ۀفسلفلا و  یلا  نولیمی  مهنال  ضرالا  هجو 

نیدحلملا ۀلحن  یلا  ةاعدلا  نینمؤملا و  قیرط  عاطق  مهنا  الا  ءایرلا  یلع  هّللا  ودبع  اولذخ  نا  داشرلا  نع  اوعبـشی  ملابـصنم  اولان  ناف  انیلاوم  و 
هنامیا هنید و  نصیل  مهرذحیلف و  مهکردا  نمف 

120 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. هلها نعالا  همتکاف  انرارسا  نم  وه  مالّسلا و  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  نع  هئابا  نع  یبا  ینثدح  ام  اذه  مشاه  ابا  ای  لاق  مث 

رگیدکیب تبسن  ینعی   ) کیرات هریت و  ناشاهلد  دشاب و  ناداش  نادنخ و  ناشاهور  دیایب  مدرم  رب  ینامز  هک  دشاب  دوز  مشاه  وبا  يا  همجرت 
، نامیا زا  یلاخ  اهلد  نطاب  رد  وجنید و  ورشوخ و  وگـشوخ و  تروص  رد  نیدب  تبـسن  دـسح و  هنیک و  زا  رپ  اهلد  شاشب و  تروص  رد 

ریقوت قساف  ریقحت و  ناشیا  نیب  رد  نمؤم  دوش ، هدرمـش  تنـس  تعدـب  تعدـب و  ناشیا  نایم  رد  تنـس  نادزی ) اب  یئافـصیب  زا  راـت  هریت و 
ای ، ) دـندزدب ار  ءارقف  هشوت  داز و  ناشنادـنمتورث  نازاینیب و  ناگدـنور ، هملظ  رابرد  رب  ناشئاملع  ناگدـننکروج و  ناشءارما  دوش ، هدرک 

هفرح تارتنکب  ای  لاملا و  تیب  رد  ندرک  یتسدشیپ  هب  ای  خرن و  رد  فاحجا  یـشورف و  مکب  ای  سمخ و  ةوکز و  نوچ  هبجاو  قوقح  عنمب 
رد نیملسم  همه  مالـسا  عرـش  ياضتقمب  هچنآ  هایم و  تاوم و  یـضارا  نداعم و  عتارم و  تزایح  هب  ای  تاراجت و  تاراجا و  تاعانـص و  و 

زورما همه  هک  رگید  ءاحناب  ای  ءارقف و  كالما  باصتغاب  ای  تیکلام و  دودـح  زا  جراخ  نداد  تبث  هب  ای  دنتـسه و  يواـسم  كرتشم و  يو 
لاؤـس یئادـگ و  رقفب و  ار  همه  دـناهدرک و  دودـسم  هکلب  کـنت  ءافعـض  ءارقف و  رب  ار  بسک  تشیعم و  هار  یلکب  هدرک و  ادـیپ  قادـصم 

يا نک ، بسک  ورب  دنیوگیم : واب  يدنت  نحلاب  محرت  ضوع  دنکیم  لاؤس  یگدـنامرد  زا  مه  ياهراچیب  رگا  هک  تسنیا  بجع  دـناهتخادنا 
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رب ناکچوک  ءادفلا ) هل  یحور  يالوم  قدص  يالوم  قدص  دیدرک ، راصحنا  دودحم و  ار  همه  امش  هک  ار  اهبـسک  دنک ، یبسک  هچ  محریب 
تاراما رد  ای  ینید و  تامادقا  یئاوشیپ و  رد  ای  يأر و  رد  ای  نتفگ و  رد  ای  جورخ و  لوخد و  رد  ای  نتفر و  رد  ای   ) دـنیوج مدـقت  ناگرزب 

ره یعامتجا ) روما  هیلک  رد  ای  تاموکح و  و 
121 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رد دـنیایب  یـسک  رد  هک  یملع  كدـنا  راچان  هتفرگ  ارف  ارناشیا  تلاـهج  هکـسب  زا   ) دوشیم بوسحم  دنمـشناد  ناـشیا  دزن  ناداـن  لـهاج و 
درم نیب  دـنهدیمن  زیمت  دوشیم  هدرمـش  رازآ  یب  شیورد  ناشیا  دزن  راکم  زاـب و  هلیح  ره  دـنرادنپیم ) اـناد  ار  وا  دـیآیم و  كرزب  ناـشرظن 

هار صوـلخ و  یپ  رد  اـی  دنتـسین  صلاـخ  دوـخ  هک  تهجنآ  زا   ) شیم زا  ار  گرگ  دنـسانشیمن  قاـفن و  بـیر و  لـها  صلاـخ و  فاـص و 
ینعی شیم  زا  كرگ  زیمت  يرک  يروک و  زا  اـی  دـنک  رگ  دوخ  هک  تهجنآ  زا  و  دـنهدیمن ، رادشغ  صلاـخ و  نیب  زیمت  دنتـسین  صـالخا 

هفـسلفب و لیم  هک  تهجنآ  زا  نیمز  يور  رب  دـنیادخ  قلخ  نادـب  ناشیا  ياـملع  دـنهدیمن ) هاوخریخ  ياـمنهر  زا  هدـننک  هارمگ  نمـشد و 
رد ای  راعشا  مظن و  رد  ای  راتفگ  نخـس و  رد  ای  رادرک  شور و  رد  ای  تایـضایر  هدهاجم و  رد  ای  تاکرح  عضو و  رد  ای   ) دنیامنیم فوصت 

دننانآ زا  ینعی   ) دنفرحت ناودع و  لها  زا  فوصت  هفسلفب و  ناشلیم  تهج  زا  ءاملع  نیا  هک  ادخب  مسق  راکذا ) موتخ و  رد  ای  ءارآ  دئاقع و 
دنیام نیفلاخم  زا  هک  هیفوصب  تبـسن  ینعی  ام  نیفلاخم  یتسود  رد  دـننک  یم  هغلابم  دـننامیا ) نید و  هار  زا  فرحنم  دننانمـشد و  ام  اـب  هک 

، هوشر زا  دنوشیمن  ریس  دنسرب  یبصنمب  رگا  سپ  ار ، ام  ناتسود  نایعیـش و  دننکیم  هارمگ  دننکیم و  حدم  ناشیا  زا  دنیامنیم  یتسود  راهظا 
توعد هدننک و  غیلبت  دننینمؤم و  نانزهر  نادزد و  ناشیا  هک  شاب  هاگآ  ایر و  رب  دـننک  ادـخ  تدابع  تسایر  بصنم و  زا  دـننامب  او  رگا  و 
تـسنیا مشاه  وبا  يا  دومرف  دعب  دنک  رذح  ناشیا  زا  هک  دیاب  ار  ءاملع  زا  هنوگنیا  دنک  كرد  هک  سک  ره  سپ  دـننیدحلم ، هقیرطب  هدـننک 

رد دهاش  لحم  شلها ، زا  رگم  ار  وا  رادب  ناهنپ  تسا  ام  رارـسا  زا  نیا  دّـمحم ، نب  رفعج  زا  دوخ  ناردـپ  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  هچنآ 
هّللا قلخ  رارش  مهئاملع  ترضح ، لوق  زا  ثیدحنیا 
122 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا ارناشیا  و  دندرگیم ، نایعیـش  یهارمگ  ببـس  دننکیم و  فوصت  هفـسلفب و  لیم  هک  هدومرف  تهجنآ  زا  ار  املع  ندوب  رـش  هک  تسا  دـعبب 
یلب فوصت ، هفـسلف و  لها  دوخ  لاح  دوب  دهاوخ  هچ  سپ  هدومرف ، یفرعم  نیدحلم  هریـسب  نایعاد  قیرط و  عطاق  فرحت و  ناودـع و  لها 
یقلی نمفا  انیلع  نوفخی  انتایآ ال  یف  نودحلی  نیذلا  نا  : ) دناهیآ نیا  لومـشم  سپ  هدناوخ  دـحلم  ار  فوصت  هفـسلف و  لها  ثیدـحنیا  رد 

نک نامتک  سپ  تسا ، ام  رارـسا  زا  نیا  دومرف  هکنیا  اما  و  ریـصب ) نولمعت  امب  هنا  مئـش  ام  اولمعا  ۀمیقلا  موی  انمآ  یتای  نم  ما  ریخ  رانلا  یف 
هچنانچ تسا  يوب  نیلئامتم  فوصت و  هفـسلف و  رب  نعط  دارم  ای  هدومرف و  دـعب  ام  رد  اهنآ  عوقو  زا  رابخا  هک  تسا  هبیغم  روما  دارم  ای  ار  وا 

، تسا هیقت  فالخ  ریفکت  نعط و  راهظا  سپ  دوب ، فوصت  هفسلف و  جیورت  رب  رصع  نآ  رد  افلخ  يانب  هک  دش  هتفگ  قباس  ثیدح  حرش  رد 
. تسا قباس  ثیدح  دیؤم  مه  ثیدحنیا  سپ 

هیلع يرکـسع  ترـضح  هک  تهجنآ  زا  تسناد ، دیاب  ثیدـح  شـش  هکلب  درک ، ضرف  ثیدـح  کی  دـیابن  ار  ثیدـح  نیا  هکنادـب  سپس 
شلثم دناهتـشاد ، ءاضما  ثیدحنیا  نومـضمب  کی  ره  سپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ات  هدومرف  لقن  دوخ  ءابآ  زا  کیکی  زا  مالّـسلا 

ثیدحنیا رد  يوار  نوچ  دش ، دهاوخ  لوق  شش  نتم  اب  دشاب  قفاوت  هک  هلئسم  ره  رد  دشاب  یـشحم  هیـشاح  جنپ  هب  هک  تسا  ياهلاسر  لثم 
تـسا رظنبحاص  ماما  هک  اریز  دوب  دهاوخ  ثیدحکی  زاب  دشاب  ددعتم  يوار  دنچره  هک  تسین  رگید  نایوار  دننام  سپ  ماما  زا  تسا  ماما 

دودرم و ار  وا  دـندوب و  تیفوص  ررـض  رب  تیفوص و  اب  فلاخم  همه  ع )  ) همئا هک  دـش  مولعم  انمـض  تسین ، رظنبحاـص  ثیدـح  يوار  و 
هچنانچ تسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مهناشیا  زا  یکی  دنتسنادیم و  لطاب  ار  وا  همه  دندرمشیم و  دورطم 

123 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ناشقیدـصت دـعب و  همئا  ءاضما  زا  مه  تسا و  ءارتفا  طلغ و  یخرک  فورعمب  هقرخ  نداد  ياعدا  سپ  تسا ، ناشیا  زا  زین  لـبق  ثیدـح  ود 
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. دوشیم مولعم  زین  تبسن  نآ  بیذکت  ار  ثیدحنیا 
ۀعاسلا موقت  ملس ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاق  هدرک  لقن  یئاهب  خیش  لوکشک  زا  روصنم  نب  نیسح  لصف  رد  تاضور  بحاص  - 6

مهنا نونظی  رکذلاب  مهتاوصا  نوعفری  رکذـلل و  نوقلحی  هخـسن ) مهنا  ینم و  اوسیل  ۀـیفوصلا  مهمـسا   ) یتما نم  موق  جرخی  یتح  یتما  یلع 
لوقک مهلوق  رامحلا و  قیهـشک  قیهـش  مهل  هخـسن ) رانلا  لها  مه  و   ) رافکلا نم  لـضا  مه  لـب  هخـسن ) میهاربا  ۀـقیرط  یلع   ) یتقیرط یلع 

بعتلا الا  مهلمع  نم  مهل  سیل  مهلامعاب  نوبجعم  مه  نامیا و  مهل  سیل  ءاملعلا  نوعزانی  مه  لاهجلا و  لمع  مهملع  راجفلا و 
، دشاب یفوص  ناشیا  مان  هک  نم  تما  زا  یتعامج  دیآ  نوریب  ات  نم  تما  رب  تمایق  تعاس  ای  روهظ  تعاس  دش  دـهاوخن  اپرب  دومرف  همجرت :

میهاربا هقیرط  ای  نم  هقیرط  رب  هک  دننکیم  نامگ  رکذب  ار  دوخ  ياهادص  دننکیم  دنلب  رکذ و  يارب  دننزیم  هقلح  ناشیا  دنتسین ، نم  زا  نانآ 
رخ کـناب  دـننام  دنـشکیم  داد  غـیج و  شتآ ، تسا  ناـشیا  يارب  دـنرافک و  زا  رتهارمگ  ناـشیا  هـکلب  تـسا  یننچن  دنـشابیم  مالّـسلا  هـیلع 

راکنا و  وربا ، مشچ و  بل و  لاخ و  فیـصوت  هسوب و  بارـش و  قشع و  زا  دـننزیم  مد  هک   ) تسا راجف  ياـههتفگ  دـننام  ناـشیا  ياـههتفگ 
تضایر ندز و  هرعن  ندیشک و  هحیص  نتسج و  ندز و  فک  صقر و  زا   ) تسا لاهج  لمع  دننام  ناشیا  لمع  و  نیا ) ریغ  ربج و  و  باذع ،

، یناـمیا ناـشیا  يارب  تسین  ءاـملع و  اـب  دـننکیم  هعزاـنم  تسا ) ناـنادان  راـک  هنومن  هک  کـلذ  ریغ  نتخادـنا و  تقـشمب  ار  دوخ  هلچ و  و 
. تمحز جنر و  زج  ناشلمع  زا  ناشیا  يارب  تسین  دنراد و  بجع  دوخ  ياهلمعب 

124 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رذ ابا  ای  دومرف  واب  تیصو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  رذ  یبا  زا  تسا  روکذم  بتک  رثکا  رد  روهـشم و  تسا  یثیدح  - 7

تاومـسلا و ۀکئالم  مهنعلی  کئلوا  مهریغ  یلع  کلاذـب  لضفلا  نوری  مهئاتـش  مهفیـص و  یف  فوصلا  نوسبلی  موق  نامزلا  رخآ  یف  نوکی 
. ضرالا

دننیبیم یلضف  نیا  رد  دوخ  يارب  ناتسمز ، ناتسبات و  رد  دنشوپب  هنیمشپ  سابل  هک  یتعامج  دوب  دهاوخ  نامز  رخآ  رد  رذ  یبا  يا  همجرت :
یشوپهنیمشپ ناشراعش  هک  یتعامجب  تسا  مالعا  دوصقم  هک  دش  مولعم  سپ  اهنیمز ، اهنامـسآ و  ۀکئالم  ارناشیا  دنکیم  تنعل  دوخ  ریغ  رب 

زا دـعب  هک  تسا  هیفوـص  شیادـیپ  هب  هراـشا  سپ  تسا  هنیمـشپ  ساـبل  ندیـشوپ  اـهنت  هن  دـنرادنپیم  یلـضف  دوـخ  يارب  نیا  رد  هک  تـسا 
. دندش رهاظ  ترضحنآ 

يرایسب اذهل  دوش و  رهاظ  یلیوط  هلصافب  ترضحنآ  زا  دعب  هکنامه  هکلب  تسین ، ام  نامز  دارم  تسا و  رایـسب  رابخا  رد  نامزلا  رخآ  هملک 
، قبط نع  اقبط  نبکرتل  هدومرف ، دـنوادخ  هچنانچ  نرق ، دـعب  اـنرق  نینچمه  مود و  نرق  رد  يرایـسب  لوا و  نرق  رد  دـناهدومرف  هک  عیاـقو  زا 

. هدش رهاظ 
نیذـلا ۀـبذکلا  ءاملعلا  نم  اوظفتحاف  دومرفیم  دوخ  موقب  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  تسا  هیلیجنا  ءزج  لوقعلا  تحت  باـتک  رد  - 8
فلاخی مهلوق  باءذـلا و  قمرت  امک  مهبجاوح  تحت  نم  نوقمری  ایاطخلا  هب  نوروزی  ضرـالا  یلا  مهـسؤر  اوسکنم  فوصلا  باـیث  مهیلع 

. قدصی لوقی  نم  لک  سیل  اروزالا و  بذاکلا  ملاعلا  لوق  رثؤی  کلذک ال  نیتلا و  لظنحلا  نم  بنعلا و  جسوعلا  نم  ینتجی  له  مهلعف و 
( دناهداد رارق  دوخ  راعش  ار  هنیمشپ  هماج  ینعی   ) تسا هنیمـشپ  ياه  هماج  ناشیارب  هکنانآ  وگغورد ، ياملع  زا  دینک  ظفح  ار  دوخ  همجرت :

هکنانآ
125 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناوربا ریز  زا  هریخهریخ  دنناشوپب ، ار  دوخ  ياهبیع  اهاطخ و  دننک و  ریوزت  هلیـسونیدب  ات  دنرگنیم  نیمزب  هراومه  هتخادنا و  ریزب  ار  اهرس 
تـسا یتخرد   ) جـسوع تخرد  زا  ایآ  تسا ، ناشیا  لعف  اب  فلاخم  ناـشراتفگ  دـننکیم و  رظن  هریخب  ناـگرگ  هک  ناـنچمه  دـننکیم  هاـگن 

ار و غورد  زج  وگغورد  ملاع  هتفگ  دشخبیمن  رثا  نینچمه  دوشیم ، هدـیچ  ریجنا  لظنح  تخرد  زا  ای  دوشیم  هدـیچ  روگنا  رمثیب ) راخرپ و 
. دیوگب تسار  دیوگب  هک  سک  ره  هک  تسین  نانچ 
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رد شیپ  زا  ار  هویش  نیا  هکنآ  مالـسا و  زا  شیپ  زا  شاهقباس  تسا  هدوب  نایفوص  راعـش  هک  یـشوپهنیمشپ  هویـش  هک  دراد  هراشا  ثیدحنیا 
تافرخزم نآ  هن  تسا  یـشوپهنیمشپ  زا  هیفوص  هیمـست  هجو  هک  دوشیم  مولعم  لبق  ثیدح  ثیدحنیا و  زا  زین  دندرک و  عارتخا  ءایبنا  لباقم 

دوب يدرم  دومن  راهظا  دهزت  دوخ  زا  دوب و  هقرف  نیا  عرتخم  هکیـسک  لوا  هکنآ  ای  تسا ، هفـص  زا  ای  تسا  افـص  زا  هک  دناهتفاب  دوخ  زا  هک 
هکره تسا  لیوط  مه  رایـسب و  هک  هیفوص  اب  تسا  ع )  ) همئا تاجاجتحا  راـبخا  نیا  زا  رگید  تاـفارخ ، زا  نیا  زیغ  اـی  هفوص ، ماـنب  هکم  رد 

. هریغ راونالا و  راحب  یسربط و  جاجتحا  لوقعلا و  فحت  باتک  یفاک و  هضورب  دنک  هعجارم  دهاوخ 

رابخا زا  مود  مسق 

زا دـننکیم  ناشیا  زا  لـیلجت  دنـسانشیم و  تیفوصب  ار  ناـشیا  هفـصوتم  دـندوب و  فوصتب  رهتـشم  هک  یـصاخشا  تمذـم  رد  تسا  يراـبخا 
: هلمجنآ

برق زا  ثیدـح  تسا ، فورعم  هینکب  تسین  مولعم  وا  مسا  هدوب  ساـسا  نیا  سـسؤم  هک  یفوص  مشاـه  وبا  هراـبرد  هک  تسا  یثیدـح  - 1
نب یلع  دانسالا 

126 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ینعی هّللا  دـبع  وبا  لئـس  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  رابجلا  دـبع  نب  دّـمحم  زا  هّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  تسا  یمق  هیوباب 

هلعج فوصتلا و  هل  لاقی  ابهذم  عدتبا  يذلا  وه  ادج و  ةدیقعلا  دساف  ناک  هنا  مالّسلا  هیلع  لاقف  یفوکلا  مشاه  یبا  لاح  نع  قداصلا  رفعج 
. ۀلطابلا مهدئاقعل  ۀنج  ةدحالملا و  رثکا  ۀثیبخلا و  هسفنل  ارفم  هلعج  رخآ  دنسب  ۀثیبخلا و  هتدیقعل  ارفم 

درک یبهذم  عارتخا  هک  زا  وا  ادج و  دوب  هدیقعلا  دساف  دومرف  یفوک ، مشاه  وبا  لاح  زا  دش  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  همجرت :
راهظا شاف  ار  دوخ  تایرفک  تسناوتمن  نوچ  ینعی   ) داد رارق  دوخ  هثیبخ  هدیقع  يارب  هاگزیرگ  ار  بهذم  نیا  دـنمانیم و  فوصت  ار  وا  هک 
بهذم نیا  رگید  دنـس  رد  دهد و  هولج  ار  يدساف  ياهلمع  یتافارخ و  رفک و  ره  بهذم  مساب  ات  درک  عارتخا  ار  بهذم  نیا  راچان  دـنک ،

سک ره  رب  هچنانچ   ) ناشیا هلطاب  دـیاقع  يارب  دـشاب  يرپس  نیدـحلم و  زا  يرایـسب  دوخ و  سفن  يارب  دـشاب  یهاگزیرگ  ات  درک  لـعج  ار 
ار اهامش  نیا ، لاثما  تسا و  قوذ  قشع و  رب  ینبم  ای  تسا  یتابارخ  رب  ینبم  ای  تسا  نافرع  رب  ینبم  اههتفگ  نیا  دیوگیم  ینکیم  یـضارتعا 

هکنآب تسا  حیرـصت  ثیدحنیا  رد  دینک ) مهف  ارناشیا  دصاقم  دیناوتن  دیرادن  ینافرع  قوذ  نوچ  دینک ، ضارتعا  ءافرع  راتفگ  رب  هک  دـسرن 
تفگ يروث  نایفوس  هک  هدرک  لقن  تاحفن  رد  یماج  دنراد  فارتعا  نیاب  مه  ياهدع  هچنانچ  تسا ، یفوص  مشاه  وبا  کلسم  نیا  عرتخم 
لاـبق رد  تسا  یبهذـم  تیفوص  هک  هدومرف  حیرـصت  ثیدـحنیا  رد  مه  دـمآ و  مشاـه  وبا  هکنآ  اـت  تسیچ  هک  متـسنادیمن  ار  فوـصت  نم 

. اهبهذم
نیداصلا کیرافا  ریدس  ای  دومرف : ترـضح  دجـسم ، رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  اب  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ریدـس  زا  یفاک  زا  - 2

يده الب  هّللا  نید  نع 
127 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ءالؤه لاقف  دجـسملا ، یف  قلح  مه  نامزلا و  کلاذ  یف  يروثلا  نایفـس  ۀـفینح و  یبا  یلا  رظن  مث  ثباـخالا  ءـالؤه  نیبم ، باـتک  هّللا و  نم 
مهربخی ادحا  اودـجی  ملف  سانلا  لاجف  مهتویب  یف  اوسلج  ول  ثباخالا  ءالؤه  نا  نیبم ، باتک  هّللا و ال  نم  يدـه  الب  هّللا  نید  نع  نیداصلا 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نع  هّللا و  نع  مهربخن  انوتای  یتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  یلاعت و  كرابت و  هّللا  نع 
. ملس و 

رظن سپ  وا ، زا  يراکـشآ  باتک  نودب  ادخ و  زا  تیاده  نودب  ادخ  نید  زا  ار  مدرم  ناگدنراد  زاب  میامنب  وتب  یهاوخیم  ریدس  يا  همجرت :
کی ره  ینعی  دـندوب  هقلح  هقلح  دجـسم  رد  دـندوب و  قلخ  هدـنبیرف  هنتف و  تلع  ناـمز  نآ  رد  هک  يروث  نایفـس  هفینح و  وبا  يوسب  دومرف 
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نودب ادخ و  زا  یتیاده  نودـب  ادـخ  نید  زا  ار  ادـخ  قلخ  دـناهدنراد  زاب  هک  دـننانیا  دـنقلخ  نیرتثیبخ  نانیا  دومرف  سپ  تشاد ، ياهقلح 
دهد ربخ  هک  ار  یـسک  دـنباین  نوچ  سپ  دـنیآرب  وجتـسج  رد  يراچانب  مدرم  سپ  دننیـشنب ، دوخ  هناخ  رد  رگا  ناثیبخ  نیا  يو ، زا  یباـتک 

ار مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ادخ ، لوسر  ادخ و  زا  میهد  ربخ  ارناشیا  ام  دنیآ و  ام  دزنب  راچان  ادخ  ربمغیپ  زا  یلاعت و  يادخ  زا  ارناشیا 
دیفـس ياههماج  نینچ  وت  هک  سابل  رما  رد  درک  ضارتعا  ترـضحنآ  رب  نایفـس  يزور  هکنآ  هلمجنآ  زا  تسا  یئاـههصق  يروث  نایفـس  اـب 

هدیدمف هنم  یندف  ینم  ندا  دومرف : يوب  یمالک  زا  سپ  ترضح  دیـشوپیم ، نشخ  ياهـسابل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وت  دج  یـشوپیم و 
لاقف نایفـس  دـی  ذـخا  مث  سانلا  عدـخل  هقوف  فوصلا  بایثلا  هندـب و  ۀـیهافرل  فوصلا  بایث  تحت  هسبل  اریرح  ابوث  جرخاف  هبایث  تحت  یلا 

اراهظا قاقرلا  بایثلا  هذه  یلاعت و  اعضاوت هللا  اذه  نایفس  ای  لاقف  انشخ ، ابوث  سبال  وه  اذاف  رظنف  قاقرلا  هذه  یبایث  تحت  ام  نایفـس  ای  رظنا 
. هّللا ۀمعنل 

128 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
يارب ریز  رد  هک  دروآ  نوریب  ار  ریرح  هماج  وا  ساـبل  ریز  رد  دومرف  زارد  تسد  ترـضح  سپ  دـمآ  کـیدزن  سپ  اـیب  نم  کـیدزن  دومرف 

درک سپ  دوخ  نیئور  هماج  هتفرگ و  نایفس  تسد  دعب  دوب  هدیشوپ  مدرم  ندز  لوگ  يارب  هنیمشپ  هماج  ور  رد  دوب و  هدیـشوپ  ندب  یتحار 
ینتورف عضاوت و  يارب  نیریز  هماج  نیا  نایفس  يا  دومرف  هدیشوپ  ینشخ  هماج  ریز ، رد  ترـضحنآ  هک  دید  نایفـس ، يا  نک  رظن  دومرف  و 

دوخ هک  تسا  رایـسب  ع )  ) همئا زا  دوخ  نیرـصاعم  هرابرد  اهنعط  هنوگنیا  زا  رگید  تسا و  ادخ  تمعن  راهظا  يارب  نیئور  نیا  ادخ و  يارب 
. دنک هعجارم  لاجر  بتکب  دهاوخ  ار  کی  ره  لاوحا  سک  ره  لقتسم  دوشیم  یلاجر  باتک 

هسدقم هیحان  زا  یعیقوت  دندرک  ادیپ  یعابتا  دندوب  جالح  روصنم  نب  نیـسح  هلاقمب  لئاق  دندشا و  دیپ  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  ياهدع  - 3
ءادـتبا عیقوت  نآ  رد  دوب ، وا  هنتف  یناغملـش و  روهظ  ماگنه  عیقوت  نیا  رودـص  دـش  رداص  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  تسد  رب  ناشیا  نعلب 

نآ براقتم  ای  دندوب  تقونآ  رد  هکنانآ  هدومرف و  فطع  مه  ریغ  هملکب و  ار  یقاب  هدرب و  مان  زین  ار  رگید  رفن  راهچ  و  هدش ، یناغملـش  مانب 
نتـشک اب  وا  نتـشک  هک  جـالح  روصنم  نب  نیـسح  تسا  هلمجنآ  زا  دـناهدیمهف و  هدوب  روظنم  مه  ریغ  زا و  هک  ار  یـصاخشا  دـندوب  رـصع 
هکنانآ هدرک  رکذ  هنس 322  رد  لماک  رد  ریثا  نبا  هچرگا  هنس 313  رد  یناغملش  دش و  هتشک  هنس 309  رد  جالح  دوب ، نامز  مه  یناغملش 

نادرخیب سپ  دناهدرمـش  اهنآ  زا  یکی  مه  ار  جالح  لمأت  نودـب  اذـهل  دـندیمهف  ار  مه  ریغ  هملک و  زا  روظنم  نوچ  دـندوب  عیقوتب  بطاخم 
عیقوتب بطاخم  دـناهناگیب  نانآ  هک  اریز  تسین  مه  ریغ  لخاد  وا  دـنیوگب  دـنرادن  قح  مه  هدربن و  صوصخلاـب  ار  جـالح  ماـن  هک  دـنیوگن 

رکذ عـیقوتب  نینوـعلم  ءزج  ار  روـصنم  نب  نیـسح  ءاـملع  هک  تسا  اذـل  هناـگیب و  مهف  هن  تسا  ربـتعم  باـطخ  ره  رد  بطاـخم  مهف  دنتـسین 
، دننکیم

129 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
بحاـص نیرخأـتم  زا  نینچمه  ماهدـید و  نم  هـک  هیلاـجر  بـتک  زا  يرایـسب  نـینچمه  هدرک و  رکذ  نـینچ  ار  وا  هصـالخ  رد  یلح  همـالع 

لها ناسل  یلع  نینوعلملا  نیباذکلا  نم  ینعی و  روصنم  نب  نیـسحلا  مهنم  هتفگ و  هک  یـسوط  خیـش  ترابع  لقن  رد  دیوگ  نینچ  تاضور 
اب ياعدا  هک  نیمومذم  نینوعلم و  باب  لوا  رد  یسوط  خیـش  هکلب  یهتنا ، جالحلا  روصنم  نب  نیـسحلا  وه  ۀیبابلا ، ۀیؤرلا و  مهئاعدال  تیبلا 

هّللا یلع  بذک  هل و  الها  نکی  مل  هیف و  هّللا  هلعجی  مل  اماقم  یعدا  نم  لوا  وه  هتفگ و  نینچ  یعیرـش  دّمحم  یبا  رکذ  زا  سپ  دـندرک  تیب 
ۀئاربلا هنعلب و  مالّسلا  هیلع  مامالا  عیقوت  جرخ  هنم  تئربت  ۀعیشلا و  هتنعلف  ءاءرب  هنم  مه  ام  مهب و  قیلی  ام ال  مهیلا  بسن  و  ع )  ) هججح یلع  و 

اذهب ۀفعـضلا  نوعدـیف  هئالک  مهنا و  مامالا و  یلع  الوا  مهبذـک  نوکی  امنا  نیعدـملا  ءالؤه  لک  داحلالا و  رفکلاب و  لوقلا  هنم  رهظ  مث  هنم 
نیا هّللا  نئاعل  اـعیمج  مهیلع  هئارظن  یناغملـشلا و  رفعج  یبا  نم  رهتـشا  اـمک  ۀـیجالحلا  لوق  یلا  مهب  رمـالا  یقرتی  مث  مهتـالاوم  یلا  لوقلا 

یماقم ياعدا  هکیـسک  لوا  هکنآ : همجرت  لصحم  هدرک ، لقن  تسا  رـصع  نآ  ناگرزب  زا  هک  يربکعلت  نوره  دّمحم  یبا  زا  امامت  ار  هلمج 
درادن و ناشیاب  تقایل  هچنآ  داد  تبسن  نانآب  تسب و  وا  ججح  رب  ادخ و  رب  غورد  تشادن و  نآ  تیلها  هدادن و  رارق  وا  يارب  ادخ  هک  درک 
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عیقوت دنتسج و  يربت  وا  زا  هدرک و  تنعل  ار  وا  هعیش  سپ  هدوب  نسح  رهاظب  وا  مان  هک  تسه  یعیرش  دّمحم  یبا  دنتـسه  يرب  نآ  زا  ناشیا 
ماما رب  الوا  یعدـم  نیا  زا  کی  ره  دـش و  رهاظ  داحلا  رفک و  هتفگ  وا  زا  سپـس  دـیدرگ ، رداص  وا  زا  يربت  وا و  نعلب  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا 
هتفگ هدرک  یقرت  دـعب  دـندرکیم  توعد  دوخب  هلیـسونیدب  ار  هعیـش  يافعـض  دـندومنیم و  تلاکو  ياـعدا  دنتـسبیم و  غورد  مالّـسلا  هیلع 

یناغملش رفعج  یبا  زا  هچنانچ  دندرکیم  شاف  ار  هیجالح 
130 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

خیـش هدرک  دای  جالح  زا  يوریپ  ار  نارگید  نعل  ببـس  هداد و  رارق  جـالح  ار  ردـصم  هنوگچ  هک  نیبب  سپ  تفاـی  ترهـش  وا  ياـهریظن  و 
وبا ناک  اذک  هدومرف و  نینچ  یخرک  لاله  نب  دمحا  یعیرـش و  رکذ  زا  دعب  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  بلاطیبا  نب  یلع  نب  دـمحا  لیلج 

جرخف هّللا  مهنعل  يرقازعلا  یبا  نباب  فورعملا  یناغملـشلا  یلع  نب  دّـمحم  جالحلا و  روصنم  نب  نیـسحلا  لالب و  نب  یلع  نب  دّـمحم  رهاط 
تـسا حـضاو  همجرت  هدرک  رکذ  ار  عیقوت  هخـسن  دـعب  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  وبا  خیـشلا  دـی  یلع  اعیمج  مهنم  ۀـئاربلا  مث  مهنعلب  عیقوتلا 

هتین یلا  نکـست  هنیدـب و  قثت  نم  کلمع  هب  متخ  هلک و  ریخلا  کفرع  كاقب و  هّللا  لاـطا  فرع  هنس 312  هجحیذ  رد  فیرش  عیقوت  هخـسن 
هلهما ۀـمقنلا و ال  هل  هّللا  لـجع  یناغملـشلاب  فورعملا  یلع  نب  دّـمحم  ناـب  ۀخـسن ) هّللا  مکدعـسا   ) مهتداعـس هّللا  مادا  اـعیمج  اـنناوخا  نم 
امیظع امثا  اناتهب و  لاق  اروز و  ابذک و  يرتفا  یلاعت و  لج و  قلاخلاب  هعم  رفک  ام  یعدا  هّللا و  نید  یف  دحلا  هقرافو و  مالـسالا  نع  دترادق 

همالـس و هیلع و  هّللا  ةاولـص  هلوسر  یلا  یلاعت و  هّللا  یلا  انئرب  دق  انا  انیبم و  انارـسخ  اورـسخ  ادـیعب و  الالـض  ولـض  هّللاب و  نولداعلا  بذـک 
نم لک  یلع  لاح و  لک  یلع  تقو و  لک  یف  رهجلا و  رـسلا و  یف  نطابلا  رهاظلا و  یف  يرتت  هّللا  نئاعل  هیلع  هانعل  و  هنم ، هئاـکرب  هتمحر و 

لوقلا اذه  هغلب  هعبات و  هعیاش و 
______________________________

هیجالح رب  در  ناونعب  یباتک  دـیفم  خیـش  هلمج  نآ  زا  دنتـشونیم  هیجالح  ناونعب  هک  تسا  نآ  فوصت  رب  در  رد  نیمدـقتم  هویـش  هکلب  ( 1)
دیوگیم شاهمه  رایخالا  ۀفحت  رد  تسا  یسلجم  همالع  هزاجا  خیش  هک  یمق  رهاط  دمحم  خیـش  دوشیم . هدید  زین  نیرخأتم  رد  هکلب  هتـشون 

. دیزیاب جالح و  عابنا 
. فاقلا مث  ءازلا  هلمهملا و  نیعلاب  رقازعلا  یبا  نباب  ینکی  هیلا و  ۀبسن  یناغملشلا  طساو و  یحاون  نم  ۀیحان  ناغملشلا  ( 2)

. دیدرگ عقاو  هنس 313  رد  وا  لتق  رداص و  هنس 312  رد  عیقوت  نیا  دش  باجتسم  ترضح  ياعد  ( 3)
131 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هئارظن نم  همدـقت  نمم  هیلع  انک  ام  لثم  یلع  هنم  ةرذاحملا  یقوتلا و  یف  انا  هّللا ) مکزعا   ) هّللا مکالوت  مهملعا  هدـعب و  هیلوت  یلع  ماقاف  اـنم 
نیعتـسن و هایا  قثن و  هب  ۀلیمج و  اندنع  هدـعب  هلبق و  کلاذ  عم  هؤانث  لج  هّللا  ةداع  مهریغ و  یلالبلا و  یلالهلا و  يریمنلا و  یعیرـشلا و  نم 

متشون راونالا  راحب  یسربط و  جاجتحا  یسوط و  تبیغ  هلباقم  اب  ار  هخسن  لیکولا ، معن  انروما و  یف  انبسح  وه 
قوثو و هک  ار  سک  ره  دـنک  ریخب  ار  وـت  لـمع  متخ  ار و  اـهریخ  همه  ارت  دناسانـشب  ارت و  ياـقب  دـنک  ینـالوط  دـنوادخ  ناسانـشب  همجرت 

دّمحم هکنیاب  دهد  همادا  ارناشیا  تداعس  دنوادخ  ار ، یگمه  ام  ناردارب  زا  يراد  وا  تین  نسحب  رطاخ  تنوکـس  يراد و  وا  نیدب  نانیمطا 
تقرافم دش و  دترم  مالسا  نید  زا  ار  وا  دهدن  تلهم  دنک و  لیجعت  وا  يارب  ار  دوخ  بضغ  تمقن و  دنوادخ  یناغملـشب  فورعم  یلع  نب 

دش و یلاعت  لج و  قلاخب  رفاک  واب  هک  درک  يزیچ  ياعدا  و  درک ) نید  رد  لخاد  هقدـنز  ینعی   ) درک ادـخ  نید  رد  داحلا  ار و  مالـسا  درک 
نایز رود و  یهارمگ  دندش  هارمگ  وادخ  زا  ناگدننک  لودع  دـنتفگ  غورد  تفگ ، یگرزب  هئیطخ  ناتهب و  درک و  ریوزت  بذـک و  ءارتفا و 

زا هتاـکرب  هتمحر و  همالـس و  هیلع و  هّللا  تاولـص  وا  لوسر  یلاـعت و  يادـخ  يوسب  میتـسج  يرازیب  اـم  هک  قیقحتب  راکـشآ  ناـیز  دـندرب 
رد مـه  ناـمناهنپ و  رد  مـه  ناـمنطاب  رد  مـه  ناـمرهاظ و  رد  مـه  یپردیپ ، ادــخ  ياـهتنعل  داـب  وا  رب  هـک  ار  وا  مـیدرک  نـعل  یناـغملش و 
زاب دسرب  ام  هتفگ  نیا  واب  هک  سک  ره  ار و  وا  دـنک  يوریپ  ار و  وا  دـنک  هلابند  هک  ره  رب  نینچمه  لاح و  ره  تقو و  ره  رد  نامراکـشآ و 
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تیلوت دوخ  ار و  امـش  دهد  تزع  دـنوادخ  ار ، ام  ناردارب  نک  مالعا  زین  دـنامب و  وا  تالاوم  رب  دـنک و  هماقا  نآ  زا  دـعب  وا  یتسود  رب  مه 
زیهرپ رد  ام  هکنیا  دنک ، امش  روما 

132 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یعیرش دننام  يو  ناریظن  زا  دندوب  يو  زا  شیپ  هکیناسکب  تبسن  میدوب  شیپ  زا  هک  میتسه  نانچب  یناغملـش  زا  ارناشیا  نداد  رذح  نداد و 

امب هراومه  تسا  یکین  رب  ام  دزن  وا  زا  دـعب  یناغملـش و  زا  شیپ  هانیا  همه  اب  دـنوادخ  تداع  و  ناشیا ، ریغ  یلـالب و  یلـاله و  يریمن و  و 
یلیکو وکین  ام و  روما  همه  رد  ار  ام  تسیفاـک  وا  میهاوخیم و  ددـم  ار  وا  میرادـیم و  قوثو  واـب  تسا و  اـم  هاوخ  کـین  دراد و  رظن  نسح 

. تسا
جالح راد  ریز  رد  یلبـش  دـیوگ  تاحفن  رد  یماج  هچنانچ  تسوا  هلاـقمب  لـئاق  هک  تسا  یلبـش  یناغملـش  ءارظن  هلمج  زا  دـنامن  یفخم  و 

هک یـضاق  نآ  نیملاـعلا ، نع  يوـعد  وا  تفگ  دوـب  هدرک  مکح  وا  نتـشکب  هک  یـضاق  نآ  نیملاـعلا ، نع  کـهنن  مل  وا  تـفگ  داتـسیاب و 
تفگیم وا  هک  میوگیم  نامه  مهنم  تفگ  یلبـش  دنکیم  یئادخ  يوعد  نیا  درکیم و  يربمغیپ  يوعد  وا  تفگ  دوب  هدرک  مکح  وا  نتـشکب 

داتـسا هک  تسا  یطقـس  يرـس  تسا و  ود  ره  داتـسا  هک  تسا  دـینج  هلمج  زا  و  مدز ، یگناویدـب  ار  دوخ  ینعی  دـناهرب  ارم  یگناوید  نکل 
وذ هک  دـناهتفگ ، نینچ  وا  ریغ  تاحفن و  رد  یماـج  تسا  يرـصم  نونلا  وذ  تسا و  يرـس  داتـسا  هک  تسا  یخرک  فورعم  تسا و  دـینج 
اب تراشا  هک  تسا  یـسک  نیـشیپ  وا  یلو  دناهدوب  خـیاشم  هچرگا  وا  زا  شیپ  تسا  واب  هفاضا  تبـسن و  ار  همه  تسا و  هفیاطنیا  رـس  نونلا 

ملع نیا  دمآ  یلبش  نوچ  تخاس و  بتک  درک و  طسب  اهن و  بیترت  ار  ملع  نیا  دمآ  دینج  نوچ  تفگ و  نخس  قیرطنیا  زا  دروآ و  ترابع 
نیا ام  تفگ  دینج  درک  راکشآ  ربنم  رس  رب  ار 

______________________________

ع)  ) يداهلا باحصا  نم  ناک  نسحلا  دمحم  وبا  ۀمجعملا  نیشلاب  ( 1)
ع)  ) يرکسعلا دمحم  یبا  باحصا  نم  ناک  يریمنلا  ریصن  نب  دمحم  وه  ( 2)

ع)  ) يرکسعلا دمحم  یبا  باحصا  نم  یخرکلا  لاله  نب  دمحا  وه  ( 3)
. لالب نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا  وه  ( 4)

133 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
راوازس رابخا  نیا  لقن  زا  دعب  درک ، راکـشآ  قلخ  رب  درب و  ربنم  رـس  رب  ارنآ  دمآ و  یلبـش  و  ناهنپ ، میتفگیم  اههناخ  اههبادرـس و  رد  ار  ملع 

لها هیلمع  هفیظو  مه  دـشاب و  رابخا  نیا  دـیؤم  مه  ات  مینک  رکذ  دـنکیم  نایب  ار  عدـب  لها  اب  هلماعم  مکح  هک  يرابخا  زا  يردـق  هک  تسا 
. دش مولعم  زین  رابخا  نیا  رد  هچنانچ  دوش  ققحم  مولعم و  الماک  نیدحلم  نیا  رب  نید 

مهریغ هیفوص و  تعدب  لها  اب  ترشاعم  هلماعم و  مکح 

: تسا لئاسو  باتک  زا  هچنآ  اما  میدرک ، لقن  لیاسولا  كردتسم  هعیشلا و  لئاسو  زا  ار  رابخا  نیا 
هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  مهنم  دحاوک  سانلا  دنع  اوریصتف  مهوبحاصت  عدبلا و ال  لها  اوسلاجت  مالّسلا ال  هیلع  قداصلا  نع  یفاک  - 1

. هلیلخ نید  یلع  ءرملا  ملس  هلآ و  و 
ربمغیپ ناشیا  زا  یکی  دننام  مدرم  دزن  رد  دیدرگیم  سپ  ناشیا  اب  دـینکم  يرفـسمه  تقافر و  اهتعدـب و  لها  اب  دـینکم  ینیـشینمه  همجرت :

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
. دش دهاوخ  بوسحم  وا  نیدب  تاداقتعا  نید و  رد  دنک  تقافر  یتسود و  سک  ره  اب  سک  ره  ینعی  تسوا . قیفر  تسود و  نید  رب  درم 

يدـعب نم  عدـبلا  بیرلا و  لها  متیار  اذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا  یف  اـضیا  - 2
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سانلا و ال مهرذـحی  مالـسالا و  یف  داسفلا  یف  اومعطی  الیک  مهوتهاب  ۀـعیقولا و  مهیف و  لوقلا  مهبـس و  نم  اورثکا  مهنم و  ۀـئاربلا  اورهظاف 
. ةرخالا یف  تاجردلا  هب  مکل  عفری  تانسحلا و  کلاذب  مکل  هّللا  بتکی  مهعدب  نم  نوملعتی 

زا ار  يرازیب  دینک  راکـشآ  سپ  نم  زا  دعب  ار  اهتعدـب  لها  و  نید ) رد  ناگدـننککش  هبیر و  لها  ینعی   ) بیر لها  دـینیبب  هاگره  همجرت :
رایسب ناشیا و 

134 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دینک ۀتهابم  و  تمذم ) یئوگبیع و  ینعی   ) ناشیا رد  ار  هعیقو  زا  دینک  رایسب  ناشیا و  هرابرد  نانخس  اههتفگ و  زا  ناشیا و  مانشد  زا  دینک 

زا هکنآ  ربانب  هجاحم  درک و  درو  نتفگ  هلیـسوب  دـیزادنا  تشحو  تریح و  تهب و  رد  ارناشیا  هکنآ  ای   ) دـینزب ناشیارب  ناتهب  ینعی  ارناـشیا 
زا مدرم  مالسا و  رد  داسف  رد  دننکن  عمط  هکنآ  ات  تسا ) بسنا  عرـش  قاذم  اب  مود  تسا  رتبـسانم  هعیقو  اب  لوا  ینعم  دشاب ، تریح  تهب و 

امـش يارب  دنک  دنلب  تانـسح و  لمع  نیاب  امـش  يارب  دنوادخ  دسیونب  دینک  نینچ  رگا  ناشیا  ياهتعدب  زا  دنریگن  دای  دننک و  رذح  ناشیا 
. تاجرد ترخآ  رد 

. مالسالا مده  یف  یشم  دقف  هرقوف  ۀعدب  بحاص  یلا  یشم  نم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  - 3
ریما زا  قودـص  زا  و  مالـسا ، یبارخ  رد  تسا  هتفر  هک  قیقحتب  سپ  ار  وا  دـنک  ریقوـت  سپ  یتعدـب  بحاـص  يوـسب  دورب  سک  ره  همجرت :

. مالسالا مده  یف  یعس  دقف  تیاور : نآ  رد  هدش و  تیاور  نیمه  زین  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
. هّللا ۀنعل  هیلعف  لعفی  مل  نمف  هملع  ملاعلا  رهظیلف  یتما  یف  عدبلا  رهظ  اذا  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  یقرب  نساحم  زا  - 4
رب سپ  دنکن  رهاظ  ار  دوخ  ملع  هک  سک  ره  ار و  دوخ  ملع  ملاع  دنک  رهاظ  هک  دـیاب  سپ  نم  تما  رد  اهتعدـب  دوش  رهاظ  هاگره  همجرت :

. ادخ تنعل  داب  وا 
مل ناف  هملع  رهظی  نا  ملاعلا  یلعف  عدبلا  رهظ  اذا  اولاق  مهنا  مالّـسلا  هیلع  نیقداصلا  نع  انیور  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  زا  رابخالا  نویع  زا  و 

. نامیالا رون  بلس  لعفی 
رون دـنکن  رگا  ار  دوخ  ملع  دـنک  راهظا  هکنیا  تسا  ملاع  رب  سپ  اهتعدـب  دوش  رهاـظ  هاـگره  ینعی  تسا  عمج  اـجنیا  رد  نیقداـص  همجرت :

بلس وا  زا  نامیا 
135 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. تسا كردتسم  باتک  زا  هچنآ  اما  دوش و 
تسا یسک  تمهتب  مدرم  نیرتراوازـس  همجرت : ۀمهتلا  لها  سلاج  نم  ۀمهتلاب  سانلا  یلوا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  زا  - 6

. دنمهتم هکیناسک  ینعی  تمهت  لها  اب  دنک  ینیشنمه  هک 
مهودـعاقت و ال لضفم ال  ای  لاقف  ةالغلا  باطخلا و  یبا  باحـصا  رکذ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـیزپ  نب  لـضفم  زا  یـشک  زا  - 7

. مهوثراوت مهوحفاصت و ال  مهوبراشت و ال  مهولکاوت و ال 
اب هحفاصم  دـیوشم و  شونمه  روخمه و  ارناشیا  دـینکم  ینیـشنمه  دومرف  دومرف و  رکذ  ار  نایلاغ  رگید  باطخلا و  یبا  ترـضح ، همجرت :

. امش زا  دنوش  يرب  ثرا  بجوم  ات  دینکم  ناشیا  اب  حاکن  ینعی  ناشیا  اب  دینکم  ثراوت  دینکم و  اهنآ 
الف اوتاـم  نا  مهوداـعت و  ـالف  اوضرم  نا  ۀـمالا  هذـه  سوجم  ۀـیردقلا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یلاـئللا  یلاوع  زا  - 8

. مهودهشت
نیا سوجم  نانآ  تسین  راک  رد  رایتخا  هدارا و  تسا  قح  ریدقتب  زیچ  همه  دـنیوگیم  دـنربجب و  لئاق  ینعی  دـنردقب  لئاق  هکیناسک  همجرت :
لئاق زین  اهیرعـشا  دنربجب  لئاق  اعون  هیفوص  دـیوشم  رـضاح  ناشیا  هزانج  رب  دـنریمب  رگا  ارناشیا و  دـینکم  تدایع  دـنوش  ضیرم  رگادـنتما 

رب دننکیم  لمح  ۀمالا  هذه  سوجم  ۀیردقلا  دومرف  هک  تسا  روهـشم  فورعم و  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدح  دنربجب 
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: دیوگیم تسا  هیفوص  رباکا  زا  هک  يرتسبش  هچنانچ  دشاب ، ردق  رکنم  هکیسک 
: تسا نیا  حیحص  هکلب  تسا  ربگ  دننام  وک  دومرف  یبنتسا  ربج  ریغ  بهذم  هک  ار  سکنآ  ره 

تسا  ربگ  دننام  وک  دومرف  یبنتسا  ربج  نیع  بهذم  هک  ار  سکنآ  ره 
136 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هک سک  ره  رب  دنتما و  نیا  سوجم  ناشیا  دومرف ، یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  نایفوص  مذ  هتـشذگ و  ثیداحا  زا  مراهچ  ثیدـح  رد  یلو 
هیضیوفت هیربج و  دننام  ردق  رکنم  هن  تسا  ردقب  لئاق  ربمغیپ  مالک  رد  هیردق  هک  تسا  راکشآ  حضاو و  دشاب  هتشاد  يروعـش  مهف و  یندا 

تبثم ای  ضیوفت  رکنم  ای  ربج  رکنم  هکیـسک  هن  شاب  باذـع  راکنا  ینعی  ءاجرا  ای  ضیوفت  ای  ربجب  لئاق  هک  تسا  یـسک  دارم  هک  هئجرم  و 
تسا یسک  دارم  کلاذ  ریغ  هیلبنح و  هیکلام و  هیفنح و  هیدیز و  نوچ  هیفـصو  ياهتبـسن  همه  نینچمه  هریبک و  بکترم  يارب  دشاب  باذع 

يرعـشا ناشبلاغ  زین  ناشیا  هک  نایفوص  هیرعـشا و  یلو  دـشاب  رکنم  هکیـسک  هن  دـشاب  لبنح  دـمحا  ای  کلام  ای  هفینح  وبا  ای  دـیزب  لئاق  هک 
راورخ زا  یتشم  رازه و  زا  تسیفاک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  مالک  رد  داحلا  کی  نیمه  دنلیطعت  داحلا و  لیوأت و  لها  دنبهذم 

و دنروعـشیب ، سپ  حوضو  نیا  اب  دننکیم  مهف  رظن و  زا  رگا  و  دوب ، دنهاوخ  دحلم  ههبـشیب  سپ  دننکیم  دـمعت  يور  زا  رگا  ار  لیوأت  نیا 
: هرعاشا هرابرد  هّللا  رون  یضاق  هتفگ  بوخ  هچ 

: ماهتفگ زین  ریقحنیا  لزعا  نأضک  هرعاشم  جوعلزعمب  روعشلا  نع  يرعشالا 
: ماهتفگ مه  رون و  ةریصب و  هلال  وروعش  هل  ام  يرعشالا 

: ماهتفگ اضیا  رصبت  مل  يرعشالا  نیع  سمشلا و  علطيرعشالا  لوق  نالطب  یلع  قحلا  رهظ 
: ماهتفگ هیفوص  هرابرد  روک و  تسه  ورنیا  زا  شلقع  هدیدروعشیب  زا  دوب  قتشم  يرعشا 

يدش  یفوص  یک  دوب  شروعش  رگيدتهم  يا  روعش  ار  یفوص  تسین 
137 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا دیجمت  رد  دنادیم و  ار  يرعشا  یقیقح  ینس  تسا و  بهذم  يرعشا  دوخ  هک  تسا  يولوم  رعـش  لباقم  رد  يرعـشا  هرابرد  یـسراف  تیب 
: هتفگ دنادیمن  یقیقح  ینس  اهیرعشا  معزب  ار  اهنآ  هک  یلزتعم  مهف  زا  مذ  يرعشا و  مهف 

هدـید تسا  ربج  اب  فلاخم  هک  ار  یلزتعم  مهف  شراعـشا ، رخآ  ات  لاـصو  رد  ینـس  تسا  لـقع  هدـیدلازتعا  بهذـم  تسه  ار  سح  مشچ 
. هدناوخ لقع  هدید  تسا  ربجب  لئاق  هک  يرعشا  مهف  هدناوخ و  یسح 

. مالسالا مده  یلع  ناعا  دقف  عدتبم  هجو  یف  مسبت  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  يدنوار  بابللا  بل  باتک  زا  - 9
. مالسا یبارخ  رب  هدرک  کمک  هک  قیقحتب  سپ  راذگ  تعدب  صخش  يور  رد  دنک  مسبت  هک  یسک  همجرت :

ۀـکئالملا و هّللا و  ۀـنعل  هیلعف  انثدـحم  يوآ  وا  مالـسالا  یف  ثدـحا  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  اضیا  - 10
. نیعمجا سانلا 

ادخ و تنعل  داب  وا  رب  سپ  ار  ياهدننکثادحا  دهد  ياج  ای  دروآرد  مالسا  رد  ياهزات  زیچ  ینعی  مالسا  رد  دنک  ثادحا  سک  ره  همجرت :
. اعیمج مدرم  هکئالم و 

نب یسوم  ترضح  رب  فوقو  هک  یصاخشا  هرابرد  تشون  مالّسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماماب  باحـصا  زا  یـضعب  يدنوار  بطق  جئارخ  زا  - 11
: دـنک راتفر  ناشیا  اب  هنوگچ  هک  دـندیمان  هیفقاو  تهج  نیا  زا  ار  ناشیا  هک  دـندرک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماـما  رد  فقوت  رفعج و 
کمع و هّللا  محر  کلمع ال  یلع  محرتتا  تشون : باوج  رد  ترـضح  میوجب  يرازیب  اـی  مزروب  ناـشیا  اـب  یتسود  مهنم ، ءربتا  ما  مهـالوا 

نم ءاوس  ادبا  تام  مهنم  دـحا  یلع  لصت  مهزئانج و ال  دهـشت  مهاضرم و ال  دـعت  مهالوتت و ال  الف  يرب  مهنم  هّللا  یلا  انا  هّللا  یلا  هنم  ءربت 
اماما دحج 
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138 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
صقانلاک انیف  دـئازلا  انلوا و  رما  دـحاج  اـنرخآ  رما  دـحاج  ّنا  ۀـثالث  ثلاـث  لاـق  وا  هّللا  دـحج  وا  هّللا  نم  هتماـما  تسیل  اـماما  دازوا  هّللا  نم 

. انرما دحاجلا 
يومع تهج  زا  لئاس  رظن  رتشیب  ایوگ  دومرف و  نایب  ار  ناشیا  هدرم  رب  تمحر  بلط  یتح  هدرم  هدنزاب و  هلماعم  مکح  فیرـش  ثیدح  نیا 

. هدوب هیفقاو  زا  وا  هک  شتوف  زا  دعب  يو  رب  تمحر  بلط  هدوب و  دوخ 
يرازیب يو  زا  نم  هک  ادـخ  يوسب  يو  زا  يوجب  يرازیب  ارت  يومع  دـنکن  تمحر  ادـخ  دوخ  يومع  رب  ینکیم  تمحر  بلط  اـیآ  همجرت :

ناشیا هزانج  رب  زامن  وشم  رـضاح  ناشیا  هزانجب  نکم  تدایع  ارناشیا  ياهـضیرم  نکم  یتسود  ار  هیفقاو  زا  سکچیه  ادـخ  يوسب  میوجیم 
وا تماما  هک  دیازفیب  ام  رب  یماما  ای  دوش  رکنم  ار  ام  زا  ماما  کی  هک  سکنآ  تسا  يواسم  زگره ، نکم  ناشیا  رب  تمحر  بلط  راذـگم و 

يراصن هچنانچ   ) دـیوگب هثالث  ثلاـث  دـیازفیب و  ادـخ  رب  اـی  دوش  ادـخ  رکنم  هک  سکنآ  تسا  يواـسم  هچناـنچ  تسین  دـنوادخ  فرط  زا 
تسا و ام  لوا  رما  هدننک  راکنا  دننام  ام  رخآ  رما  هدننک  راکنا  هک  قیقحتب  میرم ) ادخ - یـسیع - ای : سدقلا - حور  یـسیع - ادخ - دنتفگ .

مان رهب  دندنبیم  فورعمب  ار  دوخ  هک  ياهیفوص  ینعی  هیفورعم  هلـسلس  رب  ثیدحنیا  تسا ، رکنم  هدننکمک و  دننام  ام  ددع  رد  هدـننکدایز 
زا اـما  هصیقن ، تهج  زا  مه  ةداـیز و  تهج  زا  مه  دراد  قاـبطنا  تهج  ود  زا  کـلذ  ریغ  هیخیـش و  هیبهذ و  هیتمعن و  زا  دـنوش  هدـناوخ  هک 
اما و  دندش ، لئاق  ناشیا  يارب  تیبطق  تیالو و  دندرک و  تماما  میهس  دوخ  معزب  ار  واب  ناگتسباو  یخرک و  فورعم  هک  اریز  هدایز  تهج 

اـضر ترـضح  رب  هتـسد  نیا  هک  اریز  تسا ، قداص  زین  ناشیا  رب  هیفقاو  سپ  دـندرک  توریب  تیالو  زا  ار  ماما  راهچ  اریز  ۀـصیقن  تهج  زا 
. دندرک فقوت  دعب  ماما  رد  فوقو و  مالّسلا  هیلع 
139 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یلع اهنم  نورشع  ۀجح  نیسمخ  اعبرا و  جح  ناک  دق  دومن و  رایتخا  فوصت  دعب  هدوب و  هعیش  وا  هک  لاله  نب  دمحا  هرابرد  یشک  زا  - 12
عیقوت دـش  فوصتم  نوچ  تدابع  دـهج و  نآ  اب  کلاذ  عم  دوب و  هتفر  هدایپ  نآ  زا  جـح  تسیب  دوب ، هدراذـگ  جـح  راهچ  هاـجنپ و  هیمدـق ،
عنـصت اب  دهاوخیم  هک  عنـصتم  یفوص  زا  دینک  رذح  عنـصتملا ، یفوصلا  اورذـحا  دـیدرگ ، رداص  وا  درط  رب  الع  نب  مساق  تسد  رب  فیرش 
هتـشون دندوب و  هتفرگارف  ثیداحا  وا  زا  شیپ  زا  دیدرگ و  رداص  قارع  لهاب  فیرـش  عیقوت  نیا  نوچ  دـهد  رارق  نایعیـش  هرمز  رد  ار  دوخ 

هک دندرک  راداو  ار  الع  نب  مساق  شتوف  زا  سپ  رگید  راب  دمآ ، نارگ  ناشیا  رب  نامرف  نیا  دندیدیم  وا  زا  تدابع  دهج و  نیا  مه  دـندوب و 
رفغ تملع ال  دق  امب  هّللا  همحر  لاله ال  نبا  عنـصتملا  یف  کیلا  ذفن  انرما  ناک  دق  دیدرگ  رداص  مود  عیقوت  سپ  دـنک ، هعجارم  وا  هرابرد 

هاوهی و امب  الا  هایا  انرما  نم  یـضمی  هبونذ ال  نم  یماحتیف  هیارب  دبتـسیل  اضر  انم و ال  نذا  الب  انرما  یف  لـخد  هترثع  هلاـقا  ـال  هبنذ و  هل  هّللا 
مهان یما  هّللا و  همحر  همایا ال  انیلاوم  نم  هربخ  اـنفرع  دـق  اـنک  انتوعدـب و  هرمع  هّللا  ربت  یتح  هیلع  اـنربصف  مهنهج  راـن  یف  هّللا  هدارا  دـیری 
لها هّللا و  هملـس  یقاحـسالا  ملعا  هنم و  ءربی  نمم ال  هّللا و  همحر  لاله  نبا  نم  هّللا  یلا  ءربتن  نحن  انیلاوم و  نم  صاخلا  یلا  کلاذ  ءاقلاب 
یلع علطی  نا  قحتسی  ناک  نم  نیجراخلا و  هدلب و  لها  نم  هنع  کلئسی  کلئـس و  ناک  نم  عیمج  رجافلا و  هذه  رما  نم  كانملعا  امم  هتیب 

. ربخلا کلذ 
______________________________

نب دمحا  دارم  هدش و  شرکذ  عیقوت  نیا  رد  هک  یقاحسا  نینچمه  يرغص  تبیغ  نامز  رد  دوب  ترـضحنآ  ءالکو  زا  یکیالع  نب  مساق  ( 1)
لیکو هک  دـندوب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  رگید  یعمج  هدومرف  هصاخ  باون  رکذ  زا  سپ  تبیغ  باتک  رد  هر  یـسوط  خیـش  تسا  قاحـسا 

دیدرگیم رداص  اهنآ  رب  بوتکم  مه  یهاگ  هاگ  دندوب و  ترضحنآ 
140 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تمحر ادخ  دوب  هدرک  دادملق  هعیـش  ار  دوخ  عنـصت  اب  هک  عنـصتم  لاله  نبا  هرابرد  یتسناد  هچنآب  میتشاد  ذافنا  وت  يوسب  شیپ  زا  همجرت :
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ات ام  ياضر  نذا و  نودب  دش  لخاد  ام  راک  رد  ام و  رما  رد  عنـصتم  نیا  ار  وا  شزغل  دـنکن  تشذـگ  ار و  وا  هانگ  دزرماین  ادـخ  ار  وا  دـنکن 
ار هچنآ  رگم  دادیمن  ماجنا  میدرکیم  رما  واب  هچنآ  زا  ار  يرما  چیه  دومنیم  یـشوپهدرپ  ار  دوخ  ناهانگ  سپ  دشاب  دوخ  يارب  دبتـسم  هکنآ 
ار وا  رمع  دنوادخ  هکنآ  ات  میدرک  ربص  وا  عنـصت  رب  ام  سپ  دنکفا ، منهج  شتآ  رد  ار  وا  ادخ  تساوخیم ، دوخ  دوب و  نآ  رد  وا  ياوه  هک 
وا دنکن  تمحر  ادخ  ام ، ناتسود  زا  یعمج  يارب  شتویح  مایا  رد  میدرک  فیرعت  رابخا و  ار  وا  لاح  شیپ  زا  ام  ام و  ياعدب  دینادرگ  هابت 

، لاله نبا  زا  دنوادخ  يوسب  میئوجیم  يرازیب  ام  ام ، ناتسود  صاوخ  رب  دننک  اقلا  ار  ام  نامرف  هکنآب  ار  دوخ  ناتسود  میدرک  رما  مه  و  ار ،
ملاس ار  شتیب  لها  وا و  دـنوادخ  ار ، یقاحـسا  نک  مالعا  الع  نب  مساـق  يا  وا ، زا  دـیوجن  يرازیب  هکیـسک  مهو  ار  وا  دـنکن  تمحر  ادـخ 

ریغ وا و  دلب  لها  زا  وا  رما  زا  دنک  لاؤس  ای  ارت  هدرک  لاؤس  هک  سک  ره  نک  مالعا  رجاف و  نیا  رما  زا  میدرک  مالعا  وتب  ام  هچنآ  زا  درادـب ،
. دوش ربخ  نیا  رب  علطم  هک  دراد  تیلها  تسا و  راوازس  هک  ار  سک  ره  نینچمه  وا و  دلب  لها 

« قحلل بلاطلا  اهیا  کیلا  یتیصو  »

همه ءاـیبنا و  هدومرف و  تاـعارم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسناـمه  باـتک  نیا  رد  اـم  هویـش  هک  یتسناد  دـش  هتفگ  باـتک  لوا  رد  هچناـنچ 
تیـصوصخ تیاعر  ناـیب  رد  تسا ، صاـخ  رظن  یلو  تسا  ماـع  ناـیب  ینعی  دـناهدرک ، تیاـعر  ار  ناـمه  زین  قح  يوسب  ناگدـننکتوعد 

رظن رظن ، ضرغ و  رد  یلو  دناهدرکن 
141 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ءاش نمل  نیملاعلل  رکذ  الا  وه  نا  نیملاعلل ، ۀـمحر  يدـه و  سانلل و  نایب  اذـه  دـیامرفیم : ناـیب  تیمومع  رد  دـنوادخ  تسا ، قح  ناـبلاطب 
نوکیل هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت  غلب  نم  هب و  مکرذنال  نآرقلا  اذـه  یلا  یحوا  و  رـشبلل ، يرکذ  الا  یه  ام  میقتـسی و  نا  مکنم 

رظن صیـصخت  ماقم  رد  کلذ و  ریغ  و  هرکذ ، ءاش  نمف  ةرکذـت  هنا  الک  ـالیبس ، هبر  یلا  ذـختا  ءاـش  نمف  ةرکذـت  هذـه  نا  اریذـن  نیملاـعلل 
: دیامرف

ةولـصلا و نومیقی  نیذـلا  نینمؤملل  يرـشب  يدـه و  نیبمباتک  نارقلا و  تایآ  کلت  سط  نیقتملل ، يدـه  هیف  بیر  باتکلا ال  کـلذ  ملا 
ةولـصلا و نومیقی  نیذـلانینمؤملل  ۀـمحرو  يدـه  میکحلا  باتکلا  تایآ  کلت  ملاناـمقل  هروس  نونقوی ، مه  ةرخـالابمه  ةوکزلا و  نوتؤی 

لـضیل ثیدـحلا  وهل  يرتشینم  سانلا  نم  ونوحلفملا  مه  کئلوا  مهبر و  نم  يدـه  یلع  کئلوا  نونقویمه  هرخالاب  مه  ةوکزلا و  نوتؤی 
، میلا باذعب  هرشبف  اهعمسی  مل  ناک  اربکتـسم  یلو  انتایآ  هیلع  یلتت  اذا  نیهم و  باذع  مهل  کئلوا  اوزه ، اهذختی  ملع و  ریغب  هّللا  لیبس  نع 

. ادل اموق  هب  رذنت  نیقتملا و  هبرشبتل  کناسلب  هانرسی  امناف  میرم 
ام تسین و  ضیف  رد  یلخب  وا  يارفـس  یلعا و  ءدـبم  رد  هکنآ  هچ  تسا  ضیف  عـنم  باـب  زا  هـن  هـک  تـسا  موـلعم  مـهرظن  صیـصخت  هـجو 

مکئاج دـق  دـق  تفگیمن  ناسنالا  اهیا  ای  سانلا و  اهیا  ای  دومرفن ، ماـع  ناـیبب  دوب  یلخب  هّللاـب  ذاـیعلا  رگا  نیملاـعلل و  ۀـمحر  ـالا  كانلـسرا 
ینا سانلا  اهیا  ای  لق  امیکح ، امیلع  هّللا  ناک  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  ام  هّلل  ناف  اورفکت  نا  مکل و  اریخ  اونمآف  مکبر  نم  قحلاـب  لوسرلا 

قحلا مکئاج  دق  سانلا  اهیا  ای  لق  اعیمج ، مکیلا  هّللا  لوسر 
142 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مه قح  يارفس  دوب  ضیف  عنم  ضرغ  رگا  و  لیکوب ، مکیلع  انا  ام  اهیلع و  لضی  امناف  لض  نم  هسفنل و  يدتهی  امناف  يدتها  نمف  مکبر  نم 
صیـصخت هجو  هکلب  درک ، ینلع  دیابن  ار  رارـسا  هک  دندشیم  یعدم  دـنتخاسیم و  صوصخم  ياههقلح  نافرع  هفلتخم  لسالـس  نیا  دـننام 

لوبق زا  عانتما  لیلق ، زج  هدومرف  هکلب  رثکا  هدومرف  دـنوادخ  هکلب  سوفن  زا  يرایـسب  هکنآ  هچ  ضیف  لوبق  زا  تسا  سوفن  لـخب  رب  عـالطا 
نونمؤی و سانلا ال  رثکا  نکل  و  نینمؤمب ، تصرح  ول  سانلا و  رثکا  ام  و  دنتسین ، تیاده  تمحر و  بلاط  دنتـسین  ضیف  بلاط  دنراد  ضیف 

دناهتفگ هکنآ  یتـح  دـیدشل  ریخلا  بحل  هنا  هدوـمرف و  دـنوادخ  هک  ریخ  بلجب  تسا  صیرح  ةرطفلاـب  هکنآ  اـب  ضیف  زا  رـشب  عاـنتما  نـیا 
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تهج زا  اعونم  ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رـشلا  هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا  هدومرف  دـنوادخ  زاب  کلاذ  عم  عنم  اـم  یلع  صیرح  ناـسنالا 
یف نولداجی  نیذلا  نا  هدومرف ، دنوادخ  توهـش ، هاج و  لام و  بح  يوه و  دسح و  ربک و  زا  هدرک  هبلغ  يو  رب  يرگید  هزیرغ  هک  تسنآ 

ام نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هّللاب ) ذوعن   ) میلعلا عیمسلا  وه  هنا  هّللاب  ذعتساف  هیغلابب  مه  ام  ربکالا  مهرودص  یف  نا  مهیتا  ناطلـس  ریغب  هّللا  تایآ 
مهنم رما  لک  دیری  لب  نوبرشت  امم  برـشی  هنم و  نولکأت  امم  لکای  مکلثم  رـشب  الا  اذه  ام  يدهلا - مهبر  نم  مهئاج  دقل  سفنالا و  يوهت 

نیا زا  کی  ره  امج  ابح  لاملا  وبحت  و  ةرخالا ، نورذت  ۀـلجاعلا و  نوبحت  لب  الک  هماما ، رجفیل  ناسنالا  دـیری  لب  ةرـشتنم ، افحـص  یتؤی  نا 
ره رد  مدادـیم و  مـالک  طـسب  هنیآ  ره  یناوخیم  نآرق  شاهمه  دـنیوگب  نارـصاق  هک  دوب  نآ  سرت  هن  رگا  تسا  رایـسب  تاـیآ  ار  تـالمج 

فال میفابب و  دوخ  زا  هک  میتسین  رعـش  فازگ و  فال و  لها  میتسین و  یفاب  نافرع  لها  هک  ام  منکچ  يرآ  مدـناوخیم ، هیآ  شاهمه  بلطم 
مینک و یئارسفازگ  و 

143 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
میئوگب مه  دعب 

( مداتسا دادن  دای  رگد  فرح  منکچ  )
میئوگب دعب  مینک و  رپ  باتک  مینک و  عناق  ار  دوخ  مینک و  شوخلد  نآونیا  هتفگب  ای 

( دناهتفگ دوخ  زا  هتفگ  نیا  نافراع  )
میرابخا نآرق و  وریپ  نید و  عبات  ام 

رد هن  نید  رظن  زا  تسا و  ینید  رما  رد  ام  ثحب  مه  مداـی و  يدادـن  عرـش  رگد  فرح  منکچباـتک  نید و  زا  عبت  زج  ملد  جـنک  رد  تسین 
نید رظن  زا  هک  دـیاب  ینید  رما  رد  مینک  نایئاپورا  امکح و  هفـسالف و  هتفگب  کسمت  ات  تایدام  رظن  زا  ای  تاـیداع  تاـیعیبط و  تاـیدام و 

رد هچرگا  عناص ، تاـبثا  ینعی  تسا  نید  لـصا  ریغ  نیا  و  تسین ، تجح  تاـبثا  رد  هن  یفن و  رد  هن  وا  رظن  هک  ریغ  رظن  زا  هن  تفگ  نخس 
. تسا لقع  رب  هکلب  تسین  دامتعا  ناشیا  هتفگ  رب  زین  مه  اجنآ 

نیذلا يرآ  درادن ، لوبق  ربانب  هکلب  درادن  تیلباق  هک  میئوگیمن  ام  دنکن  تمحر  ضیف و  لوبق  دـشابن و  قح  بلاط  یـسفن  ره  سپ  نیاربانب 
ام نخـس  يور  تسا و  ضرغیب  قح  بلاطب  ام  رظن  هدمع  اذـهل  هضعب ، رکنی  نم  بازحالا  نم  کیلا و  لزنا  امب  نوحرفی  باتکلا  مهانیتآ 

شرورپ هقیرط  نآ  رب  هکنانآ  صوصخ  تسین  اهنآ  رد  لاح  رییغت  مالک و  ریثأت  دیما  دنتـسه  همدقتم  تایآ  قادصم  هکنانآ  الا  تسا و  وا  اب 
مه زاب  هچرگا  دنـشاب ، مه  هزوح  هقلح و  بحاص  هکنانآ  رتالاب  نیا  زا  هدش و  هدولآ  ناشزغم  اهلاس  تسا  نافرع  هکنآ  مهوتب  ای  دـناهتفای و 
هاگ هتـساوخن  يادخ  تسا  يدح  ات  مهنیا  اما  نونموی  تئاج ال  اذا  اهنا  مکرعـشی  ام  هدومرف و  دنوادخ  هچنانچ  تسین  يدیما  ان  ياج  یلکب 

مهیلع انرشح  یتوملا و  مهملک  ۀکئالملا و  مهیلا  انلزن  اننا  ول  هدومرف و  هک  دسریم  يدحب  قح  زا  عانتما  قح و  زا  ءابا  هک  دوشیم 
144 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

اهل مهقاـنعا  تلظف  ءامـسلا  نم  ۀـیآ  مهیلع  لزنن  اـشن  نا  لاـق  اـمک  يرهق  هجوب  ینعی   ) هّللا ءاـشی  نا  ـالا  اونمؤیل  اوناـک  اـم  ـالبق  ءیـش  لـک 
موـق نحن  لـب  اـنراصبا  ترکـس  اـمنا  اولاـقل  نوـجرعی  هیف  وـلظف  ءامـسلا  نم  اـباب  مهیلع  اـنحتف  وـل  و  نوـلهجی ، مهرثـکا  نکل  و  نیعـضاخ )

. تسا رایسب  تایآ  زین  باب  نیا  رد  اعیمج ، سانلا  يدهل  هّللا  ءاشی  ول  نا  اونمآ  نیذلا  سأیی  ملفا  نوروحسم ،
تانایب نآ  فوصت و  حرـش  زا  دعب  منکیمن  نامگ  يرادن  ضرم  ضرغ و  یـصلاخ و  كاپ و  هعیـش  یقح و  بلاط  رگا  قح  بلاط  يا  ناه 

یلاح رهب  دـشاب و  هک  یمان  رهب  دـشاب و  هک  هبعـش  رهب  هقیرط ، نیا  نالطب  رد  دـنامب  یقاب  وت  يارب  یکـش  ياج  رگید  رابخا  نآ  هتـشذگ و 
یفوص ینعی  هورگ  نیاب  نیهبشتم  هورگ و  نیا  اب  هلماعم  راتفر و  تهجزا  وت  فیلکت  نیا و  ریغ  ای  تادابع  عیرـشت و  عرو و  دهز و  زا  دشاب 

ملع راهظا  - 1 یهد : ماجنا  يراد و  اور  ناشیاب  تبسن  دیاب  هچنآ  اما  مینکیم  دای  تسرهف  روطب  ار  همه  مه  زاب  دش  مولعم  زین  رابخا  زا  اهبآم 
بلقب ناشیا  راکنا  یبلق 3 - داقتعا  اب  رهاظ  رد  يرازیب  تئارب و  راهظا  ینعی  نطاب  رهاظ و  رد  ناشیا  زا  يربت  ناشیا 2 - ياهتعدب  لباقم  رد 
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اما ندز و  اهنآ  رب  ناـتهب  هدـننک 5 - نوهوم  ياههتفگ  یئوگبیع و  تمذـم و  بس و  دوش 4 - هدرب  ناشمان  هک  اـجک  ره  رد  ود  ره  ناـبز  و 
ار دوـخ  نتخاـس  بقلم  ناشیاب 3 - هبـشت  ناشیا 2 - ياـههتفگ  ناـشیاب و  لـیم  - 1 ینک : كرت  ناـشیاب  هب  تبـسن  اـی  ینکن و  دـیاب  هـچنآ 

ندروخ رد  ناشیا  اب  ندش  اذغ  مه  ناشیا 7  اب  تقافر  تبحاصم و  ناشیا 6 - اب  ینیشنمه  ناشیا 5 - ياههتفگ  لیوأت  ناشیا 4 - ياهبقلب 
يور رب  مسبت  ندیدنخ و  وت 10 - زا  تسا  ناشیا  ثراوت  بجوم  هک  تهجنآ  زا  ناشیا  اـب  هحکاـنم  ناشیا 9 - اب  هحفاصم  ندیماشآ 8 - و 

هانپ ای  ناشیا  نداد  ياج  ناشیاب 12 - کمک  تناعا و  ناشیا 11 -
______________________________

قباطم لوا  ینعم  دش  رکذ  عدب  لها  اب  هلماعم  هک  رو  مود  ثیدح  رد  مه  ومه  اب  همجرت و  رد  هچنانچ  ناشیا  ندرک  ریحتم  توهبم و  ای  ( 1)
دشاب تهب  زا  هک  نیا ؟؟؟ راهظتسا  رب  ینبم  مود  ینعم  دناهتفرگ و  ناتهب  زا  ار  اب ؟؟؟ هک  تسنارگید  مهف 

145 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رب زامن  ندرک 17 - ناشیا  هزانج  عییشت  نتفر 16 - ناشضیرم  تدایعب  نتفر 15 - ناشیا  روبق  رادیدب  ناشیا 14 - ندیدب  نتفر  نداد 13 -

. ندرک ناشیا  رب  تمحر  بلط  توف  زا  دعب  ندراذگ 18 - ناشیا  هزانج 
تفاییمن و جاور  هنوگنیا  يرگیفوص  رازاب  دـندرکیم  لمع  فئاظو  نیاب  دـننادیم  تیبلا  لها  وریپ  ار  دوخ  هکیناـسک  همه  هعیـش و  همه  رگا 

هتفر ردب  دح  زا  هک  نونکات  نینچمه  هبعش و  هس  شاهبعش  ود  هبعش و  ود  شاهبعش  کی  زگره  درکیمن و  ادیپ  هعسوت  ردقنیا  فوصت  هنماد 
رکذ داشرا و  هقلح  هشوگ  ره  رد  مه  ناداوسیب  هتـشذگ  اهرادداوس  زا  ناـفرع  مساـب  هکنیا  اـت  دـندشیمن  بلط  اـفرع  روطنیا  همه  دـشیمن و 

. یقیسوم صقر و  اب  مهنآ  دنریگب  مالسا  تکلمم  رد  راذگتعدب  ناریپ  يارب  يدولوم  ياهنشج  هک  دشیمن  روطنیا  دنتخاس و 
دوخ وت  رگید  وت  فیلکت  تسا  نیا  وت و  همئا  هتفگ  تسا  نیا  يرامـشیم  راهطا  همئا  وریپ  ینادیم و  هعیـش  ار  دوخ  هک  قح  بلاط  نیا  يرآ 

ار ءاملعلا  هابـشا  هتـسدکی  تسیچ  لهاج  فیلکت  دنک  هچ  لهاج  هراچیب  دـنیوگیم  ماوع  یهاگهاگ  هک  تسین  هتفگ  نیا  ياج  رگید  یناد ،
حدـم دـننکیم  فوصت  نافرع و  زا  فیرعت  دنـسردم  اـی  دـنربنم  بارحم و  لـها  هکلب  دـنناشیا  يزرد  دـنملع و  لـها  تروصب  هک  دـنیبیم 

املع زا  رگید  هتسد  زاب  دننکیم ، یمهفن  هب  یمر  ارناشفلاخم  دنرامـشیم ، ناگرزب  ارناشیا  دنیامنیم  ناشیا  ياههتفگب  ءاکتا  دانتـسا و  دننکیم 
کی مادک  فرحب  شوگ  دنک  هچ  نایم  نیا  رد  هراچیب  یماع  دننکیم ، قیـسفت  دننکیم  ریفکت  دننکیم  حدق  دننکیم ، تمذم  ادج  دـنیبیم  ار 

نیا زا  یـضعب  اسب  يا  دیلقت  زا  تسا  راچان  هراچیب  سپ  دـنیبیم  یکی  تروص  رد  هک  مه  ار  هتـسد  ود  ره  درادـن  هک  مه  هزیمم  هوق  دـهدب 
دیوش لوق  کی  همه  دینک و  حالصا  ارناتدوخ  لوا  دیورب  امش  سپ  دنیامنیم ، زین  هفاضا  ماوع 

146 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یئاپ هار  یهاوخدوخ  يرـس و  دوخ  نادیم  رد  دنک و  رارف  قح  راب  ریز  زا  دناوتیم  اهفرح  نیا  اب  شنامگب  یماع  دینک ، توعد  ار  مدرم  دـعب 
تلوس لب  تسین  تجح  اهنیا  تاهیه ، تاهیه  دوشیم ، يرذـع  هجو  دوشیم و  دنـس  تجح و  وا  يارب  اههتفگ  نیا  هک  شنامگب  دـنک و  زاب 

. تسا ناطیش  سفن و  ياهیگتخاس  ینعی  تالیوست  اهنیا  مهل ، لوس  ناطیشلا  هکلب : ارما ، مکسفنا  مکل 
تفگ یهاوخ  يراد ؟ یبهذم  هچ  منکیم  لاؤس  وت  زا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هملک  کی  اههتفگ  نیا  همه  زا  وت  باوج  هراچیب  یماع  يا 
راکچ ارت  دـش  مامت  وت  رب  تجح  اج  نیمه  تفگ  مهاوخ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  وریپ  ینعی  تفگ  یهاوخ  هچ ؟ ینعی  هعیـش  مسرپیم  زاـب  هعیش ،

لها مه  نالف  تسا ، بارحم  لها  مهنالف  ای  تسیربنم  زین  مه  نالف  تسیربنم و  مه  نالف  ای  دـیوگیم  هچ  نالف  دـیوگیم و  هچ  نالف  هکنیاـب 
ریغ ناشیا  سابل  میاهتفگ  ای  درادـن  عرو  يوقت و  لها  تروصب  ای  درادـن  یبارحم  ای  درادـن  يربنم  یفوص  میاهتفگ  اـم  رگم  تسا ، بارحم 

سابل مینک و  نوریب  تیناحور  سابل  زا  ار  اهنآ  تردـق  مدـع  اب  میگنجب و  قفانم  ره  اب  هک  میتسه  مزتلم  ام  اـی  تسا  مالـسا  یناـحور  ساـبل 
یفنح و مهریغ و  يراصن و  دوهی و  زا  ار  دوخ  فلاخم  هقرف  ره  دـیاب  ام  ای  یـسانشب  سابلب  ار  اـهنآ  وت  اـت  میزاـسب  ناـشیا  يارب  صوصخم 

مکح رد  یفالتخا  هک  تسیدرومرد  هتفگ  نیا  يرآ  مینک ، توعد  ارت  دـعب  مینک  قفاوم  نامدوخ  اب  ار  اهنآ  لوا  مه  ریغ  یعفاش و  یکلام و 
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کی لها  ود  ره  نوچ  منک  لوبق  کی  مادـک  زا  مونـشب و  کی  مادـک  زا  یئوگب  هک  دراد  اج  اجنیا  رد  دوش ، عقاو  ءاـملع  نیب  ياهلئـسم  اـی 
رد هن  هداد  رارق  یلح  هار  مالّـسلا  هیلع  ماما  مه  اجنیا  رد  کلاذعم  دشاب  هک  مادک  ره  ندرک  لوبق  زا  يراچان  سپ  دناهفیاط  کی  بهذم و 

اجیب سایق  هک  دروم  لثم 
147 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هقیرط بهذـم و  لصا  زا  لوا  هک  دـیاب  وت  سپ  دـنقیرط ، ود  ره  بهذـم و  ود  اهنیا  دنتـسین  هتـسد  نیا  سنج  زا  هتـسدنآ  هک  اریز  ياهدرک 
رایتخا هدوب  هک  هجو  رهب  ار  عیـشت  بهذـم  ینایدـم و  هعیـش  ار  دوخ  وت  نوچ  و  لطاب ، مادـک  تسا و  حیحـص  کی  مادـک  هک  ینک  قیقحت 

رگا ءاهقف  هتفگ  رد  دوشیم ، ادیپ  وت  بلق  رد  هسوسو  رگا  مه  زاب  هتـشذگ  نیا  زا  هعیـش ، ياهقف  يوریپ  زج  تسین  هراچ  وت  رب  سپ  ياهدرک 
یبارحم هاوخ  يربنم و  هاوخ  نک  رذح  تسا  وا  ریغ  هک  ره  زا  ریگب و  ار  دوخ  ماما  هتفگ  سپ  يرادـن ، لمأت  هک  ماما  هتفگ  رد  يراد ، لمات 

یبارحم و يربنم و  ار  وا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هتفگ  ریغ  هک  سک  ره  سپ  دیلقت  عجرم  هاوخ  هّللا و  ۀـیآ  هاوخ  مالـسالا و  ۀـجح  هاوخ  و 
. صیخشت زیمت و  هار  تسا  نیا  نایعیش ، هن  نادب  نایفوص  دیلقت  عجرم  هّللا و  ۀیآ  مالسالا و  ۀجح 

لامعا تروص و  رد  ناگدـننکتمذم  اـی  ناگدـننکحدم  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـنیوگیم  ماوع  زا  یـضعب  هک  تسین  زین  هتفگ  نیا  ياـج  رگید 
رد مه  دننکیم و  لقن  ءاملع  مذ  رد  رابخا  مه  دننکیم و  عیـشت  راهظا  زین  هیفوص  افرع و  ینعی  دننکیم  تمذـم  هک  ارنانآ  دنتـسه ، یکی  رهاظ 
ود نیا  سپ  دـنروآیم  رایـسب  هیرابخا  دـهاوش  دـننکیم و  رابخاب  دنتـسم  ار  دوخ  شور  لامعا و  دـننکیم و  لالدتـسا  همئا  رابخاب  دوخ  بتک 

. دنیواسم مه  اب  هضراعم  رظن  زا  هتسد 

ههبش عفد 

البق یفاک  یفاو و  هجوب  هک  اریز  عیشت  راهظا  ۀهج  زا  اما  دنشاب  مه  اب  يواسم  هک  تسین  نینچ  میئوگیم  هلمج  نیا  عفد  رد  احیـضوت  مه  زاب 
ناشیاب دقتعم  وا  دنتسه و  ینس  همه  شخیاشم  وا و  ءایلوا  هک  اریز  درادن  تقیقح  مه  شعیـشت  ياعدا  تسین و  هعیـش  یفوص  هک  دش  رکذ 

رظن رد  ینس  هعیش و  تسا و 
148 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناکد رد  رب  يدزد  هکنآ  ریظن  دوخ  زا  تسا  ماهتا  عفد  رما و  ندرک  هبتشم  هار و  ندرک  مگ  يارب  یفوص  عیـشت  راهظا  تسا  ناسکی  فراع 
وا اـب  مـه  وا  ياـقفر  دـیریگب  ار  دزد  دزیم  داـیرف  دـیودیم و  شبقع  زا  فارـص  درک  رارف  تـشادرب و  یفرــشا  زا  یتـشط  تشذـگ  یفارص 

ار هک  دندنام  نادرگرـس  مدرم  دیریگب  ار  دزد  دزیم  دایرف  دیودیم و  دیدب  نیا  نوچ  مه  دزد  دیریگب  ار  دزد  دندزیم  دایرف  دندش  تسدمه 
تقرس دنراکمه  دنعاتم و  بحاص  هک  دنهدیم  شیامن  تروصب  هک  اهدایرف  داد و  نیا  اب  زین  هورگ  نیا  درب ، ار  اهیفرشا  هلیح  نیدب  دنریگب 

دندرک یفن  هعیش  زا  ارناشیا  همئا  هک  تشذگ  رابخا  رد  دنیابریم و  دندزدیم و  نید  ءایلوا  زا  ار  قلخ  لاهج  دننکیم و  یفخم  ار  دوخ 
مـسا فوصت و  ناوـنعب  صوـصخب ، راـبخا  نآ  هک  اریز  تسین  تسا  ناـشیا  مذ  رد  هک  راـبخا  نآ  دـننام  زگره  دـندروآیم  هکیراـبخا  اـما  و 

دراد دب  ءاملع  رب  نعط  رابخا  نیا  دـیامن و  یم  صوصخلاب  هفوصتم  صاخـشا  رب  نعل  فوصت و  کلـسم  هقیرط و  رب  نعط  تسا و  فوصت 
رابخا نیا  سپ  دوخ ، ءاملع  هقیرط  رب  نعط  هن  درادن  ضارتعا  سکچیه  تسین و  ههبـش  کش و  ياج  نیا  تسا و  يدـب  ملاع  ره  لماش  هک 
رابخا نیا  سپ  دننکیم  تمذم  ار  ناشنابیقر  زا  مه  رایـسب  دوخ و  معزب  دنراد  دب  ياملع  مهناشیا  هک  اریز  ناشیا  ام و  نیب  ام  تسا  كرتشم 

ءوس ياملع  وزج  هعیـش  ریغ  هک  اریز  تسا  ناشیا  نعط  رب  مه  رابخا  نیا  هرـسکی  سپ  دـننادیمن  هعیـش  ار  دوخ  رگا  تسین و  اـم  صوصخم 
ناشیا هک  اریز  تسینوهوم  دساف و  فرح  رایـسب  ناشـشور ، لامعا و  رد  دـننکیم  لالدتـسا  داهـشتسا و  رابخاب  مه  ناشیا  هکنآ  اما  تسا و 

ریغ لیوأت  قیبطت و  دننکیم و  دوخ  لامعا  لاوقا و  رب  رابخا  لیوأت  قیبطت و  هکلب  دننکیمن  رابخاب  دانتسا 
149 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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. تسا دانتسا 

تسا لیوات  قیبطت و  ریغ  دانتسا 

تعاطا و زا  هچنآ  داری ، هبحاص و ال  یـضری  امب ال  لیوأت  ای  دارم  رب  هتفگ  قیبطت  دابع و ؟؟؟ اـی  دوبعم  هتفگب  دانتـسا  نیب  تسا  قرف  اـساسا 
تسا داشنا  داهشتسا و  لثم  قیبطت  دانتسا و  لثم  داری ، امب ال  لیوأت  ای  دارم  رب  قیبطت  هن  تسا  دانتـسا  دوشیم  هدرمـش  داقتعا  نیدت و  دایقنا و 
رگید تجح  چیه  نآ  ریغ  و  تسا ، رعش  نآ  وا  دانتسا  وا و  تجح  مامت  هک  يروطب  دنک  تباث  يرعـشب  ار  یبولطم  هک  دشاب  هاگ  رعـش ، رد 
برع رعاش  رعـش  نامه  دوخ  تالاقم  زا  يرایـسب  رد  ناشیا  تجح  دنـس و  مامت  هک  دـننک  نینچ  بدا  ملع  رد  بدا  ياملع  هچنانچ  درادـن 

رعش نآ  هاوخ  تسا  تباث  رعـش  نودب  بلطم  هک  دشاب  هاگ  و  دادیمن ، ار  رظن  يأر و  نآ  چیه  تشادن و  يدنـس  چیه  دوبن  وا  رگا  هک  تسا 
لثمت و نیا  دننکیم  داشنا  رگید  ضرغ  ای  دوخ  هتفگ  نیئزت  يارب  دننکیم و  دای  دوخ  بلطم  فیرـشت  يارب  ار  رعـش  نیا  یلو  دشابن  ای  دشاب 

تسا یتقو  رد  نیا  و  تسا ، قیبطت  لثمت و  ضحم  هکلب  تسین  رعـش  نادب  شدانتـسا  زگره  رعـش  هدنناوخ  یناث  ضرف  نیا  رد  تسا ، قیبطت 
نایب اب  ار  وا  هکلب  تسین  رهاظ  شقابطنا  هک  دـشاب  هاگ  تسا  رهاظ  دروم  رب  شقاـبطنا  دراد و  هدـنناوخ  دوصقم  اـب  تقفاوم  رعـش  رهاـظ  هک 

. تسا لیوأت  نیا  دهدیم و  دارم  رب  قیبطت  يدیاز 
ره زا  شـشور  تریـس و  دیاقع و  لامعا و  رد  هکتـسیسک  نمؤم  هعیـش  میئوگیم  نونکا  دش  مولعم  لیوأت  قیبطت و  دانتـسا و  نیب  قرف  نوچ 
دنک لمع  نآ  وا  دانتساب  دهد و  رارق  دوخ  ياوشیپ  دنک و  دنس  ار  ماما  هتفگ  اج  همه  رد  ینعی  دنکیم  مالّسلا  هیلع  ماما  هتفگب  دانتـسا  تهج 

هیفوص تسا ، دایقنا  تعاطا و  ینعم  نیا  و 
150 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناگرزب ار  اهنآ  هک  فوصت  ناریپ  هتفگب  ای  دوخ و  قشع  هئاراب  ای  دوخ و  دوهـش  فشکب و  اـی  ناـشیا  لاـکتا  دانتـسا و  ماـمت  دنتـسین  نینچ 
دشابیم دنرامشیم 

( تسادج اهبهذم  قشاع ز  بهذم  )
تسا قیبطت  باب  زا  شاهمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ای  همئا و  زا  ای  رابخاب  داهشتسا  زا  ینیبیم  ناشیا  بتک  رد  هچنآ 

. دانتسا هن 
يوب ات  تسین  بهذـم  نیدـب و  هدـیقع  میتفگ  شیپ  هچنانچ  ار  هیفوص  ءامدـق  بتک  رد  هن  دوشیم  تفای  نیرخأتم  بتک  رد  مه  قیبطت  نیا  و 

، یماج مـالک  زا  دـش  يوب  هراـشا  مه  ـالبق  دنتـسه و  نآـب  فرتعم  هفوصتم  همه  هک  دوشیم  مولعم  فوصت  خـیرات  زا  هچنآ  دـننک و  دانتـسا 
دینج دوبن  نودـم  اه  هتفگ  نآ  درک و  حـقنم  ار  اهنآ  نونلا  وذ  دوب  یمهربومهرد  ياههتفگ  يرـصم  نونلا  وذ  نامز  ات  فوصت  هک  تسنیا ،

اب ار  فوصت  هک  دندش  ادـیپ  یـصاخشا  رگید  نرق  رد  دـینج  زا  سپ  هک  دـناهتفگ  تخاس و  باتک  هدرک  بابباب  تخاس و  مظنم  ار  اهنآ 
وبا يدرورهس و  نیدلا  باهش  يریشق و  مساقلا  وبا  یلازغ و  دّمحم  هلمج  زا  دندرک  زین  تایآ  رابخاب و  داهـشتسا  ینعی  دندرک  قیبطت  عرش 

جاور دش و  عیاش  قیبطت  نیا  مکمک  نارگید  یعفای و  یمور و  يالم  ناشیا  زا  دعب  یبرع و  نیدـلا  تیمم  جارـس و  یلع  نب  هّللا  دـبع  رـصن 
مامالا يدرورهـسلا  نیدـلا  باهـش  مامالا  يریـشقلا  مامالا  یلازغلا  مامالا  دـنیوگیم  دـناهتخاس  بقلم  ماماب  ار  نیلوا  هک  تسا  اذـل  تفرگ و 

ار یسک  تنس  لها  دزن  رد  دندوب و  تنس  لها  همه  تشذگ  شیپ  هکیروطب  تعامج  نیا  نوچ  یعفایلا  مامالا  نیدلا  تیمم  مامالا  جارـسلا 
یعفاش و هفینح و  وبا  کلام و  تهجنیا  زا  دـشاب و  ینف  لمکم  ای  ینف و  رکبتم  ای  ینف و  سـسؤم  هک  دـننکیم  ماـماب  بقلم  دـننادیم و  ماـما 

و ملسم ، يراخب و  دننادیم و  بهذم  ماما  ار  يروث  نایفس  لبنح و  دمحا 
151 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نوچ دـننادیم  ماما  تغل  رد  ار  یتعاـمج  ریـسفت و  رد  ار  ياهدـع  دـننادیم و  ثیدـح  ملع  رد  ماـما  ار  ثیدـح  ياـملع  زا  مه  ریغ  یئاـسن و 
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زا دـعب  دـنداد و  ماما  بقل  ار  ناشیا  اذـهل  دـندرک  نآ  لیمکت  ای  عرـش  رب  فوصت  قیبطت  ینعی  دـندرک  راکتبا  نیا  رکذـلا  قوف  تعاـمجنیا 
عیـشت ياعدا  هکیناسک  دعبب  نآ  زا  دش  دـنلب  زین  ناریا  هعیـش  رد  فوصت  همزمز  مکمک  هک  ینانمـس  هلودـلا  ءالع  شخبرون و  هّللا و  تمعن 

. دنداد شقیبطت  هعیش  بهذم  اب  نانیا  دندرک  دیلقت  نیقباس  زا  ار  قیبطت  هیور  نیا  زین  دندرکیم 

هجیتن هصالخ و 

بهذم رب  مهنآ  دش  قیبطت  عرش  اب  نآ  زا  سپ  انطاب و  هن  ارهاظ و  هن  تشادن  يراکورس  نید  عرـشب و  اهتدم  ات  فوصت  هک  دش  مولعم  سپ 
فشک و قشع و  تضایرب و  یلـصا  دانتـسا  الا  دیرم و  بلج  نیـضرتعم و  ضارتعا  عفد  ويدـنبنابز  يارب  يرهاظ  قیبطت  مهنآ  تنـس  لها 

رهاظب زین  هعیـش  بهذـم  رب  رخاوا  نیا  رد  دـعب  ات  دـشیم  قیبطت  ننـست  لها  بهذـم  نامه  رب  یتدـم  ات  نآ  زا  سپ  تسا و  ناریپ  ياـههتفگ 
دش قیبطت 

( دمآرب رایع  تب  نآ  لکشب  زور  ره  )
لمع رابخا  نیاب  هن  الا  تسا و  نادیرم  رب  رما  ندرک  هبتشم  ءاملع و  رب  ندرک  جاجتحا  ضارتعا و  عفد  يارب  طقف  مه  ناشیا  زا  قیبطت  نیا  و 

ضرغب هن  مه  قیبطت  نیا  هک  تسا  مولعم  هدوب  قیبطت  نودب  اهنرق  هکیزیچ  سپ  دننکیم  رابخا  نیاب  دنتـسم  ینتبم و  ار  ناشلمع  هن  دننکیم و 
تسا دانتسا 

هکلب تسین  قیبطت  دنعیـشت  یعدـم  هک  تعامجنیا  تاقیبطت  هچ  تنـس و  لها  تاقیبطت  هچ  تاقیبطت  نیا  زا  يرایـسب  تمـسق  هکنآ  هوالعب 
ءوس ءاملع  مذ  لیوأت  دننام  ردق و  رکنم  رب  هیردق  ثیدح  لیوأت  نامه  دننام  تسا  لیوأت 

152 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هنرگا هک  تایرفک  نیا  لاثما  دوجو و  تدـحو  رب  اضیا  يرماس  هدبعـش  لیوأت  دوجو و  تدـحو  رب  يراصن  ریفکت  لیوأت  دـننام  ءاهقف و  رب 
طـسب وا  تالیوأت  رد  يونثم  لاطبا  رب  يوق  تجح  باتک  رد  یلو  مدرکیم  لقن  رایـسب  ناشهدـساف  هدراب و  تالیوأت  زا  تفریم  هلاطا  فوخ 
تسا هفسالف  ینعی  ناشناردارب  قیبطت  دننام  هیفوص  تعامجنیا  قیبطت  هّللا ، ءاشنا  مناهاوخ  ار  باتک  نیا  عبط  قیفوت  دنوادخ  زا  ماهداد  مالک 

دوخ ياههتفگرب  هدـش  تمکح  زا  حدـم  رابخا  تایآ و  رد  هچنآ  دـناهدیمان و  ءامکح  ار  دوخ  دناهتـشاذگ و  تمکح  ار  دوخ  نف  ماـن  هک 
. دناهچراپ کی  زا  ود  ره  هتسد  ودنیا  دیامنیم  رابخا  لیوأت  یهاگ  داهشتسا و  یهاگ  مه  دوخ  ياههتفگ  يارب  قیبطت و 

زونه نوچ  دنمانیم  هعرـشتم  يافرع  ار  دوخ  دـنراد و  نافرع  ياه  هقلح  هک  زورما  ياهفراع  هجوج  هک  میتسین  رکنم  ام  هکنآ  دـنامن  یفخم 
لوگ ناشمهف  روصقب  رظن  تسا  نکمم  دـنراد ، مه  داشرا  هاگتـسد  دـننادیم و  لـماک  ار  دوخ  هچرگا  دنتـسین  لـماک  فوصت  ناـفرع و  رد 

لاوحا رب  رگا  سپ  دننک  مه  ماماب  دنتـسم  يوق  هدـیقع  کی  اب  دـنروایب و  دانتـساب  ار  راتفگ  راتفر و  نآ  اعقاو  دنـشاب و  هدروخ  ار  تاقیبطت 
هجوج نیا  ام  رظن  دروم  هک  اریز  دـننک  ماماب  دانتـسا  یتسار  ادـج و  ءافرع  هیفوص و  زا  یـضعب  هک  نکم  ضارتعا  ام  رب  يدـش  علطم  ناـشیا 

. تسین ءافرع 

قح بلاط  رب  تجح  نیرخآ 

ره رد  رگا  سپ  دنکن  لیاز  وت  بلق  زا  سواسو  تاکیکـشت و  دوشن و  رثؤم  وت  هدام  رد  اههتفگ  نیا  چـیه  هک  دوش  ضرف  رگا  قح  لاط  يا 
يرما رد  هک  تسین  کش  ياج  ار  یلقاع  چیه  ارت و  زیچ  نیا  رد  ینک  هسوسو  کش و  زیچ 

153 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
طایتحا هار  مه  نیا  و  تسا ، ود  ره  ملـسم  ود و  ره  هیلع  قفتم  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  تاجن  دوش  عازن  دروم  هقرف  ود  ای  رفن  ود  نیباـم  هک 
اهههبـش دزن  ندرک  فقوت  ینعی  تاکلهلا ، یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبـشلا  دـنع  فوقولا  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تسا 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


اـم ال یلا  کـبیری  اـم  عد  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یلقع و  تسا  يرما  نیا  کـلاهم و  رد  ندـش  دراو  زا  تسا  رتـهب 
ملـسم و هار  ینعی  دنکفین  هبیرب  ارت  هچنآ  ریگب  راذـگاو و  دزادـنا  هبیرب  ارت  هچنآ  لج ، زع و  هّلل  هتکرت  ءیـش  دـقف  دـجت  نل  کناف  کبیری 

ماـما زا  یـشاب و  هدرک  كرت  ادـخ  يارب  هک  ار  يزیچ  تفاـی  یهاوخن  باـیان  دوقفم و  وـت  هک  اریز  راذـگاو  ار  كوکـشم  ریگب و  ار  ینیقی 
تسا رتهب  یتسه  وا  ریخ  راودیما  هکیسکب  ندش  قحلم  هرش ، نمأت  نم ال  عم  ماقملا  نم  ریخ  وجرت  نمب  قاحللا  دمرف  مالّسلا  هیلع  يرگـسع 
هقیرط تسا و  ملسم  ینیقی و  هقیرط  ءاهقف  هقیرط  يرامشیم  لقاع  ار  دوخ  هک  قح  بلاط  يا  سپ  یتسین ، نمیا  وا  رش  زا  هکیسک  اب  هماقا  زا 

، ادـبا کشلاب  نیقیلا  صقنت  الف  دوب  دـهاوخ  كوکـشم  ياهقیرط  ینکن ، لصاح  شنالطبب  نیقی  وت  هکنآ  ریدـقت  رب  فوصت  نافرع و  لـها 
(. قباس نیقی  هچ  یلعف و  نیقی  هچ   ) درک ضقن  کشب  دیابن  ار  نیقی  تقوچیه 

ره زا  درادن  کش  یـسک  فوصت  نافرع و  لها  زا  تسا  قح  حیحـص و  تسا و  یعطق  تاجن  يو  رد  هکنآ  ءاهقف و  هقیرط  ندوب  ینیقی  رد 
دیوگیم تسا ، تاجن  لها  يو  کلاس  یئوگب  یلب ، دیوگیم  تسا  قح  یئوگب  یلب  دیوگیم  تسا  حیحص  رهاظ  لها  هقیرط  هک  یـسرپب  هک 
هکیزیچ تیاـهن  هکلب  تسا ، رود  تمحر  زا  اـی  تسا  شتآ  لـها  شکلاـس  اـی  تسا  لـطاب  هقیرط  نـیا  دـیوگیمن  هـتفگن و  سکچیه  یلب ،

شتآ تشهب و  فرصب  و  دش ، رشق  رب  عناق  دیابن  تسا  هقیرط  نیا  لابند  رد  تقیقح  تسا  رشق  هقیرط  نیا  هک  تسنیا  دنیوگیم ،
154 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نیا زا  درک ، رگید  تایونعم  تایحور و  ریـس  دش و  راتـساوخ  ارنیا  قوف  یتاماقم  دیبلط و  نیا  يار  یتقیقح و  دـیاب  هکلب  درک  ءافتکا  نتفرن 
رد اما  دنتـسه ، يرتالاب  تاماقم  بلاط  دوخ  معزب  یلو  دـنرادن  یکـش  ءاهقف  هقیرط  تحـص  رد  ناـشیا  سپ  هناـبیرفماوع  ياـههتفگ  لـیبق 

سپ سپ ، دـنناشیا و  دوخ  طقف  دـشابیم  تاماقم  راثآ و  ناـنچ  ياراد  هکنآ  شتیناـقح و  تحـص و  یعدـم  فوصت  ناـفرع و  لـها  هقیرط 
. تسا ود  ره  میلستب  ءاهقف  هقیرط  تحص  و  تسا ، اعداب  ناشیا  هقیرط  تحص 

ریفکت مه  ار  شدقتعم  دننادیم ، لطاب  هکلب  دننکیمن ، حیحـصت  ار  هقیرط  نآ  هکنیاب  افاضم  ءاهقف  هقیرط  ینعی  هقیرط  نیا  لها  هکنآ  هوالعب 
هک اریز  دنتـسین ، تظلغ  تدش و  نیاب  ءاهقف  همه  یئوگب  وت  رگا  و  دننادیم ، رود  ادخ  تمحر  زا  شتآ و  قحتـسم  ار  شکلاس  قیـسفت و  و 

لماک صلاخ  ءاهقف  زا  الوا  تفگ  میهاوخ  دنراد ، لمأت  ناشقیسفت  ریفکت و  رد  دنهدیمن و  عوضومب  تیمها  نادنچ  هک  ار  یـضعب  مینیبیم 
ای دشابن  لماک  مات  هیقف  هکنآ  رگم  دنران ، لها  نیفلاخم  قرف  ریاس  اب  ناشیا  هکنآ  ناشیا و  قیـسفت  ریفکت و  رد  دنک  لمأت  هک  تسین  یـسک 

. دنک رهاظت  ءاهقف  کلسمب  دشاب و  هقرف  نامه  زا  هکنآ  ای  دشاب ، ناشیا  تافارخب  هولآ  بوشم و  شنهذ  ینعی  دشابن ، صلاخ  دشاب  رگا 
زاب دـنک  لمأت  ناشیا  ندوب  شتآ  لها  ناشیا و  قیـسفت  ریفکت و  رد  دوش و  تفای  یـصلاخ  لماک  هیقف  هک  دوش  ضرف  لاـحم  ضرفب  رگا  و 

رد لماتم  صخش  لوق  هک  اریز  دشابن ، همه  زا  هچ  رگا  ءاهقف ، زا  يرایسب  مکح  رابخا و  تداهـش  تسیفاک  هک  اریز  تسین  مهم  نادنچ  مه 
دراد ضحم  لمأت  ای  تسین  ود  نیا  زا  یلاخ  وا  هکنآ  هچ  تسا ، رابتعایب  همصاخم  يوعد و  ره  ماقم 

155 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هن تسا  یفان  هن  وا  هکنآ  هچ  تسا  طقاس  رابتعا  تیجح و  زا  لمأت  ببـسب  وا  لوق  سپ  تسا  ضحم  لـمات  رگا  سپ  حـیجرت  اـب  لـمأت  اـی  و 

یعدـم هتـسد  نامهب  قحلم  حـیجرت  ببـسب  سپ  دـشاب  راک  رد  مه  حـیجرت  رگا  و  درادـن ، رابتعا  وا  لوق  كاش  و  تسا ، كاش  هکلب  تبثم 
و دننادیم ، قح  فالخ  رب  لطاب و  ار  ناشیا  هک  ياهتـسد  دنتـسه و  یعدم  دوخ  يارب  هک  ياهتـسد  هتـسد ، ود  رگم  دـنامیمن  زاب  سپ  تسا ،
دزم و دـیوگیم  یکی  هکنآ  تیاـهن  دـننکیم  حیحـصت  ود  ره  هک  قیرط  نآ  هک  تسین  هدیـشوپ  یلقاـع  ره  رب  سپ  دیـشک  اجنیدـب  راـک  رگا 

رگید فرطنآ  یلو  تسا  لـئاق  شیارب  رایـسب  تاـماقم  دزم و  تسا و  یعدـم  فرطکی  هک  قـیرط  نآ  زا  تسا  رتـهب  تسا  مـک  شتاـجرد 
. تکاله يدیماان و  لاب و  زج و  تسین  چیه  دیوگیم 

بلطم حیضوت  يارب  نت  هس  نیا  لثم 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


ودب دیآ  نوریب  لزنم  زا  نوچ  دور  يرهـش  يوسب  يدنمدوس  تراجت و  دـصقب  هک  دـنک  هدارا  یـصخش  هک  تسنآ  لثم  سک  هس  نیا  لثم 
رگید هداج  لفاوق ، همه  كولـسم  اهتقـشم  تبوعـص و  هنوگره  زا  یلاخ  يراجنهان و  نودب  نشور  حـضاو و  همیظع  هداج  یکی  دـسر  هار 
ناشیا هدع  هک  میتفگ  رما  عقاو  تهج  زا  يدایز  هدـع  دـیئوگب  دیـشابن  ریگلد   ) یلیلق هدـع  رگم  ار  يو  دـنکن  كولـس  هک  هریت  یهار  هروک 

رفن هس  دنک ، هداج  كولس  دهاوخیم  نوچ  تسا ) یمک  رب  ینبم  ام  هتفگ  میتشاد و  رظن  یمک  تیـصوصخب  هکنآ  تهج  زا  هن  دنمک  اتبـسن 
ءالؤه و ال یلا  کلاذ ال  نیب  نیبذبذم  هداتسیا  يرانک  رد  مه  يرگید  هار  هروک  نآ  رب  يرگید  هداتسیا  همیظع  هداج  نآ  رب  یکی  دنیبیم  ار 

یکی نآ  دننکیم ، توعد  مادک  ره  رفن  ود  نآ  ءالؤه  یلا 
156 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

چیه دـنروخیمنرب و  رطخ  چـیهب  دـنوریم و  تلوهـسب  يو  زا  لفاوق  همه  تسا و  یمومع  هداج  هک  ورب  كرزب  هداـج  نیا  زا  اـیب و  دـیوگیم 
تسا هدافتسا  شاهمه  دنرادن  تیمورحم  يدیماان و  دننکیم  دوخ  نأشب  قیال  یتراجت  دنسر  رهـش  نادب  نوچ  دننیبیمن و  یتقـشم  تمحز و 
اهجنر تسا و  رایـسب  هار  نیا  رد  اـهرطخ  تسا و  هار  هروـک  هچرگا  ورب  هار  نیا  زا  اـیب  دـیوگیم  يرگید  نآ  داـیز ، یـضعب  مـک و  یـضعب 

ياهجیتن يرب  ردب  تمالسب  ناج  رگا  یلو  تسه  زین  کلاهم  رد  ندش  ترپ  فوخ  رایسب ، اهیگنسرگ  اهتضایر و  اهتقشم و  تسا  رامـشیب 
یسرب رهش  نادب  نوچ  وت  هکلب  تسین  تبسن  فرط  هکلب  ییایب  هار  نآ  زا  هک  تسا  ياهجیتن  زا  شیب  دصردص  ینک  لصاح  هار  نیا  زا  هک 

رگا سپ  دنکیم  ششوج  شمعط  صرح و  هزیرغ  دونشیم  نیا  نوچ  کلاس  تسا  تادارم  همه  قوف  هک  دش  یهاوخ  ناطلس  نیـصیصخ  زا 
سپ دیآیمرب  قیقحت  وجتـسج و  رد  دشاب  لقاع  رگا  دوشیم و  میلـست  دوز  ددرگیم  دیون  هدعو و  ریـسا  قیقحت  شـسرپ و  نودب  دشاب  لهاج 

دنکیم هعجارم  واب  همئا ) رابخا  ای  ام و  نخس  لحم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دننام   ) دشاب هتشاد  نانیمطا  وا  هتفگب  هک  دشاب  هتشاد  ار  یـسک  رگا 
دننکیم لقن  وا  زا  هک  یئاههتفگ  رد  ای  درادـن  يوب  یـسرتسد  نونکا  ای  دـشاب  هتـشادن  رگا  دـیامنیم و  ار  هدـننک  توعد  ودـنیا  عازن  لـح  و 

مادک ره  تداهش  زا  ات  دنکیم  قاطنتسا  ار  یعاد  ود  یعدم و  ود  نیا  هکلب  دوشیمن  هدعو  عمط و  يوه و  ماخ  دوز  مه  زاب  دنکیم  کیکشت 
. درآ تسدب  يزیچ  رگیدکی  هرابرد 

فرطیب کی  یعدم و  ود  قاطنتسا 

توعد نآ  هرابرد  یئوگیم  هچ  هک  دسرپیم  صوصخم  هار  بحاص  زا  سپ  لدع  همکحم  لیکشت  رگید و  هرابرد  کی  يره  تداهش  و 
157 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تبوعص و تسا  يرطخیب  هار  هکنآ  رد  تسین  ههبـش  کش و  تسا و  قداص  یلب  دیوگیم  هن ، ای  دیوگیم  هچنآ  رد  تسا  قداص  ایآ  هدننک 
هار نیا  اما  درادن ، تلزنم  ماقم و  رد  یقرت  تسا  مک  شدوس  لیلق و  شاهرهب  زیزع  يا  اما  تسین  يو  رد  يدیماان  نامرح و  درادـن  تقـشم 
رد يوش و  نوریب  ناـکما  زا  هکلب  ینک  لـصاح  ار  يرـشب  یقرت  دـح  نیرخآ  تسه  يو  رد  تاداعـس  همه  یئاـمیپ  هب  رگا  میوگیم  نم  هک 

سپ دـناهدرک ، افتکا  یئزج  هرهبب  تمه  فعـض  زا  دنتـسه  ياهمهلا  لیلق  نادرم  دـنوریم  هار  نآ  زا  هکنانآ  یهد ، نالوج  ناـکمال  ياـضف 
عطاق تسا  قراس  تسا ، باذک  هک  يوشن  شرورغم  دیوگیم  یعدـم ، نآ  هرابرد  یئوگیم  هچ  وت  هک  دـسرپیم  یمومع  كرزب  هار  بحاص 

کلاهم قیرط  نآ  رد  تسا ، نارین  تنج و  رفاـک  تسا ، ناـمیا  نید و  رکنم  تسا ، ناطیـش  ردارب  تسا ، ناـج  لاـم و  نزهر  تسا ، قیرطلا 
قیرط نآ  رد  ناطلس  تسا ، ناطلـس  بوضغم  وا  کلاس  هوالعب  دربردب ، تمالـسب  ناج  یـسک  تسین  نکمم  رامـشیب ، ناگدنرد  و  رایـسب ،

ناطلـس دزن  رد  هار  نآ  زا  ناگدنور  دننازوسب  بضغ  ياههقعاص  اب  دـننزب و  بهـش  ياهریت  اب  ار  هار  نآ  نیکلاس  هک  هتـشاذگ  اههتـشامگ 
ار دوخ  هداتـسیا و  رانک  رب  هکنآ  دزنب  دوریم  سپ  دورب ، هار  نآ  زا  هکیـسک  لاح  رب  ياو  دوشیم ، هتخانـش  یغای  درمتم و  شکرـس و  ناونعب 

بحاص اما  دیوگیم  رفن ؟ ود  نیا  هرابرد  یئوگیم  هچ  وت  دسرپیم  وا  زا  سپ  فرطنآب  هاگ  دنکیم و  تقفاوم  فرطنیاب  هاگ  درامگیم  فرطیب 
هک مه  دـیدشت  نآـب  هکنآ  ـالا  مکلاـس  هار  نآ  زا  زین  دوخ  نم  دـیوگیم و  هک  تسا  ناـنچ  دـیوگیم و  تسار  هک  تسین  یکـش  كرزب  هار 
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مه دهدیم  هدـعو  دـنکیم و  اعدا  دـیوگیم و  مه  مصخ  نآ  هچنآ  هچرگا  تسین  مه  يروش  نیاب  هیـضق  تسین  دـیوگیم  دوخ  مصخ  هرابرد 
یلاخ

158 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هک تسین  مولعم  دنزان  لها  هکنآب  درک  مکح  یلکب  ناوتیمن  ناشیا و  قیـسفت  ریفکتب و  درک  مزج  ناوتیمن  هرخالاب  تسین  فازگ  فال و  زا 

نیب ام  یضاق  ار  لقع  دهدیم  لیکشت  ار  یئاهن  لدع  همکحم  لقاع  صخـش  نونکا  دش  مامت  رفن  هس  نیا  تداهـش  نوچ  دنـشاب ، شتآ  لها 
، دیوگیم دنکیم و  نت  هس  نیا 

لقع تواضقب  لدع  همکحم  لیکشت 

تـسا ياهدعو  فوخم و  تسا  یهار  نآ  تسا ، رهاظ  مکح  حضاو و  تواضق  دـیوگیم  لقع  سپ  امرف ، مکح  نک و  تواضق  لقعلا  اهنیا 
یئاعدا یلاـمتحا و  اـما  تسا  ریثک  هچرگا  وا  ریخ  تسا ، مدـقم  يو  رب  ملـسم  نما ، تسا  یهار  قداـص و  تسا  ياهدـعو  نیا  مولعم و  ریغ 

تـسا يدبا  یناج  رطخ  تسین  لمحت  لباق  تسا  كرزب  زین  وا  رطخ  وا و  ررـض  اما  درادن ، يدهاش  یعدـم  ياعدا  زج  تسین ، ینیقی  تسا 
. رد يرگیدب  کی  ره  یغلم و  يرگیدب  لامتحا  ود  ره  سپ  تسا  یلامتحا  هچرگا  مه  رطخ  نیا  تسین ، ریذپحالصا  هجوچیهب  هک 

درک رذح  دیاب  كرزب  یلامتحا  رطخ  زا  سپ  رطخ ، ررـض و  همزالم  نودب  تسا  ملـسم  ینیقی و  اما  تسا  مک  شریخ  هچرگا  قیرط  نآ  اما 
هجو تسا ، وا  رد  تسه  هچنآ  الا  تسا و  لیلق  یعدـم  مصخ  نآ  ياعداب  تسین  لیلق  زین  ریخ  نیا  هکنآ  هوالعب  تخاس ، دـیاب  لیلق  ریخب  و 
سپ دـنکیم ، یفن  ار  وا  یلکب  نیا ، یلو  دـنکیمن  نیا  یفن  دـنکیم و  فارتعا  نیا ، ياـعداب  وا  هک  تسنیا  تواـضق  مکح و  نیا  يارب  رگید 

. دوشیم هتخانش  یعدم  يرگید  حیحص و  تسا  ود  ره  ملسم  هکنآ 
159 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا ملع  یفن  وا  هک  اریز  درادن ، رابتعا  تموصخ  نیا  رد  وا  فرح  دـیوگیم  یئوگیم  هچ  وا  هرابرد  میـسرپیم  لقع  زا  فرطیب ، موس  نآ  اما  و 
درامگیم اهقف  زا  ار  دوخ  وا  هکنآ  اب  تسین  تداهش  وا  فرح  سپ  دوخ ، ملع  زا  رابخا  هن  دنکیم  دوخ  یملع  یب  زا  رابخا  ینعی  دنکیم  دوخ 

دننام ای  هدرکن و  ادـیپ  هقیرط  نآ  نالطب  رب  لماک  عالطا  رگید  ياهقف  دـننام  ای  وا  سپ  درادـیم  كولـسم  ار  ناشیا  هقیرط  دوخ  فارتعاب  و 
. تسا رایسب  مسق  ود  ره  زا  مود و  یضعب  رد  و  تسا ، لوا  یضعب  رد  هتشگ  هورگ  نآ  تارهاظت  نوتفم  تاماط و  رورغم  رگید  ياههداس 

زا هتشر و  نیا  زا  دیجمت  هک  وت  یـسرپب  يو  زا  رگا  هکنیا  تسا  هتفیرف  ای  تسا و  عالطا  یبای  وا  هکنآ  صخـش و  نیا  لوق  يرابتعایب  لیلد 
ذاختا دوخ  يارب  يدـشرم  ای  یبطق  يرـضاح  دوخ  وت  یئوگب  ای  هن ، تفگ  دـهاوخ  ینکیم ؟ قیرطنیا  كولـس  دوخ  اـیآ  ینکیم  هلـسلس  نیا 

ای درک  ناشیا  نالطبب  مزج  ناوتیمن  یلک  روطب  یئوگیم  تهج  هچ  زا  سپ  یئوگب  رگا  هن و  تفگ  دهاوخ  يربب  نامرف  دیوگب  هچنآ  ینک و 
سپ دناهدوب ، قیرط  نیا  لها  دناهتفر و  هار  نیا  زا  ناگرزب  کین و  نامدرم  زا  يرایـسب  هک  اریز  تفگ  دـهاوخ  دنـشتآ  لها  هک  درک  مکح 
هدرک ضرف  كرزب  کین و  ار  اهنآ  هک  تسا  یـصاخشا  رهاوظ  تهج  زا  وا  یگتفیرف  هکنآ  وا و  یعالطایب  دوشیم  مولعم  هنوگچ  هک  نیبب 

يراد و ناشیاب  لماک  نانیمطا  ایآ  ینکیم  دای  یگرزب  یکینب و  هک  ار  یصاخشا  نیا  نک  لاؤس  يو  زا  سپ  هدرک ، ادیپ  اهنادب  نظ  نسح  و 
یصاخشا لمع  رب  ءاکتا  هدش و  یصاخشا  هتفیرف  هک  اریز  درادن  شزرا  وا  فرح  سپ  هن  دیوگب  رگا  سپ  ینادیم  باصم  ار  ناشیا  یتسار 

رگا و  دنکیم ، رابخا  دوخ  یملعیب  زا  وا  سپ  درادن  اهنآ  یتسردب  نیقی  مزج و  هک  هدرک 
160 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دوخ وت  ارچ  سپ  یئوگب  رگا  هک  تسنیا  شدـهاش  دنتـسه ، یعدـم  هک  تسا  یـصاخشا  زج و  وا  دـش  جراـخ  یفرطیب  زا  سپ  یلب  دـیوگب 
ياعدا وا  هک  اـج  نیمه  رد  زاـب  تسا ، لـبنت  نکل  تسا  صاخـشا  نآ  زا  نیا  سپ  تسا  یلبنت  زا  تفگ  دـهاوخ  ینکیمن  قیرط  نآ  كولس 

رگا سپ  يراد  ار  نانیمطا  نیقی و  نیا  اجک  زا  هک  یـسرپب  رگا  هدـناوخ  كرزب  ار  ناشیا  هک  یـصاخشا  نآ  هراـبرد  هدرک  لـماک  ناـنیمطا 
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نیقی ناـنیمطا و  بجوم  رهاـظ  هک  اریز  تسین  قیقحت  لـها  هدرکن و  قیقحت  وا  هک  تسا  ادـیپ  سپ  تسا ، موـلعم  ناـشرهاظ  زا  هک  دـیوگب 
. تسین

قیرط نیا  لها  هک  تسا  ملـسم  همه  شیپ  ایآ  يرادنپم  کین  ناگرزب و  هک  ار  صاخـشا  نیا  سرپب  يو  زا  نک  هخیم  راهچ  ار  وا  رگید  راب 
دزن دیوگب  رگا  سپ  دیاهدرمـش ، قیرط  نیا  لها  دناهدرمـش ، فرطیب  ار  دوخ  دناهدرک و  رظن  راهظا  هک  وت  دننام  رفن  دـنچ  وت و  ای  دـناهدوب 

باـصم و هّللا  دـنع  همه و  دزن  رد  اـعقاو و  دـیوگب  رگا  تسا و  تجح  شدوـخ  يارب  یگرزب  نیا  سپ  دـنکین ، گرزب و  نم  لاـثما  نـم و 
زا ام  دندوب  قح  لها  كرزب و  همه  دزن  یئوگیم  هکنآ  اما  ینکیم  اجک  زا  ار  اعدا  نیا  تفگ  دیاب  سپ  دـنماقم ، بحاص  كرزب و  روجام و 

دننام مه  دننادیم  قح  كرزب و  ار  ناشیا  هک  همه  وگب  دوخ  وت  نکل  مینک ، یمن  تابثاب  هبلاطم  ارت  وت  اب  اتش  امم  مینکیم و  رظنفرص  شتابثا 
هک تسا  یگرزب  يارتفا  نیا  سپ  یلب ، دیوگب  رگا  سپ  هن ؟ ای  دنرامشیم  قح  كرزب و  کلاذ  عم  دنتسنادیم و  هقیرط  نآ  لها  ار  ناشیا  وت 

ار وا  کلاذ  عم  دننادب و  لطاب  قیرط  لها  ار  یـسک  ءاهقف  هک  درک  قیدصت  دوشیم  هنوگچ  میظع ، ناتهب  اذـه  کناحبـس  هدز  اهقف  هبطاق  رب 
یگرزب رد  یلو  دنتسنادیمن  ار  ناشندوب  قیرط  نیا  لها  نانآ  دیوگب  رگا  دنرامشب و  قح  لها  كرزب و 

161 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
لیخت دناهدوب  لایخ  مهو و  رد  ناشیا  هک  اریز  دوشیمن  كردـم  ناشیا  زا  تداهـش  نیا  تفگ  میهاوخ  دـنرادن  یفرح  ناشندوب  قح  لها  و 

. دناهدرک تیناقح 
لها هک  هدش  تباث  وت  رب  هکنآ  اب  ینعی  ینک  تابثا  ای  اعدا  یناوتیم  اجک  زا  هجو و  هچب  ار  كرزب  يوعد  نیا  هّللا ، دنع  یعقاو و  یگرزب  اما 
رگم تسین  اعدا  نیا  يارب  زا  یهار  دنتاماقم ، ياراد  تاجن و  لها  هّللا  دـنع  اعقاو و  هک  ینک  نانیمطا  نیقی و  ياعدا  زاب  دـناهدوب ، قیرطنآ 
نانچ مدید  ار  نیدلا  تیمم  دوب  نانچ  مدید  ار  یلازغ  فشک  رد  هک  دننکیم  اعدا  هلاض  هقرف  نیا  هچنانچ  فشک  ای  ماهلا  یحو و  قیرط  زا 

. فرطیب هن  ياهقرف  نامه  زا  مه  وت  سپ  ینکیم  اعدا  رگا  مه  وت  دوب  نانچ  مدید  ار  هّللا  تمعن  دوب 
خیـش دـیفم و  خیـش  ینیلک و  خیـش  هک  دـیراد  ناـنیمطا  نیقی و  امـش  هک  تسا  یهار  نآ  تسه و  مـه  رگید  هار  هار  نـیا  ریغ  یئوـگب  رگا 

زا هکلب  فشک  زا  هن  تسا و  ماهلا  یحو و  زا  هن  نیقی  نیا  دنتاماقم و  بحاص  هّللا  دنع  دنقح و  لها  ناشیا  لاثما  یسوط و  خیـش  قودص و 
قیرف ود  ره  تسین و  یکـش  قیرط  نیا  رد  هک  دـش  هتفگ  هک  اریز  تسا  قرافلا  عم  ساـیق  یلو  تسا  حیحـص  میئوگیم : باوج  رهاوظ ، هار 
یکـش ناشیا  رد  هک  تسا  تهجنیا  زا  سپ  دـننادیم  تلزنم  بحاص  قح و  لها  ار  يو  کلاس  لماع و  دـننادیم و  حیحـص  ار  وا  قافتالاب 

. تسا عازن  دروم  وت  اب  ناشیا  لمع  تحص  قیرط و  تحص  زونه  دنکوکشم و  ضرفلاب  دوخ  هک  یصاخشا  نیا  هن  تسین ،
قیقحت لها  ار  نتـشیوخ  دوخ  لایخب  و  دـناهدرک ، ضرف  قیقحت  ار  وا  ماوع  هکنآ  هن  لطاب  زا  قح  صیخـشت  قیقحت و  سحفت و  هار  تسنیا 

، دنکیمن تبیغ  ریزب و  رس  فرح و  مک  رایسب  تسا  يدرم  اقآ  هدید ، هکنیاب  دنرامشیم 
162 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

شغ دـنزیم ، هقهـش  دراد ، ءاکب  تلاح  رعـش  اـی  هضور  ماـگنه  تسا ، قشع  لـها  تسا ، رادهدـنز  بش  درادـن ، هجوت  ایندـب  تسا ، هتـسراو 
يوعد تحـص  هقیرط و  تحـص  رب  هاوگ  ار  اهنیا  هراچیب  یماع  کلاذ  لاثما  و  دریگیمن ، دنهدیم  شلوپ  دروخیمن ، ار  یلام  ره  دـنکیم ،

زا دعب  اما  تسا  حلاص  درم  تمالع  اهنیا  يرآ  هدروآ ، تسدـب  ار  شلما  هدرک و  قیقحت  شنامگب  دـنیبب  یـسک  رد  ار  اهنیا  نوچ  دریگیم و 
یمع نم  هسفنلف و  رـصبا  نمف  سانلل - رئاصب  اذـه  ود ، ره  وا  قیرط  تیحلاص  وا و  تیحلاص  تمالع  هن  شقیرط  تیحالـص  نددوب  مولعم 

. اهیلعف
نیا هک  دـنادیم  تسا  ریـصب  ملاع و  لقاع و  هکیـسک  میداد و  لیکـشت  هک  دوب  یئادـخ  یئاـهن  یئاـضق  لدـع  همکحم  نیرخآ  همکحم  نیا 

شور هقیرط و  نیا  ایادـخ  هک  دـنهدب  تیدـحا  راب  ردـب  فانیتسا  قلخ  هکنآ  رگم  ماجرف ، فانیتسا و  لباق  هن  تسا و  زیمت  لباق  هن  همکحم 
تیشم نک و  ضوع  ياهتفگ  هک  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  وعیطا  هّللا و  وعیطا  ياهداتـسرف و  هک  ءایـصوا  ءایبنا و و  ینعی  ياهداد  رارق  هک 
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اوعیطا رد  نانچ  تفگ  یناقرخ  نسحلا  وبا  هچنانچ  میتسین ، يرادربنامرفب  رـضاح  اـم  تسا و  نارگ  شور  نیا  اـم  رب  هک  هد  رییغت  ار  هادرا  و 
. رمالا یلواب  دسر  هچ  دسریمن  لوسرلا  اوعیطاب  تبون  هک  مقرغ  هّللا 

، دییأت باب  زا  هک  مدید  بسانم  دمآ  نخس  رد  دننکیم  ضرف  قیقحت  ار  اهنآ  دوخ  رایخب  ماوع  هک  هدنبیرف  لامعا  تاکرح و  یـضعب  نوچ 
هرابرد تسا ، روکذـم  یـسربط  جاجتحا  باـتک  مالّـسلا و  هیلع  يرگـسع  ماـما  ریـسفت  رد  هک  دـنک ، متخ  فیرـش  ثیدـح  نیاـب  ار  مـالک 

. دنراد هدنبیرف  شور  لامعا و  هکیناسک  دننکیم و  يأر  لامعا  نید  رد  ینعی  دنیأر  لها  هکیناسک 
163 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نا ثیداحالا  مهنم  تتلفت  ننسلا  ءادعا  مهناف  يأرلا  باحـصا  مکایا و  انتدوم  نیلحتنملا  انتعیـش و  رـشعم  ای  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق 
قحلا اوعزان  بالکلا و  هابـشا  قلخلا  مهعاطا  باقرلا و  مهل  تلذف  الود  هل  ام  الوخ و  هّللا  دابع  اوذختاف  اهوعی  نا  ۀنـسلا  مهتیعا  اهوظفحی و 

مهئاراب نیدلا  وضراعف  نوملعی  مهناب ال  اوفرتعی  نا  اوفناف  نوملعی  امع ال  اولئـسف  نیعالملا  رافکلا  نم  مه  نیقداصلا و  ۀمئالاب  اولثمت  هلها و 
نیسحلا نب  یلع  لاق  مالّسلا  هیلع  اضرلا  لاق  و  امهرهاظ ، نم  حسملاب  یلوا  نیلجرلا  نطاب  ناکل  سایقلاب  نیدلا  ناک  ول  اما  اولضا  اولـضف و 

هزجعی نم  رثکا  امف  مکنرغی  ادـیورف ال  هتاکرح  یف  عضاخت  هقطنم و  یف  توامت  هیدـه و  هتمـس و  نسح  دـق  لجرلا  متیار  اذا  مالّـسلا  هیلع 
نم نکمت  ناف  هرهاظب  سانلا  لتخی  لازی  وهف ال  اهلاخف  نیدلا  بصنف  هبلق  نبج  هتناهم و  هتین و  فعـضل  اهنم  مارحلا  بوکر  ایندـلا و  لوانت 

مارحلا و لاملا  نع  وبنی  نم  رثکا  امف  ۀـفلتخم  قلخلا  تاوهـش  ناف  مکنرغی  ادـیورف ال  مارحلا  لاملا  نع  فعی  هومتدـجو  اذا  همحتقا و  مارح 
هلقع ةدقع  ام  اورظنت  یتح  مکنرغی  ادـیورف ال  کلاذ  نع  فعی  هومتدـجو  اذاف  امرحم  اهنم  یتایف  ۀـحیبق  ءاهوش  یلع  هسفن  لمحی  ورثک  نا 

ادیورف انیتم  هلقع  متدجو  اذاف  هلقعب  هحلـصی  امم  رثکا  هلهجب  هدسفی  ام  نوکیف  نیتم  لقع  یلا  عجری  مث ال  عمجا  کلاذ  كرت  نم  رثکا  امف 
یف ناـف  اـهیف  هدـهز  ۀـلطابلا و  تاـسایرلل  هتبحم  فیک  هاوه و  یلع  هلقع  هعم  نوکی  وا  هلقع  یلع  نوکی  هاوه  عـما  اورظنت  یتـح  مکرغی  ـال 

كرتیف ۀللحملا  ۀحابملا  معنلا  لاومالا و  ةذل  نم  لضفا  ۀلطابلا  ۀسایرلا  ةذل  نا  يری  ایندـلل و  ایندـلا  كرتب  ةرخالا  ایندـلا و  رـسخ  نم  سانلا 
لطاب لوا  هدوقی  ءاوشع  طبخی  وهف  داهملا  سئبل  مهنهج و  هبـسحف  مثالاب  ةزعلا  هتذـخا  هّللا  قتا  هل  لیق  اذا  یتح  ۀـسایرلل  اـبلط  عمجا  کـلذ 

ةراسخلا و تایاغ  دعبا  یلا 
164 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هتـسایر هل  تملـس  اذا  هنید  نم  تافامب  یلابیال  هّللا  لحا  ام  مرحی  هّللا و  مرح  ام  لحی  وهف  هنایغط  یف  هیلع  ردقی  امل ال  هتبلط  دعب  هبر  هدـمی 
يذلا وه  لجرلا  معن  لجرلا  لک  لجرلا  نکل  انیهم و  اباذع  مهلدـعا  مهنعل و  مهیلع و  هّللا  بضغ  نیذـلا  کئلواف  اهلجا  نم  یقتی  دـق  یتلا 

هلمتحی ام  لیلق  نا  ملعی  لطابلا و  یف  زعلا  نم  دبالا  زع  یلا  برقا  قحلا  عم  لذلا  يری  هّللا  یضر  یف  ۀلوذبم  هاوق  هّللا و  رمال  اعبت  هیوه  لعج 
هل و عاطقنا  باذع ال  یلا  هیدؤی  یلوه  عبتا  نا  اهئارض  نم  هقحلی  ام  ریثک  نا  دفنت و  دیبت و ال  راد ال  یف  میعنلا  ماود  یلا  هیدؤی  اهئارـض  نم 

. ۀبلط هل  بیخت  ةوعد و ال  هل  درت  هناف ال  اولسوتف  هب  مکبر  یلا  اودتقاف و  هتنسب  اوکسمتف و  هیف  لجرلا ، معن  لجرلا  مکلاذف  لوزی  ال 
زا يأر و  باحصا  زا  دینک  رذح  دینکیم  ام  یتسود  ياعدا  هکیناسکیا  و  ام ؟ نایعیـش  هورگ  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همجرت :

ردـب ناشیا  تسد  زا  ثیداحا  دناتنـس  نانمـشد  ناشیا  هک  اریز  دـننکیم  يزاسنید  دوخ  يأرب  ندـننکیم و  يأر  لامعا  نید  رد  هکیناسک 
ار ادخ  ناگدنب  تعامج  نیا  دنریگارف  ار  وا  هکنآ  زا  هدرک  زجاع  ار  ناشیا  تنس  دننک  ثیداحا  ظفح  هک  دهدیمن  تسد  ناشیاب  سپ  هتفر 
ار ناشیا  درک  تعاطا  دندروآ و  دورف  رـس  ناشیارب  دیدرگ و  نانآ  لیلذ  اهندرگ  سپ  دنتـسناد  دوخ  لام  ار  ادخ  لام  دنتخاس و  دوخ  هدـنب 

عازن قح  لها  اـب  قح  رـس  رد  ینعی   ) دـنداتفا هعزاـنمب  قح  رد  قح  لـها  اـب  دـندرک  ادـیپ  وریپ  عیطم و  نوچ  سپ  دنناگـس ، هیبش  هک  یقلخ 
دنتسب دوخب  ارناشیا  یئامرفنامرف  تلزنم و  ماقم و   ) دنداد رارق  ناشیا  لاثم  دندومن و  مالسلا  مهیلع  نیقداص  همئاب  هبشتم  ار  دوخ  و  دننکیم )

دندیزرو و ربکت  دننادیمن  هک  یئاهزیچ  زا  دندش  هدرک  لاؤس  نوچ  سپ  دنتـسه  نیعالم  رافک  زا  ناشیا  نکل  و  دندرک ) اعدا  دوخ  يارب  و 
فارتعا هکنیاب  دروخرب  ناشغامدب 
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165 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دیشاب هاگآ  مدرم  يا  دندرک ، هارمگ  زین  ار  قلخ  دندش و  هارمگ  سپ  دوخ  ياهيار  عادباب  نید  اب  دندرک  هضراعم  سپ  دوخ  ینادانب  دننک 

فیطل و اتبـسن  اپ  يور  هک  تهجنآ  زا   ) اـپ تشپ  زا  دوب  حـسم  يارب  رتراوازـس  اـپ  ود  فک  هنیآ  ره  دـمآیم  تسار  ساـیق  يارب و  نید  رگا 
هک ار  يرم  دینیب  هب  هاگره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  و  تسا ) اپ  فک  زا  رتزیمت 

وگهتـسهآ و وـگمرن و  وگـشوخ و  ناـبز  قـطنم و  رد  شورـشوخ و  رـضحم و  شوـخ  ورـشوخ و  تسا  نکاـس  مارآ و  کـین و  وا  هـهجو 
هک ار  امـش  شور  نیا  دنکن  رورغم  دیهد  تلهم  يردـق  دـینکم  هلجع  سپ  وخنتورف ، شنم و  عوضخ  تاکرح  رد  وگدـنک و  وگتسس و 

تمه و ةدارا و  یتسس  ینعی  وا  تین  فعض  رطاخب  ایند  زا  مارح  باکترا  زا  ایند و  ندروآ  تسد  زا  دنامیم  زجاع  هکیسک  تسا  رایـسب  هچ 
زا سپ  تسا ) شحوتم  لزلزتـم و  شلد  دـسرتیم و  دـنکب  دـهاوخب  راـک  ره  ینعی   ) وا بلق  نبج  فعـض و  وا و  یتـسپ  يراوخ و  وا و  مزع 

نیا بصن  ایند و  يارب  هداد  رارق  ماد  ار  نید  تهجنیا  زا  سپ  ایند ، رطاـخب  هدرک  ماد  نیا  بصن  اـیند و  يارب  هداد  رارق  ماد  ار  نید  تهجنیا 
وا رب  تسد  یمارح و  زا  دـش  نکمتم  هاگره  ژـسپ  دوخ ، رهاظب  ار  مدرم  دـبیرفیم و  دـنکیم و  رکم  هراومه  وا  سپ  ایند ، رطاـخب  هدرک  ماد 

يردـق دـینکم  هلجع  مه  زاب  دـنکیم  يراددوخ  دزرویم و  تفع  زین  مارح  لام  زا  هک  دـینیب  هب  هاگره  زاب  دـنک  دورو  يو  رد  لمأتیب  تفای 
دزرویم عانتما  دنکیم و  يدنک  هکیسک  تسا  رایسب  هچ  سپ  تسا  فلتخم  قلخ  ياهتوهـش  هک  اریز  ار  امـش  هتبلا  دنکن  رورغم  دیهد  تلهم 

: جرف تفع  ماقم  رد  اما  دشاب ، رایسب  هچرگا  مارح  لام  زا 
هلجع مه  زاب  سپ  دزرویم ، تفع  مه  نیا  زا  هک  ار  وا  دیبایب  هاگره  سپ  وا  ریغب  دـسر  هچ  تشز  يرودـب  نز  رب  دـنکیم  اهر  ار  دوخ  سفن 

دیجنسب ار  وا  لقع  ینعی   ) تسا واب  دنمهدیقع  وا  لقع  هچنآب  دینک  رظن  ات  ار  امش  دنکن  رورغم  دینکن 
166 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

اما دـنکیم  كرت  ار  اـهنیا  همه  هکیـسک  تسا  رایـسب  هچ  سپ  دـیمهف ) ناوتیم  شتادـقتعمب  ار  سک  ره  لـقع  هک  اریز  وا  یلقع  تادـقتعمب 
هاگره سپ  دوخ  لقعب  دنکیم  حالـصا  هچنآ  زا  رتشیب  دوخ  لهجب  دنکیم  دـساف  وا  هک  ار  هچنآ  دـشابیم  سپ  ینیتم  لقعب  دـنکیمن  تشگرب 

وا ياوه  ایآ  هک  دیجنسب  ار  ود  ره  وا  لقع  يوه و  هکنآ  ات  ار  امش  دنکن  رورغم  دیهد ، تلهم  دینکم و  هلجع  زاب  دیبایب  نیتم  زین  ار  وا  لقع 
هب مه  يوه و  رب  تسا  لقع  روای  ای  لقع  رب  تسا  يوه  نیعم  روای و  وا  ایآ  تسا و  وا  ياوه  رب  مکاح  وا  لقع  اـی  تسا  وا  لـقع  رب  مکاـح 

ایند و دـندیزرو  نایز  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم  رد  هک  اریز  تاـسایر  نیا  زا  وا  دـهز  هلطاـب و  ياـهتسایرب  وا  تبحم  تسا  هنوگچ  دـنیب 
لالح حابم و  ياهتمعن  لاوما و  تذل  زا  دننیبیم  رتهب  ار  لطاب  تسایر  تذـل  هک  تهجنآ  زا  دـندرک  ایند  كرت  هکنیاب  ار  ود  ره  ترخآ 

یگرزب و دـنک و  ربکت  سرتب  ادـخ  زا  دوش  هتفگ  واب  رگا  هکنآ  یتح  تسایر  بلطب  تسایر و  رطاـخب  ار  همه  دـنکیم  كرت  ورنیا  زا  سپ 
نتفر ماگنه  روک  رتش  دننام  وا  سپ  تسا  یهاگمارآ  دب  هنیآ  ره  و  منهج ، ار  وا  تسا  یفاک  سپ  دـشک  تیـصعم  بناجب  ار  وا  دوخ  تزع 

یلطاب ره  رد  دـنکیم ) يزادـناتسد  زیچ  رهب  دـنکیم و  فرـصت  لخد و  زیچ  ره  رد  دوخ  صقان  لقعب  ینعی   ) دراذـگیم اپ  تسد و  اج  رهب 
هک ار  هچنآ  وا  ندرک  بلط  زا  سپ  مه  دـنوادخ  تراـسخ و  ياـهتنم  رترود  هـب  دـشکیم  ار  وا  لـطاب  ره  يادـتبا  لوا و  دـنکیم  یتسدـشیپ 

مهنایغط یف  مهدمی  و  هدومرف : نآرق  رد  هچنانچ   ) دهدیم ددم  شنایغط  رد  ار  وا  تسا  جراخ  يو  تردق  تحت  زا  درادـن و  يو  رب  تردـق 
وا نید  زا  هچنآ  زا  دنکیمن  اورپ  هدرک  لالح  ادخ  ار  هچنآ  دنکیم  مارح  هدرک و  مارح  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـنکیم  لالح  وا  سپ  نوهمعی )

يراکزیهرپ نآ  رطاخب  هک  یتسایر  وا  يارب  دنامب  ملاس  هاگره  دوش  توف  وا  زا 
167 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

باذـع دومرف  اـیهم  ناـشیا  يارب  هدرک و  تنعل  ار  ناـشیا  هدومرف و  بضغ  ناـشیا  رب  دـنوادخ  هکناـنآ  دنتـسه  ناـشیا  سپ  هدومن ، راـیتخا 
، درم وکین  درم ، مامت  درم ، نکیل  دنتـسین و  درم  نانآ  هک  دیرامـشن  درم  ار  ناـشیا  دـینک و  رذـح  صاخـشا  هنوگنیا  زا  سپ  ار  هدـننکراوخ 
هک سکنآ  دراد  فورـصم  لوذبم و  تسا  ادـخ  ياضر  هچنآ  رد  ار  دوخ  ياوق  دـهد و  رارق  ادـخ  رما  عبات  ار  دوخ  ياوه  هک  تسا  یـسک 
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لمحتم ایند  نیا  رد  وا  هک  یمک  ياهررض  نیا  هک  دنیبیم  تسا و  لطاب  رد  هک  یتزع  زا  دنیبیم  یگـشیمه  تزعب  رتکیدزن  ار  قح  اب  تلذ 
يدایز ياهرورس  یشوخ و  هکنآ  دنیبیم  درادن و  یمک  لاوز و  انف و  هک  يراد  رد  یمئاد ، ياهتمعن  هب  دناسریم  ار  وا  تبقاع  دوش  یم 

واب سپ  تسا  درم  وکین  تسا و  درم  درم  نیا  سپ  درادن  عاطقنا  لاوز و  هک  یباذعب  ار  وا  دـناسریم  تبقاع  دـسریم  واب  يوه  يوریپ  رد  هک 
دنکیمن در  ار  یئاعد  وا  يارب  دنوادخ  هک  اریز  دیوش  لسوتم  دوخ  راگدرورپ  يوسب  وا  هلیـسوب  دینک و  ءادتقا  وا  شورب  دـیوش و  کسمتم 

. دنکیمن دیمون  ار  یتجاح  یبلط و  وا  يارب  و 
مهئادعا یلع  هّللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یلـص  انطاب و  ارهاظ و  ارخآ و  الوا و  هّلل  دمحلا  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  مالـسلا  و 

وا رب  يدـنچ  مه  مارحلا  ةدـعقیذ  هام  رد  دـیدرگ و  فیلأت  مظعملا  نابعـش  هاـم  رد  نیدـلا  موی  یلا  نیعمجا  مهبتارم  یعدـم  مهیفلاـخم و  و 
هنس 1378. دش  هفاضا 

یناسارخلا داوج  دمحم  دابعلا  رقحا 
)(

168 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
باتک رخآ  هب  ماهدورس  نافرع  فوصت و  نوماریپ  رد  هک  دوخ  ناوید  زا  یتیب  دنچ  هک  دش  هدید  بسانم  ناوخا  زا  یـضعب  لیامت  بسح  رب 

. مزاس قحلم 

فراع هعیش و  نیب  قرف 

تسین ریپ  زج  يوریپ  ار  نافراعتسین  ریپ  زا  يوریپ  ار  نایعیش 
ماما دشابیم  ریپ  ار  نافراعماما  زج  يریپ  تسین  ار  نایعیش 

سفن بحاص  دش  هک  ره  زا  نافراعسب  موصعم و  زا  دنریگ  نایعیش 
نافراع ریپ  بطق  ار  نافراعنامز  بحاص  سب  بطق  ار  نایعیش 

دوب صتخم  هریس  ار  نافراعدوب  صن  رب  ءاکتا  ار  نایعیش 
تسین راک  رد  ياهعیش  ار  نافراعتسین  رای  هعیش  ریغ  ار  نایعیش 

تسیکدنا شقرف  تسه و  یجان  ود  رهتسا  یکی  فراع  رب  ینس  هعیش و 
یلو تسا و  ماما  ربمغیپ  دعبیلع  اب  نت  هدزای  ارنایعیش 

دوب دنسم  لباق  سک  ره  هکلبدوب  دحیب  ءایلوا  ارنافراع 
« رمع زا  هاوخ  یلع  لسن  زا  هاوخ  » رظن لها  زا  هاوخ  یماع  هاوخ 

نسح نونلا و  وذ  رانید و  کلامنم  ونشب ز  نافراع  ءایلوا 
تسا مهدا  نبا  فورعم و  يروثتسا و  مجعا  بیبح  هبتع  ۀعبار 

يرتست لهس  هدازكرابم  سپيرس  سپ  قیقش و  سپ  لیضف و  سپ 
مه تسا  جالح  تسا و  حتف  یلصوممصا ، تسا و  دیزیاب  دینج و  سپ 

یلو هّللا  تمعن  يدرورهسيولوم  یلازغ  راطعو و  سمش 
تسه شیوشت  هیام  کی  ره  لقنتسه  شیب  اهنیا  زا  يرصع  همه  رد 

نینچ نیا  دشاب  هک  ناد  ار  شیقابنیبب  يراورخ  مدنگ ز  یکتشم 
ناشن  دشاب  شندعم  مامت  ربنآ  زا  یتشگنا  رادقم  کمن  رد 
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تسا تنس  ناریپ  مسر  ارنافراعتسا  تعدب  زا  بانتجا  ارنایعیش   169 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
اعدا بحاص  ریپ  ره  زا  فراعاعد  ره  دریگ  موصعم  زا  هعیش 

لولح تسا و  داحتا  ارنافراعلوصو  يوعد  تسین  ارنایعیش 
تسین هریت  کی  هتشر و  کی  یفراعتسین  هریس  اههتشر و  عیشت  رد 

تسین ماع  ماما و  صتخم  تسهتسین  ماهلا  ادخ  زا  ارنایعیش 
دننک ینبم  ودب  دوخ  ياههریسدننک  يوعد  ار  هبتر  نیا  نافراع 

دوبن دصقم  نیا  ریغ  ارنافراعدوهش  فشک و  یتسین  ارنایعیش 
ماما زا  نود  دوب  سک  ره  هبترماقم  يدنناد  دودحم  نایعیش 

تسین دودسم  شهر  مه  توبن  ردتسین  دودحم  ياهبتر  ارنافراع 
دش هّللا  میلک  یسوم  ناوتیمدش  هّللا  ناوت  ین  تضایر  زا 

تخابن دوخ  فراع  ظفل  زا  داوج  ياتخانش  فراع  هعیش و  قرف  هکنآ 
دیرم ار  وا  تشگن  یعیش  رفن  کیدید  هعیش  ینس ، وچ  را ، ار  یفراع 

تسا نید  قشع  یقیقح  قشع  هکنآ  قشع و  نوماریپ  رد 

یساسا تسه  هک  ار  هتکن  نیا  نک  ظفحیسانش  هفیظو  زجب  دشابن  قشع 
یسادس  وچ  شیسامخ  تلاهج  قمحتسا و  قمح  تیآ  ملع ، درجم ز  قشع 

یسافن ضیح و  زامن  شقشع  يوعدمکحم  هیاپ  عرش  درادن ز  هکنآ 
یسانا هدوتس  ای  یماما و  هک  ایربمیپ  ریغب  دزسیم  اجک  قشع 

یسایس تسه  هک  ناد  تخوماین ، هقفلوا  رد  داد  قشع  سرد  ارت  هک  ره 
یسابل قیرط و  رهب  يدننک  هنتفدننآ  یپ  رد  تسرپایند  مدرم 

یساوح  ریغب  شیتسه  دربب  اتمرگ  دنک  قشعب  ار  هراچیب  لهاج 
______________________________

تسا مهف  زیمت و  مدع  زا  هیانک  تسا  یکی  شجنپ  شش و  ینعی  ( 1)
یسان یهاسب و  ینکفا  رورغ  دنچزومآیمه  نید  سرد  قشع ، زا  نزم  مد   170 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یسای تروصب  دوب ، هدنگ  یهد  دنچتفر  انفب  قح  نید  قشع و  ینک  مان 
یسایق مه و  يادخ و  يزاسب  هک  ینیسانش  هفیظو  زج  تسین  قحب  قشع 

یساره فوخ و  هک  ای  ریشبت ، هدژمدش و  هرودب  لسر  زا  لهاج  تیبرت 
یسالک هیهت  دراو و ، رهب  هک  ینیئاهن  سرد  هدوب  هدوب ، رگا  قشع 

یسانا مومع  رب  تسا و  قشع  هلمجتنایب ز  رعش و  باتک و  سرد و  وت  کیل 
یسالچ عوله و  زا  یشان  رگم  تسینتسا  راک  هچ  قشعب  ار  هراچیب  لهاج 
یسامخ  هیفس و  رب  تسا  کلم  ندادماکحا  لهاجب  نتخومایب  قشع 

یساسم عرش  نیدب و  ار  وا  رم  تسهيوقت  هر  زا  رخآ  رد  دیاز  هک  قشع 
یسانشحور هدناوخن  اب ، فلا  سرديزاب  هدبعش  تسا و  یهاوخ  اوه  هنرو 
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یسالپ هدنکف  یند  زا  نورب  کیلیمان  همدقم  هگ  هنتف ، یپ  هچرگ 
یساعن ماین و  رد  ودنیا  زا  ارچ  وت  سپدش  لمع  ملع و  يارب  مدقم  قشع ،

یسانج رعشب و  ای  یناوخلزغب  ایزیخبرط  ياهنحل  فرص  دش  وت  تقو 
یساد  یناد و  رشق  وت  تعیرش  ملعملعت  ملع و  ینک ز  سپ  ارچ  یهن 

یسایق نوزف ز  نید  فعض  ارچ  هنروچیه  یهدن  نید  قشع  سرد  ارچ  وت  سپ 
یسانشن ادخ  هرهب  دشن  کلمدوب  قحب  هک  رگا  قشع  يوعد  همهنیا 

یساپ تمرح و  نید  ملع  زا  مه  تسینبناجا  تسد  ریز  مالسا  دش  هچ  زو 
یسابل هنهک  کشخ و  نان  اب  هتسیزسرادم  لها  بارخ و  نید  هسردم 

یسارک  رازه  رگ  عبط  دوش  رعشرابخا  یسب  نونکات  هچ  زا  دشن  عبط 
یسانشن  شسک  مه  تسا و  ریقح  راوختسا و  ریقف  رگ  هک  دشابن  درد 

______________________________

صرح ( 1)
هلاسجنپ لفط  ( 2)

ترچ باوخ و  ( 3)
تسا زیت  نزوس  دننام  وج  مدنگ و  هشوخ  رس  رب  هچنآ  ( 4)

هوزج ( 5)
یساسا تسکش  نیا  تفای  اجکب  نیدقشع  ضوع  يدش  نید  سرد  یمک  هک  رگ   171 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یسان بلاط  وج و  هنتف  ره  تلآیتخس  هنتف  قلخ  رهب  هدش  قشع 
یساپس رکش و  یگدنب و  ینک  هکنآسب  نامه  داوج ) ، ) نید ملع  زا  سپ  قشع 

فوصت زا  هچخیرات  مالسا و  هلحتنم  قرفب  هراشا 

تاسیلدت اهتعدب و  زا  فوصت  قرف  تاصتخم  تاکرتشم و  نایب  و 
لوسر دعب  دش  هک  يدوب  نیمه  تقرف  نیلوالوصا  رد  عورف و  رد  دش  ادج  یعیش  زا  ینس 

لوهج موق  نت  هس  ناطلسب و  ریپ و  دش  ینسوا  لآ  یضترم و  زا  يوریپ  يدرک  هعیش 
لوضف یلوق  يرگید  رب  يدب  ار  کی  ره  هکنآ  زاههبعش  اههقرف و  کی  رهز  دشا  دیپ  زاب 

( بورغ  ) لوفا يدرک  ناشرایسب  مه  هعیش  ياههقرفرکذب  نونکا  ضرغ  ار  ام  یتسین  ننست  زا 
لوبق يدرک  یکی  ره  یئات  دنچ  تماما  زکرگید  ياهقرف  ای  یحطف  یناسیک و  وچمه 

( هنع لوفغم   ) لوهذ دش  عیشت  زا  شمان  تفگ  نیا  زج  هک  رههدزای  اب  یلع  رب  عیشت  رخآ  دش  متخ 
لوط  ضرع و  شدوبن  دش  لئاز  دوب  یصخش  هکنوچرشع  یناث  زا  سپ  دمآ  فلتخم  ياههقرف 

لوزن يدندومن  بهذم  یکی  لوق و  یکی  ربرکذ  لاح  ات  یلع  زا  تباث  نییماما  سپ   172 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
لوسر ياهنیشناج  لوسر و  نآرق و  صنعورف  لصا و  رد  تسا  صن  رب  هلمج  دامتعا 

يرابخا نالطب  ثدحم و  دهتجم و  نیب  قرف 
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لوقن ظفح  ای  لقن ، عمجب و  يدوب  ناشمهثیدح  ردنا  يدب  ناشتراهم  ار  یعمج  کیل 
لودع يدنتسه  هلمج  ثدحم  یتشگ  ناشمانرگید  یعمج  هتشر  دش  رظن  رصق  نیا  مکمک 

لوصا رد  عورف و  رد  دمآ  بوصا  ناشیا  مهفدش  هشیپ  هقفت  ار  رسکی  هکلب  رثکا  عمچ 
لوزن نأش  ای  لیوأت  یپ  رد  رسفم  ایدوب  نآرق  رب  هک  يراق  ظفاح و  مه  نوچمه 

لوصح دمآ  داهتجا  رب  شاهیاپ  عیشت  سپدش  مان  شداهتجا  تیارد  نیا  هقفت و  نیا 
لوضف یموق  رد  تسه  عونت  يرصع  همه  ردتسا  لطاب  نولت  نآ  نولت و  دشاب  نیا  ریغ 

لوهج یموق  رد  تسیقاب  ات  ود  اهعونت  نازءاضقنالا  عیرس  تسا و  ماودیب  لیس  کیل 
تنایخ )  ) لولغ دش  يو  رد  کیل  یشان  تشگ  ثدحت  زادیدپ  دش  رخآ  نرق  ردناک  تسا  يرابخا  کی  نآ 

باحـصا رب  يدـندرک  نعل  نعط و  هکنوچداهتجا  لها  مه  يو  زا  يرب  دـش  ثدـحم  مه   173 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
لوصا

تسا تیخیش  هلمج  زا  هک  يو  اههبعش  يو و  خیرات  فوصت و  حرش 

لوزن لالجا  لوا  ننست  لها  رد  درکناینانوی  زا  دماک  فوصت  دشاب  رگدنآ  و 
لوسر لآ  زا  مدرم  يور  دننادرگب  اترزب  يدندومن  شجیورت  سابع  ینب  سپ 

لوکن ار  ناشیا  تسین  تفارخ  یمسق  ره  نوچاههتشر ز  نوچ  يدش  مکحم  ياهتشر  ننست  رد 
( اهنماد  ) لویذ يور  زا  نیعل  جالح  درک  ثولم  اتردک  نیز  هزنم  دب  عیشت  كاپ  نماد 

لوهج زا  یلوهج  ره  رخآ  دنریگ  دوخ  گنرعامتجا و  ردنا  تسا  يرسم  ضرم  ره  رخآ  هکنوچ 
( هدیشک ریشمش   ) لولس فیس  زج  تسین  شعفد  تسیقاب  ببس  نیزجالع  دبای  ات  دوب  اهضرم  ریغ  ضرم  نیا 

لوکن ارناشیا  دمان  نادوهی  نوچمه  تبقاعباتک  شدر  رد  دنتشونب  دنتفگ و  ردقنآ 
لوهج دناوخ  ای  قیسفت ، ای  ریفکت ، دنکیميرگید  کی  ره  هک  دش  فوصت  رد  یئاههبعش 
لوغ  هچب  شنادشرم  نزهر  لوغ  شیاهبطقدوب  لطاب  شاهلمج  ناهیقف  ام  دزن  کیل 

لوـکث بلق  وا  رب  ددـنخیم  هـک  دراد  یترهـشریخا  رـصع  نـیا  رد  تیخیـشب  نآ  زا  هـقرف   174 ص : فیرحتلاوۀـعدبلا ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
( هدرم هچب  صخش  )

رامشیب ياههقرفب  وا  قارتفا  ّرس  نافرعب و  فوصت  مان  رییغت 

لوگ لها  نوچ  نید  لها  شمان  دزیرگن ز  هک  اتهنسلا  رد  وا  مان  فرعت  دش  رخاوا  نیا 
( یهوک نازب  نارخ و  هروگ   ) لوغ نوچمه و  دوخ  ریخست  دنکیم  ار  نالقاعقلخ  رهب  زا  مان  رییغت  نیا  دش  یتخس  هنتف 

لودع نید  زا  داد  درک ، تقرف  داجیا  ههنیادوب  همیش  قرفت  واک  فوصت  نیا  زا  هآ  هآ 
لوصح رد  یفقو  دح و  دشابن  ار  شقارتفاتسا  هقرف  يو  رد  هقرف  دشاب  مالسا  رد  هچره 

( اهلیم  ) لویم دوخ  رب  دهدیم  فقوت  دش  دشرم  هک  رهدنتسم  وا  دوب  دشرم  رب  هک  دشاب  نیا  شرس 
( دامتعا لاکتا و   ) لوک يدنراد و  هتشر  کی  رب  تسا  نرق  هدراهچاعدم  رد  دوب  تدحو  نوچ  هک  ار  تهاقف  نیب 

فوصت ياههقرف  همه  تاکرتشم  نایب 
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لوقم زا  یهجوب  کی  ره  قارتفا ، دنراد  کیلكارتشا  دنراد  هلمج  یتاهج  زا  شیاههقرف 
لوگ  رهب  زا  دنکیم  يوحنب  شلعف  یکی  رهفالتخا  زین  دوب  شیاهکرتشم  رد  مه  زاب 

لوصو برق و  هدعو  دوهش  فشک و  يوعدهلآ  نافرع  تسا و  قشع  تبحص  اهکرتشم   175 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
لوقع مهف و  زا  تسا  نوریب  هک  اهانعم  حرشعوقو  زا  یلاخ  موهفم  ای  موهفمیب ، ظفل 
لولم يدندرگ  هقف  اعد و  ثیداحا و  زادورس  رعش و  رب  شیب  ّمه  زیگنا و  دج  نحل و 

( نابسا نارخ و   ) لویخ دنریمح و  نوچمه  ناشدزن  رسکی  قلختوکس  تحص و  رب  تسا  دیوعت  قلخ ، زا  لازتعا 
( اههدننک لاؤس  دزن   ) لوئس باحصا  دزن  عشخت  مه  عضخت  مهلاقم  رد  عنصت  سیلدت و  ریوزت و  هلیح و 

لوقب تسا و  نان  ملع  اهنآ  دنیرشق و  هلمجمولع  بالط  نهو  ملاع ، ملع و  هقف و  نهو 
( اهلیس  ) لویسدراک یفک  نوچ  یقاب  قلخ ، ءایلوامولع  رد  خسار  قیدص و  فراع و  میکح و  دوخ 

لوسر ناماما و  نوچ  اهنیا  رب  دیاب  تفرعمنامز  لادبا  داتوا و  دشرم و  خیش و  بطق و 
لوبق ددرگیمن  ای  دشاب  راثآیب  هنروهمه  رد  دشرم  نذا  لخد  تسا و  سفن  توعد 

لوصو ضحم  رب  لها ، لهاج  قح و  لها  تسینلمع  ملع و  یپ  دشاب  اهلاس  یصخش  هک  رگ 
لوکا  سنج  زا  هصاخ  تضایر  هگنآ  و  هیکزتلایخ ، راکفا و  نوهوم  ندوب  بقارم  سپ 

عوبـسا و لاـمعا  همه  رب  مدـقم  نیا  ومومعلاـب  يرکذ  يدرف و  ره  صاـخ  يدرو  رکذ و   176 ص : فیرحتلاوۀـعدبلا ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
( اههام لاس و  هتفه و  لامعا   ) لوصف

لوحملا کنص  هنود  تقیقح  دشاب  نآ  زا  دعبخیش  نذا  اب  یمهنآ  تقیرط ، شمان  همهنیا 

ردن ذشامالا و  رثکاب  هصتخم  يواعد 

لوعف اهاعدا و  کی  ره  دنراد  نیا  زا  دعبتسا  تدش  فعضب و  شقرف  ودب  نیا  اهکرتشم 
لولح يوعد  هاگ  تدحو  يوعد  مه  هاگداعم  راکنا  هاگ  خسانت  يوعد  هاگ 

لوسریب ملکت  هگ  ادخ و  زا  ماهلا  هاگشرع  قوفام  رب  جارعم  هگ  شرع و  ریس  هاگ 
لوقا ام  الا  سیل  هّللا  انا  دیوگیم  هاگیبن  دیوگیم  هاگ  میلو  دیوگیم  هاگ 

لوصو ناکما  تسه  ار  یسک  ره  یئادخ  اتناشدزن  دشاب  دودحمان  ناسنا  هبتر 
لودسلا  یخرادق  هک  اجنآ  زدرپیم  موس  لاسنید  بطق  مود  لاس  دشاب  بطق  لوا  لاس 

لومش  لها  زا  مه  دنرامش و  قیال  ار  شیوخهدمآ  ربمیپ  ای  ناماما  فصو  رد  هچنآ 
______________________________

کشخ و ياهلاس  یگنت  دـننام  تسا  کنت  یعدـم  رب  هار  نانچ  تقیقح  تابثا  رد  ینعی  کـشخ  ياـهلاس  اـهبطحق و  یگنت  یتخـس و  ( 1)
طحق

عالطا زا  تسا  دنکفا  هدرپ  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  ( 2)
لوزن لیوأت و  ملع  رفج و  ملع  فرح و  ملعزومر  ملع  يوعد  قیاقح ، فشک  يوعد   177 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لوهک باش و  زا  دنرآ  مادب  تلیح  نیدب  اتسان  ياءرم  رد  راهظا  دننکیم  یئاههوشع 
لوکا دشابیم  هاگ  ماعط و  زا  شّفک  هاگندب  زا  دیرجت  هاگ  هسلخ ، هاگ  قشع و ، هاگ 

( یشوماخ  ) لومخ هگ  تبحص  هاگ  هیرگ  هاگ  هدنخ  هاگبرط  هگ  قفص و  هاگ  قعص و  هاگ  هشعر  هاگ 
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لودع اب  هگ  برشم و  مه  دوش  قساف  اب  هاگنورب  بهذم  زا  هاگ  یعیش  هاگ  ینس  هاگ 
لوجخ يدندرگن  نوچ  نوزفا  ياهتفارخ  زا  ومالک  رد  ضقانت  يواعد و  نیاز  منادن  نم 

( مار  ) لولذ رتشا  نوچ  هدرک  ندرگب  تیقر  قوطروک  دنتسه  ایئوگ  نادیرم  نیا  نیا ، زا  بجعا 
( شکراب ناویح   ) لومح نوچ  ددرگ  راب  ریزب  ناسنا  یک  هنرودناهدرک  ناسنا  ریخست  ای  تسه  يدنبمشچ 

لودع  قج  زا  دنهد  قح  مساب  ار  مدرم  هکنآ  )ز  داوج  ) ار فوصت  دناد  اههقرف  نیرتدب 
______________________________

ندش شوهیب  ندز و  قیج  ( 1)
ندیصقر ندز و  فک  ( 2)

178 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. دمآرب روط  تخرد  زا  هک  هّللا  انا  هب  ار  روصنم  نیسح  دیزیاب و  یئادخ  يوعد  يرتسبش  سایق 

طوسبم حرـشب  جاتحم  هدـش  هدورـس  قوف  تیب  لاطبا  باوج و  رد  هک  لیذ  تاـیبا  یتخبکین » زا  اور  دوبن  ارچیتخرد  زا  هللا  اـنا  دـشاب  اور  »
. دوریم تراشا  شقئاقد  زا  یضعبب  الامجا  دش ، كرت  راصتخا  تهج  زا  یلو  تسا  یفاو 

یسابتلا رد  ینکفا  یقلخ  هکیسایق  لطاب  ینک  دوخ  زا  ارچ 
تسا ساسا  یب  سایق  رب  شیانبتسا  سایق  رب  یفوص  نافرع  همه 

یساسم بلطم  اب  هچرگ  درادنیسایق  فرص  دوب  شمه  همه 
شدارم رب  یسایق  کی  دیوجبشداقتعا  رهب  هک  ات  دشوکب 

ادیوه تسا و  شیب  قرف  هچرگاادیپ  هدرک  یلاثم  وک  سب  نامه 
شساسایب سایق  لاح  نیببشسایق  نیا  رد  یمد  نک  لمأت 

« یتخبکین زا  اور  دوبن  ارچیتخرد  زا  هّللا  انا  دشاب  اور  »

سایق نیا  زا  یضقن  باوج 

مناوخ وت  رب  شسایق  ضقن  ات  هکمنایب  نیا  ونشب  عفد  زا  تسخن 
یکاپ درم  رب  اور  دوبن  ارچیکاخ  کنس و  ره  رب  هدجس  دش  اور 

لد بحاص  فاوط  دوبن  ارچلگ  هبعک  فاوط  دشاب  اور 
كاپ ربهر  رد  اور  دوبن  ارچكاخ  هبعک  ددرگ  هلبق  دش  اور 

يزاسهبعک رب  اور  دوبن  ارچيزامن  رد  هبعکب  ور  دش  اور 
تمارک  لها  اور ز  دوبن  ارچتساجن  زا  كاپ  ار  هبعک  دش  اور 

دشرم رهب  زا  اور  دوبن  ارچدجسم  رهب  تیحت  دشاب  اور   179 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
باطقا هارمه  سجن  زا  تسا  راهچبآ  سجن  ره  دزاس  كاپ  دش  اور 

كالس رادرم  سجن  دشاب  ارچكاپ  دوب  يرام  هدرم  دش  اور 
نابطق سم  دوبن  عونمم  ارچنآرق  سم  بنجم  عنم  دش  اور 

یتخبکین دریگن  شتآ  ارچیتخرد  زا  ران  هلعش  دش  اور 
هّللا انا  ینا  دوش  شتامولعم  هکهاگررش  رد  دریگب  شتآ  یلب ،
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سلبتلا عفد  یلح و  باوجب  سایق  لاطبا 

نیا تقیقح  رد  طقف  تسا  دوجو  تدحو  رب  ینبم  يرتسبش  سایق  هچرگا  تسا  تخرد  هک  هیلع  سیقم  لاح  رد  هروصتم  هوجو  همه  نایبب 
مهنآ هدروآرد  سایق  تروصب  ار  بلطم  تلاهج  زا  وا  نوچ  یلو  دنتـسه  ۀیوسلا  یلع  ءایـشا  همه  دوجو  تدـحو  رد  هک  اریز  تسین  سایق 

. میدومن ریبعت  سایقب  مه  ام  اذهل  تسوا  لهج  زا  فشاک  دوخ  نیا  تیولوا و  سایق 
شسابتلا ادیوه  ددرگ  ات  هکشسایق  لاطبا  وت  ونشب  سپس 

دوب  رجش  نآ  زا  وا  ءاشنا  ای  ودومرف  ءاشنا  ادخ  ار  هّللا  انا 
______________________________

تیحت زامن  ( 1)
دمآرب تخردـنآ  زا  هک  ءادـن  نآ  هک  تسنیا  دـنکیم  مزلم  نآب  دـیدرت  هجو  رب  ار  مصخ  هک  ۀـلمتحم  قوقـش  ةروصتم و  هوجو  هصالخ  ( 2)

لاحم و هکنیا  قح  فرـصت  نودـب  هدوب  تخرد  نآ  سفن  دوخبدوخ  ءادـن  نآ  یـشنم  هکنآ  اـی  تسین  هوجو  نیا  زا  یلاـخ  روصت ، بسحب 
ضرف نیا  هدوب و  قح  تاذ  یـشنم  ای  و  دورب ، هجو  نیا  سپ  تسین ، یقرت  لها  تخبکین و  مه  تسین و  قطاـن  تخرد  هک  اریز  تسا  طـلغ 

رد توص  داجیا  هکنآ  ای  هدـش و  هدینـش  تخرد  زا  ادـص  هکنآ  تیاهن  هدوب  قطان  دوخ  تاذـب  دـنوادخ  هکنآ  اـی  تسین  نوریب  هجو  هس  زا 
رد هیقب  دوخ  سفن  تیاکح  تخرد  ینعی  دهد  ربخ  دوخ  زا  دنک و  قطن  ناسنا  دننام  ات  هداد  هقطان  هوق  ار  تخرد  هکنآ  ای  هدرک و  تخرد 

دعب هحفص 
تسا تخبکین  ین  قطان و  ینوا  هکتسا  تخرد  زا  ءاشنا  هک  دشاب  طلغ   180 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دشاب راک  یقرت  رد  ار  وا  یکدشاب  راتفگ  لباق  یک  رجش 
دومرف ءاشنا  رجش  رد  دوخ  زا  دوخدوب  ادخ  تاذ  زا  ءاشنا  رگو 

درک ربخ  قح  زا  یتلآ  نوچ  وا  هکدرک  رجش  ردنا  توص  داجیا  ای  و 
وه میک  نم  دیوگب  دوخ  زا  ات  هکوا  رد  درک  یقطن  ثادحا  ای  و 

لاح دهاش  شرهب  تسین  کی  رهبلاح  عقاو  دوبن  هس  نیا  زا  نورب 
دریگن يدوس  شدصقم  ياربدریگ  ضرف  دهاوخ  هک  کی  ره  نیا  زا 

تسا توص  فرح و  زا  يرب  وا  هنرگوتسا  توص  داجیا  ادخ  ءاشنا  هک 
دیآ تلآ  زا  ای  تلآ و  البدیارس  دوخ  زا  وک  ءاشنا  نیا  رد 

تسوا تلآ  لحم و  لضف  رب  هنتسوا  تیآ  وا و  نأش  رب  ناشن 
مک ین  شیب و  ین  دوب  ناسکی  همهملاع  يازجا  واب  تبسن  رد  هک 

تسوا تردق  زا  ناشن  يزیچ  رهبتسوا  تیآ  وا و  قولخم  همه 
يو عناص  میادخ  نم  کنیا  هکءیش  رهز  سپ  شیادن  دشاب  اور 

 --------- رانلا یف  ناک  نم  كروب  نا  تفگبراهظا  درک  ناسنیا  شتآ  زاک  نانچ 
______________________________

لبق هحفص  زا  هیقب  - 
زا ترابع  ادـخ  قطن  تسین و  قطان  هتاذـب  دـنوادخ  هک  اریز  تسین  لوقعم  هک  هس  نیا  زا  لوا  هجو  میادـخ  نم  هک  دـیوگب  دوخ  زا  ودـنک 

دنوادـخ هکنآ  یکی  تسا  هجو  ود  رب  رـصحنم  هحیحـص  هجو  سپ  تسا  طلغ  الا  تسا و  مودـب  مه  لوا  تشگرب  سپ  تسا  توص  داجیا 
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هن تسا و  تخردـب  طوبرم  ءادـن  نیا  هن  هک  تسا  مولعم  ضرف  نیا  رب  توص و  داـجیا  هلیـسوب  دـشاب  هّللا  اـنا  ینا  هملک  نیا  هدـنیوگ  دوخ 
هّللا انا  يوعد  دوخ  فرط  زا  دوخ و  يارب  تخرد  ات  دـشاب  هدـینادرگ  اـیوگ  ار  تخرد  هکنآ  مود  تسا  ساـیق  يارب  دـهاش  هن  یتخبکینب و 

. هدش رکذ  هک  تسا  نانچ  شباوج  تسا و  هجو  نیا  رب  ینبم  سایق  دنک .
تشاد اهب  نیا  دوخ  زا  تسا  توص  زا  هنتشاد  اجب  یلضف  رگ  توص  لحم   181 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسا رامسوس  یصح و  سپ  مرکمتسا  رآ  لضف  یتوص  داجیا  رگا 
هّللا انا  ینا  تفگ  صوصخم  وا  زاهّللا  هکنآ  زا  دوب  شلضف  رگو 

ادیوه دمان  ادن  نیا  وا  زا  هکیسومب  یلضف  دوب  ار  شتآ  سپ 
دش ادن  نیا  ار  رجش  دوخ  رب  ات  هکدش  ادص  داجیا  هک  یئوگ  رگو 

هناگی نآ  تاذ  نیع  ءایشا  هکهنارت  نآ  اب  رگم  نیا  دیاشن 
دهاش تسین  شیارب  زا  فصولا  عمدساف  لصا  زا  دوب  نیا  هچرگا 

تسه انف  تضایر و  رب  ینبم  هنتسه  اجب  وا  يارب  یلضف  ین  هک 
قطان  هدناوخ  ار  رجش  زج  نآرق  هکقفاوم  وا  نآرق  حیرصت  اب  هن 

______________________________

نآ نمیا و  يدا  هچناـنچ و  دـشاب  یتـمارک  فرـش و  ياراد  هسفنب  لـحم  هکنآ  رگم  تسین  یلـضف  لـحم  يارب  توص  داـجیا  رد  ینعی  ( 1)
هناوتسا نوچ  دنک  ادیپ  انایحا  مه  یضرع  لضف  رگا  دشاب و  یلضف  دیاب  مه  ار  رامسوس  هزیرگنس و  سپ  هنرگو  هدوب ، نینچ  هکرابم  هرجش 

. هدش عقاو  توص  لحم  افرص  هکنآ  تهج  زا  هن  مهنآ  تسا  يرصتخم  لضف  هنانح 
بجوم سپ  تسا  صوصخم  يادـن  عون  نیا  تیـصوصخ  تهج  زا  هزیرگنـس  رامـسوس و  زا  تخرد  زاـیتما  هک  دوش  ضرف  رگا  ینعی  ( 2)

ار یسوم  هن  هدرک  تلیضف  نیاب  صوصخم  ار  تخرد  دنوادخ  هک  اریز  دشاب  لضفا  یسوم  زا  تخرد  هک  دیآ  مزال  سپ  تسا  تلیضف 
ات تسا  تخرد  يارب  یلضف  هن  نیاربانب  تسا و  دوجو  تدحو  رب  ینبم  نیا  سپ  هدرک  دوخ  يارب  دوخ و  زا  ادن  نیا  تخرد  رگا  ینعی  ( 3)

دنکرتشم يواسم و  مه  اب  تادوجوم  همه  ضرف  نیا  رب  هک  اریز  تیولوا  ساـیق  ساـیق  هن  تسا و  تضاـیر  رب  ینبم  هن  دوش و  ساـیق  أـشنم 
نم كروب  نا  هدومرف  هچنانچ  هداد  رارق  قطن  لـحم  ار  شتآ  شتآ و  لـحم  ار  تخرد  نآءرق  هک  اریز  تسین  نآءرق  اـب  قفاوم  نیا  هوـالعب 

هدرک اطخ  يولوم  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  مهو  نیا  یلب  تسا  شتآ  رد  هکیـسک  تسا  كرابم  هک  دـش  باـطخ  ع )  ) یـسومب ینعی  راـنلا  یف 
ماهتفگ ریقح  نیا  رونلا  یف  نم  هدومرفن  رانلا  یف  نم  كروب  نا  دومرف  حیرـصت  دنوادخ  هکنآ  اب  دوب ) رون  دـید و  ران  ار  نآ  یـسوم   ) هتفگ

(. دوب ران  دید و  ران  ارنآ  یسوم  )
تینم نیا  تسه  ار  دوجوم  ره  هکتیولوا  سایق  دشاب  نیا  هن   182 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یتخبکین رهب  تسین  یسایقیتخرد  رد  یتوص  داجیا  زا  سپ 

تسا جالح  دیزیاب و  هک  سیقم  لاح  رد  رظن 

رد ناگدننک  لیوأت  هک  اریز  هدنیوگ  دارمب  ملع  مدع  لهج و  زا  تسا  یشان  دارم و  تقیقح  نایب  هن  تسا  لیوأت  لمح و  سایق  نیا  هکنآ  و 
. تسا ملع  مدع  رب  لیلد  فالتخا ، دناهدش و  فلتخم  لیوأت  هجو 

تفارخ نآ  سیقم و  زا  نک  نایبتلع  لصا  تخرد و  زا  متشذگ 
شلاقم رد  یصن  وت  لمح  رب  هنشلاحب  دشاب  ارت  رم  یملع  هن 

تشاد ضرغ  ار  شداحتا  لولحتشاد و  ضرمنیا  سک  ره  يوعد ز  نینچ 
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دوب نیا  فورعم  سب  راصعا  نآ  ربدوصقم  هدوب  ار  وا  ود  نیا  زا  یکی 
دندودز دوخ  زا  راع  کنز  نادیرمدندوبن  هگآ  اهلیوأت  نیزا 

لیوأت دندرک  دوخ  رذع  ياربلیواقا  نیا  زا  دندب  فراع  رگو 
فراع یماع و  رب  سیبلت  دوشفلاخم  زا  دیان  ریفکت  ات  هک 

دنیوپب هر  دصقمب  هر  نیا  زا  هکدنیوگب  دوخ  نیکلاس  اب  ای  و 
لیوأت شیوخ  يأرب  سک  ره  دنکلیلضت  ریفکت و  اهنرق  زا  دعب  هن 

هیومت تسا و  سیبلت  هک  یتسا  لیلدهیجوت  لمح و  فالتخا  دوخ  نیمه 
دنیامن یفخم  ای  هگآ و  دنیندنیارسیم  دوخ  زا  هک  یتسا  لیلد 

جالح دیزیاب و  هتفگ  لیوات  رد  هک  یهوجو  همه  نایب 

تسا دوجو  تدحو  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهتفگ 
تسا  دوب  دوصقم  شدحاو  دوجوتسا  دوجو  رد  تدحو  دیوگ ز  یکی  - 1

دشاب زار  نیا  رت  فوشکم  وا  ربدشاب  زاب  وا  هدید  فراع  وچ   183 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسا یلجم  رارسا  نیا  قشع  طرف  زتسا  یلجت  طرف  زا  هک  دیوگ  یکی   2

یلجت قشاع  رب  قوشعم  دنکیلامک  دحرسب  دیآ  قشع  وچ 
دنیبن دوخ  رگید  لصو  قوش  زدنیب  قوشعم  هولج  قشاع  وچ 

لاحلا مقوشعم  نامه  نم  دیوگبلاح  نآ  رد  شقوشعم  ریغ  دنیبن 
یلخت زن  دیوگب  ار  نیا  قوش  زیلجت  لاح  رد  هک  دیوگ  یکی   3
درامگیم کی  ار  قوشعم  دوخدرآ و  قشع  طرف  وچ  دیوگ  یکی   4
نوخیپ كررب  دزن  ار  رتشن  هکنونجم  وچمه  ار  نیا  دنیب  تقیقح 

نز نآ  رب  رتشن  دروخ  مسرت  یمهنم  دوب  یلیل  میلیل  اتفگب 
تسه ادخ  نیع  انف  رد  فراع  هکتسه  انف  طرف  زا  هک  دیوگ  یکی   5

دریگب یتسه  ادخ  یتسه  زدریمب  دوخ  زا  دوش  یناف  وا  وچ 
دیدنخن شتآ ، منم  دیوگ  رگادیدرگ  خرس  شتآ  نهآ ز  رگا 

دش نورد  رد  شیادخ  رون  همهدش  نورب  دوخ  زا  نوچ  هک  دیوگ  یکی   6
تفر رپ  حوریب و  هدرم  ناسبتفر  ردب  دوخ  زا  رایتخالاب  وا  وچ 

داد ادص  نیا  وا  ات  تسین  وا  رگددادادنزیا  شنوردنا  دوخ ز  ادخ 
تسا یتسه  غراف ز  وا  قشع  شوج  زتسا  یتسم  لاح  رد  نیا  هک  دیوگ  یکی   7

رب رد  قوشعم  دشک  ار  وا  ناج  وچرس  دنز  یشوهیب  شیتسم ز  وچ 
فلکتیب يو  زا  دیوگ  هّللا  انافطلت  زا  دوخ  قح  هک  دشاب  اسب 

شلاح یتسم ز  زا  تسین  هگآ  مهشلاقم  نیا  زا  ربخیب  مه  وا  دوخ ،
جیگ دنک  ات  دوخ  زا  دفاب  سک  ره  هکچیپردچیپ  ياههتفگ  نیا  نیبب 

دوصقم دوب  شدوجو  رد  تدحو  هکدوب  نآ  لیوأت  رد  هتفگ  نیتسخن 
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دیدرگ  ثاولا  رپ  دوب  ثولمدیدرگ  ثادحا  اههتفگ  نیا  سپس 
184 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

اور ینعم  زا  لاؤس  هروکذم و  هوجو  نیب  سایق  نیا  رد  يرتسبش  دیدرت  اددجم 

تسا تخرد  نآ  سایق  شناهرب  هکتسا  تخب  هنوراو  نیاب  مفرح  نونک 
یتخبکین زا  اور  دوبن  ارچیتخرد  زا  تسه  اور  یئوگ  هک  وت 

نک نایع  تسا  هجو  هچ  زا  یئاورنک  نایب  دشاب  اور  زا  دوصقم  هچ 
تسیئانف ای  یتسم  لاح  زا  ای  وتسیئاور  نیا  شقشع  ای ز  تدحو  ز 

تسلالظ یک  بجاو  رهب  نکمم  هکتسلالض  تدحو ، رب  تسا  ینبم  رگا 
تسا بابح  نوچ  نکمم ، ایرد و  وا  هنتسا  باب  ود  نکمم  بجاو و  دوجو 

تاذ نادب  قیالان  تسیئاهلثمتآرم  سکع  لظ و  جوم و  بابح و 
تسیکاح هن  تدحو  نینچ  زا  مهرجشتسینوردنا  مهاور  ای  رتاور 

تست اثداح  نأش  هن  نیاک  تسا  لاحمتستافص  تاذ و  رد  هک  رگ  مه  انف 
تسین ریس  یفوص  زا  شناکما  ای  وتسین  رشب  زا  ای  شرگید  هوجو 

یلوا دندوب  ادخ  نالوسرالاو  نأش  نیا  رشب  زا  دوب  رگا 
دشاب شیورد  قشاع  نادزی  هندشاب  شیب  یفوصب  قح  فطل  هن 

شیپ ءایبنا  زا  دوب  نافرع  رد  هنشیب  یبن  زا  قشع  دوب  ار  یفوص  هن 

عطاق لیلد  هیلع  لدی  نا  الا  عقاو  زئاج  لک  نئاکب و ال  نکمم  لک  سیل 

نئاک تسین  نکمم  زیچ  ره  یلونکمم  تسه  شضورف  ضعب  رگا 
تسین یعدم  لوقب  مه  تداهشتسین  يدهاش  لیلد و  شتابثا  رب 

یفوم  شاوعد  ین  لها و  ین  هکیفوص  هن  دیاب  قح  لها  زا  دیهش 
______________________________

درادن ینعم  مه  رتاور  اور و  ضرف  نیا  رب  هکنآ  هوالعب  ینعی  ( 1)
رایسب تشگیم  یعدم  هنرگوراوشد  تسه  يرما  هک  دناد  وا  دوخ   185 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دوب ادن  نیا  بطق  رهب  هنرگودوب  اعدا  ضحم  هک  دناد  وا  دوخ 
دش ادن  نیا  داحلا  رفک و  هار  زدش  اطخ  زا  تفگ  نیاک  دنناد  همه 

دنزاس هیومت  نایماع  رب  ات  هکدنزاس  هیجوت  نینچ  يراچان  ز 

تسین تقیقح  ار  يوعد  نیا  رگا  هکنآ  مهوت  عفد 

تسیلابیال اغد  لعف  رد  یفوص  هکنآ  اب  تسیچ  سیبلت  هیجوت و  رب  یعاد  سپ 
تسه اغد  سیبلت و  هب  يو  ساساتسه  اطخ  تیفوص  لصا  هچرگا 
تسا ناهن  ناهنپ و  قلخ  زا  اغدتسا  نایع  دوخ  رب  ناشداحلا  یلو 
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بل اب  راهظا ، شدیاب  رهاظببهذم  نید و  درادن  رگ  نطابب 
دنریگب ار  رهاوظ  يدح  ات  هکدنریزگان  مدرم  بلج  يارب 

نیئزت سیبلت و  هوحن  اب  رگمنید  رد  دنار  ناوتن  فاص  ار  اغد 
دریگن سک  ره  نورب  دش  دح  زا  وچدریذپ  يدح  ات  سیبلت  یلو 

دنرامشرب هّللا  انا  هیجوت  هکدنراد  شیب  ششوک  دج و  ورنیا  زا 
یتسا يرازیب  نید  ار ز  یفوص  هکیتسا  يرادنید  هر  زا  هیجوت  هن 

تسا  داز  داحلا  هر  ار  یفوص  هکتسا  داقتعا  هار  شهیجوت ز  هن 
لفاغ تسا  يرادنید  لالضا  ضرغلدیا  ندرک  نید  اب  هیجوت  نیا  زا 

اور ینعم  زا  لاؤسب  تشگرب 

تسا یتاذ  ناکما  ای  یتسا و  عوقوتسیچ  اور  زا  تدارم  یفوص  يا  ناه 
يراع  تسه  دهاش  مه ز  شعوقويرابتعا  ناکما  ضحم  درادن 

______________________________

هشوت ( 1)
لیلضت هار  دوبن  رفک  رد  رگدلیوأت  هنوگنیا  رگا  دشاب  اور   186 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دوب ادخ  رب  رکنم  هک  سکنآ  رگمدوجوم  تسین  ملاعب  يرفک  رگد 
قلطم رفک  زا  ریغ  رفک  دنامنقح  رب  تسا  قشع  زا  یعون ، سک  رهب 

بهاذم نایدا و  حیحصت  دنکبلاط  بلج  يارب  یفوص ، یلب 
دزاسب یشیورد  یماخ و  رهبدزاسب  یشیک  رهب  نید و  رهب 

تسا یفخم  هداس  نایماع  رب  یلوتسیفوص  طرش  تیره  ره  نیا  داوج ) )

نایفوص يوگم  رس  تقیقحب  هراشا 

یهلبا کی  دنکفا  ماد  رد  هکنآیهگآ  یفوص  رارسا  رب  چیه 
تسین راهظا  لباق  رس  نینچ  نیاتسین  رارسا  نیا  زج  تسنیمه و  رس 

دوب ناکد  هیامرس  نیا  هکنآ  زدوب  ناهنپ  يدیاب  فراع ، رس 
تسا هیآ  ثیدح و  ین  وا  هیامتسا  هیامرسیب  هک  نافراع  اشوخیا 

وگب ار  رس  وگم  وشرس ، هدنبوجم  فراع  زا  رابخا  هیآ و 

دنناگتفخ هک  ایوگ  دنملع  لها  هک  اهنآ 

تقیقح بلط  نافرع و  مانب  تعیبط  اب  يرسم و  ضرم  نیا  عویش  تیفوص و  رطخ  زا  ماظع  ياهقف  صخالاب  نیملسم و  هبطاقب  مالعا 
ار ادگ  زا  هاش و  زا  رسکی  هتفرگ  اووبار  ابو  دوب  ناسمه  اوادم  یب  تسا  يدرد 

ار  الب  دوب  لفاغ  ملاس  هدنام  هک  مهنآدنتفرگاو  درد  نیاز  نابیبط  مه  هک  ادرد 
ار اههتسر  زور  ره  دزاس  ضیرم  ضرغمدنناگتفخ  هک  ایوگ  دنملع  لها  هک  اهنآ   187 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ادصیب  ناگرگ  دنردن  ارچ  ناریشناهیقف  يا  هلمح ، رد  نکفا  دیص  ناگرگ 
ار اههدرم  دادعت  دح  زا  هدومن  نوریبیتسا  فوصت  درد  تعیبط  اب  درد و 

اراکشآ هدیدرگ  يو  زا  فرعت  ماندراد  عویش  ناهنپ  زورما  فوصت  درد 
ار ادن  نیا  هدولآ  ناهنپ  تسا  تیفوصتسا  دنلب  فرط  ره  زا  نافرع  يادن  داد و 

ار اغد  هب  ور  نیا  دینارب  دوخ  درگ  زاتسا  داوسیب  يادوس  فوصتیب  نافرع 
ار امش  ین  هقف و  ین  تسین  ناشن  رگید  يدنچنافرع  ياههبعش  نیا  ناهیقف ز  يا  دایرف 

ار اطخ  ماهدوسآ  زین  رصب  زا  دنچرهتریصب  هدید  اب  میوگ  هچنآ  منیبیم 
ار اههدوتس  نافرع  دوبن  هقفب  تجاحتسا  راگزاس  هچره  اب  تیفراع  هک  ورنآ  ز 

ار انشآ  دارفا  نید  زا  تخاس  هناگیبمدرم  درک  هناوید  تیفراع  نافرع و 
ار  اعدم  تخیمآ  تخیوآ  هعیشب  ار  دوختخیر  واک  دوب  حرط  ناز  تخیگنا  هک  اههنتف  نیا 

ار اههعیش  هویش  نیا  رخآ  دومن  نیگنندندوتس  يو  رارقا  دندوب ، هداس  هک  یموق   188 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ار يوه  ره  شیک و  ره  یتسرپیم  هکنآ  ربیتسبن  ار  مان  نیاک  یتسکش  ملق  نآ  شاک 

ار ام  دیزی  رفک  تسا  دیزی  اب  مالساجسوک  وراد  شیر  نوچ  عیشت  تیفوص و 
ار اطخ  وشم  نمیا  نیمختب  نیبم  ناسآنیا  زا  شتآ  صیخشت  نید  فوصت و  ثحب 

ار اودیب  رد  نا  دنادن  ربخیب  رهلکشم  بعص و  رایسب  یناعم   ؟؟؟
ار يده  ینک  نیگنن  یناوخهعیش  هک  رتهبینارب  رگا  یگنن  ینامب  رد  هک  اجره 

ار  الب  نک  هراچ  ای  ریذحتب  هد  شوگ  ایریذپب  داوج  دنپ  ریوزت  وشم ز  لفاغ 
189 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نآرقب عجارهدرک  فیلات  هفلتخم  تاعوضوم  رد  ریقح  نیا  هک  یبتک 

دصقم و جنپ  رب  لمتشم  تسا  نآرق  بلاطم  دصاقم و  بیترت  رب  هکلب  تسا  روس  بیترت  رب  هن  یلو  ملوغشم  تساهتدم  هک  تسریـسفت  ( 1)
. اهتنم ات  هتفرگ  ءدبم  زا  همتاخ 

. وا لاعفا  تافص و  یلاعت و  قلاخ  رد  لوا - دصقم 
. صوصخم تسا  یباب  ار  کی  ره  تادوجوم  زا  يدوجوم  ره  یلفس و  يولع و  زا  تسه  هچره  قولخم  رد  مود - دصقم 

. قولخم قلاخ و  نیبام  طئاسو  ءارفس و  رد  موس - دصقم 
. بهاذم نایدا و  تایعرش و  رکذ  تسا  دصقم  نیا  رد  هک  قلاخب  تبسن  قولخم  فئاظو  رد  مراهچ - دصقم 

. تاکرد تاجرد و  ران و  تنج و  داعم و  توم و  تسا  دصقم  نیا  رد  قولخم و  لامعا  زا  قلاخ  يازج  رد  مجنپ - دصقم 
. نآرق ظعاوم  لاثما و  صصق و  تایاکح و  خیراوت و  نایب  رد  همتاخ -

شلها يارب  هک  هدـش  رکذ  تغل  نآ  دـعب  لـبق و  زا  يرادـقم  یتـغل  ره  رد  نآرق و  فورح  تاـغل و  بـیترت  رب  تـسا  یتاـیالا  فـشک  ( 2)
. دشاب هعجارم  زا  ینغتسم 

. رگید ضعبب  یضعب  نآرق  تاغل  ریسفت  تاغللا و  فشک  ( 3)
تسا بلطم  دنچ  ياراد  هیآ  ره  هک  دوشیم  مولعم  هک  تایالا  بلاطم  فشک  ( 4)

. تسا بلاطملا  فشک  القتسم  مه  تسا و  ریسفت  نامه  تسرهف  مه  وا  هک  نآرقلا  بلاطم  فشک  ( 5)
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190 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. بادآ قالخا و  رد  باب  تصش  رب  لمتشم  راثالا  رهاوظ  ( 6)

. اضیا بادآ  قالخا و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  راصق  تاملک  رد  راصقلا  ۀبخن  ( 7)
ۀجلیلها ثیدح  همجرت  ( 8)

. نیلوا ۀمیدق  خیراوت  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 9)
. لودج قیرطب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  لاوحا  هچخیرات  ( 10)

مامتان تاینیعبرا  ( 11)
. لودج اب  عیدب  زرطب  روهظ  تامالع  عیاقو و  هصالخ  ( 12)

هقف لوصا  هب  عجار 

لوصا ملع  مامت  رد  تیب  رازه  ود  زا  هدایز  رب  لمتشم  لوصا  رد  یبرع  هموظنم  ( 13)
. مامتان رکذلا  قوف  لوصا  هموظنم  حرش  ( 14)

. مامت مات و  لوصا  تاریرقت  ( 15)
. امامت زین  لوصا  تاریرقت  ( 16)

. ملعا دیلقت  زا  ثحب  رد  هلاسر  ( 17)
. ربج ههبش  عفد  ةداراو و  بلط  رد  هلاسر  ( 18)

هقرفتم باوبا  رد  هقف  هب  عجار 

. رفاسم ةولص  رد  هلاسر  ( 19)
. يراصنا یضترم  خیش  همرحم  بساکم  رب  هطوسبم  هیشاح  ( 20)

. كوکش للخ و  ماکحا  رد  هلاسر  ( 21)
حاکن رد  هلاسر  ( 22)

. قالط رد  هلاسر  ( 23)
191 ص : فیرحتلاوۀعدبلا ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. سمخ رد  هلاسر  ( 24)
. ینادمه اضر  اقآ  جاح  ةولص  يراصنا و  خیش  تراهط  رب  هقرفتم  یشاوح  رگید  هقرفتم و  لئاسم  رد  تالاسر  ( 25)

لاجرب عجار 

. همالع هصالخ  قفاوم  لاجر  رد  یبرع  هموظنم  ( 26)
. همالع هصالخ  لاجر  تسرهف  ( 27)

تایبدا هب  عجار 
یسراف فرصلا  صیخلت  ( 28)

یسراف فرصلا  هلمکت  ( 29)
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یسراف وحنلا  صیخلت  ( 30)

هقرفتم تاعوضومب  عجار 

. دلج ود  رد  يونثم  قیرط  رب  امظن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوید  حرش  ( 31)
. عوبطم تما  لیتق  یثارم  رد  تمحر  هنیب  ( 32)

ع)  ) تمصع تیب  لها  یثارم  حیادم و  رد  یبرع  ناوید  ( 33)
تایدنپ و  جع )  ) رصع یلوب  ملظت  رد  یسراف  ناوید  ( 34)
فوصت نافرع و  قشع و  کلسم  رد  یسراف  ناوید  ( 35)

یتیب ود  تیب و  کی  یعارصم و  کی  تایقالخا  تایدنپ و  رد  یسراف  ناوید  ( 36)
« رضاح باتک  نیمه   » فوصت نیئآ  ای  فرحتلا  ۀعدبلا و  ( 37)

تسا امش  هدید  ربارب  مهنآ  هاقناخ  تابارخ و  ضقن  رد  هلا  ربکا  ناوضر  ( 38)
. يونثم لاطبا  رد  يوق  تجح  ( 39)

لوصا ثیدح و  ریسفت و  هیهقف و  بتک  رب  هقرفتم  یشاوح  ( 40)
ظفاح ياهلزغ  اب  هضراعم  هزرابم و  ناوید  ( 41)

. نیعدبملا تافارخ  ( 42)
1 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هاقناخ تابارخضقن و  ردهلآ  ربکا  ناوضر 

: همزال تارکذتباتک  فیلأت  ببس  رکذت و  دنچ  رد  همدقت 

اهبآم نافرع  نافرع و  لها  هتـسد  یکی  دـش  مهاوخ  عقاو  هتـسد  ود  ياههتفگ  ضارتعا و  فدـه  باـتک  نیا  راـشتنا  زا  سپ  هک  منادـیم  - 1
نیاب هجوت  ام  دـنک  ضارتعا  وا  رب  هک  دـننیبیمن  دـح  نیا  سکچیه  يارب  دـنراد  ولغ  ظفاح  هرابرد  سب  زا  هک  اهبءام  یفوص  یفوص و  ینعی 
یـسک باتک  ندناوخ  اب  یـسک  فرح  ندینـشب  رـضاح  ولغ  تدش  زا  مینادیم  هک  اریز  تسین  مه  ناشیا  اب  ام  نخـس  يور  میرادن و  هتـسد 

مهل رفغتل  مهتوعد  املک  ینا  دیوگ و  مالّـسلا  هیلع  حون  نابز  زا  دنوادخ  دناوخ  دنهاوخن  دسیونب  مه  ماما  ای  ربمغیپ  هّللاب  ذاعیلا  رگا  دنتـسین 
: تیب ارابکتسا  اوربکتسا  اورصا و  مهبایث و  اوشغتسا  مهناذآ و  یف  مهعباصا  اولعج 

هک تسیک  ظفاح  تفگ  دـنهاوخ  هک  كاپ  صلاخ و  هعیـش  رگید  هتـسد  دوش  هلبا  ولغ  ربک و  زا  هدـنبدوش  هرمگ  یـسک  دـهاوخ  ادـخ  یک 
اب ام  نخس  يور  دیـشابیم و  باتک  نیا  عضو  زا  ام  یلـصا  روظنم  دیتسه و  كاپ  هعیـش  هک  امـشب  یلو  دسیونب  در  ای  دنک  در  يو  رب  یـسک 

منکیم ضرع  راذتعا  رکذت و  لیبس  رب  تسا  امش 
3 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

، تیمها لباق  ریغ  هب و  انتعم  ریغ  دنتـسه  هدع  دنرامـشیم  كرزب  ار  وا  دـننکیم و  لیلجت  ریبکت و  ظفاح  زا  هک  ياهدـع  هک  میتسه  هجوتم  ام 
، ددع رظن  زا  مه  و  دندورطم ، هعیش  هبطاق  دزن  رد  دنتسه و  هعیش  دوخ  لایخ  معزب و  تسا و  یئاعدا  ناشیا  عیـشت  هک  اریز  عیـشت  رظن  زا  مه 

مه ظـفاح  هک  میتسه  هجوتم  زین  و  دـنامودعملاک ، هعیـش  هبطاـق  نج ب  رد  ناشعیـشت  یلوبق  ضرف  رب  هک  دنتـسه  هزادـناب  تلق  زا  هک  اریز 
، تسا تیمها  لباق  ریغ  ناشیازجب  تسین  هعیش  هکلب  تسناشیاب  عیشت  ماوق  دنعیـشت و  لصا  هک  كاپ  هعیـش  رظن  رد  شناگدننک  ریقوت  دننام 
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هقیاضم باتک  نیا  ندناوخ  زا  دینکن  عناق  نیاب  ار  دوخ  امـش  یلو  دیآرب  هضراعم  ضارتعا و  ماقم  رد  يواب  یـسک  هک  درادن  نآ  تینأش  و 
دوخ هیامنارگ  زیزع  تقو  متسه  امش  هدیقع  رب  مه  نم  دیاهدیمهف ، امـش  هک  تسنانچمه  ظفاح  الا  و  تسین ، ظفاح  دوصقم  اهنت  هک  دینکم 

تـسا رایـسب  يو  رد  بلاطم  اما  تسا  بجاو  هنتف  عفد  هک  منکچ  یلو  منک  وا  لاثما  ظفاح و  لـیطابا  فرـص  هک  منادـیم  نیا  زا  فرـشا  ار 
امش دینک  ادیپ  تردق  تسین ، مه  همصاخم  لباق  تسا و  قحان  هچرگا  مصخ  باوج  رب  دوش و  هدوزفا  ناتتایملع  تاعالطا و  رب  ات  دیناوخب 

: یعابر دینک ، یئانتعایب  یمامتهایب و  داسفب  رظن  دینکم  وا  لاثما  ظفاح و  یتیمهایب  هب  رظن 
هاچ زا  یشک  نورب  ار  وا  دیابهار  بلاط  هاچب  ینیب  رگ 

: تیب اضیا  هّللا  مه  تسوا  مصخ  ارت  مهشنوخ  رد  کیرش  یتسه  هنرو 
تسا نوهوم  هچرگ  هنتف  بحاصتسا  نونسم  ضرف و  هنتف  ره  عفد 
تسا  زیرنوخ  تخس  هک  نیب  ار  هنتفتسا  زیگناهنتف  هکنآ  رگنم 

تسا یلغد  هنتفب و  وا  يرایتسا  یلحم  مک  هاوخ  هنتف  رب  هن  نیا   4 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ود رب  دنفلتخم  ظفاح  هرابرد  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  دـیتسه  علطم  هچنانچ  دـش 2 - لحنم  داـسف  ره  هتـشردش  لوا  رد  رگهنتف  ره  عفد 

چیه فرح  دینکم و  هجوت  هدنیوگ  چیهب  ظفاح  هرابرد  امـش  دنزیم  شیالفـس  ضیـضحب  یکی  دربیم و  العا  جواب  ار  وا  یکی  ضیقن  فرط 
، تسین يو  رب  يرگید  هناشن  مه  ناوید  نیا  زجب  تسا و  وا  ناوید  ظفاح  رب  تجح  هناگی  دینادم  تجح  ار  سک 

مه هدـیقع و  مه  وا  اـب  هکیناـسک  زا  ینلع  ریغ  ینلع و  ینیقی  هیفخ  هیلج و  تاـغیلبت  یکی  تسا  زیچ  هس  ظـفاح  هراـبرد  فـالتخا  تلع  - 3
، سابل ریغ  رد  هاوخ  فوصت و  لها  سابل  رد  هاوخ  دنکلسم 

رد ام  هکیروطب  تسین  شلها  مه  شدوخ  هچ  رگا  تسا و  هنایفوص  هچ  رگا  تسا  هناقشاع  هنافراع و  کبس  ظفاح  راعشا  کبس  هکنآ  مود 
، تسا ینافرع  یقشع و  شراعشا  کبـس  نوچ  هدوبن  لمع  لها  لماع و  تیفوص  رد  یلو  هدوب  تقیرط  یفوص  وا  هک  میدرک  تباث  شلحم 

فوصت دنیوگیم  دوخ  معزب  تعامجنیا  دننکیم  يربت  هیفوص  زا  هچرگا  دننکیم . لابقتـسا  يو  زا  اذهل  دـیآیم  شوخ  يو  زا  ار  اهبأم  نافرع 
ار ود  نیا  قرف  تسا  دب  هنایفوص  فوصت و  نافرع  قشع و  هک  دناهدیمهفن  زونه  تسین . دب  هک  نافرع  قشع و  تسا ، دب  تیفوص  تسا ، دب 

، دیمهف دیهاوخ  باتک  نیا  هعلاطم  رد 
سیبلت دنکیم  كردم  ار  تیب  ود  ای  تیب  کی  دوخ  دوصقم  قباطم  سک  ره  تهج  نیا  زا  دراد  رایسب  ضقانتم  فلتخم و  راعشا  هکنآ  موس 

سیلدـت و ات  میدرکن  افتکا  تیب  ود  تیب و  کی  هب  نارگید  دـننام  باتک  نیا  رد  اـم  اذـهل  دوشیم . هدـش و  رایـسب  هارنیا  زا  يراـک  هابتـشا  و 
هکلب دوشن  سیبلت 

5 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ای میدروآ و  دوب  هتفگ  يرعـش  هراب  نآ  رد  هچنآ  ای  میداهن  بلطم  ره  يارب  هک  یلـصف  ره  رد  میداد و  رارق  هعلاطم  تحت  ار  وا  راعـشا  همه 
رد مه  ار  ضقانت  فالتخا و  هجو  میدرک و  لقن  ار  ود  ره  یضقن  دض و  میدروآ و  یفاو  یفاک و  هزادناب  دوب  رایز  باب  نآ  رد  يرعش  رگا 

. میدرک نایب  صوصخم  یلحم 
هلاوح زا  رتهب  اما  تسا  هلاطا  رارکت  رد  هچرگا  رارکت ، زجب  دوبن  هراـچ  تشاد  بلطم  کـی  زا  رتشیب  اـب  بساـنت  نوچ  راعـشا  زا  یـضعب  - 4

، تسا
یهیقف رد  رگا  دینیبب  هدرک  هعجارم  دوخ  نادجوب  دعب  و  دینک ، هعلاطم  میاهتفرگ  ظفاح  رب  ام  هک  ار  اهبیع  نیا  اهیریگهدروخ و  نیا  امش  - 5

دـسر هچ  درک  دـیهاوخ  هلماعم  هچ  وا  اب  دـینیبب  ار  اهبیع  نیا  زا  یکی  یملع  لها  ای  يدـهاز  یقتم و  ای  یـسردم  ای  یظعاو  ای  يزامنـشیپ  ای 
صاخ هدنب  ار  ایآ و  دینکیم  دامتعا  وا  هب  ایآ  دیوشیم  لئاق  یگرزب  تمـس  وا  يارب  رگید  ایآ  يراد ) اهنت  وت  دنراد  همه  اهدـب  هچنآ   ) هکنآب

: دینک هلماعم  مکح و  نامه  زین  ظفاح  اب  دینکیم  هلماعم  وا  اب  دینکیم و  مکح  وا  هرابرد  هچره  و ، و ، و ، دیرامشیم و ، ادخ 
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باتک فیلأت  ببس 

لالحمضا لیبس  هک  دوب  کیدزن  هکنآ  ات  تفریم . طاطحنابور  تاناید  بابرا  اهقف و  هضراعم  رثا  رد  فوصت  نافرع و  هتشر  هک  دوب  یتدم 
دندوب هریت  نیا  زا  هریـس و  نیا  رب  هکیناسک  ددرگ و  دوبان  ضرقنم و  هیلکلاب  شاهمه  هتـشگ ، ضرقنم  وا  بعـش  رثکا  هچنانچ  دریگ و  شیپ 

داسف هتـشر  نیا  زا  تیوقت  ناگناگیب  اریخا  تسا  یهاـگ  دـنچ  یلو  يراذـگیمن  يرق  اـهنآ و  رب  یـسک  دـندوب و  راوخ  نوهوم و  راـظنا  رد 
نرق لیاوا  لوا و  نرق  رخاوا  رد  شثودح  يادتبا  هچنانچ  دناهداد و  یقنور  ار  ناشیا  داسک  رازاب  دنیامنیم و 

6 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دالب رد  ار  ناشیا  بتک  هکنآ  یتح  دنیامنیم . زین  شیاقب  جـیورت  رد  شـشوک  تیدـج و  هدوب  ناشیا  دـیهمت  نانآ و  تسدـب  مالـسا  زا  مود 

بهذم هکنآ  هظحالمب  ناریا  رد  صخالاب  دنیامنیم و  غیلبت  نانآ  زا  دوخ  ياهویدار  رد  هکنآ  یتح  دنتسرفیم و  نیملـسم  دالبب  عبط و  دوخ 
اب تسا و  رود  ناگناگیب  هفیخس  ینابم  زا  تسا  مالسا  تقیقح  هک  هعیش  بهذم  تسا و  مودعملاک  هعیش  ریغ  تسا و  عیشت  نایناریا  یمسر 

هعاشا جیورت و  رد  راچان  دش . دنناوتن  طلـسم  ناشیارب  دنامیم و  میقع  نانآ  ياههشقن  هجیتن  رد  دهدیمن  قفو  هجو  چیهب  نانآ  مارم  دیاقع و 
لصو و تلآ  نیرتهب  تسا  رفک  شنطاب  مالسا و  شرهاظ  هتـشر  نیا  هک  تهج  نیا  زا  و  دننکیم . تیدج  زیچ  ره  زا  شیب  دساف  هتـشر  نیا 

ياهاوه تلوهسب  دننک و  مالسا  رهاوظ  رب  هلمح  دنناوت  رتهب  تسا  رفک  زا  دمتسم  شرـس  هک  قیرطنیا  زا  سپ  رفک  مالـسا و  نیب  تسا  طبر 
. دنراد ذافنا  ناشیا  رد  ار  رامعتسا  ضرغ  یناسآب  دنیامن و  لیمحت  نیملسم  رب  ار  دوخ 

تایرشن و دوشیم . نوزفازور  فوصت  نافرع و  لها  هک  منیبیم  هک  تسیدنچ  زا  هک  تسنآ  هیور  نیا  جیورت  رد  ناگناگیب  دمعت  رب  دهاوش 
بناجا ياهویدار  زا  دوشیم  هدرب  هقئاـف  تـالیلجت  اـب  ناـشیا  ماـن  ناـشیا و  رکذ  لـفحم  ربنم و  رد  تسا . زیچ  ره  زا  شیب  یناـفرع  تاـغیلبت 

هدرک ریمعت  دوشیم و  هدرک  صحفت  شیتفت و  ناشیا  همولعم  ریغ  هبورخم  روبق  دوشیم  هدینش  ناشیا  هریس  راتفگ و  رـشن  دیجمت و  فیرعت و 
نابایخ ظفاح ، نابایخ  مایخ ، نابایخ  يولوم ، نابایخ  يدعـس ، نابایخ  دننکیم  ناشیا  مانب  اهنابایخ  دنزاسیم  ناشیا  يارب  هاگراب  هبق و  دوشیم 

مـسا هب  اهنیا  همه  دـنریگیم  دوخ  همئا  يارب  يدالیم  نشج  هک  هعیـش  دـننام  دوشیم  اپرب  نانآ  يارب  يدالیم  ياهنـشج  اذـکه  و  هاشیلعیفص ،
هدنز و  دنفراعم ، ناگرزب  ناشیا  هکنیا 

7 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دیآـیم ناشـشوخ  تاـماط  هنوگنیا  زا  مه  ماوـع  مدرم  نیا  دنـشابیم ، تیلم  ظـفاح  دـنداژن  سراـف  ناگهتـسجرب  دـنمجع و  راـثآ  ناگدـننک 
تیمح ناگراچیب ، دوشیم  ناشیا  تیمح  كرحم  تاماط  نیا  ارهق  تسا  امرفنامرف  رـشب  تعیبط  رد  هک  مه  تیلم  تیمح  قرع و  اصوصخم 
تیمح زا  یلکب  هک  تسا  يوق  لاهج  رد  هزادـنا  هب  تیلم  تیمح  نیا  هکلب  دـنهدیم  حـیجرت  یبهذـم  ینید و  تیمحرب  ار  تیموق  و  تیلم ،

. دننکیم شومارف  ینید 
مانب اههقلح  دوشیم ، هتخاس  ددـعتم  ياهاقناخ  تسا . دـنلب  هیحان  ره  زا  فوصت  نافرع و  همزمز  دـناهتفرگ  یلابورپ  هتفرهتفر  هکنآ  هصـالخ 

هدش و رایسب  قالخا ، ياملع  ای  قالخا ، هیکزت  ای  سفن ، هیکزت  لها  و  هّللا ، ءایلوا  و  قح ، لها  و  قشع ، لها  و  نافرع ، لها  و  كولـس ، لها 
یماسا نامهب  هکنآ  تیاهن  هدرک  ادیپ  عویـش  اج  همه  زا  شیب  ناریا  رد  يرگیفوص  هتـشر  هدش . ثداح  رگید  بعـش  هضرقنم  بعـش  ياجب 

. دنیامنیم قیرذـت  جـیورت و  ار  هتـشر  نامه  یگمه  و  هتـشر ، نامهرب  مامت  نطاب  رد  نکل  دـنوشن و  نازیرگ  فوصت  مان  زا  هک  هنابیرفماوع 
میقح و رب  ام  دنیوگب  نادیرمب  دنناوتب  نادشرم  ات  دنـشاب  هتـشاد  قرف  كدـنا  رگید  هتـسد  اب  هک  یفالتخا ، كدـناب  هتـسد  ره  هکنآ  تیاهن 
مالـسا و هعماج  رب  ار  هورگ  نیا  ررـض  ریقح  نیا  نوچ  هدروآ . تسدـب  یحیحـص  قیرط  هک  دـنک  شوخلد  هراچیب  دـیرم  لطاب و  رب  ناـنآ 

همه نآ  لاثما  تیودهم و  تیورسک و  تیئاهب و  هک  اریز  نانآ ، لاثما  هیئاهب و  زا  یتح  مرامگیم  زیچ  ره  زا  شیب  هعیـش  هعماج  رب  صخالاب 
هیلع هیواعم  نب  دیزی  شیج  نم  انتعیش  ءافعض  یلع  رضا  ءالؤه   ) قادصم ار  هورگ  نیا  دریگیم و  همـشچرس  دزیخ و  یم  رب  نافرع  بعـش  زا 
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ار باتک  نیا  لقا  ای ال  دشاب  هدرک  ادیپ  عالطا  الماک  هورگ  نیا  تادقتعم  لاوحا و  تقیقح  رب  سک  ره  و  منادیم ) هنعللا 
8 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هتـشاد یبهذم  قرع  نید و  تیمح  تریغ و  كر  هکنآ  طرـشب  دوب  دهاوخ  مارم  مه  نم  اب  درک و  دهاوخ  قیدصت  ارم  تهجنیا  رد  دناوخب 
هدنب نیا  زا  نوچ  مرامشیم و  هعیـش  هبطاق  ضئارف  زا  هکلب  دوخ  ضئارف  مها  زا  دوش  نکمم  هک  هجو  رهب  ار  نانآ  اب  داهج  عافد و  اذهل  دشاب 

یئاناوت بسحرب  هلک ) كرتی  هلک ال  كردـی  ام ال   ) بجومب و  روسعملاب ) طقـسی  روسیملا ال   ) بجومب مرجال  دـیاینرب  یلک  عاـفد  فیعض 
کلـسم و مه  نم  اب  هک  هعیـش  هعماج  مالـسا و  هعماجب  یتمدخ  میامنیم و  دوخ  همئا  دوخ و  بهذم  زا  راصتنا  مهدیم و  هفیظو  ماجنا  دوخ 

ياـضتقمب هّللا  ءاـشنا  هک  تسا  دـیما  منکیم . دـننادیم ، لـطاب  ناوـنع ، ره  ساـبل و  ره  مسا و  رهب  ار  هیفوـص  قرف  ینعی  دـنقفاوم  هدـیقع  رد 
هّللا ءاـشنا  هک  تسا  دـیما  دـشاب و  میلـس ، بلقب  هّللا  یتا  نم  ـالا  نونب  ـال  لاـم و  عفنی  ـال  موی  هریخذ  دـشاب و  يرجا  ارم  تاـینلاب ، لاـمعالا 

كرش و هنوگره  زا  صلاخ  ملاس و  هک  یبلقب  مالّـسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  هدش  ریـسفت  میلـس  بلق  هک  اریز  مشاب  میلـس  بلق  نامه  قادصم 
. دشاب شغ 

يریگولج يارب  هک  دیـسر  رظنب  هک  يزیچ  نیرخآ  یلو  مخدیم  هداد و  ماجنا  یتایلمع  هراب  نیا  رد  ارثن  امظن و  املق  اناسل و  هچرگا  نونکات 
يزروهلیح و زا  نانزهر  هشیر  عمق  علق و  رد  دشاب و  دـنمدوس  رتهب  نانآ  ندـیناهاگآ  هیبنت و  يارب  دـشاب و  شخب  هجیتن  رتهب  یبیرفماوع  زا 

مدـید ار  ناشیا  نارودـلا  ریثک  مهم  باتک  رد  لاطبا  دـشاب  رترثؤم  ناگیامیب  ماوغا  زا  ناشیا  تسد  یهاتوک  و  ناگداس ، يارب  يزاـس  رکم 
هتشر دوش  لطاب  باتک  ودنیا  نوچ  تسا و  ناینافرع  همه  دامتعا  دروم  نایفوص و  هبطاق  نانیمطا  قوثو و  لحم  رایسب  هک  يونثم ) ظفاح و  )

دوخ دنربب  نوریب  دنرادرب و  یلحم  زا  ار  شتآ  هکنآ  دننام  دورب  نایم  زا  لطاب و  دوخبدوخ  نافرع ، فوصت و 
9 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دنک لـطاب  ار  ود  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  لـیجنا  تاروت و  هلزنمب  باـتک  ود  نیا  رگید  لـثمب  اـی  دوش  لحمـضم  یمرگ  ترارح و  دوـخب 
. درادن لیلدب  جایتحا  يراصن  دوهی و  لاطبا 

بلطم حیضوت 

نهوا وا  رظن  رد  ناشیا  اههوای  تسا ، هابنا  هیبنت و  زا  ینغتـسم  تسا  هاگآ  ناشیا  مارم  تقیقح  رب  نوچ  مات  هیقف  قلطم و  ریبخ  لماک و  ملاـع 
همه تسا . توکـس  مکح  رد  تیمها و  لباق  ریغ  سگم  نینط  نوچمه  شـشوک  ربارب  رد  ناشتوربج  توهال و  همزمز  توبکنع و  تیب  زا 
یکی زا  هتخیوآ  رد  اهنآب  دشاب و  ملع  لها  زا  هک  یسک  انایحا  دوش  هدید  رگا  و  تسا . ماوع  صوصخم  يدایص  قیرط  رد  ناشیا  ياهیدایش 

للم يراصن و  دوهی و  نادنمشناد  ءاملع و  نوچمه  تسا  مارم  کلسم و  نیا  هدیئاز  لصا  زا  هکنآ  ای  دوب 1 - دهاوخن  نوریب  مسق  راهچ  زا 
ای و  هدرک 3 - ادیپ  خوسر  وا  زغم  رد  کمک  مک  کلـسم  نیا  و  تسا . ماحتقا  کلـسم  نیا  رد  ار  وا  ملع  شیادیپ  زا  لبق  هکنآ  ای  رگید 2 -

دشابن مامتان  شیملع  هیاپ  هک  یصخش  الا  و  تسا . ماد  شون و  لها  هکنآ  ای  و  تسا 4 - مامتان  شعالطا  یملع و  هیاپ  عبتت و  ملع  رد  هکنآ 
مه وا  ماطح  ایند و  رظن  دـشابن و  مان  شیک و  دـب  هقرف  نیا  رد  دـلوتم  ینعی  فوصتلا  يرطف  دـشابن و  مارم  نیاـب  بوشم  هدولآ و  وا  نهذ  و 

ماعنالاک ماوع  زا  رتمهفان  مان  فراـع  هورگ  نیا  نانخـس  قربوقرز و  هتفیرف  زگره  دـشابن  ماد  ضرم و  ضرغ و  لـها  ینعی  دـشاب  هتـشادن 
. دوشن

: تسا هتفگ  ریقح  نیا  اذل  فوصت و  لها  ای ز  تسین و  ضرغ  لها  رگفرعت ز  حدم  قح  ملاع  دنک  هک  اشاح 
10 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. فرخت فرحت و  فوصت  نم  و  فوصت ، فرعت  نم  و  فرعت ، فسلفت  نم 
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لوصو هدـعو  تفرعم و  ناـفرع و  قشع و  تبحم و  قیرط  زا  هک  تسا  ضرغیب  هداـس  یماـع  رب  دوریم  اوـغا  لالـضا و  فوـخ  هچنآ  سپ 
مهفب و قفوا  و  دـشاب ، وا  لاـحب  بسنا  هک  دومیپ  ار  یقیرط  وا  هیبنت  داـشرا و  لـیبس  رد  دـیاب  راـچان  سپ  دـنبیرفیم  ار  وا  هدـیدان  ياـهزیچب 
زا ای  دـنکن و  هعلاطم  اـی  مرج  ـال  دریگ  لـالم  ار  وا  مهف  لـالک و  ار  وا  قوذ  دـشخبن ، يدوس  ار  وا  نیهارب  هلدا و  ریثکت  دـشاب ، وا  دادعتـسا 

ماهوا و ياهرات  ای  و  دـنک ، هراپ  ار  وا  ریوزت  ياهماد  دـناوتب  هک  دـناعم  مصخ  لباقم  رد  دوش  هبرح  ار  وا  هک  درواین  تسدـب  يزیچ  هعلاـطم 
. دروآ دورف  رس  وا  تاماط  لباقم  رد  هکنآ  زا  دوش  راچان  سپ  دردب  مهف  ملع و  يورین  هب  ار  وا  تاماط 

دنراد واب  مامتها  همهنیا  دینبیم  هک  ار  باتک  ود  نیمه  هک  تسنیا  نداد ، وا  تسدب  هبرح  یماع و  ندرک  رادیب  يارب  بسانم  هلیـسو  نیرتهب 
باتک ودـنیاب  داهـشتسا  لالدتـسا و  زیچ  ره  يارب  اج و  ره  زا  تسا و  باتک  ود  نیا  ناـشربنم  سلجم و  لـفحم و  ره  لـقن  نـالا  هکیروطب 
لیلجت رتشیب  همه  زا  ار  شفلؤم  ود  مان  و  دنتـسه ، دـنمقالع  رتشیب  زیچ  همه  زا  باتک  ودـنیاب  فوصت  ياهباتک  همه  ناـیم  زا  و  دـنیامنیم ،

. دـننادیمن ناشیا  هیاپب  ار  یـسک  قافتالاب  تسه  هک  مسا  رهب  زورما  نافرع  قشع و  لـها  هفرعتم و  هفوصتم و  نیباـم  رد  هکیروطب  دـننکیم ،
فوصت رد  یباتک  چیه  دننکیم . ریسفت  دنـسیونیم ، حرـش  دننکیم ، یـشحم  هفلتخم  ماسقا  عاوناب و  دنناسریم  عبطب  زور  ره  ار  ابتک  ودنیا 

چیه یـسرد  ياهباتک  زا  یـضعب  هیعدا و  بتک  زا  یـضعب  نآرق و  زا  هتـشذگ  تفگ  ناوتیم  هکلب  درادن . راشتنا  زورما  باتک  ود  نیا  دـننام 
رد یباتک 

11 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دننام هک  دننکیم  یلغب  کچوک  ياهعبط  یتح  دراد  راشتنا  عبط و  هیفوص  دزن  رد  باتک  ودنیا  هک  درادن  عبط  رـشن و  ردقنآ  نیملـسم  نیبام 

اعد و ناشثیدـح و  ناشرکذ و  دوشیم  دـقعنم  اـجک  ره  یناـفرع  ياهـسلجم  دنـشاب . هتـشاد  هارمه  هشیمه  دـنراد  هارمه  نیملـسم  هک  نآرق 
باتک ود  نیا  یتسار  دننکیم . هیرگ  دنناوخیم و  يونثم  ظفاح و  اهنیا  همه  ضوعب  ینعی  تسا  يونثم  ظفاح و  باتک  ندـناوخ  ناشنآرق ،

نایم رد  ار  هّتـس  حاحـص  مکح  و  هعیـش ، نایم  رد  ار  هعبرا  بتک  مکح  و  نیملـسم ، نایم  رد  ار  نآرق  مکح  زورما  هفیاـط  ود  نیا  نیباـم  رد 
شیادیپ لوا  زا  تعامج  نیا  هکنآ  هچ  مرادن ، ربخ  شیادرف  زا  هدرک  ادیپ  يراصن ، دوهی و  نایم  رد  ار  لیجنا  ةاروت و  مکح  و  تنـس ، لها 

باتک و نیا  روهظ  زا  دعب  تسا  نکمم  تسا  یـسک  ره  زا  رتشیب  هفیاط  نیا  عرـست  نولت و  دـناهدنامن  تباث  هقیرط  کی  رب  نونکات  فوصت 
مادک ره  اب  هثحابم  ماگنه  هک  تسا  يراس  ناشیا  نیبام  رد  ینعم  نیا  تعامجنیا  هچ  دننک  مه  ناشیا  زا  يربت  راهظا  ودـنیا ، حـیاضف  روهظ 
اعدا دوخیب  تسین . تقیقح  لها  هک  رذـگب  وا  زا  دـیوگیم  دوز  تقیقح ، يوعد  اب  تسا  ناـنچ  هفرف  نـالف  اـی  نینچ ، نـالف  ارچ  یئوگب  هک 
یناوخ رعـش  تیارب  دوز  هکنآ  اب  میئام  یقیقح  فراع  دنتـسین . تقیقح  لـها  دـنیعدم  اـهنآ  هک  رذـگب  هقرف  نآ  زا  دـنیوگیم  اـی  دـنکیم 

: دنکیم
دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچهنب  رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  کنج 

وت يارب  ار  رعش  ودنیا  هاگره  هکنآ  هضرتعم ؛ هلمج   ) دشاب شتآ  بجوتسم  هک  هقرخ  اسب  يادشاب  شغیب  یفاص و  همه  هن  یفوص  دقن  اضیا :
: وگب مه  وت  دندناوخب 

دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچدوب  یفوص  یکی  هک  تلم  ود  داتفه و  کنج   12 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ود نیا  تحیـضف  روهظ  زا  دـعب  هک  تسا  نکمم  سپ  دـشاب ) شتآ  بجوتـسم  همه  شیاههقرخدـشاب  شغاـب  هریت و  شاهمه  یفوص  دـقن 

ار داتفا  هثحابم  نارادفرط  زا  یکی  اب  ارم  یـسلجم  رد  داتفا : قافتا  ممدوخ  يارب  هیـضق  نیا  انیع  هچنانچ  دننک . يربت  زین  مه  ودنیا  زا  باتک ،
نم يونثم  زا  راذـگب  تفگ  مدرک  نشور  ار  شداـسف  يدـح  اـت  مدرک و  دودـسم  يونثمب  عجار  يو  رب  ار  هار  نوچ  ظـفاح  يونثمب و  عمج 

دناوخیم ار  يونثم  باتک  هشیمه  هکنآ  اب  مراد  فرح  ظفاحب  تبـسن  نم  منادیمن . هبتر  دجاو  نادنچ  مه  ار  وا  مرادن و  ياهقالع  واب  نادنچ 
. تفرگیم تلاح  دناوخیم  يونثم  شیارب  یسک  هاگره  دناوخیم و  يونثم  درکیم  ینیشنبش  ای  درکیم ، ینیشنمه  یسک  اب  هاگره  و 

يولهپ يونثم  مه  عقوم  نامه  رد  اقافتا  دـنک  هعلاطم  باوخ  تقو  هک  دوب  هدراذـگ  شیاکتم  بنج  شرـس  يالاب  رد  ار  يونثم  باتک  هکلب 
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يونثم اـب  هسیاـقم  فرط  هک  ظـفاح  یئوگیم  هچ  تفگ  دز  هحیـص  وا  رب  راـضح  زا  یکی  تفگ  ار  هملک  نیا  کـلاذ  عم  دوب . شباوختخر 
میلست دیاب  یلوا  قیرطب  ظفاحب  تبسن  يرادن  یفرح  یمیلست و  يولومب  تبسن  رگا  وت  سپ  دنکیمن  يولوم  اب  ربارب  ار  ظفاح  یسک  تسین 

تسین نخس  ياج  واب  تبسن  رگید  یشاب ،
نیبام رد  تمظع ، رد  ود  نیا  هباثمب  نونکات  نافرع  شیادیپ  لوا  زا  یفراع  یفوص و  چیه  هک  نالا  یلو  تسنیا  ناشلاح  تعامج  نیا  يرآ 

ولغ شاهراـبرد  رتشیب  همه  زا  هک  ار  باـتک  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتـهب  سپ  تسین ، ود  نیا  باـتک  دـننام  یباـتک  چـیه  تسین و  هفیاـط  نیا 
نوچ ار  شبلاطم  تایح و  بآ  زا  رپ  ار  شلوا  دجو  دنناوخیم : تمحر  باحس  ار  ود  نیا  دنیامنیم و 

13 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
بیغلا ناـسلا  ار  ظـفاح  يوـنعم و  ار  يوـنثم  دـنرادنپیم ، یبـیغ  شورـس  ار  همه  هکنآ  هچ  دـنرامگیم ، تباـث  مکحم و  تایـس  ار  لاـبج 
بیغلا ناسل  يوهلم و  ار  يونعم  منادرگ . اروثنم  اءابه  رابغ ، نوچ  ار  شلابج  بارس و  ار  شبآ  دود و  ادخ  يرایب  ار  شباحـس  دنناوخیم ،

ات مزاس  حضتفم  راظنا  رد  ار  ناشیا  حضتم و  عرش  اب  ار  ناشفالخ  حضاو و  ار  ناشفال  فازگ و  راکشآ و  ناشتاسیبلت  مزاس . بیعلا  ناسل  ار 
ات منک  هراب  منکـشب و  تسا  ناینافرع  غارچ  مشچ و  نافرع و  لها  ياول  هک  ار  ناشیا  قریب  ود  هدـنکفا و  نیمزب  ار  نانآ  كرزب  رادـملع  ود 

. دندرگ راپسهر  رارف  هارب  ناطیش  يودرا  نمحر  يرایب 
درادن هار  لوسر  لآ  هرزجدرادن  هلآ  هر  زج  یهر  هعیش   14 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

درادن هاقناخ  تابارخ و  هعیشتسا  لوسر  لآ  قیرط  تیاده  هار 
ورم هار  هلآ  ياضر  زجورم  هاوخب  لد  هعیشیا  هر  ره 
ورم  هاقناخ  تابارخباما و  یهد  اور  رگاطخ  ره 

یلع هّللا  ۀنعل  نیلـسرملا و  ایبنالا و  عیمجو  نیرهاطلا  هلآ  دّمحم و  یفطـصا  نیذلا  دابع  یلع  مالـس  هّلل و  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
. نیرادلا یف  یلاعت  هّللا  هدیا  یناسارخلا  یتالوحملا  نسحملا  نب  داوج  دّمحم  یناف  هدـنب  دـیوگ  نینچ  دـعب  نیعمجا . مهیفلاخم  مهئادـعا و 

نیئآ حرـش  رد  راصتخا  زاجیا و  لیبس  رب  باتک  نآ  شراـگن  زا  ضرغ  هک  میداد  حیـضوت  فرحتلا  ۀـعدبلا و  باـتک  هچاـبید  رد  نوچ  هک 
لبق تسا . ظفاح  باتک  ظفاح و  زا  نخـس  باتک  نیا  رد  نونکا  يونثم  ظفاح و  ناوید  لاطبا  ضقن و  يارب  تسا  همدقم  دـیهمت و  فوصت 

رب اـنعم  نیا  هچناـنچ  تسین . بصعت  رب  باـتک  نیا  رد  ریقح  نیا  ياـنب  هکنآ  لوا  بلطم  بلطم  ود  میدـقت  زا  مریزگاـن  نخـس  رد  دورو  زا 
یـسک رد  تیمح  بصعت و  زا  یعون  اـت  هک  اریز  تسین . بصعت  عون  زا  یلاـخ  ضارتعا  یـسیون و  در  لـصا  یلب  تسا  حـضاورپ  هدـنناوخ 

ره همزال  نیا  و  یبهذم ، تیمح  ینید و  قرع  زا  تسا  ترابع  بصعت  نیا  نکل  دیآیمن . رب  لالدتسا  هرظانم و  لاطبا و  در و  ماقم  رد  دشابن 
دشاب قرع  نیا  زا  یلاخ  سک  ره  تسا . رادنید  درف  ره  نیدتم و  درم 

15 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یفنـص و یـصخش و  ياهتیبصع  بوبحم  ریغ  ياهتیبصع  تسا . بوبحم  تیبصع  زا  عون  نیا  تسا . قفانم  ای  نولتم  هکلب  تسین ، نیدـتم  وا 

نآ هظحالم  وا  همزال  هک  تسا . کلاذ  لاثما  یکاخ و  بآ و  مه  يداژن و  مه  اب  یتبارق  هریشع و  ای  ياهلحم  مه  ینطو و  مه  یبرشم و  مه 
بصعت لامعا  نینچ  سک  ره  و  تسا ، ندارذگ  قح  يور  ياپ  مزلتسم  هجیتن  رد  تسا ، تبارق  تیلحم و  تینطو و  تیفنص و  تیصخش و 

زا عون  کی  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تیاورب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هچنانچ  تسا . يراصن  دوهی و  ءاملع  دننام  دنک 
. تسا هلطاب  تیبصع 

در و لالدتـسا و  تجح و  هرظانم و  نیب  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  هقح و  تیبصع  نایم  رد  تسا  تیبصع  لامعا  هلطاب  تیبصع  زا  رگید  عون 
لوصح ریأت و  تهج  زا  شنالطب  رد  ههبـش  کش و  عون  نیا  شحف  ببـسب و  دوش  جراخ  هرواحم  دودـح  زا  تسا . هقح  یتبـصع  هک  داریا 
هحیحص بلاطم  دنک و  میقع  ار  جاجتحا  شحف  بس و  لامعا  ینعی  دشاب  هتـشاد  زین  یعرـش  زوجم  ول  دشاب و  هک  یهجو  رهب  تسین  هجیتن 
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جییهت روما  هنوگنیا  هکنآ  هچ  دشخب ، هجیتن  سکع  ضرغ و  ضقن  دوصقم و  فالخ  هکلب  دراذـگ  هجیتنیب  ار  تمحز  دـیامن و  رثایب  ار 
رد تسین  ياههبـش  کش و  هصالخ  دوش  يو  لابقتـسا  زا  عنام  فنأت  رابکتـسا و  درواین  دورف  تجحب  رـس  دنک و  فلاخم  رد  هیبضغ  ياوق 
مه هذـخاوم  هکلب  دـشاب  روجأـم  ریغ  لـطاب و  زین  عرـش  فرط  زا  هکنآ  ینعم  ندوب  لـطاب  اـما  و  تسا . رثایب  هکنآ  ینعمب  شندوـب . لـطاب 

دش دهاوخ 
______________________________

ینعی تسا  فذـق  ریغ  دوشیم  رکذ  شیانثتـسا  دروم  دوشیم و  قیقحت  تمکح  زا  اـجنیا  رد  هک  شحف  بس و  زا  دارم  هک  دـنامن  یفخم  ( 1)
. یسومان یصرع و  ياهشحف 

16 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. تسین ملسم  تسا . قح  ریغ  قاقحا  قح و  لاطبا  ضرغ و  لامعا  عتبتسم  هک  هریغ  یفنص و  یصخش و  ياهتیبصع  نآ  دننام 

هرواحم بادآ  عضو  زا  ریبعت و  رد  تکاـکر  شحف و  بس و  زا  دوشیم  هدـیمان  بصعت  مسق ، نیمه  فرع  رد  هک  بصعت  زا  مسق  نیا  هکلب 
یتکرح ای  دونـشب  يزیچ  هک  ینعم  نیاب  دوش  یـصخش  ياهـضرغ  زا  یـشان  هک  دشاب  هاگ  حراوج ، زا  نابز  ریغب  هچ  نابزب  هچ  ندش  جراخ 

زا اهنت  یلو  تسا  لطاب  اعرـش  مسق  نیا  دـشاب  هدرک  عافد  دوخ  تیثیح  زا  هکیروطب  دـشاب  هتـشاد  شدوخ  صخـشب  یگدروخرب  هک  دـنیبب 
هک تسا  لطاب  نانچ  هن  اـما  ادـخ  يارب  هن  هدرک  دوخ  يارب  ار  لـمع  نیا  هکنآ  هچ  دوب ، دـهاوخ  باوث  رجایب و  ینعی  تبوثم  رجا و  تهج 

لها تیامح  ای  دوش  نید  تیامح  نید و  تهج  زا  یشان  رگا  اما  درادن و  یعنام  قح  لها  ریغ  بس  هک  اریز  دشاب . زین  مه  تبوقع  مزلتـسم 
دوب و دـهاوخ  مه  روجأم  باثم و  هکلب  دوب ، دـهاوخن  لـطاب  هجو  چـیهب  تشاد  راـتفر  هیواـعم  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هچناـنچ  نید 

. الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  دیوگ ، هاگ  هتشاد  كولسم  ار  شور  نیمه  نآرق  رد  مه  دنوادخ 
امک نولکای  اورفک  نیذـلا  نا  دـیوگ  هاگ  الیبس - لضا  مه  لب  ماعنالاک  الا  مه  نا  نلوقعی  وا  نوعمـسی  مهرثکا  نا  بسحت  ما  دـیوگ  هاـگ 
هاگ نونموی  نیذلل ال  ءایلوا  نیطایشلا  انلعج  انا  دیوگ  هاگ  هروسق  نم  ترف  هرفنتـسم  رمح  مهناک  دیوگ  هاگ  مهل - وثم  رانلا  ماعنالا و  لکات 

. نوکرـشمل مکنا  مهومتعطا  نا  مکولداجیل و  مهئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایـشلا  نا  دیوگ و  هاگ  نیطایـشلا  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  دیوگ 
. کلذ لاثما  نورساخلا و  مه  ناطیشلا  بزح  نا  الا  ناطیشلا  بزح  کئلوا  دیوگ  هاگ 

دوش عقاو  فرط  شحف  بس و  لباقم  رد  شحف  بس و  رگا  صوصخالاب  و 
17 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نم اورـصتنا  اریثک و  هّللا  ورکذ  تاحلاصلا و  ولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  تسا  زیاج  نآرق  صنب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  لثمب  هضراـعم  هک 
نمف اهلثم  ۀئیـس  ۀئیـس  ءازج  نورـصتنی و  مه  یغبلا  مهباصا  اذا  نیذلا  هدومرف و  نوبلقنی و  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  اوملظ و  ام  دـعب 

نوملظی نیذلا  یلع  لیبسلا  امنا  لیبس  نم  مهیلع  ام  کئلواف  هملظ  دـعب  رـصتنا  نمل  نیملاظلا و  بحی  هنا ال  هّللا  یلع  هرجاف  حلـصا  یفع و 
. میلا باذع  مهل  کئلوا  قحلا  ریغب  ضرالا  یف  نوغبی  سانلا و 

اب ار  ام  هک  اریز  درادن  هار  هجو  چـیهب  ام  هرابرد  لوا  تیبصع  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  هدـنناوخ  رب  دـش ، مولعم  تیبصع  تقیقح  نوچ 
ینیلک و اب  ارچ  تسا  ضرغ  رگا  تسا  رگید  عون  ای  یفنـص  ای  یـصخش  ضرغ  هچ  هفیاط  نیا  زا  رگید  صخـش  اـی  هدرم ، يولوم  ظـفاح و 
ار نیرـصاعم  صاخـشا  زا  درف  چیه  اذل  قح و  قاقحا  زج  تسین  ام  ضرغ  سپ  میرادن  ناشیا  بارـضا  یـضترم و  دیـس  دیفم و  قودـص و 

. میوشن عقاو  ماهتا  دروم  ات  میدادن  رارق  رظن  دروم 
ام دـننکیم  تمذـم  ار  ام  ناشاهرعـش  رد  ناشبتک و  رد  ناشیا  دوخ  هک  یظافلا  ناـمه  هکلب  مینکیمن  دوخ  روط  زا  يداـعت  اـم  یناـث  رد  و 

نیا رب  رگا  کلذ ، لاثما  وراکایر  سلدم  روزم  سولاس  هدنبیرف  هارمگ  دسفم  تسرپایند  تفص  ناطیـش  راکموید  لیبق  زا  مینکیم : تمذم 
نابز هک  تسا  رتراوازـس  ناشیا  رب  سپ  دـننادیم  قح  قشاع  فراع و  ار  دوخ  اهنآ  هک  اریز  تسا  داریا  رتشیب  اهنآ  رب  سپ  تسا  داریا  ظافلا 
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دیکأت دنیامنیم و  هیصوت  رتشیب  زیچ  ره  زا  نتفگن  دب  نتسب و  نابز  ینعی  تمـسق  نیا  رد  ناشیا  هکنآ  هوالعب  دندنبب  مول  بس و  زا  ار  دوخ 
. دننکیم

18 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دناهدرک ینابز  دب  یئوگدبب و  ءادتبا  امب  تبسن  ناشیا  نیاربانب  سپ  میدش  عقاو  ناشیا  لاثما  يونثم و  ظفاح و  زا  رخأتم  نامز  رد  ام  اثلاث  و 

، دـناهدرک ءادـتبا  هک  تسا  ناشیا  رب  تسه  هک  داریا  ره  تسین  یـسأب  ام  رب  سپ  تسا ، همدـقتم  هیآ  صن  هک  تسا  عافد  راـصتنا و  اـم  زا  و 
. میدرک افتکا  خولک  نامهب  هک  ام  لامجب  یلگ  مه  زاب  تسا ، کنس  شاداپ  ار  زادنا  خولک 

. تیبصع هن  تسا ، عافد  راصتنا و  نیا  سپ  میدرکن ، يدعت  مینادرگرب ، ناشدوخب  دناهتفگ  ناشیا  هچنآ  ینعی 
هار دننامب  زجاع  هک  هار  ره  زا  ناراکم  نیا  هک  اریز  دننکن . نیتفت  هار  نیا  زا  نادـسفم  نیا  هکنآ  يارب  میداد  رکذـت  اجنیا  رد  ار  بلطم  نیا 

هدرک لامعتـسا  ار  ظفل  نالف  اجنالف  رد  ارچ  هک  دـننک  سیبلت  ماوع  هراچیب  رب  هک  تسا  نکمم  اسب  دـنزاسیم . رگید  هار  زا  دوخ  يارب  هلیح 
تـصرف رظتنم  تسین  قح  بلاط  ددرگیم و  هناهب  یپ  هک  سکنآ  هتـشادن  قح  رظن  سپ  هدرک  تیبصع  لاـمعا  سب  تسا  بدا  فـالخ  نیا 

بلاط رگا  هراچیب  دنک . لاماپ  دایرفب  ار  قح  دنک و  دایرف  دـشک و  شینب  ار  نامه  ات  دـنز  رـس  مصخ  زا  یفراعتم  فالخ  كدـنا  هک  تسا .
وت هک  اریز  تسا ، داریا  رتـشیب  وت  ياـیلوا  رب  تسا . داریا  نیا  رگ  هوـالعب ا  ياراد  راـکچ  بلطم  يادا  تیفیکب  نک  رظن  ار  بلطم  وت  یقح ،
ارچ تسا  لماک  فراع  هکنآ  سپ  يرادیم ، بوسحم  تسوپ  رشق و  ناشیا  لباقم  رد  ار  رشب  همه  ینادیم  لماک  فراع  قح و  لها  ار  اهنآ 
مه ام  فراعتم ، زا  جراخ  هن  تسا  یفراعتم  رما  داقتعا  بسحرب  یئوگدب  زا  هزادـنا  نیا  دوشیم  مولعم  سپ  یئوگدـبب ، دـنک  هدولآ  ار  نابز 

. میدشن جراخ  فراعتم  زا  هّللا  دمحب 
دوخ نیفلاخم  ناراکمه و  زا  یئوگدب  رد  ار  ظفاح  راعشا  زا  يرادقم 

19 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نابز هنوگچ  هورگ ، نیا  معزب  قح  رد  یناف  لـماک  فراـع  نیا  هک  نیبب  نک  هعجارم  ياهدرک  شومارف  رگا  میدرک . رکذ  فوصت  نیئآ  رد 

. ار امرگ  ماب  رس  نیا  ار  امرس  ماب  رس  نآ  رجت ) یئاب ال  رجت و  كءاب   ) وگب اهنیاب  سپ  هدولآ  سجرب 
. منک لقن  شحف  بس و  رد  ار  يولوم  راعشا  زا  يردق  تسا  بوخ  اجنیا  رد 

رخ شوگ  دباین  رد  ار  نخس  نیاکرخ  شوگ  رگید  شورفب  رخ  شوگ 
لهد کناب  زا  زغم  كزان  وچ  ایلگ  يوب  ناز  لعج  نوچمه  نارکنماضیا 

ثیبخ نآ  دارم  دوبن  عمط  زجثیدح  رد  دلقم  دشاب  رگ  هحوناضیا 
ربخیب یگنس  وچ  لفاغ  نمیارخز و  مک  يا  یترکف  ناهج  زواضیا 

هرک رخ  یتسین  وخ  یمدآهرهبیب  درخ  یشقن و ز  هکناز 
مشچب ناشیورد  كاخ  هم  دشکردمشخب  ناشیورد  کنهآ  دنک  کساضیا 

هدناوخ یعدم  ناریپ  ار  اهنآ  هک  دوخ  نابیقر  ناراکمه و  هرابرد  دنتیم و  دوخ  تنیط  رب  یـسک  رهدنک  وعوع  کس  رون و  دـناشف  هماضیا 
: دیوگ

دش ریخیب  هلبا و  ریقف و  وادش  ریغ  هنشت  هک  یشیورد  کیل 
ناوختسا زا  دنیبیم  ار  کس  شقنناج  لها  ینوا  تسا  شیورد  شقن 

رخ ریپ  وت  دهاش  دش  نوچ  هنرورشب  رد  یموخ  تسد  ودنا  رز  نوچاضیا 
انف  يوس  دشک  وک  یئانشآانشآ  کناب  تسه  نالوغ  کناباضیا 

ایب یهاوخ  رگا  هار  ردارب  ياکارت  دناوخ  یمه  یلوغ  فرط  رهاضیا   20 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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. تسا راورخ  هنومن  تشه  تسا  رایسب  نیا  لاثما  وخ و  كرگ  نیا  يوس  يور  مکافسویوا  دناد  هر  ین  تسا و  زو  والق  ین 

هنابیرفماوع هناماوع و  تجح 

ندرک رظن  زا  دنکیم  عناق  نآب  ار  دوخ  مصخ  هک  هنازجاع ، ياهلیلد  و  هنابیرف ، ماوع  هناداوسیب و  هناماوع  ياهتجح  زا  یکی  هکنآمود  بلطم 
هداتفا و قافتا  زین  ریقح  نیا  اب  هرظانم  کی  رد  هک  تسا  هملک  نیا  دوخ ، ياههتخومآ  دـیلقتب و  دـنکیم  اـفتکا  و  ندرک ، قیقحت  صحف و  و 

ظفاح رب  نم  هک  دوب  هدرک  ادیپ  ترهش  تقونآ  رد  داتفا و  قافتا  يونثم  ظفاح و  رما  رد  هرظانم  یـصخش  اب  ارم  یـسلجم  رد  هک  تسنیا  نآ 
. ماهتشون يدر  يولوم  و 

طسق لکیهلل   ) تلیضف تشاد  مه  یبناجب  قح  تروص  درکیم  ءافرع  ظفاح و  زا  يرادفرط  دوب ، بام  یفوص  یلو  دوبن  یفوص  صخـشنآ 
تفگ دندیـسرپ  ینالف  زا  هکنیا  لیبق  زا  دروآیم  هناماوع  ياهتجح  اما  درکیم  دایز  يراشفاپ  دوب . دـجاو  مه  ار  نمثلا ) لک  لـب  نمثلا ، نم 
يدرم هک  نالف  زا  ای  تسا  زومرم  تعامج  نیا  لاوحا  تفگ  دندیـسرپ  دوب  علطم  يدرم  هک  نالف  زا  ای  دـنمهفیمن  تسا  لکـشم  شتاملک 

نالف زا  هکنآ  ای  تسین ، مولعم  اهنآ  لاح  الماک  ام  رب  دناهتشذگ ، دندوب  ینامدرم  اهنیا  تسین  يراک  اهنآب  ار  ام  تفگ  دندیسرپ ، دوب  عرواب 
ای ریخلاب . مکاتوم  اورکذا  تفگ  دندیـسرپ  نـالف  زا  هکنآ  اـی  میتسین . اـهنآ  لاوحا  قیقحتب  فلکم  هک  اـم  تفگ  دندیـسرپ  دوب  اـملع  زا  هک 

ای دناوخیم ، ربنم  رد  ررکم  نالف  ای  درکیم  هیرگ  دناوخیم و  اهنآ  ياه  رعش  زا  ررکم  دوب و  یهجوم  درم  نالف  هکنآ 
21 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نالف هکنآ  ای  هتشون ، یحرش  يورب  نالف  هکنآ  ای  دننزیم ، شباتکب  لأفت  هکنآ  ای  دناهتخاس  رازم  ار  شربق  مدرم  هکنآ  ای  درکیم ، داهـشتسا 
هناماوع و ياهتجح  نیا  لاثما  و  دـنمانیم . بیغلا  ناسل  ار  وا  مدرم  هکنآ  ای  داتفا ، قفاوم  دز و  ظفاح  ناویدـب  لأفت  هیـضق  نـالف  رد  ناـطلس 

. مدرکیم در  ار  همه  دروآیم و  هنازجاع ، لیلد  و  هنابیرفماوع ،

ةزجع ياصع 

، تسا ماوع  تجح  نیرخآ  هک  ةزجع  ياصعب  دش  ثبـشتم  مرج  تشادـن ال  لباقم  رد  تجح  دـش و  دودـسم  وا  رب  هار  تهج  همه  زا  نوچ 
يورـسک سیونب  در  يولوم  ظفاح و  رب  مهوت  درادـن  تیمها  تسا  لهـس  تفگ  هدروآ  یگرزب  تجح  هک  دوخ  لاـیخب  زجع و  ماـگنه  رد 

وا رب  يدر  مه  يورـسک  دـننام  نوچ  تسین ، تیمها  لـباق  تسا و  تیمهایب  عوضوم  هک  درک  شوـخلد  نیمهب  هراـچیب  نآ  هتـشون  در  مه 
. دش عناق  صحفت  قیقحت و  زا  تجح  نیمهب  هتشون و 

دنکیمن لطاب  ار  قح  لها  هنعط  يورسک  دننام  لطاب  لها  هنعط 

دعب هکنآ  ات  متسنادیمن  هتشون  یباتک  مه  ظفاح  در  رد  صوصخب  اما  هدرک  ءافرع  رب  در  شیاهباتک  رد  يورسک  هک  مدوب  هدینـش  ریقح  نیا 
، مدرک هاگن  متفرگ و  هتشون  ظفاح  در  رب  يورـسک  هک  تسا  یباتک  نیا  تفگ  دروآ  یباتک  یبش  ناتـسود  زا  یکی  لاس  ودب  هرظانم  نآ  زا 

باتک کی  رد  طـقف  هدرک  داهـشتسا  ار  شتاـیبا  زا  تیب  دـنچ  و  دراد ، يو  رب  داریا  دـنچ  يرـصتخم  ماهتـشون  نم  هک  تسنیا  ریغ  وا  مدـید 
باتک ار  وا  هک  یکچوک 

22 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
زا یـضعب  هتـشون . ظفاح  هراـبرد  شراعـشا  يور  زا  ار  دوخ  رظن  هدـیقع و  راـهظا  هحفـص  دـنچ  رد  تفگ  دـیاب  هلاـقم  هکلب  دـیمان  دوشیمن 
زا هزورما  حالطـصاب  هک  یـشابوا  درم  کی  ار  وا  دوب و  هدـش  یلکب  ظفاح  فوصت  رکنم  هکنیا  لثم  اجبان ، یـضعب  دوب و  اـجب  شیاـهداریا 

نکسم اجنآ  رد  دنتفریم و  ناربگ  هدکیمب  رهش  ياهشابوا  اب  دیوگ  هدرک و  شنوریب  یلکب  زین  شناد  لها  کلـس  زا  هدرک و  یفرعم  اهـشاد 
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دندوب راچان  دوب  ناربگب  رـصحنم  نامزنآ  رد  یـشورف  یم  نوچ  دندرکیم  ناربگب  تمدخ  دندومنیم و  قازترا  یـشابوا  هار  زا  و  دندرکیم .
زا طابنتسا  دوخ  معزب  ار  هتفگ  نیا  كردم  تسا و  خیرات  هریس و  يرورض  فالخ  هک  اههتفگ  لیبق  نیا  زا  دنشاب و  برشم  مه  اهنآ  اب  هک 

. دوشیم هدافتسا  شفالخ  هکلب  دوشیمن  هدافتسا  اهفرحنیا  باتک  زا  دشاب  كردم  شباتک  رگا  هکنآ  اب  هتسناد  ظفاح  باتک 
هتفگ نیا  نوچ  لاح  رهب  دندوبن . عرش  رهاوظب  دیقم  هک  یتابارخ  یفوص  اهتنم  دوب  یفوص  دوبن  هعیش  میوگیم  هک  تسنم  رظن  ریغ  رظن  نیا 
بآ هملک  نیا  هکنآ  تهج  زا  هکلب  درک  يورـسکب  ساـیق  ارم  تفگ و  ازـسان  نمب  هکنآ  تهج  زا  هن  تساوخرب  نم  داـهن  زا  دود  تفگ  ار 

تـسه هک  مه  زامنـشیپ  دنادیم  ملع  لها  ار  دوخ  هکنیا  متفگ  دوخ  اب  مدش  سویأم  رـشب  داشرا  زا  یلکب  هک  تخیر  نم  رب  يدیمون  سأی و 
يورـسک لـثم  نوچ  هک  هزادـنا  نیاـب  هدرک  عناـق  صحفت  قیقحت و  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هزادـنا  نیا  شمهف  هیاـپ  دراد ، مه  كرزب  ياـعدا 

. هن ای  دیوگیم  قح  هک  درکن  ربدت  دیاب  ای  دشاب  قح  هچرگا  دینـشن  ار  يدـحا  فرح  دـیاب  رگید  هدرک  یئوگدـب  ظفاح  زا  يدودرم  صخش 
. تسا عقوت  هچ  ماوع  مهف  زا  رگید 

ندرک باجم  دوخ و  یشوخلد  يارب  هک  تسا  ماوع  هیور  نیا  يرآ 
23 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

اج همه  زا  هک  یتقو  دنربیم ، راکب  دنک  هاتوک  نخس  دشکرد و  نابز  هجاحم  زا  دجنرب  شلد  نوچ  دیاش  هک  يو  ندیناجن  رو  دوخ  مصخ 
هیبش یتهج  زا  مسا  رد  وا  لمع  هک  تسا  دودرم  دورطم و  یماندب و  ترارـشب و  فورعم  هک  دننک  ادـیپ  ار  یـسک  دـندرگیم  ندـش  زجاع 

یمـسا قفاوت  ضحم  نیمهب  طقف  تسا ، قح  نیا  زا  تسا و  قحاـن  وا  زا  هچرگا  دـشابات و  ود  تقیقح  رد  هچ  رگا  دـشاب  دـخ  مصخ  لـمع 
لثم دـنکیم ، ضرف  قفاوت  شدوخ  دـشاب  هتـشادن  مه  یمـسا  قفاوت  رگا  تسا ، ظیغ  ءافـش  رطاخ و  یفـشت  تهج  زا  نیا  دـننکیم و  افتکا 
مسا رد  قفاوت  هکنآ  لاثم  اما  دنکیم  ملظ  وا  هک  تسین  مولعم  درک  ملظ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماماب  مهرمـش  نک  ملظ  مه  وت  دیوگیم  هکنآ 

دب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  مه  ناورم  نک  بیع  ار  ام  مه  وت  وگب  مه  وت  دـیوگیم  ینمؤمب  یقـساف  رجاف  هکنیا  لثم  دـشاب  هتـشاد 
نتفگ نیا  ات  نتفگ  نآ  زا  اما  نتفگ  دب  مهنیا  تسا  نتفگ  دـب  شمـسا  مهنآ  هک  تسا  مسا  ضحم  رد  قفاوت  طقف  درکیم  بیع  تفگیم و 

مه هفینح  وبا  لابب  ام  رب  مه  وت  دـیوگیم  یملاعب  یلهاج  هکنآ  ای  قحب  نتفگ  نیا  دوب و  قحاـنب  نتفگ  نآ  تسا . قرف  نامـسآ  اـت  نیمز  زا 
ةزجع ياصع  هک  کلذ  لاثما  دادن و  مه  ریبز  هّللا  دبع  هدن  مه  وت  دـیوگیم  دـنک  مورحم  ار  یـسک  یـسک  رگا  هکنآ  ای  دـیلابیم . شملعب 

رگا هکلب  راکنا  رد  وا  اب  قفاوم  دنک  ادیپ  ار  يرگید  مهنآ  دنک  يوعد  بلق  مصخ  تسا  نکمم  دشاب  هتـشاد  يرابتعا  اصع  نیا  رگا  تسا و 
. دنوش قیرط  نیاب  ثبشتم  ام  لباقم  رد  دنناوتیم  زین  بهاذم  للم و  ریاس  يراصن و  دوهی و  دشاب  هتشاد  رابتعا 

هکنآ اب  ینادیم  کین  ار  وا  هنوگچ  میئوگب  یلازغ  دننام  دننادیم ، دهتجم  کین و  ار  هیواعم  هک  یناسک  اب  ام  هک  تسا  نآ  دـننام  هتفگ  نیا 
ریما

24 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. دـننکیم نعل  ار  هیواـعم  زین  جراوخ  دراد  تیمها  هچ  دـیوگب  باوج  رد  وا  درک  هبراـحم  اـب و  تفگیم و  دـب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

روصنم دراد  تیمها  هچ  دیوگب  دوب  فلاخم  ملسم  وبا  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یئوگب  یـسک  اب  ای  دننکیم  یلعب  ار  جراوخ  سایق 
درک نیرفن  اهنآ  رب  دوب و  یضاران  کمرب  لآ  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یئوگب  ای  تشک . تبقاع  ار  وا  و  دوب ، فلاخم  وا  اب  زین  یقیناود 
نب هّللا  دبعب  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یئوگب  ای  تشک  ار  ناشیا  تبقاع  دش و  یضاران  اهنآ  زا  مه  نوراه  دراد  تیمها  هچ  دیوگب 

شوخ وا  اب  زین  کلملا  دبع  دوبن  نیبشوخ  وا  اب  مه  دیزی  دشاب  دیوگب  مالّسلا ، هیلع  ادهشلا  دیـس  ترـضح  نینچمه  دوبن و  نیبشوخ  ریبز 
دزن رذـع  هیام  دـننکیمن و  شوخ  ار  لد  اهنیا  اجیب  ینعمیب  تاسایق  لیبق  نیا  زاتشک  مارحلا  دجـسم  رد  ار  وا  داتف و  رد  وا  اب  تبقاع  دوبن و 

. دنوش عناق  دنروخ و  بیرف  نانخس  هنوگ  نیمهب  تسا  نکمم  ماوع  هچرگا  تسین ، قیقحت  زا  هدننک  عناق  و  دوشیمن . ادخ 
وا لاثما  صخـش و  نآ  زا  دـیاب  هتفر  اجکب  اهمهف  منادـیمن  هدـش  هدـیچرب  هتفر و  زورما  هک  ملع  داوس  میوگب ، هچ  امن  ملاـع  داوسیب  نباـب 
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زا ناخ  اقآ  سکعلاب  ایمینادـب  بوخ  ار  وا  هقیرط  ناخ و  اقآ  دـیاب  ام  دـسیونب  باتک  دـنک و  در  یتالحم  ناخ  اقآ  رب  یئاپب  رگا  درک  لاؤس 
ریقوت ار  يدوهی  دیاب  ام  دنـسیونیم  دوهی  دض  رب  هک  يراصن  ای  تسا  بوخ  یئاهب  میئوگب  دیاب  ام  دـنک  در  یئاهبهب  یـصخش  ضرغ  يور 

لثم رگید  لطاب  زا  یلطاب  نوچ  نینچمه  یفنح و  رب  یعفاش  ای  یعفاش  رب  هیفنح  ای  هیخیـش  رب  هیئاهب  ای  هیئاهب  رب  هیخیـش  ای  سکعلاب  ای  مینک 
صخشنآ رگا  ای  مینادب و  رگید  لطاب  نآ  تجح  رب  لیلد  ار  وا  عافد  هکلب  مینک و  عافد  لطاب  زا  دیابن  ام  هدرک  عافد  دوخ 

25 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ای هتـشاد ، هنابیقر  ضرغ  هدوب و  وا  بیقر  وا  نوچ  هکنآ  ضحمب  هدز  یقح  فرح  تسوا  بیقر  تسوا و  لثم  هک  رگید  لطاب  در  رد  لطاب 

دیاـب مه  ار  شقح  فرح  هدرک  قح  لـها  زا  یتـمحز  عفر  هدرک و  قح  لـهاب  یکمک  شاهتفگ  نیا  رد  هچرگا  هدوـب  لـطاب  لـها  شدوـخ 
يونثم و ندـناوخ  يارب  اما  دـننک  یمن  کسمت  واب  تسه  شدروم  هک  اجنیا  هنوگچ  دـش  اـجک  لاـق  اـم  یلا  رظنا  سپ  تسا  لـطاب  میئوگب 

. دینکیم کسمت  درادن  دروم  چیه  هک  هفئاط  نیا  رگید  تایگنفج  ظفاح و 
یکی تسا  زیچ  ود  زا  ثحب  دروم  هک  تسناد  دیاب  مینکیم و  ظفاح  باتک  ظفاح و  حرـشب  عورـش  نونکا  دـش  مولعم  زین  بلطم  نیا  نوچ 

. ظفاح باتک  تیعقوم  یکی  و  ظفاح ، دوخ  تیصخش 

تسیچ شباتک  تسیک و  ظفاح 

رظن زا  یکی  ناگدنیوگ و  ینعی  نیخروم  خـیرات و  رظن  زا  یکی  تسا  هار  ود  زا  وا  تیـصخش  ظفاح و  دوخ  فارطا  رد  ثحب  ینعیلوا  اما 
. دومن تواضق  ناوتیم  وا  هرابرد  دومن و  هدافتسا  ناوتیم  شناوید  زا  هچنآ  ینعی  شناوید 

: نیخروم ناگدنیوگ و  رظن  زا  ظفاح  تیصخش 
زین دـناهفیاط  نیا  ریغ  زا  هک  سانلا  ماوع  لاهج و  هکلب  نافرع  لها  هفوصتم و  نیبام  رد  ناـمز  نیا  رد  صوصخب  ریخا  هرود  نیا  رد  ظـفاح 
روبز تسا ، هماـنلاف  شباـتک  تسا  رازم  شربـق  هتفاـی  سوفن  رد  یمیظع  تیعقوم  هدرک و  ادـیپ  یگرزب  ههجو  تاـقیرزت  تاـغیلبت و  رثا  رد 

دوخ رصع  دعب  ام  دوخ و  رصع  رد  یلو  تسا ، هّللا  یلو  قح ، قشاع  هناگی  شدوخ  تسا  ءافرعلا 
26 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. هتشادن مه  ار  نآ  زا  مرازهکی  هکلب  ار  تیعقوم  ههجو و  نینچ 
ءایبنا و زا  هچ  املع و  زا  هچ  رـشب  ناگهتـسجرب  زا  سک  ره  هک  تسا  نیمه  تداع  عبط و  ياـضتقم  هکلب  تسین  يدعبتـسم  رما  نیا  هچرگا 
زا دعب  سک  ره  يارب  هک  یگرزب  ياهههجو  هک  تسین  هدیشوپ  یلو  دنتـشادن  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  دوخ  توف  زا  دعب  تیعقوم  ءایـصوا 

تادـهاجم كرزب و  ياهمدـق  رثا  رد  کی  ره  هتبلا  تسا و  ینید  ياههجو  ای  تسا و  یعامتجا  یلم و  ياهههجو  ای  هدـش  لصاح  وا  توف 
نید لها  هدوب  نید  هار  رد  رگا  هتشاذگ  راگدایب  دوخ  زا  هک  ياهسیفن  راثآ  هدرب و  جنر  هتـشادرب و  تمدخ  نآ  لیبس  رد  هک  تسا  یمیظع 

ار ودنیا  زا  کی  چـیه  هتفای  هک  ياههجو  همهنیا  اب  ظفاح  هنافـسأتم  دـننک  ریقوت  وا  زا  عامتجا  لها  عامتجا  هار  رد  رگا  دـننک و  ریدـقت  وا  زا 
هدـنام یقاب  ینید  راثآ  وا  زا  نید  رد  هن  دـشاب و  یلم  ههجو  هتـسیاش  هک  هدـنام  یقاب  وا  زا  زین  مهم  ریغ  هکلب  یمهم  رثا  عامتجا  رد  هندرادـن 
قاذـم اب  هک  تسا  دـیفم  یتابارخ  نایفوص  يارب  یلب  تسا  نید  دـض  رب  هکلب  تسین  نیدـب  طوبرم  مهنآ  هک  لئاطال  زا  رپ  ناوید  کـی  ریغ 

ءارعش و يارب  تیبدا  تیرعش و  هبنج  زا  طقف  دنک  هدافتسا  یـسک  شتایملع  زا  میئوگب  هک  تسین  مه  یملع  هکنآ  یتح  تسا  قفاوم  ناشیا 
(. تهجیب زیزع   ) تسا هملک  نیا  قادصم  اعقاو  یتسار و  تسین  رگید  باتک  ار  ظفاح  مه  ناوید  نیا  زجب  تسین ، دب  ءابدا 

نیا رگا  هک  دـننکیم  عـضو  وا  يارب  زور  ره  هک  تـسا  یلعج  تاـمارک  لـقن  تاقیرذـت و  تاـغیلبت و  رثا  رد  طـقف  زورما  هـهجو  نـیا  یلب 
زا دعب  هکنیا  اب  دوب ، نانچ  نینچ و  ظفاح  دیوگیم  هک  یـسکب  دسر  هچ  تشادن  يرابتعا  ام  دزن  مه  زاب  يدوب  یحیحـص  دنـس  ار  تامارک 

رخأتم نرق  نیدنچب  وا 
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27 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هک اریز  درک  میهاوخن  لوبق  تفریذـپ و  میهاوخن  ار  تمارک  نآ  اـم  دـناسرب  ار  لـقن  ظـفاح ، دوخ  ناـمز  اـت  لـصتم  دنـسب  رگا  ینعی  تسا 

تـسا هتـسب  شاهمه  هکلب  تسین  دـنب  یئاـجب  تاـمارک  نیا  لـقن  هکنیاـب  دـسر  هچ  تسین  تمارک  لـباق  اـم  دزن  ینـس  یخیـش و  یفوـص و 
ای هاجنپ  دودح  ابیرقت  هک  یلعف  ناگدنیوگ  رظن  زا  نیا  تسا ، لوقنم  تسا و  فورعم  وتسا  روهـشم  و  دـناهدروآ - ودـنیوگیم  ودـناهتفگب 

بجع تسین و و  یئاجب  دنتـسم  تسا  یهاوفا  شاهمه  هک  تسا  یقرت  رد  ظـفاح  ههجو  زورب  زور  هک  شیب  یکدـنا  اـی  تسا  لاـس  تصش 
تسا مدرم  یهاوفا  نامه  شدنتـسم  تسا ، خیراوت  رد  هچنآ  زا  شیب  دناهتـشون  شاهرابرد  یلـصفم  حرـش  هک  مه  ناگدنـسیون  هک  تسنیا 
خیرات دوشیم ، خیرات  اهنیمه  رگید  زور  دنچ  زاب  هکنآ  رتبجع  تسا  روآتفگـش  یتسار  دنیوگیم ، دـنیوگ و  زا  دـناهدرک  رپ  ار  باتک 

اهنآ اب  قح  دـشاب  روطنیمه  اههدـیقع  اهنید و  همه  رگا  خـیراتب ، دنتـسم  مدرم  ياهیهاوفا  دـنیوگ و  مدرم ، ياه  یهاوفا  دـنیوگب و  دنتـسم 
، دـنهدیم رارق  لعج  عضو و  رب  ار  ناشـساسا  هک  دـننایفوص  زا  ریغ  نایدا  لـها  ـالک ، اـشاح و  دـنوشیم ، نیدیب  یعیبط و  یلکب  هک  تسا 

. میتفگ فوصت  حرش  رد  هک  اذکه  تسا و  یلعج  ناشاهتمارک  تسا  یلعج  ناشنادشرم  تسا  یلعج  ناشرکذ  تسا  یلعج  ناشهقرخ 
: نیخروم رظن  زا  اما  و 

زا ای  تسا  لقن  تهج  زا  ای  دناهتـشون  هچنآ  کی  ره  نیمدقتم و  یتمـسق  دننیرخأتم و  یتمـسق  ناسیون  باتک  ینعی  دنمـسق  ود  رب  نیخروم 
ضرغیب و لقان ، ینعی  طیارـش  عامتجا  اـب  مهنآ  دـشاب  لـقن  تهج  زا  هک  تسنآ  دـشاب  داـمتعا  دروم  خـیرات  زا  هچنآ  رظن و  راـهظا  تهج 

ینعی دشاب  مه  قثوم  دشاب و  رظنیب 
28 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

همه هک  اریز  تسا  دوقفم  ود  ره  نیرخأتم ، نیمدـقتم و  رد  هّللا  دـمحب  هک  طرـش  نیا  و  دورن ، وا  هراـبرد  عضو  لـعج و  بذـک و  لاـمتحا 
. تسا هفیاط  نامه  زا  ناگدنسیون 

زا هاوخ  تسین  رابتعا  دامتعا و  دروم  هجوت و  لباق  هجو  چیهب  میمان  یطابنتـسا  خیرات  ار  وا  هک  دشاب  رظن  لامعا  تهج  زا  هک  یخیرات  اما  و 
ریغ قثوم و  نیب  یقرف  ریغ  يارب  ریغ  داهتجا  رابتعا  مدـع  رد  تسا و  داهتجا  رظن  راهظا  هک  اریز  قثوم  ریغ  ای  قثوم  زا  هاوخ  رخأتم  ای  مدـقتم 
نانچ نالف  هدرک و  فصو  نانچ  ار  وا  نالف  هک  تسا  اههتفگ  زا  طابنتـسا  رب  ینبم  تاداهتجا  نیا  زا  يرایـسب  هکنآ  اـصوصخ  تسین  قثوم 
نالف هدرک و  تمارک  لقن  نانچ  شیارب  نالف  هتفگ و  رعـش  شاهرابرد  نانچ  نالف  هتـشاد و  يوب  نظ  نسح  نانچ  نالف  هدرک و  حدم  ار  وا 
دیلقت هکلب  تسین  داهتجا  نیا  هقیقحلا  یف  هک  اهنیا  لاثما  هتفگ و  شلیدـبیب  نالف  هدـناوخ و  داـتوا  زا  ار  وا  نـالف  هدـناوخ و  لاد  ازا  ار  وا 

. تسا
هکنآ يارب  لقن  تهج  زا  اما  رظن  يور  زا  هچ  دـشاب  لقن  يور  زا  هچ  درادـن  رابتعا  هجوچیهب  ناشاههتفگ  نیرخأتم  نیخروم  نیارباـنب  سپ 
نامه ام  دناهدرواین  يزیچ  دوخ  تسا  بتک  نامه  رادـم  سپ  تسا  ظفاح  نامزب  لصتم  هک  تسا  امدـق  بتک  زا  رگا  دـناهدرک ، لقن  هچنآ 

دنک لقن  يزیچ  دوخ  مدقتم  نامز  زا  دناوتیمن  رخأتم  صخش  مینکیم  كردمب  هبلاطم  تسا  بتک  نآ  ریغ  زا  رگا  مینکیم و  رظن  ار  باتک 
دنیوگ و هاوفا ، یکی  تسا  زیچ  هسب  دنتسم  دناهدرک  رظن  راهظا  اهنآ  هچنآ  سپ  رظن  تهج  زا  اما  و  دشاب . حیحـص  لصتم  دنـسب  هکنآ  رگم 

شلقن لصا  میتفگ  هک  مه  یمود  تسا  رابتعایب  هک  یلوادناهدرک  هک  یئاه  لقن  هار  زا  مود  دنیوگیم ،
29 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رارق ثحب  دروم  الیصفت  هک  مه  ارنآ  شباتک  زا  هدافتسا  هار  زا  میس  شقنا ) مث  شرعلا  تبث   ) وا تلالدب  دسر  هچ  ات  مینکیمن  دامتعا  ام  ار 
. ءامدق سکعرب  لقن ، باب  زا  هن  تسا  رظن  لامعا  باب  زا  دناهدرک  رپ  ار  اهباتک  هک  نیرخأتم  خیرات  هدمع  میهدیم و 

ياهمیرکت لـیلجت و  زا  یلاـخ  هکلب  تسا  اـهیراوگرزب  تاـمارک و  همهنیا  زا  یلاـخ  تسا و  رـصتخم  طیـسب و  رایـسب  ءامدـق  خـیرات  اـما  و 
فرطیب خیرات  تسین  اهنادب  يرابتعا  دناهیفوص و  زا  زین  مه  ریغ  يدنقرمـس و  یماج و  دننام  ناگدنـسیون  نآ  هک  هوالعب  تسا  هداعلاقوف 
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ياضتقم هچنآ  سپتسین  ظفاح  زا  هک  مه  يرگید  راـثآ  تسا ، ناوید  نیمه  تسا  یقاـب  اـم  يارب  هچنآ  سپ  تسین  تسد  رد  ضرغیب  و 
ناشباتک رد  یـضرغیب  ناگهداس  هعیـش  نیرخأتم  زا  رگا  هک  دش  مولعم  انمـض  سپ  دوب  دهاوخ  دمتعم  دـشاب  باتک  نیا  زا  هدافتـسا  رظن و 

ناشیا هتفگ  زین  دشاب  هدرک  يدـیجمت  وا  زا  هّللا  رون  یـضاق  دـننام  اهـشارت  هعیـش  زا  یـضعب  ای  یگداس  يور  زا  دـناهدرک  ظفاح  زا  یحدـم 
قثوم و رظن  لامعا  داهتجا و  باب  رد  میتفگ  هک  هوالعب  تسا  بتک  نامه  زا  لقنب  دنتـسم  مه  ناشاههتفگ  دنرخأتم و  هک  اریز  درادن  رابتعا 

. دنکیمن قرف  قثوم  ریغ 
هک تسنیا  ناشیا  ریبعت  تیاهن  دـشاب  دـیجمت  مهوم  هک  دـننکیم  ریبعت  رگید  یفوص  ای  ظـفاح  لـثم  زا  رگا  هعیـش  ياـملع  زا  هکنآ  هوـالعب 

دیجمت ترابع  ود  نی  زا ا  کیچیه  تسا و  افرع  ناگرزب  زا  ای  ءافرع  زا  دنیوگیم  ای  تسا  هعیـش  نایفوص  ای  هیفوص  نایعیـش  زا  دـنیوگیم 
مهوب زین  ار  نیفلؤم  زا  هدـع  هکلب  هتخادـنا  مهوـب  ار  هدـع  هک  تسا  هدـش  اـسب  تسا و  دـیجمت  مهوـم  ناربـخیب  رظن  رد  هکنآ  رگم  تسین 

نیا لاثما  هک  تسا  هدش  اسب  هکلب  هتخادنا 
30 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا تسا  لاجر  لها  زا  ای  نیثدحم  زا  ای  تسا  املع  زا  هک  نالف  هکنآ  بیرقتب  دنبیرفیم  ار  ناگهداس  هدیدرگ  زین  نیضرغم  زیواتـسد  تارابع 
نیا هن  دنراد و  دـیجمت  دـصق  تارابع  نیا  زا  نانآ  هن  تسا  نیا  ریغ  رما  تقیقح  یلو  هدرک  دـیجمت  وا  زا  سپ  هدرک  ریبعت  هنوگنیدـب  نالف 
لها زا  هک  تسنیا  لاجر  لها  املع و  نیبام  فراعتم  هک  اریز  تسا  فراعتم  لیبس  رب  ناشیا  زا  یشم  نیا  هکلب  تسا  دیجمت  رب  لاد  تارابع 

هکناـنچ دـننادن  حیحـص  ار  وا  تادـقتعم  وا و  معز  هچرگا  وا  تادـقتعم  وا و  معز  بـسحرب  دـننکیم  ریبـعت  نـف  بهذـم و  کلـسم و  ره 
ناشیا یگرزبب  ناشیا  هکنیا  رب  تسین  لیلد  نیا  هرعاشا  ناگرزب  زا  ای  هفـسالف  ای  ءامکح  ناگرزب  زا  ای  نیملکتم  رباکا  زا  اـی  تسا  نیرـسفم 

هنوگنیدب صوصخلاب  دننکیم و  بیوصت  تیرعشا  ای  تمکح  هفـسلف و  ای  مالک  ای  ریـسفت  ای  تنـس  زا  ار  ناشیا  تادقتعم  هکنآ  ای  دندقتعم 
ینعم سپ  ناشیارب  جاجتحا  ناشیا و  زا  دنـس  ذاختا  ماقم  رد  دـننکیم  دای  ار  ناشیا  هداعلاقوف  یناریبکت  هوالع و  یتاریبعت  اب  هکلب  تاریبعت 

ناگرزب زا  هکنیا  هن  شلها  معزب  ای  دوخ  معزب  تسا  کلاذ  ریغ  ای  هفـسلف  ای  ریـسفت  اـی  تمکح  ناـگرزب  زا  نـالف  هک  تسنیا  تاراـبع  نیا 
هکنآ ای  نافرع  لها  معزب  ای  دوخ  معزب  ینعی  تسا  افرع  ناگرزب  زا  اـی  تسا  اـفرع  زا  نـالف  ینعم  تسا  نینچمه  هدنـسیون و  هدـیقعب  تسا 

عمج تیفوص  اب  عیشت  هک  تسا  دقتعم  هدنسیون  هکنآ  هن  شلها  معزب  دوخ و  معزب  ینعی  تسا  هعیـش  یفوص  ای  تسا  هیفوص  هعیـش  زا  نالف 
. تسا عیشت  اتقیقح  یفوص  عیشت  هکنآ  ای  دوش 

بقلب دّـمحم و  مانب  هک  ظـفاح  تسنیا : هدـمتعم  ریغ  هلوقنم  ياـهیزاورپ  دـنلب  هولعجم و  تاـمارک  يانثتـسا  هب  یخیراـت  ياـههتفگ  صخلم 
سمش

31 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ناکریـسوت ای  ناهفـصا  لها  زا  نیدلا  لامک  ای  نیدلا  ءاهب  شردپ  نیدـلا  ثایغ  شدـج  تسا  هنـس 791  یفوتم  هنـس 726 و  دلوتم  نیدلا ؛

هتسویپ يزاریش  هّللا  دبع  نیدلا  سمش  فیرش و  دیسریمب  دنیوگ  دش و  ظفاحب  صلختم  نیدلا  ماوق  هاش  زا  زاریش و  رد  شتالیـصحت  تسا 
ییحی و هاش  ای  عاجـش  هاش  اب  وا  ههجاوم  هب  تسا  طوبرم  دناهدرک  لقن  وا  خـیرات  رد  هچنآ  نیا  زا  شیب  تسین  مولعم  نانآ  زا  شذـلمت  یلو 

دنک رپ  ار  باتک  هچرگا  روما  نیا  تسا و  هدـش  اهنیاب  هراشا  شیاهلزغ  رد  هک  ینامرک  هیقف  داـمع  یناـکروگ و  رومیت  ریما  روصنم و  هاـش 
رکذ شلحم  رد  روما  نیا  زا  کی  ره  تسین و  وا  یناگدنز  حرـش  ای  تاماقم  تالاح و  حرـش  ای  وا  ياهتمارک  یگرزبب و  طوبرم  هجو  چیهب 

. تسین عضوم  کی  رد  ۀلمج  اهنآ  رکذب  تجاح  دوشیم ،
: شتاداقتعا تهج  زا  اما 

هکنآ هوالعب  دـیامنیم  شفوصتب  حیرـصت  شیاهلزغ  رد  مه  شدوخ  هچنانچ  دـننادیم  یتاـبارخ  یفوص  ار  وا  همه  قاـفتالاب  شفوصت  اـما 
سکچیه هدشن و  ضرعتم  یسک  دشاب ، هدیسر  داشرا  هبترمب  شفوصت  رد  هکنآ  اما  هدورس ، فوصت  يانبم  کلـسم و  رب  همه  ار  شیاهلزغ 
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دناهدرک رکذ  ءارعـش  ابدا و  رد  ار  وا  مان  مولع ، رد  اما  هدرکن  یهتنم  واب  ار  دوخ  هقرخ  مه  سکچیه  هدرکن و  رکذ  نیدشرم  دادع  رد  ار  وا 
نآرق ظفاح  هک  دـناهتفگ  ظفاح  ار  وا  تهج  نیا  زا  دـنیوگ  دـناهدرک و  دای  ار  وا  زین  نآرق  تئارق  ملع  رد  دـناهدرکن و  رکذ  ءاملع  رد  یلو 

: هتفگ شدوخ  هچنانچ  هدوب 
تیاور  هدراچ  اب  یناوخب  ربز  نآرقظفاح  ناسب  دوخ  رگ  دایرفب  دسر  تقشع 

32 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناگدنیوگ رظن  زا  ظفاح  بهذم 

زا مه  ار  وا  دننادیم  هعیش  ار  دوخ  هک  زورما  هفوصتم  ات  دناهدرک ، فالتخا  يو  رد  نیرخاتم  دناهدرک و  رکذ  تنس  لها  رد  ار  وا  نیمدقتم 
مان همهنآ  هکنآ  اب  هدربن  شراعـشا  رد  چیه  ار  همئا  مسا  هک  هدوب  هعیـش  هنوگچ  یئوگب  رگا  هک  تسنیا  رتبیجع  همه  زا  و  دـننادیم ، دوخ 
هیقت ارچ  یئوگب  رگا  هدرکیم  هیقت  دنیوگ  یم  هدرب  ار  ناریپ  زا  وا  ریغ  ناغم و  ریپ  مه و  ریغ  ناریزو و  ییحی و  هاش  روصنم  هاش  عاجش  هاش 

هدیمهف ار  فرح  نیا  رگا  ار  تعامج  نیا  نک  هظحالم  لاح  دناهدوب ، تنس  لها  دلب  نآ  لها  هک  هدوب  يدلب  رد  نوچ  دنیوگیم  هدرکیم 
ناشیا زا  هک  اریز  تسا  هزادنا  هچ  ات  هک  نیبب  ار  ناشیا  یمهفن  دـح  دـنیوگیم  هدـیمهفن  رگا  دـننک و  یم  سیبلت  هزادـنا  هچ  ات  نیبب  دـننزیم 
تـسیچ كردم  دینکیم  اعدا  نیقی  هجو  رب  رگا  لامتحا  هجو  رب  ای  دیئوگیم  نیقی  هجو  رب  هدرکیم  هیقت  دـیئوگیم  هکنیا  دوشیم  لاؤس 
لامتحا بجوم  لـقاال  اـی  تسا  يوقا  داـقتعا  مدـع  هنظم  هکلب  دوشیمن  هیقتب  نیقی  بجوم  هک  ندرکن  فارتعا  همئا و  ندرکن  رکذ  فرص 

ینـس ملاع  ره  رد  سپ  الا  دشاب و  داقتعا  مدـع  تهج  زا  هک  دوریم  لامتحا  دـشاب و  هیقت  تهج  زا  ندربن  مان  هک  دوریم  لامتحا  ینعی  تسا 
سپ حیرصت  مدع  زا  هن  دوشیم  حیرصت  يور  زا  عیشتب  نیقی  هدوب ، هیقت  باب  زا  وا  فارتعا  راهظا  مدع  دیئوگب  سپ  دیئوگب  ار  هتفگ  نیا  رین 
ینـس لامتحا  سپ  تسا  هدوب  یعیـش  ریغ  دلب  شدلب  هکنآ  باب  زا  دیئوگیم  لامتحا  هجو  رب  رگا  و  دـیدروآ ، تسدـب  اجک  زا  ار  شعیـشت 

زا تیرثکا  هک  اریز  تسا ، یلوا  ندوب 
33 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

اب لامتحا  ود  لقاال  تسا و  تابثاب  جاتحم  تسا  لصا  فالخ  هیقت  هکنآ  اب  بلغالا ) معالاب  یـشلا  قحلی  نظلا   ) دناهتفگ تسا و  فرط  نآ 
هملابد نامز  زا  دعب  هک  ظفاح  نامز  رد  هکنآ  هچ  تسا ، عونمم  لصا  زا  تنـس  لها  دلبدلب  ندوب  هیقت و  لامتحا  هکنآ  اب  تسا  يواستم  مه 
لوغم زا  دعب  وا  هرود  هک  هوالعب  هدوب  راکشآ  شاف و  مه  ناشبهذم  هدوب و  ناوارف  زاریش  رد  صوصخب  اجک  ره  رد  هعیش  هدوب  هیقوجلـس  و 

یلح همالع  تکربب  هک  هدوب  هدنب  ادخ  ناطلس  زا  دعب  هوالعب  تفای  عویش  اج  همه  رد  يدازآ  دندوب و  هداد  هیقت  هرطیـس  تسکـش  هک  هدوب 
هیقت تقیرط  رد  دوخ  اب  نیفلاخم  زا  هنوگچ  هوالعب  دش ، بلاغ  ننست  رب  هکلب  ینلع  شاف و  ناریا  رد  عیـشت  هدنبادخ  ناطلـس  ندش  هعیـش  و 

: دیوگیم هکیدحب  ات  دنتسه  یتابارخ  هیفوص  فالخ  رب  هک  تسا  یهاقناخ  هیفوص  مذ  زا  رپ  شباتک  هک  درکیمن 
دهاز هیقف و  ظـعاو و  ناـمه  شدارم  هچرگا  درکیمن  هیقت  دـهاز  هیقف و  ظـعاو و  زا  و  لکـش ، دـحلم  لاـعف  لاـجد  یفوص  تسا  اـجک  - 1

: دوشیم همه  لماش  هک  تفگیم  مومع  روطب  یلو  تسا  یهاقناخ 
دننکیم رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخب  نوچدننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  نااظعاو  - 1

دوشن ناملسم  سولاس و  دزرو و  ایر  اتدورن  ناسآ  نخس  نیا  رهش  ظعاو  رب  هچرگ  - 2
نکرت ار  غامد  وگ  شهدب  هلایپزابم  قشع  همک  دنک  تحیصن  هیقف  رگا  - 3

یماخ  هتخپ  رازه  رتهب ز  راب  رازهبهتخپ  هیقف  نآ  رگا  تسماخ  بارش  نیا  رگا  - 4
ینم وچمه  قسفب  یئوت و  وچمه  دهزبدوشن  مک  هناخراک  نیا  قنور  هک  ایب  - 5 34 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یناهنپ درد  لاح  مرحمان  بیبط  ابتفگ  ناوتن  هک  نزم  مد  يدنرزا  دهاز  شیپ  - 6
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کی ره  هک  راتفگ  نیا  زا  همهنیا و  زا  هنوگچ  یلوا  باب  رو  کـنچ  اـب  میوگ  رگا  هصق  نیاتفگ  مهاوخن  قلخ  اـب  ار  دـهاز  تلاـح  نم  - 7
مولعم هکنآ  اب  درکیم  هیقت  نتفگ  ناشیا  مانب  هدیصق  کی  همئا و  مان  ندرک  رکذ  زا  طقف  دونیمن  هیقت  تسیفاک  قیسفت  زا  الـضف  ریفکت  يارب 

هکنآ اب  دیوگب  هدرکیمن  تئرج  مه  لزغ  کی  ای  هدیـصق  کی  یتح  هک  هدوب  تخـس  هیقت  هزادـنا  نیاب  تقونآ  رد  زاریـش  رهـش  هک  تسین 
بیغرت هوالعب  هتفگ  نایتفم  نادهاز و  ناهیقف و  ناظعاو و  زا  تمذم  ناریپ و  ناریزو و  ناهاش و  حدم  رد  هدیـصق  لزغ و  يزیچ  دـصناپ و 

عرـش هقیرط  زا  یئوگدب  ههنیا  درکیم و  هیقت  ادخ  زا  یکدنا  هیقت  نیا  ياجب  شاکیا  رگید ، عرـش  ياهفالخ  یـشون و  هداب  رب  شـصیرحت  و 
اجیب ياهولغ  هتسیاشان و  ياهحدم  همهنیا  درکیمن و  فوصت  ناریپ  ناریزو و  ناهاش و  زا  قلمت  همهنیا  درکیم  هیقت  ادخ  زا  لقاال  ای  درکیمن 

ياهرظن لامعا  نیرخأتم و  تایرظن  زا  رظن  عطق  اب  دـناهتفگ  ظفاح  هرابرد  نیخروم  هچنآ  هصالخ  دوب  نیا  درکیمن  ۀـملظ  ةربابجب و  تبـسن 
شراعشا زا  طابنتسا  هلوعجم و  تامارک  تاهیهاوف و  اب  تسا  ینتبم  هک  ناشیا 

ناگدنیوگ زا  رظن  عطق  اب  قیقحت  رظن و  ياضتقم 

يزیچ دوخ  هبونب  مادک  ره  دندرک و  دییأت  ار  وا  هدرک  تقفاوم  وا  اب  زین  زیچ  ودب  دنتـسم  دنیوگب  ای  دناهتفگ  هچنآ  ناگدـنیوگ  هک  یتسناد 
اجب نم  هتفگ  شک  وا  رد  ماهدرک  هعلاطم  ار  ناشیا  باتک  نم  متفگ  دـش  مامت  ناشن  نخـس  نوچ  مدوب  تکاس  نب  تفگ و  ظفاح  نأـش  رد 

اهدیچمت انث و  نیا  لها  وا  تسین  امش  رگا  دینکیم  دیجمت  وا  زا  امـش  هک  ظفاح  نیا  تسا و  روهـشم  ناوید  نیا  بحاص  هک  مراد  رظن  یظف 
دنتفگن نخس  چیه  اب  رگید  دندش و  تکاس  همه  سپ  منرادن  يراک  واب  نم  دیوگیم  ادخ  هدنب  نآ  تسنآ  ریغ  رگا  تسین و 

35 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یفرح هنافصنم  میهاوخب  رگا  مه  زاب  تسا  باتک  نیمه  زا  طابنتسا  ای  تسا و  ربتعم  ریغ  صاخشا  اب  ای  هاوفاب  دنتسم  هک  تسا  یلقن  ای  تسا 

نوچ و  باـتک ،  نیا  میئاـم و  سپ  تسین ، دـنب  یئاـجب  شیاـپ  هک  اـهلقن  نآ  زا  یهاوگ  رد  تسا  رتيوق  رتـهب و  شباـتک  زا  هدافتـسا  مینزب 
تسا سیبلت  ضرغ و  لامعا  باب  زا  ای  تسا و  لماک  عبتت  مدع  زا  یشان  فالتخا  ببس  دناهدش و  فلتخم  هدافتسا  هبنج  زا  زین  ناگدنیوگ 
مکئاج دـق  هدومرف  اریثک و  نوفخت  اهنودـبت و  سیطارق  اهنولعجت  هدومرف : دوهی  هرابرد  دـنوادخ  هچناـنچ  ضعب  نود  راعـشا  یـضعب  لـقنب 

زین دوهی  هراـبرد  قح  هچناـنچ  دـننکیم  فیرحت  دوخ  دارم  قفو  رب  هکنیاـب  تسا  ینعم  رد  سیبلت  اـی  نوفخت ، اـمم  اریثک  مکل  نیبـی  اـنلوسر 
نوسبلت مل  باتکلا  لها  اـی  هدومرف  باـتکلا و  نم  هوبـسحتل  باـتکلاب  مهتنـسلا  نوولی  هدومرف  هعـضاوم و  دـعب  نم  ملکلا  نوفرحی  هدومرف :

مینکیم و لالدتـسا  شراعـشا  مامتب  مینکیم و  رظن  ناوید  نیا  رد  دوخ  مهـسب  مه  ام  اذـهیلع  نوملعت  متنا  قحلا و  نومتکت  لـطابلاب و  قحلا 
. مینکیم تواضق  دشاب  تیارد  ياضتقم  هچنآ 

هن ای  هدوب  نآرق  ظفاح  هدوب ، هک  شریپ  و  هن ، ای  هدوب  یفوص  ینـس ، ای  هدوب  هعیـش  تسا : هلمج  دـنچ  نیا  تسا  رظن  ثحب و  دروم  هکیروما 
لها هن  ای  هدوب  لمع  تدابع و  لها  هن  ای  هدوب  رادهدـنز  بش  هن  ای  هتـشاد  دوهـش  فشک و  هن  ای  هدوب  تمارک  ياراد  هن  ای  هدوب  بیغلا  ناسل 
هدوب هچ  وا  نف  هفرح و  اضیا  تسا و  يو  يرامش  كرزب  بابـسا  هک  تسا  اهنیا  تسیچ ، زا  شداد  نیا  سپ  هدوبن  رگا  و  هن ؟ ای  هدوب  قشع 

. ریخ ای  هدوب  وهل  بارش و  لها  ایآ  هدرکیم  قازترا  اجک  زا  و 
______________________________

سدق هناتسآ  هب  دندش  فرشم  نارهتب  دوخ  رجا  رفس  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر  ینارهت  كرزب  اقآ  خیش  ییاقآ  رصاعم  رهـش  همالع  درفققحم  ( 1)
امـش زا  دهـشم  رد  نم  دندومرف  متفر  ناشترایزب  دندومرف  تعجارم  نارهتب  نوچ  دوب  باتک  نیا  راشتنا  زا  دعب  نآ  هیلع و  هلا  مالـس  يوضر 
ملع اهسابل  رد  هک  رفن  دـنچ  اجنآ  رد  متفر  نوچ  درک  توعد  دوخ  لزنمب  دـننکب  ارم  بشکی  دـندومرف  هنوگچ  مدرک  ضرع  مدرک  عاـفد 
بات زا  دوخ  معزب  درکیمن و  ور  تسنادیم  دشابیم  تیصوصخ  نوچ  ندرک و  امـش  زا  یئوگدب  درک  عورـش  هناخبحاص  دندوب  زین  دندوب 

کیناجور رد  یباتک  دراد  راکچ  ناگرزبب  وا  رخآ  دـشکب  هّللا  ءایلوا  افرع و  زا  تسد  هک  دـنک  تحیـصن  ار  ینالف  امـش  تفگ  یهاوخریخ 
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دناهدوب نانچ  نینچ و  هک  نتفگ  نخس  ظفاح  هرات  رد  درک  عورش  دعب  تسا  راکیناب  رصحنم  اهراک  رگم  هتخادنا  هار  دهع  ریـس و  هتـشون و 
دندوب ملع  لها  سابل  رد  هک  رفن  دنچ 

36 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ثحب زا  هجیتن  دوصقم و 

زا یعمج  یبـیرفماوع  تلآ  هک  رظن ، زا  تسا  وا  باـتک  وا و  طاقـسا  تسا و  ظـفاح  تلوص  رـسک  طـقف  قیقدـت  ثحب و  نیا  زا  اـم  دوصقم 
یگتـسیاشان ظفاح و  یتیمهایب  ام  دوصقم  اهنت  دنهدیم ، قوس  ینیدیب  هداجب  نید  هار  زا  ار  مدرم  هورگهورگ  هلیـسونیدب  هدش و  نیـضرفم 

دنتـسین نیدب  دـنباپ  هک  هزورما  يداع  نامدرم  نیمه  زا  وا  هکنیا  تابثا  دـننکیم و  شاهرابرد  هک  اهولغ  نیاب  تبـسن  تسا  وا  یتیلها  ان  وا و 
ینس رد  يراشفاپ  تیدج و  دوصقم  تسا ، هل  عضو  ام  ریغ  رد  ءیش  عضو  دنیوگیم  شاهرابرد  هک  اهنیا  هدوب و  رتتسپ  مه  هجردکی  هکلب 

هک هزادنا  نیمه  هکلب  تسین ، هدوب  صلاخ  ءایلوا  زا  ای  هدوب ، صلاخ  هعیـش  هک  دنکیم  يراشفاپ  هک  یـسک  لباقم  رد  شاینیدیب  ای  شندوب 
ماهدومن شباتک  زا  هدافتـسا  هک  ار  دوخ  هدـیقع  لامجا  روطب  لوا  نیاربانب  تسیفاک ، تسین  تامارک  تاماقم و  هتـسیاش  وا  هک  مینک  تباـث 

. مزادرپیم کیکی  دهاوش  حرش و  دعب  منکیم و  رکذ 

ظفاح هرابرد  فلؤم  هدیقع  لامجا 

: ظفاح هرابرد  فلؤم  هدیقع 
: دیوگ هچنانچ  هدوب  نآرق  ظفاح  وا  هک  تسنآ  دنکیم  اعدا  شدوخ  هکیروطب  ظفاح  هرابرد  ام  هدیقع 

تیاور هدراچ  اب  یناوخب  ربز  نآرقظفاح  ناسب  دوخ  رگ  دایرفب  دسر  تقشع 
يراد  هنیس  ردنا  هک  ینآرقبظفاح  وت  رعش  زا  رتشوخ  مدیدن  - 2

تعنـص قلخ  اب  نوچ  هک  یخوش  نیا  رگنبیلفحم  رد  مشک  يدرد  یـسلجم  رد  مظفاـح  - 3 37 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
منکیم

دنناوخ نآرق  هک  موقنآ  زا  دزیرگب  ویدكاب  هچ  مهف  دنکن  ظفاح  يدنر  زا  دهاز  - 4
روخم مغ  نآرق  سرد  اعد و  تدرو  دوب  اترات  ياهبش  تولخ  رقف و  جنک  رد  اظفاح  - 5

تداعـس هناشن  تمارک و  هیام  نآرق  ظفح  اهنت  یلو  مدرک  نآرق  تلود  زا  همه  مدرک  هچرهظفاـح  نوچ  یبلط  تمالـس  يزیخحبـص و  - 6
رد تعامج  تنـس و  لها  دندوب  نآرق  ظفاح  زین  ناورهن  لها  دنظفاح  زین  هلطاب  بهاذم  لها  دـننآرق  ظفاح  هک  یناروک  زا  هتـشذگ  تسین 

. دنراد میظع  مامتها  نآرق  ظفح 
سپ مشک  يدرد  یلفحم  رد  مظفاح و  یـسلجم  رد  منکیم  تعنـص  یخوش و  قلخ  اب  هنوگچ  رگنب  تفگ  دوخ  موس  تیب  رد  هکنآ  هوـالعب 
دومن تباث  شدوخ  ياههتفگب  دوشیمن  ار  زیچ  چیه  سپ  نآرق ، ظفح  تهج  ریغ  رگید  ياهیگرزب  اما  دنکیم و  دوخ  قافنب  حیرـصت  دوخ 

فارتعا رارقا و  باب  زا  دشاب  وا  ررـض  رب  هک  تسا  تجح  وا  زا  اهاعدا  نآ  یعدـم  قلطم  هکلب  مهتم  كوکـشم و  صخـش  هرابرد  هک  اریز 
رد ولغ  يزاورپدـنلب و  یگرزب و  زا  فال  هناشن  هک  وا  ياهاعدا  سپ  دـشاب . وا  عفنب  هک  اهاعدا  نآ  هن  زیاج ) مهـسفنا  یلع  القعلا  رارقا   ) هک

. تسا طقاس  رابتعا  زا  تسا  دوخ 
زا شیپ  اـهنآ  هقباـس  هک  یهاـقناخ  ناـیفوص  تسا ، یهاـقناخ  یفوص  زا  رتدـب  هک  هدوب  یتاـبارخ  یفوـص  دوـخ  فارتعاـب  وا  هکنآ  هوـالعب 

شیادیپ
38 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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(. دورمن هرفک  نمل  لیو   ) دننکیم يربت  اهنآ  زا  دنلصا  نایفوص  و  تسا ، یتابارخ 
یتابارخ اصوصخ  تسا  ادج  اهبهذم  فراع ز  بهذم  درادن ، يراک  ینس  هعیشب و  اقلطم  تیفوص  هدومن و  دوخ  تیفوصب  فارتعا  نوچ  و 

هک یفوص  تسا ) ام  شیپ  مهدون  دـمآ  دـص  هکنوچ   ) تسیواسم ام  رظن  رد  تسا  ینـس  وگب  یهاوخیم  تسا و  هعیـش  وگب  یهاوخیم  رگید 
دشاب و هتـشگرب  نید  زا  هک  رفنکی  هرابرد  هک  تسنیا  دننام  شلثم  تسین  مهم  شندوب  ینـس  هعیـش و  شنالطب ، داسف و  رد  تسیفاک  یتفگ 

ۀلم رفکلا   ) دشاب هچره  تسا  دترم  دترم ، تسا  یکی  ینس  دترم  اب  هعیش  دترم  هراچیب ، ینـس  ای  هدوب  هعیـش  هک  ینک : عازن  دشاب  هدش  دترم 
. دیآیم لیصفتب  شندوب  ینس  هعیش و  تهج  زا  ثحب  تسین ، یشوخلد  هیام  هعیش  دترم  هدحاو )

شقاذترا ظفاح و  لمع  هفرح و 

ياههلـصو دـنتفگیم  رعـش  ءارما  ارزو و  نیطالـس و  يارب  هک  دوب  يرعاش  هفرح  مایالا  قباس  رد  اههفرح  زا  یکی  هدوب  يرعاش  ظفاح  هفرح 
رعـش هلیـسوب  دوبن  هعبطم  نوچ  نامزنآ  رد  دندوب  یلعف  ياهسیونهمانزور  دـننام  نامز  نآ  رد  ءارعـش  دـنتفاییم  رد  فازگ  ياهغلبم  مهم و 

زا بلطمنیا  تاـبثا  هدوـب و  يراـبرد  يارعـش  زا  مه  ظـفاح  تشاد ، یـصوصخم  يارعـش  یناطلـس  ره  دـندومنیم ، تاـغیلبت  دوـخ  زا  ءارعش 
. دیآیم شلحم  رد  شراعشا 

هن  ) هدرکیم رعـش  زا  قازترا  هدوب و  هدومن  يرعاش  نف  ار  دوخ  نف  هک  سک  ره  ینعی  قباس  يارعـش  هک  دننادیم  دنخیرات  زا  علطم  هکیناسک 
رس و نادنچ  دندوب و  یلابیال  همه  دیوگب ) رعش  تسناوتیم  ای  تفگیم  رعش  سک  ره 

39 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هعجارم رگید  خیراوت  ءابدالا و  مجعمب  دیرادن  رواب  رگا  تقو ، نآ  يرابرد  يارعـش  هصاخ  دندوب  هک  بهذم  ره  رد  دنتـشادن  نیدب  يراک 

يارب هک  دـینک  هظحالم  زین  ار  ظفاح  دوخ  دـشاب  عرو  لها  هک  تفای  دـیهاوخن  رفنکب  رخآب  ات  هتفرگ  لوا  نامه  زا  ءارعـش  لاوحا  رد  دـینک 
هـتفگ و اهرعــش  هـچ  زین  تـشک  ار  روـصنم  هاـش  هـک  روـمیت  ریما  يارب  زاـب  هدرک و  اهیزاورپدـنلب  هـچ  هـتفگ و  اهرعــش  هـچ  روـصنم  هاـش 

هدرک اهيزاورپدنلب 
هرمتسم هویش  هک  مهنآ  وهل  بارش و  اما  تسا و  وغل  ياههتفگ  همه  تدابع  قشع و  تضایر و  يرادهدنز و  بش  رگید  فصو  نیا  اب  سپ 

دوشیم هداد  حرـش  اطوسبم  همه  دش  هتفگ  فلؤم  هدیقع  راهظا  رد  لامجا  وحنب  هک  تالمج  نیا  ظفاح ، صخالاب  تسا و  یلابیال  رعاش  ره 
. شناوید زا  هدافتسا  بسح  رب 

شباتکب رظن  ظفاح  بهذم 

: هدوب هچ  ظفاح  بهذم  لوا 
: هدرک عیشت  راهظا  هک  تسا  تیب  دنچ  باتک  لوا  هدیصق  رد 

: دیوگ دعب  رارک  ردیح  دهعیلو  لوسر و  یبناضق  ناباتک  سودرف  رد  رب  هتشون 
: دیوگ دعب  رارک  یلع  یفاو و  یلع  یفو و  یلعیفوص  یلع  یفاص و  یلع  یفص و  یلع 
: دیوگ دعب  رارقا  نیا  رب  نکب  یکاپ  نمؤم  وت  رگاتسا  هب  تسه  هک  دّمحم  دعب  یلع ز 

راتخم  دمحا  دعب  یلع  ریغ  مامالوسر  كاپ  لوقب  ار  يده  نید  تسین  هک 
رادنید نمؤم  راک  نیا  رب  لهج  يوجموا  ترتع  نیسح و  تسا و  نسح  وا  دغب  40 ز  ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

راب لوا  رد  مدماک  نانچ  دابم  سک  هکمدوب  یمع  نانچنآ  شیپ  هدنب ز  لهجب 
رادروخرب تایح  زا  مدش  تاجن و  هردومن  هک  ار  يادخ  تزع  تنم و  ساپس و 
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راعشا نیا  عمج  زور  کیب  تشگ  مامتزاریش  رد  هک  دب  دافته  دصتفه و  لاسب 
راهچ تشه و  ناجب  نک  بلط  شیوخ  تاجننک  یلوت  اظفاح  نیشنم  نانمشدب 

رارقا دنک  اجک  یک  ناهج  هاش  حدمبداینبیب  موش و  لعف و  دب  هدازمارح 
هدش عقاو  باتک  لوا  رد  هدیصق  نیا  رکذ  بیترت  مظن و  بسح  رب  نوچ  رافغتـسا  رازه  شمان  نتفگ  دای  زرذگب  ینکیم  هچ  قفانمب  تعباتم 

هدومن عیـشت  راهظا  شباتک  لوا  رد  هدیـصق و  نیلوا  رد  ظـفاح  هک  دـنیوگب  یماـعب  هک  تسا  نداد  بیرف  یماـع و  ندرک  ءاوغا  ياـج  اـسب 
تـسا راچان  مه  هراچیب  یماع  دیبلطیم  رتهب  نیا  زا  یلیلد  هچ  وا  عیـشت  رب  تسیفاک  نیمه  رگید  هدوب  نیفنـصم  نیفلؤم و  همه  بأد  هچنانچ 
بیترت نامه  رب  هک  تسین  نیفلؤم  هفلؤم  بتک  دـننام  ظفاح  ناوید  هک  اریز  تسا  نینچ  هن  یلو  ندرک  لوبق  زا  یعـالطا  یباـی  يداوسیب  زا 
دـشاب هدرک  متخ  رخآ  ات  هدـش و  دراو  بیترتب  فلؤم  بلطم  لوا  زا  هداد و  قیـسنت  بیترت و  دوخ  فلؤم  صخـش  دوشیم  هدـید  هک  صاخ 

رثکا هتفگ و  دوخ  رمع  هرود  مامت  رد  ار  اهنیا  هلمج  هک  یلزغ  نیدنچ  تایعابر و  دـنچ  هدیـصق و  دـنچ  زا  تسا  ترابع  ظفاح  ناوید  هکلب 
ناشحدـم هدرب و  مان  صیـصختب  هک  نارگید  ناریپ و  ناریزو و  ناـهاش و  هراـبرد  هک  اـهنآ  رگم  هتفگ  تقو  هچ  رد  هک  تسین  مولعم  اـهنآ 

. هدوب تقو  هچ  رد  هک  دیمهف  ناوتیم  لامجا  وحنب  هدرک  مظن  ار  ناشتافو  خیرات  ای  هتفگ 
41 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دننکیم میظنت  دعب  دنیارـسیم و  دوخ  رمع  تدم  رد  هکیراعـشا  هعومجم  زا  تسا  ترابع  ینعی  تسا  لیبق  نیا  زا  شاهمه  ارعـش  ياهناوید 
هک تسا  اهنآ  زا  ظفاح  ناوید  دـنیامنیم ، میظنت  نارگید  ناشتوف  زا  دـعب  یـضعب  دـننکیم و  مظنم  تایح  لاح  رد  ناشدوخ  یـضعب  تیاـهن 

مظن هکلب  تسین ، ظفاحب  طوبرم  بیترت  نیا  سپ  هدـش ، میظنت  شتوف  زا  دـعب  ینعی  شدوخ  هدـهعب  هن  هدوب  نارگید  هدـهعب  شمیظنت  یتح 
اهلزغ رخآ و  رد  ار  تایعابر  دنهد و  رارق  باتک  لوا  رد  تسا  لیوط  هک  هدیصق  دنچ  هک  دندرمش  نسحتـسم  ار  بیترت  هنوگنیا  ناگدنهد 

هتفگ الثم  رمع  رخآ  رد  ار  یلزغ  هک  هدش  اسب  دـنهد . رارق  طسو  رد  ندروآ  تسدـب  تلوهـس  لیهـست و  يارب  یجهت  فورح  بیترت  رب  ار 
ءای باب  هک  باتک  رخآ  رد  تسا  یئای  نوچ  الثم  هتفگ  رمع  لوا  رد  ار  یلزغ  دناهدرک و  رکذ  تسا  فلا  باب  هک  لوا  رد  تسا  یفلا  نوچ 

. الوا نیا  دناهدرک  رکذ  تسا 
: دیوگ دوخ  هدیصق  نیمه  رد  ایناث  و 

تقونآ رد  هدوب و  داتفه  دصتفه و  لاس  رد  هدیصق  نیا  سپ  راعشا  نیا  عمج  زور  کیب  تشگ  مامتزاریش  رد  هک  دب  داتفه  دصتفه و  لاسب 
ار اهنآ  دیاب  دوب  اههتفگ  بیترتب  رگا  سپ  هدوب ، هتفگ  رایسب  ياهلزغ  اهرعـش و  تقونآ  ات  هدوب  هتـشذگ  لاس  راهچ  لهچ و  ظفاح  رمع  زا 

. میئوگب فارتعا  نیا  هرابرد  ار  تواضق  رظن و  ياضتقم  نونکا  میدومن  هطلاغم  مهوت و  نیا  عفد  نوچ  دنراد ، مدقم  هدیصق  نیا  رب 
زا هکنآب  تسا  ظفاح  دوخ  فارتعا  تسین  کیکـشت  چـیه  ياج  هک  دوشیم  هدافتـسا  عطق  روطب  تاـیبا  نیا  زا  هک  يزیچ  لوا  میئوگیم  سپ 

هقیرط رب  هدوب  هتفر  شرمع  زا  لاس  راهچ  لهچ و  هک  داتفه  دصتفه و  هنس  ات  شرمع  لوا 
42 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ام رد  شعیشت  يارب  زا  یفاک  همئا  رب  شرارقا  راهظا و  مینیبب  ات  تسا  ملسم  لاس  راهچ  لهچ و  تدم  ات  وا  ندوب  ینس  سپ  هدوب  ننـست  لها 
ام هچرگا  هتفگ  هعیـش  ریغ  هقیرطب  ار  شیاهلزغ  زا  لزغ  دصیـس  ـالقا  متخ  روطب  هک  تسنآ  دوشیم  هدافتـسا  هکیزیچ  مود  هن  اـی  تسه  دـعب 

باتک نیا  ياهلزغ  هک  اریز  لزغ ، دصیـس  لـقاال  میئوگیم  مینکیم و  تاـشامم  نکل  هتفگن  هعیـش  هقیرطب  ار  کـی  چـیه  هک  میتسه  یعدـم 
ار شدوخ  هک  بابش  دهع  اصوصخم  میجنـسب  شرمع  هرود  اب  مینک و  هسیاقم  نوچ  سپ  شتایعابر  دیاصق و  زا  ریغ  تسا  يزیچ  دصناپ و 

دـشاب لاس  راهچ  لهچ و  هک  تسا  یناوج  هرود  مهـس  لزغ  دیـس  لقا  دـح  هدوب  هداتفا  راک  زا  شیریپ  دـهع  رد  هک  دـهدیم  رکذـت  شتایبا 
نیا هک  دش  دهاوخ  نآ  هجیتن  هتفای  تافو  کی  دون و  دصتفه و  هنس  رد  هکنانچ  تسا  لاس  کی  تسیب و  نآ  رمع و  یقاب  مهـس  مه  شیقاب 

یهجوت دیابن  هعیـش  دش و  دهاوخ  طقاس  رابتعا  زا  مه  زاب  تسا  هعیـش  ریغ  هقیرط  رب  وا  همه  هک  دـشابن  تجح  ام  هتفگ  هک  ضرف  رب  باتک 
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ملع دراوم  زا  درادـن  زیمت  نوـچ  تسا و  طوـلخم  اـهلزغ  یقباـب  اـب  تسین ، نیعم  صخـشم و  لزغ  دصیـس  نآ  هک  اریز  دـنکب  باـتک  نیاـب 
سپ تسا  بانتجالا  بجاو  سپ  درادـن  مات  علطم  لماک  هیقف  ریغ  يارب  مه  لالحنا  هار  تسا و  لالح  مارح و  لطاب و  قح و  نیبام  یلامجا 
یلا رظنا  تسا  بوخ  هک  شیاهفرح  میراد  شدوخ  تیصخشب  راکچ  ام  دشابن  هعیش  هک  ضرف  رب  دنیوگیم  اوغا  يارب  یضعب  هک  هملک  نیا 

یهدـیمن زیمت  لـطاب  زا  ار  قح  زونه  وت  ماوع  هراـچیب  يا  رخآ  دـیوگیم  ار  هملک  نیا  مه  ماوع  هک  تسا  نیا  بجع  تسا و  طـلغ  لاـق ، اـم 
. تسا بوخ  شیاهفرح  یئوگیم  هنوگچ 

43 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

وا رارقا  رد  رظن  هجو  اما  و 

زا ار  شفالخ  هکنآ  طرشب  تسا  یفاک  عیشت  مالسا و  رد  صخش  رارقا  فرـص  یلب  میئوگیم  هن  ای  تسا  یفاک  شرارقا  فرـص  ایآ  هکنیا  و 
تیدوهی هقیرط  نامه  رب  مینیبب  دـعب  دـنک و  مالـساب  رارقا  يدوهی  رفنکی  رگا  الا  مینبب و  شفارتعا  راـهظا و  قفو  رب  ار  شتاـیلمع  مینیبن  ّرقم 

رب ینبم  ای  هیقت  ینعی  فوخ  رب  ینبم  ای  شرارقا  نیا  تفگ  میهاوخ  اعطق  تسا  رانک  رب  ناناملسم  زا  دراد و  رـشن  رـشح و  دوهی  اب  تسیقاب و 
مینیبیم مینکیم  هدـهاشم  ادـعب  هک  اریز  تسا  لیبق  نیا  زا  ظفاح  مینادـن ، ار  ود  نیا  زا  یکی  نییعت  صیـصختب و  هچرگا  هدوب  قلمت  عمط و 

هک تسین  يروط  میبای  یم  جـهن  قسن و  کی  رب  همه  ار  شیاهلزغ  مینکیم  هظحالم  هک  ار  شناوید  هتـشادن  رب  تسد  دوخ  هقیرط  زا  چـیه 
هکنآ اب  هدرک  یـشم  لوا  ياشمم  فالخ  رب  هداد و  شور  رییغت  اـجنیا  اـی  هدرک  كولـس  ار  هعیـش  هقیرط  هک  دراد  هراـشا  اـجنیا  میئوگب  اـم 

رد رارقا  کـی  نیا  ضحمب  میناوتیمن  سپ  شور  رییغت  مدـع  رب  تسا  لاد  درک  میهاوخ  رکذ  هک  دـهدیم  یهاوـگ  شننـست  رب  هک  اـهیهاوگ 
. هدوب هقیرط  نآ  رب  لوا  رد  هکنآب  دوخ  فارتعا  زا  دعب  هتشگرب ، ننست  هقیرط  زا  اعقاو  هک  مینک  تواضق  ناوید  نیا  مامت 

: دیوگیم هک  ار  راتفگ  نیا  ریظن  میونشیم  باتک  نیا  رد  شدوخ  زا  هکنآ  هوالعب 
منکیم تعنص  قلخ  اب  نوچ  هک  یخوش  نیا  رگنبیلفحم  رد  مشک  يدرد  یسلجم  رد  مظفاح 

منزیم  یمانکین  رد  نامز  ره  تعافش  تسدمنزیم  یم  اگزور  ره  بلط  رد  نم  ات  تسا  يرمعاضیا 
منزیم یمادب  یغرم  مهنیم  یهارب  یماددوخ  زور  منارذگب  ات  دوخ  زورفا  هام  رهمیب   44 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

منزیم یمارخشوخ  رب  فرط  ره  زا  قشع  کنابلگیهس  ورس  هیاس  زا  یهگآ  مبای  هک  وب  ات 
ام ار  وا  شور  زین  دـیایب و  شرکذ  هک  نیا  لاـثما  منزیم و  یماود  لاـف  مشکیم  یلاـیخ  شقنلد  ماـک  دـشخبن  مـناد  لد  مارآ  ناـک  دـنچره 

قـشعت راهظا  هدرک و  حدم  لام  هاج و  نابحاص  ریزو و  هاش و  زا  قیرط  بهذم و  کلـسم و  ره  لها  زا  هک  تسا  هنارعاش  شور  هک  میدید 
هاش يارب  هچنانچ  ینطاب  يافـص  یبلق و  صولخ  تیمح و  یکناگی و  راهظا  اب  هدرک  حدـم  هاج  لام و  بلج  يارب  ناشیا  هقیرط  زا  هدرک و 

: دیوگ روصنم 
مینک ادـیپ  نانیمطا  ام  هنوگچ  دوشیم  رکذ  شلحم  رد  هک  نیا  لاثما  مرگید و  لغـش  دوب  وت  تبحم  زج  رگداب  وحم  قاشع  هناخراک  مماـن ز 
ملاع ای  هدوب  هعیـش  هک  یناطلـس  یلدـشوخ  يارب  ار  هدیـصق  نیا  هک  اـجک  زا  هدوب  ضرغیب  ناوید  نیا  ماـمت  رد  هدیـصق  کـی  نیا  رد  هک 

: دیوگ ناغم  ریپ  هب  هلمجنآ  زا  شرگید  ياههتفگ  دننام  هتفگن  هدوب  هعیش  هک  یهجوم 
دناهرب ملهج  هک ز  مناغم  ریپ  هدنپ 
: دیوگ تابارخب  تبسن  و  ، 

هدرک دهع  ضقن  تفلاخم و  هراب  نیدنچ  شریپ  نامه  اب  هکنآ  هوالعب  دشاب  تیاغ  هچب  ات  ام  يروتسم  هنرومتـسنادیمن  هناخیم  هر  تیاغب  ات 
: دیوگیم هکنآ  ات 

راهظا رگا  سپ  یفوص  یلع  یفاص و  یلع  یفـص و  یلع  دـیوگیم  هدیـصق  نیا  رد  هکنآ  همه  هوالعب  منکیمن . رگید  مدرک و  هبوت  راب  دـص 
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راهظا دیوگیم  یفوص  هک  ار  یعیشت  هدرک  عیشت 
45 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

وا رب  هعیش  هبطاق  هعیش و  ياملع  هک  تسا  یعیـشت  هن  یفوص  عیـشت  دنتـسه  وا  رب  هعیـش  هک  یعیـشت  هن  دنادیم  یفوص  مه  ار  یلع  هک  هدرک 
نینمؤملا ریما  نتسناد  رترب  فوص  یفوص  عیشت  دننادیم ، هعیش  ار  دوخ  هیلیعامسا  هیدیز و  هک  یعیشت  دننام  تسا  یعیشت  کی  نیا  دنتـسه ،

، هدرک يرتربب  هراشا  راعشا  نیا  رد  ظفاح  دناهعیش و  زا  زین  یلزتعم  یعفاش و  تسا  عیشت  رادم  نیا  رگا  و  رگید ، هسنآ  رب  تسا  مالّسلا  هیلع 
كارتشا هعیش  اب  یبهذم  ياهراعـش  رد  دنراد و  هعیـش  نیئآ  مارم و  رهاوظ  اب  سامت  ابیرقت  هک  نکم  هاگن  يزورما  نافرع  لها  هیفوصب و  وت 

مارم جیردتب  عیـشت  رد  فوصت  روهظ  ای  فوصت ، رد  عیـشت  روهظ  زا  دـعب  هک  تسا  تدـم  لوط  رثا  رد  نیا  دـننکیم  يراکمه  دـنزرویم و 
زا رگید  تسا و  هعیش  ناطلس  ناطلس  تسا  هعیش  اب  هبلغ  تسا و  هعیش  تکلمم  تکلمم  هکنآ  باب  زا  یکی  هدرک  هبلغ  اهنآ  رهاوظ  رب  هعیش 
رد رگم  ات  دـناهدنام  یقاب  عیـشت  يوخ  نامه  رب  راچان  تسا  عیـشت  هدـیرورپ  هدـیئاز و  دـننکیم  بلج  زوربزور  هک  یئاه  دـیرم  هکنآ  باـب 

. تسا راکش  ماد  دیص و  تلآ  عیشت  تسین  عیشتب  هتسب  فوصت  هک  دمهفب  دوش و  لماک  فوصت 
دنتسه و تنس  اب  فرص  فلاخم  دننادیم و  هعیـش  ار  دوخ  ۀقیقح  زورما  ناکلـسم  نافرع  هیفوص و  لاهج  هک  میتسین  رکنم  ام  هکنآ  هصالخ 

عیشت تیدض  زا  هکنآ  هوالعب  لاهج  نیا  یلو  تقیقح  قشع و  يوعد  یفاب و  نافرع  فوصت و  رد  رگم  دنرادن  یئادج  هعیـش  زا  دوخ  معزب 
وگ دندیزرویم  عرشت  مه  هوحن  نیمهب  دندرک  عیشت  راهظا  هک  مه  اهنآ  هک  دنرادنپ  دنرادن ، ربخ  زین  ناشنیقباس  زا  دنرادن  عالطا  فوصت  اب 

زورما هک  تسا  اجنیمه  زا  سب  هدوب و  عیـشت  راهظا  نامه  طقف  اهنآ  زا  ریخ ، یلو  هدوب  ناشعیـشت  دننام  دـندیزرویم  مه  عرـشت  رگا  هکنآ 
هاگتسد دنروخیم و  لوگ  رتشیب  هعیش  ناگداس 

46 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسا هعیش  اب  قفاوم  ناشزیچ  همه  هک  اهنیا  دیوگیم  هداس  یماع  هک  اریز  دوشیم . دنلب  یئادص  هشوگ  ره  زا  هتفای و  جاور  رتشیب  یفاب  نافرع 

همئا روبق  زا  دنراد  هک  یبهذم  ياهنشج  تسا ) عیشت  فالخ  زین  اهنآ  راعشا  هکنآ  وگ   ) دنیوگیم عیشت  رد  هک  راعشا  دننزیم  هک  عیشت  زا  مد 
نآ تسا  دسح  تباقر و  يور  زا  نیا  سپ  تسا  عیـشت  اب  فلاخم  فوصت  دنیوگیم  اهالم  نیا  ارچ  سپ  کلذ . لاثما  دننکیم و  لیلجت  (ع )
هک فوصت  خـیاشم  فوصت و  لـصا  زا  دریگیم  تحـص  تیعقاو و  هناـشن  ار  یبهذـم  رهاـظت  تسین  هاـگآ  فوـصت  تقیقح  زا  هک  هراـچیب 

نانآ الک  اشاح و  دناهدوب  هعیـش  تارهاظتب  رهاظتم  هنوگنیمه  مه  نانآ  هک  درادنپ  تسین و  فقاو  تسنآب  هتـسب  هورگنیا  فوصت  تقیقح 
مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبیصم  رکذ  هضورب و  دسر  هچ  ات  جح  رب  دنتـشادیم  مدقم  ار  ریپ  درگ  رب  فاوط  دنتـشادن  داقتعا  جحب 

ادخ ءایلوا  زا  نیـسح  رگا  ناقمحا  يا  دیوگیم  دـندرکیم و  ازع  هماقا  اروشاع  زور  رد  هک  ار  بلح  لها  دـنکیم  حـیبقت  يونثم  رد  يولوم 
نانآ تسیچ ، ناغفا  نویـش و  نیا  سپ  هنرگو  هدـش  قحب  لـصاو  هک  تسا  يداـش  ياـج  هکلب  تسین  وا  يارب  هیرگ  ازع و  ياـج  سپ  هدوب 

اب دنشاب  دندوب و  نینچ  هک  هزات  ناشیا ، يارب  نتفرگ  يدالیم  نشج  ای  رعـش  رد  ناشیا  حدمب  دسر  هچ  ات  دنتـشادن  یئانتعا  ع )  ) همئا رابخاب 
راکنا هکنآ  دننام  دـنک ، جراخ  عیـشت  زا  ار  صاخ  هعیـش  فوصتب ، داقتعا  هکلب  دـنکن . هعیـش  ار  اهنآ  هک  تارهاظت  ضحم  فوصتب . داقتعا 

. دزرو عرشت  مالسا  رهاوظ  همهب  هچرگا  دنک  نوریب  مالسا  زا  دترم و  ار  رکنم  مالسا  زا  رگید  ترورض  ای  زامن 
رگید تسنیا  ناشکردم  دناهتفگ  هعیش  ار  وا  هک  مه  ناگدنیوگ  تسین  ظفاح  عیـشت  تابثا  يارب  زا  یفاو  یفاک و  یئاهنتب  هدیـصق  نیا  سپ 

زا
47 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. هتفگ شصلخت  رد  هک  تسا  هیئاف  لزغ  نیا  دوشیم  وا  زا  عیشت  مامشتسا  هک  شتاملک 
علطم هکیناسک  الوا  دومن  كردم  دوشیمن  مه  ار  نیا  یلو  فجن  هنحـش  تمه  دوش  تهر  هقردبقدص  نادناخ  هر  رد  ینز  مدق  رگا  ظفاح 

مه لزغ  نیا  رد  هتفگ و  یئاف  لزغ  کی  طقف  شلزغ  همه  نیا  اب  ظفاح  اذل  تسا و  کنت  رایـسب  ءاف  هیفاق  هک  دـننادیم  دنرعـش  هربخ  لها  و 
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هدـنامن يزیچ  رگید  فخت ، ال  فلع ، فلخ ، فدـه ، فلت ، فرط ، فرـش ، فد ، فک ، هدروآ  هدوب  نزو  نیا  رب  هدوب و  ءاف  هچنآ  ظـفاح 
هک تسنیا  رتهب  درادـن  شیقاب  اب  صلخت  نیا  یبسانت  چـیه  ینکیم  رظن  هک  یمامتب  ار  لزغ  ـالا  هدروآ و  مه  ار  وا  یگنت  هیفاـق  زا  فجن  زج 

. مینک رکذ  ار  لزغ 
( ار هک  نماد  هک  دش  دهاوخ  مولعم   ) فرش یه  دشکب ز  رو  برط  یه  مشکب ز  رگفکب  مروآ  شنماد  دنک  ددم  رگا  علاط 

مدرک و یحدـم  سک  ره  زا  هچرگا  ینعی   ) فرط رهب  نـم  هـصق  دور  یمه  نخـس  هـچرگنم  دـیما  رپ  لد  نـیا  تـسبن  سک  مرک ز  فرط 
( متسبن یفرط  یسک  زا  اما  متفگ  یقلمت 

فلت دش  زیزع  رمع  جک  لایخ  نیارد  هک  هودشن  یشیاشگ  چیه  ماوت  يوربا  مخ  زا 
فده  رب  دارم  ریت  نامک  نیا  زا  تسدزن  سکنم  لایخ  شکتسد  دوش  یک  تسود  يوربا 

دـش مولعم   ) فلخاـن نارـسپ  نیا  دـننکیمن  ردـپ  دایلدگنـس  ناـتب  رهم  مرورپ  زاـنب  دـنچ   48 ص : هلآربــکاناوضر ، فرحتلا ، ۀــعدبلا و 
( تسا یناسک  هچ  تسیکب و  یگدادلد  يزروقشع و 

( تسیک اب  نخس  يور  هک  دش  مولعم  رتهب   ) فد کنچب و  مدنزیم  فرط  ره  هچبغمکنا ز  هفرط  نیشنهشوگ و  يدهاز  لایخب  نم 
فخت هاوخب و ال  هداب  بستحم  تسایر  تسملقت  ناوخب و ال  شقن  نادهاز  دنربخیب 

( خلا  ) ینزمدق رگا  ظفاح  فلع  شوخ  نویح  نآ  داب  زارد  شمدراپدروخیم  ههبش  همقل  نیبب  ار  رهش  یفوص 
زین وا  زا  دشاب و  هدروآ  تسدب  مه  ار  فجن  هیفاق  تسا  هتساوخیم  هکنآ  زج  دراد . قباس  تایبا  اب  بسانت  چیه  تیب  نیا  نیبب  ادخب  ارت  لاح 

شرعش لقا  ای ال  تسا  ناطلس  عابتا  مکاح و  هنحش  فجن و  هنحـش  تمه  هتفگ  اذل  دشاب و  هدرک  هدافتـسا  يزیچ  مه  دشاب و  هدرک  یقلمت 
مولعم هوالعبفجن  هنحـش  تمه  دوش  تهر  هقردب  هتفگ  هچنانچ  دریگب  يرفـس  یجرخ  مه  اهنآ  زا  ای  دـنک . ادـیپ  یجاور  مه  دالب  نآ  رد 
راعـشا نیا  دـننام  مه  شرعـش  نیا  سپ  دـناهدوب  نکاس  اـجنآ  رد  هک  تسا  یناـیفوص  دـیاش  تسیک  قدـص  نادـناخ  زا  شدارم  هک  تسین 

: تسه
يرعـش يدـلب  ره  نینیعتم  يارب  هکنآ  زا  تسا  فشاک  هک  تسا  زیربت  تقو  دادـغب و  مسوم  هک  ایبظفاح  دوخ  رعـشب  یتفرگ  سراپ  قارع و 

یلزغ تسنیا  دناهداد  رارق  يرعاش  ار  دوخ  هفرح  هکیئارعش  هویش  هچنانچ  هتفگیم 
49 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: تسه رایسب  شراعشا  رد  لیبق  نیا  زا  دنیامنیم  هلص  تساوخرد  دنیوگیم و  يرعش  و 
دوریم هلاگنبب  هک  یسراپ  دنق  نیزدنه  نایطوط  همه  دنوش  نکش  رکش  - 1
زاریش ظفاح  ياهلزغ  کناب  ياونقارع  زاجح و  رد  قشع  همزمز  دنکف   2

منیهاش تسا  كالاچ  هک  مریگ  نم  هفرط  درذتدتفا  ریذپلد  شمالک  دز  یمظن  شقن  وک  ره  هن   3
لالج یناث  فصآ  مالغ  دـیوگ  دـعب  منیگـشم  کلک  كون  دـهاوخیم ز  هخـسن  هکسرپ ؟؟؟ نیچ  رگتروص  زا  وت  ور  يرادـن  رواب  رگو   4

منیدلاو قحلا 
يرو مور  فارطاب  نیچ و  رصم و  دح  اتدیسر  تشوخ  بیرف  رحس  ثیدح  ظفاح   5

یشاب نوزحم  وت  هک  ددنسپن  لدشوخ  چیهتسنیا  رعش  رگ  هک  هلان  نکم  رقف  زا  ظفاح   6
يدنقرمس ناکرت  يریمشک و  نامشچ  هیسدنلانیم  دنصقریم و  زاریش  ظفاح  رعشب   7

امش ناگوچ  يوگ  ناسانشان  قحرس  ياکوگب  ام  زا  دزی  رهش  نانکاس  اب  ابص  يا   8
امش ناوخ  انث  میئامش و  هاش  هدنبتسین  رود  تمه  برق  طاسب  زا  میرود  هچرگ 

امش ناویا  كاخ  رتخا  وچه  مسوبب  اتیتمه  ار  ادخ  رتخا  دنلب  هاشنهش  يا 
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امش ناشفارکش  لعل  داب  ام  يزوروگب  نیمآ  دونشب و  یئاعد  ظفاح  دنکیم 
تمتسرفیم  ابق  بسا و  هک  ناه  باتشبتستریخ  رکذ  ام  سلجم  دورس  ظفاح   9

نیا ریغ  نمب و  دشخب  هعرج  ناشفارز  ماج  نآ  زا  اتراد  هضرع  کباتا  مزب  یقاس  رب  ابصیا   10 50 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنقرمـس و نیچ و  هلاگنب و  دادـغب و  زاجح و  سراپ و  قارع و  رـصم و  يارب  رعـش  هکیـسک  سپ  دـیایب . شقلمت  عمط و  راهظا  باب  رد  هک 

عیشت رب  لیلد  رعش  نیا  رگا  سپ  دتسرفب . مه  فجن  يارب  هک  دراد  داعبتسا  هچ  دنتسرفیم  کلاذ  ریغ  زیربت و  ناهفـصا و  ریمـشک و  اراخب و 
. کلاذ ریغ  ندوب و  يزاجح  یقارع و  يرصم و  ياهلاگنب و  يدنقرمس و  ینیچ و  رب  تسا  لیلد  مه  اهنآ  تسا 

. لوا يو ، تایعابر  زا  تسا  یعابر  ود  دهاوش  زا  رگید 
سرپ ربنق  هجاوخ  مدرک ز  رارساسرپ  ریخ  رد  هدننک  يدرم ز 

: مود سرپ  رثوک  یقاس  نآ ز  همشچرسظفاح  یقدصب  قح  ضیف  هنشت  رگ 
ياشگهدقعآ خزود  تشهب و  ماسق 

يامنب یئابر  گرگ  نیا  دوب  یک  اتياپ  میئآ ز  رد  هک  دراذگن  ار  ام 
يادخ ریش  يا  نکفا  نمشد  هجنپ  رس 

. ادخ ریش  خزود و  تشهب و  مساق  هک  اریز  تسا  یمود  زا  حرصا  یلوا 
ود نیا  رد  ضرف  رب  دـنادیم و  ادـخ  ریـش  مه  ار  ناـهاش  دـناد  یم  تشهب  زین  ار  ناـهاش  ناریپ و  يوـک  تسین . مهم  نادـنچ  وا  تاـملک  رد 

. دیوگ زین  یعفاش  ماما  تسین  عیشت  رب  لیلد  حدم  هزادنا  نیا  هدرک  نینمؤملا  ریما  زا  یحدم  یعابر 
ۀنجلا رانلا و  میسقۀنج  هبح  یلع 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  صنب  ران  تنج و  تیمساق  هک  اریز  فارتعا  زج  درادن  هراچ  ۀنجلا  سنالا و  مامااقح  یفطـصملا  یـصو 
يارب هک  مرک  يدرم و  تسین . عیشت  رب  لاد  هک  شلوا  تیب  هک  اریز  تسین . صن  الا  تسا و  هاوگ  شرهاظ  زین  لوا  یعابر  هدش ، تباث 

51 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. تسین صتخم  لضف  تسین و  هعیش  صیاصخ  زا  شتابثا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نامه فصو  رد  تیب  ود  ره  دـشاب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رثوک  یقاـس  زا  دوصقم  هکنآ  لوا  تسا  لاـمتحا  ود  ياراد  مه  مود  تیب 
یقاس زا  شدارم  هتفگ و  زیچ  کی  شتیب  کی  ره  رد  هک  دـشاب  شیاـهلزغ  دـننام  هکنآ  مود  لاـمتحا  تسا  رترهاـظ  نیا  دـشاب و  ترـضح 

مزب زا  اضیا . میزادنا  رثوک  ضوحب  رـسکی  تمخ  ياپ  زا  هک  دنک  ریبعت  رثوکب  رایـسب  ار  وا  هک  اریز  تسا . یتابارخ  هداب  یقاس  نامه  رثوک 
ققحم ملـسم و  وا  عیـشت  هکیـسک  زا  رهاوظ  نیا  هک  اریز  تسین  لیلد  زاب  لوا ، لامتحا  حـیجرت  ضرف  رب  و  مرثوک . ضوح  شک  هعرج  هاش 

سپ تسا  ملسم  ققحم و  شاهیجراخ  راثآ  هکلب  هیف  عزانتم  هکلب  تسا  هیف  كوکشم  هکیسک  زا  هن  تسا  لومحم  شرهاوظ  نامه  رب  تسا 
همه زا  ضامغا  زا  دعب  مه  زاب  فوخ . ای  قلمت  عمط و  لامتحا  رد  دوب  دهاوخ  لوا  تایبا  نآ  دننام  سپ  هتفگ  هجو  هچ  رب  هک  تسین  مولعم 
نیا رد  ششور  هریـس و  هک  اریز  درادن . تلالد  نیا  زا  شیب  دنراد . نایفوص  هک  یعیـشت  ینعی  تسا  تیفوص  عیـشت  رب  دهاش  تیب  دنچ  نیا 

تسا عیشت  فالخ  رب  باتک 

شباتک زا  ظفاح  ندوب  ینس  رب  دهاوش 

تـسین رگید  کنر  یهایـس  يالاب  تسیفاک  تسا  ملـسم  ققحم و  هک  شندوب  یفوص  فرـص  هک  اریز  میتسه  تابثا  زا  ینغتـسم  ام  هچرگا 
ماما هدزاود  هب  فارتعا  هچرگا  هیلیعمساهیدیز  دننام  هعیش  لابق  رد  تسا  یکلسم  لقتسم و  تسا  یناونع  دوخ  تیفوص  هک  دش  هتفگ  شیپ 

؛  هلآربکاناوضر فرحتلا ؛  ۀعدبلا و  تسین . یـشوخلد  هیام  ام  يارب  یفوص  ندوب  هعیـش  تسا . یکی  یفوص  ندوب  ینـس  هعیـش و  دنک  مه 
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ص51
رگم تسین  یفوص  چیه  هک  اریز  تسین  ادج  تینس  زا  تیفوص  هک  هوال 

52 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
کش نودب  دنادیم و  بوسنم  ناشیا  هب  ار  دوخ  هقرخ  درامشیم و  هّللا  ءایلوا  دنادیم و  كرزب  ار  دوخ  ناینیشیپ  خیاشم  فلـس و  ناریپ  هکنآ 

رد شلیصفت  هچنانچ  هدوب  ناشیا  رد  نرق  دنچ  ات  شیامن  وشن و  هدش و  تنس  لها  زا  شعارتخا  فوصت  تعدب  دندوب و  تنـس  لها  ناشیا 
ینعم دـنادیم  وا  زا  ار  دوخ  لامک  دـنادیم و  ینـس  هب  تسویپ  ار  دوخ  هک  یـصخش  نینچ  نتفگ  هعیـش  سپ  دـش  رکذ  فوصت  نیئآ  باتک 
مـسا زا  تعامج  نیا  تسا  هعیـش  نالف  دوش  هتفگ  هکنآ  ضحمب  دننکیم  شوخلد  دنعالطایب  عیـشت  تقیقح  زا  هک  یناگداس  يرآ  درادـن 
ددرگ مدلا  رودهم  رفاک  دوش و  دترم  یـسک  رگا  هکلب  دشابن  مزلم  ار  هعیـش  لامعا  دئاقع و  زا  چیه  هچ  رگا  دـیآیم  ناشـشوخ  تسا ، هعیش 

ینس رفنکی  نیب  وا و  نیب  دنراذگیم  قرف  دیآیم و  ناششوخ  هدوب  وا  رب  هعیش  مان  نوچ  زاب  دوش  ادخ  رکنم  دنازوسب و  ار  نآءرق  هکنآ  دننام 
نیا تسین  هعیش  رگید  دش  جراخ  هعیـش  زا  دوب  نینچ  هک  یـسک  هکنآ  زا  دنلفاغ  رگید  ناگراچیب  نیا  دوش . رداص  وا  زا  لمع  راکنیا و  هک 

هکیصاخشا يارب  ای  تسا  بوخ  ناشیا  يارب  عیشت  نیا  سپ  دنوشیم  شوخلد  هدش و  عناق  نیمهب  ناگداس  یلو  تسین . یشوخلد  هیام  عیشت 
نیبصعتم دـننام  دوش  یئاهب  ای  يدوهی  هک  ینـس  دوش و  یئاهب  اب  دوش  يدوهی  هک  هعیـش  نیب  دـنراذگیم  قرف  تیبصع  زا  هک  دـنتیبصع  لها 

نیا اـت  تیبصع ، زا  ودـنیا ، نیب  دـنراذگیم  قرف  زین  ناـمجع  مجع  نادوهی  برع و  نادوهی  نیب  دـنراذگیم  قرف  ناـبرع  هک  تیلم  تیموق و 
قرف صاخـشا  نیب  ناونع  چـیهب  میرگنیم و  کلـسم  تقیقحب  هکلب  تیبـصع  لـها  هن  میاهداـس و  هن  اـم  یلو  دـننکیم  يراذـگ  قرف  هزادـنا 
ینـس تابثا  هب  جایتحا  مینادـیمن و  هعیـش  چـیه  ار  یفوص  دـشاب و  هک  یتلم  ره  زا  تسا  عیـشت  اب  لباقم  هطقن  فوصت  کلـسم  میراذـگیمن 

يارب کلاذ  عم  یلو  میرادن  مه  شندوب 
53 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ینعی هتـسد  ودـنآ  نابز  ات  میروآیم  زین  شندوب  ینـس  رب  دـهاوش  هلدا و  دـشاب  لماک  تهج  همه  زا  ظـفاح  فارطا  رد  اـم  ثحب  هکنآ  يارب 
ظفاح هک  تسنآ  ام  رظن  هدمع  الا  دشاب و  دننکیم  هماقا  شعیـشت  رب  هک  يدـهاوش  ضراعم  لقا  ای ال  دـشاب  هتـسب  مه  نابـصعتم  ناگداس و 

هک میرادن  تیدج  شندوب  ینـس  رب  نادنچ  یعیـش  هاوخ  تسا و  ینـس  دـنیوگب  هاوخ  دـشاب  لیلجت  ریقوت و  ریبکت و  لباق  هک  تسین  يدرم 
ام لوا  دهاش  هچنانچ  دنوش  ظفاح  دوخ  فارتعا  رکنم  دنناوتیمن  مه  ناشیا  هکلب  تسا  ملـسم  عوطقم و  نم  دزن  هچرگا  دنکن  ای  دـننک  لوبق 
هک شتیب  نیا  مود  هدوب  قح  فالخ  رب  دافته  دصتفه و  هنـس  زا  شیپ  ات  هک  درک  فارتعا  دوخ  هک  شفارتعا  نامه  لوا  دـهاش  تسا  نیمه 

. دیوگیم
راهچ مدرک و  ضرف  هزانج  دـننام  ار  ایند  ینعی  تسه  هک  هچره  رب  هرـسکی  مدز  ریبکت  راچقشع  همـشچ  زا  متخاـس  وضو  هک  مدـنامه  نم 

نیا موس  دنادیم  بجاو  ار  ریبکت  جنپ  هعیش  تسا  تنس  لها  تاصتخم  زا  هزانج  رب  ریبکت  راهچ  مدز و  ایند  هزانج  رب  تسا  تنـس  هک  ریبکت 
: دیوگیم هک  شتیب 

نیا مراهچ  دوب  رمع  باحصا  صاوخ  زا  هک  هدرک  بیهص  زا  حدم  دنک  بیهص  رگم  ابهص  بانتجا ز  هکیقاس  هزمغ  مالـسا  هر  دنز  نانچ 
: دیوگ هک  شتیب 

تیصوصخ فوصت  کلسم  رد  یعفاش  رکذهک  تسا  مولعم  لئاسم  نیا  لاثما  دیسرپم  یعفاش  زادیآرس  شوخ  هتکن  نیا  راد  رـس  رب  جالح 
بهاذـم ياملع  زا  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دیـسرپب  یکلام  زا  ای  دیـسرپب  یفنح  زا  دیـسرپم  یعفاـش  زا  هک  تسین  نیا  دارم  هک  اریز  درادـن 

وا هکنآ  زج  درادن  هجو  بهذم  جنپ  نایم  زا  یعفاشب  صیـصخت  سپ  نیاربانب  دـنماخ  دنیرـشق و  ناشیا  هک  دیـسرپ  دـیابن  ار  لئاسم  هنوگنیا 
دوب نکمم  هک  اریز  هدوب  بهذم  نآب  دقتعم 

54 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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هتکس رعشب  دیسرپم  یفنح  زا  تفگیم  رگا  یلب  دروآیمن  دراو  هتکس  رعـشب  هک  اریز  دیـسرپم ، یلبنح  زا  دیوگب  ای  دیـسرپم  یکلام  زا  دیوگب 
هدربن مان  ار  همئا  زا  کی  چیه  هدزن و  یفرح  عیـشت  بهذمب  اج  کی  رد  هک  رخآ  ات  ناوید  لوا  زا  شاهیعطق  هریـس  یـشم و  مجنپ  دروآ  یم 
رمالا ولوا  ار  ناهاش  هک  تسا  ناینـس  بأد  هک  ناریزو  ناهاش و  زا  اـجیب  تاـغلابمو  دـح  زا  جراـخ  ياهحدـم  لوا و  هدیـصق  ناـمه  زا  ریغ 

قیال هدنبیز و  ماما  يارب  تسا و  ماما  نأش  زا  هک  ار  هچنآ  هک  دوشیمن  یضار  تقو  چیه  هعیـش  دوشیم . دعب  نم  اهنآ  رکذ  هک  هدرک  دننادیم 
نوک و رب  وت  ماعنا  دیوگ . ییحی  هاش  يارب  هکنیا  لثم  ینـس  ای  دشاب  هعیـش  هاش  هاوخ  هاش  ریغ  ای  دشاب  هاش  هاوخ  دیوگب  ماما  ریغ  يارب  تسا 

. دیوگ ریزو  نیدلا  ماوق  جاح  يارب  ولماش  ضئاف و  ناکم 
: دیوگ عاجش  هاش  يارب  ام و  ماوق  یجاح  تمعن  قرغ  دنتسهلاله  یتشک  کلف و  رضخا  يایرد 

. دیایب شلحم  رد  هک  نیا  لاثما  ناوختسا و  رد  ددنبن  زغم  وت  تمعنیبدبلاکب  دیارکن  ناج  وت  تعلط  یب 
دوخ قباس  لوق  ضقن  تسین  زیاج  کی  چیه  ینس  هعیش و  هرابرد  راتفگ  نیا  هکنآ  هوالعب  دناهدوب ، هعیـش  اهنیا  دنیوگب ، رگا  اجنیا  رد  سپ 

دندوب ینس  دنیوگب  رگا  تسا و  هیقت  ياج  هچ  رگید  هعیش  نیطالـس  نینچ  اب  هک  اریز  هدرکیم  هیقت  همئا  رکذ  تهج  زا  دنتفگ  هک  دناهدرک 
دوخ هک  هتـشاد  یمزلم  هچ  ایناث  اهیزاورپدنلب و  نیاب  هن  حدمب  دنکیم  مازلا  ار  وا  هیقت  الوا  میئوگ  باوج  هدنار  ار  اهحدم  نیا  ۀـیقت  ظفاح  و 

هک دندرکیم  مازلا  ار  ظفاح  نیطالس  رگم  ای  دندرکیم  حدم  ءارزو  نیطالس و  زا  ءارعش  همه  رگم  دوش  حدمب  روبجم  ات  دنابسچب  ناشیاب  ار 
رصم دادغب و  رود  ياههار  زا  اصوصخم  وگب  لزغ  ام  يارب  وت 

55 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دوب نیشنهشوگ  فراع  رگا  وا  هوالعب  دتسرفب . دیوگب و  لزغ  ناشیا  يارب  هک  دندرکیم  شمازلا  هریغ  زیربت و  اراخب و  دنقرمـس و  نیچ و  و 
هدرک ءایبنا  هکئالمب و  تبسن  تاسدقمب و  تبسن  هک  تسا  یتانیهوت  شندوبن  هعیش  رب  مشش  لیلد  دندرکیم  حدم  عقوت  وا  زا  نیطالـس  یک 
ةاضق يارب  هکنیا  متفه  لیلد  دوشیم  رکذ  شلحم  رد  اهنیا  همه  تسا و  هعیـش  بهذـم  فالخ  رب  اهنیا  همه  هک  هدوب  ربج  شبهذـم  هکنآ  و 

ءاهب دـیوگ  نیدـلا  ءاهب  توف  رد  هدرک  حدـم  هیثرم و  هیقت  ياج  هن  تسا  عمط  ياج  هن  رگید  هک  تافو  زا  دـعب  تاـضق  ریغ  تنـس و  لـها 
اضق رالاس  رورـس و  نید  دجم  دیوگ  لیعمـسا  نیدلا  دجم  یـضاق  توف  رد  و  خلا )  ) تعامج خیـش  تنـس و  ماما  هاوثم  باط  نیدلاو  قحلا 

. دیوگ هچنانچ  اهتدمب  توف  زا  دعب  هکلب  خلا )  ) هقطن عرش  زا  شروآنابز  کلک  يدز  هک  لیعمسا 
دابآ سراف  کلم  دوب  بجع  صخش  جنپبقحسا  وبا  خیش  هاش  تنطلس  دعب 

دادب شیعداد  درورپن  شیوخ  ناج  هکشخبتیالو  وا  وچمه  یهشداپ  تسخن 
داب درادن  نامسآ  وا  زا  هب  یضاق  هکنیدلا  دجم  خیش  مالسا  نیزم  رگد 
داشگ هتسب  ياهراک  وا  تمه  تسد  هکنیدلا  نیما  خیش  لادبا  هیقب  رگد 
داهن هاش  مانب  قفاوم  راک  يانبفینصت  رد  هک  دضع  شناد  هشنهش  رگد 

داد ششخبب و  ناهج  زا  دربب  کین  مان  هکلد  ایرد  ماوق  یجاح  وچ  میدرک  رگد 
هک هتفگ  ظفاح  دوخ  هک  نیدلا  ءاهب  توف  خیرات  زا  دازرماین  هکلب  دازرمایب  ار  هلمج  لج  زع و  يادخدنتشذگب  دنتـشاذگبن و  شیوخ  ریظن 

رگید راصبتـسا  زا  دـعب  الا  هدوبن و  ینطاب  یقیقح  راهظا  هنس 770  رد  لوا  هدیـصق  رد  شعیـشت  راهظا  هک  دوشیم  مولعم  هدوب  هنس 783  رد 
تنس لها  زا  حدم 

56 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هـشدخ لباق  مادک  ره  تسین  هعیطق  دهاوش  دهاوش  نیا  هک  دنک  ضارتعا  یـسک  رگا  دوشیم . متـشه  دهاش  دوخ  مه  نیا  سپ  درادـن  ینعم 

لیلد دوب  یعطق  یئاهنتب  کی  ره  رگا  لیلد  هن  میدرک  دـهاشب  ریبعت  رظن  هطقن  نیمه  زا  مه  ام  دـینک  ضرف  نینچ  امـش  تفگ  میهاوخ  تسا 
رد هک  تساذل  دشاب و  فیعـض  نظ  هچرگا  نظ  لوصح  دـنکیم  تیافک  هکلب  درادـن  موزل  تسین و  طرـش  ندوب  یعطق  دـهاش  رد  متفگیم 
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هدافا هک  رتاوت  عایش و  دوش ، لصاح  عطق  دهاوش  عامتجا  نونظ و  مکارت  زا  دوش  مظنم  مه  اب  دهاشدنچ  نوچ  دوشیمن و  افتکا  یکیب  دهاش 
دهاوش نیا  دـیوگب  دـنک و  تجاجل  یـسک  رگا  مه  زاب  تسین  عطق  بجوم  یئاهنتب  درف  کـی  ره  هنرگو  تسا  تهج  نیمه  زا  دـنکیم  عطق 

شعیـشت رب  هک  يدهاوش  نآ  اب  ضراعم  نکل  دشابن  ملع  دیفم  هک  ریگب  ضرف  وت  تفگ  میهاوخ  تسین  ملع  دیفم  مه  عامتجا  اب  هناگتـشه 
. تسا لیلدب  جاتحم  شعیشت  تابثا  سپ  تسیفاک  دوخ  نیمه  دشابیم  دوشیم  هماقا 

هّللا رون  یضاق  داهشتسا 

فیرحت و یـضاق  صخـش  زا  الا  هدوب و  فرحم  وا  هخـسن  دیاش  و  یفیرحت ، اب  هدروآ  ار  هدیـصق  نیا  ظفاح  عیـشت  رب  لیلد  هّللا  رون  یـضاق 
دیوگ مه  دب  وا  هرابرد  سیلدت  لامتحا  هک  اشاح  یلو  دنکیم  افتکا  عیـشت  رد  زیچ  كدناب  شبـصعت  زا  وا  هچرگا  دوریمن  لامتحا  سیلدـت 

دمآ زاریشب  نوچ  درکیم  ناسکی  كاخ  اب  ار  شربق  درکیمن  هدهاشم  وا  زا  عیـشت  راثآ  رگا  تفریم  هک  هیفوص  زا  کی  ره  ربقب  لیعمـسا  هاش 
رد هک  تسنیا  هدیصق  درک . رظن  فرص  وا  یبارخ  زا  دمآ  هدیـصق  نیا  دز  یلاف  تشادرب و  ربق  رـس  زا  ار  وا  ناوید  تفر  ظفاح  ربق  رـس  رب  و 

ار روصنم  هاش  مان  هدننک  فیرحت  یلو  هتفگ  روصنم  هاش  نأش 
57 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ام هدرک . طـقاس  مه  تیب  دـنچ  هدروآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تبحمب  صلخت  مه  رخآ  رد  هتـشادرب و 
تیاورب هک  اجره  هدش و  هححـصم  هخـسن  دنچ  اب  هلباقم  هک  یملع  هعبطم  عوبطم  دوجوم  ناوید  قباطم  مینکیم  رکذ  ار  شاهمه  ار  هدیـصق 

. دوشیم رکذ  نیلالهلا  نیب  هدش  طقاس  هّللا  رون  یضاق 
مروخیم دنگوس  مهاش و  مالغ  ینعیمربارب  لئامح  داهن  رحس  ازوج 

مرسیم دش  ادخ  متساوخ ز  هکیماکزاسراک  تخب  ددم  زا  هک  ایب  یقاس 
مرس رد  تسیناوج  ياوه  رس  هناریپهاش  يور  يداشب  زاب  هک  هدب  یماج 

مرثوک ضوح  شکهعرج  هاش  ماج  زانم  هک  رضخ  لالز  فصوب  نزم  مهار 
« مرد نیا  نیکسم  مبانج و  نیا  كولمملضف  ریرس  مناسر  شرعب  را  نم  اهاش  »

مرس رد  غرمیس  لزنم  ياوه  زا  ریغتسین  هکرت  هفرط  نیا  مرادن و  يرپولاب 
مرگ وخ  عبط  دنک  دروخبآ  كرت  یکلاس  رازه  مدوب  وت  مزب  شونهعرج  نم 

مروایب یلیلد  لامک  هتفگ  زاثیدح  نیا  هدنب  زا  دنکیمن  ترواب  رو 
مرب اجک  لدنآ  منکفا  هک  رب  رهم  نآرهم  وت  زا  مراد  رب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 

مرذگب دهع  نیدب  رمع  هارهاش  زودوب  هاش  قشع  رب  همه  نم  تسلا  دهع 
« مرتمک هک  زا  منکن  ارچ  رد  مظ  نمهاش ن  مانب  ایرث  مظن  درک  وچ  نودرگ  »

. هتفگ تیب  نیا  ياجب  مرفظم » ءادعا  رب  مان  هتسجخ  نیا  زونم  زرح  تسا  يزاغ  رفظم  نب  روصنم  »
مرفظم ءادعا  رب  کین  مان  ود  نیا  زونم  ناج  زرح  یلع  تسا و  دّمحم  مان 

مرتوبک دیصب  تافتلا  دشاب  یکهاش  تسد  مدیشچ ز  همعط  وچ  تفص  نیهاش 
مرخسم تغارف  کلم  وت  هیاس  رددوشرا  ددرگ  مک  هچریگ  ریش  هاش  يا 

« مرونخس نابز  تست  غیت  هک  یئوگداشگ  لد  کلم  دص  رتحدم  نمیب  مرعش  »
مربونص » قوش  هن  دوب و  ورس  قشع  ینحبص  داب  وچ  متشذگب  رگا  ینشلگ  رب  »

« مرغاس ودکی  برط  نایقاس  دندادوت  يور  دای  رب  مدینشیم و  وت  يوب   » 58 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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« مرورپ تابارخ  ریپ  هدروخلاس  نمتسین  هدنب  عضو  بنع  ودکی  بآب  یتسم  »
« مروای هصق  نیا  رد  داب  هاش  فاصناتسا  یسب  يرواد  مکلف  رتخا  ریساب  »

مرپهش تیص  دونشیم  شرع  سواطهاگراب  جوا  نیرد  زاب  هک  ادخ  رکش 
مرگید لغش  دوب  وت  تبحم  زج  رگداب  وحم  قاشع  هناخراک  ممان ز 

« مرفنضغ راکش  هنرگو  مرغال  رگنم  درک و  هلمح  ملد  دیصب  دسالا  لبش  »
مرتمک هرذ  زک  وت  لصوب  مسر  یک  نمرتشیب  هرذ  زا  وت  يور  ناقشاع  يا 

مروآ رب  تریغ  کل  زگب  شاهدید  اتتسیک  وت  خر  نسح  رکنم  هک  نمب  امنب 
« مرواخ دیشروخ  تسا ز  تغارف  نونکا  وتنطلس  دیشروخ  هیاس  داتف  نم  رب  »

. تسا هدروآ  هنوگ  نیدب  ار  رخآ  تیب  اج  نیا  رد  مرخیم » هوشع  ین  مشورفیم و  هولج  ینتسین  زیترا  زاب  هلماعم  نیا  زا  دوصقم  »
رب هک  تسنآ  تسا  داهـشتسا  نیا  رب  هک  ضارتـعا  نیلوا  مرواد  دـنوادخ  تسا  اوگ  نیدـب  اـقحوا  لآ  تسا و  لوسر  بحم  ناـج  ظـفاح ز 

عیـشت رب  تلـالد  تیب  ود  نیا  هک  تسنآ  هدوب  هدیـصق  ءزج  تیب  ود  نیا  عقاو  رد  هکنآ  نتفرگ  ضرف  فیرحت و  يوـعد  زا  ضاـمغا  ضرف 
تسا تبحم  رکنم  هک  تسا  ینس  مادک  درادن  هعیشب  صاصتخا  تسا  ناملسم  ره  هیـضرف  نیا  تسا و  ینب  لآ  ینب و  تبحم  رب  هکلب  درادن 

: دیوگ زین  یعفاش  ماما 
هتفگ هک  هدرک  ولغ  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  يردقب  اضیا  هیمطافلا و  بح  ضفرلا  نوریسانا  نم  نمیهملا  یلا  تئرب 

هدرک و لقن  ار  رعش  نبا  یعفاش  راعشا  زا  هیرشع  ینثا  رد  یلماع  ینیـسح  مساق  نبا  زین  هّللا و  هبر  ما  هبر  یلعيردب  سیل  یعفاشلا و  تام  و 
: تسا یعفاش  رعش  ریهاشم  زا  نیا  هتفگ 

بتاک الب  اطخ  دق  نیرطسهب  اوباصا  یبلق  اوشتف  ول   59 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
بناج یف  تیبلا  لها  بح  وبناج  یف  دیحوتلا  ملعلا و 

بلاطیبا نبا  یلع  بحاذ  اذ و  نم  بحا  اندنع  و 
: هتفگ هک  هدرک  لقن  وا  زا  اضیا  بذاکلا و  یلع  هّللا  ۀنعلفابذاک  هتلق  امیف  تنک  نا 

يداقتعا ینید و ال  ضفرلا  امالک  تلق  تضفرت  اولاق 
يداه ریخ  ماما و  ریخکش  ریغ  تیلوت  نکل 

: تسا هماع  ناگرزب  زا  هک  يرشخمز  زا  زین  دابعلا و  ضفرا  یننافاضفر  یصولا  بح  ناک  نا 
يوسلا طارصلاب  زوفلا  یعدیلک  فالخلا و  کشلا و  رثک 

یلع دمح و  یبح ال  مثهاوس  هلا  الب  یماصتعاف 
: هدرک لقن  تسا  نیدناعم  زا  هک  ینالقسع  رجح  نبا  زا  اضیا  یبنلا و  لآ  بحب  یقشا  فیکفهک  باحصا  بحب  بلک  ناف 

اوزاف کبح  قیرط  یفاوکلساسانا  نا  مولعلا  ماما  ای 
مالّسلا هیلع  یلع  ینب و  لآ  ینب و  تبحم  رکذتم  هدیـصق  نیا  رد  ظفاح  هک  ضرف  رب  زاجم  كاوس  ام  زاجم و  وباب  ۀقیقحلا  یف  ملعلل  تنا 

تـسا هّللا  رون  یـضاق  هخـسن  رد  هچنآ  زا  هلمج  دـنچ  هکنآ  اـیناث  اـهیبنجا  ناـهاش و  نأـشب  لزغ  همهنیا  زا  دـعب  هدرکن  يرنه  تسا . هدـش 
یلو تسا  روصنم  هاش  نامه  باطخب  بسانم  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  بسانتم  اهنآ  هدش و  فیرحت  هک  دـهدیم  تداهش 

هک دوب  بساـنم  دوـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  يارب  رگاهاـش  يور  يداـشب  زاـب  هک  هدـب  یماـج  تیب  نیا  رد  یکی  هدرک  تلفغ  فرحم 
هک ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يور  هک  اریز  هاش  مانب  دیوگب 

60 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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ریما اب  هن  درکیم  یگدـنز  وا  وترپ  زا  هک  تسا  روصنم  هاش  نامه  اب  بسانم  نیاهاش  تسد  مدیـشچ ز  همعط  وچ  تفـص  نیهاش  مود  هدـیدن 
تـسا تیالو  همعط  تسا  تاضافا  همعط  همعط  زا  دارم  هک  لیوأت  رب  رگم  هدیـشچن  ياهمعط  ترـضحنآ  زا  هک  اریز  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  حیادم  زا  هن  تسا  نیطالس  حیادم  زا  ریگریش  هاش  خا )  ) ددرگ مک  هچ  ریگریش  هاش  يا  موس  تسا  مالک  لوا  هک 

وا زا  دنکیم  اعدتـسا  هک  تسا  روصنم  هاش  اب  بسانم  نیا  هکلب  مبای  تغارف  وت  هیاس  رد  نم  رگا  دوش  هچ  دیوگب  هک  درادن  یبسانت  مه  دعب 
منک لصاح  لاب  تغارف  وت  هفیظوب  ینک و  دوخ  ریغ  زا  ینغتسم  رگا  هک  دوش  مک  هچ  وت  زا  مدیـشچ  همعط  وت  تسد  زا  هک  لاح  دیوگیم  و 

ءانغتـسا و هیام  هک  تسین  ردقنا  رگا  دیوگیم  زاب  اعدتـسا  زا  دعب  هک  تسا  رهاظ  نیا  خـلا )  ) هاگراب جوا  نیا  رد  زاب  هک  ادـخ  رکـش  مراهچ 
هاگراب نآ  زا  هک  رکـش  مه  زاب  تسا  دوجوم  ناوید  تاـیبا  قباـطم  هچناـنچ  دـندرک  یئاـنتعا  مک  نمب  وت  ناـمالغ  رگا  اـی  دوش  نم  تغارف 

هیاس رد  ارم  هک  دنکیم  اعدتـسا  اجکی  زا  قباس  تیب  اب  درادن  تبـسانم  چـیه  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  باطخ  رگا  متـسین و  نوریب 
هیلع نینمؤملا  ریماب  بسانت  باطخ  هنوگنیا  خـلا   ) رکنم هک  نمب  امنب  مجنپ  ماوت  رابرد  رد  هک  ادـخ  رکـش  دـیوگیم  اجکی  زا  هد  ياج  دوخ 

هک تسا  نکمم  تسا و  رهاظ  شبناوج  زا  فیرحت  هلمجلاب  مروآ  ردب  کل  زگب  ار  شاهدید  ات  نایامنب  نمب  ار  ترکنم  هک  درادـن  مالّـسلا 
تـسین فیرحت  نیا  هقیقحلا  یف  مینکیم و  رکذ  نـالا  هک  تسا  حیحـص  ضرغ  يور  زا  رییغت  هکلب  دـشابن  ضرم  ضرغ و  يور  زا  فیرحت 

: تسا هضراعم  هکلب 
61 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

درادن همزالم  رعاش  دارم  هدارا و  اب  رعشب  لثمت  تسین و  رعاش  هدیقع  تحصب  قیدصت  زا  فشاک  يرعش  ندناوخ 

هیلع نامز  ماما  هرابرد  ار  ظفاح  راعشا  ربنم  رد  اهناوخ  هضور  ای  هتفگ  رعـش  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ظفاح  دنیوگیم  هچنآ  سپ  لاؤس .
؟ تسیچ دنناوخیم  مالّسلا 

هرابرد هکلب  هتفگن  مه  رعـش  کی  تسا  ضحم  طلغ  هتفگ  يرعـش  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هراـبرد  ظـفاح  هک  دـنیوگیم  هچنآ  اـما  باوج .
هاش مالغ  لدیا  لزغ  نیا  هکنآ  یتح  يدینش  هک  اهنامه  زا  ریغ  هتفگن  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 

نیاب داهشتسا  درکیم  داهشتسا  نیاب  هّللا  رون  یضاق  دوب  رگا  دناهدرکن و  جرد  هحیحـص  تاعوبطم  رد  اذل  تسین و  ظفاح  زا  زین  شاب  ناهج 
متـشه ماما  ات  هک  اریز  دـناسریم  ار  ظفاح  عیـشت  هک  ار  كوکـشم  رما  تسا  كوکـشم  لزغ  نیا  لقا  ای ال  تسا و  هدیـصق  نآ  زا  رتهب  لزغ 
تـسین نوریب  مسق  هس  زا  اهناوخ  هضور  لمع  اما  تسین و  عیـشت  یفوصت ، عیـشت  تسا و  یخرک  فورعمب  داقتعا  تمالع  نیا  هدرک و  رکذ 

هک هتـسد  نیا  تسا  رگیدـکی  زا  ذـخا  دـیلقت و  رب  ناش  انب  دـنرادن  زیمت  صیخـشت و  دنتـسین  ۀـیارد  مهف و  لها  دنتـسه و  هدـلقم  لوا  مسق 
یلو تـسین  مالـّـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  اـی  هـمئا  عوـضوم  رد  هـک  دـنمهفیم  دـمهف  لـها  هـک  تـسنآ  مود  مـسق  درادـن  يراـبتعا  ناـشلامعا 

ای هدشن  حودمم  مسا  رکذ  هک  راعشا  زا  يرایـسب  نینچمه  و  عبطلاب ، لزغ  هکتـسنآ  تهج  زا  نیا  دننکیم و  یئوگبسانم  یناوخبسانم و 
هدش

62 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
زا يوحن  ار  نیا  دناوخب و  دوخ  حودمم  يارب  ارنآ  دناوتیم  سک  ره  ینعی  تسه  زین  حودمم  ریغ  رب  قابطنالا  لباق  حودمم  طاقـسا  زا  دـعب 

. الثم دنیوگ  سابتقا  لثمت و 
. الثم ای  دناوخب  دوخ  بوبحم  يارب  دناوتیم  سک  ره  دیآرب  نت  ناج ز  ای  ناناجب  دسر  ناج  ایدیآرب  نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد 

ندید بسانم  لثمت و  باب  زا  ربنم  لها  نیاربانب  نیا . لاثما  تسین و  یهاگ  هلاوح  ردنیا  زجب  ارم  رستسین  یهانپ  ناهج  رد  ماوت  ناتسآ  زج 
ماقم رد  هاگ  قح  تبحم  قشع و  ماقم  رد  هاگ  دـنناوخیم  ار  اهنآ  دوخ  هدوصقم  دراوم  رب  تسا  قیبطت  لباق  هک  ار  ظفاح  راعـشا  زا  یـضعب 
چیه دوخ  ظفاح  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ای  همئا  هرابرد  هاگ  رگید و  ياهماقم  رد  هاگ  افـص و  صولخ و  ماقم  رد  هاگ  میلـست  اضر و  ربص و 
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ژناریزو و ناهاشب و  همه  شناوید  نیا  رد  ظفاح  يافـص  صولخ و  اـضر و  ربص و  قشع و  هدورـسن  روما  نیا  يارب  هدوبن و  اـهماقم  نیا  رد 
هدرب ار  شمان  لزغ  رخآ  رد  هک  سراوفلا  وبا  يارب  ار  وا  هکتشونن  طخ  تفرن و  بتکمب  هک  نم  راگن  تسا  لیبق  نیا  زا  دشابیم و  شناریپ 

تزارح و یکدـنا  زین  تیب  نیمه  رد  هچرگا  دـننکیم  لـثمت  قیبـطت و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  ار  وا  ربـنم  لـها  نکل  هـتفگ 
ربمغیپ اب  دش  سردم  دص  زومآهلئسم  هزمغب  مود  عرصم  اما  تسا  بسانم  هچرگا  لوا  عرـصم  دنربیم  یپ  ینعم  تقد و  لها  تسا  تکاکر 

ناـهج و زومآهلئـسم  مه  وا  دوبن و  هزمغ  لـها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  اریز  درادـن  تبـسانم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
. سردم دص  هن  دش  نایناهج 

زا یکی  هک  تسنیا  نآ  منکیم و  ضرع  ار  شلاـمجا  تسین  مه  هعجارم  لاـجم  تسین و  مظن  لیـصفتب  یلو  داـتفا  مداـی  ياهیـضق  اـجنیا  رد 
دینراوشیم و ار  قلخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هیلع  درکیم و  وجه  رایسب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  نیقفانم 

63 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ینعی دـشکب  ار  ترـضحنآ  ۀـلفغ  دورب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  دزنب  هـک  دنتـشاد  او  ار  وا  نیقفاـنم  زا  ياهدـع  درکیم  هـنتف 

نآ دوب  ترضحنآ  تمدخ  رد  هباحص  زا  رفنکی  هکیماگنه  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  دنک  ریگتلفغ  ار  ترضحنآ 
نآ دومرف  رابخا  یباحـص  نآب  هدارا  مزع و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تشگرب  نوچ  دشن  لئان  دصقمب  یلو  دز  یئاهفرح  درم 

. متسرفب منهجب  ار  وا  نم  ات  دینک  ياهراشا  وربا  هشوگ  اب  ای  دینزب  یکمـشچ  ینعی  دینک  زمغ  دیتساوخیم  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  یباحص 
: میتسین زمغ  لها  ءایبنا  ام  هک  ینادیمن  دومرف 

ربمغیپ دش  یحو  رکنم  دش و  دترم  مالسا  زا  دعب  هک  داتفا  قافتا  نامثع  یعاضر  ردارب  حرس  یبا  نب  هّللا  دبع  هرابرد  هیضق  نیا  هیبش  اضیا  و 
دوخ هارمه  ار  وا  نامثع  دش  هدنهانپ  نامثعب  یگراچیب  زا  هّللا  دبع  دومن  هکم  حتف  نوچ  درک  ردـه  ار  وا  نوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
درک ررکم  هبترم  ود  دومرفن  یتافتلا  واـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  شخبب  نمب  ار  وا  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  دروآ و  ربمغیپ  دزن  هب 

متفگن نم  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تفرب  وا  نوچ  مدیشخب  وتب  ار  وا  کلوه ، دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
مشکب ار  وا  نم  دیئامرفب  هراشا  کی  هک  دوب  نارگن  امش  فرطب  ممشچ  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  باحصا  زا  یکی  دشکب  ار  وا  دنیبب  هک  ره 

ینعم لها  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هب  تبسن  ار  عرـصم  نیا  لثمت  یتبـسانمیب  متفگ  لاح  رهب  هراشالاب . نولتقی  ءایبنالا ال  دومرف 
. درادن تیمها  تسین و  یکاب  درادن ، یبیع  هک  دنک  هجاحم  دزروب و  دومج  یسک  رگا  سپ  دنمهفیم  تقد  و 

یشعا رعشب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درادن  یبیع  لثمت  وحن  نیا  تسا و  هار  نیا  زا  دنتیارد  مهف و  لها  هک  مود  هتـسدنیا  لمع  هجو  سپ 
ریغ تسا و  لثمت  یلتق  دیری  هتویح و  دیرا  دومرف . مجلم  نباب  هک  مه  رعش  نیا  هدرک و  لثمت 

64 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
لثمت تسا  كرشم  هک  یئاط  متاح  رعشب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دندومرفیم  لثمت  زین  مالّسلا  هیلع  همئا  دومرفیم و  لثمت  رایـسب  مه  نیا 

. ءانغتسا سفن و  تزع  باب  رد  دومرف 
. تسا روطسم  یفاک  لوصا  رد  رقفلا  عمطلا  سفنلا و  هتفرع  اذاینغلا  هیتفلا  سأیلا  تمزع  ام  اذا 

قشعت راهظا  يرود  تبسانمب  هک  تسا  رایسب  ناگدرک  ترفاسم  ای  دوخ  دلب  زار  ود  ناریپ  ناریزو و  ناهاش و  هرابرد  ظفاح  راعـشا  نوچ  و 
هجرف یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  یلوب  تبـسن  روما  نیا  دـیامنیم و  ترجه  يرود و  زا  یگنتلد  ترـسح و  قایتشا و  راهظا  راذـگ و  زوس و  و 

رد ار  راعـشا  نیا  ظفاح  اسأر  ناشنامگب  عالطایب  نامدرم  دـنناوخیم . ترـضحنآ  هرابرد  الثمت  ار  راعـشا  نآ  ربنم  لها  اذـهل  تسا  بساـنم 
نامز ماماب  تسا  صاخ  هعیـش  ظفاح  دنیوگیم  هراچیب  ماوعب  دـننکیم  ءاوغا  تلآ  ار  نیا  مه  نیـضرغم  هدورـس  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  نأش 

ای تسین  مولعم  ای  سا  هبتشم  نیبطاخم  رب  رما  هکیئاج  رد  دننکن  یکابیب  هک  تسنآ  تسا  ربنم  لها  رب  هچنآ  یلو  دراد ، هقالع  مالّـسلا  هیلع 
هریـس هچنانچ  تسا  بسانم  هراب  نیا  رد  اما  هتفگن  هراب  نیا  رد  رگید  رعاش  اـی  ظـفاح  هچرگا  دـنیوگب  دـننک و  هاـگآ  تسا  هابتـشا  بجوم 
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ۀیآ رد  ملع  رد  هک  تسا  ربـخ  رد  سیلدـت  زا  عوـنکی  نـیا  دـنیوگن  دـشاب و  زادناههبـش  رگا  هدوـب و  نـیمه  ناـشفیلأت  ربـنم و  رد  ناینیـشیپ 
نیا دنعالطا  لها  نف و  هربخ  تریصب و  لها  دنتسه  یناسک  موس  مسق  تسا . رعـش  رد  سیلدت  زین  ءارعـش  دزن  هکلب  دنا  هدرک  لقن  نیثدحم 
قیال ار  یناعم  نآ  هک  ینعمنیاب  زین ، تیمح  باب  زا  هکلب  ندـید  بسانم  یئوگبسانم و  باب  زا  اهنت  هن  یلو  دـننکیم  لامعا  زین  ار  تالثمت 

حودمم دنیبیمن و  رعاش  حودمم  يارب  لباق  و 
65 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هاش رـس  زا  اههتفگ  نیا  تارابع و  نیا  لثم  دـنیوگیم  تیمح  قرع  يور  زا  اذـهل  دـننادیمن  تاـملک  نیا  اهیزاورپدـنلب و  نیا  هتـسیاش  ار  وا 
هیلع نامز  ماما  هرابرد  اسأر  ار  اهنیا  دـیاب  تسا  اجیب  طبخ و  دروم  نآ  رد  اهنیا  لامعتـسا  تسا و  دایز  اهنآ  لاـثما  ییحی و  هاـش  اـی  روصنم 

دنروآیم نوریب  تیبصغ  زا  ار  اهنآ  دـننکیم و  دوخ  زا  یفرـصت  هناک  سپ  دراد  ار  تیبصغ  مکح  نارگید  هرابرد  درک و  لامعتـسا  مالّـسلا 
. دنهد هیبنت  قباس  هتسد  دننام  دیاب  اما  دننکیم  هتسیاش  لمع  زین  هتسدنیا 

دنیامنیم فرصت  لخد و  ظفاح  راعشا  رد  دناهدش  دایز  زورما  صوصخلاب  دنتـسه و  ءارعـش  زا  ياهدع  دش  مولعم  ءارعـش  مکح  زین  اجنیا  زا 
دننکیم و تایبا  یـضعب  رد  طاقـسا  هفاضا و  دنهدیم و  حودمم  مان  رییغت  ای  لیثمت و  سابتقا و  ای  نیمخت و  عیبرت و  ای  دـننک  یم  نیمـضت  ای 

هدیصق تسا  فیرحت  میتفگ  هک  دوب  هدرک  داهـشتسا  هّللا  رون  یـضاق  هک  یلزغ  هرابرد  هچنآ  دننک  یم  مامت  مالّـسلا  هیلع  همئا  زا  یکی  مانب 
هجو زا  دوصقم  دـشاب  یحیحـص  یهجو  زا  رییغت  هکلب  دـشابن  فیرحت  هک  دوریم  لامتحا  میتفگ  هدـش و  فیرحت  تسا و  روصنم  هاش  ماـنب 

هک دنک  لیدبت  ار  وا  رعش  هتساوخیم  هکنیا  هن  هتشاد  نیمضت  ای  نیچلگ  ای  سابتقا  رظن  هدنهد  رییغت  تسا  نکمم  ینعی  تسا  نیمه  حیحـصت 
رد هک  صوصخب  تسا و  زادناههبش  اجنآ  رد  دشابن و  زادناهبهش  هکنآ  طرشب  تسا  حیحص  لمع  هنوگنیا  میتفگ  یلو  دشاب  هدرک  یسیلدت 
وا رعش  ای  رگید . يزیچ  ای  ماهدرک  وا  رعش  اب  هضراعم  نم  هک  دنک  راهظا  هدنهدرییغت  هک  دوب  نیاب  هابتشا  عفر  هدرک  ار  راک  نیا  ناوید  دوخ 

. دهد رییغت  ناوید  عضو  رد  یلکب  هکنآ  هن  دنک  رکذ  مه  ار 
ای دناهدلقم ، یمسق  دنمسق  هس  زین  دننک  لمع  نیا  هک  یئارعش  هلمجلاب 

66 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنرادـن عالطا  عورف  لوصا و  زا  عرـش  ینابم  چـیه  زا  دـنراد  نتفگ  رعـش  نتـشون و  ندـناوخ و  داوس  فرـص  ای  دـنرادن ، داوس  چـیه  هکنآ 

لآب ناشیتسود  هک  دـنک  ظفح  اهنیا  رـش  زا  ار  هداس  هعیـش  نیا  دـنوادخ  دـنبیرفیم  دوخ  راعـشاب  ارم  درم  دنرایـسب و  ناـمز  نیا  رد  هتـسدنیا 
اهنآ کبـس  زا  دنیامنیم و  دیلقت  هیفوص  يارعـش  زا  ناشراعـشا  شور  رد  تسا ، سرخ  یتسود  دـننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 

مالّـسلا هیلع  ماماب  تبـسن  تسا  کیکر  رایـسب  اعقاو  هک  اهنیا  لاثما  تماق و  بل و  فلز و  لاخ و  طخ و  هداب و  یم و  رکذ  دـننکیم  يوریپ 
وحن نیا  دـنراذگیم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  حدـم  باسحب  دـنیامنیم و  رامق  هداب و  رویط و  هلال و  لگ و  فصو  هدزای  ای  تیب  هد  دـنیامنیم 

تعامج مالّـسلا  هیلع  ماما  حدـم  اهنت  هن  تسا  شیوخ  لـضف  راـهظا  همه  زا  دـصقم  تسا و  يرـسم  يدـح  اـت  زین  ناداوسیب  ریغ  رد  دـیلقت 
حالطصاب ناشرعش  هک  دننک  تمه  یلیخ  رگا  دنرادن و  يزیچ  يذاختا  يدیلقت و  تاعومسم  نیمه  زا  شیب  هک  رادداوس  كدنا  ای  داوسیب 

بوسحم ءارعـش  دادـع  رد  دـننادیم و  رعاـش  ار  دوخ  دـنریگیم و  قشمرـس  وا  ياـههتفگ  زا  ناوید و  دـشاب  رتینعمرپ  رتبآرپ و  ناـشدوخ 
زور ره  تسا  نوریب  باسح  زا  هک  هدرک  ادیپ  تعـسو  رعـش  هنماد  و  دایز ، ءارعـش  هدش و  دایز  نامز  نیا  رد  ینعم  نیا  مه  يردقب  دنرادیم 

هقیلسب دنهدیم و  راشتنا  دنناسریم و  عبطب  هدادن  یملاعب  هئارا  هدیجنـسن و  هدیمهفن و  دنکیم  عبط  يرعـش  ناوید  هک  دوشیم  هدید  یکی  مه 
هک دـنیامنیم  کـلاذ  لاـثما  ناـفرع و  یبـلطتقیقح و  قشع و  رب  صیرحت  ءاـملع و  ملع و  زا  مذ  ناشراعـشا  رد  دوـخ  يدـیلقت  يذاـختا و 

زادنا ظعو و  یهن و  رما و  تحیصن و  دنپ و  و  میدرک ) نینچ  زین  ام  دندرک  نینچ  نییفرـص   ) دیلقت يور  زا  زج  دیمهن  ار  اهنآ  ینعم  شدوخ 
راکب يدیلقت  نانچمه 

67 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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درادنپ ماوع  هداس  هعیش  هعیش . هعماج  يارب  هورگ  نیا  ررـض  زا  ياو  دننکیم . یتفم  مذ  مه  دعب  و  تسا ، ملع  ریغب  ياوتف  شاهمه  هک  دنربیم 
رعاش عبط  رب  هچره  تسین  دنـسب  جاتحم  شیاههتفگ  رد  رعاش  هکنآ  ای  درادـن  ررـض  دریگب  ارف  رگا  دـشاب  هک  ره  زا  دـشاب  رعـش  هچره  هک 

زا یضعب  ارچ  هک  دنیوگیم  اهیربنم  يارب  هدلقم  نارعاش  زا  مسق  نیا  هک  تسنیا  بجع  درادن  مزال  ملع  رعـش  هکنآ  ای  تسیفاک  دوش  يراج 
دیوگیمن شدوخ  يارب  اما  دوشیمن  ناشیا  زا  يریگولج  ارچ  دنورب  ربنم  دعب  دنوش  لیمکت  دنناوخب  سرد  لوا  دیاب  دـنوریم  ربنم  ناداوسیب 

رارق دوخ  تلیـضف  تلآ  مه  دـننکیم و  عبط  دوز  دـنیوگیم و  رعـش  هدـشن  لیمکت  هدـناوخن و  سرد  ارچ  دـنیوگب  رعـش  اـهداوسیب  ارچ  هک 
ینکیم و وت  هک  نامه  دیوگیم  هچ  دنکیم و  هچ  ینکیم  حدق  ار  وا  وت  هک  داوسیب  يربنم  رگم  تراجت ، یبساک و  هیامرـس  مه  دـنهدیم و 

بیرخت یخاتـسگ و  یلوضف و  یملعیب و  يداوسیب و  هجیتن  رد  یئوگیم  رعـش  اب  وت  دـیوگیم  رثن  اب  وا  هکنآ  تیاهن  یئوگیم  وت  هک  نامه 
هچ نید  رما  رد  یلوضف  نداد و  ياوتف  نداد و  يأر  دنکیمن  قرف  تهج  نیا  رد  رثن  مظن و  دنتـسه  کیرـش  مه  اب  یئوگیم  وت  هچره  نید و 

هتیم الثم  دنکیم  یـشورف  هتخپ  دنکیم  مظن  هکنآ  دـنکیم و  یـشورفماخ  دـیوگیم  رثن  هکنآ  هک  تسنیا  تیاهن  تسا  یکی  رثن  اب  هچ  مظن  اب 
رتدوز هتخپ  هک  اریز  تسا  رتدب  هدنزپ  هکلب  دشورفب  دزپب و  هکنآ  ای  دشورفب  ماخ  ار  هتیم  تشوگ  هکنآ  نیب  تسا  قرف  هچ  تسا  مارح  رگا 

. تسا یقلت  لباق  رتهب  رترثالا و  عیرس  رترثؤم و  مدرم  سوفن  رد  رعش  هکنانچمه  تسا  رتمضهلا  عیرس  دوشیم و  هتشاذگ  مارح  فرصمب 
هیفوص زا  دیلقت  نتفگ  رعش  رد  اقلطم  ای  هدلقم  يارعش  زا  عون  نیا  هکنآ  تلع 

68 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تیمها دنداهنیمن و  رعشب  يرق  نادنچ و  قح  لها  دیسر  عرش  زا  تمذم  دش و  نوهوم  رعش  باب  هکنوچ  مالسا  زا  دعب  هک  تسنیا  دننکیم 

دنتفگیم رعـش  همه  زا  رتهب  دنیوگب  رعـش  دنتـساوخیم  رگا  هکنآ  اب  مالّـسلا  هیلع  همئا  نانچمه  دندوب  رعـشلا  لیلق  ام  ياهقف  اذل  دندادیمن و 
صوصخب دندید  رعش  رد  ار  دوخ  تنیز  ار و  دوخ  نافرع  لامک و  لضف و  دوخ و  یملع  هیام  دنتشادن  يراکورـس  قح  اب  هک  نارگید  یلو 

هلـص رازه  تسیود  رازه و  دـص  تفگیم  رعـش  کی  دـشیم  لـصاح  اهرعـش  رد  اـه  ندیـسر  بصنم  هاـجب و  داـیز و  ياـهلام  اههلـص و  هک 
هیدامتم و ياهلاس  دایز  حالصا  کح و  ینالوط و  تسرامم  هجیتن  رد  دنتخادرپ و  رعـشب  نانآ  ور  نیا  زا  تفاییم  یتموکح  ای  تفرگیم .

مه مدرم  نوچ  و  رعش ، نف  رد  دندرک  ادیپ  همات  تراهم  یئوگقاذم  تبـسانم و  تیاعر  هبیجع و  ظافلا  هبیرغ و  تاهیبشت  لاعمتـسا  ترثک 
دنتشادنپ ار  اهنامه  نسح  کین و  رعـش  مرج  دوب ال  اهنامه  رب  دندینـشیم  نیـسحت  دیجمت و  هچره  دنتفرگ و  وخ  اهنآ  ياهرعـش  نامه  رب 

بولق رد  مه  اهنآ  راعشا  رعش  رد  يداتسا  تراهمب و  دندش  فورعم  اهنآ  نوچ  دنیوگب  يرعش  دنهاوخیم  هک  مه  رگید  يارعش  هک  تسنیا 
رگید دنیوگیم  رعـش  اهنامه  شور  کبـس و  رب  دننکیم و  دـیلقت  اهنامه  زا  دوخ  رعـش  جـیورت  يارب  راچان  تسا  نیزگ  ياج  یبوخب  مدرم 

تسا و بوخ  اهنامه  يارب  دـناهتفگ و  اهنآ  يارب  هک  تسا  یـصاخشا  نامه  اهعوضوم و  نامه  بسانم  اهنآ  ياهرعـش  هک  دـننکیمن  رکف 
ای ماما  يارب  وت  دـناهتفگ  ناتـسرپهداب  ناـشونهداب و  يارب  اـهنآ  یـسک . ره  بساـنم  یعوضوم و  ره  يارب  هن  تسبوخ  اـهنآ  کلـسم  رب  مه 

شیوهآ يارب  هتـشاد  یئوهآ  یـسک  دوش  ضرف  رگا  الثم  اهنآ . شور  اهنآ و  کبـسب  هچ  ارت  یئوگیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
رگید رعاش  دیاب  تسا  ابیز  کنشق و  رایسب  وهآب  تبسن  هتفگ  يرعش 

69 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هک هتفگ  ياهرعـش  دوخ  یلیل  يارب  هدوب  یلیل  قشاع  يرماع  نونجم  ای  دـیوگب  لاونم  نامه  رب  دـیوگب  رعـش  الثم  یملاع  يارب  رگا  هک  مه 

نونجم زا  سابتقا  دـیاب  دـیوگب  رعـش  دـهاوخیم  همئا  ای  ادـخ  تبحم  رد  هک  مه  رگید  رعاش  ایآ  تسا  یلیل  لثم  اب  يزابقـشع  نامه  بسانم 
هچ و ینعی  دراد ) یماقم  هتکن  ره  یئاج و  نخـس  ره   ) هملک نیا  سپ  دشاب . مه  ملع  لها  دوش  ضرف  هچرگا  تسا  یمهفن  لامک  نیا  دنک 

. تساجک شیاج 
ضحم ینیب  تبسانم  باب  زا  دننکیم ، ریغ  راعشا  رد  فرصت  لخد و  هدیمهف  هدیجنس و  هتـسناد و  هک  دنتـسه  یئارعـش  ءارعـش  زا  مود  مسق 

مسق نامه  زا  تسه  هچره  تسه  مک  رایسب  ملع  عالطا و  لها  نامز  نیا  رد  دنردان  رایسب  مسق  نیا  میتفگ  هک  ربنم  لها  زا  مود  مسق  دننام 
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. تسا هدلقم 
قرع تیمح و  باب  زا  دنهدیم  نارگید  راعـشا  رد  رییغت  یئانیب  تریـصب و  يور  زا  ربنم  لها  موس  مسق  دننام  هک  دنتـسه  یناسک  موس  مسق 

رد رییغت  اذهل  دننادیم  هل  عوضوم  ریغ  رد  ءیـش  عضو  لیبق  زا  هکلب  دنیبیمن  اسر  ابیز و  رعاش  حودمم  مادـنا  رب  ار  یناعم  هنوگنیا  هک  ینید 
نیا دنهدیم و  رییغت  ار  حودمم  مان  دنیامنیم و  هفاضا  تایبا  زا  یضعب  طاقسا و  فذح و  ار  شتایبا  زا  یضعب  دنهد و  یم  شتاملک  یـضعب 
هتفگ دوخ  ناریپ  ناریزو و  ناهاش و  مانب  هک  ار  ظفاح  ياهلزغ  زا  لزغ  هاـجنپ  ماهدرک  رایـسب  راـک  نیا  زین  ریقح  نیا  تسا و  هضراـعم  مسق 
رگید همئا  زا  یکی  ای  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  مانب  هداد و  يو  رد  رییغت  مدومن و  هضراعم  يو  اب  دوب  هتفر  قارغاب  دوب و 

ماهدومن مامت  تبسانمب  اج  ره 
ماهدومن رایـسب  تیب  دنچ  اب  هضراعم  زین  شرگید  ياهلزغ  زا  الا  ماهدومن و  لزغ  مامت  اب  هضراعم  ینعی  ماهداد  یلک  رییغت  ار  لزغ  هاجنپ  نیا 

زا ارذح  نم  و 
70 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رییغت فیرحت  تسین  فیرحت  نیا  مدومن و  رکذ  ار  دوخ  هضراعم  سپـس  ماهدرک  جرد  لوا  هدراذـگ  دوخ  ياجب  مه  ار  وا  راعـشا  فیرحت ،
. ناگدنیوگ زا  رظن  عطق  ددرگیم  هدافتسا  شناوید  زا  ظفاح  بهذم  هرابرد  هچنآ  دوب  نیا  تسا  هخسن 

شباتکب رظن  ظفاح  برشم  کلسم 

هتفر فوصت  رب  رخآب  ات  لوا  زا  هدوب و  کلـسم  یفوص  هدوب  هک  بهذـم  ره  رب  رما  يادـتبا  رد  ظـفاح  تشذـگ  شیپ  زا  شراعـشا  هچناـنچ 
کلـس زا  دعب  دنعرـشب و  رهاظتم  هک  زورما  هعرـشتم  يافرع  دننام  هتـسنادیم  عرـشتم  ار  دوخ  هک  هدوب  یهاقناخ  کلـسم  رب  لوا  رد  تیاهن 

فالخب هکلب  دندوبن  عرشب  رهاظتم  تشذگ  هکنانچ  نایتابارخ  هدوب و  نایتابارخ  اب  رخآ  ات  هتـسویپ و  نایتابارخ  اب  هدمآ و  نوریب  نایهاقناخ 
. هتفگ هک  شرعش  نیا  زا  دندومنیم و  رهاظت  مه  عرش 

زا هک  اریز  هدوب  نایهاقناخ  اب  ینامز  كدنا  هک  دوشیم  هدافتسا  منم  نیرتمک  ناغم  ریپ  نارکاچ  زکمنزیم  فال  نم  هک  تفر  شیب  لاس  لچ 
. هتفگ هک  شتیب  نیا 

تیب هدرک  توف  وا  زا  لبق  ناغم  ریپ  هک  دوشیم  مولعم  نانکشنامیپ  تحبـص  زا  نک  زیهرپ  تفگداب  شوخ  شناور  هک  نم  شک  هنامیپ  ریپ 
. دیوگیم دعب  هک  اریز  هدوب  وا  تایح  نامز  رد  لوا 

______________________________

. دمآ دهاوخ  نیطالس  اب  تابارخ  يرس  طابترا  رد  هقرف  ودب  فوصت  قارتفا  تابارخ و  سیسأت  ببس  ( 1)
تـسین مولعم  سپ  منـشور  فاص  یم و  دـشن ز  یهت  رغاسشورفیم  ریپ  تفطاع  نمیب  زگره   71 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

هاش ناروت  ظفاح و  توف  خیرات  زا  تسا  نکمم  دربیم  ار  هاش  ناروت  مان  لزغ  نامه  رد  یلب  هدوب . هدـنز  ظفاح  ردـقچ  تیب  نیا  زا  دـعب  هک 
هک مهنیا  و  لاس ، جـنپ  لزغ  نآ  زا  دـعب  ظفاح  ندـنام  لقادـح  مینکیم  ضرف  ام  الامجا  تسین  مهم  نادـنچ  العف  یلو  دروآ  تسدـب  يزیچ 

هدوب یتاـبارخ  لاـس  هاـجنپ  لقادـح  سپ  لاـس . هاـجنپ  دوش  یم  مینکیم  ضرف  لاـس  جـنپ  مه  ار  شیب  ردـقنآ  تفر . شیب  لاـس  لـچ  هتفگ 
هدزناش و نس  ات  تفگ  دوشیم  شیدایز  مک و  اب  سپ  دنامیم  لاس  هدزناپ  مینک  مک  تسا  لاس  جنپ  تصـش و  هک  شرمع  مامت  زا  رادـقمنیا 

یـضعب هچنآ  سپ  تسا  يوقت  عرو و  اب  فلاخم  هک  هدوب  یتابارخ  توهـش ، یناوج و  ناروف  لوا  سپ  هدوب  یهاقناخ  فوصت  رد  هدـجیه 
تسا طلغ  هدوبن  یفوص  هک  دنیوگیم  یهاقناخ  نایفوص  زا  ظفاح  تمذمب  رظن  هتشادن  هقباس  نونکات  هدش و  ادیپ  هزات  هک  هزورما  نایوغمزا 

زین دـعب  تشذـگ و  شندوب  یتاـبارخب  تبـسن  شتاحیرـصت  تسا  يدـنلق  یفوص  تیاـهن  تسین  شندوـب  یفوـص  رد  ههبـش  کـش و  هکلب 
صوصخب حیرصت  هوالعب  دنتسه  هفوصتم  زا  عون  کی  هیردنلق  نایتابارخ و  دیایب و  نیطالـس  رکذ  زا  دعب  ناغم  ریپ  هب  تبـسن  شتاحیرـصت 
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. دیامنیم تیفوص 
تسناد یناوت  لعل  نیا  زا  یسک  ره  رهوگتسناد  یناهن  زار  یموترپ  زا  یفوص 

: دیوگ دوخ  ریپ  هب  اضیا  تسرپهداب  نایفوص  يا  یشوخرس  يالصتسم  لبلب  تشگ  وا  رمح  لگ  دش  هتفگش   2
دارم یفوص  تولخ  تسا و  هاـقناخ  دارم  دـهاز  هعموص  تسین  اـعد  بارحم  وت  يوربا  هشوـگ  زجیفوـص  توـلخ  رد  دـهاز و  هعموـص  رد 

: تسا تابارخ 
دندز هناتسم  هماج  نانک  صقر  نایفوصداتفا  حلص  وا  نم و  نایم  هک  ارنآ  رکش   2 72 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دروآیم راویفوص  هک  مدرکیمن  شعنم  یلوهنامیپ  ماج و  ظفاح  تشید ز  متشادیم  بجع   3
: دیوگ دعب  تسین ، لطاب  اههقرخ  همه  دیوگیم  دشاب  شتآ  بجوتسم  هک  هقرخ  اسب  يادشاب  شغیب  یفاص و  همه  هن  یفوص  دقن   4

دشاب شوخ  رس  هک  شاب  نارگن  شهاگماشيدش  تسم  يرحس  درد  هک ز  ام  یفوص 
مهاگتلاوح تسا  ناغم  رید  ایلاحنکیل  مسدق  ملاع  هعموص  یفوص   5

: تسنیا شندوب  يردنلقب  هراشا  مهاج و  بحاص  هچ  هقلح  نآ  رد  هک  ینیبب  اتيآ  هدکیم  يوس  زیخ و  نیشن  هار  نم  اب 
تسیراع رنه  زا  هک  سکنآ  سلطا  يابقدنرخن  وج  مینب  تقیقح  ناردنلق 

دناد يردنلق  دیشارتب  رس  هک  ره  هنتسا  اج  نیا  يوم  رتکیراب ز  هتکن  رازه   2
. دیوگیم ریپ  هب  اضیا  میرب  تاماط  هداجس  یماطسب و  قلدرفس  دروآ  هرب  ردنلق  نادنر  يوس   3

، تسا ود  ره  تسیردـنلق  مه  تیفوصب و  حیرـصت  مه  اجنیا  رد  نک  ردـنلق  مش  یفوص و  همـشرک  کیبمگنتلد  کـین  هقرخ  هجورم  نیا  زا 
دیوگیم هاشب  اضیا 

يردنلق جنگ  رطاخ و  نما  شیوردتخت و  جات و  يادوس  رگشل و  رکف  ناطلس و 
يرواد  کنج  زا  هب  حلص  هدید  رون  ياتسا  تزاجا  میوگب  هنایفوص  فرح  کی 

73 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دنکیم حیرصت  رهب و  اجنیا  رد 

نآ زا  دیامنیم  فوصت  ناریپ  زا  دـیجمت  اضیا  تشاد و  ران  هقلح ز  رد  کلم  حـیبست  رکذرـس  راوطا  رد  هک  شوخ  ردـنلق  نیریـش  نآ  تقو 
: هتفگ موس  هدیصق  رد  جالح  روصنم  نب  نیسح  هلمج 

یناحبس ياههبذج  زا  دشن  بذجنم  هکلفاغ  نآ  دناد  هچ  قحلا  انا  رس  زومر 
دنناریم دنناوخیم  هچ  ار  ظفاح  هاگرد  نیدبدنرادرب  دنرادرب  هکنانآ  دارم  زا  روصنم  وچ   2

درکیم ادیوه  رارسا  هک  دوب  نیا  شمرجدنلب  رادرس  تشگ  وزک  رای  نآ  تفگ   3
هدوب راطع  دشرم  ریپ و  هک  تسا  ناعنص  خیـش  هلمج  زا  لئاسم و  نیا  لاثما  دیـسرپم  یعفاش  زادیآرـس  شوخ  هتکن  نیا  رادرـس  رب  جالح   4

: دیوگ
تشاد رامخ  هناخ  نهر  هقرخ  ناعنص  خیشنکم  یمان  دب  رکف  یقشع  هار  دیرم  رگ 

يوقت دهز و  تدابع و  رظن  زا  ظفاح 

قشع يزیخرحس و  تماقتسا و  ربص و  افص و  صولخ و  تضایر و  و 
رورغم يارب  مهنیا  تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا  تسا  طلغ  شاهمه  دـندنبیم  يو  رب  هک  اههیاریپ  نیا  هدوبن و  اهنیا  زا  کـیچیه  لـها  ظـفاح 

نیا دـننام  مهنیا  میتفگ . شیپ  هک  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هراـبرد  راعـشا  دـنیوگیم ، هکناـمه  دـننام  تسا  ماوع  نداد  بیرف  ندرک و 
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ياملع نافرع و  قشع و  لها  هّللا و  ءاـیلوا  هّللا و  لـها  ماـنب  دـناهتخاس  اـههقلح  زورما  هکیناـسک  زا  دوشیم  هدینـش  یگزاـتب  هک  تسا  هتفگ 
دوخ زا  رهاظب  ار  تیفوص  مان  سفن و  هیکزت  قالخا و 

74 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هنوگچ هک  دننکن  داریا  ات  هدوب  صلخ  ياههعیـش  زا  هدوبن  یفوص  ظفاح  هک  دـنیوگیم  ماوعب  دـنداد  رارق  دوخ  روبز  ار  ظفاحاتک  دنتـشادرب 
رخسمت هدنخ و  زا  هک  دنیایحیب  ردقچ  اهنیا  تسنیا  بجعت  دینکیم  یفوص  صخش  زا  میرکت  لیلجت و  همه  نیا  هکنآ  اب  دیتسین  یفوص  امش 

هک تسا  ناینس  ندرک  راکنا  دننام  ظفاح  فوصت  راکنا  دندنخیم  اهنآ  رب  همه  فرح  نیا  زا  هک  دننکیمن  رکف  دنرادن  اورپ  مه  ءازهتـسا  و 
یلع ـال  ول  دومنیم و  ع )  ) نینمؤـملا ریما  تدوـمب  رهاـظت  رهاـظ  رد  رمع  هک  اریز  تسا  رتـالاب  وا  زا  هکلب  هدوـبن  یلع  ضغبم  رمع  دـنیوگیم 

رپ شباتک  هکلب  دنادیم  ملسم  هدنسیون  ره  هکلب  دنرادیم  ملسم  ار  شتیفوص  همه  خیراوت ، هکنیا  اب  تسا  بجع  نیا  اما  تفگیم  رمع  کهل 
هعیـش هعیـش  هن  دنیفوص  یفوص  هن  هک  بذبذم  رفن  دـنچ  نیا  زاب  تسین  حـیولت  ای  حیرـصت  زا  یلاخ  شلزغ  چـیه  وا و  تاحیرـصت  زا  تسا 

تیاـهن هدوب  قفاـنم  ناگدـنیوگ  نیا  دوخ  دـننام  یئوگب  هکنیاـب  نآ  هدوبن و  یفوص  تفگ  ناوتیم  ینعم  کـیب  یلب  هدوبن  یفوص  دـنیوگیم 
هدوبن یفوص  هکنیا  هن  هدوب  تسایـس  تحلـصم و  يور  زا  شفوصت  هدوب و  فوصت  رد  یلابیال  قفانم  وا  دـننکیم و  رهاظ  عرـشت  نانیا  هکنآ 

هکنآ دـننام  هدوب  قفانم  فوصت  رد  هکلب  هدوبن  یفوص  هک  دـننک  يوعد  ار  نیا  هورگنیا  رگا  نم  ناـمگب  هدوب و  صلخ  هعیـش  هکنآ  ینعمب 
هکنآ زا  تسا  یلوا  دـش  رکذ  البق  هچنانچ  دـنهدیم  رارق  هشاعا  هفرح  ار  دوخ  رعـش  هک  تسیئارعـش  همزال  هچناـنچ  هدوب  نینچ  مه  نید  رد 

: تفگ هچنانچ  تسه  ینعم  نآ  رب  شراتفر  هکلب  راتفگ  زا  دهاوش  هک  اریز  هدوب  صلخ  هعیش  هدوبن  یفوص  دنیوگب 
منکیم  تعنص  قلخ  اب  نوچ  هک  یخوش  نیا  رگنبیلفحم  رد  مشک  يدرد  یسلجم  رد  مظفاح 

75 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دیوگ خلا )  ) تفر شیب  لاس  لهچ  میدرک . رکذ  ابیرق  هک  قباس  تیب  نامه  هلابند  و 

. دیایب ادعب  دوشیم و  قافن  مامشتسا  اهنآ  زا  هک  رگید  راعشا  منماد و  كاپ  یلو  هماج  تشگ  هدولاکربم  دب  نظ  یشک  دردب  نم  ناش  رد 
معزب یسیوا  تسا  یسیوا  وا  هتشادن و  یصاخ  ریپ  هدوب و  ریپیب  فوصت  رد  ظفاح  دناهتفگ  یضعب  هک  تسا  نآ  دننام  مه  هتفگ  نیا  يرآ 
نیدب هدوب و  نینچ  زین  نرق  سیوا  دنیوگ  ددنویپب و  رـضخب  ای  دسر  رد  یهلا  هبذـج  ار  وا  ریپ  نودـب  قشع  تدـش  زا  هک  تسا  یـسک  نانآ 
یتیلباق نینچ  وا  درادن و  دروم  چیه  ظفاح  لثم  رد  تسا  لطاب  لصا  زا  هکنآ  هوالعب  هتفگ  نیا  دـنمان و  شیـسیوا  دوش  نانچ  هک  ره  تهج 

فورعم و لیمک و  زا  هقرخ  دننام  تسا  لوعجم  تسا و  طلغ  لصایب و  رضخ  زا  نتفرگ  هقرخ  لصا  ینعی  دنک  تاقالم  رضخ  اب  هک  درادن 
سیوا تسا و  كردمیب  طلغ و  رضخب  مه  ار  سیوا  هقرخ  تبسن  زاب  و  رکب ، یبا  زا  هقرخ  دننام  تسا  تنس  لها  تالوعجم  زا  صوصخلاب 
يوقت عرو و  لها  دش و  دیهش  لمج  کنج  رد  تسویپ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تمدخب  دوب و  هفوک  نرق  رد  هکنآ  یکی  تسا  ات  ود  مه  نرق 

اههیاریپ دـننکیم و  تباـث  ار  وا  هیفوص  هماـع و  هک  هدوب  نمی  نرق  زا  هک  ینرق  سیوا  مود  تسین  تسد  رد  وا  لاوـح  زا  نیا  زا  شیب  دوـب و 
يارب تامارک  تایاکح و  هیفوص  هماع و  هچنآ  دندرک  طلخ  مه  اب  ار  ودنیا  مه  یضعب  دنسیونیم  شیارب  یلـصفم  هچخیرات  دندنبیم و  يوب 

مه تمارک  میـسانش و  یمن  ار  یفوص  نرق  سیوا  نآ  ام  هلمجلاب  دـننکیم  لـقن  یفوک  ینرق  سیوا  يارب  دـناهدرک  لـقن  ینمی  ینرق  سیوا 
«: شقنا مث  شرعلا  تبث   » دناهدرک سایق  وا  رب  هک  ظفاحب  دسر  هچ  ات  مینادیم  طلغ  رضخب  مه  ار  شاهقرخ  میتسین و  لئاق  شیارب 

76 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نیا دـشاب  یلاخ  حیرـصت  زا  هک  تسا  یلزغ  مک  هک  دوخ  ریپ  هب  ظفاح  تاحیرـصت  همهنیا  اب  تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا  مهنیا  هک  هوالعب 

شدارمب تبـسن  هک  يدیرم  نآ  دننام  دنیوگب  ظفاح  تاحیرـصت  لباقم  رد  هکنآ  رگم  درادن  هار  هجو  چیهب  رتغاد  شآ  زا  هساک  ياههتفگ 
نیا هکنآ  لـصاح  هد » کنادشـش  زا  هبرخ  دـیرم  کـی   » هتفگ هکنآ  هـتفگ  بوـخ  هـچ  اـعقاو  دـنکیم  یـسفن  هتـسکش  هدرک  طـلغ  تـفگ ،
هکلب كردـمیب  ياههتفگ  نیمه  دـننام  همه  تداـبع  تاـجانم و  يزیخرحـس و  هیرگ و  تضاـیر و  يوقت و  دـهز و  صولخ و  ياـههیاریپ 
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اهنیا زا  کـیچیه  تسا  ربـخیب  اـههیاریپ  نیا  زا  ظـفاح  حور  تسا  هعوضوم  هلوعجم  ياـهتمارک  ناـمه  دـننام  تسا و  ظـفاح  صن  فلاـخم 
ام هدـیقع  نیرخآ  هک  ظفاح  اصوصخم  دـنروآیم  ناشرعـش  رد  ظافلا  هنوگنیا  زا  ءارعـش  هدوب و  رعاـش  وا  هکنآ  زج  تسین  یئاـجب  دنتـسم 

هکنآ تیاهن  هدوب  هداد  رارق  دوخ  نف  ار  يرعاش  هدوب و  رعاش  هکلب  نیدب  دنباپ  دنوادخ  قشاع  هن  هدوب و  فراع  هن  وا  هک  تسنآ  وا  هرابرد 
ریغ ناریزو و  ناهاش و  هب  قشع  رد  هک  ار  شیاهلزغ  هدوب  نافرع  لها  تاحالطـصا  رب  علطم  ینعی  رعاـش  فراـع  هن  هدوب  فراـع  رعاـش  وا 

يارب هک  صاخـشا  نآ  هک  تسا  تهجنا  زا  نیا  هتفگیم و  نافرع  قاذـم  کلـسم و  رب  ینعی  هتفگیم  ینافرع  اـهیزورما  لوقب  هتفگیم  ناـشیا 
نوچ هتفگن و  رعش  هنوگنیا  ناشیا  يارب  دناهدوبن  قوذ  لها  هک  اهنآ  الا  دناهتشاد و  ینافرع  قوذ  دناهدوب و  بأم  نافرع  هتفگیم  رعش  ناشیا 

دنیارعـش دـیرم  دنرعـش و  هتفیرف  هکـسب  زا  مدرم  نیا  هدوب و  اهفرحنیا  لها  مه  شدوخ  هک  ناشنامگب  ناربخیب  هتفگ  یناـفرع  قاذـم  رب  وا 
دیوگیم هدوب  زیخرحس  هک  یئوگیم  اجک  زا  هک  یسرپب  هک  ره  زا  الثم  دنهدیم  ار  اهتبسن  نیا  دننکیم و  ریسفت  دوخ  ياهمه  قباطم و 

. دنداد متاجن   77 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  هصغ  زا  رحس  تقو  شود  هتفگ  شدوخ  نوچ 
هتفگ شدوخ  دیوگ  یم  هدوب  تمارک  فشک و  لها  یئوگیم  اجک  زا  یئوگب  رگا 

دندز هناخیم  رد  کئالم  هک  مدید  شود 
هدوب کلم  لوا  وگب  سپ  دوب . میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم  هتفگ  مه  شدوخ  قمحا  وگب  سپ  اذـکه  هدـید و  ار  کـئالم  سپ  - 
هدوب روح  هدوب  کلم  صخـشنآ  وگب  سپ  یـسرپ  روح و  هتـشرف و  کلمب و  دنکیم  فصو  ار  دوخ  ياهحودمم  زا  همهنیا  هدش  رـشب  دـعب 

هچنانچ دیوگیم  بارـش  فصو  رد  اضیا  هدوب  اهنیمه  وگب  سپ  اهنیا  لاثما  یطوط و  ربونـص و  ورـس و  لگب و  دنکیم  فصو  ای  هدوب  يرپ 
یحوبص مه  ار  وا  هک  روخب  رحس  تقو  روخم  مه  بش  رد  ینام  زاب  راک  زا  هک  روخم  زور  رد  بارش  دیایب  مه  ادعب  تشذگ  قباس  شرعش 

. دیوگ ییحی  هاش  هرابرد  اضیا  هدوب و  هداب  يارب  شیزیخرحس  یئوگیمن  ارچ  يراکسلا  اهیا  ای  اوبه  حوبصلا  تاه  دنیوگ  یم 
یفال هتفگ و  یغورد  هک  هدرک  هدارا  کلم  یتسار  رگا  هدز  باکر  رد  تسد  شکلم  نیبب  ایبتسا  نیدـلا  ترـصن  هاـش  شک  هبینج  کـلف 
ریزو ریغ  اـی  يریزو  يارب  اـضیا  هدرک  ریبـعت  کـلمب  ار  وا  هدرک  وا  يراد  باـکر  هـک  هدرک  هدارا  ار  ناــیتابارخ  زا  یکی  سپ  هـنرگو  هدز 

. دیوگ
يدرک روبع  هناخیم  رد  زا  نوچ  ینعی  تساوخ  رب  تماـیق  بوشآ  وت  ياـشامتبتوکلم  ناـیتولخ  زا  هناـخیم ) رد  زا  ینعی   ) یتشذـگب تسم 

شعلطم هتفگ  ییحی  هاـش  يارب  هک  شلزغ  ناـمه  رد  اـضیا  هدـناوخ  توکلم  ناـیتولخ  ار  اـهنآ  سپ  دـندش  نورب  وت  ياـشامتب  ناراـسگیم 
. تسنیا

هدز باش  خیشب و  یئالص  وریپ  هتسشنهدز  بآ  دوب و  هتفر  ناغم  يارس  رد 
هدز  باتفآ  هار  ناگچبغم  راذعهدیشوپ  هام  رون  حدق  ماج و  عاعش 

ار ناـگچغبم  هدز  بـالگ  يرپ  روح و  خر  رب  هعرج  زتمحر  هتـشرف  ترـشع  رغاـس  هتفرگ   78 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
سپ هدوبن  دوخ  نارای  ای  کلم  ناصاخ  ای  کلم  ناوعا  شدارم  دـندز  ار  هناخیم  رد  هک  یکیـالم  هک  اـجک  زا  سپ  هدـناوخ  تمحر  هتـشرف 

. زا شدارم 
هنوگنیا زا  دـناهدش و  هداـب  مه  وا  اـب  هک  دـنهاش  صاوـخ  ناـمه  دـندز  هناتـسم  هداـب  نیـشن  هار  نم  اـبتوکلم  فاـفع  رـسمرح و  ناـنکاس 

: دیوگ یم  دعب  هکنآ  صوصخب  دیایب  هچنانچ  دراد  دایز  ناریزو  ناهاش و  هرابرد  اهیزاورپدنلب 
رس ظفاح  اب  ار  وا  هک  تسا  کلم  ناوعا  نامه  ای  دارم  سپ  دندز  هناتسم  رغاس  نانکصقر  نایفوصداتفا  حلـص  وا  نم و  نایم  هک  ارنآ  رکش 

دید و یهاوخ  هچنانچ  دراد  هراشا  شراعشا  رد  تمـسق  ود  رهب  هتـسکش و  نامیپ  وا  اب  ظفاح  اهراب  هک  تسا  ریپ  اب  حلـص  ای  هدوب و  ینارگ 
اما تسناد و  یهاوخ  هچنانچ  دنکیم  تایح  بآب  ریبعت  رایـسب  وا  زا  هک  تسا  هداب  نامه  شدارم  رحـس  تقو  رد  ار  وا  نداد  تایح  بآ  اما 

. دیوگ رگید  ياج  هچنانچ  هدناوخ  رابردب  ار  وا  هک  تسا  هاش  اب  لاصتا  ای  دوصقم  سپ  شنداد  تاجن  هصغ  زا 
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. تسا ریپ  اب  لاصتا  ای  رخآ ، ات  دمآ  تراشا  ترشع  نامیلس  ترضح  زکدمآ  تراشب  کیپ  فصآ  بانج  زا  شود 
دیوگ هچنانچ  هدرک  ردق  بشب  شراعشا  رد  ود  ره  تبحاصم  زا  ریبعت  اضیا  و 

هتفگ و هاش  اب  ترـشاعم  يارب  هک  تسا  بکوک  نیمادـک  رد  تلود  ریثأت  نیا  بر  ایتسا  بشما  تولخ  لها  دـنیوگ  هک  يردـق  بش  نآ 
شرخآ رد  خلا )  ) هصغ زا  رحس  تقو  شود  هتفگ  هکنآ  اما  و  نکم . مبیع  ماهدرک  یحوبص  را  ردق  بش  رد  دیوگ  اضیا 

79 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: هتفگ زین 

اب ار  وا  الا  دنزیم و  مد  يو  زا  هراومه  وا  هک  قشع  دننام  تسا  یفال  دـنداد  متاجن  مایا  مغ  دـنب  هکدوب ز  نازیخرحـس  سافنا  ظفاح و  تمه 
: هتفگ زین  نیا  ریظن  تسا  راک  هچ  تاجانم  يزیخ و  رحس 

دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زاظفاحب  دادادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 
: هتفگ روخم و  مغ  نآرق  سرد  اعد و  تدرو  دوب  اترات  ياهبش  تولخ  رقف و  جنک  رد  اظفاح  هتفگ  و 

رظن نوـچ  یلو  هـتفگ  يزیخرحـس  يارب  ار  اـهنیا  يرآ  مدرک  نآرق  تـلود  زا  هـمه  مدرک  هچرهظفاـح  نوـچ  یبلطتمالـس  يزیخحـبص و 
ياـعد هدـعو  اـی  هدز  اـهنآ  قشع  رد  يزیخرحـس  زا  فـال  نارگید  ناریزو و  ناـهاشب و  شیاهیزابقـشع  شتاـقلمت و  نیع  رد  هک  مینکیم 
دوشیم تفای  وا  زا  عطق  روطب  شفالخ  هکنآ  اب  هدوب  تدابع  لها  زیخ و  رحـس  درم  اتقیقح  هک  تسا  ناـنیمطا  ياـج  هچ  هداد  اـهنآب  يرحس 

: دیوگیم هاش  هرابرد 
دیوگ زین  ار و  امش  دنک  يرثا  یهاگحبص  ياعد  هکزیخرحس  ظفاحب  وت  هعرج  هک  ادخب 

: دیوگ روصنم  هاش  يارب  تفرب و  میدیسرن و  شعادوب  اغیرد  يامیدرک  يراز  هلان و  بش  همه  ظفاح  وچمه 
سپ دیـسر  هاـشداپ  روصنم  تیار  هک  اـیب  لزغ  نیا  علطم  دیـسر  هاگحبـص  سرد  بش و  همین  درد  زلوبق  هاـگرابب  ظـفاح  هک  باوـخب  ورم 

نآرق و زا  دیـسر  نمب  هچنآ  هک  تاـیبا  زا  شدارم  سپ  تسا  ناطلـس  راـبرد  رد  یلوبق  يارب  شیراز  هیرگ و  يرادـیب و  هک  دوـشیم  موـلعم 
اضیا تسنیا  زین  دوب  يرحس  ياعد 

80 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دیوگ ییحی  هاش  هرابد  لزغ  رد 

دیوگ هاش  يارب  اضیا  دوب  هداتفا  قاذم  رد  مبارش  یقاس  بل  زا  ودوب  هداتفا  قافتا  هگرحس  رد  مماج  ود  کی 
دننک ناگوچ  تتماق  زک  نآ  زا  شیپنزب  یئوگ  دق  رس و  ناوج  يا 

دیوگ اضیا  دننک  ناشخر  هنیآ  تحبص  هچ  اتبشهمین  هآ  ظفاح ز  شکم  رس 
دش هناگیب  همه  زا  انشآ  نآ  یپ  ردلام  نید و  نزهار  تشذگیم  هچبغم 

دش هنادکی  رهوگ  ام  ناراب  هرطقتشگن  عیاض  هک  رکش  رحس  ماش و  هیرگ 
: دیوگ عاجش  هاش  يارب  اضیا  دش  هناناج  یپ  ناج  تفر  رادلد  یپ  لدتسا  هاشداپ  هگراب  نونک  ظفاح  لزنم 

: دیوگ روصنم  هاش  يارب  اضیا  شورخ  نامسآ  تفه  کیالم  رد  داتفاوت  هآ  زوس  زا  هک  تسا  یشتآ  وچ  ظفاح 
نیبب وربا  مخ  نآ  ار  ادخ  وگ  تمالم  ياتسا  اور  دلانیم  بارحم  هشوگ  رد  را  ظفاح 

. اضیا هاش  يارب  نیبب  وزاب  توق  رگنب  ریشمش  يزیتباتم  رب  رس  کلف  يا  روصنم  هاش  دارم  زا 
یمدحبص زاین  یبش و  ياعد  زا  زجتسین  ظفاح  تسدب  اهاش  وت  ردق  يازس 

دمآ نیریش  ورسخ  نآ  هک  زیخرب  تفگدمآ  نیلابب  رادیب  تلود  مرحساضیا 
هتفگ یشون  یم  رد  زین  دمآ و  نیئآ  هچب  تراگن  هک  ینیبب  اتمارخب  اشامتب  شوخرس  شکرس و  یحدق 
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تخوسب هناسفاب  عمش  بش و  میتفخن  هکیمد  شون و  یم  ظفاح و  وگب  هناسفا  كرت   81 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسا یبش  همین  زاین  يرحس و  هیرگبراهظتسا  ممادم  ظفاح  وچ  هک  یمرایباضیا 

: هتفگ يزیخ  رحس  كرت  رب  اضیا  تسا و  یبنع  هدرپ  یجاح و  باقن ز  رد  هکرگم  تسا  ام  مشچ  رون  زر  رتخد  لامج 
میداهن هناناج  هر  رد  اعد  لوصحممیداهن  هناخیم  هر  ّرد  رحس  سردام 

هاگرد كاخ  رب  مریمب  يرابمراب  تسین  رگ  ناطلس  شیپ  رد  اضیا 
هاگرحس درو  هنابش  سردظفاح  دای  زا  درب  تبل  قوش 

ینید درد  هن  یلد  نامرد  هنسک  رد  شیع  طاشن و  منیبیمناضیا 
: هتفگ زین  رعش  حیحصت  يزاسرعش و  يارب  ار  يرادیب  يزیخرحس و  زین  ینیقیلا و  ملع  ار  دنمشناد  هننآرق  سرد  روضح  ار  ظفاح  هن 

هیفوص زا  وا  هک  تسا  تباث  مولعم و  یتسناد و  هچنانچ  هکلب  میومیم  رحس  تقو  بشب و  میارـسیمتسا  رگید  ياج  قاشع ز  هیرگ  هدنخ و 
روـما نیا  اـب  ار  یتاـبارخ  هکنآ  هچ  تسا  طـلغ  هدوـب  کـلاذ  ریغ  يوـقت و  عرو و  لـها  هکنیا  رد  ندرک  ثحب  نـیا  زا  دـعب  هدوـب  هیتاـبارخ 

هویش هچنانچ  هدوب  تدابع  لها  يراز و  عرـضت و  تاجانم و  هیرگ و  لها  قح و  قشاع  قح و  فراع  هّللا و  یلو  وا  اجک  تسین  يراکورس 
لـصو اهنآب  ار  دوخ  دنکیم  شـشوک  هدومن و  تورث  لها  ءارزو و  نیطالـس و  زا  قلمت  لزغ  تسیود  زا  شیب  هکنآ  اب  تسا ، ادخ  ناگدـنب 

صاخشا نیاب  يراکورس  هچ  تسا  ینعم  نآ  لها  هکیسک  دنک 
82 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هکنآ وگ   ) دنکیم بارش  رب  صیرحت  بارش و  فیصوت  ررکم  وا  هکنآ  اب  قلخ  قلمت  زا  ینغتسم  تسا و  قح  رما  رد  قرغتـسم  هراومه  دراد 
( تافارخ نیا  لاثما  تسا و  تیالو  هداب  يونعم و  یم  تسین  بارش  شدوصقم  دنیوگیم 

. دیایب هچنانچ  تسین  راکنا  لباق  هک  تسا  هزادناب  تاحیرصت  زا  هکنآ  هچ 
؟ راکچ ناگچبغم  تبحاصمب  تسا  قح  لها  هک  ار  یسک  اضیا  و 

ياهقارغا یک  تسا  قح  رد  یناف  هکیسک  درامشیم  كرزب  ار  دوخ  یک  دنکیم  فیرعت  همهنیا  دوخ  زا  یک  تسا  قح  لها  هکیـسک  اضیا  و 
روما نیا  زا  کی  ره  دنکیم  لاعمتسا  دح  زا  جراخ  درومیب و  ياهفال  یک  تسا  ینعم  لها  هکیسک  دنکیم  لباق  ریغ  صاخشا  حدم  رد  اجیب 

. دوشیم رکذ  لیصفتب 
مایـصلا ةولـصلاب و  هسفن  ینع  ماعطلا و  نم  هنطب  مالکلا و  نم  هاف  عنم  همظع  هّللا و  فرع  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق 

اورظن ارکذ و  مهتوکس  ناکف  اوتکـس  هّللا  ءایلوا  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لاقف  هّللا  ءایلوا  ءالؤه  هّللا  لوسر  ای  انتاهما  انئاباب و  اولاقف 
مهحاورا رقت  مل  مهیلع  تبتک  دق  یتلا  لاجالا  ول ال  ۀکرب  سانلا  نیب  مهیـشم  ناکف  اوشم  ۀمکح و  مهقطن  ناکف  اوقطن  ةربع و  مهرظن  ناکف 

. باوثلا یلا  اقوشت  باذعلا و  نم  افوخ  مهداسجا  یف 
زا نادرما و  بیبشت  زا  نالها و  ان  ياهحدـم  زا  يرآ  تسا  ادـیپ  تفیظن  ياهاپ  زا  دـنتفگ  مامح  زا  تفگ  یئآـیم  اـجک  زا  دـنتفگ  ار  يرتش 

نیا یلب  هدوب  ءایلوا ش  اعقاو  هک  تسا  ادـیپ  داهز  ءاملع و  ملع و  زا  شیئوگدـب  زا  یتسم و  وهل و  رب  صیرحت  زا  بارـش و  انغ و  فیـصوت 
ای دننیبب  ار  هملک  نیمه  هک  نیا  ضحمب  رگید  دیآیم  ناششوخ  ق ، ش ، هدام ع ، زا  دنقـشع و  هملک  هتفیرف  هکـسب  زا  قیقحتیب ، دلقم  مدرم 

شاهمه هبترم  ود  اب  نیا  رتشیب  هک  رعش  ره  دننکیم  طبـض  دننکیم و  لوبقب  یقلت  ار  وا  اروف  دشاب  هتـشاد  ق ، ش ، هک ع ، يرعـش  ره  دنونـشب 
لاحب مدربیم و  ورف  دوخ  رد  لاحنآ  رد  نم  هتفگ  هک  يارب  هتفگ و  هچ  هک  میرادن  دوصقم  دارمب و  دندناوخ  تقو  رد  دـنناوخیم و  نارگید 

. متسه دوخ 
ظفاح ناوید  ندـناوخن  ناشـسلجم  دـننکیم  سلجم  هک  بش  ره  تسا و  یعمج  داـشرا  هقلح  رـس  هک  رفنکی  نیا  نک  هظحـالم  ادـخب  ار  وت 

نید یتفرگ  ارفب  قح  هار  زا  هدوخب و  تالئاط  مرگرس ال  ار  مدرم  لاس  نیدنچ  تشاد و  لاغتـشا  راک  هنامدوخ  لاس  نیدنچ  دوشیم  رازگرب 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب دهاوخ  هچ  نارگید  لاح  رگید  مرادن  دوصقم  دارم و  هب  هجوت  نم  هک  دروآیم  دزع  نینچ  هتشاد  زاب 
83 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ایآ هکنآ  ای  تسیک  قوشعم  هک  دننکیمن  لمأت  چیه  رگید  دروآیم  ناشصقر  دجوب و  دیآیم و  ناششوخ  رتشیب  دشاب  هدرک  لامعتسا  ار  هملک 
قـشع هملک  شاهمه  هک  يزاسب  يرعـش  رگا  هک  دناهملک  نیا  هتفیرف  يروطب  درادن  ای  دراد  تیعقاو  ای  درادن  ای  دراد ، دروم  اجنیا  رد  قشع 

: وگب الثم  دیسوب  دنهاوخ  ار  وت  ناهد  دش و  دنهاوخ  دنلب  اج  زا  دشاب 
زا قلمت  باـب  زا  هک  مه  ظـفاح  راعـشا  رد  قشع  قشع و  قشع و  قشع و  قـشع و  قـشعقشع و  قـشع و  قـشع و  قـشع و  قـشع و  قـشع و 

اذهل هدرک  لامعتـسا  رایـسب  تسا  کلاذ  لاثما  يرارقیب و  یباتیب و  یگتخوسلد و  بارطـضا و  هک  ار  قشع  مزاول  قشع و  هملک  نیحودـمم 
هتفگ هک  يارب  ار  قشع  نیا  هک  دـننکیمن  لـمأت  لزغ  ماـمت  رد  چـیه  دـننکیم و  قـح  قـشع  رب  لـمح  ناـشدوخ  هقیلـسب  دـیأیم و  ناشـشوخ 
دوب قشاع  یلیلب  نونجم  هتبلا  تسا  قشاع  ادخب  تفگ  دیابن  هک  مقشاع  تفگ  سک  ره  تسین  قح  قشع  هک  اهقشع  همه  تسیک  شقوشعم 

قـشع ار  یقـشع  ره  هک  هفوصتم  زا  یـضعب  هفـسالف و  دوجو  تدحو  بهذمب  رگم  تسین  ادـخ  قشع  هکنیا  دوب  قشاع  نیریـشب  مه  داهرف 
نیا هلمجلاب  دوب  قحب  قشع  ینعم  رد  دوب  یلیلب  رهاظ  رد  نونجم  قشع  دیوگیم  يونثم  رد  يولوم  دشاب  یبوچب  قشع  هچرگا  هننادیم  ادـخب 

. تسیچ درومرد  تسیچ و  تسیک و  هک  قیقحت  نودب  تسا  ظافلا  هنوگنیا  لامعتسا  ضحم  زا  شاهمه  دندنبیم  ظفاحب  هک  اههیاریپ 
شیارب هحتاف  سلجم  هدرک  توف  نطو  رد  شردام  هک  درک  مالعا  اههبلط  زا  یکی  فرشا  فجن  رد  دومرفیم  ام  دیتاسا  زا  یکی  هکنآ  ریظن 

ضرم هچ  هموحرمنآ  دندیسرپ  شیاقفر  اهیرشمه و  دش  متخ  سلجم  نوچ  دراذگ 
______________________________

تالـصفم نآ  حرـش  داـتفا و  قاـفتا  هرظاـنم  دـنکیم  داـشرا  يوعد  هتخاـس و  دوخ  دـیرم  ار  یعمج  تسا و  هقلح  رـس  هک  یکی  اـب  ارم  ( 1)
اهنآ زا  هکلب  دنکیمن  یفرعم  تیفوص  ربانب  ار  روج  توعد  ار  دوخ  هک  تسا  اهنآ  زا  صخـشا  نیا  منکیم و  دـیاش ؟؟؟ لحم  هک  شرـصتخم 

زا سپ  ظفاح و  هراب  رد  دایز  ياـهوگتفگ  زا  سپ  هکنیا  هصـالخ  دـننکیم  توعد  تقیقح  لـها  فشک و  قشع و  ناـفرع و  ماـنب  هک  تسا 
وا قشع  قوذ و  دـنبیم  وا  رب  هک  تسا  اجیب  اههیاریپ  نیا  هدوبن و  قح  لـها  ظـفاح  متخ  وا  رب  نوچ  وا  رب  ظـفاح  راعـشا  زا  يدـنچ  يدـناوخ 
وا رب  تقیقح  دنام و  زجاع  راوج  زا  نوچ  تسا  قشع  دروآ  قشع  ظفل  شرعـش  رد  سک  ره  رگم  قحب  شخب  هن  ترازو  نیطالـسب و  قشع 

هبترمکی یلاس  رد  رگم  مناوخیمن  ار  ظفاح  ناوید  مدوخ  نم  هکتـسنیا  بلطب  تقیقح  تفگ  هک  دوب  نیا  رد  هک  یباوج  نیرخآ  دش  نشور 
ود ای 

84 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
عـضو هکنیا  دنتفگ  درم  وت  قارف  زا  تردام  تسا  هتـشون  دندید  دـندناوخ  نوچ  دروآ  نوریب  شلغب  زا  ار  ذـغاک  هدرک  توف  یک  هتـشاد و 
داـتفا درم  هملک  رب  شمـشچ  هکنیا  ضحمب  هراـچیب  نآ  هدرمن  دـش  مولعم  مه  دـعب  تسا  وا  یباـتیب  تیاـهن  زا  یهگآ  نیا  تسین  توف  ربخ 

ظفاحب ار  اههیاریپ  نیا  هک  صاخـشا  نیا  لاح  دـنتفریم . شیتمالـس  رـسب  مدرم  هدرک و  رارقرب  هحتاـف  سلجم  هدرکن  ینعم  رد  یلمأـت  رگید 
هک ناشدوخ  ناگراچیب  تسا  نیدسفم  ءاوغا  زا  یشان  هک  تسا  دیلقت  هکلب  تسا  لمأت  مدع  زا  یـشان  همه  تسا  لیبق  نیا  زا  هنیعب  دندنبیم 
ای لاف  کی  دننک  ینیشنبش  رگا  یهاگهاگ  تسا  رایسب  نوچ  دننکیمن  هعلاطم  ار  باتک  همه  دنشاب  هعلاطم  لها  رگا  دنتـسین و  هعلاطم  لها 

هعلاطم ار  مامت  رگا  ای  دننکیمن  مامت  هعلاطم  دنناوخب  لزغ  کی  دننک  ادـیپ  یتغارف  یهاگ  ای  دـنناوخب  لزغ  ود  ای  لزغ  کی  دـنریگب  لاف  ود 
رگا ای  درم  وت  قارف  زا  تردام  هکنامه  دـننام  تسیک  يارب  تسیچ و  عوضوم  رد  دـیوگیم و  هچ  هک  دـننکیمن  لمأت  ربدـت و  تقد و  دـننک 
دیلقت راچد  رگید  هار  زا  مه  رگید  هدع  دـیآیمن  ناشنهذـب  يزیچ  اهنامه  ریغ  تسا  اهدـیلقت  نامهب  قوبـسم  ناشنهذ  نوچ  دـننک  مه  ربدـت 

اهنآ دناهدیمهف  ار  شهار  مه  ناگ  دننک  ءاوغا  دنرادن  رظن  تغارف  تقو و  هلـصوح و  نکل  دنتـسه  ربدـت  مهف و  لها  دوخ  هچرگا  دـناهدش 
رد هک  دنزادنایم  ار  شلیذ  ردص و  دننکیم  نیچلگ  دوخ  حالطـصاب  دـننکیم و  فیرحت  هک  تسنیا  نآ  دـننکیم و  ءاوغا  هلیـسونیدب  مهر 
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دنزاسیم و دـهاش  دوخ  دوصقم  رب  دـنریگیم و  تسا  قلطم  هک  ار  تیب  هس  ای  تیب  ود  ای  تیب  کی  طقف  تسیچ و  شدوصقم  تسیک و  باب 
ای دـنرادن  هک  ار  هعلاطم  تقو  هلـصوح و  اهنآ  هک  اریز  دـننک  یم  ینزهر  مه  ار  ملع  لها  یتح  هجونیدـب  دـنناوخیم  لفاحم  سلاـجم و  رد 

مها ار  دوخ  تقو 
85 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هک نیچلگ  ياهرعـش  نآ  دننکیم و  دیلقت  دننکیم و  دامتعا  اه  هتفگ  نیا  رب  مه  اهنآ  راچان  دننک  ظفاح  ياهفرح  فرـصم  هکنیا  زا  دـننادیم 
دـننکیم و لمأت  راـکنا  نعط و  ماـقم  رد  راـچان  دـننک  لـهاست  قیقحت  هعلاـطم و  زا  دـنوش و  نیبشوخ  ظـفاحب  هک  دوشیم  ببـس  دـناهدینش 

. وا لاثما  زا  ظفاح  ریغب  تبسن  تسا  نینچمه 

بیغلا ناسل 

!!؟ هچینعی هدوب  بیغلا  ناسل  ظفاح  دنیوگ 
؟ هچ ینعی  هملک  نیا  هک  درک  لاؤس  ناشدوخ  زا  دیاب  هچ  ینعی  منادیمن 

ای شندوـب ، نآرق  ظـفاح  دـننام  تسین  مه  شراعـشا  رد  شرکذ  هک  هملک  نیا  هدوـب ؟ بیغلا  ناـسل  دـیئوگیم  اـجک  زا  تسیچب و  دنتـسم  و 
هک تسا  اهنامه  زا  نیا  یلب  هتفگ  كردم  هچب  تسا و  یـسک  هچ  تسیک و  شلقان  تسا  لقنب  دنتـسم  رگا  رگید  ياهزیچ  ای  شیزیخرحس 

ناوید هک  دناهدیمهف  ار  نیا  بیغلا  ناسل  ینعم  زا  هک  سانلا  ماوع  یلب  تسیدتمم  هقباس  ار  وا  هکنآ  تیاهن  تسا  مدرم  هاوفا  طقف  شدنتسم 
نیا زا  دـنیوگیم  دـننادیم  رتمهف  اب  ار  دوخ  هک  یـضعب  دـناهداد  رارق  همانلاف  ار  وا  اذـل  ودـهدیم  بوخ  ار  لاف  باوج  تسا  اشگ  زار  ظـفاح 

. هتفگ دوخ  هک  تسا  بیغلا  ناسل  تهج 
اهنیا لاثما  و  دندز ، هناخیم  رد  کئالم  هک  مدید  شود  دـنداد  متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردـن  ودـنداد  متاجن  هصغ  زا  رحـس  تقو  شود 

. دوب عالطا  اب  بیغ  زا  هدش و  هتخومآ  واب  رارسا  ملع  هک  تهج  نآ  زا  هدوب  بیغلا  ناسل  هک  دنیوگیم  نارگید  تشذگ  شباوج  هک 
86 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هدرک و ینیبشیپ  هک  تهجنآ  زا  تسا  بیغلا  ناسل  دنیوگیم  هک  تسا  اهیئاهب  مهف  اب  زارت  مه  هک  جنـسب  ار  نادرخیب  نیا  مهف  ادخب  ار  وت 
 . هتفگ هک  اریز  هداد  ربخ  هیتآ  زا 

هک باب  دمحمیلعب  تسا  هراشا  راعشا  نیا  دیوگ  سفن  نک  نیکشم  يداو و  نآ  كاخ  رب  نزهسوبسرا  دور  لحاس  رب  يرذگب  رگ  ابـصیا 
عقوت دـیوگیم و  زیربت  ناطلـس  يارب  ظفاح  تسکـشن  داتفا و  نامـسآ  زا  گنلک  اعقاو  تسا . وا  یحاون  زا  سرا  دور  دـش و  هتـشک  زیربت  رد 

: دیوگ یم  شرخآ  رد  هچنانچ  دیامنیم  وا  زا  هلص 
دیوگ رگید  ياج  رد  هچنانچ  سمتلم و  نیا  تسا  سب  مهاش  ترضح  بناج  زاتسود  کلک  نابز  رب  دیآرب  رگ  ظفاح  مان 

دننکیم لمح  اهلمحم  هچ  رب  هک  نیبب  ار  تعاـمج  نیا  تسا و  زیربت  تقو  دادـغب و  تبون  هک  اـیبظفاح  دوخ  رعـشب  یتفرگ  سراـف  زاـجح و 
هراشا مه  دادـغب  تسا  یتالحم  ناخ  اقآ  ای  هیبهذـب  تسا  هراشا  مه  سراف  تسا  دوعـس  نیاـب  هراـشا  هتفگ  هک  مه  زاـجح  تفگ  دـیاب  سپ 
دندـمآ نارهتب  زیربت  زا  هک  تسا  هطورـشمب  هراشا  مه  زیربت  تسا  دادـغب  رد  شربق  هک  هفینح  وبا  هب  اـی  تفر  دادـغبب  هک  لزا  حبـصب  تسا 

. نارهت ریخست  نتفرگ و  يارب 
ظفاح حدق  رب  شیانب  هدوب  هتـشون  شباتک  رد  تسیک و  هک  تسین  مولعم  هتفگ و  ار  بیغلا  ناسل  هملک  نیا  هکیـسک  لوا  تسنیا  نم  نامگ 

ناـیفوص دوپوراـت  هدرک و  دوـخ  ياـهراکمه  زا  رایـسب  یئوـگبیع  هکنآ  رظن  نیع ، اـب  تسا : بیغلا  ناـسل  وا  هک  هتـشون  هلمج  زا  هدوـب و 
شلزغ چیه  هکیروطب  هدز  مه  رب  ار  یهاقناخ 
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تفگار نخس  نیا  باب  یملع  تیئاهب  تابثا  يارب  متشاد  یئاهبرفن  کی  اب  هک  هرظانمرد  ( 1)
87 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

بیغ يرگید  ادمعتم  هکنآ  ای  هدش  نیغ  هدـنکفا  شنیعرب  هلـضف  هدازمارح  سگم  یلو  تسین  هشوگب  ای  تحارـصب و  ای  یئوگبیع  زا  یلاخ 
هدـهاشم وا  زا  یبیغ  هک  باتک  نآ  رد  هکنآ  لاح  تسا و  بیغلا  ناسل  هنوگچ  هک  هدـنکفا  تریح  رد  ار  ظـفاح  نادـیرم  سپـس  هدـناوخ و 

شنأـش یلزغ  باـتک  ره  هکنآ  اـب  هدرک  راداو  يریگ  لاـفب  ار  هراـچیب  ماوع  دـنکفا  یئوگهواـی  یئوگ و  هز  رهب  ار  ناـشیا  مرجـال  دوـشیمن 
ار یلزغ  باتک  ره  دینک  هبرجت  هن  دیئوگیم  رگا  دوشیم  موهفم  يزیچ  ناریگلاف  دوصقم  قباطم  یتابثا  یفن و  ینک  زاب  ار  وا  نوچ  هکتـسنیا 

ناربخیب اما  تسا  نیمه  شهجو  مهنآ  دـننزیم و  لاـفت  زین  نارگید  يدعـس و  باـتک  هک  ماهدـید  مه  ار  صاخـشا  زا  یـضعب  دـیهاوخب  هک 
ناسل هک  دـنیوگیم  هک  یئاهنآب  رگید  دـنریگ ، یم  لزغ  بحاص  یگرزب  رب  لـیلد  ار  وا  سپ  تسا  یئوگبیغ  زا  یعون  نیا  هک  ناـشنامگب 

همه درادـن  ظفاحب  صاصتخا  هک  ءاـعدا  نیا  میئوگیم  هدـش  فشک  وا  رب  اـی  هدـش  هتخومآ  واـب  رارـسا  هک  تسنآ  تهج  زا  وا  ندوب  بیغلا 
دراد یتیصوصخ  هچ  بقل  نیا  سپ  دننادیم  رارـسا  فشک  نیمه  ار  نافرع  قشع و  فوصت و  هجیتن  هکلب  تسه  اعدا  نیا  ار  فوصت  ناریپ 

وا يارب  هک  اریز  بیغلا  ناسل  هن  تسا  بیغلا  ناسل  حیحـص  هک  تسا  دیؤم  دوخ  نیا  سپ  ناشیا . معزب  دنبیغلا  ناسل  همه  هکلب  ظفاح  يارب 
هچنانچ هدک  رایـسب  ناراکمه  ریغ  ناراکمه و  یئوگبیع  میتفگ  هک  دوب  نامه  وا  حیحـص  هجو  تسین  نیا  يارب  تسه و  یحیحـص  هجو 
فـصو ار  یبیغلا  ناسل  تسا ، بیغلا  ناسل  وا  ناوید  هتفگ  نینمؤملا  سلاـجم  رد  هّللا  رون  یـضاق  دـمآ . دـهاوخ  مه  دـعب  تشذـگ و  شیپ 
تاحفن زا  مه  اـنعم  نیمه  تسا و  بیغلا  ناـسل  وا  ناوید  تهج  هچ  زا  هک  هدرکن  ناـیب  مه  زاـب  یلو  وا  دوخ  فصو  هن  هداد  رارق  وا  ناوید 

هّللا رون  یضاق  دنتسم  دوشیم  هدافتسا  یماج 
88 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناوید نیا  یبیغلا  ناسل  هجورد  تاحفن  زا  هچنآ  اما  هدرک  تاـحفن  هب  داهـشتسا  هلـصافالب  هکنآ  هچ  تسا  یماـج  مـالک  ناـمه  ارهاـظ  مه 
، دینک ۀعجارم  تاحفنب  هدروآ  زاجم  تروص  سابل و  رد  ار  فوصت  هیقیقح  یناعم  هیبیغ و  رارسا  زا  رایسب  هتفگ  هک  تسنیا  دوشیم  هدافتسا 

دنرتغاد شتآ  زا  اه  هساک  نیا  هک  تسا  نیا  بجع  وا ، دوخ  ای  تسا  بیغلا  ناسل  شناوید  هک  تسین  مولعم  مه  ناگدـنیوگ  لاـح  زا  سپ 
رارسا یعدم  دندرکیم و  ریبکت  ار  دوخ  هک  اهیهاقناخ  لباقم  رد  دندادن ، سکچیهب  ار  بیغ  رارـسا  دیوگیم  شناوید  رد  ررکم  ظفاح  دوخ 

ظفاح دندوب . هیبیغ 
دراد مرح  نیا  رد  هر  لد  مرحم  مادکناوخم  هصق  تسین  هاگآ  سک  بیغ  ّرس  ز 

دوب دهاوخن  اهن  تسناهن و  هدرپنیا  زا  اروت  نم و  مشچ  هک ز  نیبدوخ  دهاز  ياو  رب   2
دورب تلاح  هچب  رخا  هک  تسنادن  سکتستبقاع  رب  همه  یتسم  يروتسم و  مکح   3

یئادخ راک  هدنب  يا  وت  یناد  هچتیاکش  نارود  روج  زا  ظفاح  نکم   4
. هتفگ بیغ  ملع  زا  تیب  نیا  رد  یلب  دش  هچ  ار  ناراگزور  رود  هک  یسرپیم  هک  زاشومخ  دنادیمن  سک  یهلا  رارسا  ظفاح   5

منادیم بیغ  ملع  نم  هک  تسنآ  شدوصقم  هن  اجنیا  یلو  دـنک  بیغ  ملع  رارـسا  رب  ضارتعا  هکدـنک  بیع  لوضف  نآ  قشع  يدـن و  ربا  رم 
رما نیا  سکچیه  هنوچ  دورب و  تشون  رـس  نامه  رب  تسلا و  زور  زا  تسا  یتشونرـس  ایند  رد  ار  سک  ره  هک  تسنیا  هدیقع  ار  ظفاح  هکلب 

حدق و لمع ، هدیقع و  کلسم و  رد  ار  سکچیه  سکچیه  دننادب  ار  لزا  رس  همه  رگا  دنکیم و  ضارتعا  رگیدکی  رب  تهجنیا  زا  دنادن  ار 
تسا ربج  ینعم  نیا  دنکن و  بیع 

89 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
 . دیایب شحرش  هک 

تسلا زور  امب  هفحت  نیا  زج  دندادن  هکریگم  هدروخ  ناشکدرد  رب  دهاز و  يا  ورب 
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تسم هداب  زا  رگو  تسا  تشهب  رمخ  زا  رگامیدیشون  ام  هنامیپ  هب  تخیر  وا  هچنآ 
داب ششوپ  اطخ  كاپ  رظن  رب  نیرفآتفرن  عنص  ملق  رب  اطخ  تفگ  ام  ریپ   2
متمسق ناوید  تشون ز  رس  دوب  نیاکمیکح  يا  یماندب  يدنرب و  نکم  مبیع   3

. هتفگ بیغ  رس  زا  زین  رگید  ياج  رد  منکچ و  نم  نیا  دننکیم  ردق  يامرفراکریگم  هدروخ  ناشکدرد  رب  حصان و  يا  ورب   4
شابیم ادخ  تمحر  رظتنم  شونبدنک و  هلاوح  یمب  تقشع  کلاس  ریپ  وچ 

یهاگآ هک  اریز  هدرک  یئوگتفارخ  هک  مه  اجنیا  یلو  شابیم  امن  ناهج  ماج  مدـمه  ایبیـسر و  بیغ  رـسب  مج  نوچ  هک  تسا  اوه  ترگ 
دهاوخ یم  زا  تبحص  يوش و  هاگآ  بیغ  رس  زا  ات  روخب  یم  دیوگیم  هک  هوالعب  تسا  اههوای  اههناسفا و  زا  وا  ماج  بیغ و  رس  زا  دیشمج 

. دنیوگیم هک  تیالو  هداب  قشع و  یم  هن  تسا  بارش  نامه  هک  دمآ 
رواب مه  هعیش  نم  دیاب  ایآ  دشاب  یعدم  مه  شدوخ  ظفاح  اضرف  اهنیا  همه  زا  دعب 

______________________________

ححص سانلا  قلخ  فیک  سانلا  ملع  ول  دومرف  هک  تسا  ع »  » قداص ترضح  زا  ارهاظ  تسا و  ثیدح  ینعم  ناه  نیا  هک  دیوگن  یسک  ( 1)
ماقم رد  ثیدح  نیا  هک  اریز  دنکیمن  تاقالم  ار  يدحا  يدـحا  مدرم  دـناهدش  قلخ  هنوگچ  هک  دـننادب  مدرم  رگا  ینعی  ادـحا  دـحا  ملی  مل 

رفک و کلاسم و  دـئاقع و  بسحب  هن  تناـطف  تواـکز و  مهف و  تادادعتـسا و  ياوق و  بسحب  تسا  نیقولخم  فـالتخا  تقلخ و  تیفیک 
. رشب هیرایتخا  لامعا  رئاس  نامیا و 

90 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هدوب شابوا  اب  سلاجم  هکنآ  اب  و  دشابن ) مولعم  شندوب  ینس  هکنآ  وگ   ) تسا ملـسم  یفوص  هکیتروص  رد  ممانب  بیغلا  ناسل  ار  وا  منک و 
تباث کیبکی  اهنیا  همه   ) هدوب مه  وهل  هداب و  لها  هتـشادن و  اورپ  یئوگهوای  کنفج و  زا  هدوب و  ریزو  هاش و  قلمتم  یتابارخ و  یفوص  و 

هک یبیغ  شورـس  یبیغ و  فتاه  اـما  نمحر و  بیغ  هن  تسا  ناطیـش  بیغ  نیا  هک  هّللاـب  میوگب  بیغلا  ناـسل  ار  وا  مه  زاـب  دـش ) دـهاوخ 
همه هکلب  نایفوص  همه  ياهاعدا  زا  هکلب  دـشاب  بیغلا  ناسلب  شـصاصتخا  ببـس  ات  تسین  وا  تاصتخم  زا  هدـش  ظفاح  راعـشا  رد  شرکذ 

هیبـلق و سجاوه  ناـمه  رگا  یبـیغ  شورـس  یبـیغ و  فتاـه  زا  وا  دارم  میئوگیم  اـم  تروصنیا  رد  دـشابیم  دـننایفوص  هدـلقم  هک  یئارعش 
ینعم نیا  دینکب  راک  نالف  ای  دیورب  اجنالف  دیزیخرب  دنکیم  روطخ  امـش  بلقب  ناهگان  دیاهتـسشن  امـش  هکنآ  دـننام  تسا  هیبلق  تارطاخم 
دننام ار  نیا  ءافرع  یهتنم  دـتفا  فلاخم  هاگ  قفاوم و  هاگ  دـهدیم  خر  ریبک  ریغـص و  ره  هکلب  درم  نز و  ره  يارب  یمومع  تسا  يرما  هک 
يرما نیا  ماهلا  یحو و  هیبش  تسا  يزیچ  هکلب  تسنیا  ریغ  دارم  رگا  دـناهدراذگ و  شیارب  یگرزب  مان  دـناهدرک و  كرزب  رگید  ياـهزیچ 

. مینادیم مالّسلا  هیلع  ماما  نؤش  زا  ار  نیا  هکلب  مینادیمن  نآ  لباق  ار  هیفوص  ام  هک  تسا 
نودب هدوب  هبذـج  لاح  رد  تسا و  هیبیغ  تامهلم  زا  شاهمه  هتفگ  هک  راعـشا  نیا  دـنیوگیم  هک  تسنآ  دـننام  مه  بیغلا  ناسل  هتفگ  نیا 
تسا ظفاح  تاحیرصت  اب  فلاخم  تسا  طلغ  زین  هتفگ  نیا  دنناد  نیا  ار  بیغلا  ناسل  ینعم  یـضعب  مه  دیاش  میظنت و  نودب  رکف و  ۀیور و 

هک ار  هدیصق  کی  هک  تسا  مولعم  راعشا ، نیا  عمج  زور  کیب  تشگ  مامت  دیوگ : دش  رکذ  البق  شرطـس  دنچ  هک  باتک  لوا  هدیـصق  رد 
ار وا  هکنآ  اب  هتفگ  زورکی  رد  تسا  تیب  راهچ  لهچ و 

91 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مولعم شلاح  هک  شیقاب  هتشاد  قیسنت  مظن و  هدوب و  زورکی  رد  هتفگ  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  حدم  دیحوت و  رد  رهاظب 

: دیوگ اضیا  تسا 
اضیا هدرکیم  حیحصت  هدوب و  میلعت  اب  دوشیم  مولعم  سپ  تسنم  راتفگ  هردان  نخس  نیریش  رایتخومآ  ظفاحب  هتکن  لزغ  زرط  رد  هکنآ 

: دیوگ
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: دیوگ اضیا  دوب و  ار  ظفاح  هک  هتفسان  رهوگ  ره  مظنتسا  ردشیم  امش  حالصاب  هکنآ  داب  دای 
یمرگرـس و زا  شراعـشا  همه  دـش  موـلعم  سپ  دـشاب  نیمه  میتـفگ و  ینعم  نیرد  هتکن  کیدـشاب  نیزح  هـک  رطاـخ  دزیگنا  رت  رعـش  یک 

: دیوگ اضیا  لمأت ، رکف و  اب  هدوب و  یشوخلد 
هک تسا  نیدـلا  لالج  یناث  فصآ  زا  اجنیا  رد  شدوصقم  تسناد  یناث  فصآ  تیبرت  رثا  زتخیگنا  عبط  زا  هک  موظنم  رهوگ  نیا  ظـفاح 

هدرک رهاظ  ار  شمان  هتفگ  وا  مانب  هک  لزغ  نیا  رد 
منیهاش تسا  كالاچ  هک  مریگ  نم  هفرط  درذتدتفا  ریذپلد  شمالک  دز  یمظن  شقن  سک  ره  هن 

یـشک قح  نم  دـیوگیم  شدوخ  ظفاح  هراـچیب  منیدـلاو  قحلا  لـالج  یناـث  فصآ  مالغدـشاب  یـسک  ره  راـک  هن  یئوگقح  يراداـفو و 
نیب ار  رتغاد  شآ  زا  هساک  دیرم  رخ  تسا  نیدلا  لالج  تیبرت  رثا  زا  رعـش  رد  نم  ندوبر  تقبـس  يوگ  نیا  منکیم  یئوگقح  منکیمن و 

: دیوگ اضیا  نک  سایق  ار  ناشاهفرح  یقاب  اجنیا  زا  تسا  هیبیغ  تامهلم  زا  ریخ  هن  دیوگیم  هک 
اجنیا رد  شوخ  يراگن  دتفا  تسدب  ممایا  تسد  زک  دوبمدنبیم  رکب  رکف  رویز  ار  عبط  سورع   92 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: اضیا منکفا  مادب  ار  یسک  هکلب  میوگب  یئابیز  رعش  ات  منکیم  یفارص  منکیم و  رکف  مظن  رد  هک  دیوگیم 
عاجش هاش  ریزو  هک  تسا  نیدلا  لالج  نامه  ناطلس  بحاص  مدرک  ناطلس  بحاص  یگدنب  اهلاسبجع  هچ  منیشن  ردص  لزغ  ناویدب  رگ 

: دیوگ تیب  نیا  رد  هلمج  نم  هک  تسا  ناریزو  ناهاش و  بناج  زا  رصع  يارعش  نایم  رد  وا  ندش  دنلب  رعش و  رد  ظفاح  یقرت  هدوب 
زا ظفاح  راعـشا  یئوگیم  هک  دـلقم  دوز  روابشوخ  هداس  هعیـش  يا  هوـالعب  راعـشا  مظن  ردـنا  ظـفاح  دـش  ملعیهاـش  روصنم  تیار  نمیب 

فال و تاسدقم و  ایبنا و  نیهوت  و  ربج ، و  نالهاان ، زا  اجیب  ياهحدم  وهل و  بارش و  رب  صیرحت  هک  يرادیم  اور  ایآ  تسا  هیبیغ  تامهلم 
ءاـملع یئوـگیم  ناـیوغم  نآ  دـننام  مـه  وـت  ارچ  يرواـب  شوـخ  دوز  هدرکن  قـیقحت  هدـیمهفن و  ارچ  دـشاب  نـمحر  تاـمهلم  زا  فازگ ،

. دنمهفیمن
هچنآ دض  تابثا  ینعی  شفالخ  تابثا  اما  دـننکیم و  ظفاح  هرابرد  هک  دوب  یئاهاعدا  اهولغ و  یفن  لیبس  رب  شاهمه  میتشون  هچنآ  اجنیا  ات 

یط رد  المجم  مهنیا  هچ  رگا  تسین  اهولغ  نیا  هتـسیاش  هدوب و  قسفب  رهاظتم  اورپیب و  یلابیال و  هکلب  هدوبن  ادـخ  درم  هکنآ  دـنیوگیم و 
. تسنیا دنامن  ههبش  ياج  هکیروطب  احورشم  نکل  دش  مولعم  تاملک 

هناـشن اـهنیا  زا  کـی  ره  هک  مینکیم  هرامـش  تسرهف  وحنب  میلئاـق  وا  هراـبرد  هک  ار  اـهولغ  نآ  دـض  اـههتفگ و  نآ  فـالخ  رب  هچنآ  ـالوا 
میزادرپیم شراتفگ  زا  کی  ره  تابثا  و  کیکی ، لیصفتب  دعب  تسا  ندوب  یلابیال  یئاورپیب و 

93 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
( ءارفلا فوج  یف  دیصلا  لک   ) تسا ام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ  تسیفاک  تسا  ملـسم  عوطقم و  هک  شفوصت  ضحم  ام  رظنب  هچرگ 

یلاـبیال سپ  دـش  رکذ  فوصت  حرـش  رد  هچناـنچ  تسا  نیدـب  ندوب  یلاـبیال  فوـصت  تقیقح ، رد  هک  اریز  یتاـبارخ  یفوـص  اـصوصخم 
: تسا تابثاب  جاتحم  شفالخ  هکلب  تسین  تابثاب  جاتحم  شندوب 

هارمگ هاوگ  رهب  زا  دوب  سب  یهرمگهاوگ  ود  اب  رگم  درک  ناوتن  نمؤم  حدق 
عروا رگا  یفوص  اـم  دزن  رد  زین  هچرگا  هاـنگ  بیع و  يرمـش  رب  زک و  تسین  تتجاـحتسا  یفوص  یئوـگب  هک  سب  ناـمهب  یفوـص  بیع 

میهاوخن تاماقم  تامارک و  هتـسیاش  ادـخ و  درم  ار  وا  تشاذـگ و  میهاوخن  يرق  واب و  زاـب  دـشاب  مه  ناـمز  لـها  دـبعا  دـهزا و  یقناو و 
دیؤم نیلـضم  یبیرفماوع  عفد  يارب  کـی  ره  لیـصفت  حرـش  یلو  مینادـیم  میئوگیم و  نینچ  بهذـم  ریغ  لـهاب  تبـسن  هکناـنچمه  تسناد 

. میئوگیم سپ  دنکیم  دودسم  تهج  ره  زا  هدنبیرف  رب  ار  هار  هکیروطب  تسا  یگرزب 

ظفاح هرابرد  ام  هطبنتسم  هیرظن  هلمج  تسرهف 
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ءارزو ارما و  نیطالس و  اب  هدومنیم  قح  ریغ  اب  يزروقشع  هدوب  صقر  انغ و  بارـش و  لها  تسا  دهاش  یکاح و  شناوید  هکیروطب  ظفاح 
ياهحدم زین  فوصت  ناریپ  زا  هدومن و  اهنآ  زا  عرش  زا  جراخ  هکلب  دح  زا  جراخ  ياهحدم  هتشاد و  صاخ  طباور  اهـشایع  تورث و  لها  و 

يرگیلابیال زا  یشان  هدوبن  رگا  تسین و  رفک  ههبش  زا  یلاخ  هدوب  اهولغ  نیاب  دقتعم  رگا  هک  هدرک  هنایلاغ 
94 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هدنار رایسب  فازگ  فال و  هتفگ  رایسب  ینعمیب  راعشا  هدرک  رایـسب  ایند  لها  زا  عمط  راهظا  دیامنیم و  یفرعم  مه  قافنب  ار  دوخ  زین  تسا و 
زین ناشیا  زا  ریقحت  ای  ءایبنا  تمـصع  مدع  ربج و  لیبق  زا  یبهذم  ياهرفک  هدرک  مه  یئوگهضقانم  دنکیم . رایـسب  دوخ  زا  هیکزت  فیرعت و 
ادخ درم  صخـش  هکنآ  اب  تسا  فلاخم  اهنیا  زا  کی  ره  هدزیم  هنعط  هدیزرویم و  تفلاخم  ادـج  يوقت  عرو و  دـهز و  لها  اب  دراد  رایـسب 

. يراد اهنت  وت  دنراد  همه  اهدب  هچنآ  دوش ، عمج  مه  اب  همه  هکنآب  دسر  هچ  دشاب 

تسا یقیسوم  صقر و  هک  وهل  بارش و  رظن  زا  ظفاح 

دـننکیم و عنم  سرت  ریغ  ای  سرت  زا  یـضعب  هچرگا  دـنیوگیم  هچ  هک  میرادـن  رظن  هفوصتم  ياههتفگب  میراد  ظفاحب  رظن  طقف  اـجنیا  رد  اـم 
عفد دهاوش  رکذ  زا  لبق  دننادیم و  مزال  ار  وا  سپ  دننادیم  لاح  داجیا  رد  لیخد  یضعب  هک  ار  عامس  انغ و  صوصخب  زیوجت  رگید  یـضعب 
نآ بارـش  یم و  هداب و  زا  ناشدارم  رگید  یفوص  ای  ظفاح  دـنیوگیم  هک  دیونـشیم  ناگدـنبیرف  زا  هچناـنچ  تسنیا  نآ  تسا و  مزـال  مهوت 

هچنانچ تیـالو  قشع و  زا  دـنروآیم  زاـجم  ار  تاـملک  نیا  ناـنآ  تسا و  تیـالو  یم  قشع و  هداـب  دارم  هکلب  تسین  دوهعم  رکـسم  بارش 
رهاظ لها  دنیوگیم  هنابیرفماوع  هملکب  دنوشیم  ثبـشتم  هراومه  هدومرف و  نییراشلل  ةذـل  رمخ  نم  رهن  هدومرف و  اروهط  ابارـش  زین  دـنوادخ 

لامعتـسا رگید  ياهاج  اجنیا و  رد  دنهدیم  رارق  تسد  تلآ  ار ) دنمهفیمن   ) ار هنابیرفماوع  هملک  نیا  دننکیم  داریا  سپ  دنهفیمن  ارنانآ  دارم 
. دننکیم

ره رد  ءاهقف  ءاملع و  زا  هلسلس  کی  هکلب  دیهدیم  یمهفنب  تبسن  ار  اهنآ  هک  دنتسین  رفن  ود  رفنکی و  رهاظ  لها  الوا  میئوگیم  باوج  رد  ام 
هرود رصع و 

95 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. دیمهفیم امش  دنمهفیمن و  همه  هنوگچ  دنراد  ضارتعا  دنرازه  نارازه  هک 

همالع تسا  نکمم  درادـن  تیمها  هدـنیوگ  دارم  یمهفن  تسا ، هدـنیوگ  دارم  یمهفن  یمهفن ، نیا  نکل  دـنمهفیمن  همه  اهنآ  متفرگ  ایناث  و 
لبق مه  دارم  یمهفن  یلو  رعاشلا  نطب  یف  ینعملا  دناهتفگ  اذل  درادن  یتیمها  نیا  دنادن  ار  يداوسیب  هکلب  ملع  مک  رعاش  کی  دارم  یگرزب 

دـشاب ندوک  رایـسب  ای  هدنونـش  هکنآ  رگم  درادن  ینعم  یمهفن  رگید  دش  نایب  یبلطم  نوچ  نایب و  زا  دعب  هن  تسا  روصتم  هدـنیوگ  نایب  زا 
نایب امـش  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دنمفیمن  مه  زاب  امـش  نایب  زا  دعب  یتح  هک  دنتـسه  ندوک  هزادـنا  نیا  ءاملع  ایآ   ) دـمهفن مه  نایب  زا  دـعب  هک 

زا اههوق  اهمهف و  هک  دـشاب  ضماغ  رایـسب  یبلطم  بلطم  هکنآ  ای  دـنمهفیمن ) مه  زاب  تسا  انعم  نالف  هداب  زا  ام  دارم  دـیئوگیم  دـینکیم و 
يردـقب دوجو  تدـحو  هلئـسم  دـنیوگیم  ینعی  دـننکیم  اعدا  ار  ینعم  نیمه  شنایعدـم  هک  دوجو  تدـحو  دـننام  دـشاب  زجاـع  شکاردا 

هک مهنیا  تسا  دارم  یمهفن  زا  عون  نیا  رگا  دوش  كاردا  فشک  هار  زا  هکنآ  رگم  دـسرن  يوب  ناهرب  لقع و  هوقب  اهمهف  هک  تسا  ضماغ 
ملاع مهنآ  نایب ، زا  دعب  مهنآ  دمهفن ، یسک  هک  تسین  يزیچ  تیالو  ای  قشع  زا  ار  هداب  ای  یم  ندروآ  زاجم  هک  اریز  درادن  ینعم  اجنیا  رد 

. تسا لالضا  ءاوغا و  هچ  نیا  ءاملع ، همه  مهنآ  دمهفن ،
ارچ هراچیب  هداس  يا  دـمهفیم . هراچیب  هداس  یماع  دـنمهفیمن  ءاـملع  هک  دـش  هنوگچ  نکل  دـنمهفیمن  ءاـملع  مه  ناـیب  زا  دـعب  انملـس  اـثلاث 

عقوت هچ  نم  زا  یهاوخیم و  هچ  نم  زا  دـنمهفیمن  ءاـملع  هک  ار  يزیچ  سپ  یئوـگیمن  باوـج  رد  دـنمهفیمن  ءاـملع  دـنیوگیم  هکیماـگنه 
. يراد
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ینعی دـنمهفب  دـنهاوخیمن  وگب  اورپیب  فاص و  دـنمهفیمن  ياـجب  ینکیم  اورپ  اـی  یـشکیم  تلاـجخ  یماـع  زا  ارچ  هدـننک  ءاوغا  يا  سپ 
دانع یلو  دنمهفیم 

96 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رکنم دنیوگیم و  تقیقح  هکلب  دنزرویم  دانع  هن  دنمهفیمن و  هن  تسا  نینچ  هن  میئوگب  باوج  رد  ات  درادن . ینعم  دـنمهفیمن  الا  دـنزرویم و 

نآرقب شزیوجت  يارب  هکنآ  ات  تسین  داهشتساب  جاتحم  هک  تسا  ياهزادناب  مه  تازاجم  ندوب  اور  تازاجم و  راهتشا  دنتسین  مه  تازاجم 
. تسا لحمیب  مه  امش  داهشتسا  نآ  هچرگا  دینک . داهشتسا 

برع تغل  رد  تسا  سرف  تغل  رد  بارش  ریغ  برع  تغل  رد  بارش  اریز  تسا  تقیقح  هکلب  تسین  زاجم  هجو  چهیب  هک  اروهط  ابارـش  اما 
لامعتسا يوغل  یقیقح  ینعم  نامه  رد  سپ  دشاب  هدش  زاجم  باکترا  ات  رکسم  بارش  صوصخ  هن  تسا  تابورشم  اهتبرش و  قلطم  بارش 

ظفل هکنآ  ات  تسا  رمخ  ریغ  رهن  نآ  تیهام  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  دـشابن  تقیقح  هجو  رب  هک  تسین  مولعم  مه  رمخ  نم  رهن  اـما  هدـش و 
نآ نییعت  مه و  هلازا و  يارب  اذهل  تسین و  رکـسم  معطدب و  وخدب و  وبدب و  هکنآ  تیاهن  تسا  رمخ  شتیهام  دیاش  هکلب  دشاب  زاجم  رمخ 

موحل زا  شاهمه  تشهب  میعن  هچنانچ  هورکم  رمخ  نآ  هن  اما  تسا  رمخ  هچرگا  هک  دناسرب  ات  نیبراشلل  ةذلب  هدومرف  شفیصوت  صاخ  عون 
هکنآ رب  میرادـن  یعطق  لیلد  سپ  تسا . تارودـک  تافآب و  هدولآ  هک  ایند  موعط  موحل و  دـننام  هن  اما  تسا  موعط  موحل و  ناـمه  موعط  و 

. هدش هدارا  زاجم 
ضارتعا هکلب  دینک  مولعم  ریغ  عقاو و  ریغ  رماب  داهشتسا  دیزادنایب  تفلک  تمحزب و  ار  دوخ  امش  ات  میتسین  تازاجم  رکنم  ام  هکنآ  لصاح 

سپ دش  دهاوخن  جراخ  یظفل  تکاکر  زازاب  دوش  زاجم  دـصق  دوشن و  هدارا  دوخ  ینعمب  هچرگا  ظافلا  نیا  هکنآ  یکی  تسا  هار  ود  زا  ام 
دینکیم هک  تیلک  يوعد  نیا  هکنآ  مود  تسین  هسدقم  تاماقمب  قئال  تسیبدا و  یب  اهنآ  لامعتسا 

97 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هکلب تسا  ارتفا  طلغ و  هیلـصا  یناـعم  نآ  هدارا  زا  دـینک  یم  هئربت  ار  همه  دـیهدیم و  اـج  همه  رد  همهب و  تبـسن  ار  تیزاـجم  دـصق  ینعی 
زاجم هیبشت و  ماقم  رد  ارچ  امـش  لوا  اما  تسنیا  رظن  هجو  داریا و  ودنیا  زا  کی  ره  حیـضوت  دـناهدرک ، هدارا  رایـسب  مه  دوخ  یناعم  نامهب 

تسنیا نافرع  رگم  تسا  فالخ  مهوم  مه  الومب و  تبسن  تسا  یبدایب  مه  هک  دینکیم  هکیکر  ظافلا  لامعتسا  دیوشیم و  بدا  زا  جراخ 
رگید ياهزیچ  دیئوگب و  یملس  یلیل و  منص و  هناختب و  تب و  دیئوگب  روبنط  رات و  دیئوگب  بارـش  هداب و  دیروایب  ار  قوسف  لها  ظافلا  هک 

كریز و یلیخ  هک  دننک  دیجمت  یـسک  زا  دـنهاوخب  رگا  تاهد  ياه  ماوع  هکنیا  ریظن  مینکیم  ةدارا  رگید  یناعم  ام  هک  دـیوشب  رذـتعم  و 
. تسا هتخوسردپ  یلیخ  ای  تسا  هدازمارح  یلیخ  دنیوگیم  تسا  اناد 

دیوشب ار  اقآ  تسد  هک  دروآ  اذـغ  زا  دـعب  تسد  بآ  يزور  دوب  هدروآ  هناخب  يرازگتمدـخ  يارب  ار  یتاـهد  يدرم  رهـش  لـها  زا  یکی 
اهیتاهد ام  اقآ  يا  تفگ  دشابن  غاد  هک  نک  ناحتما  لوا  يروایب  تسد  بآ  یهاوخیم  هک  نیا  زا  دعب  نالف  تفگ  اقآ  دوب  غاد  يردق  بآ 

میرادن ار  اهیگهداز  مارح  نیا  اهیرهش  امش  لثم 
ظافلا ماما  قشع  ای  دـینکیم  قح  قشع  نافرع و  ياعدا  هک  امـش  میئوگیم  ام  دـینکن  هیبشت  دـیئوگن  زاـجم  میئوگیمن  اـم  فراـع  باـنجیا 

اناد و یلیخ  ياجب  هدازمارح  هتخوس و  ردپ  هک  دیتسین  هک  یتاهد  ماوع  دـیفراع  امـش  دـیئوگب  قیال  هتـسیاش و  ياه  زاجم  دـیئوگب  هبـسانتم 
رد دیراد  ینالوط  دی  هک  مه  یگدنفاب  رد  هّللا  ءاش  ام  دیدلب  رایسب  ظافلا  هک  امـش  دنادیمن  نیا  زج  هراچیب  نآ  دینک  لامعتـسا  كریز  لیخ 

رایع تب  هقوشعم و  منص و  هناختب و  هدکیم و  یم و  دیئوگیمن  بوخ  ظافلا  ارچ  سپ  دسریمن  امشب  یسک  هّللا  دمحب  هک  نتفاب 
98 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: يولوم دنیوگیم . مه  یبدایب  تمذم  رد  هک  تسنیا  بجع  دیئوگیم 
: عارصم ظفاح  بر  ضیف  زا  دش  مورحم  بدایببدا  قیفوت  میئوج  ادخ  زا 
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دوبن تبحص  لباق  بدا  تسین  ار  هک  ره 
. دننکیم یبدایب  مه  زاب  . 

قحب تبسن  یئارسقشع  دینک و  قشع  راهظا  دعب  دیریگب  دای  لوا  دیورب  دیتسین  دلب  رتهب  ظافلا  اعقاو  رگا  نافرع  قشع و  زا  ناگدننز  مد  يا 
يریشق ای  یلازغ  هکنآ  ضحمب  دینکیم  نامگ  امش  تسین  لوق  نخس و  هنوگچیه  ياج  هک  تسا  نشور  حضاو و  يردقب  بلطم  نیا  دینک 

ضارتعا ام  هکنآ  وگ  دوشیم  هداد  باوج  داریا  نیا  زا  دننک  نخـس  يو  زا  ای  دـسیونب  هیفوص  تاحلطـصم  رد  باتک  يرگید  ای  يرتسبـش  ای 
میریگب ضرف  تسا و  حالطصا  ریغ  لیوأت  و  تاحالطصا ، نایب  هن  دناهدرک  دوخ  زا  هک  تسا  یلیوأت  دناهتشون  نانآ  هچنآ  میئوگن  مینکن و 

ینعم ناـیب  ضحم  تسا و  حالطـصا  لـصاوب  داریا  دـنکیمن  داریا  عـفد  مه  زاـب  لـیوأت  هـن  دـنا  هدرک  حلطـصم  زا  راـبخا  اـعقاو  ناـشیا  هـک 
دیراذگب حالطصا  ار  شمـسا  هکنآ  ضحمب  تاهیه  تاهیه  دنکیمن  بدا  ار  یبدایب  دنکیمن و  نوریب  تکاکر  زا  ار  کیکر  یحالطـصا 

دوب حالطـصا  رگا  حالطـصا و  هن  تسا  لیوأت  هکنآ  رب  تسا  دهاش  هوجو  فالتخا  دوخ  هک  دینک  رکذ  یهوجو  حالطـصا  يارب  مه  دعب  و 
ریغ دـینکیم و  زئاـج  ار  زئاـج  ریغ  تاـسیبلت ، نیا  اـب  دـینکیم  ناـمگ  دـفابب  شهجو  رد  يزیچ  سک  ره  هکنآ  هـن  دوـب  موـلعم  مـه  شهجو 

ریبعت ظافلا  هنوگنیدـب  کلاس  ینعی  تسا  شیوخ  تالاح  ندرک  ناهنپ  يارب  اهنیا  دـیئوگیم  هاـگ  دـینکیم  نسحتـسم  ار  حـیبق  نسحتـسم و 
تسا نایع  همه  رب  شسیبلت  هتفگ  نیا  دشاب  ظوفحم  ایر  رهاظت و  زا  مه  دنک و  روتسم  نالهاان  زا  ار  دوخ  لاح  ات  دنکیم 

99 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ات رعش ، ریغب  ای  دیوگب  دوخ  لاح  فصو  رد  رعـش  ناوید  کی  مادک  ره  هک  رعـشب : دوخ  لاح  ندرک  رهاظ  رب  تسا  یعاد  هچ  الوا  هک  اریز 

حرـش دیـسیونیم و  هیفوص  تاحالطـصا  نایب  رد  باتک  ررکم  ارچ  سپ  دوب  ندرک  ناهنپ  ربانب  رگا  اـیناث  حالطـصا و  عضو  هب  دوش  جاـتحم 
دوب مزال  نیرخأتم  رب  سپ  نیقباس  زا  تسا  ماهتا  عفر  يارب  تاحالحـصا  ندرک  نایب  دیئوگب  رگا  اثلاث  تسا و  ضرغ  ضقن  هکنیا  دـیهدیم 

ار دوخ  لاوحا  دنهاوخب  رگا  سپ  ار  ناشیا  دوصقم  دندیمهف  همه  دش و  شاف  ناشرس  هک  اریز  دندرگن  تاحالطصا  نیا  نوماریپ  رگید  هک 
. دننک ار  راتفگ  نیا  كرت  دیاب  دنراد  روتسم  لها  ریغ  زا  دننکن و  ایر  دننکن و  رهاظت  دننک و  ناهنپ  ناشنیقباس  دننام 

ار ضیوفت  رایتخا و  هنوگنیا  هک ؟ دـناسریم  ار  یمهفن  لامک  هتفگ  نیا  تسین  یثحب  قشاع  ظافلا  رب  تسا  قشع  باب  زا  نیا  دـنیوگیم  هاـگ 
دنک يزروقشع  هنابدایب  هک  هدرک  سول  نینچ  ار  قشاع  هک ؟ دشاب  دازآ  دـنک  ماما  ای  قحب  تراسج  دـهاوخب  هک  هنوگره  هک  هداد  قشاعب 

نالهاج و هقیرط  یتابارخ  هقیرط  ایآ  هچ ؟ ینعی  یتابارخ  هقیرط  تسا  یتابارخ  هقیرط  نیا  دنیوگیم  هاگ  نوملعت  ام ال  هّللا  یلع  نولوقت  مل 
نامهف اب  هقیرط  رگا  و  دینادیم . فراع  ار  دوخ  امش  دینکیم  لابند  هقیرط  نیا  زا  امش  ارچ  سپ  تسنامهفان  زا  رگا  نامهفاب  ای  تسا  نامهفان 

سپ دـنوشیمن  بوسحم  نامهفاب  زا  ع )  ) همئا ءایبنا و  ایآ  تسا  قفاوم  راتفگ  نیا  ینید  یملع  لوصا  زا  یلـصا  هچ  اـب  هک  دـینک  ناـیب  تسا 
دنس چیه  هک  دیناوخیم  ام  يارب  ار  نابش  یسوم و  هصق  هاگ  دنتفرن . نوریب  بدا  شور  زا  هاگچیه  هتفگن و  نخـس  یتابارخ  ادخ  اب  اهنیا  ارچ 

هک ضرف  رب  تسا و  ع )  ) یسوم ترضحب  نیهوت  مزلتـسم  دنکیم  حیرـشت  يونثم  دینکیم و  لقن  امـش  هکیروطب  وا  قیدصت  درادن و  حیحص 
رد یسوم  رب  باتع  نآ  دینادب  حیحص  امش 

100 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ره زا  رتالاو  رتالاب و  هکلب  اناد  فراع و  ار  دوخ  هک  امـش  لاـثما  هراـبرد  هن  تسا  روعـش  مهف و  زا  يراـع  لـهاج  داوسیب  ناـپوچ  درم  دروم 

قیرط دننزب و  لهجب  ادمع  ار  دوخ  هک  دوشیمن  نارگید  يارب  زوجم  ححـصم و  دشاب  هتفریذپ  شلهجب  ار  وا  دنوادخ  اضرف  دـینادیم  یـسک 
هلاس یـس  هلاس و  تسیب  رـسپ  ندرک  دیلقت  لثم  دیلقت . نیا  لثم  تسا . وغل  ع )  ) همئا ناشیا و  میلاعت  ءایبنا و  تثعب  الا  دـنیامیپ و  هب  هنالهاج 
ردـپ روضح  رد  دـشاب  روسج  ردـپ  هب  تبـسن  هنوگره  هلاس  راـهچ  هلاـس و  هس  هچب  ردـپ ، هب  تبـسن  هلاـس  راـهچ  هلاـس و  هس  رـسپ  زا  تسا 

دنک ینابزدب  يدنت و  ردپ  اب  دنزب و  ردپ  رب  رگا  مه  یلیس  هکلب  دنکب  ار  ردپ  شیر  دوش  راوس  ردپ  شود  رـس و  رب  دنک  هناکدوک  تاکرح 
هلاس و تسیب  رسپ  زا  اما  دسوبب  ار  وا  ردپ  دوش  عقاو  مه  دنـسپ  هک  دشاب  هاگ  هکلب  دنکن  تبوقع  ار  وا  دجنرن و  تاکرح  نیا  زا  ردپ  زگره 
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ردـپ و هرابرد  زین  دـنوادخ  دوش  عقاو  تبوقع  دروم  ردـپ و  بوضغم  یبدایب  كدـناب  هکلب  تسین  بقرتم  تاکرح  نینچ  زگره  هلاس  یس 
. قحلا الا  هّللا  یلع  اولوقت  هدومرف و ال  زین  دوخ  هرابرد  امیرک و  الوق  امهل  لق  امهرهنت و  فا و ال  امهل  لقت  هدومرف و ال  ردام 

تـسا نانچ  نینچ و  شلـضف  نید و  تدابع و  رد  نالف  هک  مدرک  ضرع  قداـص  ترـضحب  هک  هدرک  لـقن  دوخ  ردـپ  زا  نانـس  نب  دّـمحم 
لیئارـسا ینب  رد  هک  دومرف  دعب  لقعلا  ردق  یلع  باوثلا  نا  دومرف  منادیمن  متفگ  تسا ) یتفرعم  لقع  دوصقم   ) تسا هنوگچ  شلقع  دومرف 

رد ار  وا  تشذـگ و  يو  رب  هکئالم  زا  یکلم  يزور  دوب  راجـشا  رب  مرخ و  زبس و  رایـسب  هک  هریزج  رد  درکیم  ادـخ  تداـبع  هک  دوب  يدرم 
رد رایسب  داد  ناشن  يوب  ار  وا  ماقم  دنوادخ  امنب  نمب  يا  هدرک  ررقم  هدنب  نیا  يارب  هک  یباوث  رجا و  ایادخ  تفگ  دید  اجنآ 

101 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
يو زا  دـباع  دـمآ  يرـشب  تروص  رد  وا  دزنب  کلم  نآ  نک  تبحاصم  يو  اب  يدـنچ  ورب  هک  دومرف  یحو  يوب  دـنوادخ  دـمآ  مک  وا  رظن 

وا اب  زورنآ  سپ  منک  قح  تدابع  مشاب و  وت  قیفر  ات  مدمآ  مدش  وت  تبحاصم  قاتشم  مدینـش  ارت  فصو  متـسه  يدباع  درم  تفگ  دیـسرپ 
ارچ اجنیارد  ات  دوب  یغالا  ار  راـگدرورپ  شاـکیا  اـما  يرآ  تفگ  تسا  یتهزن  اـب  ناـکم  بجع  یتسار  تفگ  کـلم  دـش  حبـص  نوچ  دوب 

کلم نآب  دـنوادخ  سپ  يدـشن  عیاض  نینچ  يدوب  رگا  تفگ  تسین  یغالا  ارت  يادـخ  تفگ  کـلم  دـشیمن  عئاـض  اـهفلع  نیا  اـت  دومنیم 
زا هطـساوب  نانـس  نب  دّـمحم  زین  نیا  ریظن  مهدـیم و  وا  لـقع  هزادـنا  رب  رجا  ءازج و  ار  وا  نم  ینعی  هلقع  ردـق  یلع  هتیتآ  اـمنا  دومرف  یحو 

رایـسب دراذـگیم و  ینـالوط  ياههدجـس  هراومه  هک  دـید  ار  يدرم  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  دوـمرف  هک  هدرک  لـقن  ع )  ) رقاـب ترـضح 
داهن زا  يدرس  هآ  دیسر  ناکمنادب  درم  نوچ  داتفا  فلع  شوخ  يرازهزبس  رب  ترـضحنآ  روبع  اهزور  زا  يزور  هکنآ  ات  دیزرویم  توکس 

نیا رد  ار  وا  دوب و  یغالا  ارم  يادخ  شاکیا  هک  مدرک  وزرآ  هکنآ  زا  تفگ  يدیشک  هآ  ارچ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دیـشک 
رب یحو  هکنآ  ات  تسیرگنیم  نیمزب  تفگش  زا  دنکفا و  ریزب  رس  یتدم  دینش  نآ  نوچ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  مدینارچیم  نیمزرس 

نارگ وت  رب  هدنب  نیا  هتفگ  زا  زیچ  هچ  لقعلا  نم  مهیطعا  ام  ردق  یلع  يدابع  ذخا  ؤا  انا  يدـبع  ۀـلاقم  نم  تربکا  يذـلا  ام  دـش ، لزان  يو 
دـش مولعم  سپ  منکیم ، ماهداد  لقع  زا  ناشیاب  هچنآ  بسح  رب  ار  ناگدنب  هذخاؤم  نم  هک  دراد  رطاخ  هدوسآ  تخاس  نیگمغ  ارت  دـمآ و 

یتابارخ هاوخ  دنیوگب و  قشع  هاوخ  تسا  ناحبس  ترضح  دودرم  تسا و  نافرع  تفرعم و  زا  جراخ  یبدایب  هک 
102 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نآ دـش و  لصاح  زین  رگید  رکذـت  هیبنت و  ثیدـح  ود  نیا  زا  انمـض  تسا ، نافرع  لها  هویـش  زا  جراخ  تفرعم  لقع و  هکنآ  رگم  دـنیوگب 
نوتفم مه  ار  یـسوم  کلم و  هک  تسا  يدـح  هچ  ات  قلخ  زا  لازتعا  توکـس و  تدابع و  هویـش  یگدـنبیرف  هک  دـینک  هظحالم  هک  تسنیا 
دننیبب یبناجب  قح  تایلمع  یقشع و  تارهاظت  هنوگنیا  هک  هداس  ماوع  ناگراچیب  نیا  ندش  رورغم  زا  تسا  تفگـش  ياج  هچ  سپ  دنکیم 

دنوادـخ هک  يدـحب  تسا  روآتفگـش  هدـنبیرف و  زیچ  ره  زا  شیب  ینابز  ياهینتفاب  هک  دـننکیم  مه  یقاب  ناـفرع  هنوگنیا  هک  صوصخب 
ایندـلا ةویحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  دـیامرفیم و  نابز  لها  لیبق  نیاـب  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ  لـثمب 

. دنروآیم تفگشب  دوخ  راتفگ  نسح  زا  زین  ارت  لثمب  هک  دنراد  هدنبیرف  بلاج و  راتفگ  يروطب  مدرم  زا  یضعب  ربمغیپ  يا  ینعی  خلا ) )

تسا قئالان  هیده  دننام  قحب  قئالان  يانث 

بـسح رب  دیاب  یـشکشیپ  هفحت و  هیدـه و  دـننام  سک  رهب  تبـسن  تبحم  راهظا  قشعت و  ای  حدـم  ماقم  رد  میئوگیم  هدرک  هوالع  مه  زاب 
نیا تسا و  یلمع  هیدـه  وا  تسا  باب  کی  زا  ود  ره  هک  اریز  هدـنیوگ  اب  بسانتم  اب  دروآ و  يو  دنـسپ  يواب و  بسانتم  حودـمم و  لاـح 

: دیوگ هچنانچ  ناریزو  ناهاش و  هرابرد  هدیدرگ  هتکن  نیا  هجوتم  مه  ظفاح  هک  تسنیا  بجع  یلوق  هیده 
شومخ ای  لقاع  درمیا  وگ  هتسناد  نخس  ایتسین  طرش  یشورف  دوخ  نانادهتکن  طاسب  رب 

شوپمرج  شخبمرج  نارقبحاص  فصآدرک  مهف  ظفاح  ياهیدنر  هک  هد  یم  ایقاس 
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103 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
بسانم دربب  یبرطم  يارب  يزاس  رگا  ای  تسا و  بسانم  دربب  ۀیده  یملاع  يارب  يریـسفت  ای  ثیدح  ای  هقف  باتک  یـسک  رگا  الثم  لاح  رهب 

اذکه تسا و  ریقحت  نیهوت و  هکلب  دـشاب  رتشزرارپ  مه  باتک  نآ  زا  دـشاب و  تمیق  رپ  یلیخ  هکنآ  وگ  تسا  بسانم  ریغ  یملاع  يارب  و 
زا زاب  هدنروآ  هیده  ینعی  يدهم  لاحب  تبـسن  اما  دنربیم و  هیدـه  وا  يارب  هکیـسک  ینعی  هیلا  يدـهم  لاحب  تبـسن  نیا  تسا  رایـسب  هلثما 

دشاب یگرزب  صخش  هدنروآ  هیده  رگا  الثم  دنکیم  قرف  یلیخ  زین  صاخشا  لاحب  تبسن  شـشزرا  رادقم  سنج و  دوخ  یگنوگچ  ثیح 
دشاب قیالان  هکنیا  رگم  دنک  راختفا  واب  هدنریگ  هکلب  دشابن  لوبقمان  دشاب  کچوک  ریقح و  شزرا  ثیح  زا  هیده  هچره  هدنریگ  زا  رتگرزب 

ثیح زا  هک  دـیاب  دـشابن  قیال  ریغ  سنج  ثیح  زا  رگا  دنـشاب  مه  يواسم  هدـنریگ  هدـنهد و  ینعی  ود  ره  رگا  دـشاب و  وا  نهو  بجوم  هک 
هنادـکی رایخ  یناوارف  لصف  رد  ینغ  يارب  ینغ  ای  يریزو  يارب  يریزو  هکنآ  لثم  تسا  نیهوت  ـالا  دـشاب و  هدـنریگ  اـب  بساـنم  زین  شزرا 

دـشاب یگرزبب  تبـسن  یکچوک  زا  رگا  دنکیم و  داجیا  ضغابت  دروآ  تبحم  هکنیا  ياجب  هیده  نیا  دربب  هیده  دراذگب و  ینیـس  رد  رایخ 
وا تین  وا و  مهفب  فوـقوم  سنج  ثیح  زا  تسا و  نکمتم  هک  هزادـنا  رهب  شزرا  بسحب  ینعی  تسا  وا  نکمتب  فوـقوم  فـصو  ثیح  زا 

. تسا
اهیف یف  ناک  دارج  ذخفب  تتاةربق  دیعلا  موی  نامیلس  تئاج 

اذل یئاناوت و  بسح  رب  مه  دوب و  وا  تین  وا و  مهفبـسح  رب  مه  هچروم  زا  اهیدهم  رادقم  یلع  ایادـهلا  ناترذـتعا  لوقلا و  حیـسفب  تمنرت 
. داتفا لوبقم  نامیلس  رابرد  رد 

نیشنهیداب برع  هیدهب  یهاقناخ  یتابارخ و  يانث  قشع و  لیثمت 

رذنم نب  نامعن  دهع  رد  هک  تسا  هیضق  نیا  لیثمت ، يارب  زا  بسانم  رگید  و 
104 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دـش هراچیب  تشیعم  قیـض  زا  درمنآ  دـندرم  همه  تشاد  هک  یمـشح  دـمآ  شیپ  ناشیارب  یطحق  لاـس  نانیـشنهیداب  زا  يدرم  ءامـسلا ، ءاـم 
ریدـغ بآ  نیا  زا  هک  تسنیا  نم  رکف  تفگ  نز  تساوخ  يو  زا  هراچ  هار  درک و  تروشم  نز  اب  يزور  دـینارذگیم  یتخـسب  يراـگزور 

زا هراچیب  نوچ  دیدنسپ  ار  يأر  نیا  درم  دوش  یشیاشگ  هلیسونیدب  دیاش  يربب  هیده  نامعن  يارب  ینک و  رپ  ار  هزوک  هدنامیقاب  يرادقم  هک 
روش بآ  اب  هشیمه  اهنآ  یناگدـنز  دوب و  بایمک  اهنآ  دزن  رد  نیریـش  بآ  نوچ  دوب  هدـیدن  ار  هلجد  بآ  دوب و  هتفرن  نوریب  دوخ  طـیحم 

شبات رثا  رد  هک  ار  ریدـغ  هت  رد  هدـنام  بآ  نآ  لهاج  لفاغ  ودـنیا  اذـهل  دوش  عمج  اهریدـغ  رد  دـیایب  ناراـب  بآ  هک  یماـگنه  رگم  دوب 
رپ ار  هزوک  درم  هناکولم ، هفحت  هتـسناد  دوخ  هفحت  نیرتگرزب  دوب  رگید  ياهزیچ  لگـشپ و  اب  طولخم  هکنآ  هوالعب  دوب  هدـش  زبس  باـتفآ 

دوب لوغـشم  ارحـص  جرفتب  رـصق  يالاب  رد  نامعن  اقافتا  نامعن  رـصقب  ور  دز و  تشپ  هب  نفعتم  زبس و  بآ  فیثک  هایـس و  هزوک  هدرک  بآ 
هزوک نیا  دیـسرپ  يو  زا  دـندروآ  ار  وا  درک  رما  ار  نامالغ  دـیآیم  وا  رـصقب  ور  دراد و  شودـب  يزیچ  باتفآ  زوس  رد  هک  دـید  ار  یبرع 
هیده هفحت و  نیرتگرزب  هراچیب  نیا  دزن  نیریش  بآ  هک  درک  مهف  تسارفب  نامعن  مدروآ  کلم  يارب  هک  تسا  نیریـش  بآ  تفگ  تسیچ 

کیدزن ار  هزوک  تفگ  يوب  بیحرت  هتفرگ و  يو  زا  ار  هزوک  درک  یقلت  يو  زا  هتفگش  زاب و  يور  اب  درواین  دوخب  یگرزب  زا  نامعن  تسا 
نیا تفگ  داد و  نامالغب  ار  هزوک  دروخ  برع  یـشوخلد  يارب  يو  زا  يردق  درواین  دوخب  مه  زاب  دز  شماشم  رب  شتنوفع  يوب  درب  ناهد 

هک دنربب  یهار  زا  ار  وا  هک  دراد  روتـسد  درک و  زاینیب  ار  وا  هدرک و  مرک  برع  نآب  يزیچ  سپـس  تسا  هفحت  هک  دـیربب  هینزخب  ار  هزوک 
هلجدب شمشچ 

105 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
حدم و ماقم  رد  ار  مالک  بسانم  سایق  نیمهب  هیده ، رد  هدنریگ  هدـنهد و  لاح  بسانم  ینعم  تسا  نیا  دوشن  هدنمرـش  لجخ و  هک  دـتفین 
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بسانم ریغ  کیکر و  هک  دیوگن  يزیچ  دیاب  دشاب  تیارد  مهف و  لها  رگا  هدنیوگ  سپ  هدنیوگ  حودممب و  تبسن  نک  روصت  قشع  راهظا 
تجح تسا  هتـشادرب  وا  زا  فیلکت  دشابن  تیارد  مهف و  لها  رگا  تبحم و  بجوم  هن  دـش  دـهاوخ  بضغ  بجوم  الا  دـشاب و  حودـمم  اب 

لقاال ای  دشاب  وا  دنـسپ  دروم  دشاب و  حودمم  بسانم  دیاب  ای  دـیوگیم  ای  دربیم  هیدـه  هچنآ  مهف  لها  سپ  تسا  مهف  لها  رب  تسه  هچره 
. دنک وا  زا  بیع  ضمغ  حودمم  ات  تسا  وا  هقالع  دروم  دنادیم و  سیفن  ینادان  زا  ار  نیا  ۀقیقح  وا  هک  دوخ  دنسپ  دروم 

صقر و ین و  فد و  کنچ و  برطم و  بارـش و  هداب و  یم و  لیبق  زا  دـننکیم  لامعتـسا  ءافرع  ءارعـش و  نیا  هک  ار  یئاههتفگ  نیا  ـالاح 
ار اـهنیا  ادـخ  تبـسانمب  میئوگب  رگا  تفگ  دـیاب  هچ  اـهنیا  هراـبرد  دـنزرویم  قشعت  هنوگنیا  هریغ و  مشچ و  وربا و  بل و  لاـخ و  فلز و 
و منـص ، و  تب ، ظفل  هنوگچ  هدرک  یهن  دوخ  هکنآ  اب  دیآ  شوخ  ار  وا  هنوگچ  تسا  اجیب  طلغ و  رایـسب  سپ  تسا ، ادخ  دنـسپ  دناهتفگ و 

ریدغ بآ  برع و  نامه  دننام  هدنیوگ  ینعی  تسا  هدنیوگ  لاح  بسانتم  میئوگب  هک  تسنآ  رتهب  سپ  دوب  دهاوخ  وا  دنسپ  و ، و ، و ، رایع ،
هداب ناشیا  هقالع  دروم  هشیمه  هکنآ  باب  زا  سپ  هدوبن  اهنیا  ریغب  شراکورس  هکنآ  تهج  زا  مهنآ  هدیدن و  يزیچ  رتسیفن  اهنیا و  زا  رتهب 
ماما حدم  رد  اذهل  دننادیمن  يزیچ  نیا  زا  رتهب  دنشابیم و  هریغ  هچنغ و  بل  لاخ و  فلز و  لها  هک  تسا  نادرما  اب  قشعت  تسا و  بارش  و 
هکلب دنرامـشیم  تیارد  مهف و  لـها  ار  دوخ  هکنآ  اـب  دوشیمن  روـصت  رگید  هجو  ـالا  دـنروآیم و  ار  اـهنیمه  زین  دوـخ  يادـخ  اـی  دوـخ 

فاصنا هدیدب  رگا  يرآ  دننادیم ، مهفان  ار  نارگید 
106 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تاموهوم هکیکر و  تاملک  دـننادیم  فراع  ار  دوخ  هک  تعامج  نیا  رب  دراد  مات  قیبطت  يودـب  برع  لثم  نیا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیرگنب 
لآ مولع  هنیدم  ینعی  ملع  رهـش  زا  دندرک و  تنوکـس  يدنـسپدوخ  تلالـض و  هیداب  رد  هکنآ  زا  دناهدیمان  نافرع  ار  دوخ  نفعتم  هدیدنگ 

یقیقح نافرع  ةویح و  بآ  ار  نآ  دندش و  عناق  لایخ  مهو و  هدـیدنگ  ياهبآب  راچان  دـندرک  ضارعا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 
نیا ناشیا  زا  ادـیلقت  دـنتفای  شرورپ  ناشیا  تیامح  رد  هک  هراچیب  ناگداس  دـندش  مورحم  تفرعم  ملع و  هلجد  كرزب  رهن  زا  دنتـشادنپ و 

هک دوشن  مهوت  اما  دـننکیم  مه  یئاتـسدوخ  يدنـسپدوخ و  هلیـسو  نیدـب  دـنربیم و  هفحت  یقیقح  كولملا  کلم  رابردـب  ار  اههدـیدنگ 
تبوقع قحتـسم  هکتـسنآ  تفگ  ناوتب  هک  يزیچ  تیاهن  هک  اریز  دنـشاب  تیانع  بجوتـسم  یقیقح  كولملا  کلم  زا  هفئاـط  نیا  نـالهاج 

دوش بوسحم  نیفعـضتسم  وزج  ات  دشاب  لقعلا  فعـضتسم  هک  ندوک  یبغ  لهاج  رد  مهنآ  دنـشاب  مه  تیانع  بجوتـسم  هکنآ  هن  دنـشابن 
ادخ يارب  ۀبحاص  دلو و  هک  یناسک  دـنتفگ و  هثالث  ثلاث  هک  یناسک  رد  نینچمه  هتـشاذگن و  قرف  تبـس  باحـصا  رد  دـنوادخ  هک  اریز 

کلـسم بهذم و  نید و  عارتخا  تعدب و  قافن و  رفک و  سایق  مهنآ  درک ، ناوتن  قولخم  راکب  سایق  تبوقع  رما  رد  ار  قلاخ  راک  دـنتفگ 
میناوتیم هورگ  نیا  هرابرد  هک  يزیچ  نیرخآ  هلمجلاب  وبدـب ، ریدـغ  بآ  دـننام  تسا  لباق  هک  يزیچب  تسا  ضاـمغا  وفع و  لـباق  ریغ  هک 

يارب میریذپب و  مالس  اب  ار  ناشیا  هکنآ  ریدقت  رب  دنناوخب ، ار  دوخ  هک  مان  رهب  هبعـش و  هریت و  رهب  دننادیم  نافرع  لها  ار  دوخ  هک  میئوگب 
اعقاو یتسار و  ناشیا  هک  مینک  رواب  میناوت  یمن  زونه  ام  هچرگا  میوش  لئاق  یتیعقاو  ادخب  تبـسن  ناشیا  قشع  تاراهظا  اهیزروقشع و  نیا 

هچ دنناوخیم ، ار  ادخ  قدص  يور  زا  دننکیم و  يزروقشع  ادخب  تبسن  یتسار  دنشابیم و  ادخب  دقتعم 
107 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نیا نوچ  هک  تسنیا  دناهدیدرگ ، لافغا  ءاوغا و  نظ  نسح  یگداس و  يوز  را  هک  نادـیرم  ناوریپ و  رگم  عیـشت  بهذـم و  نیدـب و  دـسر 
هدش دبتـسم  دوخ  هفیعـض  لوقعب  دندرک و  اهباوبا  نم  تویبلا  اوتأف  تفلاخم  دـندش و  عطقنم  دـنتیبلا  یف  امب  يردا  هک  تیبلا  لها  زا  هورگ 

ماهوا و نیا  مرجال  دندیمان  قشع  ار  یلایخ  یناسفن  ياهاوه  فشک و  ار ، نیطایـش  یئارت  ای  تالایخ  مسجت  و  ماهلا ، ار  دوخ  هفیخـس  ماهوا 
فئاوط تادادما  و  مهئایلوا ، یلا  نوحویل  نیطایشلا  نا  هک  نیطایش ، تاءاقلا  و  سانلا ؛ رودص  یف  سوسوی  هک  هیسانخ  سواسو  تالایخ و 

دندش دـقتعم  هدرک و  ضرف  تیقح  ار  اهنآ  تلاهج  يور  زا  ارناشیا  نورـصقی ، مث ال  یغلا  یف  مهنودـمی  مهناوخا  و  هک : ۀـسلابا  فتاوه  و 
الا مهدـبعن  ام  دـنتفگ : دوخ  ياهتب  يارب  مه  ناتـسرپتب  هکنآ  ات  دـناهدش  دـقتعم  اهلطابب  هک  تسا  رگید  فئاوط  لاهج  لاح  ناشیا  لاـح 
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یهارمگ زج  هار  نیا  رد  لوقعب  دادبتـسا  هجیتن  تسا و  فیعـض  تفرعم  دیحوت و  هار  رد  اقلطم  رـشب  لوقع  نوچ  و  یفلز ، هّللا  یلا  انوبرقیل 
ات دومرف  ثعب  ار  ءایـصوا  ءایبنا و  دنوادخ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دننکیم  دادما  کمک و  یهارمگ  رب  زین  نیطایـش  هک  صوصخلاب  تسین و 

: یعابر دنیامن . داشرا  ار  مدرم 
ار انث  وا  رب  دنار  شمهف  ردقب  هگناوار  ادخ  دنک  یفصو  شلقع  ردقب  سک  ره 

راـتفگ و رد  حیحـص  لـمح  نیرخآ  سپ  ار  ءاـیبنا  حاورا  تـخیگنارب  مرک  زا  قـحتسا  فیعـض  تـفرعم  رد  سک  ره  مـهف  لـقع و  نوـچ 
سلوپ و دننام  میئوگن  مینادب و  تسرپادخ  سانشادخ و  ار  ناشیا  هکنآ  ضرف  رب  هورگ  نیا  حیحصان  ياهراتفر 

108 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نیا دـننکیم و  لقن  ناشدوخ  هک  یـسوم  نامز  نابـش  ناـمه  دـننام  مینک  يدرخیب  تلاـهج و  رب  لـمح  هک  تسنیا  دنتـسه  سلوپ  لاـثما 

ناوتیم هنوگچ  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  ات  تسین  یگدـنفاب  يزادرپترابع و  زا  نکمت  تارابع و  تاحالطـصا و  نتـسناد  اـب  تاـفانم  تلاـهج 
تقیقح و زا  یگداتفا  رود  فرـص  تلاهج  رب  لـمح  زا  دوصقم  هک  دـشاب  مولعم  مه  زاـب  یلو  یئاـناد  نیا  اـب  درک  ضرف  لـهاج  ار  ناـشیا 

دناهرب تبوقع  زا  ار  ناشیا  دوش و  تبوقع  زا  نتـسر  ببـس  هک  دـشاب  مه  يرذـع  ناشیا  يارب  تلاهج  هکنآ  هن  تسا  عقاو  زا  یگدـنامزاب 
يدـه و نیبت  زا  دـعب  یئامیپ  تلالـض  نیا  ینعی  تسا  لوسر  ادـخ و و  اب  هّقاشم  راتفر  راتفگ و  نیا  هکلب  تسین  نارفغ  وفع و  دروم  يدـه 

قادصم سپ  تسا ، تنـس  تایآ و  اب  هضراعم  زا  یعون  تسا و  لوسر  ادخ و  اب  تیفرط  زا  یعون  باوبا ، نآ  كرت  ببـسب  تیاده ، باوبا 
اریـصم تئاس  منهج و  هلـصن  یلوت و  ام  هل  نینمؤملا و  لیبس  ریغ  عبتی  يدهلا و  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و  تسا . تایآ  نیا 

نا اثانا و  الا  هنود  نم  نوعدی  نا  ادیعب . الالض  لض  دقف  هّللاب  كرـشی  نم  ءاشی و  نمل  کلاذ  نودام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  هّللا ال  نا 
ائیش و هّللا  اورضی  نیل  يدهلا  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  وقاش  هّللا و  لیبس  نع  اودص  اورفک و  نیذلا  ناهّللا  هنعل  ادیرم  اناطیش  الا  نوعدی 
اوتام و مث  هّللا  لیبس  نع  اودص  اورفک و  نیذلا  نا  مکلامعا . اولطبت  لوسرلا و ال  وعیطا  هّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  مهلامعا . طبحیس 

مهل یلما  مهل و  لوس  ناطیشلا  يدهلا  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  مهرابدا  یلع  اودترا  نیذلا  نا  مهل  هّللا  رفغی  نلف  رافک  مه 
ظافلا لامعتسا  تسا و  کیکر  ظافلا  نیا  هک  امش  رب  ام  لوا  ضارتعا  دوب  نیا 

109 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ضوع ار  ناتمهف  دـیورب  هدیـشک  تمحز  سپ  ام . هن  دـیهفیمن  امـش  سپ  میباییمن !، تکاکر  اـم  دـیئوگب  رگا  تسا  بدا  زا  جراـخ  هکیکر 

دینک
بیع امـش  هن  ای  تسا  یبدایب  کیکر و  اوران  ای  تسا  اور  زاجم  نیا  حیحـص  ای  تسا  طلغ  حالطـصا  نیا  هکتـسنیا  مود  ضارتعا  نایب  اـما 

زا اج و  همه  هک  تسنیا  فرح  یلو  تسین  بدا  فالخ  اور و  حیحـص و  امـش  دزن  میریگیم  ضرف  دوخ و  ياجب  اـهنیا  همه  هن ؟ اـی  دـینیبیم 
دیهاوخیم نتفیرف  ندرک و  ءاوـغا  يارب  امـش  تسا  دارم  مه  هیزاـجم  ریغ  هیرهاـظ  هیقیقح  یناـعم  هکلب  تسین  حالطـصا  قـفو  رب  سک  همه 

دارم دیئوگب  دیهاوخیم  اج  همه  ینعی  هحلطصم  هکیکر  یناعم  نامه  رب  دینک  لمح  دیهاوخیم  ار  سک  همه  زا  اج و  همه  دینک  یـشوپهدرپ 
قـشع هک  اریز  تسا  یعیـش  نمؤم  تیالو  قشع و  ریغ  وا  تیالو  یفوص و  قشع  هچرگا   ) تسا تیالو  هداب  قشع و  یم  الثم  هداـب  یم و  زا 
تیالو یعیـش  تیالو  تسا  ناریپ  باطقا و  تیالو  یفوص  تیالو  تسا  قئاقح  رب  ینبم  یعیـش  قشع  تستالایخ و  ماهوا و  رب  ینبم  یفوص 

هدارا زین  ار  رکـسم  بارـش  هکلب  هدرکن  هدارا  تیـالو  هداـب  قـشع و  یم  سک  همه  اـج و  همه  تسین  نـینچ  هـکنآ  لاـح  و  تـسا ) ناـماما 
تایملع و هکلب  هدوبن  راک  رد  یماـعط  هک  نآ  اـب  میدروخ  یماـعط  بجع  زورما  دـیوگب  يزورکی  یـسک  رگا  هک  تسنیا  شلثم  دـناهدرک 
ار دروم  نیا  میئوگیم  نکل  یتفگ  زاجم  نیا  ارچ  يدرک و  قالطا  ماـعط  تاـیملع  رب  ارچ  مینکیمن  داریا  واـب  اـم  هدرک  هدارا  یحور  یئاذـغ 

هدارا ار  یحور  ياذغ  نامه  میئوگب  دیوگب  ماعط  تقو  ره  هک  رگید  ياج  رد  سک  نیمه  يارب  ای  رگید  ناسک  يارب  دومن  كردـم  دـیابن 
دنریگیم دوخ  تیالو  قشع و  زا  هیاـنک  ار  بارـش  هداـب و  یم و  ناـیفوص  هک  میتسین  رکنم  اـم  میئوگیم  ینعی  تسنیا ، اـنیع  اـم  فرح  هدرک 
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نیمه اج  همه  هک  مینآ  رکنم  هکلب  هن  هاوخ  بدا و  زا  جراخ  کیکر و  هاوخ 
110 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دنشاب هدرک  هدارا  ار 
ینعم چـیه  بارـش  ریغ  تسا و  وا  دارم  بارـش  نامه  هک  هدـش  رایـسب  هک  میروآیم  دـهاوش  وا  مالک  زا  تسا  ظفاح  اب  ام  نخـس  نوچ  العف 

زا هرقف  دنچ  لوا  لدج  لها  هن  میملـست  لها  میتسین و  رکنم  ام  هک  دنادب  هکنآ  مصخ و  یـشوخلد  يارب  الوا  کلاذ  عم  درادن  ناکما  رگید 
تابثا رب  دـهاوش  دـعب  مینکیم  رکذ  تسنآرب  لمح  لباق  ای  هدرک  هدارا  ناریپ  تیالو  ای  قشع  هداب  ینعی  ار  هیفوص  حلطـصم  نامه  هک  اـجنآ 

: ظفاح میروآیم  دوخ  ياعدم 
دننکیم رمخم  مدآ  تنیط  اجنآ  ردناکوگحیبست  کلمیا  قشع  هناخیم  رد  رب 

دنشورف قشع  هدکیم  رد  هک  هداب  ناز  دجنگیمن  رتشوخ  نیا  زا  ام  لایخ  رد  یشقن  هکوگیم  برطم و  زا  ثیدح  وگتحیـصن  يا  ار  ادخ 
شاب  ناضمر  وگ  هدب و  رغاس  هس  ود  ار  ام 

نک باوص  راکب  مزج  مزع و  زیخرباظفاح و  تسا  یتسرپهداب  باوص  راک 
يرومخم هک  بلطیم  رغاسظفاح  دوخ  کنن  مان و  زا  راذگب 

تسناد هقناخ  رارسا  یم  ماج  ضیف  زتفاییمه  ار  هک  ره  هناخیم  هناتسآ  رب 
دز ناوت  ناغم  اب  مه  هناغم  یم  ماجيزابقشع  رارسا  دجنگن  هقناخ  رد 

میشک رسب  نالطب  طخ  ار  قرز  شقن  نیومیشکرب  سولاس  هقرخ  هک  ایب  یفوص 
نیا یلو  تسا  لمح  لباق  هک  تسه  زین  تاقلطم  زا  نیا  ریغ  میشک و  ربب  دهاش  هداب و  مینک  تراغنایفوص  مزب  زا  شوخرس و  میهج  نوریب 

دیهاوخ شتاحیرـصت  زا  مینکیم  رکذ  هچنآ  زا  شمارم  رب  عالطا  زا  دـعب  اـما  تسا  ظـفاح  مارم  رب  عـالطا  مدـع  هطـساوب  مه  لـمح  تیلباـق 
دهز درم  ام   ) دیوگیم ظفاح  دوخ  هک  تسنیا  بجع  تسا  بارش  دارم  مه  اهنیا  لاثما  اهنیمه و  هک  تسناد 

______________________________

. هدم یهدیمن  ینکیم و  كاسما  رگا  ینعی  ( 1)
111 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تاحیرـصت نونکا  هدوبن  بارـش  لها  هدوب  ادـخ  درم  ریخ  دـنیوگیم  اهنیا  زاب   ) نک باطخ  یفاص  هداب  ماجب و  ام  ابمیتسین  تاـماط  هبوت و  و 
همه اب  راعـشا  نیا  رکذ  زا  اـم  یلـصا  ضرغ  هک  دـنامن  یفخم  یلو  مینکیم . رکذ  تسا  لـیوأت  لـمح و  لـباق  ریغ  هک  بارـش  رب  ار  ظـفاح 
رگید بلاطم  راعشا  نیا  زا  انمض  اما  درادن  يدصق  بارش  زجب  راعـشا  نیا  رد  هدوب و  بارـش  لها  ظفاح  هک  مینک  تباث  هک  تسنیا  ترثک 

. تسا دوصقم  دیؤم  زین  اهنآ  دوشیم و  هدافتسا  زین 
. دوش اهنادب  تافتلا  هجوت و  تئارق  ماگنه  ات  دوشیم  اهنآب  یلامجا  هراشا  راوتسرهف  سپ 

هکلب تسا  لالح  بارـش  دیایب ، شرکذ  ادعب  تسا و  رایـسب  وا  نأش  وا و  فصو  رد  شراعـشا  تسا و  ظفاح  ریپ  هک  ناغم  ریپ  بهذمب  ( 1)
تسین قشع  فوصتب و  رضم  شریپ  ظفاح و  بهذمب  بارش  ( 2 . ) هدرک یم  یشکبارش  هتشاد و  هناخمخ  تابارخ  رد  شدوخ  مهناغم  ریپ 

هلمج زا  درامشیم  نسحتسم  شدئاوف  يارب  ار  بارش  لامعتـسا  ( 4  ) دنادیم رتهب  یئایر  دهز  زا  ار  بارـش  مصخ  اب  اتاش  امم  ای  ادج  ای  ( 3)
هلمج زا  هتفای و  سداسو  تالایخ و  زا  بلق  یتحار  مغ و  مه و  عفر  يارب  وراد  هناگی  ار  بارش  هبرجت  بسح  رب  ظفاح  هک  تسنآ  شدئاوف 
یفوص هک  تسا  فوصت  هدـمع  تادارم  همهم و  دـصاقم  زا  هک  یگدـنکارپ  تتـشت و  زا  ساوـح  عـمج  اـیند و  زا  ار  بلق  فارـصنا  هکنآ 
سنا سلجم  رد  هکنآ  هلمج  زا  هدید و  بارش  ضاوخ  زا  تسا  واب  هتسب  تسا  کلاس  يارب  هک  یتالاح  همه  ددرگیم و  نآ  یپ  رد  هراومه 
رایسب راعـشا  ندورـس  رد  راکفا  فیطلت  ساوح و  عمجت  يارب  هکنآ  هلمج  زا  هتـسناد و  یـشوخ  طاشن و  شیعدمم و  هکفت و  نیرتهب  ار  وا 
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: هتفگ هچنانچ  هتسناد  دیفم 
زا دشاب و  نیمه  میتفگ و  ینعم  نیا  رد  هتکن  کیدشاب  نیزح  هک  رطاخ  دزیگنا  رت  رعش  یک   112 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رب هجیتن  رد  دهد و  تسد  طاسبنا  تلاح  ار  حور  گنب ، دننام  بارشب  سفن  فیکت  رثا  رد  هک  تسا  یعدم  هبرجت  رثا  رب  ظفاح  هکنآ  هلمج 
ات دراد  رایـسب  تادیکات  هغلابم و  بارـش  يارب  تیـصاح  رثا و  نیا  لوصح  رد  دـنک و  ادـیپ  یتاعالطا  بئارغ ، رب  دوش و  قیاقد  فشک  يو 

ماجب يو  زا  رایسب  تسا و  لصاح  بارـش  ماج  رد  تادهاجم  تاضایر و  رثا  رد  فشک  زا  تسنآ  یعدم  یفوص  هچنآ  دیوگیم : هکیدحب 
تـالاح و يو  زا  ار  وا  هک  هدوب  بارـش  ماـج  دـناهتفگ  مج  يارب  هک  یئاـمن  ناـهج  ماـج  هکنآ  ینعی  دـنکیم  ریبـعت  اـمنناهج  ماـج  مج و 

. هدوب یتافاشکنا 
دندروخیم ناهنپ  نانآ  تیاهن  دندوب  شون  لها  زین  نایهاقناخ  هکلب  دنبارش ، هداب و  لها  نایتابارخ  اهنت  هن  هک  دنکیم  دزـشوگ  ظفاح  ( 5)

ناـهنپ ینعی  هدرک  یم  يراـکمه  ناـشیا  اـب  ظـفاح  ناـشیا ، هبلغ  ماـگنه  ءاـیر و  سیلدـت و  باـب  زا  دـندرکیم  دـهزت  عروت و  رهاـظ  رد  و 
: دیوگ هچننانچ  هدروخیم 

یشونهداب نایتابارخ  هبلغ  ماگنه  زین  ناشیا  هچنانچ  دوب  یناهنپ  هک  هب  نآ  هانگ  نم  زیزع  يابارش  ناهنپ  دروخیم  ظفاح  تفگ  يزیزع  يد 
هدبرع دنروخب و  لحمیب  عقومیب و  هک  هدوبن  يزورما  ياهشاب  وا  دننام  هدوب  هقیلس  شوخ  یشون  هداب  رد  ظفاح  ( 6  ) دندرکیم راکشآ  ار 

رانک هنکما  زا  هدرک و  باختنا  ار  هاگحبص  رحس و  تقو  زور  بش و  تاعاس  زا  هتـشاد و  هقالع  رتشیب  راهب  تاقواب  لوصف  زا  هکلب  دنـشکب 
لفاحم سلاجم  زا  ناگچبغم و  ناگرهچلگ و  ناخ و  رپرپ  بحاصم  سنوم و  زا  رازهزبس و  تشکلگ و  رابیوج و  فرط  دیب و 

113 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
فد و کنچ و  زا  برط  تالآ  اب  برط  انغ و  رـضحم  رـضاحم  زا  راعـشا و  حرط  رعـش و  ثحب  لفاحم  ناریزو و  ناهاش و  سلاجم  سنا و 
دوشیم و رکذ  الیذ  هک  يراعـشا  زا  ماـمت  دـش  ضرع  هک  تـالمج  نیا  هتـشاد  يرفاو  هتـشرس  یبرطم  زا  هدوب و  زاوآشوخ  مه  دوخ  ین و 

يردقب مه  شتحارص  دوشیم و  هدافتسا  مامت  حیرصتب  شیزروقشع  ءارزو و  نیطالـس و  باب  رد  دوشیم  رکذ  ادعب  هکیراعـشا  زا  نینچمه 
بجعت رب  تقد  ياجب  تفگ  دیاب  هکلب  دـینک  تقد  هعلاطم  رد  ای  دـیئامرف  تقد  هک  منک  هیـصوت  ات  درادـن  تقدـب  جایتحا  هک  تسا  حـضاو 

مدرم يارب  ار  راعـشا  نیا  هنوگچ  دـناهدرک و  سیبلت  ناـگداس  رب  ناگدـننکءاوغا  نیـضرغم و  هنوگچ  هجهل  تحارـص  نیا  اـب  هک  دـیئازفیب 
ادیلقت ناشیا  دننام  مه  اهنآ  دناهتفرگ ، رارق  ناگدننک  سیبلت  ریثأت  تحت  و  دناهدرک ، تلفغ  راعـشا  نیا  زا  هنوگچ  ناضرغیب  ای  دنناوخیمن و 

شدوجو یفوص  تیالو  قشع و  هکنیا  وگ  تسا ، تیالو  یم  قشع و  هداـب  یم  هداـب و  زا  شدارم  اـی  هدوبن  بارـش  لـها  ظـفاح  دـنیوگیم 
تسا رتگرزب  رتالاب و  هکلب  تسین ، بارش  زا  رتمک  مه  وا  تیالو  قشع و  هکلب  تسا  دوجوز  هب  شمدع  هکلب  تسا ، مدعلاک 

یشونهداب بارش و  رد  ظفاح  لمح  لباق  ریغ  راعشا 

اراد کلم و  لاوحا  دراد  هضرع  وت  رب  اترگنب  تسا  یم  ماج  ردنکس  هنیئآ 
يراکسلا  اهیا  ای  اوبه  حوبصلا  تاهلبلب  شود  دناوخ  شوخ  لم  لگ و  هقلح  رد 

______________________________

بارش ( 1)
هداب ناتسم  يا  دیئآ  ناجیهب  دینیجب و  ار  هناحبص  بارش  ینعی  ار  حوبص  روایب  ینعی  ( 2)

هتفگ نیا  يراذعلا  ۀـلبق  نم  یهـشا  انل و  یلحادـناوخ  شثئابخلا  ما  یفوص  هک  شوخلت  نآ   114 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
هک ناشیا  رب  نعط  نایهاقناخ و  اب  تباـقر  باـب  زا  ظـفاح  نکل  و  ثئاـبخلا ، ما  رمخلا  دومرف  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 

ظفاح نداد  تبـسن  هک  تفگ  دیاب  هتفگ و  ءازهتـسا  لیبس  رب  ار  تیب  نیا  دندناوخیم  ثئابخلا  ما  ار  وا  دـندرکیم و  بارـش  زا  یهن  رهاظب 
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هتفگ هتسنادن  هتشادن و  رابخا  ثیدح و  زا  عالطا  هدوبن  يرعاش  کی  زا  شیب  وا  هکنآ  هچ  هدوب  وا  يداوسیب  تهج  زا  یفوصب  ار  هملک  نیا 
شیشون هداب  اهنت  هن  تسا  تباث  زین  شرفک  ههبشیب  الا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  رمغیپ 
تسا اطخ  هن  دنر و  قشاع  رب  تسا  بیع  هن  نیادروخ  هداب  نینچ  هک  ارنآ  دسر  تمالم  هچ  ( 2)

تسا ایر  يور و  وا  رد  هک  یشورفدهز  زا  رتهبدوبن  یئایر  يور و  وا  رد  هک  یشونهداب 
تسا امش  نوخ  زا  هن  تسا  نازر  نوخ  زا  هدابمیروخ  هداب  حدق  دنچ  وت  نم و  رگ  دوش  هچ 

هکنیا رب  دـنکیم  حیرـصت  هنوـگچ  نیبـب  تسا  اـجک  بیعیب  مدرم  دـش  هچ  زین  دوـب  رودوـب  دـهاوخ  لـلخ  بیع  نیزک  تسا  بیع  هن  نیا 
: هتفگ زاب  هچنانچ  تسین  یئاطخ  بیع و  ناقشاع  يارب  یشونهداب 

بیع و رگا  هک  ار  شاهناماوع  لالدتـسا  نک  هظحالم  دـعب  تسرپهداب و  دوشن  رگ  دوب  قشع  رفاکدـنهد  ریگبـش  هداـب  نینچ  هک  ار  یقـشاع 
دهز زا  دوب  مه  یئاطخ 

______________________________

! هرکاب ناگزیشود  هسوب  زا  ام  يارب  تسا  یهشم  رتنیریش و  بارش  ینعی  ( 1)
115 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رگا هکنآ  تسا و  رـشب  نوخ  ندـیکم  زا  رتهب  وا  ندروخ  سپ  رـشب . نوخ  هن  تسا  روگنا  ینعی  زر  نوخ  زا  هداـب  هکنآ  تسا و  رتهب  یئاـیر 
ارت درادن . دوجو  بیعیب  مدآ  دش  دهاوخ  هچ  دشابن  للخیب  هک  ضرف  رب  دسر و  قشعب  ای  نیدب  یللخ  يو  زا  هک  دوب  نادنچن  دـشاب  بیع 

. تسا قشع  تیالو و  هداب  شدارم  دیوگب ، زاب  تحارص  نیا  اب  هک  دوشیم  یضار  یقمحا  چیه  ایآ  ادخب 
تسا یبنغ  هدرپ  یجاح و  باقن ز  رد  هکرگم  تسا  ام  مشچ  رون  زر  رتخد  لامج  ( 3)

دوب ینامر  توقای  بنع  بآ  ار  دنرشابم  وگعصرم  ماج  بلط  یلاع  تمه  ( 4)
دوب یناحور  یقاس  یناحیر و  هدابنآ  رد  رگ  نکیل  یفّوصیا و  مه  تولخ  دوب  شوخ 
دوب یناجنا  رگ  یقاس  زا  نتفرگن  یم  ماجنایم  ردنا  رعش  ثحب  راهب و  سنا و  سلجم 

ناـهنپ هک  هدوب  ظـفاح  یبوـلغم  عـقوم  رد  نیا  دوـب  یناـهنپ  هک  هب  نآ  هاـنگ  نم  زیزع  يابارـش  ناـهنپ  دروـخیم  ظـفاح  تفگ  يزیزع  يد 
. هتفگ زین  هچنانچ  هدرک  هراشا  بارش  صاوخ  زا  یضعبب  اجنیا  رد  هدروخیم و 

دراد رت  غامد  ممادم  هداب  يوب  هکبان  هداب  رایب  ملولم  کشخ  دهز  ز  ( 2)
دراد ربخیب  لقع  هسوسو  یمدارت ز  هک  سب  هن  نیا  تسین  رگا  تچیه  هداب  ز 

دنچ یماج  نزب  رادهگن و  شیع  تصرفباقن  تخادنا  لگ  تفر و  وبسب  مخ  زا  یم  نوچ  ( 6)
دنچ یماع  لد  رهب  زا  نکم  تمکح  یفنيوگب  زین  شرنه  یتفگب  هلمج  یم  بیع 

تسا لزغ  هنیفس  بان و  یم  یحارصتسا  للخ  زا  یلاخ  هک  یقیفر  هنامز  نیا  رد  ( 7)
تسا یلمع  یب  ملع  مه ز  ءاملع  تلالمسب  ملولم و  ناهج  رد  یلمع  یب  نم ز  هن 

ینمچ هشوگ  یباتک و  یتغارفینم و  ود  نهک  هداب  زا  كزان و  رای  ود  ( 8)
ینمجنا  مد  ره  دنتفا  میب  رد  هچرگامهدن  ترخآ  ایندب و  ماقم  نیا  نم 

ینم وچمه  قسفب  یئوت و  وچمه  دهزبدوشن  مک  هناخراک  نیا  قنور  هک  ایب   116 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دراد مرد  شش  هک  ره  حدق  ياپب  دهنتسم  سگرن  وچ  برط  زک  نآ  مسوم  دیسر   9

دراد مهتم  بیع  تدصب  لک  لقع  هکرادم  غیرد  لگ  وچ  نونکا  یم  ياهب  زا  رز 
دراد منص  وا  میدیبلط و  دمص  ام  هکتسب  ناوتب  فرط  هچ  ظفاح  هقرخ  بیج  ز 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


دیبن تسا و  لگ  شفرصم  دسرب  رگ  هفیظودیمد  هزبس  راهب و  دمآ  هک  هدژم  دیسر   10
دیشک هک  لگ  باقن  لبلبب  داتف  ناغفتسا  اجک  بارش  طب  دمآ  رب  غرم  ریفص 

دیرخن هعرجب  ششورف  هداب  ریپ  هکتخوس  مهاوخب  لگ  وچ  نیمشپ  عقرم  نیا  نم 
رگا دـیوگ  سپـس  هتفگ و  هاش  زا  هررقم  هفیظو  ياـضاقت  رد  دیـشچن  یم  زونه  ظـفاح  مسوم و  تفر  هکباـیرد  ارتسگداد  درذـگیم  راـهب 

تسا بارش  لگ و  نآ  فرصم  دسرب 
شابیم ابص  مدمه  یسفن  لگ  يوببشابیم  ایریب  ریگ و  حدق  هلال  رودب   11

شابیم اسراپ  هام  هن  روخیم و  هام  هساما  تسرپیم  لاس  همه  تمیوگن 
راهب هام  هسب  صاصتخا  تیالو  قشع و  هک  تفگ  دوشیم  ایآ  شابیم  ادـخ  تمحر  رظتنم  شونبدـنک و  هلاوح  یمب  تقـشع  کـلاس  ریپ  وچ 

زین هدوب و  یم  ماج  رثا  رد  هدوب  ار  دیـشمج  وا  معزب  هک  یبیغ  رارـسا  تسا و  هداب  ماج  ناـمه  مجماـج  هکنآـب  درک  هراـشا  اـجنیا  رد  دراد ،
. تسا نیریز  راعشا  رد  هچنانچ  تسا ، بارش  تیلحرب  يو  ریپ  بهذم ، هکنآب  درک  هراشا 
اهلزنم مسر  هار و  دوبن ز  ربخیب  کلاس  هکدیوگ  ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجس  یمب   12

تسا مارح  مادنلگ  ورس  يا  وت  يور  یبنکیل  تسا و  لالح  هداب  ام  بهذم  رد   13
تسا مایص  دیع  نمسای و  لگ و  مایاکینامز  قوشعم  یم و  یب  نیشنم  ظفاح 

دننک  ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگتسا  بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ   14
117 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دیاشن ود  ره  عمج  بارش  ای  هقرخ و  اب  متفگ  يواب  دیوگیم  تسا  ناغم  ریپ  اب  وگتفگ  نیا 
دای ربب ز  لد  مغ  شون و  بارش  اتفگداب  ریخب  شدای  هک  شورفیم  ریپ  يد   15

دابداب هچره  نخس و  نک  لوبق  اتفگکنن  مان و  هداب  مدهدیم  دابب  متفگ 
میشوینب ناجب  تسناغم  ریپ  نخسمیشوک  ترشعب  هک  هب  نآ  لگ  تقو  ناتسود   16
میشورفب یمب  هداجس  هک  تسنآ  هراچدرذگیم  برط  تقو  مرک و  سک  رد  تسین 

میشون نوگلگ  یم  شیورب  هک  ینینزانتسرفب  ایادخ  شخبحرف  تسا  یئاوه  شوخ 
مشوینن ناغم  ریپ  نخس  رگ  منکچمخ  قوار  زا  زجب  مشونن  هک  مهاوخ  هکنم   17

كاب هچ  ریغب  دسر  یعفن  هک  هانگ  نآ  زاكاخ  رب  ناشف  هعرج  يروخبارش  رگا   18
كاله غیت  راگزور  دنز  غیردیب  هکروخم  غیرد  روخب  يراد  وت  هچرهب  ورب 

ار شکرت  همه  بهذمب  هتشذگ  دوخ  ریپ  دوخ و  بهذم  زا  اجنیا  رد  كات  مرات  بارخ  تمایقب  ات  دابملقع  هر  دنزیم  هفرط  زر  رتخد  بیرف 
. هتسناد تقیرط  رفک 

تخادنا نآ  نیرد و  مناگچبغم  ياوهشیپ  زا  یمدیدن  برطم  عرو و  زا  نم   19
تخادنا ناوتیمن  دوخ  زا  لزا  هبیصنمیوشیم  هقرخ  لعل  یم  بآب  نونک 

مدوب و عرو  لها  شیپ  زا  نم  هک  دنکیم  حیرـصت  اجنیا  رد  تخادنا  ناغم  یم  رد  شلزا  تمـسق  هکدوب  یبارخ  نیرد  ظفاح  شیاشگ  رگم 
ناگچبغم ياوهب  و  دوب ) نایهاقناخ  هقیرط  رب  نوچ   ) مدرکیم زارتحا  برطم  یم و  زا 

118 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مه ناغم  ریپ  تسا و  بارش  ناغم  یم  هکدش  مولعم  اجنیا  زا  سپ  ددنبیم . یلزا  تمسقب  دوخ  معزب  مهار  نیا  سپس  مدش  برط  یم و  لها 

: هتفگ هچنانچ  هتشاد  یشکبارش 
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دربن نامگ  نیا  سک  یم  مشک  هقرخ  ریز  هکمراد  نآ  رهب  هنیمشپ  عقرم  نیا  نم  ( 20)
دربن ناغم  یم  زج  تلد  مغ ز  کنز  هکشکرد  جدق  وب  کنر و  هتفیرف  وشم 

زادنا باش  خیش و  ناج  رد  هلول  شورخزادنا و  بارش  طش  رد  ام  یتشک  ایب و  ( 21)
زادنا باوص  هراب  مرک  رگد ز  ارماطخ  هار  ماهتشگرب ز  هدکیم  يوک  ز 

زادنا بالگ  لد  رد  دسح  کشر و  رارشیماج  وبگشم  کنرلگ  یم  نآ  زار  ایب 
زادنا بارش  مخ  رد  رب  هدکیمب  ارمدنراپسب  كاخب  متافو  زور  هک  لهم 

دهع هبترم  دنچ  هک  ینکش  دهع  زا  تمادن  راهظا  تسا و  ریپ  اب  نخس  زادنا  باقن  زر  رهچلگ  رتخد  يور  زدیابیم  باتفآ  ترگا  بش  همینب 
يزیخبش و ظـفاح  رگا  هک  دـش  موـلعم  انمـض  و  مـنکیمن ، رگید  مدرک و  هبوـت  راـب  دـص  دـیوگ : هچناـنچ  هتـشگرب  يوـب  زاـب  هتـسکش و 

هتفگ هک  تسنآریظن  نیا  و  خلا )  ) بش همینب  تفگ  هک  اریز  هدوب  راکچ  يارب  هتشاد  يزیخرحس 
دشاب شوخرس  هک  شاب  نارگن  شهاگماشيدش  تسم  يرحس  درد  هک ز  ام  یفوص 

دیوش رضاح  ناه  ناه و  دوخ  رس  دریگ  ات  تفرتسا  هدش  مگ  ام  زا  هک  دش  يزور  دنچ  زر  رتخد  ( 22)
دیوش  رد  خزودب  ناهنپ  هدیشوپ و  دوب  رومهد  شناج  اهباولح  دهد  مخلت  نآ  هک  ره 

دیرب ظفاح  هناخ  يوسب  شدیب  ایب  رگتسم  تسا و  کنرلگ  خلت و  دنت و  درگبش و  رتخد   119 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دزادنا ماخ  یم  رب  رظن  وچ  ددرگ  هتخپدنک  ماج  یم و  راکنا  هک  ماخ  دهاز   23

دزادنا مالظ  کنز و  رد  هنیئآ  نوچ  لدزورن  دروخیم  هک  شوک  رنه  بسک  رد  زور 
دزادنا ماش  هدرپ  قفا  هاگرخ  درگبش  هک  تسغورف  حبص  یم  تقو  نامزنآ 
دزادنا ماجب  تسا  یگنس  هداب و  دروخبراهنیز  یشونن  رهش  بستحم  اب  هداب 

دوجسب رس  داهن  وا  مدق  رد  هشفنبدوجوب  مدع  زا  لگ  دمآ  نمچ  رد  هک  نونک   24
دوع ین و  همغنب  یقاس  بغبغ  سوببکنچ  فد و  هلانب  یحوبص  ماج  سوبب 

دودعم دوب  هتفه  اقب  رود  وچمه  هککنچ  دهاش و  بارشیب و  نیشنم  لگ  رودب 
دومث داع و  ثیدح  نک  اهر  شون و  بارشمد  یسیع  راذع  كزان  دهاش  تسد  ز 

دورمن شتآ  تخورفارب  هلال  هک  نونکیتشدرز  تسد  نیئآ  نک  هزات  غابب 
دومحم نید  دامع  نامیلس  کلم  ریزودهع  فصآ  دایب  یحوبص  ماج  هاوخب 

دومحم نیدـلا  دامع  مانب  هک  لزغ  نیا  رد  نک  هظحالم  دوهعم  رفاغ  تسا و  ماـع  تمحر  لضفبراهظتـسا و  شمادـم  ظـفاح  هک  هداـب  زاـیب 
هنوگچ هک  نیبب  تسین . اهنیا  لها  اهنیا و  قیال  شحودـمم  هک  اریز  تسین  مشپ  کشک و  قشعب و  لـیوأت  لـباق  هجو  چـیهب  هک  هتفگ  ریزو 

دای یتشدرز  نیئآ  زا  هدناوخ و  مد  یسیع  ار  شمزب  دهاش  یقاس و  هدرک  هوفت  زین  تایرفکب  هوالعب  دنکیم  بارش  بیغرت  هجهل  تحارـصب 
. شرگید تیب  نیا  دننام  هدرک  ءاکتا  مه  ماع  تمحرب  هک  تسنیا  بجع  هدرک و 

روخ رای  تسا و  روصق  هناخبارش  ار  امراودیما  تسا  روصق  روحب و  رگا  دهاز   25
فراـعمب لـهاج  نید و  ملع  زا  يراـع  داوسیب  نیا  روفغلا  اوهوگ  روخم  هداـب  هک  ارت  دیوگیـسک  رد  هصغ  روخم  کـنچ و  کـنابب  روخی 

تمحرب ءاکتا  شنامگب 
120 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رد اما  تسا و  ناسکی  همه  رب  هک  تسا  ایند  رد  هماع  تمحر  هک  شنارـسمه  دننام  شناوریپ و  دننام  هدیمهفن  زونه  تسا  شخبدوس  هماع 
یسک يارب  تمحرب  ءاکتا  هک  شنارای  دننام  هتسنادن  مه  نینـسحملا و  نم  بیرق  هّللا  تمحر  نا  تسا . نامیا  لها  هصاخ  تمحر ، ترخآ 
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و ال تسا . نارـسخ  نامرح و  قحتـسم  تروصنیا  رد  هک  دـنکن  تمحر  نارفغ و  ءاـکتاب  ار  تیـصعم  اـی  دـشابن  تیـصعمب  رـصم  هک  تسا 
ظفاـح دوخ  معزب  هچرگا  ظـفاح  نورتفی . اوناـک  اـم  مهنید  یف  مهّرغ  تادودـعم و  اـمایا  ـالا  راـنلا  انـسمت  نل  اولاـق  رورغلا و  هّللاـب  مکنرغی 

: تسا نامرح  رد  نآرق  مهف  زا  شنارای  دننام  یلو  تسنآرق 
منک هراچ  هچ  دسریم  نکش  هبوت  راهبمنک  هراختسا  متفگ  رحس  هبوت  مزعب   25

منک هراظن  نم  نافیرح و  دنروخیم  هکدید  مناوتیمن  میوگب  تسرد  نخس 
منک هرای  قوط و  زاس  شنمس  لبنس و  زیناطلس  وچ  یتب  مناشنب  لگ  تختب 

منک هراپ  هماج  قوش  زا  مریگ و  هلایپهاش  سلجم  دابب  نادنخ  بل  اب  هچنغ  وچ 
دنک هراختسا  دهاوخیم  بارش  كرت  يارب  هک  نیبب  ار  شیداوسیب  منک  هراوخ  بارـش  دنر  تمالم  ارچيزیهرپ  همقل  مسر  هر  تسین  هک  ارم 

ار شلقع  یگراچیب  زاب  هتـسنادیمن  ریخار  بارـش  كرت  دوشیم  مولعم  تسین . هراختـسا  چـیه  تجاح  ریخ  راـک  رد  هتفگ  شدوخ  هکنآ  اـب 
قوط جات و  دزیرب و  يورب  نسوس  لگ و  زا  دزاسب و  ناطلـس  مانب  یتب  هک  هدـش  عناق  دـسریمن  هاش  سلجمب  شتـسد  نوچ  هک  نک  هظحالم 

درک تیالو  قشع و  رب  لمح  ار  اهنیا  دوشیم  ایآ  لقاع  هدنناوخیا  دشونب . هداب  هاش  سلجم  دایب  وا  روضح  رد  دزاسب و  شیارب 
شونب  ریلد  یم  تسا  عاجش  هاش  رود  هکشوگب  هدژم  دیسر  مبیغ  فتاه  رحس ز   26

شوج دزیم  هنیس  کید  نآ  نتفهن  زا  هکاهتیاکح  نآ  میئوگب  کنچ  کنابب   121 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
شوناشون کناب  میشونب و  رای  يوربندروخ  بستحم  میب  زا  یگناخ  بارش 

رد دوب و  عاجـش  هاش  هرود  رد  هک  تسا  يدازآب  هراشا  شودب  دیـشکیم  هداجـس  هک  رهـش  مامادـندربیم  شودـب  شـش  ود  هدـکیم  يوک  ز 
. دش زاب  اههدکیم 

هتفگ هچنانچ  دندرک  يراکمه  زین  نایهاقناخ  ارهق  دوب و  يدازآ  اب  قفاوم  وا  نوچ 
درک تراصق  ار  هماج  زر  رتخد  نوخبزارد  زامن  رس  شدوب  هک  رهش  ماما   27

درک تراهط  یمب  ظفاح  هک  دیهد  ربخزورما  دنک  بلط  تعامج  ماما  رگا 
شونهلایپ یتفم  دش و  شک  هبارق  ظفاحشوپمرج  شخباطخ  هاشداپ  دهع  رد   28

شودب دشکیم  وبس  هک  بستحم  دید  اتتسشن  مخ  ياپ  رد  هعموص  جنک  یفوص ز 
شورفیم ریپ  زا  مدحبص  لاؤس  مدرکناشدوهیلا  برش  یضاق و  خیش و  لاوحا 

شونب یم  رادهگن و  هدرپ  نابز و  شکردیمرحم  هچرگ  نخس  تسا  ینتفگن  اتفگ 
شونب یم  اطخ  دنشخبب  تفگشود  هناخیم  هشوگ  زا  یفتاه   29

شومخ یئوگچ  هتسب  رس  هتکنتسا  ام  مرج  زا  رتشیب  ادخ  وفع 
شوجب نوخ  شدروآ  لعل  یماترب  هناخیمب  ماخ  درخ  نیا 

عاجـش هاش  یـشوگب  هقلح  يراختفا  تمـس  ار  سدقلا  حور  هنوگچ  نیبب  شوگب  شرما  هقلح  سدق  حوردرک  هکنآ  عاجـش  هاش  نید  رواد 
هتفگ یشونهداب  زا  عنام  عفر  هنارکش  يدازآ و  رد  اضیا  هداد و  يدازآ  یشونهداب  اههدیکمب و  هکنآ  تهج  زا  هداد 

تسا زاین  يور  وا  رد  رب  ارم  هک  ورنازتسا  زاب  هدکیم  رد  هک  هّلل  ۀنملا   30
درک يروتسدب  راک  بستحم و  رب  دشدرک  يروتسم  هبوت ز  زر  رتخد  ناتسود   31

درک  يروتسم  همهنیا  مجن  هک  زر  رتخددنریگ  شلاصو  دقع  رد  هک  تسنآ  ياج 
درک يروگنا  یم  دهاز  هقرخ  اب  هچنآدورن  شتآ  دصب  شگنر  هک  بآ  تفهب  هن   122 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

يریگولج يدازآ و  عنم  نایهاقناخ و  هبلغ  رد  زاب و  دید  هناخیم  رد  نوچ  دـهع  تسکـشبشود  دوب  هدرک  یم  هبوت ز  وتیب  هک  یفوص   32
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: هتفگ اه  هدکیم  نتسب  بارش و  زا 
دنیاشگب ام  هیامورف  راک  زا  هرگدنیاشگب  اههدکیم  رد  هک  ایآ  دوب   33

دنیاشگب اغد  ریوزت و  هناخ  رد  هکدنسپم  ایادخ  دنتسبب  هناخیم  رد 
دنیاشگب ات  ود  فلز  ناگچبغم  همه  اتبانیم  كرمب  دیربب  کنچ  يوسیگ 

دنیاشگب اههژم  زا  نوخ  همه  نافیرح  اتدیناوخ  رب  زر  رتخد  تیزعت  همان 
تسا زیت  بستحم  هک  یم  روخم  کنچ  کناببتسا  زیب  لگ  داب  شخبحرف و  هداب  هچرگا   34

تسا زیرنوخ  هنامز  یحارص  مشچ  نوچمه  هکنک  ناهنپ  هلایپ  عقرم  نیتسآ  رد 
ینلع یـشونهداب  رب  بیغرت  دـشیم  لـئاز  يو  زا  هیقت  نوچ  زاـب  تسا  زیهرپ  راـگزور  عرو و  مسوم  هکیم  زا  اـههقرخ  میئوـشب  هدـید  بآـب 

: هتفگ هچنانچ  درکیم 
داباداب هچره  نادنر و  فص  رب  میدزداینبیب  راک  تسیچ  ناهن  شیع  بارش و   35
دابق تسا و  نمهب  دیشمج و  رس  هساک  زشبیکرت  هکنا  ریگ ز  بدا  طرشب  حدق 

ایآ دیـسرپب  ظفاح  نادیرم  زا  ادخب  ار  امـش  داب  رب  مج  تخت  تفر  نوچ  هک  تسا  فقاو  هکدـنتفر  اجک  یک  سوواک و  هک  تسا  هگآ  هک 
: تسا تیب  نیا  شریظن  تسا  دابق  دیشمج و  رس  هملک  زا  شحدق  یهگناو  دراد ، حدق  مه  قشع  تیالو و  هداب 

رد ایآ  دنام  دهاوخن  مج  هک  روایب  هداب  ماج  هکدوب  نیا  دناهتفگ  دیشمج  سلجم  دورـس   36 123 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. هدرک حیرصت  شدوخ  رگید  ياج  رد  هکلب  هدوب  تیالو  زا  ثحب  قشع و  سرد  مه  مج  سلجم 

مک شیب و  هودنا  روخم  هلایپ و  نک  رپشیع  نامز  تسا و  لگ  رود  هک  ایب  یقاس   37
دراد نایهاقناخ  رب  هنعط  شلوا  تیب  رد  لزغ  نآ  رد  رگید  مج  يارسناتسد  برطم و  لوق  دوب  نیاکبلط  یم  ماج  بلطم  مج  ماج  وت  لدیا 

: هتفگ هچنانچ  دنروخیم  بارش  ناهنپ  رد  هک 
داتفا مان  دب  هتخوسلد  ظفاح  نایم  نیزیلو  زاب  رظن  دنفیرح و  هلمج  نایفوص 

ینابردب ماهناخیم  رد  رب  هداتستسم  نم  ات  هک  نانک  یحوبص  ياپ  كاخب 
لزغ دـننام  دـیآیم  راکنا  رفک و  يوب  لزغ  نآ  موس  تیب  زا  رگید  یناهنپ و  تشاد  رانز  هن  هقرخ  ریز  هکمتـشذگن  تسرپرهاظ  دـهاز  چـیهب 

باقع باذـع و  زا  فوخ  بجوم  هک  دومث  داع و  زا  داـی  كرتب  رما  هدـش و  ثبـشتم  یتشدرز  نیئآـب  بارـش  رب  بیغرت  رد  هک  هرامش 24 
خلا سواک  هک  تسا  هگآ  هک  دنک . یم  هیفست  باذع  هسوسو  باقع و  هشیدنا  زا  هدش و  دیـشمج  لمعب  ثبـشتم  زین  اجنیا  رد  هدومن  تسا 

شتیب نآ  رد  هک  دیوگب  یسک  رگا  سپ  نوثوعبمل ، اناء  اماظع  وابارت  انک  انتم و  اذاء  اولاق  تسا و  خزرب  داعم و  راکنا  نیا ، ینعم  و 
( یئادرف دوب  زورما  یپ  زا  رگا  هآ  )

رب هنوگچ  بارـش  رب  بیغرت  باب  رد  ظفاح  هک  نک  لمات  لقاع  هدـنناوخیا  هتفگن ، اجیب  تسا  داعم  ثعب و  رد  کیکـشت  دـیایم  شرکذ  هک 
هاگ هک  نیبب  هدرک  رهاظ  لزغ 35  نیا  رد  ار  دوخ  ینطاب  هدیقع  نیرخآ  ات  هتفگ  نخس  فلتخم  ءاحناب  تاماقم  تایـضتقم  دراوم و  بسح 

. دیوگیم
مشیوخ تقو  فراع  دوخ و  زار  ظفاحیسک  اب  مراکچ  هن  مروخ و  هداب  رگا  نم   38 124 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دیوگیم هاگ  تسا  یـشورفدهز  زا  رتهب  دـیوگیم  هاگ  دـننک  ایر  يو و  رب  هک  یتعاط  رتهبباجح ز  رد  رایغاز  هانگ  دـص  هک  روخ  یم   39
یک سواک و  هک  تسا  هگآ  هک  دیوگیم  هاگ  تشهب  دقن  دیرخ و  هیسن  هک  تسا  لقاع  هن  دیوگیم  هاگ  تسا  ماع  تمحر  تسا  روفغ  ادخ 

دیوگیم هاگ  دیآیم . هتشذگ و  هک  کلاذ  لاثما  دنتفر و  اجک 
داد ینایز  ارک  نیریش  دهاش  بارشوگتحیصن و  يا  نک  دوخ  هجلاعم  ورب   40
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دشاب تیافک  لقع و  مردقنیا  ابلاغدشاب  تیاکح  هچ  نیا  بارش  راکنا  نم و   41
دشاب تیاکح  هچ  مرآ  هربرس  نامز  نیاکنچ  فد و  اب  ماهدز  يوقت  هراهبش  هکنم 

دشاب تراغ  هچب  ات  ام  يروتسم  هنرومتسنادیمن  هناخیم  هر  تیاغب  ات 
نک باطخ  یفاص  هداب  ماجب و  ام  ابمیتسین  تاماط  هبوت و  دهز و  درم  ام   42

نک بارش  رپ  امرس  هساک  راهنیزدنک  اههزوک  ام  لگ  زا  خرچ  هکیزور 
نک باوص  راکب  مزج  مزع و  زیخرباظفاح  تسا  یتسرپهداب  باوص  راک 

میوشیم ایر  کنر  وزک  بیع  منکمتسا  بیع  نوگلگ  یم  عملم  قلد  اب  هچرگ   43
یکب ات  تافارخ  دنچب و  ات  تاماطیمزرب  هلال  حدق  دش  هک  ایب  یقاس   44

كرت هک  تسا  رهاظ  يو  زا  دوحج  رفک و  يوب  زاب  اـجنیا  رد  یم  ماـج  رهم و  یقاـس  زین  زورماتسا  اـم  يارب  زا  روح  رثوک و  بارـش  ادرف 
دیوگیم یناعم  نیمه  رد  مه  زاب  دهدیم و  هدعو  مه  تشهبب  ار  دوخ  فصولا  عم  هدناوخ  تافارخ  زا  ار  بارش 

يزوردب  تخب  ادابم  ار  لفاغ  چیه  ایادخشبیع  دنکیم  یفاص  ناج  وچ  مراد  یئم   45
رگ قـیرط  مراد  بـجع  رتـهب  نـیا  زالدـیا  نـک  قرز  كرت  زرو و  يدـنرو  شوـنیم  ورب   125 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

يزومایب
يزور دسریم  رت  ینهار  لهاج  هک  ظفاح  ایبمورحم  فرط  بابسا  دش ز  ناوتن  ملع  بجعب 

منک یک  راک  نیا  منزیم  لقع  فال  نممنکیم  كرت  لگ  مسومب  نم  هک  اشاح   46
منک ین  زاوآ  طبرب و  کناب  راک  ردار  ملع  لوصحم  همه  ات  تسا  اجک  برطم 

منک یم  قوشعم و  تمدخ  زین  دنچ  کیتفرگ  ملد  یلاح  هسردم  لاق  لیق و  زا 
منک یک  سواک و  مج و  تیاکح  نم  اترایب  یم  ماج  افو  هنامز  رد  هدوب  یک 
منک یط  همان  نیا  زا  ادص  وا  فطل  ضیف  ابرشح  زور  هک  مسرتن  هاس  همان  زا 

ارناگژم منک  هناخیم  رد  بورکاخشورف  هداب  هچبغم  دنک  هولج  نینچ  رگ   47
ارنآرق نارگد  نوچ  نکم  ریوزت  مادیلو  شابشوخ  نک  يدنرو  روخیم  اظفاح 

تسیچ راظتنا  بس  وگ  تسا  اجک  یقاستسیچ  راهب  غاب و  تبحص  شیع و  رتشوخ ز   48
تـسا نکمم  دـنیوگب  نادرخیب  هک  تسا  نکمم  اجنیا  رد  تسیچ  راگدرک  هتـساوخ  هنایم  رد  اتتساوخ  هلایپ  ظفاح  رثوک و  بارـش  دـهاز 

ریظن تسا و  راهب  غاب و  شیع و  اب  بسانم  هچ  ار  قشع  قمحا  يا  نکل  قشع و  بلاط  نم  دش و  تشهب  بلاط  دـهاز  هک  دـشاب  نآ  دوصقم 
: یتبسانم یبرد  نیا 

!!؟ دراد هزادنا  مه  تیالو  قشع و  هداب  ایآ  داب  ششومارف  راک  نیا  هشیدنا  هنروداب  ششون  دروخ  هزادناب  هداب  را  یفوص   49
یئاج رتفد  هداب و  ورگ  یئاج  هقرخیئادیش  نم  وچ  تسین  ناغم  رید  همهرد   50
یئارآ  مزب  خریب  مروخن  یم  رگد  هکشورفهداب  منص  تسدب  هبوت  ماهدرک 

یئاسرت ین  فد و  اب  هدکیم  رد  ربتفگیم  هگرحس  هک  دمآ  شوخ  هچ  مثیدحنیا   126 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نادـیرم زا  ار  مود  تیب  اما  دـمآ و  دـهاوخ  ریخا  تیب  هب  عجار  یئادرف  دوب  زورما  یپ  زا  رگا  هآدراد  ظـفاح  هک  تسا  نیا  زا  یناملـسم  رگ 

: هتفگ زین  شریظن  تسارآ  مزب  يور  شطرش  مه  تیالو  قشع و  دراد ، ینعم  هچ  دیسرپب  ظفاح 
ناغم ریپ  زا  يوریپ  اـهنت  هن  یـشون  هداـب  رد  ظـفاح  دراد  یئافـص  هک  روخ  یـسک  يور  يداـششورفهداب  هچب  اـسرت  تب  نآ  تفگ  زغن   51

هناریزو و ناهاش و  اـب  رایـسب  شیـشون  هداـب  اذـل  هتـشاد و  شوگ  رد  هراومه  ار  هتفگ  نیا  هتـشاد و  یئاونـش  زین  هچب  اـسرت  زا  هکلب  هدرکیم 
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هلمجنآ زا  دمآ و  دهاوخ  شرکذ  ءارزو  نیطالس و  باب  رد  هدوب  ناشیا  دایب  ای  هدوب و  ناگچبغم 
خرف يوداج  سگرن  دایبیناوغرا  بارش  یقاس  هدب   52

باحصا ای  حوبصلا  حوبصلاباحس  هتسب  هلک  حبص و  دمدیم   53
بابحا ای  مادملا  مادملاهلال  خر  رب  هلاژ  دکچیم 

قوبغ دـنیوگ و  ار  هناحبـس  بارـش  حوبـص  نینچمه  تسا و  بارـش  مان  مادـم  بان  یم  امیاد  دیـشونب  شوختشهب  میـسن  نمچ  زا  دزویم 
هتفگ حوبص  ناونعب  هک  هلمج  زا  هناماش و  هنارصع و  بارش 

دوب قاط  رانک  رب  یماج  ورای  دمآ  شوخرسنکم  مبیع  ماهدرک  یحوبص  را  ردق  بش  رد   54
یم هشیش  کی  یتغارف و  یجنگینوطب و  رب  اب  کنش و  خوش  دهاش  اب   55

یتح هتفگ  بارـش  راثآ  صاوخ و  رد  دوخ  معزب  هچنآ  اما  یط و  متاح  زا  وج  کـی  میرب  هن  تنمیپ  كر و  ار  اـم  هداـب  دوش ز  مرگ  نوچ 
یناحور راثآ 

127 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. يونعم و 

تسا ررقم  اوادم  میاهدرک و  صیخشتهاوخ  بارش  ینیب  هب  رود  مغ ز  قشن  نوچ   56
تفگ ناقهد  ریپ  تسنیا  یلدشوخ  مخت  هکدینک  عفد  هدروخلاس  یم  هب  نهک  مغ   57

ینکرب لد  زا  مغ  خیب  نادبات  ینمکی  بارش  ماج  نک  شون   58
قیفوت یهز  دوش  رسیم  مادم  ترگقیفش  قیفر  شغیب و  یم  نما و  ماقم   59

قیقحت ماهدرک  هتکن  نیا  نم  راب  رازهتسا  چیهردچیه  هلمج  ناهج  راک  ناهچ و 
دزرایم هن  رتهب  نیا  زک  ام  قلد  شورفب  یمبدزرایم  هن  رکسی  ناهج  ندرب  رسب  مغ  اب  یمد   60

دزرایم هن  رغاس  کی  هک  يوقت  هداجس  یهزدنریگیمن  رب  یماجب  شناشورف  یم  يوکب 
ار امعم  نیا  تمکحب  دیاشگن  دوشگن و  سک  هکوج  رتمک  رهد  زا  رو  وگ  یم  برطم و  زا  ثیدح   61

ینم یئام و  زا  مدشخب  یصالخ  ات  یمرایب  ماهداتفا  ینم  یئام و  رحب  رد   62
یندرک تسیراک  هک  شاب  شیوخ  راک  ردوا  نوخ  تسا  لالح  هک  روخ  هلایپ  نوخ 

درب هب  اج  ام ز  داینب  هثداح  بیهندرب  هب  ام  دایز  لد  مغ  هداب  هنرگا   63
دربب الب  هطرو  نیا  زا  یتشک  هنوگچرگنل  دشکورف  یتسمب  لقع  هن  رگا 

:10 هرامـش 5 : تشذـگ  بارـش  صاوخ  زین  راعـشا  نیمه  رد  دربب و  اطخ  هشیدـنا  دروآ  تغارفنوجعم  نیا  هک  روخ  هداب  منم  قشع  بیبط 
:19 : 14

ام یلو  تسا  رایـسب  زین  تاروکذـم  نیا  ریغ  بارـش  صوصخ  رد  هچنانچ  هدـش  بارـش  صاوخب  هراشا  زین  ظـفاح  راعـشا  زا  يرایـسب  رد  و 
نیا تسین  ظفاح  راعشا  عمج  ام  ضرغ  هک  اریز  میدرک  رکذ  هنومن  يارب  ار  هلمجنیا 

128 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ندـش محفم  ناـجوجل و  ندـش  مزلم  ریثـکت  نیا  زا  ضرغ  یلو  تسیفاـک  مه  یکی  ار  ضرغیب  لـقاع  تسا  داـیز  دـش  رکذ  هک  مه  رادـقم 

لوا رد  هک  مه  راعشا  نآ  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  ظفاح  برشم  قاذم و  رب  لماک  عالطا  راعـشا و  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هتبلا  تسا . نایوغم 
ود ره  یفوص  تیالو  قشع و  بارـش و  رب  لمح  لباق  میتفگ  مصخ  اب  تاـشامم  تهج  زا  هچرگا  تسا  بارـش  رب  لومحم  زین  میدرک  رکذ 
هک دنیامن  یفخم  تفای و  دنهاوخ  زین  حیرـص  هجو  رب  بارـشب  حیرـصت  دوش  یم  رکذ  هدنیآ  بلاطم  یط  رد  اهدعب  هکیراعـشا  رد  تسه و 
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هدوبن بارش  لها  هدوب  هّللا  لها  ظفاح  دنیوگ  یم  هک  تسا  ناگدنبیرف  عفد  طقف  ام  ضرغ  تسین  ضرغ  اهنآ  رکذب  ار  ام  یلو  هدرک  ظفاح 
نیا هک  دیمهف  دیهاوخ  راعشا  نیا  هعلاطم  زا  سپ  امـش  نونکا  تسا  یفوص  تیالو  قشع و  هچرگا  تسا  تیالو  قشع و  هداب ، زا  شدارم  و 

اما و  تسا ، اجیب  طلغ  دـنمهفیمن ، یم  هداب و  زا  ار  ناشیا  دوصقم  ظفاح  ریغ  ای  ظفاح  رب  نیـضرتعم  دـنیوگیم  ینعی  دـنهدیم  امب  هک  تبـسن 
ناشیا لاحب  رتبسانم  هچنآ  هک  دیناد  دوخ  امش  رگید  نایب  حیرصت  تحارـص و  همه  نیا  اب  ناگدنهد  تبـسن  ناگدنیوگ و  نیا  دوخ  هرابرد 

دیناد دوخ  امـش  ینعی  دینک . لمح  دینادب  ناشیا  لاحب  بسنا  رتقیال و  هک  هجو  رهب  راکنا  یفن و  رد  ارناشیا  هغلابم  نیا  دینک و  مکح  دـینیب 
ظفاح و دوصقم  ناشیا  سپ  دـناهدرک  تقد  هعلاـطم و  رگا  هکنآ  اـی  دـناهدرکن  تقد  هعلاـطم و  ـالماک  اـی  ناگدـننک  یفن  نیا  دـیئوگب  هک 

ملـسم لالـضا  لوغا و  ضرغ  رگم  تسین  سپ  دنهدیمهف  مه  ار  دوصقم  دـناهدرک و  تقد  هعلاطم و  رگا  هکنآ  ای  دـناهدیمهفن و  ار  شلاثما 
زین نیا  زا  دعب  دوب و  دهاوخن  هجو  هس  نیا  زا  یکی  زا  جراخ  نایب  هجهل و  تحارص  نیا  زا  دعب  ناشیا  هرابرد  هلمتحم  هوجو 

129 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. دنمهفیمن دنیوگیم  امب  هک  نانآ  ای  میمهفیمن  ام  هک  دینک  تواضق  دوخ  نادجوب 

یشابوا یتالابمیب و  یقیسوم و  صقر و  رظن  زا  ظفاح 

هدوب بحاصم  شابوا  اب  هتشاد و  هدافتسا  هار  نیا  زا  هدوب و  زاوآ  شوخ  نحل و  شوخ  مه  شدوخ  یقیسوم و  صقر و  لها  میتفگ  هکنانچ 
المجم زین  بارـش  رکذ  یط  رد  هچرگا  همه  اـهنیا  زیگناقسف و  زیمآرفک و  ياـهنحلاب  هکلب  هدومنیم ، مه  روـما  نیا  رب  بیغرت  صیرحت و  و 

: ظفاح میروآیم  دهاوش  دیکأت  يارب  مه  زاب  یلو  دش  مولعم 
اجک بابر  همغن  اجک  ظعو  عامساجک و  بارخ  نم  اجک و  راک  حالص 

تسین  یهانگ  نیا  زا  ریغ  ام  تقیرط  رد  هکنک  یهاوخ  هچره  رازآ و  یپ  رد  شابماضیا 
______________________________

دنیوگب هکنآ  رگم  تسین ، رازآ  ایآ  ظفاح  زا  اهنیهوت  اهیئوگدب و  اهشحف و  نیا  تسیچ ، رازآ  منادیمن  تسا  رفک  طلغ و  نیا  هکنیا  اب  ( 1)
: رعش تسا . ینثتسم  شدوخ 

دننکیم رگید  رهب  زا  نتشیوخ  يارب  یندنکیم  رتفد  راعشا و  رد  هولج  نیاک  نارعاش 
دننکیم رویز  رعش  تحیصن  قشع و  زا  مد  ابدنین  هگآ  دوخ  شیوخ  ياههتفگ  زا  نارعاش 

دننکیم رخسم  ار  یقلخ  فال  فازگ و  ابفازگ  فال و  رد  سیلدت  دوب  رعاش  هویش 
دننکیم رواب  هناسفا  ره  قدص  رب  نالهاجدنهگآ  يو  زاک  دنهنن  وا  رب  يرق  ناملاع و 

هک دید  یهاوخ  يرگنب  فاصنا  هدیدب  رگا  دننکیم  ربهر  مان و  شدننک  فراع  قشاعشیوخ و  دفاب ز  یـسک  ره  قشع و  دفال ز  یـسک  ره 
. تسا نینچ  یتسار 

تسا بابر  کنچ  همزمز  زا  رپ  هشوگ  نیاکتحیصن  ياج  بلطم  مغامد  جنک  رد   130 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
حالص تفاین  یسک  نونجم  قشاع و  دنرزظفاح  وجم  ام  يوقت ز  هبوت و  حالص 

درک یناوت  ردب  لد  زا  مغ  هنارت  نیدبرهپس  قاط  ریز  هک  برطم  یم و  یب  شابم 
دننکیم  ریزعت  هک  هداب  دیروخ  ناهنپدننکیم  ریرقت  هچ  دوع  کنچ و  هک  یناد 

دننک ناگوچ  تتماق  زک  نآ  زا  شیپنزب  یئوگ  دق  رس و  ناوج  يا 
دننک ناشفاتسد  شرع  رب  نایسدقعامس  زاغآ  دریگ  نوچ  ام  رای 

دنریگ يرای  هرط  مخ  دنراذگبراک و  همه  نارای  هک  تسنآ  نم  نید  تحلصم 
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دنریگ يراکش  هظحل  ره  هژم  ریتب  هکنوخب  دنریلد  هچ  ناکرت  هچب  نیا  بر  ای 
دنریگ يراگنتسد  نآ  رد  هک  یصقر  هصاخدشاب  شوخ  ین  هلانورت  رعش  رب  صقر 

نک هلاس  اتفه  هب  وت  رآرب و  یلسغیم  دوش  تابارخب  هقناخ  ریپ  يا 
نک هلان  زاوآ و  همه  ام  صقر  کنهآ  وعمش  وچ  وشب  سلجم  هرهچ  هیرگب  یفوص 

درآ  رانک  رد  يورس  یئوج و  بل  رب  دنیشنظفاح  رس  هناریب  رگد  دهاوخ  ادخ  زا  غاب  نیا  رد 
دش دهاوخن  نوناقیب  هناسفا  نیز  عرش  زاس  هکشخب  ین  فد و  دایرفب  ار  ام  بستحم  ار  ادخ 
دش  دهاوخن  نونکا  رگا  تراک  دوش  هب  یکالدیقاس  نابرهم  رای  نما و  ياج  لعل و  بارش 

______________________________

عرش لها  ای  نایهاقناخ  هبلغب  تسا  هراشا  لزغ  نیا  ( 1)
. دش دهاوخ  رکذ  هک  تسا  دیؤم  زین  مه  يرگید  راعشا  هدوب  وخ  شور و  نامه  رب  زین  شیریپ  رد  هک  دوشیم  مولعم  ( 2)

دیآیمن ایر  دهز  ریخ ز  يوب  هکدیاش  دشک  ملد  نیکشم  هدابب  رگا   131 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دیآیمن رد  چیه  شوخ  لد  زجب  نونکشغیب  یم  تسا و  شکلد  اوه  تسا و  شوخ  نمچ 

دیالابب هتسخلد  وت  هسوببرگا ز  دشاب  هچ  خرهام  يا  شمتفگ  هب  الب 
دیالایب ار  هام  خر  وت  هسوب  هکدنسپم  اریادخ  ظفاح  هک  تفگ  هدنخب 

لگ لصف  رهم و و  رای  يوج و  بل  شخبحرف و  ياوه  دننکیم  ینافرع  ینعم  شیارب  ار  هداب  یم و  اضرفدنیوگیم  هچ  تعامج  نیا  منادیمن 
: اضیا دراد  قح  قشاع  نافرع و  اب  بسانت  هچ  دنیوگیم و  هچ  ار  اهنیا  لاثما  راهب و  مسوم  و 

دینک زار  لها  ماغیپ  هب  شوه  شوگ  هکدنیوگیم  دنلب  کنابب  کنچ  بابر و 
دورن رز  میسب و  زج  شرمک  رد  تسد  هکمراد  یتماق  ورس  سوه  ادگ  نم 

دورن  ردب  نخس  سلجم  هکنآ ز  طرشبهد  ظفاح  تسدب  لوا  هداب و  رایب 
دینش ایر  يوب  هعموص  شوپقلد  زکناج  ماشم  نیگشم  هدابب  منکیم  شوخ 

دینش اجک  زا  شورف  هداب  هک  متریح  ردتفگن  سکب  کلاس  فراع  هک  ادخ  رس 
دینش ارجام  نیا  هدکیم  ریپ  راب  دصمیشکیم  زورما  هن  هقرخ  ریز  هداب  ام 

دینش  ادن  نیا  خرچ  دبنگ  هک  دش  رود  سبمیروخیم  زورما  هن  کنچ  کنابب  یم  ام 
______________________________

دعب لزغ  نینچمه  هدوب و  وا  تیبولغم  تیروهقم و  عقوم  رد  زاب  نیا  ( 1)
فراع وا  هن  هدوب و  ادـخ  رـس  شرـس  هن  هک  دوشیم  مولعم  مه  لیذ  ردـص و  زا  تسا  وا  ناـغم  ریپ  هدـکیم  ریپ  شورفهداـب و  زا  دوصقم  ( 2)

. هدرک ضرف  کلاس  فراع  ار  دوخ  وا  هدوب و  يداع  رما  کی  هکلب  کلاس ،
ریگ رس  رد  ام  هقرخ  ور  هشوگ  اب  هنروصقرب  زادنارب و  هقرخ  رس  يآ ز  عامس  رد   132 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ریگ رب  رد  يرب  میس  رزب  وزاب  رد  میسشکرد  یفاص  هداب  ورس  شکرب ز  فوص 
ریگ ربنم  رس  كرت  مسلجم و  نیبب  هکار  ظعاو  وگب  مرن و  نک  هتسارآ  ظفاح 

شوخ يراذعلگ  یقاس  نیریش و  يربلد  رشاعمشوخ  يرای  رعش و  عبط  دیب و  ياپ  بآ و  رانک 
شوخ يرازهلال  فرط  تسا و  زورفا  لد  یباتهم  هکناتسب  یلدشوخ  داد  ناد و  تمینغ  تبحص  بش 

شوخ يراگن  دتفا  تسدب  ممایا  تسد  زک  دوبمدنبیم  رکب  رکف  رویز ز  ار  عبط  سورع 
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شوخ يراک  دنزومایب  تتسمرس  نالوگنش  هکهناخیمب  ام  اب  ایب  ظفاح  دش  رمع  تلفغب 
منکب یئاون  زاس و  شلزغ  لوقب و  اتتسا  اجک  يوگ  شوخ  ظفاح  دشب  هدرپ  زا  ملد 

مزاوآ شوخ  هجهل  شوخ  ظفاح  مالغتفگیم  مدحبص  هک  مدینش  هرهز  کنچ  ز 
یئوگ لزغب  ظفاح  يزاس  ياون  لبلبدمآ  هاش  سلجم  رد  یناتس  دب  غرم  ره 

زاوآ  دروآ  رب  ظفاح  هک  ماقمنآ  رددربن  هفرص  دیهان  یئارس  لزغ 
______________________________

تسا فوص  نامه  زا  هیفوص  قاقتشا  هک  دوشیم  مولعم  شکرب : فوص  ( 1)
زا شیاف  تسا  افو  زا  شوا  تسا و  افص  زا  شداص  دنیوگ  یم  دنفابیم و  نایوگ  تافارخ  نیا  هکافص  زا  هن  دندیـشوپیم  هنیمـشپ  سابل  هک 

. تسا انف 
میزادنا رگید  کلمب  ار  دوخ  ات  هک  ظفاح  ایبزاریش  رد  دنزرویمن  یناوخشوخ  ینادنخس و   133 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یقارع ناناوج  کنابلگبشون  یم  زادنا و  دور  هدنز  رد  درخ 
یقارع توص  یسراف  رعشبوگشوخ  ناوخشوخ و  برطمیا  زاسب 

دریگ ناهفصا  یهاگ  دنز  قارع  یهگبرطم  دشکرب  وچ  ار  ام  سلجم  ياون 

شباتکب رظن  قشع  رظن  زا  ظفاح 

قـشع چیه  میئوگیم  ام  درادـن  یلات  هک  یقـشاع  هناگی  هدوب و  قح  قداص  قشاع  ظفاح  دـنیوگیم  هک  تسنیا  تسا  هدـنبیرف  رتشیب  هکیزیچ 
قح قشع  اب  ار  اهلمع  نیا  لـها  اریز  تسیفاـک  تشذـگ  وهل  بارـش و  رد  هک  اـهنامه  زج  میـشاب  هتـشادن  اعدـم  رب  یلیلد  رگا  هتـشادن  قح 
زا مینکیمن  نآب  افتکا  ام  کلاذ  عم  هدـحیلع  تسا  یبلطم  نآ  درادـن و  ررـض  هنایفوص  قشع  اب  اـهنیا  دـنیوگب  هکنآ  رگم  تسین  يراـکورس 
رب رایـسب  فاق  نیـش و  نیع و  هملک  زا  ظفاح  هک  میفرتعم  ام  هکنآ  صخلم  هدوب  هک  قشاع  وا  هک  مینک  تباث  اـت  میروآـیم  دـهاوش  شباـتک 

همه میئوگیم  نکیل  هدروآ  رایـسب  تسا  قشع  مزاول  هچنآ  رجه و  زا  یباتیب  راذگ و  زوس و  راهظا  هدز و  رایـسب  قشع  زا  مد  هدنار و  نابز 
قح قشع  هک  یقشع  ره  قلاخ  يارب  هن  تسا  قولخم  يارب  شقـشع  همه  تسا  فلج  صاخـشا  ای  ءارزو  نیطالـس و  ای  ناریپ  يارب  ای  اهنیا 

قـشع دـیوگیم  يولوم  هچنانچ  تسا  قح  قشع  زین  قولخمب  قشع  تسا  قح  قشع  همه  هنایفوص  قشع  رد  دـنیوگب  زاـب  هکنآ  رگم  تسین 
یلزغ چـیه  هوالعب  تسین  قحب  قشع  قولخمب  قشع  قح  لها  رظن  رد  الا  هناگادـج و  تسا  یبلاـطم  نیارباـنب  تسا  قح  قشع  یلیلب  نونجم 

یم هداب و  هوالعب  يو  رد  ظفاح  هکنآ  رگم  تسین 
134 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

قح قشع  شاهمه  ناوید  نیا  میئوگب  ظفاح  نادیرم  دـننام  رگا  سپ  هدرک  ار  قوشعم  دـق  مشچ و  وربا و  خر و  بل و  لاخ و  فلز و  رکذ 
هبـشت ار  قح  هکیناسک  ینعی  ههبـشم  زا  ای  دـنقح  تیمـسجب  لئاق  هکیناسک  ینعی  مینادـب  همـسجم  زا  ای  ار  ظفاح  هک  تسنیا  شاهمزال  تسا 

چیه دنرافک و  هرمز  رد  ههبشم  همسجم و  قافتالاب  هک  اریز  يو  قیـسفت  هن  تسا  ظفاح  ریفکت  بجوم  ودنیا  زا  کی  ره  دننکیم و  قولخمب 
دوخ دارم  دنتساوخ  هناسرخ  یتسود  ینادان و  تلاهج و  زا  هنوگچ  هک  نیبب  ار  رتغاد  شآ  زا  هساک  نادیرم  نیا  سپ  تسین  يو  رد  یفالخ 

ام هک  درک  قیدصت  دنهاوخ  دـننک  تواضق  هنافـصنم  دـنیآ و  شیپ  فاصنا  هار  زا  رگا  ظفاح  نادـیرم  سپ  دـندرک . ریفکت  دـننک  ریبکت  ار 
قح قشاع  میتفگ  میدرک و  قیـسفت  ار  وا  هک  تسنآ  ام  حدـق  تیاهن  هک  اریز  نعط  حدـق و  همه  اب  میدرک  یفرعم  ار  ظـفاح  ناـشیا  زا  رتهب 

ملسم يرگنب  تقدب  رگا  دندرک  شریفکت  هتشذگ  قیـسفت  زا  نانآ  یلو  هتفگن  قح  يارب  ار  راعـشا  نیا  هتـشادن و  راکورـس  قح  اب  تسین و 
تبسن قح  قشعب  ار  اهرعـش  نیا  دندیزرو و  هنالهاج  تدارا  ای  دندرک  هنهادم  هکنانآ  ات  میدرک  یئوگعقاو  هک  تسا  رتیـضار  ام  زا  ظفاح 
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. دنداد تبسن  ههبشم  ای  همسجمب  ار  ظفاح  رعشی  ثیح ال  نم  دنداد و 
: هتفگ دوخ  هچنانچ  تسیچ  قشاع  تسیکب و  وا  قشع  هک  دینادب  ات  مینکیم  رکذ  ار  ظفاح  هناقشاع  راعشا  ام  کنیا 

ناوید نیا  هک  ام ، هتفگ  قدص  دوش  مولعم  امش  رب  ات  تسم و  هک  يوب  زا  قشاع و  مدش  هک  يو  رب  هکاضق  رس  زا  یهگآ  تمهد  ات  هدب  یم 
يارعـش دـننام  یعقاو  قشع  هن  تسا  قشع  زا  دـیلقت  قشع ، یتسار  اـعقاو و  هن  تسا  قشع  کبـس  شکبـس  ینعی  تسا  هناقـشاع  شیاـهلزغ 

دننکیم لزغت  دینیبیم  هک  دوخ  رصاعم 
135 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دراد قیدصت  ار  انعم  نیا  زین  ظفاح  دوخ  هچنانچ  دنرادن  یئوب  مه  قشع  زا  دنتسین و  شلها  هکنآ  اب  نافرع  قشع و  کبس  رب 
ماهتسارآ رنه  نیدنچب  هک  ینادب  اتشاف  میوگیم  مزاب و  رظن  ودنرو  قشاع 

هک یتقو  رگم  دش  دهاوخن  نشور  الماک  امـش  رب  ینعم  نیا  مراد  شویرپ  روح  نآ  زا  بصنم  همه  نیودـنلب  زاوآب  راوخیم  مدـنرو و  قشاع 
کی رب  هن  مهنآ  رفن و  ود  رفنکی و  هن  مهنآ  هدرک  قیالان  یـصاخشا  هچب  تبـسن  قشع  راـهظا  هدرک و  لزغت  یـصاخشا  هچ  يارب  هک  دـینیبب 

، دـینادب قلاخب  قشع  ار  نونجمب  قشع  یگداس  زا  امـش  رگا  ود  ره  لوتقم ، لتاق و  يارب  وا و  نمـشد  بوبحم و  يارب  هکلب  تباث  یـصخش 
دیهاوخن روصتم  ددـعتم  صاخـشاب  ار  قشع  دـینادب  اور  مه  ار  قئالانب  قشع  رگا  تسناد و  دـیهاوخن  قحب  قشع  ار  قیالان  صاخـشاب  قشع 

تسناد دیهاوخن  روصتم  رگیدکی  لتاق  هکلب  رگیدکی  نمشد  رگیدکی و  اب  نیابم  فلتخم  صاخشاب  زاب  دینادب ، روصتم  مه  رگا  تسناد و 
روصت نیاـبتم  فلتخم  ياهقـشع  نیا  يارب  یحیحـص  هجو  ـالا  تسا و  لـک  حلـص  هک  دوجو  تدـحو  ناـفرع و  فیخـس  کلـسم  رب  رگم 

هک اهلزغ  نیا  دـمآ . دـهاوخ  شحرـش  هک  تسا  یعنـصت  یقلمت و  قشع  هکلب  دـیمان ، ارنآ  ناوتیمن  مه  هناـیفوص  قشع  هکنآ  یتح  دوشیمن ،
رکذ ار  حودـمم  مان  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  تیاهن  هدرک  يرزوقشع  اهنآب  هدورـس و  نیعم  یـصاخشا  مانب  ار  همه  تسا  هدورـس  ظفاح 
رگم تسین  حضاو  ناگدنناوخ  رب  نالا  یلو  هدوب  حضاو  نامز  نآ  رد  هچ  هتشاذگاو ، شحوضوب  هدرک و  افتکا  هیانکب  يرایسب  رد  هدرک و 

دننام یخیرات  عالطا  تقد و  اب 
ار ام  لد  درآ  تسدب  يزاریش  كرت  نآ  رگا 

: دننام و  ، 
ار انعر  لازغ  نآ  وگب  رهم  ابص ز 

همه ام  اهنیا ، لاثما  و  یئاهنت ، مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا  دننام  و  ، 
136 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

میدرک رکذ  لصف  هس  رد  میدرک و  تمسق  هس  رب  ار  ظفاح  ياهحودمم 
. نامز فارشا  نایعا و  ناگدازریما و  ناگدازهاش و  ناریزو و  ناهاشداپ و  لوا  مسق 

. تسا فنص  هچ  زا  ای  تسیک  دارم  هک  تسین  مولعم  الماک  لزغ  زا  هک  رگید  فلتخم  صاخشا  رد  مود  مسق 
ناگچبغم ناد و  رما  زا  یلیلق  رگم  تسا  هلـص  بلط  قلمت و  قشعت ، لزغت و  رد  وا  رظن  هدـمع  مسق  هس  ره  رد  ناغم و  ریپ  هراـبرد  موس  مسق 

. دوشیم رکذ  مود  مسق  رد  هک 

هلص عمطب  نامز  فارشا  نایعا و  ناگدازریما و  ناگدازهاش و  وناریزو  ناهاشداپب و  قشعت  حدم و  رد  لوا  مسق 

هفیظو ياضاقت  و 

هراشا
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هفیظو ياضاقت  و 
دوب هدش  عقاو  يرصع  رد  ظفاح  هکنادب  مینکیم ، دای  ار  اهلزغ  سپس  دشاب  يرـصتخم  تسرهف  ات  مینکیم  رکذ  ارناشیا  مان  لامجا  روطب  لوا 

دومنیم تنطلس  يوعد  يرسفا  يروشک  ره  رد  يرس و  اجک  ره  رد  دوب ، فئاوطلا  كولم  ناریا ، تکلمم  صوصخلاب  مالسا و  کلامم  هک 
وا رمع  ياهتنا  ات  عورـش و  ظفاح  بابـش  يادـتبا  زا  یفئاوطلا  كولم  نیا  يادـتبا  دوب  اپرب  اـج  همه  رد  لاـتق  برح و  لادـج و  کـنج و  و 

دندوب رایـسب  ناگدازهـش  ناریزو و  ناهاش و  ظفاح  رـصع  رد  اذهل  دیدرگ  رقتـسم  رومیت  ریما  رب  تنطلـس  هک  دـش  متخ  ياهزادـنا  ات  ابیرقت 
. دوبن رعش  ریغ  مه  شاهفرح  بساک  دوب  يدرم  نوچ  ظفاح 

دومنیم هدافتـسا  همه  زا  تفگیم و  رعـش  همه  يارب  تشاد و  شزاس  همه  اب  اذهل  دمآ  دهاوخ  شحیـضوت  تسا و  فرتعم  شدوخ  هچنانچ 
سک ره  اب  هبلغ  اصوصخم 

137 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
فورعم لثم  دشورفب  دیاب  دـشاب  سک  رهب  ار  شعاتم  هراچیب  بساک  دـنک  هچ  دربیم ، رتالاب  ار  وا  هبترم  تفگیم و  رعـش  وا  يارب  رتشیب  دوب 

رد شتوف  هک  هدنب  ادخ  ناطلس  رسپ  ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  ناطلـس  توف  زا  سپ  تسین ) راک  هدرم  یخزود  یتشهبب و  ار  يوش  هدرم   ) تسا
دنتـساوخرب تموکح  تنطلـس و  يوعدـب  دـندوب  اجک  ره  رد  ناریما  دوب ؛ هدزاود  ای  هدزای  نسب  ظفاح  ناـمزنآ  رد  هک  دـش  عقاو  هنس 736 

: هتفگ سیوا  خیش  نب  دمحا  خیش  شاهداون  يارب  ظفاح  هک  تسا  یناگلیا  نسح  خیش  ریما  یکی 
بلغتم زاریـش  رب  تسا  دومحم  هشا  ریما  رـسپ  دوعـسم  هاش  ریما  رگید  یناحور  رفـس  رد  دوبن  لزنم  دعبمیریگیم  حدـق  وت  دایب  میرود  هچرگ 

لآ رگید  دنتشک ، زاریش  رد  ار  وا  داد  نامرف  زرابم  ریما  دعب  هکنآ  ات  درک  تنطلس  يوعد  قحسا  وبا  خیش  شدارب  وا  نتخیرگ  زا  سپ  دش و 
لآ ار  اهنآ  تهجنیاب  رفظم و  ریما  رسپ  دوب  دّمحم  نیدلا  زرابم  ریما  اهنآ  لوا  دنتفرگ  ار  ناهفـصا  زاریـش و  نامرک و  دزی و  هک  دندوب  رفظم 
وا زا  درک و  توف  هدش  ضیرم  دوب  وا  هارمه  قحسا  وبا  خیش  اب  کنج  رد  هک  نیدلا  فرش  یکی  دوب  رـسپ  جنپ  ار  زرابم  ریما  دندیمان . رفظم 
هک روصنم  هاش  رگید  یلع ، هاش  رگید  نیسح ، هاش  يرگید  دوب ، رتگرزب  هک  ییحی  هاش  یکی  دندرک ، تنطلس  يوعد  هک  دنامب  رـسپ  راهچ 

دوب يو  دهعیلو  رتگرزب و  هک  عاجش  هاش  یکی  دنامیقاب ، وا  زا  رـسپ  راهچ  زرابم  ریما  توف  زا  دعب  اما  و  دش ، هتـشک  دیگنجب و  رومیت  ریما  اب 
دیشک شمشچ  رد  لیم  هتفرگ  ار  ردپ  دومحم  هاش  شردارب  ددمب  عاجش  هاش  دیزی ، وبا  ناطلس  مراهچ  دمحا  ناطلس  موس  دومحم  هاش  مود 

دوب رـسپ  هس  ار  عاجـش  هاش  زین  تفرگ و  ردـپ  زا  ار  تنطلـس  هلیـسونیدب  درمب  ات  دوب  يروک  رد  هام  تفه  لاـس و  راـهچ  درک  روک  ار  وا  و 
ماگنه هک  سیوا  ناطلس  یکی 

138 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نوچ دـندرک  تعیب  يو  اب  هدرک  رورغم  ار  وا  زاریـش  لها  یناگلیا  سیوا  ناطلـس  توف  زا  سپ  ناجیابرذآ  ریخـست  يارب  عاجـش  هاش  هجوت 
وفع ار  وا  تفریذپ و  شرذع  لوا  عاجـش  هاش  درک  یهاوخ  رذع  دش و  رهاظ  سپـس  هدـش  یفتخم  سرت  زا  وا  تشگرب  زاریـشب  عاجـش  هاش 

اب وا  هچنآ  دروشب و  وا  رب  دنک و  تنطلـس  يوعد  ادابم  هکنآ  سرت  زا  یلبـش  ناطلـس  شرگید  رـسپ  تشکب . هداد  رهز  ار  وا  دـعب  یلو  درک 
نیز ناطلس  شرگید  رسپ  ار ، رسپ  مه  درک  روک  ار  ردپ  مه  دندرک . روک  هدیشک  لیم  ار  شمـشچ  ات  داد  نامرف  دنک  راتفر  درک  راتفر  ردپ 

نیدلا ثایغ  ناطلـس  هرود  نآ  رد  تنطلـس  نایعدـم  زا  رگید  و  اهیناگلیا ) سیوا  ياهمان  زا   ) دـش هاش  زاریـش  رد  وا  زا  دـعب  هک  نیدـباعلا 
هکنآ ات  دوب  دنقرمـس  اراخب و  رد  هک  تسا  رومیت  ریما  رگید  روباشین و  راوزبس و  رد  هک  هاش  نوغرا  ریما  رگید  دوب و  تاره  یلاو  هک  تسا 
تـسا مولعم  هکنآ  هچ  دنرایـسب  ناریزو  ناریما و  زا  اما  دش و  فرـصتم  ار  سراف  تشک و  ار  روصنم  هاش  تفرگ  ار  نوکـسم  عبر  دناهتفگ 
هجاوخ رگید  دوب و  لیبدرا  مکاح  هک  دوب  خرف  ریما  یکی  دوریم  تراشا  یـضعبب  اما  دوب ، دهاوخ  شیب  ریزو  ریما و  دـشاب  شیب  هاش  هچره 

. تفای رفظ  يو  رب  عاجش  هاش  تشگ  بلاغ  نامرک  رب  هدرک  تفلاخم  عاجش  هاش  اب  هک  نیدلا  ءاهب  ریماب  بقلم  هاشتلود 
داـمع رگید  ناتـسلوش  یلاو  قحـسا  وبا  خیـش  داـماد  روصنم  نیدـلا  ثاـیغ  ریما  رگید  تشکب ، اریو  درک  ردـغ  نوچ  درک و  وفع  ار  وا  لوا 
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ار شریزو  نامیلـسب و  ار  هاش  هک  تهج  نیا  زا  دـنکیم  ریبعت  یناث  فصآب  ناریزو  زا  رایـسب  ظفاح  قاحـسا ، وبا  خیـش  ریزو  دومحم  نیدـلا 
هعطق ار  شدسج  تشکب و  اریو  دوب  عاجش  هاش  ریزو  رایع  بحاص  دّمحم  نیدلا  ماوق  رگید  هدومن ، هیبشت  فصآب 

139 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نسح نیدلا  ماوق  یجاح  رگید  تفرگ و  ترازوب  ار  يدیـشر  نیـسح  نیدلا  لامک  وا  زا  سپ  داتـسرف و  یتیالوب  ار  ياهعطق  ره  درک  هعطق 

درک دوخ  هفیلخ  زاریش  رد  ار  وا  دوب  عاجش  هاش  ریزو  هک  هاش  نامیلـس  رگید  تسا  كرتشم  بقل  رد  يو  اب  هدوب و  نادنمتورث  زا  هک  تسا 
لالج هجاوخ  رگید  یلاعملا و  وبا  رصنلا  وبا  ریزو  رگید  درک و  روک  هدیشک  شمـشچب  لیم  ار  نیدلا  ثایغ  شرـسپ  تشکب و  ار  وا  سپس 

زین عاجـش  هاش  دـندوب  رایـسب  نیدـلا  لالجب  بقلم  ظفاح  رـصع  رد  دوب ، عاجـش  هاش  ءارزو  ءارما و  زا  دوب  وقربا  یلاو  هک  هاـشناروت  نیدـلا 
هدرک لقن  افصلا  ۀضور  رد  هک  تسا  عاجش  هاش  راعشا  زا  رعش  نیا  هدوب و  زین  سراوفلا  وباب  بقلم  هچنانچ  دوب  نیدلا  لالجب  بقلم 

يارب شلزغ  نیا  زا  ظـفاح  دارم  هک  تسا  نکمم  سپ  داـبق  تسا و  رـصیق  جاـت  نم  بکرم  لـعن  هکناـمز  عاجـش  منم  نارود  سراوفلا  وبا 
وبا تسا  نکمم  و  تیلوـفط ، ماـگنه  رد  وا  دوـخ  اـی  و  خـلا »  » تفرن بتکمب  هک  نم  راـگن  تسا  هـتفگ  هدوـب  لـفط  هـک  شنارـسپ  زا  یکی 

نیدـلا رخف  هدرک  لزغت  اهنآ  يارب  هکیناسک  زا  رگید  و  هدوب ، رایـسب  باقلا  هنوگنیا  زا  نامز  نآ  رد  هک  هتـشاد  روظنم  ار  يرگید  سراوفلا 
ظفاح هکیناسک  یلامجا  تسرهف  دوب  نیا  تسا  زومره  هاش  رگید  دوب و  دنه  هلاگنب  رد  هک  نیدـلا  ثایغ  ناطلـس  رگید  تسا  دمـصلا  دـبع 

هیاـنک و زا  یــضعب  رد  یلو  هدرکن  رکذ  مساـب  ار  صاخــشا  اـهلزغ  زا  رایــسب  رد  هـکنآ  تیاـهن  هدرک  لزغت  ناــشیا  يارب  ناوـید  نـیا  رد 
نونکا تسا ، روظنم  اهنآ  زا  یکی  لامجا  روطب  اما  تسین  مولعم  الماک  یـضعب  رد  تسیک و  شدوصقم  هک  تسا  مولعم  ماقم  تایـصوصخ 

: مینکیم رکذ  هتفگ  صاخشا  نیا  هرابرد  هک  ار  شیاهلزغ 

. مود هدیصق  رد  عاجش  هاش   1

ناج ناهج  ناهج و  ناج  وت  تعلط  يوکلم  لامج  لامج و  کلم  وت  تروصیا   140 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ناوختسا رد  ددنبن  زغم  وت  تمعنیبدبلاکب  دیارگن  ناج  وت  تعلطیب 

نامزنامز تکاپ  طاخب  دسر  یضیفسدق  نایب  ورک  فص  رد  هک  یمهلم  يا 
ناهن نوردنا  بیغ  هدرپب  یمه  درادراک  درک  هچره  تلد  شیپ  راکشآ  يا 

ناگیارب یشخبب  هک  ناگیاش  جنگ  دصتسا  رتمک  هرذ  زا  وت  دوج  رحب  بنج  رد 

: هلمجنآ زا  دیوگ  موس  هدیصق  رد  ریزو  دزمحم  نیدلا  ماوق   2

یناریوب دهن  ور  نیمز  طیسب  همهدوش  ریگتسد  وت  ياطع  جنگ  هن  رگا 
یناسنا سابل  رد  یکلم  رهوج  هچتسیئالویه  ارت  مسج  تروص  هک  ارت 

یناحور عامس  دشاب  وت  کلک  ریرصسدق  ملاع  نایب  رک و  تولخ  نورد 
یناملظ نابش  دمآرس  يدمآربرهم و  رس  زک  دیما  حبص  مدنا  يدوب  وت 
یناوخیمن مدوخ  صاخ  ساجمب  یلوهکهک  یگیم  دای  نم  هک ز  ماهدینش 

ینادنخس رد  تسا  ثحب  هچ  وت  اب  هنرگوتسنیا  افج  نخس  نم  زا  ینکیمن  بلط 

: هلمجنآ زا  دیوگ  مراهچ  هدیصق  رد  قحسا  وبا  خیش  هاش   3
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دریگ نانچ  رب  هتکن  شمرک  هضور  هکبیغ  ملاع  شورس  تقیقحب  هتشرف 
دریگ نادواج  رمع  شرد  كاخ  ضیف  زرضخ  نوچ  وا  میرح  میقم  هک  يردنکس 

دریگ ناتسوب  بیز  شمدق  رد  کلم  هکقحسا  وبا  خیش  مالسا  هرهچ  لامج 
دریگ ناشن  تلد  تضایر  يافص  زا  هکتسنیا  ضرغ  ار  مایا  وت  ناحتما  زا 

دریگ ناحتما  فرح  وا  رب  راگزور  هکتسا  رتدنلب  نیا  زا  تزع  هیاپ  هنرگو 
دریگ نانچ  شیخاتسگ  هک  شاب  داش  وتیلاح  دوریم  خاتسگ  وت  مصخ  هچرگا 

دریگ نامناخ  دنزرف و  نز و  رد  شازجدرک  تلود  نادناخ  نیا  قح  رد  هچره  هک 

: دزی هاش   4

امش نابرق  دنرایسب  هتشک  هر  نیردناکيرذگب  ام  رب  وچ  نماد  نوخ  كاخ و  زا  راد  رود   141 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
امش ناگوچ  يوگ  ناسانشان  قح  رس  ياکوگب  ام  زا  دزی  رهش  نانکاس  اب  ابص  يا 
امش ناوخ  انث  میئامش و  هاش  هدنبتسین  رود  تمه  برق  طاسب  زا  میرود  هچرگ 

امش ناویا  كاخ  رتخا  وچمه  مسوبب  اتیتمه  ار  ادخ  رتخا  دنلب  هاشنهش  يا 

: هلمجنآ زا  نسح  نیدلا  ماوق  یجاح   5

ام مادم  برش  تذل  ربخیب ز  يامیاهدید  رای  خر  سکع  هلایپ  رد  ام 
ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبثقشعب  هدش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ام مایپ  ناناج  رب  هد  هضرع  راهنیزيرذگب  بابحا  نشلگب  رگا  داب  يا 
ام مار  وت  رخآ  يوش  یک  تخب  غرم  ياورس  ياوه  رد  ملد  هلال  وچمه  تفرگب 

ام ماوق  یجاح  تمعن  قرغ  دنتسهلاله  یتشک  کلف و  رضخا  يایرد 
ام ماد  دصق  دنک  لصو  غرم  هک  دشابناشف  یمه  یکشا  هناد  هدید  ظفاح ز 

: تقو ناهاش  زا  یکی  6

ار ادگ  نارم  رظن  یهاشداپ ز  رکشب  هکار  اعد  نیا  دناسر  هک  ناطلس  نامزالمب 
ار امش  دهد  يرثا  یهاگحبص  ياعد  هکزیخرحس  ظفاحب  وت  هد  ياهعرج  هک  ادخب 

: ناریزو زا  یکی   7

تسا ناشیورد  تریس  یگجاوخ و  تروصاروک  مدهع  فصآ  رظن  مالغ  نم 

: هاش  8

تسناد  هشداپ  هنحش  بستحم و  ياج  هچناهنپ  ندیشک  رغاس  ظفاح و  ثیدح 
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تسناد هگراب  قاط  مخز  هنومنرهپس  قاور  هن  هک  یهاش  هبترم  دنلب   142 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: ریزو  9

تسناد یناث  فصآ  تیبرت  رثا  زتخیگنا  عبط  زا  هک  موظنم  رهوگ  نیا  ظفاح 

دمصلا دبع  نیدلا  رخف   10

دنک يرازاب  دنراب  ناهن  شیع  اجک  ناطلسنانچ  يرای  دوب  لکشم  ناشن  يادگ  نم  نوچ 
دنک يراوخمغ  هک  دشاب  دمصلا  دبع  نید  رخف  اتددم  مهاوخیم  تخب  زا  ددعیب  مغ  رگشل  دش 

: روصنم هاش   11

دروآ یهر  لد  يارب  ناهج ز  نیردناوضر  ار  تشهب  روح  وت  هک  ایب  ایب 
دروآ یهرمهب  متخب  هک  قیفر  یه  زتسود  تیانع  اب  زا  ریشب  میور  یمه 

دروآ یهگرخ  هام  نآ  ضراع  دای  وچهام  نمرخب  ملد  زا  دیسر  هک  اهلان  هچ 
دروآ یهشنهش  بانجب  اجتلا  هکظفاح  کلف  رب  روصنم  تیار  دیسر 

: هاش  12

دمآ تراشا  ترشع  نامیلس  ترضح  زکدمآ  تراشب  کیپ  فصآ  بانج  زا  شود 
دمآ  تراقحنآ  اب  يروم  هک  رگن  تمهتسنامسآ  جارعم  شجات  هک  مج  تخت  رب 

دمآ تراجت  تقو  هدیسر  نایز  يا  ناهبایرد  تقو  بایرد  هاش  سلجم  تسایرد 
دمآ تراهط  رهب  تحامس  رصنع  ناکهاوخ  رد  هاش  یضیف ز  ظفاح  وت  ياهدولآ 

: ریزو نیدلا  ماوق  هجاوخ   13

داد  نیریش  بلب  ادیش  لد  نانع  هکمدیربب  عمط  داهرف  زور ز  نامه  نم 
______________________________

. هدش روضح  تمدخب و  لئان  هک  تسا  وا  دوخ  روم  زا  دوصقم  ( 1)
داد نید  نیدرورف  هدژم  ابص  هک  نونکا  هصاخدنلب  ورسنآ  نماد  نم و  تسد  نیزا  دعب   143 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

داد نیدلا  ماوق  هجاوخیا  تخر  قارف  زادشن  وخ  ظفاح  لد  نارود  هصغ  فک  رد 

: هاش  14

دوبن تبحص  قیال  بدا  تسین  ار  هک  رههاش  سلجم  رد  هک  زرو  بدا  ملع و  اظفاح 
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: رگید ای  شرسپ  ای  عاجش  هاش  سراوفلا  وبا   15

دش سنوم  سینا و  ار  ام  هدیمر  لددش  سلجم  هام  دیشخردب و  ياهراتس 
دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغبتشونن  طخ  تفرن و  بتکمب  هک  نم  رلاگن 

دش سلجم  ریم  هک  نک  هگن  رهش  يادگتسود  نونکا  دناشنیم  ماهبطصم  ردصب 
دش سحیب  لقع  داتفا و  ربخیب  ملع  هکدومیپ  ناقشاعب  یبارش  وت  همشرک 

دش سم  نیا  يایمیک  نایتلود  لوبقيرآ  نم  مظن  تسا  دوجو  زیزع  رز  وچ 
نایتابارخ اب  فلاخم  سراوفلا  وبا  ناطلس  هک  دوشیم  مولعم   ) دش سراوفلا  وبا  ناطلس  یـشونهعرجبورسخیک  ماج  تسیرـضخ و  بآ  لایخ 

. دیوگیم هدرک  قافن  راهظا  اذهل  هدوب 
اریز دشاب  شرـسپ  ای  عاجـش  هاش  هک  تسا  دـیؤم  زین  نیا  دـش و  سلفم  تفر  هار  نیا  زا  ظفاح  هک  ارچدـینادرگب  نانع  نارای  هدـکیم  هار  ز 

رد درکیم و  رکنم  زا  یهن  دش  زاریـش  دراو  نوچ  نیا  هتـشون  هکیروطب  شرما  يادـتبا  رد  عاجـش  هاش  نینچمه  نیدـلا و  زرابم  ریما  شردـپ 
شتافاطعتـسا هنوگنیا  زا  هتفگ و  فاطعتـسا  هجو و  تساوـخرد  یگنت و  تسد  راـهظا  باـب  زا  ار  تیب  نیا  هکنآ  اـی  تسبب و  ار  اههدـکیم 

دینیبیم هچنانچ  تسا  رایسب 

. روصنم هاش   16

دیسر هام  رهمب و  تراشب  حتف و  دیوندیسر  هاشداپ  روصنم  تیار  هک  ایب 
دیسر  هار  درم  هک  شناد  لد و  لفاوقنمیا  دنوش  نامز  نیا  قیرط  ناعطاق  ز 

______________________________

داد نید  وا  ماوق  هجاوخ  يا  هکلب  ( 1)
دیسر هام  جواب  دمآرب  هاچ  رعق  زرویغ  ناردارب  مغرب  رصم  زیزع   144 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دیسر  هانپ  نید  يدهم  هک  زوسب  وگبلکش  دحلم  لعف  لاجد  يوص  تساجک 
دیسر هآ  دود  نازوس و  لد  شتآ  زقشع  مغ  نیا  رد  مرس  رب  راهچ  هک  وگب  ابص 

دیسر هاک  كربب  شتآ  زک  دیسر  نامهقارف  ریسا  نیدب  اهاش  وت  يور  قوش  ز 
دیسر هاگحبص  سرد  بشهمین و  درو  زلوبق  هاگرابب  ظفاح  هک  باوخب  ورم 

: روصنم هاش  اضیا   17

دز نارای  ياهلد  رب  وربا و  زا  دشوگب  هرگتساخرب  نوچ  صقر  مزعب  سلجم  رد  شود  مراگن 
دز ناراپسن  اج  رب  مقر  لوا  داد  تسد  شقن  وچمیدروخ  نوخ  میدادن و  اج  هچ  شراسخر  کنرو  بآ  رد 

دز نارایتخب  لاف  هک  قشاع  لد  ماک  هدبتسا  هاش  تلود  نمب  قیفوت و  هعرق  رب  رظن 
دز ناراهب  ربا  رب  هدنخ  شغیردیب  دوج  هکروصنم  نید  کلم و  عاجش  رفرفظم  هاشنهش 

دز ناراگزیهرپ  زا  مد  شکاپ  رهوج  يافصتفای  یتسه  کنرین  ات  هک  یتاذ  یه  هّللا ز  یلاعت 
دز ناراسگ  یم  دایب  يداش  رغاس  هنامزدش  فرشم  وا  تسدب  یم  ماج  هک  تعاس  نآ  زا 

دز  نارای  رهش  مانب  تلود  هکس  نیا  خرچ  هکظفاح  قح  فطل  زا  هاوخب  وا  کلم  رمع و  ماود 
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______________________________

. هدوب یهاقناخ  نایفوص  اب  فلاخم  روصنم  هاش  نوچ  ( 1)
. هدوب دوصقم  هچ  يارب  هدوب  تسار  ظفاح  يزیخرحس  يزیخبش و  رگا  هک  دش  مولعم  ( 2)

145 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: تشذگ بارش  باب  رد  شلزغ  هک  نیدلا  دامع  ریزو   18

دومحم نید  دامع  نامیلس  کلم  ریزودهع  فصآ  دایب  یحوبص  ماج  هاوخب 

: نیدلا ثایغ  ناطلس   19

دوریم هلاگنبب  هک  یسراپ  دنق  نیزدنه  نایطوط  همه  دنوش  نکش  رکش 
دوریم هلاس  دص  هر  هبشکی  لفط  نیاکرعش  كولس  نامز  نیبب و  ناکم  ریس 

دوریم هلان  زا  وت  راک  هک  وشم  لفاغنید  ثایغ  ناطلس  سلجم  قوش  فاح ز 

: روصنم هاشاپ  ییحی  هاش   20

دیآ زاب  مرس  هناریپب  هتشذگب  رمعدیآ  زاب  مر  دز  یسدق  رئاط  نآ  رگا 
دیآ زاب  مرفس  ون  هم  هک  منیبب  رگمنزب  تداعس  ماب  زا  یتلود  ون  سوک 

دیآ زاب  مرگ  دراک  هچب  ناج  رهوگمنکن  یمارگ  رای  مدق  راثن  رگ 
دیآ زاب  مرحسمآ  دونشب  رگ  هنروحوبص  باوخ  رکش  تسگنچ و  لفاغ  شعنام 

دیآ زاب  مرد  تمالسب ز  ات  یتمهظفاح  مهاش  هم  نوچ  خر  دنموزرآ 

: یناگلیا سیوا  ناطلس   21

دشابن رثوک  رد  هکروخ  یبارشام  هناخمخ  زو  خیش  يا  ایب  21

دشابن رتفد  رد  قشع  ملع  هکیئام  سردمه  رگا  قاروا  قوشب 
دشابن رس  شک  دنک  رب  رس  یسکاجناک  قشع  هار  تسا  یهار  بجع 

دشابن رویز  هتسب  شنسح  هکدنب  يدهاش  رد  لد  شوینب و  نم  ز 
دشابن رذآ  هناختب  رد  هکتسه  مرب  نیمیس  یتب  دوریم  انب 

دشابن رکاچ  زا  شدای  هچرگامسیوا  ناطلس  هدنب  ناج  زا  نم 
دشابن  رسفا  هدنبیز  نینچدیشروخ  هک  شیارآ  ملاع  جاتب 

. ییحی هاش 
دوب  هداتفا  قاذم  رد  مبارش  یقاس  بل  ودوب ز  هداتفا  قافنا  هگرحس  يد  مماج  ودکی 

دوب هداتفا  قالط  نکیل  متساوخیم  یتعجربابش  دهع  دهاش  اب  رگد  یتسمرس  زا   146 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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دوب هداتفا  قافن  رد  دماین  قشاع و ش  هکرهقیرط  ریس  رد  هک  هد  یپایپ  ماج  ایقاس 
دوب هداتفا  قارف  يزاب  رظن  اب  ار  تبقاعریس  میدرک  اجک  ره  تقیرط  تاماقم  رد 

دوب هداتفا  قاستا  مظن و  نید ز  کلم و  راکمرک  زا  ییحی  هاش  نیدلا  ترصن  يدرکن  رگ 
دوب هداتفا  قایتشا  مادب  شرکف  رئاطتشونیم  ناشیرب  مظن  نیا  هک  تعاسنآ  ظفاح 

: قحسا وبا  خیش  توف  رب  فسأت  رد   23

دوب لصاح  ترد  كاخ  زا  ینش  راوهدیددوب و  لزنم  ماوت  يوک  رس  هکنآ  داب  دای 
دوب لطاب  لد  نم و  یعس  هک  درک  ناوت  هچزگره  مشابن  تسودیب  هک  دوب  ملد  رد 

دوب لجعتسم  تلود  یلو  دیشخرد  شوخیقاحسا  وب  هزوریف  مناخ  یتسار 

ناهاش زا  یکی   24

رایب یم  هام و  نیبب  هاش  يورب  یقاسراظتنا  رد  نارای  لگ و  رخآ  تسا و  دیع 
رادهاگن شنامز  مخز  مشچ  بر ز  ایمیرک  يورسخ  شوخ  مرخ و  تسیتلود  شوخ 

راوهاش رد  نیدب  وت  عصرم  ماجدهد  رگد  بیز  هک  هدنب  رعشب  روخ  یم 
رای نابلاط  اشگ  هزور  دننک  یم  زا  تسه  حوبص  ناصقن  هچ  روحس  دش  توف  رگ 

راوخبارش دنر  هقرخ  خیش و  حیبستدور  نانع  رب  نانع  رشح  زور  هک  مسرت 

روصنم هاش  هرابرد   25

رایسب ینعم  كدنا و  ظفلبونشب  درد  لها  لاح  ایب و 
رادهگن منید  لد و  ادنوادختسا  ایند  نید و  يودع  ینیچ  تب 
راوید شقن  اب  وگم  ناج  ثیدحیتسم  رارسا  وگم  ناروتسمب 

راک ایمیک  قشع  شیپ  دجنس  هچتستانئاک  شقن  دنچره  درخ 
راعشا  مظن  ردنا  ظفاح  دش  ملعیهاش  روصنم  تیار  نمیب 

______________________________

يروحس یم  ینعی  ( 1)
یحوبص یم  ( 2)

رادهگن شتافآ  ادنوادخدرگ ز  ناگدنب  ناجب  يدنوادخ   147 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: هاش  26

زان يابق  تورس  دق  رب  دناهدیرببلزا  رد  هک  تبوخ  علاط  داب  هدنخرف 
زاجح رس  درادن  میرح  نآ  قوش  زاتفای  فوقو  تیور  هبعک  فاوط  زک  لد 

زاوج ارم  زامن  وت  يوربا  قاطیبتسین  وچ  وضو  تجاح  هچ  هدید  نوخب  مد  ره 
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زاب دید  هناخیم  رد  نوچ  دهع  تسکشبشود  دوب  هدرک  یم  هبوت ز  وتیب  هک  یفوص 
زار دینش  رغاس  بل  زا  شود  هک  ظفاحنانزفک  تفر  مخ  رس  رب  زاب  هداب  نوچ 

سیوا ناطلس  زیربت  هاش   27

سفن نک  نیگشم  يداو و  نآ  كاخ  رب  نز  هسوبسرا  دور  لحاس  رب  يرذگب  رگ  ابص  يا 
سردایرف نابرهمیا  متخوس  تقارف  زکراد  هضرع  يراز  مدنا  سوبب  ناناج  لمحم 

سسع ریم  اب  تسا  اهیئانشآ  ارناوربشقشع  هار  ردناک  سرتیب  نک  ریگبش  یترشع 
سوه ناگوچب  دز  ناوتن  قشع  يوگ  هکناززابم  رس  لدیا  تسین  يزاب  راک  يزابقشع 

سمتلم نیا  تسا  سب  مهاش  ترضح  بانج  زاتسود  کلک  نابز  رب  دیآرب  رگ  ظفاح  مان 

ریزو  28

شاب ناهن  رارسا  مرحم  ار  هتخوس  نیوشاب  ناج  سنوم  ارم  کنت  لد  يآ و  زاب 
شاب ناشن  رهم و  نامهب  تبحم  جرد  ياشخبناور  لعل  نآ  ترسح  زا  ملد  دش  وخ 

شاب ناضمر  وگ  هدب و  رغاس  هس  ود  ار  امدنشورف  قشع  هدکیم  رد  هک  هداب  ناز 
شاب ناکم  دیشمج  فصآ  رظن  رد  وگنیبناهج  ماج  شدنکیم  سوه  هک  ظفاح 

: عاجش هاش   29

شونب ریلد  یم  تسا  عاجش  هاش  رود  هکشوگب  هدژم  دیسر  مبیغ  فتاه  رحس ز 
شوماخ بل  ناهد و  رد  نخس  هنوگ  رازهدنتفریم  هرانک  رب  رظن  لها  هکنآ  دش 

شوج  دزیم  هنیس  کید  نآ  یتفهن  زا  هکاهتیاکح  نآ  میئوگب  کنچ  کنابب 
شوناشون کناب  میشونب و  رای  يو  ربندروخ  بستحم  میب  زا  یگناخ  بارش   148 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

شودب دیشکیم  هداجس  هک  رهش  مامادندربیم  شودب  شش  ود  هدکیم  يوک  ز 
شورفم مهدهز  تاهابم و  قسفب  نکمتاجن  هارب  منک  تریخ  تلالد  الد 

شوک تین  يافص  رد  یبلط  وا  برق  وچهاش  رونا  ياو  تسهلا  رون  لحم 
شورس مایپ  مرحم  شلد  شوگ  تسه  هکریمض  درو  زامم  شلالج  يانث  زجب 
شورخم اظفاح  وت  ینیشنهشوگ  يادگدنناد  ناورسخ  شیوخ  تکلمم  حالص 

: رایع بحاص  دّمحم  نیدلا  ماوق  ریزو   30

شوگ دوب و  دیاب  مشچ  ءاضعا  هلمج  اجنآ  هکنآ  زدینش  تفگ و  زا  مد  دز  ناوتن  قشع  میرح  رد 
شومخ ای  لقاع  درمیا  وگ  هتسناد  نخس  ایتسین  طرش  یشورفدوخ  نانادهتکن  طاسب  رب 

شوپبیع شخبمرج  نارقبحاص  فصآدرک  مهف  ظفاح  ياهیدنر  هک  هد  یم  ایقاس 
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هتفر رفسب  هک  نیدلا  لالج  هجاوخ   31

شراک رد  دنک  هوشع  نوچ  هک  هشیدنا  رد  لگشرای  دش  لگ  هک  تسا  نآ  همه  لبلب  رکف 
شراکتمدخ مغ  دشاب  هک  تسنآ  هجاوخدنکب  قشاع  هک  تسین  نآ  همه  یئابرلد 

شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همهنیادوبن  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 
شراوید  دنکشیم  رس  هک  شاب  رذح  ربيرذگیم  ام  هقوشعم  هچوک  رد  هک  يا 

شراد تمالسب  ایادخ  تسه  اجک  رهتسوا  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ   149 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
شراذگم ورف  تسا  زیزع  قشع  بناجلدیا  داتفا  شوخ  هچرگ  تتیفاع  تبحص 

شراتسد دوش  هتفشآ  رگد  ماج  ودبهالک  درک  جک  هک  تسد  نیا  زا  شوخ  رس  یفوص 
شرازآ وجم  تسا  لاصو  درورپ  زاندوب  هدش  رگوخ  وت  رادیدب  هک  ظفاح  لد 

: تشذگ هداب  رد  شلزغ  عاجش  هاش   32

شونهلایپ یتفم  دش و  شک  هبارق  ظفاحشوپمرج  شخباطخ  هاشداپ  دهع  رد 
شوجب مغ  دما ز  لد  دوخ  هک  نکب  يرکفدنامنیم  هجو  دسریم و  راهب  یقاس 

شوپب مرک  لیذب  مرج  ریذپ و  مرذعراهب  ون  یناوج و  یسلفم و  تسقشع و 
شوگ چیه  هدینشن  هدید و  چیه  هدیدانوت  لثم  هک  ینعم  تروص و  هاشداپ  يا 

شوپهدنژ ریپ  کلف  زا  تناوج  تخبلوبق  دنک  قرزا  هماج  هک  نامب  نادنچ 
شورخ نامسآ  تفه  کئالم  رد  هداتفاوت  هآ  زوس  زا  هک  تسا  یشتآ  هچ  ظفاح 

: عاجش هاش  33

شونب یم  اطخ  دنشخبب  تفگشود  هناخیم  هشوگ  زا  یفتاه 
شومخ یئوگچ  هتسبرس  هتکنتسا  ام  مرج  زا  رتشیب  ادخ  وفع 

شوجب نوخ  شدروآ  لعل  یماترب  هناخیمب  ماخ  درخ  نیا 
شوکب یناوت  هک  لدیا  ردق  رهدنهد  ششوکب  هن  شلاصو  هچرگ 
شورف یم  رد  كاخ  نم و  يوررای  يوسیگ  هقلح  نم و  شوگ 

شوپبیع هشداپ  مرگ  اببعص  تسیهانگ  هن  ظفاح  يدنر 
شوگب شرما  هقلح  سدق  حوردرک  هکنآ  عاجش  هاش  نید  رواد 

شوگ راد  شدب  مشچ  رطخ  زوهدب  شدارم  شرعلا  کلمیا 

: عاجش هاش  اضیا   34

عازن  هاج  لام و  رهب  زا  مسک  اب  تسین  هکعاجش  هاش  لالج  هاچ و  تمشحب و  مسق 
عادو هبوت  قیفر  يا  دیسر  هداب  فیرحرایب  هناغم  یم  سپ  میگناخ  بارش   150 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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عاتم داسک  نیدب  تراجتب  مور  اجکتسین  منیزا  ریغ  مایا و  درخیمن  رنه 
عاضوا زا  ریخ  يوب  مونشیمن  نم  هکدینک  هقرخ  يوشتسش  میمب  اریادخ 

عامس عامتسا  دومرفن  هصخر  هکیسککنچ  هلانب  دوریم  نانکصقر  هک  نیبب 
عاطم هاشداپ  وت  معیطم  مالغ  نم  هکتمعن  نیا  رکشب  نک  يرظن  ناقشاعب 

عادص میهدیمن  يریلد  مینکیمنیلو  میاهنشت  وت  ماج  هعرج  ضیفب 
عاجش هاش  يایربک  هگراب  كاخ  زدانکم  ادج  ادخ  ظفاح  هرهچ  نیبج و 

: عاجش هاش  اضیا 

عانم دش  اجک  هک  دیآ  ههقهق  رد  ماجرکنم  دش  اجک  هک  دیآ  طلغ  رد  کنچ 
عاضوا نیهب  تسنیا  یتلاح  رهب  هکریگرب  ترشع  رغاس  رگن و  نارود  عضو 

عاقب یمیرک  شخباطع و  تسیدوجو  هک  یهاوخیم  ناهج  عفنرا  بلط  ورسخ  رمع 
عاجش هاش  ناهج  ناج  لمع  ملع و  عماجلما  مشچ  ینشور  لزا  فطل  رهظم 

عاتم چیه  ناهج  ود  رد  دوبن  هب  نیزا  هکروخ  خرلگ  یمنص  اب  يروخ  هداب  را  ظفاح 

: تسا رومیت  ریما  ارهاظ  هاش و   35

لیبس لد  ناج و  هدرک  تلیبسلسلیبسلس  تلعل  دلخ و  نوچ  تخر  يا 
لیدب دنیبیمن  تفطل  رد  عبطلدب  دباییمن  تنسح  رد  لقع 
لیبسلس درگ  دنناروم  نوچمهبل  درگ  رب  تطخ  ناشوپزبس 

لینق دص  دراد  هداتفا  نم  وچمهياهشوگ  ره  رد  وت  مشچ  كوان 
لیلخ رب  يدرک  هک  ناسنآ  نک ز  درستسنم  ناج  رب  هک  شتآ  نیا  بر  ای 

لیخن رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسدزارد  سب  لزنم  تسا و  کنل  ام  ياپ 
لیبق  نیز  دشاب  هکیزیچ  ره  دابزان و  زع و  ياقب  ار  ملاع  هاش 

______________________________

نک هاش  رمع  ماود  رب  اعد  ینعی  ( 1)
لیپ ياپ  رد  دش  هداتفا  روم  نوچمهراگن  قشع  هجنپ  رس  زا  ظفاح   151 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: ییحی هاش   36

لداع ملاع و  کلم  رفظم  نب  ییحیلماک  ورسخ  نید  ترصن  ناهج  ياراد 
لد رد  ناج و  هنزور  ناهج  يور  ربهداشگ  وت  هانپ  مالسا  هگرد  يا 

لماش ضئاف و  ناکم  نوک و  رب  وت  ماعنامزال  بجاو و  درخ  ناج و  رب  وت  میظعت 
لئاسم لح  دش  هک  داتفا  هم  يور  ربیهایس  هرطق  کی  وت  کلک  زا  لزا  زور 

لبقم يودنه  نآ  یمدوب  نم  هک  شاکیاتفگ  لدب  دید  هیس  لاحنآ  وچ  دیشروخ 
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لسکم همزمز  نبا  نما  دزا  برط  تسدتسعامس  صقر و  رد  ون  مزب  زا  کلف  اهاش 
لسالس راتفرگ  هاوخدب  ندرگ  دشتدنمک  فلز  زا  هک  ریگناهج  شون و  یم 

لزنمب هار  دربن  ملاظ  هک  شاب  شوختسا  لدع  جهنم  رب  هرسکی  یکلف  رود 
لطاب هشیدنا  نکم  تشیعم  رهب  زاتسا  قزر  مسقم  ناهج  هاش  ملق  ظفاح 

: نسح نیدلا  ماوق  یجاح   37

مادم برش  مدمه و  فیرح  سنا و  سلجمماف  لعل  بارش  یناوج و  يزابقشع و 
مانکین یمیدن  رادرک و  کین  ینیشنمهنخسنیریش  برطم  ناهدرکش و  یقاس 

مالسل راد  هضور  نوچ  شنماریپ  ینشلگنیرب  سودرف  رصقن  وچ  نیشنلد  یهاگمزب 
ماخ توقای  زا  شلقن  راگن و  لعل  زا  شلقنکبس  راوخشوخ و  زیت  خلت و  کنرلگ  هداب 

ماوق یجاح  نوچ  زورفا  نهج  يزومآ  ششخبنخسنیریش  ظفاح  نوچ  وگ  هلذب  ینادهتکن 
مارح يو  رب  یگدنز  دیوجنسلجم  نیا  هکناوهابت  يو  رب  یلدشوخ  دهاوخن  ترشع  نیا  هک  ره 

: هدوب رفس  رد  ظفاح  هکیماگنه  دیوگ  ریزو  هرابرد   38

مور  هنازرف  لقاع و  مور  هک  اجنآ  رگدمور  هناخ  يوسب  ناریو  لزنم  نیا  زا  رگ 
مور هناخیمب  هار  زا  مه  هک  مدرک  رذنمسر  زاب  نطوب  تمالسب  رگ  رفس  نیز   152 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مور هنامیپ  طبرب و  اب  هعموص  ردبكولس  ریس  نیا  زا  دش  مفشک  هچ  هک  میوگب  ات 
مور هناگیب  يوس  لکشب  رگ  مسکاندنروخب  نوخ  مرگ  قشع  هر  نایانشآ 

مور هناوید  لد  ماک  یپ  زا  دنچدنچراگن  ریجنز  وچ  فلز  نم و  تسد  نیزا  دعب 
مور هنارکش  یپ  منک و ز  رکش  هدجسزاب  شبارحم  وچ  يوربا  مخ  منیبب  رگ 

مور هناشاکب  تسود  اب  هدکیمزا  شوخ  رسریزو  يالوتب  ظفاح  وچ  هک  مدنآ  مرخ 

: روصنم هاش   39

میهگحبص کلم  ناهاشداپمیهشداپ  ناگدنب  ام  هچرگ 
میهر كاخ  امن و  یتیگ  ماجیهت  هسیک  نیتسآ و  رد  جنگ 

میهنگ هقرغ  دیحوت و  رحبرورغ  تسم و  روضح  رایشوه 
میهلک رسفا  نابهگن  امبش  همه  ار  تخب  رادیب  هاش 

میهگ هدیدب  ام  باوخ و  رد  وت  هکام  تبحص  رامش  تمینغ  وگ 
میهن هک  اجک  رهب  تمه  يورام  هک  تسا  فقاو  روصنم  هاش 

میهد  حتف  يابق  ار  ناتسودمیزاس  نفک  نوخ  زار  نانمشد 
میهیس یعقاو  میخرس  ریشدوبن  ام  شیپ  ریوزت  کنر 

میهوگ ام  فارتعا و  هدرکدنهد  زاب  هک  وگب  ظفاح  ماو 
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دیوگ تمالسب  وا  تشگرب  حتف و  رد   40

مدق رد  میس  رز و  وچ  شمناشف  ناج  اتداد  هدژم  حتف  نیا  هک  تسا  اجک  ربخشوخ  نآ 
مدع  هدرپ  ارسب  وا  مصخ  کنهآتلزنم  هفرط  نیا  رد  هاش  تشگزاب  زا 

______________________________

يدرگلو یلاطب و  زج  هدرکن  زورب  وا  زا  یتماهش  چیه  هک  اریز  تسین  هدوبن و  فال  نیا  دننام  شفال  چیه  ( 1)
مدنلا عفنی  تمدن و ال  دق  نالاتفگ  رنطب  شرهپس  هداتف  مغ  لین  رد   153 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مج يارسناتسد  برطم  لوق  دوب  نیاکهاوخب  یم  ماج  بلطم  مج  ماج  وت  لدیا 
مه هیقف  خیش و  هداب و  دروخب  ظفاحدوب  زار  لها  زا  خر و  همرای  وچ  یقاس 

: رایع بحاص  دّمحم  نیدلا  ماوق  ریزو  ای  هاش  يارب  41

منک نونجم  نیا  ریبدت  ات  ریجنز  وک  تفگمنک  نوریب  رس  متفگ ز  شخر  يادوس  شود 
منک نوحیج  ار  لالطا  منز  مه  رب  ار  عبریکب  ات  ار  ادخ  یملس  لزنم  میسن  يا 

منک نرراق  نیا  زا  دعب  ار  دوخ  وچمه  يادگ  دصتسود  نایاپیب  نسح  جنگب  مدرب  هر  هکنم 
هک تسنآ  بسانم  اذـل  نارق  بحاص  هم  هتفگ  نوچ   ) منک نوزفازور  نسح  نآ  تلود  ياعد  اتنک  دای  ظـفاح  هدـنب  زا  نارق  بحاـص  همیا 

. نارقبحاص هشیا  تفگیم  هنرگو  دشاب  هدرک  هدارا  ار  ریزو 

: ریزو  42

منیشنب شوخ  هناخیمب و  تخر  مشک  هکمنیبیم  نآ  رد  شیوخ  تحلصم  ایلاح 
: دیوگ هکنآ  ات  منیزگب  یلدکاپ  ناهج  لها  زا  ینعیموش  رود  ایر  لها  زا  مریگ و  یم  ماج 

منیگنر یم  یقاس و  خر  زا  راسمرشحالص  فال  مدز  هدولآ  هقرخ  رد  هکسب 
مینک دهاوخب  خرچ  زا  منز  مد  رگا  هکربم  هار  زا  ملد  مدهع  فصآ  هدنب 

. ریزو اضیا   43

مهراگن  فلز  دشاب و  تسدب  مماجتسنم  علاط  رگا  علاط  هک  ورب  دهاز 
مه راوگشوخ  یم  تسا و  شوخ  ناتب  لعلمینکیمن  يدنر  یتسمب و  سک  بیع  ام   154 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مه راسگیم  تب  تسرپناهج و  یم  زودنامن  بستحم  تمهد  یتراشب  لدیا 
مه رادم  رب  ام  هیاس ز  باتفآ  يادناهدنز  وت  يوبب  هلمج  تانئاک  نوچ 

مه رابب  یکاخ  نم  رب  فطل  ربا  ياتست  نسح  ضیف  لگ  هلال و  يور  بآ  نوچ 
مه رادتقا  مج  فصآ  فاصتنا  زوسرتب  ادخ  زا  دش  وت  فلز  ریسا  ظفاح 

مه راسی  ایرد  دش و  نیمی  ناک  مایاشترازو  تسد  هک ز  نید  کلم و  ناهرب 
مه راصح  یلین  دبنگ  هدیشکرب  نیوتسا  وا  لدع  ناگوچ  هدوبر  نیمز  يوگ 
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مه راثن  بکاوک  ادف و  دنکیم  ناجحبص  باتفآ  وا  رونا  يور  دای  رب 
مه راهب  نازخ و  لاس و  هام و  لیدبتتسا  وا  تسد  روط  کلف و  هجیتن  زا  ات 

مه راذعلگ  دق  ورس  نایقاس  زونارورس  شلالج ز  خاک  دابم  یلاخ 

: هاش ناروت   44

منم نیرتمک  ناغم  ریپ  نارکاچ  زکمنزیم  فال  نم  هک  تفر  شیب  لاس  لچ 
منک رب  كاخ  نیا  زا  همیخ  هک  یهرمه  وکتسا  رورپهلفس  بجع  سراف  ياوهوبآ 
منسوس وچ  شماخ  هک  بذع  ناسل  نیا  ابسفق  نیرد  نونکا  نم  وچ  یلبلب  تسا  فیح 

منمیشن ياوه  دناهدرب  دای  زکتسا  تلاح  هچ  نیا  مهشداپ  تسد  زابهش 
مندرگ قوط  وا  بهاوم  تنم  دشلضف  دیزی  نم  رد  هک  هتسجخ  هشن  ار  وت 

منکفا رب  تراک  هدرپ ز  هجاوخ  مزب  ردیشک  یکب  حدق ت ا  هقرخ  ریزب  ظفاح 

: ریزو نیدلا  لالج   45

منیرید راکتمدخ  هک  روآ  دای  هدنب  لاح  زتماعنا  دوب ز  یضیف  دروآ  داب  هک  یکاخ  ره  وچ 
منیهاش  تسا  كالاچ  هک  مریگ  نم  هفرط  رذتدتفا و  ریذپلد  شمالک  دز  یمظن  شقن  وک  ره  هن 

کلک كون  دـهاوخیم ز  هخـسن  ینام  هکسرپ  نیچ  رگتروص  زا  وت  ور  يرادـن  رواـب  رگو   155 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
منیگشم

منیدلاو  قحلا  لالج  یناث  فصآ  مالغدشاب  یسک  ره  راک  هن  یئوگقح  يراد و  افو 
منیورپ هام و  میدن  بش  ره  حدق  ماج و  اب  هکظفاح  زا  هن  ونشب  نم  يدنر ز  یتسم و  زومر 

: هاش  46

میزادنا رثوک  وضحب  يزور  تمخ  ياپ  زا  هکهناخیمب  ام  اب  ایب  یهاوخ  رگا  ندع  تشهب 
میزادنا رواد  شیپ  هب  ار  اهیرواد  نیاک  ایبدفابیم  تاماط  یکی  دفالیم  لقع  زا  یکی 

میزادنا رظنم  رب  رظن  ار  نابوخ  هاش  ناک  دوبزادنا  بانجیلاع  نادب  ام  دوجو  كاخ  ابص 

: رهنلا ءارو  ام  نیطالس  زا  یکی  ای  دنه  ناطلس  47

مرس جات  ترد  كاخ  يا  ینکیم  اهفطلمرذگ  رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم 
مربن زگره  وت  نابیقرب  نظ  نیا  نم  هکوگب  تخومآ  هک  تیزاون  هدنب  اربلد 
مرفس ون  نم  دصقم و  هر  تسا  زارد  هکسدق  رئاطیا  نک  هار  هقردب  متمه 
مرحس ياعد  تقو  نکم  شومارف  وگناسرب  نم  یگدنب  يرحس  میسن  يا 

مربخ ناقیفر  دنسرپ  وت  يوک  رس  زوراب  مدنب  رب  هلحرم  نیزک  زورنآ  مرخ 
مرهگ رپ  ناهد  رحب  هشداپ  دنک  اتوگب  ریگناهج  تسا و  دنلب  مظن  هیاپ 
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مروخ  هطوغ  رد و  کشیا و  زا  منک  ایرد  هدیدلصو  رهوگ  بلط  رد  رگا  دیاش  اظفاح 
______________________________

دیوگ هک  تسوا  هرابرد  زین  و  ( 1)
مدرک  ناوید  بحاص  یگدنب  اهلاسبجع  هچ  منیشن  ردص  لزغ  ناویدب  رگ 

يروخ هطوغ  کشا و  يایرد  فالب  یتشک ، داز  هلیسو و  مدع  اب  ار  وا  لصو  ینمت  دعب  رعش  رد  مه  هدرک و  ریبعت  رحب  هاشداپ  هب  نوچ  ( 2)
رهنلا ءارو  ام  نیطالس  زا  یکی  ای  تسا و  دنه  ناطلس  نیدلا  ثایغ  ناطلس  ای  دارم  سپ  هدرک  يو ، رد 

156 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دش رکذ  ظفاح  عیشت  يارب  هّللا  رون  یضاق  داهشتسا  رد  هک  نم ، زرح  تسیزاغ  رفظم  نب  روصنم  دیوگ : روصنم 4  هاش   48

يرق واـب و  هک  قارع  لـها  زا  یگنتلد  راـهظا  تعجارم و  رد  ریزو  تبحاـصم  ياـنمت  هدوب و  قارع  رد  هکیماـگنه  هاـشب  قاـیتشا  راـهظا   49
: دندراذگن

مورب ناناج  یپ  زو  مبلط  ناج  تحارمورب  ناریو  لزنم  نیزک  زورنآ  مرخ 
مورب ناشخرد  دیشروخ  همشچ  بلاتنانکصقر  تفص  هرذ  وا  يراد  اوهب 

مورب نایرگ  هدید  شک و  مخز  لد  ابتفر  دیاب  مرسب  رگ  ملق  وچ  وا  هر  رد 
مورب ناسآ  شوخ و  ات  يددم  نایاسراپتسین  ناراتفرگ  لاوحا  مغ  ار  نایزات 

مورب نارود  فصآ  هبکوک  هرمهنوریب  نابایب  هر ز  مربن  ظفاح  وچ  رو 

: تسا ماوق  یجاح  نامه  هک  نسح  نیدلا  ماوق  50

مراد نتشیوخ  ناج  وچ  ار  شیوک  ناهاوخ  اوهمراد  ندب  رد  ناج  ات  هک  ناناج  اب  تسیطرش  ارم 
مراد نمچ  داشمش  یناتسب و  ورس  زا  غارفشدق  هیاس  ردناک  تسه  يورس  هناخ  رد  ارم 
مراد نمرها  زا  كاب  هچ  دشاب  ممظعا  مسا  وچینامیلس  فال  منز  شلعل  متاخ  زک  دزس 

مراد نخس  دص  یناهن  ششوماخ  لعل  اب  نم  هکهن  مه  رب  هدید  ینامز  بشما  بیقر  يا  ار  ادخ 
مراد نرتسن  كرب  هن  نیرسن  هلال و  لیم  هنهّللا  دمحب  نامارخ  شلابقا  رازلگ  رد  وچ 

مراد  نسح  نیدلا  ماوق  ملاع  رد  هک  مراد  مغ  هچنکیل  نامدمه  نایم  ظفاح  دش  هرهش  يدنرب 
157 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یحی هاش   41

ندیزگ يورسخ  رب  یئادگ  وا  يوک  ردندید  رای  رادید  تلود  تسیچ  هک  یناد 
ندیرب دوب  لکشم  یناج  ناتسود  زانکیل  دوب و  ناسآ  ندیرب  عمط  ناج  زا 

ندیرد ینهاریپ  یمانکینب  اجنآ  وکنت  لد  اب  هچنغ  نوچ  ناتسبب  ندش  مهاوخ 
ندینش نالبلب  زا  يزابقشع  رس  هگیتفگ  هتفهن  زار  لگ  اب  میسن  نوچ  هگ 

ندیزگ بل  تسد و  زا  يدرک  لرام  رخاکراذگم  تسد  لوا ز  رای  بل  ندیسوب 
ندیسر مهب  ناوتن  رگید  میرذگب  نوچلزنم  ههار  ود  نیا  زک  تبحص  رامش  تصرف 
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ندیرورپ شیورد  روآ  شدایب  بر  ایییحی  هاش  دای  زا  ظفاح  تفرب  یئوگ 

: هاش  52

نم  زاب  هقوشم  هدید  درک  هچ  نم  ابملع  دهز و  يریپ و  رخآ  هک  الد  يدید 
نم زار  درک  نایع  کشا و  دوب  زامغقشع  ناشن  مشوپب  قرز  قلدب  متفگ 
نم  زاجم  تقیقح  نیرق  دوش  یک  اتایلاح  هیرگ  زا  منزیم  بآ  رب  یشقن 

نم زامن  روضح  وت  يوربا  بارحمدربیم  هک  نامیا  یبارخ  زا  مسرتیم 
نم زاون  نیکسم  یقاس  ریخب  شدایدنکیمن  نافیرح  دای  رای و  تسا  تسم 
نم زاس  راک  شمرک  همامش  ددرگنآ  میسن  زک  دزوب  ابص  نآ  یک  بر  ای 

نم ادگ ز  نمشد  رورپتسود  هاش  ابابصیا  شلاح  وگب  تخوس  هیرگ  ظفاح ز 

: دیوگ رومیت  ریما   53

نمرها  تسد  هاتوک  وا  زا  هدرک  مظعا  مساکتمناخ  نسحب  هد  تراشب  ار  مج  متاخ 
______________________________

. دنکیم قیبطت  روصنم  هاش  اب  ییحی  هاش  رب  يریپ  رخآ  هتفگ  نوچ  ( 1)
. تسا هلص  ندروآ  تسدب  تقیقح  زا  شدوصقم  یلو  دیسر  دهاوخ  یک  هدیسرن  تقیقحب  زونه  شزاجم  يریپ  رخآ  رد  رگا  ( 2)

نمی داب  دزویم  نمحر  يوب  اب  سفن  رهشرد  كاخ  زک  هناخ  نیا  داب  رومعم  دبا  ات   158 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نمجنا ناتساد  دش  همانهش  همه  ردوا  ریگملاع  ریت  کتشپ و  روپ  تکوش 

نمب دشخب  هعرج  ناشفارز  ماج  نآ  زا  اتنک  هصرع  کباتا  مزب  یقاس  رب  ابصیا 
نمتؤم راشتسم  لوقب  هد  یم  ایقاسشونبیم  ظفاح  تفگ  مدرک  لقع  اب  تروشم 

روصنم هاش  54

نیبب وسیگ  نآ  ریجنز  هتسب  ار  ناج  لقع و  نیبب  ور  هم  نآ  لاخ  میوگب  شکلد  هتکن 
نیبب ور  نیبم و  وا  ار  ادخ  وگ  تمالم  يادنلفاغ  ام  ربلد  زا  باتفآ  نادباع 

نیبب وم  کی  هتسب  اجنآ  لدبحاص  دص  ناجتسا  ابص  داب  هناخ  اشامت  شفلز  هقلح 
نیبب وس  ره  زا  شلثم  دنیبن  تسا و  هدیدن  سکمدش  غراف  دوخ  وا ز  يوجتسج  رد  نم  هکنآ 

نیبب وربا  مخ  نآ  ار  ادخ  وگ  تمالم  ياتسا  اور  دلانیم  هناخیم  هشوگ  رد  را  ظفاح 
بسانتم هیبش و  رایسب  لیذ  لزغ  اب  لزغ  نیا  ياههتفگ  نوچ  نیبب  وزاب  توق  رگنب  ریـشمش  يزیتباتم  رب  رـس  کلف  يا  روصنم  هاش  دارم  زا 

. دشاب هتفگ  روصنم  هاش  هرابرد  زین  ار  لزغ  نیا  هک  تسین  دیعب  تسا 
دمآ  دایرفب  بارحم  هک  تفر  یتلاحدمآ  دای  رد  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد   55

______________________________

ریما يارب  هک  لبق  لزغ  رد  تسا و  باتفآ  تسا ، هام  روصنم  هاش  اجنیا  رد  شلبق  لزغ  لزغ و  نیمه  رد  نک  هظحـالم  ار  قلمت  فـال و  ( 1)
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. هدش نمرها  تسا  روصنم  هاش  لتاق  رومیت 
دمآ داماد  هک  يارایب  نسح  هلجحامنم  تیاکش  تخب  زا  رنه  سورع  يا   159 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دمآ دادادخ  نسح  اب  هک  تسا  ام  ربلددنتسب  رویز  همه  یتابن  نابیرفلد 

: هاش  56

وت لاخ  نادرگ  هرمجم  هایس  کشموت  لامج  راد  هنیآ  باتفآ  يا 
وت لایخ  لیخ  روخ  رد  تسین  هشوگ  نیاکدوس  هچ  یلو  متسشب  هدید  يارسنحص 

وت لاوز  تمایقب  ات  دابم  بر  اینسح  باتفآ  يا  یتمعن  زان و  جوا  رد 
وت لاله  نوچمه  يوربا  هوشع ز  وکدوش  ام  ناشوگب  هقلح  نامسآ ز  ات 

وت لاخ  شنیب ز  هقیدح  رد  تسا  یسکعرون  رادم  دمآ  هک  هایس  هطقن  نیا 
وت لالم  ای  دوخ  يدنمزاین  حرشمنک  افج  نیمادک  ضرع  هاش  شیپ  رد 

وت لاجم  دشابن  هک  زپم  جک  يادوستسا  یسب  ناشکرسرس  دنمک  نید  ظفاح 

هاش اضیا   57

وت ياعد  بش  همه  بش  دنکیم  قدص  رس  زکزوسم  ار  شیوخ  لبلب  نم  میسن  شوخ  لگ  يا 
وت يادگ  دنکشیم  تنطلس  جات  هشوگراختفا  رقف و  رس  زا  نوچ  هک  نیب  قشع  تلود 

وت ياضر  تهج  زا  منزیم  شقن  همهنیادنمه  روخ  رد  هن  هچرگ  یم  ماج  دهز و  هقرخ 
وت يارس  رد  كاخ  دوش  سوه  رپ  رس  نیاکرس  دور ز  مسفن  نآ  وت  قشع  بارش  روش 

وت ياج  دابم  وت  یب  نم  هاش  تساعد  ياجتست  لایخ  هک  هیکت  نم  مشچ  نیشن  هاش 
وت  يارب  زا  مشکیم  یملاع  لاقم  لاقناگتشرف و  سفن  زا  یمتشگ  لولم  هکنم 

يارب زا  مشکیم  نایناهج  همه  روجتسا  نکمم  هک  یـضرغ  ره  وگب  وگ  تسود  نمـشد و   160 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
وت

وت يارسنخس  غرم  دش  مالکشوخ  ظفاحنسح  راهب  رد  هک  هصاخ  تضراع  تسینمچ  شوخ 

هاش اضیا   58

وا زا  هاوخب  تجاح  هرهچ و  لامب  اجنآتسا  تلود  بارحم  هشوگ  تسود  يوربا 
وزا هآ  هک  نیب  ناهج  ماج  تسیهنیئاکراد  كاپ  هنیس  مج  سلجم  شون  هعرجیا 

وزا هاشداپ  دنک  دای  هک  دوب  يزوررهش  يادگ  دراد  هک  لایخ  نیا  زا  ایآ 
وزا هاگمزب  نآ  هضرع  دابم  یلاخدرک  زاس  قاشع  سلجم  زاس  هک  ظفاح 

هتفگ ییحی  هاش  يارب  هک  دوشیم  مولعم  شرخآ  زا  و  هاش ، اضیا  59

وت يالاو  رهوگ  زا  نیگن  جات و  تنیزوت  يالاب  رب  تسار  یهاشداپ  يابق  يا 
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وت ياپ  كاخ  تسوا  مشچ  شخب  یئانشورتسملاع  غارچ  مشچ و  کلف  دیشروخ  هچرگ 
وت يازفا  ناج  ماج  لالز  زا  دوب  هعرجراگزور  شدادن  درک و  بلط  ردنکسا  هچنآ 
وت ياناد  لد  زا  توف  دشن  زگره  هکنفالتخا  نارازه  اب  تمکح  عرش و  موسر  زا 

وت ياخرکش  کلک  ینعی  هجهل  شوخ  یطوطدکچیم  تغالب  راقنم  شناویح ز  بآ 
وت يار  غورف  رب  دنامن  یفخم  سک  زارتسین  جاتحم  تترضح  میرح  رد  تجاح  ضرع 

وت ياسرف  هنگ  شخب  ناجوف  دیما و  ربدنکیم  یناوج  ظفاح  رس  هناریپ  اورسخ 

هاش 60

هاگرد كاخ  رب  مریمب  يرابمراب  تسین  رگ  ناطلس  شیپ  رد 
هاگرحس درو  هنابش  سردظفاح  دای  زا  درب  تبل  قوش 

ییحی هاش   61

هدز  باکر  رد  تسد  شکلم  نیبب  ایبتسا  نیدلا  ترصن  هاش  شک  هبینج  کلف 
هدز بانج  رب  هسوب  شدص  قدص  يور  زفرش  بسک  رهب  تسا  بیغ  مهلم  هک  درخ   161 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هدز باجتسم  ياهاعد  فص ز  رازهمنک  هضرع  وت  رب  هک  ظفاح  هدکیمب  ایب 

: دیوگ ناکرت  هاش  هرابرد  اضیا   61

دیایب هحفص 176  رد  قشع  رد  شاهیقب  یمتسر  وک  ام  لاح  زا  تسغراف  ناکرت  هاشلگچ  عمش  نآ  رهب  زا  ربص  هاچ  رد  متخوس 

ریزو  62

یماغیپ ابص  کیپ  يا  نم  شناسربنمچ ز  ياشامتب  دمارخب  نوچ  نم  رای 
یماشآ درد  دای ز  دنک  هک  ایآ  دوبدشک  فاص  یم  زوروبش  هک  یفیرح  نآ 
یماکدوخ زا  يروآ  تسدب  راوشد  ماکدهع  فصآ  تلد  داد  دهدن  رگا  ظفاح 

یلاعملا وبا  رصنلا  وبا  ریزو   63

یلازیال فطل  زا  دوب  ناوت  یکدیمونملاع  هایس  همان  متشگ  هچرگ  هک  هد  یم 
یلابیال شالق و  مدرگب  ردب  رد  اترب  نورب  متولخ  زو  یماج  رایب  یقاس 

یلاخ ياج  قوشعم و  شغیب  بارش  نماكریز و  یلقاع و  رگ  رذگم  زیچ  راچ  زا 
لالزلا نم  یغصا  اقیحر  ینقساف  مقدهع  فصآ  رود  رد  رطاخ  ماج  تسیفاص 

یلامعلا وب  رصن  وب  تلم  کلم و  ناهربتکوش  هوکش و  ناک  تلود  ورف ز  دنسم 
یلاح میروخیم  ات  تیاکش  نکم  ظفاحتباث  لاس  چیه  رد  نارود  شقن  تسین  نوچ 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


هاش زا  هیالگ   64

يرادیم ادج  شیوخ  رب  ارناقشاعيرادیم ز  اور  قاشع  يروجهم  هکیا 
يرادیم ادخب  هر  نیرد  هک  يدیم  اببایرد  یلالزب  مه  ار  هیداب  هنشت 

يرادیم اور  وترا  مینکن  لمحت  امدنشونیم  رگید  نافیرح  هک  ام  رغاس 
يرادیم ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرعتست  هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع  سگمیا 

يرادیم  اطع  دیما  هچ  هدربان  یعسدنبلط  تمدخب  هیاپ  ناهشداپ  زا  ظفاح 
يرادیم ارچ  دایرف  یلانیم و  هک  زامورحم  رد  نیزا  يداتفا  دوخ  ریصقتب  وت   162 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نیدلا لالجب  يراذگتمدخ  قیوشت   65

ینیشنن دب  مدرم  اب  هک  تسنآ  رتهبداهن  كاپ  لد و  هزیکاپ  هچ  وت  ینینزان 
ینیب تقیقح  ناگرزب  روظنم  هکیاونشب  صلخم  هدنب  زا  ضرغیب  ینخس 

ینیدلا لالج  هجاوخ  یگدنب  قیاللگچ  عمشیا  یشکرس  یکزان و  نیدب  وت 

: دیوگ هدوب  هدرک  زاجحب  ترفاسم  هک  هاش  هرابرد   66

یلازیال فطلب  شرادهگنرار  ادخ  درآ  ور  هک  لزنم  رهب 
یلاخ وت  يادوس  قوش  زا  دابمتمایق  ات  نم  لد  يادیوس 

یلابیال دنر  مان  دب  نمیهاش  وت  نوچ  لاصو  مبای  اجک 

ییحی هاش  67

یتخادنا بارطضا  رد  ار  هناورپ  نایمنا  زتخاب  قشع  یهجوب  تراسخر  عمش  اب  یسک  ره 
یتخادنا بارخ  جنک  نیرب  تلود  هیاسام  ناریو  لد  رد  يداهن  دوخ  قشع  جنگ 

یتخادنا باقن  خر  زا  ار  دوصقم  دهاشمج  وا ؟؟؟ رب  هک  نیب  ملاع  ماج  زا  شونهداب 
یتخادنا بارش  رد  ار  نیشنتولخ  ظفاحتسرپیم  لعل  رومخم و  سگرن  بیرف  زا 

یتخادنا بانج  كاخ  رب  میظعت  رس  زاباتفآ  جات  هکنآ  يا  هوکشا  راد  رواد 
یتخادنا  بآ  رد  شتآ  نوچ  ریشمش  مد  زاار  کلم  مصخ  هکنآ  ییحی  هاش  نیدلا  ترصن 

هدرک ترفاسم  هک  ریزو  68

يربب  یتداعس  ات  امنب  یتدارايرپ  یمدآ و  دنقشع  یتسه  لیفط 
______________________________

هک رنه  لیـصحت  رد  بش  يرادـیب  یلبنت و  یتسـس و  زا  يرود  تمعن و  بابر  اـب  يزروقشع  رب  تسا  سفن  قیوشت  رد  لزغ  نیا  علطم  ( 1)
دوش لصاح  تداعسب  لین  هلیسونیدب  دیاش 
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يرنه یب  بیعب  سک  درخن  ار  هدنب  هکشابم  بیصنیب  قشع  زا  هجاوخ و  شوکب   163 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
يرحس هیرگ  شوک و  یبشمین  ذدعبدنچ و  ات  مدحبص  باوخ  رکش  حوبص و  یم 

يرظن زا  بئاغ  یمشچ و  ربارب  رد  هکراکنیریش  راوسهش  يا  یتبعل  هچ  دوخ  وت 
يرگید سلجم  عمش  اسم  حابص و  ره  هکتریغ  نیز  تخوسب  سدقم  ناج  رازه 
يرد مظنب  نم  عرصم ز  دریگ و  دای  هکماغیپ  دربیم  هک  فصآ  ترضحب  نم  ز 
يروخن مغ  يروخیم و  ینکب  ناحتما  رگمدید  نم  هکنانچ  ار  ناهج  عضو  هک  ایب 

يرس جات  کلم و  راوازس  تخت و  بیز  هکنسح  رس  رب  دابم  جک  تیرورس  هالک 
يرگهولجب لگ  یئاس و  هیلاغب  ابصدنیآیم  دنوریم و  تخر  فلز  يوبب 

يربن يدصقمب  هر  رگا  هّللاب  ذوعنتسکانرطخ  بجع  یقیرط  قشع  قیرط 
يرصبیب تقو  دوس  دنکن  مج  ماج  هکيوجم  لاصو  یتسین  رظن  دعتسم  وچ 

يرگنیمن امب  یمشچ  هشوگب  ارچدنادرگب  الب  نانیشنهشوگ  ياعد 
يروخ  فیح  هک  وشم  لفاغ  هلماعم  نیا  زانسح  هیامب  رخب  ام  زا  تنطلس  ایب و 

نیدلا لالج  ریزو   69

ینک هداهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخینک  هدازآ  مغ  ار ز  دوخ  هک  هتکن  نیا  ونشب 
ینک هداب  زا  رپ  هک  نک  وبس  رکف  ایلاحدش  یهاوخ  نارگ  هزوک  لگ  رمالا  رخآ 

ینک هدازیرپ  دنچ  یمدآ  اب  شیعتسا  سوه  تشهب  هک  ینایمدآ  نآ  زا  رگ 
ینک هدامآ  همه  یگرزب  بابسا  رگمفازگب  دز  ناوتن  ناگرزب  ياج  رب  هیکت 
ینک هداتفا  لد  داهرف  يوس  یهاگن  رگنانهد  نیریش  ورسخیا  تدشاب  اهرجا 

ینک هدازآ  نوس  نمس و  رپ  ناهج  هکنک  نیدلا  لالج  هجاوخ  یگدنب  ابصیا 
ینک هداس  قرو  هدنکارپ  شقن  زا  رگمتاهیه  دریذپ  ضیف  مقر  یک  ترطاخ 

ینک  هداد  ادخ  تخب  اب  هک  شیعاسب  ياظفاح  يراذگ  زاب  مرکب  رگ  دوخ  راک 
یمرک دنک  یمه  رگ  ابص  کیپ  تساجکیملق  شزاون  دناسر  هک  مربلد  164 ز  ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یمقر دشکیم  رحب  رب  هک  تسا  یمنبش  وچقشع  هر  رد  لقع  ریبدت  مدرک و  سایق 
یمغ شین  شونب و  یئام  رشاعم  رگاتسقشع  هویش  هن  معنت  شیع و  ماود 

یمن دادن  ناگنشت  رگج  رازتشکبتسود  تمحر  ربا  کیل  هلگ  منکیمن 
یملق ین  زا  یناشفا  رکش  دص  درک  هکسکنآ  دنرخیمن  شدنق  نم  کیب  ارچ 

یمدحبص زاین  یبش و  ياعد  زا  زجتسین  ظفاح  تسدب  اهاش  وت  ردق  ياوس 

هاش اضیا  71

یهلا تمکح  دص  ناهنپ  وت  ترکف  ردیهاشداپ  راونا  ادیپ  وت  خر  رد  يا 
یهایس هرطق  زا  ناویح  بآ  همشچ  دصهداشگ  نید  کلم و  رب  هّللا  كراب  وت  کلک 
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یهاوخ هچره  يامرف  متاخ  تست و  نآ  کلممظعا  مسا  راونا  دباتن  نمرها  رب 
یهام غرم و  دندنخ . وا  شناد  لقع و  ربدیامن  کش  هک  سک  ره  نامیلس  تمکح  رد 

یهاشداپ نیئآ  دنناد  فاق  ناغرمیهالک  دهن  رس  رب  یهاگهاگ  هچ  رازاب 
یهاگ رمع  نوسفا  یئازف  ناج  ذیوعترایغا  رای و  نأش  رد  دسیون  شوخ  وت  کلک 

یهاوگ بستحم  زو  يوعد  هدنب  کنیامماج ز  تسیهت  یم  زک  اهاشداپ  تسا  يرمع 
یهاگحبص داب  زا  یسرپ  هدنب  لاح  رگنانیشنبش  زجع  رب  دشخبب  تلد  مناد 

یهانگیب يوعد  دبیز  هنوگچ  ار  امدز  یفص  مدآ  رب  نایصع  قرب  هکیئاج 
یهاوخ  رذعبآ  زاب  اعنم  تخب  شجنرمان ز  دربیم  هاگهگ  تهاشداپ  وچ  ظفاح 

هاش اضیا   72

یئآ زاب  هک  تسا  تقو  دمآ  ناجب  وتیب  لدیئاهنت  مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا 
یئابیکش نایاپ  دش  دهاوخن  تسد  زکدرک  منانچ  وت  زا  رود  يروجهم  یقاتشم و 

یئاناوت تقو  رد  ار  نافیعض  بایرددنامیمن  باداش  ناتسب  نیا  لگ  مناد 
یئادوس  ترکف  نیز  رذگب  یطلغ  اتفگمدرک  یمع  داباب  تفلز  هلگ  بشید 

یئامیپن داب  ات  لد  يا  فیرح  تسنیادنصقر  رد  هلسلس  اب  اجنیا  ابص  داب  دص   165 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یئاهنت هشوگ  رد  سنوم  ماوت  دای  يويرامیب  رتسب  رد  نامرد  مأوت  درد  يا 

یئامرف وت  هچنآ  يأر  یشیدنا  وت  هچنآ  فطلمیراگرپ  هطقن  ام  تمسق  هریاد  رد 
یئادیش  قشاع  يا  دابکرابم  تیداشدمآ  لصو  شوخ  يوب  دش  نارجه  بش  ظفاح 

دشاب روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و  اضیا  73

يدنوادخ  فاطل  اب  وش  قثاو  هک  دمآ  باطخيدنموزرآ  ثیدح  متفگیم  داب  داب  رحس 
يدنویپ  رادلد  اب  هک  وریم  شور  هار و  نیدبتسا  دوصقم  جنگ  دیلک  بشمآ  حبص و  ياعد 

يدنموزرآ حرش  تسا  ریرقت  دح  يار  وزاب  دیوگ  قشع  رس  هک  دوبن  نامز  نآ  ار  ملق 
يدنزرف رهم  دش  اجک  رخآ  سرپ  زاب  ار  ردپرورغم  تنطلس  تدرک  هک  يرصم  فسوی  يا  الا 

يدنکفا لهاان  رب  هک  تلود  هیاس  نآ  غیردیک  ات  ناوختسا  صرح  ردقیلاع  وت  نوچ  یئامه 
يدنسروخ یشیوردب و  نادرگ  ممعنم  ایادختسا  دنسروخ  شیورد  اب  تسا  يدوس  رگا  رازاب  نیرد 

يدنقرمس ناکرت  يریمشک و  نامشچ  هیسدنزانیم  دنصقریم و  زاریش  ظفاح  رعشب 

هیالگ زا  یعون  اب  میدق  دهع  دای  هدرک و  رفس  هاشب  قایتشا  راهظا  اضیا   74

يدمآرس  نارجه  بش  وا  يور  سکع  زکيدمآرب  یهام  هک  شود  باوخب  میدید 
______________________________

هاش ینعی  ( 1)
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یسرپ دصقمب  اعد  هلیسوب  دیاش  نک  اعد  ینعی  ( 2)
يدمآرد رد  زا  رتدوز  هچره  شاکیادسریم  هدرک  رفس  رای  تفر و  ریبعت   166 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

يدمآ ربلد  طخ  رای و  مایپ  مد  رهارم  رد  ماب و  زا  هک  داب  دای  دهع  نآ 
يدمآرس يریلد  يوجب  یلد  ایردقشع  قوذ  دنناد  هچ  هتفرن  هر  ناماخ 

يدمآرب یگنسب  شاپ  هک  یکشاک  يانومنهر  تشگ  یلدگنسب  ارت  وکنآ 
يدمآ رورپرنه  هاش  عبط  لوبقممقر  يدز  ظفاح  هویشب  يرگید  رگ 

هدوب دادغب  رد  هک  یناگلیا  سیوا  نب  دمحا  ناطلس   75

یناگلیا نسح  سیوا  خیش  دمحاناطلسلا  ۀلدعم  یلع  هّللا  دمحا 
یناحبس هزجعم  يدمحا و  تلوددنزب  شمین  ودب  دیآرب  وتیب  رگا  هام 

یناناج مه  یناج و  مه  هک  رود  دب  مشچادگ  هاش و  زا  دربیم  لد  وت  تخب  هولج 
یناحور رفس  رد  دوبن  لزنم  دعبمیریگیم  حدق  وت  دایب  میرود  هچرگ 

یناحیر یم  دادغب و  هلجد  اذبحتفگشن  یشیع  هچنغ  میسراپ  لگ  زا 
ینادرگرس تنحم  زا  دوب  شصالخ  یکدوب  قوشعم  رد  كاخ  هن  هک  قشاع  رس 

ینارون لد  هدید  وزا  ظفاح  دنک  هکرایب  رایرد  كاخ  يرحس  میسن  يا 

. منکیم رکذ  اختنم  تیب  دنچ  هدز  رس  وا  زا  زین  زیمآ  رفک  راتفگ  یضعب  اجنیا  رد  همانیقاس  76

مایپ دتسرف  مج  ورسخیکبماج و  شسکع ز  هک  یم  نآ  یقاس  هدب 
كاخ ریز  شدیوجیم  تشدرز  هکكانبات  شتآ  نآ  یقاس  ایب 

تسرپایند هچ  تسرپشتآ و  هچتسم  نادنر  شیک  رد  هک  هد  نمب 
تسشن دراد  تابارخ  ردنا  هکتسم  روتسم  رکب  نآ  یقاس  ایب 

ریپ كرگ  نیا  ماد  منز  رب  مهبریگ  ریش  کلف  رب  مور  ات  هدب 
تشرسیم نآ  رد  کیالم  ریبعتشهب  روح  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

دور  زاوآ  هرهز  دهد  شخرچ  زدورس  دزاس  هناتسم  وچ  ظفاح  هک 
نارماک دش  تلود  جرب  همنامز  هاشداپ  نیمز  ویدخ   167 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسوزا یهام  غرم و  شیاسآ  نتتسوزا  یهاش  کنروا  نیکمت  هک 
نالدبحاص ناج  تمعن  یلونالبقم  هدید  لد و  غورف 

ربخ كرابم  شورس  هتسجخرظن  نویامه  يامه  يا  الا 
تسین وت  نوچ  فلخ  ار  مج  نودیرفتسین و  وت  نوچ  فدص  رد  رهگ  ار  کلف 

اهلاح نک  فشک  یلد  انادباهلاس  نامب  ردنکس  ياجب 
دورس یناورسخ  نزب  يوگبدور و  کنابلگب  یئاون  ینغم 

نک داب  دب  رای  زا  زیورپ و  زنک  داش  دوخ  ناگرزب ز  ناور 
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دور  تلاوح  شلصو  یتسمبدور  تلاحب  یفوص  هک  نز  یهر 

: روصنم هاش  77

دجربز مرات  هبقربخرف  شورس  نآ  سدقلا  حور 
دلخم تمشحو  تلود  ردبر  ای  هک  یهگرحس  تفگیم 

دّمحم رفظم  روصنمدانامب  يورسخ  دنسم  رب 

دیوگ رایع  بحاص  نیدلا  ماوق  لتق  خیرات  رد   78

يذ هام  فصن  رد  دـش  كاخ  ریز  تمظع  نآ  لالج  نآ  اب  دوجـس  کلف  يدومن  سوبکاخ  رهب  زاشرد  رب  هکنآ  نید  تلود و  ماوق  مظعا 
دوجو 764 هصرع  زا  دعقلا 

دیوگ نسح  نیدلا  ماوق  یجاح  توف  خیرات  رد   79

نسح نیدلا  ماوق  یجاح  نارقبحاص  بحاص  نمجنا  مزب  عمش  مئانغ  لها  رورس 
نطو هشوخ  ار  هام  ناکما و  زوج  ار  رهمرشبلا  ربخ  ترجه  زا  راهچ  هاجنپ و  دصتفه و 

ناشیا يارب  ترفغم  بلط  رفن و  جنپ  توف  رب  فسأت  راهظا  اضیا   80

دابآ دوب  سراف  کلم  بجع  صخش  جنپ  هبقحسا  وبا  خیش  هاش  تنطلس  دهعب 
دادب  شیعداد  درورپن و  شیوخ  ناج  هکشخبتیالو  وا  وچمه  یهشداپ  تسخن 

دای درادن  نامسآ  وا  زا  هب  یضاق  هکنیدلا  دجم  خیش  مالسا  نیزم  رگد   168 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
داشگ هتسب  ياهراک  وا  تمه  تسد  هکنیدلا  نیما  خیش  لادبا  هیقب  رگد 
داهن هاش  مانب  فقاوم  راک  يانبفینصت  رد  هک  دضع  شناد  هشنهش  رگد 

داد ششخبب و  ناهج  زا  دربب  کین  مان  هکلد  ایرد  ماوق  یجاح  وچ  میرک  رگد 
دازرمایب ار  هلمج  لج  زع و  يادخدنتشذگب  دنتشاذگبن و  شیوخ  ریظن 

لک وت  يارب  زا  دیهمت  ار  نیا  یضعب و  زادیجمت  ناهاش و  یضعب  زا  هیالگ   81

نم کلک  كون  هک  ینادیمن  نک  لک  وت  ورهداد  رارق 
درک فطل  دص  نخسیب  دیدن و  زومره  هاشداتف  نوریب  رگد  کنرد  هک ز  تروص  ره  شقن 

جنرم ظفاح  يا  وت  دشاب  نینچ  نیا  ناهاش  راکدادن  مچیه  مدرک و  شحدم  دید و  مدزی  هاش 
داهد ناشترصن  قیفوت و  ناسر  يزور  رواد 

: دیوگ عمط  راهظا  هاشب و  تیاکش  رد  اضیا   82
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ینازرا رنه  عاوناب  وت  لالجیاافک  رحب  الد  ریش  ارگداد  اورسخم 
یناملل بش  وچ  مدیفس  زور  دش  هکنیامهلاوحا  بیغ  مهلم  ترگم  دشاب  هتفگ 
یناگوچ کلف  مدکیب  دوب  رب  همهریزو  هاش و  زا  متخ  دنیبب و  هچنآ  لاس  هس  ود 
یناهنپ مهش  لبطصا  رب  داتفا  رذگرحس  هک  ملایخ  دید  نانچ  باوخ  رد  شود 

ینادیم ارم  تفگ  نمب  دناشفا  هزیتدروخیم  وج  نم  رتسا  وا  روخآ  رب  هتسب 
: منکیم شریبعت  نم  راچان  دیسرن  هاش  زا  شریبعت  نوچ  یناث  يرادن  مهف  رد  هک  يامرفب  وتتسیچ  هک  باوخ  نیا  شمنادیمن  ریبعت  چیه 

ینازرا  دوب  هزیت  هش  هرهب ز  ارت  هکتسنیا  ریبعت  ظفاح و  يا  ياهدید  شوخ  باوخ 
یناطیش  دب  هک  باوخنیا  زا  هزیت  زج  تسینفابم  باوخ  ربم و  رتسا  رب  ماخ  عمط   169 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسا روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و   83

ار اراخب  دنقرمس و  مشخب  شیودنه  راخبار  ام  لد  درآ  تسدب  يزاریش  كرت  نآ  رگا 
ار امغی  ناوخ  ناکرت  هک  لد  زا  ربص  دندرب  نانچبوشآ  رهش  راک  نیریش  خوش  نایلول  نیاک  ناغف 

ار ابیز  يور  تجاح  هچ  طخ  لاخ و  کنر و  بآبتسا و  ینغتسم  رای  لامج  ام  مامتان  قشع  ز 
ار اخیلز  درآ  نورب  تمصع  هدرپ  زا  قشع  هکمتسناد  تشاد  فسوی  هک  نوزفازور  نسح  نآ  زا  نم 

: هاش  84

تسه هک  هچره  رب  هرسکی  مدز  ریبکت  راچقشع  همشچ  زا  متخاس  وضو  هک  مدنامه  نم 
تسم هک  يوب  زا  قشاع و  مدش  هک  يورب  هکاضق  رس  زا  یهگآ  تمهد  ات  هدب  یم 

تسشنن شوخ  یسک  هزوریف  مراط  نیا  ریزداسرم  شمشچ  هک  هناتسم  سگرن  نآ  زجب 
تسبن هچنغ  نیا  زا  رتشوخ  ناهج  يارآ  نمچرظن  غاب  رد  هک  داب  شنهد  يادف  ناج 

ترفاسم ماگنه  هاش  86

وا اـب  مرخ  لد  نادـنخ  بل  نوـگیم  مـشچ   170 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  تـسا  وا  اـب  ملاـع  ینیریـش  هـک  هدرچ  هیـس  نآ 
یلو دناهشداپ  نانهد  نیریش  هچرگتسا 

تسا نوگم  دنگ  ضراع  نآ  رب  هک  نیگشم  لاختسا  وا  اب  متاخ  هک  تسا  نامز  نامیلس  نآ 
لد نیگنس  نآ  هک  تفگ  ناوت  هتکن  نیا  هک  ابتسوا  اب  مدآ  نزهر  هک  هناد  نآ  رس 

نارای ار  ادخ  درک  رفس  مزع  ربلدتسوا  اب  میرم  یسیع  مد  ار و  ام  تشک 
شراد یمارگ  تسا  نادقتعم  زا  ظفاحتسا  وا  اب  مهرم  هک  حورجم  لد  اب  منکچ 

تسوا اب  مرکم  حور  سب  شیاشخب  هکناز 

هاش 87
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تفر اطخ  هار  زا  هک  دید  اطخ  هچ  ایآ  تفر  ام  رب  زا  شود  هک  هرهچیرپ  كرت  نآ 
تفر ام  رس  رب  رگج  زوس  زا  هک  دود  نآ  شود  لد  شتآ  رذگ  زا  تفرن  عمش  رب 

تفر افص  هورم  زا  وچ  میشوک  وچ  یعس  رد  تسا  اجنیا  هن  هلبق  نآ  وچ  میدنب  هچ  مارحا 
تفر انف  راد  زا  هک  دنیوگ  هک  شیپ  ناز  هن  یمدق  ظفاح  ندیسرپب  تسودیا 

هاش  88

تسا رتمک  هک  زا  نم  رورپهیاس  داشمشتسا  ربونص  ورس و  تجاح  هچ  ارم  غاب 
تسا ردام  ریش  ارت ز  لالح  ام  نوخ  تکياهتفرگ  بهذم  هچ  وت  رسپ  نینزان  يا 

تسا روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و   89

تست هناشن  وت و  رهمب  هنازخ  ردیخوش  رهب  لد  دقن  مهد  هک  مین  نآ  نم 
تست هنایزات  مار  کلف  وچ  ینسوت  هکراک  نیریش  راوسهش  يا  یتبعل  هچ  دوخ  وت 
تست هنارت  نخس  نیریش  ظفاح  رعش  هکدرآ  صقرب  کلف  نونکا  تسلجم  دورس 

هاش  90

تسنم نیسحت  تحدم و  نابز  درو  ار  قلخدرک  نتفگ  نخس  میلعت  وت  قشع  ارم  ات 
تسنم نیکسم  لد  ناطلس  هگلزنم  هکنازشورفم  وگ  تمظع  نیا  سانش  هنحش  ظعاو 

تسنم نیگمغ  لد  طاشن  راکنیا  مغتسنم  نید  ناتب  يادوس  هک  تسیراگزور 
تسنم نیریش  ورسخ  شکهعرج  شبل  هکناوخم  هصق  رگد  زیورپ  تمشح  زا  اظفاح 

: هاش 91

تسا نتشیوخ  يانف  مدارم  هریت  نابشعمش  نوچمه  هک  نهد  نیریش  تب  يا  بناجب 
تسا نتشیوخ  يارس  رد  تتیفاع  جنگ  هکرهد  تورمیب  بابرا  هناخب  ورم 

هرهچ هدکیمب و  ایب  تسا  تیب  نیا  ریظن  شمود  تیب  تسا  نتشیوخ  يافو  دهع و  رس  رب  زونهيزابناج  قشع و  طرـش  رد  ظفاح و  تخوسب 
دوشیم رکذ  نالا  هک  خلا .) )

رفس ماگنه  هاش   92

درکن داش  ام  هدیمغ  لد  یعادوبدرکن  دای  رفس  تقو  ام  هکنآ ز  داب  دای 
درکن دای  ام  رایدشب و ز  هار  نیا  زا  هکقارع  هار  نزب  نادرگب و  هدرپ  ابرطم 

درکن دازآ  هچ  منادن ز  ریپ  هدنبلوبق  ریخ و  مقر  دزیم  هک  تخبناوج  نآ 
درکن داهرف  هک  هوک  نیرد  درک  اهلاندسر  وت  رد  رگم  هک  یئادص  دیماب  لد 
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: هاش  93

دننک نامیا  رد  هنخر  ار  نادهازدننک  ناسنیز  يربلد  رگ  نادهاش 
دننک نآ  دشاب  وت  نامرف  هچرهتسین  مکح  دوخ  رس  رب  ارناقشاع 
دننک نافوط  زا  هک  اهتیاکح  نیاهرطق  زا  تسا  رتمک  ممشچ  شیپ 
دننک ناگوچ  تتماق  زک  نآ  زا  شیپنزب  یئوگ  دق  ورس  ناوجیا 

دننک  ناشفاتسد  شرع  رب  نایسدقعامس  زاغآ  دریگ  نوچ  ام  رای 
دننک ناشخر  هنیئآ  تبحص  وچ  اتبشهمین  هآ  ظفاح ز  شکم  رس   172 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: هاش 94

دننارایشوه وت  لعل  هداب  بارخدننارادج  ات  وت  تسم  سگرن  مالغ 
دننارازه فرط  ره  زا  وت  بیلدنع  هکسب  میارس  لزغ  ضراع  لگ  نانآ  رب  نم  هن 

دنناراوس ناهرمه  موریم و  هدایپنم  هک  هتسجخ  یبرضخیاوش  ریگتسد  وت 
دنناراک هایس  اجناک  هعموصب  ورمنک  یناوغرا  هرهچ  هدکیمب و  ایب 

: هاش  95

دراد نیتسآ  رد  ناج  هک  دسوب  ناتسآ  نآ  یسکتسا  لقع  زا  رتالاب  یسب  هاگرد  ار  قشع  میرح 
دراد نیگن  ریز  ناهج  شلعل  متاخ  شقن  هکتسا  نامیلس  رهم  رگم  شنیریش  کنت  ناهد 

دراد نیرتمک  مالغ  ورسخیک و  دیشمج و  دص  هکنابوخ  هش  نآ  اب  وگب  يزمر  نم  قشع  زا  ابص 
دراد نیشنمه  یئادگ  یناطلس  هک  شدیئوگبسلفم  قشاع  ظفاح  وچ  مهاوخیمن  دیوگ  رگا 

رومیت ریما   96

داب ششووایس  نوخ  هملظم  زا  یمرشدونشیم  نایعدم  نخس  ناکرت  هاش 
داب ششوماخ  هتسپ  نیرکش  يادف  ناجتفگن  شیورد  نم  اب  نخس  ربک  زا  هچرگ 

داب ششون  دروخب  رگ  حدقب  قشاع  نوخشرادم  درم  نک  شزاون  تسم  سگرن 
داب ششوگ  رد  وت  فلز  یگدنب  هقلحظفاح  دش  ناهج  روهشم  وت  یمالغب 

: هاش 97

دمآ  دایرفب  بارحم  هک  تفر  یتلاحدمآ  دای  رد  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد 
دمآ  داماد  هک  يا  رایب  نسح  هلجحامنم  تیاکش  تخب  زا  رنه  سورع  يا   173 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دمآ دادادخ  نسح  اب  هک  تسا  ام  ربلددنتسب  رویز  همه  یتابن  نابیرفلد 
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هفیظو تساوخرد  اب  هاشب  قلمت  رد   98

داتسرفن یمالس  یمالک و  تشوننداتسرفن  یمایپ  رادلد  هک  تسا  يرید 
داتسرفن یمایپ  دینوادن و  یکیپناراوس  هاش  نآ  مداتسرف و  همان  دص 

داتسرفن یماج  مرومخم و  هک  تسنادتسمرس  بل  رکش  یقاس  نآ  هک  دایرف 
داتسرفن یماقم  چیه  زا  ربخ  مچیهتاماقم  تامارک و  فال  مدز  هکنادنچ 

داتسرفن یمالغب  یمایپ  هاش  رگدشابن  تساوخ  او  هک  شاب  بداب  ظفاح 

: هاش  99

دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ارتدسرن  ام  رایب  سک  افو  قلخ و  نسحب 
دسرن ام  رایب  تحالم  نسحب و  یسکدناهدمآ  هولجب  ناشورف  نسح  هچرگا 

دسرن ام  راذگ  قح  تهجکی  رایبزار  مرحم  چیه  هک  نیرید  تبحص  قحب 
دسرن ام  راکماک  هشداپ  عمسبوا  هصق  حرش  هک  مسرت  ظفاح و  تخوسب 

: هاش  100

دریگیمن رد  نکیل  شدنپ و  مهدیم  رد  رهزدریگیمن  رب  یقیرط  نایورهم  رهم  زج  ملد 
دریگیمن رتهب  نیزا  ام  لایخ  رد  یشقن  هکوگ  یم  برطم و  زا  ثیدح  وگتحیصن  يا  ار  ادخ 

دریگیمن رتشوخ  نیا  زا  ار  یشحو  ناغرم  سک  هکار  تتسم  مشچ  مزانب  يدرک  ملد  دیص  شوخ  هچ 
دریگیمن  رس  رد  ارم  ینعمیب  ظعو  نیاک  وربریگ  رب  وا  زا  مشچ  یئوگ  وت  شکلد  نینچ  یمشچ  رس و 

______________________________

. تسا زیمآ  رنه  رعش  هرا  دیوخ  هکیسک  نآ  دمآ  ینعی  ( 1)
دریگیمن رگید  یهر  دنادیمن  رگید  يردتیوک  رس  شیورد  هک  معنم  يا  یمحر  ار  ادخ   174 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دریگیمن  رز  رد  ارچ  ار  ظفاح  ياپات  رس  هکمراد  بجع  هشنهاش  ظفاح ز  رت  رعش  نیدب 

: هاش 101

دراد يرپهویش  ياهچب  یمدآ  هکمتسنادن  هناوید و  لد  متخابب 

: هاش  102

دیامرف  راگ  دنوادخ  هک  منک  نآ  نمقشع  زا  دننک  نم  عنم  رگ  همه  نایناهج 
دیاشخبب ناقشاع  رب  دشخبب و  هنگمیرک  قلخ  هکربم  تمارک  ضیف  عمط ز 

دیارایب تاهطاشم  هک  تسا  تجاح  هچتسخب  هلجح  تسه و  دادادخ  نسح  هچ  ارت 
دیامنب يور  هنیئآ  رد  تسه  هچره  هکنیبب  سرپب و  ام  صالخا  یهاوگ  لد  ز 
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دیاسایب ياهتسخلد  وت  ياهسوببرگا ز  دشاب  هچ  خرهام  يا  شمتفگ  هب  الب 
تسا لزغ 106  رد  لزغ  نیا  حرش  دیالایب  ار  هام  خر  وت  هسوب  هکدنسپم  ار  يادخ  ظفاح  هک  تفگ  هدنخب 

: هاش  103

دوب هلاوح  تلودب  راک  تفر و  ریبعتدوب  هلایپ  متسدب  هک  شوخ  باوخب  مدید 
دوب هلاس  ود  بارش  تسدب  ام  ریبدتتبقاع  میدیشک و  هصغ  جنر و  لاس  لچ 
دوب هلالک  نیگشم  تب  نآ  فلز  نیچ  ردتخب  متساوخیم ز  هک  دارم  هفان  نآ 

دوب هلاس  ردص  زا  هب  هدیصق  نآ  زا  تیب  کیهاش  حمدب  ظفاح  شکلد  رعش  میدید 
دوب  هلازغ  رتمک  هکرعم  زورب  ششیپریگ  ریش  دیشروخ  هک  هلمح  دنت  هاش  نآ 

: هاش 104

دوب  قافآ  هرهش  ام  اب  وت  يزرورهمدوب  قاشع  يراوخمغ  نیا  زا  شیب  تنیا  زا  شیپ 
______________________________

تسا بوبحم  هکلب  تبسن  ادخ  راگدنوادخ  زا  دوصقم  ( 1)
دوب قاثیم  کی  دهع و  کی  رب  رهم  یتسوددبا و  ماش  رخآ  ات  لزا  حبص  مد  زا   175 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دوب قاتشم  امب  وا  میدوب  جاتحم  واب  امدش  هچ  قشاع  رب  داتفا  رگا  قوشعم  هیاس 
دوب قاط  ناناج  يوربا  ارم  مشچ  رظنمدنشک  ربانیم  قاط  زبس و  فقس  نیاک  نآ  زا  شیپ 

دوب قاس  نیمیس  یقاس  دعاس  ردنا  متسدرادب  مروذعم  تسسگب  رگا  حیبست  هتشر 
دوب قازر  ادخ  متسشنب  هک  ناوخ  ره  رب  تفگدرک  راک  رد  هتکن  یئادگ  مهاش  رد  رب 

دوب قاط  رانک  رب  یماج  رای و  دمآ  شوخرسنکم  مبیع  ماهدرک  یحوبص  را  ردق  بش  رد 
دوب قاروا  تنیزار  لگ  نیرسن و  رتفددلخ  غاب  ردنا  مدآ  نامز  رد  ظفاح  رعش 

ییحی هاش  ای  روصنم  هاش   105

رادم غیرد  رظن  یمامت  هام  هک  نونکيدوب  ون  هام  وچ  مدوب  وت  قشع  فیرح 
رادم غیرد  ردق  نیا  میدق  ناتسود  زتست  همشرک  کی  فوقوم  همه  ام  دارم 

ریزو هاش  106

ریذپب تدیوگب  حصان  قفشم  هچنآرهریگم  هناهب  ونشب و  تمنک  یتحیصن 
ریپ ملاع  رکم  تسا  رمع  هگنیمک  رد  هکرادرب  یعتمت  ناناوج  يور  لصو  ز 

ریثک ياطعنیا  تسا و  لیلق  عاتمنآ  هکيوجب  ناقشاع  شیپ  ناهج  ود  ره  میعن 
ریگم هدروخ  تساضر  قفوب  هن  یکدنا  رگدندرک  ام  روضحیب  یلزا  تمسق  وچ 

ریزو مب  هلانب  میوگب  شیوخ  درد  هکمهاوخیم  زاسب  يدورو  شوخ  يرشاعم 
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ریصقت دنکیمن  یقاس  همشرک  یلوراب  دص  فک  حدق ز  مداهن  هبوت  مزعب 
ریمب نیبب و  یفصآ  مرک  وگ  دوسحباشوخ  رد  ماف و  توقای  راغس  رایب 

زا دوصقم  هک  هتفگ  ریزو  ماـنب  هک  ار  لزغ  نیا  سک  ره  ریبک  ریغـص و  تحبـص  ارم  تسا  سب  نیمههلاـس  هدراـچ  بوبحم  هلاـس و  ود  یم 
ار هاش  هک  دمهفیم  دنک  هظحالم  هتفگ  هاش  مانب  هک  ار  قباس  لزغ  و  تسا ، ریزو  مرک  یفصآ  مرک 

176 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
سپ هاش  اب  ظفاح  هدوارم  هک  تسنیا : دیاش  هیانک  هیبشت و  هجو  هدرک و  هیانک  هلاس  هدراچ  بوبحم  هب  ار  ریزو  هدرک و  هیبشت  هلاس  رد  یمب 

لاس ود  زا  شدارم  ای  هداتفا  قافتا  قباس  نیطالس  ناطلس و  نیا  دهع  رد  هک  ترازو  زا  لاس  هدراچ  زا  سپ  ریزو  اب  تنطلس و  زا  لاس  ود  زا 
لاس هد  راهچ ، ریزو ، لاس  هدراهچ  زا  دارم  یلو  تسا ، تنطلـس  زا  لاس  ود  ناـمه  دوب ، هلاـس  ود  بارـش  تسدـب  اـم  ریبدـت  هتفگ  هک  هاـش 

. تسا هدنیآ  لزغ  رد  هچنانچ  تسا  رمع  لاس  هد  راهچ ، ای  طابترا ، تدوارم و 

ریزو  107

شهدب ایادخ  تسین  افو  ورهم  شنکیلشهم  وچ  راذع  تسا  فطل  یبوخ و  عمجم 
شهدراچ هم  تسا  شوگب  هقلح  ناجب  هکمراد  نیریش  کباچ و  ینب  لاس  هدراهچ 

شهنگ دشابن  عرش  رد  مراز و  دشکبيزور  يزابب  تسا  لفط  دهاش و  مربلد 
شهیس مشچ  هویش  زا  دکچیم  دوخ  هچرگدیآیم  شرکش  نوچمه  بل  زاریش  يوب 

شهشداپ دوخ  يرادناجب  دوز  درببدنکش  ناسنیدب  بلق  را  نم  رادلد  رای 
دوز دربب  دـیوگیم ، هک  دـشاب  ياهدازریما  ای  هدازریزو  تسا  نکمم  دـشاب  قباس  لزغ  هلاس  هدراهچ  نآریغ  هلاس  هدراچ  نیا  زا  دوصقم  رگا 

ءارزو خـیراتب  دـیاب  هدـش  باختنا  ترازوب  هدوب و  هلاس  هدراـهچ  شنـس  هک  تسا  نکمم  دـشاب  ناـمه  رگا  و  شهـشداپ ، دوخ  يرادـناجب 
. درک هعجارم 

رومیت ریما   108

یمتسر وک  ام  لاح  زا  تسا  غراف  ناکرت  هاشلگچ  عمش  نآ  رهب  زا  ربص  هاچ  رد  متخوس 
یمدمه  دهاوخ  وت  درد  اب  هک  لدنآ  داب  شیرتسا  الب  شیاسآ  نما و  يزابقشع  قیرط  رد 

یمدآ ون  زو  تخاس  دیابب  رگید  ملاعتسدب  دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ   177 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یمه دیآ  نایلوم  يوج  يوب  شمیسن  زکمیهد  يدنقرمس  هوک  نادب  رطاخ  ات  زیخ 

یمنبش ایرد  تفه  دیامن  ایرد  نیا  ردناکقشع  يانغتسا  شیپ  دجنس  وچ  ظفاح  هیرگ 

تسا روصنم  هاش  ارهاظ  هاش و   109

ینآ زا  هب  تقیقحب  مدیدب  کین  نوچیناث  فسوی  یئوت  هک  قیالخ  دنتفگ 
ینامز نیریش  وت  هک  نابوخ  ورسخیادنیربگ  هک  هدنخ  رکشب  ینآ  زا  رتنیریش 

یناهد کنت  نیدب  هچنغ  دوبن  زگرههچنغب  درک  ناوتن  تناهد  هیبشت 
ینابز هلمج  ارچ  هدازآ  نسوس  نوچماک  تنهد  ناز  مهد  هک  یتفگب  راب  دص 
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یناتسب  مناج  مماک و  یهدن  مسرتمناتسب  تناج  تماک و  مهدب  یئوگ 

هاش صاوخ  زا  یکی  110

ار ام  ياهداد  وت  نابایب  هوکب و  رس  هکار  انعر  لازغ  نآ  وگب  فطلب  ابص 
ار امیس  هام  مشچ  هیس  نادق  یهستسین  یئانشآ  کنر  ببس  هچ  زا  منادن 

ار امیپ  هداب  نابحم  رآ  دایبیئامیپ  هداب  ینیشن و  بیبح  اب  وچ 
ار ابیز  يور  تسین  افو  رهم و  كاخ  هکبیع  وت  لامج  رد  تفگ  ناوتن  ردقنیا  زج 

ناریما زا  یکی   111

تسا هدنامن  رون  ارم  مشچ  وت  خر  زا  رودمدرک  هک  هیرگ  سب  وت ز  عادو  ماگنه 
ماگنه دوخ  ناراـی  زا  یـضعب  يارب  هک  تسا  رایـسب  شریظن  تسدـنامن  روذـعم  هک  زیر  رگجنوخ  وگدـنامن  بآ  ارم  مشچ  رگ  وت  رجه  رد 

: تسا دعب  لزغ  دنچ  نیا  رد  هچنانچ  هتفگ  ترفاسم  عادو و 
178 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناریما زا  یکی   112

تمریم انعر  دق  شیپ  هکوش  نامارخ  شوختمریم  اپورس  ردناک  يوریم  شوخ  نم  ریم 
تمریم اضاقت  شیپ  ینکیم  اضاقت  شوختسیچ  لیجعت  نم  يریمب  یک  يدوب  هتفگ 

تمریم اپ  رد  هکنآ  لایخ  رس  ردنا  مرادرود  وت  يور  زا  دب  مشچ  يوریم  نامارخ  شوخ 
تمریم اج  همه  شیپ  شوخ  وت  ياج  همهیاتسین  وت  لصو  تولخ  ردنا  ظفاح  ياج  هچرگ 

ناریما زا  یکی  113

تفرب مدیدن و  ریس  وا  رکیپ  هم  يورتفرب  میدیشچن و  شلعل  بل  زا  یتبرش 
تفرب میدیسرن و  شدرگب  تسب و  رب  رابدوب  هدمآ  کنتب  کین  ام  تبحص  زا  یئوگ 

تفرب میدیمد و  صالخا  هروس  شیپ  زومدیناوخ  ینامیز  رح  هحتاف و  ام  هکسب 
تفرب میدیسرن و  شعادوب  اغیرد  ياکمیدرک  يراز  هلان و  بش  همع  ظفاح  وچمه 

خرف ریما   114

خرف يوم  نوچمه  هتفشآ  دوبخرف  يور  ياوه  رد  نم  لد 
خرف يوداج  سگرن  دایبیناوغرا  بارش  یقاس  هدب 

خرف يوس  نم  لد  لیم  دوبتسا  یئاجب  سک  ره  لد  لیم  رگا 
خرف  يودنه  هدنب  ظفاح  وچدشاب  هک  منآ  تسه  مالغ 
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ناریما زا  یکی  يارب   115

درکنرب باوخ  زا  رس  هک  نیب  هدید  خوشن  اوتفخن  نم  ناغفا  شود ز  غرم  یهام و 
درکن رثا  ناراب  هرطق  هراخ  کنس  رددربن  ردب  نیک  شلد  ام ز  کش  رس  لیس 

درکن رذح  نانیشنهشوگ  هآ  ریت  زکرادهاگن  روالد  باوج  نآ  وت  بر  ای 

ناریما زا  یکی  يارب  اضیا   116

درکن  رفس  قیفر  رهش و  فیرح  دایدرکن  ربخ  ارناگدشلد  تفرب و  ربلد 
درکن رذگ  هقیرط  هارهاشب  وا  ایتشاذگ  ورف  تبحم  قیرط  نم  تخب  ای   179 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

درکن رحس  میسن  وچ  نمب  رذگ  دوخ  واعمش  وچ  ادف  ناج  شمنک  ات  هداتسیا  نم 
درکن رثا  شگنس  لد  رد  دوب  تخس  نوچمنک  نابرهم  شلد  هیرگب  رگم  متفگ 

درکن ردب  رس  زا  یقشاع  ماد  يادوسنم  رارقیب  لد  غرم  هک  نکم  یخوش 

: ناریما زا  یکی  يارب  اضیا   117

دنخب رکش  کی  ادخ  يارب  زا  مقاتشمدنق  ثیدح  رب  هدز  هدنخ  وت  هتسپ  يا 
دنسپ دوخ  خیش  دقتعم  میتسین  امینزیم  هنعط  رگو  یئامنیم  هولج  رگ 

دنخم رگد  ار  ادخ  وت  یتسیک  هتسپ  يادنز  مد  هدنخ  رکشب  ام  رای  هکیئاج 
دنجخ  ای  مزراوخ  وت  ياج  تسا  اجک  ینادینکیمن  ناکرت  هزمغ  كرت  وچ  ظفاح 

ناریزو زا  یکی  يارب   118

دراد ناوغرا  نوخب  یطخ  شضراع  راهبدراد  نابیاس  لبنس  لگ ز  درک  هک  مراد  یتب 
دراد ناشفنوخ  جوم  هچ  ایرد  نیا  هک  متسنادندوصقم  رهوگ  مدرب  هک  متفگ  مدشیم  قشاع  وچ 

دراد نارگ  رس  نم  اب  تسد و  روخ  يرگید  اب  یم  هکسلجم  هنحش  يا  وا  زا  ناتسب  نم  داد  ار  ادخ 
دراد ناهد  رد  رکش  ار و  ظفاح  تشک  یخلتببوشآ  رهش  رایع  نآ  هک  میوگ  دوخ  تخب  رذع  هچ 

: هاش يارب   119

دراد  مغ  هچ  دوش  مک  یمد  هک  یمتاخ  زدراد  مج  ماج  تسا و  يامن  بیغ  هک  یلو 
______________________________

دیوگ هاش  مانب  ار  لزغ  ( 1)
، دناد امن  بیغ  هنیئآ  ار  هاش  لد  نوچ 

: هتفگ زین  عاجش  هاش  هرابرد  هچنانچ  قلمت ، يور  زا  ای  تقیقح ، يور  زا  ای 
دراد  مرتحم  هک  هد  یش  هاش و  تسدبلد  هنیزخ  هدم  نایادگ  لاخ  طخب و   180 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  رون - لحم 
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دراد مرد  شش  هک  ره  حدق  ياپب  دهنتسم  سگرن  وچ  برط  زک  نآ  مسوم  دیسر 
دراد مهتم  بیع  تدصب  لک  لقع  هکرادم  غیرد  لگ  وچ  نونکا  یم  ياهب  زار  ز 

دراد مرح  نیا  رد  هر  لد  مرحم  مادکناوخم  هصق  تسن  هاگآ  سک  بیغ  رس  ز 
دراد منص  وا  میدیبلط و  دمص  ام  هکتسب  ناوتب  فرط  هچ  ظفاح  هقرخ  بیج  ز 

ناهاش زا  یکی   120

شوگانب نیمیس  لد و  نیگنس  تبشوه  تقاط و  رارف و  نم  زا  دربب 
شوپابق یکرت  یشوهم  یفیرظراد  هلک  یگنش  یکباچ  يراگن 
شوج منزیم  مئاد  کید  ناسبشقشع  يادوس  شتآ  بات  ز 

شومارف مناج  زا  شرهم  ددرگنمناوختسا  ددرگ  هدیسوپ  رگا 
شود ورب  ششود  ورب  ششود  وربتسا  دربب  منید  لد و  منید  لد و 

شون بل  ششون  بل  ششون  بلظفاح  تسوت  ياود  وت  ياود 

: ناگدازهاش زا  یکی   121

شلاح تسنوچ  یهگآ  يراد  هچتسمرس  لوگنش  یلول  ناز  ابص 
شلالح نک  ردام  ریش  نوچ  الددزیرب  منوخ  رسپ  نیریش  نآ  رگ 

شلایخ اب  شوخ  یتولخ  مراد  هکار  ادخ  مرادیب  باوخ  نیز  نکم 
شلاصو مایا  رکش  يدرکنرجه  زا  يدیسرتیم  وچ  ظفاح  ارچ 

ناریما زا  یکی  يارب   122

کلم  حیبست  لصاح  دوب  وت  ریخ  رکذسدق  ملاع  رد  هک  هزیکاپ  رهوگ  نآ  یلاعت 
______________________________

مک هچ  وت  زا  نداد  هلاوح  ذغاک و  رب  رهمکی  ینعی  متاخ  کی  زا  دیوگیم  دـنکیم  عمط  راهظا  مود  عورـصم  رد  هاش ، رونا  بلق  تسا  یلجت 
. دش

. هدرک عمط  راهظا  هقیلس  راهظا  زا  سپ  هکنآ  رتشوخ  تسا ، هقیلس  شوخ  هچ  اعقاو  (- 2)
کحم وچ  دسانشن  صلاخ  رز  رایع  سکنک  هبرجت  یکش  تسه  را  تنم  صولخ  رد   181 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

کی هن  میدید و  ود  هن  ام  دشب و  دح  زا  هدعومهدب  تسوپ  ود  تسم و  موش  هک  يدوب  هتفگ 
کلف خرچ  زا  مشک  ینوبز  هک  منآ  هن  نمددرگ  مدارم  ریغ  را  منز  مه  رب  خرچ 

ناریما زا  یکی  يارب  اضیا   123

منکرب رس  اجک  ات  اجنآ  رد  مدرب  ورف  رسهدکیم  ایرد  صاوغ و  نم  تسا و  هنادرد  قشع 
منک رهوگ  ورز  رپ  تهار  هرهچ  کشا  اتنم ز  بوشآ  رهش  كرت  يا  نانع  مدکی  شکزاب 
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منک رثوک  همشچ  رد  رظن  رگ  ممشچ  کنتتسود  فطل  ددنسپیم  شتآ  رد  رگ  ارناقشاع 
منک رواب  اههناسفا  نیا  يو  زک  منآ  هن  نمیلو  ار  ظفاح  دادیم  ياهوشع  شلعل  شود 

: ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب   124

ماهتساوخ اعدب  مغ  نیا  تلود  ادخ  زوماهتساخ  ون  شوخ و  یناوج  يور  قشاع 
ماهتسارآ رنه  نیدنچب  هک  ینادب  اتشاف  میوگیم  مزاب و  رظن  دنر و  قشاع و 

ماهتساخرب  هتسب و  رمک  راک  نیمهبزین  نم  کنیا  هک  عمشیا  شمغ  زا  زوسب  شوخ 

ناریما زا  یکی   125

مراد شتآ  رد  لعل  شخر  فلز و  رس  زکمراد  شوخ  یمنص  ترشع  هناخناهن  رد 
مراد شویرپ  روح  نآ  زا  بصنم  همه  نیودنلب  زاوآب  راوخیم  مدنر و  قشاع و 

مراد شغیب  یم  نیرکش و  رعش  لقندز  یهاوخ  یمدق  نادنر  هناشاکب  رگ 

: ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب   126

متسم یلاله  ماج  نیزک  تسا  یهاگریدتسین  يزورما  وت  نیگشم  طخ  اب  نم  قشع 
متسر دمآ  رسب  مرمع  وچ  هک  یئوگن  اتتسا  رطخ  دص  انف  يوس  نآ  زا  قشع  هر  رد 

متسویپ دوخ  يوربا  نامک  بوبحمب  نوچدوسح  رازآ  كوان  زا  مغ  هچ  منیزا  دعب 
متسسگن افو  رهم و  افج  سوسفاب و  هکارم  تسا  لالح  وت  قیقع  جرد  رب  هسوب 

متسد  دریگن  هاش  تفطاع  رگا  هآتفرب  درک و  لد  تراغ  میرگشل  یمنص 
182 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب   127

نم زا  يدرب  ناسآ  وت  ار  لد  یلوناج  مرب  لکشم  تمغ  تسد  زا  نم 
نمشد تسود  اب  سکچیه  ددرگنتسود  زا  یتشگرب  نانمشد  لوقب 

نکسم وت  فلز  رس  رد  دراد  هکزادنیم  ایرد  نکشم و  ار  ملد 

ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب  اضیا   128

نک باتع  ام  اب  شکحدق و  نانمشد  ابتست  یشکقشاع  تداع  مسر و  هک  اجنآ 
نک باجتسم  نالدهتسخ  ياعد  بر  ایاعد  هر  زا  دبلطیم  لاصو  ظفاح 

: ناریزو ای  ناریما  زا  یکی  يارب  اضیا   129
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وت هالک  فرط  رورپهیاس  دیشروخوت  هار  كاخ  نیچ  هفان  ياهبنوخیا 
وت هانگ  دسیون  هک  شدیاین  لد  زالامج  نانچ  اب  کلم  چنیه  هک  روخب  منوخ 

وت  يارستلود  هناتسآ  میئامدندش و  ادج  مه  زا  همه  نیشنمه  نارای 

فلتخم صاخشاب  يزروقشع  رد  مود  مسق 

ای تسا  ریما  تسا  هادزهاش  ای  تسا  هاش  تسیک  بطاخم  هک  تسین  مولعم  ـالماک  نوچ  نکل  دنفانـصا  ناـمه  زا  زین  فلتخم  صاخـشا  نیا 
دوشیم هدـید  هقرفتم  صاخـشاب  شیزروقشع  مه  هاگهاگ  یلب  میدرک  دای  فلتخم  صاخـشا  ناونعب  اذـهل  هدازریزو  ای  تسا  ریزو  هدازریما 

: هتفگ هک  نیا  ریظن 
دورن رز  میسب و  زج  شرمک  رد  تسد  هکمراد  یتماق  ورس  سوه  ادگ  نم 

میـس و هلیـسو  ار  ناریما  ناریزو و  ناهاشب و  لصو  قشع و  هک  اریز  دورن  ردب  ربخ  سلجم  هکنآ ز  طرـشبهد  ظفاح  تسدب  لوا  هداب و  رایب 
. تسا فانصا  نامهب  شیزروقشع  ابلاغ  اما  تسا ، رز  میس و  هلیسو  ناشیاب  يزروقشع  هکلب  تسین  رز 

ارناگژم منک  هناخیم  رد  بورکاخشورفهداب  هچیغم  دنک  هولج  نینچ  رگ   1 183 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنناتسن رگب و  یفوص  هقرخ  نیا  زا  دعبناگچبغم  ام  هشیدنا  زا  هگآ  دنوش  رگ   2

دننادنوادخ موق  نیا  هدنب و  همه  امادخ  تسب  نانهد  نیریش  بل  اب  ام  دهع 
اج قلمت و  يارب  ار  رخآ  تیب  نیا  هک  تسا  راکـشآ  ردـقچ  دـننارجه  قحتـسم  نینچ  نازابقـشعغورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فـال 

.؟ تسیچ ینبیم  دعب  يدید و  هک  اههلگ  همه  نآ  سپ  هنرگو  هتفگ  دوخ  ندرک 
دنریگ يرای  هرط  مخ  دنراذگبراک و  همه  نارای  هک  تسنآ  نم  ندید  تحلصم   3

دنریگ يراکش  هظحل  ره  هژم  ریتب  هکنوخب  دنریلد  هچ  ناکرت  هچب  نیا  بر  ای 
دنریگ يراگن  تسد  وا  رد  هک  یصقر  هصاخدشاب  شوخ  ین  هلان  رت و  رعش  رب  صقر 

درآ رانک  رد  يورس  یئوج و  بل  رب  دنیشنظفاح  رس  هناریپ  رگد  دهاوخ  ادخ  زا  غاب  نیا  رد   4
دش دهاوخن  نوگ  رگید  نیا و  تسا  نامسآ  ياضقدش  دهاوخن  نوریب  رس  نامشچ ز  هیس  رهم  ارم   5

دش دهاوخن  نوزفا  مک و  دش  اجنآ  هک  تمسق  نآ  رهدندومرفن  يدنر  زجب  يراک  لزا  زور  ارم 
دش دهاوخن  نونکا  رگا  تراک  دوش  هب  یکالدیقاس  نابرهم  رای  نما و  ياج  لعل و  بارش 

دشاب شوخرس  هک  شاب  نارگن  شهاگماشيدش  تسم  يرحس  درد  هک ز  ام  یفوص   6
دشاب شک  الب  نادنر  هویش  یقشاعتسودب  هار  دربن  معنت  درورپ  زان 

دشاب شوشم  هک  اناد  لد  دشاب  فیحروخب  هداب  يروخ  دنچ  یند  يایند  مغ 
دشاب شوهم  یقاس  فک  شبارش ز  رگشورف  هداب  دربب  ظفاح  هداجس  قلد و 

زیمآکنر  عضو و  لاتق  هدعو و  غوردزیگناروش  تسیش  یلول و  هدیمر  ملد   7
زیهرپ هقرخ  يوقت و  هماج  رازهداب  نایوره  ام  كاچ  نهریپ  يادف   184 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زیمآریبع دوش  مکاخ  وت  لاخ  ات ز  هکدرب  مهاوخ  كاخب  دوخ  اب  وت  لاخ  لایخ 
زیخاتسر زور  لوه  مربب  لد  یمبرشح ز  هگرحس  ات  دنب  منفک  رب  هلایپ 

فد کنچب و  مدنزیم  فرط  رهز  هچبغمکنا  هفرط  نیشنهشوگ و  يدهاز  لایخب  نم   8
مشغیب فاص  یم  تسم و  مشچ  شوهدممشکلد  يوم  شوخ و  يور  راد  تسود  نم   9
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مشش  ره  رادیرخ  هنرو  تسین  میزیچتهج  شش  نابوخ ز  همشرک و  رپ  تسا  يرهش 
مشوخرس نونکا و  مروخیمن  یم  هک  اقحماهدید  رهش  نیا  رد  تسم  مشچ  هکسب  زا 

مشوشم نآ  زا  مسلفم  يرهوج  نمنسح  ناک  تسا و  لعل  بل  ندعم  زاریش 
مشتآ ناسرتم ز  عمش  وچ  ماهداتسازاسوزوس  دشابن ز  زیرگ  یقشاع  رد 

مشکرد هنامیپ  ود  هک  تمیوگب  هگنآوگب  نخس  کی  لزا  دهع  رس  یتفگ ز 
مشوهم ناناوج  قشع  ریسا  یلاحرفس  نیا  رد  اما  میتشهب  مدآ  نم 

مشکیم هآ  نآ  زا  مرادن  هنیئآتسوزرآ  هولج  ارم  عبط  سورع  ظفاح 
منزیم یمانکین  رد  نامز  ره  تعافش  تسدمنزیم  یماگ  زور  ره  بلط  رد  نم  ات  تسا  يرمع   10

منزیم یمادب  یغرم  مهنیم  یهارب  یماددوخ  زور  منارذکب  ات  دوخ  زورفا  رهم  هامیب 
منزیم یمارخشوخ  رب  فرط  ره  زا  قشع  کنابلگیهس  ورس  هیاس  زا  یهگآ  مبای  هک  وب  ات 

مزابیم  قشع  لفط  یمنص  اب  زاب  هکدریگ  رب  باسح  یک  نم  يریپ  درخ ز   11
______________________________

. دیوگ تیب  نیا  رد  هک  تسنآ  تهج  شش  زا  دوصقم  (- 1)
تماق  ضراع و  خر و  فاز و  طخ و  لاخ و  نآدنتسبب  هار  مهتهج  شش  زا  هک  دایرف 

نیگشم تسیور و  شنـشلگ  نیراگنیتسم  شوخ  باوخ  رد  هک  مکرت  نآ  مشچ  مالغ   12 185 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ای هاـش  هراـبرد  هک  تسا  ادـیپ  شحئاول  زا  هک  تسا  رایـسب  زین  رگید  ياـهلزغ  هنرگو  رکذـت  زا  دوب  اـم  روظنم  هچنآ  دوـب  نیا  وربا  ناـبیاس 
زین ظفاح  دوخ  تسا  دایز  مه  یلیخ  هکلب  تسا  تیافک  رادـقم  نیمه  رد  تسا و  باـتک  همه  لـقن  مزلتـسم  اـهنآ  همه  لـقن  هتفگ ، يریزو 

ظفاح هک  دـیمهف  یهاوخ  راعـشا  نیا  رد  تقد  زا  سپ  یـشاب  مهف  لها  دوخ  رگا  رگید  تسا ، تراشا  کی  رظن  لـها  سرد  نیقلت و  هتفگ ،
یتسرپقح و رد  هداعلا  قوف  هن  هدوب  هداعلا  قوف  یلب  تسین ، تسا  هدوب  هداـعلا  قوف  درم  ادـخ و  لـها  ادـخ و  درم  هک  دـنیوگیم  هک  روطنآ 
سولپاـچ و قـلمتم و  درم  زج  وا  هـک  درک  دـهاوخ  قیدـصت  دـنک  لـمأت  ار  راعـشا  نـیا  هـک  ره  یتـسرپریزو ، هاـش و  رد  هـکلب  یتسرپادـخ 
ار یئوگ  رعـش  هک  رـصع  ره  یلابیال  يارعـش  زا  یکی  هکلب  هدوبن ، نید  ياهدنب  زا  يدنب  چیهب  دنب  اپ  تسا و  هدوبن  نهادم  وگشابـشوخ و 

اهنیا ریغ  راعشا و  نیا  رد  تفرعم  رنه و  نیاب  ار  دوخ  ررکم  ظفاح  هکنانچ  هدوب ، دننادیم  تفرعم  رنه و  دناهداد و  رارق  دوخ  تشیعم  هلیسو 
مالّـسلا هیلع  ماما  ربمغیپ و  ادـخب و  قشع  دـنزیم  مد  همهنیا  وا  هک  یقـشع  هک  تسناد  یهاوخ  هعلاـطم  تقد و  زا  سپ  مه  دـنکیم و  یفرعم 

قشع تیب  نیا  رد  وا  هک  اریز  تسوا ، زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقـشاع  هتفگ ، وگگنفج  رعاش  نیا  هک  تسین  باب  نیا  زا  مه  تسین و 
اریز هدز ، فال  هتفگ و  مه  غورد  هچرگا  هدـنار و  ملاع  همه  رب  ار  قشع  هک  هدرک  طلغ  هچرگا  هتفرگ  ادـخب  قشع  هطـساو  هناشن و  ار  ملاع 

قح رهاظم  ار  اهنآ  هک  تسنیا  باـب  زا  هن  صاخـشا ، نآـب  ظـفاح  ياهقـشع  نینچمه  هدوبن و  قشاـع  دوخ  ناـبیقر  ناراـکمهب و  املـسم  هک 
يوسب ار  اهقشع  همه  تشگرب  هکنآ  باب  زا  ای  و  هتسنادیم ،

186 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هدـمع دراد و  صاخـشا  نیا  دوخب  رظن  ظفاح  هکلب  تسا ، قح  قشع  مه  یلیلب  نونجم  قشع  دـیوگیم ، يولوم  هچنانچ  هدرکیم ، ضرف  قح 

هکلب تسین ، قـشع  اـهیزروقشع  نیا  الـصا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک  رظن  رتـقیمع  يرظنب  رگا  هکلب  تسا ، یلاـم  یهاـج و  هدافتـسا  وا  رظن 
فال و اب  یسولپاچ  قلمت و  زا  یعون  نیا  و  قشع ، تقیقح  هن  تسا  قشع  فال  یقیقح ، قشع  هن  تسا ، يرعش  قشع  تسا و  قشع  تروص 
و ندرک ، مگ  ار  دوخ  هن  یشوهیب و  هن  هیرگ و  هن  ندرم و  هن  تسا و  راک  رد  نتخوس  هن  الا  تسا و  ءارعش  موسرم  هک  تسا  يرعـش  فازگ 

: هتفگ هچنآ  هک  دش  مولعم  سپ  قشع  تقیقح  هن  تسا  قشع  راهظا  قشع  هن  تسا  قشعت  نیا  سپ  ندرک  شومارف  دوخ  زا 
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دهاوخ دش و  مولعم  هچنانچ  هکلب  هتفگ ، هک  تسا  نانچ  هن  تسه  بیجع  ثیدح  بیرغ و  هصق  مهتسین  هز  رهب  رخآ  همهنیا  ظفاح  دایرف 
، تسنیا رما  تقیقح  دش 

تسه بیجع  يرما  هن  بیرغ و  هصق  هنتسین  هزره  فال و  زج  همهنیا  ظفاح  دایرف 
يرنه عون  کی  دوخ  قشعت  لزغت و  زا  عون  نیا  يرآ  تسه  بیرغ  شفازگ  فال و  بیجع و  شرعـشدوب  ءانتعا  فازگ  فالب و  رگا  يرآ 

درادن و يربخ  چیه  ناشبلق  دنیوگیم  هچنآ  زا  هکنآ  اب  دننکیم  لزغت  حودممب  تبسن  دننکیم ، یئارسلزغ  هک  ءارعـش  نایم  رد  فراعتم  تسا 
تسا و نالف  تیوه  تسا  نالف  تمـشچ  تسا ، نالف  تدق  هکنآ  دننام  دراندن ، تیعقاو  چیه  دنیوگیم  حودمم  حرـش  رد  هچنآ  هکنآ  اب  ای 

مه ار  وا  چیه  هک  دشاب  اسب  هکلب  اهنیا ، لاثما 
187 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هب دـنیوگیم  کیربت  اـهینامداش  رد  مدرم  ناـیم  رد  تسا  موسرم  هک  یئاـهفراعت  ریظن  مهنیا  دـننکیم ، ار  کـشخ  تاـفراعت  نیا  یلو  هدـیدن 
مدش نینچ  ای  مدش ، رثأتم  رایـسب  دنیوگیم ، هچنانچ  تسا  هودنا  اب  بسانتم  هک  یظافلا  اههودـنا  رد  تسا و  ینامداش  اب  بسانتم  هک  یظافلا 

ای درادن ، تیعقاو  چیه  هک  دننکیم  رگیدـکیب  یتافراعت  هک  همان  ناونع  رد  اصوصخ  دنـسیونیم  رگیدـکیب  هک  اههمان  رد  ای  و  مدـش ، نانچ  و 
لیبق نیا  زا  زین  مه  تایلزغ  کلاذ ، لاثما  و  مدنمتدارا ، مصلخم ، مرکاچ ، مراک ، رـس  هدـنب  دـنراد ، یتافراعت  هچ  رگیدـکی  تاقالم  ماگنه 
رتشیب دننکیم ، تیعقاو  رب  ملح  مرجال  هتفگ ، بلق  میمـص  لد و  زوس  زا  ار  اهنیا  شرعاش  یتسار  دننکیم  لایخ  دنتـسین  علطم  هک  نانآ  تسا 

مه وا  هک  دـننکیم  نامگ  هک  تسنآ  دـنوشیم  ظفاح  راعـشا  هتفیرف  دـنوشیم و  عقاو  نایفوص  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  ناـگداس  هکنآ  تلع 
نیا هک  دـننادیمن  دـنریگیم  وا  صولخ  زا  فشاک  سپ  هدرک  مظن  رخآ  ات  لوا  زا  بیترتب  ار  نایود  نیا  هتـسشن و  هشوگ  رد  قح  لها  دـننام 

و هدـینارذگ ، یـشیع  و  هتفگ ، یلزغ  وا  يارب  هدوـب  قـفاوم  وا  اـب  ناـمز  هک  یـسک  ره  اـب  تقو ، ياـضتقمب  هتفگ ، رمع  تدـم  رد  ار  اـهلزغ 
، تسا نافرع  قشع و  هن  تسا ، کبـس  ینافرع  یقـشع و  هکنآ  تیاهن  تسا ، قولخم  يارب  هکلب  تسین  ادخ  يارب  راعـشا  نیا  هک  دـننادیمن 

نافرع قشع و  یفوص  نافرع  قشع و  هک  اریز  تشادن  یشزرا  مه  زاب  يور  يالم  يونثم  دننام  دوب  مهنافرع  قشع و  رگا  ام  رظن  رد  هچرگا 
دننکیم لقن  دینج  ای  یلبـش  زا  ارهاظ  دـناهتفگ و  ناشدوخ  هک  تسا  نانچ  ام  دزن  رد  یفوص  عهکلب  تسا . تلالـض  تلاهج و  هکلب  تسین ،

همه میئوگیم و  همه  يارب  ام  و  دنیوگیم ، شایع  نایفوص  يارب  دوخ  معزب  ار  نیا  ناشیا  هکنآ  تیاهن  یفوص ) فلا  نم  ریخ  یفوکلا  بلک  )
قادصم ار 

188 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
کـس دـشابن  هتفگ  ار  تیفوص  طیارـش  دوخ ، هکیروطب  ینعی  دـشابن  نانچونینچ  یفوص  رگا  هتفگ  مـالک  نآ  هدـنیوگ  مینادـیم ، یلک  نآ 

. تسا نینچ  دشاب  مه  طیارش  نامه  دجاو  رگا  میئوگیم  ام  تسا و  یفوص  رازه  زا  رتهب  یفوک 
چیپ ردنا  چیپ  فرح  زا  زجبچیه  تقادص  زا  یفوص  رد  تسین 

روک دش  ششنیب  مهف و  هدیدرورغم  دش  هک  هداس  نآ  رگم 
تسا ضرم  تفآ و  شنافرع  قشعتسا و  ضرغیب  تسا و  هداس  وا  هچرگ 

قلاخ رب  قشع  نافرع و  تسینقداص  یفوص  نافرع  قشع و 
تسا مهف  زا  لقع و  ملع و  زا  هن  هکتسا  مه  همه و  وا  نافرع  قشع و 

لطاب وضویب  تسا  زامن  نوچلفاغ  یفوص  نافرع  قشع و 
تسا نید  زا  جراخ  هک  يدوهی  نوچتسا  نیئآ  دوخ  زا  وچ  ار  وا  هکلب 

تسا یفوص  دص  ود  زا  هب  یفوک  کستسا  یفوک  کس  زا  رتدب  تهجنیز 

ناغم ریپ  هب  ظفاح  يزروقشع  يدنمتدارا و 
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رد ظفاح  هک  دـش  هتفگ  البق  تسنیا ، هدومن  واب  تبـسن  هک  یئاهیزاورپدـنلب  هتفگ و  تسناغم  ریپ  هک  دوخ  ریپ  هب  قشعت  هرابرد  هچنآ  اـما  و 
نانآ شور  هتـسیزیم  نانآ  شور  رب  هدوب و  برـشم  مه  اهنآ  اب  هدوب و  یهاقناخ  نایفوص  هقیرط  رب  یگلاس  تسب  زا  شیپ  ینعی  رما  يادـتبا 
ناغم ار  اهنآ  تبـسانم  هچب  تسین  مولعم  هتـسویپ و  ناـغم  ریپ  هب  هتفگ و  كرت  ار  اـهنآ  هقیرط  سپ  دوب  تاـمرحم  زا  عروت  دـهزت و  رهاـظب 
ظفاـح باـنج  لاـح  هک  دـناهدوب  ربگ  یتسار  رگا  تسنا  ربگ  ینعمب  تسا  غم  عمج  هک  ناـغم  ربگ و  ینعی  میم  مضب  غم  هک  اریز  دـنتفگیم 

غم مان  دناهدمآرد و  مالس  اب  دناهدوب و  هدازغم  رگا  تسا و  مولعم 
189 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ظفاح هکیروطب  زاریش ، تابارخ  رد  دوب  هدکیم  يریپ و  ار  اهنآ  دنتفگیم و  ناغم  ار  اهنآ  هک  دندوب  هدع  لاح  رهب  دیاش ، هدنام  یقاب  اهنآ  رب 
یشور یلو  دندش  فورعم  یتابارخ  یفوصب  ۀهجنیا  زا  دندوب  فوصتب  رهاظتم  دنتـسنادیم و  یفوص  ار  دوخ  مه  اهنآ  دنکیم  ار  اهنآ  یفرعم 
ذاختا مالساب  ناشدورو  زا  دعب  ار  شور  نیا  هکنیا  اما  دوب  یهاقناخ  نایفوص  شور  فالخ  رب  ههبش  الب  دنتـشادیم  لومعم  دوخ  زا  اهنآ  هک 

هکلب تسین  تابجاوب  دـیقت  تاـمرحم و  كرت  يزرودـهز و  رب  ینبم  وفـصت  هک  دـنتفای  فوصت  تقیقح  ار  نیمه  هکنآ  باـب  زا  دـناهدرک 
هکنآ هچ  دندوب  مالـسا  نتفریذـپ  زا  لبق  فوصت  هتـشر  زا  عون  نیمه  رب  هکنآ  ای  دـش : رکذ  البق  هک  تسا  فوصت  لوصا  نامه  رب  فوقوم 
هکنآ لصاح  تسین  مولعم  دندنام  یقاب  شیپ  هتشر  نامه  رب  دندمآرد  مالـساب  نوچ  تسه و  یتلم  ره  شیک و  ره  رد  فوصت  هک  یتسناد 

ار هیعرـش  تامرحم  باکترا  هکنآ  تسا و  تامرحم  زا  بانتجا  مدـع  نانآ  هریـس  هک  تسنآ  طقف  تسا  مولعم  ناـشیا  لاـح  زا  هکیردـقنآ 
زا دعب  ای  دنتشاد  ناشمالسا  زا  لبق  ار  شور  نیا  هکنآ  اما  دنتسنادیمن  قشعب  رضم  نینچمه  دنتسنادیمن و  قحب  لصو  بلق و  هیفـصتب  رـضم 

. تسین مولعم  دندیمهف  هنوگنیا  ار  فوصت  تقیقح  مالسا 
زا ینعی  هدـیدیمن  یتسار  لها  ارناشیا  هک  تسنآ  دـیوگیم  دوخ  هکیروطب  نایتابارخب  وا  نتـسویپ  نایهاقناخ و  زا  ظفاح  ندـش  جراـخ  تلع 

دـهز و هن  تسا  نایفوص  همه  هویـش  هچنانچ  هدوب  عرو  دـهزب و  رهاظت  اهنآ  زا  هدـیدیم  هچنآ  هدومنیمن  هدـهاشم  ایر  سولاس و  زجب  اـهنآ 
: دیوگیم هچنانچ  دنتشادن  عانتما  ءابا و  زیچ  چیه  زا  تولخ  رد  هنرگو  هدوب  سان  يأرم  رد  نابز و  شاهمه  ینعی  عقاو  عرو 

ینابردب ماهناخیم  رد  رب  هداتستسم  نم  ات  هک  ننانکیحوبص  ياپ  كاخب   190 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یناهنپ تشاد  ران  هن ز  هقرخ  ریز  هکمتشذگن  تسرپرهاظ  دهاز  چیهب 

نوچ ظفاح  دیایب  هچنانچ  تسا  هاقناخ  هعموص  زا  شدارم  وا  زا  هایـس  دـش  نم  همان  هک  نیب  ودود  نیاتسرپیم  درک  ماهعموص  لها  رادرک 
یـشایع رب  شـساسا  هکلب  تسین  یـشایع  اب  یفانم  فوصت  تقیقح  هک  هدرب  یپ  فوصت  تقیقحب  مه  یفرط  زا  هدـید و  ار  نانآ  يراـکایر 

: هتفگ ار  اهنآ  كرت  هجو  ود  زا  یکیب  راچان  هدوب ، تسایس  باب  زا  هدوب  دهز  رب  يدنچ  رگا  تسا و 
يوحن رهب  فوصت  نالطبب  یپ  اما  تسین  یشابوا  یـشایع و  عرـش و  فالخ  اب  یفانم  هک  هدرب  فوصت  تقیقحب  یپ  هچرگا  هکنآ  باب  زا  ای 
تـسا سولاس  اـیر و  زا  یـشان  هکلب  تسین  تقیقح  وزج  هک  یعرـش  تارهاـظت  هتفرگ و  تسا  فوصت  تقیقح  هچنآ  سپ  هدربن  دـشاب  هک 

هتفگ دوخ  هچنانچ  ایر  ندرک  دایز  هکلب  ایر  هجوب  مهنآ  تسا  دئاز  هکیروماب  مازتلا  رب  یعاد  هچ  لصا  كولس  زا  دعب  هک  اریز  هدرک  كرت 
دوب دهاوخ  ءالؤه  یلا  ءالؤه و ال  یلا  کلاذ ال  نیب  نیبذبذم  وزج  هدرواین  تقیقحب  مه  ارفوصت  سپ  فوصتب  رضم  تسا و  تقیرط  رفک 

دشاب  يوحن  رهب  قیرط و  رهب  هک  هدرب  یپ  مه  فوصت  نالطبب  هکنآ  ای  و 
______________________________

دقتعم هن  نطاـب  رد  هدـیمهف و  شقیرط  همهب  ار  فوـصت  نـالطب  هـک  تـسا  نـیمه  ظـفاح  هراـبرد  ریقح  نـیا  یـصخش  رظن  هچناـنچ  (- 1)
یلو یتابارخب  هن  هدوب  یهاقناخب 

( دمآرد رایع  تب  نآ  لکشب  زور  ره  )
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همان هک  نیب  دود  نیا  هتفگ  هک  مه  قباس  تیب  هدوبن  يزیچ  یـشایع  زج  هفلتخم  لاکـشاب  لکـشت  فلتخم و  هسبلأـب  سبلت  نیا  زا  شروظنم 
دهاوخ لصفم  هفلتخم  لاوحاب  شلوحت  شینامیشپ و  تمادن و  راهظا  هدوبن  نیبشوخ  مه  یتابارخب  تبـسن  هکنآ  هب  دراد  هراشا  خلا )  ) نم

. هدرب فوصت  قرط  همه  نالطبب  یپ  تقیقح  رد  وا  سپ  دمآ 
191 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مورحم ایند  شیعت  زا  ار  دوخ  ارچ  سپ  میور  لطاب  هتـشر  رب  هک  دشاب  انب  رگا  میـشاب  هرخالا  ایندـلا و  رـسخ  ارچ  هک  هدیجنـس  دوخ  اب  نکل 
. مینک

: ظفاح مینکیم  رکذ  هتفگ  دوخ  هقیرط  اب  نیفلاخم  زا  وا  تمذم  وا و  هقیرط  ناغم و  ریپ  هرابرد  هچنآ  نونکا 
اهلزنم  مسر  هار و  دوبن ز  ربخیب  کلاس  هکدیوگ  ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجس  یمب 

اجکب ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبباریوقت  حالص و  يدترب  تسا  تبسن  هچ 
اجک بان  بارش  ناغم و  رید  تسا  اجکسولاس  هقرخ  تفرگب و  هعموص  ملد ز 

ام ریدقت  لزا  دهع  رب  تسا  هتفر  نینچ  نیاکمیوش  لزنم  مهب  ام  تقیرط  تابارخ  رد 
ار ماف  لعل  یم  يافص  يرگنب  اتار  ماج  تسا  یفاص  هنیآ  هک  ایب  یفوص 

ارماقم یلاع  دهاز  تسین  لاح  نیاکسرپتسم  نادنر  هدرپ ز  نورد  زار 
ار مالسلا  راد  هضور  تشهب  مدآدنامن  روخبآ  نوچ  هک  شوک  دقن  شیع  رد 
ار مالغ  محرتب  نیب  زاب  هجاوخ  ياتسا  تمدخ  قح  سب  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 

تسا هداتفا  هچ  ارت  فک  زا  لد  هداتفا  رمتسا  دایرف  هچ  نیاظعاویا  دوخ  راکب  ورب 
تسا دابآ  بارخ  ناز  نم  یتسه  ساسایلو  درک  بارخ  مقشع  یتسم  هچرگا 

تسا دازآ  ملاع  ود  ره  زا  وت  قشع  ریساتسا  ینغتسم  دلخ  تشه  زا  وت  يوک  يادگ 
تخوسب هناخیم  شتآ  ارم  لقع  هناخدربب  تابارخ  بآ  ارم  دهز  هقرخ 

تخوسب  هنامیپ  یمیب و  مرگج  هلال  وچمهتسکشب  مدرک  هک  هبوت  زا  ملد  هلایپ  نوچ 
______________________________

. هدوب تقیرط  كولس و  لها  هک  دنکیم  تابثا  (- 1)
مولعم زین  راعـشا  یط  رد  هک  هتـشگرب  راب  هتـسکش و  نامیپ  ناغم  ریپ  اب  هدرک و  هبوت  هبترم  دنچ  ظفاح  هک  تسا  نآب  هراشا  رخآ  تیب  (- 2)

. دوشیم
تسین هارکا  چیه  ياج  دیوگ  هچنآ  ام  قح  ردتسین  هاگآ  ام  لاح  زا  تسرپرهاظ  دهاز   192 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسین هارمگ  یسک  لدیا  میقتسم  طارص  ردتسا  وا  ربخ  دیآ  کلاس  شیپ  هچره  تقیرط  رد 
تسین هاگ  تسه و  هاگ  دهاز  خیش و  فطل  هنروتسا  مئاد  شفطل  هک  متابارخ  ریپ  هدنب 

تسین هاگرد  نیا  رد  نابرد  بجاح و  زان و  ربکورب و  وگ  دهاوخ  هک  ره  ایب و  وگ  دهاوخ  هک  ره 
تسین هار  ناشورفیم  يوکب  ارناشورفدوخدوب  ناگنر  کی  راک  نتفر  هناخیم  رد  رب 

تسا نم  هاگحبص  درو  ناغم  ریپ  ياعدتسا  نم  هاقناخ  هناخیم  هشوگ  هک  منم 
تسا نم  هاشداپ  تسود  رد  كاخ  يادگهّللا  دمحب  مغراف  ادگ  هاش و  دایز 

تسا نم  هاوگ  ادخ  مرادن  لایخ  نیا  زجتسامش  لاصو  ماهناخیم  دجسم و  ضرغ ز 
تسا نم  هاگهیکت  دیشروخ  دنسم  زارفيور  مداهن  ناتسآ  نیا  رب  هک  نامزنآ  زا 
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تسا  نم  هار  مسر و  هن  تلود  رد  زا  ندیمرهنرو  منکرب  همیخ  لجا  غیتب  رگم 
تسا رد  نآ  زا  شیاشک  ارسنآ و  رد  تلودمیشک  ارچ  رس  ناغم  ریپ  ناتسآ  زا 

تسا  رگید  يوسنآ  زا  یشورفدوخ  رازابسب  دننرخیم و  یلد  هتسکش  ام  يوگ  رد 
______________________________

رد هدنکفا  تدوم  تفلا و  حرط  وا  ریغ  اب  هک  ریپ  هب  تبـسن  تسا  اطخ  زا  یهاوخ  رذـع  قلمت و  ماقم  رد  دـینیبیم  هچنانچ  زین  لزغ  نیا  (- 2)
لد امش  زا  میامش و  دایب  مشاب  اج  ره  تسا  امـش  لاصو  هناخیم  دجـسم و  زا  مضرغ  هک  دنکیم  یهاوخ  رذع  وا  زا  هتفر و  هاقناخ  دجـسم و 

. دیایب شیهاوخ  رذع  ینکش و  هبوت  حرش  موادت  رب 
تسا هداتفا  میمر  مظع  رب  هک  تسا  یحور  سکعمد  یسیع  يا  مبلاق  رب  وت  دق  هیاس   193 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسا هداتفا  میقم  هک  مدید  هدکیم  رد  ربتبل  دای  زا  دنب  شماقم  هبعک  زج  هکنآ 
تسا هداتفا  میدق  دهع  رد  هک  تسیداحتازیزع  رای  يا  تمغ  اب  ار  هدشمگ  ظفاح 

تسا یبنط  مخ  اپ  ناویا و  هبطصم  هک  ارمطابر  هاقناخ و  قاط  مرخن  وج  مین  هب 
تسا یبنع  هدرپ  یجاح و  باقن ز  رد  هکرگم  تسا  ام  مشچ  رون  زر  رتخد  لامج 

تسناد هبت  هشیدنا  ندز  رگد  ردتسناد  هر  هک  یکلاس  ره  هدکیم  يوکب 
تسناد هقناخ  رارسا  یم  ماج  ضیف  زیهر  تفای  هک  ره  هناخیم  هناتسآ  رب 
تسناد هنگ  یلقاع  ام  بهذم  خیش  هکبلطم  ام  ناگناوید ز  تعاط  يارو 

تسین یهاگ  هلاوح  رد  نیا  زجب  ارم  رستسین  یهانپ  ناهج  رد  ماوت  ناتسآ  زج 
تسین یهانپ  ماوت  فلز  تیامح  زا  هبمنیبیم  هار  مادوس  همه  زا  هک  نینچ 

تسین یهار  مسر و  چیه  ناهجب  مهب  نیزکمباترب  يور  تابارخ  يوک  ارچ ز 
تسین یهانگ  نیا  زا  ریغ  ام  تعیرش  رد  هکنک  یهاوخ  هچره  رازآ و  یپ  رد  شابم 

تفرن هراسخرب  هناخیم  رد  كاخ  هک  رهدسرن  شماشمب  تبحم  يوب  دبا  ات 
تسا فاقوا  لام  هب ز  یلو  مارح  یم  هکداد  يوتف  دوب  تسم  يد  هسردم  هیقف 

تسا فاطلا  نیع  درک  ام  یقاس  هچره  هکشکرد  شوخ  تسین  مکح  ارت  فاص  دردب 
تخادنا نآونیا  رد  مناگچبغم  ياوهشیپ  نیز  یمدیدن  برطم  یم و  عرو  زا  نم 

تخادنا ناوتیمن  دوخ  زا  لزا  هبیصنمیوشیم  هقرخ  لعل  یم  بآب  نونک 
تخادنا ناهج  هجاوخ  یگدنب  هب  ارمنامز  رود  هک  دوش  نونکا  نم  ماکب  ناهج 
تخادنا ناغم  یم  رد  شلزا  تمسق  هکدوب  یبارخ  نیا  رد  ظفاح  شیاشگ  رگم 

تفرگ نا  رد  یقاس  ضراع  سکع  شناکتخوسب ز  منم  رخ  یم  رغاس  قوش  زورنآ 
تفرگ  نامز  رخآ  نماد  هک  اههنتف  نیزناشف  نیتسآ  ناغم  يوکب  ندش  مهاوخ 

تفرگ نارگ  لطر  دمآرب و  کبس  مغ  زادیدب  ناهج  راک  رخآ  هک  ره  هک  روخ  یم   194 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسا زامن  نیع  رد  وت  يوربا  هلبق  زادیایب  هک  سکنآ  ره  وت  يوک  هبعک  رد 

تفرتفر یئاجبر  يدنب و  وچ  يدازآ  ياپهاقناخ  زا  تفر  هک  ظعاو  نکم  وگ  ظفاح  بیع 
درک ترایز  ار  قشع  هدکیم  كاخ  هکدرب  سکنآ  لوبق  جح  هزور و  باوث 

درک ترامع  نیا  هکنآ  دهد  ریخ  شادختسا  تابارخ  هشوگ  ام  یلصا  ماقم 
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درک تراهط  رگج  نوخب  هک  دنک  یسکیبارحم  ناوربا  نآ  مخ  رد  زامن 
درک تراقح  رس  زا  ناشکدردب  رظنزورما  رهش  خیش  رومخم  سگرن  هک  ناغف 

درک ترابع  رد  رایسب  تعنص  هچرگاظعاو  زا  هن  ونش  ظفاح  قشع ز  ثیدح 
درک ناوتن  اطخ  رکف  نیدب  هتکن  نیا  لحتسا  ام  شناد  هلصوح  رد  هن  قشع  لکشم 

درک ناوتن  ام  بهذم  رد  وت  ریغ  تعاطتسین  ظفاح  لد  بارحم  وت  يوربا  زجب 
درک یناوت  رصب  لحک  هدکیم  كاخ  هکدرک  یناوت  رظن  هگنآ  مج  ماج  رسب 

درک یناوت  ردب  لد  زا  مغ  هنارت  نیدبرهپس  قاط  ریز  هک  برطم  یمیب و  شابم 
درک یناوت  رز  كاخ  ینکب  لمع  نیا  رگتسا  يریسکا  فرط  هناخیم  رد  یئادگ 

درک یناوت  رفس  نیا  را  ینک  اهدوس  هکیمدق  هن  شیپ  قشع  هلحرم  مزعب 
درک یناوت  رذگ  تقیرط  يوکب  اجکنوریب  يوریمن  تعیبط  يارس  زک  وت 

درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  مغ  رابغیلو  هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 
درک یناوت  رس  كرت  نانزهدنخ  عمش  وچیبای  یهگآ  رگ  تیاده  رون  الد ز 

درک  یناوت  رگد  راک  هک  رادم  عمطیهاوخ  یم  ماج  قوشعم و  بلات  وت  یلو 
______________________________

: هتفگ هچنانچ  درکن  قوشعم  بل  یم و  ماج  كرت  درکن و  لمع  هدیمان  هناهاش  تحیصن  هک  تحیصن  نیاب  شدوخ  ظفاح  هک  هنافسأتم  ( 1)
تسیراع تیاده  رون  زا  دوخ  هتفگب  سپ  منکیمن  رگید  مدرک و  هبوت  راب  دصمنکیمن  رغاس  دهاش و  قشع  كرت  نم 

درک یناوت  رذگ  تقیقح  هارهاشبظفاح  يونشب  هناهاش  تحیصن  نیا  رگ   195 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
درکیم انمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ  ودرکیم  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاساضیا 
درکیم ایرد  بل  ناگدشمگ  زا  بلطدوب  نوریب  ناکم  نوک و  فدص  زک  يرهوگ 

درکیم یمعم  لح  رظن  دییاتب  وکشود  مد  رب  ناغم  ریپ  رب  شیوخ  لکشم 
درکیم ادیوه  رارسا  هک  دوب  نیا  شمرجدنلب  رادرس  تشگ  وزک  راب  نآ  تفگ 
درکیم اضیب  دی  اصع و  شیپ  يرماساجنآ  درکیم  هک  شیوخ  زا  هدبعش  همهنآ 
درکیم احیسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگیددیامرف  ددم  زاب  را  سدقلا  حور  ضیف 

درک مهاوخ  رایتخا  قشع  يدنر و  قیرطظفاح  يافص د ل  دشخبن  قرز  قافن و 
درک ایر  دهز و  زا  هبوت  ظفاح  هکناشورفیم  يوکب  رب  تراشب 

دننکیم رس  رب  كاخ  يزاینیب  زا  ار  جنگوا  ناشیورد  هک  متابارخ  ریپ  هدنب 
دننکیم رگناوت  ار  اهلد  یبآ و  دنهدیمناغم  رید  رد  هک  آزاب  هقناخ  يادگ  يا 

دننکیم رب  رس  بیغ  زا  قشعب  رگید  هرمزدشکیم  قشاع  هکنا  دنچ  وا  نایاپیب  نسح 
دننکیم رمخم  مدآ  تنیط  اجنآ  ردناکيوگحیبست  کلمیا  قشع  هناخیم  رد  رب 

دننکیم رب  زا  ظفاح  رعش  هک  یئوگ  نایسدقتفگ  لقع  یشورخ  دمآیم  شرع  زا  مدحبص 
دنک بیج  ریبع  ام  هدکیم  كاخ  هکيوب  دیآرب  نامزنآ  تشهب  يوب  رطع  ز 

دنک بیهص  رگم  ابهص  بانتجا ز  هکیقاس  هزمغ  مالسا  هر  دنز  نانچ 
دنک  بیر  کش و  هتکن  نیا  رد  هک  سک  دابمتسا  لد  لها  لوبق  تداعس  جنگ  دیلک 
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______________________________

هدبعـشب ریبعت  زین  دوخ  نارای  دوخ و  تامارک  زا  نانیا  معزب  هک  اریز  يو  ریفکت  يرماـس و  لـمع  حـیبقت  رب  تسین  لـیلد  هدبعـشب  ریبعت  ( 1)
حیحـصت روصنم  زا  دـعب  يرماس  رکذ  زا  دوصقم  هکلب  میروآرب  یتسد  هدبعـشب  مه  زین  ام  يدـتقم  دنـصقر  تلاـحب و  ناـیفوص  نوچ  هدرک 

رارـسا يرتالاب  رارـسا  لباقم  رد  هک  نآ  يرماس  مرج  درکیم و  شاـف  ار  رارـسا  هک  دوب  نآ  روصنم  مرج  یلو  روصنم  دـننام  تسا  وا  لـمع 
. درکیم شاف 

دنک بیعش  تمدخ  ناجب  لاس  دنچ  هکدارمب  دسر  یهگ  نمیا  يداو  نابش   196 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنک يرایشه  كرت  ات  وگب  يزمر  شیتسم  زاوب  تسا  هدینشن  قشع  زا  وخدنت  شوپهنیمشپ 

دنکب الب  دص  یفالت  همشرک  کی  هکشکب  هناقشاع  هرهچیرپ  رای  باتع 
دنکب اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد  وچکیل  قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع  بیبط 

دنکب امنناهج  ماج  تمدخ  هکنآ  رهدنرادرب  باجح  شتوکلم  ات  کلمر 
دنکب اعدکی  حبص  هحتاف  تقوبيرادیب  هک  دوب  ملولم  هتفخ  تخب  ز 

دنک الب  عفد  دشخبب و  هنگ  دزیادنک  اور  نادنر  تجاح  شورفیم  رگ 
دنریگ يراک  یپ  نارادهعموص  همه  اتدنریگ  يرایع  هک  ایآ  دوب  ار  اهدقن 

دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  يوکب  تفگنیشن  دمص  اب  وشم  تسرپمنص  متفگ 
دننک ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگتسا  بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ 

دراد یئاجب  هار  دز  هک  هدرپ  ره  شقندراد  یئاون  زاس و  بجع  قشع  برطم 
دراد یئاوه  شخبحرف و  کنهآ  شوخ  هکیلاخ  ادابم  قاشع  هلان  زا  ملاع 

دراد یئادخ  شوپاطخ  شخباطع و  شوخروز  رز و  درادن  هچرگ  ام  شک  يدرد  ریپ 
دراد یئامه  رف  دش  وت  هاوخ  اوه  اتتسرپدنق  سگم  نیاک  مل  دراد  مرتحم 

دراد ینامگ  رکف  بسح  رب  یسک  رهزار  مرحم  نیقیب  سک  دشن  قشع  هر  رد 
دراد یناکم  هتکن  ره  یتقو و  نخس  رهفالم  تمارک  نانیشنتابارخ ز  اب 

دراد  ینایب  ینابز و  زین  ام  کلکشورفم  ظفاحب  هتکن  زغل و  وگ  یعدم 
______________________________

تـضایر لها  نایهاقناخ و  لـباقم  رد  دوخ  معزب  ار  تقیرط  هار  هناـگی  هک  تشذـگ  هداـب  لـصف  رد  هک  تسنآ  هب  هراـشا  تیب  ود  نیا  ( 1)
يارب تضایر  رثا  رد  نایهاقناخ  هک  ار  یفـشک  نامه  درامگیم و  دیؤم  هکلب  دـنادیمن  فوصت  قشعب و و  رـضم  مه  ار  هداب  دـنادیم و  قشع 

. تسا یعدم  یم  ماج  رد  دوخ  يارب  وا  دنتسه  یعدم  دوخ 
درادن هاقناخ  هک  یخیش  يداشتابارخ  دیرم  يا  هد  منارگ  لطر   197 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

درادن هار  هناتسآ  نیا  رد  هک  رهيوش  رگج  نوخب  نیتسآ  ورب و  وگ 
درادن هاشداپ  هشوگ  نیا  زا  رتشوخمناج  لزنم  تست  يوربا  هشوگ 

درادن هانگ  منص  يا  قشع  رفاکبیع  نکم  درک  وت  هدجس  رگا  ظفاح 
دراد مادم  مج  یناطلسدراد  ماج  تسدب  هک  سکنآ 

دراد ماج  هک  وج  هدکیم  ردتفای  وزا  تایح  رضخ  هک  یبآ 
دراد مادک  رس  رای  اتيوقت  نادهاز و  یم و  ام و 
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دروآ اجب  وا  يدرک و  وت  هدعو  هک  ارچخیش  يا  جنرم  نم  مناغم ز  ریپ  دیرم 
دروآ امش  تلود  ردب  اجتلا  هکدرآ  عوطب  نونک  ظفاح  یمالغ  کلف 

دمآ شون  زان و  شیع و  برط و  مسوم  هکدمآ  شورفیم  ریپ  تینهت  هب  ابص 
دمآ شورخ  رد  غرم  دش و  زبس  تخردياشگهفان  داب  تشگ و  سفن  حیسم  وه 

دمآ شوگب  مفتاه  زا  رحس  نخس  نیا  هکشوک  ترشعب  نم و  زا  شوین  شوه  شوگب 
دمآ شورس  نمرها  دش  وچ  هکنآ  مکحبعومجم  يوش  ات  يآ  زاب  هقرفت  رکف  ز 

دمآ شوپهقرخ  هک  ناشوپب  هلایپرسسنا  سلجم  تسا  مرحمان  تبحص  ياج  هچ 
هتفگ بارش  لصف  رد  هک  تسنآب  هراشا  تیب  نیا  رد  خلا )  ) هقرفت رکف  دمآ ز  شوهب  ایر  دهز و  یتسم  رگمظفاح ز  دوریم  هناخیم  هاقناخ  ز 
اریز تسا  وا  دیؤم  هکلب  تسین  قشع  ای  فوصتب  رضم  بارـش  سپ  دنادیم  هقرفت  زا  ساوح  عمج  ار  بارـش  صاوخ  زا  یکی  ظفاح  هک  دش 

زا ناشیا  خـیاشم  هک  تادـهاجم  قاشم و  تاضایر و  نآ  همه  یعمج و  هدـیقعب  تسا  هقرفت  زا  ساوح  عمج  ناـمه  فوصت  رد  هدـمع  هک 
یبیغ ياهشورس  یبلق و  دوهش  مزلتسم  هجیتن  نیا  لوصح  تسا و  هجیتن  نیاب  لوصو  يارب  دناهدرک  عضو  دوخ 

______________________________

سا فطعب  ایر  دهز و  هخسن  رد  ( 1)
198 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا ساوح  عمج  ینعی  تلاـح  نیا  هلـصحم  بابـسا  رد  فوصت  هفلتخم  بعـش  نیارباـنب  دـمآ ) شورـس  نمرها  دـش  وچ  هکنآ  مکحب   ) تسا
کنب و بارش و  یتح  دناهدرک  زیوجت  فوصت  رد  ار  وا  دشاب  دیفم  رثؤم و  لیخد و  تلاح  نیا  لوصح  رد  هک  هچره  دناهداد  هعسوت  هقرفت 

يارغـص هلزنمب  یکی  هک  همدـقم  ود  نیا  ام  تسا و  اجک  زا  تسیچ و  وا  یبیغ  ياهـشورس  ظفاح و  ياـهفتاه  هک  دـش  مولعم  سپ  قیـسوم 
هک هقرفت  زا  تسا  ساوح  عمج  فوصت  رد  مهم  هکنآ  اـما  مینادـیم  لـطاب  عونمم و  ار  ود  ره  تسا  ساـیق  ياربـک  هلزنمب  يرگید  ساـیق و 

ار ساوح  عمج  هوالعب  يو  زا  دوصقم  مهمب  دسر  هچ  ات  مینادیم  لطاب  ارفوصت  لصا  ام  هک  تسنآ  زا  شنالطب  سپ  تسا  يارغـص  هلزنمب 
دیاب نمؤم  هدنب  هک  تسنیا  تسه  هچنآ  تلاح  نیا  ریغ  رد  اما  قحب و  هجوت  تدابع و  ماگنه  رد  رگم  هدشن  يو  رب  دیکأت  نادنچ  عرـش  رد 

لاوحا یـضعب  رد  ای  لاح  همه  رد  هکنآ  هن  دنکن  شومارف  تلفغ و  ادـخ  زا  دـشاب و  ادـخ  دایب  لاح  ره  رد  دوخ  تارـشاعم  تالماعم و  رد 
صقان ياهرـشب  زا  ای  تسین و  لوقعم  ای  هک  تافارخ  هنوگنیا  زا  و  ریغب ، دسر  هچ  ات  دنیبن  ار  دوخ  هدـش  وحم  دوخ  زا  هک  دـشاب  نانچ  دـیاب 
ضرف هچرگا  تادهاجم  تاضایر و  اما  دنتفگ  همدقمنیا  لوصح  يارب  هک  یبابـسا  اما  و  هب ) انل  ۀـقاط  ام ال  انلمحت  انبر و ال   ) درادـن ناکما 
دبعتم هک  ام  رظن  رد  اهنآ  سپ  دـناهدرک  عضو  دوخ  زا  تسا و  لوعجم  اـهنآ  همه  نوچ  اـما  دوش  لـصاح  اهنیدـب  ساوح  عاـمتجا  هک  دوش 

بارـش و اما  درادن و  یقرف  بارـش  اب  هجیتن  رد  تسا  مارح  تعدب  تسا و  تعدـب  یعـضو  ره  هکنآ  باب  زا  هکلب  درادـن  یـشزرا  میعرـشب 
عامتجا هکنیا  ینعی  يربک  اما  تسا و  ساوح  لـیزم  اـیناث  تسا و  مارح  تعیرـش  رد  صوصخلاـب  ـالوا  هک  اـهنیا  هریغ  یقیـسوم و  کـنب و 

ياهشورس تفایرد  بلق و  فاشکنا  بجوم  ساوح 
199 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هک میتسین  رکنم  ام  یلب  دشاب  مه  هیعرش  بابسا  زا  هکلب  دشاب  تاضایر  بابسا و  ریغ  زا  هچرگا  عونمم  یلکب  ام  دزن  رد  وا  سپ  تسا  یبیغ 
یملع و بلاطمب  تبـسن  تسا  رکف  هیفـصت  رد  دـیفم  نینچمه  اهنآ و  كاردا  رد  تسا  لیخ  دودـمم  تیدام  تاـعوضوم  رد  ساوح  عمج 

ماکحا كرد  ای  ماهلاب  درادن  همزالم  چیه  ساوح  عمج  تاهیه  تاهیه  هیفخ  تابیغم  هیهلا و  رارـسا  قیاقح و  كردب  تبـسن  اما  تالوقعم 
تایملع تایدام و  سایق  سپ  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  ای  ربمغیپ  نوئش  صئاصخ  زا  روما  نیا  هکنآ  هچ  مالع  کلم  زا  هطساو  الب  هدافتـسا  ای 

تابارخ ناغم و  ریپ  ینعی  مالک  لحمب  میدرگرب  درک  ناوتن  تایهلآ  هب  ار 
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داتفا ماج  بل  یقاس و  خر  اب  ام  راکینیب  مزاب  هعموص  رد  هک  هجاوخیا  دش  نآ 
داتفا ماجرف  لصاح و  لزا  دهع  زا  منیامداتفا  دوخ  هن  تابارخب  دجسم  نم ز 
داتفا مان  دب  هتخوسلد  ظفاح  نایم  نیزیلو  زاب  رظن  دنفیرخ و  هلمج  نایفوص 

داتفارب داتفا  رد  هک  ره  ناشکدرد  ابتافاکم  راد  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب 
داتفا رهگ  دب  دنک  هچ  یلصا  تنیط  ابددرگن  لعل  هیس  کنس  دهدن  ناج  رگ 

دناد يردنلق  دشارتب  رس  هک  ره  هنتسا  اجنیا  وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه 
دش هنامیپ  رس  اب  تفرب  نامیپ  رس  زادش  هناخیمب  شود  نیشنتولخ  ظفاح 

دش  هناوید  قشاع و  رس  هناریپ  هب  زابباوخب  شدوب  هدمآ  بابش  دهع  دهاش 
دش هنازرف  لقاع و  یم  هعرج  کیب  شودتسکشیم  حدق  ماج و  يد  هک  نونجم  یفوص 

دش  هنادکی  رهوگ  ام  ناراب  هرطقتشگن  عیاض  هک  رکش  رحس  ماس و  هیرک 
______________________________

نامز نآ  تشذگ  ینعی  (- 1)
. هدوب یتابارخ  زین  يریپ  رد  هک  تسا  مولعم  ( 2)

دش  هناناج  رب  ناج  تفر  رادلد  يوس  لدتسا  اشداپ  هگراب  نونک  ظفاح  لزنم   200 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دشاب تیاده  فوقوم  هک  تسیراک  قشعتسا  روذعم  دربن  يدنرب  هار  رادهاز 

دشاب تیاغ  هچب  ات  ام  يروتسم  هنرومتسنادیمن  هناخیم  هر  تیاغب  ات 
دشاب تیالو  نیع  دنک  هچره  ام  ریپدناهرب  ملهج  هک ز  مناغم  ریپ  هدنب 

دشاب تیانع  هک  اب  نایم  دوخ ز  ارت  اتزاین  یتسم و  نم و  زامن و  بجع و  دهاز و 
دوبن تمه  هعموص  رد  هک  تفگ  ام  ریپنکم  بیع  ناغم  ریپ  زا  متساوخ  ددم  رگ 

دوب دهاوخ  ناغم  ریپ  هر  كاخ  ام  رسدوب  دهاوخ  ناشن  مان و  یم  هناخیمز و  ات 
دوب دهاوخ  نامه  میدوب و  هک  مینامهربتسا  شوگ  رد  لزا  مناغم ز  ریپ  هقلح 

دوب دهاوخ  ناهن  تسناهن و  هدرپ  نیا  زاروت  نم و  مشچ  هک ز  نیبدوخ  دهاز  يا  ورب 
دوب دهاوخ  نارگد  تسدب  هقوشعم  فلزدرک  دهاوخ  ددم  هنوگنیا  زا  رگ  ظفاح  تخب 

دور افصلا  راد  هفصب  نایفوص  نوچلد  قدصب  مئاد  هدکیم  يوکب  ظفاح 
دز ناوت  ناغم  اب  مه  هناغم  یم  ماجيزابقشع  رارسا  دجنگن  هقناخ  رد 

دز ناوت  نآ  رد  شتاک  یقلد  هنهک  میئامناطلس و  يارس  كرب  دشابن  ار  شیورد 
دز ناوت  نایب  يوگ  یناعم  دش  عمج  نوچتسا  دارم  هعومجم  يدنر  بابش و  قشع و 

دز ناوت  ناهجنیا  رد  تلود  يوگ  هک  دشابيآ  زاب  قرز  دیش و  زا  نآرق  قحب  ظفاح 
 ______________________________ دنریگیمن رب  یماجب  شناشورفیم  يوکب 

هتفای قنور  شیشون  هداب  مارم  هدش و  لئان  شدوصقمب  هدوب و  یهاشداپ  رابردب  ندیـسر  يارب  ظفاح  يرحـس  ياههیرگ  هک  دش  مولعم  ( 1)
دیایب هچنانچ  هتشاد  هطبار  تقو  ياهتلود  اب  تابارخ  هک  دوشیم  مولعم  زین  و 

قشعب هدنز  تسین  هقلح  نیا  رد  هک  یسکنآ  رهدزرایمن  رغاس  کی  هک  يوقت  هداجس  یهز   201 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دورن ناسآ  نخس  نیا  رهش  ظعاو  رب  هچرگدینک  زامن  نم  يوتفب  هدرمن  وا  رب 
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تسا رنه  نادنچن  هک  نک  مرک  زومآ و  يدنردوشن  ناملسم  سولاس  دزرو و  ایر  ات 
ضیف لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگدوشن  ناسنا  یم و  دشونن  هک  یناویح 

شاب شوخ  لدیا  دوخ  راک  دنکب  مظعا  مسادوشن  ناجرم  ؤلؤل  یلگ  کنس و  ره  هنرو 
فیرش نف  نیا  هک  دیما  مزرویم و  قشعدوشن  نامیلس  وید  لیح  سیبلت و  هب  هک 

تلد ماک  مه  دب  ادرف  هک  تفگیم  شوددوشن  نامرح  بجوم  رگد  يداه  رنه  نوچ 
دوب ابهص  ورگ  رد  ام  رتفد  اهلاسدوشن  نامیشپ  هک  ایادخ  زاس  یببس 

ناتسم دب  ام  وچ  هک  نیب  ناغم  ریپ  یکیندوب  ام  ياعد  سرد و  زا  هدکیم  قنور 
ناشوپ قزرا  قح  ردنا  نم  کنرلگ  ریپدوب  ابیز  شمرک  مشچب  میدرک  هچره 

تسا لهس  یقاب  هک  داب  ناغم  ریپ  هگرددوب  اهتیاکح  هنرا  دادن  ثبخ  تصخر 
یسرن یئاجب  هار  نیا  رد  هدربان  یعسربب  دای  زا  نم  مان  ورب و  وگ  يرگید 

هدب رادید  هدعو  یسفن  مگرم  زورربب  داتسا  تعاط  یبلطیم  رگا  درم 
 ______________________________ ربب دازآ  غراف و  دحلب  ات  مهگناو 

سابل دنسر  لصو  ماقمب  نوچ  دنیوگیم  هدوب و  ناشراعش  زا  نیا  دندیـشوپیم و  دوبک  یبآ و  سابل  هک  دنیهاقناخ  نایفوص  ناشوپقرزا  ( 1)
. دنشوپب هایس  سابل  سپ  دننیبب  هایس  رون  دنسر  انف  ماقمب  نوچ  هک  دناهتفگ  مه  یضعب  دنشوپ و  دیفس 

سب ار  ام  ناغم  رید  ادگ  میدنر و  هک  امدنشخبیم  لمع  شاداپب  سودرف  رصق   202 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
سب ار  ام  ناج  سنوم  نآ  تبحص  تلودمیبلط  تدایز  هک  تجاح  هچ  تسا  ام  اب  رای 

سب ار  ام  ناهج  ود  عاتم  تراجت ز  نیایسوه  رس  رد  وت  لصو  زا  زجب  ار  ام  تسین 
سب ار  ام  ناور  ياهلزغ  بآ و  نوچ  عبطتسیفاصنایب  هلگ  تمسق  برشم  زا  اظفاح 

سب تهاقناخ  جنک  يونعم و  هریس  هک  شیورد  نکم  رفس  ناناج  لزنم  رگد ز 
سب تهانپ  ناغم  ریپ  هگرد  میرحلد  هشوگ  یمغ ز  دیاشگب  نیمک  رگا 

مریگتسد دشاب  هک  رغاس  زجبدروآرد  میاپ  زا  رگ  یتیگ  مغ 
مریپ هک  نک  مناوج  هعرج  کیبتابارخ  ریپ  يا  سر  مدایرفب 

مریگن رب  رس  نم  وت  ياپ  زا  هکدنگوس  شود  مدروخ  وت  يوسیگب 
مریفص دیآیم  شرع  ماب  زهاگرحس  ماش و  ره  هک  مغرم  نآ  نم 

مریش يوج  ناتسوب و  بیسبیبیرفظعاو  يا  یک  ات  نالفط  وچ 
مریگن يو  رد  موش  شتآ  رگ  هکظفاح  وت  يوقت  هقرخ  نازوسب 

مراذگیم تمعن  قح  دشاب  هچناشورفیم  ياعد  متفگ  رگا 
نابیقرب نعط  باب  زا  ای  سفن  تیلـست  رـسحت و  باب  زا  لزغ  نیا  رد  میردنآ  جاتحم  همه  هعرج  رهب  زکمیرذـگب  هناخیم  عراش  ات ز  راذـگب 

دیوگیم
: هتفگ هچنانچ  دیتسه  ردنیا  هب  جاتحم  هعرجکی  يارب  زین  امش  همه  الوا  تسا  مغ  هچ  ار  ام  دشاب  هناخیمعراش  زا  هراومه  ام  راذگ  ات  راذگب 

دنامب  رامخ  هناخ  رد  هک  دوب  ام  قلدتخر  همه  یم  ورگ  زا  دندتساو  نایفوص 
______________________________

تسواب باطخ  شیوخرد  زا  نینچمه  وت  لصو  زا  زجب  ار  ام  تسین  نینچمه  تسا و  ناغم  ریپ  رای  زا  دوصقم  ( 1)
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هتفگ هچنانچ  هتشاد  حلص  نایهاقناخ  اب  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  ( 2)
دندز  هنارکش  رغاس  نانکصقر  نایفوصداتفا  حلص  وا  نم و  نایم  هک  ار  نآ  رکش 

203 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ینعی تسین  تلـصو  خاک ، هرگنکب  ار  ام  رگا  دیوگیم  زین  رخآ  رد  تسا و  مغ  ياج  هچ  سپ  دوریم  دابب  مج  دنـسم  تخت و  هکیئاج  ایناث  و 

هب هاگنآ  میربیمرـسب  هناتـسآ  نیا  كاخب  مینکیم و  تعانق  هناخیم  اب  تسین  نایهاقناخ  دننام  سوفن  رد  یگرزب  ههجو  یخماش و  ماقم  ار  ام 
دوخب يراگزور  درذگب  رمع  هکنآ  زا  شیپ  ات  میهد  یئهولج  میئاردب و  وت  ولج  رد  یهاقناخ  نایفوص  دـننام  مه  ام  ات  راذـگب  دـیوگیم  ریپ 

. مینیبب
میروخیم هک  هب  دوبن  شوخ  میروخ  مغ  رگدابب  دوریم  مج  دنسم  تخت و  هکیئاج 

میرپسن هویش  نیا  هر  زج  هک  دوب  نآ  طرشقشع  میدز و  يدنر  مد  نوچ  تسخن  زور 
میرگنن سودرفب  تسود  يوک  كاخ  ابام  هک  ناگدیروش  تحیصن  نکم  ظعاو 

میرتمک كاخ  زا  وت  شیپ  هک  ام  هراچیبتفای  لعل  رد و  نیمز  كاخ  وت  هعرج  زا 
میرذگب وت  يور  لباقم  ات  راذگبدرذگب  هیامنارگ  رمع  هک  رتشیب  ناز 

میروآ رب  یتسد  هدبعشب  مه  زین  اميدتقم  دنصقر  تلاحب و  نایفوص  نوچ 
میرب رسب  رد  نیا  هناتسآ  كاخ  ابتسین  لصو  خاک  هرگنکب  هروچ  ظفاح 

میاهداتسیا رذعب  هک  نک  فاص  هداب  وگدش  لولم  رگ  ام  هبوت  ناغم ز  ریپ 
میاهداتفوا هار  میهدیم ز  فاصناهار  لیلدیا  يددم  دوریم  وت  زا  راک 

میاهداس حول  نامه  هک  نیبم  طلغ  شقنتسیچ  لایخ  کنر و  همه  نیا  ظفاح  وت  یتفگ 
مدش  ناغم  ریپ  هگرد  نانکاس  زکدش  هدوشگ  ینعم  رد  ملد  رب  زورنآ 

______________________________

. تسا وا  هلمج  زاهک  روصنم  هاش  هرابرد  تشذگ  ناهاش  لصف  رد  هک  تسیلزغ  وزج  تیب  نیا  ( 1)
مدش ناهج  غاب  لبلب  وت  هیاس  ردنم  هک  روخب  تلود  رب  ناوج  نبلگ  يا 

مدش نادهتکن  نانچ  وت  مغ  بتکم  رددوبن  ربخ  مدوجو  حول  فرح  لوا ز 
تانهادم نیا  روصنم و  هاشب  تاقلمت  وتافراعت  نیا  زا  و  خلا )  ) ملد رب  زورنا 

دیایب  هچنانچ  تسا  رهاظ  رپ  تقو  تلود  ابتابارخ  طابترا  تدش  ناغم  ریپب  تبسن 
مدش نانچنآ  مدش و  نینچ  نیاک  دنچرهدنکیم  تابارخب  متلاوح  تمسق   204 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

منکیمن رگید  مدرک و  هبوت  راب  دصمنکیمن  رغاس  دهاش و  قشع  كرت  نم 
منکیمن ربارب  تسود  يوک  كاخ  ابروح  رصق  یبوط و  هیاس  تشهب و  غاب 
منکیمن ررکم  یتیانک و  متفگتسا  تراشا  کی  رظن  لها  سرد  نیقلت و 

منکیمن ربنم  رس  رب  همشرک  زانرهش و  نادهاش  اب  هک  مامت  میوقت  نیا 
منکیمن ردارب  تسین  کنج  جاتحمنک  قشع  كرت  ورب  تفگ  هنعطب  حصان 

منکیمن رد  نیا  یسوبکاخ  كرت  نمتسا  تلود  ياج  ناغم  ریپ  بانج  ظفاح 
منم نیرتمک  ناغم  ریپ  نارکاچ  زکمنزیم  فال  نم  هک  تفر  شیب  لاس  لهچ 

منشور فاص  یم  دشن ز  یهت  رغاسشورف  یم  ریپ  تفطاع  نمبب  زگره 
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اضیا دیایب . زین  دعب  تشذگ و  هاشناروت  رد  شاهیقب  منکسم  دوب  اههبطصم  ردص  هتسویپزاب  كاپ  نادنر  تلود  قشع و  هاج  زا 
میدن تسا و  رای  هن  هک  اجنآ  یم  تسا  مارح  هکمیدق  تسیلوق  مراد و  ناغم  ریپ  يوتف 
میلا تسا  یباذع  سنجان  تبحص  ار  حورمنکچ  یئابر  قلد  نیا  ندز  مهاوخ  كاچ 

میقم هناخیم  رد  رب  منم  هک  دش  اهلاسنم  رب  ناناج  بل  دناشف  هعرج  رگم  ات 
میدق دهع  شهد  دای  يرحس  میسن  ياتفرب  دای  زا  نم  نیرید  تمدخ  شرگم 

میمر مظع  نانکصقر  ملگ  درآ ز  رب  رسيرذگ  مکاخ  رب  يور  رگا  لاس  دص  دعب 
میوج  اجک  زا  هراچ  منزب  رد  مادکدیاشگب  يو  رب  رد  ناغم  ریپ  هن  مرگ 

______________________________

- اب هدرک و  ینکش  دهع  هکنآ  زا  دنکیم  یهاوخ  رذع  ریپ  زا  زاب  اجنیا  رد  ( 1)
میوریم دنهدیم  مشرورپ  هکنانچیئور  دوخب  شنز  رس  منمچ  نیا  رد  نکم   205 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

میوا اب  تسه  هک  اجره  هک  تساوگ  ادخنیبم  هنایم  رد  تابارخ  هاقناخ و  وت 
مدازآ ناهج  ود  ره  زا  مقشع و  هدنبمداشلد  دوخ  هتفگ  زا  میوگیم و  شاف 

مداتسا دادن  دای  رگد  فرح  منکچتسود  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رب  تسین 
مداتفا نوچ  هثداح  هگماد  نیا  رد  هکقارف  حرش  مهد  هچ  مسدق  نشلگ  رئاط 

مدابآ باوخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآدوب  میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم 
مدابکرابمب ون  زا  یمغ  دیآ  مد  رهقشع  هناخیم  رد  شوگب  هقلح  مدش  ات 

مداد مدرم  هشوگ  رگجب  لد  ارچ  هکسا  اور  هدید  کمدرم  ملد  نوخ  دروخ  رگ 
مدای زا  تفرب  وت  يوک  رس  ياوهبضوح  بل  روح و  یئوجلد  یبوط و  هیاس 

منیبیمن ناوغرا  یمب  زج  شاودمنیبیمن  نارگ  شچیه  هک  هنامز  مغ 
منیبیمن نآ  رد  دوخ  تحلصم  هک  ارچتفگ  مهاوخن  ناغم  ریپ  تمدخ  كرتب 
منیبیمن نایم  رد  دوخ  هک  سرپم  نم  زمتسب  وا  رد  لد  هک  شنایم  يوم  ناشن 

منیبیمن ناشفرد  نخس  تعاضبایرد  نیا  رد  زج  هک  ظفاح  هنیفس  نم و 
میوجیم يرظنبحاص  مراد و  يرهوگدینکم  ناریح  لدیب  نم  بیع  ناتسود 

میوشیم ایر  کنر  وزک  بیع  منکمتسا  بیع  نوگلگ  یم  عملم  قلد  اب  هچرگ 
زا راذتعا  تمادـن و  هبوت و  راهظا  ریپ و  زا  قلعت  رد  میوبیم و  نتخ  کشم  نم  هک  بیع  نکم  وگيوبم  هناخیم  رد  كاخ  هک  تفگ  مظفاح 

: دیوگ نامیپ  تسکش 
مدرک  نادنزب  صرح  درخ  ياوتفب  اتمدرک  نادنر  بهذم  يوریپ  اهلاس 

______________________________

. لبق هحفص  زا  هیقب 
میوا و اب  مه  اجنا  رد  هکلب  مینکـشن  نامیپ  منکن و  شومارف  وا  زا  مور  مه  هاقناخب  رگا  هک  تسنیا  شرذـع  درک  دـمآوتفر  زین  نایهاقناخ 

. میوا دایب 
مدرک ناریو  وت  يادوسب  هناخنیا  نم  هکناور  جنگیا  نکف  مشیر  لد  رب  ياهیاس   206 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مدرک نادانب  شوگ  ارچ  هک  بل  مزگیمنونک  یقاس و  بل  مسوبن  هک  مدرک  هبوت 
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مراذگم ورف  هتشگمگ  لد  لیلد  ياياپ  هیداب  نیا  رد  میداهن  دیما  دصب 
مر ازاب  دوب  هک  ای  شرد  كاخ  زا  زجبایر  تسا و  يور  همه  ظفاح  هک  تفگیم  شود 

میبلط يدارم  منیشن و  تسود  هر  ربمیبلط  يداشگ  هناخیم  رد  زا  ات  زیخ 
میبلط يداز  هدکیم  رد  یئادگبرگم ز  میرادن  لصو  مرح  هار  داز 

میبلط يداد  وت  قشع  مغ  روج  زا  رگامارح  داب  ام  لد  رب  تمغ  غاد  تذل 
میبلط يداشگ  هناخیم  رد  زا  ات  ریخظفاح  ینیشن  دنچ  ات  هسردم  رد  رب 

مرابرد ناور  هداجس  هقرخ و  لصاحمزاب  دتفا  رذگ  رگ  ناغم  تابارخ  رد 
مزادرپ يرگد  اب  رگا  وت  لایخ  ابروصق  نیع  دوب  هک  مهاوخن  روح  تبحص 

میرب تافارخ  رازابب  تاماط  حطشمیرب و  تابارخ  هب  یفوص  هقرخ  ات  زیخ 
میرب تاماط  هداجس  یماطسب و  قلدرفس  دروآ  هرب  ردنلق  نادنر  يوس 

میرب تاجانم  ریپ  ردب  یحبص  کنچدنریگ  یحوبص  ماج  نایتولخ  همه  ات 
میرب تاقیمب  يوگ  ینرا  یسوم  وچمهمیتسب  نمیا  يداو  رد  هک  دهع  نآ  وت  اب 

میرب تاومس  ماب  رب  وت  قشع  ملعمینز  شرع  هرگنک  رب  وت  سومان  سوک 
میرب تافانم  رهب  زا  رس  قرف  رب  همهادرف  تمایق  يارحصب  وت  يوک  كاخ 

میرب تامارک  مان  مرک  لضف و  نیدب  رگشیوخ  هدولآ  هنیمشپ  داب ز  ناممرش 
میرب  تافآ  همه  زا  هانپ  هناخیمب  اتزیخرب  سنرقم  فقس  نیا  زا  درابیم  هنتف 

______________________________

. تقو ياهتلود  اب  تابارخ  طابترا  هب  دراد  ةراشا  زین  لزغ  نیا  هک  دمآ  دهاوخ  ادعب  ( 1)
دشاب تاهابم  ارهاظ  یلو  تسا  تافانم  ام  هخسن  رد  (- 2)

میرب تامهمب  یپ  رگم  میسرپب  هریک  ات  رخآ  ندشمگ  يوه  نابایب  رد   207 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ینعی تسا  ناغم  ریپ  نامه  تاجاح  یضاق  زا  دوصقم  میرب  تاجاح  یـضاق  رب  هک  هب  نآ  تجاحزیرم  هلفـس  ره  رد  رب  دوخ  خر  بآ  ظفاح 

تسا وربآ  نتخیرب  تجاح  هچ  ناغم  ریپ  ندوب  اب 
منیبیم اجک  يرون ز  هچ  هک  نیب  بجع  نیامنیبیم  ادخ  رون  ناغم  تابارخ  رد 

منیبیم ادخ  هناخ  نم  ینیبیم و  هناخوت  هک  جاحلا  کلمیا  شدرفم  نم  رب  هولج 
مریپ هچرگ  مناهج  تخبناوجقشع  تلود  زا  نم  هک  نک  رپ  حدق 

مریگن رغاس  زجب  مغ  زور  هکناشورف  یم  اب  ماهتسب  يرارق 
مریذپ تنم  ناغم  ریپ  زا  نمدسرپن  ارسک  سک  هک  اغوغ  نیا  رد 

مریزو هاش و  زا  دشاب  تغارفیتسم  يانغتسا  زک  مدنآ  اشوخ 
میداهن هناناج  هر  رد  اعد  لوصحممیداهن  هناخیم  هر  رد  رحس  سرد  ام 

میداهن هنامیپ  بل  رب  افص  يور  زاتسد  امب  داد  شیپ  دهاز ز  هک  هسوب  نآ 
میداهن هنادنر  هویش  نیا  زا  داینبدوب  ناوتن  قفانم  شیب  نیا  زا  هقرخ  رد 
میداهن هناریو  لزنم  نیا  رد  يور  اتداد  امب  قشع  مغ  جنگ  لزا  ناطلس 

ندید دبب  ماهدولاین  هدید  هک  منمندیزرو  قشعب  مرهش  هرهش  هک  منم 
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ندیتسرپ دوخ  شقن  منک  بارخ  ات  هکمدز  بآ  رب  دوخ  شقن  نآ  زا  یتسرپیم  هب 
ندینشن تسا  بجاو  نالمعیب  ظعو  هکسلجم  نیز  تفات  میهاوخ  هدکیمب  نانع 

ندیجنر تسا  يرفاک  ام  تقیرط  رد  هکمیشاب  شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 
ندیشوپ بیع  هک  اتفگ  یماج و  تساوخبتاجن  هار  تسیچ  هک  متفگ  هدکیم  ریپ  هب 

ندیشوک  دوس  هچ  وسنآ  زا  دوبن  وچ  ششکهنرو  مقثاو  وت  فلز  رس  تمحرب 
ندیسوب تسا  اطخ  ناشورفدهز  تسد  هکظفاح  یم  ماج  یقاس و  بل  زج  سوبم   208 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نک شون  ناشونب و  تسا  رپ  ترغاس  نوچنک  شوگ  تسه  ینخس  نم  مشچ  رون  يا 
نک شورس  مایپب  لد  شوگ  يآ و  شیپتسا  یسب  نمرها  هسوسو  قشع  هار  رد 
نک شورف  یم  زا  بلط  لمع  نیا  رد  تمهدشخبن  یتسم  تذل  هقرخ  حیبست و 

نک شوه  كرت  یشکرای  فلز  هک  یهاوخقشع  تسد  داهنن  هلسلس  دنمشوه  رب 
نک رت  نارشاعم  غامد  هقیقد  نیدبهد  ناتسمب  یهگنآ  سوبب  هلایپ  بل 

نک رغاسب  یم  تسد و  زا  هدم  دوخ  راک  وتیقاس  دنک  یسب  تیاکح  سفن  لوضف 
نک رت  ار  غامد  وگ  شهدب  هلایپزروم  قشع  هک  دنک  تحیصن  هیقف  رگا 

نک رمجم  دوع  سودرف و  يوس  رب  هفحتبسلجم  نیا  كاخ  هک  تنج  نزاخب  وگب 
نک ردنلق  مش  یفوص و  همشرک  کیبمگنت  رد  کین  هقرخ  هجورم  نیا  زا 
( نایتابارخب شبیغرت  نایهاقناخ و  زاوا  ریذحت  یصخشب و  تحیصن  رد  )

ناشوپم ناماسیب  نادنر  زا  خرناشوپهقرخ  اب  نیشن  مک  ار  ادخ 
ناشوپقلد یتشم  ياهینارگيراین  تقاط  یعبط و  كزان  وت 

ناشورفیم يابق  تقو  اشوختسه  یگدولآ  یسب  هقرخ  نیا  رد 
ناشونهداب شیع  داب  یفاص  هکمدیدن  يدرد  ناش  یفوص و  نیا  رد 
ناشورخ طبرب  لد و  نوخ  یحارصنیب  نایسولاس  نیا  قرز  ایب و 

 ______________________________ تسا ایمیک  تسود  رد  كاخ  تفگ  هک  سک  ره 
هک قشع  جـییهت  رد  هکلب  دیـسر  ناوتن  یناعم  فشکب  تضایر  دـهز و  قیرط  زا  هک  هدـیقع  راـهظا  تسا و  ناـیهاقناخ  رب  نعط  مهنیا  (- 1)

. تسا بارش  هداب و  رثؤم  يوراد  نیرتهب  تسا  فشک  همدقم  هک  ندش  دوخیب  دوخ  زا  یتسم و  لوصح  رد  تسا و  قیرط  رد  هدمع 
دنکیم تابارخ  ام ز  عنم  هک  سکناووگب  ام  مشچ  رد  هنیاعم  نخس  نیا  وگ   209 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دنهدیم هار  وا  سلجمب  ترگ  ظفاحوگب  ارجام  نیا  نم  ریپ  روضح  رد  وگ 
وا تبحص  قح  تابارخ و  ریپ  ناجبوگب  ادخ  يارب  قرز  كرت  شون و  یم 

تسا ناراکهانگ  ياج  هن  هچرگا  تشهبوا  تمدخ  ياوه  زج  نم  رس  رد  تسین  هک 
بیغ ملاع  شورس  یتسمب  شود  هک  ایبوا  تمه  هب  مرهظتسم  هک  هداب  رایب 

ینیب يرس  رگ  هناخیم  هناتسآ  ربوا  تمحر  ضیف  تسا  ماع  هک  داد  دیون 
تسم نم  رد  هاگن  تراقح  مشچب  نکموا  تین  تسین  مولعم  هک  ياپب  نزم 

یلو هبوت  دهز و  لیم  ام  لد  دنکیمنوا  تیشم  یب  دهز  تیصعم و  تسین  هک 
تسا ورگ  رد  هدابب  ظفاح  هقرخ  مادموا  تلود  رف  میشوکب و  هجاوخ  مانب 
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هدز بآ  دوب و  هتفر  ناغم  يارس  ردوا  ترطف  دوب  تابارخ  كاخ  رگم ز 
رمک هتسب  شیگدنب  رد  همه  ناشکوبسهدز  باش  خیشب و  یئالص  ریپ و  هتسشن 

هدیشوپ هام  رون  حدم  ماج  عاعشهدز  باحس  رب  رتچ  هلک  كرتب  یلو 
راک نیریش  نادهاش  هدبرع  روش و  زهدز  باتفآ  هار  ناگچبغم  راذع 
تمحر هتشرف  ترشع  رغاس  هتفرگهدز  بابر  هتخیر  نمس  هتسکش  رکش 

تفگ نادنخ  يورب  نم  رب  مدرک و  مالسهدز  بالگ  يرپ  روح  خزرب  هعرجب 
 ______________________________ هدز بارش  سلفم  شک  رامخ  يا  هک 

ایب خلا )  ) رگا تشهب  تیب  ود  نیا  رد  نخـس  يور  هک  دیآیمن  رود  ریقح  رظنب  یلو  تسا  ادـخ  روظنم  هک  تسا  رهاظ  لزغ  رخآ  هچرگا  ( 1)
زا شدوصقم  ینکـش و  دهع  يزروفالخ و  زا  دشاب  وا  اب  یهاوخ  رذع  ماقم  رد  ینعی  دـشاب  ناغم  ریپ  اب  لوا  تیب  دـننام  خـلا )  ) شود هک 
مرک وا و  تمهب  مرهظتـسم  نم  اما  تسین  راک  هنگ  نم  ياج  تابارخ  هچرگا  دـیوگیم  هدرک  هیبشت  تشهبب  ار  وا  هک  تسا  تاـبارخ  تشهب 

. تسا ماع  وا  تمحر  هک  داد  هدژم  ارم  یبیغ  دیون  وا و 
هدولآبارش هداجس  نماد و  رت  هقرخهدولآباوخ  هدکیم  ردب  متفر  شود   210 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هدولآباوخ ورهر  يا  وش  رادیب  تفگشورفهداب  هچبغم  نانکسوسفا  دمآ 
هدولآبارخ رید  نیا  وت  ددرگن ز  اتمارخ  تابارخب  هگنآ  نک و  یئوشتسش 

رگید تسا  سب  تفگ  درک و  تحیصن  ار  وا  هچبغم  لصاح   ) هدولآبابـش فیرـشت  وچ  بیـش  تعلخنکم  يریپ و  لزنم  نارذگ  تراهطب 
( یشکیمن هداب  زا  تسد  یک  ات  يدش  ریپ 

هدولآبان یم  زا  راهب  لصف  دوش  هکتسین  یبیع  لگ  رتفد  ناهج  ناج  يا  متفگ 
هدولآباتع عاوناب  فطل  نیا  زا  هآشورفم  نارایب  هتکن  زغل و  ظفاح  تفگ 
یتسرپدوخ درد  رد  دریمب  ربخیب  اتیتسموشیع  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب 

تـسرپتب رفاک و  ار  ناـیهاقناخ  اـجنیا  رد  یتسرپیمن  تب  رگ  تراـکچ  نارفاـک  اـبمناغم  سلجم  رد  تفگ  شوخ  نوچ  منـص  نآ  شود 
. دیامنیم یفرعم 

یتسه یتسین و  زا  یتسر  هک  ورب  هگناویتسم  قشع و  یلاخ ز  مدکی  شابم  لد  يا 
یتسچ تسا و  یکالاچ  تلود  قیرط  يرآتسا  رفک  ناشن  یماخ  تقیرط  بهذم  رد 

یتسر هک  نیبم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن  کیینیشن  تفرعمیب  ینیب  لقع  لضف و  ات 
یتسرپدوخ رتهب ز  ینیب  هک  هلبق  رهوش  وا  راک  لوغشم  ینیب  هب  ننب  ناج  رگ 

یتسپ كاخب  یتفا  يدنلبرس  جوا  زکشیدنیم  نامسآ  زا  ناناج  ناتسآ  رد 
یهاگرد نیا  هنیرید  هک  يآ  زاب  تفگیهاوختلودب  هناخیم  فتاه  مرحس 

نیا عطقیهاگآ  تدهد  نیب  ناهج  ماج  وترپ   211 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  ناهجو  درـس  هک ز  شک  ام  هعرج  مج  وچمه 
يوجم رضخ  یهرمهیب  هلحرم 

دنشاب ردنلق  نادنر  هدکیم  رد  ربیهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ 
ياپ رتخا  تفه  كرات  رب  رس و  ریز  تشخیهاشنهاش  رسفا  دنهد  دنناتس و  هک 

شماب فرط  هک  هناخیم  رد  امرسیهاجبحاص و  بصنم  رگن و  تردق  تسد 
لد يا  دنشخبب  رقف  تنطلس  ترگایهاتوک  نیدب  راوید  هدش  رب  کلفب 
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یهر رضخ  وجب  تستاملظ  رب  ترذگیهام  ات  دوب  هام  زا  وت  کلم  نیرتمک 
هدم تسد  زا  ندز  ینادن  رقف  رد  وتیهارمگ  دوب  رایسب  هلحرم  نیا  رد  هک 

رادب هصق  نیا  زا  یمرش  عمط  ماخ  ظفاحیهاشناروت  بصنم  یگجاوخ و  دنسم 
یهاوخیم نیرب  سدورف  هک  تسیچ  تلمع 

زا هکلب  تسا  تقیقح  يور  زا  هن  دوخ  ریپ  هدکیم و  هرابرد  وا  ياهیزاورپدنلب  نیا  هک  دمهفیم  دشاب  ظفاح  مارم  رب  فقاو  الماک  هک  یسک 
. هدوشگ بیقر  هنعطب  نابز  هار  نیا  زا  راچان  تیمورحم  زا  سپ  هک  تسا  تسد  یهاتوک  رثات و  ترسح و  يور 

امن ناهج  ماج  ای  مج و  ماج  هب  ریبعت  هدـکیم  ماج  زا  ررکم  هکنآ  اما  میدرک و  رکذ  نیطالـس  باب  رد  هاـشناروتب  تبـسن  ار  شقلمت  هنرگو 
رایـسب ار  هتفگ  نیا  نداد  دوخب  یـشوخلد  تیمورحم و  ترـسح  زا  سفن  نیکـست  تهج  زا  هک  تسا  نیطالـس  لباقم  رد  مه  نیا  دـنکیم 
بحاص يا  مج  ثراو  يا  هک  هدرک  دای  فصو  نیدب  ررکم  ار  اهنآ  اذهل  دندیشمج و  جات  تخت و  ثراو  نیطالس  هکنآ  هچ  دنکیم  ررکم 

يو رد  نوچ  هک  تسا  هدوب  یماـج  ار  دیـشمج  هک  تسا  دـقتعم  ار  یخیراـت  ریغ  هناـسفا  نیا  نوـچ  اـمنناهج و  ماـج  ياراد  يا  مج  ماـج 
هدادیم خر  روشک  رکشل و  رد  هک  هثداح  رما و  ره  زا  هتسیرگنیم 

212 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مج کلم  ثراو  ینعی  تسین  مج  ماـج  ار  اـم  رگا  هک  دـیوگیم  دـیامنیم و  مج  ماـجب  هیبشت  ررکم  زین  ار  دوخ  ماـج  نیارباـنب  هدـشیم  علطم 

: دیوگیم هکنآ  ات  تسا  یم  ماج  ام  يامنناهج  ماج  و  تسا ، مج  ماج  نیطالس  يامنناهج  ماج  تسا ، یماج  مه  ار  ام  میدشن 
مج ماج  هناسفا  صاوخ  هکنآ  زا  تسا  راچان  سپ  نیاربانب  مج  يارـسناتسد  برطم  لوق  دوب  نیاکبلط  یم  ماج  بلطم  مج  ماـج  وت  لدـیا 

: دیوگیم اذهل  دنک  تباث  دوخ  ماج  يارب  زین  ار 
يوش رارسا  زا  فقاو  ات  بلطب  ار  ماج  نیا 

اجنیا رد  وا  اـما  دادـیم  ناـهج  نیا  رارـسا  زا  یهگآ  طـقف  هناـسفا ، مج  ماـج  هک  اریز  هدز  ـالاب  مه  مج  ماـج  زا  هدرک و  یقرت  اـجنیا  رد  اـما 
: دیوگیم

ار هعرج  نیا  نوچ  شدوخ  ظفاح  هک  تسنآ  نیا  همزال  یهاگآ  تدهد  نیب  ناهج  ماج  وترپناهج  ود  رـس  هک ز  شکام  هعرج  مج  وچمه 
تسا رکنم  دوخ  شراعشا  بسح  رب  ظفاح  هک  دش  رکذ  بیغلا  ناسل  لصف  رد  یلو  هدومن  لصاح  یهاگآ  ناهج  ود  ره  رس  زا  هدیـشک  رد 

نیا رـس  زا  اما  تسیچ  ناهج  ود  رـس  زا  شدارم  هک  میتفای  میدومن  شراعـشا  رد  عبتت  نوچ  ام  یلب  دوش  هاـگآ  ناـهج  ود  رـس  زا  یـسک  هک 
ندـیزرو عرو  دـهز و  ای  ندروخ  اـیند  مغ  ندوب و  شون  شیعیب و  تسا  فیح  اـیند  هزور  دـنچ  نیا  رد  هک  هدرک  حیرـصت  ررکم  ناـهج 

: دیوگ زین  هلمجنآ  زا  يدینش و  رایسب  هچنانچ 
يوگب وتدوخ  یلد  لها  زا  نک ، هچ  میوگن  نميوج  بل  راهب و  تسا و  ربا  هیاس  ایقاس 

يوشب بان  یمب  یفوص  هدولآ  قلدزیخ  دیآیمن  شقن  نیا  زا  یگنر  کی  يوب 
وديوجم هلفـس  مدق  تابث  هدـیدناهج  يا   213 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  نکم  هیکت  شمرک  رب  ناـهج  تسا  عـبط  هـلفس 

ربب جنگ  دص  ونشب و  تمنک  تحیصن 
راهب هب  يدیسر  راب  رگد  هک  ارنارکشيوپم  بیع  هرب  آرد و  شیع  رد  زا 

یشاب لدشوخ  هک  شوکنآ  رد  تسا  راهبونيوبب  قیفوت  لگ  ناشنب و  یکین  خیب 
شونب هچ  نیشنهکاب و  نونک  هک  میوگن  نمیشاب  لگون  وت  زاب و  دهدب  لگ  یسب  هک 
یلو دنپ  تدهدیمیمه  هدرپ  رد  کنچیشاب  لقاع  كریز و  رگا  یناد  دوخ  وت  هک 

فازگب ایند  هصغ  دربب  ترمع  دقنیشاب  لباق  هک  دوس  دنک  هاگنآ  تظعو 
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تسود رب  ات  ام  میب ز  زا  رپ  تسا  یهار  هچرگیشاب  لکشم  هصق  نیا  رد  زور  بش و  رگ 
دشاب تدنلب  تخب  زا  ددم  رگ  اظفاحیشاب  لزنم  فقاورا  دوب  ناسآ  نتفر 

یشاب لئامش  عوبطم  دهاش  نآ  دیص 
. تسا ناغم  ریپ  بانج  قباس  تیب  ود  زا  شدوصقم  هک  تسا  مولعم  ریخا  تیب  نیا  زا 

تسین همه  نیا  ناهج  بابسا  هک  رآ  شیپ  هدابتسین  همه  نیا  ناکم  نوک و  هگراک  لصاح 
بلاـطم یط  رد  هک  تسا  رایـسب  نیا  ریغ  تسین و  همه  نیا  ناـمز  هک  یناـمز  ياـسایب  شوـخيراد  تلهم  هلحرم  نـیا  رد  هـک  يزور  جـنپ 

زا ام  هچنآ  ناهجنآ  رـس  زا  اـما  ناـهجنیا و  رـسب  عجار  نیا  ورب ) نیچب و  یلگ  يدیـسر  هک  نمچ  رهب   ) هک تسا  نیا  شلـصاح  تشذـگ و 
فطلب هتسب  هکلب  درادن  یگتـسب  عرو  دهز و  لمعب و  ناهجنآ  تاجرد  تاماقم و  هک  هدش  حضاو  ظفاح  رب  هک  تسنآ  میدیمهف  شراعـشا 

: دیوگیم شلابند  ریخا  لزغ  نیمه  رد  هلمج  زا  تشذگ  شراعشا  رد  ررکم  زین  ینعم  نیا  تسا  مرک  وفع و  یلزا و 
تسنیمه نیا  نا  ور  ورس  يا  يرگنب  شوخ  وچ  هکشکم  هیاس  یپ  یبوط ز  هردس و  تنم   214 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسین همه  نیا  نانج  غاب  لمع  یعس و  اب  هنرورانکب  دیآ  لد  نوخیب  هک  تسنآ  تلود 
: بلطمب میدرگرب  زاب  تسین  همه  نیا  ناغم  رید  ات  هعموص  زا  هر  هکراهنز  تریغ  يزاب  زا  وشم  نمیا  دهاز 

یناوخیم هتشونن  مه  ینیبیم و  هدیدان  مه  هکینادیم  هک  منادیم  ناناج و  ماوت  هاوخ  اوه 
یناهنپ رارسا  صوصخ  انیبان  مشچ  دنیب  هنقوشعموقشاع  زار  دبایرد ز  هچ  وگ  تمالم 

یناشفارب تب  نارازه  شقلد  هعقر  ره  زا  هکروآ  صقرب  يزابب و  ار  یفوص  فلز و  ناشفیب 
یناسنا دح  زا  شیب  دید  یفطل  وت  نسح  رد  هکدرک  تین  وت  سوب  نیمز  مدآ  هدجس  رد  کلم 

یناشیرپ داب  زا  مغ  بر  ای  ار  عمج  نیا  دابمتسا  ناناج  فلز  میسن  ام  مشچ  زورفا  غارچ 
یمد حیسم  لد  لد  هدرم  يا  نک  تسدب  وربدسانشن  قشع  درد  نیشنهار  بیبط 

یملع مشکرب  هناخیم  رد  رب  هکنآ  هبمیلگ  ریز  لبط  سولاس و  تفرگ ز  ملد 
یمد شیوخ  رمع  اسایب ز  ریگ و  هلایپلدیا  دهد  رسدرد  ارچونوچ  ثیدح 

یمنص تبحص  فاص و  یم  هلایپ  کیبدنشورفن  نوکود  ناسانشتقو  هک  ایب 
يراد وجتسج  لیم  رگا  هن  نورب  مدققشع  رهوگ  يوجم  ظفاح  هعموص  جنکب 

یئاشگ  لگشم  حاتفم  دنشورفاجنآ  هک  نادرگم  ور  ناغم  يوک  ز 
یئایر دهز  تسد  زا  مبات  رد  هکدنشورفیم  اجک  نکفا  یفوص  یم   215 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

جاتنتسا

نابیقر زا  عافد  ناغم و  ریپ  هب  تبسن  يزروقشع  یتابارخ و  کلسم  زا  غیلبت  جیورت و  رد  ار  ظفاح  يراشفاپ  تیدج و  يدینش  هک  همهنیا  اب 
: دیوگیم زاب  هلمجنآ  زا  هک  اهنپ  افخ و  رد  يراوخبارش  یشایع و  ینیبدوخ و  یتسرپتب و  سولاس و  ایر و  ياهتبسن  ناراکمه و  و 

تسا مادک  رهش  نیا  رد  تسین  ام  وچ  هک  سکناوزاب  رظن  میدن و  رو  هتشگرس  هراوخیم و 
: بستحم هرابرد  تسا  مادم  برش  بلط  رد  ام  وچ  هتسویپزین  وا  هک  دیئوگم  بیع  مبستحم  اب 

درادن نامگ  نیا  سک  وا  قح  رد  تسا و  تسمزومایب  بستحم  زا  يدنر  قیرط  لدیا 
دروآیم راویفوص  هک  مدرکیمن  شعنم  یلوهنامیپ  ماج و  ظفاح  بشید ز  متشادیم  بجع 

داتفا مان  دب  هتخوسلد  ظفاح  نایم  نیزیلو  زاب  رظن  دنفیرح و  هلمج  نایفوص 
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: هتفگ زین  عاجش  هاش  حدم  رد  ینامر و  لعل  وچمه  دشاب  یگناخ  سنجار  یفوص  هک  ردقنآ  دنادیمن  بستحم 
( خلا  ) ناشدوهیلا رش  یضاق و  خیش و  لاوحا 

ینیعبرا دنامب  هشیش  رد  هکفاص  دوش  هگنآ  بارش  یفوص  يا  هک 
ینیتسآ  رد  شتب  دص  دشاب  هکراب  دص  تسا  رازیب  هقرخ  ناز  ادخ 

نیدـنچ هکنآ  اب  یتسد و  زارد  یک  ات  نانیتسآ  هتوک  يازیهرپ  هبارق  ظفاح  امیپ  هلایپ  یفوص   216 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رکذ ررکم  هک  هدمآرد  راذتعا  رد  زا  هتسکش و  ار  هبوت  هدش و  نامیشپ  زاب  هدومن  هبوت  هب  ریبعت  دوخ  نتسکش  نامیپ  زا  هتسکش و  نامیپ  راب 

: زین هلمجنآ  زا  تشذگ و  نیا 
تسا وا  وفعب  مدیما  یتیانج و  مدرکتسود  بانج  زا  یتفطاع  دیما  مراد 

تسا  وخهتشرف  نکل  تسا و  شويرپ  هچرگوا  هک  نم  مرج  رس  درذگب ز  هک  مناد 
تسا وج  هچ  نیاک  تفگ  ناور  دید  وچ  ام  کشا  ردتشذگ  رب  هک  سک  ره  هک  میتسیرگ  نادنچ 

زادنا باوص  هراب  مرک  رگد ز  ارماطخ  هار  ماهتشگرب ز  هدکیم  يوک  ز 
زادنا بارخ  هتشگرس  لد  نیا  رب  رظننک  یفطل  زین  وت  مبارخ  تسم و  هچرگا 

زادنا بارش  مخ  رد  رب  هدکیمب  ارمدنراپسب  كاخب  متافو  زور  هک  لهم 
تماقتـسا تابث و  زا  رکذـت  زین  شراعـشا  رد  هکنآ  اـب  مدرک و  ناداـنب  شوگ  ارچ  هک  بل  مزگیمنونک  یقاـس و  بل  مسوبن  هک  مدرک  هبوت 

هدومنیم و نایتابارخ  زا  جیورت  هتشادن و  رب  تسد  دوخ  هویش  زا  زین  اههدکیم  نتسب  نایتابارخ و  تیب  ولغم  اههرود  رد  یتح  هک  هداد  دوخ 
: زین هلمجنآ  زا  هدومنیم  یمارم  مه  يراکمه و  ناشیا  اب  ناهنپ 

تسا زیرنوخ  هنامز  یحارص  مشچ  وچمه  هکنک  ناهنپ  هلایپ  عقرم  نیتسآ  رد 
تسا زیگناهنتف  مایا  هک  شوک  لقعبدتفا  کنچب  ترگ  یفیرح  یئیحارص و 

تسا  زیهرپ  راگزور  عرو و  مسوم  هکیم  را  اههقرخ  میئوشب  هدید  بآب 
______________________________

تسا وفعلا  میرک  نکل  تساوخ و  دنت  هچرگ  ینعی  ( 1)
تسا زیورپ  جات  يرسک و  رس  شاهزیر  هکناشفا  نوخ  تسا  ین  زیورپ  هدش  رب  رهپس   217 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دننکیم ریزعت  هک  هداب  دیروخ  ناهنپدننکیم  ریرقت  هچ  دوع  کنچ و  هک  یناد 
دننکیم ریپ  شنزرس  ناوج و  بیعدنربیم  قاشع  قنور  قشع و  سومان 

دننکیم ریپ  اب  هچ  هک  رگن  ناکلاس  نیازاب  دنهدیم  ناغم  ریپ  تقو  شیوشت 
دننکیم ریرقت  هک  تسا  یتیاکح  لکشمدیونشن  دیئوگن و  قشع  زمر  دنیوگ 

دننکیم ریوزت  همه  يرگنب  کین  نوچبستحم  یتفم و  ظفاح  خیش و  هک  روخ  یم 
مشوپیم ناهن  بیع  دص  رس  رب  هدرپتسین  يرادنپ  تیاغ و  زا  نم  یشوپهقرخ 

فوصت هقرخ  هنیمشپ و  سابل  زا  یلکب  مهاوخیم  هکنم  ینعی  مشوینن  ناغم  ریپ  نخس  رگ  منکچمخ  قاور  زا  زچجب  مشونن  هک  مهاوخ  هکنم 
: هتفگ هکنانچ  تسا  نآ  رد  تحلصم  هک  تسا  ناغم  ریپ  رما  یلو  میآ  نوریب 

دننک ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگتسا  بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ 
دنامب رامخ  هناخ  رد  هک  دوب  ام  قلدتخر  همه  یم  ورگ  زا  دندتساو  نایفوص 

دنامب رازاب  رس  ره  رد  هک  تسا  ام  هصقدربب  دای  زا  دوخ  قسف  دش و  خیش  بستحم 
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: اضیا تشذگ و  عاجش  هاش  حدم  رد  شوناشون  کناب  میشونب و  رای  يوربندروخ  بستحم  میب  زا  یگناخ  بارش 
رد هک  مینک  تواضق  ظفاح  هرابرد  میناوتیمن  زاب  اهنیا  همه  اب  تسا  ام  لد  رد  هشیمه  دریمن  هک  یـشتآ  هکدنرادیم  زیزع  مناغم  ریدـب  نآ  زا 

اهقشع نیا  هدوب و  يوب  دقتعم  یتسار  هدرک و  رایتخا  قیقحت  يور  زا  ار  کلسم  نیا  وا  هکنآ  هتشاد و  یخسار  هدیقع  زین  یتابارخ  کلـسم 
هک ياهیزروقشع  دننام  هن  هدوب  عقاو  تقیقح و  يور  زا  یتسار  ناغم  ریپ  هب  تبسن  وا  ياهیزروقشع  و 

218 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هدوب و یفراعت  قشع  شقشع  نآ  میئوگب  هکنیاب  قشع  رد  نیا  نیب  ام  میراذگب  قرف  میناوتیمن  زونه  ینعی  هدومن  ءارزو  نیطالـسب و  تبـسن 

تـسنآ تسا  نشور  حضاو و  ام  رب  هچنآ  هکلب  تسا  يواسم  ود  ره  نالطب ، رد  هچرگا  هدوب  هدـیقع  یبهذـم و  ینید و  قشع  شقـشع  نیا 
هک اههیاریپ  همه  هدوبن و  شیب  تسا  یـشایع  شبرـشم  رعاش و  يدرم  هکنآ  زج  ظفاح  اـم  رظن  رد  تسا  یعنـصت  يرنه و  قشع ، ود  ره  هک 
ره رد  یلو  هدوب  فوصت  کلـسم  رب  هک  تسا  ملـسم  ردق  نیا  یلب  تسا  یقمعت  یب  يرکفیب و  ای  نایوغم و  دیلقت  زا  یـشان  دـندنبیم  واب 
هاـم زور  رد  هک  تسا  فورعم  هچناـنچ  یلاـبیال  اورپیب و  یعون  راوتـسا و  دـنباپ و  یعون  دـنعون  ود  رب  وا  لـها  کلـسم  بهذـم و  تلم و 
یلیخ تفگ  دوب  اذغ  فرـص  لوغـشم  هک  دـید  ار  يدوهی  رفنکی  اجنآ  رد  دـنک  اذـغ  فرـص  هک  تفر  هناخماعطب  ناملـسم  رفنکی  ناضمر 

نایدوهی نایمر  نم د  يرآ  تفگ  دـننادیم  مارح  ار  نیملـسم  هحیبذ  نایدوهی  هکنآ  اـب  ناناملـسم  هناـخماعط  رد  و  يدوهی ! وت  تسا  بیجع 
کلـسم رد  ظفاح  يرآ  دراد  دوجو  یلابیال  دـنباپ و  هقرف  ره  رد  ینعی  يروخیم  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  ناناملـسم  ناـیم  رد  ماوت  دـننام 

: دیوگیم دوخ  هچنانچ  هدوبن  لماع  اما  حیحص  تسا  یمارم  فوصت  هک  تسا  دقتعم  ینعی  تسا  هدوب  نینچ  زین  فوصت 
جراخ نایهاقناخ  زا  هدوبن  لمع  لها  هک  تهج  نیا  زا  تسا و  یلمع  یب  ملع  مه ز  املع  تلالمسب  ملولم و  ناـهج  رد  یلمع  یب  نم ز  هن 
هدوب ناشیئاورپیب  یـشایع و  نامه  هدرک  شوخ  نایتابارخ  زا  وا  هچنآ  هلمجلاب  تسین  لمع  هب  داقتعا  ارناشیا  هک  هتـسویپ  نایتابارخب  هدش و 

ياهقرف هب  هک  دنرایسب  زین  نونکا  هچنانچ  هتشاد  ناشیا  هب  مه  یتدیقع  یتدارا و  اعقاو  هکنآ  هن 
219 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هد دصرد  دیاش  تسا  شونوشیع  اهنآ  یلصا  روظنم  طقف  دنورگیم  هیئاهب  ای  هیبهذ  ای  هیخیش  ای  هیفوص  قرفب  نالا  يرثکا  دنورگیم  هفلتخم 
. دنشاب دقتعم  هتفیرف و  اتقیقح  هک  دشابن  مه  رفن 

ناجیب متفرگ ، شتآ  متخوس ، لیبق  زا  نآ  تایصوصخ  راثآ و  ندینش  ای  ع ش ق )  ) هلک ندینش  ضحمب  دنعالطایب  ماخ و  هکیناسک  يرآ 
ود هکلب  منکچ ، ار  ناـهج  وت  یب  مناـمب ، هنوگچ  وت  يور  یب  منیبیم ، ارت  منیبیم  هچره  متفخن ، رحـس  اـت  نود  مدـش ؛ لدیب  مدرم  مدـش ،
نم ناج  تسا ، وت  يومب  هتـسب  نم  ناج  تسا ، وت  لعل  بل  نم  تایح  بآ  یئوت ، نم  تشهب  درادـن ، شزرا  وت  یب  تشهب  منکچ ، ارناـهج 

، ینیب ارت  شاهمه  یفاکـشب  ار  ملد  رگا  درادـن ، یئافـص  ناـناجیب  ناـج  موش  هدـنز  نم  یئاـیب  مربق  رـس  رب  وت  رگا  یئوت ، نم  ناـناج  یئوت ،
زا دراد و  یتقیقح  هک  دـنکیم  نامگ  اهنیا  ندینـش  ضحمب  عالطایب  هراچیب  اهفال  نیا  لاثما  و  منکیم ، هدـهاشم  ماـج  رد  ارت  يور  سکع 
وا لاحب  هک  دـشاب  هکلب  هدوب  قشع  هتخادـگ  هنوگچ  هتـشاد و  یلد  هچ  هراچیب  هک  هآ  دـیوگیم  لد  میمـص  زا  مهنآ  راچان  هتفگ  لد  میمص 

يزروقشع و هاگتـسد  هک  دنادیم  هچ  لهاج  دنک  هیرگ  شیارب  تلاهج  زا  هک  دشاب  اسب  هکلب  دـشکیم  شیارب  درـس  هآ  دروخیم و  سوسفا 
يرنه یملع و  دوشیم  هدینـش  ارعـش  زا  وا  لاـثما  ظـفاح و  زا  هچنآ  يرنه  یملع و  یعون  یعقاو ، یعون  تسا  عون  ود  یئارـس  هناقـشاع  رعش 
يرنه قشع  تسین  ملعت  بسکب و  فوقوم  شلوصح  بلق و  رد  دوشیم  لصاح  رایتخایب  هک  یبلق  تسا  يرما  یعقاو  قشع  یعقاو  هن  تسا 

رعـش لثم  شلثم  دوش  لصاح  مهنآ  دوش  لصاح  نیا  رگا  هگ  تسین  همزـالم  چـیه  ود  ره  نیا  نیب  تسا  نتخومآ  ملعتب و  فوقوم  یملع  و 
ملع نودب  تسا  نکمم  هک  یعیبط  تسا  يرما  دوخ  رعش  رعش ، ملع  تسا و 

220 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ضورع نایب و  عیدب و  ملع  ملعتب  تسا  جاتحم  رعش  ملع  اما  درادن  رعش  ملع  ملعتب  جایتحا  رعش  عبط  دیوگب  رعش  الصا  ملع  نودب  هکلب  رعش 
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رعـش دـنرادن  رعـش  عبط  نوچ  اما  دـنراد  رعـش  ملع  هک  دنرایـسب  هچ  درادـن  نتفگ  رعـش  اب  همزالم  اما  ارعـش  راعـشا  رد  تسرامم  هیفاـق و  و 
دوش لصاح  رگید  ياج  زا  هناگادج  دوخ  قشع  درواین  قشع  قشع  ملع  نینچمه  درواین  رعـش  عبط  رعـش  ملع  هکنآ  هچ  دنیارـسب  دـنناوتیمن 
ظفاح قشع  لها  هن  دنقـشع  ملع  لـها  دـننادیم  قشع  لـها  ار  دوخ  هک  اـهنیا  هدـش  یملع  يرما  رگید  مولع  دـننام  مه  قشع  هکنآ  لـصاح 

: دیوگ
قشع تئیه  ملع  تسا  یملع  بجع 

: دیوگ دوخ  هچنانچ  هدرک و  رپ  ار  ناوید  کی  هک  ظفاح  قشع  نیا  هکنیا  رب  دهاوش 
: دیوگ هکنانچ  زاریش و  ظفاح  ياهلزغ  کناب  ياونقارع  زاجح و  رد  قشع  همزمز  دنکف 

. تسنیا یعقاو  قشع  هن  تسا  يرنه  یملع  قشع  شاهمه  زاوآ  دروآرب  ظفاح  هک  ماقمنآ  رددربن  هفرص  دیهان  یئارسلزغ 

نافرع قشع و  رد  ظفاح  عنصت  رب  هناگ  هد  دهاوش 

. تسا رما  هد  هظفاح  نافرع  قشع و  مدع  رب  دهاوش 
ناـهاش و زا  دـنیوا  هقیرط  ریغ  رب  هکیناـسک  دوخ و  ریپ  دوخ و  کلـسم  نیب  هدراذـگن  قرف  يزروقشع  قـشعت و  راـهظا  رد  هکنآ  لوا : رما 

ناریزو ناـهاش و  صوصخب  دوخ  کلـسم  لـها  ریغب  تبـسن  دـیابن  ـالوا  دوـب  یعقاو  ناـفرع  یعقاو و  قـشع  ار  وا  رگا  نارگید و  ناریزو و 
نافرع و هکنیا  زا  تسا  فشاک  نیا  سپ  دوش  لئاق  دوخ  کلـسم  ریپ  دوخ و  کلـسم  اهنآ و  نیب  یقرف  دیاب  لقا  ایناث ال  دنک و  يزروقشع 

کلسمب تبسن  یتح  هدوب  يرنه  یعنصت و  وا  قشع 
221 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دیآیم شدوخ  فارتعاب  وا  قشع  ندوب  یعنصت  يرنه و  رب  ظفاح  راعشا  زا  دهاوش  بیرقنع  دوخ و 
بارش هداب و  لها  ای  دشاب  هتشاد  یشایع  برشم  هکیـسک  بارـش و  هداب و  لها  هدوب و  شایع  هک  دش  ققحم  شیاههتفگ  زا  هکنآ  مود : رما 
نامه دـننام  دـنک  قشع  راهظا  رگا  سپ  دریگب  اج  تسررپهداـب  داـهن  رد  ود  نیا  هک  تسا  لاـحم  هکلب  تسا  رود  ناـفرع  قشع و  زا  دـشاب 

: هتفگ دوخ  هک  تسا  یناظعاو 
: هتفگ هکنآ  ای  دننکیم  رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخب  نوچدننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 

: ماهتفگ باوج  شلوا  تیب  زا  زین  ریقح  نیا  منکیم و  تبیغ  هن  میوگیم  زین  شروضح  ردنخس  نیاک  ونشب  هدینشن  قح  يوب  ام  ظعاو 
زا هدش و  رکذ  هحفـص 129  یقرواپ  رد  شیقاب  دننکیم  رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخب  نوچدـننکیم  رتفد  راعـشا و  رد  هولج  نیاک  نارعاش 

: ماهتفگ مود  تیب 
هک هدـش  رداص  وا  زا  زین  شفلاـخم  هکنآ  موس : رما  منکیم  تمهت  هن  بلطم  نیا  میوگ  تقیقح  زایم  نویفا  زا  هدینـشن  قح  يوب  اـم  ظـفاح 

تسایــس و يور  زا  هـکلب  هدوـبن  تـقیقح  يور  زا  زین  ار  ناـغم  ریپ  کلــسم  شراـیتخا  هـک  دوـشیم  موـلعم  دـیامنیم و  شیاـههتفگ  ضقن 
: هتفگ هکنانچ  هدوب . یلام  هدافتسا  یشیدناتحلصم و 

منم  نیرتمک  ناغم  ریپ  نارکاچ  زکمنزیم  فال  نم  هک  تفر  شیب  لاس  لهچ 
منشور فاص  یم  دشن ز  یهت  رغاسشورفیم  ریپ  تفطاع  نمیب  زگره   222 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسا رد  نیا  زا  شیاشگ  وا  رس  نیا  رد  تلودمیشک  ارچ  رس  ناغم  ریپ  ناتسآ  زا 
تسا ررقم  يزور  هک  يوگب  هشداپ  ابمیربیمن  تعانق  رقف و  يوربآ  ام 

دروآ اجب  وا  يدرک و  وت  هدعو  هک  ارچخیش  يا  جنرم  نم  مناغم ز  ریپ  دیرم 
منک رواب  ارچ  ار  دهاز  يادرف  هدعودوشیم  لصاح  دقن  تشهب  مزورما  هکنم 
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دنریگ يرای  هرط  یکی  دنارذگبراک و  همه  نارای  هک  تسنآ  نم  دید  تحلصم 
منیشنب شوخ  هناخیمب و  تخر  مشک  هکمنیبیم  نآ  رد  تقو  تحلصم  ایلاح 
منیبیمن نآ  رد  دوخ  تحلصم  هک  ارچتفگ  مهاوخن  ناغم  ریپ  تمدخ  كرتب 

ینمادکاپ هن  تسا  کلـسم  هدیقع و  زا  ینمادکاپ  هک  تسا  مولعم  منمادکاپ  یلو  هماج  تشگ  هدولاکربم  دب  نظ  یـشک  دردب  نم  نأش  رد 
: هتفگ دوخ  الا  هداب و  زا 

نک باطخ  یفاص  هداب  ماجب و  ام  ابمیتسین  تاماط  هبوت و  دهز و  لها  ام 
دـیامنیم و تابارخ  زا  یگنتلد  راـهظا  هاـگهاگ  زاـب  مشیوخ و  تقو  فراـع  دوخ و  زار  ظـفاحسک  اـب  مراـکچ  هنرو  مروخ  هداـب  رگا  نم 

ارم هک  دنکیم  فسأت  راهظا  دیامنیم و  دوخ  يور  طلغب  فارتعا  يریپ و  دـهع  زا  هاگ  بابـش و  دـهع  زا  هاگ  دروخیم  رمع  تاوف  رب  فسأت 
: هلمجنآ زا  نایتابارخ  اب  هچ 

تبابش مایا  دش  فرص  طلغب  يرابلدیا  يور  نیئآ  هچب  يریپ  هر  رد  ات 
منطو دوب  نایتابارخ  يوکب  ارچيوأم  نکسم و  تسا  روح  رظنم  هک  ارم 

ریبعت ررکم  هک  تسا  ناطلـس  نایرابرد  روح  رظنم  زا  شدارم  منتـشیوخ  راک  لـفاغ ز  هک  درد  غیردمتفر و  ارچ  مدـمآ  ارچ  هک  دـشن  ناـیع 
: دیوگ شقباس  تیب  رد  هک  ناوضر  نشلگ  نینچمه  تشهب  ناروح  هن  دیامنیم 

منمچ نآ  غرم  هک  ناوضر  نشلگب  مورتسا  ناـحلا  شوخ  نم  وـچ  يازـس  هن  سفق  نینچ   223 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
زین دعب  تایبا  زا  متـسه و  نیطالـس  راوازـس  هکلب  متـسین  تابارخ  راوازـس  شوخ  تروصنیا  اب  نم  دـیوگیم  ینعی  تسا  ناطلـس  رابرد  دارم 

هک دـننکیمن  رکف  يروعـشیب  زا  یلو  دـنناوخیم  ترخآ  تنجب و  قاـیتشا  ماـقم  رد  ارتاـیبا  نیا  ناگدـننکهارمگ  اـی  ناداوسیب  دوشیم  مولعم 
. دیوگ خلا )  ) یشک دردب  نم  نأش  رد  قوف : تیب  زا  سپ  اضیا  درادن  بسانت  یناحلا  شوخ  اب  ناوضر  تنج 

منک رب  كاخنیا  زا  همیخ  هک  یهرمه  وکتسا  رورپهلفس  بجع  سراف  ياوه  بآ و 
منسوس وچ  شماخ  هک  بذع  ناسل  نیا  ابسفق  نیا  رد  نونکا  نم  وچ  یلبلب  تسا  فیح 

منمیشن ياوه  دناهدرب  دای  زکتسا  تلاح  هچ  نیا  مهشداپ  تسد  زابهش 
مندرگ قوط  وا  بهاوم  تنم  دشلضف  دیزی  نم  رد  هک  هتسجخ  هشن  ار  وت 

مهاگتلاوح تسا  ناغم  رید  ایلاحنکیل  مسدق  ملاع  هعموص  یفوص 
دوش هچ  منیز  دیآ و  شیپ  هب  هچ  منآ  زا  اتیم  هقوشعمب و  هیامنارگ  رمع  دش  فرص 

دشن ماخ و  يوزرآ  نیا  رد  میتخوسبدشن  مامت و  لد  راک  دوش  هک  ناج  تخادگ 
دشن مامت و  مغ  یناهج ز  بارخ  مدشدوصقم  رهوگ  جنگ  بلط  رد  هک  ناغف 

یتیافک يدرکن  یتشاد و  هیام  دصتفر  دابب  ترمع  شناد و  هز  رهب  لدیا 
یتیارس مه  دنکب  نرود  شتآ  نیاتفرگ  ار  قافآ  نم  بابک  لد  يوب 

یتیانع . رسخ و  همشرک و ز  وت  زا  : تسیچ هصغ  درد و  نیا  زا  ظفاح  دارم  یناد 
یسرب يریپ  هب  هک  هد  میم  ماح  رسپ  يایسوهلاوب  یلصاحیب و  هب  تشذگب  رمع   224 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یسگم ماقمب  تقیرط  نازابهاشدناهدش  عناق  هک  رهش  نیا  رد  تسا  اهرکش  هچ 
یسک هچ  يراب  وت  هراچیب  قشاعیا  تفگمتفریم  شرد  نامالغ  لیخ  رد  شود 

یسرج نیدنچ  لغلغ  زا  ربخیب  سب  هک  هوشیپ  رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک 
یسفق ریسا  هک  یغرم  وت  وچ  دشاب  فیحنز  یبوط  رجش  زا  ریفص  اشگب و  لاب 
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حدق سأی و  راهظا  هنوگنیا  دشاب  دوخ  کلـسمب  دقتعم  هکیـسک  مدرک  ناوارف  هناخیم  ینابرد  هچرگعمط  سودرف  تنج  لزا  فطل  زا  مراد 
. دنکیمن دوخ  کلسم  زا 

یئاج رتفد  هداب و  ورک  یئاج  هقرخیئادیش  نم  وچ  تسین  ناغم  رید  همه  رد 
یئار نشور  تبحص  مبلطیم  ادخ  زادراد  يرابغ  تسا  یهاش  هنیئآ  هک  لد 

یئاسرت ین  فد و  اب  هدکیم  رد  ربتفگیم  هگرحس  هک  دمآ  شوخ  هچ  مثیدح  نیا 
دنکیم فارتعا  هنوگچ  تسا و  دیماان  دوخ  لمع  زا  هنوگچ  نیبب  یئادرف  دوب  زورما  یپ  زا  رگا  هآدراد  ظفاح  هک  تسا  نیا  زا  یناملسم  رگ 
راکنا ماقم  رد  هن  تسا  ندروخ  فسات  ترـسح و  ماقم  رد  هک  تسا  رهاظ  تیب  نیا  هک  دـنامن  یفخم  هدوب  اجیب  طـلغب و  شکلـسم  رد  هک 

ار تیب  نیا  ظـفاح  يامـصخ  زاریـشب  عاجـش  هاـش  دور  واـب  دوب  فداـصم  دوـب  هتفگ  ار  لزغ  نیا  ظـفاح  هکیماـگنه  دـناهدرک  لـقن  داـعم ،
يو تبوقع  هدارا  عاجش  هاش  هدش  تمایق  رکنم  ظفاح  هک  دوشیم  مولعم  تیب  نیا  زا  هک  دنتشاد  هضرع  عاجش  هاش  رب  دندرک و  کسمتـسم 

دیناسر يو  ضرعب  ار  هیضق  دوب  جح  مزاع  دوب و  زاریش  رد  نامزنآ  رد  هک  يرایب  ات  رکب  وبا  یضاق  دزنب  هدش  برطضم  ظفاح  درک 
225 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

وا هک  یهد  تبسن  واب  ار  هتفگ  نیا  يربب و  اریسک  مان  تیب  نآ  رد  ینک و  هفاضا  تیب  نیا  زا  شیپ  تیب  کی  هک  تسنیا  هراچ  هار  تفگ  وا 
ات هطلاغم  مه و  عفد و  يارب  میدرک  لقن  ار  هعقاو  نیا  خـلا )  ) دـمآ شوخ  هچ  مثیدـح  نیا  دومن : هفاـضا  ار  تیب  نیا  زین  ظـفاح  هتفگ  نینچ 
هک مینادیم  ام  میریگیمن  ام  دناهتفرگ  هتکن  نانآ  هچنآ  میتسین و  نیضرغم  زا  ام  یلب  دناهتفرگ  هتکن  وا  رب  نیضرغم  ار  تیب  نیا  دیوگن  یسک 

دیعب يو  زا  مه  داعم  راکنا  دومحم  نیدلا  دامع  ریزو  هرابرد  تشذگ  هکیلزغ  هظحالمب  هچ  رگا  تمایق  راکنا  هن  تسا  رسحت  راهظا  ضرغ 
رد تسا  اـم  هاوگ  دـهاش و  هچنآ  هکلب  تسین  داـعم  راـکنا  رب  ینبم  مه  اـم  هتفگ  نیا  میرادـن و  ضارتعا  نیا  داریاـب  رظن  نونکا  یلو  تسین 

هتفگ نیا ، هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  رسحت  راهظا  دیوگب  یسک  رگا  دنکیم  تمادن  راهظا  دوخ  شور  زا  هک  تسا  رسحت  راهظا  نیمه  اجنیا 
: دیوگیم دهدیم و  اسرتب  تبسن  ار  هتفگ  نیا  ظفاح  یلو  دشاب  ظفاح  دوخ 

قاحلا تبوقع  زا  رارف  تهج  ظـفاح  هک  تسا  یقاـحلا  اـسرت  تیب  یتسناد  لـقن  زا  هچناـنچ  ـالوا  میئوگیم  باوج  رد  تفگ  نینچ  یئاـسرت 
هن تسا  اسرت  هتفگ  هتفگ  نیا  هک  ضرف  رب  اثلاث  وا  رسحت  رب  تسا  هاوگ  زین  لزغ  علطم  زا  هکلب  تسا  تیب  نیمه  هن  اهنت  ام  دهاش  ایناث  هدرک 

ندـمآ شوخ  و  خـلا )  ) دـمآ شوخ  هچ  مثیدـح  نیا  دـیوگیم : هدرک  یقلت  یـشوخب  ار  وا  هدرک و  لابقتـسا  هتفگ  نیا  زا  ظفاح  نکل  ظفاح 
نیا ياج  سپ  دـشابن  داعم  راکنا  ماقم  رد  رگا  تسادـیپ  لزغ  عومجم  زا  رـسحت  فسأت و  حـئاول  هلمجلاـب  تسا  ندروخ  ترـسح  رب  لـیلد 
رعش نیا  هک  دیوگب  یسک  هک  تسنآ  رتسیبلت  نیا  زا  تسا و  یسفن  هتـسکش  سفن و  مضه  هجو  رب  نیا  هک  دیوگب  هدننک  سیبلت  هک  تسین 

رعش ینعم  ظفاح و  یناملسم  نسح  زا  وا  تفگش  اسرت و  نآ  زا  تسا  لوق  لقن 
226 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لزغ لیذ  ردـص و  هظحالم  اـب  تسا  حـضاو  رپ  هتفگ  نیا  سیبلت  نارگید  لاوحا  رب  ياو  دراد  ظـفاح  هک  تسنیا  یناملـسم  رگا  هک  تسنآ 
شلمع مادـکب  تسا  هانگ  زا  رتدـب  بجع  تسا و  بجع  نیا  هک  اریز  دـمآ  شوخ  هچ  مثیدـح  نیا  دـیوگب  هک  درادـن  ینعم  هکنآ  هوـالعب 

. دیوگیم رسحت  ماقم  رد  اضیا  يدینش ، يو  زا  هک  همه  نیا  اب  دمآ  ششوخ  هتفگ  نیا  زا  ظفاح 
وا زا  هایس  دش  نم  همان  هک  نیب  دود  نیاتسرپیم  هدرک  ماهعموص  لها  رادرک 

: اضیا مدش  هایس  همان  هک  دیناشک  اجنیدب  ارم  راگزور  دومن و  تسرپهداب  ارمهاقناخ  لها  هتسیاشان  لامعا  ینعی 
اهلفحم دنزاس  وزک  يزار  نآ  دنام  یک  ناهنرخآ  دیشک  یماندبب  یماک  دوخ  مراک ز  همه 

درک افج  متسج  افو  ربلد  زا  رودوب  اطخ  مدرک  عمط  ناطلس  زا  رگ 
: دیوگ يریپ  لاح  رد  اضیا  درک  افلاوب  نید  تلود و  لامکنم  اب  رهش  ناگجاوخ  زا  افو 
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رد هن  تسا  یلوا  يریپ  دهع  رد  تشاد  تقیقح  رگا  یلوا  بابـش  دهع  رد  یکانـسوه  يدنروش و  نوریب  هدـکیم  زا  ظفاح  يدـش  ریپ  نوچ 
: تسا نیا  لزغ  لوا  بابش  دهع 

یلوا بان  یم  قرغ  ینعمیب  رتفد  نیویلوا  بارش  نهر  رد  مراد  نم  هک  هقرخ  نیا 
یلوا بارخ  داتفا  یتابارخ  جنک  ردمدرک  هگن  هک  نادنچ  مدرک  هبترمع  نوچ 

مشاب دوخ  راد  زار  هلگ  دوب  مرگناماسب  راک  باوخنارگ و  تخب  تسد  ز 
مشاب  دوخ  راک  لوغشم  مشوکب و  رگددوب  يدنر  یقشاع و  نم  هشیپ  هشیمه 

مشاب دوخ  راسمرش  دیاب  ات  هنرگوظفاح  دوش  نومنهر  لزا  فطل  هک  دوب   227 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دادـغب ناطلـس  هرابرد  رگید  اـضیا  تسا  یعنـصت  شقـشع  سپ  هدوب  قشاـع  هکنآ  هن  هدوب  یقـشاع  واهفرح  هک  دوشیم  مولعم  زین  اـجنیا  رد 

: دیوگ
دنک داد  وا  رد  هک  يرمع  تعاسکب  ردقدهز  هلاس  دص  تعاط  زا  دوب  هب  ارهاش 

دنک داد  ادخ  نسح  اب  هچ  هطاشم  رکفتسا  ینغتسم  ام  تحدم  زا  وت  كاپ  رهوگ 
دنک دادغب  هر  ظفاح  هک  زورنآ  مرخزاریش  ردنا  دوخ  دوصقمب  میدربن  هر 

درک یناوت  رگد  راک  هک  رادم  عمطیهاوخ  یم  ماج  قوشعم و  بلات  وت  یلو 
درک یناوت  رذگ  تقیقح  هارهاشبظفاح  يونشب  هناهاش  تحیصن  نیا  رگ 

درک یناوت  رذگ  تقیقح  هارهاشبظفاح  يونشب  هناهاش  هدکیم  هار  ز 
داقتعا مدع  رب  تسا  لیلد  ینامیـشپ  فسأت و  راهظا  نیا  سپ  دش  سلفم  تفر و  هارنیا  زا  ظفاح  هک  ارچدینادرگب  نانع  نارای  هدکیم  هار  ز 

. دوشیم رکذ  ینامیشپ  تمادن و  رب  دهاوش  زین  مراهچ  رما  رد  یعقاو و 

تسا وا  یئافصیب  رب  دهاش  ناغم  ریپ  اب  ظفاح  یگهزیتس  یخاتسگ و 

یقیقح قشع  فالخ  نیا  زین و  رگید  ياههقوشعم  اب  هکلب  دـیامنیم  ریپ  اـب  یگزیتس  یخاتـسگ و  هک  دوشیم  هدـید  ررکم  هکنآ  مراـهچ : رما 
: دیوگ هراب  نیا  رد  يولوم  تسا  یعنصت  قشع  قشع و  تروص  هکلب  هدوبن  یقیقح  قشع  هکنآ  زا  تسا  فشاک  سپ  تسا 

: هتفگ قوشعمب  تبسن  قشاع  بدات  رد  زین  ظفاح  دوخ  بر و  فطل  زا  دش  مورحم  بدایببدا  قیفوت  میهاوخ  ادخ  زا 
دینک زاین  امش  دیامن  زان  رای  هچتسا  رایسب  قرف  قوشعم  قشاع و  نایم 

تفگن قوشعمب  تخس  نخس  قشاع  چیهیلو  میجنرن  تسار  زا  هک  دیدنخب  لگ 
دننارجه  قحتسم  نینچ  نازابقشعغورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال 

کلذعم ندـیجنر  تسیرفاک  ام  تقیرط  رد  هکمیـشاب  شوخ  میـشک و  تمالم  مینک و  افو   228 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
: دیوگیم ریپ  هب  تبسن 

میتفگ ام  دوب  نیا  نخس  هنرو  دوب  رواب  ترگدوشگن  هقناخ  زا  چیه  هک  اشگب  ماهناخیم  رد 
متفگ اجک  تمدخ  رد  هک  ینعم  نیا  راد  رطاخبرخآ  يروخ  ینامیشپ  یئاشخب  هن  نم  رب  رگا 

متسب رب  فرط  هچ  تقشع  هک ز  وگب  ایبمتسد  زا  شناد  نید و  دشب  هکنآ  زا  ریغب 
متسخ شرطاخ  وچ  متسرفب  یمهرم  هکتفگن  زاونلد  رای  نآ  ظفاح و  تخوسب 

میتشادنپ ام  هچنآ  دوب  طلغ  دوخمیتشاد  يرای  مشچ  نارای  ام ز 
میتشاد اهارجام  وا  اب  هنرودوبن  یشیورد  نیئآ  وگتفگ 
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میتشاگنا حلص  میدرک و  طلغ  امتشاد  کنج  بیرف  تمشچ  هویش 
ام ریگبش  هلان  زوس  رابشتآ و  هآیبش  دریگ  رد  چیه  ایآ  تنیگنس  لد  اب 

تمراظتنا رد  هک  سرپ  زاب  رامیببیبط  افویب  يا  تمریم  شیپ  هک  مهاوخ 
تباون ياورپ  شزرمآ و  هشیدنادشابن  هک  مسرت  یسرپیمن و  شیورد 

تشادن مغ  چیه  ام  مغ  زا  دهع و  تسکشبتشادن  متس  روج و  رس  زج  رای  هک  يدید 
تشادن مرح  دیص  تمرح  تشک و  دنکفامرتوبک و  نوچ  لد  هچ  را  شریگم  بر  ای 
تسین هراخ  کنس  زا  هک  هک  ملدنآ  ناریحيور  چهیب  ظفاح  هیرگ  وت  رد  تفرگن 

درکن رثا  ناراب  هرطق  هراخ  کنس  رددرکن  ردب  نیک  شلد  ام ز  کشرس  لیس 
ثایغلا ناناتس  لد  نیا  دننکیمبلط  یناج  هسوب  ياهب  رد 

ثایغلا نامرد  هچ  ناناملسم  يانالد  رفاک  نیا  دندروخ  ام  نوخ 
درک  نانچ  درک و  نینچ  ام  رای  هکتفگ  ناوت  یک  نانابرهم  نایم 

دنکیمن نطو  مزع  دوخ  زارد  رفس  نازوا  فلز  نیچب  تفر  نم  درگ  هزره  لد  ات   229 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنکیمن نمب  شوگ  نآ  زا  تسا  هدیشک  شوگیلو  منک  یمه  هبال  شیوربا  نامک  شیپ 

دنکیمن نمب  شوگ  جک  هایس  نیا  هک  تفگسوسف  رس  زا  مدرک و  شاهرط  هلگ ز  يد 
دنکیمن نخس  درد  ار  هکنآ  تسا  ازس  غیتدنپ  هدینشان  ظفاح  دش  وت  هزمغ  هتشک 

درادن هاگن  انشآ  چیه  بناجيراد  وت  هک  هیس  لد  مشچ  نآ  مدید و 
يراد یتابث  روج  رب  هک  رکش  منکیمدوبن  تتابث  چیه  افو  ماگنهب  رگ 

يراد یمالغ  زیخبش  ظفاح  نوچ  هک  وتدوب  دهاوخ  ناج  سنوم  ترحس  ياعد  سب 
دراد نارگ  رس  نم  اب  تسا و  هدروخ  يرگید  اب  یم  هکسلجم  هنحش  يا  وا  زا  ناتسب  نم  داد  ار  ادخ 

دشاب نمجنا  عمش  وا  مزوسب و  نم  هندشاب  نم  رایرای  رگا  تولخ  تسا  شوخ 
دشاب نمرها  تسد  وا  رب  هاگهاگ  هکمناتسن  چیهب  نامیلس  نیگن  نآ  نم 

دشاب نم  بیصن  نامرح  مرحم و  بیقرلاصو  میرح  رد  هک  ایادخ  رادم  اور 
دشاب نغز  زا  مک  یطوط  هک  راید  نآ  ربزگره  فرش  هیاس  نکفم  وگ  يامه 

سرپم هک  ناماس  رسیب و  ماهدش  وا  نانچ ز  هکسرپم  هک  نادنچ  هلگ  شهایس  فلز  زا  مراد 
سرپم هک  نامیشپ  هدرک  نیا  زا  نم  منانچ  هکدانکم  نید  لد و  كرت  افو  دیماب  سک 

شیک  رفاک  تسا  یئوربا  نامک  تسدب  لد  هکمزرلیم  شیوخ  نامیا  رس  رب  دیب  وچ 
هن میدـید و  ود  هن  ام  دـشب و  دـح  زا  هدـعومهدب  تسوب  ود  تسم و  موش  هک  يدوب  هتفگ   230 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

کی
کلف خرچ  زا  مشک  ینوبز  هک  منآ  هن  نمددرگ  مدارم  ریغ  را  منز  مه  رب  خرچ 

مشیک رفاک  وت  نابرق  هک  دننادب  اتیلاخ  نم  لد  نوخ  زا  نک  شقن  نیبجرب 
متسب رب  فرط  هچ  تقشع  هک ز  وگب  ایبمتسد  زا  تلود  نید و  دشب  هکنآ  ریغب 

: دراد ضارتعا  نابز  دهنیم و  تنم  شریپ  رب  تیب  ود  نیا  رد  مدیزگ  وت  تمدخ  دوب  متنطلس  دیمامتسج  وت  یگدنب  دوب  میگجاوخ  ياوه 
دش سلمم  تفر و  هارنیا  زا  ظفاح  هک  ارچدینادرگب  نانع  نارای  هدکیم  هار  ز 
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نابیرغ نیکسم  دندرکن  نامردنابیبط  اب  مغ  میتفگ  هکنادنچ 
نابیدا دنپ  يدینشیم  رگیتیگ  ياوسر  یتشگن  ظفاح 

هناگیب تسدب  مدید  وچ  شیوخ  راگنشود  مداتف  اپ  تریغ ز  هدیمر ز  نم 
دراد لامتحا  ود  ره  هاشب  اپ  تسا  ریپ  اب  نخس  يور  یشاب  نم  راد  ضرق  ینکن  ادا  رگانم  هفیظو  هدرک  تبل  ود  زک  هسوب  هس 

تسین هک  تسین  يرد  كاخ  وا  تنم  دص  ریزتسا  وت  رد  كاخ  تنم  وا  رب  هک  ممشچ  بآ 
دهاوش میدرک و  زارد  هراب  نیا  رد  ار  نخـس  تسین  هک  تسین  يرنه  تدوجو  ياپارـس  ردتسا  دونـشخان  وت  ظفاح ز  هک  هتکن  نیا  زا  ریغ 

اهنت نیا  هکنآ  هچ  دوخ  ياه  قوشعم  دوخ و  ریپ  هب  تبـسن  ار  ظفاح  یبدایب  رـسجت و  مینک  تباـث  هکتـسنآ  روظنم  اـهنت  هن  میدروآ  رایـسب 
هچره ام  رظن  زا  هکلب  دنکن  ای  دنک  دوخ  ریپ  هب  تبـسن  بدا  تیاعر  وا  هک  درادن  ام  يارب  نادـنچ  مه  ینایز  دوس و  تسین و  ام  مهم  ضرغ 

عارصم تسا  رتهب  دشاب  رتشیب  ناریپ  نیا  لاثماب  تبسن  یبدایب 
نیا نآ  تسا و  راک  رد  رگید  مهم  رظن  هکلبتسا  مالـسا  دوس  هنـشک  دوش  هک  فرط  ره  231 ز  ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

قـشع رد  ای  تسا  قح  قشاع  ظفاح  هک  دـنیوگیم  نانآ  زا  ادـیلقت  دـناهدروخ و  ار  ناـیوغم  بیرف  هک  هراـچیب  ناـگداس  رب  ـالماک  هک  تسا 
هراچیب هداس  يا  تسین  راوازس  قیال و  نایب  رسجت  هنوگنیا  ار  ناماما  هب  قشع  ای  قحب  قشع  تسا ، نینچ  هن  هک  دوش  نشور  هدورـس ، ناماما 

نیا دـیئوگم  رگید  سپ  ار ، يروسج  یخاتـسگ و  هنوگنیا  دوخ  ناماب  تبـسن  ای  قح  یئایربک  سدـقم  تاذـب  تبـسن  يرادـیم ، اور  وت  اـیآ 
هک دش  مولعم  هلمجلاب  دینک  يراددوخ  ناماما  ای  ادخ  رب  ندرک  قیبطت  راعشا و  نیا  ندناوخ  زا  تسا و  ناماما  قشع  ای  قح  قشع  رد  راعشا 

هدوب یناگدنز  حلاصم  رب  ینبم  شیزروقشع  هکلب  هدوبن  یعقاو  قشع  نایب  زرط  نیا  اب  ریپ  هب  ظفاح  قشع 

تقو ياهتلود  اب  تابارخ  ظفاح و  يرس  طابترا 

نیطالس يرس  روتسد  بسح  رب  ناشیا  اب  وا  هدوارم  نایتابارخ و  اب  ظفاح  تسویپ  هک  دوشیم  مامـشتسا  شراعـشا  تاملک و  یـضعب  زا  هکلب 
هیفوص هچنانچ  اغوغ  لها  لباقم  رد  دندوب  نیطالس  یفخم  بزح  زین  نایتابارخ  هکلب  نایتابارخ  سابلب  ناهاش  يرس  سیلپ  ینعی  هدوب  نامز 

ءافلخب دـنمهدیقع  ار  مدرم  دـهز  سابل  رد  دوب  ءافلخ  هفیظو  زا  ءارقف  هاـقناخ و  جرخ  دـندوب  ساـبعلا  ینب  یفخم  بزح  ساـبعلا  ینب  رـصع 
اهلیلجت ناشیا  زا  زین  سابعلا  ینب  ءافلخ  دـنادیم  هولج  ادـخ  تعیب  ارناـنآ  تعیب  دـندادیم و  ملقب  ۀـعاطلا  ضرتفم  ماـما  ارناـنآ  دـندومنیم و 

هقالع راهظا  ناشیا  ظعاومب  دندرکیم 
______________________________

دعب هحفص  رد  هیقب  ضایع  نب  لیضف  دزنب  هظعوم  عامتساب  یبش  نوره  هک  دناهدروآ  هچنانچ  ( 1)
232 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لها بجع  هک  دندرکیم  دیجمت  ءافلخ  زا  دندوبن  علطم  راک  رـس  زا  عاعر  جمه  مدرم  درکیم  جـیورت  يرگید  زا  کی  ره  هصالخ  دـندرکیم 
مکحم ناشیاب  نامیا  هدیقع و  تهجنیا  زا  دـننکیم  عضخت  اهنآ  يارب  دـننکیم  لیلجت  دـهاز  نادرم  زا  تمـشح  تنطلـس و  نآ  اب  هک  دـنقح 
كرزب نامدرم  بجع  هک  دـشیم  كرزب  درکیم و  هولج  ناشرظن  رد  مه  ناشیا  دـندرکیم و  زین  هیفوص  زا  ریبکت  فرط  نیا  زا  زاب  دـندرکیم 

دوخ دصقم  مارم و  کی  ره  هلیسونیدب  سپ  دنقح  ءایلوا  اهنیا  هلاحم  سپ ال  دننکیم  عضخت  نانیاب  تبسن  تمـشح  نآ  اب  هفیلخ  هک  دنتـسه 
هفیلخ تاـفتلا  تیاـنع و  هلیـسوب  تسا  سوفن  رد  ریبکت  تشیعم و  قازترا و  هک  ار  دوخ  دوصقم  هیفوص  دادـیم  ماـجنا  رگیدـنآ  هطـساوب  ار 

داهز و نیا  تقفاوم  هلیسوب  ضارتعا ، نودب  یـشایع  ینار و  اوه  اب  دشاب  قلخ  هناصلخم  تعاطا  هک  ار  دوخ  دصقم  هفیلخ  دومنیم  لصاح 
هدوب نینچ  زین  ظفاح  رصع  رد  تشادیم  یلمع  ناشیا  بیوصت 

رد هقرف  ره  ثودح  ینعی  تسا  صاخشا  ضارغا  اهاوه و  رب  ینتبم  هچ  رگا  اهیزاس  هقرف  ساسا  هکتسنآ  قیقحت  هجو  رب  بلطم  نیا  حیضوت 
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رد نیا  هکنآ  الا  هدساف  ضارغا  رئاس  میظعت و  بح  لام و  بح  هاج و  بح  دسح و  زا  تسا  راذگ  هقرف  یصخش  ياهضرغ  زا  یـشان  ملاع 
مامز دـنروما و  ءایلوا  هکیناسک  ینعی  دـشاب  رثؤم  ناشیا  تیوقت  هک  تسا  یناسک  تیوقتب  جاـتحم  ءاـقب  هبترم  رد  یلو  تسا  ثودـح  هترم 

ياههقرف ال نیدنچ  نونکات  مینیبیم  اهنت  مالسا  رد  هچنانچ  تسین  ماود  ءاقب و  یـضتقم  دوخب  دوخ  هقرف  ره  ثودح  تسناشیا  هدهعب  روما 
- يرثا يربخ و  چیه  ناشیا  زا  هدش و  ادیپ  یصحت  ودعت ال 

______________________________

. تخاس لوتقم  رخآ  هدرک و  سبح  نادنز  رد  ار  ع )  ) رفعج نب  یسوم  هکنآ  اب  درک  دایز  هیرگ  وا  ظعو  زا  تفر و 
233 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هدش هتـشون  لحن  للم و  رد  هک  یبتک  هب  دیاب  دـنک  ادـیپ  عالطا  ناشیا  رب  دـهاوخ  یـسک  رگا  هکیروطب  تسین  مه  یناشن  مان و  هکلب  تسین 
دـش ادیپ  دهز  مانب  لوا  رد  هک  فوصت  هتـشر  نیاربانب  تسا  يوق  ورین و  نابحاص  تیوقت  دیئأتب و  جاتحم  ءاقب  هبترم  رد  سپ  دـنک  هعجارم 

هدوب و هدـساف  ضارغا  نامه  اب  مأوت  نامز  ره  رد  تقو و  ره  رد  هدـیدرگ  بعـشنم  مان  نیدـنچب  هدـش و  هریت  هبعـش و  نیدـنچ  هک  نونکات 
مک اب  کی  ره  هک  هقرف  دنچ  زجب  هتشگ  دوبان  لحمضم و  یلکب  مه  اهنآ  زا  یضعب  هدوبن و  تقیقحیب  ياهاعدا  اهاوه و  زا  یلاخ  هاگچیه 

لصا هدوب  هوق  ورین و  نابحاص  رثا  رد  شیاقب  هدنام  یقاب  وا  زا  هک  هرین  ره  ياقب  هتشر و  نیا  ياقب  هبترم  رد  نکل  هدنام  یقاب  وریپ  يدایز  و 
دوجو یئایر  ریغ  یئایر و  دهز  نآ  زا  شیپ  هچرگا  دش  مالّسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ترضح  نامز  رد  دهز  مانب  شعویش  فوصت و  ثودح 

دادـتما يارب  سیبلت  ءاوغا و  ماقم  رد  نایفوص  هک  تسا  تهجنیا  زا  دوبن  هنایفوص  هقاـش  تاـضایر  راـتفر و  راـتفگ و  همیمـضب  نکل  تشاد 
هفوصتم وزج  دـندوب  فورعم  یئاـیر  ریغ  اـی  یئاـیر  دـهزب  هک  ار  یـصاخشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـمزب  ار  فوـصت  نداد 

تسا طخ  نیا  ات و  دنرامشیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هب  الـسلستم  ار  فوصت  هتـشر  ات  دنرامـشیم 
نیرقاب نامز  رد  شثودح  نوچ  یفوصت و  دهز  ای  فوصت ، هب  فوصوم  هن  یئایر  ریغ  ای  یئایر و  ای  دندوب  دـهزب  فوصوم  ناشیا  هک  اریز 

دیدرگ و نیـشنهناخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  توف  زا  دعب  نوچ  هک  دوب  نآ  ثودح  تلع  دش  (ع )
تاضافا و زا  نامرح  ببـس  دوخ  هدـیدرگ  عطقنم  ناشیا  زا  هیملع  تاضویف  ارهق  دـندرک  فرـصنم  دـنمولع  باب  هک  تیبلا  لها  زا  ار  مدرم 

مولع تایرشن  ناشیا  زا  سپ  دنتفرگ  رارق  لومخ  هیواز  اوزنا و  هشوگ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  راهچ  نیا  اذهل  دندیدرگ  ماما  راهچ  تاکرب 
234 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نامز رد  رتشیب  مهنآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ثیدح  یمک  رادقم  رگم  دنتشادن  یسیردت  هقلح  هزوح و  نارگید  دننام  هکنآ  هچ  دشن 
هن تسا  دـعب  همئا  هطـساوب  زین  رگید  ماـما  هس  نآ  زا  هکلب  دوشیم  لـقن  ترـضحنآ  زا  هک  یثیدـح  رتـشیب  مهنآ  دوب  ترـضحنآ  تموـکح 

مایا رد  ناشیا  هیرهاظ  تیروهقم  هکنآ  هوالعب  دوخب  ار  قلخ  ندراذگاو  ینعی  ع )  ) همئا لمع  نیا  نایوار و  نادرگاش و  هذـمالت و  هطـساوب 
الماـک اـت  دـنراذگ  ار  دوخب  ار  قلخ  یتدـم  هک  دوب  زین  ناـشیا  زا  یتـمکح  دوخ  هسفنب  دومنیم  نیا  ياـضتقا  رهاـظب  ناراـبج  نآ  تموکح 

نیا دوب و  یطلغ  فرح  دـنتفگ  هک  هّللا ) باتک  انافک   ) هک دوش  مولعم  همه  رب  اـت  دوش  حـضاو  همه  رب  دوخ و  رب  ناـشیا  لـهج  تیلهاـج و 
رد هک  دسریم  مرظنب  هچننانچ  داتفا  قافتا  اصوصخم  ياهصاخ  هیـضق  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخب  يراذگ  اوب  دـمعت  ینعی  لمع 

یلاؤس قالط  باب  رد  وا  زا  هک  دـمآ  وا  يارب  همان  مدوب  هتـسشن  رمع  دزن  يزور  دومرف  ترـضحنآ  هک  تسا  یلاله  سیق  نب  میلـس  باـتک 
ادمتعم اما  تشون  اطخ  هک  مدـید  نم  تشون  يزیچ  دوخ  يأرب  دیـسرپن  نم  زا  ار  شمکح  مدوب  هتـسشن  اجنآ  رد  نم  هکنآ  اب  دـندوب  هدرک 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  هرود  نوچ  ۀـلمجلاب  دوش  حـضاو  شیاطخ  شلهج و  هکنآ  ات  درکن  لاؤس  نم  زا  نوچ  متفگن  وا  رب  ار  شیاطخ 
فارطا رد  مه  فلتخم  ياههزوح  رگید  فرط  زا  دوب و  هدرک  ادیپ  يروتف  هیما  ینب  تلود  یفرط  زا  دوب و  هیما  ینب  هرود  رخاوا  هک  دیـسر 

رد هک  یمدرم  مکمک  دادیم  جرخب  مالسا  ملاع  ار  دوخ  کی  ره  تئارق و  هثیدح و  ریـسفت و  هفقو و  مالک  ملع  زا  دوب  اپرب  هفلتخم  نیوانعب 
دندرم و يریگ ، روشک  کنج و  زج  دندیمهفن  يزیچ  نادنچ  مالـسا  زا  هک  دـندوب  هدرک  رایتخا  مالـسا  ادـعب  دـندوب و  هدرک  وشن  تیلهاج 
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شناد ملعب و  تبغر  کمکمک  ارهق  دندمآ  دوجوب  مالسا  رد  ناگهتفای  وشن  و  دندش ، یناف 
235 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رهب ناعبـشی ) ناموهنم ال   ) هک ترطف  مکحب  سپ  دندش  رایـسب  ملع  نابلاط  دش  مرگ  اههزوح  هرود  نآ  رد  اذـهل  دـندرک  مالـسا  فراعم  و 
لهج و تملظ  هک  دنبایب  یملع  دننک و  هئاضتـسا  وا  زا  هک  دنبایب  يرون  رگم  ات  دندزیم  رـس  هقلح  هزوح و  رهب  دـندوب و  ایوپ  ایوج و  فرط 

ةریح لهج و  زج  دنتفریم  هزوح  رهب  دندیدیمن و  يزیچ  يرات  زج  دندراذگیم  مدق  اج  رهب  هنافسأتم  دننک  رود  دوخ  زا  هسوسو  کیکـشت و 
سپ درک  یئامنهر  ملع  هنیدم  بابب  ار  ناشیا  قیفوت  تداعـس و  دنتـشادن  ضرم  ضرغ و  هک  يرایـسب  تبقاع  ات  دندوزفایمن  يزیچ  کش  و 

رب شقوـفت  هک  نارگید  نوـچمه  هن  ناـیاپیب  مزلق  هچ  نارکیب و  ياـیرد  هچ  دنتـسج  ار  ملع  ناـیاپیب  جاوـم  رحب  داـیز  ياهینادرگرـس  زا 
ملع ره  رد  نایاپیب و  هتشر  ره  رد  دندید  دندیسر  دّمحم  لآ  يایردب  نوچ  دوب  ناصقن  لهج و  هکلب  مامتان  مهنآ  هتشر  کی  رد  نارـسمه 

مه تهج و  نیدـب  مه  تفرن و  دولآلـگ  کـچوک  ياـهرهن  نآ  یپ  رگید  تخادـنا  رگنل  اـیرد  نآ  لـحاسب  سک  ره  راـچان  تـسنارکیب 
رازه هس  رازه و  ود  هب  ع )  ) قداص رقاب و  ترضح  نادرگاش  یمک  تدم  رد  هک  دیشکن  یلوط  دیدرگیم . نوزفازور  هدع  رگیدکی  یفرعمب 

ار نایبرم  ناداتسا و  صقن  لهج و  زا  تسکش و  همه  ار  اههقلح  اههزوح و  نامزنآ  رد  مالسا  رد  دش  یبیجع  رما  نیا  دیسر و  رازه  راهچ  و 
ات دـندناسریم  مهب  روضح  هضافا  سلجم  رد  يراـچانب  يرایـسب  هکنآ  یتح  دـنوش  فرتعم  هکنآ  زج  دنتـشادن  هراـچ  هکیروطب  درک  رهاـظ 
دز همهب  یگرزب  همطل  هک  اریز  دننک  مهم  نیا  هراچ  هک  دندمآرب  دیهمت  ددص  رد  نابلطهاج  ینعی  ناداتسا  هزوح و  نابحاص  دننک  هدافتـسا 

: فلؤملل دنک  مادنا  ضرع  باتفآ  لباقم  رد  دناوت  یک  عمش  اجک  وک و  اما  درک  بلج  دوخب  ار  نایرتشم  تسب و  ار  اهناکد  همه  و 
زا رگید  دندرک  هچره  بآ  تسه  ایرد  بنج  رد  یک  هرطقباتفآ  رد  دنک  شبات  یک  عمـش   236 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دننک هضراعم  دنتسناوتن  ملع  هار  نیا 
اناد ربخ  ثحبب  هچ  ار  وااب  فلا  زج  هدناوخن  هک  یلفط 

هار نآ  دـندمآ و  رد  هولجب  رگید  هار  زا  راچان  دـندنام  زجاع  هار  نیا  زا  نوچ  ایرد  يانـش  دـسر  هچ  ار  واقرغ  دوش  وج  بآ  هک ز  سکنآ 
ندرک و رایتخا  تینابهر  ندیشوپ و  رادهلصو  هنیمشپ و  هنهک و  ندروخ و  كرت  هکلب  یناویح  كرت  زا  هقاش  ياهتضایر  ایر و  سیلدت و 

هکیروطب ندروخن  زیچ  هامکی  هکلب  زور  هد  زور و  تفه  زور و  هس  ندروخ و  نابایب  کی  رو  ندرک  یگدـنز  نابایب  رد  نتخاـس و  هعموص 
تفه تفر  هکمب  هدایپ  مهدا  میهاربا  ندرک  لکـشم  تخـس و  ياهراک  نتـسشن  یکیرات  رد  ندیباوخن  زوروبش  دـندوب  یعدـم  ناشدوخ 

قیرذـت مدرمب  هنوگنیدـب  ات  نتفر  هار  هنهرب  ياپ  نتـسشن و  باـتفآ  رد  لـیبق  نیا  زا  تفر و  هکمب  ناـطلغ  ناـطلغ  هعبار  دیـشک  لوط  لاـس 
ندش دوخیب  دوخ  زا  یگناوید و  وا  رثا  هک  تسا  قح  تبحم  قشع و  نآ  تسا و  انعم  هدمع  تسا  باجح  هکلب  تسا  رـشق  ملع  هک  دندرک 

اب دنتسناوتن  ملع  هار  زا  نوچ  هلمجلاب  تسین  لامک  يرهاظ  ملع  نتسناد  الا  دنشاب و  هتشاد  هرهب  نیا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  ءایلوا  تسا 
اـقب و هلحرم  رد  اـما  فوصت  شیادـیپ  تلع  دوـب  نیا  دـندرک  بلج  دوـخب  ارمدرم  دـندرک و  هضراـعم  هار  نیا  زا  دـننک  هضراـعم  ع )  ) همئا

ینعی دندرمـشیم  یلع  ینب  شودمه  ار  دوخ  سابعلا  ینب  هک  دـش  نیا  نانآ  زا  ناشیا  تیوقت  ببـس  دیـسر  سابعلا  ینبب  هرود  نوچ  تیوقت 
تفـالخب یلوا  ار  دوخ  تهجنیا  زا  سپ  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  دـالوا  هک  اریز  دندرمـشیم  تیبلا  لـها  ار  دوخ 

دندرمشیم هنابصاغ  تفالخ  ارنا  رگید  تفالخ  دنتسنادیم  نارگید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
237 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ثاریمب یلوا  ار  دوخ  اسب  هکلب  ومعکی  دالوا  مه  ام  دیتسه و  ومع  کی  دالوا  امـش  دـنتفگیم  دـندیدیم و  رـسمه  ار  دوخ  یلع  دالوا  اب  سپ 
یلوا ومع  سپ  دوب  هدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  سابع  هک  تهجنآ  زا  دندرمـشیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 

دیسریمن ومعب  ثاریم  رتخد  دالوا  رتخد و  دوجو  اب  هکنآ  یکی  دوب  طلغ  تهج  هس  زا  دندرکیم  هک  اعدا  نیا  ومع و  دنزرف  زا  تسا  ثاریمب 
يومع رب  تسا  مدقم  يردام  ردپ و  يومع  رسپ  ثاریم  رد  اعرـش  يردام و  ردپ و  يومع  بلاط  وبا  دوب و  يردپ  يومع  سابع  هکنآ  مود 
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لیقع و دالوا  اذل  ثاریم و  مکحب  هن  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  صنب  شدالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  هکنآ  موس  يردپ 
دنربـمغیپ تفـالخب  یلوا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  لآ  هک  تهج  نیمهب  ساـبعلا  ینب  هلمجلاـب  دـنربیمن  ثرا  مـه  ریغ  رفعج و 

یلوا دندرمـشیم و  لآ  ار  دوخ  نوچ  دنتفرگ و  ناشیا  زا  ار  تفالخ  هکنآ  ات  دـندیناروش  هیما  ینب  هیلع  دـندرک و  تسدـمه  دوخ  اب  ارمدرم 
ناشیا لهج  یفرط  زا  دندیسر  تفالخ  ماقمب  نوچ  دندوب و  توبن  ثیراوم  تالامک و  لئاضف  مولع و  یعدم  دندادیم  ملقب  ربمغیپ  ثاریمب 

نامه دـندز و  يدـعت  ملظ و  لتق و  روجف و  قسفب و  تسد  هیما  ینب  دـننام  یفرط  زا  دـیدرگ و  غورد  دنتـشاد  هک  یئاهاعدا  دـش و  حـضاو 
فارطا زا  اهادصورس  هکنآ  ات  دنتشک  دوب  ناشیا  تلود  سـسؤم  هک  ار  ملـسم  وبا  رتدیدش  رتالاب و  هکلب  دندشیم  بکترم  ار  ناشیا  لامعا 
تقفاوم نایـشروش  اب  هریغ  هفینح و  وبا  دننام  ناگدنهد  اوتف  دندرک  تضهن  ناگدـننکمایق  دنتـساوخرب  نیتفت  هب  ناگدـننکنیتفت  دـش  دـنلب 

دندرک عطق  تعرسب  ار  نایشروش  تسد  نکل  دوب  مادهناب  کیدزن  دیدرگ و  لزلزتم  سابعلا  ینب  تلود  هلمجلاب  دنداد  جورخ  ياوتف  هدرک 
ثاریمب تفالخ  رگا  هک  دوب  نیا  نآ  درکیم و  لزلزتم  هداعلا  قوف  ارناشیا  دوب  هدرک  خوسر  مدرم  بولق  رد  هک  ههبش  اما 

238 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ات دـشاب  هیملع  هسیفن و  تالامک  لئاضف و  عماج  هک  دریگ  رارق  یـسک  رد  تیبلا  لها  نایم  زا  دـیاب  سپ  دـنناریمب  یلوا  تیبلا  لـها  تسا و 

ینب ریغ  سابعلا و  ینب  ای  تسا  لآ  ریغ  لآ و  يارب  یتیصوصخ  هچ  الا  دشاب و  هتشاد  تبسانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تیاصوب 
هدینش رانک  هشوگ و  رد  اههمزمز  اذهل  دندیدیمن و  یلع  لآ  رد  زجب  دشاب  تافص  نیا  هب  فصتم  هک  ار  یسک  سپس  تسا و  تسا  سابعلا 

ینب تهجنیا  زا  سپ  میتفر  اطخب  هفیلخ  نییعت  رد  اما  میتفر  باوصب  دشاب  ینب  لآ  رد  تفالخ  دیاب  هک  مکح  لصا  رد  هچرگا  ام  هک  دـشیم 
لها طقف  ار  ناشیا  یـضعب  دندوب  هتـسد  ود  ناشیا  هرابرد  مدرم  هک  دندیدیم  مالّـسلا  هیلع  راهطا  همئا  ار  دوخ  ضراعم  بیقر  هناگی  سابعلا 

نیرتگرزب سپ  دنتشادنپیم  رتراوازـس  یلوا و  دندادیم و  حیجرت  سابعلا  ینب  رب  ارناشیا  یـضعب  دنتـسنادیم و  تیاصو  ماقمب  قیال  تفالخ و 
دنتشاد فورصم  ناشیا  ندرک  ءانف  رد  ار  دوخ  تمه 

رب دنتـسناوتیمن  مه  رهاظب  دوش و  ناشیا  هناهب  بابـسا  ات  دندرکیمن  تضهن  مایق و  نارگید  نسحلا و  نیب  دـننام  مالّـسلا  هیلع  همئا  نوچ  و 
دیماجنایم و لوطب  کی  ره  لتق  تهجنیا  زا  دننک  مهارف  ارناشیا  لتق  بابـسا  راکـشآ  يدوزب و  دنتـسناوتیمن  سپ  دـننک  يریگهناهب  ناشیا 
هک دندیدن  نیا  زج  هراچ  دندش  زجاع  ناشیا  باب  رد  دنریگب  هتکن  دنتسناوتیمن  تهج  ره  زا  ناشیارب  نوچ  دندرکیم و  شمومـسم  هنایفخم 
مان مکمک  ات  دسرن  مدرم  عمـسب  ناشیا  لئاضف  هکنآ  ات  دننک  يریگولج  ارناشیا  لئاضف ، تایملع و  رـشن  زا  دـننک و  طقاس  ههجو  زا  ارناشیا 

دندش ریوآتسد  لیحلا  هوجو  همهب  دندرک و  فرص  متا  هجوب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ممه  ددرگ ، ایـسنم  ابـسن  بولق  زا  ناشیا  رکذ  ناشیا و 
داتفا قفاوم  دنتساوخیم  هچنانچ  ات 

239 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
متشه ماما  زا  دعب  رگید  هکیدحب  ات  دش  هاتوک  کنت و  هعسوت  نآ  زا  هرابود  مالّـسلا  هیلع  تیبلا  لها  مولع  تایرـشن  هنماد  جیردتب  هکنآ  ات 
یمان نادنچ  هکلب  دنعلطم  ثیدح  ملع و  لها  هچنانچ  تسا  مک  رایسب  رایسب  مالّـسلا  هیلع  ماما  راهچ  زا  رابخا  ثیداحا و  لقن  مالّـسلا  هیلع 

صاوخ ریغ  هکلب  دشیمن  فراعم  لاجر  رد  ناشیا  رکذ  یلکب  هعیش و  زا  صاوخ  رگم  تخانشیمنا  ارناشیا  دوبن و  دوخ  رصع  رد  کی  ره  زا 
دندرب راکب  هار  نیا  رد  هک  یلیخ  اما  دندرک  نوریب  هماع  ناهذا  زا  ارناشیا  نوهوم و  ار  تیبلا  لها  دحنیاب  ات  دندرامگیمن  ملع  لها  ارناشیا 

. تسنیا
لیکشت دوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رـصع  رخاوا  هک  سابعلا  ینب  يالیتسا  نامز  زا  رگید  هک  دندرک  عونمم  ناشیا  رب  ار  سیردت  الوا 

. دشن رخآ  هب  ات  ع )  ) همئا يارب  سرد  هزوح 
داـسفا و بجوم  عمجت  نیا  هکنیا  مساـب  ثیداـحا  مولع و  هدافتـسا  يارب  ناـشیا  سلاـجم  رد  روضح  زا  دـندرک  نقدـغ  ار  مدرم  هکنآ  مود 

. نسحلا ینب  دننام  مایق  تضهن و  رب  دوشیم  ناشیا  كرحم  تسا و  لالخا 
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ریما لئاضف  لقن  هکلب  هیما  ینب  دـننام  دـندرک  عونمم  رگیدـکی  يارب  تیبلا  لها  تبحم  تلیـضف و  رد  ار  رابخا  ثیداحا و  لـقن  هکنآ  موس 
یلع لآ  هک  دوشیم  ببـس  نیا  دوش و  یم  یلع  لآ  رورغ  بجوم  لـئاضف  نیا  لـقن  هکنیا  مساـب  دـندرک  نعم  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

. دنکیم کیرحت  شروش  رب  ارناشیا  سپ  دنرامشیم  تفالخب  قحا  ار  دوخ 
ینثدـح دـیوگب  تشادـن  قح  یـسک  هک  ینعم  نیا  هب  دـندرک  عونمم  ناشیا  زا  ار  يرگید  ملع  ای  هیآ  ریـسفت  ای  ثیدـح  لقن  هکنآ  مراهچ 

ماما زا  یثیدح  دنتساوخیم  هاگره  هعیش  اذل  الثم و  رفعج  نب  یسوم  ینثدح  ای  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج 
240 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دندربیم مان  هیانکب  کلاذ  لاثما  حلاصلا و  دبعلا  ینثدح  ای  ملاعلا  ینثدح  ای  لوقی  هتعمس  دنتفگیم  تشاد  راشتنا  فوخ  هک  دننک  لقن 
رارق یتفم  یـضاق و  يرهـش  ره  يارب  و  ناشیا ، زا  ار  مکح  يوتف و  لقن  نینچمه  دـندرک و  عنم  ناـشیا  زا  ار  تواـضق  يوتف و  هکنآ  مجنپ 
: دندیمان ةاضقلا  یضاق  ار  وا  دنداد و  رارق  كرزب  یضاق  کی  همه  يارب  دعب  دننک و  عوجر  ناشیاب  ثداوح  عئاقو و  رد  مدرم  هک  دنداد 
رئاس جـح و  هزور و  زامن و  وضو و  ماکحا  رد  تشادـن  قح  يدـحا  تکلمم  همه  رد  ینعی  دـنتخاس  دودـحم  ار  يواتفب  لـمع  هکنآ  مشش 
هدرک لمع  روما  زا  يرما  رد  همئا  زا  یکی  ياوتفب  هک  دشیم  هدید  یـسک  زا  انایحا  رگا  دنک و  لمع  تقو  نایتفم  ةاضق و  ياوتف  ریغب  لامعا 

. دشیم دیدش  یئازج  تبوقع  تفرگیم و  رارق  بیقعت  تحت  یضفار  مساب  اروف 
عوطقم یناوید  موـسر  یتـموکح و  بصاـنم  زا  دتـسنادیم  ناـشیا  ناـهاوخ  تیبـلا و  لـها  بحم  هک  ار  سک  ره  ینعی  نایعیـش  هکنآ  متفه 

یبأت فنأت و  هتاذب  دوخ  هعیـش  هچرگا  دنک  لالخا  داسفا و  نطاب  رد  ادابم  هکنیا  مساب  اما  دنک  ناشیا  زا  جـیورت  نطاب  رد  ادابم  هک  دـندرک 
نیطقی و نب  یلع  نوچمه  دنتـشاد  تیرومأـم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  صاـخ  رماـب  هک  اـهنآ  رگم  هملظ  تناـعا  زا  وـت  بصاـنم  نیا  زا  تشاد 

. امهریغ عیزب و  نب  لیعمسا 
تلود هصلاخ  ینعی  دنتـسناد  دوخ  یـصاصتخا  ار  لافنا  ددرگ  ناشیا  توق  هلیـسو  ادابم  ات  دـندش  ریگولج  ار  لاـفنا  سمخ و  هکنآ  متـشه 

دوب و ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نامز  صوصخم  سمخ  مکح  دنتفگ  دنداد و  هحابا  تیلحب و  مکح  مه  ار  سمخ  دندرک  ضرف 
رکذ ناهذا  ندش  انشآ  يارب  هراشا  هجو  رب  هک  دوب  ناشیا  یلک  ياههلیح  اهنیا  تسا . خوسنم  ترضحنآ  توف  زا  دعب 

241 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رب هک  دنتـشاد  رایـسب  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  رهب  تبـسن  یـصخش  ياههلیح  یئزج و  ياههلیح  رگید  تسا و  لـصفم  کـی  ره  حرـش  دـش و 
هک دـش  تهجنیا  زا  نیا  تسا و  هیفوص  تیوقت  اـشیا  مهم  كرزب و  ياـههلیح  زا  رگید  یکی  دوشیم  موـلعم  خـیراوت  یط  زا  عـبتتم  صخش 

مدرم هار  نیا  زا  دندوب و  تیقحا  تیولوا و  یعدم  تهج  نیدب  دندوب و  ود  ره  یناسفن  يونعم  یملع و  تالامک  یعدم  سابعلا  ینب  نوچ 
تجح دـندوب و  ود  ره  دـجاو  مالّـسلا  هیلع  همئا  ناشیا  لباقم  رد  دنتـسه و  ود  ره  دـقاف  هک  دـش  مولعم  ادـعب  دـندرکیم و  توعد  دوخب  ار 
هجوت بلج  ثعاب  هک  يونعم  یملع و  هبنج  ودنیا  زا  هک  دندش  راچان  سپ  دنتشادن  ناشن  درک  دوبان  رب  رهاظ  بسحب  هجوم  رذع  يرهاظ و 

دندرک و نقدغ  ناشیارب  ار  سیردت  هزوح و  دنرب  راکب  ار  لیح  نآ  ناشیا  یملع  هبنج  لباقم  رد  ۀلاحم  دننک ال  بوکنم  ارناشیا  تسا  هماع 
دندرک زاب  تئارق  مالک و  ریـسفت و  ثیدح و  هقف و  سیردت  ياههزوح  ناشیا  لباقم  رد  دنتخاس و  دودسم  ناشیا  زا  ار  مولع  هدافتـسا  باب 

دشن مات  رثؤم  هچرگا  دوب  رثؤم  ناشیا  یملع  هبنج  ندیناشوپ  يارب  اهنت  اهلمع  نیا  اما  دنتشاد  ررقم  هزوح  نابحاص  يارب  موسرم  هفیظو و  و 
يارب مه  زاب  دوشن  راخب  سبح  يزادنیب  شوج  لاح  رد  کید  يو  رب  شوپور  هچره  هک  تسا  راخب  دننام  ملع  هک  اریز  دش  دـهاوخن  هکلب 

ای هلداجم  هثحابم و  ای  ياهلئـسم  داتفایم  قافتا  هاگ  هک  اریز  درگن  ریثأت  نادـنچ  اهلمع  نیا  اذـل  دوش و  دـعاصتم  دـنک و  ادـیپ  يذـفنم  دوخ 
نیا هابشا  مالّسلا و  هیلع  داوج  ترضح  يارب  لضفلا  ما  دقع  سلجم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  نومأم و  سلجم  دننام  یسلجم  یلفحم و 
میقع ار  ناشیا  تایلمع  درکیم  ادـیپ  روهظ  هروتـسم  تالامک  زورب و  هدیـشوپ  لئاضف  سلجم  کی  ای  ثحب  کی  اـی  هلئـسم  کـی  ناـمهب  و 

تیبلا لها  یمانیب  یمان و  مگ  هک  یلصا  دصقم  درکیم و 
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242 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دوخ دوب و  یفاک  ناشیا  يارب  اهنت  تدابع  يوقت و  عرو و  دهز و  زا  ناشیا  یناسفن  يونعم و  تالامک  هبنج  هک  هوالعب  دشیم  ضفتنم  دوب 

ترهش الماک  ات  دنزاسب  اهناکد  دنشارتب و  اهخاش  زین  تالامک  نیا  لباقم  رد  هک  دندش  راچان  سپ  دشیم  ناشیا  راهتشا  بجوم  زاب  یئاهنتب 
مانب هک  دندید  ار  ياهدع  دندرک  صحفت  نوچ  دننک  لصاح  یبوخب  تسا  ناشیا  یمانیب  یمانمگ و  هک  ار  دوخ  دوصقم  دنربب و  ار  ناشیا 
دندش راچان  سپ  دندرکیم  يرادناکد  هریغ  ای  ریـسفت  مانب  ای  ثیدح  مانب  ای  هقف  مانب  هک  ياهدع  دننام  دـننکیم  يرادـناکد  دـهز  فوصت و 
يارب ار  ناشیا  تیوقت  دـننک  ررقم  فئاـظو  زین  ناـشیا  يارب  دـنهد و  ترهـش  دـننک و  جـیورت  ار  ناـشیا  دـننک و  تیوقت  زین  ناـشیا  زا  هک 
لامک ار  وا  ریغ  دنتـسنادیم و  یناـسفن  يونعم و  تـالامکب  رـصحنم  ار  تـالامک  همه  ناـشیا  هک  اریز  دـنتفای  رترثؤم  دوخ  دوصقم  لوصح 

تالامک ياراد  هکیـسک  هک  يروطب  دنتفگیم  تیونعم  باجح  هکلب  ضحم  رـشق  هکلب  دنتـشادنپیم  رنه  عئانـص و  دننام  هکلب  دندناوخیمن 
تقیقح زا  دشاب  یم  روشق  نیا  مولع و  نیاب  مرگرـس  وا  نوچ  دنتفگیم  درکیم  نوهوم  ار  وا  دـشاب  یلـضف  وا  يارب  هکنیا  ضوعب  دوب  یملع 

مانیب يارب  ناشیا  تیوقت  هک  دـندید  سابعلا  ینب  سپ  یئام ) سردـمه  رگا  قاروا  يوشب   ) تسا مورحم  يونعم  تاضویف  زا  دـنامیم و  زاـب 
لثم تیوقت  زا  تسا  رترثؤم  دـصرددص  ۀـیملع  هبنج  زا  ناـشیا  ندرک  نوهوم  هکلب  زین  ناـشیا  ملع  روـن  ندرک  شوماـخ  هکلب  همئا  ندرک 

لحمـضم ارناـشیا  يوـنعم  هبنج  مه  و  دـنکیم ، نوـهوم  ار  ناـشیا  یملع  هبنج  مه  ناـشیا  کلـسم  هک  اریز  نارگید  هـفینح و  یبا  کـلام و 
اهتقـشم نیا  لمحنم  لقاع  چـیه  هک  تسا  اسرفتقاط  هک  دـننکیم  یتاکرح  لامعا و  عرو  يوقت و  دـهز و  مسا  هب  ناـشیا  هک  اریز  دزاـسیم 

تعدب و شاهمه  هک  صوصخب  ملاعب  دسر  هچ  دوشیمن 
243 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لوقی دومرف ال  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اذهل  قمحا و  هیفـس  لهاج  رگم  دوشیمن  تاکرح  هنوگنیا  هتفیرف  یـسک  تسا و  عرـش  فالخ 
رتشیب دشاب  رتغاد  تاکرح  نیا  زا  شرونت  سک  ره  دننیب  رهاظ  دنرهاظ و  لها  مدرم  هماع  اما  ۀقامح  وا  ۀلالض  وا  ۀعدخل  الا  دحا  فوصتلاب 
هغیلب ياهجیورت  ناشیا  زا  سابعلا  ینب  اذهل  ینیبیم  هچننانچ  دشاب  داوسیب  لهاج  هچرگا  دننادیم  همه  زا  رتالاب  ار  وا  دنوشیم و  وا  هتفیرف 

رد دـنتفریم  ناشیا  ظـعو  ياـپب  دـندرکیم  ناـشیا  لابقتـساب  راداو  ار  مدرم  دـنتفریم  اـجک  ره  دـنداد  رارق  ناـشیا  يارب  ظـعو  ربنم و  دـندرک 
دـسریمن ناشیا  دحب  سکچیه  دنیادخ و  هقح  يایلوا  ناشیا  هک  دندرک  هبتـشم  نانچ  سان  هماع  رب  مکمک  ات  دـندرکیم  یکچوک  ناشلباقم 
فرصتم هکلب  دنناشیا  دوجو  ملاع  هبخن  هک  دندرک  ادیپ  همیظع  تیعقوم  نیا  سوفن  رد  ناشیا  نوچ  و  يونعم ، تالامک  زا  یلامک  چیه  رد 

ار ناشیا  دـنداد و  تسکـش  سوفن  رد  ار  همئا  تمظع  هبترم و  ماقم و  ارهق  سپ  دـسریمن  ناشیاب  ماقم  هبتر و  رد  يدـحاو  دـنملاع  روما  رد 
رد مه  دـندراذگیمن و  يرق  ملعب و  هک  اریز  تیملع  هبترم  رد  مه  دـنتخاس  ماـنیب  ماـنمگ و  هدرک و  نوـهوم  هکلب  دـنتخادنا  نوداـم  هبترم 

ناشیا نوچ  همیظع  تیعقومنیا  زا  سپ  زاب  دـندرکیمن  لامعا  نانچ  زگره  همئا  دوب و  عورـشم  قوفام  اهنآ  تاضایر  هک  اریز  تیونعم  هبترم 
ۀعاـطالا بـجاو  رما و  یلو  ارناـشیا  دــندربیم و  ناـمرف  ناـشیا  زا  دــندرکیم و  لـیلجت  ساـبعلا  ینب  زا  سوـفن  رد  ناـشخماش  ماـقم  نآ  اــب 

توف زا  دبع  اما  و  ع )  ) همئا نامز  ات  سابعلا  ینب  راتفر  دوب  نیا  دشیم  ملسم  مکحم و  سابعلا  ینب  يارب  تفالخ  تیناقح  ارهق  دندرمـشیم 
هیفوص تیوـقتب  جاـیتحا  رگید  ع )  ) همئا عاـطقنا  رب  ناـشندرک  نیقی  مهدزاود و  ماـما  رب  ناـشیا  نتفاـین  رفظ  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماـما 

. دنتشادن
244 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مه ناـشیا  بزح  زا  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  یئاـمن  وـشن و  تدـمنآ  لوـط  رد  نوـچ  یلو  دـندومنیمن  ناـشیا  زا  تیوـقت  نادـنچ  رگید  اذـهل 
ياهمارتحا تیوقت و  هنوگنادب  هن  اما  دـشیم  ناشیا  هب  یمـسر  ریغ  ياهتیوقت  دندیـسریم  تراما  ای  ترازو  بصنمب  یـصاخشا  یهاگهاگ 

هقاش و تاضایر  لها  هنوگچ  هک  دننکیم  دای  لوا  هفوصتم  زا  رایسب  ناشۀنـسلا  رد  ناشبتک و  رد  هفوصتم  ینیبیم  هک  تساجنیا  زا  یـسایس و 
دـنیوگیم و رایـسب  ار  نیا  تسا  ناـنچ  نینچ و  اـم  هرود  رد  اـما  دـندوب  هماـع  تبغر  مارتـحا و  دروم  هنوـگچ  دـندوب و  اـیند  كرت  دـهز و 
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اذـهل دوب  دـنمزاین  لوا  هفوصتمب  سابعلا  ینب  تسایـس  هک  تسنآ  شرـس  دـننکیم  یفخم  دنتـسه و  ای  دنتـسین  علطم  شرـس  زا  امادنـسیونیم 
تامیرکت همهنآ  هک  اریز  دندرکیم  رتغاد  ار  رونت  شتآ  مه  ناشیا  دشیم و  ناشیاب  مه  یلام  يرـس  ياهتیوقت  دندشیم و  لیلجت  مارتحا و 

یتدـم ات  دـنداتفا و  تارارح  زا  مه  ناشیا  دـش  عطتنم  اهدادـما  نآ  دـندش  ینغتـسم  ناشیا  زا  نوچ  اما  دوب  اهیغاد  نیمه  يارب  تافیرـشت  و 
باب زا  طقف  ترارح  یغاد و  نآب  هن  یلو  دوب  لومعم  نانچمه  تضاـیر  دـهز و  دندیـشکیم و  نادـیرم  خرب  ار  نیقباـس  ياهتـضایر  ناریپ ،

یمـسا طقف  فوصت  زا  ناشدوخ  لوقب  هکنآ  ات  دش  مک  جیردتب  ات  دنتـشادنپیم  یتسار  دندوب و  هدش  رورغم  نوتفم و  ناشیا  لامعاب  هکنآ 
كرت یلکب  هک  دش  رهاظ  یتابارخ  مانب  هبعـش  کی  هکنآ  ات  دندرک  دایز  مک و  دوخ  ياههقیلـسب  درک و  ادـیپ  هفلتخم  بعـش  هکنآ  ات  دـنام 

نآ دوصقم  هک  دوشن  هابتـشا  مهوت و  مه  زاب  ینیبیم  هک  یهجوب  مهنآ  دنتـسناد  قشعب  رـصحنم  طقف  ار  رما  دومن و  تضاـیر  ضفر  دـهز و 
نامز رد  ینعی  دـندش  جراخ  هیرظن  تسایـس  زا  هک  تسنآ  دوصقم  هلکب  دـندش  دازآ  تسایـس  زا  یلکب  هیفوص  ع )  ) همئا زا  دـعب  هک  تسین 

ءافلخ نیب  ینابت  بسح  رب  تسایس  رظن  تحت  رد  ع )  ) همئا
245 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دناهدوب تقو  هفلتخم  ياهتلود  نوگانوگ  ياهتـسایس  ریثأت  تحت  هشیمه  الا  دـندش و  جراخ  ینابت  رظن و  تحت  زا  سپـس  دـندوب و  اسؤر  و 
هراومه هک  تقو  ياهقف  اب  هلباقم  هضراعم و  تهج  زا  اما  دـندش  ینغتـسم  ناشیا  زا  ع )  ) همئا اب  هلباقم  هضراعم و  تهج  زا  هچرگا  هک  اریز 

اهقف ياهتفلاخم  دنک و  تقفاوم  ناشیا  ياهاوه  اب  هک  دنتساوخیم  ار  یناسک  هتبلا  دندوبن و  ینغتـسم  دندرکیم  اهتلود  ياهاوه  اب  تمحازم 
ادیپ تردـق  توق و  تلود  تردـق  توق و  لباقم  رد  هک  ارناشیا  دراذـگن  دـنک و  تمحازم  ءاهقف  تردـق  توق و  اب  دـنک و  ینکـشراک  ار 

يریگتــسد ر هیفوـص  زا  اذـهل  دـنناروشب  ناـشیارب  داـهج  مـکحب  ار  مدرم  اـی  دـننک  بـصن  ار  يرگید  لزع و  ار  یکی  زور  ره  هـک  دــننک 
دادمتـسا ناشیا  زا  دتفا  جایتحا  ناشیاب  دـنک و  اضاقت  تحلـصم  تقو  ره  ات  دـندومنیم  دادرارق  ینابت و  هجو  رب  هن  هیفخ  يرـس  ياهکمک 

یهاگ جـئار و  ناشرازاب  یهاگ  دوشیم  هدـید  دایز  یهاـگ  مک و  ناشهدـع  یهاـگ  یخیراـت  راودا  رد  هیفوص  هک  تسا  تهجنیا  زا  دـننک 
دوب تقو  هفلتخم  ياهتسایس  ياضاقت  تهج  زا  نیا  هعسوت و  اب  یهاگ  قیض و  شاهرئاد  یهاگ  فعضتسم  یهاگ  هرطیـس و  اب  یهاگ  دساک 
عمج ار  دوخ  دـندرکیم  یئانتعایب  تقو  ره  درکیم و  ادـیپ  هعـسوت  جاور و  فوصت  دـنرادیم  ماـمتها  اـهنآ  هب  تقو  ياـهتلود  تقو  ره  هک 

يذوفن مکمک  دندرک و  ادـیپ  یناوریپ  اج  ره  رد  تاغیلبت  لوط  تدـم و  لوط  بسح  رب  هکنآ  ات  دوب  هریـس  نیمه  رب  هیفوص  لاوحا  درکیم ،
دندوب ود  ره  تقیرط  تعیرش و  عماج  ناشیا  حالطـصاب  هک  دندش  ادیپ  یـصاخشا  دعبب  یطـسو  نورق  زا  هکنآ  صوصخ  دنتفای  هعماج  رد 

يروطب هکنآ  ات  دندرک  ادیپ  یلابورپ  مکمک  دندرکیم  تواضق  دندرکیم  مکح  دندادیم  اوتف  دـندومنیم  زین  یتهاقف  تافرـصت  لخد و  سپ 
یئاههابور نامه  ینعی  دندش  ینیب  يوم  نایتلود  يارب  ناشیا  هک  دش 

246 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ریـش هتفرگ  یناج  کمکمک  دننکن  مهارف  نایتلود  تمحازم  ات  دـننک  هضراعم  ناشیا  اب  هک  دـندرکیم  کمک  تقو  ياهقف  لباقم  رد  هک  ار 

تموکح و دندوب  مه  تیالو  تیبطق و  یعدم  ناشیا  هک  اریز  رتالاب  هکلب  دندرکیم  ار  اهقف  تایلمع  نامه  دندیدرگ و  ناشمحازم  دندش و 
زین ناشیا  تسکـش  يارب  دندش  راچان  نایتلود  دـندش  نایتلود  يارب  یگرزب  خاش  اذـهل  دـندوب  لئاق  دوخ  يارب  ار  نیمز  يور  هقح  تنطلس 

رد فالتخا  داجیا  هک  دندید  نآ  ناشیا  تسکـش  يارب  ار  هلیـسو  نیرتهب  دوب  هدرک  ادیپ  اههبعـش  فوصت  هنمزا  نآ  رد  نوچ  دننک و  هراچ 
هوکـش و دـتفا و  ناشیا  نایم  رد  یتباقر  لخاد  ياهگنج  ات  دـننک  تیوقت  هدـش  ادـیپ  ناشیا  رد  هک  یفلتخم  ياههبعـش  دـننک و  ناشیا  نایم 

دوب وا  دـئاقع  مارم و  اب  رتقفاوم  هک  هتـسد  ره  اب  مادـک  ره  تقو  ياهتلود  سپـس  دـنک  هدـنکارپ  ارناشیا  عابتا  دنکـشب و  ار  ناـشیا  توطس 
اب یـضعب  دـندوب و  قفاوم  نایتابارخ  اب  یـضعب  دـندوب  فلتخم  ظفاح  ناـمز  ياـهتلود  درکیم  يرـس  ياـهکمک  وا  زا  دومنیم و  تملاـسم 
هن ظفاح  دندوب ، نایتابارخ  اب  قفاوم  ظفاح  نامز  نیطالس  زا  رتشیب  یلو  ناشیا  زا  یـضعب  دندرکیم و  تدعاسم  ناشیا  زا  یـضعب  نایهاقناخ 

فلتخم مه  شراعـشا  هدوب و  فلتخم  شرمع  تاقوا  رد  اذـهل  دوب  تقو  تسایـس  اب  قفاوم  هکلب  ناـیتابارخ  اـب  هن  دوب  ناـیهاقناخ  اـب  قفاوم 
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وا و رمع  بلغا  اذـهل  دـندوب  نایتابارخ  اب  قفاوم  وا  نامز  ياهتلود  رتشیب  نوچ  تمذـم و  یهاگ  دـنکیم و  نایهاقناخ  زا  حدـم  یهاگ  تسا 
نیطالس و باب  رد  هک  شراعشا  زا  تقو ، تلود  اب  تابارخ  وا و  يرس  طابترا  ظفاح و  لاح  قیقحت  تسنیا  تسا  یتابارخ  وا  راعـشا  بلغا 

یـضعب زا  زین  هوالعب  وا  یـشیدناتحلصم  يزاب و  تسایـس  تقو و  ياهتلود  اـب  وا  طاـبترا  لاـصتا و  تدـش  دوشیم  مولعم  تشذـگ  ءارزو 
طابترا بلطم و  نیا  دییأت  شراعشا 

247 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: هلمجنآ زا  تسا  راکشآ  تلود  اب  تابارخ 

دنهشداپ نامرحم  شرد  ناکلاس  هکبدا  طرشب  زج  تابارخب  هنم  مدق 
دش هنادکی  رهوگ  ام  ناراب  هرطقتشگن  عیاض  هک  رکش  رحس  ماش و  هیرگ 

دش هناناجیپ  ناج  تفر  رادلد  يوس  لدتسا  اشداپ  هگراب  نونک  ظفاح  لزنم 
تشذگ شیپ  شلزغ  دش و  روصنم  هاش  هاگراب  لوبقم  ینعی  دیسر  هاگحبص  سرد  بشهمین و  درد  زلوبق  هاگرابب  ظفاح  هک  باوخب  ورم 

وگب هاشداپ  نآ  تیاکح  ادگ  نیا  ابناوخب  مشتحم  نآ  همانریقف  نیا  رب 
وگب انشآ  نخس  انشآ  رای  ابروخم  مغ  میسنا  تولخ  تامرحم  ام 

تسا نم  نیکسم  لد  ناطلس  هگلزنم  هکنازشورفم  وگ  تمظع  نیا  سانشهنحش  ظعاو 
دوبن ریصقت  وت  محریب  لد  زا  چیه  هنرودوبن  ریدقت  وت  ریشمشب  هتسخ  نیا  لتق 

دوبن ریجنز  هقلح  زا  مرت  قیال  چیهمدرکیم  اهر  وت  فلز  وچ  هناوید  نم 
دوبن ریثأت  توق  ارم  هآ  وا  رد  هکدراد  رهوج  هچ  وت  نسح  هنیئآ  بر  ای 

هک اریز  تسین  ناغم  ریپ  بطاخم  اجنیا  رد  هک  تسا  رهاظ  دوبن  ریپ  کی  هعموص  رد  وت  ياسانش  نوچمدرکیم  اههدکیم  رد  ترسح ز  رس ز 
تـسا نیا  رهاظ  هکلب  تخانـشیمن  ار  وت  یـسک  نایهاقناخ  رد  هک  ۀهجنیا  زا  مدمآ  اههدکیمب  نم  هک  دیوگب  ناغم  ریپ  هب  هک  درادـن  ینعم 

انـشآ اههدکیم  اب  مدمآ و  هدـکیمب  هاقناخ  زا  وت  رطاخ  يارب  نم  دـیوگیم  زاین  رد  زا  وا  اب  درک و  وا  لتق  هدارا  هک  دـیوگیم  عاجـش  هاشب  هک 
: دیوگ هاش  يارب  اضیا  دوبن  وت  تلود  اب  قفاوم  تخانشیمن و  ار  وت  یسک  هاقناخ  رد  هکنآ  زا  مدش 

مهاوختلود رکاچ  دمتعم و  هدنباشاح  ملانب  وت  روج  هک ز  منآ  هن  نم   248 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مهاگآ درک  وت  نسح  زا  هنیآ  نآ  ردنا  وداد  منیب  ناهج  ماج  رحس  هناخیم  ریپ 

مهاگتلاوح تسا  ناغم  رید  ایلاحنکیل  مسدق  ملاع  هعموص  یفوص 
: منادیمن تسا  يرگید  اب  ای  ریپ  اب  نخس  ههجاوم  دراد  ینعم  هچ  هداد  واب  هاش  مانبار  ماج  رحس  ماگنه  رد  هناخیم  ریپ 

مدایرف کلفب  رس  دشکن  ات  شکم  رسرگج  نوخ  مروخن  ات  سک  همه  اب  روخم  یم 
مداشان ینکن  ات  روخم  رایغامغ  مشیوخ  زا  يربن  ات  وشم  هناگیب  رای 

. مربن ریزو  شیپ  ارت  تیاکش  ات  دوش  مار  نم  اب  ینعی  مدایرف  دسرن  فصآ  رد  كاخب  اتسر  مدایرفب  نیکسم و  نم  رب  نک  محر 
نیا زا  رتهب  يرذگ  نکیم  هدکیم  رد  ربنیا  زا  رتهب  يرظن  نادنر  فص  رب  نکفیم 

نیا زا  رتهب  يردق  نکیل  تسبوخ و  تخسدیامرفیم  هک  فطل  نیا  تبل  نم  قح  رد 
نیا زا  رتهب  يرسپ  درادن  رهد  رداممه  دنرگ  منک  هچ  یمارگ  دور  نادب  لد 

منکیم تلود  لها  راک  رقف  سابل  ردمنکیم  تمدخ  هناخیم  رد  هک  دش  يراگزور 
منکیم تصرف  تقو و  راظتنا  منیمک  رددارم  ریبدت  ربب  دیآ  ربب  متسد  زا  یک  ات 

منکیم تولخ  جنک  رد  نم  هک  اهیریلد  نیاشوپبیع  میرک  يا  ناشوپب  نیبدب  هدید 
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زا دارم  دیوگب  یسک  هک  درادن  اج  اجنیا  رد  منکیم  تعنص  قلخ  اب  نوچ  هک  یخوش  نیا  رگنبیلفحم  رد  مشک  يدرد  یـسلجم  رد  مظفاح 
درادن ینعم  هک  اریز  خلا )  ) لدیا دنـشخبب  رقف  تنطلـس  ترگا  هتفگ : هچنانچ  تسا  رقف  تلود  قشع و  تلود  هتفگ  لوا  تیب  رد  هک  تلود 

هوالع منکیم  رقف  لها  راک  رقف  سابل  رد  دیوگب : هک 
249 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. اضیا منکیم  نایتلود  يارب  تمدخ  رقف  سابل  رد  هک  تسنآ  شدوصقم  هک  دنکیم  حضاو  ار  دارم  الماک  دعب  ام  تایبا 
تسا و ریپ  زا  هن  دبلطیم  هدکیم  رد  زا  هک  یشیاشگ  نیا  تسا  مولعم  میبلط  يدارم  مینیشن و  تسود  هربمیبلط  يداشگ  هناخیم  رد  زا  ات  زیخ 

هکتـسنآ دوصقم  هکلب  نتـسشن  ریپ  ینعی  تسود  هارب  ندوب و  هناخیم  رد  درادـن  ینعم  هک  اریز  تساریپ  ریغ  زین  تسود  زا  شدارم  نینچمه 
نمـض مهدعب  تسهاش و  هکلب  تسین  ادخ  تسود  نآ  زا  دوصقم  اعطق  مینک و  ادـیپ  تسودـب  یهار  هکلب  رد  نآ  زا  میور و  هناخیمب  ات  ایب 

. دنکیم دییات  شراعشا 
هاشب لصو  هکلب  تسا  ادـخب  لصو  هن  لصو  مرح  زا  دوصقم  مه  اجنیا  میبلط  يداز  هدـکیم  رد  یئادـگبرگم ز  میرادـن  لصو  مرح  هار  داز 

: دیوگ دعب  مینک ، لصاح  هاش  يوسب  یهار  هدکیم  رد  زا  دیاش  دیوگیم  ینعی  تسا 
میبلط يدادم  هدید  کمدرم  زا  رگمدز  ناوتن  رصب  حول  رب  وت  لاخ  هطقن 

هک تسا  سب  تیب  ود  نیمه  لزغ  نیا  زا  دـهاش  يارب  میبـلط  يدارم  تفگ  تبل  هدـنخ  رکـشبناجب  تساوخ  لد  وـت  نیریـش  بل  زا  هوـشع 
: هتفگ شرخآ  تیب  رد  تسین  هدنخ  رکش  نیریش و  بل  لاخ و  ار  ادخ  الا  تسا و  هاش  اب  نخس  يور  دننکیم  هاگآ 

دارم نآ  رخآ  رعـش و  علطم  رد  يداشگ  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  میبلط  يداشگ  هناخیم  رد  زااـت  زیخظفاـح  ینیـشن  دـنچ  اـت  هسردـم  رد  رب 
. تسا یلام  شیاشگ  روظنم  هکلب  تسین  يونعم  يداشگ 

یئوگ لزغب  ظفاح  يزاس  اونب  لبلبدمآ  هاش  سلجم  رد  یناتسدب  غرم  ره 
دز  ناراسگیم  دایب  يداش  رغاس  هنامزدش  فرشم  وا  تسدب  یم  ماج  هک  تعاس  نآ  زا 

250 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هاش هرابرد  اضیا  دش ، فرـشم  وا  تسدب  یم  ماج  هک  دراد  ینعم  هچ  دینک  لمأت  تشذـگ  شیپ  روصنم  هاش  يارب  هک  تسیلزغ  زا  تیب  نیا 

: دیوگ تسا  ییحی  هاش  شردارب  ای  روصنم  هاش  نامه  ایوگ  و 
تسم شتسم  سگرن  زا  ناراوخیم  یم و  زا  تسمتسد  رد  یحدق  مرای  دمآ  ناغم  رید  رد 

تسپ ربونص  يالاب  وا  دنلب  دق  وادیپ ز  ون  هم  لکش  وا  دنمس  لعن  رد 
دنناراوس ناهرمه  موریم و  هدایپنم  هک  هتسجخیب  رضخ  ياوش  ریگتسد  وت 

دنناراک هایس  اجناک  هموصب  ورمنک  یناوغرا  هرهچ  هدکیم و  هب  ایب 
مدش ناهج  غاب  لبلب  وت  هیاس  ردنم  هک  روخب  تلود  رب  ناوج  نبلگ  يا 

: تشذگ هک  تیب  نآ  زا  دعب  اضیا  مدش  نامز  رخآ  هنتف  رش  نمیادیسر ز  نمب  تمشچ  هنتف  هک  نامز  نآ  زا 
منیشنب شوخ  هناخیمب و  تخر  مشک  هکمنیبیم  نآ  رد  شیوخ  تحلصم  ایلاح 

مینک دهاوخب  خرچ  زا  منز  مد  رگا  هکربم  دای  زا  ملد  مدهع  فصآ  هدنب 
اضیا دیآیم . عمط  راهظا  ینعی  مجنپ  رما  رد  شاهیقب  تسا  ام  هگرد  كاخ  نانیشنهشوگ  نالفوگب ز  شیوخ  يارستولخ  رد  بجاحب 

وت ياضر  ۀهج  زا  منزیم  شقن  همهنیادنمه  روخ  رد  هن  هچرگ  یم  ماج  دهز و  هقرخ 
اـضیا تشذـگ  شیپ  هتفگ و  ییحی  هاـش  يارب  ار  لزغ  نیا  هدز  باجتـسم  ياـهاعد  فص ز  رازهمنک  هضرع  وت  رب  هک  ظـفاح  هدـکیمب  اـیب 

: دیوگیم ییحی  هاش  هرابرد 
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میدرک داریا  اـجنیا  رد  هراـشا  هجو  رب  هک  راعـشا  نیا  یتخادـنا  بارـش  رد  ار  نیـشنتولخ  ظـفاحتسرپیم  لـعل  رومخم  سگرن  بیرف  زا 
قشعت رد  شلیصفت 

251 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رگا دـیوگیم : هچنانچ  هدوب  هفیظو  رابرد  زا  ار  وا  هک  تسنآ  هاش  اب  هدـکیم  ظفاح و  طابترا  رب  دـهاش  رگید  تشذـگ و  ناریزو  ناـهاشب و 

. دیآیم مجنپ  رما  رد  شعمط  راهظا  زا  نخس  دیبن و  تسلک و  شفرصم  دسر  هفیظو 
: هتفگ زین  شدوخ  هچننانچ  تسین  ناجم  هفیظو  هک  تسا  مولعم  هتبلا 

يرادیم اطع  دیما  هچ  هدربان  یعسدنبلط  تمدخب  هیاپ  ناهشداپ  زا  ظفاح 

تسیراع تفرعم  قشع و  زا  سپ  تسا  عمط  قلمت و  لها  ظفاح 

ناریزو ناهاشب و  هچ  هدرک  عمط  راهظا  شراعـشا  رد  رایـسب  عامط و  يدام و  هدوب  يدرم  هک  تسا  ادیپ  شتاملک  زا  ظفاح  هکنآ  مجنپ  رما 
یعقاو یقیقح  قشع  سپ  تسا  قشع  همزـال  هک  تسا  سفن  تفع  اـب  فلاـخم  عـمط  راـهظا  عـمط و  هک  تسا  یهیدـب  دوـخ و  ریپ  هب  هچ  و 

: دوش لصاح  لماک  عالطا  ات  مینکیم  رکذ  اجکی  ار  همه  اجنیا  رد  هلمج  عومجم و  روطب  اما  تشذگ  قباس  راعشا  یط  رد  ینعم  نیا  هتشادن 
نآ در  ظفاح  هک  دزی  هاش  هرابرد  تشذگ  رگید  تیب  دنچ  اب  امـش  ناویا  كاخ  رتخا  وچمه  مسوبب  اتیتمه  ار  ادخ  رتخا  دـنلب  هاشنهـش  يا 

: دادن مچیه  مدرک و  شحدم  دید و  مدزی  هاش  هتفگ  شرعش 
ار اونیب  شیورد  نک  يدقفت  يزورتمالس  هنارکش  تمارک  بحاص  يا 

: دیوگ ماوق  یجاح  يارب  اضیا  ارادم  نانمشد  اب  تورم  ناتسود  ابتسا  فرح  ود  نیا  ریسفت  یتیگ  ود  شیاسآ 
ام ماوق  یجاح  تمعن  قرغ  دنتسهلاله  یتشک  کلف و  رضخا  يایرد 

ام ماد  دصق  دنک  لصو  غرم  هک  دیاشناشفیمه  یکشا  هناد  هدید  ظفاح ز 
ار  ادگ  نارم  رظن  یهاشداپ ز  رکشب  هکار  اعد  نیا  دناسر  هک  هشنآ  نامزالمب 

ار انشآ  دزاونب  یئانشآ  مایپ  هبیهاگحبص  میسن  هک  مدیما  نیا  رد  بش  همه   252 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ار امش  دهد  يرثا  یهاگحبص  ياعد  هکزیخرحس  ظفاحب  وت  هد  هعرج  هک  ادخب 

تسوا اب  مرخ  لد  نادنخ  بل  نوگیم  مشچتسوا  رد  ملاع  ینیریش  هک  هدرج  هیس  نآ 
يارب تسا ) دقتعم  زا  ظفاح   ) عرـصم نیاب  هّللا  رون  یـضاق  تسوا  اب  مرکم  حور  سب  شیاشخب  هکنازشراد  یمارگ  تسا  دـقتعم  زا  ظفاح 
کیب ای  عرصم و  کیب  هک  هدرک  لمع  اهعالطا  یب  زا  یضعب  دننام  مه  وا  تسا  بیجع  یلیخ  نیا  هدش و  تبـشتم  ظفاح  عیـشت  رب  یهاوگ 

امـش هک  درک  ضرع  یـضاق  بناجب  دیاب  دننکیم  طاقـسا  فذح و  ای  لیذ و  ردص و  هظحالم  نودب  دننکیم  داهـشتسا  يدصاقم  يارب  تیب 
؟ تسیک نادقتعم  زا  هک  دیدرکن  لمات  رگید  ع ش ق  هملکب : دننکیم  هاتوک  ار  رظن  هکنانآ  دننام  تسنادقتعم  هملکب  دیدرک  هاتوک  ار  رظن 

تسین هّلل  ۀبسح  ناشنارغط  نیردناکباسح  دنادیمن  ایوگ  ام  ناوید  بحاص 
تمتسرفیم اود  هک  نک  ربص  درد  ابتفگ  هدژمب  مبیغ  فتاه  هک  ایب  یقاس 

تمتسرفیم ابق  بسا و  هک  نامه  باتشبتستریخ  رکذ  ام  سلجم  دورس  ظفاح 
تستجاح هچ  اضاقت  هفیظو  تدنادیمرای  شخبحور  بل  وچ  ادگ  قشاع  يا 
تستجاح هچ  ار  ادگ  هک  نک  لاؤس  رخآمتخوسب  ار  ادخ  نسح  هاشداپ  يا 
تستجاح هچ  ار  ام  هک  سرپب  یمد  رخآادخ  اب  تسه  ارت  هک  یتجاحب  اناج 

تیانعیب مودخم  ار  سک  دابم  بر  ایمدرک  هک  یتمدخ  ره  تنم  دوب و  دزمیب 
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تیالو  نیا  زا  دنتفر  ناسانش  یلو  یئوگسک  دهدیمن  یبآ  ار  بل  هنشت  نادنر 
تسا ام  هگرد  كاخ  نانیشنهشوگ  نالفوگب ز  شیوخ  يارستولخ  رد  بجاحب   253 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تسا ام  هفرم  رطاخ  رظن  رد  هشیمهتسا  بوجحم  هچرگا  ام  رظن  زا  تروصب 
تسا ام  هم  نوچ  يور  قاتشم  هک  تساهلاس  هکاشگب  دنز  يرد  ظفاح  یلاسب  رگا 

تمرک رب  درک  هضرع  ام  تمدخ  وققحتملق  هحشر  هاگان  هک  دوب  فطل  هچ 
تمج ماج  رضخ ز  لالز  دنهدیم  وچبایرد  هعرجب  ار  ام  هنشت  ناور 

دنام دهاوخن  مرتحم  نینچ  زین  بیقرمدش  راسکاخ  رای  رظن  رد  هچرا  نم 
دنام دهاوخن  مرد  جنگ و  رز و  نزخم  هکروآ  تسدب  دوخ  شیورد  لد  ارگناوت 

دنام دهاوخن  مرک  لها  یئوکن  زج  هکرزب  دناهتشون  دج  ربز  قاور  نیا  رب 
دنک ادخ  ياضر  يارب  ناهن  ریخنامعنم  هک  ناوخ  مدوخب  نادساح  ناهنپ ز 

دـشابن نیـشنهر  نایادـگ  رگا  دـیوگیم  ینعی  دراد  نیـشنهر  يادـگ  ترـشع  سلجم  ردـص  هکار  نافیحن  نافیعـض  معنم  يا  رگنم  يراوخب 
یبرطم دوشن و  برطمیب  ترـشع  سلجم  هک  اریز  دنریگ  رارق  نایادگ  شردص  رد  دـینک  اپب  هک  ترـشع  سلجم  دـیرادن  ترـشع  اهامش 

: دیوگ دعب  دنریگ  رارق  ردص  رد  نابرطم  ترشع  سلجم  رد  تسا و  نایادگ  راک 
دراد نیچ  هشوخ  زا  کنن  هک  نمرخ  نآ  زا  ریخ  دنیب  هکتسا  نادنمتسم  ياعد  نت  ناج و  نادرگ  الب 

دراد  نیرتمک  مالغ  رسخیک و  دیشمج و  دص  هکنابوخ  هش  نآ  اب  وگب  يزمر  نم  قشع  زا  ابص 
دراد نیشنمه  يادگ  یناطلس  هک  شدیئوگبسلفم  قشاع  ظفاح  وچ  مهاوخیمن  دیوگ  رگا   254 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

اههلاوح اهذـغاک و  رب  هک  دـنیوگ  ار  تبث  رهم  مناـخ  دراد  مغ  هچ  دوـش  مک  یمد  هک  یمتاـخ  دراد ز  مج  ماـج  تسیاـمنبیغ و  هک  یلد 
: دیوگ دعب  دوش  مک  زیچ  هچ  وت  زا  ینزب  يرهم  وا  رب  هبترمکی  هک  هلاوح  کی  زا  دیوگیم  دننزیم 

دمآ تراجت  تقو  هدیسر  نایز  يا  ناهبایرد  تقو  بایرد  هاش  سلجم  تسایرد 
دریگیمن رگید  هر  دنادیمن  رگید  ردتیوک  رس  شیورد  هک  معنم  يا  یمحر  ار  ادخ 

دریگیمن رز  رد  ارچ  ار  ظفاح  ياپات  رس  هکمراد  بجع  هشنهاش  نیریش ز  رترعش  نیدب 
دناد يرورپهدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هکنکم  دزم  طرشب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 

دناد يرپ  هویش  هچب  یمدآ  هکمتسنادن  هناوید و  لد  متخابب 
داب هلاوح  تفگب  مه  ار  سورع  نینچ  رهمدش  وت  تحدم  مرحم  نم  رکب  رکف  رتخد 

دیبن تسا و  لگ  شفرصم  دسرب  رگ  هفیظودیمد  هزبس  راهب و  دمآ  هک  هدژم  دیسر 
دیسر دیوگیم  هک  برطم  مهاوخیم و  یم  هجودیزو  يزورون  داب  دمآرب  يراذآ  ربا 

دیشک دیاب  یکب  ات  يراسمرش  نیا  کلف  ياماهسیک  راسمرش  نم  هولج و  رد  نادهاش 
دیرخ دیابیم  هقرخ  ياهب  زا  لگ  هداب و   255 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  تخورف  دیابیمن  دوخ  يوربآ  تسا  دوج  طحق 

ظفاـح هاـگره  یتسار  تقیقحب و  هک  دوشیم  مولعم  یئاـج  رتـفد  هداـب و  ورگ  یئاـج  هقرخ  تیب : نیا  دـننام  رگید  ياـهتیب  تیب و  نیا  زا 
: دیوگ دعب  هادیم  ورگب  ار  هقرخ  هدشیم  مردیب 

دیرب دیاب  عمط  شیاسآ  ار ز  ناریگ  هشوگقشع  نامولظم  لاح  دسرپن  رگ  ناطلس  لدع 
دیرآ دای  هناصلخم  یگدنب  قوقحدیرآ  دای  هنابش  فیرح  نارشاعم ز 

دیرآ دای  هنامز  رود  یئافویب  زنارادافو  مغ  ینامز  دیروخیمن 
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دیرآ دای  هناتسآ  نآ  ظفاح و  يور  زلالج  ردص  نانکاس  يا  تمحرم  هجوب 
دوب یلئاس  یک  رتمورحم  نم  زنکیل  تسین  نامرح  بیعیب  رنه 
دوب یلئاس  یک  رتمورحم  نم  زروآتمحر  ناشیرپ  تسم  نیا  رب 
دوب یلماک  یناوراک  یتقو  هکروآ  تمحر  ناشیرپ  تسم  نیا  رب 

دوب یلفحم  ره  هتکن  مثیدحدرک  نخس  میلعت  قشع  ات  ارم 
رادم غیرد  نم  یمامت ز  هام  هک  نونکيدوب  ون  هام  وچ  مدوب  وت  قشع  فیرح 

رادم غیرد  ردقنآ  میدق  ناتسود  زتست  همشرک  کی  فوقوم  همه  ام  دارم 
رادم غیرد  رفس  داز  هفیظو و  وا  زارعاش  دربیم  قافآب  وت  مراکم 

رادم غیرد  رز  میس و  نخس  ياهب  رد  هکتسنیا  نخس  ینکیم  بلط  ریخ  رکذ  وچ 
رادم غیرد  رصتخم  نیا  تفرعم  لها  زتسا  رصتخم  لهس و  تسه  وا  رد  هچره  ناهج و 

رادم  غیرد  رذگهر  نیا  زا  هدیدبآ  وتظفاح  دوش  شوخ  لاح  دورب  مغ  رابغ 
______________________________

هچناـنچ تسیرعـش  ياـهرنه  يرعـش و  تفرعم  دـنادیم  وا  لـها  ار  دوـخ  هک  تفرعم  زا  شدارم  هکنیا  رد  تـسا  حیرـص  هنوـگچ  نیبـب  ( 1)
. نافرع قشع و  ینعی  تسا  ناهذا  رد  هک  یتفرع  هن  دیآیم  مه  دعب  تشذگ و 

256 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دیوگ دوخ  سفن  ای  دوخب  تیلست  رد  اضیا 

سب تهاج  لام و  بسک  ناهج  ردقنآ ز  هکشون  یم  رغاس  نیشنب و  هبطصم  ردصب 
سب تهام  وچ  یتب  لعل  یم و  یحارصنک  ناسآ  دوخ  رب  رانک  بلطم  یتدای  ز 

سب تهانگ  نیمه  شناد  یلضف و  لها  وتدارم  مامز  دهد  نادان  مدرمب  کلف 
سب تهاشداپ  ماعنا  دزیا و  ياضرناهج  ود  رد  هک  نکم  وخ  نارگید  تنمب 

شروماب دوب  اهرظن  تمشح  نانچ  اب  نامیلستسین  یگرزب  یفانم  ناشیوردب  ندرک  رظن 
هیهت نتفگ و  رعـش  يارب  شیراد  هدنز  بش  هک  تسا  مولعم  شخب  رادهدنز  بش  ظفاحب  رز  ماج  وگحوبـص  هداب  دنک  شون  هاش  وچ  یقاس 

: دیوگ هچننانچ  هدوب  ندرک  هلص 
میومیم رحس  تقو  بشب و  میارسیم 

دیوگ 6 عاجش  هاش  يارب  اضیا  ، 
عاطم هاشداپ  وت  معیطم  مالغ  نم  هکتمعن  نیا  رکشب  نک  يرظن  ناقشاعب 

عادص میهدیمن  يریلد  مینکیمنکیل  میاهنشت و  وت  ماج  هعرج  ضیفب 
: دیوگ ییحی  هاش  يارب  اضیا  فلخان  نارسپ  نیا  دننکیمن  ردپ  دایلدگنس  نانبرهم  مرورپ  زانب  دنچ 

: دیوگ روصنم  هاش  يارب  اضیا  لطاب  هشیدنا  نکم  تشیعم  رهب  زاتسا  قزر  مسقم  ناهج  هاش  ملق  ظفاح 
: دیوگ ناغم  ریپ  يارب  اضیا  میهوگ  ام  فارتعا و  هدرکدنهد  زاب  هک  وگب  ظفاح  ماو 

منم نیرتمک  ناغم  ریپ  نارکاچ  زگمنزیم  فال  نم  هک  تفر  شیب  لاس  لچ 
منشور فاص و  یم  دشن ز  یهت  رغاسشورف  یم  ریپ  تفطاع  نمیب  زگره 

منکسم  دوب  اههبطصم  ردص  هتسویپرابکاپ  نادنر  تلود  قشع و  هاج  زا 
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مراذگیم تمعن  قح  دشاب  هچناشورفیم  ياعد  متفگ  رگا   257 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دیوگ نیدلا  لالج  يارب  اضیا  میزادنا  رظنم  رب  رظن  ارنابوخ  هاش  ناک  دوبزادنا  بانجیلاع  نادب  ام  دوجو  كاخ  ابص 

منیرید راکتمدخ  هک  روآدای  هدنب  لاح  زتماعنا  دوب ز  یضیف  دروآ  داب  هک  یکاخ  ره  وچ 
مرس جات  ترد  كاخیا  ینکیم  اهفطلمرذگ  رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم 

مربن زگره  وت  نابیقرب  نظ  نیا  هکنموگب  تخومآ  هک  تیزاون  هدنب  اربلد 
مرهگ رپ  ناهد  رحب  هشداپ  دنک  اتوگب  ریگناهج  تسا و  دنلب  مظن  هیاپ 

دراد یئادخ  شوپاطخ  شخب و  اطع  شوخروز  رز و  درادن  هچرگ  ام  شک  يدرد  ریپ 
دراد یئافص  هک  روخ  یسک  يور  يداششورف  هداب  هچب  اسرت  تب  نآ  تفگ  زغن 

دراد یئاعد  یئانث و  وت  نابز  زودناوخ  هحتاف  نیشنهاگرد  ظفاح  اورسخ 
: ناغم ریپ  يارب  اضیا  ناغم ) ریپ  ینعی   ) میرب تاجاح  یضاق  رب  هک  هب  نآ  تجاحزیرم  هلفس  ره  رد  رب  دوخ  خر  بآ  ظفاح 

مریذپ تنم  ناغم  ریپ  زا  نمدسرپن  سک  زا  سک  هک  اغوغ  نیا  رد 
مریزو هاش و  زا  دشاب  تغارفیتسم  انغتسا  زک  مدنآ  اشوخ 

ندیرورپ شیور  دروآ  شدایب  بر  ایییحی  هاشداپ  زا  ظفاح  تفرب  یئوگ 
نمب  دشخب  هعرج  ناشفا  رز  ماج  نآ  زا  اتراد  هضرع  کباتا  مزب  یقاس  رب  ابصیا 

وا زا  هاشداپ  دنک  دای  هک  دوب  يزوررهش  يادگ  دارد  هک  لایخ  نیا  رد  ایآ   258 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  رومیت ) ریما  )
وا زا  هاگمزب  نآ  هصرع  دابم  یلاخدرک  زاس  قاشع  سلجم  زاس  هک  ظفاح 

وت يالاو  رهوگ  زا  نیگن  جات و  تنیزوت  يالاب  رب  تسار  یهاشداپ  يابق  يا 
وت يار  غورف  رب  دنامن  یفخم  سک  زارتسین  جاتحم  تترضح  میرح  رد  تجاح  ضرع 

یشاب نوزحم  وت  هک  ددنسپن  لدشوخ  چیهتسا  نیا  رعش  رگ  هک  هلان  نکم  رقف  زا  ظفاح 
میلس عبط  نخس و  فطل  تلود  زا  هب  هچشابرک  اشدش  هچ  تسین  ترزو  میسرا  ظفاح 

يرگنیمن امب  یمشچ  هشوگب  ارچدنادرگب  الب  نایشنهشوگ  ياعد 
یهاوگ بستحم  زو  يوعد  هدنب  کنیامماج ز  تسیهت  یمرک  اهاشداپ  تسیرمع 

یهاگحبص داب  زا  یسرپ  هدنب  لاح  رگنایشنبش  زجع  زب  دشخبب  تلد  مناد 
دینش ادگ  وهاش  تیاکح  سب  شوگ  نیاکنکف  ادگ  لاحب  مشچ  نسح  هاش  يا 

دینش ای  دینشن  هک  شابم  نآ  دنبردسب  تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظفاح 
يدنسرخ یشیوردب و  نادرگ  ممعنم  يادختسا  دنسرخ  شیورد  اب  تسیدوس  رگا  رازاب  نیا  رد 

یتیانع ورسخ  همشرک و ز  وت  زاتسیچ  هصغو  درد  نیا  زا  ظفاح  دارم  یناد 
منزیم یمانکین  رد  نامز  ره  تعافش  تسدمنزیم  یماگ  زور  ره  بلط  رد  نم  ات  تسیرمع 
منزیم  یمادب  یغرم  مهنیم  یهارب  یماددوخ  زور  منارذگب  ات  دوخ  زورفارهم  هامیب 

منزیم یمارخشوخ  رب  فرط  ره  زا  قشع  کنابلگیهس  ورس  هیاس  زا  یهگآ  مبای  هک  وب  ات   259 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
منزیم یماود  لاف  مشکیم  یلایخ  شقنلد  ماک  دشخبن  مناد  لد  مارآ  ناک  دنچره 

عمط راهظا  هحارـصلاب  اهنا  رد  هک  دوب  یتایبا  نیا  منزیم  یماج  هاگهگ  نایناحور  سلجم  ردمبئان  ظـفاح  وچ  یم  زو  مبئاـغ  يو  زا  هکنآ  اـب 
هجهل تحارـص  اب  هک  اهنیمه  ریغ  دشابن  رگا  تشذگ و  هقرفتم  بلاطم  يواطم  رد  هک  دوشیم  مامـشتسا  شتاملک  زا  زین  اهنیا  ریغ  هدرک و 
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اب هک  دسر  هچ  يو  عبط  تئاند  تسسخ و  رد  دوب  یفاک  تسا ) رادم  غیرد   ) شاهیفاق هک  لزغ  نامه  ریغ  دوبن  رگا  هکلب  دنکیم  عمط  راهظا 
عمط يدام و  يدرم  وا  هکنیا  ظفاح و  قحب  لماک  تفرعم  رد  دنامیمن  بیر  کش و  ياج  يدـحا  يارب  نیا  زا  دـعب  و  تاحیرـصت ، همهنیا 

همهنیا هظحالم  زا  دعب  اناد  یکز و  صاخشا  رب  اما  هدز  انغتـسا  سفن و  تزع  زا  مد  اج  رایـسب  رد  فصو  نیا  اب  یلو  هدوب  عبطلا  یند  وخ و 
نیا رعاش  صوصخب  عامط  عبط  تایـصوصخ  زا  هکنآ  هچ  تسا  تیمورحم  رثا  رد  ظفاح  يانغتـسا  راهظا  هک  دـنامیمن  یفخم  تاحیرـصت 

رد ناـتعیبط  ادـگ  نینچمه  انغتـسا و  زا  دـفالیم  مورحم  دوش  هک  سک  ره  عارـصم : دـنزیم . يزاـینیب  زا  مد  دوش  مورحم  هاـگره  هک  تسا 
زا ترـسح  رثا  رد  هک  دارد  هراشا  زین  هدز  انغتـسا  زا  مد  ظـفاح  هک  راعـشا  زا  یـضعب  رد  دـننزیم  انغتـسا  زا  مد  رـس ، یمرگ  یتسم و  ماـگنه 

ار شیئادگ  لوکـشک  هکنآ  نیع  رد  رگید  یـضعب  رد  هدوب و  هداب  زا  رـس  یمرگ  رثا  رد  هکنآب  دراد  هراشا  مه  یـضعب  رد  تسا  تیمورحم 
بیرف دش و  رورغم  دیابن  انغتسا  ياهفال  نیاب  سپ  دنزیم ، مد  انغتسا  زا  هدرک  زارد 

260 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دوش مولعم  لاح  تقیقح  ات  مینکیم  لقن  هتفگ  انغتسا  رد  هکیراعشا  نونکا  دروخ 

تسین هآ  لاجم  تسا و  نابز  مخز  همه  نیاکتسا  تمکح  رداق  هچ  نیا  بر  ای  تسا  انغتسا  هچ  نیا 
تسین هّلل  ۀبسح  ناشن  ارغط  نیردناکباسح  دنادیمن  ایوگ  ام  ناوید  بحاص 

تسین هاگ  تسه و  هاگدهاز  خیش و  فطل  هنروتسا  مئاد  شفطل  هک  متابارخ  ریپ  هدنب 
شطسو تیب  اما  تسا  انغتسا  رد  شرخآ  لوا و  تسین  هاج  لام و  دنب  ردنا  شک  يدرد  قشاعتسیبرشم  یلاع  دنیـشنن ز  ردص  رب  را  ظفاح 

. تسا يدکت  رد 
تسا نم  هاگحبص  درو  ناغم  ریپ  ياعدتسا  نم  هاقناخ  هناخیم  هشوگ  هک  منم 

قلمت باب  زا  نیا  هک  دمهفیم  دراد  یجنسنخس  قوذ  سک  ره  تسا  نم  هاشداپ  تسود  رد  كاخ  يادگهّلل  دمحب  مغراف  ادگ  هاشداپ و  ز 
. ریپ رطاخ  هلامتسا  تسا و 

تسا ردنآ  زا  شیاشگ  ورس  نآ  رد  تلودمیشک  ارچ  رس  ناغم  ریپ  ناتسآ  زا 
ره درادـن . هاشب  جایتحا  تسا و  لصاح  ریپ  رد  زا  شیاـشگ  ینعی  تسا  ررقم  يزور  هک  يوگب  هشداـپ  اـبمیربیمن  تعاـنق  رقف و  يوربآ  اـم 

تسا تیمورحم  ترسح  زا  ای  قلمت  رب  لاد  تسین و  انغتسا  زا  نتفگ  نخس  عون  نیا  هک  دمهفیم  دشاب  مهف  لها  هک  سک 
تسرپهداب نایفوص  يا  یشوخرس  يالصتسم  لبلب  تشگ  ءارمح و  لگ  دش  هتفگش 

طابر نیا  زاتسم  هچ  رایشوه و  هچ  ناطلس  هچ  نابساپ و  هچ   261 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  انغتسا  هاگراب  رد  هک  هداب  رایب 
لیحر تسا  ترورض  نوچ  رد  ود 

تسب هچ  دنلبرس و  هچ  تشیعم  قاط  قاور و 
: دیوگ هچنانچ  يرادن  ماگنه  رد  تسا  ندرک  شوخلد  باب  زا  نیا  هک  تسا  مولعم 

: هتفگ شلوا  رد  هکنآ  اب  ار  رادگ  دنک  نوراق  یتسه  يایمیک  نیاکیتسم  شوک و  شیع  رد  یتسدگنت  نیع  رد 
ار اونیب  شیورد  نک  يدقفت  يزورتمالس  هنارکش  تمارک  بحاص  يا 

دنهلکیب ناورسخ  رمک ر  یم  ناهشموق  نیاک  ار  قشع  نایادگ  ریقح  نیب  هب 
روررغم هک  هتفگ  یهاقناخ  نابیقر  لباقم  رد  هک  تسا  مولعم  نیا  دـنهنن  وج  مین  هب  تعاط  نمرخ  رازهانغتـسا  داـب  ماـگنه  هک  شاـب  شوهب 

: دیوگ مه  دعب  هاج  لام و  نابحاص  هاج و  لام و  زا  هن  تسا  تعاط  زا  يانغتسا  اجنیا  رد  يانغتسا  سپ  دندوب  دوخ  تعاطب 
دنهشد اپ  نامرحم  شرد  ناکلاس  هکبدا  طرشب  زج  تابارخب  هنم  مدق 

ای تسا  تیمورحم  زا  ترـسح و  يور  زا  هک  تسا  مولعم  داد  نیا  نایادگب  ناهاشب  داد  نآ  هکنآتسا  یقاب  تعانق  جنگ  دوبن  رگرز  جـنگ 
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. دیوگیم دعب  هک  اریز  قلمت 
داد نیدلا  ماوق  هجاوخیا  تخر  قارف  زادشنوخ  ظفاح  لد  نارود  هصغ  فک  رد 

: دیوگ تیب  نیا  زا  لبق  دوب  یناطلس  کشر  یئادگ  روشک  نیردناکنیبم  شلهس  ام  راک  دیامن  ناماسیب  هچرگ 
: دیوگ مه  دعب  دوب  ینامر  توقای  بنع  بآ  ار  دنرشابم  وگ  عصرم  ماج  بلط  یلاع  تمه   262 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
الا تسا و  رـس  یمرگ  زا  نیا  هک  تسا  مولعم  دوب  ینادان  ناهرب  نم  ناج  يدنـسپ  دـبرادم  تبحـص  نادـب  اـب  لد  يا  یهاوخ  یماـن  کـین 

: تسا یبلطهاج  نیع  هک  تسا  یمانکین  زا  تبحص 
دیآرب هک  وب  هاوخ  دیشروخ  رونتسا ز  ادلی  بش  تملظ  ماکح  تبحص 

دعب هک  صوصخب  تسا  يدـیمون  زا  ترـسح  يور  زا  هک  تسا  مولعم  دـیآ  ردـب  یک  هجاوـخ  هک  ینیـشن  دـنچایند  تورمیب  باـبرا  رد  رب 
: دیوگ

دیآردب لگ  خرس  زبس و  دوش  غابرخآ  هک  هاوخ  رمع  وت  قشاع  لبلب 
دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  ربدنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

نیطالـس و زا  یکی  رگا  تسیک  ناناج  زا  شدارم  هک  تسین  مولعم  دور  باتفآب  ردـنیا  هیاس  یـسکشورفم ز  تنطلـسب  ناـناج  رد  یئادـگ 
دیوگ دعب  دشابیم  قلمت  يور  زا  هک  تسا  رهاظ  تسا  ریپ  دارم  رگا  تسا و  مولعم  شلاح  هک  تسا  ءارزو 

تـسا یگراچیب  يور  زا  يانغتـسا  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  دور  بابـش  ملاع  رد  هلماعم  نیا  هکشورفم  یکزان  نسح و  يدـش  ریپ  هچ  الد 
: تسا راک  زا  نداتفا  يریپ و  ماگنه  رد  نوچ 

تـسار میتـفگیم  دوبن  شفلاـخم  رگا  دزراـیمن  رز  نم  دـص  ود  ناـنود  تنم  وجکی  هکرذـگب  نود  اـیند  زا  شوک و  تعاـنق  رد  ظـفاح  وچ 
زجع و يور  زا  هکلب  تسین  تقیقح  يور  زا  انغتسا  اجنیا  رد  يرآ  میدیدن  وا  زا  يرب  تنم  زج  ام  یلو  دیوگیم 

263 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. هتفگ تیب  نیا  زا  لبق  هچنانچ  تسا  جنر  رب  یتقاطیب 

دزرایمن رس  كرتب  اما  تسا  شکلد  یهالکتسا  جرد  وا  رد  ناج  میب  هک  یناطلس  جات  هوکش 
تسا و یشایع  شبرـشم  ظفاح  بانج  نوچ  دزرایمن  رهوگ  دصب  شجوم  کی  هک  مدرک  طلغدوش  يوس  ایرد  مغ  لوا  دومنیم  ناسآ  سب 

ایند همه  هنرگو  دنبلاط  دوش  لصاح  یجنریب  یمغیب و  اب  شیع  بابسا  رگا  دنتسه  یمغیب  یگدوسآ و  یتحار و  بلط  رد  هراومه  ناشایع 
: هتفگ لزغ  نیا  علطم  رد  دهاوخن  مغ  ای  تمحز  یکدناب  ار 

: هتفگ مه  رگید  ياج  رد  دزرایمن و  رتهب  نیزک  ام  قلد  شورفب  یمبدزرایمن  رسکی  ناهج  ندرب  رسب  مغاب  یمد 
، نانود تنم  هتفگ  نوچ  میئوگب  تسا  نکمم  یلب  تسین  همه  نیا  نانج  غاب  لمع  یعس و  اب  هنرورانکب  دیآ  لد  نوخیب  هک  تسنآ  تاود 
اب یفاـنم  دـشاب و  هتـشادن  جراـخ  رد  شلمع  اـب  تاـفانم  اـت  هتــسناد  مومذـم  یلکب  ار  قـلخ  زا  تـنم  هـکنآ  هـن  تـسا  تـسپ  مدرم  شدارم 

: هتفگ هچنانچ  تسا  ناریزو  ناهاشداپ و  ریغ  تنم  شدوصقم  ینعی  دشابن  مه  شیاههتفگ 
: هتفگ سب و  تهاش  داپ  ماعنا  دزیا و  ياضرناهج  ود  رد  هک  نکم  وخ  نارگد  تنمب 

ار انغتسا  هیاپ  يردقب  هک  تسا  لزغ  نیا  رتنیریش  همه  زا  دراد  یئافص  هک  روخ  یسک  يور  يداششورفهداب  هچب  اسرت  تب  نآ  تفگ  زغن 
زا هک  هدرب  الاب 

264 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ءانغتسا نیا  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  زارد  شحودمم  فرطب  شیئادگ  تسد  انغتـسا  نیع  رد  یلو  هدرک  ینغتـسم  ار  دوخ  ترخآ  ایند و 

تسنیا لزغ  تسا : بوبحم  رطاخ  ندروآ  تسدب  يارب  تسا و  یسولپاچ  قلمت و  زا 
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منک رهوگ  رد و  رپ  تهار  هرهچ  کشا  اتنم ز  بوشآ  رهش  كرت  يا  نانع  مدکی  شک  زاب 
منک رورپ  نود  نودرگ  شدرگ  رد  عمط  یکتسدب  یناطلس  جنگ  یئادگ  رد  مراد  هک  نم 

منک رت  نماد  دیشروخ  همشچ  بآب  رگمتمه  زا  داب  مرش  مرقف  دولآ  درگ  هچرگ 
منک رثوک  همشچ  رد  رظن  رگ  ممشچ  کنت  تسود  فطل  ددنسپیم  شتآ  رد  رگ  ارناقشاع 

منک  رواب  اههناسفا  نیا  يو  زک  منآ  هن  نمیلو  ار  ظفاح  دادیم  هوشع  شلعل  شود 
دعب هکنآ  هچ  تسا  يدیمون  ترسح و  زا  هک  تسا  مولعم  اجنیا  مینکن  قورم  فاص  یمب  شتافتلادوشن  تمرحب  هن  نادنر  هعرج  رگا  هدش 

: دیوگ
مینکن قلعم  رحب  نیا  رب  هک  هب  نآ  هیکتدنکشیم  رنه  بابرا  یتشک  نامسآ 

مریذپ  تنم  ناغم  ریپ  زا  نمدسرپن  سک  زا  سک  هک  اغوغ  نیا  رد 
______________________________

. تفگ هک  تسا  بوشآ  رهش  كرت  نامه  تسود  زا  دارم  ( 1)
. تسوا ریغ  ای  تسا و  بوشآ  رهش  كرت  نامه  ای  یناطلس  جنگ  زا  دارم  ( 2)

. هلمجنآ زا  دیایب و  تشذگ و  هچنانچ  دنکیم  يزاینیب  راهظا  تهج  نیا  زا  ررکم  هک  ییارسلزغ  رعش و  ینعی  ( 3)
سب  ار  ام  ناور  ياهلزغ  بآ و  نوچ  عبطتسا  یفاصنایب  هلگ  تمسق  برشم  زا  ظفاح 

شعمط لصف  رد  تیب  نیا  مریزو  هاش و  زا  دـشاب  تغارفیتسم  يانغتـسا  زک  مدـنآ  اـشوخ   265 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
: دیوگیم هک  صوصخب  ریپ  زا  قلمت  مه  تسا و  رسحت  يور  زا  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  مولعم  هدش و  رکذ 

، دسرپن سک  زا  سک  هک  اغوغ  نیا  رد 
: يربج قیفوت  باب  زا  هدوب  يرهق  ریزو  هاش و  زا  شتغارف  سپ  هدوب  هنتف  کنج و  ماگنه  هک  تسا  مولعم 

نیب نانیچهشوخ  نایادگ و  ربک  غامددنرآیمن  ورف  رس  ناهج  ود  نمرخب 
یتسم يور  زا  اهانغتسا  نیا  هک  دنکیم  فارتعا  شدوخ  اجنیا  منک  هراتس  رب  مکح  کلف و  رب  زان  هکنیب  یتسم  تقو  کیل  ماهدکیم  يادگ 
لصف رد  هچنانچ  هداتفا  یئوگ  هز  رهب  دسریمن  هاش  سلجمب  شتـسد  هک  یگهراچیب  زا  هکلب  تسا  زارد  شیدگت  تسد  مه  دعب  هکلب  تسا 

: هتفگ دعب  هک  اریز  تشذگ  ناهاش 
منک هرای  قوط و  زاس  شنمس  لبنس و  زیناطلس  وچ  یتب  مناشنب  لگ  تختب 

: هدرب الاب  تیاهنب  ار  انغتسا  فال  اجنیا  رد  اضیا  منک  هراپ  هماج  قوش  زا  مریگ و  هلایپهاش  سلجم  دایب  نادنخ  بل  اب  هچنغ  وچ 
: هتفگ هک  شرعش  نیا  زا  ایوگ  یماجب  مج  رازه  ود  ناشورفیم  يوگب  هکیمایپ  ادگ  نم  ناهاش ز  دزنب  درب  هک 

قلعت اجنیا  یلب  هدرک  شومارف  تشذگ  هک  شرگید  راعشا  ار و  ادگ  نارم  رظن  یهاشداپ ز  رکشب  هکار  اعد  نیا  دناسر  هک  هشنآ  نامزالمب 
: دیوگیم دیامنیم و  ریپ  رطاخ  هلامتسا  هدرک و  ریپ  زا 

یماد میاهدنکف  میرادن و  یتعاضب  هکنک  ام  بلقب  يرظن  یشورف  ایمیک  هک  وت 
یمالغ یکرابمب  دتفا  رتمک  هدنب  وچ  هک   266 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  شورفم  فطلب و  مرخب  مراد  وت  تمدخ  رس 

: دیوگ ار . هاش  رگید  ياج  هدناوخ و  شورف  ایمیک  ار  ریپ  اجنیا  يرآ 
دننک امب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآدننک  ایمیک  رظنب  ار  كاخ  هکنانآ 

. دنراذگن نمب  ار  وا  نابیقر  هک  مسرتیم  ینعی  دننک  ابق  شرویغ  ناردارب  مسرتمفسوی  يوب  وا  زا  دیآ  هک  ینهاریپ 
دننک اعد  فرص  وت  رهب  دوخ ز  تاقواروضح  هرمز  ات  هدکیم  يوکب  رذگب 
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دننک ادخ  ياضر  يارب  ناهن  ربخنامعنم  هک  ناوخ  مدوخب  نادساح  ناهنپ ز 
یلیخ یلو  تسا  هاـشب  شباـطخ  هک  تـسا  حـضاو  رپ  لزغ  نـیا  دـننک  ادـگ  لاـحب  تاـفتلا  مـک  ناـهاشدوشیمن  رـسیم  لـصو  ماود  ظـفاح 
هتفگ هّللا  تمعن  ماـنب  ار  لزغ  نیا  ظـفاح  هک  دـناهتفگ  یلو  هّللا  تمعن  ندرک  كرزب  يارب  هیتمعن  هلـسلس  زا  یـضعب  هک  تسا  روآتفگش 

زا ظفاح  هک  اریز  تسا  طلغ  رایـسب  ینعم  نیا  و  دوب ، يو  نادـیرم  زا  ظفاح  هک  دـناهتفگ  و  مینک ، ایمیک  رظنب  ارکاخ  میئاـم  هتفگ . وا  نوچ 
دزن ظفاح  هک  هدرک  فارتعا  زین  هدنهد  تبسن  دوخ  هوالعب  دناهیدنبـشقن  اب  رتقفاوم  هیردنلق  تشذگ و  شتاحیرـصت  هچنانچ  تسا  هیردنلق 

تمعن اب  ياطخ  بسانت  چیه  لزغ  نیا  تایبا  زا  هکنآ  هوالعب  دوب  هیدنبشقن  زا  ریم  هکنآب  هدرک  فارتعا  مه  هدومن و  ذملت  فیرش  دیسریم 
در رب  ار  لزغ  نیا  ظفاح  تسا  هتفگ  دناهتشون  همانظفاح  هک  رگید  یضعب  هک  تسا  نیا  هزشوخ  درادن ، هتـسنادیم  تقو  ریپ  ار  دوخ  هک  هّللا 

: تسا دهاش  زین  شدعب  تیب  هدرک و  كرزب  ياعدا  نانچ  وا  هک  زنط  هنعط و  لیبس  رب  و  هتفگ ، هّللا  تمعن 
دننک  اود  مبیغ  هنازخ  زا  هک  دشابیعدم  نابیبط  هب ز  هتفهن  مدرد 

رگا یلو  تسا  ضقاـنت  تفاـهت و  یلیخ  هدـنیوگود  نیا  نیب  هدـناوخ  یعدـم  بیبـط  ار  وا   267 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
هک تسا  مولعم  تسا و  بوصا  یمود  هتفگ  هک  تسا  نیا  فاصنا  سپ  هاشب  هن  هتـشاد  هّللا  تمعنب  رظن  لزغ  نیا  علطم  رد  هک  دشاب  تسار 

نیا رد  رظن  تسا  ود  ره  زا  بوصا  میدرک  راهظتسا  هچنآ ، سپ  هنرگا  دشاب و  هدرک  كرزب  ار  دوخ  ریپ  هک  هتساوخ  هدرک و  فیرحت  یلوا 
: دیوگ هاش  يارب  اضیا  سب  تسا و  هاشب  لزغ 

يردنلق جنگ  رطاخ و  نما  شیوردجنگ و  جات و  يادوس  رگشل و  رکف  ناطلس و 
يرواد کنج و  زا  هب  حلص  هدید  رون  ياتسا  تزاجا  میوگب  هنایفوص  فرح  کی 

يروای قیفوت  ریخ و ز  رذن  هاش  زاتسا  تمه  رکف و  بسح  رب  دارم  لین 
وا يارظن  زا  یکی  ای  روصنم  هاش  اب  باطخ  ارهاظ  اجنیا  رد  يرگایمیک  لمع  زا  رتهب  كاـخ  نیاـکيوشم  خر  تعاـنق ز  رقف و  راـبغ  ظـفاح 

دیامنیم تسا  نآ  رد  یتمالس  هک  لادج  کنج و  كرتب  تحیصن  ار  وا  دنکیم  هدید  رون  باطخ  واب  هدوب و  ظفاح  يریپ  دهع  رد  هک  تسا 
: هتفگ هک  اریز  دیامنیم . تلالد  تسا  یهاوخ  تمالس  یشایع و  هک  دوخ  ترطف  تلبج و  بسح  رب  ار  وا  سپ 

قح نافرع  زا  هک  تسا  یئانغتـسا  هن  ءانغتـسا  نیا  سپ  يرذـگب  راب  کبـس  هویرک  نیزک  هب  نآتسا  یـسب  رطخ  یگرزب  هاج و  هارهاش  رد 
ریخ رذـن  هاـش  زا  هدرک  زین  عمط  راـهظا  رخآ  رد  هک  صوصخب  تسا  نتـشاد  زیزع  ناـج  سفنب و  قـشع  تاـیح و  بح  هبنج  زا  هکلب  تسا 

اضیا خلا ) )
یهام  ات  دوب  هام  زا  وت  کلم  نیرتمکلدیا  دنشخب  هب  رقن  تنطلس  ترگا 

مولعم رعش  نیا  یهاشن  ار  وت  بصنم  یگجاوخ و  دنسمهدم  تسد  زا  ندز  ینادن  رقف  رد  وت   268 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: رگید تیب  نیا  ریظن  يدیمون  ترسح  زا  ای  هدش  هتفگ  تباقر  يور  زا  هک  تسا 

راهظا شقلمت و  همهنآ  اب  ناهاشب و  تبسن  شیگدنب  راهظا  همهنآ  اب  ینکیمن  يراب  وت  دننکیم  هلمج  رگتقو  هاشداپ  یگدنب  هک  ورب  ظفاح 
. تفگ هاشنارون  قلمتب  تبسن  دوخ  هکنآ  اب  شمعط و  يرکاچ و 

منمیشن ياوه  دناهدرب  دای  زکتسا  تلاح  هچ  نیا  میهاشداپ  تسد  زابهش 
روطنیا لوا  تیب  ياجب  هک  تسا  نیا  رتراوازس  رتحیحص و  سپ  مندرگ  قوط  وا  بهاوم  تنم  دشلضف  دیزی  نم  رد  هک  هتسجخ  هشن  ار  وت 

: میئوگب
یهار ره  زا  دوب  تلذ  وت  يزخ  نیرتمکلدیا  دنشخبب  رقف  تنکسم  ترگا 

: میئوگب روطنیا  مود  تیب  ياجب  یهاشن و  ار  وت  تنم  یگدنب و  هویشهدم  تسد  زا  ندز  ینادن  رقف  رد  وت 
: دیوگ ءانغتسا  رد  اضیا  ینکیم  وت  يراب  دننکیمن  سک  چیه  رگتقو  هاشداپ  یگدنب  هک  ورب  ظفاح 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


شوخ شیع  زا  دیجمت  هکلب  تسین  انغتسا  مهنیا  يورسخ  کنروا  روخ  رد  تسین  شیع  نیاکشوخ  باوخ  یئادگ و  ایروب و  تقو  شوخ 
: دیوگ نیا  زا  لبق  تیب  رد  تسا ، هودنایب  یتحار  و 

يولهپ ياهلزغب  دروخیم  هجاوخ  اتوگهلذب  دنجنس و  هیفاق  غاب  ناغرم 
دراد حیجرت  ایند  بابسا  مامت  رب  یمغیب  یشایع و  ظفاح  رظن  رد  يویند  بابسا  رب  دنبم  لد  راهن  زدربن  ناهج  زا  ماج  تیاکح  زج  دیشمج 
تسا حضاو  هک  مهنیا  یشکیم  رادلد  هرط  یشچیم و  یمرهد  میعن  زا  یبلطیم  هچرگد  ظفاح   269 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. تسا تیمورحم  رب  فسات  هکلب  تسین  انغتسا 
دعب مه  ار  شدیؤم  هدش  هدورس  یگراچیب  زا  تسا  رهاظ  هک  مهنیا  یتشخب  میزاسب  تسین  رز  شلاب  نوچدرک  ناوتن  معنت  قشع  هبطصم  رد 

: دیوگ
یتشک بل  یبل و  شون  یم و  هشیش  کیدادش  توخن  مرا و  غابب  شورفم 

باـب رد  هچنآ  میداد و  هلاـطا  ماـقم  نیا  رد  ار  مـالک  یتشهب  وچ  یئارـس  يروح و  وچ  تسیراـیاجنیا  رد  هک  ار  یـسک  تسا  دـقن  شزرمآ 
هنوگنیا دننکن و  راعـشا  هنوگنیاب  داهـشتسا  رگید  مه  ربنم  لها  دوش و  مولعم  همه  رب  لاح  تقیقح  ات  میدرک  رکذ  دوب  قابطنا  لباق  ءانغتـسا 

. دننکن یفرعم  نافرع  قشعب و  ار  ظفاح  نیا  زا  شیب  دنهدن و  انغتسا  رب  قیبطت  ارتایبا 

تسا یعنصت  يرنه و  ظفاح  نافرع  قشع و  هکنآ  رب  مشش  دهاش 

: هلمجنآ زا  هداد  رارق  دوخ  هفرح  ار  يزروقشع  و  تسا ، یباستکا  یملعت و  يرنه و  وا  قشع  هکنآب  هدرک  حیرصت  ظفاح  دوخ  هکنآ 
هدوب و نآرق  ظفاح  شدوخ  ياههتفگ  بسح  رب  ظفاح  دوشن  نامرح  بجوم  رگد  ياـهرنه  نوچفیرـش  نف  نیا  هک  دـیما  مزرویم و  قشع 

هدافتسا مادکچیه  زا  نکل  هتشاد  مه  تمکح  هفسلف و  زا  يرطش  دیاش  هتشاد و  تسا  مولعم  هک  مه  تایبدا  هتـشاد  یهاگ  مه  نآرق  سرد 
رترب یصاخشا  نونف  زا  کی  ره  رد  هک  اریز  تسا  مولعم  مه  شهجو  هدشن  وا  يارب  هدافتـسا  هیام  اهنآ  زا  کیچیه  ینعی  هدومنن  لام  هاج و 

: دیوگیم هک  تسنیا  دیسریمن  واب  تبون  هک  دندوب  وا  نامز  رد  رتداتسا  و 
270 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: هتفگ هکنآ  ات  دومن  لام  هاج و  نیمات  دوخ  يارب  هار  نیا  زا  ظفاح  هرخالاب  خلا )  ... ) دیما مزرویم و  قشع 
. تشذگ ناهاش  لصف  رد  شاهیقب  یناگوچ  کلف  مدکیب  دوب  رب  همهریزو  هاش و  زا  متخ  دنیب و  هچنآ  لاس  هس  رد 

عاتم داسک  نیدب  تراجتب  مور  اجکتسین  منیا  زا  ریغ  مایا و  درخیمن  رنه 
میزادنا رگید  کلمب  ار  دوخ  ات  هک  ظفاح  ایبزاریش  رد  دنزرومین  یناوخشوخ  یناد و  نخس 

مشاب دوخ  راد  زار  هلگ  دوب  مرگناماسیب  راک  باوخنارگ و  تخب  تسد  ز 
نیا رب  هک  هب  نآ  هیکت  دنکـشیم  رنه  بابرا  یتشک  نامـسآ  مشاب  دوخ  راک  لوغـشم  مشوکب و  رگددوب  يدـنر  یقـشاع و  نم  هشیپ  هشیمه 

تسیراع رنه  زا  هک  سکنآ  سلطا  يابق  دنرخن  وج  مین  هب  تقیقح  ناردنلق  مینکن  قلعم  رحب 
دوب یلئاس  یک  رتمورحم  نم  زنکل  تسین  نامرح  بیعیب و  رنه 

دوب یلفحم  ره  هتکن  مثیدح  درکنخس  میلعت  قشع  ات  ارم 
قـشع تفرعم  تفرعم ، زا  دوصقم  هک  دمآ  دهاوخ  دـعب  میـس  رز و  باصن  تسا  نارگد  بیـصن  هکيربب  دوخ  اب  هک  زودـنا  تفرعم  رهوگ 

. تسا يرنه 
وا بیغرت  رعش و  نفب  ناراکون  زا  یضعب  هب  هیصوت  رد  اضیا  میوجیم  يرظن  بحاص  مراد و  يرهوگدینکم  ناریح  لدیب  نم  بیع  ناتـسود 

: دیوگ دوخ  يوسب 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


شاب نارود  ناردان  زا  رظن  هویشبتسا  يزاب  رظن  رد  نسح  يربلد و  لامک 
شاب  ناوخلزغ  لبلب  نیا  لگون  ایبتسا و  یغرم  ره  راک  هن  يزاون  قشع  رویز 

______________________________

زومایب نم  زا  ایب  ینعی  ( 1)
هقیرط ینعی   ) شاب ناطلـس  امن و  نک  اهر  هک  اریادخندرک  یگدـنب  نیئآ  تمدـخ و  قیرط   271 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

. مرهام نف  نیا  رد  هک  زومایب  نم  زا  ار  ناگرزب  ءارما و  ندرک  یگدنب  نیئآ  تمدخ و 
هچنانچ نیدـلا  لالج  زا  يو  ملعتب  تسا  هراـشا  نیا  دوب و  ار  ظـفاح  هک  هتفـسان  رهوگ  ره  مظنتسار  دـشیم  امـش  حالـصاب  هکنآ  داـب  داـی 

: دیوگ
تسناد یناث  فصآ  تیبرت  رثا  زتخیگنا  عبط  زا  هک  موظنم  رهوگ  نیا  ظفاح 
تشادن مه  زین  ربخ  دوبن و  رنه  شچیهیعدم  هک  تحاصف  يوگ  وت  ربب  ظفاح 

مراد شویرپ  روح  نآ  زا  بصنم  همه  نیودنلب  زاوآب  راوخیم  مدنر و  قشاع و 
مراد شغیب  یم  نیرکش و  رعش  لقندز  یهاوخ  یمدق  نادنر  هناشاکب  رگ 

منک نوزوم  ار  عبط  نم  ات  يامرف  هوشعراد  روذعم  اربلد  متفگ  هدیجنسان  هتکن 
: دیوگ نیدلا  لالجب  اضیا  منک  نوزفازور  نسح  زا  تتلود  ياعد  اتنک  دای  ظفاح  هدنب  زا  نارقبحاص  هم  يا 

تسا نم  راتفگ  هردان  نخس  نیریش  رایتخومآ  ظفاحب  هتکن  لزغ  زرط  رد  هکنآ 
شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همهنیادوبن  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 

مدرک ناوید  بحاص  یگدنب  اهلاسبجع  هچ  منیشن  ردص  لزغ  ناویدب  رگ 
تسا سوه  متفگ  هنادنر  رعشنایعدم  مغرب  ظفاح  وچمه 

دوبن تبحص  قیال  بدا  تسین  ارک  رههاش  سلجم  رد  هک  زروبدا  ملع و  اظفاح 
رگد  رادیرخب  ار  دوخ  رهوگ  مرب  اتیببس  ایادخ  موق  نیا  رد  تسین  تفرعم 

رادم غیرد  رفس  داز  هفیظو و  وا  زارعاش  دربیم  قافاب  وت  مراکم   272 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رادم غیرد  رز  میس و  نخس  ياهب  رد  هکتسنیا  نخس  ینکیم  بلط  ریخ  رکذ  وچ 

رادم غیرد  رصتخم  نیا  تفرعم  لها  زتسا  رصتخم  لهس و  تسه  وا  رد  هچره  ناهج و 
شوخ يراگن  دتفا  تسدب  مممایا  تسد  زک  دوشمدنبیم  رکب  رکف  رویز ز  ار  عبط  سورع 

شنخس فطل  شکلد و  سفن  رب  نیرفآتسا  تفرعم  لزغلا  تیب  همه  ظفاح  رعش 
مشکیم هآ  نآ  زا  مرادن  هنیئآتسا  زورآ  هولج  ارم  عبط  سورع  ظفاح 

ماوق یجاح  نوچ  زورفاناهج  يزومآ  ششخبنخس  نیریش  ظفاح  نوچ  وگهلذب  یناد  هتکن 
نم دنار ز  هناسفا  هشوگ  ره  رد  قلخقشع  سرد  دشاب  تسدنیز  رگ  هک  ظفاح  نک  ربص 

مشوه زا  عامس  تقو  دربب  ظفاح  رعشقشع  هر  سلجم  برطم  دنز  تسد  نیا  زا  رگ 
یناوخلزغب ظفاح  يزاس  اونب  لبلبدمآ  هاش  سلجم  رد  یناتسدب  غرم  ره 

دیوس زا  هن  شیاهیزروقشع  هک  دش  مولعم  ظفاح  دوخ  راتفگ  زا  سپ  يدمآ  رورپرنه  هاش  عبط  لوبقممقر  يدز  ظفاح  هویـشب  يرگید  رگ 
نادـیرم معز  هچناـنچ  مینادـب  یعقاو  ار  وا  قشع  مینک و  عقاو  ریغ  ضرف  رگا  هکنآ  هوـالعب  تسا  یعنـصت  يرنه  قـشع  هکلب  تسا  بلق  يا 

: دیوگیم ظفاح  دوخ  زاب  تسا  ظفاح 
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يدـحب قشع  هار  رد  وا  ظفاح  دوخ  هتفگب  مه  زاـب  سپ  دراد  یناـمگ  شیوخ  بسح  رب  یـسک  رهزار  مرحم  نیقیب  سک  دـشن  قشع  هر  رد 
زار مرحم  هدیسرن و 

273 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هک اریز  تسین  قحب  قشع  باب  رد  مه  شرعش  نیمه  ام  دزن  رد  هچرگ  تسا  نامگ  نیمخت و  زا  شاهمه  هتفاب  هتفگ و  هچنآ  هکلب  هدیدرگن 

: دیوگیم تیب  نیا  زا  لبق 
شمان هک  اریز  تسیک  ینالف  زا  شدوصقم  منادـیمن  دراد  ینـالف  هک  تفاـطل  تسنآ و  یبوخیلو  تسا  فیطل  بوخ و  يرپ  روح و  هویش 

: دیوگ دعب  شرگید ، ياهقوشعم  زا  یکی  ای  تسا و  ناریزو  ناهاش و  زا  یکی  اب  هدربن  ار 
دراد یناشن  قشع  نخس  يرآ  يرآيدرک  شلوبق  وت  ات  منخس  دش  نیشنلد 

يرنه قشع  نامه  قشع  زا  شدارم  هک  دـنکیم  رهاظ  شرخآ  زاب  دراد  ینایب  یناـبز و  زین  اـم  کـلکشورفم  ظـفاحب  هتکن  زغل و  وگیعدـم 
شیوخ مهف  ردقب  سک  ره  دربنیپ و  وا  قئاقد  تاکنب و  الماک  ینعی  دوشن  زار  مرحم  یسک  يرنه  قشع  هار  رد  هک  تسنآ  دارم  سپ  تسا 

دناریم نخس  يو  زا 

تسوا یئاتسدوخ  ظفاح  یتفرعمیب  رب  متفه  دهاش 

ولغ دوخ  هرابرد  تیاهنب  هدرک و  دیجمت  دوخ  ینارقشع  زا  نینچمه  رد  دوخ  راعشا  رنه و  زا  رایسب  هدرک و  یئاتـسدوخ  رایـسب  ظفاح  هکنآ 
فلؤم زا  رعش  يرگیدب  قشع  ای  قحب  قشع  هاوخ  تسا  مورحم  یقیقح  قشع  زا  دشاب  اتس  دوخ  نیبدوخ و  هکیسک  هدومن و 

دنسپ دوخ  نیب و  دوخ  دشابن  فراع  نیب  لمع  رود  تمحر  ضیف و  یتسدش ز  كرش  رفک و  وچرابرد  نیردنا  ینیبدوخ  توخن و  رورغ و 
: هتفگ زین  شدوخ  دوب . ینادان  ناهرب  نم  ناج  يدنسپ  دوخ  دشابن  فراع  قشاع و 

شاکیا یتسر  هک  نیبم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن  کیینیـشن  تفرعمیب  ینیب  لقع  لضف  اـت   274 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
زا همش  دیآیم  رفک  يوب  اهنآ  زا  یضعب  زا  هکلب  هدیسر  یئارسهوای  یئوگ و  کنفج  دحب  طارفا  زا  هکلب  دوب  ولغ  يدنسپدوخ و  ینیبدوخ و 

: هلمجنآ زا  مینکیم  رکذ  رگید  همش  زاب  تشذگ  عنصت  رنه و  ینعی  مشش  رما  یط  رد  شینیب  دوخ  يدنسپ و  دوخ 
ار ایرث  دقع  کلف  دناشفا  وت  مظن  رب  هکظفاح  ناوخب  شوخ  دایب  یتفس  رد  یتفگ و  لزغ 

ار احیسم  دروآ  صقرب  هرهز  دورسظفاح  هتفگب  رگ  بجع  هن  نامسآ  رد 
تسا دادادخ  نخس  فطل  رطاخ و  لوبقظفاح  رب  مظن  تسس  يا  يربیم  هچ  دسح 

تسدب تسد  دنربیم  تنخس  هفحت  هکدیوگ  نآ  رکش  هچ  ظفاح  وت  کلک  نابز 
تفرگ ناوتیم  نآ  رب  هتکن  هنوگچ  دساحدکچیم  وت  مظن  فطل ز  بآ  وچ  ظفاح 

تفرگ رزب  ار و  وت  رعش  درک  ذیوعترای  هک  یتخومآ  هک  نخس ز  نیا  وت  ظفاح 
تسا وت  هنارت  نخس  نیریش  ظفاح  رعش  هکدرآ  صقرب  کلف  نونکا  تسلجم  دورس 

دننکیم رب  زا  ظفاح  رعش  هک  یئوگ  نایسدقتفرگ  لقع  یشورخ  دیآیم  شرع  زا  مدحبص 
دوریم هلاگنبب  هک  یسراپ  دنق  نیزدنه  نایطوط  همه  دنوش  نکش  رکش 

دوریم هلاس  دص  هر  هبشکی  لفط  نیاکرعش  كولس  نامز  نیب و  هب  ناکم  یط 
دوب قاروا  تنیز  ار  لگ  نیرسن و  رتفددلخ  غاب  ردنا  مدآ  نامز  رد  ظفاح  رعش 

زونه ممالقا  مد ز  ره  دوریم  ناویح  بآشبل  لعل  هصق  ظفاح  دروآ  ملق  رد 
زاوآ دروآ  رب  ظفاح  هک  ماقمنآ  رددربن  هفرص  دیهان  یئارسلزغ 
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زاریش  ظفاح  ياهلزغ  کناب  ياونزاجح  قارع و  رد  قشع  همزمز  دنکف 
لجخ بآ  وچمه  عبط  نآ  ظفاح و  رعش  زتشگ  هک  رضخ  بآ  تسب  نآ  زا  تملظ  باجح   275 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مزاوآ شوخ  هجهل  شوخ  ظفاح  مالغتفگیم  مدبحص  هک  مدینش  هرهز  کنچ  ز 
میلس عبط  نخس و  فطل  تلود  زا  هب  هچشاب  رکاش  دش  هچ  تسین  تزرو  میس  را  ظفاح 

منیهاش تسا  كالاچ  هک  مریگ  نم  هفرط  درذتدتفا  ریذپلد  شمالک  دز  یمظن  شقن  وک  ره  هن 
منیگشم کلک  كون  دهاوخیم ز  هخسن  ینام  هکسرپ  نیچ  رگتروص  زا  وت  ور  يرادن  رواب  رگ  و 

منیبیمن ناشف  رد  نخس  تعاضبایرد  نیا  رد  زج  هک  ظفاح  هنیفس  نم و 
: دیوگ روصنم  هاش  يارب  اضیا  مرابیم  رکش  دنق و  همه  کلک  ین  زانخس  نوسف  اب  هک  رحاس  رعاش  نآ  منم 

مرو نخس  نابز  تست  غیت  هک  یئوگداشگ  لد  کلم  دص  وت  حدم  نمیب  مرعش 
نک رب  زا  ظفاح  رعش  ینک  هک  اهراک  زنایورهم  قشع  شیع و  تمزالم  زا  سپ 

نیا زا  رتهب  يرمث  ینیبن  غاب  نیا  رد  هکنیچب  تسا  تابن  هویم  نیرکش  ظفاح  کلک 
ناوخب متبرش  هخسن  ایب  نک  بیبط  كرتمتبرش  داد  وت  رفس  یگدنز  بآ  زا  ظفاح 

وگ رازگ  نخس  عبط  نودراگ  زور  مغ  زاتسا  تمکح  جنگ  نزاخ  نخس  رد  هچرگا  ظفاح 
يرو مور  فارطاب  نیچ و  رصم و  دح  اتدیسر  تشوخ  بیرف  رحب  ثیدح  ظفاح 

یماظن  مظن  دربیم ز  قبس  فطل و  هاگ  هکظفاح  وت  کلک  مظن  تسب  اشوخ  رد  کلس  وچ 
یئایردب دسر  ظفاح  هنیفس  رگاراثنب  نایهام  دنرآ  رب  قوش  ررد ز   276 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

يراد هنیس  ردنا  هک  ینآرقبظفاح  وت  رعش  زا  رتشوخ  مدیدن 
يدنقرمس ناکرت  يریمشک و  نامشچ  هیسدنزانیم  دنصقریم و  زاریش  ظفاح  رعشب 

تسا دسح  وا  یئافصیب  رب  متشه  دهاش 

: تسا يراع  نافرع  قشع و  زا  دشاب  دسح  ياراد  هکیسک  هدوبن و  دسح  زا  یلاخ  هکنآ 
دشاب نمرها  تسد  وا  رب  هاگهاگ  هکمناتسن  چیهب  نامیلس  نیگن  نآ  نم 

دشاب نم  بیصن  نامرح  مرحم و  بیقرلاصو  میرح  رد  هک  ایادخ  رادم  اور 
تـسا ایند  رگا  هچ و  ینعی  تباقر  نیا  تسا  قشع  ماقم  رگا  دـشاب  نغز  زا  مک  یطوط  هک  رای  دـنآربزگره  فرـش  هیاس  نکفم  وگ  ياـمه 

دنمانیم نافرع  قشع و  ارچ  سپ 
دوش ربتعم  ادگ  هکنآ  دابم  بر  ایبیقر  توخن  زا  متریح  يانگنت  رد 

: هتفگ تیب  زا  لبق  دننک  ادخ  ياضر  يارب  ناهن  ریخنامعنم  هک  ناوخ  مدوخب  نادساح  ناهنپ ز 
دننک ابق  شرویغ  ناردارب  مسرتمفسوی  يوب  وا  زا  دیآ  هک  ینهاریپ 

دراد نارگ  رس  نم  اب  تسا  دروخ  يرگید  اب  یم  هکسلجم  هنحش  يا  وا  زا  ناتسب  نم  داد  ار  ادخ 
منک هراچ  هچ  دسریم  نکش  هبوت  راهبمنک  هراختسا  متفگ  رحس  هبوت  مزعب 

منک  هراظن  نم  نافیرح و  دنروخیم  هکدید  مناوتیمن  میوگب  تسرد  نخس 
يرادیم اور  وت  را  مینکن  لمحت  امدنشونیم  رگد  نافیرح  هک  ام  رغاس   277 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مدایرف کلفب  رس  دشکن  ات  شکم  رسرگجنوخ  مروخن  ات  سک  همه  اب  روخم  یم 
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مداشان ینکن  ات  روخم  رایغا  مغمشیوخ  زا  يربن  ات  وشم  هناگیب  رای 
نایهاقناخ و اب  ظفاح  ياهگنج  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  سپ  مداـی  زا  يورن  اـت  نکم  موق  ره  داـیار  اـم  يزوسب  هنرو  وشم  عمج  ره  عمش 

الا عقاو و  يور  زا  هن  هدوب  دسح  يور  زا  اههنعط  نآ  زا  يرادقم  لقا  ای ال  هدوب و  وا  داهن  رد  هک  هدوب  يدسح  زا  سیشان  ناشیا  رب  وا  هنعط 
: هتفگ دوخ  هکنآ  اب  درادن  ینعم  ریغ  زا  ریخ  عنم 

، ارادم نانمشد  اب  تورم  ناتسود  اب 
: درادن ینعم  ریپ  اب  مهنآ  اههزیتس  عون  نیا  دنشاب  نمشد  نابیقر  هک  ضرف  رب 

درک ناوتن  ادخ  قلخ  اب  هدبرع  بش  زورنکیل و  یناهج  بوبحم  هک  تشگ  متریغ 
دنکب يراک  هس  ود  نیز  کلف  هک  ایآ  دوببیقر  كرم  ای  وت  لصو  ربخ  ای  افو  ای 

تسوا قافن  ایر و  ظفاح  یئافصیب  رب  مهن  دهاش 

ظفاح هک  وا  هراـبرد  تسا  وا  ریپ  هتفگ  لـیلد ، نیرتهب  دـشابن  ناـفرع  قشع و  لـها  دـشاب  نینچ  هکیـسک  هدوب و  قاـفن  اـیر و  لـها  وا  هکنآ 
: دیوگیم

رب ای  تسا و  یبدایب  هک  دـیوگیم  شریپ  هب  هنعط  لیبس  رب  ای  يوب  يدرک  شوخ  هک  داب  تسفن  رب  نیرفآدـیآیم  ایر  يوب  ام  ظفاح  زا  یتفگ 
اضیا تسا  دنس  لاح  رهب  قیدصت ، لیبس 

تحلـصم يزابتسایـس و  رد  هکنآ  هوالعب  منکیم  تعنـص  قلخ  اب  نوچ  هک  یخوش  نیا  رگنبیلفحم  رد  مشک  يدرد  یـسلجم  رد  مظفاح 
نیا رب  هچنآ  تشذگ  شیشیدنا 

278 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دیوگیم هک  تسا  دهاش  زین  شیاههبوت  نینچمه  مینکیمن و  ررکم  رگید  تسا  دهاش  ینعم 

منکیمن رگید  مدرک و  هبوت  راب  دص 

تسوا یئوگهوای  وغل و  ظفاح  نهو  رب  مهد  دهاش 

لاق تسین  فراع  قشاع و  دنک  یئارـسهوای  یئوگوغل و  ای  دـنک  یفاب  لمهم  هکیـسک  هتفگ و  هوای  وغل و  ینعمیب و  شراعـشا  رایـسب  هکنآ 
هکنآ یکی  تسیعاونا  ار  یئارـسهوای  ینعمیب و  امارک  اورم  وغللاـب  اورم  اذا  و  نوضرعم ، وغللا  نع  مهنیذـلا  نینمؤملا  حـلفا  دـق  یلاـعت : هّللا 

رد هک  دشاب  جراخ  يداع  ای  یلقع  ناکما  زا  هکیروطب  لیلجت  ریظنت و  هیبشت و  ۀهج  زا  اعدا  ره  ای  قشع  ای  حدم  رد  دور ، لادـتعا  زا  جراخ 
باسحب قشع  ای  نافرع  دوشیمن  ار  فازگ  فال و  هک  تسا  مولعم  دوشیم و  هدیمان  فال  فازگ و  هدـش  جراخ  یئوگعقاو  زا  تروص  نیا 

رگید میرادب  بوسحم  شنافرع  قشع و  مینادب و  يو  زا  ار  یفال  فازگ و  ره  هک  دـشاب  تلوهـس  نیاب  نافرع  قشع و  باب  رگا  الا  دروآ و 
. تسا لصاح  ماقم  نیا  سک  ره  يارب  هکلب  درادن  مزال  یگتسراو  یگتشذگ و  دوخ  زا  تضایر و  تقشم و  تمحز و 

، دـشاب فراع  دـیاب  وگیمعم  ره  ـالا  تسین و  ناـفرع  راـثآ  زا  زین  یئوگیمعم  هک  تسا  یهیدـب  دـیامیپ ، هب  یمعم  زغل و  قیرط  هکنآ  مود 
رگا دوصقم  هک  اریز  دـنکیمن  لـصاحیب  رما  فورـصم  ار  دوخ  تقو  فراـع  تسا و  يرتداـیز  تقد  تقو و  فرـصب  جاـتحم  یئوگیمعم 

رد تسا  لضف  راهظا  دوصقم  رگا  تسا و  یلوا  نتفگن  سپ  تسا  ندـیمهفن  دوصقم  رگا  تسا و  ضرغ  ضقن  نتفگ  امعم  تسا  ندـیمهف 
مهنآ تسا  لها  ریغ  رب  ندناشوپ  دوصقم  رگ  ار  یبدا  لضف  مهنآ  دنکیمن  لضف  راهظا  فراع  هوالعب  تسین  یلضف  یئوگ  امعم 

279 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رد هجیتن  سپ  دوشیم  شاف  زار  دوشیم و  لـح  هرخـالاب  یمعم  هکنآ  هوـالعب  دوشیم  فلتخم  یمعم  لـح  رد  ماـهفا  هک  اریز  دـیاشن  یمعمب 
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لـصاح ندرک  هیومت  هیمعت و  قلخ  رب  ار  دوخ  یگرزب  هلیـسونیدب  ندرک و  هجوتم  دوـخب  ار  ماـهفا  ندرک و  لـضف  راـهظا  زج  تسین  اـمعم 
. درادن نافرعب  یلخد  یمعم  زغل و  رعش ، هکنآ 

. تسین هنافراع  شور  شور  نیا  هک  تسا  مولعم  دیوگب و  هناحیقو  هنامرشیب و  تفع و  بدا و  ایح و  زا  جراخ  هکنآ  موس 
لها یئوگبیع  دنز و  اهنیا  لها  رب  هنعط  حالـص و  يوقت و  دهز و  ملع و  دننام  هدرمـش  سدقم  عرـش ، هچنآ  زا  دـنک  نیهوت  هکنآ  مراهچ 

. تسقح نافرع  قشع و  فالخ  نیا  هک  تسا  مولعم  دنک و  حالص 
میجر و ناطیش  لک  نم  اهانظفح  و  هدومرف : دنوادخ  دنقح و  رماب  رخـسم  دنقح و  نامرف  رد  هک  تایکالفا  تایولعب و  تبـسن  نیهوت  مجنپ 
هب نیهوت  هک  تسمولعم  دشاب و  ینأش  بحاص  هک  تایلفس  زا  كالفا  ریغ  ای  و  اهیف ، ربکتت  نا  کل  نوکی  امف  اهنم  طبهاف  دومرف : سیلبا  هب 

. تسا نافرع  فالخ  اهنیا 
. تسا نافرع  فالخ  هک  تسا  مولعم  زین  نیا  نداد  اهنآب  تیصعم  تبسن  ناشیا و  ماقم  ریقحت  ءایبنا و  هکئالمب و  نیهوت  مشش 

تسا نافرع  فالخ  زین  نیا  و  دوصقم ، يارب  هنابیرف  ماوع  هنایماع و  تالالدتسا  متفه 
. هدوبن هعیش  هکنیا  رب  تسا  لیلد  مه  اهنیا  سپ  تسه ، زین  هعیش  بهذم  اب  فلاخم  ریخا  جنپ  نیا  نداد و  قلاخب  ربج  تبسن  متشه :

ضقانتم فراع  هک  تسا  مولعم  زین  نیا  دیوگب و  تاضقانتم  هکنآ  مهن : هقیرط 
280 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دیوگن
. هلماک ةرشع  کلت  دنک . رفک  كرش و  لها  دیجمت  هکنآ  مهد : هقیرط 

. میراگن یم  روما  نیا  زا  کی  ره  رد  ار  ظفاح  راعشا  میهدیم و  حرش  ار  کیکی  نونکا 

تسا فازگ  فال و  ینعمیب  راعشا  رد  لوا  قیرط 

ظفاح ياهفازگ  فال و 
نفارع ار  اهفازگ  فال و  نیمه  ایآ  تسا ، قشع  نافرع و  روبز  ظـفاح  ناوید  دـیئوگیم  هک  امـش  دـینک . لـمات  راعـشا  نیا  رد  ادـخب  ار  اـمش 

هک اریز  تسا  فراع  مجع  برع و  زا  يرعاش  ره  سپ  دـینادیم ، اعدا  رد  فال  هیبشت و  رد  فازگ  زا  ترابع  ار  نافرع  امـش  اـیآ  دـینادیم ،
: دیوگ دزی  هاش  يارب  ظفاح  هدورس  رایسب  یفال  ياهیوعد  یفازگ و  تاهیبشت 

امش نابرق  دنرایسب  هتشک  هر  نیردناکيرذگب  ام  رب  وچ  نماد  نوخ  كاخ و  زا  راد  رود 
رخسم ار  دالب  هکیتقو  رومیت  ریما  هک  دناهدرک  لقن  ار  اراخب  دنقرمس و  مشخب  شیودنه  لاخبار  ام  لد  درآ  تسدب  يزاریش  كرت  نآ  رگا 
رخـسم ار  نوکـسم  عبر  ریـشمش  برطب  نم  تفگ ، دـیبلط و  ار  ظفاح  دـمآ  زاریـشب  نوچ  تشک  ار  روصنم  هاش  تفرگ و  ار  سراـف  درک و 

لاحنیدـب هک  تسا  اهیندیـشخب  نیمه  زا  ملاع  ناطلـسیا  تفگ  یـشورفیم  ار  اراخب  دنقرمـس و  وت  مدرک  ناریو  ار  تایالو  نارازه  متخاس و 
: درک یتیانع  واب  هکلب  درکن  باتع  ار  وا  تشذگ و  شریصقت  زا  دیدنخب و  هفیطل  نیا  زا  سپ  ماهداتفا 

ار نادرگرس  نم  نادرگم  لاح  برطضمناگوچ  اراس  ربنع  زا  یشک  همرب  هکیا   281 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسا وب  ربنع  كاخ  تشگاس و  هیلاغد  اب  هکار  ناشفا  ربنع  فلز  يدز  هناش  وت  رگم 

تسا وج  هچ  نیاک  تفگ  ناور  دید  وچ  ام  کشا  ردتشذگرب  هک  سک  ره  هک  میتسیرگ  نادنچ 
تسا وم  هچ  نآ  هک  منادن  نایم و  نآ  تسیومناشن  وا  زا  مدیدن  هک  ناهد  نآ  تسا  چیه 
تسا بکرم  لعن  كاخ  شدنلب  دیشروخ  جاتتسا  وا  يور  رادهنیئآ  هم  هک  نم  راوسهش 
تخوسب هناورپ  وچ  رهم  رهس  نم ز  رب  شودعمش  لد  مکشا  شتآ و  سب  هک ز  نیب  لد  زوس 
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تسود ماد  رد  ماهداتفا  هناد  دیما  ربنم  ماد و  نآ  هناد  شلاخ  تسا  ماد  وا  فلز 
تمراکب لد  رد  هک  تسا  تبحم  مخترابگشا  مشچ  نیا  زا  مدارم  میرگیم و 

تماق ضراع و  خر و  فلز و  طخ و  لاخ و  نآدنتسبب  هار  متهج  شش  زا  هک  دایرف 
تسا داتفا  میج  هقلح  رد  هک  هدود  هطقنتسیچ  یناد  هیس  لاخ  نآ  وت  فلز  مخ  رد 

تیودنه لاخ  شقن  دشاب ز  هخسن  ار  ناج  هکمراد  تهجنآ  زا  زیزع  ار  شنیب  حول  داوس 
تیوس ره  ناج ز  نارازه  دزی  رات  فلز  ناشفاربيزادنارب  ملاع  زا  هک  یهاوخ  انف  مسر  رگو 

تفرگ نامسآ  رد  هک  تسا  هلعش  دیشروختسا  نم  هنیس  رد  هک  هتفهن  شتآ  نیز 
اتتفرگ ناوغرا  نوـچ  یمدـش  هتخپ  هک  سکناـک   282 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  دناهتـشون  قئاقـش  نوخب  لـگ  كرب  رب 

يدرگ تمیسن  دنیشنن ز  نمادب 
شون همشچ  يا  وت  نیریش  بل  يایح  زاتسین  هک  تسین  يرذگهر  مرظن  زا  زیخ  لیس 

تسه هک  تسه  ناشن  مان و  مردقنیا  دوجو  زاتسین  هک  تسین  يرکش  نونکا  قرع  بآ  قرغ 
دربب تسد  حون  نافوط  هک ز  نم  کشرستسین  هک  تسین  ثرثا  اجنآ  رد  فعض  زا  هنرو 

وا خر  رد  وا  خر  سکع  هدید ز  مدرمتسش  وت  رهم  شقن  تسراین  هنیس  حول  ز 
درف رهوج  رد  هبئاش  دوبن  منیا  زا  دعبتسا  یلاخ  نیگشم  هک  درک  نامگ  دید  دوخ  سکع 

تلجخ زا  تفرگن  رب  اپ  وت  راتفر  شیپتسا  یلالدتسا  شوخ  هتکن  نیدب  وت  ناهد  هک 
نیکسم ظفاح  لد  زوس  نایسلجمیاتساوخ  رب  تماقودق  زا  زانب  هک  شکرس  ورس 

دید قرع  فطل  ات  وت  نیگشم  خر  رب  لگتسا  زادگ  زوس و  رد  هک  دیسرپب  عمش  زا 
تسد رب  یحدق  مرای  دمآ  ناغم  رید  ردتسا  بالگ  قرغ  لد  مغ  زا  قشع  شتآ  رد 

ادیپ ون  هنم  لکش  وا  دنمس  لعن  ردتسم  شتسم  سگرن  زا  ناراوخیم  یم و  زا  تسم 
تسین نوچ  مربخ  دوخ  زا  تسه  میوگ  هچب  رخآتسپ  ربونص  يالاب  وا  دنلب  دق  زو 

دیچیپ  وا  يوبیک  رد  تشگ  وبشوخ  هیلاغ  رگتسه  نوچ  مرظن  يواب  تسین  میوگچ  رهب  زو 
شناشفا ریبع  جرد  لگ و  رطع  هلبطتسویپ  وا  يوربا  رد  تشگ  شکنامک  همسو  رو   283 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نارم شیوخ  رد  ممیسن ز  وچمه  نابغابتسا  نم  راطع  شوخ  يوب  همش ز  کی  ضیف 
تسناویح بآ  وت  ناهد  رضخ و  وت  بلتسا  نم  رانلگ  وچ  کشا  زا  وت  رازلگ  باک 

اقب رضخ  بآب  هداد  وت  کنت  ناهدجاع  ندرگ  وم و  وت  نایم  ورس و  وت  دق 
یلد کنس  نم ز  ناج  ینکش  یمه  ارچجاور  رصم  تابن  زا  درب  وت  دنق  وچ  بل 

یهش وت  نوچ  ياوه  ظفاح  رس  رد  هداتفجاج  وچ ز  یکزانب  دشاب  هک  فیعض  لد 
تاملظلا لعاج  وت  هایس  فل  داوسجاک ز  يدوب  وت  رد  كاخ  هرذ  هنیمک 

ناور رانک  رد  همشچ  دص  هدش  ماهدید  زحابصالا  قلاف  وت  هام  وچ  يور  ضایب 
يهرطق زا  تسا  رتمک  ممشچ  شیپحالم  نآ  نایم  رد  دنکن  انش  دوخ  هک 

يزادناریت تعنص  رد  وت  يوربا  مخدننک  نافوط  زا  هک  اهتیاکح  نیا 
تفگشب وت  شیپ  هک  رگن  سگرن  یخوشدراد  ینامک  هک  سکنآ  ره  تسد  زا  هدرب 

دراد نابیاس  لبنس  لگ ز  درگ  هک  مراد  ینبدرادن  هاگن  بدا  هدیرد  مشچ 
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سلجم هنحش  يا  وا  زا  ناتسب  نم  داد  ار  ادخدراد  ناوغرا  نوخب  یطخ  شضراع  راهب 
غاد مزیخرب  تفص  هلال  دحل  كاخ  زا  وچ  نمدراد  نارگ  رس  نم  اب  تسا و  هدروخ  نارگید  اب  یم  هک 

نشور وا  رصق  ماب  مدیدیم ز  هام  غورفدشاب  ادیوس  ّرس  ماوت  يادوس 
دوب امش  يوک  رس  كاخ  رذگ  هرزادروآیم  راوید  رد  دیشروخ  نآ  مرش  زا  ور  هک 

داب هلایپ  شکهعرج  ار  وت  کلف  ارگ  دادداتفا  رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره 
هنارت دوـش  هرهز  تتحدـم  ياوـهب  نوـچ   284 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  داـب  هلـال  وـچ  نوـخب  هقرغ  وـت  هایـس  لد  نمـشد 

داب هلان و  هآ و  مدمه  نآ  عامس  زا  تدساحزاس 
داب هلاون  نیرتلهس  تتمسق  ناوخ  بل  ربتسه  هک  رز  میس و  هصرق  نآ  رهپس و  قبط  هن 

داب هلاس  رازه  هار  ار  مهو  ناورهارعافترا  طرف  تسار ز  تتعفر  خاک  هورذ 
: هتفر رفسب  هکیماگنه  هتفگ  هاش  يارب  هک  تسا  نیا  ریظن  تیب  نیا  دتفا  ام  مایپ  لاجم  قافتا  یکداب  دشابن  ارداب  نوچ  وت  هاگرابب 

یئادوس ترکف  نیز  رذگب  یطلغ  اتفگمتفگ  یمه  داب  اب  تفلز  هلگ  تشید 
. یئاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا  تسنیا  لزغ  نیا  لوا  یئامیپ  هنداب  ات  لدیا  فیرح  تسا  نیادنصقر  رد  هلسلس  اب  اجنیا  ابص  داب  دص 

دنمس مس  نآ  رب  دنلام  هک  يور  نآ  رگمتخب  هلجح  هنیئآ  دوشن  قنور  چیه 
دنلب رصق  نآ  بل  رب  منز  هسوب  اجک  زاتساوخرب  مناوتن  رد  نیا  زا  هک  یکاخ   ؟؟؟

دیآرب هلال  رازه  یقاس  ضراع  غاب  زدیآرب  هلایپ  قرشم  زا  یم  باتفآ  وچ 
دیآرب هلان  رازه  دص  شدبلاک  كاخ  زظفاح  تبرتب  درذگب  رگ  وت  فلز  میسن 

دش دهاوخ  نامز  تسا و  زارد  ظعو  سلجمریگم  هدروخ  مدش  تابارخب  دجسم  رگ ز 
هاج تمـشح و  یپ  هنرد  نیدب  ام  دیوگ : هکنآ  دننام  مهنیا  دش  دهاوخ  ناور  هک  شعادوب  هن  یمدقدوجو  میلقا  يوس  دمآ  وت  رهب  زا  ظفاح 

خلا میاهدمآ 
میهدمآ هار  همهنیا  دوجو  میلقاب  اتمدع  دح  رس  زو  میقشع  لزنم  ورهر 

دناهتسب نیئآ  هدید  راید  رد  نیگنر  کشا  زنامدرم  تلایخ  لیخ  مدقم  يارب  زا 
دناهتسب  نیچ  هفان  رب  یتمهت  ار  تحلصمیلو  ملاع  یناشفا  کشم  تست  فلز  راک 

نیریـش داهرف و  رب  هک  اـهنیا  نیا  زا  شیپوا  يور  نسح  تسا و  دوب  نم  قشع  فصو  هلمج   285 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دناهتسب

زادنا كایرت  هناخ  افشب  دوخ  بل  زاتسخب  وت  فلز  رس  رام  هک ز  ار  ام  لد 
شناهنپ درک  هچنغ  رد  وت  مرش  یلوتسب ز  وت  يور  لاثم  لگ  قرو  زا  هنامز 

قیقع وچمه  تسه  وت  لعل  متاخ  رهم  هکبجع  هچ  نم  کشا  تسا  قیقع  کنرب  رگا 
قیمحت دنک  یمه  مدح  هچب  ات  هک  نیب  هبماوت  عبط  مالغ  ظفاح  هک  تفگ  هدنخب 
کلف خرچ  زا  مشک  ینوبز  هک  منآ  هن  نمدهدب  مدارم  ریغ  را  منز  مه  رب  خرچ 

لیبسلس درگ  دنناروم  وچمهبل  درگ  رب  تطخ  ناشوپزبس 
لئاسم لح  دش  هک  دنکفا  هم  يور  ربیهایس  هرطق  کی  وت  کلک  زا  لزا  زور 

لبقم يودنه  نآ  یم  دوب  نم  هک  شاک  ياتفگ  لدب  دید  هیس  لاخ  نآ  نوچ  دیشروخ 
لسگم همزمز  نیا  نماد  زا  برط  تسدتسا  عامس  صقر و  رد  وت  مزب  زا  کلف  اهاش 
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منم هک  نم  دوشن ز  سک  وت  دوجو  اب  هکرادرب  وا  شیپ  ظفاح ز  یتسه  ایب و 
وا لباقم  رد  ار  دوخ  ناج  هتفگ و  هاشب  تیب  نیا  زا  لبق  منک  يو  میلـست  منیب و  هب  شخر  يزورتسود  هدرپس  ظفاحب  هک  تیراع  ناج  نیا 

: درامشیم تیراع 
مینک یپ  هدنخرف  علاط  هتسجخ  نآ  ابقارف  بش  ياههلگ  ات  حبص  کیپ  وک 

میمر مظع  نانکصقر  ملگ  درآرب ز  رسيرذگ  مکاخ  رس  رب  رگا  لاس  دص  دعب 
منیبیمن نایم  رد  دوخ  هک  سرپم  نم  زمتسب  وا  رد  لد  هک  شنایم  يوم  ناشن 

منیبیمن ناشف  رد  نخس  تعاضبایرد  نیار  زج د  هک  ظفاح  هنیفس  نم و 
ربمراسخر زا  دهدیم  نورب  سکع  لد  نوخ   286 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  ماج  وچ  هک  میور  یخرـس  نکم  لمح  برطب 

یلاخ نم  لد  نوخ  زا  نک  شقن  نیبج 
لاس رازه  مدوب  وت  مزب  شون  هعرج  نممشیک  رفاک  وت  نابرق  هک  دننادب  ات 

نانکصقر تفص  هرذ  وا  يراداوهبمرگ  وخ  عبط  دنک  روخبآ  كرت  یک 
نیشنب برطم  یماب و  نم  تبرت  رس  ربمورب  ناشخرد  دیشروخ  همشچ  بل  ات 
تاکرح نیریش  تب  يا  يامنب  الاب  زیخمزیخرب و  نانکصقر  دحل  تیوبب ز  ات 

ریگ مشوغآ  رد  کنت  یبش  وت  مریپ  هک  رگمزیخرب  ناشف  تسد  ناهج  ناج و  رس  زک 
تست شکرس  فلز  غاد  نم  لد  رد  هک  نینچمزیخرب  ناوج  وت  رانک  هگرحس ز  ات 

داب نوچ  درذگب  رای  رگا  ظفاح  كاخبمرذگ  رد  وچ  متبرت  دوش  راز  هشفنب 
ریفص هردس  رس  دز ز  یمه  هک  محور  غرممردب  نفک  انگنت  نآ  لد  رد  قوش  ز 

تسیچ ملاع  غاب  ياشامت  لد ز  دارمماد  رد  شدنکف  وت  لاخ  هناد  تبقاع 
بوخ خر  اب  رهم  زومایب  رای  طخ  زندیچ  لگ  وت  خر  زا  مشچ  مدرم  تسدب 

قشع ردناک  تمظع  نیا  شورفم  وگ  نامسآندیدرگ  تسا  شوخ  نابوخ  ضراع  درگ  هک 
ون هام  ياشامتب  يدش  نورب  اتفگوج  ودب  نیورپ  هشوخ  يوجب  هم  نمرخ 

رون رادم  دمآ  هک  هایس  هطقن  نیاور  راد و  مرش  تنم  ناوریا  هام  زا 
یمایپ ادگ  نم  ناهاش ز  دزنب  درب  هکوت  لاخ  شنیب ز  هقیدح  رد  تسا  یسکع 

تفرگ ار  قافآ  نم  بابک  لد  يوبیماجب  مج  رازه  ود  ناشورفیم  دزنب  هک 
هک ایب  یقاسدـهدیم  تسد  شخر  لاـیخ  را  شتآ  رد   287 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  یتیارـس  مه  دـنکب  نورد  شتآ  نیا 

یتیاکش خزود  تسین ز 
یتیانع ورسخ  ياهمشرک و ز  وت  زاتسیچ  هصغ  ود  رد  نیا  زا  ظفاح  دارم  یناد 

یئالاب دنلب  غادب  میوریم  هکدینک  ورس  ام ز  توبات  هعقاو  زورب 
هرابرد مه  ار  اهنیا  همه  تسا و  رایـسب  لیبق  نیا  زا  یلاس و  تسه  زورکی  مشاب  وتیب  هک  مدـناويزور  تسه  لاسکی  مشاب  وت  اب  هک  مدـنآ 
تسدب ار  فازگ  فال و  ناریم  هزادنا  نیمهب  مه  میدرک و  افتکا  لیلق  رادقم  نیمهب  هنومن  يارب  ام  هتفگ و  رکذلا  قباس  ياههقوشعم  نامه 

. میئوگیم هدرک  نخس  يور  دننادیم  ینافرع  ار  شراعشا  فراع و  ار  وا  دنظفاح و  راعشا  هتفیرف  هک  هدروخ  بیرف  ناگداس  اب  لاح  میداد 
بدا ناـفرع و  نیب  قرف  دیـشابیم  ملع  زا  يراـع  هکیئاـه  هراـچیب  يا  تسیرعـش ، ياـهفازگ  فـال و  نـیمه  ناـفرع  زا  امـش  دوـصقم  اـیآ 
دـشاب یبیرغ  زاجم  هیانک و  هیبشت و  رب  لمتـشم  ای  دشاب  لماتب  جاتحم  هک  دشاب  هدش  هدیناجنگ  وا  رد  ییقد  يانعم  هکیرعـش  ره  دیراذگیمن 
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تـسا یبدا  اهنیا  تسین ، نافرع  اهنیا  هن  هن  تسینافرع  اهنیا  هک  دناهدرک  قیرذت  امـشب  هنوگنیا  هک  تسا  ورنیا  زا  دینادیم  ینافرع  رعـش  ار  وا 
فازگ فال و  ياعدا  تاـیعقاو و  نیب  قرف  زونه  هک  ناـگراچیب  يا  ناـفرع  قئاـقد  تاـکن و  زا  هن  تسا  ناـیب  هیعیدـب و  تانـسحم  زا  اـهنیا 

مهف هنوگچ  هک  ياو  يا  درادـن  تیعقاو  یئاعدا  ره  درادـن و  تقیقح  یئانعم  ره  تسین  نینچ  دـیرادنپیم  عقاو  ار  یئاـعدا  ره  دـیراذگیمن 
هیبشت ره  ای  دیرادنپ  هنافراع  ار  وا  دیمهفب  رید  ای  دیمهفن  ار  هچ  ره  هک  هنالهاج  تاقیرذت  هنایماع و  تاغیلبت  اب  دناهدرک  روک  ار  امـش  ياه 

دیرادنپیم نافرع  تسیرعش  عئادب  نونف  زا  هک  دشاب  دح  زا  جراخ  هک  یفصو  رد  هغلابم  و 
288 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ترـضح دـندومرف ، تمذـم  راعـشا  لیبق  نیا  زا  رگید  همئا  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  امـش  ماما  تسین  نافرع  اهنیا  هکنآ  هوـالعب 
و ابا : ای  درک  ضرع  ترضحنآ  رسپ  لیعمسا  دشاب ، رعش  زا  رپ  هکنآ  زا  رتهب  دشاب  نوخ  كرچ و  زا  رپ  درم  لد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص 

نیا رد  دـشاب و  ۀـیارد  ملع و  لـها  سک  ره  هتبلا  اـنیف ، ناـک  نا  دومرف و  دـشاب ، هتفگ  اـم  تبحم  رد  اـم و  يارب  هچرگا  ینعی  اـنیف  ناـک  نا 
دنرادیم و هلـص  اهنآب  دننک و  هیثرم  اب  دـنیامن  تیبلا  لها  حدـم  هک  یناسک  زا  دـناهدرک  حدـم  رایـسب  ع )  ) همئا هکنآ  اب  دوش  قیقد  شیامرف 

هیلع هّللا  یلص  ربمغیپ  یتح  تسا  رایسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راعشا  دندومنیم  نارگید  راعشاب  لثمت  دنتفگیم و  رعش  رایسب  همئا  دوخ 
ارعش زا  یکی  هک  ار  تباث  نب  ناسح  دومنیم و  وا  راعشا  بلاط و  یباداب  هاگهاگ  دمآیم و  ششوخ  رایسب  بلاط  یبا  راعشا  زا  ملس  هلآ و  و 

راعـشا هنوگنیا  رگم  تسین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دارم  هک  دـیمهف  دـهاوخ  نیقفاـنم  لـباقم  رد  نتفگ  رعـش  رب  دومرفیم  بیغرت  دوب 
برط و رب  بیغرت  نادرما و  ناوسن و  بیبشت  هداب و  فصو  رب  دشاب  لمتشم  هچنآ  ای  دح و  زا  جراخ  عقاو و  یب  فازگ  فال و  رب  ینعمیب 

ادـتقا اهنآب  زین  نیرخأتم  دنتـشاد و  ار  روما  نیا  همه  هک  دوب  رـصع  نآ  يارعـش  ندـید  بأد و  هچناـنچ  تسا  مرحم  اعرـش  هک  اـهنیا  لاـثما 
همئا یـضرم  مه  زاـب  هدـش  هتفگ  همئا  زا  یکی  ماـنب  هک  دـشاب  نآ  شمـسا  هچرگا  راعـشا  نینچ  هتبلا  دـندرک  هوـالع  بتارمب  هکلب  دـندرک 

هدیـصق نآ  دومن و  لصاح  فرـشت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخب  یتقو  یعازخ  لبعد  انیف . ناک  نا  و  دومرف : هچنانچ  دوب  دـهاوخن 
زا نوچ  ةوالت ، نع  تلخ  تایآ  سرادم  درک : عورش  هدیصق  ياجنیا  زا  دناوخن و  هدیـصق  لوا  زا  تشاد  هضرع  شتمدخب  ار  فورعم  ۀبئات 

نآ زا  مدرک  بدأت  دوب  بیبشت  هدیصق  لوا  نوچ  تفگ  يدناوخن  هدیصق  لوا  زا  ارچ  دنتفگ  واب  دمآ  نوریب  ترضح  نآ  تمدخ 
289 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هزادـنا نیمه  تناـمگب  وت  يرآ  دـنرادن ، شوخ  ار  راعـشا  هنوگنیا  هک  دنتـسنادیم  ار  ع )  ) همئا مارم  مه  ارعـش  هک  دوشیم  موـلعم  ترـضح ،
ار هدیصق  هکنآ  ضحمب  يرادنپ  نینچ  رگید و  همئا  زا  یکی  حدم  رد  ای  نینمؤملا  ریما  حدم  رد  یسیونب  هدیـصق  ناونع  رد  هک  تسا  یفاک 
نیحایر و لگ و  هداب و  فصو  رد  نیرتشیب  هکلب  شفـصن  هک  هدیـصق  تاهیه ... ! تاهیه ، دوشیم ، ماما  مانب  هدیـصق  نآ  یتشون  یماما  مانب 

نیا ءارعـش  دنک  تیاده  ادخ  تسا ، لبلب  لگ و  حدـم  هکلب  دـش  دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  حدـم  اجک  تسا  داهز  ءاملع و  ملع و  رب  نعط 
فراعتم و هک  یلگ  هچره  دنـشاب  هدرک  لضف  راهظا  هکنآ  يارب  دنیوگیم  ینالوط  هدیـصق  کی  دـننکیم  فرـص  ار  دوخ  تقو  هک  ار  نامز 

نینمؤملا ریما  هحیدم  دنراذگیم  ار  شمـسا  مه  دعب  دـننکیم  رکذ  تسا  ادـیپان  ادـیپ و  هک  هدـنرپ  هچره  دـننکیم و  رکذ  تسا  فراعتم  ریغ 
راعـشا نیا  هچرگا  هن  ای  دـشاب  ماما  ربمغیپ و  ادـخ و  هرابرد  هاوخ  تسین  نافرع  راعـشا  هنوگنیا  هکنآ  لصاح  رگید  یماـما  اـی  مالّـسلا  هیلع 

ملس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هرابرد  هچرگا  تسا و  رکذلا  قباس  صاخشا  نامه  هرابرد  هکلب  تسین  کیچیه  هرابرد  ظفاح 
اهنیا مه  یئاور  ضرف  رب  دش و  مولعم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ثیدح  زا  هچنانچ  تسا  بوبحم  ریغ  اوران و  زاب  دشاب  هک  مه  ع )  ) ماما

. تسنافرع هن  دراد  تیعقاو  هن  دننکیم  رگیدکیب  هک  عقاو  ریغ  تافراعت  دننام  تسیرعش  تافراعت  اهنیا  تسیرعش  فازگ  فال و 

مود قیرط 

یلصاح دنک و  شوشم  ار  هدنناوخ  رکف  هک  تسا  یئوگ  هتـسبرس  یئوگ و  لمجم  دوصقم  دراد و  یماسقا  یمعم  تسا ، یمعم  زغل و  قیرط 
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راعـشا رد  لیبق  نیا  زا  دوش و  فلتخم  يو  رد  ماهفا  هک  دوش  اسب  مه  زاب  قیمع ، رکف  دایز و  هفادـمب  رگم  درواین  تسدـب  وا  زا  یلـصحم  و 
تسا رایسب  ظفاح 

290 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: هکنآ دانتـساب  دنیامنیم  نافرع  رب  لمح  ودنریگیم  نافرع  هناشن  ار  اهنیا  ناحولهداس  تسا  رود  اهقوذ  زا  دـیامنیم و  بیرغ  اهمهف  رب  نوچ  و 
دننکیم و ظفح  ار  راعشا  هنوگنیا  ناگدنبیرف  نایوغم و  زا  یضعب  هک  دوشیم  اسب  تسا ، نافرع  سپ  تسا  رود  مهف  زا  میمهفیمن و  ام  نوچ 
دینک و ینعم  ار  رعش  نیا  دیئوگیم  تسار  رگا  امـش  دنیوگیم : هکنآ  یتح  دنیامنیم  حرط  دننکیم و  ءاقلا  مالعا  زا  یکی  رب  ماوع  سلجم  رد 

رواب مه  هراچیب  ماوع  هک  دوش  اسب  دننزیم  هنعط  یمهفن  زا  ار و  ظفاح  راعـشا  دـنمهفیمن  اهنیا  هک  دـنیوگیم  ای  دـننامفیم  هراچیب  ماوعب  انمض 
اجره دریگیم و  تسد  رد  ار  لمهم  رعـش  نیا  مه  وا  ددرگ و  ادیپ  وا  رد  یکیکـشت  دوش و  وا  يارب  لایخ  بابـسا  هک  دوش  رایـسب  دننکیم و 

یئاهاتفتـسا وزج  هک  مدید  یمق  يازریم  تاتـشلا  عماج  رد  دنکیم ، ناحتما  ار  وا  دسرپیم و  وا  زا  دسرریم  هک  رهب  دنکیم و  حرط  دنیـشنیم 
: تسا حیحص  هجو  مادک  و  دیئامرفیم ، هچ  ار  ظفاح  رعش  نیا  اقآ  هک  دندوب  هتشون  هک  تسنیا : مه  یکی  هدش  راوگرزب  نآ  زا  هک 

هتسشن یضعب  دنناوخ  هتـسکش  یـضعب  دندوب : هتـشون  باوج  رد  ناشیا  میناگتـشن ، یتشک  ای  زیخرب  هطرـش  داب  يا  میناگتـسکش  یتشک  - 1
زا مه  ناشیا و  زا  دوب  هدش  يرگید  ءاتفتسا  نینچمه  و  رعاشلا ، نطب  یف  ینعملا  ینعی  ار ، ام  راد  روذعم  ظفاح  هجاوخ  تسین  نوچ  دنناوخ 

رکذ لامتحا  بسح  رب  یهوجو  هتخادنا  بعت  هب  ار  دوخ  هراچیب  دوریم  هلاسغ  هثالث  اب  ثحب  نیا  - 2 تسیچ : رعش  نیا  ینعم  هک  ناشیا  ریغ 
! ياو يا  ياو .. ! يا  ار  ام  راد  روذعم  ظفاح  هجاوخ  تسین  نوچ  دادیم ، ار  لوا  باوج  نامه  شاک  عوج  نم  ینغی  نمسی و ال  هک ال  هدرک 

هچ قالطالا  یلع  هّللا  ۀیآ  تقو و  عجرم  زا  هک  یئامیپ  تلالض  یگدشمگ و  زا  ياو .. : ياو  یمهفن  يداوسیب و  زا  .. 
291 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رد رمغنم  هک  یمدرم  نینچ  هرابرد  رگید  اـیآ  دـنهدیم  رارق  اـهزیچ  هچ  اـب  ناـحتما  دروم  ار  ءاـملع  هکنآ  اـی  دـنیامنیم و  ءاتفتـسا  ار  اـهزیچ 
نم مکنا  اوصبرتف  تاهیه  تاـهیه  دـنوش  لـئان  یتداعـسب  اـی  دـننک  یط  ار  لاـمک  بتارم  دـننک و  یقرت  هک  دوریم  راـظتنا  عقوت و  دـنتلاهج 
رای خر  سکع  هلاـیپ  رد  اـم  - 4 دوریم ، هلاس  دـص  هر  هبـشکی  لفط  نیاـک  - 3 مینک . رکذ  تـالمجم  نیا  زا  يرادـقم  نونکا  نیـصبرتملا ،

، میاهدید
، تسا نیمز  متفه  شمتشه  خرچ  هکقشع  تئیه  ملع  تسیملع  بجع  - 5

ربک ریغص و  تبحص  ارم  تسا  سب  نیمههلاس  هدراهچ  بوبحم  هلاس و  ود  یم  - 6
شابیم اسراپ  هام  هن  روخ و  یم  هام  هسنک  یتسرپیم  هلاس  همه  هک  تمیوگن  - 7
مشورفن يوجب  نم  رگا  مشاب  فلخانتخورفب  مدنگ  ودب  ناوضر  هضور  مردپ  - 8

دننک نآرق  هم  يرتشم و  هک  نامزنآ  تفگدوریم  هلجح  رسب  یک  هجاوخ  هک  متفگ  - 9
هراشا هتفگ  روصنم  هاش  مانب  هک  یلزغ  رد  ظفاح  دش  دهاوخ  ناضمر  دیع  بش  ات  رظن  زادیشروخ  نیاک  حدق  تسد  زا  هنم  نابعش  هام  - 10

، هدرک دوخ  یئوگ  امعمب 
هک تیب  دـنچ  نیمه  زا  شیب  تسا  ظفاح  ناوید  رد  هک  یئاهامعم  لاح  رهب  رادرب  هدرپ  امعم  نیز  ار  ادـخنافیرح  اـب  یتفگ  هتـسبرس  نخس 

يامعم مه  یضعب  تسا  راکـشآ  حضاو و  دنعلطم  ظفاح  کلـسم  مارم و  زا  هکیناسک  يارب  هکلب  تسین  امعم  مه  اهنیا  تسین ، میدرک  رکذ 
یتشک تیب : نامه  دننام  تسا  دایز  لماتب  جاتحم  هک  تسا  هیبشت  هقیقد  تاکن  ینعی  تسا  یبدا 

292 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
میئوگیم هدرک  باطخ  ار  تایمعم  نیا  هب  ناگتفیرف  ام  نونکا  دش  رکذ  فازگ  فال و  ثحب  رد  هک  تسا  رایسب  لیبق  نآ  زا  و  میناگتـسشن ،

ار اهنیا  ام  هک  دیریگب  ضرف  میئوگیم : امـش  یـشوخلد  يارب  تسین و  لح  لباق  تایمعم  نیا  هک  دینک  ضرف  دـیریگب و  يوق  ار  ههبـش  الوا 
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دیدنخ امـش  لقع  رب  دیاب  دشاب  امـش  دوصقم  نیا  رگا  ام ، یمهفن  دش  دـهاوخ  تباث  نیاب  ایآ  داد  دـهاوخ  امـشب  هجیتن  هچ  هزات  میمهفیمن 
ار يرعاش  دوصقم  یـسک  هک  دراد  ررـض  ۀـچ  رعاشلا ، نطب  یف  ینعملا  دـنیوگیم  هدـش  لثملا  برـض  تسا  حـضاو  بلطم  سب  زا  هک  اریز 

دیاب امـش  لقع  رب  رتشیب  دشاب  امـش  دوصقم  نیا  رگا  تسا  ینافرع  بلاطم  نیا  هک  دش  دهاوخ  تباث  نیاب  ای  دشاب ، یمعم  رگا  مهنآ  دمهفن 
دشاب امش  روظنم  نیا  رگا  هدنیوگ  لامک  تلیـضف و  دش  دهاوخ  تباث  نیاب  ای  دنکیمن  باسح  نافرع  ار  امعم  یقمحا  چیه  هک  اریز  دیدنخ 

هدنیوگ لضف  ناشن  نارگید  ندیمهفن  ای  تسین  لامک  تلیضف و  لیلد  نتفگ  امعم  هک  اریز  دیدنخ  دز و  زنط  امـش  لقعب  دیاب  شیب  زا  شیب 
لضف هجرد  یلعا  رد  هکیسک  دیوگب و  یمعم  دشابن  لامک  لضف و  هبترم  دجاو  چیه  هک  تسا  نکمم  تسین  يرنه  هک  یئوگامعم  تسین ،

جرد ار  اهنآ  تشذگ  نم  رطاخ  رب  هقیقد  دنچ  هلصافب  امعم  دنچ  ۀهادبلاب  دیـسر  لاقمنیدب  نخـس  نوچ  دمهفن  ار  وا  يامعم  دشاب  لامک  و 
رعش دوب ، مهاوخ  نافرع  هجرد  یلعا  رد  مه  نم  الا  دینک و  لح  دیئوگیم  تسار  امش  رگا  منکیم 

یشاب نایناهج  ناگیاریشاب  ناگیار  هناگیب  هب  ات 
يرمث دریگب  اجک  شش  جنپ و  زايربخ  درادن  شش  جنپ و  هک ز  سکنآ 

درک رات  ناهج  هجنپ  رس  فک  رددرک  رادومن  هجنپ  رس  هک  ره 
بش  ملاع  خر  دیشروخ  شدرگ  زابش  هس  توربا  لاله  بش  رد  هامیا 

يزارد مه  هاگ  يدرگ  هگيزاب  زاب  زاب  هک  يآ  زاب   293 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دراد یبش  بشما  دمآ و  زورید  هک  مراد  بجعدراد  یبت  یبات  ریز  دراد  يوترپ  سکنآ  ره 
مجنک رد  ود  ره  زا  نورب  مجنگ  رد  هن  مجنر  رد  هنمجنگیمن  یتسبرد  زک  مدنلب  الاب  نآ  نم 

زورون وچ  زور  شدب  زور و  شدب  زورونزور  شدب  زورون  هک  دوب  یبش  هچ  بشید 
زاغ ودب  تشرع  وت و  یئاردب  را  میلک  زازانب  شرف و  نکب  شرع  نک و  شرع  نامسآ 

رگا تسا ، سب  نیمه  هنوـمن  يارب  ۀـلماک ، ةرـشع  کـلت  دوـب  هدیـسر  وـن  وـگم  تفگب  شمدیـسرپدوب  هدـیمخ  وا  دـق  هک  ار  لـاله  مدـید 
اههراچیب دینکن ، لمجم  ياهراتفگ  هتفیرف  ار  هراچیب  ماوع  دـینکن  یبیرف  ماوع  هنرگو  نیفراعلا  لوا  اناف  تسنافرع  تسا و  لضف  یئوگامعم 

تقو دندرگب  یمعم  زغل و  درگ  هک  تسا  نیا  زا  لجا  اهنآ  نأش  هک  دـیئامنن  یمهفن  هب  یمر  مه  ار  املع  دـینکن  ینعمیب  ظافلا  مرگرـس  ار 
درک دـنهاوخن  لاؤس  امـش  زا  تمایق  يادرف  نافرع  هن  تسا و  نید  هن  اهنیا  هتفگ  هچ  وگکنفج  رعاش  نالف  هک  دـننک  فرـص  ار  ناشزیزع 
نالف ینعی  لاقلا ، لیقلا و  نع  مکیهنب  هّللا  نا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تسیچ  رگید  رعاش  ای  ظفاح  رعـش  نالف  ینعم  هک 

الوا نیا  نانچ  نالف  هتفگ و  نینچ 
میناگتـسشن یتشک  هک  تسا  مولعم  لوا  رعـش  اما  تسین . امعم  الا  تسا و  امـش  يداوسیب  زا  دـیدرک  ضرف  امعم  امـش  هک  اهنیا  ایناث : اما  و 

ار دوخ  ام  ینعی  مرک ، ياضاقت  عمط و  راهظا  ماقم  رد  هتفگ  هاش  يارب  ار  لزغ  نیا  تسا و 
294 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

میهاوخ وت  زا  یتمه  دنکیم ، تکرح  یتشک  قفاوم  هک  تسا  يداب  نآ  و  هطرش » داب  يا   » میاهتسشن هاش  تدارا  یتشک  رد  میدنکفا و  ایردب 
: هتفگ مه  هدرب و  ار  شمان  شرخآ  رد  هچنانچ  هتفگ  دنه  ناطلس  نیدلا  ثایغ  يارب  ار  لزغنآ  مود : تیب  اما  میسرب و  دوصقمب  ات 

ياضاقت هتفگ و  ریزو  ای  هاش  مانب  هکیئاهلزغ  رد  ظفاح  مارم  نوچ  دوریم  هلاگنب  هب  هک  یسراپ  دنق  نیزدنه  نایطوط  همه  دنوش  نکش  رکش 
وا زا  سکچیه  تفر  ورـسخیک  تفر و  مج  ایند ، تشذـگرد  تیب  ود  کی  دـیوگ و  هاش  فصو  رد  تیب  ود  کـی  هک  تسنیا  هدومن  لذـب 

، تسین ایند  زا  هرهب  نیا  زج  هک  ناشونب  یم  شون و  یم  هکنآ  هجیتن  دوریم  لـگ  راـهب و  هزبس و  نیا  تسا  رذـگرد  شیع  نیا  تسین  یفرط 
هلاسغ هثالث  اب  ثحب  نیو  دوریم  هلال  لگ و  ورـس و  ثیدـح  یقاس  دـیوگ : هریـس  نامه  رب  مه  اجنیا  اضاقت  ماقم  رد  تسا  ظفاح  هریـس  نیا 

: هتفگ مه  دعب  دوریم ،
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ایند و رس  رب  اهعازن  ثحب و  نیا  همه  هک  تسنیا  ینعم  سپ  نیاربانب  دوربم  هلاتحم  دنیـشن و  یم  هراکمزوجع  نیا  هک  ایند  هوشعب  ورم  هر  زا 
تسا ندرم  زا  هیانک  دوریم  هیلا » فاضم  هن  تسا  تفص  هلاسغ   » تسا هلاسغ  هک  تیم  لسغ  هس  ینعی  دوریم  هلاسغ  هثالث  اب  ایند  هلال  لگ و 
هلاسغ زج  دـشاب  هیفاق  اب  تبـسانم  هکیزیچ  ندرم  يارب  تسا  هلاس  هلاگنب و  هلالد و  هلال و  هیفاق  نوچ  هدرک  رکذ  ار  لسغ  صوصخ  تیاـهن 

رد مه  ام  دوب  دهاوخ  هبحاص  یـضری  ام ال  ریـسفت  دننک  یفاب  نافرع  دنفابب و  دنناوخب  نیا  ریغ  رگا  تسا  نیا  زا  رهاظ  هچنآ  تسنیا  تسین ،
يارب هک  تسا  وا  رعـش  شدوصقم  تسا و  لزغ  نیمه  رد  مهنآ  خلا ...  هبـشکی  لفط  نیا  اما  مینک و  ینعم  نیدـنچ  میفابب و  میناوتیم  لباقم 

هدورس بش  کی  رد  هک  رعش  نیا  تسا  بجعت  دیوگیم  هداتسرف ، هلاگنب 
295 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دوریم هلاگنب  تیب  نآ  زا  دعب  تسا  نیا  تیب  مامت  دوریم  ار  هار  همهنیا  هنوگچ  هدش 
خلا ...  هبشکی  لفط  نیاکرعش  كولس  نامز  نیبب و  ناکم  یط 

تایدنب رد  هچنانچ  دنناوخیم  ندرک  جیگ  يارب  ار  مود  عرصم  دنناوخیمن  دنکیم  حضاو  ار  دوصقم  هک  ار  لوا  فصن  ناگدنبیرف  نیا  یلو 
، هتفگ عوضوم  هچ  رد  هک  دوـشن  موـلعم  دـننک و  مگ  هار  اـت  دـنناوخیم  ار  عرـصم  کـی  اـی  تیب و  کـی  زین  رگید  روـما  رد  قـشع و  رد  و 

. تسا قشع  رد  ای  تسا  تایدنپ  رد  هک  دننکیم  نامگ  ناگدنونش 
شتایبا نیا  زا  ماج  رد  وا  سکع  ندـید  زا  شدوصقم  هتفگ و  وا  مانب  ار  لزغ  نیا  تسا  ماوق  یجاح  رای  خر  زا  دوصقم  مراهچ : تیب  اـما  و 

رد هچنانچ  مینیبیم  ماـج  رد  ار  وت  سکع  مینیبیمن  ماـج  اـم  میروخیم  وت  يور  قشعب  ار  هلاـیپ  اـم  هکنآ  زا  تسا  هیاـنک  هک  دوشیم  مولعم 
: هتفگ زین  رگید  ياج 

داتفا ماخ  عمط  رد  یم  هدنخ  زا  یفوصداتفا  ماج  هنیآ  رد  وچ  وت  يور  سکع 
: هتفگ هاش  يارب  اضیا  داتفا  ماج  رد  هک  تسا  یقاس  خر  غورف  کبدومن  هک  يراگن  شقن و  یم و  سکع  همه  نیا 

وت رظن  دروم  ام  يریگ  ماج  رگا  دوش و  امب  وت  هجوت  رگا  ینعی  دـتفا  اـم  ماـجب  یـسکع  وت  يور  رگاهـالک ز  طاـشن  زا  مزادـنارب  راوباـبح 
: دیوگ دعب  ددرگ 

هتفگ هاش  يارب  ار  نیا  دتفا  ام  مایپ  لاجم  قافتا  یکراب  دشابن  ار  داب  نوچ  وت  هاگرابب 
زارف رد  وا  ياپ  دش  قشع  ياراد  سک  ره  هک  تسنآ  شدارم  مجنپ  تیب  اما  و 

296 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رد متشه  نامسآ  هک  تسا  نامسآ  زا  رتالاب  ردقنآ  ینعی  تسا  نیمز  متفه  هقبط  دننام  وا  ياپ  ریز  رد  متشه  نامسآ  تسا و  متشه  نامسآ 

: هتفگ نیا  ریظن  تسا  نیمز  هقبط  متفه  هلزنمب  نیئاپ 
شیپ شحرش  خلا ..  هلاس و  ود  یم  مشـش : تیب  اما  یهاج و  بحاص  بصنم  رگن و  تردق  تسدياپ  رتخا  تفه  مرات  رب  ورـس  ریز  تشخ 

ار راهب  لصف  لوصف ، زا  هدوب  هقیلس  شوخ  یـشون  هداب  رد  ظفاح  هک  تشذگ  هکنانچ  تسنآ  دوصقم  متفه : تیب  اما  ص 175 و  تشذگ .
: دیوگیم اذل  هتشاد . شوخ 

ءانغتـسا زا  مد  هک  تسا  رهاظ  سپ  متـشه : تیب  اما  تسا و  هداب  راهب  هک  رذـگم  راهب  هاـم  هس  زا  لـقا  ـال  شونب  یم  ار  لاـس  همه  میوگیمن 
تـسین تشهب  هب  جایتحا  ارم  یلو  دنک  يراددوخ  تسناوتن  مدنگ  ود  زا  ینعی  تخورفب  مدنگ  ودب  ار  تشهب  مدآ ، مردپ  دیوگیم : دنزیم و 

قوف ار  دوخ  هبترم  هکنآ  رگید  و  تشهب . هب  یکی  مدآـب و  یکی  دـیایب  هچناـنچ  تسا  نیهوت  ود  تیب  نیا  رد  مشورفیم و  يوـجب  ار  وا  همه 
. تشذگ انغتسا  ثحب  رد  تیب  نیا  ریظن  هدرمش و  مدآ 

هک تسا  ناینافرع  نیا  تاصوصخ  زا  یکی  يرآ  دیایب  زین  ادعب  نیب و  نانیچهشوخ  نایادگ و  ربک  غامددـنرایمن  ورف  رـس  ناهج  ود  نمرخب 
. مدازآ ناهج  ود  ره  زا  مقشع و  هدنب  دننزب ، ناهج  ود  ره  زا  انغتسا  زا  مد 
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نیا دـنیوگ و  نارق  رگید  بکوک  اب  ارتارایـس  زا  یبک  وک  ره  هنراـقم  هک  تسا  موجن  ملع  زا  ذاـختا  هو ، يرتشم  نارق  ینعی  مهن  تیب  اـما  و 
هیانک دوصقم  اجنیا  تسا  ررقم  شدوخ  نف  رد  دتفا  قافتا  هبترمکی  لاس  دنچ  رد  هک  مولعم  تسا  یتدـم  ار  کی  ره  دـتفا و  قافتا  هاگهاگ 

دوصقم هک  تسین  مولعم  صخش  ودنآ  اما  هتفرگ  یصخش  زا  هیانک  ار  هام  یصخش و  زا  هیانک  اریرتشم  تسا 
297 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ریپ بهذـمب  لمع  نیا  تفگ  تسا  بهذـم  نیئآ  هن  هقرخ  بارـش و  متفگ  تسا  ریپ  اـب  نخـس  يور  لزع  نیا  رد  نوچ  تسا  ریپ  وا و  دوخ 
هچناـنچ تسین  مولعم  ناطلـس  اـب  وا  هنراـقم  دوخ و  بصنمب  يریزو  تشگرب  اـی  تسا  ناطلـس  ود  نیب  اـم  حلـص  دوـصقم  اـی  دـننک ، ناـغم 

. رعاشلا نطبلا  یف  ینعملا  هک : اهنآ  زا  نیا  تسین  رهاظ  زین  هلجح  زا  شدوصقم 
دیع ات  هک  رمش  تمینغ  تسا  یقاب  نابعش  ات  دیوگیم : ظفاح  دشیم  هتسب  اههدکیم  رد  ناضمر  هام  رد  نوچ  هک  تسا  مولعم  مهد  تیب  اما  و 

: دیوگ رگید  ياج  رد  تسین ، يربخ  ناضمر 
یماج روایب  تسا  ناضمر  هام  هچرگیماخ  ره  دوش  هتخپ  زک و  قشع  یم  ناز 
یماعنا ندش  ناد و  یتبهوم  شتبحصلدیا  تسا  زیزع  نامهم  هک  دنچره  هزور 

تسا بارش  ریغ  شدارم  هکدوشن  هابتشا  اجنیا  رد  قشع  ظفل  زا  یماد  یظعو  سلجم  رهب  تسا  داهن  هکدرپن  نونکا  هقناخ  ردب  كریز  غرم 
: هتفگ هکنیا  زا  دمانیم و  قشع  یم  اربارش  نامه  وا  هکلب 

هک رخآ ...  ات  زور  ندروخ  یم  هک  شوک  رنه  بسک  رد  زور  دزادـنا  ماخ  یم  رب  رطنوچ  ددرگ  هتخپدـنک  ماج  یم و  راکنا  هک  ماخ  دـهاز 
هک اریز  خلا ...  تسا  زیزع  نامهم  هچرگا  هزور  دیوگب  هک  درادن  ینعم  سپ  تسا  بارـش  هنادرم  رگا  اضیا  دـشابیم و  بارـش  تسا  مولعم 

. دیوگ دعب  اضیا  تسین ، یفانم  قشع  اب  هزور 
یماغیپ ابص  کیپ  يا  نم  شناسربنمچ ز  ياشامتب  دمارخب  نوچ  نم  رای 

یماشآ درد  زد  ای  دنک  هک  ایآ  دوبدشک  فاص  یم  زور  بش و  هک  یفیرحنآ 
یماک دوخ  زا  يروآ  تسدب  راوشد  ماکدهع  فصآ  تلد  داد  دهدن  رگ  اظفاح 

بانجب  یقشع  ماج  هک  تسین  قشع  لهاریزو  هک  تسا  مولعم  هتفگ  ریزو  يارب 
298 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دهدب ظفاح 

تسا هنافراع  نافرع و  زا  جراخ  هناحیقو  یئایحیب و 

یط رد  الصفم  تمسق  نیا  دیوگیم و  نخس  هناحیقو  هنامرشیب و  بدا و  ایح و  زا  جراخ  هک  تسنآ  لمهم  ینعمیب و  راعـشا  رد  موس  هقیرط 
مینکیم رکذ  هلمج  مه  زاب  تشذگ  شیز  رو  قشع  یشون و  هداب 

تسا فاقوا  لام  هب ز  یلو  مارح  یم  هکداد  يوتف  دوب و  تسم  يد  هسردم  هیقف 
انعم لها  ار  ظفاح  هک  نانیب  رهاـظ  هکیروطب  رعـش  نیا  تحاـقو  دورمن  شتآ  تخورفارب  هلـال  هک  نونکیتشدرز  نید  نیئآ  نک  هزاـت  غاـبب 

. تسا حضاو  رپ  دننادیم 
میشک ردب  تج  روح ز  هضور  ناملغدنهد ز  امب  ناوضر  هضور  هنرگا  ادرف 
میشک رتشیب  ارچ  شیوخ  میلگ  زا  اپندز  اهفال  نینچ  تسا  ام  دح  هن  ظفاح 

کی هن  میدید و  ود  هن  ام  دشب و  دح  زا  هدعومهدب  تسوب  ود  تسم و  موش  هک  يدوب  هتفگ 
کلف خرچ  زا  مشک  ینوبز  هک  منآ  هن  نمدهدب  مدارم  ریغ  را  منز  مه  رب  خرچ 
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یشاب نم  راد  ضرق  ینکن  ادا  رگاهفیظو  هدرک  تبل  ود  زک  هس  رب  هس 
تسباب رو  کنچ  همزمز  زا  رپ  هشوگ  نیاکتحیصن  ياج  بلطم  مغامد  جنک  رد 
حالص تفاین  یسک  نونجم  قشاع  دنر  زظفاح  وجم  ام  يوقت ز  هبوت و  حالص و 

دنکب يرامخ  عفد  دشکرد و  هعرجهدزمغ  شبرط  مزب  هک ز  یمیرک  وک 
دنکب يراک  هس  ود  نیز  کلف  هک  ایآدوب  بیقر  كرم  ای  وت  لصو  ربخ  ای  اف  ای و 

دیاسایب  هتسخلد  وت  هسوببرگا ز  دشاب  هچ  خر  هامیا  شمتفگ  هب  الب 
دیالایب ار  هام  خر  وت  هسوب  هکدنسپم  ار  يادخ  ظفاح  هک  تفگ  هدنخب   299 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ریگرب رد  يربمیس  رزب  وزاب  رد  میسشکرد  یفاص  هداب  ورس  شکرب ز  فوص 
ریگ ربنم  رس  كرت  مسلجم و  نیبب  هکار  ظعاو  وگب  مزب  نک  هتسارآ  ظفاح 

زیمآکنر عضو و  لاتق  هدعو و  غوردزیگناروش  تسا  یشو  یلول  هدیمر  ملد 
میئوگب اجنیا  ار  تیب  کی  نیا  باوج  زیهرپ  هقرخ  يوقت و  هماج  رازهداب  نایورهام  كاچ  نهاریپ  يادف 

لیصفت هک  یتانیهوت  رد  و  تشذگ ، شیپ  هناحیقو  راعـشا  لیبق  نیا  زا  زیچان و  یفوص  تابارخ و  دنر  رازهدهاز  هقرخ  يوقت و  هماج  يادف 
تسوا یمرشیب  تحاقو و  رب  دهاش  زین  دوشیم  هداد 

تسا تاسدقمب  نیهوت  انعمیب  رعش  رد  مراهچ  هقیرط 

عرو دهز و  يوقت و  ملع و  دننام  دنک  مذ  وا  هدومرف  حدم  دنوادخ  هچنآ  ینعی  دنک  قح  تاسدـقمب  نیهوت  هکنآ  ینعمیب  راعـشا  هلمج  زا 
ناـبیقر و رب  هـنعط  دراوـم  رتـشیب  رد  هـچرگ  هدرک  یمرـشیب  رایـسب  ۀـهج  نـیا  رد  ظـفاح  دنتافـص  نـیا  دـجاو  هکیناـسک  مذ  و  حالـص ، و 

هتفگ يروطب  ای  درادن و  روظنم  ار  یئایر  دهز  صوصخ  دراد و  مومعب  رظن  اج  رایـسب  نکل  یهاقناخ  نایفوص  ینعی  دراد  دوخ  ياهراکمه 
ناـفرع بهذـم  رد  تسین و  یئوـگبیع  لـها  هک  دـنکیم  یفرعم  ناـنچ  ار  دوـخ  ظـفاح  هک  تسا  بیجع  تـسین و  صیـصخت  رب  هـنیرق  هـک 
تمذم یئوگبیع و  يدب  رد  هچنآ  اما  هدرک  یئوگبیع  تمذمب و  هدولآ  ار  دوخ  نابز  همه  نیا  کلذعم  درادـن  هار  ینیبدـب  یئوگبیع و 

: هتفگ ندرک 
ندید  دبب  ماهدولاین  هدید  هک  منمندیزرو  قشعب  مرهش  هرهش  هک  منم 

ندیشوپ بیع  هک  اتفگ  یماج و  تساوخبتاجن  هار  تسیچ  هک  متفگ  هدکیم  ریپ  هب   300 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تشون دنهاوخن  وت  رب  يرگد  هانگ  هکشاب  ار  دوخ  ورب  وت  دب  رگا  مکین  رگا  نم 

مینکن قرزا  دوخ  قلد  هیس و  سک  هماجمینکن  قحانب  لیم  ودب  میئوگن  ام 
مینکن قللطم  هک  تسنآ  تحلصم  دب  راکتسدب  شیب  مکب و  رگناوت  شیورد و  بیع 

شوگ ام  تسا و  قمحا  شدوخ  تفگ  دیاب  سپ  مینکن  قمحاب  شوگ  ام  هک  شاب  شوخ  وت  وگدـیجنر  یقیفر  يدوسح و  تفگ  يدـب  رگ 
: مینکیمن وا  فرحب 

يوپم بیع  هرب  وآرد  شیع  رد  زاربب  جنگ  دص  ونشب  تمنک  تحیصن  ود 
درادن عالطا  تقلخ  رارـسا  بیغ و  ملع  زا  هک  سکنآ  ینعی  دنک  بیغ  ملع  رارـسا  رب  ضارتعا  هکدنک  بیع  لوضف  نآ  قشع  يدنرب و  ارم 

: هتفگ هچنانچ  تسا ، یتقلخ  رما  نم  يدنر  هک  دنادیمن  دنکیم و  بیع  نم  يدنر  رب  دنداد ) دوب  قیال  هچ  ره  سک  رهب   ) هک
تسلا زور  امب  هفحت  نیا  زج  دندادن  هکریگم  هدرخ  ناشکدرد  رب  دهاز و  يا  ورب 

دنکیم یلزا  هداراـب  قلعم  ار  زیچ  همه  تسا و  ربـج  وا  بهذـم  نوـچ  يراد  هنیک  یئادـخ  مکح  اـب  هکرادـشه  خیـشیا و  وـگم  نادـنر  دـب 
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ملع و هرابرد  هچنآ  اما  هدرک  رایـسب  یلوضف  دوخ  هدناوخ ، لوضف  ار  وگبیع  هدرک و  تمذم  یئوگبیع  زا  دوخ  هک  همه  نیا  اب  لصاحلا 
: دش رکذ  نالا  هک  تسنامه  یکی  هتفگ  تدابع  حالص و  يوقت و  دهز و 

زیهرپ هقرخ  يوقت و  هماج  رازهداب  نایورهام  كاچ  نهریپ  يادف   301 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: ماهتفگ تیب  نیا  باوج  رد  نم  دزرایمن  رغاس  کی  هک  يوقت  هداجس  یهزدنریگیمنرب  یماجب  شناشورف  یم  يوکب 

دزرآیم هنادنچ  دص  ود  ایند  زا  شکلس  ره  نیببيوقت  هداجس  ربب  نارادیرخ  قح  يوکب 
دزرامین رغاس  کیب  يوقت  وا  دزن  رد  نیقییماندب  یتسم و  زج  تسم  شورف  یم  دناد  هچ 

لقع ملع و  حالـص و  تدابع و  يده و  نیهوت  رد  زاب  دزرایمن  رخ  دزن  هب  یهاک  فک  اب  ربارببایان  رهوگ  رد و  يزاس ز  رگا  رپ  ار  ناهج 
: هتفگ دهز  و 

میداهن هناناج  هر  رد  اعد  لوصحممیداهن  هناخیم  رس  رب  رحس  سرد  ام 
میداهن هنامیپ  بل  رب  افص  يور  زاتسد  امب  داد  شیپ  دهاز ز  هک  هسوب  نآ 

نک شورفیم  زا  بلط  لمع  نیا  رد  تمهتدشخبن  یتسه  تذل  هقرخ  حیبست و 
نک شوه  كرت  یشک  رای  فل  هک ز  یهاوخقشع  تسد  داهنن  هلسلس  دنمشوه  رب 

رد هک  اریز  تسا  یعقاو  قشع  دارم  اجنیا  رد  هک  دوشن  مهوت  تسناد  ینادـن  قیقحتب  هتکن  نیا  مسرتيزومآ  قشع  تیآ  لـقع  رتفد  زا  هکیا 
: هتفگ رخآ 

قـشع ینعی  تسا  يرنه  قشع  دارم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسناد  یناث  فصآ  تیبرت  رثا  زتخیگنا  عبط  زا  هک  موظنم  رهوگ  نیا  ظـفاح 
. یسرن يوب  یئوجب  دوخ  لقعب  ملعت و  یب  رگا  ار  يرنه 

اجک  بابر  همغن  اجک  ظعو  عامساجک  بارخ  نم  اجک و  راک  حالص 
اجکب ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیببار  يوقت  حالص و  يدنرب  تسا  تبسن  هچ   302 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ام مارح  بآ  خیش ز  لالح  نانتساوخ  زاب  زور  دربن  هفرص  هک  مسرت 
درادن یهجو  يرتهب  الوا  نک  هظحالم  ار  تلاهج  تسا  ایر  يور و  وا  رد  هک  یـشورفدهز  زا  رتهبدوبن  یئایر  يور و  وا  رد  هک  یـشونهداب 

نآ يارب  یعرـش  زوجم  رگید  تیـصعم  زا  یتیـصعم  ندوب  رتـهب  تسین  كـالم  رتدـب  يرتـهب و  تیـصعم  رد  یلو  رتـهب  نک  ضرف  وت  اـیناث 
. تسین نیا  زا  رتهب  هنافراع  سایق  یلو  دوشن ، تیصعم 

تسین یهانگ  نیا  ریغ  ام  تقیرط  رد  هکنک  یهاوخ  هچره  رازآ و  یپ  رد  شابم 
دننک ایر  يورب و  هک  یتعاط  رتهبباجح ز  رد  رایغا  هانگ ز  دص  هک  روخ  یم 

دنچ یماع  لد  رهب  زا  نکم  تمکح  یفنوگب  زین  شرنه  یتفگب  هلمج  یم  بیع 
تفر مارح  رد  نآ  زا  دوب  هایس  بلقدش  هداب  فرص  ارم  دوب  هک  یلد  دقن 

درادن هانگ  منص  يا  قشع  رفاکبیع  نکم  درک  وت  هدجس  رگا  ظفاح 
دراد منص  وا  میدیبلط و  دمص  ام  هکتسب  ناوتب  فرط  هچ  ظفاح  هقرخ  بیج  ز 
دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  يوکب  اتفگنیشن  دمص  اب  وشم  تسرپمنص  متفگ 
دراد ینایز  ار  هک  نیریش  دهاش  بارشوگتحیصن و  يا  نک  دوخ  هجلاعم  ورب 

دشابن رثوک  رد  هک  روخ  یبارشام  هناخمخ  زا  خیش  يا  ایب 
تسا رتفد  شاهمه  يرنه  قشع  هک  تشذگ  رنه  لصف  رد  شتیب  نیا  فلاخم   ) دشابن رتفد  رد  قشع  ملع  هکیئام  سردمه  رگا  قاروا  وشب 

راوخبارش  دنر  هقرخ  خیش و  حیبستدور  نانع  رب  نانع  رشح  زور  هک  مسرت 
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كاب هچ  ریغب  دسر  یعفن  هک  هانگ  نآ  زاكاخ  رب  ناشف  هعرج  يروخ  بارش  رگا   303 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مریگن يو  رد  موش  شتآ  رگ  هکظفاح  وت  يوقت  هقرخ  نازوسب 

منک ین  زاوآ  طبرب و  کناب  راک  ردار  ملع  لوصحم  همه  ات  تسا  اجک  برطم 
منک هراچ  هچ  دسریم  نکشهبوت  راهبمنک  هراختسا  متفگ  رحس  هبوت  مزعب 

منک هراظن  نم  نافیرح و  دنروخیم  هکدید  مناوتیمن  میوگب  تسرد  نخس 
منک رواب  ارچ  ار  دهاز  يادرف  هدعودوشیم  لصاح  دقن  تشهب  مزورما  هکنم 

مدای زا  تفرب  وت  يوک  رس  ياوهبضوح  بل  روح و  یئوجلد  یبوط و  هیاس 
دعب لـصف  رد  مه  شریظن  هتفگ و  ریپ  يارب  ار  تیب  ود  نیا  مزادرپ  يرگد  اـب  رگا  وت  لاـیخ  اـبروصق  نیع  دوـب  هک  مهاوـخن  روـح  تبحص 

: اضیا دیایب .
یتسرد هک  نیببم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن  کیینیشنتفرعمیب  ینیب  لقع  لضف و  ات 

دشاب ندید  لضف  دارم  هکنآ  یکی  دراد  لامتحا  ود  لوا  تیب  یتسرپ  دوخ  رتهب ز  ینیب  هک  هلبق  رهوش  وا  راک  لوغـشم  ینیب  هب  نتب  ناج  رگ 
قاروا هتفگ : هچنانچ  نافرع  قاذـم  اب  تسا  قفاوم  ینعم  نیا  ندرک و  يوریپ  ندـید و  ار  لقع  لـضف و  هکنآ  مود  بجع  ینیبدوخ و  ینعی 

. يوش رتفد 
یتشز هچ  یبوخ و  هچ  تسین  رصب  هک  اجنآتوافت  هچ  ار  کلف  وت  ملع  نم و  لهج 

دابق تسا و  نمهب  دیشمج و  رس  هساک  زشبیکرت  هکناز  ریگ  بداط  رشب  حدق 
داب رب  مج  تخت  تفر  نوچ  هک  تسا  فقاو  هکدنتفر  اجک  یک  سواک و  هک  تسهکآ  هک 

، دوشیم مامشتسا  داعم  باقع و  باوث و  راکنا  يوب  تیب  نیا  زا  داهرف  هدید  نوخ  زا  دمدیم  هلال  هکمنیبیم  زونه  نیریـش  بل  ترـسح  ز 
: تسا تیب  نیا  نیا ، زا  رتدب 

لها ملع و  لها  رب  هنعط  اما  مه و  زین  نادرگ  نودرگ  رب  هکلبناهج  راک  رب  تسین  يداـمتعا   304 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رد اما  دراد  رکذب  صیصخت  ار  ناراکمه  یضعب  رد  درادن و  دوخ  ناراکمهب  حیرصت  هک  تسا  یلک  روطب  شراعـشا  یـضعب  دهز  يوقت و 

دوخ ناراـکمهب  حیرـصت  هک  تسا  یلک  روطب  هچنآ  اـما  مومع و  رهاـظب  اـما  تسناراـکمه  صوـصخب  شرظن  تفگ  ناوـتیم  مه  لوا  مسق 
: درادن

تسا لمع  یب  ملع  مه ز  املع  تمالمسب  ملولم و  ناهج  رد  یملع  یبر  نم  هن 
دنناوخ نآرق  هک  موقنآ  زا  دزیرگب  ویدكاب  هچ  مهف  دنکن  ظفاح  يدنر  را  دهاز 

دنسپدوخ خیش  دقتعم  میتسین  امینزیم  هنعط  رگو  یئامنیم  هولج  رگ 
نکرت ار  غامد  وگ  شهدب  هلایپزابم  قشع  هک  دنک  تحیصن  هیقف  رگا 

هارمگ ناخیش  لهاج  ناریپدندرک  هناسفا  يدنرب  ار  ام 
هّللا رفغتسا  دباع  لعف  وهبوت ز  میدرک  دهاز  تسد  زا 

هاش لاصوب  ندیـسر  هاش و  یـشوخلد  يارب  دباع  دـهاز و  زا  هبوت  دـش  مولعم  هاگرد  كاخ  رب  مریمب  يرابمراب  تسین  رگ  ناطلـس  شیپ  رد 
تسا

یماخ هتخپ  رازه  رتهب ز  راب  رازهبهتخپ  هیقف  نآ  رگا  ماخ و  بارش  نیا  رگا 
. تشذگ هک  خلا )  ) داد يوتف  دوب و  تسم  يد  هسردم  هیقف  یماد  چیهب  دتفن  دتفا  کیز  غرم  هچ  هکحیبست  ياههنادب  خشیا  نکفیم  مهرز 

دشاب تیاده  فوقوم  هک  تسریاک  قشعتسا  روذعم  دربن  يدنرب  هار  را  دهاز 
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دشاب تیانع  هک  اب  نایم  دوخ ز  ارت  اتزاین  یتسم و  نم و  زامن و  بجع و  دهاز و 
دوب دهاوخ  ناهن  تسناهن و  هدرپ  نیا  لدوت  نم و  مشچ  هک ز  نیبدوخ  دهاز  يا  ورب 

نم  زاین  زار و  هنابش و  یتسم  مهدوریمن  يراک  وت  زامن  زا  وچ  دهاز 
305 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. درادن یهاقناخ  دهازب  صاصتخا  بلاطم  نیا  هک  اریز  درادن  یهاقناخ  دهازب  رظن  هک  تسادیپ  نخس  ياوحف  زا 
دراد مادک  رس  رای  اتيوقت  نادهاز و  یم و  ام و 

تفر مالسلا  رادب  زاین  رس  زا  دنرهار  دربن  تمالس  تشاد  رورغ  دهاز 
هدیمر بلق  سنوم  ناج و  مارآهدید  رون  مأوت  هک  وشم  ادج  نم  زا 

هدیدن ار  وا  وت  هک  تمراد  روذعمنامز  یتفم  يا  يو  قشع  ینک ز  معنم 
ینم وچمه  قسفب  یئوت و  وچمه  دهزبدوشن  مک  هناخراک  نیا  قنور  هک  ایب 

ینامیشپ دروآک  يراک  نکم  القاعتشک  دهاوخ  هداب  قوذ  ار  نامیشپ  دهاز 
یناهنپ درد  لاح  مرحمان  بیبط  ابتفگ  ناوتن  هک  نزم  مد  يدنر  زا  دهاز  شیپ 

تسا بهذم  منیا  هک  مدیراد  روذعم  نادهازیم  ماج  رای و  لعل  كرت  درک  مهاوخن  نم 
یلوا بابر  کنچ و  اب  میوگ  رگا  هصق  نیاتفگ  مهاوخن  قلخ  اب  ار  دهاز  تلاح  نم 
تسا هداتفا  هچ  ارت  فک  زا  لد  هداتف  ارمتسا  دایرف  هچ  نیا  ظعاو  يا  دوخ  راکب  ورب 

سا داب  نم  شوگب  ملاع  همه  تحیصنيان  نوچ  شبل  ارم  دناسر  ات  ماکب 
دننکیم رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخب  نوچدننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 

دننکیم رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف  هبوتسرپ  زاب  سلجم  دنمشناد  مراد ز  یلکشم 
رتـسا كرت و  مـالغ  زا  زاـن  همه  نیاـک   306 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀــعدبلا و  ناـشن  ناـشدوخ  رخ  رب  ار  ناـتلودون  نـیا  بر  اـی 

يرواد زور  دنادیمن  رواب  ایئوگدننکیم 
يوگم هوهیب  ظعاو و  يا  مرب  زا  وش  روددننکیم  رواد  راک  رد  لغد  بلق و  همه  نیاک 
دوشن ناسآ  نخس  نیا  رهش  ظعاو  رب  هچرگدننک  ریوزتب  شوگ  رگید  هک  منآ  هن  نم 

تسا رنه  نادنچ  هن  هک  نک  مرک  زومآ و  يدنردوشن  ناملسم  سولاس  دزرو و  ایر  ات 
شاب شوخ  لدیا  دوخ  راک  دنکب  مظعا  مسادوشن  ناسنا  یم و  دشونن  هک  یناویح 
نخس نیاک  ونشب  دینشن  قح  يوب  ام  ظعاودوشن  ناملسم  وید  لبح  سیبلت و  هب  هک 

منکیم تبیغ  هن  میوگیم  زین  شروضح  رد 
« هدیمهفن ار  تبیغ  ینعم  ماوع  دننام  زونه  ظفاح  »

ادرط اجنیا  رد  مه  زاب  تشذگ  هچرگا  نایهاقناخ  يارب  اما  و   » درک ترابع  رد  رایسب  تعنص  هچرگاظعاو  زا  هن  ونـش  ظفاح  قشع ز  ثیدح 
« مینک رکذ  يرصتخم  بابلل 

اجک بان  بارش  ناغم و  رید  تسا  اجکسولاس  هقرخ  تفرگب و  هعموص  ملد ز 
اراهس دنک  يددم  بقاث  باهش  نآ  رگممهانپ  دوخ  يادخب  تریس  وید  بیقر  ز 

ار نآرق  نارگد  نوچ  نکم  ریوزت  مادیلو  شاب  شوخ  نک و  يدنر  روخبم و  اظفاح 
ارنامیا  دننک  تابارخ  راک  رس  رددندنخیم  ناشکدرد  رب  هک  موق  نآ  مسرت 
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دنریگ يراک  یپ  ناراد  هعموص  همه  اتدنریگ  يرایع  هگ  ایآ  دوب  ار  اهدقن   307 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
شخب راوگشوخ  یمب  ار  کشخ  دهز  نیوشخب  راخب  عقرم  نیچب و  یلگ  یفوص 

شخب راسگیم  یمب و  ناسلیط  حیبستهن و  کنچ  کنهآ  هر  رد  حطش  تاماط و 
شخب راهب  میسنب  نمچ  هقلح  رددنرخیمن  یقاس  دهاش و  هک  نارگدهز 

شراتسد دوش  هتفشآ  رگد  ماج  ودبهالک  درک  جک  هک  تسد  نیا  زا  شوخ  رس  یفوص 
فلع شوخ  ناویح  نآ  داب  زارد  شمدراپدروخیم  ههبش  همقل  نیب  هب  ار  رهش  یفوص 

میشک رسب  نالطب  طخ  ار  قرز  شقن  نیومیشکرد  سولاس  هقرخ  هک  ایب  یفوص 
میشکربب دهاش  هداب و  مینک  تراغنایفوص  مزب  زا  شوخرس و  میهج  نوریب 

تساخرب نادنر  ندرک  برط  يدنر و  تقوتشذگب  ناج  نارگ  ناشورفدهز  هبوت 
تسا اوگ  لاح  نیدب  تسا  رس  ملاع  وا  هکنآقافن  نافیرح  میئایر و  نادرم  هن  ام 

تسین هارکا  چیه  ياج  دیوگ  هچنآ  ام  قح  ردتسین  هاگآ  ام  لاح  زا  تسرپرهاظ  دهاز 
تشخ ورس  وگ  نخس  هف  دنکن  رگ  یعدماههدکیم  رد  تشخ  نم و  میلست  رس 

درک تراصق  ار  هماج  زر  رتخد  نوخبزارد  زامن  رس  شدوب  هک  رهش  ماما 
شودب دیشکیم  هداجس  هک  رهش  مامادندربیم  شودب  شش  ود  هدکیم  يوک  ز 

شون هلایپ  یتفم  دش و  شک  هبارق  ظفاحشوپ  مرج  شخباطخ  هاشداپ  دهع  رد 
شودب دشکیم  وبس  هک  بستحم  دید  اتتسشن  مخ  ياپ  رد  هعموص  جنک  یفوص ز 

اما تسا  شوپمرج  وشخباـطخ  هاـش  هک  تسا  بیجع   » شورفیم ریپ  زا  مدحبـص  لاؤس  مدرکناـشدوهیلا  برـش  یـضاق و  خیـش و  لاوـحا 
تساوخب تسیچ .؟ تاجن  هار  هک  هدرک  لاؤس  شریپ  زا  هکنآ  ابتسین  شوپبیع  ظفاح 

308 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ص308 هلآربکاناوضر ؛  فرحتلا ؛  ۀعدبلا و  ندیشوپ .» بیع  هک  اتفگ  یماج و 

تسین همهنیا  نغم  رید  ات  هعموص  زا  هر  هکراهنیز  تریغ  يزاب  زا  وشم  نمی  ادهاز 
میداهن هنادنر  هویش  نیا  زا  داینبدوب  ناوتن  قفانم  شیب  نیا  زا  هقرخ  رد 

میداهن هناوید  لد  رب  ام  هک  غاد  نیاشتآ  دنز  لقاع  دهاز  دص  نمرخ  رد 
مارح هقرخ  ام  نت  رب  دش  هک  خیشیا  وربدیامرف  یمه  ران  نوچ ز  رادلد  فلز 

: دیوگ مود  هدیصق  رد  اضیا  وا  زا  هایس  دش  نم  همان  هک  نیب  دود  نیاتسرپیم  درک  ماهعموص  لها  رادرک 
ینابر دب  ماهناخیم  رد  رب  هداتستسم  نم  ات  هک  نانک  یحوبص  ياپ  كاخب 

یناهنپ تشاد  ران  هن ز  هقرخ  ریز  هکمتشذگن  تسرپرهاظ  دهاز  چیهب 
دننکیم ریوزت  همه  يرگنب  کین  نوچبستحم  یتفم و  ظفاح و  خیش و  هک  روخ  یم 

یتسرپیمن تب  رگ  تراک  هچ  نارفاک  ابمناغم  سلجم  رد  تفگ  شوخ  هچ  منص  نآ  شود 

مجنپ هقیرط 

نیا لباقم  رد  اهنآ  ندرمش  تسپ  ریپ و  ای  ریزو  ای  هاش  رطاخ  يارب  تاسدقم  هکرابم و  تاتلفس  تایولعب و  ندرک  نیهوت  ینعمیب  راعشا  زا 
: ظفاح دوخ  ياهحودمم 
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لد درآ  تسدب  يزاریـش  كرت  نآ  رگا  زا  سپ  ار  ایرث  دقع  کلف  دـناشفا  وت  مظن  رب  هکظفاح  ناوخب  شوخ  ایب و  یتفـس  رد  یتفگ و  لزغ 
 ... خلا ار  ام 

ام ماوق  یجاح  تمعن  قرغ  دنتسهلاله  یتشک  کلف و  رضخا  يایرد 
هکیاداب وت  نادیم  هثصرع  ناکم  نوک و  تحاس   309 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  داب  وت  ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ  اورـسخ 

تست تکوش  تفص  دراطع  ءاشنا 
دش وت  دورس  نوچ  دق  یبوط  هولج  هرطداب  وت  ناوید  رثکا  رغط  رکاچ  لک  لقع 

دامج اتابن و  تاناویح و  اهنتب  هنداب  وت  ناتسب  تحاس  نیرب  دلخ  تریغ 
تفای یهاوخن  تنج  رد  هک  یقاب  یم  یقاس  هدبداب  وت  نامرفب  تسا  رما  ملاع  رد  هچره 
ام ریپ  دمآ  هناخیم  يوس  دجسم  زا  شودار  یلصم  تشگلگ  دابآ و  نکر  بآ  رانک 
نوچ میرآ  نوچ  هبعک  يوسب  ور  نادیرم  امام  ریبدت  نیا  زا  دعب  تقیرط  نارای  تسیچ 

تسا ینغتسم  دلخ  تشه  زا  وت  يوک  يادگام  ریپ  دراد  رامخ  هناخ  يوسب  ور 
شیپ رد  نمیا  يداو  هرو  تسا  رات  بشتسا  دازآ  ملاع  ود  ره  زا  وت  قشع  ریسا 
راهنیز نکیل  تسا و  فیطل  سودرف  غابتسا  اجک  رادید  دعوم  اجک  روط  شتآ 

تسم هچ  رایشه و  هچ  تسا  رای  بلاط  سک  همهتشک  بل  دیب و  هیاس  نیا  رمش  تمینغ  وت 
رهش ظعاو  تفگ  هک  تمایق  لوه  ثیدحتشنک  وچ  دجسم  وچ  تسا  قشع  هناخ  اج  همه 

راک نیریش  راوسهش  يا  یتبعل  هچ  دوخ  وتتفگ  نارجه  راگزور  زا  هک  تسا  یتیانک 
درآ صقرب  کلف  نونکا  تسلجم  دورستسا  وت  هنایزات  مار  کلف  وچ  ینس  وت  هک 

 ______________________________ تست هنارت  نخس  نیریش  ظفاح  رعش  هک 
هتفگ ناغم  ریپ  يارب  ( 1)

هتفگ هاش  يارب  ( 2)
ضئاف و تناکم  نوک و  رب  وت  ماعنا  دشابن  رثوک  رد  هک  روخ  یبارشام  هناخمخ  زا  خیشیا  ایب   310 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. ینیب هب  ار  شیاهکنفج  ات  نک  هعجارم  ءارزو  نیطالس و  باب  رد  لماش ،
تشذگ فال  ثحب  رد  هکادیپ  ون  هم  لکش  وا  دنمس  لعن  رد 

لسگم همزمز  نیا  نماد  زا  برط  تسدتسا  عامس  صقر و  رد  وت  مزب  زا  کلف  اهاش 
لطاب هشیدنا  نکم  تشیعم  رهب  زاتسا  قزر  مسقم  ناهج  هاش  ملق  ظفاح 

مهراثن بکاوک  ادف و  دنکیم  ناجحبص  باتفآ  وا  رونا  يور  دایرب 
مه راهب  نازخ و  لاس و  هام و  لیدبتتسا  وا  تسد  روط  کلف و  هجیتن  زا  ات 

تسود رایتخا  بسح  رب  دنشدرگ  ردرایتخا  هچ  ار  رمق  رود  رهپس و  ریس 
تسا زامن  نیع  رد  وت  يوربا  هلبق  زادیایب  هک  سکنآ  ره  وت  يوک  هبعک  رد 

تسا بکرم  لعن  كاخ  شدنلب  دیشروخ  جاتتسا  وا  يور  راد  هنیئآ  هم  هک  نم  راوسهش 
تسناد هگراب  قاط  مخز  هنومنرهپس  قاور  هن  هک  یهاش  هبترم  دنلب 

تسا باذع  نیع  یهد  هک  مبذع  تبرش  رهتسودیب  هک  دیزیرب  تسا  تشهب  رمخ  رگ 
تسا نیا  همش  کی  وا  ناتس  راک  زتسا  نید  رفک و  ماد  وت  فلز  مخ 
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درک  ناوتن  ام  بهذم  رد  وت  ریغ  تعاطتسین  ظفاح  لد  بارحم  وت  يوربا  زجب 
______________________________

هتفگ ییحی  هاش  يارب  ( 1)
هتفگ هاش  يارب  ( 2)

تسا دارم  ییحی  هاش  ( 3)
ریزو نأشب  ( 4)

تسا هاش  نأشب  ( 5)
دشاب دارم  ریپ  هک  تسین  دیعب  تسا و  عاجش  هاش  دارم  ارهاظ  ( 6)

دعب تیب  نینچمه  تسهاش و  دارم  ارهاظ  ( 7)
تسا دارم  ریپ  ( 8)

دنک بیبج  ریبع  ام  هدکیم  كاخ  هکيوب  دیآرب  سفن  نآ  تشهب  روح  رطع  311 ز  ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دنک بیهص  رگم  ابهص  بانتجا ز  كیقاس  هزمغ  مالسا  هر  دنز  نانچ 

دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  يوکب  اتفگنیشن  دمص  اب  وشم  تسرپمنص  متفگ 
دننک ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگتسا  بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ 

دروآیم ران  رگا ز  دومرفیم  حیبست  رگادوب  ناسحا  فطل و  قیرط  ناناج  ششخب  رسارس 
دشاب تیالو  نیع  دنک  هچنآ  ام  ریپدناهرب  ملهج  هک ز  مناغم  ریپ  هدنب 

زامن تسین  تسرد  شقشع  یتفم  لوقبقشاع  دنک  رگج  نوخب  هن  را  تراهط 
اهلزنم مسر و  هار و  دوبن ز  ربخیب  کلاس  هکدیوگ  ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجس  یمب 

درادن هانگ  منصیا  قشع  رفاکبیع  نکم  درگ  وت  هدجس  رگا  ظفاح 
دراد منص  وا  میدیبلط و  دمص  ام  هکتسب  ناوتب  فرط  هچ  ظفاح  ۀقرخ  بیج  ز 

دمآ دایرفب  بارحم  هک  تفر  یتلاحدمآ  دای  رد  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد 
دوب قاروا  تنیز  ار  لگ  نیرسن و  رتفددلخ  غاب  ردنا  مدآ  نامز  رد  ظفاح  رعش 

زاجح رس  درادن  میرح  نآ  قوش  زاتفای  فوقو  تیور  هبعک  فاوط  زک  لد 
زاوج ارم  زامن  وت  يوربا  یبتسین ط ق  وچ  وضو  تجاح  هچ  هدید  نوخب  مد  ره 

راب دید  هناخیم  رد  نوچ  دهع  تسکشبشرد  دوب  هدرک  یم  هبوت ز  وتیب  هک  یفوص 
لجخ بآ  وچمه  عیط  نآ  ظفاح و  رعش  زتشگ  هک  رضخ  بآ  تسب  نآ  زا  تملظ  باجح 

مریش  يوج  ناتسوب و  بیسبیبیرف  ظعاو  يا  یک  ات  نالفط  وچ 
______________________________

تسا دارم  هاش  ( 1)
تسهاش حدم  رد  ( 2)

تسهاش نأشب  ( 3)
روح رای  تسا و  روصق  هناخبارش  ار  امراودیما  تسا  روصق  روحب و  رگا  دهاز   312 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

روفغلا وه  وگ  روخم  هداب  هک  ارت  دیوگیسک  رد  هصغ  روخم  کنچ و  کنایپ  روخ  یم 
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مزادگ زوس و  دوشن  مک  ناز  هدیکم  رديزامن  هدولآ  نم  زامن  تسین  نوچ 
مزاس وت  يوربا  دز و  هچنامک  بارحمدیآ و  رگا  تلایخ  هناخیم  دجسم و  رد 

مزاب رد  يرگداب  رگا  وت  لایخ  ابروصق  نیع  دوب  هک  مهاوخن  روح  تبحص 
منیبیم اجک  يرون ز  هچ  هک  نیب  بجع  نیومنیبیم  ادخ  رون  ناغم  تابارخ  رد 

منیبیم ادخ  هناخ  نم  ینیبیم و  هناخوت  هک  جاحلا  کلم  يا  شورفم  نم  رب  هولج 
نک رمجم  دوع  سودرف و  يوس  رب  هفحتبسلجم  نیا  کلاخ  هک  تنج  نزاخب  وگب 

هب ناتسوب  ناز  خن  بیس ز  نیا  هکامرفم  دهازیا  توعد  مدلخپ 
هب ناوج  تخب  زا  ریپ  يار  هکناریپ  دنپ  زا  باتع  رس  اناوج 

هب ناهج  رد  مشوگ  دیراورم  زهدیدن  سک  مشچ  تفگیم  یبش 
هب نآ  زا  ظفاح  هتفگ  نکیل  ورکش  تسود  ناهد  ردنا  نخس 

وچ ودب  نیورپ  هشوخ  يوجب  هم  نمرخقشع  ردناک  تمظع  نیا  شورفم  وگ  نامسآ 
رفک و يوب  اهنآ  یـضعب  زا  ینک  رظن  تقدب  رگا  تانیهوت  نیا  رد  یناحبـس  هزجعم  يدمحا و  تلوددننزب  شمین  ودب  دـیآرد  وتیب  رگا  هام 

. دوشیم مامشتسا  راکنا 
______________________________

هتفگ هاش  يارب  ( 1)
تسا ریپ  يارب  ( 2)

تسهاش يارب  ( 3)
تسا یناگلیا  دمحا  خیش  يارب  ( 4)

313 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

مشش هقیرط 

: دشاب ءایبنا  ای  هکئالم  ریقحت  ای  نیهوت  مزلتسم  هک  تسیئاهزیچ  نتفگ  ینعمیب  راعشا  رد 
یئارسلزغ نامسآ  رد  هرهز  هک  رفک  ای  تسا  نافرع  نیا  ادخب  ارت  ار  احیسم  دروآ  صقرب  هرهز  دورسظفاح  هتفگب  رگ  بجع  هن  نامـسآ  رد 

تسا هلمجنآ  زا  هک  هتفگ  تلود  بابرا  زا  یکی  يارب  هک  یلزغ  هچ  مهنآ  دصقرب  حیسم  ترضح  وا  دورس  زا  دیارسب و  ظفاح  لزغ  دنک و 
ار ادیش  بیلدنع  ینکن  یشسرپ  هکلگ  يا  دادن  رگم  تزاجا  نسح  رورغ 
ار امیس  هام  مشچ  هیس  نادق  یهستسین  یئانشآ  کنر  ببس  هچ  زا  منادن 

ار امیپ  هداب  نابحم  رآ  دایبیئامیپ  هداب  ینیشن و  بیبح  اب  وچ 
ار ابیز  يور  تسین  افو  رهم و  لاخ  هکبیع  وت  لامج  رد  تفگ  ناوتن  ردقنیا  زج 

دننک ناشفا  تسد  شرع  رب  نایسدقعامس  زاغآ  دریگ  نوچ  ام  رای 
: هتفگ نینچمه  دهدیم و  مدآب  تیصعم  تبسن  تشهب  تسد  زا  دبا  تشهب  زین  مردپسب  مداتفا و  ردب  يوقت  هدرپ  زا  نم  هن 

یهانگیب يوعد  دبیز  هنوگچ  ار  امدز  یفص  مدآ  رب  نایصع  قرب  هکیئاج 
مشورفن يوجب  نم  رگا  مشاب  فلخانتخورفب  مدنگ  ودب  ناوضر  هضور  مردپ 

یئآ رادب  ناوضر  هضور  زا  تفص  مدآشوگ  ینک  سفن  هسوسو  رگ  رادشه ك 
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هکنآ اب  دنکیم  تابثا  دوخ  يارب  زین  ار  حیـسم  ماقم  اجنیا  رد  درکیم  احیـسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگیددیامرف  ددم  زاب  را  سدقلا  حور  ضیف 
هک یئوگب  رگا  تسا  مالسا  اب  فلاخم  هکلب  عیشت  ای  فلاخم  عون ، يارب  ای  صخش  يارب  اعدا  نیا 

______________________________

تسا ییحی  هاشاپ  روصنم  هاش  يارب  ( 1)
314 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دوخ و يارب  هن  تسنا  رگید  يارب  رگا  هملک  زا  دوصقم  میئوگ  تسا ، توبث  ياعدا  ریغ  نیا  دنک و  ددـم  سدـقلا  حور  ضیف  رگا  هتفگ : وا 
لاح دشابن و  یعدم  دوخ  يارب  هنوگچ  دنک  نینچ  دنک  ددـم  سک  رهب  ینعی  تسا  تیلک  تابثا  رگا  ظفل  ندروآ  زا  ضرغ  ینعی  دوخ  ریپ 

: دیوگ یعاجش  هاش  لثم  يارب  هکنآ 
: هدرک اعدا  زاریش  لها  صوصخلاب  عون و  يارب  یلک  روطب  زین  شوگب و  شرما  هقلح  سدق  حوردرک  هکنآ  عاجش  هاش  نید  رواد 

وترپ دص  دسر  دیشروخب  وت  غورف  زاکلفب  احیسم  وچ  درجم  كاپ و  يور  رگ 
شلامک بحاص  مدرم  زا  يوجبیسدق  حور  ضیف  يآ و  زاریشب 

دننام ریپ  هب  ار  دوخ  تمدخ  هکنآ  لوا  تسا : نیهوت  اجنیا  رد  دنک  بعیـش  تمدخ  ناجب  لاس  دنچ  هکدارمب  دسر  یهگ  نمیا  يداو  نابش 
هتسناد و بیعشب  تمدخ  رثا  رد  یمزعلاولا  توبن و  ماقمب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ندیـسر  هکنآ  مود  هدک ، ضرف  بیعـشب  یـسوم  تمدخ 

رترب لضفا و  مزعلا و  وا  ربمغیپ  یسوم  هک  تسا  ملسم  هکنآ  هچ  تسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  سدقم  ماقمب  نیهوت  تسا و  طلغ  نیا 
رد ءایبنا  تاماقم  هک  میدرک  تباث  دوخ  لحم  رد  ام  هوالعب  دوشیمن  لصاح  رتنیئاپب  تمدـخ  زا  رتالاب  ماقمب  ندیـسر  سپ  تسا  بیعـش  زا 

تمدـخ دوب و  یمزعلا  ولوا  ربمغیپ  هب  بختنم  تدـالو  زا  لـبق  هکلب  تدـالو  نیح  ناـمه  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هکلب  تسین  باـستکا  رثا 
. دوب رگید  يرما  يارب  هکلب  تسا  ماقمنآب  ندیسر  يارب  هن  ار  مالّسلا  هیلع  بیعشب  مالّسلا  هیلع  یسوم 

دراد  ییارس  هرهب  رضخ  هکنیا  تسا  نشورتسود  بل  دراد  هک  تسنآ  رگا  ناویح  بآ 
______________________________

. هدرک تسپ  وا  بنج  رد  ار  رضخ  هنوگچ  هک  نیبب  لاح  رهب  دشاب  ریپ  يارب  دیاش  تسهاش و  يارب  ( 1)
ار نیا  دـننک  نامـسآ  تفه  کئالم  اعد  نیا  تفگتسا  ظفاح  درو  وت  تلود  ياعد  متفگ   315 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

: تایبا نآ  زا  دعب  هتفگ 
دننک ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگتسا  بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ 

دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  يوکب  اتفگنیشن  دمص  اب  وشم  تسرپمنص  متفگ 
زیر مدآ  كاخب  یبالگ  ماج و  هاوخبناوخم  هصق  تسیچ  هک  دنادن  قشع  هتشرف 

و يراد ، قشع  وت  درادـن  قشع  کلم  هراچیب  يا  دز  مدآ  رب  تریغ و  نیا  زا  دـش  شتآ  نیعتشادـن  قشع  کلم  دـید  تخر  درک  رگهولج 
. نوحبسملا نحنل  انا  نوفاصلا و  نحنل  انا  هدومرف و  ادخ 

دیایم یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هکدیآیم ز  یسفن  احیسم  هک  لدیا  هدژم 
احیـسم مد و  احیـسم  تبحـص  دیوگ : تلود  بابرا  زا  یکی  يارب  دیآیم  یـسبق  دـیماب  اجنآ  یـسومسب  مرخ و  منم  هن  نمیا  يداو  شتآ  ز 

: هتفگ نآ  نیا و  يارب  هک  تسا  رایسب  شتآ  رابع  رد  نمیا  يداو  سفن و 
یناسنا دح  زا  شیب  دید  یفطل  وت  نسح  رد  هکدرک  تین  وت  سوب  نیمز  مدآ  هدجس  رد  کلم 

ینآ زا  هب  تقیقحب  مدیدب  کین  نوچیناث  فسوی  یئوت  هک  قیالخ  دنتفگ 
ینابز هلمج  ارچ  هدازآ  نسوس  نوچماک  تنهد  ناز  مهد  هک  یتفگب  راب  دص 
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 ______________________________ مد وت  شیپ  منزن  یسیع  یشخب  ناورزا 
دعب رعش  نینچمه  تسهاش و  ای  ریپ  يارب  ( 1)

هدرک تسپ  یشخبناور  رد  ار  یسیع  اجنیا  رد  تسهاش  يارب  ( 2)
تفگ لقع  یشورخ  دمآیم  شرع  زا  مدحبصتسین  رهام  تبل  وچ  یئازف  حور  رد  هکناز   316 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

راهنز يرتشگنا  مبای  رگ  وت  لعل  زادننکیم  رب  زا  ظفاح  رعش  هک  یئوگ  نایسدق 
تسا نیدلا  ةرصن  هاش  شک  هبینج  کلفدشاب  نیگن  ریز  رد  منامیلس  کلم  دص 

فرش بسک  رهب  تسا  بیغ  مهلم  هک  درخهدز  باکر  رد  تسد  شکلم  نیبب  ایب 
منک هضرع  وت  رب  هک  ظفاح  هدکیمب  ایبهدز  بانج  رب  هسوب  شدص  قدص  يور  ز 

، رواب شوخهداس  هعیش  هراچیب  ياهدز  باجتسم  ياهاعد  فص ز  رازه 
روبز ظفاح  ناوید  هک  هدرک  رواب  هک 

قشع هن  تسا  نایغط  نارفک و  اهنیا  ار ، تایرفک  تایوغل و  نینچ  يرادیم  اور  وت  ایآ  يرادنپیم  نافرع  ار  تایرفک  نیا  وت  ایآ  تسا  افرعلا 
راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  نافرع ، و 

متفه هقیرط 

تنس باتکب و  هن  لقعب و  دنتسم  هن  هکیروما  ینعی  تسا  هنابیرف  ماوع  هنالهاج  تالالدتسا  هناماوع و  تالمج  لامعتـسا  ینعمیب  راعـشا  رد 
: تسا هنایماع  تالایخ  ماهوا و  هنالهاج و  تاسایقب  هکلب  تسا 

ام  مارح  بآ  خیش ز  لالح  نانتساوخ  زاب  زور  دربن  هفرص  هک  مسرت 
______________________________

زا سـشدوصقم  اـم  رظن  زا  یلو  تسا  هکئـالمب  یگرزب  نیهوت  دـنکیم  یئوگتقیقح  شاهمه  ظـفاح  دـنیوگیم  هک  ناـنیبرهاظ  رظن  زا  ( 1)
نیهوت شهیبشت  رد  سپ  تسا  نایرابرد  نایـسدق  زا  یتنطلـس و  راـبرد  شرع  زا  دوصقم  اـی  تسا  ناـیتابارخ  نایـسدق  زا  تاـبارخ و  شرع 

تسا
تسهاش يارب  ( 2)

تسا ییحی  هاش  يارب  ( 3)
لاطخ هن  دـنر و  قشاع  رب  تسا  بیع  هن  نیادروخ  هداب  نینچ  هک  ار  نآ  دـسر  تمـالم  هچ   317 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

تسا
تسایر يور و  وا  رد  هک  یشورفدهز  زا  رتهبدوبن  یئایر  يور و  وا  رد  هک  یشون  هداب 

تسا وگ  لاحنیدب  تسا  رس  ملاع  وا  هکنآقافن  نافیرح  میئایر و  نادرم  هن  ام 
تسا اور  میئوگب  تسیناور  دیئوگب  رگمینکن  دب  سکب  میراذگب و  دزیا  ضرف 

تسا امش  نوخ  زا  هن  تسا  نازر  نوخ  زا  هدابمیروخ  هداب  حدق  دنچ  وت  نم و  رگ  دوش  هچ 
تالالدتـسا هچ  هک  نک  تقد  لزغ  نیاـب  تسا  اـجک  بیعیب  مدرم  دـش  هچ  زین  دوـب  رودوـب  دـهاوخ  لـلخ  بیع  نیزک  تسا  بیع  هن  نیا 

دنکیم هنابیرفماوع  هنایماع و 
تشاد رامخ  هناخ  نهر  هقرخ  ناعنص  خیشنکم  یمان  دب  رکف  یقشع  هار  دیرم  رگ 

تشاد ران  هقلح ز  رد  کلم  حیبست  رکذریس  راوطا  رد  هک  شوخ  ردنلق  نیریش  نآ  تقو 
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تشرس هزیکاپ  دهاز  يا  نکم  نادنر  بیعتسا  فاقوا  لام  هب ز  یلو  مارح  یم  هک 
شاب ار  دوخ  ورب  وت  دب  رگا  مکین  رگا  نمتشون  دهاوخن  وت  رب  يرگد  هانگ  هک 

لزا فطل  هقباس  زا  نکم  مدیماانتشک  هک  راک  تبقاع  دورد  نآ  یسک  ره 
مداـتفا و ردـب  يوقت  هدرپ  زا  نم  هن   318 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  تشز  هک  تسبوـخ و  هک  هدرپ  سپ  هک  یناد  هـچ  وـت 

تشهب تسد  زا  دبا  تشهب  زین  مردپسب 
تشک بل  دیب و  هیاس  نیا  رمش  تمینغ  وتراهنز  نکیل  تسا و  فیطل  سودرف  غاب 

تشنک هچ  دجسم  هچ  تسا  قشع  هناخ  اج  همهتسم  وچ  رایشه و  وچ  تسا  رای  بلاط  سک  همه 
تشرس روح  رای  شخبحرف و  بارش  نمتشهب و  میسن  ناتسوب  زا  دهدیم  هک  نونک 

تشهب دقن  دیرخ و  هیسن  هک  تسا  لقاع  هندیوگیم  تشهب  يدرا  تیاکح  نمچ 
تشون هچ  شرس  رب  ریدقت  هک  تسا  هگآ  هکتسم  نم  تمالم  یهایس  همانب  نکم 

: تیب نیا  تسا  مود  تیب  ریظن  تشهبب  دوریم  تسهانگ  قرغ  هچرگ  هکظفاح  هزانج  زا  رادم  غیرد  مدق 
منک رواب  ار  هچ  ار  دهاز  يادرف  هدعودوشیم  لصاح  دقن  تشهب  مزورما  هکنم 

تسلا زور  امب  هفحت  نیا  زج  دندادن  هکریگم  هدرخ  ناشک  دزد  رب  دهاز و  يا  ورب 
تسه بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اج  رهتسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 

تسه بیلص  مان  بهار و  رید  سوقاندنهدیم  هولج  ار  هعموص  راک  هک  اجنآ 
دنک بیغ  ملع  رارسا  رب  ضارتعا  هکدنک  بیع  لوضف  نآ  قشع  يدنرب و  ارم 

دنک بیع  هب  رظن  دتفا  رنهیب  هک  ره  هکهانگ  صقن  هن  نیب  هب  تبحم  قدص و  لامک 
دننک اهر  تیانعب  دوخ  راک  هک  هب  نآتسا  يدهاز  يدنرب و  هن  تبقاع  نسح  نوچ 

تبقاع نسح  هدـمع  هک  تسنیا  لوا  تیب  زا  شدوصقم  دـننک  ایر  يو و  رب  هک  یتماـط  رتهبباـجح ز  رد  راـبغا  هاـنگ ز  دـص  هک  روخ  یم 
يدحا رب  وا  نوچ  تسا و 

319 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
چیه زا  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  دش  ریخب  تبقاع  هک  دنر  اسب  دش و  رشب  تبقاع  هک  دهاز  اسب  تسین  يدهاز  يدنرب و  هتـسب  تسین و  مولعم 
دشاب یلزا  فطل  رگا  لزا  فطل  قح و  تیانعب  درک  راذگاو  ار  رما  هکلب  تخادنین  لمع  تفلک  تمحزب و  ار  دوخ  درکن و  هقیاضم  یـشیع 

: باوج کنیا  دوس ، هچ  يزرودهز  تمحز  زا  هنرگو  دوب  دهاوخ  یشایع  اب 
لمع و چـیه  اهنآ  زا  کیچیه  رد  دـیاب  سپ  يویند  روما  همه  تالامک و  لئاضف  بسک  لاجآ و  قازرا و  شاعم و  روماب  منکیم  ضقن  الوا 

: ءوس ره  هکلهم و  نمشد و  زا  عافد  ضرم و  عفد  رد  نینچمه  درک و  تیانعب  راذگاو  ار  رما  درکن و  دوخ  زا  یتکرح 
: نونظم لمتحم و  ررض  عفدب  لقع  مکح  يارب  زا  تسا  یفاک  وا  تیمولعمان  نیمه  تسین  مولعم  نوچ  ایناث  و 

هچ رگا  درک  تعاطا  دیاب  هدرک  یهن  هک  ار  یـصاعم  هدرک  رما  هک  ار  ضئارف  يدنر ، دهدز و  نیب  تسا  هدـنارذگ  قرف  عرـش  هینو  رما  اثلاث 
تـسا فظوم  یـسفن  ره  نیدـب  داقتعا  اب  الا  تسین و  نید  عرـشب و  دـقتعم  هک  تسا  وکین  یـسک  زا  هتفگ  نیا  دـشابن ، مولعم  تبقاع  نسح 
یهجو چیه  دقتعم  صخـش  يارب  تبقاع  تیمولعم  مدعب  ندـش  رذـتعم  دـشابن  ای  دـشاب  مولعم  تبقاع  وا  رب  هاوخ  تفلاخم  مدـع  تعاطاب و 

: درادن
نیمه يو  رب  لیلد  رد  دنکیم  تیافک  اعرـش  اما  القع  هن  اعرـش و  هن  تسین  تیـصعم  مارح و  صخرم  زوجم و  تبقاع  تیمولعم  مدـع  اعبار 

همه يارب  تبقاع  نسح  هک  دـنادیم  عراـش  هکنیا  اـب  هدیـسر  سک  همه  يارب  مومع  روطب  سدـقم  عراـش  زا  هک  یفیلاـکت  یهاون و  رماوا و 
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زا القع  اما  دنشابن و  ای  دنشاب ، هاگآ  تبقاع  زا  هک  نانآ  يارب  فیلکت  رد  هدشن  لئاق  کیکفت  چیه  تسین و  مولعم 
320 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هراچ تسا و  ققحم  مولعم و  هک  يرطاخم  کلاهم و  رد  هکنآ  رگید  تسا و  بجاو  لقع  مکحب  لمتحم  ررض  عفد  هک  میتفگ  هک  تهجنآ 
زا لابقتـسا  ینعی  ار  عوقو  رب  نتفرگ  شیپ  تقبـس و  دنکیمن  زیوجت  القع  لقع و  هدیـسرن  رطخ  نآ  زونه  هک  رخآ  هقیقد  نآ  ات  تسا  ریذپان 

زئاـج تسا  هدرمن  دوخ  هک  وا  سفن  نیرخآ  نآ  اـت  دریمیم  اـمتح  اـنیقی و  تسا و  ضیرم  یـسک  رگا  ـالثم  شعوقو  زا  لـبق  ارموـلعم  رطخ 
رطخ لابقتـسا  دـنکیم  زیوجت  لقع  تسا  عفر  عفد و  لباق  هک  هبقرتم  رطاـخم  رد  هنوگچ  سپ  دراد  رایـسب  هلثما  نینچمه  وا و  نتـشک  تسین 

: هکلهتب ار  سفن  ءاقلا  ای  ار  بقرتم 
دوبن تمه  عموص  رد  هک  تفگ  ام  ریپنکم  بیع  ناغم  ریپ  زا  متساوخ  ددم  رگ 

باتک ای  لقعب  دنتسم  تسا  هناماوع  تالالدتسا  نوچ  تسین  ادخ  يرس ز  هک  تسین  يرـس  چیه  ردتوافت  هچ  دش  نم  دشرم  ناغم  ریپ  رگ 
تسین ضقانت  زا  یلاخ  مرج  تسین ال 

داد ینایزا  رک  نیریش  دهاش  بارشيوک و  تحیصن  يا  نک  دوخ  هجلاعم  ورب 
دورن ردقنیاب  تعیرش  يوربآ  هکتسم  نم  رد  هاگن  تراقح  مشچب  نکم 

دش دهاوخن  نوناقیب  هناسفا  نیز  عرش  زاس  هکشخب  ین  فد و  دایرفب  ار  ام  بستحم  ار  ادخ 
دش دهاوخ  نامض  هک  ار  اقب  دقن  هیامینکف  ادرفب  زورما  ترشع  را  لدیا 

رآ  نمب  یناما  طخ  اضق  ناوید  اینکفم ز  ادرفب  زورما  ترشع  ایقاس 
______________________________

هّللا ال نا  هک  ادخ  هتفگ  رد  کیکـشت  اب  رگم  دیآیمن  تسار  کیکـشت  نیا  ءازج و  باوث و  رما  رد  دـنکیم  کیکـشت  هنوگچ  هک  ینیبب  ( 1)
. داعم نتشگرب و  لصا  ود  کیکشت  ای  داعیملا و  فلخی 

راوخبارش دنر  هقرخ  خیش و  حیبستدور  نانع  رب  نانع  رشح  زور  هک  مسرت   321 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
میروخیم هک  هب  دوبن  شوخ  میروخ  مغ  رگدابب  دوریم  مج  دنسم  تخت  هکیئاج 
منکف ادرفب  زورما  ترشع  ارچ  نماطخ  تسا و  وهس  وچ  مایا  رب  هیکت  اظفاح 

تسین همه  نیا  ناهج  بابسا  هک  رآ  شیپ  هدابتسین  همهنیا  ناکم  نوک و  هگ  راک  لصاح 
تسین همه  نیا  ناور  رورسیا  يرگنب  شوخ  هچرگشکم  هیاس  یپ  یبوط ز  هردس و  تنم 

تسین همه  نیا  نانج  غاب  لمع  یعس و  اب  هنرورانکب  دیآ  لد  نوخیب  هک  تسنآ  تلود 
مشیوخ تقو  فراع  دوخ و  زار  ظفاحسک  اب  مراکچ  هنرو  مروخ  هداب  رگا  نم 

منکیمن ربنم  رس  رب  همشرک  زانرهش و  نادهاش  اب  هک  مامت  میوقت  نیا 
مشونیم یحدق  هگهگ  هک  تسه  ردقنآشیوخ  تعاط  دقتعم  مین  هک  هّلل  شاح 

مشود  رب  هنگ  راب  دهنن  شوفع  ضیفازج  زور  ودع  مغر  یلع  هک  مدیما  تسه 
میوشیم ایر  کنر  وزک  بیع  منکمتسا  بیع  نوگلگ  یم  عملم  قلد  اب  هچرگ 
وا تمحرب  مرهظتسم  هک  هداب  رایبتسنا  راکهانگ  ياج  هن  هچرگا  تشهب 

وا  تمحر  ضیف  تسا  ماع  هک  داد  دیونبیغ  ملاع  شورس  یتسمب  شود  هک  ایب 
______________________________

دوخب مه  هنرگو  تشادن  یتعاط  هک  هّلل  شاح  هک  تسنیا  باوج  شلوا  تیب  زا  اما  خلا .)  ) ناوضر هضور  مردپ  تسا  تیب  نیا  زا  دـعب  ( 1)
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تیب زا  اما  هدیلاب و  دوخب  ردقچ  هک  تشذگ  شولغ  اعدا و  رد  هوالعب  دلابیم  همهنیا  شفیخس  راعشا  نیا  هب  شرعـش و  رتهب  هچنانچ  دیلابیم 
ماهتفگ باوج  شمود 

مشوکیم  سپ  هچ  دنامن ز  وفع  یب  هنروودع  مغر  زا  سک  رهب  دوبن  شوفع  ضیف 
وا تین  تسین  مولعم  هک  ياپب  نزمینیب  يرس  رگ  هناخیم  هناتسآ  رب   322 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

وا تیشمیب  دهز  تیصعم و  تسین  هکتسم  نم  رد  هاگن  تراقح  مشچب  نکم 
وا تلود  رف  میشوکب و  هجاوخ  مانبیلو  هبوت  دهز و  لیم  ام  لد  دنکیمن 

وا ترطف  دوب  تابارخ  كاخ  رگمتسا ز  ورگ  رد  هدابب  ظفاح  هقرخ  مادم 
یتسرپدوخ رتهب ز  ینیب  هک  هلبق  رهوش  وا  راک  لوغشم  ینیب  هب  نتب  ناج  رگ 

یتشز هچ  یبوخ و  هچ  تسین  رصب  هک  اجنآتوافت  هچ  ار  کلف  وت  ملع  نم و  لهج 
دننکیم ریوزت  همه  يرگنب  کین  نوچبستحم  یتفم و  ظفاح و  خیش و  هک  روخ  یم 

وا زا  هایس  دش  نم  همان  هک  نیب  دود  نیاتسرپیم  درک  ماهعموص  لها  رادرک 
انمض تسا  هناماوع  ینعمیب و  هکنآ  هوالعب  راعشا  نیا  تسا  بابـش  مایا  مزال  بجع  روط  سبزاب  رظن  تسا  دنر  قشاع و  را  دش  هچ  ظفاح 
نیع ضمغ  هدید و  ای  دناهدیدن  ار  هنایماع  لمهم  راعـشا  نیا  دننادیم  فراع  ار  ظفاح  هکیناسک  منادیمن  دوشیم ، مولعم  زین  ظفاح  تادقتعم 

. دننادیم تافارخ  زا  تدابع  ارنافرع  ای  دننادیمن  نافرع  اب  یفانم  ار  تافارخ  هکنآ  ای  دنمهفیمن  ماوع  لثم  مهناشدوخ  ای  دننکیم 

متشه هقیرط 

تـسا ربج  اـب  فلاـخم  قح  بهذـم  هک  تسا  بهذـم  رظن  زا  راعـشا  هنوگنیا  ندوب  ینعمیب  تسا  ربـج  کلـسم  كولـس  ینعمیب  راعـشا  رد 
ای ءافرع و  همه  یئوگب  رگا  تسا  جراخ  زین  مالـسا  زا  هکلب  بهذـم  زا  هکلب  دوب  دـهاوخن  فراع  ام  دزن  رد  تسا  ربج  وا  بهذـم  هکیـسک 

دیوگ يرتسبش  هچنانچ  دنربجب  لئاق  اهنآ  رثکا 
یلب و میئوگیم  تسا  ربـگ  دـننام  وک  دومرف  یبـنتسا  ربـج  ریغ  بهذـم  هک  ار  سکنآ  ره   323 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 

نافرع ار  دوخ  کلـسم  دناهدیمان و  فراع  ارناشدوخ  ناشدوخ  اهنآ  هکلب  مینادیمن  فراع  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  یهوجو  زا  یکی  مه  نیمه 
. ظفاح دناهداهن  مان 

ار اضق  هد  رییغت  يدنسپیم  هن  وت  رگدندادن  هر  هک  ار  ام  یمانکین  يوک  رد 
ام ریدقت  لزا  دهع  رد  تسا  هتفر  نینچنیاکمیوش  لزنم  مهب  ام  تقیرط  تابارخ  رد 

تسدای يو  ره  رز  مزغن  هفیطل  نیا  هکدای  زا  ربم  نم  دنپ  روخم و  ناهج  مغ 
تسا هداشگن  رایتخا  رد  وت  نم و  رب  هکاشگب  هرگ  نبج  زو  هدب  هدادب  اضر 

تسلا زور  مدش  هرهش  یشک  هنامیپ  هب  هکتسم  نم  زا  حالص  نامیپ و  هو  تعاط  بلطم 
تسا نم  هانگ  وگ  شاب و  بدا  قیرط  رد  وتظفاح  ام  رایتخا  دوبن  هچرگا  هانگ 

تسا لحز  هرهز و  ریثأت  سحن ز  دعس و  هکناوخم  هصق  یتعلط و  هم  هرط  ریگب 
یعـضو ریثأت  لحز  هرهز و  ریثأت  زا  شدارم  هک  تفگ  دـیاب  تسا  لزا  هداب  تسم  ام  ظفاح  هک  نینچشرایـشه  تفای  دـیهاوخن  يور  چـیهب 

: تسا كرش  مه  تسا و  فلاخم  مود  تیب  اب  الا  تسا و  یهلا 
تسلا زور  نیا  زج  هفحت  امب  دندادن  هکریگم  هدروخ  ناشک  درد  رب  دهازیا و  ورب 

تسم هداب  زارگ  تسا و  تشهب  رمخ  زا  رگامیدیشون  ام  هنامیپ  هب  تخیر  وا  هچنآ 
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تسکشب ظفاح  هبوت  نوچ  هک  هبوت  اسب  ياراگن  ریگ  هرگ  فلز  یم و  ماج  هدنخ 
تسیچ  رایتخا  میهد  هک  هوشعب  لد  امدناهلیبق  کی  زا  هچ  ود  ره  تسم  روتسم و 

تسیچ راد  هدرپ  اب  وت  عازن  یعدم  ياشومخ  کلف  دناد  هچ  هدرپ  نورد  زار   324 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسیچ راگدرورپ  تمحر  وفع و  ینعمرابتعا  تسین  رگا  هدنب  ياطخ  وهس و 

تسیچ راگدرک  هتساوخ  هنایم  رد  اتتساوخ  هلایپ  ظفاح  رثوک و  بارش  دهاز 
دنک ادخ  اهنیا  هک  ریغب  نکم  تبسنمیکحیا  تحار  رگ  دیآ و  شیپ  جنر  رگ 
دنک ارچ  یلوضف  يأر  فیعض  مهفتسین  لضف  لقع و  هر  هک  هناخراک  رد 

دنک بیغ  ملع  رارسا  رب  ضارتعا  هکتسین  لوضف  نآ  قشع  يدنرب و  ارم 
داب ششوپ  اطخ  كاپ  رظن  رب  نیرفآتفرن  عنص  ملق  رب  اطخ  تفگ  ام  ریپ 
داتفا ماجرف  لصاح  لزا  دهع  زا  منیامداتفا  دوخ  هن  تابارخب  دجسم  نم ز 

داتفا مایا  شدرگ  هرئاد  رد  هک  رهراک  رب  نوچ  دورن  نارود  سپ  زاک  دنک  هچ 
داتفا رهگ  دب  دنک  هچ  یلصا  تنیطابددرگن  لعل  هلبس  کنس  دهدن  ناج  رگ 

دش دهاوخن  نوک  رگید  نیا و  تسا  نامسآ  ياضقدش  دهاوخن  نوریب  رس  نامشچ ز  هیس  رهم  ارم 
دش دهاوخن  نوزفا  مک و  دش  اجنآ  هک  تمسقنآ  رهدندومرفن  يدنر  زجب  يراک  لزا  زور  ارم 

دورب تلاح  هچب  رخآ  هک  تسنادن  سکتسا  تمتاخ  رب  همه  یتسم  يروتسم و  مکح 
دشاب نینچ  عاضوا  تمسق  هرئاد  رددنداد  یسکب  کی  ره  لد  نوخ  یم و  ماج 

دشاب نیسپ  زور  ات  نیشیپ  هقباس  نیاکرطاخ  زا  دشب  يدنر  ار  ظفاح  هک  تسین  نآ 
متمسق  ناوید  تشونرس ز  دوب  نیاکمیکح  يا  یماندب  يدنرب و  نکم  مبیع 

اجنیا رد  مترطف  ثاریم  هدیسر ز  تبهوم  نیارایتخا  تسا و  بسکب  هن  یقشاع  هک  روخ  یم   325 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. تسین یقشاع  اب  فلاخم  ندروخیم  هک  دنکیم  رهاظ 

میوریم دنهدیم  مشرورپ  هکنانچیئور  دوخب  شنزرس  منمچ  نیا  رد  نکم 
میوا  اب  تسه  هک  اج  ره  هک  تساوگ  ادخنیبم  هنایم  رد  تابارخ  هاقناخ و  وت 

میوپیم دوخب  هن  هر  نیا  هدشمگ  نم  هکمیوگیم  رگد  راب  ماهتفگ و  اهراب 
میوگیم وگب  تفگ  لزا  داتسا  هچنآدناهتشاد  متفص  یطوط  هنیآ  سپ  رد 

میوریم مدرورپیم  هک  تسد  نآ  زا  هکتسه  یئارآ  نمچ  لگ  رگا  مراخ  رگا  نم 
مدرک نآ  وگب  تفگ  لزا  داتسا  هچنآتست  نم و  تسدب  هن  یتسم  يروتسم و  شقن 

مدرک ناوارف  هناخیم  ینابرد  هچرگعمط  سودرف  تنج  لزا  فطل  زا  مراد 
منک هچ  نم  نیا  دنکیم  ردق  يامرف  راکریگم  هدروخ  ناشکدرد  رب  حصان و  يا  ورب 

منک هچ  نمرخ  هتخوس  نم  هک  امرف  هب  وتبیغ  نمکم  زا  دهجیم  نینچ  وچ  تریغ  قرب 
منک هچ  نتمهت  فطل  دوشن  را  ریگتسددنکفا  مهاچب  دیدنسپ  وچ  ناکرت  هاش 
منک  هچ  نمیا  يداو  بش  هریت  هراچروط  شتآ  دنکن  یغارچب  رگ  يددم 

______________________________

. دیوگ نیا  زا  لبق  هک  اریز  مریپ  اب  ینعی  ( 1)
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هاقناخب یهاگ  رگا  هک  دـیوگ  ریپ  هب  یهاوخرذـغ  ماقم  رد  ار  نیا  میوج  اجک  زا  هراـچ  منزب  رد  مادـکدیاشگن  يورب  رد  ناـغم  ریپ  هک  رگا 
. متسه وت  اب  زین  هاقناخ  رد  هکلب  مدرکن  نامیپ  ضقن  مور 

هدرک ضرف  نمیا  يداو  ار  وا  لـصو  ماـقم  تـسوا و  مـه  روـط  شتآ  زا  دوـصقم  سپ  تـسا  روـمیت  ریما  هـب  عرـضت  قـلمت و  دوـصقم  ( 2)
هتفگ دوخ  هکنانچ  هدوب  ظفاح  یشور  ماقم و  هراومه  يرابرد  يرعاش  هک  تسا  رابرد  زین  نیرب  دلخ  زا  شدوصقم 

منک هچ  نمیشن  هناریو  لزنم  نیا  ردناتسا  نم  ثوروم  هناخ  نیرب  دلخ  ظفاح   326 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
منک هریبدت  هچ  تسا  نینچ  ریدقت  هکنوچظفاح  داسف  یحالص ز  دیما  تسین 

نادرگب اضق  مکح  یئاضر  تتسین  رگتسین  ردق  نیا  وچ  تتخب  نایوربوخ  ظفاح ز 
هارمگ تخب  اب  هراچ  هچ  نکیلمیناد  زین  ام  يوقت  نیئآ 

یتشهب  هک  يدرک  هچ  دوب  نینچریدقت  ظفاح  وت  فلز  رس  تشه  ارچ  تسد  زا 
اهنآ یلو  تسا  ربج  زا  یکاح  هک  تسه  رگید  تایبا  نیا  زا  ریغ  یئادـخ  مکح  هدـنب  يا  وت  یناد  هچتیاکـش  نارود  روج  زا  ظـفاح  نکم 

. دیوگ ریپ  هب  هکنآ  دننام  وا  لباقم  رد  میلست  ینعی  تسا  هدارا  رد  ربج  دوصقم  تسهاش و  ای  ریپ  هب  باطخ 
تسوا تدارا  دوریم  ام  رس  رب  هچ  ره  هکتسود  ترضح  ناتسا  ام و  تدارا  رس 

دیوگ هاشب  هکنآ  دننام  تسوب و  ربنع  كاخ  تشگاس و  هیلاغ  داب  هکارناشفا  ربنع  فلز  يدز  هناش  وت  رگم 
یئامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  يأرمیراگرپ  هطقن  ام  تمسق  هرئاد  رد 

دننک نآ  دشاب  وت  نامرف  هچنآتسین  مکح  دوخ  رس  رب  ارناقشاع 
ار وا  دوشیم  ایآ  دهد  ادخب  ربج  تبـسن  هک  یـسک  هداس  هعیـش  يا  ناه  دـننک  ناگوچ  تتماق  زک  نآ  زا  شیپنزب  یئوگ  دـق  رـس و  ناوجیا 

بهذـم لوصا  زا  یکی  هک  يریگیم  میلعت  تیلوفط  زا  نید  لوصا  رد  هکنآ  اب  داد  عیـشت  هب  تبـسن  ار  وا  دوشیم  هکنآ  ای  داد  نافرعب  تبـسن 
ینعم تسا و  لدع  هعیش 

______________________________

ینکش دهع  زا  یهاوخرذع  ماقم  رد  دیوگیم  ریپ  هب  ( 1)
327 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. تسا ربج  یفن  لدع 
يراک هابتـشا  ات  دـشاب  نشور  حـضاو و  شلیلد  دـشاب و  مهف  ماوع  هکیروطب  مینکیم  نایب  ار  ربج  لدـع و  نیب  قرف  يرـصتخم  ام  اـجنیا  رد 
ههبـش زا  نومأم  هداس  یماع  سپ  تسیراک  هابتـشا  سیبلت و  نایوغم  نیا  هویـش  زا  هک  اریز  دوشن  لخاد  ههبـش  هراچیب  ماوع  نهذ  رب  دوشن و 

هچ لاحآ و  رامعا و  رد  هچ  قازرا و  رد  هچ  ار  قح  ردق  اضق و  هکلب  میتسین  قح  ردـق  اضق و  رکنم  ام  هک  هداس  یماعیا  نادـب  تسین  يراک 
ریغتی و ياضق ال  ینعی  یمتح  یکی  مینادیم  عون  ود  رب  لام  هاج و  بسک  رد  هچ  لآم و  دصاقمب و  لین  رد  هچ  لامک و  لئاضف و  بسک  رد 

تکرح وا و  تمه  هدنب و  لمع  رب  فوقوم  ینعی  قلعم  يرگید  تسین و  ریذپ  هراچ  تسه و  یـسک  ره  يارب  هک  ندرم  لصا  لثم  لدبتی  ال 
دـننادیم و عون  کی  ار  همه  هکلب  دنتـسین  لئاق  عون  ود  اهیربج  هک  تسنیا  نآ  دریگیم و  تروص  اهیربج  اـم و  نیب  قرفکی  اـجنیا  زا  تسوا 

هکلب تسین  ناهربب  جاـتحم  اـنعم  نیا  نـالطب  رییغت و  لـباق  ریغ  قح  یلزا  هدارا  تسا و  قح  یلزا  هداراـب  همه  نوچ  رییغت  لـباق  ریغ  ار  همه 
دصاقمب لین  رد  دنلمع  تمه و  لها  هکیناسک  نیب  منیبیم  قرف  هک  اریز  مینکیم  هدهاشم  نادجولاب  ار  شفالخ  هکنآ  هچ  تسیفاک  نادجو 

شـشوک و دوخ  زا  ضارما  الب و  عفد  رد  هکیناسک  نیب  میباییم  رایـسب  قرف  دنزرو و  یم  یتسـس  دـنلبنت و  هکیناسک  بلاطمب و  ندیـسر  و 
تمه رب  بیغرت  صیرحت و  تایآ  رابخا و  هکنآ  زا  هتـشذگ  و  روما ، همه  رد  نینچمه  دنراذگیماو و  لامهاب  هکیناسک  دننکیم و  تیدـج 
دنتسه يربج  داقتعا ، ماقم  رد  نابزب  طقف  زین  اهیربج  یجنسب  تقیقحب  رگا  هکلب  تسینادجو  یسح و  رما  نیا  دیامنیم  شـشوک  لمع و  و 
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اهب و اودحج  و  دنربج ، اب  فلاخم  دنتسین  هجوتم  دوخ  هکنآ  اب  ةرطفلاب  لمع  ماقم  رد  الا  و 
328 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یهن و رما و  ار  مدرم  هک  رثن  هب  ای  رعـشب و  اـی  دراد  یحیاـصن  تایدـنپ و  يرگنیم  هک  مادـک  رهب  هک  اریز  اولع  اـملظ و  مهـسفنا  اـهتنقیتسا 
هتسب زیچ  همه  رگا  هک  تفگ  ناشیاب  دیاب  سپ  دننکیم  تیدج  شـشوک و  تمهب و  رما  دنیامنیم و  بیهرت  بیغرت و  ریذحت و  قیوشت و 

ياههتفگ بیرقنع  دراد  ینعم  هچ  تیدـج  تماقتـسا و  ربصب و  رما  شـشوک و  تمهب و  رما  نیا  تایدـنپ و  نیا  سپ  تسا  ردـق  ءاـضقب و 
. دبایب زین  تیدج  ششوک و  یعسب و  رما  ربج و  دض  رب  ظفاح 

هکیروما رد  ینعی  تایفیلکت  تایعرـش و  رد  هن  تاینیوکت  رد  اما  میتسه  یئاهنتب  ردق  اضقب و  لئاق  ام  هک  تسنیا  ربج  لدع و  نیب  مود  قرف 
تسا ام  لمع  زا  هچنآ  رد  اما  کلذ  لاثما  اهنآ و  داسف  ای  عرازم  ومن  هقعاص و  هلزلز و  ناراب و  امرگ و  امرس و  نوچ  تسام  لمع  زا  جراخ 

اهنآ ماجناب  فظوم  اعرش  القع و  ام  تسین و  ام  رایتخا  تردق و  تحت  زا  جراخ  یهن  هب  ای  رماب ، ای  هدش  نیعم  عرش  زا  یفیلکت  وا  يارب  هک 
یلک روطب  اجنیا  رد  زین  اهیربج  تسا  ردـق  اضق و  عبات  اـم  راـیتخا  هدارا و  هن  تساـم  راـیتخا  هدارا و  رب  قلعم  اـجنیا  رد  ردـق  اـضق و  میتسه 

. يولوم تسا  قح  هدارا  تلآ  ینعی  تسا  قح  هدارا  عبات  هدنب  هدارا  دنیوگیم  دننادیم و  قح  ردق  اضقب و  ار  ود  ره  تایفیلکت  تاینیوکت و 
دهدیم ماجنا  هدارا  اب  هچرگا  دهدیم  ماجنا  دب  کین و  زا  هدنب  هچنآ  سپ  تسا  روهقم  وا  هدارا  تحت  رد  و  قح ، تسد  لعاف  وت  یقح  تلآ 

رابخا و تایآ و  زا  رظن  عطق  اب  نادـجولاب  مهنیا  نالطب  تسا  ادـخ  تقیقح  رد  دـب  کین و  لعاف  سپ  دـهدیم  ماجنا  هدارا  یب  نوچمه  اـما 
میئاـمنیم و حدـم  ار  دوخ  ریخ  رد  میباـییم و  رـش  ریخ و  هدـننک  ار  دوخ  هک  منیبیم  نادـجولاب  دوخ  اـم  هک  اریز  تسا  حـضاو  زین  ناـهرب 

مینکیم هئربت  میناوتب  ات  ار  دوخ  رش  رد  میئاتسیم و 
329 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هدارا هک  زیچ  ره  رب  ار  دوخ  نادجولاب  مینکیم و  تبوقع  ار  وا  دنک  رـش  رگا  مینادیم و  وا  تنم  نیهر  ار  دوخ  دـنک  ربخ  امب  یـسک  رگا  و 
هک اریز  دنتـسه  دوخ  هدـیقع  اب  فلاخم  ةرطف  ـالمع و  هک  منیبیم  ار  اـهیربج  میجنـسب  تقیقحب  نوچ  زین  اـجنیا  رد  مینیب  یم  ردـتقم  مینک 
هک تسنآ  لیلد  نیا  دنیامنیم و  تبوقع  تمذم و  ار  وا  دـنک  يدـعت  اهنآ  هب  یـسک  هاگره  دنیاتـسیم و  ار  دوخ  دـننک  يریخ  لمع  هاگره 

دوخ همیلـس  ترطف  زا  تسد  هیربج  تاهبـش  اـب  میلـس  لـقع  یگدولآ  راـکفا و  بوش  تهج  زا  ضرعلاـب  یلو  دـنربج  یفنب  لـئاق  ةرطفلاـب 
هب هناسجمی  وا  هنارصنی  وا  هنادوهی  هاوبا  نا  الا  ةرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هچنانچ  دناهتـشادرب 

ضحم ربج  هن  ینعی  نیرمالا  نیرما  لب  ضیوفت  ربج و ال  دومرف ال  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  شیاـمرف  دراد  رظن  قرف ، هجو  ود  نیا 
زور زا  دـنوادخ  ینعی  تسا  ضیوفت  تاینیوکت  رد  دـنیوگیم  یموق  هک  تسنیا  نآ  دـنیوگیم و  رگید  تسد  هک  ضحم  ضیوفت  هن  تسا و 
يو رد  ار  ادخ  رگید  دشاب  هتشاذگاو  دوخب  دنـشاب و  هدرک  كوک  ار  وا  هک  تسا  یتعاس  دننام  تسوا  رد  هچنآ  اب  هدیرفآ  ار  ملاع  هک  لوا 

اونعل مهیدیا و  تلغ  هلولغم  هّللا  دـی  دوهیلا  تلاق  و  هدـش : لوا  رد  هک  تسا  ریبدـت  بسح  رب  دوشیم  ملاع  رد  هچنآ  تسین  یفرـصت  لخد و 
دنلئاق یـضعب  دـنلئاق  ضیوفت  فیلاکت  هب  تبـسن  رگید  یموق  و  ناش ، یف  وه  موی  لک  هکلب  ءاشی ، فیک  قفنی  ناتطوسبم  هادـی  لب  اولاق  امب 
یلکب ینعی  هدارا  ار  ضیوفت  یضعب  دناهتسناد و  مامها  تهج  زا  ار  فیلاکت  ضویفت  یضعب  رشب و  هب  یـضعب  ءایبنا و  هب  فیلاکت  ضیوفتب 
تسا لطاب  اهنیا  همه  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسناش  دوخ  هداراب  ضوفم  هکلب  تسین  دابع  لامعا  رد  يرظن  هدارا و  ار  ادخ 

نیا نیب  تسیرما  هکلب  یلک  ضیوفت  هن  تسا  یلک  ربج  هن  تسا  لطاب  شیلکب  ینعی 
330 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

شلیصفت میتفگ  هک  دوب  نانچ  شلامجا  ضیوفت و  یتهج  زا  ربج و  یتهج  زا  ضیوفت و  یضعب  رد  ربج و  روما  زا  یـضعب  رد  ینعی  رما  ود 
رب هیماما  بهذـم  لاح  رهب  تفای  ریرحت  ناـگداس  یئاـنیب  تهج  زا  يراـچان  ياـضتقمب  مه  رادـقم  نیا  تسا  رـصتخم  نیا  عضو  زا  جراـخ 

. ناک ام  انئاک  تسا  جراخ  هیرفعج  هیماما  بهذم  زا  دشاب  ربجب  لئاق  سک  ره  تسا و  ربج  فالخ 
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مهن هقیرط 

رما هچنآ  یلو  تسین  ادـخ  درم  فراع و  وگ  ضقانتم  صخـش  هک  تسا  یهیدـب  مهنیا  تسا و  یئوگضقانت  ینعمیب  راعـشا  زا  مهن  هقیرط 
ات مارم  کلـسم و  کی  رب  هدوبن و  مکحم  تباث و  هدیقع  کی  رب  دش  مولعم  شراعـشا  زا  هکیروطب  درم  نیا  هک  تسا  نیا  دنکیم  لهـس  رد 

ياـضتقمب یتـقو  ره  تهج  نیا  زا  سپ  هدوب  هک  مه  عمط  قلمت و  لـها  دوش  وا  رب  ضقاـنت  داریا  دوش و  يریگهدروخ  وا  رب  اـت  هدوبن  رخآـب 
لاوحا هفلتخم  تایـضتقم  هفلتخم و  لاوحا  بسحب  دوخ  هفلتخم  راوطا  رد  دوخ  رمع  تدم  رد  ار  اهلزغ  نیا  هتفگیم و  يزیچ  تقونآ  لاح 

اب درم  هناگی  ار  وا  دـناهدیدرگ و  نایوغم  لصایب  ياههتفگ  نوتفم  هک  یـصاخشا  دـیامنیم ، ضقانتم  سپ  هدـیدرگ  مظتنم  ادـعب  هدورس و 
نـسحب رظن  سپ  دـیامنیم  لکـشم  اهنآ  رب  تاضقانتم  نیا  لح  راچان  دـنرادنپیم  اتمهیب  فراع  نامیا و  مکحم  هدـیقعلا و  تباث  تقیقح و 

ای و و  دنـشاب ، هدرک  تحـص  رب  لمح  ات  دننک  دوخ  یمهفن  رب  لمح  دننک و  اهنآ  ضقانت  تفاهت و  زا  نیع  ضمغ  ای  هک  دـنراچان  دوخ  نظ 
دیآیمن و بیرغ  چیه  ناشیا  رظن  رد  تاضقانتم  نیا  دـنعالطا  اب  وا  مارم  تقیقح  زا  هک  نانآ  اما  دـننک  ضقانت  عفر  ات  دـنفابب  دوخ  زا  یناهج 

، شیدناتحلصم صخش  همزال  هکلب  تسین  مه  لمأت  لمحب و  جاتحم  چیه 
331 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هچنانچ دـیوگ  نخـس  یـسک  قاذـم  زب  زور  ره  هک  تسین  یئوگفلاختم  زجب  شیوخ  تایثیح  یماـح  هاوخدوخ  شاـیع  و  شیک ، قلمت  و 
: هتفگ

منزیم یم  یمانکین  رد  نامز  ره  تعافش  تسدمنزیم  یماگ  زور  ره  بلط  رد  نم  ات  تسیرمع 
منزیم یمارخشوخ  رب  فرط  ره  زا  قشع  کنابلگیهس  ورس  هیاس  زا  یهگآ  مبای  هک  وب  ات 

منزیم یمادب  یغرم  مهنیم  یهارب  یماددوخ  زور  منارذگب  ات  دوخ  ورفارهم  هام  یب 
وا راتفگ  ارهق  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  نیرباـنب  سپ  منزیم  یماود  لاـف  مشکیم  یلاـیخ  شقنلد  ماـک  دـشخبن  مناد  لد  مارآ  ناـک  دـنچ  ره 

هدیقع کی  رب  وا  هک  دـنکیم  تباث  دوخ  اهنیمه  هک  مینکیم  هراشا  شتاضقانتم  زا  هلمج  دـنچب  هنومن  ضحم  نونکا  دـش  دـهاوخ  فلاختم 
. هدوبن راوتسا  تباث و  مکحم ،

: دیوگ اجکی  ( 1)
: دیوگ رگید  ياج  شنکف  ایردب  تخر  دروخ  بآ  نیا  هک  رهتخودنا  دیاشن  هناخیم  رد  زا  لام  ضرع و 

منم نیرتمک  ناغم  ریپ  نیرکاچ  زکمنزیم  فال  نم  هک  تفر  شیب  لاس  لچ 
: دیوگ اجکی  ( 2  ) منشور فاص  یمز  دشن  یهت  رغاسشورف  یم  ریپ  تفطاع  نمیب  زگره 

: دیوگ رگید  ياج  دوب  هداتفا  قارف  يزاب  رظن  اب  ار  تیفاعریس  میدرک  اجک  ره  تقیرط  تاماقم  رد 
شاب نارود  ناردان  زا  رظن  هویشبتسیزاب  رظن  رد  نسح  يربلد و  لامک   332 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

منیبیم امش  نابحم  ار ز  وا  نم  هکدینکم  ظفاح  يزاب  رظن  بیع  ناتسود 
: دیوگ اجکی  ( 3  ) ماهتسارآ رنه  نیدنچب  هک  ینادب  اتشاف  میوگیم  مزاب و  رظن  دنر و  قشاع و 

دننارجه قحتسم  نینچ  نازابقشععورد  فال  یهز  رای  زا  هلگ  قشع و  فال 
تبـسن یبدایب  تیاکـش و  هلگ و  همهنآ  اـجکی  زاـب  تسا  رگید  يوسنآ  زا  یـشورفدوخ  رازاـبسب  دـنرخیم و  یلد  هتـسکش  اـم  يوـک  رد 

. تشذگ هک  قوشعمب 
: دیوگ اجکی  ( 4)

تسه بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اج  رهتسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 
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میوا اب  تسه  هک  اج  ره  هک  تساوگ  ادخنیبم  هنایم  رد  تابارخ  هاقناخ و  وت 
تسنم هاوگ  ادخ  مرادن  لایخ  نیا  زجتسامش  لاص  ماهناخیم و  دجسم و  ضرغ ز 

: دیوگیم رگید  ياج  زاب  تسین  ادخ  يرس ز  هک  تسین  يرس  چیه  ردتوافت  هچ  دش  نم  دشرم  ناغم  ریپ  رگ 
دینک زامن  نم  ياوتفب  هدرمن  وا  ربقشعب  هدنز  تسین  هقلح  نیا  رد  هک  یسکنآ  ره 

تفرن هراسخرب  هناخیم  رد  كاخ  هک  رهدسرن  شماشمب  تبحم  يوب  دبا  ات 
: دیوگ اجکی  ( 5  ) درادن هار  هناتسآ  نیرد  هک  رهيوش  رگجنوخب  نیتسآ  ورب و  وگ 

اب تشذگ و  هک  دوخ  زا  فیرعت  ینیب و  دوخ  همهنآ  اب  یتسر  هک  نیبم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن  کیینیشن  تفرعمیب  ینیب  لقع  لضف و  ات 
: دیوگیم دوخ  فسأت  رسحت و  ماقم  رد  هکنآ 

سب  تهانگ  نیمه  شناد  یلضف و  لها  وتدارم  مامز  دهد  نادان  مدرمب  کلف 
333 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دیوگیم اجکی  ( 6)
: دیوگ رگید  ياج  درادن  نامگ  نیا  سک  وا  قح  رد  تسا و  تسمزومایب  بستحم  زا  يدنر  قیط  لدیا 

دوب ناوتن  قفانم  شیب  نیزا  هقرخ  رد  ، داب اداب  هچ  ره  نادنر و  فص  رب  میدز 
میداهن هنادنر  هویش  نیزا  داینب 

ینعی زوماـیب  بستحم  زا  ار  قشع  كولـس  ناـفرع و  قیرط  هک  دـننک  ینعم  نینچ  ار  لوا  تیب  ظـفاحب  نیدـقتعم  هک  دـشاب  اـسب  مهوت ، عفد 
مه ظفاح  هدوبن و  كولـس  لها  بستحم  تسا  نینچ  هن  یلو  یکولـس  لـها  هک  درادـنپن  ارت  دربن و  نظ  نسح  وتب  یـسک  هک  شاـب  يروطب 
زا عنم  رهاظ  رد  یلو  تسا  هداب  لها  افخ  رد  شدوخ  هک  تسنآ  شدوصقم  هتفگ  نخـس  وا  خیبوت  رب  مه  اجنیا  رد  دـنک  خـیبوت  وا  زا  ررکم 

. هتفگ ندروخ و  بستحم  میب  زا  یگناخ  بارش  هتفگ  بستحم  هرابرد  دنک و  هداب 
دنامب رازاب  رس  ره  رد  هک  تسا  ام  هصقدربب  دای  زا  دوخ  قسف  دش و  خیش  بستحم 

. هتفگ اجکی  زاب  ( 7  ) مه راسگیم  تب  تسا و  رپ  ناهج  یم  زودنامن  بستحم  تمهد  یتراشب  لدیا 
ياج زاب  تشذـگ  هک  هتفگ  یـشک  درد  هداب و  رد  هک  همهنآ  اب  نک  باطخ  یفاص  هداب  ماجب و  ام  ابمیتسین  تاماط  هبوت و  دـهز و  لـها  اـم 

دیوگ رگید 
منماد كاپ  یلو  هماج  تشگ  هدولاکربم  دب  نظ  یشک  دردب  نم  نأش  رد 

درک یناوت  رس  كرت  نانز  هدنخ  عمش  وچیبای  یهگآ  رگ  تیاده  رون  الد ز 
درک یناوت  رگد  راک  هک  رادم  عمطیهاوخ  یم  ماج  قوشعم و  بلات  وت  یلو 

. هتفگ تیب  نیا  زا  لبق  لزغ  نیمه  رد  هک  تسنیا  بجع  درک  یناوت  رذگ  تقیقح  هارهاشبظفاح  يونشب  هناهاش  تحیصن  نیا  رگ 
درک  یناوت  ردب  لد  زا  مغ  هنارت  نیدبرهپس  قاط  ریز  هک  برطم  یم و  یپ  شابم 

334 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: دیوگ اجکی  ( 8)

تـشذگ شیپ  هک  هتفگ  ناغم  ریپ  تابارخ و  هرابرد  هچنآ  اب  منیبیم  اجک  يرون ز  هچ  هک  نیب  بجع  نیومنیبیم  ادـخ  رون  ناغم  تابارخ  رد 
. دیوگیم رگید  ياج 

: دیوگ اجکی  زاب  ( 9  ) دنک دادغب  هر  ظفاح  هک  زورنآ  مرخزاریش  ردنا  دوخ  دوصقمب  میدربن  هر 
دندز هنامیپ  هب  دنشرسب و  مدآ  لگدندز  هناخیم  رد  کئالم  هک  مدید  شود 
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دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  ناردن  ودنداد  متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 
: دیوگ رگید  ياج  دننک  رمخم  مدآ  تنیط  اجنآ  ردناکوگحیبست  کلمیا  قشع  هناخیم  رد  رب 

دیوگ اهلفحم و  دنزاس  وزک  يزار  نآ  دنام  یک  ناهنرخآ  دیشک  یماندبب  یماک  دوخ  مراک ز  همه 
وزا هایس  دش  نم  همان  هک  نیب  دود  نیاتسرپ  یم  درک  ماهعموص  لها  رادرک 

. دش رکذ  شینامیشپ  تمادن و  راهظا  باب  رد  هچنآ  اب  متوم و  راشتسم  لوقب  هد  یم  ایقاسشونب  یم  ظفاح  تفگ  مدرک  لقع  اب  تروشم 
دیوگ اجکی  ( 10)

دینک زاسراک  فاطلا  رب  دامتعا  رگدردنامش  هدرپ  مغ  هک  تسود  ناجب 
دیوگ رگید  ياج  زاب  زیرب  تاجاح  یضاق  رب  هک  هب  نآ  تجاحزیرم  هلفس  ره  رد  رب  دوخ  خر  بآ  ظفاح 

مه  زین  نادرگ  نودرگ  اب  هکلبناهج  راک  رب  تسین  يدامتعا 
335 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ریپ هب  شرظن  لوا  تیب  ود  اما  تسا  رهاظ  ام  دزن  یلو  دنوشیم  هراچیب  اجنیا  رد  راچان  دـننادیم  ادـخب  ار  وا  قشع  همه  نوچ  ظفاح  نادـقتعم 
رب بیقرت  ماقم  رد  نوچ  مه  رخآ  تیب  دوش  حـضاو  ات  دـینک  هعجارم  شلزغب  هدرک  بطاخم  تاجاحلا  یـضاق  زاسراک و  هب  ار  وا  هک  تسا 
رب يداـمتعا  هک  هدـم  تسد  زا  ار  شون  شیع و  رامـش  تصرف  ار  تقو  هزور  دـنچ  نیا  دـیوگیم  تسا و  تقو  يرامـش  تصرف  یـشایع و 

: دیوگ تیب  نیا  زا  دعب  تسین  عالطا  اب  یسک  لجا  زا  هک  اریز  زین  نادرگ  ناهج  رب  هکلب  تسین  ناهج 
اجکی وا  نامدرم  هراـبرد  تسوا و  یلـصا  نطوم  هک  زاریـش  هراـبرد  ( 11  ) مه زین  ناطلـس  نوغری  زا  هکلبرایب  یم  دـسرتن  یـضاق  زا  قشاـع 

: دیوگ
تسا روشک  تفه  خر  لاخ  هک  نکم  شبیعمیسن  شوخ  داب  نآ  ینکر و  بآ  زاریش و 
تسا ربکا  هّللا و  شعبنم  هک  ام  بآ  اتتسوا  ياج  تاملظ  هک  رضخ  بآ  تسا ز  قرف 

ار یلصم  تشگلک  دابآ و  نکر  بآ  رانکتفای  یهاوخن  تنج  رد  هک  یقاب  یم  یقاس  هدب 
مشوشم نآ  زا  مسلفم  يرهوج  نمنسح  ناک  تسا و  لعل  بل  ندعم  زاریش 

مشوخرس نونکا و  مروخیمن  یم  هکاقحماهدید  رهش  نیرد  تسم  مشچ  هک  سب  زا 
شلاوز زا  رادهگن  ادنوادخشلاثمیب  عضو  زاریش و  اشوخ 

شلالز دشخبیم  رضخ  رمع  هکهّللا  شحول  دص  ام  دابآ  نکر  ز 
شلامش دیآیم  زیمآریبعیلصم  دابآ و  رفعج  نایم 

شلامک  بحاص  مدرم  زا  وجبیسدق  حور  ضیف  يآ و  زاریشب 
شیاهرفس زا  یکی  رد  هب و  ناهفـصا  زا  ام  زاریـش  یلوتسا  تاویح  بآ  دور  هدنز  هچرگا   336 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: هتفگ زاریش  قارف  رد 
مزارفا رب  ملع  رگید  هدکیم  يوکبنم  ات  هر  قیفر  يا  يددم  ار  يادخ 

مزابیم قشع  لفط  یمنص  اب  زاب  هکدریگرب  باسح  یک  نم  يریپ  درخ ز 
: هتفگ اهنیا  همه  دض  زاب  مزاریش  كاخ  یمیسن ز  رایب  ابصتسام  یناگدنز  بآ  رای  لزنم  ياوه 

شیوخ تخر  راد  نیا  زا  دیشک  نورب  دیابشیوخ  تخب  رهش  نیرد  میاهدومزآ  ام 
: هتفگ دنک و  دادغب  هر  ظفاح  هک  زورنآ  مرخزاریش  ردنا  دوخ  دوصقمب  میدربن  هر 

منکرب كاخ  نیزا  همیخ  هک  یهرمه  وکتسا  رورپهلفس  بجع  سراف  ياوه  بآ و 
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منسوس وچ  شماخ  هک  بذع  ناسل  نیا  ابسفق  نیرد  نونکا  نم  وچ  یلبلب  تسا  فیح 
میزادنا رگید  كاخب  ار  دوخ  ات  هک  ظفاح  ایبزاریش  رد  دنزرویمن  یناوخشوخ  ینادنخس و 

: دیوگ اجکی  زاب  و   ) 12  ) دربب اجنیا  زا  متخر  دوش  زای  را  متخبدربب  ام  لد  هک  يراگن  رهش  رد  تسین  اضیا :
: هتفگ رگید  ياج  تسین  هراختسا  چیه  تجاح  ریخ  راک  رددوب  یمد  شوخ  یهد  قشعب  لد  هک  مدنآ 

منک  هراچ  هچ  دسریم  نکش  هبوت  راهبمنک  هراختسا  متفگ  رحس  هبوت  مزعب 
337 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: دیوگ اجکی  ( 13)
ار ماقمیلاع  دهاز  تسین  لاح  نیاکسرپتسم  نادنر  هدرپ ز  نورد  زار 

: دیوگ رگید  ياج  تسین  هک  تسین  يربخ  نادنر  سلجم  رد  هنروزار  دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسین  تحلصم 
دراد ینامگ  شیوخ  بسح  رب  یسک  رهزار  مرحم  نیقیب  سک  دشن  قشع  هر  رد 

دننکیم ریسکا  هک  لایخ  نیرد  نطابزونه  لصاح و  دشن  چیه  هریت  بلق  زج 
دننکیم ریبدت  هچ  هدرپ  نورد  دوخ  اتبیرف  دص  رورغم  هدش  رد  نورب  زا  ام 

: دیوگ اجکی  زاب  ( 14  ) تسیچ راگدرک  اب  وت  عازن  یعدم  ياشومخ  کلف  دناد  هچ  هدرپ  نورد  زار 
: دیوگیم رگید  ياج  تشذگ  ربج  لصف  رد  هچنآ  اب  مترطف  ثاریم  هدیسر ز  تبهوم  نیارایتخا  تسا و  بسکب  هن  یقشاع  هک  روخیم 

دربن ناگیار  رجا  درکن  راک  هک  یسکلدیا  تدیاب  دزم  رگا  شوک  یعسب 
ربب داتسا  تعاط  یبلطیم  رگا  درمیسرن  یئاجب  هار  نیا  رد  هدربان  یعس 

دیآرب نت  ناج ز  ای  ناناجب  دسر  ناج  ایدیآرب  نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد 
دوش رگج  نوخب  کیل  دوش و  يرآربص  ماقم  رد  دوش  لعل  کنس  دنیوگ 

: هتفگ ار  ضیقن  ود  ره  لزغکی  نیا  رد  اضیا  يرادیم  اطع  دیما  هچ  هدربان  یعسدنبلط  تمدخب  هیاپ  ناهشداپ  زا  ظفاح 
دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  کنس و  ره  هنروضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ 

دوشن  ناخ  رد  دیشروخ  همشچ  بلاطظفاح  یلاع  تمه  دوبن  ات  ار  هرذ 
338 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. تمه یعس و  رب  مود  تیب  رد  هدرک و  تنیط  رب  لوحم  ار  لامک  لوا  تیب  رد 

مهد هقیرط 

: دیوگ هک  اجنآ  هداتفا  قافتا  زین  شور  نیا  ظفاح  زا  دنک  دیجمت  نیکرشم  نایتشدرز و  ناربگ و  زا  هکنآ  ینعمیب  رعش  رد  مهد  هقیرط 
دورمن شتآ  تخورفارب  هلال  هک  نونکیتشدرز  نید  نیئآ  نک  هزات  غابب 

دومث داع و  ثیدح  نک  اهر  شون و  بارشمد  یسیع  راذع  كزان  دهاش  تسد  ز 
دیشمج برطم  لوقب  هداب  زیوجت  رب  دنکیم  لالدتسا  دنام  دهاوخن  مج  هک  روایب  هداب  ماج  هکدوب  نیا  دناهتفگ  دیشمج  سلجم  دورس 

مج يارسناتسد  برط  لوق  دوب  نیاکهاوخب  یم  ماج  بلطم  مج  ماج  وت  لدیا 
زاب دیوج  هک  مج  نوخ  کلف  زوزاب  دیوگ  هک  نالد  نینوخ  لاح 

زاب دیوگ  هک  امب  تمکح  رسبارش  نیشن  مخ  نوطالف  زج 
زاب دیوپب  رسب  دریمن  رگظفاح  مخ  مارحلا  تیب  درگ 
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دابق تسا و  نمهب  دیشمج و  رس  هساک  زشبیکرت  هکناز  ریگ  بداط  رشب  حدق 
داب رب  مج  تخت  تفر  نوچ  هک  تسفقاو  هکدنتفر  اجک  یک  سواک و  هک  تسهگآ  هک 

یط مینک  نالیخب  هایس  همان  اتینمکی  ماج  یط  متاح  دایب  هدرد 
تشذگ ناهاش  لصف  رد  نآ  زا  ۀلمج  هک  همانقاس  رد  یط  متاح  ناور  حور و  يداشگ  هدبتساجک  بارـش  منک  یط  نخـس  هدنامن  اخس 

: دیوگ
مدع ردنا  یئانیب  فال  دنزمج  ماج  زک و  یم  نآ  یقاس  هدب 
مامت ملاع  رس  زا  هگآ  مج  وچماج  دیئأتب  مدرگ  هک  هد  نمب 

مایپ  دتسرف  مج  ورسخیکبماج و  شسکع ز  هک  یم  نآ  یقاس  هدب 
تسرپایند هچ  تسرپشتآ و  هچتسم  نادنر  شیک  رد  هک  هد  نمب   339 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

كاخ ریز  شدیوپیم  تشدرز  هکكانبات  شتآ  نآ  یقاس  ایب 
دورس یناورسخ  نزب  يوگبدور و  کنابلگب  یئاون  ینغم 

درک و هراپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هماـن  هک  دوب  یـسک  زیورپ  نک  داـب  دـب  راـی  زا  زیورپ  زنک  داـش  دوخ  ناـگرزب ز  ناور 
. درکن تباجا  ار  ترضحنآ  توعد 

ماع صاخ و  زا  هعیش  هبطاقب  ماع  يادن 

رورغم يا  میوگیم  هدرک  باـطخ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هدزاود  هب  لـئاق  هعیـش  مومعب  ماـع  يادـنب  نونکا  حیرـشت  حیـضوت و  همه  نیا  زا  سپ 
مهبولق عشخت  نا  اونمآ  نیذـلل  نأی  ملا  تسا  سب  دـیلقت  تسا  سب  یگهداـس  تسا  سب  رگید  ناگدـنبیرف  تاـغیلبت  اـههتفگب و  ناگهدـش 

یک ات  نوقـساف  مهنم  ریثک  مهبولق و  تسقف  دـمالا  مهیلع  لاطف  لبق  نم  باتکلا  اوتوا  نیذـلاک  اونوکی  قحلا و ال  نم  لزن  اـم  هّللا و  رکذـل 
مه تسا  امـش  اب  فلاخم  هکیـسک  زا  دینکن  دای  مارتحا  اب  همهنیا  رگید  تسا  نودتهم  مهراثآ  یلع  انا  ۀما و  یلع  انئابآ  اندجو  انا  دـیئوگیم 

تـسا عمج  يور  رد  ۀحبقم  تاهج  همه  هکلب  درادن  ۀنـسحم  تهج  چـیه  مارم و  رد  مه  کلـسم و  رد  مه  بهذـم و  رد  مه  هدـیقع و  رد 
دعاقتم نایع  ربخ و  چیهب  ناقرف و  هیآ و  چیهب  ناهرب و  تجح و  چیهب  لجعلا ) مهبولق  یف  برشا   ) هک یضعب  دننام  دیشابن  هتساوخن  يادخ 
مهتئاج ول  نونمؤی و  کبر ال  ۀملک  مهیلع  تقح  نیذلا  نا  هدومرف  دنوادخ  هچنانچ  دنرادیمن  رب  دوخ  هدـساف  دـئاقع  زا  تسد  دـنوشیمن و 

مهدیزی امف  هکلب  میلالا  باذعلا  اووری  یتح  ۀیآ  لک 
340 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نییبت قح و  روهظ  زا  دعب  هّللا  هّللا  ارسن . قوعی و  ثوغی و  اعاوس و ال  ادو و ال  نرذت  مکتهلآ و ال  نرذت  دنیوگیم ال  هکلب  ارفک  انایغط و  الا 
امـش رب  ناشیا  لاح  تقیقح  هک  یموق  ای  یـصخش  زا  هک  دراد  یعنام  هچ  دراد و  تیمها  هچ  دـنامیمن  امـش  يارب  رذـع  ياـج  رگید  يدـه 
ادیپ نظ  نسح  اهنآب  هک  یصاخشا  اب  دیاهدش  فداصم  ردقچ  دوخ  رمع  هرود  رد  امش  زا  کی  ره  دینک  يربت  دیرادرب و  تسد  دش  نشور 

ارهق و دیدید  یقسف  وا  زا  ای  تسین  دیدرکیم  نامگ  هک  روطنآ  هک  دش  مولعم  امـش  رب  يدنچ  زا  سپ  دیتشادنپیم و  کین  نامدرم  دیدرک و 
ناگرزب ءافرع و  هملکب  نافرع و  قشع و  ظفل  هب  یگهتفیرف  رثا  رد  نونکات  امـش  دـینک  ضرف  ناـنچمه  زین  مه  ار  نیا  دـیتشگرب  وا  زا  اـعبط 

نیاب رگم  دـیزرویم  فاکنتـسا  تعامج  نیا  زا  يربت  زا  ارچ  دـش  حـضاو  امـش  رب  هک  نونکا  دـیتشاد  وا  لاثما  ظفاح و  هرابرد  کین  نامگ 
داسف اطخ و  فالخ و  هجو  چیهب  هک  دنیامـش  ماما  ای  ربمغیپ  تعامج  نیا  رگم  ای  دینک  دـیناوتیمن  ضقن  هک  دـیاهداد  تعیب  تسد  تعامج 

نیملاظلا نمل  اذا  کنا  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  مهئاوها  تعبتا  نئل  دیامرفیم و  دنوادخ  هک  دیوش  رکذتم  دـینکیمن  رواب  ناشیا  هرابرد 
باب زا  هدرک  شحدق  رد  لمأت  ای  تسا  دیجمت  مهوم  هک  هتفگ  یترابع  ای  هدرک  يدیجمت  ظفاح  دننام  ای  ظفاح  زا  یثدـحم  ای  یهیقف  اضرف 
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رداص تاعوضوم  زا  یعوضوم  رد  وا  زا  هک  تسا  یئاطخ  هابتـشا و  درادن  یعنام  رگید  هوجو  زا  ای  شدوخ  دننام  يرگید  زا  ندروخ  لوگ 
باب زا  رگا  يدیلقت  عجرم  ای  یهیقف  هچنانچ  دشاب  یگرزب  صخـش  دـنچره  درک  دـیلقت  وا  زا  دـیابن  هک  نایع  دوهـش و  زا  دـعب  رگید  هدـش 

رد مه  زاب  دیدش  فقاو  وا  قسف  رب  ای  دیدش  علطم  وا  لاوحا  رب  امـش  رگا  دنک  لیدعت  ار  وا  ای  دنک  دـیجمت  وا  زا  یـصخش  رهاظب  نظ  نسح 
رذع مه  زاب  دینکیم  دیدرت  وا  زا  ضارعا 

341 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. تسا بیجع  یتسار  دینک  نینچ  رگا  هدرک  دیجمت  وا  زا  دلقم  ای  هیقف  نالف  هک  دیروآیم 

ظفاح تایدنپ  رکذ  یبیرفماوع و  ياههار  نایب  رد  همتاخ 

رتهب سپ  تسا  یگدنبیرف  ياههارب  هتـسب  ام  رظن  همه  نوچ  یلو  دـش  مولعم  بلطم  ود  نیا  لاح  الامجا  همدـقتم  ثحابم  يواطم  زا  هچرگا 
ار دوخ  دننزیم و  نافرع  قشع و  زا  مد  هک  هورگ  نیا  تایمکح  تایدنپ و  تسا  هلمجنآ  زا  هک  میهد  هیبنت  لیـصفتب  ار  کیکی  هک  تسنآ 
ۀـعدبلا و باتک  لوا  رد  هک  ار  صاخـشا  یـضعب  ءوس  هیور  دـب و  لمع  یکی  دـننکیم  یبیرفماوع  هدرک و  تلآ  ار  رما  دـنچ  دـنمانیم  افرع 

: هدرک یشم  هیور  نیدب  زین  ظفاح  دش و  هراشا  فرحتلا 
دنکیم ریوزت  همه  يرگنب  کین  نوچبستحم  یتفم و  ظفاح و  خیش و  هک  روخیم 

: تشذگ رایسب  لیبق  نیزا  ار  نآرق  نارگد  نوچ  نکم  ریوزت  مادیلو  شاب  شوخ  نک و  يدنر  روخیم و  اظفاح 
ماوع زغم  رد  نانچ  تسا  ناشیا  كرزب  تلآ  نیا  دـننکیم و  لامعتـسا  اـج  همه  دـناهدرک و  تلآ  ار  دـنمهفیمن  هملک  هورگ  نیایمهفن  مود 

يرعـش دنچ  دننکیم  تمذم  حدق و  تهج  نآ  زا  دننکیمن  كرد  ار  ناشدصاقم  دنمهفیمن و  ار  افرع  ياههتفگ  ءاملع  هک  دـناهدرک  هراچیب 
زا تاضارتعا  نیا  تسا  نینچ  يرآ  هک  دـننکیم  رواـب  دـنمهفیمن  دوخ  نوچ  هراـچیب  ماوع  دـننکیم  كردـم  هراـب  نیا  رد  ار  هلمج  دـنچ  اـی 

مه زاب  تشذگ  شیپ  زا  مه  نیا  تبحص  تسا  یمهفن 
342 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

وت زا  هدرپ  کی  ای  دنتسه  لهاج  وت  لثم  اهنآ  رثکا  هکیناسک  زا  مهنآ  ینکیم  رواب  یعدم ، هدع  کی  زا  هنوگچ  هراچیب  یماع  يا  میئوگیم 
یمهفن لاـمتحا  ناوتیم  دنـشاب  رفن  تسیب  اـی  رفن  هد  اـی  رفن  ود  اـی  رفن  کـی  فرط  رگا  یلب  درک  ضرف  ارنآ  دوشیم  هنوگچ  رخآ  دـنرت  اـناد 

جنپ زا  دـننافرعب  موسوم  هک  هدـع  اهنآ  لباقم  رد  هک  راصعا  نورق و  همه  رد  رابک  ياملع  زا  رازه  نارازه  فرط  هکنآ  هن  داد  اـهنآ  هراـبرد 
تاملک طقف  دنمهفیم  ار  ادخ  تاملک  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تاملک  همئا  تاملک  ءاملع  نیا  هنوگچ  دنرتمک و  مه  دصرد 

عازن نیا  هک  تسنرق  هدراهچ  دودح  هک  دش  هنوگچ  دنیوگیم و  هچ  دناهتفگ و  هچ  اهنیا  رگم  دنمهفیمن  ار  اتسدوخ  نیبدوخ  رشب  تشم  نیا 
دـنداد و دوخ  ياههتفگ  حرـش  دنتـشون و  اهباتک  اهنآ  هکنآ  اب  دـندیمهفن  ار  اهنآ  ياهفرح  املع  زا  هتـسد  نیا  زونه  دراد  همادا  همـصاخم  و 
رد دنوشیم و  زربم  دنوش  یم  دراو  هک  یملع  ره  رد  املع  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  یتسار  دنمهفیمن  مه  زاب  هک  تسا  بیجع  یلیخ  دنهدیم 
. دیمهف دنناوتیمن  ار  نانآ  ياهفرح  هک  دنیوگیم  هچ  تشم  کی  نیا  رگم  هّللا  ناحبس  دننکیم  يداقنا  ار  یطلغ  ره  دنراد  تافیلات  یملع  ره 

دناهدـمآ نونکات  لزا  ردـص  زا  هک  ار  ءاملع  همهنیا  يریذـپیم و  تعامج  نیا  زا  ار  اعدا  نیا  ینکیم و  قیدـصت  هدرکن  رکف  هنوگچ  یماعیا 
رترب اـملع  زا  مهف  رد  ار  دوـخ  هنوـگچ  يدـیمهف و  هنوـگچ  وـت  سپ  دـنمهفیمن  ءاـملع  رگا  هکنآ  رتبیجع  ینکیم  یمهفن  هب  یمر  ار  همه 
نینچ هن  یلو  دـنکیم  لامعتـسا  دـشاب  زجاع  دوخ  مصخ  لـباقم  رد  نوچ  هک  تسا  یلطاـب  یعدـم  ره  تلآ  یمهفن  نیا  يرآ  يدرکباـسح 

ياهفرح دـننام  مه  وا  ياـهفرح ! میمهفیم  رتهب  وا  زا  اـم  هک  دـننادیم  دوخ  تسین و  راـک  رد  یمهفن  هک  دـنادیم  دوخ  یعدـم  یماـعیا  تسا 
نارگید

343 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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میهاوخ یماع  زا  رتشیب  میاهدرک  ادیپ  تراهم  مولع  رد  میتسه  هدناوخ  سرد  میـشاب  مهفن  هچره  مه  زاب  دـشابن  مهف  لباق  هک  تسین  يزیچ 
مهفب رتراوازـس  یلوا و  ام  سپ  تسا  مهف  لـباق  رگا  دـمهفیم و  یماـع  هنوگچ  سپ  تسین  مهف  لـباق  رگا  هدرک ، ار  وا  قیدـصت  هک  دـیمهف 

بهاذم اب  ام  کنج  دننام  ینید  یـساسا  تسا  یگنج  اهنآ  اب  ام  ینرق  هدراهچ  کنج  هکلب  دنبیرفیم  ار  اهنآ  هک  ماوع  تشم  کی  زا  میتسه 
تـسین یئاجب  دنتـسم  هک  اریز  تسا  حـضاو  مه  ناـشنالطب  دـنرادن و  يوق  تجح  اـم  لـباقم  رد  نوچ  مینادـیم و  لـطاب  ار  اـهنآ  اـم  رگید 

. دننک یمهفنب  یمر  ار  ام  ماوع  رب  سیبلت  تهج  زا  دنراچان 
هدافتسا نینچ  رگید  زیچ  چیه  زا  دننکیم  هدافتـسا  ماوع  داهن  رد  هملک  نیا  زا  هورگنیا  هک  يردقب  تسا و  یبیرف  ماوع  هقیرط  نیرتهب  نیا  و 

سرد ياپ  ای  دنوش  نخـس  مه  یملاع  اب  یـسلجم  رد  دنتـسین  رـضاح  هک  هتفرگ  اج  ءاملع  یمهفن  ماوع  نیا  زغم  رد  نانچ  هک  اریز  دننکیمن 
هکنآ یتح  دـننک  عامتـسا  وا  زا  دننیـشنب و  یظعاو  ظعو  ياپ  ای  دـنناوخب  ار  یملاع  باتک  اـی  دنونـشب  ار  یملاـع  فرح  اـی  دنیـشنب  یملاـع 

ار دوخ  هکنآ  اب  دنناوخب  ار  هعیـش  ياملع  ياهباتک  هک  دنتـسین  رـضاح  یلو  دننکیم  هعلاطم  دنریگیم و  ار  رگید  قرف  ای  تنـس  لها  ياهباتک 
: دننادیم مه  هعیش  ناملسم و 

ار دـخ  تقو  یکدـنا  هک  میئامنیم  اضاقت  امـش  زا  مهف  اب  ینافرع  ياقآ  بانج  يا  اما  میئامنیم  دوخ  یمهفن  هب  ضارتعا  ام  میئوگیم  مه  زاـب 
رتمک هک  یماع  زا  میشاب  هچره  ام  دینامهفیم  یماع  رب  هکنانچمه  دوش  فالتخا  عفر  ات  دینامهفب  امب  ارناتشیامرف  نیا  دیئایب  دیئامرفب  فرص 
يراد هچ  وت  هک  یسرپیم  هچره  دنکیم  رایتخا  ار  توکس  دوشیم  كولس  لها  اجنیا  دوشیمن ، رـضاح  دسریم  اجنیا  هب  تبحـص  نوچ  میتسین 

دهدیم ناشن  توکس  طقف  یئوگیم  هچ  و 
344 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هرظانمب و ار  تعامج  نیا  دیتسناوت  امش  رگا  دوشیم  توکس  تمـص و  لها  دسریم  هک  ملاعب  دوشیم  لبلب  دسریم  هک  ماوعب  هنوگچ  منادیمن 
ای تسا  مومذـم  مه  فالتخا  عفر  يارب  ایآ  تسا ، مومذـم  هرظانم  دـیوگیم  دـسریم  هک  اجنیا  هب  دـیاهدرک  رمقلا  قش  دـینک  رـضاح  هجاـحم 

اهنآ زا  هنادیلقت  ماوع  دننام  مه  ام  هک  دـنعقوتم  ام  زا  تعامج  نیا  دومن  تباث  ار  یقح  ای  تفریذـپ  ار  یبلطم  دوشیم  هرظانم  نودـب  هنوگچ 
همه نایم  رد  تعامج  نیا  میریذپب  ناشیا  زا  حیحـص  ناونعب  ار  تافارخ  لطاب و  هک  دنعقوتم  هکلب  اعرـش  القع و  تسین  اور  نیا  میریذپب و 

هرظانم و يارب  تسا  رضاح  اهیئاهب  دننام  تسین  ایند  رد  رتلطاب  وا  زا  هک  یتلم  ره  دنشابیم  للم  همه  اب  فلاخم  دنزرویم و  دادبتـسا  ایند  للم 
وا زا  هچنآ  مروایب و  نخسب  ار  اهبأمنافرع  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدشن  زونه  نم  دنتـسین  رـضاح  هجوچیهب  هک  هورگ  نیا  زج  قح  قاقحا 

دـسر هچ  دنتـسین  تبحـص  هب  رـضاح  دنتـسین  تبحـص  لباق  هکنآ  اب  ناـشماوع  دـیوگب  ار  دوخ  کلـسم  تقیقح  و  دـیوگب : باوج  مسرپب 
ای میتقیقح  لها  ام  دیوگیم  دوریم  هرفط  شا  همه  یتسه  ادـج  ام  زا  هک  تسیچ  وت  کلـسم  تقیقح  هک  یـسرپب  یماع  زا  رگا  ناشدـشارمب 

لها ام  دیوگیم  ای  تسراک  رد  مه  یتقیقح  کی  رخآ  تسین  رهاظ  شاهمه  دیوگیم  ای  تفر  زغم  یپ  دـیاب  تسا  يزغم  اریزیچ  ره  دـیوگیم 
دندوب رایسب  ایند  رد  كرزب  صاخشا  دیوگیم  ای  دش  رکنم  دوشیمن  ار  تقیقح  انعم و  لها  دیوگیم  ای  تسا  قشع  داجیا  زا  دوصقم  میقـشع 

ادیپ ار  تقیقح  دـیاب  هراچیب  يا  تسین . لاؤسب  طوبرم  چـیه  تسا و  باوج  زا  هرفط  همه  هک  اهباوج  هنوگنیا  زا  فشک  تمارک و  بحاص 
میـسرپیم وت  زا  ام  اـم  لاؤسب  دراد  یلخد  هچ  دـندوب  رایـسب  اـیند  رد  ناـگرزب  دـش  رکنم  دوشیمن  ار  اـنعم  لـها  تسا  راـک  رد  تقیقح  درک 

وگب ار  تکلسم 
345 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دنکچ . ) دـناهدادن دای  وا  هب  رگید  زیچ  اهنیمه  زج  ار  هراچیب  یماع  دـنکچ  یلو  دـنکیمن  مولعم  ار  کلـسم  تقیقح  هک  اهنیا  وگب  ار  تنیئآ 
شداتسا دادن  دای  رگید  فرح 

دیوگب باوج  اـت  يروآ  راـشف  واـب  هکیزیچ  تیاـهن  يرآ  دـیوگیم  وگب  تفگ  شهر  داتـسا  هچنآدناهتـشاد  شتفـص  یطوط  هنیئآ  سپ  رد 
تسا و یلطاب  سایق  نیا  یلو  نالف  زا  ام  دـینکیم  دـیلقت  دـهتجم  نالف  زا  امـش  تسا  ملاـع  رد  اـم  قرف  میتسه  یکی  امـش  اـب  اـم  هک  تسنیا 
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ینید و قرف  هکلب  تسین  قرف  نیا  اهنت  یلو  دننکیم  ذـخا  ملاع  زا  مه  ام  ماوع  دـننکیم  ذـخا  ملاع  زا  اهنآ  یلب  تسا  راکـشآ  مه  شغورد 
رد ندوب ، یکی  تسا  نینچ  هن  دنتـسه  یکی  ام  اب  مه  اـهنآ  سب  دـننکیم  ذـخا  دوخ  تلم  ءاـملع  زا  مه  یتلم  ره  لـها  ـالا  راـک و  رد  ینیئآ 
ام اب  تعامج  نیا  اما  دننک  ذخا  دنهاوخ  هک  یملاع  ره  زا  تقو  نآ  دنشاب  یکی  هس  ره  کلسم  بهذم و  نید و  بسحب  هک  تسا  یتروص 

دنتسه ادج  زین  بهذم  رد  کلب  کلسم  رد 

یبیرفماوع ياههرا  زا  موس 

فوصت و لها  هب  نایوگدب  ناگدـننزهنعط و  نیا  دـنیوگیم  الثم  ملع  لها  ءاملع و  هب  تسا  یعالطایب  تبـسن  یبیرفماوع  ياههار  زا  موس 
ای دـناهدناوخن  ار  يونثم  باـتک  هک  تفگ  مزج  روطب  ناوتیم  هکلب  دـناهدناوخن  ار  ناـشیا  بتک  دـنعالطایب  ناـشیا  ياـه  هتفگ  زا  ناـفرع ،

تسی و عومسم ن  ناشیا  فرح  سپ  ینافرع  تاکن  قئاقد و  تاقیقحت و  زا  تسنوحـشم  هک  موق  نیا  بتک  زا  رگید  باتک  ای  ظفاح  باتک 
هدینـش هکنآ  ضحمب  قیقحت  هن  تسا  دـیلقت  يور  زا  اهتمذـم  نیا  همه  تسا و  یلبنت  عالطایب و  يور  زا  هک  اریز  تسین  لوبقم  ناشتداهش 

هقادم ناشبتک و  هعلاطم  چیه  رگید  دندب  دیوگیم  مه  وا  دندب  هیفوص 
346 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا هک  وت  اقآ  دیسرپب  ناگدننک  تمذم  نیا  زا  ناحتما  ضحم  امش  دنیوگیم  هدرک  هفاضا  دوخ  ماوع  ياهدیرمب  یتح  دنکیمن  ناشراتفگ  رد 
ایآ ینکیم  یئوگدب  هقیرط  نیا  زا  هک  وت  دـیئوگب  ای  هن  تفگ  دـهاوخ  هدینـش  ای  هدـید  ار  شباتک  ای  هدـناوخ  ار  شباتک  ینک  تمذـم  نالف 

هنوگنیا تسا و  یعالطایب  تلاـهج و  زا  همه  اـهنیا  هک  دـینادب  سپ  هن  تفگ  دـهاوخ  ياهدرک  یـسررب  همهف  ياهدـناوخ و  ار  ناـشبتک 
درادن شزرا  یهاش  کی  اهتمذم 

هکلب دـشاب ، سیبلت  هن  رگا  تسا  طلغ  نداد  ءاملعب  یلک  روطب  یعالطایب  تبـسن  ـالوا  هک  تسا  نیا  باـت  بآرپ و  تاـماط  نیا  زا  باوج 
زا رایسب  هب  هکلب  دنهدیم  رارق  یسررب  تحت  ار  ناشیا  ياههتفگ  مه  دننکیم و  هعلاطم  ار  ناشیا  بتک  مه  دنـسیونیم  در  ناشیارب  هکیناسک 

دوش ادیپ  یماج  ای  یلازغ  دننام  یعماج  علطم  درفکی  رگم  دیاهدرکن  وب  اعون  اهامـش  هک  دناهدرک  دروخرب  ناشیا  ياه  هتفگ  ناشیا و  بتک 
درادن ررض  دنشاب  هتشادن  لماک  عالطا  هوحن  نیا  دنشاب و  هتشادن  ار  یملع  رحبت  نیا  هک  دنـشاب  مه  ملع  لها  ای  ءاملع  زا  رگید  هدع  رگا  و 

راثآ یعالطایب و  زا  دیتفگ  هچنآ  ایناث  دیرادن و  ناشیا  ياههتفگ  ناتناگرزب و  بتک  زا  لماک  عالطا  نانچ  یگمه  زین  مه  اهامـش  هک  اریز 
یـسررب ار  ناشیا  ضوقن  در و  دـیاهدرکن و  ناشیا  در  رب  ار  ءاملع  بتک  هعلاطم  مه  امـش  هک  اریز  دوشیم  ضقن  زین  ناتدوخ  رب  یعـالطایب 

تحص مدع  رب  امش  تداهـش  عالطا و  مدع  تحـص و  مدعب  امـش  مکح  سپ  حیحـصان  ای  دناهدرک  ضقن  حیحـص  ایآ  هک  دیاهدرکن  لماک 
تفگ دیهاوخ  دیاهدید  ار  همه  دناهتـشون  فوصت  در  رب  اهقف  هک  یئاهباتک  ایآ  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  تسا  لطاب  دساف و  زین  ناشیا  تداهش 

عمسب باتک  مسا  ینعی  شمسا  دنیوگب  رگا  هن و  تفگ  دیهاوخ  دیاهدینش  ار  شیاهضقن  دنیوگب  رگا  هن و 
347 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هرابرد امش  كزان  لد  رطاخب  ای  دشاب  حیحص  یضعب  رد  اضرف  یعالطایب  تبـسن  نیا  اثلاث  هن و  تفگ  دیهاوخ  هدیـسر  یلاعبانج  كرابمان 
اههقرف دارفا  اههقرف و  زا  یئوگدب  ریفکت و  رد  هکنآ  هچ  تسین ، ندرک  یفکت  نتفگ و  دب  اب  یفانم  درادن و  ررض  مه  زاب  دشاب  حیحص  همه 

دنس ار  لماک  عالطا  مدع  دیدرک و  ضرف  امـش  هک  تافانم  نیا  درادن و  موزل  ناشیا  تایـصوصخ  رئاس  اههتفگب و  لماک  عالطا  مات و  ملع 
زئاج دیاب  سپ  دشاب  حیحـص  هتفگ  نیا  رگا  هک  اریز  تسا ، سیبلت  هطلاغم و  عون  کی  دوخ  تمذـم ، ریفکت و  زاوج  مدـع  يارب  زا  دـیتفرگ 
همه ناـشبتک و  همه  رب  لـماک  عـالطا  زا  دـعب  رگم  هفلتخم  لـلم  زا  مه  ریغ  ناـیئاهب و  اـهیئادوب و  ربـگ و  يراـصن و  دوـهی و  ریفکت  دـشابن 

يو و راتفگ  يو و  بتک  رد  قیقدـت  صحفت و  زا  دـعب  رگم  دـشابن  زئاج  دـیاب  للم  نیا  زا  کی  ره  دارفا  زا  درف  ره  ریفکت  ای  ناشاههتفگ و 
ای دیاهداد  رارق  هقادم  هعلاطم و  تحت  ار  يراصن  دوهی و  بتک  مامت  امـش  ایآ  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  هکنآ  شدـهاش  تسین  نینچ  هکنآ  لاح 
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نینچمه دینکیم و  ریفکت  کلاذ  عم  هن و  تفگ  دیهاوخ  دیاهدرک  هعلاطم  دننادیم  هیوامـس  بتک  ناشیا  هک  ار  یبتک  لیجنا و  ةاروت و  لقاال 
تـسیفاک یلوا  یلامجا  ملع  هکلب  تسین  مزال  یلک  عالطا  هکنآ  باب  زا  رگم  تسین  نیا  سپ  رگید  لـلم  نآـب  تبـسن  دنـسرپب  امـش  زا  رگا 

روطب دشاب  هقرف  دارفا  زا  يدرف  هاوخ  دشاب و  هقرف  هاوخ  ار  دوخ  هقیرط  اب  فلاخم  سپ  درک  ادیپ  دوخ  هقیرط  تحـصب  نیقی  سک  ره  ینعی 
هعلاطمب درادن  جایتحا  هعیـش  سپ  دشاب  هتـشاد  وا  لاوقا  رد  هقادم  وا و  لاوحا  رد  هعلاطمب  جایتحا  هکنآ  نودب  دنکیم  شنالطبب  مکح  مزج 

هک ناشیا  دارفا  زا  يدرف  ای  نانآ  هتفگ  رب  لماک  عالطا  ای  هیفوص  بتک 
348 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. دش دهاوخ  هدوزفا  ناشملع  رب  طقف  دننک  هعلاطم  رگا  یلب  ریفکت  تمذم و  رد  نالطبب و  مکح  رد  دشاب  زرحم  شتیفوص 

مهوت عفد 

نیا لطاب و  مهوت  نیا  یلو  نکم  بیع  هدـناوخن  یباتک  ره  یتفگ  باـتک  لوا  رد  هنوگچ  هک  دـنک  داریا  یـسک  هک  تسه  مهوت  نیا  ياـج 
ندناوخب فوقوم  اهنت  یصخش  ره  لاح  ندوب  مولعم  تسا و  باتک  بحاص  هک  تسا  صخش  رد  اجنیا  رد  نخـس  هک  اریز  تسا  اجیب  داریا 

بیع و سپ  دوشیم  مولعم  مه  صوصخم  هقرفب  وا  باـستنا  زا  وا و  ياـعدا  زا  وا و  غیلبت  توـعد و  زا  وا و  فارتـعا  زا  هکلب  تسین  شباـتک 
باتک سفن  تهج  زا  نخـس  اجنآ  رد  و  درک ، راهظتـسا  شباتک  زا  دیاب  ار  لاحلا  لوهجم  یلب  درادـن  شباتک  ندـناوخ  اب  همزالم  وا  ریفکت 

کلاذ و لاثما  و  یلالدتـسا ، ای  یبیترت ، ای  یمظن ، ای  یکبـس ، ای  یبدا ، یملع ، نونف  تهج  زا  یکی  دوشیم  هار  ود  زا  مه  باتک  بیع  دوب و 
نیا ام  روظنم  هتبلا  داسف و  تحـص و  نالطب و  قح و  تهج  زا  رگید  دوبن  تیب  نآ  زا  اـم  روظنم  مهنیا  یلو  دـناوخب  تسا  فوقوم  هتبلا  نیا 
سپ تسا  نتـسناد  ندناوخ  زا  ضرغ  هک  تسا  مولعم  نوچ  نکم و  بیر  ضارتعا و  دوب  قح  ینیب  رگ  ناوخب  رخآ  هب  ات  میتفگ  اذـل  دوب و 

هک نیا  هب  دشابن  مولعم  شرم  هدناوخان / هک  تسا  یباتک  نآ  باتک  ره  لطاب  ای  قح  داسف و  ای  تحصب  مکح  رد  ام  روظنم  هک  تسا  مولعم 
یکلـسم یبهذم و  ینید و  باتک  عضو  شباتک  عضو  مه  و  دـشابن ، مولعم  جراخ  زا  شاهدـیقع  داسف  ینعی  دـشابن  داسفلا  مولعم  شبحاص 

لاح نوچ  درک و  داسف  اب  تحـصب  مکح  دوشیمن  هدناوخان  تروص  نیا  رد  سپ  دشاب  هتـشون  کلـسم  بهذم و  نید و  رما  رد  ینعی  دشاب 
دبع نیا 

349 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. نکم بیع  هدناوخان  میوگب  هک  تسنآ  ياج  سپ  دشاب  كوکشم  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زا  شیب  هدنناوخ  رب  فلؤم 

یبیرفماوع ياههار  زا  مراهچ 

تـسیئاهزیچ زا  مهنیا  تشذگ  فرحتلا  ۀعدبلا و  رد  يو  زا  یلامجا  تسا ، تاینلاب  لامعالا  تبحـص  یبیرفماوع  هدنبیرف و  روما  زا  مراهچ 
تین تسا و  تین  هب  اهلمع  دنیوگیم  دـنبیرفیم  هار  نیمه  زا  ار  ناگداس  ماوع و  زا  يرثکا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا  هدـنبیرف  رایـسب  هک 

دیرادن و قیسفت  ریفکت و  یئوگدب و  تمذم و  قح  سپ  دنتـسین  عالطا  اب  سک  ره  بلق  تین و  زا  امـش  تسا و  بلق  رد  تسا و  ینطاب  رما 
نیا زا  تشذگ  افص و  صولخ و  ردقچ  هوالعب  تخانـش  دوشیمن  رهاظب  ار  صاخـشا  دراد و  هطبار  یهجوت و  دوخ  يادخ  اب  سک  ره  هتبلا 

نیمه تسا  لامعا  همه  هریش  لامعا و  همه  روظنم  هچنآ  تسا و  دصق  يافص  تین و  صولخ  رب  رادم  هکنآ  هصالخ  دوشیم  هدید  صاخشا 
رـضم نیا  دشابن و  ناشیا  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  وگ  دوشیم  هدید  تعامج  نیا  رد  نادجولاب  هک  مهنآ  تسا و  دصق  يافـص  تین و  صولخ 

دنکیم و رکذ  دش ، دراو  صالخا  تین و  هرابرد  هچنآ  مه  دـعب  دراد و  دوجو  یفنـص  ره  رد  لیبق  نیا  زا  هکنآ  هچن  تسین  نارگید  یقابب و 
دودسم يو  رب  ار  زیرگ  هار  هک  يدحب  دنچیپیم  هداس  هراچیب  یماع  رود  رب  توبکنع  رات  دننام  دـننکیم و  رابنا  فرب  زین  تایاکح  هصق و  زا 

. میلست زج  درادن  هراچ  رگید  دننکیم 
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صولخ تین و  نسحب  ناگدـننکریفکت  ناگدـننزهنعط و  نایوگدـب و  رظن  تسا  سیبلت  هطلاغم و  نیا  هک  تسنیا  هعدـخ  نیا  زا  باوج  اـما 
دنرادن یضعب  ای  دنرادن  ناشهمه  هکنآ  ای  دنرادن و  ای  دنراد  ایآ  هک  تسین  هورگ  نیا  دصق 

350 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
لمع یلوبق  رد  رادم  هکنآ  دنتـسین و  تانیبلاب  لامعالا  رکنم  مه  و  صولخ ، هجرد  یلعا  رد  دنراد  تین  صولخ  ناشهمه  دینک  ضرف  هکلب 

نیا دـننادیمن و  لمع  ار  اهلمع  نیا  ناشیا  هک  تسا  نیا  رد  ناـشیا  فرح  یلو  دـنراد  لوبق  ار  شاهمه  مه  ار  راـبخا  تسا و  تین  نسح  رب 
اما دنریذپیم  تین  نسحب  ار  لمع  هک  دیوگیمن  نیا  زج  تاینلاب ، لامعالا  دشاب ، هتـشاد  تین  تیلباق  ات  دنرامگیمن  لمع  ار  شور  نیئآ و 

صقر هچرگا  دنک  ادخ  يارب  و  دنک ، ضرف  لمع  ار  وا  دنک  هچره  سک  ره  هکآ  هن  دنریذپب  لماع  تین  نسحب  ار  وا  ات  دشاب  لمع  هک  دیاب 
زا دـنروآیم  دایز  لوعجم  ریغ  لوعجم و  زا  تاـیاکح  هلثما و  نیا  يارب  تسا و  نیمه  هناـیفوص  مهف  هناـفراع و  تفرعم  يرآ  دـشاب  راـت  و 

هتفاب و نافرع  شناوریپ  دوخ و  رایخب  هدرک و  یناوخ  رعـش  شاهرابرد  یعبـشم  لصف  هدروآ و  يونثم  رد  يولوم  هک  یگنچ  ریپ  هصق  هلمج 
دشاب هتشاد  يروعـش  یلقع و  كدنا  سک  ره  تسا  روآهدنخ  یتسار  هک  دناهتخاس  دناهدرک و  لعج  هنوگچ  ار  هصق  نیا  هک  تسین  مولعم 

هچ تافارخ و  هنوگ  نیا  یلوبق  زا  تسا  تفگـش  ياـج  هچ  یفوص  مهف  لـقع و  زا  یلو  ار  اهیگدـنفاب  نآ  هن  دـنکیم و  رواـب  ار  هصق  نآ  هن 
نیا زا  هدرک و  فرـص  یبرطم  يزاون و  کنچ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  دوب  يدرم  ریپ  هک  تسنیا  هصق  رـصتخم  تسا ، نیا  زا  شیب  عقوت  ياـج 

رب هشاعا  هار  داتفا  تیبولطم  زا  مکمک  تفر  لـیلحت  هب  مه  شنـسح  توص  دـش و  ریپ  نوچ  تشاد و  شوخ  هدزاوآ  دومنیم و  هشاـعا  هار 
قلخ يارب  نم  هک  تسیرمع  تفگ  دوخ  اب  دـش  دروآ  روز  واب  یگنت  رـسع و  تفاین  دوخب  يرتشم  چـیه  رگید  زور  کی  ات  دـش  کـنت  يو 

تخاونب کنچ  یتعاس  داهن  ناتـسربقب  يور  سپ  مزاونب  ادخ  يارب  مورب و  تسا  بوخ  زورما  منک  یم  قازترا  ناشیا  زا  مزاونیم و  کنچ 
متخاونیم و تقلخ  يارب  هزور  همه  ایادخ  تفگ  و 

351 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
کنچ تشگ  هتـسخ  سپ  مک  هزاـت  ار  مگنچ  ياـهرات  هک  مهاوخ  یم  مشیربا  وت  زا  ار  شترجا  مزاونیم و  وت  يارب  زورما  متفرگیم  یترجا 

تفرورف و تلاح  نآ  رـس  رد  سپ  دوبن  دوهعم  باوخ  اریو  تقو  نآ  رد  هک  داد  تسد  باوخ  ار  رمع  هاگان  دـیباوخ  داهن و  رـس  ریز  رد  ار 
ام صاخ  ناگدـنب  زا  اجنآ  رد  هک  ور  ناتـسربقب  هک  تفگ  باوخ  رد  دـنوادخ  سپ  تسا  تلاـح  هچ  نیا  ایادـخ  راـب  هک  تساوخ  ادـخ  زا 

دزنب زاب  يدش  جاتحم  هک  مه  تقو  ره  نک  فرـص  مشیربا  هجو  رد  ار  نیا  وگب  هدب و  يوب  ریگ و  رب  لاملا  تیب  زا  رانید  دصتفه  تسیدرم 
رکنم ام  هکنآ  لصاح  تسین  هراچ  رـصتخم  هراشا  زا  یلو  منک  ثولم  تافارخ  هنوگنیاب  ار  دوخ  باتک  تسا  فیح  هک  هصق  رخآ  ات  ایب  ام 

یتح تسا  قرف  همه  هویـش  نیا  هکنآ  هچ  دننک  ادـخ  يارب  ار  دوخ  هلوعجم  لامعا  صلاخ  دـصقب  قرف  همه  دـننام  مه  هقرف  نیا  هک  میتسین 
ادخ يارب  دوخ  تاناویح  تاعارز و  زا  مه  یفلز و  هّللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدبعن  ام  دنتفگ  هک  دنکیم  تیاکح  ناتـسرپتب  زا  دنوادخ  هکنآ 
اذه اولاقف  ابیـصن  ماعنالا  ثرحلا و  نم  هرذ  امم  هّلل  اولعج  دیامرف و  دنوادخ  هچنانچ  یبیـصن  مه  دوخ  ناتب  يارب  دـنداد و  یم  رارق  یبیـصن 

رکنم مه  نومکحی و  ام  ءاس  مهئاکرـش  یلا  لصی  وهف  هّلل  ناک  ام  هّللا و  یلا  لصی  ـالف  مهئاکرـشل  ناـک  اـمف  انئاکرـشل  اذـه  مهمعزب و  هّلل 
ار زیچ  هس  ام  تسا  اج  نیا  رد  سیبلت  هطلاغم و  مینادـیمن و  رادـم  ار  اهنت  تین  اـم  یلو  تسا  تین  صـالخاب  طونم  لـمع  یلوبق  هک  میتسین 

. تین تحص  موس  لمع  تحص  مود  دئاقع  تحص  یکی  مینادیم  لیخد 
دروایب مه  حیحـص  دصق  اب  ار  ۀحیحـص  لامعا  نامه  هچرگا  دنکیمن  لوبق  ار  هدیقعلا  دساف  لمع  دـنوادخ  هک  تسا  حـضاو  رپ  هک  لوا  اما 

هفلتخم بهاذم  لها  زا  قح  اب  فلاخم  ای  قفانم  ای  كرشم  ای  دشاب  رفاک  هدیقعلا  دساف  نآ  هاوخ 
352 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لامعا رد  دوخ  وت  مدادیم  يو  رد  مالک  طسب  الا  درادن و  تابثا  هب  جایتحا  هک  تسیدـحب  ترورـض  زا  تسین و  ههبـش  کش و  ياج  نیا  و 
لاـمعا هک  دوش  وت  زا  ههبـش  عفر  اـت  نک  لـمأت  هعرتخم  بهاذـم  زا  نارگید  ناورهن و  لـها  ساـبعلا و  ینب  ۀـیما و  ینب  ۀـیواعم و  ءاـفلخ و 
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. تسا ناشیا  هدساف  لامعا  دننام  اهریغ  جح و  هزور و  زامن و  زا  دشاب  لامعا  قشأب  هچرگا  مه  نانآ  ۀحیحص 
. مینکیم هراشا  رابخا  زا  يرصتخمب  هطلاغم  هابتشا و  عفر  يارب  اج  نیا  رد  ار  موس  مود و  اما  و 

لوق و ال لمعلاب و ال  الا  لوق  ملـس ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق  ع )  ) هئابآ نع  يوری  ع )  ) اـضرلا نع  تلـصلا  یبا  زا  ( 1)
. ۀنسلا ۀباصاب  الا  ۀین  لمع و ال  لوق و ال  ۀینبالا و ال  لمع 

لوق ملس ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  ع )  ) هئابآ نع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ( 2)
. ۀنسلا ۀباصاب  الا  ۀین  لمع و  لوق و  ۀینبالا و ال  لمع  لوق و ال  لمعب و ال  الا 

لوق لبقی  ۀینبالا و ال  لمعو  لوق  لبقی  لمعلاب و ال  الا  لوق  لبقی  ملس ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  زا  ( 3)
ۀنسلا ۀباصاب  الا  هتین  لمع و  و 

لمع يوقتب و ال  الا  مرک  عضاوتب و ال  الا  یبرع  یشرفل و ال  بسح  لاق ال  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  ( 4)
دومرف تسیچ  تدابع  ةدابعلا  ام  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمق  هّللا  دـبع  نب  یـسیع  زا  ( 5  ) هقفتب الا  ةدابع  ۀـینب و ال  الا 

ار رابخا  نیا  مینکیم  افتکا  رادـقم  نیمهب  هب  رما  يذـلا  هجولا  نم  رگید  ثیدـح  رد  هنم و  هّللا  عاـطی  يذـلا  هجولا  نم  ۀـعاطلاب  ۀـینلا  نسح 
هک نک  لمأت  رابخا  نیا  رد  نونکا  هدـش  رکذ  قیرفت  هب  زین  ود  نیا  ریغ  رد  دـینک و  هعجارم  لـئاسولا  كردتـسم  هعیـشلا و  لـئاسو  باـتکب 

تین و هکلب  هدرکن  اهنت  تین  هب  افتکا  هدادن و  رارق  رادم  اهنت  ار  تین  نسح  هنوگچ 
353 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دشاب ققخحم  تنس  اب  قفاوم  ینعی  دنک  تباصا  تنـس  اب  هچنآ  هکلب  هدرمـشن  لمع  ار  یلمع  ره  لمع  رد  زاب  هتفرگ  نازیم  ار  ود  ره  لمع ،
. هدومرف رما  وا  هب  دنوادخ  دشاب و  ادخ  تعاطا  هک  دشاب  یهجو  رب  یهجو و  زا  هچنآ  دشاب و  هقفت  يور  زا  هقفت و  اب  هچنآ  و 

ار عرش  زا  هدراو  هحیحـص  لامعا  رگا  سپ  مینادیم  هدیقعلا  دساف  ار  اهنآ  هک  داقتعا  هار  زا  یکی  میراد  رظن  هار  ود  زا  نایفوص  لامعا  رد  ام 
سپ تسین  تنس  اب  قفاوم  هک  هعرتخم  ار  وا  راکذا و  لامعا و  تهج  زا  یکی  مینادیمن و  لوبقم  حیحـص و  ناشیا  زا  دنروایب  حیحـص  هجوب 

بآ هب  لسغ  وضب و  ای  یبصغ  سابل  اب  ار  زامن  هک  تسنآ  لثم  مود  نیا  لثم  درادن  يریثأت  يو  رد  تین  نسح  تسا  لطاب  لمع  لصا  نوچ 
لطاب لصا  زا  لمع  هرکیب  اریز  تسین  لوبقم  زامن  نیا  ملـسم  دروایب  یتین  نسح  صولخ و  کی  اـب  رگید  یللخ  اـب  اـی  ءوضو  یب  اـی  یبصغ 

؟ تشاد دهاوخ  يو  رد  يریثأت  هچ  دصق  صولخ  تین و  نسح  سپ  تسا 

یبیرفماوع ياههار  زا  مجنپ 

يرخآ اهدایرف  همه  نیا  هک  نیا  لیبق  زا  فال و  رپ  ياهیوعد  فازگ و  ياـهاعدا  لـیبق  زا  هناـیماع  ياـهتجح  یبیرفماوع  ياـههار  زا  مجنپ 
: ظفاح تسین  زیچ 

فال و ياههتفگ  تسین  يزیچ  هزره  ریغ  شدایرف  هکنآ  اب  تسین  بیجع  ثیدـح  بیرغ و  هصق  مهتسین  هز  رهب  رخآ  همهنیا  ظفاح  دایرف 
یگهداس دراد و  دوخ  هک  یئافـص  نآ  زا  هراچیب  یماع  هک  اریز  تسا  ندز  لوگ  زین  قیرط  نیا  تشذـگ  شاهناـماوع  ياـهتجح  شفازگ و 

دوشیم هتفیرف  اهیزاسرهاظ  نیمهب  تسا  رهاظ  تروص و  لها  یماع  دروخیم  بیرف  راچان  درادنپیم  عقاو  ار  فال  دراد  هک 
354 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یبیرفماوع ياههار  زا  مشش 

نیرتبوبحم اـهزیچ و  نیرتـهب  هک  هتفر  ماوع  نهذ  رد  ناـنچ  تسا و  هدـنبیرف  رایـسب  هک  تسا  قشع  تبحـص  یبـیرفماوع  ياـههار  زا  مشش 
قـشع لاـمعا  همه  هریـش  تسا و  قشع  لاـمعا  همه  زا  ضرغ  تسا و  قشع  لوصح  ملاـع  تقلخ  زا  ضرغ  تسا و  قشع  ادـخ  دزن  اـهزیچ 
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تلیضف ياراد  هک  تسیسک  ادخ  دزن  صاخـشا  نیرتبوبحم  صاخـشا و  نیرتهب  نیربانب  هدرک  ملاع  تقلخ  شقـشع  زا  مه  ادخ  هکلب  تسا 
هجیتن رد  سپ  دننکیم  قشعب  توعد  دـننزیم و  قشع  زا  مد  هراومه  دنقـشع و  لها  دـننافرع  لها  هب  موسوم  هک  صاخـشا  نیا  دـشاب و  قشع 
یئاربک ره  هک  دنادیمن  هراچیب  یماع  یلو  ددرگیم  ناشیا  هتفیرف  هراچیب  یماع  يربک  يرغـص و  نیدب  دنقح  ءایلوا  دنقئالخ و  لضفا  اهنیا 

اما درادـن  یـشزرا  سپ  تسیدـیلقت  ره و  ثحب  درومرد  دـشاب و  شخبهجیتن  ات  درک  تباث  نادـجو  اب  ار  یئارغـص  ره  ناهرب و  اـب  دـیاب  ار 
هتفگب دـش  هتفگ  قشع  يارب  هک  لئاضف  نیا  اـیناث  تسیچ و  قشع  تقیقح  ـالوا  تفگ  دـیاب  سپ  تسا  قشع  لـصا  يارب  هک  یئاهتلیـضف 

دیجمت و قح  تبحم  زا  تایآ  وابخا و  رد  رکنی و  تسا ال  يرما  انعم  نیا  سپ  قحب  تبـسن  تسا  هدیدش  تبحم  قشع  زا  دارم  رگا  تسیک 
زا ضرغ  لاـمعا و  همه  بل  هکلب  دـشاب  نآ  تقلخ  زا  ضرغ  لاـمعا و  همه  زا  ضرغ  لاـمعا و  همه  بل  هک  يروـطب  هـن  یلو  هدـش  ریقوـت 

قحب تبحم  یلب  تسا  قح  تیولوم  روهظ  فیلکت  تثعب و  زا  ضرغ  هچناـنچ  هلـالج  لـج  قـح  تیوـلوم  روـهظ  تسا و  یگهدـنب  تقلخ 
قح تیانع  دروم  همهم و  لاصخ  زا  یکی  قح  يارب  صالخا  صولخ و  دننام  قح و  اب  يافو  افص و  دننام  قح و  زا  تیـشخ  فوخ و  دننام 

رئاظن نیا  زا  هک  تفگ  ناوتیم  مه  يدح  ات  تسا و 
355 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نیا لوصح  الوا  هکتسنیا  رد  تسا  ار  ام  هک  یثحب  تسین  ینخس  ثحب و  ار  ام  اجنیا  رد  دشاب  نیا  قشع  زا  دارم  رگا  سپ  دراد  يرترب  دوخ 
رکذ روتسد  ندرک و  رایتخا  دشرم  ندرپس و  رـس  ندش و  شیورد  هاقناخب و  فوقوم  ینعی  تسین  هاگتـسد  ناکد و  نیا  هب  فوقوم  تبحم 

ندرک و ایند  يارب  لمع  كرت  ندیشک و  هقاش  تاضایر  ندرک و  یناویح  كرت  نتسشن و  هلچ  ندناوخ و  ای  ندورـس  قشع  رعـش  نتفرگ و 
ندز و خرچ  ندرک و  فک  ای  نتفگ  رکذ  نالف  رازه  دنچ  ای  نتفگ  وه ) الا  سیل  نم  ای  وه  ای   ) نتفرگ و رکذ  هقلح  ندـش و  لزعنم  قلخ  زا 
نیز و ربت  ای  ندراذـگ  رـس  رب  كرت  دـنچ  هالک  ندیـشارتن و  ار  رـس  يوم  ندرک و  دـنلب  ار  براش  دـننام  ندرک  هفاـضا  رگید  ياـهزیچ  اـی 
رد ار  ربنق  سکع  ندیـشک و  شیورد  کی  دننام  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سکع  ندز و  راوید  رب  تسوپ  نتفرگ و  تسدب  لوکـشک 

هچراپ و يردق  هکس و  درگ و  ندرپس  رـس  ماگنه  ای  ندرک  بوکلاخ  ار  ندب  عضاوم  یـضعب  ای  ندیـشک  زارد  يوم  نیز و  ربت  اب  شیولهپ 
هحفاصم ای  ندرک  هعلاطم  ار  ینافرع  بتک  ای  نداد  شوج  کید  یلوبقم  لوصو و  تمالع  ندرب و  دشرم  يارب  تابن  يردق  رتشگنا و  کی 

اهنیا هب  فوـقوم  مه  تبحم  تسین و  قـح  تبحم  تاـفارخ ، زا  اـهنیا  لاـثما  ندرک و  توکـس  ریپ  سلجم  رد  اـی  ندرک  صوـصخم  زرطب 
رایتخا يوقت  عرو و  ندرک و  لوسر  ادخ و  راتفگ  زا  تیعبت  عرـش و  ماکحا  رب  ندـش  مزتلمب  فوقوم  قح  تبحم  زا  هتـشر  نیا  هکلب  تسین 
لامعا وم  کی  ندـیچیپن و  قح  تعاط  زا  وم  رـس  کی  و  هّللا » مکببحی  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لق   » هدومرف دـنوادخ  هچناـنچ  ندرک 

زا دارم  ضرف  بسحب  هک  قشع  زا  تمسق  نیا  ایناث  تسا و  ندرکن  تعدب  زا  يوریپ  ندراذگن و  تعدب  ندرکن و  کلسم  رد  دوخ  زا  يأر 
دشاب رصحنم  شقادصم  هجو  هچب  تسا  قح  تبحم  وا 

356 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دیئوگیم هجو  هچب  هدیسر  هک  زا  اجک و  زا  صاصتخا  هجو  نیا  دنـشاب  صوصخم  کلـسم  صاخ و  قیرط  ياراد  هک  نایعدم  زا  هدعکی  هب 

: ظفاح دنشاب ؟ يوقت  دهز و  لها  لمع و  ملع و  لها  هچرگا  دنتسین  تبحم  لها  دنشاب ، جراخ  هگرج  نیا  زا  هکیناسک 
دجاسم رد  هچ  ادخ  ناگدنب  همه  نیا  هک  تفگ  دوشیم  هنوگچ  تفرن  هراسخرب  هناخیم  رد  كاخ  هک  رهدسرن  شماشمب  تبحم  يوب  دبا  ات 

دـننکیم و دوخ  زا  یتبحم  صولخ و  راهظا  هچ  دـننارذگیم و  ار  دوخ  رمع  بش  زور و  ع )  ) همئا هسدـقم  باتعا  رد  هچ  لفاحم و  رد  هچ  و 
دوخ هک  نانآ  طقف  دنتـسین  تبحم  لها  چیه  عرو  يوقت و  تمزالم  اب  دنراد  تاولخ  رد  یـشوخ  تالاح  هچ  دنراد و  اههلان  اههیرگ و  هچ 
دنقح قشع  تبحم و  لها  طقف  دـناهدرک  عارتخا  عادـبا و  دوخ  زا  یـصاخ  شور  صوصخم و  کلـسم  دـناهدرک و  ادـج  نید  هعماج  زا  ار 
باوص لک  یلع  ۀقیقح و  قح  لکل  نا  تسا  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  اریز  تسیچ  امش  دزن  رد  تبحم  تمالع  رگم 

هب امش  دزن  رد  تبحم  قشع و  تمالع  ایآ  تسا  یتمالع  ار  یقح  ره  سپ  تسیرون  ار  حیحص  رما  ره  دشاب و  یتقیقح  ار  یقح  رما  ره  ارون 
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فک ندرک و  وهوه  ای  ندیـصقر و  ندز و  فکب  کـی  دـهد و  نوریب  دوخ  زا  لزغ  ناوید  کـی  زور  ره  هک  راعـشا  هب  اـی  تسا  تارهاـظت 
. ار امش  ياعدا  مینک  قیدصت  ام  ات  هدش  رهاظ  امش  زا  تبحم  راثآ  زا  يرثا  هچ  سپ  هنرگو  ندرک  عرش  موسر  بادآ و  كرت  ای  ندرک و 

« هفیظو ماجنا  تمدخ و  نسح  رد  رگم  دوشن  رهاظ  تبحم  راثآ  تمالع و  »
هک تبحم  قشع و  يوعد  قدص  رب  تمالع  لیلد و  هناگی  هک  زین  امـش  دوخ  تاحیرـصت  هب  هکلب  ملاع  يالقع  همه  دزن  تسا  یهیدب  نیا  و 

يوب تبسن  تمدخ  نسح  قوشعمب و  تبسن  تسا  یگتشذگ  دوخ  زا  دنک . قشع  ياعدا  یسکب  تبسن  یسک  رگا 
357 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

زا شیب  هک  لاح  ات  دـننادیم  لیمک  زا  یـضعب  یخرک و  فورعم  زا  یـضعب  هک  شور  نیا  شیادـیپ  ماـگنه  زا  دوشیم  لاؤس  امـش  زا  نونکا 
سلاجم و هکنآ  زج  دـیاهداد  ناشن  ادـخب  تبـسن  یگتـشذگ  دوخ  زا  هچ  دـیاهدرک و  قحب  تبـسن  یتمدـخ  هچ  تسا  لاـس  دصیـس  رازه و 

هکتـسنآ هدز  رـس  امـش  زا  رگا  هک  یتمدـخ  تیاـهن  دـیاهدروخ  ناـجم  تفم و  همعطا  ناولا  دیاهدیـشک و  هدـبرع  دـیاهدرک و  اـپب  یلفاـحم 
جرخ يدایز  ياهلام  ای  دیاهدرک و  دوخ  يارقف  زا  يریگتـسد  ای  دیاهتخاس و  فازگ  ياهجرخ  اب  ار  دوخ  ناریپ  روبق  دیاهتخاس و  اههاقناخ 
دنناـم ینعمیب  ياـهلزغ  فرـص  ار  دوخ  تقو  دـیاهدوب  یملع  لـها  رگا  اـی  دـیاهدرک و  اـههاقناخ  اـهطابر و  رویز  رز و  دوخ و  تافیرـشت 

ۀمزال اهنیا  تسین  اهنیا  قحب  تمدـخ  دـیمان  دوشیمن  تمدـخ  هک  ار  تایلمع  نیا  دـیاهداد  ماوع  جرخب  نافرع  دـیاهدرک و  ظفاح  ياـهلزغ 
یبزح و تامدخ  هنوگنیا  زا  هبزحتم  للم  مامت  دنراد  تامدـخ  نادـنچ  دـص  هکلب  هنوگنیا  زا  زین  اهیئاهب  بزحب ، تمدـخ  تسا و  تیبزح 

. دراد ياهقرف  ره  هک  لایخ  اعدا و  هب  رگم  دراذگ  ادخ  باسحب  دوشیمن  ار  اهنیا  دنراد  یکلسم 
ای واب  تمدـخ  مرج  ـال  درادـن  یگهتـسیاش  وا  تاذـب  تمدـخ  تبـسن  سپ  تسا  یتمدـخ  هنوگره  زا  هزنم  ینغتـسم و  نوچ  دـنوادخ  تاذ 

هعیش ار  دوخ  دینکیم و  عیشت  راهظا  مه  هعیش  دالب  رد  دینادیم و  ناملـسم  ار  دوخ  هک  امـش  تسوا  نید  لهاب  تمدخ  ای  وا و  نیدب  تمدخ 
رگا نایئاهب  دننام  امـش  هّللا  ذاعم  هک  نید  لهاب  تبـسن  اما  دیاهدرک  هعیـش  نید و  لها  عیـشت و  بهذم  نیدب و  تبـسن  یتمدخ  هچ  دینادیم 

تاهج ای  دوخ  تایثیح  ظفح  یگدنامرد و  يور  زا  فداصت  قافتا و  لیبس  رب  هکنآ  رگم  سب  دیراد و  دوخ  سنج  ءانبا  اب  دیراد  یتمدـخ 
دشاب هدرک  یشوارت  یسکب  تبسن  امش  زا  یهاگ  رگید 

358 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هکنآ زج  دـیاهدرک  یلمع  هچ  بهذـم  نیدـب و  تبـسن  اـما  دـنکیمن و  غیرد  مه  يدوهی  یئاـهب و  تایـصوصخ  نیا  اـب  دراوم  هنوگنیا  رد 

دینک و یبیرفماوع  دینابسچب و  هعیشب  ار  دوخ  هکنیا  تهج  زا  دیاهدرک  يرصتخم  لذب  هسدقم  باتعا  ریمعت  رد  تردن  لیبس  رب  یهاگهاگ 
اهتدعاسم بولق  فیلأت  باب  زا  ضارغا  نینچ  اب  زین  نیفلاخم  نیبصعتم  زا  هک  تسا  هدـش  اسب  هک  رگید  ضارغا  نارازهو  دـینک  یئامندوخ 

يدایـص و تلآ  مه  ار  نآ  دـیهدیم  لیکـشت  سلاجم  لفاحم و  ای  دـینکیم  يراکمه  هعیـش  ناناملـسم  اب  یبهذـم  ياهراعـش  رد  ای  و  هدـش ،
نیا رد  ظفاح  دینکفا  مادب  ار  یـسک  لفاحم  نیا  رد  دیاش  دینک  یفرعم  عیـشتب  هلیـسو  نیدب  ار  دوخ  هک  تهج  نیا  زا  دـیاهداد  رارق  يدایش 

: هتفگ امش  لامعا  هب  تبسن  هراب 
ادـخب ار  امـش  تشذـگ  شلیـصفت  هک  هتفگ  زین  نیا  ریغ  دـنیاشگب و  اغدـب  شریز  ران ز  هچ ز  هکادرف  ینیبب  وت  يراد  هک  هقرخ  نیا  ظـفاح 
ماجنا بهاذم  نیدـب و  تبـسن  اسفن  هن  الام  هن  املق  هن  امدـق  هن  نونکات  یتمدـخ  چـیه  هک  یلمهم  نیا  اب  ار  تعامج  نیا  ایآ  دـیهد  فاصنا 

اهآ دوجوب  مالـسا  نونکات  هک  هعیـش  ياملع  همهنیا  تسناد و  قح  تبحم  لها  دوشیم  دوخ ، هموح  دوخب و  تبـسن  رگم  دنهدیمن  هدادـن و 
رگا یبهذم  هن  دنامیم و  یقاب  ینید  هن  دننیچرب  ار  ناشیا  یملق  راثآ  طقف  رگا  هک  تساپرب  شمچرپ  اهنآ  تامدخ  تکربب  عیـشت  تساپرب و 

تامحز نیا  دودر ، تاجاحم و  رابخا و  ریسفت و  ثیدح و  هقف و  بتک  زا  تسیقاب  ناشیا  یبهذم  ینید و  بتکب  تسا  یقاب  بهذم  نید و 
خیـش تشون  لاس  تسیب  رد  ار  یفاک  ینیلک  تسین  قشع  تبحم و  زا  یـشان  اهنیا  اـیآ  دنـشکیم  هدیـشک و  نونکاـت  ناـشیا  هک  هداـعلا  قوف 

درک فلت  ار  شرمع  یسوط 
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359 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هیملع هزوح  فرـشا  فجن  نونکات  نامز  نآ  زا  هک  درک  اپب  فرـشا  فجن  رد  ار  عیـشت  هیملع  هزوح  تشون و  ار  شراصبتـسا  بیذهت و  ات 

مهلاثما هّللا  رثک  تسا  رامـش  زا  نوریب  ناشددع  هک  نینچمه  ققحم و  یلح ، همالع  بتک ، ترثک  همهنآ  اب  قودص  خیـش  تسا  عیـشت  ملاع 
تبحم زا  یـشان  اهنیا  ایآ  هداتفا  رطـس  رازه  شرمع  زا  زور  ره  قباطم  شتافلؤم  اب  دـناهدرک  باسح  ار  شرمع  هرود  هک  یـسلجم  همـالع 

هدرک و عیـشت  نیدـب و  تبـسن  دوخ  تبون  هب  کی  ره  هک  یناـیاش  ياهتمدـخ  نیا  اـب  تسا  نتفگ  لزغ  دـناوخ و  رعـش  تبحم  طـقف  تسین 
دنیوگیم و هچ  اسرف  تقاط  تایلمع  نیا  لباقم  رد  دنبیرفیم و  ار  هراچیب  ماوع  نابز  هچب  منادیمن  دنتـسین  تبحم  لها  اهنیا  هنوگچ  دننکیم 

راچان يرآ  دنرـشق  لها  اهنیا  هک  دننکیم  قیرذـت  اهنآ  هب  هنوگچ  دـنهدیم و  ملقب  ماوع  رظن  رد  تبحم  زا  یلاخ  ار  نیدـهاجم  نیا  هنوگچ 
توف زا  سپ  ار  وا  هک  دـناهدرک  عضو  باوخ  هر )  ) یـسلجم هرابرد  هکنآ  دـننام  دـننکیم  ینزهر  ار  ماوع  هراچیب  اـت  دـنیوگیم  ار  یئاـهزیچ 

ره نالف  نالف و  راحب و  متفگ  هدروآ  هچ  دـنتفگ  ندـمآ  نیریکن  نوچ  تفگ  تشذـگ  وت  رب  هنوگچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دـندید و  باوخب 
يدوهی هچب  تسدب  هک  ببس  نادب  ار  وت  ام  رقاب  دّمحم  هک  دمآ  یئادن  مدش  سویأم  نوچ  دندرک  در  ار  همه  متفگ  ار  دوخ  لامعا  زا  کی 

. دننک ناگرزب  نیا  بیرخت  ات  دنروایب  تایفشک  اهایؤر و  هنوگنیا  هک  دنراچان  ماوع  يارب  هتبلا  میدیشخب  يداد  دوب  شردام  لغب  رد  هک 
نیا رد  دـشاب  یتبحم  رگا  هّللا  ذاعم  هّلل و  شاح  هاگآ  تسه  هریـس  زا  تسا  مهف  لها  هک  سکنآهاوخلدـب  نالهاج  نیا  دـنیوگب  اـت  راذـگب 

: رعش درادن . یجراخ  دوجو  سپ  هنرگو  دشابیم  دناهدرک ، ضرف  تبحم  زا  یلاخ  ار  ناشیا  هورگ  نیا  هک  تعامج 
نیا يراد  نید  قدص  هک  رگ  نز  رتمک  فال  هنروتسادیپ  وا  تعیرـش  رد  دشاب  یتبحم  رگ   360 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هنوگنیدـب ار  وا  هک  تسیچ و  قشع  هک  دـینک  نایب  سپ  تسا  نیا  ریغ  دارم  رگا  و  تسا ، هدـیدش  تبحم  قشع  زا  دارم  هک  نیارباـنب  باوج 
. هتسناد همدقتم  روما  نآ  هب  فوقوم  ار  شلوصح  هک  هتسناد و  لامک  رد  لیخد  ار  وا  هک  هدرب و  الاب  هبترم  نیدب  ار  وا  هک  هدرک و  فیصوت 
زا هک  دنیامنیم  فیصوت  ار  قشع  ناشدوخ  هکیروطب  مهنا  اجک ، زا  دنقشع  لها  قشع و  قادصم  هورگ  نیا  هکنآ  ینعی  يرغصب  عجار  اما  و 

: ددرگ هناوید  هکیدحب  ات  دشیدنین  دوخب  هک  دوش  یناف  قوشعم  رد  نانچ  دنیبب  ار  قوشعم  دنیبن و  ار  دوخ  هکیروطب  ندش  دوخیب  دوخ 
يرآ تسیندرک  رواب  نایعدـم  نیا  هرابرد  اجک  قشع  نینچ  تسناد  هنگ  یلقاع  ام  بهذـم  ریپ  هکبلطم  ام  ناگناوید ز  تعاط  ریغب  ظفاح ،
تلاح يدـصق و  يافـص  یلایخیب و  یگتـسراو و  تلاح  ناریپ  دـشارم و  تاغیلبت  رثا  رد  هورگنیا  ناـیماع  ناـگهداس و  رد  هک  میتسین  رکنم 

رد ناشیا  رتاوتم  ياههتفگ  زا  هدرک و  یقلت  يروابـشوخ  یگهداسب و  هک  دوخ  تین  يافـص  نظ و  نسح  رثا  رد  دوش  ادـیپ  يدـجو  ءاکب و 
یتسار قدصب و  دنوشیم و  هتفیرف  دنریگیم و  نازیم  ار  نیمه  دناهقلح  نآ  زا  جراخ  هک  رگید  ناگداس  هک  هدش  ادـیپ  یتلاح  یتسارب  شبلق 

دوش یم  ادیپ  تقیقح  لها  هورگنیا  رد  هک  دناهتفگ  تسار  دنتـسه و  یتقیقح  اب  فاص و  نامدرم  اهنیا  هک  یتسار  دنیوگیم  دننکیم و  یقلت 
یمن نخس  هورگ  نیا  ماوع  هرابرد  ام  تسا  نینچ  هن  یلو  دنوشیم  رگید  ناگداس  بیرف  ناکد و  جاور  ثعاب  ناگهداس  زا  عون  نیمه  يرآ 

میرادن يراکورس  ناشماوع  اب  میراد  نخس  هک  یتلم  ره  اب  هچنانچ  میئوگ 
361 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

تلم و ره  رد  لـیبق  نیا  زا  هک  اریز  میریگیم  نازیم  ار  ناـگداس  یترارح  اـب  يروابـشوخ و  هن  مینکیم و  كردـم  ار  هدـعکی  یتـالابمیب  هن 
دنیامنیم تب  واـگب و  تدوم  صـالخا و  راـهظا  قدـص  یتسارب و  زین  ناتـسرپتب  ناتـسرپواگ و  تسین  يراـبتعا  اـهنآ  هب  تسه و  بهذـم 

راکنا دروم  دوش . ادیپ  یگهتسراو  ای  یئاکب  ای  يدجو  ای  یقـشع  تلاح  رـصتخم  نادیرم ، زا  عون  نیا  لاثما  رد  هک  میتسین  رکنم  ام  هصالخ 
امظن و اهنآ  زا  هک  یقشع  راثآ  همهنیا  هکلب  دنشاب  دننکیم  فصو  هک  یقـشع  نینچ  ياراد  هک  میرکنم  ادج  ام  هک  تسا  دشارم  ناریپ و  ام 

تیعقاو رب  يدهاش  تسا  نابز  شاهمه  دنیوگیم  هچنآ  دوش  مولعم  هچنانچ  تسیرنه  یعنصت و  قشع  ظفاح  دننام  شاهمه  دنکیم  زورب  ارثن 
تسین قشع  رب  لیلد  هناقشاع  رعش  هک  تسا  حضاو  رپ  هناقشاع و  راعشا  زج  دنرادن 

تسا نافرع  همزمز  یبیرفماوع  ياههار  زا  متفه 
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دـنمانیم و نافرع  لها  ار  دوخ  نوچ  تعامج  نیا  تسا  عالطایب  هیاممک  نادنمـشناد  يدـح  ات  هکلب  ناگداس  یگتفیرف  هیام  زین  هملک  نیا 
تسین و ههبـش  کش و  نافرع  لصا  رد  ینعی  تسا  ملـسم  هیـضق  ياربک  نوچ  تسنافرع و  یتسار  ناشنامگب  ناگداس  دننزیم  نافرع  زا  مد 
هک هزیمم  هوق  رگید  هراچیب  یماع  دنتـسه  ءافرعب  فوصوم  فورعم و  هک  مه  اهنیا  تسین و  بیر  چیه  ياج  قحب  فراع  نافرع ، حدـم  رد 

یملع یمـسا  نافرع  نیا  هک  دنادیمن  یماع  یلو  دوش  فراع  نافرع و  لها  ات  دورگیم  اهنآب  راچان  سپ  درادـن  هک  مه  یملع  الـصا  درادـن 
تسا نافرعب  مسوسوم  تسین ، نافرع  فوصت  هک  دنادیمن  یماع  یلصا ، يافرع  هن  دنتسه  یمسا  يافرع  اهنیا  یلصا و  نافرع  هن  تسا 

362 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هیفـصت تضایر و  هار  زا  ای  دریگ  ارف  میلعت  سرد و  هار  زا  رگا  هک  تسا  هفـسلف  نامه  تشذـگ  هّللا  رون  یـضاق  مالک  رد  هچناـنچ  فوصت 
هفاـضا اـب  تسا  هفـسلف  فوصت  تقیقح  تسا و  فوصت  شتقیقح  تسا  ناـفرع  شمـسا  نیا  دـنیوگ  فراـع  ار  مود  میکح  ار  یلوا  سفن 

. یلمع یلوق و  ياهتعدب 
ۀعدـبلا باتک  رد  هچنانچ  هداد  تسد  یتالوحت  نورق  یط  رد  تادـقتعم  لامعا و  بسح  رب  هکیروطنامه  ار  فوصت  نیا  هک  یماعیا  نادـب 

نیا رب  هک  ار  یناسک  دوب  فوصوم  دهز  مانب  دوب  وا  شیادـیپ  نرق  هک  لوا  نرق  رد  هداد  تسد  یتالوحت  زین  مان  مسا و  بسح  رب  دـش  رکذ 
ارنانآ دمآ  شیپ  فوصت  مان  مود  هرود  رد  دیامنیم  دابع  كاسن و  داهز و  دندوبن  اهیزورما  دننام  لامعا  دـئاقع و  رد  هچرگا  دـندوب  هریت  و 

مان نافرع و  ار  دوخ  کلسم  دمآ  نایمب  فراع  مان  موس  هرود  دندوب . فورعم  تیفوص  مانب  اهتدم  ات  دنمانیم  یفوص  دندوب  هریس  نیا  رب  هک 
لها قح و  قاشع  هّللا و  لها  هّللا و  ءایلوا  ءافرعب و  ار  دوخ  نونکا  و  هّللا ) ءاـیلوا  نحن   ) دـنتفگ هک  ریخا  هرود  نیا  اـت  دـنداهن  اـفرع  ار  دوخ 

هدیـسرن صـصخت  دح  رـسب  رگید  ياهمان  اما  هدش  ناشیا  یـصصخت  مان  فراع  یفوص و  مان  یلو  دـنمانیم  انعم  لها  تقیقح و  لها  قح و 
دنرادیم روظنم  ار  دوخ  نامه  دشاب  ناشیا  دوخ  مالک  رد  رگا  یلب 

مان کی  ره  لاح  هقرفت  يارب  راچان  دمآ  دیدپ  هفلتخم  کلاسم  هقرفتم و  بعش  مالسا  رد  نوچ  هک  دش  ثداح  اجنآ  زا  يرذگمان  باب  نیا 
یماـکدوخ يارب  کـی  ره  هددـعتم  ياـهلفحم  هفلتخم و  بازحا  زورما  هکنآ  دـننام  درک  باـختنا  یماـن  دوخ  يارب  سک  ره  دـش  يراذـگ 

ریما ناوریپ  نیبام  دش  ثداح  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  لوا  هقرفت  رد  نیا  نیاربانب  دوشیم  فورعم  مان  نآب  دراذگیم و 
مان ود  هیواعم  نامز  رد  هس  نآ  ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 

363 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دیمان قح  رب  عمتجم  ینعی  تعامج  لها  تنس و  وریپ  ینعی  تنـس  لها  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هیواعم  تعامج ، تنـس و  لها  و  هعیـش ، دش  ادیپ 

نب یلع  نب  دیز  نامز  رد  ات  دندیمان  یلع  باحـصا  هعیـشب و  ار  اهنآ  درک و  ضرف  تعامج  زا  جراخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوریپ 
نوچ ات  دندشیم  هدناوخ  مان  ودنیا  هب  نیملـسم  لاونم  نیمه  رب  نرقکی  تدم  دیدرگ  هفاضا  هعیـش  رب  مه  هضفار  مسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

یفنح و نوچ  دندیمان  دوخ  ماما  فصوب  ای  دوخ  ماما  مانب  ار  دوخ  بهذم  ره  لها  اجنیا  رد  دش  ادیپ  تسا  بهذم  رد  هقرفت  هک  مود  هقرفت 
زاب دش  نف  شور و  کلسم و  يانب  نوچ  یلزتعم و  يرعشا و  ینایفـس و  يدواد و  یناسیک و  یحطف و  يدیز و  يرفعج و  یلبنح و  یکلام 

هب ار  دوخ  زین  هفوصتم  نیرسفم ، ابدا و  ءامکح و  نیملکتم و  نیثدحم و  اهقف و  نوچ  دندناوخ  دوخ  کلـسم  مانب  ار  دوخ  کلـسم  ره  لها 
اج همه  زا  يوشیم و  ظفل  هتفیرف  هک  هداس  یماـعیا  هک  میئوگیم  دـش  مولعم  بلطم  هک  لاـح  فراـع ، یفوص ، دـندرک  روهـشم  ماـن  ود  نیا 

هدیمان نافرعب  هکنیا  هن  دشاب  دوخ  یلوا  یلصا  ینعمب  هک  تسینافرع  نآ  تسین  يو  رد  ههبش  کش و  حودمم و  هک  نافرع  نآ  یعالطایب ،
هابتـشا هطلاغم و  هار  موسوم  نافرع  نیا  قادصم  هن  دشاب  یلـصا  نافرع  قادصم  هک  تسا  یفراع  نآ  تسا  حودمم  هک  فراع  نآ  و  هدش .

ءافرع زا  ارچ  دینکیم  یئوگدب  نافرع  زا  ارچ  یئوگیم  حلطـصم و  یمـسا  ینعم  یلوا و  یلـصا  ینعم  نیب  يراذگیمن  قرف  هک  تسا  اجنیا  زا 
هدـنامن یقاب  دوخ  هیلوا  تقیقحب  تسا  مسا  نیا  هک  ینادـیمن  وت  تسین  دـب  هک  فراع  تسین  دـب  هک  نافرع  یئوگیم  دـینکیم و  یئوگدـب 
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تیعمج نآرق ، تیعمج  یلع ، ناوریپ  ـالثم  دـنمانیم  كرزب  ياـهمانب  ار  دوـخ  فـلتخم  ياههتـسد  فـلتخم و  ياـهبزح  زورما  هکنآ  دـننام 
دوش ضرف  رگا  کلاذ  لاثما  و  مالسا ،

364 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نعط اهنآ  رب  امـش  هکیماگنه  دننک  تکلمم  رد  یئاهلالخا  ای  دـننک  لامعا  یـصخش  ياهـضارغا  ای  دـنز  رـس  یئاهفالخ  اهنیا  زا  الثم  انایحا 

تیعمج ای  نآءرق  تیعمج  ای  دندرک  نینچ  یلع  ناوریپ  دـیئوگیم  دـینزیم  نعط  ار  اهنآ  مان  نیمهب  هک  تسنیا  ریغ  ایآ  دـیئوگیم  هچ  دـینزیم 
تیعمج ای  نآرق  تیعمج  ای  دننینچ  یلع  ناوریپ  دـیئوگیم  ارچ  هک  دـنک  داریا  امـش  رب  یـسک  هک  دراد  اج  ایآ  دـننانچ  نینچ و  الثم  مالـسا 

ومع دیئوگیمن  ایآ  دیدنخیمن  وا  داریا  هب  امـش  ایآ  دننانچ  نینچ و  یلع  ناوریپ  دـیئوگیم  یلک  روطب  ارچ  دـیوگب  امـشب  ای  دـننینچ  مالـسا 
يا سپ  دـناهدیمان  اهمان  نیا  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  اـهنیا  دوصقم  هکلب  مالـسا ، تیعمج  اـی  نآرق  تیعمج  اـی  تسا  یلع  ناوریپ  هن  دوصقم 
هّللا یلـص  دّـمحم  لآ  هکنآ  اب  دـیئوگیم  دـب  ار  افرع  همه  ارچ  ای  دـننکیم  تمذـم  ار  ءافرع  نافرع و  ارچ  هک  نکم  ار  داریا  نیا  ماوع  هراچیب 

لآ ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زین  یعقاو  تنـس  لها  سپ  الا  هناماوع و  ياهداریا  هنوگ  نیا  زا  دـندوب  اـفرع  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ارچ سپ  دنناشیا  یلـضف  ره  لها  دنناشیا  مالک  لها  دنناشیا  تمکح  لها  دنناشیا  تعامج  لها  دـنناشیا  یقیقح  ینـس  سپ  دـندوب  دّـمحم 

مالک تمکح و  لها  زا  هک  اهحدق  یـضعب  ءاملع  ارچ  سپ  ینکیمن  انثتـسا  ارچ  سپ  ینکیم  تعامج  تنـس و  لها  زا  تمذـم  قلطم  روطب 
ملع مسا و  هک  تسنآ  تهج  زا  ندرکن  انثتسا  ندروآ و  قلطم  نیا  همئا ، زا  ریغ  دنیوگیمن  ارچ  نانچ  نیملکتم  نینچ  امکح  دنیوگیم  دنراد 

درادن انثتسا  هنیرقب و  جایتحا  هدش 
يدینـش هک  تسا  ظفاح  ياـههوای  ناـمه  دـننام  دـناهدیمان  ناـفرع  ار  وا  تعاـمج  نیا  هچنآ  هک  میئوگیم  لاـح  یتسناد  ار  بلطم  نیا  رگا 

تیالو و توبن و  دیحوت و  رد  تسا  ناشیا  تاشیامرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  هقف  یقیقح  نافرع  تسین ، نافرع 
365 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  تمکح  تمکح  نینچمه  ناشیا و  راثآ  رابخا و  زا  دـنعلطم  هک  دـنیاملع  ءاهقف و  فراع  داـعم و 
ناشنافرع هن  دـننزیم  نافرع  زا  مد  دـناهدیمان و  فراع  ار  دوخ  هک  اهنیا  یلو  دـنراثآ  رابخا و  زا  علطم  ياملع  اهقف و  نامه  امکح  تسا و 

تمکح هن  دـنناوخیم  ءامکح  دـنرامگیم و  تمکح  لها  ار  دوخ  هک  ناننآ  نینچمه  دـننادیم و  فراـع  ار  ءاـهقف  هن  تسا و  همئا  زا  ذـختم 
يراذگ مسا  نیب  تسا  قرف  سپ  دننادیم  میکح  ار  ءاهقف  هن  تسا و  دوخ  هفیعض  لوقع  هفسالف و  زا  هکلب  تسا  همئا  رابخا  زا  ذختم  ناشیا 
. تسا یمسا  ینعم  يوریم  شیوجتسج  رد  هچنآ  تسا و  یلصا  ینعم  هتشگ  شبلاط  هدرک و  رورغم  ارت  هچنآ  ظفل  لصا  ینعم  نیب  و 

يدـح ات  دـنعالطا و  لها  ۀـلمجلا  یف  هکیناسک  زا  یـضعب  نتفیرف  يارب  نانزهر  زا  یـضعب  هک  تسنیا  نآ  تسناد و  دـیاب  زین  رگید  بلطم 
هک مه  یناسک  زا  یـضعب  دناهدش و  رگید  کنرین  هب  ثبـشتم  تسین ، نافرع  شتقیقح  تسیمـسا  يوعد  نافرع  يوعد  نیا  هک  دـناهدیمهف 

ربانم لفاحم و  رد  دننکیم  لابقتسا  يو  زا  قیقحتیب  هنادیلقت و  هدمآ  ناشـشوخ  دناهدیدنـسپ و  ناشیا  زا  ار  فرح  نیا  دشابن  ضرغم  دیاش 
هجو ار  نیا  دوش  اسب  دنـسیونیم و  اـی  دـننکیم  فوصت  رب  در  هکنآ  اـب  دـننک  یم  بیقعت  هدومن و  قیدـصت  ار  هلاـقم  نیا  مه  ناـشتافیلأت  و 

یـضعب در  تیاهن  فوصت  رد  هن  دناهدرک  فوصت  تابثا  دننک  قیدصت  ار  هلاقم  نیا  رگا  هکنآ  زا  لفاغ  دـناهداد  رارق  نیقیرف  نیبام  یحلص 
یلکب دیابن  ار  ءافرع  دنیوگیم  هک  تسنیا  هلاقم  کنرین و  نآ  ار و  وا  لصا  در  هن  ار  شیاههبعش  زا 

366 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یقیقح يافرع  یقیقح  ریغ  یقیقح و  يافرع  دنمسق  ود  رب  ءافرع  تفگ  دب 

______________________________

یملع و ناـفرع  تسا  عون  ود  ناـفرع  دـنیوگیم  هک  تسنیا  نآ  تسا و  هدـنبیرف  زین  نآ  هک  تسیرگید  عیونت  میـسقت  عیونت و  نیا  ریظن  ( 1)
دنیامن زاب  یهار  نتفیرف ، يارب  نونکا  دـننک  ملـسم  ار  عیونت  نیا  نوچ  یلمع و  يافرع  یملع و  يافرع  دنتمـسق  ود  ءاـفرع  یلمع و  ناـفرع 
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دنوشیم هدرمـش  ءافرع  زا  دـننک و  نافرع  يوعد  دنروهـشم و  نافرع  مانب  هک  ار  یناسک  نافرع و  لها  نیا  وت  دـنیوگیم  هراـچیب  هداـسب  سپ 
زا دننافرع و  لها  هچرگا  مه  ناشیا  هک  اریز  ریگم  نازیم  ار  ناشیا  لمع  نیبم و  ناشیا  مشچ  زا  ار  افرع  هه  هدـم و  رارق  افرع  نافرع و  لصا 

ار ملع  نیا  هک  دنتـسه  نانآ  یلمع  يافرع  دنتـسین  لمع  لها  دـنعلطم  نافرع  ملع  زا  اهنیا  یلمع  يافرع  هن  دـنیملع  ياـفرع  زا  اـما  دـنیافرع 
رداـن دـنردان و  رایـسب  صاخـشا  نیا  دناهدیـسر و  تسا  نیقیلا  قح  دوهـش و  فشک و  هک  وا  همزـال  هجیتـنب  سپ  دـناهدراذگ  لـمع  عقومب 

دناهدیسر لمع  نیا  تقیقحب  دناهدرک و  كرد  نایعلاب  ار  هّللا  یف  ءانف  هک  دنناشیا  تسا  رمحا  تیربک  ناشیا  دوجو  دوجولا 
هک اریراـثآ  نیا  مینادـیم و  لـصایب  یقیقح  ریغ  یقیقحب و  عیونت  دـننام  مه  ار  عیونت  نیا  اـم  هک  تسنآ  سیبلت  نیا  عیونت و  نیا  زا  باوج 

نکمم هک  ار  رگید  یـضعب  لاحم و  ار  یـضعب  ءاقب  انف و  تدـحو و  لصو و  نیقیلا و  قح  دوهـش و  فشک و  زا  دیرمـش  یم  ناـفرع  راـثآ 
مینادـیمن شاهنکمم  تافیرـشت  نآ  لباق  هجوچیهب  ار  فوصت  هدـیئاز  نافرع  نیا  یلمع و  هاوخ  یملع و  هاوخ  مینادـیمن  نافرع  راـثآ  تسا 

تسا ناسکی  ود  ره  شلمع  ای  دنک  ار  شملع  ياعدا  یسک  هاوخ  تسا  لطاب  شلصا  هکیزیچ 
درک و ادـیپ  ار  یلمع  فراع  ینعی  لمع  لها  دـیاب  هک  دریگیم  هجیتن  نینچ  یعدـم  صخـش  عیونت  نیا  زا  دوب و  یبیرف  هداس  ماقم  رد  هکنیا 

دوجو یلمع  فراع  دنیوگیم  همه  هک  دینیبیم  دیـشاب  هدرک  تسرامم  دایز  موق  نیا  بتکب  رگا  اما  تسوا و  دوخ  هک  دـنکیم  اعدا  مه  دـعب 
یضعب تسا  یلمع  نافرع  شاهمه  متفه  ای  مشـش  نرق  زا  دنیوگیم  یـضعب  هدوب  لوا  ردص  رد  هدوب  رگا  نافرع  دنـسیونیم  اهیـضعب  درادن 

رد دسیونیم  کی  ره  ینیبم  ینکیم  هاگن  هک  هرود  ره  ناگدنـسیونب  نوچ  زاب  تسا  یلمع  شاهمه  یلبـش  دـینج و  زا  دـعب  زا  دـنیوگ  رگید 
دعب هحفص  رد  هیقب  زا  ناگراچیب  نیا  دندرم  دناهدوب  شلها  هکنانآ  درادن  دوجو  شلها  هک  ام  نامز 

367 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
همزال هدوب  اهنآ  رد  نافرع  هبئاش  هک  فهک  باحصا  ددعب  دنک  یمن  زواجت  تفه  زا  اهنآ  ددع  هک  دنربیم  مان  مه  ار  رفن  دنچ  دناهدوب و  زین 

یضعب درک و  ادیپ  ار  شلـصا  ات  تشگ  دیاب  سپ  دنناربخیب ) شبلط  رد  نایعدم  نیاهتیاهن  تسا  قح  نافرع  فوصت و  لصا  هک  تسنآ  نیا 
یلک روطب  دوشیمن  ار  نافرع  اما  لطاب  فوصت ، دناهتفگ  تسا  شیک  کی  مان  ود  ره  نافرع  فوصت و  مسا ، بسحب  هک  دـناهدیمهفن  نوچ 

لالدتسا ماقم  رد  مه  ماوع  دننکیم  رامش  ار  رفن  دنچ  نامه  دناهدوب و  نافرع  لها  زین  ءاهقف  زا  هک  اریز  تسا  لطاب  تفگ 
______________________________

تـسد دـنناوتیمن  مه  دوخ  تادـقتعم  ياههتفاب  زا  دنـسریمن و  ودـب  دـنودیم  شیپ  رد  هچره  دـناهدرک  تشادرب  كرزب  ار  اعدا  هیاپ  هکـسب 
ماقم اذهل  هدیدن  ار  نیقباس  یلو  اما  دناهدوب  نیقباس  یلو  متسین  شلها  هک  نم  دیوگب  کی  ره  یئوگتقیقح  ماقم  رد  هک  دنراچان  دنرادرب 
یلمع نافرع  رگا  هک  دنقفتم  همه  هرخالاب  دناهدرک و  میـسقت  دوخ  هک  یلمع  نافرع  رد  هورگنیا  تادـقتعم  تسنیا  دـهدیم  اهنآب  ار  تیلها 

مه شیملع  نامه  تسا  موهوم  عوضوم و  لوعجم و  نافرع  نیا  لصا  هک  تسنآ  ام  هدـیقع  اما  تسا  لبقب  یلبـش  دـینج و  زا  هتـشاد  دوجو 
دقتعم يدـحا  يارب  اـهنیب  اـم  رد  هن  رخآ  رد  هن  لوا  ردـص  رد  هن  مه  ار  شیلمع  شیلمعب و  دـسر  هچ  اـت  تسا  یلاـیخ  هـکلب  تـسین  یملع 

نیرخأتم هکنآ  يارب  زا  هدش  ببـس  ناشیا  یـسیلدت  دهزت  دـندوب و  قفانم  راک  ایر  سلدـم  دـهزتم  ياهدـع  لوا  ردـص  هکنآ  تیاهن  میتسین 
هک یناعم  نبا  تقیقح  هخماش و  تاماقمب  لصاو  یلمع و  نافرع  لـها  ار  اـهنآ  دـناهدرک و  ادـیپ  ار  نظ  نسح  نیا  ناـشیا  هراـبرد  هورگنیا 

. تسیکی ناشرخآ  لوا و  هنرگو  دناهتسناد  دنفابیم 
تسین یبآ  چیه  تسا  بآ  قربتسیکی  بارس  رخآ  لوا و 

تسا روش  همه  شرخآ  لواتسا و  رود  شعبنمهک  را  روش  بآ 
تسا خلب  زا  هاوخ  هرصب  زا  هاوختسا  خلت  شاهویم  هک  یتخردنآ 

یخرب هچ  يو  زا  ار  هلمج  ینیب  هچیخرک  فورعم  وریپ  زا  تسا  سب 
فا  شرخآ  رب  لوا و  رب  وگبفوصت  دش  تقیرط  ار  سکنآ  ره 
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368 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یقیقح ریغ  یقیقح و  دنتـسین  قح  نافرع  لها  هک  تفگ  دوشیمن  یلک  روطب  سپ  تسه  دـب  بوخ و  هقرف  ره  رد  يرا  هک  دـنیامنیم  هفاـضا 

ار اهنآ  لمع  رفن و  دنچ  نامهب  دننکیم  لالدتـسا  دـننادیم  اناد  ار  دوخ  هکنانآ  میـسقت ، نیا  تحـص  دـیئات  يارب  هصالخ  تسه  هقرف  ره  رد 
زیچ ره  زا  شیب  میـسقت  نیا  تسه  یقیقح  ریغ  یقیقح و  تسه  دب  بوخ و  هقرف  ره  رد  هکنیا  هب  دـننکیم  لالدتـسا  ماوع  دـننکیم  كردـم 
دوخ دزن  رد  دنهد و  یمن  هدنیوگ  چـیهب  شوگ  رگید  هکیروطب  هدـیدرگ  دنرامـشیم  ملع  لها  زا  ار  دوخ  هکنانآ  هکلب  ماوع  بیرف  بجوم 

صیخشت دنیآیمرب و  یقیقح  نآ  يوجتسج  رد  دندرک  تباث  یقیقح  مسق  نوچ  یقیقح و  ریغ  مسق  رب  دننکیم  لمح  ار  اهنعط  حدق و  همه 
دیوگب هچره  سک  ره  رگید  هدرک  ادیپ  ار  یقیقح  فراع  دوخ  معزب  هتفرگ و  ار  یکی  کی  ره  دننادیم و  دوخ  رظن  هب  هتسب  مه  ار  یقیقح 
یقیقح فراع  رین  ءاهقف  رد  هکنآ  دنتـسمب  طقف  تفگ و  دـب  دـیابن  ار  یقیقح  فراع  هکنآ  کسمتـسمب  طقف  دـننکیم  وا  یمهفن  رب  لـمح 

. تسا هدوب 
تسا ناشیا  ندوب  هعیش  يوعد  دننام  ندوب  یقیقح  يوعد  نیا  ینس و  هعیشب و  تسا  فوصت  میـسقت  دننام  ام  رظن  رد  مه  میـسقت  نیا  یلو 
معالا ینعملاب  ینعی  دوشیم  قالطا  هیلیعامـسا  هیحطف و  هیدیز و  رب  هچنانچ  مینک  ناشیارب  هعیـش  قالطا  یهجوب  دوشیم  هک  اریز  رتدـب  هکلب 

دیاهدرک لابقتـسا  قیقحت  نودـب  فیخـس  هتفگ  نیا  زا  هک  امـش  میئوگیم  هک  تسنیا  شنایب  تسا و  لاـحم  تقیقح  قـالطا  اـجنیا  رد  یلو 
رگا حیحص  هقح و  ینعمب  یکی  یعقاو  یتسار و  ینعمب  یکی  درک  دوشیم  ینعم  ود  ار  یقیقح  هک  اریز  تسیچ  یقیقح  فراع  زا  ناتدارم 
هب شلثم  تشذگ  شیپ  هکنانچ  تسین  مهم  هک  نیا  دوشیم  ادیپ  تسار  دنباپ ر  نامدرم  هقرف  ره  رد  ینعی  تسا  لوا  ماوع  دننام  ناتدارم 

369 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تیناقح تابثا  نیا  یلو  دوشیم  ادیپ  ود  ره  قفانم  دوخ و  شیک  هب  تبـسن  هدیقع  اب  هقرف  ره  رد  هتبلا  دروخیم  هزور  هک  ناملـسم  يدوهی و 

اریز تسا  تالاحم  زا  نیا  دوشیم  ادیپ  هقح  حیحص و  هبعش  هقرف  نیا  بعش  رد  ینعی  تسا  مود  ینعم  دارم  رگا  دنکیمن و  قیرط  یتسرد  و 
تـسا لطاب  دـنک  ادـیپ  هبعـش  رازه  رگا  لطاب  تسین  شنالطب  رد  ههبـش  تسا و  تاعدـبم  تاـعرتخم و  زا  تشذـگ  هکیروطب  فوصت  هک 

هک درادن  ینعم  سپ  دنلطاب  همه  لاکشا  الب  دنوش  هریت  هقرف و  دنچ  رگید  بهاذم  ای  هیدیز  الثم  هچنانچ  تسا ) لطاب  دیازب  لطاب  زا  هچنآ  )
ار وا  ندرک  راصحنا  دـیرم و  بلج  يارب  ناشیا  دوخ  ناشیا  دزن  رد  یلب  دـشاب  هتـشاد  هقح  ریغ  هقح و  ینعی  یقیقح  هریغ  یقیقح و  یفوص 
دـننکیم و حدـق  ار  اهیکلام  اـهیفنح  هچناـنچ  تسا  لـطاب  رگید  ياـههقرف  میقح  اـم  هک  دـنیوگیم  ار  نیمه  دورن  رگید  ياـجب  هک  دوخب 

. تسا ناسکی  شاهمه  ام  دزن  رد  یلو  ار  يرگید  کی  ره  نینچمه  ار و  هس  ره  یلبنح  ود  ار  ود  ره  یعفاش 
هکلب درادن  یقیقح  ریغ  وا  هک  تسا  یلصا  نافرع  روظنم  رگا  تسا  امـش  روظنم  هچ  میئوگیم  یقیقح  ریغ  یقیقح و  دیتفگ  هک  نافرع  اما  و 

همه هکلب  تسین  رفن  دـنچ  نآ  هب  رـصحنم  مه  ءاـهقف  زا  دوشیمن و  ادـیپ  تعاـمج  نیا  رد  مه  یلـصا  ناـفرع  تسا و  عقاو  قـح و  شاهمه 
یمـسر یمـسا و  نافرع  روظنم ، رگا  و  یلمع ؟؟؟ یملع و  هبترم  ردـقب  سک  ره  فعـض  تدـشب و  تیاهن  دـناهقح  يافرع  ءاهقف  ءاـملع و 

هقح ریغ  ینعی  تسا  یقیقح  ریغ  شاهمه  هکلب  درادن  یتقیقح  نافرع  نیا  سپ  دایز  مک و  تایـصوصخ  اب  شور  هریـس و  نیمه  ینعی  تسا 
نامه هقح  ناـفرع  زا  ناـتروظنم  رگا  میئوگیم  دیدرمـش  هقح  ءاـفرع  زا  ار  اـهنآ  هک  رفن  دـنچ  نآ  اـما  تسین و  يزیچ  فوصت  ریغ  هک  اریز 

تسا یلصا  نافرع 
370 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دنچ نآ  هک  تسنآ  دوصقم  رگا  دننینچ و  ءاهقف  همه  هکلب  دیرمـشب  ار  رفن  دنچ  نامه  هک  درادن  تیـصوصخ  یلو  دـناهقح  يافرع  زا  هتبلا 
شور نیا  زا  هزنم  اربـم و  ناـشیا  تسارتـفا  تسا و  ضحم  طـلغ  نیا  دـناهقح  کـلاذ  عم  دـناهدوب و  هفوـصتم  یمـسر  ناـفرع  شور  رب  رفن 

هک اریز  دـنقح  کلاذ  عم  دـناهدوب و  شور  نیا  لها  اهنآ  هک  دـینک  تباث  امـش  عقاو ، ریغ  ضرف  لاـحم و  ضرف  رب  رگا  دـناهدوب و  فیخس 
رد مه  ار  اهنآ  ام  دوش  تباث  ناشیا  فوصت  لاحم  ضرفب  رگا  نایعلا  دـعب  رثا  الالک  اشاح و  تفگ  مهاوخ  دـننکیم  لیلجت  ناـشیا  زا  اـملع 
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رگا دناهدوب  کلسم  یفوص  ناشیا  هکنآ  داقتعا  اب  هن  دنتـسنادیم  دوخ  بهذم  ماما  ار  اهنآ  هک  اریز  تشاد  میهاوخ  بوسحم  نارگید  دادع 
نف رد  اـما  دـندامتعا  لوبق و  دروم  يرآ  تفگ  میهاوخ  تسا  ءاـهقف  یلوبق  داـمتعا و  دروم  شور  هریـس و  نیمه  اـب  رفن  دـنچ  نیا  یئوـگب 

نیخروم زا  يرایـسب  هچنانچ  شـشور  هریـس و  رد  هن  شلاجر  رد  تسا  یلاجر  رگا  شثیدح و  رد  تسا  ثدحم  رگا  ینعی  ناشیاب  صتخم 
لقن رد  هیفقاو  هیحطف و  هیدـیز و  زا  ةاور  زا  يرایـسب  دـندامتعا و  دروم  هماع  زا  تغل  لـها  زا  يرایـسب  دـندامتعا و  دروم  خـیرات  رد  هماـع 

دامتعا دروم  لاجر  رد  زین  يرابخا  يدابآ  رتسا  نیما  دّـمحم  اوأر » ام  اورذ  اوور و  اـم  اوذـخ   » دومرف مه  ع )  ) ماـما دـندامتعا  دروم  تیاور 
هریس رب  ناشیا  زا  نیرخأتم  هکلب  رفن  دنچ  نیا  شور  هریس و  قیدصت  رب  دوشیمن  دهاش  مه  دوشیمن و  دنس  امـش  يارب  دامتعا  نیا  سپ  تسا 

هک رفن  دنچ  نیا  سپ  دناهدز  مه  قیالان  ياهنعط  هدش  بدا  زا  جراخ  یـضعب  هکنآ  یتح  دـناهدر  نعط  دـیئوگیم  هک  رفن  دـنچ  نیا  شور  و 
ربم مه  ار  امش  تسین و  یثحب  چیه  ار  ام  هک  دنتسه  ادج  اعقاو  رگا  دیدرک  ادج  اهیقاب  زا  ار  ناشجرخ  امش 

371 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هچ رگم  دـینکیم  ادـج  یقاب  زا  ار  ناشجرخ  ارچ  دـینکیم و  کـسمت  رفن  دـنچ  نیاـب  ارچ  سپ  دنتـسین  ادـج  اـعقاو  رگا  تسین و  یتجح  اـم 

تضایر لها  رفن  دنچ  نیا  ینعی  تسا  تضایر  تهج  زا  ناشیا  تیـصوصخ  دیئوگب  رگا  تسین  نارگید  رد  هک  تسناشیا  رد  یتیـصوصخ 
دوصقم رگا  هیفوص  ياهتـضایر  ای  تسا  دوصقم  هیعرـش  ياهتـضایر  ایآ  تسیچ  تضایر  زا  امـش  دارم  مینکیم  لاؤس  امـش  زا  سپ  دناهدوب 

رد هک  دنرورپنت  دنتسه و  هاج  لام و  ایند و  لها  هک  اهنآ  زجب  دناهیعرش  تاضایر  لها  هعیش  ياهقف  ءاملع و  همه  تسا  هیعرش  ياهتضایر 
یـضعب نود  یـضعبب  نداد  صیـصخت  سپ  دنکیمن  بوسحم  یـسک  ءاملع  راطق  رد  مه  ار  اهنآ  دراد و  دوجو  خسن  نیا  بهذم  تلم و  ره 

تابثا زا  دعب  هزات  دناهدوب  هنایفوص  ياهتـضایر  لها  رفن  دنچ  نیا  هک  دینک  تابثا  دیاب  تسا  هنایفوص  ياهتضایر  دارم  رگا  درادن و  ینعم 
یلو تسیرثا  رثؤم  اهنیا  هکنآ  لایخب  المع  ای  الهج  دنـشاب  دقتعم  هنایفوص  ياهتـضایرب  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اریز  درادـن  هدـئاف  مه  زاب 

ریغ هاوخ  عورشم و  هاوخ  یسک  زا  تضایر  ندید  فرص  تسا و  کلسم  نافرع  هکنآ  صخلم  دنـشابن  نافرع  کلـسم  فوصت و  هب  دقتعم 
نامه دناهدوب  نافرع  کلـسمب  دقتعم  تعامج  نیا  هک  دینک  تابثا  هک  تسنیا  تسا  مزال  امـش  رب  هچنآ  درادن  کلـسم  اب  همزالم  عورـشم 

کلسم نیا  هک  اجنآ  زا  میتفگ  شیپ  هکنآ  هچ  دناهدورس  يزیچ  اهنآ  قاذم  رب  هکنآ  ای  دناهدوب  تضایر  لها  اهنیا  هکنآ  هن  حلطصم  نافرع 
رعشی ثیح ال  نم  دنشابیم  بامیفوص  بامفراع و  هتفرگ  یئوب  وا  زا  اهزغم  زا  يرایسب  هدرک  تیارـس  اج  همه  رد  هیرـسم  ضارما  نوچ 

دیلقت ناشراعشا  رد  اهنآ  کبس  زا  ای  دنشابیم  اهنآ  تالاقمب  منرتم  زاب  نیعرد 
372 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

همه دننکیم  ریبعت  ءایلوا  ناگرزب و  ار  ناشناگرزب  اهنآ  دننام  ای  دنوشیم  نوتفم  اهنآ  تاضایرب  ای  دـننکیم  یـشم  اهنآ  شور  رب  ای  دـننکیم 
يوبر تالماعم  زا  رایسب  کلاذ  عم  دنادیم و  مارح  ار  شغ  ای  دنادیم  مارح  ار  ابر  هک  تسا  یسک  لثم  اهنیا  لثم  رعشی  ثیح ال  نم  اهنیا 

رد ههبش  ار  مسق  نیا  تسین  شغ  نیا  تسین و  ابر  نیا  دوخ  لایخب  هکنآ  ای  دنکیم  شغ  ابر و  هک  تسین  هجوتم  دنکیم و  ار  شغ  هلماعم  ای 
وا هکنآ  اب  تسا  شغ  ابر و  لها  وا  هکنآ  ای  دنادیم  حابم  ار  شغ  ابر و  وا  هک  داد  تبـسن  دوشیمن  یـصخش  نینچب  سپ  دـنمانیم  عوضوم 

. دوشیم ادیپ  زین  هیقف  يارب  هکلب  درادن  یماعب  صاصتخا  اهنت  عوضوم  رد  ههبش  هنوگنیا  شغ و  ابر و  تمرحب  دنکیم  حیرصت 

تسا تمارک  فشک و  یبیرفماوع  ياههار  زا  متشه 

یماع دیرم  کی  زا  رگا  دنیامنیم  اعدا  هورگ  نیا  هک  تمارک  فشک و  ینعی  تسا  راثآ  تبحـص  یبیرفماوع  هدـنبیرف و  ياههار  زا  متـشه 
دیوگب هک  يزیچ  لوا  يدرک  راـیتخا  ار  يو  تمزـالم  يدرپـس و  رـس  يوـب  يداد و  دـشرم  نـالفب  تدارا  تسد  هجو  هچب  وـت  هک  یـسرپب 

ار يزیچ  قـیقحتیب  اـم  میوریمن  شیپ  اـم  دـشابن  يزیچ  اـت  تـسه  یئاـهزیچ  هـتبلا  مـنک  یم  مدرک و  هدـهاشم  يو  زا  يراـثآ  هـک  تـسنیا 
يور زا  هدرک و  قیقحت  شدوخ  نامگب  هراچیب  میرگنیمن  صاخـشا  تروصب و  اـم  میتسین  دـیلقت  لـها  اـم  میورگیمن  یـسکب  میریگیمن و 
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شیـسراف ینعم  فشک  تامارکو ، فشک  دیوگیم  هدـیدرگ  نوتفم  هدـید و  هک  راثآ  نآ  تسیچ  یـسرپب  يور  زا  رگا  هدـش  دـیرم  قیقحت 
ای مشچب  دوهـش ، ای  هسلخ  رد  يرادیب ، ای  باوخ  رد  دوخ  معزب  دشرم  ای  کلاس  هک  ار  هیفخ  روما  زا  هچنآ  تسا  روما  يور  زا  يرادربهدرپ 

وا دنک  كرد  فتاه  يادصب  ای  بلقب 
373 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

، هتـشادرب وا  يور  زا  هدرپ  دنک  كرد  ار  وا  نوچ  سپ  دراد  یـصاخ  مسا  مه  کی  ره  هچرگا  دنرامـش  فشک  ماسقا  زا  دـنمان و  فشک  ار 
میاهدرک كرد  فشکب  ار  دوجو  تدحو  ام  دـنیوگیم  هکنآ  دـننام  روما ، زا  یـضعب  تقیقح  رد  هاوخ  دـشاب و  ماکحا  فیلاکت و  رد  هاوخ 

. هدنیآ شیپ و  زا  تابیغم  رد  هاوخ  و  تسین ، كرد  لباق  ناهربب 
شتآ ندینازوسن  اعد و  تباجتسا  ضرالا و  یط  تسا و  فشک  زا  یعون  هک  تابیغمب  رابخا  دننام  هبیجع  هبیرغ و  روما  زورب  ینعی  تمارک 

يرغـص و کی  اجنیا  رد  یماع  کلاذ ، لاثما  تادامج و  تاناویح و  رد  ریثأت  ماعط و  ندرک  رـضاح  ماقـسا و  مالآ و  عفد  رد  سفن  ریثأـت  و 
فشک و هکنآ  يربک  تسا  تمارک  روما  نیا  زورب  تسا و  فشک  روما  نآ  لوصح  هکنآ  يرغص  دریگ ، یم  هجیتن  هداد و  لیکـشت  يربک 
هک اریز  تسا  قح  یلو  قح و  لها  وا  امتح  اـنیقی و  سپ  دـشاب  نینچ  سک  ره  هکنآ  هجیتن  تسا  تیناـقح  تمـالع  قح و  راـثآ  زا  تمارک 
رد مه  يربک و  رد  مه  يرغـص و  رد  مه  هدرک  اطخ  هس  اجنیا  رد  هراچیب  یماع  یلو  دـیورگ  واب  دـیاب  سپ  تسا  رهاظ  قح  وا و  نیب  هطبار 

. هجیتن
اریز تسین  نینچ  هکنآ  لاح  هتشاد و  بوسحم  تمارک  فشک و  یلک  روطب  ار  روما  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  وا  ياطخ  سپ  يرغص  اما 

صاخشا نیا  يارب  فشک  لوصح  سپ  هک  نیا  یعقاو  یلایخ و  زا  معا  تسا  روما  كرد  يرادربهدرپ و  فرص  رگا  فشک  زا  دوصقم  هک 
. تسا مالک  دروم  تسا  يربک  هک  شندوب  قح  فشک  زاب  دشاب  هک  مه  ضرف  رب  اعدا و  زج  درادن  تبثم  لیلد  هک  اریز  تسا  مالک  لوا 

374 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هبـسحی ۀعیقب  بارـسک  هدرک  كرد  ار  عقاو  هک  هدرک  لایخ  هدننک  كرد  ینعی  تسا  لیخت  بسح  رب  یهاگ  بلاطم  كرد  هکنآ  حیـضوت 

نامه دنوشیم  هدید  دنفشک  یعدم  هک  صاخشا  نیا  رد  هچنآ  ابلاغ  تسا  عقاو  بسح  رب  یهاگ  ائیش و  هدجی  مل  ءاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا 
ياعدا يرگید  فالخ  رب  کی  رههک  هدش  هدید  رایـسب  هدش ، رگیدکی  فالخ  رب  اهفـشک  هکنآ  شدـهاش  یلیخت ، فشک  ینعی  تسا  لوا 
دناهدرک فشک  ياعدا  هک  دوشیم  هدهاشم  هکنآ  رگید  دهاش  دریذپن  فلتخم  فشک  ود  عقاو  کی  تسین ، شیب  یکی  عقاو  هدرک ، فشک 

باب رد  اـصوصخ  تسین  فشک  نیا  هب  ناـنیمطا  سپ  دـشاب  فشک  هنوگچ  عرـش  فـالخ  فشک  تباـث ، عرـش  فـالخ  قح و  فـالخ  رب 
زیمت و هار  هک  نیا  اب  دـنک  قیدـصت  ار  دوخ  دـشرم  ياعدا  دـناوتیم  هنوگچ  روما  نیا  رد  هراچیب  یماع  سپ  تایداقتعا  فیلاکت و  ماکحا و 

بـسح رب  هدرک  فشک  لایخ  وا  هک  تسا  یلیخت  فشک  ای  عقاو ، قباطم  تسا  یعقاو  فشک  نیا  هک  دـهد  صیخـشت  اـت  درادـن  صیخـشت 
ار یعقاو  فشک  رگا  تسا و  ضحم  طلغ  دـهد  رارق  دنـس  ار  یلایخ  یعقاو و  زا  معا  فشک  فرـص  رگا  سپ  رگید  روما  اـی  لاـیخ  مسجت 
ار وا  فشک  تیفیک  تقیقح و  دسرب و  وا  هیاپب  مه  وا  هکنآ  رگم  دـش  دـهاوخن  مه  تباث  هدـشن و  تباث  وا  رب  تیعقاو  زونه  دـنک  كردـم 

دوخ فشکب  یفوعـشم  اب  تسا و  نوتفم  دوخ  فشکب  وا  هک  اریز  دـشاب  ناسآ  يو  رب  صیخـشت  لاحنآ  رد  هک  تسین  مولعم  مه  زاب  دـیایب 
شداسف فشک و  تحـص  يارب  مه  ینازیم  هکلب  دـنک  دوخ  فشک  داسف  فشک و  تحـص  هظحالم  ات  دروآـیمن  رطاـخب  چـیه  ار  شفـالخ 

تحـص و يارب  ینازیم  باسح  ملع  رد  تسه و  ناهرب  داسف  تحـص و  يارب  ینازیم  ناهرب  ملع  رد  هکنآ  دـننام  دـنک  نازیم  ودـب  ات  تسین 
رگیدکی فالخ  رب  اهفشک  هک  تساذل  و  تسه : باسح  داسف 

375 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تابثا و هار  یـصخش  تاعوضومب  عجار  طقف  یماع  یلب  هدرک  فشک  هک  دوخ  لایخب  وا  دنامب و  بکرم  لهج  رد  دیاب  سپ  دوشیم  عقاو 

لیبق نیا  زا  دمآ و  دهاوخ  ام  دزنب  هک  ادرف  ای  دوب  هک  وت  لزنم  رد  ای  يدروخ  هچ  زورید  وت  هک  دـنک  رابخا  واب  هکنآ  دـننام  دراد  صیخـشت 
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تاعوضوم هچ  هیعرـش و  فیلاـکت  هچ  تایعرـش  فشک  رد  قیدـصت  بجوم  روما  نیا  فشک  قدـص  یلو  تسا  ریغ  روما  هب و  راـبخا  هک 
نالف تیلخدم  ای  رکذ  نالف  ای  اعد  نالف  ای  نالف  تمرح  ای  نالف  تیلح  دنک  فشک  هکنآ  دننام  فیلاکت  رد  دوب ، دهاوخن  هیعرش  فیلاکت 
تسا مارح  وت  رب  وت  هجوز  دیوگب  الثم  هکنآ  دننام  هیعرـش  تاعوضوم  کلاذ ، لاثما  تیلخدم و  مدع  ای  رگید  بجاو  ای  زامن  رد  الثم  زیچ 

، کلاذ لاثما  تسین و  بصغ  ای  تسین  فقو  ای  تسا  بصغ  نالف  ای  تسا  فقو  لام  نالف  ای  هدوب  وت  ردـپ  لتاق  هی  تسوت  قراس  نالف  اـی 
سپ هدرک  عرش  فالخ  تجح و  نودب  دیلقت  دنک  لمع  وا  قفو  رب  رگا  اعرش و  تسین  فشک  نیا  يارب  تجح  فشک  نآ  تحص  ۀلمجلاب 
داسف تحـص و  نازیم  زیمت و  هار  هک  تسا  هیجراخ  تاـعوضوم  ۀیـصخش و  روما  نآ  دـیمان و  فشک  ناوتیم  ار  وا  زا  مسق  کـی  فشک  زا 

. دیآیم شرکذ  شندوب  قح  اما  دراد و 
تسین و يزیچ  لقن  اعدا و  زج  تسا و  اعونمم  تعامج  نیا  زا  اهنآ  زورب  ههبش  الب  هک  روما  زا  یـضعب  هب  تبـسن  میئوگیم  سپ  تمارک  اما 

هیاریپ رازه  هدرم  رب  دوش  مولعم  یسک  رب  شمقـس  تحـص و  ات  درادن  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  مهنآ  تسا و  ناگدرم  يارب  طقف  مه  لقن  زا 
رب نالف  داتسیا و  زامنب  تخادنا و  نامـسآ  هب  هداجـس  نالف  درک و  یـشم  بآ  رب  نالف  درک و  ضرالا  یط  نالف  هکنآ  دننام  تسب  دنناوتیم 

نالف درک و  رز  ار  کنس  نالف  دروخ و  نابایب  کیر  زور  داتفه  نالف  دش و  رام  تخادنا  اصع  نالف  دش و  بآ  دنکفا  رظن  یصخش 
376 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ایردب هراشا  دندرک  يدزدب  مهتم  ایرد  رد  ار  نالف  دندروآرب و  ینزوس  کی  ره  نایهام  تخادنا  ایردب  نزوس  نالف  درک و  تیهام  بالقنا 
رد ناضمر  هامکی  نالف  ای  دش  بئاغ  درک و  نتـسج  اوه  رب  سپـس  دنتخادنا و  یتشک  رد  هتفرگ  ناهدب  رز  هردب  کی  کی  ره  نایهام  درک 
نآ زا  نان  صرق  کی  راطفا  ره  هک  تشاد  هنزور  هناخنآ  دندرکیم  دودنا  لگ  لگهاک  اب  ار  رد  دنتـسبیم و  وا  يور  رب  ار  رد  دشیم و  هناخ 

هدیباوخ هن  دوب و  هدروخن  هامکی  نیا  رد  ار  وا  دوب  دوجوم  نان  صرق  یـس  دندرکیم  زاب  ار  رد  هک  رطف  دیع  زور  دنتخادنایم  وا  يارب  هنزور 
هب عوجر  دـهاوخ  سک  ره  دـنهدیم  اههدرمب  تبـسن  طقف  هک  تافارخ  لیبق  نیا  زا  هدوب و  رخآـب  اـت  هاـم  لوا  ءوضو  ناـمه  اـب  هک  اریز  دوب 

نیا میئام و  سپ  دراد  اههدرمب  صاصتخا  تاـمارک  نیا  هک  تسنیا  هنرگا  نارگید و  راـطع و  ةرکذـت  دـننام  دـنک  دناهتـشون  هک  اههرکذـت 
. دنوش هدامآ  دنرضاح  ناحتما  يارب  يوعد  قداص  تهج  زا  مادک  ره  نیدوجوم ،

شوج و لاح  رد  ندرک  کید  رد  تسد  نتفای و  نیکـست  ملا و  عضوم  رب  ندیمد  ای  تابیغم  زا  رابخا  دننام  هبیرغ  روما  زا  رگید  یـضعب  اما 
هنوگنیا زا  درادـن و  يدـعب  کلاذ  لاثما  ضیرم و  نتفای  افـش  بآ و  ای  تابن  رب  دـنناوخ  اـعد  ناگدـنزگ و  برقع و  ور  اـم  رب  دـناوخ  رتنم 

ره هن  یلو  تسا  فشک  یئوگبیغ  هدـیمان ، تمارک  قح و  فشک  ار  روـما  هنوـگنیا  هک  تسا  نیا  رد  یماـع  ياـطخ  یلو  دـننکیم  اـهراک 
یتـمارک ره  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  تمارک  هبیرغ و  روما  نیب  تمارک ، هن  روما  نیا  تسا  قـح  زا  ینعی  تسا  قـح  فـشک  یفـشک 

تمارک تسا ، درگ  یئودرگ  ره  نوـچ  تسا  ودرگ  يدرگ  ره  هک  درادـنپ  یماـع  تسا  تمارک  بیرغ  رما  ره  هـن  یلو  تـسا  هـبیرغ  روـما 
قح میرکت  ینعمب 

377 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
روما هنوگ  نیاب  ار  وا  الثم  مالّسلا  هیلع  ماما  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  دننام  دنک  میرکت  هک  ار  صاخ  هدنب  دنوادخ  ینعی  تسا 

دنوادخ تمارک  لها  هکیـسک  ره  سپ  دناهدیمان  تمارک  ار  روما  نیا  تهج  نیاب  دـیامرفیم  تمارک  روما  هنوگنیا  واب  ینعی  دـنکیم  مرکم 
لها وا  تسا و  تمارک  يو  زا  روما  نیا  دـشاب  روم  نینچ ا  ياراد  سک  ره  هکنآ  هن  داد  دـهاوخ  تاـمارک  هنوگنیا  زا  واـب  دـنوادخ  دـشاب 

واب میداد  ام  دیامرفیم  هداد  ربمغیپ  رهب  دنوادخ  هک  تسا  لام  کلم و  دننام  انیع  هدشن ، تباث  فرط  نیا  زا  تیلک  دوب  دهاوخ  قح  تمارک 
دواد و هرابرد  نینچمه  نیحلاصلا و  نمل  ةرخالا  یف  هنا  ایندلا و  یف  هرجا  هانیتآ  دیامرف و  میهاربا  ترـضح  هرابرد  هچنانچ  ار  لام  کلم و 

تـسادخ زا  هداد و  وا  هب  ادـخ  سپ  تفاـی  یلاـم  کـلم و  سک  ره  هک  نیا  رب  تسین  لـیلد  نیا  یلو  مالّـسلا ، هیلع  مـیهاربا  لآ  ناـمیلس و 
هنوگنیا زا  نادـجولاب  هکنآ  اـب  داد  ادـخب  تبـسن  تسناد و  تمارک  ار  یبیرغ  رما  ره  دومن و  ضرف  قح  زا  ار  یفـشک  ره  دوشیم  هنوگچ 
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ناـیفوص و نـیا  زا  شیب  زا  شیب  ناـیهللا  یلع  تـسرپشتآ و  تـسرپ و  واـگ  تـسرپتب و  رد  شروـهظ  زورب و  هـبیرغ  روـما  تایفـشک و 
روما زورب  سپپ  الک  اـشاح و  دـنکیم  رهاـظ  رفاـک  كرـشم و  تسد  رب  ار  دوخ  تمارک  دـنوادخ  تفگ  دوشیم  اـیآ  دراد  دوجو  ناـینافرع 

هتـسویپ قح و  زا  ار  یبـیرغ  رما  ره  زورب  ینعی  ار  یتـمارک  ره  دوخ  معزب  هک  هدرک  اـطخ  زین  يربـک  رد  سپ  تسین  تمارک  رب  لـیلد  هبیرغ 
هک تسا  تهج  نیا  زا  درک و  وا  تمارک  رب  لـمح  ار  روـما  نـیا  زورب  ادـعب  درک و  تباـث  ار  وا  ندوـب  مرکم  دـیاب  لوا  هـکلب  هتـسناد  قـحب 

كرتشم ماع و  هک  يروما  هن  دنـشاب  زجاـع  يو  زا  رـشب  هک  يروما  ینعی  تسا  لـیلد  هزجعم  هکلب  تسین  تماـما  توبن و  رب  لـیلد  تمارک 
مسلط لها  نازابهدبعش و  نارگوداج و  رحس و  هک  هبیرغ  روما  دننام  تسا 

378 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
طرشب یلو  تسا  حیحص  تسا ، قح  زا  تسا  تمارک  هچ  ره  دیوگیم  یماع  هچنآ  سپ  دننکیم  زین  هریغ  رتنم و  نوسفا و  لها  اهگنرین و  و 

رتنم و لیبق  زا  يرهاـظ  ياهبابـسا  هب  ثبـشتم  دـشاب و  زرحم  تباـث و  قح  دزن  وا  یمرکم  ـالبق  هک  تسا  نیاـب  نآ  دـشاب و  تمارک  هکنآ 
هکنآ اـب  دـشاب  نینچ  هنوگچ  دـشاب  قح  زا  قح و  تمارک  دوش  روما  نیا  زورب  اـجک  ره  زا  هکنآ  هن  دوشن  هریغ  مسلط و  هدبعـش و  نوسفا و 

هدومرف و  مهئایلوا » یلا  نوحویل  نیطایـشلا  نا  و   » هدومرف هچنانچ  دشاب  زین  نیطایـش  تادادما  زا  روما  هنوگنیا  هک  دیامرفیم  دوخ  دـنوادخ 
هدومرف و  نورصبم » مه  اذاف  اورکذت  نیطایشلا  نم  فئاط  مهسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا   » هدومرف و  نونمؤی » نیذلل ال  ءایلوا  نیطایـشلا  انلعج  انا  »

عمسلا نوقلی  میثا  كافا  لک  یلع  لزنت  نیطایشلا  لزنت  نم  یلع  مکئبنا  له  لق   » هدومرف و  ازا » مهزؤت  نیرفاکلا  یلع  نیطایـشلا  انلـسرا  انا  »
نم لاـجر  اـک  هنا  هدومرف و  نولعفی و  ـال  اـم  نولوقی  مهنا  نومیهی و  داو  لـک  یف  هنارت  ملا  نوواـغلا  مهعبتی  ءارعـشلا  نوبذاـک و  مهرثکا  و 

عتمتسا انبر  سنالا  نم  مهئایلوا  لاق  سنالا و  نم  مترثکتـسا  دق  نجلا  رـشعم  ای   » هدومرف و  اقهر » مهودازف  نجلا  نم  لاجرب  نوذوعی  سنالا 
اوعبتا و   » هدومرف و  مهل » یلما  مهل و  لوس  ناطیـشلا   » هدومرف و  اهیف » نیدلاخ  مکیوثم  رانلا  لاق  انل  تلجا  يذلا  انلجا  انغلب  ضعبب و  اننـضعب 

توراه لبابب  نیکلملا  یلع  لزنا  ام  رحسلا و  سانلا  نوملعی  اورفک  نیطایشلا  نکل  نامیلس و  رفک  ام  نامیلس و  کلم  یلع  نیطایشلا  ولتت  ام 
رد کلام  نب  ۀقارـس  لکـشب  ار  ناطیـش  لکـشت  و  ادیرم » اناطیـش  الا  نوعدی  نا  اثانا و  الا  هنود  نم  نوعدی  نیا  دومرف ، و  خـلا )  ) تورام و 

همه نیا  اب  سپ  باقعلا » دـیدش  هّللا  هّللا و  فاخا  ینا  نورت  ام ال  يرا  ینا  لاق  هبقع و  یلع  صکن  ناتفلا  تئارت  املف   » هدومرف ردـب  کـنج 
ریذحت ناطیش  زا  دنوادخ  هک 

379 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
يارب دنراد و  ناسنا  اب  یصوصخ  طباور  دنراکردناتسد و  روما  زا  يرایسب  رد  هنجا  نیطایش و  هک  دنکیم  مالعا  نایب  تحارـصب  دنکیم و 

زا لماک  قیقحت  ات  تسا  قح  زا  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  ناوتیم  صخـش  زا  هبیرغ  روما  زا  یـضعب  ندید  ضحمب  هنوگچ  دـنراد  یئایلوا  دوخ 
اب ار  وا  شور  کلـسم و  تفلاخم  هکنآب  دـسر  هچ  مینکن  لصاح  قح  ياضر  عرـش و  اب  وا  لامعا  ندوب  قباطم  رادرک و  راتفر و  تـالاح و 

هدـشن ققحم  شتحـص  رما  يادـتبا  رد  یماـع  رب  زونه  اـی  تسا  لـطاب  شلـصا  هک  فوـصت  رثا  رد  هک  مینک  رواـب  هنوـگچ  مینیبیم و  عرش 
. دشاب هداد  تمارک  وا  هب  دنوادخ 

يو میلـست  دشاب  قح  زا  هک  ضرف  رب  دـشاب و  تمارک  روما  نیا  زورب  هک  ضرف  رب  هک  تسا  تهجنیا  زا  سپ  هجیتن ، رد  یماع  ياطخ  اما  و 
يوب تدارا  تسد  دنرپسب و  واب  رـس  نارگید  دـیاب  دـشاب  تمارک  لها  سک  ره  رگم  لیلد ، هچب  تسا و  اجک  زا  ندـش  يو  دـیرم  ندـش و 
اذهب مکرما  هّللا  نا  لق  دنشاب  وا  تایفشک  عیطم  دلقم و  هکنآ  ای  دنـشاب  وا  روتـسد  ربنامرف  دنـشاب و  وا  یهاون  رماوا و  داقنم  عیطم و  دنهد و 
هچب اه  هجیتن  نیا  دنناد  تقیرط  دـشرم  بطق و  ار  وا  ای  دـننک و  شیاتـس  دنتـسرپب و  تب  دـننام  ار  وا  ای  نوملعت و  ام ال  هّللا  یلع  نولوقت  ما 
يداه دوشن ، بطق  یلو  دوشیم  ادـیپ  دورب  فاص  صلاـخ و  لـمع ، تین و  رد  هک  هدـنب  ره  رد  تسین  یمهم  زیچ  هک  تمارک  دوشیم  تباـث 

ار وا  رگا  درادـن ، دوخ  يوسب  قلخ  توعد  قح  دـشابن ، تجح  نارگید  يارب  وا  فشک  وا و  مهف  وا و  لوق  دوشن  رمـالا  یلوا  ددرگن ، قلخ 
زا هک  هربتعم  كرادم  يور  زا  دشاب و  ملاع  رگا  یلب  دنکن  ادیپ  تیولوم  تمس  دوشن  قلخ  رب  یلو  یلاو و  دوب  دوخ  سفن  رد  دوب  یتلیـضف 
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بجاو دیلقتلا و  بجاو  هن  مهنآ  دشاب  دیلقت  لباق  دنک  ار  ماکحا  طابنتسا  هدش  ربتعم  همئا  لوسر و  ادخ و 
380 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یماع رب  رگید  قیرط  زا  وا  تافاشکتسا  رئاس  وا و  یـصخش  نظ  وا و  سدح  وا و  فشک  کلاذ  عم  دشاب و  واب  رـصحنم  هکنآ  رگم  ۀعاطالا 
: تسین تجح 

تسا لد  تروص و  تبحص  یبیرفماوع  ياههار  زا  مهن 

هک دـناهدومن  قیرذـت  ار  هراـچیب  یماـع  هورگنیا  هک  تسا  لد  تروص و  تبحـص  تسا  بیرف  ماوع  تسا و  هدـنبیرف  هک  یئاـهزیچ  زا  مهن 
بلطم نیا  مکبولق و  یلا  رظنی  نکل  مکروص و  یلا  رظنی  هّللا ال  نا  تروص  لها  هن  دـش  لد  لها  دـیاب  میلد  لها  ام  دـنتروص و  لها  ءاملع 

هک اریز  دراد  ندـش  هتفیرف  ياج  تساـجب و  بلطم  نیا  نوچ  تسا و  قادـصم  يرغـص و  رد  مـالک  نکل  تسا  ملـسم  هتبلا  يربک  بسحب 
هک درادـن  نآ  مهف  هراچیب  یماع  یلو  تروصب  هن  تسا  لدـب  رظن  ار  دـنوادخ  تسا و  رهاظ  یکاپ  زا  رتهب  لد  یکاـپ  تسا و  بلقب  ناـمیا 
اب یکی  تسا  هدننک  كاپ  هکیلامعا  هب  یکی  تسا  زیچ  ودـب  لد  یکاپ  اما  تسیچب  لد  یکاپ  ای  تسیچ  تروص  زا  دارم  تسیچ و  تروص 
يو رب  یهاگآ  ار  یسک  هریصب  هسفن  یلع  ناسنالا  لب  تسا  صخـش  دوخب  عجار  وا  هک  تین  دصق و  اما  قافن  ایر و  زا  صلاخ  دصق  تین و 

تاروتـسد شور و  ار  هدـننکكاپ  لامعا  ناشیا  تسا  وا  رـس  رب  اهتبحـص  همه  سپ  لمع  اـما  تساـیر و  یباـی  دـنکیم  اـیر  وا  هک  تسین 
هک تسنآ  ام  دنتـسم  مینادـیم و  ار  عرـش  لامعا  هدـننک  كاپ  ام  ءاـعدا و  تعدـب و  زج  دـنرادن  نیا  رب  یکردـم  چـیه  دـننادیم و  هناـیفوص 

راذـگاو ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  لد  یگدـننکكاپ  تمـس  مهیکزی  مکیکزی و  هدومرف و  نآرق  ياج  دـنچ  رد  دـنوادخ 
نانآ و شور  هک  دنفرتعم  دوخ  ناشیا  تسین و  هدننک  كاپ  نآ  زج  تسا و  لد  هدننک  كاپ  هدیسر  امب  عرش  زا  هک  تاروتسد  سپ  هدومرف 

تسین عرش  رد  یکردم  ار  ناشتاروتسد 
381 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

راـتفر عرـش  قفاوم  هک  تساـم  رد  لد  یکاـپ  هک  دوش  مولعم  سپ  دـناهتفگ  نینچ  ناـگرزب  دـنیوگیم  ینک  كردـم  زا  لاؤس  هاـگره  هکلب 
لد لها  تفگ  ناشیا  هب  دیاب  سپ  دنتسه  ایر  لها  دنتـسین  لد  لها  املع  هک  دناهدرک  قیرذت  هداس  یماعب  اهنآ  یلو  تساهنآ  رد  هن  مینکیم 

هکنآ یئوگیم  تین  دصق و  تهج  زا  رگا  تسا  لده  دننکكاپ  هکتسیروما  ندادن  ماجنا  تهج  زا  ای  تسا  تین  دصق و  تهج  زا  ای  ندوبن 
دنکیم کسمت  یلب  تسین  صلاخ  ام  دـصق  هک  ینادـیم  اجک  زا  یهدـیم  ایر  تبـسن  امب  اـجک  زا  یتسین  اـم  نطاـب  رد  هک  وت  تسا  یبلق  رما 
ققحم تباث  لمع  مادک  یئوگیم  هدننکكاپ  لامعا  تهج  زا  رگا  دنراد و  دوجو  هقرف  ره  رد  هک  دنتسه  لام  هاج و  لها  هک  یـضعب  لمعب 
قاروا يوشب   ) تسین عرش  اب  قفاوم  هک  یفرتعم  مه  تدوخ  مینادیم و  عرـش  فالخ  رب  ام  هک  ار  وت  شور  لامعا و  میاهدرکن  ام  ار  عرـش  زا 
مولعم ات  تسیچ  تروص  هک  دیـسرپ  دـیاب  تروص  اما  و  هن ، ام  ياهدـش و  لد  لها  وت  هنوگچ  سپ  یناوخیم  ام  يارب  یئاـم ) سردـمه  رگا 

تاروتسد اهنیا  مهفان  يا  یئوگیم  ار  ینید  تارهاظت  عرش و  رهاوظ  جح و  تعامج و  هزور و  زامن و  رگا  تسا ، تروص  لها  هک  هک  دوش 
رکذ و تضایر و  هلچ و  سپ  دشاب  تروص  لامعا  فئاظو و  هک  دشاب  نانچ  رگا  تسین و  تروص  دشاب  عرش  رما  هب  هکیتروص  تسا  عرش 

هراچیب یماع  یهدـیم و  تبـسنامب  هک  تسیچ  تروص  سپ  ینادـیمن  تروص  ار  عرـش  رهاوظ  رگا  تسا و  تروص  زین  مه  وت  لامعا  رئاـس 
هک مهنآ  ینادیم  تروص  ار  تافیلأت  ظعو و  ربنم و  زا  ار  ینید  تاغیلبت  رگا  دـنتروص  لها  دـیوگیم  هدرک  رواب  قمعتیب  قیقحتیب و  مه 

ار عرش  رهاوظ  نیمه  اهنآ  هک  مینادیم  هچرگا  دننادیم  تروص  ار  زیچ  هچ  منادیمن  تسا  فئاظو  زا  زین  نید  غیلبت  هوالعب  یکرتشم  ام  اب  وت 
فیلاکت رئاس  هزور و  زامن و  زا 

382 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
باتک رد  هک  تسا  فوصت  لوصا  زا  یلـصا  هک  تسا  عرـش  زا  يانغتـسا  نامه  نیا  تسا و  رب  ناشراعـشا  رد  دننادیم و  تروص  ار  هیعرش 
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دندرک رهاظ  هاگ  ناشگرزب  ناریپ  دندرک  رهاظ  ناشراعـشا  رد  الا  دنهد و  تصخر  ینعی  دننک  ینلع  دننکیمن  تأرج  یلو  دش  رکذ  ۀعدبلا 
اجنآ رد  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هک  دـیورب  یئاجب  تفگ  یناقرخ  نسحلا  وبا  درک و  ریپ  درگرب  فاوط  تفرن و  هکمب  دـیزیاب  هچنانچ 

دنهد و هعاشا  دننک و  رهاظ  دنناوتیمن  الماک  نوچ  ار  ینعمنیا  یلب  تشذگ  فرحتلا  ۀعدبلا و  باتک  رد  ناشتاراهظا  هنوگنیا  زا  همش  دشابن 
سابلب دندیقم  ینعی  دننکیم  ینعم  ار  تروص  ناشیا  يارب  هنوگنیدب  راچان  دننک  بلج  دـیاب  مه  هزات  نادـیرم  دـنبیرفب  دـیاب  مه  ار  نایماع 

نالفب و نتفگ  نخـس  زرط  رد  نالفب و  لفاحم  رد  نالفب و  سلاجم  رد  دـندیقم  هکنآ  ای  نیلعن  کنحلا و  تحت  همامع و  ابعب و  صوصخم 
رادكرت دـنلب  هالک  براش ، دـیتسه  رهاظتم  اـهتروص  نیا  هب  رتشیب  امـش  تسا  تروص  نیا  رگا  تفگ  باوج  رد  دـیاب  سپ  کـلاذ  لاـثما 

يزاب تسایر  ماقم  رد  همامعب و  یهاگ  هالکب و  یهاگ  هفلتخم  لاکشاب  هکلب  عقرم ، سابل  تسوپ ، لوکـشک ، نیزربت ، دنلب ، نهاریپ  وسیگ ،
دنیـشنب هزاجا  اب  دوش  سلجم  دراو  بدؤم  دیاب  دیرم  هک  دیتسه  لئاق  سلاجم  رد  دوخ  يارب  هک  یتافیرـشت  دـسریمن  امـش  درگب  سکچیه 

دیراد دیرم  نتفریذپ  يارب  هک  یبادآ  دنکن و  دشرمب  تشپ  سلجم  زا  جورخ  ماگنه  دسوبب  ار  دـشرم  يوناز  تسد و  دـشاب  اپورـس  هنرگو 
هراومه فازگ و  فال و  زا  رپ  لزغ  ناوید  کی  مادک  ره  هک  تسیرعش  ياهیزابتروص  همه  زا  رتشیب  اهنیا  لاثما  ندرپس و  رـس  ماگنه  ینعی 

ياهیزاب تروص  وربا و  مشچ و  ياـههزمغ  تروص و  رـساب و  ياـهیزابتروص  رگید  دـننکیم و  دوخ  زا  قشع  راـهظا  اـهلزغ و  نیا  هب  منرتم 
هاگ هناقشاع 

383 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دشاب و هتشاد  يروعش  رـصتخم  سک  ره  رگا  هک  کلاذ  لاثما  و  هشعرب ، هاگ  هسلخب و  هاگ  دایرف و  قیجب و  هاگ  درـس ، هآ  قیمع و  سفن  هب 

تروص رگا  هک  تفگ  دهاوخ  قیقحت  روطب  دوش  امـش  ام و  لاوحا  نارگن  دوش و  دراو  امـش  رب  دـشاب و  ود  ره  امـش  ام و  فنـص  زا  جراخ 
. ام رد  هن  تسا  امش  رد  تسا 

نطاب عرـش و  رهاظ  دارم  هک  دوش  هاگ  دـننک و  لامعتـسا  نآ  ياجب  مه  ار  نیا  هک  نطاـب  رهاـظ و  هملک  تسا  لد  تروص و  هملک  دـننام  و 
رهاظ لها  ماکحا ، فیلاکت و  ینعی  عرـش  رهاوظب  دندبعتم  هک  ار  یناسک  ینطاب  يرهاظ و  دناهدش  لئاق  زیچ  ود  عرـش  يارب  هک  دـشاب  عرش 

تسا و ینطاب  ار  کی  ره  هریغ  جـح و  هزور و  زامن و  ینعی  تسه  ینطاوب  رهاوظ  نیا  يار  دـنیوگیم و  نطاب و  لـها  ار  دوخ  دـنناوخیم و 
هاگ دنتـشگ و  فوصوم  هینطاب  هفئاطب  دندش  هلاقمنیاب  هوفتم  رما  ءادتبا  رد  هک  هدـعکی  مینطاب  لها  ام  تسا و  رهاظ  نیا  زا  لضفا  نطاب  نآ 

تحت هیرهاظ  یناعم  طقف  یناعم  زا  امـش  هرهب  ینعی  دـیرهاظ  لها  امـش  دـنیوگیم  امب  ار و  تالیوات  زومر و  دـننک  هدارا  رهاـظ  زا  هک  دوش 
امـش میتسه  انعم  لها  ام  دنیوگ  زین  انعم  نطاب  ياجب  مینادیم و  ار  ثیدـح  نآرق و  نطاب  تالیوأت و  زومر و  مینطاب  لها  ام  تسا و  هیظفللا 
ینعی میبل  لها  ام  تسوپ و  لها  ینعی  دیرـشق  لها  امـش  دـنیوگیم  امب  هک  تسا  بل  رـشق و  هملک  هملک  نیا  ریظن  ظفل و  لها  رهاظ و  لـها 

دـنمان و تقیقح  مه  ار  وا  هک  دوخ  هموهوم  تالایخ  هلیختم و  نطاوب  ناـمه  بل  زا  دارم  عرـش و  رهاوظ  ناـمه  تسوپ  زا  دارم  زغم و  لـها 
لها ار  امش  یسک  هچ  دعب  هداهن و  یسک  هچ  ار  تاعیونت  تاحلطـصم و  نیا  هک  تفگ  ناشیا  هب  دیاب  اج  نیا  رد  میتقیقح  لها  ام  دنیوگیم 

فاصوا نیدـب  ار  دوخ  مه  دوخ  دـیئوگ و  دوخ  هکنآ  زجب  دـشاب  ربتعم  وا  هتفگ  هک  هتـسناد  تقیقح  لها  بل و  لها  ینعم و  لـها  نطاـب و 
دیناوخب

384 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ناطیش تالیوست  یگدنفاب و  یلایخ و  ره  هک  سک  ره  میتفگ ، فشک  رد  هکنآ  دننام  دیراد  دوخ  تالایخ  نیا  تحص  رب  یکردم  هچ  ایآ 
نازیم تحـص و  رب  یلیلد  هکنآ  رگم  دوشن  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک  ضرف  تقیقح  بل و  ینعم و  اـی  دـمانب  نطاـب  اـی  دـمانب  فـشک  ار  سفن  و 
نامه لایخ و  نامه  فشک و  نامه  شتحـص  صیخـشت  نازیم  شتحـص و  رب  لیلد  هکنآ  هن  دـشاب  هتـشاد  دوخ  ياـعدا  ریغ  زا  مه  یتحص 

حیحـص ریغ  حیحـص و  نیب  زیمت  نوچ  ماوع  يرآ  تسا  نـالطبلا  حـضاو  هرداـصم  دوب و  دـهاوخ  بولطمب  هرداـصم  ـالا  دـشاب و  شاهتفاـب 
ار لایخ  ماهوا و  هتفاب  ره  مرج  درادن ال  زیمت  هار  دنکچ  دـنکیمن  قفاوم  ریغ  قفاوم و  نیب  زیمت  دـهدیمن و  لطاب  قح و  نیب  زیمت  دـهدیمن و 
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زا دـسریم  قح  ياملعب  نوچ  درامگ و  یم  انعم  درادـنپیم و  نافرع  دـشاب  بیرغ  يانعم  هک  صوصخب  تاـیآ  لـیوأت  ثیدـح و  ياـنعم  رد 
ندرک و انعم  هک  ددمهفیمن  وا  رگید  دنتـسین  ینعم  لها  اهنیا  هک  اقح  دیوگیم  دـنکیم و  قیدـصت  راچان  دـنیبیمن  اهنآ  رد  اههتفاب  هنوگنیا 

قفاوم مادک  چیه  هک  درک  ینعم  دنچ  اریرعـش  ای  یظفل  تسا  نکمم  تسا  ندوب  حیحـص  ریغ  تسندوب و  دوصقم  قفاوم  ریغ  ندرک ، لیوأت 
دنادیمن یملع  نتفاب  نتفگ و  هن  تسا  طرـش  تسا و  لصا  دوصقم  تقفاوم  هراچیب  يا  دشاب  قفاوم  اهنآ  زا  یکی  ای  دشابن  هدـنیوگ  دوصقم 

زا ای  هنیرق و  هار  زا  ای  دشاب  دوصقم  اب  قفاوم  هک  میراد  تیدـج  مینکب  هک  لیوأت  ینعم و  ره  مینزب و  هک  یفرح  ره  هک  میتسه  دـیقم  ام  هک 
میناوتیم مه  ام  یگدنفاب  زا  میتسین  زجاع  مه  ام  دنکیم  ناجلخ  سک  ره  زغم  رد  تالیخت  الا  رگید و  رابخا  دـعاوق و  لوصا و  اب  قابطنا  هار 
میناوتیم مه  اـم  مینک  زومر  تـالیوأت و  ناـیب  میناوتیم  مه  اـم  میهد  هولج  قـح  تروـصب  میناـشوپب و  تروـص  ساـبل  ارناـمدوخ  تـالیختم 

هک مرضاح  ریقح  نیا  دوخ  مینک  یئوگرارسا 
385 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ای دنک  كرد  دناوتن  فراع  چیه  هدینشن و  شوگ  چیه  هک  مفابب  ردقنآ  هیآ  کی  ثیدح و  کی  رد  هک  مرـضاح  موش و  ربارب  یعدم  ره  اب 
ناشزغم هک  مدوب  هدـش  رـشاعم  فداصم و  ياهدـع  اب  لبق  لاس  هدراـچ  رد  مراـگنب  تسا  بوخ  ار  هلمج  نیا  بلطم  دـییأت  يارب  دـنک ، در 

كولس لها  مه  يدنچ  دومنیم و  يراشفاپ  یلیخ  هک  رفن  کی  هصاخ  دندومنیم  لیلجت  دیجمت و  ناینافرع  نافرع و  زا  رایـسب  دوب و  ینافرع 
اور اهنیا  ناوخب  تفگیم  دروآیم و  اهباتک  نآ  زا  میدرکیم  عامتجا  مه  اب  تقو  ره  دوب  هدومن  هیهت  ءافرع  هیفوص و  زا  يدایز  ياهباتک  دوب 

راچان نکم . یئوگدـب  تمذـم و  ردـقنیا  دوش  مولعم  وت  رب  اهنیا  تقیقح  ات  دراد  یقیاقح  هچ  يزومر و  قئاقد و  هچ  یناـعم و  هچ  هک  نیبب 
اءام نامظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک  مدیدیمن  يزیچ  هتفاب  زج  مدناوخیم  يردق 

متفگ هکنآ  ات  دشیمن  یهتنم  یئاجب  تعاس و  دنچ  دـمآیم  نایمب  ررکم  دـیدش  تاثحابم  منامهفب  وا  ریغ  وا و  رب  متـسناوتیمن  هجوچیهب  یلو 
تیب نم  نهوا  اهنیا  ام  رظن  رد  دـیرادن  یملع  داوس  هکنآ  زا  دـیرامگیم  قیاقح  ناـفرع و  دـیرادنپیم و  قیاـقد  یناـعم و  امـش  ار  اـهنیا  ومع 

دننکیم يراددوخ  عروت و  هکلب  دـنزجاع  اهینتفاب  نیا  زا  هک  تسنآ  هنام  ياـملع  یفاـب ، ماـهوا  زج  درادـن  تیعقاو  هک  اریز  تسا  توبکنعلا 
هرجح رد  هک  مرـضاح  اهنت  نم  متفگ  يزور  زاب  هکنآ  ات  تفرن  جرخب  هتفگ  نیا  دنفابب  دـنناوتیم  اهنیا  زا  شیب  الا  تسا و  هتـسب  ناشیا  نابز 
دقتعم امـش  هک  اهباتک  نیا  زا  یکی  دـننام  یباتک  موس  زور  زور ، هس  ات  دـشابن  اجنآ  رد  یباتک  چـیه  هک  مدـنپب  دوخ  يور  رب  ار  رد  مورب و 

هثحابم و رب  یتدم  مه  زاب  دشن  هتفریذیپ  دینک  یلمع  ار  هیـضق  درادن  دروم  هدنخ  متفگ  دندز  يزنط  دندیدنخ و  مروآ  نوریب  دـیاهدش  اهنآ 
تشذگیم هرظانم 

386 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ات دشاب  هدـش  هدولآ  اهتدـم  هکنآ  صوصخ  تسا  تخـس  هجاحم  داوسیب  اب  دوب  مه  داوسیب  هکنآ  هچ  منک  عناق  ار  وا  دـشیمن  هجوچیهب  و 

داتفا مدای  مراذـگ و  لمع  درومب  مدرک  هک  ياعدا  نآ  منک و  یلمع  ار  هتفگ  نآ  هکنآ  زج  تسین  هراچ  هک  تشذـگ  مرکفب  یبش  هرخـألاب 
. ۀیآب وتأف  هلثم  نم  ةروسب  وتأف  دیامرفیم  نایعدم  اب  يدحت  ماقم  رد  نآرق  رد  دنوادخ  هک 

راهچ تسیب و  اـت  نم  ادرف  متفگ  هدرک  مزج  ار  مزع  بشنآ  رد  سپ  درادـن  هدـئافإلا  دوش و  عناـق  مصخ  اـت  دروآ  يزیچ  اـهنیا  لـباقم  دـیاب 
هدید یباتک  رد  هن  یشاب و  هدینش  ناینافرع  نیا  زا  یسک  زا  هن  نونکات  هک  تشون  مهاوخ  رارـسا  تالیوأت و  زومر و  رد  یباتک  کی  تعاس 

ادص ار  وا  تشذـگ  تعاس  راهچ  تسیب و  نوچ  میوش  دـقتعم  وتب  زین  ام  ینک  نینچ  وت  رگا  تفگ  تعمـس  نذا  تار و ال  نیع  ام ال  یـشاب 
هب ات  ارباتکنآ  مناوخب و  وت  رب  ات  هد  ارف  ار  تشوه  شوگ  نیشنب و  متفگ  هحفـص و  ود  یـس و  رب  لمتـشم  مداد  هئارا  وا  هب و  یباتک  مدرک و 

یـس هک  نونکات  متفگ  هن  تفگ  دراد  یهابتـشا  یئاطخ و  چیه  متفگ  بوخ  رایـسب  تفگ  تسا  روطچ  متفگ  دش  مامت  نوچ  مدناوخ  رخآ 
رارـسا و زومر و  نیا  زا  چـیه  ياهدرک  هلاطم  ناینافرع  ياهباتک  همه  نیا  هدـش و  نخـس  مه  ینافرع  ره  اب  يا و  هدـید  دـش  ارم  تسا  لاـس 

دب نامگ  وت  هرابرد  هک  ام  بوخ  رایسب  تفگ  ینیبیم  شاهنوگچ  سپ  متفگ  هن  تفگ  ياهدید  یباتک  رد  ای  ياهدینش  يزیچ  قئاقد  یناعم و 
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یئاطخ صقن و  چیه  ایآ  وگب  باتک  نیا  زا  رذگب  نم  فیصوت  فیرعت و  زا  متفگ  مینادیم  قیقحت  لها  هکلب  مینادیمن  هیامیب  ارت  میرادن و 
نونکا متفگ  مدومن  لجـسم  يو  رب  ار  رارقا  مدروآ و  فارتعا  هب  ار  وا  هبترم  هس  نوچ  تسا  اـجب  حیحـص و  شاهمه  هن  تفگ  ینیبیم  وا  رد 

شاهمه مسق  اسبع  ترضحب  هک  نادب 
387 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ناتدوخ ظفاح  لوقب  هکنیا  يارب  متفگ  هنوگچ  ارچ و  تفگ  تسا  غورد  لطاب و 
( تساجنیا باطخ  نم  ناج  يا  هن  سانش  نخس  )

يزرویم و دـسح  یئوگب  یناوتیمن  تسا و  نم  دوخ  ءاشنا  تسا و  نم  دوخ  باـتک  هک  اریز  یمهفیمن  وت  یئوگب  یناوتیمن  هک  ار  نیا  متفگ 
یئاجب دنتـسم  تسا  كردـمیب  هک  اجنآ  زا  متفگ  تسا  غورد  اطخ و  هنوگچ  یلو  هن  تفگ  اـهنیا  لاـثما  یتسین و  شلها  یئوگب  یناوتیمن 
درادـن تیعقاو  درادـن و  تقیقح  اما  تسا  قحب  هیبش  یلو  تسا  هجوت  بلاـج  ودراد  تروص  بلاـطم  نیا  یلب  تـالیخت  مهو و  زج  تسین 

وت یلو  هدـش  کسمت  مه  ثیدـحب  هچرگا  ماما  لوسر و  لوقب  هن  هدـش و  کسمت  مه  تایآ  هب  هچرگا  تسادـخ  لوقب  دنتـسم  هن  هک  اریز 
زا ياهتفگ  هک  اهنیا  هک  یـسرپیمن  نم  زا  وت  رخآ  درک  كرد  یناوتیمن  ار  شاهقباطم  مدع  ثیدـح و  هیآ و  اب  ار  بلطم  هقباطم  یتسین  زیمم 

تسا و لایخ  راکفا و  تاموهوم  همه  اهنیا  هک  تسا  هارنیا  زا  میراد  ناشیا  بتک  ناینافرع و  رب  ام  هک  یضارتعا  تسیچب  دنتسم  تساجک و 
نیا نوچ  دیریذپیم  حیحـصب  دیروخیم و  بیرف  هلاحم  دـیتسین ال  تسه  شیرگ  هزوک  توف  هک  هتکن  نیا  هب  تفتلم  امـش  درادـن و  تیعقاو 

دـیدرگ و تسـس  ناینافرع  بتک  نافرعب و  شداقتعا  نامیا و  هیاپ  هّللا  دـمحب  دـعبب  زورنآ  زا  میوگیم  هچ  هک  دـیمهف  هزات  تفای  مامتا  نایب 
ناگدنناوخ ات  مدرکیم  جرد  اجنیا  رد  ار  باتک  نآ  الا  مدیدن و  یضتقم  تاهج  ضعب  زا  تشگیم  هدایز  ثیدح  بتکب  شاهقالع  زوربزور 

(: دوش يرخا  ۀمغن  روبنطلا  یف  داز  و   ) ددرگ کمک  ياهزات  ياههتفاب  ناگدنفاب  يارب  هک  مسرتیم  یلو  دنربب  یپ  ریقح  دوصقمب  الماک 
388 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دیونشب مه  فلؤم  زا  تسا  ینتفاب  فراعتم  نافرع  نوچ 

دنچ زین  اج  نیمه  رد  ینعی  منک  یئوگرارـسا  یئوگزمر و  القتـسم  هلمج  دنچ  مه  اجنیا  رد  هک  تسین  دـب  دیـشک  اجنیدـب  مالک  نوچ  یلو 
نافرع لها  دننام  رارسا  زومر و  یگدنفاب  رب  ریقح  نیا  رادتقا  رب  دشاب  هنومن  مه  هکنآ  ات  میامن  لقن  باتک  نآ  زا  هکنآ  هن  منک  ءاشنا  هلمج 
تـسا خنـس  نیا  زا  دـنتفرگ  ارف  نافرع  ناوعب  یگداسب  ناشیا  هچنآ  خنـس  هک  دـننادب  ات  نابلاط  نافرع  ناگ  هداـس  يارب  دـشاب  فرعم  مه  و 

ار وا  هحفص  هک  منیبیم  نآ  زا  فرشا  ار  دوخ  باتک  منک و  هدولآ  تافارخ  هنوگ  نیدب  هکنآ  زا  منادیم  لجا  ار  دوخ  ملق  ار و  دوخ  هچرگا 
. منک هچ  یلو  منک  ینعی  یگدنفاب و ال  فرص  هکنآ  زا  مرامشیم  زعا  ار  دوخ  تقو  منک و  هایس  تاموهوم  نیدب 

هعلاطم ار  ناشبتک  رگا  دیاهدینش و  رایسب  هک  ناشیا  ياهینتفاب  زا  یکی  الثم  داشگ  نانادان  وچ  دیاب  نابز  سپداتف  نادان  اب  وت  راکورـس  نوچ 
تسیئاهینتفاب دننکیم ، یئاجیب  طوبرمان و  درومیب و  راعشا  رابخا و  تایآ و  هب  لثمت  دنفابیم و  یبات  بآ و  کی  اب  هک  دیاهدید  دیشاب  هدرک 

تسیسک یفوص  تسا  انف  زا  شیافو  افو  زا  شواو  تسا و  افص  زا  شداص  هک  زیزع  يا  نادب  دیوگیم  یکی  دننکیم  فوصت  فارطا  رد  هک 
ياراد هکیـسک  نیقتملا و  بحی  هّللا  نا  هک  تسا  يوقت  زا  شئاـت  فوصت  هک  زیزعیا  نادـب  دـیوگیم  يرگید  دـشاب  تافـص  نیا  عماـج  هک 

رـشب هک و  تسا  ربص  زا  شداص  هنوبحی  مهبحی و  هک  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  دـشاب  قح  قشاع  نوچ  درادـیم و  تسود  ار  ادـخ  دوب  يوقت 
شواو نودتهملا  مه  کئلوا  ۀمحر و  مهبر و  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  هّلل و  انا  اولاق  ۀبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا 

تسا افو  زا 
389 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هک ینادب  ار  دوخ  ردق  يروخن و  نایوغم  لوگ  هک  کلاسیا  ناه  يرخف  رقفلا  هک  تسا  انف  رقف و  زا  شیاف  مکدهعب  فوا  يدهعب  اوفوا  هک 
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یف سیل  دیسر  انف  ماقمب  نوچ  دشاب و  قح  رد  یناف  هک  تسیسک  یفوص  تسیـسک  نینچ  یفوص  کلاسیا ، هبر  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم 
. دنکیم ادیپ  قیقحت  یلج  کتقلخ ال  کل و  ءایشالا  تقلخ  هک  تسا  اجنآ  یفوصیا  راید  هریغ  رادلا 

کی مهنم  تسنافرع  نیا  رگا  میوگیم  ریقح  نیا  نونکا  دـیاوز  طاقـساب  مه  زاب  تعاـمج  نیا  ياـهینتفاب  زا  تسیروارگ  هنومن و  هلمج  نیا 
تاـموهوم و زا  دـناهدرکن و  تداـع  نتفاـبب  هک  هعیـش  ياـهقف  صوصخب  مرتـحم  ناگدـننکهعلاطم  زا  یلو  منکیم  ءاـشنا  نیا  قباـطم  هنومن 

دّمحم ماما  مداوجب  روهـشم  بقلم و  دمحم و  نم  یلـصا  مان  میوگیم  اهنآ  قباطم  مه  نم  مهاوخیم  ترذعم  دنرادیم  هزنم  ار  دوخ  تافارخ 
مینست بارش  هدنیوج  ياو  میقتـسم  طارـص  هدنویپ  ياو  تقیرط  لیبس  کلاسیا  تقیقح و  هار  بلاطیا  داوج  اما  ظوفحم و  دوخ  ياجب  هک 
مداهن اپ  هصرع  هچ  رد  متالامک و  هچ  بحاص  متاماقم و  هچ  دجاو  متـسیک و  متـسیچ و  نم  هک  ینادیم  چـیه  نوبرقملاهب  برـشی  انیع  هک 

. مداوج بقل  راوازس  هک 
منم دوب  تسه و  رارسالا  رسمنم  دوجو  ملاع  هبخن 

ایوگ منم  ار  رارسالا  رسایوپ  منم  ار  نیسوق  باق 
انملع رحب  تفه  ملاعانمرک  جات  تخت و  ثراو 

بآ يدرگ  هک  نکف  ایردب  دوخبایرد  ارم  نارکیب  مزلق 
ات هک  تاهیه  تاهیه  نک  لمأت  نم  دوجو  رارسا  رد  یکدنا  کلاس  ياو  زیزع  يا  یئوپ  یهر  ودب  نم  زا  رگمیئوجادخ  رگ  يآ  نم  يوس 

یبایب متسه  هک  نانچنآ  ارم  اجک  یباین  نیب  تقیقح  هدید 
الیلق الا  ملعلا  نم  میتوا  ام  سابل و  ره  رد  ار  هاش  دسانش  اتسانش  هشدش  اب  هک  مهاوخ  هدید   390 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

. انلثم رشب  الا  متنا  نا  اولاق  و 
هک هاگنآ  رگم  درب  یهاوخن  نم  تقیقحب  یپ  رگ  ره  وت  کلاسیا  تسا » امز  هچ  رگ  امب  دـیامنیمن  وا  » ربم دـب  نظ  ادـخ  يایلوا  هب  هک  راهنز 
وت تریصب  هدید  یمک  هکلب  ات  میوگب  ار  دوخ  مسا  زومر  رارـسا و  زا  یکدنا  يرهاظ  لها  وت  نوچ  یلو  يوش  ۀقیقحلا  لک  ۀقیقحلا و  نیع 
هّللف هک  درک  توعد  دوخب  ءامـسا  هار  زا  ار  اهنآ  مرج  دنربن ال  ودـب  یپ  تاقولخم  هک  تسناد  نوچ  هنأش  لج  دـنوادخ  هکنانچمه  دوش  زاب 
نیا ریز  ددـع  تسا و  یتاراـشا  یفرح  ره  رد  تسا و  فرح  راـهچ  زا  بکرم  داوـج  مسا  هـک  زیزعیا  نادـب  اـهب  هوعداـف  ینـسحلا  ءامـسالا 
زیزع کلاسیا  تاراشالا  نم  یـصحی  ام ال  اهیف  شتانیب  اما  تسین و  يددع  ددع  نیا  زا  رتلماک  تسا  لماک  ددع  هک  تسا  هدراهچ  فورح 

تـسا تیرما  بحاص  تیدـحا و  ماقمب  هراشا  فلا )  ) تسا تیالو  لصو و  ماقمب  هراشا  واو )  ) تسا لاـمج  لـالج و  تفـصب  هراـشا  (ج )
لامک هجرد  نیرخآ  هک  دـش  قح  لاـمج  لـالج و  تفـص  ودـب  فصتم  هدـنب  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  تیلیلد  تیمومید و  هب  هراـشا  لاد ) )
رگید لالج ، یعون  لامج و  یعون  تسا  عون  ودب  رـصحنم  قح  هیلامک  تافـص  همه  هکاریز  تسین  لامک  نیا  قوف  یلامک  چـیه  هک  تسا 

نوچ ددرگ و  لصو  هتسیاش  دسر  ماقم  نیدب  نوچ  تسا و  تاماقم  همه  هتـسیاش  هتـساریپ و  فرـش  رهب  هتـسارآ و  تهج  همه  زا  هدنب  نآ 
مویلا کلملا  نمل  هک  ار  لج  زع و  يادخ  رگم  تسین  تیالو  کلم و  هک  تسا  اجنآ  دش و  قرغ  تیدحا  يایرد  رد  دیـسر و  لصو  ماقمب 

تمارک جات  نیدـب  نوچ  اهبقع و  ریخ  اباوث و  ریخ  وه  قحلا  هّلل  ۀـیالولا  کلانه  هک  دوش  هّللا  تیالو  جاتب  جوتم  مرج  راـهقلا ال  دـحاولا  هّلل 
هبترم راچان  دیدرگ  رختفم 

391 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دوب و دـهاوخن  وا  يارب  يدـننام  ریظن و  دوبعم  ياروام  همه  دوجو و  ملاـع  رد  سپ  تسا  هل  ریظن  ـال  درف  هک  دـنک  لـصاح  هقلطم  تیدـحا 

کلم دلخلا و  ةرجـش  هک  دنک  ادیپ  قح  تیمومیدب  هقلطم  تیمومید  هکنیا  زجب  تسین  یتمـس  چیه  ار  وا  رگید  دـیدرگ  یط  تاماقم  نوچ 
قلخ يامنهر  تسا و  قح  لـیلد  وا  سپ  ددرگ  لـیلد  اـی  رهظم  هک  تسنآ  راوازـس  دـیدرگ  يدـبا  یمئاد  قلطم  یلو  نوچ  تسا و  یلبی  ـال 

رد تسا و  لامج  لالج و  زا  لامک  تافـص  همه  دـجاو  هنوگچ  لام  هاجیب و  هدـنب  نیا  هک  نیبب  بایرد  ار  هتکن  شاب و  مهف  زیت  کلاسیا 
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زا قلخ  یئامنهر  تلالد و  تمـسب  تهتفای و  تعلخ  ار  تیرمالا  بحاص  تیـالو و  جاـت  هدومن و  لاـصو  تاـماقم  یط  لازی  ـال  تاذ  وترپ 
. هتفاتش هزعلا  بر  بناج 

دوش و لصاح  نیقی  ارت  رتهب  ات  مراد  رب  رارسا  يور  زا  رگید  هدرپ  کی  مه  زاب  تسا  هداد  ادخ  ار  هدادادخ  هکنکم  هزیتس  ناگداد  دادخ  اب 
هبابحا هّللا و  ءایلوا  نحن  یئوگن  هنارس  رس  دنتسه و  یماقم  هچ  ياراد  ءایلوا  هک  ینادب  ینک و  ادیپ  تفرعم  ءایلوا  قحب  رتشیب 

روهظ تسا  روهظ  ود  ار  یفرح  ره  هک  زیمت  لقع و  بحاصیا  زیزع و  كاسیا  نادب  یتسیک  رگید  هّللا  ودع  سپیتسیفوص  نآ  هّللا  یلو  رگ 
دزن رد  هک  تسوا  تقیقح  قفو  رب  نآ  تسا و  فرح  کی  باتک  رد  یفرح  ره  دنیوگ  ربز  ار  یمود  تانیب و  ار  یلوا  یبتک  روهظ  یقطن و 

زا یفرح  ره  رد  سپ  نیارباـنب  وش و  ءادا  اـهنت  هک  هک  یتقو  رد  تسا  فرح  کـی  زا  رتشیب  قطن  رد  یلو  دوشیم  ءادا  فرح  ناـمهب  بیکرت 
یتاراشا القتـسم  ار  کی  ره  تسیددـع و  ار  شتانیب  تسیددـع و  ار  شربز  لمج  باسحب  ار  یفرح  ره  زاـب  تسا  یتاراـشا  شریز  تهج 

رگا یتاراشا  زین  اعومجم  تسا و 
392 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: تسا نتفگ  لاجم  ارم  هن  ندینش و  تقاط  ارت  هن  میوگب  وت  يارب  ار  تاراشا  همه  مهاوخب 
یلو فصو  اجک  بلاطیا  اهردقب  ۀیدوا  تلاسف  ءام  ءامـسلا  نم  انلزنا  کلم و  کشر  نآ  فصو  میوگب  اتکلف  يانهپ  هب  مهاوخ  نهدـکی 

وت يارب  رگید  هلمج  کی  کلاسیا  نکل  یبر  تاملک  ذـفنت  نا  لـبق  رحبلا  دـفنل  یبر  تاـملکل  ادادـم  رحبلا  ناـک  ول  لـق  درک  ناوت  لـماک 
. میوگیم

زا تسا  لماک  ددع  نیا  تسا و  هدراهچ  مسا  نیا  ریبک  ددع  هک  کلاسیا  نادب  متـسین  نم  وا  ریغ  تقیقح  ردمتـسیچ  نم  متـسیک  ینادـب  ات 
نوـبرقملا کـئلوا  نوقباـسلا  نوقباـسلا  هک و  نیبرقم  نیموـصعم  ددـع  هک  تسا  نیموـصعم  ددـعب  هراـشا  هکنآ  تهج  زا  یکی  تـهج  ود 

اهنآ زا  يات  هس  هک  تسنیا  نآ  تسا و  يو  رد  هک  تسا  يرارـسا  تهج  زا  هدـش  هدـیناجنگ  فرح  راهچ  رد  هدراهچ  نیا  تسا و  هدراهچ 
ادـج ار  هس  نیا  نایغبی  خزرب ال  امهنیب  نایقتلی  نیرحبلا  جرم  ارهـص و  ابـسن و  هلعجف  ارـشب  ءاملا  نم  قلخ  يذـلا  وه  هکدـنلوا  دنلـصا و  هک 

ترـضحنآ ببـسب  هلک  تیالو  هک  اریز  تسا  کت  هنایم  رد  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  نوچ  هدیناجنگ و  تسا  هس  هک  میج  ددع  رد  هدرک و 
فلاب هراشا  ترضح  نآ  زا  اذهل  ۀعیـشلا و  نم  صاوخلا  الا  هروزی  هک ال  دوشیم  هتخانـش  ترـضح  نآب  یقیقح  هعیـش  درک و  ادیپ  ام  روهظ 

نینمؤملا ریما  يانثتساب  ترضحنآ  زا  لبق  نیا  ربانب  تسا  کت  همئا  نایم  رد  ترضح  نآ  هک  تسنآ  هب  هراشا  تسا و  کی  وا  ددع  هک  هدش 
ناشیا زا  سپ  تسا  ماما  راهچ  ترضحنآ  زا  دعب  هدش و  هراشا  تسا  شـش  شددع  هک  واو )  ) رب ناشیا  زا  سپ  تسا  ات  شـش  مالّـسلا  هیلع 

هدراهچ نیا  هک  تسنیا  دراد  لامکب  هراشا  تسا و  لماک  ددع  ددع  نیا  هک  مود  تهج  هدش  هراشا  تسا  راهچ  ددع  هک  لادب 
393 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

قحلا قح  ملاع  قح و  ملاع  هک  تسا  قح  تاذ  صوصخم  نآ  زا  ملاع  هس  تسین  شیب  هدراهچ  ملاوع  هک  اریز  تسا  ملاع  هدراهچب  هراـشا 
شـش نآ  زا  سپ  تسا  قح  یتوهال  ملاع  ملاع  هس  نیا  هدش  نآب  هراشا  میج  ددعب  هدرک و  درفنمار  هس  نیا  اذهل  تسا  قحلا  ۀقیقح  ملاع  و 

، بیغلا بیغ  ملاع  و  بیغ ، ملاع  و  یفخا ، ملاع  و  یفخ ، ملاع  و  ّرسلا ، ّرس  ملاع  و  رـس ، ملاع  نآ  تسا و  قح  یتوربج  ملاع  هک  تسا  ملاع 
هدش و ملاع  شـش  نیاب  هراشا  تسا  شـش  ددع  هک  وا  وب  ادحا و  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  یفخا  رـسلا و  ملاع  هک  بویغلا ، بیغ  ای 

نم حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئـسی  هک و  تسا  ملاع  نآ  زا  حور  تسین و  شیب  ملاع  کـی  نآ  تسا و  رما  ملاـع  ملاوع  شـش  نیا  زا  سپ 
تداهـش ملاع  ارنآ  هک  تسا  کلم  ملاع  تسا و  قلخ  ملاع  ملاع  نیا  زا  سپ  هدش و  ملاع  نیاب  هراشا  تسا  کی  ددع  هک  فلاب  یبر و  رما 

تـسا راهچ  ددـع  هک  لادـب  و  لوقع ، ملاع  سوفن ، ملاع  ضارعا ، ملاع  ماسجا ، ملاـع  تسین  شیب  ملاـع  راـهچ  نآ  دـنیوگ و  زین  دوهـش  و 
دحا تیار  ینا  هک  دشاب  هدرک  یط  كولـس  مدق  اب  ار  ملاع  هدزای  هکتـسیسک  تسا  لماک  یلو  هک  ناسنا  سپ  هدـش  ملاع  راهچ  نیاب  هراشا 
ملاوع نیا  لماک  یلو  نوچ  و  کتفرعم ، قح  كانفرع  ام  هک ، تسین  هار  اجنادب  ار  يدـحا  تسا  تیدـحا  هصاخ  هک  ملاع  هس  ابکوک  رـشع 
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ج و  ) سپ یسوق  تروصب  زین  واو )  ) تسا و یسوق  تروصب  تباتک  رد  ج )  ) هک دشاب  هدیسر  یندا  وا  نیسوق  باق  ماقمب  سپ  دنک  یط  ار 
قلخ يوسب  دوع  زجب  تسین  هراچ  دسر  ماقم  نادـب  نوچ  تسا و  هقلطم  تیرمآ  ماقم  هک  تسا  ینداب  هراشا  فلا )  ) نیـسوقب و هراشا  واو )

و تسوا ، تیلیلد  هناشن  سپ  دوش  ادـیپ  لاد  تروص  دوش  مخ  تسا  هقلطم  تیرمآ  ماقم  هک  فلا  نوچ  و  میدـقلا ، نوجرعلاک  داع  مث  هک ،
هناخ رد  هدیعن . قلخ  لوا  انادب  امک  نولقعت ، الفا  قلخلا  یف  هسکنن  هرمعن  نم 

394 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تافارخ نیدب  ار  باتک  هحفـص  هکنآ  زا  مهاوخیم  ترذعم  یلیخ  دـش  شیب  مه  فرح  داتفه  هک  نیا  تسا  سب  فرحکی  تسا  سک  رگا 
روفغلا تنا  کناف  یلرفغاف  کیلا  بوتا  كرفغتـسا و  ینا  مهللا  تسین  نیا  زجب  مه  هراچ  هک  دومرف  دیهاوخ  قیدصت  مه  امـش  هتبلا  مدولآ 

. نیملسملا نم  انا  کیلا و  تبت  ینا  کناحبس  میحرلا 
دـصتفه يونثم  مفابب  یباتک  روط  نیمهب  میهاوخب  رگا  تفرگ  تروص  نتـشون  تقو  هفاضاب  هقیقد  هس  اـی  هقیقد  ود  فرظ  رد  اـهینتفاب  نیا 

: مالکلا نم  هاف  عنم  همظع  هّللا و  فرع  نم   » یلو دوش  ذغاک  نم 
دنتخود شنابز  یفاب  نخس  زادنتخومآ  قحب  نامیا  ار  هک  ره 

دنک یک  ار  قح  رارسا  يوعددنک  یط  ار  تفرعم  هار  هک  ره 
حیـضوت بلاطم و  لیمکت  يارب  دش  نشور  هزادـنا  ات  ناهذا  نوچ  تسه  راشرـس  ّرـس  ملع  زا  داوج  سپتسه  رارـسا  یگدـنفاب  نیمه  رگ 

. میزاسیم ریرحت  ریرقت و  ار  نایب  نیرخآ  نافرع  تهج  زا  لماک 

نافرع حیرشت  رد  نایب  نیرخآ 

حیرـشت قیقحت  روطب  دوش و  عوضوم  حیقنت  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  دوش ، عقاو  یعمج  يوعد  دروم  ای  هعزانم  ثحب و  دروم  هک  یعوضوم  ره 
. دوش مولعم  تابثا  یفن و  ماقم  رد  هیف  عزانتم  ات  دوش ،

تسیچ نافرع  هک  دوش ، لاؤس  دیاب  مورحم ، هرهبیب و  ار  نارگید  دننادیم و  فراع  ار  دوخ  دننزیم و  نافرع  زا  مد  هک  تعامج  نیا  زا  سپ 
نافرع تسین ؟ میکح  ثدـحم و  رـسفم و  ملکتم و  هیقف و  رد  هک  تسیچ  ناـفرع  تسیفتم ؟ نارگید  زا  تسا و  یعمج  هصیـصخ  طـقف  هک 

لک لامک  هک  تسیچ 
395 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رد تسین  شلها  سک  ره  تسا و  تمارک  یگرزب و  ره  هناشن  هک  تسیچ  نافرع  تسوپ ؟ تسا و  رـشق  تسوا  ریغ  هچره  تسوا و  لامکلا 
؟ تسا ماعنا  مکحب  دـشابن  تقیقح  بل و  لها  سک  ره  تسا و  مالـسا  تقیقح  زغم و  بل و  هک  تسیچ  ناـفرع  تسا ؟ تمادـن  نارـسخ و 

نایفوص هصاـخ  هک  تسیچ  ناـفرع  تسا ؟ لـهاج  یمعا و  دوب  دـقاف  سک  ره  تسا و  لـماک  ناـسنا  دوب  اراد  سک  ره  هک  تسیچ  ناـفرع 
تـسیچ نافرع  تسا ؟ نادزی  برقم  فراع  تسا و  نافرع  تقلخ  زا  ضرغ  هک  تسیچ  ناـفرع  تسا ؟ ناربخیب  شبلط  رد  نارگید  تسا و 

؟ تسین ناشتمارک  تزع و  نیا  ار  سک  ره  تسین و  ناسآ  شلیصحت  هک 
.؟ تسا دارم  دیرم و  ره  هقرخ  تسا و  داوسیب  لهاج  زیوآتسد  تسا  دنلب  شاهیاپ  هکنآ  اب  تسیچ  نافرع 

؛ تسا نافرع  لها  تاجرد  تاماقم و  فیصوت  تسا و  نافرع  صاوخ  فصو  شاهمه  مینیبیم  نافرع  لها  بتک  رد  میونشیم و  هچره  ام 
مادـک شتقیقح  تسیچ و  شتیهام  هک  تسین  یتبحـص  نافرع  لصا  زا  تسا ، ءایلوا  باطقا و  لاـح  حرـش  و  دارم ، دـیرم و  لاـح  فصو  و 

طلخ دوریم و  هرفط  نایئاهب  دـننام  ای  دـننامیم  ورف  تسیچ  نافرع  هک  میـسرپیم  سک  ره  زا  میوشیم ، ثحب  فرط  هاگره  نایعدـم  اـب  تسا .
هرخالاب دیوگیم  ای  دنزیم ، قشع  زا  مد  ای  دـناوخیم ؛ رعـش  ای  تسیچ  نافرع  هک  یـسرپیم  هچ  ره  تسا ، زجاع  شفیرعت  زا  و  دـنکیم ، ثحبم 

نافرع مالـسا  تقیقح  دـیوگیم  ای  دـناهدوب ، زین  هقح  يافرع  دـیوگیم  ای  دـش ، رکنم  دوشیمن  ار  نافرع  دـیوگیم  ای  تسه ، راک  رد  یتیقیقح 
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هدوب و رایـسب  ایند  رد  تقیقح  لها  هکنآ  اـی  دوشیمن ، مولعم  قاـقح  دـشابن  ناـفرع  رگا  هکنآ  اـی  تسناـفرعب ، هتـسب  مالـسا  هکنآ  اـی  تسا ،
یمن كرد  دوشن  شلها  یسک  ات  تسا  یقوذ  ینافرع  بلاطم  هتبلا  دیوگیم  هکنآ  ای  دنتسه ،

396 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
زیغ هک  دنرایـسب  قح  لها  دینکم  هاگن  نالهاان  نایعدم و  نیاب  دیوگیم  ای  درادن ، يزیچ  دشاب  هرهبیب  نافرع  زا  هکیـسک  دـیوگیم  ای  دـنک ،

، کلاذ لاثما  و  دنرامشیم ، گرزب  همه  ار  افرع  ناگرزب  دیوگیم  ای  دنراکشآ ،
تیاهن دـیوگیم  اههتفگ  نیا  ریغ  دـینیبب  تسیچ ؟ ناـفرع  دیـسرپب  دـینادیم  سک  ره  زا  دـینک  هبرجت  دـیاهدرکن ، هبرجت  رگا  ادـخب  ار  اـمش 
فیرعت مه  زاـب  ناـفرع ، هار  زا  يرگید  رهاـظ  هار  لـقع و  هار  زا  یکی  تسا  عوـن  ود  رب  قـحب  هار  هک  تسنآ  دـیوگب : باوـج  رد  هـکیزیچ 
مینکیم هعجارم  یتقو  نافرع  لها  بتک  اما  و  نافرع ، نایعدم  زا  هکنیا  دـنام ، لوهجم  نافرع  تیهام  تقیقح و  مه  زاب  دـشن ، مولعم  نافرع 

هچره سپس  تسا  هار  ود  قحب  هار  هک  تسا  نامه  دنسیونیم ، قیقحت  هجو  رب  ناشنیققحم  هکیزیچ  تیاهن  و  مینیبیم ، ار  اهفرح  نامه  زاب 
مینزیم قرو  هچ  ره  باتک . هدنـسیونب  نافرع  ناکد  راصحنا  و  ناراکمه ، نابیقر و  تمذـم  ای  ءاـملع و  رب  نعط  اـی  تسا  راعـشا  اـی  مینیبیم 

و ۀـهباشتم ، ای  هدودرم  ای  هلوعجم  ای  هفیعـض  ثیداحاب  ثبـشت  و  رابخا ، تایآ و  لیوات  زج  دوشیمن  ریگتـسد  نافرع  تقیقح  لصا  زا  يزیچ 
رثن رعـشب و  دانتـسا  و  نالف ، نالف و  تامارک  لقن  و  شیوخ ، رب  مالّـسلا  هیلع  راهظا  همئا  ناسل  رد  تسا  دراو  هک  یتلیـضف  ره  ندرک  قیبطت 

و ادـخب ، ملظ  تبـسن  و  ربج ، رد  هغلابم  ءایـصوا و  ءایبنا و  رب  شیوخ  سایق  و  تاسدـقمب ، نیهوت  فازگ و  فـال و  ياـهاعدا  و  نآ ، نیا و 
یفاب لمجم  و  فلس ، ناریپ  رد  و  شیوخ . رد  ولغ  ياهاعدا  و  هیعون ، تیالو  و  باتفآ ، عاعش و  و  ایرد ، جوم و  تبحـص  و  دوجو ، تدحو 

یتح دهدیم ، حرش  يرگید  دفابیم  یکی  دراد ، تیمها  یلیخ  ناشدزن  رد  دارم ) حرش   ) تمسق نیا  رتشیب  و  ناریپ ، دارم  حرش  یئوگزغل و  و 
نالف زا  ناشدارم  هک  هیفوص  ءافرع و  تاحالطصا  حرشب  دناهدرک  افتکا  يرایسب  هکنآ 

397 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نافرع هک  لاهج  ماوع و  زا  يرایـسب  ناهذا  رد  هدرک  دومناو  ناـنچ  و  رگید ، بتک  يرتسبـش و  دـننام  تسا . نـالف  نـالف  زا  و  تسا ، نـالف 

دنتسه و صوصخم  تاحالطصا  ياراد  ینف  ره  لها  تسین . نافرع  حالطصا ، هکنآ  زا  لفاغ  تسا ، تادارم  نتسناد  تاحالطـصا و  نیمه 
. تسین مهم  نادنچ  اهنآ  تفرعم 

فراع تسناد  ار  تاحالطصا  نیا  سک  ره  سپ  تسا  نف  ملع و  رگا  و  تسین ، حالطـصا  ار  وا  سپ  یبلق  ینطاب و  تسا  يرما  نافرع  رگا 
عـضوب ار  ماوع  هراچیب  تسا ، یملع  نافرع  تسه  هچ  ره  دوشیمن ، ادیپ  یقیقح  فراع  هک  تسا  نرق  دنچ  دـنیوگیم  ناشدوخ  یلو  تسا 
اهنمیه زج  مینکیم  حفصت  نافرع  لها  بتک  رد  هچنآ  هکنآ  لصاح  دناهدرک  مگ  جیگ و  مرگرس و  اهنآ  حیرـشتب  دعب  تاحالطـصا و  نیا 

ثیغی عوج ال  نم  ینغی  نمـسی و ال  ـال  ضاـیب  یلع  داوسـالا  سیل  اـما  دـش  ذـغاک  نم  داـتفه  يونثم  هک  ینیبیم  ناـهگان  مینیبیمن ، يزیچ 
طف يذـلل  یهجو  تهجو  ینا  نیفراعلا ، نم  تسل  ینا  موقایف  نافرعلا ، وه  اذـه  ناک  ناف  نأـمظلا  يوری  ـال  ناغبـسلا و  عبـشی  ـال  ناـفهللا و 

. نیکرشملا نم  انا  ام  افینح و  ضرالا  تاومسلا و 

تسیچب شلیصحت  تسیچ و  نافرع 

. دوش مولعم  ناگدننک  اعدا  هیلع  یعدم  هیف و  عزانتم  ات  میهدیم  هوجو  مامتب  ار  نافرع  حرش  ام  کنیا 
، دننیملـسم هلمج  زا  هک  نییلم  رظن  رد  یلو  دـنیوگ ، ءیـش  نآ  نافرع  ار  يزیچ  ره  یئاسانـش  تسا ، یئاسانـش  ینعمب  تغل  لصا  رد  نافرع 
زا دنرامگیم ، زین  نیملسم  زا  هکلب  نییلم  زا  ار  دوخ  هک  نافرع  نیعدم  سپ  قلطم . یئاسانش  هن  قح ، یئاسانشب  دناهداد  صیـصخت  ار  نافرع 

نامه نافرع 
398 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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زا امـش  دوصقم  ایآ  تسیچب ؟ و  تسیچ ؟ قح  یئاسانـش  دوش  یم  لاؤس  ناشیا  زا  تروص  نیا  رد  سپ  دـننک ، هدارا  دـیاب  ار  قح  یئاـسانش 
دهاوخ فراع  ادخ ، دیوگب  هک  سک  ره  یملع و  ره  الا  تسین و  دارم  ملسم  هک  لوا  یلیـصفت ، تفرعم  ای  تسا  یلامجا  تفرعم  یئاسانش ،
ناعذا ضحم  ای  دشاب ، هتشاد  مه  نایب  فیصوت و  رب  تردق  هک  تسا  یفیـصوت  یفـصو  تفرعم  ایآ  یلیـصفت ، تفرعم  زا  دوصقم  زاب  دوب ،
یناهرب یملع و  یفـصو  دوصقم  ای  تسا ، يدـیلقت  یملع و  زا  معا  یفیـصوت  یفـصو و  تفرعم  زا  دوصقم  زاب  مه ، اب  ود  ره  ای  تسا  یبلق 
نیرخآ و  دوشن ، لئاز  ککشم  کیکشتب  دشابن و  کیکشت  لباق  هک  تسنآ  شاهبترم  نیلوا  هک  تسا  یبتارم  مه  ار  یبلق  ناعذا  زاب  تسا .

یملع و يدـیلقت و  زا  معا  یفیـصوت  زا  دوصقم  رگا  سپ  انیقی  تددزا  ءاـطغلا  فشک  ولامـش  معزب  هک  تسا  يروطب  تسیناـیع ، شاهبترم 
سپ ناعذا  اـب  نکل  تسا  یملع  يدـیلقت و  زا  معا  رگا  و  تسا . فراـع  دـیوگب  ادـخ  هک  سک  ره  زاـب  سپ  تسا ، یناـعذا  ریغ  یناـعذا و 

تسیناعذا یملع  دارم  رگا  دنینافرع و  زین  ملع  اب  نیقفانم  سپ  یناعذا ، زا  معا  نکل  تسیملع  اهنت  دارم  رگا  و  دنفراع ، زین  نینمؤم  نایماع 
. دیرامشیم فراع  دمهفب  رعش  دنچ  ای  دیوگب  رعش  دنچ  هک  ار  یماع  لهاج  داوسیب  ره  دخ  نافرع  هگرج  رد  ارچ  سپ  الوا :

نامیا اب  ناهرب و  اب  دنک  ادخ  فصو  هک  نمؤم  میکح  ملکتم و  هیقف و  ره  سپ  تسا ، ناعذا  بتارم  زا  هبترم  ره  ناعذا  زا  دارم  رگا  ایناث : و 
سپ ریخا ، هبترمب  بیرق  ای  تسا  ناعذا  زا  هریخا  هبترم  دارم  رگا  و  دینکیم . جراخ  ءافرع  کلـس  زا  ار  ناشیا  ارچ  سپ  دوب ، دـهاوخ  فراع 

ار نافرع  یسک  هچ  هریخا ، هبترم  نیاب  نافرع ، قالطا  صیصخت  راصحنا و  هجو  زا  دوشیم  لاؤس  الوا ) )
399 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لامک هبترم  رخآ  هبترم  هک  تسین  یکش  یلب  دشاب ؟ تجح  وا  هتفگ  هک  هدرک  صوصخم  عون  نیاب  ار  قالطا  و  هدرک ؟ هبترم  نیاب  رصحنم 
ياراد هک  زیچ  ره  هکنآ  هچ  بتارم ، نآ  زا  تقیقح  یفن  دـشاب  حیحـص  هکیروطب  دـشابن ، نافرع  شلبق  بتارم  هکنآ  هن  اـما  تسا ، ناـفرع 

یف الا  دجـسملا  راجل  ةولـص  الثم ال  تسا  حیحـص  لامک  یفن  روطب  هچرگا  دـیاشن ، لامک  هبترم  نوداـم  بتارم  زا  ار  وا  یفن  تسا  بتارم 
دجسمب دیقم  لثم  ار  زامن  هکنآ  لثم  دسرب ، هدننک  رابتعا  بناج  زا  یصیصخت  هکنآ  رگم  تسین ، حیحـص  تقیقح  یفن  روطب  اما  دجـسملا 

مالک لحم  رد  سپ  دوب  دـهاوخن  شیب  هبترمکی  درفکی و  ار  وا  و  دـش ، دـهاوخ  جراخ  بتارم  وذ  ناونع  زا  رگید  ضرف  نیا  رد  یلو  دـنک 
واب قلعتم  هک  اریز  تسین  یسک  ادخ  ریغ  دروم  نیا  رد  هک  هدننک  رابتعا  فرط  زا  هکنآب  تسا  فوقوم  هبترم ، نیرخآب  ار  نافرع  صیـصخت 

دوشیم و صیـصخت  لیلدب  هبلاطم  الوا  سپ  درادن  رابتعا  وا  ریغ  زا  هنرگو  دسرب  یـصیصخت  تسا ، اور  دنک  ضرف  وا  هک  هنوگره  تسا و 
یسک فراع  هک  ریدقت  نیا  رب  اثلاث  دیناوخیم و  فراع  ار  دوخ  نایماع  ناداوسیب و  ارچ  هک  دوشیم  داریا  امش  رب  زاب  صیصخت  ضرف  رب  ایناث 
تحص رب  لیلد  اعدا  ضحم  ایآ  درک ؟ قیدصت  دیاب  هچب  امـش  ناگرزب  ناریپ و  هرابرد  ار  هبترم  نیا  ياعدا  دشاب ، لامک  هبترم  رد  هک  تسا 

هک دیاب  لیلد  دهاش و  دشاب  رتدنلب  اعدا  هیاپ  هچ  ره  هک  اریز  تسا ، تسا  هنقتم  هیوق  نیهارب  دـهاوشب و  جاتحم  هکلب  تاهیه  تاهیه  تسا ؟
لماک و تیناسنا  يوعد  هک  اریز  توبن ، يوعد  اب  تسا  قواسم  هکلب  تسین ، نیا  زا  رتالاب  یئاعدا  چیه  توبن  ياعدا  زا  دعب  دشاب و  رتيوق 
، میکح هن  ملکتم ، هن  هیقف ، هن  ملاع  هن  هک  دوشیمن  يوعد  نیا  زا  رتگرزب  تسا ، یگرزب  يوعد  رایسب  يدوهش ، یناعذا  ینیقی  هلماک  تفرعم 

. دسرب واب 
400 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

عیمج ای  قح  تفرعم  ای  تسا ، یلاعت  هناحبس و  قح  تفرعم  اهنت  يدوهش  یناعذا  یلیصفت  تفرعم  نیا  را  دوصقم  اهنیا  همه  زا  دعب  مه  زاب 
رگا دشاب  مات  یناعذا  یملع  یلیـصفت  هجو  نیمه  رب  مه  باتک  نید و  داعم و  تماما و  توبن و  زا  کی  ره  تفرعم  دـیاب  ینعی  هب ، قلعتی  ام 
نانچ ياعدا  هکنآ  هوـالعب  تسا ، ضحم  لـهج  هکلب  دنرامـشیمن  تفرعم  مالـسا  لـها  هک  ار  تفرعم  نیا  تسا ، قح  تفرعم  اـهنت  دوصقم 
رگا تسا و  ناملـسم  هک  سک  ره  دزن  رد  تسا  نکمم  ریغ  لاـحم و  هکلب  تسا  ناـهرب  دـهاش و  زا  يراـع  اـهنآ  نودـب  هقح  هماـت  تفرعم 

هب تبـسن  رتيوق و  ناینافرع  هگرج  نایماع  ناداوسیب و  هب  تبـسن  داریا  سپ  تسناـفرع ، دـشاب  اـهنیا  همه  تفرعم  اـب  هک  تسنآ  دوصقم 
ملعب تبـسن  مامت  مات  ینیقی  یلیـصفت  ملع  يوعد  هک  اریز  تسا ، رتیلج  يوعد  نالطب  تسا  رتعیـسو  اعدا  هنماد  نوچ  زین  ناگرزب  ناریپ و 
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توبن و نوئش  مامتب  تبسن  راهطا و  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  رابخا  ثیداحا و  مامتب  تبسن  اماکحا و  عیارـش و  نآرق و 
سپ تسا ) کیدزن  شدرک  تسین  نادمه  رگا   ) تسا لثملا  برـض  هک  اریز  تسا  نالطبلا  حـضاو  روما  نیا  همه  رب  یلک  هطاحا  تماما و 

دوصقم رگا  و  تسین ، هدوبن و  فراـع  نایعدـم  نیا  زا  يدـحا  رخآـب  اـت  لوا  ردـص  زا  سپ  تسا  ناـفرع  نینچ  نیا  ناـفرع  زا  دوصقم  رگا 
فراـعتم هجوـب  تفرعم  یقاـب  رد  تسا و  دـیحوت  صوـصخم  طـقف  یناـیع  تفرعم  نکل  تسناـفرع  بتارم  نیا  همه  تفرعم  اـب  هک  تسنآ 

. دمآ دهاوخ  نالا  شباوج  دنکیم ، تیافک 
دراو داریا  ریدقت  ره  رب  دننک و  رایتخا  دنهاوخب  هک  ار  کی  ره  هروکذم  قوقـش  نیا  زا  یکی  رادم  تسا  رئاد  نافرع  رما  هک  تسنیا  لصاح 

. سا
401 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

درک لیصحت  دیاب  هار  هچ  زا  ار  نافرع 

نوچ تسا و  نطاب  هیفـصت  نافرع  هار  دـنیوگیم  ابتک  اناسل و  قلطم  لوقب  مالک و  کـی  یگمه  اـجنیا  رد  تسیچب  ناـفرع  مود  لاؤس  اـما  و 
دنک قوقـش  نیا  زا  کی  کیب  یـسررب  هک  یـسک  رب  اعدا  نیا  نالطب  تسا . اـمنهر  دـشرمب و  جاـتحم  سپ  دوشن  دوخبدوخ  نطاـب  هیفـصت 

. مینکیم نایب  احیضوت  مه  زاب  ام  یلو  تسا  نشور  حضاو و  الماک 
، تسا نتـشون  شهار  طـخ  تسا ، نتخومآ  شهار  ملع  تسا ، نتخود  شهار  یطاـیخ  صوصخم  تسا  یهار ، ار  زیچ  ره  بسک  هکنادـب 

تسایر الثم  دوب  دهاوخ  صوصخم  یهار  ار  وا  زا  یعون  ره  دشاب  عون  دنچ  ياراد  يزیچ  رگا  اذکه  و  تسا ، ندناوخ  شهار  یناوخشوخ 
زا يوحن  ره  سپ  تسا ، یئاحنا  هوجو و  ياراد  هک  نافرع  نیارباـنب  رگید  هارنآ  ریغ  تسا  یهار  ار  اـهنآ  زا  تساـیر  نوچ  تسا  یعاونا  ار 

. صوصخم تسا  یهار  ار  وا 
. سب رثؤمب و  تسا  رثا  زا  ندرب  یپ  شهار  یلامجا  تفرعم  اما 

تسا یتنـس  یباتک و  یملع  رگا  دوب و  دهاوخن  یلقع  الا  تسا و  لقع  شهار  اهنت  تسا  یلقع  یملع  رگا  یملع ، یلیـصفت و  تفرعم  اما  و 
یلیـصفت مه  رگا  دوب و  دـهاوخن  رثؤم  دراومنیا  رد  نطاب  هیفـصت  تسا ، دـیلقت  شهار  تسا  يدـیلقت  رگا  و  تسا ، تنـس  باـتک و  شهار 

هک تسا  حضاو  روعشیذ  ره  رب  هکنیا  دشاب ، هتـشاد  تیلخدم  مه  باتک  نید و  تماما و  توبن و  تفرعم  نافرع  رد  رگا  سپ  تسا  ینایص 
ضحمب یماداوسیب  ره  دیاب  الا  دوشیمن و  لصاح  تفرعم  نیا  رظن  ثحب و  ضحف و  قیقحت و  نودب  نطاب  هیفصت  ضحمب 

402 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دـشاب مالّـسلا  هیلع  راهطا  همئا  ربمغیپ و  راتفر  راتفگ و  رابخا و  ظفاح  ماکحا و  عیارـش و  ملع  نآرق و  مولع  ظفاح  نآرق و  ظـفاح  هیفـصت ،

هکنآ رگم  دنوش  مات  دحوم  ناملـسم و  دوش و  لصاح  اهنآ  يارب  تفرعم  نینچ  نیا  دـنه  نیـضاترم  دـننام  یتضایر  بحاص  ره  دـیاب  هکلب 
تـسین دـشرم  رظن  تیلخدـم  رب  یلیلد  هک  اریز  تسا  لـطاب  مهنیا  هدوب و  دـشرم  سفن  نودـب  وا  تضاـیر  تسا  قح  دـشرم  سفن  دـنیوگب 

دوش فراع  ریپ  نودب  هک  تسا  یسک  یسیوا  دننادیم و  یـسیوا  هقرف  ار  اههقرف  زا  یکی  هک  اریز  تسا  لطاب  زین  ناشیا  دوخ  دزن  رد  هوالعب 
لثم رگم  دوب  دـهاوخن  سپ  دـنک  یتوکلم  ار  رـشب  کی  ردـصح  ول  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  زا  شیب  دـشاب  رثؤم  هچره  هیفـصت  هکنآ  هوـالعب 
مدآ ای  هک  دش  مدآب  باطخ  سپس  انتملع . ام  الا  انل  ملع  کناحبـس ال  دنتفگ - کلاذ  عم  تسین  ههبـش  کش و  هکئالم  هیفـصت  رد  یکلم و 

. درادن قیاقد  نیا  فشک  قیاقح و  نیا  نتسناد  اب  همزالم  نطاب  هیفصت  سپ  مهئامساب  مهئبنا 
هار نامه  روما  نیا  تفرعم  هار  هک  ینعمنیاب  دنهدن  تیلخدم  نافرع  قدص  رد  ارماکحا  تنـس و  باتک و  نید و  ماما و  یبن و  تفرعم  رگا 

رـصحنم وا  هار  دنک و  ادیپ  ینایع  یلیـصفت  ملع  قح  تفرعم  رد  اهنا  هک  دنناد  ار  یـسک  فراع  دنناد و  یقیقحت  یملع  ای  يدیلقت  فراعتم 
. تسا نطاب  هیفصتب 
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لها هن  دننطاب  لها  هن  روما  نیا  رد  سپ  تسا  يرهاظ  ملع  همه  ملع  تسا  ناسکی  فراع  ریغ  فراع و  روما  نیا  رد  سپ  میئوگیم  نیاربانب 
. تسا لطاع  لطاب و  اجنیا  رد  يواعد  همه  سپ  رارسا ، لها  هن  زومر ، لها  هن  لیوأت ، لها  هن  فشک ، لها  هن  تقیقح ، لها  هن  ینعم 

ار دـح  نیاب  ندیـسر  یئاناوت  يرـشب  ره  هکنآ  رب  تسه  یلیلد  هچ  هک  تسنیا  تسه  هک  يداریا  نیلوا  قح  تفرعم  دـیحوتب و  تبـسن  اما  و 
ینعی دراد 

403 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
. تسا يدوهش  ینایع  یلیصفت  تفرعم  هک  همات  تفرعم  دحب 

نانچ ماما  نالف  ای  دوب  نینچ  ربمغیپ  نالف  هکنآ  فرـص  هقاش ، تاـضایر  هلیـسوب  تسا  تفرعم  عون  نیا  لیـصحت  موزل  رب  یلیلد  هچ  اـیناث  و 
لثما هعم و  هدعب و  هلبق و  هّللا  تیار  الا و  ایـش  تیار  ام  دومرف  ای  انیقی  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  دوب 
دننک هدهاجم  دیاب  هکنیا  رب  تسین  لیلد  ای  دنک  ادیپ  ماقم  نینچ  دناوتیم  يرشب  ره  هکنآ  رب  تسین  لیلد  نیا  تسا  طوبرم  هچ  امـشب  کلاذ 
صقر يداش  اب  تشاد و  برط  طاشن و  درکیم و  زیخوتسج  شاهناخ  نحـص  رد  هکتـسا  یـسک  نآ  لثم  امـش  لـثم  دنـسرب  دـح  نیاـب  اـت 
یلخد هچ  وـتب  تفگ  تسا ، یـسورع  هیاـسمه  هناـخ  رد  زورما  تفگ  هن  تفگ  ینادـیمن  رگم  تفگ  دوـشیم  هچ  ارت  تـفگ  شقیفر  درکیم 

نالف ای  تفگیم  نانچ  نینچ و  ای  دوب  نانچ  نینچ و  مالّسلا  هیلع  یلع  نم  ناج  هچ ، وتب  مه  زاب  تفگ  دنهدیم . مهراهن  بجع  تفگ  دراد ؟
هداس نادیرم  رب  دیروآیم و  ار  ثیداحا  نیا  ارچ  هچ ، وت  نادیرم  وتب و  تفگ  نانچ  نینچ و  ای  دوب  نانچ  نینچ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  ربمغیپ 

ار ناکاپ  راک   ) دـیناوخیم يولوم  رعـش  شیارب  دوز  دـنک  ناتناریپ  زا  یکی  اـب  هنزاوم  ار  دوخ  یـسک  هک  یتقو  ارچ  دـینکیم ، سیبلت  هراـچیب 
زا تسا  رتشیب  ناریپ  تمظع  هک  دوشیم  مولعم  دـینکیم  همئا  ءایبناب و  سایق  ار  دوخ  هک  دـیناوخیمن  ناتدوخ  يارب  اـما  ریگم ) دوخ  زا  ساـیق 

لیلد اهنیا  سپ  دناوتیم ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ماماب و  اما  دـنک  سایق  اهنادـب  ار  دوخ  درادـن  قح  یـسک  هک  ءایـصوا  ءایبنا و 
ضرف رب  نودبعیل  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  ام  او  دناهتـساوخ  ار  هبترم  نیا  رـشب  ره  زا  هکنآ  ای  تسادـح  نیا  ار  رـشب  ره  هکنآ  رب  تسین 

دح همه  زا  هکنآ  اما  دنتساوخ ، تفرعم  سنا  نج و  زا  هک  درادن  تلالد  نیا  زج  دشاب  هدش  نوفرعیل  هب  ریسفت  هک 
404 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

همه هک  تسنیا  تـقلخ  زا  ضرغ  ینعی  دوـخ  دادعتـسا  دـح و  بـسح  رب  یـسک  ره  زا  هـکلب  اـجک ، زا  دنـشاب  هتـساوخ  ار  یناـیع  یلیـصفت 
سک ره  تفرعم  میئوگیم  میتسین و  عقوتم  شدادعتسا  زا  شیب  سک  ره  زا  مه  ام  یئوگب  رگا  دوخ ، هبترمب  یسک  ره  اما  دنشاب  سانـشادخ 

ناـشیاب ساـیق  ار  دوخ  ارچ  دـینکیم و  کمـست  ناربـمغیپ  همئا و  نینمؤـملا و  ریما  هتفگب  ارچ  سپ  تفگ  مهاوـخ  تسا ، وا  دادعتـسا  ردـقب 
زا شیب  هکنآ  تیاهن  دـیریذپیم  ار  همه  دـینکیم و  ینایع  تفرعمب  توعد  مومع  زا  ارچ  سپ  تسین  همه  نأش  دـح  نیا  هکنآ  اـب  دـینکیم و 

نامه اما  دناهتساوخ ، تفرعم  شدح  ردقب  سک  ره  زا  یئوگب  رگا  تسا ، یمومع  توعد  الا  دروخیمن و  امش  بیرف  یسک  رفن  دنچ  نامه 
میهاوخ دسرب ، دوخ  يدح  لامکب  یـسک  ره  ات  میاهدرک  یمومع  ار  توعد  تهج  نیا  زا  ام  دشاب و  ینایع  هک  دیاب  دناهتـساوخ  هک  هزادنا 

شزاس هبترم  نیا  تسا  تفرعم  لامک  هبترم  هبترم و  نیرخآ  يدوهش  ینایع و  یلیـصفت  هبترم  تسا ، نهپ  شیر  هسوک و  فرح  نیا  تفگ 
نیقی دوخ  دح  رد  سک  ره  هک  تسیم  زج  یناعذا  تفرعم  نامه  يدـح  تفرعم  ار ) اعدـم  دـیمهف  شمهف  ردـقب  سک  ره   ) هکنآ اب  درادـن 

نیا ياراد  دوخ  هبترم  رد  حـلاص  نمؤم  ره  نمؤم و  میکح  ملکتم و  ثدـحم و  هیقف و  ره  نیاربانب  دـنک ، ادـیپ  لاوز  کیکـشت و  لـباق  ریغ 
رد تسا  امش  مالک  رگنل  امش و  هولج  نادیم  هکلب  تسا . امـش  تایملـسم  زا  نیا  هوالعب  دوب  دنهاوخ  فراع  همه  سپ  تسا ، تفرعم  نینچ 

یسک مک  مه  ناگرزب  زا  دیئوگیم  عهکلب  تسین ، نآ  ندیسر  دح  ار  سک  ره  تسا و  تفرعم  لامک  هبترم  نایع  هبترم  هک  يرثن  مظن و  ره 
هسوک و نخـس  راچان  دیدرک  اعدا  زین  داوسیب  لهاج  دیرم  ره  يارب  دیدنام و  زجاع  اجنیا  رد  نوچ  اما  دشاب ، هدیـسر  هیاپ  نیدب  هک  تسا 

دیئوگیم فرطکی  زا  دیتفگ ، نهپ  شیر 
405 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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ءاـفتکا اـب  مزـالم  نیا  و  شدـح ، ردـقب  سک  ره  دـیئوگیم  رگید  فرط  زا  تسا ، یلک  لـماک  تفرعم  اـب  فدارم  نـیا  یلیـصفت و  تـفرعم 
، دسرن لامک  دح  رـسب  ناتدوخ  فارتعاب  دوشن ، لماک  یلیـصفت  ات  هکنآ  لاح  دینکیم و  ینایعب  دیقم  ار  یلیـصفت  زاب  تسا  یئزج  تفرعمب 

؟ هچ ینعی  یمومع  توعد  نیا  سپ 
هچنانچ دوش  يدوهـش  سپـس  دوب و  یملع  لوا  تامولعم ، نآ  ینعی  هیملع ، تاـمولعم  ناـمه  دوهـش  زا  تسا  تراـبع  ناـیع  هکنآ  هوـالعب 
تفرعم زا  دوصقم  رگا  سپ  رادن ، ینعم  دوهـش  دشابن  یتامولعم  لوا  ات  سپ  دـش ، نیقیلا  قح  ای  نیقیلا  نیع  سپ  دوب  نیقیلا  ملع  دـیئوگیم 

رخآب ات  هکنآ  اب  نداد  واب  دوهـش  فشک و  هدعو  درادـن و  هار  هجو  چـیهب  لهاج  دـیرم  زا  توعد  سپ  دـشاب ، ینایع  یلیـصفت  تفرعم  قح 
وا يا  رب  شاهمه  هکنآ  ات  دینک  میلعت  لیـصفت  هجو  رب  واب  دالوا  ار  مالـسا  هیملع  فراعم  دیاب  هکلب  درادن  ینعم  چیه  تسا  لهاج  نانچمه 

دشرم چیه  زا  نافرع و  لها  راودا  زا  ياهرود  چیه  رد  هکنآ  اب  دینک  تایملع  نآ  دوهش  نایعب و  توعد  ار  وا  سپـس  دوش ، یملع  یلیـصفت 
نانچمه ار  لاهج  دـینکیم و  ناـیع  هب  توعد  هرـسکی  ار  همه  هکلب  تسا  دوهعم  شفـالخ  هکلب  تسین  دوهعم  لـمع  نیا  ناـکد ، نیا  ریپ  و 
مرگرـس ار  هراچیب  لهاج  دیرامـشیم ، باجح  ار  ملع  دینکیم و  عنم  ار  ناشیا  مه  ملع  زا  هکلب  دیراذگیم ، یقاب  دوخ  يدبا  لهج  لاحب 
تفرعم قح  تفرعم  زا  دارم  رگا  هک  دـش  مولعم  سپ  دـیزاسیم ، دـمهفیم  ار  ینافرع  یقـشع و  رعـش  دـنچ  هکنآب  رورغم  رکذ و  تضایر و 

تفگ ناوتیم  هکلب  سک ، ره  زا  ماقم  نیا  لیـصحتب  رما  رب  یلیلد  هن  تسا و  دـح  نیاـب  ندیـسر  ناـکما  رب  یلیلد  هن  تسا ، یناـیع  یلیـصفت 
. مولعم ماقم  هل  الا  انم  ام  تسا و  ضوفرم  قوف  ماقم  هدننک  بلط  ضوفیم و  هدننک  يدعت  تسا ، ظوحلم  تاماقم  تسا و  ظوفحم  دودح 

406 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نیا تحص  رد  لوا  تسا  لیلدب  بلاطم  لاؤس و  دروم  هجو  دنچ  زا  نطاب  هیفصت  تبحـص  نیا  نطاب و  هیفـصت  رب  تسا  یلیلد  هچاثلاث  اما  و 

وا تداهـش  اـت  هداد  خر  شیارب  دوهـش  ناـیع و  نآ  دوـمیپ و  ار  هار  نیا  هک  و  هدرک ، ار  وا  تحـص  قیدـصت  یـسک  هچ  ینعی  تسا ، قـیرط 
؟ دشاب تجح 

هک قح  فرط  زا  ینعی  عرـش  فرط  زا  اما  دنک  عقاو  هئارا  دشاب و  حیحـص  یهار  تسا  نکمم  هک  اریز  قیرط  نیا  رابتعا  تیناقح و  رد  مود 
زا ار  رگید  یملع  قرط  هدومرف و  رما  مسق  دـهاشب و  موصخ ، نیب  قوقح  قاقحا  ماقم  رد  مینیبیم  هچنانچ  دـشابن  ربتعم  تسا  قح  بحاـص 

فشک و رگید  ياـههار  زا  هدوـمرف و  بیوـصت  ار  فراـعتم  قرط  ماـکحا  طابنتـسا  رد  نینچمه  و  هدرکن ، راـبتعا  نج  اـی  لـمر  اـیرفج  هار 
. هدومرف نقدغ  تابیغم ، مالعتسا 

هیفـصتب رـصحنم  شهار  نایع  دوهـش و  ینعی  نافرع  هکنآ  رب  تسا  یلیلد  هچ  ینعی  راصحنا ، رب  تسال  یلد  هچ  رابتعا  ضرف  رب  هکنآ  موس 
؟ دوشن لصاح  يوقت  دهز و  لمع و  ملع و  هار  زا  هک  دوهعم ، هجو  رب  تسا  نطاب 

نیا هزاجا  دشرم و  دوخ  هزاجا  رب  تسا  لیلد  هچ  زاب  دشرم  داشراب  رگم  دوشن  لصاح  نطاب  هیفـصت  هکنآ  رب  تسا  یلیلد  هچ  هکنآ  مراهچ 
مه نیمز  ریز  ياهتانق  هلیـسوب  دوشیم و  رهن  هلیـسوب  صوصخم ، لصحم  کیب  ار  بآ  ندروآ  مینکیم  ضرف  ـالثم  قح  بحاـص  زا  لـمع 

هلیسوب دوشیم ، مه  رامعم  هلیسوب  دوشیم ، انب  هلیسوب  لمع  نیا  زاب  دوشیم  مه  رگید  هلیـسوب  و  دوشیم ، مه  نهآ  هلول  هلیـسوب  دوشیم و 
زا یکی  هداد و  ار  لمع  لصا  هزاجا  هک  دـعب  هدرک  ءاضما  هک  اما  حیحـص  همه  اهنیا  دوش  یم  مه  زاس  نهآ  هلیـسوب  دوشیم ، مه  سدـنهم 

لوصح و  دننادیمن ، فراع  ار  یـسک  دوخ  زا  ریغ  هک  نافرع  نایعدـم  سپ  تسا  هزاجا  نذاب و  جاتحم  شاهمه  هداد ؟ تصخر  ار  قرط  نآ 
رصحنم ار  نافرع 

407 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
نیع ناشیا  لیلد  هکلب  دنرادن ، یلیلد  لحارم  نیا  زا  کی  چیه  رد  یلو  دـننک  لیلد  هماقا  وا  رب  هجو  جـنپ  زا  هک  دـیاب  دـننادیم  بلق  هیفـصتب 

هار نیا  زا  شیارب  هک  هدومرف و  قیدصت  هک  هدومیپ و  ار  هار  نیا  هک  هدومن و  فشک  هک  ار  نطاب  هیفـصت  تحـص  یئوگب  رگا  تسا ، اعدم 
هک یئوگب  رگا  ناگرزب  دیوگیم  هدرک  رابتعا  ار  هار  نیا  هک  یئوگب  رگا  ناگرزب  دیوگیم  هتشگ ؟ دوهشم  يورب  قئاقح  هک  هتـشگ و  دوهش 
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رگا ناگرزب  دیوگیم  هدرک  يو  تاروتسد  دشرمب  رصحنم  ار  بلق  هیفصت  هک  یئوگب  رگا  ناگرزب  دیوگیم  هتـسناد  يوب  رـصحنم  ار  هار 
زیچ ره  دناهدیسر و  دوصقمب  دناهتفر و  هار  نیا  زا  نانآ  هک  اریز  ناگرزب  دیوگیم  هدرک  رابتعا  هزاجا و  ار  ناشیا  لمع  ناشیا و  هک  یئوگب 

نالف هتفگ و  نینچ  نالف  دـننکیم  یناوخ  رعـش  دوخ  ياعدـم  دـییأت  اعدا و  تیوقت  يارب  سپـس  دناهدیـشچ  زیچ  ره  زا  دـناهدید و  ناـیع  ار 
: هتفگ نینچ 

اما و  مهدیمن . هلاطا  مینکیم و  رظن  فرص  دینادیم  دوخ  تسا  رایسب  راعشا  مریفـص  دیآیم  شرع  ماب  زهاگرحـس  ماش و  ره  هک  مغرم  نآ  نم 
لطاب تسا  يداهشتسا  انلبس  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  ای و  هّللا  مکملعی  هّللا و  اوقتا  هب و  دینکیم  داهـشتسا  ماوع  رب  سیبلت  باب  زا  هکنآ 
ینعم الوا  لوا  هیآ  اما  تسا  ینآرق  تجح  تسا و  یناهرب  بلطم  هک  دـنکیم  نامگ  هداس  هراچیب  هک  تسا  بوخ  ماوع  نتفیرف  يارب  طـقف 

. دنک میلعت  ار  امش  ادخ  ات  دینک  رایتخا  يوقت  امش  هک  تسین  نیا 
. دشاب رما  باوج  هکنآ  ات  فطع  نودب  هّللا  مکملعی  هّللا  اوقتا  دیوگب و  دیاب  دوب  دوصقم  ینعم  نیا  رگا  هکنآ  لوا  هجوهجو  ودب 

هناف اولعفت  نا  دیهـش و  ـال  بتاـک و  راـضی  ـال  و   ) هتـسنیا هیآ  تسا  دـعب  هلمج  زا  هّللا  مکملعی  تسا و  لـبق  هلمج  زا  هّللا  اوقتا  هکنآ و  مود 
هّللا اوقتا  مکب و  قوسف 

408 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
ماقم هلابق و  دنس و  نتشون  ماقم  رد  هتفگ  البق  هچننچ  دینکم  تداهش  نامتک  هک  تسنیا  ینعم  سپ  میلع ،) ءیش  لکب  هّللا  هّللا و  مکملعی  و 

ادخ زا  دسرب و  امشب  هک  دوب  دهاوخ  قوسف  نیا  دینک  نینچ  رگا  هک  دیشاب  هتـشادن  رگیدکیب  ررـض  دصق  دینزن و  رگیدکیب  ررـض  تداهش 
ماکحا میلعت  دوصقم  هک  تسا  ادیپ  نیا  و  تسا ، اناد  زیچ  رهب  وا  هک  اریز  ار  امـش  دهدیم  میلعت  دنوادخ  دیوگ و  دـعب  دـیزیهرپب  دیـسرتب و 

نودب هکیروطب  قیاقح  میلعت  تسا و  دوهش  فشک و  زا  ترابع  هک  یمیلعت  هن  دناهدرک  ریسفت  نیرـسفم  هکنانچمه  مارح  لالح و  زا  تسا 
. دریکب ادخ  زا  هطساو 

تـسنآ نیا  همزال  سپ  صوصخم . هجوب  بلق  هیفـصتب  دراد  یطبر  هچ  يوقت  تسا ، يوقت  اجنیا  رد  عوضوم  دـشاب ، نانچ  هک  اضرف  ایناث  و 
. دشابن امش  تفرعم  هار  زا  هچرگا  تسا ، فراع  دشاپ  يوقت  لها  سک  ره  هک 

مالک لوا  دوخ  صاصتخا ، يوعد  تسیچ  صیـصخت  رب  لیلد  دشاب  نافرع  لها  قیرطب  هک  درادن  تیـصوصخ  هدهاجم  الوا  مود ، هیآ  اما  و 
تسا جراخ  هیآ  دروم  زا  یلکب  سپ  تسین  هدهاجم  الصا  قیرط  نآ  تفگ  میهاوخ  الا  قیرط و  نآ  تیعورشم  رب  مهنیا  تسا 

ندرک تیادـه  دـشاب  هدـهاجم  رثا  هک  یلبـس  تیادـه  هک  تسا  مولعم  تسا و  لبـس  تیادـه  هدـش  بترتم  هدـهاجم  رب  هیآ  رد  هچنآ  ایناث 
لقادح هک  یتیاده  دننام  تارطاخم ، یصاعم و  کلاهم و  زا  تسا  ندرک  يریگتسد  دییأت و  دیدست و  قیفوت و  هحلاص و  لامعا  تاریخب و 

دوخ و نید  يوسب  دوخ و  يوسب  یئاـمنهر  ـالا  و  میقتـسملا ) طارـصلا  اندـها   ) مینک تساوخرد  ادـخ  زا  هک  میرومأـم  تبون  هد  يزور  ره 
دندیسر ایرد  بل  رب  هکیماگنه  مالّسلا  هیلع  یسوم  موق  هک  تسنآ  شریظن  هدومن . تساوخرد  نیا  نودب  هک  ار  دوخ  ماکحا  دوخ و  تایآ 

______________________________

یمکح هک  دشاب  ماکحا  ياهلیبس  دارم  ای  روما و  نامهب  زج  تسنیا  ادخ  يارب  ددعتم  لبس  انلبـس و  هن  دومرف  انلبـس  هک  تسا  نیا  دیؤم  ( 1)
تسین ددعتم  لیبس  ار  دیحوت  تفرعم و  الا  تسا و  یلیبس 

409 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
انا یـسوم  باحـصا  لاـق  ناـعمجلا  هارت  اـملف  دـنک  ریگتـسد  نوعرف  ار  اـم  هک  تسا  نـالا  دـنتفگ  مالّـسلا  هیلع  یـسومب  نوـعرف  فوـخ  زا 

دومرف دهاوخ  یئامنهر  یتاجن  هارب  ارم  تسا  نم  اب  نم  راگدرورپ  تسا  نینچ  هن  دومرف  نیدهیس  یبر  یعم  نا  الک  لاق  نوکردملا 
قیاقح فشک  نایع و  دوهـش و  فشکب و  تیاده  و  اجک ، ینعم  نیا  نیدهیـس  یبر  یلا  بهاذ  ینا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نینچمه  و 

هدـش هدارا  صاخ  يانعم  نیا  هک  ضفرب  تسا و  لیلدـب  جاتحم  تسا  رهاظ  فالخ  تسا  دارم  صوصخب  ینعم  نیا  دـیئوگب  رگا  سپ  اجک 
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هک دشاب  هتـشادن  ءایـصواب  صاصتخا  هک  اجک  زا  دشاب  وا  يارب  ماقم  نیا  دنک  هدهاجم  هک  سک  ره  هک  هدش  مومع  هدارا  هک  اجک  زا  دشاب 
مومع رگا  مه  زاب  دنرادن  ار  ماقم  نیا  تیلها  ناتدوخ  فارتعاب  دـشابن  همات  هدـهاجم  ات  دنتـسه و  همان  هدـهاجم  هقح و  هدـهاجم  لها  اهنآ 

؟ اجک زا  دنتسه  ناشیا  هریس  رب  هکیناسک  نافرع و  نایعدمب  شصیصخت  دشاب  دارم 
عازن ثحب و  دروم  هکیرما  هک  دـنادیم  یلقاع  ره  تسا و  لیوأت  رب  ینبم  شاهمه  هک  دـننکیم  هک  يرگید  تاداهـشتسا  تسا  لیبق  نیا  زا  و 
نیمه نایعدـم  همه  نینچمه  دـننکیم و  قیبطت  لیوأت و  دوخ  رب  ار  روهظ  تبیغ و  رابخا  زین  نایئاهب  ـالا  درک و  تباـث  دوشیمن  لـیوأتب  تسا 

مه شتحـص  رب  دـننادیمن و  مه  دوخ  ار  شتیقح  تیهام و  دـننکیم  اعدا  تعامج  نیا  هک  یناـفرع  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  دـننکیم . لـمع 
دننکیم اعدا  ناشیا  هک  نافرع  نیا  يرآ  نـالطبلا  حـضاو  تسا  یئاـعدا  نارگید  زا  یفن  دوخب و  ناـفرع  صیـصخت  ياـعدا  دـنرادن ، یلیلد 

نآ زا  يرب  عرشتم  هیقف  املسم  تسا و  ناشیا  دوخ  صوصخم  ناکد  نیا  هک  تسین  ههبش  يور  نیا  زا  سپ  تسا  ناکد  هکلب  تسین  نافرع 
410 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

یبیرفماوع دناوتب  ات  دشاب  دهاش  تروص  هچرگا  دروایب  يدـهاوش  دوخ  ياعدـم  تابثا  ارب  دـیاب  یناکد  بحاص  ره  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا 
لصو و يوعد  قدص  هناشن  نافرع و  راثآ  اهنیا  هک  دناهداد  هداس  نادیرم  دروخب  دناهدرک و  دهاش  ار  یئاهزیچ  مه  تعامج  نیا  اذهل  دنک 

هناشن نافرع و  هناشن  ار  اهنیا  یتسار  دنرادن ، عالطا  یئاج  زا  نوچ  دناهدرک و  مگ  جیگ و  ار  ماوع  هراچیب  تسا  دوهـش  فشک و  تقیقح و 
. دناهتفریذپ اوعد  قدص 

رعش هک  اریز  دراد  يرعش  ياهناوید  مادک  ره  رعـش ، رد  دنراد  تیدج  یلیخ  هک  تسا  اذل  هناقـشاع و  رعـش  صوصخب  تسا  رعـش  هلمج  زا 
یتسار هک  دوشیم  وا  قیدـصت  بجوم  زیچ  ره  زا  رتشیب  دزاسیم و  لیلد  هبلاـطم  زا  لـفاغ  ار  وا  دـنکیم و  مرگرـس  ار  یماـع  زیچ  ره  زا  رتشیب 

دناهدوب تقیقح  لها  افص و  لها  قشع و  لها  لد و  لها 
( تسین هز  رهب  رخآ  همهنیا  ظفاح  دایرف  )

نیا هک  یتسار  دیوگیم  دونشیمن  نارگید  زا  ار  نانخس  نیا  هراچیب  یماع  نوچ  هحیحص و  ریغ  یناعمب  ار  رابخا  تایآ و  ندرک  لیوأت  رگید 
ارف املع  اندـل  نم  هانیتآ  ماقم و  زا  ینعی  تسا  رگید  ماقم  زا  اهنیا  ملـسم  سپ  دـنرادن . نارگید  هک  دـنیوگیم  ار  یئاهزیچ  دـنبیجع  نامدرم 

، دهدیمن لطاب  زا  قح  عقاو ، ریغ  زا  عقاو  حیحص  ریغ  زا  حیحص  زیمت  هک  یملع  رگید  دنتفرگ ،
شئاف تسیچب  هراشا  شوا  و  تسا ، فرح  دنچ  هملک  نالف  الثم  دـناهدیمان ، تانیب  ربز و  ملع  ار  وا  هک  فورح  هیددـع  تاراشا  نایب  رگید 

اهینتفاب نیا  دراد  عالطا  یک  شمقـس  تحـص و  زا  هراچیب  یماع  تسا ، نالف  دوصقم  سپ  تسا  نالف  دجبا  باسحب  فلا  تسیچب  هراشا 
یگرزب ماقم  ياراد  ناشیا  هکنآ  رب  دریگیم  دهاش  سپ  درادنپیم ، تقیقح  یتسار و  ار 

411 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مالّـسلا هیلع  ماما  ثیدح  نالف  رد  دیوگیم  اروف  تسا  یکردم  هچ  يور  زا  اهینعم  اهریـسفت و  نیا  هک  دـنک  ضارتعا  یـسک  رگا  دنتـسه ،
مالّـسلا هیلع  ماـما  صاـخ  دروم  کـی  رد  رگا  دـیوگب  هک  دراد  مهف  اـجک  رگید  یماـع  هدومرف  ناـیب  روط  نیمهب  ار  صملآ ) ( ) ملآ  ) ینعم

رب لـیلد  مه  تسین و  سک  ره  يارب  زا  تصخر  رب  لـیلد  نیا  هدومرف ، راـبخا  هوحن  نیدـب  یبـیغ ، تاراـشا  زا  دوخ  یماـهلا  یملع  هطاـحاب 
سک همه  تسین  یمهم  زیچ  هک  دـجبا ، فورح  تاـنیب  ربر و  لـمج و  باـسح  نتـسناد  ـالا  تسین و  دراوـم  همه  رد  لـمع  نـیا  تـصخر 

، دنادیم
. دنریگیم دوخ  نافرع  هناشن  زین  ار  اهنآ  هک  هریغ  فازگ و  فال و  تمارک و  فشک و  زا  تشذگ  هک  یتایلمع  رگید 

تسین نافراع  يوعد  قدص  رب  دهاش  تسین و  نافرع  هکرتشم  مولع  تایبدا و 

نونف و مولع و  زا  عـالطا  نوچ  یماـع  تسا ، ندرمـش  دوخ  راـکفا  عیادـب  تاـکاردا و  قئاـقد  زا  نداد و  دوخب  ار  تاـکرتشم  تبـسن  رگید 
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زا عنم و  بتک  هعلاـطم  زا  ار  وا  هک  صوصخب  دـنراد ، ار  اـهنیا  همه  هکرتشم و  تسا  يروما  اـهنیا  دـنیبب  هک  درادـن  نونف  مولع و  ناـبحاص 
زا هیبیغ و  قئاقد  تاکن و  اهنیا  هک  دـنکیم  نیقی  سپ  دـیامنیم ، یندینـشن  اههتفگ  نیا  واب  تبـسن  سپ  دـنهدیم . راهنز  ملع  لها  تبحاـصم 

مورحم یناعم  نیا  زا  مرج  ال  دنتـسین ، انعم  لـها  نارگید  هدرک و  لزنت  لـماک  فراـع  نیا  ردـص  حول  رب  هک  تسا  هیبیر  ـال  هنونکم  نئازخ 
هب ام  دشاب ، دیاب  اهنیا  ریغب  نافرع  یعدم  زایتما  دوشیمن ، زایتمالا  ام ب  زگره  تاکرتشم  دنتاکرتشم ، اهنیا  هک  دـنادیم  هچ  یماع  دـناهدنام ،

دنزاسیم نیزم  دـننکیم و  نوحـشم  ار  دوخ  مالک  لهاان ، نارگید  تسا و  لها  وا  هکنیا  رب  دوش  دـهاش  ات  صتخم  دـشاب  يرما  دـیاب  زایتمالا 
قطنم و مالکب و 

412 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هکنآ یتح  تسا  ناشیا  تامهلم  قئاقد  رارـسا و  زا  اهنیا  هک  دـننکیم  دومناو  نانچ  تسا و  همه  نیب  ام  كرتشم  هک  هریغ  موجن و  هفـسلف و 

تسا ءافرع  تاصتخم  زا  اهنیا  هک  ناشنامگب  دنرادنپیم و  نافرع  ار  تایبدا  هک  دناهداد  نالهاج  نیا  دروخب  نانچ 
، تفرعم زا  شدوـصقم  هک  تشذـگ  هحفـص 272  رد  شنخـس  فـطل  شکلد و  شقن  رب  نیرفآتسا  تفرعم  لزغلا  تـیب  هـه  ظـفاح  رعش 
تایانک و هک  صوصخب  تسا  تایبداب  نوحـشم  هک  دـناوخیم  ار  راعـشا  نیا  یتقو  هراـچیب  یماـع  تسا ، يرعـش  يرنه  يرعـش و  تفرعم 

فطل شکلد و  سفن  رب  نیرفآ  دـیوگیم ، لد  ناـج و  زا  دـشاب  هتـشاد  مه  یئاـمعم  زغل و  رگا  هک  صوـصخب  تسا  قـیقد  مه  شتازاـجم 
نیا بتک  رد  هکیماـگنه  ادـخب  ار  امـش  دـنراذگب ، ناـفرع  تاـیبدا و  نیب  قرف  هک  دـهدب  یتـفرعم  یلقع و  همهب  هـّللا  ءاـشنا  ادـخ  شنخس ،

، تایحالطصا ینعم  نایب  يرثن و  يرعـش و  فازگ  فال و  دوخ و  ناریپ  يارب  تامارک  لقن  اهولغ و  زا  هتـشذگ  دینکیم ، هظحالم  تعامج 
لباق هکیزیچ  انف ، تدـحو و  حرـش  و  ءایلوا ، تاجرد  تاماقم و  فیرعت  یئوگ و  زغل  یفاب و  لمجم  و  هیعون ، تیالو  و  دوجو ، تدـحو  و 

دوش تفای  ناشیا  مالک  رد  دشاب  قیقحت  تیانع و  دروم  قیدـصت و  لباق  یبلطم  رگا  مه  زاب  تاکرتشم ، زا  زجب  دـیباییم  دـشاب  انتعا  لقعت و 
ناـمه زا  دـناسرب  ار  ناـشیا  زا  یـصخش  ربـت ز  یملع و  ماـقم  هک  دوـش  هدـید  ناـشیا  زا  یتبحـص  رگا  مه  زاـب  تسا ، تاـکرتشم  ناـمه  زا 

، دـنریگیم دوخ  تمارک  تلالج و  هخماش و  تاماقم  دوخ و  نافرع  هناشن  ار  تاکرتشم  نیا  ناشیا  هک  تسنیا  بلطم  یلو  تسا  تاکرتشم 
مدرم دروخب  نافرع  ناونعب  ار  تاکرتشم  نیا  ناشیا  دننکیمن ، ولغ  دوخ  رد  اهنیا  ببسب  نارگید 

413 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
، ینافرع تاقیقحت  نافرع و  ناونعب  یلو  دنـسیونیم  دـنیوگیم و  ار  هفـسلف  بلاطم  نامه  الثم  یملع ، تاقیقحت  ناونعب  نارگید  دـنهدیم ،

دننکیم قیرذت  ینافرع  تاکن  قئاقد و  ناونعب  ناشیا  ار  یبدا  بلاطم  هفـسلف ، تمکح و  ناونعب  یلو  دیوگیم  ار  اهنامه  مه  هراچیب  میکح 
نیا زا  تمذم  و  ناشدوخ ، مولع  لباقم  رد  دناهدیمان  هیمـسر  مولع  ار  هکرتشم  مولع  بلاطم  نیمه  ناشیا  اذکه  یبدا و  تاکن  ناونعب  ءابدا 

هیمـسر مولع  نیمهب  همه  زا  رتـشیب  تسا و  مولع  نیمه  ناـشیئارآدوخ  یئاـمندوخ و  هولج و  نادـیم  کـلاذ  عم  دـننکیم و  رایـسب  موـلع 
ار دوخ  هک  قئاقح  مساب  ینعم و  مساب  ار  اهنیمه  و  دـنهدیم ، هراچیب  ناگداسب  دـننزیم و  بلاق  نافرع  ياـجب  ار  اـهنیمه  و  دـنهدیم ، تیمها 

قیدـصت لباق  تیمها و  لباق  هک  یبلاطمب  تبـسن  تقیقح  رد  سپ  دـننکیم ، لیمحت  لیمحت  نادـیرمب  دـننادیم  تقیقح  لها  ینعم و  لـها 
دنماـنیم قیاـقح  ینعم و  ناـفرع و  ار  وا  مسا  ناـشیا  هک  تسا  مسا  رد  طـقف  نارگید  ناـشیا و  نیب  قرف  تسا ، هکرتـشم  مولع  زا  هک  تسا 

مسا هدنب  هک  دهدب  یمهف  یلقع و  همهب  ادخ  مه  زاب  سپ  دنمانیم  الثم  تئیه ، موجن ، لوصا ، تایبدا ، قطنم  تمکح ، ار  شمـسا  نارگید 
شتکاپ و شمـساب و  هن  دنرخب  یئاچ  تیـسنجب  ار  یئاچ  الثم  شناونع  شمـساب و  هن  دنرخب  دنـسانشب و  شتیـسنجب  ار  یـسنج  ره  دنـشابن 

ياجب ار  دب  تسپ و  سنج  هک  دنشاب  بظاوم  تسا  ات  ود  شـسنج  رگا  تسیکی و  یئاچ  لصا  هک  یتروص  رد  شاهسـسؤم  شیدنبهتـسب و 
، تسا یئاچ  نیمه  لثم  شلثم  دـناهدش  لئاق  دوخ  يارب  يزایتما  ره  دـنهدیم و  مدرمب  ناینافرع  نیا  هچنآ  دنـشورفن  ناشیاب  بوخ  ءالعا و 
، قیدصت لباق  ریغ  لطاب و  یکی  صـصوخم ، زایتما  و  یناعم ، قیاقح و  نافرع و  ناونعب  ار  ود  ره  دـنهدیم و  مدرمب  سنج  عون  ود  ناینافرع 

، همه كرتشم  حیحص و  يرگید 
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414 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
و تسا ، هسـسؤم  دوخ  صوصخم  هک  شزرایب  تسپ  یکی  دشورفب ، مدرمب  صوصخم  يدنبهتـسب  اب  یئاچ  سنج  ود  هکیاهسـسؤم  دـننام 
زاـتمم و يـالعا  ياـچ  ناوـنعب  ار  ود  ره  یلو  دوـشیم ، تفاـی  هزاـغم  ره  رد  هســسؤم و  ره  رد  هـک  لوادــتم  یلاـع و  بوـغرم و  يرگید 
، دنرخیم زایتما  صاصتخا و  ناونعب  مه  ار  ود  ره  ءالعا و  حیحـص و  ياجب  مه  ار  شدساف  لفاغ  ناگداس  دشورفیم ، هسـسؤم  صوصخم 

یضعب هک  دشاب  اسب  زاب  تسین ، یـصاصتخا  مه  شحیحـص  هک  دنرادن  مهنآ  مهف  دنهد و  زیمت  حیحـص  زا  ار  شدساف  هک  دنرادن  زیمت  هوق 
هک ار  شیوخ  یئاچ  وا  هک  دـنکیمن  رکف  رگید  لفاغ  لهاج  دـنکیم  دـیجمت  فیرعت و  هدـید  ار  حیحـص  یئاچ  هتـسب  ۀـیارد  مهف و  لـها  زا 

. شسنج همه  زا  ای  شتسپ  یئاچ  زا  هن  هدرک  فیرعت  تسا  لوادتم  كرتشم و 

تسیچب تسیچ و  مالسا  نافرع 

ره تسین ؟ مالـسا  نافرع  رکنم  یـسک  میوگیم : باوج  تسیچ ؟ سپ  دراد  رگا  درادن و  نافرع  مالـسا  نیاربانب  سپ  یئوگب  رگامهوت  عفد 
، دناهداد مدرم  دروخب  نافرع  ناونعب  دناهدیمان و  نافرع  ار  وا  تعامج  نیا  هک  یئاهنیا  هک  تسنیا  فرح  تسا ، مالـسا  رد  تسا  نافرع  هچ 

. دننافرع نیا  لها  همه  سپ  دناهدرک  عضو  یناکد  شیارب  دننادیم و  دوخ  هصیصخ  ارچ  سپ  تسا  نافرع  اهنیا  رگا  و  تسین ، نافرع 
تجاح نودب  دوهعم ، قیرط  نامه  زا  تنـس  باتک و  نید و  داعم و  تماما و  توبن و  دیحوت و  تفرعم  زا  تسا  ترابعمالـسا  نافرع  اما  و 

و تسا ، یبتارم  قیدصت  نامیا و  ماقم  رد  ار  تفرعم  نیا  نکل  کیکـشت ، لباق  ریغ  یناعذا  ینامیا  ینیقی  تفرعم  دشرم ، رکذو و  تضایرب 
هیلک تسا و  ياهبترم  ار  یسک  ره 

415 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مالّـسلا هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هصاخ  نیقیلا  قح  نیقیلا و  نیع  هبترم  دـنکیمن  زواـجت  نیقیلا  ملع  دـح  زا  بتارم 

نینمؤملا ریما  هک  تسا  مامه  هبطخ  رد  هچنانچ  دنیبیم  هدـید  هلزنمب  ار  هدـیدان  هک  دریگیم  توق  نانچ  یهاگ  نیقیلا  ملع  هبترم  یلب  تسا ،
اهیف مه  اهاردـق و  نمک  راـنلا  مه و  نوـمعنم و  اـهیف  مه  اهأردـق و  نمک  ۀـنجلا  مه و   ) نینمؤـم نیقتم و  فـصو  رد  دوـمرف ، مالّـسلا  هیلع 

هک دنتسه  یسک  دننام  شتآب  تبـسن  و  تسا ، معنتم  وا  رد  هدید و و  ار  وا  هک  دنتـسه  یـسک  دننام  تشهبب  تبـسن  نینمؤم  ینعی  نوبذعم )
یتح هّللا : لوسر  ای  تفگ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  ناوج  نآ  ثیدح  نینچمه  تسا و  بذـعم  وا  رد  هدـید و  ار  شتآ 

ۀـنجلا و یف  نومعنتی  ۀـنجلا  لها  یلا  رظنا  یناک  مهیف و  انا  کلاذـل و  قئـالخلا  رـشح  باـسحلل و  بصن  دـق  یبر و  شرع  یلا  رظنا  یناـک 
یف رودـی  رانلا  ریفز  نالا  عمـسا  یناک  نوخرطـصم و  نوبذـعم  اـهیف  مه  راـنلا و  لـها  یلا  رظنا  یناـک  نوئکتم و  کـئارالا  یلع  نوفراـعتی 

باسح يارب  همه  قئالخ  هدـش و  هداهن  باسح  يارب  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  شرع  منبیم  ایوگ  هک  ماد  نیقی  تمایقب  نانچ  ینعی  یعماـسم ،
رگیدـکیب ار  دوخ  هدرک و  هیکت  اههکیرا  رب  دـنمعنتم و  يو  رد  هک  منیبیم  ار  تشهب  لها  ایوگ  مناشیا و  ناـیم  رد  نم  دـناهدش و  روشحم 

نم ياهشوگ  رد  شتآ  هرعن  نالا  ایوگ  دنـشکیم و  داد  نبذعم و  يو  رد  هک  منکیم  رظن  شتآ  لهاب  ایوگ  و  دنناسانـشیم ، دننکیم و  یفرعم 
داهـشتسا دوهـش  هفـشاکم و  لصو و  ینعی  دوخ  يوعد  تابثا  يارب  ثیدـح  ود  نیاـب  زین  ناـفرع  لـها  هک  دـنامن  یفخم  تسا . زادـنانینط 

ینعم نینچ  ار  مود  ثیدـح  دـننکیم ، طقاس  تسا  هیبشت  رب  لاد  هک  ار  دـننام )  ) و ایوگ )  ) ینعم ماقم  رد  ینعی  انعم  رد  سیبلت  اب  اما  دـننکیم 
نیا دـیوگب  هک  درادـن  تراـبع  مهف  هوـق  هک  مه  یماـع  منیبیم ، ار  منهج  لـها  منیبیم و  ار  تشهب  لـها  نم  تفگ  نلاوـجنآ  هک  دـننکیم 

، مینیبیم دننیبیم و  هن  تسا  دننام )  ) و ایوگ ) )
416 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نایع دوهش و  هنوگچ  اجنآ  رد  دیحوتب ، عجار  هن  تسا  ترخآ  روماب  عجار  نیا  دشاب  حیحص  امش  ینعم  هک  ضرف  رب  الوا  میئوگیم  ام  یلو 
دننیقتم و نینمؤم و  فراع ، سپ  دننکیم ، ریس  صوصخم  هقیرط  زا  هک  نیفراع  هن  تسا  نیقتم  نینمؤم و  فصو  اهنیا  ایناث  و  دوشیم ، روصت 
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. تسین يراکنا  یکش و  نیا  رد  مه  ار  ام 

یبیرفماوع ياههار  زا  مهد 

اـصوصخم دنتمکح  دنپ و  لها  نافرع  لها  دنیوگیم  هک  تسا  تایقالخا  تایدنپ و  زا  تبحـص  دـبیرفیم  ار  ماوع  هک  هدـنبیرف  روما  زا  مهد 
زردنا و لها  هکیناسک  ماوع  رظن  رد  نوچ  دنتـشگ و  فوصوم  یگرزبب  تهج  نیا  زا  دنتـشگ  تایدنپ  هب  فورعم  نوچ  يرعـش و  تایدنپ 

ناگداس هیـسونیدب  دوشیم  زاب  یگرزب  هار  ماوع  نتفیرف  يارب  هار  نیا  زا  ارناینافرع  مرج  دنوشیم ال  هتخاتـش  هتـسراو  كرزب  نامدرمب  دندنپ 
هدـید انیب و  لد  نادـب  هک  تسا  یئانیب  لد  نشور و  هدـید  ار  اهنآ  هلاحم  سپ ال  دـنتمکح  دـنپ و  لها  نوچ  تعاـمج  نیا  هک  دـنبیرفیم  ار 

دوش یم  ناشیارب  تمکح  ءاقلا  هک  تسه  زین  هطبار  قح  اب  ارنانآ  هلاحم  سپ ال  دنهدیم  زردـنا  قولخمب  دـنیامنیم و  مکح  كرد  تریـصب 
ددرگیم ققحم  هلیسونیدب  ناشیا  يراوگرزب  سپ  میریگیم  ارف  املع  اندل  نم  هانملع  بتکم و  زا  ام  دنیوگیم  هک  دنیوگیم  تسار  سپ 

تهج زا  تایدنپ  هب  ناشیا  راهتـشا  هکنآ  تیاهن  تسا  یتایدنپ  ار  یملاع  ره  هکلب  درادن  ناشیا  هب  صاصتخا  تایدنپ  الوا  میئوگیم  ام  یلو 
هقالع رثن و  ظفح  زا  تسا  لهسا  رعـش  ظفح  دناهتفگ و  رعـشب  ار  دوخ  تایدنپ  رتشیب  دنراد و  رعـشب  دیدش  علو  صرح و  ناشیا  هک  تسنآ 

رتدایز رعشب  مه  ماوع 
417 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

يزیچ ناشیا  زا  اذهل  دنزادرپیم  رعشب  رتمک  تسین و  رعشب  هقالع  نادنچ  ار  املع  یلو  هدش  جئار  لوادتم و  ناشیا  تایدنپ  اذهل  تسا  رثن  زا 
قوش يور  زا  هک  بولق  جیهت  ای  تلالم  عفر  ای  نیعمتـسم  هجوت  بلج  تهج  زا  هاگ  یئارآ و  ربنم  تهج  زا  هاگ  زین  ربنم  لها  دوشیمن  رـشن 

ناشیا راعشا  زا  راچان  تسین  ای  تسا  مک  ای  اهقف  املع و  زا  تایدنپ  راعشا  نوچ  راعشا و  ندناوخ  زا  دنراچان  دنریگ  ارف  ار  بلطم  فعـش  و 
دوشن تفای  دوخ  تلم  لها  رد  هشمقا  هعتما و  فورظ و  نوچ  دنک  ادیپ  يراک  تلآ  اب  یعاتمب  جایتحا  رگا  ناملـسم  هکنآ  دـننام  دـنناوخیم 

نسح زا  فشاک  ربنم  لها  لمع  نینچمه  تسین  دوخ  تلم  لها  ریغب  وا  تادارا  زا  فشاک  لمع  نیا  درخیم و  دوخ  تلم  لها  ریغ  زا  راچان 
رد تسا  یباتک  ریقح  نیا  تافیلأت  هلمج  زا  دـنریگب ، ناشیا  يراوگرزب  يارب  زا  دـیؤم  ار  نیا  ماوع  هک  تسین  ناشیاب  تبـسن  ناـنآ  هدـیقع 

يارب ار  نیا  رخآ و  هب  ات  لوا  زا  یقالخا  تاعوضوم  زا  عوضوم  ره  رد  یتیب  هس  یتیب و  ود  یتیب و  کی  یعرصم و  کی  زا  يرعـش  تایدنپ 
. دنشاب ناگناگیب  زا  ینغتسم  ام  تلم  لها  ات  مدرک  فیلأت  مظن و  نیمه 

تبـسن تمکح  دـنپ و  ياناد  هتبلا  ینعی  نایماعب  تبـسن  تسه  یگرزب  تمالع  هلمجلا  یف  هچرگا  نداد  زردـنا  نتفگ و  دـنپ  میئوگیم  ایناث 
ترـضح رد  وا  ماقم  نسح  زا  دشاب  فشاک  تایدـنپ  هکیروطب  ینعی  تیدـحا  رابرد  رد  یگرزب  نآ  هن  یلو  دراد  یگرزب  يرت و  رب  نادانب 

. رعش دنیوگ  یم  هچنانچ  هطساو  الب  تیدحا  ترضح  زا  وا  ذاختا  یلعا و  ءدبمب  وا  طابترا  لاصتا و  یبوبر و  سدق 
تـشذگ شیپ  هک  هبیرغ  راـثآ  ناـمه  دـننام  تایدـنپ  هک  اریز  میوگیم  وـگب  تفگ  لزا  داتـسا  هچنآدناهتـشاد  متفـص  يوـط  هنیئآ  سپ  رد 

كرتشم تسیرما 
418 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

نانوی يامکح  تسا  تایدنپ  زین  ار  مالسا  زا  لبق  ياهتشدرز  اهربگ و  نیکرشم و  برع ، تیلهاج  رافک  نیکرشم و  رفاک و  ملـسم و  نیبام 
دسر هچ  درادن  ناملسمب  صاصتخا  تایدنپ  سپ  تسا  تایدنپ  زین  تسا  هنمد  هلیلک و  هلمجنآ  زا  هک  ار  دنه  يامکح  تسا  تایدنپ  زین  ار 
ياراد سک  ره  هکنآ  هن  یلو  دنـشابیم  تمکح  لها  دنگرزب  ادـخ  دزن  هکیناسک  یلب  دـشاب  كرزب  ادـخ  دزن  دـشاب  هک  سک  ره  رد  هکنآب 

. فرط نیا  زا  هن  تسا  فرط  نآ  زا  تیلک  تسا  كرزب  ادخ  دزن  دشاب  تمکح 
یلـضف نیا  تسنآ و  نیا و  زا  يروآعمج  نتفرگ و  ارف  ینتخومآ و  رثا  رد  شاهمه  ینعی  یملعت  یملع و  تسا  ینایدنپ  اهنآ  تایدـنپ  اثلاث 

. دـنک لـصاح  قح  هاـگراب  رد  یماـقم  لـضف و  هکنآ  هن  دراد  هتخوماـین  رب  یتلیـضف  تخومآ  یـسک  ره  هک  مولعا  رئاـس  دـننام  رگم  تسین 
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هکنآ تیاهن  تسا  ناشیا  يارب  دشاب  رگا  مه  یلـضف  سپ  تسا  ناشیا  ریغ  دنه و  نانوی و  يامکح  هفـسالف و  ياههتخومآ  ناشیا  تایدـنپ 
شرعـش ناشیا  دنتفگ و  ار  شلـصا  ناشیا  سپ  دنتخپ  ار  وا  ناشیا  دندرک و  درآ  دنتـشک و  ار  مدنگ  ناشیا  هک  تسنیا  ناشیا  اب  ناشیا  لثم 

يارب اذـل  تسا و  مالـسا  ریغ  ياـمکح  هفـسالف و  بتکم  زا  هکلب  تسین  اـملع  اندـل  نم  هاـنملع  بـتکم و  زا  ناـشیا  تایدـنپ  سپ  دـندرک 
دنروآیم . ناشیا  زا  دهاش  رایسب  دوخ  ياههتفگ 

صخش يارب  هک  دوخ  یصخش  تایبرجت  هب  ای  تسا و  امکح  نامه  ياههتفگب  دنتسم  ای  هک  اریز  تسا  صقان  تایدنپ  ناشیا  تایدنپ  اعبار 
: هتفگ ناشیا  يدعس  دسرن  لامکب  زگره  دحاو  صخش  تایبرجت  هک  تسا  ملسم  هداتفا و  قافتا  دوخ 

راگزور  نیا  رد  تسیاب  ود  رمعار  هشیپ  رنه  دنمرنه  درم 
______________________________

: دیوگ ظفاح  هکنیا  یتدیؤم  ( 1)
تشذگ ینعمیبراعشا  زا  ملع  هقیرط  رد  زاب ) دیوگهک  اب  تمکح  رسبارش  نیشن  رمخنوطالف  زج  )

دنتـسم ناشیا  دننام  زین  نیقباس  هتفگ  راکب و  درآ  هبرجت  يرگید  ابنتخومآ  هبرجت  یکیب  ات   419 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تیبلا لها  زا  ار  تمکح  ام  ياملع  نوچ  تسا و  صقان  اهنآ  تمکح  املسم  دناهدوب  رفک  كرش و  لها  نوچ  تسا و  یـصخش  تایبرجتب 
تسا یلعا  ءدبم  زا  هطسا  الب و  تسا و  ینابر  تمکح  تمکح  نآ  دنشابیم و  ۀمکحلا  باتکلا و  مهملعی  تیب و  لها  هک  دناهتفرگ  ارف  (ع )

نآ زا  هک  تسا  یتقرـس  رثا  زا  مهنآ  دنـشاب  هتـشاد  یحیحـص  فرح  یهاگ  رگا  زین  نارگید  دوب  دهاوخ  لمکا  یفوا و  نقتا و  نتما و  سپ 
یسک تسد  رد  یحیحص  ملع  هک  مسق  ادخب  دیورب  برغمب  ای  دیورب  قرـشمب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هچنانچ  دناهدرک  هداوناخ 

هدش دراو  هریثک  رابخا  تایدنپ ، تمکح و  رد  ع )  ) همئا زا  هک  تهج  نیا  زا  تسا و  هتفر  نوریب  هناخ  رد  نی  ازا  هکنآ  رگم  تفای  دیهاوخن 
دوصقم نوچ  دـنرادن و  نتفاب  هب  جایتحا  سپ  تسا  نانیمطا  دروم  ههبـشیب  تسا و  یفاص  حیحـص و  هک  دـندرک  افتکا  اهنامهب  ام  ياملع 

رعـش نوماریپ  رد  دـندرک و  راصتقا  لصا  نامه  رب  اذـهل  درادـن  يو  لصا  رد  یتیلخدـم  نادـنچ  شرثن  رعـش و  تسا  تمکح  لـصا  ناـشیا 
. دندیدرگن

دنپ يارب  هن  دناهتفگ و  دنپ  ناونعب  هن  اهنآ  الا  لثمت و  باب  زا  دنروآیم  دنپ  ماقم  رد  ناگدنناوخ  تسین  دنپ  ناشیا  ياهرعش  زا  رایـسب  اسماخ 
ام هدیقع  مینکیم و  هجوت  فطع  وا  تایدنپ  هب  اذهل  دنناوخیم  رایـسب  مه  شتایدنپ  زا  میراد و  نخـس  ظفاح  اب  اجنیا  رد  ام  نوچ  دناهتفگ و 

ناهاش و هرابرد  هک  تسیئاهلزغ  نامه  هتفگ  هچ  ره  هکلب  هتفگن  مه  تیب  کـی  دـنپ  ناونعب  هدوبن و  دـنپ  ماـقم  رد  چـیه  ظـفاح  هک  تسنآ 
نیا تسا  لثمت  لباق  نوچ  هفلتخم  دراوم  رد  وا  ياهراتفگ  تیاهن  تسا  اهنآ  اب  نخـس  يور  هتفگ و  دوخ  ياهقوشعم  دوخ و  ریپ  ناریزو و 

طاقسا هب  عرصم  کیب  هاگ  دننکیم  لثمت  شتایبا  هب  هک  تسا 
420 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

رب یتح  دننکیم  لامعتسا  اجیب  الصا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  و  دوخ ، هروظنم  ياهدنپ  تمکح و  باب  رد  تیب  کی  اب  یهاگ  رگید و  عرـصم 
تقیقح يور  زا  دنتسین  عالطا  لها  هک  یضعب  ار  شیاهلزغ  زا  یـضعب  هکنآ  دننام  مه  نیا  درادن  بسانت  لثمت  اب  دروم  هک  اریز  لثمت  هجو 
تمکح قشع و  نافرع و  زا  ماقم  ره  رد  ار  ظفاح  راعشا  هتفگن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  تیب  کی  وا  هکنآ  اب  دنناوخیم  نامز  ماما  يارب 

زا کیچیه  ناونعب  وا  هک  اریز  دنروایب  لثمت  هجو  رب  لثمت و  باب  زا  هکنآ  رگم  تسا  درومیب  اجیب و  شاهمه  دـننکیم  لامعتـسا  هک  دـنپ  و 
: هک تسا  تیب  نیا  لامعتسا  دننام  دوش  هدروآ  تاعوضوم  نیا  زا  کی  ره  رد  هک  يرعش  ره  هکلب  هتفگن  صوصخلااب  تاعوضوم  نیا 
هرابرد نارگید  یلو  هتفگ  دوخ  ریپ  يارب  وا  هک  تسین  هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرـشت  هنروتسام  مادنا  ییزاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره 

. دننکیم لثمت  دننک  ریبکت  ار  وا  دنهاوخ  هک  یگرزب  صخش  ره  هرابرد  مالّسلا  هیلع  ماما  هرابرد  ربمغیپ  هرابرد  ادخ ،
هک تسیچ  لـثمت  مجلم  نبا  هراـبرد  تیب  نیاـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فراـعتم  لوادـتم و  تسا  یباـب  بشذـگ  هچناـنچ  لـثمت  باـب 
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تـسج لـثمت  تیب  نیمهب  زین  داـیز  نبا  یلتق ) دـیری  هتاویح و  دـیرا   ) تشاد ترـضحنآب  ءوس  هدارا  وا  تشاد و  واـب  ریخ  هدارا  ترـضحنآ 
مه ار  لثمت  زاوج  دنک و  لثمت  دنیبب  دوخ  دوصقم  اب  بسانم  هک  يرعـش  رهب  سک  ره  میتسین  لثمت  زاوج  رکنم  ام  ةورع و  نب  یناه  هرابرد 
زا یضعب  صاخشا  یـضعب  یلو  مینادیم  بجاو  دشاب  مهوم  هکیئاج  رد  هکلب  مینادیم  رتهب  ار  شکرت  هچرگا  مینکیمن  عنم  نالها  ان  رعـش  هب 

لامعتسا ماقم  دروم و  لیبس  رب  تشذگ  هک  تاعوضوم  نیا  زا  یضعب  رد  ار  راعشا  نیا 
421 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ماقم دروم و  نیمه  يارب  اـصوصخم  وا  هک  دـناهدرک  مهوت  هک  تسنآ  تهج  زا  نیا  تساـجیب و  یلیخ  نیا  لـصمت و  لـیبس  رب  هن  دـننکیم 
یعنصت و وا  قشع  هک  دش  مولعم  مینکیمن و  ررکم  رگید  تشذگ  شحرش  هک  قشعب  عجار  اما  ددرگیم  مولعم  کی  کی  لاح  نونکا  هتفگ 

یلا رقف  همزال  هک  ءانغتـساب  عجار  نینچمه  دـشاب و  لثمت  هجو  رب  دـیاب  دوش  لامعتـسا  رگا  سپ  تسین  ادـخ  يارب  کلاذ  عم  تسا و  يرنه 
زا ود  نیا  ریغب  عجار  اما  شلحمب  هلاوح  اب  دوشیم  يدـنچب  هراشا  اتـسرهف  زین  ود  نیا  زا  یلو  دـش  مولعم  شلاح  تسا  قلخ  زا  عاطقنا  هّللا و 
واب داهـشتسا  و  دروم ، لیبس  رب  دـنروآیم  لـصو  هّللا و  یف  ءاـنف  اـب  دوجو  تدـحو  دروم  رد  ناـفرع  تمکح و  لـها  هک  تسیراعـشا  هلمج 

ظفاح تسنیا  نآ  هتفگ و  دروم  نیا  رد  مه  وا  هک  دننکیم  نامگ  و  لثمت ، لیبس  رب  هن  دننکیم 
منک يو  میلست  منیبب و  شخر  يزورتسود  هدرپس  ظفاحب  هک  تیراع  ناج  نیا   1

دور باجحیب  هار  نیا  رد  هک  یسک  اشوخزیخرب  نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت  - 2
زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وتتسین  لئاح  چیه  قوشعم  قشاع و  نایم  - 3

منکفرب هدرپ  هرهچ  نیزا  هک  یمد  اشوخمنت  رابغ  دوشیم  ناج  هرهچ  باجح  - 4
منم هک  نم  دونشن ز  سک  وت  دوخ  واب  هکرادرب  وا  شیپ  ظفاح ز  یتسه  ایب و 

هنایم رد  ینیبب  ار  دوخ  رگارادومن  یفرط  نایم  ناز  يدنبن  - 5
شاهمزال هک  تسا  لصو  ءانف و  ای  دوجو  تدحو  همزال  هک  هچنآ  نینچمه  دمآ و  تریح  لامک  هک  اجنآلصاو  هن  دنامب و  لصو  هن  - 6

422 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
( قئالخلا سافنا  ددعب  هّللا  یلا  قرطلا   ) تسا بهاذم  قرط و  همه  حیحصت 

تسه بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اج  رهتسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 
دراوـم نیا  رد  ناـفرع  تمکح و  لـها  ار  راعـشا  نیا  میوا  اـب  تسه  هک  اـج  ره  هک  تـسا  وـگ  ادـخنیبم  هناـیم  رد  تاـبارخ  هاـقناخ و  وـت 

ات تسین  ادـخ  اـب  راعـشا  نیا  رد  وا  نخـس  يور  هک  اریز  تسا  نینچ  هن  یلو  هتفگ  دراوم  نیمه  صوصخ  رد  هک  دـنرادنپیم  دـنروآیم و 
لثمت باب  زا  یلو  تسین  اور  راعـشا  نیا  ندروآ  داهـشتسا ، باب  زا  سپ  مینک  قرط  حیحـصت  اـی  لـصو  اـنف و  اـی  دوجو  تدـحو  رب  لـمح 

: تسا نیا  تیب  نیا  زا  لبق  هتفگ و  هدرک  رفس  هاش  مانب  ار  وا  هک  تسیلزغ  رد  لوا  تیب  اما  تسا  حیحص 
هتـسجخ هب  بطاخم  هک  تسا  رهاظ  و  خـلا )  ) تیراع ناج  نیا  منک  یپ  هدـنخرف  علاط  هتـسجخ  نآ  ابقارف  بش  اههلگ  ات  حبـص  کـیپ  وک 

نیا دنیبیم و  واب  هتسب  تیراع و  ار  دوخ  ناج  هکیدحب  دوخ  تسود  قشع  رد  تسانف  راهظا  باب  زا  نیا  سپ  ادخ  هن  تسهاش  هدنخرف  علاط 
تسا ریپ  اب  نخـس  يور  سپ  مود  تیب  اما  تسنافرع و  هن  تسا  هنافراع  شکبـس  میتفگ  هک  تسنامه  زا  تشذگ و  هک  تساهنامه  عون  زا 

: دیوگیم هک 
دور باتع  رس  رب  مبلط  یشتآ  رودور  باتب  منز  شفلز  رس  رب  تسد  وچ 

دور باتفآب  رد  نیا  هیاس  یسکشدرفم ز  تنطلسب  ناناج  رد  یئادگ 
زا هلگ  ماقم  رد  سپ  خـلا )  ) یئوت هار  باجح  دـیوگ  دـعب  دور  بابـش  ملاع  رد  هلماعم  نیا  هکشورفم  یکزان  نسح و  يدـش  ریپ  وچ  ـالد 
زین موس  تیب  اما  و  خلا )  ) زاسان تماق  زا  تسه  هچ  ره   ) لثم تسوت  زا  ام  یهاتوک  همه  ظفاح  دیوگیم  هتـشگرب  دوخب  دعب  تسا  ریپ  فطل 
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هک رگید  قوشعم  ای  تسا  ریپ  هرابرد 
423 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

دیوگیم
تیب نیا  سپ  خلا )  ) قوعـشم قشاع و  نایم  دیوگ  هک  رخآ  ات  زیمآکنر  عضو و  لاتق  هدعو و  غوردزیگناروش  تسیـش  یلول و  هدـیمر  ملد 
قشعت ماقم  رد  مراهچ  تیب  اما  تسوت و  زا  تسه  هچ  ره  دیوگیم  تسا و  هیالگ  زا  دعب  دوخ  ریـصقتب  فارتعا  ماقم  رد  لبق  تیب  دننام  مه 

هک يریزو  ای  یناطلس  ره  يارب  هک  تسا  ظفاح  تایصوصخ  زا  نیا  تابارخ و  زا  یگنتلد  راهظا  تلود و  لها  زا  يرگید  اب  تسا  ناطلـسب 
اب هکنآ  زا  دروآـیم  رذـع  هجو  هدرکیم و  تمذـم  دوبن  قـفاوم  رگا  درکیم و  دـیجمت  تاـبارخ  زا  دوـب  تاـبارخ  اـب  قـفاوم  رگا  درکیم  لزغت 

ناج هرهچ  باجح  دـیوگ : هدربن  مان  ار  شـصخش  یلو  تسا  ریزو  ای  هاش  يارب  تسا  مولعم  هک  تسا  لزغ  نیا  هلمج  زا  هتخیمآ  نایتابارخ 
( خلا )

منمچ نآ  غاب  هک  ناوضر  نشلگب  مورتسا  ناحلا  شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 
منطو دوب  نایتابارخ  يوگب  ارچيوأم  نکسم و  تسا  روح  رظنم  هک  ارم 

نـشلگ زا  شدوصقم  خلا )  ) ظفاح یتسه  ایب و  دیوگ  هکنآ  ات  منتـشیوخ  راک  لفاغ ز  هک  درد  غیردمتفر و  اجک  مدـمآ  ارچ  هک  دـشن  نایع 
: هتفگ هاشناروت  مانب  هک  یلزغ  دننام  مه  لزغ  نیا  تسا و  نایرابرد  ناملغ ، روح و  زا  یتنطلس و  رابرد  ناوضر 

تیب اما  دـش و  رکذ  نیطالـس  لصف  رد  خـلا )  ) هتـسجخ هشناروت  منمیـشن  ياوه  دـناهدرب  دای  زاتسا  تلاح  هچ  نیا  میهـشداپ  تسد  زابهش 
: دیوگ هک  تسا  ریپ  اب  نخس  يور  زین  نآ  مراهچ 

هنامز  رکم  زا  متشگ  نمیا  هکداد  هعرج  مشورفیم  راگن 
دیوگ مه  دعب  خلا )  ) نایم ناز  يدنبن  هناشن  ار  تمالم  ریت  يا  هکمدینش  وربا  نامک  قاس  424 ز  ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

: هتفگ ریپ  هب  تبسن  اضیا  نیا  ریظن  هناهب  هر  رد  لگ  بآ و  لایختسوا  همه  یقاس  برطم و  میدن و 
منیبیمن نآ  رد  دوخ  تحلصم  هک  ارچتفگ  مهاوخن  ناغم  ریپ  تمدخ  كرتب 

مه اهنآ  رد  هک  دش  مولعم  زین  دعب  تایبا  لاح  تیب  نیا  زا  منیبیمن و  نایم  رد  دوخ  هک  سرپم  نم  زمتـسب  وا  رد  لد  هک  شنایم  يوم  ناشن 
دیوگیم هچنانچ  واب  تبسن  دنکیم  انف  طرف  قشع و  لامک  راهظا  تسا و  ریپ  اب  نخس  يور  زین 

هب تبـسن  اهیزاورپدـنلب  هنوگنیا  زا  و  خـلا )  ) تابارخ هاقناخ و  وت  میوج  اجک  زا  هراـچ  منزب  رد  مادـکدیاشگن  يورب  رد  ناـغم  ریپ  هک  مرگ 
دیوگ هاشب  تبسن  هچنانچ  تسا  رایسب  دنکیم  قشعت  راهظا  هک  شریپ  ریغ  شریپ و 

تسین افص  رون و  رثا  نافیرح  مزب  ردزورفا  لد  عمشیا  وت  يوریب  هک  يا  زاب 
تسین افو  دهع  نیرد  هجاوخ  یطلغ  اتفگرآ  اجب  دهع  امنص  متفگ  دشیم و  يد 

تسین ادخ  يرس ز  هک  تسین  يرس  چیه  ردتوافت  هچ  دش  نم  دشرم  ناغم  ریپ  رگ 
نکم تمالم  ارم  تسوت و  مانب  وت و  دایب  اـج  همه  رد  ینعی  تسین  اـعد  بارحم  وت  يوربا  هشوگ  زجیفوص  تولخ  رد  دـهاز و  هعموص  رد 

هدوب و تابارخ  اب  فلاخم  هک  تسیهاش  يارب  نیا  تسین و  ادـخ  رـس  یب  يرـس  چـیه  مه  تسوت و  دایب  مه  اجنآ  متـسویپ  ناـغم  ریپ  هب  هک 
: تسا تیب  نیا  هدیقع  لیبس  رب  هن  هتفگ  تاشامم  لیبس  رب  تمالم  عفد  ماقم  رد  هک  نیا  ریظن 

دیوگیم هدـیقع  راهظا  يور  زا  هن  اجنیا  تشنک  هچ  دجـسم  هچ  تسقـشع  هناخ  اج  همهتسم  هچ  رایـشه و  هچ  تسا  رای  بلاـط  سک  همه 
تمالم عفد  نعط و  در  ماقم  رد  هکلب 

425 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
هتفگ هک  تسا  هدننکتمالم 

فرحتلا www.Ghaemiyeh.comهعدبلا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 333زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دشاب  هتفگ  هدیقع  راهظا  يور  زا  هک  دوشیم  هنوگچ  تشون  دنهاوخن  وت  رب  نارگید  هانگ  هکتشرس  هزیکاپ  دهاز  يا  نکم  نادنر  بیع 
میوگ دعب  تیب  رد  هلصافالب  هکنآ  اب  تسقشع  هناخ  اج  همه  هک  تسنآ  نم  هدیقع 

: تسنیا ریپ  هب  تبسن  شیاهیزاورپدنلب  زا  تشخ و  ورس  وگ  نخس  مهف  دنکن  رگ  یعدماههدکیم  رد  تشخ  نم و  میلست  رس 
دش دهاوخ  ناور  هک  شعادوب  هن  یمدقدوجو  میلقا  يوس  دمآ  وت  رهب  زا  ظفاح 

میاهدمآ هار  ههنیا  دوجو  میلقا  هب  اتمدع  دح  رس  زو  میقشع  لزنم  ورهر 
: هتفگ هاش  يارب  هک  شیاهیزاورپدنلب  زا  اضیا  میاهدمآ و  هایگ  رهم  نیا  يراکبلطبتشهب  ناتسب  میدید و ز  وت  طخ  هزبس 

كایرت يرگید  هک  هب  یهد  ره  وت ز  رگومهرم  يرگید  هک  هب  ینز  مخز  وت  رگا 
كاچ نابیرگ  منک  مغ  زا  لگ  وچ  نامزنامزتیوب  مونشب  داب  زا  رگا  سفنسفن 

كارتف زا  مرادن  تتسدورس  منک  رپسمریشمشب  ینزیم  رگ  هک  چیپم  نانع 
شریظن هدرک  يزاورپ  دنلب  هچ  هک  نک  هظحالم  ار  ریخا  تیب  كاردا  دنک  یـسک  ره  دوخ  شناد  ردـقبدنیب  اجک  رظن  ره  یئوت  هکنانچ  ارت 

: تسنیا مه 
درک یناوت  رذگ  تقیرط  يوگب  اجکنوریب  يوریمن  تعیبط  يارس  زک  وت 

: هتفگ هاش  يارب  زاب  درک  یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  هرابغیلو  هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 
دیآیم  یسرج  کناب  هک  تسه  ردقنیاتساجک  قوشعم  هگلزنم  هک  تسنادن  سک 

426 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: هتفگ هاش  يارب 

تساجک رایع  شکقشاع  هم  نآ  لزنمتساجک  رای  هگمارآ  رحس  میسن  يا 
هک اریز  دـنکیم  لامعتـسا  اجیب  قشع  ماقم  رد  هچنآ  اما  تساجک  رادـید  دـعوم  اجک  روط  شتآشیپ  رد  نمیا  يداو  هر  تسا و  رات  بش 

اهنیا هکنآ  هوالعب  میتفگ  تشذگ و  شیپ  نآ  زا  يرایـسب  دـننکیم ، داشنا  دروم  ناونعب  دورو و  ناونعب  هکلب  دـننک  یمن  داشنا  لثمت  ناونعب 
یعنـصت قشع  تسا و  یفراـعت  قشع  هکلب  تسین  مه  یعقاو  قشع  تسا ، ریپ  هب  قشع  اـی  تسا  ریزو  هاـشب و  قشع  هکلب  تسین  ادـخب  قـشع 

. مینکیم رکذ  ار  نآ  زا  هلمج  مه  زاب  تسیرنه 
تسا دازآ  ملاع  ود  ره  زا  وت  قشع  ریساتسا  ینغتسم  دلخ  تشه  زا  وت  يوک  يادگ 

درک ناوتن  اطخ  رکف  نیدب  هتکن  نیا  لحتسا  ام  شناد  هلصوح  رد  هن  قشع  لکشم 
درک ناوتن  ام  بهذم  رد  وت  ریغ  تعاطتسین  ظفاح  لد  بارحم  وت  يوربا  زجب 

دراد ینامگ  شیوخ  بسح  رب  یسک  رهزار  مرحم  نیقیب  سک  دشن  قشع  هر  رد 
دراد نیتسآ  رد  ناج  هک  دسوب  ناتسآ  نآ  یسکتسا  لقع  زا  رتالاب  یسب  هگرد  ار  قشع  میرح 
دراد نیرتمک  مالغ  ورسخیک  دیشمج و  دص  هکار  نابوخ  هاش  نآ  وگب  يزمر  نم  قشع  زا  ابص 

تسناد  ینادن  قیقحتب  هتکن  نیا  مسرتيزومآقشع  تیآ  لقع  رتفد  زا  هکیا 
______________________________

. تسا ریپ  يارب  ( 1)

. تسا ریپ  يارب  ( 2)
درادن ینالف  هک  تفاطل  تسنآ و  یبوخ  هتفگ  هک  اریز  هتفگ  هک  يارب  هک  تسین  مولعم  ( 3)

تسناد یناف  همه  یقاب  وت  قشع  زا  زجبهداتفا  راک  لد  رب  ناهج  ود  مدرک  هضرع   427 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
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تسناد یناث  فصآ  تیبرت  رئازتخیگنا  عبط  زا  هک  موظنم  رهوگ  نیا  ظفاح 
دیسرن یلزنمب  هر  نیا  رد  هکنآ  دش  مگ  هکمدق  هار  لیلد  یب  هنم  قشع  يوکب 

دشن مامتها  دص  مدومن  شیوخب  نم  هکمدق  هار  لیلدیب  هنم  قشع  يوکب 
دشن مالغ و  نیمک  شصاخ  سلجمب  مدشموش  وت  سلجم  ریم  یبش  تفگ  هنعطب 

دشن مار و  راگن  نآ  دوش  هک  سوه  نآ  ردرکف  هر  زا  ظفاح  تخیگنارب  هلیح  رازه 
سرپم اود  مان  نک و  وخ  دردب  لدیاتسین  قشع  باب  درخ  بیبط  رتفد  رد 

شنایاپ تسین  هک  هر  نیا  زا  هّللا  كرابتدیدپ  هنارک  ار  قشع  دشن  میدش و  یسب 
شنابایب رد  تخوس  نالدهدنز  ناج  هکدهاوخ  ناورهر  رذع  رگم  هبعک  لامج 

شنادخن هچ ز  زا  لد  فسوی  ناشندرآیم  هک  نزحلا  تیب  هتسکش  نیدب 
شنارای رکم  لدیب ز  ظفاح  تخوس  هکمهد  هجاوخ  تسدب  فلز و  رس  نآ  مریگب 

شوگ دوب و  دیاب  مشچ  اضعا  هلمج  اجنآ  هکنازدونش  تفگ و  زا  مد  دز  ناوتن  قشع  میرح  رد 
شومخ ای  لقاع  درم  ياوگ  هتسناد  نخس  ایتسین  طرش  یشورف  دوخ  نانادهتکن  طاسب  رب 

 ______________________________ درک مهف  ظفاح  ياهیدنر  هک  هد  یم  ایقاس 
بایرد ارتسگداد  درذگیم  راهب  هتفگ  رخآ  رد  تسا  هاش  يارب  ( 1)

اب تباـقر  يور  زا  ار  تیب  نآ  سرپـم و  اـم  لاوـحا  هک  تفگ  هک  ارت  اـناج  هتفگ  هک  اریز  تـسا  ریزو  اـی  هاـش  يارب  هـک  تـسین  موـلعم  ( 2)
نک ام  يوسب  هحون  فطع  نکم  انتعا  اهنآ  هب  ینعی  يوجم  بلط  دقن  هعموص  شوپ  يور  زا  هتفگ  هتفگ و  ناراکمه 

شوپبیع شخب  مرج  نارق  بحاص  فصآ   428 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
بلط رخآ  رد  هتفگ و  هاش  يارب  ار  نیا  تمتـسرفیم  اعد  ناـیع و  تمنیبیم  شمود  عارـصم  تسین  دـعب  برق و  هلحرم  قشع  هار  رد  عارـصم 

ءانغتسا اما  نک و  شورس  مابپب  لد  شوگ  يآ و  شیپ  شرگید  عارصم  تسا  یسب  نمرها  هسوسو  قشع  هار  رد  عارـصم ، دنکیم  ابق  تسا و 
زا ای  تسا و  تیمورحم  ترـسح  زا  ای  هک  دـش  مولعم  اجنآ  رد  تشذـگ و  عمط  لصف  رد  نآ  زا  يرایـسب  سفن  تزع  تعانق و  لـکوت و  و 

مینکیم رکذ  اجنیا  رد  هنومن  ضحم  هلمج  دنچ  مه  زاب  یقیقح  يانغتسا  هن  تسا  انغتسا  فال  شاهمه  هداب و  زا  رس  یمرگ 
شدیاب لکوت  ریبدت و  هکنآ  تسکلم  راکراک  هچ  ینیب  تحلصم  اب  ار  زوس  ملاع  دنر 

ناهاش لصف  رد  هک  تیب  نآ  زا  ریغب  ناوید  نیا  رد  شدـیاب  لکوت  دراد  رنه  دـص  رگ  ورهارتسیرفاـک  تقیرط  رد  شناد  يوقت و  رب  هبکت 
هک اریز  تسین  لکوت  هک  مهنیا  هتفگ  لکوت  رد  هک  تسا  تیب  نیمه  دادن  مچیه  مدرک و  شحدم  دید و  مدزی  هاش  دوب  هتفگ  هک  تشذـگ 

لـکوت و هن  تسا  یلبنت  نیا  هک  تسا  رهاـظ  سپ  تسا  رهاـظ  شلوا  تیب  زا  هچناـنچ  تساـیند  روما  شاـعم و  رما  رد  لـکوت  دوـصقم  رگا 
تانج و ادخ و  ياضر  وفع و  ترخآب و  تبـسن  رگا  تسین و  لکوت  اب  فلاخم  اما  تسا  لها  همه  راتفگ  رابخا و  تایآ و  اب  تسا  فلاخم 

هتسب روما  نیا  رد  هک  تسا  نیا  وا  هدیقع  هچنانچ  تسا  تاجرد 
______________________________

هتفگ هک  اریز  تباقر  باب  زا  هتفگ  نایتلود  زا  یکی  يارب  مهار  نیا  ( 1)
نک  شوپهنیمشپ  ظفاح  رذن  هسوب  کیيرذگب  وچ  ناشفارز  يابق  رد  تسمرس 

429 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
رد زین  لزغ  نیمه  رد  دـش و  يوب  هراشا  ربج  لصف  رد  دوش و  یم  رهاظ  شراعـشا  زا  هچنانچ  تسا  لزا  فطلب  فوقوم  هکلب  تسین  لـمعب 

هتفگ دعب  تیب 
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هیکت یلب  تسا  قح  هتفگ  قح و  رما  فالخ  نیا  سپ  شدیاب  لمحت  نیدنچ  ارچ  نیکسم  قشاعدور  زا  وآ  اب  هداب  دشونن  وک  ظفاح  تسیک 
رورغ بجع و  ینعی  تسا  يوـقت  رب  ندرک  هیکت  ترخآ  رماـب  تبـسن  تسا  لـکوت  همزـال  هـچنآ  تـسا  يوـقت  ضفر  ریغ  يوـقت  رب  ندرک 

هک تجاح  هچ  تسام  اب  رای  عرصم  دنکیم  هطلاغم  هدیمهف  حیحـص  رگا  ای  هدیمهف  لطاب  وا  هچنانچ  ندرک  يوقت  ضفر  هن  نتـشادن  لامعاب 
ادگ میدنر و  هک  ام  تسا  لزغ  نیا  هلمج  زا  هتفگ  ریپ  يارب  ار  نیا  سب  ار  ام  ناج  سنوم  نآ  تبحص  تلود  شمود  عرصم  میبلط  تدایز 
نیا میلس  عبط  نخس و  فطل  تلود  زا  هب  هچ  شمود : عرصم  شاب  رکاش  دش  هچ  تسین  ترز  میس و  را  ظفاح  عرصم : سب  ار  ام  نغم  رید 

: هتفگ شدعب  هک  تسا  يرعش  رنه  هب  ءاکتا  هکلب  تسین  انغتسا  هک  مه  اج 
ترـسح زا  ءانغتـسا  فـال  نیا  هک  دوـشیم  موـلعم  سپ  میـس  رز و  باـصن  تسنارگد  بیـصن  هکيربـب  دوـخ  اـب  هک  زودـنا  تفرعم  رهوـگ 

قباس باوبا  یط  رد  زین  دـننکیم  داهـشتسا  ایند  مذ  تایدـنپ و  حـیاصن و  ظعاوم و  زا  هفلتخم  دراوم  رد  يو  زا  هچنآ  اـما  تسا و  تیمورحم 
: تشذگ هک  ار  یئاهنآ  زا  یضعب  مه  مینکیم و  رکذ  ار  شرگید  یضعب  زین  اج  نیا  هک  نیا  الا  دش  رکذ 

 ______________________________ تسین جاتحم  تترضح  میرح  رد  تجاح  ضرع 
هاش راونا  بلق  تسیلجت  رون  لحم  هتفگ  زین  رگید  ياج  ادخ  يارب  هن  تسا  عاجش  هاش  يارب  ( 1)

تسین لاؤس  نابز  میتجاح و  بابراوت  يار  غورف  رب  دنامن  یفخم  سک  زار   430 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دوب وا  اب  ادخ  لاوحا  همه  رد  یلدیبتسا  تجاح  هچ  انمت  میرک  ترضح  رد 

درکیم ایادخ  رود  زا  شدیدیمن و  وا 
هکنآ اب  مج  ماج  يوجتسج  رد  ام  لاح  لثم  دیوگیم  درکیم  ام  زا  مجماج  بلط  لد  اهلاس  هتفگ  هک  هدروآ  دوخ  لاح  لیثمت  باب  زا  ار  نیا 

وا نوچ  ینعی  دیدیمن  ار  ادخ  وا  دوب و  وا  اب  ادخ  هکنآ  اب  درکیم  ادخ  ادخ  هک  تسنامه  لاح  دننام  میراد  هدکیم  رد  هک  تسنامه  مجماج 
درکیمن داد  رود  زا  تسواب  کیدزن  تسوا و  اب  ادخ  هک  دیدیم  رگا  دزیم و  دایرف  رود  زا  سپ  دیدیمن  ادخ 

ناغم ریپ  لصف  رد  هک  هتفگ  نایهاقناخ  اب  تباقر  باب  زا  ار  نیا  دینک  زارتحا  سنجان  بحاصم  زا  هکتسنیا  شورف  یم  ریپ  هظعوم  تسخن 
: هتفگ شریظن  تشذگ و 

هظعوـم یلک  روـطب  ریپ  هظعوـم  نآ  یلب  یتـسرپیمن  تـب  رگ  تراـک  هـچ  نارفاـک  اـبمناغم  سلجم  رد  تـفگ  شوـخ  هـچ  منـص  نآ  شود 
یلو دـینک . زارتحا  شابوا  بحاصم  زا  هک  دوب  هتفگ  ظفاحب  دوب و  هدرک  شاهظعوم  مه  شاک  يا  دـشاب و  هک  شـسنجان  اـت  اـما  تسیبوخ 

شالق مدرگب  ردب  رد  ات  هتفگ  شدوخ  هک  تسا  ظفاح  هلمج  زا  هک  شنارای  سپـس  دـشیم و  شدوخ  لماش  لوا  دوب  هدرک  هظعوم  نیا  رگا 
: یلابیال و 

شومخ  یئوگچ  هتسبرس  هتکنتسا  ام  مرج  زا  رتشیب  ادخ  وفع 
______________________________

تسهاش يارب  زین  نیا  ( 1)
تشذگ عاجش  هاش  مانب  نیطالس  لصف  رد  تسا  بارش  رب  صیرحت  باب  زا  نیا  ( 2)

قیفر دوب  قیفر  تداعس  يایمیک  هکمتسنادن  نامز  نیا  ات  هک  درد  غیرد و   431 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یناد ات  تسا  مد  نیا  لد  يا  ناهج  زا  لصاحیناوتب  هک  ردقنآ  ناد  تمینغ  ار  تقو 

تسا لزغ  نیا  هلمج  زا  تسا و  بارش  ربيرامش  تصرف  صیرحت و  رد  مه  نیا 
ینامیشپ درواک  يراک  نکم  القاعتشک  دهاوخ  هداب  قوذ  ارنامیشپ  دهاز 

: تسا تیب  نیا  دننام  مه  تیب  نیا  ینامر  لعل  وچمه  دشاب  یگناخ  سنجار  یفوص  هک  ردقنآ  دنادیمن  بستحم 
یسرب يریپ  هب  هک  هد  میم  ماج  رسپ  يایسوهلاوب  یلصاحیب و  هب  تشذگب  رمع 
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نداـتفا شیپ  زا  رـسحت  ماـقم  رد  مه  نیا  یـشاب  نوـچ  ینکچ  یـسرپ  هکز  هر  يور  یکشیپ  رد  ناـبایب  باوـخ و  رد  وـت  تفر و  ناوراـک 
: دیوگ دوخ  تیلست  ماقم  رد  دعب  تسا  ناطلس  رابرد  رد  رصاعم  يارعش  ناراکمه و 

یشاب نوزحم  وت  هک  ددنسپن  لدشوخ  چیهتسنیا  رعش  رگ  هک  هلان  نکم  رقف  زا  ظفاح 
يوپم بیع  هرب  آرد و  شیع  رد  زاربب  جنگ  دص  ونشب و  تمنک  تحیصن  ود 

 ______________________________ بلطتسود ياضر  دشاب  هچ  لصو  قارف و 
دش رکذ  فلتخم  ياهقوشعم  لصف  رد  مه  بارش و  لصف  رد  تسا  هداب  قیفر  فصو  رد  مهنیا  ( 1)

: تسا تیب  نیا  قفاوم  تشذگ  شلصف  رد  تسا  یشایع  بارش و  رب  بیغرت  رد  مهنیا  ( 2)
: تسنیا شلبق  ( 3  ) شکرد حدق  وب  کنر و  هتفیرف  وشم 

یئالاب  دنلب  غادب  میوریم  هکدینک  ورس  ام ز  توبات  هعقاو  زورب 
یئانمت وا  ریغ  وا  زا  دشاب  فیح  هک   432 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ار نیا  کلاذ  عم  دـنزیم  مد  قایتشا  راهظا  لصو و  بلط  قارف و  رجه و  راذـگ و  زوس و  زا  شاهمه  هکلب  هتفگ  رایـسب  نیا  فلاخم  هکنآ  اب 
هچنآ يأر  میراگرپ  هطقن  ام  تمـسق  هرئاد  رد  هتفگ  هاـشب  هچناـنچ  تسا  قلمت  هلامتـسا و  زا  یعون  مه  نیا  هتفگ و  ریپ  دـماشوخ  يارب  مه 

یئامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدناوت 
هلامتـسا باب  زا  تسا  دـنپ  تیاکح  هکنآ  اب  مه  نیا  يوردـن  هتـشک  زا  زجب  نم  مشچ  رون  ياکرـسپ  اب  تفگ  شوخ  هچ  هدروخلاس  ناقهد 

: هتفگ هچنانچ  ینیبن  تمدخ  ینکن  ناسحا  ات  ینعی  تسهاش  بلق 
رادم غیرد  رز  میس و  نخس  ياهب  رد  هکتسنیا  نخس  ینکیم  بلط  ریخ  رکذ  وچ 

تسا داب  رب  رمع  داینب  هک  هداب  رایبتسا  داینب  تسس  تخس  لما  رصق  هک  ایب 
تسا داب  متقیرط  ریپ  ثیدح ز  نیا  هکرآ  لمع  رد  ریگ و  دای  تمنک  یتحیصن 

هلامتسا و یشون و  هداب  شیع و  رب  بیغرت  رد  مهار  نیا  تسا  داماد  راره  سورع  هز  وجع  نیا  هکداهن  تسس  ناهج  زا  دهع  یتسرد  دوجم 
: هتفگ هک  اریز  دنک  يذاعا  يزیچ  هلیسونیدب  هک  هتفگ  هاش  بلق  فاطعتسا 

هعجارم ناهاش  لصفب  يدـنموزرآ  ثیدـح  متفگیم  داب  اب  رحـس  تسا  داش  وا  رهمب  اهمغ  همه  زا  رطاخ  هکيراسخر  هامب  رطاخ  قلعت  رگم 
: تسهاش يارب  هک  دوش  مولعم  ات  دوش 

 ______________________________ درآ رابب  لد  ماک  هک  ناشنب  یتسود  تخرد 
: تسنیا شلبق  ( 1)

يوسیع سافنا  هب  رای  تشکب  ار  امنوگژاو  تخب  زا  ونش  بجع  هصق  نیا 
يوریم  تسم  شوخ  هک  دابم  تیرومخمدرک  بارخ  مدرم  هناخ  هزمغب  تمشچ 

درآ رامشیب  جنر  هک  نکرب  ینمشد  لاهن   433 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
: هتفگ هک  اریز  تسا  هاش  فاطعتسا  هلامتسا و  ماقم  رد  زین  مه  نیا 

هچ ریغب  دسر  یعفن  هک  هانگ  نآ  زا  عارصم : درآ  راذگ  نونجم  رب  هک  شزادنا  لد  رد  ایادختسمکح  رد  هام  دهم  هک  ار  یلیل  راد  يرامع 
حابم هار  زا  دیاب  یناسر  عفن  تسعرـش  فالخ  تسا و  طلغ  الوا  هک  نیا  كاخ ، رب  ناشف  هعرج  يروخ  بارـش  رگا  شلوا : عارـصم  كاب ،

هنم ثیبخلا  اوممیت  ضرالا و ال  نم  مکل  انجرخا  امم  متبـسک و  ام  تابیط  نم  اوقفنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ، ) نیقتملا نم  هّللا  لبقتی  امنا  دشاب 
هچنانچ دوش ، هچ  یناشفیب  نم  رب  هعرج  رگا  دـیوگیم ، هدرک و  ضرف  كاخ  ار  دوخ  هک  تسا  هلامتـسا  یئادـگ و  ماقم  رد  ایناث  و  نوقفنت )

: هتفگ رومیت  ریما  يارب 
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شلوا میلا ، تسا  یباذع  سنجان  تبحص  ار  حور  عارصم : نمب  دشخب  هعرج  ناشفارز  ماج  نآ  زا  اتراد  هضرع  کباتا  مزب  یقاس  رب  ابـصیا 
مراد و ناغم  ریپ  يوتف  هتفگ  شلوا  رد  هک  هتفگ  ناـغم  ریپ  یـشوخلد  باـب  زا  ار  نیا  منکچ ، یئاـیر  قلد  نیا  ندز  مهاوخ  كاـچ  تسنیا ،

. دنزیم یهاقناخ  نایفوص  ینعی  نابیقر  رب  هنعط  وا  یشوخلد  يارب  سپ  میدق  تسیلوق 
ادـبم ات  مینکیم  داب  زین  مه  ار  اهنآ  دوشیم  هدـناوخ  رایـسب  لـثمت  ناونعب  هدرک و  ادـیپ  ار  لاـثما  مکح  هک  تسوا  راعـشا  زا  یتمـسق  رگید  و 

ار اهنیا  هکلب  دوشیم  اهنآب  لثمت  دایز  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هدـش و  هتفگ  همهم  تاعوضوم  کی  رد  اهنیا  هک  دـنک  لایخ  مهوت و  یـسک 
هکلب هدنیوگ  دوصقم  هدنیوگ و  تیاعر  تسین  طرش  لثمت  باب  رد  یلو  هتفگ  یئاتـس  دوخ  ای  تباقر و  باب  زا  ای  قلمت و  باب  زا  ای  زین  مه 

صخش هکیتروص  رد  دوشیم  ءافتکا  قابطنا  فرصب 
434 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

لها ای  دشاب  ملاع  هدنیوگ  هکنآ  ای  دیشاب  مولعم  دیاب  هدنیوگ  دوصقم  هک  نیاب  دسر  هچ  تسا  حیحص  لثمت  دشابن ، مه  مولعم  رگا  هدنیوگ 
: دننکیم رایسب  راعشا  نیاب  لثمت  الثم  دشاب  نامیا 

لیپ دنزب  دش  رپ  هچ  هشپ  دوشیمن ، رسیم  جنگ  جنر  هدربان  هایس  نایور  هم  لاخ  هایس و  لفلف  هناديرهوگ  رهوگ  ردق  دسانش  رگ  رز  رز ، ردق 
سپ هتفگ  هچ  يارب  هتفگ و  عوضوم  هچ  رد  هکنآب  دسر  هچ  ات  دـننادیمن  ار  شرعاش  ناگدـننکلثمت  رثکا  هکیتروص  رد  کلاذ  لاثما  و  ار ،

زا يرثکا  تسا  رئاد  ظفاح  راعشاب  هکینالثمت  تسا  نینچمه  تسین و  وا  هتفگ  تیـصوصخب  تیمها  ای  هدنیوگب  مامتها  باب  زا  تالثمت  نیا 
ظفاح زا  هک  دننادیم  هک  مه  اهنآ  درادن و  موزل  هدنیوگ  نتسناد  لثمت  باب  رد  نوچ  يرگید  ای  تسا  ظفاح  زا  هک  دننادیمن  ناگدننکلثمت 

: مینکیم تراشا  اهنآب  ام  نونکا  هتفگ  عوضوم  هچ  رد  دننادیمن  تسا 
يرییغت يو  رد  مهیـضعب  دوـشیم  رایـسب  تیب  نیاـب  لـثمت  داـتفارب  داـتفا  رد  هک  ره  ناـشکدرد  اـبتافاکم  راد  نیا  رد  میدرک  هـبرجت  سب 

ار نیریز  تایبا  نینچمه  هتفگ و  تابارخ  نیفلاخم  نابیقر و  رب  نعط  رد  ار  تیب  نیا  ظفاح  دنهدیم 
دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  کنس و  ره  هنروضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ 

دشاب شغیب  یفاص و  همه  هن  یفوص  دقن  تسنیا ، شلوا  دشاب  شغوا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیـس  اتنایمب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 
تسا نیا  شریظن  خلا ) )

دنریگ يراک  یپ  نارادهعموص  همه  اتدنریگ  يرایع  هک  ایآ  دوب  ار  اهدقن 
ینیتسآ  رد  شتب  دص  دشاب  هکراب  دص  تسا  رازیب  هقرخ  ناز  ادخ 

ینیگن شقن  دهد  تیصاخ  هچدشابن  ینامیلس  تشگنا  رگ   435 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
مریفص دیآیم  شرع  ماب  زهگرحس  ماش و  ره  هک  مغرم  نآ  نم 

سرپم  افو  رهم و  تیاکح  زجب  ام  زامیاهدناوخن  رادو  ردنکس  هصق  ام 
یببوط و وت و  شلوا  تسوا  تمه  ردقب  سک  ره  رکف  عارصم : سرپم  ایمیک  ربخ  ناسلفم  ینعیيوجم ز  بلط  دقن  هعموص  یـشوپ  يور  زا 

: هتفگ ناشیا  يرامش  تسپ  رابرد و  رد  ناگهداتفا  شیپ  راکمه و  يارعش  هب  نعط  رد  زاب  و  رای ، تماق  ام و 
سب تهانگ  نیمه  یلضف  شناد و  لها  وتدادرم  مام  دهد ز  نادان  مدرمب  کلف 

مینکن قلعم  رحب  نیا  رب  هک  هب  نآ  هیکتدنکشیم  رنه  بابرا  یتشک  نامسآ 
يرادیم ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرعتست  هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع  سگم  يا 

يرادیم اور  وت  را  مینکن  لمحت  امدنشونیم  رگد  نافیرح  هک  ام  رغاس 
رد شلوا  عارـصم  دوش  ربتعم  ادـگ  هکنآ  دابم  بر  ای  عارـصم  يرادـیم  اطع  دـیما  هچ  هدربان  یعـسدنبلط  تمدـخب  هیاپ  ناهـشداپ  زا  ظفاح 

: هتفگ دوخ  فیصوت  رد  دعب  بیقر و  توخن  زا  متریح  يانگنت 
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دوش رظن  بحاص  مدرم  عبط  لوبقمیسک  ات  هک  دیابب  نسح  ریغ  هنکن  سب 
 ______________________________ زار دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسین  تحلصم 

دیوگیم مه  زاب  هتفگ  زیورپ  تشدرز و  شوایس و  اراد و  دابق و  نتمهت و  ورـسخیک و  مج و  ردنکـس و  زا  همهنآ  هکنآ  اب  تسا  بیجع  ( 1)
هدرک راذـگ  رب  يزاب  نابزب  همه  اب  هدرکن و  افو  سکچیه  اب  هک  شیتافویب  همهنآ  اـب  هکنآ  رتبیجع  مئاهدـناوخن  اراد  ردنکـس و  هصق  اـم 

مه زاب  هدرک  ینکـش  دـهع  هراب  نیدـنچ  هدرکن  اـفو  مه  شریپ  اـب  یتح  هدرک  لزغت  مولظم  ملاـظ و  لوتقم و  لـتاق و  يارب  هکنآ  شدـهاش 
. سرپم افو  وهم و  تیاکح  زجب  ام  زا  دیوگیم  دشکیمن  تلاجخ 

تسین هک  تسین  يربخ  نادنر  سلجم  رد  هنرو   436 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
داهشتسا ینعی  دنروآیم  درومرد  لامعتسا  باب  زا  ناینافرع  ینعی  یـضعب  یلو  دنکیم  لثمت  دوخ  عالطا  راهظا  ماقم  رد  سک  ره  ار  تیب  نیا 

رد ظفاح  نخس  يور  هک  اریز  تسا  طلغ  نیا  یلو  دنرارسا  همه  رب  علطم  لد  لها  هک  نآ  لد و  لها  یناد  زار  رب  دننکیم  ظفاح  هتفگ  نیاب 
تبسن یفطل  مک  طقف  تسه  فطل  تیانع و  نارگیدب  هک  میعلطم  امش  یلخاد  تسایس  زا  ام  دیوگیم  هیالگ  يور  زا  تسا و  هاش  لزغ  نیا 

: تسامب
لثمت اهنادـب  تسا و  ناهاشب  قلمت  هک  لیبق  نیا  زا  تسین و  هک  تسین  يرگد  تیوک  رـس  زا  دـنمرهبهنرو  مجنرب  هدـیروش  علاط  نیا  زا  نم 

، تسا رایسب  دننکیم 
دناد يردنکس  دزاس  هنیآ  هک  ره  هندناد  يربلد  تخورفا  رب  هرهچ  هک  ره  هن 

ینک هدامآ  همه  یگرزب  بابسا  هک  اتفازگب  دز  ناوتن  ناگرزب  ياج  رب  هیکت 
ینک هدازآ  نوس  نمس و  رب  ناهج  هکنک  نیدلا  لالج  هجاوخ  یگدنب  ابصیا 

مه زین  نآ  دراد و  نیا  ام  راینسح  رتشوخ ز  نآ  دنیوگیم  هک  نیا 
یناحور رفس  رد  دوبن  لزنم  دعبمیریگیم  حدق  وت  دایب  میرود  هچرگ 

یهانگیب يوعد  دبیز  هنوگچ  ار  امدز  یفص  مدآ  رب  نایصع  هک  یئاج 
یهاوخ رذعب  ازاب  يامنم  تخب  شجنرمان ز  دربیم  هاگهگ  تهاشداپ  وچ  ظفاح 

لیخن رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسدزارد  سب  لزنم  تسا و  کنل  ام  ياپ 
 ______________________________ نکیل دوب و  ناسآ  ندیرب  عمط  ناج  زا 

تسا رومیت  ریما  يارب  ( 1)
تسا ییحی  هاش  يارب  ( 2)

راد شوخ  لد  دنزن  ولهپ  هزجعم  اب  رحسندیرب  دوب  لکشم  یناج  ناتسود  زا   437 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
دربب اضیب  دیزا  تسد  هک  تسیک  يرماس 

: تسنیا لزغ  هدروآ  یکیک  رو  فیخس  هیبشت  هچ  هلامتسا  قلمت و  ماقم  رد  هک  نیبب  تسا  ریزو  ای  هاشب  قشعت  لزغ  نیا 
دربب اجنیا  زا  متخر  دوش  رایرا  متخبدربب  ام  لد  هک  يراگن  رهش  رد  تسین 

دربب انمت  مان  لد  هتخوس  قشاعشمرک  شیپ  هک  تسمرس  شوخ و  یفیرح  وک 
لضف ملع و  هنوگچ  هک  نیبب  لاح  خلا )  ) هزجعم اب  رحـس  دربب  اجکیب  هناتـسم  سگرن  نآ  مسرتمدروآ  تسدب  لاس  لهچ  هک  یلـضف  ملع و 

رد تسین  لـضف  ملع و  يارب  یـشزرا  فوصت  رد  هک  تسنیا  باـب  زا  نیا  هدرک و  هیبـشت  هزجعمب  ار  وا  هناتـسم  سگرن  يرماـس و  رحـس  ار 
ار لـضف  ملع و  تسا  سکعرب  هیـضق  هک  دـنک  مهوت  یمهوتم  رگا  ینیـشن ، تفرعمیب  ینیب  لـقع  لـضف و  اـت  هتفگ : هچناـنچ  قـشع  بنج 
هلامتسا و حدم و  ماقم  رد  نوچ  الوا  هک  تسنی  وا ا  باوج  مسرت )  ) هتفگ اذل  هدرک و  هیبشت  يرماس  رحسب  ار  رای  هناتسم  سگرن  هزجعمب و 
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دراد زین  تاریبعت  نیا  زا  ایناث  تسا و  فافختسا  نهو و  بجوم  هیبشت  نیا  تسا  قلمت 
: دیوگ لزغ  رخآ  رد  اثلاث  دوب  هلاس  ود  بارش  تسدب  ام  ریبدتتبقاع  میدیشک و  هصغ  جنر و  لاس  لچ 

______________________________

: هتفگ هکنآ  دننام  ( 1)
میزادنا  رگید  کلمب  ار  دوخ  ات  هک  ظفاح  ایبزاریش  رد  دنزرویمن  یناوخشوخ  ینادنخس و 

هجاوخ عارـصم : دربب  ات  لـهب  زادرپب و  ریغ  زا  هناـخرای  هناتـسم  هزمغ  دـبلط  ناـجرا  ظـفاح   438 ص : هلآربـکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
قـشاع هک  تسین  نآ  همه  یئابرلد  شلوا  عرـصم  تسا  ریزو  نیدلا  لالجب  عمط  راهظا  قلمت و  رد  نیا  شراکتمدـخ  مغ  دـشاب  هک  تسنآ 
یکلف رود  شلوا  عارـصم  هتفگ  ییحی  هاـش  یـشاب  شوخ  هنهادـم و  باـب  زا  ار  نیا  لزنمب  هار  دربن  ملاـظ  هک  شاـب  شوخ  عارـصم : دـنکب 

: عارصم تسا  لدع  جهنم  رب  هرسکی 
تسافویب رای  مین  هام  لاس و  ریپ  نم 

هتفگ دعب  مدش ، نآ  زا  ریپ  درذگیم  رمع  وچ  نم  رب  شمود  عرصم  روصنم  هاش  ای  تسا  ییحی  هاش  يارب  مهنیا 
: عارصم مدش  ناهج  غاب  لبلب  وت  هیاس  ردنم  هک  روخب  تلود  رب  ناوج  نبلگ  يا 

سب تسا و  نتفگ  اعد  وت  هفیظو  ظفاح 
: مود عرصم  ، 

، دینش ای  دینشن  هک  شابم  نآ  دنب  رد 
: عرصم

مشکب ار  قارف  دتفا  نم  تسدب  رگا 
مود عرصم 

، قارف نامناخ  داب و  هیس  رجه  زور  هک 
رب هنعط  تسا و  ریپ  يارب  هک  تسه  مه  رگید  تیب  دـنچ  زین  هدرک و  یئوـگتفارخ  هک  هوـالعب  تسا  ریزو  ناـهاش و  زا  یکی  يارب  مـه  نـیا 

شنابیقر
: عارصم ینکش  دهع  ماقم  رد  هدرک  يوب  هک  تسا  ریپ  باتع  نیا  هنایشآ  تسا  دنلب  ار  اقنع  هکهنرگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب 

وش نوریب  هدکیم  زا  ظفاح  يدش  ریپ  نوچ 
: مود عرصم 

بابش دهع  رد  یکانسوه  يدنر و 
: عارصم تسا  دوخ  ياهیراک  قافن  طیرفت و  رب  فسأت  هک  تشذگ  شیپ  مه  نیا  یلوا 

دراد یناکم  هتکن  ره  یتقو و  نخس  ره 
دیوگ دعب  فالم ، تامارک  نانیشن ز  تابارخ  اب  لوا  عرصم 

: مود عارـصم  تسا  تراشا  کی  رظن  لها  سرد  نیقلت و  عارـصم : دراد  ینایب  ینابز و  زین  ام  کلکشورفم  ظفاحب  هتکن  زغل و  وگ  یعدـم 
دیوگ دعب  منکیمن . ررکم  یتیانک و  متفگ 

نینچمه منکیمن و  رد  نیا  یـسوبکاخ  كرت  نمتسا  تلود  ياج  ناغم  ریپ  باـنج  ظـفاح   439 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و 
: میوگیم دوخ  نارای  هب  مهنم  خلا )  ) سرد نیقلت و  تفگ  دوخ  نابیقرب  ظفاح  نوچ  خلا )  ) میاهدمآ هاج  تمشح و  یپ  هنرد  نیدب  ام  تسا :

مولعم هدـنناوخ  رب  الماک  دیـسر و  رخآ  هب  اجنیا  رد  ام  مالک  منکیمن  رواب  هه  نیزک  وگم  لقاعتسا  ترابع  کی  ضرم  ضرغیب و  نیقلت 
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یـسانشادخ و تحیـصن و  هظعوم و  دـنپ و  ناوـنعب  چـیه  ار  اـهنیا  ظـفاح  هکنآ  تسا و  دـنگ  هکلب  تسین  دـنپ  تقیقح  رد  اـهنیا  هک  دـش 
یبیع شطئارـش  اب  دـناوخب  لثمت  باب  زا  ار  اهنیا  یـسک  رگا  سپ  هتفگ  دوخ  یـصخش  دـصاقم  يارب  هکلب  هتفگن  افـص  اـفو و  صـالخا و 
تنایخ ادخب  مه  دناوخب  هدورـس  دراوم  نیا  يارب  ظفاح  هکنآ  دروم و  ناونعب  دور و  دصقب  رگا  اما  دـش  رکذ  ۀـعدبلا  باتک  رد  هک  درادـن 

هتشادن ار  نیوانع  نیا  دصق  چیه  وا  هک  اریز  ظفاحب  مه  ادخ و  قولخمب  مه  هدرک و 
شرکذ همدـقتم  لوصف  یط  رد  اقرفتم  هکنآ  اب  میدرک  هلمج  ار  ظفاح  تایدـنپ  رکذ  نوچ  هک  تسنیا  نآ  تسه و  رگید  بلطم  کـی  یلو 

دنیوگن هک  شناهاوخ  اوه  شنرای و  ضارتعا  عفد  شنادیرم و  یشوخلد  يارب  مهنیا  دش و 
تایدنپ و زا  ارچ  يدـنار  نخـس  شبیع  زا  شاهمه  ارچ  دـنک ) بیعب  رظن  دـتفا  رنهیب  هکنآ  ره  () يوگب زین  شرنه  یتفگب  هلمج  یم  بیع  )
هک دنامیم  نآ  دننام  تسین  دنپ  تقیقح  رد  دننکیم  ضرف  دنپ  نانآ  هک  ار  هچنآ  هک  میدرک  مولعم  سپ  ینکیمن  نخـس  شفراعم  حـیاصن و 
امش یسک  هناخ  ندرک  بارخ  يارب  هدرک  يرهن  قش  یسک  ای  دنکیم  سابتقا  يو  زا  امش  دوخ و  تجاح  عفر  يارب  هتخورفارب  یشتآ  یسک 

رگا هک  تسنیا  فاصنا  سپ  دینکیم ، هدافتسا  يو  زا  دوخ  تجاح  رادقمب  دینیبیم  یناور  بآ 
440 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

شتایدنپ اب  ات  مینک  رکذ  ار  اهنآ  زا  يردق  ۀـلمج  مه  زاب  هک  تسنیا  قح  یلو  دـش  رکذ  همدـقتم  لوصف  یط  رد  اقرفتم  مه  شتایدـنگ  هچ 
تـسیواسم مه  اب  ود  ره  تسا و  تایدـنگ  زین  شتایدـنپ  هک  یتسناد  هچرگا  يوگب ) زین  شررـض  یتفگب  هلمج  يو  نسح   ) دـنک هضراعم 

. تسا دنگ  شاهمه  اهنیا  تسا و  دنپ  تروص  شتروص  اهنآ  هک  تسنیا  شقرف  طقف 
نودـب اما  مینکیم  رکذ  ۀـلمج  زین  ار  ظفاح  تایدـنگ  سپ  دـنک  بیعب  رظن  دـتفا  رنه  اب  هک  ره  هکرگن  بیعب  نیبم  تروص  رهاظ و  نسح  وت 

. دشاب اههتشذگ  يارب  یتسرهف  مه  ناگهدرک و  شومارف  يارب  يرکذت  مه  ات  حرش 

تحیضف ای  تسا  دنگ  تحیصن ، ای  تسا  دنپ 

ام مارح  بآ  خیش ز  لالح  نانتساوخ  زاب  زور  دربن  هفرص  هک  مسرت 
ار اناد  ریپ  دنپ  دنمتداعس  ناناوجدنراد  رتس  ود  ناج  زا  هک  اناج  نک  شوگ  تحیصن 

ار امعم  نیا  تمکحب  دیاشگن  دوشگن و  سک  هکوج  رتمک  رهد  زار  وگ و  یم  برطم و  زا  ثیدح 
ار نآرق  نارگد  نوچ  نکم  ریوزت  مادیلو  شاب  شوخ  نک و  يدنر  روخیم و  اظفاح 

تشاد رامخ  هناخ  زهر  هقرخ  ناعنص  خیشنکم  یماندب  رکف  یقشع  هار  دیرم  رگ 
تسناد هنگ  یلقاع  ام  بهذم  خیش  هکبلطم  ام  ناگناگیب ز  تعاط  يارو 

تسین یهانگ  نیا  زا  ریغ  ام  هقیرط  رد  هکنک  یهاوخ  هچ  ره  رازآ  یپ  رد  شابم 
تسا  فاقوا  لامز  هب  یلو  مارح  یم  هکداد  يوتف  دوب و  تسم  يد  هسردم  هیقف 

تسین همه  نیا  نانج  غاب  لمع  یعس و  اب  هنرورانکب  دیآ  لد  نوخیب  هک  تسنآ  تلود   441 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسین ادخ  يرس ز  هک  تسین  يرس  چیه  ردتوافت  هچ  دش  نم  دش  ناغم  ریپ  رگ 

تسلح زو  هرهز  ریثأت  سخن ز  دعس و  هکناوخم  هصق  یتعلط و  هم  هرط  ریگب 
تسلا زور  امب  هفحت  نیا  زج  دندادن  هکریگم  هدرخ  ناشک  درد  رب  دهاز و  يا  ورب 
تسه بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اج  رهتسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 

تسه بیلص  مان  بهار و  رید  سوقاندنهدیم  هولج  ار  هعموص  راک  هک  اجنآ 
تسا بابر  کنچ و  همزمز  زا  رپ  هشوگ  نیاکتحیصن  ياج  بلطم  مغامد  جنک  رد 
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درک یناوت  ردب  لد  زا  مغ  هنارت  نیدبرهپس  قاط  ریز  هک  برطم  یم و  یب  شابم 
دنک راکهانگ  تمارک  قحتسم  هکورب  سانش  ادخیا  تشهب  تسام  بیصن 

دنریگ يرای  هرطو  مخ  دنراذگبراک و  همه  نارای  هک  تسنآ  نم  دید  تحلصم 
دنریگ يراکش  هظحل  ره  هژم  هریت  هب  هکنوخب  دنریلد  هچ  ناکرت  هچب  نیا  بر  ای 

دنریگ يراگن  تسد  وا  رد  هک  یصقر  هصاخدشاب  شوخ  ین  هلان و  رت و  رعش  رب  صقر 
دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  يوکب  اتفگنیشن  دمص  اب  وشم و  تسرپ  منص  متفگ 

دننک ناغم  ریپ  بهذمب  لمع  نیا  تفگتسا  بهذم  نیئآ  هن  هقرخ  بارش و  متفگ 
دننک ایر  يو و  رب  هک  یتعاط  رتهبباجح ز  رد  رایغا  هانگ ز  دص  هک  روخ  یم 

دنچ یماع  لد  رهب  زا  نکم  تمکح  یفنوگب  زین  شرنه  یتفگب  هلمج  یم  بیع 
اطخ هن  دـنر و  قشاـع  رب  تسا  بیع  هن  نیا   442 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀـعدبلا و  دروخ  هداب  نینچ  هک  ار  نآ  دـسر  تمـالم  هچ 

دوبن یئایر  يور و  وا  رد  هک  سیشون  هدابتسا 
قافن نافیرح  میئایر و  نادرم  هن  امتسا  ایر  يور و  وا  رد  هک  یشورفدهز  زا  رتهب 

میروخ هداب  حدق  دنچ  وت  نم و  رگ  دوش  هچتسا  وگ  لاح  نیدب  تسا  رس  ملاع  وا  هکنآ 
دوب دهاوخ  للخ  بیع  نیزگ  تسا  بیع  هن  نیاتسا  امش  نوخ  زا  هن  تسا  ناز  نوخ و  زا  هداب 
دوب دهاوخ  للخ  بیع  نیزگ  تسا  بیع  هن  نیاتسا  امش  نوخ  زا  هن  تسا  ناز  نوخ و  زا  هداب 

بیع نکم  درک  وت  هدجس  رگا  ظفاحتساجک  بیعیب  مدآ  دش  هچ  زین  دوب  رو 
وگ یم  برطم و  زا  ثیدح  وگ  تحیصن  يا  ار  ادخدرادن  هانگ  منصیا  قشع  رفاک 

وگتحیصن يا  نک  دوخ  هجلاعم  وربدجنگیمن  رتشوخ  نیا  زا  ام  لایخ  رد  یشقن  هک 
نوجعم نیا  هک  روخ  هلب  منم  قشع  بیبطداد  ینایزار  هک  نیریش  دهاش و  بارش و 

ینکف ادرفب  زورما  ترشع  زا  لد  يادربب  اطخ  هشیدنا  دروآ  تغارف 
دیشروخ نیاک  حدق  تسد  زا  هنم  نابعش  هامدش  دهاوخ  نامض  هک  ار  اقب  دقن  هیام 

ام هناخمخ  رد  خیشیا  ایبدش  دهاوخ  ناضمر  دیع  بش  ات  رظن  زا 
یئام سردمه  رگا  قاروا  يوشبدشابن  رثوکر  هک د  روخ  یبارش 

نکم  مبیع  ماهدرک  یحوبص  را  ردق  بش  رددشابن  رتفد  رد  قشع  ملع  هک 
______________________________

ار تصرف  هدرمش  تمینغ  نابعش  هام  رد  هک  دنکیم  سیرحت  اذل  دشیم  هتسب  ناضمر  هام  رد  اههدکیم  رد  هک  تشذگ  بارـش  لصف  رد  ( 1)
. هدم تسد  زا 

راودیما تسا  روصق  روحب و  رگا  دهازدوب  قاط  رانک  رب  یماج  رای و  دمآ  هکناز   443 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
یسک رد  هصغ  روخم  کنچ و  کنابب  روخ  یمروح  رای  تسا و  روصق  هناخبارش  ار  ام 

دهد رگد  بیز  هک  هدنب  رعشب  روخ  یمروفغلا  وه  وگ  روخم  هداب  هک  ارت  دیوگ 
دور نانع  رب  نانع  رشح  زور  هک  مسرتراوهاش  رد  نیدب  وت  عصرم  ماج 

ریگم هناهب  ونشب و  تمنک  یتحیصنراوخبارش  دنر  هقرخ  خیش و  حیبست 
رادرب یعتمت  ناناوج  يور  لصو  زریذپب  تدیوگب  قفشم  حصان  هچنآ  ره 
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صقرب زادنیب و  هقرخ  رس  يآ و ز  عامس  ردریپ  ملاع  رکم  تسا  رمع  هگنیمک  رد  هک 
شکرد یفاص  هداب  رس و  شکرب ز  فوصریگ  رس  رد  ام  هقرخ  ور  هشوگ  اب  هنرو 

ار ظعاو  وگ  سلجم و  نک  هتسارآ  ظفاحریگرب  رد  يرب  میس  رزب  وزاب  رد  میس 
دیابیم باتفآ  ترگا  بشمین  هبریگ  ربنم  رس  كرت  مسلجم و  نیب  هک 

نک یتسرپ  یم  لاس  همه  تمیوگنزادنا  باقن  زر  رهچلگ  رتخد  يور  ز 
دنک هلاوح  یمب  تقشع  کلاس  ریپ  وچشابیم  اسراپ  هام  هن  روخیم و  هام  هس 

كاخ رب  ناشف  هعرج  يروخبارش  رگاشابیم  ادخ  تمحر  رظتنم  شونب و 
روخم غیرد  روخب  يراد  وت  هچ  رهب  وربكاب  هچ  ریغب  دسر  یعفن  هک  هانگ  نآ  زا 
يرپ هچ  یمدآ  هچ  یتشهب  هچ  یخزود  هچكاله  غیت  راگزور  دنز  غیردیب  هک 

تسا  عامس  صقر و  رد  وت  مزب  زا  کلف  دهاشكاسما  تسا  تقیرط  رفک  همه  بهذمب 
یبیرف ظعاو  يا  یک  ات  نالفط  وچلسگم  همزمز  نیا  نماد  زا  برط  تسد   444 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

ظفاح وت  يوقت  هقرخ  نازوسبمریش  يوج  ناتسوب و  ببسب 
نک شوگ  تسه  ینخس  نم  مشچ  رون  يامریگن  يو  رد  موش  شتآ  رگ  هک 

تسا یسب  نمرها  هسوسو  قشع  هار  ردنک  شون  ناشونب و  تسرپ  ترغاس  نوچ 
تدشخبن یتسم  تذل  هقرخ  حیبستنک و  شورس  مایپ  هب  لد  شوگ  يآ و  شیپ 

تمتفگ دنیوگ  هبرجت  نخس ز  ناریپنک  شورفیم  زا  بلط  لمع  نیا  رد  تمه 
قشع تسد  داهنن  هلسلس  دنمشوه  ربنک  شوگ  دنب  يوش  ریپ  هک  رسپ  يا  ناه 

دابم یهت  یفاص  یم  زا  تماج  هک  یقاسنک  شوه  كرت  یشک  رای  فلز  هک  یهاوخ 
يوریم وچ  ناشفارز  يابق  رد  تسمرسنک  شون  درد  نمب  یتیانع  مشچ 

زابم قشع  هک  دنک  تحیصن  هیقف  رگانک  شوپهنیمشپ  ظفاح  رذن  هسوب  کی 
ینیشن یتفرعمیب  ینیب  لقع  لضف و  اتنک  رت  ار  غامد  وگ  شهدب  هلایپ 

هتخپ هیقف  نآ  رگا  ماخ و  بارش  نیا  رگایتسر  هک  نیبم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن  کی 
یماخ هتخپ  رازه  رتهب ز  راب  رازهب 

. تشذگ تایدنپ  رد  خلا )  ) یناوتب هک  ردقنآ  ناد  تمینغ  ار  تقو 
یشاب نارگ  رس  هک  مدنآ  رد  صوصخلا  یلعمادم  فیطل  یحور و  کبس  هک  یم  شونب 

یلازیال فطل  زا  دوب  ناوت  یگدیمونملاع  هایس  همان  متشگ  هچرگ  هک  هد  یم 
یلابیال شالق و  مدرگب  ردب  رد  اترب  نورب  متولخ  زو  یماج  رایب  یقاس 

یلاخ  ياج  قوشعم و  شغیب  بارش  نماكریز و  یلقاع و  رگ  رذگم  زیچ  راچ  زا 
دورمن شتآ  تخورفارب  هلال  هک  نونکیتشدرز  نید  نیئآ  نک  هزات  غابب   445 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

هچنانچ تسا . عورـشم  ریغ  تسوب ، دـب  تسدـب ، وگم  ینعی  يوپم  بیع  هرب  ارد و  شیع  رد  زاربب  جـنگ  دـص  ونـشب و  تمنک  تحیـصن  ود 
هتفگ

ناکلـسم مه  ظفاح  تحیـصن  ودـب  تفای  همتاخ  مالک  نوچ  دربن  ناغم  یمزج  تلد  مغ ز  کنز  هکشکرد  حدـق  وب  کـنر و  هتفیرف  وشم 
: میوگیم هدرک  باطخ  ار  دوخ  ناکلسم  مه  مه  نم  کنیا  ار ، دوخ 
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دمحب مدش و  قفوم  دوب  دوصقم  هچنآب  هک  هّلل  دمحلا  شوپم و  بیع  ره  هدید ز  ورم  قشع  هر  زاربب  ضیف  دص  ونشب و  تمنک  تحیـصن  ود 
زا نانچ  تسین و  حالصا  چیه  لباق  هک  دش  بارخ  شـساسا  يروطب  دنامن و  یقاب  ههبـش  چیه  ياج  هک  دش  مولعم  يروطب  ظفاح  لاح  هّللا 

دیدرگ دودـسم  تهج  ره  زا  ناگدـننکءاوغا  رب  لیوأت  سیبلت و  هار  تسین  لـیوأت  سیبلت و  ندـیناشوپ و  لـباق  چـیه  هک  دـمآ  نوریب  هدرپ 
دندنب رد  رگید  هار  زا  دننک  رارف  هار  ره  زا  ات  تسیب  هن  هد  هن  تسا  ات  ود  هن  یکی  هن  دـننک  لیوأت  ار  شیاجک  دـننک و  حالـصا  ار  شیاجک 

یم و دننک  هچ  ار  شندوب  یلابیال  یتابارخ و  دننک  حالـصا  ار  شندوب  یفوص  دـننکیم  هچ  ار  شندوب  یفوص  دـننک  لاماپ  ار  شندوب  ینس 
تایرفک دننک  هچ  ار  شناریما  ناریزو و  ناهاشب و  يزروقشع  دننک  هچ  ار  شتاحیرـصت  دننک  لیوات  تسا  قلطم  هک  یئاج  رد  ار  شاهداب 

دننک هچ  ار  حالـص  يوقت و  ملع و  ءاملع و  داهز و  رب  شاهنعط  دننک  هچ  ار  شربج  دـننک  هچ  ینید  تاسدـقمب  ار  شتانیهوت  تایوغل و  و 
شدوـخ يارب  هتفگ  دـهاز  يارب  هک  ار  شرعـش  نیا  هک  تسا  بساـنم  هچ  سپ  دـننک  هچ  ار  شتایدـنگ  دـننک  هچ  ار  شیاـهفازگ  فـال و 

: میناوخب
درک يروگنا  یم  ظفاح  هقرخ  اب  هچنآ   446 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و  دورن  شتآ  دصب  شگنر  هک  بآ  تفهب  هن 

: میوگب هکنآ  ای 
داتفا ظفاح  هقرخ  رد  هک  هنخر  ردقنآدرک  ناوتن  وفر  هلصو  اب  هک  هلصو  دصب  هن 

تهاقف رظن  زا  ظفاح  ناوید  مکح 

فارطا رد  رظن  ثحب و  نوچ  یلو  تسیچ ) شباتک  تسیک و  ظفاح   ) تسا تهج  ود  زا  باتک  نیا  رد  ثحب  هک  دـش  هتفگ  باتک  لوا  رد 
مولعم زین  انمـض  ناوید  نیا  لاح  هکلب  درادن  رظن  رارکت  یلیـصفت و  ثحب  هب  جایتحا  شباتک  رگید  دـیدرگ  نشور  الیـصفت  الماک و  ظفاح 

تایرفک و قسف و  زا  دش  هتفگ  ظفاح  هرابرد  هچنآ  هک  اریز  دنام  دـهاوخن  یفخم  باتک  نیا  مکح  یعرـشتم  هیقف و  چـیه  رب  سپ  دـیدرگ 
هکئـالم و اـیبنا و  هب  نیهوـت  يرگیلاـبیال و  یلاـطب و  رب  بیغرت  رکنمب و  رما  مارح و  بارـش و  رب  صیرحت  تاـیوغل و  بهذـم و  فـالخ 

هکنیا هتفگ  دوخ  ریپ  يارب  هک  ار  شیپ  نآ  هک  تسنآ  هتسیاش  هکیروطب  تارکنم  هعاشا  لیطابا و  جیورت  راجف و  قاسف و  حدم  تاسدقم و 
: میناوخب وا  رب  مینک و  شدضب  بلقنم  خلا )  ) نسح رتشوخ ز  نآ  دنیوگیم 

راوع و بیع و  نیا  همه  يراد  اـهنت  وـت  دـنراد  هه  اهدـب  هچنآ  میئوـگب : اـی  مه  زین  نآ  دراد و  ار  نیا  ظفاحدـبز  رتدـب  نآ  دـنیوگیم  هکنیا 
نید و فالخ  بهذم و  فالخ  حـئابق و  لئاذر و  همه  هعومجم  ناوید  نیا  سپ  تسا  باتک  نیمه  شأشنم  میدرک  تباث  وا  رب  هک  اهیتشز 

میلعت لیطعت و  داحلا و  هریـس  هب  تیبرت  یهارمگ و  تلالـضب و  داشرا  یـصاعم و  نییزت  روجف و  قسف و  توعد  نیبم و  عرـش  نیئآ  فالخ 
تسین ههبش  کش و  سپ  تسا  لیطابا  هقدنز و 

447 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 
تسا لالض  لها  هک  شبحاص  تهج  زا  یکی  دوشیم  بوسحم  هلاض  بت  وزج ك  هار  ود  زا  سپ  تسه  زین  هلضم  هکلب  هلاض  بتک  زا  هک 

رشن و عبط و  ءارـش و  عیب و  تمرح  تهج  زا  دوب  دهاوخ  هلـضم  هلاض  بتک  مکح  لومـشم  سپ  تسا  لضم  هک  شدوخ  تهج  زا  رگید  و 
نآ منادیم  هچرگا  دـننک  اهباتک  هنوگنیا  رـشن  زا  يریگولج  عنم و  هک  تسا  مزال  بجاو و  ءاهقف  رب  سپ  در ، نعط و  تهج  زا  رگم  هعلاطم 

قسف و همـسا  ـالا  مالـسالا  نم  قبی  مل  دـهدیمن  هیقف  فرحب  شوگ  زورما  مه  یـسک  تسین و  يریگوـلج  عـنم و  تردـقنیا  ار  ناـگهراچیب 
مالـسا و ياملع  يا  دـناهدش  جراخ  ءاهقف  نامرف  تحت  زا  سان  هماع  هک  تسهاوگ  دـهاش و  رازاب  هچوک و  رد  ینلع  راکـشآ و  ياهروجف 
رد یمومع  یتسس  فعض و  نیا  مالسا و  ماکحاب  تبـسن  یمومع  یتالابمیب  نیا  هک  تفایرد  دیهاوخ  دیرگنب  تقدب  رگا  ماظع  ياهقف  يا 

نیا رشن  رثا  رد  شرتشیب  هدش  ادیپ  مالسا  لها  رد  هک  یهاوخبلد  يدازآ  یگتخیسگ و  ماجل  نیا  تامرحمب و  تبـسن  یتیمهایب  نیا  نید و 
: دناوخیم يرعش  کی  باوج  رد  اروف  يرکنم  زا  یهن  ای  فورعمب  رما  ره  رد  هک  تسا  راعشا  نیا  میلاعت  تیبرت و  رثا  رد  بتک و 
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یم هک  دننکیم ، ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  داد ، ینایز  ارک  نیریش  دهاش  بارـش و  شاب ، ار  دوخ  ورب  وت  دب  رگا  مکین  رگا  نم 
رگا سپ  ۀمدقتم  بلاطم  یط  رد  مه  يرایسب  تشذگ و  تایدنگ  رد  نآ  زا  يرایـسب  هک  کلاذ  لاثما  و  تسا ، فاقوا  لام  هب ز  یلو  مارح 
انموق نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  مکاـحلا  هّللا  تسا و  بجاو  بتک  نیا  زا  عنم  زین  داـسف  بجوم  عفد  باـب  زا  دـشاب  بجاو  داـسف  بابـسا  عفد 

. نیمکاحلا مکحا  تنا  قحلاب و 
انطاب ارهاظ و  ارخآ و  الوا و  هّلل  دمحلا  تفای و  همتاخ  يرمق  يرجه  هنس 1378  كرابملا  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  هبنش  هس  بش  رد 

448 ص : هلآربکاناوضر ، فرحتلا ، ۀعدبلا و 

« هفیطل »

نیا تقو  مه  ردـق  بش  دـیوگب  ای  يدیـشکن  تسد  ظـفاح  رب  درو  فوصت  رب  ضقن  زا  مه  ردـق  بش  رد  دـیوگب  یـسک  هک  تسنآ  ياـج 
: هتفگ ظفاح  میوگیم  هدرک  لخد  عفد  اذهل  تسا  اهراک 

سلجم اب  تسا  ردق  بش  شدوصقم  اتقیقح  ای  دوب  قاط  رانک  رب  یماج  رای و  دمآ  شوخرـسنکم  مبیع  ماهدرک  یحوبـص  را  ردـق  بش  رد 
هدرک و ردـق  بشب  ریبعت  لاح  رهب  تسا ، بشما  تولخ  لـها  دـنیوگ  هک  يردـق  بشنآ  هتفگ : هچناـنچ  هدرک  ردـق  بشب  هیبشت  ار  شـسنا 

سابتقا زین  ریقح  نیا  سپ  دمآ ، رادـیدب  شوخرـس  رای  دوب و  قاط  رانک  رد  ماج  نوچ  ماهدز  یحوبـص  ردـق  بش  رد  رگا  نکم  مبیع  هتفگ 
: دیوگیم هدرک 

دوب قاط  اهلمع  زا  ردق  بش  رد  ظفاح  ضقننکم  مبیع  ماهدرک  شضقن  هک  را  ردق  بش  رد 

« هیبنت »

تسا فلؤم  دبع  نیا  راعشا  زا  هدش  رکذ  وا  ریغ  يولوم و  زا  یتیب  دنچ  ظفاح و  راعـشا  زا  ریغ  ۀعدبلا  باتک  باتک و  نیا  رد  يرعـش  هچنآ 
: موشیم منرتم  یعابر  نیاب  مه  همتاخ  رد 

تسا راورخ  تشم ز  کی  شلاثما  درفکیظفاح ز  دوبن  اهنت  رتفد  نیا  زا  مدوصقم 
تسا رابنا  هروتسم ز  شلاوقا  رد  درمنیامریگ  وا  رب  هتکن  ات  دشاب  یسک  هچ  ظفاح 
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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 
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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

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 
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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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