
http://www.ghaemiyeh.com






دنه بیاجع 
: هدنسیون

يزمرهمار رایرهش  گرزب  ادخان 

: یپاچ رشان 

اج یب 

: یلاتیجید رشان 



ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دنه 13بیاجع 

باتک 13تاصخشم 

اهناتساد 13تسرهف 

مجرتم 18همدقم 

لوا 21تمسق 

1 هرامش :] ناتساد  ]21

2 هرامش :] ناتساد  ]21

3 هرامش :] ناتساد  ]22

4 هرامش :] ناتساد  ]22

5 هرامش :] ناتساد  ]22

6 هرامش :] ناتساد  ]23

7 هرامش :] ناتساد  ]23

8 هرامش :] ناتساد  ]24

10 هرامش :] ناتساد  ]26

11 هرامش :] ناتساد  ]26

12 هرامش :] ناتساد  ]26

13 هرامش :] ناتساد  ]27

14 هرامش :] ناتساد  ]27

15 هرامش :] ناتساد  ]31

16 هرامش :] ناتساد  ]33

17 هرامش :] ناتساد  ]34

18 هرامش :] ناتساد  ]34

19 هرامش :] ناتساد  ]35

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


20 هرامش :] ناتساد  ]35

21 هرامش :] ناتساد  ]36

22 هرامش :] ناتساد  ]36

23 هرامش :] ناتساد  ]36

24 هرامش :] ناتساد  ]36

25 هرامش :] ناتساد  ]37

26 هرامش :] ناتساد  ]37

27 هرامش :] ناتساد  ]37

28 هرامش :] ناتساد  ]39

29 هرامش :] ناتساد  ]39

30 هرامش :] ناتساد  ]40

31 هرامش :] ناتساد  ]40

32 هرامش :] ناتساد  ]40

33 هرامش :] ناتساد  ]44

34 هرامش :] ناتساد  ]45

35 هرامش :] ناتساد  ]45

36 هرامش :] ناتساد  ]45

37 هرامش :] ناتساد  ]46

38 هرامش :] ناتساد  ]46

39 هرامش :] ناتساد  ]46

40 هرامش :] ناتساد  ]47

41 هرامش :] ناتساد  ]48

42 هرامش :] ناتساد  ]51

43 هرامش :] ناتساد  ]51

44 هرامش :] ناتساد  ]51

45 هرامش :] ناتساد  ]51

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


46 هرامش :] ناتساد  ]54

47 هرامش :] ناتساد  ]56

48 هرامش :] ناتساد  ]56

49 هرامش :] ناتساد  ]57

50 هرامش :] ناتساد  ]57

51 هرامش :] ناتساد  ]58

52 هرامش :] ناتساد  ]58

53 هرامش :] ناتساد  ]59

54 هرامش :] ناتساد  ]59

55 هرامش :] ناتساد  ]60

56 هرامش :] ناتساد  ]60

57 هرامش :] ناتساد  ]61

58 هرامش :] ناتساد  ]61

59 هرامش :] ناتساد  ]61

60 هرامش :] ناتساد  ]62

61 هرامش :] ناتساد  ]62

62 هرامش :] ناتساد  ]64

63 هرامش :] ناتساد  ]65

64 هرامش :] ناتساد  ]65

65 هرامش :] ناتساد  ]65

66 هرامش :] ناتساد  ]67

67 هرامش :] ناتساد  ]67

68 هرامش :] ناتساد  ]67

69 هرامش :] ناتساد  ]67

70 هرامش :] 68ناتساد 

71 هرامش :] ناتساد  ]68

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


72 هرامش :] ناتساد  ]69

73 هرامش :] ناتساد  ]69

74 هرامش :] ناتساد  ]69

75 هرامش :] ناتساد  ]70

76 هرامش :] ناتساد  ]70

77 هرامش :] ناتساد  ]70

مود 70تمسق 

78 هرامش :] ناتساد  ]70

79 هرامش :] ناتساد  ]71

80 هرامش :] ناتساد  ]71

81 هرامش :] ناتساد  ]71

82 هرامش :] ناتساد  ]71

83 هرامش :] ناتساد  ]72

84 هرامش :] ناتساد  ]72

85 هرامش :] ناتساد  ]73

86 هرامش :] ناتساد  ]73

87 هرامش :] ناتساد  ]74

88 هرامش :] ناتساد  ]74

89 هرامش :] ناتساد  ]75

90 هرامش :] ناتساد  ]75

91 هرامش :] ناتساد  ]77

92 هرامش :] ناتساد  ]77

93 هرامش :] ناتساد  ]78

94 هرامش :] ناتساد  ]78

95 هرامش :] ناتساد  ]79

96 هرامش :] ناتساد  ]79

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


97 هرامش :] ناتساد  ]80

98 هرامش :] ناتساد  ]80

99 هرامش :] ناتساد  ]80

100 هرامش :] ناتساد  ]81

101 هرامش :] ناتساد  ]81

102 هرامش :] ناتساد  ]81

103 هرامش :] ناتساد  ]82

104 هرامش :] ناتساد  ]82

105 هرامش :] ناتساد  ]83

106 هرامش :] ناتساد  ]83

107 هرامش :] ناتساد  ]84

108 هرامش :] ناتساد  ]85

109 هرامش :] ناتساد  ]85

110 هرامش :] ناتساد  ]85

111 هرامش :] ناتساد  ]85

112 هرامش :] ناتساد  ]86

113 هرامش :] ناتساد  ]86

114 هرامش :] ناتساد  ]86

115 هرامش :] ناتساد  ]88

116 هرامش :] ناتساد  ]88

117 هرامش :] ناتساد  ]88

118 هرامش :] ناتساد  ]88

119 هرامش :] ناتساد  ]89

120 هرامش :] ناتساد  ]89

121 هرامش :] ناتساد  ]89

122 هرامش :] ناتساد  ]89

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


123 هرامش :] ناتساد  ]89

124 هرامش :] ناتساد  ]90

125 هرامش :] ناتساد  ]90

126 هرامش :] ناتساد  ]90

127 هرامش :] ناتساد  ]90

128 هرامش :] ناتساد  ]91

129 هرامش :] ناتساد  ]91

130 هرامش :] ناتساد  ]91

131 هرامش :] ناتساد  ]92

132 هرامش :] ناتساد  ]92

133 هرامش :] ناتساد  ]93

134 هرامش :] ناتساد  ]93

135 هرامش :] ناتساد  ]93

136 هرامش :] ناتساد  ]97

اه 98تسرهف

98هراشا

نکاما 98تسرهف 

« فلا »98

99«ب»

99«ت»

100«ث»

100«ج»

« نیچ »100

100«ح»

100«خ»

100«د»

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


101«ذ»

101«ر»

101«ز»

102«س»

102«ش»

103«ص»

103«ظ»

103«ع»

103«غ»

104«ف»

104«ق»

104«ك»

105«ل»

105«م»

105«ن»

105«و»

105«ه»

106«ي»

مالعا 106تسرهف 

106آ

106فلا

107ب

107ج

107ح

107د

107ر

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


107س

108ش

108ع

108ف

108ك

108ل

108م

109ي

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  112هرابرد 

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


دنه بیاجع 

باتک تاصخشم 

نرق 4 رایرهش ، نب  گرزب يزمرهمار ، هسانشرس : 
هداز کلم دمحم  همجرت  يزمرهمار ؛ رایرهش  گرزب  ادخان  فیلات  دنه / بیاجع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. اج یب  : ] رشن تاصخشم 
ص 169 هدراهچ ، يرهاظ :  تاصخشم 

(77 ناریا گنهرف  داینب  تاراشتنا  : 26 ناریا ؛ يایفارغج  خیرات و  عبانم   : ) تسورف
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

همان هژاو تشاددای : 
31326 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهناتساد تسرهف 

هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 
هدراهچ هدزای - مجرتم / همدقم 

2 .یقارع / رعاش  هلیسوب  ار )  ) روشک هاشداپ  كورهم  ندش  ناملسم  / 1
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نانآ و نانمشد  اب  ندیگنج  اهنآ و  اب  یتشک  لها  ندش  انشآ  هریزج و  مدرم  رارف  قاوقو و  ریازج  لحاوس  هب  یتشک  ندش  کیدزن  / 7
6 .نامالغ / هلیسوب  یتشک  ندش  هدوبر  یمالغ و  هب  هیرق  ياه  هچب ندیدزد 

9 .میظع / یغرم  هلیسوب  نت  تفه  تاجن  دنه و  رد  يا  هریزج رانک  رد  یتشک  نتسکش  / 8
11 .یهام / کف  ود  نایم  زا  راوس  کی  روبع  نامع و  يایرد  لحاس  رد  یمیظع  یهام  دسج  ندش  ادیپ  / 9

12 .دش / یم جراخ  رگید  هقدح  زا  هدش  لخاد  وا  مشچ  هقدح  هب  درم  کی  هک  نمی  رد  یهام  هلک  هدهاشم  / 10
12 .خاروس / رد  یهام  رس  ندنام  نآ و  ندش  خاروس  یتشک و  هندب  هب  یهام  هلک  تبرض  / 11

2 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 

13 .هدش / دیص  یهام  کی  مکش  رد  نآ  نیرفاسم  زا  یکی  يرتشگنا  ندش  ادیپ  ایرد - رد  یتشک  کی  ندش  دوقفم  / 12
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هدوب يا  هریزج هک  ناکم  نآ  هب  یتشک  ندیـسر  رود و  زا  یمیظع  شتآ  هدـهاشم  ایرد - رد  یتشک  کـی  ندـش  ناـفوط  راـتفرگ  / 14
15 .الط / ندعم  فشک  اهنآ و  اب  شزیمآ  هریزج و  نانز  تسدب  یتشک  نادرم  ندش  ریسا  تسا و 

بآ رد  رارف  ایرد و  هب  یتشک  زا  اهنآ  زاورپ  یتشک و  هلیسوب  اهنآ  زا  يا  هدع ندش  ریسا  ایرد و  رد  راد  لاب یبآ  ياهمدآ  هدهاشم  / 15
هب ار  شیوخ  دروآ و  تسد  هب  یتصرف  لاسدنچ  زا  دعب  دوخ  دروآ و  ایند  هب  یلفط  يدـنچ  زا  سپ  هک  ناوج  يرتخد  ندـنام  یقاب  و 

23 .درک / رارف  دنکفا و  ایرد 
27 .دنا / هتخاس یلپ  نآ  هدند  زا  هعطق  کی  اب  هک  يا  یهام ناتساد  / 16

28 .دوخ / هلک  اب  درم  مکش  ندیرد  وا و  يوس  هب  ایرد  نورد  زا  یهام  نتسج  یتشک و  رد  ثیبخ  يدرم  ناتساد  / 17
تسیا و هریزج هکنیا  نامگ  هب  نآ  رانک  رد  یتشک  نتخادـنا  رگنل  اـیرد و  بآ  حطـس  رب  یمیظع  تشپ  كـال ندـیباوخ  ناتـساد  / 18

28 .بآ / رد  نآ  ندش  رو  هطوغ ناویح و  تشپ  رب  یتشک  مدرم  فقوت 
30 .دنتشاد / تسود  رایسب  مدرم  ار  وا  تشوگ  دوب و  ناسنا  هچب  هیبش  تهج  ره  زا  هک  یهام  یعون  ناتساد  / 19

تـسا هدمآ  دوجو  هب  یلـسن  هتخیمآرد  اهنآ  هدام  سنج  اب  نایچراکـش  زا  یخرب  ناسنا  هب  هیبش  دنراد  دوجو  ینایهام  اهایرد  رد  / 20
31 .ناسنا / هیبش 

.دـشاب یم ناسنا  دـننام  زین  اهنآ  هدام  رن و  یلـسانت  تلآ  تسا و  ناسنا  هب  هیبش  هک  مولظ  مانب  دراد  دوجو  یهام  یعون  اهایرد  رد  / 21
31 .دنزاس / یم شفک  اهنآ  میخض  تسوپ  زا 

32 .دننک / یم زاورپ  اوه  رد  نیمز  ناگدنرپ  نوچمه  هک  دنتسه  ایرد  رد  ینایهام  / 22
3 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 
ياه هلعـش نوچمه  دیآ  یم دیدپ  رود  زا  يا  هرظنم رگیدـکی  هب  ایرد  میظع  جاوما  مداصت  زا  ماگنه  بش یهاگ  سراف  يایرد  رد  / 23

32 .شتآ / نازورف 
ار ناوـیح  ناـسنا و  دوـش - یم طـقاس  نیمز  هب  دور و  یم نامـسآ  هب  ربا  اـب  هـک  نـینت  هـب  موـسوم  تـسا  یمیظع  راـم  اـهایرد  رد  / 24

32 .دعلب / یم
33 .تسا / هدننک  مومسم  دزوب  هیحان  نیزا  هک  يداب  تسا  ناوارف  یمس  هدنزگ و  ياهرام  دنه  زا  يا  هیحان رد  / 25

/ .تسا هدمآرد  شبنج  هب  دنا  هداهن نآ  تشپ  رب  هرا  هک  یماگنه  هدمآ و  رظنب  کشخ  ینوتـس  نوچمه  هک  یمیظع  رام  ناتـساد  / 26
34

ندروآ تسد  هب  ایرد و  هب  دوخ  ياهبابـسا  ندـنکفا  هب  ار  یتشک  نانیـشنرس  نتخاس  روبجم  ار و  میظع  ینافوط  ادـخان  ینیب  شیپ / 27
35 .نافوط / زا  سپ  اهبابسا 

37 .دیعلب / یم ار  تاناویح  هک  میظع  يرام  ندش  ادیپ  تلعب  مدرم  زا  يا  هیرق ندش  یلاخ  / 28
هدنـشک و نآ  شین  هک  یبـجو  کـی  کـچوک  يراـم  تخاـس و  یم دوخ  همعط  ار  یلیف  لـگنج  رد  زور  ره  هک  يراـم  ناتـساد  / 29

37 .دشاب / یم هدننک  مومسم  شسفن 
رظن مه  هب  ود  ره  رگا  دریم و  یم ناسنا  دـتفیب  وا  هب  ناسنا  رظن  رگا  دریم و  یم وا  دـتفیب  ناـسنا  هب  وا  رظن  رگا  هک  يراـم  ناتـساد  / 30

39 .دنوش / یم فلت  ود  ره  دننکفا 
40 .تسا / هدنشک  ششزگ  درپ و  یم کشجنگ  نوچ  هک  تسا  یبرقع  قاوقو  یحاون  رد  / 31
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هاش ندروآ  مالـسا  دنـشورف و  یم یمالغ  هب  قارع  رد  هدـیدزد  ار  وا  یتشک  کی  نیرفاـسم  هک  راوخ  مدآ ناـیگنز  هاـش  ناتـساد  / 32
40 .نارفاسم / نامه  اب  وا  هرابود  تاقالم  دوخ و  نطو  هب  شتعجر  لاسدنچ و  زا  سپ  وا  رارف  یگنز و 

48 .یئایرد / تاناویح  زا  یکی  هلیسوب  یتشک  قرغ  نآ و  ندمآرد  تسرد  یگنز و  یئوگ  بیغ / 33
49 .دندرب / یم راکب  بآ  هرمخ  ياجب  ار  نآ  هک  یغرم  رپ  هقاس  ناتساد  / 34

4 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 

ره وا  تشوگ  زا  دیبوک  مهرد  ار  هناخ  نآ  دمآ و  دورف  يا  هناخ ماب  هب  زاریـش  یحاون  رد  تساخرب و  دـنه  زا  هک  یغرم  تیاکح  / 35
50 .درم / دروخ  سک 

51 .دروخ / یم دنکفا و  یم گنس  يور  رب  هدرب و  اوه  هب  ار  تشپ  گنس هک  یغرم  ناتساد  / 36
/ .دوب تشوگ  نم  ود  يزور  وا  كاروخ  دـندرک - یئایموم  ار  وا  ندـب  درم  نوچ  دنتـشاد و  یم هگن  سفق  رد  ارنآ  هک  يا  هچروم / 37

52
52 .دنک / یم ادص  داب  شزو  رد  دراد و  ناسنا  تروص  هک  یتخرد  هویم  / 38

53 .دندیبلط / یم هقوذآ  دنتفرگ و  یم ار  اه  هلفاق ولج  هک  اه  نومیم ناتساد  / 39
54 .تسا / هدش  هلماح  وا  زا  نومیم  هدرک و  شزیمآ  هدام  نومیم  اب  یتشک  رد  هک  يدرم  / 40

56 .الط / ندعم  فشک  هریزج و  کی  رد  یتشک  نارفاسم  اب  اه  نومیم دروخرب  ناتساد  / 41
62 .دنک / یم تمدخ  هناخ  رد  شبحاص  هب  هک  ینومیم  / 42

62 دیمد / یم شتآ  هروک  يرگنهآ  ناکد  کی  رد  لاس  جنپ  هک  ینومیم  / 43
62 .شوق / هرق يریگتسد  رد  نومیم  هلیح  دوبر و  شوق  هرق ار  تشوگ  نآ  دیرخ و  تشوگ  شبحاص  يارب  هک  ینومیم  ناتساد  / 44

63 .درک / وا  اب  نومیم  کی  هک  يا  هلماعم نار و  توهش یناوج  ناتساد  / 45
68 .ایرد / رد  ار  یتشک  نداد  تاجن  ینامرک و  هرهبع  تیاکح  / 46
72 .رود / زا  لحاوس  ندید  هقیرط  داشباب و  نب  دمحم  ناتساد  / 47

73 .دنک / یم بذج  دوخ  هب  ار  اه  یتشک ابر  نهآ هوک  نآ  یحاون  رد  هک  نیچ  رد  يدور  تیاکح  / 48
74 .ایرد / نافوط  گنل و  نارمع  ناتساد  / 49

74 .دنام / هدنز  داتفا و  ایرد  هب  هاشنادرم  دوخ  ردپ  شوغآ  زا  هک  یکدوک  ناتساد  / 50
76 .دش / وا  بیصن  یهام  مکش  زا  هک  يدیراورم  ریقف و  دیعس  ناتساد  / 51

77 .دنه / هاشداپ  هلیسوب  داشباب  نب  دمحم  تروص  میسرت  / 52
5 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 
77 .درب / هانپ  يا  هریزج هب  دش و  قرغ  ایرد  رد  وا  یتشک  هک  يدرم  تشذگرس  / 53

78 .تسا / هتخیر  ناشندب  يوم  هدروخ و  ار  وا  تشوگ  نارفاسم  هک  یغرم  ناتساد  / 54
80 .دنراذگ / یم مخت  نآ  هدام  رن و  هک  لاب  یهام  یعون  فصو  / 55

81 .دوش / یم زاب  بآ  نایم  رد  نآ  هجوج  دنکفا و  یم بآ  رد  ار  دوخ  مخت  طیام  هریزج  رد  هک  یغرم  / 56
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82 .تسا / هدش  هتشابنا  هایگ  زا  هکیئاه  لدع اب  قیاق  نتخاس  / 57
82 .دنزادنا / یم ماد  هب  نوسفا  اب  نیمز  اوه و  رد  ار  ناگدنرپ  هک  دنه  هنهک  ناتساد  / 58

83 .دنشک / یم نوسفا  اب  ار  ایرد  ياه  گنهن هک  ینارگوداج  / 59
84 .يدنه / درم  هلیسوب  غالک  نابز  ندیمهف  / 60

85 .دادغب / هفیلخ  يدوهی و  ناگرزاب  تشذگرس  / 61
88 .نیچ / دالب  زا  یکی  هاش  هب  دیراورم  شورف  يدوهی و  درم  ناتساد  / 62

90 .دنهد / یم رارق  دوخ  تعاجش  هناشن  دنشک و  یم ار  نارفاسم  هضیب  نایگنز  لیابق  زا  یکی  / 63
اهایرد نیرتکانرطخ  زا  نآ  لحاس  رد  هدـنرد  ياـهربب  بآ و  يور  رب  راوخ  مدآ نادزد  بآ و  ریز  ناـگنهن  اـب  بیدنرـس  جـیلخ  / 64

91 .تسا / رامشب 
91 .شتآ / رد  شناسک  دوخ و  ندنازوس  یطوط و  يدنه و  ریما  ناتساد  / 65

94 .ناور / تخت  اب  رباعم  رد  بیدنرس  ناهاش  زا  یضعب  شدرگ  هقیرط  / 66
94 .دنناد / یم رت  هزیکاپ ناهد  تسد و  بآ  زا  ار  لوب  نادنس  مدرم  / 67

95 .دنراد / بانتجا  ناهد  بآ  اب  نآ  ندرک  هدولآ  زا  یلو  دنیوش  یم بآ  رد  ار  دوخ  ءاضعا  لفاسا  دونه  زا  یضعب  / 68
95 .لحاس / رانک  رد  بیدنرس  هاش  هلیسوب  الاک  زا  ضراوع  لوصو  / 69
95 .ناملسم / درم  هلیسوب  هدیزگرام  هجلاعم  اهرام و  ندرک  نوسفا  / 70

97 .بآ / يور  رب  وا  نتخاس  اهر  هدیزگرام و  صخش  اب  راتفر  ناتساد  / 71
6 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 
98 .بآ / نایغط  راظتنا  هب  هتسشن  هناخدور  فک  رد  هک  بیدنرس  رد  ینزریپ  / 72

98 .دنک / قرغ  هدنکفا  بآ  هب  ار  اهنآ  ات  دنهد  یم ترجا  نارگید  هب  دنراد  یشکدوخ  دصق  هک  یصاخشا  ناتسودنه  رد  / 73
99 .دور / یم نالیس  رگید  ریازج  هب  هریزج  کی  زا  راب  کی لاس  رازه  ره  هک  یتب  ناتساد  / 74

99 .تشاد / دایز  تهابش  ناسنا  هب  هک  نومیم  سنج  زا  یکچوک  ناویح  / 75
100 .يرمال / هریزج  بیجع  ياه  هچروم اه و  هفارز / 76
100 .دنراوخ / مدآ هتشاد و  مد  هک  يا  هفیاط ناتساد  / 77

101 .دننک / یم عمج  تعاجش  زاربا  يارب  ار  ناسنا  ياه  هلک هک  دنراوخ  مدآ یموق  ناین  هریزج  رد  / 78
101 .دنهد / یم رارق  هلماعم  هلیسو  لوپ  دننام  ار  شا  هلک دنروخ و  یم ار  ناسنا  ریازج  زا  یکی  رد  / 79

102 .دنزاس / یم بارش  هزم  تالقنت و  وا  تشوگ  اب  دنروخ و  یم ار  دوخ  نانمشد  طقف  رگید  هریزج  دنچ  رد  / 80
102 .اهنآ / اب  هلماعم  قیرط  نارفاسم و  اب  سولابجل  هریزج  یلاها  راتفر  / 81

103 .دنروآ / یم تسدب  ساملا  اجنآ  زا  لقتسم و  تسیا  هرد ریمشک  یحاون  رد  / 82
104 .نامع / هب  دلک  زا  هیولیعیمسا  ترفاسم  ناتساد  / 83

105 .تشاد / تیاکش  وا  دایز  شزیمآ  تلعب  يدرمریپ  زا  هک  ینز  تیاکح  / 84
106 .نامع / هب  دلک  زا  ترفاسم  لوط  / 85
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107 .نیچ / روفغف  یعونصم  غاب  / 86
107 .ار / نیرفاسم  اجنآ  مدرم  ندروخ  نامدنا و  هریزج  رد  نامیلس  دواد  ربق  / 87

108 .میتی / رد  ناتساد  / 88
110 .جباز / هریزج  ینادابآ  حرش  / 89

110 .دمآ / تسد  هب  ملاس  دش و  قرغ  ایرد  هب  هراوهگ  اب  هک  یکدوک  ناتساد  / 90
7 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 
113 .دندوب / هتخیوآ  یتشک  لکد  هب  باقرغ  زا  تاجن  يارب  هکیلاح  رد  رتخد  اب  یتشک  ناولم  شزیمآ  / 91

114 .ناملسم / یتفم  هلیسوب  وا  لتق  مکح  رومیص و  رد  تب  اب  ناولم  کی  تراسج  / 92
115 .باکر / نیمزتلم  رازه  دص  اب  رهش  هب  ینیچ  ریما  دورو  ناتساد  / 93

116 .یتشک / کی  قرغ  ناتساد  / 94
118 .رگید / لاس  رد  نآ  ندروآ  تسدب  یتشک و  تاجن  يارب  ایرد  هب  هبنپ  ياهلدع  نتخیر  / 95

118 .دنتخاب / یم درن  مهاب  الاب  رد  هتخورفا و  شتآ  ار  دوخ  ياپ  ریز  هک  يا  هلاچ رد  درم  ود  یشکدوخ  ناتساد  / 96
119 .بولغم / بلاغ و  نیب  دادرارق  يدنه و  هفیاط  ود  گنج  / 97

120 .بش / رد  اهنآ  دمآ  تفر و  هقیرط  هدوب و  روکبش  مامت  هکرهش  کی  مدرم  تیاکح  / 98
121 .دینادرگ / یمرب هریزج  هب  ارنآ  یثداوح  درک  یم جراخ  دیرخ و  یم ربنع  سکره  جباز  هریزج  ياهرهش  زا  یکی  رد  / 99

121 .دوش / یم شتآ  همعط  راب  کی یلاس  هک  تسا  یتشد  رابگنز  رد  / 100
121 .دنه / رد  شکرجنخ  نادزد  ناتساد  / 101

/ .دیـشک شتآ  هب  ار  دوخ  هلئاع  هناخ و  دادن و  لوپ  نادزد  گنچ  زا  دوخ  هلئاع  دنزرف و  تاجن  يارب  هک  يدـنه  رجات  ناتـساد  / 102
122

123 .الاب / دنه  رد  نانزریپ  نادرمریپ و  ندنازوس  مسر  / 103
124 .درب / راکب  ریپ  يادخان  کی  هک  يا  هلیح اب  نآ  ندز  مهرب  الط و  روشک  هاش  روضح  رد  سولج  مسر  / 104

125 .ناناملسم / هب  ندش  دنم  هقالع هفیلخ و  رمع  مالسا و  ربمغیپ  دزن  بیدنرس  یلاها  فرط  زا  یلوسر  نداتسرف  ناتساد  / 105
126 .هغابروغ / روبادنص و  مکاح  تیاکح  / 106

127 .مکاح / تسدب  رگنوسفا  ندش  هتشک  جیلخ و  ياه  گنهن ندرک  نوسفا  / 107
129 .تسا / نتشک  ناتسودنه  رد  يدزد  تازاجم  / 108

129 .ایرد / ناشورخ  جاوما  ریز  رد  کچوک  قروز  کی  تشذگرس  / 109
8 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 
130 .هدرم / تاناویح  تشوگ  ندروخ  دندرک - یم يروآ  عمج ار  شیمواگ  لکشپ  نیمرتحم  ناتسودنه  رد  / 110

130 .رختسا / فک  ياهدیراورم  نیچ و  هاشداپ  رختسا  فصو  رد  / 111
131 .تسا / هریزج  رازه  یس  زا  بکرم  هک  تاجبید  ریازج  / 112
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131 .رازاب / زا  هقوذآ  دیرخ  يارب  لیف  نتشامگ  راک  هب  / 113
132 .نآ / نانیشنرس  زا  يا  هدع تاجن  یتشک و  کی  قرغ  / 114

135 .ریمشک / یحاون  رد  هنجا  رازاب  / 115
136 .نیچ / رد  نوگانوگ  ياهگنس  ناتساد  / 116

136 .ددرگ / یم دوبک  تاک  هب  لدبم  هک  دوش  یم يراج  یبآ  نمی  رد  یهوک  هلق  زا  / 117
137 نآ / لکیه  لکش و  ردنک و  تخرد  لیصفت  / 118

137 .دوش / یم هدناوخ  هلا  الا  هلا  نآ ال  گربلگ  رب  هک  یتخرد  / 119
137 .دنوش / یم گنس  هب  لدبم  یکشخ  رد  فنص  يایرد  ياه  گنچرخ / 120

138 .گنس / نآ  ندوبر  يارب  نیطالس  عازن  نآ و  يالط  ياه  هیاپ اب  دجربز  گنس  ناتساد  / 121
138 .بیدنرس / رد  یغرم  يراذگ  مخت ناتساد  / 122

138 .دناوخ / یم زاوآ  وا  ندنک  تسوپ  نیح  هک  يدزد  تیاکح  / 123
139 .نآ / هجوج  يراذگ و  مخت لیصفت  قاوقو و  رد  لدنمس  غرم  / 124

139 .هدام / مه  دوش و  یم رن  مه  هک  تسا  یناویح  قاوقو  ریازج  رد  / 125
140 .دنشاب / یم دوخ  سنج  زا  یلسانت  تلآ  ود  ياراد  نآ  هدام  رن و  هک  رامسوس  لکش  هب  تسا  یناویح  جنز  هلافس  رد  / 126

140 .دیعلب / ار  یگنهن  عارذ  لوط 40  هب  يرام  رومیص  رد  / 127
141 .اهنآ / یسنجدب  قاوقو و  مدرم  تواکذ  / 128

141 .اهنآ / ترفاسم  لاس  کی  هلبنق و  یلاها  اب  قاوقو  مدرم  گنج  / 129
142 .دنهد / یم لاقتنا  لقن و  اج  هباج ار  اهنآ  دنزاس و  یم بآ  يور  رب  ار  اه  هناخ هریرس  جیلخ  رد  / 130

143 .دنکفا / یم ناراوخ  مدآ رهش  لحاس  هب  ار  اهنآ  داب  دننک  یم تکرح  جنز  هلافس  دصق  هب  هک  یئاه  یتشک / 131
144 .دروخ / یم دنکفا و  یم نیمز  هب  درب و  یم اوه  هب  ار  لیف  هک  یغرم  ناتساد  / 132

9 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هحفص ناتساد / عوضوم  ناتساد / هرامش 

145 .ویفص / يایرد  رد  ینار  یتشک / 133
145 .ساملا / توقای و  دیراورم و  نداعم  نآ و  تحاسم  نالیس و  ای  بیدنرس  هریزج  حرش  / 134

بیجع یناپوچ  تسد  هب  وا  يراتفرگ  هتفای و  تاجن  اهنت  وا  هدش و  قرغ  ایرد  رد  وا  یتشک  هک  هرـصب  یلاها  زا  يدرم  ناتـساد  / 135
146 .لاس / لهچ  زا  سپ  نطو  هب  تشگرب  تاجن و  ماگنه  ات  وا  تادهاشم  راوخ و  مدآ ینامدرم  هقلخلا و 

153 .وا / قروز  ندش  قرغ  حرش  تسا و  هتفر  یم نیچ  هب  هریرس  زا  هک  نادرونایرد  زا  یکی  تیاکح  / 136
157 .اه / تسرهف

11 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

مجرتم همدقم 

نف يدروناـیرد و  لـئاسم  رد  دـنا  هتـسیز یم سراـف  جـیلخ  رداـنب  ناریا و  یبوـنج  لـحاوس  رد  هک  یناـیناریا  یمالـسا  هیلوا  نورق  رد 
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زا دنا  هتخاس یم دوخ  هک  يداب  ياه  یتشک هلیسوب  الاک  هلدابم  تراجت و  يارب  هتشاد و  یئازـسب  ترهـش  تراهم و  بلغا  ینار  یتشک
لحاوس اقیرفا و  یقرـش  لحاوس  ات  یئایرد  ياهترفاسم  هب  تسا  هدوب  ملاع  روهـشم  ردانب  زا  هک  فاریـس  ردـنب  اصوصخم  ناریا  رداـنب 

اجنآ زا  هدرب و  اقیرفا  یقرـش  لحاوس  مامت  هب  ار  دوخ  هعتما  هاگ  .دـنا  هدـیزرو یم تردابم  نوپاژ  ریازج  ات  نیچ  ناتـسودنه و  یبونج 
دوـخ اـب  هریغ  دادـغب و  هرـصب و  ياـهرازاب  هب  شورف  يارب  يراـبگنز  ناهایـس  زا  يداـیز  ناـگدرب  ناـمالغ و  یلحم  هـعتما  رب  هوـالع 

ات نیچ  یقرش  یبونج و  لحاوس  دنه و  ریازجلا  عمجم  ناتسودنه و  یبونج  لحاوس  رـساترس  هب  قرـشم  تهج  زا  هاگ  دنا و  هدروآ یم
تارطخ نتـشاذگ  رـس  تشپ  راشرـس و  عفاـنم  اـب  هدرک  ترفاـسم  تسا - هدوب  فورعم  قاوـقو  ریازج  هب  هک  نوـپاژ - ریازجلا  عـمجم 

.دنا هتشگ یمزاب دوخ  ناطوا  هب  قیرط  نامه  زا  رامش  یب
ياهناتـساد تاـیاکح و  دـنا  هدینــش یم اـی  هدـید و  یم هـچنآ  زا  بـئارغ ، بئاـجع و  ياـه  نیمزرــس هـب  ینـالوط  ياـهترفاسم  نـیرد 

دنا هدرک لقن  يروآ  تفگش
12 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دنا هدروآ دوخ  تافیلأت  رد  یمالسا  نیفلؤم  نیخروم و  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدنام و  یقاب هاوفا  رد  هک 
يرجه مراـهچ  نرق  لوا  همین  رد  هک  يزمرهمار » رایرهـش  نب  گرزب  ادـخان   » ماـن هـب  یناریا  دروناـیرد  رفن  کـی  تـسا  هـلمج  نآ  زا 

ناناگرزاب ناـبز  زا  اصخـش  دوخ  هک  بیرغ  بیجع و  ياهناتـساد  تاـیاکح و  رب  لمتـشم  هدرک  فیلأـت  یباـتک  وا  تسا .  هتـسیز  یم
نیچ و بونج  ات  دـنه  ناریا و  اـقیرفا و  یقرـش  لـحاوس  نیب  نیزا  شیپ  نرق  هد  دودـح  رد  هک  یناـحالم  برع و  يدـنه و  یناریا و 

.تسا هدینش  دنا ، هتشاد دمآ  تفر و  نوپاژ 
رد بلغا  هک  يزیگنا  تفگـش بیجع و  تادهاشم  تاقافتا و  ثداوح و  زا  تسترابع  هدـش  يروآدرگ  باتک  نیرد  هک  یئاهناتـساد 
هک ار  باتک  نیا  مان  تسا ، هدـش  هدـهاشم  ای  هداد و  خر  دـنه  ریازج  و  ایرد - رد  هچ  یکـشخ و  رد  هچ  دـنه - ياـیرد  ناتـسودنه و 

.تسا هداهن  هریازج » هرحب و  هرب و  دنهلا  بیاجع   » هدش همجرت  یبرع  نابز  هب  اهدعب 
تمسق هن  هدومرف  میسقت  تمـسق  هد  هب  ار  یتیگ  ياه  یتفگـش بئاجع و  دنوادخ  دسیون : یم دوخ  فیلأت  هحولرـس  رد  باتک  فلؤم 

نآ تمسق  تشه  قرشم  بئاجع  تمسق  هن  زا  .درک  اطع  بونج  لامش و  برغم و  هب  ار  تمـسق  کی  دیـشخب و  ملاع  قرـشم  هب  ارنآ 
.نیمز قرشم کلامم  یقاب  هب  ار  تمسق  کی  داد و  صاصتخا  دنه  نیچ و  هب  ار 

.تسا هدش  همجرت  یبرع  هب  ینامز  هچ  رد  تسین  مولعم  هدماین و  تسد  هب  باتک  نیا  یسراف  هخسن 
13 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

ار نآ  وا  هک  تسا  هداـتفا  تیلرد ) ناو  ) P .A .Van Der Lith يوسنارف دنمشناد  تسد  هب  لوبمالـسا  رد  نآ  یبرع  یطخ  هخـسن 
هدوب  M .Schefer رفـش ویـسم  هسنارف  رگید  دنمـشناد  هب  قلعتم  هک  يرگید  یطخ  هخـسن  اب  يدـالیم   1883 ياه 1886 - لاس رد 

M .Marcel Devik کیود لسرام  هلیسوب  حیحصت و  یئاپورا  نیقرـشتسم  الـضف و  زا  یعمج  يرایتسد  کمک و  اب  هدرک  هلباقم 
نتم اب  نادنمشناد  زا  یخرب  ملق  هب  ریـسفت  دنچ  فلتخم و  ياه  تسرهف لصفم و  همدقم  کی  مامـضنا  هب  هدش  همجرت  هسنارف  نابز  هب 

.تسا هدیناسر  پاچ  هب  امأوت  نآ  یبرع 
تاعالطا ياراد  هکنیا  رظن  زا  نآ  هعومجم  یلو  دسر  یم رظنب  بیجع  یلیخ  دننام و  هناسفا  باتک  نیا  ياهناتساد  زا  یـضعب  هکنیا  اب 

تاداع نیمز و  قرـشم  فلتخم  کلامم  ریازج  ردانب و  یئایفارغج  یلحم و  عاضوا  اهایرد و  یعیبط  لاوحا  زا  یتمیقیذ  دیفم و  رایـسب 
يدالیم مهدزون  نرق  نیقرـشتسم  اپورا و  یملع  ياه  تئیه دـیدش  هقالع  هجوت و  دروم  يدـحب  دـشاب  یم نآ  مدرم  موسر  بادآ و  و 

هـشقن اب  نامز  حلطـصم  یئایفارغج  یماسا  قیبطت  تاقوا و  فرـص  اهلاس  اب  رایـسب و  تاعبتت  تاقیقحت و  تامحز و  اب  هک  هتفرگ  رارق 
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هعماج هرگنک  نیمـشش  رد  .تسا  هتـشگ  میـسرت  باـتک  نیا  صوصخم  هک  ایـسآ  قرـشم  بونج و  اـقیرفا و  یقرـش  لـحاوس  لـماک 
.تسا هدش  تردابم  نآ  رشن  پاچ و  هب  حرطم و  هسنارف  ناسانش  قرش

: دیوگ یم تسا  هتشون  هک  يا  همدقم رد  يوسنارف  دنمشناد  تیلردناو ) )
تیمها ياراد  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  ملاع  يایفارغج  رد  ینوگانوگ  تافیلأت  برع  ینغ  هنهک و  ناـبز  رد  میناد  یم هکناـنچ  »

 ... دنا هدرک فیصوت  ار  ملاع  زا  یتمسق  ای  ملاع  مامت  يایفارغج  شیبامک  هک  یتافیلأت  اصوصخم  دشاب ، یم رایسب 
زا گنهرف  ملاع  تشاد ..  دامتعا  دـیاب  شخب  ماهلا تافیلأت  نیا  هب  راکـشآ ، ياهیئوگ  هغلابم اهاطخ و  یـضعب  زا  ندرک  رظن  فرـص اب 

اه هنیجنگ نیا  هک  ینادنمشناد 
14 ص : همدقم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

 «. تسا رازگساپس  دنا  هدناسانش ام  هب  نآ - راشتنا  همجرت و  قیرط  هب  هچ  یبرع و  نتم  رشن  هلیسوب  هچ  ار -
کی يور  زا  نآ  هسنارف  همجرت  اـب  هلباـقم  زا  سپ  تـسا  ناتـساد  رب 136  غلاب  هک  ار  اهناتـساد  یبرع  نتم  روطـس  نیا  هدـنراگن  *** 

یـسراف هب  نآ - یبرع  نتم  نوچمه  هداس - يرثن  اب  راهب  ءارعـشلا  کلم  ناورداش  هناخباتک  رد  دوجوم  باـیمک  رایـسب  یپاـچ  هخـسن 
.دراد یم میدقت  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  همجرت و 

رد یماـسا  نآ  هک  مینک  یم دروخرب  يرداـنب  ریازج و  دـالب و  یماـسا  هب  باـتک  نیا  بلاـطم  لـالخ  رد  هک  دوـش  یم روآداـی  اـنمض 
ردـنب نوچمه  تسا  هتفای  مان  رییغت  ای  هتفر و  نیب  زا  اـی  نکاـما  دـالب و  نیا  .دوش  یمن هدـید  هجوچیه  هب  زورما  یئاـیفارغج  ياـه  هشقن

ملاع فانکا  هب  ردنب  نی  زا  ار  دوخ  ياه  یتشک ناریا  نایادخان  سراف و  جیلخ  لحاس  رد  تسا  هدوب  یفورعم  ردنب  هک  فاریس  یناریا 
نیا ات  دـیدرگ و  وحم  نیمز  هحفـص  زا  هتفر  هتفر مدـهنم و  یلکب  يرجه  مراهچ  نرق  نافوط  زا  سپ  دابآ  ردـنب  نیا  دنتـشاد  یم هناور 

سراف جـیلخ  یلحاس  طاقن  زا  یکی  رد  ار  نآ  زا  یئاـه  هبارخ ناسانـش  ناتـساب اریخا  هکنیا  اـت  دوب  هدـشن  هدـهاشم  نآ  زا  يرثا  ناـمز 
دالب نآ  ناکم  تسا  هدوب  نکمم  هکیئاج  ات  نیاربانب  دوش ) هعجارم  نکاما  تسرهف  هب   ) دنا هدروآ نوریب  كاخ  لد  زا  هدرک و  فشک 

.تسا هدش  هداد  حیضوت  نکاما  تسرهف  رد  نییعت و  باتک  هب  مضنم  هشقن  يور  زا  نکاما  و 
رارق مرتحم  ناگدنناوخ  ضامغا  وفع و  لومـشم  دوش  هدهاشم  هدـنب  نیزا  رثا  نیرد  یئاطخ  وهـس و  هاگره  تسا  راودـیما  همتاخ  رد 

.دریگ
هداز کلم دمحم  رویرهش 1348  نارهت 

1 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
للم مامت  نیمز و  يور  مدرم  دوخ  هلماک  تردق  هب  هک  ار  لالج  تزع و  بحاص  دنوادخ  منک  یم شیاتـس  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

زا ار  اهنآ  دوخ  هغلاب  تمکح  هب  و  دروآ ، دـیدپ  گنراگنر  لاکـشا  فلتخم و  ياه  يوخ ناـنآ  رد  و  دـیرفایب ، نوگاـنوگ  ار  ماوقا  و 
َکُّبَر ْأَْرقا َو  دومرف : داد و  رارق  مکحتـسم  يا  هیاپ رب  ار  تقلخ  يانب  تخومایب و  اهنآ  هب  تفگـش  عیانـص  و  دینادرگب ، یلاح  هب  یلاح 

، اهایرد اه و  یکـشخ ملاع ، راطقا  رد  ار  شیوخ  هعیدـب  عیانـص  نوگانوگ و  راثآ  ْمَْلعَی و  َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا 
راوتـسا قلخ و  تیاده  يارب  ار  مرکا  لوسر  دـمحم  .ددرگ و  تریـصب  بابرا  تربع  هیام  ات  تخاس  هاوگ  دوخ  یئاناوت  یگناگیرب و 

زا دیـشروخ  دـشخرد و  یم قرب  هک  ینامز  ات  داب  وا  نامدود  ربمایپ و  رب  يادـخ  دورد  .دومرف  رومأم  مدرم  نایم  رد  قح  نید  نتخاـس 
.دنک یم عولط  قرشم 

دیشخب و ملاع  قرشم  هب  ار  تمـسق  هن  درک  میـسقت  تمـسق  هد  هب  ار  ناهج  ياه  یتفگـش بیاجع و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دعب  اما 
نیچ دنه و  کلامم  هب  ار  تمسق  تشه  قرشم  بیاجع  تمـسق  هن  زا  زاب  دومرف و  اطع  بونج  لامـش و  برغم و  هب  ار  تمـسق  کی 
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.نیمز قرشم  کلامم  یقاب  هب  ار  تمسق  کی  داد و  صاصتخا 
2 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

لوا تمسق 

1 هرامش :] ناتساد  ]

رد لاس 288  رد  تفگ : درک و  تیاکح  هرـصب  رد  یمریجنلا  ۀیومح  نب  مارح  نب  ۀیومح  نب  ورمع  نب  نسح  دمحم  وبا  دنه - رد  اما 
نیرت گرزب هک  ار )  ) روـشک هاـشداپ  قـیار  رـسپ  كورهم  هک  درک  تیاـکح  نـم  يارب  اـجنآ  قـثوم  خـیاشم  زا  یکی  مدوـب  هروـصنم 

يا همان لاس 270  رد  تشاد ، رارق  نیئاپ  ریمشک  الاب و  ریمشک  نیب  وا  ینارمکح  هزوح  دوب و  رامـش  هب  ناتـسودنه  کلامم  ناهاشداپ 
حرـش يدـنه  نابز  هب  شیارب  ار  مالـسا  تعیرـش  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  زیزعلا - دـبع  نب  رمع  نب  هّللا  دـبع  هروصنم - مکاـح  هب 

.دهد
يدـنه فلتخم  ياهنابز  هب  هتفاـی و  شرورپ  دـنه  دـالب  رد  دوب و  زین  رعاـش  هک  ار  هروصنم  میهف  شوهزیت و  لاـجر  زا  یکی  هّللا  دـبع 

وا زا  ار  اـضاقت  ماـجنا  تشاذـگ و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  ار )  ) هاـشداپ هتـساوخ  درک و  راـضحا  .دوب  قارع  زا  وا  لـصا  و  تشاد ، یئانـشآ 
.تساوخ

رایـسب دـندناوخ  هاش  روضح  رد  ار  هدیـصق  نوچ  .داتـسرف  شیارب  درک و  نایب  نآ  رد  ار  هاـش  تجاـح  تخاـس و  يا  هدیـصق درم  نآ 
هب ار  درم  نآ  هّللا  دبع  دتسرفب  وا  دزن  ار  هدیصق  بحاص  تشون  هّللا  دبع  هب  درک و  نیسحت 

3 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
وا زا  ار  لاوحا  یگنوگچ  هّللا  دبع  .تشگزاب  هروصنم  هب  سپـس  دنامب  هاش  رابرد  رد  لاس  هس  تدم  رعاش  درم  .داتـسرف  هاش  تمدـخ 

.دیسرپ
: داد حرش  نینچ  ار  شیوخ  تشذگرس  درم  نآ 

لتخم شتنطلس  دهدن و  تسد  زا  ار  شروشک  هکنیا  میب  زا  اما  دوب  هدش  ناملسم  نابز  بلق و  زا  هک  متفگ  كرت  ار  هاشداپ  یماگنه  »
تساوخ هکنانچ  منک ، ریـسفت  يدنه  نابز  هب  شیارب  ار  نآرق  هک  تساوخ  نم  زا  يزور  .تخاس  یمن رهاظ  ار  مالـسا  بهذم  ددرگن 

َوُه ٍةَّرَم َو  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  ٌمیِمَر  َیِه  َماظِْعلا َو  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  مدومن : ریسفت  ار  هیآ  نیا  مدیـسر و  سی )  ) هروس هب  ات  مدرک 
ار هیآ  ینعم  تفگ  تشاد  رارق  یتمیق  رهاوج  عاونا  هب  عصرم  نیرز و  تخت  رب  هک  هاش  مدرک  ریسفت  ار  هیآ  نیا  نوچ  ٌمِیلَع  ٍْقلَخ  ِّلُِکب 
داتفا و نیمز  رب  هاگنآ  دز  مدق  دوب  كانمن  هدش و  هدیـشاپ  بآ  هک  نیمز  يور  هب  دمآ و  ریزب  تخت  زا  هاش  مدرک ، نانچ  نک ، رارکت 

تـسا نیا  تفگ : درک و  نم  هب  يور  تساخرب و  سپ  دـش  دولآ  لگ شتروص  هک  تسیرگ  نادـنچ  داـهن و  كاـخ  رب  ار  دوخ  هنوگ 
.تفر یم هناخ  نآ  رد  اهنت  دندرک و  انب  يا  هناخ شیارب  دومرف  سپس  .ریظن  یب هناگی  میدق و  راگدرورپ  لوا و  دوبعم 

درازگ یم زامن  دروآ و  یم اجب  ار  يادـخ  تدابع  افخ  رد  اما  دـنک ، یم تولخ  هناخ  نآ  رد  روشک  روما  ماجنا  يارب  تفگ  یم ارهاـظ 
« .دومرف اطع  نم  هب  الط  نم  دصشش  تبون  هس  رد  و  ددرگ ، هاگآ  وا  راک  زا  يدحا  هکنآ  نودب 

2 هرامش :] ناتساد  ]

دـنوش و یم عـمج  یلحم  رد  مدرم  دـیع  نآ  رد  دـنراد و  يدـیع  لاـس  ره  رد  ـالاب  ریمـشک  یلاـها  هک  درک  تیاـکح  نم  يارب  وا  مه 
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يا هزوک دوخ  اب  تفر و  ربنم  هب  تداع  هب  انب  بیطخ  يزور  .دور  یم ربنم  هب  هظعوم  يارب  یبیطخ 
4 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

نیلگ هزوک  هاگنآ  .دینک  ظفح  دیناوت  یم ات  ار  شیوخ  لاوما  دیشاب و  ناتدوخ  سفن  کلام  مدرم  يا  تفگ : تشاد و  هتخپان  لگ  زا 
نآ رب  لاـس  رازه  راـهچ  تسا  هتـشگ  تظاـفح  هدـش و  يرادـهاگن  نوچ  هک  دـیرگنب  نیلگ  فرظ  نیا  رب  تفگ  دومنب و  اـهنآ  رب  ار 

.تسا یقاب  زونه  هتشذگ و 

3 هرامش :] ناتساد  ]

نیا .دندرک  یم ترفاسم  الط  روشک  هب  هک  دوب  ینایادخان  هلمج  زا  فاریـس  لها  هیومح  نب  مارح  نب  داشباب  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا 
بیدنرس و بابغا  رد  هک  درک  تیاکح  نینچ  نم  يارب  دوب  رامـشب  نادرونایرد  نیزربم  زا  فورعم و  يدرونایرد  نف  رد  هک  صخش 

مین اهرازاب  زا  کـی  ره  لوط  هک  رازاـب  یـس  زا  شیب  ياراد  دراد  دوجو  یمظعم  رهـش  تسا  ریربا )  ) هب موسوم  هک  یگرزب  هیحاـن  رد 
.دوش یم تفای  تسا ، هیبغ  هچراپ  هب  روهشم  هک  اهبرپ  سیفن و  ياه  هچراپ عاونا  اهرازاب  نیا  رد  .تسا  لیم 

زا ریغ  دـنراد  گرزب  تب  دصـشش  بیرق  رهـش  نیا  مدرم  .دراد  رارق  دزیر  یم باـبغا  ياـیرد  هب  هک  یگرزب  دور  راـنک  رد  رهـش  نیا 
يراج یبآ  همشچ  نآ  ریز  زا  هک  تسا  یهوک  رهش  کیدزن  تسا .  دیرب  دص  راهچ  دودح  رد  رهـش  نیا  تعـسو  .کچوک  ياه  تب

زود لاوج نز و  باـب  دـننام  تشرد  ياـهراخ  ياراد  هک  تسا  هدـش  هیبـعت  يور  سم و  زا  یمیظع  تخرد  هوک  نآ  هنماد  رد  .تسا 
.تسا هدش  هیبعت  دجربز  زا  نآ  نامشچ  هک  دراد  رارق  یگنز  تروص  هب  یگرزب  تب  لکیه  تخرد  نیا  ربارب  رد  .دشاب  یم

5 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دوبعم تب و  هب  دهاوخب  سکره  .دنور  یم الاب  هوک  رب  دنوش و  یم عمج  تب  نیا  درگ  رب  هک  دنراد  يدـیع  لاس  ره  رد  رهـش  نیا  لها 
تخرد يور  رب  هوک  يالاب  زا  ار  دوخ  هاگنآ  دنک  یم هدجـس  ار  تب  راب  دـنچ  ندـناوخ  زاوآ  ندیـشون و  لاح  رد  دـیوج  برقت  دوخ 

زا همشچ  بآ  هک  یگنس  هتخت  يور  رب  زغم  هب  ار  نتـشیوخ  هوک  يور  زا  رگید  یـضعب  .دوش  یم هعطق  هعطق  شندب  دنکفا و  یم سم 
.ددرگ یم لصا  خزود و  هب  دوش و  یم یشالتم  شزغم  لاح  رد  دنکفا و  یم تسا  يراج  نآ  يور  رب  هایس  تب  ریز 

4 هرامش :] ناتساد  ]

نآ دیدش  راشف  کی  اب  دنریگ و  یم دوخ  بل  ود  نیب  ار  يدنه ) زوج   ) هلفوف هک  دنتسه  ینانز  دنه  دالب  زا  جونق  رد  هک  مدینـش  وا  زا 
.دننکش یم ار 

5 هرامش :] ناتساد  ]

یتـشک جـباز  هریزج  ياـهبآ  رد  يزور  هک  درک  تیاـکح  دوب  ـالط  روـشک  نیچ و  ياـهنار  یتـشک زا  یکی  هک  تخبارز  نب  ۀـیودرم 
نکمم هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  داد و  روبع  اه  نآ نیب  زا  ار  یتشک  درک و  هدـهاشم  اـیرد  رد  ار  یگرزب  یگدـمآرب  ود  رود  زا  دـنار ، یم

بآ رد  اه  یگدمآرب ناهگان  تشذگ  هلق  ود  نیب  زا  یتشک  هکنیمه  .دننایامن  بآ  حطـس  رد  اهنآ  هلق  هک  دشاب  یئایرد  هوک  ود  تسا 
.تسا هدوب  یئایرد  گنچرخ  لاگنچ  ود  یگدمآرب  ود  نآ  هک  تشگ  مولعم  دش و  دیدپان  تفر و  ورف 

، میوگب هچ  باب  نیرد  مناد  یمن تسا و  بیجع  یلیخ  ما  هدینش مه  نم  تفگ  تسا ؟ هدینش  ار  یناتـساد  نینچ  مدیـسرپ  دمحم  وبا  زا 
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.دوش یم تفای  هثجلا  میظع  گرزب و  رایسب  ياه  گنچرخ ایرد  رد  هک  مناد  یم ردقنیمه 
6 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

6 هرامش :] ناتساد  ]

هک درک  تیاکح  هیولیعیمسا  هب  فورعم  نینکشا و  داماد  سادرم  نب  میهاربا  نب  لیعیمسا  هب  موسوم  الط  روشک  نایادخان  زا  يرگید 
مدنار يرمال  کیدزن  لحاس  فرط  هب  ار  یتشک  دوب  هداد  خر  یتشک  يارب  هک  يا  هثداح هب  رظن  الط  روشک  ياه  ترفاسم زا  یکی  رد 

، دومیپ یم ار  دوخ  هار  نانچمه  درکن و  فقوت  یتشک  مدـید  اما  متخادـنا  ایرد  هب  ار  یتشک  گرزب  رگنل  ناکم  نآ  رد  فقوت  يارب  و 
هب تساوخ  هکنیمه  صاوغ  تسیچ ، تلع  دـنیبب  دور و  ورف  بآ  هب  هتفرگ  ار  رگنل  باـنط  متفگ  یتشک  صاوغ  هب  .متـسنادن  ار  تلع 
اب ار  یتشک  دـنک و  یم يزاب  نآ  اب  هتفرگ و  دوخ  لاگنچ  رد  ار  یتشک  رگنل  بآ  ریز  رد  هک  دـید  ار  یمیظع  گنچرخ  دور  ورف  بآ 

صالخ ناویح  گنچ  زا  ار  رگنل  ات  دنتخیر  ایرد  هب  اه  گنـس دندروآرب و  دایرف  یتشک  ناناولم  لاوحا  نیا  هدـهاشم  هب  .درب  یم دوخ 
.دوب نم  دصشش  زا  زواجتم  رگنل  نزو  دندنکفا ؛ ایرد  رگید  فرط  هب  هدرک 

7 هرامش :] ناتساد  ]

: درک تیاکح  نینچ  ورمع  نب  نسح  دمحم  وبا  يارب  نایادخان  زا  یکی 
اپ دندید  ار  ام  هکنیمه  هیرق  یلاها  درب ، قاوقو  ریازج  ءارق  زا  یکی  هب  ار  نآ  فلاخم  داب  مدرب ، یم جباز  هریزج  هب  ار  يا  یتشک ینامز 

انـشآ نیمزرـس  نآ  هب  نوچ  مه  یتشک  لها  دندرب  ارحـص  هب  دوخ  اب  زین  ار  دوخ  ثاثا  بابـسا و  دنتـسناوت  هچره  دندراذگ و  رارف  هب 
ام دزن  يدحا  هکنآ  نودب  میدرک  فقوت  زور  ود  لاح  نامه  هب  دـندماین  نوریب  یتشک  زا  دنتـسناد  یمن ار  یلاها  رارف  تلع  دـندوبن و 

هک یتشک  نانیشنرس  زا  یکی  تبقاع  .دنک  وگتفگ  ام  اب  یسک  دیایب و 
7 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

يالاب هک  دید  ار  يدرم  هار  نیب  تفاتش ، ارحـص  بناج  هب  دمآ و  نوریب  یتشک  زا  هدز  ایرد  هب  ار  لد  تسناد  یم ار  قاوقو  مدرم  نابز 
لها رارف  تلع  هاگنآ  داد  وا  هب  امرخ  يرادقم  تفگ و  نخس  یمرن  هب  دمآرد و  تقافر  رد  زا  وا  اب  دوب ، هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  یتخرد 
مدرم نوچ  تفگ : درم  نآ  داد  دـهاوخ  وا  هب  زین  يا  هزیاـج دوب و  دـهاوخ  ناـما  رد  دـیوگب  تسار  رگا  تفگ  دیـسرپ و  وا  زا  ار  هیرق 

هب هدرک  رارف  هلیبق  سیئر  دوخ و  تهج  نیدـب  دـنراد  ار  اهنآ  لام  ناج و  دـصق  هک  دـندرک  نامگ  دـندید  ار  نآ  لـها  یتشک و  هیرق 
سیئر دزن  وا  اب  هک  دـندش  رومأم  یتشک  لها  زا  رفن  هس  .دروآ  یتشک  هب  دوخ  اب  ار  درم  نیـشنرس  نآ  .دـندرب  هانپ  اه  لگنج اهنابایب و 
هعطق ود  زا  ترابع  هک  يا  هفحت زین  دنـشخب و  نانیمطا  دوخ  ياه  کمک هب  ار  شا  هلیبق وا و  دـنربب و  شیارب  یمرگ  ماغیپ  هتفر و  هلیبق 
ماـغیپ ندینـش  ایادـه و  هدـهاشم  زا  هلیبق  سیئر  نوچ  .دـندرب  هلیبق  سیئر  يارب  دوب  رگید  ءایـشا  یـضعب  اـمرخ و  يرادـقم  هچراـپ و 

عاتم هچنآ  دندراذگ و  هلماعم  ترـشاعم و  يانب  یتشک  لها  اب  دنتـشگرب و  دوخ  ياه  هناخ هب  هلیبق  دارفا  مامت  اب  درک  لصاح  نانیمطا 
.دندرک يرادیرخ  دوب  یتشک  رد 

.دنراد هیرق  نیا  هنکـس  اب  عازن  هلمح و  دصق  دوخ  سیئر  اب  يرگید  هیرق  یلاها  دیـسر  ربخ  هک  دوب  هتـشذگن  هعقاو  نیا  زا  زور  تسیب 
نم هک  دنا  هدرب نامگ  اهنآ  اریز  .دنراد  ار  ام  لاوما  تراغ  لادج و  دـصق  تعامج  نیا  هک  داتـسرف  ماغیپ  یتشک  مدرم  هب  هلیبق  سیئر 

.دیئامنب نم  ناتدوخ و  زا  ار  اهنآ  رش  عفد  دینک و  کمک  نم  اب  هک  تسا  راوازس  سپ  .مراد  يرفاو  بیصن  یتشک  نیا  هعتما  زا 
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عازن عاـفد و  هب  دوـخ  سیئر  اـب  هیرق  یلاـها  .دندیـسر  هزاورد  هب  دـندرک و  هـلمح  هـیرق  هـب  نانمـشد  حبـص  هدـیپس  ماـگنه  دـعب  زور 
.دنتساخرب

ار دوخ  نارفاسم ، نارگادوس و  هیلک  نینچمه  نیظفحتسم و  یتشک و  نانکراک 
8 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دندرک مایق  هیرق  لها  یهارمه  کمک و  هب  هدومن  لادج  هدامآ 
هک یگرزب  ذـغاک  هقرو  دـمآ ، نوریب  دوـخ  هرجح  زا  دوـب  قارع  زا  وا  لـصا  هـک  یتـشک  نانیـشنرس  زا  يدرم  لادـج ، مرگاـمرگ  رد 
ادا دنچ  یتاملک  اسر  یئادص  اب  دومن و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  درک و  زاب  ارنآ  دروآ  نوریب  بیج  زا  دوب  وا  یـصخش  باسح  تروص

مـسق ادـخ  هب  ارت  : » دـنتفگ هدـمآ  وا  دزن  نانآ  زا  يا  هدـع دنتـشادرب و  لادـج  زا  تسد  لاح  رد  داتفا  وا  هب  نیمجاـهم  رظن  نوچ  .درک 
هب زین  نارگید  نآ  .دز » میهاوـخن  تسد  مه  امـش  لاوـما  هب  میرادـن  يراـک  اهامـش  هب  میور و  یم اـم  نـکم  يراـک  نـینچ  مـیهد  یم

هدمآ و بلاغ  ام  رب  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دـنا و  هدـش لسوتم  اهنامـسآ  ناطلـس  هب  اهنیا  اریز  مینکن  گنج  دـنتفگ  یم رگیدـکی 
هاگنآ .تشاذگ  بیج  رد  تسب و  ار  ذغاک  هقرو  هکنآ  ات  دندومن  یم عرـضت  درم  نآ  دزن  نانچمه  زاب  .تشک و  دنهاوخ  ار  ام  یمامت 

.دنتشگزاب دوخ  هیرق  هب  هدیشک  نانآ  زا  تسد  یهاوخرذع  اب  نیمجاهم 
، میدرک عورـش  ار  شورف  دـیرخ و  هرابود  میدـش و  دوب  نآ  رد  هچنآ  هیرق و  باقرلا  کـلام  یتشک  لـها  ماـمت  نم و  تروص  نیدـب 
امرخ و هچراپ و  يرادـقم  اب  ار  يا  هدـع میدوبر و  یم ار  نانآ  لافطا  هلیح  رکم و  اب  هتخاـس  عیطم  هارمه و  دوخ  اـب  زین  ار  هلیبق  سیئر 

.دش عمج  یتشک  رد  گرزب  کچوک و  ریسا  دصکی  کیدزن  بیترت  نیدب  میدرک ، یم لمح  یتشک  هب  هدروآرد  یمالغ  هب  هریغ 
ام دندرک : یم سامتلا  دندوب  هدش  يرادیرخ  ای  هدش و  هدیدزد  هک  ینامالغ  ناریـسا و  .دیـسر  تشگزاب  ماگنه  تشذـگ و  هام  راهچ 
ام لایع  لها و  ام و  نیب  هتخاس  رود  دوخ  نطو  زا  ار  ام  تسین  راوازـس  اریز  مینامب  نامدوخ  ياه  هناخ رهـش و  رد  دـیراذگب  دـیربن  ار 

.میدرکن اهنآ  هب  یئانتعا  درکن و  رثا  چیه  ام  رد  اهفرح  نیا  یلو  .دیزادنیب  یئادج 
9 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دندوب دازآ  هک  اهنآ  لافطا  هدوب و  ریجنز  دنب و  رد  یخرب  سوبحم و  یضعب  هک  ارـسا  زا  دندوب  ترابع  یتشک  نینکاس  عقوم  نیا  رد 
هیقب .دنداد  یم بیترت  ار  ارسا  ياذغ  مه  دندوب و  یتشک  بقارم  مه  هک  دندوب  هدش  هتشامگ  هدع  نیا  رب  یتشک  نانیشنرس  زا  رفن  جنپ 

.دندوب هیرق  رد  یتشک  یلاها 
رارف هدوبر  ار  یتشک  بش  یکیرات  رد  دـندرک و  چـیپ  بانط ار  اـهنآ  هدرب  هلمح  دوخ  ناـنابهاگن  هب  هدـش  تسدـمه  ارـسا  بش  کـی 

.دندومن
رد هک  یمزاول  رصتخم  زج  یگدنز  لیاسو  بابسا و  هنوگچیه  نودب  میا  هدنام ام  تسین و  ياج  رد  یتشک  میدید  دش  حبص  هکنیمه 

.میتشاد هیرق 
هتخاس و يرقحم  کچوک و  یتشک  ات  مینامب  هیرق  نآ  رد  هام  دنچ  میدش  راچان  دشن ، رادیدپ  یتشک  زا  يرثا  چیه  تشذگ و  اهزور 

.میداتفا هار  هب  هدش  راوس  یعضو  نیرتدب  اب 

8 هرامش :] ناتساد  ]

هتفای یئازـسب  ترهـش  مان و  هدرک  اهترفاسم  اهایرد  رد  هک  دوب  ینایادخان  هلمج  زا  یکی  فاریـس  لها  ادخان ، رینم  نب  یلع  نب  دمحا 
قرغ نآ  نیرفاسم  تسکش و  ایرد  رد  يا  یتشک ینامز  تسا : هدرک  تیاکح  نینچ  وا  يارب  بیدنرس  رد  دنه  فیراعم  زا  یکی  .دوب 
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ات دندینارذگ  هریزج  نآ  رد  ار  یتدم  دندرب و  هانپ  دنه  کیدزن  ریازج  زا  یکی  هب  هتفای  تاجن  یقیاق  هلیـسوب  هک  يا  هدع رگم  دـندش 
.دندنام یقاب  رفن  تفه  هدرم و  هریزج  نآ  رد  نانآ  بلغا  هکنآ 

دمآ و یم دورف  هریزج  هب  زور  ره  هک  دندرک  یم هدـهاشم  ار  یمیظع  رایـسب  غرم  دـندوب  هریزج  رد  صاخـشا  نیا  هک  یتدـم  مامت  رد 
دمآ یم هریزج  هب  قیرط  نامهب  زین  رگید  زور  تفر ، یم هدرک  زاورپ  رصع  ماگنه  دیرچ و  یم

10 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
رارق دـندرک و  تروشم  دوخ  اب  رفن  تفه  نیا  دور ، یم اجک  هب  غرم  نآ  هک  تسناد  یمن سکچیه  اما  دـیدرگ ، یمزاـب دـیرچ و  یم و 

دـنورب و دـیآ  یم دورف  هک  یناکم  هب  هتخیوآ و  ناویح  ياپ  هب  ار  شیوخ  نانآ  زا  رفن  کی  غرم  زاورپ  تقو  هب  زور  ره  هک  دـندراذگ 
فلت هاگره  دنا و  هدیـسر دوخ  دارم  هب  درب  نوکـسم  دابآ و  ینیمزرـس  هب  ار  اهنآ  رگا  دنراپـسب ، غرم  هب  ار  دوخ  تشونرـس  ارارطـضا 

.دش دنهاوخ  لصاو  دنراد  ار  نآ  راظتنا  هک  یتشونرس  هب  دندش 
هب ار  دوخ  هتـسهآ  غرم  زاورپ  ماگنه  دـش و  یفخم  تسـشن  یم نآ  رب  غرم  هک  یتخرد  نایم  رد  ناـنآ  زا  رفن  کـی  داد ، رارق  نیارباـنب 

غرم دیچیپ ، ناویح  ياه  هجنپ هب  ار  اهاپ  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  نار  تخیوآ و  غرم  ياپ  هب  ار  دوخ  یکالاچ  هب  دیناشک و  وا  کیدزن 
اهر ار  غرم  ياپدرم  دمآ ، دورف  یهوک  رب  باتفآ  بورغ  تقو  داد ، روبع  اهایرد  يور  زا  دوخ  اب  ار  وا  درک و  زاورپ  نامـسآ  يوس  هب 

، حبص .دنامب  ناکم  نآ  رد  تلاح  نامه  هب  حبـص  ات  داتفا و  نیمز  هب  یحور  یب مسج  دننام  رایـسب  بعت  جنر و  یگتـسخ و  زا  درک و 
هب تسا ، لوغـشم  دوخ  نادنفـسوگ  ندـینارچ  هب  هک  دـید  ار  یناپوچ  تخادـنا  رظن  دوخ  فارطا  هب  تساخرب و  باتفآ  عولط  ماـگنه 
وا هب  دنفـسوگ  ریـش  يردق  هاگنآ  تسا  دنه  ءارق  زا  یکی  اجنیا  تفگ  ناپوچ  دیـسرپ ، ار  ناکم  مسا  يدـنه  نابز  هب  تفر و  وا  يوس 

.درب هیرق  لخاد  هب  دوخ  اب  ار  وا  دیناشون و 
نیا زا  دنتـسویپ و  دوخ  ناقیفر  هب  هتفای  لاقتنا  هیرق  نیدب  هثجلا  میظع  غرم  هلیـسوب  قیرط  نیمهب  هریزج  ناگدنهانپ  زا  رگید  نت  شش 

تـشذگرس دنتـشگزاب و  دوخ  ناطوا  هب  یتشک  اب  هدیناسر و  دوب  اه  یتشک دش  دمآ و  لحم  هک  دـنه  ردانب  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ناکم 
یتشک نتسکش  زا  ار  شیوخ 

11 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
یهوک هریزج و  نیب  تفاسم  دندرک ، تیاکح  غرم ، هلیسوب  اجنآ  زا  تاجن  دندوب و  هدرب  هانپ  نآ  رد  هک  يا  هریزج نارفاسم و  قرغ  و 

.دوب گنسرف  تسیود  زا  زواجتم  دندمآ  دورف  نآ  رب  غرم  اب  هک 
9 هرامش :] ناتساد  ]

دم رزج و  هک  دوب  هدـید  ار  یمیظع  یهام  نامع  يایرد  رد  لاس 300  رد  هک  مدینش  یفاریـس  رمع  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  زا 
هدمآ ناویح  ياشامت  يارب  دوخ  ناراوس  اب  لاله  نب  دمحا  ریما  .دندوب  هدروآ  رهش  رانک  هب  ارنآ  یلاها  هتخادنا و  لحاس  هب  ارنآ  ایرد 
کف بناج  کی  زا  هراوس  رفن  کی  هک  دوب  يدح  هب  یهام  نیا  تمظع  .دـندوب  هدـش  عمج  نآ  درگرب  زین  مدرم  زا  يریثک  عمج  دوب 

.دش یم جراخ  رگید  بناج  زا  هدش و  وا  ناهد  لخاد 
هتفرگ یهام  نیا  مشچ  زا  هک  ینغور  دـنتفگ  یم هک  يرارق  هب  دوب  عارذ  هاجنپ  کیدزن  نآ  رطق  عارذ و  زا 200  زواجتم  ناویح  لوط 

.دوب هدش  هتخورف  مهرد  رازه  هدزناپ  ات  هد  غلبم  هب  دندوب 
لاو یهاـم  ار  نآ  هک  تسا  ناوارف  دنقرمـس  سوناـیقا  جـنز و  ياـیرد  رد  یهاـم  عوـن  نیا  زا  هـک  مدینـش  هیولیعیمـسا  ادـخان  زا  زین  و 
نیا هلمح  هب  یتشک  کـی  ناـناولم  هک  یماـگنه  .دراد  رایـسب  علو  نآ  نتـسکش  مهرد  اـه و  یتشک هب  هلمح  رد  ناویح  نیا  .دـنمان  یم

زا ار  ناویح  هلیـسو  نیدب  ات  دنزاون  یم اهلبط  دنبوک و  یم مه  هب  اه  هتخت اهبوچ و  هدراذگ  وهایه  دایرف و  يانب  دنوش  یم راچد  ناویح 
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.دنزاس فرصنم  هلمح 
یتشک عارـش  دننام  رود  زا  هک  دهد  یم لیکـشت  رانم  يدنلب  هب  يا  هراوف دـنک  یم فپ  دوخ  رـس  يالاب  هب  ار  بآ  لاو  یهام  هک  یتقو 

نینچ رود  زا  دیآ  نوریب  بآ  زا  يزاب  نیح  رد  ناویح  مد  اهلاب و  هک  یماگنه  تسا و  رادومن 
12 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دنا هتشارفا ار  یتشک  ياهنابداب  هک  دسر  یم رظن  هب 

10 هرامش :] ناتساد  ]

طقف هتخیرورف و  امامت  نآ  تشوگ  هک  مدـید  ار  يا  یهاـم هلک  دوخ  ناتـسود  دزن  نمی  رد  تفگ : یم هک  مدینـش  یقارع  رفن  کـی  زا 
کی زا  تسناوت  یم دنک  مخ  ار  شرـس  هکنیا  نودب  دـق  مامت  اب  ناسنا  رفن  کی  هک  دوب  میظع  يردـق  هب  دوب و  هدـنام  یقاب  ناوختـسا 

.دوش جراخ  رگید  يوس  زا  هدش و  لخاد  وا  مشچ  هقدح 
لخاد ارنآ  دنتـساوخ  یم هک  یماگنه  دـندرب و  هفیلخ  ردـتقم  يارب  ناـمع  ياـیرد  زا  ار  یهاـم  عون  نیا  زا  کـف  کـی  لاـس 310  رد 

.دنزاس دراو  ارجنپ  زا  ارنآ  دندش  راچان  دشن و  لخاد  ترامع  رد  زا  دننک  ترامع 
.دنا هتفرگ نغور  هنامیپ  زا 500  شیب  یهام  نیمه  ياهمشچ  زا  تفگ : یم یقارع  درم 

11 هرامش :] ناتساد  ]

هب ندع  زا  يا  یتشک ینامز  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  دوب  هدینـش  نادرونایرد  یـضعب  زا  هک  ار  یناتـساد  ورمع  نب  نسح  دمحم  وبا 
یتشک دـندرک  نیقی  یتشک  نانیـشنرس  هک  دز  یتشک  هب  دوخ  رـس  اـب  یتبرـض  ناـنچ  يا  یهاـم علیز  لـباقم  درک ، یم ترفاـسم  هدـج 

سسجت هچره  اما  دنزادرپب  نآ  تمرم  هب  ات  دندش  هناور  یتشک  بآ  رابنا  يوس  هب  هلجع  هب  نارگراک  تسا ، هدش  خاروس  هتـسکش و 
رادـیدپ یتشک  رد  يرثا  كدـنا  يدـیدش  تبرـض  نینچ  اب  هک  دـندش  بجعتم  ماـمت  هعقاو  نیا  زا  دـنتفاین ، نآ  رد  یخاروس  دـندرک 

.تشگن
دندرب یکشخ  هب  ریمعت  يارب  ار  نآ  دیسر و  هدج  هب  یتشک  یتقو 

13 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هب رداـق  ناویح  نوچ  هتخاـس و  دودـسم  تسا  هدرک  داـجیا  هک  ار  یخاروس  هتفر و  ورف  یتشک  هندـب  هب  یهاـم  هلک  دـندرک  هدـهاشم 

.تسا هدنام  یقاب یتشک  خاروس  رد  نانچمه  شا  هلک هدش و  ادج  ندرگ  زا  وا  ندب  دوب  هدشن  دوخ  تاجن 
مکش رد  رتکچوک  نایهام  دنا  هدرک زاب  ار  اهنآ  مکش  هدرک و  دیص  هک  ار  یگرزب  نایهام  تسا  هدید  بلغا  تفگ  یم صخـش  نیمه 

هک دناسر  یم بلطم  نیا  .تسا  هدش  تفای  اهنآ  مکـش  رد  يرتکچوک  نایهام  دنا  هتفاکـش زین  ار  نایهام  نیا  مکـش  نوچ  هدوب و  اهنآ 
.دنا هدوب رگید  نایهام  هدنعلب  زین  اهنآ  هک  دنعلب  یم ار  ینایهام  ایرد  نایهام 

12 هرامش :] ناتساد  ]

هرـصب بناج  هب  اهبنارگ  هعتما  ریثک و  یعمج  اـب  یتشک  کـی  فاریـس  زا  یناـمز  هک  درک  یم تیاور  مارح  رـسپ  داـشباب  رـسپ  دـمحم 
.درک تکرح 
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هکنیا ات  دندوب  ایرد  زا  يربخ  ندیسر  رظتنم  مدرم  تشگ و  رادیدپ  رهـش  رد  یبارطـضا  دیـسرن ، يربخ  یتشک  زا  تشذگ و  اه  تدم
نوریب يرتشگنا  هقلح  اهنآ  زا  یکی  مکش  نورد  زا  دوب  اه  یهام ندرک  زیمت  لوغـشم  هک  یماگنه  دیرخ  یهام  هناد  دنچ  ینز  يزور 

هیرگ و يانب  هاگان  .دوب  هدرک  ترفاـسم  روکذـم  یتشک  اـب  هک  تسا  وا  ردارب  يرتشگنا  دـید  تخادـنا  رظن  نآ  نیگن  هب  نوچ  .دـمآ 
مغ راچد  دندوب  هدرک  ترفاسم  یتشک  نآ  اب  ناشنادنواشیوخ  ناتسود و  هک  یناسک  مامت  دش و  عیاش  رهـش  رد  ربخ  تشاذگ ؛ نویش 

.دندش متام  و 
.دنا هتفاین تاجن  نآ  نانیشنرس  زا  کیچیه  هدش و  قرغ  هتسکش و  ایرد  رد  یتشک  دیسر  ربخ  هک  دیشکن  یلوط 

14 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

13 هرامش :] ناتساد  ]

هک يریس  طخ  رد  ار  وا  یتشک  یگرزب  یهام  دوب  هدرک  هدهاشم  نمی  یحاون  رد  هک  درک  تیاکح  نینچ  نم  يارب  يرگید  درونایرد 
هک زور  کـی  بش و  ود  تدـم  رد  دورب و  رتولج  نآ  زا  اـی  دـنامب و  بقع  یتشک  زا  يا  هظحل هکنیا  نودـب  درک  یم یهارمه  تشاد 
زین یتشک  لوط  یتشک و  لوط  اب  دوب  ربارب  یهام  نیا  لوط  دـشن  ادـج  نآ  زا  يا  هظحل دوب  هدومیپ  هار  خـسرف  زا 170  زواجتم  یتشک 

.ددرگ یهتنم  یطسو  تشگنارس  هب  عورش و  لغب  ریز  زا  هک  یلوط  اب  تسا  يواسم  عارذ  ره  دوب ، عارذ  هاجنپ 
نآ للع  تفگ  دـننک ؟ یم یهارمه  دایز  تافاسم  رد  ار  اه  یتشک هنوگنیدـب  ناـیهام  هک  دوش  یم بجوم  زیچ  هچ  مدیـسرپ  ادـخان  زا 

یتشک کی  اب  البق  هکنآ  اـی  دـنوش و  یم هارمه  نآ  اـب  یتشک  زا  همعط  نتفرگ  عمط  هب  اـه  یهاـم تسا  نکمم  یهاـگ  تسا ، فلتخم 
رد دنتفا و  یم هار  هب  نآ  اب  عمط  نامه  هب  دننیب  یم ار  يرگید  یتشک  نوچ  دـنا و  هدـش رادروخرب  نآ  زا  هدرک و  فداصت  هدـش  قرغ 

.دنوش یم صیرح  داتعم و  اه  یتشک بیقعت  هب  هجیتن 
بآ و رد  نآ  زا  یمین  هک  دننک  یم نامگ  یناویح  ار  نآ  هدـش و  بجعتم  نآ  لکیه  زا  دـننیب  یم هک  ار  يا  یتشک اه  یهام مه  یهاگ 

هتـسخ نوچ  دننک و  یم تکرح  یتشک  يولهپ  هب  ولهپ  يدایز  تدـم  هدـش و  سونأم  یتشک  اب  نامگ  نیا  اب  تساوه و  رد  رگید  مین 
.دشاب یمن اراد  تسه  غالا  رد  هک  ار  یئابیکش  ربص و  نآ  ناویح  نیا  اریز  دنور  یم دوخ  هار  هب  هدرک  اهر  ار  یتشک  دندش 

دیدش هلمح  کی  دایز  مشخ  اب  یتشک  زا  ندنام  بقع  یگتسخ و  هظحل  رد  دشاب  هتشاد  یتشک  اب  دانع  يزوت و  هنیک رس  هک  یماگنه 
.درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  الا  دنام و  یم ملاس  دنک  رارف  تسناوت  یتشک  رگا  درب  یم یتشک  هب 

15 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
مه ینامز  دنعلب  یم دنبایب  نآ  رد  هچره  دنزاس و  یم نوگنرـس  ار  نآ  هدرک  هلمح  یتشک  هب  تراسج  اب  یهاگ  نایهام  نیا  زا  یـضعب 

.دننک یم رارف  دندید  ار  یتشک  نوچ  سکعلاب 
نآ رد  نایهام  هک  اهایرد  فلتخم  طاقن  فالتخا  اب  دراد  یگتـسب  یتشک  اب  گرزب  نایهام  هلماعم  راـتفر و  زرط  فـالتخا  یلک  روطب 

ریازج لحاوس و  زا  رود  طاقن  ای  تیعمجرپ و  دابآ و  لحاوس  کیدزن  ای  اهدایص  نارفاسم و  ریس  طخ  لیبق  زا  دننک  یم یگدنز  طاقن 
ُهَّللا َكَرابَتَف  ملاع  نیا  زا  ریغ  تسا  یئایند  ۀقیقح  اهـسونایقا  قامعا  يایند  .دنـشاب  رودـب  یکاخ  ملاع  زا  هک  قیمع  ياهایرد  زکارم  ای 

.َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ 

14 هرامش :] ناتساد  ]
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نید سپـس  .تشاد  ترهـش  تناما  هب  دنه - نایـسوجم  دوخ - ناشیک  مه دزن  دوب و  فاریـس  ناگرزب  زا  یکی  ادخان ، یتخرب  رهز  وبا 
.تفرگ ینز  هب  ار  ءاسن  هریزج  نانز  زا  ینز  تفر و  هکم  ترایز  هب  درک و  لوبق  مالسا 

يایرد هب  ناشراذگ  نوچ  دـش  ایرد  رفـس  هناور  نارفاسم  ناناگرزاب و  رگید  هارمه  وا  گرزب  یتشک  اب  يدرم  هک : درک  تیاکح  يو 
ایرد مطالت  تفرگ ، ندـیزو  ینافوط  هاگان  دـندید ، یم رود  زا  ار  نآ  ياههوک  للق  دـندش  کیدزن  نیچ  نیمزرـس  هب  و  داتفا ، وتـالم 

وا رـس  يالاب  لیهـس  هک  دتفیب  يا  هطقن هب  ایرد  رد  سکره  دـیناشک - لیهـس  هراتـس  فرط  هب  ار  یتشک  داب  درک ، بات  یب ار  نارفاسم 
هچره دـمآ و  راتفرگ  تشاد  نایرج  بونج  يوس  هب  هک  اـیرد  مطـالتم  جاوما  رد  یتشک  تسین - وا  يارب  یتاـجن  حـالف و  دریگ  رارق 

دوب دیدش  يوق و  يردق  هب  جاوما  نایرج  دش ، یم ریزارـس  نآ  ولج  رد  هدمآ  الاب  یتشک  بقع  زا  ایرد  ناشورخ  جاوما  تفر  یم ولج 
هک

16 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
زیگنا لوه يافرژ  يوس  هب  دیدش  نایرج  نیا  رد  نانچمه  یتشک  دنادرگرب و  جاوما  ریسم  زا  ار  یتشک  دوبن  رداق  يدنت  داب  هنوگچیه 

.دش یم هدنار  ایرد 
زا تسد  یلک  هب  تسا  هتفرگرب  رد  ار  اهنآ  يرات  هریت و  بش دـنناور و  لیهـس  هراتـس  فرط  هب  هک  دـنتفایرد  یتشک  نینکاـس  هکنیمه 

هدرب و ربا  هب  ار  یتشک  یهاگ  هک  دوب  ناجیهرپ  برطضم و  نادنچ  ایرد  میظع  جاوما  دنتشگ ، دیماان  دوخ  یناگدنز  زا  هتـسش و  ناج 
مدرم زا  کیچیه  دـمآرب  زور  نوچ  دـندینارذگ ، اـیرد  ظـیلغ  هم  یگریت  تملظ و  رد  ار  بش  ماـمت  درب ، یم ورف  اـیرد  رعق  هب  یناـمز 
نانچ ار  ملاع  دولآرابغ ، ردـک و  ياهداب  اضف و  نایاپ  یب هم  ایرد و  یهایـس  اریز  دـهد  زیمت  یناـملظ  بش  زا  ار  زور  تسناوتن  یتشک 

.دنتخانش یمن بش  زا  ار  زور  هک  دوب  هتخاس  راتو  هریت نانآ  رظن  رد 
لاگنچ رد  فرط  ره  زا  ار  شیوخ  درب و  یم انف  گرم و  يوس  هب  ار  نانآ  یتشک  دش و  لدبم  رات  بش  هب  اهنآ  زور  هنوگ  نیدـب نوچ 
شیوخ نیئآ  قفو  رب  کیره  دـنتخادرپ و  عادو  هب  مهاب  دـندید ، راتفرگ  زیگنا  لوه یئایرد  نیگمهـس و  جاوما  دـیدش و  ياه  ناـفوط

.دندش گرم  هدامآ  هدرازگ  زامن 
تـشحو سرت و  دندرک ، هدهاشم  دوخ  لباقم  رد  ار  یمیظع  شتآ  ياه  هلعـش رود  زا  موس  بش  تشذگ ، لاونم  نیدب  زور  هنابـش ود 

نتخوس زا  ار  بآ  رد  ندش  قرغ  ام  دنتفگ : دنتشاذگ و  هثاغتـسا  هلان و  يانب  دنتفر و  ادخان  دزن  تشگ ، یلوتـسم  نانآ  رب  هداعلا  قوف 
ناج هدهاشم  زا  ام  ات  نک  قرغ  ایرد  جاوما  نایم  رد  ار  یتشک  میهد  یم مسق  یتسرپ  یم هک  یئادخ  هب  ارت  میناد  یم رتاراوگ  شتآ  رد 

.میربن جنر  شتآ  رد  دوخ  ناتسود  ندنک 
17 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هثداح نیا  هک  دـنوش  یم راچد  یئایالب  تارطاخم و  هب  هشیمه  ناناگرزاب  نیرفاسم و  هیلک  هک  دـینادب  دـیاب  امـش  داد : باوج  ادـخان 
هب تسا و  یقاب  هک  ینامز  ات  ار  دوخ  یتشک  هک  میشاب  یم راد  هفیظو نایادخان  ام  نآ  زا  هتشذگ  تسا ، زیچان  لهـس و  یلیخ  نآ  شیپ 

یتشک رد  مدق  هک  يزور  زا  یتشک  ناگدننار  هورگ  ام  اریز  میهدـن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هاگ  چـیه تسا  هدـشن  راچد  یموش  هثداح 
یماگنه میریم  یم و  تسا ، تمالس  یتشک  ات  میا  هدنز تسا ، هدش  هتسب  یتشک  تاردقم  هب  ام  تاردقم  ام و  تایح  هتشر  میا  هتشاذگ

ياضر لیم و  هچره  ات  دیراپـسب  اـهایرد  اـهداب و  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  دیـشاب و  هتـشاد  یئابیکـش  ربص و  سپ  .دوش  دوباـن  یتشک  هک 
.دنک راتفر  ام  هرابرد  تسوا 

نانچ دندراذگ ، نویـش  يراز و  هیرگ و  يانب  دنتـشگ  سویأم  دوخ  تساوخرد  ماجنا  زا  دندینـش و  ادخان  زا  ار  نانخـس  نیا  هکنیمه 
یتشک ناناولم  زا  کیچیه  شوگ  هب  اه  بانط ندرکزاب  نتـسب و  تاجن و  تایلمع  يارب  ادـخان  ياه  ناـمرف هک  دـش  اـپرب  يا  هماـگنه
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يوهایه نویـش و  همه  زا  رتدـب  دوب و  هدـیچیپ  یتشک  ياه  نابداب رد  هک  نافوط  داب و  ریفن  جاوما و  شرغ  ایرد و  مطـالت  دیـسر ، یمن
راک زا  مدرم و  یگتخیـسگ  مامز  عاضوا و  نیا  دـننک ، مایق  یتشک  تاجن  هب  هدینـش  ار  ادـخان  نامرف  ناـناولم  هک  تشاذـگ  یمن مدرم 

.دوب هدش  یتشک  قرغ  يارب  يرگید  ثعاب  نافوط  تارطخ  رب  هوالع  یتشک  رازبا  بابسا و  نداتفا 
ماحدزا نایم  رد  نارفاسم  ندش  راوس  یتشک و  نداتفا  هارب  ماگنه  درم  نیا  دوب ، یتشک  رد  ایناپسا  هیسداق  یلاها  زا  ناملـسم  يدرمریپ 

تدم مامت  دریگ  رارق  هذخاؤم  دروم  ادابم  هکنیا  میب  زا  دوب و  هتخادنا  یتشک  رد  ار  دوخ  دنادب  یتشک  يادـخان  هکنیا  نودـب  مدرم و 
مدرم هک  درک  هدهاشم  دید و  لاونم  نیدب  ار  یتشک  عاضوا  نوچ  تسیز  یم راظنا  زا  رود  يا  هشوگ رد  ار 

18 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دوخ يانف  رد  ایرد  بالقنا  نافوط و  اب  دنزاس و  یم مهارف  دوخ  تسد  هب  ار  شیوخ  كاله  یتشک و  قرغ  تابجوم  دـنراد  ناشدوخ 
دوخ ناکم  زا  سپ  دزاس ، راکـشآ  تیعمج  نایم  رد  ار  دوخ  هک  دـش  ممـصم  درمـشن و  زیاـج  نیا  زا  شیب  ار  اوزنا  دـننک  یم کـمک 

یتشک ناکـس  اـیآ  .هن  دـنتفگ  تسا ؟ هتـسکش  یتشک  اـیآ  دـیئوگ ؟ یم هچ  مدرم  يا  تفگ : دـش و  هجوتم  تیعمج  هب  دـمآ و  نوریب 
؟ تسا هتفرگ  ار  اهامش  ایرد  ایآ  .هن  دنتفگ  تسا ؟ هدش  بارخ 

مطالت ایرد و  بالقنا  یتسین و  اـم  اـب  یتشک  نیا  رد  وت  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنتفگ : مدرم  دـیئوگ ؟ یم هچ  سپ  تفگ : .هن  دـنتفگزاب 
نونکا ام  هک  ینک  یمن هدهاشم  ینیب و  یمن دندوب  ام  يامن  هار هک  ار  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و  ندوب  دیدپان  اوه و  یگریت  جاوما و 

ارف ار  قفا  هک  تسا  یشتآ  ياه  هلعش نآ  زا  رتدب  دنا و  هدرک هرصاحم  ار  ام  اوه  نافوط  ایرد و  نایغط  میا  هتفرگ رارق  لیهس  هراتس  ریز 
ام تسا  شتآ  نآ  رد  نتخوس  زا  رتهب  یـسب  ام  يارب  ایرد  رد  قرغ  لاح  نیا  اب  میوش ، یم هدـنار  شتآ  نآ  فرطب  میراد  اـم  هتفرگ و 

دنیبن ار  يرگید  كاله  ام  زا  کیچیه  میوش و  قرغ  ات  دـنک  نوگژاو  بآ  رد  تملظ  نایم  ار  یتشک  میدرک  انمت  یتشک  يادـخان  زا 
دنهد یم ناج  نازوس  شتآ  رد  هک  ار  ناـمدوخ  ناراـی  باذـع  جـنر و  دوخ  مشچ  اـب  هتخوس و  شتآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نیا  و 

.مینک هراظن 
نیا هدهاشم  زا  هک  ادخان  درک ، مالـس  ادخان  هب  يدنه  نابز  هب  دندرب  ادخان  شیپ  ار  وا  هک  نوچ  دیربب ، ادخان  دزن  ارم  تفگ : درمریپ 

ارت ام  اریز  اهنآ ؟ ناسک  زا  ای  یـشاب  یم ناناگرزاب  زا  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  وا  زا  داد و  ار  وا  مالـس  باوج  دوب  بجع  رد  سانـشان  درم 
.اهنآ ناسک  زا  هن  مناـگرزاب و  هن  نم  داد : باوج  درم  .میـسانش  یمن هدـیدن و  یتشک  هب  ندـش  راوس  ماـگنه  دوخ  نارفاـسم  ناـیم  رد 

هچ یتسیک و  وت  سپ  درک : لاؤس  ادخان 
19 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

یتـشک نورد  هب  ار  مدوخ  نم  دـندش  یم یتـشک  راوس  نارفاـسم  هک  یماـگنه  داد : باوـج  تسا ؟ هدرک  راوـس  یتـشک  هب  ارت  یـسک 
؟ يدروآ یم تسد  هب  اجک  زا  بآ  نان و  تدم  نیا  رد  دیسرپ : .مدش  ناهنپ  يا  هشوگ رد  هتخادنا 

زا نم  دنتشاذگ و  یم نم  ناکم  ترواجم  رد  ریخ  حاورا  يارب  بآ  یلطس  ریشرس و  جنرب و  زا  یفرظ  زور  ره  یتشک  ناحالم  تفگ :
.مدرک یم هیذغت  نآ 

.امرخ کیخ  کی  زا  تسا  ترابع  نم  عاتم  اما  و 
وهایه لاجنج و  زا  هدش  ادخان  اب  وا  يوگتفگ  ندینـش  مرگرـس  یتشک  یلاها  مه  یفرط  زا  دوب  بجعت  رد  نانچمه  درم  نیا  زا  ادخان 

.دندیشک تسد 
عارـش دـنتخادرپ ، اه  یبارخ حالـصا  هب  ناناولم  دـندرک و  رداص  ار  مزـال  ياـه  ناـمرف هدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  زین  یتشک  ناـنکراک 

.داتفا هار  هب  دمآرد و  رایتخا  هب  هرابود  یتشک  دش و  بترم  اهنابداب  یتشک و 

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوب هچ  يارب  مدرم  نیا  تشحو  هیرگ و  دیسرپ : ادخان  زا  درمریپ 
يوس هب  ار  ام  هنوگچ  ایرد  جاوما  و  دروآ ؟ مدرم  نیا  رـس  هب  هچ  اضف  تملظ  اوه و  نافوط  ایرد و  بالقنا  هک  يدـیدن  تفگ : ادـخان 
مامت هک  مردپ  اب  یکدوک  نینـس  رد  نم  هک  یتقو  زا  مسق  ادـخ  هب  دـیناشک ؟ یم تسا  هدـیناشوپ  ار  قفا  رـسارس  هک  یـشتآ  ياه  هلعش

زا يا  یتشک هک  ما  هدینشن زگره  درذگ  یم مرمع  زا  لاس  داتـشه  هک  زورما  ات  ما  هدش یتشک  راوس  هدینارذگ ، یتشک  رد  ار  دوخ  رمع 
ما هتشادن یناکم  نینچ  زا  مه  يربخ  دشاب و  هدرک  روبع  هطقن  نیا 

هک ار  هچنآ  اما  .داد  دهاوخ  تاجن  ار  امـش  دوخ  هلماک  تردق  هب  یلاعت  يادخ  هک  سرتن  شاب و  نئمطم  ادـخان  ياقآ  تفگ : درمریپ 
هب دروخرب  نیح  سونایقا  میظع  جاوما  هدرک و  هطاحا  اـههوک  ار  نآ  لـحاوس  فارطا و  هک  تسا  يا  هریزج دـینیب  یم دوخ  لـباقم  رد 

شتآ هک  دسر  یم رظن  هب  نینچ  ماگنه  بش ددرگ و  یمرب ایرد  هب  هدش و  یشالتم  هریزج  ياه  هوک
20 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دوش یم نادان  مدرم  تشحو  سرت و  ثعاب  دنا و  هتخورفارب یکانلوه 
.دوش یم هدید  زین  ایناپـسا  زا  شتآ  هرظنم  نیا  ددرگ  یم نایامن  بآ  هتـشگ و  دیدپان  یلک  هب  شتآ  هرظنم  باتفآ  عولط  زور و  ماگنه 

.میآ یم اجنیا  هب  هک  تسا  هعفد  نیمود  نیا  ما و  هدرک روبع  اجنیا  زا  هبترم  کی  نم 
ندروخ و هب  سکره  تشگ و  رارقرب  یلاحشوخ  نانیمطا و  یتشک  رـساترس  رد  دش و  یلاها  طاشن  شمارآ و  بجوم  درم  نآ  راتفگ 

.تفر نایم  زا  یلکب  تشحو  سرت و  دش ، لوغشم  ندیماشآ 
کیدزن هریزج  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  یتشک  .تفرگ  رـس  زا  ار  دوخ  شمارآ  ایرد  تفای و  نیکـست  زین  نافوط  داـب و  ماـگنه  نیا  رد 

.تشگ رادیدپ  نانیشن  یتشک راظنا  رد  یکشخ  نشور ، ياوه  فاص و  نامسآ  رد  .دش 
رادید زا  هک  لحاس  ياه  نش يور  ناوارف  یلاحشوخ  اب  هدش  هدایپ  یتشک  زا  نیرفاسم  مامت  تخادنا و  رگنل  یبسانم  لحم  رد  یتشک 
هریزج نورد  زا  هاگان  .دوب  هدنامن  یقاب  يدحا  یتشک  رد  دندش و  لوغـشم  شیاسآ  ندیطلغ و  هب  دندوب  هدش  نامداش  هزادـنا  یب نآ 

یمـسق هب  دنتخادنا  یتشک  نادرم  يور  هب  ار  دوخ  دندیـسررس و  دوب - ردقچ  اهنآ  هدع  دـناد  یم ادـخ  هک  نانز - زا  یهوبنا  تیعمج 
دندرب و فارطا  ياههوک  فرط  هب  ار  نادرم  مامت  هریزج  نانز  مسق  نیدب  .دـش  راتفرگ  نز  رازه  زا  زواجتم  تسد  هب  درم  کیره  هک 

.دنتشاد عتمت  يانمت  ربج  هب  نانآ  زا 
هک دیـشک  اجنادب  راک  ات  دندمآ  یمرد نانز  نیرت  يوق رایتخا  هب  اهدرم  تفرگرد و  شکمـشک  عازن و  نانز  نایم  نادرم  ندوبر  يارب 

يورب ار  دوخ  هدیـشکن و  نانآ  زا  تسد  نانز  مه  زاب  دـنتفگ ، تاـیح  دوردـب  يرگید  زا  سپ  یکی  یناوتاـن  فعـض و  رثا  رب  اـهدرم 
نودب دندنکفا  یم اهنآ  شعن 

21 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دنوش ملأتم  اه  هشال نفعت  يوب  زا  هکنیا 

هتفای و تسد  وا  هب  نز  کی  طقف  نانز  هماگنه  نآ  رد  هک  دوب  یلویناپـسا  درم  نامه  دـنام  یقاب  یتشک  نیرفاسم  ناـیم  رد  هک  یـسک 
.درب یم كاروخ  شیارب  دوب و  هتخاس  یفخم  ایرد  ياه  یکیدزن رد  ار  وا  حبص  هدیپس  رد 

دوب هداتفا  هار  هب  اجنآ  زا  یتشک  هک  ناتـسودنه  زا  يا  هطقن فرط  هب  هریزج  بناج  زا  داب  درک و  رییغت  داب  نایرج  ات  تشذـگ  يدـنچ 
نآ رد  یفاک  هقوذآ  بآ و  هنابـش  درک و  باختنا  دش  یم هدـیمان  ولف  هک  ار  یتشک  ياه  قیاق زا  یکی  یلویناپـسا  درم  .تفرگ  ندـیزو 

تـسد اب  نز  دوب ، الط  كاخ  ندـعم  هک  درک  یئامنهار  یناکم  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  دـش  هاگآ  وا  دـصق  زا  نز  هک  یتقو  .داد  ياـج 
هدش قیاق  راوس  هاگنآ  دندرک  لمح  قیاق  هب  كاخ  نآ  زا  دنتـسناوت  یم هک  يردقب  مهاب  ود  ره  سپـس  دیواک  ار  نیمز  يرادقم  دوخ 
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.دوب هداتفا  هار  هب  اجنآ  زا  یتشک  هک  دندیسر  يردنب  نامه  هب  زور  هنابش هد  زا  سپ 
درک یم یگدـنز  وا  اب  ناـنچمه  زین  نز  نآ  درک ، لـقن  یلاـها  يارب  ار  نآ  دـمآ  شیپ یتشک و  تشذگرـس  اـجنآ  رد  یلویناپـسا  درم 

.دروآ وا  يارب  دالوا  دنچ  دمآرد و  مالسا  نید  هب  تفرگ و  دای  ار  وا  نابز  هتفر  هتفر
زا نانز  ام  درک : تیاکح  نینچ  نز  دیـسرپ ، وا  زا  دندرک  یم یگدـنز  درم  نودـب  اجنآ  رد  هک  ینانز  هریزج و  یگنوگچ  درم  يزور 
ات اهرهـش  زا  کیره  نایم  تفاسم  دنراد ، هطاحا  هریزج  نآ  هب  دـشاب و  یم یگرزب  ياهرهـش  ياراد  هک  میتسه  یعیـسو  روشک  یلاها 
نآ دنتسرپ و  یم دوش ، یم هدهاشم  هریزج  رد  اهبش  هک  ار  یـشتآ  ادگ  ات  هاش  زا  ام  روشک  مدرم  مامت  تسا ، هار  زور  هنابـش هس  هریزج 

ورف برغم  تمس  هب  هدمآرب و  نآ  قرشم  تمس  زا  دیشروخ  هک  دننیب  یم اریز  دنمان  یم دیشروخ  هناخ  ار  هریزج 
22 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دباوخ یم هریزج  رد  ار  اه  بش دیشروخ  هک  دننک  یم نامگ  تهج  نیدب  دور  یم
، تسا نآ  دنیوگ : یم همه  دریگ  یم جوا  نامـسآ  رد  هدرک  عولط  دیـشروخ  ددرگ و  یم دیدپان  شتآ  نآ  دوش و  یم حبـص  هک  یتقو 

زامن تدابع و  هب  و  تسا ! نآ  تسا ، نآ  دنیوگ : یم زاب  شتآ  ياه  هلعش ندش  رهاظ  دیشروخ و  بورغ  ماگنه  نینچمه  و  تسا ! نآ 
.دنوش یم لوغشم  شتآ  بناج  هب 

مسق نیمه  هب  رتخد و  ود  مود  مکش  رد  دنیاز و  یم رسپ  کی  لوا  مکش  رد  ام  روشک  نانز  لاعتم  يادخ  تساوخ  هب  هک  تسناد  دیاب 
ینوزف هب  ور  اـه  نز دادـعت  هکنیمه  تسا و  داـیز  ناـنز  هدـع  مک و  نادرم  هدـع  روشک  نیا  رد  هک  تسا  ببـس  نیدـب  رمع ، رخآ  اـت 

دنرب یم دننک و  یم راوس  اه  یتشک رد  ار  نز  نارازه  هتخاس و  یئاه  یتشک گنرد  الب  دننک  هبلغ  اهدرم  رب  دـنهاوخ  یم دراذـگ و  یم
اریز ینک  يرادهاگن  يا  هدرک قلخ  دوخ  هک  ار  نانز  نیا  هک  يرتراوازس  وت  ایادخ ! دنیوگ : یم دیـشروخ  دوخ  يادخ  هب  هریزج و  هب 

.میرادن ار  اهنآ  يرادهاگن  تقاط  ام 
رد ار  یـسک  هک  تسا  هدشن  هدید  هدینـش و  چـیه  امـش  دورو  زا  لبق  .دـنریم  یم جـیردت  هب  دـننام و  یم هریزج  رد  اه  نز قیرط  نیدـب 

رارق میظع  يایرد  طسو  رد  هریزج  نیا  اریز  تسا  هدرکن  روبع  یـسک  زین  هریزج  کیدزن  زا  یتح  دـتفا ، روبع  نانز  نایم  رد  هریزج و 
تسین نآ  تئرج  ار  یسک  زین  دنک و  دش  دمآ و  هریزج  يوس  هب  تسین  رداق  سکچیه  تسا و  هدش  عقاو  لیهـس  هراتـس  ریز  هتفرگ و 

ددرگ و اـیرد  جاوـما  همعط  هدـش و  قرغ  سوناـیقا  رد  هک  تسا  نآ  میب  اریز  دوـش  رود  نآ  لـحاوس  زا  هدرک و  كرت  ار  هریزج  هـک 
.ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ 

23 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

15 هرامش :] ناتساد  ]

دوخ ردـپ  زا  نم  يولاخ  درک : لـقن  نینچ  نم  يارب  دوب  هدینـش  اوترـشنا  نبا  دوخ  يولاـخ  زا  هک  ار  یتیاـکح  یتخرب  رهز  وبا  ادـخان 
متفر یم روصنف  هریزج  فرط  هب  مدرک و  یم ترفاسم  دوب  نم  دوخ  هب  قلعتم  هک  یگرزب  یتشک  رد  نم  دوب : هتفگ  وا  هک  تسا  هدینش 

زا داب  دوب و  دـکار  اوه  اجنآ  رد  مینک ، فقوت  زور  هنابـش هطقن 33  نآ  رد  میدـش  ریزگان  درب و  یکچوک  جـیلخ  هب  ار  ام  داب  ناـیرج 
عارذ رازه  هک  ایرد  فک  هب  ام  بای  قمع هاگتسد  هطقن  نآ  رد  میتفرگ ، رارق  تکاس  مارآ و  يایرد  حطس  رد  ام  دیزو و  یمن وس  چیه 
ریازج نآ  زا  یکی  هب  دـنار و  یئاه  هریزج نایم  هب  ار  یتشک  مینک  ساسحا  هکنآ  نودـب  ایرد  میـالم  ناـیرج  دیـسر  یمن دوب  نآ  قمع 

اهنآ هب  ندش  کیدزن  لاح  رد  دندوب  يزاب  يروانـش و  لوغـشم  ایرد  نورد  هک  میدـید  ار  یئاهنز  هریزج  لحاس  رد  .میدـش  کیدزن 
زا سپ  .دـندرک  رارف  هریزج  لـخاد  هب  اـمامت  دـش  کـیدزن  اـهنآ  هب  اـم  یتشک  هکنیمه  اـما  میدومن  یم اـهنآ  هب  يا  هناتـسود تاراـشا 
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نابز ام  یلو  دـندومن  یم لقاع  كریز و  یلیخ  رظن  هب  مدرم  نیا  .دـندمآ  ام  فرط  هب  هریزج  يوس  زا  نز  درم و  هدـع  کـی  يا  هظحل
اهنآ زا  .دنداد  یم باوج  ام  هب  هراشا  اب  مه  اهنآ  .میدـنامهف  یم نانآ  هب  هراشا  اب  ار  دوخ  دوصقم  میدـیمهف و  یمن هجوچیه  هب  ار  اهنآ 
لسع دنفسوگ و  غرم و  جنرب و  يدایز  رادقم  هتفر و  هاگنآ  میراد  دنداد  باوج  دنـشورفب ، ام  هب  دنراد  ییاذغ  رگا  میدرک  شهاوخ 

رگید عاونا  نغور و  و 
24 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هراـشا اـب  زاـب  میداد ، اـهنآ  هب  كاـشوپ  يزارخ و  ءایـشا  همروس ، سم ، نهآ ، نآ  ءازا  رد  زین  اـم  دـندروآ  اـم  يارب  هویم  یکاروخ و 
ار اهنآ  بوخ  رایـسب  میتفگ  دـیرخ  رز  هدـنب  زج  میرادـن  يزیچ  دـنداد  باوج  دـنراد ؟ ام  هب  شورف  يارب  يا  هراـجتلا لاـم  میدیـسرپ 

یگرخـسم یخوش و  هدنخ و  ناشدوخ  اب  مامت  .میا  هدیدن دوخ  رمع  رد  اهنآ  زا  رتابیز  رتهب و  میدـید  دـندروآ  ار  اهنآ  یتقو  دـیروایب 
تفر یم نامگ  هک  دـندوب  كالاچ  تسچ و  نزو و  کبـس  يردـقب  دوب  فیطل  مرن و  ناـشاه  ندـب دـندناوخ ، یم زاوآ  دـندرک و  یم
دننام دـش  یم هدـید  یهام  لاب  هب  هیبش  انـش  تلآ  ناشفتک  ریز  رد  دوب و  کچوک  ناشاهرـس  دـنیآرد ، زاورپ  هب  دـنهاوخ  یم هظحلره 
هریزج نیا  یلاـها  ماـمت  دـینکن  بجعت  دـنتفگ  دـندیدنخ و  اـم  هب  تسیچ ؟ نـیا  میدیـسرپ  اـهنآ  زا  یبآ ، تـشپ  گنـس يانـش  تـلآ 

.تسا هدرک  قلخ  هنوگ  نیدب ار  ام  یلاعت  يادخ  ینعی  دندرک  هراشا  نامسآ  هب  دنا و  هدش هدیرفآ  هنوگ  نیدب
زا کیره  سپس  .میا  هتفای یتمینغ  بوخ  هدمآ و  تسدب  یتصرف  بوخ  هک  میدیـشیدنا  دوخ  اب  میدزن و  یفرح  باب  نیا  رد  ام  رگید 

ریـسا و نآ  ياجب  هتخاس  یلاـخ  دوخ  هعتما  زا  ار  یتشک  میدرک و  يرادـیرخ  ناگدـنب  نآ  زا  میتشاد  هارمه  هک  یعاـتم  رادـقم  هب  اـم 
.دنتشاد یم هضرع  ار  نآ  زا  رتابیز  نآ و  زا  رتهب  میدید  یم زاب  میدیرخ  یم هچره  میدرک ، راب  هقوذآ 

دـش یم ماجنا  ام  دارم  هب  راک  هاگره  هکنانچ  میتخاـس  ولمم  تسا  هدـیدن  ادـبا  ار  نآ  زا  رتهب  مشچ  هک  یقولخم  زا  ار  یتشک  هصـالخ 
.میدش یم زاین  یب رگناوت و  نامباقعا  نامدوخ و 

دندرک و تعیاشم  ار  ام  لحاس  لوط  رد  هریزج  لها  .دش  تکرح  مزاع  یتشک  تفرگ و  ندـیزو  ام  دـصقم  يوس  هب  قفاوم  داب  يراب 
يوزرآ لیم و  قفاوم  الماک  فرح  نیا  تشگ ، دیهاوخرب  رتدوز  هّللا  ءاش  نا  دنتفگ 

25 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دـصق نیمه  هب  دـیایب و  ریازج  نیا  هب  ناگرزاب  نودـب  یلاخ و  یتشک  اب  رگید  راب  هک  تشاد  عمط  یتشک  يادـخان  اصوصخم  دوب  ام 

ناگراتـس عضاوم  اب  دوخ  تعجارم  يارب  ار  یتشک  ریـس  طخ  دوب و  ناگراتـس  نامـسآ و  هعلاطم  لوغـشم  دوخ  لامع  اب  ار  بش  مامت 
.درپس یم رطاخ  هب  درک و  یم قبطنم 

هکنیمه .میداتفا  هار  هب  هتفگ  كرت  ار  هریزج  ترـسم  لامک  اب  ام  داتفارد  یتشک  ياـهنابداب  هب  قفاوم  ياـهداب  زور  نیلوا  رد  هلمجلاـب 
یگنت لد رطاخ و  ترودک  ثعاب  اهنآ  هیرگ  هک  يروط  هب دندراذگ  ار  هبال  هیرگ و  يانب  ناریسا  زا  یـضعب  دش  دیدپان  رظن  زا  هریزج 

میـصقرب و مهاب  ات  دیزیخرب  دینک  یم هیرگ  ارچ  دنتفگ  دوخ  ياقفر  هب  دـندوب  تکاس  هک  اهنآ  زا  يرگید  هدـع  یلو  دوب  هدـیدرگ  ام 
اهنآ راتفر  نیا  .دندراذگ  ار  یناوخزاوآ  ندـیدنخ و  ندیـصقر و  يانب  دنتـساخرب و  ارـسا  مامت  فرح  نیا  اب  .مینک  يداش  میناوخب و 
اهنآ هاگنآ  دوب ، یگنت  لد هیرگ و  نآ  زا  رتهب  یلیخ  امـش  راتفر  نیا  میتفگ  اهنآ  هب  تخاس و  مهارف  زین  ار  ام  رطاخ  طاسبنا  ترـسم و 

لفاغ و ناشدوخ  هب  تبـسن  ار  اـم  ارـسا  هکنیمه  .میدـش  لوغـشم  دوخ  ياـهراک  هب  زین  اـهام  زا  کـیره  هتـشاذگ و  دوخ  لاـح  هب  ار 
يور رب  نانچمه  یتشک  دندیرپ و  ایرد  نورد  هب  یتشک  هرانک  زا  نارپ  ياه  خلم دننام  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دـندید  فرـصنم 

دش و رود  اهنآ  زا  گنسرف  کی  ردق  هب  یتشک  هکنیا  ات  میتشادن  یسر  تسد چیه  نایرارف  هب  ام  درک و  یم ریس  تعرس  هب  ایرد  جاوما 
هب رداق  ایرد  بالقنا  بوشآ و  ربارب  رد  اهنآ  هک  میتسناد  میدینـش و  یم ایرد  رد  ار  اـهنآ  ندز  فک زاوآ و  هدـنخ و  يادـص  زونه  اـم 
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.دنشاب یم تمواقم  هزرابم و  هنوگ  همه
.میدش سویأم  یلکب  نانآ  نتخاس  راتفرگ  اهنآ و  هب  یسر  تسد زا  اذل  ددرگرب  بقع  هب  تسناوت  یمن یتشک  نوچ  يراب 

کی رگم  میداد  تسد  زا  ار  اهریسا  مامت  هنوگ  نیدب تفگ : یم مردپ 
26 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

مدید مدـش  قاطا  نآ  لخاد  هکنیمه  هعقاو  نیا  زا  سپ  مدوب ، هدرک  سبح  یتشک  گرزب  ياهقاطا  زا  یکی  رد  ار  وا  هک  یناوج  رتخد 
.دنکفا ایرد  هب  دوخ  ياقفر  دننام  ار  دوخ  هدرک و  خاروس  ار  یتشک  هک  تسا  نآ  يالقت  رد  رتخد  نآ 

.مدرک دنب  متفرگ و  ار  وا  اروف 
کی هد  يرفن  ره  هب  میدرک  میسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  تمیق  میتخورف و  دوب  هدنام  یقاب هک  یعاتم  میدیـسر و  دنه  نیمزرـس  هب  هرخالاب 

.دیدرگ دیاع  شا  هیامرس
: تفگ دمآ و  ام  دزن  ریازج  نامه  یلاها  زا  يدرمریپ  دندش  هاگآ  مدرم  ام  تشذگرـس  زا  دـیچیپ و  رهـش  رد  ام  تعجارم  هزاوآ  نوچ 

تاقافتا هک  يریازج  : » تفگ سپـس  مدـش .» ریپ  ات  ما  هدـنام راید  نیا  رد  دـنا و  هدروآ دـنه  هب  هتفرگ و  ریازج  نآ  زا  یکدوک  رد  ارم  »
یعون هنیدام  سنج  اب  ام  راید  نادرم  میدق  رد  متـسه ، راید  نآ  لها  نم  تسا و  فورعم  یهام  ریازج  هب  تسا  هدنکفا  اجنادب  ار  امش 
دوجو هب  ناشناردام  ناردـپ و  تعیبط  هب  یتادوجوم  هجیتن  رد  هدرک و  شزیمآ  اـهنآ  هنیرن  اـب  اـم  ناـنز  نینچمه  اـیرد و  تاـناویح  زا 

.دنشاب یم كرتشم  هجو  ياراد  هک  دندمآ 
يدایز تدـم  زین  ایرد  رد  میرب  یم رـسب  یکـشخ  رد  هک  هزادـنا  نامه  هب  اـم  تسا و  هتفرگ  تروص  میدـق  ياـه  ناـمز رد  هیـضق  نیا 

« .دراد دوجو  ناویح  نآ  ناسنا و  نیب  هک  تسا  یکرتشم  رس  نامه  تلع  مینام و  یم
هدجه تدم  رتخد  نآ  متسه و  اهنآ  یمشش  نم  هک  دروآ  دنزرف  شش  مردپ  يارب  دوب  هدمآرد  مردپ  فرصت  رد  هک  يرتخد  نآ  اما 

دازآ ار  وا  تقو  چـیه دوب  هتفگ  مردـپ  هب  يریازج  درمریپ  نآ  اریز  دوب  دـنبودیق  رد  هشیمه  هکیلاح  رد  درک  یگدـنز  مردـپ  دزن  لاس 
بآ زا  یئادج  رد  اهام  هک  نوچ  دش  دهاوخ  دیدپان  هشیمه  يارب  هدنکفا و  ایرد  هب  ار  دوخ  اروف  الا  دراذگن و 

27 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
تافو ردپ  میدش و  گرزب  اهام  هکنیا  ات  تشاد ، دنب  رد  هشیمه  ار  مردام  هتـسب  راک  ار  درمریپ  تحیـصن  مه  مردپ  .میرادن  یئابیکش 

يردام و تبحم  رظن  زا  ردـپ  گرم  زا  سپ  .میدوب  رثأتم  میـشاب - هاگآ  نآ  تلع  زا  هکنیا  نودـب  نامردام - دـنب  دـیق و  زا  ام  تفای و 
دـش دازآ  هکنیمه  اـما  میتخاـس  شدازآ  میتـشادرب و  وا  زا  ار  دـنب  مـیدرک  هـک  يراـک  نـیلوا  وا ، یگراـچیب  هدـهاشم  تورم و  سح 

هک یناسک  میدیـسرن ، وا  هب  ادبا  یلو  میدش  ناود  وا  لابند  هب  زین  ام  تشاذـگ ، رارف  هب  اپ  هقباسم ، نادـیم  رد  شکرـس  یبسا  نوچمه 
: داد باوـج  وا  یئوـگ ؟ یم كرت  ار  دوـخ  نارتـخد  نارـسپ و  يور و  یم هنوـگچ  دـنتفگ  يو  هب  دـندوب  کـیدزن  وا  هب  رارف  نیح  رد 

روانـش ایرد  بآ  رد  يوق  نایهام  نوچمه  دنکفا و  ایرد  هب  ار  دوخ  تفگب و  نیا  منکب ! اهنآ  يارب  مناوت  یم يراک  هچ  ینعی  اوترـشنا 
.نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابت  روصملا  يرابلا  قلاخلا  ناحبس  .تشگ  دیدپان  دش و 

16 هرامش :] ناتساد  ]

هدند ناوختسا  کی  یتشک  نابحاص  زا  یکی  تفگ : درک  یم لقن  ایرد  نایهام  باب  رد  هک  یتیاکح  نمض  ورمع  نب  نسح  دمحم  وبا 
نامدوخ غاب  رد  ولج  هک  يرهن  يور  رب  لپ  ياجب  هدیرب  ار  نآ  میخـض  تمـسق  زا  عارذ  جنپ  رادـقم  ام  هک  دوب  هدروآ  ام  يارب  یهام 

.میداد رارق  میتشاد  هریزج  رد 
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رد نایهام  رگید  عاونا  زا  کی  چـیه هک  دراد  دوجو  یهام  عون  کی  ایرد  رد  تفگ : یم وا  مه  .دوب  عارذ  تسیب  نآ  هدـنام  یقاب  لوط 
.دـشاب یم هدـنرب  زیت و  ياه  هنادـند ياراد  هرا  دـننام  نآ  نیفرط  هک  دراد  یموطرخ  یهام  نیا  .دنتـسین  تمواقم  هب  رداق  وا  اب  هزراـبم 

راکش ار  نآ  ای  دریمب  یهام  نیا  یتقو  .دزاس  مین  ود  هب  دوخ  موطرخ  برض  کی  اب  ار  وا  دنک  هلمح  نمشد  هب  نوچ 
28 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.تسا رترگراک  اهریشمش  نیرت  هدنرب زا  حالس  نیا  دنرب ، یم راکب  اه  گنج رد  هحلسا  دننام  ار  وا  موطرخ  لحم  لها  دننک 

17 هرامش :] ناتساد  ]

اب ادخان  نآ  يزور  هک  درک  لقن  نینچ  نم  يارب  دوب  هدینش  نایادخان  خویش  زا  یکی  زا  هک  ار  یتیاکح  فورعم  نانار  یتشک زا  یکی 
بلغا درم  نیا  درب ، یم دوخ  هارمه  يربتعم  صاخـشا  هیـصوت  شرافـس و  هب  انب  ار  يدرم  دـش و  جراخ  فاریـس  ردـنب  زا  دوخ  یتشک 
طارفا یلیخ  باب  نیا  رد  تخاـس و  یم مهتم  اوراـن  یئاـه  تمهت هب  ار  وا  تساـخ و  یمرب عازن  هب  یتشک  نارفاـسم  زا  یکی  اـب  اـهزور 

عازن زا  یتعاس  دـنچ  هک  اهزور  زا  یکی  .دوب  تکاس  درم  نآ  ربارب  رد  تشادـن  یعفادـم  دوب و  بیرغ  نوچ  هراـچیب  رفاـسم  .درک  یم
وا مکش  دوخ  هلک  اب  تسج و  نوریب  عزانم  درم  نآ  يوس  هب  ایرد  زا  دنتفگ  یم هدعنک  ار  نآ  هک  یهام  عون  کی  هاگان  دوب  هتـشذگن 

.دندنکفا ایرد  هب  هدرک  نفک  ار  درم  شعن  یتشک  لامع  .دش  دیدپان  دنکفا و  ایرد  بآ  رد  ار  دوخ  رگید  بناج  زا  دیرد و  ار 

18 هرامش :] ناتساد  ]

نب نسح  دمحم  وبا  هلمج  نآ  زا  دـنک ، یمن رواب  لقع  ار  نآ  زا  یـضعب  هک  ما  هدینـش یبلاج  بیجع و  تایاکح  اه  تشپ كال هرابرد 
يا هطقن هب  دنه  لحاوس  زا  یتشک  کی  هک  یماگنه  درک : لقن  نینچ  دوب  هدینش  نادرونایرد  خویش  زا  یکی  زا  هک  ار  یناتـساد  ورمع 

بیـسآ تشگ و  فرحنم  هار  زا  دش و  جراخ  ادـخان  رایتخا  زا  یتشک  هک  تساخرب  ینافوط  نانچ  درک  یم ترفاسم  یحاون  نامه  رد 
تمرم هب  ات  دش  فقوت  زا  ریزگان  هک  یمسق  هب  دید  ناوارف 

29 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
رد دندوب  روبجم  تخرد و  هن  دش  یم تفای  بآ  هن  نآ  رد  هک  دندیـسر  یکچوک  هریزج  هب  ایرد  هطقن  نآ  رد  اقافتا  .دنزادرپب  یتشک 
ات تشذـگ  یتدـم  .دـندرک  لقتنم  هریزج  هب  ار  یتشک  تالومحم  سپ  .دـنزادرپب  یتشک  ریمعت  هب  دـننک و  فقوت  يدـنچ  هریزج  نآ 

ماـجنا يارب  دوب ، زورون  دـیع  اـب  فداـصم  تکرح  زور  .دـندرب  یتشک  هب  ار  اـهراب  دیـسر و  ارف  تکرح  ماـگنه  دـش و  ریمعت  یتشک 
نـشج شتآ  دنتـشابنا و  مه  يور  هدرب  هریزج  هب  دنتـشاد  یتشک  رد  هنهک  هچراپ  امرخ و  گرب  کـشخ و  بوچ  هچره  دـیع  مسارم 

نوچ دندش و  برطضم  تلاح  نیا  زا  دمآرد  تکرح  هب  ناشیاپ  ریز  رد  هریزج  نیمز  دندید  دش  رو  هلعش شتآ  هکنیمه  .دنتخورفارب 
بآ هریزج  تکرح  دش ، روانـش  بآ  رد  زین  هریزج  هک  دـندومن  هدـهاشم  دـندنکفا و  بآ  هب  ار  دوخ  یگلمج  دـندوب  لحاس  رانک  هب 

تاجن ار  دوخ  رایـسب  جـنر  دایز و  تمحز  اب  تبقاع  دوش ، نیرفاسم  كاله  قرغ و  ثعاب  دوب  کیدزن  دروآرد و  مطالت  هب  ار  اـیرد 
.دندیسر یتشک  هب  هداد 

تسا هتفرگ  مارآ  بآ  يور  رب  هدمآ و  ایرد  حطـس  هب  هک  تسا  هدوب  یمیظع  تشپ  كال کچوک  هریزج  نیا  هک  دش  مولعم  هرخالاب 
.تسا هتفرگ  شیپ  ار  ایرد  هار  هدیبنج و  ياج  زا  هدیشخب  رثا  وا  مسج  هب  شتآ  ترارح  نوچ  و 

هتـسخ و سونایقا  قامعا  ياه  لگنج اه و  هوک ایرد و  ریز  ياهراغ  رد  ینـالوط  فقوت  زا  هک  یئاـیرد  ياـه  تشپ كـال تفگ : یم وا 
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قامعا رد  تفگ  یم زین  .دنریگ و  یم رارق  بآ  يور  رب  تحارتسا  يارب  هدمآ  ایرد  حطـس  هب  زور  دنچ  لاس  ره  رد  دـنوش  یم هدوسرف 
رت و مـیظع یـسب  نـیمز  يور  ناـهایگ  ناـتخرد و  زا  هـک  دوـش  یم تفاـی  ناوارف  بـیجع ، نوگاـنوگ و  ناـهایگ  ناـتخرد و  اـهایرد 

یجیگ یتسم و  لاح  رد  هدـمآ  بآ  يور  رب  یهاگ  دـننک  یم یگدـنز  یئایرد  ياه  لگنج نیا  رد  هک  یئاه  تشپ كال دـنرت ، بیجع
هکنیمه دنریگ  یم مارآ 

30 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دنک يریگ  تفج دهاوخ  یم دوخ  هدام  اب  رن  سنج  هک  یماگنه  نینچمه  و  دـنور ، یم ورف  بآ  ریز  هب  هدـمآرد  انـش  هب  دـندمآ  لاحب 

.دهد یم ماجنا  بآ  يور  رب  ار  لمع  نیا 

19 هرامش :] ناتساد  ]

روبع بیدنرـس  یحاون  کچوک  ياـه  جـیلخ رد  درک : تیاـکح  نینچ  ورمع  نب  نسح  دـمحم  وبا  يارب  نادروناـیرد  خویـش  زا  یکی 
نایم نآ رد  دندروآ  شیپ  ناولا  ياه  كاروخ دندرتسگ و  هرفـس  ام  يارب  میدش  دراو  یحاون  نآ  يارما  زا  یکی  هب  يزور  میدرک  یم
معبط نآ  هدهاشم  زا  دش ، یم هدـید  لافطا  ياپ  تسد و  هلک و  هب  هیبش  اپ  تسد و  هلک و  نآ  رد  هک  هتخپ  تشوگ  زا  ولمم  دوب  یفرظ 

.تفگن يزیچ  یلو  تفایرد  ارم  تلاح  ریما  مدیشک ، تسد  ندروخ  زا  تشگ و  رجزنم 
دوخ مشچ  هب  هاگره  هک  دنتخاس  رـضاح  يا  یهام دعب  يا  هظحل داد  يروتـسد  دوخ  ناگتـشامگ  هب  متفر  ریما  ندـید  هب  هک  دـعب  زور 
هنیآ ره  مدوب  هدرکن  هدـهاشم  نآ  رد  ار  یهام  سنج  تایـصوصخ  ریاـس  سلف و  هدـیدن و  ناویح  نآ  رد  ار  ناـیهام  تاـکرح  ماـمت 

.تسا داز  یمدآ هچب  ناویح  نآ  کش  نودب  متشادنپ  یم
زا اـم  دزن  رد  هک  دوب  ناوـیح  نیمه  تشوـگ  یتـشاد  هارکا  نآ  ندروـخ  زا  وـت  زورید  هک  ار  یکاروـخ  نآ  تفگ : نم  هب  ریما  هاـگنآ 

.تساه تشوگ  نیرتررض  یب  نیرت و  مضهلا عیرس  نیرتذیذل و  نآ  تشوگ  تسا و  نایهام  نیرتهب 
.مدرکن كاسما  چیه  ناویح  نآ  تشوگ  ندروخ  رد  نم  دعب  هب  زور  نآ  زا 

31 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

20 هرامش :] ناتساد  ]

هک دراد  دوجو  یهاـم  عون  کـی  هشبح  ياـیرد  رد  هک  درک  تیاـکح  نم  يارب  دوب  هدرک  رفـس  هشبح  روشک  علیز و  هب  هک  یـصخش 
.دشاب یم اپ  تسد و  ياراد  نانچمه  ناسنا و  ندب  تروص و  هب  تسا  هیبش  وا  ندب  تروص و 

، تسا هداتفا  ناشراذـگ  رـشب  زا  یلاخ  ياه  هریزج اه و  هوک ینادابآ و  زا  رود  لـحاوس  هب  هک  ریقف  نادرگ  ناـبایب بزع و  ناـیچراکش 
مه هتـشاد  تهابـش  دایز  یمدآ  هب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  نانآ  زا  یلـسن  هتخیمآرد و  وا  اب  هدید و  ار  ناسنا  هب  هیبش  یهام  عون  نیا 

دـشاب یهام  عون  نیا  اب  ناسنا  عامتجا  هجیتن  تسا  هدوب  ناسنا  هب  هیبش  هک  یهام  نآ  اسب  هچ  .دننک  یم یگدـنز  اوه  رد  مه  بآ و  رد 
نآ لاثما  راتفک و  زوی و  دـننام  شوحو  زا  یـضعب  اب  ناسنا  تعماجم  زا  هک  نانچمه  .دـنا  هدـمآرد تروص  نیدـب  روهد  رورم  هب  هک 

يریگ تفج زا  هدـش و  ادـیپ  كوخ  زب  گس و  تبراقم  زا  هدـش و  داجیا  لیف  شیمواگ  كوخ و  عمجت  زا  هدـمآ و  دوجو  هب  نومیم 
تریح ثعاب  میهد  حرـش  دنا  هدمآ دوجو  هب  ناس  نیدب هک  یتاناویح  ماسقا  مامت  میهاوخب  هاگره  تسا  هتفای  دوجو  رطاق  بسا  غالا و 

.میتفا یم رود  تسا  دنه  بیاجع  رکذ  هک  دوخ  دوصقم  زا  زین  ام  دوش و  یم ناگدنناوخ  بجعت  و 

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


21 هرامش :] ناتساد  ]

تلآ دننام  زین  اهنآ  هدام  رن و  یلسانت  تلآ  تسا و  ناسنا  هب  هیبش  هک  دراد  دوجو  اهایرد  رد  مولظ  مسا  هب  یهام  عون  کی  دنیوگ  یم
زا دننک و  یم یغابد  ار  شتسوپ  هدرک  راکش  ار  نآ  تسا  لیف  مرچ  زا  رت  میخض یهام  نیا  تسوپ  .دشاب  یم ناسنا  هدام  رن و  یلـسانت 

.دنزاس یم شفک  نآ 
32 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

22 هرامش :] ناتساد  ]

رد نم  دوخ  هکنانچ  دراد  دوجو  اهایرد  نایهام  نایم  رد  نیمز  يور  ناروناـج  نامـسآ و  ناگدـنرپ  ماـمت  هیبش  اـی  ریظن و  دـنیوگ  یم
زاورپ اضف  هب  بآ  نورد  زا  امئاد  هک  بوکراد  غرم  گنر  هب  دوب  هیبش  وا  گنر  هک  مدید  ار  یکچوک  یهام  ماش  دالب  رد  هلیا  جـیلخ 

.دش یم رو  هطوغ بآ  رد  زاب  درک و  یم

23 هرامش :] ناتساد  ]

مداصت زا  دنروخ و  یمرب مهب  هدش و  برطضم  ایرد  جاوما  هک  یماگنه  بش  رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  سراف  يایرد  بیاجع  زا  رگید 
ریس شتآ  يایرد  رد  دننک  یم نامگ  ایرد  نیرفاسم  هک  یمسق  هب  دنیآ  یم رظن  هب  شتآ  ياه  هلعش نوچمه  دندرگ  یم یـشالتم  مهاب 

.دنیامن یم

24 هرامش :] ناتساد  ]

هک یماگنه  ناتسمز  لصف  رد  .دنمان  یم نینت  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یکانلوه  هثجلا و  میظع  ياهرام  ایرد  رد  هک  دنا  هدرک تیاکح 
لخاد مکارتـم  ياـهربا  رد  هدـمآ و  بآ  يور  هب  اـیرد  قاـمعا  زا  ناویح  نیا  دریگ  یم ارف  ار  اـیرد  حطـس  مکارتـم ، ظـیلغ و  ياـهربا 

سوبحم هتفرگ و  ياج  نآ  رد  دـنک  یم ساسحا  ربا  رد  هک  یکنخ  هطـساو  هب  نینت  تسا و  مرگ  اـیرد  بآ  ناتـسمز  رد  اریز  دوش  یم
هب قفا  يوس  نیا  زا  ار  نآ  دـنرب و  یم نامـسآ  هب  دوخ  اب  ار  نینت  هدـش و  دـنلب  ایرد  حطـس  زا  داـب  شزو  رثا  رب  اـهربا  سپـس  .دوش  یم

دنتخیرورف دنراد  دوخ  رد  هک  ار  یبآ  اهربا  هکنآ  زا  سپ  .دنهد  یم ریس  رگید  يوس 
33 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

يراددوخ ربا ، رد  نینت  تلاح  نیا  رد  .دزاس  یم هدنکارپ  هدرک  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  داب  دنیآ و  یمرد رابغ  تروص  هب  دـندش  کبـس  و 
هب ار  كانرطخ  ناویح  نآ  دریگ  قلعت  یموق  رازآ  هب  دـنوادخ  هدارا  رگا  .دوش  یم طقاس  یکـشخ  رد  ای  ایرد و  رد  راچان  هب  دـناوتن و 

دزاس كاله  زین  ار  نادرم  دعلبب و  ینامز  كدـنا  رد  ار  نانآ  ماشحا  ریاس  اه و  بسا اهواگ و  اهرتش و  ات  دـنکفا  یم موق  نآ  نیمزرس 
.دنک یم كاله  ار  وا  دنوادخ  ای  دریم و  یم تشگ  بایان  نیمزرس  نآ  رد  ناویح  همعط  هکنیمه  و 

هایس و لکیه  نآ  اب  ار  ناویح  نیا  هعفد  کی  زا  شیب  اهنآ  هک  دنا  هدرک لقن  نم  يارب  ناناگرزاب  نارفاسم و  نادرونایرد و  زا  یـضعب 
وا مد  هکنیمه  دمآ  یم نیئاپ  ناویح  دندش  یم ادج  مه  زا  اهربا  هک  یتقو  تسا  هتشذگ  یم اهنآ  رـس  يالاب  زا  هک  دنا  هدید ربا  رد  زارد 

.تشگ یم بیاغ  رظن  زا  دـش و  یم ناهنپ  ربا  نورد  هدرک  عمج  ار  دوخ  اروف  درک  یم تدورب  ساسحا  اوه  رد  دـش و  یم جراخ  ربا  زا 
.َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف 
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25 هرامش :] ناتساد  ]

: درک لقن  نینچ  نم  يارب  دوب  هدینـش  بیدنرـس  لها  يدنه  کشزپ  رفن  کی  زا  هک  دـنه  روشک  ياهرام  زا  یتیاکح  یتخرب  رهز  وبا 
.دوـش یم تفاـی  اـکات  نیمز  رد  اـهنآ  نیرت  سنجدـب هک  دراد  دوـجو  راـم  عوـن  تسیب  دـصکی و  رازه و  هس  ناتـسودنه  نیمزرـس  رد 

زا گنسرف  هس  تفاسم  ات  هدنرچ  هدنرپ و  زا  تاناویح  مامت  دنک  یم ندیزو  هب  عورش  اکات  ياهرام  نیمزرس  يوس  زا  داب  هک  یماگنه 
ره دننام  یمن یقاب  نیمزرس  نآ  رد  ینیعم ، ياهزور  زج  لاس ، ره  رد  اکات  یلاها  تهج  نیدب  .دنوش  یم كاله  مومسم و  داب  نیا  رثا 

زا داب  شزو  هک  ینامز  دننام و  یم دوخ  نکاما  رد  دزوب  ایرد  بناج  زا  داب  هک  نامز 
34 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هب داب  شزو  هکنیمه  دـننک و  یم رارف  ایرد  نایم  ریازج  يوس  هب  هدـش  راوس  دوخ  ياه  یتشک هب  باتـش  اب  دریگ  ندـیزو  اهرام  هیحاـن 
تسا ینیمزرس  اکات  اریز  دنوش  یم لوغـشم  نداعم  جارختـسا  يزرواشک و  ياهراک  هب  هتـشگرب  دوخ  نامناخ  هب  هرابود  دیـسر  نایاپ 
يارب هدش  ریزارـس  نیمزرـس  نیدـب  قرـشم  بناج  زا  میظع  ياه  لیـس لاس  ره  رد  تسا  ناوارف  میـس  رز و  ياه  ناک نآ  رد  زیخرز و 

.دروآ یم هارمه  تایرطع  یلاها 

26 هرامش :] ناتساد  ]

عطق ار  یتشک  لگد  دـید  ریزگان  ار  دوخ  دـش  رو  هلمح وا  یتشک  هب  يدـیدش  نافوط  هک  یماگنه  درک : یم تیاـکح  همـالع  ادـخان  )
ار وا  یتشک  داب  تبقاع  نآ ، نانیشنرس  زج  .دنامن ) یتشک  رد  زیچ  چیه  هک  یمسق  هب  دنکفا  ایرد  هب  ار  یتشک  تالومحم  مامت  دنک و 
زا هک  یلگنج  رد  .دـندش  هدایپ  هریزج  نآ  رد  شناهارمه  همـالع و  دـنکفا ، مخب  دـالب  ریازج  زا  یکی  لـحاس  رد  یکچوک  جـیلخ  هب 

، دوب هدش  هتـشابنا  مه  يور  میدق  ناراگزور  زا  هک  دندرک  هدهاشم  ار  ناتخرد  هنت  بوچ و  يدایز  رادـقم  دوب  مکارتم  ناتخرد  هوبنا 
باختنا یتشک  لگد  يارب  ار  یکی  ناتخرد  هنت  اهبوچ و  نایم  رد  ات  دـندش  لوغـشم  شدرگ  هب  لگنج  فارطا  رد  ناهارمه  ادـخان و 

يارب هدیـشوپ و  ار  نآ  يور  يدایز  ياه  بوچ میدـق  زا  هک  داتفا  یمکحم  دـنلب  فاص و  تخرد  هنت  کـی  هب  ناـشرظن  اـقافتا  دـننک 
رادقم هرا  اب  داد  روتسد  دید  تجاح  زا  شیب  ار  نآ  يازارد  تفرگ و  هزادنا  ار  نآ  ادخان  .دوبن  نکمم  نآ  زا  رت  بسانم یتشک  لگد 

هب ار  هرا  هکنیمه  .دننک  ادج  نآ  زا  دوب  تجاح  دروم  هک  بجو  هاجنپ 
35 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.تسا یمیظع  راـم  دـش  مولعم  تشاذـگ و  ندـیزخ  ياـنب  درک و  یتکرح  نوتـس  دـندومن  ندـیرب  هب  عورـش  هدراذـگ و  نوتـس  يور 
رطخ نآ  زا  ار  دوخ  ناج  دـندرب و  هانپ  دوخ  یتشک  هب  هدـنکفا  بآ  هب  ار  دوخ  هدراذـگ  رارف  هب  اپ  بارطـضا  تشحو و  زا  نارگراـک 

.دندیناهر

27 هرامش :] ناتساد  ]

نیچ هب  ایرد  قیرط  زا  ناتسودنه  زا  همالع  درک : لقن  نینچ  نم  يارب  دوب  هدینش  هدرب  مان  همالع  زا  هک  ار  یتیاکح  داشباب  رسپ  دمحم 
دنکفا رظن  ایرد  هب  هکنیمه  دـمآ  دورف  یتشک  رد  دوخ  هاگیاج  زا  وضو  دـیدجت  يارب  حبـص  زامن  ماگنه  نادادـماب  .درک  یم ترفاسم 

زاب ار  یتشک  عارـش  اروف  داد  نامرف  یتشک  لامع  هب  تشگزاب و  دوب  شحوتم  برطـضم و  هک  یلاح  رد  وضو  دیدجت  لمأت و  نودـب 
تشحو و اب  مه  زاب  دش  کیدزن  ایرد  بآ  فرط  هب  سپـس  دینکفیب  ایرد  هب  تسه  یتشک  رد  هچره  تفگ : زاب  دندرک ، نانچ  .دـننک 

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا رت  یمارگ زیچ  هچ  اهامش  دزن  رد  ناناگرزاب ! يا  تفگ : تشگزاب و  سرت 
؟ تسین نآ  يارب  يدـننام  هک  ار  دوـخ  ناـج  اـی  دـیراد  رتزیزع  دروآ  تسدـب  ناوـت  یم ار  نآ  دـننام  نارازه  هک  ار  دوـخ  لاوـما  اـیآ 

: دنداد باوج  ناناگرزاب 
؟ یئوگ یم نخس  هنوگ  نیدب هک  تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  تسیچ و  وت  دوصقم 

.میشاب یم تمالس  لاعتم  دنوادخ  هانپ  رد  زین  ام  مارآ و  ایرد  تسا و  میالم  داب 
زا لبق  نم  هک  دنشاب  دهاش  ناناگرزاب  نیا  نم و  نیب  زین  نیریاس  دیشاب و  دهاش  ناتدوخ  اهامش  تفگ : درک و  نخس  زاغآ  زاب  همالع 

یتشک ناب  یجرک هب  هاگنآ  .مور  یم هدرپس و  ادخ  هب  ار  اهامـش  نم  نونکا  دـنتفریذپن  مدرک و  دوب  مزال  هک  یتحیـصن  هعقاو  ثودـح 
تخاس هدامآ  ار  یجرک  ات  داد  روتسد 

36 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
اجک دـندروآرب : دایرف  ناناگرزاب  دوش  رود  یتشک  زا  تساوخ  هکنیمه  دـنتفرگ  ياـج  یجرک  رد  هقوذآ  بآ و  اـب  شناـسک  دوخ و 

هب دـیراد  هارمه  هچنآ  هکنآ  رگم  تشگ  مهاوخنرب  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : ادـخان  .مینک  یم تعاـطا  یئوـگب  هچنآ  درگرب  يور  یم
.دینکفا ایرد  هب  دوخ  تسد  اب  دوخ و  لیم 

مدآ زج  یتشک  رد  هک  یمسق  هب  دنتخیر  ایرد  هب  دوخ  تسد  هب  دنتـشاد  مهم  ریغ  مهم و  ءایـشا  هچنآ  دنتفریذپ و  ار  وا  رما  ناناگرزاب 
.دنامن یقاب  رگید  زیچ  هقوذآ  بآ و  و 

: تفگ هدرک  يور  اهنآ  هب  دش و  لخاد  یتشک  هب  تشگرب و  همالع 
ناتدوخ يادخ  هاگـشیپ  رد  دیرازگ و  یم زامن  دینک و  یم لسغ  هنیآ  ره  دیـسر  دـهاوخ  هچ  یتشک  امـش و  هب  بشما  هک  دـینادب  رگا 

.دندرک نانچمه  مدرم  .دیئامن  یم شیاشخب  بلط  وا  زا  دینک و  یم هبوت 
.درک زاب  ار  نامسآ  ياهرد  دنوادخ  دیسر  ارف  بش  هکنیمه 

رد لحاوس و  رد  ار  اه  یتشک تخیر و  یم نیمز  يور  هب  هدرک  دنلب  ار  ایرد  جاوما  تفرگ  ندیزو  نامـسآ  نیمز و  نیب  هایـس  ياهداب 
کبـس دـنوادخ  ماهلا  هب  هک  یتشک  نیا  اما  .دـشاب  هتفای  تاجن  نافوط  نیا  زا  هک  دوب  یتشک  رتمک  تخاس ، یم نوگنرـس  ایرد  طسو 

هوک جاوما  رب  هدنام و  یقاب  بآ  يور  هب  ایرد  شورخ  شوج و  نافوط و  نآ  رد  دوب  هدش  هتخیر  ایرد  هب  نآ  نیگنـس  ياهراب  هدش و 
هنابش هس  ات  دندرک ، یم يراز  عرـضت و  ادخ  يوس  هب  دندناوخ و  یم نآرق  هتـشادرب  اعد  هب  تسد  یتشک  نینکاس  .دش  یم راوس  رکیپ 

.تفرن نیئاپ  ناشیولگ  زا  نان  بآ و  زور 
داد روتـسد  ادخان  .تسـشن  ورف  نافوط  یهلا  هلماک  تردـق  هب  داتفا و  شورخ  زا  ایرد  تفرگ و  مارآ  داب  دـنوادخ  رما  هب  مراهچ  زور 

یتشک شیپاشیپ  قیاق  دنتفرگ و  ياج  نآ  رد  اه  نزوراپ دنتخادنا و  بآ  هب  یتشک  نورد  زا  ار  قیاق 
37 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دندومن هدـهاشم  هریزج  لحاس  رد  دندیـسر ، يا  هریزج هب  زور  هنابـش کـی  زا  سپ  درک ، یم تیادـه  ار  یتشک  دـمآرد و  تکرح  هب 
قرغ تسدرود  طاقن  رد  هک  هراجتلا  لام  بابـسا و  يدایز  رادقم  اب  هتـشگ  یـشالتم  نافوط  رثا  رب  هک  یئاه  یتشک هدش  درخ  تاعطق 

.تسا هدش  عمج  ایرد  جاوما  هلیسو  هب  دوب  هدش 
گنردالب دنتفای و  نایم  نآ رد  دندوب  هدنکفا  ایرد  هب  هک  ار  دوخ  يالاک  ناناگرزاب  تخادنا  رگنل  ناکم  نآ  رد  یتشک  هکنآ  زا  سپ 

هکنآ زا  سپ  دنتـشادرب ، دوخ  اـب  دوب  هدـشن  دـساف  بارخ و  هک  ار  هچنآ  دـندرب و  یتـشک  نورد  هب  هتفرگ  بآ  زا  ار  ءایـشا  نآ  ماـمت 
راپـسهر ناشناطوا  يوس  هب  نیرفاسم  داتفا و  هار  هب  یتشک  تفرگ و  ندیزو  قفاوم  داب  دـندرپس  كاخ  هب  زین  ار  ناگدـش  قرغ داسجا 
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دمح هدرب  دوس  هد  رب  کی  دوخ  هراجتلا  لام  زا  دندیـسر و  شیوخ  نکاما  هب  يراوگان  دـمآ  شیپ چـیه  نودـب  ملاـس و  همه  دنتـشگ 
.دندروآ ياجب  ار  ادخ 

28 هرامش :] ناتساد  ]

هیرق نآ  رد  هک  یمیظع  راـم  سرت  زا  نآ  یلاـها  هک  تسا  یگرزب  هیرق  فنـص  عـباوت  رد  تفگ : نم  هب  نادروناـیرد  خویـش  زا  یکی 
هدـیعلب و ار  نانآ  ياـه  ماد ماـمت  بیهم  راـم  نآ  اریز  دـنا  هدومن ترجاـهم  رگید  ناـکم  هب  هدرک  كرت  ار  دوخ  ناـمناخ  دراد  دوجو 
هب ور  هیرق  .دـندرک  چوک  اجنآ  زا  هدرک  اهر  ار  هیرق  روناج  نیا  رـش  زا  دوخ  تاـجن  يارب  مدرم  تسا  هدروخ  زین  ار  یلاـها  زا  یعمج 

.تشگنرب اجنادب  يدحا  رگید  تشاذگ و  یناریو 

29 هرامش :] ناتساد  ]

یتشک نایادخان  زا  یکی  زا  هک  ار  یناتساد  ورمع  نب  نسح  دمحم  وبا 
38 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

زور و کی  درب  هانپ  یکچوک  جـیلخ  هب  ادـخان  درک ، هطاحا  ار  وا  یتشک  يدـیدش  داـب  يزور  درک : لـقن  نینچ  نم  يارب  دوب  هدـینش 
هک دندرک  هدهاشم  دوبن  سایق  لباق  زیچ  چیه اب  نآ  تمظع  هک  ار  یمیظع  رام  یتشک  لها  دـعب  زور  درک ، فقوت  اجنآ  رد  بش  کی 
هب هک  زور  دش ، بیاغ  رظن  زا  قرب  تعرس  هب  دمآرد و  یکشخ  هب  لباقم  لحاس  زا  درک و  روبع  جیلخ  زا  هدش  بآ  لخاد  یکشخ  زا 

تفرگ شیپ  یکشخ  رد  ار  دوخ  هار  هدرک  روبع  جیلخ  زا  دوب  هتفر  هک  یقیرط  هب  دش و  رهاظ  هرابود  بیهم  يالویه  نآ  دیـسر  نایاپ 
.دش دیدپان  و 

زور نایاپ  تشذـگ و  یم جـیلخ  زا  دـمآ و  یم دـش  هتفگ  هک  یمـسق  هب  حبـص  هزور  همه  راـم  نآ  تشذـگ و  هعقاو  نیا  زا  زور  جـنپ 
نیا دـننیبب  هدـمآرد  یکـشخ  هب  داد  روتـسد  یتشک  نانکراک  هب  ادـخان  مشـش  زور  .درک  یم تعجارم  دوخ  هاگیاج  هب  تشگ و  یمرب

.دور یم اجک  هب  روناج 
هب دندیـسر  ات  دـنتفر  ولج  هار  لیم  کی  کیدزن  هدـش  هدایپ  یکـشخ  هب  ناناولم  زا  هدـع  کی  رام  تعجارم  زا  سپ  زور  نامه  رـصع 

کچوک و لیف - نادند  يدایز  رادقم  زا  هدیشوپ  نآ  حطـس  قالطاب و  نآ  نیمز  بوطرم و  رایـسب  نآ  ياوه  هک  یهوبنا  لگنج  کی 
.دنداد ربخ  ادخان  هب  دندوب  هدید  هچنآ  هتشگرب  اروف  ناناولم  .دوب  گرزب -

زا سپ  زور  همه  دعب  هب  زور  نآ  زا  ددرگ ، یمرب لاوحا  نآ  هدهاشم  زا  سپ  دور و  یم ناکم  نآ  هب  ناناولم  هارمه  زین  ادخان  دعب  زور 
هب دـنزاس  یم رپ  عاتم  نآ  زا  ار  یتشک  دـنیامن و  یم لمح  یتشک  هب  ار  لیف  ياهنادـند  زا  يدایز  رادـقم  دوخ  ناـکم  هب  راـم  تعجارم 

.دنزیرب ایرد  هب  یتشک  شزرا  مک يالاک  ءایشا و  زا  دندوب  هدرک  لمح  هک  یئاهنادند  رادقم  هب  دنوش  یم ریزگان  هک  یمسق 
.تشگ جراخ  جیلخ  زا  داتفا و  هار  هب  جیلخ  رد  فقوت  زور  تسیب  زا  سپ  یتشک  هرخالاب 

39 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
طقف هک  یمـسق  هب  تسا  هدیعلب  یم هدرک  راکـش  ار  لگنج  ياه  لیف هتفر و  یم لگنج  هب  زورره  میظع  رام  نآ  هک  دـش  مولعم  تبقاع 

! تسا هدنام  یم یقاب  ناویح  نآ  ياهنادند 
ما و هدینش زین  نم  ار  ناتساد  نیا  تفگ  وا  مدیسرپ ، مدوب  هدینش  لاس 339  رد  هک  ار  ناتساد  نیا  تقیقح  ادخان  هیولیعمسا  زا  يزور 
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اهنآ كانرطخ  ياهرام  .دـنناسر  یمن دایز  همدـص  اهرام  بآ  رد  اما  تسا  ناوارف  نوگانوگ  ياهرام  ایرد  رد  تسا ، حیحـص  ـالماک 
یئاهرام نامع  لابج  رد  .دـننک  یم یگدـنز  ینادابآ  بآ و  زا  رود  فلع و  بآ و  یب کشخ و  ياهارحـص  اه و  هوک رد  هک  دنتـسه 

.دنزاس یم كاله  انآ  ندیزگ  ضحمب  هک  دراد  دوجو 
نآ رد  اریز  دنک  یمن رورم  روبع و  سکچیه  نآ  رد  هک  تسا  یعـضوم  دمحی  لابج  تسا و  نامع  تابـصق  زا  یکی  هک  راحـص  نیب 

، تسا رتمک  ای  بجو  کی اهنآ  لوط  هک  دراد  دوجو  یئاهرام  لـحم  نآ  رد  دـنیوگ  یم اـهرام ، لـحم  هب  فورعم  تسا  یلحم  هیحاـن 
هب ار  دوخ  زیخ  کی  اـب  دزاـس و  یم لـصتم  مه  هب  ار  شمدورـس  هدرک  عمج  ار  دوخ  راـم  نیا  دـنک  روبع  هیحاـن  نآ  زا  يراوس  نوچ 
نآ زا  هک  يرفاسم  ره  .دزاس  یم كاله  سپس  دنک و  یم روک  ار  ناسنا  شـسفن  دشک ، یم اروف  دزگب  نیح  نآ  رد  رگا  دنز  یم راوس 
نآ زا  روبع  هک  تسا  تهج  نیدب  .دنتسین  رادرب  تسد وا  زا  هار  مامت  رد  دننک و  یم هلمح  وا  هب  فرط  ره  زا  اهرام  نیا  دنک  روبع  هار 

.تسا هتشگ  كورتم  یلکب  هار 

30 هرامش :] ناتساد  ]

اهدـص والا  دالب  لحاس  ات  نیکراـم  رهـش  زا  درک : تیاـکح  نینچ  نم  يارب  دوب  هدرک  رفـس  نیکراـم  هب  هک  هروصنم  یلاـها  زا  یکی 
تسا هلصاف  خسرف 

40 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ياهلاخ ياراد  گنر  یکاخ  دـنوش  یم تفای  یکچوک  ياهرام  نآ  ياههوک  زا  یـضعب  رد  دراد ، تماقا  اـجنآ  رد  دـنه  کـلم  اولهل 

دنک هاگن  وا  هب  ناسنا  هاگره  دریم و  یم اروف  رام  نآ  دتفیب  وا  هب  ناسنا  رظن  هکنآ  زا  لبق  دنکفیب  رظن  ناسنا  هب  رام  نیا  هک  یتقو  هایس 
رام نیا  .تساهنآ  يود  ره  يارب  گرم  دتفیب  مهب  ود  ره  رام  ناسنا و  رظن  رگا  دوش و  یم كاله  ناسنا  دـنیبب  ار  وا  رام  هکنآ  زا  لبق 

.تساهرام نیرت  سنجدب زا 

31 هرامش :] ناتساد  ]

ار ناسنا  رگا  دـننک  یم زاورپ  کـشجنگ  دـننام  هک  دراد  دوجو  یئاـه  برقع قاوقو  یحاون  زا  یکی  رد  تفگ : یم داـشباب  نب  دـمحم 
.دریم یم سپس  دکرت  یم ندب  تسوپ  دوش و  یم رامیب  دنک و  یم مرو  ناسنا  ندب  اروف  دنزگب 

32 هرامش :] ناتساد  ]

ار نامع  يایرد  هلبنق  هب  تمیزع  دصق  هب  یتشک  اب  لاس 310  رد  نادرونایرد  زا  یعمج  اب  وا  هک  یماگنه  مدینش  ادخان  هیولیعیمسا  زا 
هب ام  هک  متـسناد  داتفا  ناکم  نآ  هب  مرظن  هکنیمه  تفگ  یم ادخان  دنار  جنز  هلافـس  فرط  هب  ار  اهنآ  یتشک  يدیدش  داب  دندومیپ  یم

هاگرد هب  میدرک و  لسغ  میتسناد ، ملـسم  دوخ  يارب  ار  گرم  ام  دـش و  فقوتم  اجنآ  رد  یتشک  میا  هداتفا راوخ  مدآ نایگنز  نیمزرس 
نایگنز ياه  قیاـق هک  دیـشکن  یلوط  میروآ ، اـجب  تیم  زاـمن  يرگید  يارب  مادـک  ره  میدومن و  هبوت  ناـهانگ  زا  میدرب و  هاـنپ  ادـخ 
هاشداپ دزن  ار  ام  میدش ، هدایپ  یکـشخ  هب  ناهایـس  اب  میتخادنا و  رگنل  اجنآ  رد  راچان  دندرب  هاگردنب  هب  دندرک و  هطاحا  ار  ام  یتشک 

هب ار  دوخ  ام  دیسرپ  ار  ام  دصق  لاح و  رظنموکین ، قلخ و  شوخ رایسب  دوب  یناوج  هاش  .دندرب  دوخ 
41 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
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ار امش  داب  هدوب  هلبنق  امش  دصق  دیئوگ  یم غورد  امش  تفگ  میا ، هتشاد ار  وا  ترایز  وا و  روشک  دصق  هک  میتفگ  میدرک و  یفرعم  وا 
يالاک تفگ  هاگنآ  .دوب  امـش  دمآ  شوخ يارب  فرح  نیا  زا  ام  ضرغ  دیئوگ  یم هک  تسا  نیمه  میتفگ  تسا  هتخادـنا  ام  روشک  هب 

الاک ياه  هتسب میدرک و  نانچ  ام  .دیشاب  هتـشادن  یـساره  میب و  چیه  دیزادرپب و  شورف  دیرخ و  هب  دیروآ و  نوریب  یتشک  زا  ار  دوخ 
ضراوع و هنوگچیه  دوبن و  ام  راک  رد  يدـیق  چـیه  اریز  دوب  بوخ  رایـسب  ام  تالماعم  رازاب  .میدـش  لوغـشم  هلماعم  هب  هدرک  زاب  ار 

.دیشخب ام  هب  ضوع  رتشیب  هکلب  رادقم  نامه  هب  زین  وا  میتشاد  میدقت  هاش  هب  ار  دوخ  عاتم  زا  يرادقم  طقف  دشن  هبلاطم  ام  زا  یقح 
هاگنآ داد ، هزاجا  اروف  میتساوخ ، تمیزع  هزاجا  هدـش  بایفرـش  هاـش  تمدـخ  هب  تشگزاـب  ماـگنه  میدـنام  روشک  نآ  رد  هاـم  دـنچ 

هار هب  هتـشارفارب  ار  یتشک  ياهنابداب  میتساوخ  هکنیمه  .میتخاس  بترم  ار  اـهراک  میدرک و  لـمح  یتشک  هب  هتـسب  ار  دوخ  ياـهالاک 
اهقیاق رد  سپـس  دـمآ  ایرد  لحاس  ات  ام  اب  دوخ  نامالغ  ناهارمه و  زا  یعمج  اـب  هاـش  میدومن ، هاـگآدوخ  تمیزع  زا  ار  هاـش  میتفیب 
هکنیمه .دمآرد  ام  یتشک  هب  دوخ  نامزالم  زا  رفن  تفه  قافتا  هب  هاش  زین  اجنآ  رد  .دـندرک  تعیاشم  یتشک  رانک  ات  ار  ام  دنتـسشن و 

تفه دراد و  شزرا  رانید  یـس  القا  نامع  رازاب  رد  ناوج  هاش  نیا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  مدرک  هدـهاشم  دوخ  یتشک  رد  ار  اهنآ  نم 
ام دـیاع  اـهنآ  شورف  زا  مهرد  رازه  هس  ـالقا  دزرا و  یم راـنید  تسیب  دـنراد  رب  رد  هک  یئاـه  ساـبل راـنید و  زین 160  وا  ناـمالغ  رفن 

.تسین ینایز  هنوگچیه  هلماعم  نیا  رد  دش و  دهاوخ 
ام هب  درک و  یم ینابرهم  ام  اب  نانچمه  هاش  اما  دـنرادرب ، ار  رگنل  دنـشکب و  ار  اهعارـش  مداد  نامرف  یتشک  ناناولم  هب  اروف  تین  نیا  اب 

شرافس
42 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هکنیمه یلو  .درک  دـهاوخ  ناسحا  تبحم و  ام  هب  نیا  زا  رتشیب  میدرگزاب  رگا  هک  داد  یم هدـعو  میئایب و  وا  دزن  مه  زاـب  هک  دومن  یم
مدرپس ادخ  هب  ار  امش  دیور  یم دیراد  امش  تفگ  درک ، رییغت  شا  هفایق دمآرد  تکرح  هب  یتشک  دش و  هتشارفا  یتشک  ياه  عارش دید 

اجنآ رد  درب و  میهاوخ  دوخ  رهـش  هب  ارت  ام  شاب  ام  اب  میتفگ  وا  هب  میدرک و  هراپ  ار  اهقیاق  بانط  اروف  دـش ، ناور  اـهقیاق  فرط  هب  و 
.درک میهاوخ  یفالت  يا  هدرک ام  هب  هک  یئاه  تبحم ءازا  رد 

دنتـساوخ یم نم  تلم  مدوب  رادتقا  هنوگ  همه  ياراد  نم  دـیتشاذگ  مدـق  نم  كاخ  هب  اهامـش  هک  یتقو  مدرم ! يا  تفگ : باوج  رد 
مدرک و یکین  اهامش  هب  تبسن  نم  یلو  دنا  هدرک ار  راتفر  نیمه  نارگید  هب  تبسن  هچنانچ  دنیابرب  ار  امش  لاوما  دنروخب و  ار  اهامش 

رازگ قح هک  تسا  راوازس  سپ  منک  یظفاحادخ  امـش  اب  ات  ما  هدمآ امـش  یتشک  هب  تین  نامه  اب  مه  لاح  متفرگن ، امـش  زا  زیچ  چیه 
.مدرگزاب دوخ  ناکم  هب  نم  دیراذگب  دیشاب و 

.میدرکن یئانتعا  ادبا  وا  ياهفرح  هب  ام  یلو 
دیـسر و ارف  بش  مک  مک تشگ ، دیدپان  ام  رظن  زا  رهـش  هک  تشذـگن  یتعاس  تفرگ ، تعرـس  یتشک  تشاذـگ و  ندـیزو  يانب  داب 

.دمآرد ایرد  طسو  هب  یتشک 
هدـش قحلم  دـندش  یم رفن  تسیود  بیرق  هک  یناریـسا  ریاس  هب  شناهارمه  هاـش و  هک  یلاـح  رد  میدروآ  زور  هب  ار  بش  مسق  نیدـب 

درک یمن ام  اب  یتبحـص  چیه  هتـسب و  راتفگ  زا  ناهد  زین  وا  .میدرک  یم راتفر  ارـسا  ریاس  اب  هک  دـش  یم يراتفر  نامه  هاش  اب  دـندوب و 
.میتخورفب ناریسا  ریاس  ءزج  رد  شناسک  اب  ار  هاش  میدیسر و  نامع  هب  هکنیا  ات  ار ، وا  ام  هن  تخانش و  یم ار  ام  وا  هن  یئوگ 

43 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ام یتشک  داب  زین  رفس  نیا  رد  اقافتا  .میدرک  ریس  یتشک  اب  ار  نامع  يایرد  .دمآ  شیپ هلبنق  رفس  زاب  تشذگ  ناتـساد  نیا  زا  لاسدنچ 

راوس دندید  ار  ام  هکنیمه  نایگنز  .تخاس  فقوتم  میدوب  هدید  هک  هطقن  نامه  رد  تخادنا و  رابگنز  هلافـس  هب  شیپ  رفـس  دـننام  ار 
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مهاب مادکچیه  سرت  تدش  زا  میتشاد و  ملـسم  دوخ  يارب  ار  انف  گرم و  رگید  راب  نیا .دندرک  هرـصاحم  ار  ام  یتشک  هدـش و  اهقیاق 
.میتخادرپ عادو  هب  مهاب  کیره  میدروآ و  ياجب  گرم  زامن  هدرک  لسغ  هک  دوب  نیا  میداد  ماجنا  هک  يراک  میدرک ، یمن تبحص 

هک تسا  قباس  هاش  نامه  انیع  هاش  میدـید  میدـش  لخاد  هکنیمه  دـندرب ، دوخ  هاش  رابرد  هب  دـنتفرگ و  ار  اـم  دندیـسررس و  ناـیگنز 
میظعت داتفا  وا  هب  ام  مشچ  هکنیا  ضحم  هب  .میا  هدـش ادـج  وا  زا  ام  شیپ  تعاـس  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  هتـسشن و  دوخ  تخت  يور 

نیمز زا  رس  میهدب و  دوخ  هب  یتکرح  میدوبن  رداق  دوب و  هدش  بلس  ام  ندب  زا  اوق  مامت  هک  یلاح  رد  میدیـسوب  بدا  نیمز  میدرک و 
.میرادرب

.دیتسه نم  ناتسود  امش  کش  نودب  تفگ : هدرک  يور  ام  هب  هاش 
.دیزرل یم میب  تدش  زا  ام  ندب  ءاضعا  مامت  دوبن و  نتفگ  باوج  هب  رداق  اهام  زا  کیچیه  یلو 

دنتشادرب نیمز  زا  ار  اهرس  یضعب  .مداد  ناما  اهامش  لام  ناج و  هب  نم  دینک  دنلب  ار  ناتاهرس  تفگ : دمآرد و  نخـس  هب  هرابود  هاش 
نیمز زا  ار  اهرـس  ام  همه  هک  درک  تبحم  فطل و  يردـق  هب  هکنآ  اـت  دـننک  دـنلب  رـس  دنتـسناوتن  تلاـجخ  سرت و  زا  رگید  یخرب  و 

.میتخادنا یمن رظن  وا  يور  هب  تلاجخ  زا  یلو  میتشادرب 
هاش میتشگزاب  دوخ  تلاح  هب  میتفای و  نانیمطا  هاش  نیمأت  زا  نوچ 

44 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
نانچ نآ  ءازا  رد  هنوگچ  مدرک  اهامـش  هراـبرد  هک  یئاـه  یکین تبحم و  همه  نآ  اـب  نینئاـخ ! يا  تفگ : درک و  اـم  هب  يور  هراـبود 

!؟ دیتشاد اور  نم  اب  ار  يراتفر 
یتمحازم چیه  دیوشب ، دوخ  يالاک  هلماعم  لوغشم  شیپ  رفس  دننام  دیورب و  مدیشخب  ار  امـش  تفگ  دیـشخبب  ار  ام  هاشداپ  يا  میتفگ 

.دوب دهاوخن  امش  يارب 
رد ات  میروایب  نوریب  یتشک  زا  ار  الاک  ام  دـهاوخ  یم تسا  راک  رد  يا  هلیح میدرک  یم ناـمگ  میتشادـن و  رواـب  ار  وا  فرح  اـم  ادـتبا 
مه يرادقم  میدروآ  یکـشخ  هب  یتشک  زا  میتشاد  هراجتلا  لام  هچنآ  میتفر و  یهاوخن  یهاوخ تبقاع  .دنک  فرـصت  ار  نآ  یکـشخ 
امش يایاده  ات  دیرادن  یشزرا  نم  دزن  رد  اهامش  تفگ : درک و  در  ار  ام  هیده  یلو  مینک  هیده  وا  هب  ات  میدرب  دوخ  اب  اهب  نارگ ءایشا 

.تسا مارح  امامت  امش  یئاراد  اریز  منک  یمن هدولآ  دوخ  لاوما  اب  ار  امش  لاوما  نم  منک ، لوبق  ار 
ار دوخ  يالاک  لمح  تکرح و  هزاجا  ات  میتفر  وا  دزن  دیسر  هک  تشگزاب  ماگنه  .میدش  شورف  دیرخ و  هلماعم و  لوغشم  ام  هرخالاب 

تفگ میـشاب  یم تکرح  مزاع  ام  نونکا  میتفگ  میتفر و  وا  دزن  زاب  تکرح  تعاس  .داد  تکرح  هزاجا  امب  گنردالب  مینک ، لیـصحت 
هب ام  ضوع  رد  میتسین و  نآ  ناربج  هب  رداق  ام  هک  يا  هدرک یکین  تبحم و  امب  يردق  هب  وت  هاشداپ  يا  متفگ : ادـخ ، ناما  رد  دـیورب 

؟ یتشگزاب دوخ  روشک  هب  يدش و  صالخ  هنوگچ  یئوگب  میراد  انمت  وت  زا  لاح  میتشاد  اور  تنایخ  ملظ و  وت 
اجنآ رد  دوب  نانچ  نینچ و  دـنتفگ و  یم هرـصب  ار  اجنآ  هک  درب  يرهـش  هب  ارم  نم  رادـیرخ  دـیتخورف  ارم  ناـمع  رد  هک  یتقو  تفگ :

تخورفب يرگید  هب  ارم  نم  بابرا  سپس  متخومآ  ار  نآرق  زا  يرادقم  هزور و  زامن و 
45 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

برع نابز  دادغب  رد  .دوب  نانچ  نینچ و  زین  اجنآ  زا  دندیمان و  یم دادغب  ار  رهش  نآ  هک  درب  برع  هاش  ياهرهـش  زا  یکی  هب  ارم  وا  و 
هفیلخ مدرازگ  یم تعامج  زامن  مدرم  اب  دجـسم  رد  متخومایب و  ار  نآرق  مامت  مدز و  یم فرح  تحاـصف  لاـمک  اـب  متفرگ و  داـی  ار 
دندوب راوس  نارتش  رب  هک  ناسارخ  زا  يا  هلفاق ات  مدـنامب  لاس  کی  زا  زواجتم  رهـش  نآ  رد  .مدـید  تشاد  ماـن  ردـتقملا  هک  ار  دادـغب 

؟ تسا زیچ  هچ  هکم  مدیـسرپ  دنراد ، ار  هکم  دصق  دنتفگ  دنور  یم اجک  نانیا  مدیـسرپ  .مدید  هلفاق  نآ  رد  يدایز  تعامج  دـندمایب ،
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دوخ اب  .دندرک  تیاکح  نم  يارب  ار  هناخ  نآ  ترایز  لیـصفت  دنور و  یم هناخ  نآ  ترایز  هب  مدرم  تساجنآ و  رد  ادخ  هناخ  دنتفگ 
هب شدوخ  هن  هک  متسناد  یم مدوب و  انـشآ  دوخ  ياقآ  لاوحا  هب  نوچ  مورب و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هلفاق  نیا  اب  تسا  بوخ  هچ  متفگ 
هب اهنآ  اب  زین  نم  درک  لیحر  مزع  هلفاق  هک  یماگنه  مدرک  ربص  داد ، دـهاوخ  يا  هزاجا نینچ  نم  هب  هن  دور و  یم ادـخ  هناـخ  تراـیز 

ار ترایز  مسارم  دنداد و  مارحا  سابل  تسد  ود  نم  هب  مدروخ ، یم اذـغ  اهنآ  اب  مدرک و  یم تمدـخ  اهنآ  هب  هار  نیب  رد  مداتفا و  هار 
ارم میاقآ  هک  مدیـسرت  یم متـشاد و  میب  دادغب  هب  تعجارم  زا  یلو  تخاس  ناسآ  نم  رب  ار  جح  لامعا  زین ، دنوادخ  دنتخومایب ، نم  هب 
دوخ بکارم  هب  ارم  زین  اهنآ  مدرک  یم تمدخ  نیرفاسم  هب  هار  نیب  رد  .متفر  رـصم  هب  مدش و  هارمه  يرگید  هلفاق  اب  نیاربانب  دـشکب ،

دنتفگ یم لـین  نآ  هب  هک  مدـید  ار  یگرزب  دور  اـجنآ  رد  مدیـسر  رـصم  هب  هکنآ  اـت  دـنتخاس  یم مریـس  دوخ  هقوذآ  زا  هدرک و  راوس 
هیحان زا  دنتفگ  رابگنز ؟ یحاون  زا  کی  مادک  رد  مدیسرپ  تسا  رابگنز  رد  نآ  همـشچرس  دنتفگ  دیآ ؟ یم اجک  زا  بآ  نیا  مدیـسرپ 

.تسا عقاو  نادوس  زرم  رد  دراد و  مان  ناوسا  هک  یگرزب  رهش 
يرهش هب  يرهش  زا  مدش و  ناور  هتفرگ  ار  لین  دور  لحاس  هاگنآ 

46 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دنداد یم نان  نم  هب  متساوخ و  یم هقدص  مدرم  زا  متفر و  یم

ار نآ  لمحت  تقاط  هک  دندومن  یم لیمحت  نم  هب  قاش  فیلاکت  دـنداد و  یم جـنر  تخـس  ارم  هک  مدـش  يا  هفیاط راتفرگ  نادوس  رد 
زا نم  ترفاسم  هصالخ ، .مدرک  رارف  زین  اجنآ  زا  دـنتخورف ، ارم  اهنآ  هک  مدـش  يرگید  هفیاط  راتفرگ  مدرک و  رارف  اجنآ  زا  متـشادن ،

تکرح سانشان  روط  هب متخاس و  یفخم  ار  دوخ  اجنآ  رد  مدیسر  رابگنز  کیدزن  ياهرهش  زا  یکی  هب  ات  دش  یط  لاونم  نیدب  رـصم 
رد هک  متـشادن  دوخ  ناج  زا  تشحو  سرت و  ردـقنآ  تشذـگ  نم  رب  هک  یئاـه  تبیـصم نآ  اـب  رـصم  زا  تکرح  هظحل  زا  .مدرک  یم

روشک رب  هتسشن و  نم  ياجب  يرگید  صخش  نم  زا  دعب  دبال  هک  مدیـشیدنا  یم دوخ  اب  اریز  مدش ، راتفرگ  نادب  دوخ  روشک  کیدزن 
زا رفن  کی  ای  مزاسب  راکشآ  ار  دوخ  نم  هاگره  تسا و  لکشم  رایسب  وا  زا  روشک  نتفرگ  دنا و  هتـشگ وا  عیطم  نوشق  هدش و  طلـسم 
ارم رس  وا  دمآ  شوخ يارب  هاش  ياه  سوساج ای  تخاس ، دنهاوخ  مکاله  هدرب و  وا  دزن  هب  هتفرگ  ارم  دوش  هاگآ  روشک  رد  نم  دوجو 

.دنیوج برقت  وا  دزن  رد  هلیسو  نیدب  ات  دنرب  یم وا  دزن  هب  هدیرب 
ایرد رانک  هب  ات  مدوب  یفخم  اهزور  متفر و  یم هار  اهبـش  مدـش  ناور  دوخ  رهـش  يوس  هب  مداتفا و  هار  هب  دایز  تشحو  سرت و  اب  سپ 

: مدیسرپ وا  زا  مدروخرب و  ینزریپ  هب  اجنآ  رد  مدش  هدایپ  دوخ  رهش  لحاس  هب  هنابـش  هدش  راوس  یتشک  هب  سانـشان  روط  هب مدیـسر و 
.میرادـن یبحاص  هاش و  ادـخ ، زج  ام  مسق  ادـخ  هب  دـنزرف  يا  داد : باوج  دـنک ؟ یم راتفر  هنوگچ  مدرم  اب  امـش  هزات  هاشداپ  نیا  اـیآ 

زا هکنآ  لثم  مدومن  یم بجعت  راهظا  وا  تیاـکح  زا  مداد و  یم شوگ  نم  .درک  تیاـکح  نم  يارب  ار  دوخ  هاـش  ندوبر  هصق  هاـگنآ 
.مرادن ربخ  یئاج 

47 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
شیوخ هاش  زا  ات  هک  دندرک  دهع  دوخ  اب  دـندش و  قفتم  روشک  یلاها  مامت  نآ  زا  سپ  تفگ : هتفرگ  ار  دوخ  تیاکح  هلابند  نز  نآ 

هاش هک  دندوب  هداد  ربخ  نایوگ  بیغ اریز  دننیزگنرب  یهاشداپ  هب  ار  يرگید  دنوشن  سویأم  وا  یگدنز  زا  دندرواین و  تسد  هب  يربخ 
.دنک یم تسیز  تمالس  هدنز و  ناتسبرع  ياهرهش  زا  یکی  رد 

مدش رصق  لخاد  نوچ  متـشگ ، هناور  شیوخ  رـصق  فرط  هب  متخاس و  رهاظ  ار  دوخ  مدش و  لخاد  رهـش  هب  مدینـش  هک  ار  رابخا  نیا 
نم قارف  مغ  رد  هداهن  متام  يوناز  هب  رـس  هکنآ  زج  مدومن  هدـهاشم  مدوب  هدرک  كرت  ار  اهنآ  هک  یعـضو  نامه  اب  ار  دوخ  هداوناـخ 

بجعتم نم  تشذگرـس  زا  همه  مدومن ، تیاکح  نانآ  يارب  ار  دوخ  ناتـساد  مدرک و  تاقالم  ار  تلود  لاجر  سپـس  دـندوب ، ـالتبم 
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نیا هب  امش  دورو  زا  لبق  هام  کی  تسرد  نونکا  .دنتفریذپ  نم  دننام  ار  مالسا  نید  دنتشگ و  رورسم  داش و  نم  نتـشگرب  زا  دندش و 
مالـسا نید  هب  ارم  روشک  لها  ارم و  یلاعت  دنوادخ  هک  منامداش  لاحـشوخ و  رایـسب  ما و  هتـشگزاب دوخ  روشک  هب  نم  هک  تسا  رهش 

دارفا زا  کی  چـیه نونکات  هک  ما  هدیـسر يا  هبترم هب  تسا و  هتخومآ  اـم  هب  ار  مارح  لـالح و  جـح و  هزور و  زاـمن و  هتخاـس  فرـشم 
طقف دیا  هدش نم  نید  حالصا  هلیسو  اهامش  اریز  مدیشخب  ار  اهامش  نم  تهج  نیدب  .دنا  هدشن لیان  يا  هبترم نانچ  هب  رابگنز  کلامم 

.دیاشخبب نم  رب  ار  نآ  هانگ  مراد  تلئسم  دنوادخ  زا  هک  تسا  یقاب  هلئسم  کی 
هب وا  هزاجا  لـیم و  نودـب  نم  هک  دادـغب  رد  تسا  نم  ياـقآ  عوضوم  نآ  تفگ : تسا ؟ يا  هلئـسم هچ  نآ  اترـضحیلعا  مدیـسرپ : نم 
زا مداتـسرف و  یم وا  يارب  ار  مدوخ  تمیق  مدرک  یم ادیپ  ینئمطم  مدآ  هاگره  .متـشگنزاب  وا  يوس  هب  رگید  متفر و  ادخ  هناخ  ترایز 

اهامش هلیسو  هب  ار  لوپ  نآ  دوب  یم اهامش  نایم  رد  يدمتعم  نیما و  صخش  نینچ  رگا  مدرک و  یم شیاشخب  بلط  وا 
48 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

نات همه اهامـش  هک  سوسفا  اما  دـهد ، ماجنا  ار  رما  نیا  هک  مداد  یم یـسک  نآ  هب  مه  ار  نآ  ربارب  هد  دـناسرب و  وا  هب  اـت  مداتـسرف  یم
.دیتسه تسردان  بلقتم و 

نیا زا  شیب  هکلب  دیدید  هک  دوب  دهاوخ  هنوگ  نیدب امش  اب  نم  راتفر  دیئایب  نم  دزن  مه  زاب  رگا  دیورب  تفگ  درک و  عادو  ام  اب  هاگنآ 
رگید اما  .میشاب  یم اهنآ  ناملسم  ناردارب  همه  ام  دنیایب  ام  نیمزرس  هب  دیئوگب  مه  ناناملـسم  ریاس  هب  درک ، مهاوخ  یکین  امـش  اب  مه 

.میداتفا هار  هب  هدرک  یظفاحادخ  وا  اب  زین  ام  .ادخ  ناما  هب  دیورب  درک ، مهاوخن  تعیاشم  یتشک  ات  ار  امش 

33 هرامش :] ناتساد  ]

نایادـخان زا  یکی  .دنـشاب  یم رهام  هداعلا  قوف دوخ  نف  رد  هک  دـنراد  دوجو  ینایوگ  بیغ اـه  نهاـک نیب  گـنز  دـالب  رد  دـنیوگ  یم
نم زا  یگنز  ناـیوگ  بیغ زا  یکی  مدرک  رفـس  راـبگنز  هب  لاـس 332  رد  دوب : هدرک  تیاـکح  نینچ  هیولیعیمـسا  ادـخان  يارب  یتشک 

؟ دیراد یتشک  دنچ  امش  دیسرپ 
نآ نانیـشنرس  زا  تسکـش و  دهاوخ  اهنآ  زا  یکی  دـنام و  یم ملاس  امـش  یتشک  هدزناپ  نامع  يایرد  رد  تفگ  .یتشک  هدزناش  متفگ 

.دیسر دنهاوخ  دوخ  نطو  هب  یگرزب  يایالب  تالکشم و  هب  ندش  راچد  زا  سپ  درب و  دنهاوخرد  تمالس  هب  ناج  رفن  هس 
مدرک یم شـشوک  نم  درک  تکرح  هک  دوب  اهنآ  نیرخآ  نم  یتشک  میداتفا ، هار  هب  زور  کی  رد  یتشک  هدزناش  مامت  تفگ : ادـخان 

هک مدرک  هدـهاشم  ایرد  رد  ار  یگنر  هایـس  میظع  هدوت  دوخ  ربارب  رد  رود  زا  موس  زور  .مسرب  اهنآ  هب  ات  منک  داـیز  ار  یتشک  تعرس 
فداصت زا  بانتجا  هظحالم  هب  یلو  مسرب  اه  یتشک هب  هدرک  تکرح  رتدنت  مدوب  لیام  هکنآ  اب  دـمآ ، یم رظنب  یکچوک  هریزج  نوچ 

لماک روط  هب اه  عارش ندرکزاب  زا  هدوت  نآ  اب 
49 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هدوت نآ  فرط  هب  امیقتـسم  نم  یتشک  دوب  دایز  عبطلاب  یتشک  ریـس  تعرـس  اـیرد  هطقن  نآ  رد  نوچ  نیا  دوجواـب  مدومن  يراددوخ 
هثجلا میظع  تاناویح  زا  یکی  هدوت  نآ  میدـید  میدومن  هجوت  نوچ  .تسکـش  مهرد  اروف  دومن و  مداصت  نآ  اـب  ناـهگان  درک و  ریس 

زا قیاق  هلیـسو  هب  یـشنم  مرـسپ و  نم و  طـقف  .دومن  قرغ  یـشالتم و  ارنآ  هدز  یتشک  هب  يدـیدش  تبرـض  دوخ  مد  اـب  هک  دوب  اـیرد 
جراخ هریزج  زا  یلئاسو  هب  هکنآ  ات  میدرب  رـسب  هریزج  نآ  رد  هام  شـش  میداتفا و  تاـجبید  ریازج  زا  یکی  هب  هتفاـی  تاـجن  باـقرغ 
نودب تمالس و  هب  رگید  یتشک  هدزناپ  نآ  هک  یلاح  رد  میدناسر  نامع  هب  ار  دوخ  رایـسب  ياه  یتخـس دیادش و  لمحت  زا  سپ  هدش 

.دندوب هدیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  رفس  يا  هثداح چیه 
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34 هرامش :] ناتساد  ]

تسا دنه  یحاون  زا  هک  هریغ  فنـص و  رامق و  جباز و  ناتـسودنه و  ناگدنرپ  تمظع  هب  عجار  یتایاکح  نارگید  ورمع و  نب  نسح 
ياهرپ زا  یکی  ياـهتنا  تمـسق  مدـید  مدوخ  هک  ار  نآ  زا  رت  مهم اـما  .دـندوب  هدرک  لـقن  نم  يارب  هدینـش و  يدـنه  ناریپ  یـضعب  زا 

.تشاد بآ  کشم  هن  شیاجنگ  عارذ و  ود  نآ  لوط  داد  ناشن  نم  هب  یفاریس  سابعلا  وبا  هک  دوب  ناگدنرپ 
رپ هقاس  رهـش  نآ  ربتعم  راجت  زا  یکی  دزن  رد  ناتـسودنه و  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هک  درک  تیاـکح  نم  يارب  زین  ادـخان  هیولیعیمـسا 

ناتـساد نیا  زا  نم  .دوب  هتخاـس  ولمم  بآ  زا  هداد و  رارق  دوـخ  هناـخ  کـیدزن  ار  نآ  یگرزب  هرمخ  دـننام  هک  تسا  هدـید  ار  یغرم 
نایادخان زا  یکی  .درادن  بجعت  ما  هدینش هک  يرگید  تیاکح  لباقم  رد  هلئسم  نیا  تفگ  وا  مدرک  بجعت 

50 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
! تشاد ار  بآ  کشم  جنپ  تسیب و  شیاجنگ  هک  تسا  هدید  یغرم  رپ  هقاس  هرس  روشک  هاشداپ  دزن  رد  تفگ  یم یگنز 

35 هرامش :] ناتساد  ]

ثعاب یغرم  هک  تسا  يا  هیرق زاریش  یکیدزن  رد  هک  درک  تیاکح  زاریـش  یلاها  زا  یکی  لوق  زا  یفاریـس  ناداش  نب  یلع  نسحلا  وبا 
: داد باوـج  تسا ؟ هدـش  هیرق  یناریو  ثعاـب  غرم  کـی  هنوـگچ  مدیـسرپ  وا  زا  تفگ  نسحلا  وـبا  تسا ، هدـش  نآ  مادـهنا  یبارخ و 

ینیگنـس لمحت  ماب  نوچ  دـیآ و  یم دورف  هیرق  ياـه  هناـخ زا  یکی  ماـب  يور  يا  هثجلا میظع  هدـنرپ  عون  کـی  یناـمز  تسا  فورعم 
.دننک یم رارف  هدمآ  دایرف  هب  هثداح  نیا  هدهاشم  زا  هناخ  لها  دنک ، یم طوقس  هناخ  نورد  هب  غرم  دزیر و  یم ورف  هتشادن  ار  ناویح 

رپ ار  هرجح  تمظع  طرف  زا  هک  دـننیب  یم ار  یغرم  اجنآ  رد  دـنور  یم هناخ  نورد  هب  هدرک  عاـمتجا  دـنوش  یم ربخ  نوچ  هیرق  یلاـها 
هتخاس ناوتان  هتـسخ و  ار  وا  بوچ  برـض  هب  دننیب  یمن دوخ  رد  ار  نآ  ندیـشک  نوریب  نتفرگ و  ناوت  تئرج و  نوچ  تسا و  هتخاس 

لطر داـتفه  رفن  ره  هب  هک  یمـسق  هب  دـنیامن  یم میـسقت  هیرق  لـها  نیب  ارنآ  تشوـگ  دـننک و  یم هعطق  هعطق  دنـشک و  یم ار  وا  سپس 
.دنراد یم هاگن  هیرق  يادخدک  يارب  زین  لطر  دص  دسر ، یم

کلام دزن  يراک  ماجنا  يارب  دوخ  ناسک  زا  نت  هس  قافتا  هب  هعقاو  نیا  زا  لبق  زور  کی  هک  هتشاد  قلعت  ادخدک  هب  هناخ  نیا  اضق  زا 
زا رـس  هک  دـعب  زور  دـنروخ  یم دوخ  دالوا  لاـیع و  اـب  هتخپ  ار  ناویح  نآ  تشوگ  هیرق  یلاـها  زور  ناـمه  رد  تسا ، هدوب  هتفر  هیرق 

.دنوش یم رامیب  یگلمج  دنراد  یمرب باوخ 
جنپ راهچ  دننز ، یمن تسد  شیوخ  یمهس  تشوگ  هب  شناهارمه  دوخ و  دوش  یم هاگآ  هیـضق  زا  ددرگ و  یمزاب هیرق  هب  هک  ادخدک 

سپ زور 
51 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دوش یم هنکـس  زا  یلاخ  هیرق  تهج  نیدـب  دـنام  یمن یقاب  نانآ  زا  رفنکی  یتح  دـنیوگ  یم تایح  دوردـب  نارامیب  ماـمت  هعقاو  نیا  زا 
.دهن یمن مدق  ناکم  نآ  هب  يدحا  رگید  دراذگ و  یم یناریو  هب  ور  هیرق  دنک و  یم ترجاهم  اجنآ  زا  زین  ادخدک 

رد رهز  هکنیمه  هدیعلب و  ار  يرادرهز  روناج  هک  هدوب  ناتسودنه  ناگدنرپ  زا  غرم  نآ  هک  دوب  نیا  تشگ  ملسم  مولعم و  ام  رب  هچنآ 
دبای یم تدش  وا  رد  رهز  رثا  نوچ  دسر و  یم هیرق  نیا  هب  ات  دنک  یم زاورپ  بش  مامت  دوش و  یم دنلب  نامسآ  هب  دشخب  یم رثا  شندب 

.دوش یم طقاس  هناخ  نآ  ماب  هب  دنام  یمن یقاب  شیارب  زاورپ  يورین  و 

36 هرامش :] ناتساد  ]
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يور زا  دوخ  لاگنچ  ای  راقنم  اب  ار  شوحو  هک  دنتسه  یناگدنرپ  گنز  هلافـس  رد  تسا  هدینـش  هک  تفگ  یم نادرونایرد  زا  يرگید 
.دنروخ یم ار  وا  هدمآ  دورف  وا  رب  هاگنآ  دنکش  مهرد  دریمب و  ات  دننکفا  یم نیمز  هب  ار  نآ  سپس  دنرب  یم اوه  هب  هدوبر  نیمز 

نیمز زا  ار  وا  هدـنکفا  گرزب  ياه  تشپ گنـس يور  رب  ار  دوخ  اوه  زا  هک  دراد  دوجو  یگرزب  غرم  گنز  دـالب  رد  مدینـش  نم  دوخ 
هاگنآ دنکش  مهرد  ات  دزاس  یم اهر  گرزب  ياه  گنس هتخت ای  هوک  يور  هب  ار  ناویح  نآ  سپـس  درب و  یم نامـسآ  هب  دنک و  یم دنلب 

.دروخ یم هدنکفا و  وا  رب  ار  دوخ 
ناویح نیمه  اما  دنک  یم راکـش  هنوگ  نادب زور  رد  ار  گرزب  تشپ  گنـس شـش  ای  جنپ  دروایب  کنچ  هب  رگا  هدـنرپ  نیا  دـنیوگ  یم

.تسا نازیرگ  نیمزرس  نآ  مدرم  هیرک  هفایق  تشز و  تقلخ  زا  دنک و  یم رارف  مد  رد  دتفیب  ناسنا  هب  شمشچ  نوچ 
52 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

37 هرامش :] ناتساد  ]

.دوش یم تفای  راز  نش ياه  نیمز رد  بلغا  هک  دراد  دوجو  الط  نداعم  گنز  روشک  ياـیلع  یحاون  رد  تفگ  یم ادـخان  هیولیعیمـسا 
یئاه هنال هب  نیمز ، شواـک  نیح  رد  یهاـگ  .دـنزادرپ  یم یندـعم  ياـه  نیمز ندـنک  هب  ـالط  ندروآ  تسدـب  يارب  لـحم  نآ  یلاـها 

نوریب هبرگ  یگرزب  هب  يرایـسب  ياه  هچروم اه  هنال نآ  زا  دشاب و  یم یئاه  هدنک اه و  بقن ياراد  هچروم  هنال  دننام  هک  دـنروخ  یمرب
.دنروخ یم هدرک  هکت  هکت ار  اهنآ  یلاها  دنیآ و  یم

هبرگ دننام  دوب  یهایس  هچروم  دوب  هتخاس  مهارف  هفیلخ  ردتقملا  يارب  هک  یئایاده  هلمج  زا  نامع  ریما  لاله  نب  دمحا  لاس 306  رد 
هدرک یئایموم  ار  وا  دسج  یلو  درم  هلبج  يذ  کیدزن  هار  رد  هچروم  نیا  دوب ، هداهن  ریجنز  هب  هدیچیپ  نینهآ و  یـسفق  رد  ار  نآ  هک 

ره  ) رویل ود  رـصع  حبـص و  زور  ره  هچروم  نیا  كاروخ  دنتفگ  یم .دندیناسر  رهـش  یلاها  هفیلخ و  رظن  هب  دـندرب و  دادـغب  هب  ملاس 
.دندیناروخ یم وا  هب  هدرک  هعطق  هعطق  هک  تسا  هدوب  تشوگ  مرگ ) رویل 500 

38 هرامش :] ناتساد  ]

میظع رایسب  تسا  یتخرد  نیمزرـس  نآ  رد  هک  مدینـش  دوب  هدرک  رفـس  قاوقو  روشک  هب  هک  یـصخش  زا  تفگ : یم داشباب  نب  دمحم 
ماـگنه دـنام ، یناـسنا  تروص  هب  هک  نآ  زا  رتگرزب  اـما  ودـک  هب  تسا  هیبـش  تخرد  نآ  هویم  زارد ، یهاـگ  درگ و  ياـهگرب  ياراد 

تسا دابرپ  رشع  هویم  نوچمه  هویم  نیا  دیآرب  یئادص  نآ  لخاد  زا  دنیآرد و  تکرح  هب  اه  هویم داب  شزو 
53 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دنام اجب  یتسوپ  ددرگ و  یم جراخ  نآ  داب  دوش  هدیچ  تخرد  زا  هکنیمه 
زا ارنآ  هکنیمه  یلو  دربـب  دوخ  اـب  هدـیچ  ار  اـه  هوـیم نآ  زا  یکی  درک  سوـه  اـه  تروـص نآ  هدـهاشم  زا  سپ  نادروناـیرد  زا  یکی 

.دنام یقاب  شتسد  رد  يا  هدرم غالک  نوچمه  نآ  تسوپ  هدش و  جراخ  نآ  زا  داب  درک  ادج  تخرد 

39 هرامش :] ناتساد  ]

: تفگ هلمج  نآ  زا  درک  لقن  ناویح  نیا  هب  عجار  يدایز  ياهناتـساد  وا  یناد ؟ یم هچ  اه  نومیم هرابرد  مدیـسرپ  داشباب  نب  دمحم  زا 
یسیئر اهنآ  زا  يا  هفیاط ره  یگرزب ، تمظع و  تیاهن  رد  دراد  دوجو  نومیم  یعون  هلقاق  يرمال و  نیمزرس  رد  نیفنـص و  یحاون  رد 
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نیرفاسم رب  ار  هار  اه  هداج رد  هدـمآ  نوریب  لگنج  زا  یهاـگ  اـه  نومیم نیا  .تسا  رتگرزب  هفیاـط  دارفا  یقاـب  زا  وا  تقلخ  هک  دـنراد 
.دنیابرب نیرفاسم  زا  هریغ  واگ و  دنفسوگ و  لیبق  زا  يا  همعط هکنآ  ات  دنناسر  یم رازآ  اهنآ  هب  دندنب و  یم

اه نومیم زا  هتـسد  کی  هب  هاگان  تسا  هتـشذگ  یم یحاون  نآ  زا  يا  هلفاق اـب  هک  دوب  هدرک  تیاـکح  داـشباب  نب  دـمحم  يارب  يرگید 
اهنآ رب  فرطره  زا  اه  نومیم یلو  دـندراذگ  ار  هزرابم  يانب  اهنآ  اب  راـچان  هب  نیرفاـسم  دـندوب ، هدـش  ناـنآ  روبع  عناـم  هک  هدروخرب 

دنتشاذگ هنشت  بآ  زا  رود  کشخ و  يارحص  رد  ار  نانآ  دندیرد و  ار  ناشبآ  ياه  کشم دندرک و  هراپ  ار  ناشیاهـسابل  هدرب  موجه 
كاله یگنـشت  یبآ و  یب زا  هلفاق  لها  رثکا  یلو  دـنیامنب ، ار  نانآ  رـش  عفد  هداد  اـهنآ  هب  يا  همعط دـندش  روبجم  نیرفاـسم  هکنآ  اـت 

.دنتفای تاجن  گرم  زا  هدیسر و  بآ  هب  هک  نانآ  زا  یمک  هدع  رگم  دندش 
54 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

40 هرامش :] ناتساد  ]

زا یکی  یتـشک  رد  لاـس 309  رد  دوب : هدرک  تیاـکح  نینچ  داـشباب  نب  دـمحم  يارب  دوـب  زین  یتـشک  بحاـص  هک  ناـناولم  زا  یکی 
دـندرک و هدایپ  یکـشخ  هب  ار  دوخ  يالاک  دندیـسر و  دـصقم  هب  تمالـس  هب  ناناگرزاب  یتشک و  مدرک ، یم رفـس  هلقاق  هب  نایادـخان 

راهچ ای  هس  هلقاق  ات  هک  یکچوک  جیلخ  هب  ار  یتشک  دنداتسرف و  دوب  هار  زور  تفه  ایرد  ات  نآ  هلصاف  هک  يرهش  هب  ار  نآ  زا  یتمسق 
، دنداد هیکت  نآ  هب  ار  یتشک  هداد و  رارق  يدایز  ياه  بوچ نآ  فارطا  رد  دنتشاد و  هاگن  یهاگهانپ  رد  هدرب  تشاد  هلصاف  گنسرف 
ات دندش  راپسهر  رهش  نادب  یگمه  دنتشاذگ  نم  يارب  رابوراوخ  یفاک  رادقم  هکنآ  زا  سپ  دنتشامگ و  یتشک  ینابساپ  هب  ارم  سپس 

.دندرگ لوغشم  الاک  شورف  دیرخ و  هب 
نورد هب  هتفاـی  یهار  دـنراد  یعـس  هدـش و  ناـیامن  یتشک  فارطا  رد  نومیم  يا  هدـع مدـید  دـندش  رود  نم  زا  یتشک  لـها  هکنیمه 
لکیه ياراد  هک  هدام  نومیم  کی  اـما  متخاـس ، رود  یتشک  زا  ار  ناـنآ  مدرک و  هلمح  اـهنآ  هب  گنـس  اـب  نم  دـنوش ، لـخاد  یتشک 

رظن زا  ار  دوخ  وا  هکنیا  زا  لفاغ  تسا  هتخیرگ  هک  مدرک  نامگ  مدنار و  گنس  اب  زین  ار  وا  نم  دیناسر  یتشک  هب  ار  دوخ  دوب  یگرزب 
مدـید یتشک  رد  ار  ناویح  نآ  مدوب  نان  ندروخ  لوغـشم  نم  هک  یماگنه  دوب ، هدـمآ  الاب  یتشک  رانک  هشوگ و  زا  هتخاس  ناهنپ  نم 
بیاغ نم  رظن  زا  تفر و  سپس  دوب  یتشک  رد  زین  یتعاس  دروخ و  ار  نان  متخادنا ، وا  يوس  هب  نان  يا  هکت دیآ ، یم نم  بناج  هب  هک 

نآ رد  زوم  هناد  تسیب  ابیرقت  هک  زوم  هشوخ  کی  دیآ و  یم یتشک  فرط  هب  هک  مدید  ار  نومیم  نامه  دیـسر  ارف  بش  هکنیمه  دش ،
نم دروآرب  دایرف  دید  هک  ارم  دراد ، ناهد  رد  دوب 

55 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
درکن كرت  ارم  رگید  هـظحل  نآ  زا  .مدروـخ  نآ  زا  نـم  تشاذــگ  نـم  وـلج  ار  اـهزوم  مدروآ ، یتـشک  هـب  ار  وا  مدــش و  کــیدزن 

ات دـیباوخ  یم نم  رانک  رد  یتشک  رد  اه  بش دروآ و  یم نم  يارب  رگید  ياه  هویم زوم و  يرادـقم  تفر و  یم لـگنج  هب  یهاـگ  هاـگ
هار ینیگنـس  هب  مدـید  ار  وا  تشذـگ  هنوگ  نیدـب هک  هاـم  هس  زا  سپ  مدرک  یم توهـش  عفد  وا  اـب  دـش و  لـیام  وا  هب  نم  سفن  هکنآ 

یلیخ تباب  نیا  زا  .تسا  نتـسبآ  نم  زا  هک  دینامهف  یم هراشا  اب  داد و  یم ناشن  نم  هب  دوب  هدش  گرزب  هک  ار  دوخ  مکـش  دور و  یم
هب ار  یتشک  قیاق  هک  دش  ثعاب  دایز  یگدنمرـش  موش ، اوسر  عضو  نیا  هدهاشم  اب  دندرگرب و  ناناگرزاب  مدیـسرت  یم مدـش  نیگمغ 
هب زین  ار  دوخ  بابسا  سابل و  متشاذگ  نآ  رد  هقوذآ  یندیماشآ و  بآ  يرادقم  منک ، بصن  ار  نآ  رگنل  عارش و  لگد و  منکفا  بآ 

ثداوح رطخ و  زا  رپ  يایرد  هب  هتفگ  كرت  ار  نابهگن  نودـب  یتشک  مدـش و  قیاـق  راوس  دوب  بیاـغ  نومیم  هک  یماـگنه  هدرب  قیاـق 
.متشگ لخاد  كانلوه 
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هریزج نآ  رد  يزور  دـنچ  مدیـسر و  نامدـنا  ریازج  زا  یکی  هب  متفاـی  یئاـهر  رطخ  زا  متفر و  شیپ  اـیرد  رد  هک  ماز  دـنچ  تـسیب و 
عفر ار  دوخ  جیاوح  مامت  هدروآ و  تسدـب  رگید  ياه  هویم زوم و  يرادـقم  .متخاس  رپ  نیریـش  بآ  زا  ار  اه  کشم مدرک ، تحارتسا 

.دندمآ یم دورف  ناتخرد  نایم  رد  هدمآ  دوخ  ياهقیاق  اب  هک  ینادایص  زج  مدیدن  ار  يدحا  هریزج  نآ  رد  .مدومن 
.منک ریـس  دـیاب  یهار  هچ  زا  مورب و  دـیاب  اـجک  متـسناد  یمن هک  یلاـح  رد  متفرگ  شیپ  ار  اـیرد  هار  هتـسشن  قیاـق  هـب  هراـبود  يراـب 

، دندیمان یم هلکرافدب  ار  نآ  هک  مدیسر  يا  هریزج هب  ات  متفر  هار  ماز  داتفه  بیرق  هنوگنیدب 
56 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

اهنآ مدروخرب  شنیرفاسم  یتشک و  نآ  بحاص  هب  اجنآ  زا  جورخ  زا  سپ  یتدم  .متفر  هلک  هب  اجنآ  زا  مدرک و  فقوت  هریزج  نآ  رد 
رد هک  میدـید  یتشک  رد  يا  هدام نومیم  میدرک  تعجارم  ایرد  لحاس  هب  یتقو  دـنتفگ  دـندرک و  لقن  نم  يارب  ار  دوخ  تشذـگرس 

ریاس مد  زا  رت  هاتوک ناشمد  وم و  نودـب  ناش  هنیـس دوب  ناسنا  تروص  هب  هیبش  اـه  هچب تروص  دوب ، هدـیئاز  هچب  ود  اـی  کـی  اـجنامه 
تسا هدرک  رارف  قیاق  هلیسو  هب  ناولم  هدش و  نتـسبآ  یتشک  ناولم  زا  نومیم  نیا  دندرب  نامگ  هتـسد  کی  یتشک  لها  .دوب  اه  نومیم

ار ناولم  نومیم  هک  دنتـشاد  هدیقع  رگید  یـضعب  .نآ  مزاول  قیاق و  نامه  زج  دوب  هدشن  دوقفم  یتشک  ياه  بابـسا زا  زیچ  چیه  اریز 
یتشک زا  زین  ار  شیاه  هچب نومیم و  دـنام ، كوکـشم  نانچمه  هیـضق  هصالخ  .دـنا  هدرب نایچراکـش  ای  نیرباع  مه  ار  قیاـق  هتـشک و 

.دنتخادنا نوریب 
لاوئـس هک  ار  تلع  دوب  فیعـض  یلیخ  شیئاـنیب  هوق  دوب  هدرک  لـقن  وا  يارب  ار  ناتـساد  نیا  هک  یناولم  تفگ  یم داـشباب  نب  دـمحم 

: تفگ مدرک 
.دیدرگ نآ  تدش  ثعاب  زین  ایرد  رد  دایز  فقوت  مدرک و  شزیمآ  نومیم  نآ  اب  هک  دش  عورش  ینامز  زا  نم  مشچ  فعض 

41 هرامش :] ناتساد  ]

قرغ ایرد  رد  درک  یم ریـس  فنـص  بناج  هب  نامع  ياـیرد  رد  هک  یتشک  کـی  درک : تیاـکح  نینچ  نم  يارب  نادروناـیرد  زا  یکی 
ار نآ  هک  دندیـسر  يا  هریزج هب  داـب  شزو  رثا  رب  دـندوب  هتفاـی  تاـجن  قیاـق  کـی  هلیـسو  هب  هک  نآ نانیـشنرس  زا  رفن  هد  بیرق  دـش ،

.دش لصاح  ایرد  ياه  ترارم زا  هک  ناوارف - یگتسخ  اب  ار  زور  هیقب  دندش و  هدایپ  هریزج  لحاس  هب  ریزگان  .دنتخانش  یمن
تحارتسا زا  سپ  دندینارذگ ، ناکم  نآ  رد  دندوبن - تکرح  هب  رداق  دوب و 

57 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دنتخادرپ هریزج  رد  شدرگ  جرفت و  هب  ناهاگحبص  .دندروآ  زور  هب  ار  بش  نآ  رانک  رد  هدیشک  لحاس  هب  ار  قیاق  یگتـسخ  عفر  و 

ناوارف نآ  لاثما  رکـش و  ین زوم و  دـننام  ذـیذل  ياه  هویم هوبنا و  ناتخرد  افـصم و  ياه  هاـگتهزن اراوگ و  ياـه  بآ نیمزرـس  نآ  رد 
هدهاشم هریزج  رد  يرثا  ناسنا  زا  یلو  دندومن  شطع  عفر  اراوگ  نیریش و  ياهبآ  زا  هدروخ و  اه  هویم نآ  زا  دنتسناوت  یم ات  دنتفای و 

زا یناب  هیاس نآ  يور  رب  سپس  دنداد  هیکت  يدایز  ياهبوچ  هب  دندیشک و  یکشخ  هب  ار  قیاق  هتشگزاب  دوخ  ناکم  هب  هاگنآ  .دندرکن 
.دندنکفا تماقا  لحر  هدرتسگ  ار  شیوخ  طاسب  نآ  رانک  رد  هتخاس  ناتخرد  ریاس  زوم و  كرب 

لکیه يوق نومیم  کی  اهنآ  شیپاـشیپ  دـنناور و  ناـنآ  يوس  هب  نومیم  هدـع  کـی  دـندرک  هدـهاشم  هاـگان  زور  شـش  جـنپ  زا  سپ 
رادـیدپ نارفاسم  نایم  رد  بارطـضا  تشحو و  نانآ  هدـهاشم  زا  .دنداتـسیا  قیاـق  ربارب  رد  هدـش  کـیدزن  اـهنومیم  درک ، یم تکرح 

دوخ يارب  ار  یناکم  اهنآ  هتـسدرس  دـندیناسرن ، اهنآ  هب  يرازآ  هنوگچیه  اـهنومیم  اـما  دـندرب ، هاـنپ  قیاـق  نورد  هب  یگمه  تشگ و 
کی هک  دومن  یم نانچ  تخاس و  هدنکارپ  دوخ  پچ  تمـس  هب  يا  هتـسد تسار و  تمـس  هب  يا  هتـسد ار  شیوخ  عابتا  درک و  رایتخا 
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نیب هتـشگ و  عمج  دوخ  هتـسدرس  درگ  هب  اهنومیم  يا  هظحل زا  سپ  تسا  هداد  رارق  شیوخ  نامرف  ریز  هب  ار  دوخ  ياه  نیبات هدـنامرف 
نارفاسم اما  دنتفر  اهنومیم  دیسر  ارف  بش  هکنیمه  دنتفگ ، یم نخـس  مهاب  یبلطم  باب  رد  یئوگ  دندومن  یم لدب  در و  یتاراشا  دوخ 

دندوب هشیدنا  نیا  رد  ار  بش  مامت  دنوش ، هتشک  تاناویح  نیا  تسد  هب  هک  دنتشاد  نآ  میب  تفرگ و  ارف  يدایز  بارطـضا  سرت و  ار 
چیه دـندوبن و  دـلب  مه  ار  هار  هدرک  مامت  ار  دوخ  رابراوخ  اریز  دنـشخب  نایاپ  دوخ  دـب  راگزور  نیدـب  دـنوش و  صـالخ  هنوگچ  هک 

دوخ تاجن  يارب  یقیرط 
58 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دندید یمن
رگید نوـمیم  کـی  اـب  يا  هظحل زا  سپ  تفر ، هدز و  یتـشگ  ناـنآ  فارطا  رد  تـشگ و  ناـیامن  اـهنومیم  زا  یکی  دـش  حبـص  نوـچ 

یلو دـندش  لگنج  لخاد  ات  مدرک  لابند  ار  اهنومیم  نم  دوب  هتفگ  نیرفاـسم  زا  یکی  .داد  ناـشن  وا  هب  ار  يزیچ  هراـشا  اـب  تشگرب و 
.مدرک لقن  اهنآ  يارب  مدوب  هدید  هچنآ  متسویپ و  دوخ  ياقفر  هب  هک  دوب  هتشذگ  زور  زا  یتدم  متشگرب و  مدیسرت  نوچ 

هدنکارپ شیوخ  فارطا  رد  ار  دوخ  عابتا  تفرگ و  ياج  قیاق  کیدزن  اهنآ  هتـسدرس  دندمآ  ام  دزن  لبق  زور  دننام  اهنومیم  دـعب  زور 
.تخاس

هکنیمه دنتـشاد  تسد  رد  ناشخرد  يالط  هعطق  کی  کـیره  هک  یتلاـح  رد  دـندمآ  رگید  نومیم  ود  تشذـگ  هک  یتعاـس  زا  سپ 
.دنتشگزاب امامت  دندرک و  مه  هب  یتاراشا  هدش  عمج  اهنومیم  مامت  هاگنآ  دندنکفا  هتسدرس  ربارب  رد  ار  اهالط  دندش  کیدزن 

مامت هک  درک  داجیا  ام  رد  رورـس  دـجو و  يردـق  هب  الط  میخـض  تاعطق  ندیـشخرد  .میتشادرب  ار  اهالط  میدـمآ و  نوریب  قیاق  زا  ام 
.میدرب دای  زا  ار  دوخ  بئاصم 

یلگنج هب  ات  مدـش  ناور  وا  لابند  هب  نم  .تشگزاب  درک و  شدرگ  قیاق  فارطا  رد  دـش و  رادومن  نومیم  کـی  زاـب  دـعب  زور  حـبص 
دوخ لاگنچ  اب  نومیم  ناکم  نآ  رد  .دوب  هدش  هدیشوپ  هایـس  نش  زا  نآ  نیمز  هک  مدید  ار  یئارحـص  میدش ، جراخ  نآ  زا  هدیـسر و 
زاب تشگ  نایامن  الط  ياه  هگر هاگان  مدومن ، نیمز  ندنک  هب  عورـش  وا  دیلقت  هب  هتـسشن و  نیمز  هب  زین  نم  دش  نیمز  ندنک  لوغـشم 

نامه زا  متشادرب و  مدوب  هدروآ  تسد  هب الط  هچنآ  هاگنآ  دش ، دولآ  نوخ مناتشگنارس  هک  يدح  هب  مداد  همادا  دوخ  راک  هب  مه 
59 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

يور ار  بش  مور و  الاب  یتخرد  هب  مدـش  راچان  هدرک  مگ  ار  هار  لگنج  ناـتخرد  هوبنا  ناـیم  رد  یلو  متـشگرب  دوب  هدـمآ  هک  یهار 
.مرب رس  هب  تخرد 

رود زا  ایرد  هکنآ  ات  مداتفا  هار  هب  اهنآ  رثا  رب  زین  نم  دندش  در  نم  زا  هکنیمه  دـنیآ  یم لومعم  ربانب  اهنومیم  مدـید  دـش  حبـص  نوچ 
مدمآ و ریز  هب  تخرد  زا  اهنومیم  تعجارم  زا  سپ  دعب  زور  .مدرب  رـس  هب نآ  رد  ار  بش  هتفر  الاب  یتخرد  رب  زاب  هاگنآ  دـش ، رادومن 

فلت وت  هک  میدوب  هدرک  نیقی  ام  دـنتفگ  دـندرازگ و  نتـسیرگ  يانب  یلاحـشوخ  زا  داـتفا  نم  هب  اـهنآ  رظن  نوچ  .متـسویپ  میاـقفر  هب 
تـسد ام  هب  يرگید  هودنا  مغ و  دـمآ  شیپ نیا  زا  .متخیر  نانآ  شیپ  ار  اهالط  مدرک و  لقن  اهنآ  يارب  ار  دوخ  ناتـساد  نم  يا  هدـش

کچوک هب  رظن  مینک  لمح  قیاق  اـب  ار  اـهالط  رگا  هک  دوب  نآ  میب  میتشادـن و  یفاـک  هلیـسو  ناوارف  تورث  نیا  لـمح  يارب  اریز  داد 
رادقم ارحـص و  هب  میورب  هکنیا  رب  میدش  قفتم  همه  هرخالاب  .میورب  یهار  هچ  زا  میتسناد  یمن هوالع  هب میوش  قرغ  ایرد  رد  نآ  ندوب 

.میئوج لکوت  ادخ  هب  مینک و  عمج  قیاق  کیدزن  میروآ و  تسدب  الط  رگید 
هدروآ نوریب  نیمز  زا  الط  يرادقم  میدش و  یم ناور  ارحص  بناج  هب  حبص  زا  دندمآ  یمن ام  دزن  اه  نومیم هک  ییاهزور  سپ  نآ  زا 

هک الط  يدایز  رادقم  هکنیا  ات  میدوب  لوغـشم  راک  نیا  هب  لاس  کی  تدم  لاونم  نیدـب  .میدرک  یم نفد  كاخ  ریز  رد  قیاق  کیدزن 
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ام ياذغ  .دندمآ  یم ام  شیپ  نایم  رد  زور  کی  دوخ  تداع  هب  انب  اهنومیم  تدـم  نیا  رد  .دـش  يروآ  عمج  میتسناد  یمن ار  نآ  نزو 
.دوب هریزج  ياراوگ  بآ  ام  برش  لگنج و  ياه  هویم تدم  مامت  رد 

دوب فاریس  ردنب  ای  نامع  مزاع  هک  میدرک  هدهاشم  هریزج  کیدزن  ایرد  رد  ار  يا  یتشک يزور  ات  تشذگ  یم ناس  نیدب ام  راگزور 
نافوط یلو 

60 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ایرد هب  قرغ  زا  تاجن  يارب  ار  نآ  هراجتلا  لام  اهراب و  ماـمت  هک  یتلاـح  رد  دوب  هدروآ  ناـکم  نیدـب  ار  نآ  اـیرد  دـیدش  ياـهداب  و 

.دندوب هدش  هفخ  ای  قرغ و  ایرد  ناشورخ  جاوما  ریز  رد  نآ  نانیشنرس  رتشیب  دندوب و  هتخیر 
رد ار  ام  قیاق  داتفا و  ام  هب  ناشرظن  نوچ  .دـندوبن  رداـق  اـما  دـنوش  هداـیپ  یکـشخ  هب  دنتـساوخ  دـندرک  هدـهاشم  ار  هریزج  هک  یتقو 

اهنآ نوچ  زین  ام  دنوش ، قحلم  ام  هب  دندرک  یم ششوک  هدنکفا و  ایرد  هب  دوخ  اب  ار  یتشک  ياه  بانط اهنآ  زا  رفن  ود  دندید  یکشخ 
میتخاس و لصتم  مه  هب  ار  اه  بانط رـس  میدیـسر  اهنآ  هب  هکنیمه  هتخادـنا  ایرد  هب  قیاق  ياه  بانط اب  ار  دوخ  میدـید  لاـح  نیدـب  ار 

یتشک ناناولم  ادخان و  هک  دندومن  هدهاشم  دندش و  نآ  لخاد  هتفر  یتشک  يوس  هب  ام  زا  رفن  ود  سپس  میدروآ  یکـشخ  هب  ار  اهنآ 
هب دوب  هدش  یلوتسم  نانآ  رب  ایرد  بآ  زا  یتشک  ندرک  یلاخ  زا  هک  يا  هداعلا قوف یگتـسخ  جنر و  تدش  زا  ناناگرزاب  زا  یـضعب  و 

بابـسا الاک و  هچنآ  نآ  ءازا  رد  دننک و  هدایپ  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  هک  دندرک  تساوخرد  ام  ناسک  زا  دندوب و  هدمآرد  گرم  تلاح 
تیکلم هب  ار  ام  یتشک  دیناسرب و  یکـشخ  هب  ار  ام  ناردارب ! تفگ : یتشک  نآ  يادخان  .دنـشخبب  نانآ  هب  تسا  هدنام  یقاب اهنآ  يارب 

طقف امـش  میناسر و  یم یکـشخ  هب  ار  اهامـش  یلو  میهاوخ  یمن ار  نآ  بابـسا  یتشک و  ام  دـنداد  باوج  ام  ناسک  دـینک  لوبق  دوخ 
رارقا کیره  دش و  هتـسب  دادرارق  باب  نیا  رد  دنتفریذپ و  رطاخ  ياضر  اب  ار  فیلکت  نیا  .دیئامن  راذگاو  ام  هب  ار  دوخ  یتشک  فصن 

راب دوخ  يالاک  زا  ار  یتشک  فصن  ام  هک  نیا  نآ  میراد و  زین  يرگید  طرـش  ام  دـنتفگ  اـم  ناـسک  سپـس  .داد  تداهـش  ار  يرگید 
ناسک .میراد  لوبق  مه  ار  طرـش  نیا  دنداد  باوج  دشابن  ام  محازم  يدحا  دنکن و  تکرـش  ام  اب  سکچیه  فصن  نآ  رد  مینک و  یم

دهاوخ يریگراب  یمسق  هب  یتشک  هک  دنداد  نانیمطا  ام 
61 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دشاب نآ  رد  ندش  قرغ  رطخ  هن  دوش و  نآ  هجوتم  یتراسخ  هن  هک  دش 
العف میا  هتخومآ هبرجت  میـشاب  یم نآ  تبیـصم  راچد  زونه  میا و  هدرک هک  یطایتحا  یب نیا  زا  ام  یلب  دنتـشاد : راهظا  یتشک  نابحاص 

.دیشخب تاجن  میا  هدش شراتفرگ  هک  یئالب  نیا  زا  ار  ام  ناج  همین  نیا  هک  میهد  یم مسق  ادخ  هب  ار  امش 
ام دـندید  هکنیمه  دندیـسررس  زین  اه  نومیم ماـگنه  نیمه  رد  دـندمآرد  یکـشخ  هب  هتخادـنا و  بآ  هب  ار  دوخ  اـم  ناـسک  لاـح  رد 

دیسر لحاس  هب  تعرس  هب  یتشک  دندرک و  کمک  بانط  ندیـشکرد  ام  اب  میـشک  یم لحاس ، هب  نآ  ندروآ  يارب  ار  یتشک  ياهبانط 
.دندراذگ یکشخ  هب  اپ  ناوارف  یلاحشوخ  اب  نآ  هدنامرد  نانیشنرس  و 

باریـس ار  دوخ  همـشچ  بآ  زا  هدروخ و  اه  هویم نآ  زا  دنتـسناوت  ات  میداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  هریزج  ياه  هویم لحم  دـعب  زور  حـبص 
.دندیشخب ورین  دوخ  ناوتان  ياه  نت هب  دنتخاس و 

یفاک ردق  هب  نامدوخ  اریز  میدرک  میـسقت  یتشک  لها  هب  ار  اهالط  نآ  ام  دندمآ و  الط  يرادقم  اب  لومعم  ربانب  اه  نومیم رگید  زور 
زین یتشک  يادخان  .میدرک  راب  دوب  هدـش  هتـشاذگ  ام  رایتخا  هب  هک  یتشک  فصن  رد  ار  دوخ  ياهالط  تکرح  ماگنه  .میتشاد  نآ  زا 
راوس یگمه  هتـشادرب  هریزج  لوصحم  زا  ار  هار  هشوت  هدرک و  راـب  یتـشک  رگید  همین  رد  ار  ناـناگرزاب  دوـخ و  ياهبابـسا  اـهالط و 
دوب هدش  وا  مهـس  هک  ار  هچنآ  سکره  میدیـسر و  ناتـسودنه  هب  ات  میداتفا  هار  هب  تفرگ  ندـیزو  قفاوم  داب  هکنیمه  میدـش ، یتشک 
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زاین یب یئامیپرحب  زا  رگید  نامز  نآ  زا  .دیسر  لاقثم  راهچ  لهچ و  دصکی و  نویلم و  کی  هب  ام  ياقفر  زا  کیره  يالط  مهـس  .درب 
مدوب هدینش  اه  نومیم باب  رد  نم  هک  دوب  یتایاکح  رداون  زا  یکی  بیجع  تیاکح  نیا  میدش -

62 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

42 هرامش :] ناتساد  ]

دوخ بابرا  هب  هک  دوب  هدید  ناناگرزاب  زا  یکی  هناخ  رد  ار  ینومیم  اذک )  ... ) ءارق زا  يا  هیرق رد  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  یصخش 
ار گید  ریز  شتآ  درک  یم بوراج  ار  هناخ  تسب  یم ار  رد  وا  رـس  تشپ  دوشگ و  یم نیدراو  يور  هب  ار  هناخ  رد  درک  یم تمدـخ 

اذـغ يور  زا  ار  اـه  سگم ددرگ  هـتخورفا  اـت  دـیمد  یم نآ  رب  دوـخ  ناـهد  اـب  دوزفا و  یم نآ  رب  مزیه  موزل  عـقوم  رد  تـخورفا و  یم
دز یم داب  نزداب  اب  ار  دوخ  بابرا  دنار و  یم

43 هرامش :] ناتساد  ]

ار وا  هروـک  وا  ناـکد  رد  زور  ماـمت  رد  هک  تشاد  ینوـمیم  يرگنهآ  تسا  نمی  ياهرهـش  زا  یکی  هک  راـفظ  رد  مدینـش  يرگید  زا 
رگنهآ دزن  ار  نومیم  نامه  متفر  ناکم  نادب  هک  رفـس  نیدنچ  تفگ  یم وا  مه  .دوب  وا  تمدخ  رد  لاس  جـنپ  هنوگ  نیدـب دـیمد و  یم

.مدید یم

44 هرامش :] ناتساد  ]

.دوب نمی  یلاها  زا  يدرم  هناخ  رد  ینومیم  تفگ : یم يرگید 
دـش لزان  اوه  زا  يراوخـشال  اضقزا  دنک ، تظافح  نآ  زا  ات  درپس  نومیم  هب  دروآ و  هناخ  هب  دوب  هدیرخ  رازاب  زا  هک  ار  یتشوگ  درم 
الاب تخرد  نآ  هب  نومیم  دوب ، یتخرد  هناخ  نآ  رد  .دنام  نادرگرـس  ریحتم و  نومیم  درب  اوه  هب  دوبر و  نومیم  ربارب  زا  ار  تشوگ  و 

نیرس فرط  ود  هب  زین  ار  تسد  ود  تشاد  هاگن  اوه  هب  ار  دوخ  نیرس  ریز و  هب  ار  شرس  نآ  هلق  رد  تفر و 
63 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

اب ار  وا  لاح  رد  نومیم  دمآ  دورف  نآ  رب  اروف  درک و  نامگ  دوب  هدوبر  هک  یتشوگ  رگید  هعطق  ار  وا  خرس  نیرس  راوخـشال  .داد  رارق 
هب درم  نوچ  .داهن  نآ  يور  رب  نیگنـس  یئیـش  تخاس و  سوبحم  يراـغت  ریز  رد  دروآ و  ریز  هب  تخرد  زا  تفرگ و  دوخ  تسد  ود 
نآ ریز  زا  ار  راوخـشال  دیود و  راغت  يوس  هب  اروف  نومیم  دـنک  هیبنت  ار  وا  ات  تفر  نومیم  بناج  هب  تفاین  ار  تشوگ  تشگزاب  هناخ 

تخیوایب شتخرد  رب  دنک و  ار  شیاهرپ  تفرگ  ار  راوخشال  تسا  هدش  عقاو  هچ  هک  دیمهف  درم  دروآ ، نوریب 

45 هرامش :] ناتساد  ]

تسا هدرک  تیاکح  دوب  هدرک  دایز  ياهترفاسم  هک  ناهفصا  لها  يدرمریپ  هلمج  زا  تسا  رایسب  نیریش  ياهناتـساد  اهنومیم  هب  عجار 
درمریپ رطاق ، نوچمه  تبالص  توق و  رد  دوب  یناوج  اهنآ  نایم  رد  تشاد ، دایز  ياهرفسمه  هار  رد  تفر و  یم دادغب  هب  يرفـس  هک 

.هلفاق تکرح  ماگنه  رتش  يور  رب  رگم  دیباوخ  یمن چیه  تسشن و  یم رادیب  شیالاک  رانک  رد  اهبش  شیوخ  تداع  ربانب 
یئاطخ وا  اب  ات  تسشن  وا  تشپ  رب  تفر و  نانابرتش  زا  یکی  نیلاب  هب  بزع  ناوج  نآ  دید  دوب  هتسشن  رادیب  درمریپ  هک  اهبـش  زا  یکی 
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مهرد تدش  هب  ار  وا  دننک  یغابد  هک  یمرچ  دننام  هتخادنا  ریز  هب  ار  وا  تشگ و  نیگمـشخ  وا  رب  دش و  رادیب  نابرتش  دوش ، بکترم 
زاب نابرتش  تفر  وا  يوس  هب  هرابود  دید  هتفخ  ار  نابرتش  دمآ و  لاحب  نوچ  تشگزاب ، دوخ  ناکم  هب  شوهدم  جیگ و  ناوج  .دـیلام 

نوـچ تشادـن ، ندـب  رد  قـمر  هک  یلاـح  رد  تشگرب  ناوـج  داد ، لامـشوگ  لوا  زا  رت  تخـس تخادـنا و  ریز  هب  ار  وا  دـش و  رادـیب 
هب راب  نیموس  يارب  دمآ  دوخ  هب  تفرگ و  مارآ  يا  هظحل
64 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هدرب هک  یجنر  تدـش  زا  ناوج  هبترم  نیا  دوب  هدرک  رگید  هعفد  ود  رد  هک  درک  وا  اب  ار  يراتفر  نامه  نابرتش  تفر و  ناـبرتش  يوس 
ار تمکـش  يدرگرب  هرابود  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفگ  وا  هب  نابرتش  ددرگزاب ، دوخ  ناکم  هب  اـت  دیـشک  یم نیمز  يور  هب  ار  دوخ  دوب 

.دیرد مهاوخ 
لاح هب  ملد  متـسناد  یم ریـصقت  یب ار  وا  هکنیا  اب  مدینـش  ار  نابرتش  دیدهت  مدرک و  هدهاشم  ار  عضو  نیا  نم  نوچ  تفگ : یم درمریپ 

هچ دـنزرف ! متفگ  وا  هب  مدـناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـمآ  لاح  هب  نوچ  .دوش  هتـشک  وا  تسد  هب  هک  تخوس  یم زین  یناوج  ناـنچ 
هتـشک وا  تسد  هب  هک  شاب  رذح  رب  یتسج  ملاس  نابرتش  نیا  تسد  زا  هک  لاح  دوب ؟ هدومن  راداو  يراتفر  نینچ  هب  بشما  ار  وت  زیچ 
هلعـش ناـنچ  نم  نورد  رد  توهـش  شتآ  هک  تسا  بش  نیدـنچ  مسق  ادـخ  هب  ردـپ ! تفگ : ناوج  .نک  يراددوخ  یکدـنا  يوشن و 
راشف لمحت  زا  رت  ناسآ یسب  نم  يارب  مدید  درم  نیا  زا  بشما  هک  یجنر  لمحت  مهن و  مهرب  مشچ  حبـص  ات  متـسین  رداق  هک  دنز  یم

تابجوم میدیـسر  رهـش  هب  یتقو  تسین  رتشیب  هار  لزنم  ود  مالـسلا ) ۀنیدم   ) دادغب ات  اجنیا  زا  دنزرف  يا  متفگ  وا  هب  .دشاب  یم توهش 
.تخاس مهاوخ  مهارف  ار  وت  توهش  شتآ  ندناشنورف 

وا يارب  میدیسر  دادغب  هب  نوچ  مدوب  وا  بظاوم  مداد و  یم تحیـصن  ناوج  نآ  هب  دادغب  ات  ترفاسم  تدم  هیقب  رد  تفگ : یم درمریپ 
شمشچ رگا  هک  اجک  زا  تسا  هدرکن  رفس  دادغب  رهش  هب  نونکات  تسا و  بیرغ  ناوج و  درم  نیا  متفگ  دوخ  اب  مدوب و  نارگن  رایسب 

وا كاله  ثعاب  رادرک  نیمه  دـنکن و  اهنآ  اب  درک  نابرتش  اب  هک  ار  يراتفر  نامه  دـتفیب  وا  ناریزو  ای  هفیلخ  هداوناخ  ناـنز  هب  اـقافتا 
يالاک هکنآ  زا  سپ  متخاس  لزنم  مه دوخ  اب  ار  وا  متفرگ و  یلزنم  رهش  رد  متخاسن  رود  دوخ  زا  ار  وا  نیاربانب  .دوشن 

65 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
وا توهش  نیکـست  يارب  ار  ینز  ات  میتفر  يا  هلالد دزن  هب  میداتفا و  هار  هب  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  ناوج  متـشاذگ  ینما  ناکم  رد  ار  دوخ 
هک مدـید  هرجنپ  نیا  کیدزن  ار  یئاـبیز  نز  نـآلا  تفگ : نم  هب  داتـسیا و  ناوج  مدـید  هاـگان  يا  هچوک زا  روبع  نیح  رد  منک ، ادـیپ 

نیمز يور  هب  لاح  رد  دینشن و  وا  اما  مدرک  عنم  لایخ  نیا  زا  ار  وا  نم  مهاوخ ، یم ار  نامه  نم  دیشخرد  یم دیشروخ  لثم  شتروص 
رهش نیا  رد  ار  وا  هنوگچ  لاح  ما  هدرک ظفح  اه  نابایب رد  نم  ار  ناوج  نیا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  مریم ! یم نآلا  نم  تفگ  تسـشن و 

رد هب  ممـشچ  مدـنکفا  يرظن  هچوک  فارطا  هب  مدـش  سویأم  لایخ  نیا  زا  وا  ندرک  فرـصنم  زا  نوچ  مزاس ، اهر  ایالب  هرطاـخمرپ و 
ناوج رظندروم  هک  ار  يا  هناخ دـمآرد  ینز  هریپ مدرک  بابلا  قد  هتفر  کیدزن  تشاد  يریقف  نامدرم  هب  قلعت  ارهاظ  هک  داتفا  يا  هناخ

نم .تسا  ریزو  نز  مهاـبیز  نز  نآ  تسا و  ریزو  نـالف  هناـخ  داد  باوـج  تسیک ؟ نآ  زا  هناـخ  نیا  مدیـسرپ  مداد  ناـشن  وا  هـب  دوـب 
اهنآ نایم  رد  وت  مهد  یم ناشن  وت  هب  ار  دادغب  نارتخد  نم  میورب  ات  ایب  نم  اب  درگرب و  لایخ  نیا  زا  دنزرف  متفگ  ناوج  نآ  هب  هتشگرب 

مهاوخ مورن  نز  نیا  دزن  رگا  مراد و  یمنرب مدـق  اـجنیا  زا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ  ناوج  درک  یهاوـخ  ادـیپ  ار  نز  نیا  زا  رتاـبیز 
اروف ناوج  داد ؟ یهاوخ  نم  هب  هچ  مناـسرب  نز  نیا  لاـصو  هب  ار  وـت  نم  رگا  ناوـج  يا  تفگ  دینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  نزریپ  .درم 

اب نزریپ  درک  میدــقت  نزریپ  هـب  دروآرد و  نآ  ناـیم  زا  ـالط  هکــس  تـسیب  درک و  زاــب  ار  نآ  رــس  هدوـشگ  رمک  زا  ار  لوـپ  هـسیک 
ار رد  رادیارس  تفوک  ار  رد  نوچ  .تفر  ریزو  هناخ  رد  هب  دمآرد و  هناخ  زا  تخادنا و  رـس  هب  ار  دوخ  رداچ  اروف  ناوارف  یلاحـشوخ 
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ناوج طرـش ، کـی  هب  اـما  مدروآرب  ار  وت  تجاـح  تفگ  ناوج  هب  تشگزاـب و  يا  هظحل زا  سپ  دـش ، هناـخ  لـخاد  نزریپ  دوـشگ و 
لاقثم جنپ  وا و  دوخ  هب  الط  لاقثم  هاجنپ  دیاب  تفگ  تسیچ ؟ طرش  نآ  دیسرپ 

66 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
نزریپ هب  دروآ و  نوریب  هسیک  زا  الط  لاقثم  تصش  گنرد  یب ناوج  .ینک  میدقت  رادیارس  هب  مه  لاقثم  جنپ  وا و  ياه  تمدخشیپ هب 
شوپب رگید  هماج  نک و  زیمت  ار  دوخ  هبامرگ  هب  ورب  لاح  تفگ  ناوج  هب  تشگزاب  نوچ  تشگرب  ریزو  هناخ  هب  هراـبود  نزریپ  داد ،

دوخ تفر و  هبامرگ  هب  درک و  تعاطا  ناوج  .یبایب  لوخد  هزاجا  ات  تسیاب  نم  هناخ  کیدزن  ایب  اشع  زامن  برغم و  زامن  نیب  هاـگنآ 
دـش لخاد  ناوج  دوشگ و  ار  هناخ  رد  ریزو  رادیارـس  هظحل  نامه  رد  تفر  نزریپ  هناخ  رد  هب  دیـسر  دوهعم  تقو  نوچ  تساراـیب  ار 

نوگانوگ ياه  یندیـشون ناولا و  ياه  كاروخ وا  يارب  هک  تشذگن  يرید  ایهم ، نآ  رد  زیچ  همه  هتـسارآ و  دـید  یـسلجم  اجنآ  رد 
دندش تخل  اپارـس  ود  ره  نوچ  دندمآرد  هاگباوخ  هب  نز  نآ  اب  تساخرب و  بارـش  ندیـشون  اذغ و  ندروخ  زا  سپ  دنتخاس  رـضاح 

هب تخاـس  حورجم  یتخـس  هب  ار  وا  هضیب  اـهنار و  نادـند  گـنچ و  اـب  درب و  هلمح  ناوج  هب  دـمآرد و  هدرپ  تشپ  زا  ینومیم  هاـگان 
ناهاگرحـس .تفخب  سابل  اب  یتسم  لاح  اب  دیـشوپ و  ار  دوخ  هماـج  راـچان  هب  ناوج  .تشگ  يراـج  شتاـحارج  زا  نوخ  هک  یمـسق 

هودنا مغ و  اب  تساخرب و  ناوج  .وش  رود  اجنیا  زا  دوش  نشور  اوه  هکنآ  زا  لبق  زیخرب و  دوز  تفگ  درک و  رادیب  ار  ناوج  رادـیارس 
.دش جراخ  ریزو  هناخ  زا  نایاپ  یب

نوچ .تسا  هدیـسر  دوخ  دارم  هب  هنوگچ  منیبب  ات  مناوج  قیفر  دزن  هب  مورب  تفگ  دوخ  اب  درمریپ  دـمآ  ـالاب  زور  هکنیمه  يوس  نآ  زا 
دیـسرپ وا  زا  ار  لاح  حرـش  تسا ، هدرب  ورف  نابیرگ  هب  رـس  هتـسشن و  نزریپ  هناخ  رد  هب  هک  دـید  ار  ناوج  دیـسر  ناکم  نادـب  درمریپ 

هک نزریپ  داد ، حرـش  زین  وا  يارب  ار  شیوخ  هصق  دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  نزریپ  سپـس  درک  لـقن  وا  يارب  ار  دوـخ  ناتـساد  ناوـج 
هک تسا  نیا  رما  تقیقح  تفگ  ریزو  نز  .دش  ایوج  ریزو  نز  زا  ار  هعقاو  یگنوگچ  تفر و  ریزو  هناخ  هب  دینش  ار  وا  نانخس 

67 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
تکاپ کی  رد  ینیریـش  لطر  کی  دـیاب  مسرلا  یلع  هک  دوب  هناـخبحاص  نومیم  ینیریـش  نآ  میدرک و  شومارف  ار  عوضوم  کـی  اـم 

هداد هتـشذگ  بش  هک  ار  یغلبم  فصن  زا  شیب  نم  دـیایب  نم  دزن  هب  هرابود  تسا  لیام  ناوج  نآ  هاگره  لاح  دـش ، یم هیهت  وا  يارب 
کی دوهعم  تعاس  رد  بش  دش  شرافس  وا  هب  تشاد و  میدقت  رانید  یـس  اروف  دش  هتفگ  ناوج  هب  بلطم  نیا  نوچ  مریگ ، یمن وا  زا 
رضاح ریزو  هناخ  رد  هب  ینیریـش  هتـسب  نیدنچ  اب  ررقم  دعوم  رد  ناوج  دشاب ، هتـشاد  هارمه  نومیم  يارب  ینیریـش  یلطر  کی  تکاپ 

مناخ هب  تساوخ  نوچ  درک  فرـص  یندیـشون  یندروخ و  نیـشیپ  بش  دـننام  تفر و  هناخ  نورد  هب  هزاـجا  لیـصحت  زا  سپ  دـش و 
تشادرب و ار  ینیریش  نومیم  .تخادنا  وا  بناج  هب  ینیریش  هتسب  کی  گنردالب  ناوج  دروآ  هلمح  وا  يوس  هب  نومیم  دوش  کیدزن 
دـش و ناـیامن  نومیم  زاـب  دـنک  رارکت  ار  دوخ  لـمع  تساوخ  نوچ  دروآرب و  ار  شیوخ  تجاـح  ناوج  .تشگزاـب  دوـخ  ناـکم  هب 
هدش و هتسخ  ناوج  هکنیا  ات  دش  رارکت  لمع  نیا  هعفد  نیدنچ  هنوگ  نیدب .تشگرب  دوخ  ياج  هب  تفرگ و  ار  ینیریـش  هتـسب  نیمود 

فرط هب  ار  يو  هک  یلاحرد  درک و  رادـیب  ار  وا  دـمآ و  وا  دزن  هب  نومیم  دـعب  يا  هظحل تفر  باوخ  هب  دوبررد و  ار  وا  بارـش  هوشن 
.درب یم ورف  دوخ  هتسب  تشم  نایم  هب  ار  دوخ  تشگنا  دیناشک  یم نز 

هب نتـسج و  ماـک  بجوم  ناـبابرا  مغر  یلع ندیـشخب  ماـعنا  ناـنآ  هب  ندـید و  ار  ناراگتمدـخ  مد  هک  دوب  نیا  ناتـساد  نیا  زا  ضرغ 
و وش » لوغـشم  يراـک  نینچ  هب   » دـینامهف یم ناوج  هب  هک  دوب  نیا  رب  هراـشا  نومیم  زوـمرم  لـمع  نآ  اـما  .تسا و  ندیـسر  دوـصقم 

دش و حبص  هکنیا  ات  تخاس  یم راداو  یئوج  ماک هب  ار  يو  امئاد  دمارایب و  يا  هظحل ناوج  تشاذگن  هنوگ  نیدب
68 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
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.تفر دوخ  راک  لابند  هب  ناوج 

46 هرامش :] ناتساد  ]

دوب نامرک  یلاها  زا  هرهبع  .تسا  هدش  لقن  درونایرد  هرهبع  نابز  زا  هک  تسا  یناتـساد  نایادخان  نادرونایرد و  ياهناتـساد  زا  یکی 
هب هـک  یتـشک  کـی  رد  نآ  زا  سپ  درک و  راـیتخا  ار  يدایــص  هـشیپ  دـعب  درک ، یم ینارچدنفــسوگ  نآ  تاـهد  زا  یــضعب  رد  هـک 

تمـس هک  تشذـگن  يرید  تفای و  لاقتنا  ینیچ  یتشک  کـی  هب  يدـنچ  زا  سپ  .دـش  لوغـشم  یناولم  لغـش  هب  تفر  یم ناتـسودنه 
نیچ هب  سکچیه  وا  زا  لبق  هک  یلاح  رد  درک  رفـس  نیچ  هب  هبترم  تفه  دومیپ  ایرد  رد  ار  یفلتخم  ياـه  هار درک و  ادـیپ  ینار  یتشک
رطخ بیـسآ و  نودـب  ار  هار  نیا  یـسک  دوب  هدـشن  هدینـش  و  روسج ، روهتم و  نامدرم  نایوج و  هثداـح یـضعب  رگم  دوب  هدرکن  رفس 

هدوبن هثداح  بیسآ و  نودب  تعجارم  رد  املسم  تفر و  یم رامش  هب  بیاجع  زا  دیـسر  یم نیچ  هب  ملاس  یـسک  مه  رگا  دشاب  هدومیپ 
.دنام یم ایرد  رد  زور  نیدنچ  دنیشن و  یم شدوخ  قیاق  رد  بآ  کشم  کی  اب  صخش  نیا  هرهبع ؛ رگم  تسا 

فاریـس ردـنب  زا  تفگ  یم وا  تسا : هدرک  لقن  هرهبع  باب  رد  ار  ریز  تیاکح  تسا  نیچ  يایرد  نادرونایرد  زا  یکی  هک  يراـیرهش 
هک یجنـص  يایرد  هناـهد  رد  تسا  يا  هریزج هک  تـالوف  لدنـص  هب  مدیـسر و  نیچ  لـحاوس  فنـص و  ناـیم  نوچ  متفر  یم نیچ  هب 
نآ رد  زور  هنابـش  ود  هدنکفا  بآ  هب  ار  یتشک  ياهرگنل  دنام  مارآ  تکرح و  یب ایرد  داتـسیا و  داب  مدش  کیدزن  تسا  نیچ  يایرد 
هب ناولم  رفن  راهچ  هتخادـنا و  بآ  هب  ار  یقیاق  اروف  میدومن  هدـهاشم  ایرد  رد  ار  یهایـس  هکل  رود  زا  موس  زور  میدرک ، فقوت  هطقن 

دنتشگرب دنتفر و  ناناولم  .تسیچ  دننیبب  دنورب و  یهایس  نآ  بناج  هب  مداد  روتسد  هدناشن  قیاق 
69 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

؟ دیدرواین ناتدوخ  اب  ار  وا  ارچ  متفگ  تشاد  رارق  شقیاق  نایم  رد  بآ  کشم  کی  اب  هک  دوب  هرهبع  ادخان  دنتفگ  دوب ؟ هچ  مدیسرپ 
هب ار  ینار  یتشک یهدنامرف و  دینک  طرش  رگم  دش  مهاوخن  راوس  امش  یتشک  هب  نم  تفگ  وا  اما  میدرک  وا  هب  ار  فیلکت  نیا  دنتفگ 

.دیهدب نم  هب  فاریس  هراجتلا  لام  زا  رانید  رازه  لداعم  مه  راک  نیا  ءازا  رد  دیراذگب و  نم  هدهع 
رب وا  قیاق  میدـید  میدـش  ناور  وا  يوس  هب  یتشک  نانیـشنرس  زا  يا  هدـع قافتا  هب  نم  دوخ  اروف  تخادـنا  لاـیخ  هب  ار  اـم  فرح  نیا 

دینکن هابتـشا  تفگ  دیآرد  ام  یتشک  هب  هک  میدرک  سامتلا  میداد و  مالـس  وا  هب  دیآ ، یم دورف  ینامز  الاب و  یهاگ  ایرد  جاوما  يور 
رانید رازه  هک  دیتسه  رضاح  رگا  اهامش  ات  مرت  کیدزن تمالس  تاجن و  هب  نم  تسا و  نم  زور  لاح و  زا  رتدب  امـش  زور  لاح و  هک 

.درک مهاوخ  لوبق  ار  امش  توعد  دینک  راذگاو  نم  هب  مه  ار  یتشک  ندنار  رایتخا  دیهدب و  نم  هب  فاریس  هراجتلا  لام زا 
رازه رگا  درادن  يررـض  دنراوس  یتشک  رد  يدایز  نیرفاسم  میراد و  یتشک  رد  یئاهب  نارگ دایز و  يالاک  میدید  میدرک  باسح  ام 

.مینک هدافتسا  وا  ياه  یئامنهار تایبرجت و  زا  نآ  ءازا  رد  هداد و  هرهبع  هب  ار  یتشک  عاتم  زا  رانید 
میلـست نم  هب  الاک  زا  رانید  رازه  لوا  تفگ  دـش  راوس  یتشک  هب  شبآ  کـشم  اـب  هرهبع  هکنیمه  .میدرک  لوبق  ار  وا  طرـش  نیارباـنب 

نار یتشک رانک ، هب  ورب  تفگ  نار  یتشک هب  تشاذگ  ینما  ناکم  رد  ار  دوخ  يالاک  دـش و  نئمطم  هک  یتقو  میدرک  نانچ  ام  دـینک ،
اهراک ماجنا  رد  دیاب  تسا  یقاب  یتصرف  تسا و  دوز  ات  تفگ  هرهبع  سپـس  تشاذگاو  وا  هب  ار  دوخ  ياج  دش و  رود  دوخ  ناکم  زا 

هب ار  یتشک  ياهراب  رتشیب  فصن  راچانب  دـیزیرب  ایرد  هب  ار  نزو  نیگنـس  ياهراب  ماـمت  تفگ  درک ؟ دـیاب  هچ  میتفگ  .مینک  تیدـج 
ایرد هب  هدرک  عطق  زین  ارنآ  دینک  عطق  ار  یتشک  گرزب  لگد  تفگ  زاب  میتخیر  ایرد 

70 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دنب تفگ  میدرک ، نانچمه  دیراذگب ، دازآ  تکرح  يارب  ارنآ  هدیـشک و  ار  یتشک  ياهرگنل  داد  نامرف  دـش  حبـص  نوچ  .میتخادـنا 
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هب هرخالاب  دـینک ، عطق  ار  رگنل  نالف  تفگ  زاب  میتخاس ، اهر  ایرد  هب  ار  رگنل  هدـیرب و  زین  ارنآ  دـینک ، عطق  مه  ار  یتشک  گرزب  رگنل 
.میدنکفا ایرد  هب  هدرک  عطق  یتشک  زا  ار  رگنل  شش  وا  نامرف 

ره تفرگارف ، ار  ام  یبیهم  نافوط  تشگ و  هدنکارپ  ایرد  حطـس  رب  دـش و  نایامن  هرانم  دـننام  یمیظع  ياهربا  دیـسر  موس  زور  نوچ 
جوم نیلوا  اب  فداصت  رد  کش  نودـب  میدوب  هدرکن  عطق  ار  یتشک  لگد  میدوب و  هتخیرن  ایرد  هب  ار  یتشک  نیگنـس  ياـه  راـب  هنیآ 

.میدوب هدش  قرغ 
تـفر و یم نیئاـپ  ـالاب و  اـیرد  رکیپ  هوـک جاوـما  يور  رب  اـم  ناـبداب  رگنل و  یب یتـشک  تفاـی و  هـمادا  ناــفوط  بـش  هـس  زور و  هـس 

زور حبص  .دش  مارآ  تکاس و  ایرد  زور  نایاپ  ات  تفای و  فیفخت  نافوط  داب و  مراهچ  زور  .درب  یم اجک  هب  ار  ام  یتشک  میتسناد  یمن
هب تمالس  هب  میداتفا و  هار  هب  میتخادرپ و  نابداب  نتشارفا  یتشک و  لگد  حالصا  هب  ام  .دیزو  قفاوم  داب  دوب و  مارآ  الماک  ایرد  مجنپ 

.میدش لوغشم  دوخ  ياهالاک  شورف  دیرخ و  هب  میدیسر و  نیچ 
هب هتـشارفارب  ار  یتشک  ياهنابداب  میدوب  هدرک  عطق  هک  یلگد  ياج  هب  هزاـت  لـگد  بصن  یتشک و  تمرم  تـالماعم و  ماـجنا  زا  سپ 

هدـهاشم ار  یهوک  هریزج و  میدوـب  هدرک  تاـقالم  هرهبع  اـب  اـجنآ  رد  هک  میدیـسر  يا  هطقن هب  نوـچ  .میدـش  هناور  فاریـس  بناـج 
تفگ اهنآ  هب  تخادنا و  بآ  هب  نیشنرس  هدزناپ  اب  ار  یقیاق  سپس  دنتخادنا  ار  یتشک  رگنل  ناکم  نآ  رد  داد  روتسد  هرهبع  میدومن ،
اما دنکفا  تریح  هب  ار  ام  روتسد  نیا  .دیروایب  دوخ  اب  دینیب  یم اجنآ  رد  هک  ار  رگنل  نالف  هوک و  نالف  کیدزن  ناکم  نالف  هب  دیورب 

71 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هوک نالف  کیدزن  دیورب  تفگ  زاب  .دندروآ  دوخ  اب  دوب  هتفگ  هک  ار  رگنل  نامه  دنتـشگرب و  دـنتفر و  هتفگن  يزیچ  وا  رما  فالخرب 

.میداتفا هار  هب  دنتشارفارب و  ار  اهنابداب  داد  نامرف  سپس  .دندروآ  دنتفر و  دیروایب  مه  ار  رگنل  نالف  رگید و 
: تفگ میدرک  لاؤس  وا  زا  ار  اهرگنل  تیاکح  هار  نمض  رد 

رزج و تلاح  هب  تساوخ  یم ایرد  بآ  دوب و  ایرد  دم  عقوم  دوب و  يرمق  هام  زور  نیما  یـس مدید  ناکم  نآ  رد  ار  امـش  هک  یماگنه 
ياهراب زا  یتمـسق  مداد  روتـسد  هک  دوب  نیا  تشاد  رارق  اههوک  هریزج و  نیا  طسو  رد  امـش  یتشک  نیح  نآ  رد  دیآرد  نتـسشنورف 

تهج زا  يواسم و  اهرگنل  اب  نزو  ثیح  زا  یتشک  رد  دوجوم  يالاک  یقاب  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اـب  سپـس  .دـیزیرب  اـیرد  هب  ار  یتشک 
نآ يات  هس دیزاس  رود  یتشک  زا  مه  ار  اهرگنل  نآ  متفگ  اذل  مدوب  یتشک  ندرک  کبـس  هب  ریزگان  نوچ  تسنآ و  ربارب  دـنچ  تمیق 

.متخاس اهر  ایرد  رعق  هب  ار  رگید  هس  مدنکفا و  اههوک  هریزج و  يور  رب  ار 
هبرجت اـیرد  نیا  رد  نم  ناینیـشیپ  نـم و  تـفگ : يدرک ؟ ینیب  شیپ ار  ناـفوط  نتـساخرب  اـیرد و  بآ  نتـسشنورف  هنوـگچ  میدیـسرپ 

هدمآ نوریب  بآ  زا  اه  هوک نیا  هک  یمسق  هب  دنیـشن  یم ورف  یمیظع  رادقم  هب  بآ  هام  ره  ما  یـس زور  رد  هک  میناد  یم  میا و  هتخومآ
هب اه  هوک نیمه  يالاب  رد  نم  یتشک  .دزیخ  یمرب تسایرد  رعق  رد  نآ  أشنم  هک  یمیظع  نافوط  ماگنه  نیمه  رد  دنوش و  یم نایامن  و 
اب نم  دش و  عورش  ایرد  بآ  نتـسشن  ورف  متـشذگ  یم اه  گنـس نیا  يور  زا  نم  هک  یبش  نامه  اریز  دش  یـشالتم  دروخرب و  گنس 

هوک هب  هک  تشذـگ  یمن یتعاس  دـنام  یم مدرک  هدـهاشم  نم  هک  يا  هطقن نآ  رد  مه  امـش  یتشک  هاگره  مداد ، تاجن  ار  دوخ  قیاـق 
تشاد رارق  اهگنس  هتخت  هریزج و  يور  تسرد  یتشک  اریز  دش  یم قرغ  نافوط  عورش  زا  لبق  دروخ و  یم

72 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دش یم یشالتم  هوک  اب  دروخرب  ضحمب  و 

.دشاب یم وا  ياه  ناتساد نیرت  هداس زا  یکی  هیضق  نیا  هک  دراد  يدرونایرد  رد  یبیجع  تایبرجت  اهناتساد و  هرهبع 
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47 هرامش :] ناتساد  ]

دنکره يایرد  زا  هکنآ  زا  سپ  تفر  یم ناـمع  هب  روصنف  زا  هدوب  راوس  دوخ  یتشک  رد  یناـمز  درک  یم تیاـکح  داـشباب  نب  دـمحم 
؟ تفر یهاوخ  برغ  ردانب  زا  کی  مادک  هب  دیـسرپ  وا  زا  یتشک  يادخان  دش  ناور  برغم  بناج  هب  دیـسر و  دنه  يایرد  هب  هتـشذگ 
زا رت  نیئاپ  گنسرف  هاجنپ  هک  میور  یم ردنب  نالف  هب  ام  تفگ  ادخان  .نآ  زا  رت  نیئاپ ای  رتالاب  یگنسرف  ای  توسیر  ردنب  هب  داد  باوج 
هک يا  هطقن زا  .دنسرب  دصقم  هب  ملاس  ات  دنهدب  قدصت  رانید  تسیب  دندرک  رذن  دوخ  تمالس  يارب  نارفاسم  دراد  رارق  توسیر  ردنب 

برغ ياههوک  هب  دـندرک  نامگ  ایرد  ندومیپ  زور  هدزناـپ  زا  سپ  .دوب  هلـصاف  گنـسرف  دـصراهچ  لـقاال  توسیر  ردـنب  اـت  دـندوب 
تـشاد رارق  لگد  يالاب  هک  یتشک  یناب  هدید هب  دعب  زور  .دوب  رذن  يادا  نداد و  هقدص  زا  وگتفگ  بش  ات  زور  نآ  دنا ، هدش کیدزن 
نارگید منیب  یم ار  اههوک  راثآ  تفگ  داشباب  نب  دمحم  رـصع  زامن  يادا  زا  سپ  رهظ  زا  دـعب  .دـندرکن  هدـهاشم  رود  زا  يزیچ  هتفر 

رکـش دروآرب : دایرف  دیـسر  یناب  هدید يالاب  هب  هکنیمه  ناب  هدید داتـسرف ، لگد  يالاب  ار  ناب  هدید دـمحم  .میدـیدن  يزیچ  ام  دـنتفگ 
ص72 نتم ؛  هداز ؛  کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع  .دیئوگب  ریبکت  دیروآ و  ياجب  يادخ 

.دنتخیر یم ورف  ناگدید  زا  يداش  کشرس  دنداد و  یم تراشب  رگیدکی  هب  دش و  دنلب  تیعمج  زا  ربکا  هّللا  يا 
دـنزادنیب و بآ  هب  ار  یتشک  ياهرگنل  داد  نامرف  داشباب  نبا  دـمحم  دـیمد  حبـص  هدـیپس  نوچ  دـندومیپ ، هار  رحـس  کیدزن  ات  بش 

نیئاپ ار  اهنابداب 
73 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

تفاسم گنـسرف  لهچ  توسیر  ردـنب  ات  هک  ناکم  نالف  رد  داد  باوج  ادـخان  میتسه ؟ اـجک  رد  اـم  تفگ  ادـخان  هب  هاـگنآ  دنـشکب 
: تفگ ادخان  هب  دمحم  .تسا 

هلصاف سر  ریت  نادیم  کی  رت - نیئاپ ای  رتالاب  يردق  اجنآ - ات  تسا و  عقاو  ام  لباقم  رد  تسرد  میتسه و  توسیر  یحاون  رد  ام  نالا 
.دنتفرگ رارق  توسیر  ردنب  ربارب  رد  دمآ  الاب  الماک  زور  نوچ  تسا و 

رصع فرط  دیا  هدش کیدزن  یهوک  هب  ای  یکشخ  هب  دینادب  دیلیام  دینک و  یم ترفاسم  ایرد  رد  تقوره  تفگ : یم داشباب  نب  دمحم 
یبوخب دیـشاب  هدـش  کیدزن  یهوک  هب  ای  یکـشخ و  هب  رگا  عقوم  نآ  رد  .دـینک  هاـگن  فرط  نادـب  دیـشروخ  نتفر  نیئاـپ  ماـگنه  و 

.دینک هدهاشم  ار  نآ  دیناوت  یم

48 هرامش :] ناتساد  ]

دروم یلیخ  هک  گرزب  نیچ  رد  عقاو  نادـمخ  رهـش  کچوک و  نیچ  رد  عقاو  اوفناخ  رهـش  نایم  هک  مدینـش  نادروناـیرد  زا  یکی  زا 
زا رتشیب  شضرع  دیدش و  یلیخ  نآ  نایرج  اراوگ و  رایسب  نآ  بآ  هک  تسا  يدور  دشاب  یم ریبک  روفغف  رقم  تسا و  نیچ  ود  هجوت 

.دشاب یم هرصب  رد  هلجد  دور  ضرع 
روبع دور  نیازا دنناوت  یمن دنراد  راب  نهآ  هک  یئاه  یتشک تهج  نیدب  دراد  رارق  یسیطانغم  ياههوک  دور  نیا  یحاون  زا  یضعب  رد 

هب دتفا  یم اههوک  نیا  هب  ناشراذگ  هک  یناراوس  نینچمه  دـنک و  یم بذـج  دوخ  هب  مامت  توق  هب  ار  یتشک  اههوک  اروف  اریز  دـننک 
بوچ اـب  زین  ار  بسا  ماـگل  باـکر و  دـنهد  یمن رارق  نهآ  زلف  دوخ  بسا  گرب  نیز و  رد  دـندنب و  یمن لـعن  دوـخ  تاـناویح  ياـپ 

.دنزاس یم
74 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
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49 هرامش :] ناتساد  ]

متفر و یم هدـج  هب  ناـمع  زا  هدوب  راوس  یتـشک  هب  هک  لاـس 325  رد  تفگ : یم دوب  فورعم  گـنل  نارمع  هب  هک  نایادـخان  زا  یکی 
میتشگ روبجم  هک  یمـسق  هب  میدـش  يدـیدش  تخـس و  داب  راچد  اـهزور  زا  یکی  دـندوب  هارمه  اـم  یتشک  اـب  زین  رگید  یتشک  دـنچ 
 ... نارمک و نیب  هکنیمه  دندرک ، یم تکرح  لابند  زا  یخرب  ولج و  زا  یضعب  اه  یتشک میزادنیب ، ایرد  هب  ار  یتشک  راب  زا  يرادقم 

ادج هاگرگنل  زا  اه  یتشک دـش  هراپ  یتشک  ياهرگنل  تفرگ ، ندـیزو  یکانلوه  ياهداب  تساخرب و  یمیظع  نافوط  میدیـسر  اذـک ) )
هدـمآ رثع  زا  يا  هدـع هقفالغ و  زا  یخرب  ندـع و  زا  یـضعب  دـندوب  هارمه  هک  یئاه  یتشک .درب  یم فرط  ره  هب  ار  اـم  داـب  دنتـشگ و 
یهوک هنماد  هب  ار  نآ  ایرد  جاوما  داب و  هک  مدـید  ار  نآ  دوب ، هدـمآ  هقفالغ  زا  هک  ون  ابیز و  یلیخ  دوب  يا  هبلج اهنآ  نیب  رد  دـندوب ،
ماـمت اـب  یتـشک  مدرم  هک  مدـید  تخاـس ، نوگژاو  ار  نآ  هدرب و  موـجه  نآ  رب  اـیرد  جاوـما  سپـس  درک  ترپ  دوـب ، بآ  نورد  هک 

.دربن رد  تمالس  هب  ناج  نانآ  زا  يدحا  دنتخیر و  ایرد  هب  هدش  مهرد  نآ  تالومحم 

50 هرامش :] ناتساد  ]

صخش نیا  .درک  یم دمآ  تفر و  نآ  یحاون  لفلف و  دالب  هب  هک  تسا  ادخان  هاشنادرم  ناتساد  نادرونایرد  بیجع  تایاکح  زا  یکی 
رایـسب هقالع  تبحم و  وا  هب  تشاذگ و  نابزرم  ار  شمـسا  هک  داد  وا  هب  يرـسپ  ادخ  سپ  نآ  زا  تشادـن  دالوا  یگلاس  داتفه  نس  ات 

هب دوخ  اب  ار  شردام  وا و  درک ، ادیپ 
75 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دوب یتشک  نیباک  رد  هک  شردام  زا  ار  لفط  تشاد  ار  ملوک  دـصق  درک و  یم ریـس  ناـنراب  ياـیرد  رد  هک  زور  کـی  .درب  یم یتشک 
يدیدش داب  هاگان  درک  یم يزاب  وا  اب  تشاد و  لغب  رد  ار  وا  باتفآ  بورغ  ات  ردپ  دراذگ و  ردپ  شوغآ  رد  ار  لفط  ردام  درک  بلط 

.تخاس نوگژاو  ار  یتشک  لگد  تساخرب و 
اما دزیخرب  یئوج  هراچ هب  دوخ  هدنکفا  ردام  ناماد  هب  ار  لفط  درک  هدارا  تفای  تدـش  نافوط  هکنیمه  تفرگارف  تشحو  ار  هاشنادرم 
ایرد دیمد و  حبـص  هدیپس  نوچ  تخادرپ ، یتشک  روما  تیـشمت  هب  حبـص  زامن  ات  وا  داتفا و  ایرد  هب  كدوک  دوش  هجوتم  هکنآ  نودب 

باوج نز  روایب  ار  نابزرم  تفگ  لفط  ردام  هب  تسـشن و  دوخ  ياج  هب  هدوسآ  يرطاخ  اـب  تشگ  رارقرب  یتشک  مظن  تفرگ و  مارآ 
هتخت رد و  هب  ار  شرـس  دـنک و  یم ار  دوـخ  شیر  هکناـنچ  دـش  شحوـتم  راـتفگ  نیا  زا  درم  دوـب ، وـت  دزن  بـش  لوا  زا  ناـبزرم  داد 
بـش لوا  زا  تفگ : یتشک  ناب  ناکـس نامز  نیا  رد  .تخاـس  رطاـخ  ناـشیرپ شوشم و  ار  یتشک  لـها  ماـمت  هنوگ  نیدـب تفوک ، یم
دندید ار  يزیچ  دندرک  هجوت  ناکم  نادب  نوچ  دینک  وجتـسج  ار  اجنآ  دـنک  یم تکرح  ینیگنـس  هب  نم  تسدریز  رد  یتشک  ناکس 

اب بیع  یب ملاس و  ار  لفط  دـمآرب  درم  نآ  نوچ  دنداتـسرف  نیئاـپ  سـسجت  يارب  ار  يدرم  تسا  هتفرگ  رارق  تکرح  یب اـجنآ  رد  هک 
هام هدزناپ  تقو  نآ  رد  لفط  نس  دروخ ، ریش  یبوخ  هب  تشاذگ ، شناهد  رد  ناتسپ  ردام  درک  میلست  شردام  هب  ار  وا  تشاد و  دوخ 

.دوبن رتشیب 
یـضاق دزن  راب  هدزیـس  زور  کی  رد  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  داتفه  هک  یعقوم  مدـید  نم  ار  نابزرم  تفگ : نم  هب  هیولیعیمـسا 

.غورد مسق  اما  دروخ  مسق  مدرم  لاوما  ندوبر  يارب  دمآ و  نامع 
یتشک ناناگرزاب  اـب  تسین و  ناـبزرم  نیا  زا  رت  ملاـظ یئادـخان  یتشک  نایادـخان  ناـیم  رد  دـنتفگ  یم نم  هب  مدرم  زا  رگید  يرایـسب 

دننام شدوخ 
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76 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.درک یم راتفر  سیلپ 

51 هرامش :] ناتساد  ]

دندیـسر و ینایاش  تورث  هب  وا  دالوا  هنوگچ  هک  دندرک  تیاکح  نم  يارب  ار  یندـع  ریقف  دیعـس  لاح  حرـش  نادرونایرد  زا  يا  هدـع
: دنتفگ نینچ 

رد تفاب ، یم رگید  ءایـشا  دبـس و  اـمرخ  گرب  اـب  دوخ  هشاـعا  بسک و  يارب  دوب و  ندـع  یلاـها  زا  سانـشادخ  ریقف و  يدرم  دـیعس 
زا یکی  يزور  دوـب ، ردـپ  دـننام  زین  اـهنآ  یناگدـنز  هـک  تـشاد  رـسپ  هـس  وا  درازگ ، یم زاـمن  اـجنامه  تـشاد و  ینکـس  يدجـسم 

شهاوخ دـمآ و  وا  دزن  دوب  هلک  هب  ترفاسم  مزاع  تراجت  يارب  رایـسب  يالاک  یتشک و  اب  تشاد و  یتسود  دیعـس  اب  هک  نادرونایرد 
يرادـقم نآ  نورد  دـیرخ و  مهرد  مین  هب  دوب  هدـش  هتفاب  فلع  اب  هک  يزبس  هسیک  لاح  رد  دیعـس  .دـهدب  یـشرافس  زین  وا  هک  درک 
يرادیرخ تیارب  زیچ  هچ  دیسرپ  نم ، هراجتلا  لام  تسا  نیا  تفگ  داد و  دوخ  تسود  هب  تسب و  ار  نآ  رـس  تخیر و  هدیئاس  کمن 

.رخب دننز  یم ادص  مدرم  هک  هکرب  کی  تفگ  منک ؟
.دوب هدرب  دای  زا  یلکب  ار  کـمن  هسیک  یتشک  بحاـص  یلو  تفر  شورف  هب  نآ  يـالاک  ماـمت  دیـسر و  هلک  هب  داـتفا و  هار  هب  یتشک 
کی هک  داتفا  يدرم  هب  شمـشچ  ناهگان  دوب ، تکرح  مزاع  دوخ  يـالاک  اـب  مه  یتشک  تشذـگ و  یم هلک  رازاـب  رد  هک  زور  کـی 
اروف دیـسر  درونایرد  شوگ  هب  فرح  نیا  هکنیمه  درخب ! نم  زا  ار  هکرب  نیا  هک  تسیک  دـنز : یم ادـص  هتخیوآ و  بانط  هب  ار  یهام 

هک تسا  یهاـم  عون  کـی  نیا  تفگ  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  شورف  یهاـم .داـتفا  دیعـس  کـمن  هسیک  داـی  هب 
کمن هیقوا  ود  تمیق  هب  ار  نآ  دشاب  یهام  نیمه  مه  دیعـس  دوصقم  دیاش  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  دـنیوگ  یم هکرب  نآ  هب  ناریگ  یهام

زا یکی  اروف  درک و  هلماعم 
77 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

داد و شورف  یهاـم هب  هلماـعم  رادـقم  هب  نآ  کـمن  زا  دروآ و  دوب  هک  ناـنچمه  ار  کـمن  هسیک  داتـسرف و  یتشک  هب  ار  دوخ  ناـسک 
ار نآ  نورد  ات  دنتفاکـش  ار  یهام  مکـش  نوچ  .دنزاس  دولآ  کمن ار  نآ  کمن  هدـنام  یقاب اب  ات  داتـسرف  شیوخ  نکـسم  هب  ار  یهام 

نیا تفگ  درونایرد  دیـشخرد ؛ یم یناطلغ  دیراورم  اه  فدص زا  یکی  نایم  رد  هک  دنتفای  یهام  مکـش  رد  فدص  دنچ  دـننک  یلاخ 
هب دش و  یتشک  راوس  تشادرب و  ار  دیراورم  هدز و  کمن  ار  یهام  سپس  تسا ، هدرک  هدامآ  شیارب  دنوادخ  هک  تسا  دیعس  يزور 

.دیسر ندع  هب  تمالس 
تایح دوردب  هک  تشذگن  يرید  دیراورم  ندروآ  تسدب  زا  سپ  دیعس  اما  درک  میلـست  وا  هب  درب و  دیعـس  دزن  ار  دیراورم  درونایرد 

هب ار  دیراورم  هفیلخ  .تشاد  هضرع  دوب  دمتعملا  نامز  نآ  رد  هک  هفیلخ  هب  درب و  يار  نمرس  هب  ار  دیراورم  وا  کچوک  رـسپ  .تفگ 
.دوب ربارب  ود  نآ  تمیق  هک  یلاح  رد  دیرخ  مهرد  رازه  دص 

52 هرامش :] ناتساد  ]

ترهش و نادرونایرد  نایم  رد  دوب و  روهـشم  یئادخان  هک  ار  داشباب  نب  دمحم  ریوصت  داد  روتـسد  دنه  ناهاشداپ  زا  یکی  دنیوگ  یم
تلزنم و ماـقم و  ثیح  زا  هک  یـسک  نآ  مدرم  زا  فنـص  ره  ناـیم  زا  هک  دوـب  مـسر  نـینچ  اریز  دـننک  شقن  تـشاد  یئازـسب  راـبتعا 
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.دندرک یم میسرت  ار  وا  تروص  دوب  رصحنم  تواکذ 

53 هرامش :] ناتساد  ]

هدوب راوس  یتشک  رد  یتقو  هک  درک  تیاکح  فاریس  یلاها  زا  یکی 
78 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

بوچ هچراپ  کی  هلیسو  هب  درم  دش و  قرغ  هدرک  فداصت  ایرد  جاوما  نافوط و  اب  یتشک  ایرد  طسو  رد  تفر  یم هلک  هب  فاریـس  زا 
عاونا هریزج  نآ  رد  هک  دیـسر  يا  هریزج هب  هکنآ  ات  دوب  هدینارذگ  ایرد  رد  تلاح  نامهب  زور  تسیب  زا  زواجتم  داد و  تاجن  ار  دوخ 

زا هکنآ  ات  دوب  رادروخرب  نآ  نوگانوگ  ياه  هویم اراوگ و  بآ  زا  هتـسج  تماقا  هریزج  نآ  رد  درم  .دوب  ناوارف  زوم  هویم و  ناـتخرد 
دیسر یعورزم  دابآ و  نیمزرس  کی  هب  قیرط  یط  زور  نیدنچ  زا  سپ  دیدرگ  ناور  یهار  هب  دش و  گنتلد  هطقن  نآ  رد  دایز  تماقا 

، دـش ناور  نآ  بناج  هب  درک و  بلج  ار  شرظن  يا  هبلک اجنآ  رد  .دـندوب  هدرک  تعارز  رگید  تابوبح  ترذ و  جـنرب و  اجنآ  رد  هک 
رادـیدپ واگ  ود  اب  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  .درک  تحارتسا  دـصق  هبلک  نآ  رد  درم  دوب ، یلاخ  بآ  زا  هک  تفاـی  هبلک  رد  یبآ  هرمخ 

تخاس و ولمم  بآ  زا  ار  نآ  تخیر و  ورف  هرمخ  رد  ار  اه  کشم بآ  دیـسر  هبلک  هب  نوچ  تشاد  راـب  بآ  کـشم  هدزاود  هک  دـش 
هندب هب  نوچ  درک  بلج  ار  وا  هجوت  هرمخ  عضو  دنک ، شطع  عفر  هرمخ  بآ  زا  ات  تساخرب  رفاسم  درم  .تخادرپ  تحارتسا  هب  دوخ 

داد باوج  دیسرپ  رادواگ  درم  زا  ار  یگنوگچ  نوچ  هشیش ؛ هن  دوب و  لافـس  هن  اما  تفای  یلقیـص  مرن و  یلیخ  ارنآ  دیـشک  تسد  نآ 
یلیخ هک  ار  نآ  جراخ  لخاد و  تخادرپ  هرمخ  ناحتما  هب  هرابود  درکن  رواـب  ار  وا  فرح  رفاـسم  درم  تسا ، غرم  رپ  کـی  هقاـس  نیا 

تیاکح یئاهغرم  زا  رفاسم  يارب  درم  نآ  دومن  هدهاشم  رپ  ياه  هتشر يرادقم  نآ  یجراخ  فرط  ود  رد  درک ، یلامتسد  دوب  فافش 
! تسا نآ  زا  رتگرزب  یلیخ  اهنآ  رپ  هک  درک 

54 هرامش :] ناتساد  ]

هک ما  هدینش درونایرد  یعمج  زا  منک  یم تیاکح  هک  ار  یناتساد 
79 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

زا دـش  قرغ  ایرد  طسو  رد  درک  یم ترفاسم  نیچ  هب  هک  یتشک  کی  تسا : نیا  نآ  دـنا و  هدرکن دـیدرت  نآ  تحـص  رد  مادـکچیه 
هب ار  اهنآ  داب  هکنآ  ات  دندوب  نادرگرس  ایرد  بآ  يور  هب  زور  دنچ  هدرب  هانپ  یتشک  عارش  هب  رفن  تفه  ای  شـش  طقف  نآ  نانیـشنرس 
زور کی  .دنوش  فلت  دوب  کیدزن  یگراچیب  یگنتلد و  تدش  زا  دندرب و  رـسب  هام  دنچ  زین  هریزج  نآ  رد  تخادنا  يا  هریزج لحاس 

ام دنتفگ  دوخ  اب  نارفاسم  دش ، طقاس  نیمز  هب  اوه  زا  واگ  دننام  یمیظع  غرم  دندومن  هدهاشم  دندرک  یم شدرگ  ایرد  لحاس  رد  هک 
میزپب و میشکب و  ار  وا  ات  مینک  یم هلمح  ناویح  نیا  هب  میور  یم میا  هتـسش تسد  یناگدنز  زا  میا و  هدمآ گنت  هب  هریزج  نیا  رد  هک 

دندرب هلمح  وا  هب  سپ  .دروخ  شمیهاوخ  هدـمآ و  بلاغ  وا  رب  ام  ای  تشک و  دـهاوخ  دوخ  لاـگنچ  راـقنم و  اـب  ار  اـم  وا  اـی  میروخب 
درخ ار  شیاپ  ياهقاس  بوچ  اب  یقاـب  هتخیوآ و  رد  شندرگ  هب  یخرب  دنتـشاد و  هاـگن  مکحم  هدـنکفا  وا  ياـهاپ  رب  ار  دوخ  یـضعب 
نت زا  ار  غرم  رس  دندرک و  هیبعت  يدراک  نآ  ياه  هتسکش اب  دنتفوک و  مه  رب  ار  گنس  هراپ  ود  سپس  دش ، شوهدم  ناویح  ات  دندرک 

دندروخ هتسشن  نآ  درگادرگ  دندرک و  بابک  نآ  يور  رب  ار  غرم  هتخورفا  یگرزب  شتآ  هاگنآ  دندودز  ار  شیاهرپ  دنتخاس و  ادج 
.دندومن لوانت  ار  نآ  هدنام  یقاب  زین  بش  دندش ، ریس  ات 
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يوم دندیشک  یم تسد  هک  ار  دوخ  ندب  ياج  ره  دنتفر  ایرد  رانک  هب  ندرازگزامن  نتخاس و  وضو  ریهطت و  يارب  هک  دعب  زور  حبص 
.تشگ نایرع  يوم  زا  اهنآ  مامت  ندب  تروصورس و  دنامن و  یقاب  یئوم  اهنآ  زا  کیچیه  ندب  رد  هک  یمسق  هب  دمآ  یم رب  نآ 

زین ام  دوخ  هدوب و  مومـسم  ناویح  نیا  تشوگ  املـسم  دنتفگ  دندوب ، ریحتم  تخـس  عضو  نیا  زا  هک  دوب  درمریپ  رفن  هس  اهنآ  نیب  رد 
بش نوچ  .دش  میهاوخ  تحار  یگدنز  نیا  جنر  زا  درم و  میهاوخ  نآ  رثا  زا  زورما 

80 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دندوب ملاس  نانچمه  زین  حبص  دندیدن  دوخ  رد  يروجنر  زا  يرثا  دمآرب 

اما دمآرد  لوا  تلاحب  نانآ  ندب  يوم  هام  کی  زا  سپ  درک ، ندیئور  هب  عورـش  اهنآ  ندـب  يوم  تشذـگ  هعقاو  نیا  زا  هک  زور  جـنپ 
.دشن دیفس  اهنآ  يوم  مهنآ  زا  دعب  دوب و  قارب  هایس و  مامت 

دوخ يوس  هب  ار  نآ  یتاراـشا  مئـالع و  اـب  دـندرک و  هدـهاشم  اـیرد  رد  رود  زا  ار  يا  یتشک زور  کـی  دـش  يرپـس  رگید  هاـم  کـی 
.دندناوخ

اما .درک  لقن  شیوخ  ناسک  يارب  ار  دوخ  تشذگرـس  کیره  دـندش و  قرفتم  دـیناسر و  شیوخ  ناـطوا  هب  ار  اـهنآ  دـمآ و  یتشک 
ار دوخ  یملسم  ياه  یناشن اه و  تمالع اب  هکنآ  ات  تشاد  یمن رواب  ار  اهنآ  تیاکح  تخانش و  یمن یـسک  هایـس  يوم  اب  ار  نادرمریپ 

.دندرک یگدنز  هایس  يوم  اب  مه  رمع  یقاب  رد  .دندناسانش و 

55 هرامش :] ناتساد  ]

نآ رد  دنقرمـس  دور  بآ  نوچ  تسا و  عقاو  دـنکره  ياـیرد  کـیدزن  هک  دنقرمـس - ياـیرد  رد  هک  درک  یم تیاـکح  يدرون  اـیرد 
.دراد دوجو  تسایرد ، نایهام  عون  نیرتگرزب  هک  لاف  یهام  يدایز  هدع  دنا - هداهن دنقرمـس  يایرد  ار  نآ  مان  ببـس  نیدـب  دزیر  یم

دوب هدمآ  نوریب  بآ  زا  هک  یهام  نآ  لاب  کی  عارذ  دص  رطق  هب  عارذ و  تسیود  لوط  هب  تسا  هدید  ار  نایهام  نیا  زا  یکی  وا  دوخ 
دوب و تخس  گنس  دننام  ناویح  تشپ  هک  دندرک  هدهاشم  دندش  کیدزن  وا  هب  نوچ  دمآ ، یم رظن  هب  یتشک  عارـش  نوچمه  رود  زا 

رجحتم مکارتم و  نانچ  وا  تشپ  رب  يالو  لگ يدامتم  نایلاس  لوط  رد 
81 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

نیدـنچ تفاسم  هب  میظع  یهاـم  نیا  لاـبند  ولج و  تسار و  پچ و  رد  يرامـش  یب ناـیهام  دوبن ، رگراـک  نآ  رد  نهآ  هک  دوب  هدـش 
.دندش یمن رود  وا  زا  هاگچیه  هک  تشاد  دوجو  گنسرف 

هدام مخت  اما  درادن  یلصاح  رن  سنج  مخت  هک  توافت  نیا  اب  دیآ  یم دوجو  هب  مخت  یهام  نیا  هدام  رن و  سنج  مکـش  رد  دنیوگ  یم
.دوش یم یهام  هچب  هب  لیدبت  دسر و  یم رمث  هب 

56 هرامش :] ناتساد  ]

ار شدوخ  هنال  غرم  نیا  دـنیوگ  یم هریرـس  فنـص و  کیدزن  تسا  يا  هریزج هک  طیام  هیحان  رد  تسا  یغرم  ایرد  بیاـجع  زا  یکی 
اه مخت زور  لهچ  زا  سپ  .دباوخ  یم اهمخت  يور  زور  لهچ  دراذگ و  یم مخت  نآ  رد  دزاس و  یم ایرد  رانک  کچوک  ياه  جـیلخ رد 

، دنارذگ یم ار  اهزور  یهام  راکش  اب  دنک و  یم تبقارم  زور  تسیب  ات  دنیـشن و  یم نآ  هب  کیدزن  لحاس  رانک  دنکفا و  یم بآ  هب  ار 
لاب رپ و  ریز  ار  اه  هجوج ردام  ردـپ و  دـنوش ، یم قحلم  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  دـنیآ و  یم نوریب  مخت  زا  اـه  هجوج زور  تسیب  زا  سپ 
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يزور لیـصحت  هب  دـنداتفا و  هار  هب  نوچ  دـننک ، هدامآ  رپ  لاب و  دـنوش و  گرزب  ات  دـنراذگ  یم ناشناهد  هب  همقل  دـنریگ و  یم دوخ 
.دنراذگ یمن مخت  هس  زا  شیب  بلغا  اه  غرم نیا  .دنیوگ  یم كرت  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  دندش  رداق 

هب لاس  رد  ینیعم  تقو  کی  رد  اه  یتشک اریز  دـسر  یمن هریزج  نیا  هب  تمالـس  هب  یتشک  چـیه  دـنیوگ - یم هکنانچ  طیام ...  یلاها 
دیـسر لـحاس  کـیدزن  یتـشک  هکنیمه  دـنک ، یم فداـصت  میظع  ياـهنافوط  اـب  هریزج  هـب  اـه  یتـشک دورو  و  دـنور ، یم هریزج  نآ 

لحاس هب  ار  اهنآ  ایرد  جاوما  ات  دنوش  یم راوس  اه  هراپ هتخت  هب  هدنکفا  بآ  هب  ار  دوخ  نآ  نانیشنرس 
82 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

لاوما دزاس  یم یـشالتم  دـبوک و  یم لحاس  هب  هدـنک  اـج  زا  دـشاب - هتـشاد  رگنل  دـص  هچرگا  ار - یتشک  ناـشورخ  جاوما  .دـناسرب 
يرگید یتشک  هریزج  زا  نتشگزاب  يارب  دریگ - یم بآ  زا  ار  دوخ  بابـسا  سکره  دسر و  یم لحاس  هب  جاوما  يور  رب  زین  نیرفاسم 

، دزاسن دساف  ار  اهنآ  يالاک  بآ  تسکـش  یتشک  هاگره  ات  دنچیپ  یم اه  تسوپ رد  دنروایب  تسد  هب  هریزج  نیا  زا  هچنآ  دنزاس - یم
.لسع هبنپ و  الط و  زا  تسا  ترابع  هریزج  نیا  لوصحم 

57 هرامش :] ناتساد  ]

قیرط زا  هروصنم  یلفس و  ریمشک  نیب  تفاسم  تسا ، هدید  هروصنم  رد  ار  یلفس  ریمـشک  یلاها  زا  يا  هدع تفگ  یم ورمع  نب  نسح 
- دراد بآ  نایغط  ماگنه  رد  تارف  هلجد و  دور  نایرج  دـننام  ینایرج  هک  نارهم - دور  قیرط  زا  یلو  تسا ، هار  زور  داتفه  یکـشخ 

طـسق نم  دصتـشه  دصتفه ، لدع  ره  رد  تفگ  یم نسح  .دننک  یم ترفاسم  هروصنم  هب  طسق  زا  هدـش  هتـشابنا  ياه  لدـع هلیـسو  هب 
مه رانک  ار  اهلدع  هاگنآ  دنزاس  یم دودنا  ریق  ار  اهنآ  بآ  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  هدرک و  فافل  تسوپ  اب  ار  اهلدع  سپـس  هتـشابنا 

نودب دنسر  یم هروصنم  هب  زور  لهچ  زا  سپ  دنوش و  یم ناور  دور  يور  هب  هتـسشن و  نآ  يور  رب  دندنب و  یم مهب  مکحم  هداد  رارق 
.دیامن ذوفن  طسق  رد  بآ  هکنیا 

58 هرامش :] ناتساد  ]

ارحص هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتسه  یئاه  نهاک دنه  رد  هک  درک  یم تیاکح  نم  يارب  تسا  هتشاد  تماقا  یتدم  دنه  رد  هک  یصخش 
مسر يا  هریاد اهنآ  ریز  هب  نیمز  رد  دننیب  یم اوه  رد  هک  ار  یناگدنرپ  دنور و  یم

83 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هاگنآ دنوش  جراخ  نآ  زا  دنناوت  یمن دنتفا و  یم هریاد  نورد  هب  سپـس  دـنیامن  یم زاورپ  یتدـم  هریاد  يالاب  اوه  ناگدـنرپ  .دـننک  یم

يا هلگ هک  یماگنه  نینچمه  دزاس و  یم دازآ  ار  یقاب  دروآ و  یم تسدب  دهاوخ  یم هچنآ  ناغرم  زا  هدـش و  هریاد  لخاد  نهاک  درم 
نوچ دشک ، یم نیمز  يور  هب  راو  هریاد یطخ  دایز  هلـصاف  هب  اهنآ  فارطا  رد  دنک  هدـهاشم  ارچ  لاح  رد  نیمز  يور  هب  ار  ناغرم  زا 

تـسد هب  ناـغرم  نآ  زا  تسوا  تجاـح  هـک  يرادـقم  هـب  هـتفر  هریاد  نورد  هـب  دنـشاب ، یمن رارف  هریاد و  زا  جورخ  هـب  رداـق  ناـغرم 
.دروآ یم

59 هرامش :] ناتساد  ]

هب رهـش  زا  يرگوداج  يزور  هک  درک  یم تیاکح  تسا  هدـید  روبادنـص  رهـش  رد  ار  نارگوداج  نارحاـس و  زا  هقبط  نیا  هک  یـسک 
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دیـسر جیلخ  بآ  بل  هب  نوچ  دـناوخ  یم نوسفا  درو و  نآ  هب  هک  تشاد  تسد  رد  یبوچ  هراپ  دـش و  ناور  یکچوک  جـیلخ  بناج 
رگوداج لاح  رد  داتـسیا ، تکرح  یب اجنآ  رد  دیـسر و  يا  هطقن هب  ات  درک  تکرح  بآ  يورب  بوچ  درک ، باـترپ  بآ  رد  ار  بوچ 

.دش هتشک  رگوداج  تسد  هب  تشگ و  رادیدپ  هطقن  نآ  رد  یحاسمت  هلصافالب  .دش  هناور  بوچ  فرط  هب  هتسشن  یقیاق  هب 
زا صخش  هکنیمه  اما  دنناسر  یمن يرازآ  مدرم  هب  رهش  لخاد  رد  دنرایـسب و  هثجلا  میظع  ياه  حاسمت روبادنـص  جیلخ  رد  دنیوگ  یم

.دش دهاوخ  حاسمت  همعط  گنردالب  دنزب  تسد  جیلخ  بآ  هب  دوش و  جراخ  رهش 
.دنراد هارمه  حاسمت  مسلط  اهنآ  هک  دنیوگ  یم هریرس  مدرم 
84 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

60 هرامش :] ناتساد  ]

یلاها زا  یناگرزاب  درم  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  دوب  هدید  ار  نایوگ  بیغ نارگوداج و  زا  يدایز  هورگ  دنه  دالب  رد  هک  یصخش 
دنک هارمه  وا  اب  یئامنهار  درک  تساوخرد  رهش  مکاح  زا  دنک  رفس  یکشخ  قیرط  زا  هرابوس  هب  روماص  رهش  زا  تشاد  دصق  فاریس 

هکرب رانک  میدیـسر  رومیـص  کیدزن  هب  نوچ  تفگ : یم ناگرزاب  دنداتفا ، هار  هب  درک و  هارمه  وا  اب  ار  دوخ  ياهمدآ  زا  یکی  مکاح 
لاح نآ  رد  .دوب  هتخپ  جـنرب  مه  يرادـقم  اهیکاروخ  ءزج  رد  میدـش ، لوغـشم  اذـغ  ندروخ  هب  میتسـشن و  یناتـسوب  کیدزن  یبآ و 

: تفگ هدرک  يور  نم  هب  يدنه  درم  درک ، دنلب  یئادص  دش و  ادیپ  یغالک 
مهاوخ مه  نم  دیروخ  یم امـش  هک  یجنرب  نیا  زا  دـیوگ  یم غالک  تفگ  يدـنه  .متـسنادن  متفگ  تفگ ؟ هچ  غالک  نیا  هک  یتسناد 

.دوبن یقاب  نآ  زا  مه  يا  هناد یتح  میدوب  هدروخ  ار  جنرب  مامت  اریز  مدرک  بجعت  مالک  نیا  زا  نم  دروخ !
يدـنه يرفن  شـش  ای  جـنپ  هتـسد  کی  هب  هک  میدوب  هدومیپن  گنـسرف  ود  زونه  میتفرگ ، شیپ  ار  دوخ  هار  میتساخرب و  اذـغ  زا  دـعب 

، دش دهاوخ  لادـج  اهنآ  نم و  نیب  تفگ  نم  هب  تشگ و  رطاخ  ناشیرپ تسیرگن  اهنآ  هب  نم  هارمه  يدـنه  درم  هکنیمه  میدروخرب ،
اب دندیـسر و  اهیدـنه  هک  دوب  هدـشن  مامت  وا  فرح  زونه  تسا ، رارقرب  ام  نیب  ینمـشد  هقباس  هکنیا  يارب  تفگ  هچ ؟ يارب  مدیـسرپ :
نم هب  یمیظع  تشحو  .تخیر  نوریب  دوب  شمکـش  رد  هچنآ  هکنانچ  دندیرد  ار  شمکـش  دـندرب و  موجه  وا  رب  هدیـشک  ياهرجنخ 

.مداتفا نیمز  هب  سح  یب مدوبن و  نتفر  هار  هب  رداق  هک  یمسق  هب  داد  تسد 
هار دنتفگب و  نیا  میرادن ، يراک  وت  اب  دوب ، توادع  هقباس  صخـش  نیا  ام و  نیب  سرتم  دنتفگ  دـندید  لاح  نیدـب  ارم  نوچ  اهیدـنه 

هتفرگ شیپ  ار  دوخ 
85 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

وا مکـش  زا  هک  یئاهجنرب  ندروخ  هب  تسـشن و  يدـنه  درم  دـسج  يور  هب  دـش و  نایامن  یغـالک  لاـح  نیا  رد  دـندش ، رود  نم  زا 
.میدوب هدید  هک  دوب  یغالک  نامه  نیا  هک  متشادن  يدیدرت  نم  دش و  لوغشم  دوب  هتخیر  نوریب 

61 هرامش :] ناتساد  ]

يدوهی نب  قحـسا  ناتـساد  دـنا  هدیـسر تفگنه  تورث  هب  ایرد  يور  رب  هک  یناسک  امیپایرد و  ناـناگرزاب  ياهناتـساد  رداون  هلمج  زا 
ناتـسودنه هب  درک و  رارف  نامع  زا  داد  خر  يدوهی  يدرم  وا و  نیب  هک  یعازن  رثا  رب  .دوب  روشحم  اهلالد  اب  ناـمع  رد  درم  نیا  .تسا 

رد تشادـن  يربخ  وا  زا  نامع  رد  سکچیه  هک  تبیغ  لاس  یـس  زا  سپ  تشادـن ، هارمه  رانید  تسیود  زا  شیب  هک  یلاـح  رد  تفر 
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دوب وا  دوخ  هب  قلعتم  شتالومحم  مامت  اب  هک  یتشک  کی  اب  قحسا  مدینـش  دوخ  درونایرد  ناتـسود  زا  .تشگزاب  نامع  هب  لاس 300 
مکاح لاله  نب  دـمحا  اب  دزاس  فاعم  یناوید  قوقح  يادا  یـسرزاب و  زا  ار  دوخ  هراجتلا  لاـم  هکنیا  يارب  دـمآ و  ناـمع  هب  نیچ  زا 

العا کـشم  لاـقثم  رازه  دـص  هلماـعم  کـی  رد  ناورم  نب  دـمحا  هب  داد و  وا  هب  مـهرد  رازه  رازه  زا  زواـجتم  درک و  شزاـس  ناـمع 
هلماعم کی  رد  ناورم  نب  دـمحا  نامه  هب  زاب  .تسا و  هتخورف  وا  هب  هتـشاد  عاتم  نیا  زا  هک  هچنآ  مامت  درک  نامگ  دـمحا  تخورف و 

ياضاقت دوخ  هلماعم  رد  ناورم  نب  دـمحا  .درک  هلماعم  راـنید  رازه  تسیب  زین  يرگید  اـب  تخورف و  هچراـپ  راـنید  رازه  لـهچ  رگید 
.دش مهرد  رازه  دص  رب  غلاب  توافت  نیا  داد و  فیفخت  وا  هب  هرقن  مهرد  کی  کشم  لاقثم  ره  رد  درک و  لوبق  قحسا  دومن  فیفخت 
عمط وا  لاـم  هب  دـندرب و  دـسح  وا  رب  مدرم  تشگ ، روهـشم  اـه  رهـش  رد  وا  مسا  دوـب و  تراـجت  رما  بیاـجع  رداوـن و  زا  یکی  نـیا 

یلو دندیزرو 
86 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دزن رد  درک و  تاقالم  ار  ریزو  تارف  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  .تفر  دادغب  هب  يدصاق  هکنآ  ات  دیـشخب  یمن يزیچ  یـسک  هب  وا 
ناتساد تفای و  هار  دادغب  هفیلخ  هّللاب  ردتقملا  رابرد  هب  دصاق  دومرفن ، تیانع  وا  نانخـس  هب  ریزو  دومن  تیاعـس  يدوهی  درم  زا  ریزو 

تفر نامع  زا  یلاـخ  تسد  اـب  دوب  يدرم  تفگ : نینچ  داد و  حرـش  دوب  هفیلخ  صاوخ  ءزج  هک  رارـشا  زا  یکی  يارب  ار  يدوهی  درم 
رهاوج و تمیق و  نامه  هب  ینیچ  فورظ  ریرح و  ياه  هماج رانید و  رازه  رازه  تمیق  هب  کشم  راـب  اـب  یتشک  کـی  تشگزاـب  نوچ 

لاله نب  دـمحا  تسا ، دالوا  یب ریپ و  درم  نیا  دروایب ، دوخ  اب  نیچ  زا  دوجولا  ردان  ساـنجا  زا  رگید  يرایـسب  یتمیق و  ياـه  گـنس 
.تسا هتفرگ  وا  يالاک  زا  رانید  رازه  دصناپ 

هب مالغ  نت  یـس  اب  تشاد  مان  هایـس  لفلف  هک  ار  دوخ  مادخ  زا  یکی  لاح  رد  دـش  تفگـش  رد  دیـسر  هفیلخ  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
هب مداخ  نوچ  .دراد  هناور  دوخ  فرط  زا  یلوسر  مداخ و  اب  ار  يدوهی  درم  هک  داد  ناـمرف  تشون و  هماـن  دـمحا  هب  داتـسرف و  ناـمع 

عافد وا  زا  يرفا  لام و  ءازا  رد  تشاذگ  رارق  وا  اب  دنریگ و  رظن  ریز  ار  يدوهی  ات  داد  رما  دناوخ  ار  هفیلخ  همان  دـمحا  دیـسر و  نامع 
هچ نارگادوس  ریاس  اهنآ و  يارب  يدوهی  رجات  تشادزاب  هک  دـنامهف  رهـش  ناناگرزاب  هب  افخ  رد  درب و  راکب  يا  هسیـسد هاگنآ  .دـنک 

.دوب دهاوخ  نانآ  لاوما  رب  شابوا  يزرو  عمط يزارد و  تسد ثعاب  رما  نیا  هنوگچ  تشاد و  دهاوخ  يدب  بقاوع 
دوش تشادزاـب  يدوـهی  درم  رگا  هک  دـندرک  رهم  هتـشون و  یتـالجم  هناـگیب  يدوـخ و  نارگادوـس  نارو و  هشیپ دـش ، هتـسب  اـهرازاب 

دهع و دوخ  نیب  دومن و  دنهاوخ  ترجاهم  نامع  زا  ناناگرزاب  درک و  دـنهاوخ  عطق  نامع  لحاوس  هب  ار  دوخ  دـش  دـمآ و  اه  یتشک
زا کی  چیه هب  هک  تسب  دنهاوخ  نامیپ 

87 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ناناگرزاب هک  تسا  یئاج  نامع  رهـش  هک  دندوزفا  نآ  رب  تسین و  ناما  رد  سکچیه  لاوما  اجنآ  رد  اریز  دننکن  روبع  قارع  لحاوس 

دشاب یم وا  ریزو  هفیلخ و  نینموملا  ریما  تلادع  تریـس و  نسح  هب  طقف  اهنآ  دامتعا  دنعمج و  نآ  رد  ملاع  مامت  زا  رگناوت  گرزب و 
نب دمحا  دـض  رب  راجت  سپـس  .دـنراد  هاگن  ناما  رد  شابوا  ناراک و  عمط رـش  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  دوخ  تیامح  رد  ار  ناناگرزاب  هک 

دندش ممـصم  وا  ناهارمه  هفیلخ و  مداخ  لفلف  هک  يدح  هب  دندمآرب  لادج  ماقم  رد  دـنتخاس و  اپرب  شروش  دـندرک و  نایغط  لاله 
.دنتساوخ یصخرم  هزاجا  مکاح  زا  دندرگزاب و  دادغب  هب 

رد ار  دوخ  ياه  یتشک ناناگرزاب  مامت  هک  درک  هفاضا  داد و  حرـش  دوب  هداتفا  قافتا  هچنآ  تشون و  هفیلخ  هب  يا  همان لاله  نب  دمحا 
دنیوگ یم هدش  برطـضم  زین  رهـش  میقم  نارگادوس  دننک  چوک  نامع  زا  ات  هدرب  اه  یتشک هب  ار  شیوخ  عاتم  هتخاس و  هدامآ  لحاس 

تشیعم اریز  دش  دهاوخ  هتـسب  ام  يور  هب  يزور  رد  دننک  عطق  نامع  زا  ار  دوخ  تفر  دمآ و  اه  یتشک مینامب و  رهـش  نیا  رد  ام  رگا 
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ناهاشداپ .دش  دهاوخ  راتفر  نیا  زا  رتدب  ام  رباکا  اب  دوش  راتفر  هنوگنیا  ام  رغاصا  اب  رگا  تسا  هتسب  ایرد  هب  رهش  نیا  یلاها  نارذگ  و 
رهش نیا  زا  ناناگرزاب  شیپاشیپ  میرادن و  ار  نآ  تقاط  ام  دننازوس و  یم دنروآ  يور  فرط  ره  هب  هک  دنتسه  یشتآ  ياه  هلعش دننام 

.دش میهاوخ  جراخ 
لام و مامت  زین  يدوهی  درم  دنتـشگزاب  دادـغب  هب  دـنتفرگ  يدوهی  رجاـت  زا  راـنید  رازه  ود  هکنآ  زا  سپ  وا  ناـهارمه  هفیلخ و  مداـخ 

.دراذگ یقاب  نامع  رد  ار  دوخ  یئاراد  زا  مهرد  کی  هکنآ  نودب  دش  راپسهر  نیچ  بناج  هب  تشاذگ و  یتشک  رد  ار  دوخ  تنکم 
روبعلا قح  وا  زا  رانید  رازه  تسیب  اجنآ  مکاح  دیسر  هریرس  هب  نوچ 

88 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دنتشک ار  وا  هنابش  داد  روتـسد  مکاح  دز  زاب  رـس  اضاقت  نیا  زا  يدوهی  درم  نوچ  .دورب  نیچ  هب  یلطعم  نودب  دراذگب  ات  درک  هبلاطم 

.درک فرصت  شلاوما  مامت  اب  ار  وا  یتشک  و 
کی ناگرهم  نشج  زور  رد  تفگ  نم  هب  دوب  هدید  نامع  رد  ار  وا  یـسک  درک ، تسیز  نامع  رد  لاس  هس  تدـم  يدوهی  نب  قحـسا 

رد تفگ  يدوهی  تسیچ ؟ فرظ  نیا  رد  دیسرپ  وا  زا  دمحا  .داد  فراعت  لاله  نب  دمحا  هب  الط  شوپرس  اب  یگنر  هایس  ینیچ  فرظ 
رد هک  ار  یجابکـس  هنوگچ  تفگ  دش و  بجعتم  نخـس  نیا  زا  دـمحا  .ما  هدرک هیهت  وت  يارب  نیچ  رد  هک  تسا  یجابکـس  نآ  نایم 

یهام کی  تشادرب  نآ  زا  شوپرـس  نوچ  يا ؟! هتـشاد هاگن  فرظ  نیا  نایم  رد  درذگ  یم نآ  زا  نونکات  لاس  ود  هدـش و  هتخپ  نیچ 
.دندوب هتخاس  رپ  العا  کشم  اب  ار  نآ  فارطا  هدش و  هیبعت  یهام  ياه  مشچ رد  هک  توقای  ود  اب  درک  هدهاشم  فرظ  نایم  رد  الط  زا 

.تشاد شزرا  رانید  رازه  هاجنپ  فرظ  نیا  يوتحم 

62 هرامش :] ناتساد  ]

نیبول نآ  هب  هک  نیچ  ياهرهـش  زا  یکی  هب  دوـب : هتفگ  هک  تسا  نیا  یکی  هدـش  لـقن  يدوـهی  درم  نیا  زا  هک  يرگید  ياهناتـساد  زا 
تـشپ هب  ار  دوخ  ياـهراب  نیرفاـسم  تشذـگ و  یم روبعلا  بعـص  دـنلب و  ياـههوک  ناـیم  زا  رهـش  نیا  هداـج  مدـش  دراو  دـنتفگ  یم

نآ دوبن  رداق  دنفـسوگ  زب و  زج  یناویح  چیه  دوب و  ناک  هلپ دننام  هوک  نیا  ربعم  اریز  دـندرک  یم روبع  هوک  زا  هداد  رارق  نادنفـسوگ 
.دیامیپب ار  هار 

89 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هب عصرم  الط و  زا  یتخت  رب  هک  مدـید  ار  وا  مدـش و  دراو  هاش  رابرد  هب  نم  تشاد  لـالج  تمظعاـب و  گرزب و  یهاـشداپ  رهـش  نآ 

ار دوخ  رهوش  زا  شیب  تشاد و  رارق  شرانک  رد  زین  هکلم  تسا  هتـسارآ  رویز  رز و  اـب  ار  دوخ  رکیپ  ناـنز ، دـننام  هتـسشن و  توقاـی 
.تشاد ندرگ  رد  دوب  جراخ  تمیق  دح  زا  هک  اهب  نارگ تارهاوج  هب  عصرم  الط و  ياهدنب  ندرگ دوب ؛ هداد  تنیز 

هاشداپدرگادرگ و .دـش  یمن تفاـی  برغ  قرـش و  ناـهاشداپ  زا  کـیچیه  دزن  رد  نآ  دـننام  هک  دوب  سیفن  يردـق  هب  تارهاوج  نیا 
.دندوب هدرک  هطاحا  نوگانوگ  ياه  تنیز گنراگنر و  ریرح  زا  رخاف  ياهسابل  اب  ابیز  ناکزینک  نت  دصناپ  بیرق  ار  هکلم 

ياهدـنب ندرگ زا  یکی  هب  هراشا  و  يا ؟ هدـید تارهاوج  نیا  زا  رتهب  ایآ  برع  يا  تفگ  نم  هب  مدرک ، میظعت  مالـس و  هاـشداپ  هب  نم 
رایسب ياهب  هب  ترضحیلعا  نآ  هب  میدقت  يارب  هک  مراد  اتکی  رهوگ  هناد  کی  نم  متفگ  روطچ ؟ تفگ  یلب ، متفگ  درک ، دوخ  عصرم 

شاب دوز  دنتفگ  اقفتم  هکلم  هاش و  سپس  .روایب  نم  يارب  ار  رهوگ  نیمه  یهدب  نم  هب  يا  هیده دیاب  وت  تفگ  هکلم  .ما  هدیرخ نارگ 
هک یلاح  رد  هاش  دروآ ، مهاوخ  روضح  هب  ارنآ  بشما  ما و  هدیسر تمدخ  رما  نیمه  يارب  مه  نم  متفگ  .نک  رضاح  ار  نآ  هعاسلا  و 

.روایب ار  نآ  ورب و  نآلا  نیمه  هن  هن  تفگ  دوب  فعش  رورس و  قرغ 
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مرن گنس  ریز  رد  متـشادرب و  ار  اهدیراورم  زا  هناد  هن  متفر  هناخ  هب  اروف  متـشاد  دیراورم  هناد  هد  عقوم  نآ  رد  تفگ  یم يدوهی  درم 
یئاه هچراپ مدراذگ و  یلامتـسد  نایم  رد  ار  هدنام  یقاب هناد  کی  مدرک ، نفد  كاخ  ریز  ارنآ  تشگ و  درآ  نوچ  ات  مدییاس  مدرک و 
ناور رابرد  يوس  هب  متـسب و  مکحم  زین  ار  هبعج  رـس  هداد  رارق  یبوچ  هبعج  کی  نایم  رد  ارنآ  سپـس  مدیچیپ  مکحم  نآ  فارطا  هب 

لوغشم دایز  لیصفت  لوط و  اب  یبایفرش  زا  سپ  مدش ،
90 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

زاب هبعج  دوز  هک  تشاد  هلجع  هکلم  دـندوب و  هداتـسیا  نم  کیدزن  هکلم  هاش و  مدـش ، اه  هچراپ ياه  هرگ ندرکزاب  هبعج و  ندوشگ 
.مدومن میدقت  هاگنآ  متشاد  هاگن  اهنآ  مشچ  ربارب  رد  مدروآ و  نوریب  ار  دیراورم  هرخالاب  دوش ،

.دندومرف اطع  نم  هب  نآ  ءازا  رد  یفازگ  غلبم  دنتفرگ و  ار  نآ  دایز  مارتحا  شنرک و  اب  هکلم  هاش و 

63 هرامش :] ناتساد  ]

زا تسا  عـقاو  گـنز  روـشک  هار  رد  هدوـب و  نآ  لوـط  گنـسرف  دـصتفه  هـک  اربرب  ياـیرد  هـک  دـنقفتم  ناتـساد  نیدـب  نادروناـیرد 
.تساهایرد نیرت  كانرطخ

.دشاب یم گنز  هب  قلعتم  هک  دراد  دوجو  یگرزب  ریازج  ایرد  نیا  تهج  کی  رد 
.دـنیامیپ یم زور  اـی 7  تدـم 6  رد  ار  نآ  يرفاـسم  ياـه  یتـشک تسا و  دـنت  یلیخ  اـیرد  نیا  بآ  ناـیرج  دـنیوگ  یم هک  يروـط  هب

ار اهنآ  ياه  هیاخ هتفرگ  ار  یتشک  نادرم  نیمزرس  نآ  ناتـسوپ  هایـس دتفیب  اربرب  يایرد  لحاوس  هب  شراذگ  یتشک  کی  هک  یماگنه 
رادقم تبسن  هب  کیره  نایگنز  رطخ  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دنشاب  هتشاد  ار  ایرد  نیا  رد  ترفاسم  دصق  هک  یناناگرزاب  .دنشک  یم

.دنوشن هتخا  هداتفین و  نایگنز  گنچ  هب  ات  دنرب  یم هارمه  دوخ  اب  عفادم  ظفحتسم و  يا  هدع دوخ  يالاک  تیمها  و 
نیرفاسم زا  هک  یئاه  هیاخ هلیبق  نایم  رد  شیوخ  تعاجـش  تداشر و  زورب  نانگمه و  هجوت  بلج  يارب  یگنز  تعاـمج  زا  کـیره 

رتشیب سکره  اریز  دهد ، یم هئارا  ار  اهنآ  رخافت  ماگنه  دـنک و  یم يرادـهاگن  هدرک و  کشخ  تسا  هدروآ  تسدـب  هدیـشک و  ایرد 
.تسا رتشیب  وا  تعاجش  دشاب  هدرک  هتخا  ار  هراچیب  ءابرغ 

91 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

64 هرامش :] ناتساد  ]

هک تسا  بیدنرـس  باـبغا  ياـیرد  تشذـگ  تمالـس  هب  نآ  زا  ناوت  یم تردـن  هب  هک  اـهایرد  نیرت  كاـنرطخ نیرت و  موش زا  یکی 
دشاب یم هدنرد  ناگنلپ  مانک  زین  نآ  لحاس  دراد و  دوجو  حاسمت  يدایز  دادعت  ایرد  نیا  نایم  رد  دشاب  یم نآ  لوط  گنسرف  دصیس 

چیه رد  اهنآ  دـننام  هدوب و  نیمز  يور  قولخم  نیرتریرـش  هک  دـنراد  دـمآ  تفر و  راوخمدآ  نانزهار  ياه  یتشک نآ  حطـس  رب  زین  و 
یتشک لها  طبـض و  نانآ  یتشک  دـنوش  یم ایرد  نادزد  راتفرگ  دـننک و  یم روبع  ایرد  نیا  رد  هک  ینیرفاـسم  .درادـن  دوجو  يا  هطقن
یتشک هکنانچ  دنوش و  یم هدـنرد  ياه  حاسمت همعط  یتشک  لها  مامت  دوش  قرغ  يا  یتشک رگا  .دـندرگ و  یم ناراوخ  مدآ كاروخ 

رد هتـشگ و  لحاس  هدـنرد  ياه  گنلپ بیـصن  دـنناسرب  لحاس  هب  تمالـس  هب  ار  دوخ  ناج  نیرفاـسم  دنکـشب و  لـحاس  یکیدزن  رد 
.دریگ یم ياج  اه  گنلپ مکش  رد  اهنآ  ندب  تاعطق  یکشخ  هب  دورو  لوا  تعاس 

65 هرامش :] ناتساد  ]
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زین وا  ما و  هدینش ورمع  نب  نسح  زا  هک  تسا  یناتـساد  دشاب  یم اهنآ  هبیجع  ننـس  تاداع و  زا  یکاح  هک  يدنه  ياهناتـساد  زا  یکی 
فرص لوغشم  يزور  دنه  گرزب  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  هدینش و  هدوب ، انـشآ  دنه  موسر  تاداع و  هب  هک  يدرمریپ  زا 

هبرگ زا  نم  داد  باوج  یطوط  .روخب  اذـغ  نم  اب  ایب  تفگ : یطوط  هب  هاش  .تشاد  ياج  سفق  رد  يا  یطوط وا  ربارب  رد  دوب و  ماـعط 
مهاوخ وت  تشونرس  کیرش  ار  دوخ  مه  نم  ینعی  يدنه  نابز  هب  ظفل  نیا  دوب  مهاوخ  وت  رج ) الب و   ) نم تفگ : هاش  .مسرت  یم

92 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.تخاس

زا یعمج  دـنک  یم سولج  تخت  هب  دـنه  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  هک  یتقو  درک : ناـیب  نینچ  درمریپ  ار  نآ  ياـنعم  ظـفل و  نیا  ریـسفت 
هب هتخپ  جنرب  يردق  دوخ  تسد  اب  هاش  هاگنآ  میتسه  وت  رجوالب  ام  دنیوگ  یم هدـمآ  وا  دزن  هب  هاش  تکوش  تردـق و  بسحرب  لاجر 

تـشگنا لاجر  زا  کیره  سپـس  دـیامن ، یم اطعا  ناـنآ  هب  شیوخ  تسد  هب  ( Betel  ) لوبنات يرادـقم  زین  دـنک و  یم فراعت  اهنآ 
دنور و یم وا  اب  دورب  اجره  هدشن  ادج  وا  زا  هاگچیه  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  دـنهن ، یم هاش  ربارب  رد  هدرک  عطق  ار  دوخ  تسد  کچوک 

یناـبهاگن وا  زا  لاوـحا  ماـمت  رد  دنتـسه و  هاـش  كاروـخ  بقارم  هشیمه  دـنماشآ و  یم دـماشایب  هچره  دـنروخ و  یم دروـخب  هچره 
ندرتسگ زا  شیپ  دـننک  یـسراو  البق  ار  وا  هکنآ  رگم  دوش  کـیدزن  هاـش  هب  دـناوت  یمن یمـالغ  زینک و  چـیه  ینز و  چـیه  دـننک ، یم
فیلکت وا  هب  لوا  دروایب  هاش  هرفـس  هب  رالاسناوخ  هک  ار  یبارـش  ماعط و  ره  .دیامن  یم یـسرزاب  ار  راک  نیا  يرومأم  هاش ، باوختخر 

ماجنا دشاب ، هتـشاد  رطخ  ناهاشداپ  يارب  تسا  نکمم  هک  یئاهراک  مامت  رد  ینابهاگن  لیبق  نیا  زا  دروخب و  نآ  زا  يردـق  دـننک  یم
.دنهد یم

زین نانآ  دوش  یـضرم  هب  التبم  هاگره  دننازوس و  یم ار  نتـشیوخ  دـنازوسب  ار  دوخ  رگا  دنـشک و  یم ار  دوخ  زین  اهنآ  دریمب  هاش  رگا 
ادـج وا  زا  هاـگچیه  دنتـسه و  وا  فارطا  رد  عاـفد  اـی  هلمح  عـقوم  رد  گـنج  ماـگنه  دـنزاس ، یم ـالتبم  وا  جـنر  ضرم و  هب  ار  دوـخ 
 . رجوالب ینعم  تسا  نیا  دنشاب  تماهش  تعاجش و  ياراد  هدوب  زاتمم  ياه  هداوناخ زا  لحم و  لها  دیاب  صاخشا  نیا  .دنوش  یمن

93 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ياهجنرب زا  دید  یطوط  دش و  یطوط  مهس  ياهجنرب  ندروخ  لوغـشم  دوب و  مهاوخ  وت  رجوالب  نم  تفگ  یطوط  هب  هاش  نوچ  سپ 

لوغشم تساوخ  هکنیمه  .تفرگ  رارق  هاش  هرفس  رانک  هب  دمآ و  نوریب  سفق  زا  متسه ، وت  رجوالب  نم  دیوگ  یم وا  هب  دروخ و  یم وا 
رارق ینیچ  یفرظ  رد  تشادرب و  ار  یطوط  رـس  یب رکیپ  هاش  دـنک  ار  ناویح  هلک  هلمح  کی  اب  تسج و  هانپ  زا  يا  هبرگ دوش  ندروخ 

نازابرس رهش و  یلاها  نایم  تفوک و  یم لبط  سپس  دناشوپ  لفوف  کهآ و  لوبنات و  له و  اب  ارنآ  فارطا  داهن و  روفاک  نآ  رب  داد و 
.تشاد تسد  رد  نانچمه  ار  ینیچ  فرظ  هک  یلاح  رد  تشگ  یم دوخ 

اهرجوالب نوچ  تشذگ  هنوگ  نیدب هاش  تاقوا  لاس  ود  ات  درک  یم شدرگ  رهـش  رد  تشاد و  یمرب ار  فرظ  نآ  زور  ره  هنوگ  نیدـب
هچ تسا  هدیـشک  تحاـبق  هب  هدـیماجنا و  لوط  هب  وـت  راـتفر  نیا  دـنتفگ  دنتـشگ و  عـمج  وا  رب  دـندید  نینچ  روـشک  لاـجر  ریاـس  و 

باختنا وت  ياج  هب  ار  يرگید  ناطلـس  میهد و  یم يأر  وت  لزع  هب  ام  هکنآ  ای  یئاـمن و  ماـیق  تنطلـس  فیلاـکت  هب  دـیاب  اـی  ینک ؟ یم
.مینک یم

هاگره دیامن  لمع  نآ  موسر  مامت  هب  هک  دش  دهاوخ  بجاو  وا  رب  متـسه  وت  رجوالب  نم  دیوگب  یـسک  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  مسر 
نوناق زا  ندش  مورحم  يانعم  هب  نانآ  دزن  رد  دنهب  .دنزاس  یم مورحم  یندـم  قوقح  مامت  زا  ینعی  دـننک  یم دـنهب )  ) ار وا  درکن  لمع 

ادگ هاش و  رب  مکح  نیا  اهنآ و  لاثما  ناگدنزاون و  نارگاینخ و  دننام  تسا  تسپ  ریقح و  قیالان ، فیعـض ، یـسک  نینچ  دـشاب و  یم
.دنوش یم دنهب  دنرواین  ياجب  ار  بجاو  نآ  رگا  تسا و  يراج  ناسکی  روط  هب
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نغور لدنص و  دوع و  يرادقم  دنک و  یلادوگ  دید  نینچ  نوچ  هاش 
94 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هب انب  مه  وا  ياهرجوالب  مامت  هاگان  تخوسب  هدنکفا  شتآ  رد  ار  نتشیوخ  تخورفا و  شتآ  نآ  رب  داهن و  لادوگ  رد  دروآ و  مهارف 
شتآ رد  ار  دوخ  مه  هاش  عاـبتا  عاـبتا  ینعی  اـهرجوالب  ياـهرجوالب  دـنتخوس و  شتآ  رد  ار  دوخ  هدرک  ناـنچ  دوخ  بجاو  فیلکت 

نم دوب  هتفگ  یطوط  هب  هاش  هک  تساـخرب  اـجنآ  زا  شتآ  نیا  دـنداد و  ناـج  شتآ  رد  رفن  رازه  ود  زور  نآ  رد  دـنتخوس و  هدـنکفا 
!. متسه وت  رجوالب 

66 هرامش :] ناتساد  ]

تخت دننام  هک  دننیـشن  یم لودنه  رد  رهـش  رد  تکرح  ماگنه  دـننک  یم راتفر  هناهاش  هک  یلاجر  بیدنرـس و  ناهاشداپ  هک  مدـینش 
لوبنات گرب  يرادقم  نآ  رد  هک  یئالط  فرظ  کی  رد  ار  اهنآ  جیاوح  زین  يا  هچب مالغ  دوش و  یم هدرب  مدآ  هلیـسو  هب  تسا و  ناور 

اب هداتفا و  هار  هب  زین  نارکون  عابتا و  زا  يا  هدع تخت  فارطا  رد  .دنک  یم تکرح  ناور  تخت  هارمه  هتفرگ و  تسد  رد  دـنا  هدراذـگ
هتفرگ ناهد  رد  لوبناـت  گرب  يرادـقم  تکرح  نیح  رد  دـنور و  یم يراـک  ماـجنا  يارب  اـی  دـننک و  یم شدرگ  رهـش  رد  عضو  نیا 
نیئاپ تخت  زا  دنوش  جاتحم  تجاح  ياضق  هب  دوخ  ریـس  طخ  رد  هاگره  دـنزیر و  یم یـصوصخم  فرظ  رد  ار  نآ  بآ  دـنوج و  یم
نودب نآ  زا  سپ  دـننک و  یم تجاح  عفر  فقوت  نودـب  نتفر و  هار  لاح  رد  دـتفیب  قافتا  هک  يا  هطقن ره  ای  رازاب  ای  هچوک  رد  هدـمآ 

.دنوش یم راوس  دوخ  لودنه  هب  دننک  كاپ  ار  دوخ  هکنیا 

67 هرامش :] ناتساد  ]

راوج زا  مدید  ار  يدرم  نادنس  رد  تفگ  یم هک  مدینش  يرگید  زا 
95 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

: درک دایرف  داتسیاب و  درم  دنتخیر  وا  رب  لوب  هناخ  نورد  زا  تشذگ  یم يا  هناخ
هناخ نورد  زا  تساهزیچ - نیرتدیلپ  ناهد  تسد و  بآ  هفیاط  نآ  رظن  رد  دـنا -؟ هتـسش ناهد  تسد و  نآ  اب  ایآ  دوب ؟ یبآ  هچ  نیا 

ار دوخ  هار  بوخ و  رایـسب  ینعی  اّنک ) : ) تفگ درم  نآ  دوب ! هدرک  راردا  نآلا  هک  تسا  لفط  لوب  دوبن  يزیچ  اقآ  ریخ  دیـسر : باوج 
! دشاب هدش  هتسش  نآ  رد  ناهد  تسد و  هک  تسا  یبآ  زا  رت  هزیکاپ ناسنا  لوب  نانآ  معز  هب  .تفر  تفرگ و 

68 هرامش :] ناتساد  ]

هتفر دوش  یم عمج  نآ  رد  تشد  هوک و  بآ  ناراب  لصف  رد  هک  یئاه  هکرب يوس  هب  تجاح  ياضق  زا  سپ  دنه  مدرم  هک  مدینـش  زاب 
نیمز هب  رتوـس  نآ ار  ناـهد  بآ  دـنیآ و  یم نوریب  هکرب  زا  هـتفرگ  ناـهد  رد  بآ  يردـق  ریهطت  زا  دـعب  .دـنیوش  یم نآ  رد  ار  دوـخ 

.دوشن دیلپ  هدولآ و  ناهد  بآ  هب  هکرب  بآ  ات  دنزیر  یم

69 هرامش :] ناتساد  ]

ناطلـس موسر  تاداع و  زا  یکی  هک  مدینـش  دوب  هتـشاد  شزیمآ  اجنآ  لـها  اـب  هدرک و  ترفاـسم  بیدنرـس  هب  هک  یـصخش  ناـبز  زا 
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.دیامن یم نییعت  ار  هعتما  تایلام  هتسشن  طش  لحاس  هب  دوخ  هاگیاج  رد  هک  تسا  نیا  تالماعم  رد  بیدنرس 

70 هرامش :] ناتساد 

ار نآ  هک  تسا  يراـم  نیمزرـس  نآ  رد  تفگ  یم درک و  یم تیاـکح  یلم  ملوک ياـهرام  زا  یـشهدم  ناتـساد  نادروناـیرد  زا  یکی 
، دنمان یم نارغان 

96 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
رادقم هب  نیمز  زا  ار  دوخ  رس  تسا ، رادومن  زبس  گنر  هب  بیلص  دننام  یـشقن  وا  رـس  رب  تسا و  يدایز  ياهلاخ  ياراد  رام  نیا  ندب 
کـس رـس  نوچمه  هک  دزاس  یم دابرپ  نانچ  ار  دوخ  ياه  هقیقـش هلک و  سپـس  دنک  یم دنلب  دوخ - هثج  تبـسن  هب  عارذ - ود  ای  کی 

.دشک یم دزگب  رگا  دیآ و  یم قیاف  وا  رب  دنک  لابند  ار  یسک  رگا  دسر و  یمن وا  درگ  هب  یسک  رارف  ماگنه  دوش ، یم گرزب 
ار ناگدیزگرام  درم  نیا  تسا ، بارحم  ربنم و  بحاص  دنمان و  یم یجنب  ار  وا  يدنه  نابز  هب  هک  تسا  یناملـسم  درم  یلم  ملوک رد 
زا رتشیب  یلو  دشخب  یمن هدیاف  وا  ياعد  دشاب  هدش  رشتنم  الماک  ناسنا  ندب  رد  نارغان  رام  رهز  رگا  اما  دشخب  یم افش  داروا  اعد و  اب 
درم نیا  هجلاعم  اما  دننک  یم هجلاعم  نوسفا  اب  ارناگدیزگرام  هک  دنتـسه  زین  اهیدـنه  زا  یتعامج  هچرگ  .تسا  هداد  افـش  ار  نایالتبم 

.درادن اطخ  ابلاغ  ناملسم 
يدرم زین  دـندروآ و  وا  دزن  دوب  هدـیزگ  نارغاـن  راـم  هک  ار  یـصخش  مدوب  ناملـسم  درم  نآ  دزن  يزور  تفگ : یم دروناـیرد  ناـمه 

درم لاح  نامه  رد  تخادرپ  نوسفا  هب  هدیزگرام  هجلاعم  يارب  يدنه  درم  دنتخاس ، رضاح  دوب  روهشم  يرگ  نوسفا رد  هک  ار  يدنه 
.درمب هدیزگرام  صخش  لاح  رد  دش  لوغشم  يدنه  درم  نوسفا  ندرک  رثا  یب هب  زین  ناملسم 

هدـیزگ اهرام  ریاس  ای  نارغاـن  راـم  هک  ار  یـصاخشا  ناملـسم  درم  هک  دوب  هدرک  هدـهاشم  رگید  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دروناـیرد  نآ 
.تسا هدیشخب  افش  دندوب 

رت کچوک يرگید  زا  یکی  هک  دـشاب  یم رـس  ود  ياراد  رطب و  هب  موسوم  دراد  دوجو  یکچوک  راـم  صخـالاب  یلم  ملوک یحاون  رد 
رظنب کشجنگ  راقنم  نوچمه  دنک  زاب  ار  کچوک  رس  ناهد  هک  یماگنه  تسا ،

97 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دزاس یم كاله  هظحل  کی  رد  دزگب  دوخ  ناهد  ود  زا  کیره  اب  دیآ و  یم

71 هرامش :] ناتساد  ]

جیلخ لـحاوس  رد  تفگ  دـمحم  درک : تیاـکح  نینچ  نم  يارب  دوـب  هدینـش  داـشباب  نب  دـمحم  ناـبز  زا  نسحلا  وـبا  هک  ار  یناتـساد 
نآ دـهاش  دوخ  هک  تسا  یناتـساد  هلمج  نآ  زا  ما  هدـید یبیرغ  بیجع و  ياـهزیچ  نیمزرـس  نآ  نارگ  نوسفا اـهرام و  زا  بیدـنرس 

 ... کیدزن ياهرهش  زا  یضعب  رد  ما  هدوب
تفای افـش  رگا  دنزادرپ  یم وا  ندرک  نوسفا هب  نارگ  نوسفا روفلا  یف  دزگب  يرگید  رام  ای  یعفا  ار  یـصخش  هاگره  هک  تسا  موسرم 

اهر دزیر ، یم ایرد  هب  درذگ و  یم رهـش  رانک  زا  هک  هناخدور  بآ  نایرج  هب  دنهد و  یم رارق  یبوچ  تخت  رب  ار  وا  هنرگو  دارملا  اهبف 
مدرم مامت  دـنا و  هدرک انب  دور  رانک  رد  ار  دوخ  ياه  هناخ رهـش  ره  ناگرزب  ای  اهرهـش  یلاها  هناخدور  نآ  لوط  ماـمت  رد  .دـنزاس  یم

هکنیمه هیحاـن  ره  نارگ  نوسفا دراد و  ياـج  يا  هدـیزگرام تسا  ناور  دور  بآ  ناـیرج  رد  هک  یبوچ  ياـه  هتخت يور  رب  دـنناد  یم
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هب دـنروآ و  یم نوریب  نآ  نورد  زا  ار  هدـیزگ  راـم  صخــش  هـتفرگ و  بآ  زا  ار  نآ  لاـح  رد  دـندید  هناـخدور  رد  ار  یتـخت  نـینچ 
شا هناـخ هب  دوخ  ياـپ  اـب  اـجنامه  زا  تفاـی  افـش  راـمیب  دـش و  رگراـک  اـهنآ  نوـسفا  رگا  دـنزادرپ  یم نوـسفا  درو و  اـب  شا  هجلاـعم

يرهـش هب  يرهـش  زا  نانچمه  ار  وا  بآ  دنراپـس و  یم بآ  نایرج  هب  تخت  نامه  اب  ار  وا  زاـب  درکن  رثا  نوسفا  هاـگره  ددرگ و  یمرب
هب ار  وا  زاب  هنرگو  دور  یم دوخ  راک  لابند  هب  تفای  افـش  راـمیب  رگا  دـننک ، یم لـمع  دوخ  هفیظو  هب  لـحم  ره  نارگ  نوسفا درب و  یم

قرغ هدش و  لخاد  ایرد  هب  دیشخبن  افش  ار  وا  یـسک  دیـسر و  هناخدور  ياهتنم  هب  رهـش و  نیرخآ  هب  نوچ  دنزاس و  یم اهر  هناخدور 
سکچیه دسرب  ایرد  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  یم

98 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
اهنآ دزن  هب  دوخ  ياپ  هب  دـبایب  افـش  رگا  هک  دـنناد  یم اریز  دـنزیخ  یمنرب شیوجتـسج  هب  وا  ناسک  ای  دـنک و  یمن اـهر  نیمز  هب  ار  وا 

.دور یم مدع  راید  هب  دشن  رگراک  وا  رد  نارگ  نوسفا سفن  هاگره  ددرگ و  یمزاب

72 هرامش :] ناتساد  ]

نآ نایرج  دزیر و  یم ایرد  هب  هک  بیدنرـس  جـیلخ  ياهرهن  زا  یکی  رانک  زا  يزور  تفگ : یم هک  مدینـش  داـشباب  نب  دـمحم  زا  زین  و 
رد دوب و  هتسشن  نیئاپ  يدایز  رادقم  هب  رهن  بآ  ماگنه  نآ  رد  متـشذگ ، یم تسا ، عیرـس  یلیخ  دم  لاح  رد  هچ  رزج و  لاح  رد  هچ 

هتسشن و وناز  راهچ  هناخدور  فک  ياه  هسام يور  رب  بآ  ریـسم  رد  هک  مدید  ار  ینزریپ  دوب ، نایامن  هناخدور  فک  لحاس  ود  لوط 
هک هدروخلاـس  متـسه  ینزریپ  نم  داد : باوج  یئا ؟ هتـسشن یئاـج  نینچ  ببـس  هچب  مدیـسرپ  وا  زا  دراد  تسد  رد  ار  دوـخ  ياهـسابل 
زا ار  شیوخ  تاجن  ات  مورب  دوخ  يادخ  دزن  هب  مهاوخ  یم لاح  ما  هتفرگ ایند  نیا  زا  ار  شیوخ  مهـس  هتـسیز و  ایند  رد  يدایز  تدم 

.دربب ارم  دیایب و  بآ  مراد  راظتنا  تفگ : يا ؟ هتسشن ارچ  اجنیا  متفگ  .مهاوخب  وا 
دنچ رد  باتک  نیا  رد  .دش  قرغ  دوبررد و  ار  وا  بآ  نایغط  دیـسرارف و  هناخدور  دم  ماگنه  ات  تسـشن  ناکم  نآ  رد  ردـقنآ  نزریپ 

.دش دای  تیافک  ردق  هب  تسا  موسرم  دنه  مدرم  نیب  هک  یئاه  یشکدوخ هقیرط  زا  دنه  رابخا  نمض  دروم 

73 هرامش :] ناتساد  ]

زا دعب  یکی  هتفر  جیلخ  رانک  هب  هک  ار  یمدرم  تسا  هدید  تیابنک  رد  هک  درک  یم تیاکح  دوب  هدرک  رفس  ناتسودنه  هب  هک  یصخش 
دوخ يرگید 

99 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
رس يور  رب  تسد  ات  دنداد  یم ترجا  صاخشا  هب  درادن  زاب  یشکدوخ  زا  ار  نانآ  تشحو  سرت و  هکنآ  يارب  دنتخاس و  یم قرغ  ار 

.دننکن انتعا  دنیوج ، تناعتسا  دننک و  دایرف  بآ  نایم  رد  رگا  دنوش و  هفخ  ات  درادب  هاگن  بآ  ریز  رد  ار  اهنآ  هدراذگ و  اهنآ 

74 هرامش :] ناتساد  ]

زا یکی  تسا و  عقاو  نیرودنم  هریزج  بیدنرس و  هریزج  نیب  هک  رقب  هریزج  رد  تفگ : یم دوب  هدرک  رفس  لاهس  دالب  هب  هک  يرفاسم 
هدوب نالیهـس  هریزج  رد  تب  نیا  دنتفگ  یم اهودنه  تسا ، هدید  ار  نایودـنه  گرزب  تب  دـشاب  یم نالیـس )  ) نالیهـس فارطا  ریازج 
هریزج ره  رد  گرزب  تب  نیا  هک  تسا  روهـشم  یلاـها  نیب  تسا ، هتفرگ  رارق  رقب  هریزج  رد  نوـنکا  اـیرد  زا  روـبع  زا  سپ  هک  تسا 

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم ناکم  لقن  رگید  هریزج  هب  سپس  هتسج  تماقا  لاس  رازه 

75 هرامش :] ناتساد  ]

ود اپ و  ود  تشاد  نایگنز  دننام  هایس  يا  هرهچ مدآ ، ینب تروص  هب  مدید  ار  یناویح  ینز  دزن  هریرـس  رد  تفگ : یم داشباب  نب  دمحم 
رانک رد  ناویح  نیا  دوب ، هتـشابنا  يوم  زا  نومیم  دننام  شندـب  تشاد ، يزارد  مد  دوب ، ناسنا  ياپ  تسد و  زا  رتدـنلب  یلیخ  وا  تسد 

موـهفم هک  تشاد  فیعـض  یئادـص  ناوـیح  .تسا  لـگنج  یلاـها  زا  تفگ  تسیچ ؟ نـیا  مدیـسرپ  درب ، یم هاـنپ  وا  هـب  هتـسشن و  نز 
.تشاد تهابش  ناسنا  هب  وا  تقلخ  تروص و  اما  دوب  نومیم  سنج  زا  دش ، یمن

100 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

76 هرامش :] ناتساد  ]

هک یناـسک  لوق  زا  يوار  دـشاب  یم فـصو  لـباقریغ  اـهنآ  هثج  یگرزب  هک  دراد  دوـجو  یئاـه  هفارز يرمـال  هریزج  رد  هک  ما  هدـینش
هک درک  یم تیاکح  دنوش ، راپـسهر  يرمال  فرط  هب  هدـش  هدایپ  روصنف  یحاون  رد  دـنا  هدـش روبجم  هتـسکش و  ایرد  رد  اهنآ  یتشک 

بـش هکنیمه  دوش ، یمن هدید  زور  رد  ناویح  نیا  اریز  دـندوبن  تکرح  هب  رداق  اه  هفارز سرت  زا  بش  ماگنه  ناگتـسکش  یتشک  نیا 
اه هفارز دـندرک  ساسحا  بش  ماگنه  دـندروآ و  زور  هب  ار  بش  هتفر  الاب  یلکیه  يوق  تخرد  کـی  هب  سرت  زا  نارفاـسم  دیـسر  رس 

.دندومن هدهاشم  اه  نش يور  رب  ار  اهنآ  ياپ  رثا  زین  زور  دنا ، هدومن هطاحا  ار  نانآ  فارطا 
.دنشاب یم تشرد  رایسب  اجنآ  ياه  هچروم هک  يرمال  هریزج  رد  اصوصخم  دراد  دوجو  هچروم  یمیظع  هوبنا  ریازج  نیا  رد  نینچمه 

77 هرامش :] ناتساد  ]

هفیاط نیا  دنروخ ، یم ار  ناسنا  هک  دنتـسه  يا  هفیاط ایرد - رد  تسا  یکچوک  جیلخ  کنلیبولول - رد  هک  مدینـش  يدرونایرد  لوق  زا 
.دننک یم یگدنز  يرمال  روصنف و  نیمزرس  هنایم  هدوب و  مد  ياراد 

.هّللا ءاشنا  دروآ  میهاوخ  ار  ناین  هریزج  رابخا  مود  ءزج  رد  دش  مامت  باتک  لوا  ءزج  *** 
101 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

مود تمسق 

78 هرامش :] ناتساد  ]

، تسا هار  گنـسرف  دـص  روصنف  ات  نآ  هلـصاف  جراخ و  ياـیرد  رد  تسا  يا  هریزج هک  ناـین  هریزج  رد  مدینـش  داـشباب  نب  دـمحم  زا 
.تسا رتشیب  شراختفا  دشاب  هدرک  عمج  ناسنا  همجمج  رتشیب  سکره  دننک و  یم عمج  ار  ناسنا  ياه  هلک هک  راوخمدآ  دنتسه  یموق 

يرادهاگن نآ  زا  اهلاس  دننک و  یم هریخذ  دوخ  دزن  ار  نآ  الط  دننام  دنرخ و  یم فازگ  ياه  تمیق هب  ار  سم  ياه  شمـش مدرم  نیا 
.ام رظن  رد  سم  هک  دراد  ار  یشزرا  ردق و  نامه الط  اهنآ  رظن  رد  .دوش  یم هریخذ  دایز  ياهتدم  ام  دزن  رد  الط  هکنانچمه  دنیامن  یم

.نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف 
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79 هرامش :] ناتساد  ]

ار ناسنا  ياه  هلک دـنروخ و  یم ار  ناسنا  زین  ریازج  نیا  مدرم  دـنوش  یم هدـیمان  هوارب  هک  تسه  رگید  هریزج  هس  ناین  هریزج  زا  دـعب 
.دنهد یم رارق  دوخ  تالماعم  هلیسو  ار  اهنآ  دننک و  یم کشخ  هدرک  عمج 

102 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

80 هرامش :] ناتساد  ]

مشخ و يور  زا  ار  دوخ  نانمشد  طقف  اهنآ  اما  دنراوخمدآ  زین  نیفنـص  هلقاق و  هلک و  يرمال و  روصنف و  یلاها  هیلک  هک  مدینـش  زین  و 
عاونا نآ  اب  هدرک و  کشخ  ار  ناـسنا  تشوگ  ماوقا  نیا  .تسین  عوج  دـس  یگنـسرگ و  هار  زا  اـهنآ  لـمع  نیا  دـنروخ و  یم  بضغ 

.دننک یم لوانت  بارش  اب  دنزاس و  یم تالقنت 

81 هرامش :] ناتساد  ]

ياه یتشک يوس  هب  گنسرف - داتشه  لوط  هب  تسا  يدایز  ریازج  هعومجم  زا  ترابع  هک  سولابجل - ریازج  یلاها  دننک  یم تیاکح 
زا لبق  دوش  هداد  یئالاک  اهنآ  زا  یکی  هب  هاگره  دـننک ، یم يرادـیرخ  ياپایاپ  قیرط  هب  ار  دوخ  جایتحا  دروم  يالاک  هتفر  ناناگرزاب 

ایرد رد  یتـشک  کـی  هک  یناـمز  اـما  .تسین  یـسرتسد  وا  هب  رگید  دوش و  یم دـیدپان  رظن  زا  اروف  دـنریگب  وا  زا  ار  نآ  ضوـع  هکنآ 
زا ار  دوخ  يالاک  زا  يا  هچراپ ای  سابل  دراذـگ و  مدـق  اهنآ  كاخ  هب  هتفای  تاجن  نز - ای  درم  یتشک - نانیـشنرس  زا  یکی  دنکـشب و 
هب ارابجا  هک  یناسک  تسد  زا  هک  تسا  نینچ  اهنآ  مسر  اریز  دنریگ  یمن وا  زا  ار  نآ  هریزج  مدرم  دشاب  هتـشاد  تسد  رد  هتفرگ  بآ 
وا هـب  دـنروخ  یم دوـخ  هـک  یکاروـخ  ناـمه  زا  دـنرب و  یم دوـخ  هناـخ  هـب  ار  وا  هـکلب  دـنیابر  یمن يزیچ  دـنا  هداـتفا اـهنآ  نـیمزرس 

راتفر هلمجلاب  دننک ، یم لوانت  نامهم  ياذغ  هدنام  یقاب زا  دوخ  سپس  دوش  ریس  نامهم  ات  دننز  یمن تسد  اذغ  هب  دوخ  دنناروخ و  یم
هدرب یتشک  هب  ار  دوخ  نامهم  دندید  ار  یتشک  نوچ  دسرب  لحاس  هب  يرگید  یتشک  ات  دنهد  یم همادا  لاونم  نیدب  نامهم  اب  ار  دوخ 

یلاها هب 
103 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

رد هتفرگ  ار  بیرغ  صخـش  دـنراچان  زین  یتشک  نارفاسم  دـننک ، یم تساوخرد  اهنآ  زا  يزیچ  ضوع  رد  دـنراد و  یم هضرع  یتشک 
.دنشخبب نانآ  هب  یعاتم  ضوع 

بانط لیگران  تسوپ  فایلا  اب  اهنیا  .دـننک  یم راک  یلاها  يارب  دـتفا و  یم ریازج  نیا  هب  ناشراذـگ  يدـمآراک  صاخـشا  تاقوا  اسب 
یلاـم لـئاسو  نیدـب  دـنراد  تماـقا  هریزج  ناـیم  رد  هک  یتدـم  رد  دنناتـس و  یم ربنع  ضوع  رد  دنـشورف و  یم یلاـها  هب  دـنفاب و  یم

.دنیامن تمیزع  اجنآ  زا  دیایب و  يرگید  یتشک  هک  ینامز  ات  دننک  یم هتخودنا 

82 هرامش :] ناتساد  ]

ریظن و مک فاص و  ياهساملا  ریمشک  یحاون  رد  تسا  هدینش  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  دوب  هدرک  رفس  ناتـسودنه  هب  هک  یـصخش 
ناتـسمز و زور ، بش و  تاقوا  ماـمت  رد  اـجنآ  رد  هدـش و  عقاو  هوک  ود  ناـیم  هک  تسا  يا  هگنت ناـکم  نآ  .دـیآ  یم تسد  هب  اـهبرپ 

دنه یلاها  زا  يا  هفیاط هب  دنارصحنم  نآ  نیبلاط  .دوش  یم تفای  ساملا  هک  تساج  نیمه رد  تسا و  رو  هلعش ینازورف  شتآ  ناتـسبات 
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رد هاگنآ  دندرگ ، یم راپـسهر  ناکم  نادب  دنوش و  یم عمج  نانآ  زا  یهورگ  هبترم  ره  رد  هتخادـنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  هک  الفس 
هلیسو هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تشوگ  تاعطق  دنزاس و  یم هعطق  هعطق ار  نآ  تشوگ  دنـشک و  یم ار  يرغال  دنفـسوگ  هگنت  رانک 

کیدزن عنام  هک  شتآ  ترارح  یکی  تسا  رودـقمریغ  تهج  نیدـنچ  هب  هگنت  هب  دورو  اریز  دـننک  یم باترپ  هگنت  نورد  هب  قینجنم 
اهنآ هب  ندـش  کیدزن  هک  دـنراد  دوجو  شتآ  فارطا  رد  يرامـش  یب هدـنزگ  ياـهرام اـه و  یعفا هکنآ  رگید  تسا ، اـجنآ  هب  ندـش 

نورد هب  تشوگ  ياه  هراپ هکنیمه  .تسا  تکاله  بجوم 
104 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هدمآ دورف  تشوگ  هعطق  يور  رب  دنزاورپ  رد  اجنآ  رد  يرامـش  یب هدع  هک  اهـسکرک  داتفا  نیمز  هب  شتآ  زا  رود  دش و  باترپ  هگنت 
دتفا یم نیمز  هب  اوه  زا  هدیبسچ و  تشوگ  هب  هک  ار  ساملا  ياه  هناد هدرک و  لابند  اوه  رد  ار  اهـسکرک  یلاها  .دنرب  یم اوه  هب  ار  نآ 
یهاگ .دـننک  یم ادـیپ  ار  ساـملا  ياـه  هراـپ هتفر و  تسا  هدروخ  ار  تشوگ  هدـمآ و  دورف  سکرک  هک  يا  هطقن هب  اـی  دـنراد و  یمرب

رد دـنیابرب  شتآ  کیدزن  زا  ار  تشوگ  دـنهاوخ  یم اهـسکرک  هک  مه  ینامز  دزوس ، یم هداتفا  شتآ  هب  قینجنم  زا  تشوگ  ياه  هراپ
.دنیابر یم اوه  رد  نیمز  هب  ندمآ  دورف  زا  لبق  ار  تشوگ  اهسکرک  هک  دتفا  یم قافتا  مه  یهاگ  دنزوس ، یم شتآ  ياه  هلعش

رد ای  اهرام و  هلیـسو  هب  دـنور  یم اجنادـب  هک  یـصاخشا  زین  تاقوا  بلغا  رد  یحاون ، نآ  رد  ساـملا  ندروآ  تسدـب  هقیرط  دوب  نیا 
.دنوش یم فلت  شتآ 

رظن دنوش و  یم لمحتم  دایز  تامحز  دوصقم  لوصح  يارب  هدوب و  ساملا  ندروآ  تسدب  قاتـشم  تیاهن  یب نیمزرـس  نآ  ناهاشداپ 
رارق دـیدش  ياهیـسرزاب  شیتفت و  تحت  تسا  ساملا  ندرک  ادـیپ  اهنآ  هفرح  هک  ار  یناسک  اهبنارگ  گنـس  نیا  تیمها  یئاـبیز و  هب 

.دنهد یم

83 هرامش :] ناتساد  ]

نم يارب  رفـس  کی  رد  گرزب  هثداـح  دـنچ  مدرک  یم ناـمع  هب  هلک  زا  لاس 317  هب  هک  یترفاـسم  رد  تفگ : یم ادـخان  هیولیعیمـسا 
.تسا هدادن  خر  رفس  کی  رد  یثداوح  نینچ  نم  زا  لبق  نایادخان  زا  کیچیه  يارب  هک  دمآ  شیپ

نانآ یتشک  دنچ  مدیگنج ، اهنآ  اب  یلاوتم  زور  هس  مدومن و  دروخرب  یئایرد  نادزد  یتشک  داتفه  اب  هار  رد  مدرک  تکرح  هک  هلک  زا 
مدیشک و شتآ  هب  ار 

105 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.متفرگ شیپ  ار  دوخ  هار  مداد و  تاجن  رطخ  نآ  زا  ار  دوخ  ات  مدناسر  تکاله  هب  ار  نادزد  زا  رفن  نیدنچ 

يالاک روشع  تباب  نامع  ناطلـس  هکنآ  رگید  .مدومیپ  زور  تدم 41  رد  ار  ناتـسبرع ) لحاوس  رد   ) نابلرحـش ات  هلک  زا  هکنیا  رگید 
رانید رازه  دـص  دودـح  رد  دیـشخب و  هک  ناناگرزاب  زا  يا  هدـع يالاک  روشع  ياوس  درک  تفاـیرد  راـنید  رازه  دصـشش  نم  یتشک 

.دنتخادرپن ار  نآ  روشع  هدرب و  ردب  نآ  نابحاص  هک  یئاهالاک  زا  هچنآ  ياوس  دش و  یم
.تسا هداتفین  قافتا  يرفس  نینچ  رد  نارگید  يارب  هک  هداتفا  قافتا  نم  يارب  رفس  کی  رد  هعقاو  هس  نیا 

84 هرامش :] ناتساد  ]

راچان هب  اجنآ  رد  درب  زیت  ردـنب  هب  ار  ام  دـش و  هارمگ  ایرد  رد  ام  یتشک  یتقو  تفگ : درک و  تیاکح  نم  يارب  ینامع  بیبط  یجولب 
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لامج و بحاص  ینز  اهزور  زا  يزور  .میتشاد  قفاوم  داب  راظتنا  میدرب و  لحاس  هب  زین  ار  دوخ  بابـسا  راـب و  میدـش  هداـیپ  یتشک  زا 
ما هدمآ تفگ  .دوب  وا  هارمه  دیفس  یـشیر  رـس و  اب  رغال  فیعـض و  يدرمریپ  دیآ و  یم ام  بناج  هب  هک  میدید  ار  یئالاب  دق و  شوخ 
ارم هظحل  کـی  مرادـن و  ارنآ  تقاـط  نم  هک  دراد  عـتمت  ياـضاقت  نم  زا  يردـق  هب  درم  نیا  .منک  تیاکـش  درم  نیا  زا  هک  امـش  دزن 
ود يزور  ار  دوخ  تجاح  درم  هک  میداد  حلص  ار  اهنآ  نیب  قیرط  نیدب  هرخالاب  میداد و  يرادلد  ار  وا  يردق  ام  .دراذگ  یمن تحار 

.دروآرب رارق  نامهب  زین  بش  راب و 
درم يا  میتفگ : درم  نآ  هب  ام  .درک  رارکت  ار  دوخ  تیاکـش  نامه  نز  دـندمآ و  ام  يوس  زاـب  درم  نز و  نآ  تشذـگ و  يزور  دـنچ 

یبیجع راک  هچ  نیا 
106 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

مهرد ار  ام  یتشک  نافوط  مدرک  یم رفـس  یتشک  نالف  اب  لاس  نالف  رد  درک : نایب  نینچ  ار  دوخ  لاح  حرـش  درم  ینک !؟ یم هک  تسا 
نودـب هریزج  نآ  رد  یتدـم  میداتفا و  يا  هریزج هب  میتفای و  تاجن  گرم  زا  یتشک  لـها  زا  يا  هدـع اـب  نم  تخاـس  قرغ  تسکش و 

زا نم  ناهارمه  دنکفا  لحاس  هب  ار  يا  هدرم یهام  کی  ایرد  جاوما  يزور  .میدوب  تکاله  فرش  رد  یگنسرگ  زا  میدنام و  رابراوخ 
زا رگا  متفگ  دوخ  اب  درک  یهام  نآ  ندروخ  هب  راداو  ارم  یگنسرگ  اما  دندزن  تسد  نآ  هب  دشاب  مومـسم  یهام  هشال  ادابم  هکنیا  میب 

مغریلع متـشادرب و  ار  یهام  سپ  .ما  هدروآرد ازع  زا  یمکـش  الا  موش و  یم تحار  مراد  لعفلاب  هک  یتلاـح  نیا  زا  مدرم  نآ  ندروخ 
متـشپ رـساترس  هک  مدرک  ساـسحا  تفرگ  ياـج  ما  هدـعم رد  یهاـم  تشوگ  هکنیا  ضحم  هب  مدروخ  ماـخ  ماـخ ارنآ  اـقفر  تفلاـخم 

.متسه یتلاح  نینچ  راتفرگ  نم  لاح  هب  ات  نامز  نآ  زا  تفرگ  ارف  ار  مندب  مامت  هدش  شتآ  نوتس  دننام  متارقف  نوتس  دزوس و  یم
.دوب هتشذگ  لاس  نیدنچ  نامز  نآ  ات  دوب  هدروخ  ار  یهام  نآ  درم  نآ  هک  ینامز  زا  تفگ  یم یجولب 

85 هرامش :] ناتساد  ]

هلک زا  لاس 317  رد  وا  رفس  لوط  هک  دش  هتفگ  نم  هب  میدرک  یم تبحص  سادرم  رسپ  میهاربا  رسپ  هیولیعیمـسا  تشذگرـس  زا  نوچ 
غلاب وا  یتشک  يالاک  روشع  دش و  دراو  بیدنرس  زا  تسا ) یصخش  مان   ) ناواک لاس  نامه  رد  تسا و  هدوب  زور  نامع 48  لحاس  ات 

هرامش 83) تیاکح  هب  تسا  طوبرم   ) .هیولیعیمسا نآ  زا  هن  تسا  هدوب  رانید  رازه  دصشش  رب 
107 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

86 هرامش :] ناتساد  ]

درب یناتـسوب  هب  ارم  نیچ  روفغف  اوفناخ  رهـش  رد  يزور  دوب : هدرک  تیاکح  نینچ  وا  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  ناوراک  نیمه  لوق  زا 
کخیم سگرن  لـیبق  زا  گـنراگنر  ياـه  لـگ عاونا  زا  دوب  هدـش  هدیـشوپ  ناتـسوب  نیا  نیمز  دوـب و  نآ  تحاـسم  بیرج  تسیب  هک 
یئاهلگ تسا  نکمم  هنوگچ  هک  مدنام  بجع  رد  نم  .ناشخرد  ابیز و  ياه  لگ زا  رگید  نوگانوگ  عاونا  ریاس  خرس و  لگ  قیاقش و 
دیسرپ نم  زا  روفغف  .دشاب  عمج  دحاو  نآ  رد  غاب  کی  رد  لصف و  کی  رد  تسا  ناتـسمز  ناتـسبات و  فلتخم  لوصف  صوصخم  هک 

.ما هدیدن منیب  یم هچنآ  زا  رت  بیجع رتابیز و  متفگ  ینیب ؟ یم هنوگچ 
مدرک تقد  نوچ  تسا ! هدش  هتخاس  هتفاب و  ریرح  ياه  هچراپ زا  ینیب  یم ناتـسوب  نیا  رد  وت  هک  یئاهلگ  اه و  تخرد نیا  مامت  تفگ 
تـسا هدش  هتخاس  هدیبات و  هتفاب و  ینیچ  ریرح  ياه  هچراپ زا  ناتـسوب  گنراگنر  ياهلگ  ناتخرد و  زبس  ياهگرب  مامت  عقاو  هب  مدید 
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.دهد هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  نآ  ندوب  یعیبط  رد  تسناوت  یمن چیه  هدننیب  یلو 

87 هرامش :] ناتساد  ]

میظعت و رایـسب  ار  نآ  نامدـنا  ریازج  یلاها  تسا و  يربق  نآ  نورد  رد  هک  دـنا  هتخاس الط  زا  یهاگترایز  گرزب  نامدـنا  هریزج  رد 
هب ریازج  نیا  مدرم  .دـنا  هدرک انب  ربق  يارب  الط  زا  يا  هعقب هتـشاد  یلاـها  رظن  رد  ربق  نآ  هک  يداـیز  مارتحا  هب  رظن  دـننک و  یم میرکت 

يادخ زا  نامیلس  ترضح  هک  دنیوگ  یم نینچ  مدرم  نامه  تسا  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  ربق  دنیوگ  یم دنور و  یم ربق  ترایز 
دهد رارق  یناکم  رد  ار  وا  ربق  هک  دومن  تلئسم  لج  زع و 

108 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
نامدنا اریز  داد  رارق  نامدـنا  ریازج  رد  ار  شربق  تفریذـپ و  ار  وا  ياعدتـسا  زین  دـنوادخ  دـنباین ، تسد  اجنادـب  رـصع  نآ  مدرم  هک 

.دشاب هتشگزاب  هک  تسا  هتشاذگن  مدق  اجنآ  هب  يدحا  هک  تسا  یناکم 
دوخ ياهرفسمه  زا  یعمج  اب  وا  هک  تسا  هدید  ار  يدرم  نیفنص  رد  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  دوب  هتفر  الط  روشک  هب  هک  یصخش 

زا زین  ناتـساد  نیا  تسا و  هتـشگزاب  هتفای و  تاجن  درم  نآ  اهنت  دـنا و  هدـش هدروخ  اجنآ  رد  وا  ناهارمه  مامت  هتفر  نامدـنا  ریازج  هب 
.تسا هدش  لقن  درم  نآ  نابز 

88 هرامش :] ناتساد  ]

رد هک  هدش  هدیمان  میتی  رد  تهج  نیا  زا  اهبنارگ  رهوگ  نیا  هک  مدینش  نینچ  نادرونایرد  زا  ار  میتی  رد  هب  فورعم  دیراورم  ناتـساد 
تسا هدوب  يراتفرشوخ  دنمتفارش و  درم  نامع  رد  هک  درک  تیاکح  اهنآ  نیرتدمتعم  زا  یکی  .تسا  هدشن  تفای  نآ  يارب  یتفج  ایند 
زیهجت مادختسا و  فرص  ار  دوخ  هیامرس  لام و  هراومه  درم  نیا  .تشاد  لاغتشا  دیراورم  دیص  لغش  هب  هک  رشب  نب  ملـسم  هب  موسوم 
هیامرـس تورث و  مامت  هکنآ  ات  دش  یمن وا  دیاع  يا  هدیاف چیه  یلو  داتـسرف  یم ایرد  هب  دیراورم  دیـص  يارب  ار  اهنآ  هدرک و  ناصاوغ 

دـص هک  شنز  لاخلخ  هب  دش  رـصحنم  وا  یئاراد  اهنت  .دنامن  یقاب  شیارب  زین  شورف  لباق  بابـسا  سابل و  یتح  داد  تسد  زا  ار  دوخ 
متـسرف ایرد  هب  صاوغ  رگید  راب  نآ  ياهب  اب  ات  هدـب  ضرق  نم  هب  ار  لاخلخ  نیا  ایب و  تفگ  دوخ  نز  هب  يزور  دوب  نآ  ياـهب  راـنید 

تـسد رد  يا  هریخذ تسا و  هدنامن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  رگید  درم  يا  تفگ : نز  .دوشب  ام  دیاع  يزیچ  دـنک و  مرک  دـنوادخ  دـیاش 
فرص ار  نآ  ياهب  میشورفب و  ار  لاخلخ  نیا  رگا  .میوش  كاله  یتسدگنت  رقف و  زا  تسا  نکمم  مینک و  یگدنز  نآ  اب  هک  میرادن 

109 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.میزاس فلت  ایرد  رد  مه  ارنآ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مینک  دوخ  رابراوخ 

تمدـخ هب  صاوغ  یعمج  نآ  تمیق  اـب  تخورف و  تفرگ و  وا  زا  ار  لاـخلخ  درک و  یـضار  ار  نز  رایـسب  تفطـالم  اـب  تبقاـع  درم 
هن هاجنپ و  تدم  دـنتفریذپ و  اه  صاوغ دـننک ، دیـص  وا  يارب  هام  ود  ات  طقف  هک  درک  طرـش  تفر و  ایرد  بناج  هب  اهنآ  اب  دروآرد و 
مان هب  زور  نیمتـصش  دـنتفای  یمن نآ  رد  يزیچ  دـندوشگ  یم دـندروآ و  یم نوریب  فدـص  هچنآ  اـما  دنتـشگ  لوغـشم  دیـص  هب  زور 

يربارب دیاش  نآ  تمیق  دوب و  یئاهب  نارگ دیراورم  هناد  کی  ياراد  هک  دـندروآ  تسد  هب  یفدـص  اضق  زا  دـنتفر  ورف  ایرد  هب  ناطیش 
.دوب هدروآ  تسد  هب  نامز  نآ  ات  رمع  لوا  زا  هک  ملسم  کلمیام  مامت  اب  تشاد 

درک و درخ  تفرگ و  ار  نآ  ملسم  میا  هدروآ تسد  هب  ناطیش  مان  هب  ار  رهوگ  نیا  دنتفگ  دندرب و  ملسم  دزن  هب  ار  دیراورم  اه  صاوغ
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؟ يدرک هک  دوب  يراک  هچ  نیا  درم ! يا  دنتفگ  اهصاوغ  .دیشاپ  ایرد  هب  ار  نآ  درگ 
ياهب رانید  نارازه  دیاش  هک  یئاهبنارگ  رهوگ  نینچ  هک  مه  نونکا  يا  هدیسر تکالف  رقف و  هب  يا و  هداد فک  زا  يا  هتـشاد هچنآ  وت 

!؟ یتخیر ایرد  هب  هدیئاس و  ار  نآ  يدروآ  گنچ  هب  دوب  نآ 
، منک هدافتـسا  هدمآ  تسد  هب  ناطیـش  مان  هب  هک  یلام  زا  مزاس و  یـضار  ار  دوخ  مناوت  یم هنوگچ  مرب  یم ادـخ  هب  هانپ  تفگ : ملـسم 

نآ زا  نم  هاگره  .داد  ام  تسدب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسام  نامیا  هدیقع و  شیامزآ  يارب  داد و  دهاوخن  تکرب  لام  نیا  هب  دـنوادخ 
راک نیا  هانگ  سپ  دـنتفر  یمن دـیراورم  دیـص  هب  ناطیـش  ماـن  هب  زج  رگید  هدرک و  يوریپ  نم  زا  زین  مدرم  ریاـس  مدرب  یم هرهب  رهوگ 

تسد نآ  هب  زگره  دش  یم نم  بیـصن  ایرد  ياهدیراورم  مامت  دیراورم  نآ  ياج  هب  رگا  ادخ  هب  مسق  .دوب  نآ  دوس  زا  رتگرزب  یلیخ 
دیص هب  وا  تکرب  هب  ادخ و  مسا  هب  دیوشورف و  ایرد  هب  دیورب و  .مدز  یمن

110 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دیدرگ لوغشم 

ود برغم  زامن  زا  لبق  دوب  زور  نیرخآ  نیمتـصش و  هک  زور  نامه  رد  دندش و  لوغـشم  دیـص  هب  دنتفر و  اه  صاوغ دیوگ : یم يوار 
.دوب نآ  زا  رت  شزرا مک رتکچوک و  يرگید  میتی و  رد  نامه  اهنآ  زا  یکی  هک  دندروآ  تسد  هب  اهبنارگ  دیراورم  هناد 

.دیرخ مهرد  رازه  یس  هب  ار  يرگید  نآ  مهرد و  رازه  داتفه  هب  ار  میتی  رد  هفیلخ  درب  هفیلخ  دیشر  دزن  هب  ار  دیراورم  ود  نیا  ملـسم 
هک ار  يا  هناخ دیرخ ، يدنفسوگ  واگ و  هعرزم و  .درک  انب  یگرزب  هناخ  هاوخنت  نآ  اب  تشگزاب و  نامع  هب  مهرد  رازه  دص  اب  ملسم 

.میتی رد  ناتساد  دوب  نیا  .تسا  فورعم  داهن  انب  نامع  رد  ملسم 

89 هرامش :] ناتساد  ]

نآ رد  جـباز  هاشداپ  اجارهم  هک  يرهـش  رد  تفگ : یم دوب  هدرک  ترفاسم  جـباز  هریزج  هب  هک  فاریـس  لها  نارهم  رـسپ  رجات  سنوی 
مدرک هرامـش  هچنآ  رهـش  نآ  نافارـص  رازاب  رد  دـمآ  یمن رامـش  هب  اهنآ  دادـعت  هک  مدـید  يدایز  گرزب و  ياهرازاب  تشاد  تماـقا 

جـباز و هریزج  یناداـبآ  زا  نینچمه  دوب و  قرفتم  اـهرازاب  ریاـس  رد  هک  یئاـه  یفارـص زا  ریغ  تشاد  دوجو  یفارـص  ناـکد  دصتـشه 
.دومن یم اه  تیاکح دمآ  یمن رد  فصو  هب  هک  نآ دایز  ياه  ناتسهد اهناتسرهش و 

90 هرامش :] ناتساد  ]

مدـش راوس  تفر  یم ناـیب  هب  هلبا  زا  هک  يا  یتـشک رد  تفگ : درک و  تیاـکح  نم  يارب  ار  نیریـش  ناتـساد  نیا  اـم  ناتـسود  زا  یکی 
دیدش ياهداب 

111 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
میزاس و رود  مه  ار  نامدوخ  ياهسابل  میدش  روبجم  هک  يدح  هب  تخاس  لکشم  ام  رب  ار  راک  تفرگارف و  ار  ام  ایرد  میظع  جاوما  و 

.دش میهاوخ  فلت  هک  میتشادن  کش  رگید 
نافوط هکنیمه  دوب  تکاـس  یلک  هب  دوش  عورـش  ناـفوط  هکنآ  زا  شیپ  نز  نیا  تشاد  هارمه  يا  هچبرـسپ هک  دوب  ینز  اـم  یتشک  رد 

تلع ات  دوبن  یلاجم  ام  يارب  هماگنه  نآ  رد  تشاداو  هدنخ  صقر و  هب  ار  هچبرسپ  دش  راوشد  تخـس و  یتشک  لها  راک  تساخرب و 
زا میدـش و  کیدزن  لحاس  هب  هکنیا  ضحم  هب  یلو  میدوب  سویأم  یلک  هب  دوخ  یگدـنز  زا  اـم  اریز  میوش  اـیوج  وا  زا  ار  راـتفر  نیا 
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زا تسد  میراـتفرگ و  یئـالب  هچ  رد  اـم  هک  يدـید  یم وت  يدیـسرتن ؟ ادـخ  زا  وت  نز ! يا  متفگ : نز  نآ  هب  نم  میتفاـی  ناـما  باـقرغ 
ایرد رد  تکاله  ندش و  قرغ  زا  ام  دننام  وت  ایآ  دیدش ! لوغشم  هدنخ  صقر و  هب  هچبرـسپ  وت و  لاح  نیا  اب  میا  هتـسش دوخ  یگدنز 

؟ یتشادن ساره 
ندـش و قرغ  هب  نم  یئاـنتعا  یب ربص و  هب  دـیدرک و  یم بجعت  هنیآ  ره  دـیدوب  هاـگآ  نم  تشذگرـس  زا  اهامـش  هاـگره  تفگ : نز 

هلبا یلاـها  زا  ینز  نم  تفگ : دـنک  لـقن  اـم  يارب  ار  دوـخ  تشذگرـس  مـیدرک  شهاوـخ  وا  زا  .دـیتفرگ  یمن هدرخ  نتـشگ  كـاله 
دوب نآ  رد  وا  هک  يا  یتشک تقوره  دوب  تسود  مردپ  اب  تشاد  دش  دـمآ و  هرـصب  نامع و  نیب  هک  یتشک  ناحالم  زا  یکی  مشاب  یم

تـساوخ یم هک  یتقو  دروآ  یم ام  يارب  زین  یئایادـه  دـنام و  یم ام  دزن  رد  يزور  دـنچ  دـمآ و  یم ام  هناخ  هب  دـش  یم دراو  نامع  زا 
مردـپ لاس  هس  زا  سپ  دروآرد ، وا  ینز  هب  ارم  مردـپ  دوب  یبوجحم  درم  نوچ  .میداد  یم وا  هب  یئایادـه  ناکما  ردـق  هب  مه  اـم  دورب 

متفر و نامع  هب  وا  اب  متفریذـپ و  .مراد  شیوخ  موق و  ردام و  اـجنآ  رد  نم  ناـمع  هب  میورب  اـت  اـیب  تفگ  نم  هب  مرهوش  درک و  توف 
وا مدرک و  یگدنز  وا  ماوقا  نایم  رد  لاس  راهچ  تدم 

112 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دمآ رـس  نم  هدع  نوچ  .تشذگرد  مرهوش  هچب  نیا  دلوت  زا  سپ  هام  جنپ  هکنآ  ات  درک  یم دمآ  تفر و  هرـصب  نامع و  نیب  نانچمه 
نایم مدرگرب و  هلبا  هب  مراد  دصق  متفگ  وا  ناسک  ردام و  هب  .دوب  وا  هب  طقف  نم  هقالع  نامع  رد  اریز  مدرکن  نامع  رد  ندـنام  هب  لیم 

رد ام  اریز  تخاس  میهاوخ  نامدوخ  یناگدنز  رد  کیرـش  ار  وت  ام  ینامب  اجنیا  رد  وت  رگا  دنتفگ  نم  هب  منک ، یگدنز  دوخ  هداوناخ 
زا يا  هراوهاگ لفط  يارب  مدش  تکرح  مزاع  نوچ  مدرک ، ابا  نم  دندرک  رارصا  اهنآ  دنچره  .میراد  یگتسبلد  لفط  نیا  هب  طقف  ایند 

هریخذ تدـم  نآ  رد  هک  یمزاول  بابـسا و  هچنآ  اب  مدوب  هدرک  عمج  ملفط  دوخ و  يارب  هک  یئاهـسابل  ماـمت  مدـیرخ  نارزیخ  بوچ 
تفر یم هرصب  هب  نامع  زا  هک  یتشک  کی  هب  مدناشن و  نآ  يور  هب  مه  ار  لفط  متـسب و  مکحم  مداد و  ياج  هراوهگ  نآ  رد  متـشاد 
ایرد رد  نآ  ناناولم  یتشک و  نانیشنرس  مامت  تسکـش ، مهرد  ار  ام  یتشک  بش  همین  رد  دش و  ینافوط  ایرد  هار  نیب  رد  مدش ، راوس 

هب نانچمه  دـعب  زور  رهظ  ات  متخیوآ و  بوچ  هراپ  کی  هب  ار  دوخ  نم  .دـید  یمن ار  يرگید  کـیچیه  هک  یمـسق  هب  دنتـشگ  قرفتم 
زا رفن  هد  بیرق  دـش و  کیدزن  دـید و  ار  ام  درک  یم روبع  دودـح  نآ  زا  هک  يا  یتشک ماگنه  نآ  رد  مدوب ، هتخیوآ  بوچ  هراـپ  نآ 
رد هک  یئاهبآ  ات  دـنتخاس  ریزارـس  ار  کی  کی دـندرب  یتشک  هب  ار  ام  نوچ  مدوب ، اهنآ  زا  یکی  نم  هک  داد  تاـجن  ار  ناگدـش  قرغ 
دای زا  یلک  هب  ار  دوخ  لفط  نم  اما  .میدـمآ  لاح  هب  ام  همه  دـعب  زور  ات  دـنتخادرپ  ام  هجلاعم  هب  سپـس  ددرگرب  میدوب  هدروخ  اـیرد 

هک ار  لفط  نیا  تفگ : یتشک  بحاص  هک  مدینـش  دعب  زور  .دوب  هتخاس  لیاز  هرملاب  نم  زغم  زا  ار  وا  رکف  هثداح  نیا  اریز  مدوب  هدرب 
ریش ایآ  دندیسرپ  دندمآ و  نم  غارس  هب  یتشک  نارگراک  هن ؟ ای  دراد  ریش  نز  نیا  دینیب  هب درم  دهاوخ  یگنـسرگ  زا  میا  هتفرگ بآ  زا 

دوخ لفط  دای  هب  نم  لاح  رد  يراد ؟ ناتسپ  رد 
113 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

تسا هدرمن  ات  ار  هچب  نیا  دنتفگ  تسا ، هدنام  یقاب مناتـسپ  رد  يریـش  هعقاو  نیا  زا  سپ  مناد  یمن اما  متـشاد  ریـش  نم  متفگ  مداتفا و 
زاب هراوهاگ  ياهبابـسا  زا  کیچیه  دراد و  رارق  نآ  رد  لوا  زور  دننام  هچب  مدـید  دـندروآ  نم  کیدزن  ار  لفط  هراوهاگ  هاگنآ  نیبب 

دوخیب دوخ  زا  مداتفا و  نیمز  يور  هب  هدجـس  لاح  هب  مدروآرب و  يدایرف  داتفا  لفط  هب  ممـشچ  هکنیمه  تسا  هدروخن  تسد  هدشن و 
مدـمآ لاح  هب  هک  یتعاس  زا  سپ  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  دندیـسرپ  دندیـشاپ و  نم  تروص  هب  بآ  يردـق  اروف  یتشک  لاـمع  .مدـش 

نم نآ  زا  لفط  نیا  متفگ  ینک ؟ یم نینچ  ارچ  نز  يا  دندیـسرپ  نم  زا  زاب  .متـشاذگ  نتـسیرگ  يانب  مدیـشک و  شوغآ  رد  ار  ملفط 
هچنآ نم  تسیچ ؟ تسوا  ریز  رد  هکیئاه  بابـسا تسا  وت  نآ  زا  لـفط  نیا  رگا  تفگ  دـش و  کـیدزن  نم  هب  یتشک  بحاـص  .تسا 
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رد یئوگ  دندروآ  نوریب  کیاکی  ار  اهبابـسا  مامت  مدوب  هتفگ  هک  نانچمه  مدرمـشرب و  کی  کی اهنآ  يارب  دوب  هراوهاگ  رد  بابـسا 
هک نم  سپ  .دـنتفگ  انث  رکـش و  ار  دـنوادخ  دـندمآرد و  هیرگ  هب  نیرـضاح  مامت  .ما  هداد ياج  هراوهاگ  رد  ار  اـهنآ  تعاـس  ناـمه 

نونکا دیناسر ، مه  هب  ار  ام  دیدینـش  هک  تروص  نیدب  دنوادخ  دوب  هداتفا  یئادج  ملفط  نم و  نیب  ما و  هدش قرغ  ایرد  رد  هنوگ  نیدب
يا هدـیاف هنوگچیه  ساره  میب و  دـشاب  هدرک  ردـقم  ار  ام  كاله  قرغ و  دـنوادخ  رگا  مشاب ، كاـن  میب کـچوک  هثداـح  نیا  زا  ارچ 

.دیشخب دهاوخن 

91 هرامش :] ناتساد  ]

دوب یناوج  رتخد  یتشک  نآ  رد  مدـش  راوس  تفر  یم هرـصب  هب  ناـمع  زا  هک  یتشک  کـی  رد  تفگ : یم فاریـس  ناـناگرزاب  زا  یکی 
رتخد نآ  هب  تقوره  هک  مدید  ار  یتشک  ناناولم  زا  یکی  هروصنم ، یلاها  زا  ابیز  رایسب 

114 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ام یتشک  هکنیمه  درک  یمن ادـیپ  یـسرتسد  وا  هب  تشاد  ياج  دوخ  هرجح  رد  رتخد  نوچ  اما  درک  یم يا  هراشا وا  هب  دـش  یم کیدزن 

تـسد یتشک  عارـش  هب  نم  اقافتا  تفای ، بیـسآ  یتشک  تساخرب و  دـیدش  ینافوط  داد و  تلاح  رییغت  ایرد  دـش  کیدزن  كراـخ  هب 
نآ هلمج  زا  دندوب  هتخیوآ  نآ  هب  ار  دوخ  هدرب و  هانپ  عارش  نامه  هب  مه  رگید  یعمج  نم  زا  شیپ  مدید  متخیوآرد و  نآ  هب  متفای و 
درک یم یعـس  یئوج  ماک دـصق  هب  ناولم  لاح  ناـمه  رد  .تشاد  عمط  رتخد  نآ  هب  هک  دوب  رکذـلا  قباـس  ناولم  نآ  اـبیز و  كرتخد 
عاـفد دوخ  زا  هنوگ  نیدـب زور  ناـیاپ  اـت  تخاـس و  یم رود  دوخ  زا  ار  وا  شیوخ  ياـپ  اـب  رتخد  اـما  دزاـس  کـیدزن  رتخد  هب  ار  دوخ 

هب ناولم  تفرگ و  مارآ  كرتخد  هرخالاب  .درب  یم ورف  ینامز  دروآ و  یم بآ  يور  هب یهاگ  ار  ام  ایرد  جاوما  هک  یتلاح  رد  دومن  یم
عنم هب  ای  میوگب و  ینخـس  وا  هب  هک  مدوبن  رداق  تلاح  نآ  رد  اما  مدـید  یم ار  وا  تکرح  نیا  نم  .تخیوآرد  وا  اب  دـش و  کیدزن  وا 

دیـسر و ناـیاپ  هب  بش  نوچ  .دوب  مسجم  ممـشچ  ربارب  رد  اـیرد  رد  گرم  يـالویه  اریز  مدوبن  مه  نآ  رکف  هب  رداـق  یتح  مزادرپب  وا 
.دنا هتفرورف ایرد  رعق  هب  هدرم و  دندوب  هدش  هدنهانپ  عارش  هب  هک  رگید  نت  دنچ  رتخد و  نآ  مدید  دیمد  نشور  حبص 

92 هرامش :] ناتساد  ]

رب ناناملسم ) نمرنه   ) ناونع اب  ناهام  نب  سابع  مان  هب  فاریس  یلاها  زا  يدرم  رومیص  رد  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  صخـش  نامه 
یتشک ناناولم  زا  یکی  .درک  یم تیامح  اهنآ  زا  تشاد و  تسایر  رهش  نآ  ناناملسم 

115 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
زا داتفا و  تشاد  ار  یئابیز  نز  تروص  مادنا و  هک  یتب  هب  شرظن  اجنآ  رد  دـش ، دراو  رومیـص  رهـش  هب  دوب  يرجاف  دـساف و  درم  هک 

هجوتم وا  هب  نیرباع  زا  یکی  لاح  نیا  رد  درک  توهـش  عفد  تب  ياهنار  نیب  دـش و  کـیدزن  تب  هب  درک و  هدافتـسا  مدرم  یهجوت  یب
تـسناد تسا  هتخیر  یبآ  وا  نار  نایم  رد  دید  تفر  تب  بناج  هب  دش و  نامگدـب  وا  هب  رباع  صخـش  درک  رارف  سرت  زا  ناولم  .دـش 

رارقا ار  دوخ  لمع  دـش  ریزگان  ناولم  داد ، حرـش  ار  هعقاو  درب و  رومیـص  ناطلـس  تمدـخ  هب  تفرگ و  ار  وا  اروف  تسا  درم  نآ  راک 
یـضعب مینکفا  یم نالیف  ياپ  ریز  ار  وا  دـنتفگ  یـضعب  تسا ؟ یتازاجم  هچ  قحتـسم  درم  نیا  تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  ناطلـس  .دـنک 

اب ام  نایم  تسا و  برع  درم  نیا  اریز  تسین  زیاج  لاـمعا  نی  زا  کـیچیه  تفگ  ناطلـس  دـنداد ، يأر  وا  ندرک  هعطق  هعطق  هب  رگید 
لاؤس وا  زا  دورب و  نیملـسم  نمرنه  ناهام  نب  سابع  دزن  اهامـش  زا  رفن  کی  هک  تسا  نآ  باوص  هار  تسا ، یناـمیپ  دـهع و  بارعا 
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: دنک
؟ تسیچ دزیمآرد  ینز  اب  دجسم  رد  هک  يدرم  يازج  اهامش  نایم  رد  ایآ 

هک دوب  لیام  هشیمه  نوچ  ساـبع  .تساوخ  يوتف  وا  زا  تفر و  ساـبع  دزن  ناریزو  زا  یکی  دـندرک و  نینچ  .دـیوگ  یم هچ  دـنیب  هب و 
وا تازاجم  مینیب  هب یتلاح  نینچ  هب  ار  يدرم  ام  رگا  داد : باوج  دهد  هولج  گرزب  یلیخ  دوخ  عابتا  دزن  ار  نآ  ماکحا  مالـسا و  نید 

ناطلس ادابم  هکنآ  میب  زا  دیـسر  ناهام  نب  سابع  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنتـشک  ار  برع  درم  نآ  يوتف  نیمه  هب  رظن  .میناد  یم نتـشک  ار 
.درک رارف  رومیص  زا  یناهنپ  هب  ددرگ  عنام  شیوخ  دالب  زا  ار  وا  جورخ 

93 هرامش :] ناتساد  ]

یئاد بویا  نب  هّللا  دیبع  نزردارب  فاریس و  مدرم  زا  هک  نیزبراد 
116 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

زا یکی  ادرف  دنتفگ  يزور  مدوب  گرزب - نیچ  ياهرهـش  زا  یکی  اوفناخ - هب  هک  ینامز  تفگ : نم  هب  دوب  یـضاق  لضف  نب  هّللا  دبع 
.دوش یم دراو  رهش  هب  دوب  هدرک  یحاون  زا  یکی  هب  هک  یترفاسم  زا  نیچ  روفغف  رابرد  نابجاح 

ناهارمه زا  يریثک  تعامج  دورو  باتفآ  عولط  لوا  زا  دنتفرگ ، ياج  شرادید  يارب  وا  روبع  طخ  رساترس  رد  رهش  مدرم  دورو  زور 
.تشاد هارمه  راوس  رازه  دص  کی  هک  یلاح  رد  دش  دراو  بجاح  دوخ  نآ  زا  سپ  تفای  ماود  رصع  ات  دش و  عورش  رهش  هب  وا 

94 هرامش :] ناتساد  ]

حرش نیدب درک  لقن  نم  يارب  دوب  هدینش  ناگرزاب  رفن  کی  زا  هک  ار  یناتساد  رومیـص  ناناملـسم  ياوشیپ  نمرنه و  ناهام  نب  سابع 
رد دوخ  لیکو  هب  متخاس و  هناور  مراد ) کش   ) رومیـص زا  ای  نادنـس  زا  هتخاس  زهجم  ار  یتشک  کی  ینامز  تفگ : یم ناـگرزاب  هک 

ياهب اب  دشورفب و  ار  بوچ  نآ  هک  مدومن  شرافـس  مدرک و  میلـست  وا  هب  دوب  یتمالع  نآ  رب  هک  جاس  دـنلب  بوچ  هعطق  کی  یتشک 
ای هام  ود  نوچ  .داتفا  هار  هب  یتشک  مداد و  وا  هب  هتـشون  زین  ار  مزال  ياه  عاـتم زا  یتروص  دـنک  يرادـیرخ  ار  عاـتم  نـالف  نـالف و  نآ 
هک مدید  بآ  يور  هب  ار  يدنلب  بوچ  جـیلخ  رانک  رد  تفگ  نم  هب  دـش و  دراو  يدرم  مدوب  هتـسشن  هناخ  رد  يزور  تشذـگ  رتشیب 

، مدوب هدرپس  یتشک  رد  دوخ  لیکو  هب  هک  تسا  نامه  بوچ  مدید  متفر و  هتـساخرب  ياج  زا  روفلا  یف دوب  هدش  هتـشون  نآ  رب  وت  مان 
یتشک رد  رگید  ياهبوچ  ریز  رد  هک  ار  گرزب  بوچ  نیا  اریز  تسا  هتسکش  ایرد  رد  یتشک  هک  متسناد  ملسم  دیرپ و  مرـس  زا  لقع 
هتخیر ایرد  هب  یتشک  ياه  عاتم ریاس  اب  هدرک  جراـخ  نآ  زا  یتشک  ندرک  کبـس  يارب  اـیرد  ناـفوط  ماـگنه  دوبن  نکمم  تشاد  رارق 

یکش رگید  دنشاب 
117 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

، دنتفگ یم تیلست  هدمآ  نم  دزن  هب  زین  مدرم  متسشن و  نآ  عاتم  یتشک و  قرغ  يازع  رد  نم  .تسا  هدش  قرغ  یتشک  هک  دنامن  میارب 
نآ زا  يربخ  دیایب و  ایرد  زا  هک  دوبن  سکچیه  اریز  متشادن  یتشک  ندش  فلت  رد  يدیدرت  چیه  مدش و  لوغـشم  دوخ  راک  هب  سپس 

لحاس هب  نم  تسا  نایامن  رود  زا  لحاس  رد  یتشک  هک  داد  تراشب  نم  هب  دمآ و  يدرم  يزور  تشذگ ، رگید  هام  ود  دشاب ، هتـشاد 
شوخ و تفگ  مدیـسرپ  لاوحا  وا  زا  دمآ ، نم  دزن  هدش  هدایپ  نآ  زا  نم  لیکو  دـش و  ردـنب  دراو  هک  مدـید  ار  مدوخ  یتشک  متفر و 
زا مه  ینادـند  لالخ  یتح  تفگ : دـیا ؟ هدـنکفا ایرد  هب  يزیچ  ای  و  يا ؟ هداد تسد  زا  يزیچ  یتشک  يالاک  زا  ایآ  مدیـسرپ  تمالس ،
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.میا هدادن تسد 
وت يارب  نآ  ياهب  اب  متخورف و  رانید  دـنچ  یـس و  غلبم  هب  ار  نآ  تفگ  يدرک  هچ  ار  بوچ  نالف  متفگ  هدروآ  اـجب  ار  يادـخ  رکش 
نم .دوب  نآ  رد  زین  بوچ  هلماعم  داد و  ار  دوخ  تالماعم  باسح  هاـگنآ  تشگ ، نوزفا  نم  بجعت  نخـس  نیا  زا  ما  هدـیرخ یـسانجا 

نینچ ار  هیضق  حرش  ات  مدروآ  راشف  وا  هب  یئوگب و  نم  هب  ار  بوچ  هیـضق  تقیقح  هکنآ  رگم  يرادن  يا  هراچ متفگ  مدرک و  رارـصا 
هب ار  اهبوچ  ایرد  جاوما  دمآ و  دیدپ  ایرد  رد  يدیدش  نافوط  میدرب  لحاس  هب  دوب  یتشک  رد  هچنآ  میدیسر و  نامع  هب  نوچ  تفگ :

ظوفحم دش و  هدیـشوپ  اه  هسام ریز  رد  اهبوچ  دـنوادخ  تساوخ  هب  هدـنار و  لحاس  هب  هسام  يرادـقم  رگید  یجوم  سپـس  درب  ایرد 
زا میدید  دیـسر  مامتا  هب  راک  نوچ  میدش  لوغـشم  دوخ  ياهالاک  يروآ  عمج هب  مدرک و  عمج  ار  یتشک  نانیـشنرس  دعب  زور  .دـنام 

ناهنپ لحاس  ياه  نش ریز  رد  دیاش  هک  مدیـشیدنا  دوب  وت  نآ  زا  هک  یگرزب  بوچ  هعطق  نامه  رگم  هدشن  مگ  زیچ  چیه  ام  ياهالاک 
میلـست شبحاص  هب  ات  هدرب  دوخ  اب  ار  نآ  ایرد  جاوما  دش  مولعم  .میتفاین  نآ  زا  يرثا  یلو  هتخادرپ  لحاس  ندـنک  هب  سپ  دـشاب  هدـش 

نیرت بیجع زا  نیا  دنک و 
118 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.مدوب هدینش  هراب  نیا رد  هک  دوب  یئاهناتساد 

95 هرامش :] ناتساد  ]

هب  ) نابلرحـش یحاون  هب  نوچ  دـش  هناور  هّدـج  بناج  هب  نامع  زا  دوب  هرـصب  راـجت  زا  یکی  هب  قلعتم  هک  یتشک  کـی  لاس 342  رد 
دننکفا ایرد  هب  ار  یتشک  ياهراب  زا  يرادقم  دندش  روبجم  یتشک  نانیشنرس  دش و  ینافوط  ایرد  دیسر  دوش ) هعجارم  نکاما  تسرهف 

.دیسر دوصقم  لزنمرس  هب  تفای و  تاجن  یتشک  .دوب  هدش  یجالح  هبنپ  لدع  جنپ  هلمج  نآ  زا 
یحاون هب  نوچ  درک  تکرح  هقفالغ  ندـع و  دـصق  هب  هرـصب  زا  دوب  رجات  ناـمه  هب  قلعتم  هک  يرگید  یتشک  لاـس  ناـمه  رد  اـقافتا 

دوخ اروف  یتشک  ناناولم  داتفا ، ایرد  جاوما  تسد  هب  دش و  ادج  یتشک  زا  دوب  هدش  هتـسب  یتشک  لابند  هب  هک  یقیاق  دیـسر  نابلرحش 
دـش هدـنار  یکچوک  جـیلخ  يوس  هب  قیاق  لاح  نیا  رد  دـنریگب  جاوما  زا  ار  نآ  ات  دـندش  ناور  قیاق  لاـبند  هب  هدـنکفا  یقروز  رد  ار 
دوب اهنآ  یتشک  بحاص  تمالع  ياراد  هک  دـندرک  هدـهاشم  هبنپ  لدـع  جـنپ  جـیلخ  لحاس  رد  هاگان  دـنتفر  يوس  نادـب  زین  ناـناولم 
نیا هک  یتشک  نآ  دندرک  نامگ  یتشک  لها  دندش ، هناور  دصقم  هب  تمالس  هب  دندرب و  یتشک  هب  دندرک و  لمح  قیاق  هب  ار  اه  لدع

یئاهراب هلمج  زا  اه  لدع نآ  دیسر  ربخ  اهنآ  هب  هک  دیشکن  یلوط  اما  تسا  هدش  قرغ  هتسکش و  ایرد  رد  هتشاد  راب  ار  هبنپ  ياه  لدع
.تسا هدنکفا  ایرد  هب  دوخ  تاجن  يارب  یتشک  هک  تسا  هدوب 

96 هرامش :] ناتساد  ]

: دوب هتفگ  هک  مدینش  مراد  دامتعا  وا  فرح  هب  هک  یصخش  لوق  زا 
119 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دوخ يارب  ار  یلادوگ  ود  نآ  زا  کیره  دندرک ) یشکدوخ  یبیجع  زرط  هب  هک   ) مدید ار  يدرم  ود  ناتسودنه  ياهرهـش  زا  یکی  رد 
نامه رد  دـندز ، شتآ  نآ  رب  ریز  زا  دـنتخاس و  ولمم  کشخ  نهپ  زا  ار  نآ  هداتـسیا  نآ  نایم  رد  دوخ  دـندنک و  رگید  کـی  يولهپ 

رد دندش و  مرگرس   Betel لوبنات ندیوج  ندـناوخ و  زاوآ  نتخاب و  درن  هب  هداد  رارق  لادوگ  ود  نایم  نیمز  يورب  يدرن  هتخت  لاح 
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ات درک و  ذوفن  الاب  هب  ریز  زا  شتآ  مک  مک هکنآ  ات  دندرک  یمن بعت  جـنر و  راهظا  ادـبا  دـش و  یمن هدـهاشم  یتلاح  رییغت  مادـکچیه 
.دندرم ود  ره  دیسر و  اهنآ  بلق 

زور ات  هکنآ  ای  دـنداد  ناج  شتآ  نایم  رد  درم  ود  نآ  لوا  زور  نامه  رد  تفگ  يوار  هک  مرادـن  رطاخ  هب  تفگ : یم صخـش  نامه 
.دندرم تفرگارف و  ار  اهنآ  ندب  مامت  شتآ  ات  دندوب  نتخاب  درن  لوغشم  نانچمه  دعب 

97 هرامش :] ناتساد  ]

نینچ نم  يارب  دوب  هدرک  رفس  اهایرد  رد  دایز  ياهلاس  هک  يوسف  متاح  یبا  هدازردارب  اسف و  یلاها  زا  نمحرلا  دبع  رسپ  دحاولا  دبع 
: درک تیاکح 

ياهریـشمش تشاد و  رارق  ناشرـس  يور  رب  هالک  دننام  هداتـسیا و  تسار  هک  دندرک  یم تیبرت  یمـسق  هب  ار  دوخ  رـس  يوم  اهیدـنه 
فرط بلاغ  هتسد  دش ، بلاغ  رگید  هفیاط  رب  هفیاط  کی  تفرگرد  عازن  اهنآ  زا  هفیاط  ود  نیب  ینامز  .دوب  میقتـسم  تسار و  زین  اهنآ 

ياهریشمش دنروآرد و  دوجس  لاح  هب  نیحتاف  رس  يوم  ربارب  رد  ار  دوخ  رـس  يوم  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  هک  دنتخاس  مزتلم  ار  بولغم 
عوکر لاح  هب  نانآ  ریشمش  لباقم  رد  زین  ار  دوخ 

120 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
لاح هب  جک و  زین  ار  شیوخ  ياهریـشمش  دنتخاس و  ریزارـس  ار  دوخ  رـس  ياهوم  دندرک و  لوبق  ار  طرـش  نیا  بولغم  هفیاط  دنزاسب 

.تسا هدنام  یقاب  نونکا  ات  هفیاط  نآ  نایم  رد  مسر  نیا  دنیوگ و  یم لطارق  ار  نآ  هک  دندروآرد  یسوق 

98 هرامش :] ناتساد  ]

انب بآ  رانک  ار  دوخ  ياه  هناخ اجنآ  رد  تفگ : یم هدرک و  دبابد )؟(  هبتت و  هب  یترفاسم  رورـس  هب  فورعم  لهـس  نب  دمحم  نب  یلع 
، تسا یئایرد  رن  ياهتـشپ  كال تشوگ  ناشکاروخ  رتشیب  اریز  هرکبـش )   ) دنروکبـش گرزب  کـچوک و  زا  اـجنآ  مدرم  دـننک و  یم
اب هدرب  بآ  رانک  هب  ار  بانط  رگید  رـس  دننک و  یم لصتم  دوخ  هناخ  رد  هب  ار  نآ  رـس  کی  هتفرگ  ار  يدـنلب  بانط  یلاها  زا  کیره 

هناخ زا  تجاح  عفر  يارب  ددرگ  یم رهاظ  اهنآ  رد  يروکبـش  تلاح  دنک و  یم بورغ  باتفآ  هکنیمه  دنهد  یم لاصتا  نیمز  هب  خـیم 
نامه هب  دوخ  يوشتسش  تجاح و  ياضق  زا  سپ  دنناسر ، یم بآ  بل  هب  ار  دوخ  بانط  هب  نتفرگ  تسد  هلیسو  هب  هدمآ  نوریب  دوخ 

.دزاس یم نشور  ار  ملاع  باتفآ  دیآ و  یم زور  هکنآ  ات  دندرگ  یم زاب  شیوخ  هناخ  هب  قیرط 
یکی هناخ  زا  ار  اه  بانطرس دنا  هتفر بآ  رانک  هب  یلاها  هک  یماگنه  دنوش  یم رهـش  نآ  دراو  هک  هرخـسم  نیرفاسم  زا  یـضعب  یهاگ 
لخاد هیاسمه  هناخ  هب  دوخ  هناخ  ياج  هب  ددرگ  یمرب بآ  رانک  زا  هناخ  بحاص نوچ  دـنزاس  یم لـصتم  يرگید  هناـخ  هب  هدرک  زاـب 

.دریگ یمرد وگتفگ  عازن و  تسا - هتفر  وا  هناخ  هب  ادمع  هکنیا  نامگ  هب  هیاسمه - وا و  نیب  دوش و  یم
121 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

99 هرامش :] ناتساد  ]

ناوارف ربنع  رهش  نآ  رد  دیوافزم و  هب  موسوم  تسا  يرهـش  جباز  هریزج  رد  دوب : هتفگ  هک  مدینـش  یتیاکح  يدادغب  رهاط  وبا  لوق  زا 
رـس نیا  زا  هکرهـش  نیا  مدرم  .ددرگنزاب  ربنع  نامه  اب  هرابود  دربب و  دوخ  اب  یتشک  رد  ربنع  نآ  زا  یـسک  تسا  هدشن  هدید  اما  تسا 
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نودب هدـیرخ  ربنع  يرادـقم  زین  رهاط  وبا  هچنانچ  دنـشورف  یم عالطا  یب نارفاسم  هب  لزان  تمیق  هب  ار  دوخ  ياهربنع  دنـشاب  یم هاگآ 
نادب ار  یتشک  تفرگ و  ندیزو  فلاخم  داب  دومیپ  ار  یتفاسم  یتشک  هکنیمه  دوب  هدرب  یتشک  هب  دوخ  اب  ارنآ  یتشک  بحاص  عالطا 

.دینادرگزاب رهش 

100 هرامش :] ناتساد  ]

هوک ود  نآ  نیب  یعیسو  تشد  دراد و  رارق  یگرزب  هوک  ود  رابگنز  یحاون  رد  هک  درک  تیاکح  رابگنز  يایرد  يادخان  ینامع  دیزی 
، دوش یم هدـهاشم  رایـسب  هدـش  هتخوس  تاناویح  تسوپ  ناوختـسا و  اـجنآ  رد  تسا و  رادـیدپ  شتآ  رثا  تشد  نآ  رد  تسا و  عقاو 

نابش دنلوغـشم و  ارچ  هب  هک  ینادنفـسوگ  واگ و  مامت  دریگ و  یم شتآ  راب  کی  یلاس  يداو  نیا  دنتفگ  مدرک  لاؤس  ار  تلع  نوچ 
تدم رد  ار  يداو  نآ  مامت  ددرگ  ریزارـس  یتشد  هب  هک  یلیـس  دـننام  شتآ  دـنزوس و  یم شتآ  رد  دـننک  یم تلفغ  اهنآ  نابحاص  ای 

.دریگ یمارف زور  دنچ 

101 هرامش :] ناتساد  ]

يرهش هب  يرهش  زا  یعمج  هتسد هک  دنراد  دوجو  ینادزد  ناتسودنه  رد 
122 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دیدـهت ار  اهنآ  هنهرب  دراک  اب  هتفرگ  ناـبایخ - رد  ناـکد و  اـی  رازاـب  رد  هناـگیب - هاوخ  يدـنه و  هاوخ  ار  لومتم  راـجت  ناـبیرگ  هتفر 
مدرم هاوخ  دنک - تیامح  رجات  نآ  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  تشک ، میهاوخ  ار  وت  الاو  هدب  ار  زیچ  نالف  نالف و  دنیوگ  یم دننک و  یم
دنوش هتـشک  ای  دنـشکب  هکنیا  زا  درادن  توافت  اهنآ  يارب  دـنرادن و  كاب  زیچ  چـیه  زا  دنـشک و  یم ار  وا  مکاح - رومام  هاوخ  يداع 
رجات نآ  دـنک و  تمواقم  نانآ  ربارب  رد  ای  دـنزب  یفرح  دوخ  ناج  سرت  زا  درادـن  تئرج  سکچیه  دـننک  بلط  یلاـم  یـسک  زا  رگا 

ناشدوخ و ياهغاب  هناخ و  ای  ناکد  رد  هچ  رازاب  رد  هچ  دنیـشنب  دورب و  دـننک  هدارا  اهنآ  اجکره  دـتفیب و  هار  هب  اهنآ  اب  تسا  راـچان 
ار دوـخ  ياـهدراک  هدوـب و  لوغـشم  ندیـشون  ندروـخ و  هب  نادزد  تدـم  نیا  ماـمت  رد  دزاـس ، مهارف  دـنا  هتـساوخ نادزد  هک  هچنآ 

رـضاح زین  يربراب  تسا  فلکم  هناخ  بحاص دش  مهارف  دنا  هتـساوخ نادزد  هچنآ  هک  یتقو  دنراد ، تسد  رد  هدامآ  هنهرب و  نانچمه 
اهر ار  وا  هتفرگرب  راـب  زا  ار  لاوـما  دندیـسر  دوـخ  نمأـم  هب  نادزد  نوـچ  دزاـس  هـناور  نادزد  اـب  ربراـب  هلیـسو  هـب  ار  لاوـما  دـنک و 

.دنزاس یم

102 هرامش :] ناتساد  ]

هب تبسن  دوب و  هدرک  رفس  ناتسودنه  ياهرهـش  بلغا  هب  هدوب و  میقم  هنات  رد  لاس  تسیب  زا  زواجتم  هک  یفاریـس  ملـسم  رـسپ  دمحم 
هنات رومیص و  رد  رفن  هدزاود  يزور  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  تشاد  لماک  یئاسانش  اهنآ  موسر  تاداع و  دالب و  نآ  مدرم  لاوحا 

وا زا  دندش و  دوب - ردپ  دایز  هقالع  دروم  رـصحنم و  دالوا  اهنت  وا  تشاد و  يدنم  تورث ردـپ  هک  يدـنه - راجت  زا  یکی  هناخ  لخاد 
اضاقت تخاس و  هاگآ  ار  وا  هعقاو  زا  داتسرف و  ماغیپ  ردپ  يارب  رسپ  .دندرک  هبلاطم  دوب  شردپ  تورث  زا  یئزج  هک  رانید  رازه  هد 

123 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
نادزد دهدب  رانید  رازه  دش  رـضاح  درک و  وگتفگ  اهنآ  اب  دمآ و  نادزد  دزن  ردپ  .دـشخب  تاجن  درخب و  لوپ  نآ  اب  ار  يو  هک  درک 
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تفر و دلب  ناطلـس  دزن  لاح  رد  دید  نینچ  نوچ  رجات  .تفرگ  میهاوخن  رانید  رازه  هد  زا  رتمک  دـنتفگ  دـندرک و  عانتما  نآ  لوبق  زا 
رد دوب  دـهاوخن  رداق  يدـحا  دـیهدن  یلامـشوگ  تعامج  نیا  هب  رگا  تسا  ینامرد  یب درد  کنیا  تفگ  تشاد و  هضرع  ار  ناتـساد 

.تشک دـنهاوخ  ار  وت  دـنزرف  هنیآ  ره  منک  لابند  ار  اهنآ  مهاوخب  نونکا  رگا  تسیچ  هراچ  تفگ  ناطلـس  .دـنک  تسیز  امـش  روشک 
فلت ار  وت  درف  هب رـصحنم  رـسپ  هک  مسرت  یم نآ  زا  اما  تسا  ناسآ  نم  يارب  اـهنآ  نتـشک  تفگ  ناطلـس  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  تفگ 
مزاس راچد  رقف  هب  ار  دوخ  نم  هک  تسین  راوازـس  چیه  دننک و  یم بلط  نم  زا  یفازگ  لوپ  اهنآ  دراد  تیمها  هچ  تفگ  رجات  .دنزاس 

هب میزاس و  دودسم  ار  هناخ  لخدم  مینک و  عمج  هناخ  فارطا  رد  مزیه  يرادقم  هک  تسا  نیا  رتهب  مهد ، تاجن  ار  مرسپ  هکنآ  يارب 
.مینازوسب هنوگ  نیدب ار  اهنآ  مینکفا و  رد  شتآ  هناخ  اه و  مزیه

تسا نآ  زا  رتاراوگ  نم  يارب  اهنآ  ندنازوس  داد  باوج  رجات  ینازوسب ؟ زین  ار  دوخ  هداوناخ  دنزرف و  یهاوخ  یم سپ  تفگ  ناطلس 
دنزرف و اب  ار  نادزد  دـندنکفا و  هناخ  هب  شتآ  دنتـسب و  ار  وا  هناخ  رد  ات  داد  نامرف  ناطلـس  سپ  .مهدـب  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  هک 

.دنتخاس شتآ  همعط  دوب  هناخ  نآ  رد  هچنآ  هناخ و  لها  مامت 

103 هرامش :] ناتساد  ]

.تسا یقاب  نانز  ریپ  نادرمریپ و  ندینازوس  مسر  زونه  ایلع  دنه  دالب  رد  دنیوگ  یم
124 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

104 هرامش :] ناتساد  ]

قح هعبات  دالب  مدرم  ریاـس  یموب و  ریغ  یموب و  ناناملـسم  زا  کـیچیه  هک  تسا  هدوب  نینچ  مسر  ار  جـباز  ـالط و  روشک  ناـهاشداپ 
دنیشنب و هاشداپ  دزن  سکره  .دنمان  یم الیسرب )  ) دالب نآ  مدرم  ار  نتسشن  زرط  نیا  دننیشنب و  وناز  راهچ  زج  هاشداپ  ربارب  رد  دنتشادن 

فازگ يا  همیرج دـیاب  دوخ  یلاـم  تردـق  بسح  هب  دـیامن  سوـلج  رگید  قـیرط  هب  ونازراـهچ  زا  ریغ  هب  دـنک و  زارد  ار  دوـخ  ياـپ 
.دزادرپب

نسم و يدرمریپ  دندیمان و  یم هاتوک ) دوهج   ) ار وا  هک  ادخان  يدرم  هلکاتانرس  هب  موسوم  نیمزرس  نآ  ناهاشداپ  زا  یکی  دزن  يزور 
هب ناـنچمه  تساـخنرب و  دوخ  ياـج  زا  هاـش  دـیماجنا و  لوط  هب  سلجم  دوب ، هتـسشن  موسرم  قیرط  هب  دوـب  مارتـحا  نأـش و  بحاـص 

هـصق دوخ  تیاکح  نمـض  درک  لقن  یتایاکح  تفرگ و  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  هاتوک  دوهج  دندوب ، لوغـشم  تیاکح  تبحص و 
هزادـنا نیا  هب  وا  دـق  دـنمان و  یم دـعنک  ار  وا  هک  دراد  دوجو  یهام  عون  کی  نامع  ام  دالب  رد  تفگ  دیـشک و  شیپ  ار  دـعنک  یهام 

ار رگید  ياپ   ) دنا هزادنا نیا  رگید  یضعب  تفگ  زاب  داد ) ناشن  تفرگ و  تسد  هب  ار  نار  طسو  درک و  زارد  ار  دوخ  ياپ  کی   ) تسا
دشاب هتشاد  یببـس  دیاب  درک  لقن  درم  نیا  هک  ار  یتیاکح  تفگ  دوخ  ریزو  هب  هاش  .داد ) رارق  دوخ  نار  خیب  هب  ار  تسد  دومن و  زارد 
باوج ریزو  تسیچ ؟ ببس  ایآ  دروآ  نایم  هب  ار  یهام  تیاکح  دش و  جراخ  بلطم  زا  وا  دوب و  رگید  زیچ  ام  تبحـص  عوضوم  اریز 

دوخ یگتسخ  عفر  يارب  دوب  هدش  هتسخ  نوچ  دنیـشنب ، ونازراهچ  دایز  تدم  درادن  تقاط  تسا و  فیعـض  ریپ و  یلیخ  درم  نیا  داد :
تبسن ار  مسر  نیا  ام  هک  تسا  نیا  رتهب  تفگ  هاش  دروآ  تسد  هب  يا  هلیسو تساوخ 

125 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هک یقیرط  رهب  هاشداپ  دزن  رد  ناناملـسم  هک  تسا  لومعم  زورما  اـت  درک و  مه  ار  راـک  نیمه  و  میراد ، فوقوم  بیرغ  ناناملـسم  هب 
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.دوب دنهاوخ  همیرج  ءادا  هب  موکحم  هنرگو  دننیشنب  الیسرب  قیرط  هب  قباس و  مسر  نامه  هب  دنفلکم  نارگید  یلو  دننیشنب  دنلیام 

105 هرامش :] ناتساد  ]

دـشاب و یم فیاوط  نآ  زا  یکی  روکیب  هفیاط  هک  دـنا  هفیاط نیدـنچ  اهنیا  تسا ، هدـش  یتاراشا  دـنه  دابع  داهز و  هب  شیپ  لوصف  رد 
تخل و ناتسبات  لصف  رد  هفیاط  نیا  دنراذگ  یم مارتحا  اهنآ  هب  دنراد و  یم تسود  یلیخ  ار  ناناملسم  تسا ، بیدنرس  زا  اهنآ  لصا 

رمک هب  ینامسیر  هلیسوب  تشگنا  راهچ  ضرع  هب  ار  يا  هچراپ دوخ  تروع  ندیناشوپ  يارب  نانآ  زا  یـضعب  دننک  یم یگدنز  هنهرباپ 
هک يراولـش  مه  یخرب  دنناشوپ و  یم هدش  هتفاب  یتابن  فایلا  زا  هک  يریـصح  ياه  هچراپ اب  ار  دوخ  ندب  ناتـسمز  رد  .دندنب  یم دوخ 

هدینازوس هک  يدنه  تاوما  ناوختسا  رتسکاخ  هب  ار  دوخ  ياه  ندب دنشوپ ، یم دنک  یم رظن  بلج  هدش و  هلصو  گنراگنر  تاعطق  زا 
هاـگن ار  هناـع  يوم  لـغب و  ریز  يوم  اـما  دـنیادز  یم ار  لـیبس  شیر و  دنـشارت و  یم ار  دوخ  رـس  يوـم  دـنزاس ، یم هدوـلآ  دـنا  هدـش
سفن بیذعت  ینتورف و  روظنم  هب  هتـشاد  هارمه  ار  ناسنا  همجمج  کی  فصن  کیره  دننیچ و  یم ار  دوخ  ياه  نخان ابلاغ  دنراد ، یم

.دنرب یم راکب  یندیماشآ  يروخاذغ و  فرظ  ياجب  ار  نآ 
وا هب  دندیزگرب و  دوخ  نایم  زا  ار  یئاناد  درم  دیسر  نآ  رواجم  دالب  بیدنرـس و  یلاها  هب  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  روهظ  ربخ  هک  ینامز 

، دراد يا  يوعد هچ  تسیک و  وا  دنیبب  دورب و  مالسا  ربمغیپ  دزن  هک  دندرک  شرافس 
126 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

وبا دوب  هتفای  تافو  مرکا  لوسر  هک  دیـسر  هنیدـم  هب  یماگنه  دروخرب ، يداـیز  عناوم  قیاوع و  هب  ترفاـسم  نیح  رد  تفر و  درم  نآ 
رمع .دـش  ربمغیپ  تالاح  ياـیوج  رمع  زا  درم  نآ  سپ  تشاد ، ياـج  تفـالخ  ماـقم  رد  باـطخ  نب  رمع  دوب و  هتـشذگ  رد  زین  رکب 

.تفگ تایح  دوردب  نارکم  دالب  یحاون  رد  اما  درک  تعجارم  درم  .داد  حرش  تساوخ  یم وا  هک  ار  هچنآ 
درک تیاکح  دوب  هدینش  رکب  وبا  ربمغیپ و  هب  عجار  هک  هچنآ  تشگزاب و  بیدنرس  هب  مالغ  نآ  يدنه ، تشاد  هارمه  یمالغ  درم  نآ 

فیصوت درک ، یم هتوتیب  دجاسم  رد  اه  بش تشادرب و  رد  راد  هلـصو ياهـسابل  هکنیا  وا و  ینتورف  ربمغیپ و  نیـشناج  رمع  راتفر  زا  و 
ینابرهم تبحم و  دندیشوپ ، راد  هلصو هماج  دنتشگ و  نتورف  عضاوتم و  دندینش  يدنه  مالغ  زا  ار  بلاطم  نیا  هک  نامز  نآ  زا  .دومن 

.دنام یقاب  اهنآ  بولق  رد  هک  دوب  هفیلخ  رمع  تانایب  حرش  رد  مالغ  نآ  راتفگ  رثا  ناناملسم  هب  تبسن  اهنآ 
یناهنپ افخ و  رد  ار  بارش  اهیدنه  زا  یضعب  یلو  تسا  لالح  نانز  يارب  مارح و  نادرم  يارب  ندیشون  بارش  دنه  مدرم  تعیرـش  رد 

.دنشون یم

106 هرامش :] ناتساد  ]

.ما هدروآ ار  نانآ  زا  یـضعب  ناتـساد  هوزج  نیرد  نم  دنا و  هدید همه  ار  اهنآ  لامعا  دشاب و  یم اهرحاس  اه و  نهاک هاگیاج  دنه  دالب 
هتفگ هک  هدرک  لقن  يروبادنص  یسوم  نابز  زا  زین  وا  هدینش و  یئاسف  رکب  وبا  زا  رومیص  رد  وا  هک  مدینـش  ملـسم  رـسپ  فسوی  وبا  زا 
متفگ مدیدنخ ؟ ارچ  يدـیمهف  ایآ  تفگ  نم  هب  دـیدنخ و  مکاح  هاگان  میدرک  یم تبحـص  مدوب و  روبادنـص  مکاح  دزن  يزور  دوب :

هتسشن يا  هغابروق راوید  يور  تفگ : .مدیمهفن 
127 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

وا دزن  زا  متـساوخ  یتعاس  زا  سپ  مدش و  بجعتم  مکاح  تقامح  زا  نم  دیـسر » دهاوخرـس  یبیرغ  نامهم  ام  يارب  نآلا   » تفگ یم و 
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رد زا  وا  ناسک  زا  یکی  هاگان  هک  میدوب  تبحـص  لوغـشم  نانچمه  ام  ینیبب ، ار  راـک  تبقاـع  اـت  نک  ربص  ورم و  تفگ  مکاـح  مورب 
هبعج دنچ  دندمآ و  مکاح  دزن  هب  رفن  دـنچ  هک  تشذـگن  یتعاس  .دـش  دراو  ردـنب  هب  نامع  زا  يا  یتشک نآلا  هک  داد  ربخ  دـمآرد و 

نوریب نآ  نورد  زا  یتشرد  هغابروق  دندوشگ  ار  بالگ  هبعج  هک  نیمه  دنتشاد ، هارمه  بالگ  هچراپ و  اه و  بابـسا یـضعب  يوتحم 
.مدید مدوخ  مشچ  هب  نم  ار  هعقاو  نیا  تفرگ ، رارق  لوا  هغابروق  رانک  دیرپ و  راوید  يور  هب  تسج و 

107 هرامش :] ناتساد  ]

يدحا هب  نانآ  زا  يدنزگ  تعاس  نیا  ات  هکنانچ  هدرک  نوسفا  ار  روبادنص  جیلخ  ياه  گنهن هک  تسا  هدوب  صخش  نیمه  دنیوگ  یم
تـشادن ناکما  نیا  زا  لبق  هکیتروص  رد  دـناسر  یمن رازآ  یـسک  هب  حاـسمت )  ) گـنهن زین  هریرـس  جـیلخ  رد  نینچمه  تسا  هدیـسرن 

.ددرگن عقاو  گنهن  هلمح  دروم  دوش و  کیدزن  بآ  هب  یسک 
نیا مناوـت  یم نم  تفگ  هریرـس  هاـش  هب  تشذـگ  یم اـجنآ  زا  هک  يدـنه  يدرم  يزور  تشاد ، دوـجو  ناوارف  گـنهن  جـیلخ  نیا  رد 

نآ اما  داد  مهاوخ  هزیاج  رادقم  نالف  وت  هب  ینک  نینچ  رگا  تفگ  هاش  دسرن  یسک  هب  اهنآ  رازآ  جیلخ  رد  ات  منک  نوسفا  ار  اه  گنهن
تراهم رحـس  نوسفا و  نف  رد  هک  ینهاک  درم  هکنآ  ات  تشذـگ  هیـضق  نیا  زا  یتدـم  .دـیدن  ار  وا  یـسک  رگید  تفر و  اجنآ  زا  درم 

تفگ مهد ؟ ناـشن  یئاـشامت  يزیچ  وت  هب  يراد  لـیم  اـیآ  تفگ  وا  هب  دروخرب و  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  دـمآ و  هریرـس  هب  تشاد 
هاگنآ يرآ 

128 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
يوش لخاد  بآ  رد  یناوت  یم یهاوخب  رگا  لاح  تفگ  دوخ  قیفر  هب  سپـس  درک  ادا  یتاملک  تسـشن و  جـیلخ  راـنک  هب  يدـنه  درم 

بآ لخاد  دوخ  نم  هکنآ  ای  دوش و  لخاد  بآ  هب  هک  نک  رـضاح  ار  رگید  یـسک  ای  دـنناسر و  همدـص  وت  هب  اه  گـنهن هکنآ  نودـب 
بآ لخاد  يرگید  نآ  نینچمه  شقیفر و  وا  زا  سپ  دـش  بآ  لـخاد  گـنرد  یب درم  نآ  وش ، لـخاد  تدوخ  تفگ  قیفر  موش ، یم

يدـنه درم  دـندمآ  نوریب  بآ  زا  نت  هس  نآ  نوچ  .دـندیناسرن  يرازآ  هنوگچیه  یلو  دنتـشگ  عمج  اهنآ  فارطا  اه  گنهن دـندش و 
ارنآ اه  گنهن لاح  رد  دندنکفا  بآ  هب  ار  یگس  هاگنآ  نک ، نانچ  تفگ  مزاس ؟ دازآ  نوسفا  زا  ار  اه  گنهن یهاوخ  یم لاح  تفگ :

.دنتخاس هعطق  هعطق هدوبر و 
جیلخ بناج  هب  هاش  .یلب  تفگ : ینک ؟ نانچ  نینچ و  یناوت  یم وت  تفگ  وا  هب  درک و  راـضحا  ار  يدـنه  درم  دیـسر  هاـش  هب  ربخ  نیا 

نوسفا جیلخ  هب  درم  نک ، نوسفا  لاح  تفگ  يدنه  درم  هب  دنتخاس و  رـضاح  ار  لتق  هب  نیموکحم  زا  رفن  ود  داد  روتـسد  دش و  ناور 
تفگ سپـس  .دندیناسرن  وا  هب  يدنزگ  چیه  اما  دندش  عمج  وا  فارطا  اه  گنهن دنتخادنا  بآ  هب  ار  نیموکحم  زا  یکی  هاگنآ  دـیمد 

هب درک و  نیـسحت  ار  يدنه  درم  دید  نینچ  نوچ  هاش  .دندیرد  مه  زا  هتفرگ  ار  موکحم  اه  گنهن درک  نینچ  نوچ  نک ! دازآ  ار  اهنآ 
.داد هدعو  وا  هب  زین  يرگید  هزیاج  دیشخب و  تعلخ  ماعنا و  وا 

رد هک  ار  دوخ  كـالاچ  ناـمالغ  زا  یکی  سپـس  ینک  رارکت  ار  دوخ  زورید  راـک  مه  زورما  مراد  لـیم  تفگ : درم  نآ  هب  رگید  زور 
ادج نت  زا  تبرـض  کی  هب  ار  يدنه  درم  نیا  ندرگ  گنرد  یب مدرک  هراشا  تقوره  تفگ  دناوخ و  دوخ  دزن  تشادـن  ریظن  یکباچ 
درگ ناگنهن  دندنکفا  بآ  هب  ار  يرگید  موکحم  نوچ  دیمد  نوسفا  جیلخ  هب  رگ  نوسفا درم  تفر ، جیلخ  بناج  هب  هاگنآ  يزاس ، یم

نانیمطا يارب  .دندشن  کیدزن  وا  هب  اما  هتفرگ  ار  وا 
129 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

يرازآ هدـش و  عمج  وا  رود  نانچمه  ناگنهن  هک  یلاح  رد  دـندرب  نآ  رانک  هشوگ و  جـیلخ و  یحاون  مامت  هب  ار  موکحم  درم  رطاخ ،
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اروف مالغ  درک و  هراشا  دوخ  مالغ  هب  تسا  هتفرگ  ارف  ار  جـیلخ  رـساترس  رگنوسفا  نوسفا  هک  تفای  نانیمطا  هاش  نوچ  دـندناسر  یمن
.دنا هدیناسرن يرازآ  سکچیه  هب  هریرس  جیلخ  ناگنهن  لاح  هب  ات  نامز  نآ  زا  .تخاس  ادج  تبرض  کی  هب  ار  رگنوسفا  ندرگ 

108 هرامش :] ناتساد  ]

دـشاب تسد  یهت تسپ و  هقبط  زا  دنک و  يدزد  یـسک  رگا  دنه  دالب  رد  .تسا  رامـش  هب  همهم  روما  زا  ناتـسودنه  رد  يدزد  هلئـسم 
لام یـسک  رگا  دنناتـس و  یم وا  زا  تفگنه  همیرج  ای  دوش و  یم طبـض  وا  یئاراد  مامت  دشاب  رگناوت  هاگره  تسا و  گرم  شتازاجم 

نادزد .تسا  مادـعا  اـهنآ  ناـیم  رد  يدزد  تازاـجم  یلک  روـط  هب ددرگ ، یم موـکحم  داـیز  همیرج  يادا  هـب  درخب  هتـسناد  ار  يدزد 
یـضاق ماقم  نمرنه  .دنک  راتفر  وا  اب  مالـسا  ماکحا  قباطم  ات  دنراپـس  یم نیملـسم  ياوشیپ  ای  نمرنه )  ) هب ناتـسودنه  رد  ار  ناملـسم 

.دوش باختنا  اهناملسم  نایم  زا  دیاب  طقف  ماقم  نیا  بحاص  دراد و  مالسا  دالب  رد  ار  ناناملسم 

109 هرامش :] ناتساد  ]

رد .مدرک  یم ترفاسم  هرصب  هب  فاریـس  زا  کچوک  قروز  کی  رد  لاس 305  هدعقیذ  هام  رد  تفگ : نم  هب  داشباب  رـسپ  مالغ  دشار 
دـش یم دنلب  يردق  هب  ایرد  جاوما  میتخیر ، ایرد  هب  ار  قروز  ياهراب  زا  يرادقم  میدـش  راچان  دـش  ینافوط  ایرد  الماکلا  سأر  هیحان 

دنکفا یم هیاس  قروز  يور  رب  هک 
130 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

دندیـشک یم نامـسآ  هب  رـس  اهجوم  هک  یماگنه  تسکـش ، یم مهرد  قروز  ریز  رد  سپـس  دناشوپ و  یم دوخ  هیاس  ریز  رد  ار  نآ  و 
ناـهنپ اـم  رظن  رد  ار  زور  دـندوب و  لـئاح  نامـسآ  اـم و  نیب  جاوما  اریز  دـش  یمن نکمم  منیبـب  ار  نامـسآ  مدرک  یم شـشوک  هچره 

.دنتخاس یم

110 هرامش :] ناتساد  ]

طخ رد  رگا  دنـشاب  هاش  ياه  یلگوس زا  ول  هللجم و  نانز  یتح  يروشک و  يرکـشل و  مدرم  ای  يدـنه  ردـقلا  لیلج  راجت  هک  مدـینش 
هارمه یـسک  رگا  دـنرب و  یم دوخ  اب  هتـشادرب  ار  نآ  دـشاب  اهنآ  هارمه  یـسک  هکیتروص  رد  دـننیبب  شیمواگ  واگ و  هلـضف  دوخ  ریس 

.دنراد یمرب ارنآ  دنتفای  ار  یسک  هکنیمه  تسا  يرگید  فرصت  رد  هک  دوش  هتسناد  ات  دنراذگ  یم یتمالع  نآ  يور  رب  دشابن 
سپـس دریمب  ات  دـنبوک  یم ار  اهنآ  هلک  هتفرگ  ار  يا  هدـنرپ ای  دنفـسوگ  هک  هنوگنیدـب  دـنروخ  یم ار  هدرم  تاناویح  تشوگ  اهیدـنه 

.دنروخ یم ار  ناشتشوگ 
ای رسپ  هب  تشادرب و  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  دروخرب  يا  هدرم شوم  هب  هار  رد  هرابوس  رومیص و  رد  يدنه  نیمرتحم  زا  یکی  دنیوگ  یم

.تسا اهکاروخ  نیرتذیذل  شوم  اهنآ  دزن  رد  اریز  دومن  لوانت  ار  نآ  تشوگ  درب و  هناخ  هب  درپس و  تشاد  هارمه  هک  دوخ  رکون 

111 هرامش :] ناتساد  ]

یگرزب رختسا  وا  هک  دننک  یم تیاکح  نیچ  ناهاشداپ  زا  یکی  زا 
131 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
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رختسا بآ  هک  تشاد  زین  يرگید  يارجم  تخاس  یم رپ  ار  رختسا  دمآ و  یم هار  گنـسرف  کی  زا  نآ  بآ  هک  تشاد  دوخ  رـصق  رد 
ياهدیراورم نآ  يارجم  رد  دنتخاس و  اهر  همـشچرس  زا  ار  بآ  دنزاس ، بآرپ  ار  رختـسا  دش  لیام  هاش  هک  زور  کی  .دیـشک  یم ار 

فارطا زا  دش و  بآ  زا  رپ  رختـسا  مسق  نیدب  تخیر  یم رختـسا  هب  هدیناطلغ  دوخ  اب  ار  اهدیراورم  لالز  ناور و  بآ  دنتخیر  ناوارف 
.دندیشخرد یم اهدیراورم  گیر  نش و  ياج  هب  رختسا  هت  رد  دندرک و  عطق  ار  بآ  نایرج  هاگنآ  تشگ  ریزارس  نآ 

112 هرامش :] ناتساد  ]

هک دنشاب  یم یئاه  هریزج زا  ترابع  تاجبید  نیا  .ما  هدروآ مدلا  تاجبید  ثداوح  زا  یتایاکح  باتک  نیا  ياه  تمسق زا  یـضعب  رد 
رارق هب  دشاب و  یم رازه  یـس  ریازج  نیا  دادعت  دنیوگ  یم دراد  دادتما  قاوقو  ریازج  ات  دوش و  یم عورـش  جتـسک  تاجبید  یکیدزن  زا 

گنـسرف هد  ات  گنـسرف  مین  زا  ریازج  نیزا  کیره  لوط  .تسا  نوکـسم  دابآ و  هریزج  رازه  هدزاود  ریازج  نیا  زا  ناناگرزاب  راـهظا 
.دنراز نش ریازج  نیا  مامت  دشاب و  یم گنسرف  کی  زا  رتمک  گنسرف و  کی  اهنآ  نایم  هلصاف  هدوب و 

113 هرامش :] ناتساد  ]

: تفگ نم  هب  تسا  هدوب  ناتساد  نیا  دهاش  دنه  دالب  رد  هک  یسک 
وا هب  تجاح  دروم  سنج  نداد  ياج  يارب  يا  هسیک هک  مسق  نیدب  دنور  یم راک  هب  اه  هناخ تاجاح  عفر  يارب  اه  لیف ناتـسودنه  رد 

لاقب ناکد  هب  لیف  .دنراذگ  یم موزل  دروم  سنج  زا  يا  هنومن اب  تسا  لحم  جـیار  لوپ  هک  عدو )  ) هکـس دـنچ  نآ  نورد  دـنهد و  یم
عیمج زا  دید  ار  وا  هکنیمه  لاقب  دور  یم

132 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
درامـش و یم ار  نآ  نورد  لوپ  دریگ ، یم لیف  زا  ار  هسیک  دنز و  یم رانک  ار  دوخ  ياه  يرتشم یتح  دـشک و  یم تسد  دوخ  ياهراک 

هبلاطم لیف  دهد ، یم لیف  هب  دراذگ و  یم هسیک  رد  تمیق  نیرت  نازرا هب  سنج و  نیرتهب  زا  لوپ  لداعم  هاگنآ  دنیب  یم ار  سنج  هنومن 
دوخ موطرخ  اب  ار  اه  لوپ اروف  لیف  دنک  یم هابتـشا  لوپ  شرامـش  رد  لاقب  یهاگ  دیازفا ، یم سنج  رادقم  رب  مه  لاقب  دنک  یم رتدایز 

.درامشب ار  نآ  هرابود  بساک  ات  هدرک  شیپ  سپ و 
ار وا  ناکد  بابـسا  عاتم و  مامت  هتـشگرب  لاقب  ناکد  هب  اروف  لیف  دـنز  یم کتک  ار  وا  دـشاب  یـضاران  وا  دـیرخ  زا  لیف  بحاـص  رگا 

.دزاس در  هتفرگ  لیف  زا  هک  ار  یلوپ  ای  دنک و  هوالع  سنج  رادقم  رب  ای  تسا  ریزگان  لاقب  دزاس ، یم ربز  ریز و  مهرد و 
نواه رد  دریگ  یم موطرخ  هب  هک  نواه  هتـسد  اب  ار  جنرب  دـشاپ ، یم بآ  دـنک ، یم یـشکوراج  دوخ  بحاص  هناخ  رد  یلیف  نینچ  نیا

هلمجلاب دشک  یم الاب  بآ  درب و  یم ورف  هاچ  هب  هتفرگ  موطرخ  هب  ار  لطـس  نامـسیر  هک  هنوگ  نیدب دـشک  یم هاچ  زا  بآ  دـبوک ، یم
هدش شراوس  هک  ار  يا  هچب یهاگ  دهد ، یم يراوس  رود  تافاسم  رد  راک  ماجنا  يارب  ار  شبحاص  دروآ ، یمرب ار  هناخ  جـیاوح  مامت 

اب ارنآ  سپـس  هتخیر  يا  هسیک رد  ات  دـهد  یم هچب  هب  هدـیچ  دوخ  كاروخ  يارب  ناتخرد  زا  گرب  نیمز و  زا  فلع  درب  یم ارحـص  هب 
.دنادرگ یمزاب هناخ  هب  هچب 

.دنا هتفگ مهرد  رازه  هد  ات  ار  یلیف  نینچ  تمیق  دراد و  شزرا  یفازگ  غلابم  دشاب  فاصوا  نیا  ياراد  هک  یلیف  ره 

114 هرامش :] ناتساد  ]

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


نم يارب  اهایرد  تالکشم  بئاصم و  باب  رد  ناناگرزاب  زا  رفن  کی 
133 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

یتشک دینج و  نب  هّللا  دبع  یتشک  مدوب ، راوس  تفر  یم رومیص  هب  فاریس  زا  هک  یتشک  کی  رد  لاس 306  رد  درک : تیاکح  نینچ 
نف رد  روهـشم و  زین  اـهنآ  نایادـخان  دوـب و  فورعم  گرزب و  ياـه  یتـشک زا  یتـشک  هس  نـیا  دـندوب  هارمه  اـم  یتـشک  اـب  زین  اـبس 

رد هفلتخم  تاقبط  ریاس  ناولم و  درونایرد  رجات  لیبق  زا  نیـشنرس  رفن  تسیود  رازه و  .دندوب  دـنلب  تلزنم  ماقم و  ياراد  يدرونایرد 
ام رفـس  زا  زور  هدزای  نوچ  .دوب  هتـشابنا  اهنآ  رد  دـمآ  یمن باسح  هب  هک  نوگانوگ  داـیز و  ياـهالاک  دـندوب و  عمج  اـه  یتشک نیا 
يا یتشک چیه  ام  زا  لبق  هک  تسا  هدشن  هدینش  دنتفگ  یم دیدرگ ، نایامن  رومیص  هنات و  نادنس و  نیمزرس  اههوک و  رود  زا  تشذگ 

دـصقم هب  تمالـس  هب  هکنیا  زا  میدـش و  رورـسم  لاحـشوخ و  یلیخ  اـم  دـشاب ، هدوـمیپ  تمالـس  تعرـس و  نیا  هـب  ار  تفاـسم  نـیا 
زا يدیدش  داب  هاگان  .دـش  میهاوخ  هدایپ  یکـشخ  هب  حبـص  ادرف  هک  میتشاد  دـیما  میداد و  یم تراشب  يرگید  هب  کیره  میا  هدیـسر

دعر و اب  نافوط  .دنـشکب  نیئاپ  ار  اهنابداب  دنتـسناوتن  ناناولم  هک  یمـسق  هب  تفرگارف  ار  ام  ياه  یتشک تساخرب و  ناتـسهوک  بناج 
دش عنام  راک  نیزا  ار  اهنآ  یتشک  نیتپاک  دمحا  اما  میزیرب ، ایرد  هب  ار  یتشک  ياهالاک  دیاب  دنتفگ  ناناولم  دش ، عورش  يدیدش  قرب 
ایرد هب  ار  یتـشک  ياـهراب  دـیابن  میا  هدرکن لـصاح  نیقی  دوخ  تکـاله  هب  هدـشن و  جراـخ  نم  تسد  زا  یتـشک  راـیتخا  اـت  تفگ  و 

ام لاح  زین  رگید  یتشک  ود  نآ  .دندش  لوغشم  یتشک  نیریز  هقبط  زا  بآ  ندرک  یلاخ  هب  هدمآ و  ریز  هب  الاب  زا  یتشک  لها  مینکفا ،
راجت .دـنک  نامه  زین  وا  ات  دـنک  یم هچ  ایرد  هب  دوخ  ياهالاک  نتخیر  يارب  شقیفر  دـنیبب  دوب  رظتنم  نارفاسم  زا  کیره  دنتـشاد ، ار 

رد ام  ناج  اریز  تسین  یجرح  وت  رب  زیرب  ایرد  هب  ار  یتشک  ياهراب  دـنتفگ  یم دـمحا  هب  دـندراذگ و  ار  هلان  هجـض و  يانب  ام  یتشک 
.دش یمن یضار  ادبا  رما  نیا  هب  دمحا  اما  .تسا  رطخ 

134 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
.دمآرد ندش  قرغ  لاح  هب  یتشک  مشـش  زور  .دـش  یم رتدـیدش  نافوط  هظحل  ره  تشذـگ و  لاونم  نیدـب ام  لاح  زور  شـش  تدـم 

اه و هسیک ناراب  اریز  تفرگ  یمن تروص  رما  نیا  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  اما  دنزیرب  ایرد  هب  ار  اهراب  داد  روتـسد  یتشک  هدـنامرف 
ار یکچوک  یجرک  دش  تخـس  همه  رب  راک  نوچ  دوب ، هدیـسر  نم  دصناپ  رازه و  هب  راب  نم  دصناپ  نزو  هدرک و  نیگنـس  ار  اه  لدع

دمحا دوش  یجرک  راوس  دندرک  فیلکت  زین  دمحا  هب  دندش  راوس  یجرک  هب  هدمآ  نوریب  یتشک  زا  رفن  هس  یس و  دنتخادنا و  بآ  هب 
قرغ وا  اـب  زین  نم  دـش  قرغ  مه  رگا  مناد  یم یجرک  زا  رت  نـما ار  یتـشک  مراد و  یمنرب تـسد  یتـشک  زا  نـم  تـفگ  درکن و  لوـبق 

.درادن یتذل  ملاوما  نودب  یگدنز  نم  يارب  اریز  موش  یم
دوب و هدنامن  ام  رد  یقمر  رگید  بآ ، هن  میتشاد  نان  هن  هک  یلاح  رد  میدرب  رـس  هب  زور  هنابـش  جنپ  یجرک  رد  ام  تفگ : یم رجات  نآ 
هک یمـسق  هب  دوب  هدش  ایرد  جاوما  اهداب و  هچیزاب  ام  یجرک  میتشادن ، ار  مهاب  ندرک  تبحـص  لاح  یگنـشت  یگنـسرگ و  تدش  زا 

دیاب هک  میدنامهف  مه  هب  هراشا  اب  تفای  تدـش  یگنـسرگ  نوچ  بآ ، ریز  رد  ای  میتسه  بآ  يور  رب  میهدـب  صیخـشت  میتسناوت  یمن
یقاب یتشک  رد  نارفاسم  ریاس  ءزج  شردـپ  هک  دوب  یهبرف  غلابان و  هچب  رـسپ  کی  ام  هارمه  اقافتا  میروخب ، ناـیم  نآ  زا  ار  رفن  کـی 

اهمشچ هدنکفا  نامسآ  هب  ار  دوخ  رظن  هک  میدید  یم درک  ساسحا  ار  ام  تین  كرسپ  .مینک  عوج  دس  وا  اب  میدش  ممصم  دوب ، هدنام 
هب ار  نیمز  میتسناوت  يدوز  هب  دش و  رادومن  یکـشخ  راثآ  رود  زا  هک  تشذـگن  یتعاس  درک ، یم تکرح  هتـسهآ  هتـسهآ  شیاهبل  و 

یلاحیب تدـش  زا  ام  .تفای  هار  نآ  رد  ایرد  بآ  دـمآ و  دـیدپ  نآ  رد  یبالقنا  دـش  کیدزن  لحاس  هب  یجرک  هکنیمه  مینیبب ، یبوخ 
هاگان .مینک  يرادهاگن  دوخ  زا  هدرک  یتکرح  میدوبن  رداق 
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هب هتفرگ  ار  ام  تسد  اهنآ  یتشک ، نالف  زا  میتفگ  دیئآ ؟ یم اجک  زا  دنتفگ : ام  هب  دندمآ و  ام  یجرک  يوس  هب  یکشخ  زا  درم  رفن  ود 
تفگ میتسه ؟ اجک  رد  ام  مدیسرپ  يرگید  نآ  زا  نم  تفر  ود  نآ  زا  یکی  .میداتفا  نیمز  يور  هب  ناگدرم  لثم  ام  دندرب و  یکـشخ 

، میراد كاـشوپ  هقوذآ و  بآ و  اـجنآ  رد  اـم  تفر  هیرق  نآ  هب  نم  باـبرا  دزیخ ، یمرب زیت  هیرق  زا  ینیب  یم رود  زا  هـک  ار  يدود  نآ 
دندوب یناسک  طقف  ناگتفای  تاجن دندش و  كاله  انثتسا  نودب  امومع و  یتشک  هس  نآ  رد  ناگدنام  یقاب اما  درب ، اجنادب  ار  ام  سپس 

.دنام یقاب  وا  زا  یمسا  طقف  دوب و  ناگدش  كاله رامش  رد  زین  ام  یتشک  هدنامرف  دمحا  دندرب  هانپ  یجرک  هب  هک 
دیدرگ رومیـص  فاریـس و  رد  یلک  لالتخا  بجوم  دوب  نآ  راب  هک  یئاهالاک  فالتا  نآ و  نانیـشنرس  كاله  یتشک و  هس  نآ  قرغ 

فلت هنوگ  نادـب هک  دـندوب  اه  یتشک نآ  رد  رهـش  ود  نآ  روهـشم  نایادـخان  ناحالم و  ناـناگرزاب  زا  یتعاـمج  داـیز و  یلاوما  اریز 
.دندش

115 هرامش :] ناتساد  ]

دنه رد  هک  یصاخشا  زا  ار  بیجع  تیاکح  نیا  دوب  هدرک  ترفاسم  نآ  یحاون  دنه و  دالب  رد  دایز  ياهلاس  هک  نادرونایرد  زا  یکی 
ناتسوب غاب و  ياراد  دنمان و  یم نییارانرت  ار  اجنآ  هک  یلحم  رد  یلعا  ریمشک  یحاون  رد  درک : لقن  نینچ  نم  يارب  هدینـش و  دنا  هدوب

یتالماعم ياهوگتفگ  شورف و  دـیرخ و  همهمه  اجنآ  رد  هک  هنجا  رازاب  هب  فورعم  تسا  يرازاـب  دـشاب ، یم يداـیز  ياـهرابیوج  و 
مدیسرپ تسا ، یقاب  نانچمه  هدوب و  فورعم  مایالا  میدق  زا  ناکم  نیا  دنوش و  یمن هدید  اجنآ  رد  یصاخشا  اما  دوش  یم هدینش  دایز 

تفگ دوش ؟ یم ریاد  یهاگب  هاگ  ای  تسا  ریاد  هشیمه  رازاب  نیا  ایآ 
136 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.مدرکن لاوئس  ار  هتکن  نیا 

116 هرامش :] ناتساد  ]

ءارو زا  ار  برس  هک  تسا  یگنـس  هلمج  نآ  زا  ما  هدید نوگانوگ  ياه  گنـس اجنآ  رد  تفگ : یم دوب  هدرک  رفـس  نیچ  هب  هک  يدرم 
سم هک  تسا  يرگید  گنـس  دوش ، یم ناسآ  وا  رب  لمح  عضو  دنراذگب  نتـسبآ  نز  ریز  رد  ار  گنـس  نیا  دنک و  یم بذج  یتشط 

زین .دـیابر و  یم ار  نهآ  هک  تسا  ابر  نهآ فورعم  گنـس  نینچمه  دـیامن و  یم بذـج  ار  ـالط  نآ  رگید  عون  دـنک و  یم بذـج  ار 
.دزغل یم يرگید  گنس  نآ  نورد  دنک و  یم شوماخ  ار  شتآ  هک  دراد  دوجو  اجنآ  رد  یگنس 

هد ات  دیآ و  یم نوریب  نآ  نورد  زا  یکچوک  مرک  دننکشب  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  یگنس  بیدنرس  بابغا  رد  تفگ  یم صخش  نامه 
.تسا هدیئور  هجوج  ندب  كرک  دننام  یمرن  ياهکرک  مرک  نیا  مد  يور  رس و  يور  دریم  یم سپس  دزخ  یم نیمز  يور  هب  عارذ 

117 هرامش :] ناتساد  ]

نیا ددرگ و  یم دمجنم  دسر  یم نیمز  هب  نوچ  دوش  یم يراج  هرطق  هرطق  یبآ  نآ  هلق  زا  هک  نمی  رد  تسا  یهوک  بیاجع  زا  رگید 
 . تسا ینامی  بش  نامه 

137 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
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هرود مامت  رد  تسین  رذب  ياراد  دـیور ، یم لیـس  يراجم  اه و  هرد رد  تخرد  نیا  تفگ : یم دوب  هدـید  ار  ردـنک  تخرد  هک  یـسک 
ثیح زا  یلو  دـننیب  یم تروص  لکـش و  کی  هب  ار  اهتخرد  نیا  هشیمه  اهنآ  نیکلام  دـنام ، یم یقاب  هزادـنا  دـق و  کـی  هب  دوخ  ومن 
هیحان نیا  لوط  عراح  کساح و  دودـح  رد  زج  هدـشن  هدـید  اج  چـیه رد  تخرد  عون  نیا  .دـنراد  فـالتخا  مهاـب  یئاـبیز  بیکرت و 

.تسا گنسرف  هاجنپ  دص و  کی ابیرقت 

119 هرامش :] ناتساد  ]

هدید ار  یمیظع  تخرد  تسالط  روشک  دالب  زا  هک  ریکنام  یحاون  زا  هیقنع  هبـصق  رد  تفگ : یم تسا  هدید  ار  دنه  دالب  هک  يرگید 
یـشقن دیفـس و  نآ  طـسو  هک  دوب  يزمرق  ياـهلگ  ياراد  تخرد  نیا  تشاد  يروطق  میخـض و  هنت  هک  زوـج  تخرد  هب  هیبـش  تسا 

« هّللا لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  ال   » دش یم هدید  نآ  رد  ترابع  نیا  دننام 

120 هرامش :] ناتساد  ]

گنـس نیا  دـنوش  یم گنـس  هب  لیدـبت  دـنراذگ  مدـق  نآ  نیمز  هب  ایرد  ياه  گنچرخ نوچ  هک  تسا  يا  هریزج فنـص  ياـیرد  رد 
دور یم راـک  هب  مـشچ  یئانـشور  توـق و  يارب  دـنرب و  یم دـالب  ریاـس  قارع و  هـب  ار  نآ  هـک  تـسا  یبـط  صاوـخ  ياراد  فورعم و 

.دنمان یم يرهنلا ) ناطرس   ) يا هناخدور گنچرخ  ار  نآ  اه  شورفاود
138 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

121 هرامش :] ناتساد  ]

یئالط همسجم  راهچ  يور  هک  درمز  زا  یگرزب  گنـس  هتخت  کی  نآ  يور  رب  هک  تسا  یبآرپ  همـشچ  هجب  رد  هک  مدینـش  يدرم  زا 
.دنک یم هولج  زبس  گنر  هب  همشچ  بآ  دبات  یم همشچ  نآ  رب  دیشروخ  نوچ  دنا ، هداد رارق  هدش  بصن 

نآ اما  تساخرب  لادـج  هب  هجب  یلاها  اب  گنـس  نآ  ندوبر  عمط  هب  دوب  یحاون  نآ  رواـجم  دـالب  ناـهاشداپ  زا  یکی  هک  ربع  یناـمز 
.دنا هدنام یقاب هدرک و  تمواقم  یگداتسیا و  تازواجت  ربارب  رد  هشیمه  هک  تسا  هدش  هبرجت  دندشن و  بولغم  هاگ  چیه - مدرم 

هک دش  یم یئوس  دمآ  شیپ راچد  ای  یـضرم و  هب  التبم  تساخ  یم رب  گنـس  نآ  ندوبر  دصق  هب  تقوره  كولم  زا  یکی  دـنیوگ  یم
.تشگ یم وا  دوصقم  ماجنا  عنام 

122 هرامش :] ناتساد  ]

نوچ دراذـگ و  یم مخت  ایرد  لـحاس  رد  هک  دراد  دوجو  یگرزب  غرم  بیدنرـس  باـبغا  یحاون  رد  درک : لـقن  نم  ناتـسود  زا  یکی 
.دوش یم عطق  یحاون  نآ  رد  داب  شزو  زور  هدراهچ  تدم  ات  تشاذگ  مخت 

123 هرامش :] ناتساد  ]

هانگ ای  يدزد  مرج  هب  هک  مدید  ار  يرـسپ  يدـنه  تسا  ناتـسودنه  ياهرهـش  زا  یکی  هک  سرب )؟؟؟(  رد  تفگ : یم ینامع  دـمحم 
تسوپ ات  دندوب  هدرک  میلست  خالس  هب  ار  وا  مکاح  مکح  هب  دوب و  هدش  تشاد  زاب  يرگید 
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139 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
درد و راهظا  ادبا  دناوخ و  یم زاوآ  دز و  یم فرح  رـسپ  نآ  دوب  لوغـشم  وا  ندنک  تسوپ  هب  خالـس  هک  لاح  نامه  رد  .دـنکب  ار  وا 

.تشگ شوماخ  كرسپ  دیرب  ار  نآ  دیسر و  وا  فان  هب  خالس  هک  نیمه  درک ، یمن جنر 

124 هرامش :] ناتساد  ]

هزادـنا هب  اـبق و  هزبـس دـننام  دوبک  زبـس و  دیفـس ، خرـس ، گـنر  هب  ناولا  رپ  لاـب و  اـب  تسا  یغرم  قاوقو  ریازج  رد  تفگ : یم وا  مه 
كاروخ نودـب  دـناوت  یم زور  نیدـنچ  دزوس ، یمن دوـش و  یم شتآ  لـخاد  غرم  نیا  .دـنمان  یم لدنمـس  ار  وا  هک  گرزب  نارتوـبک 

نوچ دـنوش ، زاب  اهمخت  ات  دـماشآ  یمن بآ  دـباوخ  یم مخت  يور  هک  ار  یتدـم  دروخ ، یم كاـخ  طـقف  تدـم  نیا  رد  دـنک  تسیز 
، دننک یم هطاحا  ار  اه  هجوج هشپ  سگم و  دور  یمن ناشکیدزن  دنک و  یم كرت  ار  اهنآ  زور  نیدنچ  دـندمآ  نوریب  مخت  زا  اه  هجوج

.دهد یم هناد  اهنآ  هب  دیآ و  یم ناشردام  دندش  نتفر  هار  هب  رداق  دندروآرد و  رپ  اه  هجوج هکنیمه 

125 هرامش :] ناتساد  ]

نآ رن  سنج  دهد ، یم رییغت  ار  دوخ  تیسنج  هک  شوگرخ  هب  هیبش  تسا  یناویح  عون  کی  قاوقو  ریازج  زا  یکی  رد  هک  مدینش  وا  زا 
یلاها هب  ار  بلطم  نیا  لقن  يدنه - رفنکی  لوق  زا  تیاکح - نیا  هدنیوگ  .نآ  هدام  تسا  نینچمه  رن و  ینامز  دوش و  یم هدام  یهاگ 

اما دنراد  ار  تلاح  نیمه  زین  اهـشوگرخ  دنیوگ  یم نینچمه  تفگ ! ناوت  یم هچ  باب  نیا  رد  مناد  یمن نم  .داد  یم تبـسن  بیدنرس 
.دناد یم ادخ  .تسین  یندرکرواب  نم  هدیقع  هب 

140 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

126 هرامش :] ناتساد  ]

هب زین  لکش  گنر و  ثیح  زا  رامـسوس  هزادنا  هب  تسا  یناویح  جنز  هلافـس  رد  تفگ : یم دوب  هدرک  ترفاسم  اهایرد  رد  هک  يرگید 
ار یـسک  ناویح  نیا  رگا  .دنـشاب  یم دوخ  سنج  زا  یلـسانت  تلآ  ود  ياراد  مادک  ره  نآ  هدام  رن و  سنج  .دراد  تهابـش  ناویح  نآ 

يارب ناویح  نیا  نایز  ررـض و  .دوش  یم تفای  ترذ  رکـش و  ین عرازم  رد  رتشیب  ناویح  نیا  .تسین  ریذـپ  جالع نآ  مخز  دریگب  زاـگ 
زا رارف  يارب  شـشوک  دنزاس  یم هعطق  هعطق ار  وا  دننک  هلمح  رفن  کی  هب  نآ  ياتراهچ  ای  هس  رگا  تساهرام  اه و  یعفا زا  رتشیب  مدرم 

.تسا هدیاف  یب ناویح  نیا  رش 

127 هرامش :] ناتساد  ]

: درک تیاکح  نینچ  نم  يارب  دوب  الط  روشک  فورعم  نادرونایرد  نایادخان و  زا  یکی  هک  سیکال  نبا  هب  روهشم  دشار  رـسپ  رفعج 
ات داد  نامرف  دیـسر ، رومیـص  مکاح  هب  ربخ  دیعلب ، ار  يا  هثجلا میظع  گنهن  دش و  ادیپ  یگرزب  رایـسب  رام  رومیـص  جـیلخ  رد  ینامز 

دنتفای رفظ  وا  رب  نوچ  دنتـساخرب  راـم  اـب  هزراـبم  هب  سک  رازه  هس  زا  شیب  .دـنربب  وا  دزن  هب  ار  ناویح  نآ  دـنورب و  یلاـها  زا  یعمج 
تحارج شیاهـشوگ  ات  وا  رـس  .دنتـسب  مکحم  ار  وا  بانط  اب  دندیـشک و  ار  شیاهنادند  ناریگرام  دنتـسب و  نامـسیر  اب  ار  وا  ندرگ 

.دوب نآ  لوط  عارذ  لهچ  دنتفرگ  هزادنا  ار  وا  نوچ  تشادرب 
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قافتا لاـس 340  رد  هعقاو  نیا  .دـش  یم هدز  نیمخت  لـطر  نارازه  ناویح  نزو  دـندرب  یم دوـخ  ندرگ  شود و  يور  هب  ار  نآ  مدرم 
.داتفا

141 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

128 هرامش :] ناتساد  ]

ضرغ اما  تسا  هدرک  فیصوت  ار  اهرهش  هعسوت  تسا  هتشاد  دشو  دمآ  اجنآ  رد  هدرک و  ترفاسم  قاوقو  ریازج  هب  هک  يدرم  مدینش 
رد .دـنراد  كرت  هفیاط  هب  يداـیز  تهابـش  ناـماس  نآ  مدرم  هکنآ  رگید  .تسا  هدوب  نآ  سوفن  يداـیز  هکلب  هدوبن  رهـش  یگرزب  وا 

راکم و یمدرم  لاح  نیا  اب  دـنرب ، یم راک  هب  نارگتعنـص  تیبرت  رد  يدایز  مامتها  دنـشاب و  یم اـیند  مدرم  نیرت  كریز رنه  تعنص و 
.دنشاب یم سأبلا  دیدش  ریگ و  تخس يراک  ره  رد  هدوب و  تاذدب  راکتنایخ و 

129 هرامش :] ناتساد  ]

دربن هب  قروز  رازه  کی  بیرق  اب  لاس 334  رد  مدرم  نیا  تسا  هدوب  قاوقو  مدرم  شهدم  لامعا  دهاش  هک  تفگ  نم  هب  سیکال  نبا 
فارطا هدش و  هدیـشک  یمکحم راصح  هلبنق  رهـش  درگادرگ  اریز  دـندماین  قیاف  اهنآ  رب  یلو  دـنتخادرپ  هلبنق  رهـش  یلاها  اب  يدـیدش 

هکرهش مدرم  زا  يا  هدع دوب ، ياپرب  یمکحتسم  هعلق  نوچمه  بآ  نایم  رد  هلبنق  هک  یمسق  هب  دوب  هدرک  هطاحا  جیلخ  بآ  ار  راصح 
؟ دنا هدروآ هلمح  اهنآ  نیمزرس  هب  هدرک  اهر  ار  همه  ببس  هچ  هب  ایآ  دندیسرپ  اهنآ  زا  دنتشاد  دمآ  تفر و  ناگدننک  هلمح اب 

تسوپ تشپ  كال هساک  جاع ، لیبق  زا  دشاب  یم تجاح  لحم  نیچ  دالب  ام و  ياهرهـش  رد  امـش  ياهالاک  هکنیا  يارب  دنداد : باوج 
.دنراد لمحت  ار  هقاش  تامدخ  هدوب و  يوق  ینامدرم  هک  یگنز  نادرم  ندروآ  تسدب  يارب  نینچمه  ربنع و  گنلپ و 

هدیماجنا لوط  هب  لاس  کی  هلبنق  ات  اهنآ  ترفاسم  دنتفگ  یم هچنانچ 
142 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

رهش هیرق و  دنچ  هب  جنز  هلافس  یحاون  رد  دنا و  هدرک تراغ  تسا  هتشاد  هلـصاف  هار  زور  شـش  هلبنق  ات  هک  ار  يا  هریزج دنچ  تسا و 
.دنا هدمآ قیاف  اهنآ  رب  هدرب و  هلمح  فورعم  ریغ  فورعم و 

تسا هتفگ  هک  تسا  سیکال  نبا  نخس  یتسرد  رب  لیلد  دشاب  تسرد  دنا  هدیسر هلبنق  هب  لاس  کی  زا  سپ  هکنیا  نانیا و  نانخس  رگا 
.دناد یم ادخ  دراد ، رارق  نیچ  روشک  لباقم  رد  قاوقو  ریازج 

130 هرامش :] ناتساد  ]

دشاب و یم ماز  تسیب  دص و  هلک  هریرس و  نایم  هلصاف  تسا  عقاو  يرمال  هریزج  ياهتنا  رد  رهش  نیا  ما ، هدرک دای  البق  هریرـس  باب  رد 
يانهپ زا  رتدایز  یلیخ  نآ  تعـسو  تسا و  هتفر  شیپ  يرمال  هریزج  لخاد  رد  گنـسرف  هاجنپ  ردق  هب  هریرـس  جیلخ  مدینـش  ملعا  هّللا 

.دشاب یم هرصب  رد  هلجد  دور 
کی تعاس  هدزاود  ره  .تسین  نآ  زا  رت  ینالوط هریزج  نآ  ياـه  جـیلخ زا  کـیچیه  تسا  اراوگ  فاـص و  هلجد  بآ  نوچمه  شبآ 

اریز دنناسر  یمن يرازآ  مدرم  هب  اه  هناخ ترواجم  رد  اه  گنهن نیا  .تسا  رایـسب  ياه  گنهن ياراد  دیآ ، یم رد  دـم  تلاح  هب  هبترم 
تأرج ار  یـسک  تسا و  یقاب  نانچمه  اه  گنهن رطخ  اه  هناخ دودح  زا  جراخ  رد  اما  دنا ، هدرک نوسفا  ار  اهنآ  ما  هتفگ اقباس  هکنانچ 

دنه www.Ghaemiyeh.comبیاجع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین اهنآ  هب  ندش  کیدزن
هک مسق  نیدـب دنـشاب  یم روانـش  هدـش و  هتخاس  بآ  يور  رب  اه  هناخ رتشیب  یلو  هدـش  انب  نیمز  يور  رب  اه  هناخ زا  یـضعب  هریرـس  رد 

نیا دـننک و  یم انب  نآ  يور  رب  ار  یبوچ  ياه  هناـخ دـنراذگ و  یم بآ  يور  رب  کـلک  دـننام  دـنزاس و  یم لـصتم  مهب  ار  یئاـهبوچ 
يزوس شتآ رطخ  زا  ار  شیوخ  ياه  هناخ هک  دنا  هدرک رایتخا  تهج  نآ  زا  ار  هقیرط  نیا  .دننام  یم یقاب  يدایز  تدم  اه  هناخ

143 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
دوش یم قیرح  راچد  شتآ  تیارس  ضحم  هب  هدش و  هتخاس  بوچ  زا  امومع  اه  هناخ اریز  دنراد  هاگن  ناما  رد  دتفا  یم قافتا  دایز  هک 

هدیشک بآ  زا  ار  دوخ  رگنل  نآ  رواجم  ياه  هناخ تفرگ  شتآ  يا  هناخ نوچ  نیاربانب  ددرگ ، یم شتآ  همعط  زین  رواجم  ياه  هناخ و 
دوخ هیاسمه  زا  يا  هناخ بحاص  رگا  نینچمه  .دنبای و  یم تاجن  قیرح  رطخ  زا  تروص  نیدب  دـننک و  یم ناکم  لقن  رگید  هطقن  هب 

.دزاس یم لقتنم  رگید  هلحم  هب  وا  ترواجم  زا  ار  دوخ  هناخ  دشابن  یضار 
داجیا رباـعم  اـه و  هچوک اـهنآ  نیب  هک  دـنا  هداد بیترت  یمـسق  هب  مظنم  فوفـص  هب  رگید و  کـی راـنک  رد  ار  اـه  هناـخ جـیلخ  نآ  رد 

هدش جیلخ  لخاد  هریزج  عفترم  طاقن  زا  اریز  تسا  نیریـش  جـیلخ  نیا  بآ  .دراد  نایرج  دایز  یلیخ  اه  هناخ لصاوف  رد  بآ  دوش  یم
.دزیر یم ایرد  هب  هلجد  دور  دننام  اجنآ  زا  و 

131 هرامش :] ناتساد  ]

دنوش یم هدنار  يرهش  رانک  هب  بلغا  دننک  یم تکرح  جنز  هلافـس  دصق  هب  هک  یئاه  یتشک دوب  هتفگ  هک  مدینـش  يدرونایرد  لوق  زا 
ياهداب ایرد و  بآ  نایرج  هکلب  هدوبن  هدارا  يور  زا  نیمزرـس  نادـب  اه  یتشک نتفر  .دـنراد  نکـسم  راوخمدآ  ناـیگنز  اـجنآ  رد  هک 

.دنوش یم ایرد  جاوما  داب و  میلست  هاوخان  هاوخ  هدوبن و  یتشک  ظفح  هب  رداق  اهنار  یتشک دنکفا و  یم اجنادب  ار  اه  یتشک دیدش 
ات دنوش  یم هدـنار  اجنادـب  اه  یتشک هک  يا  هطقن اما  تسا  گنـسرف  دـصناپ  رازه و  کیدزن  هلبنق  ات  ناراوخمدآ  نیمزرـس  نیب  هلـصاف 

تفاسم نیا  دراد و  هلصاف  گنسرف  دصتشه  القا  ای  گنسرف و  رازه  ابیرقت  هلبنق 
144 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دوش یم هدومیپ  ماز  ود  لهچ و  تدم  رد 

132 هرامش :] ناتساد  ]

رد تفگ  دمآ و  وا  روضح  هب  يدرم  مدوب  نایگنز  هاشداپ  دزن  جـنز  هلافـس  رد  هکینامز  تفگ : درک و  تیاکح  نم  يارب  سیکال  نبا 
هک تسا  هدوب  وا  ندروخ  لوغـشم  هتـسکش و  مهرد  ار  یلیف  دوب - هدرک  شومارف  سیکال  نبا  ار  غرم  نآ  مسا  غرم - نالف  هرد  نـالف 
هرد بناج  هب  مدوب ، هلمج  نآ  زا  زین  نم  هک  ناهارمه ، زا  دنچ  ینت  اب  تساخرب و  هاش  .دـنا  هتخاس راتفرگ  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  مدرم 

بیرق هک  میدرک  هدهاشم  ار  یلیف  هشال  رگید  بناج  هب  .دوب  هدش  ناج  یب هداتفا و  نیمز  هب  هک  میدید  ار  یگرزب  غرم  اجنآ  رد  تفر 
نانچ نامالغ  .دننک  ادج  تشاد  گرزب  رپ  شـش  شلاب  ره  هب  هک  وا  لاب  زا  رپ  دـنچ  داد  نامرف  هاش  .دوب  هدروخ  غرم  ار  وا  ندـب  عبر 

زا یکی  هقاس  .دـندرب  دوخ  اب  هدروآ  نوریب  یئاهزیچ  شمکـش  نورد  زا  هدـیرب و  زین  ار  وا  لاـگنچ  راـقنم و  نآ  رب  هوـالع  دـندرک و 
.تشاد ار  بآ  کشم  ود  زا  زواجتم  شیاجنگ  دوب  هدش  عطق  هک  غرم  نآ  ياهرپ 

دورف وا  رب  هدید و  نیمز  يور  هب  ار  لیف  درک  یم زاورپ  هرد  يور  زا  هک  یماگنه  دوش - یم تفای  هلافـس  رد  هک  غرم - نیا  دـنتفگ  یم
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لوغـشم شندروخ  هب  تسـشن و  وا  يور  هب  سپـس  تخاس و  طقاس  نیمز  هب  درک و  دـنلب  اوه  هب  دوخ  لاگنچ  اـب  ار  وا  تسا و  هدـمآ 
.دندروآ رد  ياپ  زا  ار  وا  هدرب و  هلمح  غرم  نآ  رب  دولآرهز  ریت  هزین و  اب  دندش  علطم  یحاون  نآ  مدرم  نوچ  .دش 

145 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

133 هرامش :] ناتساد  ]

شش تدم  رد  ار  نآ  لوط  هک  دراد  رارق  ویفـص  يایرد  مانب  یکچوک  يایرد  یملیغ  هریزج  و  هبتت )  ) هیبث نیب  تفگ : یم سیکال  نبا 
قمع هاگره  دشاب و  هتـشاد  قمع  عاب  ردق 30  هب  نآ  بآ  هک  دـنیامیپب  ار  ایرد  نیا  دـنناوت  یم یتروص  رد  اه  یتشک دـنیامیپ ، یم زور 

دور یم ورف  نآ  رد  یتشک  هک  تسا  هدش  هدیـشوپ  یقیقر  نجل  زا  ایرد  نیا  فک  اریز  دنیـشن  یم لگ  هب  یتشک  دسرب  عاب  هب 20  ایرد 
.دیآ نوریب  تمالس  هب  یتشک  ماگنه  نآ  رد  هک  دتفا  یم قافتا  مک  و 

134 هرامش :] ناتساد  ]

نآ طـیحم  گنـسرف و  دـص  هریزج  نیا  لوط  دـشاب ، یم نالیـس  اـی  بیدنرـس  هریزج  دراد  ریظن  رتـمک  اـیرد  رد  هک  يریازج  زا  یکی 
ياهدیراورم تسا ، کچوک  نآ  ياه  دیراورم  اما  دننک  یم دیص  یتمیق  العا و  ياهدیراورم  نآ  لحاوس  رد  .تسا  گنـسرف  دصیس 

مدآ ترـضح  دنیوگ  یم .تسا  ساملا  توقای و  هوک  هب  فورعم  هک  تسه  هریزج  نآ  رد  یمظعم  هوک  دشاب ، یم دودرم  نآ  تشرد 
هدیقع هریزج  مدرم  دـشاب  یم نآ  لوط  عارذ  بیرق 70  هک  تسا  نایامن  هوک  رد  وا  ياپ  ياـج  دـمآ و  دورف  هوک  نیا  رب  مالـسلا  هیلع 
دوجو یگنر  زمرق  كاخ  هریزج  نیا  رد  داهن  ایرد  هب  ار  رگید  ياپ  تشاذگ و  هوک  نیا  رب  ار  دوخ  ياپ  کی  مدآ  ترضح  هک  دنراد 

.دیآ یم تسد  هب  نالیس  فورعم  نیچراد  شیاهتخرد  تسوپ  زا  دنشارت  یم ار  هشیش  رولب و  نآ  اب  تسا و  هدابنس  سنج  زا  هک  دراد 
ياهخن هچراپ و  نآ  اب  تسا و  گنر  زمرق  زین  نآ  هایگ 

146 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
تفای اجنآ  رد  يرگید  بیرغ  بیجع و  تاتابن  .دراد  يرترب  رفـصع  نارفعز و  مقب و  گنر  رب  نآ  گنر  دننک و  یم گنر  ار  يا  هبنپ

.دراد دوجو  هیرق  رازه  دص  بیدنرس  هریزج  رد  دنیوگ  یم تسا  مالک  لوط  ثعاب  نآ  حرش  هک  دوش  یم

135 هرامش :] ناتساد  ]

نآ یحاون  ای  جـباز  دـصق  هب  هرـصب  زا  تشاد و  تنوکـس  شیرق  هچوک  رد  هک  ار  هرـصب  لها  زا  يدرم  ناتـساد  مدینـش  یـصخش  زا 
درم نآ  دوب  هداتفا  يا  هریزج هب  هتفای و  تاجن  باقرغ  زا  هک ) دوب  یـسک  اهنت  وا  هدـش  قرغ  ایرد  رد  وا  یتشک   ... ) دوب هدرک  تمیزع 
هلگ دـیمد  حبـص  نوچ  .مدروآ  حبـص  هب  ار  بش  تخرد  ياهگرب  هانپ  رد  متفر و  ـالاب  يوق  یتخرد  هب  مدـش و  هریزج  لـخاد  تفگ :
درک یم یناپوچ  ار  هلگ  نآ  هقلخلا  میظع  يدرم  واگ و  هلاسوگ  کی  ردق  هب  کیره  سأر و  تسیود  دادعت  هب  مدـید  ار  يدنفـسوگ 
رانک دمآ  دنار ، یم ار  اهدنفـسوگ  نآ  اب  هک  تشاد  تسد  رد  یتفـش  .رظنم  تشز نهپ و  دـنلب و  مدوب ، هدـیدن  مرمع  هب  ار  وا  لثم  هک 
رهظ کیدزن  ات  داتفا  نیمز  رب  ور  هب  ناپوچ  هاـگنآ  دـندیرچ ، یم ناـتخرد  ناـیم  رد  مه  نادنفـسوگ  تسـشن  یتعاـس  اـیرد و  لـحاس 
طقف نایرع  تخل و  نانچمه  دـمآ  نوریب  بآ  زا  سپـس  درک  ینت  بآ دـنکفا و  ایرد  بآ  هب  ار  دوخ  تساخرب و  نآ  زا  سپ  دـیباوخ 
ياپ درب و  هلمح  یشیم  فرط  هب  هاگنآ  دوب  هتـسب  نایم  رد  ار  نآ  رت و  نهپ  نآ  زا  يردق  یلو  زوم  گرب  هب  هیبش  تشاد  هارمه  یگرب 
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دوب نآ  رد  ریش  هچنآ  دراذگ و  ناهد  رد  ار  شناتسپ  تفرگ و  تسد  کی  هب  ار  ناویح 
147 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هب ار  شرظن  دیـشک و  زارد  تشپ  هب  ناتخرد  هیاس  ریز  رد  نآ  زا  سپ  .داد  ماجنا  زین  رگید  شیمدنچ  اب  ار  لمع  نیا  دـیکم و  ار  مامت 
تساخرب و ناپوچ  مدوب ، ناهنپ  نآ  رد  نم  هک  تسـشن  یتخرد  نامه  يور  هب  یغرم  ماگنه  نیا  رد  دنکفا ، ناتخرد  ياه  هخاش نایم 

ناـیم رد  غرم  دروـخ و  فدـه  هب  تسرد  گنـس  درکن و  اـطخ  وا  ناـشن  درک ، باـترپ  غرم  بناـج  هب  تـشادرب و  ار  یگرزب  گـنس 
، میآ ریز  هب  درک  هراشا  تسد  اب  داتفا ، نم  هب  شرظن  ناپوچ  هاگان  درک  ریگ  نم  کیدزن  يا  هخاش هب  دش و  طقاس  تخرد  ياه  هخاش

غرم نزو  دنکفا ، نیمز  رب  دروآ و  ریز  هب  تخرد  زا  ار  غرم  وا  .متـشادن  ندـب  رد  حور  تشحو  زا  اما  مدرک  تعاطا  دایز  سرت  اب  نم 
رـس رب  تشادرب و  لطر  تسیب  نزو  هب  یگنـس  سپـس  تخاس  نایرع  رپ  زا  هدـنز  نانچمه  ار  نآ  هاـگنآ  دوب  لـطر  دـص  کـی رظن  هب 

نادند هب  هدنرد  تاناویح  نوچمه  ارنآ  سپـس  دش  یـشالتم  وا  تشوگ  هک  دیبوک  ردقنآ  گنـس  اب  زین  ار  نآ  ندـب  دـیبوک و  ناویح 
.تشاذگن یقاب  غرم  زا  يزیچ  ناوختسا  زج  دروخ و  دیشک و 

هراشا زین  ارم  دروآرب ، دـنلب  يا  هرعن هلگ  نداد  تکرح  يارب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تفـش  تساخرب و  ياج  زا  باـتفآ  بورغ  ماـگنه 
زا شنادنفـسوگ  دوخ و  تشاد ، اراوگ  نیریـش و  بآ  هک  درب  یجیلخ  فرط  هب  درک و  عمج  اجکی  رد  ار  هلگ  .متفا  هار  هب  وا  اـب  درک 
رد یناـکم  هب  تخادـنا و  ولج  هب  ار  اـم  نآ  زا  سپ  مدـیماشآ  بآ  نآ  زا  متـشاد  دوخ  گرم  هب  نیقی  هک  زین  نم  دندیـشون ، بآ  نآ 

ناکم نآ  لخاد  نآ  لخدـم  زا  نادنفـسوگ  نم و  دوب ، هدـش  روصحم  کشخ  ياـهبوچ  اـب  نآ  فرط  راـهچ  هک  درب  ناـتخرد  ناـیم 
درم هک  يراک  نیلوا  .دوب  هدش  هتخاس  یکقاطا  عارذ  تسیب  عافترا  هب  یبوچ  مکحم  هیاپ  کی  يور  رب  هاگیاج ، نآ  طسو  رد  میدش ،

هب ار  وا  رس  تفرگ و  ار  نادنفسوگ  نیرترغال  نیرت و  کچوک زا  یکی  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  ناپوچ 
148 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

تاعطق تخاـس و  هعطق  هعطق دوخ  نادـند  گـنچ و  اـب  ناگدـنرد  دـننام  ار  دنفـسوگ  شل  تخورفا و  یـشتآ  سپـس  دـیبوک  گـنس 
ریـش تفرگ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شیم  دـنچ  نآ  زا  سپ  دروخب ، اجکی  ار  مامت  دـنکفا و  شتآ  رب  مشپ  تسوپ و  اـب  ار  تشوگ 
هرعن هک  یلاح  رد  درک  توهش  عفد  دیشک و  شوغآ  رد  تفرگ و  رمک  زا  ار  اه  شیم - نیرت  قاچ زا  یکی  هاگنآ  .دیکم  هت  ات  ار  اهنآ 

تفخب و دیماشآ و  يزیچ  تساخرب و  نآ  زا  دـعب  داد  ماجنا  ار  لمع  نامه  دروآ و  گنچ  هب  ار  يرگید  نآ  زا  سپ  دوب  دـنلب  ناویح 
.دیشک یم سانرخ  واگ  دننام 

زا اما  .منک  ادیپ  یقمر  مروخب و  دنفسوگ  تشوگ  يایاقب  زا  ات  مدیزخ  شتآ  فرط  هب  هنیس  اب  هتسهآ و  نم  دیسر  همین  هب  بش  نوچ 
نیمز يور  رب  درک  دنفـسوگ  غرم و  اب  هک  دنکب  ار  هلماعم  نامه  نم  اب  دوش و  رادیب  ناپوچ  دننک و  مر  نادنفـسوگ  ادابم  هکنیا  سرت 

.دمآرب زور  ات  مدیشک  زارد 
هب نم  اب  وا  .دـنار  شیپ  هب  هلگ  اـب  زین  ارم  تخادـنا  ولج  هب  ار  نادنفـسوگ  دـمآ و  ریز  هب  دوخ  هاـگباوخ  زا  ناـپوچ  دـش  حبـص  نوچ 
وا یلو  مدز  فرح  وا  اب  متـسناد  یم هک  یفلتخم  تاغل  اه و  هجهل اب  زین  نم  مدـیمهف ، یمن ار  وا  نابز  الـصا  هک  دز  یم فرح  یمـالک 

.دیمهفن چیه  ارم  فرح  مه 
ببس رما  نیمه  درک و  دهاوخ  ادیپ  ترفن  نم  زا  وا  عضو  نیا  اب  هک  مداد  یم لامتحا  مدوب و  هدش  دولآ  مشپ یلیخ  نم  ماگنه  نآ  رد 

زور هک  دروآ  یم اجب  ار  یلامعا  نامه  زور  ره  وا  مدرب و  رسب  وا  اب  زور  هد  تلاح  نیدب  .دزادنا  ریخأت  هب  ارم  ندروخ  هک  دش  دهاوخ 
.دوب هدروآ  ياجب  لبق 

زا درک  یم ریـس  ار  دوخ  مکـش  نآ  اب  دروآ و  یم گنچ  هب  يا  هدـنرپ رگا  دـنکن  راکـش  هدـنرپ  ود  ای  کی  وا  هک  تشذـگ  یمن يزور 
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فرص دنفسوگ  ندروخ 
149 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.تخاس یم دوخ  همعط  ار  دنفسوگ  کی  الا  دومن و  یم رظن 
وا گنچ  زا  هک  مدوب  يا  هلیح رکف  هب  تمدـخ  ماجنا  نمـض  مدرک و  یم کـمک  وا  اـب  شتآ  نتخورفا  مزیه و  يروآ  عمج رما  رد  نم 

.منک رارف 
دصق هک  مدیمهف  دش  نایامن  رورـس  راثآ  وا  هفایق  رد  مدید  مدرک  حالـصا  ار  دوخ  تروصورـس  يزور  تشذگ ، هام  ود  لاونم  نیدب 

.دراد ارم  ندروخ 
تسم دیشون و  ندرک  فاص  زا  سپ  ارنآ  بآ  هاگنآ  درک  سیخ  بآ  رد  ار  نآ  دیچ و  يا  هویم تخرد  کی  زا  مدید  اهزور  زا  یکی 

.دنارذگ یلقعی  یتسم و ال  لاح  رد  ار  بش  مامت  دش و 
یهاگ ناغرم  نیا  رتکچوک ، یخرب  رتگرزب و  یـضعب  شیمواگ ، کی  ای  لیف  کی  هزادـنا  هب  مدـید  یمیظع  ناغرم  نم  هریزج  نآ  رد 
ناغرم هلمح  زا  ات  دندنارذگ  یم ار  بش  يا  هطوحم رد  شنادنفـسوگ  دوخ و  ناپوچ  درم  تهج  نیدب دندوبر  یم ار  هلگ  نادنفـسوگ 
تأرج ناـغرم  هک  یمـسق  هب  دوـب  هدـش  اـنب  لـماک  ماکحتـسا  اـب  دـنمونت  يوـق و  ناـتخرد  ریز  رد  هطوـحم  نآ  اریز  دنـشاب  ناـما  رد 

.دنوش هطوحم  لخاد  ناتخرد  گرب  خاش و  نایم  زا  دندرک  یمن
زا هدرک  هدافتـسا  ناتخرد  ياه  هخاش زا  متـساخرب و  نم  دوب  هتفر  ورف  یقیمع  باوخ  رد  یتسم  تلاح  اب  ناپوچ  هک  اـه  بش زا  یکی 
هار هب  حبـص  ات  مدوب و  هتفرگ  رظن  ریز  ار  اجنآ  رود  زا  تخرد و  يالاب  زا  هک  متـشگ  ناور  یئارحـص  يوس  هب  مدش و  جراخ  هطوحم 
دنک دروخرب  نم  اب  وا  رگا  ات  مدرب  هارمه  یقامچ  متفر و  الاب  يروطق  تخرد  هب  لوغ  نآ  سرت  زا  دـش  حبـص  نوچ  مداد ، همادا  دوخ 

.دنک رارف  دوخ  تشونرس  زا  دناوت  یمن یسک  لاحرهب  تشک  دهاوخ  ارم  وا  ای  مبای و  یم قیفوت  وا  عفد  هب  ای  مبوکب  شزغم  رب 
150 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

مدومن عوج  دس  مدوب  هدرب  هارمه  هک  یتشوگ  هعطق  ندروخ  اب  ار  بش  مدـیدن ، ار  درم  نآ  مدـنارذگ و  تخرد  يالاب  رب  ار  زور  نآ 
، دش یم هدـید  مه  زا  رود  یناتخرد  اج  هباج هک  مدـید  یتشد  رد  ار  مدوخ  حبـص  .متفر  هار  حبـص  ات  مدـمآریز و  هب  تخرد  زا  هاگنآ 

بآ هب  نوچ  متخانـش ، یمن ار  اهنآ  هک  یـشحو  تاناویح  ناگدنرپ و  اهرام و  زج  مدیدن  ار  يدـحا  مداد  همادا  یئامیپ  هار هب  نانچمه 
رد ینامسآ  ناگدنرپ  مدش ، باریس  نیریـش  بآ  زا  مدروخ و  رگید  ياه  هویم زوم و  يرادقم  مدرک ، فقوت  مدیـسر  یلالز  فاص و 

دننام يزیچ  ناتخرد  تسوپ  زا  .مداتـسیا  هثجلا  میظع  ناگدنرپ  زا  یکی  نیمک  رد  نم  .دـندوب  دـمآ  تفر و  زاورپ و  رد  تشد  يالاب 
لوغـشم غرم  هک  روط  ناـمه متفر  ولج  هب  هتـسهآ  وا  بقع  زا  تسـشن  نیمز  هب  ندـیرچ  يارب  هدـنرپ  نآ  هکنیمه  مدوـمن  هیهت  باـنط 

مرظن رد  ایرد  دز ، یخرچ  تساخرب و  اوه  هب  بآ  ندیـشون  ندـیرچ و  زا  سپ  غرم  مدرک ، دـنب  وا  ياپ  قاس  هب  ار  دوخ  دوب  ندـیرچ 
ادج وا  ياپ  زا  ار  مدوخ  دمآ ، دورف  هریزج  رد  یهوک  يور  رب  غرم  .مدش  هدامآ  ار  گرم  هتـشگ  ردـق  اضق و  میلـست  نم  دـش  نایامن 
حبـص نوچ  .موش  ناهنپ  نآ  رد  ات  متفر  الاب  یتخرد  هب  مدـمآ و  ریز  هب  هوک  زا  زیخ  هنیـس ناویح  زا  سرت  فعـض و  لاح  اب  متخاـس و 
ناور دود  فرط  هب  مدمآ و  نیئاپ  تخرد  زا  هاگنآ  تسه ، زین  یناسنا  دود  نیا  اب  هک  متـسناد  مدرک و  هدهاشم  رود  زا  ار  يدود  دش 

چیه ار  اهنآ  نابز  دندرک  ریگتسد  ارم  دندیـسر  نم  هب  نوچ  دنیآ  یم نم  فرط  هب  یتعامج  مدید  هک  مدوب  هتفرن  یمدق  دنچ  متـشگ ،
ارم تشذگرـس  دـندوب ، سوـبحم  مـه  رگید  رفن  تـشه  اـجنآ  رد  دـنتخاس  مسوـبحم  یلزنم  رد  دـندرب و  هـیرق  هـب  ارم  مدـیمهف ، یمن

هاگان دندوب  راوس  تفر  یم جباز  هب  فنص  زا  هک  یتشک  نالف  رد  دنتفگ  مدیـسرپ  اهنآ  لاح  زا  نم  .مداد  حرـش  اهنآ  يارب  دندیـسرپ ،
، دندش نافوط  راتفرگ 
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151 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
میـسقت دوخ  نیب  ار  اهنآ  هک  دـندش  یلاها  راتفرگ  دـنداتفا و  هریزج  نیا  هب  دـنتفای و  تاجن  یقیاق  هلیـسو  هب  یتشک  لها  زا  رفن  تسیب 

شیپ هک  شاک  يا  متفگ  دوخ  اب  ما  هدـمآ راتفرگ  یگرزب  رطخ  هچ  هب  مدـید  .دـنا  هدـش هدروخ  نانآ  زا  يا  هدـع لاح  هب  ات  دـندرک و 
.مدنام یم ناپوچ  لوغ  نامه 

، دوب دهاوخ  ناسآ  مرظن  رد  گرم  موش  هدروخ  مه  رگا  متفگ  دوخ  اب  متفای و  یلـست  يا  هراچیب نابحاصم  نانچ  هدـهاشم  زا  هرخالاب 
.میداد یم یلست  ار  يرگید  کیره  لاح  نیا  اب 

اقفر .دنتـشاذگ  ام  شیپ  دـندروآ و  لسع  ریـشرس و  زوم و  يردـق  اب  نآ  هب  هیبش  يرگید  زیچ  دـجنک و  يرادـقم  اـم  يارب  دـعب  زور 
سپـس میدروخ ، نآ  زا  عوج  دـس  رادـقم  هب  مادـک  ره  .دوبدـهاوخ  ام  ياذـغ  نیا  میراتفرگ  ناـنآ  گـنچ  رد  هک  یناـمز  اـت  دـنتفگ 

هب کیره  زین  نامدوخ  نیب  میدرک و  عادو  وا  اب  ام  دـندرک ، باـختنا  ار  اـم  نیرت  يوق دـنتخادنا و  اـم  هب  يرظن  دـندمآ و  ناراوخمدآ 
.میدومن تیصو  يرگید 

رد تعاس  ود  تدم  هب  ار  وا  سپـس  دـندرک  برچ  نغور  اب  ار  وا  ياپ  ات  رـس  زا  دـندرب و  طایح  طسو  هب  ار  صخـش  نآ  ناراوخمدآ 
.دندرک بابک  ار  وا  تشوگ  یضعب  .دنتخاس  هعطق  هعطق  دنتشک و  ار  وا  ام  نامشچ  ربارب  دندش و  عمج  وا  رود  هاگنآ  دندناشن  باتفآ 

دندش و تسم  يروآرکس  بورشم  ندیشون  زا  سپ  دندروخ و  دندیـشاپ و  نآ  رب  کمن  ماخ  نانچمه  يا  هدع دندومن و  خبط  یخرب 
.دنتفخ

ار ادـخ  میدرب  تمالـس  هب  ناج  رگا  میتفیب  هار  هب  میـشکب و  دـنا  هداتفا لقعیال  تسم و  هک  ار  تعامج  نیا  میزیخرب و  متفگ  اـقفر  هب 
نم هدیقع  هرابرد  میوش ، یمن راچد  الب  نیا  هب  درم و  میهاوخ  هبترم  کی  میدش  هتـشک  هیرق  لها  اب  دروخرب  رد  رگا  مینک و  یم رکش 

هب زور  ات  دش  ادیپ  يأر  فالتخا 
152 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.دندروآ یکاروخ  ام  يارب  لومعم  مسر  ربانب  دش  حبص  نوچ  .تشذگ  زین  بش  دیسر  نایاپ 
ادـج ام  نایم  زا  رگید  یکی  دـندمآ و  مجنپ  زور  میدوب ، یقاب  لاح  نامه  هب  ام  تشذـگ و  زور  راـهچ  زور و  هس  زور  ود  زور  کـی 

میتشک و ار  ناشمامت  میدرب و  موجه  اهنآ  رب  دنتفخ  دندش و  تسم  نوچ  راب  نیا .دوب  هدش  یلوا  اب  هک  دش  راتفر  نامه  وا  اب  دندرک و 
نیمز يور  رب  بش  تملظ  نوچ  .میتـشادرب  دوخ  اـب  دـجنک  ریـشرس و  لـسع و  مه  يرادـقم  دروآ  تسد  هب  يدراـک  اـم  زا  کـیره 

.میدش جراخ  لزنم  زا  تخاس  رات  هریت و  ار  ایند  دش و  هدرتسگ 
هلصاف هیرق  اب  هک  ایرد  لحاس  زا  يا  هطقن بناج  هب  میدوب  هدرک  هعلاطم  ار  لحاس  يوس  هب  ریس  طخ  زور  یئانـشور  رد  هک  یئاجنآ  زا 

.میدش ناهنپ  هتفر  الاب  ناتخرد  هب  ناراوخمدآ  سرت  زا  میدیسر و  تشد  هب  ات  میداتفا  هار  هب  تشاد  دایز 
هب ار  دوخ  هار  اه  هراتـس قیرط  زا  میدـمآ و  ریز  هب  تخرد  زا  دـش  بش  دیـسر و  نایاپ  هب  زور  هکنیمه  میدوب  رفن  تشه  اـی  تفه  اـم 

هوـیم زا  میتـخادرپ و  تحارتـسا  هب  میدـید ، یم ناـما  رد  ناراوـخمدآ  رطخ  زا  ار  دوـخ  نوـچ  میتـفرگ ، شیپ  رد  اـیرد  لـحاس  فرط 
.میدرک یم یگنسرگ  عفر  دوب  زوم  رتشیب  هک  ناتخرد 

نآ رد  میتفرگ  میمـصت  دوب ، يراج  اجنآ  رد  یئاراوگ  بآ  هک  میدیـسر  يدابآو  ابیز  تشد  هب  ات  تشذگ  يزارد  تدم  هنوگ  نیدـب
یقاب رگید  رفن  راهچ  دندرم  ناهارمه  زا  رفن  هس  تشذگ  یتدـم  میریمب ، اجنامه  رد  ای  دـیایب و  ام  غارـس  هب  يا  یتشک ات  مینامب  لحم 

.میتخادرپ یم شدرگ  هب  ایرد  لحاس  رد  یهاگ  میدنام و 
هک میدروخرب  یسردنم  هنهک و  قیاق  کی  هب  لحاس  رانک  رد  يزور 
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153 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
هک میدرک  هدهاشم  هدرم  دسج  دنچ  قیاق  لخاد  رد  دوب ، هتفر  ورف  لگ  هب  نآ  هندب  زا  یتمـسق  هدـنکفا و  لحاس  هب  ار  نآ  ایرد  جاوما 

مـشیرس دـننام  هک  هریزج  لگ  اب  هدومن  زیمت  ار  قیاق  هاگنآ  میدـنکفا  اـیرد  هب  ار  ناـگدرم  داـسجا  دـندوب  هدـش  یـشالتم  هدیـسوپ و 
قیاق يارب  عارش  بانط و  لکد و  لیگران  گرب  لخن و  فایلا  ناتخرد و  بوچ  زا  سپس  .میدرک  حالـصا  ریمعت و  ارنآ  دوب  هدنبـسچ 

دنچ هلیسو  هب  هاگنآ  میتخاس  ولمم  رگید  ياه  هویم لیگران و  نیریـش و  بآ  زا  ار  نآ  نورد  قیاق  ندش  هدامآ  زا  سپ  .میدومن  مهارف 
رامـش یب بئاصم  لمحت  يدرونایرد و  زور  هدزناپ  زا  سپ  .میتخادنا  هار  هب  ار  قیاق  دندوب  انـشآ  ینار  قیاق رما  هب  هک  ناهارمه  زا  رفن 

.میدش فنص  دراو  هداد  همادا  دوخ  هار  هب  زین  اجنآ  زا  میدیسر  فنص  ءارق  زا  یکی  هب 
زین نم  میدرک ، تکرح  يرهش  دصق  هب  مادک  ره  ام  دنتخاس و  هدامآ  ام  يارب  هار  هشوت  يرادقم  دندش  ربخاب  ام  ندمآ  زا  رهش  یلاها 

.مدومن تعجارم  هرصب  هب 
يرـسپ شردـپ  زا  .دـندوب  هتـشذگرد  وا  ماوـقا  نادـنواشیوخ و  رثـکا  دوـب ، هدـیماجنا  لوـط  هب  لاـس  لـهچ  هرـصب  زا  درم  نیا  تبیغ 

هدرک میسقت  دیسرن - وا  زا  يربخ  اهتدم  تفر و  هرـصب  زا  هکنآ  زا  سپ  مه - ار  وا  لاوما  درک  راکنا  ار  وا  يردارب  هک  دوب  هدنام  یقاب
.تفگ تایح  دوردب  ات  تفاین  تسد  هجوچیه  هب  دوخ  یئاراد  هب  اما  تشاد  یبوخ  عضو  وا  هک  یلاح  رد  دندوب 

136 هرامش :] ناتساد  ]

: درک تیاکح  نینچ  نم  يارب  ار  دوخ  ناتساد  نادرونایرد  زا  یکی 
ماز هاجنپ  رادقم  نوچ  میتفر  یم نیچ  هب  هریرس  زا  یکچوک  قروز  کی  رد 

154 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
ایرد نافوط  راتفرگ  زور  نیدـنچ  میدـنکفا ، ایرد  هب  ار  قروز  ياهراب  زا  یـضعب  راـچان  هب  دـش  یناـفوط  اـیرد  میدـش  رود  هریرـس  زا 

میمـصت میدـش ، هدامآ  ار  گرم  تفر ، ردـب  ام  تسد  زا  نآ  رایتخا  هک  یمـسق  هب  دـش  يدـیدش  داب  شوختـسد  قروز  هاگان  میدوب ،
ات میدوبن  راودـیما  دوخ  تاجن  هب  یلو  میتخادـنا  بآ  هب  ار  اهرگنل  میرب  هانپ  رواجم  هریزج  هب  مینکفیب و  ایرد  هب  ار  ناـمدوخ  میتفرگ 

.تسشن ورف  جاوما  شورخ  هکنیا 
اما داتـسرف ، دـنهاوخ  ام  دزن  هب  رفن  دـنچ  هک  دـندنامهف  ام  هب  هراشا  اب  دـندش و  نایامن  هریزج  رد  یتعاـمج  هک  دوب  هتـشذگن  یتعاـس 
دزن هب  هاگره  میتشاد  نیقی  میتسه و  اجک  میتسناد  یمن .دندیمهفن  يزیچ  یلو  میدرک  یتاراشا  اهنآ  هب  زین  ام  دـماین ، ام  دزن  هب  يدـحا 

هک تخاسدـنهاوخ  راتفرگ  ار  ام  دوب  دـنهاوخ  اهنآ  لابند  هب  هک  يرگید  هورگ  ای  درک و  دـنهاوخن  یبوخ  یئاریذـپ  ام  زا  میورب  اهنآ 
.میرادن ار  نآ  تقاط 

همه يأر  مجنپ  زور  دیایب  ام  دزن  هب  اهنآ  زا  یـسک  ای  میراذگب و  هریزج  هب  مدق  هکنیا  نودب  میدرک  فقوت  زور  راهچ  هطقن  نامه  رد 
هار تساجک و  اجنآ  میـسرپب  اهنآ  زا  میتساوخ  یم زین  میتشاد و  جایتحا  بآ  هب  اریز  میورب  تعامج  نآ  دزن  هک  تفرگ  قلعت  نادـب  ام 

.تسا فرط  مادک  زا  ام 
مامت هاگان  دـنتفر  تعامج  فرط  هب  دنتـشاذگ و  هریزج  هب  مدـق  دوب  قروز  رد  هک  یحالـس  اب  قروز  نانیـشنرس  زا  نت  یـس  هرخالاب 

زا رفن  کی  میدـیمهفن ، ار  وا  نابز  اما  تفگ  نخـس  اـم  اـب  وا  دـنام  ياـج  رب  هک  ناـنآ  زا  رفن  کـی  زج  هب  دنتـشاذگ  رارف  هب  اـپ  اـهنآ 
میدرک لاؤس  رگید  هریزج  ود  زا  تسا ، قاوقو  ریازج  زا  یکی  هریزج  نیا  دـیوگ  یم تفگ  دوب  انـشآ  اهنآ  ناـبز  هب  هک  اـم  ناـهارمه 

نیا رد  تفگ  هار و  گنـسرف  دصیـس  هلـصاف  رد  رگم  تسین  يرهـش  اـهنآ  یکیدزن  رد  دنـشاب و  یم قاوقو  ریازج  زا  مه  اـهنآ  تفگ 
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زین هریزج 
155 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

ار هار  وا  تسا  مادک  دور  یم فنـص  هب  هک  یهار  میدیـسرپ  وا  زا  .تسا  رفن  لهچ  ام  تیعمج  هدع  درادـن و  دوجو  يدـحا  ام  زا  ریغ 
.تخاس ولمم  نیریش  بآ  زا  ار  ام  قروز  نزخم  درک و  تلالد  ار  ام  داد و  ناشن 

.مالسلا .میدیسر و  فنص  هب  ملاس  حیحص و  ماز  هدزناپ  یط  زا  سپ  میدش و  راپسهر  فنص  بناج  هب  دوب  هتفگ  هک  یهار  نامه  زا 
دزرمایب دنوادخ  ار  وا  باحصا  وا و  لآ  دمحم و  دوخ  يالوم  دیـس و  میوگ  یم انث  ار و  اتکی  دنوادخ  منک  یم دمح  .باتک  دش  مامت 

.ار نیملسم  عیمج  نآ و  هدنسیون  دنک  اعد  دناوخب و  ار  كرابم  هخسن  نیا  هک  یسک 
ناطقلا نب  دمحم  هبتک  لاس 404  یلوالا  يدامج  مهدفه  خیرات  هب  دش  لصاح  تغارف 

157 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

اه تسرهف

هراشا

158 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
لوهجم و زورما  هدـنناوخ  رظن  رد  هدـش  هدرب  ماـن  باـتک  نیرد  هک  یئاـهایرد  اـهدور و  اهردـنب و  اـه و  هریزج اهرهـش و  زا  يرایـسب 

.تسا هدرک  كاسما  نکاما  نآ  هرابرد  رتشیب  حیضوت  زا  دنهلا  بیاجع  باتک  فلؤم  دشاب و  یم هتخانشان 
: لیبق زا  برع  ناریا و  میدق  ناسیون  یفارغج زا  يرایسب  تافیلأت  هب  يوسنارف  نیققحم  روکذم ، نکاما  ندناسانش  يارب 

دنا هدرک هعجارم  مهریغ  هبذادرخ و  نبا  هیقف ، نبا  ادفلا ، وبا  ینوریبلا ، یسیردا  يرختسا ، لقوح ، نبا  يدوعسم ، هتوتب ، نبا  یـسدقم ،
رد ارنآ  حرـش  دـنا و  هدومن مولعم  قیقحت  ای  بیرقت  روطب  نافلؤم  نآ  تاجتـشون  يور  زا  ار  نکاـما  هنوگ  نیا لـحم  ناـکمالا  یتح  و 

.دنا هدرک باتک  همیمض  لصفم  ياه  تسرهف
عمجم نیچ و  نیچودنه و  ناتسودنه و  سراف و  جیلخ  ناتسبرع و  هریزج  هبش  اقیرفآ و  یقرش  لحاوس  لماش  هک  زین  يا  هشقن هوالعب 
.دنا هدومن تبث  هشقن  نآ  رد  هدش  هدرب  مسا  اهناتساد  رد  هک  ینکاما  میسرت و  دشاب ؛ یم نوپاژ  ریازج  ات  ایسآ  یقرش  بونج  ریازجلا 

هدـش هداد  حرـش  المجم  نکاما  تسرهف  رد  هدرب  مان  نکاما  عقوم  لحم و  روکذـم ، هشقن  باتک و  ياه  تسرهف هب  هعجارم  اـب  کـنیا 
.تسنادن مزال  ار  یحیضوت  تسا  فورعم  روهشم و  زونه  هک  ینکاما  یماسا  هرابرد  نکل  .تسا 

159 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

نکاما تسرهف 

« فلا »

.دراد رارق  بیدنارس  بابغا  نیمزرس  رد  باتک  نیا  موس  هرامش  ناتساد  هب  انب  ناتسودنه و  بونج  رد  تسا  يا  هیحان ریربا 4 
نادابآ ات  نآ  هلصاف  تسا ، هتـشاد  طابترا  هرـصب  هب  لاناک  کی  هلیـسو  هب  هک  هلجد  دور  لحاس  رد  تسیردنب   112 - 111 هلبا 110 -

.تسا هدوب  هار  بش  کی 
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20 ایناپسا 17 -
.نادوس زرم  رصم و  رد  لین  دور  یقرش  لحاس  رد  تسیردنب  ناوسا 45 

6 ناهفصا 3 -
.نالیس ای  بیدنرس  هریزج  ربارب  ناتسودنه  بونج  رد  تسا  ینیمزرس  مان   138 - 136 بیدنارس 4 - بابغا 

.ناتسودنه یقرش  تهج  رد  لاگنب  جیلخ  ای  دنکره  يایرد  کیدزن  ایرد  زا  یتمسق  دنقرمس 11  سونایقا 
.ناتـسودنه یبرغ  لـحاوس  رد  تسا  يا  هیحاـن نآ  دـشاب و  یم رـال  هدـش  فیرحت  وـالا  يوسنارف  نیققحم  هدـیقع  هب   39 دالب )  ) وـالا

.دنا هتفگ یم رال  يایرد  مه  ار  نآ  رواجم  يایرد 
.نیچ دنه و  یبرغ  لحاوس  ناتسودنه و  یقرش  لحاوس  نیب  ایرد  رد  تسیریازج   107 نامدنا 55 -

.جیلخ نآ  سار  رد  تسیردنب  زین  هلیا  رهش  دوش ، یم هدیمان  هبقع  نونکا  هک  تسا  یجیلخ  رمحا  رحب  لامش  رد  هلیا 32 
160 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

«ب»

.دنه هراق  هبش  یبرغ  تهج  رد  تسا  رال  يایرد  نامه  نانراب  يایرد  هک  تسا  نیا  رب  يوسنارف  نیققحم  رظن  نانراب 75 
کی نیمزرس  نیا  یکیدزن  رد  تسا  نانیشنرداچ  نکسم  هک  رمحا  رحب  هشبح و  رصم و  نیب  ارحص  رد  تسا  ینیمزرـس  مان  هجب 138 

.دراد دوجو  درمز  ندعم 
رمحا 74 رحب 

.تسا تکاس  دالب  نیا  لحم  نییعت  رد  همیمض  هشقن  اه و  تسرهف باتک و  نتم   34 دالب )  ) مخب
.ارتاموس هریزج  یبرغ  لحاوس  کیدزن  تسیا  هریزج هلکرافدب 55 

.تسا عقاو  ارتاموس  هریزج  یبرغ  لحاوس  کیدزن  دنه  سونایقا  رد  هوارب  ریازج  هوارب 101 
رحب هب  ار  دنه  سونایقا  هک  اقیرفا  یلامش  لحاوس  ناتسبرع و  یبونج  لحاوس  نیب  تسا  یگرزب  جیلخ  نآ  هشبح و  يایرد  ای  اربرب 90 

.دزاس یم لصتم  رمحا 
153 - 146 - 142 - 129 - 118 - 113 - 112 - 111 - 73 - 44 - 13 هرصب 2 -

87 - 86 - 65 - 64 - 63 - 52 - 47 دادغب 45 -
.ناتسودنه یبونج  لحاوس  نالیس و  نیب  تسا  یکچوک  هریزج  رقب 99 

.هلجد دور  رانک  رد  تسا  هدوب  يرهش  نایب 110 

«ت»

زرم هشبح و  لامش  رد  یلو  تسا  عقاو  ناتـسودنه  نیمزرـس  رد  اکات  هک  دیآ  یمرب نینچ  هرامش 25  ناتـساد  موهفم  زا   34 اکات 33 -
.تسا هدش  تبث  همیمض  هشقن  رد  اکات  مان  هب  یلحم  زین  اقیرفا  رد  نادوس 

.ناتسودنه یبرغ  لحاس  رد  تسیرهش   133 هنات 122 -
.گنز لحاوس  لباقم  اقیرفا  یقرش  هنارک  رد  تسیا  هریزج  145 ایبات 120 - هبتت -
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.ریمشک لامش  رد  تسیا  هیحان نیئارانرت 135 
(. ناتسچولب  ) نارکم یبونج  لحاس  رد  تسیردنب   135 زیت 105 -

«ث»

.هبتت زا  تسیرگید  ءالما  هیبث 
161 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

«ج»

118 - 74 هدج 13 -
یهام 26 ریازج 

اسن 15 هریزج 

« نیچ »

153 - 142 136 - 130 - 116 - 88 - 87 - 86 - 85 - 79 - 73 - 70 - 68 - 35 - 15 - 5 نیچ 2 -
.نیچ یلامش  تمسق  گرزب 73  نیچ 

.نیچ یبونج  تمسق  کچوک 73  نیچ 

«ح»

.تسا هدوب  هار  زور  راهچ  نامع  ات  اجنآ  زا  هک  ناتسبرع  هریزج  هبش  یقرش  لامش  لحاس  رد  تسا  یلحم  کساح 137 
هشبح 31

«خ»

كراخ 114
.ناتسبرع یبونج  لحاوس  رد  تسیرهش  جیراخ 137 

.ياهگناش لامش  نیچ و  یقرش  لامش  رد  تسا  هدوب  يربتعم  رهش   116 - 107 اوفناخ 73 -
ناسارخ 45

98 بیدنرس 97 - جیلخ 
گرزب نیچ  لامش  رد  نیچ  روفغف  تختیاپ  نادمخ 73 

«د»

یقرش لحاس  رد  تسا  هدوب  یلحم  ارهاظ  یلو  دنروآ  تسد  هب  یعالطا  ناکم  نیا  هرابرد  دنا  هتـسناوتن يوسنارف  نیققحم  دبابد 120 
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.اقیرفا
143 - 142 - 82 - 37 دور )  ) هلجد

.ناتسودنه بونج  نالیس و  هریزج  یلامش  لحاوس  رواجم  يایرد   91 بیدنرس 4 - بابغا  يایرد 
.ارتاموس یبرغ  لحاوس  رواجم  يایرد  زا  یتمسق  جراخ 101  يایرد 

.اقیرفا قرشم  رد  گنز  روشک  لحاوس  رواجم  يایرد   121 جنز 11 - گنز - يایرد 
162 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

.ناتسودنه یقرش  تمس  رد  لاگنب  جیلخ  ای  دنکره  يایرد  کیدزن  ایرد  زا  تسا  هدوب  يا  هیحان مان  دنقرمس 80  يایرد 
.گنز روشک  لباقم  اقیرفا  یقرش  لحاوس  رد  هبتت  یملیغ و  ریازج  نیب  تسا  یقمع  مک کچوک و  يایرد  ویفص 145  يایرد 

.مانتیو یقرش  لحاوس  رواجم  يایرد  یجنص 68  يایرد 
.يزلام هریزج  هبش  نیچودنه و  نیب  يایرد  ای  جیلخ  فنص 137  يایرد 

56 - 48 - 43 - 40 - 12 نامع 11 - يایرد 
.سراف جیلخ  سراف 32  يایرد 

سدـح طقف  دـنروآ  تسد  هب ارنآ  لحم  دـنا  هتـسناوتن مه  يوسنارف  نیققحم  .دـهد  یمن ایرد  نیزا  یناشن  باتک  فلؤم  وتالم  يایرد 
.دشاب نیچ  هار  رد  دیاب  هک  دنا  هدز

.ناتسودنه قرش  تمس  رد  لاگنب  جیلخ  مان   80 دنکره 72 - يایرد 
بونج زا  هک  يریازجلا  عـمجم  زا  تسا  تراـبع  تاـجابید  دـیوگ  یم ناتـساد 112  رد  باـتک  فلؤم   131 - 49 ریازج )  ) تاـجابید

مد و تاـجابید  هب  تسا  هدوب  موسوم  ایـسآ  بونج  ریازج  .دراد  دادـتما  نوپاژ )  ) قاوقو ریازج  اـت  ایـسآ  یقرـش  بونج  ناتـسودنه و 
.دش یم هدیمان  جتسک  تاجابید  ناتسودنه  بونج  ریازج 

«ذ»

.زاجح رد  تسیا  هیحان هلبج 52  يذ 

«ر»

.نیئاپ ریمشک  الاب و  ریمشک  نیب  ناتسودنه  لامش  رد  تسا  ینیمزرس   2 روشک )  ) ار
.هرصب ردنب  فاریس و  ردنب  نیب  تسا  هدوب  سراف  جیلخ  رد  يا  هغامد مان  الماکلا 129  سأر 

.دنه سونایقا  هنارک  ناتسبرع و  هریزج  هبش  یقرش  بونج  لحاس  رد  تسیردنب   73 توسیر 72 -

«ز»

.تسا هدوب  هواج  هریزج  مان   146 - 124 - 121 - 110 - 49 - 6 جباز 5 -
.اقیرفا یقرش  لحاس  رد  عقاو  راوخمدآ  ناهایس  روشک   121 - 90 - 52 - 51 - 48 - 47 - 46 جنز 45 - گنز -

.رمحا يایرد  یبونج  هنارک  اقیرفا و  لحاس  رد  تسیردنب   31 علیز 12 -
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«س»

146 - 145 - 139 - 126 - 125 - 106 - 99 - 95 - 94 - 33 - 30 - 9 بیدنرس 4 -
163 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هدش یم هتفگ  زین  لاهس  دالب  نالیهس و  نالیس و  نآ  هب  هک  ناتـسودنه  یبونج  لحاوس  رواجم  دنه  سونایقا  رد  تسا  یگرزب  هریزج 
.تسا

.تسا هداد  رارق  شیوخ  رقم  هدرک و  انب  ارنآ  هفیلخ  مصتعم  .هدشانب  هلجد  دور  هنارک  رد  ارماس  ای  يار 77  نم  رس 
.اقیرفا رد  تسا  هدوب  ینیمزرس  مان  دنا  هداد لامتحا  دنا و  هدشن لحم  نیا  فشک  هب  قفوم  يوسنارف  نادنمشناد  هرس 50 

دشاب یم ارونرس )  ) هدش فیرحت  هریرـس )  ) يوسنارف نیققحم  هدیقع  هب   154 - 153 - 142 - 129 - 127 - 99 - 87 - 83 هریرس 81 -
رکذ هریرس  باتک  مامت  رد  فلؤم  یلو  هدش  تبث  اروبرـس  زین  همیمـض  هشقن  رد  ارتاموس  هریزج  یقرـش  بونج  رد  تسیردنب  نآ  هک 

.تسا هدرک 
.تسا کیبنازوم  عباوت  زا  العف  .اقیرفا  یقرش  بونج  لحاس  رد  تسیا  هیحان  144 - 143 - 142 - 140 - 51 - 43 گنز 40 - هلافس 

.ناتسودنه یبرغ  لحاوس  ردانب  زا  یکی   133 - 116 نادنس 94 -
.ناتسودنه یبرغ  ردانب  زا  یکی   130 هرابوس 84 -

46 نادوس 45 -
.تسا هدش  یم قالطا  بیدنرس  ای  نالیس  نیمزرس  مامت  هب  لاهس  دالب  لاهس 99 

ربتعم و ردنب  فاریـس   135 - 133 - 129 115 - 114 - 113 - 84 - 78 - 77 - 70 - 69 - 68 - 59 - 28 - 15 - 13 - 9 فاریس 4 -
یناریا نایادـخان  هـک  یئاـه  یتـشک هلیـسوب  ناـناگرزاب  ردـنب  نـیزا  .سراـف  جـیلخ  لـحاس  ناریا و  بوـنج  رد  تـسا  هدوـب  یفورعم 

نیچودنه ناتسودنه و  لحاوس  ات  رگید  فرط  زا  اقیرفا و  یقرش  لحاوس  ناتـسبرع و  یبونج  لحاوس  ات  فرط  کی  زا  دنا  هتخاس یم
.دندرک یم ترفاسم  الاک  هلدابم  تراجت و  يارب  نوپاژ  ریازج  ات  مارآ  سونایقا  ریازج  نیچ و  و 

.درک مدهنم  ار  ردنب  نیا  یمیظع  نافوط  ای  هلزلز  يرجه  مراهچ  نرق  لیاوا  رد 
فاریس یبارخ  ثعاب  ایرد  نیگمهس  نافوط  يرجه  لاس 306  رد  : » دنـسیون یم باتک  نیا  یئایفارغج  تسرهف  رد  يوسنارف  نیققحم 

هدزای تدـم  رد  تسا  ناتـسودنه  یبرغ  ردانب  زا  یکی  هک  رومیـص  ات  فاریـس  زا  نادرونایرد  دـیدرگ ...  نآ  تراجت  نتفر  نیب  زا  و 
« .دنا هدرک یم قیرط  یط  یتشک  اب  زور 

تباقر هرـصب  ردنب  اب  ینامز  هک  فاریـس  یخیرات  گرزب و  ردـنب   » هامید 1347 خروم 7  ناهیک  همانزور  رد  جردـنم  ربخ  کـی  قبط 
هدش انب  یمالسا  نارود  رد  هک  ردنب  نیا  .دش  جراخ  كاخ  ریز  زا  ناسانش  ناتساب زا  یتئیه  هلیـسو  هب  نرق  هد  تشذگ  زا  دعب  درک  یم

موادم هلزلز  زور  هدزناپ  رثا  رب  ترجه  زا  دعب  لاس   400
164 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

ناسانـش ناتـساب دراد  رارق  ناگنک  ردـنب  یگنـسرف  شـش  رد  هک  ردـنب  نتخاس  جراخ  يارب  .دـیدرگ  نوفدـم  كاخ  ریز  رد  دـیدش  و 
مدرم هفوشکم  راثآ  قبط  .دـنزاس  جراخ  كاخ  ریز  زا  ار  هقبط  راهچ  هس و  ياه  هناخ دـنا  هتـسناوت نونکات  دـنراد و  تیلاعف  یـسیلگنا 
«. دنا هتخاس یم تسا  تمیق  نارگ قارب و  وبشوخ و  ياه  بوچ زا  هک  جاس  سونبآ و  لدنص و  بوچ  زا  ار  دوخ  ياه  هناخ فاریس 

«ش»
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ماش 32
( رحـش  ) هملک ياـنعم  رد  تومرـضح  رد  عقاو  ناتـسبرع  یقرـش  بونج  لـحاس  رد  تسیردـنب   118 نابللا 105 - رحـش  ناـبل - رحش 

دمحم همجرت  دنه / بیاجع  ندع .» نامع و  نیب  رحبلا  لحاس  نامع : رحـش  .طشلا  لوا ] رـسک  حتف و  هب   ] رجـشلا : » دسیون یم دـجنملا 
ص164 نتم ؛  هداز ؛  کلم 

.دراد صاصتخا  ناتسبرع  لحاوس  هب  تابن  نیا  تسا و  هدرک  ینعم  ردنک  ای  ربونص  زین  ار  نابل )  ) هم
زاریش 50

«ص»

.تسا رومیص  زا  يرگید  ءالما  روماص  روماص 84 
.نامع تختیاپ  راحص 39 

.ناتسودنه یبرغ  لحاوس  ردانب  زا  یکی   127 - 126 روبادنص 83 -
.یبونج مانتیو  نیچودنه و  هریزج  هبش  بونج  رد  تسیا  هریزج تالوف 68  لدنص 

.مان نیمهب  یجیلخ  لحاس  نیچودنه و  رد  تسیردنب  رهش و   155 - 153 - 81 - 68 - 56 - 49 فنص 37 -
نیققحم تسا  عقاو  ارتاموس  هریزج  رد  دوش  یم موهفم  ناتساد 39  زا  هچنآ  دشن  مولعم  نیفنص  یعطق  لحم   108 - 102 نیفنص 53 -

.دنراد ار  هدیقع  نیمه  زین  يوسنارف 
.ناتسودنه یبرغ  لحاس  رد  تسیفورعم  ردنب   140 - 135 - 133 - 130 - 126 - 122 - 116 - 115 - 114 رومیص 84 -

«ظ»

.ناتسبرع یبونج  لحاوس  رد  تسیرهش  راغظ 62 

«ع»

.ایرد لحاس  کیدزن  نمی  رد  تسا  یلحم  رثع 74 
165 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

118 - 77 - 74 ندع 12 -
137 - 87 - 7 قارع 2 -

105 ناتسبرع 47 -
-117 - 113 - 112 - 111 - 110 108 - 106 - 104 - 88 - 87 - 86 - 85 - 75 - 74 - 72 - 59 - 49 - 44 - 42 - 41 نامع 39 -

.127 - 124 - 118
.ناتسودنه رد  الط  روشک  دالب  زا  هیقنع 137 

«غ»
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.رمحا رحب  لحاس  رد  نمی  رد  تسیردنب   118 هقفالغ 74 -
.گنز روشک  لباقم  اقیرفا  یقرش  لحاس  رد  تسیا  هریزج یملیغ 145 

«ف»

82 دور )  ) تارف
اف 119

.دنه هراق  هبش  یبرغ  بونج  لحاس  رد  يا  هیحان  74 دالب )  ) لفلف
.ارتاموس هریزج  لحاوس  رواجم  تسیا  هریزج  102 - 101 - 100 - 72 روصنف 23 -

«ق»

.ایناپسا رد  هیسداق 17 
.ارتاموس هریزج  يزکرم  هیحان  رد  تسیرهش   102 - 54 هلقاق 53 -

(. جوبماک  ) نیچودنه هریزج  هبش  رد  يا  هیحان رامق 49 
( رابگنز  ) مان هب  زورما  هک  اـقیرفا  یقرـش  لـحاوس  کـیدزن  دـنه  سوناـیقا  رد  تسیا  هریزج  143 - 142 - 141 - 43 - 41 هلبنق 40 -

.تسا روهشم  ( Zinzibar)
.دنه هراق  هبش یلامش  هیحان  جونق 5 

«ك»

نامرک 68
ریمشک 103

135 - 3 - 2 ایلع )  ) الاب ریمشک 
83 - 2 یلفس )  ) نیئاپ ریمشک 

زین ارتاموس  هواج و  ریازج  تسا  هدش  یم هدیمان  الط  روشک  ناتسودنه  یبونج  هیحان   140 - 137 - 124 - 108 - 6 - 5 الط 4 - روشک 
.تسا هدوب  فورعم  مان  نیدب 

هبش لحاس  کیدزن  تسیا  هریزج  142 - 106 - 105 - 104 - 102 - 78 - 76 هلک 56 -
166 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

هدوب برغ  قرـش و  نیب  اه  یتشک هاگفقوت  هدش و  عقاو  نیچ  ناتـسبرع و  ناریا و  لحاوس  نیب  ینار  یتشک هار  همین  رد  يزلام ، هریزج 
.تسا

.ناتسبرع هریزج  هبش  لحاس  کیدزن  رمحا  يایرد  بونج  رد  تسا  یکچوک  هریزج  نارمک 74 
.ناتسودنه یبرغ  لحاس  لامش  رد  تسیردنب  تیابنک 98 

.هرصب ياه  هچوک زا  یکی  شیرق 146  هچوک 
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.رال يایرد  لحاس  ناتسودنه و  یبرغ  بونج  هنارک  رد  تسیردنب   96 - 95 یلم 75 - ملوک ای  ملوک 
ساملا 145 توقای و  هوک 

«ل»

.تسا هدش  یم قالطا  زین  ارتاموس  هریزج  مامت  هب  مان  نیا  .ارتاموس  هریزج  یلامش  هیحان   142 - 102 - 100 - 53 يرمال 6 -
.يزلام هریزج  هبش  یبرغ  لحاوس  نالیس و  هریزج  یقرش  لحاوس  نیب  دنه  يایرد  رد  تسا  هریزج  دنچ  مان  سولابجل 102 

.دراد لاصتا  نیچ  هب  برغ  تمس  زا  دنه و  هب  قرش  تمس  زا  هک  تسیا  هیحان نیبول 88 
.ارتاموس هریزج  یبرغ  لحاس  رد  یکچوک  جیلخ  رانک  رد  تسیرهش  گنلیبولول 100 

«م»

.تسا ریکنام  هدش  فیرحت  يوسنارف  نیققحم  هدیقع  هب  نیکرام 39 
.ناتسودنه یبرغ  تمس  رد  الط  روشک  دالب  زا  ریکنام 137 

.ارتاموس یقرش  لحاوس  کیدزن  تسیا  هریزج طیام 81 
هنیدم 126

(. هواج  ) جباز هریزج  رد  تسیرهش  تیهاپاجم  ای  دیوافزم 121 
46 رصم 45 -

هکم 45
.نالیس هریزج  لباقم  دنه  هراق  هبش  بونج  رد  تسا  يردنب  نیرودنم 99 

.ناتسودنه یبرغ  لحاس  رد  تسیردنب   113 - 82 - 39 - 3 هروصنم 2 -
.ناتسودنه ناتسچولب و  نیب  تسا  هدوب  يدور  مان   82 دور )  ) نارهم

«ن»

.فاریس ردنب  هرصب و  ردنب  نیب  سراف  جیلخ  لحاس  رد  تسا  هدوب  يرهش  مریجن 2 
.ارتاموس هریزج  یبرغ  لامش  لحاوس  کیدزن  تسیا  هریزج  101 ناین 100 -

167 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
45 دور )  ) لین

«و»

.نوپاژ ریازجلا  عمجم   154 - 142 - 141 - 139 - 131 - 52 - 40 - 7 - 6 ریازج )  ) قاوقو

«ه»
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-122 - 121 - 119 - 103 98 - 85 - 84 - 82 - 68 - 61 - 51 - 49 - 35 - 33 - 31 - 28 - 26 - 21 - 10 - 9 - 5 - 4 ناتسودنه 2 -
138 - 137 - 135 - 131 - 129 - 126

الفس 103 دنه 
ایلع 123 دنه 

«ي»

.نامع رد  تسا  یهوک  هلسلس   39 لابج )  ) دمحی
136 - 62 - 14 نمی 12 -

168 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

مالعا تسرهف 

آ

مدآ 145

فلا

اوترشنا 23 نبا 
145 144 - 142 - 141 سیکال 140 - نبا 

یفاریس ناداش  نب  یلع  كر : نسحلا  وبا 
یفاریس 49 سابعلا  وبا 

رکب 126 وبا 
یئاسف 126 رکب  وبا 

33 - 23 یتخرب 15 - رهز  وبا 
يدادغب 121 رهاط  وبا 

ملسم 126 نب  فسوی  وبا 
يوسف 119 متاح  یبا 

135 - 134 - 133 نتیپاک )  ) دمحا
ادخان 9 رینم  نب  یلع  نب  دمحا 

ناورم 85 نب  دمحا 
88 - 87 86 - 85 - 52 - 11 لاله 10 - نب  دمحا 

88 - 87 - 86 يدوهی 85 - نب  قحسا 
: كر .سادرم  نب  میهاربا  نب  لیعمسا 
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.هیولیعیمسا
106 - 104 - 75 - 52 - 49 48 - 40 - 39 - 11 ادخان 6 - هیولیعیمسا 

نینکشا 6
86 - 52 - 45 هفیلخ 12 - هّللاب  ردتقملا 

هفیلخ 77 دمتعملا 

ب

داشباب 129
106 بیبط 105 - یجولب 

ج

سیکال نبا  كر : دشار  نب  رفعج 
هاتوک 124 روهج 

ح

91 82 - 49 - 37 - 30 - 28 - 27 - 12 - 6 - 5 - 2 دمحم ) وبا   ) ورمع نب  نسح 
مارح 13

169 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

د

نیزبراد 115

ر

دشار 129
قیار 2

هفیلخ 110 دیشر 

س

ابس 133
هلک 124 اتانرس 

77 دیعس 76 -
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دواد 107 نب  نامیلس 

ش

يرایرهش 68

ع

116 - 115 ناهام 114 - نب  سابع 
نمحرلا 119 دبع  نب  دحاولا  دبع 

دینج 133 نب  هّللا  دبع 
3 زیزعلا 2 - دبع  نب  رمع  نب  هّللا  دبع 

لضف 116 نب  هّللا  دبع 
ربع 138

72 - 70 - 69 - 68 ادخان )  ) هرهبع
بویا 115 نیدلا  دیبع 

36 - 35 - 34 ادخان )  ) همالع
97 - 50 نسحلا ) وبا   ) یفاریس ناداش  نب  یلع 

رورس 120 هب  فورعم  لهس  نب  دمحم  نب  یلع 
86 ریزو )  ) تارف نب  دمحم  نب  یلع 

گنل 74 نارمع 
باطخ 126 نب  رمع 

ف

116 - 107 نیچ 73 - روفغف 
87 - 86 مالغ )  ) هایس لفلف 

ك

107 ناواک 106 -

ل

اوهل 40

م
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126 - 125 - 1 ص )  ) دمحم
11 نسحلا ) وبا   ) دمحا نب  دمحم 

101 - 99 - 98 - 97 77 - 73 - 72 - 56 - 54 - 53 - 52 - 40 35 - 13 - 4 هلا ) دبع  وبا   ) داشباب نب  دمحم 
ینامع 138 دمحم 

یفاریس 122 ملسم  نب  دمحم 
75 - 74 ادخان )  ) هاشنادرم

تخبارز 5 نب  هیودرم 
75 نابزرم 74 -

110 - 109 رشب 108 - نب  ملسم 
نارهم 110
كورهم 2

يروبادنص 126 یسوم 

ي

ینامع 121 دیزی 
رجات 110 سنوی 

171 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 
لایر كاپ 200  نآرق  ریسفت  ناریا 1 - گنهرف  داینب  تاراشتنا  تسرهف 

لایر هیودالا 400  قیاقح  نع  هینبالا  - 2
لایر تفن 400  تاحالطصا  گنهرف  - 3

لایر ضرالا 200  ةروص  - 4
لایر يربط 600  خیرات  همجرت  - 5
لایر نالضف 150  نیا  همانرفس  - 6

لایر همانرامش 150  - 7
لایر یناهنپ 60  ياهبآ  جارختسا  - 8

لایر  100 اردص » الم   » يزاریش نیدلا  ردص  هفسلف  هب  يرظن  - 9
لایر هیبطلا 700  ضارغالا  باتک  - 10

لایر یسراف 100  رعش  نزو  - 11
لایر همکحلا 150  نازیم  همجرت  - 12

لایر ءارزولا 30  روتسد  - 13
لایر مولعلا 150  تیقاوی  - 14

لایر یماسالا 500  یف  یماسلا  - 15
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لایر میرک 500  نآرق  ریسفت  - 16
لایر شهدنب 500  همان  هژاو - 17

لایر فاصو 200  خیرات  ریرحت  - 18
لایر حورلا 70  تجهب  - 19

لایر ةاقرملا 250  - 20
لایر ناربمایپ 150  ناهاشداپ و  خیرات  - 21

لایر فوصتلا 300  بهذمل  فرعتلا  باتک  حرش  - 22
لایر هفالخلا 100  راد  موسر  - 23
لایر یسراف 50  نابز  خیرات  - 24

لایر کیروسآ 150  تخرد  هموظنم  - 25
لایر يولهپ 300  هب  یسراف  یسراف و  هب  يولهپ  گنهرف  - 26

لایر لاوطلا 250  رابخا  - 27
لایر  300 شخب 1 )  ) نایناریا يرادیب  خیرات  - 28

لایر يولهپ 400  ياهشراوزه  گنهرف  - 29
لایر يرازگباوخ 300  - 30

لایر نادلبلا 300  حوتف  - 31
لایر یسراف 200  تایبدا  زیگنا  لد ياهناتساد  - 32
لایر ناسارخ 350  مدرم  هماع  موسر  دیاقع و  - 33

لایر نایلیعامسا 250  ورسخ و  رصان  - 34
لایر  30 یبیج )  ) زیگنا لد ياهناتساد  - 35

لایر یسراف 50  نابز  خیرات  سرد  همیمض  - 36
لایر رابخالا 500  نیز  - 37

لایر مولعلا 250  حیتافم  همجرت  - 38
لایر ناردنزام 250  ناتسنمرا و  همانرفس  - 39

لایر تاجنلا 250  حاتفم  - 40
لایر هنایم 300  یسراف  نابز  روتسد  - 41

لایر هفوصتملا 350  لاوحا  یف  ۀیفصتلا  - 42
لایر کلملا 150  ءالع  یسایس  ياه  تشاددای - 43
لایر ۀبرقلا 150  ملاعم  همجرت  يرادرهش  نیئآ  - 44

لایر زیمش 80  بوکرز 150  یسانش  نابز - 45
لایر ناتسملید 350  نالیگ و  خیرات  - 46

لایر بآ 200  تمسق  قیرط  - 47
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لایر  200 ناسانش 350 ، ناریا تالاقم  هعومجم  - 48
172 ص : نتم ، هداز ، کلم  دمحم  همجرت  دنه / بیاجع 

لایر اهربرب 150  ناینانوی و  - 49
لایر يوفص 250  لیعامسا  هاش  - 50

لایر حاضیالا 250  - 51
لایر رایع 200  کمس  - 52

لایر ناریا 350  یسانشباتک  - 53
لایر  1200 ، 1500 ناریا 2000 ، هب  يرفس  - 54

لایر همانهاش 1000  زا  یئاه  هدرپ - 55
لایر نویامه 150  يامه و  - 56

لایر كاپ 100  نآرق  ریسفت  - 57
لایر جالح 100  روصنم  یگدنز  سوق  - 58

لایر هیلیعامسا 000  هدحالم  - 59
لایر یسراف 300  تایبدا  گنهرف  - 60

لایر  200 همدقم )  ) نایناریا يرادیب  خیرات  - 61
لایر  200 شخب 2 )  ) نایناریا يرادیب  خیرات  - 62

لایر درخ 000  يونیم  همان  هژاو - 63
لایر نایور 300  خیرات  - 64

لایر یناخلیا 250  همان  خوسنت - 65
لایر فورحلا 000  جراخم  - 66

لایر جاتلا 000  ةرضحل  جارسلا  ۀعمل  - 67
لایر یتشدرز 000  تناید  - 68

لایر یسآ 500  نابز  هرابرد  - 69
لایر  200 مود ) دلج   ) رایع کمس  - 70
لایر بکاوکلا 400  روص  همجرت  - 71

لایر یسانش 200  یناک - 72
لایر ةاضقلا 400  نیع  ياه  همان - 73

لایر عوقو 000  بتکم  - 74
لایر مظعالا 350  داوسلا  همجرت  - 75

لایر  000 لوا ) دلج   ) دیجم نآرق  ریسفت  - 76
لایر دنه 000  بیاجع  - 77

لایر وتراروا 150  - 78
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لایر  150 موس ) دلج   ) رایع کمس  - 79
لایر هیوبنلا 000  ةریس  همجرت  - 80
لایر زادگوزوس 000  يونثم  - 81

لایر هلودلا 000  ۀجیتن  - 82
لایر نادلبلا 000  میوقت  - 83
لایر عیاقولا 000  عیادب  - 84

لایر یناطلس 000  همان  توتف - 85
لایر يرادباسح 000  تاحالطصا  گنهرف  - 86

لایر یمالسا 000  ياه  هلسلس - 87
لایر  TD 000 شهدنب - 88
لایر  DH 000 شهدنب - 89

لایر یسراف 000  هب  یکرت  گنهرف  - 90
لایر نیبئاتلا 000  سنا  - 91

لایر نالیگ 000  خیرات  - 92
لایر ناوخالا 000  روتسد  - 93

لایر زورون 000  لگ و  يونثم  - 94
لایر  000 لوا ) دلج   ) همان ناتسکرت - 95

لایر ۀحصلا 000  میوقت  همجرت  - 96
لایر  000 مود ) دلج   ) ناریا یسانش  باتک - 97

لایر خیرات 000  شنیرفآ و  - 98
لایر ۀغللا 000  یف  مجرتملا  هغلبلا  - 99

لایر  توامدپ 000  - 100

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

محر ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
نانخـس رگا  مدرم  اریز  دـهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  اـم  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اـپرب ) و   ) هدـنز ار  اـم  رما  هک  ىا  هدـنب دـیامن 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 
تقو چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف 

.دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ 
هرس سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 

ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 

ناناوج و هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
ياه نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع 

، فراعم رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار  هارمه و 
موـلع ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتـسگ  بـالط ، نیققحم و  هـب  یهد  سیورس 

ون رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ،
روشک حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم 

.دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  و 
 : 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)

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
تیاس نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید یبهذم 
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)
...و  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

یبهذـم نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم  دننام 

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 

: یتـــــنرتنیا هاگــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)
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هدیدرگ و نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
زکرم نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودیما  هتـشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلـصا  بحاص  مرک  لضف و  هب 
.هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت 

IR90-0180-0000-0000- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هراـمش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0621-0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
ادـج ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاـجتحالا - 
هدنب يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک 

دای هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  .مرتراوازس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد 

: يراد یم رت  تسود ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
اونیب و ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم 
اب دراد و  یم هاـگن  نادــِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هـک  ییاـشگ  یم وا  رب  ار  مـلع ] زا   ] يا هـچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اــم  ناوریپ  زا  فـیعض 

.»؟ دنکش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياه  تّجح
، دنک هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرف یم لاعتم  يادخ  نامگ ، یب .یبصان  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

هدـنز ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک 

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  دننام 
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