
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  رت 

: هدنسیون

يوبتجم نیدلالالج 

: یپاچ رشان 

یمالسا يروهمج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  10رت 

باتک 10تاصخشم 

10هحتافلا

10هرقبلا

نارمع 25لآ 

34ءاسنلا

44ةدئاملا

51ماعنألا

60فارعألا

68لافنألا

72ۀبوتلا

79سنوی

84دوه

89فسوی

94دعرلا

96میهاربإ

98رجحلا

100لحنلا

105ءارسإلا

109فهکلا

114میرم

116هط

زا 234تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


120ءایبنألا

124جحلا

127نونمؤملا

130رونلا

134ناقرفلا

136ءارعشلا

140لمنلا

143صصقلا

147توبکنعلا

149مورلا

152نامقل

153ةدجسلا

154بازحألا

158أبس

160رطاف

162سی

164تافاصلا

167ص

170رمزلا

173رفاغ

176تلصف

179يروشلا

181فرخزلا

184ناخدلا

زا 234تسرهف هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


185ۀیثاجلا

186فاقحألا

188دمحم

190حتفلا

192تارجحلا

192ق

194تایراذلا

195روطلا

196مجنلا

197رمقلا

198نمحرلا

200هعقاولا

201دیدحلا

203هلداجملا

204رشحلا

205ۀنحتمملا

206فصلا

207ۀعمجلا

208نوقفانملا

208نباغتلا

209قالطلا

210میرحتلا

211کلملا

212ملقلا

زا 234تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


213ۀقاحلا

214جراعملا

214حون

215نجلا

216لمزملا

217رثدملا

217ۀمایقلا

218ناسنإلا

219تالسرملا

220أبنلا

220تاعزانلا

221سبع

222ریوکتلا

222راطفنالا

222نیففطملا

223قاقشنالا

224جوربلا

224قراطلا

224یلعألا

225ۀیشاغلا

225رجفلا

226دلبلا

226سمشلا

226لیللا

زا 234تسرهف هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


227یحضلا

227حرشلا

227نیتلا

228قلعلا

228ردقلا

228ۀنیبلا

228ۀلزلزلا

229تایداعلا

229ۀعراقلا

229رثاکتلا

229رصعلا

230ةزمهلا

230لیفلا

230شیرق

230نوعاملا

230رثوکلا

230نورفاکلا

231رصنلا

231دسملا

231صالخإلا

231قلفلا

231سانلا

زا 234تسرهف هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  رت 

باتک تاصخشم 

نآرق یـسراف  ياههمجرت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  . 1378  - 1307 نیدـلالالج ، يوبتجم ، هسانـشرس :  ناریا  یلم :  یـسانشباتک  هراـمش 
همجرت رگفیصوت :  نآرق  ریسفت  رگفیصوت :  ص 6  رویرهش 1388 :   12 یمالسا ،  يروهمج  هلاقم :  اشنم  يوبتجم  نیدلالالج  / میرک

هحتافلا

ياورنامرف دنوادخ و  (3 ،) نابرهم هدنیاشخب  نآ  (2 ،) نایناهج راگدرورپ  تسار ، يادخ  شیاتس  ساپس و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
نانآ هب  هک  یناـسک  هار  (6 ،) ياـمنب هار  تسار  هار  هب  ار  اـم  (5 .) سب میهاوخیم و  يراـی  وـت  زا  سب و  میتـسرپیم و  ار  وـت  (4 .) شاداپ زور 

(7 .) ناهارمگ هار  هن  اهنآ و  رب  ناگتفرگ  مشخ  هار  هن  يدرک  ییوکین  يداد  تمعن 

هرقبلا

هب هک  نانآ  (3 .) تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین ، نآ  رد  یکـش  چـیه  باتک ، نیا  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
وت و هب  هچنآ  هب  هک  نانآ  4)و  .) دننکیم قافنا  میاهدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  دنراد و  نامیا  ادـیپان -  ناهن و  بیغ - 
زا تسار ] هار  هب   ] ینومنهر رب  ناـشیا  (5 .) دنراد رواب  نامگیب  نیـسپاو  ناهج  هب  دـنروآیم و  نامیا  هدـش  هداتـسرف  ورف  وت  زا  شیپ  هچنآ 

ناـمیا یهدـن ، میب  اـی  ناـشیهد  میب  هک  تـسا  ناـسکی  ناـشیارب  دـندش  رفاـک  هـک  یناـسک  (6 .) ناراگتـسر دـننانآ  و  دنـشیوخ ، راگدرورپ 
زا 8)و  .) گرزب تسا  یباذـع  ار  اهنآ  تسا و  ياهدرپ  ناشناگدـید  رب  هداـهن و  رهم  ناشاهـشوگ  رب  ناـشاهلد و  رب  دـنوادخ  (7 .) دنروآیمن
هک ار  یناسک  ادـخ و  دوخ ] رادـنپ  هب  (] 9 ،) دـنرادن نامیا  هکنآ  لاح  میدروآ و  نامیا  نیـسپاو  زور  هب  ادـخ و  هب  دـنیوگ : یناسک  ناـمدرم 
 - قافن کش و  زا  ییرامیب -  ناـشاهلد  رد  (10 .) دنمهفیمن دنهدیمن و  بیرف  ار  دوخ  زج  هک  یلاح  رد  دـنهدیم  بیرف  دـناهدروآ  نامیا 

نوچ 11)و  .) دـنراد كاـندرد  یباذـع  دـنتفگیم  غورد  هـکنیا  يازــس  هـب  و  داـیازفیب -  اـی  دوزفیب -  ار  ناـنآ  يراـمیب  ادـخ  سپ  تـسه ،
یلو دـنناراکهابت  دوخ  نانآ  هک  دیـشاب  هاـگآ  (12 .) میروآ ناماس  راکوکین و  اـم  اـنامه  دـنیوگ : دـینکم ، يراـکهابت  نیمز  رد  ناشدـنیوگ :

!؟ میروایب نامیا  نادرخیب  دـننام  ایآ  دـنیوگ : دـناهدروآ ، نامیا  مدرم  هکنانچ  دـیروآ  نامیا  دوش : هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  13)و  .) دنمهفیمن
و میاهدروآ ، نامیا  دنیوگ : دننک  رادـید  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نوچ  14)و  .) دننادیمن یلو  دندرخیب  دوخ  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ 
دنکیم و دنخـشیر  ار  اهنآ  دنوادخ  (15 .) مینکیم دنخـشیر  ار ] نانیا   ] اهنت ام  مییامـش ، اب  ام  دنیوگ : دنوش ، اهنت  دوخ  ناتریـسوید  اب  نوچ 
ور نیا  زا  دـناهدیرخ ، یبای  هر  ياهب  هب  ار  یهارمگ  هک  دـننانیا  (16 .) دننامب لدروک  هتـشگرس و  شیوخ  یـشکرس  رد  ات  دهدیم  ناشتلهم 
 - دنبایب ار  دوخ  هار  ات  دنتخورفا -  رب  یشتآ  هک  دنام  ار  یناسک  ناتساد  نانآ ، ناتـساد  (17 .) دندوبن ناگتفای  هار  درکن و  دوس  ناشیناگرزاب 
 - دننارک (18 .) دننیبن چیه  هک  تشاذـگاو  اهکیرات  رد  ار  اهنآ  دربب و  ار  ناشییانـشور  دـنوادخ  تخاس  نشور  ار  ناشنوماریپ  شتآ  نوچ  و 

[ رد ناراتفرگ  ناتساد   ] ای (19 .) دندرگیمن زاب  یهارمگ ] زا   ] و قح ،-  ندید  زا  دنناروک -  قح ،-  نتفگ  زا  دـنناگنگ -  قح ،-  ندینـش  زا 
ناشاهشوگ رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  اههقعاص  زا  گرم  میب  زا  هک  یقرب  دعر و  تساهیکیرات و  نآ  رد  هک  دنام  ار  نامـسآ  زا  دنت  یناراب 

اهنآ يارب  قرب  هاگ  ره  دیابرب ، ار  ناشناگدید  قرب  هدـننک ] هریخ  ییانـشور   ] هک تسا  کیدزن  (20) تسا نارفاک  هدنریگارف  ادخ  و  دـننک ،
هک دربیم ، ار  ناشییانیب  ییاونـش و  هنیآره  دهاوخب  ادـخ  رگا  و  دنتـسیاب . دوش  کیرات  نانآ  رب  نوچ  دـنوریم و  نآ  وترپ ]  ] رد دـشخردب 

، دیوش راگزیهرپ  هک  دشاب  دیتسرپب ، هدیرفآ  ار  امـش  ناینیـشیپ  امـش و  هک  ار  شیوخ  راگدرورپ  مدرم ، يا  (21 .) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ 
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نادب سپ  دروآ  ورف  یبآ  نامسآ  زا  تخاس و  هتشارفارب -  یفقس  یئانب -  ار  نامـسآ  و  هدرتسگ ]  ] يرتسب امـش  يارب  ار  نیمز  هک  نآ  (22)
رگا 23)و  [.) تساتمهیب ادخ  هک   ] دینادیم دوخ  و  دیهدم ، رارق  نایاتمه  ادخ  يارب  سپ  دروآ ، نوریب  امـش  يارب  يزور  اههویم ، زا  بآ ] ]

ادخ زجب  دیروایب و  دمحم - )  ) وا دننامه  یسک  زا  ای  نآ -  دننام  ياهروس  دینامگ  کش و  رد  میداتـسرف  ورف  شیوخ  هدنب  رب  هچنآ  هرابرد 
ناـیمدآ و شاهمیه  هـک  یـشتآ  زا  سپ  درک ، دـیناوتن  زگره  دـیدرکن و  رگا  24)و  .) دییوگتـسار رگا  دـیناوخب  ار  دوخ  نارای ] و   ] ناـهاوگ
کین و ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  25)و  .) دـیزیهرپب هدـش ، هدامآ  نارفاک  يارب  تسا و  تیربک -  گنـس  ای  اـهتب  اـهگنس - 
: دنیوگ دوش  نانآ  يزور  اهنآ  زا  ياهویم  هاگ  ره  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  تساهتـشهب  ار  ناشیا  هک  هد  هدژم  دناهدرک  هتـسیاش 
كاپ و ینارـسمه  اجنآ  رد  و  دـنهد ، ناشیدـب  دـننامه  ياههویم  نآ  و  دوب ، هدـش  ام  يزور  اـیند -  رد  نیا -  زا  شیپ  هک  تسا  ناـمه  نیا 

دنراد ناـمیا  هک  ناـنآ  اـما  نآ ، زا  رتارف  دـشاب و  هشپ  دـنزب ، یلثم  هکنیا  زا  درادـن  مرـش  ادـخ  (26 .) دـناهنادواج اجنآ  رد  و  دـنراد ، هزیکاپ 
هتـساوخیم هچ  لثم  نیا  زا  ادخ  دنیوگ : دناهدیزرو  رفک  هک  نانآ  اما  و  ناشراگدرورپ ، زا  تسا  تسرد  تسار و  لثم )  ) نآ هک  دـننادیم 

هک نانآ  (27) دنادرگن هارمگ  نادب  ار  نامرفان  ناراکدب  زج  هکنآ  لاح  و  دیامن ، هار  ار  يرایـسب  دنادرگ و  هارمگ  نادـب  ار  يرایـسب  تسا ؟
یهابت نیمز  رد  و  دنلـسگیم ، هداد  نامرف  نآ  دنویپ  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دننکـشیم و  نآ  ندرک  راوتـسا  نتـسب و  زا  سپ  ار  يادخ  نامیپ 

ناج درک -  هدنز  ار  امـش  سپ  دیدوب  ناجیب -  ناگدرم -  هکنآ  لاح  دـیوشیم و  رفاک  ادـخ  هب  ناسچ  (28 .) ناراکنایز دننانیا  دننکیم ،
يارب ار  همه  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  هک  تـسوا  (29 (!؟ دیدرگیم زاب  وا  هب  هاگنآ  دنک و  هدنز  سپـس  دـناریمب و  ار  امـش  راب  رگید  و  داد - 

تراگدرورپ هک  هاگنآ  رآ ] داـی  هب   ] 30)و .) تساناد زیچ  همه  هب  وا  و  تخاسب ، نامـسآ  تفه  تخادرپ و  نامـسآ  هب  هاگنآ  دـیرفآ ، اـمش 
نآ رد  ار  یـسک  ایآ  دـنتفگ : دـیرفآ ، مهاوخ  دوخ -  زا  ياهدـنیامن  ای  نیـشیپ  قولخم  يارب  ینیـشناج -  نیمز  رد  نم  تفگ : ار  ناگتـشرف 
نم تفگ : دـنوادخ ] [ ؟ مینکیم سیدـقت  مییاتـسیم و  یکاـپ  هب  ار  وـت  اـم  هک  یلاـح  رد  دزیر ، اـهنوخ  دـنک و  يراـکهابت  هـک  ینیرفآیم 

تـسار رگا  تفگ : درک و  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  اه  [ زیچ  ] نآ سپـس  تخومآ . مدآ  هب  ار  اهمان  همه  31)و  .) دینادیمن امش  هچنآ  منادیم 
اب ياناد  ییوت  هک  ياهتخومآ ، ام  هب  هچنآ  رگم  تسین  یشناد  ار  ام  تسار ، وت  یکاپ  دنتفگ : (32 .) دیهد ربخ  اهنیا  ياهمان  زا  ارم  دییوگیم 

ناشهاگآ اهنآ  ياـهمان  زا  نوچ  و  نک ، هاـگآ  اـهنیا  ياـهمان  زا  ار  ناـنآ  مدآ ، يا  تفگ : (33  -.) راتفگ تسرد  راـک و  راوتـسا  تمکح - 
دیتـشادیم ناـهنپ  ار  هچنآ  دـینکیم و  راکـشآ  ار  هچنآ  منادیم و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ناـهن  نـم  هـک  مـتفگن  امـش  هـب  اـیآ  تـفگ : درک ،
یـشکندرگ یچیپرـس و  سیلبا ، رگم  دندرک  هدجـس  سپ  دینک ، هدجـس  ار  مدآ  میتفگ : ار  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 34)و .) منادیم

دیروخب و یناوارف  هب  دیهاوخ  هک  اج  ره  زا  نآ  زا  و  مارایب ، تشهب  رد  شیوخ  رسمه  اب  مدآ ، يا  میتفگ : 35)و  .) تشگ نارفاک  زا  و  درک ،
زا دندوب -  نآ  رد  هچنآ  زا  دینازغلب و  تشهب )  ) نآ زا  ار  ود  نآ  ناطیش  سپ  (36 .) دیوشیم ناراکمتس  زا  هک  دیوشم  تخرد  نیا  کیدزن 
ات دـشاب  يرادروخرب  هاگرارق و  نیمز  رد  ار  امـش  و  رگید ، یخرب  نمـشد  امـش  زا  یخرب  دـیوش ، ورف  میتفگ : و  درک ، ناـشنوریب  اـهتمعن - 
وا هبوت  تشگزاب و  وا  رب  دوخ ] تمحر  اب   ] ادخ سپ  تفرگارف ، ینانخس  شیوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  هاگنآ  (37 .) زیخاتسر گرم و  یماگنه 

امـش يوس  هب  نم  زا  يدوـمنهر  رگا  سپ  دـیوش ، ورف  تشهب )  ) نآ زا  همه  میتـفگ : (38 .) تسا نابرهم  ریذـپ و  هبوت  وا  انامه  تفریذـپ ، ار 
ار ام  تایآ  دـنوش و  رفاک  هک  یناـسک  (39)و  دـنوش نیگهودـنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  دـننک  يوریپ  نم  ییامنهار  زا  هک  ناـنآ  دـیایب ،
هب دیرآ و  دای  هب  متشاد  امـش  ینازرا  هک  ارم  تمعن  بوقعی -  لیئارـسا -  نادنزرف  يا  (40 .) دناهنادواج نآ  رد  دننایخزود و  دنرمـش  غورد 
 - تسامش دزن  ار  هچنآ  هک  نآرق -  مداتـسرف -  ورف  هچنآ  هب  41)و  .) سب دیـسرتب و  نم  زا  منک و  افو  امـش  نامیپ  هب  ات  دینک  افو  نم  نامیپ 

42)و .) سب دینک و  اورپ  نم  زا  دیرخم و  نم  تایآ  ياهب  هب  ار  یکدنا  زیچ  و  دیـشابم ، نآ  هب  رفاک  نیتسخن  دیورگب و  دراد  رواب  تاروت - 
عوکر نانکعوکر  اب  دیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  43)و  .) دینادیم هک  یلاح  رد  دـینکم  ناهنپ  ار  قح  دـیزیمایم و  لطاب  هب  ار  قح 

 - تاروت باتک -  هکنآ  لاح  دیربیم و  دای  زا  ار  دوخ  دیهدیم و  نامرف  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  (44  -.) دیرازگ زامن  نارازگزامن  اب  دینک - 
رب رگم  تسا  راوشد  نارگ و  هنیآره  راک ]  ] نیا و  دـیهاوخ ، يرای  زاـمن  ییابیکـش و  هب  45)و  (؟ دیدنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  دـیناوخیم ؟ ار 
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، لیئارسا نادنزرف  يا  (47 .) دندرگیم زاب  وا  يوس  هب  دنشیوخ و  راگدرورپ  ناگدننکرادید  هک  دننادیم  هک  نانآ  (46 ،) سرت ادخ  نانتورف 
هک يزور  زا  دیسرتب  48)و  .) مداد يرترب  هنامز -  مدرم  نایناهج -  رب  ار  امـش  هک  نیا  متـشاد و  ینازرا  امـش  رب  هک  ارم  تمعن  دـیرآ  دای  هب 

49)و .) دنوش يرای  هن  دنناتسن و  درخ -  زاب  ار  دوخ  هک  یضوع  يربارب -  وا  زا  دوشن و  هتفریذپ  یتعافش  وا  زا  دیاین و  یـسک  راک  هب  یـسک 
دندیربیم و رـس  ار  ناتنارـسپ  دندناشچیم : یتخـس  دب و  هجنکـش  ار  امـش  هک  میدیناهر ، ناینوعرف  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  دـیرآ ] دای  هب  ]

امـش دورو ]  ] هب ار  ایرد  هک  یماـگنه  50)و  .) دوب ناتراگدرورپ  زا  گرزب  ینومزآ  ار  امـش  راک ]  ] نیا رد  دنتـشاذگیم و  هدـنز  ار  ناـتنانز 
میدرک هدعو  بش  لهچ  یـسوم  اب  هک  یماگنه  51)و  .) دیتسیرگنیم امـش  میدرک و  قرغ  ار  ناینوعرف  میدیناهر و  ار  امـش  سپ  میتفاکش ،
ساپـس رگم  اـت  میتشذـگ  رد  امـش  زا  نآ  زا  سپ  (52 .) دـیدوب راکمتـس  امـش  دـیتفرگ و  ییادـخ ] هب   ] ار هلاسوگ  وا  نتفر ]  ] سپ زا  هاـگنآ 

هب یسوم  هک  یماگنه  54)و  .) دیبای هار  رگم  ات  میداد  لطاب -  قح و  نایم  هدننکادج  ناقرف -  باتک و  یسوم  هب  هک  یماگنه  53)و  .) دیراد
شیوخ راگدـیرفآ  هب  نونکا  دـیدرک ، متـس  نتـشیوخ  هب  ییادـخ ] هب   ] ار هلاـسوگ  ناـتنتفرگارف  اـب  امـش  نم ، موق  يا  تفگ : شیوـخ  موـق 

سپ تسا . رتهب  ناتراگدـیرفآ  دزن  امـش  يارب  ناترادرک ] هراـفک  هب   ] نیا هک  دیـشکب ، ار  رگیدـکی -  دوخ -  و  دـینک -  هبوت  دـیدرگزاب - 
یماگنه 55)و  .) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  وا  هک  تفریذپ  ار  امش  هبوت  تشگزاب و  امش  رب  دوخ ] تمحر  هب   ] دنوادخ دیدرک ] نینچ  نوچ  ]

ار امـش  ینامـسآ -  هدـننکكاله  شتآ  هقعاـص -  سپ  مینیبب ، اراکـشآ  ار  يادـخ  اـت  میرادـن  رواـب  ار  وت  زگره  یـسوم ، يا  دـیتفگ : هک 
میدرک و نابیاس  امش  رب  ار  ربا  57)و  .) دیراد ساپس  رگم  ات  میتخیگنارب  ناتندرم  سپ  زا  ار  امش  سپس  (56 .) دیتسیرگنیم امش  تفرگرد و 
ام رب  نانآ  و  دیروخب ، میاهدرک  ناتیزور  هک  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  میتفگ ]: و  ، ] میداتسرف صوصخم ) یغرم   ) يولس و  نیبجنرت )  ) نم ناتیارب 
ره نآ  ياهتمعن ]  ] زا دییآ و  رد  سدقملا -  تیب  رهـش -  نیا  هب  میتفگ : هک  یماگنه  58)و  .) دندرکیم متس  نتشیوخ  رب  هکلب  دندرکن  متس 

و میزرمایب ، ار  امش  ناهانگ  ات  زیر ، ورف  ام  ناهانگ  دییوگب : دییآ و  رد  هتشاد  ورف  رس  رهش  هزاورد  هب  دیروخب و  یناوارف  هب  دیهاوخ  هک  اج 
رب سپ  دـنتخاس ، نوگرگد  دـش  هتفگ  نانآ  هب  هک  ار  ینخـس  دـندرک  متـس  هک  یناسک  اما  (59 .) مییازفیب ار  ناراکوکین  شاداـپ ]  ] هک ادوز 

، تساوخ بآ  دوخ  موق  يارب  یسوم  هک  هاگنآ  60)و  .) میداتسرف ورف  نامسآ  زا  تخس  یباذع  ناشینامرفان  يراکدب و  يازس  هب  ناراکمتس 
ادـخ يزور  زا  تـسناد . ار  شیوـخ  روخـشبآ  یهورگ  ره  تفاکـشب . نآ  زا  همـشچ  هدزاود  سپ  نزب . گنـس  نآ  رب  ار  تیاـصع  میتـفگ :

، میـشابن ابیکـش  كاروخ  کی  رب  زگره  ام  یـسوم ، يا  دـیتفگ : هک  یماگنه  61)و  .) دـییوپم يراکهابت  هب  نیمز  رد  دـیماشایب و  دـیروخب و 
ایآ تفگ : درآ . نوریب  نآ  زایپ  سدع و  مدـنگ و  رایخ و  و  يزبس -  هرت -  زا  دـنایوریم  نیمز  هچنآ  زا  ام  يارب  ات  ناوخب  ار  تراگدرورپ 

يراوـخ و اـهنآ  رب  و  دـیبایب . دـیتساوخ  هچنآ  هک  دـییآ  دورف  يرهـش  هب  دـیریگیم ؟ تسا  رتـهب  هچنآ  ياـج  هب  تـسا  رتتـسپ  هـک  ار  هـچنآ 
ار ناربمایپ  دندیزرویم و  رفک  ادخ  تایآ  هب  اریز  دنتشگ ،-  ادخ  مشخ  راوازـس  دنتـشگزاب -  يادخ  زا  یمـشخ  هب  دش و  هدز  یگدنامرد 

نایاسرت نادوهی و  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  (62 .) دنتشذگیم رد  دح  زا  هدش و  نامرفان  هک  دوب  ور  نآ  زا  نیا  و  دنتشکیم ، قحان  هب 
، تسا ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دنک ، هتسیاش  کین و  راک  دشاب و  هتـشاد  رواب  ار  نیـسپاو  زور  يادخ و  نانآ ] زا   ] هکره نائباص ، و 

نآ میتشادب . ناترس  يالاب  ار  روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امش  زا  هک  هاگنآ  دیرآ ] دای  هب   ] 63)و .) دنوش نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن 
هاگنآ (64 .) دیوش راگزیهرپ  هک  دـیاش  دـیرآ  دای  هب  تسا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دـیریگب و  ناوت  ورین و  همه  اب  میداد  امـش  هب  هک  ار  باتک ] ]

[ لاح  ] هنیآره 65)و  .) دـیدشیم ناراـکنایز  زا  هنیآره  دوـبن  امـش  رب  وا  یناـبرهم  ادـخ و  یـشخب  نوزف  رگا  و  دـیدرک ، تشپ  نآ  زا  سپ 
نآ سپ  (66 .) دیشاب هدنار  راوخ و  و  دیوش ، ناگنیزوب  میتفگ : اهنآ  هب  سپ  دیتسناد ، دنتشذگب  دح  زا  هبنـش  زور  رد  هک  امـش  زا  ار  یناسک 

شیوخ موق  هب  یـسوم  هک  هاگنآ  دـیرآ ] داـی  هب   ] 67)و .) میدرک ناراگزیهرپ  يارب  يدـنپ  ناگدـنیآ و  نارـضاح و  يارب  یتربع  ار  رفیک ) )
هچ ار  نالف  میـسرپیم  وت  زا  ام  يریگیم - !؟ دنخـشیر  هب  ار  ام  ایآ  دـنتفگ : دـیربب . رـس  ار  يواگ  هک  دـیامرفیم  ار  امـش  دـنوادخ  تفگ :
ام يارب  ات  ناوخب  ار  تدنوادخ  دنتفگ : (68 .) مشاب نانادان  زا  هک  مربیم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : دیشکب - ! يواگ  ییوگیم  وت  و  هتشک ؟ یسک 

. نآ نیا و  هنایم  هدرکان ، راک  ناوج  هن  هداتفا و  راک  زا  ریپ و  هن  تسا  يواگ  دیوگیم : وا  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  واگ )  ) نآ هک  دنک  نشور 
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: دیوگیم وا  تفگ : تسیچ ؟ نآ  گنر  هک  دنک  نایب  ام  يارب  ات  ناوخب  ار  تدـنوادخ  دـنتفگ : (69 .) دینکب دنیامرفیم ، ار  امش  هچنآ  سپ 
هچ نآ  هک  دنک  نشور  ام  يارب  ات  ناوخب  ار  تدنوادخ  دـنتفگ : (70 .) دنکیم داش  ار  ناگدننیب  هک  تسدـکی  گنر و  رپ  درز  تسا  يواگ 
نآ دیوگیم : وا  تفگ : (71 .) میشاب ناگتفای  هار  دهاوخ  يادخ  رگا  تسا و  هدش  هدیشوپ  ام  رب  ناواگ ] نایم  رد   ] واگ نآ  هک  تسا  يواگ 

. تسین نآ  رد  رگید ] گـنر  زا   ] ياهکل چـیه  تسا و  بیعیب  دـهد ، بآ  ار  تشک  دـنز و  مخـش  ار  نیمز  هک  مار  ناـنچ  هن  تسا  يواـگ 
هاگنآ 72)و   -.) نآ ياهب  ینارگ  ببس  هب  دننکن -  نینچ  هک  دوب  کیدزن  دندیرب و  رـس  ار  واگ )  ) نآ سپ  يدروایب ، ار  قح  نونکا  دنتفگ :

دیتـشادیم ناـهنپ  هک  ار  هچنآ  ادـخ  و  دـیتخادنا ،-  رگیدـکی  ندرگ  هب  دـیدرک -  در  دوـخ  زا  ار  نآ  کـی  ره  سپ  دـیتشک  ار  یـسک  هک 
ياههناشن دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  هنوگنیا  دینزب . واگ )  ) نآ زا  ياهراپ  هب  ار  هتـشک )  ) وا میتفگ : ور  نیا  زا  (73 .) دوب هدننکراکشآ 

یخرب زا  انامه  و  رتتخس ، ای  گنـس  نوچمه  دش  تخـس  ناتاهلد  نآ  زا  سپ  (74 .) دیدنب راک  ار  درخ  دیاش  دـنایامنیم  امـش  هب  ار  شیوخ 
زا ادخ  و  دزیر ، ورف  هوک ] زا   ] ادـخ میب  زا  اهنآ  زا  یخرب  و  دـیآ ، نوریب  نآ  زا  بآ  دفاکـشب و  اهنآ  زا  یخرب  دوش و  ناور  اهيوج  اهگنس 

نخـس اهنآ  زا  یهورگ  هکنآ  لاح  و  دنورگب ، امـش  هب  نادوهج ]  ] هک دـیراد  دـیما  ایآ  نانموم ]، يا   ] سپ (75 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ 
، دننک رادید  ار  نانموم  نوچ  76)و  (!؟] دننکیم هچ  هک   ] دننادیم دوخ  دننادرگیم و  دنتفایرد  هکنآ  سپ  زا  ار  نآ  دنونـشیم و  ار  يادخ 
هب هدوشگ  امش  رب  ادخ  هچنآ  زا  ناناملـسم -  نانآ -  اب  ایآ  دنیوگ : دننیـشن  اهنت  یخرب  اب  ناشیخرب  نوچ  میاهدروآ و  نامیا  زین  ام  دنیوگ :
ایآ دنروآ !؟ تجح  امش  رب  ناتراگدرورپ  دزن  زیواتسد ]  ] نادب ات  دییوگیم  نخس  مالسا ) و  ص )  ) دمحم ترـضح  هرابرد   ) هداد ربخ  امش 

ینعی ناـنآ -  زا  یخرب  78)و  (؟ دنادیم دننک  راکـشآ  ار  هچنآ  دـننک و  ناهنپ  ار  هچنآ  ادـخ  هک  دـننادیمن  ایآ  (77 (!؟ دیباییمنرد درخ  هب 
ياهـشهاوخ اهـسوه و  اب  راگزاس  هدوهیب -  ییاهوزرآ  رگم  دننادن  تاروت -  باتک -  زا  دـنناوتن ، نتـشون  ندـناوخ و  هک  نادوهج -  ماوع 

زا نیا  دـنیوگیم  هاگنآ  دنـسیونیم ، دوخ  تسد  هب  ار  باـتک  هک  ناـنآ  رب  ياو  سپ  (79 .) دـنرورپیم رـس  رد  ییاهنامگ  اهنت  و  ناشلد ،- 
تـسد هب  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  دنتـشون و  شیوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  سپ  دنناتـسب ، كدـنا  ییاهب  نآ  اـب  اـت  تسادـخ  بناـج 
نامیپ فالخ  زگره  ادخ  هک  دیاهتفرگ ، ینامیپ  ادخ  دزن  زا  ایآ  وگب : دنچ ، يزور  رگم  دسرن  ام  هب  خزود  شتآ  دـنتفگ : 80)و  .) دنروآیم

دننایخزود و نانآ  دریگارف  ار  وا  شهانگ  دنک و  يدـب  راک  هکره  يرآ ، (81) دینادیمن هک  دیدنبیم  ادخ  رب  يزیچ  ای  درک ، دهاوخن  دوخ 
دای هب   ] 83)و .) دـننادواج نآ  رد  دـننایتشهب و  نانآ  دـننک ، هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـنروآ و  نامیا  هک  یناـسک  82)و  ،) دننادواج نآ  رد 

یکین ناتـسدیهت  نامیتی و  ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  يادـخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  نادـنزرف  زا  هک  هاگنآ  دـیرآ ]
هک یلاح  رد  دیدرک  تشپ  امش  زا  یکدنا  زج  سپـس  دیهدب . تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دییوگب و  کین  شوخ و  نخـس  مدرم  هب  دینک و 

ناتراید نامناخ و  زا  ار  رگیدمه  دیزیرم و  رگیدـکی  ياهنوخ  هک  میتفرگ  نامیپ  امـش  زا  هک  یماگنه  84)و  .) دیدوب نادرگيور  قح ] زا  ]
نامناخ و زا  ار  ناـتدوخ  زا  یهورگ  دیـشکیم و  ار  رگیدـکی  امـش  نیمه  سپـس  (85 .) دـیهاوگ دوخ  دـیدرک و  رارقا  سپ  دـینکم ، نوریب 

دنیآ امش  دزن  ناریسا  تروص  هب  نانامه  رگا  و  دیوشیم ، تشپمه  رگیدکی  اب  يرگمتـس  هانگ و  هب  اهنآ  دض  رب  دیناریم ، نوریب  ناشراید 
هب دـیروآیم و  نامیا  باتک  زا  یخرب  هب  ایآ  دوب . مارح  امـش  رب  ناشندرک  نوریب  هک  یلاح  رد  دـینکیم ، دـیرخ  زاـب  نمـشد ] زا   ] ار ناـنآ 

نیرتتخس هب  زیخاتسر  زور  و  تسین ، ایند  رد  يراوخ  ییاوسر و  زج  دنک  نینچ  هک  امش  زا  یسک  يازس  سپ  دیوشیم !؟ رفاک  رگید  یخرب 
ناهج نآ  ياهب  هب  ار  ناهج  نیا  یگدـنز  هک  دـنناسک  ناـمه  ناـنیا  (86 .) تسین لفاغ  دـینکیم  هچنآ  زا  يادـخ  و  دـنوش ، هدربزاب  باذـع 

هب میداتسرف و  ناربمایپ  وا  سپ  زا  میداد و  تاروت -  باتک -  ار  یسوم  هنیآره  (87 .) دنوشن يرای  ددرگن و  کبس  ناشباذع  سپ  دندیرخ ،
ماکحا و يزیچ -  يربمایپ  هاگ  ره  اـیآ  میدرک . دـنمورین  لـیئربج -  سدـقلا -  حور  هب  ار  وا  میداد و  نشور  ياـهتجح  میرم  رـسپ  یـسیع 

یهورگ دیدرمش و  وگغورد  ار  یهورگ  سپ  دیدومن ، یشکندرگ  یـشنم و  گرزب  تساوخیمن  ناتلد  هک  دروآ  ناتیارب  ییاهروتـسد - 
ادخ هکلب  تسین ] نینچ   - ] میمهفیمن ار  اهنآ  دسرن و  ام  ياهلد  هب  تنانخـس  تسا -  شـشوپ  رد  ام  ياهلد  دـنتفگ : 88)و  (!؟ دیتشکیم ار 

ار ناـنآ  نوچ  89)و  .) دـنروآیم نامیا  یکدـنا  سپ  هتخاس ،-  رود  دوخ  تیادـه  تمحر و  زا  هدرک -  تنعل  ناـشرفک  ببـس  هب  ار  ناـنآ 
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، دنتـساوخیم يزوریپ  نارفاک  رب  نآ ] اب   ] نیا زا  شیپ  هکنآ  اب  دراد ، رواب  تاروت -  تسا -  نانآ  اب  ار  هچنآ  هک  دـمآ ، ادـخ  دزن  زا  یباـتک 
ار دوخ  (90 .) داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش ، رفاک  وا -  هب  ای  نآ -  هب  دمآ  ناشیدب  دنتخانـشیم  هک  سک -  نآ  ای  هچنآ -  هک  نیمه 

باتک ینعی  شیوخ -  لضف  زا  يادخ  هکنیا  رب  متـس  یهاوخدب و  يور  زا  دنوش  رفاک  هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنادب  هک  دنتخورف  يزیچ  دب  هب 
راتفرگ دنتـشگزاب -  یمـشخ  يور  رب  یمـشخ  هب  سپ  دتـسرفیم ، ورف  دهاوخب  هک  ص - )  ) دمحم شناگدـنب -  زا  سک  ره  رب  یحو -  و 

: دـنیوگ دـیروآ ، نامیا  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنادـب  هک  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نوچ  91)و  .) تسا هدـننکراوخ  یباذـع  ار  نارفاک  و  دـندش ،- 
. دـنوشیم رفاک  دراد ، رواب  ار  ناشباتک  تسا و  تسار  هکنآ  اب  تسا  نآ  زا  ریغ  هچنادـب  و  میراد ، نامیا  هدـش  هداتـسرف  ورف  اـم  رب  هچنادـب 
زا دمآ و  امـش  دزن  نشور  ياهتجح  اب  یـسوم  هنیآره  92)و  (!؟ دـیتشکیم نیا  زا  شیپ  ار  ادـخ  ناربمایپ  ارچ  سپ  دـیتشاد  نامیا  رگا  وگب :

ار روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  هک  یماگنه  دینک ] دای   ] 93)و .) دیدوب راکمتـس  هک  یلاح  رد  دیتفرگ  ییادخ ] هب   ] ار هلاسوگ  وا  سپ 
میدینـش و دـنتفگ : دـیرب .] نامرف  و   ] دیونـشب دـیریگب و  ناوت  ورین و  همه  اب  میاهداد  امـش  هب  ار  هچنآ  میتفگ ]: و  ، ] میتشادـب ناترـس  يـالاب 

دب هب  ار  امـش  ناتنامیا  دـینامیا ، لها  امـش  رگا  وگب : دـش . باریـس  هلاسوگ  یتسود ]  ] زا ناشرفک ، ببـس  هب  ناـشاهلد  و  میدرک ، یناـمرفان 
رگا دـینک  گرم  يوزرآ  سپ  ناـمدرم ، رگید  هـن  تسامـش  هژیو  دـنوادخ  دزن  هـب  نیـسپاو  يارـس  رگا  وـگب : (94 .) دـهدیم نامرف  يزیچ 

 - نادوهج نانآ -  هنیآره  (96 .) تساناد ناراکمتس  لاح ]  ] هب ادخ  و  دننکن ، نآ  يوزرآ  زگره  دناهدرک  هچنآ  ببس  هب  95)و  .) دییوگتسار
هک دراد  تسود  اهنآ  زا  کی  ره  دناهدش ، كرـشم  هک  یناسک  زا  رتدنمزآ ] یتح   ] تفای و یهاوخ  ایند ]  ] یگدـنز هب  مدرم  نیرتدـنمزآ  ار 

دننکیم هچنادـب  ادـخ  و  دوب ، دـهاوخن  باذـع  زا  وا  هدـننکرود  دوش ، هداد  مه  رگا  زارد  رمع  نیا  هکنآ  لاح  و  دـنهد ، شرمع  لاس  رازه 
نیشیپ ياهباتک  هک  هدروآ ، ورف  وت  بلق  رب  ادخ  نامرف  هب  ار  نآرق )  ) نآ وا  هک ] دنادب   ] سپ دشاب  لیئربج  نمـشد  هکره  وگب : (97 .) تسانیب

سپ دشاب ، لیئاکیم  لیئربج و  وا و  ناگداتسرف  ناگتشرف و  ادخ و  نمشد  هک  ره  (98 .) تسا ناگدژم  امنهار و  ار  نانموم  هدنراد و  رواب  ار 
زج میداتـسرف و  ورف  وـت  هب  اـههزجعم -  اـههناشن و  رگید  نآرق و  تاـیآ  نـشور -  ياـهتیآ  هـنیآره  99)و  .) تسا نارفاک  نمـشد  مه  ادخ 

ناشرتشیب هکلب  دـندنکفا !؟ رود  دنتـسکش و  ار  نآ  ناشیهورگ  دنتـسب  یناـمیپ  هاـگ  ره  ارچ  (100 .) دـنوشن رفاک  اهنآ  هب  نامرفان  ناراکدـب 
ار تاروت  ینعی  تسا -  ناشیا  اب  ار  هچنآ  هک  دمآ ، اهنآ  دزن  ص - )  ) دمحم ینعی  ادخ -  يوس  زا  ياهداتـسرف  نوچ  101)و  .) دنرادن نامیا 
زا 102)و  [!) تسادخ باتک  نآ  هک   ] دننادیمن ییوگ  دنتخادنا  رـس  تشپ  ار  تاروت -  ادخ -  باتک  باتک ، لها  زا  یهورگ  دراد ، رواب  - 

ناوید هکلب  دشن  رفاک  دولاین و ] رحس  هب  تسد  زگره   ] نامیلس و  دندرک ، يوریپ  دندناوخیم  نامیلس  یهاشداپ  راگزور ]  ] رد ناوید  هچنآ 
و دندرک ،] يوریپ   ] هدمآ دورف  لباب  رد  تورام ، توراه و  هتـشرف ، ود  نآ  رب  هچنآ  زا  زین ]  ] دـنتخومآیم و وداج  مدرم  هب  هک  دـندش  رفاک 

نآ اب  هک  دـنتخومآیم  يزیچ  ود  نآ  زا  اهنآ  و  وشم ، رفاـک  سپ  مینومزآ ، اـم  دـنتفگیم : هکنیا  رگم  دـنتخومآیمن  ار  سک  چـیه  ود  نیا 
ار نانآ  دنتخومآیم  هچنآ  و  دیناسر ، دنتـسناوتیمن  يدنزگ  سک  چیه  هبادخ  نذایب  نآ  اب  اهنیا  و  دننکفا ، ییادج  شرـسمه  درم و  نایم 

یتسارب و  درادن ، ياهرهب  ترخآ  رد  دشاب  وداج )  ) نآ رادیرخ  هکره  هک  دنتـسنادیم  کین  نادوهج ]  ] و دـیناسریمن ، دوس  تشاد و  نایز 
ادـخ دزن  زا  یــشاداپ  هـنیآره  دـندوب ، هدرک  يراـگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا  رگا  103)و  .) دنتـسنادیم رگا  دـنتخورف  يزیچ  دـب  هب  ار  دوـخ 
رظن رد  ار  ام  انرظنا " : " دییوگب انعار "و  : " دییوگم ربمایپ ] هب  ، ] دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (104 .) دنتسنادیم رگا  دوب ، رتهب  ناشیارب ] ]

تسود ناکرـشم ، باتک و  لها  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  (105 .) كاندرد تسا  یباذـع  ار  نارفاک  و  دـیرادارف ، شوگ  و  رگن ، ام  هب  راد ،
هژیو دوخ  شیاشخب  رهم و  هب  دهاوخ  ار  هکره  دنوادخ  و  دیآ ، ورف  امـش  رب  یتمحر -  ای  یحو  یکین -  چیه  ناتراگدرورپ  زا  هک  دـنرادن 

ای میربب -  اـهدای  زا  اـی  میرادرب -  ار  نآ  مکح  مینک -  خـسن  هک  ار  یتـیآ  ره  (106 .) تسا گرزب  شـشخب  ینوزف و  ياراد  ادـخ  و  دزاس ،
یهاشداپ و هک  ینادیمن  ایآ  (107) تساناوت زیچ  همه  رب  ادـخ  هک  ینادیمن  ایآ  میروآیم ، ار  نآ  دـننام  اـی  نآ  زا  رتهب  میراد ،-  سپزاـب 

نانچ ناتربمایپ  زا  دـیهاوخیم  رگم  ای  (108 (؟ تسین يروای  تسرپرـس و  ادخ  زج  ار  امـش  و  تسار ، يادـخ  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف 
هدرک مـگ  ار  تـسار  هار  اـنامه  دریگ  ناــمیا  ياــج  هـب  ار  رفک  هـکره  و  دنتــساوخرد ؟ یــسوم  زا  نـیا  زا  شیپ  هـک  دــینک  تساوـخرد 
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هک دنراد  تسود  تسه  ناشلد  رد  هک  يدسح  يور  زا  هدـش  ادـیوه  نشور و  اهنآ  يارب  قح  هکنیا  اب  باتک  لها  زا  يرایـسب  (109 .) تسا
زیچ همه  رب  ادـخ  هک  درایب ، دوخ  ناـمرف  ادـخ  اـت  دیـشوپب  مشچ  دـیرذگرد و  سپ  دـننادرگزاب ، رفک  هب  ناـتندروآ  ناـمیا  زا  سپ  ار  اـمش 

هچنادب ادخ  هک  دیبای ، زاب  ادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف  شیپ  دوخ  يارب  هک  یکین  ره  و  دـیهدب ، تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  110)و  .) تساناوت
رگا وـگب : تساـهنآ ، ياـهوزرآ  اـهنیا  دـشاب . اـسرت  اـی  دوـهج  هک  یـسک  رگم  دورن  تـشهب  هـب  زگره  دـنتفگ : 111)و  .) تسانیب دینکیم 

 - دروآ يور  ادخ  هب  صالخا  اب  دراپس -  ادخ  هب  ار  دوخ  يور  سک  ره  يرآ ، (112 .) دیروایب شیوخ  نشور -  لیلد  ناهرب -  دییوگتسار 
يزیچ رب  نایاسرت  دنتفگ : نادوهج  (113 .) دـنوش نیگهودـنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  و  تسوا ، راگدرورپ  دزن  وا  دزم  دـشاب ، راکوکین  و 

اناد هک  یناسک  نینچمه  دـنناوخیم ، ار  لیجنا -  تاروت و  باتک -  هکنآ  لاح  و  دنتـسین ، يزیچ  رب  نادوهج  دـنتفگ : ناـیاسرت  و  دنتـسین ،
دهاوـخ يرواد  دـندیزرویم  فـالتخا  هـچنآ  هراـبرد  زیخاتـسر  زور  ادـخ  و  دـنتفگ ، ناـنآ  نخـس  دـننام  ینخـس  ناکرــشم -  دنتــسین - 

هک دسرن  ار  نانیا  دیـشوک ؟ اهنآ  یناریو  رد  دننک و  دای  ار  وا  مان  ادخ  ياهدجـسم  رد  تشاذـگن  هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  (114 .) درک
رواخ و (115 .) تسا گرزب  یباذـع  ناهج  نآ  رد  ییاوسر و  يراوخ و  ناهج ، نیا  رد  ار  نانآ  ناساره ، كانمیب و  رگم  دـنیآ  رد  اهنآ  رد 
شخبشیاـشگ و ادـخ  هک  تسه ، اـج  همه  رد  ادـخ  اریز  تسادـخ  يور  اـجنامه  دـیرآ  يور  هک  وـس  ره  هب  سپ  تسار ، يادـخ  رتخاـب 
اب ار  وا  همه  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  هکلب  وا ، تـسا  هزنم  كاـپ و  تـفرگ ، يدـنزرف  ادـخ  دـنتفگ : 116)و  .) تساناد

سپ شاـب ، دــیوگ : نـیمه  ار  نآ  درازگ  يراـک  دــهاوخ  نوـچ  و  تـسا ، نـیمز  اهنامــسآ و  هدــنرآدیدپون  (117 .) دـنرادربنامرف ینتورف 
اهنآ زا  شیپ  هک  مه  یناسک  دیآیمن ؟ ام  يارب  ياهناشن  ای  دـیوگیمن  نخـس  ام  اب  ادـخ  ارچ  دـنتفگ : دنتـسین  اناد  هک  نانآ  (118 .) دشابیم

ام (119 .) میاهدرک راکشآ  نشور و  دنراد  نیقی  هک  یهورگ  يارب  ار  تایآ -  اههناشن -  ام  تسا . دننامه  ناشاهلد  دنتفگیم ، نینچ  دندوب 
دش دنهاوخن  دونشخ  وت  زا  زگره  نایاسرت  نادوهج و  (120 .) دنسرپن نایخزود  زا  ار  وت  و  میداتـسرف ، هدنهدمیب  ناسر و  دیون  یتسارب  ار  وت 
زا هدـمآ  وت  يوس  هک  یـشناد  زا  سپ  رگا  و  تسادـخ . ینومنهر  ناـمه  نیتـسار ]  ] ینوـمنهر وـگب : ینک . يوریپ  ناـنآ  شیک  زا  هکنآ  اـت 
نآ میاهداد و  ناشباتک  هک  نانآ  (121 .) تشاد یهاوخن  يروای  زاسراک و  تسود  چیه  ادخ  ربارب  رد  ینک  يوریپ  ناشاهسوه  اهـشهاوخ و 
يا (122 .) ناراکنایز دـنناشیا  دوش  رفاک  نادـب  هکره  و  دـنروآیم ، ناـمیا  نآ  هب  هک  دـننانیمه  دـنناوخیم ، تسا  نآ  راوازـس  هکناـنچ  ار 

زا دیسرتب  123)و  .) دینک دای  مداد ، يرترب  هنامز -  مدرم  نایناهج -  رب  ار  امـش  متـشاد و  ینازرا  امـش  رب  هک  ارم  تمعن  لیئارـسا ، نادـنزرف 
يرای هن  دهدن و  دوس  یتعافش  چیه  ار  وا  دنریذپن و  درخ -  زاب  ار  دوخ  هک  یضوع  يربارب -  وا  زا  دیاین و  یسک  راک  هب  یـسک  هک  يزور 

ار وت  تفگ : يادخ ] . ] دیناسر ماجنا  هب  ار  اهنآ  وا  دومزایب و  دنچ  يروما  هب  يو  راگدرورپ  ار  میهاربا  هک  هاگنآ  رآ ] دای  هب   ] 124)و .) دنوش
125)و .) دـسرن ناراکمتـس  هب  نم  ناـمیپ  تفگ : هد ،] رارق  ناـیاوشیپ  زین   ] نم نادـنزرف  زا  و  تفگ : میهاربا ] ، ] درک مهاوـخ  مدرم  ياوـشیپ 

نداتـسیا ياج  زا  و  میتخاس ، نما  ياج  شاداپ و  باوث و  هب  ندیـسر  هاگیاج  اـی  هاـگتشگزاب  مدرم  يارب  ار  هبعک  هناـخ  نآ  هک  یماـگنه 
 - اجنآ ناگدنـشاب  نانکفاوط و  يارب  ارم  هناخ  هک  میداد -  نامرف  میدرک -  شرافـس  لیعامـسا  میهاربا و  هب  و  دیریگب . هاگزامن  میهاربا 

زاس و ینما  رهش  ار  اجنیا  اراگدرورپ ، تفگ : میهاربا  هک  هاگنآ  126)و  .) دیراد هزیکاپ  كاپ و  نانکدوجس  نانکعوکر و  و  مرح -  نانکاس 
یکدـنا ار  وا  دوش  رفاک  هک  ره  و  تفگ : يادـخ ] ، ] هد يزور  اههویم  زا  دـنراد  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یناـسک  نآ  مدرم  زا 

هناخ ياههیاپ  لیعامسا  میهاربا و  هک  هاگنآ  127)و  .) تسا یهاگتشگزاب  دب  و  مزاس ، شراتفرگ  خزود  باذع  هب  سپس  منک ، رادروخرب 
هداهن و ندرگ  ناملـسم -  ود  ار  اـم  اراـگدرورپ ، (128 .) اناد اونـش و  ییوت  هک  ریذـپب ، ام  زا  اراگدرورپ ، دـنتفگیم ]: و  ، ] دـندربیم ـالاب  ار 
رهم و هب   ] و ياـمنب ، ار  جـح -  ناـمتدابع -  ماـکحا  اـم  هب  و  نک ، دوخ  ناملـسم  یتما  زین  اـم  نادـنزرف  زا  و  نادرگ ، شیوخ  رادربناـمرف - 

زیگنارب نانآ  زا  يربمایپ  ناشیا  نایم  رد  اراـگدرورپ ، (129 .) نابرهم ریذـپ و  هبوت  ییوت  هک  ریذـپب ، ام  هبوت  درگزاب و  ام  رب  دوخ ] شیاشخب 
هک دزاس ، ناشکاپ  دومزایب و  تسرد -  رادرک  راتفگ و  تسرد و  هشیدـنا  تمکح -  باتک و  ار  نانآ  دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  وت  تایآ  هک 

و درامـش ؟ درخباـن  ار  دوـخ  هک  نآ  رگم  دـنادرگب  يور  میهاربا  شیک  زا  هک  تـسیک  130)و  .) راک راوتـسا  ياناد  اتمهیب و  ياـناوت  ییوت 
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هداهن و ندرگ  تفگ : وا  هب  شراـگدرورپ  هک  هاـگنآ  (131 .) تسا ناگتـسیاش  زا  ناـهج  نآ  رد  میدـیزگرب و  ناـهج  نیا  رد  ار  وا  هنیآره 
درک و شرافـس  شیک ]  ] نیمه هب  ار  دوـخ  نادـنزرف  میهاربا  132)و  .) ممیلـست هداهن و  ندرگ  ار  نایناهج  راگدرورپ  تفگ : شاـب ، میلـست 

 - میلـست هداهن و  ندرگ  ناملـسم -  هکنآ  رگم  دیریمم  سپ  تسا  هدیزگرب  امـش  يارب  ار  نید  نیا  ادخ  نم ، نادـنزرف  يا  هک  زین ، بوقعی 
هچ نم  زا  سپ  تفگ : ار  دوخ  نادـنزرف  هک  مد  نآ  دیـسرارف ، گرم  ار  بوقعی  هک  هاـگنآ  دـیدوب  هاوگ  رـضاح و  امـش  رگم  (133 .) دیشاب

ندرگ میلست و  میتسرپیم و  تساتکی  ییادخ  هک  ار  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  تناردپ  يادخ  وت و  يادخ  دنتفگ : دیتسرپ !؟ دیهاوخ 
هچنآ زا  ار  امـش  و  دیـشاب ، هدرک  هچنآ  تسار  امـش  دندرک و  هچنآ  تسار  ناشیا  دنتـشذگرد ، هک  دندوب  یهورگ  اهنآ  (134 .) مییوا هداهن 

يوریپ  ] ار يارگ  قـح  میهاربا  نییآ  هکلب  وـگب : دـیبای . هار  قـح ] هب   ] اـت دـیوش  اـسرت  اـی  دوـهج  دـنتفگ : 135)و  .) دنـسرپن دندرکیم  نانآ 
قاحـسا و لیعامـسا و  میهاربا و  هب  هچنآ  هدـمآ و  دورف  اـم  هب  هچنآ  اـتکی و  يادـخ  هـب  دـییوگب : (136 .) دوـبن ناکرـشم  زا  وا  و  مینکیم ،]

هداد ناشراگدرورپ  زا  ناربمایپ  هب  هچنآ  هب  هدـش و  هداد  یـسیع  یـسوم و  هب  هچنآ  هدـمآ و  دورف  بوقعی -  ناـگداون  طابـسا -  بوقعی و 
هب رگا  سپ  (137 .) میاهداهن ندرگ  رادربنامرف و  ار  وا  و  میراذـگن ،-  قرف  مینکن -  ادـج  ناشیا  زا  کی  چـیه  ناـیم  میدروآ ، ناـمیا  هدـش 

يزاسان و رد  هک  تسین  نیا  زج  دـنباترب  يور  رگا  و  دـناهتفای ، هار  قح ] هب   ] انامه دـنروآ  نامیا  دـیاهدروآ  نامیا  نادـب  امـش  هچنآ  دـننام 
نامیا ینعی  میراد - ] یی  ] ادخ گنر  دییوگب ]: (] 138 .) اناد اونش و  تسوا  و  تشاد ، دهاوخ  هاگن  اهنآ  دنزگ ] رش و   ] زا ار  وت  ادخ  دنزیتس و 

 - گنر رد  يادخ  زا  رتوکین  تسیک  و  میاهدنریذپ ،-  تسا  میهاربا  شیک  یتسرپاتکی و  نامه  هک  ار  يادخ  نید  دراد و  ییادخ  گنر  ام 
ام تسامـش !؟ ام و  راگدرورپ  وا  هکنآ  لاح  دـینکیم و  هزیتس  ادـخ  هرابرد  ام  اب  اـیآ  وگب : (139 .) میناگدنتـسرپ ار  وا  اـم  و  ترطف ؟-  نید 

میهاربا و دـییوگیم  رگم  اـی  (140 .) میاهدنتـسرپ صـالخا  یلدـکاپ  هب  ار  وا  اـم  و  امـش ، ياـهرادرک  تسار  امـش  اـم و  ياـهرادرک  تسار 
نآ هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و  ادـخ ؟ ای  دـیرتاناد  امـش  وگب : اسرت !؟ ای  دـندوب  دوهج  يو  ناـگداون  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و 

دندوب یهورگ  اهنآ  (141 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دـنک ؟ ناهنپ  تسوا  دزن  ناربمایپ ] نیا  هرابرد   ] ادـخ زا  هک  ار  یهاوگ 
هک ادوز  (142 .) دنـسرپن دندرکیم  اهنآ  هچنآ  زا  ار  امـش  و  دیـشاب ، هدرک  هچنآ  تسار  امـش  دـندرک و  هچنآ  تسار  نانآ  دنتـشذگرد ، هک 

، تسار يادخ  رتخاب  رواخ و  وگب : دینادرگب ؟ سدقملا -  تیب  ینعی  دندوب -  نآ  رب  هک  ياهلبق  زا  ار  نانآ  زیچ  هچ  دنیوگ : مدرم  نادرخبان 
هاوگ امـش  رب  ربمایپ  دیـشاب و  هاوگ  نامدرم  رب  ات  میتخاس  هنایم  یتما  ار  امـش  نینچنیا  143)و  .) دیامنیم هار  تسار  هار  هب  دـهاوخ  ار  هکره 

رب هک  یـسک  زا  دنکیم  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  ار  یـسک  هکنآ  يارب  رگم  میدادن  رارق  سدقملا -  تیب  يدوب -  نآ  رب  هک  ار  ياهلبق  و  دـشاب .
ار ناشیا  ادخ  هک  نانآ  رب  زج  یصقالا ] دجسم  هلبق  نداد  رارق   ] نیا هنیآره  و  مینک ، مولعم  دنادرگیم -  يور  ددرگیم -  دوخ  ياههنـشاپ 

ناـبرهم فوؤر و  هنیآره  مدرم  هب  دـنوادخ  هک  اریز  دـنک ، هاـبت  ار  امـش  ناـمیا  هک  تسین  نآ  رب  دـنوادخ  و  دوب . راوـشد  تسا  هدوـمن  هار 
سپ مینادرگب ، يدنـسپیم  ار  نآ  هک  ياهلبق  هب  ار  وت  هنیآره  و  مینیبیم ، یحو ] راظتنا  هب   ] نامـسآ رد  ار  وت  يور  شدرگ  اـم  (144 .) تسا
باتک لها  انامه  دینادرگب . نآ  يوس  ار  ناتیور  دیـشاب  هک  اج  ره  و  نادرگب ، دنمهوکـش -  هاگزامن  مارحلا -  دجـسم  يوس  ار  دوخ  يور 
هناشن ره  ار  باتک  لها  (145 .) تسین لفاغ  دننکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  ناشراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  قح  هلبق ] ندینادرگ   ] نیا هک  دـننادیم 

هک یـشناد  زا  سپ  رگا  و  دنتـسین . رگیدکی  هلبق  وریپ  مه  اهنآ  و  یتسین ، اهنآ  هلبق  وریپ  زین  وت  و  دـننکن ، يوریپ  وت  هلبق  زا  يروایب  یتجح  و 
ناشباتک هک  یناسک  (146 .) دوب یهاوخ  ناراکمتـس  زا  هاـگنآ  وت  هنیآره  ینک  يوریپ  اـهنآ  لد  ياهـشهاوخ  اهـسوه و  زا  هدـمآ  وت  يوـس 

رد دـنناشوپیم  ار  قح  ناشیا  زا  یهورگ  هنیآره  و  دنـسانشیم ، ار  دوخ  نارـسپ  هک  نانچمه  دنـسانشیم  ار  ص - )  ) دـمحم وا -  میاهداد 
یهورگ ره  (148 .) شابم نارادکش  زا  سپ ، تسوت ، راـگدرورپ  زا  تسا -  تسار  تسرد و  هچنآ  قح -  (147 .) دننادیم دوخ  هک  یلاح 

، دروآ مهارف  ار  امش  همه  ادخ  دیـشاب  هک  اج  ره  دیریگ . یـشیپ  اهیکین  هب  سپ  دنادرگیم . نآ  يوس  ور  هک  تسا  یتهج  ار  یـسک  ره  ای 
تسرد تسار و  نیا  هنیآره  و  نک ، مارحلا  دجـسم  يوس  ار  دوخ  يور  يوش  نوریب  هک  اج  ره  زا  149)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  هک 

و نک ، مارحلا  دجسم  يوس  ار  دوخ  يور  يوش  نوریب  هک  اج  ره  زا  150)و  .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  وت ، راگدرورپ  زا  تسا 

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک دندرک -  متـس  هک  اهنآ  زا  یناسک  رگم  دشابن  يزیواتـسد  هناهب و  امـش  رب  ار  نامدرم  ات  دینک  وس  نادب  ار  دوخ  يور  دیـشاب  هک  اج  ره 
هار هک  دـشاب  و  منک ، مامت  امـش  رب  ار  متمعن  ات  دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتم و  ناشیا  زا  سپ ، دـنرادیمنرب -  ییوجهناهب  زا  تسد  هاـگ  چـیه 

ار امش  دزاسیم و  كاپ  ار  امش  دناوخیم و  امـش  رب  ار  ام  تایآ  هک  میداتـسرف  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  نایم  رد  هک  نانچمه  (151) دیبای
دای ار  امـش  ات  دینک  دای  ارم  سپ  (152 .) دزومآیم امـش  هب  دـیتسنادیمن  هچنآ  دزومآیم و  تسرد -  رادرک  راـتفگ و  تمکح -  باـتک و 

اب ادخ  هک  دـیهاوخ  يرای  زامن  ییابیکـش و  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (153 .) دینکم نم  یـساپسان  دیرازگ و  ساپـس  ارم  و  منک ،
هنیآره 155)و  .) دیباییمنرد امش  یلو  دنناگدنز  هکلب  دییوگم ، ناگدرم  دنوشیم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  154)و  .) تسا نایابیکش 

 - یتبیصم نوچ  هک  نانآ  (156 ،) هد هدژم  ار  نایابیکش  مییامزآیم و  اههویم  اهناج و  اهلام و  شهاک  یگنسرگ و  میب و  زا  يزیچ  هب  ار  امش 
زا یـشیاشخب  اهدورد و  هک  دننانآ  (157 .) میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  دـنیوگ : دـسر ، ناشیا  هب  يدـنیاشوخان -  دـماشیپ 
 - جح هکره  سپ  تسادخ . تدابع ] تعاط و  مسارم   ] ياههناشن زا  هورم  افـص و  (158 .) ناگتفای هار  دنناشیا  تساهنآ و  رب  ناشراگدرورپ 

تـساوخ هب  یکین  راک  هکره  و  ددرگب . ود  نآ  درگ  هب  هک  تسین  هاـنگ  اوراـن و  وا  رب  درازگ  تراـیز -  هرمع -  اـی  دـنک  هناـخ  گـنهآ - 
نآ هکنآ  زا  سپ  میداتـسرف ، ورف  ینومنهر  نشور و  ياهتجح  زا  ام  ار  هچنآ  هک  یناـسک  (159 .) تساناد رادساپس و  دنوادخ  دنک  شیوخ 
 - دندرک هبوت  دندمآ -  زاب  هک  نانآ  رگم  (160) دننکیم ناشتنعل  ناگدننکتنعل  ادخ و  دنناشوپیم  میدرک ، نایب  باتک  رد  مدرم  يارب  ار 

نانآ رب  دوخ ] شیاشخب  رهم و  هب   ] سپ دنتخاس ، راکـشآ  دندوب ] هتـشاد  ناهنپ  هک  ار  قح   ] دـنتخادرپ و اهیهابت ] اهيژک و   ] حالـصا هب  و 
ناگتـشرف و ادخ و  تنعل  دندرم ، رفاک  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  (161 .) منابرهم ریذـپ و  هبوت  نم  هک  مریذـپیم  ار  اهنآ  هبوت  مدرگیم و  زاب 
، هناگی تسا  ییادخ  امـش  يادـخ  163)و  .) دـنباین تلهم  دوشن و  کبـس  ناشباذـع  دنـشاب ، نآ  رد  هنادواج  (162 ،) تساـهنآ رب  مدرم  همه 
رد هک  اهیتشک  و  زور ، بش و  دش  دمآ و  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  انامه  (164 .) نابرهم تسا و  هدنیاشخب  تسین ، وا  زج  ییادخ 
ره زا  درک و  هدـنز  شایگدرم  زا  سپ  ار  نـیمز  نآ  اـب  داتـسرف و  ورف  نامــسآ  زا  ادـخ  هـک  یبآ  و  دـنوشیم ، ناور  مدرم  دوـس  هـب  اـیرد 

راـک هب  ار  درخ  هک  یمدرم  يارب  تسا  ییاـههناشن  نـیمز ، نامـسآ و  ناـیم  هدـش  مار  ربا  اـهداب و  ندـنادرگ  و  دـنکارپ ، نآ  رد  ياهدـنبنج 
، ادخ یتسود  دـننام  دـنرادیم  تسود  ار  اهنآ  دـنریگیم و  تدابع ] هب   ] ینایاتمه ادـخ  ياج  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامدرم  زا  (165 .) دنرب

متـس هک  یناسک  رگا  و  دنرادیم .-  تسود  ناشیا  زا  رتشیب  یـسب  ار  ادـخ  دنرتتخـس -  ادـخ  یتسود  رد  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  یلو 
نامیشپ و هتبلا   ] تسا نیگمهس  تخس و  ادخ  باذع  تسار و  يادخ  ییاناوت  ورین و  همه  هک  دندیدیم  دننیبب  ار  باذع  هک  هاگنآ  دندرک 
، ددرگ هتـسسگ  ناشدنویپ  ياههتـشر  دـننیبب و  ار  باذـع  دـنیامن و  يرازیب  ناوریپ  زا  نایاوشیپ  هک  هاگنآ  (166 [) دش دنهاوخ  هدز  ترـسح 

دنوادخ دندومن . يرازیب  ام  زا  هکنانچ  میدومنیم  يرازیب  اهنآ  زا  ات  دوبیم  یتشگزاب  ار  ام  شاک  دنیوگ : دندرک  يوریپ  هک  نانآ  (167)و 
رد هـچنآ  زا  مدرم ، يا  (168 .) دـنیاین نوریب  خزود  شتآ  زا  زگره  دـنایامنیم و  نانآ  هب  هودـنا  ینامیـشپ و  هیاـم  ار  ناـشاهرادرک  هنوگنیا 

يدب هب  ار  امش  وا  انامه  (169 ،) راکشآ تسا  ینمشد  ار  امـش  وا  هک  دیورم ، ناطیـش  ياهماگ  یپ  زا  دیروخب و  تسا  هزیکاپ  لالح و  نیمز 
ادخ هچنآ  زا  هک  دوش  هتفگ  ناکرشم -  اهنآ -  هب  نوچ  170)و  .) دییوگب دینادیمن  هچنآ  ادخ  هرابرد  هکنیا  دهدیم و  نامرف  يراکتشز  و 
دنچ ره  دننکیم ] يوریپ  اهنآ  زا   ] ایآ مینکیم ، يوریپ  میاهتفای  نآ  رب  ار  شیوخ  ناردپ  هچنآ  زا  هکلب  دنیوگ : دـینک ، يوریپ  هداتـسرف  ورف 

هب هک  تسا  یـسک  ناتـساد  نوچ  دـندش  رفاک  هک  یناسک  هدـنناوخ ]  ] ناتـساد (171) دـندوبن هتفایهر  دـندیمهفیمن و  يزیچ  ناشناردـپ  هک 
هک یناسک  يا  (172 .) دنباییمنرد چـیه  سپ  دـنناروک  دـنناگنگ ، دـننارک ، ییاوآ ، یندـناوخ و  رگم  دونـشیمن  هک  دـنزیم  گناب  يزیچ 
زج (173 .) سب دیتسرپیم و  ار  وا  رگا  دیرازگ  ساپـس  ار  يادخ  دـیروخب و  میاهدرک  يزور  ار  امـش  هک  ییاههزیکاپ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا 

، تسا هدرک  مارح  امـش  رب  هدش  هدناوخ  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  نتـشک ] ماگنه   ] هک ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  هک  تسین  نیا 
ادـخ هک  تسین ، وا  رب  یهانگ  هدـنرذگ ، دـح  زا  هن  دـشاب و  شکرـس  راکمتـس و  هن  هک  یلاح  رد  دوش  راـچان  اـهنیا ] ندروخ  هب   ] هک ره  و 

نآ ياـهب  هب  یکدـنا  زیچ  دـننکیم و  ناـهنپ  هداتـسرف  ورف  باـتک  زا  ادـخ  ار  هـچنآ  هـک  یناـسک  اـنامه  (174 .) تسا ناـبرهم  راـگزرمآ و 
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ار اهنآ  دزاسن و  ناشکاپ  دیوگن و  نخـس  نانآ  اب  زیخاتـسر  زور  دنوادخ  دنروخیمن و  شتآ  زج  شیوخ  ياهمکـش  رد  نانیا  دنناتـسیم ،
، دندیرخ شزرمآ  نداد ] تسد  زا  ياهب   ] هب ار  باذـع  یبایهر و  ياهب ]  ] هب ار  یهارمگ  هک  دـنایناسک  نانیا  (175 .) كاندرد تسا  یباذع 

یناسک هداتسرف و  ورف  یتسرد  یتسارب و  ار  باتک  نیا  دنوادخ  هک  تسا  ببس  نیدب  باذع ]  ] نآ (176 !) شتآ رب  دنریلد  ابیکش و  هچ  سپ 
يور هک  تسین  نآ  همه ]  ] یکین (177 .) دنا [ قح زا   ] يرود ییادج  یگزیتس و  رد  هنیآره  دناهدرک  فالتخا  ادخ -  باتک  باتک -  رد  هک 

ناربمایپ باتک و  ناگتـشرف و  نیـسپزاب و  زور  ادـخ و  هب  هک  تسا  سک  نآ  یکین ]  ] یکین هکلب  دـیرادارف  رتخاب  رواخ و  يوس  هب  شیوخ 
هار و رد  ناگدـناماو  ناـیاونیب و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  هب  ادـخ -  یتـسود  رهب  زا  اـی  دراد -  تسود  هکنیا  اـب  ار  لاـم  هدروآ و  ناـمیا 
و دـندنب ، نامیپ  نوچ  شیوخ  نامیپ  هب  نارادافو  زین  و  دـهدب ، تاکز  دراد و  اپرب  زامن  دـهدب و  ناـگدرب  يدازآ ] هار   ] رد ناگدـنهاوخ و 

يا (178 .) ناراگزیهرپ دننانآ  دنتفگ و  تسار  هک  دننانآ  رازراک . ماگنه  هب  یتخـس و  جنر و  یتسدـگنت و  ییاونیب و  رد  نایابیکـش  هژیوب ] ]
سپ نز ، هب  نز  هدنب و  هب  هدنب  دازآ و  هب  دازآ  دش : هتشون  یهاوخنوخ -  صاصق -  ناگتشک  هرابرد  امـش  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
سپ دیدرگ -  لدب  اهبنوخ  تخادرپ  هب  صاصق  مکح  ینعی  دش -  هدوشخب  شیارب  صاصق ] زا   ] يزیچ دوخ  ینید ]  ] ردارب يوس  زا  هک  ره 

زا اهبنوخ   ] تخادرپ و  نتـشاد -  ساپـس  رد  هدـش  هدوشخب  اهبنوخ و  يریگیپ  رد  هدنـشخب  دـیاب -  هدیدنـسپ  کین و  يراـتفر  نتفرگ  شیپ 
 - نآ زا  سپ  هک  ره  و  ناتراگدرورپ ، زا  تسا  یـشیاشخب  رهم و  فیفخت و  نیا  دوش . هدرازگ  یکین  هب  لوتقم -  یلو  وا -  هب  لـتاق ] يوس 
ات تسا  یناگدنز  صاصق ، رد  ار  امش  نادنمدرخ ، يا  (179 .) كاندرد تسا  یباذع  ار  وا  درذگرد  هزادنا  زا  ندناتـس -  هید  ندرک و  وفع 

يارب دراذگ ، اج  هب  رایـسب ]  ] یلام هاگره  دسرارف  گرم  ياههناشن ]  ] ار امـش  زا  یکی  نوچ  هک  دش  هتـشون  امـش  رب  (180 .) دینک اورپ  دیاش 
ار تیصو  هک  ره  سپ  (181 .) تسا ناراگزیهرپ  راوازـس  نیا  هک  دنک ، تیـصو  ییوکین  هب  دنربیمن -  ثرا  هک  ناشیوخ -  ردام و  ردـپ و 

سپ (182 .) تساناد اونـش و  ادخ  انامه  دنزاس ، نوگرگد  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  رب  شهانگ  هنیآره  دزاس ، نوگرگد  دینـش  هکنآ  زا  سپ 
راگزرمآ و ادخ  انامه  تسین ، یهانگ  ار  وا  دـهد  شزاس  ناشنایم  ور  نیا  زا  و  دراد ، میب  ار  یهانگ  ای  متـس  ياهدننکتیـصو  زا  هک  یـسک 
هک دشاب  دش ، هتشون  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  رب  هکنانچ  دش  هتشون  هزور  امش  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (183 .) تسا نابرهم 

و درادب ، هزور  رگید  ياهزور  زا  نآ  رامش  هب  دشاب ، رفس  رد  ای  رامیب  امش  زا  هک  ره  سپ  هدرمـش ، دنچ ، ییاهزور  (184 .) دیوش راگزیهرپ 
هک ره  سپ  كاروخ ،-  کی  زور  ره  تسا -  هدـنامرد  شیورد  نداد  ماعط  نآ  هک  تسا  يدـیرخزاب  دـشاب  اسرفناوت  هزور  هک  یناسک  رب 
نآ رد  هک  ناضمر ، هام  (185) دیتسنادیم رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نتـشاد  هزور  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  دـنک  یکین  راک  دوخ  تساوخ  هب 

سپ تسا ، لطاب  زا  قح  هدننکادج  و  تسار ] هار  هب   ] ینومنهر زا  ینـشور  ياههناشن  مدرم و  يارب  ییامنهار  هک  هدش ، هداتـسرف  ورف  نآرق 
امش يارب  ادخ  رگید . ياهزور  زا  نآ  رامش  هب  دشاب  رفس  رد  ای  رامیب  هک  ره  درادب و  هزور  ار  نآ  دیاب  دبایرد  ار  هام  نیا  امـش  زا  سک  ره 

یگرزب هب  دومن  هار  ار  امـش  هکنآ  ساپ  هب  ار  يادخ  دینک و  مامت  ار  نآ  رامـش  ات  و  دهاوخیمن ، يراوشد  امـش  يارب  دهاوخیم و  یناسآ 
ارم هک  هاگنآ  ار  هدنناوخ  ندناوخ  مکیدزن ، نم  انامه  دنـسرپ ، وت  زا  نم  هرابرد  مناگدنب  نوچ  186)و  .) دیرازگ ساپس  هک  دشاب  دییاتسب و 

ناتنانز اـب  شزیمآ  هزور  بش  رد  (187 .) دنبای هر  هک  دشاب  دـنروآ ، نامیا  نم  هب  دـنریذپب و  ارم  توعد  دـیاب  سپ  مهدیم ، خـساپ  دـناوخب 
شیاشخب هب   ] سپ دیدرکیم ، تنایخ  دوخ  هب  امش  هک  تسناد  يادخ  نانآ . ششوپ  امـش  دنیامـش و  شـشوپ  نانآ  دش ، لالح  امـش  يارب 

امـش يارب  دنوادخ  هچنآ  دیزیمایب و  ناشیا  اب  دـیناوت ]  ] نونکا تشذـگرد ، امـش  زا  تفریذـپ و  ار  امـش  هبوت  تشگزاب و  امـش  رب  شیوخ ]
هب بش  ات  ار  هزور  سپس  و  ددرگ ، رادیاپ  هاگنابش ]  ] هایس هتشر  زا  مدحبص ]  ] يدیپس هتشر  ار  امش  ات  دیماشایب  دیروخب و  و  دییوجب ، هتشون 

اهنآ نوماریپ  سپ  تسادـخ ، ماکحا -  دودـح -  اـهنیا  دـیزیمایم . ناـنز  اـب  دـیتسه  فکتعم  اهدجـسم  رد  هک  یلاـح  رد  و  دـیناسر . ناـیاپ 
هب دوخ  نایم  رد  ار  رگیدکی  ياهلام  188)و  .) دنوش راگزیهرپ  رگم  ات  دنکیم  نایب  مدرم  يارب  ار  شیوخ  تایآ  نینچنیا  دنوادخ  دیدرگم .
هک یلاح  رد  دـیروخب ، هانگ  هب  ار  مدرم  ياهلام  زا  یخرب  ات  دـینکفیم  نایـضاق -  نامکاح -  دزن  توشر ]  ] هب ار  نآ  دـیروخم و  تسیاـشان 
هب هک  تسین  نآ  یکین  و  جـح . مدرم و  يارب  تساـهامنهاگ  اـهنآ  وگب : دنـسرپ ، وـن  ياـههام  زا  ار  وـت  (189 [.) دینکیم متـس  هک   ] دینادیم
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ادخ زا  دییآ و  رد  اهنآ  ياهرد  زا  اههناخ  هب  و  دنک ، يراگزیهرپ  هک  تسا  سک  نآ  یکین ]  ] یکین نکیلو  دـییآ ، رد  اهنآ  تشپ  زا  اههناخ 
زا ادخ  هک  دیرذگم  دح  زا  دینک و  رازراک  دـننک  رازراک  امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد  190)و  .) دیوش راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، اورپ 

دندرک ناتنوریب  هک  اج  نامه  زا  دیشکب و  دیبای  هک  اج  ره  ار -  یبرح  نارفاک  ناکرشم و  نانآ -  (191 .) درادن تسود  ار  ناگدنرذگ  دح 
امـش هک  [ي  راتـشک زا  نانموم -  ندنار  نوریب  ندرک و  هجنکـش  كرـش و  رفک و  دندرک - ] اهنآ  هک  يا   ] هنتف دـینک و  ناشنوریب  هکم -  - 

دندرک رازراک  امـش  اب  رگا  سپ  دننک ، رازراک  امـش  اب  اجنآ  رد  هکنآ  رگم  دینکم  رازراک  اهنآ  اب  مارحلا  دجـسم  دزن  و  تسا . رتدب  دـینک ]
ات دـینک  رازراک  نانآ  اب  (193 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دـنوادخ  دنداتـسیا ، زاب  رگا  192)و  .) تسا نینچ  نارفاک  يازس  هک  ناشدیـشکب ،
هام نآ ]  ] هب مارح  هام  نیا ] (] 194 .) ناراکمتـس رب  رگم  تسین  اور  زواجت  دنداتـسیا ، زاب  رگا  سپ  دشاب ، يادخ  نآ  زا  نید  دنامن و  یبوشآ 

دیرذگم هزادنا  زا  دینک -  زواجت  وا  رب  نآ  دننامب  دنک  زواجت  امـش  رب  هک  ره  سپ  تسا . صاصق  ار  اهتمرح  اهمارح و ] نتـسکش   ] و مارح ،
هب ار  دوخ  هنیزه ] نیا  كرت  اـب   ] دـینک و هنیزه  ادـخ  هار  رد  (195 .) تسا ناراگزیهرپ  اب  ادخ  هک  دـینادب  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  ادـخ  زا  و  - 

ياج هب  مامت  ادخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  (196 .) دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دـینک  ییوکین  و  دـینکفیم ، تکاله  هب  شیوخ  تسد 
زا هک  ره  و  دسرب ، شهاگیاج  هب  ینابرق  ات  دیشارتم  شیوخ  ياهرـس  و  تسا ، رـسیم  ینابرق  زا  هچنآ  سپ  دیوش ، هتـشاد  زاب  رگا  و  دیروآ ،

نمیا نوچ  و  ینابرق ، ای  هقدـص  ای  هزور  زا  دـیاب ]  ] ياهیدـف سپ  دـشارتب ] ار  رـس  تسا  راچان  هک   ] دراد رـس  رد  یجنر  ای  تسا  راـمیب  اـمش 
جح مایا  رد  زور  هس  دناوتن -  ای  دـباین -  ینابرق  هک  ره  و  تسا ، رـسیم  ینابرق  زا  هچنآ  سپ  دـیآ  رد  جـح  هب  عتمت  هرمع  زا  هک  ره  دـیدش ،

کیدزن شنادناخ  هک  تسا  یـسک  يارب  مکح  نیا  تسا . لماک  زور  هد  نیا  دـیدرگزاب . رفـس ] زا   ] هک یماگنه  زور  تفه  درادـب و  هزور 
رد جح  (197 .) تسا رفیک  تخـس  ادخ  هک  دینادب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  و  دـشابن .-  نآ  فارطا  هکم و  میقم  ینعی  دنـشابن -  مارحلا  دجـسم 
اب  ] شزیمآ جـح  رد  هک ] دـنادب   ] درازگیم جـح  هضیرف  اـههام  نآ  رد  هک  ره  سپ  تسا ، هـجحلاوذ  هدـعقلاوذ و  لاوـش ، هتـسناد  ییاـههام 

هـشوت و  دنادیم ، ار  نآ  ادخ  دینک  هک  یکین  راک  ره  و  تسین . هزیتس  اهنیا و  دـننام  مانـشد و  غورد و  نتفگ  هب  ادـخ  ینامرفان  و  نارـسمه ]
 - يزور ینوزف  هک  تسین  یهانگ  امش  رب  (198 .) دیشاب هتـشاد  اورپ  نم  زا  نادنمدرخ ، يا  و  تسا ، يراگزیهرپ  هشوت  نیرتهب  هک  دیریگرب 

دینک دای  ار  وا  و  دینک ، دای  هفلدزم -  مارحلا -  رعشم  رد  ار  يادخ  دیتشگزاب  تافرع  زا  نوچ  و  دییوجب . ناتراگدرورپ  زا  تراجت -  هار  زا 
زا دیدرگزاب و  دندرگیم  زاب  مدرم  هک  هار  نآ  زا  هاگنآ  (199 .) دومن هار  دیدوب  ناهارمگ  زا  هنیآره  نآ  زا  شیپ  هک  ار  امـش  هکنآ  ساپ  هب 
هک هنوگنآ  دـینک  دای  ار  يادـخ  دـیدرازگ ، ار  دوخ  جـح  کسانم  نوچ  200)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  وا  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  ادـخ 

اهنآ و  هدب ، میهاوخ ]  ] ایند رد  هچنآ ]  ] ار ام  اراگدرورپ ، دنیوگ : هک  دنتسه  یناسک  نامدرم  زا  نآ . زا  رتشیب  ای  دینکیم ، دای  ار  دوخ  ناردپ 
ناهج نآ  رد  هد و  تمعن  ییوکین  ناهج  نیا  رد  ار  ام  اراگدرورپ ، دـنیوگ : هک  دـنایناسک  ناـنآ  زا  201)و  .) تسین ياهرهب  ترخآ  رد  ار 

دوز دـنوادخ  و  دـنراد ، یـشاداپ -  ياهرهب -  دـناهدرک  هچنآ  زا  نانیا  (202 .) راد هاـگن  خزود  شتآ  باذـع  زا  ار  اـم  شخب و  ییوـکین  زین 
رد ار  لامعا  ینعی  دنک -  باتـش  زور  ود  رد  هک  ره  سپ  دینک ، دای  قیرـشت -  زور  هس  دنچ -  ییاهزور  رد  ار  يادخ  (203 .) تسا باسح 
 - قیرـشت ياهزور  رخآ  ات  دنک -  ریخات  هک  ره  و  تسین ، يو  رب  یهانگ  دناشکن -  موس  زور  هب  ار  ینم  زا  تشگزاب  دهد و  ماجنا  زور  ود 

مهارف هتخیگنارب و  وا  يوس  هب  هک  دـینادب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  و  دزیهرپب . مارحا ] تاـمرحم  زا   ] هک یـسک  يارب  تسین ، وا  رب  یهاـنگ  زین 
هاوگ دراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  درآ و  تفگـش  هب  ار  وت  ناـهج  نیا  یگدـنز  رد  وا  راـتفگ  هک  تسه  سک  مدرم  زا  204)و  .) دیوشیم

ای دبای ، تسایر  تردق و  و  دوش -  يراک  تسرپرـس  یلاو و  نوچ  (205)و  تسا ناگدنزیتس -  ای  نانمشد -  نیرتتخس  هکنآ  لاح  دریگ و 
ادـخ و  دزاـس ، دوباـن  ار  داژن -  اـی  ماد  لـسن -  تشک و  دـنک و  یهاـبت  نیمز  رد  اـت  دـشوکیم  ددرگ -  زاـب  وت  دزن  زا  دـنک و  تشپ  نوچ 

اب هک  يرهاظ  تزع  ای  دراداو -  هانگ  هب  ار  وا  یـشنم  گرزب  سرتب ، يادخ  زا  دـنیوگ : وا  هب  نوچ  206)و  .) درادیمن تسود  ار  يراکهابت 
هب شیوخ  ناج  هک  تسه  سک  مدرم  زا  207)و  .) تسا يرتسب  دب  هنیآره  تسا و  سب  ار  وا  خزود  دریگیم .-  ار  وا  هدروآ  تسد  هب  هانگ 
ای شزاس -  یتشآ و  رد  یگمه  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (208 .) تسا نابرهم  ناگدنب  هب  ادخ  و  دشورفیم ، ادخ  يدونشخ  نتسج 
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ياـههناشن نآ  سپ  زا  رگا  سپ  (209 .) تسادیوه ینمـشد  ار  امـش  وا  هک  دـیورم  ناطیـش  ياهماگ  یپ  رد  دـییآ و  رد  تعاطا -  مالـسا و 
هک دنراد  راظتنا  نیا  زج  نانیا  ایآ  (210 .) تسا راک  راوتسا  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  هک  دینادب  دیدرک ، شزغل  دیسر  امش  هب  هک  نشور 

هدـنادرگزاب ادـخ  هب  اـهراک  همه  و  دوـش !؟ هدرازگ  راـک  و  باذـع -  هناـشن  هـب  دـیآ -  ناشیدـب  ربا  زا  ییاـهنابیاس  رد  ناگتـشرف  اـب  ادـخ 
هکنآ زا  سپ  ار  ادخ  تمعن  هک  ره  و  میداد ، نانآ  هب  نشور  ياههناشن  زا  دنچ  هک  سرپب  بوقعی -  لیئارـسا -  نادـنزرف  زا  (211 .) دوشیم
تسا هتفای  شیارآ  ایند  یگدنز  دندش  رفاک  هک  یناسک  يارب  (212 .) تسا رفیک  تخس  ادخ  هک ] دنادب   ] سپ دزاس ، نوگرگید  دیسر  وا  هب 
يزور رامـشیب  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  دـنرتالاب و  نانآ  زا  زیخاتـسر  زور  دـنراگزیهرپ  هک  یناسک  و  دـننکیم ، دنخـشیر  ار  نانموم  و 

ار ناربمایپ  ادـخ  سپ  دـندرک ] فالتخا  سپـس  ، ] دـندوب نییآ -  شور و  هار و  کی  رب  و  ناـسکی -  هورگ  کـی  همه  مدرم  (213 .) دهدیم
و دنک ، مکح  دندرک  فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نایم  ات  یتسرد ، یتسارب و  داتسرف  ورف  باتک  ناشیا  اب  و  هدننکمیب ، هدنهددیون و  تخیگنارب 

هدیـسر اهنآ  هب  هک  ینـشور  ياهتجح  سپ  زا  مهنآ ] ، ] دوب هدش  هداد  ناشیدـب  باتک )  ) نآ هک  ناسک  نامه  رگم  دـندرکن  فالتخا  نآ  رد 
نآ رد  هک  یقح  نآ  هب  دنتـشاد  ناـمیا  هک  ار  ناـنآ  دوـخ  تساوـخ  هـب  دـنوادخ  سپ  شیوـخ ، ناـیم  رد  متـس  یهاوخدـب و  يور  زا  دوـب ،

هکنآ لاح  دیوریم و  تشهب  هب  هک  دیاهتـشادنپ  ایآ  (214 .) دیامنیم هار  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  دومن و  هار  دـندرک  فالتخا 
دیسر دنزگ  جنر و  یتخس و  ناشیدب  تسا ؟ هدیسرن  امش  هب  دنتشذگب  امش  زا  شیپ  هک  اهنآ -  ياهجنر  اهدرد و  ربخ  نانآ -  ناتساد  زونه 

ادخ يرای  هک  دیـشاب  هاگآ  دیـسر ؟ دهاوخ  یک  ادـخ  يرای  دـنتفگ : دـندوب  وا  اب  هک  ینانموم  ربمایپ و  هک  دـندش  نازرل  ناشیرپ و  نانچ  و 
نامیتی و ناشیوخ و  ردام و  ردـپ و  يارب  دـینکیم  قافنا  لاـم  زا  هچنآ  وگب : دـننک ؟ قاـفنا  زیچ  هچ  دنـسرپیم  وت  زا  (215 .) تسا کیدزن 
ار امش  نآ  دش و  هتشون  رازراک  امش  رب  (216 .) تساناد نآ  هب  ادخ  دینک  هک  یکین  راک  ره  و  دشاب ، ناگدنام  هار  رد  هدنامرد و  نادـنمزاین 

يارب نآ  دیراد و  تسود  ار  يزیچ  هک  دیاش  دـشاب و  رتهب  امـش  يارب  نآ  دـیرادن و  شوخ  ار  يزیچ  هک  دـیاش  و  تسا ، شوخان  راوشد و 
 - دنمهوکـش مرتحم و  مارح -  هاـم  رد  ندرک  رازراـک  زا  ار  وت  (217 .) دینادیمن امـش  دنادیم و  ار ] امـش  حالـص   ] ادخ و  دشاب ، رتدب  امش 

مارحلا دجسم  وا و  هب  ندیزرو  رفک  ادخ و  هار  زا  مدرم ]  ] نتـشاد زاب  نکیل ]  ] و تسا ، گرزب  يراک ]  ] نآ رد  ندرک  رازراک  وگب : دنـسرپ ،
. تسا رتدب -  رتگرزب -  نتشک  زا  نانموم ] ندنار  نوریب  كرش و  رفک و   ] هنتف و  تسا ، رتگرزب  ییاوران ]  ] ادخ دزن  نآ  لها  ندرک  نوریب  و 

رفاک ددرگ و  رب  دوخ  نید  زا  امـش  زا  هک  ره  و  دننادرگرب ، ناتنید  زا  ار  امـش  دنناوتب  رگا  ات  دننکیم  رازراک  امـش  اب  هتـسویپ  ناکرـشم ]  ] و
هک یناسک  انامه  (218 .) دـننامب نآ  رد  هشیمه  دـننایخزود و  نانیمه  دوش و  دوبان  هابت و  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  اـهنیا  ياـهراک  دریمب ،

راگزرمآ و ادـخ  و  دـنراد ، دـیما  ادـخ  شیاشخب  رهم و  هب  دـناهدرک ، داـهج  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هک  یناـسک  دـناهدروآ و  ناـمیا 
ناشدوس زا  اهنآ  هانگ  و  مدرم ، يارب  ییاهدوس  گرزب و  تسا  یهاـنگ  اـهنآ  رد  وگب : دنـسرپیم ، راـمق  ویم  زا  ار  وت  (219 .) تسا نابرهم 

، دنکیم نایب  نشور  امـش  يارب  ار  تایآ  ادخ  هنوگ  نیدب  ار . زاین ] زا   ] نوزفا وگب : دـننک ؟ قافنا  هچ  هک  دنـسرپیم  وت  زا  و  تسا . رتگرزب 
رد  ] ناشیا اب  رگا  و  تسا ، رتهب  ناـشراک  حالـصا  وگب : دنـسرپ ، ناـمیتی  زا  ار  وت  و  ناـهج . نآ  ناـهج و  نیا  هراـبرد  (220) دیشیدنیب دیاش 

دهاوخب ادخ  رگا  دسانشیم و  زاب  راکوکین  زا  ار  راکهابت  ادخ  و  دینک ،-  راتفر  هناردارب  نانآ  اب  سپ  دنیامش -  ناردارب  دیزیمایب ، یگدنز ]
ات دیریگم  يرسمه  هب  ار  كرـشم  نانز  221)و  .) تسا راک  راوتـسا  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  انامه  دـنکفایم ، جـنر  یگنت و  هب  ار  امش 

نامیا اب  نز  كرشم  نادرم  هب  و  درآ ، تفگش  هب  دیآ و  شوخ  ار  امـش  هک  دنچ  ره  تسا  كرـشم  نز  زا  هب  نامیا  اب  زینک  و  دنروآ ، نامیا 
خزود شتآ  هب  اهنآ  درآ ، تفگـش  هب  دیآ و  شوخ  ار  امـش  هک  دـنچ  ره  تسا  كرـشم  درم  زا  هب  نموم  هدـنب  و  دـنروآ ، نامیا  ات  دـیهدم 
دـشاب دنکیم ، نایب  نشور  مدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  دناوخیم و  شزرمآ  تشهب و  هب  شیوخ  نامرف  تساوخ و  هب  دنوادخ  دـنناوخیم و 

نانز اـب ] شزیمآ   ] زا ضیح  لاـح  رد  سپ  تسا . يرازآ  جـنر و  نآ  وگب : دنـسرپیم ، ضیح  زا  ار  وت  (222 .) دنریگ دنپ  دـنرآ و  دای  هب  هک 
هداد ناتنامرف  ادخ  هک  ناس  نآ  دـننک ،-  لسغ  دـننک -  كاپ  ار  دوخ  نوچ  سپ  دـنوش . كاپ  ات  دـیوشم  کیدزن  نانآ  هب  دـیریگ و  هرانک 

رازتشک هب  دنیامـش ، رازتشک  ناـتنانز  (223 .) دراد تسود  ار  ناـگزیکاپ  دراد و  تسود  ار  ناراـک  هبوـت  ادـخ  هک  دـییآرد ، ناـنآ  هـب  تـسا 
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دیتسرف و شیپ  کین ] راک   ] دوخ يارب  و  تسا .-  هدمآ  هقف  رد  هک  عونمم  دراوم  رد  رگم  دییآ -  رد  دیهاوخ  هک  هاگ  ره  اج و  ره  شیوخ 
شیوخ ياهدنگوس  يارب  يزیواتـسد  ار  يادـخ  224)و  .) هد هدژم  ار  نانموم  و  درک ، دـیهاوخ  رادـید  وا  اـب  هک  دـینادب  دیـسرتب و  ادـخ  زا 

هدوهیب و ياهدنگوس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  (225 .) تساناد اونـش و  ادـخ  و  دـینکن ، مدرم  نایم  حالـصا  يراگزیهرپ و  یکین و  هک  دـیزاسم 
گنهآ دمع و  دصق و  يور  زا  ندروخ  دـنگوس  تسا -  هدرک  دـصق ]  ] امـش ياهلد  هچنآ  هب  نکیلو  دـنکیمن  تساوخ  زاب  ناتهدیجنـسان 
دنـشاب رود  دوخ  نانز  زا  هک  دـنروخیم  دـنگوس  هک  نانآ  (226 .) تسا رابدرب  راگزرمآ و  ادـخ  و  دـنکیم ، تساوخ  زاـب  نآ -  نتـسکش 

اونـش و ادـخ  هنیآره  دـندرک  قالط  گنهآ  رگا  227)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دـنوادخ  دـنیآ  زاب  رگا  سپ  دـننک ، گنرد  هاـم  راـهچ 
نیـسپاو زور  ادخ و  هب  رگا  و  دنتـسیازاب ،-  ندرک  رهوش  زا  دننامب و  رظتنم  دننک -  گنرد  یکاپ  هس  ات  هداد  قالط  نانز  228)و  .) تساناد
ناهاوخ رگا  تدم ]  ] نآ رد  ناشنارهوش  و  دننک ، ناهنپ  تسا  هدیرفآ  نانآ  نادهز  رد  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسین  اور  اهنآ  يارب  دـنراد  نامیا 

وکین و هویـش  هب  تساهنآ  رب  فیلاکت ] زا   ] هچنآ دننام  تسا  یقوقح ]  ] نانز نآ  يارب  و  دنرتراوازـس . اهنآ  ندـنادرگزاب  هب  دنـشاب  حالـصا 
نآ رد  هک  یعجر  قالط  قالط -  (229 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  تسا و  رترب ]  ] ياهیاپ نانآ  رب  ار  نادرم  و  هدیدنسپ ،
زا هک  تسین  لالح  ار  امـش  و  نتخاس . اهر  یکین  هب  ای  نتـشاد  هاگن  ییوکین  هب  نآ  زا  سپ  تسا . راـبود  تشگ -  دـناوت  زاـب  نز  هب  رهوش 

ببـس هب  دنراد -  اپرب  ار  ادخ  ماکحا -  اهزرم و  دودح -  دنناوتن  هک  دنـسرتب  ود  ره  هکنآ  رگم  دیناتـس  زاب  يزیچ  دـیاهداد  ناشیا  هب  هچنآ 
ود نآ  رب  یهانگ  رهوش -  هب  نز  یلیمیب  ببس  هب  دنرادن -  اپرب  ار  ادخ  دودح  هک  دیدیـسرت  رگا  سپ  رهوش .-  نز و  قالخا  يراگزاسان 
ره و  دیورم ، رتارف  اهنآ  زا  تسادـخ ، ياهزرم  اهنیا  دـناهرب ،-  ار  دوخ  ات  دـشخب  نیباک  دـهدب -  دوخ ] قالط   ] ضوع نز  هچنآ  رد  تسین 

هکنآ اـت  تسین  لـالح  وا  رب  رگید  داد  قـالط  ار  يو  موس ] راـب   ] رگا سپ  (230 .) دنراکمتـس ناسک  نینچ  دور  رتارف  ادـخ  ياهزرم  زا  هک 
هتـشاد نامگ  رگا  دـندرگ ، زاب  رگیدـکی  هب  هک  تسین  ود  نآ  رب  یهاـنگ  دـهد ، قـالط  ار  نز  رهوش ] نیا   ] رگا سپ  دـنک ، وا  زج  يرهوش 

قالط ار  ناـنز  نوچ  231)و  .) دنکیم نایب  دننادب  هک  یهورگ  يارب  هک  تسادخ  ياهزرم  اهنیا  دـنرادیم . اپرب  ار  ادـخ  دودـح  هک  دنـشاب 
ندـناسر نایز  يارب  و  دـیزاس ، ناـشاهر  ییوکین  هب  اـی  دـیراد  ناـشهاگن  ییوکین  هب  اـی  دندیـسر  دوخ  هدـع  ناـیاپ  کـیدزن ]  ] هب دـیداد و 
دنخـشیر یخوش و  هب  ار  ادـخ  تایآ  و  تسا . هدرک  متـس  دوخ  رب  یتسارب  دـنک  نینچ  هک  ره  و  دیـشاب . هدرک  متـس  اـت  دـیرادم  ناـشهاگن 

دهدیم دنپ  نادب  ار  امش  هک  تسا  هداتسرف  ورف  امش  رب  تمکح  باتک و  زا  ار  هچنآ  هتشاد و  ینازرا  امش  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  و  دیریگم ،
دوخ هدـع  نایاپ  هب  دـیداد و  قـالط  ار  ناـنز  نوچ  232)و  .) تساـناد زیچ  همه  هب  ادـخ  هک  دـینادب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  و  دـیرآ ، داـی  هب 
نیا هب  دنوش . دونشخ  هدیدنسپ  ياهویـش  هب  دوخ  نایم  هک  هاگنآ  دننک  ییوشانز  شیوخ  نارهوش  اب  هکنیا  زا  دیرادم  زاب  ار  اهنآ  دندیـسر ،

حالص  ] ادخ و  تسا ، رتهزیکاپ  رتهب و  امش  يارب  نیا  دراد ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  امش  زا  یسک  ره  دوشیم  هداد  دنپ  اهروتسد ] ]
دهاوخب هک  تسا  یـسک  يارب  مکح ] نیا  ، ] دنهد ریـش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام ، 233)و  .) دینادیمن امـش  دنادیم و  ار ] راک 

زا شیب  سک  چیه  تسوا ، زا  دنزرف  هک  تسا  سک  نآ  رب  هدیدنسپ  هتسیاش و  هجو  هب  نانآ  كاشوپ  كاروخ و  و  دنک . مامت  ار  نداد  ریش 
هنیزه  ] نانچمه زین  ثراو  رب  دشابن ] ردپ  رگا   ] و دنیب ، نایز  شدـنزرف  ببـس  هب  دـیابن  يردـپ  چـیه  يردام و  چـیه  تسین . فلکم  شناوت 

اهنآ رب  یهانگ  دنریگ  زاب  ریـش  زا  ار ] كدوک   ] دنهاوخب رگیدکی  تروشم  يدونـشخ و  اب  ردام  ردـپ و  رگا  و  تسا ، كاشوپ ] كاروخ و 
امش رب  یهانگ  دیـشاب  هداد  یگتـسیاش  هب  دیهدب  دیاب  هک  ار  هچنآ  هاگ  ره  دیریگب  هیاد  ناتنادنزرف  نداد  ریـش  يارب  دیهاوخب  رگا  و  تسین ،
نیا دنراذگ ، زاب  ینانز  دنریمب و  هک  یناسک  امـش  زا  234)و  .) تسانیب دینکیم  هچنادب  دنوادخ  هک  دینادب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  و  تسین ،

هک ياهدیدنـسپ  هتـسیاش و  راک  رد  دندیـسر  شیوخ  هدع  نایاپ  هب  نوچ  و  دـنرادب -  هدـع  دـننک -  گنرد  زور  هد  هام و  راهچ  دـیاب  نانز 
زا هچنآ  رد  235)و  .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسین ، امـش  رب  یهانگ  هاوخلد -  رـسمه  اب  جاودزا  دننک -  نتـشیوخ  هرابرد 
زا هک  دنادیم  ادخ  تسین ، امش  رب  یهانگ  دیراد  ناهن  شیوخ  لد  رد  ای  دییوگ  هدرپ  رد  هراشا و  هب  دنتسه  هدع  رد  هکنانز  نآ  يراتساوخ 
اما دـییوگ ، هدرپ -  رد  هراشا و  هب  وکین -  ینخـس  هکنآ  رگم  دـینکم  حاکن ] يارب   ] یناهنپ هدـعو  نانآ  اب  نکیلو  درک ، دـیهاوخ  داـی  اـهنآ 
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ینامرفان و  ] زا سپ ، دنادیم ، دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  دـینادب  و  دـیآ ، رـس  هب  ررقم  تدـم  ات  دـینکم  ییوشانز  دـقع  نتـسب  گنهآ 
ای دـیاهدرکن  یکیدزن  اهنآ  اب  هک  ار  ینانز  رگا  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  (236 .) تسا رابدرب  راگزرمآ و  ادخ  هک  دـینادب  دیـسرتب و  وا  رفیک ]

هزادنا هب  تسدگنت  دوخ و  ناوت  هزادنا  هب  تسدخارف  دـیزاس ، ناشدـنمهرهب  رادروخرب و  و  دـیهد ، قالط  دـیاهدرکن  ررقم  ناشیارب  ینیباک 
ینیباک دـیهد و  قالط  دیـشاب  هدرک  یکیدزن  اهنآ  اـب  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناـنز  رگا  237)و  .) تسا ناراـکوکین  راوازـس  نیا ]  ] هک دوخ ، ناوت 

و دنک ، تشذگ  تسوا  تسد  هب  ییوشانز  هرگ  هک  یـسک  ای  اهنآ  دوخ  هکنآ  رگم  تسامـش ، رب  دیاهتـشاد  ررقم  هچنآ  مین  دـیاهدرک  نیعم 
دینکیم هچنادـب  ادـخ  هـک  دـینکم  شوـمارف  ناـتدوخ  ناـیم  ار  يراوـگرزب  شـشخب و  و  تـسا ، رتـکیدزن  يراـگزیهرپ  هـب  امـش  تشذـگ 

ای ینمشد  زا   ] رگا سپ  (239 .) دـیتسیاب يرادربنامرف  هب  ینتورف  اب  ار  ادـخ  و  دـینک ، تبظاوم  هنایم  زامن  هژیوب ]  ] اهزامن و رب  (238 .) تسانیب
دیتـسنادیمن ار  هچنآ  امـش  هب  هکنآ  ساـپ  هب  دـینک ، داـی  ار  ادـخ  دـیدش  نمیا  نوچ  و  دـینک ، زاـمن  هراوس  اـی  هداـیپ  دـیتشاد ، میب  يرطخ ]

نوریب نودب  دنوش  رادروخرب  لاسکی  ات  هک  دننک  شرافس  ناشنانز  يارب  دنراذگ  زاب  ینانز  دنریمب و  هک  یناسک  امش  زا  240)و  .) تخومآ
ياناوت ادخ  و  تسین . امش  رب  یهانگ  دننک  دوخ  يارب  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  هجو  هب  هچنآ  رد  دنوش ، نوریب  دوخ  رگا  سپ  هناخ .] زا   ] ندرک

ادخ (242 .) تسازـس ناراگزیهرپ  رب  هک  هدیدنـسپ ، هویـش  هب  تسا  ياهرهب  ار  هداد  قالط  ناـنز  241)و  .) تسا تمکح  اب  ياناد  اـتمهیب و 
زا گرم  میب  زا  هک  نت  نارازه  نآ  هب  یتسیرگنن  ایآ  (243 .) دیدنب راک  ار  درخ  دیاش  دنکیم  نایب  نشور  امش  يارب  نینچنیا  ار  دوخ  تایآ 

[ تمعن  ] یهد نوزفا  ییوکین و  دنوادخ  ادخ  هنیآره  درک . ناشهدنز  سپس  دیریمب ، تفگ : ار  نانآ  ادخ  سپ  دنتفر ؟ نوریب  دوخ  ياههناخ 
هک تسیک  (245 .) تساناد اونـش و  ادخ  هک  دینادب  دینک و  رازراک  ادـخ  هار  رد  (244 .) دنرازگیمن ساپـس  مدرم  رتشیب  یلو  تسا  مدرم  رب 

يوس هب  امش  تشگزاب  و  دنکیم ، خارف  گنت و  ار ] يزور   ] ادخ و  رایسب ؟ ياهینوزفا  دهد  نوزفا  ار  وا  ات  وکین ، یماو  دهد  ماو  ار  يادخ 
هار رد  ات  زیگنارب  یهاشداپ  ام  يارب  دنتفگ : دوخ  ربمایپ  هب  هک  یسوم  زا  سپ  لیئارسا  نادنزرف  زا  هورگ  نآ  هب  یتسیرگنن  ایآ  (246 .) تسوا
ادخ هار  رد  هک  تسیچ  ار  ام  دنتفگ : دینکن ؟ رازراک  دوش  هتـشون  امـش  رب  رازراک  رگا  هک  دیهدیم  لامتحا  ایآ  تفگ : مینک ؟ رازراک  ادخ 

و دندرک ، تشپ  یکدنا  زج  دش  هتشون  اهنآ  رب  رازراک  نوچ  و  میاهدش ؟ هدنار  نوریب  نامنادنزرف  نامناخ و  زا  هکنآ  لاح  مینکن و  رازراک 
رب ار  وا  هنوگچ  دنتفگ : تخیگنارب . امش  یهاشداپ  هب  ار  تولاط  دنوادخ  تفگ : اهنآ  هب  ناشربمایپ  247)و  .) تساناد ناراکمتس  هب  دنوادخ 
رد تسا و  هدیزگرب  امـش  رب  ار  وا  ادخ  تفگ : دناهدادن  لام  زا  یـشیاشگ  ار  وا  میرتراوازـس و  يو  زا  یهاشداپ  هب  ام  دـشاب و  یهاشداپ  ام 

248)و .) تساـناد شخب و  یخارف  ادـخ  دـهد و  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  دوخ  یهاـشداپ  دـنوادخ  و  تسا ، هداد  یخارف  ینوزف و  نت  شناد و 
زا ياهدـنامزاب  ناتراگدرورپ و  زا  یـشمارآ  نآ  رد  هک  دـهع ]  ] قودنـص نآ  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ  هناشن  هک  تفگ  اهنآ  هب  ناشربمایپ 

رگا تسا ، ياهناشن  امـش  يارب  نیا  رد  انامه  دیآ . امـش  دزن  دنرادیمرب  ار  نآ  ناگتـشرف  تسا و  نوراه  نادناخ  یـسوم و  نادناخ  ثاریم 
زا دماشایب  نآ  زا  هک  ره  سپ  دیامزآیم ، یبآ  يوج  هب  ار  امـش  دنوادخ  تفگ : دمآ ، نوریب  نایهاپـس  اب  تولاط  نوچ  (249 .) دیشاب نموم 
زج سپ  دـیاین ،-  رامـش  هب  ناـنامرفان  زا  هک  دریگرب -  بآ  یتـسد  فـک  هک  نآ  رگم  تسا ، نـم  زا  دروـخن  نآ  زا  هـک  ره  و  تـسین ، نـم 

تولاـج و اـب  يربارب  ناوـت  ار  اـم  زورما  دـنتفگ : دنتـشذگ ، يوـج  زا  شهارمه  ناـنموم  وا و  نوـچ  سپ  دـندیماشایب . نآ  زا  همه  یکدـنا 
رب ادخ  تساوخ  هب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  هچ  دنتفگدرک : دنهاوخ  رادید  ار  يادخ  هک  دنتـسنادیم  هک  یناسک  اما ] ، ] تسین وا  نایرکـشل 
ام رب  اراـگدرورپ ، دـنتفگ : دـندش ، وربور  وا  هاپـس  تولاـج و  اـب  نوچ  250)و  .) تسا نایابیکـش  اب  ادـخ  و  دـناهدش ، زوریپ  رایـسب  یهورگ 

مهرد ار  اهنآ  ادخ  نامرف  تساوخ و  هب  سپ  (251 .) هد يزوریپ  يرای و  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا  ناماهماگ  زیر و  ورف  ییابیکش 
زاـب دوبن  رگا  و  تخوماـیب . ار  وا  تساوخیم  هچنآ  زا  داد و  تمکح  یهاـشداپ و  وا  هب  دـنوادخ  تشکب و  ار  تولاـج  دوواد ، دنتـسکش و 

نایناهج رب  یـشخب  نوزف  دنوادخ  ادخ  نکیلو  دوب ، هدش  هابت  نآ -  لها  و  نیمز -  هنیآره  رگید ، یخرب  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  ادـخ  نتـشاد 
رب ار  ناشیخرب  ناربماـیپ ، نآ  (253 .) یناگداتـسرف زا  وت  اـنامه  میناوخیم و  وت  رب  یتسرد  یتسارب و  هک  تسادـخ  تاـیآ  نیا  (252 .) تسا

اهتجح و ار  میرم  رـسپ  یـسیع  و  درب ، الاب  اههیاپ  ار  ناـشیخرب  و  تفگ ، نخـس  يو  اـب  ادـخ  هک  دوب  سک  ناـشیا  زا  میداد ، يرترب  یخرب 
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دندوب ناشیا  زا  سپ  هک  نانآ  تساوخیم  ادـخ  رگا  و  میدـینادرگ . دـنمورین  لیئربج -  سدـقلا -  حور  هب  ار  وا  میداد و  نشور  ياههناشن 
تشاد و نامیا  هک  دوب  سک  اهنآ  زا  دندرک ، فالتخا  نکیلو  دندرکیمن ، راکیپ  رگیدکی  اب  دیـسر  اهنآ  هب  نشور  ياههناشن  هکنآ  زا  دعب 

نامیا هک  یناسک  يا  (254 .) دنکیم دهاوخ  هچنآ  ادخ  نکیلو  دـندرکیمن  راکیپ  مه  اب  تساوخیم  ادـخ  رگا  و  دـش ، رفاک  هک  دوب  سک 
هن یتسود و  هن  دـشاب و  يدتـس  داد و  هن  نآ  رد  هک  دـیایب  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  قاـفنا  میاهدرک  يزور  ار  امـش  هچنآ  زا  دـیاهدروآ ،

دریگارف کبس  باوخ  هن  ار  وا  تسا ، هدنیاپ  هدنز  تسین ، ییادخ  وا  زج  هللا -  اتکی -  يادخ  (255 .) دنناراکمتس نامه  نارفاک  و  یتعافش ،
؟ دنک تعافش  يو  دزن  وا  نامرف  تساوخ و  هب  زج  هک  نآ  تسیک  تسا . نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  نارگ ، باوخ  هن  و 

هنماد یـسرک -  دهاوخ . دوخ  هچنادـب  رگم  دـنباین  تسد  وا  ملع  زا  يزیچ  هب  و  دـنادیم ، تسا  ناشیا  رـس  تشپ  زا  هچنآ  ور و  شیپ  هچنآ 
رد (256 .) گرزب الاو و  تسوا  تسین و  راوشد  وا  رب  اهنآ  تشادهاگن  و  تسا ، هتفرگارف  ار  نیمز  اهنامـسآ و  وا -  ییاورنامرف  ورملق  ملع و 

دوش و رفاک  توغاط  هب  هک  ره  سپ  هدـش ، هدومن  نشور و  یهاریب ، زا  تسار ] هار  هب   ] یبایهر تسین . نتـشاداو -  هاوخان  هب  هارکا -  نید 
تسود و ادخ  (257 .) تساـناد اونـش و  ادـخ  و  تسین ، نتـسسگ  ار  نآ  هک  هدز  گـنچ  راوتـسا  زیواتـسد  هب  یتسارب  درآ  ناـمیا  يادـخ  هب 
ار اهنآ  دنیاهتوغاط ، ناشنازاسراک  ناتـسود و  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  دربیم . ییانـشور  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  تسا ، نانموم  زاسراک 
[ یتسه  ] هرابرد میهاربا  اب  هک  سک  نآ  هب  یتسیرگنن  ایآ  (258 .) دنشاب نآ  رد  هشیمه  دننایخزود و  نانیا  دنربیم . یکیرات  هب  ییانـشور  زا 

تـسا نآ  نم  راگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک  هاگنآ  دوب ، هداد  یهاشداپ  وا  هب  ادـخ  هک  ور  نآ  زا  درکیم  هزیتس  وگوتفگ و  شراگدرورپ 
وت درآ  رب  رواخ  يوس  زا  ار  باتفآ  ادخ  انامه  تفگ : میهاربا  مناریمیم . منکیم و  هدنز  مه  نم  تفگ : وا  دناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  هک 
نآ دننام  ای  (259 .) دیامنن هار  ار  راکمتـس  مدرم  ادخ  و  دش ، هتـشگرس  دنام و  ورف  دوب  هدـش  رفاک  هک  نآ  سپ  رآ . رب  رتخاب  يوس  زا  ار  نآ 
زا سپ  ار  هد  نیا -  لها  نیا -  هنوگچ  ادخ  تفگ : دوب ، هتخیر  ورف  شیاهفقـس  اهراوید و  هک  درک  رذگ  ياهدکهد  رب  هک  ریزع -  سک - 

: تفگ ياهدرک ؟ گنرد  دنچ  تفگ : تخاس ،-  شاهدنز  تخیگنارب -  شزاب  دناریم و  لاس  دـص  ار  وا  دـنوادخ  دـنکیم ؟ هدـنز  شندرم 
هک رگنب  تایندــیماشآ  شروـخ و  هـب  ياهدرک ، گـنرد  هـک  تـسا  لاـس  دــص  هـکلب  تـفگ : مدرک . گـنرد  يزور  زا  یخرب  اـی  يزور 

لیلد و مدرم  يارب  ار  وت  اـت  و  یباـیب ] ار  دوخ  خـساپ  اـت  هدیـسوپ ، شیاهناوختـسا  هک   ] رگنب دوخ  شوگزارد  هب  و  تسا ، هدـشن  نوگرگید 
سپ میناشوپیم . نآ  رب  تشوگ  سپـس  میروآیم و  مه  هب  میناـبنجیم و  هنوگچ  هک  رگنب  اهناوختـسا  هب  و  مینک ، زیخاتـسر ] رب   ] ياهناـشن

دای  ] 260)و .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  منادیم  تفگ : دش  ادیوه  نشور و  وا  يارب  ناگدرم ] ندرک  هدنز  رد  دنوادخ  ییاناوت   ] نوچ
، ارچ تفگ : يرادـن ؟ رواب  رگم  تفگ : ینکیم ؟ هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  ياـمنب  نم  هب  اراـگدرورپ ، تفگ : میهاربا  هک  هاـگنآ  نک ]
، هنب اهنآ  زا  ياهراپ  هوک ، ره  رب  سپـس  نک ، هراـپ  هراـپ  عمج و  دوخ  دزن  ار  اـهنآ  ریگرب و  هدـنرپ  راـهچ  تفگ : دریگ . مارآ  ملد  اـت  نکیلو 

ياهلام هک  نانآ  ناتـساد  (261 .) تسا راک  راوتـسا  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادـخ  هک  نادـب  و  دـنیآ ، وت  يوس  ناباتـش  ات  ناـشناوخب  هاـگنآ 
ار هک  ره  ادخ  و  دـشاب ، هناد  دـص  هشوخ  ره  رد  دـنایورب و  هشوخ  تفه  هک  تسا  ياهناد  ناتـساد  دـننکیم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ 
دننک و قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياهلام  هک  یناسک  (262 .) تساناد شخب و  یخارف  دنوادخ  دهد و  ینوزف  ربارب -  دنچ  ای  ود  دـهاوخ - 

نیگهودــنا هـن  تساـهنآ و  رب  یمیب  هـن  تـسا ، ناــشراگدرورپ  دزن  ناــنآ  دزم  دــنناجنرن ، دــنهنن و  یتـنم  دــناهدرک  هـک  یقاــفنا  یپ  زا 
و دشاب ، یندناجنر  نآ  یپ  رد  هک  تسا  ياهقدص  زا  رتهب  نادنمزاین ] یتشرد  يدب و  زا   ] تشذـگ هدیدنـسپ و  وکین و  ینخـس  (263 .) دنوش

نآ دننام  دـینکم  هابت  ندـیناجنر  نداهن و  تنم  هب  ار  دوخ  ياههقدـص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (264 .) تسا رابدرب  زاینیب و  ادـخ 
[، دباییمن دوخ  قافنا  زا  ياهجیتن  و   ] درادن نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  دنکیم و  قافنا  مدرم  هب  ندنایامن  يارب  ار  شیوخ  لام  هک  سک 

[ دربب ار  كاخ  نآ  و   ] دسرب نآ  هب  ینارابدنت  دشاب و  يرابغ -  یکاخ -  نآ  رب  هک  تسا  یفاص -  تخس -  گنس  ناتساد  نوچ  وا  ناتساد 
دنوادخ و  دنباییمن ، تسد  دناهدرک  هچنآ  زا  زیچ  چیه  رب  زین ] ناراکایر  ، ] دراذگب كاخ -  نودب  فاص -  تخس و  نانچمه  ار  گنـس  و 

ياهلد صالخا ] رواب و   ] ندرک راوتسا  ادخ و  يدونشخ  نتسج  يارب  ار  دوخ  ياهلام  هک  یناسک  ناتساد  265)و  .) دیامنن هار  ار  رفاک  مدرم 
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رگا دهد و  نادنچ  ود  ار  دوخ  رب  راب و  سپ  دسر  نادب  ینارابدنت  هک  دـنلب  ییاج  رب  تسا  یناتـسوب  ناتـساد  نوچ  دـننکیم  قافنا  شیوخ 
هک دراد  تسود  امش  زا  یکی  ایآ  (266 .) تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دسر ، یمرن  درخ و  ناراب  دسرن  نادب  يدـنت  تشرد و  ناراب 
وا دسرارف و  ودب  يریپ  و  دشاب ، ياهویم  هنوگ  ره  نآ  رد  ار  وا  دشاب و  ناور  نآ  ریز  زا  اهيوج  هک  روگنا ، امرخ و  زا  دشاب  یناتـسوب  ار  وا 

نینچنیا امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  دزوسب ؟ دسر و  ناتـسوب  نآ  هب  رابـشتآ  يدابدرگ  ناهگان  سپ  دنـشاب ، ناوتان  درخ و  ینادـنزرف  ار 
زا هچنآ  زا  دیاهدروآ و  تسد  هب  هک  وکین  كاپ و  ياهزیچ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (267 .) دیشیدنیب دیاش  دنکیم  نایب  نشور 

دینادب و  دینکم ، یشوپمشچ  اب  رگم  دیریگیمن  دوخ  هکنآ  كاپان  دیلپ و  زا  قافنا  گنهآ  و  دینک ، قافنا  میاهدروآ  نوریب  امش  يارب  نیمز 
عنم لخب و  تسیاـشان -  يراکتـشز و  هب  دـناسرتیم و  ییاونیب  یـشیورد و  زا  ار  امـش  ناطیـش  (268 .) تسا هدوتـس  زاینیب و  دـنوادخ  هک 

شخب و یخارف  دنوادخ  و  دهدیم ، دیون  شاداپ  هتـساوخ و  رد  ینوزف  شیوخ و  شزرمآ  هب  ار  امـش  ادـخ  و  دـهدیم ، نامرف  تاقدـص - 
ياـهیکین ار  وا  یتسارب  دـنهد  تمکح  ار  هک  ره  و  دـهدیم ، دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  رادرک -  راـتفگ و  یتـسرد  تمکح -  (269 .) تساناد

ناراکمتس و  دنادیم ، ار  نآ  ادخ  انامه  دیاهدرک  هک  يرذن  ای  قافنا  ره  270)و  .) دنریگن دنپ  دننکن و  دای  نادنمدرخ  زج  و  دناهداد ، رایسب 
رتهب امـش  يارب  دـیهد  نایاونیب  هب  دـیراد و  ناهنپ  ار  نآ  رگا  تسا و  کین  دـیهد  اراکـشآ  ار  اههقدـص  رگا  (271 .) تسین یناروای  چـیه  ار 

وت هدهع ]  ] رب نانآ  ندروآ -  هار  هب  تیاده -  (272 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  و  دیادزیم ، امـش  زا  ار  ناتناهانگ  زا  یخرب  تسا و 
يارب زج  و  تسا ، ناتدوخ  يارب  دـینک  قافنا  هک  یلاـم -  يریخ -  ره  و  دروآ .-  هار  هب  دـیامن -  هار  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  هکلب  تسین 

رب دنهد و  زاب  یمامت  هب  ار  امش  دینک  قافنا  هک  یلام -  يریخ -  ره  و  دیهنم .] تنم  یسک  رب  سپ   ] دینکیمن قافنا  ادخ  يدونـشخ  نتـسج 
رفـس نیمز  رد  يزور ] نتـسج  يارب   ] دنناوتن دناهدش و  هتـشادزاب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  ینادنمزاین  يارب  اههقدـص ] (] 273 .) دورن متس  امش 
يزیچ رارـصا  هب  مدرم  زا  یـسانشیم ، ناشهرهچ  ناشن  هب  ار  ناـنآ  درادـنپ ، رگناوت  يرادنتـشیوخ  ببـس  هب  ار  ناـشیا  ناداـن  یلو ] ، ] دـننک

، اراکـشآ ناهنپ و  زور ، بش و  رد  ار  دوخ  ياـهلام  هک  ناـنآ  (274 .) تساناد نادب  دنوادخ  انامه  دینک  شـشخب  هک  یلام  ره  و  دـنهاوخن .
رگم دنزیخنرب  دنروخیم  ابر  هک  اهنآ  (275 .) دنوش نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دننکیم  قافنا 

 -. دروخیم مه  هب  وا  یلمع  یحور و  لداعت  دنادرگ -  هناوید  هتفشآ و  ندناسر  بیسآ  ببس  هب  ار  وا  ناطیـش  هک  یـسک  نتـساخرب  دننام 
. تسا هدرک  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  شورف  دیرخ و  ادـخ  هکنیا  اب  تسابر ، دـننام  شورف  دـیرخ و  دـنتفگ  هک  تسور  نآ  زا  بیـسآ ]  ] نیا
هب  ] هک ره  و  تسادـخ ، اـب  وا  راـک  و  تسوا ، نآ  زا  تشذـگ  هچنآ  داتـسیا ، زاـب  يراوخاـبر ] زا   ] دیـسر و ودـب  دـنوادخ  دـنپ  هـک  ره  سپ 

ار اههقدص  دنادرگیم و  دوبان  دهاکیم و  ار  ابر  دـنوادخ  (276 .) دنـشاب هنادواج  نآ  رد  دننایخزود و  ناسک  نینچ  ددرگ ، زاب  يراوخابر ]
هتـسیاش ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  (277 .) درادیمن تسود  ار  يراکهنگ  هشیپ -  رفک  ای  ساپـسان -  چیه  ادـخ  دـشخبیم ، ینوزف 

يا (278 .) دـنوش نیگهودـنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دـنداد  تاکز  دنتـشاد و  اپ  رب  ار  زامن  دـندرک و 
دینکن اهر ]  ] رگا 279)و  ،) دینک اهر  تسا  هدنام  مدرم ] رب   ] ابر زا  هچ  ره  دیراد  نامیا  رگا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک 

 - دینکیم متس  هن  هک  یلاح  رد  تسامـش ، نآ  زا  امـش  ياههیامرـس  دینک  هبوت  رگا  و  دیگنج ، رد  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  هک  دینادب  سپ 
دیاب یتلهم  یتسدخارف  ات  ار  وا  دوب  تسدگنت  رادماو ]  ] رگا 280)و   -.) هیامرس ندادن  زاب  هب  دننکیم -  متس  امش  رب  هن  و  ابر -  نتساوخ  هب 

هب ار  امـش  هک  يزور  زا  دیـسرتب  281)و  .) دیتسنادیم رگا  تسا ، رتهب  امـش  يارب  تسدگنت ] نآ  هب   ] امـش نداد  هقدـص  ندیـشخب و  و  داد ،
نامیا هک  یناسک  يا  (282 .) دورن متـس  نانآ  رب  دنهد و  یمامت  هب  تسا  هدرک  هچنآ  شاداپ ]  ] یـسک ره  هب  هاگنآ  دننادرگ ، زاب  ادـخ  يوس 

دیسیونب و ار  نآ  سپ  هدربمان ، يدمآرس  ات  اهنیا -  زج  ماو و  شورف ، دیرخ و  ببس  هب  دیدرک -  ادیپ  ینید  رگیدکی  هب  هاگ  ره  دیاهدروآ ،
سپ دنز  زابرس  نتشون  زا  دیابن  تسا  هتخومآ  وا  هب  ادخ  هکنیا  ساپ  هب  هدنـسیون  و  دسیونب . داد  یتسرد و  هب  ار  نآ  امـش  نایم  ياهدنـسیون 
اورپ شیوخ ، راگدرورپ  يادخ ، زا  دنک و  ءالما  ار  همان  ماو  دیاب  راکهدب -  رادـماو و  تسوا -  ندرگ  رب  قح  هک  یـسک  و  دـسیونب . دـیاب 

دناوتن ای  دوب  نآ -  دـننام  كدوک و  ناوتاـن -  اـی  درخمک  تسوا  ندرگ  رب  قح  هک  یـسک  رگا  سپ  دـهاکن . نآ  زا  يزیچ  دـشاب و  هتـشاد 
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زا نز  ود  درم و  کی  دوبن  درم  ود  رگا  و  دیریگ ، یهاوگ  هب  ناتنادرم  زا  هاوگ  ود  و  دـنک ، ءالما  داد  یتسرد و  هب  وا  تسرپرـس  دـنک  ءالما 
رـس دـیابن  دـنناوخب  ار  ناهاوگ  نوچ  و  درآ . شداـی  هب  يرگید  دـنک  هابتـشا ] اـی   ] شومارف ود  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دیدنـسپب  هک  یناـهاوگ 
دزن امـش ] نتـشون   ] نیا دـیوشم . هدرزآ  گنتلد و  نآ ، تلهم  ات  گرزب ، ای  دـشاب  کـچوک  یهدـب ،-  اـی  ماو  نآ -  نتـشون  زا  و  دـننززاب .
نایم هک  دشاب  دقن  یناگرزاب  هکنآ  رگم  تسا ، رتکیدزن  دیتفین  ینامگدب  کش و  رد  هکنآ  هب  رتهدـنیاپ و  ار  یهاوگ  رتهنالداع و  دـنوادخ 

هب و  دـیریگ ، هاوگ  دـینک  شورف  دـیرخ و  نوـچ  و  دیـسیونن . ار  نآ  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  سپ  دـینادرگیم ، تسد ] هب  تسد   ] دوـخ
ره هب  ادخ  و  دزومآیم ، ار  امش  ادخ  و  دینک ، اورپ  ادخ  زا  و  تسامـش . ینامرفان  نآ  دینک  نینچ  رگا  و  دسر ، نایز  دیابن  هاوگ  هدنـسیون و 

درمش نیما  ار  يرگید  امـش  زا  یکی  رگا  و  دوش ، هتفرگ  یناگورگ  سپ  دیباین  ياهدنـسیون  دیـشاب و  رفـس  رد  رگا  283)و  .) تساناد يزیچ 
ار یهاوگ  و  دنک . اورپ  شیوخ ، راگدرورپ  يادخ ، زا  دهد و  زاب  ار  تناما  هدش -  هدرپس  يو  هب  تناما  تسا -  هدـش  هدرمـش  نیما  هک  نآ 

اهنامسآ رد  هچ  ره  تسار  يادخ  (284 .) تساناد دینکیم  هچنادب  ادخ  و  تسا ، راکهانگ  وا  لد  دنک  ناهنپ  ار  نآ  هک  ره  و  دینکم ، ناهنپ 
هتسیاش دهاوخ -  ار  هک  ره  سپ  دنکیم . یـسرباسح  نآ  هب  ار  امـش  ادخ  دینک  ناهنپ  ای  راکـشآ  دیراد  لد  رد  هچنآ  رگا  و  تسا . نیمز  و 

وا هب  شراگدرورپ  زا  هچنآ  هب  ربمایپ  (285 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دنک ، باذع  دبای -  راوازس  دهاوخ -  ار  هک  ره  دزرمایب و  دنیب - 
زا کی  چیه  نایم  دنیوگ ]: و  ، ] دـنراد نامیا  وا  ناربمایپ  اهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  نانموم  همه  و  دراد ، نامیا  هدـش  هداتـسرف  ورف 

ار وت  شزرمآ  اراگدرورپ ، میربیم ،-  نامرف  میونشیم و  و  میدرب -  نامرف  میدینش و  دنتفگ : و  میهنن -  قرف  مینکن -  ادج  وا  ناگداتـسرف 
زا  ] هدرک هچ  ره  تسار  وا  شناوت ، هزادـنا  هب  رگم  دـنکن  فـیلکت  ار  سک  چـیه  ادـخ  (286 .) تسوت يوس  هب  ام ]  ] تشگزاـب میناـهاوخ و 
رب اراگدرورپ ، ریگم . ام  رب  میدرک  اطخ  ای  شومارف  رگا  اراگدرورپ ، دنیوگ ]: و  [.] دب ياهراک  زا   ] هدرک هچ  ره  تسوا  رب  و  کین ] ياهراک 

ار ام  رذگرد و  ام  زا  و  هنم ، ام  شود ]  ] رب میرادـن  نآ  ناوت  ار  هچنآ  و  يداهن ، دـندوب  ام  زا  شیپ  هک  نانآ  رب  هکنانچ  هنم  نارگ  فیلکت  ام 
(287 .) هد يزوریپ  يرای و  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  سپ  ییام ، روای  تسرپرس و  وت  ياشخبب ، ام  رب  زرمایب و 

نارمع لآ 

ییامنهار يارب  (4(@)3 .) تسا هدنیاپ  هدـنز و  تسین ، ییادـخ  وا  زج  اتکی  يادـخ  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
ادخ و  دـنراد ، تخـس  یباذـع  دـندش  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  هک  نانآ  داتـسرف . ورف  ار  لطاب -  زا  قح  هدـنزاس  ادـج  نآرق ، ناقرف -  و  مدرم ،

اهنادـهز رد  ار  امـش  هک  تسوا  (6 .) تسین هدیـشوپ  ادـخ  رب  نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هـن  زیچ  چـیه  (5 .) تسا ناتـسنیک  اتمهیب و  ياـناوت 
رب ار  باتک  نیا ]  ] هک يادـخ ] نآ   ] تسوا (7 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسین ، وا  زج  ییادـخ  دراگنیم . دـهاوخ  هکنانچ 
 - يژک ناشلد  رد  هک  اهنآ  اما  دناهباشتم . رگید  یخرب  و  دـناباتک ، لصا  ردام و  اهنآ  هکدـنامکحم  ياههیآ  نآ ، زا  یخرب  داتـسرف . ورف  وت 
زج ار  نآ  لیوات  هکنآ  لاـح  نـآلیوات و  نتـسج  رد  ییوجهنتف و  يارب  دـنریگیم  یپ  تسا  هباـشتم  ار  هچنآ  تسا  تسار -  هار  زا  فارحنا 
دای نادنمدرخ  زج  ار  نیا  و  تسام . راگدرورپ  يوس  زا  همه  میاهدیورگ ، نادب  ام  دنیوگ : دنراوتـسا  شناد  رد  هک  نانآ  و  دـنادیمن ، ادـخ 
دزن زا  ار  ام  و  نادرگم ، يژک  هب  یتسار  زا  يدومن ، هار  ار  ام  هکنآ  زا  سپ  ار ، ام  ياهلد  اراـگدرورپ ، دـنیوگ ]: و  (] 8 .) دنریگن دنپ  دننکن و 

نآ رد  یکـش  چـیه  هک  يزور  يارب  نامدرم  هدـنروآ  مهارف  ییوت  اراگدرورپ ، (9 .) هدنشخب رایـسب  ییوت  هک  راد ، ینازرا  یـشیاشخب  دوخ 
يدوس چیه  ادخ  باذع ]  ] ربارب رد  ار  نانآ  زگره  ناشنادنزرف  اهلام و  دـندش  رفاک  هک  نانآ  (10 .) دنکن فالخ  ار  هدعو  ادخ  انامه  تسین ،

نانآ ناینوعرف و  شور  هویش و  نوچمه  (11 .) دنخزود همیه  اهنآ  و  دنکن ،-  عفد  نانآ  زا  ار  باذع  دـیاین و  ناشراک  هب  تشاد -  دـهاوخن 
اهنآ هب  (12 .) تسا رفیک  تخـس  ادخ  و  تفرگب ، ناشهانگ  هب  ار  نانآ  ادـخ  سپ  دنتـشاگنا ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک 

یهاـگمارآ دـب  خزود  و  دـیوشیم ، مـهارف  هدـنار و ]  ] خزود هـب  دـش و  دــیهاوخ  بوکرــس  هتــسکش و  يدوزب  وـگب : دــندش  رفاـک  هـک 
دندرکیم رازراک  ادخ  هار  رد  یهورگ  دوب ، ياهناشن  ردب -  گنج  رد  دندش -  وربور  مه  اب  هک  هورگ  ود  نآ  رد  ار  امش  انامه  (13 .) تسا
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دهاوخ هک  ار  نآ  ادخ  و  دندیدیم . دوخ -  نادنچ  ود  ای  نادـنچ -  ود  مشچ  رادـید  هب  ار  نانموم -  اهنآ -  هک  دـندوب  رفاک  رگید  هورگ  و 
ياهلام نارـسپ و  نانز و  زا  اهوزرآ  اهماک و  یتسود  (14 .) تسا یتربع  نیا  رد  ار  شنیب  نادنوادخ  انامه  دـنک . دـنمورین  شیوخ  يرای  هب 

غاب و و  اهرازتشک -  و  نادنفـسوگ -  ناواگ و  نارتش و  زا  نایاپراهچ -  رگید  رادناشن و  نابـسا  میـس و  رز و  زا  هداهن  مه  رب  هدرک و  درگ 
ار امش  ایآ  وگب : (15 .) تسادخ دزن  کین  ماجنارس  تسا و  ناهج  نیا  یناگدنز  زیچان  يالاک  اهنیا  هدمآ ، بیرفلد  مدرم  رظن  رد  ناتـسوب - 

ریز زا  اـهيوج  هک  تسا  ییاهتـشهب  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  دـندرک  يراـگزیهرپ  هک  یناـسک  يارب  مـنک ؟ هاـگآ  اـهنیا  زا  رتـهب  يزیچ  هـب 
ناگدـنب لاح ]  ] هب دـنوادخ  و  يادـخ . يدونـشخ  هزیکاـپ و  نارـسمه  و  دـننادیواج ، اـهنآ  رد  تسا ، ناور  اـهنآ  ياهکـشوک ] ناـتخرد و  ]

نآ (17 ،) راد هاگن  خزود  شتآ  زا  ار  ام  زرمایب و  ار  نامناهانگ  ام  يارب  سپ  میدروآ  نامیا  ام  اراـگدرورپ ، دـنیوگ : هک  ناـنآ  (16) تسانیب
اتکی يادخ  (18 .) ناهاگرحس رد  ناهاوخ  شزرمآ  ناگدننکقافنا و  نارادربنامرف و  و  ناراکتسار -  نایوگتـسار و  ناتـسار -  نایابیکش و 

وا زج  دنداد ،] یهاوگ   ] زین نادنمشناد  ناگتـشرف و  تسین و  ییادخ  وا  زج  هک  داد  یهاوگ  دشاب ، دوب و  داد  لدع و  هب  هشیمه  هک  هللا -  - 
یناسک و  تسا . مالـسا  ادخ  دزن  تسرد -  تسار و  نید  نید -  انامه  (19 .) تسا راک  راوتـسا  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  هک  تسین ، ییادخ 

يور زا  دمآ ، ناشیدـب  قح ] نید  هب   ] یهاگآ شناد و  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـندرکن  فالتخا  نایاسرت -  نادوهج و  دـناهداد -  ناشباتک  هک 
هزیتس و وت  اـب  رگا  (20 .) تسا باسح  دوز  ادـخ  هک ] دـنادب   ] سپ دوش  رفاـک  ادـخ  تاـیآ  هب  هک  ره  و  شیوخ ، ناـیم  دـسح  یهاوخدـب و 

نانآ هب  دناهداد و  ناشباتک  هک  نانآ  هب  و  دـناهدرک ،] نینچ   ] زین مناوریپ  ماهداهن و  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم  وگب : دـننک ، وگوتفگ 
[ ار يادخ   ] رگا سپ  دیاهداهن ؟-  ندرگ  ار  يادخ  دیاهداهن -  يور  ادخ ] هب   ] مه امش  ایآ  وگب : ناکرشم -  دنرادن -  ینامسآ ]  ] باتک هک 
ار نانآ  (21 .) تسانیب ناگدنب  لاح ]  ] هب ادخ  و  سب ، تسا و  مایپ  ندناسر  وت  رب  دننادرگب  يور  رگا  دـناهتفای و  تسار  هار  دـناهداهن  ندرگ 
هب دنـشکیم  دـنهدیم  نامرف  داد  لدـع و  هب  هک  ار  مدرم  زا  یناسک  دنـشکیم و  قحان  هب  ار  ناربمایپ  دـنوشیم و  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  هک 
هب ایآ  (23 .) دنرادن ياهدننک  يرای  چیه  تسا و  هدش  هابت  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ناشاهراک  هک  دـننانیا  (22 .) هد هدژم  كاندرد  یباذع 
زا یهورگ  دنک ، يرواد  ناشنایم  ات  دنوش  هدناوخ  ادخ  باتک  هب  نوچ  هک  یتسیرگنن  ناشدندادب  ياهرهب  تاروت -  باتک -  زا  هک  یناسک 

. دنچ ییاهزور  رگم  دسرن  ام  هب  شتآ  دـنتفگ : هک  تسور  نآ  زا  نیا  (24) دننادرگيور ادخ ] مکح  زا   ] هک یلاح  رد  دـننکیم  تشپ  اهنآ 
مهارف هک  هاـگنآ  ناـنآ ] لاـح   ] دوـب دـهاوخ  هنوـگچ  سپ  (25 .) تـسا هدرک  هـتفیرف  ناـشنید  رد  ار  اـهنآ  دـنتخاسیم  هـک  اـهغورد  نـیا  و 

متــس ناـنآ  رب  دـنهد و  شاداـپ  یماـمت  هـب  تـسا  هدرک  هـچنآ  ار  یــسک  ره  تـسین و  نآ  رد  یکــش  چــیه  هـک  يزور  يارب  ناـشمیروآ 
زاب یهاشداپ  یهاوخ  هک  ره  زا  یهدیم و  یهاشداپ  یهاوخ  هک  ره  هب  ییاورنامرف ،-  یهاشداپ -  دـنوادخ  يا  ایادـخ ، راب  وگب : (26) دورن

رب وت  هک  تسوت ، تسد  هب  همه  اـهیکین  ینکیم ، راوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  یهدیم و  يدـنمجرا  یگرزب و  یهاوخ  ار  هک  ره  یناتـسیم ،
هدنز زا  ار  هدرم  يروآیم و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدنز  يروآیم ، رد  بش  رد  ار  زور  يروآیم و  رد  زور  رد  ار  بش  (27 .) ییاناوت زیچ  همه 
سک ره  دنریگ و  یتسود  هب  نانموم  ياج  هب  ار  نارفاک  دـیابن  نانموم  (28 .) یهدیم يزور  رامـشیب  یهاوخ  هک  ره  هب  و  يروآیم ، نوریب 
نانآ زا  هکنیا  رگم  درادـن -  ياهرهب  يادـخ  يدونـشخ  یتسود و  زا  قح و  نید  زا  تسین -  يدـنویپ -  يزیچ -  رد  يادـخ  زا  دـنک  نینچ 

میب شیوخ  یناـمرفان ]  ] زا ار  امـش  دـنوادخ  دـینک .-  رذـح  ناشدـنزگ  زا  دـیهاوخب  دیـسرتب و  اـهنآ  رـش  زا  هکنآ  رگم  ینعی  دـینک -  هیقت 
ار نآ  ادـخ  دـینک  راکـشآ  ای  دـیراد  ناـهنپ  تسامـش  ياههنیـس  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  وگب : (29 .) تسادـخ يوس  هب  تشگزاب  و  دـهدیم ،
هک یکین  راک  ره  یـسک  ره  هک  يزور  (30 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دـنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچ  ره  و  دـنادیم ،
زا ار  امـش  ادـخ  دوبیم . يرود  ییادـج  شدـب  ياهراک  وا و  نایم  شاک  هک  دراد  تسود  هدرک ، هک  يدـب  راـک  ره  دـبایب و  رـضاح  هدرک 
ادخ ات  دـینک  يوریپ  ارم  سپ  دـیرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب : (31 .) تسا نابرهم  ناگدنب  هب  ادـخ  و  دـهدیم ، میب  شیوخ  ینامرفان ] ]

تشپ رگا  سپ  دیرب ، نامرف  ار  ربمایپ  ادخ و  وگب : (32 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دـنوادخ  و  دزرمایب ، ار  ناتناهانگ  دراد و  تسود  ار  امش 
، دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ  انامه  (33 .) درادن تسود  ار  نارفاک  ادخ  دندرگرب  دننک و 
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ادخ و  دنرگیدکی ،-  دننامه  یکاپ  رد  دناهدش و  هداز  هدیزگرب  ناردپ  زا  هک  ینادنزرف  دنرگید -  یخرب  زا  ناشیخرب  هک  ینادنزرف  (34)
زا دازآ  دـشاب -  دازآ  تسا  نم  مکـش  رد  هچنآ  هک  مدرک  رذـن  اراگدرورپ ، تفگ : نارمع  نز  هک  هاـگنآ  نک ] داـی  (] 35 .) تساناد اونش و 

: تـفگ دازب ، ار  وا  نوــچ  36)و  .) اـناد اونـش و  ییوـت  هک  ریذـپب ، نـم  زا  سپ  دـشاب .-  وـت  هاگـشتسرپ  تمدـخ  رد  و  اـیند ، ياهیگتـسباو 
زا ار  شنادنزرف  وا و  و  مدیمان ، میرم  ار  وا  و  تسین -  رتخد  نوچ  رـسپ  تسا و  رتاناد  داز  هچنادـب  ادـخ  و  مداز - ! رتخد  ار  وا  اراگدرورپ ،

یندرورپ درورپب ، ار  وا  و  وکین ، یـشریذپ  تفریذپ ، ار  میرم )  ) وا شراگدرورپ  سپ  (37 .) مراپسیم وت  هانپ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  بیـسآ ] ]
زا نیا  میرم ، يا  تفگ : تفاییم ، ییزور  وا  دزن  تفریم ، وا  هناخ  زامن  هب  ایرکز  هاـگ  ره  تشاـمگ . يو  یتسرپرـس  هب  ار  اـیرکز  و  وکین ،

ایرکز اـجنآ -  رد  اـی  هاـگنآ -  (38 .) دـهدیم يزور  رامـشیب  دـهاوخیم  ار  هک  ره  ادـخ  هک  ادـخ ، دزن  زا  تـفگ : دیـسر ؟ وـت  يارب  اـجک 
، ار وا  ناگتشرف  سپ  (39 .) اعد ياونـش  ییوت  هک  شخبب ، كاپ  يدنزرف  دوخ  دزن  زا  ارم  اراگدرورپ ، تفگ : دناوخب ، ار  شیوخ  راگدرورپ 

رواب ار  یـسیع -  ینعی  ادخ -  هملک  وا  دـهدیم ، دـیون  ییحی  هب  ار  وت  ادـخ  دـنداد : زاوآ  دوب ، هداتـسیا  زامن  هب  هناخ  زامن  رد  هک  یلاح  رد 
لاح و  دشاب ، يرـسپ  ارم  هنوگچ  اراگدرورپ ، تفگ : (40 .) تسا ناگتـسیاش  زا  يربمایپ  و  نانز -  زا  رادنتـشیوخ  اـسراپ -  رتهم و  دراد و 

ياهناشن نم  يارب  اراـگدرورپ ، تفگ : (41 .) دـنکیم دـهاوخ  هچنآ  ادـخ  تسا ، نینچ  تفگ : تسازاـن ؟ منز  هدیـسر و  نم  هب  يریپ  هکنآ 
هاگنابش رد  نک و  دای  رایـسب  ار  دوخ  راگدرورپ  و  هراشا ، هب  رگم  ییوگن  نخـس  مدرم  اب  زور  هس  هک  تسا  نیا  وت  هناشن  تفگ : نک . دیدپ 

نانز نایناهج -  نانز  رب  دـینادرگ و  كاپ  دـیزگرب و  ار  وت  ادـخ  میرم ، يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  هاگنآ  42)و  .) ياتـسب یکاپ  هب  دادماب  و 
ناهن ياهربخ  زا  نیا  (44 .) نک عوکر  دوجس و  نارازگزامن  اب  شاب و  رادربنامرف  ینتورف  اب  ار  دوخ  يادخ  میرم ، يا  (43 .) دیزگرب هنامز - 

تـسرپرس ناشمادک  هک  دـندنکفایم  هعرق ] هب   ] شیوخ ياهملق  هک  هاگنآ  يدوبن  نانآ  دزن  وت  و  مینکیم ، یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ -  - 
ياهملک هب  ار  وت  ادخ  میرم ، يا  دنتفگ : ناگتشرف  هک  هاگنآ  (45 .) دندرکیم شکمشک  هزیتس و  هک  هاگنآ  يدوبن  ناشدزن  وت  دوش و  میرم 

 - دنوادخ ناکیدزن  نابرقم -  زا  دنموربآ و  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  هک  دهدیم  دیون  تسا  میرم  رسپ  یـسیع  حیـسم  شمان  هک  دوخ  زا 
هنوگچ اراگدرورپ ، تفگ : میرم  (47 .) تسا ناگتـسیاش  ناکین و  زا  دـیوگیم و  نخـس  یلاسگرزب  رد  هراوهگ و  رد  مدرم  اـب  (46)و  تسا

ار يزیچ  نوچ  دنیرفآیم ، دهاوخ  هچنآ  يادـخ  تسا ، نینچ  تفگ : تسا !؟ هدوسن  ارم  یمدآ  چـیه  هکنآ  لاح  دوب و  دـناوت  يدـنزرف  ارم 
هب دنادرگ ]  ] ياهداتسرف 49)و  ،) دزومآیم لـیجنا  تاروت و  تمکح و  باـتک و  ار  وا  48)و  .) دشابیم سپ  شاب ! دیوگ : نآ  هب  دـنک  هدارا 

ناسب لگ  زا  ناتیارب  ادـخ  نامرف  تساوخ و  هب  هک  ماهدروآ  ناـتراگدرورپ  زا  یتجح  هناـشن و  ار  امـش  اـنامه  هک  لیئارـسا  نادـنزرف  يوس 
هدرم مشخبیم و  دوبهب  ار  سیپ  دازردام و  يانیبان  ادخ  نامرف  تساوخ و  هب  و  دوشیم ، ياهدنرپ  سپ  ممدیم  نآ  رد  مزاسیم و  ياهدنرپ 
رگا امـش  يارب  راک ]  ] نیا رد  هنیآره  مهدیم . ربخ  دـینکیم  هتخودـنا  ناـتیاههناخ  رد  دـیروخیم و  هچنآ  زا  ار  امـش  و  منکیم ، هدـنز  ار 

زا یخرب  اـت  ماهدـمآ ]  ] ماهدـنراد و رواـب  تسا -  هدـمآ  نم  زا  شیپ  تسا -  نم  شیپ  رد  هک  ار  تاروت  (50)و  تسا ياهناشن  دیشاب  نموم 
ارم دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ  ماهدـمآ ، امـش  دزن  ناتراگدرورپ  زا  ياهناشن  اب  منک و  لالح  ناـتیارب  تسا  هدـش  مارح  امـش  رب  هک  ار  هچنآ 

يرفاک یسیع  نوچ  52)و  .) تسار هار  تسا  نیا  دیتسرپب . ار  وا  سپ  تسامش ، نم و  راگدرورپ  هللا -  اتکی -  يادخ  انامه  (51) دیرب نامرف 
ادخ هب  مییادخ ، نید ]  ] ناروای ام  دنتفگ : وا -  هژیو  نارای  نایراوح -  دننایک ؟ ادـخ  يوس  هب  نم  ناروای  تفگ : تفایرد ، اراکـشآ  ار  نانآ 

ار ربمایپ  نیا ]  ] میدروآ و نامیا  يداتـسرف  ورف  هچنآ  هب  اراـگدرورپ ، (53) میرادربنامرف هداهن و  ندرگ  ام  هک  شاـب  هاوگ  و  میدروآ ، ناـمیا 
 - دنتخاس گنرین  نادوهج )  ) اهنآ (54 .) سیونب دـنداد -  یهاوگ  ناربمایپ  یناسرمایپ  هب  هک  ناهاوگ -  اب  ار  اـم  ماـن ]  ] سپ میدرک ، يوریپ 
يا تفگ : دـنوادخ  هک  هاگنآ  (55 .) تسا نازاس  گنرین  نیرتهب  ادـخ  تخاس و  گنرین  ناشیازـس ] هب   ] مه ادـخ  و  یـسیع -  نتـشک  يارب 

ات دندرک  يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناسک  دندش و  رفاک  هک  نانآ  زا  ماوت  هدننککاپ  دوخ و  يوس  هب  ماوت  هدنرادرب  هدـنریگ و  مامت  نم  یـسیع ،
دیدرکیم فالتخا  هچنآ  رد  سپ  تسا ، نم  يوس  هب  ناتتشگزاب  سپس  داد . مهاوخ  رارق  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  تسد  الاب  زیخاتسر  زور 

یناگدننکيرای درک و  مهاوخ  تخس  یباذع  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  دندش  رفاک  هک  ار  یناسک  اما  (56 .) درک مهاوخ  يرواد  امش  نایم 
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تـسود ار  ناراکمتـس  ادخ  و  دهد ، مامت  ار  ناشـشاداپ  ادخ ]  ] سپ دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  اما  57)و  .) دنرادن
یتسار و ياههناشن  دنوادخ و  نانخس  تایآ -  زا  یسیع -  میرم و  ییحی و  ایرکز و  ناتـساد  شمیناوخیم -  وت  رب  هک  نیا  (58 .) درادیمن
زا ار  وا  تسا ، مدآ  ناتساد  دننام  دنوادخ  دزن  یسیع  ناتساد  انامه  (59 .) تسا تمکح  اب  نآرق -  ینعی  دنپ -  دای و  و  وت -  تلاسر  یتسرد 

نارادکـش زا  سپ  تسوت ، راـگدرورپ  زا  تسرد -  تسار و  نخـس  قـح -  نیا ] (] 60 .) دوبب سپ  شاب ! تفگ : وا  هب  سپـس  دـیرفآ  كاـخ 
ام و ات  دییایب  وگب : دنک ، لدج  هزیتس و  قح -  نآ  ای  یسیع  وا -  هرابرد  دیسر ، وت  هب  هک  یـشناد  نآ  زا  سپ  وت ، اب  هک  ره  سپ  (61 .) شابم

تنعل مینک و  يراز  اعد و  هاگنآ  میناوخب ، تسا -  ناـمدوخ  هلزنم  هب  هک  ار  یـسک  ار -  ناـمدوخ  شیوخ و  ناـنز  شیوخ و  نارـسپ  اـمش 
تسین و هللا -  اتکی -  يادـخ  زج  ییادـخ  و  تسا . حیـسم ]  ] تسرد تسار و  ناتـساد  نیا  انامه ، (62 .) مینادرگب نایوگغورد  رب  ار  يادـخ 

ناراــکهابت لاــح ]  ] هـب دــنوادخ  دــندرگ ، رب  دــننک و  تـشپ  رگا  سپ  (63 .) تـسا تـمکح  اـب  ياـناد  اـتمهیب و  ياـناوت  ادــخ  هـنیآره 
میتسرپن و ار  اتکی  يادخ  زج  هک  نیا  تسا : ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  مییارگ ]  ] ینخـس يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب : (64 .) تساناد

هاوگ دییوگب : دندرگرب  دننک و  تشپ  رگا  سپ  دریگن . ییادخ  هب  اتکی  يادـخ  ياج  هب  ار  یخرب  ام  زا  یخرب  میزاسن و  زابنا  وا  اب  ار  يزیچ 
هب ار  وا  مادـک  ره  دـینکیم -  هزیتس  میهاربا  هرابرد  ارچ  باتک  لـها  يا  (65  -.) میاهداهن ندرگ  ار  اتکی  يادخ  میناملـسم -  ام  هک  دیـشاب 
هک دییاهنامه  امش  ناه ! (66) دـیباییمن رد  ایآ  وا ؟ زا  سپ  رگم  تسا  هدـماین  ورف  لیجنا  تاروت و  هکنآ  لاح  و  دـیرادنپیم -  دوخ  شیک 

دیرادن نادب  یشناد  چیه  هچنآ  هرابرد  ارچ  سپ  دیدرک ، هزیتس  دیدروآ و  تجح  ع - )  ) یسیع هرابرد  دیراد -  یـشناد  نادب  هچنآ  هرابرد 
هکلب اسرت  هن  دوب و  دوهج  هن  میهاربا  (67 .) دینادیمن امش  دنادیم و  يادخ  و  دینکیم !؟ هزیتس  دیزاسیم و  تجح  ع - )  ) میهاربا هرابرد  - 

ربماـیپ و نیا  دـندرک و  يوریپ  ار  وا  هک  دـنایناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  هنیآره  (68 .) دوبن ناکرـشم  زا  و  دوب ، ناملـسم  ییارگقح 
شاک هک  دنرادیم  تسود  باتک  لها  زا  یهورگ  (69 .) تسا نانموم  زاسراک  تسود و  ادخ  و  دـناهدروآ ، نامیا  ربمایپ ] نیا  هب   ] هک نانآ 
توبن ياههناشن  ادخ -  تایآ  هب  ارچ  باتک ، لها  يا  (70 .) دنمهفیمن و  ار ، دوخ  رگم  دننکیمن  هارمگ  هکنآ  لاح  دـننک و  هارمگ  ار  امش 

قح ارچ  باتک ، لها  يا  (71  -) تسه لیجنا  تاروت و  رد  اههناشن  نآ  هک  دیهاوگ -  دوخ  هکنآ  لاح  دیوشیم و  رفاک  ص - )  ) هللا لوسر 
هب دنتفگ : باتک  لها  زا  یهورگ  (72 (؟ دینادیم دوخ  هکنآ  لاح  دیرادیم و  ناهنپ  ار  قح  و  دیزاسیم -  هبتـشم  دـیزیمآیم -  لطاب  هب  ار 

کـش رد  ینعی  دـندرگ -  زاب  دوخ ] نید  زا   ] رگم ات  دـینک ، راکنا  زور  نایاپ  رد  دـیرآ و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدـمآ ، ورف  ناـنموم  رب  هچنآ 
ینومنهر تسار ] هار  هب   ] ینومنهر وگب : دـشاب -  امـش  نید  وریپ  هک  یـسک  هب  رگم  دـینکم  دامتعا  دـنتفگ ]: دـنفرت  نیا  اب   ] 73)و  -.) دنتفا

. دنروآ تجح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  دزن  دنناوتب ]  ] ای دنهدب ، لقتـسم -  هلبق  دناهداد -  امـش  هب  هچنآ  دننامه  ار  یـسک  ادابم  ات  تسادخ - 
ادـخ و  دـهد ، دـهاوخ  ار  هک  ره  تسا ، دـنوادخ  تسد  هب  ینوزفا -  يرترب و  اـی  لقتـسم  هلبق  نید و  توبن و  تمعن  لـضف -  اـنامه  وـگب :

گرزب شـشخب  ینوزفا و  دـنوادخ  ادـخ  دـنادرگ و  هژیو  شیوـخ  شیاـشخب  رهم و  هب  دـهاوخ  ار  هـک  ره  (74 .) تساـناد شخب و  یخارف 
نآ يراپـس -  ودـب  يراد -  نیما  رایـسب -  لام  زا  هیانک  رز -  زا  رپ  يواگ  تسوپ  رب  ار  وا  رگا  هک  تسه  سک  باتک  لها  زا  75)و  .) تسا
 - یشاب هداتـسیا  وا  رـس  رب  هتـسویپ  رگم  دنادرگن  زاب  وت  هب  يراد  نیما  يرانید  رب  ار  وا  رگا  هک  تسه  سک  اهنآ  زا  و  دنادرگ ، زاب  وت  هب  ار 
رب هک  دننادیم  دوخ  و  تسین . ضارتعا ] هب   ] یهار باتک -  لها  ریغ  اهیما -  هرابرد  ام  رب  دنتفگ : هک  تسور  نآ  زا  نیا  دوش -  راچان  هک 

یناسک انامه  (77 .) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  ادخ  دنک ، يراگزیهرپ  دـیامن و  افو  دوخ  نامیپ  هب  هک  ره  يرآ  (76 .) دندنبیم غورد  ادخ 
نخس نانآ  اب  زیخاتـسر  زور  رد  ادخ  دنرادن و  ياهرهب  ترخآ  رد  دنناتـسیم  كدنا  ییاهب  شیوخ  ياهدنگوس  ادخ و  نامیپ  ربارب  رد  هک 

نانآ زا  78)و  .) كاندرد تسا  یباذع  ار  ناشیا  و  دیاتـسن -  ار  نانآ  ای : دزاسن -  ناشکاپ  ناهانگ ] یگدولآ  زا   ] درگنن و اهنآ  هب  دـیوگن و 
 - تاروت باتک -  زا  نآ  هک  دیرادنپ  ات  دننادرگیم  نانچ  ناشدوخ -  هتشونتسد  باتک -  ندناوخ  هب  ار  شیوخ  نابز  هک  دنتـسه  یهورگ 
دوخ دندنبیم و  غورد  ادـخ  رب  و  تسین ، ادـخ  دزن  زا  هک  یلاح  رد  تسادـخ  دزن  زا  نآ  هک  دـنیوگ  تسین و  باتک  زا  هکنآ  لاح  تسا و 

و ندنار -  مکح  نامرف  ای  تسرد ، رادرک  راتفگ و  شناد  تمکح : مکح -  باتک و  وا  هب  دنوادخ  هک  دزـسن  ار  یمدآ  چیه  (79 .) دننادیم
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ببس نادب  دیشاب  ناتسرپادخ  ناسانشادخ و  دیوگ ]:  ] نکیلو ادخ ، ناگدنب  هن  دیشاب  نم  ناگدنب  دیوگ : مدرم  هب  يو  هاگنآ  دهد  يربمایپ 
هب ار  ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  دهد  نامرف  ار  امش  هن  (80)و  دیتخادرپیم نآ  ندناوخ  هب  دوخ  دیتخومآیم و  نارگید  هب  ار  ادـخ  باتک  هک 
زا ادخ  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 81)و (!؟ دهدیم نامرف  رفک  هب  دیشاب  هدش  قح -  میلست  ناملـسم -  هکنآ  زا  سپ  ار  امـش  ایآ  دیریگ . ییادخ 

تـسامش اب  ار  هچنآ  هک  دـمآ  امـش  دزن  يربمایپ  سپـس  مداد  تمکح  باتک و  ار  امـش  نوچ  هک  تفرگ  نامیپ  ناشیا ] ياهتما  و   ] ناربماـیپ
؟ دیتفریذپ ارم  نامیپ  راک ]  ] نیا رب  دیراد و  رارقا  ایآ  تفگ : هاگنآ ] . ] دـینک شايرای  دـیورگب و  وا  هب  دـیاب  تشاگنا  تسار  تشاد و  رواب 
دـنک و تـشپ  رارقا ] ناـمیپ و   ] نآ زا  سپ  هـک  ره  سپ  (82 .) مناهاوگ زا  امـش  اـب  مه  نم  دیـشاب و  هاوگ  سپ  دومرف : میراد . رارقا  دـنتفگ :
هاوخ و تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ ] ره  و   ] هک ره  هکنآ  لاـح  و  دـنیوجیم ، ادـخ  نید  زج  اـیآ  (83 .) نامرفان ناراکدب  دـننانآ  ددرگرب ،
لیعامـسا و میهاربا و  رب  اـم و  رب  هچنآ  ادـخ و  هـب  وـگب : (84 .) دـنوشیم هدـنادرگزاب  وا  يوـس  هب  همه  و  تسا ، هداـهن  ندرگ  ار  وا  هاوخاـن 

نامیا هدش  هداد  ناشراگدرورپ  زا  ناربمایپ  یسیع و  یسوم و  هب  هچنآ  هب  و  هدش ، هداتسرف  ورف  وا  ناگداون  نادنزرف و  بوقعی و  قاحـسا و 
دیوجب ینید  مالسا  زج  هک  ره  85)و  .) میرادربنامرف هداهن و  ندرگ  ار  وا  ام  و  میهنن -  قرف  مینکن -  ادـج  ناشیا  زا  کی  چـیه  نایم  میراد ،

سپ ناشنامیا و  زا  سپ  هک  دیامن  هار  ار  یهورگ  دـنوادخ  هنوگچ  (86 .) تسا ناراکنایز  زا  ناهج  نآ  رد  وا  دوشن و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره 
هورگ ادخ  و  دندش ؟ رفاک  دیسر  ناشیدب  راکـشآ  نشور و  ياههناشن  تسا و  قح  ص - )  ) دمحم ربمایپ -  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  هکنآ  زا 
شتآ تنعل و  نآ -  رد  (88 .) دشاب اهنآ  رب  نامدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  هک  تسا  نیا  ناشیازـس  نانآ  (87 .) دیامنن هار  ار  راکمتس 

دـندرک و هبوت  دـندش ] رفاک  هک   ] نآ زا  سپ  هک  یناسک  رگم  (89 .) دنهدن ناشتلهم  دوشن و  کبـس  ناشیا  زا  باذع  دـننادیواج ، خزود - 
رفک رب  سپـس  دـندش و  رفاک  ناشنامیا  زا  سپ  هک  یناسک  انامه  (90 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  هک  دـندش  رادرک  تسار  راکوکین و 
رگا اهنآ  زا  کی  چیه  زا  دندرم  رفک  رب  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  انامه  (91 .) ناهارمگ دننانآ  دوشن و  هتفریذپ  زگره  ناشهبوت  دـندوزفیب ،

تـسا یباذع  ار  نانآ  دوشن ، هتفریذپ  زگره  دهر ] زاب  خزود  باذـع  زا  ات   ] دـهد دوخ  دـیرخزاب  يارب  دـشاب  رز  زا  رپ  هک  ار  نیمز  همه  هچ 
ره و  دینک ، قافنا  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دـیباین  تسد  نیتسار ]  ] یکین هب  زگره  (92 .) دنرادن ياهدننک  يرای  چـیه  كاندرد و 

رگم دـیآ ،-  ورف  تاروت  هکنآ  زا  شیپ  دوب -  لـالح  لیئارـسا  نادـنزرف  يارب  اـهیندروخ  همه  (93 .) تساناد نآ  هب  ادـخ  دـینک  قافنا  هچ 
دییوگیم تسار  رگا  وگب : تسا ]. هدوب  شیپ  زا  اـهمارح  نیا  دـنیوگ : نادوهج  یلو  .] دوب هدرک  مارح  دوخ  رب  بوـقعی -  لیئارـسا -  هچنآ 

تسار ادخ  وگب : (95 .) ناراکمتـس دـننانآ  دزاـس  غورد  ادـخ  رب  سپ  نیا  زا  سک  ره  سپ  (94 .) دـیناوخب ار  نآ  دـیروایب و  ار  تاروت  سپ 
مدرم شتـسرپ ]  ] يارب هک  ياهناخ  نیتسخن  هنیآره  (96 .) دوـبن ناکرـشم  زا  دوـب و  يارگقح  هک  دـینک  يوریپ  ار  میهاربا  نییآ  سپ  تفگ ،

رد (97 .) تسامنهار ار  نایناهج  تسا و  تکرب  اب  هک  تسا  هکم -  رد  هبعک  هاگیاج  ماحدزا ، لحم  هکب -  رد  هک  تسا  ناـمه  هدـش  هداـهن 
و تسا . نمیا  دـیآ  رد  هناخ  نآ  رد  هک  ره  و  تسا ،] نآ  رد   ] میهاربا نداتـسیا -  ياج  ماقم -  تسادـیوه : نشور و  ياههناشن  هناخ )  ) نآ
[ هک دنادب   ] سپ دیامن -  كرت  راکنا و  دزرو -  رفک  هک  ره  و  دبای ، نآ  هب  یهار  دناوت  هک  ره  هناخ ، نآ  ترایز  نامدرم  رب  تسار  يادـخ 

هاوـگ دـینکیم  هـچنآ  رب  ادـخ  و  دـیزرویم ؟ رفک  ادــخ  ياـههناشن  هـب  ارچ  باـتک ، لـها  يا  وـگب : (98 .) تسا زاـینیب  ناـیناهج  زا  ادـخ 
ژک ار  تسار ] هار   ] نآ هـک  یلاـح  رد  دـیرادیم  زاـب  ادـخ  هار  زا  دـناهدروآ  ناـمیا  هـک  ار  یناـسک  ارچ  باـتک ، لـها  يا  وـگب : (99 .) تسا

یناسک يا  (100 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دیهاوگ ، دینکیم ] راکنا  هچنآ  یتسرد  یتسار و  رب   ] دوخ امـش  و  دیهاوخیم ؟
101)و .) دـنرب يرفاک  هب  ناتنامیا  زا  سپ  ار  امـش  دـیرب  ناـمرف  دـناهدش  هداد  باـتک  هک  ار  یناـسک  زا  یهورگ  رگا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک 
[ باتک نید و   ] هب سک  ره  و  تسامـش !؟ نایم  رد  وا  هداتـسرف  دوشیم و  هدناوخ  امـش  رب  ادخ  تایآ  هکنآ  لاح  دـیوشیم و  رفاک  هنوگچ 
زا سرت  هتـسیاش  هکنانچ  ار  يادخ  زا  سرت  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (102 .) تسا هتفای  هار  تسار  هار  هب  هنیآره  دـنز  گنچ  ادـخ 

گنچ ادخ -  باتک  نید و  دیحوت ، يادخ -  نامـسیر  هب  یگمه  103)و  .) دیشاب ناملـسم  هک  یلاح  رد  رگم  دیریمم  و  دینک ، هشیپ  تسوا 
دنویپ یمدمه و  امـش  ياهلد  نایم  سپ  دیدوب  نمـشد  رگیدکی  اب  هک  هاگنآ  دینک  دای  دوخ  رب  ار  يادخ  تمعن  و  دیوشم ، هدنکارپ  دـینز و 
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نینچنیا ادخ  دیناهر . نآ  زا  ار  امـش  سپ  دـیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  هبل  رب  و  دـیتشگ ، ردارب  مه  اب  تفلا -  مالـسا و  يو -  تمعن  هب  ات  داد 
ياهراک هب  دنناوخب و  یکین  هب  هک  دنـشاب  یهورگ  امـش  زا  دـیاب  104)و  .) دـیبای هار  رگم  ات  دـنکیم  نایب  نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ 

لیالد هکنآ  زا  سپ  هک  دیشابم  یناسک  دننامه  105)و  .) ناراگتسر دننانآ  و  دنرادزاب ، دنسپان  تشز و  ياهراک  زا  دنهد و  نامرف  هدیدنسپ 
ددرگ و دـیپس  ییاـهيور  هـک  يزور  رد  (106 ،) گرزب تسا  یباذـع  ار  اهنآ  و  دـندومن ، فـالتخا  یگدـنکارپ و  دیـسر  ناشیدـب  نشور 
هب ار  باذع  دیـشچب  سپ  دیدش !؟ رفاک  ناتندروآ  نامیا  زا  سپ  ایآ  ناشدـنیوگ ]:  ] ددرگ هایـس  ناشاهيور  هک  نانآ  اما  هایـس ، ییاهيور 

نیا (108 .) دـننادیواج نآ  رد  و ]  ] دـنیادخ شیاشخب  رهم و  رد  دوش ، دـیپس  ناشاهيور  هک  نانآ  اما  (107 .) دیدیزرویم رفک  هکنآ  يازس 
رد هچنآ  تسار  يادـخ  109)و  .) دـهاوخیمن یمتـس  چـیه  نایناهج  رب  يادـخ  و  میناوخیم ، وت  رب  یتسرد  یتسارب و  هک  تسادـخ  تایآ 

، دیاهدش رادیدپ  نامدرم  يارب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش  (110 .) ددرگیم زاب  دنوادخ  هب  اهراک  همه  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و 
نامیا باتک  لها  رگا  و  دیراد ، نامیا  يادـخ  هب  دـیرادیم و  زاب  دنـسپان  تشز و  ياهراک  زا  دـیهدیم و  نامرف  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  هک 

يدـنزگ نایز و  امـش  هب  زگره  (111 .) دـننامرفان ناراکدـب  ناـشرتشیب  دـننموم و  ناـنآ  زا  یخرب  دوب ، رتهب  ناـشیارب  هنیآره  دـندوب  هدروآ 
يزوریپ يرای و  هاگنآ  و  دـنوش -  تمیزه  هب  دـننک -  تشپ  امـش  هب  دـننک  رازراک  امـش  اـب  رگا  و  يرازآ ، هجنر و  كدـنا  رگم  دـنناسرن ،

يادـخ و زا  يزیواتـسد -  ای  ینامیپ  ای  یناما  يراهنز -  هب  رگم  تسا ، هدـش  هدز  ناـنآ  رب  يراوخ  رهم ]  ] دـنوش هتفاـی  اـج  ره  (112 .) دنباین
یگدنامرد و رهم ]  ] و دنتـشگ -  يادخ  مشخ  راوازـس  ینعی  دنتـشگزاب -  يادخ  زا  یمـشخ  هب  و  دنـشاب .] هتـشاد  تسد   ] مدرم زا  يراهنز 

نآ زا  نیا  دنتـشکیم ، اوران  هب  ار  ناربماـیپ  دـندیزرویم و  رفک  ادـخ  تاـیآ  هب  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  هدـش ، هدز  ناـنآ  رب  یگراـچیب 
[ يادـخ يرادربنامرف  هب   ] یهورگ باتک  لها  زا  دنتـسین ، ربارب  ناـسکی و  (113 .) دنتـشذگیم رد  هزادنا  زا  دـندرک و  ینامرفان  هک  تسور 

هدیدنسپ کین و  راک  هب  دنراد و  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  (114 .) دننکیم هدجس  دنناوخیم و  ناهاگنابش  ار  ادخ  تایآ  دناهداتـسیا ،
راک ره  115)و  .) دنناگتـسیاش ناکین و  زا  نانیا  و  دنباتـشیم ، کین  ياهراک  رد  دوخ  دـنرادیم و  زاب  یتشز  يدـب و  زا  دـنهدیم و  نامرف 
لها زا  رگید  یهورگ  دـندش -  رفاک  هک  یناسک  (116 .) تساناد ناراگزیهرپ  لاح ]  ] هب دنوادخ  دننیبن و  یـساپسان  زگره  دـننک  هک  یکین 

دـیاین و ناشراک  هب  تشاد -  دـهاوخن  يدوس  چـیه  ادـخ  باذـع ]  ] زا ار  نانآ  ناشنادـنزرف  اهلام و  زگره  دـناهدرواین -  ناـمیا  هک  باـتک 
اب تسا  يداب  ناتساد  نوچ  دننکیم  هنیزه  ایند  یگدنز  نیا  رد  هچنآ  ناتساد  (117 .) دننادیواج نآ  رد  دننایخزود و  نانآ  و  ناشدناهرن - 
رب دوخ  نکیلو  درکن  متـس  نانآ  هب  ادخ  و  دـنک ، دوبان  ار  نآ  دـسرب و  دـناهدرک  متـس  دوخ  هب  هک  یهورگ  رازتشک  هب  هک  تخـس  ییامرس 

چیه زا  امـش  راک  رد  هک  دیریگم ، زارمه  لدمه و  تسود  ناتدوخ  ریغ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (118 .) دننکیم متس  نتشیوخ 
ناهنپ ناشاهلد  هچنآ  و  تسادیپ ، ناشراتفگ -  ناشناهد -  زا  ینمشد  انامه  دیشاب ، جنر  رد  امش  هک  دنراد  تسود  دننکن ، راذگورف  یهابت 

نیا (119 .) دـیدنب راـک  ار  درخ  رگا  میدرک ، ناـیب  نشور  امـش  يارب  ار  تاـیآ  نیا  هک  یتـسارب  تسا  رتتـشز -  رتدـب و  رتـگرزب -  درادیم 
و دیراد ، نامیا  ینامـسآ ] [ي  اهباتک همه  هب  امـش  هکنآ  لاح  دنرادیمن و  تسود  ار  امـش  اهنآ  اما  دیرادیم ، تسود  ار  نانآ  هک  دـییامش 

مـشخ هب  وگب : دنزگ . نادند  هب  مشخ  زا  شیوخ  ناتـشگنا  رـس  دنوش  اهنت  نوچ  میاهدیورگ و  زین  ام  دـنیوگ : دـننک ، رادـید  ار  امـش  نوچ 
دـیآ و شوخاـن  ار  ناـنآ  دـسر  امـش  هـب  یکین  رگا  (120 .) تساـناد امـش -  ياـهتین  تساههنیـس -  رد  هچنادـب  ادـخ  هک  دـیریمب ، شیوـخ 

چیه ناشگنرین  دنفرت و  دینک  يراگزیهرپ  ییابیکـش و  رگا  و  دنوش . داش  نادـب  دـسر  امـش  هب  یتسکـش ] و   ] يدـب رگا  دزاس و  نیگهودـنا 
شیوخ ناسک  دزن  زا  دادـماب  هک  هاگنآ  نک ] داـی   ] 121)و .) تسا هدنریگ  ارف  ییاناد ]  ] دننکیم هچنادب  يادخ  هک  دـناسرن ، امـش  هب  ینایز 

زا هورگ  ود  هک  هاگنآ  (122 .) تساناد اونـش و  ادـخ  و  يدادیم ، ياج  دـحا -  گنج -  يارب  ییاههاگیاج  رد  ار  ناـنموم  و ]  ] یتفر نوریب 
دـننک و لکوت  ادـخ  رب  دـیاب  ناـنموم  و  دوب ، ناـنآ  زاـسراک  راـی و  ادـخ  هکنآ  لاـح  دـندرک و  یلد ] دـب  هشیدـنا  و   ] یتسـس گـنهآ  اـمش 

يرای گنج -  گرب  زاس و  هاپـس و  یمک  تلع  هب  دـیدوب -  ناوتان  هک  یلاح  رد  ردـب  گـنج ]  ] رد ار  امـش  دـنوادخ  هنیآره  123)و  .) سب
ناتراگدرورپ هک  تسین  هدنـسب  ار  امـش  ایآ  یتفگیم : نانموم  هب  هک  هاگنآ  (124 .) دیرازگ ساپـس  هک  دشاب  دینک ، اورپ  ادـخ  زا  سپ  داد ،
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 - نانآ دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  دیزرو و  يرادـیاپ -  ییابیکـش -  رگا  يرآ ، (125 (؟ دناسر ددم  هداتسرف  ورف  هتـشرف  رازه  هس  هب  ار  امش 
 - نیا 126)و  .) دناسریم ددم  رادناشن  هتشرف  رازهجنپ  اب  ار  امش  ناتراگدرورپ  دنزاتب ، امـش  رب  شیوخ  باتـش  مشخ و  نیا  رد  نانمـشد - 

ياناوت يادخ  دزن  زا  رگم  تسین  يزوریپ  يرای و  و  دریگ ، مارآ  نادب  ناتیاهلد  ات  درکن و  امـش  يارب  ياهدژم  زج  ادخ  ار  ناگتـشرف -  ددم 
ای دزادنارب ] و   ] دنادرگ هدیرب  دندش  رفاک  هک  ار  اهنآ  هاپس ]  ] زا یهورگ  ات  درک ] زوریپ  يرای و  ار  امش  (] 127 .) راک راوتسا  ياناد  اتمهیب و 

، تسین وت  تسد  هب  يزیچ  اهنآ -  هبوت  نتفریذپ  ای  باذـع  راک -  نیا  زا  (128 .) دندرگ زاب  هدروخ  تسکـش  دیمون و  سپ  دنک  ناشبوکرس 
ار هک  ره  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  يادـخ  129)و  .) دنراکمتـس اهنآ  هک  دنک  ناشباذع  ای  دریذپب  ار  نانآ  هبوت  ای 
هک یناسک  يا  (130 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دنک . باذع  دبای -  راوازس  دهاوخ -  ار  هک  ره  دزرمایب و  دنیب -  هتـسیاش  دهاوخ - 

راگتـسر هک  دـشاب  دیـسرتب  ادـخ  زا  دـیروخم و  ربارب -  دـنچ  تسا  ییاهدوس  تساههدوزفا -  رب  اهیندوزفا  هک  ار  اـبر  دـیاهدروآ ، ناـمیا 
رهم و تمحر -  روخ  رد  هک  دشاب  دـیرب  نامرف  ار  ربمایپ  ادـخ و  132)و  .) دیزیهرپب هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یـشتآ  زا  131)و  .) دیوش

رهب زا  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  ياـنخارف  هک  یتـشهب  ناـتراگدرورپ و  زا  یـشزرمآ  يوـس  هـب  دیباتـشب  133)و  .) دـیوش شیاشخب - 
 - یـشوخان نایز و  یتسدـگنت و  یتخـس -  و  یـشوخ -  یخارف و  يرگناوت و  یناسآ -  رد  هک  نانآ  (134 ،) تسا هدش  هدامآ  ناراگزیهرپ 
راک نوچ  هک  ناـنآ  (135)و  دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  دـنامدرم ، زا  ناگدـنرذگرد  مشخ و  ناگدـنروخ  ورف  و  دـننکیم ، قافنا 

يارب دـنرآ و  دای  هب  ار  يادـخ  دـننک  متـس  نتـشیوخ  رب  کچوک ]-  ناهانگ  ای  ناهانگ -  رگید  باکترا  اـب   ] اـی دـننک  یتشز  هدـیهوکن و 
نآ رفیک  یتشز و  يدب و   ] هک یلاح  رد  دناهدرک ، هچنآ  رب  و  دزرمایب - ؟ ار  ناهانگ  هک  تسیک  ادخ  زج  و  دـنهاوخ -  شزرمآ  ناشناهانگ 
اهنآ رد  تسا  ناور  اـهنآ  ریز  زا  اـهيوج  هک  ییاهتـشهب  ناـشراگدرورپ و  زا  تسا  یـشزرمآ  ناشـشاداپ  ناـنیا  (136) دنیاپن دـننادیم ، ار ]

هک دوب  اهتما -  كاله  رد  یهلا  ياهتنـس  ییاهداهن -  اهـشور و  امـش  زا  شیپ  (137 .) ناگدننکلمع دزم  تسا  يدزم  وکین  و  دـننادیواج ،
ینایب نیا  (138 .) دوب هنوگچ  دنتشاگنا  غورد  ار ] ادخ  ياههناشن  اهمایپ و   ] هک اهنآ  ماجنارس  هک  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  سپ  تشذگ ،

رگا دیرترب ، امش  هک  دیشابم  نیگهودنا  دینکم و  یتسس  139)و  .) ناراگزیهرپ يارب  يدنپ  و  تسار ] هار  هب   ] ینومنهر و  مدرم ، يارب  تسا 
 - اهتسکش اهيزوریپ و  اهزور -  نیا  و  دیسر ، نآ  دننام  یمخز  زین  ار  نارفاک -  هورگ -  نآ  دسر  یمخز  ار  امش  رگا  (140 .) دیشاب نموم 

، دناسانشب دزاس و  مولعم  ات  ینعی  دسانـش -  زاب  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  ات  و  مییامزایب ] ار  اهنآ  ات   ] مینادرگیم نامدرم  نایم  ار 
رهاظ هب  یهاگ  هچ  رگا  درادن -  تسود  ار  ناراکمتـس  ادخ  دریگرب و  یناهاوگ -  ای  ینادیهـش -  امـش  زا  و  دننادب -  دننادیمن  هک  نانآ  و 

هب هک  دیاهتشادنپ  ایآ  (142 .) دـنک دوبان  هابت و  ار  نارفاک  دـنادرگ و  بان  كاپ و  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  141)و   -) دنوش زوریپ 
(143)و تسا هدرکن  مولعم  ار  نارادیاپ -  نایابیکـش -  دندرک و  داهج  هک  ار  امـش  زا  یناسک  ادـخ  زونه  هکنآ  لاح  دـییآیم و  رد  تشهب 
هب و  دحا -  گنج  رد  دیدید -  ار  نآ  کنیا  ردب -  گنج  زا  سپ  دـیدرکیم -  نآ  يوزرآ  دـیوش  يورایور  گرم  اب  هکنآ  زا  شیپ  امش 

ناگداتـسرف ناربمایپ و  وا  زا  شیپ  هک  ياهداتـسرف ، ربماـیپ و  رگم  تسین  ص )  ) دـمحم 144)و  [) دـیهدیمن رد  نت  نآ  هب  و   ] دـیرگنیم نآ 
رب مالسا -  زا  شیپ  ینعی  تیلهاج  نارود  هب  تشگزاب  زا  هیانک  شیوخ -  ياههنشاپ  رب  امش  ایآ  دوش  هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  سپ  دنتشذگ .

ادـخ هـک  ادوز  دـناسرن و  یناـیز  دـنزگ و  چـیه  ار  ادــخ  دــنک -  درگبقع  ددرگرب -  شیوـخ  هنــشاپ  ود  رب  هـک  ره  و  تـشگ ؟ دــیهاوخ 
وا دهاوخ  ناهج  نیا  شاداپ  هک  ره  و  رادتدم . تسا ]  ] ياهتـشبن دریمن ، ادخ  نامرف  هب  زج  سک  چیه  145)و  .) دهد شاداپ  ار  نارازگساپس 
هک يربمایپ  اسب  146)و  .) میهد شاداپ  ار  نارازگـساپس  هک  ادوز  و  میهد ، نآ  زا  ار  وا  دـهاوخ  ناـهج  نآ  شاداـپ  هک  ره  میهد و  نآ  زا  ار 
رد  ] دندرکن و یناوتان  یتسـس و  دیـسر  ناشیدب  ادخ  هار  رد  هچنادب  سپ  دندرک ، رازراک  يو  هارمه  نت -  نارازه  ای  رایـسب -  ناتـسرپادخ 

، اراگدرورپ دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  ناـشراتفگ  147)و  .) دراد تسود  ار  نایابیکـش  ادخ  و  دندومنن ، یگدـنامرد  ینوبز و  نمـشد ] ربارب 
يرای و نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  رادـب و  راوتـسا  ياج و  رب  ار  ام  ياهماگ  رذـگرد و  ناـمراک  رد  اـم  يراـکفازگ  زا  زرماـیب و  ار  اـم  ناـهانگ 

تـسود ار  ناراکوکین  ادخ  ناشدادب و  ناهج  نآ  يوکین  شاداپ  و  يزوریپ -  يرای و  هب  ناهج -  نیا  شاداپ  ادخ  سپ  (148 .) هد يزوریپ 
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نارود هب  ناتـسپاو : هب  ناتیاههنـشاپ -  رب  ار  امـش  دیرب  نامرف  دندش  رفاک  هک  ار  اهنآ  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (149 .) درادیم
[ دنتسین امش  تسرپرس  رای و  اهنآ  (] 150  -.) تشگ دیهاوخ  زاب  هدید  نایز  ای  تشگ -  دـیهاوخ  راکنایز  سپ  دـننادرگیم  زاب  تیلهاج - 

مینکفا ساره  میب و  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  لد  رد  يدوزب  (151 .) تسا نانکيرای  نیرتهب  وا  تسامـش و  تسرپرـس  رای و  دنوادخ  هکلب 
و تسا .-  هیاپیب  يرواب  ینعی  تسا -  هداتـسرفن  ورف  یتجح  لیلد و  نآ  يارب  هک  دـنتفرگ  زاـبنا  ار  يزیچ  دـنوادخ  يارب  هک  ببـس  نادـب 
رد  ] هک یماگنه  درک ، تسار  امـش  اب  شیوخ  هدعو  دـنوادخ  (152 .) تسا یهاگیاج  دـب  ار  ناراکمتـس  تسا و  خزود  شتآ  ناشهاگیاج 

یلاخ گنج - ]  ] راک رد  دیدرک و  یلد  دب  یتسـس و  هک  هاگنآ  ات  دیتشکیم ، ار  نانمـشد  وا  نامرف  هب  دحا ] گنج  زاغآ  رد  ردـب و  گنج 
ینامرفان دومنب  امـش  هب  دیراد  تسود  هچنآ  هکنآ  زا  سپ  و  دـیدومن ، شکمـشک  فالتخا و  رگیدـکی  اب  دـحا -  هندرگ  رد  رگنـس  ندرک 

او اهنآ  زا  دـحا -  گـنج  رد  تمیزه - ] هب   ] ار امـش  سپـس  دـنناهج ، نآ  راتـساوخ  یخرب  ناـهج و  نیا  ناـهاوخ  امـش  زا  یخرب  دـیدرک ،
دیتخیرگیم و هک  هاگنآ  (153 .) تسا نانموم  رب  یـشخبنوزف  دنوادخ  ادخ  و  تشذگ ، رد  امـش  زا  هنیآره  و  دیامزایب ، ار  امـش  ات  دـینادرگ 

دوخ ياج  هب  هک  ناتدـناوخیم -  امـش  یپ  رد  ربماـیپ  دـیدرکیمن و  تاـفتلا  هجوت و  سک  چـیه  هب  و  دـحا -  نادـیم  زا  دـیدشیم -  رود 
[ - رگید  ] یهودنا اهمخز -  نتـشادرب  یخرب و  ندش  هتـشک  میانغ و  نداد  تسد  زا  هودنا  یهودـنا -  ربارب  رد  ار  امـش  سپ  دـیدرگزاب ،- 

تمینغ و زا  دیداد -  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  درک ،-  لدب  رتمهم  یهودنا  هب  ار  ناتهودنا  داد -  ازس  لوسر -  ادخ و  زا  مرش  تسکـش و  گنن 
نآ یپ  زا  سپس  (154 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  و  دیوشم . نیگهودنا  بیـسآ -  جنر و  زا  دیـسر -  امـش  هب  هچنآ  رب  و  يزوریپ - 
ادخ هب  دـندوب ، نتـشیوخ  هشیدـنا  رد  یهورگ  و  تفرگارف . کبـس  یباوخ  ار  امـش  زا  یهورگ  هک  داتـسرف  امـش  رب  یـشمارآ  ینمیا و  مغ ،

: وگب تسه ؟ يرایتخا -  يزیچ -  نآ -  هجیتن  گنج و  راک -  نیا  زا  ار  ام  ایآ  دـنیوگیم : تیلهاج . نارود  ناـمگ  دنتـشاد ، اوراـن  ناـمگ 
راک نیا  زا  ار  ام  رگا  دـنیوگیم : دـننکیمن . راکـشآ  وت  يارب  هک  دـنرادیم  ناهن  ار  يزیچ  شیوخ  ياهلد  رد  تسار . يادـخ  اهراک  همه 

هتـشون نانآ  رب  ندش  هتـشک  هک  یناسک  دیدوبیم ، مه ]  ] دوخ ياههناخ  رد  رگا  وگب : میدشیمن . هتـشک  اجنیا  رد  دوب  يرایتخا -  يزیچ - 
ياههنیـس رد  هک  ار  هچنآ  يادـخ  اـت  و  دوشب ] دـنادیم  ادـخ  هچنآ  اـت  ، ] دـندمآیم نوریب  ناـشگرم  ياـهرتسب  يوس  هب  هنیآره  دوـب  هدـش 

 - اــهتین تساههنیـــس -  رد  هچنادــب  دــنوادخ  و  دــیالاپب ، دــنک و  كاــپ  تسامـــش  ياــهلد  رد  هــک  ار  هــچنآ  دــیامزایب و  تساــمش 
ناطیش انامه  دنتـشگرب  رازراک ] نادیم  زا   ] هدرک تشپ  رافک -  نیملـسم و  هورگ -  ود  ییورایور  زور  هک  امـش  زا  یناسک  (155 .) تساناد

راگزرمآ و ادخ  هک  تشذگ ، رد  نانآ  زا  يادخ  هنیآره  و  دنازغلب .-  تساوخ  ای  دینازغلب -  دـندوب  هدرک  هچنآ  زا  یخرب  ببـس  هب  ار  نانآ 
گنج هب  ای  رفـس  هب  هک  ناشناردارب  هرابرد  دـندش و  رفاک  هک  دیـشابم  یناسک  دـننام  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (156 .) تسا رابدرب 

یهودنا غیرد و  ار  نآ  يادخ  ات  دندشیمن ، هتـشک  دندرمیمن و  دندوب  ام  دزن  رگا  دنتفگ : دندیـسر ] تداهـش  هب  ای  دندرم  و   ] دـندوب هتفر 
ای دیدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  رگا  157)و  .) تسانیب دینکیم  هچنادب  ادخ  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسادـخ  و  ناشاهلد . رد  دـنک 

يوس هب  هنیآره  دیوش  هتشک  ای  دیریمب  رگا  158)و  .) تسا رتهب  دنروآیم  درگ  نانآ  هچنآ  زا  يادخ  شیاشخب  شزرمآ و  هنیآره  دـیدرم ،
يوخ تشرد  رگا  و  يدـش ، مرن  ناـشیا  يارب  هک  تسادـخ  زا  یـشیاشخب  رهم و  هب  ربماـیپ ]، يا  (] 159 .) دیوشیم مهارف  هتخیگنارب و  ادـخ 

تروشم گنج ]  ] راک رد  نانآ  اب  هاوخب و  شزرمآ  ناشیا  يارب  رذـگرد و  نانآ  زا  سپ ، دـندشیم . هدـنکارپ  وت  درگ  زا  يدوب  لد  تخس 
دهد يرای  ار  امـش  ادخ  رگا  (160 .) دراد تسود  ار  ناگدـننکلکوت  ادـخ  هک  نک  لکوت  يادـخ  رب  يداـهنب  لد  يراـک ]  ] رب نوچ  و  نک ،
دیاب نانموم  سپ  دنک ؟ يرای  ار  امش  وا  نتشاذگ ] ورف   ] زا سپ  هک  تسیک  دراذگ  ورف  ار  امش  رگا  و  دش ، دهاوخن  هریچ  امش  رب  سک  چیه 

زیخاتـسر زور  هدرک  هک  یتنایخ  نآ  اب  دنک  تنایخ  هک  ره  دـنک و  تنایخ  هک  دـسرن  ار  يربمایپ  چـیه  161)و  .) سب دننک و  لکوت  ادـخ  رب 
يوریپ ار  ادـخ  يدونـشخ  هک  سک  نآ  ایآ  (162 .) دورن متـس  نانآ  رب  دوش و  هداد  مامت  هدرک  هچنآ  شاداـپ ]  ] یـسک ره  هب  هاـگنآ  دـیایب و 

یهاـگتشگزاب دـب  و  تسا ؟ خزود  وا  هاـگیاج  و  هدـش -  ادـخ  مشخ  راوازـس  هتـشگ -  زاـب  ادـخ  مشخ  هب  هک  تـسا  یـسک  دـننام  هدرک 
تنم نانموم  رب  يادخ  هنیآره  (164 .) تسانیب دننکیم  هچنادب  ادخ  و  دنراد ، اههیاپ  ادخ  دزن  ادخ -  يدونشخ  ناوریپ  ناشیا -  (163 .) تسا
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ناـشتمکح باـتک و  دزاـسیم و  ناـشکاپ  دـناوخیم و  ناـنآ  رب  ار  وا  تاـیآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  ناـشنایم  رد  هـک  داـهن 
ود هک  دسر  امش  هب  یبیسآ  نوچ  ایآ  165)و  .) دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  هنیآره  ربمایپ -  ندمآ  نآ -  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دزومآیم ،

فالخ رب  هک  تسا -  ناتدوخ  يوس  زا  نآ  وگب : تساجک ؟ زا  نیا  دییوگیم : دیدوب  هدناسر  نمـشد ] هب   - ] ردب گنج  رد  ار -  شنادنچ 
 - ناکرشم ناناملـسم و  هورگ -  ود  ییورایور  زور  هچنآ  166)و  .) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  انامه  دیدرک ،-  اهر  ار  رگنـس  ربمایپ  نامرف 

و دنادرگ ، مولعم  دـندرک  ییورود  هک  ار  یناسک  ات  (167)و  دسانشزاب ار  نانموم  ات  و  دیامزایب ] ار  امش  ات   ] دوب ادخ  نذا  هب  دیـسر  امـش  هب 
يوریپ ار  امـش  هنیآره  دوب  دهاوخ  یگنج  هک  میتسنادیم  رگا  دنتفگ : دینک ، عافد  ای  رازراک  ادخ  هار  رد  دییایب  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ ] ]
هچنادـب ادـخ  و  تسین ، ناشاهلد  رد  هک  دـنیوگیم  يزیچ  ناشاهناهد  اب  نامیا ، هب  ات  دـندوب  رتکیدزن  رفک  هب  زور  نآ  رد  نانآ  میدرکیم ،

دندوب هدرب  نامرف  ام  زا  رگا  دـنتفگ : نادیهـش -  ناشناردارب -  هراـبرد  دنتـسشنب  گـنج ] زا   ] هک ناـنآ  (168 .) تسا رتاناد  دـنرادیم  ناهنپ 
، رادنپم هدرم  دندش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  169)و  .) دیراد زاب  دوخ  زا  ار  گرم  دییوگیم  تسار  رگا  وگب : دـندشیمن ، هتـشک 

هداد نانآ  هب  دوخ  شـشخب  ینوزف و  زا  دـنوادخ  هچنادـب  هک  یلاح  رد  (170 ،) دـنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دـنناگدنز و  هکلب 
تـسا ناشیا  رب  یمیب  هن  هک  دننکیمه  يداش  دناهتـسویپن  نانآ  هب  زونه  ناشیا  سپ  زا  هک  یناسک  نآ  لاح ] ییوکین   ] هب و  دننامداش ، تسا 

، دــنکیمن هاـبت  ار  ناـنموم  دزم  دــنوادخ  هـک  نـیا  هـب  تسادــخ و  زا  هـک  یــششخب  تـمعن و  هـب  ناـشیا  (171 .) دـنوش نیگهودـنا  هـن  و 
 - ناکرـشم رکـشل  يریگیپ  هب  توعد  رد  ار -  ربمایپ  ادـخ و  دـحا -  رد  دیـسر -  ناشیدـب  اهمخز  هکنآ  زا  سپ  هک  ناـنآ  (172 .) دننامداش

دنتفگ ار  ناشیا  نامدرم  هک  نانآ  (173) تسا گرزب  يدزم  دندرک  يراگزیهرپ  ییوکین و  هک  نانآ  زا  یناسک  يارب  دنداد ، وکین ]  ] خـساپ
دوزفا و ناشنامیا  رب  نخـس ] نیا   ] اما دیـسرتب ، اهنآ  زا  سپ  دـناهدمآ  درگ  امـش  اـب ] گـنج   ] يارب هکم -  نارفاـک  مدرم -  زا ] یهاپـس   ] هک
[ گـنج نادـیم  زا   ] ادـخ زا  یـششخب  ینوزف و  تمعن و  اـب  سپ  (174 .) تسا یناـبیتشپ  رازگراـک و  وکین  تسا و  سب  ار  اـم  ادـخ  دـنتفگ :

گرزب ششخب  ینوزف و  دنوادخ  ادخ  دندرک و  يوریپ  ار  ادخ  يدونشخ  دیسرن و  ناشیا  هب  يدنزگ  يدب و  چیه  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب 
نانآ 176)و  .) دیسرتب نم  زا  دیسرتن و  اهنآ  زا  دیراد  نامیا  رگا  سپ  دناسرتیم . ار  دوخ  ناتـسود  هک  تسا  ناطیـش  نیا  انامه  (175 .) تسا
ناهج نآ  رد  نانآ  يارب  دهاوخیم  ادخ  دیناسر . دنناوتن  ادـخ  هب  ینایز  چـیه  اهنآ  هک  دـننکن ، نیگهودـنا  ار  وت  دنباتـشیم  يرفاک  رد  هک 

دنناوتن ادـخ  هب  ینایز  چـیه  دـندیرخ  نامیا  ياهب  هب  ار  رفک  هک  یناسک  اـنامه  (177 .) گرزب تسا  یباذـع  ار  اـهنآ  و  دـهدن ، رارق  ياهرهب 
انامه تساهنآ ، ریخ  میهدیم  نانآ  هب  هک  یتلهم  هک  دـنرادنپم  دـندش  رفاک  هک  یناسک  178)و  .) كاندرد تسا  یباذع  ار  نانآ  دـیناسر و 

هک لاـح  نیا  رب  ار  ناـنموم  هک  تـسین  نآ  رب  دـنوادخ  (179 .) هدـننکراوخ تسا  یباذـع  ار  اهنآ  دـنیازفیب و  هانگ  رب  اـت  میهدیم  ناـشتلهم 
ناهن رب  ار  امـش  هک  تسین  نآ  رب  دنوادخ  و  دزاس ، ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  ات  هک ] تسنآ  رب  هکلب   ] دراذگب دیاهتخیمآ -  مه  اب  هک  دـییامش - 

و دیورگب ، وا  ناگداتـسرف  ادخ و  هب  سپ  دنیزگیمرب . دـهاوخ  ار  هک  ره  دوخ  ناگداتـسرف  زا  ادـخ  نکیلو  دزاس  هاگآ  بیغ -  ادـیپان -  و 
نانآ هب  دوخ  شـشخب  ینوزف و  زا  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناـسک  180)و  .) دشاب گرزب  يدزم  ار  امـش  دینک  يراگزیهرپ  دـیروآ و  نامیا  رگا 

زیخاتـسر زور  رد  دندیزرو  لخب  هچنآ  هک  ادوز  تسا ، رتدـب  اهنآ  يارب  هکلب  تسا  رتهب  ناشیارب  هک  دـنرادنپم  دـنزرویم  لخب  تسا  هداد 
هک ار  یناسک  نخس  ادخ  هنیآره  (181 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  تسار و  يادخ  نیمز  اهنامسآ و  ثاریم  و  دوش . ناشندرگ  قوط 

دیشچب مییوگ : میـسیونب و  ار  ناربمایپ  رم  ناشقحان  هب  راتـشک  دنتفگ و  ار  هچنآ  هک  ادوز  دینـش . میرگناوت  ام  تسا و  دنمزاین  ادخ  دنتفگ :
رگمتــس ناگدـنب  هـب  ادـخ  و  هداتــسرف ، شیپ  زا  امــش  ياهتــسد  هـک  تـسا  ییاـهراک  ببــس  هـب  باذـع ]  ] نآ (182 .) ار نازوـس  باذـع 
یینابرق ار  ام  ات  میورگن  ياهداتـسرف  چـیه  هب  هک  هدومرف -  شرافـس  ام  هب  هدرک -  دـهع  ام  اب  ادـخ  دـنتفگ : هک  ناسک  ناـمه  (183 .) تسین

نشور و ياههناشن  اـب  یناگداتـسرف  نم  زا  شیپ  ناـمگیب  وگب : ندـش .-  هتفریذـپ  هناـشن  هب  دـنازوسب ، دروخب -  ار  نآ  شتآ  هک  درواـیب 
اناـمه دندرمـش  وگغورد  ار  وت  رگا  سپ  (184 (!؟ دییوگتـسار رگا  دـیتشک  ار  نانآ  ارچ  سپ  دـندمآ ، امـش  دزن  دـیتفگ  هچنآ  اب  راکـشآ و 

هدمآ هدننک  نشور  نشور و  باتک  و  راوتسا -  نانخس  ای  زومآتمکح - ] [ي  اههتـشبن ادیوه و  لیالد  اههناشن و  اب  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ 
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سپ دنهدب . مامت  زیخاتسر  زور  ار  ناتاهدزم  هک  تسین  نیا  زج  و  تسا . گرم  هدنشچ  یـسک  ره  (185 .) دندش هدرمش  وگغورد  زین  دندوب 
بیرف يـالاک  زج  يزیچ  اـیند  یگدـنز  و  تسا . هدـش  راگتـسر  یتـسارب  دوـش  هدروآ  رد  تشهب  هـب  هتـشاد و  رود  خزود  شتآ  زا  هـک  ره 
یناسک زا  هدش و  هداد  باتک  نانآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  دـش و  دـیهاوخ  هدومزآ  ناتاهناج  اهلام و  رد  امـش  هنیآره  (186 .) تسین

 - نیرتراوتسا زا  نیا  انامه  دینک ، هشیپ  يراگزیهرپ  ییابیکـش و  رگا  و  دینـش . دیهاوخ  رایـسب  نابز -  مخز  رازآ -  دناهدیزرو  كرـش  هک 
تفرگ نامیپ  هدش  هداد  باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  زا  ادـخ  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 187)و .) تساهراک نیرتتسرد -  تسار و  نیرتيدج و 

دب دندناتس ، كدنا  ییاهب  نآ  ربارب  رد  دندنکفا و  شیوخ  رس  تشپ  ار  نآ  سپ  دینکم ، شناهنپ  دینک و  نایب  نشور  مدرم  يارب  ار  نآ  هک 
هک دنرادیم  تسود  دننکیم و  يداش  دـناهدرک  تشز ] دـب و  ياهراک  زا   ] هچنادـب هک  ار  ناسک  نآ  رادـنپم  (188 .) دنناتسیم هچنآ  تسا 

ییاورنامرف تسار  يادـخ  189)و  .) كاندرد تسا  یباذع  ار  نانآ  و  دنهرب ، باذع  زا  هک  ناشرادـنپم  دـنوش ، شیاتـس  دـناهدرکن  هچنادـب 
ار نادـنمدرخ  زور  بـش و  دـش  دــمآ  نـیمز و  اهنامــسآ و  شنیرفآ  رد  اـنامه  (190 .) تساـناوت زیچ  هـمه  رب  ادـخ  و  نـیمز ، اهنامــسآ و 

دنشیدنایم نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دننکیم و  دای  ار  يادخ  هتفخ  اهولهپ  رب  هتسشن و  هداتسیا و  هک  ناسک  نامه  (191 ،) تساههناشن
باذع زا  ار  ام  سپ  ینک -  هدوهیب  فازگ و  هب  يراک  هکنیا  زا  یکاپ -  وت  يدـیرفاین ، هدوهیب  فازگ و  هب  ار  نیا  اراگدرورپ ، دـنیوگ ]: [و 

چیه ار  ناراکمتـس  و  ياهدرک ، شیاوـسر  راوـخ و  یتـسارب  يروآ  رد  شتآ  هـب  وـت  ار  هـک  ره  اراـگدرورپ ، (192 .) راد هاـگن  خزود  شتآ 
هب تفگیم ]:  ] هک میدینـش  ص - )  ) ادـخ لوسر  ینعی  دـناوخیم -  ارف  نامیا  هب  هک  ار  ياهدـنهدادن  ام  اراگدرورپ ، (193 .) تسین یناروای 
اب ار  اـم  يادزب و  اـم  زا  ار  اـم  ياهيدـب  زرماـیب و  ار  اـم  ناـهانگ  سپ  اراـگدرورپ ، میدروآ ، ناـمیا  کـنیا  دـیروآ ، ناـمیا  ناـتراگدرورپ 

زیخاتـسر زور  رد  ار  ام  راد و  ینازرا  اـم  هب  يداد  هدـعو  اـم  هب  تناگداتـسرف  ناـبز ]  ] رب ار  هچنآ  و  اراـگدرورپ ، (194 .) ناریمب ناراکوکین 
زا ياهدـننکلمع  چـیه  راک  نم  هک  داد  خـساپ  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  سپ  (195 .) ینکیمن هدـعو  فـالخ  وت  هک  نادرگم ، اوسر  راوخ و 

نوریب شیوخ  ياههناخ  زا  هک ] نانآ   ] دـندومن و ترجه  هک  یناسک  سپ  دـیرگید . یخرب  زا  ناتیخرب  منکن ، هابت  نز ، ای  درم  زا  ار ، اـمش 
ناشیا زا  ار  ناشناهانگ  هنیآره  دندش  هتـشک  هک ] نانآ   ] دندرک و رازراک  هک ] نانآ   ] دـندید و رازآ  نم  هار  رد  هک ] نانآ   ] دـندش و هدـنار 

هک تسادـخ  و  ادـخ ، دزن  زا  دـشاب  یـشاداپ  ات  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  مروآ  رد  ییاهتـشهب  هب  ار  ناـنآ  میادزب و 
كدنا يرادروخرب  نیا ] (] 197 ،) دـبیرفن ار  وت  اهرهـش  رد  نارفاک  یبایماک -  ییوجدوس و  دـمآ -  تفر و  (196 .) تسوا دزن  وکین  شاداـپ 

ار ناشیا  دـندرک  هشیپ  ار  شیوخ  راگدرورپ  زا  سرت  هک  یناسک  اما  (198 .) تسا یهاگمارآ  دب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  سپـس  تسا ،
تـسادخ دزن  هچنآ  ادـخ و  دزن  زا  دـشاب  ییئاریذـپ  اـت  دنـشاب ، هنادواـج  اـجنآ  رد  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا  هک  تـسا  ییاهتـشهب 

، دنورگیم هدش  هداتـسرف  ورف  نانآ  امـش و  هب  هچنآ  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  زا  هنیآره  199)و  .) تسا رتهب  ار  ناراکوکین 
. تسا ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  نانیا  دنناتـسیمن ، كدـنا  ییاهب  ادـخ  تایآ  ربارب  رد  دـناهداهن ، ندرگ  نتورف و  ار  ادـخ  هک  یلاـح  رد 

هدامآ دیزرو و  يرادیاپ  مه  اب  نمـشد  ربارب  رد  دـینک و  ییابیکـش  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (200 .) تسا باسح  دوز  ادـخ  انامه 
(201 .) دیوش راگتسر  دیاش  دینک  اورپ  ادخ  زا  و  دینک -  ینابزرم  ای  دیشاب -  نانمشد  اب  رازراک 

ءاسنلا

زا ار  وا  تفج  دیرفآ و  ع - )  ) مدآ نت -  کی  زا  ار  امـش  هک  نآ  دینک ، اورپ  ناتراگدرورپ  زا  مدرم ، يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
[ اب ندیرب   ] زا دینکیم و  تساوخرد  رگیدکی  زا  وا  مان  هب  هک  ییادـخ  زا  و  دـنکارپب . رایـسب  نانز  نادرم و  ود ، نآ  زا  دـیرفآ و  وا  سنج ] ]

ناتدوخ لاوما  زا  دیلپ -  و  دیهدب ، ناشدوخ  هب  ار  نامیتی  ياهلام  2)و  .) تسا نابهاگن  امش  رب  دنوادخ  هک  دیشاب ، هتشاد  اورپ  نادنواشیوخ 
گرزب یهانگ  نیا  هک  دـینکم -  مهرد  دـیروخم -  ناتدوخ  ياهلام  اب  ار  نانآ  ياهلام  و  دـینکم ، لدـب  نانآ -  لاوما  زا  هزیکاـپ -  اـب  ار  - 

نانآ اب   ] سپ دـینک  راتفر  فاصنا  داد و  هب  دـیناوتن  میتی -  نارتخد  اب  جاودزا  هراـبرد  ناـمیتی -  هراـبرد  هک  دـیراد  نآ  میب  رگا  3)و  .) تسا
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يرگداد هب  هک  دیراد  نآ  میب  رگا  و  دیریگب ، هناگراهچ ، هناگهس و  هناگود و  دیآ ، شوخ  نانز  رگید ]  ] زا ار  امـش  هچنآ  دـینکم و ] حاکن 
رتکیدزن نیا  تسامـش ،-  نآ  زا  هک  يزینک  دـینآ -  کلام  هچنآ  هب  ای  دـینک  هدنـسب  نز  کی  هب  سپ  يرـسمه -  دـنچ  رد  دـینکن -  راتفر 

هب یلدشوخ  هب  نآ  زا  يزیچ  ناشدوخ  رگا  سپ  دیهدب ، ناشیدب  یـشنمشوخ  هب  مامت و  ار  نانز  ياهنیباک  4)و  .) دینکن متس  هکنآ  هب  تسا 
نادرخمک هب  هداد  رارق  امـش  یگدـنز  ندوب  اپرب  هلیـسو  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  ياـهلام  5)و  .) دـیروخب شون  اراوگ و  ار  نآ  دندیـشخب  امش 

دیناروخب و اهلام -  نآ  دمآرد  زا  ینعی  نآ -  رد  و  دیهدم ،-  اهنآ  نادرخمک  هب  تسامـش  تسد  رد  هک  ار  نامیتی  ياهلام  و  ای : دـیهدم - 
زا رگا  سپ  دنـسرب ، ییوشانز  ناوت ] غولب و   ] دح هب  هک  هاگنآ  ات  دییامزایب  ار  نامیتی  6)و  .) دییوگ هدیدنسپ  ینخس  اهنآ  هب  ناشدیناشوپب و 

ادابم هک  نآ ] سرت  زا   ] باتـش فازگ و  هب  ار  اهنآ  و  دیهدب ، ناشدوخ  هب  ار  ناشاهلام  دیدیدب  ریبدت -  نسح  يدنمدرخ و  يدـشر -  نانآ 
هب دوب  تسدیهت  دنمزاین و  هک  ره  دنک و  يرادنتـشیوخ  لام ] نآ  زا   ] دوب زاینیب  هک  ره  و  دیروخم . دنناتـس ] زاب  ار  اهلام  و   ] دـنوش گرزب 
زا ار  نادرم  (7 .) تسا هدنسب  یـسرباسح  ادخ  و  دیریگ ، هاوگ  نانآ  رب  دیهد  ناشیدب  ار  ناشلام  نوچ  و  دروخب . دشاب  هتـسیاش  هک  ياهزادنا 

كدنا تسا ، ياهرهب  دنراذگ  زاب  ناشیوخ  ردام و  ردـپ و  هچنآ  زا  زین  ار  نانز  تسا و  ياهرهب  دـنراذگ  زاب  ناشیوخ  ردام و  ردـپ و  هچنآ 
ناــمیتی و و  دــنربیمن ] ثرا  هـک  يریقف   ] ناــشیوخ ثاریم ،]  ] ندرک شخب  ماــگنه  هـب  نوـچ  8)و  .) هدـش ررقم  ياهرهب  رایـسب ، اـی  دـشاب 

دوـخ زا  سپ  رگا  هک  یناـسک  9)و  .) دییوگ هدیدنـسپ  وکین و  ینخـس  نانآ  هب  دـیهد و  ناشیزور  لام ]  ] نآ زا  دـنیآ ، رـضاح  ناگدـنامرد 
تسار و ینخـس  دننک و  اورپ  ادخ  زا  دنـسرتب و  نامیتی ] هرابرد   ] دیاب دنکانمیب  نانآ  ندش ] هابت  ییاونیب و   ] رب دنراذگ  زاب  ناوتان  ینادنزرف 
رد هک  تسین  نیا  زج  دـنروخیم  متـس  هب  ار  ناـمیتی  ياـهلام  هک  یناـسک  اـنامه  (10  -.) دـنریگ شیپ  تسرد  یـشور  و  دـنیوگ -  راوتـسا 

هرهب دنکیم : شرافس  ناتنادنزرف  هرابرد  ار  امش  ادخ  (11 .) دنیآ رد  خزود  هتخورفا  شتآ  هب  هک  ادوز  دنروخیم و  ورف  یشتآ  ناشاهمکش 
دشاب رتخد  کی  رگا  و  تساهنآ ، زا  ثاریم  موس  ود  دنـشاب ، ود  زا  شیب  رتخد و  ناثراو ]  ] رگا سپ  دشاب . رتخد  ود  هرهب  ثاریم ] رد   ] رـسپ

رگا و  دشاب ، هتـشاد  يدنزرف  رگا  تسا  ثاریم  کی  شـش  هدرم -  نآ  يو -  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  يارب  و  تسوا . نآ  زا  ثاریم  زا  یمین 
میـسقت نیا  . ] دربیم کی  شـش  شردام  دراد  یناردارب  رگا  و  تسا ، کی  هس  شردام  يارب  دنیوا  ثراو  شردام  ردپ و  درادن و  يدـنزرف 

ناتنادنزرف ناتناردپ و  هک  دینادیمن  امـش  هتـشاد . هک  تسا  یماو  یهدـب و  تخادرپ  ای  هدرک  هک  تسا  یتیـصو  ندرازگ ]  ] زا سپ  ثاریم ]
ناتنانز رگا  12)و  .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادـخ  انامه  ادـخ ، بناج  زا  هدـش  ررقم  تسا  یمکح  نیا  دـنرتدنمدوس . امـش  يارب  ناشمادـک 

دناهداهن ياج  رب  هچنآ  زا  کی  راهچ  سپ  دنراد  يدنزرف  رگا  و  تسامش ، نآ  زا  دناهتشاذگ  اج  هب  هچنآ  زا  یمین  دنـشاب  هتـشادن  يدنزرف 
کی راهچ  ار  نانآ  دشابن  يدنزرف  ار  امش  رگا  و  دناهتـشاد . هک  یماو  تخادرپ  ای  دناهدرک  هک  یتیـصو  ندرازگ ]  ] زا سپ  تسامـش ، يارب 

ای دـیاهدرک  هـک  یتیـصو  ندرازگ ]  ] زا سپ  تسامـش ، ثاریم  کـی  تـشه  ار  ناـنآ  سپ  دیـشاب  هتـشاد  يدـنزرف  رگا  تسامــش و  ثاریم 
دـشاب يردام ]  ] يرهاوخ ای  ردارب  ار  وا  دشاب و  هتـشادن  يدنزرف  ردام و  ردپ و  دریمب و  ینز  ای  يدرم  رگا  و  دیاهتـشاد . هک  یماو  تخادرپ 

سپ دنکیرـش ، يواست ] هب   ] کی هس  رد  دندوب  نیا  زا  شیب  نارهاوخ ] ناردارب و   ] رگا و  دشاب ، ثاریم  کی  شـش  ود  نآ  زا  کی  ره  يارب 
دـصق هب  ینعی  دشاب -  روآنایز  یهدب ] تیـصو و  نیا   ] هکنآ یب  تسا ، هتـشاد  هک  ینید  تخادرپ  ای  هدـش  نآ  هب  هک  یتیـصو  ندرازگ ]  ] زا

 - دودـح اهنیا  (13 .) تسا راـبدرب  اـناد و  ادـخ  و  يادـخ ، زا  تسا  يروتـسد  شرافـس و  دـشاب ،-  ثلث  زا  شیب  هثرو و  هـب  ندـناسر  ناـیز 
، تسا ناور  اهيوج  اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  دروآ  رد  ییاهتـشهب  هب  ار  وا  درب  نامرف  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  ره  و  تسادـخ ، ياهزرم - 
، درذگرد وا  دودح  زا  دنک و  ینامرفان  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  ره  14)و  .) گرزب یبایماک  يراگتسر و  تسا  نیا  دنـشاب و  نآ  رد  هنادواج 

دننک انز -  تشز -  يراک  هک  نانآ  ناتنانز  زا  15)و  .) هدننکراوخ تسا  یباذع  ار  وا  دشاب و  نآ  رد  هنادواج  هک  دروآ  رد  یشتآ  هب  ار  يو 
ای دـسرارف  ناشگرم  ات  ناشدـیراد  زاـب  اـههناخ  رد  ار  اـهنآ  دـنداد  یهاوگ  رگا  سپ  دـیهاوخ ، هاوگ  اـهنآ  رب  ناـتدوخ  زا  درم ]  ] نت راـهچ 

دندرک و هبوت  رگا  سپ  ناشدیرازایب ، دننک  يراکتشز  هک  امـش  زا  نز -  درم و  نت -  ود  نآ  16)و  .) دروآ دیدپ  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ 
یناسک يارب  اهنت  ادـخ  رب  هبوت  لوبق ] (] 17 .) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  ادخ  هک  دـیرذگرد  دـیرادب و  تسد  اهنآ  زا  دـندمآ  یگتـسیاش  هب 
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دریذپب و ار  ناشهبوت  ددرگ و  زاب  نانآ  رب  شیوخ ] شیاشخب  هب   ] ادخ هک  دننانآ  دننک . هبوت  يدوزب  سپـس  دننک  ینادان  هب  يدـب  هک  تسا 
کنیا دیوگ  دسرارف  ناشیکی  گرم  نوچ  ات  دـننکیمه  دـب  ياهراک  هک  تسین  یناسک  يارب  هبوت  18)و  .) تسا تمکح  اب  اناد و  دنوادخ 

، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (19 .) میاهتخاس هدامآ  كاندرد  یباذـع  ار  نانآ  دـنریمب . رفک  لاح  اـب  هک  یناـسک  يارب  هن  و  مدرک ، هبوت 
رب و  دـیرب -  ثرا  نانآ  زا  ات  دینیـشنب  ناتدـنمتورث  نانز  گرم  راظتنا  هب  دـیرب -  ثاریم  ناشیا  هاوخان  هب  نانز  زا  هک  تسین  لـالح  ار  اـمش 

ياهویـش هب  ناشیا  اب  و  دننک . يراکتـشز  اراکـشآ  هکنآ  رگم  دیناتـس  زاب  دیاهداد  نانآ  هب  هچنآ  زا  یخرب  ات  دـیریگم  گنت  تخـس و  نانآ 
دیدـپ رایـسب  یکین  نآ  رد  دـنوادخ  دـیرادن و  شوـخ  ار  يزیچ  اـسب  هچ  دـیرادن  شوـخ  ار  ناـنآ  رگا  و  دـینک . تسیز  هدیدنـسپ  وـکین و 

هداد رایـسب -  لاـم  ینعی  رز -  زا  رپ  يواـگ  تسوپ  ناـشیا  زا  یکی  هب  دـیریگ و  رگید  ینز  ینز ، ياـج  هب  دـیتساوخ  رگا  20)و  .) دروآیم
سپزاب نداد و  قالط  يارب  ندز  یتفعیب  تمهت  ینعی  راکـشآ -  یهانگ  نتـسب و  غورد  اـب  ار  نآ  اـیآ  دیناتـسن . زاـب  نآ  زا  يزیچ  دیـشاب 
راوتـسا یناـمیپ  امـش  زا  ناـنز  دیاهدیـسر و  رگیدـکی  هب  هکنآ  لاـح  دیناتـسیم و  زاـب  ار  نآ  هنوـگچ  (21)و  دیناتـسیم زاـب  رهم -  نتفرگ 

هدش هدیزرمآ  شهانگ  هک  تشذگ -  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رگم  دـینکم ، ییوشانز  دـناهتفرگ  ینز  هب  ناتناردـپ  هک  ینز  اب  22)و  (!؟ دناهتفرگ
امش رب  (23 .) تسا یمـسر  هار و  دب  و  ادخ ]  ] هدش هتـشاد  نمـشد  دنـسپان و  و  انز -  تشز -  يراک  نیا  هک  دیوش ،-  ادج  مه  زا  دیاب  یلو 
نآ رهاوخ و  نارتخد  ردارب و  نارتخد  ناتیاههلاخ و  ناـتیاههمع و  ناـتنارهاوخ و  ناـتنارتخد و  ناـتناردام و  اـب ] جاودزا   ] تسا هدـش  مارح 
 - شیپ رهوش  زا  ناتنانز -  نارتخد  ناتنانز و  ناردام  یگراوخریش و  هار  زا  ناتنارهاوخ  و  ناتاههیاد -  دناهداد -  ریش  ار  امش  هک  ناتناردام 
رد تسین -  امش  رب  یهانگ  یکاب و  دیاهدماین  رد  نانآ  هب  رگا  و  دیاهدمآ ، رد  ناشیدب  هک  ینانز  نآ  زا  دناهتفای ، شرورپ  امش  رانک  رد  هک 
زا شیپ  هچنآ  رگم  دـیریگ ، ینز  هب  مه  اب  ار  رهاوخ  ود  هکنیا  و  دنـشاب ، امـش  تشپ  زا  هک  ناتنارـسپ  نآ  نانز  و  اهنآ ،-  نارتخد  اب  جاودزا 

جاودزا نینچمه   ] (24)و تسا نابرهم  راگزرمآ و  دنوادخ  هک  دیوش ،-  ادج  یکی  زا  دیاب  یلو  هدش  هدیزرمآ  شهانگ  هک  تشذگ -  نیا 
هدش لالح  امـش  يارب  دشاب  نیا  زج  هچنآ  و  تسامـش ، رب  ادخ  مکح -  هتـشون -  دیـشاب . هدش  نآ  کلام  هک  ینز  رگم  رادرهوش  نانز  اب ]
هرهب شزیمآ  هب  نانز  زا  هاگ  ره  سپ  ناگدـننک -  انز  ناراکتـشز -  هن  دیـشاب  نمادـکاپ  هک  یلاـح  رد  دـییوجب ، دوخ  ياـهلام  هب  هک  تسا 
انامه تسین . امـش  رب  یهانگ  دیدرک  قفاوت  نآ  رب  ررقم  نیباک  زا  سپ  هچنآ  رد  دـیهدب و  ار  ناشررقم  نیباک  تقوم -  حاکن  هب  دـیتفرگ - 

، دنک جاودزا  نامیا  اب  نمادکاپ و  دازآ ]  ] نانز اب  ات  درادن  یتسدخارف  يرگناوت و  هک  امـش  زا  سک  ره  25)و  .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادخ 
ناسکی و همه  دـیرگید -  یخرب  زا  ناـتیخرب  تسا ، رتاـناد  امـش  ناـمیا  هب  ادـخ  و  دریگ ،] ینز  هب   ] دـینآ کـلام  هک  ناـمیا  اـب  نازینک  زا 
هن دنـشاب  نانمادـکاپ  هک  یلاح  رد  دـیهدب ، وکین  ياهویـش  هب  ار  ناشنیباک  دـیریگ و  ینز  هب  ناـشناسک  هزاـجا  اـب  ار  ناـنآ  سپ  دـیربارب .- 

ياهجنکش زا  یمین  تساهنآ  رب  دننک  انز -  يراکتشز -  رگا  دننک  رهوش  نوچ  و  یناهنپ . هب  ناریگ  تسود  هن  و  ناراکانز -  ناراکتـشز - 
و دسرتب ، نتشیوخ ] رب  انز  هانگ  زا  تبوزع و   ] راشف جنر و  زا  هک  تسامـش  زا  یـسک  يارب  نازینک -  اب  جاودزا  نیا -  تسا . نادازآ  رب  هک 
[ ار عرـش  ماکحا   ] هک دهاوخیم  دنوادخ  (26 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  دـینک  يراددوخ  ییابیکـش و  هکنیا 
[ شیوخ شیاشخب  رهم و  هب   ] و دیامن ، هار  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  ياهتنـس -  ياهداهن -  هب  ار  امـش  دنک و  نایب  نشور  امـش  يارب 
هک دهاوخیم  ادخ  27)و  .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادخ  و  دزاس ،-  كاپ  رود و  هانگ  زا  ار  امش  ماکحا  نایب  عضو و  اب  ددرگ -  زاب  امـش  رب 
لد [ي  اهـشهاوخ اهماک و  زا  هک  یناسک  و  دـهد ،-  هبوت  دنـسپان  ياهراک  زا  ار  امـش  و  ددرگ -  زاب  امـش  رب  شیوخ ] شیاـشخب  رهم و  هب  ]

فیلاکت دنک -  کبـس  ار  ناتراب  هک  دهاوخیم  ادـخ  (28 .) دیتفا گرزب  یـشزغل  يورجک و  هب  هک  دـنهاوخیم  دـننکیم  يوریپ  شیوخ ]
هب ناتدوخ  نایم  ار  دوخ  ياهلام  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (29 .) تسا هدش  هدیرفآ  ناوتان  یمدآ  و  دهنن ،-  امش  رب  راوشد  تخس و 

تکاله و شوختـسد  و  دیـشکم -  ار  رگیدکی ] و   ] دوخ و  دشاب ، رگیدمه  يدونـشخ  اب  ییناگرزاب  هکنیا  رگم  دیروخم  تسیاشان  اوران و 
، میروآ رد  خزود  شتآ  هب  ار  وا  هک  ادوز  دنک  نینچ  متـس  زواجت و  يور  زا  هک  ره  (30)و  تسا نابرهم  امش  هب  ادخ  هک  دیزاسم -  یهابت 
زا ار  امـش  کچوک ]  ] ناهانگ اهيدـب و  دـینک  يرود  دـنرادیم  ناتزاب  نآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  (31 .) تسا ناسآ  ادـخ  رب  نیا  و 
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هداد يرترب  ینوزف و  یخرب  رب  ار  امـش  زا  یخرب  زیچ  نادب  ادخ  هک  ار  هچنآ  32)و  .) میروآ رد  یمارگ  یهاگیاج  هب  ار  امش  مییادزب و  امش 
زا و  تسا ، ياهرهب  دـناهدروآ  تسد  هب  هچنآ  زا  زین  ار  ناـنز  تسا و  ياهرهب  دـناهدروآ  تسد  هـب  هـچنآ  زا  ار  نادرم  دـینکم . وزرآ  تـسا 

کیدزن ناشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  یـسک  ره  يارب  (33 .) تساناد يزیچ  ره  رب  ادخ  انامه  دیهاوخب ، وا  شـشخب  ینوزف و  زا  دنوادخ 
يزیچ ره  رب  ادـخ  انامه  دـیهدب . ثرا ] زا   ] ار ناشهرهب  سپ  دیاهتـسب  نامیپ  نانآ  اب  هک  یناسک  میاهداد و  رارق  یناثراو  دناهتـشاذگ  اـج  هب 

ینوزف و نانز -  یخرب -  رب  ار  نادرم -  ناشیا -  زا  یخرب  ادخ  هک  يور  نآ  زا  دنناتسرپرس  نارازگراک و  نانز  رب  نادرم  (34 .) تسا هاوگ 
دنرادربنامرف و ار ] دوخ  نارهوش  يادـخ و   ] هتـسیاش کین و  نانز  سپ  دـننکیم . هنیزه  شیوخ  ياهلام  زا  هک  ببـس  نادـب  هداد و  يرترب 
و دـناهدنرادهگن . تسا ] هداد  رارق  نانآ  يارب   ] ادـخ هک ] یقوقح   ] تشادهاگن هب  نانآ ]  ] تبیغ لاـح  رد  ار ] نارهوش  قح  شیوخ و  تفع  ]

زاب رگا   ] دینک و ادج  اهنآ  زا  ار  باوخ  هماج  داتفین ] رثوم  رگا   ] دیهد و ناشدنپ  تسخن ] ، ] دیراد میب  ناشینامرفان  یـشکرس و  زا  هک  ینانز 
الاو و دنوادخ  انامه  دییوجم . رازآ -  متـس و  يارب  نانآ -  رب  ياهناهب -  یهار -  دندرب ، نامرف  امـش  زا  رگا  سپ  ناشدینزب . دشن ] دنمدوس 
ود نآ  رگا  دیزیگنارب ، نز  ناسک  زا  يرواد  درم و  ناسک  زا  يرواد  دیراد ، میب  رهوش  نز و  نایم  يراگزاسان  زا  رگا  35)و  .) تسا گرزب 

دیتسرپب و ار  يادخ  36)و  .) تسا هاگآ  اناد و  ادخ  انامه  درآ ، دیدپ  يراگزاس  ناشنایم  دنوادخ  دنهاوخ  یتشآ  شزاس و  رهوش -  نز و  - 
رد نیـشنمه و  رای  رود و  هیاسمه  کیدزن و  هیاسمه  ناگدنامرد و  نامیتی و  ناشیوخ و  هب  ردام و  ردپ و  هب  دیزاسم و  زابنا  وا  اب  ار  يزیچ 

نامه (37) درادـن تسود  ار  شورف -  رخف  ربکتم  هدـنزان -  دنـسپدوخ  دـنوادخ  انامه  دـینک . یکین  دـیاهدش  شکلام  هک  نآ  هدـنام و  هار 
تـسا هداد  نانآ  هب  شیوخ  شـشخب  ینوزف و  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دنهدیم و  نامرف  لخب  هب  مه  ار  مدرم  دـنزرویم و  لخب  هک  ناسک 

مدرم هب  ندـنایامن  يارب  ایر -  هب  ار  دوخ  ياهلام  هک  ناسک  نامه  38)و  .) میاهدرک هدامآ  هدننکراوخ  یباذع  ار  نارفاک  و  دـننکیم ، ناهنپ 
نانآ (39 .) تسا یمدمه  رای و  دب  سپ  دشاب  يو  مدمه  رای و  ناطیش  هک  یسک  و  دنرادن ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  دننکیم و  قافنا  - 

ناشیدـب دـنوادخ  و  دـندرکیم ، قافنا  هداد  ناشیزور  ادـخ  هچنآ  زا  دـندروآیم و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  رگا  تشاد  نایز  هچ  ار 
سپ (41 .) دهد گرزب  يدزم  دوخ  دزن  زا  دنک و  شنادنچ  ود  دشاب  یکین  راک  نآ ، رگا  و  دنکن . متس  ياهرذ  گنـسمه  ادخ  (40 .) تساناد

ار ربمایپ  دـندش و  رفاک  هک  یناـسک  زور  نآ  (42 .) میرآ هاوگ  ناـنیا  رب  ار  وت  میراـیب و  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  هاـگنآ  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 
نامیا هک  یناسک  يا  (43 .) درک دنناوتن  ناهنپ  ادخ  زا  ار  ینخـس  و  دندشیم ، ناسکی  نیمز  كاخ  اب  شاک  هک  دننک  وزرآ  دندرک  ینامرفان 

رذـگ هار  رگم  بنج - ، لاح  رد  هاگزامن ] هب   ] هن و  دـییوگیم ، هچ  دـینادب  ات  دـیدرگم  کیدزن  زاـمن  هب  دـیتسم  هک  یلاـح  رد  دـیاهدروآ ،
هدوسب ار  نانز  ای  دشاب  هدمآ  هاگتجاح  زا  امش  زا  یکی  ای  دیـشاب  رفـس  رد  ای  رامیب  رگا  و  دینک . لسغ -  وش -  تسـش و  هکنیا  ات  دیـشاب ،- 

دوخ ياهتـسد  اهيور و  هب  ار ] نآ   ] دینک و كاپ  ینیمز -  ای  یکاخ -  گنهآ  سپ  دیباین  بآ  و  دیـشاب -  هدرک  یکیدزن  اهنآ  اب  دیـشاب - 
هدـش هداد  ناـنآ  هب  باـتک  زا  ياهرهب  هـک  ار  یناـسک  اـیآ  (44 .) تسا راـگزرمآ  هدـنرذگرد و  دـنوادخ  هـک  اریز  دـینک -  مـمیت  دـیلامب - 

تسود و ادخ  و  تسا ، رتاناد  امش  نانمشد  هب  ادخ  45)و  (؟ دینک مگ  ار  هار  زین  امش  هک  دنهاوخیم  دنرخیم و  ار  یهارمگ  هک  یتسیرگنن 
میدینش و دنیوگ : دننادرگیم و  شیاهياج  زا  ار  يادخ ]  ] نانخس هک  دنایناسک  نادوهج  زا  (46 .) تسا هدنسب  يروای  هدنسب و  يزاسراک 

یبرع هب  تسازـسان و  نادوهج  نابز  هب  هک  انعار -  دـنیوگ ]:  ] و يوشن ،-  هدونـش  ای  يوش ، اونـشان  يونـشن -  هک  ونـشب  میدرک و  ینامرفان 
ونشب میدرب و  نامرف  میدینش و  دنتفگیم : رگا  و  دننز ، هنعط  مالسا ]  ] نید رد  دننادرگب و  قح ] زا   ] ار ناشنابز  ات  نک -  تاعارم  ار  ام  ینعی 

رگم دـنروآیمن  نامیا  سپ  تسا ، هدرک  تنعل  ناشرفک  ببـس  هب  ار  نانآ  ادـخ  یلو  دوب  رتتـسرد  رتهب و  اـهنآ  يارب  هنیآره  رگنب ، اـم  هب  و 
نامیا تسامـش ، اب  هک  تسا  یباتک ]  ] نآ هدـنراد  رواب  هک  میداتـسرف  ورف  هچنآ  هب  هدـش ، هداد  امـش  هب  باتک  هک  یناـسک  يا  (47 .) یکدنا

هبنش لها  هکنانچ  مینک  ناشتنعل  ای  مینادرگب  ناشرـس  تشپ  هب  ار  اهنآ  هک  هنوگنآ  مینک  دیدپان  وحم و  ار  ییاههرهچ  هکنآ  زا  شیپ  دیروآ 
یندش ماجنا  ادخ  نامرف  و  دندمآ -  رد  ناگنیزوب  تروص  هب  ات  میدرک -  تنعل  دنتفرگ -  یهام  هبنـش  زور  رد  دندرک و  ینامرفان  هک  ار - 

دهاوخب هک  نآ  يارب  كرـش -  ریغ  دـشاب -  نآ  زا  رتورف  هک  ار  هچنآ  دزرمآیمن و  دـنریگ  زابنا  يو  اـب  هک  ار  نیا  ادـخ  اـنامه  (48 .) تسا
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هک یتسیرگنن  یناـسک  هب  اـیآ  (49 .) تسا هدرک  گرزب  یهاـنگ  هتفاـب  هـک  یغورد  اـب  هـنیآره  دریگ  زاـبنا  يادـخ  اـب  هـک  ره  و  دزرمآیم .
هزادنا هب  و  دیاتـسیم ،-  یکاپ  هب  ای  دـنادرگیم -  كاپ  دـهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادـخ  هکنآ  لاح  و  دنیاتـسیم ؟ یکاپ  هب  ار  نتـشیوخ 
راکـشآ یهانگ  نیمه  دندنبیم و  غورد  ادخ  رب  هنوگچ  هک  رگنب  (50 .) دنوشن متس  یکدنا -  رایسب  هزادنا  هب  ینعی  ییامرخ -  هتسه  هتـشر 

هرابرد دنورگیم و  رگنایغط  تب و  هب  هک  یتسیرگنن  هدـش  هداد  اهنآ  هب  تاروت -  باتک -  زا  ياهرهب  هک  یناسک  هب  ایآ  (51 .) تسا سب  ار 
هدرک ناشتنعل  يادخ  هک  دننانآ  (52 (!؟ دنرتهتفایهر دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ  هک  دـنیوگ  ناکرـشم -  دـندش -  رفاک  هک  یناسک 
مدرم هب  لاح  نیا  رد  هک  تسا  ياهرهب  ییاورنامرف  زا  ار  نانآ  رگم  (53 .) یباین يرگیرای  وا  يارب  زگره  دنک  تنعل  ادخ  ار  هک  ره  و  تسا ،

ینوزف و زا  ناـنآ  هب  ادـخ  هچنآ  يارب  ص - )  ) ربماـیپ مدرم -  هب  هکلب  (54 (!؟ دنهدن یکدنا -  ینعی  امرخ -  هتـسه  تشپ  يدوگ  هزادـنا  هب 
ار ناـشیا  مـیداد و  تـمکح  باـتک و  مـیهاربا  نادـناخ  هـب  اـم  اـنامه  دـنربیم . کـشر  تلاـسر -  ینعی  هتــشاد -  ینازرا  شیوـخ  شهد 

يور وا  زا  یناـسک  ناـنآ  زا  دـندیورگ و  ص - )  ) دــمحم وا -  هـب  یناـسک  نادوـهج )  ) ناـنآ زا  سپ ، (55 .) میدیـشخب گرزب  ییاورنامرف 
هک میروآ  رد  یـشتآ  هب  ار  اهنآ  يدوزب  دـندش  رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  (56 .) تسا سب  خزود  هتخورفا  شتآ  ار ] نانیا   ] دـندنادرگ و

اتمهیب و ياناوت  ادـخ  هک  دنـشچب ، ار  باذـع  ات  میزاس  نیزگیاج  يرگید  ياهتـسوپ  ار  نانآ  دزوسب  دوش و  هتخپ  ناـشنت  تسوپ  هاـگ  ره 
ریز زا  هک  میروآ  رد  ییاهتـشهب  هب  ار  ناشیا  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  57)و  .) تسا راک  راوتسا  ياناد 

ياهیاس هب  ار  ناشیا  تسه و  هزیکاـپ  ینارـسمه  اهتـشهب  نآ  رد  ناـنآ  يارب  دـننامب ، نآ  رد  هنادواـج  هشیمه و  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ 
داد هب  دینک  يرواد  مدرم  نایم  نوچ  دیهد و  زاب  شنادنوادخ  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  يادـخ  انامه  (58 .) میروآ رد  هدنیاپ 

ار يادـخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (59 .) تسانیب اونـش و  دنوادخ  انامه  دهدیم . دـنپ  يزیچ  وکین  هب  ار  امـش  ادـخ  دـینک . يرواد 
 - ادخ هب  ار  نآ  دـیدرک  شکمـشک  هزیتس و  يزیچ  هرابرد  رگا  سپ  دـیرب ، نامرف  دنیامـش ، زا  هک  ار ، رما  نابحاص  ربمایپ و  دـیرب و  نامرف 

یناسک هب  ایآ  (60 .) رتوکین نآ  ماجنارـس  تسا و  رتهب  نیا  هک  دیراد ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دینادرگزاب  ربمایپ  و  ادخ -  باتک 
یتسیرگنن دنراد  نامیا  تاروت -  هدش -  هداتسرف  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  و  نآرق -  هدش -  هداتسرف  ورف  وت  هب  هچنآ  هب  هک  دننکیم  نامگ  هک 

هک دـهاوخیم  ناطیـش  و  دـنوش ؟ رفاـک  نآ  هب  هک  دـناهتفای  ناـمرف  هکنآ  لاـح  دـنرب و  شکرـس -  توغاـط -  هب  يرواد  دـنهاوخیم  هـک 
يرواد يارب  ربمایپ -  يوس  هب  هداتسرف و  ورف  ادخ  هچنآ  يوس  هب  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نوچ  61)و  [.) قح زا   ] رود یهارمگ  دنک  ناشهارمگ 

ببـس هب  نوچ  هک  دنرآ -  رذـع  هچ  تسا -  هنوگچ  سپ  (62 .) دنوشیم نادرگيور  وت  زا  تخـس  هک  ینیب  ار  ناقفانم  دـییایب  نتـساوخ - 
يراوزاس ییوکین و  زج  ام  هک  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  هدمآ  وت  دزن  هاگنآ  دسر  اهنآ  هب  يدب  دماشیپ  هداتـسرف  شیپ  ناشیاهتـسد  هچنآ 

ناـنآ هب  هد و  ناشدـنپ  نادرگب و  يور  اـهنآ  زا  سپ  دـنادیم ، تـسه  ناـشاهلد  رد  ار  هـچنآ  ادـخ  هـک  دـنایناسک  ناـنیا  (63 (!؟ میتساوخن
نانآ رگا  و  دـنرب . شناـمرف  ادـخ  ناـمرف  هب  هکنآ  يارب  رگم  میداتـسرفن  يربماـیپ  چـیه  64)و  .) وگب دنیـشنب  ناشناج  رد  هک  اـسر  يراـتفگ 
يادخ هنیآره  تساوخیم  شزرمآ  نانآ  يارب  ربمایپ  دنتساوخیم و  شزرمآ  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  دندرک  متس  دوخ  رب  هک  یماگنه 
تسا فالتخا  وگوتفگ و  ناشنایم  هچنآ  رد  ار  وت  ات  دنرادن  نامیا  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب  هن ، (65 .) دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار 

نانآ رب  ام  رگا  66)و  .) دنهن ندرگ  نآ  رب  یتسارب  دنباین و  یگنتلد  چـیه  ياهدرک  يرواد  هچنآ  زا  شیوخ  ياهناج  رد  هاگنآ  دـننک و  رواد 
ار يدنپ  رگا  و  دندرکیمن ، نینچ  ناشیکدـنا  زج  دـیوش  نوریب  شیوخ  ياههناخ  زا  ای  دیـشکب  ار  رگیدـکی -  دوخ -  هک  میتشادیم  ررقم 

دزن زا  هاگنآ  67)و   -) دوب رترثوم  ناشنامیا  يراوتسا  رد  ینعی  دوب -  رتراوتسا  رتهب و  ناشیارب  انامه  دنتسبیم  راک  دشیم  هداد  نانآ  هب  هک 
سپ درب ، نامرف  ار  ربماـیپ  ادـخ و  هک  ره  69)و  .) میدومنیم تسار  هار  ار  ناـشیا  هنیآره  68)و  ،) میدادیم اـهنآ  هب  گرزب  يدزم  شیوخ 

و نارادرک ، هتسیاش  و  لامعا -  ناهاوگ  ای  نادیهش -  ناگـشیپ و  یتسار  ناربمایپ و  زا  هداد : ناشتمعن  ادخ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  اب  نانیا 
نامیا هک  یناـسک  يا  (71 .) تسا هدنـسب  ییاـناد  ادـخ  تسادـخ و  بناـج  زا  يرترب  ینوزف و  نـیا  (70 .) دننانیـشنمه نارای و  وکین  ناـشیا 

ای نمـشد -  یمک  تروص  رد  هورگ -  هورگ  و  دیوش -  هدامآ  ینعی  دیریگرب -  شیوخ  گرب  زاس و  حالـس و  رازراک ] ماگنه   ] دیاهدروآ
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رگا سپ  دنکیم ، گنرد  ندش ] نوریب  رد   ] هک تسه  سک  امـش  زا  هنیآره  72)و  .) دـیوش نوریب  نانآ -  ینوزفا  تروص  رد  مه -  اب  همه 
ینوزف و امش  هب  يادخ  زا  رگا  73)و  .) مدوبن رضاح  هارمه و  اهنآ  اب  هک  درک  ییوکین  نم  هب  ادخ  دیوگ : دسر  یتسکش  يدنزگ و  امـش  هب 
هب ات  مدوبیم  نانآ  اب  شاک  يا  هدوبن -  ییانشآ  یتسود و  چیه  وا  امـش و  نایم  ییوگ  هکنانچ  دیوگ - : هنیآره  دسر  یتمعن -  یـششخب - 
ره و  دنشورفیم ، ناهج  نآ  هب  ار  ناهج  نیا  یگدنز  هک  دننک  رازراک  ادخ  هار  رد  دیاب  یناسک  سپ  (74 .) متفاییم تسد  گرزب  یبایماک 

رازراـک هک  هدـش  هچ  ار  امـش  75)و  .) داد میهاوـخ  گرزب  يدزم  وا  هـب  ددرگ  زوریپ  اـی  دوـش  هتـشک  سپ  دـنک  رازراـک  ادـخ  هار  رد  هـک 
شمدرم هک  يرهش  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ، دنیوگ : هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  ناگدش  هدرمش  ناوتان  نآ  ادخ و  هار  رد  دینکیمن 

نامیا هک  یناـسک  (76 .) راـمگ رب  يرواـی  شیوـخ  دزن  زا  اـم  يارب  هد و  رارق  یتسرپرــس  شیوـخ  دزن  زا  اــم  يارب  رب و  نوریب  دــنراکمتس 
ناتـسود اب  سپ  دننکیم ، راکیپ  رگنایغط -  ای  تب  توغاط -  هار  رد  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  دـننکیم و  رازراک  ادـخ  هار  رد  دـناهدروآ 

دـش هتفگ  ناـنآ  هب  داـهج ] ناـمرف  زا  شیپ   ] هک یتسیرگنن  یناـسک  هب  اـیآ  (77 .) تسا تسـس  هرامه  ناطیـش  گنرین  هک  دـیگنجب ، ناطیش 
نوچ سپ  دندوب ] گنج  راتساوخ  دنتشاد و  ضارتعا  اهنآ  یلو   ] دیهدب تاکز  دیراد و  اپرب  زامن  دیراد و  زاب  راکیپ ] زا   ] شیوخ ياهتـسد 

ارچ اراگدرورپ ، دنتفگ : و  رتشیب ، یـسرت  ای  ادخ  زا  سرت  دننام  دندیـسرتیم  مدرم  زا  ناشیا  زا  یهورگ  هاگنآ  دـش  هتـشون  نانآ  رب  رازراک 
نآ تسا و  كدنا  ناهج  نیا  يرادروخرب  الاک و  وگب : يدادـن ؟ تلهم  گرم -  کیدزن -  يدـمآ  رـس  ات  ار  ام  ارچ  یتشون ؟ ام  رب  رازراک 

گرم دیشاب  اجک  ره  (78 .) دورن متس  یکدنا -  ییامرخ -  هتسه  هتشر  هزادنا  هب  امش  رب  تسا و  رتهب  دشاب  راگزیهرپ  هک  یسک  يارب  ناهج 
دزن زا  نیا  دنیوگ : دسر  نانآ  هب  يزوریپ -  ییبوخ -  رگا  و  دیشاب . راوتسا  تخـس  ياهژد  اهکـشوک و  رد  هچرگ  تفای  دهاوخ  رد  ار  امش 

رب هک  تسیچ  ار  هورگ  نیا  سپ  تسادخ . دزن  زا  همه  وگب : تسوت ، دزن  زا  نیا  دنیوگ : دسر  نانآ  هب  تسکـش -  ییدب -  رگا  و  تسادخ ،
و تسوت . دوخ  زا  دسر  وت  هب  هک  ییدب  ره  تسادخ و  زا  دسر  وت  هب  هک  ییکین  ره  (79 .) دنبایرد ار  ینخس  هک  دنهاوخیمن -  دنتسین -  نآ 
هک ره  هدرب و  نامرف  ار  يادـخ  هنیآره  درب  ناـمرف  ار  ربماـیپ  هک  ره  (80 .) تسا هدنـسب  یهاوگ  ادخ  میداتـسرف و  مدرم  يارب  يربمایپ  ار  وت 

نوریب وت  دزن  زا  نوچ  و  میرادربنامرف ، دنیوگیم : وت ] روضح  رد   ] 81)و .) میداتسرفن نابهاگن  نانآ  رب  ار  وت  ام  دنز -  زاب  رـس  دنک -  تشپ 
دنرورپیم رـس  رد  بش  هب  ار  هچنآ  ادـخ  دـنرورپیم و  رـس  رد  ییوگیم -  وـت  اـی  دـنیوگیم -  هچنآ  زج  ناـنآ  زا  یهورگ  هنابـش  دـنوش 

ریغ دزن  زا  رگا  و  دنـشیدنایمن ؟ نآرق  رد  ایآ  (82 .) تسا هدنـسب  يزاسراک  ادخ  و  نک ، لکوت  ادخ  رب  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  دـسیونیم .
ار نآ  دـسرب  سرت  ای  ینمیا  زا  ياهعیاش -  و  يربخ -  ناـنآ  هب  نوچ  83)و  .) دنتفاییم رایـسب  ینوگمهان  يراگزاسان و  نآ  رد  دوبیم  ادخ 

هنیآره دندنادرگیم  زاب  ناشنارادنامرف -  ای  نارادراک  شیوخ -  رما  نابحاص  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  هکنآ  لاح  و  دننکیم ، شخپ  شاف و 
ینابرهم یشخب و  نوزف  رگا  و  دندنامهفیم -  نانآ  هب  و  دنتسنادیم -  ار  نآ  دنـشکیم  نوریب  ار  ربخ )  ) نآ تقیقح ]  ] هک نانآ  زا  یناسک 

ار نانموم  و  یتسین ، فلکم  تدوخ  رب  زج  نک ، رازراک  ادـخ  هار  رد  سپ  (84 .) یکدنا رگم  دیدرکیم  يوریپ  ناطیش  زا  دوبن  امـش  رب  ادخ 
رتتخـس رفیک  هب  و  رتدـنمورین -  رتروآروز -  ادـخ  و  دراد ، زاب  دـندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دـنزگ  روز و  ادـخ  هک  دـشاب  زیگنارب ، راـکیپ ] هب  ]

نآ دب ] ماجنارـس   ] زا ار  وا  دـنک  دنـسپان  دـب و  یتعافـش  هک  ره  تسا و  ياهرهب  نآ  یکین ]  ] زا ار  وا  دـنک  وکین  یتعافـش  هک  ره  (85 .) تسا
نآ زا  رتوـکین  هب  سپ  دـنیوگ ، دورد  يدورد  هب  ار  امـش  هک  یماـگنه  86)و  .) تساناوت یناـبهاگن  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  و  تسا ، ياهرهب 
رد ار  امش  هنیآره  تسین ، وا  زج  ییادخ  اتکی ، يادخ  (87 .) تسا رگباسح  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  انامه  دییوگزاب . ار  نامه  ای  دییوگ  دورد 

هرابرد هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش  (88) تسادخ زا  رتوگتسار  یسک  هچ  و  دروآ ، دهاوخ  مهارف  تسین  نآ  رد  یکش  چیه  هک  زیخاتسر  زور 
هرابرد حول  هداس  نیبرهاظ و  یهورگ  دـینکیم و  درط  ار  اهنآ  یهورگ  دـیرادن ، قافتا  نانآ  قافن  رفک و  رب  دـیاهدش -  هورگ  ود  ناـقفانم 

ایآ هدـنادرگ !؟-  زاب  ناـشرفک  هب  تسا -  هدرک  راـسنوگن  دـندرک  هچنآ  ببـس  هب  ار  اـهنآ  ادـخ  هکنآ  لاـح  و  دـینکیم -  تعافـش  اـهنآ 
دنرادیم تسود  (89 .) یباین وا  يارب  یهار  زگره  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  و  دییامن !؟ هار  تسا  هدرک  هارمگ  ادخ  هک  ار  نآ  دیهاوخیم 

زا  ] رگا سپ  دننک . ترجه  ادـخ  هار  رد  ات  دـیریگم  یناتـسود  نانآ  زا  سپ ، دیـشاب . ناسکی  ات  دـیوش  رفاک  اهنآ  دـننام  زین  امـش  شاک  هک 
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رواـی تـسود و  ار  یــسک  ناـنآ  زا  و  ناشدیــشکب ، دــینک و  ناشریگتــسد  دــیتفای  ار  ناــنآ  اــج  ره  دــنتفاترب ، يور  ترجه ] مالــسا و 
اب هکنیا  زا  ناشاههنیس  هک  دنیآ  امـش  دزن  یلاح  رد  ای  تسه  ینامیپ  ناشیا  امـش و  نایم  هک  دندنویپ  یهورگ  هب  هک  نانآ  رگم  (90) دیریگم

هرانک امـش  زا  رگا  سپ  دنگنجب ، امـش  اب  ات  درامگرب  امـش  رب  ار  نانآ  دهاوخ  يادخ  رگا  و  هدمآ . گنت  هب  دننک  راکیپ  دوخ  موق  اب  ای  امش 
هدادـن رارق  راکیپ ] يارب   ] یهار نانآ  رب  ار  امـش  دـنوادخ  رگید  دـنداد ، یتشآ  حلـص و  داهنـشیپ  امـش  هب  دـندیگنجن و  امـش  اـب  دـنتفرگ و 

بوشآ و اـی  رفک  هنتف -  هب  هاـگ  ره  یلو ] ، ] دنـشاب نمیا  دوخ  موق  امـش و  زا  دـنهاوخیم  هک  تفاـی  دـیهاوخ  ار  رگید  یهورگ  (91 .) تسا
تسد دندادن و  حلص  داهنشیپ  امش  هب  دنتفرگن و  هرانک  امـش  زا  رگا  سپ  دندرگ . راسنوگن  نآ  رد  دنوش  هدنادرگ  زاب  هدناوخ و ]  - ] راکیپ

ات میداد -  ادیوه  یتجح  نانآ  رب  ار  امش  هک  دننانیا  ناشدیشکب . دینک و  ناشریگتسد  دیتفای  ار  نانآ  اج  ره  دنتـشادن  زاب  امـش ] اب  راکیپ  زا  ]
اطخب ار  ینموم  هک  ره  و  اطخب ، رگم  دشکب  ار  ینموم  هک  دزـسن  ار  ینموم  چیه  92)و   -.) دیشاب هتشاد  راکـشآ  يرذع  اهنآ  رب  یگریچ  رد 

هورگ زا  ینموم  هدـش ] هتـشک   ] رگا و  دنـشخبب ، هکنآ  رگم  وا  ناـسک  هب  ییاـهبنوخ  تخادرپ  ینموم و  هدـنب  ندرک  دازآ  تسوا  رب  دـشکب 
ات دربیمن  ثرا  نموم  زا  رفاک  اریز  تسا -  سب ]  ] ینموم هدـنب  ندرک  دازآ  دـندوب -  یبرح  رفاک  وا  ناـثراو  ناـسک و  دوب -  امـش  نمـشد 

دازآ وا و  ناسک  هب  ییاهبنوخ  تخادرپ  تسه  ینامیپ  نانآ  امـش و  نایم  هک  دوب  یهورگ  زا  رگا  و  دوش ،-  تخادرپ  وا  هب  نموم  ياهبنوخ 
هزور یپایپ  هام  ود  هک  تسوا  رب  دشاب -  هتـشادن  یلام  ناوت  ای  دنک  دازآ  هک  دـباین  ياهدـنب  دـباین -  هک  ره  سپ  دـیاب ، ینموم  هدـنب  ندرک 
دمعب ار  ینموم  هک  ره  93)و  .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادخ  و  ادخ ، يوس  زا  دشاب  یتشگزاب  ات  هدش ] هداد  رارق  نآ  يارب  هرافک  نیا  ، ] درادب

و هدرک -  رود  دوـخ  تمحر  زا  هدرک -  تنعل  ار  وا  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  ادـخ  دـشاب و  نآ  رد  هنادواـج  هک  تسا  خزود  وا  يازـس  دـشکب 
کین دـیور  نوریب  رازراک ] يارب   ] ادـخ هار  رد  نوچ  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (94 .) تسا هتخاس  هداـمآ  گرزب  یباذـع  وا  يارب 

نیا اب   ] هک یلاح  رد  یتسین ، نموم  وت  دـییوگم  دـنک ، حلـص -  داهنـشیپ  اـی  مالـس -  امـش  هب  هک  یـسک  نآ  هب  دـینک و  یـسراو  دـیرگنب و 
دیدوب و نینچ  نیا  زا  شیپ  امش  تسا . رایسب  ياهتمینغ  ادخ  دزن  سپ  دیهاوخیم ] ار  نیا  رگا  و  ، ] دییوجیم ایند  یگدنز  يالاک  زیواتسد ]

هاـگآ دـینکیم  هچنادــب  دــنوادخ  هـک  دــینک ، یــسراو  دــیرگنب و  کـین  سپ  داـهن ، تـنم  مالــسا ] هـب  ندوـمن  هار  هـب   ] امــش رب  ادــخ 
ياهناج اهلام و  هب  ادخ  هار  رد  ناگدننک  داهج  اب  دنلولعم ،-  ای  رامیب  دنراد -  يدنزگ  هک  یناسک  زجب  نانموم ، زا  ناگتـسشناو  (95 .) تسا

ار همه  و  تسا ، هداد  يرترب  ینوزفا و  ناگتـسشناو  رب  ار  شیوخ  ياهناج  اهلام و  هب  ناگدـننکداهج  هیاـپ  ادـخ  هک  دنتـسین ، ربارب  شیوخ ،
هداهن ینوزفا  يرترب و  گرزب  يدزم  هب  ناگتـسشناو  رب  ار  ناگدـننک  داهج  ادـخ  و  تسا ، هداد  تشهب -  وکین -  شاداپ ]  ] هدـعو دـنوادخ 
ناشناج هک  یناسک  هب  ناگتشرف  انامه  (97 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دنوادخ  و  یشیاشخب ، یشزرمآ و  دوخ و  دزن  زا  ییاههیاپ  (96) تسا
هدرمـش ناوتان  نیمز  رد  ام  دنیوگ : دیدوب ؟ لاح ]  ] هچ رد  نید ] راک  رد  : ] دنیوگ دنناتـسیم  دـناهدوب  شیوخ  رب  راکمتـس  هک  یلاح  رد  ار 

یهاـگتشگزاب دــب  تـسا و  خزود  ناـنیا  هاـگیاج  دــینک ؟ ترجه  نآ  رد  اــت  دوـبن  خارف  ادــخ  نـیمز  رگم  دــنیوگ : میدوـب . ناگدــش 
هک دننانیا  (99 ،) دنباین ترجه -  يارب  یهار -  دنرادن و  ياهراچ  هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  ناگدـش  هدرمـش  ناوتان  رگم  (98) تسا

هاـگترجه نیمز  رد  دـنک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  ره  100)و  .) تسا راگزرمآ  هدنرذگ و  رد  ادخ  و  درذـگرد ، نانآ  زا  ادـخ  تسا  دـیما 
، دبایرد ار  وا  گرم  سپـس  دیآ  نوریب  شربمایپ  ادخ و  يوس  هب  نانکترجه  شیوخ  هناخ  زا  هک  ره  و  دبای ، یـشیاشگ  یخارف و  رایـسب و 

هاتوک ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دینک  رفـس  نیمز  رد  نوچ  101)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دـشاب ، ادـخ  رب  شدزم  انامه 
ینمشد ار  امش  نارفاک  هک  دنناسر ، يدنزگ  امـش  هب  نارفاک  هک  دیـسرتب  رگا  دیناوخب -  هتـسکش  ار  نآ  دیهاکب و  زامن  تاعکر  زا  دینک - 
شیوخ حالـس  دـنزیخرب و  وت  اب  دـیاب  ناشیا  زا  یهورگ  سپ  ینک  اپرب  زامن  نانآ  يارب  یـشاب و  ناـشیا  ناـیم  رد  نوچ  102)و  .) دنراکشآ

دناهدرازگن زامن  هک  رگید  یهورگ  دنشاب و  امش  رـس  تشپ  رد  دیاب  سپ  دندرک -  مامت  يدارف  ار  زامن  دندرک -  دوجـس  نوچ  و  دنریگرب ،
اهحالـس و زا  امـش  هک  دنراد  تسود  نارفاک  دنریگرب . دوخ  حالـس  دنراد و  هاگن  شیوخ  زیهرپ  ساپ و  دیاب  دنرازگ و  زامن  وت  اب  دنیایب و 

ياهحالـس دیـشاب  رامیب  ای  هدوب  جنر  رد  ناراب  زا  رگا  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  و  دنزاتب . امـش  رب  هرابکی  ات  دیوش  لفاغ  شیوخ  ياهالاک 
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زامن نوچ  سپ  (103 .) تسا هدرک  هدامآ  هدننکراوخ  یباذع  نارفاک  يارب  ادخ  انامه  دیراد . هاگن  زیهرپ  ساپ و  تلاح  یلو  دـیهنب  شیوخ 
 - هاگتماقا رد  دیدش -  هدوسآ  لد  نمیا و  هک  نیمه  و  هتفخ ، ولهپ  رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  دینک ، دای  ار  يادـخ  دـیدرازگ  فوخ -  زامن  - 
امش رگا  دینکم ، یتسس  رفاک ]  ] هورگ نآ  نتسج  رد  104)و  .) ماگنهب ررقم و  تسا  ياهتشون  نانموم  رب  زامن  هک  دیراد ، اپرب  مامت ]  ] ار زامن 
ادخ زا  ار  تشهب -  يرای و  يزیچ -  امـش  دنوشیم و  دـنمدرد  دـیوشیم  دـنمدرد  امـش  هکنانچ  زین  اهنآ  دـیدنمدرد  تحارج ] مخز و  زا  ]
ورف وت  يوس  یتسرد  یتسارب و  ار  نآرق -  باـتک -  نیا ]  ] اـنامه (105 .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادخ  و  دنرادن . دیما  نانآ  هک  دـیراد  دـیما 

هاوخب شزرمآ  ادخ  زا  106)و  .) شابم ناراکتنایخ  ریگفرط -  عفادم -  و  ینک ، مکح  دومنب  ار  وت  ادـخ  هچنادـب  نامدرم  نایم  ات  میداتـسرف 
دنوادخ هک  نکم ، هزیتس  اهنآ ] زا  عافد  ماقم  رد   ] دننکیم تنایخ  دوخ  هب  هک  یناسک  بناج  زا  107)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک 

ادخ زا  و  دننکیم -  مرش  دنرادیم -  ناهنپ  مدرم  زا  ار ] دوخ  تنایخ  نانآ  (] 108 .) درادن تسود  دشاب  هشیپهنگ  رگتنایخ و  هک  ار  یسک 
و دنرورپیم ، رس  رد  ددنـسپیمن  وا  هک  ار  يراتفگ  بش  هب  هک  یماگنه  تساهنآ  اب  وا  هکنآ  لاح  و  دننکیمن -  مرـش  دنرادیمن -  ناهنپ 

تـسیک سپ  دیدرک  هزیتس  نانآ  زا  عافد ] رد   ] ایند یگدنز  رد  هک  دییامـش  کنیا  ناه ! (109 .) تسا ریگارف  ییاناد ]  ] دننکیم هچنادب  ادخ 
متس دوخ  هب  ای  دنک  يدب  راک  هک  ره  (110)و  دشاب نانآ  زاسراک  هک  تسیک  ای  دنک  هزیتس  ادخ  اب  اهنآ  زا  عافد ] رد   ] زیخاتـسر زور  رد  هک 
ادخ و  دنکیم ، نتشیوخ  نایز  هب  انامه  دنک  یهانگ  هک  ره  111)و  .) دبای نابرهم  راگزرمآ و  ار  ادخ  دهاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  هاگنآ  دنک 

راکـشآ و ینتـسب  غورد  راب  هنیآره  دزادـنا  یهانگیب  ندرگ  هب  ار  نآ  سپـس  دـنک  یهانگ  ای  اطخ  هک  ره  112)و  .) تسا تمکح  اب  اـناد و 
هشیدـنا و ناـنآ  زا  یهورگ  هنیآره  دوبن  وـت  رب  وا  شیاـشخب  رهم و  يادـخ و  لـضف  رگا  113)و  .) تسا هتفرگ  شود  رب  ار  ادـیوه  یهاـنگ 

ینایز چیه  دننکن و  هارمگ  ار  دوخ  زج  هکنآ  لاح  و  ینک -  عافد  ناگـشیپتنایخ  زا  هک  دننک -  هارمگ  ار  وت  هک  دـندوب  هدرک  نآ  گنهآ 
 - وا هژیو  تمعن  فطل و  ادخ -  لضف  تخومآ و  وت  هب  یتسنادیمن  ار  هچنآ  داتـسرف و  ورف  وت  رب  تمکح  باتک و  ادـخ  و  دـنناسرن . وت  هب 
هب اـی  ياهقدـص  نداد ]  ] هب هک  سک  نآ  نتفگ ] زار  رد   ] رگم تسین  يریخ  ناـنآ  ياـهییوگزار  زا  يرایـسب  رد  (114 .) تسا گرزب  وـت  رب 

میهاوخ گرزب  يدزم  ار  وا  دنک  نینچ  ادخ  يدونـشخ  نتـسج  يارب  هک  ره  و  دهد ، نامرف  مدرم  نایم  حالـصا  ای  هدیدنـسپ  کین و  يراک 
ار يو  دریگ  شیپ  رد  نانموم  هار  زج  یهار  دـنک و  تفلاـخم  ربماـیپ  اـب  دـش  رادـیدپ  وا  يارب  تسار  هار  هکنآ  زا  سپ  هک  ره  115)و  .) داد

یهاگتشگزاب دب  میرآ و  رد  خزود  هب  ار  وا  و  میراذگاو -  هدیزگرب  دوخ  يارب  هک  يزیچ  نامه  هب  مینادرگب -  هدرک  يور  هک  وس  نادب 
دریگ زابنا  ادـخ  اب  هک  ره  دزرمآیم و  دـهاوخ  هک  ره  يارب  ار  نآ  زج  دزرمآیمن و  دـنریگ  زابنا  وا  اب  هک  ار  هاـنگ ]  ] نیا ادـخ  (116 .) تسا

نارتخد مان  هک  یناتب  ینعی  ار -  نارتخد  رگم  دنناوخیمن  يادخ )  ) وا زج  ناکرشم )  ) نانآ (117 .) رود ییهارمگ  تسا  هدش  هارمگ  هنیآره 
: تسا هتفگ  ناطیـش ]  ] و هدرک ، شتنعل  ادخ  هک  (118) ار شکرـس  ناطیـش  رگم  دـنناوخیمن  و  يزع -  تانم و  تال و  دـناهداد : اهنآ  هب  ار 

ياهوزرآ ناشلد  رد  منکیم و  هارمگ  ار  نانآ  هنیآره  119)و  ،) تفرگ مهاوخ  هدش -  ررقم  مولعم و  نیعم -  ياهرهب  تناگدـنب  زا  هنیآره 
ات ناشمیامرفب  و  دـننک -  مارح  هدرک  لالح  ادـخ  ار  هچنآ  ات  دنفاکـشب -  ار  ناشنایاپراچ  ياهـشوگ  ات  میاـمرف  ار  ناـنآ  منکفایم و  لـطاب 

هدرک راکــشآ  یناـیز  یتـسارب  دریگ  زاـسراک  تـسود و  ادـخ  ياـج  هـب  ار  ناطیــش  سک  ره  و  دـنزاس . نوـگرگد  ار  دــنوادخ  هدــیرفآ 
ناشیاج هک  دننانیا  (121 .) یبیرف رگم  دهدیمن  هدعو  نانآ  هب  ناطیـش  دنکفایم و  ناشلد  رد  وزرآ  دـهدیم و  هدـعو  ار  نانآ  (120 .) تسا

ییاهتـشهب هب  ار  نانآ  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  122)و  .) دنباین یهاگزیرگ  چـیه  نآ  زا  تسا و  خزود 
ادـخ زا  یـسک  هچ  و  تسادـخ ، تسار  هدـعو  دنـشاب . نآ  رد  هشیمه  هنادواج و  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  میرآ  رد 
يارب ادـخ  زج  و  دوش ، رفیک  نادـب  دـنک  يدـب  راک  هک  ره  باتک ، لها  ياهوزرآ  هب  هن  تسامـش و  ياهوزرآ  هب  هن  (123) تسا رتوگتسار 

رد تشهب  هب  ناشیا  دنک ، هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـشاب  نموم  هک  یلاح  رد  نز  درم و  زا  سک  ره  124)و  .) دباین يروای  تسود و  دوخ 
هک نآ  زا  رتوـکین  نید  تهج  زا  تـسیک  125)و  .) دننیبن متـس  یکدنا -  رایـسب  رادقم  هب  ینعی  ییامرخ -  هتـسه  فاکـش  هزادنا  هب  دنیآ و 

تـسود ار  میهاربا  ادـخ  و  هدومن ، يوریپ  يارگقح  میهاربا  نییآ  زا  تسا و  راـکوکین  هک  یلاـح  رد  هدرپـس  يادـخ  هب  ار  دوخ  لد ]  ] يور
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اوتف نانز  هرابرد  وت  زا  (127 .) تسا ریگارف  ییاناد ]  ] زیچ همه  هب  ادخ  و  تسار ، يادخ  تسا  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  (126 .) تفرگ
هراـبرد دوشیم  هدـناوخ  امـش  رب  نآرق -  باـتک -  رد  هچنآ  هراـبرد ] زین   ] و دـهدیم ، اوتف  ناـنآ  هراـبرد  ار  امـش  ادـخ  وگب : دـنهاوخیم ،

ینز هب  ار  اهنآ  دـیهاوخیم  دـیهدیمن و  هدـش  ررقم  هتـشون و  ناشقوقح ] نیباک و  ای  ثرا  زا   ] ناـشیارب ار  هچنآ  هک  ياهدرم  ردـپ  نارتخد 
و دینک ، راتفر  فاصنا  داد و  هب  نامیتی  هرابرد  هکنیا  و  هدش ، هدرمـش  ناوتان  ناکدوک  هرابرد ] زین   ] و دیروخب ،-  ار  ناشاهلام  ات  دـیریگب - 

اهنآ رب  یکاب  دشاب  هتشاد  ینادرگيور  ای  يراگزاسان  میب  شیوخ  يوش  زا  ینز  رگا  128)و  .) تساناد نآ  هب  ادخ  دینک  هک  یکین  راک  ره 
یکین رگا  و  هدمآ ، ارف  يدنمزآ  یلیخب و  ار  اهناج  و  تسا . رتهب  شزاس  یتشآ و  دـننک و  شزاس  یتشآ و  ياهنوگ  هب  دوخ  نایم  هک  تسین 

نآ راتساوخ  رایسب  دنچ  ره  دینک  راتفر  تلادع  هب  نانز  نایم  دیناوتن  زگره  129)و  .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  دینک  يراگزیهرپ  و 
هویب هن  هک  فیلکتالب  ینعی  دـیراذگ -  او  هتخیوآ  نوچ  ار  وا  هک  دـینادرگم  يور  یکی  زا  دـیرواین و ] يور  یکی  هب   ] رـسکی سپ  دیـشاب ،

زا ود  نآ  رگا  130)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  انامه  دـینک  يراـگزیهرپ  دـییامن و  شزاـس  یتشآ و  رگا  و  رادرهوش -  هن  دـشاب و 
يادخ 131)و  .) تسا تمکح  اب  شخب و  یخارف  دنوادخ  و  دنک ، زاینیب  شیوخ  شیاشگ  یخارف و  زا  ار  ود  ره  ادخ  دنوش  ادج  رگیدکی 

هک میدرک  شرافس  امش  هب  دناهدش و  هداد  باتک  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  هنیآره  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار 
نآ زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک ] دینادب   ] سپ دیدنبن -  راک  ار  شرافـس  نیا  دیوش -  رفاک  رگا  و  دـینک ، اورپ  ادـخ  زا 
رگا (133 .) تسا هدنسب  يزاسراک  ادخ  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  يادخ  132)و  .) تسا هدوتس  زاینیب و  ادخ  تسادخ و 

[ هک دنادب   ] سپ دهاوخ  ناهج  نیا  شاداپ  هک  ره  (134 .) تساناوت راک  نیا  رب  ادخ  و  درآ ، رگید  یمدرم  دربب و  مدرم ، يا  ار ، امش  دهاوخ 
داد فاصنا و  هب  هتـسویپ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (135 .) تسانیب اونـش و  دنوادخ  و  تسادـخ ، دزن  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  شاداپ 
نآ ،] دـشاب ناشیوخ  ردام و  ردـپ و  ای  ناتدوخ  نایز  هب  هچ  رگا  دـیهد -  یهاوگ  قح  ياضر  يارب  دیـشاب -  ناهاوگ  ادـخ  يارب  هدوب ، اپرب 
ماک شهاوخ و  زا  نداد ] یهاوگ  رد   ] سپ تسا . رتراوازـس  اهنآ  هب  ادخ  شیورد ، ای  دشاب  رگناوت  رگا  دیهدیم ] یهاوگ  شیارب  هک  سک 
يور ای  دیهد -  یهاوگ  قحان  هب  ینعی  دـیناچیپب -  نابز  رگا  و  دـیهدن ،-  قحب  یهاوگ  ات  ای : دـیور -  رد  هب  قح  زا  هک  دـینکم  يوریپ  لد 

رب هک  یباتک  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (136 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  نداد -  یهاوگ  زا  دینادرگب - 
هب وا و  ناگداتـسرف  اهباتک و  ناگتـشرف و  يادخ و  هب  هک  ره  و  دیورگب ، هداتـسرف  ورف  نیا  زا  شیپ  هک  یباتک  هداتـسرف و  ورف  شاهداتـسرف 

نامیا نآ  زا  سپ  دـندش و  رفاک  سپـس  دـندروآ  نامیا  هک  یناـسک  (137 .) رود ییهارمگ  هتـشگ  هارمگ  هنیآره  دوش  رفاـک  نیـسپزاب  زور 
ناشیدـب یهار  هـکنیا  هـن  دزرماـیب و  ار  ناـنآ  هـک  تـسین  نآ  رب  يادـخ  دـندوزفا  شیوـخ  رفک  رب  هاـگنآ  دــندش و  رفاـک  زاـب  دــندروآ و 

ایآ دـنریگیم ، یتسود  هب  نانموم  ياج  هب  ار  نارفاک  هک  نانآ  (139 ،) كاندرد تسا  یباذـع  ار  نانآ  هک  هد  هدژم  ار  ناقفانم  (138 .) دیامنب
هک داتسرف  ورف  امش  رب  باتک  نیا ]  ] رد انامه  140)و  .) تسادخ نآ  زا  يدنمجرا  همه  هک ] دننادب   ] سپ دنیوجیم ؟ نانآ  دزن  ار  يدنمجرا 

دینیشنب رگا  هاگنآ -  هک  دنزادرپ  رگید  يراتفگ  هب  ات  دینیشنم  نانآ  اب  دننک  هرخـسم  ار  اهنآ  دنوش و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک  دیونـشب  نوچ 
مشچ یهاوخدب ] رس  زا   ] هک ناسک  نامه  (141 .) تسا خزود  رد  نارفاک  ناقفانم و  همه  هدنرآ  مهارف  ادخ  انامه  دییاهنآ . دننام  مه  امش  - 

ياهرهب ار  نارفاک  رگا  و  میدوبن ؟ امـش  اب  ام  رگم  دنیوگ : دـشاب  ادـخ  بناج  زا  یـشیاشگ  يزوریپ و  ار  امـش  رگا  سپ  دـنرادیم ، امـش  هب 
سپ میتشادنزاب ؟ اهنآ -  هب  ندش  میلـست  ای  نانموم -  دنزگ ]  ] زا ار  امـش  میتشادن و  یگریچ -  تسد -  امـش  رب  ایآ  دنیوگ : اهنآ ] هب   ] دشاب

هداــهنن ناــنموم  رب  طلــست ] يارب   ] یهار نارفاــک  يارب  زگره  ادــخ  و  درک ، دــهاوخ  يرواد  امــش  ناــیم  زیخاتـــسر  زور  رد  دــنوادخ 
زاـمن هب  نوچ  و  تساـهنآ ، هدـنهدبیرف  ناـشیراکبیرف ] يازـس  هب   ] وا هکنآ  لاـح  و  دـننکیم ، يراـکبیرف  ادـخ  اـب  ناـقفانم  (142 .) تسا

نیا و نایم  (143 .) یکدنا رگم  دننکیمن  دای  ار  ادخ  و  دننکیم -  ایر  دنیامنیم -  مدرم  هب  ار  دوخ  دـنزیخرب ، یلهاک  ینارگ و  اب  دـنزیخرب 
وا يارب  یهار  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  و  نارفاک ،-  ناـنآ -  اـب  هن  دـنا و  ناـنموم -  ناـنیا -  اـب  هن  دننادرگرـس ، ناـمیا -  رفک و  نآ - 

ناتدوخ نایز  هب  ادـخ  يارب  دـیهاوخیم  ایآ  دـیریگم ، تسود  نانموم ، ياج  هب  ار  نارفاک  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (144 .) یباین
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دننک هبوت  هک  یناسک  رگم  (146 ،) یباین يروای  اهنآ  يارب  زگره  دـنخزود و  هقبط  نیرتورف  رد  ناقفانم  انامه  (145) دیزاسب راکشآ  یتجح 
ادخ يارب  ار  شیوخ  تدابع -  داقتعا و  نید -  دننز و  گنچ  ادخ  باتک ]  ] هب دنریگ و  شیپ  يراکتسرد -  يراکوکین و  حالـصا -  هار  و 
رگا راک ، هچ  امش  باذع  اب  ار  يادخ  (147 .) داد دهاوخ  گرزب  يدزم  ار  نانموم  دنوادخ  دـننانموم و  اب  نانیا  سپ  دـننادرگ  هژیو  كاپ و 

هک یسک  زا ]  ] رگم درادیمن  تسود  ار  دب  نخس  نتفگ  دنلب  دنوادخ  (148 .) تساناد رادساپس و  ادخ  و  دیشاب ؟ نامیا  اب  دیرازگ و  ساپس 
دیرذگ رد  نارگید ]  ] يدب زا  ای  دیراد  ناهنپ  ار  نآ  ای  دینک  راکشآ  ار  کین  راک  رگا  (149 .) تساناد اونش و  ادخ  و  دشاب ، هتفر  متس  وا  رب 

وا ناربمایپ  ادـخ و  نایم  دـنهاوخیم  دـنوشیم و  رفاک  وا  ناگداتـسرف  ادـخ و  هب  هک  یناسک  (150 .) تساناوت هدـنرذگرد و  مه  ادـخ  سپ 
دننانیا (151) دنریگارف یهار  نایم  نیا  رد  دنهاوخیم  میوشیم و  رفاک  یخرب  هب  میرآیم و  نامیا  یخرب  هب  دـنیوگیم : دـننکفا و  ییادـج 

دناهدروآ و نامیا  وا  ناگداتسرف  ادخ و  هب  هک  یناسک  152)و  .) میاهتخاس هدامآ  هدننکراوخ  یباذع  نارفاک  يارب  ام  دنرفاک و  یتسارب  هک 
لها (153 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دنوادخ  داد و  دهاوخ  نانآ  هب  ار  ناشاهدزم  هک  دننانیا  دناهدنکفین  ییادـج  ناشیا  زا  کی  چـیه  نایم 

هب اراکشآ  ار  يادخ  دنتفگ : هک  دنتساوخ  نیا  زا  رتگرزب  یسوم  زا  انامه  يرآ ، ورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  یباتک  هک  دنهاوخیم  وت  زا  باتک 
 - راکـشآ نشور و  ياههناشن  هکنآ  زا  سپ  ار  هلاسوگ  سپـس  تفرگب ، ناشمتـس  یخاتـسگ و ]  ] ببـس هب  ار  ناـنآ  هقعاـص  سپ  اـمنب ، اـم 

یتجح ار  یـسوم  و  دـندرک -  هبوت  هکنآ  زا  سپ  میتشذـگ -  رد  هانگ ]  ] نآ زا  اـم  دـنتفرگ و  ییادـخ ] هب   ] دوب هدـمآ  ناـشیارب  تازجعم - 
 - نانکهدجس سدقملا ] تیب   ] هزاورد زا  میتفگ : نانآ  هب  میتشادب و  ناشرـس  يالاب  ناشنامیپ  ببـس  هب  ار  روط  هوک  154)و  .) میدادب ادیوه 

زواجت مکح  زا  دـیریگم و  یهام  دـیرذگم -  هزادـنا  زا  هبنـش  زور  رد  میتفگ : اهنآ  هب  دـییآ و  رد  عوضخ -  هناـشن  هب  ناگدـنراد ، ورف  رس 
ناشراتـشک ادـخ و  ياههناشن  هب  ناشرفک  ناشینکـشنامیپ و  ببـس  هب  سپ  (155 .) میتفرگ راوتـسا  تخـس و  ینامیپ  ناـنآ  زا  و  دـینکم - 

هک تسین  نینچ  هکنآ  لاح  و   - ] میمهفیمن ار  ناربمایپ  نخـس  تسا -  شـشوپ  رد  هتـسب و  ام  ياهلد  هک  ناشراتفگ  قحان و  هب  ار  ناربمایپ 
ناشرفک و ببس  هب  (156)و  دنروآیمن نامیا  یکدنا  زج  ور  نیا  زا  هداهن و  رهم  ناشاهلد  رب  ناشرفک  يازـس  هب  دنوادخ  هکلب  دـنیوگیم ]
ار وا  هن  هکنآ  لاح  و  میتشک -  ار  ادـخ  هداتـسرف  میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم  اـم  هک  ناشنخـس  نیا  157)و  ،) میرم رب  ناشگرزب  نتـسب  غورد 

فالتخا وا  هرابرد  هک  یناسک  و  دـندرک -  راد  رب  یـسیع  تروص  هب  ار  يدرم  دـش -  هبتـشم  ناشیا  رب  هکلب  دـندرک -  راد  رب  هن  دنتـشک و 
هکلب (158) دناهتـشکن ار  وا  نیقی  هب  و  ناـمگ ، زا  يوریپ  رگم  تسین  یـشناد  چـیه  وا  لاـح  هب  ار  ناـنآ  دـنردنا ، ناـمگ  هب  هنیآره  دـندومن 
هکنآ رگم  تسین  باتک  لها  زا  سک  چیه  159)و  ،) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  و  تشادرب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ 
يازس هب  سپ  (160) دوب دـهاوخ  هاوگ  نانآ  ناـمیا ]  ] رب زیخاتـسر  زور  رد  وا  و  دورگب ، وا  هب  یـسیع -  گرم  اـی  شیوخ -  گرم  زا  شیپ 

ياهزیکاپ ياهزیچ  ادخ  هار  زا  ار  مدرم ] زا   ] يرایـسب نتـشاد  زاب  ببـس  هب  و  تشذگ -  شیپ  تایآ  رد  هچنآ  دندرک -  نادوهج  هک  یمتس 
ناشندروخ زین  و  دندوب ، هدش  هتشاد  زاب  نآ  زا  هکنآ  لاح  ناشنتفرگ و  ابر  ببس  هب  (161)و  میدرک مارح  دوب  هدش  لالح  نانآ  يارب  هک  ار 

[ اهنآ  ] نانموم ناـنآ و  زا  شناد  رد  ناراوتـسا  نکیل  (162 .) میاهدرک هدامآ  كاندرد  یباذـع  ناشنارفاک  يارب  و  اوراـن ، هب  ار  مدرم  ياـهلام 
ناگدـنهد و  صوصخب -  زاـمن -  ناگدـنراد  اـپرب  نینچمه  و  هدـمآ ، ورف  وت  زا  شیپ  هچنآ  هدـمآ و  ورف  وـت  هب  هچنآ  هب  دـنروآیم  ناـمیا 
هکنانچمه میداتسرف ، یحو  وت  هب  ام  (163 .) داد میهاوخ  گرزب  یشاداپ  ار  نانیا  دنراد  نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  و  تاکز ،

یسیع و و  يو -  ناگریبن  نادنزرف و  طابسا -  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  هب  و  میدرک ، یحو  وا  زا  سپ  ناربمایپ  حون و  هب 
شیپ ار  ناشیا  تشذگرس  هک  میداتسرف ]  ] یناربمایپ (164)و  میداد روبز  دوواد  هب  و  میدرک ، یحو  زین  نامیلـس  نوراه و  سنوی و  بویا و 
ناسر دیون  یناربمایپ  (165) ینخسمه هب  تفگ ، نخس  یسوم  اب  ادخ  و  میاهتفگن ، وت  رب  ار  ناشناتساد  هک  یناربمایپ  میاهتفگ و  وت  رب  نیا  زا 

تمکح اب  ياناد  اـتمهیب و  ياـناوت  ادـخ  و  دـشابن ، يزیواتـسد  هناـهب و  ادـخ  رب  ناگداتـسرف  نداتـسرف ]  ] زا سپ  ار  مدرم  اـت  هدـننکمیب  و 
یهاوگ زین  ناگتـشرف  و  هداتـسرف ، ورف  شیوخ  شناد  هب  ار  نآ  دـهدیم ، یهاوـگ  داتـسرف  ورف  وـت  يوـس  هچنادـب  ادـخ  نکیل  (166 .) تسا

دندـش هارمگ  هنیآره  دنتـشاد ، زاـب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندش و رفاـک  هـک  یناـسک  (167 .) تسا هدنـسب  یهاوگ  دـنوادخ  و  دـنهدیم ،
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هار زج  (169 ،) ناشدیامنب یهار  هکنآ  هن  ناشدزرمایب و  هک  تسین  نآ  رب  ادخ  دندرک  متـس  دندش و  رفاک  هک  یناسک  (168 .) رود ییهارمگ 
یتسرد یتسارب و  ناـتراگدرورپ  بناـج  زا  ربماـیپ  نیا  مدرم ، يا  (170 .) تسا ناـسآ  ادـخ  رب  نیا  دـننادیواج و  نآ  رد  هشیمه  هـک  خزود 

يادخ تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک ] دینادب   ] سپ دیوش  رفاک  رگا  و  تسا ، رتهب  امش  يارب  هک  دیروایب  نامیا  سپ  هدمآ ، امش  يوس 
انامه دـییوگم ، تسار  زج  ادـخ  رب  دـیورم و  رتارف  هزادـنا  زا  دوخ  نید  رد  باتک ، لـها  يا  (171 .) تسا تمکح  اب  اـناد و  ادـخ  تسار و 

وا ناگداتـسرف  ادـخ و  هب  سپ  وا ، زا  تسا  یحور  دـنکفا و  میرم  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسوا  هملک  ادـخ و  ربمایپ  میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم 
تـسین نیا  زج  تسا . رتهب  امـش  يارب  هک  دیتسیا  زاب  هتفگ ] نیا  زا   -، ] سدقلا حور  نبا ، با ، تسا -  هس  ادخ ]  ] دـییوگم دـیروآ و  نامیا 

ادـخ و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  دـشاب ، يدـنزرف  ار  وا  هکنیا  زا  تسا  هزنم  كاپ و  تساـتکی ، ییادـخ  هللا  هک 
وا شتسرپ  زا  هک  ره  و  زین ، برقم  ناگتشرف  دشاب و  ادخ  هدنب  هکنیا  زا  دچیپنرس  درادن و  گنن  زگره  حیسم  (172 .) تسا هدنسب  يزاسراک 
اما (173 .) دروآ دـهاوخ  درگ  هتخیگنارب و  شیوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  همه  سپ  دـیامن  یـشنمگرزب  یـشکندرگ و  دچیپرـس و  دراد و  گنن 

و ناشدیازفیب ، شیوخ  شـشخب  ینوزف و  زا  دهد و  یمامت  هب  ار  ناشدزم  دناهدرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک 
ياج هب  شیوخ  يارب  دنک و  كاندرد  یباذع  ار  اهنآ  دـندومن  یـشنمگرزب  یـشکندرگ و  دـندز و  زاب  رـس  هتـشاد و  گنن  هک  یناسک  اما 

راکشآ يرون  دمآ و  ناتراگدرورپ  زا  ربمایپ -  ای  قح  نید  یتجح -  لیلد و  ار  امش  مدرم ، يا  (174 .) تفای دنهاوخن  يروای  تسود و  ادخ 
وا تعاط  اهنامرف و  هب  دـندز -  وا  هانپ ]  ] رد تسد  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  اـما  175)و  .) میداتسرف ورف  امـش  يوس  هب  نآرق -  - 

ناـشهار دوخ  يوـس  هب  تسار  یهار  هب  دروآ و  رد  یینوزفا  يرترب و  شیوـخ و  زا  یـشیاشخب  رهم و  رد  ار  ناـنآ  يدوزب  دـندز -  گـنچ 
دنزرف ردام و  ردـپ و  هک  ياهدرم  نآ  رهاوخ  ردارب و  هلالک -  ثاریم ]  ] هرابرد ار  امـش  دـنوادخ  وگب : دـنهاوخیم ، اوتف  وت  زا  (176 .) دیامن

هتـشاذگ اـج  هب  وا  هچنآ  زا  یمین  رهاوخ  دراد ، يرهاوخ  دریمب و  درادـن  رداـم ] ردـپ و  و   ] يدـنزرف هک  يدرم  رگا  دـهدیم : اوتف  درادـن - 
[ ردارب  ] هچنآ زا  ثاریم  موس  ود  دنـشاب  رهاوخ  ود  رگا  سپ  دربیم . ثرا  درادـن  يدـنزرف  رگا  دوخ  رهاوـخ  زا  ردارب -  نآ  وا -  و  دربیم ،

ناـیب نشور  ار ] ماـکحا   ] امـش يارب  ادـخ  دوب . دـهاوخ  رهاوخ  ود  هرهب  ار  ردارب  دنـشاب  نارهاوخ  ناردارب و  رگا  و  دـنربیم . هتـشاذگ  زاـب 
(177 .) تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  دیوش . هارمگ  ادابم  ات . دنکیم 

ةدئاملا

نابز نایاپراهچ  تشوگ ] ندروخ  . ] دـینک افو  اهدادرارق  اهنامیپ و  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
. دیرامـش لالح  ار  راکـش  هرمع ] ای  جح   ] مارحا لاح  رد  هکنآ  یب  تسا  هدش  لالح  امـش  يارب  دوشیم ، هدناوخ  امـش  رب  هچنآ  زج  هتـسب ،

اور ار  جح -  کسانم  ادخ -  ياههناشن  تمرح ] نتـسکش  ، ] دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (2 .) دنکیم مکح  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  انامه 
مارحلا تیب  ناگدننکگنهآ  هن  و  رادناشن -  هتـسب -  دنبندرگ  ناینابرق  هن  ناشنیب و  ینابرق  هن  مارح و  هام  تمرح ] نتـسکش   ] هن دیرادم و 
دیدمآ نوریب  مارحا  زا  نوچ  و  دـنیوجیم . يدونـشخ  ییوکین و  شـشخب و  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  ار  هبعک -  ینعی  دنمهوکـش  هناخ  - 

رد هزادنا  زا  هک  درادن  نآ  رب  ار  امش  دنتشاد  ناتزاب  دنمهوکـش -  هاگزامن  مارحلا -  دجـسم  زا  هک  یموق  اب  ینمـشد  و  درک . دیناوت  راکش 
ادخ زا  و  دیـشابم ، رای  نارگید  رب  متـس  يراکهانگ و  هب  ار  رگیدکی  و  دـیهد ، يرای  يراگزیهرپ  يراکوکین و  رب  ار  رگیدـکی  و  دـیرذگ .

رب ادخ  ریغ  مان  شنتشک ] ماگنه  هب   ] هچنآ كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  دش  مارح  (3 .) تسا رفیک  تخس  ادخ  هک  دینک ، اورپ 
هچنآ رگم  هدـنرد ، هدروخ  مین  هدـش و  هتـشک  ندز  خاش  اب  هدرم و  هداتفا و  يدـنلب  زا  هدرم و  ندز  اب  هدـش و  هفخ  هچنآ  دنـشاب و  هدرب  نآ 

ینابرق شیوخ  نایادـخ  يارب  اهنآ  رب  تیلهاـج  رد  هک  ییاهگنـس  هتخت  رب  ناـتب -  ربارب  رد  هچنآ  و  دیـسرب ، نآ  نتـشک  هب  ندرم ] زا  شیپ  ]
، دینک شخب  هعرق  ياهریت  هب  ار ] ناویح  تشوگ   ] هکنیا هدـیرب و  رـس  دندرمـش -  سدـقم  ار  اهگنـس  هتخت  نیا  دوخ  مک  مک  دـندرکیم و 

دیمون دـنوش -  زوریپ  ناتنید  ای  امـش  رب  هک  امـش -  نید  زا  دـندش  رفاک  هک  یناسک  زورما  تسا - . قح ]  ] نامرف زا  ندـش  نوریب  همه  اـهنیا 
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مدرک و مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدـناسر و  لامک  هب  ار  امـش  نید  زورما  سب . دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتم و  اـهنآ  زا  نیا  رب  اـنب  دـندش ،
هانگ هب  شیارگ  هکنآ  یب  دوش  راچان  هدش ] عنم  ياهتـشوگ  ندروخ  هب   ] یگنـسرگ لاح  رد  هک  ره  سپ  مدیدنـسپ .-  امـش  نید  ار  مالـسا 

يارب هزیکاپ  ياهزیچ  وگب : تسا ، هدش  لالح  ناشیارب  اهزیچ  هچ  دنسرپیم  وت  زا  (4 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دنوادخ  انامه  دشاب  هتشاد 
هتخومآ امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  یلاح  رد  دیاهداد  میلعت  هک  يراکش -  ناگس  يراکـش -  ناروناج  زا  هچنآ  و  تسا ، هدش  لالح  امش 

ار ادخ  مان  دیروخب و  دناهتفرگ  امـش  يارب  هک  يراکـش  زا  سپ ، دنروخن ،-  دوخ  دنریگب و  ار  راکـش  هک  دیـشاب -  هتخومآ  ناگـس  نآ  هب 
باـسح دوز  ادـخ  هـک  دـینکن ،-  راکـش  یمرگرـس  يزاـب و  يارب  دـییامن -  اورپ  ادـخ  زا  دـینک و  داـی  نآ  رب  ناوـیح ] نداتــسرف  ماـگنه  ]
تـشوگ زا  ریغ  هدـش -  هداد  باتک  نانآ  هب  هک  یناسک  ماعط  دـش و  لالح  امـش  يارب  هزیکاپ  ياهیندروخ -  ياـهزیچ -  زورما  (5 .) تسا

هک یناسک  زا  نمادکاپ  نانز  نامیا و  اب  نمادـکاپ  نانز  و  تسا ، لالح  اهنآ  يارب  امـش  ماعط  تسا و  لالح  امـش  يارب  اهنآ -  ياهراتـشک 
هب  ] هدـنریگ تسود  هن  راکانز و  هن  دیـشاب  نمادـکاپ  هک  یلاح  رد  دـیهدب  ار  ناشاهنیباک  هاگ  ره  هدـش  هداد  باـتک  ناـنآ  هب  امـش  زا  شیپ 
رد ددرگ و  هابت  شرادرک  یتسارب  دزرو -  رفک  مالـسا  هب  دـنک -  راکنا  ار  نامیا  هک  ره  و  تسا .] لالح  امـش  يارب   - ] زاـبقیفر یناـهنپ - ]

ناتیاهتسد اهيور و  دینک -  زامن  گنهآ  دیزیخرب -  زامن  هب  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (6 .) دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ 
 - دینک لسغ  دیزاس -  كاپ  ار  دوخ  دیدوب  بنج  رگا  و  دینک . حسم  اپ  يور  ياهیگدمآرب  ات  ار  ناتیاهاپ  اهرس و  دییوشب و  اهجنرآ  ات  ار 

دینک و كاپ  یکاخ  گنهآ  سپ  دیتفاین  یبآ  دیدرک و  یکیدزن  نانز  اب  ای  دمآ  هاگتجاح  زا  امش  زا  یکی  ای  دیدوب  رفس  رد  ای  رامیب  رگا  و 
دزاس و هزیکاپ  ار  امش  دهاوخیم  هکلب  دهن  يراوشد  یگنت و  چیه  امش  رب  دهاوخیمن  ادخ  ممیت .-  دینک -  حسم  ار  ناتیاهتـسد  اهيور و 

درک راوتسا  امـش  اب  هک  ار  ینامیپ  ناتدوخ و  رب  ار  ادخ  تمعن  دیرآ  دای  هب  7)و  .) دیرازگ ساپس  دیاش  دنک  مامت  امـش  رب  ار  شیوخ  تمعن 
ناـمیا هک  یناـسک  يا  (8 .) تساـناد تساههنیـس  رد  هچنادـب  ادـخ  هک  دـینک  اورپ  ادـخ  زا  و  مـیدرب . ناـمرف  میدینـش و  دـیتفگ  هـک  هاـگنآ 
تلادع هک  درادن  نآ  رب  ار  امش  یهورگ  ینمشد  و  دیـشاب ، داد  لدع و  هب  ناهاوگ  هدوب  اپرب  نتفگ ] قح  هب   ] ادخ يارب  هراومه  دیاهدروآ ،

هب دنوادخ  (9 .) تسا هاگآ  دـینکیم  هچنادـب  ادـخ  هک  دـینک  اورپ  ادـخ  زا  تسا و  رتکیدزن  يراـگزیهرپ  هب  نآ  هک  دـینک  تلادـع  دـینکن ،
یناسک 10)و  .) تسا گرزب  يدزم  شزرمآ و  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  دـیون  دـناهدرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
تمعن دـیرآ  دای  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (11 .) دـننایخزود نانآ  دندرمـش  غورد  ار  ام  ياههناشن -  تایآ -  دـندش و  رفاک  هک 

زا و  تشادزاب ، امـش  زا  ار  نانآ  ياهتـسد  زا  دـنیاشگب و  تسد  امـش  يوس  هب  هک  دـندرک  گنهآ  یهورگ  هک  هاگنآ  شیوخ  رب  ار  يادـخ 
هدزاود ناشیا  زا  و  تفرگ ، نامیپ  بوقعی  نادـنزرف  زا  دـنوادخ  هنیآره  12)و  .) سب دننک و  لکوت  ادخ  رب  دیاب  نانموم  دـینک و  اورپ  ادـخ 

دیروآ و نامیا  مناگداتـسرف  هب  دیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  رگا  میامـش ، اب  نم  تفگ : يادـخ  و  میتخیگنارب ، تسرپرـس  رتهم و 
میادزب امش  زا  ار  امش  ياهيدب  هنیآره  دینک ،-  کمک  نادنمزاین  هب  دیهد -  وکین  یماو  ار  يادخ  دیراد و  هوکشب  دینک و  يرای  ار  ناشیا 

هار یتسارب  دوش  رفاک  سپ  نیا  زا  امـش  زا  هک  ره  سپ  تسا . ناور  اـهيوج  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  مروآ  رد  ییاهتـشهب  هب  ار  امـش  و 
زا ار  نخـس  میدـینادرگ . تخـس  ار  ناشاهلد  میدرک و  تنعل  ار  ناـنآ  ناـشنامیپ  نتـسکش  ببـس  هب  سپ  (13 .) تسا هدرک  مـگ  ار  تـسار 
زا یتنایخ  رب  هراومه  دندرک و  شومارف  دندش  هداد  دنپ  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  يرهب  و  دـننکیم -  فیرحت  دـننادرگیم -  نآ  ياههاگیاج 
زا 14)و  .) دراد تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  هک  شوپب ، مشچ  رذـگرد و  ناـنآ  زا  سپ ، ناـشیا . زا  یکدـنا  رگم  يوشیم  هاـگآ  ناـنآ 

نایم زیخاتـسر  زور  ات  سپ  دندرب  دای  زا  دـندش  هداد  دـنپ  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  يرهب  نکیلو  میتفرگ  نامیپ  مییاسرت  ام  دـنتفگ  هک  یناسک 
ام هداتـسرف  انامه  باتک ، لـها  يا  (15 .) تخاس دـهاوخ  هاگآ  دـندرکیم  هچنآ  زا  ار  نانآ  ادـخ  يدوزب  میدـنکفا و  هنیک  ینمـشد و  ناـنآ 

یتسارب درذگیم . رد  يرایسب  زا  دنکیم و  نایب  نشور  دیدرکیم  ناهنپ  باتک  زا  هک  ار  هچنآ  زا  يرایسب  امش  يارب  هک  هدمآ  امـش  يوس 
ار هک  ره  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  (16) تسا هدمآ  نآرق -  هدننکنشور -  نشور و  یباتک  و  ص - )  ) ربمایپ يرون -  ادخ  يوس  زا  ار  امش 
هار هب  درآیم و  نوریب  ییانـشور  هب  اهیکیرات  زا  دوخ  تساوخ  هب  ار  ناـنآ  دـیامنیم و  هار  تمالـس  ياـههار  هب  دـشاب  وا  يدونـشخ  وریپ 
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رـسپ حیـسم  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب : تسا . میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  ادخ  دنتفگ : هک  یناسک  دندش  رفاک  هنیآره  (17 .) دیامنیم هار  تسار 
يادخ و  دراد ؟] زاب  نآ  زا  ار  يادخ  هک   ] دراد ییاناوت  ادخ  ربارب  رد  یسک  هچ  دنک  دوبان  ار  همه  تسا  نیمز  رد  هک  ره  شردام و  میرم و 

نادوهج و 18)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادـخ  دـنیرفآیم و  دـهاوخب  هچ  ره  تساـهنآ ، ناـیم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  یهاـشداپ  تسار 
زا دینایمدآ  امش  هکلب  تسین ] نینچ  [ ؟ دنکیم باذع  ناتناهانگ  هب  ار  امش  ارچ  سپ  وگب : مییوا . ناتسود  ادخ و  نارسپ  ام  دنتفگ : نایاسرت 

هچنآ نیمز و  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  يادخ  و  دنک ، باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  دزرمایب و  دـهاوخ  ار  هک  ره  تسا ، هدـیرفآ  وا  هک  اهنآ 
، ناربمایپ ندمآ ]  ] یگتسسگ نارود  رد  هک  دمآ  امش  يوس  هب  ام  هداتسرف  باتک ، لها  يا  (19 .) تسوا يوس  هب  تشگزاب  تساهنآ و  نایم 

امـش يوس  ياهدننکمیب  هدنهد و  هدژم  انامه  دـماین . ياهدـننکمیب  ناسر و  دـیون  ار  ام  دـییوگن  ات  دـنکیم  نایب  نشور  امـش  يارب  ار ] قح  ]
دینک دای  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  نم ، موق  يا  تفگ : شیوخ  موق  هب  یسوم  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 20)و .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دمآ ،

ناـهج مدرم  زا  کـی  چـیه  هب  هک  داد  اـهزیچ  امـش  هب  دـینادرگ و  ناـهاشداپ  ار  امـش  درک و  دـیدپ  یناربماـیپ  امـش  ناـیم  رد  هک  یماـگنه 
هب نارابج ] سرت  زا   ] دییآرد و تسا  هتـشون  ام  يارب  دـنوادخ  هک  تاماش -  نیطـسلف و  سدـقم -  نیمزرـس  نیا  هب  نم ، موق  يا  (21 .) دادن

شکندرگ و یهورگ  اـجنآ  رد  یــسوم ، يا  دــنتفگ : (22 .) دـیدرگیم راـکنایز  هک  دـینکم -  ینیـشنبقع  دـیدرگمرب -  شیوـخ  تـشپ 
عشوی و درم -  ود  (23 .) مییآ رد  ام  دنوش ، نوریب  نیمزرـس ]  ] نآ زا  رگا  سپ  دنوش  نوریب  اجنآ  زا  ات  میوشن  نآ  ردنا  زگره  ام  دنرگمتس و 

نانآ رب  دنتفگ : دوب  هتشاد  ینازرا  ینیبنـشور -  يدنمدرخ و  نامیا و  تمعن -  نانآ  رب  ادخ  دندیـسرتیم و  ادخ ] زا   ] هک نانآ  زا  بیلاک - 
دـینک و لـکوت  ادــخ  رب  سپ  دــیراد  ناـمیا  رگا  و  دــش ، دــیهاوخ  زوریپ  امــش  اـنامه  دــیدش  ردــنا  نوـچ  و  دــییآ ، رد  هزاورد  نـیا  زا 

گنج اهنآ ] اب   ] دیورب و تراگدرورپ  وت و  سپ  مییاینرد ، نیمزرس ]  ] نآ رد  زگره  ام  دنشاب  اجنآ  رد  نانآ  ات  یسوم ، يا  دنتفگ : (24 .) سب
هورگ ام و  نایم  سپ  مرادن ، ییاناوت  رایتخا و  مردارب  دوخ و  رب  زج  نم  اراگدرورپ ، تفگ : یـسوم ] (] 25 .) میاهتسشن اج  نیمه  ام  هک  دینک 

، دنشاب نادرگرس  نیمزرس  نیا  رد  تسا و  مارح  نانآ  رب  لاس  لهچ  نیمزرـس  نآ  انامه  دومرف : يادخ ] (] 26 .) نکفا ییادج  راکدب  نامرفان 
زا دـندرک  ینابرق  نوچ  هک  ناوخب  یتسردـب  نانآ  رب  ار  لیباق -  لـیباه و  مدآ -  دـنزرف  ود  ربخ  27)و  .) روخم هودـنا  نامرفان  هورگ  رب  سپ 

. تشک مهاوخ  ار  وت  هنیآره  تفگ : ردارب ] هب  لـیباق -  دـشن -  هتفریذـپ  شیناـبرق  هک  نآ  . ] دـشن هتفریذـپ  يرگید  زا  دـش و  هتفریذـپ  یکی 
ارم ات  ینک  زارد  نم  هب  شیوخ  تسد  رگا  هک  دنگوس  (28) دریذپیم ناراگزیهرپ  زا  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : لیباه ]-  شردارب -  ]
هانگ نم و  هانگ  مهاوخیم  نم  (29) مسرتیم نایناهج  راگدرورپ  زا  نم  هک  اریز  مشکب  ار  وت  ات  منکیمن  زارد  شیوخ  تسد  نم  یـشکب ،

ناسآ تساراـیب و  شیارب  ار  شردارب  نتـشک  وا  سفن  سپ  (30 .) ناراکمتـس شاداپ  تسا  نیا  و  یـشاب ، نایخزود  زا  اـت  يریگ  رب  ار  دوخ 
هنوگچ هک  دنایامنب  يو  هب  ات  دیواکیم  ار  نیمز  هک  داتـسرف  ار  یغالک  دنوادخ  هاگنآ  (31 .) تشگ ناراکنایز  زا  تشکب و  ار  وا  ات  دومن 

؟ منک ناهنپ  ار  مردارب  رکیپ  ات  مشاب  غالک  نیا  دـننام  هکنیا  زا  مناوتان  اـیآ  نم ، رب  ياو  يا  تفگ : لـیباق ] . ] دـنک ناـهنپ  ار  شردارب  دـسج 
رد یهابت  ای  هتـشک  ار  یـسک  هکنآ  یب  دشکب  ار  یـسک  هک  ره  هک  میتشون  لیئارـسا  نادنزرف  رب  ور  نیا  زا  (32 .) تشگ نانامیشپ  زا  هاگنآ 

نانچ دیامن -  هار  قح  هب  ای  دناهرب  گرم  زا  دنک -  هدنز  ار  یـسک  هک  ره  و  دشاب . هتـشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دـشاب  هدرک  نیمز 
زا سپ  نانآ  زا  يرایسب  سپـس  دندمآ ، نانآ  يوس  نشور  ياههناشن  اب  ام  ناگداتـسرف  هنیآره  و  تسا . هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  هک  تسا 

یهابت هب  نیمز  رد  دنگنجیم و  وا  هداتـسرف  ادخ و  اب  هک  یناسک  يازـس  هک  تسین  نیا  زج  (33 .) دـندش ور  هدایز  راکفازگ و  نیمز  رد  نآ 
ای دننک  راد  رب  ای  دنـشکب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  دنزادرپیم -  تراغ  لتق و  ینزهار و  هب  ای  دـننکیم  ینماان  داجیا  هعماج  رد  دنـشوکیم - 

تـسا نیا  دـننک . ناشنوریب  نیمزرـس  نآ  زا  ای  دـنربب  پچ -  ياپ  تسار و  تسد  زا  یتمـسق  رگیدـکی -  فالخ  رب  ار  ناـشیاهاپ  اهتـسد و 
تـسد نانآ  رب  هکنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  رگم  (34 .) دـنراد گرزب  یباذـع  ناهج  نآ  رد  و  ناـهج ، نیا  رد  ناـنآ  يارب  ییاوسر  يراوخ و 

وا يوـس  هب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (35 .) تسا نابرهم  راـگزرمآ و  ادـخ  هک  دـینادب  و  دـننک ، هبوت  دـیبای 
تسا نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  همه  رگا  دندش  رفاک  هک  یناسک  انامه  (36 .) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  رد  دییوجب و  زیواتسد 
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یباذـع تـسار  ناـنآ  دوـشن و  هتفریذـپ  اـهنآ  زا  دـنرخزاب  زیخاتــسر  زور  باذـع  زا  نادـب  ار  نتــشیوخ  اـت  دنتــشادیم  ار  نآ  دــنچمه  و 
38)و .) هدنیاپ یباذع  تسار  نانآ  دنتـسین و  یندـمآ  نوریب  نآ  زا  هکنآ  لاح  دـنیآ و  نوریب  خزود  شتآ  زا  هک  دـنهاوخیم  (37) كاندرد
اتمهیب و ياناوت  ادـخ  و  ادـخ ، يوس  زا  تسا  يرفیک  دـیربب ، دـناهدرک  هچنآ  يازـس  هب  ار  ناشتـسد  تشگنا ] راـهچ   ] دزد نز  دزد و  درم 

زاـب وا  رب  شیوخ ] تمحر  هب   ] ادـخ دروآ  حالـص  هب  ار  دوخ  راـک  دـنک و  هبوـت  شمتـس  زا  سپ  هک  ره  سپ  (39 .) تسا تمکح  اب  ياـناد 
نآ نیمز ، اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  يادخ  هک  ياهتسنادن  ایآ  (40 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک  دریذپیم  ار  شاهبوت  ددرگیم و 

دنباتشیم رفک  رد  هک  یناسک  ربمایپ ، يا  (41) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  دزرمآیم و  دهاوخب  هک  ار  نآ  دنکیم و  باذع  دـهاوخب  هک  ار 
هک اهنآ  زا  درادن و  رواب  ناشاهلد  میدـیورگ و  دـنیوگیم : شیوخ  ناهد  هب  هک  نانآ  زا  دـنزاسن  نیگهودـنا  ار  وت  دـنزرویم -  رارـصا  - 

ار نخس  دنیاهنآ -  ناسوساج  ینعی  دناهدماین -  وت  دزن  هک  رگید  یهورگ  يارب  دنناگدنونش  دنغورد ، ناگدنونش  تخس  هک  دندش  دوهج 
دـش هداد  امـش  هب  هدـش ] فیرحت  مکح   ] نیا رگا  دـنیوگیم : دـننکیم ،-  فیرحت  دـننادرگیم -  شیاههاگیاج  رد  نتفرگ  ياج  زا  سپ 

يزیچ وا  يارب  زگره  دهاوخ ، ار  وا  تکاله -  ای  ییاوسر  ای  یهارمگ  هنتف -  ادخ  هک  ره  و  دینک . زیهرپ  يرود و  دشن  هداد  رگا  دیریذپب و 
تسا هتـساوخن  ادخ  هک  دنایناسک  نانیا  درک ،-  یناوتن  يراک  وا  يارب  ادخ  ربارب  رد  دروآ -  تسد  هب  یناوتن  هنتف ] نآ  عفد  رد   ] ادخ زا  ار 

غورد و ناگدنونش  (42 .) گرزب تسا  یباذـع  ناـهج  نآ  رد  يراوـخ و  ییاوـسر و  ناـهج  نیا  رد  ار  ناـنآ  دـنک ، كاـپ  ار  ناـشاهلد  هک 
زگره ینادرگب  يور  نانآ  زا  رگا  و  نادرگب ، يور  ناـنآ  زا  اـی  نک  يرواد  ناـشنایم  دـنیآ  وت  دزن  رگا  سپ  دـنامارح ، لاـم ]  ] ناگدـنروخ

43)و .) دراد تسود  ار  نارگداد  دـنوادخ  هک  اریز  نک  يرواد  ناشنایم  فاصنا  داد و  هب  ینک  يرواد  رگا  و  دـیناسر ، دـنناوتن  وت  هب  ینایز 
نآ قفاوم  وت  هک   ] نآ زا  سپ  هاـگنآ  تساـهنآ و  دزن  تسا  نآ  رد  ادـخ  مکح  هک  تاروت  هکنآ  لاـح  دندنـسپ و  يرواد  هب  ار  وت  هنوـگچ 

ییانشور و  قح ] هب   ] ینومنهر نآ  رد  هک  میداتـسرف  ورف  ار  تاروت  ام  (44 .) دنرادن نامیا  نانیا  و  دـننادرگیم ، يور  يدرک ] مکح  باتک 
نایبرم نینچمه ]  ] دننکیم و مکح  دـندش  يدوهی  هک  اهنآ  يارب  نآ  اب  دـنرادربنامرف  هداهن و  ندرگ  ار ] ادـخ  مکح   ] هک یناربمایپ  تسه ،

مدرم زا  سپ  دـندوب . هاوگ  نآ  رب  دوب و  هدـش  هتـساوخ  نانآ  زا  ادـخ  باـتک  تشادهاـگن  هک  ور  نآ  زا  ناـشیا ، نادنمـشناد  تسرپادـخ و 
دنناـنیا سپ  دـنکن  مـکح  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنادـب  هـک  ره  و  دـیرخم . یکدـنا  زیچ  نـم  تاـیآ  ياـهب  هـب  دیــسرتب و  نـم  زا  دیــسرتم و 

شوگ و هب  ار  شوگ  ینیب و  هب  ار  ینیب  مشچ و  هب  ار  مشچ  نت و  هب  ار  نت  هک  میتـشون  مکح  نیا  ناـنآ  رب  تاروـت )  ) نآ رد  45)و  .) نارفاک
ره و  تسوا ، ناهانگ ]  ] يارب ياهرافک  نیا  دشخبب  ار  صاصق )  ) نآ هک  ره  و  تسا ، صاصق  شربارب ] هب   ] ار اهمخز  نادـند و  هب  ار  نادـند 

رواب میدروآ ، رد  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  ناربمایپ )  ) ناشیا سپ  رب  46)و  .) ناراکمتـس دننانیا  سپ  دنکن  مکح  هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنادب  هک 
رد هک  میداد  لیجنا  ار  وا  و  تشاـگنا ،-  تسار  دوب  هدـش  هداتـسرف  وا  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  ینعی  تاروت -  زا  دوب  وا  شیپ  هچنآ  هدـنراد 

لیجنا لها  47)و  .) ناراـگزیهرپ يارب  يدـنپ  ینومنهر و  و  تاروت ، زا  دوب  نآ  شیپ  هچنآ  هدـنراد  رواـب  دوب و  ییئانـشور  ینومنهر و  نآ 
48)و .) نامرفان ناراکدب  دننانآ  سپ  دنکن  مکح  هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنادب  سک  ره  دننک و  مکح  هداتـسرف  ورف  نآ  رد  ادخ  هچنادـب  دـیاب 

سپ نآ ، رب  نابهاگن  و  یهلا ]  ] باتک زا  هدوب  نآ  شیپ  هچنآ  هدنراد  رواب  میداتسرف ، وت  يوس  یتسرد  یتسارب و  ار  نآرق -  باتک -  نیا ] ]
يوریپ نانآ  سوه  يوه و  زا  تسا  هدمآ  وت  يوس  هب  هک  یقح  نآ  زا  ندنادرگيور  اب  نک و  مکح  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنادـب  نانآ  نایم 
نکیلو تخاـسیم  تما  کـی  ار  امـش  تساوـخیم  ادـخ  رگا  و  مـیدرک ، دـیدپ  یـشور  هار و  ناـیمدآ -  امـش -  زا  یتـما  ره  يارب  نـکم .

نآ رد  هچنادب  ار  امش  تسادخ و  هب  امش  همه  تشگزاب  دیریگ . یشیپ  اهیکین  هب  سپ  دیامزایب ، هداد  امش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  دهاوخیم 
اهـسوه و زا  نک و  مکح  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنادـب  ناـنآ  ناـیم  هکنیا  هب ] مـیدرک  یحو   ] 49)و .) درک دهاوخ  هاگآ  دـیدرکیم  فالتخا 
. دننادرگب نآ  زا  دـنهد و  بیرف  هداتـسرف  ورف  وت  هب  ادـخ  هچنآ  زا  یخرب  هرابرد  ار  وت  ادابم  هک  زیهرپب  نانآ  زا  نکم و  يوریپ  ناشاهوزرآ 

مدرم زا  يرایـسب  یتسارب  و  دـناسر ، تبوقع  ناشناهانگ  زا  یخرب  يازـس ]  ] هب نانآ  هب  دـهاوخیم  ادـخ  هک  نادـب  دـندرک ، تشپ  رگا  سپ 
؟ دنراد نیقی  هک  یمدرم  يارب  تسادـخ  زا  رتمکح  وکین  یـسک  هچ  و  دـنیوجیم !؟ تیلهاج  راگزور ]  ] مکح ایآ  (50 .) دننامرفان ناراکدب 
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سک ره  و  دنرگید ، یخرب  ناتسود  نانآ  زا  یخرب  دیریگم . لدمه  تسود و  ار  نایاسرت  نادوهج و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (51)
رد هک  ار  یناـسک  ور  نیا  زا  (52 .) دـیامنن هار  ار  ناراکمتـس  هورگ  ادـخ  انامه  تساهنآ . زا  وا  دراد  یلدـمه  یتسود و  اهنآ  اب  هک  امـش  زا 

دیما دسر . يدب  دادیور  ار  ام  هک  میسرتیم  دنیوگیم : دنباتشیم و  نانآ  یتسود ]  ] رد هک  ینیبیم  تسا  قافن -  کش و  يرامیب -  ناشلد 
دنتـشاد ناهن  ناشاهلد  رد  هچنآ  رب  سپ  درآ ، دـیدپ  شیوخ  دزن  زا  ياهثداح -  ای  یناـمرف  يرما -  اـی  یـشیاشگ  يزوریپ و  ادـخ  هک  تسا 

ياهدنگوس هک  دنناسک  نامه  ناقفانم -  نانیا -  ایآ  دنیوگ : رگیدکی ] هب  لاح  نیا  رد   ] دـندروآ نامیا  هک  یناسک  53)و  .) دندرگ نامیشپ 
ره دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (54 .) دنتـشگ راکنایز  دش و  هابت  ناشاهرادرک  دوب ؟ دنهاوخ  امـش  اب  هک  دندروخیم  ادـخ  هب  تخس 
اب دـنراد ، تسود  ار  وا  ناشیا  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  دروایب  ار  یهورگ  دـنوادخ  هک  ادوز  ددرگرب  شیوخ  نید  زا  هک  امـش  زا  سک 

. دنـسرتیمن ياهدننکشنزرـس  چیه  شنزرـس  زا  دننکیم و  داهج  ادخ  هار  رد  زارفندرگ ، تخـس و  نارفاک  رب  دنراسکاخ و  مرن و  نانموم 
تسرپرس تسود و  انامه  (55 .) تساناد یـشیاشخب  خارف  دنوادخ  دهدیم و  دهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  هک  تسادخ  شـشخب  يرترب و  نیا 

رد هـک  یلاـح  رد  دـنهدیم  تاـکز  دــنرادیم و  اـپرب  ار  زاـمن  هـک  ناـنآ  دــناهدروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک  شربماـیپ و  تسادــخ و  اـمش 
تسادخ و] هورگ  زا   ] دنیزگرب یتسرپرـس  یتسود و  هب  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نینچ ]  ] شربمایپ و ادـخ و  هک  ره  56)و  .) دنعوکر
هک نانآ  زا  دـنریگیم  يزاب  هرخـسم و  هب  ار  امـش  نید  هک  ار  یناسک  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (57 .) دنزوریپ ادـخ  هورگ  یتسارب 
ارف زاـمن  هب  نوچ  (58)و  دـینک اورپ  ادـخ  زا  دـیراد  نامیا  رگا  و  دـیریگم ، تسود  ار  نارفاک  زین  هدـش و  هداد  باتک  اهنآ  هب  امـش  زا  شیپ 
راک ار  درخ  هک  دـنایهورگ  اهنآ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دـنریگیم ، يزاـب  هرخـسم و  هب  ار  نآ  دـیهدیم -  رـس  ناذا  گـناب  دـیناوخیم - 
نیا زا  شیپ  هچنآ  هدـمآ و  ورف  ام  هب  هچنآ  ادـخ و  هب  هک  دـیریگیم  بیع  هدرخ و  ام  رب  نیا  زج  ایآ  باتک ، لـها  يا  وگب : (59 .) دندنبیمن

ربخ ادخ  دزن  یشاداپ  نیا  زا  رتدب  هب  ار  امش  ایآ  وگب : (60) دیاهتفر نوریب  قح  نامرف  زا  امش  رتشیب  هکنآ  لاح  میاهدروآ و  نامیا  هدمآ  ورف 
هک یـسک  هدینادرگ و  ناکوخ  ناگنیزوب و  ار  نانآ  زا  یخرب  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  هدرک و  تنعل  ار  وا  ادـخ  هک  سک  نآ  شاداپ ] [ ؟ مهدـب

نامیا دنیوگ : دنیآ  امش  دزن  نوچ  61)و  .) رتمگ تسار  هار  زا  دنرتدب و  یهاگیاج  رد  نانیا  تسا ، هدیتسرپ  ار  رگنایغط -  تب و  توغاط - 
ار اهنآ  زا  يرایسب  62)و  .) تسا رتاناد  دندرکیم  ناهنپ  هچنادب  ادخ  و  دندش ، نوریب  رفک  نامه  اب  دـندمآ و  رد  رفک  اب  هکنآ  لاح  میراد و 
تسرپادخ و نایبرم  ارچ  (63 .) دـننکیم هچنآ  تسا  دـب  هنیآره  دنباتـشیم . يراوخمارح  نارگید و  هب  متـس  يراکهانگ و  رد  هک  ینیبیم 

 - دـنزاسیم هچنآ  تسا  دـب  هنیآره  دـنرادیمن ؟ زاب  ناشیراوخ  مارح  و  ناشییوگغورد -  ناشدولآهانگ -  راتفگ  زا  ار  ناـنآ  نادنمـشناد ،
تسد ود  هکلب  داب ، نانآ  رب  تنعل  دنتفگ  هچنآ  يازس  هب  داب و  هتسب  ناشاهتسد  تسا . هتـسب  ادخ  تسد  دنتفگ : نادوهج  64)و   -.) دننکیم
هدمآ ورف  وت  يوس  تراگدرورپ  زا  هچنآ  هنیآره  و  دهدیم . يزور  دشخبیم و  دـهاوخب  هک  هنوگنآ  تسا  هدوشگ  وا  تردـق ] تمحر و  ]

دنتخورفا گنج  يارب  یشتآ  هاگ  ره  میدنکفا ، هنیک  ینمشد و  زیخاتسر  زور  ات  ناشنایم  و  دیازفایم ، رفک  یـشکرس و  ار  نانآ  زا  يرایـسب 
دنروآ نامیا  باتک  لها  رگا  65)و  .) درادن تسود  ار  ناراکهابت  ادخ  دنشوکیم و  يراکهبت  هب  نیمز  رد  هتسویپ  و  دناشن ، ورف  ار  نآ  ادخ 

لیجنا و تاروت و  نانآ  رگا  66)و  .) میروآ رد  تمعن  رپ  ياهتـشهب  هب  ار  نانآ  مییادزب و  اهنآ  زا  ار  ناشاهيدـب  هنیآره  دـنوش  راگزیهرپ  و 
 - نیمز ناشیاپ -  ریز  زا  و  نامـسآ -  ناشرـس -  يالاب  زا  هنیآره  دنتـشادیم  اپرب  هدـمآ  ورف  اهنآ  يوس  هب  ناـشراگدرورپ  زا  هک  ار  هچنآ 

يوـس زا  ار  هـچنآ  ربماـیپ ، يا  (67 .) تـسا دـب  دـننکیم  هـچنآ  ناـنآ  زا  يرایـسب  دـناور و  هناـیم  یهورگ  ناـشیا  زا  دـندشیم . رادروـخرب 
انامه درادیم ، هاگن  مدرم  دنزگ ] هنتف و   ] زا ار  وت  ادـخ  یـشاب و  هدـناسرن  ار  وا  مایپ  ینکن  نیا  رگا  ناسرب و  هدـمآ  ورف  وت  هب  تراگدرورپ 

لیجنا و تاروت و  هکنآ  ات  دیرادن -  یشزرا  هاگیاپ و  دیتسین -  يزیچ  رب  امـش  باتک ، لها  يا  وگب : (68 .) دیامنن هار  ار  نارفاک  هورگ  ادخ 
ار نانآ  زا  يرایـسب  هدمآ  ورف  وت  يوس  تراگدرورپ  زا  هچنآ  هنیآره  و  دیراد ، اپرب  هدش  هداتـسرف  ورف  امـش  هب  امـش  يادخ  زا  هک  ار  هچنآ 

نائباص دندش و  يدوهی  هک  یناسک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (69 .) روخم هودنا  نارفاک  هورگ  رب  سپ  دیازفایم . رفک  یشکرس و 
نیگهودــنا هـن  دــشاب و  ناـنآ  رب  یمیب  هـن  دــنک  هتــسیاش  کـین و  راـک  دروآ و  ناـمیا  نیــسپ  زاـب  زور  ادــخ و  هـب  هـک  ره  ناــیاسرت  و 
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هچنادـب دـمآ  يربماـیپ  ار  ناـنآ  هاـگ  ره  میتشاد ، لیـسگ  ناـنآ  يوس  یناربماـیپ  میتـفرگ و  ناـمیپ  بوقعی  نادـنزرف  زا  هنیآره  (70 .) دنوش
روک سپ  دوب  دهاوخن  یشیامزآ  يراتفرگ و  هک  دنتشادنپ  71)و  .) دنتشک ار  یهورگ  دندرمـش و  نزغورد  ار  یهورگ  دوبن ، ناشدنیاشوخ 

و دندش ، رک  روک و  اهنآ  زا  يرایـسب  رگید  راب  تفریذپ ، ار  ناشهبوت  تشگزاب و  نانآ  رب  دوخ ] تمحر  اب   ] دـنوادخ سپـس  دـندش ، رک  و 
: تفگ حیـسم  هکنآ  لاح  تسا و  میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  ادخ  دنتفگ : هک  یناسک  دندش  رفاک  هنیآره  (72 .) تسانیب دننکیم  هچنادب  ادخ 
ار تشهب  ادخ  دریگ  زابنا  ادخ  يارب  سک  ره  هک  تسامـش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  دیتسرپب  ار  اتکی  يادخ  بوقعی ، نادـنزرف  يا 
هک یناسک  دـندش  رفاـک  هنیآره  (73 .) تـسین ياهدـننک  يراـی  چـیه  ار  ناراکمتـس  و  تـسا ، خزود  شتآ  شهاـگیاج  هدرک و  مارح  وا  رب 

هچنآ زا  رگا  و  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  چیه  هکنآ  لاح  و  سدقلا -  حور  نبا و  با و  تسا -  ادخ ]  ] هس زا  یکی  دنوادخ  دنتفگ :
هبوت دـندرگیمن -  زاب  ادـخ  هب  ایآ  (74 .) دیـسر دـهاوخ  كاندرد  یباذـع  دـندش  رفاک  هک  اهنآ  زا  یناسک  هب  هتبلا  دنتـسیان  زاب  دـنیوگیم 

هک تسین ، ياهداتسرف  زج  میرم  رسپ  حیـسم  (75 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هکنآ  لاح  و  دـنهاوخیمن ؟ شزرمآ  وا  زا  و  دـننکیمن - 
هک رگنب  تسین ،-  ادخ  حیـسم  سپ  دندروخیم -  اذغ  ود  ره  دوب ، هشیپ  یتسار  ینز  وا  ردام  و  دنتـشذگ ، رد  یناگداتـسرف  زین  وا  زا  شیپ 

يزیچ اتکی  يادخ  ریغ  ایآ  وگب : (76 !) دنوشیم هدـینادرگ  قح ] زا   ] هنوگچ هک  رگنب  هاگنآ  مینکیم  نایب  نشور  ناشیارب  ار  تایآ  هنوگچ 
رد باتک  لـها  يا  وگب : (77 .) تساناد اونـش و  هک  تسادـخ  هکنآ  لاـح  و  درادـن ؟ ناوت  رد  يدوس  ناـیز و  امـش  يارب  هک  دـیتسرپیم  ار 
زا دوخ  دندرک و  هارمگ  ار  يرایسب  دندش و  هارمگ  نیا  زا  شیپ  هک  یهورگ  ياهشهاوخ  اهـسوه و  زا  دینکم و  ییوگفازگ  اوران  هب  ناتنید 

تنعل میرم  رـسپ  یـسیع  دوواد و  نابز  رب  دندش ، رفاک  هک  لیئارـسا  نادـنزرف  زا  یناسک  (78 .) دـینکم يوریپ  دـنتفر  یهارمگ  هب  تسار  هار 
زاب دـندرکیم  هک  یتشز  اوراـن و  راـک  زا  ار  رگیدـکی  (79 .) دنتـشذگیم رد  هزادـنا  زا  دـندرک و  یناـمرفان  هک  دوـب  ور  نآ  زا  نیا  دـندش ،

، دنراد یلدـمه  یتسود و  دـندش  رفاک  هک  یناسک  اب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایـسب  (80 .) دندرکیم هچنآ  تسا  دب  هنیآره  دنتـشادیمن ،
ادخ هب  رگا  81)و  .) دننادیواج باذع  رد  تسا و  هتفرگ  مشخ  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  هدروآ  شیپ  ناشیارب  نانآ  سفن  هچنآ  تسا  دب  یتسارب 

رس هنیآره  (82 .) دننامرفان ناراکدب  نانآ  زا  يرایسب  نکیلو  دنتفرگیمن ، تسود  ار  اهنآ  دندروآیم  نامیا  هدمآ  ورف  وا  هب  هچنآ  ربمایپ و  و 
هک یباییم  یناسک  ناـنموم  اـب  یتسود  هب  ار  ناـشنیرتکیدزن  و  یباـییم ، ناکرـشم  نادوهج و  ناـنموم ، اـب  ینمـشد  رد  ار  مدرم  نیرتتخس 

ناـنآ دـنا و  ناراد -  هعموـص  ناـبهار -  و  یحیـسم -  نادنمـشناد  ناشیـشک -  ناـنآ  ناـیم  هـک  تـسور  نآ  زا  نـیا  مییاـسرت ، اـم  دـنیوگ 
هچنآ زا  ناشناگدید  هک  ینیبیم  دنونشب  هدمآ  ورف  ربمایپ  رب  ار  هچنآ  نوچ  (83)و  دننکیمن قح -  ربارب  رد  یشنم -  گرزب  یشکندرگ و 

مان اب  ینعی  قح - ] هب   ] ناگدـنهد یهاوگ  اب  ار  ام  ماـن ]  ] سپ میدروآ  ناـمیا  اراـگدرورپ ، دـنیوگیم : دراـبیم ، کـشا  دناهتخانـش  قح  زا 
نامراگدرورپ هک  میراودیما  هکنآ  لاح  میورگن و  هدـمآ  ام  يوس  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  هب  هک  تسیچ  ار  ام  (84)و  سیونب نانموم -  رگید 

اهکـشوک و  ] ریز زا  هک  داد  شاداـپ  ییاهتـشهب  دـنتفگ  هچنادـب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ  (85) دروآ رد  ناگتـسیاش  ناـکین و  هورگ  اـب  ار  اـم 
غورد ار  ام  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  86)و  .) ناراکوکین شاداپ  تسا  نیا  و  دـننآ ، رد  هنادواج  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ناتخرد ]

دح زا  دینکن و  مارح  هدرک  لالح  امـش  يارب  ادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (87 .) دننایخزود اهنآ  دنتشاگنا 
هک ییادخ  زا  دیروخب و  هداد  يزور  هزیکاپ  لالح و  ار  امش  ادخ  هچنآ  زا  88)و  .) درادن تسود  ار  ناگدنرذگ  دح  زا  ادخ  هک  دیرذگم ،
هب ار  امـش  نکیلو  دنکیمن  تساوخ  زاب  ناتهدوهیب  دصقیب و  ياهدـنگوس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  (89 .) دیشاب هتـشاد  اورپ  دیراد  نامیا  وا  هب 
 - هنایم زا  تسا  دنمتسم  هد  نداد  اذغ  نآ  هرافک  سپ  دنکیم . تساوخ  زاب  دیاهدرک  دای  تین  دصق و  اب  هک  ییاهدنگوس  نتـسکش ]  ] ببس

سپ دناوتن -  ای  دباین -  هک  ره  و  هدـنب . کی  ندرک  دازآ  ای  نانآ  ندـناشوپ  ای  دـیناروخیم  شیوخ  هداوناخ  هب  هچنآ  تسپ -  هن  یلاع و  هن 
هاگن ار  شیوخ  ياهدنگوس  و  دینکشب ،] ار  نآ  سپس  و   ] دیروخ دنگوس  نوچ  تسامش  ياهدنگوس  هرافک  نیا  تسوا ، رب  هزور  زور  هس 
انامه دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (90 .) دیرازگ ساپـس  دیاش  دنکیم  نایب  نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچنیا  دـیراد .

زا سپ ، تسا . ناطیش  راک  زا  دیلپ و  هعرق  ياهریت  و  دندرکیم -  ینابرق  نآ  رب  دندرمشیم و  سدقم  هک  ییاهگنـس  ای  اهتب -  رامق و  ویم 
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ادخ و دای  زا  ار  امش  دنکفیب و  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  رامق  ویم  رد  دهاوخیم  ناطیش  انامه  (91 .) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیزیهرپب  نآ 
دیباترب يور  رگا  سپ  دیشاب . هتـشاد  اورپ  دیرب و  نامرف  ار  ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  يادخ  92)و  (!؟ دیتسیایم زاب  ایآ  سپ  دراد . زاب  زامن  زا 
هتـسیاش کین و  ياـهراک  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رب  (93 .) سب تسا و  ماـیپ  راکـشآ  نشور و  ندـیناسر  اـم  ربماـیپ  رب  هک  دـینادب 
رادـیاپ نامیا  رب  دنـشاب -  هتـشاد  نامیا  هدوب و  راگزیهرپ  هاگ  ره  میرحت -  مکح  زا  شیپ  دـناهدروخ -  هچنآ  رد  تسین  یهاـنگ  دـناهدرک 

 - دنزیهرپب اهمارح ] زا   ] زین هاگنآ  دنروآ و  نامیا  نآ ] میرحت  هب   ] دنیامن و زیهرپ  تامرحم ] زا   ] سپـس دننک ، هتـسیاش  ياهراک  و  دنـشاب - 
هنیآره دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (94 .) دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  دننک ، کین  راک  و  دنزرو -  يرادـیاپ  يراگزیهرپ  رب 

مولعم دسرتیم  وا  زا  ناهن  رد  هک  ار  یـسک  ادخ  ات  دیامزآیم  دسر  نادب  امـش  ياههزین  اهتـسد و  هک  راکـش  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  دنوادخ 
یناسک يا  (95 .) كاندرد تسا  یباذع  ار  وا  سپ  درذگرد  دـح  زا  تسناد -  مرح  دیـص  ندوب  مارح  هک  سپ -  نیا  زا  هک  ره  و  دـنادرگ ،

دیاب ندرک -  ینابرق  يرفیک -  دـشکب  دـمعب  ار  نآ  امـش  زا  هک  ره  و  دیـشکم ، راکـش  دیاهتـسب  مارحا  هک  یلاح  رد  دـیاهدروآ ، نامیا  هک 
هب مکح  هک  امـش -  زا  لداـع  درم  ود  مکح  یهاوگ و  هب  دنفـسوگ -  واـگ و  رتـش و  ناـیاپراهچ -  سنج  زا  هتـشک  هچنآ  ربارب -  دـننام - 
ات نتـشاد ، هزور  نآ  ربارب  ای  تسا  نادنمتـسم  نداد  اذغ  هک  ياهرافک  ای  دوش -  حبذ  مرح  رد  دسرب -  مرح  هب  هک  یینابرق  دننک ،-  يربارب 

دریگ و ماقتنا  وا  زا  ادخ  دزادرپ -  مرح  رد  راکـش  هب  زاب  ددرگ -  زاب  هک  ره  و  تشذگرد ، هتـشذگ  هچنآ  زا  ادـخ  دـشچب . دوخ  راک  رفیک 
و نایناوراک ، امش و  يرادروخرب  يارب  تسا  هدش  لالح  امش  يارب  نآ  كاروخ  ایرد و  راکـش  (96 .) تسا ناتسنیک  اتمهیب و  ياناوت  ادخ 

اورپ دیوشیم  مهارف  هتخیگنارب و  وا  يوس  هب  هک  ییادـخ  زا  و  تسا ، هدـش  مارح  امـش  رب  دـیتسه  مارحا  رد  هک  یماگنه  ات  یکـشخ  راکش 
ناشنیب و ياهینابرق  و  دنمهوکـش -  مارح -  هاـم  زین ]  ] داد و رارق  مدرم  ییاـپرب  هلیـسو  ار  دنمهوکـش ، هناـخ  هبعک ، دـنوادخ ، (97 .) دینک

يزیچ ره  هب  دـنوادخ  دـنادیم و  تسا  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  ادـخ  دـینادب  هک  تـسنآ  يارب  نـیا  ار . راددـنبندرگ  ياـهینابرق 
نابرهم راگزرمآ و  ادخ  تسا و  رفیک  تخـس  ادـخ  هک  دـینادب  (98  -.) تسا ملع  يور  زا  دـنکیم  ررقم  مارح  لـالح و  هـچنآ  تساـناد - 

كاپ دیلپ و  وگب : (100) دنادیم دیرادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  دینکیم و  راکـشآ  ار  هچنآ  ادخ  و  تسین ، مایپ  ندناسر  زج  ربمایپ  رب  (99 .) تسا
يا (101 .) دیوش راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، اورپ  ادخ  زا  نادـنمدرخ ، يا  سپ  درآ ، تفگـش  هب  ار  وت  دـیلپ  یناوارف  دـنچ  ره  دنتـسین  ناسکی 

زا رارصا ] هب   ] رگا و  دنک ، نیگهودنا  دیآ و  دب  ار  امش  دوش  راکشآ  امـش  يارب  رگا  هک  دیـسرپم  ییاهزیچ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
ياهـشسرپ اهنآ -  زا  دنوادخ  دمآ .] دیناوتن  نوریب  نآ  هدهع  زا  و   ] ددرگیم راکـشآ  امـش  يارب  دیآیم  ورف  نآرق  هک  هاگنآ  دیـسرپب  اهنآ 

سپس دندرک  شسرپ  اهزیچ -  هنوگنآ  اهنآ -  زا  امـش  زا  شیپ  یهورگ  انامه  (102 .) تسا رابدرب  راگزرمآ و  ادخ  تشذـگ و  رد  اجیب - 
ياهتسویپ و مهب  چیه  هن  ياهتشاذگاو و  چیه  هن  ياهتفاکـش و  شوگ  چیه  هرابرد  ادخ  (103 .) دنتشگ رفاک  نادب  دندینش ] خساپ  هک  نیمه  ]

راک هب  ار  درخ  ناـشرتشیب  دـندنبیم و  غورد  ادـخ  رب  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  هکلب  تسا ، هدرکن  یمکح  ياهتـشاد  هاـگن  تشپ  چـیه  هن 
نآ رب  ار  نامناردـپ  هچنآ  دـنیوگ : دـییایب ، ربمایپ  يوس  هب  هداتـسرف و  ورف  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچ  104)و  .) دنربیمن
يا (105 (!؟] دـننکیم يوریپ  نانآ  زا  مه  زاـب   ] دـنتفاییمن هار  دنتـسنادیمن و  يزیچ  ناشناردـپ  هک  دـنچ  ره  اـیآ  تسا ، سب  ار  اـم  میتفاـی 
زاب دناسرن . ینایز  امش  هب  دش  هارمگ  هک  ره  دیـشاب  هتفای  هار  امـش  نوچ  نتـشیوخ ، تشادهاگن ]  ] داب امـش  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

گرم نوچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (106 .) دنکیم هاگآ  دیدرکیم  هچنادـب  ار  امـش  سپ  تسادـخ ، يوس  هب  امـش  همه  تشگ 
گرم دـماشیپ  ار  امـش  دـیدوب و  رفـس  رد  رگا  ای  تسامـش ، زا  لداع  نت  ود  یهاوگ ]  ] تیـصو ماگنه  امـش  نایم  یهاوگ  دـسرارف ، ناتیکی 

ادـخ هب  ات  دـیراد  هاگن  ار  ناـنآ  زاـمن  زا  سپ  دیـشاب  کـش  هب  ود ] نآ  زا   ] رگا و  رگید ،-  ینید  لـها  دوخ -  ریغ  زا  رگید  نت  ود  دـسرارف 
هک میزاسن ، ناهنپ  ار  ادخ  یهاوگ  دشاب و  دنواشیوخ  يو  دـنچ  ره  میناتـسن  یهاوگ ]  ] نآ ربارب  رد  ار  ییاهب  چـیه  ام  هک  دـنروخ  دـنگوس 

تناـیخ ینعی  دـناهدش - ، هاـنگ  بکترم  دوخ ] یهاوگ  رد   ] نت ود  نآ  هک  دـش  هدرب  یپ  رگا  107)و  .) میـشاب ناراکهانگ  زا  هنیآره  هاگنآ 
رد نداد ] یهاوگ  هب   ] رتراوازس ناهاوگ  هک  نانآ  زا  رگید  هاوگ  ود  سپ  دنداد -  هولج  تسار  دندوب  هتخاس  هک  ار  یغورد  هک  دناهدیزرو 
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رتتـسرد ام  یهاوگ  هک  دـنروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  دنتـسیاب و  ود  نآ  ياج  هب  تیم -  يایلوا  زا  نت  ود  ینعی  دـناهدیزرو -  تنایخ  نانآ  قح 
نیا (108 .) میـشاب ناراکمتـس  زا  هنیآره  زواـجت -  تروص  رد  هاـگنآ -  هک  میاهتفرن ، رتارف  قح ] یتـسار و  زا   ] اـم اـهنآ و  یهاوگ  زا  تسا 

در نایعدـم ] رب   ] ناشیا ياهدـنگوس  زا  سپ  ییاهدـنگوس  هک  دنـسرتب  ای  دـنهد  یهاوگ  دـیاب  هک  هنوگنآ  هکنیا  هب  تسا  رتکیدزن  شور ] ]
هورگ دنوادخ  و  دیراد ، ارف  شوگ  وا ] نامرف  هب   ] دینک و اورپ  ادخ  زا  و  دـندرگ -  اوسر  هدـش  راکـشآ  ناشغورد  هجیتن  رد  و  دوش -  هدرک 

ار ام  دنیوگ : دنداد ؟ خـساپ  هچ  ار  امـش  توعد ] : ] دـیوگ دروآ و  مهارف  ار  ناربمایپ  ادـخ  هک  يزور  (109) دیامنن هار  ار  نامرفان  ناراکدـب 
دوخ و رب  ارم  تمعن  رآ  دای  هب  تفگ : میرم  رـسپ  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  هاگنآ  نک ] داـی  (] 110 .) اهناهن ياناد  ییوت  انامه  تسین ، یـشناد 

 - یلاـسگرزب رد  هراوهاـگ و  رد  مدرم  اـب  هک  مدـینادرگ  دـنمورین  لـیئربج -  سدـقلا ، حور  كاـپ -  حور  هـب  ار  وـت  هـک  هاـگنآ  ترداـم ،
 - تسرد رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  تمکح -  باتک و  ار  وت  هک  هاگنآ  ییوگ و  نخس  یناوج -  يریپ و  نایم  ییومود ، ماگنه  یلاسنایم ،

ياهدـنرپ نم  نامرف  هب  سپ  يدـیمدیم  نآ  رد  یتخاسیم و  هدـنرپ  ناسب  لـگ  زا  نم  ناـمرف  هب  هک  هاـگنآ  میتخومآ و  لـیجنا  تاروت و  و 
هدـنز يدروآیم -  نوریب  نم  ناـمرف  هب  ار  ناـگدرم  هک  هاـگنآ  يدادیم و  دوـبهب  نـم  ناـمرف  هـب  ار  سیپ  دازرداـم و  ياـنیبان  و  دـشیم ،

يدـمآ ناشدزن  اههزجعم -  نشور -  ياههناشن  اب  هک  یماگنه  متـشاد  زاب  وت  زا  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  بیـسآ ]  ] هک هاگنآ  و  یتخاـسیم - 
یسیع ناگژیو  نایراوح -  هب  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 111)و .) راکـشآ ییوداج  رگم  تسین  نیا  دنتفگ : دندش  رفاک  هک  نانآ  زا  یناسک  سپ 
هداهن ندرگ  میناملـسم -  ام  هک  شاب  هاوگ  میدروآ و  نامیا  دنتفگ : دیروآ ، نامیا  ماهداتـسرف  هب  نم و  هب  هک  مداد -  مایپ  مدرک -  یحو  - 

ار وت  ياعد  دناوتیم -  وت  راگدرورپ  ایآ  میرم ، رـسپ  یـسیع  يا  دـنتفگ : نایراوح  هک  هاگنآ  نک ] دای  و  (] 112  -.) مییادخ نامرف  میلست  و 
نآ زا  ات  میهاوخیم  دنتفگ : (113 .) دیراد نامیا  رگا  دینک ، اورپ  ادخ  زا  تفگ : دتسرف ؟ ورف  ام  رب  نامـسآ  زا  یناوخ  هک  دنکیم -  تباجا 

، ایادخ راب  تفگ : میرم  رسپ  یـسیع  (114 .) میـشاب ناهاوگ  زا  نآ  رب  ياهتفگ و  تسار  اـم  هب  هک  مینادـب  دریگ و  مارآ  ناـماهلد  میروخب و 
يدـیع دـنیآ ،-  ام  سپ  زا  هک  ار  نانآ  ار و  ام  ینعی  ار -  ام  نانیـسپ  نانیـشیپ و  ار ، ام  ات  تسرف  ورف  ام  رب  نامـسآ  زا  یناوخ  ام ، راگدرورپ 

زا هک  ره  سپ  امش ، رب  منآ  هدنتـسرف  ورف  نم  تفگ : يادخ  (115 .) یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هد و  يزور  ار  ام  و  وت ، زا  یناشن  دـشاب و 
[ زیخاتـسر زور  رد   ] هک هاگنآ  116)و  .) منکن باذـع  نانچ  ار  ناهج  مدرم  زا  کی  چـیه  هک  منک  یباذـع  ار  وا  دوش  رفاک  نآ  زا  سپ  اـمش 

ارم ایادخ ، كاپ  دیوگ : دـیریگ ؟ ییادـخ  هب  ادـخ  ياوس  ار  مردام  ارم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  میرم ، رـسپ  یـسیع  يا  دـیوگ : يادـخ 
نم ینادیم و  تسا  نم  ناهن  رد  ار  هچنآ  وت  ياهتـسناد ، ار  نآ  دوخ  وت  مدوب  هتفگ  ار  نیا  رگا  میوگب ، تسین  نم  راوازـس  هچنآ  هک  دزـسن 

هک ار  يادـخ  هک  يداد  ناـمرف  ارم  هـچنآ  رگم  مـتفگن  ناـنآ  هـب  نـم  (117) اـهناهن ياـناد  ییوـت  هک  مـنادیمن ، تسوـت  تاذ  رد  ار  هـچنآ 
ناشیا نایم  زا  ارم  نوچ  مدوب و  نابهاگن  هاوگ و  نانآ  رب  مدربیم  رـس  هب  اهنآ  نایم  رد  ات  و  دیتسرپب ، تسامـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ 

نیا ییاشخبب  ار  نانآ  رگا  دناوت و  ناگدنب  ینک  ناشباذع  رگا  (118) یهاوگ يزیچ  ره  رب  وت  يدوب و  نابهاگن  ناـنآ  رب  دوخ  وت  یتفرگ  رب 
ار ناشیا  دـهد ، دوس  ناـشیتسار  ار  نایوگتـسار  هک  تسا  يزور  نیا  تفگ : يادـخ  (119 .) یتمکح اب  ياناد  اـتمهیب و  ياـناوت  هک  ییوت 

ادـخ زا  نانآ  تسا و  دونـشخ  نانآ  زا  ادـخ  دـننادیواج . نآ  رد  هشیمه  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  تسا  ییاهتـشهب 
يزیچ ره  رب  وا  تساهنآ و  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  يادخ  (120 .) گرزب يراگتسر  یبایماک و  تسا  نیا  دندونشخ .

(121 .) تساناوت

ماعنألا

، درک دیدپ  ار  ییانشور  اهیکیرات و  دیرفایب و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسار  يادخ  شیاتس  ساپـس و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
تسوا (2  -.) دنریگیم اتمه  ادخ  يارب  دننکیم -  ربارب  شیوخ  راگدرورپ  اب  ار ] ناتب   ] دندش رفاک  هک  یناسک  اههناشن ] همه  نیا  اب   ] سپس

، تسوا دزن  نیعم -  هدربمان -  يدمآرـس  و  تشاد ، ررقم  اـیند ] رد  امـش  یگدـنز  يارب   ] ار يدمآرـس  سپـس  دـیرفایب ، یلگ  زا  ار  امـش  هک 
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دینکیم هچنآ  دنادیم و  ار  امش  راکشآ  امش و  ناهن  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  هللا -  هناگی -  يادخ  تسوا  3)و  .) دیردنا کش  هب  امش  هاگنآ 
هک یماگنه  ار  قح  اـنامه  (5 .) دندوب نادرگيور  نآ  زا  هکنآ  رگم  دـماین  ناشیدـب  ناشراگدرورپ  ياههناشن  زا  ياهناشن  چـیه  (4 .) دنادیم
زا ییاههورگ  هچ  هک  دندیدن  ایآ  (6 .) دسریم نانآ  هب  دندرکیم  دنخشیر  نادب  هچنآ  ياهربخ  يدوزب  سپ  دنتشاگنا ، غورد  دمآ  ناشیدب 

میداتـسرف یپایپ  ياهناراب  نانآ  رب  میدادن و  ار  امـش  هک  میداد  ناوت  هاگیاج و  نانچ  نیمز  رد  ار  نانآ  میدرک ، دوبان  نانآ  زا  شیپ  ار  مدرم 
دیدـپ رگید  یمدرم  ناشیا  سپ  زا  و  میدرک ، كاله  ناشناهانگ  يازـس  هب  ار  نانآ  سپ  میتخاـس ، ناور  اـهنآ  ياـپ ]  ] ریز رد  ار  اـهيوج  و 
هنیآره دـندش  رفاک  هک  یناسک  دـننک ، سمل  شیوخ  ياهتـسد  اب  ار  نآ  میتسرف و  ورف  وت  رب  يذـغاک  رد  هتـشون  یباتک  رگا  7)و  .) میدروآ
هدرازگ راک  انامه  میداتـسرفیم  ياهتـشرف  رگا  و  دـماین ؟ ورف  وا  رب  ياهتـشرف  ارچ  دـنتفگ  8)و  .) راکـشآ ییوداج  رگم  تسین  نیا  دـنیوگ :

میتخاسیم و يدرم  تروص ] هب   ] ار وا  مه  زاب  میدرکیم  ياهتشرف  ار  وا  رگا  9)و  .) دنتفاییمن تلهم  رگید  و  دندشیم -  كاله  دشیم - 
، ازهتـسا زین  وـت  زا  شیپ  ناگداتـسرف  هنیآره  10)و  .) میتـشادیم هدیـشوپ  ناـنآ  رب  دـنرادیم  هدیـشوپ  نارگید ] دوخ و  رب  نوـنکا   ] ار هچنآ 
رد وگب : (11 .) دمآ ورف  یهلا -  باذع  دنتفرگیم -  دنخـشیر  هب  هک  يزیچ  نامه  دـندرکیم  هرخـسم  ار  ناشیا  هک  یناسک  هب  سپ  دـندش ،

يادـخ وـگب : تسار ؟ هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  وـگب : (12 .) دوب هنوگچ  ناراـگناغورد  ماجنارـس  هک  دـیرگنب  دـیدرگب و  نیمز 
هک یناـسک  درآ . مهارف  تسین  نآ  رد  یکـش  هک  زیخاتـسر  زور  يارب  ار  امـش  هنیآره  تسا ، هتـشون  دوـخ  رب  ار  شیاـشخب  رهم و  تـسار ،

: وگب (14 .) اناد اونش و  تسوا  دراد و  مارآ  ياج و  زور  بش و  رد  هچنآ  تسار  وا  13)و  .) دنروآیمن نامیا  دندنکفا ، نایز  رد  ار  نتشیوخ 
نم هنیآره  وگب : مریگب !؟ تسرپرس  تسود و  دوشیمن  هدناروخ  دناروخیم و  وا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  ار  يادخ  زج  ایآ 
رگا هک  مسرتیم  نم  وگب : (15 .) شابم ناگدـنرآ  كرـش  زا  هتبلا  و  تسا ، هداهن  ندرگ  ار ] وا   ] هک مشاب  یـسک  نیتسخن  هک  ماهتفای  نامرف 

نامگیب دوش  هدـنادرگ  وا  زا  باذـع ] ، ] زور نآ  رد  هک  ره  (16 .) موش گرزب  يزور  باذـع  راتفرگ  منک  ینامرفان  ار  شیوخ  راـگدرورپ 
هدنراد زاب  وا  زج  یسک  دناسر ، وت  هب  يدنزگ  ادخ  رگا  17)و  .) تسا نیمه  راکشآ  يراگتسر  یبایماک و  تسا و  هدوشخب  ار  وا  دنوادخ ] ]

رادرک تسرد  تسوا  و  شیوخ ، ناگدنب  زارف  رب  هریچ  تسوا  18)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  سپ  دـناسر  یکین  ار  وت  رگا  و  تسین ، نآ 
اب ات  تسا  هدش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا  و  تسا . هاوگ  امـش  نم و  نایم  ادـخ  وگب : تسا ؟ رتگرزب  شایهاوگ  زیچ  مادـک  وگب : (19 .) هاگآ و 
نم وگب : تسه !؟ رگید  نایادـخ  ادـخ  اب  هک  دـیهدیم  یهاوگ  یتسارب  امـش  ایآ  مهد . میب  دـسرب  وا  هب  نآ ] مایپ  هک   ] ار هک  ره  امـش و  نآ 

باتک نانآ  هب  هک  یناسک  (20 .) مرازیب دـیریگیم  زابنا  ادـخ ] اب   ] امـش هچنآ  زا  نم  تسا و  هناگی  يادـخ  وا  انامه  وگب : مهدیمن . یهاوگ 
نامیا اـهنآ  دـندنکفا ، ناـیز  رد  ار  نتـشیوخ  هک  ناـنآ  دنـسانشیم . ار  شیوخ  نادـنزرف  هکناـنچمه  دنـسانشیم  ار  ربماـیپ -  وا -  میاهداد 

هتـشاگنا غورد  ار  وا  تایآ  ای  هتفرگ -  کیرـش  وا  يارب  هتخاس -  غورد  ادـخ  رب  هک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  21)و  .) دنروآیمن
: مییوـگ دـندروآ  كرـش  هک  یناـسک  هب  هاـگنآ  میزیگنارب ، ار  ناـنآ  همه  هک  يزور  (22 .) دش دنهاوخن  راگتـسر  ناراکمتـس  انامه  تسا ؟
، ادخ هب  دنگوس  دـنیوگ : هک  تسین  نیا  زج  اهنآ  خـساپ ] و   ] رذـع هاگنآ  (23 (؟] دنیادخ کیرش   ] دیتشادنپیم هک  ناتناکیرـش  نآ  دنیاجک 
[ دوبان و   ] مگ اهنآ  زا  دنتخاسیم  غورد  هب  هچنآ  دنتـسب و  غورد  نتـشیوخ  رب  هنوگچ  هک  رگنب  (24 .) میدوبن كرشم  ام  هک  نامراگدرورپ ،

دنباین رد  ار  نآ  ات  میاهدنکفا  اهـششوپ  ناشاهلد  رب  و  دنهدیمارف ، شوگ  وت  هب  یناوخیم ] نآرق  نوچ   ] هک دـنایناسک  نانآ  زا  25)و  .) دش
دندـش رفاک  هک  اهنآ  دـنیآ  وت  دزن  نوچ  ات  دـنروآیمن ، نامیا  نادـب  دـننیب  ياهناشن  ره  رگا  و  میاهداهن ، ینارگ  اهنآ  لد ]  ] ياهـشوگ رد  و 

زا دوخ  دنرادیم و  زاب  ربمایپ -  يو -  زا  ار ] مدرم   - ] نارفاک نانآ -  26)و  .) ناینیشیپ ياههناسفا  رگم  تسین  نیا  دنیوگ : وت  اب  نانکهزیتس 
ناشدـنرادب خزود  شتآ  رب  هـک  هاـگنآ  ینیبـب  رگا  27)و  .) دـنمهفیمن دوـخ  ار و  نتــشیوخ  رگم  دـننکیمن  كـاله  و  دـنوشیم ، رود  وا 

زا میرمـشن و  غورد  ار  نامراگدرورپ  تایآ  میوش و  هدنادرگ  زاب  ایند ] هب   ] شاک يا  دنیوگ : دید ،] یهاوخ  دـنیاشوخان  تخـس  ياهرظنم  ]
دنوش هدنادرگ  زاب  ایند ] هب   ] رگا و  هدش ، رادـیدپ  اهنآ  رب  دنتـشادیم  ناهنپ  هدیـشوپ و  رتشیپ  هچنآ  هکلب  تسین ] نینچ  (] 28 .) میشاب نانموم 

يرگید یگدـنز  ایند  رد  ام  یگدـنز  زج  دـنتفگ : 29)و  .) دـنیوگغورد نانآ  هنیآره  و  دـندرگ ، زاب  دـناهدش  یهن  نآ  زا  هچنادـب  ناـمگیب 
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راوگان تخـس  ار  ناشلاح  ، ] دـنراد ناـشهاگن  ناـشراگدرورپ  ربارب  رد  هک  هاـگنآ  ینیبب  رگا  30)و  .) میتسین یندـش  هتخیگنارب  اـم  تسین و 
نیا دیـشچب  سپ  دیوگ : دنگوس . نامراگدرورپ  هب  ارچ ، دنیوگ : تسین ؟ قح  ندـش ] هتخیگنارب   ] نیا ایآ  دـیوگ : يادـخ ] [، ] دـید یهاوخ 

زیخاتـسر نوچ  ات  دندش ، راکنایز  دنتـشاگنا  غورد  ار  يادخ  رادـید  هک  یناسک  هنیآره  (31 .) دندیزرویم رفک  هکنآ  يازـس  هب  ار  باذع 
و میدرک ،-  ایند  رد  هک  یهاتوک  نآ  رب  غیرد  يا  ای : میدرک -  یهاتوک  نآ  هرابرد  هچنآ  رب  اـغیرد  يا  دـنیوگ : دـسرارف  ناشیدـب  ناـهگان 
زج ناهج  نیا  یگدنز  32)و  .) دنرادیم رب  هچنآ  تسا  يراب ]  ] دب هک  ناه  دنرادیم ، رب  شیوخ  ياهتشپ  رب  ار  دوخ  ناهانگ ]  ] ياهراب اهنآ 

یتسارب (33) دیدنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  تسا ، رتهب  دـننک  يراگزیهرپ  هک  نانآ  يارب  نیـسپاو  يارـس  هنیآره  تسین و  یمرگرـس  هچیزاب و 
ار ادخ  ياههیآ  ناراکمتس  نآ  هکلب  دنراگنایمن  وگغورد  ار  وت  اهنآ  یلو  دنکیم ، نیگهودنا  ار  وت  هنیآره  دنیوگیم  هچنآ  هک  مینادیم 

يرای ات  دندرک  ییابیکـش  دندید  هک  يرازآ  بیذکت و  رب  دندش و  بیذکت  دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  هنیآره  34)و  .) دننکیم راکنا 
رگا 35)و  .) تسا هدیـسر  وت  هب  ناگداتـسرف  ياـه ] ] ربـخ زا  هنیآره  تسین و  ياهدـننکنوگرگد  ار  يادـخ  نانخـس  و  دیـسر . ناشیدـب  اـم 

نامـسآ رد  ندشارف ] يارب   ] ینابدرن ای  نیمز  رد  ندش ] ورف  يارب   ] یخاروس یناوت  رگا  دیآیم ، راوشد  نارگ و  وت  رب  نانآ  ندـنادرگيور 
، سپ دروآیم . درگ  تسار  هار  رب  ار  نانآ  تساوخیم  ادخ  رگا  و  درک .]-  یناوتن  هتبلا  هک  نک -  نانچ   ] يروایب ناشیارب  یتیآ  ات  ییوجب 

هدرم دنورگیمن  هک  نارفاک  و  دنبایرد ، و   ] دنونـشب هک  دنهدیم  خساپ  دـنریذپیم و  ار ] قح  توعد   ] یناسک انامه  (36 .) شابم نانادان  زا 
هدـنادرگ زاب  وا  يوس  هب  همه  سپـس  دـنکن ،-  دوس  نتـسناد  نآ  یلو  تفای  دـنهاوخ  رد  هاگنآ  دزیگنارب -  يادـخ  ار  ناـگدرم  و  دـننالد ]

، دتـسرف ورف  ياهناشن  هک  تساناوت  دـنوادخ  انامه  وگب : هدـماین ؟ ورف  وا  رب  شیادـخ  زا  ام ] هاوخلد  هب   ] ياهناـشن ارچ  دـنتفگ : 37)و  .) دنوش
دننام ییاههورگ  هکنآ  رگم  درپب  شیوخ  لاب  ود  هب  هک  ياهدنرپ  چیه  هن  تسین و  نیمز  رد  ياهدبنج  چیه  38)و  .) دننادیمن ناشرتشیب  یلو 
يوـس هب  هـمه  سپـس  مـیاهدرکن ، راذـگورف  ار  يزیچ  چـیه  ظوـفحم -  حوـل  اـی  نآرق  باـتک -  رد  راوـخ -  يزور  هدـیرفآ و  دـنیامش - 

زا دـنناگنگ -  و  قح -  ندینـش  زا  دـننارک -  دنتـشادنپ  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  39)و  .) دـنوشیم مهارف  هتخیگنارب و  ناشراگدرورپ 
ارف تسار  هار  رب  دـهاوخ  ار  هـک  ره  دـنکیم و  هارمگ  دـهاوخ  ار  هـک  ره  ادـخ  دنـشاب . اـهینادان -  اـهیکیرات -  رد  هـک  قـح -  هـب  رارقا 

ار ادخ  زج  ایآ  دسرارف  ار  امـش  زیخاتـسر  زور  ای  دـیآ  ورف  امـش  رب  ادـخ  باذـع  رگا  هک  دـییوگ  ارم  دییوگتـسار ، رگا  وگب : (40 .) درادیم
و دنکیم ، فرط  رب  دیدرکیم  اعد  ار  شندش  فرط  رب  هک  ار  هچنآ  دهاوخ  رگا  سپ  سب ، دـیناوخیم و  ار  وا  هکلب  هن ]، (] 41 (؟ دیناوخیم
هب ار  اهتما -  نانآ -  میداتـسرف و  وت  زا  شیپ  ياـهتما  يوس  هب  یناربماـیپ ]  ] هنیآره 42)و  .) دیربیم دای  زا  دـیزاسیم  زابنا  وا  يارب  ار  هچنآ 

هکلب دـندرکن !؟ يراز  دیـسر  اهنآ  هب  ام  باذـع  هک  یماگنه  ارچ  سپ  (43 .) دننک يراز  رگم  ات  میتفرگب  دـنزگ  جـنر و  یتخـس و  یگنت و 
ياهرد دندرک  شومارف  دندش  هداد  دنپ  نادب  ار  هچنآ  نوچ  سپ  (44 .) تسارایب ناشرظن  رد  ار  ناشاهراک  ناطیش  دش و  تخـس  ناشیاهلد 

دیمون تمحر ] تاجن و  زا   ] مد نامه  سپ  ناشمیتفرگب  ناهگان  دنتشگ  نامداش  دندش  هداد  هچنادب  نوچ  ات  میدوشگب  نانآ  رب  ار  زیچ  همه 
دییوگ ارم  وگب : (46 .) نایناهج راگدرورپ  تسار ، يادخ  شیاتس  ساپس و  دش و  هدیرب  دندرک  متس  هک  یهورگ  نب  خیب و  سپ  (45 .) دندش

زاب امش  هب  ار  نآ  هک  هللا -  اتکی -  يادخ  زج  تسادخ  مادک  دهن  رهم  امش  ياهلد  رب  دریگزاب و  ار  امش  ییانیب  ییاونـش و  دنوادخ  رگا  هک 
رگا هک  دـییوگ  ارم  وگب : (47 .) دـننادرگیم يور  نانآ  هاگنآ  مینکیم -  ناـیب  نوگ  هنوگ  مینادرگیم -  ار  تاـیآ  ناـسچ  هک  رگنب  درآ ؟

ناگدنهد هدژم  رگم  میتسرفیمن  ار  ناربمایپ  ام  (48 (؟ دنوشیم كاله  ناراکمتس  هورگ  زج  ایآ  دسر  امش  هب  اراکشآ  ای  هاگان  ادخ  باذع 
هک یناسک  (49)و  دنوش نیگهودنا  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  دـننک  هتـسیاش  کین و  راک  دـنروآ و  نامیا  هک  یناسک  سپ  ناگدـننکمیب ، و 
ادخ ياههنیجنگ  هک  میوگیمن  ار  امش  نم  وگب : (50 .) دسر ناشیدب  باذع  ناشیراکدب  ینامرفان و  يازس  هب  دندرمـش ، غورد  ار  ام  تایآ 

: وگب دوشیم . یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  ماهتـشرف ، نم  هک  میوگیمن  ار  امـش  منادیم و  بیغ  هن  و  تسا ، نم  دزن 
هتخیگنارب ناشراگدرورپ  يوس  هب  هک  دنـسرتیم  هک  ار  یناسک  هد  رادشه  نآرق ]  ] نیدب (51)و  دیشیدنایمن ایآ  دنناسکی ؟ انیب  انیبان و  ایآ 
راگدرورپ هک  ار  یناسک  52)و  .) دننک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دشابن ، نانآ  يارب  یعیفـش  يرای و  وا  زج  هک  یلاح  رد  دـنوش  هدروآدرگ  و 

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 53 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وت باسح  زا  يزیچ  تسین و  وت  رب  ناشیا  باسح  زا  يزیچ  نارم . دوخ  زا  دنهاوخیم  ار  وا  دـنناوخیم و  هاگنابـش  دادـماب و  رد  ار  شیوخ 
نارگناوـت و  ] اـت میدوـمزآ  یخرب  هب  ار  ناـشیخرب  نینچنیا  53)و  .) يوش ناراکمتـس  رامـش  رد  سپ  ناـشینارب  دوـخ  زا  اـت  تسین  ناـنآ  رب 

ایآ تسا !؟-  هدادـن  ام  هب  هداد و  نامیا  قیفوت  نانآ  هب  تسا -  هداهن  تنم  ناـنآ  رب  اـم  ناـیم  زا  ادـخ  هک  دـننانیا  اـیآ  دـنیوگب : نادـنمورین ]
ناتراگدرورپ امـش ، رب  دورد  وگب : دـنیآ ، وت  دزن  دـنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناـسک  نوچ  (54)و  تسین رتاناد  نارازگـساپس  هب  دنوادخ 

کین و راک  هب  درآ و  هبوت  سپس  دنک  ینادان  هب  يدب  راک  امـش  زا  سک  ره  هک  تسا  هتـشاد -  ررقم  هتـشون -  دوخ  رب  ار  شیاشخب  رهم و 
هار ات  و  ددرگ ] نشور  قح  ات   ] میهدیم لیـصفت  حرـش و  ار  تاـیآ  ناسنیدـب  55)و  .) تسا نابرهم  راـگزرمآ و  وا  هنیآره  دزادرپ  هتـسیاش 

اهـسوه و زا  نم  وـگب : دـیتسرپیم . امـش  هک  متـسرپب  ار  ییاـهنآ  ادـخ  زج  هکنیا  زا  ماهدـش  یهن  نم  وـگب : (56 .) دوش راکـشآ  ناراکهانگ 
راـگدرورپ زا  نشور  یلیلد  رب  نم  وـگب : (57 .) مشاـبن ناـگتفای  هار  زا  موش و  هارمگ  هاـگنآ  هک  درک  مهاوخن  يوریپ  امـش  لد  ياهـشهاوخ 

تسین ییاورنامرف  تسین . نم  دزن  راک -  ندش  هرسکی  باذع و  ینعی  دیهاوخیم -  باتش  هب  هچنآ  دیتشادنپ . غورد  ار  نآ  امـش  مشیوخ و 
باتـش هب  هچنآ  رگا  وـگب : (58 .) تـسا لـطاب ] زا  قـح   ] هدـننکادج نیرتـهب  وا  دـنکیم و  ناـیب  ادـج و  لـطاب ] زا   ] ار قـح  ار . يادـخ  رگم 

هب ادخ  و  دیسریم -  نایاپ  هب  دشیم و  هرـسکی  راک  دیـسریم و  باذع  دوب -  هدش  هدرازگ  امـش  نم و  نایم  راک  دوب  نم  دزن  دیهاوخیم 
و دنادیم ، تسایرد  یکـشخ و  رد  ار  هچنآ  و  دنادیمن ، ار  اهنآ  یـسک  وا  زج  تسوا ، دزن  بیغ  ياهدـیلک  59)و  .) تسا رتاناد  ناراکمتس 

چیه هن  يرت و  چـیه  هن  نیمز و  نورد -  ياـهیکیرات -  رد  ياهناد  چـیه  هن  و  دـنادیم ، ار  نآ  هکنآ  رگم  دـتفین  تخرد ] زا   ] یگرب چـیه 
زور رد  هچنآ  دریگیم و  رب  بش  هب  ار  امـش  حور ]  ] هـک تـسوا  60)و   -.) ظوفحم حوـل  نشور -  تسا  ياهتـشون  رد  هکنآ  رگم  یکـشخ 
يوس هب  امش  تشگزاب  سپس  دسرارف ،-  گرم  دوش -  يرپس  هدربمان  یتدم  ات  دزیگنایم  رب  زور  رد  ار  امش  سپس  دنادیم ، دیـشاب  هدرک 

ات دتـسرفیم ، امـش  رب  ینانابهاگن  و  شیوخ ، ناگدنب  زارف  رب  هریچ  تسوا  61)و  .) دنکیم هاگآ  دیدرکیم  هچنآ  زا  ار  امـش  هاگنآ  تسوا ،
يوس هب  سپس  (62 .) دننکن یهاتوک  دوخ  راک  رد  نانآ  دنریگرب و  ار  وا  ناج ]  ] ام ناگداتسرف  دسرارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه 

هچ وگب : (63 .) تسا رتهدنباتـش  نارگباسح  همه  زا  وا  تسوا و  نآ  زا  ییاورنامرف  هک  دینادب  دنوش . هدنادرگ  زاب  ناشنیتسار ، دنوادخ  ادخ ،
ار ام  رگا  هک  دیناوخیم  یناهنپ  اراکشآ و  يراز  هب  ار  وا  دناهریم ؟ یگدنامرد ] ماگنه  هب   ] ایرد یکشخ و  ياهیکیرات  زا  ار  امش  یـسک 

هاگنآ دناهریم ، یتخس  هودنا  ره  زا  اهنیا و  زا  ار  امـش  ادخ  وگب : (64 .) میشاب نارازگـساپس  زا  هنیآره  دناهرب  اهجنر ] اهیکیرات و   ] نیا زا 
ياههورگ ار  امش  ای  دتسرف  ناتیاهاپ  ریز  زا  ای  ناترس  يالاب  زا  یباذع  امـش  رب  هکنآ  رب  اناوت  تسوا  وگب : (65 .) دیریگیم زابنا  وا  يارب  امش 

نایب نوگانوگ  مینادرگیم -  ار  تایآ  ناسچ  هک  رگنب  دناشچب . رگید  خرب  هب  ار  ناتیخرب  دـنزگ  یتخـس  دزادـنا و  مه  هب  هدرک  هدـنکارپ 
ناـبهاگن امـش  رب  نم  وگب : تسا . تسار  نآ  هک  یلاـح  رد  دنتـشاگنا  غورد  ار  باذـع )  ) نآ وت  موـق  66)و  .) دنبایرد هک  دـشاب  مینکیم - 

دیهاوـخ يدوزب  تـسا و  عوـقو -  يارب  ررقم  یتـقو  یهاـگرارق -  هدـش -  هداد  امــش  هـب  ادـخ  بناـج  زا  هـک  ار -  يربـخ  ره  (67 .) متسین
رگید ینخـس  هب  ات  نادرگب  يور  اهنآ  زا  دنزادرپ  ییارـس  هوای  ییوگازـسان و  هب  ام  تایآ  هرابرد  هک  ینیبب  ار  یناسک  نوچ  68)و  .) تسناد
هواـی نآ  نانخـس  زا   ] هک یناـسک  رب  69)و  .) نیـشنم ناراکمتـس  هورگ  اب  رگید  يروآداـی ، زا  سپ  دربب ، وت  داـی  زا  ناطیـش  رگا  دـنزادرپ و 

نید هک  ار  یناـسک  70)و  .) دـنزیهرپب اهنآ  دـیاش  ات  تسا  يدـنپ  يروآدای و  نیا  هکلب  تسین ، اهنآ  باسح  زا  يزیچ  دـنزیهرپیم  ناـیوگ ]
ات هد  دـنپ  نک و  يروآدای  نآرق )  ) نآ اب  و  راذـگاو ، تسا  هتفیرف  ار  نانآ  ناـهج  نیا  یگدـنز  دـناهتفرگ و  یمرگرـس  يزاـب و  هب  ار  دوخ 

ربارب يدیرخ  زاب  ره  رگا  و  دشابن ، يرگتعافش  تسود و  ادخ  زج  ار  وا  هک  دنامن ، راتفرگ  شیوخ  ياوران ] دب و   ] ياهراک ببس  هب  یـسک 
ناشوج بآ  زا  ییندیماشآ  دندیزرویم  رفک  هکنآ  يازس  هب  ار  اهنآ  دنراتفرگ ، دناهدرک  هچنآ  ببس  هب  هک  دننانیا  دنناتسن . وا  زا  دهدب  نآ 

ام دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  ینایز و  هن  دناسریم و  ام  هب  يدوس  هن  هک  میناوخب  ار  ییاهزیچ  ادخ  زج  ایآ  وگب : (71 .) تسا كاندرد  یباذع  و 
دناهدرب و رد  هب  تسار  هار  زا  ار  وا  اهناطیش  هک  یسک  دننام  میدرگزاب -  یهارمگ  هب  میوش -  هدنادرگ  زاب  دوخ  ياههنـشاپ  رب  دومن  هار  ار 
ام دزن  هک  شدنناوخیم  تسار  هار  هب  هک  زوسلد ] قفـشم و   ] تسا ینارای  ار  وا  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدـنام  هتـشگرس  هدـیروش و  نیمز  رد 
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ار زامن  هکنیا  72)و  .) میهن ندرگ  ار  نایناهج  راگدرورپ  هک  میاهتفای  نامرف  ام  تسا و  نیتسار ]  ] ینومنهر ادـخ  ینومنهر  اـنامه  وگب : اـیب .
ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  تـسوا  73)و  .) دـیوشیم هدروآ  مهارف  هتخیگنارب و  شیوـس  هب  هک  نآ  تـسوا  و  دـینک ، اورپ  وا  زا  دـیراد و  اـپرب 
هک يزور  رد  تسار  وا  ییاورنامرف  و  تسا ، تسرد  تسار و  وا  راتفگ  دشابیم . سپ  شاب ، دیوگ : هک  يزور  و  دیرفآ ، یتسرد  یتسارب و 

74)و .) هاگآ رادرک و  تسرد  تسوا  تسا و  راکـشآ  ناهن و  ياناد  ناگدرم .-  ندش  هدـنز  يارب  دوش -  هدـیمد  خاش -  قوب ، روص -  رد 
!؟ يریگیم ییادـخ  هب  ار  یناتب  ایآ  تفگ : دوب -  وا  یبرم  ردـپ  ياج  هب  هک  شیومع  رزآ -  دوخ  ردـپ  هب  میهاربا  هک  یماـگنه  نک ] داـی  ]

موق یهارمگ  ات   ] میدومنیم نیمز  اهنامسآ و  توکلم  ار  میهاربا  ناسنیدب  75)و  .) منیبیم راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  هورگ  وت و  نم  انامه 
نیا تفگ : دـید ، ياهراتـس  دـمآ  رد  يو  رب  بش  یکیرات  نوچ  سپ  (76 .) دـشاب نیقی  لها  زا  ات  و  دـبایرد ] ار  راگدرورپ  یگناـگی  دوخ و 

نم يادـخ  نیا  تفگ : دـید ، هدـنیآ  رب  ار  هام  نوچ  77)و  .) مرادن تسود  ار  ناگدـنوش  ورف  تفگ : دـش  ورف  نوچ  سپ  تسا ، نم  يادـخ 
دید هدنیآ  رب  ار  دیـشروخ  نوچ  سپ  (78 .) مشاب ناهارمگ  زا  نامگیب  دـیامنن  هار  ارم  مراـگدرورپ  رگا  تفگ : دـش  ورف  نوچ  سپ  تسا ،
نم (79 .) مرازیب دیریگیم  زابنا  ادخ ] اب   ] هچنآ زا  نم  نم ، موق  يا  تفگ : دش  ورف  نوچ  و  تسا ، رتگرزب  نیا  تسا ، نم  يادـخ  نیا  تفگ :

80)و .) متسین ناکرشم  زا  میارگ و  قح  هک  یلاح  رد  مدرک  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  يوس  هب  شیوخ  لد ]  ] يور هرـسکی 
نم و  تسا ، هدومن  تسار  هار  ارم  وا  هکنآ  لاح  دینکیم و  هزیتس  ادـخ  هرابرد  نم  اب  ایآ  تفگ : دـندرک . هزیتس  وگوتفگ و  يو  اب  وا  موق 

هتفرگارف ار  زیچ  همه  نم  راگدرورپ  شناد  دـهاوخب ، ار  يزیچ  نم  يادـخ  هکنآ  رگم  مسرتیمن ، چـیه  دـیریگیم  زاـبنا  ادـخ  اـب  هچنآ  زا 
ار يزیچ  هکنیا  زا  دیسرتیمن  امش  هکنآ  لاح  مسرتب و  دیتفرگ  زابنا  ادخ ] اب   ] ار نآ  امـش  هچنآ  زا  هنوگچ  (81)و  دیریگیمن دنپ  ایآ  تسا .
نادحوم و هورگ -  ود  نیا  زا  کی  مادک  دینادیم ، رگا  سپ ، تسا . هداتسرفن  ورف  امش  رب  نآ  يارب  یتجح  چیه  هک  دیاهتفرگ  زابنا  ادخ  اب 
دنراد و ینمیا  هک  دنناشیا  دنتخیماین ، كرش -  یمتـس -  هب  ار  ناشنامیا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  (82) دنرتراوازس ینمیا  هب  ناکرشم - 
هک مـیربیم ، ـالاب  اـههیاپ  میهاوـخب  ار  هـک  ره  مـیداد . شموـق  ربارب  رد  مـیهاربا  هـب  هـک  دوـب  اـم  تـجح  اـهنیا  83)و  .) دـنناگتفای هار  نانآ 
زا میدومن و  هار  نآ  زا  شیپ  ار  حون  و  میدومن ، هار  ار  همه  میدیـشخب ، بوـقعی  قاحـسا و  ار  وا  84)و  .) تساناد راکتسرد و  تراگدرورپ 

ایرکز (85)و  میهدیم شاداپ  نینچنیا  ار  ناراکوکین  و  میدومن ،] هار   ] ار نوراه  یسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلس و  دوواد و  وا  نادنزرف 
همه و  میدومن ] هار   ] ار طول  سنوی و  عسی و  لیعامـسا و  86)و  ،) دندوب ناگتسیاش  زا  همه  هک  میدومن ] هار   ] ار سایلا  یـسیع و  ییحی و  و 

هار تـسار  یهار  هـب  میدـیزگرب و  ار  ناـشیا  و  زین ، ناـشناردارب  ناشنادــنزرف و  ناشناردــپ و  زا  87)و  ،) مـیداد يرترب  ناــهج  مدرم  رب  ار 
هچنآ هنیآره  دنریگ  زابنا  ادخ  اب  رگا  و  دیامن . هار  دهاوخب  شیوخ  ناگدنب  زا  ار  هک  ره  نآ  اب  هک  ادـخ ، ینومنهر  تسا  نیا  (88 .) میدومن

 - نانیا رگا  سپ  میداد . ناشیربمایپ  و  يرواد -  ییاورنامرف و  ای  تمکح  مکح -  باتک و  هک  دـنناشیا  (89 .) ددرگ دوبان  هابت و  دندرکیم 
رفاـک اهنادــب  هـک  میاهتــشامگ  رب  اهنادــب  ار  یهورگ  هـنیآره  دــنوش  رفاـک  توـبن -  مـکح و  باـتک و  اـهنآ -  هـب  نارکنم -  نارفاــک و 

یناـسر و ماـیپ   ] نـیا رب  امـش  زا  وـگب : ریگ ، یپ  ار  ناـشیا  تـسار  هار  سپ  دوـمن ، هار  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هـک  یناـسک  دـنناشیا  (90 .) دنشابن
دنتخانشن و تسوا  راوازس  هکنانچ  ار  يادخ  (91 .) ناهج مدرم  يارب  يدنپ  يروآدای و  رگم  تسین  نیا  مهاوخیمن ، يدزم  چیه  ییامنهار ]

مدرم يارب  دروآ و  یـسوم  هک  ار  باـتک  نآ  یـسک  هچ  وـگب : داتـسرفن . زیچ  چـیه  یمدآ  چـیه  رب  ادـخ  دـنتفگ : هـک  هاـگنآ  دـنداهنن  جرا 
دینکیم راکشآ  ار  نآ  زا ] یشخب   - ] هتشون هدرک -  اهذغاک  رد  هدنکارپ ] تروص  هب   ] ار نآ  امش  هک  داتـسرف ؟ دوب  ینومنهر  ییانـشور و 

هن دـیتسنادیم و  امـش  هن  هک  هدـش  هتخومآ  امـش  هب  اهزیچ  و  دـیزاسیم ، ناـهنپ  تساـهنآ -  رد  ص )  ) دـمحم فصو  هک  ار -  يرایـسب  و 
یباتک نیا  92)و  .) دننک يزاب  ناشهدوهیب  ییوگرپ  رد  ات  ناشراذگب  هاگنآ  دتـسرفیم ] ار  ینامـسآ  ياهباتک  هک  تس  ] ادخ وگب : ناتناردپ .

[ مدرم  ] ات و  یهد ] هدژم  یهلا  ياهشاداپ  هب  ار  مدرم  ات  ، ] هدوب نآ  شیپ  هچنآ  هدنراد  رواب  تسا و  تکرب  اب  میداتسرف ، ورف  ار  نآ  هک  تسا 
رب نانآ  و  دنروآیم ، نامیا  زین  نآ  هب  دنراد  نامیا  نیـسپ  ناهج  هب  هک  یناسک  و  یهد ، میب  دـننآ  نوماریپ  هک  ار  اهنآ  و  هکم -  يرقلا -  ما 

هکنآ لاح  هدش و  یحو  نم  هب  دیوگ  ای  دزاس  یغورد  ادخ  رب  هک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  93)و  .) دننکیم تبظاوم  شیوخ  زامن 

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 55 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک هاگنآ  ینیبب  رگا  و  متـسرفیم . ورف  هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنآ  دننام  يدوزب  مه  نم  دیوگ : هک  سک  نآ  تسا و  هدـشن  یحو  ودـب  يزیچ 
رب شیوخ  ياهناج  دـنیوگ ]: اـهنآ  هب  و   ] هدرتسگ شیوخ  ياهتـسد  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  دـنتفارد ! گرم  ياهیـشوهیب  رد  ناراـکمتس 

دیتفگیم و ادخ  هرابرد  هک  اوران  نانخس  نآ  يازـس  هب  دییآیم -  رد  تمایق  خزرب و  باذع  هب  هک  یتقو  ای  ناتگرم  ماگنه  زورما -  دیرآ ،
تسخن راب  ار  امش  هک  هنوگ  نامه  هنیآره  94)و  .) دش دیهاوخ  هداد  رفیک  هدننکراوخ  باذع  هب  دیدرکیم  یـشکندرگ  وا  تایآ  ربارب  رد 

هک ار  ناتب -  زا  ناتناعیفـش -  نآ  و  دیتشاذگ ، او  ایند -  رد  شیوخ -  رـس  تشپ  میدوب  هداد  امـش  هب  هچنآ  دـیدمآ و  ام  دزن  اهنت  میدـیرفآ 
تشگ و هتسسگ  امـش  نایم  دنویپ  یتسارب  مینیبیمن . امـش  اب  دنتـسه ، ام ]  ] ناکیرـش امـش  تشونرـس ] نییعت  تیبرت و   ] هرابرد دیتشادنپیم 
زا ار  هدنز  تسا ، هتـسه  هناد و  هدنفاکـش  دنوادخ  انامه  (95 .) دش دوبان ] و   ] مگ امـش  زا  دیتشادنپیم  دوخ ] ناعیفـش  ام و  ناکیرـش   ] هچنآ
مد هدیپس  هدنفاکش  (96 (!؟ دیوشیم هدینادرگ  اجک  سپ  امـش ، يادخ  تسا  نیا  تسا . هدنز  زا  هدرم  هدـنرآ  نوریب  دروآیم و  نوریب  هدرم 

هزادـنا تسا  نیا  درک . دـیدپ  باسح -  يارب  راـیعم  اـی  تسرد -  باـسح  اـب  ار  هاـم  دیـشروخ و  داد و  رارق  شمارآ  يارب  ار  بش  تسا و 
ام دیبای . هار  اهنادـب  ایرد  یکـشخ و  ياهیکیرات  رد  ات  دـیرفآ  ار  ناگراتـس  امـش  يارب  هک  تسوا  97)و  .) اناد دـنمناوت  اتمهیب  نآ  نداهن 
 - یهاگرارق ار ] امـش   ] سپ دـیرفآ  نت  کی  زا  ار  امـش  هک  تسوا  98)و  .) میاهدرک نایب  لیـصفت  هب  دـننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  اههناشن 

99)و .) میاهدرک نایب  لیـصفت  هب  دـنباییمرد  هک  یهورگ  يارب  ار  اههناشن  ام  تسا . ردـپ -  تشپ  ردام و  مکـش  ییاج -  ندرپس  و  نیمز - 
هدـییور و مخت  زا  هک  یهایگ  ياهزبس -  نآ ، زا  میدروآ و  نوریب  ار  یندـییور  زیچ  ره  نآ  اـب  سپ  داتـسرف  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  هک  تسوا 

نبامرخ هفوکـش  زا  و  میروآ ، نوریب  هتـسر  مهرد  هتـسشن و  مه  رب  ياههناد  زبس ) هایگ   ) نآ زا  هک  میدرک  دیدپ  هدرک -  ادیپ  هخاش  هقاس و 
هویم هب  میدروآ ،] رب   - ] هزم رد  گنر و  رد  دـننامان -  دـننام و  رانا ، نوتیز و  روگنا و  زا  ییاهناتـسوب  و  مه ، هب  کیدزن  تسا  ییاـههشوخ 
ادـخ يارب  100)و  .) تساـههناشن دـنروآیم  ناـمیا  هک  یمدرم  يارب  نآ  رد  هنیآره  دـیرگنب . نآ  ندیـسر  هـب  دـهد و  راـب  هـک  هاـگنآ  نآ 
هزنم كاپ و  وا  دندیشارت . ینارتخد  نارسپ و  وا  يارب  یشنادیب  هب  و  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  ادخ  هکنآ  لاح  دنتـشاگنا و  نایرپ  زا  یناکیرش 

وا يارب  هکنآ  لاح  دشاب و  يدـنزرف  ار  وا  هنوگچ  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  هدـنرآ  دـیدپ  ون  (101 .) دـننکیم فصو  هچنآ  زا  تسا  رترب  و 
، تسین ییادخ  وا  زج  امـش ، راگدرورپ  يادخ ، تسا  نیا  (102 .) تساـناد يزیچ  ره  هب  وا  هدـیرفآ و  ار  يزیچ  ره  و  تسا ، هدوبن  يرـسمه 
و دبایرد ، ار  اهمـشچ  وا  دباین و  رد  ار  وا  اهمـشچ  (103 ،) تسا نابهاگن  زیچ  همه  رب  وا  و  دـیتسرپب ، ار  وا  سپ  تساهزیچ ، همه  راگدـیرفآ 

 - ییاهـشنیب ناتراگدرورپ  زا  ار  امـش  انامه  (104  -.) ناهن راکـشآ و  هب  هاـگآ -  و  نادـکیراب -  اـی  راـکوکین  هدنـشخب و  فیطل -  تسوا 
دوخ نایز  هب  دـش  لد ]  ] روک هک  ره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  تشگ  لد ]  ] اـنیب هک  ره  سپ  دـمآ  یهاـگآ -  لد  نشور و  لـیالد  اـههناشن و 
نیا  ] وت دنیوگب : هکنآ  دابم  ات  و  دنبایرد ] ار  قح  ات   ] مینادرگیم نوگ  هنوگ  ار  تایآ  ناسنیدـب  105)و  .) متسین امش  نابهاگن  نم  و  تسوا ،

دوشیم یحو  وت  هب  تراـگدرورپ  زا  ار  هچنآ  (106 .) مینک نایب  نشور  دـننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  نآ  اـت  و  ياهتخومآ ، نارگید ] زا  ار 
نابهاگن نانآ  رب  ار  وت  دندروآیمن و  كرش  تساوخیم  ادخ  رگا  107)و  .) نادرگب يور  ناکرشم  زا  تسین و  وا  زج  ییادخ  نک ، يوریپ 

هک دیهدم  مانـشد  دنناوخیم  اتکی  يادخ  ياج  هب  هک  ار  ناکرـشم -  نایادخ  ینعی  اهنآ -  108)و  .) یتسین اهنآ  زاسراک  وت  میدادـن و  رارق 
سپـس میاهتـسارآ . ار  ناـشرادرک  یهورگ  ره  يارب  هنوـگ  نیا  دـنیوگ . مانـشد  یـشنادیب  ینمـشد و  متـس و  يور  زا  ار  يادـخ  زین  ناـنآ 

ادخ هب  ناشاهدـنگوس  نیرتتخـس  اب  109)و  .) دزاسیم هاگآ  دـندرکیم  هچنادـب  ار  نانآ  سپ  تسا ، ناـشراگدرورپ  يوس  هب  ناشتـشگزاب 
دزن اههزجعم -  اهتیآ -  انامه  وگب : دـنروآیم . نامیا  نادـب  هنیآره  دـیایب  نانآ  هب  ياهزجعم -  هناشن و  یتیآ -  رگا  هک  دـندروخ  دـنگوس 

ام (110)و  دنرآیمن نامیا  نارفاک -  اهنآ -  مه ] زاب  ، ] دیایب تازجعم )  ) اهنآ نوچ  هک  دینادیم  هچ  نانموم -  يا  امـش -  و  تسا ، دنوادخ 
او ناشیـشکرس  رد  و  دندرواین ، نامیا  نادب  راب  نیتسخن  هکنانچ  دـنرآیمن ] نامیا  نادـب  سپ   ] مینکیم نوگرگد  ار  ناشناگدـید  اهلد و 
ره دـندمآیم و  نخـس  هب  نانآ  اب  ناـگدرم  میداتـسرفیم و  ناـشیا  يوس  هب  ار  ناگتـشرف  اـم  رگا  111)و  .) دنشاب هتـشگرس  ات  میراذگیم 

112)و .) دننکیم ینادان  ناشرتشیب  نکیلو  دهاوخ ، يادخ  هکنآ  رگم  دـندروآیمن  نامیا  مه  زاب  میدروآیم  مهارف  ناشیورایور  ار  يزیچ 
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هتـسارآ و راتفگ  اب  رگید  یخرب  هب  ناـشیخرب  هک  میداد  رارق  يرپ  یمدآ و  ياهناطیـش  زا  ینمـشد  وت -  دـننام  ار -  يربماـیپ  ره  نینچمه 
دنفابیم رب  هچنآ  اـب  ار  ناـنآ  سپ  دـندرکیمن . نینچ  تساوخیم  وت  راـگدرورپ  رگا  و  دـنهد ، بیرف  اـت  دنتـسرفیم  یناـهن  ماـیپ  هدـنبیرف 

دیارگب و ابیرف ] هتسارآ  راتفگ   ] نآ هب  دنرادن  نامیا  نیـسپ  يارـس  هب  هک  یناسک  ياهلد  ات  و  ناشمییامزایب ] ات  میدرک  نینچ  (] 113) راذگاو
حرـش اب  ار  باتک  نیا  هک  تسوا  هکنآ  لاح  میوجب و  يرواد  ادخ  زج  ایآ  سپ  وگب ]: (] 114 .) دننکب درک  دنناوت  هچنآ  ات  دندنسپب و  ار  نآ 

ورف وت  راگدرورپ  بناج  زا  یتسرد  یتسارب و  نآ  هک  دـننادیم  ناشمیدادـب  باـتک  هک  اـهنآ  و  تسا ؟ هداتـسرف  ورف  امـش  يوس  هب  ناـیب  و 
نانخس دش ، مامت  داد  یتسار و  رب  نآرق -  ینعی  وت -  راگدرورپ  نخـس  115)و  .) شابم نارادکش  نالد و  ود  زا  سپ  تسا ، هدش  هداتـسرف 

هار زا  ار  وت  يرب  ناـمرف  ار  نیمز  مدرم  رتشیب  رگا  116)و  .) اناد اونـش و  تسوا  و  تسین ، نتـساک -  ای  ندوزفا  هب  ياهدننکنوگرگد -  ار  وا 
راگدرورپ انامه  (117 .) دنیوگیمن نخس  نیمخت  فازگ و  هب  زج  دننکیمن و  يوریپ  ار  رادنپ  نامگ و  زج  نانآ  درک . دنهاوخ  هارمگ  ادخ 

نآ رب  ادخ  مان  حـبذ ] ماگنه   ] هچنآ زا  سپ ، (118 .) تسا رتاناد  زین  ناگتفای  هار  هب  تسا و  رتاناد  دـنوشیم  مگ  وا  هار  زا  هک  یناـسک  هب  وت 
لاح دیروخیمن و  هدش  دای  نآ  رب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  هک  تسیچ  ار  امـش  119)و  .) دیراد نامیا  ادخ  تایآ  هب  رگا  دیروخب  تسا  هدـش  دای 

هنیآره و  تسا ؟ هتـشاد  ناـیب  لیـصفت  هب  ناـتیارب  دـیوش -  راـچان  نآ  ندروـخ ]  ] هب هچنآ  رگم  تسا -  هدرک  مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  هـکنآ 
دح زا  ناراکمتـس -  هب  وـت  راـگدرورپ  یتـسارب  دـننکیم و  هارمگ  ار ] مدرم   ] یـشناد چـیه  یب  ناشاهـسوه  اـهوزرآ و  ببـس  هـب  يرایـسب 

هچنآ يازس  هب  يدوزب  دنزاییم  هانگ  هب  تسد  هک  یناسک  اریز  دیراذگاو  ار  ناهنپ  راکـشآ و  ناهانگ  120)و  .) تسا رتاناد  ناگدنرذگ - 
اهناطیـش انامه  و  تسا . ینامرفان  نآ  هک  دـیروخم  هدـشن  دای  نآ  رب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  121)و  .) دش دنهاوخ  رفیک  دندیزاییم  تسد  نادـب 

و دیـشکیم -  دوخ  هک  یناویح  هدرم و  ناویح  نایم  تسا  یقرف  هچ  هک  دننک -  هزیتس  امـش  اب  ات  دنناوخیم  دوخ  ناتـسود  شوگ  هب  یناهن 
میدرک و شاهدنز  نامیا ] هب   ] سپ دوب  هارمگ -  هدرم -  لد ] هب   ] هک یسک  ایآ  (122 .) دوب دیهاوخ  كرشم  هنیآره  دیرب  نامرف  ار  نانآ  رگا 

نآ زا  تساـهیکیرات و  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دوریم  هار  مدرم  ناـیم  رد  نادـب  هک  میداد  رارق  تـفرعم ] مـلع و  زا   ] يروـن وا  يارب 
123)و .) تسا هتفای  شیارآ  دندرکیم  هچنآ  نارفاک  يارب  نینچمه  هدش ] هتسارآ  نانموم  لد  رد  نامیا  هک  نانچمه  [ ؟ تسین یندش  نوریب 
اب رگم  دننکیمن  گنرین  دننکیمه و  يراکبیرف -  یهابت و  گنرین -  نآ  رد  ات  میدرک  نانچ  ار  شراکهزب  نارس  يرهش  ره  رد  ناسنیدب 

ادـخ ناگداتـسرف  هب  هچنآ  دـننامه  هکنآ  ات  میراین  نامیا  زگره  دـنیوگ : دـیآ  ياهناشن  ار  نانآ  نوچ  124)و  .) دنمهفیمن دوخ  نتـشیوخ و 
يازـس هب  دندرک  هانگ  هک  اهنادب  يدوزب  دهنب . اجک  ار  شیوخ  يربمایپ  هک  تسا  رتاناد  ادـخ  وگب ]: . ] دوش هداد  زین  ام  هب  تسا ، هدـش  هداد 

ار وا  هنیـس  دیامن  هار  هک  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره  سپ  (125 .) دیسر دهاوخ  ادخ  دزن  زا  تخـس  باذع  يراوخ و  دندرکیم  هک  اهگنرین  نآ 
هک دشابن ] قح  ياریذپ  ات   ] دنادرگیم هتـسب  گنت و  ار  وا  هنیـس  دنک  هارمگ  هک  دـهاوخب  ار  هک  ره  و  دـیاشگیم ، مالـسا  شریذـپ ]  ] يارب

تسا نیا  126)و  .) دهنیم دنروآیمن  نامیا  هک  یناسک  رب  ار  راکنا -  یلد و  هدرم  يدیلپ -  ادـخ  ناسنیدـب  دوشیم . رب  نامـسآ  هب  ییوگ 
دزن ار  ناشیا  (127 .) میاهدرک نایب  لیـصفت  هب  دـنریگیم  دـنپ  دـننکیم و  دای  هک  یهورگ  يارب  ار  تایآ  هنیآره  وت ، راگدرورپ  تسار  هار 
همه هک  يزور  128)و  .) تساهنآ تسرپرس  رای و  دندرکیم  هک  ییاهراک  شاداپ  هب  ومه  و  تسا ، ینمیا  تمالس و  يارـس  ناشراگدرورپ 

: دنیوگ نایمدآ  زا  ناشناتـسود  و  دیتفرگ ، دوخ  وریپ  ار  يرایـسب  نایمدآ  زا  امـش  نایرپ ، هورگ  يا  دیوگ ]:  ] درآ مهارف  دزیگنارب و  ار  نانآ 
شتآ امش  هاگیاج  دیوگ : يادخ ] ، ] میدیـسر يداهن  ام  يارب  هک  يدمآرـس  هب  دندش و  رادروخرب  رگید  یخرب  زا  ام  زا  یخرب  اراگدرورپ ،

هنوگ نیدـب  129)و  .) تساـناد رادرک و  تسرد  وـت  راـگدرورپ  اـنامه  دـهاوخ ، ادـخ  هچنآ  رگم  دیـشاب  نآ  رد  هنادواـج  هـک  تـسا  خزود 
يوس ناتدوخ  سنج  زا  یناربمایپ  ایآ  نایمدآ ، ناـیرپ و  هورگ  يا  (130 .) میرامگیم رگیدکی  رب  دندرکیم  هچنآ  يازـس  هب  ار  ناراکمتس 

و میهدیم ، یهاوگ  نتشیوخ  رب  ام  دنیوگ : دندادیم ؟ میب  ناتزور  نیا  رادید  زا  ار  امش  دندناوخیم و  امـش  رب  ارم  تایآ  هک  دندماین  امش 
تسا نآ  يارب  ناشیا ] نداد  میب  ناربمایپ و  نداتسرف   ] نیا (131 .) دندوب رفاک  هک  دنداد  یهاوگ  نتشیوخ  رب  تفیرف و  ار  نانآ  ایند  یگدنز 

هدرک هچنآ  زا  یـسک  ره  يارب  132)و  .) تسین دنـشاب  هاگآان  ربخیب و  هک  یلاح  رد  اهرهـش  مدرم ]  ] هدننککاله متـس  هب  وت  راگدرورپ  هک 
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رگا تسا . شیاشخب  رهم و  دـنوادخ  زاـینیب و  وت  راـگدرورپ  133)و  .) تسین لفاغ  دـننکیم  هچنآ  زا  وت  راـگدرورپ  و  تساـههیاپ ، تسا 
رگید یهورگ  لسن  زا  ار  امـش  هکناـنچ  دزاـس ، نیـشناج  دـهاوخ  ار  دوخ ] ناگدـیرفآ  زا   ] هچ ره  امـش  زا  سپ  دربیم و  ار  امـش  دـهاوخب 

عفد ار  باذع  دیناوتیمن  دوخ  زیرگ  اب  دیتسین -  هدـننکزجاع  امـش  تسا و  یندـمآ  دوشیم  هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ  انامه  (134 .) دیرفآ
هک تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  سپ  ماهدـننکلمع ، زین  نم  هک  دـینک  لـمع  شیوخ  تریـس ] و   ] هاـگیاج رب  نم ، موق  يا  وـگب : (135  -.) دینک

ناـیاپراهچ تشک و  زا  تسا  هدـیرفآ  هـچنآ  زا  ادـخ  يارب  136)و  .) دنوشیمن راگتـسر  ناراکمتـس  انامه  تسار ، هک  يارـس  نآ  ماجنارس 
کیرـش ادـخ  يارب  هک  ییاـهتب  ینعی  اـم -  ناکیرـش  يارب  نیا  و  ناـشدوخ ، رادـنپ  هب  تسادـخ ، يارب  نـیا  دـنتفگ : دـنداد و  رارق  ياهرهب 

هک يرواد  نیا  تسا  دب  دسریم ! ناشناکیرـش  هب  تسادخ  يارب  هچنآ  دسریمن و  ادخ  هب  تسا  ناشناکیرـش  يارب  هچنآ  اما  دناهتخاس ،- 
ینابرق ناونع  هب  ار -  ناشنادنزرف  نتشک  ناکرشم  زا  يرایـسب  رظن  رد  هناختب -  نامداخ  ای  اهتب  اهنآ -  ناکیرـش  نینچمه  137)و  .) دننکیم

ادخ رگا  و  دـنزاس . هدیـشوپ  هتفـشآ و  اهنآ  رب  ار  ناشنید  و  دـننادرگ -  ناشهارمگ  دـننک -  كاله  ار  نانآ  ات  دنتـسارایب  نایادـخ -  يارب 
هک اهغورد  نآ  اب  ار  نانآ  سپ  تسین -  نینچ  یهلا  تنـس  اما  تفرگیم  ار  نانآ  ولج  رابجا  هب  ینعی  دندرکیمن -  ار  راک  نیا  تساوخیم 
ام هک  یـسک  رگم  دروـخن  ار  نآ  هک  عوـنمم ، تسا  يرازتـشک  ناـیاپراهچ و  اـهنیا  دـنتفگ : شیوـخ  رادـنپ  هب  138)و  .) راذگاو دنزاسیم 

[ نتـشک ماگنه   ] هک ینایاپراهچ  تسا و  هدش  مارح  اهنآ  تشپ  رب ] ندش  راوس   ] هک ینایاپراهچ  و  نایادـخ -  راکتمدـخ  نادرم  میهاوخب - 
هک اـهغورد  نیا  يازـس  هب  ار  اـهنآ  يدوزب  دـنوادخ ] و  ، ] دنتـسب ادـخ  رب  هک  تسا  یغورد  هـمه  اـهنیا  دـننکیمن ، داـی  نآ  رب  ار  ادـخ  ماـن 

يارب تساـم -  نادرم  هژیو  دـمآ ] اـیند  هب  هدـنز  رگا   ] تسا ناـیاپراهچ  نیا  ياهمکـش  رد  هچنآ  دـنتفگ : 139)و  .) دهدیم رفیک  دـنتفابیم 
نانآ يدوزب  دنوادخ ] . ] دنکیرـش نآ  رد  نانز -  نادرم و  همه -  دوب  هدرم  رگا  و  تسا . مارح  ام  نانز  رب  و  سب -  تسا و  لالح  ام  نادرم 

يدرخبان و هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  یناسک  اـنامه  (140 .) تساناد تمکح و  اـب  وا  هک  دـهدیم ، رفیک  ناـشندرک  فصو  نیا  يازـس  هب  ار 
هتفای هار  دندش و  هارمگ  هک  یتسارب  دندرک ، نایز  دندرمش  مارح  ادخ  رب  نتـسب  غورد  اب  درک  ناشیزور  ادخ  ار  هچنآ  دنتـشک و  یـشنادیب 

دننام و رانا ، نوتیز و  و  نوگانوگ ، ياهیندروخ  اب  تشک  نبامرخ و  هتسبان و  هتفچ  هتـسب و  هتفچ  ییاهناتـسوب  هک  تسوا  141)و  .) دندوبن
وا هک  دـینکم ، يراـکفازگ  دـیهدب و  شندرک  ورد  ندـیچ و  زور  ار  نآ  قـح  دـیروخب و  دـهد  هوـیم  نوـچ  نآ  هوـیم  زا  دـیرفایب . دـننامان ،
زا دـیرفایب .]  - ] شکراب نایاپراهچ  هرک  دنفـسوگ و  دـننام  شکراب -  ریغ  شکراب و  نایاپراهچ ، زا  142)و  .) درادن تسود  ار  ناراکفازگ 
 - ود شیم  زا  تفج ، تشه  (143 .) تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دیورم  ناطیش  ياهماگ  یپ  رد  دیروخب و  هدرک  امـش  يزور  ادخ  هچنآ 
ود نآ  ياهنادهز  هک  ار  هچنآ  ای  ار  هدام  ود  ای  تسا  هدرک  مارح  ار  رن  ود  ادخ ]  ] ایآ وگب : دـیرفایب ،]  - ] هدام رن و  ود -  زب  زا  و  هدام -  رن و 
[، دـیرفایب  - ] هدام رن و  ود -  واگ  زا  و  هداـم -  رن و  ود -  رتش  زا  (144)و  دییوگتـسار رگا  دیهد ، ربخ  شناد  يور  زا  ارم  دراد ؟ رب  رد  هدام 

نیا هب  ار  امش  دنوادخ  هک  هاگنآ  رگم  ای  دراد ؟ رب  رد  هدام  ود  ياهنادهز  هک  ار  هچنآ  ای  ار  هدام  ود  ای  تسا  هدرک  مارح  ار  رن  ود  ایآ  وگب :
؟ دنک هارمگ  یشنادیب  هب  ار  مدرم  ات  هتفاب  غورد  ادخ  رب  هک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ  دیدوب !؟ هاوگ  رضاح و  درکیم  شرافـس  مکح 

مباییمن دیاهدرک -  مارح  دوخ  امش  هک  ياهدش -  مارح  هدش  یحو  نم  هب  هچنآ  رد  وگب : (145 .) دیامنن هار  ار  ناراکمتس  هورگ  ادخ  انامه 
ای تسا ، دیلپ  نآ  هک  كوخ ، تشوگ  ای  ياهدنهج -  ياهتخیر -  نوخ  ای  دشاب  يرادرم  هکنآ  رگم  دروخب  ار  نآ  هک  ياهدـنروخ  چـیه  رب 

شکرس هکنآ  یب  دوش  راچان  نآ ] ندروخ  هب   ] هک ره  اما  دنشاب . هداد  زاوآ  نآ  رب  يادخ  مان  زج  ینامرفان  هب  هک  ياهدیربرـس ] ناویح   ] نآ
ار يرادنخان  ره  دـندش  يدوهی  هک  یناسک  رب  146)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  وت  راگدرورپ  انامه  سپ  هدنرذگ ، رد  هزادـنا  زا  دـشاب و 

هچنآ ای  اههدور  یبرچ  ای  دـشاب  ود  نآ  تشپ  رب  هیپ -  زا  هچنآ -  رگم  میدرک  مارح  نانآ  رب  ار  اهنآ  هیپ  دنفـسوگ  واگ و  زا  میدرک و  مارح 
وگغورد ار  وـت  رگا  سپ  (147 .) مینایوگتـسار ام  و  میتخاس ، اهنآ  رفیک  ناـشندرک  یـشکرس  يازـس  هب  ار  نیا  دـشاب . هتخیمآ  ناوختـسا  اـب 

یناسک (148 .) دوشن هتـشاد  زاب  ناراکدب  هورگ  زا  وا  تخـس  رفیک  و  تسا ، هدرتسگ  یـشیاشخب  رهم و  دنوادخ  ناتراگدرورپ  وگب : دنرمش 
نیمه میدرکیمن . مارح  ار  يزیچ  نامناردـپ و  هن  میدروآیم و  كرـش  ام  هن  تساوخیم  ادـخ  رگا  تفگ : دـنهاوخ  دـندروآ  كرـش  هک 
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یـشناد امـش  دزن  ایآ  وگب : دندیـشچ ، ار  ام  تخـس  رفیک  ماجنارـس  ات  دندرک  بیذـکت  ار ] ناربمایپ   ] دـندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  هنوگ 
تجح وگب : (149 .) دییوگیمن نخـس  نیمخت  فازگ و  هب  زج  ار و  رادـنپ  رگم  دـینکیمن  يوریپ  دـینک !؟ راکـشآ  ام  يارب  ار  نآ  ات  تسه 

ار نیا  ادـخ  هک  دـنهدیم  یهاوگ  هک  ار  دوخ  ناـهاوگ  وگب : (150 .) دومنیم هار  ار  امـش  همه  تساوخیم  رگا  سپ  تسار ، يادـخ  اـسر 
غورد ار  اـم  تاـیآ  هک  ار  یناـسک  ياهـسوه  اـهوزرآ و  و  هدـم ، یهاوگ  ناـنآ  اـب  وت  دـنداد  یهاوگ  رگا  سپ  دـیروایب . تسا  هدرک  مارح 

 - دـنریگیم اتمه  ادـخ  يارب  دـننکیم -  ربارب  شیوخ  راگدرورپ  اب  ار ] ناتب   ] دـنرادن و نامیا  نیـسپ  يارـس  هب  هک  ار  یناـسک  دـندرمش و 
ردام ردپ و  هب  دیریگم و  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  هکنیا  مناوخب : هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  دییایب  وگب : (151 .) نکم يوریپ 

هچ تشز ، ياهراک  نوماریپ  و  میهدیم ، يزور  ار  نانآ  امـش و  ام  دیـشکم ، یتسدگنت  یـشیورد و  میب  زا  ار  دوخ  نادنزرف  دـینک و  یکین 
شرافس نآ  هب  ار  امش  هک  تساهنیا  قح . هب  رگم  دیـشکم  هدرک  مارح  ار ] وا  نتـشک   ] ادخ هک  ار  یـسک  دیدرگم و  شناهن ، هچ  راکـشآ و 

يورین یناوج و  هب  ات  تسا -  رتوکین  هک  یهجو  هب  رگم  دـیدرگم -  میتی  لاـم  نوماریپ  152)و  .) دیدنب راک  ار  درخ  هک  دـشاب  تسا ، هدرک 
نخـس نوچ  و  شناوت ، هزادنا  هب  رگم  مینکیمن  فیلکت  ار  سک  چـیه  دـیهدب ، مامت  فاصنا ، لدـع و  هب  ار  وزارت  هنامیپ و  و  دـسرب ، دوخ 

نآ هب  ار  امش  ادخ ]  ] هک تساهنیا  دینک ، افو  ادخ  نامیپ  هب  و  دشاب ، دنواشیوخ  هچ  رگا  دییوگ  داد  لدع و  هب  دیهدیم ] یهاوگ  ای   ] دییوگ
دیورم رگید  ياههار  هب  دینک و  يوریپ  ار  نآ  سپ  نم ، تسار  هار  تسا  نیا  153)و  .) دیریگ دنپ  دینک و  دای  دیاش  ات  تسا ، هدرک  شرافس 

 - باتک یسوم  هب  سپس  (154 .) دیوش راگزیهرپ  دیاش  تسا  هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امش  هک  تساهنیا  دنکیم ، ادج  وا  هار  زا  ار  امـش  هک 
، یشیاشخب ینومنهر و  يزیچ و  ره  نایب  حرـش و  زین  و  هدرک ، ییوکین  هک  یـسک  رب  تمارک ] تمعن و   ] ندرک مامت  يارب  میداد  تاروت - 

ورف ار  نآ  هک  تسا  یباتک  نآرق -  نیا -  155)و  .) دنروآ نامیا  زیخاتسر -  زور  ناشراگدرورپ -  رادید  هب  لیئارسا -  ینب  نانآ -  دیاش  ات 
باتک هک  دـییوگ  ادابم  ات  (156) دیدرگ تمحر  روخ  رد  دـیاش  دیـشاب ، راگزیهرپ  دـینک و  يوریپ  ار  نآ  سپ  تسا ، تکرب  رپ  میداتـسرف ،
دییوگ ای  (157) میاهدوب هاگآان  نانآ  باتک ]  ] ندـناوخ زا  ام  هنیآره  هدـش و  هداتـسرف  ورف  يراصن -  دوهی و  ام -  زا  شیپ  هورگ  ود  رب  اهنت 

ینوـمنهر و ناـتراگدرورپ و  زا  نشور  یلیلد  ار  امـش  کـنیا  میدوـب . ناـنآ  زا  رتهتفاـی  هار  اـم  دـشیم  هداتـسرف  ورف  باـتک  اـم  رب  رگا  هک 
تایآ زا  هک  ار  یناسک  يدوزب  دینادرگ ؟ يور  اهنآ  زا  تشاگنا و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ  دمآ . یـشیاشخب 

هک دنراد  راظتنا  نیا  زج  نارفاک ]  ] ایآ (158 .) میهدیم رفیک  تخس  دب و  یباذع  هب  دندنادرگیم  يور  هکنآ  يازس  هب  دننادرگیم  يور  ام 
ياههناشن زا  یخرب  هک  يزور  دیایب ؟ وت  راگدرورپ  ياههناشن  زا  یخرب  ای  دیایب  وت  راگدرورپ  ای  دنیایب  ناشدزن  باذع ] هناشن  هب   ] ناگتشرف

. درادن دوس  شندروآ  نامیا  هدرکن  یکین  راک  شنامیا  لاح  رد  ای  هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  ار  سک  چـیه  رگید  دـیایب  وت  راگدرورپ 
دنویپ چیه  وت  دندش  هورگ  هورگ  دنتخاس و  یگدنکارپ  شوختـسد  ار  شیوخ  نید  هک  یناسک  (159 .) میرظتنم زین  ام  هک  دیشاب  رظتنم  وگب 

راک هک  ره  (160 .) دنکیم ناشهاگآ  دندرکیم  هچنآ  زا  زیخاتـسر -  زور  هاگنآ -  سب ، تسادخ و  اب  ناشراک  يرادن ، اهنآ  اب  یگتـسب  و 
يدب یکین و  هب  یکین  دورن -  متس  نانآ  رب  دنیبن و  رفیک  نآ  دننامه  زج  دروآ  يدب  راک  هک  ره  و  دراد ، شاداپ  نآ  نادنچ  هد  دروآ  یکین 
كاپ میهاربا  نییآ  تسرد ، ایاپ و  ینید  دومن ، هر  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هنیآره  وگب : (161  -.) نآ زج  هن  دوش  هداد  شاداپ  يدب  هب 

همه نم  گرم  نم و  یناگدـنز  و  نم -  جـح  ای  نم  ینابرق  ای  نم -  ياهتدابع  نم و  زاـمن  وگب : (162 .) دوبن ناکرـشم  زا  وا  و  يارگقح ، و 
نیتــسخن نــم  دــناهداد و  ناــمرف  نــییآ ]  ] نــیا هــب  ارم  و  تــسین ، يزاــبنا  ار  وا  هــک  (163 ،) تـسا ناـیناهج ، راــگدرورپ  ادــخ ، يارب 

رگم دـنکن  يراک  سک  چـیه  و  تسا ؟ زیچ  همه  دـنوادخ  وا  هکنآ  لاح  میوجب و  يراگدرورپ  اتکی  يادـخ  زج  اـیآ  وگب : (164 .) مناملسم
لمحتم سک  ره  هکلب  درادـن  رب  يو  زا  ار  يرگید  هانگ  یـسک  درادـن -  رب  ار  يرگید  هانگ  راـب  سک  چـیه  تسوا و  دوخ  هدـهع  رب  هکنآ 
تسوا 165)و  .) دنکیم هاگآ  دیدرکیم  فالتخا  هچنادب  ار  امش  تسا و  ناتراگدرورپ  يوس  هب  امش  تشگ  زاب  سپس  تسا ،-  دوخ  هانگ 

. ناتدیامزایب داد  امش  هب  هچنآ  رد  ات  درب  الاب  اههیاپ  هب  رگید  یخرب  رب  ار  امـش  زا  یخرب  درک و  نیمز  رد ] ناینیـشیپ   ] نانیـشناج ار  امـش  هک 
(166 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  وا  هنیآره  و  تسا ، رفیک  دوز  وت  راگدرورپ  انامه 
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فارعألا

نآ زا  تاهنیـس  رد  سپ  هدـش -  هداتـسرف  ورف  وـت  هب  هک  تسا  یباـتک  نـیا ] (] 2 .) داص میم ، مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
و دینک ، يوریپ  هدش  هداتسرف  ورف  امش  هب  ناتراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  (3 .) دشاب يدنپ  درک و  دای  ار  نانموم  یهد و  میب  نادب  ات  دابم -  ییگنت 
هک ار  اهيدابآ  اهرهـش و  مدرم ]  ] اـسب 4)و  .) دیریذپیم دنپ  دینکیم و  دای  كدـنا  یلو ] ، ] دـینکم يوریپ  وا  زج  یناتـسرپرس  ناتـسود و  زا 

دیسر ناشیدب  ام  باذع  نوچ  سپ  (5 .) دیسر اهنآ  هب  دندوب  زورمین  باوخ  رد  هک  یماگنه  ای  هاگنابش  ام  باذع  و  میدرک ، دوبان  كاله و 
شـسرپ هدش  هداتـسرف  ربمایپ ]  ] ناشیوس هب  هک  ار  یناسک  هنیآره  سپ  (6 .) میدوب راکمتـس  ام  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  ناشفارتعا  نخس و 

زا نانآ  رب  ار ] ناـشلاوحا   ] هنیآره 7)و   -.) مایپ ندـیناسر  زا  دیـسرپ -  میهاوخ  زین  ناگداتـسرف  زا  و  ناربماـیپ -  تباـجا  زا  درک -  میهاوخ 
 - زور نآ  رد  اهرادرک  شجنس  8)و  .) میدوبن ربخیب -  رود و  بیاغ -  نانآ ] زا   ] ام و  مییوگ ، رب  مامت -  هدرتسگ و  یـشناد  شناد -  يور 
وا هدیجنس  ياهرادرک  هک  ره  9)و  .) ناراگتسر دنناشیا  دشاب ، نیگنس  نارگ و  وا  هدیجنـس  ياهرادرک  هک  ره  سپ  تسا ، قح  زیخاتـسر - 

10)و  -.) دنتخاس هابت  ار  دوخ  دـندز -  نایز  نتـشیوخ  هب  دـندرکیم  راکنا -  متـس -  ام  تایآ  هب  هکنآ  ببـس  هب  هک  دـننانآ  دـشاب ، کبس 
هنیآره 11)و  .) دیرازگیم ساپـس  كدنا  اما ] ، ] میتخاس مهارف  یگدـنز  بابـسا  نآ  رد  امـش  يارب  میداد و  ياج  نیمز  رد  ار  امـش  هنیآره 
دندرک هدجـس  سپ  دینک ، هدجـس  ار  مدآ  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هاگنآ  میدرک ، يرگتروص  اهنادهز ]  ] رد ار  امـش  سپـس  میدـیرفایب  ار  امش 

: تفگ مداد ؟ نامرف  وت  هب  هک  هاگنآ  ینکن  هدجـس  هک  ار  وت  تشاد  زاب  هچ  تفگ : يادخ ] (] 12 .) دوبن ناگدنرآ  هدجس  زا  هک  سیلبا  رگم 
یـشنم گرزب  نآ  رد  هک  دـسرن  ار  وت  وش ، ورف  هاـگیاج  نیا  زا  سپ ، دوـمرف : (13 .) لـگ زا  ار  وا  يدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتـهب ، وا  زا  نم 
تلهم زا  وـت  تـفگ : (15 .) هد تـلهم  دـنوش  هـتخیگنارب  هـک  يزور  اـت  ارم  تـفگ : (14 .) یناگدــش راوـخ  زا  وــت  هـک  ور  نوریب  سپ  ینک ،

رد ار  نانآ  هنیآره  یتخاس -  دیماان  هرهبیب و  دوخ  تمحر  زا  ای  يدـنکفا -  تکاله  هار  هب  ارم  هکنآ  ببـس  هب  سپ  تفگ : (16 .) یناگتفای
[ هک منک  ناـنچ   ] و میآ ، رد  ناـشپچ  تسار و  زا  رـس و  تـشپ  زا  يور و  شیپ  زا  ناشیدـب  هاـگنآ  (17) منیـشنیم نیمک ] هب   ] وت تسار  هار 

دنک يوریپ  ار  وت  ناـنآ  زا  هک  ره  هدـش ، هدـنار  هدـیهوکن و  ور ، نوریب  اـجنیا  زا  دومرف : (18 .) یباین دوخ ] تمعن   ] رازگـساپس ار  ناشرتشیب 
دیروخب و دیهاوخ  هک  اج  ره  زا  دـینیزگ و  ياج  تشهب  رد  ترـسمه  وت و  مدآ ، يا  19)و  .) درک مهاوخ  رپ  امـش  همه  زا  ار  خزود  هنیآره 

ناـنآ زا  هـک  ار  ناشهاگمرـش  اـت  درک  هسوـسو  ار  ود  نآ  ناطیـش  سپ  (20 .) دـش دـیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دـیوشم  تخرد  نیا  کیدزن 
ای دیوش  هتـشرف  ود  ادابم  هکنآ  يارب  رگم  تشادـن  زاب  تخرد  نیا  زا  ار  امـش  ناتدـنوادخ  تفگ : دزاس و  نایامن  ناشرظن  رد  دوب  هدیـشوپ 

[ دنلب هیاپ  نآ  زا   ] یبیرف هب  ار  ود  نآ  سپ  (22 .) مناهاوخکین زا  هنیآره  ار  امش  نم  هک  دروخ  دنگوس  ود  نآ  يارب  21)و  .) دیشاب نادیواج 
شیوخ هاگمرش ]  ] رب تشهب  ياهگرب  زا  دندرک  عورش  دش و  رادیدپ  ناشهاگمرـش  ار  ناشیا  دندیـشچب  تخرد  نآ  زا  نوچ  و  دروآ ، دورف 
ینمـشد ار  امـش  ناطیـش  هک  متفگن  امـش  هب  متـشادن و  زاب  تخرد  نآ  زا  ار  امـش  رگم  هک  درک  ادن  ار  ود  نآ  ناشدـنوادخ  و  ندینابـسچ ،

زا : ] دومرف (24 .) میشاب ناراکنایز  زا  یتسارب  ییاشخبن  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  نتـشیوخ  هب  ایادخ ، راب  دنتفگ : (23) تسادیوه
و] (] 25  -.) گرم یماگنه -  ات  دشاب  يرادروخرب  هاگرارق و  نیمز  رد  ار  امـش  و  دیرگید ، یخرب  نمـشد  امـش  زا  یخرب  دیور ، ورف  اجنیا ]

 - ازج باسح و  يارب  زیخاتـسر  ماـگنه  هب  دـیوشیم -  هدروآ  نوریب  نآ  زا  دـیریمیم و  نآ  رد  دـینکیم و  تسیز  نیمز )  ) نآ رد  دومرف :
، يراگزیهرپ هماج  و  دشاب ، رویز  ییابیز و  مه  دناشوپب و  ار  امش  هاگمرش  هک  میداتسرف  ورف  ياهماج  امش  رب  انامه  مدآ ، نادنزرف  يا  (26 .)
زا ار  امش  و   ] دهد ناتبیرف  ناطیش  ادابم  مدآ ، نادنزرف  يا  (27 .) دنریگ دنپ  دننک و  دای  هک  دشاب  تسادخ ، ياههناشن  زا  نیا  تسا . رتهب  نیا 

ار ناشهاگمرـش  ات  دـنکیم  رب  اهنآ  زا  ار  ناشهماج  هک  یلاح  رد  درک  نوریب  تشهب  زا  ار  ناـتردام  ردـپ و  هکناـنچ  درب ] نوریب  تسار  هار 
هک میاهتخاس  یناسک  ناتـسرپرس  ناتـسود و  ار  اهناطیـش  ام  دننیبیم . ار  امـش  دینیبیمن  ار  اهنآ  هک  ییاج  زا  وا  هورگ  وا و  دیامنب . ناشیدب 
هب ادـخ  وگب : تسا ، هداد  نامرف  نادـب  ار  ام  ادـخ  میتفاـی و  نآ  رب  ار  نامناردـپ  دـنیوگ : دـننک  یتشز  راـک  نوچ  28)و  .) دنروآیمن نامیا 
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يور هکنیا  هداد و  نامرف  داد  فاصنا و  هب  نم  راگدرورپ  وگب : (29) دینادیمن هک  دییوگیم  يزیچ  ادخ  رب  ایآ  دهدیمن ، نامرف  يراکتشز 
دیـشاب هدرک  وا  هژیو  ار  نید  هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  وا  و  دیرادارف ، وا ] يوس  هب  يزامن  ره  ماگنه  و   ] يدجـسم ره  دزن  شیوخ  هجوت ] [و 

هدش اور  اهنآ  رب  یهارمگ  یهورگ  هدومن و  هار  ار  یهورگ  (30 .) دیدرگیم زاب  ناتدیرفایب  زاغآ  رد  هکنانچمه  دـیریگن ،-  زابنا  وا  يارب  - 
ره دزن  مدآ ، نادنزرف  يا  (31 .) دنناگتفای هار  هک  دنرادنپیم  دنتفرگ و  ناتسرپرس  ناتسود و  ادخ  ياج  هب  ار  اهناطیـش  نانآ  هک  اریز  تسا ،

، دینکم فارـسا  دیماشایب و  دیروخب و  و  دیریگارف ، تسا -  یگتـسارآ  هیام  هچنآ  هماج و  شیوخ -  شیارآ  زامن -  ماگنه  هب  يدجـسم - 
ار هزیکاپ  ياهيزور  هدروآ و  دیدپ  دوخ  ناگدنب  يارب  ادخ  هک  ار  یشیارآ  یـسک  هچ  وگب : (32 .) درادن تسود  ار  ناراکفارسا  ادخ  هک 

هژیو زیخاتـسر  زور  رد  هک  یلاـح  رد  دـندنمهرهب -  مه  راـفک  یلو  تسا -  ناـنموم  يارب  اـیند  یگدـنز  رد  اـهنیا  وگب : تسا ؟ هدرک  مارح 
مراگدرورپ اـنامه  وگب : (33 .) مینکیم ناـیب  لیـصفت  هب  دـننادب  هک  یهورگ  يارب  ار  دوـخ -  نانخـس  تاـیآ -  هنوـگ  نیدـب  تسا . ناـشیا 

زابنا ادخ  اب  ار  يزیچ  هک  نیا  و  هدرک ، مارح  ار  قحان  هب  یشکرس  متـس و  يراکهانگ و  و  ناهنپ ، هچ  اهنآ و  راکـشآ  هچ  ار ، اهيراکتـشز 
نوچ سپ  تسا . یتدـم  ار  یهورگ  ره  34)و  .) دییوگب دینادیمن  هچنآ  ادخ  رب  هک  نیا  و  هداتـسرفن ، ورف  یتجح  لیلد و  نادـب  هک  دـیریگ 
دنیآ امـش  دزن  ناتدوخ  زا  یناربمایپ  هچنانچ  مدآ ، نادنزرف  يا  (35 .) دنریگ یـشیپ  هن  درک و  دنناوت  گنرد  یتعاس  هن  دیآ  رـس  هب  ناشتدم 

یناسک (36)و  دنروخ هودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  دنیآ  یگتسیاش  هب  دننک و  يراگزیهرپ  هک  نانآ  سپ  دنناوخب ، امش  رب  ارم  تایآ  هک 
هنادواـج نآ  رد  هک  دـننایخزود  ناـنیا  دـنباترب  يور  یـشکندرگ  هـب  اـهنآ  زا  دـنراگنا و  غورد  ار  اـم  نانخـس -  اـههناشن و  تاـیآ -  هـک 

غورد ار  وا  نانخـس -  اههناشن و  تایآ -  ای  دریگ -  زاـبنا  وا  يارب  دزاـس -  یغورد  ادـخ  رب  هک  تسیک  نآ  زا  رتراکمتـس  سپ  (37 .) دنشاب
ناگتشرف ام -  ناگداتسرف  نوچ  ات  دسر ، ناشیدب  هدش -  هتشون  اهنآ  يارب  هک  يرفیک  تشونرس و  باتک -  زا  ناشهرهب  هک  دننانیا  درمش ؟

رب و  دـندش ، دـیدپان  مگ و  اـم  زا  دـنیوگ : دـیدناوخیم ؟ ادـخ  زج  هچنآ  دـنیاجک  دـنیوگ : دـنریگب ، ناـشناج  هک  دـنیآ  ناـشدزن  گرم - 
شتآ رد  دنتـشذگ  امـش  زا  شیپ  هک  نایمدآ  نایرپ و  زا  ییاـههورگ  اـب  دـیامرف : يادـخ ] (] 38 .) دناهدوب رفاک  هک  دـنهد  یهاوگ  نتـشیوخ 

ناوریپ نیسپ -  هورگ  دنـسر  مه  هب  نآ  رد  یگمه  نوچ  ات  دنک ، نیرفن  ار  دوخ  شیکمه  هورگ  دیآ  رد  یهورگ  هک  هاگ  ره  دیور ، خزود 
[ يادخ . ] هدب شتآ  باذع  نادنچ  ود  ار  اهنآ  سپ  دندرک ، هارمگ  ار  ام  نانیا  ادنوادخ ، دـنیوگ : دوخ -  ناربهر  نیـشیپ -  هورگ  هرابرد  - 

يرترب چـیه  ام  رب  ار  امـش  دـنیوگ : نیـسپ  هورگ  هب  نیـشیپ  هورگ  39)و  .) دینادیمن نکیلو  تسا  نادنچ  ود  باذـع ]  ] ار مادـک  ره  دـیوگ :
ام تایآ  هک  یناسک  انامه  (40 .) دیشچب دیدرکیم  هچنآ  يازس  هب  ار  باذع  سپ  دیشاب -  باذع  فیفخت  روخ  رد  ببـس  نادب  ات  تسین - 

دنوشن رد  تشهب  هب  دنیاشگن و  نانآ  يارب  ار  توکلم -  ملاع  نامسآ -  ياهرد  دنتفاترب  يور  یشکندرگ  هب  اهنآ  زا  دندرمـش و  غورد  ار 
يرتسب خزود  زا  ار  ناـنآ  (41 .) میهدیم رفیک  نینچ  ار  ناراـکهانگ  و  تسا ،-  یندـشان  مه  نیا  هک  دـیآ -  رد  نزوس  خاروس  رد  رتـش  اـت 
ياهراک دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  42)و  .) میهدیم رفیک  نینچ  ار  ناراکمتس  و  تسا ، شتآ ] زا   ] ییاهـششوپ ناشرـس  يالاب  زا  تسا و 

دننایتشهب و ناشیا  میهنن . فیلکت  شناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  هک ] میریذپب ، دناهدرک  کین  لمع  هزادنا  ره   ] دندرک هتـسیاش  کین و 
تسا و ناور  اهيوج  ناـنآ  ياهکـشوک ]  ] ریز زا  مینک ، رب  دوب  ناـشیا  ياـهلد  رد  ینمـشد  هنیک و  زا  هچ  ره  (43)و  دنـشاب هنادواج  نآ  رد 
. میتفاییمن هار  دوب  هدومنن  هار  ار  ام  ادـخ  رگا  دومن و  هار  اـهتمعن ] هاـگیاج و   ] نیدـب ار  اـم  هک  تسار  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  دـنیوگ :

ثاریم امـش  هب  دیدرکیم  هچنآ  شاداپ  هب  ار  نیا  هک  دنهد  زاوآ  ار  ناشیا  و  دـندمآ . یتسرد  یتسارب و  نامراگدرورپ  ناگداتـسرف  هنیآره 
مه امـش  ایآ  میتفای ، تسرد  تسار و  داد  هدعو  ام  هب  نامراگدرورپ  ار  هچنآ  ام  انامه  هک  دنهد  زاوآ  ار  نایخزود  نایتشهب ، 44)و  .) دناهداد
رب ادخ  تنعل  هک  دـهد  زاوآ  ناشنایم  رد  ياهدـنهدزاوآ  هاگنآ  يرآ ، دـنیوگ : دـیتفای ؟ تسرد  تسار و  داد  هدـعو  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ 

دنهد هولج  جک  ار  نآ  هک  دننآرب  دنیوجیم -  تساران  جک و  ار  نآ  دـنرادیم و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] هک اهنامه  (45) داب ناراکمتس 
ینادرم هدرپ -  نآ  زارف  فارعا -  رب  تـسا و  ياهدرپ  ناـیخزود -  ناـیتشهب و  هورگ -  ود  نآ  ناـیم  46)و  .) دنرفاک نیـسپاو  ناهج  هب  و  - 

رب دورد  هک  دنهد  زاوآ  دنرادیم  دیما  یلو  دناهتفرن  تشهب  هب  زونه  هک  ار  نایتشهب  دنـسانشیم و  ناشاههرهچ  ناشن  هب  ار  همه  هک  دنتـسه 
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، اراگدرورپ دنیوگ : دوش ، هدنادرگ  نایخزود  يوس  دناهتفرن -  تشهب  هب  زونه  هک  ینایتشهب  ناگدید  ناشناگدـید -  نوچ  47)و  !) داب امش 
مهارف دنیوگ : دنهد ، زاوآ  دنـسانشیم  ناشاههرهچ  ناشن  هب  هک  ار  ینادرم  دنفارعا ، رب  هک  نانآ  48)و  .) هدم رارق  ناراکمتس  هورگ  اب  ار  ام 

ایآ (49 .) دماین ناتراک  هب  چیه  دیدومنیم  هک  یـشنم  گرزب  یـشکندرگ و  نآ  و  ناتلاوما -  ندروآ  درگ  ای  امـش  تیعمج  امـش -  ندمآ 
هب نایتشهب ] يا  [ ؟ دـناسرن ناشیا  هب  یتمعن -  شیاشخب و  یتمحر -  ادـخ  هک  دـیدروخیم  دـنگوس  هک  دـنناسک  نامه  نایتشهب -  ناـنیا - 

ناتیزور دنوادخ  هچنآ  زا  ای  بآ  زا  هک  دنهد  زاوآ  ار  نایتشهب  نایخزود  50)و  .) دیرادیم هودنا  هن  تسامش و  رب  یمیب  هن  دییآ  رد  تشهب 
دنتفرگ و يزاب  یمرگرـس و  هب  ار  دوخ  نید  هک  نانآ  (51) تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  ود  نیا  دنوادخ  دنیوگ : دـیزیر . ورف  ام  رب  هدرک 

دای زا  ار  ناشزورما  رادـید  اهنآ  هکنآ  يازـس  هب  میراذـگیم -  ورف  میربیم -  داـی  زا  ار  اـهنآ  زورما  سپ  تفیرفب . ار  ناـنآ  اـیند  یگدـنز 
يارب اـت  میدرک  ناـیب  لیـصفت  هب  شناد  يور  زا  ار  نآ  هک  میدروآ  ناشیدـب  یباـتک  هنیآره  52)و  .) دـندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  دـندرب و 
باسح زیخاتسر و  زا  نآرق ، ياههدعو  عوقو  ققحت و  نآ -  لیوات  زج  ایآ  (53 .) دشاب یشیاشخب  ییامنهار و  دنروآیم  نامیا  هک  یهورگ 

ناگداتــسرف اـنامه  دــنیوگ : دــندرک  شوـمارف  ار  نآ  شیپ  زا  هـک  اـهنآ  دــسرارف  نآ  لـیوات  هـک  زور  نآ  دــنربیم ؟ راـظتنا  ار  ازج -  و 
هک مینک  نآ  زج  میوش و  هدنادرگ  زاب  ای  دننک ، تعافـش  ام  رهب  زا  هک  تسه  یناعیفـش  ار  ام  ایآ  دـندمآ ، یتسرد  یتسارب و  نامراگدرورپ 
مگ اهنآ  زا  دنتـشادنپیم -  دوخ  ناعیفـش  هک  اهتب  ینعی  دنتخاسیم -  غورد  هب  هچنآ  دـندرک و  نایز  ار  نتـشیوخ  هک  یتسارب  میدرکیم ؟

ماـقم رد  شرع -  رب  سپـس  دـیرفایب  هرود -  شـش  زور -  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  ناـتراگدرورپ  اـنامه  (54 .) دش
[ دیرفایب  ] ار ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  و  تسا ، نآ  یپ  رد  ناباتـش  هک  دناشوپیم  زور  هب  ار  بش  دمآ ، رب  ناهج -  روما  ریبدت  ءالیتسا و 

شیوخ شنیرفآ  رد  تکرب  اب  ای  راوگرزب -  گرزب و  یـسب  تسوا . هژیو  نامرف  ندیرفآ و  هک  دیـشاب  هاگآ  دنیوا ، نامرف  مار  هک  یلاح  رد 
رد هزادـنا  زا  وا  هـک  دــیرذگم ] هزادــنا  زا  و  ، ] دــیناوخب یناـهن  يراز و  هـب  ار  ناـتراگدرورپ  (55 .) ناـیناهج راـگدرورپ  يادـخ ، تسا  - 

رهم و هک  اریز  دـیناوخب ، دـیما  میب و  اب  ار  وا  و  دـینکم ، یهاـبت  شندروآ  ناـماس  هب  زا  سپ  نیمز  رد  56)و  .) درادن تسود  ار  ناگدنرذگ 
هدــنهد هدژم  ناراـب -  ینعی  دوـخ -  شیاـشخب  شیپاـشیپ  ار  اـهداب  هـک  تـسوا  57)و  .) تسا کیدزن  ناراـکوکین  هب  دـنوادخ  شیاـشخب 

نآ اب  سپ  میتسرف ، ورف  نیمزرـس )  ) نآ هب  ار  بآ  هاگنآ  مینارب  هدرم  نیمزرـس  هب  ار  نآ  دـنرادرب  ار  راـبنارگ  ياـهربا  نوچ  اـت  دتـسرفیم ،
شهایگ كاپ  نیمزرس  58)و  .) دیریگ دنپ  دینک و  دای  هک  دیاش  میرآ ، نوریب  ار  ناگدرم  نینچمه  میرآ ، نوریب  ياهویم  هنوگ  ره  زا  بآ ) )

يارب ار  تایآ  ناسنیدب  یکدنا . رگم  دیاین  نوریب  شهایگ  كاپان  نیمز  و  رابرپ -  ناوارف و  ینعی  دـیآ -  نوریب  شراگدرورپ ، تساوخ  هب 
ار يادـخ  نم ، موـق  يا  تفگ : میداتـسرف ، شموـق  دزن  هب  ار  حوـن  هـنیآره  (59 .) مینکیم ناـیب  نوگ  هنوـگ  دـنرادیم  ساپـس  هک  یهورگ 
رد ار  وت  هنیآره  دنتفگ : شموق  نارتهم  (60 .) مکانمیب امش  رب  گرزب  يزور  باذع  زا  نم  انامه  تسین ، ییادخ  وا  زج  ار  امـش  هک  دیتسرپب 

ياهمایپ (62 ،) مناــیناهج راــگدرورپ  زا  ياهداتــسرف  هـکلب  تـسین ، ییهارمگ  ارم  نـم ، موــق  يا  تـفگ : (61 .) مـینیبیم راکـشآ  یهارمگ 
هک نایصاع -  رفیک  ناعیطم و  شاداپ  هرابرد  منادیم -  اهزیچ  ادخ  زا  منکیم و  یهاوخکین  ار  امـش  مناسریم و  امـش  هب  ار  مراگدرورپ 

ار امش  ات  تسا  هدمآ  يدنپ  يروآدای و  امش  زا  يدرم  نابز ]  ] رب ناتراگدرورپ  زا  ار  امش  هکنیا  زا  دیدومن  یتفگش  ایآ  (63 .) دینادیمن امش 
رد وا  اـب  هـک  ار  یناـسک  وا و  سپ  دندرمـش ، نزغورد  ار  وا  سپ  (64) دـیدرگ تمحر  روخ  رد  دـیاش  دـینک و  يراگزیهرپ  ات  دـهد و  میب 

لدروـک یهورگ  اریز  مـیدرک ، قرغ  دنتــشادنپ  غورد  ار  اـم  نانخــس -  اـههناشن و  تاـیآ -  هـک  ار  یناـسک  میدـیناهر و  دــندوب  یتـشک 
ایآ تسین ، ییادـخ  وا  زج  ار  امـش  هک  دـیتسرپب  ار  يادـخ  نم ، موق  يا  تفگ : میداتـسرف ،]  ] ار دوـه  ناـشردارب  داـع  موـق  هب  65)و  .) دندوب

ناـنزغورد زا  ار  وـت  اـنامه  مـینیبیم و  يدرخیب  رد  ار  وـت  ناـمگیب  دـنتفگ : دـندوب  هدــش  رفاـک  هـک  وا  موـق  نارتـهم  (66 (؟ دیزیهرپیمن
امش هب  ار  مراگدرورپ  ياهمایپ  (68 ،) منایناهج راگدرورپ  يوس  زا  ياهداتسرف  هکلب  تسین ، ییدرخیب  ارم  موق ، يا  تفگ : (67 .) میرادنپیم

يروآدای و امـش  زا  يدرم  نابز ]  ] رب ناتراگدرورپ  زا  ار  امـش  هکنیا  زا  دـیدومن  یتفگـش  ایآ  (69 .) منیما یهاوخکین  ار  امـش  مناسریم و 
، نت  ] شنیرفآ رد  ار  امش  درک و  اهنآ ]  ] نیـشناج ار  امـش  حون  موق  زا  سپ  هک  هاگنآ  دیرآ  دای  هب  و  دهد ؟ میب  ار  امـش  ات  تسا  هدمآ  يدنپ 
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میتسرپب و ییاهنت  هب  ار  ادخ  ات  ياهدمآ  ام  يوس  ایآ  دنتفگ : (70 .) دیوش راگتسر  دیاش  ات  دینک  دای  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دوزفا ، يدنمورین ]
ام هـب  ادــخ -  باذــع  ینعی  یهدیم -  هدــعو  ار  اــم  هـچنآ  ینایوگتــسار  زا  رگا  سپ  میراذــگاو ؟ دــندیتسرپیم  نامناردــپ  ار  هـچنآ 

امش هک  تیعقاو -  نودب  اوتحمیب و  ییاهمان -  هرابرد  ایآ  دمآ . ورف  امش  رب  ناتیادخ  بناج  زا  یمشخ  یباذع و  نامگیب  تفگ : (71 .) رآ
، دیـشاب باذع ]  ] راظتنا رد  سپ  دینکیم !؟ هزیتس  نم  اب  تسا  هداتـسرفن  ورف  یتجح  چیه  اهنآ  هرابرد  ادخ  دیاهداهن و  ناتب ] رب   ] ناتناردپ و 

 - تایآ هک  ار  یناسک  داـینب  میدـیناهر و  شیوخ  شیاـشخب  رهم و  هب  دـندوب  وا  اـب  هک  ار  اـهنآ  وا و  سپ  (72 .) مراظتنا رد  امـش  اب  مه  نم 
موق يا  تفگ : میداتسرف .]  ] ار حلاص  ناشردارب  دومث  موق  هب  73)و  .) میتخادنارب دندوبن  نموم  دنتشاگنا و  غورد  ار  ام  نانخـس -  اههناشن و 

رتش هدام  نیا  دمآ ، ناتراگدرورپ  بناج  زا  ادیوه  نشور و  یتجح  ار  امش  انامه  تسین . ییادخ  وا  زج  ار  امـش  هک  دیتسرپب  ار  يادخ  نم ،
ارف كاندرد  یباذع  ار  امـش  هک  دـیناسرن  وا  هب  يدـب  چـیه  دروخب و  ادـخ  نیمز  رد  ات  دـیراذگاو  ار  وا  سپ  تسا ، یتیآ  ار  امـش  يادـخ ،
زا هک  داد  ياج  نیمزرـس  نیا  رد  ار  امـش  درک و  اـهنآ ]  ] نیـشناج داـع  موق ]  ] سپ زا  ار  امـش  هک  هاـگنآ  دـینک  داـی  74)و  .) تفرگ دهاوخ 

نیمز رد  دیرآ و  دای  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دیـشارتیم ، اههناخ  نتخاس  يارب  ار  اههوک  دـیزاسیم و  اهکـشوک  نآ  راومه  مرن و  ياهاج 
، دـندوب هدروآ  ناـمیا  هک  اـهنامه  هب  ناگدـش ، هدرمـش  ناوتاـن  هب  دـندرکیم  یـشکندرگ  هک  وا  موق  نارتهم  (75 .) دیـشوکم يراکهابت  هب 

نامیا هدـش  هداتـسرف  نادـب  وا  هچنادـب  ام  دـنتفگ : شیوخ ؟ راـگدرورپ  يوس  زا  تسا  ياهداتـسرف  حـلاص  هک  دـینادیم  امـش  اـیآ  دـنتفگ :
دنتشک دندرک -  یپ  ار  رتش  هدام  سپ  (77 .) میرفاک دیاهدروآ  نامیا  نادب  امش  هچنادب  ام  دنتفگ : دندرک  یشکندرگ  هک  نانآ  (76 .) میراد

نیمز سپ  (78 .) رآ ام  هب  یهدیم  هدعو  ار  ام  هچنآ  یناگداتـسرف  زا  رگا  حـلاص ، يا  دـنتفگ : دـنتفاترب و  رـس  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  و  - 
يور نانآ  زا  حلاص ]  ] سپ (79  -.) دندرم و  دـنداتفا -  رد  ور  هب  شیوخ  ياههناخ  رد  ات  تفرگب  ار  نانآ  ینامـسآ -  هقعاص  رثا  رد  هزرل - 

ار ناهاوخکین  امـش  نکیلو  مدرک  یهاوخکین  امـش  يارب  مدناسر و  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  مایپ  هنیآره  نم ، موق  يا  تفگ : دـینادرگ و 
شیپ ناهج  مدرم  زا  کی  چیه  هک  دـینکیم  دـیلپ  تشز و  راک  ایآ  تفگ : ار  دوخ  موق  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] ار طول  80)و  .) دیرادن تسود 
خساپ 82)و  .) دیراکفازگ یهورگ  امش  هکلب  دییآیم ، رد  نادرم  هب  نانز  ياج  هب  توهـش  يور  زا  امـش  هنیآره  (81 (؟ تسا هدرکن  امش  زا 

میدـیناهر ار  شناسک  وا و  سپ  (83 .) دنزرو یگزیکاپ  یمدرم  اهنیا  هک  دـینک ، نوریب  ناترهـش  زا  ار  اهنیا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق 
ماجنارـس هک  رگنب  سپ  میدیناراب ، نیـشتآ -  ياهگنـس  زا  یناراب -  اهنآ  رب  84)و   -.) دـش كـاله  و  دوب -  ناگدـنام  زا  هک  ار  شنز  رگم 

ار امـش  هک  دیتسرپب  ار  يادخ  نم ، موق  يا  تفگ : میداتـسرف .]  ] ار بیعـش  ناشردارب  نیدـم  مدرم ]  ] يوس هب  85)و  .) دوب هنوگچ  ناراکهزب 
دـیهد و ماـمت  ار  وزارت  هناـمیپ و  سپ  تسا ، هدـمآ  ادـیوه  نشور و  یلیلد  ناـتراگدرورپ  يوـس  زا  ار  امـش  هنیآره  تسین . ییادـخ  وا  زج 

هتـشاد ناـمیا  رگا  تـسا ، رتـهب  امـش  يارب  نـیا  دـینکم . يراـکهابت  شندروآ  ناـماس  هـب  زا  سپ  نـیمز  رد  و  دـیهاکم ، ار  مدرم  ياـهالاک 
جک ار  هار )  ) نآ هک  یلاح  رد  دناهدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  ادخ  هار  زا  دـیراد  زاب  دـیناسرتب و  ات  دینیـشنم  یهار  ره  هب  (86)و  دیشاب

ناراکهابت ماجنارـس  هک  دیرگنب  دینادرگ و  رایـسب  ار  امـش  سپ  دیدوب  یکدـنا  هک  هاگنآ  دـیرآ  دای  هب  و  دـیهدیم ،-  هولج  دـیهاوخیم - 
ادخ ات  دینک  ربص  سپ  دندرواین ، نامیا  یهورگ  دندروآ و  نامیا  ماهدش  هداتـسرف  نآ  هب  هچنادـب  امـش  زا  یهورگ  رگا  87)و  .) دوب هنوگچ 

ار یناسک  وت و  نامگیب  بیعش ، يا  دنتفگ : دندرک  یـشکندرگ  هک  وا  موق  نارتهم  (88 .) تسا نارواد  نیرتهب  وا  و  دـنک ، يرواد  ام  نایم 
امـش شیک  هب  رگا  (89) میـشاب هاوخان  هچرگ  و  تفگ : دـیدرگزاب . اـم  شیک  هب  اـی  مینکیم  نوریب  نامرهـش  زا  دـناهدروآ  ناـمیا  وت  اـب  هک 
رگم میدرگزاب  نآ  هب  هک  دـیاشن  ار  ام  و  میـشاب ، هتـسب  غورد  ادـخ  رب  نامگیب  داد ، ییاهر  نآ  زا  ار  ام  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  میدرگزاـب 

ام موق  ام و  نایم  اراگدرورپ ، میدرک . لکوت  ادخ  رب  تسا . هتفرگارف  ار  يزیچ  ره  ام  راگدرورپ  شناد  دهاوخب . ام ، راگدرورپ  ادـخ ، هکنآ 
زا رگا  دنتفگ : دندش  رفاک  هک  وا  موق  نارتهم  90)و   -.) ینایاشگهار ای : ینارواد -  نیرتهب  وت  هک  ياشگب -  یهار  ای : نک -  يرواد  قح  هب 

ياـههناخ رد  اـت  تفرگب  ار  ناـنآ  ینامـسآ -  هقعاـص  رثا  رد  هزرل -  نیمز  سپ  (91 .) دیراکنایز هنیآره  امـش  هاگنآ  دـینک  يوریپ  بیعش 
ار بیعـش  هک  اـهنآ  دـندوبن . اـجنآ  رد  زگره  ییوگ  دندرمـش  وگغورد  ار  بیعـش  هک  یناـسک  (92 [.) دـندرم و   ] دـنداتفا رد  ور  هب  شیوـخ 
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امـش هب  ار  مراگدرورپ  ياهمایپ  هنیآره  نم ، موق  يا  تفگ : دـینادرگ و  يور  اهنآ  زا  سپ ، (93 .) دندوب راکنایز  اهنامه  دندرمش  وگغورد 
يرهـش يدابآ و  چـیه  رد  ار  يربمایپ  چـیه  اـم  (94)و  مرب هودـنا  رفاـک  یهورگ  رب  هنوـگچ  سپ  مدرک ، یهاوخکـین  ار  امـش  مدـیناسر و 

ياج هب  سپس  (95 .) دـننک يراز  دـیاش  ات  میدرک  راتفرگ  يرامیب -  دـنزگ -  و  ییاونیب -  یتخـس -  هب  ار  نآ  مدرم  هکنآ  رگم  میداتـسرفن 
اهنآ سپ  دیسر ، تحار  یتخس و  زین  ار  ام  ناردپ  دنتفگ : دنتفای و  ینوزف  ات  میدروآ  یـشوخ -  یخارف و  یکین -  جنر -  یتخـس و  يدب - 

هدروآ و نامیا  اـهيدابآ  مدرم  رگا  96)و  .) میتفرگب دمآ ،-  دـهاوخ  ورف  نانآ  رب  باذـع  هک  دنتـشادن -  یهاگآ  هک  یلاح  رد  ناهگان ، ار 
[ ار ام  ياههناشن  اهمایپ و   ] نکیلو میداشگیم  نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  اهتمعن -  اهیکین و  اهتکرب -  هنیآره  دـندوب  هدرک  يراـگزیهرپ 
هک یماگنه  بش  هکنیا  زا  دـننمیا  اهيدابآ  مدرم  اـیآ  سپ  (97 .) میتخاس راتفرگ  دـندرکیم  هچنآ  يازـس  هب  ار  اهنآ  سپ  دندرمـش ، غورد 

؟ دسرب اهنآ  هب  ام  باذع  دنايزاب  مرگرس  هک  یماگنه  زورمین  هکنیا  زا  دننمیا  اهيدابآ  مدرم  ایآ  98)و  (؟ دسرب اهنآ  هب  ام  باذع  دناهتفخ 
ياهتشذگرس  ] ایآ 100)و  .) دننیـشنیمن نمیا  راکنایز  مدرم  زج  يادـخ  رکم  زا  و  دـننمیا ؟ ادـخ  نتفرگ -  هاگان  رکم -  زا  اـیآ  سپ  (99)

هب ار  نانآ  میهاوخب  رگا  هک  تخاسن ] نشور  و   ] دومنن هر  دـنربیم  ثرا  هب  شمدرم  كاله ]  ] زا سپ  ار  نیمز  هک  یناسک  يارب  ناینیـشیپ ]
اهنآ ياهربخ  زا  هک  تساهرهـش  اهيدابآ و  نیا  (101) دنونـشیمن ار ] قح   ] سپ میهنیم  رهم  ناشاهلد  رب  میزاسیم و  راتفرگ  ناـشناهانگ 

دندرمش غورد  شیپ  زا  هچنآ  هب  هک  دندوبن  نآ  رب  اما  دندمآ ، ناشیدب  ادیوه  نشور و  ياههناشن  اب  ناشناربمایپ  هنیآره  و  میناوخیم ، وت  رب 
ار ناشرتشیب  هنیآره  و  میتفاین ، ینامیپ  دهع و  چیه  دنبیاپ  ار  ناشرتشیب  102)و  .) دهنیم رهم  نارفاک  ياهلد  رب  ادخ  نینچنیا  دنروایب ، نامیا 

يوس هب  شیوخ  ياههناشن  اب  ار  یـسوم  هتـشذگ -  ناربمایپ  ناـشیا -  سپ  زا  سپـس  (103 .) میتفای نامرف  زا  ناگدـنوش  نوریب  ناراکدـب و 
104)و .) دوب هنوگچ  ناراکهابت  ماجنارـس  هک  رگنب  سپ  دـندرک ، راکنا -  متـس -  اـههناشن  نآ  هب  اـما  میداتـسرف ، وا  موق ]  ] نارتهم نوعرف و 

انامه میوگن ، نخـس  تسرد  تسار و  زج  ادـخ  رب  هک  مراوازـس  (105 ،) منایناهج راگدرورپ  زا  ياهداتـسرف  نم  نوعرف ، يا  تفگ : یـسوم 
ياهناشن اب  وت  رگا  تفگ : نوعرف ] (] 106 .) تسرفب نم  اب  ار  لیئارسا  نادنزرف  سپ  ماهدروآ ، نشور  یلیلد  هناشن و  ناتراگدرورپ  زا  ار  امش 

زا  ] شیوـخ تسد  108)و  ،) دـش ادـیوه  ییاهدژا  هاگان  هک  دـنکفیب  ار  دوخ  ياصع  سپ  (107 .) ینایوگتـسار زا  رگا  رایب ، ار  نآ  ياهدـمآ 
، تساناد يرگوداج  نیا  انامه  دـنتفگ : نوعرف  موق  نارتهم  (109 .) دومنیم نابات  دیفـس و  ناگدـننیب  يارب  نآ  سپ  دروآ ، نوریب  نابیرگ ]
راد و سپاو  ار  شردارب  وا و  راـــک ] : ] دـــنتفگ (111 (؟ دـیهدیم يار  هـچ  کـنیا  دـنک ، نوریب  ناتنیمزرـس  زا  ار  امــش  دـهاوخیم  (110)

میدش زوریپ  ام  رگا  دنتفگ : هدمآ  نوعرف  دزن  نارگوداج  (113 .) دنرآ وت  دزن  ار  اناد  رگوداج  ره  ات  (112 ،) تسرف اهرهش  رد  ار  ناروآدرگ 
وت یـسوم ، يا  دنتفگ : (115 .) دوـب دـیهاوخ  نم ] هاـگرد   ] ناـکیدزن زا  امـش  هنیآره  و  يرآ ، تـفگ : (114 .) تسه يدزم  ار  اـم  ناـمگیب 

دندیناسرت و تخـس  ار  نانآ  دندرک و  وداج  ار  مدرم  ياهمـشچ  دندنکفیب ، نوچ  و  دـینکفیب ، امـش  تفگ : (116 (؟ مینکفیب ام  ای  ینکفایم 
هتخاس غورد ] وداج و  هب   ] ار هچنآ  اصع  نآ  هاـگان  نکفیب ، ار  تیاـصع  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  اـم  117)و  .) دندروآ گرزب  ییوداج 

راوخ و دندروخ و  تسکش  اجنآ  رد  ناینوعرف ]  ] 119)و ،) تشگ دوبان  دندرکیم  اهنآ  هچنآ  دش و  رادیدپ  قح  سپ  (118 .) دیعلبیم دندوب 
یـسوم و دنوادخ  (122 ،) میدروآ نامیا  ناـیناهج  دـنوادخ  هب  دـنتفگ : (121 .) دـندش هدـنکفا  هدجـس  هب  نارگوداج  120)و  .) دنتشگ نوبز 
ات دیاهدیشیدنا  رهش  نیا  رد  هک  تسا  يدنفرت  نیا  دیدروآ !؟ نامیا  وا  هب  مهد  تصخر  ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : نوعرف  (123 .) نوراه

تسار زا  یکی  رگیدکی -  فالخ  هب  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  هنیآره  (124 .) تسناد دیهاوخ  يدوزب  سپ  دینک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  شمدرم 
مشخ و چیه  وت  126)و  ،) میدرگیم زاب  شیوخ  راگدرورپ  هب  ام  دـنتفگ : (125 .) مشک راد  رب  ار  امـش  همه  سپـس  مربـب ، پچ -  زا  یکی  و 

ورف ییابیکـش  ام  رب  اراگدرورپ ، میدروآ . نامیا  دـمایب  ار  ام  هک  هاگنآ  نامراگدرورپ  ياههناشن  هب  هکنیا  رگم  يرادـن  لد  هب  ام  زا  ياهنیک 
رد ات  يراذگیم  او  ار  وا  موق  یسوم و  ایآ  دنتفگ : نوعرف  موق  نارتهم  127)و  .) ناریمب رادربنامرف -  هداهن و  ندرگ  ناملسم -  ار  ام  زیر و 

میهاوخ هگن  هدنز  ار  ناشنانز  تشک و  میهاوخ  ار  ناشنارـسپ  هنیآره  تفگ : دنراذگ ؟ ورف  ار  تنایادخ  وت و  دـننک و  یهابت  نیمزرـس  نیا 
ار نآ  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  هک  دیزرو ، ییابیکش  دیهاوخب و  يرای  ادخ  زا  تفگ : ار  دوخ  موق  یسوم  (128 .) میاهریچ اهنآ  رب  ام  تشاد و 
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ینب (] 129 .) تسار ناراـگزیهرپ  تشهب -  اـی  يزوریپ  کـین - ]  ] ماجنارـس و  دـهدیم ، ثاریم  هـب  دـهاوخب  هـک  شناگدـنب  زا  سک  ره  هـب 
ناتراگدرورپ هک  تسا  دیما  تفگ : یـسوم ] . ] میاهدید جـنر  رازآ و  يدـمآ  هکنآ  زا  سپ  ییایب و  ام  دزن  هکنآ  زا  شیپ  دـنتفگ : لیئارـسا ]

هنیآره 130)و  .) دـینکیم راتفر  هنوگچ  هک  درگنب  هاگنآ  دزاـس ، اـهنآ ]  ] نیـشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  امـش  دـنک و  دوباـن  ار  امـش  نمـشد 
ناشیدـب یتمعن -  یکین -  نوچ  131)و  .) دنریگ دـنپ  دـیاش  میدرک ، راتفرگ  تالوصحم -  اههویم -  شهاک  اهلاسکـشخ و  هب  ار  ناینوعرف 

اب هک  یناسک  یسوم و  هب  دیسریم ، ناشیا  هب  يدنزگ  يدب و  رگا  و  مینآ -  راوازس  هتسیاش و  ام  تسام -  نآ  زا  نیا  دنتفگیم : دیسریم ،
يا : ] دنتفگ 132)و  .) دننادیمن ناشرتشیب  یلو  تسادخ  دزن  ناشدب  کین و  تشونرس  انامه  هک  دیشاب  هاگآ  دندزیم ، دب  نوگش  دندوب  وا 
خلم نافوط و  اهنآ  رب  سپ  (133 .) تشاد میهاوخن  رواب  ار  وت  ینک ، وداج  نادب  ار  ام  ات  يرایب  ام  هب  هک  ياهزجعم -  ياهناشن -  ره  یسوم ]،
نوچ 134)و  .) دندوب راکهزب  یهورگ  دندرک و  یشکندرگ  مه  زاب  میداتسرف ، هلصاف .-  اب  و  ادج -  ياههناشن  نوخ ، ناکوغ و  شپش و  و 

 - دـنک تباجا  یناوخب  ار  وا  نوچ  هک  دراد -  وت  اـب  هک  یناـمیپ  نآ  هب  ار  شیوخ  يادـخ  یـسوم ، يا  دـنتفگ : دـمآ ، ورف  ناـنآ  رب  باذـع 
سپ (135 .) میتسرفیم وت  اب  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  نامگیب  میروآیم و  ناـمیا  وت  هب  یتسارب  يرادرب  اـم  زا  ار  باذـع  نیا  رگا  هک  ناوخب ،
نیک ناـنآ  زا  سپ ، (136 .) دـندرکیم ینکـشنامیپ  مه  زاب  میتشادرب  اـهنآ  زا  دندیـسریم  نادـب  دـیاب  هک  يدـمآ  رـس  اـت  ار  باذـع  نوچ 

ناوتاـن و هک  یمدرم  هب  137)و  .) دـندوب لفاغ  نآ  زا  دنتـشادنپ و  غورد  ار  ام  ياههناشن  هک  اریز  میدرک  قرغ  ایرد  رد  ار  اـهنآ  میدـناتس و 
يوکین هدعو -  ینعی  نخس -  میداد و  ثاریم  هب  میداهن  تکرب  اهنآ  رد  هک  ار  نیمزرـس  نآ  ياهرتخاب  اهرواخ و  دندشیم  هدرمـش  نوبز 

اهانب و زا  دـنتخاسیم -  وا  موق  نوعرف و  ار  هچنآ  و  تفای . ماجنا  دـندرک  هک  ییابیکـش  نآ  شاداپ  هب  لیئارـسا  نادـنزرف  رب  وت  راـگدرورپ 
رب سپ  میدنارذگ ، ایرد  زا  ار  لیئارـسا  نادنزرف  138)و  .) میدرک ناریو  اهنابیاس -  اهتسبراد و  زا  دنتـشارفایم -  رب  ار  هچنآ  و  اهکـشوک - 
هد رارق  ییادخ  ام  يارب  یـسوم ، يا  دنتفگ : دـندوب ، هدروآ  يور  هدـمآ و  درگ  شتـسرپ ] هب   ] دنتـشاد هک  یناتب  رب  هک  دـندمآ  رد  یهورگ 

دوبان كرش -  رفک و  دننآ -  رد  نانیا  هچنآ  انامه  (139 .) دینکیم ینادان  هک  دیتسه  یهورگ  امـش  تفگ : تسا . ینایادخ  ار  اهنآ  هکنانچ 
هکنآ لاح  میوجب و  رگید  ییادـخ  امـش  يارب  اـتکی  يادـخ  زجب  اـیآ  تفگ : (140 .) تسا هاـبت  هدوهیب و  دـندرکیم  هچنآ  تسا و  هدـنوش 

ار امش  هک  میدیناهر ، ناینوعرف  زا  ار  امـش  هک  هاگنآ  دیرآ ] دای  هب   ] 141)و (؟ داد يرترب  هنامز -  نامدرم  نایناهج -  رب  ار  امـش  هک  تسوا 
ینومزآ يراـتفرگ ]  ] نیا رد  ار  امـش  و  دنتـشاذگیم ، هدـنز  ار  ناـتنانز  دنتـشکیم و  ار  ناتنارـسپ  دـندرکیم ، هجنکـش  تخـس  يراوخ  هب 

هدـعو ماـگنه  سپ  میدرک  لـماک  رگید  بش  هد  هـب  ار  نآ  میداـهن و  هدـعو  بـش  یـس  یـسوم  اـب  142)و  .) دوب ناـتراگدرورپ  زا  گرزب 
هب شاب و  نم  نیـشناج  نم  موق  ناـیم  رد  تفگ : نوراـه  دوخ  ردارب  هب  یـسوم  و  دـش . ماـمت  زور -  هنابـش  بش -  لـهچ  هب  شراـگدرورپ 
 - تفگ نخـس  وا  اب  شراگدرورپ  دمآ و  ام  هاگ  هدـعو  هب  یـسوم  نوچ  143)و  .) نکم يوریپ  ار  ناراکهابت  هار  شوک و  ناـماس  حـالص و 

سپ رگنب ، هوک  نیا  هب  نکیلو  دـید ، یهاوخن  ارم  زگره  تفگ : مرگنب . وت  هب  ات  ياـمنب  نم  هب  ار ] دوخ   ] اراـگدرورپ تفگ : یجناـیمیب ،- 
تخاـس و هدـنکارپ  درخ و  ار  نآ  درک ، یلجت  هوک  نآ  رب  شراـگدرورپ  نوچ  و  دـید . یهاوخ  ارم  تشاد  مارآ  رارق و  دوخ  ياـج  رد  رگا 

رواــب نیتـسخن  نـم  متــشگزاب و  وـت  هـب  یکاــپ ، وـت  ایادــخ ]، راــب  : ] تـفگ دــمآ ، زاــب  شوـه  هـب  نوـچ  و  داــتفیب ، شوهدــم  یــسوم 
سپ مدیزگرب ، نامدرم  رب  یجنایمیب -  نتفگ  نخس  مراتفگ -  شیوخ و  ياهمایپ  اب  ار  وت  نم  یسوم ، يا  تفگ : يادخ ] (] 144 .) ماهدنراد

ار وا   ] سپ میتشون . يزیچ  ره  حرـش  يدـنپ و  هنوگ  ره  زا  اـهحول  نآ  رد  وا  يارب  145)و  .) شاـب نارادساپـس  زا  ریگارف و  مداد  وت  هب  هچنآ 
هب ار  راکدب  نانامرفان  يارـس  هک  ادوز  دـندنب ،-  راک  دـنریگارف -  ار  شنیرتهب  ات  يامرفب  ار  دوخ  موق  ریگارف و  ورین  همه  اب  ار  نآ  میتفگ ]:

نادب دننیبب  ياهیآ  ره  رگا  و  منادرگب ، شیوخ  تایآ  زا  دننکیم  یشنم  گرزب  قحان  هب  نیمز  رد  هک  ار  یناسک  يدوزب  (146 .) میامنب امش 
ار نآ  دننیبب  ار  یهارمگ  يژک و  هار  رگا  دنریگن و  شیپ  ار  نآ  دننیبب  ار  لامک -  تسار و  هار  هب  یبایهر  دشر -  هار  رگا  دـنرواین و  نامیا 
ار ناهج  نآ  رادید  ام و  تایآ  هک  یناسک  147)و  .) دندوب لفاغ  نآ  زا  دنتـشاگنا و  غورد  ار  ام  تایآ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دنریگ . شیپ 
زا روط ] هب   ] وا نتفر ]  ] سپ زا  یسوم  موق  148)و  (؟ دنباییم شاداپ  دندرکیم  هچنآ  زج  ایآ  دش . دوبان  هابت و  ناشیاهراک  دنتـشادنپ  غورد 
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نخـس اهنآ  اب  هلاسوگ ]  ] نآ هک  دـندیدن  ایآ  تشاد . یگناب  هک  دـندیتسرپ -  دـنتخاس و  دـنتفرگرب -  ياهلاسوگ  ناجیب  رکیپ  ناشاهرویز 
 - تسین ادخ  نآ  هک  دنتـسنادیم  اریز  دندوب -  راکمتـس  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ییادخ ] هب   ] ار نآ  دیامنیمن ؟ یهار  ناشیدب  دـیوگیمن و 

انامه هک  دنتـسناد -  ینعی  دندید -  و  دندش -  هدنمرـش  نامیـشپ و  دندمآ و  دوخ  هب  داتفا -  ناشتـسد  رد  يراکنایز ] نآ   ] نوچ 149)و  .)
هودنا مشخ و  اب  یـسوم  نوچ  150)و  .) میـشاب ناراکنایز  زا  هنیآره  دزرماین ، دیاشخبن و  ار  ام  نامراگدرورپ  رگا  دنتفگ : دـناهدش ، هارمگ 

شتـسرپ هب  ارچ  دـیدرک - ؟ باتـش  ناتراگدرورپ  ناـمرف  زا  اـیآ  دـیدرک ، ینیـشناج  دـب  منتفر  زا  سپ  ارم  تفگ : تشگ ، زاـب  دوخ  موق  هب 
يوس هب  هتفرگ  ار  دوخ  ردارب  رس  دنکفیب و  ار  اهحول  و  مناسرب - ؟ ار  راگدرورپ  نامرف  میآ و  زاب  ات  دیدرکن  ربص  دیتفرگ و  یشیپ  هلاسوگ 

هب ار  نانمـشد  سپ  دنـشکب . ارم  دوب  کیدزن  دندرمـش و  ناوتان  هراـچیب و  ارم  موق  نیا  مرداـم ! رـسپ  تفگ : شردارب ] . ] دیـشکیم شیوخ 
رد ار  ام  زرمایب و  ار  مردارب  ارم و  اراگدرورپ ، تفگ : (151 .) رایم رامش  رد  ناراکمتس  هورگ  اب  ارم  نادرگم و  نامداش  نم  شنزرس ]  ] ببس
زا یمـشخ  يدوزب  دـنتفرگ  ییادـخ ] هب   ] ار هلاسوگ  هک  یناسک  انامه  (152 .) یناـنابرهم نیرتناـبرهم  وت  هک  رآ ، رد  دوخ  شیاـشخب  رهم و 

دندرک و اهيدـب  هک  یناسک  153)و  .) میهدیم رفیک  هنوگ  نیا  ار  نازادرپ  غورد  و  دـسر ، اهنآ  هب  اـیند  یگدـنز  رد  ییراوخ  ناشیادـخ و 
ورف یـسوم  مشخ  نوچ  154)و  .) تسا ناـبرهم  راـگزرمآ و  سپ  نآ  زا  وت  راـگدرورپ  اـنامه  دـندروآ  ناـمیا  دـندومن و  هبوـت  نآ  زا  سپ 

زا یسوم  155)و  .) دوب یشیاشخب  ییامنهار و  دنراد  میب  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  يارب  نآ  هتشون  رد  و  تفرگ ، رب  اهحول  نآ  تسـشن 
: تفگ تفرگب ، ار  ناـنآ  هلزلز  دـنوادخ -  ندـید  تساوـخرد  زا  سپ  نوـچ -  سپ  دـیزگرب ، اـم  هاـگ  هدـعو  يارب  درم  داـتفه  دوـخ  موـق 

نیا ینکیم ؟ كاله  دندرک  ام  نادرخیب  هچنادب  ار  ام  ایآ  زین ، ارم  يدرکیم و  كاله  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  یتساوخیم  رگا  اراگدرورپ ،
ار ام  سپ  ییام ، روای  تسرپرـس و  وت  ییامنیم ، هار  یهاوخب  ار  هک  ره  ینکیم و  هارمگ  نادـب  یهاوخب  ار  هک  ره  وت ، نومزآ  رگم  تسین 
وت هب  اـم  هـک  زین ، ناـهج  نآ  رد  سیوـنب و  ییوـکین  ناـهج  نـیا  رد  اـم  يارب  (156)و  یناگدـنزرمآ نیرتهب  وت  ياـشخبب و  اـم  رب  زرماـیب و 

ار نآ  هک  ادوز  سپ  تسا ، هتفرگارف  ار  زیچ  همه  مشیاشخب  رهم و  و  مناـسریم ، مهاوخب  هک  ره  هب  ار  مباذـع  تفگ : يادـخ ] . ] میتشگزاـب
هداتـسرف نآ  دننکیم  يوریپ  هک  نانآ  (157) دـنورگیم ام  تایآ  هب  دـنهدیم و  تاکز  دـننکیم و  يراگزیهرپ  هک  مسیونب  یناـسک  يارب 

یکین هب  ار  نانآ  دنباییم ، هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  شیوخ  دزن  ار  وا  ياههناشن ] مان و   ] هک ار  ياهتـشونان  طخ  هدـناوخان و  سرد  ربمایپ 
فیلاکت ناشنارگ -  راب  و  دنکیم ، مارح  اهنآ  رب  ار  اهيدیلپ  لالح و  ناشیارب  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  و  درادیم ، زاب  يدب  زا  دهدیم و  نامرف 

وا هب  هک  یناـسک  سپ  دـنکیم ،-  ناـشدازآ  دـهنیم -  ورف  اـهنآ  زا  ار  ریگ -  اـپ  تسد و  روما  ناـشریجنز -  دـنب و  و  راوـشد -  تخس و 
دنناـشیا دـندومن ، يوریپ  نآرق -  هدـمآ -  ورف  وا  اـب  هـک  يروـن  نآ  زا  دـندرک و  شايراـی  دنتـشاد و  یمارگ  گرزب و  ار  وا  دـندیورگ و 

زج ییادخ  نیمز ، اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  هک  ییادخ ]  ] نآ متسه ، امش  همه  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم ، يا  وگب : (158 .) ناراگتسر
وا نانخـس  ادخ و  هب  هک  ياهتـشونان  طخ  هدـناوخان و  سرد  ربمایپ  نآ  وا ، هداتـسرف  ادـخ و  هب  سپ  دـناریمیم . دـنکیم و  هدـنز  تسین ، وا 

دنیامنیم هار  قح  هب  ار ] مدرم   ] هک دنایهورگ  یـسوم  موق  زا  159)و  .) دیبای هار  هک  دشاب  دینک  يوریپ  ار  وا  دـیروایب و  نامیا  دراد ، نامیا 
و میدرک ، شخب  دندوب -  بوقعی  ناگداون  زا  ياهخاش  کی  ره  هک  هورگ -  هدزاود  هب  ار  نانآ  160)و  .) دننکیم يرگداد  هلیسو ]  ] نادب و 
ره دیـشوج ، نآ  زا  همـشچ  هدزاود  سپ  نزب ، گنـس  رب  ار  تیاصع  هک  میدرک  یحو  دنتـساوخ  بآ  وا  زا  يو  موق  هک  یماگنه  یـسوم  هب 

و ، ] میداتسرف ورف  یکاروخ -  عون  ود  يولـس -  نم و  نانآ  رب  و  میتخاس ، نابیاس  نانآ  رب  ار  ربا  و  تخانـشب . ار  شیوخ  روخـشبآ  یهورگ 
هک هاگنآ  نک ] دای   ] 161)و .) دندرکیم متس  نتشیوخ  رب  هکلب  دندرکن  متس  ام  رب  و  دیروخب . میدرک  ناتیزور  هچنآ  ياههزیکاپ  زا  میتفگ ]:
،[ ایادخ : ] دییوگ دیروخب و  دـیهاوخ  هک  اج  ره  نآ  تمعن  زا  دـیریگ و  ياج  سدـقملا -  تیب  ای  احیرا  رهـش -  نیا  رد  دـش  هتفگ  نانآ  هب 
ار ناتناهانگ  ات  دـییآ  رد  هزاورد  زا  ینتورف -  هناشن  هب  هتـشاد  ورف  اهرـس  ای  يرازگـساپس ، هناشن  هب  نانکهدجـس -  و  هن ، ورف  ار  ام  ناـهانگ 

هدش هتفگ  نانآ  هب  هک  نآ  زج  ینخس  دندرک  متـس  هک  اهنآ  زا  یناسک  اما  (162 .) مییازفیب کین ] شاداپ   ] ار ناراکوکین  هک  ادوز  میزرمایب .
هک يرهـش  مدرم ]  ] زا ار  نانآ  163)و  .) میداتـسرف اهنآ  رب  نامـسآ  زا  یباذع  دندرکیم  متـس  هکنآ  يازـس  هب  سپ  دنتفگ ، نآ  ياج  هب  دوب 

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 66 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 - دنتشذگیم رد  هزادنا  زا  هبنـش  هرابرد  هک  هاگنآ  سرپب ، هیربط -  يایرد  رانک  روط  نیدم و  نایم  نیطـسلف  دالب  زا  هلیا ، دوب -  ایرد  رانک 
دندمآیم اهنآ  دزن  یهوبنا  هب  و  بآ -  يور  رب  اراکشآ -  هبنش  زور  رد  ناشنایهام  هک  یماگنه  دندرکیمن ،-  تیاعر  ار  هبنـش  زور  مکح 

هاگنآ 164)و  .) میدومزآیم دندرکیم  ینامرفان  هکنآ  ببـس  هب  ار  نانآ  هنوگ  نیا  دندمآیمن . ناشدزن  هب  دـنتفرگیمن  هبنـش  هک  يزور  و 
؟ تسا تخـس  یباذـع  هب  اهنآ  هدـننکباذع  ای  تساهنآ  هدـننککاله  ادـخ  هک  دـیهدیم  دـنپ  ار  یهورگ  ارچ  دـنتفگ : ناـنآ  زا  یهورگ  هک 

شومارف دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  يدـنپ  نوچ  سپ  (165 .) دننک يراگزیهرپ  هک  دیاش  و  ناتراگدرورپ ، دزن  دـشاب  يرذـع  ات  دـنتفگ :
هب دندرک  متـس  هک  ار  یناسک  میدیناهر و  دنتـشادیم  زاب  هبنـش -  زور  رد  یهام  راکـش  ینعی  ینامرفان ، يدـب -  زا  هک  ار  یناسک  دـندرک ،

نانآ هب  دندرک ، یچیپرس  دندش  هتـشاد  زاب  نآ  زا  هچنآ  كرت ]  ] زا نوچ  166)و  .) میتفرگب تخس  یباذع  هب  دندرکیم  هک  ینامرفان  يازس 
[ هتـسویپ  ] زیخاتـسر زور  ات  هنیآره  هک  دومن  مالعا  وت  راگدرورپ  هک  هاـگنآ  نک ] داـی   ] 167)و .) دیـشاب ناگدش  هدنار  ناگنیزوب و  میتفگ :
راگزرمآ و وا  مه  و  تسا ، رفیک  دوز  وت  راگدرورپ  انامه  دـناشچب . اهنآ  هب  ار  تخـس  باذـع  هک  درامگب  دـنازیگنارب و  اـهنآ  رب  ار  یـسک 

دندوهی ماوع  هک  نآ -  زا  رتورف  یخرب  دنناگتسیاش و  یخرب  نانآ  زا  میدرک ، هدنکارپ  هورگ  هورگ  نیمز  رد  ار  اهنآ  168)و  .) تسا نابرهم 
ناـکین و هـک  ناـشیا -  یپ  زا  سپ ، (169 .) دـندرگزاب دـیاش  میدومزاـیب  اهیـشوخان -  اهیـشوخ و  اهيدـب -  اـهیکین و  هب  ار  اـهنآ  و  -. 

 - ایند رتورف -  ناهج  نیا  رادیاپان  يالاک  دندرب ، ثاریم  هب  ار  تاروت -  باتک -  هک  دندش  نیشناج  راکدب ]  ] یناگدنیآ دندوب -  نارگداد 
نانآ زا  ایآ  دنریگیم ، زین  ار  نآ  دیآ -  شیپ  و  دسر -  ناشیدب  نآ  دننامه  ییالاک  رگا  و  دـنزرمایب ، ار  ام  يدوزب  دـنیوگ  دنناتـسیم و  ار 
يارب نیـسپاو  يارـس  و  دنیوگن ؟ تسرد  تسار و  زج  ادخ  رب  هک  دـشن  هتفرگ  نامیپ  دـناهدناوخ ، تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  باتک ، نآ  رد 

ياپ هب  زامن  دننز و  رد  گنچ  ادخ ]  ] باتک هب  هک  یناسک  (170)و  دیدنبیمن راک  هب  ار  درخ  ایآ  تسا . رتهب  دننک  يراگزیهرپ  هک  یناسک 
ییوگ هک  میدرب  ناشرـس  يالاب  میدـنکرب و  ار  هوک  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 171)و .) مینکیمن هابت  ار  ناراک  هتـسیاش  دزم  ام  یتسارب  دنرادب ،

ار هچنآ  دـیریگب و  ورین  همه  اب  باتک -  ینعی  میداد -  امـش  هب  ار  هچنآ  میتفگ ]: ، ] تسا ینداتفا  ناشرـس  رب  هک  دنتـشادنپ  تسا و  ینابیاس 
، ناـشیا ياهتـشپ  زا  مدآ ، نادـنزرف  زا  وـت  راـگدرورپ  هک  هاـگنآ  نـک ] داـی   ] 172)و .) دـیوش راـگزیهرپ  دـیاش  دـیرآ  داـی  هب  تـسا  نآ  رد 

نیا و  ، ] میدـش هاوگ  ارچ ، دـنتفگ : متـسین ؟ امـش  راـگدرورپ  نم  اـیآ  تفگ ]: ، ] درک هاوـگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـنآ  تفرگ و  ار  ناشنادـنزرف 
ام دـندروآ و  كرـش  شیپ  زا  ام  ناردـپ  هک  دـییوگن  ای  (173 .) میدوب ربخیب  نآ  زا  اـم  هک  دـییوگن  زیخاتـسر  زور  اـت  میتـفرگ ] ار  یهاوگ 

، هنوگ نیا  174)و  (!؟ ینکیم كاله  دـندرک  نارفاک -  ناراکهبت -  ناورجـک و  هچنآ  يازـس  هب  ار  ام  ایآ  میدوب ، نانآ  سپ  زا  ینادـنزرف 
معلب سک -  نآ  ربخ  نانآ  رب  175)و  .) دندرگ زاب  دیاش  و  دنمهفب ] ار  ام  تایآ  ات   ] مینکیم نایب  لیـصفت  هب  ار  شیوخ -  نانخـس  تایآ - 
شناد زا  ار  دوخ  تفر -  نوریب  اهنآ  زا  وا  میداد و  يو  هب  ار  اعد -  تباجا  ای  تامارک  یخرب  شیوخ -  ياـهتیآ  هک  ناوخ  رب  ار  اروعاـب - 

هب  - ] اـهتیآ نآ  اهنادـب -  ار  وا  هنیآره  میتساوخیم  رگا  176)و  .) تشگ ناهارمگ  زا  ات  داـتفا  وا  یپ  رد  ناطیـش  سپ  تخاـس -  هنهرب  نآ 
سپ درک . يوریپ  ار  دوخ  لد  شهاوـخ  ماـک و  دـیبسچ و  نآ -  هاـج  لاـم و  اـیند و  نیمز -  هب  وا  نکیلو  میتـشادیم ، رب  دـنلب ] یهاـگیاج 
تسا نیا  دراد . هتخیوآ  ناهد  زا  نابز  زاب  شیراذگاو  ای  درآ  نوریب  ناهد  زا  نابز  يزاتب  وا  رب  رگا  تسا ، گس  ناتـساد  نوچ  وا  ناتـساد 
دنتسه ياهنومن  دب  (177 .) دنـشیدنیب دـیاش  وگزاب ، نانآ ] رب   ] ار تشذگرـس  نیا  سپ  دنتـشاگنا ، غورد  ار  اـم  تاـیآ  هک  یهورگ  ناتـساد 

ار هک  ره  و  تسا ، هتفاـی  هار  وا  دـیامن  هار  يادـخ  ار  هک  ره  (178 .) دندرکیم متس  نتـشیوخ  هب  دندرمـش و  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یهورگ 
 -، دسریم خزود  هب  ناشماجنارس  میدیرفایب -  خزود  يارب  ار  نایمدآ  نایرپ و  زا  يرایـسب  هنیآره  179)و  .) ناراکنایز دننانآ  دنک  هارمگ 
نآ هب  هک  دنراد  ییاهـشوگ  و  دننیبیمن ، ار ] قح   ] نآ هب  هک  دـنراد  ییاهمـشچ  و  دـنباییمن ، رد  ار ] قح   ] نآ هب  هک  دـنراد  ییاهلد  اریز ] ]

اهنادب ار  وا  سپ  تسار ، يادـخ  اهمان  نیرتوکین  180)و  .) نالفاغ دننانیمه  دنرتهارمگ ، هکلب  دـننایاپراچ  ناسب  نانیا  دنونـشیمن . ار ] قح  ]
[ يازـس هب   ] يدوزب دیراذگاو . دنزادرپیم -  هزیتس  وگوتفگ و  هب  ای  دننکیم -  لیم  يژک  هب  وا  ياهمان  هرابرد  هک  ار  یناسک  و  دیناوخب ،
هب هلیـسو ]  ] نادب دنیامنیم و  هار  قح  هب  ار ] مدرم   ] هک دنتـسه  یهورگ  میدـیرفایب  هک  نانآ  زا  181)و  .) دنوش هداد  رفیک  دـندرکیم  هچنآ 
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ناشراتفرگ دوخ ] رفیک  هب   ] دننادن هک  ییاج  زا  كدنا  كدنا  دندرمـش ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  182)و  .) دننکیم راتفر  داد  لدع و 
چیه ام -  لوسر  ناشرای -  رد  هک  دندیشیدنین  ایآ  (184 .) تسا راوتسا  نم  ریبدت  هک  اریز  مهدیم  تلهم  ار  نانآ  183)و  .) تخاس میهاوخ 

هچ ره  نیمز و  اهنامـسآ و  ییاورنامرف -  یهاشداپ و  توکلم -  رد  اـیآ  (185 .) تسین اراکـشآ  ياهدنهدمیب  زج  وا  تسین ؟ یگناوید  هنوگ 
 - نآرق نیا -  زا  سپ  نخس  مادک  هب  سپ  دشاب ؟ هدش  کیدزن  ناشیا  گرم -  دمآ -  رـس  دیاش  هکنیا  و  دنرگنیمن ، تسا  هدیرفآ  يادخ 

هتشگرس شیوخ  یشکرس  رد  ات  دراذگیم  او  ار  نانآ  و  تسین ، ییامن  هار  ار  وا  دنک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یـسک  (186) دروآ دنهاوخ  نامیا 
نآ وا  زج  تسا ، نم  راگدرورپ  دزن  اهنت  نآ  شناد  وگب : دشاب ؟ یک  نآ  ندیسرارف  هک  دنـسرپ ، زیخاتـسر  زا  ار  وت  (187 .) دننامب لدروک  و 
هک دنسرپیم  نانچ  وت  زا  هاگان . رگم  ار  امش  دسرن  ارف  تسا ، نارگ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  نآ ] ندیـسر  ارف  . ] دنکن راکـشآ  شماگنه  هب  ار 

يارب یناـیز  دوس و  چـیه  کـلام  نم  وگب : (188 .) دـننادیمن مدرم  رتـشیب  یلو  تسادـخ ، دزن  اـهنت  نآ  شناد  وگب : یهاـگآ . نآ  زا  اـیوگ 
یکین و هنیآره  متـسنادیم  بیغ  رگا  و  دـهاوخ ، يادـخ  هچنآ  رگم  مناوـتن -  ناـیز  عـفد  دوـس و  بلج  دوـخ  يارب  نم  متـسین -  شیوـخ 

دنروایب نامیا  هک  یمدرم  يارب  یناسر  دیون  هدنهدمیب و  زج  نم  دیـسریمن . نم  هب  يدنزگ  يدب و  چیه  و  مدرکیم ، درگ  رایـسب  هتـساوخ 
راـب دـمآ  رد  وا  رب  نوچ  و  دریگ . مارآ  ودـب  اـت  درک  دـیدپ  وا  عون ]  ] زا ار  وا  رـسمه  دـیرفآ و  نت  کـی  زا  ار  امـش  هک  تسوا  (189 .) متسین

يدنزرف ار  ام  رگا  هک  دندناوخ  ار  شیوخ  راگدرورپ  ود  نآ  تشگ ، رابنارگ  نوچ  و  دـینارذگ . یتدـم ]  ] نآ اب  سپ  کبـس ، يراب  تفرگ 
 - هتــسیاش کـین و  يدـنزرف  ار  ود  نآ  نوـچ  سپ  (190 .) دوـب میهاوـخ  نارازگـساپس  زا  ناـمگیب  یهد  تسردـنت -  هتـسیاش -  کـین و 
ایآ (191 .) تسا رترب  دنزاسیم  کیرـش  وا ] اب   ] هچنآ زا  ادخ  انامه  دنداد ، رارق  یناکیرـش  وا  يارب  دادب  ار  ناشیا  هچنآ  رد  داد  تسردنت - 

يرای ار  نانآ  دـنناوتیم  هن  192)و  (!؟ دنوشیم هدیرفآ  دوخ  دـننیرفآیمن و  ار  يزیچ  چـیه  هک  دـنزاسیم  کیرـش  ادـخ ] اب   ] ار ییاهزیچ 
رب دننکن . يوریپ  ار  امـش  دیناوخب  تسار  هار  هب  ار  ناتب -  اهنآ -  ناکرـشم ] امـش   ] رگا 193)و  ،) درک دنناوت  يرای  ار  ناشدوخ  هن  دـنهد و 

یناگدیرفآ یناگدنب -  دیناوخیم  اتکی  يادخ  ياج  هب  هک  ار  یناسک  انامه  (194) دیشاب شوماخ  ای  دیناوخب  ار  اهنآ  هک  تسا  ناسکی  امش 
ای دـنورب ، نآ  اب  هک  تسه  ییاهاپ  ار  اهنآ  ایآ  (195 .) دنهد خساپ  ار  امـش  دیاب  دییوگتـسار  رگا  هک  دیناوخب  ار  اهنآ  سپ  دنیامـش . دننام  - 
ار اهنآ  ای  دننیبب ، نآ  اب  هک  تسه  ییاهمـشچ  ار  اهنآ  ای  دـننک ،-  عافد  هلمح و  دتـس و  داد و  دـنریگب -  نآ  اب  هک  تسه  ییاهتـسد  ار  اهنآ 
هک یگنرین  دنفرت و  ره  نم  هرابرد  هاگنآ  دیناوخب  دیاهتخاس -  ادخ  يارب  هک  ار -  دوخ  نازابنا  وگب : دنونـشب . نآ  اب  هک  تسه  ییاهـشوگ 

ناکین و وا  داتسرف و  ورف  ار  باتک  نیا ]  ] هک تساتکی  يادخ  نم  تسرپرـس  تسود و  انامه  (196) دیهدم تلهم  ارم  دیرب و  راک  هب  دیناوت 
دوخ هن  دننک و  يرای  ار  امـش  دنناوتیم  هن  اهتب -  دیناوخیم -  وا  ياج  هب  هک  نانآ  197)و  .) دنکیم يزاسراک  یتسرپرس و  ار  ناگتسیاش 
وفع (199 .) دننیبیمن هکنآ  لاح  دنرگنیم و  وت  هب  هک  ینیبیم  و  دنونشیمن ، دیناوخب  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  رگا  198)و  ،) دننکیم يرای  ار 

نانادان و زا  هد و  نامرف  هدیدنـسپ  کـین و  راـک  هب  و  زاـس -  هشیپ  ار  يور  هناـیم  تشذـگ و  ریگ و  ناـسآ  مدرم  رب  ار  راـک  نک -  هشیپ  ار 
هک یناسک  (201 .) تساناد اونـش و  وا  هک  رب ، هاـنپ  يادـخ  هب  دـنازیگنارب  ار  وت  ناطیـش  زا  ياهسوسو  رگا  200)و  .) نادرگب يور  نادرخبان 
 - ناـشناردارب 202)و  .) دنـشاب نایانیب  هاگنآ  سپ  دـننک ، داـی  ار ] يادـخ   ] دـسر ناـنآ  هب  ناطیـش  زا  ياهسوسو  نوچ  دـندرک  يراـگزیهرپ 

ناشیدـب یتیآ  نوچ  203)و  .) دـننکیمن یهاـتوک  چـیه  و  دنـشکیم ، یهارمگ  رد  ار  ناـنآ  نیطایـش -  ینعی  ناکرـشم  نارفاـک و  ناردارب 
[ نآرق  ] نیا دوشیم . یحو  نم  هب  مراگدرورپ  يوس  زا  هک  منکیم  يوریپ  ار  يزیچ  طقف  وگب : یتخاسن ، مهارف  یتیآ  ارچ  دنیوگ : يرواین ،

دنناوخ نآرق  نوچ  204)و  .) دنراد نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا  یشیاشخب  ینومنهر و  تسامش و  راگدرورپ  زا  نشور  ياهتجح  اهشنیب و 
نودـب میب و  يراز و  هب  شیوخ  نورد  رد  ار  تراگدرورپ  205)و  .) دیوش تمحر  روخرد  دیاش  دیـشاب  شوماخ  دیراد و  ارف  شوگ  نادـب 

 - نابرقم ناگتـشرف و  دناوت -  راگدرورپ  دزن  هک  نانآ  انامه  (206 .) شابم نالفاغ  زا  نک و  دای  ناهاگنابـش  نادادماب و  راتفگ ، دنلب  ياوآ 
(207 .) دنرآیم هدجس  ار  وا  دنیاتسیم و  یکاپ  هب  ار  يو  دننکن و  یشکندرگ  یچیپرس و  وا  شتسرپ  زا 

لافنألا
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لافنألا

زا سپ ، تسا . ربمایپ  ادـخ و  نآ  زا  اهتمینغ  نآ  وگب : دنـسرپیم ، یگنج -  ياهتمینغ  لاـفنا -  زا  ار  وت  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هک تسین  نیا  زج  (2 .) دیراد نامیا  رگا  دـیرب  نامرف  ار  وا  ربمایپ  يادـخ و  و  دـینک ، شزاس  یتشآ و  دوخ  نایم  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  ادـخ 
رب دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  وا  تایآ  نوچ  و  وا -  تبوقع  ای  تمظع  زا  ددرگ -  ناسرت  ناشاهلد  دوش  دای  ادـخ  نوچ  هک  دـنایناسک  ناـنموم 

قاــفنا مـیاهدرک  ناــشیزور  هـچنآ  زا  دــنرادیم و  اــپرب  ار  زاــمن  هـک  ناــنآ  (3) دــننک لـکوت  ناـشراگدرورپ  رب  دــیازفیب و  ناــشنامیا 
 - تشهب رد  هناراوگرزب -  وکین و  يزور  یـشزرمآ و  تساههیاپ و  ناشراگدرورپ  دزن  ار  ناشیا  دـنانموم ، یتسارب  هک  دـننانیا  (4 .) دننکیم
وت اب  (6 .) دـندوب دونـشخان  نانموم  زا  یهورگ  انامه  و  ردـب -  گنج  يارب  دروآ -  نوریب  قحب  تاهناخ  زا  ار  وت  تراگدرورپ  هکناـنچ  (5 .)

دوـخ دــنناریم و  گرم  يوـس  هـب  ار  اـهنآ  ییوـگ  دــننکیم ، هزیتـس  دــش  ادــیوه  نـشور و  هـکنآ  زا  سپ  داـهج -  قـح -  نآ  هراــبرد 
نآ زا  هک  دادیم  هدعو  امش  هب  ار  نارفاک -  هاپـس  یناگرزاب و  ناوراک  هورگ -  ود  نآ  زا  یکی  ادخ  هک  هاگنآ  دینک ] دای   ] 7)و .) دنرگنیم
ادـخ هکنآ  لاـح  دـشب و  ار  امـش  یناـگرزاب -  ناوراـک  حالـسیب -  راـخیب و  هورگ  هـک  دـیتشادیم  تـسود  امـش  و  دوـب ، دـهاوخ  اـمش 
دنک رادیاپ  راوتسا و  هداد -  رارق  قح  ناوریپ  ناربمایپ و  ندرک  يرای  يارب  هک  ییاهتنس  اهداهن و  دوخ -  نانخـس  اب  ار  قح  هک  تساوخیم 

زا هک  هاگنآ  (9 .) دنرادن شوخ  ناراکهزب  دـنچ  ره  دـنادرگ ، تسین  ار  لطاب  رادـیاپ و  ار  مالـسا -  قح -  ات  (8 .) دزادـنارب ار  نارفاک  داینب  و 
دنیآ رد  رگیدکی  یپ  زا  هک  ناگتشرف  زا  يرازه  هب  ار  امش  نم  هک  داد  خساپ  ار  امش  سپ  دیتساوخیم ، يرای ] و   ] یسردایرف ناتراگدرورپ 

هک ادخ ، دزن  زا  رگم  تسین  يرای  و  دریگ ، مارآ  نادب  ناتاهلد  ات  یناگدژم و  يارب  رگم  درکن  دـیدپ  ار  نآ  دـنوادخ  10)و  .) ماهدننک يرای 
زا و  دیناشوپیم ، امش  رب  کبس  یباوخ  شمارآ  ینمیا و  يارب  دوخ  يوس  زا  هک  هاگنآ  (11 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ 

ددنبرب يرادیاپ ] ییابیکش و   ] ناتاهلد رب  ات  دربب و  امش  زا  ار  ناطیش  هسوسو  يدیلپ  دنک و  كاپ  نادب  ار  امش  ات  دروآیم  ورف  یبآ  نامسآ 
دناهدروآ نامیا  هک  ار  نانآ  سپ  میامـش ، اب  نم  هک  درک  یحو  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  هاـگنآ  (12 .) درادب راوتـسا  نادب  ار  اهماگ  و 

دینزب ار  یتشگنا  ره  اهنآ  زا  دینزب و  ناشاهرـس -  اهندرگ -  زارف  سپ  منکفا ، میب  دندش  رفاک  هک  نانآ  ياهلد  رد  هک  ادوز  دیزاس ، راوتـسا 
تفلاخم وا  هداتـسرف  ادخ و  اب  هک  ره  و  دندرک ، تفلاخم  وا  هداتـسرف  ادـخ و  اب  هک  تسور  نآ  زا  نیا  (13  -) دنریگ رب  حالـس  دنناوتن  ات  - 

يا (15 .) تسا شتآ  باذع  ار  نارفاک  انامه  و  دیشچب ، ار  نآ  سپ  ام ] رفیک   ] تسا نیا  (14 .) تسا رفیک  تخس  ادخ  هک ] دنادب   ] سپ دنک 
اهنآ زا  دـینادرگم -  اهنآ  هب  ار  اهتـشپ  سپ  دـیدش ، وربور  نارفاک  روهلمح  هوبنا  اب  گنج ] نادـیم  رد   ] نوچ دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

هب دـشاب  رتراگماک  رازراک  رد  هکنآ  يارب  رگم  دـنادرگب -  اـهنآ  هب  شیوخ  تشپ  گـنج -  زور  زور -  نآ  رد  هک  ره  16)و   -.) دیزیرگم
و هدش -  ادخ  مشخ  راتفرگ  هتشگزاب -  ادخ  زا  یمـشخ  هب  سپ  دریگ -  ياج  ناناملـسم ] هاپـس  زا  رگید   ] یهورگ رد  ای  دوش  رگید  ییوس 
هب تشک -  ار  ناـنآ  ادـخ  هکلب  دوـخ -  يورین  هـب  دـیتشکن -  ار  اـهنآ  امـش  سپ  (17 .) تسا یهاـگتشگزاب  دـب  و  تسا ، خزود  وا  ياـج 
ات و  دـنادرگ ] بولغم  بوعرم و  ار  نارفاک  اـت   ] دـنکفا ادـخ  هکلب  يدـنکفا  هک  هاـگنآ  يدـنکفین  كاـخ ] اـی  ریت   ] وت و  یبیغ -  ياهدادـما 

اونـش و ادـخ  هک  دراد -  ینازرا  نانآ  هب  تسا  يزوریپ  نامه  هک  وکین  یتمعن  ای  دـیامزایب -  شیوخ  بناج  زا  وکین  ینومزآ  هب  ار  ناـنموم 
يزوریپ حـتف و  رگا  ناکرــشم ]، يا  (] 19 .) تسا نارفاـک  گـنرین  هدننکتـسس  ادـخ  و  يزوریپ ،] يراـی و   ] ار امـش  تسا  نـیا  (18 .) تساناد

[ ربمایپ اب  ینمـشد  رفک و  زا   ] رگا دـمآ و  ار  امـش  تسا -  نانموم  نآ  زا  هک  يزوریپ -  حـتف و  کـنیا  امـش ] تساوخ  مغر  یلع  ، ] دـیهاوخ
دشاب رایسب  دنچ  ره  امـش  هورگ  زگره  میدرگزاب و  زین  ام  دیدرگزاب  ناناملـسم ] اب  گنج  هب   ] رگا و  تسا ، رتهب  ار  امـش  نآ  سپ  دیتسیازاب 

وا زا  دیرب و  نامرف  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (20 .) تسا نانموم  اب  ادخ  انامه  تشاد و  دـهاوخن  يدوس  ناتیارب 
انامه (22 .) دنونشیمن هکنآ  لاح  میدینش و  دنتفگ  هک  دیشابم  یناسک  دننام  21)و  .) دیونشیم ار ] وا  نامرف   ] هک یلاح  رد  دینادرگم  يور 
نانآ رد  يادخ  رگا  23)و  .) دندنبیمن راک  ار  درخ  هک  قح -  نتفگ  ندینـش و  زا  دنناگنگ -  نارک و  دنوادخ ، دزن  هب  ناگدـنبنج  نیرتدـب 

رب هدش  نادرگيور  هنیآره  تخاسیم  ناشاونش  درادن ] ییاونش  ناشاهلد  هک  یلاح  رد   ] رگا و  تخاسیم ، ناشاونـش  تخانـشیم ، يریخ 
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ناتهدـنز هک  دـنناوخ  يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـیهد  خـساپ  ار  ربماـیپ  يادـخ و  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (24 .) دنتشگیم
مهارف هتخیگنارب و  وا  يوس  هب  هک ] دینادب   ] و دوشیم ، لئاح  وا  لد  درم و  نایم  ادخ  هک  دینادب  و  تسامش ،-  یلد  هدنز  ببـس  دزاسیم - 

دای هب  26)و  .) تسا رفیک  تخـس  ادخ  هک  دینادب  و  دسرن ، دندرک  متـس  هک  امـش  زا  یناسک  هب  اهنت  هک  دیزیهرپب  ياهنتف  زا  25)و  .) دیوشیم
برع ياههلیبق  هکم و  ناکرشم  نامدرم -  هک  دیتشاد  نآ  میب  دیدوب ، هدش  هدرمش  ناوتان  كدنا و  یهورگ  نیمز  رد  هک  ار  یماگنه  دیرآ 
ساپس رگم  ات  داد  ناتیزور  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  دینادرگ و  دنمورین  دوخ  يرای  هب  و  هنیدم -  رد  داد -  ياج  ار  امش  سپ  دنیابرب ، ار  امـش  - 

دینادیم هک  یلاح  رد  دیزروم  تنایخ  دوخ  ياهتناما  رد  دینکم و  تنایخ  ربمایپ  يادـخ و  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (27 .) دیراد
و درادناو -  هانگ  هب  ار  امـش  نادنزرف  لام و  یتسود  سپ  دناینومزآ -  ناتنادـنزرف  اهلام و  انامه  هک  دـینادب  28)و  [.) دینکیم تنایخ  هک  ]

زیمت هیام  امـش  يارب  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (29 .) تسا دنوادخ  دزن  گرزب  یـشاداپ  هک  دـینادب 
گرزب شـشخب  ینوزف و  دـنوادخ  ادـخ ، و  دزرمآیم ، ار  امـش  دـیادزیم و  امــش  زا  ار  ناتاهيدـب  دـهدیم و  رارق  لـطاب ] قـح و  ناـیم  ]

ای دنـشکب  ای  دنـشک  دنب  هب  ار  وت  هک  هودنلا -  راد  رد  دـندرکیم -  یـشیدنا  دـب  دـندش  رفاک  هک  یناسک  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 30)و .) تسا
ناگدننکهراچ نیرتهب  ادخ  و  دنادرگیم -  رب  ناشیدب  ار  ناشرکم  درکیم -  ناهن  هراچ  ادخ  دـندرکیم و  یـشیدنادب  اهنآ  دـننک ، نوریب 

تـسین نیا  تفگ ، میهاوخ  ار  نآرق -  نیا -  دننام  مه  ام  میهاوخب  رگا  میدینـش ، دنیوگ : دوش  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  تایآ  نوچ  31)و  .) تسا
ام رب  سپ  وـت ، دزن  زا  تسا  تسرد  تسار و  نآرق -  نـیا -  رگا  ایادـخ ، دـنتفگ : هـک  هاـگنآ  نـک ] داـی   ] 32)و .) ناینیشیپ ياههناسفا  رگم 

ناـیم رد  وت  هک  یلاـح  رد  دـنک  باذـع  ار  ناـنآ  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  33)و  .) رایب كاندرد  یباذـع  ار  ام  ای  راـبب ، نامـسآ  زا  ییاـهگنس 
ادـخ هک  تـسا -  نآ  ياـج  هـچ  ار -  ناـنآ  تـسیچ  34)و  .) دـنهاوخیم شزرمآ  هک  یلاـح  رد  تسین  ناـنآ  هدـننکباذع  ادـخ  و  یناـشیا ،

ناتسرپرس دنتسین ، نآ  تیلوت -  راوازس  ناتسرپرس -  هکنآ  لاح  و  دنرادیمزاب ، مارحلا  دجـسم  زا  ار ] مدرم   ] هک دنیاهنآ  دنکن و  ناشباذع 
، تسین ندز  تسد  ندیشک و  توس  زج  هناخ  نآ  دزن  هب  نانآ  ياعد  زامن و  (35)و  دننادیمن ناشرتشیب  نکیلو  دنشابن  ناراگزیهرپ  زج  نآ 

ادخ هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دننکیم  هنیزه  ار  دوخ  ياهلام  دندش  رفاک  هک  نانآ  (36 .) دیشچب دیدیزرویم  رفک  هکنآ  يازس  هب  ار  باذع  سپ 
هک یناسک  و  دنروخ ، تسکـش  سپـس  دوش و  ترـسح  ینامیـشپ و  هیام  اهنآ  رب  هاگنآ  دننک  هنیزه  ار  نآ  هک  ادوز  دننادرگب . دـنراد و  زاب 

ار همه  سپ  دهن  یخرب  رب  یخرب  ار  دیلپ  دزاس و  ادج  كاپ  زا  ار  دـیلپ  ادـخ  ات  (37 .) دنوش مهارف  هتخیگنارب و  خزود  يوس  هب  دـندش  رفاک 
هدوشخب و هتـشذگ  هچنآ  ار  نانآ  دنتـسیا ، زاب  رگا  وگب : دندش  رفاک  هک  یناسک  هب  (38 .) ناراکنایز دننانیا  دنکفا ، خزود  رد  دـنک و  هدوت 
39)و .) تشذگ ناینیـشیپ  رب  هک  تسا  داهن  شور و  نامه  سپ  دندرگ  زاب  يزیگناهنتف ] گنج و  دوخ و  شور  هب   ] رگا دوشیم و  هدیزرمآ 

انامه دنتسیا  زاب  رگا  سپ  دشاب . ار  يادخ  هرسکی  نید  دنامن و  يزیگناهنتف -  كرـش و  رفک و  ياهنتف -  هک  هاگنآ  ات  دینک  رازراک  نانآ  اب 
يروای وکین  تسرپرـس و  وکین  تسامـش ، روای  تسرپرـس و  ادـخ  هک  دـینادب  دـننادرگب  يور  رگا  40)و  .) تسانیب دننکیم  هچنآ  هب  ادـخ 

هار رد  ناتسدیهت و  نامیتی و  و  ربمایپ ]  ] ناشیوخ ربمایپ و  يادخ و  يارب  نآ  کی  جنپ  سپ  دیرآ ، گنچ  هب  هچ  ره  هک  دینادب  41)و  .) تسا
هک يزور  ردب ،-  زور  لطاب - ] زا  قح   ] ندش ادج  زور  دوخ  هدنب  رب  نآرق ] زا   ] هچنآ يادخ و  هب  رگا  تسا ، ربمایپ ] نادناخ  زا   ] ناگدـنام
هب امش  هک  هاگنآ  (42 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دیاهدروآ ، نامیا  میداتـسرف  ورف  دندیـسر ، مه  هب  نانموم -  نارفاک و  هورگ -  ود  نآ 
 - هنیدـم زا  رترود -  هرانک  هب  وا -  هاپـس  لهجوبا و  اهنآ -  دـیدوب و  تسا -  رتکیدزن  هنیدـم  هب  هک  دور  کشخ  هراـنک  رتکیدزن -  هراـنک 

نامز ناکم و   ] هدـعو اـهنآ  اـب  رگا  و  اـیرد .-  بناـج  هب  رتکیدزن  دوب -  رتورف  امـش  زا  نایفـسوبا -  ناراوس  رتش  ناوراـک -  نآ  و  دـندوب ،
ادـخ ات  دـش ] نانچ   ] نکیلو دـیدشیمن -  وربور  مه  اب  هنوگ  نیا  و  دـیدرکیم -  فالتخا  رگیدـکی  اب  هاگ  هدـعو  رد  دـیداهنیم ، گنج ]

[ تیادـه هب   ] هک نآ  دوش و  كاله  نشور  یتجح  هب  دوشیم  كاله  یهارمگ ] هب   ] هک نآ  ات  دـناسر ، ماجنا  هب  دوب  یندرک  هک  ار  يراـک 
كدنا وت  هب  تباوخ  رد  ار  اهنآ  ادخ  هک  هاگنآ  نک ] دای  (] 43 .) تساناد اونـش و  ادخ  هنیآره  و  دنامب ، هدنز  نشور  یتجح  هب  دنامیم  هدنز 

نیا زا  ار  امش   ] ادخ نکیلو  دیدرکیم  هزیتس  رگیدکی  اب  گنج ]  ] راک رد  دیدشیم و  لد  دب  تسس و  دومنیم  رایسب  ار  اهنآ  رگا  و  دومن ،
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رد دـیدش  وربور  مه  اـب  نوـچ  ار  ناـنآ  هک  هاـگنآ  44)و  .) تساـناد تساـهلد  رد  هچنآ  هب  وا  اـنامه  تشاد ، تمالـس  هب  هزیتـس ] یتـسس و 
زاب ادخ  هب  اهراک  و  دناسر ، ماجنا  هب  دوب  یندرک  هک  ار  يراک  ادخ  ات  دومن  كدـنا  نانآ  ياهمـشچ  رد  ار  امـش  كدـنا و  امـش  ياهمـشچ 
دای رایـسب  ار  ادخ  دییامن و  يرادیاپ  دـیدروخرب ، نمـشد ] زا   ] یهورگ هب  هاگ  ره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (45 .) دوشیم هدنادرگ 
لد دب  تسس و  هک  دینکم  شکمـشک  هزیتس و  رگیدکی  اب  دیرب و  نامرف  ار  شربمایپ  ادخ و  46)و  .) دیوش راگتسر  زوریپ و  هک  دشاب  دینک 
زا هک  دیـشابم  شیرق -  راـفک  ناـسک -  نآ  دـننام  47)و  .) تسا نایابیکـش  اب  ادـخ  هک  دـینک ، ییابیکـش  و  دورب ، ناتتلود  ورین و  دـیوش و 
ادخ و  دـننادرگیم ، دـنرادیمزاب و  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندمآ و نوریب  مدرم  هب  ییامندوخ  تمعن و  زا  یتسمرـس  اب  شیوخ  ياههناخ 
امـش رب  نامدرم  زا  زورما  تفگ : تسارایب و  ناشیارب  ار  اهنآ  ياهراک  ناطیـش  هک  هاگنآ  48)و  .) تسا هدنریگارف  ییاناد ]  ] دننکیم هچنادب 

و تخیرگ -  درک و  تشپ  دـیدرگ -  دوخ  هنـشاپ  ود  رب  دـندش  يورایور  هورگ  ود  نآ  نوچ  و  میامـش . هانپ  نم  تسین و  ياهدـنوش  هریچ 
ادخ و  مسرتیم ، يادـخ  زا  نم  دـینیبیمن ، امـش  هک  منیبیم  ار  نانموم -  هدـننک  يرای  ناگتـشرف  يزیچ -  نم  مرازیب ، امـش  زا  نم  تفگ :

رب سک  ره  و  تسا . هتفیرف  ناشنید  ار  نانیا  دـنتفگ : تسا  يرامیب  ناشاهلد  رد  هک  یناـسک  ناـقفانم و  هک  هاـگنآ  (49 .) تسا رفیک  تخس 
50)و  -.) دراذگیمن اهنت  دنکیم و  يرای  ار  نالکوتم  ور  نیا  زا  تسا -  راک  راوتـسا  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  انامه  دنک  لکوت  ادـخ 
هب نیا  (51 ،) دیشچب ار  نازوس  باذع  دنیوگ ]:  ] دننزیم و ناشتشپ  يور و  رب  دنریگ ! رب  ار  نارفاک  ناج  ناگتشرف  هک  هاگنآ  يدیدیم  رگا 

تداع و دننامه  (52 .) تسین رگمتس  ناگدنب  رب  ادخ  زگره  و  دیاهدرک -  ناتدوخ  هداتسرف -  شیپ  امش  ياهتسد  هک  تسا  ییاهراک  يازس 
هک اریز  تفرگب ، ناشناهانگ  يازـس  هب  ار  اهنآ  ادخ  سپ  دـندش ، رفاک  ادـخ  تایآ  هب  هک  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  وناینوعرف  شور 

ینازرا یمدرم  رب  هک  ار  یتـمعن  هک  تسا  هدوـبن  نآ  رب  زگره  ادـخ  هک  تسور  نآ  زا  رفیک ]  ] نـیا (53 .) تسا رفیک  تخـس  دنمورین و  ادخ 
يرگمتـس یـساپسان و  رفک و  هب  ار  دوخ  لاـح  دـنزاس -  نوگرگد  تسا  ناـشدوخ  رد  هک  ار  هچنآ  اـهنآ  هکنآ  اـت  دـنک  نوگرگد  هتـشاد 

ناشراگدرورپ ياههناشن  هک  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ناینوعرف و  شور  تداع و  دننامه  (54 .) تساناد اونش و  ادخ  و  دننادرگب ،- 
 - شیرق رافک  ناینوعرف و  یگمه -  میدرک و  قرغ  ار  ناینوعرف  میدرک و  كـاله  ناـشناهانگ  يازـس  هب  ار  ناـنآ  سپ  دندرمـش  غورد  ار 
اهنآ زا  یناسک  (56 ،) دروآ دنهاوخن  نامیا  اهنآ  سپ  دندش ، رفاک  هک  دنایناسک  ادخ  دزن  هب  ناگدنبنج  نیرتدـب  انامه  (55 .) دندوب راکمتس 
نانآ هب  گـنج  رد  رگا  سپ  (57 .) دـننکیمن اورپ  چـیه  دننکـشیم و  راب  ره  ار  دوخ  نامیپ  سپـس  ياهتـسب  نامیپ  نانآ  اب  هک  نارفاـک -  - 

میب یهورگ  زا  رگا  58)و  .) دنریگ دنپ  دـننک و  دای  دـیاش  زاس  هدـنکارپ  دـنناشیا  رـس  تشپ  هک  ار  نانآ  اهنآ  هب  يریگتخـس  اب  یبای ، تسد 
نانئاخ ادـخ  اریز  نک ،-  نامیپ  ضقن  مالعا  نکفا -  ناشدزن  هب  ناشدوخ ] درکلمع   ] ربارب ار ] ناشنامیپ   ] یتشاد ینکـشنامیپ -  تناـیخ - 

زجاع ار ] ام   ] دنناوتیمن اهنآ  هک  اریز  دنتسج ،] ام  باذع  زا  و   ] دنتفرگ یشیپ  هک  دنرادنپن  دندش  رفاک  هک  یناسک  59)و  .) درادن تسود  ار 
نمشد ادخ و  نمـشد  هلیـسو  نیدب  ات  دیزاس  هدامآ  هدرک ] نیز  و   ] هتـسب نابـسا  ورین و  دیناوتیم  هچنآ  اهنآ  اب ] رازراک   ] يارب 60)و  .) دننک

هب یمامت  هب  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  هچنآ  و  دیناسرتب ، دسانشیم -  ار  اهنآ  ادخ  دیـسانشیمن -  امـش  هک  ار  نانیا  زج  ینارگید  ناتدوخ و 
رب يارگب و  نآ  هب  زین  وت  دنداد -  ناشن  لیامت  دندییارگ -  یتشآ  حلـص و  هب  رگا  61)و  .) دش دهاوخن  یمتس  چیه  امش  رب  دنهد و  زاب  امش 

دوخ و يرای  هب  ار  وت  هک  تسوا  تسا ، هدنـسب  ار  وت  دنوادخ  دنبیرفب ، ار  وت  دـنهاوخب  رگا  62)و  .) اناد اونـش و  تسوا  هک  نک ، لکوت  ادخ 
ناـیم یتسناوتیمن  يدرکیم  هنیزه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  همه  رگا  داد ، دـنویپ  تفلا و  ناـشاهلد  ناـیم  رد  63)و  ،) درک دنمورین  نانموم  هب 

ادخ و ربمایپ ، يا  (64 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  وا  هک  داد ، تفلا  اهنآ  ناـیم  دـنوادخ  نکیلو  ینک  دـیدپ  تفلا  ناـشاهلد 
 - دنشاب ابیکش  نت  تسیب  امـش  زا  رگا  زیگنارب ، رازراک  رب  ار  نانموم  ربمایپ ، يا  (65 .) تسا هدنـسب  ار  وت  دناهدرک  يوریپ  وت  زا  هک  ینانموم 

دندش رفاک  هک  اهنآ  زا  نت  رازه  رب  دنـشاب  نت  دص  امـش  زا  رگا  و  دنوش ، هریچ  نارفاک ] زا   ] نت تسیود  رب  دننک -  يرادـیاپ  گنج  رد  هک 
 - دننکیمن يرادیاپ  ییابیکـش و  رازراک  رد  ور  نیا  زا  دـنرادن و  ياهزیگنا  نامیا و  دـننادان -  مهفان و  یهورگ  اهنآ  هک  اریز  دـنوش  هریچ 
نت دص  امـش  زا  رگا  سپ  تسه ، یناوتان  یتسـس و  امـش  رد  هک  تسناد  درک و  کبـس  ار  امـش  راب  ادخ  ردب -  زور  زا  سپ  نونکا -  (66 .)
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نایابیکش اب  ادخ  و  ادخ ،-  تساوخ  هب  دنوش -  هریچ  نت  رازهود  رب  دنشاب  نت  رازه  امش  زا  رگا  دنوش و  هریچ  نت  تسیود  رب  دنشاب  ابیکش 
نتسخ و   ] راتشک اب  هک  هاگنآ  ات  دشاب  نتخورف -  ای  نتفرگ  هیدف  يارب  یگنج  ناریـسا  نایدنب -  ار  وا  هک  دزـسن  ار  يربمایپ  چیه  (67 .) تسا
يورین نمــشد ، ندرک  بوکرــس  نتــسکش و  زا  شیپ  هـک  تـسین  اور  ینعی  دوـش -  زوریپ  هریچ و  نـیمز  رد  گـنج ] نادـیم  رد  نارفاـک 

ار ناهج  نآ  دیواج ] تمعن  شاداپ و  امش  يارب   ] ادخ دیهاوخیم و  ناهج  نیا  يالاک  امش  دوش -  ریسا  نتفرگ  فرـص  مالـسا  ناگدنمزر 
نتفرگ ار  نادهاجم  هک  دوب -  هتفرگن  یشیپ  ادخ  زا  ینامرف  هتشون و  رگا  (68 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  و  دهاوخیم ،
تمینغ هچنآ  زا  کـنیا  (69 .) دیـسریم گرزب  یباذـع  ار  امـش  دیدناتـس  ناریـسا ] نآ  زا   ] هچنآ رد  دـش ،-  دـهاوخ  حابم  لالح و  تمینغ 

تسد رد  هک  ینایدنب  هب  ربمایپ ، يا  (70 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک  دینک ، هشیپ  ار  ادخ  زا  سرت  دیروخب و  هزیکاپ  لالح و  دیتفرگ 
راگزرمآ و ادخ  و  دزرمایب ، ار  امش  دهدب و  دندناتس  امش  زا  هچنآ  زا  رتهب  امـش  هب  دنادب  ییکین  امـش  ياهلد  رد  دنوادخ  رگا  وگب : دنیامش 
ییاناوت و اهنآ  رب  ار ] وت   ] کنیا سپ  دـندرک ، تناـیخ  ادـخ  هب  نیا  زا  شیپ  اـنامه  دـننک  تناـیخ  وت  هب  دـنهاوخب  رگا  71)و  .) تسا نابرهم 

هار رد  شیوخ  ياهناج  اهلام و  اب  دندرک و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (72 .) تسا راک  راوتـسا  اناد و  ادخ  و  داد ، یبایتسد 
و دنرگیدکی ، ناراددنویپ  ناتـسود و  نانآ  دندرک ، يرای  ار ] ربمایپ   ] دـنداد و هانپ  ياج و  ار ] نارجاهم   ] هک یناسک  دـندرک و  داهج  ادـخ 

نید راک ]  ] رد امش  زا  رگا  و  دننک ، ترجه  ات  تسین  چیه  نانآ  اب  دنویپ  یتسود و  زا  ار  امـش  دندرکن  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 
دینکیم هچنادـب  دـنوادخ  و  دـشاب ، ینامیپ  اهنآ  امـش و  ناـیم  هک  یهورگ  دـض  رب  رگم  اـهنآ ، ندرک  يراـی  تسامـش  رب  دـنهاوخب  يراـی 
یگتسب دینکن و  ار  يرای  نآ  رگا  ینعی  دینکن -  ار  راک  نآ  رگا  دنرگیدکی ، ناراددنویپ  ناتسود و  دندش  رفاک  هک  یناسک  73)و  .) تسانیب

ترجه دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  74)و  .) دومن دهاوخ  يور  نیمز  رد  یگرزب  یهابت  هنتف و  نانموم -  اب  هن  دـشاب  نارفاک  اب  ناتدـنویپ  و 
شزرمآ و تسار  ناشیا  دنانموم ، یتسارب  هک  دننانیا  دـندرک ، يرای  دـنداد و  هانپ  ياج و  هک  نانآ  دـندرک و  داهج  ادـخ  هار  رد  دـندرک و 
دندرک و ترجه  دندروآ و  نامیا  امش -  ندرک  ترجه  ندروآ و  نامیا  زا  سپ  ینعی  نآ -  زا  سپ  هک  یناسک  75)و  .) هناراوگرزب يزور 

همه هب  ادخ  انامه  دنرتراوازـس ، رگیدکی  هب  ثاریم ] هرابرد   ] ادـخ باتک  رد  نادـنواشیوخ  و  دنیامـش . زا  نانیا  دـندرک ، داهج  امـش  هارمه 
(76 .) تساناد زیچ 

ۀبوتلا

ناـنآ و   ] دیاهتـسب ناـمیپ  ناـنآ  اـب  هک  ناکرـشم  زا  ناـسک  نآ  يوـس  هب  وا  ربماـیپ  يادـخ و  زا  تـسا  ناـما -  عـفر  يرازیب -  مـالعا ]  ] نـیا
هنادازآ و  ] نیمز رد  ترجه -  مهن  لاس  یناـثلا  عیبر  مهد  اـت  هجحلاوذ  مهد  زا  هاـم -  راـهچ  ناکرـشم ] يا   ] سپ (1 [.) دندرک ینکشنامیپ 

نارفاک هدننکراوخ  ادخ  و  تخیرگ -  دـیناوتن  ادـخ  باذـع  زا  دـیتسین -  ادـخ  هدـننکناوتان  امـش  هک  دـینادب  دـیدرگب و  ضرعت ] زا  نمیا 
هک جـح -  گرزب  زور  ای  گرزب  جـح  زور  ربکا -  جـح  زور  رد  مدرم  هب  شربمایپ  يادـخ و  زا  تسا  يرادـشه  یهگآ و  نیا  2)و  .) تسا

امـش هک  دینادب  سپ  دینادرگب  يور  رگا  و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  دـینک  هبوت  كرـش ] زا   ] رگا سپ  دـنرازیب . ناکرـشم  زا  وا  ربمایپ  ادـخ و 
نامیپ اهنآ  اـب  هک  ناکرـشم  زا  ناـسک  نآ  رگم  (3) هد هدژم  كاندرد  یباذـع  هب  دـندش  رفاک  هک  ار  یناـسک  و  دـیتسین . ادـخ  هدـننکناوتان 

هب ناشتدم  دمآ  رـس  ات  ار  نانآ  نامیپ  سپ  دنتـشگن ، تشپمه  امـش  دض  رب  سک  چیه  اب  دنتـساکن و  نامیپ ] زا   ] يزیچ ار  امـش  و  دیاهتـسب ،
يرپس دوب -  هدـش  هداد  تلهم  اهنآ  هب  هک  یهام  راهچ  مارح -  ياههام  نوچ  سپ  (4 .) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  ادخ  هک  دیناسر ، نایاپ 

ناشنیمک هب  یهاگرذگ  ره  رد  و  دینک -  ناشتشادزاب  دیهد -  ناشرارق  انگنت  رد  ناشدیریگب و  دیشکب و  دیبای  هک  اج  ره  ار  ناکرشم  دوش 
نابرهم راگزرمآ و  ادخ  هک  دیوشن -  اهنآ  ضرعتم  دییاشگب -  ار  ناشهار  دنهدب  تاکز  دنراد و  اپرب  زامن  دننک و  هبوت  رگا  سپ  دینیشنب ،

شنما ياج  هب  ار  وا  سپـس  دونـشب ، ار  يادـخ  نخـس  ات  هد  راهنز  ار  وا  تساوخ  ناـما -  راـهنز -  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  5)و  .) تسا
؟ دوب دـناوت  ینامیپ  وا  ربمایپ  دزن  يادـخ و  دزن  ار  ناکرـشم  هنوگچ  (6 .) دـننادان یمدرم  نانآ  هک  تسور  نآ  زا  نداد ] راـهنز   ] نیا ناـسرب ،
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رادیاپ راوتسا و  نامیپ ] رب   ] ار امش  هک  یماگنه  ات  سپ  دیتسب ، نامیپ  نانآ  اب  مارحلا -  دجسم  دنمهوکش -  هاگزامن  کیدزن  هک  نانآ  رگم 
لاح و  دشاب ؟] نامیپ  ار  نانآ   ] هنوگچ (7 .) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  ادخ  هک  دینامب ، رادیاپ  راوتسا و  نامیپ ] رب   ] ار اهنآ  زین  امش  دندنام 

دونشخ ار  امش  ناشنانخس -  ناشناهد -  اب  ار  ینامیپ  هن  دنراد و  هاگن  ار  يدنواشیوخ  قح ]  ] هن امـش  هرابرد  دنبای  تسد  امـش  رب  رگا  هکنآ 
[ ار مدرم   ] سپ دندناتـس  یکدنا  زیچ  ادخ  تایآ  ياهب  هب  (8 .) دنا [ نکشنامیپ و   ] راکدب ناشرتشیب  دنزیم و  زاب  رـس  ناشلد  یلو  دنزاسیم 

دننانیا و  ار ، ینامیپ  هن  دنرادیم و  هاگن  ار  یشیوخ  قح ]  ] هن ینموم  چیه  هرابرد  (9) دندرکیم هچنآ  تسا  دب  یتسارب  دنتشاد ، زاب  وا  هار  زا 
هک یمدرم  يارب  ار  تایآ  ام  و  دنتـسه ، امـش  ینید  ناردارب  دـنهدب ، تاـکز  دـنراد و  اـپرب  زاـمن  دـننک و  هبوت  رگا  سپ  (10 .) ناراکزواجت

ندز شین  ییوگبیع و  هب  ناـبز  امـش  نید  رد  دننکـشب و  نتـسبنامیپ  زا  سپ  شیوخ  ياهدـنگوس  رگا  11)و  .) مینکیم نایب  نشور  دـننادب 
كرـش و رفک و  زا   ] هک دـشاب  تسین ، نامیپ ] و   ] دـنگوس هب ] يدـنبیاپ   ] ار اـهنآ  هک  اریز  دـینک  رازراـک  رفک  ناـیاوشیپ  اـب  سپ  دـنیاشگب ،

نوریب گنهآ  دنتـسکشب و  ار  شیوخ  ناـمیپ ] و   ] دـنگوس هک  دـینکیمن  رازراـک  یهورگ  اـب  ارچ -  اـیآ -  (12 .) دنتسیا زاب  ینکـشنامیپ ]
رتراوازس ادخ  و  دیسرتیم ؟ نانآ  زا  ایآ  دندرک ؟ زاغآ  ار ] امش  اب  راکیپ  ینمشد و   ] راب نیتسخن  هک  دندوب  اهنآ  و  دندومن ، ار  ربمایپ  ندرک 

رب ار  امش  دزاس و  ناشراوخ  دنک و  باذع  امش  ياهتـسد  هب  ار  اهنآ  ادخ  ات  دینک  رازراک  نانآ  اب  (13 .) دینموم رگا  دیسرتب ، وا  زا  هک  تسا 
شیاشخب هب   ] دهاوخ هک  ره  رب  يادـخ  و  دربب . ناشیا  ياهلد  زا  ار  مشخ  (14)و  دشخب دوبهب  ار  نموم  یمدرم  ياههنیـس  دهد و  يرای  نانآ 

و  ] دنراذگاو ار  امش  هک  دیاهتـشادنپ  رگم  ای  (15 .) تسا راکتـسرد  ياناد  ادخ  دریذپیم و  دـهاوخ  ار  هک  ره  هبوت  ددرگیم و  زاب  شیوخ ]
يزارمه رای  نانموم  شربمایپ و  ادخ و  زجب  دندرک و  داهج  هک  ار  امش  زا  یناسک  زونه  دنوادخ  هکنآ  لاح  و  دنیامرفن ،] نارفاک  اب  رازراک 

هک یلاح  رد  دننک  دابآ  ار  يادخ  ياهدجسم  هک  دزسن  ار  ناکرشم  (16 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  و  تسا ، هدرکن  هتخانش  دنتفرگن 
نآ ار  يادخ  ياهدجسم  انامه  (17 .) دنـشاب هنادواج  خزود  شتآ  رد  تسا و  ربیب  هابت و  ناشیاهراک  هک  دننانآ  دـنهاوگ ، شیوخ  رفک  رب 

دیما سپ  تسا ، هدیسارهن  ادخ  زا  زج  هداد و  تاکز  هتشاد و  اپرب  زامن  هدروآ و  نامیا  نیسپزاب  زور  يادخ و  هب  هک  دنک  دابآ  دیاب ]  ] سک
يادخ هب  هک  سک  نآ  لمع ] نامیا و   ] اب ار  مارحلا  دجـسم  ندرک  دابآ  نایجاح و  نداد  بآ  ایآ  (18 .) دنشاب ناگتفای  هار  زا  نانآ  هک  تسا 

ار ناراکمتس  هورگ  ادخ  و  دنتسین ، ناسکی  ربارب و  زگره  ادخ  دزن  دیرادیم ؟ ربارب  هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  نیسپاو  زور  و 
ياهیآپ دـنوادخ  دزن  دـندرک  داهج  شیوخ  ياهناج  اهلام و  اـب  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجه  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  (19) دیامنن هار 

شیوـخ و يوـس  زا  ییدونــشخ  شیاـشخب و  رهم و  هـب  ار  ناـنآ  ناـشراگدرورپ  (20 .) ناراـگماک ناراگتـسر و  دـننانیا  و  دـنراد ، رتگرزب 
گرزب يدزم  دــنوادخ  دزن  اـنامه  دــننادیواج . هراــمه  اــهنآ  رد  (21 ،) دـهدیم هدژم  دـنراد  رادــیاپ  ياـهتمعن  اـهنآ  رد  هـک  ییاهتــشهب 

سپ دیریگم ، تسرپرس  تسود و  دندیزگرب ، نامیا  رب  ار  رفک  رگا  ار ، دوخ  ناردارب  ناردپ و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (22 .) تسا
ناتنارـسمه و ناتناردارب و  ناتنادنزرف و  ناتناردـپ و  رگا  وگب : (23 .) ناراکمتـس دننانآ  دریگب ، تسرپرـس  تسود و  ار  اهنآ  امـش  زا  هک  ره 

اهنآ هب  هـک  ییاـههناخ  دیـسرتیم و  نآ  یقنوریب  ییاوراـن و  زا  هـک  ییناـگرزاب  دـیاهدروآ و  تـسد  هـب  هـک  ییاـهلام  ناتنادـنواشیوخ و 
ای باذـع  شیوخ -  نامرف  ادـخ  ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  دنرتینتـشاد ، تسود  وا  هار  رد  داهج  وا و  ربمایپ  ادـخ و  زا  امـش  دزن  هب  دیـشوخلد ،

نینح زور  رد  درک و  يرای  رایسب  ياهياج  رد  ار  امش  دنوادخ  هنیآره  (24 .) دیامنن هار  ار  نامرفان  مدرم  ادخ  و  درایب ، دوخ -  نید  ترصن 
گنت امش  رب  یخارف  همه  اب  نیمز  تشادن و  يدوس  چیه  ار  امش  اما  دروآ ، ینیبدوخ ] و   ] تفگش هب  ار  امـش  ناترکـشل ]  ] ینوزف هک  هاگنآ 

ار اـهنآ  هـک  ینایهاپـس  داتـسرف و  ورف  ناـنموم  رب  شربماـیپ و  رب  ار  دوـخ  شمارآ  دـنوادخ  هاـگنآ  (25 .) دـنتخیرگ هدرک  تشپ  سپ  دـمآ ،
نآ زا  دنوادخ  همه ] نیا  اب   ] سپـس (26 .) تسا نیمه  نارفاک  يازـس  درک و  باذع  دـندش  رفاک  هک  ار  یناسک  و  داتـسرف ، ورف  دـیدیدیمن 
يا (27 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دریذـپیم ، دـهاوخ  ار  هک  ره  هبوت  ددرگیم و  زاب  دـهاوخ  هک  ره  رب  شیوخ ] شیاشخب  هب   ] سپ

هب  ] رگا و  دنوش ، کیدزن  مارحلا  دجـسم  هب  دیابن  لاس  نیا  زا  دعب  سپ  دـندیلپ ، ناکرـشم  هک  تسین  نیا  زج  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
ادخ هک  اریز  درک ، دهاوخ  زاینیب  شیوخ  ششخب  زا  ار  امش  دهاوخ  رگا  دنوادخ  دیسرتیم  یـشیورد  ییاونیب و  زا  دتـسوداد ] عطق  ببس 
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دنروآیمن و نامیا  نیـسپاو  زور  يادـخ و  هب  هک  نایاسرت -  نادوهج و  ناگدـش -  هداد  باتک  زا  یناسک  اب  (28 .) تسا تمکح  اب  اناد و 
هیزج دوخ  تسد  هب  هک  هاگنآ  ات  دینک  رازراک  دنریذپیمن  ار  قح  نید  دنرامـشیمن و  مارح  دـناهدرک  مارح  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  ار  هچنآ 

تساهنآ راتفگ  نیا  تسادخ . رسپ  حیـسم  دنتفگ : نایاسرت  تسادخ و  رـسپ  ریزع  دنتفگ : نادوهج  (29) دنـشاب ناراوخ  هک  یلاح  رد  دنهد 
نارتخد ار  ناگتشرف  هک  نانآ  دننام  دندش -  رفاک  نیا  زا  شیپ  هک  دنام  یناسک  نخس  هب  ناشراتفگ  و  درادن ،-  یتقیقح  هک  ناشناهد -  هب 

هعموص نابهار -  و  دوهی -  نادنمشناد  اهربح -  (30 (!؟ دنوشیم هدینادرگ  قح ] زا   ] اجک هب  هنوگچ و  دشکب ، ناشیادخ  دنتفگیم -  ادـخ 
هناگی يادخ  هک  دنتشادن  نامرف  نیا  زج  هکنآ  لاح  دنتفرگ و  ییادخ  هب  اتکی  يادخ  ياج  هب  ار  میرم  رسپ  حیـسم  شیوخ و  اسرت -  ناراد 

اب ار  ادخ  تجح -  نید و  رون -  دـنهاوخیم  (31 .) دـنرآیم زابنا  يو  اب  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  دنتـسرپب  ار 
تسوا (32 .) دنرادن شوخ  نارفاک  هچ  رگا  دزاس ، راکشآ  مامت و  ار  دوخ  ییانشور  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  ادخ  دننک و  شوماخ  ناشناهد 
شوـخ ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ، هریچ  اـهنید  هـمه  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف  قـح  نـید  تـسار و  هار  هـب  ییاـمنهار  اـب  ار  دوـخ  ربماـیپ  هـک 

زا ار ] اهنآ   ] دـنروخیم و تسیاشان  هب  ار  مدرم  ياهلام  نابهار  اهربح و  زا  يرایـسب  هنیآره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (33 .) دنرادن
هدژم كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  سپ  دننکیمن ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزودنایم و  میـس  رز و  هک  یناسک  و  دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار 
تسا نیا  دنیوگ ]: و   ] دنهن غاد  ار  نانآ  ياهتشپ  اهولهپ و  اهیناشیپ و  نآ  اب  دنباتب و  خزود  شتآ  رد  ار  میس ] رز و   ] نآ هک  يزور  (34) هد
باتک رد  تسا  هام  هدزاود  ادـخ  دزن  اههام  رامـش  انامه  (35 .) دیـشچب دیتخودنایم  هچنآ  معط ]  ] سپ دیتخودنایم ، نتـشیوخ  يارب  هچنآ 

مرحم و هجحلاوذ و  هدـعقلاوذ و  هام -  راهچ  اـهنآ  زا  دـیرفایب ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يزور  ظوفحم -  حول  اـی  شنیرفآ  باـتک  ادـخ - 
متـس نتـشیوخ  رب  يزیرنوخ ] گـنج و  اـب   ] اـههام نآ  رد  سپ  راوتـسا . نییآ  تسا  نیا  تسا . تمرح -  اـب  دنمهوکـش و  مارح -  بجر - 

[ رییغت و   ] ریخات انامه  (36 .) تسا ناراگزیهرپ  اب  يادخ  هک  دینادب  و  دنگنجیم ، امش  همه  اب  هکنانچمه  دیگنجب  ناکرشم  همه  اب  و  دینکم ،
لـالح یلاـس  ار  نآ  دـنوشیم ، هارمگ  نادـب  دـناهدش  رفاـک  هک  یناـسک  هک  تسا  رفک  رد  شیازفا  یـسن ،-  رگید -  یهاـم  هـب  مارح  هاـم 

مارح يادخ  ار  هچنآ  ببس ] نادب   ] سپ دنزاس  ربارب  ناسمه و  تسا  هدرک  مارح  يادخ  هچنآ  رامـش  اب  ات  مارح  رگید  یلاس  دنرامـشیم و 
هک یناسک  يا  (37 .) دیامنن هار  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  و  هدش ، هتـسارآ  ناشرظن  رد  ناشدنـسپان  دب و  ياهراک  دـننکیم . لالح  تسا  هدرک 

نیمز هـب  دـینکیم و  ینارگ  دـیور  نوریب  ادـخ  هار  رد  داـهج ] يارب   ] ناتدـنیوگ نوـچ  هـک  تـسا  هدـش  هـچ  ار  امــش  دــیاهدروآ ، ناـمیا 
رد ناهج  نیا  یناگدنز  يالاک  هک ] دینادب   ] سپ دیاهدش ؟ شوخلد  دونـشخ و  ناهج  نآ  ياج  هب  ناهج  نیا  یناگدنز  هب  ایآ  دیبسچیم !؟
امش ياج  هب  رگید  یهورگ  كاندرد و  یباذع  دنک  باذع  ار  امش  دیورن ، نوریب  داهج ] يارب   ] رگا (38 .) تسین یکدنا  زج  ناهج  نآ  ربارب 
درک يرای  ار  وا  ادخ  هنیآره  دینکن  يرای  ار  ربمایپ -  وا -  رگا  (39) تساناوت يزیچ  ره  رب  يادخ  و  دیناسریمن ، ینایز  چیه  ار  وا  و  دروآ ،
راغ رد  ود  ره  هک  یماگنه  رکبوبا -  ربمایپ و  دوب -  نت  ود  زا  یکی  هک  یلاح  رد  دـندرک ، نوریب  ار  وا  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  هک  هاـگنآ 

هب ار  وا  داتـسرف و  ورف  ربمایپ )  ) وا رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  سپ  تسام ، اب  ادخ  رادـم ، هودـنا  تفگیم : شیوخ  هارمه  هب  هک  هاگنآ  دـندوب 
يادخ نخس  درک و  رتورف  ربمایپ -  نتشک  گنهآ  مکح و  دندش -  رفاک  هک  ار  اهنآ  نخس  دینادرگ و  دنمورین  دیدیدیمن  امش  هک  یهاپس 

[ داهج يارب   ] رابنارگ رابکبـس و  (40 .) تسا راکراوتـسا  ياناد  اتمهیب و  ياـناوت  ادـخ  و  تسا ، نیرترب  ربماـیپ -  يراـی  گـنهآ  مکح و  - 
 - ییالاک رگا  (41 .) دـیتسنادیم رگا  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نیا  هک  دـینک ، داهج  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ياهناج  اـهلام و  اـب  دـیور و  نوریب 

راوشد زارد و  نانآ  رب  هار  نآ  اما  دـندرکیم ، يوریپ  ار  وت  ناقفانم ]  ] هنیآره دوب  ناـسآ  هاـتوک و  يرفـس  سرتسد و  کـیدزن و  یتمینغ - 
ار نتـشیوخ  میدشیم . نوریب  امـش  اب  میتشاد -  گرب  زاس و  هار و  هشوت  میتسناوتیم -  رگا  هک  دنروخ  دنگوس  ادـخ  هب  هک  ادوز  و  دـمآ .

دنتفگ تسار  هک  یناسک  هکنآ  زا  شیپ  ارچ  درذگرد ، وت  زا  يادـخ  (42 .) دنیوگغورد اهنآ  هک  دنادیم  يادخ  و  دـننکیم ، كاله  هابت و 
زور يادخ و  هب  هک  یناسک  (43) يداد تصخر  گنج ] زا  نتسشن  رد   ] نانآ هب  یسانشب ، ار  نایوگغورد  دنوش و  هتخانش  رادیدپ و  تیارب 
لاح هب  دنوادخ  و  دـنهاوخن ، گنج ] زا  نتـسشن   ] تصخر وت  زا  دـننک  داهج  شیوخ  ياهناج  اهلام و  اب  هکنیا  يارب  دـنراد  نامیا  نیـسپاو 
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هدولآ کش  هب  ناشاهلد  دنرادن و  نامیا  نیـسپاو  زور  يادخ و  هب  هک  دـنهاوخیم  تصخر  وت  زا  یناسک  انامه  (44 .) تساناد ناراگزیهرپ 
دنتخاسیم هدامآ  ار  نآ  گرب  زاس و  هنیآره  دنتـساوخیم  ار  ندـش  نوریب  رگا  45)و  .) دننادرگرـس لد و  ود  شیوخ  کش  رد  سپ  تسا 

هک دش  هتفگ  اهنآ  هب  دناشن و  سپاو  تشاد و  زاب  ندش ] نوریب   ] زا ار  اهنآ  سپ  تشاد ، دنسپان  ار  نانآ  ندش  جیسب  هتخیگنا و  ادخ  نکیلو 
يراکبارخ ینیچ و  نخـس  هب  ناتنایم  دندوزفایمن و  یهابت  زج  ار  امـش  دندوب  هدـمآ  نوریب  امـش  نایم  رد  رگا  (46 .) دینیشنب ناگتسشناو  اب 

هب ار  امش  ياهربخ  هک  ناشیا -  يارب  دنناسوساج  امش  نایم  رد  و  دنهاوخیم ، بوشآ  يزیگناهنتف و  امش  هرابرد  هک  یلاح  رد  دنتفاتـشیم 
دندومن هنوگژاو  وت  يارب  ار  اهراک  دنتسج و  رایسب  هنتف  زین  نیا  زا  شیپ  هنیآره  (47 .) تساناد ناراکمتس  لاح  هب  ادخ  و  دنناسریم -  اهنآ 

هد و تصخر  ارم  دـیوگیم  هک  تسه  سک  نانآ  زا  48)و  .) دندوب دونـشخان  هک  یلاح  رد  دش  راکـشآ  يادخ  نامرف  دمایب و  قح  هکنآ  ات 
 - ییکین ار  وت  رگا  (49) تسا هتفرگارف  ار  نارفاک  خزود  انامه  و  دناهداتفا ، رد  قافن -  رفک و  هنتف -  رد  هک  شاب  هاگآ  نکفیم ، هنتف  رد  ارم 
راک هراچ ] طایتحا و   ] ام دنیوگ  دسر  ینایز -  یتسکـش و  یتبیـصم -  ار  وت  رگا  دزاس و  نیگهودنا  ار  نانآ  دـسرارف  یتمینغ -  يزوریپ و 

ام يارب  ادخ  هچنآ  رگم  دـسرن  ام  هب  وگب : (50 .) دندرگیم زاب  هدـنادرگ  يور  دـننامداش  هک  یلاح  رد  و  میدوب ، هتفرگ  ارف  شیپ  زا  شیوخ 
يزوریپ یکین -  ود  زا  یکی  زج  ایآ  وگب : (51 .) سب دننک و  لکوت  ادخ  رب  دیاب  نانموم  سپ  ام ، زاسراک  تسرپرس و  تسوا  تسا ، هتـشون 

راظتنا سپ  دناسرب ، ام  تسد  هب  ای  دوخ  دزن  زا  یباذع  امـش  هب  ادخ  هک  میرادیم  مشچ  ام  یلو  دـیرادیم ؟ مشچ  ام  يارب  ار  تداهـش -  ای 
، دش دهاوخن  هتفریذپ  امـش  زا  زگره  دینک  قافنا  هاوخان  یـشوخان و  هب  ای  هاوخلد  یـشوخ و  هب  وگب : (52 .) میرظتنم امـش  اب  مه  ام  هک  دیرب 
وا ربمایپ  هب  ادـخ و  هب  هکنیا  رگم  تشادـن  زاب  ناشقافنا  ندـش  هتفریذـپ  زا  ار  نانآ  يزیچ  53)و  .) دینامرفان راکدب و  یهورگ  امـش  هک  اریز 

ار وت  ناشنادنزرف  اهلام و  (54) يراوشد هاوخان و  هب  رگم  دننکیمن  قافنا  یلهاک و  یتسـس و  لاح  اب  رگم  دنرازگیمن  زامن  دـندش و  رفاک 
رب ناشناج  دـنرفاک  هک  یلاح  رد  دـنک و  باذـع  ناهج  نیا  یناگدـنز  رد  ار  نانآ  اهنادـب  اـت  دـهاوخیم  يادـخ  اـنامه  دراـین . تفگـش  هب 

رگا (56 .) دنـسرتیم امـش ] زا   ] هک دنایهورگ  نکیلو  دنتـسین  امـش  زا  هکنآ  لاح  دنیامـش و  زا  هک  دنروخیم  دنگوس  ادـخ  هب  55)و  .) دیآ
رب هک  دنایناسک  نانآ  زا  57)و  .) دنروآ يور  نآ  هب  نازیرگ  ناباتـش و  هنیآره  دنبایب  ندش  ردـنا  يارب  ییاج  ای  ییاههاگناهن  ای  یهاگهانپ 

دونشخان هاگنآ  ناشدنهدن  نآ  زا  رگا  دنوشیم و  دونشخ  ناشدنهدب  نآ  زا  رگا  سپ  دنریگیم ، هدرخ  تاکز -  میـسقت  اههقدص -  رد  وت 
سب ار  ام  يادخ  دنیوگ : دندرگ و  دنـسرخ  شربمایپ ، دهد و  ناشیدب  يادخ  هچنادـب  رگا  دوب ] بوخ  هچ   ] 58)و .) دندرگیم نیگمشخ  و 

تاکز اههقدص -  انامه  (59) میراودیما هدنیارگ و  ادخ  هب  ام  هک  زین ، شربمایپ  دهدب و  شیوخ  یشخب  نوزف  زا  ار  ام  يادخ  يدوزب  تسا ،
ناگدرب و يدازآ  هار  رد  و  دنروآ ،-  يور  مالسا  هب  ات  نالد -  هتخاون  و  نآ ، يروآدرگ ]  ] رب نانکراک  ناگدنامرد و  نادنمزاین و  يارب  - 
اناد و ادخ  و  يادخ ، زا  تسا  ياهدومرف -  ياهضیرف -  تسا ، ناگدنام  هار  رد  و  داهج -  هنیزه  ادخ -  هار  رد  ناگدز و  ناوات  نارادماو و 

 - تسا یسک  ره  نخس  ياونش  تسا -  شوگ  اپارس ]  ] وا دنیوگیم : دنرازآیم و  ار  ربمایپ  هک  دنایناسک  نانآ  زا  60)و  .) تسا تمکح  اب 
تسا ریذپ  ینامگ  شوخ  اب  ار  ناشیا  تروشم  نخس و  درادیم -  رواب  ار  نانموم  دراد و  نامیا  ادخ  هب  امـش ، يارب  تسوکین  شوگ  وگب :

تــسا یباذــع  ار  ناـشیا  دــنرازایب  ار  يادــخ  ربماـیپ  هـک  یناـسک  و  دــناهدروآ ، ناـمیا  هـک  امــش  زا  یناــسک  يارب  تـسا  یتـمحر  و  - 
يادخ هک  دوب  نیا  رتراوازس  دندوب  نموم  رگا  هکنآ  لاح  و  دننک ، دونشخ  ار  امـش  ات  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  امـش  يارب  (61 .) كاندرد

هک خزود  شتآ  تسار  وا  دنک ، تفلاخم  ینمشد و  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  ره  هک  دنتسنادن  ایآ  (62 .) دننک دونشخ  دوخ ] زا   ] ار شربمایپ  و 
ار اـهنآ  هک  دـیآ  ورف  ناـنآ  رب  ياهروس  هکنیا  زا  دنـسرتیم  ناـقفانم  (63 .) گرزب ییاوـسر  يراوـخ و  تسا  نیا  دـشاب ؟ نادـیواج  نآ  رد 
دیــسرتیم و نآ  زا  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  هدـنرآ  دـیدپ  ادــخ  اـنامه  دــینک ، هرخــسم  وـگب : دزاـس . هاـگآ  دــنراد  ناـشاهلد  رد  هچنادــب 

یخوش یمرگرـس و  هب  ام  هک  تسین  نیا  زج  دنیوگ : دـیدرکیم ،]؟ ازهتـسا ، ارچ  هک   ] یـسرپب ناقفانم -  نانآ -  زا  رگا  64)و  .) دیزیهرپیم
، دندمآ یهاوخ  رذـع  هب  نوچ  و  (] 65) دـیدرکیم ازهتـسا ، شربمایپ  وا و  تایآ  ادـخ و  هب  ایآ  وگب : میدرکیم . يزاب  میتفگیم و  ینانخس 

مینک باذع  ار  رگید  یهورگ  میرذگ  رد  امـش  زا  یهورگ  زا  رگا  دیدش . رفاک  ناتنامیا  سپ  زا  یتسارب  دیرایم ، رذع  چیه  تفگ ]: يادـخ 
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دـب و راـک  هـب  دـنرگیدکی ،-  شور  نـییآ و  رب  دـنرگید -  یخرب  زا  ناـشیخرب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  (66 .) دـندوب راکهزب  ناـنآ  هک  اریز 
ار يادـخ  دـنرادیم ، هتـسب  ادـخ ] هار  رد  قافنا  زا   ] شیوخ تسد  و  دـنرادیم ، زاب  هتـسیاش  کین و  راک  زا  دـنهدیم و  ناـمرف  تسیاـشان 
نادرم و دنوادخ  (67 .) دننامرف زا  ناگدش  نوریب  ناراکدب و  ناقفانم ، هک  اریز  درپس ، یـشومارف  هب  ار  نانآ  زین  يادخ  سپ  دندرک  شومارف 
ار نانآ  و  هدرک ، ناشتنعل  يادخ  ار و  اهنآ  تسا  سب  نامه  دننادیواج ، نآ  رد  هک  تسا  هدرک  هدعو  خزود  شتآ  ار  نارفاک  قفانم و  نانز 
رتدـنمورین و امـش  زا  هک  یلاح  رد  دـندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  دـیتسه ]  ] یناسک دـننامه  ناقفانم ] نارفاک و  امـش  (] 68 .) هدنیاپ تسا  یباذـع 
هک نانآ  هکنانچمه  دیدش  رادروخرب  دوخ  هرهب  زا  زین  امـش  دـندش و  رادروخرب  شیوخ  هرهب  زا  سپ  دـندوب ، رتشیب  نادـنزرف  لام و  ياراد 

ناـنآ دـنتفر . ورف  اـهنآ  هکناـنچ  دـیتفر  ورف  لـطاب ] هدوهیب و  يوگوتفگ  رد   ] و دـندش . رادروـخرب  شیوـخ  هرهب  زا  دـندوب  امـش  زا  شیپ 
ناشیدـب دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  اـیآ  (69) ناراکنایز دـننانآ  و  دـش ، داب  رب  هاـبت و  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  رد  ناـشیاهراک 

هک طول -  موق  ياهيدابآ  هدـش -  ور  ریز و  ياههدـکهد  نیدـم و  رهـش ]  ] مدرم میهاربا و  موق  دومث و  داـع و  حون و  موق  تسا ؟ هدیـسرن 
متـس نتـشیوخ  رب  دوـخ  هکلب  دـنک  متـس  ناـنآ  رب  هـک  دوـبن  نآ  رب  يادـخ  و  دـندروآ ، ناشیدـب  ادـیوه  نـشور و  ياـههناشن  ناـشناربمایپ 

دنـسپان تشز و  راک  زا  دنهدیم و  نامرف  هدیدنـسپ  کین و  راک  هب  دنرگیدکی ، ناروای  ناتـسود و  نموم  نانز  نادرم و  70)و  .) دندرکیم
رهم و ناشیارب  يدوزب  يادخ  هک  دننانیا  دنربیم . نامرف  ار  شربمایپ  ادخ و  دنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  ياپ  هب  ار  زامن  دـنرادیم و  زاب 
زا هک  تسا  هداد  هدعو  ییاهناتـسوب  نموم  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ  (71 .) تسا راکتـسرد  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  هک  درآ  شیاشخب 

همه زا  ادخ  يدونشخ  و  هدنیاپ ، ياهتشهب  رد  هزیکاپ  شوخ و  ياهياج  زین  دننادیواج و  اهنآ  رد  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز
ریگ و تخـس  نانآ  رب  نک و  داهج  ناـقفانم  نارفاـک و  اـب  ربماـیپ ، يا  (72 .) گرزب یباـیماک  يراگتـسر و  تسا  نیا  تسا . رتـگرزب  رترب و 

نخـس هنیآره  دناهتفگن و  يزیچ ]  ] هک دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  (73 .) تسا یهاگتشگزاب  دـب  تسا و  خزود  اهنآ  ياج  و  امن ، یتشرد 
رد ص )  ) ادخ لوسر  نتـشک  دندیـسرن -  نادب  هک  دندرک  يزیچ  گنهآ  دـندش و  رفاک  دـندروآ  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  دـناهتفگ و  ار  رفک 

تخاـس و رگناوت  زاـینیب و  دوـخ  ینوزف  شـشخب و  زا  ار  ناـنآ  يادـخ  هک  ور  نآ  زا  رگم  دنتـشادن  هنیک  ناـنموم ] ربماـیپ و  زا   ] و هبقع - 
یباذـع درک  دـهاوخ  باذـع  ار  اهنآ  يادـخ  دـننک  تشپ  دـننادرگب و  يور  رگا  تسا و  رتهب  ناـشیارب  دـننک  هبوت  رگا  سپ  زین . شربماـیپ 
يادـخ اب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  74)و  .) دـشابن يروای  تسرپرـس و  چـیه  نیمز  رد  ار  ناشیا  و  ناهج ، نآ  ناهج و  نیا  رد  كاـندرد 

نوچ سپ  (75 .) میشاب ناگتسیاش  ناکین و  زا  میهد و  تاکز -  هقدص -  هنیآره  دهدب  دوخ  ششخب  ینوزف و  زا  ار  ام  رگا  هک  دنتسب  نامیپ 
يزور ات  نانآ  ياهلد  رد  سپ  (76 .) دندینادرگب يور  هدرک  تشپ  نامیپ ] هب   ] و دندیزرو ، لخب  نآ  هب  داد  ناشیدب  شیوخ  یشخب  نوزف  زا 
دندرک فالخ  دندوب  هتسب  نامیپ  هچنآ  رد  يادخ  اب  هک  ور  نآ  زا  دروآ  رد  یپ  زا  ییورود  زیخاتـسر -  ای  گرم  دنـسر -  وا  رادید  هب  هک 

اهناهن و همه  ياناد  دنوادخ  انامه  و  دـنادیم ، ار  ناشنتفگ  زار  ناشناهنپ و  ادـخ  هک  دنتـسنادن  ایآ  (77 .) دنتفگیم غورد  هک  ببـس  نادب  و 
هزادنا هب  زج  هک  ار  یناسک  دنریگیم و  هدرخ  بیع و  ار  نانموم  زا  هاوخلد  هب  ناگدنـشخب  اههقدـص  هرابرد  هک  یناسک  (78 .) تساهادیپان

رفیک ار  ناشرخـسمت  درک -  دـهاوخ  هرخـسم  ار  ناـنآ  مه  دـنوادخ  دـننکیم  هرخـسم  دنـشخبب ] هک   ] دـنباین رتـشیب  شیوخ  شـالت  ناوت و 
راـب داـتفه  ناـشیارب  رگا  هاوخم ، شزرمآ  ناـشیارب  اـی  هاوخب  شزرمآ  ناـشیارب  یهاوخ  (79 .) كاـندرد یباذـع  تسار  ناـنآ  و  دـهدیم - 

هار ار  نامرفان  راکدـب  هورگ  ادـخ  دـندش و  رفاک  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دزرماین . ار  اهنآ  ادـخ  زگره  یهاوخب  شزرمآ 
اهلام و اب  هک  دنتـشادن  شوخ  دنتـشگ و  داش  ادخ  لوسر  نامرف ]  ] فالخ رب  رازراک ] زا   ] دوخ نتـسشن  هب  ناگتـشاذگ ، سپاو  (80 .) دیامنن

رگا تسا ، رتتخـس  رتمرگ و  خزود  شتآ  وگب : دیورم . نوریب  گنج ] يارب   ] امرگ رد  دـنتفگ : دـننک و  داهج  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ياهناج 
زاب نانآ  زا  یهورگ  هب  ار  وت  يادـخ  رگا  سپ  (82 .) دندرکیم هچنآ  يازس  هب  دنیرگب  رایـسب  دندنخب و  كدنا  دیاب  سپ  (81 .) دنتفاییم رد 

اب نم  هارمه  زگره  دش و  دیهاوخن  نوریب  نم  اب  زگره  وگب : دنتـساوخ ، هزاجا  ندش  نوریب  يارب  هاگنآ  كوبت -  گنج  زا  سپ  دـینادرگ - 
83)و .) دینیـشنب ناگدـنام  سپاو  اب  سپ  دیدیدنـسپ ، ار  گنج ] زا   ] نتـسشن راب  نیتسخن  امـش  اریز  درک ، دـیهاوخن  رازراـک  ینمـشد  چـیه 
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دندرم یلاح  رد  دندش و  رفاک  شربمایپ  ادـخ و  هب  نانآ  هک  اریز  تسیام ، شروگ  رب  نکم و  زامن  دریمب  هک  اهنآ  زا  کی  چـیه  رب  هاگچیه 
نیا رد  ار  نانآ  هلیـسو  نادـب  هک  دـهاوخیم  ادـخ  انامه  دراین ، تفگـش  هب  ار  وت  ناشنادـنزرف  اـهلام و  84)و  .) دندوب نامرفان  ناراکدـب  هک 

هارمه دـیروآ و  نامیا  يادـخ  هب  هک  دوش  هداتـسرف  ورف  ياهروس  نوچ  85)و  .) دیآرد ناشناج  دنرفاک  هک  یلاح  رد  دـنک و  باذـع  ناهج 
نیا هب  (86 .) میـشاب نانیـشن -  هناخ  ناگتـسشن -  اب  ات  راذگب  ار  ام  دـنیوگ : دـنهاوخ و  تصخر  وت  زا  ناشنارگناوت  دـینک ، رازراک  وا  ربمایپ 

نامیا وا  اب  هک  یناسک  ربماـیپ و  اـما  (87 .) دنباییمن رد  سپ  هدـش  هداهن  رهم  ناشاهلد  رب  و  دنـشاب ، ناگدـنام  سپاو  اب  هک  دـندش  دونـشخ 
ناشیا يارب  دنوادخ  (88 .) ناراگتسر دنناشیا  و  تسا ، ناشیا  نآ  زا  اهیکین  هک  دننانیا  و  دندرک ، داهج  شیوخ  ياهناج  اهلام و  اب  دندروآ 

رذع (89) گرزب یبایماک  تسا  نیا  دنـشاب ، اجنآ  رد  هنادواج  تسا ، ناور  اهيوج  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  تسا  هدرک  هداـمآ  اهتـشهب 
یناسک و  دنورن ،] رازراک  هب  هک   ] دوش هداد  تصخر  اهنآ  هب  ات  دندمآ  دوبن -  بجاو  نانآ  رب  داهج  هکنیا  ای  نانیـشن -  هیداب  زا  ناگدـنراد 

نانآ زا  یناسک  هب  هک  ادوز  دوب .-  بجاو  نانآ  رب  داهج  هکنیا  اب  دنتـسشن -  زاب  ناقفانم -  دـندوب -  هتفگ  غورد  وا  ربماـیپ  يادـخ و  هب  هک 
، دننک هنیزه  داهج ] هار  رد   ] هک دـنرادن -  دـنباین -  يزیچ  هک  یناسک  نارامیب و  ناناوتان و  رب  (90 .) دسرب كاندرد  یباذع  دندش  رفاک  هک 

يارب  ] یهار چـیه  ناراکوکین  رب  اریز  تسین ، گنج ] زا  ناشنتـسشنزاب  رد   ] یکاـب یگنت و  دنـشاب  هاوخکـین  ار  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هاـگ  ره 
رب گـنج  هب  نتفر  يارب   ] اـت دـندمآ  وت  دزن  نوـچ  هک  یناـسک  رب  هن  (91)و  تسا ناـبرهم  راـگزرمآ و  ادـخ  و  تسین ، تبوقع ] شنزرس و 

يزیچ هک  هودـنا  نیا  زا  ناشناگدـید  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب  مناشنرب ، نآ  رب  ار  امـش  هک  مباییمن  يزیچ  یتفگ : ناشیناشن ، رب  يروتس ]
هک یلاـح  رد  هـک  تـسا  یناـسک  رب  اـهنت  تبوـقع ] شنزرـس و   ] هار (92 .) دـیرابیم کشرـس  دـننک  هنیزه  داـهج ] هب  نتفر  رد   ] اـت دـنرادن 
رد ور  نیا  زا  تسا ، هداـهن  رهم  اـهنآ  ياـهلد  رب  ادـخ  دنـشاب و  ناگدـنام  سپاو  اـب  هک  دندونـشخ  دـنهاوخیم ، تصخر  وـت  زا  دـنرگناوت 

زگره دیروایم ، رذع  وگب : دنروآیم ، رذع  امش  دزن  دیدرگزاب  ناشیدب  نوچ  (93  -.) ار شیوخ  ینامرفان  رفیک  دب و  ماجنارـس  دنباییمن - 
هب سپـس  دنرگنب ، ار  امـش  رادرک  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  ادوز  و  تخاس ، هاگآ  امـش  ياهربخ  زا  ار  ام  دـنوادخ  هنیآره  میرادـن ، رواب  ار  امش 

يارب دیدرگ  زاب  نانآ  يوس  هب  نوچ  (94 .) دنک هاگآ  دیدرکیم  هچنادب  ار  امش  هاگنآ  دیوشیم ، هدنادرگ  زاب  راکـشآ  ناهن و  ياناد  يوس 
هب ناشهاگیاج  و  دندیلپ ، نانآ  هک  دیـشوپب ، مشچ  ناشیا  زا  سپ  دیـشوپب ، مشچ  اهنآ  شنزرـس ]  ] زا ات  دروخ  دنهاوخ  دنگوس  ادخ  هب  امش 

دونشخ نانآ  زا  امـش  رگا  سپ  دیوش ، دونـشخ  اهنآ  زا  ات  دنروخیم  دنگوس  امـش  يارب  (95 .) تسا خزود  دـندرکیم ، هک  ییاهراک  يازس 
اهزرم و هکنیا  هب  رتراوازس  و  دنرتتخس ، قافن  رفک و  رد  نانیـشن  هیداب  (96 .) دش دهاوخن  دونـشخ  نامرفان  راکدب  مدرم  زا  ادخ  انامه  دیوش 
ار هچنآ  هک  دنتسه  یناسک  نانیشن  هیداب  زا  97)و  .) تسا راکتسرد  اناد و  ادخ  و  دننادن ، هداتـسرف  ورف  شربمایپ  رب  ادخ  ار  هچنآ  ياههزادنا 
اونـش و ادـخ  و  داـب ! اـهنآ  رب  دـب  دـماشیپ  دـنرادیم . مـشچ  امــش  يارب  ار  دـب  ياهدـماشیپ  دنرمــشیم و  ناـیز  ناواـت و  دـننکیم  قاـفنا 
ار ربمایپ  ياهاعد  دـننکیم و  قافنا  ار  هچنآ  دـنراد و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  نانیـشن  هیداـب  زا  98)و  .) تساناد

شیاشخب رهم و  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ادوز  تسا ، ناشیا  يارب  برقت  ببـس  اـهنیا  هک  دیـشاب  هاـگآ  دنرمـشیم . ادـخ  هب  برقت  بابـسا 
هب نارگید  زا  شیپ  هک  راصنا -  نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناگدنریگ  یشیپ  نآ  99)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک  دروآ ، رد  شیوخ 

يارب و  دندونشخ ، يادخ  زا  ناشیا  تسا و  دونشخ  ناشیا  زا  يادخ  دندرک  يوریپ  ار  نانآ  يراکوکین  اب  هک  یناسک  و  دندیورگ ،-  مالسا 
یبایماک يراگتـسر و  تسا  نیا  دـننادیواج ، اهنآ  رد  هرامه  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز هک  هتخاس  هدامآ  ییاهناتـسوب  ناـنآ 

ار اـهنآ  وـت  دـناهدرک ، وـخ  قاـفن  رب  هتــسویپ  هنیدـم  مدرم  زا  یخرب  زین  دــنقفانم و  یناـسک  ناـتنوماریپ  نانیــشن  هیداـب  زا  100)و  .) گرزب
، مینک باذـع  خزرب -  ملاع  گرم و  ماگنه  هب  رگید  راب  ایند و  رد  یکی  رابود -  ار  ناـنآ  هک  ادوز  میـسانشیم ، ار  اـهنآ  اـم  یـسانشیمن ،

دب يراک  اب  ار  هتسیاش  کین و  يراک  هدرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  رگید  یهورگ  101)و  .) دنوش هدنادرگ  زاب  گرزب  یباذع  هب  سپس 
راگزرمآ و ادـخ  هک  دریذـپب ، ار  نانآ  هبوت  ددرگ و  زاب  نانآ  رب  شیوخ ] شیاـشخب  هب   ] دـنوادخ هک  تسا  دـیما  دـناهتخیمآ ، تسیاـشان  و 

 - یـشخبیم ینوزف  تکرب و  ار  نانآ  يزاس و  ناشکاپ  هلیـسو  نادـب  هک  ریگب  تاکز -  ياهقدـص -  نانآ  ياـهلام  زا  (102 .) تسا نابرهم 

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 77 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ (103 .) تساناد اونش و  ادخ  و  نانآ ، يارب  تسا  یشمارآ  وت  ياعد  هک  نک  اعد  ار  ناشیا  و  یهدیم -  امن  وشن و  ار  ناشتانسح  ای  لاوما 
: وگب 104)و  (؟ نابرهم ریذپ و  هبوت  رایـسب  تسوا  و  دناتـسیم ، ار  اههقدص  دریذپیم و  دوخ  ناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسادخ  هک  دنتـسنادن 

هدنادرگ زاب  راکـشآ  ناهن و  ياناد  هب  يدوزب  و  دید ، دنهاوخ  ار  امـش  رادرک  لامعا -  ناهاوگ  نانموم -  وا و  ربمایپ  ادخ و  هک  دینک ، راک 
دنک و ناشباذع  ای  ادخ ، نامرف  يارب  دنناگتشاد  سپاو  رگید  یهورگ  105)و  .) درک دهاوخ  هاگآ  دیدرکیم  هچنادب  ار  امش  سپ  دیوشیم 
هک نانآ  دنناقفانم ] زا  یهورگ   ] 106)و .) تسا راکتـسرد  اناد و  ادخ  و  دریذـپب ، ار  ناشهبوت  ددرگ و  زاب  نانآ  رب  شیوخ ] شیاشخب  هب   ] ای
هک یناسک  يارب  یهاگنیمک  نتخاس  نانموم و  نایم  ندنکفا  ییادج  ندیزرو و  رفک  ندناسر و  دنزگ  يارب  دنتخاس -  دنتفرگ -  يدجسم 

نانآ هک  دهدیم  یهاوگ  ادخ  میتساوخن و  یکین  زج  ام  هک  دـندروخیم  دـنگوس  هنیآره  و  دـندوب ، گنج  رد  شیپ  زا  وا  ربمایپ  ادـخ و  اب 
 - ابق دجـسم  هتفای -  داینب  يراگزیهرپ  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  يدجـسم  هنیآره  تسیاـم . زاـمن ] هب   ] اـجنآ رد  هاـگچیه  (107 .) دنیوگغورد

تـسود ار  نازرو  یکاپ  ادـخ  دـنزرو و  یکاـپ  دـنراد  تسود  هک  دـناینادرم  اـجنآ  رد  هک  یتسیاـب ، زاـمن ] هب   ] نآ رد  هک  تسا  رتراوازس 
یهاگترپ هبل  رب  ار  شراک  داینب  هک  نآ  اـی  تسا  رتهب  هداـهن  وا  يدونـشخ  ادـخ و  زا  ياورپ  رب  ار  شراـک  داـینب  هک  یـسک  اـیآ  (108 .) دراد

دندروآ رب  هک  ناـشیانب  نآ  (109) دـیامنن هار  ار  راکمتـس  مدرم  ادـخ  و  دزادـنارد ؟ خزود  شتآ  هب  ار  وا  سپ  هداـهن  ینتخیرورف  تـسس و 
هب ای  هبوت  ینامیشپ و  هب  دوش -  هراپ  هراپ  ناشاهلد  هکنآ  رگم  دوشن ] فرطرب  کش  نیا  و   ] تسا یلد  ود  کش و  هیام  ناشاهلد  رد  هشیمه 
رد دشاب ، نانآ  يارب  تشهب  هکنآ  ياهب  هب  دیرخب  ار  ناشاهلام  اهناج و  نانموم  زا  يادـخ  (110 .) تسا راک  راوتـسا  اناد و  ادخ  و  گرم ،- 

و نآرق ، لیجنا و  تاروت و  رد  يادـخ  رب  تسرد  تسار و  تسا  ياهدـعو  دـنوشیم . هتـشک  دنـشکیم و  سپ  دـننکیم  رازراک  ادـخ  هار 
يراگتـسر و تسا  نیا  و  دیـشاب . نامداش  دـیدرک  هک  تخورف  دـیرخ و  نیا  هب  سپ  تسا ؟ رترادافو  ادـخ  زا  شیوخ  نامیپ  هب  هک  تسیک 
و ناراد -  هزور  ای  ادخ - ] هار  رد   ] ناگدننکشدرگ رادساپـس و  ناگدنیاتـس  ناگدنتـسرپ و  ناگدننکهبوت و  نامه  (111) گرزب یبایماک 

 - ماکحا دودح  ياهزرم -  نارادـهگن  تشز و  راک  زا  ناگدـنراد  زاب  کین و  راک  هب  ناگدـنیامرف  ناگدننکدوجـس و  ناگدـننکعوکر و 
شزرمآ دنشاب ، دنواشیوخ  دنچ  ره  ناکرـشم ، يارب  هک  دسرن  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  (112 .) هد هدژم  ار  نانموم  و  يادخ ،

هب هک  شکرـشم  يومع  شردـپ -  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  113)و  .) دننایخزود اهنآ  هک  دـش  نشور  ناشیارب  هکنآ  زا  سپ  دـنهاوخ 
وا زا  تسادخ  نمشد  يو  هک  دش  نشور  وا  يارب  نوچ  سپ  دوب ، هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  يارب  زا  رگم  دوبن  دوب -  وا  تسرپرـس  ردپ  ياج 

ناـشهار هکنآ  زا  سپ  ار  یمدرم  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  114)و  .) دوب رابدرب  و  ادخ -  سرت  زا  هدننک -  هآ  رایـسب  میهاربا  انامه  دـش ، رازیب 
تسار يادخ  انامه  (115 .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادـخ  انامه  دـنک ، نایب  دـنزیهرپب  نآ ] زا   ] دـیاب هک  ار  هچنآ  ناشیارب  ات  دـنک  هارمگ  دومن 

شیاشخب هب   ] ادـخ هنیآره  (116 .) تسین يروای  تسرپرـس و  چیه  ادخ  زجب  ار  امـش  و  دـناریمب ، دـنک و  هدـنز  نیمز ، اهنامـسآ و  یهاشداپ 
زاب دـندرک  يوریپ  وا  زا  كوبت -  گنج  هب  نتفر  يراوشد -  یتخـس و  ماگنه  رد  هک  راصنا  نارجاـهم و  ربماـیپ و  رب  هبوت ] لوبق  شیوخ و 
هار امرگ  تدش  رد  اذغ  لیاسو و  دوبمک  اب  دیاب  ارچ  هک  دوب -  يورجک  شزغل و  هناتـسآ  رد  نانآ  زا  یهورگ  ياهلد  هکنآ  زا  سپ  تشگ 
 - زوسلد فوور -  نانآ  هب  وا  هک  تفریذپ ، ار  ناشهبوت  درک و  يور  ناشیدب  دوخ ] شیاشخب  هب   ] زاب و  میریگ ،-  شیپ  رد  ار  كوبت  زارد 

دندیرب اهنآ  زا  ترفن  رهق و  اب  مدرم  و  دندش -  هداهن  سپاو  رازراک ] زا  دوخ ، یشارترذع  اب   ] هک نت  هس  نآ  رب  زین  (117)و  تسا نابرهم  و 
دوخ هب  رگم  تسین  یهانپ  چیه  ادخ  زا  هک  دنتـسناد  دـمآ و  گنت  هب  ناشاهلد  دـش و  گنت  اهنآ  رب  شایخارف  همه  اب  نیمز  هک  هاگنآ  ات  - 

، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (118 .) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  ادـخ  هک  دـننک ، هبوت  ات  تشگزاب  نانآ  رب  دوخ ] شیاشخب  هب   ] هاگنآ وا ،
سپاو ادخ  ربمایپ  اب ] یهارمه   ] زا هک  دزـسن  ار  ناشنوماریپ  نانیـشن  هیداب  هنیدـم و  مدرم  (119) دیشاب نایوگتـسار  اب  دینک و  اورپ  يادخ  زا 
رتزیزع وا  ناـج  زا  شیوخ  ياـهناج  ینعی  دـنوش -  نادرگور  يو  ناـج  زا  دـنیامن و  تبغر  شیوخ  ياـهناج  ظـفح ]  ] هب هکنیا  هن  دـننام و 

هب ار  نارفاک  هک  ییاج  رد  یماگ  چیه  دسرن و  ناشیدب  یگنـسرگ  جنر و  یگنـشت و  چـیه  ادـخ  هار  رد  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دـنرامش .- 
شاداپ هب  هکنیا  رگم  ندز -  دربتسد  نتفرگ و  ریسا  ندرک و  یمخز  نتشک و  زا  دنباین -  تسد  نمشد  زا  یماک  چیه  هب  دنهنن و  درآ  مشخ 
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، دننکن گرزب  ای  کچوک  ياهنیزه  چیه  (120)و  دنکیمن هابت  ار  ناراکوکین  دزم  ادخ  هک  دنسیون ، هتسیاش  کین و  يراک  ناشیا  يارب  نآ 
ناششاداپ دندرکیم  هچنآ  نیرتوکین  هب  يادخ  ات  دوش ، هتشون  هتسیاش ] راک   ] ناشیارب هکنآ  رگم  دنیامیپن  ینیمز -  ای  هرد  ییداو -  چیه  و 

ياهتـسد و   ] دـنورن نوریب  یعمج  ناـشیا  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  سپ  دـنور ، نوریب  داـهج ] يارب   ] هک دـیاشن  ار  ناـنموم  همه  121)و  .) دهد
میب رادشه و  دندرگ  زاب  ناشیا  يوس  هب  نوچ  ار  شیوخ  مدرم  و  دنریگارف -  ار  دیدج  ماکحا  تایآ و  و  دنزومایب -  نید  شناد  ات  دننامب ]
امش رد  هک  دیاب  دینک و  رازراک  دنکیدزن  امش  هب  هک  ینارفاک  اب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (122 .) دنزیهرپب دنسرتب و  هک  دیاش  دنهد 

: دنیوگ ناقفانم -  نانآ -  زا  یخرب  دوش  هداتسرف  ياهروس  نوچ  123)و  .) تسا ناراگزیهرپ  اب  يادخ  هک  دینادب  و  دنبایب . یتخس  یتشرد و 
ناـمداش نآ ] هـب   ] ناـشیا دــیازفیب و  ار  ناـشنامیا  دــناهدروآ  ناـمیا  هـک  ناـنآ  اـما  دوزفیب ؟ ار  امــش  زا  کــی  مادــک  ناــمیا  هروـس  نـیا 
دیازفیب ناشیکاپان  رب  ییکاپان  ار  نانآ  هروس  نآ  سپ  تسا  قافن -  رفک و  کش و  يرامیب -  ناشاهلد  رد  هک  یناسک  اما  124)و  .) دنوشیم

دنپ هن  دـننکیم و  هبوت  هن  هاگنآ  دـنوشیم ؟ نومزآ  راب  ود  ای  کی  لاس  ره  رد  هک  دـننیبیمن  اـیآ  (125 .) دنریمیم دـنرفاک  هک  یلاح  رد  و 
و  ] دنرگنیم رگید  یخرب  هب  نانآ  زا  یخرب  دشاب -  هدش  دای  ناقفانم  لاح  زا  نآ  رد  هک  دوش -  هداتسرف  ياهروس  نوچ  126)و  .) دنریگیم

هتسهآ سلجم ، نآ  زا   ] هاگنآ دننیبب -  ناشهرهچ  رد  ار  ندش  اوسر  زا  سرت  راثآ  هک  دننارگن  اریز  دنیبیم -  ار  امش  یسک  ایآ  دنسرپیم ]:
ار امش  هنیآره  (127 .) دـنامهفان یهورگ  نانآ  هک  اریز  دانادرگرب ،-  ای  دـینادرگب -  قح ] زا   ] ار ناشاهلد  ادـخ  دـندرگیم ، زاب  یناـهنپ ] و 

نابرهم زوسلد و  نانموم  هب  و  تسا ، هتـسبلد  امـش  تیادـه ]  ] هب تسا ، راوشد  نارگ و  وا  رب  ناتنداتفا  جـنر  هب  هک  دـمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ 
تـسوا و  مدرک ، لـکوت  وا  رب  اـهنت  تـسین ، ییادـخ  وا  زج  تـسا ، سب  ارم  يادـخ  وـگب : دـندرگرب ، دـننک و  تـشپ  رگا  سپ  (128 .) تسا

(129 .) گرزب شرع  دنوادخ 

سنوی

[ نیا  ] يارب ایآ  (2 .) تسا زیمآـتمکح -  راوتـسا و  تسرد و  میکح -  باـتک  تاـیآ  نیا  ار . مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
دزن هک  هد  هدژم  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  نک و  میب  ار  مدرم  هـک  مـیدرک  یحو  ناـشیا  زا  يدرم  هـب  هـک  تـسا  روآتفگـش  مدرم 

يرگوداج نیا  هنیآره  دـنیوگ : نارفاک  دـنراد ؟ وکین -  شاداپ  ای  کین  هقباس  ای  دـنمجرا  دـنلب و  هیاپ  ای  نیتسار -  هاگیاپ  ناـشراگدرورپ 
 - شرع رب  هاگنآ  دیرفایب ، هرود -  شش  زور -  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تساتکی  يادخ  امـش  راگدرورپ  انامه  (3 .) تسا راکشآ 
وا نامرف  تساوخ و  زا  سپ  رگم  تسین  یعیفـش  یجنایم و  چیه  دنکیم . ریبدت  ار  ناهج ]  ] راک دمآ . رب  یتسه -  ناهج  رب  یهدـنامرف  ماقم 

تسار هدعو  تسوا . هب  امـش  همه  تشگزاب  (4) دیریگیمن دنپ  دـینکیمن و  دای  ایآ  دـیتسرپب ، ار  وا  سپ  ناتراگدرورپ ، يادـخ ، تسا  نیا 
هتسیاش کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دنادرگیم  زاب  ار  نآ  ومه  سپـس  دنکیم و  زاغآ  ار  شنیرفآ  وا  انامه  تسادخ .
یباذـع ناشوج و  بآ  زا  ییندـیماشآ  دـندیزرویم  رفک  هکنآ  يازـس  هب  دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  و  دـهد ، شاداـپ  داد  لدـع و  هب  دـناهدرک 

 - اهياج هام )  ) نآ يارب  تخاس و  نشور  ار  هام  هدنهد و  ییانشور  هدنـشخرد و  ار  دیـشروخ  هک  يادخ ]  ] نآ تسوا  (5 .) دنراد كاندرد 
يارب ار  اههناشن  دیرفاین . یتسرد  یتسارب و  زج  درک ] دای  هک   ] ار نآ  ادـخ  دـینادب . ار  اهتقو ]  ] باسح اهلاس و  رامـش  ات  درک  نیعم  اهلزنم - 
تـسا هدیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ادخ  هچنآ  زور و  بش و  دش  دمآ  رد  انامه  (6 .) دنکیم نایب  لیـصفت  هب  دننادب  دنهاوخب ]  ] هک یهورگ 

هب دنرادن و  رواب ] و   ] دیما دـنوادخ -  هب  تشگ  زاب  ینعی  ام -  رادـید  هب  هک  نانآ  (7 .) تساههناشن دـننکیم  يراگزیهرپ  هک  یهورگ  يارب 
هچنآ يازـس  هب  ناشهاگیاج ، ناـنیا  (8) دـنلفاغ اـم  تاـیآ  زا  هک  یناـسک  دنتـشگ و  مارآ  لد  نآ  هب  دـندش و  دونـشخ  ناـهج  نیا  یگدـنز 

ناشنامیا ببس  هب  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دندرک ، هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  (9 .) تسا خزود  شتآ  دندرکیم 
، ایادـخ راب  هک  تسا  نیا  اجنآ  رد  ناـشیاعد  (10) تسا ناور  اـهيوج  تمعن  رپ  ياهتـشهب  رد  ناـشیا  ياهکـشوک ]  ] ریز زا  دـیامنیم ، هار 

راـگدرورپ تسار ، يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  هک  تسا  نـیا  ناـشیاعد  نیـسپاو  و  تـسا ، مالـس  اـجنآ  رد  ناـشدورد  و  تساروـت ، یکاـپ 
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يرپس ناشتدم  هنیآره  دنهاوخیم  ار  یکین  نانآ  هک  تساوخیم  باتـش  نامه  اب  ار  باذع -  يدب -  مدرم  يارب  ادخ  رگا  11)و  .) نایناهج
رد ات  میراذـگیماو  دـنرادن  رواب ] و   ] دـیما ام  رادـید  هب  هک  ار  یناسک  سپ  دوب -  هدیـسرارف  اهنآ  رب  باذـع  لوزن  اب  ناشگرم  دوب -  هدـش 

. هداتـسیا ای  هتـسشن ، ای  هتفخ ، ولهپ  هب  دناوخب  ار  ام  دـسرارف  يدـنزگ  ار  یمدآ  نوچ  12)و  .) دننامب نادرگرس  دوخ  یهارمگ ] و   ] یـشکرس
نینچنیا تسا . هدـناوخن  دوب  هدیـسر  يو  هب  هک  يدـنزگ  يارب  ار  ام  زگره  ییوگ  هک  دورب  ناـنچ  میرادرب  وا  زا  يو  دـنزگ  هک  نیمه  سپ 

ناشناربمایپ هب  دندرک و  متس  نوچ  ار  امـش  زا  شیپ  ياهلـسن  هنیآره  13)و  .) تسا هتفای  شیارآ  دـندرکیم  هک  ییاهراک  ناراکفازگ  يارب 
سپس (14 .) میهدیم رفیک  ار  ناراکهزب  هورگ  نینچنیا  میدرک ، كاله  دـندروآیمن  نامیا  دـندمآ  ناشیدـب  نشور  لیالد  اههناشن و  اب  هک 

دوش هدـناوخ  نانآ  رب  اـم  نشور  تاـیآ  نوچ  15)و  .) دـینکیم لـمع  هنوگچ  میرگنب  اـت  میدرک  نیـشناج  نیمز  رد  ناـشیا  سپ  زا  ار  اـمش 
نوگرگد دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  هک  دسرن  ارم  وگب : نک . نوگرگد  ار  نآ  ای  رایب  نیا  زج  ینآرق  دنیوگ : دنرادن  دیما  ام  رادید  هب  هک  یناسک 

زا منک  یناـمرفان  نآرق ] نتخاـس  نوـگرگد  هب   ] ار مراـگدرورپ  رگا  نم  دوـشیم . یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  منک .
هنیآره درکیمن ، هاـگآ  نادـب  ار  امـش  وا  مدـناوخیمن و  امـش  رب  ار  نآ  تساوخیم  ادـخ  رگا  وگب : (16 .) مسرتیم گرزب  يزور  باذـع 
تسیک سپ  (17) دـیدنبیمن راـک  ار  درخ  اـیآ  مدرکن ،-  ییاـعدا  نـینچ  و  ماهدوـب -  امـش  ناـیم  رد  نـیا  زا  شیپ  لاـس -  لـهچ  يرمع - 

ياج هب  18)و  .) دنوشیمن راگتـسر  ناراکهزب  هک  یتسارب  درامـش ؟ غورد  ار  وا  تایآ  ای  ددـنب  غورد  يادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس 
هب ار  يادخ  ایآ  وگب : دنیادخ . دزن  ام  ناعیفش  اهنیا  دنیوگ : دهدیم و  ناشدوس  هن  دناسریم و  ناشنایز  هن  هک  دنتسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادخ 

یتما زج  مدرم  (19 .) دنریگیم زابنا  وا ] يارب   ] هچنآ زا  رترب  تسا و  كاپ  دـنادیمن !؟ دوخ  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  هک  دـیهدیم  ربخ  يزیچ 
مدرم نتفای  تلهم  تسا -  هتفر  شیپ  زا  هک  تراگدرورپ  زا  ینخـس  دوبن  رگا  و  دـندرک ، فالتخا  سپـس  دـندوبن ، نید ] کی  رب  و   ] هناـگی

 - دندشیم راتفرگ  سردوز  باذع  هب  دوب -  هدش  يرواد  دننکیم  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هرابرد  هنیآره  باذـع -  ریخات  شیامزآ و  يارب 
ندـمآ تسار -  يادـخ  بیغ -  ناهن -  انامه  وگب : تسا ؟ هدـماین  ورف  وا  رب  شراگدرورپ  زا  ياهزجعم -  ياهناشن -  ارچ  دـنیوگ : 20)و  .)
هدیـسر ناشیدب  هک  يدنزگ  سپ  زا  ار  مدرم  نوچ  21)و  .) منارظتنم زا  امـش  اب  زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسین ،-  نم  رایتخا  هب  هزجعم 

: وگب دـنروآیم .-  اجیب  ياههناهب  دـننکیم -  گنرین  یـشیدنادب و  ام  تایآ  رد  هاـگنآ  میناـشچب  یـشیاسآ -  تمعن و  یتمحر -  دـشاب 
هک نآ  تسوا  (22 .) دنـسیونیم دینکیم  یـشیدنادب  هچنآ  ناگتـشرف -  ام -  ناگداتـسرف  انامه  درک . دناوت  گنرین  ریبدت و  رتدوز  يادـخ 

، دنوش نامداش  نادب  ناشدنارب و  راوزاس  شوخ و  يداب  اب  اهیتشک  دیشاب و  اهیتشک  رد  هک  هاگنآ  ات  دناریم ، ایرد  یکشخ و  رد  ار  امش 
، دناهداتفا تکاله  هب  هدش و  هتفرگ  ارف  هک  دنناد  نانچ  دسر و  ناشیدب  وس  ره  زا  جوم  دریگ و  ندیزو  نانآ  رب  نیگمهس  دنت و  يداب  هاگان 
زا هنیآره  یناـهرب  تکـاله ] هطرو  ـالب و   ] نیا زا  ار  اـم  رگا  هک  دـنناوخب  صـالخا -  اـب  دـننک -  وا  هژیو  ار  نید  هک  یلاـح  رد  ار  يادـخ 

اهنت امش  یشکرس  متس و  مدرم ! يا  دننکیم . یـشکرس  متـس و  قحان  هب  نیمز  رد  هاگنآ  دناهرب  ار  ناشیا  نوچ  23)و  .) میشاب نارازگساپس 
هاـگآ دـیدرکیم  هچنادـب  ار  امـش  تساـم و  يوـس  هب  امـش  تشگزاـب  سپـس  دـیربیم  اـیند  یگدـنز  زا  ياهرهب  تسا ، ناـتدوخ  ناـیز  هب 

زا نیمز  ياهینتسر  سپ  میاهداتسرف  ورف  نامسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننام  ناهج  نیا  یگدنز  فصو -  لثم -  هک  تسین  نیا  زج  (24 .) مینک
هتـسارآ تفرگ و  ارف  اهلگ ] اههفوکـش و  زا   ] دوخ شیارآ  نیمز  نوچ  ات  دـییور ] و   ] تخیمآ رد  نآ  هب  دـنروخیم  نایاپراچ  مدرم و  هچنآ 
هدیورد نانچ  ار  نآ  سپ  دیـسر  رد  يزور  ای  یبش  ام  نامرف  هاگان ] ، ] دنراد يدنمهرهب ]  ] ییاناوت نآ  رب  دوخ  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  دـش و 

هب يادخ  25)و  .) مینکیم ناـیب  لیـصفت  هب  دنـشیدنایم  هک  یهورگ  يارب  ار  تاـیآ  نینچنیا  تسا . هدوـبن  چـیه  زورید  ییوـگ  هک  میدرک 
[ یـشاداپ  ] دـندرک ییوکین  هک  یناسک  يارب  (26 .) دـیامنیم هار  تسار  هار  هب  دـهاوخ  ار  هـکره  دـناوخیم و  تـشهب -  تمالـس -  يارس 

نآ رد  هک  دـننایتشهب  ناـنیا  دـناشوپن . يراوـخ  و  ناـهانگ ]  ] هریت درگ  ار  ناـشراسخر  و  قاقحتـسا ،-  رب  نوزفا  یینوزف -  دـشاب و  رتوـکین 
ار ناـنآ  دـشوپب ، يراوـخ  ار  ناـنآ  دـنراد و  نآ  دــننامه  ار  يراکدــب  رفیک  دــندرک  دــب  ياـهراک  هـک  یناـسک  27)و  .) دنـشاب نادیواج 
نآ رد  هک  دـننایخزود  نانیا  تسا ، هدـش  هدـناشوپ  ناشراسخر  رب  کیرات  بش  زا  ییاـههراپ  هک  ییوگ  تسین ، يادـخ  زا  ياهدـنرادهگن 
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ناتناکیرش امش و  مییوگ : دندروآ  كرش  هک  یناسک  هب  سپـس  میرآ ، مهارف  میزیگنارب و  ار  ناشیگمه  هک  يزور  28)و  .) دنشاب نادیواج 
ام نایم  ادخ  سپ  (29) دیدیتسرپیمن ار  ام  امش  دنیوگ : ناشناکیرش  و  مینکفا ، ییادج  ناشناتب ] و   ] نانآ نایم  سپ  دیـشاب ، شیوخ  ياج  رب 

دوس و دیامزایب -  هداتـسرف  شیپ  ار  هچنآ  یـسک  ره  اجنآ  (30 .) میدوب ربخیب  امش  شتـسرپ  زا  ام  هنیآره  هک  تسا  هدنـسب  یهاوگ  امـش  و 
هک تسیک  وگب  (31 .) دوش مگ  اهنآ  زا  دنتفابیم  هک  یغورد  و  دنوش ، هدـنادرگزاب  ناشنیتسار  دـنوادخ  يوس  هب  و  دـبای -  زاب  ار  نآ  نایز 

نوریب هدرم  زا  ار  هدـنز  هک  تسیک  و  تساورناـمرف ؟ اـهییانیب  ییاونـش و  رب  هک  تـسیک  اـی  دـهدیم ؟ يزور  نـیمز  نامـسآ و  زا  ار  اـمش 
سپ وگب : يادخ ، تفگ : دنهاوخ  دـنکیم ؟ ریبدـت  ار  نایناهج ] ناهج و   ] راک هک  تسیک  و  دروآیم ؟ نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  دروآیم و 

زج قح -  نایب  یتسار -  زا  دـعب  و  تسامـش ، نیتسار  راگدرورپ  اـتکی  يادـخ  نآ  سپ  (32 (!؟ دـیزیهرپیمن وا ] ریغ  شتـسرپ  رفیک  زا   ] ایآ
نوریب وا ]  ] نامرف زا  هک  یناسک  رب  تراگدرورپ  نخس  نینچنیا  (33) دیوشیم هدینادرگ  قح ] زا   ] اجک هب  هنوگچ و  سپ  تسیچ ؟ یهارمگ 

هک تسه  دیریگیم -  ادخ  کیرش  هک  ناتب  ینعی  امـش -  ناکیرـش  زا  یـسک  ایآ  وگب : (34 .) دنروآیمن نامیا  اهنآ  هک  تشگ  ازـس  دندش 
؟ دنادرگیم ناشزاب  سپـس  دنکیم و  زاغآ  ار  ناگدیرفآ  شنیرفآ  ادخ  وگب : دنادرگ ؟ ناشزاب  سپـس  دـنک  زاغآ  ار  ناگدـیرفآ  شنیرفآ 

نید ای  تسرد  تسار و  هار  قح -  هب  هک  تسه  یـسک  ناـتب -  ناتناکیرـش -  زا  اـیآ  وگب : (35) دیوشیم هدـینادرگ  قح ] زا   ] اجک هب  سپ 
دوخ هک  نآ  ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازـس  دیامنیم  هار  قح  هب  هک  یـسک  ایآ  دیامنیم . هار  قح  هب  يادخ  وگب : دیامن ؟ هار  مالـسا - 

، ار ینامگ  رگم  دننکیمن  يوریپ  ناشرتشیب  36)و  (!؟ دینکیم مکح  هنوگچ  هدش !؟ هچ  ار  امـش  سپ  دنیامن ؟ هار  ار  وا  هکنآ  رگم  دباین  هار 
هک دوب  دناوتن  37)و  .) تساناد دننکیم  هچنادب  ادخ  انامه  درادن ،-  دوس  قح  هب  ندیـسر  يارب  دراین -  يزاینیب  چیه  قح  هرابرد  نامگ  و 

باتک نایب  و  لـیجنا -  تاروت و  تسا -  نآ  شیپ  هک  تسا  اـهباتک ]  ] نآ تشاد  رواـب  هکلب  دـشاب . ادـخ  ریغ  هتخادرپ  هتخاـس و  نآرق  نیا 
نایناهج راگدرورپ  زا  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  و ]  - ] ینامـسآ ياهباتک  لیـصفت  ای  یهاون ، رماوا و  ماـکحا و  لـمجم و  یناـعم  زا  تسا - 

هب  ] دیناوت ادخ  زج  ار  هکره  دیروایب و  نآ  دننام  ياهروس  سپ  دییوگتـسار ، رگا  وگب : تسا ، هتفاب  دوخ  ار  نآ  دـنیوگیم : هکلب  (38 .) تسا
 - ناشرفیک تقو  ناـشراک و  ماجنارـس  نآ -  لـیوات  زونه  دندیـسرن و  نآ  شناد  هب  هک  ار  هچنآ  هکلب  تسین ] نینچ  (] 39 .) دیناوخب يرای ]

هنوگچ ناراکمتـس  ماجنارـس  هک  رگنب  سپ  دندرک ، بیذـکت  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  نینچمه  دنتـشادنپ . غورد  هدـماین  ناشیدـب 
هب وت  راگدرورپ  و  دروآیمن ، نامیا  نآ  هب  هک  تسه  سک  نانآ  زا  و  دروآیم ، ناـمیا  نآرق )  ) نآ هب  هک  تسه  سک  ناـنآ  زا  40)و  .) دوب
نم هچنآ  زا  امش  امـش ، رادرک  تسار  امـش  نم و  رادرک  تسارم  وگب : دندرمـش ، وگغورد  ار  وت  رگا  41)و  .) تسا رتاناد  ناراکهابت  لاح ] ]
لد شوگ  یلو   ] دـنرادارف شوگ  وت  هب  نانآ  زا  یناسک  یناوخرب ] نآرق  نوچ   ] 42)و .) مرازیب دینکیم  امـش  هچنآ  زا  نم  دیرازیب و  منکیم 

مشچ اب  هن  یلو   ] درگنیم وت  هب  هک  تسه  سک  نانآ  زا  (43)و  دندنبن راک  ار  درخ  هچرگ  یناونشب  ار  نارک  یناوتیم  وت  ایآ  دنراپسیمن ،]
متــس دوـخ  رب  مدرم  هـکلب  دـنکن  متــس  چـیه  مدرم  رب  ادـخ  یتـسارب  (44 (؟ دــننیبن هـچرگ  ییاـمن  هار  ار  ناروـک  یناوـتیم  وـت  اــیآ  لد ،]

نآ رد  ، ] دننک ییانشآ  رگیدکی  اب  دناهدرکن ، گنرد  زور  زا  یتعاس  زج  ایند ] رد   ] ییوگ هک  دزیگنارب ، ار  نانآ  هک  يزور  45)و  .) دننکیم
هچنآ زا  یخرب  رگا  46)و  .) دندوبن ناگتفای  هار  دندرک و  نایز  یتسارب  دنتـشادنپ  غورد  ار  تمایق -  داعم و  ادخ -  رادـید  هک  یناسک  زور ]
لاـح ره  هب  میناریمب ،-  مـیریگرب -  ناـنآ ] رفیک  زا  شیپ   ] ار وـت  اـی  مییاـمنب  وـت  هـب  باذـع -  زا  مـیهدیم -  هدـعو  نارکنم -  ناـنآ -  هـب 

و  ] دـمایب ناشربمایپ  نوچ  سپ  تسا ، يربمایپ  ار  یتما  ره  47)و  .) تسا هاوگ  دننکیم  هچنآ  رب  ادخ  یهگناو  تسام  يوس  هب  ناشتـشگزاب 
هدعو نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ : 48)و  .) دورن متس  نانآ  رب  دوش و  مکح  داد  لدع و  هب  ناشنایم  دندش ] رفاک  یخرب  نموم و  یخرب 

تدم و ار  یتما  ره  دهاوخ . يادـخ  هچنآ  رگم  مرادـن  رایتخا  رد  ار  يدوس  نایز و  دوخ ، هرابرد  نم  وگب : (49 (؟ دوب دهاوخ  یک  باذع ] ]
وا باذع  رگا  دیهد ، ربخ  ارم  وگب : (50 .) تفر دنناوت  شیپ  هب  هن  دش و  دنناوت  سپزاب  یتعاس  هن  دیآ  رـس  ناشتدم  نوچ  و  تسا ، يدمآرس 

نامیا نآ  هب  دوش  عقاو  باذـع ]  ] هکنآ زا  سپ  ایآ  (51 (؟ دنهاوخیم باتـش  هب  وا  زا  ار  زیچ  هچ  ناراکهزب  دـیآ ، ارف  ار  امـش  زور  ای  بش  هب 
دندرک متـس  هک  یناسک  هب  هاگنآ  (52 .) دـیتساوخیم باتـش  هب  رخـسمت ] راکنا و  هار  زا   ] ار نآ  رتشیپ ]  ] هکنآ لاح  و  نونکا !؟ دـیرآیم !؟
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؟ تسا تسار  نآ  ایآ  هک  دنـسرپ  باذـع ]  ] ربخ وت  زا  53)و  (؟ دیوشیم رفیک  دیدرکیم  هچنادب  زج  ایآ  دیـشچب ! ار  دیواج  باذع  دـنیوگ :
متس هک  یسک  ره  رگا  54)و  .) دیتسین ندرک ] باذع  زا  ادخ   ] هدننکناوتان امش  و  تسا ، تسار  نآ  هک  دنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ ، وگب :

[ باذـع زا  دوخ   ] دـیرخزاب يارب  ار  نآ  ات  تسا  هداـمآ  هنیآره  دـشاب ، هتـشاد  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ناـهانگ -  اـی  قاـفن  رفک و  اـب  هدرک - 
متس نانآ  رب  و  دوش ، مکح  داد  فاصنا و  هب  ناشنایم  و  دنوشن ،-  تتامش  ات  دنراد -  ناهن  لد  رد  ینامیشپ  دننیبب  ار  باذع  نوچ  و  دهدب ،

ناشرتشیب نکیلو  تسا  تسار  ادـخ  هدـعو  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسار . يادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  دیـشاب  هاـگآ  (55 .) دورن
دمآ يدنپ  ناتراگدرورپ  زا  ار  امش  انامه  مدرم ، يا  (57 .) تسوا يوس  هب  امش  تشگزاب  و  دناریمب ، دنک و  هدنز  هک  تسوا  (56 .) دننادیمن

يادخ و لضف  هب  اهنت  دیاب  سپ  وگب : (58 .) نانموم يارب  یشیاشخب  ینومنهر و  و  اهلد -  يرامیب  تساههنیـس -  رد  هچنآ  يارب  يدوبهب  و 
زا يادـخ  هچنآ  دـیهد ، ربخ  ارم  وگب : (59 .) دـنروآیم مهارف  ایند -  هتـساوخ  زا  هچنآ -  زا  تسا  رتهب  نآ  هک ] ، ] دنـشاب داـش  وا  شیاـشخب 

هداد يروتـسد  ار  امـش  ادخ  ایآ  وگب : دـیداد ، رارق  دوخ ] تساوخ  هب   ] یمارح یلالح و  نآ  زا  امـش  سپ  تسا  هداتـسرف  امـش  يارب  يزور 
؟-  دـننیب ازـس  هچ  هک  دـنراد -  نامگ  هچ  زیخاتـسر  زور  هب  دـندنبیم  غورد  ادـخ  رب  هک  یناـسک  (60)و  دـیدنبیم غورد  ادـخ  رب  ای  تسا 

یشابن و يراک  یلاح و  چیه  رد  وت ]  ] 61)و .) دنرادیمن ساپس  ناشرتشیب  نکیلو  نامدرم  رب  تسا  ششخب  ینوزف و  ياراد  دنوادخ  هنیآره 
زا و  میهاوگ ، امش  رب  ام  دیزادرپیم  نآ  هب  هک  هاگنآ  هکنیا  رگم  دینکیمن  يراک  چیه  مدرم ] امـش   ] و یناوخنرب ، چیه  نآرق -  زا  نآ -  زا 
 - نشور یباتک  رد  هکنآ  رگم  رتگرزب ، هن  نآ و  زا  رتکچوک  هن  و  تسین ، هدیـشوپ  نامـسآ  رد  نیمز و  رد  ياهرذ  گنـسمه  تراـگدرورپ 

دندروآ و نامیا  هک  نانآ  (63 ،) دنوشیم نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  يادخ  ناتسود  هک  دیشاب  هاگآ  (62 .) تسه ظوفحم -  حول 
نیا تسین . ینوگرگد  ار  يادـخ  نانخـس  تسا ، ناگدژم  ناـهج  نآ  رد  ناـهج و  نیا  یگدـنز  رد  ار  ناـشیا  (64 .) دندرکیم يراگزیهرپ 

، تسار يادـخ  هبلغ -  ییاناوت و  تزع -  همه  هک  اریز  دانکم . نیگهودـنا  ار  وت  نانآ  راتفگ  65)و  .) گرزب يراگماک  يراگتسر و  تسا 
یناکیرـش ادخ  زج  هک  یناسک  و  تسا . نیمز  رد  هکره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  تسار  يادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  (66 .) اناد اونش و  تسوا  هک 

تسوا (67 .) دنیوگیمن نخـس  غورد -  ای  نیمخت -  هب  زج  ار و  نامگ  رگم  دننکیمن  يوریپ  دننکیم ؟ يوریپ  هچ  زا  دنناوخیم  وا ] يارب  ]
يارب نآ  رد  انامه  دیزادرپ ،] راک  هب  دینیبب و  نآ  رد  ات   ] تخاس نشور  ار  زور  دـیریگ و  مارآ  نآ  رد  ات  درک  دـیدپ  امـش  يارب  ار  بش  هک 

رد هچنآ  تسار  وا  زاینیب ، تسوا  وا ، تسا  هزنم  كاپ و  تفرگ ، يدنزرف  ادخ  دـنتفگ : ناکرـشم ] (] 68 .) تساههناشن دنونشب  هک  یهورگ 
انامه وگب : (69 (!؟ دینادیمن هک  دییوگیم  يزیچ  ادخ  رب  ایآ  تسین . راتفگ ]  ] نیا رب  یتجح  چیه  امش  دزن  تسا . نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و 
هاگنآ تسام ، هب  ناشتشگزاب  سپـس  دنراد  ییرادروخرب  ناهج  نیا  رد  اهنآ  (70 (!؟ دنوشیمن راگتـسر  دندنبیم  غورد  ادخ  رب  هک  یناسک 

دوخ موق  هب  هک  یماـگنه  ناوخب ، ناـنآ  يارب  ار  حوـن  ناتـساد  71)و  .) میناشچب نانآ  هب  تخـس  باذـع  دـندیزرویم  رفک  هکنآ  يازـس  هب 
رب نم  تسا ، نارگ  امـش  رب  ادـخ  تایآ  هب  نم  يروآدای  و  نم -  يربمایپ  ماقم  ای  ادـخ ، هب  نم  توعد  نم -  ماـیق  رگا  نم ، موق  يا  تفگ :
ات دـیروآ  درگ  دـیریگیم ] زابنا  ادـخ  اب  هک   ] ار دوخ  ناکیرـش  دـینک و  راوتـسا  مهارف و  ار  شیوخ  راک  زین  امـش  سپ  مدرک ، لکوت  ادـخ 

متلهم دـیدنب و  راک  نم  هرابرد  دـیناوتب ] دـیراد و  لد  رد  هچره   ] هاگنآ دـشابن  ناـتینارگن -  هودـنا و  هیاـم  اـی  هدیـشوپ -  امـش  رب  ناـتراک 
زا هک  ماهتفای  نامرف  تسین و  يادخ  رب  زج  نم  دزم  مهاوخیمن . يدزم  امـش  زا  نم  هک ] دـینادب   ] دـیوش نادرگيور  رگا  سپ  (72 .) دیهدم

ار نانآ  میدیناهر و  دندوب  وا  اب  یتشک  رد  هک  ار  یناسک  وا و  ام  دندرمش و  وگغورد  ار  وا  سپ  (73 .) مشاب نارادربنامرف  ناگداهن و  ندرگ 
ناگدـش هداد  میب  نآ  ماجنارـس  هک  رگنب  سپ  میدرک . قرغ  دنتـشادنپ  غورد  ار  اـم  تاـیآ  هک  ار  یناـسک  میتخاـس و  ناینیـشیپ ]  ] نیـشناج

ای دـندمآ -  ناشیدـب  تازجعم -  نشور -  ياـهتجح  اـب  سپ  میداتـسرف  ناـشموق  يوـس  هـب  یناربماـیپ  وا  سپ  زا  سپـس  (74 .) دوب هنوگچ 
زا ياهلد  رب  نینچنیا  دنروآ . نامیا  دندرمـش  غورد  شیپ  زا  هچنادـب  هک  دـندوبن  نآ  رب  نانآ  یلو  دـندروآ ،-  ناشیدـب  ار  نشور  ياهتجح 

میداتـسرف شنارتهم  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  ياههناشن  اب  ار  نوراه  یـسوم و  ناـشیا  سپ  زا  سپـس  (75 .) میهنیم رهم  ناگدنرذگ  دح 
: دـنتفگ دـمآ ، ناشیدـب  ام  دزن  زا  نشور -  ياههناشن  تازجعم و  قح -  نوچ  سپ  (76 .) دندوب راکهزب  یمدرم  دندرک و  یـشکندرگ  سپ 
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لاح تسوداج و  نیا  ایآ  دییوگیم !؟ وداج ]  ] دمآ امش  هب  هک  یماگنه  ار  قح  ایآ  تفگ : یـسوم  (77 .) راکشآ تسا  ییوداج  نیا  هنیآره 
ینادرگب و میاهتفای  نآ  رب  ار  نامناردـپ  هچنآ  زا  ار  ام  ات  ياهدـمآ  ام  دزن  اـیآ  دـنتفگ : (78 (؟ دنوشیمن راگتـسر  زوریپ و  نارگوداج  هکنآ 
ار هدومزآ  راک  اناد و  رگوداج  ره  تفگ : نوعرف  79)و  .) میروآیمن نامیا  امش  هب  زگره  ام  دشاب ؟ ار  نت  ود  امش  نیمزرس  نیا  رد  یگرزب 
[ اـهبوچ اـهبانط و   ] نوچ سپ  (81 .) دـینکفیب دـنکفا  دـیهاوخ  هچنآ  تفگ : اهنآ  هب  یـسوم  دـندمایب  نارگوداج  نوچ  (80 .) دـیروآ نم  دزن 

ناماس هب  ار  ناراکهابت  لمع  ادخ  هک  دنکیم ، لطاب  ار  نآ  يدوزب  دنوادخ  انامه  تسوداج ، همه  دیدروآ  هچنآ  تفگ : یسوم  دندنکفیب ،
هب سپ  (83 .) دـنرادن شوخ  ناراکهزب  هچ  رگا  دـنک  رادـیاپ  تباث و  ار  قح  دوخ  ياهداهن -  ای  مکح  نانخـس -  اب  يادـخ  82)و  .) درآیمن

هجنکـش و ادابم ]  ] هک ناشنارتهم  نوعرف و  زا  یـسرت  اب  مهنآ  دـندرواین  ناـمیا  وا  موق  زا  ناتـسدریز -  نافیعـض و  ینادـنزرف -  زج  یـسوم 
يادخ هب  رگا  نم ، موق  يا  تفگ : یـسوم  84)و  .) دوب ناراکفازگ  زا  يوجيرترب و  شکرـس و  نیمز ، رد  نوعرف  انامه  و  دـنک ، ناشتبوقع 

ار ام  اراگدرورپ ، میدرک ، لکوت  ادـخ  رب  دـنتفگ : سپ  (85  -.) دیاهداهن ندرگ  دیناملـسم -  رگا  دـینک  لکوت  وا  رب  سپ  دـیاهدروآ ، نامیا 
نارفاـک هورگ  زا  دوـخ  شیاـشخب  رهم و  هـب  ار  اـم  86)و  .) هدـم رارق  اـهنآ -  رازآ  هجنکـش و  شوختـسد  ناراکمتـس -  هورگ  نومزآ  هیاـم 

ای هاگشتسرپ -  ار  دوخ  ياههناخ  دیزاس و  هدامآ  ییاههناخ  رـصم  رد  دوخ  موق  يارب  هک  میدرک  یحو  شردارب  یـسوم و  هب  87)و  .) ناهرب
رد شنارتهم  نوعرف و  هب  وت  انامه  اراگدرورپ ، تفگ : یسوم  88)و  .) هد هدژم  ار  نانموم  و  دیراد ، اپرب  ار  زامن  دیهد و  رارق  مه -  يوربور 
نک دوبان  ار  ناشاهلام  ادنوادخ ، دننک ، هارمگ  وت  هار  زا  ار ] مدرم  هلیـسو  نادب   ] ات اراگدرورپ ، ياهداد ، اهلام  اهرویز و  ناهج  نیا  یگدنز 
سپ دـش ، تباجا  نت  ود  امـش  ياعد  تفگ : يادـخ ] (] 89 .) دـننیبب ار  كاندرد  باذـع  ات  دـنرواین  نامیا  هک  هن  دـنب  تخـس  ناشاهلد  رب  و 

متس و هار  زا  شنایهاپس  نوعرف و  سپ  میدنارذگ ، ایرد  زا  ار  لیئارـسا  نادنزرف  90)و  .) دینکم يوریپ  نانادان  هار  زا  زگره  دیشاب و  راوتسا 
نادـنزرف هک  نآ  رگم  تسین  ییادـخ  هک  مدروآ  نامیا  تفگ : تفرگب ، ار  وا  باقرغ  نوچ  ات  دـندرک  لاـبند  ار  ناـنآ  زواـجت ، یـشکرس و 

ناراـکهابت زا  يدرک و  یناـمرفان  نیا  زا  شیپ  هـکنآ  لاـح  و  نوـنکا !؟ اـیآ  (91 .) مناـگداهن ندرگ  زا  نم  دـندروآ و  ناـمیا  وا  هب  لیئارـسا 
هنیآره و  یـشاب ، یتربع  هناشن و  ار  تناینیـسپ  ات  میهد -  ییاهر  ای  مینکفا -  لحاس ] [ي  ـالاب رب  ار  وت  ناـجیب ]  ] نت زورما  سپ  (92 .) يدوب
ياهزیچ زا  میداد و  ياج  وکین  تسرد و  یهاگیاج  رد  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  ام  هنیآره  93)و  .) دنربخیب ام  ياههناشن  زا  مدرم  زا  يرایسب 

انامه دیـسر . نانآ  هب  مالـسا -  ربمایپ  نآرق و  تیناقح  هب  شناد  شناد -  یهاگآ و  هکنآ  ات  دـندرکن  فالتخا  و  میدرک ، ناشیزور  هزیکاپ 
ورف وـت  هـب  هـچنآ  رد  رگا  سپ  (94 .) درک دـهاوخ  يرواد  دـندرکیم  فالتخا  هچنآ  هراـبرد  ناـنآ  ناـیم  رد  زیخاتـسر  زور  وت  راـگدرورپ 

تسه اهباتک  نآ  رد  نآرق  تیناقح  ياههناشن  هک  سرپب -  دنناوخیم  ار  وت  زا  شیپ  ینامـسآ ]  ] باتک هک  اهنآ  زا  يراد ، کش  میداتـسرف 
زا هک  دنتشادنپ ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  شابم  یناسک  زا  95)و  .) شابم نارادکـش  زا  سپ  دمآ ، وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  قح  هنیآره  -. 
ره هچرگ  (97 ،) دنروآیمن نامیا  تشگ  ازس  نانآ  رب  باذع -  هدعو  تراگدرورپ -  نخس  هک  یناسک  انامه  (96 .) دش یهاوخ  ناراکنایز 

دنروایب و نامیا  شمدرم  هک  دوبن  يرهـش  يدابآ و  چیه  ارچ  سپ  (98 .) دننیبب ار  كاندرد  باذع  هکنآ  ات  دیآ ، ناشیدـب  ياهزجعم  هناشن و 
میتشادرب و نانآ  زا  ناهج  نیا  یگدنز  رد  ار  ییاوسر  يراوخ و  باذع  دندروآ  نامیا  نوچ  هک  سنوی ، موق  رگم  دهد  ناشدوس  ناشنامیا 

ناشیگمه تسا  نیمز  رد  هکره  هنیآره  تساوخیم  وت  راگدرورپ  رگا  99)و  .) میدرک رادروخرب  ناشگرم -  نامز  ات  یماگنه -  ات  ار  نانآ 
دروایب نامیا  هک  تسین  نآ  ناوت  ار  سک  چیه  (100)و  دنوش نموم  ات  يرادیماو  هاوخان  هب  ار  مدرم  وت  ایآ  سپ  دندروآیم ، نامیا  هرسکی 

رد هک  دیرگنب  وگب : (101 .) دندنبیمن راک  ار  درخ  هک  دهنیم  یناسک  رب  ار  دیدرت -  کش و  يدیلپ -  دنوادخ ]  ] و ادـخ ، تساوخ  هب  رگم 
ای دـهد - ؟ دوس  هچ  دـنروآیمن  نامیا  هک  ار  یهورگ  ناگدـننکمیب -  ای  اهنداد -  میب  اههناشن و  و  تسا ، ییاـهزیچ  هچ  نیمز  اهنامـسآ و 
زین نم  هک  دیشاب  رظتنم  وگب : دنربیم ؟ راظتنا  دناهتـشذگ  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  راگزور  دننامه  زج  ایآ  سپ  (102  -.) دهدیمن دوس 

، تسازـس ام  رب  هک  ور  نآ  زا  ناسنیدـب ، میناـهریم ، دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  نامناگداتـسرف و  سپـس  (103 .) منارظتنم زا  امـش  اب 
ادخ ياج  هب  امش  هک  ار  نانآ  نم  هک ] دینادب   ] سپ دیردنا ، کش  هب  نم  نید  یتسرد ]  ] زا رگا  مدرم ، يا  وگب : (104 .) میناهریم ار  نانموم 
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(105)و مشاب ادـخ ] نآ  هب   ] نانموم زا  هک  ماهتفای  نامرف  و  دناتـسیم ، ار  امـش  ناج  هک  متـسرپیم  ار  ییادـخ  هکلب  متـسرپیمن  دـیتسرپیم 
ار وت  هچنآ  ادـخ  زجب  106)و  .) شاـبم ناکرـشم  زا  رادارف و  یتسرپاـتکی -  ینعی  صلاـخ  ارگقح و  فینح -  نید  يارب  ار  دوخ  يور  هکنیا 
ار نآ  دناسر ، وت  هب  يدنزگ  ادـخ  رگا  107)و  .) یـشاب ناراکمتـس  زا  هاگنآ  یناوخب -  ینک -  رگا  هک  ناوخم ، دناسرن  نایز  درادن و  دوس 

ناگدنب زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسین ، ياهدننادرگزاب  چیه  ار  وا  لضف  سپ  دهاوخب ، یکین  وت  يارب  رگا  و  تسین ، ياهدـنربزاب  چـیه  وا  زج 
يوـس زا  قـح -  نـید  اـی  نآرق  قـح -  ار  امــش  کــنیا  مدرم ، يا  وـگب : (108 .) ناـبرهم راـگزرمآ و  تسوا  و  دـناسریم ، دـهاوخب  دوـخ 
شیوخ ناـیز  هب  اـنامه  دوش  هارمگ  هکره  دـباییم و  هار  نتـشیوخ  دوـس  هب  هک  تسین  نیا  زج  دـبای  هار  هک  ره  سپ  دـمآ ، ناـتراگدرورپ 

دنک يرواد  يادخ  ات  نک  ییابیکش  و  نک ، يوریپ  دوشیم  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  109)و  .) متسین نابهاگن  امش  رب  نم  و  دوشیم ، هارمگ 
(110 .) تسا نارواد  نیرتهب  وا  و 

دوه

رادـیاپ راوتـسا و  هاگآ  تمکح و  اب  ییاـناد  دزن  زا  نآ  ياـهتیآ  هک  تسا  یباـتک  نیا ] . ] ار مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
وا يوس  زا  ار  امـش  نم  هک  دیتسرپن ، ار  يادخ  زج  هک  (2) تسا هدش  نایب  لیـصفت  هب  هاگنآ  و  دوشن -  خوسنم  رگید  یباتک  هب  هک  هتـشگ - 

یگدنز وکین -  ياهرهب  هب  ار  امـش  ات  دـیدرگزاب  وا  هب  هاگنآ  دـیهاوخب و  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  هکنیا  3)و  ،) ماهدنهد دیون  هدننکمیب و 
يور رگا  و  دـشخبب . ار  وا  شاداپ ]  ] ینوزف یتلیـضف  اب  ره  هب  و  دـهد ، يرادروخرب  ردـقم -  رمع  نایاپ  هدربمان -  يدمآرـس  ات  ایند -  کین 

دیشاب هاگآ  (5 .) تساناوت زیچ  همه  رب  وا  و  تسادـخ ، يوس  هب  امـش  تشگزاب  (4 .) مکانمیب گرزب  يزور  باذع  زا  امـش  رب  نم  دینادرگب ،
ربمایپ زا  ار  دوخ  هکنیا  زا  هیانک  دنوش -  ناهنپ  نآرق -  ندینش  نآ -  زا  ات  دنزادنایم ] ریز  هب  اهرس   ] هدرک مخ  ار  دوخ  ناقفانم )  ) نانآ هک 

ات  ] دنـشکیم رـس  رب  ار  دوخ  ياههماج  هک  هاگنآ  هک  دینادب  دننک .-  راکنا  ار  دوخ  روضح  ات  دـنرادیم  ناهنپ  نآرق  توالت  ماگنه  (ص )
 - اـهتین اههنیـس -  نوردـنا  هب  وا  هک  دـنادیم ، دـننکیم  راکـشآ  ار  هچنآ  دـنرادیم و  ناـهنپ  ار  هچنآ  دـنوادخ ] [، ] دـنراد ناـهنپ  ار  دوـخ 

ایرد رد  یهام  نوچ  دناشیوخ -  هاگرارق  رد  هک  ار  اهنآ  تسادخ و  رب  وا  يزور  هکنآ  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدـبنج  چـیه  6)و  .) تساناد
 - ظوفحم حول  نشور -  یباتک  رد  همه  دـنادیم ، ار  همه  محر -  رد  نینج  اضف و  رد  هدـنرپ  نوچ  دـناتقوم -  هاگیاج  رد  هک  ار  اـهنآ  و  - 

رایسب ای  هاتوک  هاوخ  تسا  تقو  قلطم  زور ، زا  دارم  نارود ، شش  زور -  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  يادخ ]  ] نآ تسوا  7)و  .) تسه
هتخیگنارب گرم  زا  سپ  امـش  هک  ییوگب  رگا  و  دـیرتراکوکین ، ناتمادـک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  دوب ، بآ  رب  وا  شرع  دـیرفایب و  زارد - 

ریخات هب  دـنچ  یتدـم  ات  نانآ  زا  ار  باذـع  رگا  8)و  .) راکـشآ ییوداج  رگم  تسین  نیا  دنیوگ : دـندش  رفاک  هک  یناسک  هنیآره  دـیوشیم 
دوشن و هدنادرگزاب  اهنآ  زا  دسرارف  ار  نانآ  هک  يزور  دیـشاب ، هاگآ  درادیم ؟ زاب  ار  نآ  زیچ  هچ  تفگ : دنهاوخ  دنخـشیر ] هب  ، ] میزادـنا
وا زا  ار  نآ  سپـس  میناـشچب و  شیوـخ  يوـس  زا  یـشیاشخب  رهم و  ار  یمدآ  رگا  9)و  .) دریگارف ار  نانآ  دندرکیم  دنخـشیر  نادـب  هچنآ 

دهاوخ میناشچب  یتحار  تمعن و  دشاب  هدیـسر  يو  هب  هک  يدنزگ  زا  سپ  ار  وا  رگا  10)و  .) دش دهاوخ  ساپسان  دیمون و  هنیآره  میریگزاب 
کین و ياهراک  دندیزرو و  ییابیکـش  هک  نانآ  رگم  (11) تسا ياتـسدوخ  نامداش و  وا  انامه  تفرب ، نم  زا  اهيراوگان  اهيدب و  تفگ :

ورف وا  رب  یجنگ  ارچ  دـنیوگیم : هکم ] نارفاـک   ] هـکنیا زا  دـیاش  سپ  (12 .) تسا گرزب  يدزم  شزرمآ و  ار  ناـنآ  هـک  دـندرک ، هتـسیاش 
وت هک  تسین  نیا  زج  دوش ، گنت  نآ  زا  تاهنیـس  يراذـگ و  ورف  دوشیم  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  زا  یخرب  هدـماین ، وا  اب  ياهتـشرف  اـی  هدـماین 
هد مه  امش  دییوگتـسار  رگا  وگب : تسا ، هتفاب  دوخ  ار  نآرق ]  ] نیا هک  دنیوگیم  هکلب  (13 .) تسا نابهاگن  زیچ  ره  رب  ادخ  و  ياهدنهدمیب ،
هک دینادب  دنهدن ، خساپ  ار  امش  ناروای ]، نآ   ] رگا سپ  (14) دیناوخب يرای ] هب   ] دیناوت ادخ  زج  ار  هک  ره  دیرایب و  نیا  دـننام  هتفابرب  هروس 
ره (15) دیا هداهن -  ندرگ  ناملسم -  امش  ایآ  سپ  تسین ، ییادخ  وا  زج  هکنیا  و  هدمآ ، ورف  ادخ  شناد  زا  نآرق ] نیا   ] هک تسین  نیا  زج 

یگدنز نآ -  رد  نانآ  میهدـب و  مامت  ناشیدـب  ار  ناشیاهراک  شاداپ ]  ] ناهج نیا  رد  دـهاوخ ، ار  نآ  شیارآ  ناهج و  نیا  یناگدـنز  هک 
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هچنآ هدـش و  ربیب  زیچاـن و  دـناهدرک  اـیند  رد  هـچنآ  و  دـنرادن ، خزود  شتآ  زج  ناـهج  نآ  رد  هـک  دـننانیا  (16) دـنوشن هداد  مک  اـیند - 
و ص - )  ) ادـخ لوسر  ینعی  تسا -  شیوخ  راگدرورپ  بناج  زا  نشور  یتجح  رب  هک  یـسک  اـیآ  سپ  (17 .) تسا دوبان  هابت و  دندرکیم 
اب [، ] تسوا هاوگ  زین   ] تسا هدوب  یشیاشخب  و  امنهار -  اوشیپ -  هک  تاروت -  یسوم -  باتک  وا  زا  شیپ  تسوا و  لابند  هب  يو  زا  یهاوگ 

رفاک نادـب  هک  اههورگ  زا  سک  ره  و  دـنروآیم . نامیا  نآرق )  ) نآ هب  هک  دـنناشیا  تسا ]؟ ناسکی  درادـن  ینـشور  لیلد  نینچ  هک  یـسک 
رتشیب نکیلو  وت  راگدرورپ  زا  تسا  قح  نآ  هک  شابم  يدـیدرت  چـیه  رد  نآرق )  ) نآ هرابرد  وت  سپ  تسوا  هاگ  هدـعو  خزود  شتآ  دوش 

: دنیوگ ناهاوگ  دـننارذگب و  ناشیادـخ  رب  ار  نانیا  دـفابیم ؟ غورد  ادـخ  رب  هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  18)و  .) دنروآیمن نامیا  مدرم 
ار نآ  دنرادیم و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] هک نانآ  (19) داب ناراکمتـس  رب  ادخ  تنعل  هک  ناه  دنتفاب . غورد  دوخ  يادخ  رب  هک  دـنیاهنیا 

نانیا (20 .) دنرفاک نیسپاو  يارس  هب  و  دننکیم ،-  فصو  یتسار  زا  فارحنا  یجک و  هب  ار  نآ  دنریگیم و  بیع  نآ  زا  دنهاوخیم -  جک 
هن هک  دوش ، نادنچ  ود  ناشباذع  تسین ، یناتسرپرس  ناتسود و  ادخ  زجب  ار  نانآ  دنتـسین و  دوخ ] باذع  زا  يادخ   ] هدننکناوتان نیمز  رد 

غورد هب  هچنآ  و  دنتخادنا -  تکاله  هب  ار  دوخ  دـندز -  نایز  ار  نتـشیوخ  هک  دـننانیا  (21 .) دندیدیم هن  دنونشب و  ار ] قح   ] دنتـسناوتیم
کین و ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (23 .) دـنرتراکنایز همه  زا  ناهج  نآ  رد  اهنآ  ریزگان  (22 .) دش مگ  اهنآ  زا  دنتفابیم 
رک و روک و  ناتساد  هورگ  ود  نیا  ناتساد  (24 .) دننادیواج نآ  رد  و ]  ] دننایتشهب نانآ  دنداهن ، لد  شیوخ  راگدرورپ  هب  دندرک و  هتـسیاش 

شموق يوس  هب  ار  حون  هنیآره  (25)و  دنریگیمن دنپ  دننکیمن و  دای  ایآ  سپ  زگره ]! [ ؟ تسا ناسمه  ود  نیا  ناتساد  ایآ  تساونش ، انیب و 
كاـندرد يزور  باذـع  زا  امـش  رب  نـم  هـک  دـیتسرپم ، ار  اـتکی  يادـخ  زج  هـک  (26 ،) مراکـشآ ياهدـنهدمیب  ار  امـش  نم  هک : میداتـسرف 

رد ام  ناگیامورف  زج  هک  مینیبیمن  و  مینیبیمن ، دوخ  دننام  يرـشب  زج  ار  وت  ام  دـنتفگ : دـندیزرویم  رفک  هک  وا  موق  نارتهم  (27 .) مکانمیب
وگغورد ار  امـش  هکلب  مـینیبیمن ، دوـخ  رب  ییرترب  چـیه  امـش  يارب  و  دنـشاب ، هدرک  يوریپ  وـت  زا  لـمات -  رکفتیب و  ینعی  رظن -  يادـتبا 

بناـج زا  ارم  و  مروآ -  تازجعم  ینعی  مشاـب -  مراـگدرورپ  زا  یتجح  رب  رگا  هک  دـییوگ  ارم  نم ، موق  يا  تفگ : حون ] (] 28 .) میرادنپیم
مینک و راداو  نآ  نتفریذـپ ]  ] هب ار  امـش  میناوتیم ]  ] ایآ تسا  هدـیدرگ  هدیـشوپ  امـش  رب  هک  دـشاب  هداد  باتک -  ملع و  یتمحر -  شیوخ 
رب زج  نم  دزم  مهاوخیمن و  یلام  امـش  زا  دنوادخ -  ياهمایپ  ندناسر  نآ -  ربارب  رد  نم ، موق  يا  (29)و  دیرادن شوخ  ار  نآ  هکنآ  لاح 
 - دـنراد نامیا  داعم  هب  دنـشیوخ -  راگدرورپ  هدـننکرادید  نانآ  هک  مناریمن ، دوخ  زا  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  و  تسین ، يادـخ 

سپ داد ؟ دهاوخ  يرای  ادخ  ربارب  رد  ارم  یسک  هچ  منارب  ار  نانآ  رگا  نم ، موق  يا  30)و  .) منیبیم درخبان  نادان و  یهورگ  ار  امش  نکیلو 
نم میوگیمن  و  منادیمن ، بیغ  نم  و  تسا ، نم  دزن  ادخ  ياهجنگ  هک  میوگیمن  امـش  هب  31)و  (؟ دیریگیمن دنپ  دیرآیمن و  دای  هب  ایآ 

هب ادـخ  دـهدیمن -  ییکین  نانآ  هب  زگره  دـنوادخ  هک  میوگیمن  درگنیم  راوخ  ار  نانآ  امـش  ياهمـشچ  هک  یناسک  هرابرد  و  ماهتـشرف ،
مه رایـسب  يدرک و  لادج  ام  اب  یتسارب  حون ، يا  دـنتفگ : (32 .) مشاب ناراکمتـس  زا  هاگنآ  هک  تسا -  رتاناد  تسا  ناشیا  ياـهلد  رد  هچنآ 
رگا دـنوادخ  نامگیب  تفگ : (33  -.) ار باذـع  ینعی  راـیب -  یهدیمه  هدـعو  ار  اـم  هـچنآ  ییوـگیم  تـسار  رگا  سپ  يدرک ، لادــج 

امش منداد  زردنا  مهد ، زردنا  ار  امش  مهاوخب  رگا  34)و  .) دیتسین ندرک ] باذع  زا  وا   ] هدننکناوتان امش  دروآیم و  امش  هب  ار  نآ  دهاوخب 
زاب وا  هب  امـش و  راـگدرورپ  تسوا  دـنکفا ، تکـاله  هار  هب  دـنک و ] تبوقع  ناـترفک  هب   ] ار امـش  هک  دـهاوخب  يادـخ  رگا  دـهدن  دوس  ار 

مدوخ هدـهع  رب  نم  يراکهزب  مشاب  هتفابرب  ار  نآ  نم  رگا  وگب : تسا ، هتفاـبرب  ار  نآرق ]  ] نیا هک  دـنیوگیم  هکلب  (35 .) دیوشیم هدنادرگ 
دهاوخن نامیا  یـسک  رگید  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ناـنآ  زج  وت  موق  زا  هک  دـش  یحو  حون  هب  36)و  .) مرازیب امـش  يراـکهزب  زا  نم  و  تسا ،

متـس هک  یناسک  هرابرد  زاـسب و  اـم  ییاـمنهار -  یحو -  هب  اـم و  رظن  ریز  ار  یتشک  37)و  .) ربم هودنا  دـندرکیم  هچنآ  زا  نیاربانب  دروآ .
دنتـشذگیم وا  رب  شموق  زا  یهورگ  هاـگ  ره  تخاـسیم و  ار  یتـشک  حون ]  ] 38)و .) دـنناگدش قرغ  اهنآ  هک  وگم ، نخـس  نم  اب  دـندرک 

هرخـسم ار  اـم  امــش  هکناـنچ  درک  میهاوـخ  هرخــسم  ار  امــش  زین  اـم  دـینکیم ، هرخــسم  ار  اـم  رگا  تـفگ : يو  دـندرکیم . شاهرخــسم 
دورف وا  رب  هدنیاپ  یباذع  دنک و  راوخ  اوسر و  ار  يو  هک  دسر  ودـب  یباذـع  هک  نآ  تسیک  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  سپ  (39) دینکیم
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هدام رن و  تفج -  کی  یـسنج  ره  زا  میتفگ : دوب -  باذع  هناشن  هک  دیـشوج -  رونت  نآ  زا ] بآ   ] دمآ و ام  نامرف  هک  هاگنآ  ات  (40 .) دیآ
ناـمیا هک  ار  سک  ره  و  تسا -  هتفر  شیپ  زا  وا  تکـاله ]  ] رب نخـس  هـک  تدـنزرف -  رـسمه و  سک -  نآ  رگم  ار -  دوـخ  نادـناخ  و  - 

مان هب  شنداتـسیا  نتفر و  هک  دـیوش ، راوس  نآ  رد  تفگ : 41)و  .) دـندوب هدرواین  نامیا  وا  اـب  یکدـنا  زج  و  رادرب ، یتشک )  ) نآ رد  هدروآ 
رسپ حون  و  دربیم ، اههوک  نوچمه  یجوم  نایم  رد  ار  نانآ  یتشک )  ) نآ 42)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  نم  راگدرورپ  انامه  تسادخ ،
هاگن بآ  زا  ارم  هک  مربیم  هاـنپ  یهوک  هب  يدوزب  تفگ : (43 .) شابم نارفاک  اب  وش و  راوس  ام  اب  دز : گـناب  دوب ، يراـنک  رد  هک  ار ، دوخ 

ود نآ  نایم  جوم  و  درآ . محر  وا  رب  ادخ ]  ] هک نآ  رگم  تسین  ياهدنرادهگن  چیه  يادخ  باذـع -  نامرف -  زا  زورما  تفگ : حون ] . ] دراد
بآ و  تسیا ، زاـب  ندـیراب ] زا   ] نامـسآ يا  رب و  ورف  دوخ  بآ  نیمز  يا  دـش : هتفگ  44)و  .) تشگ ناگدش  قرغ  زا  سپ  دنکفا ، ییادـج 

تنعل ار  ناراکمتـس  هورگ  دـش : هـتفگ  و  تـفرگ ، مارآ  يدوـج  هوـک ]  ] رب یتـشک ]  ] دـش و هدرازگ  راـک  و  تـفر -  ورف  تـشگ -  هتـساک 
منادناخ هک  تسا -  تسار  وت  هدعو  انامه  تسا و  نم  نادناخ  زا  مرـسپ  اراگدرورپ ، تفگ : دـناوخب و  ار  دوخ  راگدرورپ  حون  45)و  .) داب
يرادرک ار ]  ] وا تسین ، توبن -  نادناخ  وت -  نادناخ  زا  وا  حون ، يا  تفگ : يادخ ] (] 46 .) ینارواد نیرترواد  وت  و  یشخبیم -  ییاهر  ار 

: تفگ (47 .) یـشاب نادرخباـن  زا  اداـبم  هک  مهدیم  دـنپ  ار  وـت  نم  هاوـخم ، نم  زا  يرادـن  شناد  نادـب  هک  ار  يزیچ  سپ  تسا ، هتـسیاشان 
زا ییاـشخبن  نم  رب  يزرماـین و  ارم  رگا  و  تسین . یـشناد  نادـب  ارم  هک  مهاوخب  وـت  زا  يزیچ  هکنیا  زا  مربیم  هاـنپ  وـت  هب  نم  اراـگدرورپ ،
وت اب  هک  ناـنآ  زا  ییاـههورگ  رب  وت و  رب  اـم  زا  ییاـهتکرب  تمالـس و  اـب  يآ  دورف  یتشک ] زا  ، ] حون يا  دـش : هتفگ  (48 .) مشاب ناراکنایز 
،[ ام لوسر  يا  (] 49 .) دیسر دهاوخ  اهنآ  هب  ام  زا  كاندرد  باذع  سپـس  تخاس  میهاوخ  ناشرادروخرب  هک  دنتـسه  ییاههورگ  و  دنتـسه ،
هک زرو ، ییابیکـش  سپ  وـت ، موـق  هن  یتـسنادیم و  ار  اـهنآ  وـت  هن  نیا  زا  شیپ  هک  مینکیم ، یحو  وـت  هب  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  نـیا 

ار اتکی  يادخ  اهنت  نم ، موق  يا  تفگ : میداتـسرف .]  ] ار دوه  ناشردارب  داع  موق  يوس  هب  50)و  .) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین ]  ] ماجنارس
زا نم ، موق  يا  (51  -.) دیدنبیم غورد  کیرش  نتفرگ  هب  ادخ  رب  هک  دیتسین -  ینافابغورد  زج  امش  تسین ، ییادخ  وا  زج  ار  امش  دیتسرپب ،
يا 52)و  (؟ دیدنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  تسا ، هدـیرفآ  ارم  هک  سک  نآ  رب  رگم  تسین  نم  دزم  مهاوخیمن ، تلاسر -  نآ -  رب  يدزم  امش 

رب ییورین  و  دتسرف ، ناوارف  یپایپ و  امـش  رب  ار  ناراب  ات  دینک -  هبوت  دیدرگ -  زاب  وا  هب  هاگنآ  دیهاوخب  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  نم ، موق 
 - دـشاب اـم  لوبق  دروـم  هک  نشور -  یلیلد  ار  اـم  دوـه ، يا  دـنتفگ : (53 .) دـینادرگم يور  دـینکم و  تشپ  هناراکهزب  و  دـیازفیب ، ناـتیورین 
ام نایادخ  زا  یخرب  هک  مییوگیمن  نیا  زج  (54) دیورگ میهاوخن  وت  هب  ام  میتسین و  رادرب  تسد  نامنایادـخ  زا  وت  راتفگ  هب  ام  و  يدرواین ،

هاوگ زین  امـش  مریگیم و  هاوگ  ار  يادخ  تفگ : دوه ]  -. ] تسا یکی  ادخ  ییوگیم  هک  ياهدش  هناوید  ینعی  دناهدناسر -  يدـنزگ  وت  هب 
دب یـشیدنا و  هراـچ  نم  هراـبرد  یگمه  سپ  (55) مرازیب دـیریگیم  زاـبنا  وا ] يارب   - ] هناـگی يادـخ  وا -  ریغ  زا  هچنآ  زا  نـم  هـک  دیـشاب 

هکنآ رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه  مدرک ، لکوت  امـش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  اتکی ، يادـخ  رب  نم  (56 ،) دیهدم متلهم  دینک و  یلاگس 
يور رگا  سپ  (57 .) تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  انامه  تسادخ -  ییاورنامرف  تردـق و  هطیح  رد  تسوا -  یناشیپ  يوم  هدـنریگ  وا 

، دنکیم امش ]  ] نیشناج ار  امش  ریغ  یموق  مراگدرورپ  و  مدیناسر ، امش  هب  ماهدش  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  نآ  هب  ار  هچنآ  یتسارب  دینادرگب 
دوه و دـمایب  باذـع -  ام -  ناـمرف  نوچ  58)و  .) تسا نابهاگن  زیچ  همه  رب  نم  راگدرورپ  اـنامه  دـیناسریمن ، وا  هب  یناـیز  چـیه  امـش  و 

موق نیا  (59 .) میداد ییاهر  راوشد  تخس و  یباذع  زا  ار  ناشیا  و  میدیناهر ، شیوخ  شیاشخب  رهم و  هب  دندروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک 
يوریپ ار  يرگهزیتس  شکندرگ  ره  نامرف  دـندومن و  ینامرفان  ار  وا  ناربمایپ  دـندرک و  راکنا  ار  ناشراگدرورپ  ياههناشن  هک  دـندوب  داع 

. دـندش رفاک  ناشراگدرورپ  هب  نایداع  هک  دیـشاب  هاگآ  دوش ، هناور  ینیرفن  نانآ  یپ  رد  زیخاتـسر  زور  رد  ناهج و  نیا  رد  60)و  .) دندرک
يادخ نم ، موق  يا  تفگ : میداتـسرف .]  ] ار حـلاص  ناشردارب  دومث  موق  هب  61)و  !) داب دوه ، موق  نایداع ، رب  ادـخ ] تمحر  زا   ] يرود ناه !

نآ ینادابآ  هب  ار  امـش  اـی  داد -  یناگدـنز  نآ  رد  ار  امـش  دـیرفآ و  نیمز  زا  ار  امـش  وا  تسین ، ییادـخ  وا  زج  ار  امـش  دـیتسرپب ، ار  اـتکی 
يا دنتفگ : (62 .) هدنهدخـساپ تسا و  کیدزن  نم  راگدرورپ  هک  دیدرگزاب ، وا  يوس  هب  هاگنآ  دـیهاوخب و  شزرمآ  وا  زا  سپ ، تشاداو - 
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انامه يرادیم !؟ زاب  میتسرپب  دندیتسرپیم  نامناردپ  ار  هچنآ  هکنیا  زا  ار  ام  ایآ  يدوب ، يراودیما  هیام  ام  نایم  رد  وت  نیا  زا  شیپ  حـلاص ،
شیوخ راگدرورپ  زا  نشور  یتجح  رب  رگا  هک  دییوگ  ارم  نم ، موق  يا  تفگ : (63 .) میردنا کش  هب  تخس  یناوخیم  نادب  ار  ام  هچنآ  زا 

زج ارم  امـش  سپ  دنکیم ؟ يرای  ادخ  ربارب  رد  ارم  یـسک  هچ  منک  ینامرفان  ار  وا  رگا  نونکا  دـشاب ، هداد  یتمحر  دوخ  دزن  زا  ارم  مشاب و 
و دروخب ، ادـخ  نیمز  رد  ات  شدـیراذگاو  سپ  تسا ، ياهناشن  امـش  يارب  ادـخ  رتش  هداـم  نیا  نم ، موق  يا  64)و  .) دییازفایمن يراکنایز 
[ حـلاص  ] سپ دنتـشک ،-  دـندیرب و  اـپ  تسد و  دـندرک -  یپ  ار  نآ  سپ  (65 .) دریگب کیدزن  یباذع  ار  امـش  هک  دـیناسرم  وا  هب  يدـنزگ 

دمآ ام  ناـمرف  نوچ  سپ  (66 .) تسین غورد  هک  تسا  ياهدـعو  نیا  دـیوش ، رادروخرب  ناترهـش -  رد  اـی  ناـتاههناخ -  رد  زور  هس  تفگ :
هک میدـیناهر ، زور  نآ  يراوخ  ییاوسر و  زا  و  باذـع ] زا  ، ] دوـخ زا  یـشیاشخب  رهم و  هب  دـندروآ  ناـمیا  وا  اـب  هک  ار  یناـسک  حـلاص و 
رد سپ  تفرگ ، ورف  ینامـسآ -  هدنـشک  گناب  هحیـص -  دندرک  متـس  هک  ار  یناسک  67)و  .) تساتمهیب ياناوت  دـنمورین و  وت  راگدرورپ 

رفاک دوخ  يادخ  هب  دومث  موق  هک  دیـشاب  هاگآ  دندوبن ، اجنآ  رد  زگره  ییوگ  هکنانچ  (68  -.) دندرم دنداتفا -  رد  يور  رب  دوخ  ياههناخ 
 - رسپ نتشاد  هب  هدژم -  ار  میهاربا  ناگتشرف -  ام -  ناگداتسرف  هنیآره  69)و  !) داب راگدرورپ ] تمحر  زا   ] يرود ار  دومث  هک  ناه  دندش .

ار ناـنآ  دـسریمن ، نآ  هب  ناشتـسد  هک  دـید  نوچ  سپ  (70 .) دروآ نایرب  ياهلاسوگ  گـنردیب  و  مالـس ، تفگ : دـنتفگ ، مالـس  هدروآ ،
، دوب هداتـسیا  وا  نز  71)و  .) میاهدـش هداتـسرف  طول  موق  هب  ام  هک  سرتم  دـنتفگ : تفرگ . لد  هب  یمیب  اهنآ  زا  درمـش و  هناگیب  تخانـشان و 

ینزریپ نم  هکنآ  لاـح  میازیم و  اـیآ  نم ، رب  ياو  تـفگ : (72 .) میداد هدژم  بوـقعی  هب  قاحـسا  سپ  زا  قاحـسا و  هب  ار  وا  سپ  دـیدنخ ،
رهم و هکنآ  لاح  ییامنیم و  یتفگش  ادخ  راک  زا  ایآ  دنتفگ : (73 !) تسا زیگناتفگش  يزیچ  نیا  یتسارب  تسا !؟ ریپ  مرهوش  نیا  متسه و 
ار وا  تفرب و  میهاربا  زا  سرت  نآ  نوـچ  سپ  (74 .) تسا راوگرزب  هدوتـس و  وا  یتسارب  تسا ؟ نادناخ  امـش  رب  وا  تاکرب  ادخ و  شیاشخب 
هآ رایـسب  رابدرب و  میهاربا  هنیآره  (75 .) تخادرپ باذـع -  نتـشادرب  تساوخرد  وگوتفگ -  هب  ام  اب  طول  موق  هراـبرد  دیـسر ، ناـگدژم 

یباذـع نانآ  رب  انامه  و  هدـمایب ، تراگدرورپ  ناـمرف  هک  درگب ، نخـس ]  ] نیا زا  میهاربا ، يا  (76 .) دوب ام ] هاگرد  هب   ] هدـنیآ زاب  هدنـشک و 
رد ناشراک  رد  دش و  نیگهودنا  اهنآ  ندمآ ]  ] هب دندمآ  طول  دزن  ناگتشرف -  ام -  ناگداتـسرف  نوچ  77)و  .) تسا یندمآ  ریذپانتشگرب 

تـشز دب و  ياهراک  نآ  زا  شیپ  و  دـندمآ ، وا  يوس  هب  ناباتـش  شموق  78)و  .) تسا نیگمهـس  تخـس و  يزور  نیا  تفگ : دنام و  انگنت 
دیسرتب ادخ  زا  سپ ، دنرتهزیکاپ ، امـش  يارب  اهنآ  دینک ،-  جاودزا  اهنآ  اب  دیناوتیم  هک  نم -  نارتخد  نیا  نم ، موق  يا  تفگ : دندرکیم .

ام هک  ینادیم  دوخ  وت  دنتفگ : (79) تسین هتفای  هار  دنمدرخ و  يدرم  امش  نایم  رد  ایآ  دینکم ، راسمرـش  اوسر و  منانامهم  يور ]  ] رد ارم  و 
ییورین امـش  ربارب  رد  شاک  تفگ : (80 .) میهاوخیم هچ  اـم  هک  ینادیم  دوـخ  وـت  و  تسین ، يزاـین -  تبغر و  یقح -  وـت  نارتـخد  هب  ار 

منک عفد  دوخ  نانامهم  زا  ار  امش  ات  مربب -  هانپ  نتفرگ -  يرای  يارب  هریشع  موق و  دننام  راوتسا -  یهاگ  هیکت  هب  متسناوتیم  ای  متـشادیم 
زا یـساپ  رد  ار  دوخ  نادـناخ  سپ  دـنباین ، تسد  وت  هب  زگره  اهنآ  میاوت ، راگدرورپ  ناگداتـسرف  ام  طول ، يا  دـنتفگ : ناگتـشرف ] (] 81 -.)

. دیـسر دهاوخ  نانآ  هب  هک  دسر  نآ  ودب  هک  ار  تنز  رگم  دیور ،-  نوریب  باتـش  هب  درگنن -  سپاو  هب  امـش  زا  کی  چـیه  رب ، نوریب  بش 
نآ رب  میدرک و  ربز  ریز و  ار  اـجنآ  دـمایب  باذـع -  اـم -  ناـمرف  نوچ  سپ  (82) تسین کیدزن  دادماب  ایآ  تسا ، دادـماب  اهنآ  هاگ  هدـعو 
رود ناراکمتـس  زا  نآ  و  تراگدرورپ ، دزن  هدرک  ناشن  ییاهگنـس ] (] 83 ،) میدـیراب خولک -  هتـسشن -  مه  رب  لگ  گنـس  زا  یناراب  راید ] ]

تسین و ییادخ  وا  زج  ار  امش  دیتسرپب ، ار  اتکی  يادخ  نم ، موق  يا  تفگ : میداتسرف .]  ] ار بیعش  ناشردارب  نیدم  لها ]  ] هب 84)و  .) تسین
، نم موـق  يا  85)و  .) مسرتیم ریگارف  يزور  باذـع  زا  امـش  رب  منیبیم و  شیاـسآ  یـشوخ و  رد  ار  امـش  نم  دـیهاکم . ار  وزارت  هناـمیپ و 

يراــکهابت هــب  نــیمز  رد  دـــیهاکم و  ار  ناــشیالاک -  ناــشیاهزیچ -  مدرم  زا  دـــیهد و  ماــمت  داد ، فاــصنا و  هــب  ار  وزارت  هناــمیپ و 
امـش هب  ادـخ  وزارت ، هنامیپ و  نداد  مامت  زا  سپ  هک  كدـنا  لام  نآ  لالح - ] زا   ] يادـخ هتـشاذگ  یقاب  دـیراد ، نامیا  رگا  (86 .) دیشوکم

ار هچنآ  ام  هک  دهدیم  نامرف  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعش ، يا  دنتفگ : (87 .) متسین نابهگن  امش  رب  نم  و  تسا ، رتهب  امش  يارب  دراد -  ینازرا 
هار يدــنمدرخ  راـبدرب و  هـک  وـت  میهاوـخیم ؟ هـک  مـینک  نآ  هـن  شیوـخ  ياــهلام  رد  هـکنیا  اــی  میراذــگاو  دــندیتسرپیم  نامناردــپ 
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هداد توبن -  وکین -  يزور  ارم  وا  مشاب و  مراـگدرورپ  زا  نشور  یلیلد  تجح و  رب  نم  رگا  دـییوگ  ارم  نم ، موق  يا  تفگ : (88 !) ياهتفای
مراد و زاب  ار  امـش  منک -  تفلاخم  امـش  اب  مرادیم  زاب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  رد  مهاوخیمن  نم  و  تسا ]؟ هنادرخبان  نم  توعد  ایآ   ] دشاب
رب تسین ، دـنوادخ  تساوخ ] لضف و   ] هب زج  نم  قیفوت  و  مهاوخیمن ، مناوتب  هک  نادـنچ  ناتراک ]  ] حالـصا زج  موش ،-  نآ  بکترم  دوخ 
هب هک  دسر  نآ  امش  هب  هک  دینک ] يراک  هک   ] درادن نآ  رب  ار  امش  نم  اب  تفلاخم  نم ، موق  يا  89)و  .) مدرگیم زاب  وا  هب  مدرک و  لکوت  وا 
وا هـب  هاـگنآ  دـیهاوخب و  شزرمآ  ناـتراگدرورپ  زا  90)و  .) دنتـسین رود  امـش  زا  طول  موق  و  دیـسر ، حـلاص  موق  اـی  دوه  موق  اـی  حوـن  موـق 
رد ییوگ  هک  ار  هچنآ  زا  يرایسب  بیعش ، يا  دنتفگ : (91 .) تسا نابئات ]  ] رادتسود نابرهم و  نم  راگدرورپ  هک  دینک ،-  هبوت  دیدرگزاب - 
ای دنمناوت -  ام  دزن  وت  میدرکیم و  تراسگنـس  دندوبن  تناشیوخ  ناسک و  رگا  و  مینیبیم ، ناوتان  دوخ  نایم  رد  ار  وت  هنیآره  میباییمن و 
ار ادـخ )  ) وا و  دـنا !؟ رتیمارگ -  ای  رتدـنمناوت -  ادـخ  زا  امـش  دزن  نم ، ناشیوخ  ناسک و  اـیآ  نم ، موق  يا  تفگ : (92 .) یتسین یمارگ - 

دیناوت هچنآ  دوخ -  ياج  رب  امش  نم ، موق  يا  93)و  .) تسا هدنریگارف  ییاناد ]  ] دینکیم هچنآ  هب  نم  راگدرورپ  انامه  دیاهداهن ؟ رس  تشپ 
راوخ اوسر و  ار  وا  هک  دسر  یباذع  وا  هب  هک  نآ  تسیک  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  ماهدننکلمع ، زین  نم  دینک ، لمع  دوخ -  شور  هب  ای 

، دـمایب باذـع -  ام -  نامرف  نوچ  94)و  .) مهار هب  مشچ  امـش  اـب  زین  نم  هک  دیـشاب  هار  هب  مشچ  و  تسوـگغورد ، هک  نآ  تـسیک  دـنک و 
ینامسآ هدنشک  گناب  هحیص -  دندرک  متـس  هک  ار  نانآ  میدیناهر و  دوخ  شیاشخب  رهم و  هب  دندروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  بیعش و 

یهابت يدوبان و  هک  ناه  دندوبن ، اجنآ  رد  زگره  ییوگ  هکنانچ  (95  -) دندرم دنداتفا -  رد  يور  هب  شیوخ  ياههناخ  رد  سپ  تفرگب ، - 
نوعرف و يوس  هب  (97 ،) میداتسرف نشور  یتجح  دوخ و  ياههناشن  اب  ار  یسوم  هنیآره  96)و  .) دندش دوبان  دومث  هکنانچ  ار ، نیدم  لها  داب 
ار شیوخ  موق  زیخاتسر  زور  رد  (98 .) دوبن تسار  هار  رب  نوعرف  نامرف  هکنآ  لاح  دـندرک و  يوریپ  ار  نوعرف  نامرف  نانیا  سپ  شنارتهم ،

ینیرفن زیخاتـسر  زور  رد  ناهج و  نیا  رد  نانآ  یپ  رد  99)و  .) تسا ییاج  ندـمآرد  دـب  و  دروآ ، رد  خزود  شتآ  هب  ار  اهنآ  دوش و  اوشیپ 
زا یخرب  مییوگیم ، رب  وت  رب  هک  تساهرهـش  اهيدابآ و  نآ  ياهربخ  زا  نیا  (100 .) دنشخب اهنآ  هب  هک  تسا  یـششخب  دب  و ] ، ] دوش هناور 

، ناشنایادخ سپ  دندرک ، متس  نتـشیوخ  رب  اهنآ  هکلب  میدرکن  متـس  اهنآ  رب  ام  101)و  [.) ناریو و   ] هدـیورد یخرب  تساپرب و  اج و  رب  اهنآ 
زج ار  نانآ  دنتـشادن و  يدوس  چـیه  ناشیارب  دـمایب  باذـع -  تراـگدرورپ -  ناـمرف  هک  هاـگنآ  دـندناوخیم ، اـتکی  يادـخ  ياـج  هب  هک 

دندوـب راکمتـس  هک  ار  اهرهـش  اـهيدابآ و  مدرم ]  ] هک هاـگنآ  وـت  راـگدرورپ  نتفرگ  تسا  نـینچنیا  102)و  .) دـندوزفین یهابت  تکاله و 
باذـع زا  هک  یـسک  يارب  تسا  یتربع  ياهناشن و  اهتـشذگرس ]  ] نیا رد  هنیآره  (103 .) تسا تخـس  كاندرد و  وا  نتفرگ  انامه  تفرگ ،

میرادیمن سپاو  ار  نآ  104)و  .) تسا ناگمه  روضح  زور  نآ ، دنرآ و  مهارف  نآ  يارب  ار  مدرم  هک  تسا  يزور  نآ ، دـسرتب . ناهج  نآ 
ناـنآ زا  یخرب  سپ  دـیوگن ، نخـس  وا  نذا  هب  زج  سک  چـیه  دـسرارف  تدـم ] نآ   ] هک يزور  (105  -.) نیعم هدرمـش -  رب  یتدـم  ات  رگم 

 - نارخ گناب  نوچ  يدایرف  راز و  ياهلان  اجنآ  رد  هک  دنـشتآ ، رد  دندش  تخبدب  هک  یناسک  اما  (106 .) تخبکین یخرب  دنشاب و  تخبدب 
، دهاوخ وت  راگدرورپ  هکنآ  رگم  دننادیواج  اجنآ  رد  تسه  نیمز  اهنامـسآ و  ات  (107) دنراد هودـنا -  دایرف و  هلان و  هآ و  اب  یمدزاب  مد و 

تـسه نیمز  اهنامـسآ و  ات  دـننادیواج  تشهب  رد  سپ  دـنوش  تخبکین  هک  یناسک  اما  108)و  .) دنکیم دـهاوخ  هچ  ره  تراگدرورپ  هک 
رگم دنتـسرپیمن  شابم ، نامگ  رد  دنتـسرپیم  نانآ  هچنآ  زا  سپ ، (109 .) هدیربان یگشیمه و  یـششخب  دهاوخ ، وت  راگدرورپ  هکنآ  رگم 

یسوم هب  هنیآره  110)و  .) میهدیم ناشیدـب  تساک  مکیب و  مامت و  ار  نانآ  هرهب  ام  و  دـندیتسرپیم ، شیپ  زا  ناشناردـپ  هک  هنوگ  نامه 
ناـشنایم هنیآره  دوب ، هتفرن  شیپ  زا  باذـع ] ریخاـت  هب   ] ینخـس وت  راـگدرورپ  زا  رگا  و  دـمآ . دـیدپ  فـالتخا  نآ  رد  سپ  میداد ، باـتک 

، دهدیم مامت  ار  نانآ  همه  ياهراک  شاداپ ]  ] هنیآره وت  راگدرورپ  111)و  .) دناکش رد  تخس  نآ  هرابرد  نانآ  انامه  و  دوب ، هدش  يرواد 
ینعی دناهدرک -  هبوت  وت  اب  هک  نانآ  زین ]  ] و شاب ، رادـیاپ  راوتـسا و  ياهتفای  نامرف  هکنانچ  سپ  (112 .) تسا هاگآ  دننکیم  هچنآ  هب  وا  هک 

هچنادب وا  هک  دـینکم  یـشکرس  و  دـناهدروآ ،-  نامیا  هتـشگزاب و  رفک  كرـش و  زا  ای  دـناهدروآ ، يور  ادـخ  هاگرد  هب  وت  اب  هک  ینانموم 
دهاوخ مه  امـش  هب  خزود  شتآ  هاگنآ  هک  دـیوشم -  مرگتـشپ  نانآ  هب  دـییارگم -  دـندرک  متـس  هک  یناسک  هب  113)و  .) تسانیب دینکیم 
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زاـمن زور -  فرط  ود  رد  راد  اـپرب  ار  زاـمن  114)و  .) دیوشن يرای  هاگنآ  دشابن و  یتسرپرـس  تسود و  چـیه  ادـخ  زج  امـش  يارب  دیـسر و 
 - اهزامن اهیبوخ -  هک  اشع - )، برغم و  زامن   ) نتفخ زاـمن  ماـش و  زاـمن  بش -  زاـغآ  زا  یتاـعاس  رد  و  رـصع -  رهظ و  زاـمن  دادـماب و 

هاــبت ار  ناراــکوکین  دزم  ادــخ  هـک  نــک  ییابیکــش  115)و  .) ار ناروآداــی  رم  تــسا  يدرک  داـــی  نــیا  دربیم . ناـــیم  زا  ار  اهيدـــب 
ناکین نادنمدرخ و  میدیناهر ، باذع ] زا   ] ار نانآ  هک  ناشیکدنا  زج  دـندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  ینامدرم  نایم  رد  ارچ  سپ  (116 .) دنکیمن

زا دـنتفر -  دـنتفای  ینارماـک  نآ  رد  هچنآ  یپ  رد  دـندرک  متـس  هک  یناـسک  و  دـنراد ؟ زاـب  نیمز  رد  يراـکهابت  زا  هک  دـندوبن  یتلیـضف  اـب 
117)و .) دـندوب راـکهزب  و  دـندینادرگ -  تاوهـش  بابـسا  ندروآ  تسد  هب  فرـص  ار  دوـخ  شـشوک  همه  هدرک  يوریپ  سفن  ياـهوزرآ 

رگا 118)و  .) دنـشاب راـک  هتـسیاش  اـهنآ  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـنک  دوباـن  متـس  هب  ار  ییاهرهـش  اـهيدابآ و  هک  دوبن  نآ  رب  وـت  راـگدرورپ 
، دوـب دـنهاوخ  ییادـج  فـالتخا و  رد  هتـسویپ  یلو  دوـب ، هدرک  نـید -  کـی  رب  تـما -  کـی  ار  مدرم  هـمه  تساوـخیم  وـت  راـگدرورپ 

دـش مامت  نیا ] رب   ] تراگدرورپ نخـس  و  ناشدـیرفآ ، نیمه  يارب  و  دروآ ، شیاشخب  رهم و  اهنآ  رب  وت  راگدرورپ  هک  یناـسک  رگم  (119)
هک ار  هچنآ  مییوگیم  وـت  رب  ار  همه  نیا  ناربماـیپ  ياـهربخ  زا  120)و  .) منکیم رپ  رفاـک ]  ] ناـیمدآ ناـیرپ و  همه  زا  ار  خزود  هنیآره  هک :

هدـمآ تسا  يروآداـی  دـنپ و  ار  ناـنموم  تسا و  قـح  هـچنآ  اهتـشذگرس ]  ] نـیا رد  ار  وـت  و  میرادـب ، راوتـسا  ياـج و  رب  ار  وـت  لد  نادـب 
زین اـم  هـک  دـینک  لـمع  دوـخ -  شور  رب  اـی  دوـخ  ییاـناوت  رب  دوـخ -  ياـج  رب  وـگب : دــنروآیمن  ناـمیا  هـک  یناـسک  هـب  121)و  .) تسا

هب اهراک  همه  تشگزاب  نیمز و  اهنامسآ و  يادیپان  ناهن و  تسار  يادخ  123)و  .) میرظتنم مه  ام  هک  دیشاب  رظتنم  122)و  ،) میاهدننکلمع
(124 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  و  نک ، لکوت  وا  رب  تسرپب و  ار  وا  سپ  تسوا ،

فسوی

يزات نابز  هب  ینآرق  ار  نآ  ام  اـنامه  (2 .) هدننکنـشور نشور و  باتک  ياههیآ  تسا  نیا  ار . مال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
رب وت  رب  ار  ناتـساد  نیرتوکین  میدرک  یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا  اب  اـم  (3 .) دیبایرد درخ  هب  دیتسه -  يزات  هک  امش -  رگم  ات  میداتـسرف  ورف 

هراتس و هدزای  باوخ  رد  نم  ردپ ، يا  تفگ : ار  شیوخ  ردپ  فسوی  هک  هاگنآ  (4 .) يدوب ناربخیب  زا  نآ  زا  شیپ  وت  هنیآره  مییوگیم و 
هرابرد دـسح ] يور  زا   ] هک وگم ، زاب  تناردارب  هب  ار  دوخ  باوخ  نم ، كرـسپ  يا  تفگ : (5 .) دننکیم هدجـس  ارم  هک  مدید  ار  هام  رهم و 

 - اـهباوخ ریبعت  زا  دـنیزگیمرب و  ار  وت  تراـگدرورپ  نینچنیا  (6)و  تسادیوه ینمشد  ار  یمدآ  ناطیـش  هک  اریز  دننکیم ، یـشیدنادب  وت 
ود رب  نیا  زا  شیپ  ار  نآ  هکنانچ  دـنکیم  ماـمت  بوقعی  نادـناخ  رب  وت و  رب  ار  شیوخ  تمعن  دزومآیم و  وت  هب  اـهنآ -  ماجنارـس  عوقو و 

شناردارب فـسوی و  تشذگرـس ]  ] رد یتـسارب  (7 .) تسا راکراوتـسا  اـناد و  وت  راـگدرورپ  اـنامه  درک ، ماـمت  قاحـسا ، میهاربا و  تردـپ ،
 - شردارب فسوی و  دنتفگ : هک  هاگنآ  (8 .) تسا ناگدنـسرپ  يارب  اهتربع  و  تیاده -  ای  دنوادخ  تمکح  تردـق و  ياههناشن  اههناشن - 

یهارمگ رد  يزرورهم ] نیا  رد   ] ام ردـپ  انامه  دـنرتبوبحم ، میدـنمورین  یهورگ  هک  ام  زا  نامردـپ  دزن  فسوی -  ردام  مه  ردارب  نیماـینب ،
هبوت اب   ] وا زا  سپ  دـشاب و  امـش  يارب  اهنت  ناتردـپ  هجوت -  يور -  ات  دـینکفیب  ینیمزرـس  هب  ار  وا  اـی  دیـشکب  ار  فسوی  (9 .) تسا راکشآ 

یکیرات رد  ار  وا  درک ] دیهاوخ  يراک  رگا   ] و دیـشکن ، ار  فسوی  تفگ : نانآ  زا  ياهدنیوگ  (10 .) دیشاب هتسیاش  کین و  یهورگ  ندرک ]
لاح يرامـشیمن و  نیما  فسوی  رب  ار  ام  هک  تسیچ  ار  وت  ردـپ ، يا  دـنتفگ : (11 .) دـنریگرب ار  وا  نایناوراک  زا  یخرب  ات  دـینکفیب  هاچ  نب 

: تفگ (13 .) مینابهگن ار  وا  ام  انامه  دـنک و  يزاب  ددرگب و  رازنمچ  رد  اـت  تسرفب  اـم  اـب  ار  وا  ادرف  (12 (؟ مییوا هاوخکین  اـم  هنیآره  هکنآ 
وا گرگ  رگا  دنتفگ : (14 .) دیشاب لفاغ  وا  زا  امش  دروخب و  ار  وا  گرگ  هک  مسرتیم  دنکیم و  نیگهودنا  ارم  نامگیب  دیربب  ار  وا  هکنیا 

دنداهنب لد  هدش  ناتـسادمه  دـندرب و  ار  وا  نوچ  سپ  (15 .) میـشاب راکنایز  یتسارب  هاگنآ  میدـنمورین  یهورگ  ام  هک  یلاح  رد  دروخب  ار 
درک یهاوخ  هاگآ  ناشراک  نیدب  ار  نانآ  وت  هنیآره  هک  میدرک  یحو  وا  هب  ام  و  دندیزای ] تسد  راک  نیا  هب  ، ] دننکفا هاچ  نب  رد  ار  وا  هک 

 - دـنرادن یهاـگآ  وا  زا  تشحو  ندرک  فرطرب  یحو و  نیا  زا  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  اـی : یفـسوی - ] وت  هک   ] دـنباین رد  اـهنآ  هک  یلاـح  رد 
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هتـشاذگ دوخ  يالاک  دزن  ار  فسوی  میدـیودیم و  هقباسم  هب  ام  ردـپ ، يا  دـنتفگ : (17 ،) دندمآ ناشردـپ  دزن  نانکهیرگ  هاگنابـش  16)و  .)
 - دـندروآ شنهاریپ  رب  ار  نیغورد  ینوخ  (18)و  میـشاب وگتـسار  هچ  رگا  يرادـن  رواب  ار  ام  نخـس ]  ] وت و  دروخ ، ار  وا  گرگ  هک  میدوب 

يراـک امـش  سفن  هکلب  تسین ] نینچ  : ] تفگ بوـقعی ]  - ] دـندروآ ردـپ  دزن  غورد ، هب  هتخاـس  هدوـلآ  نوـخ  هب  ار  فـسوی  نـهاریپ  ینعی 
دینکیم نایب  هچنآ  رب  دیاب  هک  تسادخ  و  تسوکین ، ییابیکش  ارم ] لاح  ره  هب   ] سپ تسا ، هدومن  ناسآ  هتسارآ و  ناترظن  رد  ار  گرزب ] ]

! ناگدژم يا  تفگ : تخادـنا ، ورف  هاچ ] رد   ] شیوخ ولد  وا  و  دنداتـسرف ، ار  ناشروآبآ  سپ  دـمایب ، یناوراک  19)و  .) تساوخ يرای  وا  زا 
، كدنا ییاهب  هب  ار  وا  20)و  .) دوب اناد  دندرکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دنتخاس ، ناهنپ  شورف ] يارب   ] ییالاک نوچمه  ار  وا  و  تسا . يرـسپ  نیا 

 - شیوخ نز  دیرخب  ار  وا  هک  رصم -  زیزع  ینعی  رـصم -  مدرم ]  ] زا سک  نآ  21)و  .) دندوب تبغریب  وا  هرابرد  و  دنتخورف ، دنچ ، یمرد 
ياج نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  ناس  نیدب  و  میریگ . يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دهد  دوس  ار  ام  دیاش  راد ، یمارگ  شهاگیاج  تفگ : ار  اخیلز - 

رب دـنوادخ  و  میزومایب . اهنآ -  عوقو  ماجنارـس و  ینعی  اهباوخ -  ریبعت  زا  ار  وا  ات  و  میـشخب ] ققحت  میتساوخیم  هچنآ  اـت   ] میداد ناوت ] [و 
ای توبن  مکح -  ار  وا  دیـسر  دوـخ  یناوـج  يورین  هب  دـیلاب و  نوـچ  22)و  .) دـننادیمن مدرم  رتشیب  نکیلو  تساـناوت  هریچ و  شیوخ  راـک 
ار اهرد  و  تساوخ ، ماک  يو  زا  دوب  شاهناخ  رد  وا  هک  نز  نآ  23)و  .) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  و  میداد ، شناد  و  تمکح - 

ناراکمتـس هک  یتسارب  هتـشاد ، وکین  ار  مهاگیاج  تسا ، نم  راگدرورپ  وا  هک  ادخ ! رب  هانپ  تفگ : ماهدامآ .] ار  وت  هک   ] ایب تفگ : تسبب و 
. دوب هدرک  يو  گـنهآ  دـیدب  شیوخ  راـگدرورپ  ناـهرب  وا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  و  درک ، وا  گـنهآ  نز  نآ  هنیآره  24)و  .) دنوشن راگتسر 
هب ود  نآ  25)و  .) دوب ام  هدیزگرب  هژیو و  ناگدنب  زا  وا  هک  مینادرگب ، وا  زا  ار  يراکتـشز  يدب و  ات  میدومن ] وا  هب  شیوخ  ناهرب   ] نینچنیا

يازـس تفگ : نز  دـنتفایب . رد  کـیدزن  ار  نز  نآ  رهوش  و  دـیرد ، تشپ  زا  ار  وا  نهاریپ  نز  نآ  و  دـنتفرگ ، یـشیپ  رگیدـکی  زا  رد  يوـس 
زا وا  تفگ : فسوی ] (] 26) دنیب كاندرد  ياهجنکـش  ای  دوش  ینادنز  هکنیا  زج  تسیچ ، دشاب  هدرک  يدب  گنهآ  وت  هداوناخ  هب  هک  یـسک 

تسوگتـسار و نز  نآ  سپ  هدش ، هدـیرد  شیپ  زا  فسوی )  ) وا نهاریپ  رگا  هک  داد  یهاوگ  نز  نآ  ناسک  زا  یهاوگ  و  تساوخ ، ماک  نم 
زا هک  دید  ار  وا  نهاریپ  نوچ  سپ  (28 .) تسوگتسار وا  تسوگغورد و  نز  نآ  هدش  هدیرد  تشپ  زا  شنهاریپ  رگا  (27)و  تسوگغورد وا 
وت و  رذگرد ، دادـیور ]  ] نیا زا  فسوی ، يا  (29 .) تسا گرزب  امـش  رکم  یتسارب  تسا ، نانز  امـش  رکم  زا  نیا  تفگ : هدش ، هدیرد  تشپ 

، دهاوخیم ماک  دوخ  مالغ  زا  زیزع  نز  دنتفگ : رهـش  رد  ینانز  30)و  .) ياهدوب ناراکـشزغل  زا  هک  هاوخب ، شزرمآ  شیوخ  هانگ  يارب  مه 
رد ار  وا  هک  یتسارب  تسا ،-  هدرک  ياـج  شلد  رد  فسوی  یتـسود  ینعی  تسا -  هتخاـس  دوخ  یتـسود  هتفیـش  ار  يو  فسوی )  ) وا اـنامه 

هداـمآ یهاـگ  هیکت  ناـنآ  رهب  زا  داتـسرف و  سک  ناـشدزن  هب  دینـش ، ار  ناـنآ  ییوگدـب ] و   ] گـنرین نوچ  (31 .) مینیبیم راکـشآ  یهارمگ 
يارب ، ] دـندید ار  وا  هک  نیمه  يآ . نوریب  اهنآ  رب  تفگ : ار ] فسوی   ] داد و هویم ] ندـیرب  يارب   ] يدراـک ناـنآ  زا  مادـک  ره  هب  تخاـس و 

ياهتشرف زج  نیا  تسا ، یمدآ  هن  نیا  ایادخ ! اکاپ  دنتفگ : دندیرب و  هویم ] ياج  هب   ] شیوخ ياهتـسد  دنتفای و  شگرزب  شتفگـش ] ییابیز 
هاگن نتشیوخ  وا  سپ  متساوخ ، ماک  وا  زا  نم  انامه  و  دیدرکیم ، شنزرـس  وا  هرابرد  ارم  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ : (32 !) تسین راوگرزب 

، اراگدرورپ تفگ : فسوی ] (] 33 .) دـشاب ناگدـش  راوخ  زا  هنیآره  دوشیم و  ینادـنز  نامگیب  دـنکن  شمیاـمرفیم  هچنآ  رگا  و  تشاد ،
ناـنادان زا  مـیارگ و  اـهنآ  هـب  ینادرگن  نـم  زا  ار  ناـنز  نآ  گـنرین  رگا  و  دـنناوخیم ، نادـب  ارم  هـچنآ  زا  تـسا  رتـشوخ  نـم  دزن  نادـنز 

ار اههناشن  هکنآ  زا  سپ  هاگنآ  (35 .) اناد اونـش و  تسوا  هک  دـینادرگب ، وا  زا  ار  ناشگنرین  داد و  خـساپ  ار  وا  شراگدرورپ  سپ  (34 .) مشاب
نادـنز هب  یتدـم  اـت  ار  وا  هک  تفرگ -  رارق  نیا  رب  ناـشیار  دیـسر -  ناـشرظن  هب  دـندرب -  یپ  فـسوی  ینمادـکاپ  هـب  هـکنیا  اـب  دـندید - 
روـگنا هک  مدـید  ار  دوـخ  باوـخ ] رد   ] نـم تـفگ : اـهنآ  زا  یکی  دـندش . نادـنز  رد  هاـش -  ناـمالغ  زا  ناوـج -  ود  وا  اـب  36)و  .) دننکفا

 - لیوات هب  ار  ام  دنروخیم . نآ  زا  ناگدنرپ  هک  مربیم  ینان  مرس  رب  هک  مدید  ار  دوخ  نم  تفگ : يرگید  و  مزاسب ،] بارش  ات   ] مراشفیم
هب رگم  دسرن  ار  امش  دنزاس  امش  يزور  هک  یندروخ  چیه  تفگ : (37 .) مینیبیم ناراکوکین  زا  ار  وت  هک  نک ، هاگآ  نآ  ماجنارس -  ریبعت و 
هک تساـهنآ  زا  یبـیغ ] ربـخ   ] نیا منک . ناـتهاگآ  دـسر  امـش  هب  هکنآ  زا  شیپ  یندروخ -  نآ  اـی  باوـخ  ماجنارـس  ریبـعت و  نآ -  لـیوات 
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اهر دـنرادن  رواـب  ار  نیـسپاو  ناـهج  دـنروآیمن و  ناـمیا  ادـخ  هـب  هـک  ار  یهورگ  شیک  نـم  هـک  اریز  تـسا ، هتخوـمآ  ارم  مراـگدرورپ 
نوزف زا  نیا  میریگ ، زابنا  ادـخ  اـب  ار  يزیچ  هک  دـسرن  ار  اـم  ماهدرک ، يوریپ  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  مناردـپ  شیک  (38)و  ماهدرک

نآ ای  دنرتهب  هدنکارپ  نایادخ  ایآ  نم ، ینادـنز  رای  ود  يا  (39 .) دنرادیمن ساپس  مدرم  رتشیب  نکیلو  تسا  مدرم  رب  ام و  رب  يادخ  یـشخب 
امـش و هک  ار  یمـسمیب -  اوتحمیب و  ییاـهمان -  رگم  دـیتسرپیمن  اـتکی ) يادـخ   ) وا زج  امـش  (40 (؟ همه رب  هدـنوش  هریچ  هناگی  يادـخ 
هک تسا  هداد  نامرف  تسین ، ار  يادخ  زج  ییاورنامرف ] و   ] مکح تسا . هداتـسرفن  ورف  نآ  يارب  یتجح  چیه  ادـخ  و ]  ] دـیاهدیمان ناتناردـپ 

ار دوخ  هجاوخ  امش  زا  یکی  نم ، ینادنز  رای  ود  يا  (41 .) دننادیمن مدرم  رتشیب  نکیلو  راوتـسا  تسار و  نید  تسا  نیا  دیتسرپن . ار  وا  زج 
هدرازگ دیتساوخیم  رظن  نآ  هرابرد  هک  يراک  نامرف ] ، ] دـنروخب وا  رـس  زا  ناگدـنرپ  ددرگ و  هتخیوآ  راد  رب  يرگید  نآ  و  دـهد ، بارش 

شاهجاوخ يروآدای  ناطیـش  یلو  نک ، دای  شیوخ  هجاوخ  دزن  ارم  تفگ : دوشیم ، اهر  تسناد  هک  ود ، نآ  زا  یکی  هب  42)و  .) تسا هدش 
ار هبرف  واگ  تفه  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ : هاـش  يزور ]  ] 43)و .) دنامب نادنز  رد  دنچ  یلاس  فسوی ]  ] سپ تخاس ، شـشومارف  ار 

امـش رگا  دیهدب  رظن  مباوخ  هرابرد  ارم  نارتهم ! يا  مدید ،]  ] کشخ رگید  هشوخ  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  و  دنروخیم ، رغال  واگ  تفه 
هک ود ، نآ  زا  سک ، نآ  45)و  .) میتسین اناد  ناشیرپ  ياهباوخ  ریبعت  هب  ام  تسا و  ناشیرپ  هتفـشآ و  ییاهباوخ  دـنتفگ : (44 .) دیرازگباوخ

! افسوی (46 .) دیتسرفب فسوی ] دزن   ] ارم سپ  منکیم ، هاگآ  نآ  ریبعت  زا  ار  امـش  نم  تفگ : دمآ  شدای  هب  اهتدم  زا  سپ  دوب و  هتفای  ییاهر 
کـشخ رگید  هشوخ  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  دنروخیم و  ار  اهنآ  رغال  واگ  تفه  هک  هبرف  واگ  تفه  هرابرد  ار  ام  وگتـسار ، رایـسب  يا 

، دیدیورد ار  هچنآ  و  دینک ، تشک  یپایپ  لاس  تفه  تفگ : (47 .) دننادب ار ] باوخ  ماجنارس   ] دیاش مدرگ ، زاب  مدرم  دزن  هک  دشاب  هد ، رظن 
هداهن اهنآ  يارب  شیپ  زا  هچنآ  هک  دـیایب  تخـس  لاـس  تفه  نآ ، زا  سپ  هاـگنآ  (48 ،) دیراذگب شاهشوخ  رد  دیروخیم ، هک  یکدـنا  زج 
ناراب ناـمدرم  يارب  نآ  رد  هک  دـیایب  یلاـس  نآ  یپ  زا  سپـس ، (49 .) دیرادیم هگن  تشک ] يارب   ] هک نآ  زا  یکدـنا  رگم  دـنروخب  دیـشاب 

وا تفگ : هاش  50)و  .) دنرشفیم نوتیز ]... ، روگنا ، هویم ،  ] نآ رد  و  دنهریم -  یتخـس  یگنت و  زا  مدرم  ای  دیوریم ، ناهایگ  ای  درابیم - 
هک نانز  نآ  راک  لاح و  هک  سرپب  وا  زا  درگزاب و  تاهجاوخ  يوس  تفگ : فسوی ] ، ] دمآ يو  دزن  هداتـسرف  نوچ  سپ  دـیرآ ، نم  دزن  ار 

[ ار نانز  نآ  هاش ، (] 51 .) تساناد اهنآ  رکم  هب  نم  راگدرورپ  انامه  دندیرب ؟-  دوخ  تسد  ارچ  تسا -  هدوب  هچ  دـندیرب  شیوخ  ياهتـسد 
 - زیزع نز  مینادیمن ، يدـب  چـیه  وا  رب  ام  ادـخ ، تسا  كاپ  دـنتفگ : دـیتساوخ ؟ ماک  فسوی  زا  هک  هاـگنآ  تسا  هدوب  هچ  ار  امـش  تفگ :
 - نیا تفگ ]: ینادنز  رای  نآ  هب  فسوی  (] 52 .) تسا نایوگتـسار  زا  وا  و  متـساوخ ، ماک  وا  زا  نم  دش ، رادیدپ  قح  نونکا  تفگ : اخیلز - 

گنرین دـنوادخ  و  ماهدرکن ، تناـیخ  وا  هب  ناـهن  رد  نم  هک  دـنادب  زیزع ]  ] اـت تسا  نآ  يارب  نادـنز -  زا  ندـشن  نوریب  نم و  تساوـخرد 
یسب یمدآ ]  ] سفن هک  مرامشیمن ، هانگیب  ییاتسدوخ ] هب   ] ار نتـشیوخ  نم  53)و   -) دناسریمن دصقم  هب  دـنکیمن -  يربهر  ار  نانئاخ 

وا تفگ : هاش  54)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  نم  راگدرورپ  انامه  درآ ، تمحر  مراگدرورپ  هکنآ  رگم  دـهدیم  نامرف  هانگ  يدـب و  هب 
: تفگ (55 .) ینیما دـنمجرا و  ام  دزن  هب  زورما  وت  تفگ : تخادرپ ، نخـس  هب  وا  اب  نوچ  سپ  مزاس . دوخ  هژیو  ار  يو  ات  دـیروآ  نم  دزن  ار 
ات میداد  ناوت  ياج و  رصم -  نیمزرـس -  نآ  رد  ار  فسوی  نینچنیا  56)و  .) میاناد نابهاگن و  هک  رامگرب ، نیمزرـس  نیا  ياههنازخ  رب  ارم 

هاـبت ار  ناراـکوکین  شاداـپ  و  میناـسریم ، میهاوـخ  هـک  ره  هـب  ار  شیوـخ  شیاـشخب  رهم و  دــنیزگ ، ياـج  دــهاوخب  هـک  نآ  زا  اـج  ره 
فسوی ناردارب  58)و  .) تسا رتهب  دـناهدرکیم  يراگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  ناـهج  نآ  شاداـپ  هنیآره  (57)و  مینکیمن

: تفگ تخاس ، هدامآ  ناشیارب  ار  ناشیاهراب  نوچ  59)و  .) دندوب هدنسانشان  وا  هب  اهنآ  تخانـش و  ار  اهنآ  سپ  دندش ، ردنا  وا  رب  دندمآ و 
نم دزن  ار  وا  رگا  (60)و  منانابزیم نیرتهب  مهدیم و  مامت  ار  هنامیپ  نم  هک  دـینیبیمن  ایآ  دـیرآ ، نم  دزن  دـیراد  ناتردـپ  زا  هک  ار  يردارب 

ار راک  نیا  تساوخ و  میهاوخ  شردپ  زا  ار  وا  دنتفگ : (61 .) دیوشن نم  کیدزن  تشاد و  دیهاوخن  نم  دزن  رابراوخ -  ياهنامیپ -  دیرواین ،
ناشناسک شیپ  هک  یماگنه  رگم  ات  دـیراذگب ، ناشنادراب  رد  ار  نانآ  هیامرـس  تفگ : شیوخ  نامالغ -  ناناوج -  هب  62)و  .) درک میهاوخ 

، دنتشادزاب ام  زا  رابراوخ -  هنامیپ -  ردپ ، يا  دنتفگ : دنتشگزاب ، ناشردپ  دزن  نوچ  (63 .) دنیآ زاب  هک  دیاش  دنسانش ، زاب  ار  نآ  دندرگزاب 
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هب نیماینب )  ) وا هرابرد  اـیآ  تفگ : بوقعی ] (] 64 .) دوب میهاوخ  وا  نابهاگن  هنیآره  ام  میریگب و  رابراوخ  ات  تسرفب  اـم  اـب  ار  ناـمردارب  سپ 
وا و  تسا ، هدـنرادهگن  نیرتـهب  ادـخ  سپ  مدرک !؟ ناـنیمطا  امـش  هب  فـسوی )  ) شردارب هراـبرد  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  منک  ناـنیمطا  اـمش 

، ردپ يا  دنتفگ : هدش ، هدنادرگزاب  اهنآ  هب  هک  دنتفای  ار  شیوخ  هیامرس  دندوشگ ، شیوخ  يالاک  نوچ  65)و  .) تسا نانابرهم  نیرتنابرهم 
نامردارب میروآیم و  رابراوخ  ار  دوخ  نادناخ  هلیـسو ] نیدب  ام   ] و هدش ، هدنادرگزاب  ام  هب  هک  تسام  هیامرـس  نیا  میهاوخیم ؟ هچ  رگید 

نآ هاــشداپ  دزن  رد   ] تـسا كدــنا  يراــب  نــیا  هــک  مــیریگیم ، نوزفا  نیماــینب ] ماــن  هــب   ] ار يرتــش  راــب  مــینکیم و  يرادــهگن  ار 
ات دیروخ ، دـنگوس  ادـخ  مان  هب  ینعی  دـیهد -  يادـخ  زا  راوتـسا  ینامیپ  ارم  ات  داتـسرف  مهاوخن  امـش  اب  ار  وا  زگره  تفگ : (66 [.) نیمزرس

: تفگ دندادب ، شیوخ  راوتـسا  نامیپ  ار  وا  نوچ  سپ  دـیوش . راتفرگ  هکنآ  رگم  دـیرآیم  زاب  نم  هب  ار  وا  هنیآره  هک  دـشاب -  یناگورگ 
نورد هدنکارپ  ياهرد  زا  دـیوشن و  نورد  هزاورد  کی  زا  نم ، نارـسپ  يا  تفگ : 67)و  .) تسا نابهاگن  هاوگ و ]  ] مییوگ هچنآ  رب  يادـخ 

، مدرک لکوت  وا  رب  تسین . ار  يادخ  زج  ییاورنامرف ] و   ] مکح تشاد . مناوتن  يدوس  چیه  ادخ  ردق ] اضق و   ] ربارب رد  ار  امـش  نم  و  دیوش ،
اضق و  ] ربارب رد  ار  نانآ  دـندش ، نورد  دوب  هدومرف  ناشردـپ  هک  اـجنامه  زا  نوچ  68)و  .) سب دننک و  لکوت  وا  رب  دیاب  ناگدـننکلکوت  و 
و تخادرپب ،-  نآ  زا  لد  تفگب و  درک -  راکـشآ  ار  نآ  دوب و  بوقعی  لد  رد  هک  يزاـین  وزرآ و  رگم  تشادـن  يدوس  چـیه  ادـخ  ردـق ]

یلو میدوب  هتخومآ  وا  هب  ام  هک  ور  نآ  زا  دناهرب -  ردـق  اضق و  زا  ار  یـسک  دـناوتن  زیرگ  هک  تسنادیم  دوب -  شناد  دـنوادخ  يو  انامه 
زا سپ  ماوت ، ردام ] مه   ] ردارب نم  انامه  تفگ : داد ، ياج  شیوخ  دزن  ار  شردارب  دندمآرد  فسوی  رب  نوچ  69)و  .) دننادیمن مدرم  رتشیب 

، داهن دوخ  ردارب  نیجرخ -  نادراـب -  رد  ار  ماـج  تخاـس  هداـمآ  ار  ناـنآ  هنب  راـب و  نوچ  سپ  (70 .) رادم هودنا  دـندرکیم  هک  ییاهراک 
: دنتفگ دنداهن ، ناشیدب  يور  هک  یلاح  رد  فسوی ] ناردارب  (] 71 .) دینادزد امش  نامگیب  نایناوراک  يا  هک  دروآرب  گناب  ینزگناب  سپس 

نم تسا و  يرتش  راب  ار  وا  درآ  زاب  ار  نآ  هک  ره  تفگ ] فسوی   ] و میاهدرک ، مگ  ار  هاش  ماج -  هناـمیپ -  دـنتفگ : (72 (؟ دیاهدرک مگ  هچ 
دزد اـم  مـینک و  یهاـبت  نیمزرــس  نـیا  رد  اـت  میاهدــماین  اــم  هـک  دــینادیم  امــش  هـک  دــنگوس  ادــخ  هـب  دــنتفگ : (73 .) منماــض ار  نآ 

رد ماج ]  ] هک ره  هک  تسا  نآ  شیازـس  دنتفگ : (75 (؟ دیـشاب وگغورد  رگا  تسیچ ، سک -  نآ  ای  راک -  نآ  يازـس  دنتفگ : (74 .) میاهدوبن
نانآ ياهنادراب  يوجتسج  هب  سپ  (76 .) میهدیم رفیک  نینچنیا  ار  نادزد -  ناراکمتـس -  ام  تسا ، نآ  يازـس  دوخ  وا  دوش  تفای  يو  راب 

ات میدرک -  یـشیدنا  هراچ  فسوی  يارب  ناسنیدب  دروآ . نوریب  شردارب  نادراب  زا  ار  نآ  سپـس  درک ، زاغآ  شیوخ  ردارب  نادراب  زا  شیپ 
 - دهاوخ يادـخ  هکنآ  رگم  دریگب ، ناگورگ ]  ] ار شردارب  هک  دوبن  اور  هاش  نآ  نییآ  رد  اریز ]  -، ] دراد هگن  دوخ  دزن  ار  شردارب  دـناوتب 

[ ناردارب (] 77 .) تسه یناد  رایـسب  ییاناد ، ره  يالاب  و  میرب ، الاب  اههیاپ  هب  میهاوخب  ار  هک  ره  تخومآ ،-  فسوی  هب  ار  نآ  ریبدـت  هکنانچ 
ناـهنپ شیوخ  لد  رد  ار  نآ  فـسوی  اـما  دوـب . هدرک  يدزد  نیا  زا  شیپ  زین  شردارب  هک ] تسین ، تفگـش  ، ] هدرک يدزد  وا  رگا  دـنتفگ :

رتاناد دـینکیم  نایب  هچنادـب  يادـخ  و  دـینکیم ،] دومناو  هچنآ  زا   ] دـیرتدب هاـگیاج  هب  امـش  تفگ : تخاـسن ، راکـشآ  اـهنآ  رب  تشاد و 
ناراــکوکین زا  ار  وــت  هــک  ریگب ، وا  ياــج  هــب  ار  اــم  زا  یکی  سپ  هدروخلاــس ، تــسا  يریپ  ردــپ  ار  وا  زیزع ، يا  دـــنتفگ : (78 .) تسا

زا مینک -  نینچ  رگا  هاـگنآ -  هک  میاهتفاـی ، وا  دزن  شیوـخ  يـالاک  هک  میریگب  ار  یـسک  نآ  زج  هک  ادـخ ، رب  هاـنپ  تـفگ : (79 .) مینیبیم
امـش رب  ناتردپ  هک  دینادیمن  رگم  تفگ : ناشرتهم  دـندش . وس  کی  هب  نایوگزار  دنتـشگ  دـیمون  وا  زا  نوچ  سپ  (80 .) میشاب ناراکمتس 
نیا زا  زگره  نم  سپ  دـیاهدرک ؟ یهاـتوک  هچ  فـسوی  هراـبرد  نیا  زا  شیپ  تسا و  هتفرگ  وا -  ماـن  هب  ینعی  يادـخ -  زا  راوتـسا  یناـمیپ 

نارواد نیرتـهب  وا  و  دـیاشگب -  میارب  یهار  دـنک -  يرواد  نم  هراـبرد  يادـخ  اـی  دـهد  هزاـجا  ارم  مردـپ  هکنآ  اـت  موـشن  یهار  نیمزرس 
 - دمآ نوریب  وا  راب  زا  هاش  ماج  هک  میتسناد -  هچنادب  زج  ام  و  درک ، يدزد  ترـسپ  ردپ ، يا  دییوگب : دیدرگزاب و  ناتردـپ  دزن  (81 .) تسا
وا هک  تسا  نآ  دزد  مکح  هک  میدادیمن  یهاوگ  هنرگو  هدرک  يدزد  وا  هک  میتـسنادیمن  میدوبن -  مه  بیغ  ناـبهاگن  میدادـن و  یهاوگ 

[ بوقعی (] 83 .) مییوگتسار ام  هنیآره  و  سرپب ، میدمآ  نآ  اب  هک  یناوراک  زا  میدوب و  نآ  رد  هک  يرهـش  مدرم ]  ] زا 82)و   -) دنریگ هدنب  ار 
هب مه  اب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هک  تسا  دیما  تسوکین ، ییابیکش  ارم ] لاح  ره  هب   ] سپ هتسارایب ، ناتیارب  ار  يراک  امـش  سفن  هکلب  تفگ :

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 92 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


و دش ، دیپس  هودنا  زا  وا  مشچ  ود  و  فسوی ! رب  اغیرد  يا  تفگ : دینادرگب و  يور  اهنآ  زا  84)و  .) تمکح اب  ياناد  تسوا  هک  دناسر ، نم 
زا ای  يوش  رامیب  تخس  ات  ینکیم  دای  ار  فسوی  هتسویپ  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : (85 .) دروخیم ورف  نادنزرف ] زا   ] شیوخ مشخ  وا 
يا (87 .) دینادیمن امـش  هک  منادیم  ادـخ  زا  يزیچ  ملانیم و  ادـخ  هب  شیوخ  هودـنا  درد و  زا  انامه  تفگ : (86 .) يدرگ ناگدش  كاله 
ادخ تمحر  زا  نارفاک  هورگ  زج  هک  دیشابم ، دیمون  ادخ  تمحر  زا  دیبای و  ربخ  دینک و  وجتسج  شردارب  فسوی و  زا  دیورب  نم ، نارـسپ 

هدیـسر یگنـسرگ -  یناشیرپ و  دنزگ -  ار  ام  نادناخ  ام و  زیزع ، يا  دنتفگ : دندمآ ، رد  فسوی )  ) وا رب  نوچ  سپ  (88 .) دنوشیمن دیمون 
شاداـپ ار  ناگدـنهد  هقدـص  ادـخ  هک  هد ، هقدـص  اـم  رب  شخب و  ماـمت  راـبراوخ -  هناـمیپ -  ار  اـم  میاهدروآ ، زیچاـن  ياهیآمرـس  تـسا و 

: تفگ یفسوی ؟ وت  یتسار  ایآ  دنتفگ : (90 (؟ دیدرک هچ  دیدوب  نادان  هک  هاگنآ  شردارب  فسوی و  هب  هک  دینادیم  ایآ  تفگ : (89 .) دهدیم
دزم ادخ  هک ] دنادب   ] سپ دنک  ییابیکـش  يراگزیهرپ و  هک  ره  یتسارب  داهن ، تنم  ام  رب  يادخ  هنیآره  تسا . نم  ردارب  نیا  مفـسوی و  نم 

راکـشزغل ام  ناـمگیب  و  داد ، يرترب  دـیزگرب و  اـم  رب  ار  وت  ادـخ  هنیآره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : (91 .) دـنکیمن هابت  ار  ناراکوکین 
دیربب و ارم  نهاریپ  نیا  (93 ،) تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  و  دزرمایب ، ار  امش  ادخ  تسین ، شنزرس  چیه  امـش  رب  زورما  تفگ : (92 .) میدوب

يوب نم  انامه  تفگ : ناشردپ  دـش ، نوریب  ناوراک  نوچ  94)و  .) دیرآ نم  دزن  ار  دوخ  نادناخ  همه  و  دوش ، انیب  ات  دـینکفا  مردـپ  يور  رب 
دیدش یتسود  ینعی  یـشیوخ -  هنیرید  یهارمگ  رد  زونه  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگ : (95 .) دیرامشن درخمک  ارم  رگا  مباییم ، فسوی 

زا يزیچ  نم  هک  متفگن  امـش  هب  تفگ : تشگ ، انیب  سپ  دـنکفا ، وا  يور  رب  ار  نهاریپ )  ) نآ دـمایب ، ناسر  هدژم  نوچ  96)و   -.) فسوی هب 
يدوزب تفگ : (98 .) میدوب راکهانگ  ام  انامه  هاوخب ، شزرمآ  اـم  ناـهانگ  يارب  ردـپ ، يا  دـنتفگ : (97) دینادیمن امـش  هک  منادیم  يادخ 
شیوخ ردام  ردپ و  دندمآرد ، فسوی  رب  نوچ  99)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  یسب  وا  هک  مهاوخیم ، شزرمآ  مراگدرورپ  زا  امش  يارب 

الاب تخت  رب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  100)و  .) دوب دیهاوخ  نمیا  دهاوخب  يادخ  رگا  هک  دییآرد  رـصم  هب  تفگ : داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  ار 
مراگدرورپ هک  مدوب ، هدید  رتشیپ  هک  تسا  نم  باوخ  نامه  ریبعت  نیا  ردپ ، يا  تفگ : و  دـنداتفا ، رد  نانکهدجـس  وا  شیپ  ناگمه  درب و 

دروایب ناعنک ]  ] نابایب زا  ار  امـش  دروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ارم  هک  هاـگنآ  دومن  ییوکین  نم  اـب  یتسارب  و  تخاـس ، تسرد  تسار و  ار  نآ 
یمرن هب  تسا -  هدننکفطل  دهاوخ  هک  ار  نآ  نم  راگدرورپ  انامه  دنکفا ، یهابت  درک و  بوشآ  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ 

يا یتخومایب ، اهباوخ  ریبعت  زا  يدادـب و  هرهب ]  ] یهاـشداپ زا  ارم  اراـگدرورپ ، (101 .) تمکح اب  اـناد و  تسوا  هک  دـنک ،-  راـتفر  یکین  و 
هب ناریمب و  رادربنامرف -  هداهن و  ندرگ  ناملسم -  ارم  یناهج ، نآ  ناهج و  نیا  رد  نم  تسرپرـس  رای و  وت  نیمز ، اهنامـسآ و  هدنرآدیدپ 

( فسوی ناردارب   ) ناـنآ دزن  وـت  و  مینکیم ، یحو  وـت  هب  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  تشذگرـس ]  ] نیا (102 .) دنویپب راکوکین  ناگتسیاش 
دروخ ار  وا  گرگ  دنیوگب  دننکفا و  هاچ  رد  ار  فسوی  هک  دندرکیم -  دب  هشیدنا  دندش و  ناتـسادمه  شیوخ  راک  رد  هک  هاگنآ  يدوبن 

 -[ تلاـسر غیلبت  راـک -   ] نیا رب  وت  104)و  .) يرب وزرآ  یـسب  ناشندروآ ] نامیا  رب   ] دـنچ ره  دـش  دـنهاوخن  نموم  مدرم  رتشیب  103)و  -.)
هک تسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  اههناشن  اسب  105)و  .) تسین نایناهج  يارب  يدـنپ  يروآدای و  زج  نآرق )  ) نیا یهاوخیمن ، نانآ  زا  يدزم 
هب ینعی  دنکرـشم -  لاح ] نامه  رد   ] هکنیا رگم  دـنروآیمن  ناـمیا  ادـخ  هب  ناـشرتشیب  106)و  .) دـننادرگيور نآ  زا  دـنرذگیم و  نآ  رب 

دنرادن یهاگآ  هک  یلاح  رد  ای  دسر ، نانآ  هب  ادخ  يوس  زا  ریگارف  یباذع  هکنیا  زا  دـنانمیا  رگم  سپ  (107  -.) دناهدیسرن دیحوت  تقیقح 
كاپ و  دنک . يوریپ  نم  زا  هک  ره  نم و  مناوخیم ، ادخ  يوس  هب  ییانیب  اب  هک  تسا  نم  هار  نیا  وگب : (108 (؟ دسرارف ار  نانآ  هاگان  تمایق 

سپ میدرکیم ، یحو  ناشیدب  هک  اهرهـش  مدرم  زا  ار  ینادرم  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  109)و  .) متسین ناکرشم  زا  نم  و  يادخ ، تسا 
ناراگزیهرپ يارب  نیسپزاب  يارس  هنیآره  و  دوب ؟ هنوگچ  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارـس  هک  دنرگنب  ات  دناهتـشگن  نیمز ، رد  ایآ 

موق ندروآ  نامیا  زا   ] ناربماـیپ نوچ  اـت  تشاد ] همادا  نارفاـک  راـکنا  ناربماـیپ و  توعد  و  (] 110) دـیدنبیمن راک  ار  درخ  اـیآ  تسا ، رتهب 
، دیسر ناشیدب  ام  يرای  دنراد ،-  تخس  باذع  نارفاک  هک  هدش -  هتفگ  غورد  نانآ  هب  هک  دنتـسناد  نینچ  نارفاک ]  ] دندش و دیمون  دوخ ]

يارب نانآ  تشذگرس  رد  هنیآره  (111 .) دوشن هدنادرگزاب  ناراکهزب  هورگ  زا  ام  تخـس  باذع  و  دـش ، هدـیناهر  میتساوخ  ار  هک  ره  سپ 
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نآ تشادرواـب  هکلب  دـشاب ، هدـش  هتفاـب  غورد  هب  هک  تسین  ینخـس  نآرق -  نیا -  تسا . هدوـب  نتفرگ -  دـنپ  هیاـم  یتربـع -  نادـنمدرخ 
هک یمدرم  يارب  تسا  یـشیاشخب  ینومنهر و  يزیچ و  ره  نایب  حرـش و  و  تسا ،-  هدمآ  نآ  زا  شیپ  تسا -  نآ  شیپ  هک  تسا  یباتک ] ]

(112 .) دنروآ نامیا 

دعرلا

ورف وت  يوس  هب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  و  نآرق ،-  باتک -  نیا  ياـههیآ  تساـهنیا  ار . میم ، مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
، تشارفارب دـینیبب  ار  اهنآ  هک  ییاهنوتـسیب  ار  اهنامـسآ  هک  نآ  تسادـخ  (2 .) دـنرادیمن رواب  مدرم  رتشیب  یلو  تسا  قح  هدـش ، هداتـسرف 

 - نیعم هدربمان -  يدمآرـس  ات  کی  ره  هک  درک ، مار  ار  هام  دیـشروخ و  و  دـمآرب ، یتسه -  ناهج  رب  ییاورناـمرف  ماـقم  شرع -  رب  سپس 
نامگیب ار  زیخاتـسر -  زور  ناتراگدرورپ -  رادید  دیاش  ات  دـنکیم  نایب  لیـصفت  هب  ار  اههناشن  دـنکیم ، ریبدـت  ار  ناهج ]  ] راک دـنناور .

نیریـش و شرت و  هنوگ -  ود  اههویم  همه  زا  نآ  رد  و  داد ، رارق  اهدور  اههوک و  نآ  رد  درتسگب و  ار  نیمز  هک  نآ  تسوا  3)و  .) دینک رواب 
رد 4)و  .) تساههناشن دنشیدنیب  هک  یهورگ  يارب  روما ]  ] نیا رد  انامه  دناشوپیم . زور  رب  ار  بش  درک . دیدپ  یناتسمز و - ...  یناتسبات و 
اب هک  هشیر  کی  زا  هن  هشیر و  کی  زا  هدـییور  ییاهنبامرخ  اهتـشک و  اهکات و  زا  ییاهناتـسوب  و  رگیدـکی ، کیدزن  تسا  ییاـههراپ  نیمز 
ار درخ  هک  یهورگ  يارب  روما ]  ] نیا رد  هنیآره  میهنیم . يرترب  رگید  یخرب  رب  هویم  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  و  دـنوشیم . باریـس  بآ  کی 
ون یـشنیرفآ  رد  یتسارب  میوش ، كاخ  هک  یماگنه  ایآ  هک : نانآ  راتفگ  تسا  تفگـش  ییامن ، یتفگـش  رگا  5)و  .) تساههناشن دندنب  راک 
نآ رد  هـک  دــننایخزود  ناـنیا  و  تساـهریجنز ، ناـشاهندرگ  رد  ناــنیا  و  دــندش ، رفاــک  شیوـخ  راــگدرورپ  هـب  هـک  دــننانیا  مـییآرد ؟
زا شیپ  هکنآ  لاح  و  دنهاوخیم ، باتش  هب  ار  تکاله -  باذع و  يدب -  يراگتسر -  تمالس و  یکین -  زا  شیپ  وت  زا  6)و  .) دننادیواج
وت راگدرورپ  انامه  و  تسا ، شزرمآ  دـنوادخ  ناشیراکمتـس  رب  مدرم  يارب  وت  راگدرورپ  انامه  و  تسا . هتفر  زومآـتربع  ياـهتبوقع  ناـنآ 
وت اـنامه  دـیآیمن ؟ ورف  اـم ] هاوخلد  هب   ] ياهناـشن شراـگدرورپ  زا  وا  رب  ارچ  دـنیوگ : دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  7)و  .) تسا رفیک  تـخس 
هچ دـهاکیم و  هچ  اهنادـهز  دراد و  راـب  هچ  ياهنیداـم  ره  هک  دـنادیم  ادـخ  (8 .) تـسا ییاـمنهار  ار  یهورگ  ره  و  سب ، ياهدــننکمیب و 
 - اوران تبـسن  ره  زا  زیچ و  همه  زا  تسا -  رترب  گرزب و  تسا ، راکـشآ  ناهن و  ياناد  (9 .) تسا هزادنا  هب  وا  دزن  يزیچ  ره  و  دـیازفایم ،

اراکشآ زور  هب  ای  دوش  ناهنپ  بش  هب  هک  ره  دنک و  ادیوه  ار  نآ  هک  ره  دراد و  ناهن  نخـس  هک  ره  امـش  زا  تسا  ناسکی  وا ] يارب  (] 10 .)
اناـمه دـنرادیم . هاـگن  ادـخ  ناـمرف  هـب  ار  وا  هـک  يو  سپ  زا  يور و  شیپ  زا  تـسا  یپ  رد  یناگتـشرف  ار  یمدآ -  وا -  (11) دشاب هدنور 
يارب ادخ  نوچ  و  دننک . نوگرگد  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  هک  هاگنآ  ات  دنکن  نوگرگد  اهتمعن ،] زا   ] دنراد یهورگ  ار  هچنآ  دـنوادخ 

 - شخرذآ قرب -  هک  تسوا  (12 .) تسین يزاسراک  تسود و  چیه  وا  زج  ار  نانآ  و  دشابن ، تشگزاب  ار  نآ  زگره  دهاوخ  يدـب  یهورگ 
اب ردنت -  دـعر -  13)و  ،) دروآیم دیدپ  ار  رابنارگ  ياهربا  و  دـیامنیم ، امـش  هب  نازرواشک -  دـیما  نارفاسم و  میب  دـیما -  میب و  يارب  ار 
هک ره  هب  ار  نآ  سپ  دتـسرفیم ، ار  ینامـسآ -  ياهـشتآ  اـههقعاص -  و  دـننکیم ، داـی  یکاـپ  هـب  ار  وا  شمیب  زا  ناگتـشرف  وا و  شیاـتس 
 - ورین تخس  ای  هدنریگتخس  ای  رفیک -  تخـس  وا  و  دننکیم ، هزیتس  لدج و  ادخ  هرابرد  نارفاک -  نانآ -  هک  یلاح  رد  دناسریم  دهاوخ 
زا يزاین  چیه  و   ] دنهدن ناشیدـب  یخـساپ  چـیه  ناگدـیتسرپ ] نآ  ، ] دـنناوخیم ار  وا  زج  هک  نانآ  قح و  توعد  تسار  وا  اهنت  (14 .) تسا

و تسین . هدنـسر  وا  ناهد  هب  یلو  دسرب  شناهد  هب  بآ ]  ] ات هداشگ  بآ  يوس  هب  شیوخ  تسد  ود  هک  یـسک  دننام  رگم  دنرواینرب ] نانآ 
نادادماب ناشاههیاس ، و  هاوخان ، هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  15)و  .) دشابن یلصاحیب -  یهارمگ -  رد  زج  نارفاک  ندناوخ 

وا ياـج  هب  اـیآ  سپ  وگب : اـتکی . يادـخ  وگب : تسیک ؟ نیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  وگب : (16 .) دنرآیم هدجـس  ار  يادخ  ناهاگنابـش  و 
اهیکیرات و ای  دـنربارب ؟ اـنیب  اـنیبان و  اـیآ  وگب : دنتـسین ؟ شیوخ  يارب  یناـیز  دوس و  چـیه  کـلام  هک  دـیاهتفرگ  یناتـسرپرس  ناتـسود و 

هبتشم هدننام -  مه  هب  اهنآ  رب  شنیرفآ  نیا ]  ] دناهدیرفآ و وا  شنیرفآ  دننام  هک  دناهتفرگ  ییاهزابنا  ادخ  يارب  رگم  ای  دنناسکی ؟ ییانـشور 
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سپ دروآ  ورف  یبآ  نامسآ  زا  (17 .) ناگمه رب  هریچ  تخـس  هناگی و  تسوا  تساهزیچ و  همه  هدننیرفآ  اتکی  يادخ  وگب : تسا ؟ هدـش  - 
شتآ رد  ییـالاک  اـی  يروـیز  نتــسج  يارب  هـچنآ  زا  و  دروآرب ، دوـخ  يور  رب  یفک  لیــس  هاـگنآ  دـش  ناور  دوـخ  هزادـنا  هـب  ییاـهدور 

زا ار  لطاب  دـنکیم و  رادـیاپ  ار  قح  دـنزیم -  لثم ]  ] ار لطاب  قح و  ادـخ  نینچنیا  دروآرب .]  ] نآ دـننام  یفک  زین  تازلف -  دـنزادگیم - 
، هنوگ نیا  دـنامب . نیمز  رد  تازلف -  بآ و  دـناسریم -  دوس  ار  مدرم  هچنآ  اما  و  دوش ، تسین  دور و  يرانک  هب  فک  اـما  دربیم -  ناـیم 

هچنآ همه  رگا  دندادن ، خساپ  ار  وا  هک  یناسک  و  دنراد ، کین  ماجنارس  دنداد ، خساپ  ار  ناشراگدرورپ  هک  یناسک  (18 .) دنزیم اهلثم  ادخ 
 - یتخـس يدب -  ار  نانیا  دنزادرپب . باذع ] زا   ] شیوخ دیرخزاب  يارب  دندوب  هدامآ  انامه  دنتـشادیم  نآ  اب  ار  نآ  دـننام  تسا و  نیمز  رد 

هداتسرف ورف  وت  هب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  دنادیم  هک  یسک  ایآ  سپ  (19 .) تسا یهاگمارآ  دب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  دشاب و  باسح 
ار ادخ  نامیپ  هک  نانآ  (20) دنریگیم دنپ  نادنمدرخ  اهنت  تسا ؟ لدروک -  انیبان -  هک  تسا  یـسک  نوچمه  تسا  تسرد  تسار و  هدـش 

ناـشراگدرورپ زا  دـندنویپیم و  دـندنویپب  هک  تسا  هدوـمرف  يادـخ  ار  هـچنآ  هـک  ناـنآ  21)و  ،) دننکـشیمن ار  ناـمیپ  دـنربیم و  رـس  هب 
زا دنتشاد و  اپرب  ار  زامن  دندومن و  ییابیکش  ناشراگدرورپ  يدونشخ  نتـسج  يارب  هک  نانآ  22)و  ،) دنکانمیب باسح  يدب  زا  دنسرتیم و 
نآ کـین ]  ] ماجنارــس تـسار  ناـنآ  دــننکیم ، رود  یکین  اـب  ار  يدــب  دــندرک و  قاـفنا  راکــشآ  ناـهن و  رد  مـیدرک  ناــشیزور  هـچنآ 
ره زا  ناگتشرف  و  اهنآ ، راکوکین  هتسیاش و  نادنزرف  نارسمه و  ناردپ و  زا  کی  ره  زین  دنیآرد و  اهنآ  هب  هک  هدنیاپ  ییاهتـشهب  (23) يارس

یناسک 25)و  .) يارس نیا  ماجنارس  تسا  کین  هچ  سپ  دیدرک ، هک  يربص  شاداپ  هب  امش  رب  مالـس  دنیوگ ]: و  (] 24) دنیآرد نانآ  رب  يرد 
رد و  دنربیم ، ناشیوخ -  اب  دنویپ  دندنویپب -  هک  تسا  هدومرف  يادخ  ار  هچنآ  دننکشیم و  نآ  راوتسا  نتـسب  زا  سپ  ار  يادخ  نامیپ  هک 
دنک خارف  دهاوخب  هک  ره  يارب  ار  يزور  دنوادخ  (26 .) يارس نآ  یتخـس  يدب و  تسار  نانآ  تنعل و  تسار  نانآ  دننکیم ، یهابت  نیمز 
ربارب رد  ناهج  نیا  یگدنز  هکنآ  لاح  و  دندش ، نامداش  ناهج  نیا  یگدنز  هب  ناهاوخ ] ایند   ] و دـنادرگ ، گنت  دـهاوخب ] هک  ره  يارب   ] و

وا رب  شراگدرورپ  زا  ام ] هاوخلد  هب   ] ياهزجعم هناشن و  ارچ  دنیوگ : دـندش  رفاک  هک  یناسک  27)و  .) تسین كدنا ]  ] ياهرهب زج  ناهج  نآ 
هار شیوـخ  يوـس  هب  دروآ -  يور  وا  هاـگرد  هب  ددرگ -  زاـب  ار  هک  ره  دـنک و  هارمگ  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  اـنامه  وـگب : دـماین ؟ ورف 
هک یناسک  (29 .) دریگ مارآ  ادـخ  دای  هب  اهنت  اهلد  هک  دیـشاب  هاگآ  دـبای . مارآ  ادـخ  دای  هب  ناشاهلد  دـندروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  (28) دیامن
هک یتما  نایم  هب  ار  وت  نینچمه ، (30 .) وکین تشگزاب  شوخ و  یناگدنز  تسار  ناشیا  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا 
رفک نابرهم  يادـخ  هب  اهنآ  هکنآ ] لاح   ] یناوخرب و نانآ  رب  میدرک  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  ات  میداتـسرف  دنتـشذگب  ییاـهتما  ناـشیا  زا  شیپ 

ینآرق رگا  31)و  .) تسوا يوـس  هب  نم  تشگزاـب  مدرک و  لـکوت  وا  رب  تسین ، ییادـخ  وا  زج  نم ، راـگدرورپ  تـسوا  وـگب : دـنزرویم .
مه زاب   ] دشیم هتفگ  نخـس  ناگدرم  اب  هلیـسو  نادب  ای  تشگیم  هراپ  هراپ  هتفاکـش و  نادب  نیمز  ای  دشیم  ناور  نادب  اههوک  هک  دوبیم 

ندروآ نامیا  زا   ] دـناهدروآ نامیا  هک  یناسک  ایآ  تسادـخ . نآ  زا  همه  ناـمرف  راـک و  هکلب  ادـخ .] تساوخ  هب  رگم  دـندروآیمن  ناـمیا 
دندیزرو رفک  هک  یناسک  هب  هتـسویپ  و  دومنیم ؟ هار  ار  مدرم  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  دننادیمن ] و   ] دـناهدشن دـیمون  زونه ] نارفاک 

ادخ هک  دسرب ، ادخ  هدـعو  هک  هاگنآ  ات  دـیآیم  دورف  ناشهناخ  کیدزن  ای  دـسریم  هدـنبوک  يدادـیور  دـناهدرک  هک  ییاهراک  يازـس  هب 
ار اهنآ  سپس  مداد  تلهم  دندش  رفاک  هک  یناسک  هب  سپ  دندش ، ازهتسا ، زین  وت  زا  شیپ  ناگداتسرف  هنیآره  32)و  .) دنکیمن هدعو  فالخ 
وا ریغ  اب   ] تسا نابهاگن  هداتـسیا و  هدرک  هچنادـب  یـسک  ره  رب  هک  يادـخ ]  ] نآ ایآ  (33 .) دوـب هنوـگچ  نم  رفیک  هک ] رگنب   ] سپ متفرگب ،

نیمز رد  هچنادـب  ار  يادـخ )  ) وا رگم  ای  دـینک ،-  فصو  دـیربب -  مان  ار  اـهنآ  وگب : دـنداد ، رارق  یناکیرـش  ادـخ  يارب  و  تسا ؟] دـننامه 
زا ار  نانآ  و  هتـشگ ، هتـسارآ  ناشگنرین  دندش  رفاک  هک  یناسک  يارب  هکلب  دییوگیمه ؟ رهاظ  هب  ینخـس  اهنت  ای  دینکیم !؟ هاگآ  دنادیمن 

و تسا ، یباذـع  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  ار  نانآ  (34 .) دشابن ییامنهار  چـیه  ار  وا  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  و  دـناهدینادرگب ، تسار  هار 
ناراگزیهرپ هب  هک  یتشهب  نآ  ناتساد  (35 .) تسین ادخ  باذع ]  ] زا ياهدنرادهاگن  چیه  ار  اهنآ  و  تسا ، رتتخـس  ناهج  نآ  باذـع  یتسارب 

هک یناـسک  ماجنارـس  تسا  نیا  تسا . یگـشیمه  شاهیاـس  اـههویم و  تسا ، ناور  اـهيوج  نآ  ریز  زا  هک  تـسا  ناـنچ  هدـش  هداد  هدـعو 
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ورف وت  هب  هچنادـب  يراـصن -  دوهی و  میاهداد -  باـتک  ناـنآ  هب  هک  یناـسک  36)و  .) تسا شتآ  نارفاک  ماجنارـس  و  دـندرک ، يراگزیهرپ 
نامرف هک  تسین  نیا  زج  وگب : دننکیم . راکنا  ار  نآ  زا  یخرب  هک  دنتـسه  یناسک  باتک ] لها  يا   ] اههورگ زا  و  دننامداش ، هدش  هداتـسرف 

ار نآرق )  ) نیا نـینچمه  37)و  .) تسوا يوس  هب  نم  تشگزاـب  مناوخیم و  وا  يوس  هب  مراـین . زاـبنا  وا  هب  متـسرپب و  ار  يادـخ  هک  ماهتفاـی 
، ینک يوریپ  نانآ  ياهوزرآ  اهـسوه و  زا  هدمآ  وت  هب  هک  یـشناد  نآ  زا  سپ  رگا  و  میداتـسرف . ورف  يزات  نابز  هب  یتمکح -  ای  یمکح - 
نارسمه و ار  ناشیا  میداتـسرف و  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  هنیآره  38)و  .) دوب دهاوخن  ادخ  باذع ]  ] زا ياهدنرادهاگن  تسرپرـس و  چیه  ار  وت 

 - ياهتـشون ار  يدمآرـس  ره  درایب . ياهزجعم -  ياهناشن -  ادـخ  نامرف  تساوخ و  هب  زج  هک  دـیاشن  ار  يربماـیپ  چـیه  و  میداد . نادـنزرف 
ای ردام  باتک  باتک -  ردام  و  درادب ، راوتـسا  ياج و  رب  ای ]  ] دربب و نایم  زا  درتسب و  دـهاوخ  ار  هچنآ  يادـخ  (39 .) تسا مولعم -  یمکح 

[ اهنآ ناـیم  زا  ناـشرفیک  زا  شیپ   ] ار وت  اـی  مییاـمنب ، وت  هب  مینکیم  هدـعو  اـهنآ  هب  هچنآ  زا  یخرب  رگا  40)و  .) تسوا دزن  ظوفحم -  حوـل 
زا میزادرپیم و  نیمز  هب  ام  هک  دنتـسنادن -  دـندیدن -  ایآ  (41 .) یـسرباسح ام  رب  تسا و  مایپ  ندـناسر  وت  رب  هک  تسین  نیا  زج  میریگرب ،
هک یناسک  انامه  42)و  .) تسا باسح  دوز  وا  تسین و  ياهدنرب  سپزاب  چیه  ار  وا  مکح  دنکیم و  مکح  ادـخ  میهاکیم و  نآ  ياههرانک 
هچ یـسک  ره  هک  دـنادیم  تسار . يادـخ  اـهگنرین  همه  هـک  اریز  درکن ] يدوـس  اـهنآ  يارب  یلو   ] دـنتخاس گـنرین  دـندوب  اـهنآ  زا  شیپ 

، یتسین ادخ ]  ] هداتسرف وت  دنیوگ : دندیزرو  رفک  هک  یناسک  43)و  .) تسار هک  يارس  نآ  ماجنارـس  هک  دننادب  نارفاک  هک  ادوز  و  دنکیم ،
(44 .) تسوا دزن  نآرق -  باتک -  شناد  هک  نآ  تسا و  هدنسب  یهاوگ  ادخ  امش  نم و  نایم  وگب :

میهاربإ

نامرف تساوخ و  هب  ار  مدرم  ات  میداتـسرف  ورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباـتک  نیا ] . ] ار مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
وا هک  ییادخ  نآ  (2) هدوتـس اتمهیب و  ياناوت  نآ  هار  هب  يرآ ، نوریب  تیادـه ]  ] ییانـشور هب  یهارمگ ] [ي  اهیکیرات زا  ناـشراگدرورپ 

ناهج نآ  رب  ار  ناهج  نیا  یگدـنز  هک  ناـنآ  (3 ،) تخـس یباذـع  زا  نارفاـک  رب  ياو  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تـسار 
ام 4)و  .) دنرود یهارمگ  رد  نانآ  دنهدیم ،-  هولج  دب  دـنهاوخیم -  جـک  ار  نآ  دـنرادیم و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] و دـننیزگیمرب ،
ره دنک و  هارمگ  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  سپ  دنک . نایب  ینـشور  هب  نانآ  يارب  دناوتب ]  ] ات میداتـسرفن ، شموق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چـیه 

دوخ موق  هک : میداتسرف  شیوخ  ياههناشن  اب  ار  یسوم  هنیآره  5)و  .) راکراوتسا ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا  و  دیامن ، هار  دهاوخ  ار  هک 
يرازگـساپس يابیکـش  ره  يارب  يروآداـی ]  ] نیا رد  اـنامه  رآ ، ناـشدای  هـب  ار  ادـخ  ياـهزور  و  رب ، نوریب  ییانـشور  هـب  اـهیکیرات  زا  ار 

ناینوعرف زا  ار  امـش  هک  یماگنه  دینک  دای  ناتدوخ  رب  ار  يادخ  تمعن  تفگ : ار  دوخ  موق  یـسوم  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 6)و .) تساههناشن
ار امش  و  دنتشادیم ، هگن  هدنز  تمدخ ] يارب   ] ار ناتنانز  دندیربیم و  رس  ار  ناتنارسپ  دندیناسریم و  امش  هب  یتخس  هجنکـش  هک  دیناهر ،

امش انامه  دیرازگ  ساپس  رگا  هک  داد  یهاگآ  امش  هب  ناتراگدرورپ  هک  یماگنه  7)و  .) دوب ناتراگدرورپ  زا  گرزب  ینومزآ  راک  نیا  رد 
یگمه تسا  نیمز  رد  هک  ره  امش و  رگا  تفگ : یـسوم  8)و  .) تسا تخـس  نم  باذع  هنیآره  دینک  یـساپسان  رگا  و  میازفیب ، تمعن ]  ] ار

سپ هک  یناسک  و  دومث ، داع و  حون و  موق  دندوب ، امش  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ  (9 .) تسا هدوتس  زاینیب و  دنوادخ  انامه  دیوش ، رفاک 
، دندمآ ناشیدب  نشور  لیالد  اب  ناشناربمایپ  تسا ؟ هدیـسرن  امـش  هب  درادن ، لماک ]  ] یهاگآ نانآ  زا  یـسک  ادـخ  زج  هک  دـندمآ ، اهنآ  زا 

نآ هب  ار  ام  هچنآ  هرابرد  اـم  و  میرفاـک ، دـیاهدش  هداتـسرف  نادـب  هچنآ  هب  اـم  دـنتفگ : دـندنادرگ و  زاـب  ناـشاهنهد  رد  ار  ناشاهتـسد  سپ 
ار امـش  تسه ؟ یکـش  نیمز ، اهنامـسآ و  هدـنرآ  دـیدپ  ادـخ ، هرابرد  اـیآ  دـنتفگ : ناـشناربمایپ  (10 .) میردنا کش  هب  تخـس  دـیناوخیم 
ام دننام  ینایمدآ  زج  امش  دنتفگ : درادب .-  هدنز  درادب -  سپاو  ار  امش  هدربمان  يدمآرس  ات  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ  زا  یخرب  ات  دناوخیم 

راکــشآ نـشور و  یتــجح  اــم  يارب  سپ  دــینادرگب ، دــیرادزاب و  دــندیتسرپیم  نامناردــپ  هـچنآ  زا  ار  اــم  دــیهاوخیم  هـک  دــیتسین 
تمعن هب   ] دـهاوخب شیوخ  ناگدـنب  زا  هک  ره  رب  ادـخ  نکیلو  میتسین  امـش  دـننام  ینایمدآ  زج  ام  دـنتفگ : اهنآ  هب  ناشناربمایپ  (11 .) دیرایب
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دـننک و لـکوت  ادـخ  رب  دـیاب  ناـنموم  سپ  ادـخ ، ناـمرف  تساوخ و  هب  زج  میرآ  یتـجح  ار  امـش  هک  دزـسن  ار  اـم  و  دـهنیم . تنم  توبن ]
ام هب  هک  يرازآ  رب  نامگیب  ام  و  دومنب ، ام  هب  ار  ام  تسار ]  ] ياههار وا  هکنآ  لاـح  مینکن و  لـکوت  ادـخ  رب  هک  تسیچ  ار  اـم  12)و  .) سب

ناشناربمایپ هب  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  13)و  .) سب دـننک و  لکوت  ادـخ  رب  دـیاب  ناگدـننکلکوت  سپ  درک ، میهاوخ  ییابیکـش  دـینکیم 
ناراکمتس هتبلا  هک  درک  یحو  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  سپ  دیدرگزاب . ام  شیک  هب  ای  مینکیم  نوریب  نامنیمزرس  زا  ار  امش  هنیآره  دنتفگ :

دسرتب نم  ماقم  زا  هک  تسا  سک  نآ  يارب  نیا  داد . میهاوخ  ياج  نیمزرس  نآ  رد  اهنآ  سپ  زا  ار  امـش  هنیآره  (14)و  مینکیم كاله  ار 
يورارف (16 ،) دش راکنایز  دیمون و  يرگهزیتس  شکندرگ  ره  و  دنتساوخ ، يزوریپ  شیاشگ و  ناربمایپ ]  ] 15)و .) دسارهب مندرک  میب  زا  و 

اراوگ ناسآ و  نآ  ندرب  ورف  ار  وا  دماشآیم و  هعرج  هعرج  ار  نآ  هک  (17 ،) دنناشونب دولآنوخ  كرچ  زا  یبادرز  ار  وا  تسا و  خزود  وا 
، تسین یندرم  وا  اما  دروآ  يور  وا  هب  اج  ره  زا  گرم  و  دبای -  ییاهر  ات  درب  ورف  یناسآ  هب  ار  نآ  دـناوتیمن  یخلت  يدـنگ و  زا  تسین - 

نوچ ناـشرادرک  هک ] تسا  نیا   ] دـندش رفاـک  ناـشراگدرورپ  هب  هک  ناـنآ  ناتـساد  (18 .) تـسا نیگمهـس  تخـس و  یباذـع  وا  يورارف  و 
تـسا نیا  تفاـی . دـنناوتن  تسد  دـناهدرک  هچنآ  زا  يزیچ  چـیه  رب  هک  دزوب ، نآ  رب  دابدـنت  يزور  رد  تخـس  يداـب  هک  تسا  يرتسکاـخ 

ياهدیرفآ دربیم و  ار  امش  دهاوخ  رگا  تسا ؟ هدیرفآ  قحب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  هک  ياهتـسنادن -  ياهدیدن -  ایآ  (19 .) رود یهارمگ 
یـشکندرگ و هک  یناسک  هب  ناناوتان  هاگنآ  دنوش ، رادیدپ  ادخ  هاگـشیپ  رد  یگمه  21)و  .) تسین راوشد  ادـخ  رب  نیا  20)و  ،) دروآیم ون 
؟ دیرادزاب ام  زا  ار  ادخ  باذع  زا  يزیچ  دیناوتیم  امـش  زورما ]  ] ایآ سپ  میدوب ، امـش  وریپ  ایند ] رد   ] ام دنیوگ : دـندرکیم  یـشنم  گرزب 
ای مینک  یباتیب  يراز و  هچ  تسا  ناسکی  ام  رب  میدومنیم ، هار  ار  امـش  زین  ام  دوب  هدومن  هار  باذع ] زا  ییاهر  هب   ] ار ام  ادخ  رگا  دـنیوگ :

امش هب  ادخ  انامه  دیوگ : ناطیش  دش -  اپب  زیخاتسر  دش -  هدرازگ  راک  هک  یماگنه  22)و  .) تسین یهاگزیرگ  چیه  ار  ام  مییامن  ییابیکش 
ار امش  هکنیا  زج  دوبن  یتسد  چیه  امش  رب  ارم  و  مدرک ، نآ  فالخ  امـش  اب  مداد و  هدعو  امـش  هب  نم  و  تسرد ، تسار و  هدعو  داد ، هدعو 
هب نم  نم ، سردایرف  امـش  هن  میامـش و  سردایرف  نم  هن  دینک ، شنزرـس  ار  دوخ  دینکم و  شنزرـس  ارم  سپ  دیداد ، خساپ  ارم  مدـناوخ و 

یناسک 23)و  .) كاندرد تسا  یباذع  ار  ناراکمتس  انامه  مرادن . رواب  دیتفرگیم  کیرـش  يرادربنامرف ] رد  ادخ  اب   ] ارم نیا  زا  شیپ  هکنیا 
ناـمرف هـب  تـسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا  هـک  دـنروآرد  ییاهتـشهب  هـب  دـندرک  هتــسیاش  کـین و  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هـک  ار 

نخـس تسا ؟ هدز  یلثم  هنوگچ  ادـخ  هک  ياهدـیدن  اـیآ  (24 .) تسا مالـس  اجنآ  رد  نانآ  دورد  دنـشاب ، اـجنآ  رد  هنادواـج  ناـشراگدرورپ 
رد نآ  هخاـش  راوتـسا و  نیمز ] رد   ] نآ هشیر  هک  تسا ] هداد  رارق   ] هزیکاـپ تخرد  نوـچ  ار  نیتـسار -  ناـمیا  تسرد و  داـقتعا  هزیکاـپ - 

اهلثم مدرم  يارب  ادـخ  و  دـهدیم . شراـگدرورپ  ناـمرف  هب  ماـگنه  ره  ار  دوخ  هویم  (25  -) تسا هدروآرب  رـس  نامـسآ  هب  تسا -  نامـسآ 
زا هک  هدز ] تفآ  و   ] دیلپ تسا  یتخرد  نوچمه  رفک -  لطاب و  داقتعا  دیلپ -  نخس  ناتساد  26)و  .) دنریگ دنپ  دنرآ و  دای  هب  دیاش  دنزیم 
 - راوتـسا راتفگ  اب  دندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  (27 .) دـشابن یخیب -  هشیر و  يرارق -  چـیه  ار  نآ  هدـش و  هدـنکرب  نیمز  يور 

، دنک هارمگ  ار  نارفاک -  ناراکمتس -  ادخ  و  درادیم ، راوتسا  ياج و  رب  ناهج  نآ  رد  ناهج و  نیا  یگدنز  رد  رادیاپ -  تسرد و  داقتعا 
، دندرک لدب  رفک -  هب  ای  یساپسان -  نارفک و  هب  ار  ادخ  تمعن  ساپس ]  ] هک یناسک  هب  یتسیرگنن  ایآ  (28 .) دنکیم دهاوخ  هچ  ره  ادخ  و 

ادخ يارب  30)و  .) تسا یهاگرارق  دب  و  دنزوسب ،-  نآ  رد  ای  دنیآرد -  نآ  هب  هک  خزود ، (29) دندروآرد تکاله  يارس  هب  ار  دوخ  موق  و 
هب (31 .) تسا شتآ  هب  ناتتشگزاب  ماجنارـس و  هک  دیوش  بایماک  دنمهرهب و  وگب : دننک ، هارمگ  وا  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دنداد  رارق  ینایاتمه 

يزور هکنآ  زا  شیپ  دننک  قافنا  اراکـشآ  ناهن و  میاهدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دنراد و  اپرب  ار  زامن  وگب : دـناهدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب 
زا دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  نآ  تسادخ  (32 [.) دشاب ادخ  هار  ریغ  رد  هک   ] ییتسود هن  دشاب و  یتخورف  دیرخ و  هن  نآ  رد  هک  دـیایب 

ایرد رد  وا  نامرف  هب  اـت  درک  امـش  مار  ار  اـهیتشک  و  دروآ ، نوریب  يزور  امـش  يارب  اـههویم  زا  بآ  نآ  هب  سپ  داتـسرف  ورف  یبآ  نامـسآ 
زین ار  زور  بش و  و  درک ، مار  امش  يارب  دنشدرگ  شبنج و  رد  هتسویپ  هک  ار  هام  دیشروخ و  (33)و  درک امش  مار  ار  اهدور  و  دنوش ، ناور 

یمدآ هنیآره  درک ، دیناوتن  رامش  ار  نآ  دیرمشب  ار  ادخ  تمعن  دیهاوخب ]  ] رگا و  داد ، امـش  هب  دیتساوخ  هچ  ره  زا  34)و  ،) تخاس امش  مار 
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ارم و زاـس و  نمیا  ار  هکم -  رهـش -  نیا  نم ، راـگدرورپ  يا  تفگ : میهاربا  هـک  هاـگنآ  نـک ] داـی   ] 35)و .) تسا ساپسان  رگمتس و  یـسب 
نم زا  دنک  يوریپ  ارم  هک  ره  سپ  دناهدرک ، هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایسب  ناتب )  ) اهنآ اراگدرورپ ، (36 .) راد رود  اهتب  شتسرپ  زا  ار  منادنزرف 

کیدزن تشکیب ، ياهرد  هب  ار  منادـنزرف  زا  یخرب  نم  اراـگدرورپ ، (37) ینابرهم راگزرمآ و  وت  انامه  دـنک  یناـمرفان  ارم  هک  ره  تسا و 
اههویم زا  و  دنیارگ ، نانآ  يوس  هب  هک  نک  نانچ  ار  نامدرم  زا  ییاهلد  سپ  دنراد ، اپب  زامن  ات  اراگدرورپ ، مداد ، ياج  وت  دنمهوکش  هناخ 

نیمز و رد  زیچ  چـیه  و  ینادیم ، وـت  میزاـس  راکـشآ  اـی  مینک  ناـهنپ  ار  هچ  ره  اراـگدرورپ ، (38) دنرازگ ساپـس  هک  دـشاب  هد ، ناشیزور 
مراگدرورپ هنیآره  دیشخب ، قاحسا  لیعامسا و  يریپ  رد  ارم  هک  تسار  يادخ  نآ  شیاتـس  ساپـس و  (39 ،) تسین هدیشوپ  ادخ  رب  نامسآ 

اپرب ارم  اراگدرورپ ، (41 ،) ریذـپب ارم  ياعد  اراگدرورپ ، و  زین ، منادـنزرف  زا  نک و  زامن  هدـنراد  اپرب  ارم  اراـگدرورپ ، (40 ،) تساعد ياونش 
ناراکمتس هچنآ  زا  ار  يادخ  42)و  ،) ریذـپب ارم -  تدابع  زامن و  ینعی  ارم -  ياعد  و  اراگدرورپ ، و  زین ، منادـنزرف  زا  نک و  زامن  هدـنراد 

تریح و زا  نارگمتــس  نارفاـک و  [ي  اهمــشچ نآ ، رد  هـک  يزور  يارب  درادیم  سپاو  ار  ناـنآ  رفیک ]  ] اـنامه رادــنپم ، لـفاغ  دــننکیم 
يرایسب زا   ] ناشاهلد دروخن و  مه  رب  ناشمشچ  هتفرگ ، الاب  شیوخ  ياهرس  هدرک  زارف  اهندرگ  هک  یلاح  رد  (43) دنامب هریخ  یگمیسارس ]

متـس هک  یناـسک  سپ  دـیآ ، ناشیدـب  باذـع  هک  زور  نآ  زا  نک  مـیب  ار  مدرم  44)و  .) تسا یـشیدنا ] هراچ  مهف و  زا   ] یهت یگتـشگرس ]
هب . ] مینک يوریپ  ار  ناگداتـسرف  میهد و  خساپ  ار  وت  توعد  ات  راد  سپاو  هاتوک -  کیدزن -  یتدـم  ات  ار  ام  ادـنوادخ ، دـنیوگ : دـناهدرک 
رد هک ] تسا  نیا  هن  رگم   ] 45)و (!؟ دشابن یلاوز  زگره  ار  امش  هک  دیدروخیم  دنگوس  نیا  زا  شیپ  هک  دیدوبن  امـش  ایآ  دوش ]: هتفگ  اهنآ 

اهلثم ناـتیارب  و  مـیدرک ، هـچ  ناـنآ  اـب  هـک  تـشگ  نـشور  امـش  يارب  دـیتفرگ و  ياـج  دـندرک  متـس  نتـشیوخ  رب  هـک  یناـسک  ياـههناخ 
زا اههوک  ناشگنرین  زا  هک  دنچ  ره  تسا -  هاگآ  نآ  هب  ادخ  تسادخ -  دزن  ناشگنرین  دندرب و  راک  هب  شیوخ  گنرین  انامه  46)و  !) میدز

ناتـسنیک اتمهیب و  ياناوت  ادـخ  انامه  دـنکیم ، فالخ  شیوخ  ناگداتـسرف  اب  ار  دوخ  هدـعو  ادـخ  هک  رادـنپم  سپ  (47 .) دوش هدـنک  اج 
تخـس هناگی  يادخ  هاگـشیپ  رد  همه ]  ] و دوش ،] اهنامـسآ  نیا  ریغ  زین   ] اهنامـسآ ددرگ و  نیمز  نیا  ریغ  نیمز  هک  يزور  رد ] (] 48 ،) تسا
هتخادگ سم  نارطق -  زا  ناشنهاریپ  (50 ،) دناهدش هتسب  مه  هب  اهریجنز  رد  هک  ینیبب  زور  نآ  رد  ار  ناراکهانگ  49)و  .) دنوش رادیدپ  هریچ 
باـسح دوز  ادـخ  هک  دـهدب ، تسا  هدرک  هچنآ  يازـس  ار  سک  ره  دـنوادخ  اـت  (51 .) دــشوپ ورف  ار  ناـشاهيور  شتآ  تـسا و  ریق -  اـی 

هناگی يادخ  وا  هک  دـننادب  دـنوش و  هدرک  میب  نادـب  ات  و  دـنوش ] هداد  دـنپ  نادـب  ات   ] تسا هدنـسب  اسر و  یمایپ  مدرم  يارب  نیا  (52 .) تسا
(53 .) دنریگ دنپ  دننک و  دای  نادنمدرخ  ات  تسا و 

رجحلا

رفاک هک  یناسک  اـسب  هچ  (2 .) هدننکنـشور نشور و  نآرق  باـتک و  ياـههیآ  تسا  نیا  ار . مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
4)و .) دننادب هک  ادوز  دنک ، ناشمرگرس  وزرآ  دنوش و  رادروخرب  دنروخب و  ات  ناشراذگاو  (3 .) دندوب ناملسم  شاک  هک  دننک  وزرآ  دندش 

دمآرس زا  یتما  چیه  (5 .) دوب مولعم  ینامز -  یتشونرس و  یمکح و  ياهتـشون -  ار  نآ  هکنآ  رگم  میدرکن  كاله  ار  يرهـش  چیه  مدرم ] ]
، ییوگیم تسار  رگا  (7 ،) ياهناوید وت  انامه  هدمآ ، ورف  وا  رب  نآرق  هک  یـسک  نآ  يا  دـنتفگ : 6)و  .) دتفا سپاو  هن  دریگ و  یـشیپ  هن  دوخ 

نیا ام  انامه  (9 .) دـنباین تلهم  نارفاک ] نیا   ] رگید هاگنآ  و  میتسرفن ، ورف  قحب  زج  ار  ناگتـشرف  اـم  (8 (؟ يرآیمن ام  دزن  ار  ناگتـشرف  ارچ 
ياههورگ نایم  رد  ار ] دوخ  ناگداتسرف   ] وت زا  شیپ  هنیآره  10)و  .) مینآ رادهاگن  ام  هنیآره  و  میداتـسرف ، ورف  ار  نآرق -  دنپ  دای و  رکذ - 

ياـهلد رد  ار  نآرق ) رکذ   ) نآ نـینچنیا  (12 .) دندرکیم ازهتـسا ، ار  وا  هکنآ  رگم  ناشدمآیمن  ياهداتـسرف  چـیه  11)و  .) میداتسرف نیشیپ 
بیذکت ار  ناربمایپ  هک   ] تسا هتفر  نیا ] رب   ] ناینیشیپ شور  نییآ و  و  دنروآیمن ، نامیا  نآ  هب  هکنآ ] لاح  و  (] 13 ،) میهدیم هار  ناراکدب 

ار ام  تازجعم  تردق و  و   ] دنور الاب  نآ  رد  هتـسویپ  ات  مییاشگب  نانآ  رب  نامـسآ  زا  يرد  رگا  14)و  [.) دننک یساپسان  ار  دنوادخ  تمعن  و 
16)و .) میاهدز وداج  یهورگ  ام  هکلب  دـناهدرک ،-  يدنبمـشچ  ار  ام  دـناهداهنرب -  یـششوپ  ار  اـم  نامـشچ  دـنیوگ : هنیآره  (15 [،) دنرگنب
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هاگن ياهدـش  هدـنار  ناطیـش  ره  دورو ]  ] زا ار  نآ  17)و  ،) میتسارایب ناگدـننیب  رهب  زا  ار  نآ  میدرک و  دـیدپ  ییاـهجرب  نامـسآ  رد  هنیآره 
ياـههوک نآ  رد  میدرتسگ و  ار  نیمز  19)و  .) دنک شلابند  راکشآ  نشور و  یباهـش  هک  دونـشب ، ینخـس  هنادزد  هک  نآ  رگم  (18 ،) میتشاد

 - دیتسین اهنآ  هدنهد  يزور  امش  هک  اهنآ  امـش و  يارب  نآ  رد  20)و  .) میدنایور هزادنا  هب  هدیجنس و  زیچ  ره  زا  نآ  رد  میدنکفا و  راوتـسا 
و تسام ، دزن  نآ  ياههنیجنگ  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  21)و  .) میداد رارق  يزور  یگدنز و  بابسا  یـشحو -  تاناویح  ناگدنرپ و 
زا ار  امش  هداتسرف  ورف  یبآ  نامسآ  زا  و  میداتـسرف ، ناتخرد ]  ] هدننکرادراب ار  اهداب  ام  22)و  .) میتسرفیمن ورف  مولعم  هزادـنا  هب  زج  ار  نآ 
زا سپ  مینارب -  ثاریم  ام  میناریمیم و  مینکیم و  هدـنز  ام  هنیآره  23)و  .) دیتسین نآ  رادهاگن  هدننک و  هریخذ  امش  میتخاس و  باریـس  نآ 
وت راگدرورپ  اـنامه  25)و  .) مینادیم مه  ار  ناینیـسپ  مینادیم و  ار  امـش  ناینیـشیپ  اـم  هـنیآره  24)و   -.) تساـم راـیتخا  رد  زیچ  همه  اـمش 

ینجل زا  هدمآرب  کشخ  یلگ  زا  ار  یمدآ  هنیآره  26)و  .) تساناد راک و  راوتسا  وا  هک  درآ ، مهارف  دزیگنارب و  ار  نانآ  زیخاتـسر ] ماگنه  ]
وت راگدرورپ  هک  هاگنآ  نک ] داـی   ] 28)و .) میدـیرفآ هدـننکذوفن  دودیب و  نازوس  شتآ  زا  نآ  زا  شیپ  ار  نایرپ  27)و  .) میدیرفآ كانیوب 

تسرد و ار  وا  مادـنا  نوچ  سپ  (29 ،) كانیوب ینجل  زا  هدـمآ  رب  کشخ  یلگ  زا  ار  ییمدآ  ماهدـننیرفآ  نم  اـنامه  هک  تفگ  ار  ناگتـشرف 
هک سیلبا  رگم  (31 ،) دندرک هدجس  یگمه  ناگتشرف  سپ  (30 .) دیتفا رد  نانکهدجـس  ار  وا  مدیمد  وا  رد  شیوخ  حور  زا  مدرک و  هتـسارآ 
منآ هن  نم  تفگ : (33 (؟ یـشابن نانکهدجـس  اب  هک  تسیچ  ار  وت  سیلبا ، يا  تفگ : يادخ ] (] 32 .) دشاب نانکهدجـس  اب  هکنیا  زا  دززاب  رس 

وت هک  ور  نوریب  اـجنآ  زا  سپ  تـفگ : (34 .) منک هدجـس  ياهدـیرفآ  كانیوب  ینجل  زا  هدـمآرب  کـشخ  یلگ  زا  ار  وا  هک  يرـشب  يارب  هک 
تلهم دـنوشیم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  سپ  ادـنوادخ ، تفگ : (36 .) تسا تنعل  وت  رب  رفیک  شاداـپ و  زور  اـت  اـنامه  35)و  ،) ياهدنار

يدـنکفا تکاله  هار  هب  ارم  هکنآ  ببـس  هب  ادـنوادخ ، تفگ : (39 .) هتـسناد ماگنه  نآ  زور  ات  (38 ،) یناـگتفای تلهم  زا  وت  تفگ : (37 .) هد
نآ رگم  (40) مربیم تکـاله  هار  هـب  ار  ناـشیگمه  و  تـفیرف -  مهاوـخ  ار  ناـنآ  مـیارآیم -  ناـشرظن  رد  ار ] لــطاب   ] نـیمز رد  هـنیآره 
نم رب  نآ ] تشادهاگن   ] هک تسار  تسا  یهار  نیا  تفگ : يادـخ ] (] 41 .) دنـشاب وت  هدیزگرب  هژیو و  كاپ و  هک  نانآ ، نایم  زا  تناگدنب ،

انامه 43)و  .) دـننک يوریپ  ار  وت  هک  تکاله  هار  ناگدـنور  رگم  تسین ، یگریچ  یبایتسد و  نم  هژیو ]  ] ناگدـنب رب  ار  وت  انامه  (42 .) تسا
انامه (45 .) تـسا ناـهارمگ )  ) ناـنآ زا  هناگادـج  یــشخب  ار  يرد  ره  هـک  تـسا  رد  تـفه  ار  نآ  (44 ،) تساهنآ همه  هاـگ  هدـعو  خزود 

هک ياهنیک  یهاوخدـب و  ره  47)و  .) دییآرد اهنآ  رد  ینمیا  تمالـس و  هب  ناشدنیوگ ]: (] 46 .) دنیاهراس همشچ  اهناتـسوب و  رد  ناراگزیهرپ 
ناـشنوریب اــجنآ  زا  دــسرن و  ناشیدــب  یجنر  اــجنآ  رد  (48 .) دــنامه يوراـیور  ییاـهتخت  رب  یناردارب  میدــنکرب ، دوـب  ناشاههنیــس  رد 

نانامهم زا  ار  ناـنآ  51)و  .) تسا كاندرد  باذـع  نم  باذـع  هکنیا  50)و  ،) مناـبرهم راـگزرمآ و  نم  هک  هد  ربخ  ار  مناگدـنب  (49 .) دننکن
هب ار  وت  اـم  سرتم ، دـنتفگ : (53 .) میناساره امـش  زا  ام  تفگ : میهاربا ] . ] دـنتفگ مالـس  دـندمآ و  رد  وا  رب  هک  هاـگنآ  (52 .) هد ربـخ  میهاربا 

ار وت  دنتفگ : (55 (؟ دـیهدیم هدژم  زیچ  هچ  هب  دـیهدیم ؟ هدژم  هدیـسر  نم  هب  يریپ  هکنآ  اب  ارم  ایآ  تفگ : (54 .) میهدیم هدژم  اناد  يرسپ 
؟ دوـشیم دـیمون  شیوـخ  راـگدرورپ  تـمحر  زا  یـسک  هـچ  ناـهارمگ  زج  تـفگ : (56 .) شاـبم نادــیمون  زا  سپ  مـیداد ، هدژم  تـسرد 
هک طول ، نادـناخ  رگم  (59 .) میاهدـش هداتـسرف  راکهزب  یهورگ  يوس  هب  ام  دـنتفگ : (58 (؟ تسیچ امـش  راک  ناگداتـسرف ، يا  تفگ : (57)
دزن هب  ناگداتـسرف  نوچ  سپ  (61 [.) دوش كاله  و   ] دـشاب ناگدـنام  زا  هک  میاهدرک  ردـقم  هک  وا ، نز  زج  (60 ،) میاهدنناهر ار  ناشیگمه 
کش نآ  هرابرد  هک  میاهدروآ  يزیچ  ار  وت  هکلب  دنتفگ : (63 .) دیاهناگیب هتخانشان و  یهورگ  امش  تفگ : طول ] (] 62 ،) دندمآ طول  نادناخ 

شیوخ نادناخ  بش  زا  یساپ  هب  سپ  (65 .) مینایوگتـسار ام  میاهدروآ و  تسرد  تسار و  ربخ ]  ] ار وت  64)و   -.) باذع ینعی  دندرکیم - 
وا هب  ار  راک  نآ  66)و  .) دیورب دنهد  ناتنامرف  هک  اجنآ  هب  و  درگنن ، سپاو  هب  امش  زا  کی  چیه  و  وش ، هناور  اهنآ  یپ  زا  دوخ  رب و  نوریب  ار 

رهـش نآ  لها  67)و  .) دـش دـهاوخ  هدـنکرب  هدـیرب و  دـننک  دادـماب  هک  یماـگنه  ناـنآ  داـینب  خـیب و  هک  میداد -  ربـخ  اـی  میدرک -  یحو 
ام رگم  دنتفگ : (70 .) دیزاسم هدنمرش  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  69)و  ،) دینکم اوسر  ارم  دـنانم ، نانامهم  اهنیا  تفگ : (68 .) دندمایب نانکيداش 

رگا دـینک -  جاودزا  ناـنآ  اـب  دـیناوتیم  دـنانم -  نارتـخد  ناـنیا  تفگ : (71 (؟ میدوب هتـشادن  زاـب  ناـمدرم  تیاـمح ] یناـبزیم و   ] زا ار  وـت 
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هتـشگرس و شیوخ  یهارمگ  یتسم و  رد  اهنآ  هک  دنگوس  وت  ناج  هب  (72  -.) دیراد ییوشانز  دصق  رگا  ینعی  دینکب -  يراک  دـیهاوخیم 
اهنآ رب  میدرک و  ور  ریز و  ار  رهـش  نآ  هاگنآ  (74 ،) ناشتفرگب هدنـشک  كانلوه  گناب  باتفآ  ندمآرب  ماگنه  سپ  (73 .) دندشیم لدروک 

اـههناشن و ار  نادنمـشوه  ناتــساد ]  ] نـیا رد  هـنیآره  (75 ،) میدـیراب لـگ -  گنـس و  زا  یخوـلک  لـگ ، گنــس  لیجــس -  زا  ییاـهگنس 
77)و  -.) دنراد دمآ  تفر و  نآ  رد  نایناوراک  تسا -  هدنام  ياج  رب  هک  تسا  یهار  رـس  رب  زونه  مودس -  رهـش -  نآ  76)و  .) تساهتربع

نیک ناـنآ  زا  سپ ، (79 .) دـندوب راکمتـس  بیعـش -  موـق  هکیا -  مدرم  اـنامه  78)و  .) تسا یتربـع  ياهناـشن و  نآ  رد  ار  ناـنموم  هـنیآره 
موق دوـمث ، رجح -  مدرم  هنیآره  80)و  .) تسادیوه راکشآ و  يرذگهر  رب  بیعش -  رهـش  طول و  رهـش  رهـش -  ود  نآ  هنیآره  میدناتس و 

اههناخ اههوک  زا  82)و  .) دـندینادرگ ور  اهنآ  زا  سپ ، میداد  نانآ  هب  ار  دوخ  ياـههناشن  81)و  .) دندرمش وگغورد  ار  ناگداتـسرف  حلاص - 
هچنآ 84)و  .) ناـشتفرگب دـندمآ  رد  دادـماب  هب  هک  یماـگنه  باذـع  گـناب  سپ  (83 .) دـندوب هدوـسآ  نمیا و  هک  یلاـح  رد  دندیـشارتیم 

یتسارب و زج  تساهنآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  ام  85)و   -.) تشادن زاب  نانآ  زا  ار  باذع  تشادن -  ناشدوس  چیه  دندرکیم 
87)و .) اناد راگدیرفآ  تسومه  وت  راگدرورپ  انامه  (86 .) وکین نتـشذگرد  رذگرد ، سپ  تسا ، هدنیآ  هنیآره  تمایق  و  میدیرفاین ، یتسرد 

نادـب ار  نارفاـک -  ناـنآ -  زا  ییاـههورگ  هچنآ  هـب  ار  شیوـخ  نامـشچ  (88 .) میداد ردـق ]  ] گرزب نآرق  یناـثملا و  عبـس  ار  وـت  هـنیآره 
ورف نانموم  يارب  شیوخ  لاب  و  دـنروآیمن ] نامیا  ارچ  هک   ] روخم هودـنا  نانآ  رب  و  رگنم ،-  ناراداـیند  هب  ياـشگم -  میداد  يرادروخرب 

رب هک  یباذع  هب   ] مراکـشآ هدنهدمیب  نم  انامه  وگب : 89)و   -.) نک یناگدـنز  ارادـم  یمرن و  هب  ناشیا  اب  ای  شاب ، نتورف  ار  ناـنموم  راد - 
رعـش و رحـس و  هب  دـندرک -  اـههراپ  ار  نآرق  هک  اـهنآ  (91 ،) میداتـسرف ورف  ناگدـننکشخب  رب  یباذـع ]  ] هک ناسنآ  (90 [،) دـیآ دورف  امش 

هچنآ زا  (93 ،) مـینکیم تساوخزاـب  ار  ناـشیگمه  هـک  دـنگوس  تراـگدرورپ  هـب  (92  -،) دـنداد تبـسن  ناینیــشیپ  ياـههناسفا  تناـهک و 
ناگدـننک ازهتـسا ، زا  ار  وت  اـم  هنیآره  (95 .) نادرگب يور  ناکرـشم  زا  نـک و  راکـشآ  یتفاـی  ناـمرف  نادـب  ار  هـچنآ  سپ  (94 .) دندرکیم

97)و .) دـننادب شیوخ ] رفیک  یهارمگ و  ماجنارـس   ] هک ادوز  سپ  دـنریگ ، رگید  ییادـخ  اـتکی  يادـخ  اـب  هک  ناـنآ  (96 ،) میدرک تیافک 
زا نک و  دای  یکاپ  هب  شیاتـس  ساپـس و  اب  ار  تراـگدرورپ  سپ  (98 .) ددرگیم گنت  دنیوگیم  هچنادـب  تاهنیـس  هک  مینادیم  ام  هنیآره 

(100 .) دسرارف گرم -  نیقی -  ار  وت  هک  هاگنآ  ات  نک  شتسرپ  ار  تراگدرورپ  99)و  .) شاب ناگدنرآ  هدجس 

لحنلا

كاپ دیهاوخم . باتش  هب  ار  نآ  سپ  دمآ ، مالسا -  هبلغ  اب  نارفاک  ناکرـشم و  باذع  هب  ادخ -  نامرف  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ناـمرف تساوخ و  هب  تسا -  یحو  هارمه  هک  يراوگرزب  هتـشرف  حور -  اـب  ار  ناگتـشرف  (2 .) دـنریگیم زابنا  وا ] اـب   ] هچنآ زا  رترب  تسا و 

هتـشاد اورپ  نم  زا  سپ ، تسین ، نم  زج  ییادخ  هک  دیهد  میب  ار ] مدرم   ] هک دتـسرفیم  ورف  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شیوخ 
و دـیرفایب ، كاـنیوب ]  ] ياهفطن زا  ار  یمدآ  (4 .) دـنریگیم زاـبنا  يو ] اـب   ] هچنآ زا  تسا  رترب  دـیرفآ ، قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  (3 .) دیشاب

 - یمرگ امـش  يارب  اهنآ  رد  هک  دـیرفآ  ار  اهنیا -  دـننام  رتش و  واـگ و  دنفـسوگ و  ناـیاپراچ -  5)و  .) تسا راکـشآ  يرگهزیتس  وا  هاگنآ 
نادادماب دیرآیم و  زاب  هاگارچ  زا  هک  هاگنابش  اهنآ  رد  ار  امش  6)و  .) دیروخیم اهنآ  تشوگ ] ریش و   ] زا و  تساهدوس ، و  مرگ -  ششوپ 
نتـشیوخ جنر  يراوشد و  هب  زج  هک  دـنربیم  يرهـش  هب  ار  امـش  ياهراب  7)و  ،) تسا هوکـش  شیارآ و  زا  یناشن  دـیربیم  هاـگارچ  هب  هک 

ات دیرفآ ]  ] ار نارخ  نارتسا و  نابسا و  (8)و  تسا نابرهم  و  رهمرپ -  زوسلد و  فوور -  امـش  راگدرورپ  انامه  دیـسر ، نآ  هب  دیتسناوتیمن 
 - اهنآ زا  یخرب  و  تسادخ ، رب  تسار  هار  ندومن ]  ] 9)و .) دینادیمن هک  دنیرفآیم  اهزیچ  و  دشاب ، یشیارآ  ار ] امش   ] دیوش و راوس  اهنآ  رب 
نآ زا  ار  امـش  هک  داتـسرف  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  هک  نآ  تسوا  (10 .) دومنیم هار  ار  امـش  همه  تساوخیم  ادـخ  رگا  و  تسا . جـک  اههار - 

وج و مدنگ و  تشک -  امـش  يارب  نآ  اب  و ] (] 11) دینارچیم ار ] نایاپراچ   ] نآ رد  هک  دـیوریم  هایگ  تخرد و  نآ  زا  تسا و  یندـیماشآ 
بش و 12)و  .) دنشیدنایم هک  یمدرم  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  انامه  دنایورب ، اههویم  همه  زا  اهکات و  اهنبامرخ و  نوتیز و  و  تابوبح - 
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راک ار  درخ  هک  یمدرم  يارب  تساههناشن  نآ  رد  انامه  دناهدش . مار  وا  نامرف  هب  ناگراتس  و  درک ، مار  امش  يارب  ار  هام  دیشروخ و  زور و 
هک یمدرم  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  انامه  درک ،] امـش  رخـسم   ] دیرفآ نوگانوگ  ياهگنر  هب  نیمز  رد  امـش  يارب  هچنآ  (13)و  دندنبیم

ار نآ  هک  دـیرآ  نوریب  يرویز  نآ  زا  دـیروخب و  هزاـت  تشوـگ  نآ  زا  اـت  درک  مار  ار  اـیرد  هک  نآ  تسوا  14)و  .) دنریگ دنپ  دـننک و  دای 
تراجت و تحایـس و  يارب  ایرد  هار  زا  دـیوش -  رادروخرب  نادـب  اـت  ، ] دـنا [ بآ  ] ناگدنفاکـش هک  ینیب  ار  اـهیتشک  نآ  رد  و  دیـشوپیم ،

نیمز رد  15)و  .) دیراد ساپس  دیاش  و  دییوجب ، يزور -  ینعی  ادخ -  ششخب  ینوزف و  زا  ات  و  دینک ]-  رفـس  اهنیا  دننام  شناد و  لیـصحت 
هار ناگراتس  هب  و  داد ،] رارق   ] اههناشن 16)و  .) دیبای هار  دیاش  درک ،] دیدپ   ] اههار اهدور و  و  دنابنجن ، ار  امـش  ات  دنکفارد  راوتـسا  ياههوک 

18)و (!؟ دیریگیمن دنپ  دینکیمن و  دای  ایآ  دنیرفآیمن ؟ زیچ ] چیه   ] هک تسا  یـسک  دننام  دنیرفآیم ، هک  نآ  ایآ  (17 .) دنباییم ار ] دوخ  ]
ناـهن ار  هچنآ  ادـخ  19)و  .) تسا ناـبرهم  راـگزرمآ و  ادـخ  اـنامه  دـیناوتن . نآ  ندرک  رامـش  دیرمـشب ، ار  يادـخ  تمعن  دـیهاوخب ]  ] رگا

دـننیرفآیمن و يزیچ  دنتـسرپیم -  دـنناوخیم -  اتکی  يادـخ  ياج  هب  هک  ییاهنآ  20)و  .) دنادیم دینکیم  راکـشآ  ار  هچنآ  دـیرادیم و 
سپ تسا ، هناگی  ییادـخ  امـش  يادـخ  (22 .) دـنوشیم هتخیگنارب  یک  دـننادیمن  و  ناگدـنز ، هن  دـنناگدرم  (21 ،) دنوشیم هدـیرفآ  دوخ 

ادخ نامگیب  (23 .) دـنناشکندرگ نانآ  و  تسا -  هناگیب  نآ  اب  تسا -  هدنـسانشان  ناشاهلد  دـنرادن  نامیا  نیـسپاو  يارـس  هب  هک  یناسک 
: ناشدـنیوگ نوـچ  24)و  .) درادـن تـسود  ار  ناـشکندرگ  وا  اـنامه  دــنادیم . دــننکیم  راکــشآ  ار  هـچنآ  دــنرادیم و  ناـهن  ار  هـچنآ 

مه و  دـنرادرب ، یمامت  هب  زیخاتـسر  زور  رد  شیوخ  ناهانگ  راب  ات  (25 ،) ناینیشیپ ياههناسفا  دنیوگ : هداتـسرف ؟ ورف  زیچ  هچ  ناتراگدرورپ 
نانآ زا  شیپ  هک  یناسک  انامه  (26 .) دنرادیمرب يرابدب  هک  دیشاب  هاگآ  دننکیم ، هارمگ  ار  نانآ  یـشنادیب  هب  هک  یناسک  ناهانگ  راب  زا 
اهنآ رب  ناشرـس  يالاب  زا  فقـس  تخادنارب و  اههیاپ  زا  ار  اهنآ  درک و  ناشیا  ياهانب  گنهآ  ادخ  سپ  دندرک  یـشیدنادب  گنرین و  دندوب 

نم نازابنا  نآ  دنیاجک  دیوگ : دنک و  ناشاوسر  زیخاتسر  زور  رد  سپـس  (27) دیـسر ناشیدب  باذع  دندیمهفیمن  هک  ییاج  زا  داتفا و  ورف 
يدب ییاوسر و  زورما  انامه  دنیوگ : ناشدنداد  شناد  هک  یناسک  دیدرکیم ؟ هزیتس  نانموم -  ربمایپ و  نارگید -  اب  اهنآ  هرابرد  امـش  هک 

رب دـب ] رادرک  كرـش و  رفک و  هب   ] هک یلاح  رد  دـنریگیم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک  نانآ  (28) تسا نارفاک  رب  باذـع -  یتخـس  ینعی  - 
دیدرکیم هچنآ  هب  ادـخ  يرآ ، میدرکیمن . يدـب  راـک  چـیه  اـم  هک  دـنیوگ ] و   ] دـنرآ دورف  میلـست  رـس  سپ  دـناهدوب ، راکمتـس  شیوخ 

هب 30)و  .) ناـشکندرگ هاـگیاج  تسا  دـب  یتسارب  و  دـنام ، دـیهاوخ  اـجنآ  رد  هنادواـج  هک  دـییآرد  خزود  ياـهرد  هب  سپ  (29 .) تساناد
دندرک ییوکین  هک  یناسک  يارب  ار ، ریخ  دنیوگ : تسا ؟ هداتسرف  ورف  زیچ  هچ  امـش  راگدرورپ  دوش : هتفگ  دندرک  يراگزیهرپ  هک  یناسک 

اهنآ هب  هک  هدنیاپ  ياهتـشهب  (31) ناراگزیهرپ يارـس  تسوکین  هنیآره  و  تسا ، رتهب  نیـسپاو  يارـس  اـنامه  و  تسا ، یکین  ناـهج  نیا  رد 
شاداپ نینچنیا  ار  ناراگزیهرپ  دـنوادخ  دـنهاوخب . هچ  ره  تسار  ناشیا  اـجنآ  رد  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  دـنیآرد ،
شاداپ هب  امـش ، رب  دورد  دـنیوگ : دنناتـسیم ، ار  ناشناج  هک  یناگتـشرف  دـنکاپ ، هانگ ] كرـش و  ياهیگدولآ  زا   ] هک ناـنآ  (32) دهدیم

دنیایب ناشیدب  ناشناج ] نتفرگ  يارب   ] ناگتـشرف هک  دنرادیم  مشچ  نیا  زج  نارفاک ]  ] ایآ (33 .) دییآرد تشهب  هب  دیدرکیم  هک  ییاهراک 
اهنآ نکیلو  درکن  متس  اهنآ  هب  ادخ  و  دندرکیم ، نینچ  زین  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  دیایب ؟ نانآ ] باذع  هب   ] تراگدرورپ نامرف  ای 

 - باذع ینعی  دـندرکیم -  ازهتـسا ، نآ  هب  هک  يزیچ  نامه  دیـسر و  نانآ  هب  ناشدـب  ياهراک  رفیک  سپ  (34) دندرکیم متس  شیوخ  رب 
، ام ناردپ  هن  ام و  هن  میدیتسرپیمن ، زیچ  چیه  وا  زج  تساوخیم  ادخ  رگا  دنتفگ : دندروآ  كرـش  هک  یناسک  35)و  .) تفرگ ورف  ار  نانآ 
زج ناربمایپ  رب  اـیآ  سپ  دـندرک . نینچ  زین  دـندوب  اـهنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  میدرکیمن . مارح  ار  زیچ  چـیه  وا  ناـمرف ] تساوخ و   ] یب و 
ره توغاط -  زا  دـیتسرپب و  ار  يادـخ  هک  میتخیگنارب  يربمایپ  یتما  ره  رد  هنیآره  (36)و  تسه یفیلکت ]  ] راکـشآ نشور و  مایپ  ندناسر 

نیمز رد  سپ  تـشگ ، ازـس  اـهنآ  رب  یهارمگ  رگید  یخرب  دوـمن و  هار  ادـخ  ار  ناـنآ  زا  یخرب  سپ  دـییوج ، يرود  ادـخ -  زج  يدوـبعم 
هارمگ ار  هک  ره  ادـخ  هک ] نادـب  ، ] يزرو صرح  نانآ  ییاـمنهار  رب  رگا  (37 .) دوب هنوگچ  ناراگناغورد  ماجنارـس  هک  دیرگنب  دـیدرگب و 
دریمب هک  ار  سک  نآ  ادخ  هک  تخس ، ياهدنگوس  دندروخ ، دنگوس  ادخ  هب  38)و  .) تسین یناروای  چیه  ار  اهنآ  دومن و  دهاوخن  هار  دنک 
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مدرم رتــشیب  نـکیلو  دــنکیم ،] اــفو  ار  نآ  هـک   ] وا رب  تـسرد  تــسار و  تــسا  ياهدــعو  زیخاتــسر ] نــتخیگنارب و  ، ] يرآ دزیگنینرب .
انامه (40 .) دندوب نزغورد  هک  دننادب  نارفاک  ات  دـنک و  راکـشآ  نشور و  ناشیارب  دـننکیم  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ات  (39) دننادیمن
سپ هک  یناسک  41)و  .) دشابیم سپ  شاب ، مییوگیم : ار  نآ  هک  تسا  نیا  میهاوخب -  ار  نآ  ندمآ ] دیدپ   ] نوچ يزیچ -  يارب  ام  راتفگ 

، تسا رتگرزب  ناهج  نآ  دزم  هنیآره  و  میهد ، وکین  یهاگیاج  ناهج  نیا  رد  ار  نانآ  دندرک ، ترجه  ادـخ  هار ]  ] رد دـندید  متـس  هکنآ  زا 
هب هک  ار  ینادرم  رگم  میداتـسرفن  وـت  زا  شیپ  43)و  .) دننکیم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دندومن و  ییابیکـش  هک  نانآ  (42) دنتسنادیم رگا 

نشور و ياهتجح  اـب  (44  -) دیـسرپب باـتک -  لـها  نادنمــشناد  ینعی  رکذ -  لـها  زا  دـینادیمن  دوـخ  رگا  و  مـیدرکیم -  یحو  ناـشیا 
ورف ناـنآ  يوـس  هب  هک  ار  هچنآ  مدرم  يارب  اـت  میداتـسرف  ورف  وـت  هب  ار  نآرق -  دـنپ  داـی و  رکذ -  نیا  و  میداتـسرف ،]  ] زومآدـنپ ياـهباتک 

هکنیا زا  دـناهدش  نمیا  دـندرک  گنرین  هب  اهيدـب  هک  یناـسک  اـیآ  سپ  (45 .) دنـشیدنیب دـیاش  ات  ینک و  نایب  نشور  تسا  هدـش  هداتـسرف 
ياهیمرگرس ناشدش -  دمآ و  رد  ار  اهنآ  ای  (46) دیآ ناشیدب  باذع  دنرادن  یهاگآ  هک  ییاج  زا  ای  دربب ، ورف  نیمز  هب  ار  نانآ  دـنوادخ 

انامه دریگب ، اهتمعن -  نتـساک  ای  میب -  سرت و  لاح  رب  ار  نانآ  ای  (47 ،) دنتـسین هدننکناوتان  دوخ ] زیرگ  هب  ار  يادخ   ] سپ دریگب ، ایند - 
هک دنتـسیرگنن  تسا  هدـیرفآ  يادـخ  هچنآ  هب  اـیآ  48)و   -.) دـنکیمن باتـش  ناـتتبوقع  رد  هک  تـسا -  ناـبرهم  فوور و  ناـتراگدرورپ 
هچ ره  (49)و  دـنراسکاخ وا ] ربارب  رد   ] هک یلاح  رد  ددرگزاب  نانکهدجـس  ار  يادـخ  وس -  ره  زا  ینعی  پچ -  تسار و  زا  نآ  ياـههیاس 
زا (50 ،) دننکیمن یـشکندرگ  یچیپرـس و  دنرآیم و  هدجـس  ار  يادخ  ناگتـشرف ، ناگدنبنج و  زا  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و  رد 
 - دیریگم ادـخ  ود  تفگ : يادـخ  51)و  .) دـننکیم نامه  دـنوشیم  هداد  نامرف  هچنآ  دنـسرتیم و  تساـهنآ  زارف  رب  هک  دوخ  راـگدرورپ 

تسا و نیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  تـسار  وا  52)و  .) سب دیـسرتب و  نم  زا  سپ  تسا ، هناـگی  ییادـخ  وا  هک  تسین  نـیا  زج  دـیتسرپم ،- 
زا تسار  امـش  هـک  یتـمعن  ره  53)و  (!؟ دـینکیم اورپ  اـتکی  يادـخ  ریغ  زا  اـیآ  تـسوا . يارب  هتـسویپ  هـشیمه و  يرادربناـمرف  شتـسرپ و 
زا یهورگ  هاگنآ  تشادرب  امـش  زا  ار  دنزگ  نآ  نوچ  54)و  ،) دینکیم يراز  هلان و  وا  هاگـشیپ  هب  دسر  امـش  هب  يدنزگ  نوچ  و  تسادخ ،

يارب 56)و  .) دینادب هک  ادوز  دیوش ، رادروخرب  سپ  دننک . یـساپسان  ناشمیدادب  هچنادـب  ات  (55 ،) دنروآیم كرـش  ناشراگدرورپ  هب  امش 
هدیـسرپ دـیفابیم  هک  یغورد  نآ  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنهدیم . رارق  میاهدرک  ناـشیزور  هچنآ  زا  ياهرهب  اـهتب -  دـننادیمن -  هـچنآ 

دننکیم و وزرآ  هچنآ  ناشدوخ  يارب  و  دنزرف - ] نتـشاد  زا   ] تسا هزنم  كاپ و  وا  دـنراگنایم -  نارتخد  ادـخ  يارب  57)و  .) دش دیهاوخ 
رتخد ارچ  هک  دوخ  نز  رب  مشخ  زا  ددرگ -  هایـس  شیور  دـنهد  هدژم  رتخد  هب  ار  ناـنآ  زا  یکی  نوچ  58)و   -!) نارسپ ینعی  دنهاوخیم - 

دـشیدنایم دوخ  اب  و   ] دوشیم ناهنپ  مدرم  زا  دناهداد  هدژم  وا  هب  هچنآ  هودـنا ] و   ] يدـب زا  (59 ،) دروخیم ورف  دوـخ  مشخ  و  تسا -  هداز 
هک يرواد  نآ  تـسا  دــب  هـک  دیــشاب  هاــگآ  دــنک ؟ شناــهنپ  كاــخ  رد  اــی  دراد  شهاــگن  یگدنکفارــس  يراوــخ و  اــب  اــیآ  هــک ]

ياناوت تسوا  و  رترب ، الاو و  تفـص  تسار  يادـخ  و  تسا ، دـب  تفـص  دـنروآیمن  نامیا  نیـسپاو  ناهج  هب  هک  ار  یناـسک  (60 .) دننکیم
نانآ نکیلو  دراذگناو  نیمز )  ) نآ رب  ار  ياهدنبنج  چیه  دریگب  ناشمتـس  يازـس ]  ] هب ار  مدرم  ادخ  رگا  61)و  .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و 

یـشیپ هن  دـنور و  سپاو  هن  تعاس  کی  دـسرب  ناشدمآرـس  نوچ  و  درادیم ، سپاو  هدربماـن  يدمآرـس  اـت  دوخ ] شیاـشخب  رهم و  هب   ] ار
یناگدـنز ییوکین -  هک  دزاسیم  غورد  ناشاهنابز  و  دـنهدیم ، رارق  ادـخ  يارب  نارتخد -  ینعی  دـنرادن -  شوخ  ار  هچنآ  62)و  .) دنریگ

هک دنگوس  ادخ  هب  (63 .) دنناماگـشیپ نآ ] يوس   ] اهنآ تسار و  نانآ  خزود  شتآ  یتسارب  تسار ، نانآ  ترخآ -  رد  وکین  شاداپ  ای  کین 
وا زورما  ور  نیا  زا  تسارایب . ناشیارب  ار  ناشاهراک  ناطیـش  سپ  میداتـسرف ، یناربمایپ ]  ] دندوب وت  زا  شیپ  هک  ییاهتما  يوس  هب  ام  هنیآره 
نآ رد  هچنآ  هکنآ  رهب  زا  رگم  میداتـسرفن  ورف  باـتک  نـیا  وـت  رب  64)و  .) كاندرد تسا  یباذـع  ار  نانآ  تساهنآ و  تسرپرـس  تسود و 
ورف یبآ  نامسآ  زا  هک  تسادخ  65)و  .) دنروآیم نامیا  هک  یمدرم  يارب  دشاب  یشیاشخب  امنهار و  و  ینک ، نایب  ناشیارب  دندرک  فالتخا 
امش يارب  هنیآره  66)و  .) دنونـشب هک  یمدرم  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  انامه  درک . هدنز  شایگدرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  اب  سپ  داتـسرف 

، نوخ و  تساههدور -  نورد  هک  تاناویح  هلـضف  نیگرـس -  نایم  زا  تساهنآ  ياهمکـش  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  تسا . یتربع  نایاپراچ  رد 
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هدننکتـسم و بارـش  اهنآ  زا  هک  اهکات  اهنبامرخ و  ياههویم  زا  زین  67)و  .) تساراوگ ار  ناگدـنماشآ  هک  میناشونیم  هزیکاپ  بان و  يریش 
هک اهکات  اهنبامرخ و  ياههویم  زا  زین  68)و  .) دنرب راک  هب  ار  درخ  هک  یهورگ  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  انامه  دیریگیمرب ، وکین  ییزور 
زا هاگنآ  (69 .) دـنرب راک  هب  ار  درخ  هک  یهورگ  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  انامه  دـیریگیمرب ، وکین  ییزور  هدننکتـسم و  بارـش  اهنآ  زا 

شمکــش زا  وریم ،-  تراـگدرورپ  راوـمه  ياـههار  رد  اـی  وریم -  رادربناـمرف  مار و  تراـگدرورپ  ياـههار  رد  روـخب و  اــههویم  هـمه 
ادخ 70)و  .) دنشیدنیب هک  یمدرم  يارب  تسا  ياهناشن  نآ  رد  انامه  تسافـش ، مدرم  يارب  نآ  رد  هک  دیآیم  نوریب  گنراگنر  ییندیماشآ 

ات دوش  هدـنادرگزاب  یتوترف -  يریپ و  رمع -  نارود ]  ] نیرتورف هب  هک  تسه  سک  امـش  زا  و  دریگرب ، ار  امـش  ناج  سپـس  دـیرفآ  ار  امش 
سپ داد ، ینوزف  یخرب  رب  يزور  رد  ار  امـش  زا  یخرب  دنوادخ  71)و  .) تساناوت اناد و  ادخ  انامه  دنادن . يزیچ  ییاناد  زا  سپ  ماجنارـس ] ]

ناسکی ربارب و  يزور  رد  همه  ات  دنهد  زاب  دوخ  ناگدرب  ناتسدریز و  هب  شیوخ  يزور  هک  دنتـسین  نآ  رب  دناهدش  هداد  ینوزف  هک  یناسک 
! - یـساپسان ینادان و  یهز  دنروآیم !؟ يور  اهنآ  هب  تدابع  رد  دنریگیم و  زابنا  وا  اب  ار  ادخ  ناگدیرفآ  ناگدـنب و  ارچ  سپ  دـندرگ - 

نادـنزرف و ناـتیارب  ناتنارـسمه  زا  ینارـسمه و  ناـتدوخ  سنج ]  ] زا امــش  يارب  ادـخ  72)و  (!؟ دـننکیم راکنا  ار  يادـخ  تمعن  اـیآ  سپ 
یـساپسان دنوشیم و  رفاک  ادخ  تمعن  هب  دنورگیم و  لطاب  هب  ایآ  سپ  داد . يزور  اههزیکاپ  زا  ار  امـش  درک و  دـیدپ  ناداماد  ناگداون و 
دنناوتیمن زگره  دنتـسین و  اهنآ  يارب  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ییزور  چیه  کلام  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادخ  ياج  هب  73)و  (!؟ دننکیم

دنادیم و ادخ  انامه  دینکم ،-  فصو  زابنا  دنزرف و  نز و  نتـشاد  هب  ار  وا  دینزم -  اوران ] [ي  اهلثم ادخ  يارب  سپ  (74 [.) دنهد يزور  هک  ]
ار وا  شیوخ  بناج  زا  هک  يدازآ ] ناسنا   ] نآ درادن و  ییاناوت  زیچ  چیه  رب  هک  دنزیم  لثم  ار  يدیرخرز  هدـنب  ادـخ  (75 .) دینادیمن امش 

هنوگچ سپ  دنتسین ، ربارب  ناوتان  اناوت و  هک  یماگنه  دنربارب - ؟ زگره  ایآ  دنکیم . قافنا  نآ  زا  اراکشآ  ناهن و  وا  میاهداد و  وکین  يزور 
يادـخ شیاتـس  ساپـس و  همه  دنـشاب !؟-  ربارب  دـهدیم  يزور  ار  ناگدـیرفآ  همه  تساناوت و  دـهاوخب  هچ  ره  رب  هک  ییادـخ  گـنس و 

رابرس درادن و  ییاناوت  زیچ  چیه  رب  هک  تسا  گنگ  ود  نآ  زا  یکی  دنزیم : لثم  ار  درم  ود  ادخ  76)و  .) دننادیمن ناشرتشیب  هکلب  تسار ،
تـسار هار  رب  دـهدیم و  نامرف  داد  لدـع و  هب  هک  یـسک  اب  وا  ایآ  دراـین ، يدوس  یکین و  دتـسرف  ار  وا  هک  اـج  ره  تسا ، شیوخ  هجاوخ 
تسین ندز  مه  رب  مشچ  کی  دننام  زج  زیخاتـسر  ییاپرب ]  ] راک و  نیمز ، اهنامـسآ و  يادیپان  ناهن و  تسار  يادخ  (77)و  تسا ربارب  تسا 

زیچ چیه  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  مکش  زا  ار  امـش  ادخ  78)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  انامه  تسا ، نآ  زا  رتکیدزن  ای 
نامـسآ ياضف  رد  هدـش  مار  ناگدـنرپ  هب  ایآ  (79 .) دـیراد ساپـس  دـیاش  ات  داد  رارق  اهلد  ناگدـید و  شوگ و  امـش  يارب  و  دـیتسنادیمن ،

زا امش  يارب  ادخ  80)و  .) تساههناشن دنروآ  نامیا  هک  یمدرم  يارب  نآ  رد  انامه  درادیمن . هاگن  ار  اهنآ  ادخ  زج  سک  چیه  دنتـسیرگنن ؟
ناترفس زور  ات  داد  رارق  اههاگرخ -  اههمیخ و  اههناخ -  نایاپراچ  ياهتسوپ  زا  امش  يارب  تخاس و  شمارآ  تنوکـس و  ياج  ناتیاههناخ 

نتفر نایم  زا  ماگنه  یماگنه -  ات  درک  دـیدپ  الاک  هناخ و  ثاثا  اهنآ  ياهيوم  اـهکرک و  اهمـشپ و  زا  و  دیـشاب ، رابکبـس  ناتندـنام  زور  و 
 - اههاگناهن اههوک  زا  امش  يارب  و  درک ، اهفقس -  ناتخرد و  دننام  اهنابیاس -  امش  يارب  دیرفآ  هچنآ  زا  ادخ  81)و   -.) امش گرم  ای  اهنآ 

ناتگنج بیـسآ  یتخـس و  زا  هک  هرز -  ییاههماج -  درادیم و  هاگن  امرگ  زا  ار  امـش  هک  تخاس  اههماج  امـش  يارب  و  داد ، رارق  اهراغ - 
، دندرگرب هدرک  تشپ  رگا  سپ  (82 .) دیرب نامرف  دیهن و  ندرگ  هک  دـشاب  دـنکیم  مامت  امـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  نینچنیا  درادیم ، هاگن 
رفاک و ناشرتشیب  دـننکیم و  شراکنا  هاگنآ  دنـسانشیم  ار  يادـخ  تمعن  (83 .) سب تسا و  مایپ  راکـشآ  نشور و  ندـناسر  وت  رب  اـنامه 
هن دـنهد و  نتفگ ] نخـس   ] هزاجا هن  دـندوب  رفاک  هک  یناسک  هب  هاگنآ  میزیگنارب  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  يزور  نک ] دای   ] 84)و .) دنساپسان

85)و  -.) تسین فیلکت  يارـس  ترخآ  هک  اریز  ددرگ  دونـشخ  اهنآ  زا  يادخ  هک  دننک  يراک  ای  دننک -  یهاوخرذع  هک  دنهاوخ  اهنآ  زا 
دندیزرو كرش  هک  یناسک  نوچ  86)و  .) دنوش هداد  تلهم  هن  دوش و  کبـس  ناشباذع  هن  دننیبب ، ار  باذع  دندرک  متـس  هک  یناسک  نوچ 

وت ياج  هب  هک  دنیام  ناکیرـش  اهنیا  ایادـخ ، راب  دـنیوگ : دـننیبب  دـندوب -  هتفرگ  ادـخ  کیرـش  هک  ار  یناسک  ای  اهتب  ار -  شیوخ  ناکیرش 
زا دنتفابیم  هک  اهغورد  نآ  دننکفا و  میلست  رس  ادخ  هاگـشیپ  هب  زور  نآ  87)و  .) دییوگغورد امش  هک  دنهد  ناشخـساپ  اهنآ  میدناوخیم ،
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دندرکیم هک  اهيراکهابت  نآ  يازـس  هب  ار  نانآ  دنتـشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندش و رفاک  هک  یناسک  (88 .) دوش دوبان  مگ و  اهنآ 
 - تما نیا  ناـنیا -  رب  هاوگ  ار  وت  میزیگنارب و  ناـشدوخ  زا  ناـنآ  رب  یهاوـگ  یتـما  ره  رد  هک  يزور  89)و  .) مییازفیب ناشباذع  رب  یباذـع 

انامه (90 .) میداتسرف ورف  وت  رب  تسا  ناناملسم  يارب  هدژم  شیاشخب و  امنهار و  يزیچ و  ره  يارب  اسر  ینایب  هک  ار  باتک  نیا  ام  و  میرایب ،
راک يراکتـشز و  زا  دـهدیم و  نامرف  ناشیوخ -  هب  ندرک  یکین  محر و  هلـص  دـنواشیوخ -  قح ]  ] نداد يراـکوکین و  داد و  هب  يادـخ 

اب هک  یکین  راک  ره  ادـخ -  نامیپ  هب  91)و  .) دیریگ دنپ  دینک و  دای  هک  دیاش  دهدیم  دنپ  ار  امش  درادیم ، زاب  یشکرس  متـس و  دنـسپان و 
هک دینکـشم ، اهنآ ، ندرک  راوتـسا  زا  سپ  ار ، اهدنگوس  و  دینک ، افو  دیتسب ، نامیپ  نوچ  نآ ،-  زج  رذن و  دـننام  دیـشاب  هدرک  دـهع  ادـخ 

هتشر هک  دیشابم  نز  نآ  دننام  92)و  .) دینکیم هچ  هک  دنادیم  ادخ  انامه  دیاهدرک ، نابهگن -  هاوگ و  ای  نماض -  نتـشیوخ  رب  ار  يادـخ 
هب دیریگیم  ناتدوخ  نایم  تنایخ  بیرف و  زیواتـسد ]  ] ار شیوخ  ياهدنگوس  تسـسگ ، دوشگ و  زاب  ندیبات ، راوتـسا  زا  سپ  ار ، شیوخ 
 -، دـشاب ینکـشنامیپ  ببـس  دـیابن  لام  دارفا و  ینوزف  تسا -  ناـنموم -  رگید -  هورگ  زا  رتنوزفا  شیرق -  راـفک  یهورگ -  هکنآ  ببس 
رگا 93)و  .) دنکیم نشور  ناتیارب  زیخاتـسر  زور  رد  دیدرکیم  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هنیآره  و  دـیامزآیم ، نادـب  ار  امـش  ادـخ  انامه 

ربج و نیا  یلو  دـشابن  یفالتخا  چـیه  امـش  نایم  ات  درکیم  عمج  ناـمیا  رب  اربج  ار  همه  دوب -  هدرک  تما  کـی  ار  امـش  تساوخیم  ادـخ 
هک ییاهراک  زا  هنیآره  و  دیامن ، هار  دهاوخ  ار  هک  ره  دنک و  هارمگ  دهاوخ  ار  هک  ره  نکیلو  تسا -  یهلا  تنـس  تیـشم و  فالخ  هارکا 

ادابم ات  دـیزاسم  ناتدوخ  نایم  تناـیخ  بیرف و  زیواتـسد ]  ] ار شیوخ  ياهدـنگوس  94)و  .) دش دیهاوخ  تساوخزاب  هدیـسرپ و  دیدرکیم 
هداتـسیا و زاـب  ناـمیپ -  هب  ياـفو  ینعی  ادـخ -  هار  زا  هکنآ  يازـس  هب  و  دوش ،-  هتـسکش  اـهنامیپ  دزغلب -  شندـش  راوتـسا  زا  سپ  یماـگ 

یکدـنا ياهب  ادـخ  نامیپ  ربارب  رد  95)و  .) دـشاب گرزب  یباذـع  ار  امـش  دیـشچب و  ار  ینکـشنامیپ -  رفیک  يدـب -  دـیاهدش  نادرگيور 
یندنام تسادخ  دزن  هچنآ  دریذپ و  نایاپ  تسامـش  دزن  هچنآ  (96 .) دیتسنادیم رگا  تسا ، رتهب  امش  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  دیناتـسن ،

زا سک  ره  (97 .) داد میهاوخ  شاداپ  دـندرکیم  هک  يراک  نیرتوکین  هیاپ  رب  ار  ناشدزم  هنیآره  دـندیزرو  ییابیکـش  هک  یناسک  و  تسا ،
ار ناشدزم  و  میرادب ، هدنز  یشوخ  كاپ و  یناگدنز  هب  ار  وا  هنیآره  دشاب  نموم  هک  یلاح  رد  دنک  هتـسیاش  کین و  يراک  هک  نز  درم و 
ار وا  انامه  (99 ،) يوج هانپ  يادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  یناوخب  نآرق  نوچ  98)و  .) میهد شاداپ  دندرکیم  هک  يراک  نیرتوکین  هیاپ  رب 
تسود و ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اـهنت  وا  طلـست  (100 ،) تسین یطلـست  دـننکیم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دـنراد و  نامیا  هک  یناسک  رب 
ار ياهیآ  نوچ  101)و   -.) دنریگیم ادخ  زابنا  ار  ناطیـش )  ) وا ای  دنریگیم -  زابنا  ادخ )  ) وا يارب  هک  یناسک  دـناهتفرگ و  دوخ  تسرپرس 

ناـشرتشیب هکلب  تسین ] نینچ  . ] یفاـبغورد وـت  اـنامه  دـنیوگ : تسا -  رتاـناد  دتـسرفیم  ورف  هچنآ  هـب  ادـخ  و  مـینک -  ياهـیآ  نیزگیاـج 
دناهدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  ات  هداتـسرف  ورف  یتسرد  یتسارب و  تراگدرورپ  يوس  زا  لیئربج -  كاـپ -  حور  ار  نآ  وگب : (102 .) دننادان

: دـنیوگیم ناـنآ  هک  مینادیم  هنیآره  103)و  .) دـشاب ياهدژم  ییامنهار و  ار  ناگداهن -  ندرگ  ناناملـسم -  و  درادـب ، ياـجرب  راوتـسا و 
نـشور يزات  نابز  هب  نآرق ]  ] نیا تساسران و  گـنگ و  دـنهدیم  تبـسن  وا  هب  ار ] نآرق  نیا   ] هک سک  نآ  ناـبز  دزومآیم ، وا  هب  ییمدآ 
یناسک انامه  (105 .) كاندرد یباذع  تسار  اهنآ  دیامنن و  هار  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنروآیمن  نامیا  ادـخ  تایآ  هب  هک  یناسک  (104 .) تسا

نآ رگم  دوش ، رفاک  ادـخ  هب  شندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  ره  (106 .) نایوگغورد دننانآ  و  دنرادن ، نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دـنفابیم  غورد 
رفک هب  ار  هنیس  هک  سک  ره  نکیلو  تسا ، مارآ  نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  رد  دیوگب ] شنامیا  فالخ  ینخس  هک   ] دوش راداو  هاوخان  هب  هک 

نآ رب  ار  ناهج  نیا  یگدـنز  نانآ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  (107 .) گرزب تسا  یباذع  ار  نانآ  تساهنآ و  رب  ادـخ  مشخ  سپ  درک ، هداشگ 
هداهن رهم  ناشناگدید  شوگ و  اهلد و  رب  يادـخ  هک  ناسک  نآ  دـننانیا  (108 .) دیامنیمن هار  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  و  دـناهدیزگرب ، ناهج 

نآ زا  سپ  هـک  یناـسک  يارب  وـت  راـگدرورپ  سپــس  (110 .) دـنراکنایز ناـهج  نآ  رد  ناـنآ  ناـمگیب  (109 .) ناربـخیب دـننانیا  و  تسا ،
سپ نآ  زا  وـت  راـگدرورپ  هنیآره  دـندومن ، ییابیکـش  دنتـساخرب و  داـهج  هب  هاـگنآ  دـندرک و  ترجه  دـندید  راـفک ] زا   ] هـک اـههجنکش 

دنهد و مامت  هدرک  هچنآ  سک  ره  هب  و  دنکیم ، عافد  نتشیوخ  زا  هک  یلاح  رد  دیایب  یسک  ره  هک  يزور  (111 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و 
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مدرم  ] اما دیـسریم ، ياج  ره  زا  یناوارف  هب  نآ  يزور  دوب ، مارآ  نما و  هک  دـنزیم  لـثم  ار  يرهـش  دـنوادخ  112)و  .) دوشن متس  نانآ  هب 
اهنآ هـب  سرت  یگنــسرگ و  هماـج  دــندرکیم  هـک  اـهراک  نآ  يازــس  هـب  دــنوادخ  سپ  دــندرک ، یــساپسان  ار  يادــخ  ياــهتمعن  نآ ]

راکمتـس هک  یلاح  رد  ار  نانآ  باذع  سپ  دنتـشاگنا ، وگغورد  ار  وا  اما  دـمایب ، ناشدوخ  زا  ياهداتـسرف  ار  نانآ  هنیآره  113)و  .) دیناشچ
ار وا  رگا  دـیرادب ، ساپـس  ار  يادـخ  تمعن  و  دـیروخب ، هدرک  ناـتیزور  ادـخ  هک  هزیکاـپ  ياـهزیچ  نآ  زا  سپ ، (114 .) تفرگ ورف  دـندوب 
[ نتـشک ماـگنه  هب   ] هک ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوـخ و  رادرم و  تسا : هدرک  مارح  امـش  رب  هک  تسین  نیا  زج  (115 .) سب دیتسرپیم و 

تذـل يارب  ای  یـشکرس  يور  زا  هک  دـشاب -  رگمتـس  هکنآ  یب  دوش  راـچان  اـهنیا ] ندروخ  هب   ] هک ره  و  دناهتـشادرب ، نآ  رب  ادـخ  ریغ  ماـن 
ناتنابز رب  هک  یغورد  اـب  116)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  اـنامه  سپ  دروخب -  زاـین  زا  شیب  درذـگب -  دـح  زا  و  دروخب -  ییوج 

دنهاوـخن راگتــسر  دـندنب  غورد  ادـخ  رب  هـک  یناـسک  اـنامه  دـیدنب . غورد  ادـخ  رب  اـت  مارح ، نآ  تـسا و  لـالح  نـیا  دـییوگم : دوریم 
وت رب  نیا  زا  شیپ  هـک  ار  هـچنآ  نادوـهج  رب  118)و  .) كاندرد تسا  یباذـع  ار  نانآ  و  كدـنا ، تسا  ياهرهب  دـنراد ] هک  نیا  (] 117 .) دش

ینادان هب  يدب  هک  ار  نانآ  وت  راگدرورپ  سپس  (119 .) دندرکیم متس  دوخ  رب  اهنآ  هکلب  میدرکن  متس  نانآ  رب  ام  و  میدرک ، مارح  میتفگرب 
راگزرمآ و نآ  زا  سپ  تراگدرورپ  هنیآره  دـنتخادرپ  هتـسیاش  کین و  راک  هب  و  دـندومن -  هبوت  دنتـشگزاب -  نآ  سپ  زا  هاـگنآ  دـندرک 
زا و  دوب ، تسرپاـتکی  يارگقح و  دوب و  رادربناـمرف  ینتورف  اـب  ار  يادـخ  دوب ، تما  کـی  ییاـهنت ] هب   ] میهاربا اـنامه  (120 .) تسا نابرهم 

ییوـکین ناـهج  نیا  رد  ار  وا  122)و  .) دومن هار  تسار  هار  هب  دـیزگرب و  ار  وا  يادـخ ] ، ] دوـب وا  ياـهتمعن  رادساپـس  (121 ،) دوبن ناکرشم 
زا وا  و  نک ، يوریپ  ار  يارگقح  میهاربا  نییآ  هک  مـیدرک  یحو  وـت  هـب  سپـس  (123 .) تسا ناگتـسیاش  زا  ناـهج  نآ  رد  هنیآره  و  میداد ،
نآ رد  هک  دـش  هداد  رارق  یناـسک  رب  نآ -  لـیطعت  هبنـش و  زور  تشادـگرزب  نـتفرگ ، هبنـش  هبنـش -  مـکح ]  ] اـنامه (124 .) دوبن ناکرشم 

[ ار مدرم  (] 125 .) درک دهاوخ  يرواد  ناشنایم  دندرکیم  فالتخا  هچنآ  هرابرد  زیخاتـسر  زور  رد  تراگدرورپ  هنیآره  و  دندرک . فالتخا 
هلداـجم و تسا  رتوـکین  هک  ياهویـش  هب  ناـنآ  اـب  و  ناوـخب ، تراـگدرورپ  هار  هب  وـکین  دـنپ  و  راوتـسا -  تـسرد و  راـتفگ  تـمکح -  اـب 

دیهدیم ازس  رگا  126)و  .) ناگتفای هار  هب  تسا  رتاناد  وا  هدـش و  مگ  وا  هار  زا  هک  نآ  هب  تسا  رتاناد  وت  راگدرورپ  اـنامه  نک ، وگوتفگ 
وت ییابیکش  نک و  ییابیکش  127)و  .) تسا رتهب  نایابیکش  يارب  نآ  هنیآره  دینک  ییابیکش  رگا  و  دیهد . ازس  دناهدرک  امش  اب  هچنآ  دننامب 
اب ادخ  انامه  (128 .) شابم گنتلد  دنزاسیم  هک  يدنفرت  گنرین و  نآ  زا  و  روخم ، هودـنا  نانآ  رب  و  تسین ، يادـخ  قیفوت ] يرای و   ] هب زج 

(129 .) دنراکوکین هک  یناسک  دننک و  يراگزیهرپ  هک  تسا  یناسک 

ءارسإلا

هاـگزامن مارحلا -  دجــسم  زا  یبـش  ار  ص - )  ) دـمحم دوـخ -  هدـنب  هـک  يادـخ ]  ] نآ تـسا  كاـپ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
 - يونعم يدام و  ياهتکرب  هب  میاهداد -  تکرب  ار  نآ  نوماریپ  هک  سدـقملا -  تیب  رترود ، هاـگزامن  یـصقالا -  دجـسم  هب  دـنمهوکش - 

يارب ینوـمنهر  ار  نآ  مـیداد و  باـتک  ار  یـسوم  2)و  .) اـنیب اونـش و  تسوا  اـنامه  مییاـمنب ، وا  هب  ار  شیوـخ  ياـههناشن  زا  یخرب  اـت  درب ،
ینعی میدرک -  راوس  یتشک ] رد   ] حون اب  ار  نانآ  هک  یناسک  نادنزرف  يا  (3 ،) دیریگم يزاسراک  نم  زج  هک : میداد  رارق  لیئارسا  نادنزرف 

نادـنزرف هب  تاروت -  باتک -  رد  4)و   -.) دیشاب رازگـساپس  وا  دننام  مه  امـش  سپ  دوب -  رازگـساپس  ياهدنب  وا  انامه  لیئارـسا -  ینب  يا 
دیهاوـخ یگرزب  یـشکرس و  درک و  دـیهاوخ  يراـکهابت  سدـقملا -  تیب  نیمزرـس -  نیا  رد  راـب  ود  هنیآره  هک  مـیدرک  مـالعا  لیئارـسا 

نورد هب  هک  میرامگب  امش  رب  دنرواگنج ، تخـس  هک  ار ، دوخ  زا  یناگدنب  دسر ، ارف  يراکهابت  نیتسخن  رفیک ]  ] ماگنه نوچ  سپ  (5) دومن
تلود ار  امـش  سپـس  (6) یندـش ماـجنا  تسا  ياهدـعو  نـیا  و  دـننک ] دوـخ  تـسدریز  بوکرـس و  ار  امـش  و   ] دـنیآرد امـش ] [ي  اـههناخ

ناتدوخ يارب  دینک  ییوکین  رگا  (7 ،) مییازفیب ناترامش  رب  و  مینک ، يرای  نادنزرف  اهلام و  هب  ار  امـش  میهد و  يزوریپ  اهنآ  رب  مینادرگزاب و 
هریچ امـش  رب  ار  نانمـشد  مه  زاـب   ] دـسر رگید  رفیک ]  ] هدـعو ماـگنه  نوچ  سپ  دـیاهدرک . دوخ  هب  دـینک  يدـب  رگا  و  دـیاهدرک ، ییوکین 
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دنبای تسد  هچ  ره  هب  ات  و  دندمآرد ، تسخن  راب  هکنانچ  دنیآرد  هاگزامن  نآ  رد  ات  و  دنزاس ، يور  هیس  نیگهودنا و  ار  امـش  ات  مینادرگ ]
خزود و  میدرگیم ، زاب  امـش ] رفیک  هب  زین  ام  ، ] دیدرگزاب یهابت ] هب   ] رگا و  دیاشخبب ، امـش  رب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  (8 .) دننک دوبان 

کین و ياـهراک  هک  ار  یناـنموم  و  دـیامنیم ، هار  رتراوتـسا  رتتـسرد و  ینییآ  هب  نآرق  نیا  اـنامه  (9 .) میاهدرک نارفاک  نادـنز  اـنگنت و  ار 
هدامآ كاندرد  یباذع  دـنرادن ، نامیا  ناهج  نآ  هب  هک  ار  یناسک  10)و  .) گرزب يدزم  تسار  ناشیا  هک  دهدیم  هدژم  دننکیم  هتـسیاش 

12)و .) تسا هدزباتـش  یمدآ  و  دهاوخیم ، ار  یکین  هک  هنوگ  نامه  دهاوخیم  ار  يدـب  باتـش ] ینادان و  يور  زا   ] یمدآ 11)و  .) میاهدرک
نـشور ار  زور  هناشن  و  میدرک -  وحم  دیـشروخ  شبات  هب  ار  نآ  یکیرات  میدودز -  ار  بش  هناشن  سپ  میتخاـس ، هناـشن  ود  ار  زور  بش و 

هب ار  يزیچ  ره  و  دـینادب ، ار  اهرامـش  رگید  اهلاس و  رامـش  اـت  دـییوجب و  يزور -  شـشخب -  ینوزف و  ناـتراگدرورپ  زا  اـت  میدـینادرگ ،
نآ هک  میروآ  نوریب  ياهتشون  وا  يارب  زیخاتسر  زور  و  میاهتسب ، شندرگ  رد  ار  یناسنا  ره  رادرک  تشونرس ]  ] 13)و .) میدرک نایب  لیصفت 
هک تسین  نیا  زج  تفای  تسار ]  ] هار هک  ره  (15 .) ياهدنسب یسرباسح  دوخ  رب  وت  زورما  ناوخب ، ار  تاهمان  مییوگ ]: (] 14 ،) دنیبب هدوشگ  ار 

چیه  ] ام و  درادن ، رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  و  تسا ، هدش  هارمگ  دوخ  نایز  هب  انامه  دش  هارمگ  هک  ره  هتفای و  هار  شیوخ  دوس  هب 
 - ناـنارماک مـینک ، كـاله  ار  يرهــش  مدرم ]  ] میهاوـخب نوـچ  16)و  .) میزیگنارب يربماـیپ  هـک  هاـگنآ  اـت  میـشابن  هدـننکباذع  ار ] یمدرم 
هب ام  هدعو  راتفگ -  نآ  هاگنآ  دـننک ، هانگ  ینامرفان و  اجنآ  رد  ات  میهد -  تموکح  ای  ناوت  مییامرف -  ار  اجنآ  نارگناوت -  اههدرورپزان و 

سب نیمه  و  میدرک ، كاله  حون  زا  سپ  هک  ار  یمدرم  رایـسب  هچ  (17 .) مینک دوبان  یتخسب  ار  نآ  سپ  دوش ، ازـس  نآ  مدرم ]  ] رب باذع - 
رذگدوز هتفاتش و  ناهج  نیا  یناگدنز ]  ] هک ره  (18  -.) دـهاوخن يرگید  هاوگ  تسانیب -  هاگآ و  شناگدـنب  ناهانگ  هب  وت  راگدرورپ  هک 

شیارب ار  خزود  سپس  میهدب ، شدوز  اجنیا  رد  میهاوخب  هک  ره  يارب  و ]  ] میهاوخب هچ  ره  دشاب ،-  نادرگيور  ترخآ  زا  و  دهاوخ -  ار 
دهاوخ ناهج  نآ  یناگدنز ]  ] هک ره  19)و   -.) دزوسب نآ  شتآ  هب  ای  دیآرد -  اجنآ  رد  هدش  هدنار  يراوخ  هب  هدـیهوکن و  هک  میهد  رارق 

هورگ نآ  ار و  هورگ  نیا  ار ، همه  (20 .) دوب دهاوخ  هتشاد  ساپس  نانآ  ششوک  سپ  دشاب ، نموم  دنک و  نآ  روخ  رد  یششوک  نآ  يارب  و 
نانآ زا  یخرب  ایند ] رد   ] هنوگچ هک  رگنب  (21 .) تسین هتشادزاب  یـسک ] زا   ] تراگدرورپ شهد  و  میناسر ، ددم  تراگدرورپ  شهد  زا  ار ،

رتــالاو رتـشیب و  شیاــهيرترب  رتـگرزب و  ناــهج  نآ  ياــههیاپ  تاــجرد و  هـنیآره  و  میاهداــهن ، ینوزف  يرترب و  یخرب  رب  ار  مدرم -  - 
ار وا  زج  هک  درک  مکح  وت  راـگدرورپ  23)و  .) تسـشن یهاوخ  هتـشاذگورف  هدیهوکن و  هک  ریگم ، رگید  يادخ  اتکی ، يادخ  اب  (22 .) تسا

دنیاشوخان يرازیب و  نخـس  فا -  اهنآ  هب  سپ  دنـسر  يریپ  هب  وت  دزن  ود  ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دینک . یکین  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و 
زا ار  ود  نآ  24)و  .) وگب تشادـیمارگ  روخ  رد  وکین و  يراتفگ  ناشیا  هب  و  نارم ،-  دوخ  زا  ار  ناشیا  ای : نزم -  گناب  ناـشیا  رب  وگم و  - 
هب ناتراگدرورپ  (25 .) ياشخبب دـندرورپب ، يدرخ  رد  ارم  هکنآ  ساپ  هب  ار  ود  نآ  اراگدرورپ ، وگب : و  رآ ، دورف  ینتورف  لاب  ینابرهم  يور 

راـگزرمآ ار  ناگدـننکهبوت -  ناـنک -  تشگزاـب  وا  اـنامه  دیـشاب ، ناگتــسیاش  ناـکین و  رگا  تـسا ، رتاـناد  تسامــش  ياـهلد  رد  هـچنآ 
 - نکم هاـبت  شاـپم -  زیرم و  فازگ  هـب  هدوـهیب و  ار  دوـخ  لاـم  هدـب و  ار  هدـنام  هار  رد  اوـنیب و  شیورد  دـنواشیوخ و  قـح  26)و  .) تسا

ار شیوخ  دـنوادخ  ناطیـش  دنیاهناطیـش و  ناردارب  دـننکیم -  هابت  فازگ  هب  ار  لام  هک  یناسک  ناگدـننک -  شاپ  تخیر و  اـنامه  (27 .)
سپ ینادرگیم  يور  نانآ  زا  يراد ، نآ  دیما  تراگدرورپ  زا  هک  یشیاشگ -  راظتنا  هب  یشیاشخب -  نتـسج  هب  رگا  28)و  .) تسا ساپسان 

ره ياشگم -  هرسکی  ار  نآ  و  نکم -  كاسما  لخب و  دنبم -  تندرگ  هب  شیوخ  تسد  29)و  .) يوگ وکین  مرن و  ینخس  نانآ  اب  نونکا ] ]
خارف دـهاوخ  هک  ره  يارب  ار  يزور  وت  راگدرورپ  اـنامه  (30 .) ینیـشنب هدنامرد  هدـیهوکن و  هک  هدـم -  يور  هدایز  فازگ و  هب  يراد  هچ 
يزور ار  امش  اهنآ و  ام  دیشکم ، یشیورد  میب  زا  ار  دوخ  نادنزرف  31)و  .) تسانیب هاگآ و  شیوخ  ناگدنب  هب  وا  هک  دنادرگ ، گنت  دنک و 

یسک 33)و  .) تسا دب  یهار  تشز و  يراک  نآ  هک  دـیدرگم ، انز  درگ  32)و  .) تسا گرزب  یهانگ  اطخ و  اهنآ  نتـشک  یتسارب  میهدیم .
 - هاوخنوخ ثراو و  یلو -  يارب  انامه  دوش  هتشک  متس  هب  هک  یـسک  و  قح ، هب  رگم  دیـشکم  تسا  هدرک  مارح  ار ] وا  نتـشک   ] ادخ هک  ار 

نارود تداع  دننام  هکنیا  هب  دنک -  يور  هدایز  نتشک  رد  دیابن  سپ  میاهداد ، رارق  دناتسب -  هید  ای  دنک  صاصق  هکنیا  رایتخا  یطلست -  وا 
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هب 34)و   -.) دراد هید  صاصق و  قح  ییلو  ره  تسا -  هدش  يرای  یلو )  ) وا هک  اریز  دنک ،-  هلثم  ار  لتاق  ای  دـشکب  ار  لتاق  زا  ریغ  تیلهاج 
هدیسرپ نامیپ  زا  هک  دینک ، افو  شیوخ  نامیپ  هب  و  دسرب . دوخ  غولب  ورین و  هب  ات  دیوشم  کیدزن  تسا  رتوکین  هک  ياهویش  هب  زج  میتی  لام 

شماجنارـس رتهب و  نیا  دیجنـسب ، تسرد  تسار و  يوزارت  اب  و  دـیهدب ، تسرد  مامت و  ار  هناـمیپ  دـینک ، هناـمیپ  نوچ  35)و  .) دش دهاوخ 
نیمز رد  37)و  .) دش دهاوخ  تساوخزاب  اهنیا  همه  زا  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  ورم ، يرادن  شناد  نادـب  هچنآ  یپ  زا  36)و  .) تسا رتوکین 

دزن شهانگ  اـهنیا  همه  (38 .) دیـسر یناوتن  اههوک  هب  يدـنلب  رد  تفاکـش و  یناوتن  ار  نیمز  وت  هک  ورم ، هار  یتسمرـس  یـشنم و  گرزب  اـب 
اتکی يادـخ  اـب  و  هدرک ، یحو  وت  هب  تراـگدرورپ  هک  تسا  تسرد -  شناد  تمکح -  نآ  زا  نیا  (39 .) تسا دنـسپان  دب و  وت  راگدرورپ 

تخاس و هژیو  نارـسپ  نتـشاد  هب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  ایآ  (40 .) يوش هدنکفا  خزود  رد  هدش  هدـنار  هدـیهوکن و  هک  ریگم  رگید  يادـخ 
دای ات  میدـینادرگ  نوگانوگ  ار  نخـس  نآرق  نیا  رد  انامه  41)و  !) دییوگیم ینخـس  گرزب  هنیآره  تفرگ !؟ ینارتخد  ناگتـشرف  زا  دوخ 

شرع دنوادخ  هب  هاگنآ  دوب  ینایادخ  دنیوگیم ، هکنانچ  يادخ ، اب  رگا  وگب : (42 .) دیازفایمن ندیمر  زج  ار  نانآ  یلو  دنریگ  دنپ  دننک و 
يرترب دــنیوگیم ، هــچنآ  زا  تــسا  رترب  وا و  تــسا  كاــپ  (43  -.) دنناتــسب وا  زا  ار  ناــهج  ییاورناــمرف  اــت  دــندوب -  هتـــسج  یهار 

دای یکاپ  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  تسین  زیچ  چیه  و  دنیاتـسیم ، یکاپ  هب  ار  وا  تساهنآ  رد  هک  ره  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ  (44 .) گرزب
نایم وت و  نایم  یناوخ ، نآرق  نوچ  45)و  .) تسا راگزرمآ  رابدرب و  وا  انامه  دیباییمن . رد  ار  اهنآ  حیبست  امش  نکیلو  دیاتسیم  دنکیم و 

ات میداد  رارق  اهـششوپ  نانآ  ياهلد  رب  46)و  .) مینکفا هدنناشوپ -  ای : یندـیدان ، هدیـشوپ -  ياهدرپ  دـنرادن  نامیا  ناهج  نآ  هب  هک  یناسک 
، ینک دای  یگناگی  هب  نآرق  رد  ار  تراگدرورپ  نوچ  و  دنونـشن .] ار  قح  ات   ] میداهن ینیگنـس  ینارگ و  ناشاهـشوگ  رد  و  دنباینرد ، ار  نآ 
دنراپـسیم و شوگ  ارچ  دنراپـسیم ، شوگ  وت  هب  هک  هاگنآ  نارفاک ،]  ] هچنادـب میرتاناد  اـم  (47 .) دنمریم هدرک  تشپ  دـننادرگیم و  ور 
هک رگنب  (48 .) دینکیمن يوریپ  ار  هدز  وداج  يدرم  زج  امش  دنیوگ : نارگید ] هب   ] ناراکمتـس هک  مد  نآ  دنیوگیم  زار  مه  اب  هک  یماگنه 

مهب كاخ -  ناوختـسا و  ام  هک  یماگنه  ایآ  دنتفگ : 49)و  .) تفای دنناوتن  هار  ور  نیا  زا  دندش و  هارمگ  سپ  دـندز ، اهلثم  وت  يارب  هنوگچ 
رد هک  اهنآ  زا  ياهدیرفآ  ای  (51 ،) نهآ ای  دیشاب  گنس  وگب : (50 (!؟ میوشیم هتخیگنارب  ون  یـشنیرفآ  اب  ام  ایآ  میدـش ، زیر -  زیر  هتخیر و 
هک نامه  وگب : دنادرگیم ؟ زاب  ار  ام  یسک  هچ  تفگ : دنهاوخ  سپ  دنزیگنارب .] گرم  زا  سپ  ار  امـش  مه  زاب  ، ] دیامنیم گرزب  ناتاهلد 

کیدزن هک  دیاش  وگب : دوب ؟ دـهاوخ  یک  نآ  دـنیوگ : دـینابنج و  دـنهاوخ  وت  يوس  هب  شیوخ  ياهرـس  سپ  دـیرفایب ، تسخن  راب  ار  امش 
رد ای  ایند  رد  یکدنا -  زج  هک  دیرادنپ  و  دیهدیم ، خساپ  وا  شیاتـس  ساپـس و  اب  هارمه  سپ  دناوخیم ، ارف  ار  امـش  هک  يزور  (52 .) دشاب
اریز دنکفایم ، بوشآ  ینمشد و  ناشنایم  ناطیش  انامه  تسا . رتوکین  هک  دنیوگ  ینخس  وگب  ارم  ناگدنب  53)و  .) دیاهدرکن گنرد  روگ - 

ار امـش  دـهاوخ  رگا  ای  دـیاشخبب ، امـش  رب  دـهاوخ  رگا  تسا . رتاناد  امـش  هب  ناتراگدرورپ  (54 .) تسادیوه ینمـشد  ار  یمدآ  ناطیـش  هک 
و تسا ، رتاـناد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هب  وت  راـگدرورپ  55)و  .) میداتـسرفن نابهگن  زاسراک و  نانآ  رب  ار  وت  ام  و  دـنک . باذـع 
[ زاسراک دوبعم و   ] وا ياـج  هب  هک  ار  ناـسک  نآ  وگب : (56 .) میداد روـبز  دوواد  هب  میداـهن و  يرترب  یخرب  رب  ار  ناربماـیپ  زا  یخرب  هنیآره 
[ ییادخ هب  ناکرشم   ] هک ییاهنآ  (57 .) دننادرگب رگید ] يوس  هب   ] هن دنرادرب و  امش  زا  ار  دنزگ  دنناوتن  هک ] دینیبب   ] سپ دیناوخب ، دیتشادنپ 

دیما وا  شیاشخب  هب  و  دـشاب ، رتکیدزن  ادـخ ] هب   ] ناـشیا زا  کیمادـک  اـت  دـنیوجیم  ياهلیـسو  ناـشراگدرورپ  يوس  هب  دوخ  دـنناوخیم ،
رگم تسین  يرهش  يدابآ و  چیه  58)و  .) تسا یندرک  رذح  كانسرت و  تراگدرورپ  باذع  هک  اریز  دنـسرتیم ، وا  باذع  زا  دنرادیم و 

نآ رد  نیا  میزاس . راتفرگ  نآ -  دننام  یطحق و  تخس -  یباذع  هب  ای  مینک  كاله  گرم ] هب   ] زیخاتسر زور  زا  شیپ  ار  نآ  مدرم ]  ] هکنآ
نآ ناینیشیپ  هکنیا  رگم  تشادنزاب  ناشهاوخلد -  تازجعم  اههناشن -  نداتسرف  زا  ار  ام  59)و  .) تسا هدش  هتشون  ظوفحم -  حول  باتک - 

ام و  دنتـشک .-  ار  نآ  دـندرک -  متـس  نآ  هب  سپ  میداد ، نشور  تجح  ار  رتـش  هداـم  نآ  حـلاص -  موق  دوـمث -  هب  و  دنتـشاگنا ، غورد  ار 
تردـق هب  دراد -  هطاحا  مدرم  رب  تراگدرورپ  انامه  میتفگ : ار  وت  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 60)و .) میتسرفیمن ندرک  میب  يارب  زج  ار  اههناشن 

 - میدرکن مدرم  شیاـمزآ  يارب  زج  ار  نآرق  رد  موقز -  تخرد  هدـش -  نیرفن  تخرد  نآ  میدومن و  وـت  هب  هک  ار  یباوـخ  نآ  و  ملع -  و 
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گرزب یــشکرس  زج  ار  ناـنآ  یلو  ناــشمیناسرتیم ، و  دــیوریم !؟-  نآ  رد  هنوـگچ  سپ  دــنازوسیم ، ار  تـخرد  شتآ  دــنتفگ  اریز 
ار یـسک  ایآ  تفگ : سیلبا ، رگم  دـندرک  هدجـس  سپ  دـینک ، هدجـس  مدآ  هب  میتفگ : ار  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  نک ] داـی   ] 61)و .) دیازفایمن

زیخاتـسر زور  اـت  ارم  رگا  یتـشاد !؟ یمارگ  يدـیزگب و  نم  رب  هک  تسا  نیا  وگب : ارم  تفگ : و ] (] 62 (!؟ يدیرفآ یلگ  زا  هک  منک  هدـجس 
، ورب تفگ : يادخ ] (] 63 .) ار یکدنا  رگم  مناشک ] یهارمگ  هب  و   ] منز راسفا  ماگل و  ار  وا  نادنزرف  هنیآره  یهد ،-  تلهم  يرادب -  سپاو 

ياج زا  زیگنارب و  یناوت  اهنآ  زا  ار  هک  ره  دوخ  زاوآ  اـب  64)و  .) مامت یشاداپ  تسا ، خزود  ناتـشاداپ  دنک  يوریپ  ار  وت  اهنآ  زا  هک  ره  هک 
و هد ، هدـعو  ناشیا  هب  و  شاب ، ناشزابنا  نادـنزرف  اهلام و  رد  و  دـنزاتب ،] هانگ  يوس  هب  ات   ] نز گناب  اهنآ  رب  تناگدایپ  ناراوس و  اـب  و  ربب ،

وت راگدرورپ  و  تسین ، یطلست  نم  هژیو ]  ] ناگدنب رب  ار  وت  انامه  (65  -.) هدنبیرف هدعو  ای  بیرف -  هب  رگم  دهدیمن  هدعو  ار  نانآ  ناطیش 
یشخب نوزف  زا  ات  دناریم  ایرد  رد  ار  یتشک  امش  يارب  هک  تسا  نآ  امش  راگدرورپ  (66 .) تسا هدنسب  يزاسراک  ناشیا ] يارب  ربمایپ ، يا  ]

مگ دیناوخیمه  هک  ییاهنآ  همه  دسر ، امـش  هب  يدـنزگ  ایرد  رد  نوچ  67)و  .) تسا نابرهم  امـش  هب  وا  هک  دـییوجب ، يزور -  ینعی  وا - 
یمدآ و  دینادرگیم ، يور  دناسر  یکـشخ  هب  دناهرب و  ار  امـش  نوچ  سپ  اتکی ،-  يادخ  وا -  رگم  دنورب -  امـش  رطاخ  دای و  زا  دنوش - 

چیه دوخ  يارب  هاگنآ  دتسرف  نارابگنس  يدابدنت  امش  رب  ای  درب  ورف  یکشخ  يوس  رد  ار  امش  هکنیا  زا  دینمیا  ایآ  (68 .) تسا ساپسان  رایسب 
ات دتسرف  امش  رب  هدننکش  مهرد  تخس  داب  سپ  دنادرگزاب ، ایرد )  ) نآ رد  ار  امش  رگید  راب  هکنیا  زا  دیدش  نمیا  ای  (69 (؟ دیباین يزاسراک 
رد شیوخ  يارب  هاگنآ  دنادرگ ، قرغ  دیناهر -  تسخن  راب  ار  امش  هک  دیدرک ، یـساپسان  ای  دیدش -  رکنم  رفاک و  هکنآ  يازـس  هب  ار  امش 
رد و  میتـشاد ، یمارگ  ار  مدآ  نادــنزرف  هـنیآره  (70)و  دـیباین یناتـسنیک -  اـی  هدـننکتساوخزاب  ییوـجیپ -  ندرک  هقرغ  نآ  هب  اـم  ربارب 

يرترب شیوخ  ناگدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  نانآ  میداد و  ناشیزور  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  و  میدناشنرب ، یتشک ] اهبکرم و  رب   ] ایرد یکـشخ و 
دنهد شتـسار  تسد  هب  ار  وا  هماـن  هک  ره  سپ  میناوخب ، ناـشیاوشیپ  هب  ار  مدرم  زا  هورگ  ره  هک  يزور  رآ ] داـی  هب  (] 71 .) میدیشخب لماک 

روک ناـهج  نیا  رد  هک  ره  72)و  .) دننیبن متـس  یکدنا -  ینعی  امرخ -  هتـسه  نایم  کیراب  هتـشر  هزادنا  هب  دنناوخب و  ار  شیوخ  همان  نانآ 
ات دننادرگب  دننازغلب و  میدرک  یحو  وت  هب  هچنآ  زا  ار  وت  هک  دوب  کیدزن  انامه  73)و  .) دشاب رتهارمگ  روک و  زین  ناهج  نآ  رد  تسا ، لد ] ]

دوب کیدزن  میتشاد ، راوتـسا  ار  وت  هک  دوب  نآ  هن  رگا  74)و  .) دـنریگ یتسود  هب  ار  وت  هاگنآ  یفابرب و  میدرک ] یحو  هک   ] ار نآ  زج  اـم  رب 
زا سپ  نادـنچ  ود  یگدـنز و  نیا  رد  باذـع ]  ] نادـنچ ود  ار  وت  شیارگ -  تروص  رد  هاـگنآ -  (75 ،) ینک شیارگ  نانآ  هب  یکدـنا  هک 
 - دننازیگنارب نیمزرس  نیا  زا  ار  وت  هک  دوب  کیدزن  انامه  76)و  .) یتفاییمن يروای  ام  ربارب  رد  شیوخ  يارب  هاگنآ  و  میدناشچیم ، گرم 

شور داهن و  دننام ] (] 77) یکدنا رگم  دندرکیمن  گنرد  وت  زا  سپ  هاگنآ  و  دننک ، تنوریب  اجنآ  زا  ات  دنرب -  رد  هب  اج  زا  دننک و  مارآیب 
رهظ باتفآ -  نتشگ  ماگنه  زا  ار  زامن  (78 .) یباین ینوگرگد  ام  شور  داهن و  رد  و  میداتسرف ، وت  زا  شیپ  هک  یناگداتسرف  نآ  هرابرد ] ام  ]

[ زور بش و  ناگتـشرف   ] روضح دـید و  رد  دادـماب  زامن  ندـناوخ  هک  ار ، دادـماب  زامن  هژیوب ]  ] راد و ياـپ  هب  بش  یکیراـت  ندـمآرد  اـت  - 
هک دشاب  تسا . بجاو ] ياهزامن  زا   ] نوزفا وت  يارب  نیا  هک  شاب  رادیب  زامن -  رد  نآرق  ندـناوخ  نآ -  هب  ار  بش  زا  ياهراپ  79)و  .) تسا

یندروآ نوریب  رآ  نوریب  و  وکین ، تسار و  یندروآرد  رآرد  ارم  اراـگدرورپ ، وگب : 80)و  .) درادب هدوتس  یهاگیاج  رد  ار  وت  تراگدرورپ 
یندش دوبان  لطاب  هک  دـش ، دوبان  لطاب  دـمایب و  قح  وگب : 81)و  .) هد رارق  هدـنهد  يراـی  یتجح  شیوخ  دزن  زا  نم  يارب  و  وکین ، تسار و 

83)و .) دـیازفین يراکنایز  زج  ار  نارفاک -  ناراکمتـس -  و  تسا ، شیاـشخب  دوبهب و  ناـنموم  يارب  هک  میتسرف  ورف  ار  نآرق  82)و  .) تسا
دیمون دـسر  يدـب  ار  وا  نوچ  و  دـیامن -  یگرزب  یـشکرس و  دوـش -  رود  اـم ] تعاـط  زا   ] دـنادرگب و يور  میهد ، تمعن  یمدآ  هب  نوـچ 
رتهتفای هار  هک  نآ  هب  تسا  رتاناد  امـش  راگدرورپ  و  دـنکیم ، راـک  شیوخ  شور  تداـع و  تشرـس و  روخارف  سک  ره  وگب : (84 .) ددرگ
میهاوخ رگا  86)و  .) دناهدادن یکدنا  زج  شناد  زا  ار  امـش  و  تسا ، نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  وگب : دنـسرپ ، حور  زا  ار  وت  85)و  .) تسا

یهاوخن يدرمیاـپ  زاـسراک و  اـم  ربارب  رد  شیوخ  يارب  یحو -  ندرب  نآ -  هراـبرد  هاـگنآ  میربـب ، میاهدرک  یحو  وـت  هب  ار  هچنآ  هنیآره 
رگا وگب : (88 .) تسا هدوـب  گرزب  وـت  رب  وا  شـشخب  ینوزف و  هک  تراـگدرورپ ، زا  یـشیاشخب  رگم  تـسین ] يراد ، هـچ  ره  و  (] 87) تفای
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89)و .) دنـشاب یخرب  تشپمه  رای و  نانآ  زا  یخرب  دنچ  ره  دنراین  نآ  دننام  زگره  دـنرایب  نآرق  نیا  دـننام  ات  دـنیآ  مهارف  نایرپ  نایمدآ و 
یـساپسان رفک و  زج  دـندززاب و  رـس  ناـمدرم  رتـشیب  سپ  دـنبای ،-  هار  اـت  میدروآ -  لاـثم  هنوـگ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  یتـسارب 

ناتخرد زا  دشاب  یناتسوب  ار  وت  ای  (91 ،) يزاس ناور  ياهمشچ  هکم ]  ] نیمز زا  ام  يارب  ات  میرادن  رواب  ار  وت  زگره  دنتفگ : (90)و  دنتساوخن
ار ناگتـشرف  ادخ و  ای  ینکفا ، ورف  ییاههراپ  يدرک ، يوعد  هکنانچ  نامـسآ ، زا  ای  (92 ،) ینادرگ ناور  اهيوج  شنایم  هک  روگنا  اـمرخ و 
ار تنتفر  الاب  و  يور ، الاب  نامـسآ  رد  ای  دـشاب ، رز  زا  ياهناـخ  ار  وت  اـی  (93 ،) يرایب دوخ -  راـتفگ  یتسرد  یهاوگ  يارب  اـم -  يوراـیور 

مکحت وا  رب  یـسک  هکنیا  زا  نم -  راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  وگب : میناوخب . ار  نآ  هک  يرآ  ورف  ياهتـشون  ام  رب  ات  میرادـن  رواـب  زگره 
هکنیا رگم  تشادنزاب  ندروآ  نامیا  زا  دمآ ، ناشیدب  تیاده  هک  هاگنآ  ار ، مدرم  يزیچ  (94)و  متسه يربمایپ  یمدآ  زج  نم  رگم  دنک ،- 
هنیآره دنتفریم  هار  شمارآ  اب  هک  دندوبیم  یناگتـشرف  نیمز  رد  رگا  وگب : (95 (!؟ تسا هتخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  ییمدآ  ادخ  ایآ  دـنتفگ :

شناگدـنب هب  وا  هک  تسا ، هدنـسب  یهاوگ  امـش  نم و  نایم  ادـخ  وگب : (96 .) میداتـسرفیم ورف  يربمایپ  هب  ار  ياهتـشرف  نامـسآ  زا  نانآ  رب 
یناروای ناتسود و  نانآ  يارب  زگره  دنک  هارمگ  ار  هک  ره  و  هتفای ، هار  تسومه  سپ  دیامن ، هار  ادخ  هک  ار  یـسک  97)و  .) تسانیب هاگآ و 

ناشیاج دنوشیم ،] هدیـشک   ] ناشاهيور رب  میزیگنارب ، رک  گنگ و  روک و  ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  و  یباین ، دنیامن ] هار  ار  يو  هک   ] وا زج 
رفاک ام  تایآ  هب  هکنآ  يازـس  هب  تساهنآ  شاداپ  نیا  (98 .) مییازفیب نازوس  شتآ  ار  نانآ  دنیـشن  ورف  نآ ] شتآ   ] هاگره هک  تسا ، خزود 

دنتسنادن دندیدن -  ایآ  (99) میوشیم هتخیگنارب  ون  یشنیرفآ  هب  ایآ  هزیر ، هزیر  هتخیر و  مهب  میدش و  اهناوختسا  نوچ  ایآ  دنتفگ : دندش و 
هک هداهن  گرم -  يدمآرـس -  ناشیارب  و  دـنیرفایب ؟ ار  ناـنآ  دـننام  هکنیا  رب  تساـناوت  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  نآ  هک  - 
ارم راگدرورپ  شیاشخب  ياههنازخ  امش  رگا  وگب : (100 .) دنتساوخن راکنا  رفک و  زج  دندززاب و  رس  ناراکمتـس  سپ  تسین . نآ  رد  یکش 
هن ار  یسوم  هنیآره  101)و  .) تسا مشچ  گنت  لیخب و  یمدآ  و  دیتشادیم ، زاب  تسد  یـشیورد  ندرک و  هنیزه  میب  زا  هاگنآ  دـیتشادیم ،

ار وا  نوعرف  سپ  تشذگ ،] هچ  نوعرف  وا و  نایم   ] دمآ ناشیدب  یـسوم ]  ] نوچ سرپب  لیئارـسا  نادنزرف  زا  میداد . راکـشآ  نشور و  هناشن 
اهنامـسآ و دـنوادخ  زج  ار  اـههناشن -  اـهنیا -  هک  ینادیم  هنیآره  تفگ : (102 .) مرادـنپیم ياهدزوداج  یـسوم ، يا  ار ، وت  انامه  تفگ :

هدــش كـاله  نوـعرف ، يا  ار ، وـت  نـم  اــنامه  و  دــنبایرد ،] ار  قـح  اهنادــب  هـک   ] ادــیوه نـشور و  ییاــهتجح  تـسا ، هداتــسرفن  نـیمز 
قرغ دــندوب  يو  اـب  هـک  ار  اــهنآ  هـمه  وا و  اــم  یلو  دزادــنارب ، دــنارب و  نیمزرــس  نآ  زا  ار  ناــنآ  هـک  تساوـخ  سپ  (103 .) مرادنپیم

ار امش  همه  دسرارف  نیسپاو  هدعو  ماگنه  نوچ  سپ  دیریگ . ياج  نیمزرس  نآ  رد  میتفگ : لیئارـسا  نادنزرف  هب  وا  زا  سپ  104)و  .) میدرک
زج ار  وـت  اـم  و  تـسا ، هدـمآ  ورف  مـه  یتـسرد  یتـسار و  هـب  میداتـسرف و  ورف  یتـسرد  یتـسار و  هـب  ار  نآرق )  ) نآ 105)و  .) میرایب مه  اـب 
رب ار  نآ  ات  میداتسرف  زاین -  تحلـصم و  بسح  هب  هروس  هروس  هیآ و  هیآ  ادج -  ادج  ار  نآرق  106)و  .) میداتسرفن هدننکمیب  ناسردیون و 

ناـمیا هاوخ  دـیروایب و  ناـمیا  نآ  هب  هاوخ  وگب : (107  -.) جـیردت هب  ینداتـسرف -  ورف  میداتـسرف  ورف  ار  نآ  و  یناوـخب ، گـنرد  اـب  مدرم 
ياهخنز رب  نانکهدجـس  دوش  هدناوخ  نانآ  رب  نوچ  باتک -  لها  زا  دناهداد -  شناد  ار  ناشیا  نآ  زا  شیپ  هک  ناسک  نآ  انامه  دـیرواین ،

رب 109)و  .) تسا یندش  ماجنا  ام  راگدرورپ  هدعو  انامه  ام ، راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  دـنیوگ : (108)و  دنتفارد شیوخ  ياهيور -  - 
ره دیناوخب ، نامحر  ای  دیناوخب  هللا  ار  يادـخ  هاوخ  وگب : (110 .) دیازفایم ناشیلدمرن  ینتورف و  رب  دـنیرگیم و  هداتفا ، اهيور -  اهخنز - 

یهار نآ  ناـیم  و  ناوـخم ، مـه  هتـسهآ  ار  نآ  ناوـخم و  دـنلب  زاوآ  هـب  شیوـخ  زاـمن  و  وـکین . ياـهمان  تـسار  وا  دـیناوخب  هـک  ار  مادـک 
رای و ار  وا  تسین و  یکیرش  ییاورنامرف  یهاشداپ و  رد  ار  وا  تفرگن و  يدنزرف  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  ساپس و  وگب : 111)و  .) يوجب

(112 .) روخرد یتشادگرزب  ياتسب  یگرزب  هب  ار  وا  و  تسین . یناوتان  يراوخ و  زا  يزاسراک 

فهکلا

، داهنن يژک  چیه  ار  نآ  داتـسرف و  ورف  شاهدـنب  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسار  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
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هک دهد  دیون  دننکیم  هتسیاش  کین و  ياهراک  هک  ار  نانموم  دنک و  میب  شیوخ  دزن  زا  تخس  یباذع  زا  ات  راوتـسا  تسار و  یباتک ] (] 2)
، تفرگ يدنزرف  دنوادخ  دنتفگ : هک  ار  یناسک  4)و  ،) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  یلاح  رد  (3  -) تشهب تسوکین -  يدزم  ار  ناشیا 
، دـیآیم نوریب  ناـشناهد  زا  هک  تسا  ینخـس  گرزب  دوـب .] یـشناد   ] ار ناشناردـپ  هـن  تـسین و  نادـب  یـشناد  چـیه  ار  ناـنآ  (5 .) دناسرتب

یهاوـخ هودـنا  زا  ار  دوـخ  دـنرواین  ناـمیا  نآرق -  نخـس -  نیا  هب  رگا  ناـنآ  ضارعا ]  ] یپ رب  وـت  دـیاش  (6 .) ار یغورد  رگم  دـنیوگیمن 
ناشمادـک هک  مییاـمزایب  ار  ناـنآ  اـت  میاهتخاـس  نآ  شیارآ  تاـناویح -  ناـهایگ و  نداـعم و  زا  تسا -  نـیمز  رب  ار  هـچنآ  اـم  (7 !) تشک

هکنآ زا  سپ  تخاس -  میهاوخ  هایگیب  ینابایب  راومه و  یکاخ  اهانب -  ناـتخرد و  زا  تسا -  نآ  يور  رب  ار  هچنآ  اـم  8)و  .) دنرتراکوکین
زیگناتفگش ياههناشن  زا  میقر -  هتشبن -  گنس  نآ  و  فهک -  راغ -  نآ  نارای  هک  ياهتـشادنپ  رگم  (9  -.) میدرک هتسارآ  دابآ و  ار  نآ 

دندرب و هانپ  راغ  هب  نادرمناوج  نآ  هک  هاگنآ  (10  -.) تسین تفگش  نادنچ  ام  تردق  تایآ  هب  تبسن  ناشیا  ناتـساد  ینعی  دناهدوب - ؟ ام 
سپ (11 .) زاس مهارف  ار  لامک ] حالص و  هب   ] یبایهر نامراک  رد  ام  يارب  راد و  ینازرا  یـشیاشخب  شیوخ  دزن  زا  ام  هب  اراگدرورپ ، دنتفگ :

ات میدرک -  ناشرادیب  میتخیگنارب -  ار  نانآ  سپس  (12  -،) میدرب ورف  ناشباوخ  هب  میدز -  هدرپ ]  ] ناشاهشوگ رب  دنچ  ییاهلاس  راغ  نآ  رد 
یتسارب و ار  نانآ  تشذگرس  ام  (13 .) تسا هدرک  رامـش  رتتـسرد  دندرک  گنرد  هک  ار  یتدم  هورگ  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  مینک  مولعم 

ناشتیادـه رب  اـم  دــندروآ و  ناـمیا  دوـخ  راـگدرورپ  هـب  هـک  دــندوب  ینادرمناوـج -  اـی  یناـناوج -  ناـنآ  مییوـگیم : رب  وـت  رب  یتـسرد 
اهنامسآ و دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : دنتساخ و  اپ  هب  هک  هاگنآ  میتخاس -  راوتـسا  دنمورین و  میتسبرب -  ار  نانآ  ياهلد  14)و  .) میدوزفا
ام موق  نیا  (15) میـشاب هتفگ  فازگ  اوران و  ینخـس  هنیآره  مینک -  نینچ  رگا  هاگنآ -  هک  میناوخیمن ، ییادخ  وا  زج  زگره  تسا ، نیمز 

تسب رب  یغورد  ادخ  رب  هک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ  دنروآیمن ؟ نشور  یتجح  دوخ  نایادخ  رب  ارچ  دناهتفرگ . ینایادخ  وا  ياج  هب 
دیرب هانپ  راغ  هب  سپ  دیتفرگ ، هرانک  دـندیتسرپیم  اتکی  يادـخ  زج  هچنآ  زا  نانآ و  زا  هک  کنیا  16)و   -) تسا هتفرگ  کیرش  ادخ  هک  - 

ار باتفآ  17)و  .) دزاس مهارف  امش  يارب  یشیاسآ  يدنمدوس و  ناتراک  زا  دنارتسگب و  امش  رب  شیوخ  شیاشخب  رهم و  زا  ناتراگدرورپ  ات 
دنراغ يانخارف  رد  ناشیا  و  دراذگاو ، پچ  يوس  زا  ار  نانآ  دوش  ورف  نوچ  و  دنک ، لیم  تسار  يوس  هب  ناشراغ  زا  دیآرب ، نوچ  هک  ینیب 

و تسا ، هتفای  هار  وا  سپ  دیامن  هار  يادخ  ار  هک  ره  تسادـخ . ياههناشن  زا  نیا  دـننمیا .-  نفعت  باتفآ و  يامرگ  زا  راغ  یگداشگ  رد  - 
 - تسا زاب  ناشنامـشچ  اریز  دنرادیب -  هک  يرادنپ  ار  نانآ  18)و  .) یباین امنهار  يزاسراک  تسود و  وا  يارب  زگره  دـنک  هارمگ  ار  هک  ره 

هدینارتسگ راغ  هناتـسآ  هب  شیوخ  يوزاب  ود  ناشگـس  و  مینادرگیم ، پچ  بناج  تسار و  بناج  هب  ار  ناشیا  و  دـنناگتفخ ، هکنآ  لاح  و 
هک  ] ناـنچمه 19)و  .) يدـشیم هدـنکآ  ناـشمیب  زا  یتـخیرگیم و  هدرک  تشپ  اـهنآ  هب  هنیآره  یتـشگیم  روهدـید  ناـشیا  رب  رگا  تـسا ،

[ راغ نیا  رد   ] تدم هچ  تفگ : ناشیا  زا  ياهدـنیوگ  دنـسرپب ، رگیدـکی  زا  دوخ  نایم  ات  میتخیگنارب  باوخ ] زا   ] ار نانآ  میدرک ] ناشباوخ 
هچنادب تسا  رتاناد  ناتراگدرورپ  دنتفگ : رگید ] یخرب  و  . ] میاهدرک گنرد  يزور  زا  ياهراپ  ای  يزور  دنتفگ : یخرب ] [ ؟ دیاهدرک گنرد 
ناتیارب نآ  زا  ییندروخ  دنراد و  رتکاپ  ماعط  ناشمادک  هک  درگنب  دـیتسرفب و  رهـش  هب  ناتلوپ  نیا  اب  ار  دوخ  زا  یکی  سپ  دـیدرک ، گنرد 

امش رب  رگا  اریز  (20) دنکن هاگآ  امـش  لاح ]  ] هب ار  یـسک  و  دنـسانشن ] ار  امـش  ات   ] دیامن یمرن  ارادم و  دیرخ ] دمآ و  تفر و  رد   ] و درایب ،
نآ  ] نینچنیا 21)و  .) دش دیهاوخن  راگتـسر  زگره  هاگنآ  دنرآرد و  شیوخ  شیک  رد  ار  امـش  ای  دننک  ناتراسگنـس  دنبای  تسد  یهاگآ و 

هاگنآ تسین ، کش  چیه  زیخاتـسر  رد  تسا و  تسار  زیخاتـسر -  نتخیگنارب و  ادخ -  هدعو  هک  دـننادب  ات  میدرک  هاگآ  نانآ  رب  ار ] مدرم 
نانآ رب  یـسک  ات  دـیزاسب -  یئانب  نانآ  رب  دـنتفگ : سپ  دـندرکیم ، هزیتس  وگوتفگ و  داعم -  هلاسم  شیوخ -  راـک  رد  رگیدـکی  اـب  هک 
نانآ رب  ام  دنتفگ : ناتـسرپاتکی -  دـنتفای -  تسد  یهاگآ و  ناشراک  رب  هک  یناسک  تسا . رتاناد  ناشلاح  هب  ناشراگدرورپ  دوشن .-  هاگآ 

، دوب ناشگـس  ناشیمـشش  دندوب  نت  جنپ  دـنیوگ : و  دوب ، ناشگـس  ناشیمراهچ  دـندوب  نت  هس  تفگ : دـنهاوخ  (22 .) میزاسیم یهاگزامن 
راگدرورپ وگب : دوب . ناشگـس  ناشیمتـشه  دندوب و  نت  تفه  دنیوگ : زین  و  دنراد ،-  قیقحتیب  يرادنپ  دـننکیم -  باترپ  ادـیپان  هب  يریت 

ار هچنآ  ینعی  رهاظ -  ياهزیتس  رگم  نکم  هزیتس  ناشیا  هرابرد  سپ  یکدنا ، رگم  دننادن  ار  نانآ  رامش ] و  ، ] تسا رتاناد  اهنآ  رامـش  هب  نم 
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رظن سک  چـیه  زا  نانآ  هراـبرد  و  تسا -  یفاـک  ناـشراک  هراـبرد  اـهنآ  رب  باـتک  توـالت  اـهنت  سپ  میاهداد ، یهاـگآ  میاهدرک و  رهاـظ 
شومارف نوچ  و  دهاوخ ، يادخ  رگا ] ییوگ   ] هکنآ رگم  (24 ،) ار نآ  ماهدننک  ادرف  نم  هک  يوگم  ار  يراک  چیه  زیچ و  چیه  23)و  .) هاوخم

دیما وگب : و  رآ -  نابز  رب  ار  انثتـسا ، هملک  يدروآ ، دای  هب  یتقو  ینعی  نک -  دای  ار  تراـگدرورپ  دـهاوخ ] يادـخ  رگا  ییوگب : هک   ] ینک
هن دـندرک و  گنرد  لاس  دصیـس  دوخ  راغ  رد  نانآ  25)و  .) دـیامن هار  دـشاب  نیا  زا  رتکیدزن  هک  یباوص  هار  هب  ارم  مراـگدرورپ  هک  تسا 
هچ نیمز ، اهنامـسآ و  يادـیپان  ناـهن و  تسار  وا  دـندرک ، گـنرد  هک -  یتدـم  هب  هچنادـب -  تسا  رتاـناد  ادـخ  وـگب : (26 .) دندوزفا لاس 

نامرف مکح و  رد  ار  سک  چـیه  و  تسین ، یتسرپرـس  رای و  چـیه  وا  زج  ار  نیمز -  اهنامـسآ و  لـها  ناـنآ -  تساونـش ! هچ  وا و  تساـنیب 
ار وا  نانخــس  ناوـخرب ، دوـشیم  یحو  وـت  هـب  هـچنآ  ظوـفحم -  حوـل  اــی  نآرق  تراــگدرورپ -  باــتک  زا  27)و  .) دزاسن زاـبنا  شیوخ 
دادـماب و ار  ناشراگدرورپ  هک  رادـب  ابیکـش  یناسک  اب  ار  تدوخ  28)و  .) یباین زگره  یهاگهانپ  چـیه  وا  زج  و  تسین ، ياهدـننکنوگرگد 

نیا یناگدـنز  شیارآ  هک  ور ] نآ  زا   ] ددرگنرب نانآ  زا  تناگدـید  و  دـنهاوخیم ، ار  وا -  يدونـشخ  ای  تاذ  وا -  دـنناوخیم و  هاـگنابش 
شراـک هدرک و  يوریپ  شیوخ  سوه  شهاوخ و  زا  میاهدرک و  لـفاغ  ناـمدای  زا  ار  وا  لد  هک  ربم  ناـمرف  سک  نآ  زا  و  یهاوخب ، ناـهج 

رفاک دـهاوخب  هک  ره  دروایب و  نامیا  دـهاوخب  هک  ره  سپ  تسامـش ، راگدرورپ  زا  تسرد  تسار و  نخـس  وگب : 29)و  .) تسا يراکفازگ 
نوچ یبآ  هب  ار  نانآ  دنهاوخ  یسردایرف  رگا  و  دریگارف ، ار  اهنآ  شیاههدرپ  ارس  هک  میاهدرک  هدامآ  یـشتآ  ناراکمتـس  يارب  انامه  دوش ،

دـندروآ و نامیا  هک  یناسک  اـنامه  (30 .) تسا یهاگـشیاسآ  دب  یندـیماشآ و  دـب  دـنک ، نایرب  ار  اههرهچ  هک  دنـسر  دایرف  هتخادـگ  سم 
ریز زا  هک  دنراد  هدـنیاپ  ياهتـشهب  هک  دـنناشیا  (31 .) مینکن هابت  هدرک  وکین  راک  هک  ار  یـسک  دزم  اـم  دـندرک ، هتـسیاش  کـین و  ياـهراک 

ربتـس يابید  كزان و  يابید  زا  ییاههماج  دنبای و  شیارآ  رز  زا  ییاهدنبتـسد  اب  اجنآ  رد  تسا ، ناور  خارف  ياهيوج  نانآ  ياهکـشوک ] ]
زا یکی  هب  هک  نزب  لثم  ار  يدرم  ود  ناتـساد ]  ] نانآ يارب  32)و  .) تسا یهاگشیاسآ  وکین  شاداپ و  وکین  دننز . هیکت  اهتخت  رب  و ]  ] دنـشوپ

ار دوخ  هوـیم  ناتـسوب  ود  ره  هک  (33) میدرک دـیدپ  يرازتشک  اهنآ  نایم  رد  اـهنبامرخ و  اـهنآ  درگ  رب  میداد و  اـهکات  زا  ناتـسوب  ود  اـهنآ 
سپ دوب ، اههدروارف -  عاونا  اههویم -  ار  وا  34)و  ،) میتخاس ناور  خارف  ییوج  ناتـسوب  ود  نآ  نایم  و  تساکیمن ، نآ  زا  يزیچ  دادیم و 

 - مـشح ناـمداخ و  ناـمالغ و  نادــنزرف و  دارفا -  هـب  رتـشیب و  وـت  زا  لاـم  هـب  نـم  تـفگ : درکیم  وـگوتفگ  يو  اـب  هـک  دوـخ  راـی  هـب 
دوبان هابت و  هاگچیه  ناتسوب  نیا  هک  مرادنپن  تفگ : دوب ، راکمتس  نتـشیوخ  رب  هک  یلاح  رد  دمآرد  شیوخ  ناتـسوب  هب  35)و  .) مرتدنمناوت

یهاـگتشگزاب نیا  زا  رتـهب  هـنیآره  موـش  هدـنادرگزاب  مدـنوادخ  يوـس  هـب  مـه  رگا  و  دوـش ، اـپرب  زیخاتـسر  هـک  مرادـنپن  36)و  ،) ددرگ
يدرم هاگنآ  دـیرفآ و  هفطن  زا  سپـس  كاخ و  زا  ار  وت  هک  يادـخ ]  ] نآ هب  ایآ  تفگ : درکیم  دونـش  تفگ و  وا  اـب  هک  شراـی  (37 .) مبایب

مراگدرورپ اب  ار  سک  چـیه  و  نم ، راگدرورپ  اتکی ، يادـخ  تسوا  میوگ ]:  ] نم نکیل  (38 (!؟ ياهدش رفاک  درک  مادـنا  مامت  الاب و  تسار 
؟ يادخ هب  رگم  تسین  ییورین  چیه  دوش ،] نامه   ] دهاوخ يادخ  هچ  ره  یتفگن : يدمآرد  تناتـسوب  هب  هک  هاگنآ  ارچ  39)و  ،) مریگن زابنا 

نامـسآ زا  وت  ناتـسوب  رب  دـهد و  وت  ناتـسوب  زا  رتهب  ارم  مراگدرورپ  هک  تسا  دـیما  (40) ینیبیم دوخ  زا  رتـمک  دـنزرف  لاـم و  هب  ارم  رگا 
42)و .) یناوتن زگره  نآ  نتـسج  ات  دوش  ورف  نیمز  هب  نآ  بآ  ای  (41) ددرگ هایگیب  راومه و  ینیمز  ات  دتسرفب  هقعاص -  رابـشتآ -  یباذع 
دینادرگیم و دوب  هدرک  هنیزه  ناتسوب )  ) نآ رد  هچنآ  رب  هودنا ] ینامیـشپ و  هب   ] شیوخ تسد  ود  دادماب  سپ  تشگ ، دوبان  هابت و  وا  هویم 
43)و .) مدوب هتفرگن  زابنا  مراگدرورپ  اب  ار  یسک  شاک  يا  تفگیم : و  دوب ، هتخیرورف  شیاهکات  ياهتسبراد  هک  یلاح  رد  دیلامیم  مه  هب 

زور رد  ای  تمعن  لاوز  ماـگنه  هب  ینعی  اـجنآ -  (44 .) دوب شیوخ  هدـننک  يراـی  دوخ  هن  دـننک و  شیراـی  هک  دوبن  یهورگ  ادـخ  زج  ار  وا 
ماجنارس ینعی  تسا -  رتوکین  ماجنارـس ، هب  رتهب و  شاداپ ، هب  وا  هک  سب ، تسا و  قح  يادخ  نآ  زا  يزاسراک  ندرک و  يرای  زیخاتـسر - 

زا ار  نآ  هک  تسا  یبآ  دـننام  هک  نزب  لثم  ار  ناـهج  نیا  یناگدـنز  ناـنآ  يارب  45)و   -.) وا ریغ  تعاط  ماجنارـس  زا  تسا  رتهب  وا  تعاـط 
هدـنکارپ ار  نآ  اـهداب  هک  دـش  هتـسکش  کـشخ و  ناـنچ ]  ] سپـس دـییور ،] و   ] تخیماـیب نآ  اـب  نـیمز  هاـیگ  سپ  میداتـسرف  ورف  نامـسآ 

دزن هب  رادـیاپ  کین  ياـهراک  و  تسا ، ناـهج  نیا  یناگدـنز  شیارآ  نادـنزرف  لاـم و  (46 .) تساـناوت يزیچ  ره  رب  يادـخ  و  دـنادرگیم .
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مینکرب و اج  زا  مینادرگ -  ناور  ار  اههوک  هک  يزور  نک ] داـی   ] 47)و .) تسا رتوکین  اهنآ  هب  نتـشاد  دیما  رتهب و  شاداپ ، هب  وت  راگدرورپ 
چیه میروآ و  درگ  میزیگنارب و  ار  همه  و  هدـش -  راومه  نیمز  هتفر و  ناـیم  زا  اـههوک  اریز  ینیب -  راکـشآ  ار  نیمز  و  میزاـس -  هدـنکارپ 
اهنت دیاهدمآ -  ام  دزن  هنیآره  دیوگ ]: يادخ  و  ، ] دنوش هضرع  تراگدرورپ  رب  هدیشک  فص  یگمه  48)و  .) میراذگن ورف  ار  نانآ  زا  کی 

رد لامعا   ] همان 49)و  .) میهنن یهاگ  هدعو  ار  امـش  زگره  هک  دیتشادنپ  هکلب  میدیرفایب ، ار  امـش  راب  نیتسخن  هک  هنوگ  نامه  تسدیهت -  و 
هک تسا  ياهمان  هچ  نیا  ام ، رب  ياو  يا  دـنیوگ : دـننارگن و  ناسرت و  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  هک  ینیب  ار  ناراـکهزب  سپ  دوش ، هداـهن  ناـیم ]

و دـنبایب ، ور  شیپ  دـناهدرک  هـچ  ره  و  تـسا ، هدروآ  رامـش  رد  ار  نآ  رگم  هتــشاذگن  ورف  ار  یگرزب  کـچوک و  رادرک ] راـتفگ و   ] چـیه
رگم دندرک  هدجس  سپ  دینک ، هدجـس  ار  مدآ  هک  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 50)و .) دنکن متـس  سک  چیه  هب  وت  راگدرورپ 

[ دوـخ  ] ناتـسرپرس ناتـسود و  نم  ياـج  هب  ار  شنادـنزرف  وا و  اـیآ  سپ  دـش . نوریب  شراـگدرورپ  ناـمرف  زا  دوـب و  ناـیرپ  زا  هـک  سیلبا 
ناطیـش و ناـنآ -  نم  (51 .) تسا دـنوادخ -  ياـج  هب  یلدـب -  دـب  ار  ناراکمتـس  سیلبا ] و  [ !؟ دننمـشد ار  امـش  هکنآ  لاـح  دـیریگیم و 

ناگدننکهارمگ زگره  نم  و  ناشدوخ ، شنیرفآ  ماگنه  هب  هن  متخاسن و  هاوگ  رـضاح و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ماگنه  ار  وا -  نادنزرف 
خـساپ ار  نانآ  اما  ناشدـنناوخب  سپ  دـیتشادنپیم ، نم  نازاـبنا  هک  ار  اـهنآ  دـیناوخب  دـیوگ : هک  يزور  52)و  .) متفرگن راکددـم  راـی و  ار 
دنهاوخ نآ  رد  هک  دـننادب  نامگیب  دـننیبب و  ار  خزود  شتآ  ناراکهزب  53)و  .) میتخاس خزود -  زا  تکاله -  هاگیاج  ناشنایم  و  دـنهدن ،

زیتس رد  زیچ  همه  زا  شیب  یمدآ  و  میدروآ ، یلاـثم  هنوگره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  هنیآره  54)و  .) دنباین یتشگرب  هار  اجنآ  زا  داتفا و 
زا دـنروایب و  ناـمیا  هکنیا  زا  تشادـن  زاـب  دـمآ ، ناشیدـب  نآرق -  ربماـیپ و  ینوـمنهر -  هـک  هاـگنآ  ار ، مدرم  55)و  .) تسارچ نوـچ و  و 

نانآ هب  يورایور  باذع  ای  دیآ  ناشیدـب  ناینیـشیپ  هرابرد ] ام   ] داهن شور و  هکنیا  راظتنا ] بلط و   ] رگم دـنهاوخب  شزرمآ  ناشراگدرورپ 
هزیتس هدوهیب  لطاب و  نانخـس ]  ] هب دـندش  رفاـک  هک  ناـنآ  و  میتسرفیمن ، ناگدـننکمیب  ناگدـنهد و  هدژم  زج  ار  ناربماـیپ  اـم  56)و  .) دسر

هک تسیک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  57)و  .) دنتفرگ دنخشیر  هب  ار  اهرادشه  ارم و  تایآ  و  دنزاس ، لامیاپ  نادب  ار  قح  نخـس ]  ] ات دننکیم 
شومارف شتـشز -  ياهرادرک  هداتـسرف -  شیپ  شتـسد  ود  ار  هچنآ  دنادرگب و  يور  اهنآ  زا  سپ ، دوش  هداد  دـنپ  شراگدرورپ  تایآ  هب 

تـسار هار  هـب  رگا  و  دنونـشن ،] ار  نآ  اـت   ] ینارگ ناشاهـشوگ  رد  دـنباینرد و  ار  نآرق )  ) نآ اـت  میاهداـهن  اهـششوپ  ناـشاهلد  رب  اـم  دـنک .
دناهدرک هچنآ  يازـس  هب  ار  ناـنآ  رگا  تسا ، شیاـشخب  رهم و  دـنوادخ  راـگزرمآ و  وت  راـگدرورپ  58)و  .) دـنباین هار  هاگچیه  ناشیناوخب 

یهاگهانپ هاگزیرگ و  نآ  زا  هک  تسا  یهاـگ  هدـعو  یماـگنه و  ار  ناـنآ  اـما  دومنیم ، باتـش  ناشباذـع  رد  هنیآره  درکیم  تساوخزاـب 
[ نک دای   ] 60)و .) میداهن یهاگ  هدعو  ناشتکاله  يارب  میدرک و  كاله  دندرک  متس  نوچ  ار  اهرهـش  اهيدابآ و  نآ  مدرم ]  ] 59)و .) دنباین

ییاهلاس ای  مسرب ، ایرد  ود  ندمآ  مه  هب  ياج  هب  ات  تفر  مهاوخ  هتسویپ  نم  تفگ : ار  نون -  رسپ  عشوی  دوخ -  درگاش  یـسوم  هک  هاگنآ 
رد ار  شیوخ  هار  یهام )  ) نآ دندرک و  شومارف  ار  دوخ  یهام  دندیـسر  ایرد  ود  نآ  ندمآ  مه  هب  ياج  هب  نوچ  سپ  (61 .) میوپ هار  زارد 

یجنر نامرفـس  نیا  رد  هک  رایب ، ار  نامتـشاچ  تفگ : دوخ  درگاش  هب  دنتـشذگ ، اـجنآ  زا  نوچ  62)و  .) تفر بآ  رد  تفرگ و  شیپ  اـیرد 
یهام نداتفا ] ایرد  هب  ناتـساد   ] نم میدوب ؟ هتفرگ  ياج  گنـس  نآ  هب  هک  هاگنآ  يراد  دای  هب  ایآ  تفگ : شدرگاش ] (] 63 .) میاهدید تخس 

ایرد رد  ار  دوخ  هار  تفگـش  ياهویـش  هب  و  منک ، دای  ار  نآ  هکنیا  زا  تخاسن  مشومارف  ناطیـش  زج  و  میوگب ،] وت  اب  هک   ] مدرک شومارف  ار 
رب سپ  تسا ،-  رضخ  هاگیاج  نامه  یهام  ندش  شومارف  ياج  ینعی  متسجیم -  هک  تسا  نامه  نآ  تفگ : یـسوم ] (] 64 .) تفرگ شیپ 
وا میدوب و  هداد  یـشیاشخب  شیوخ  دزن  زا  ار  وا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  ياهدنب  سپ  (65 .) دنتشگزاب نایوجیپ  شیوخ  ياهماگ  هناشن 
وت هب  هچنآ  زا  ارم  هکنیا  رب  منک  يوریپ  ار  وـت  هک ] یهدیم  هزاـجا   ] اـیآ تـفگ : وا  هـب  یـسوم  (66 .) میدوب هتخومآ  یـشناد  دوـخ  دزن  زا  ار 

نادـب هچنآ  رب  هنوـگچ  68)و  ،) درک ییابیکـش  یناوـتن  نم  هارمه  وـت  تفگ : (67) مباـی هار  لاـمک  تسار و  هار  هب  اـت  يزوماـیب  دـناهتخومآ 
یناـمرفان يراـک  چـیه  رد  ار  وـت  تفاـی و  یهاوـخ  ابیکـش  ارم  دـهاوخ  ادـخ  رگا  تـفگ : (69 (؟ ینک ییابیکـش  يرادـن  یـشناد  یهاگآ و 

ات دنتفرب  سپ  (71 .) مرآ دـیدپ  نآ  زا  ینخـس  وت  يارب  دوخ  ات  سرپم  يزیچ  زا  ارم  سپ  درک ، یهاوخ  يوریپ  نم  زا  رگا  تفگ : (70 .) منکن
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ناـمگیب ینک ؟ قرغ  ار  شمدرم  اـت  يدرک  خاروس  ار  نآ  اـیآ  تفگ : یـسوم ] . ] درک خاروس  ار  نآ  دـندش ، راوـس  یتـشک  هب  هک  هاـگنآ 
مدرک شوـمارف  هچنادـب  ارم  تـفگ : (73 (؟ درک ییابیکـش  یناوـتن  نم  هارمه  وـت  هـک  مـتفگن  تـفگ : (72 .) يدرک تفگـش  اوراـن و  يراـک 

[ یـسوم ، ] تشک ار  وا  دندرک و  رادـید  ار  یناوجون  هک  هاگنآ  ات  دـندش  هناور  سپ  (74 .) ریگم تخـس  نم  رب  ار  مراک  نکم و  تساوخزاـب 
ایآ تفگ : (75 .) يدرک هتسیاشان  تشز و  يراک  یتسارب  یتشک ؟ دشاب  هتـشک  ار  یـسک  هکنآ  یب  ار  یهانگیب -  یکاپ -  ناج  ایآ  تفگ :

يوس زا  هک  نکم ، یهارمه  نم  اـب  مسرپـب  يزیچ  زا  ار  وت  سپ  نیا  زا  رگا  تفگ : (76 (؟ درک ییابیکـش  یناوتن  نم  هارمه  هک  متفگن  ار  وت 
شمدرم زا  دندیسر  يرهـش  مدرم  هب  نوچ  ات  دنتفرب  سپ  (77  -.) یـشاب روذعم  نم  تبحاصم  كرت  رد  ياهدیـسر -  يرذع  هب  هنیآره  نم 

، درک تسار  ار  نآ  سپ  دزیر ، ورف  تساوـخیم  هـک  دـنتفای  يراوـید  هاـگنآ  دـندززاب ، رـس  اـهنآ  ندرک  ناـمهم  زا  یلو  دنتـساوخ ، ماـعط 
ینعم هب  ار  وت  نونکا  تسوت . نم و  نایم  ییادـج  کنیا  تفگ : (78 !) یتفرگیم يدزم  راک  نیا  ربارب  رد  یتساوخیم  رگا  تفگ : یـسوم ] ]

متساوخ دندرکیم . راک  ایرد  رد  هک  دوب  ینایاونیب  نآ  زا  یتشک  نآ  اما  (79 .) منکیم هاگآ  درک  ییابیکش  یتسناوتن  نآ  رب  هچنآ  ماجرف  و 
ردـپ و ناوجون ، نآ  اما  80)و  .) تفرگیم متـس  اوراـن و  هب  ار  یتـشک  ره  هک  دوب  یهاـشداپ  ناـشهار  شیپ  رد  اریز  منک  بویعم  ار  نآ  هک 

نآ شیاـج  هب  ناـشراگدرورپ  اـت  میتساوخ  ور  نیا  زا  (81 .) دراداو رفک  یـشکرس و  هب  ار  ناـنآ  هک  میدیـسرت  سپ  دـندوب ، نموم  شرداـم 
میتی رسپ  ود  نآ  زا  راوید  نآ  اما  82)و  .) دشاب يو  زا  رتکیدزن  يدنواشیوخ -  تیاعر  ای : ینابرهم -  هب  وا و  زا  رتهب  یکاپ  هب  هک  ناشدـهد 
دوخ یناوج  ورین و  هب  اـهنآ  هک  تساوخ  وت  راـگدرورپ  دوب ، کـین  يدرم  ناشردـپ  دوب و  ناـنآ  يارب  یجنگ  نآ  ریز  دوـب و  رهـش  نآ  رد 

 - لیوات تسا  نیا  مدرکن . دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  نم  و  وت ، راگدرورپ  زا  یـشیاشخب  رهم و  يور  زا  دنروآ ، نوریب  ار  شیوخ  جنگ  دنـسرب و 
يو زا  کنیا  وگب : دنـسرپ ، نینرقلاوذ  زا  ار  وت  83)و  .) درک ییابیکـش  نآ  رب  یتسناوتن  هچنآ  ماجنارـس -  زار و  تقیقح و  نییبت  حیـضوت و 
مه وا  (85 .) میداد يو  هب  ار  يزیچ  ره  هب ] ندیـسر   ] هلیـسو و  میداد ، ناوت  ورین و  نیمز  رد  ار  وا  ام  (84 .) مناوخیم امش  رب  ینخس  يربخ و 
ورف دولآلگ  ییایرد -  ای  ياهمـشچ -  رد  هک  تفای  نینچ  ار  نآ  دیـسر  دیـشروخ  ندشورف  ياج  هب  نوچ  ات  (86 ،) تفرگ یپ  ار  ياهلیسو 

وکین يراتفر  ناشنایم  ای  ینکیم و  باذـع  ار  نانیا  ای  نینرقلاوذ ، يا  میدرک -  ماهلا  وا  هب  میتفگ -  تفای . ار  یموق  نآ  کـیدزن  دوریم و 
دوش هدنادرگزاب  شراگدرورپ  يوس  هب  سپس  درک ، میهاوخ  باذع  ار  وا  دزرو -  رفک  دنک -  متس  هک  ره  اما  تفگ : (87 .) يریگیم شیپ 
راک دروآ و  نامیا  هک  ره  اما  88)و   -.) هدشن هتخانش  هدید و  نآ  دننام  هک  يراوشد  باذع  دنک -  هتخانـشان  تخـس و  یباذع  ار  وا  هاگنآ 

ناوت روخارف  ناسآ  يراک  مییوگ -  ناسآ  ینخس  شیوخ  نامرف  زا  وا  يارب  هک  ادوز  و  تسا ، ییوکین  شاداپ ، ار  وا  دنک  هتـسیاش  کین و 
هک دباتیم  یموق  رب  هک  دید  ار  نآ  دیـسر ، باتفآ  ندمآرب  ياج  هب  نوچ  ات  (90 ،) تفرگ یپ  ار  رگید ]  ] ياهلیسو سپس  (89  -.) مییامرف وا 

ياهلیسو سپس  (92 .) میتشاد ریگارف  یهاـگآ  دوب  وا  دزن  هچنآ  هب  اـم  و  دوب ، نینچ  (91 .) میدوب هدادن  رارق  یـششوپ  نآ  ربارب  رد  نانآ  يارب 
، دـنتفاییمن رد  ار  ینخـس  چـیه  هک  تفاـی  ار  یهورگ  هوک  ود  نآ  شیپ  رد  دیـسر ، هوک  ود  ناـیم  هب  نوچ  اـت  (93 ،) تـفرگ یپ  ار  رگید ] ]

اهنآ ام و  نایم  هک  میهد  رارق  ياهنیزه  ار  وت  ایآ  دننکیم ، يراکهبت  نیمزرـس  نیا  رد  جوجام  جوجای و  انامه  نینرقلاوذ ، يا  دـنتفگ : (94)
راوتـسا يدس  نانآ  امـش و  نایم  ات  دینک  يرای  ورین  هب  ارم  تسا . رتهب  هداد  ییاناوت  نآ  رد  ارم  مراگدرورپ  هچنآ  تفگ : (95) يزاسب يدس 

ار نآ  هک  هاگنآ  ات  دـیمدب ، تفگ : درک ،-  رپ  تخاس -  ربارب  ار  هوک  ود  نآ  نایم  نوچ  اـت  دـیروایب ، نم  يارب  نهآ  ياـههراپ  (96 ،) مزاسب
خاروس ار  نآ  هن  دنور و  الاب  اهنآ  رب  دنتسناوت  هن  سپ  (97 .) مزیر ورف  نآ  رب  ات  دیروایب  میارب  هتخادگ  سم  تفگ : تخادگب ، یـشتآ  دننام 

هدعو دزاس و  راومه  درخ و  ار  دس )  ) نآ دسرارف ، مراگدرورپ  هدعو  نوچ  سپ  نم ، راگدرورپ  زا  تسا  یـشیاشخب  نیا  تفگ : (98 .) دننک
100)و .) میروآ مهارف  ار  اهنآ  همه  سپ  دوش  هدیمد  روص  رد  و  دنزیمآ ، مهرد  هک  میراذگاو  زور  نآ  رد  99)و  .) تسا تسار  مراگدرورپ 

ایآ (102 .) دنتسناوتیمن ندینش  دوب و  شـشوپ  رد  نم  دای  زا  ناشناگدید  هک  نانآ  (101 ،) مییامنب نارفاک  هب  اراکـشآ  ار  خزود  زور  نآ  رد 
 - هاگیاج نارفاک  يارب  ار  خزود  ام  انامه  دنریگیم !؟ زاسراک  تسود و  نم  ياج  هب  ارم  ناگدنب  هک  دناهتـشادنپ  دـندش  رفاک  هک  یناسک 

نانآ ششوک  هک  دنیاهنآ  (104 (؟ مینک هاگآ  رادرک ، رد  مدرم ]  ] نیرتراکنایز هب  ار  امـش  اـیآ  وگب : (103 .) میاهتخاس ییاریذپ  هلیـسو -  ای 
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وا رادـید  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دـننانآ  (105 .) دـننکیم وکین  راک  هک  دـنرادنپیم  دوخ  هدـش و  هابت  مگ و  ناهج  نیا  یگدـنز  رد 
شاداپ هک  تسا  نیا  (106 .) میهنن ییوزارت  چـیه  اهنآ  يارب  زیخاتـسر  زور  رد  ور  نیا  زا  دـش و  دوبان  هابت و  ناشاهراک  سپ  دـندش ، رفاـک 

دندروآ و نامیا  هک  یناسک  انامه  (107 .) دنتفرگ دنخـشیر  هب  ارم  ناگداتـسرف  تایآ و  دندیزرو و  رفک  هکنآ  يازـس  هب  تسا  خزود  نانآ 
زا ینوگرگد  دناهنادواج و  اجنآ  رد  (108 ،) تسا ناشیا  ییاریذپ  هلیسو -  ای  هاگیاج -  سودرف  ياهتشهب  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک 

شیپ دیسریم  نایاپ  هب  ایرد  هنیآره  دوب  بکرم  نم  راگدرورپ  ياههدیرفآ -  تاملک -  نتشون ]  ] يارب ایرد  رگا  وگب : (109 .) دنهاوخن نآ 
هب هک  امش  نوچمه  متـسه  ییمدآ  نم  انامه  وگب : (110 .) میرایب يرای  هب  ار  نآ  دننام  دـنچ  ره  دـسر  نایاپ  هب  مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا 

دنک و هتـسیاش  کین و  راک  دیاب  دراد  شیوخ  راگدرورپ  رادید  دیما  هک  ره  سپ  تسا . هناگی  يادـخ  امـش  يادـخ  هک  دوشیم  یحو  نم 
(111 .) دزاسن کیرش  شراگدرورپ  شتسرپ  رد  ار  سک  چیه 

میرم

هاگنآ (3 ،) ایرکز دوخ ، هدنب  رب  تسوت  راگدرورپ  شیاشخب  درک  دای  نیا ] (] 2 .) داص نیع ، ای ، اه ، فاک ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هب و  هتـشگ ، دیپس  يریپ  زا  مرـس  هدش و  تسـس  مناوختـسا  اراگدرورپ ، تفگ : (4 ،) ناهن رد  یندـناوخ  دـناوخب ، ار  شیوخ  راگدرورپ  هک 

شیوخ گرم ]  ] سپ زا  میاـهومع -  رـسپ  منادـنواشیوخ -  زا  نم  5)و  .) ماهدوبن هرهبیب ] تباجا  زا  و   ] تخبدـب اراگدرورپ ، وت ، ندـناوخ 
درب و ثاریم  ارم  هک  (6) شخبب دشاب -  نم  روما  تسرپرـس  نم  زا  سپ  هک  يدنزرف  ییلو -  دوخ  دزن  زا  ارم  سپ  تسازان ، منز  و  مکانمیب ،

هدژم تسا  ییحی  وا  ماـن  هک  يرـسپ  هب  ار  وت  اـم  اـیرکز ، يا  (7 .) زاـس هدیدنـسپ  اراـگدرورپ ، ار ، وا  و  دریگ ، ثاریم  زین  بوقعی  نادـناخ  زا 
نم تسازان و  منز  هکنآ  لاح  دشاب و  يرسپ  ارم  هنوگچ  اراگدرورپ ، تفگ : (8 .) میدرکن دیدپ  وا  يارب  یمانمه  نیا  زا  شیپ  هک  میهدیم ،

مدـیرفایب ار  وت  نیا  زا  شیپ  انامه  تسا و  ناسآ  نم  رب  نیا  هک  تفگ  وت  راـگدرورپ  تسا ، نینچ  تفگ : (9 (؟ ماهدیسر یتوترف  هب  يریپ  زا 
مدرم اـب  زور  هنابـش  هس  هک  تسا  نآ  وـت  هناـشن  تفگ : هد ، رارق  ياهناـشن  نم  يارب  اراـگدرورپ ، تفگ : (10 .) يدوبن يزیچ  هک  یلاـح  رد 

هک درک  تراشا  ناـنآ  هب  و  دـمآ ، نوریب  شیوخ  موق  ناـیم  هب  هاـگزامن  زا  سپ ، (11 .) یتسردـنت هکنیا  اـب  تفگ -  یناوتن  ییوگن -  نخس 
راـتفگ و تمکح -  یکدوک  رد  ار  وا  و  ریگب ، دـجب  ورین و  اـب  ار  باـتک  ییحی ، يا  (12 .) دینک دای  یکاپ  هب  ار ] يادخ   ] هاگنابـش دادـماب و 

شیوخ ردام  ردپ و  هب  14)و  .) دوب راگزیهرپ  و  شیوخ ، دزن  زا  ییاسراپ  یکاـپ و  یناـبرهم و  زین  13)و  ،) میداد راوتـسا -  تسرد و  رادرک 
هتخیگنارب هدـنز  هک  يزور  دریمیم و  هـک  يزور  دـش و  هداز  هـک  يزور  وا ، رب  دورد  15)و  .) دوبن ناـمرفان  شکندرگ و  دوب و  راـکوکین 

17)و .) دیزگ هرانک  سدقملا -  تیب  زا  یقرش -  یهاگیاج  رد  شیوخ  ناسک  زا  هک  هاگنآ  نک  دای  ار  میرم  باتک ، نیا  رد  16)و  .) دوشیم
رادوـمن مادـنا  تـسرد  ییمدآ  نوـچ  وا  يارب  میداتـسرف و  ودـب  ار  لـیئربج -  دوـخ -  حور  اـم  سپ  تـفرگ ، ياهدرپ  ناـنآ  دوـخ و  ناـیم 

وت ات  ماوت  راگدرورپ  هداتسرف  نم  انامه  تفگ : (19 .) یـشاب راگزیهرپ  رگا  وت ، زا  مربیم  هانپ  نامحر  يادخ  هب  نم  تفگ : میرم ] (] 18 .) دش
تسا هدیسرن  نم  هب  یمدآ  چیه  تسد  هکنآ  لاح  دشاب و  يرـسپ  ارم  هنوگچ -  ای  اجک -  زا  تفگ : (20 .) مشخبب هزیکاپ  اسراپ و  يرسپ  ار 

ار وا  ات  و  یبایرد ] ار  ام  تردـق  نادـب  ات  ، ] تسا ناسآ  نم  رب  نیا  هک  تفگ  وت  راگدرورپ  تسا ، نینچ  تفگ : (21 (؟ ماهدوبن مه  هراکدب  و 
وا اب  و  تفرگ ، راب  یسیع )  ) وا هب  سپ  (22 .) یندش هدرازگ و  تسا  يراک  نیا  و  مینک ، شیوخ  يوس  زا  یـشیاشخب  مدرم و  يارب  ياهناشن 
زا شیپ  شاک  يا  تفگ : دیناشک ، ییامرخ  تخرد  هنت  هب  ار  وا  ندییاز  درد  هاگنآ  (23 .) تفر نوریب  مدرم -  رهش و  زا  رود -  یهاگیاج  هب 

، روـخم هودــنا  داد : زاوآ  وا -  مکــش  رد  ینعی  وا -  ریز  زا  ار  وا  كدوــک ]  ] سپ (24 .) مدوب هدـش  هدرپـس  یـشومارف  هب  مدوـب و  هدرم  نیا 
ورف هدـیچ  هزاـت  رت و  ياـمرخ  وـت  رب  اـت  ناـبنجب  شیوـخ  يوـس  هـب  ار  نباـمرخ  25)و  ،) تخاـس ناور  ییوج  تیاـپ  ریز  زا  وـت  راـگدرورپ 

ناـمحر يادـخ  يارب  نم  وـگب : تراـشا ] هب  ، ] ینیب ار  یـسک  ناـیمدآ  زا  رگا  و  رادیم . نشور  مـشچ  و  ماـشایب ، روـخب و  سپ ، (26 .) دزیر
دوخ ناسک  دزن  هتـشادرب  ار  كدوک )  ) وا سپ  (27 .) تفگ مهاوخن  نخـس  یمدآ  چیه  اب  زورما  و  توکـس -  هزور  ماهدرک -  رذن  ياهزور 
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تردام هن  دوب و  يدـب  درم  وت  ردـپ  هن  نوراـه ، رهاوخ  يا  (28 ،) ياهدروآ تشز -  اـی  تفگـش -  يزیچ  یتسارب  میرم ، يا  دـنتفگ : دروآ ،
هب یسیع  (] 30 (!؟ مییوگ نخـس  تسا  هراوهگ  رد  هک  درخ  یکدوک  اـب  هنوگچ  دـنتفگ : دومن ، هراـشا  یـسیع )  ) وا هب  سپ  (29 .) دوب هراکدب 

هدنز ات  و  هتخاس ، تکرب  اب  مشاب  هک  اج  ره  ارم  31)و  ،) تسا هتخاس  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  میادخ ، هدنب  نم  تفگ : دمآ و ] نخس 
33)و ،) تسا هدـینادرگن  تخبدـب  یـشکندرگ  ارم  و  هدرک ، راکوکین  مرداـم  هب  ارم  32)و  ،) تسا هدرک  مشرافـس  تاکز  زاـمن و  هب  مشاـب 

راتفگ میرم ، رسپ  یـسیع  تسا  نیا  (34 ،) موـش هتخیگنارب  هدـنز  هک  يزور  مریمب و  هک  يزور  مدـش و  هداز  هـک  يزور  نـم ، رب  داـب  دورد 
يراک هک  دهاوخ  نوچ  تسا ، هزنم  كاپ و  دریگ ، يدنزرف  چیه  هک  دزسن  ار  يادخ  (35 .) دنردنا کش  هب  نآ  هرابرد  هک  یتسار  تسرد و 

نیا دیتسرپب ، ار  وا  سپ  تسامش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هللا -  اتکی -  يادخ  36)و  .) دشابیم سپ  شاب ، دیوگ : ار  نآ  انامه  درازگرب 
رادید و زا  دندش  رفاک  هک  اهنآ  رب  ياو  سپ  دـندرک ، فالتخا  دوخ  نایم  رد  نایاسرت -  ياههتـسد  اههورگ -  نآ  37)و  .) تسار هار  تسا 

یهارمگ رد  زور  نآ  رد  ناراکمتـس  نکیل  دنیآ ! ام  دزن  هک  زور  نآ  دـنیانیب  هچ  اونـش و  هچ  (38  -.) زیخاتـسر گرزب -  يزور  رد  روضح 
رواب ار ] زور  نآ   ] دـناتلفغ و رد  ناشیا  زورما ]  ] و دوش . رازگرب  راک  هک  هاگنآ  ناسرتب  ینامیـشپ  غیرد و  زور  زا  ار  ناـنآ  39)و  .) دنراکشآ

نک دای  ار  میهاربا  باتک ، نیا  رد  41)و  .) دنوش هدـنادرگزاب  ام  هب  میرب و  ثاریم  هب  تسا  نآ  رب  ار  هک  ره  نیمز و  ام  انامه  (40 .) دنرادیمن
دونشیم هن  هک  یتسرپیم  ار  يزیچ  ارچ  ردپ ، يا  تفگ : ار  شیوخ  ردپ  هک  هاگنآ  (42 .) دوب يربمایپ  رادرک  تسرد  راتفگ و  تسار  وا  هک 

سپ تسا ، هدیسرن  ار  وت  هک  هدیـسر  نآ  نم  هب  شناد  زا  انامه  ردپ ، يا  (43) دیاین راک  هب  درادن و  دوس  ار  وت  زیچ  چیه  رد  دـنیبیم و  هن  و 
نم ردپ ، يا  (45 .) دوب نامرفان  ار  نامحر  يادخ  ناطیش  هک  تسرپم ، ار  ناطیش  ردپ ، يا  (44 .) میامنب تسار  یهار  ار  وت  ات  نک  يوریپ  ارم 
نم نایادـخ  زا  اـیآ  میهاربا ، يا  تفگ : (46 .) یـشاب روای  تسود و  ار  ناطیـش  هاگنآ  دـسر  وت  هب  ناـمحر  يادـخ  زا  یباذـع  هک  مسرتیم 

، منکیم دوردب  وت  اب  تفگ : (47 .) شاب رود  نم  زا  یهاگرید  و  منکیم ، تراسگنـس  هنیآره  یتسیان  زاب  دوخ ] راتفگ  زا   ] رگا ینادرگور ؟
هرانک دـیناوخیم  اتکی  يادـخ  زج  هچنآ  امـش و  زا  48)و  ،) تسا ناـبرهم  نم  هب  وا  هک  تساوخ  مهاوـخ  شزرمآ  وـت  يارب  مراـگدرورپ  زا 

نوچ سپ  (49 .) مشابن هرهبیب ] تباجا  زا  و   ] تخبدب شیوخ  راگدرورپ  ندـناوخ  هب  هک  تسا  دـیما  مناوخیم ، ار  مراگدرورپ  و  مریگیم ،
تمحر زا  50)و  .) میدرک ربماـیپ  ار  همه  میداد و  بوقعی  قاحـسا و  وا  هب  تفرگ  هراـنک  دـندیتسرپیم  اـتکی  يادـخ  زجب  هچنآ  ناـنآ و  زا 

وا انامه  نک ، دای  ار  یسوم  باتک ، نیا  رد  51)و  .) میداهن دنلب  هزاوآ  وکین و  مان  مدرم ] نایم  رد   ] نانآ يارب  میدیـشخب و  ناشیا  هب  شیوخ 
شکیدزن ییوـگزار  هب  میداد و  ادـن  روـط  هوـک  تسار  يوـس  زا  ار  وا  52)و  .) دوب ربمایپ  ياهداتـسرف  دوب و  ادـخ ]  ] هدـش هژیو  هدـیزگرب و 

هدعو و تسار  وا  نک ، دای  ار  لیعامسا  باتک ، نیا  رد  54)و  .) میدیشخب ار  ربمایپ  نوراه  شردارب  شیوخ  تمحر  زا  وا  هب  53)و  .) میتخاس
زا باتک ، نیا  رد  56)و  .) دوب هدیدنـسپ  شراگدرورپ  دزن  دادیم و  نامرف  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  نادـناخ  55)و  ،) دوب ربمایپ  ياهداتسرف 
 - سایلا ات  ایرکز  زا  دنناشیا -  (58 .) میتشادرب الاو  دـنلب و  یهاگیاج  هب  ار  وا  57)و  ،) دوب يربمایپ  راتفگ  تسار  وا  انامه  نک ، داـی  سیردا 

[ یتـشک رد   ] حون اـب  هک  اـهنآ  نادـنزرف ]  ] زا مدآ و  نادـنزرف  زا  یناربماـیپ  هدرک -  ییوـکین  هتـشاد -  ینازرا  تمعن  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک 
دوش هدـناوخ  ناـنآ  رب  ناـمحر  يادـخ  تاـیآ  نوچ  میدـیزگرب ، میدومن و  هار  هک  ناـنآ  زا  بوقعی و  میهاربا و  نادـنزرف  زا  میدـناشنرب و 

نآ رد  دنتـشاذگ -  ورف  ار  زامن  هک  دـندمآ  ياهتـسیاشان  دـب و  نانیـشناج  ناشیا  یپ  زا  هاگنآ  (59 .) دنتفارد يور  هب  نایرگ  نانکهدـجس و 
هک نآ  رگم  (60) دـننیبب ار  دوـخ  یهارمگ  يازـس ]  ] هـک ادوز  سپ  دـندرک ، يوریپ  ار  لد  ياـهوزرآ  اـهماک و  و  دـندومن -  يراـگنالهس 

، دورن ناـنآ  رب  یمتــس  چــیه  دــنیآرد و  تـشهب  هـب  ناـنیا  سپ  درک ، هتــسیاش  کـین و  راـک  دروآ و  ناـمیا  و  درک -  هبوـت  تشگزاــب - 
نخس اجنآ  رد  (62 .) تسا یندمآ  وا  هدعو  انامه  هداد ، هدعو  ادیپان  هدیدان و  هب  ار  دوخ  ناگدنب  نامحر  يادخ  هک  هدنیاپ  ییاهتـشهب  (61)

ره هب  هک  تسا  یتشهب  نیا  (63 .) دنراد يزور  هاگنابـش  دادماب و  ره  اجنآ  رد  و  تسین .]  ] مالـس زج  ناشراتفگ ] و  ، ] دنونـشن هدوهیب  هوای و 
هچنآ تسار  وا  مییآیمن . دورف  وت  راگدرورپ  نامرف  هب  زج  ناگتـشرف ]  ] ام 64)و  .) میهد ثاریم  هب  دشاب  راگزیهرپ  هک  نامناگدـنب  زا  سک 

راکـشومارف وـت  راـگدرورپ  و  تـسا . نآ  ناـیم  هـچنآ  و  هتـشذگ -  روـما  تساـم -  رـس  تـشپ  هـچنآ  و  هدـنیآ -  روـما  تساـم -  شیپارف 
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یمانمه چیه  وا  يارب  ایآ  شاب ، ابیکش  وا  شتسرپ  رب  تسرپب و  ار  وا  سپ  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دنوادخ  (65) تسین
یمدآ ایآ  (67 (؟ دروآ دنهاوخ  نوریب  روگ ] زا   ] هدنز ارم  مریمب ، هک  یماگنه  ایآ  دـیوگ : یمدآ  (66)و  یسانشیم دنناوخ -  هللا  ار  وا  هک  - 
مهارف میزیگنارب و  اهناطیـش  اب  ار  نانآ  هک  دنگوس  وت  راگدرورپ  هب  (68 (؟ دوبن زیچ  چیه  میدـیرفایب و  شیپ  زا  ار  وا  ام  هک  دروآیمن  دای  هب 
نامحر يادخ  رب  هک  ار  ناشمادک  ره  یهورگ  ره  نایم  زا  سپس  (69 .) مینک رضاح  هدمآرد  وناز  هب  خزود  درگادرگ  ار  اهنآ  سپس  میرآ ،

71)و .) میرتاناد دنرتراوازـس  نآ  رد  نتخوس  ندـمآرد و  هب  هک  یناسک  هب  ام  هنیآره  هاـگنآ  (70 ،) میشک نوریب  هدوب  رتشکرس  رتخاتـسگ و 
هتـسیاب و وـت  راـگدرورپ  رب  هک ] تسا  ياهدـعو  مکح و   ] نیا درذـگب ،-  نآ  رب  اـی  دـیآرد -  نآ  هب  هکنآ  رگم  تسین  امـش  زا  سک  چـیه 

هدـمآرد وـناز  هب  اـجنآ  رد  ار  ناراکمتـس  میناـهرب و  دـندرک  يراـگزیهرپ  هک  ار  یناـسک  هاـگنآ  (72 .) تـسا ینداد -  ماــجنا  یندرازگ - 
زا کیمادک  دنیوگ : دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  دـندش  رفاک  هک  یناسک  دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تایآ  نوچ  73)و  .) میراذگب

هناخ و يالاک  هب  هک  میدرک  كاله  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  اههورگ  اـسب  هچ  74)و  .) تسا رتوکین  ینمجنا  رتهب و  یهاـگیاج  ار  هورگ  ود  نیا 
 - دهد ینوزف  ار  وا  هک  دیاب  نامحر  يادخ  سپ  دشاب ، یهارمگ  رد  هک  ره  وگب : (75 .) دندوب رتوکین  اهنیا ] زا   - ] رظنم تئیه و  رادید -  هب 

دننام ار -  یناهج ] نیا   ] باذع ای  دننیبب : دوشیم  هداد  هدـعو  نانآ  هب  ار  هچنآ  هک  هاگنآ  ات  دوش -  رتشیب  شایهارمگ  ات  دـهد  تلهم  وا  هب 
یناسک دنوادخ  76)و  .) تسا رتناوتان  یهاپس  رتدب و  یهاگیاج  ار  یسک  هچ  دننادب  هک  ادوز  سپ  ار ، زیخاتسر  ای  و  ندش -  ریـسا  ای  هتـشک 

یماجنارـس تشگزاب و  رتهب و  یـشاداپ  وت  راگدرورپ  دزن  هتـسیاش  کین و  ياهراگدنام  و  دـیازفایمه ، ینومنهر  دـنتفای  تسار  هار  هک  ار 
یهاگآ بیغ  رب  ایآ  (78 (؟ دوش هداد  دـنزرف  لام و  نم  هب  هتبلا  تفگ : دـش و  رفاک  ام  تایآ  هب  هک  ار  سک  نآ  يدـید  اـیآ  (77 .) دراد رتهب 

80)و .) مییازفایم هتـسویپ  ار  وا  باذع  تشون و  میهاوخ  دیوگیم  هچنآ  تسا ، نانچ  هن  (79 (؟ هتفرگ ینامیپ  نامحر  يادخ  دزن  زا  ای  هتفای 
ار اهنآ  ات  دنتفرگ  ینایادخ  اتکی  يادـخ  زجب  81)و  .) دیآیم ام  دزن  اهنت  میربیم و  ثاریم  يو  زا  دـنزرف -  لام و  دـیوگیم -  هک  ار  هچنآ 
 - ياهدیدن ایآ  (83 .) دنـشاب ناشنمـشد  فلاخم و  دننک و  راکنا  ار  نانآ  شتـسرپ  هک  ادوز  تسا ، نانچ  هن  (82 .) دنـشاب ورین  یگرزب و  هیام 

نانآ رب  سپ  (84 (؟ دننابنجب تخس  ناهانگ ] اهيدب و  يوس  هب  هسوسو  هب   ] ار اهنآ  ات  میتسرفیم  نارفاک  رب  ار  نیطایـش  ام  هک  ياهتـسنادن - 
 - دیآ رس  ناشتلهم  ات  مینکیم  يرامشزور  میرامشیم -  تقد  هب  اهنآ  يارب  ام  هک  تسین  نیا  زج  باذع -  ندمآ  دورف  رد  نکم -  باتش 

خزود يوـس  هب  هنـشت  ار  ناراـکهزب  86)و  .) میرآ مهارف  رادـید  یناـمهم و  هب  ناـمحر  يادـخ  يوـس  هـب  ار  ناراـگزیهرپ  هـک  يزور  (85 .)
، تفرگ يدنزرف  نامحر  يادخ  دـنتفگ : 88)و  .) دشاب هتفرگ  ینامیپ  نامحر  يادـخ  دزن  زا  هک  نآ  رگم  دـنرادن  تعافـش  ناوت  (87 .) مینارب
دوش و هتفاکـش  نیمز  دنفاکـشب و  نخـس  نیا  زا  اهنامـسآ  هک  تسا  کـیدزن  (90 ،) دـیاهدروآ دنـسپان  تشز و  تخـس  يزیچ  هنیآره  (89)

يادخ 92)و   -.) دندناوخ ادخ  دنزرف  ار  ناگتـشرف  دـندناوخ -  يدـنزرف  نامحر  يادـخ  يارب  هک  (91 ،) دنزیر ورف  هتـسکش  مهرد  اههوک 
هنیآره (94 .) دیآ راو  هدـنب  ار  نامحر  يادـخ  هکنآ  رگم  تسین  سک  چـیه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  (93 .) دریگ يدنزرف  هک  دزـسن  ار  نامحر 

هک یناسک  (96 .) دنیآ وا  دزن  تسدیهت ] و   ] اهنت زیخاتـسر  زور  اهنآ  همه  95)و  ،) تسا هدرمشرب  تسرد  ار  همه  هدروآ و  رامـش  رد  ار  نانآ 
نیا ندناوخ ]  ] انامه (97 .) داهن دـهاوخ  اهلد ] رد   ] ییتسود نانآ  يارب  نامحر  يادـخ  دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا 

نامدرم اـسب  هچ  98)و  .) ینک میب  نادـب  ار  رگهزیتس  یهورگ  یهد و  هدژم  نادـب  ار  ناراگزیهرپ  اـت  میتخاـس  ناـسآ  وت  ناـبز  هب  ار  نآرق ) )
(99) يونشیم اهنآ  زا  ياهتسهآ  ياوآ  چیه  ای  ینیبیم -  یباییمرد -  ار  نانآ  زا  کی  چیه  ایآ  میدرک . كاله  نانآ  زا  شیپ  ار  هتشذگ 

هط

دـشاب يدنپ  يدرک و  دای  هکنآ  رگم  (3 ،) یتفا جـنر  رد  ات  میداتـسرفن  ورف  وت  رب  ار  نآرق  اـم  (2 .) اه اط ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
تخت شرع -  رب  نامحر  يادخ  (5 .) هدیرفآ ار  دنلب  ياهنامسآ  نیمز و  هک  نآ  يوس  زا  تسا  ياهداتسرفورف  (4 .) دسرتیم هک  یسک  يارب 

اهنآ و نایم  هچنآ  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  (6  -.) دراد ءالیتسا  تسا -  هدمآ  رب  یتسه -  ناهج  رب  ییاورنامرف 
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يادخ (8 .) دنادیم زین  ار  رتناهن  ناهن و  وا  انامه  ینک ،] ناهنپ  ای   ] ییوگدنلب ار  نخس  رگا  7)و  .) تسا نیمز -  نورد  كاخ -  ریز  رد  هچنآ 
یشتآ هک  هاگنآ  (10 (؟ تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ناتساد  ربخ  ایآ  (9  -.) رترب تافـص  وکین -  ياهمان  تسار  وا  تسین ، ییادخ  وا  زج  اتکی ،
شتآ نآ  رب  ای  مرایب  امـش  يارب  نآ  زا  هتفرگرب  ياهراپ  دـیاش  مدـید ، یـشتآ  نم  هک  دـینک  گـنرد  تفگ : شیوخ  هداوناـخ  هب  سپ  دـید ،

، نک نوریب  شیوخ  شوپیاپ  وت ، راگدرورپ  منم  انامه  (12 ،) یسوم يا  دش : هداد  ادن  دمآ ، شتآ )  ) نآ دزن  نوچ  سپ  (11 .) مبایب ینومنهر 
، اتکی يادخ  منم  انامه  (14 :) رادارف شوگ  دوشیم  یحو  هچنآ  هب  سپ  ماهدـیزگرب ، ار  وت  نم  13)و  .) یتسه يوط  سدقم  يداو  رد  وت  هک 
ار نآ  ماگنه ]  ] مهاوخیم تسا ، یندمآ  زیخاتسر  انامه  (15 ،) راد اپرب  نم  درک  دای  يارب  ار  زامن  تسرپب و  ارم  سپ  تسین ، نم  زج  ییادخ 
ار وت  تسا  شیوخ  ياوه  وریپ  دروآیمن و  نامیا  نادب  هک  سک  نآ  سپ  (16 .) دوش هداد  شاداپ  دنکیم  هچنآ  هب  یسک  ره  ات  مراد  ناهنپ 

هیکت نآ  رب  تسا ، نم  ياـصع  نیا  تفگ : (18 (؟ یـسوم يا  وـت ، تسار  تسد  هب  تسیچ  نآ  17)و  .) يوشیم كاله  هک  دـنادرگن  نآ  زا 
ار نآ  تفگ : (19 .) تـسا رگید  ياـهدوس  اـهزاین و  نآ ، رد  ارم  و  مزیریم ، ورف  گرب  ناـتخرد ] زا   ] منادنفــسوگ يارب  نآ  اـب  مـنکیم و 
هب ار  نآ  هک  ادوز  سرتـم ، ار و  نآ  ریگب  تفگ : (21 .) تفاتـشیم هک  تشگ  يرام  ناهگان  و  دنکفیب ، ار  نآ  سپ  (20 .) یسوم يا  نکفیب ،

يدیفس نآ  هن  ینعی  دنزگ -  بیسآ و  زا  هن  دیآ  نوریب  نشور  دیپس و  ات  رب  شیوخ  لغب  هب  ار  تتسد  22)و  .) مینادرگزاب شنیتسخن  تلاح 
وا هک  ورب ، نوعرف  يوـس  هب  (24 .) مییامنب وت  هب  شیوخ  گرزب  ياـههناشن  زا  اـت  (23) تسا رگید  ياهناـشن  هک  دـشاب -  یـسیپ  تفآ  زا  هک 

مراک 26)و  ،) نادرگ هداشگ  میارب  ار  ماهنیـس  اراگدرورپ ، تفگ : (25  -.) دنکیم ییادخ  يوعد  هتـشذگ -  رد  هزادنا  زا  هدرک و  یـشکرس 
مردارب (30 ،) هد رارق  میارب  ینابیتشپ  يروای و  منادناخ  زا  (29)و  دنبایرد ار  منخس  ات  (28 ،) ياشگب منابز  زا  هرگ  27)و  ،) زاس ناسآ  میارب  ار 

رایسب ار  وت  34)و  ،) مییاتسب یکاپ  هب  رایسب  ار  وت  ات  (33 ،) نادرگ کیرش  نم  راک  رد  ار  وا  32)و  ،) زاس راوتسا  ودب  ار  متشپ  (31 ،) ار نوراه 
تنم وت  رب  رگید  راـب  هنیآره  37)و  .) دـش هداد  وت  هب  وت  تساوخ  انامه  یـسوم ، يا  تفگ : (36 .) ییانیب ام  لاح  هب  وت  اـنامه  (35 .) مینک دای 

شنکفا لـین -  دور  اـیرد -  رد  هنب و  یقودنـص  رد  ار  وا  هک  (39 ،) میدرک ماهلا  دوب  یندرک  ماهلا  هچنآ  ترداـم  هب  هک  هاـگنآ  (38 ،) میداهن
و دنزرو ] رهم  وت  رب  ات   ] مدنکفا وت  رب  دوخ  زا  ییتسود  و  دریگرب ، ار  يو  وا  نمشد  نم و  نمشد  ات  دزادنا  هنارک  هب  ار  وا  ایرد  هک  دیاب  سپ 

میامن هار  یسک  رب  ار  امش  ایآ  تفگیم : تفریم و  قودنـص ] نآ  یپ  رد   ] ترهاوخ هک  هاگنآ  (40) يوش هدرورپ  هتخاس و  نم  رظن  ریز  ات 
نآ ینعی  یـسک -  و  دروخن . هودنا  دوش و  نشور  شمـشچ  ات  میدنادرگزاب  تردام  هب  ار  وت  سپ  دـنک ؟ يراتـسرپ  يرادـهگن و  ار  وا  هک 

گنرد نیدـم  مدرم  ناـیم  رد  دـنچ  یلاـس  سپ  میدومزآ ، اـهراب  ار  وت  میدـیناهر و  هودـنا  زا  ار  وت  سپ  یتشک  ار  نوعرف -  موق  زا  یطبق ،
اب تردارب  وت و  (42 .) مدیزگرب مدرورپ و  دوخ  يارب  ار  وت  41)و  .) یسوم يا  يدمایب ، تلاسر -  يارب  ماگنهب -  هزادنا و  رب  سپـس  يدرک ،
وا هک  نوعرف  يوس  هب  دـیورب  (43 .) دـینکم یتسـس  نم -  دـیحوت  مایپ  ندـیناسر  نم -  درک  دای  رد  دـیورب و  اههزجعم -  نم -  ياـههناشن 

: دنتفگ (45 .) دـسرتب يادـخ ] زا   ] ای دریذـپ  دـنپ  هک  دـیاش  دـییوگب ، مرن  ینخـس  يو  اب  سپ  (44 .) تسا هتـشذگ  دـح  زا  هدرک و  یـشکرس 
ار ام  مییامنب ، ودب  ياهزجعم  ییوگ و  نخـس  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  یتسدـشیپ  دریگ -  باتـش  یـشیپ و  ام  رب  هک  میـسرتیم  ام  اراگدرورپ ،
دیورب و وا  دزن  سپ  (47 .) منیبیم مونشیم و  میامش ، اب  نم  هک  دیـسرتم ، دومرف : (46 .) درذگب دح  زا  دوخ ] راتفگ  راتفر و  رد   ] ای دـشکب - 
زا ياهناشن  اـب  وت  دزن  اـنامه  نکم ، ناشهجنکـش  تسرفب و  اـم  اـب  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  سپ  میاوت ، راگدـنوادخ  ناگداتـسرف  اـم  دـییوگب :

[ ار قح   ] هک تسا  یسک  نآ  رب  باذع  هک  هدش  یحو  ام  هب  انامه  (48 .) دنک يوریپ  ار  تسار  هار  هک  نآ  رب  دورد  و  میاهدمآ ، تراگدیرفآ 
هک تسا  يادخ ]  ] نآ ام  راگدرورپ  تفگ : (50 (؟ یسوم يا  تسیک ، امش  راگدرورپ  تفگ : (49 .) تفاترب يور  نآ ] زا   ] تشاـگنا و غورد 
نآ شناد  تفگ : (52 .) تسیچ نیشیپ  نامدرم  لاح  سپ  تفگ : (51 .) دومن هار  سپس  داد و  ار  نآ  صاخ -  دوجو  شنیرفآ -  يزیچ  ره  هب 

یشرف يرتسب -  امش  يارب  ار  نیمز  هک  يادخ ]  ] نآ (53 .) شومارف هن  دنکیم و  اطخ  هن  نم  راگدرورپ  نم ، راگدرورپ  دزن  تسا  یباتک  رد 
اهینتسر ناهایگ و  زا  نوگانوگ  عاونا  نآ  اب  سپ  داتسرف ، یبآ  نامـسآ  زا  و  درک ، دیدپ  ییاههار  امـش  يارب  نآ  رد  داد و  رارق  هدرتسگ - 

میدیرفآ و نیمز )  ) نآ زا  ار  امش  (55 .) تساههناشن ار  نادنمدرخ  نیا ، رد  انامه  دینارچب ، ار  ناتنایاپراچ  دیروخب و  (54 .) میدروآ نوریب  ار 
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غورد اما  میدومنب ، نوعرف )  ) وا هب  ار  شیوخ  ياههناشن  همه  هنیآره  56)و  .) میروآیم ناتنوریب  نآ  زا  رگید  راب  مینادرگیم و  زاـب  نآ  رد 
ییوداج هنیآره  (58 (؟ ینک نوریب  نامنیمزرـس  زا  دوخ  يوداج  هب  ار  ام  ات  ياهدـمآ  ام  دزن  ایآ  یـسوم ، يا  تفگ : (57 .) دززاب رس  درمش و 

ار نآ  ام  هن  هک  درک -  دـنناوت  هراظن  مدرم  ات  هد -  رارق  راومه  ییاج  رد  یهاگ  هدـعو  تدوخ  ام و  ناـیم  سپ  میراـیب ، وت  يارب  نآ  دـننام 
هدروآ درگ  زورمین  رد  نامدرم  هک  هاگنآ  تسا و  دیع -  زور  شیارآ -  زور  امـش  هاگ  هدـعو  تفگ : یـسوم ] (] 59 .) وت هن  مینک و  فالخ 
دیدنبم غورد  ادخ  رب  امش ، رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  یـسوم  (61 .) دمآزاب تخاس و  مهارف  شیوخ  دـنفرت  تشگرب و  نوعرف  سپ  (60 .) دنوش

رد نارحاس ]  ] سپ (62 .) تشگ راکنایز  دـیمون و  تسب  غورد  ادـخ ] رب   ] هک نآ  اـنامه  و  دـنک ، نک  هشیر  دوباـن و  یباذـع  هب  ار  امـش  هک 
امش دنهاوخیم  هک  دنرگوداج  هنیآره  ود  نیا  دنتفگ : ناینوعرف ] (] 63 .) دنتـشاد ناهنپ  ار  زار  نآ  دندرک و  وگوتفگ  دوخ  نایم  ناشراک 

 - دیرآ مه  اب  ار  وداج -  بابسا  ناتدنفرت -  سپ  (64 .) دنربب نایم  زا  ار  امش  رترب  نییآ  دننک و  نوریب  ناتنیمزرـس  زا  شیوخ  يوداج  هب  ار 
هدـش باـیماک  زوریپ و  تفاـی  يرترب  زورما  هـک  ره  ناـمگیب  و  دـییایب ، هدیـشک  فـص  هاـگنآ  دـیوش -  گـنهامه  لدـمه و  نخـسمه و 

اهنامسیر و هاگان  سپ  دینکفیب . امش  هکلب  تفگ : (66 (؟ دنکفیب هک  میشاب  یسک  نیتسخن  ام  ای  ینکفایم  وت  یسوم ، يا  دنتفگ : (65 .) تسا
یمیب شیوــــخ  لد  رد  یــــسوم  سپ  (67 .) دــنودیم هـک  دــش  دوــمناو  ناــنچ  یــسوم )  ) وا هـب  ناــنآ  يوداــج  زا  ناشاهیتسدــبوچ 
هچنآ اـنامه  درب . ورف  دـناهتخاس  هچنآ  اـت  نکفیب  تسوـت  تسار  تسد  رد  هچنآ  69)و  .) رترب ییوت  اـنامه  هک  سرتم  میتفگ : (68 .) تفایرد

هب دـنتفگ : هداـتفارد  هدجـس  هب  ناوداـج  سپ  (70 .) ددرگن زوریپ  دـیاهک  اـج  ره  رگوداـج  و  تـسا ، رگوداـج  دـنفرت  بـیرف و  دــناهتخاس 
وا ناـمگیب  دـیدیورگ ؟ وا  هب  مهد  هزاـجا  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  اـیآ  تـفگ : نوـعرف ] (] 71 .) میدروآ نامیا  نوراه  یـسوم و  راـگدرورپ 

ياههنت رب  مربیم و  رگیدکی  فالخرب  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  هنیآره  تسا . هتخومآ  وداج  ار  امـش  هک  تسامـش  نیهم -  داتـسا  گرزب - 
هچنآ رب  ار  وت  زگره  دنتفگ : (72 .) تسا رتهدنیاپ  رتتخس و  ام  زا  کی  مادک  هجنکش  هک  تسناد  دیهاوخ  منکیم و  ناتراد  رب  امرخ  تخرد 

 - نک مکح  ياهدننکمکح  وت  ار  هچ  ره  سپ  مینیزگنرب ، تسا  هدـیرفآ  ار  ام  هک  يادـخ ]  ] نآ رب  تسا و  هدـمآ  نشور  ياههناشن  زا  ام  هب 
هچنآ ام و  ياهـشزغل  ات  میدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  ام  (73 .) درک یناوت  مکح  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  اهنت  هک  نکب ،-  یهاوخ  هچ  ره 

راـگدرورپ دزن  راـکهانگ  هک  سک  ره  اـنامه  (74 .) تسا رتهدـنیاپ  رتـهب و  ادـخ  و  دزرماـیب ، يدرک  ناـمراداو  نآ  رب  هـک  يرگوداـج  زا  ار 
رد دـیآ  وا  دزن  نامیا  اـب  هکره  75)و  .) دـنک یناگدـنز  یـشوخ ] هب   ] هن و  دـهرب ] ات   ] دریمب هن  اجنآ  رد  خزود ، تسار  وا  سپ  دـیآ  شیوخ 

ناور اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  هدنیاپ  ياهتـشهب  (76 ،) دـشاب نیرترب  ياههیاپ  ار  نانیا  سپ  دـشاب  هدرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  هک  یلاح 
یحو یـسوم  هب  هنیآره  77)و  .) دـیزرو یکاپ  هانگ ] رفک و  ياـهیگدولآ  زا   ] هک یـسک  شاداـپ  تسا  نیا  و  دـننادیواج ، اـجنآ  رد  تسا ،

هک نآ -  ندش  کشخ  ایرد و  بآ  هب  اصع  ندز  اب  ریگارف -  ایرد  رد  کشخ  یهار  نانآ  يارب  سپ  ربب ، هاگنابـش  ارم  ناگدـنب  هک  میدرک 
ایرد زا  و  دـندش ، هناور  نانآ  یپ  زا  شنایهاپـس  اب  نوعرف  سپ  (78 .) يراد میب  نتـشگ ] قرغ  زا   ] هن یـسرتب و  ناینوعرف ]  ] نتفای تسد  زا  هن 

نادنزرف يا  (80 .) دوـمنن هار  درک و  هارمگ  ار  دوـخ  موـق  نوــعرف  79)و   -.) تخاـس ناـشقرغ  اـیرد  بآ  ناشدیـشوپ -  هچنآ  ناشدیـشوپب 
زا (81 .) میداتـسرف ورف  يولـس  نم و  امـش  رب  میدرک و  هدعو  ار  روط  هوک  تسار  رانک  امـش  اب  میدـیناهر و  ناتنمـشد  زا  ار  امـش  لیئارـسا ،
دیآ ورف  وا  رب  نم  مشخ  هکره  و  دـیآ ، ورف  امـش  رب  نم  مشخ  هک  دـیرذگم  هزادـنا  زا  نآ  رد  دـیروخب و  میدرک  ناتیزور  هک  ییاـههزیکاپ 

هتـسیاش کین و  راک  دروآ و  نامیا  دـنک و  هبوت  هک  ار  نآ  رم  مراگزرمآ  نم  هنیآره  82)و   -.) دـتفا خزود  رد  ای  دوش -  كاله  نامگیب 
همه زا  شیپ  يریگ -  یشیپ  باتـش  اب  تموق  زا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  یـسوم ، يا  (83 .) دشاب تسار  هار  رد  هتسویپ ]  ] سپـس دنک 

[ يادخ (] 85 .) يوش دونـشخ  ات  متفاتـش  اراگدرورپ ، وت ، يوس  هب  و  دـنیآیم ، نم  یپ  رب  کنیا  ناـنآ  تفگ : (84 (؟-  يوش رـضاح  روط  رد 
كانمـشخ و یـسوم  سپ  (86 .) درک ناـشهارمگ  يرماـس  میدرک و  نوـمزآ  وـت  ندـمآ ]  ] زا سپ  ار  وـت  موـق  اـم  هـک ] نادـب   ] سپ تـفگ :

امش ای  دهد  تاروت  امش  هب  هک  دادن -  وکین  ياهدعو  امـش  هب  ناتراگدرورپ  ایآ  نم ، موق  يا  تفگ : تشگزاب . دوخ  موق  دزن  هب  نیگهودنا 
دیآ دورف  امش  رب  ناتراگدرورپ  زا  یمشخ  هک  دیتساوخ  ای  دمآ  زارد  امـش  رب  نم -  تبیغ  نامز  تدم -  نیا  ایآ  دناهرب ؟-  ناینوعرف  زا  ار 
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موق نآ  رویز  هیاریپ و  زا  ییاهراب  نکیلو  میدرکن ، فالخ  ار  وت  هدعو  دوخ  ناوت  رایتخا و  هب  ام  دـنتفگ : (87) دیدرک فالخ  ارم  هدعو  هک 
يارب (88)و  دـنکفا شتآ ] رد  تشاد  دوخ  اب  هچنآ   ] يرماـس نینچمه  میدـنکفا و  شتآ ] رد   ] ار اـهنآ  سپ  دـنداهن ، اـم  رب  نوعرف -  موق  - 

و تسا ، یـسوم  يادـخ  امـش و  يادـخ  نیا  دـنتفگ : شناوریپ ] يرماس و   ] سپ دوب  یگناـب  ار  وا  هک  دروآ  نورب  ياهلاـسوگ  دـبلاک  ناـنآ 
يدوس نایز و  چیه  ار  نانآ  دنادرگیمن و  زاب  اهنآ  هب  ینخس  هلاسوگ ] نآ   ] هک دندیدیمن  ایآ  (89 .) درب دای  زا  ار ] نیتسار  يادخ  يرماس  ]
نومزآ هلاـسوگ )  ) نیا هب  امـش  اـنامه  نم ، موق  يا  دوـب : هتفگ  اـهنآ  هب  یـسوم -  ندـمآ  زا  شیپ  شیپ -  زا  نوراـه  هنیآره  90)و  (؟ درادن

[ یتسرپ هلاسوگ   ] نیا رب  هتسویپ  ام  دنتفگ : (91 .) دیرب نامرف  نم  زا  دینک و  يوریپ  ارم  سپ  تسا  نامحر  يادخ  امـش  راگدرورپ  و  دیدش ،
هچ دندش  هارمگ  هک  يدید  ار  اهنآ  نوچ  نوراه ، يا  تفگ : دـمآ ] زاب  یـسوم  هک  یماگنه  (] 92 .) ددرگزاب ام  يوس  هب  یـسوم  ات  مینامیم 
نم هب  ار  دوـخ  ییآ و  نم  یپ  زا  اـی  يرادزاـب ، هلاـسوگ  ندـیتسرپ  زا  ار  اـهنآ  هک  ینک -  يوریپ  ارم  هک  نیا  زا  (93 ،) تشاد زاـب  ار  وت  زیچ 

لیئارسا نادنزرف  نایم  ییوگب  هک  مدیسرت  نم  ریگم ، ارم  رس  شیر و  مردام ، رسپ  يا  تفگ : (94) يدرک ینامرفان  ارم  نامرف  ایآ  یناسر ؟- 
؟ يدرک هک  تـسا  گرزب -  هـنتف  راـک -  هـچ  نـیا  يرماـس ، يا  تـفگ : (95 .) یتشادـن هاگن  ارم  شرافـس -  راـتفگ -  یتخادـنا و  ییادـج 

دبلاک رد   ] ار نآ  متفرگرب و  لیئربج -  ینعی  هداتـسرف -  نآ  بکرم ]  ] یپ زا  كاخ ]  ] یتشم دندیدن . اهنآ  هک  مدید  يزیچ  نم  تفگ : (96)
هدنز ات  یگدنز -  رد  ار  وت  هک  وش -  رود  ورب -  سپ  تفگ : (97 .) تسارایب مرظن  رد  ار ] راک  نیا   ] ناسنیدب نم  سفن  و  مدنکفا ، هلاسوگ ]

تیادخ هب  کنیا ]  ] و دننکن ، فالخ  وت  اب  ار  نآ  زگره  هک  تسا  یهاگ  هدعو  ار  وت  و  دـینزن . تسد  نم  هب  ییوگب : هک  تسا  نیا  یـشاب - 
انامه (98 .) میزاس شاهدـنکارپ  ایرد  رد  هرـسکی  سپـس  مییاسب -  ناـهوس  هب  اـی  مینازوسب -  ار  نآ  هک  رگنب  يدوب  میقم  نآ  رب  هتـسویپ  هک 

هتشذگ هک  ییاهربخ  زا  نینچنیا  (99 .) تسا هدنریگارف  ار  زیچ  همه  وا  شناد  تسین ، ییادخ  چیه  وا  زج  هک  تساتکی  يادخ  امـش  يادـخ 
زور رد  انامه  دـنادرگب ، يور  نآ  زا  هک  ره  (100 ،) میاهداد نآرق -  يدرک -  داـی  شیوخ  دزن  زا  ار  وت  یتـسارب  و  مییوگیمرب ، وت  رب  تسا 

يراب دب  ار  اهنآ  و  دـننامب ، هشیمه  شتبوقع -  هانگ و  راب  نآ -  رد  (101 ،) درادرب بیذکت -  رفک و  دب : يراب  ای  نیگنس -  يراب  زیخاتـسر 
زار دوخ  نایم  (103 ،) میزیگنارب مشچ  دوبک  زور  نآ  رد  ار  ناراـکهزب  و  دوـش ، هدـیمد  روـص  رد  هک  يزور  (102 ،) زیخاتـسر زور  رد  تسا 

راتفر و رد  ناشنیرتهب  هک  هاگنآ  میرتاـناد  دـنیوگیم  هچنآ  هب  اـم  (104 .) دـیاهدرکن گنرد  ایند -  رد  زور -  هد  زج  امـش  هک  دـنیوگیمه 
هدـنکارپ درخ و  دـنکرب و  ار  اهنآ  همه  مراگدرورپ  وگب : دنـسرپ ، اههوک  زا  ار  وت  105)و  .) زور کی  رگم  دیاهدرکن  گنرد  دـیوگ : راتفگ 

نآ زور  نآ  رد  (108 .) ینیبن يدنلب  و  یتسپ -  ینعی  یجک -  چـیه  نآ  رد  (107 ،) دراذگاو راومه  ینوماه  ار  نیمز )  ) نآ سپ  (106 .) دزاس
سپ دنیـشن ، ورف  نامحر  يادـخ  ربارب  رد  اـهزاوآ  و  دـننک ، يوریپ  یناـمرفان -  فارحنا و  يژک -  چـیه  یب  ار  روص -  هدـنمد  هدـنناوخ - 

دهد و هزاجا  وا  هب  نامحر  يادـخ  هک  یـسک  تعافـش ]  ] رگم درادـن  دوس  تعافـش  زور  نآ  رد  (109 .) هتسهآ ییاوآ  رگم  يونـشن  ییاوآ 
ربارب رد  اههرهچ  111)و  .) دریگنارف ار  وا  نانآ  شناد  و  دـنادیم ، تسا  ناشرـس  تشپ  هچنآ  يور و  شیپ  هچنآ  (110 .) ددنسپب ار  وا  نخس 
کین ياهراک  زا  هک  ره  112)و  .) ددرگ دیمون  تسدیهت و  نامگیب  تشادرب  متس  راب  هک  ره  و  دنـشاب ، نتورف  راوخ و  هدنیاپ  هدنز  يادخ 

نابز هب  ینآرق  ار  نآ  نینچنیا  113)و   -.) رادرک شاداپ  نتساک  ینتساک -  زا  هن  دسرتن و  یمتس  چیه  زا  سپ  دشاب ، نموم  دنک و  هتسیاش  و 
دیدــپ يدــنپ  درک و  داـی  ار  ناـنآ  اـی  دــنزیهرپب  دــیاش  اـت  مـیدروآ  نوـگ  هنوـگ  اهرادــشه  اـهمیب و  زا  نآ  رد  میداتــسرف و  ورف  يزاــت 

باتـش دوش  هدرازگ  وت  هب  نآ  مایپ  هکنآ  زا  شیپ  نآرق  ندـناوخ  هب  و  نیتسار . هاشداپ  نآ  اتکی  يادـخ  تسا  رترب  الاو و  سپ  (114 .) دروآ
تـشادهاگن رد   ] ار وا  درک و  شومارف  سپ  میدرک ، شرافـس  مدآ  هب  شیپ  زا  هنیآره  115)و  .) يازفا شناد  ارم  اراـگدرورپ ، وگب : و  نکم ،

رس هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجس  سپ  دینک ، هدجس  ار  مدآ  میتفگ : ار  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 116)و .) میتفاین راوتسا  یگنهآ  نآ ]
 -، يوش تخبدب  ای  یتفا -  جنر  رد  هک  دنک  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ادابم  تسوت ، رـسمه  وت و  نمـشد  نیا  مدآ ، يا  میتفگ : (117 .) دززاب

باـتفآ یمرگ  رد  هن  يوـشیم و  هنـشت  هـن  اـجنآ  رد  119)و  ،) هنهرب هن  يوـشیم و  هنـسرگ  هن  هک  تـسه  نـیا  اـجنآ  رد  ار  وـت  هـک  (118)
هار دوـشن  دوباـن  هنهک و  هک  ییهاـشداپ  ینادواـج و  تخرد  هب  ار  وـت  اـیآ  مدآ ، يا  تـفگ : درک ، هسوـسو  ار  وا  ناطیـش  سپ  (120 .) ینامب
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دوـخ رب  تشهب  ناـتخرد ]  ] گرب زا  دـندرک  عورـش  و  دـش ، رادوـمن  اـهنآ  رب  ناشهاگمرـش  دـندروخ و  تخرد  نآ  زا  سپ ، (121 (؟ میامنب
سپس (122 .) درک مـگ  ار  تـسار  هار  سپ  دوـمن  یناـمرفان  ار  شیوـخ  راـگدرورپ  مدآ  و  دـندناشوپیم -  ار  دوـخ  هاگمرـش  ندنابـسچ - ،

مه اب  ود  ره  تفگ : (123 .) دومن هار  ار  وا  تفریذپب و  شاهبوت  تشگزاب و  وا  رب  شیوخ  شیاشخب  رهم و  هب  دـیزگرب و  ار  وا  شراگدرورپ 
ره دمآ ، ربمایپ -  باتک و  ینومنهر -  ار  امش  نم  زا  رگا  سپ  دوب . دیهاوخ  یخرب  نمـشد  نایمدآ -  امـش -  زا  یخرب  دیوش ، ورف  اجنآ  زا 
نم دنپ  درک و  دای  زا  هک  ره  124)و   -) دوشن راتفرگ  ناهج  نآ  رفیک  هب  دتفا -  جنر  هب  هن  دوش و  هارمگ  هن  دنک  يوریپ  نم  ینومنهر  زا  هک 
لاح یتخیگنارب و  انیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ ، دـیوگ : (125 .) میزیگنارب انیبان  ار  وا  زیخاتـسر  زور  دراد و  گنت  ینتـسیز  سپ  دنادرگب  يور 

زا يدرپس -  یـشومارف  هب  ار  اهنآ  وت  دیـسر و  وت  هب  ام  تایآ  اریز ] يدش  روشحم  روک  زورما   ] هنوگ نیدب  دـیوگ : (126 (!؟ مدوب انیب  هکنآ 
شیوخ راـگدرورپ  تاـیآ  هب  هدرک و  يور  هداـیز  ار  هک  ره  ناسنیدـب  127)و  .) يوشیم شومارف  زورما  نانچمه  و  يدرک -  لـفاغت  اـهنآ 

هار شیرق -  ناکرـشم  نانآ -  يارب  اـیآ  (128 .) تسا رتهدـنیاپ  رتتخـس و  ناهج  نآ  باذـع  هنیآره  و  میهدیم ، رفیک  تسا  هدرواین  ناـمیا 
دننیبیم ار  نانآ  كاله  باذع و  راثآ  و  دنوریم -  هار  نانآ  ياهنکـسم  رد  نانیا  هک  میدرک  كاله  اهنآ  زا  شیپ  ار  اهلـسن  هچ  هک  دومنن 

يدمآرـس هتفر و  شیپ  زا  وت  راگدرورپ  زا  ینخـس  هک  دوب  نیا  هن  رگا  129)و  .) تساهتربع اههناشن و  نادـنمدرخ  يارب  نآ  رد  هنیآره   ؟-
زرو و ییابیکـش  دـنیوگیم  هچنآ  رب  سپ  (130  -.) تفرگیم ار  ناشنابیرگ  دـیدرگیم -  مزـال  اـهنآ  رب  باذـع  هنیآره  تسا  هدـش  نیعم 

دای یکاپ  هب  ساپس  شیاتـس و  اب  هارمه  رـصع -  زامن  نآ -  ندش  ورف  زا  شیپ  و  دادماب -  زامن  باتفآ -  ندمآرب  زا  شیپ  ار  تراگدرورپ 
همین زاغآ  تسا و  زور  لوا  همین  نایاپ  هک  رهظ ، نیـشیپ  زامن  زور -  ياـههرانک  و  نتفخ -  زاـمن  ماـش و  زاـمن  بش -  ياـهتعاس  زا  و  نک ،

ار نانآ  زا  ییاههورگ  میاهداد  يرادروخرب  هچنادب  زودم  ار  تناگدید  131)و  .) يوش دونشخ  هک  دشاب  يوگ ، حیبست  ار  وا  زین  زور -  مود 
نامرف زامن  هب  ار  شیوخ  نادناخ  132)و  .) تسا رتایاپ  رتهب و  تراگدرورپ  يزور  و  ناشمییامزایب ، نآ  هرابرد  ات  اـیند  یگدـنز  شیارآ  زا 

يراـگزیهرپ کـین  ماجنارـس  و  میهدیم ، يزور  وت  هب  دوـخ  اـم  میهاوـخیمن ، يزور  وـت  زا  اـمن ،-  تموادـم  شاـب -  ابیکـش  نآ  رب  هد و 
هناشن ار  اهنآ  ایآ  دروآیمن ؟ ام -  هاوخلد  هب  ياهزجعم  ياهناشن -  شیوخ  راگدرورپ  زا  ار  اـم  ارچ  دـنتفگ : هکم ] نارفاـک   ] 133)و .) تسار
كاله یباذـع  هب  ربمایپ -  باتک و  نداتـسرف  نآ -  زا  شیپ  ار  ناـنآ  اـم  رگا  (134)و  تسا هدـماین  تسا  نیـشیپ  ياهباتک  رد  هچنآ  نشور 
يوریپ ار  وت  تایآ  میوش  اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  ات  يداتـسرفن  يربماـیپ  اـم  يوس  هب  ارچ  اراـگدرورپ ، دـنتفگیم : هنیآره  میدرکیم 

هتفاـی هار  دـننایک و  تـسار  هار  ناورهر  هـک  تـسناد  دـیهاوخ  يدوزب  دیـشاب . رظتنم  سپ  تـسا ، رظتنم  اـم ] زا   ] کـی ره  وـگب : (135) مینک
(136 .) تسیک

ءایبنألا

زا یهاگآان -  رد  نانآ  دـش و  کیدزن  زیخاتـسر -  ینعی  ناـشباسح -  هب ] یگدیـسر  ماـگنه   ] ار مدرم  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
یلاح رد  دنونـشب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دیاین  ناشراگدرورپ  زا  ياهزات  دنپ  درکدای و  چـیه  ار  نانآ  (2 .) دننادرگيور تساوخزاب -  باسح و 

دنتشاد ناهنپ  ار  دوخ  ییوگزار  دندرک  متس  هک  یناسک  و  تسا ، مرگرس  رگید ] يزیچ  هب  لفاغ و  قح  زا   ] ناشاهلد (3 ،) دننکیم يزاب  هک 
[ ربمایپ (] 4 (!؟] تسا غورد  وداج و  هک   ] دـینیبیم هکنآ  لاح  دـینکیم و  ور  وداج  نآ  هب  ایآ  سپ  تسامـش ؟ دـننام  ییمدآ  زج  نیا  ایآ  هک :

ياهباوخ وا ] نانخـس  : ] دنتفگ هکلب  (5 .) اناد اونـش و  تسوا  و  دـنادیم ، دـشاب  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  ار  ینخـس  ره  نم  راگدرورپ  تفگ :
 - ناینیـشیپ هکنانچ  دروایب  ياهزجعم -  ياهناشن -  اـم  يارب  دـیاب  سپ  تسا ، رعاـش  وا  هکلب  هتفاـبرب ، ار  نآ  هکلب  تسا ، ناـشیرپ  هتفـشآ و 
ایآ دندرواین ، نامیا  میدرک  كاله  ار  نآ  هک  يرهـش  يدابآ و  چـیه  مدرم ]  ] نانآ زا  شیپ  (6 .) دناهدش هداتسرف  نآ ] اب   - ] نیـشیپ ناربمایپ 
 - رکذ لها  زا  دینادیمن  دوخ  رگا  سپ  میدرکیم . یحو  ناشیا  هب  هک  ار  ینادرم  رگم  میداتسرفن  وت  زا  شیپ  7)و  (!؟ دنروآیم نامیا  اهنیا 
مه نادیواج  و  دنروخن ، ماعط  هک  میتخاسن  يدبلاک  ار  نانآ  8)و   -.) دناهدوب یمدآ  مه  اهنآ  ناربمایپ  هک  دینادب  ات  دیسرپب -  باتک -  لها 

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 120 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار هک  ره  نانآ و  سپ  میدرک ، تسار  ناشیا -  يزوریپ  يرای و  ناشنانمشد و  يدوبان  میداد -  ناشیا  هب  هک  ار  هدعو  نآ  سپس  (9 .) دندوبن
درخ ایآ  تسامش . درکدای  نآ  رد  هک  میداتسرف  ورف  یباتک  امش  يوس  هب  هنیآره  (10 .) میتخاس دوبان  ار  ناراک  هفازگ  میدیناهر و  میتساوخ 
رگید یموق  نآ  زا  سپ  و  میتخاس -  كـاله  میتسکـش -  ورف  دـندوب  راکمتـس  هک  ار  اهرهـش  مدرم ]  ] رایـسب هچ  11)و  (؟ دیدنبیمن راک  ار 

شیوخ ياههناخ  ینارماـک و  هب  و  دـیزیرگم ، (13 .) دـنتخیرگیم نآ  زا  کت  هب  هاـگنآ  دـنتفایرد  ار  باذـع  نوچ  سپ  (12 .) میدرک دیدپ 
هتسویپ سپ  (15 .) میدوب راکمتس  هک  ام  رب  ياو  دنتفگ : دندش ] نامیشپ  دندید و  ار  باذع  نوچ  اما  (] 14 .) دنسرپب امش  زا  رگم  ات  دیدرگزاب 

يزاـب هب  تساـهنآ  ناـیم  ار  هچنآ  نـیمز و  نامـسآ و  اـم  16)و  .) میدرک ناـجیب  شوماـخ و  هدـش و  ورد  ار  اـهنآ  اـت  دوـب  نیا  ناـشراتفگ 
دزن زا  ار  نآ  تفرگ ،-  کیرش  دنزرف و  رسمه و  ادخ  دنتفگ  هکنآ  لثم  میریگب -  ياهچیزاب  یمرگرس و  میتساوخیم  رگا  (17 .) میدیرفاین

دوباـن گـنردیب  لـطاب  دنکـش و  ورف  ار  نآ  سپ  مینکفایم  لـطاب  رب  ار  قح  هکلب  (18 .) میدوب راـک ] نیا   ] هدـننک رگا  میتفرگیم ، شیوخ 
اهنامـسآ و رد  هک  ره  تسار  وا  19)و   -.) دیهدیم دنزرف  ییوشانز و  تبـسن  ادـخ  هب  هک  دـینکیم -  هک  یفـصو  زا  امـش  رب  ياو  و  دوش ،

هدــنام هتــسخ و  دــننکیمن و  یــشنم  گرزب  یــشکندرگ و  يو  شتــسرپ  زا  ناگتــشرف -  دــنیوا -  دزن  هــک  ناــنآ  و  تــسا ، نــیمز 
اهنآ هک  دـناهتفرگ  نیمز  زا  ینایادـخ  مدرم ] نیا   ] اـیآ (21 .) دننکیمن یتسـس  دنیاتـسیم و  یکاپ  هب  ار  يادـخ  زور  بش و  (20) دنوشیمن

كاپ و دندشیم . هابت  ود  ره  هنیآره  دوبیم  اتکی  يادـخ  زج  ینایادـخ  نیمز -  نامـسآ و  ود -  نآ  رد  رگا  (22 (!؟ دننک هدنز  ار  ناگدرم 
وا زجب  هـکلب  (24 .) دنـسرپب ار  ناـنآ  دنـسرپن و  دـنکیم  هچنآ  زا  ار  وا  (23 .) دـننکیم هک  یفـصو  زا  شرع ، راـگدرورپ  يادـخ ، تسا  هزنم 

یناسک درکدای  دنانم و  اب  هک  تسا  یناسک  درکدای  تسا -  نآرق  رد  هچنآ  نیا -  دیروایب . ار  شیوخ  ياهتجح  وگب : دناهتفرگ !؟ ینایادخ 
يربمایپ چـیه  وت  زا  شیپ  25)و  .) دـننادرگيور ور  نیا  زا  دـننادیمن و  ار  دـیحوت -  قح -  ناشرتشیب  هکلب  دـناهدوب . نم  زا  شیپ  هک  تسا 

نامحر يادخ  دنتفگ : ناکرـشم ]  ] 26)و .) دـیتسرپب ارم  اـهنت  سپ  تسین ، نم  زج  ییادـخ  هک  مـیدرک  یحو  وا  هـب  هـکنآ  رگم  میداتـسرفن 
هب نانآ  دـنریگن و  یـشیپ  وا  رب  راتفگ  هب  هک  (27 ،) دنایمارگ یناگدـنب  ناگتـشرف ] نآ   ] هکلب تسا ، هزنم  كاپ و  وا  هن ]، . ] تفرگ يدـنزرف 
 - درک دـنهاوخ  دــننکیم و  هـک  ار  ییاـهراک  تساـهنآ -  سپاو  ار  هـچنآ  تساـهنآ و  يور  شیپ  ار  هـچنآ  (28 ،) دـننکیم راک  وا  نامرف 
 - وا تبیه  تمظع و  ای  وا  تبوقع  سرت  زا  وا -  سرت  زا  دننکیمن و  تعافـش  دشاب  دونـشخ  ددنـسپب و  وا  هک  یناسک  يارب  زج  دنادیم و 

رفیک ار  ناراکمتـس  نـینچنیا  مـیهد ، رفیک  خزود  ار  يو  سپ  وا ، زجب  متــسه  ییادـخ  نـم  دـیوگ : هـک  اـهنآ  زا  سک  ره  29)و  .) دنکانمیب
بآ زا  ار  ياهدنز  زیچ  ره  میداشگزاب و  ار  اهنآ  سپ  دندوب  هتـسب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دندیدن  دـندش  رفاک  هک  یناسک  ایآ  (30 .) میهدیم
نایم رد  ای  نیمز  رد  نآ -  رد  و  ناشدنازرلن ، ات  میدیرفآ  نارگ  راوتـسا  ياههوک  نیمز  رد  (31)و  دنروآیمن نامیا  ایآ  سپ  میدرک ؟ دیدپ 

زا نانآ  میتخاس و  هتشادهاگن  یفقس  ار  نامسآ  32)و  .) دنبای هار  دوخ ] دصاقم  هب  اهرفـس  رد   ] هک دشاب  میداد ، رارق  خارف  ياههار  اههوک - 
چیه يارب  ام  34)و  .) دنروانش ياهخرچ  رد  کی  ره  دیرفآ ، ار  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  هک  تسوا  33)و  .) دننادرگيور نآ  ياههناشن 

 - يدب هب  ار  امش  و  تسا ، گرم  هدنشچ  یـسک  ره  (35 (!؟ دنـشاب نادیواج  نانآ  يریمب  وت  رگا  ایآ  میداهنن ، یگنادواج  وت  زا  شیپ  یمدآ 
نوچ 36)و  .) دـیوشیم هدـنادرگزاب  اـم  هب  و  یـشیامزآ ، مییاـمزآیم ، تلود -  تمعن و  یناـسآ و  یکین -  و  تبیـصم -  ـالب و  یتـخس و 

؟ دنکیم دای  بیع ] يدب و  هب   ] ار ناتنایادخ  هک  نآ  تسا  نیا  ایآ  دنیوگ ]: ، ] دنریگن تدنخشیر  هب  زج  دننیبب  ار  وت  دندش  رفاک  هک  یناسک 
هک ادوز  هدش ، هدیرفآ  باتش  زا  یمدآ  (37  -.) دندنخـشیر راوازـس  دوخ  اهنآ  سپ  دنرفاک -  نامحر  يادخ  درکدای  هب  دوخ  هکنآ  لاح  و 

نیا ماگنه  دیتسه  وگتسار  رگا  دنیوگ : 38)و  .) دیهاوخم باتش  هب  نم  زا  ار ] باذع   ] سپ میامنب ، امش  هب  ار  باذع -  شیوخ -  ياههناشن 
زا ار  شتآ  نآ  دـنناوتن  هک  دنتـسنادیم  ار  ماگنه  نآ  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  رگا  (39 (؟ دوب دهاوخ  یک  باذـع -  زیخاتـسر و  هدـعو - 

هاگان باذع ]  ] هکلب (40 [.) دنتـساوخیمن باتـش  هب  ار  باذع  هتبلا  ، ] دنوش هدرک  يرای  هن  دنرادزاب و  شیوخ  ياهتـشپ  زا  دوخ و  ياهيور 
هنیآره 41)و  .) دـنبای تلهم  باذـع ] ریخات  رب   ] هن دـنناوتن و  نآ  نتـشادزاب  هک  دزاس  ناشهتـشگرس  هدـنامورف و  ناـنچ  سپ  دـسر  ناشیدـب 

ینعی دندرکیم -  ازهتسا ، نادب  هچنآ  دندرکیم  رخـسمت  ار  ناشیا  هک  ار  یناسک  سپ  دندش ، ازهتـسا ، دندوب  وت  زا  شیپ  هک  مه  یناربمایپ 
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ناشراگدرورپ دای  زا  نانآ  هکلب  درادیم ؟ هاگن  نامحر  يادخ  باذع ]  ] زا زور  بش و  ار  امش  هک  تسیک  وگب : (42 .) تفرگ ورف  باذع - 
ندرک يرای  اهنآ  دنرادیم !؟ هاگن  باذـع ] زا   ] ار نانآ  هک  ام  زجب  دـنراد  ینایادـخ  رگم  ای  (43 .) دـننادرگيور نآ -  دـنپ  نآرق و  زا  ای  - 

ات میداد  يرادروـخرب  ار  ناشناردـپ  اـهنآ و  هکلب  (44  -.) دـنبای راهنز  هاـنپ و  اـی  دـنوش -  یهارمه  يراـی و  اـم  يوس  زا  هن  دـنناوتن و  دوخ 
ایآ سپ  مینکیم ؟-  دوبان  كاله و  ار  اهتما  زا  یخرب  میهاکیم -  نآ  ياههرانک  زا  ار  نیمز  ام  هک  دننیبیمن  ایآ  تشگ . زارد  ناشاهرمع 

نارک و  منکیم ، میب  نآرق -  نیا  یحو -  هب  ار  امش  نم  انامه  وگب : (45 (!؟] دش دنهاوخن  دوبان  و   ] دنزوریپ هریچ و  شیرق -  نارفاک  اهنآ - 
باذـع زا  یکدــنا -  مد -  کـی  رگا  46)و   -.) دـنباینرد ار  قح  هب  توـعد  گـناب  دنونـشیمن -  ار  ندـناوخ  دـنوش  هدرک  میب  هک  هاـگنآ 

 - میهنیم زیخاتسر  زور  رد  ار  يرگداد  ياهوزارت  ام  47)و  .) میدوب راکمتس  ام  ام ، رب  ياو  يا  دنیوگ : هنیآره  دسر  نانآ  هب  وت  راگدرورپ 
ار نآ  دشاب  یلدرخ  هناد  گنـسمه  ناشرادرک ]  ] رگا و  دورن ، یمتـس  چیه  یـسک  هب  سپ  دب -  کین و  لامعا  شجنـس  یـسرباسح و  يارب 
 - يدنپ يروآدای و  ییانشور و  و  لطاب -  قح و  هدننکادج  ناقرف -  ار  نوراه  یسوم و  هنیآره  48)و  .) میاهدنسب ینارگباسح  ام  و  میرایب ،

[ نآرق  ] نیا 50)و  .) دـنکانمیب زیخاتـسر  زا  دنـسرتیم و  ناهن  رد  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  ناـنآ  (49 ،) میداد ناراـگزیهرپ  يارب  تاروت - 
زا شیپ  شیپ -  زا  ار  مـیهاربا  هـنیآره  51)و  (!؟ دـیرکنم ار  نآ  امـش  ایآ  سپ  میداتـسرف ، ورف  ار  نآ  هک  تکرب  اب  تسا  يدـنپ  يروآدای و 

اهـسیدنت نیا  تفگ : شموق  شردـپ و  هب  هک  هاگنآ  (52 .) میدوب اـناد  وا  لاـح ]  ] هب میداد و  يو  روخرد  یباـی  هار  یـسانش و  هار  یـسوم - 
امش هنیآره  تفگ : (54 .) میاهتفای اهنآ  ناگدنتسرپ  ار  نامناردپ  دنتفگ : (53 (؟ دیاهداتسیا اهنآ  شتسرپ  هب  هدروآ و  يور  اهنادب  هک  تسیچ 
؟-  لزهب ای  ییوگیم  نخـس  دـجب  ینارگیزاب -  زا  وت  ای  ياهدـمآ  قحب  ار  اـم  اـیآ  دـنتفگ : (55 .) دیاهدوب راکـشآ  یهارمگ  رد  ناتناردـپ  و 

زا نخس ]  ] نیا رب  نم  تسا و  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  نآ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  امش  راگدرورپ  هکلب  متـسین ] رگیزاب  هن ،  ] تفگ (56)
درخ ار  اهنآ  سپ  (58 .) منک هراچ  ار  امـش  ياهتب  دیدرگرب  هدرک  تشپ  هکنآ  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ ]: ناهن  رد   ] 57)و .) مناهاوگ
نیا ام  نایادخ  هب  یسک  هچ  دنتفگ : دندمآزاب ] نوچ  (] 59 .) دـندرگزاب میهاربا -  ینعی  وا  هب  ای  نآ -  هب  رگم  ات  ار  ناشگرزب  تب  رگم  درک 
داـی يدـب ] هـب   ] اـهنآ زا  دــنیوگ  مـیهاربا  ار  وا  هـک  یناوـج  میاهدینــش  دــنتفگ : (60 .) تـسا ناراکمتــس  زا  وا  اــنامه  تـسا ؟ هدرک  راــک 

 - دـنکیم شهوـکن  اـهتب  زا  هـک  تـسا  نـیا  هـک  دـنهد -  یهاوـگ  دـیاش  دـیرایب  مدرم  مـشچ  رادـید  هـب  ار  وا  سپ  دـنتفگ : (61 .) دنکیم
نخـس رگا  تسا ، هدرک  ناشگرزب  تب ]  ] ار راـک  نیا  هکلب  تفگ : (63 (؟ ياهدرک راک  نیا  ام  نایادـخ  اب  وت  اـیآ  میهاربا ، يا  دـنتفگ : (62 .)

دییامــش اـنامه  دـنتفگ : رگیدـکی ] اـب   ] و دـندمآ -  دوـخ  هـب  دنتــشگزاب -  شیوـخ  نتــشیوخ  هـب  سپ  (64 .) دیـسرپب اـهنآ  زا  دـنیوگیم 
ياج هب  ار  ییاهزیچ  اـیآ  تفگ : (66 .) دنیوگیمن نخـس  نانیا  هک  ینادیم  وت  هنیآره  دـنتفگ ]: و   ] دـندش راسنوگن  هاگنآ  (65 .) ناراکمتس

؟ دـیدنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  دـیتسرپیم ، ادـخ  زج  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  (67 (؟ دنناسرن ینایز  دوس و  چیه  ار  امـش  هک  دـیتسرپیم  ادـخ 
يا میتفگ : (69  -.) دیـشیوخ ناتب  ناگدننکيرای  رگا  ینعی  دیاهدننک -  رگا  دینک ، يرای  ار  شیوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  دنتفگ : (68)

ار طول  وا و  71)و  .) میتخاس رتراکنایز  ار  نانآ  سپ  دنزاس ، دـب  هراچ  وا  هرابرد  دنتـساوخ  70)و  .) شاب تمالس  درـس و  میهاربا  رب  شتآ ،
قاحسا نوچ ] يرسپ   ] ار وا  72)و  .) میدـیناهر ماش -  نیمزرـس  میاهداهن -  تکرب  نایناهج  يارب  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  نآ  هب  ترجاهم ] اب  ]

ینایاوشیپ ار  ناشیا  73)و  .) میدینادرگ ناگتـسیاش  ناراکوکین و  ار  همه  میداد و  ینوزف  هب  ار  بوقعی  نوچ ] ياهداز  دـنزرف   ] میدیـشخب و
ناگدنتسرپ ار  ام  و  میدرک ، یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتشاد  اپرب  ندرک و  کین  ياهراک  نانآ  هب  و  دنیامن ، هار  ام  نامرف  هب  هک  میدرک 

اهنآ انامه  میدیناهر . دندرکیم  دیلپ  ياهراک  هک  يرهـش  نآ  زا  ار  وا  میداد و  شناد  و  توبن -  ای  تمکح  مکح -  ار  طول  74)و  .) دندوب
ار حون  76)و  .) دوب ناگتـسیاش  ناـکین و  زا  وا  هک  میدروآ ، رد  شیوـخ  شیاـشخب  رهم و  رد  ار  وا  75)و  .) دندوب نامرفان  راکدـب و  یمدرم 
 - گرزب هودنا  زا  ار  شنادناخ  وا و  میداد و  خساپ  ار  يو  سپ  دناوخب  ار  ام  طول -  میهاربا و  زا  شیپ  نیا -  زا  شیپ  هک  هاگنآ  نک ] دای  ]

انامه میدیشخب ،] ییاهر  نانآ  زا  و   ] میداد يرای  دنتشاگنا  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یهورگ  ربارب  رد  ار  وا  77)و  .) میدیناهر قرغ -  نافوط و 
دندرکیم يرواد  يرازتشک  هرابرد  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] ار نامیلس  دوواد و  78)و  .) میتخاس قرغ  ار  ناشیگمه  سپ  دندوب  دب  یمدرم  اهنآ 
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نامیلس هب  ار  نآ  مکح ]  ] سپ (79 .) میدوب هاوگ  رـضاح و  ار  اهنآ  ندرک  يرواد  ام  دندوب و  هدیرچ  نآ  رد  موق  نآ  نادنفـسوگ  هنابـش  هک 
میدرک دوواد  مار  ار  اههوک  میداد و  شناد  و  اهمـصخ -  نایم  يرواد  ای  تموکح  ای  توبن  اـی  تمکح  مکح -  ار  کـی  ره  و  میدـنامهف ،

ات میتخومآ  وا  هب  ار  هرز  نتخاـس  امـش  يارب  80)و  .) میدوب اهنیا ]  ] هدـننک ام  و  میدرک ] وا  مار  زین   ] ار ناغرم  و  دـنتفگیم ، حـیبست  وا  اب  هک 
مار  ] نامیلـس يارب  ار  تخـس  دنت و  داب  81)و  (؟ دیرادیم ساپـس  امـش  ایآ  سپ  دراد ، هاگن  رازراک -  رد  ناتدـنزگ -  یتخـس و  زا  ار  امش 
زا 82)و  .) میدوب اناد  زیچ  همه  هب  ام  دوب و  ناور  ماش -  نیمزرـس  میاهداهن -  تکرب  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  وا  نامرف  هب  هک  میدرک ]

یگنس فورظ  اههمسجم ، اهبارحم ، نتخاس  دندرکیم -  اهراک  نآ  زج  و  دنرآ ،] رهاوج  ات   ] دندشیم ورف  ایرد  هب  وا  يارب  یناسک  ناوید ،
ار شراـگدرورپ  هک  هاـگنآ  نک ] داـی   ] ار بویا  83)و   -.) دـنورن نوریب  نامیلـس  نامرف  زا  اـت  میدوب -  اـهنآ  هدـنرادهاگن  اـم  و  بآ و - ... 

دوـب يو  هب  هک  يدـنزگ  یتخـس و  مـیدرک و  تباـجا  ار  وا  سپ  (84 .) ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هدیـسر و  دـنزگ  یتخـس و  ارم  هک  دـناوخب 
ناگدنتـسرپ يارب  يدـنپ  دوب و  دای  ات  ام و  دزن  زا  دـشاب  یـشیاشخب  ات  میدادزاب  وا  هب  اهنآ  اـب  ار  اـهنآ  دـنچمه  ار و  شنادـناخ  میتشادرب و 

شیاـشخب رهم و  رد  ار  ناـشیا  86)و  ،) دـندوب نایابیکـش  زا  همه  هک  نک ،] داـی   ] ار لـفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و  85)و  .) دشاب يادخ ] ]
هک هاگنآ  نک ] داـی   ] ار سنوی -  یهاـم ، گـنهن  بحاـص  نونلاوذ -  87)و  .) دـندوب ناگتـسیاش  ناکین و  زا  ناـنآ  هک  میدروآرد ، شیوخ 

مکـش یکیرات  ایرد و  یکیرات  بش و  یکیرات  اهیکیرات -  نآ  رد  سپ  میریگیمن ، گـنت  وا  رب  زگره  هک  تشادـنپ  تفرب و  كانمـشخ 
زا ار  وا  میدرک و  شتباجا  سپ  (88 .) مدوب ناراکمتـس  زا  نم  انامه  وت ، یهزنم  كاپ و  تسین ، وت  زج  ییادخ  هک  داد  زاوآ  یهام -  گنهن 

، نم راگدرورپ  يا  دـناوخب : ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] ار اـیرکز  89)و  .) میناهریم نینچنیا  ار  نانموم  و  میدیناهر ، هودـنا 
 - هتسیاش شیارب  ار  وا  رسمه  میدیـشخب و  وا  هب  ار  ییحی  میدرک و  شتباجا  سپ  (90 .) یناثراو نیرتهب  وت  راذگم و  دـنزرفیب -  اهنت -  ارم 

رادربنامرف نتورف و  ار  ام  و  دـندناوخیم ، میب  دـیما و  اب  ار  ام  دنتفاتـشیم و  کـین  ياـهراک  رد  ناـنیا  میدـینادرگ . وخـشوخ -  اـی  هدـنیاز 
ار شرـسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  سپ ، تشاد ، هاـگن  شیوـخ  تفع  ناـماد  هک  نک ] داـی   ] ار میرم -  نز -  نآ  91)و  .) دندوب

دندوب نآ  رب  ناربمایپ  همه  هک  مالسا  نید  ینعی  هناگی -  ینییآ  تسامش ، نییآ  نیا  انامه  مدرم ]، يا  (] 92 .) میتخاس ياهناشن  نایناهج  يارب 
هورگ هورگ  نید  رد  دندرک -  هراپ  هراپ  دوخ  نایم  رد  ار  شیوخ  نییآ -  راک -  مدرم ]  ] 93)و .) دیتسرپب ارم  سپ  امش ، راگدرورپ  منم  و  -، 

ار يو  ششوک  دشاب  نموم  هک  یلاح  رد  دنک  هتسیاش  کین و  ياهراک  هک  ره  سپ  (94 .) تشگ دنهاوخزاب  ام  يوس  هب  همه  و ]  -، ] دندش
[ اـیند نیا  هب   ] هک تسا  یندـشان -  مارح -  میدرک  كـاله  ار  اـهنآ  هک  يرهـش  مدرم  رب  95)و  .) میاهدنـسیون وا  يارب  ام  دشابن و  یـساپسان 

نوریب باتـش  هب  ياهپت  يدـنلب و  ره  زا  نانآ  دوش و  هدوشگ  جوجام  جوجای و  دـس ]  ] هک هاـگنآ  اـت  (96 [.) دننک هبوت  رفک  زا  ات   ] دـندرگزاب
، ام رب  ياو  دنیوگ ]: و   ] دنام هریخ  دندش  رفاک  هک  یناسک  ناگدید  ناهگان  سپ  دوش ، کیدزن  زیخاتسر -  تسار -  هدعو  نآ  97)و  .) دنیآ

همیه ناـتب -  ینعی  دـیتسرپیم -  ادـخ  زج  هچنآ  امـش و  اـنامه  (98 .) میدوب راکمتـس  اـم  هکلب  میدوب ، تلفغ  رد  لاـح ]  ] نیا زا  اـم  یتـسارب 
 - ناتـسرپتب ناتب و  همه -  هکنآ  لاح  دندمآیمن و  رد  خزود  هب  دندوب  نایادـخ  اهنیا  رگا  (99 .) دش دیهاوخ  نورد  اجنآ  هب  امـش  دیخزود ،

نادب هک  دنونشیمن -  ینخس  اجنآ  رد  دنراد و  نارخ -  گناب  دننام  كاندرد  ياههلان  ياهرعن -  اجنآ  رد  اهنآ  (100 .) دننادیواج اجنآ  رد 
ياوآ (102 .) دنناگدش رود  خزود )  ) نآ زا  نانیا  میاهداد ، ناشیا  هب  تشهب -  وکین -  هدـعو  شیپ  زا  هک  یناسک  انامه  (101  -.) دنوش داش 

ار ناـشیا  گرزب  مـیب  نآ  (103 .) دـننادیواج دـنک  وزرآ  دــهاوخب و  ناـشاهلد  هـچنآ  رد  ناـشیا  و  دنونــشن ، مـه  ار  خزود -  شتآ  نآ - 
نامسآ هک  يزور  (104 .) دیدشیم هداد  هدعو  هک  تسامش  زور  نامه  نیا  دنیوگ ]: و   ] دنیآ ناشزابـشیپ  هب  ناگتـشرف  و  دنکن ، نیگهودنا 

، مینادرگزاب ار  نآ  میدرک  زاغآ  ار  ناگدـیرفآ  شنیرفآ  راـب  نیتسخن  هکناـنچ  و  ار ، اههتـشون  رم  راـموط  ندـیدرونرد  دـننام  میدرونرد  ار 
رد تما  نیا  دای  زا  سپ  ای  تاروت ، رکذ -  زا  سپ  دوواد -  باـتک  روبز -  رد  هنیآره  105)و  .) مینآ هدننک  ام  انامه  ام و  رب  تسا  ياهدعو 

ار تسرپادخ  مدرم  هچنآ  میدرک ] دای  هک   ] نیا رد  انامه  (106 .) دنربیم ثاریم  هب  نم  هتسیاش  کین و  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  روبز - 
یحو نم  هب  اـنامه  وگب : (108 .) ناـیناهج يارب  یتمحر  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  اـم  107)و  .) تسه دشاب ، هدنـسب  بولطم  هب  ندـیناسر  يارب 
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: وگب دننادرگب  يور  رگا  سپ  (109 (؟ دوب دیهاوخ  رادربنامرف  هداهن و  ندرگ  امـش  ایآ  سپ  تسا ، هناگی  ییادخ  امـش  يادـخ  هک  دوشیم 
ای تسا  کیدزن  زیخاتسر -  باذع و  زا  دیوشیم -  هداد  هدعو  هچنآ  هک  منادیمن  و  مداد ، رادشه  مدرک و  هاگآ  ناسکی  ار  امـش  همه  نم 

باذع نتشاد  سپاو   ] نیا دیاش  منادیمن  111)و  ،) دیرادیم ناهن  ار  هچنآ  دنادیم  دنادیم و  ار  دنلب  راکـشآ و  راتفگ  وا  انامه  (110) رود
: تفگ ربمایپ ] (] 112  -.) باذـع ندیـسرارف  ماـگنه  اـی  گرم  یماـگنه -  اـت  ییرادروـخرب  دـشاب و  ینوـمزآ  ار  امـش  نادـب ] ندیباتــشن  و 

يراـی وا  زا  دـینکیم  فـصو  ازـسان ] هب  ار  وا   ] هچنآ ربارب  رد  هک  تسا  ناـمحر  يادـخ  اـم  راـگدرورپ  و  نک . مکح  قـح  هب  اراـگدرورپ ،
(113 .) دوشیم هتساوخ 

جحلا

ار نآ  هـک  يزور  (2 .) گرزب تسا  يزیچ  زیخاتـسر  هلزلز  هک  دـینک ، اورپ  ناـتراگدرورپ  زا  مدرم ، يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
 - ینیب ناتـسم  ار  مدرم  و  دهنب ، شیوخ  راب  يرادراب  نز  ره  دربب و  دای  زا  دـهدیم  ریـش  هک  ار  نآ  ياهدنهدریـش  ره  نآ ] لوه  زا  ، ] دـینیبب

لدج یشناد  چیه  یب  ادخ  هرابرد  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  3)و  .) تسا تخس  ادخ  باذع  نکیلو  دنتسین  تسم  هکنآ  لاح  و  يرادنپ - 
تـسود و ار  وا  سک  ره  هـک  هدـش  هتـشون  ناطیــش )  ) يو رب  (4 .) دـیامنیم يوریپ  یـشکرس  ناـمرفان و  ناطیـش  ره  زا  دـنکیم و  هزیتـس  و 

کـش هب  گرم  زا  سپ  ندـش  هتخیگنارب  زا  رگا  مدرم ، يا  (5 .) دـنک شايربهر  نازوس  باذـع  هب  دزاس و  شهارمگ  يو  دریگ ، تسرپرس 
ای مامت  یشنیرفآ  اب  یتشوگ ، هراپ  زا  هاگنآ  هتسب و  ینوخ  زا  نآ  زا  سپ  هفطن و  زا  سپـس  كاخ و  زا  ار  امـش  ام  هک ] دینادب   ] سپ دیردنا ،

دودح نیعم -  یتدم  ات  میهاوخب  ار  هچنآ  و  میزاس . رادیدپ  نشور و  امـش  يارب  ناتندنادرگزاب ] رب  ار  شیوخ  ییاناوت   ] ات میدیرفآ  مامتان ،
. دیسرب شیوخ  يدنمورین  هب  ات  میهدیم ] ناتشرورپ   ] سپس میروآیم  نوریب  یکدوک  ار  امـش  هاگنآ  میرادیم ، هاگن  اهنادهز  رد  هام -  هن 

ییاناد یپ  رد  هک ] اجنآ   ] ات دوش  هدرب  زاب  یگدنز  هرود  نیرتورف  ات  یخرب  دوش و  هتفرگرب  یناوج ] يدرخ و  رد   ] ناشناج یخرب  امش  زا  و 
هایگ هنوگ  ره  زا  دمدرب و  دـبنجب و  میرآ  ورف  اهنآ  رب  ناراب ]  ] بآ نوچ  سپ  ینیب ، هدرم  هدرـسف و  ناتـسمز ] رد   ] ار نیمز  و  دـنادن . يزیچ 

ار ناگدرم  هکنیا  تسا و  قح  ادخ  هک  تسور  نآ  زا  ناهایگ -  ندـینایور  یمدآ و  شنیرفآ  لحارم  نیا -  (6 .) دنایورب زیگناتجهب  ابیز و 
رد ار  هک  ره  دنوادخ  هکنیا  و  تسین ، نآ  رد  یکش  چیه  تسا ، یندمآ  زیخاتـسر  هکنیا  (7)و  تساناوت يراک  ره  رب  هکنیا  دنکیم و  هدنز 

، دنکیم هزیتس  لدج و  ادخ  هرابرد  نشور  یباتک  یتیاده و  یـشناد و  چـیه  یب  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  8)و  .) دزیگنایمرب تساهروگ 
نیا رد  ار  وا  دـنک . هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] اـت دـناچیپیم ، قح ] زا  ندـنادرگور  و   ] ربـکت هناـشن  هب  ار  دوخ  يولهپ  هک  یلاـح  رد  (9)

نآ يازـس  هب  باذع ] يراوخ و   ] نیا (10 .) میناـشچیم وا  هب  ار  نازوس  شتآ  باذـع  زیخاتـسر  زور  رد  تسا و  ییاوسر  يراوخ و  ناـهج 
ار يادـخ  هک  تسه  سک  ناـمدرم  زا  11)و  .) تسین راکمتـس  ناگدـنب  رب  ادـخ  هک  ور  نآ  زا  هداتـسرف و  شیپ  تیاهتـسد  هک  تسا  يزیچ 

يور دـسر  ودـب  يدـنزگ -  یجنر و  ینوـمزآ -  رگا  دریگ و  مارآ  نادـب  دـسر  ودــب  ییکین  رگا  سپ  دتــسرپیم ، یلدود  اـب  هیوـسکی و 
شنایز هن  هک  دناوخیم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  (12 .) راکـشآ يراکنایز  نآ  تسا  نیا  تسا ، راکنایز  ناهج  نآ  ناـهج و  نیا  رد  دـنادرگب ،

روای و دب  تسوا ، دوس  زا  رتکیدزن  شنایز  نامگیب  هک  دـناوخیم  ار  یـسک  (13 .) رود یهارمگ  نآ  تسا  نیا  دهد ، شدوس  هن  دـناسر و 
هتـسیاش کین و  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  اـنامه  (14 .) تسا یمدـمه  راـی و  دـب  و  تب -  نآ  تسا -  یتـسرپرس 

 - وا ادخ  هک  درادـنپیم  هک  ره  (15 .) دنکیم دـهاوخ  هچنآ  ادـخ  هک  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  درآرد  ییاهتـشهب  هب  دـناهدرک 
دیاب هدـمآ -  مشخ  هب  ور  نیا  زا  دـنیبیم و  ار  وا  يرای  نونکا  و  درک -  دـهاوخن  يرای  زگره  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ار  دوخ -  ربماـیپ 

ایآ هک  درگنب  هاگنآ  و  دنک ، هفخ  نتخیوآ ] راد  اب   ] ار دوخ  سپس  دشک  تسا -  یمدآ  رس  زارف  رب  هچ  ره  فقس و  نامـسآ -  هب  ینامـسیر 
هار دهاوخ  ار  هک  ره  يادخ  و  میداتـسرف ، ورف  نشور  یتایآ  ار  نآرق ]  ] نیا ناسنیدب  (16) دربیم نایم  زا  ار  وا  مشخ  شگنرین  دـنفرت و  نیا 

كرـش هک  یناسک  ناربگ و  نایاسرت و  نائباص و  دندش و  دوهج  هک  یناسک  و  ناناملـسم -  دندروآ -  نامیا  هک  یناسک  انامه  (17 .) دیامن
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هک يدیدن  ایآ  (18 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  يادخ  هک  دنکفایم ،-  ییادج  ای  دنکیم -  يرواد  زیخاتسر  زور  ناشنایم  دنوادخ  دندروآ ،
ار يادخ  نامدرم  زا  يرایسب  ناگدنبنج و  ناتخرد و  اههوک و  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  تسا و  نیمز  رد  هک  ره  اهنامسآ و  رد  هک  ره 
هک تسین ، ياهدنراد  یمارگ  چیه  ار  وا  سپ  دنک  راوخ  ادخ  ار  هک  ره  و  تسا ، هتشگ  ازس  نانآ  رب  باذع  مه  يرایـسب  و  دننکیم ؟ هدجس 
اب ناشراگدرورپ  یگناگی ] یتسه و   ] هرابرد هک  دنرگیدکی  نمشد  هورگ  ود  نارفاک -  نانموم و  اهنیا -  (19 .) دنکیم دهاوخ  هچ  ره  ادخ 
هک (20) دنزیریم ناشوج  بآ  ناشرـس  يالاب  زا  و ]  ] دناهدیرب شتآ  زا  ییاههماج  ناشیارب  دندش  رفاک  هک  یناسک  سپ  دندرک ، هزیتس  مه 
زا هاگره  (22 ،) نینهآ ياهزرگ  تسار  نانآ  21)و  ،) دوشیم هتخادگ  ناشاهتسوپ  زین  تسه و  ناشاهمکـش  رد  هچنآ  ناشوج ) بآ   ) نآ اب 

دنوادخ انامه  (23 .) ار نازوس  باذـع  دیـشچب  دـنیوگ ]:  ] دـننادرگ و ناـشزاب  نآ  هب  دـنیآ  نوریب  خزود )  ) نآ زا  دـنهاوخب  هودـنا  یتـخس 
اب اجنآ  رد  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  دروآرد  ییاهتـشهب  هب  دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک 

شیاتـس ساپـس و  ای  هللا  الا  هلا  ـال  كاـپ -  راـتفگ  هب  (24)و  تسابید اجنآ  رد  ناشهماج  و  دـنوش ، هتـسارآ  دـیراورم  نیرز و  ياهدنبتـسد 
ادـخ و هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندیزرو و رفک  هک  یناـسک  (25 .) دنوش ییامنهار  هدوتـس  يادخ ]  ] تسار هار  هب  دـنوش و  هدومن  هار  دـنوادخ - 
يورجـک و اـجنآ  رد  هک  ره  زین  و  دـنرادیم ، زاـب  دـنناسکی -  نآ  رد  رفاـسم  میقم و  میداد و  رارق  مدرم  يارب  ار  نآ  هک  مارحلا -  دجـسم 

هاگیاج میهاربا  يارب  ار  هناخ  نآ  ياج  هک  هاگنآ  نک ] داـی   ] 26)و .) میناشچب كاندرد  یباذع  زا  ار  وا  دـهاوخ  مدرم -  رازآ  يراکمتس - 
ناـنکعوکر و ناگداتـسیا و  اـپرب  ناگدـننکفاوط و  يارب  ارم  هناـخ  ریگم و  زاـبنا  نم  اـب  ار  زیچ  چـیه  هک  میتفگ ] و  ، ] میتخاـس تداـبع ] ]
زا ورکبـس  نایم  کیراب  نارتش  رب  راوس  هدایپ و  اـت  هد  زاوآ  جـح  هب  ناـمدرم  ناـیم  رد  27)و  .) راد كاپ  نارازگزامن -  ناگدـنرآهدجس - 
ای قیرـشت  رحن و  مایا  هتـسناد -  ییاهزور  رد  ار  يادخ  دنیآ و  رـضاح  تسار  ناشیا  هک  ییاهدوس  دزن  ات  (28 ،) دنیآ وت  يوس  رود  ياههار 
مه شیورد  هدنامرد  هب  دیروخب و  نآ  زا  سپ ، دـننک . دای  هدرک  ناشیزور  هتـسب  نابز  نایاپراهچ  زا  هچنآ  حـبذ ]  ] رب هجحلاوذ -  لوا  ههد 

فاوط نهک  هناخ  نآ  رب  دنرآ و  ياج  هب  دـناهدرک -  دـهعت  هک  شیوخ -  ياهرذـن  دـنیادزب و  دوخ  زا  كرچ  دـیاب  سپـس  (29 .) دیناروخب
دزن وا  يارب  درامــش ، گرزب  ار  هرمع -  جــح و  کــسانم  ینعی  يادــخ -  ياــهتمرح  هـک  ره  و  جــح ،] ماــکحا   ] تـسا نـیا  (30 .) دننک

راتفگ زا  دـیزیهرپب و  دـیلپ  ياهتب  زا  سپ ، دوشیم . هدـناوخ  امـش  رب  هچنآ  رگم  دـش  لالح  ناتیارب  نایاپراهچ  و  تسا . رتهب  شراـگدرورپ 
هک ره  و  وا ، هب  ناگدـنریگ  زابنا  هن  دیـشاب  صالخا  اب  نانید  تسار  ار  يادـخ  هک  یلاح  رد  (31) دـینک يرود  غورد -  یهاوگ  ای  غورد - 

ماکحا  ] تسا نیا  (32 .) دزادنا رود  ییاج  رد  ار  وا  داب  ای  دنیابرب  ار  وا  ناغرم  سپ  دتفا  ورف  نامسآ  زا  هک  تسا  نانچ  دریگ  زابنا  ادخ  يارب 
يراگزیهرپ زا  تشادـگرزب  نیا  اـنامه  درامـش ، گرزب  ار  جـح -  کـسانم  ینعی  يادـخ -  تداـبع  ياـههناشن  هک  ره  و  جـح ،] مسارم  و 

هب ندیـسر  ماگنه  اهنآ  ینابرق  تقو  سپـس  ینابرق -  تقو  هدربمان -  یتدـم  ات  تساهدوس  نایاپراهچ -  اـهنآ -  رد  ار  امـش  (33 .) تساهلد
نابز نایاپراهچ  زا  هچنآ  حبذ ]  ] رب ار  يادخ  مان  ات  میداد  رارق  ندرک ] ینابرق  رد   ] یتدابع نییآ  یتما  ره  يارب  34)و  .) تسا نهک  هناخ  نآ 

هک نانآ  (35) هد هدژم  ار  لدکاپ  نانتورف  و  دیهن ، ندرگ  ار  وا  سپ  تسا ، هناگی  يادخ  امـش  يادخ  دننک . دای  تسا  هدرک  ناشیزور  هتـسب 
هچنآ زا  هک  نانآ  زامن و  ناگدـنراد  اپرب  دنـشاب و  ابیکـش  دـسر  ناشیدـب  هچنآ  رب  هک  نانآ  دـسرتب و  ناـشاهلد  دوش  هدرک  داـی  ادـخ  نوچ 

[ یباوث و   ] يریخ نآ  رد  ار  امش  میداد ، رارق  ادخ  تدابع  ياههناشن  زا  امش  يارب  ار  ینابرق  نارتش  36)و  .) دننکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور 
زا دنهد -  ناج  دتفا -  نیمز  رب  ناشولهپ  نوچ  و  دینک ، دای  دناهداتـسیا  هک  یلاح  رد  دـینکیم ] رحن  هک   ] اهنآ رب  ار  يادـخ  مان  سپ  تسا .

ساپــس هـک  دــشاب  مـیدرک ، مار  امــش  يارب  ار  اــهنآ  نـینچنیا  دــیناروخب . هدــنهاوخ  ياوـنیب  دنــسرخ و  دــنمزاین  هـب  دــیروخب و  اــهنآ 
 - اـهنآ هنوگ  نیدـب  دـسریم . وا  هب  امـش  يراـگزیهرپ  نکیلو  دـسریمن  ادـخ  هب  زگره  اـهینابرق -  اـهنآ -  نوخ  تشوـگ و  (37 .) دیراد

انامه (38 .) هد هدژم  ار  ناراکوکین  و  دینک . دای  یگرزب  هب  دومن  هار  ار  امـش  هکنآ  ساپ  هب  ار  يادخ  ات  درک  مار  امـش  يارب  ار  نایاپراهچ - 
نانآ اب  هک  یناـسک  هب  (39 .) درادن تسود  ار  ساپـسان  هشیپتنایخ  چیه  ادـخ  هک  دـنکیم ، عافد  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دـنوادخ 
اوران هب  هک  نانآ  (40) تساناوت ناشیا  يرای  رب  دنوادخ  هنیآره  و  دش ، هداد  رازراک  تصخر  دناهدید  متس  هک  ور  نآ  زا  دناهدرک ، رازراک 
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زاب یخرب  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  دنوادخ  رگا  و  تساتکی . يادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  ببـس  نیدـب  اهنت  دـندش  هدـنار  شیوخ  راید  زا 
رایسب ادخ  مان  اهنآ  رد  هک  ناناملسم ] [ي  اهدجـسم و  نادوهج ] [ي  اهتـشنک و  نایاسرت ] [ي  اهاسیلک و  نابهار ] [ي  اهرید هنیآره  تشادیمن 
ياناوت دـنمورین و  هنیآره  ادـخ  هک  درک ، دـهاوخ  يرای  دـنک  يرای  ار  وا  نید ]  ] هک ار  یـسک  ادـخ  هتبلا  و  دـیدرگیم ، ناریو  دوشیم  دای 

کین و راک  هب  دـنهد و  تاکز  دـنراد و  اپرب  ار  زاـمن  میهد  تردـق  هاـگیاج و  نیمز  رد  ار  ناـشیا  رگا  هک  ناـسک  ناـمه  (41) تساتمهیب
اهنآ زا  شیپ  دـننک ، بیذـکت  ار  وت  رگا  42)و  .) اهراک ماجرف  تسار  يادخ  و  دنرادزاب ، دنـسپان  تشز و  راک  زا  دـنهد و  نامرف  هدیدنـسپ 

، دش بیذکت  زین  یسوم  و  زین ، نیدم  مدرم  44)و  ،) طول موق  میهاربا و  موق  43)و  ،) دندرک بیذکت  ار ] ناشناربمایپ   ] دومث داع و  حون و  موق 
اهرهش اسب  هچ  (45 .) دوب هنوگچ  نم  رفیک -  ندیدنـسپان و  راکنا -  هک ] رگنب   ] سپ ناشمتفرگب ، رفیک ] هب   ] هاگنآ مداد  تلهم  ار  نارفاک  و 

هدرک و اهر  هاچ  اسب  هداتفاورف و  شیاهفقـس  رب  اهيدابآ  نآ  ياهراوید ]  ] سپ میدرک ، دوبان  دندوب  راکمتـس  اهنآ ] لها   ] هک ار  اهيدابآ  و 
اب هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دـنتفرن  اشامت  شدرگ و  هب  نیمز  رد  ایآ  (46 .) تسا هدنامزاب  بحاصیب ]  ] هدش يراکچگ  دنلب  ياهکـشوک 
رد هک  ییاهلد  مشچ ]  ] هکلب تسین  انیبان  رس ] [ي  اهمشچ اریز  دنونشب !؟ ار ] زردنا   ] نآ اب  هک  ییاهشوگ  ای  دنبایرد  ار ] دنپ  يرایشه  هب   ] نآ
زور کی  انامه  و  دنکن ، فالخ  ار  دوخ  هدعو  زگره  ادـخ  و  دـنهاوخیم ، وت  زا  باتـش  هب  ار  باذـع  47)و  .) تسانیبان روک و  تساههنیس 

هک یلاح  رد  مداد ، تلهم  هک  ار  اهيدابآ  اهرهش و  لها ]  ] رایـسب هچ  48)و  .) دیرامـشیم هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  نوچ  وت  راگدرورپ  دزن 
ياهدننکمیب ار  امـش  نم  انامه  مدرم ، يا  وگب : (49 .) تسا نم  يوس  هب  تشگزاب  ناشمتفرگب و  رفیک ] هب  ایند  رد   ] هاـگنآ دـندوب ، راـکمتس 

51)و .) هناراوـگرزب يزور  شزرمآ و  تسار  ناـشیا  دـندرک  هتـسیاش  کـین و  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  سپ  (50 .) مراکشآ
هداتـسرف و چـیه  وت  زا  شیپ  52)و  .) دـنخزود نارای  نانآ  دـننک ، زجاع  ار  ام  اهنآ ] راکنا  اب   ] هک دناهدیـشوک  ام  تاـیآ  هراـبرد  هک  یناـسک 

 - تشادیم شیوخ  تلاسر  رد  یباـیماک  مدرم و  ندـیورگ  يوزرآ  اـی  دـناوخیم -  رب  ار ] تاـیآ   ] نوچ هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يربماـیپ 
ار شیوخ  تایآ  هاگنآ  دربیم و  نایم  زا  دنکفیب  ناطیـش  ار  هچنآ  ادخ  سپ  دنکفایم ، يزیچ  وا -  يوزرآ  رد  ای  وا -  ندـناوخ  رد  ناطیش 

نالدگنـس زین  تسا و  يرامیب  ناشاهلد  رد  هک  یناسک  يارب  دنکفا  ناطیـش  ار  هچنآ  ات  (53) تسا راکراوتسا  اناد و  ادخ  و  دنکیم ، راوتـسا 
هچنآ نآ -  هک  دـننادب  دـناهدش  هداد  شناد  هک  نانآ  ات  (54)و  دـنا [ قح زا   ] رود یتفلاخم  زیتس و  رد  ناراکمتـس  هنیآره  و  دزاس ، ینومزآ 

هنیآره و  دریگ ، مارآ  ددرگ و  مرن  نآ  يارب  ناشاهلد  دـنروآ و  نامیا  نادـب  وت و  راگدرورپ  زا  تسا  تسار  هدرک -  وزرآ  ای  تئارق  ربمایپ 
هاگنآ ات  دننامگ  کش و  رد  نآ  زا  هشیمه  دندش  رفاک  هک  یناسک  55)و  .) تسا نومنهر  تسار  هار  هب  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ 

، دنکیم مکح  ناشنایم  تسار ، يادخ  زور  نآ  رد  یهاشداپ  (56) دسر اهنآ  هب  ازان  يزور  باذع  ای  دسرارف  ناشیدب  ناهگان  زیخاتسر  هک 
ار ام  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناـسک  57)و  .) دنتمعنرپ ياهتـشهب  رد  دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  سپ 

هنیآره دندرم ، ای  دندش  هتـشک  سپـس  دـندرک  ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  58)و  .) هدننکراوخ تسا  یباذـع  ار  نانآ  دنتـشاگنا  غورد 
انامه و  دندنسپیم ، هک  دروآرد  ییاج  هب  ار  نانآ  هنیآره  (59 .) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  دهد و  وکین  يزور  ار  ناشیا  دـنوادخ 

دننامب دنک  تبوقع  هک  یسک  و  نموم ،] رفاک و  هرابرد  ادخ  مکح   ] تسا نیا  (60  -.) دنکیمن باتش  تبوقع  هب  تسا -  رابدرب  اناد و  ادخ 
انامه دنتـشادرب ] زواجت  زا  تسد  رگا  و  ، ] دنکیم شايرای  ادـخ  هنیآره  دـننک  متـس  وا  رب  زاب  نآ  زا  سپ  و  دـناهدرک ، تبوقع  ار  وا  هکنآ 

رب ار  يزیچ  هک  تسا  رداق   ] ادخ هک  تسور  نآ  زا  رگمتس ] رب  وا  يزوریپ  مولظم و  ندرک  يرای   ] نیا (61 .) تسا راگزرمآ  هدنشخب و  ادخ 
اونـش و ادـخ  هکنیا  و  نتـساک -  ندوزفا و  اب  دروآیمرد -  بش  رد  ار  زور  دروآیمرد و  زور  رد  ار  بش  هکنانچ ] دـنادرگ  بلاـغ  يزیچ 

ایآ (63 .) گرزب ـالاو و  تسادـخ  تسا و  لـطاب  دـنناوخیم  ییادـخ  هب  وا  زج  هچنآ  تسا و  قح  ادـخ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  (62 .) تسانیب
وا (64 .) تسا هاگآ  و  نادکیراب -  ای  هدننکفطل -  ادخ  انامه  ددرگیم ؟ زبسرس  نیمز  سپ  داتسرف  ورف  یبآ  نامسآ  زا  يادخ  هک  ياهدیدن 

تـسا نیمز  رد  ار  هچنآ  يادخ  هک  ياهدیدن  ایآ  (65 .) هدوتس زاینیب و  تسادخ  انامه  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار 
ادخ هنیآره  وا ، نامرف  هب  رگم  دتفین  نیمز  رب  ات  درادیم  هاگن  ار  نامـسآ  و  دـنوریم ، وا  نامرف  هب  ایرد  رد  اهیتشک  درک و  مار  امـش  يارب 
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یـسب یمدآ  انامه  دـنک . هدـنز  نآ  زا  سپ  دـناریمب و  سپـس  درک ، هدـنز  ار  امـش  هک  نآ  تسوا  66)و  .) تسا ناـبرهم  فوور و  مدرم  هـب 
هک دیاب  سپ  دنشاب . نآ  رب  هک  میاهداهن  یهاگشتسرپ -  ای  تدابع  يارب  یشور  هار و  ای  نییآ  یتعیرش -  یتما  ره  يارب  (67 .) تسا ساپسان 

لدج و وت  اب  رگا  68)و  .) یتسار هار ]  ] ینومنهر رب  یتسارب  وت  هک  ناوخب ، تراگدرورپ  يوس  هب  و  دننکن ، هزیتس  لدج و  وت  اب  راک  نیا  رد 
دهاوخ يرواد  دیدرکیم  فالتخا  هچنآ  رد  امش  نایم  زیخاتسر  زور  رد  يادخ  (69 .) تسا رتاناد  دینکیم  هچنادب  يادخ  وگب : دننک  هزیتس 

نیا انامه  تسا ، تبث  ظوفحم -  حول  یباتک -  رد  نیا  و  دنادیم ؟ تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ  يادخ  هک  ياهتسنادن  ایآ  (70 .) درک
ورف نآ  ندـیتسرپ ]  ] هب یتـجح  چـیه  ادـخ ]  ] هک دنتـسرپیم  ار  يزیچ  اـتکی  يادـخ  زجب  71)و  .) تسا ناـسآ  ادـخ  رب  باـتک -  رد  تـبث  - 
هرهچ رد  دوش  هدناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تایآ  نوچ  72)و  .) تسین يروای  چیه  ار  ناراکمتس  و  دنرادن ، نادب  مه  یشناد  چیه  هداتسرفن و 

: وگب دنزاتب ، دنناوخیم  نانآ  رب  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  هب  تسا  کیدزن  یـسانشیم ، ار  یـشوخان  ییورـشرت و  هناشن  دـنرفاک  هک  یناسک 
یهاـگتشگزاب دـب  تسا و  هداد  هدـعو  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  هـب  ار  نآ  ادـخ  هـک  شتآ ، مـنک ؟ هاـگآ  نـیا  زا  رتدـب  هـب  ار  امـش  اـیآ 

اتکی يادـخ  ياـج  هـب  هـک  یناـسک  دـیرادارف : شوـگ  ار  نآ  اـهتب -  شتـسرپ  ناکرـشم و  هراـبرد  هدـش -  هدز  یلثم  مدرم ، يا  (73 .) تسا
، دنناوتن نآ  ندناتـسزاب  دیابرب  اهنآ  زا  يزیچ  سگم  رگا  و  دنیآ ، درگ  راک  نیا  يارب  یگمه  هچرگ  دیرفآ  دـنناوتن  ار  یـسگم  دـیناوخیم 

هکنانچ ار  يادخ  (74 .) دنناوتان هراچیب و  ود  ره  هدنیابر -  سگم  تب و  ای  هدیتسرپ  هدنتسرپ و  ینعی  هتساوخ  راتساوخ و  بولطم -  بلاط و 
ناگتشرف زا  ادخ  (75 .) تساتمهیب ياناوت  دنمورین و  دنوادخ  هنیآره  دنتشادن . گرزب  دنتخانشن و  تسوا  تشادگرزب  تخانـش و  راوازس 

تـسا ناشیا  سپ  زا  ار  هچنآ  تسا و  ناـشیا  يور  شیپ  ار  هچنآ  (76 ،) تسانیب اونـش و  ادخ  انامه  دنیزگیمرب ، یناگداتـسرف  نامدرم  زا  و 
ار ناتراگدرورپ  دـیرآ و  هدجـس  دـینک و  عوکر  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (77 .) دوشیم هدـنادرگزاب  ادـخ  هب  اهراک  و  دـنادیم ،
[ اهتما همه  رب   ] ار امش  وا  تسوا ، داهج  راوازس  هکنانچ  دینک  داهج  ادخ  هار  رد  78)و  ،) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، وکین  راک  دیتسرپب و 

ناتردـپ نییآ  ای  تسا -  میهاربا  ناتردـپ  نییآ  ناـمه  نیا  تسا ، هداـهنن  يراوشد  یگنت و  چـیه  نید  راـک  رد  امـش  رب  و  تسا ، هدـیزگرب 
دمحم ربمایپ -  نیا  ات  دیمان ، ناملسم  ار  امـش  نآرق ]  ] نیا رد  و  نیـشیپ -  ياهباتک  رد  نیا -  زا  شیپ  يادخ )  ) وا دینک -  يوریپ  ار  میهاربا 
تـسوا دینز . گنچ  ادخ  نید ]  ] هب دـیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  سپ  دیـشاب . هاوگ  مدرم  رب  امـش  دـشاب و  هاوگ  امـش  رب  (ص - )

(79 .) تسا يروای  وکین  تسرپرس و  دنوادخ و  وکین  سپ  امش ، تسرپرس  دنوادخ و 

نونمؤملا

هدوهیب زا  هک  نانآ  3)و  ،) دنانتورف ناسرت و  ناشزامن  رد  هک  نانآ  (2 ،) دندش راگتسر  نانموم  هک  یتسارب  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
رب رگم  (6 ،) دـناهدنرادهگن مارح ] زا   ] ار دوـخ  هاگمرـش  هک  ناـنآ  5)و  ،) دـناهدنهد ار  شیوخ ] لام   ] تاـکز هک  ناـنآ  4)و  ،) دننادرگيور
زا نانیا  دـیوجب ، میدرک ] داـی  هک   ] نیا زا  نوزفا  هک  ره  سپ  (7 ،) دنوشن شنزرـس  نانآ ] اب  شزیمآ  يارب   ] هک شیوخ ، نازینک  ای  نارـسمه 

تبظاوم دـننابهگن -  شیوـخ  ياـهزامن  رب  هک  ناـنآ  9)و  ،) دـناهدنرادهگن ار  شیوخ  ناـمیپ  اـهتناما و  هک  ناـنآ  8)و  ،) دناهدنرذگرد دح 
هصالخ و زا  ار  یمدآ  ام  هنیآره  12)و  .) دننادیواج نآ  رد  دنرب و  ثاریم  هب  ار  نیرب  تشهب  هک  (11 ،) نارب ثاریم  دنناشیا  (10  -،) دننکیم

هاگنآ (14  -.) ردام نادهز  ینعی  راوتـسا -  یهاگرارق  رد  میتخاس  یبآ -  هرطق  رد  ياهفطن -  ار  وا  سپـس  (13 .) میدیرفآ لگ  زا  ياهدیکچ 
اهناوختسا نآ  رب  و  میدینادرگ ، اهناوختـسا  ار  تشوگ  هراپ  نآ  میدرک و  یتشوگ  هراپ  ار  هتـسب  نوخ  نآ  میتخاس و  ياهتـسب  نوخ  ار  هفطن 

ناگدـننیرفآ نیرتوکین  هک  اـتکی  يادـخ  تسا  راوگرزب  گرزب و  سپ  میدـیرفآزاب . رگید  یـشنیرفآ  هب  ار  وا  سپـس  میدـناشوپ ، تشوگ 
 - هار تفه  ناـتزارف  رب  هنیآره  17)و  .) دیوشیم هتخیگنارب  زیخاتسر  زور  سپس  (16 .) دیناگدرم هنیآره  نآ  سپ  زا  امش  سپـس  (15 .) تسا
رد نیمز -  رد  ار  نآ  سپ  میداتـسرف ، ورف  هزادـنا  هب  یبآ  نامـسآ  زا  18)و  .) میتسین هاگآان  ناگدیرفآ  زا  ام  میدـیرفایب و  نامـسآ -  تفه 

روـگنا اـمرخ و  ناـتخرد  زا  ییاهناتـسوب  بآ  نادـب  امـش  يارب  سپ  (19 .) مییاـناوت نآ  ندرب  رب  اـم  و  مـیداد ، ياـج  اـهعبنم -  اههمــشچ و 
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نوریب انیـس  هوک  زا  هک  میدـیرفایب ]  ] یتخرد 20)و  .) دیروخیم اههویم  نآ  زا  تسا و  رایـسب  ياههویم  اهناتـسوب  نآ  رد  ار  امـش  میدیرفایب ،
یتربع نایاپراهچ  رد  ار  امش  هنیآره  21)و  .) تسا ناگدنروخ  يارب  یـشروخ  نان  دروآیم و  نغور  هک  نوتیز -  تخرد  ینعی  دیآیم - 

اهنآ تشوـگ ]  ] زا تسا و  رایـسب  ياـهدوس  اـهنآ  رد  امـش  يارب  میناـشونیم و  ار  امـش  ریـش -  ینعی  تسا -  ناشمکـش  رد  هچنآ  زا  تسا .
يادخ نم ، موق  يا  تفگ : سپ  میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  هنیآره  23)و  .) دیوشیم راوس  اهیتشک  رب  اهنآ و  رب  (22)و  دیروخیم

امش نوچمه  ییمدآ  زج  نیا  دنتفگ : دندوب  رفاک  هک  شموق  نارتهم  (24) دینکیمن اورپ  ایآ  تسین ، ییادخ  وا  زج  ار  امش  دیتسرپب ، ار  اتکی 
[ دیوگیم حون  هک   ] ار نیا  ام  داتسرفیم ، ورف  ار  یناگتشرف  تساوخیم  يادخ  رگا  دیوج و  يرترب  ینوزف و  امـش  رب  دهاوخیم  هک  تسین 
زا دـیاش  دـیرب -  راظتنا  یماـگنه  اـت  ار  وا  سپ  تسا ، یگناوید  ار  وا  هک  يدرم  رگم  تسین  وا  (25) میاهدینشن دوخ  نیـشیپ  ناردپ  نایم  رد 

بیذـکت ارم  هکنآ  ربارب  رد  اراـگدرورپ ، تفگ : (26  -.) میهرزاـب يو  زا  دریمب و  يدوزب  اـی  دـیوگن ، ینانخـس  نینچ  دـیآزاب و  یگناوـید 
دیایب باذع ] هب   ] ام نامرف  نوچ  و  زاسب ، ام  شزومآ -  مایپ -  ام و  رظن  ریز  ار  یتشک  هک  میدرک  یحو  وا  هب  سپ  (27 .) نک مايرای  دندرک 
نخـس هک  نآ  رگم  ار ، دوخ  نادناخ  زین  رآرد و  یتشک ]  ] نآ رد  ياهدام -  يرن و  ود -  ناویح ]  ] هنوگره زا  دـشوجب  رونت  نآ  زا ] بآ   ] و

قرغ اهنآ  هک  يوگم  نخـس  نم  اب  دـندرک  متـس  هک  یناـسک  هراـبرد  و  ترـسمه ،-  رـسپ و  تسا -  هتفر  وا  رب  شیپ  زا  يو ] تکـاله  هب  ]
ییاهر راکمتـس  موق  نیا  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ساپـس و  وگب : دیتفرگ ، مارآ  یتشک  رب  تناهارمه  وت و  نوچ  سپ  (28 .) دنایندش

اـههناشن و ناتـساد ]  ] نیا رد  اـنامه  (30 .) یناگدـنرآ دورف  نیرتـهب  وـت  رآ و  دورف  تـکرب  اـب  ییاـج  رد  ارم  اراـگدرورپ ، وـگب : 29)و  .) داد
زا نانآ  نایم  رد  32)و  ،) میدیرفآ دومث -  ای  داع  موق  رگید -  یمدرم  نانآ  یپ  زا  سپس  (31 .) میدوب هدننکنومزآ  ام  یتسارب  تساهتربع و 

نارتهم (33)و  دینکیمن اورپ  ایآ  تسین . وا  زج  ییادخ  چیه  ار  امش  دیتسرپب ، ار  يادخ  هک : میداتسرف  حلاص -  ای  دوه  يربمایپ -  ناشدوخ 
، میدوب هداد  ینارماک  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  ار  نانآ  دنتـشادن و  رواب  ار  زیخاتـسر -  ینعی  ناـهج -  نآ  رادـید  دـندوب و  رفاـک  هک  شموق 
زا رگا  34)و  .) دماشآیم دیماشآیم  هچنآ  زا  دروخیم و  دـیروخیم  امـش  هچنآ  زا  امـش ، نوچمه  ییمدآ  رگم  تسین  درم ]  ] نیا دـنتفگ :

ناوختسا كاخ و  دیدرم و  نوچ  هک  دهدیم  هدعو  ار  امش  ایآ  (35 .) دیشاب ناراکنایز  زا  نامگیب  هاگنآ  دیرب  نامرف  دوخ  دننامه  یناسنا 
ایند یگدنز  نیمه  زج  یناگدـنز  (37 !) دـیوشیم هداد  هدـعو  هچنآ  رود ، تسا ، رود  هچ  (36 (؟ دـیوشیم هدروآ  نوریب  روگ ]  ] زا دـیدش ،
ادخ رب  هک  يدرم  رگم  تسین  وا  (38 .) میوشیمن هتخیگنارب  گرم ] زا  سپ  زگره   ] ام و  لسن -  زا  دـعب  لسن  مییزیم -  میریمیم و  تسین ،

زا سپ  تفگ : (40 .) نک مايرای  دـندرک  بیذـکت  ارم  هکنآ  ربارب  رد  اراگدرورپ ، تفگ : (39 .) میتسین روآنامیا  وا  هب  اـم  دـفابیم و  غورد 
ار ناـنآ  دـنوادخ -  نیتسار  ناـمرف  اـی  هدـعو  قح -  هب  باذـع -  ینامـسآ -  گـناب  سپ  (41 .) دندرگیم نامیـشپ  هنیآره  ینامز  كدـنا 

رگید ییاهلــسن  ناـنآ  یپ  زا  سپــس  (42 .) ار راکمتــس  مدرم  داــب  تکــاله ] و   ] يرود سپ  مـیدرک ، ناــشکاشاخ  نوــچمه  و  تـفرگب ،
هاگره میداتسرف ، یپرد  یپ  ار  دوخ  ناگداتسرف  سپـس  (44 .) دور سپاو  هن  دریگ و  یشیپ  هن  شیوخ  دمآرـس  زا  یتما  چیه  (43 .) میدیرفایب

ات میدرک -  اهناتـساد  ار  اـهنآ  میدـناسر و  تکـاله ] هب   ] رگیدـکی یپ  زا  ار  ناـنآ  سپ  دندرمـش ، وگغورد  ار  وا  دـمآ  ناـشربمایپ  یتما  هب 
اب ار  نوراـه  شردارب  یـسوم و  سپــس  (45 .) دـنروآیمن ناـمیا  هـک  یمدرم  رب  داـب  تکـاله ] و   ] يرود سپ  دــنریگ .-  تربـع  ناـمدرم 

يوجيرترب یهورگ  دـندرک و  یـشکندرگ  سپ  وا ، موق ]  ] نارتـهم نوـعرف و  يوـس  هب  (46 ،) میداتـسرف نشور  یتجح  دوخ و  ياـههناشن 
 - ناربناـمرف ناراکتمدـخ و  ناگدـنب -  ار  اـم  ود  نآ  موق  هکنآ  لاـح  میرواـیب و  ناـمیا  دوـخ  دـننام  یمدآ  ود  هب  اـیآ  دـنتفگ : (47 ،) دندوب

رسپ 50)و  .) دنبای هار  دیاش  ات  میداد  باتک  ار  یـسوم  هنیآره  49)و  .) دنتـشگ ناگدش  كاله  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ود  نآ  سپ  (48 .) دنا
شوخ و یبآ  یهاگـشمارآ و  هک  دـنلب  ییاج  رد  ار  ود  نآ  و  میدرک ، نامروآتفگـش ] لـماک و  تردـق  رب   ] ياهناـشن ار  شرداـم  میرم و 

دینکیم هـچنآ  هـب  نـم  هـک  دـینک ، هتــسیاش  کـین و  راـک  دـیروخب و  هزیکاـپ  ياـهزیچ  زا  ناربماـیپ ، يا  (51 .) میداد ياـج  تـشاد  ناور 
یلو (53 .) دـینک اورپ  نم  زا  سپ ، میامـش ، راگدرورپ  نم  هناگی و  یتما -  ای  ینییآ -  تسامـش  تما -  اـی  نییآ -  نیا  اـنامه  52)و  .) میاناد

بادرگ رد  ار  اهنآ  يدـنچ  اـت  سپ  (54 .) دنـشوخلد تسا  ناشدزن  هچنآ  هب  یهورگ  ره  دـندرک . هراپ  هراـپ  دوخ  ناـیم  شیوخ  نید ]  ] راـک
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[ ندناسر  ] رد اهنآ  يارب  (56 ،) میهدیم نانآ  هب  نادنزرف  لام و  زا  هچنآ  هک  دنرادنپیم  ایآ  (55 .) راذگاو ناش  [ یهارمگ ینادان و  و   ] تلفغ
راگدرورپ تایآ  هب  هک  ناـنآ  58)و  ،) دـنناسرت ناشراگدرورپ  میب  زا  هک  نانآ  انامه  (57 .) دنمهفیمن هکلب  هن ]، [ ؟ مینکیم باتـش  اهیکین 

رگید تاکز و  زا  دنهدیم -  هچنآ  دنهدیم  هک  نانآ  60)و  ،) دنریگیمن زابنا  دوخ  راگدرورپ  اب  هک  نانآ  59)و  ،) دنروآیم نامیا  شیوخ 
نآ هب  دنباتشیم و  اهیکین  رد  هک  دنناشیا  (61) دـندرگیمزاب شیوخ  راگدرورپ  هب  هکنیا  زا  تسا  ناسرت  ناشاهلد  لاح  نیا  اب  و  اهقافنا - 

یتسرد یتسارب و  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  و  میهنیمن . فیلکت  شناوت  هزادنا  هب  زج  سک  چـیه  رب  ام  62)و  .) دنریگیم یشیپ  رگیدکی ] رب  ]
رد نآرق -  مهف  نـیا -  زا  ناـشاهلد  هـکلب  (63 .) دوریمن متـس  اهنآ  رب  و  دـهدیم -  یهاوگ  دـیوگیم -  نخـس  ناگدـنب ] لامعا  هراـبرد  ]
هک نآ -  رب  صرح  یتسود و  ایند  دننام  نیا -  زج  تسا  ییاهراک  ار  نانآ  و  تسا ، یهارمگ -  ینادرگرـس و  لهج و  و  تلفغ -  بادرگ 
هک دیراینرب  يراز  دایرف  زورما  (65 .) دـنرآرب يراز  دایرف  ناهگان  میریگب  باذـع  هب  ار  ناشناگدرورپ  تمعن  زان و  نوچ  ات  (64 .) دننکیمه

، دیتفریم سپاو  دـیتشگیم و  دوخ  ياههنـشاپ  رب  امـش  دـشیم و  هدـناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  انامه  (66 .) دـش دـیهاوخن  يرای  ام  يوس  زا 
 - راتفگ نیا  رد  ایآ  (68 .) دیدرکیم ییارس  هوای  ینیشن  بش  ياهوگوتفگ  رد  نآرق -  نآ -  رب  یشنم  گرزب  یـشکندرگ و  اب  و ] (] 67)

ار وا  هک  دناهتخانـشن  ار  شیوخ  ربمایپ  اـی  (69 (!؟ دوب هدماین  ناشنیـشیپ  ناردـپ  هب  هک  هدـمآ  ناشیدـب  يزیچ  رگم  ای  دناهدیـشیدنین  نآرق - 
ناشیدـب مالـسا -  ینعی  تسرد  نید  ای  نآرق  ینعی  تسار  نخـس  اب  قح -  هب  هکلب  هن ]، [ ؟ تسا یگناوید  ار  وا  دـنیوگیم  ای  (70 !) دنرکنم

هک ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هنیآره  درکیم  يوریپ  نانآ  ياـهوزرآ  اهـسوه و  زا  قح  رگا  71)و  .) دنرادن شوخ  ار  قح  ناشرتشیب  و  هدـمآ ،
رگم ای  (72 .) دننادرگيور شیوخ  دنپ  دای و  زا  اهنآ  میدروآ و  ناشیدب  ار  نآرق -  ناشدنپ -  درک و  دای  ام  یلو  دـشیم ، هابت  تساهنآ  رد 

ناگدــنهد يزور  نیرتـهب  وا  تـسا و  رتـهب  تراـگدرورپ  يزور -  شاداـپ و  ریخ و  دزم -  هـکنآ  لاــح  و  یهاوـخیم !؟ يدزم  ناــنآ  زا 
تـسار هار  زا  اـنامه  دـنروآیمن  ناـمیا  نیـسپاو  ناـهج  هب  هـک  ناـنآ  74)و  .) یناوـخیم تـسار  هار  هـب  ار  ناـنآ  وـت  هـنیآره  73)و  .) تسا
شیوخ یـشکرس  رد  لدروـک  هتـشگرس و  هنیآره  میرادرب  هدیـسر  اـهنآ  هب  هک  ار  يدـنزگ  میروآ و  رهم  اـهنآ  رب  رگا  75)و  .) دناهدیدرگب
باذع زا  يرد  هک  یماگنه  ات  (77 ،) دندومنن يراز  دندرکن و  ینتورف  ار  ناشراگدرورپ  اما  ناشمیتفرگب ، باذع  هب  هنیآره  76)و  .) دنزیتسب

يارب هک  تسوا  78)و  .) دنتـشگ رطاخ -  هتـسکش  همیـسارس و  ای  دیمون -  يریخ ] ره  زا  ( ] باذع  ) نآ رد  هاگنآ  میدوشگب ، اهنآ  رب  تخس 
هب ماجنارس ]  ] درک و دیدپ  نیمز  رد  ار  امـش  هک  تسوا  79)و  .) دیرازگیم ساپـس  یکدنا  امـش ] و  ، ] دیرفایب اهلد  ناگدید و  شوگ و  امش 

راـک ار  درخ  اـیآ  زور ، بش و  دـش  دـمآ و  تسار  وا  و  دـناریمب ، دـنک و  هدـنز  هک  تـسوا  80)و  .) دـیوشیم مهارف  هتخیگنارب و  وا  يوـس 
هتخیگنارب مه  زاب  میدـش  ناوختـسا  كاـخ و  میدرمب و  نوچ  اـیآ  دـنتفگ : (82 ،) دنتفگ ناینیـشیپ  هک  دـنتفگ  نامه  هکلب  (81 (!؟ دیدنبیمن

و  ] هک ره  نیمز و  وگب : (84 .) ناینیشیپ ياههناسفا  رگم  تسین  نیا  دندوب ، هداد  هدعو  نیا  شیپ  زا  نامناردپ  ام و  هب  هنیآره  (83 (!؟ میوشیم
دنپ دــینکیمن و  داـی  اـیآ  سپ  وـگب : تـسار ، يادــخ  تـفگ : دــنهاوخ  (85 (؟ دـــینادیم رگا  تــسیک ، نآ  زا  تــسا  نآ  رد  هـــچ ] ره 
سپ وگب : تسار ، يادخ  تفگ : دنهاوخ  (87 (؟ تسیک گرزب  شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  وگب : (86 (!؟ دیریگیمن

راـهنز باذـع ] زا   ] وا تسوا و  تسد  هـب  زیچ  ره  ییاورناـمرف  هـک  تـسیک  دـینادیم ، رگا  وـگب : (88 (!؟ دـینکیمن اورپ  وا ] باذـع  زا   ] ایآ
هنوگچ سپ  وگب : تسار ، يادخ  تفگ : دنهاوخ  (89  -.) دهد هانپ  وا  باذع  زا  ار  یسک  دناوتیمن  یـسک  دنهدن -  راهنز  وا  رب  دهدیم و 
هتفرگن يدنزرف  چیه  يادخ  (91 .) دنیوگغورد نانآ  هنیآره  میدروآ و  ناشیدب  ار  تسار -  نخـس  قح -  هکلب  (90 (؟ دیوشیم هداد  بیرف 
يرترب یخرب  رب  یخرب  هـتبلا  و  درکیم -  دوـخ  هژیو  دربیم -  دوـب  هدـیرفآ  هـچنآ  ییادـخ  ره  هاـگنآ  هـک  تـسین ، ییادـخ  چــیه  وا  اـب  و 

زابنا يو ] اـب   ] هچنآ زا  تسا  رترب  سپ  اراکـشآ ، ناـهن و  ياـناد  (92) دـننکیم فصو  هچنآ  زا  اتکی  يادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  تفاـییم ،
هورگ رد  اراگدرورپ ، ارم ، سپ  (94 ،) ییامنیم نم  هب  دوشیم  هداد  هدـعو  نانآ  هب  هک  باذـع ]  ] نآ رگا  اراگدرورپ ، وگب : (93 .) دنریگیم

وت هب  میهدیم  هدـعو  ناـنآ  هب  ار  هچنآ  هک  نیا  رب  مییاـناوت  اـم  هـنیآره  95)و   -.) زاسم باذـع  رد  ناـنآ  نیرق  ارم  هدـم -  رارق  ناراـکمتس 
هب ارم  ای  رحس  رعش و  هب  ار  وت  دننکیم -  فصو  هچنآ  هب  ام  هد ، خساپ  تسا  رتوکین  هچنآ  هب  ار  نانآ -  يافج  رازآ و  يدب -  (96 .) مییامنب
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، مرآیم هاـنپ  وـت  هب  98)و  ،) مرآیم هاـنپ  وـت  هب  نیطایـش  ياـههسوسو  زا  اراـگدرورپ ، وـگب : 97)و  .) میرتاـناد کیرـش -  دـنزرف و  نتفرگ 
ارم اراـگدرورپ ، دــیوگ : دــسرارف  گرم  ار  نارفاـک -  نآ  ناــنآ -  زا  یکی  نوـچ  اــت  (99 .) دـندرگب نم  نوـماریپ  هـکنیا  زا  اراـگدرورپ ،

و تسا ، نآ  هدـنیوگ  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسا ، نینچ  هن  منک . هتـسیاش  کین و  راـک  ماهتـشاذگاو  هچنآ  رد  دـیاش  (100 ،) دینادرگزاب
ناشنایم يدـنواشیوخ  تبـسن و  زور  نآ  دوش ، هدـیمد  روص  رد  نوچ  سپ  (101 .) دـنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  ناـشیورارف 

راک نتشاد  هب  دشاب -  نیگنس  وا  يوزارت  هک  ره  سپ  (102  -.) درک دنناوتن  تساوخرد  رگیدکی  زا  ای  دنسرپن -  رگیدکی  لاح  زا  و  دنامن ،
ار نتـشیوخ  هک  دـننانآ  تسا -  هدرکن  کین  ياهراک  هک  ور  نآ  زا  دـشاب -  کبـس  وا  يوزارت  هک  ره  103)و  .) ناراگتسر دننانآ  کین - 
رد نانآ  دـنازوسیم و  ار  ناشیاههرهچ  شتآ  (104) دننادیواج خزود  رد  و ]  -، ] دـنداد تلفغ  داب  هب  ار  رمع  هیامرـس  اریز  دـندرک -  نایز 
ام یتخبدب  اراگدرورپ ، دنیوگ : (106 (؟ دیتشاگنایم غورد  ار  اهنآ  امش  دشیمن و  هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  ایآ  (105 .) دنیور تشز  اجنآ 

راکمتس انامه  سپ  میتشگزاب  هانگ ] رفک و  هب   ] رگا رب ، نوریب  اجنیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ، (107 .) میدوب هارمگ  یهورگ  ام  دش و  هریچ  ام  رب 
: دـنتفگیم نـم  ناگدــنب  زا  یهورگ  اریز  (109 ،) دـییوگم نخــس  نـم  اـب  دـیوش و  رود  خزود )  ) نآ رد  دــیوگ : يادــخ ] (] 108 .) میشاب

ارم درکدای  ات  دیدرک  ناشهرخسم  امش  سپ  (110 ،) یناگدنیاشخب نیرتهب  وت  ياشخبب و  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  میدروآ ، نامیا  ام  اراگدرورپ ،
دنناشیا انامه  میهدیم ، شاداپ  دـندرک  ییابیکـش  هک  ور  نآ  زا  ار  ناـشیا  نم  زورما  (111 ،) دیدیدنخیم نانآ  هب  امـش  و  دندرب ، ناتدای  زا 

زا یخرب  ای  يزور  دـنیوگ : (113 (؟ دـیدرک گنرد  اـیند -  رد  نیمز -  رد  تدـم  هچ  اـهلاس  رامـش  هب  دـیوگ : ناـنآ ] هب  (] 112 .) ناراگتسر
ایآ (115 .) دـیدرکن گـنرد  یکدـنا  زج  دـیتسنادیم ، رگا  دــیوگ : (114 .) سرپــب ار  ناگدنرامــش  سپ  مـینادیمن ] یبوـخب  اــم  و   ] يزور
زا ، ] نیتسار هاشداپ  نآ  يادـخ ، تسا  رترب  سپ  (116 (؟ دیوشیمن هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  امش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  هک  دیاهتـشادنپ 
 - دتسرپب ینعی  دناوخب -  رگید  يادخ  يادخ ، اب  هک  ره  117)و  .) یمارگ شرع  دنوادخ  تسین ، وا  زج  ییادخ  دنک ،] هدوهیب  يراک  هکنیا 

[: دـمحم يا   ] وگب 118)و  .) دـنباییمن يراگتـسر  نارفاـک  اـنامه  تسا ، شراـگدرورپ  دزن  وا  باـسح  سپ  تسین ، تجح  نادـب  ار  وا  هـک 
(119 .) یناگدنیاشخب نیرتهب  وت  و  ياشخبب ، زرمایب و  اراگدرورپ ،

رونلا

نـشور ياهتیآ  نآ  رد  و  میاهدرک ، بجاو  ار  نآ  ماکحا ]  ] میاهداتـسرف و ورف  ار  نآ  هک  تسا  ياهروس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
نامیا نیسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  و  دینزب ، هنایزات  دص  کی  ره  ار  راکانز  درم  نز و  (2 .) دیریگ دنپ  دیوش و  روآدای  رگم  ات  میاهداتسرف  ورف 

زا یهورگ  هک  دـیاب  و  دراد .-  زاب  مکح  يارجا  زا  هک  دریگب -  يزوسلد  ینابرهم و  ود ، نآ  هرابرد  ادـخ ، نید  رد  ار  امـش  اداـبم  دـیراد ،
درم زج  ار  راکانز  نز  و  دریگیمن ، ینز  هب  ار  كرـشم  ای  راکانز  نز  زج  راـکانز  درم  (3 .) دنشاب هاوگ  رضاح و  ار  ود  نآ  هجنکـش  نانموم 

هاگنآ دنهد  تبسن  انز  هب  ار  نمادکاپ  نانز  هک  یناسک  4)و  .) تسا مارح  نانموم  رب  ییوشانز ]  ] نیا و  دریگیمن ، ینز  هب  كرشم  ای  راکانز 
نآ زا  سپ  هک  نانآ  رگم  (5) نامرفان ناراکدب  دننانآ  و  دیریذپن ، ار  اهنآ  یهاوگ  زگره  ناشدینزب و  هنایزات  داتشه  سپ  دنرواین  هاوگ  راهچ 

ار نانآ  دـنهد و  تبـسن  انز  هب  ار  شیوخ  نانز  هک  یناسک  6)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک  دنزادرپب ، هتـسیاش  راک  هب  دـننک و  هبوت 
(7)و تسا نایوگتسار  زا  هنیآره  وا  هک  تسادخ  هب  دنگوس  اب  یهاوگ  راب  راهچ  نانآ  زا  یکی  یهاوگ  سپ  ناشدوخ  رگم  دشابن  یناهاوگ 

درم نآ  هک  ادـخ  هب  نز  نآ  دـنگوس  یهاوگ و  راب  راـهچ  8)و  .) دـشاب نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادـخ  تنعل  دـیوگب ]:  ] هکنیا مجنپ  راب 
زا درم  نآ  رگا  داب  وا  رب  ادـخ  مشخ  دـیوگب ]:  ] هکنیا مجنپ  راب  9)و  ،) درادیم زاب  يو  زا  ار  دـح -  باذـع -  تسا ، نایوگغورد  زا  هنیآره 

و دـناشوپیم -  ار  ناتهانگ  دریگیم و  ناسآ  امـش  رب  هک  دوبن -  امـش  رب  وا  شیاـشخب  رهم و  ادـخ و  لـضف  رگا  10)و  .) دشاب نایوگتسار 
انامه (11 [.) درکیم باتـش  ایند  رد  امـش  رفیک  رب  تشادیم و  ررقم  امـش  رب  تخـس  یماـکحا   ] تسا تمکح  اـب  ریذـپ و  هبوت  ادـخ  هکنیا 

امش دنیامـش . زا  تسدمه  یهورگ  دناهدروآ  هتخاس و ]  ] ار ربمایپ -  نارـسمه  زا  یکی  هب  تشز  راک  ماهتا  گرزب -  غورد  نآ  هک  یناسک 
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بسک هک  تسا  يزیچ  رفیک ]  - ] دنتـسب غورد  نآ  هک  ار -  نانآ  زا  يدرم  ره  تسا . ریخ  امـش  يارب  هکلب  دیرادنپم ، رـش  دوخ  يارب  ار  نآ 
یباذـع ناقفانم -  سیئر  یبا  نبا  تفریذـپ -  ار  غورد ]  ] نآ رتگرزب  مهـس ]  ] هک نانآ  زا  سک  نآ  و  هدـش ،-  بکترم  هک  یهانگ  هدرک - 

نشور و یغورد  نیا  دـنتفگن : دـندربن و  کین  نامگ  ناـشدوخ  هب  نموم  ناـنز  نادرم و  دیدینـش  ار  نآ  هک  هاـگنآ  ارچ  (12 .) دراد گرزب 
رهم و ادـخ و  لـضف  رگا  14)و  .) دـنیوگغورد ادـخ  دزن  دـندرواین ، ناهاوگ  نوچ  سپ  دـندرواین ؟ نآ  رب  هاوگ  راهچ  ارچ  (13 (؟ تسادیوه

یباذـع هاوگیب -  ماهتا  لـیلدیب و  نانخـس  دـیدش -  دراو  نآ  رد  هچنادـب  هنیآره  دوبن  امـش  رب  ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  رد  وا  شیاـشخب 
يزیچ و  تشگیم -  ناتنایم  رد  قیقحت  نودب  نابز و  هب  نابز  دـیتفرگیم -  ارف  ناتاهنابز  هب  ار  نآ  هک  هاگنآ  (15) دیسریم امش  هب  گرزب 

دزن رد  هکنآ  لاح  دـیتشادنپیم و  ناسآ  کـچوک و ] ینخـس   ] ار نآ  و  دوبن ، نادـب  یـشناد  چـیه  ار  امـش  هک  دـیتفگیم  ناـتاهناهد  اـب  ار 
[ - ادخ يا   ] وت یکاپ  مییوگ -  نخـس  هراب  نیا  رد  هک  دسرن  ار  ام  دـیتفگن : دیدینـش  ار  نآ  هک  یماگنه  ارچ  16)و  .) تسا گرزب  دنوادخ 
ادخ 18)و  .) دینموم رگا  دیدرگزاب ، ینخـس  نینچ  هب  زگره  ادابم  هک  دـهدیم  دـنپ  ار  امـش  ادـخ  (17) گرزب تسا  یغورد  تمهت ،]  ] نـیا

رد يراکتـشز  هک  دـنرادیم  تسود  هک  یناسک  انامه  (19 .) تسا تمکح  اب  اناد و  دـنوادخ  و  دـنکیم ، نایب  نشور  امـش  يارب  ار  تاـیآ 
امـش دـنادیم و  ادـخ  و  كاندرد ، تسا  یباذـع  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ار  اهنآ  دوش ، راکـشآ  شاف و  دـناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  ناـیم 

باتـش ناتهانگ  رفیک  رد   ] تسا نابرهم  فوور و  ادـخ  هکنیا  و  دوبیمن ، امـش  رب  وا  شیاـشخب  رهم و  ادـخ و  لـضف  رگا  20)و  .) دینادیمن
ناطیش ياهماگ  هک  ره  و  دیورم ، ناطیش  ياهماگ  یپ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (21 [.) دیسریم امش  هب  تخس  یتبوقع  درکیم و 

امش زا  سک  چیه  دوبن  امش  رب  ادخ  شیاشخب  لضف و  رگا  و  دهدیم . نامرف  دنسپان  ياهراک  يراکتشز و  هب  وا  هک ] دنادب   ] دنک يوریپ  ار 
 - یخارف ینوزف و  نادــنوادخ  22)و  .) تساناد اونـش و  ادـخ  و  دزاسیم ، كاپ  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـنوادخ  نکیلو  دـشیمن ، كاـپ  زگره 

و دنهدن ، يزیچ  ادخ  هار  رد  ناگدننکترجه  ناشیورد و  ناشیوخ و  هب  هک  دنروخب  دـنگوس  ادابم  امـش  زا  تمعن -  نابحاص  نارگناوت و 
راگزرمآ و ادخ  و  دزرمایب ؟ ار  امـش  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  نادنمزاین ،-  يراتفردب  ینابزدب و  زا  دنـشوپب -  مشچ  دنرذگرد و  دـیاب 
دناهدش و تنعل  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  دـنهدیم  تبـسن  انز  هب  ار  نامیا  اب  ربخیب  نمادـکاپ  نانز  هک  یناسک  انامه  (23 .) تسا نابرهم 

زور نآ  (25 ،) دـنهد یهاوگ  اهنآ  نایز ]  ] رب دـندرکیم  هچنآ  هب  نانآ  ياهاپ  اهتـسد و  اهنابز و  هک  يزور  (24) گرزب یباذع  تسار  نانآ 
دیلپ نادرم  دندیلپ و  نادرم  يارب  دـیلپ  نانز  (26 .) راکـشآ نشور و  قح  تسادخ  هک  دننادب  دهد و  مامت  ار  نانآ  يازـسب  شاداپ  دـنوادخ 

كاپ و دـنیوگیم  ناشهرابرد  هچنآ  زا  ناـنیا  دـناکاپ ، ناـنز  يارب  كاـپ  نادرم  دـناکاپ و  نادرم  يارب  كاـپ  ناـنز  و  دـندیلپ ، ناـنز  يارب 
دراو ناتدوخ  ياـههناخ  زج  ییاـههناخ  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (27 .) هناراوـگرزب يزور  شزرمآ و  تسار  ناـشیا  دـنرازیب ،

دنپ دـیرآ و  داـی  هـب  هـک  دـشاب  تـسا ، رتـهب  امـش  يارب  نـیا  دـینک . مالــس  نآ  لـها  رب  دـیهاوخ و  هزاـجا  دـیهد و  ربـخ  هـکنآ  اـت  دـیوشن 
، دیدرگ زاب  دنیوگ : ار  امـش  رگا  و  دوش ، هداد  هزاجا  امـش  هب  هک  هاگنآ  ات  دیوشم  اجنآ  دراو  دیباین  اهنآ  رد  ار  یـسک  رگا  سپ  (28) دیریگ

ياـههناخ هب  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  یکاـب و  (29 .) تساناد دـینکیم  هچنادـب  ادـخ  و  تسا ، رتهزیکاپ  امـش  يارب  نیا  دـیدرگزاب ، سپ 
دـینک و راکـشآ  ار  هچنآ  ادـخ  و  دـیوش ، دراو  دـیراد  نآ  رد  یعفن -  يرادروخرب و  ياهرهب -  الاک و  هک  یمومع -  نکاـما  نوکـسمان - 

دید زا  اهنآ و  ندیشوپ  هب  ار -  دوخ  ياههاگمرـش  دنراد و  ورف  ار  شیوخ  ناگدید  هک  وگب  ار  نانموم  (30 .) دنادیم دیراد  ناهنپ  ار  هچنآ 
هک وگب  ار  نموـم  ناـنز  31)و  .) تسا هاـگآ  دـننکیم  هک  ییاـهراک  هب  ادـخ  هک  تسا ، رتهزیکاـپ  ناـنآ  يارب  نیا  دـنراد ، هاـگن  نارگید - 

راکـشآ ار  شیوخ  رویز  شیارآ و  ياهاج ]  ] دـنراد و هاـگن  نارگید -  دـید  زا  ار -  دوخ  ياههاگمرـش  دـنراد و  ورف  ار  شیوخ  ناگدـید 
ار دوخ  شیارآ  روـیز و  دـنزادنیب و  ناـشاهنابیرگ  رب  ار  ناـشاههعنقم  و  اـپ ،-  يور  تسد و  هرهچ و  دـننام  تسادـیپ -  هچنآ  رگم  دـننکن 

نارـسپ ای  ناشناردارب  ای  ناشنارهوش  نارـسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناـشنارهوش  ناردـپ  اـی  ناشناردـپ  اـی  ناـشنارهوش  يارب  رگم  دـننکن  راکـشآ 
یلیفط هداوناخ -  عبات  نادرم  ای  نازینک -  دناهدش -  کلام  هچنآ  ای  دوخ -  شیکمه  نانز  ناشنانز -  ای  ناشنارهاوخ  نارسپ  ای  ناشناردارب 

نس هب  دناهتـشگن - . هاگآ  نانز  هاگمرـش  زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن  يزاین  تبغر و  نانز  هب  هک  دننکیم -  یگدنز  نانآ  اب  هک  درخمک  و 
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دوخ هیاریپ  زاوآ  دوش -  هتـسناد  دنرادیم  ناهنپ  شیوخ  رویز  زا  هچنآ  ات  دـننزن  نیمز  رب  نانچ  ار  دوخ  ياهاپ  و  دناهدیـسرن -  غولب  زیمت و 
نادرم ناتیاهبزع -  32)و  .) دیوش راگتـسر  دـیاش  ات  دـیدرگزاب  ادـخ  هب  یگمه  نانموم ، يا  و  دـنناسرن .-  مدرم  شوگ  هب  ار  لاخلخ  ینعی 

زا ار  ناـنآ  دـنوادخ  دنـشاب  تسدـگنت  رگا  دـیهد . ییوشاـنز  هب  ار  دوخ  نازینک  ناگدـنب و  زا  ناگتـسیاش  ار و  رهوشیب -  ناـنز  نزیب و 
يرادنتـشیوخ و دـیاب  دـنباین  ییوشانز  هلیـسو ]  ] هک ناـنآ  33)و  .) تساـناد شخب و  یخارف  ادـخ  و  دـنادرگیم ، زاـینیب  شیوـخ  شـشخب 

راتساوخ دوخ ] راک  بسک و  اب   ] هک نانآ  ناتنازینک  نامالغ و  زا  و  دنادرگ . ناشزاینیب  دوخ  ششخب  زا  دنوادخ  ات  دنریگ  شیپ  ینمادکاپ 
امـش هب  هک  دنوادخ  لام  زا  و  دیریذپب ، ار  ناشدیرخزاب  دیدید -  یگتـسیاش  دیتسناد -  ییکین  اهنآ  رد  رگا  دناشیوخ ، يدازآ  دـیرخزاب و 

دینکم راداو  انز  رب  متس  هب  دنـشاب  اسراپ  هک  دنهاوخ  رگا  ار  دوخ  نازینک  و  دیرخزاب -  زا  یـشخب  ای  تاکز  زا  دیهدب -  نانآ  هب  تسا  هداد 
هب هنیآره  34)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  اهنآ  ندش  راداو  زا  سپ  دنوادخ  دراداو  انز  هب  ار  نانآ  هک  ره  و  دییوجب . ایند  یگدنز  يالاک  ات 
ورف ناراگزیهرپ  يارب  يدنپ  دنتـشذگرد و  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  یفـصو -  هنومن و  یناتـساد -  نشور و  نایب  اب  یتایآ  امـش  يوس 

نآ رد  هک  تسا  یلیدنق -  ینادغارچ -  نوچ  وا  رون  ناتساد  تسا . یتسه -  ناهج  همه  ینعی  نیمز -  اهنامـسآ و  رون  ادخ  (35 .) میداتسرف
ینوتیز تکرب  رپ  تخرد  نغور  زا  غارچ ] نآ   ] هک نابات ، تسا  ياهراتس  ییوگ  هنیگبآ  نآ  و ] ، ] ياهنیگبآ رد  غارچ  نآ  و ]  ] دشاب یغارچ 

، دهد ینـشور  تسا  کیدزن  دسرن  نآ  هب  یـشتآ  هچرگ  یگدنـشخرد ] زا   ] شنغور هک  دوش  هتخورفارب  يرتخاب  هن  تسا و  يرواخ  هن  هک 
زیچ همه  هب  يادـخ  و  دـنزیم ، اـهلثم  مدرم  يارب  يادـخ  و  دـیامن ، هار  دوخ  روـن  هب  دـهاوخ  ار  هک  ره  يادـخ  تسا ، ینـشور  رب  ینـشور 
دای اهنآ  رد  يو  مان  دـنوش و  هتـشاد  گرزب  هدرب و  ـالاب  هک  تسا  هداد  تصخر  يادـخ  هک  تسا  ییاـههناخ  رد  غارچ ] نآ  (] 36 .) تساناد
اپرب ادـخ و  دای  زا  ار  ناشیا  شورف ، دـیرخ و  یناـگرزاب و  هک  ینادرم  (37) دنیاتـس یکاپ  هب  ناهاگنابـش  نادادـماب و  اجنآ  رد  ار  وا  دوش و 

 - ناشیرپ هتـشگرس و  نوگرگد -  زور  نآ  رد  ناگدـید  اـهلد و  هک  دنـسرتیم  يزور  زا  و  دـنکن ، لوغـشم  تاـکز  نداد  زاـمن و  نتـشاد 
دهاوخ ار  هک  ره  ادخ  و  ناشدیازفیب ، شیوخ  یشخب  نوزف  زا  دهد و  شاداپ  دناهدرک  هچنآ  نیرتوکین  هیاپ  رب  ار  ناشیا  يادخ  ات  (38) دوش
یبارـس نوچ  تسوکین -  ناشرادـنپ  هب  هک  ناشاهرادرک -  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  39)و  .) دهد يزور  رایـسب -  ای  باسحیب  رامـشیب - 

ار وا  رفیک -  باسح -  هک  دبای  نآ  دزن  ار  يادخ  دباین و  يزیچ  دسر  اجنادب  نوچ  ات  درادـنپ  بآ  ار  نآ  هنـشت  هک  راومه  ینابایب  رد  تسا 
دناشوپب ار  نآ  یجوم  هتسویپ  هک  جوم  رایـسب  فرژ و  ییایرد  رد  تسا  ییاهیکیرات  دننام  ای  (40 .) تسا باسح  دوز  ادخ  و  دهدب ، مامت 
یکیرات ایرد و  یکیرات  بش و  یکیرات  رگیدـکی -  يور  تسا  ییاـهیکیرات  هریت ،]  ] يربا نآ  زارف  رب  تسا و  رگید  یجوم  نآ  يـالاب  و 
ياهدیدن ایآ  (41 .) تسین يرون  چیه  ار  وا  هدادن  يرون  يادخ  ار  هک  ره  و  شدنیبب ، هک  دـناوتن  درآ  نوریب  شیوخ  تسد  هک  یهاگ  ربا ،- 

 - شیاتس حیبست -  و  شیاین -  زامن -  یگمه  دنیاتسیم ؟ یکاپ  هب  هداشگ  لاب  ناگدنرپ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  ار  يادخ  هک 
يوـس هـب  تشگزاــب  و  نـیمز ، اهنامــسآ و  ییاورناــمرف  تـسار  يادــخ  42)و  .) تساـناد دـننکیم  هچنادـب  ادـخ  و  دــننادیم ، شیوـخ 
هوبنا هدوت و  ار  نآ  هاگنآ  دهدیم ، دنویپ  نآ  ياههراپ ]  ] نایم سپـس  دناریم  اهداب ] هب   ] ار اهربا  دـنوادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ  (43 .) تسادخ

 - هدـش دـمجنم  ياهربا  هوبنا  تسا -  نآ  رد  هک  ییاـههوک  زا  نامـسآ  زا  و  دـیآیم ، نوریب  نآ  ناـیم  زا  هک  ینیب  ار  ناراـب  سپ  دـنکیم ،
هک تسا  کیدزن  شقرب  یگدنـشخرد  دـنادرگیم ، دـهاوخ  هک  ره  زا  دـناسریم و  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  نآ  نایز ]  ] دتـسرفیم و گرگت 

[ تیآ  ] نیا رد  هنیآره  سکعلاب ،-  دربیم و  ار  زور  دروآیم و  ار  بش  دنادرگیم -  ار  زور  بش و  ادـخ  (44 .) دربب ار  ناگدید  ینشور ] ]
زا یخرب  دنوریم و  دوخ  مکـش  رب  اهنآ  زا  یخرب  سپ  دیرفآ . بآ  زا  ار  ياهدـنبنج  ره  دـنوادخ  45)و  .) تسا یتربع  ار  شنیب  نادـنوادخ 

هنیآره (46 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  دنیرفآیم ، دهاوخ  هچنآ  يادـخ  دـنوریم ، اپراهچ  رب  اهنآ  زا  یخرب  دـنوریم و  اپود  رب  اهنآ 
ربمایپ هب  ادـخ و  هب  دـنیوگ : ناقفانم ]  ] 47)و .) دـیامن هار  تسار  هار  هب  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  و  میداتـسرف ، ورف  رگنـشور  نشور و  یتایآ 

ادخ و يوس  هب  نوچ  48)و  .) دنرادن نامیا  نانیا  و  دـننادرگیم ، يور  نانآ  زا  یهورگ  نآ  زا  سپ  هاگنآ  میرادربنامرف ، میاهدروآ و  نامیا 
دـشاب اـهنآ  دوس  هب  قح  مکح ]  ] رگا 49)و  ،) دـنوش نادرگيور  نانآ  زا  یهورگ  هاگنآ  دـنک  يرواد  ناشنایم  ات  دـنوش  هدـناوخ  وا  ربماـیپ 
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هب وت ] تلادـع  هرابرد   ] ای تسا  وت -  توبن  رد  کش  قافن و  يراـمیب -  ناـشاهلد  رد  اـیآ  (50 .) دـنیآ يو  يوس  رادربنامرف  هداهن و  ندرگ 
هک هاگنآ  نانموم  راتفگ  انامه  (51 .) دنراکمتس دوخ  نانآ  هکلب  هن ]، [ !؟ دننک متس  نانآ  رب  شربمایپ  ادخ و  هک  دنسرتیم  ای  دناهداتفا  کش 

52)و .) ناراگتسر دنناشیا  و  میدرب ، نامرف  میدینش و  دنیوگ : هک  تسا  نیا  دنک  يرواد  ناشنایم  ات  دنوش  هدناوخ  شربمایپ  ادخ و  يوس  هب 
هب هک  ناـبایماک -  ناـگتفای و  يزوریپ  دـنناشیا  سپ  دزیهرپـب ، وا  یناـمرفان ]  ] زا دـسرتب و  ادـخ  زا  درب و  ناـمرف  ار  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هک  ره 
هب نتفر  نوریب  يارب  ییامرفب -  ار  نانآ  رگا  هک  دندروخ  تخس  ياهدنگوس  ادخ  هب  53)و   -.) دناهدیسر تشهب  ياهتمعن  ادخ و  يدونشخ 

هچنآ هب  ادخ  انامه  هناقفانم .-  غورد و  دنگوس  هن  تسا -  بولطم ]  ] وکین يرادربنامرف  دیروخم ، دنگوس  وگب : دـنیآ ، نوریب  هتبلا  داهج - 
وا هچنآ  تسا  ربمایپ  رب  هک  تسین  نیا  زج  دیدرگرب  رگا  سپ  دیرب . نامرف  ار  ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  يادخ  وگب : (54 .) تسا هاگآ  دینکیم 

مایپ راکـشآ  ندناسر  زج  ربمایپ  رب  و  دیبای ، هار  دیرب  نامرف  ار  وا  رگا  و  دناهداهن ، فیلکت  ار  امـش  هچنآ  تسامـش  رب  دناهداهن و  فیلکت  ار 
نیمز رد  ار  نانآ  هنیآره  هک  هداد  هدـعو  دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ار  امـش  زا  ناـسک  نآ  ادـخ  (55 .) تسین

ناشیارب هک  ار  ناشنید  و  درک ، نیـشناج  دـندوب  ناـشیا  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  هکناـنچ  دـشخب -  تموکح  اـی  دـنک -  نارگید ]  ] نیـشناج
و دنریگن ، زابنا  نم  اب  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  ارم  هک  ياهنوگ  هب  دـهد ، ینمیا  ناشمیب  ياج  هب  هتبلا  و  دزاس ، ياپرب  ریگیاج و  تسا  هدیدنـسپ 

دیرب نامرف  ار  ربمایپ  دیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  56)و  .) نامرفان ناراکدب  دننانآ  دنک  یـساپسان  دزرو و  رفک  نیا  زا  سپ  هک  ره 
دنتـسه ناشناهانگ  رفیک  هب  اهنآ  نتفرگ  زا  ادخ  هدـننکناوتان  نیمز  رد  هک  رادـنپم  دـندش  رفاک  هک  ار  یناسک  (57 .) دیاشخبب امش  رب  دیاش 
یناسک دیاب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (58 .) تسا یهاگتشگزاب  دـب  نآ  و  تسا ، خزود  شتآ  اهنآ  هاگیاج  و  تساناوت ،] وا  هکلب  ]

زامن زا  شیپ  دنهاوخ : هزاجا  ماگنه  هس  رد  امش ] دزن  هب  ندمآرد  يارب   ] دناهدیسرن غولب  دح  هب  هک  امش  زا  یناسک  دیاهدش و  ناشکلام  هک 
هـس نیا  زا  ریغ  رد  و  تسامـش . تولخ  تقو  هس  اهنیا  نتفخ ، زامن  زا  سپ  دـیهنیم و  ورف  شیوخ  ياـههماج  هک  زورمین  ماـگنه  دادـماب و 

نینچنیا دراد .-  تقشم  نتساوخ  هزاجا  و  دیدرگیم -  رگیدکی  نوماریپ  هک  اریز  دیریگن ،] هزاجا  هک   ] تسین نانآ  امـش و  رب  یکاب  ماگنه 
هزاجا دیاب  دنـسر  غولب  دح  هب  امـش  ناکدوک  نوچ  59)و  .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادـخ  و  دـنکیم ، نایب  نشور  امـش  يارب  ار  تایآ  ادـخ 

و دنکیم ، نایب  نشور  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  نینچنیا  دنتساوخیم . هزاجا  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  هکنانچ  دنهاوخ  دورو ] ]
 - ياههماج هک  تسین  یهانگ  یکاـب و  ناـنآ  رب  دـنرادن ، ییوشاـنز  دـیما  هک  ناـنز  زا  ناگتـسشنزاب  60)و  .) تسا تمکح  اب  اـناد و  ادـخ 

اونش و ادخ  و  تسا ، رتهب  ناشیارب  دننک  يرادنتـشیوخ  هکنیا  و  دنزاس ، رادومن  يرویز  شیارآ و  هکنآ  یب  دنهن  ورف  شیوخ  ياهرداچ - 
زین ناتنادـنزرف  ياههناخ  لماش  هک  شیوخ -  ياههناخ  زا  هک  تسین  یهاـنگ  یگنت و  ناـتدوخ  راـمیب و  گـنل و  اـنیبان و  رب  (61 .) تساناد

ياههناخ ای  ناتاهومع  ياههناخ  ای  ناتنارهاوخ  ياههناخ  ای  ناتناردارب  ياههناخ  ای  ناتناردام  ياههناخ  ای  ناتناردپ  ياههناخ  زا  ای  تسه - 
ناتناتـسود ياههناخ ]  ] ای تسامـش  تسد  هب  اهنآ  ياهدـیلک  هک  ییاههناخ  ای  ناتاههلاخ  ياههناخ  ای  ناـتاهییاد  ياـههناخ  اـی  ناـتاههمع 

 - ناتدوخ رب  دییآرد  ییاههناخ  هب  نوچ  سپ  دیروخب . هدنکارپ  ادج و  ادج  ای  مه  اب  یگمه  هک  تسین  یهانگ  یگنت و  دـیروخب ، يزیچ ] ]
نـشور امـش  يارب  ار  تایآ  ادخ  هنوگ  نیدب  هزیکاپ . كرابم و  يدورد  تسا ، ادخ  يوس  زا  يدورد  مالـس  هک  دییوگ ، مالـس  رگیدکی - 

رد ربمایپ )  ) وا اب  نوچ  و  دـناهدروآ ، نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنایناسک  ناـنموم  اـنامه  (62 .) دیدنب راک  ار  درخ  دـیاش  دـنکیم  نایب 
نامیا ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـننانآ  دـنهاوخیم  هزاجا  وت  زا  هک  یناسک  اـنامه  دـنهاوخ . هزاـجا  وا  زا  اـت  دـنورن  دـنیآ  درگ  یمومع  يراـک 

شزرمآ نانآ  يارب  ادـخ  زا  هدـب و  هزاـجا  یهاوخ  ار  هک  ره  دنتـساوخ  هزاـجا  ناـشاهراک  یخرب  يارب  وت  زا  هک  یماـگنه  سپ  دـناهدروآ .
، دـیزاسم ار  رگید  خرب  امـش  زا  یخرب  ندـناوخارف  دـننام  دوخ  نایم  ار  ربمایپ  ندـناوخارف  (63 .) تسا نابرهم  راـگزرمآ و  ادـخ  هک  هاوخب ،
( ربمایپ  ) وا نامرف  زا  هک  نانآ  سپ  دسانشیم . دنشکیم  نوریب  رگیدکی  هانپ  رد  یناهنپ و  امـش  نایم  زا  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  ادخ  یتسارب 
اهنامـسآ و رد  هچنآ  تسار  يادخ  هک  دینادب  (64 .) دنوش كاندرد  یباذع  راتفرگ  ای  دسرب  اهنآ  هب  یئالب  هک  دنـسرتب  دیاب  دـننک  یچیپرس 
وا هب  هـک  يزور  و  تعاـط .-  یناـمرفان و  مالـسا و  رفک و  زا  دـیراک -  هـچ  رب  لاـح و  هـچ  رد  امـش  هـک  دـنادیم  یتسردـب  تـسا . نـیمز 
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(65 .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  و  داد ،] دهاوخ  ناشازج  و   ] دنکیم هاگآ  دناهدرک  هچنادب  ار  نانآ  دنوش  هدنادرگزاب 

ناقرفلا

هدنب رب  ار  نآرق -  لطاب : قح و  نایم  هدننکادج  ناقرف -  نیا  هک  يادـخ ]  ] نآ تسا  راوگرزب  گرزب و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
چیه ار  وا  تفرگن و  يدنزرف  چـیه  و  تسار ، وا  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  هک  نآ  (2 .) دشاب هدننکمیب  ار  نایناهج  ات  داتـسرف  ورف  شیوخ 

يادخ وا -  ياج  هب  ناکرـشم ]  ] 3)و .) مامت تسرد و  ياهزادـنا  داهن ، هزادـنا  ار  نآ  دـیرفایب و  ار  زیچ  ره  و  تسین ، ییاورنامرف  رد  يزاـبنا 
و دنرادن ، رایتخا  ناوت و  رد  نتـشیوخ  يارب  يدوس  نایز و  و  دنوشیم ، هدیرفآ  دوخ  دننیرفآیمن و  زیچ  چیه  هک  دنتفرگ  ینایادخ  اتکی - 
هک یغورد  رگم  تسین  نآرق -  نیا -  دنتفگ : دندش  رفاک  هک  یناسک  4)و  .) تساهنآ تسد  هب  ینتخیگنارب  هن  ییناگدنز و  هن  یگرم و  هن 

ياههناسفا دنتفگ : 5)و  .) دـندروآ اوراـن  یغورد  متـس و  هک  یتسارب  دـناهدرک . يراـی  نآ  رب  ار  وا  رگید  یهورگ  تسا و  هتفاـبرب  دـمحم ] ]
تشون دناوتیمن  دوخ  هچ  دنسیونیم  وا  يارب  دناسیونیم -  دوشیم  هدناوخ  وا  رب  هاگنابـش  دادماب و  ره  هک  ار  اهنآ  وا  هک  تسا  ناینیـشیپ 

: وگب (7 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  وا  انامه  و  دنادیم ، نیمز  نامسآ و  رد  ار  ناهن  هک  تسا  هداتسرف  ورف  یـسک  ار  نآرق ]  ] نیا وگب : (6 -.)
زا  ] یجنگ ارچ  ای  (8 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  وا  انامه  و  دنادیم ، نیمز  نامسآ و  رد  ار  ناهن  هک  تسا  هداتسرف  ورف  یسک  ار  نآرق ]  ] نیا

يوریپ ار  هدزوداج  يدرم  زج  دنتفگ : ناراکمتس  و  دروخب ؟ نآ  زا  هک  تسین  یناتـسوب  ار  وا  ارچ  ای  دوشیمن ، هدنکفا  شیوس  هب  نامـسآ ]
یهار هـک  دــنناوتن  دــندش و  هارمگ  سپ  دــندرک ،-  فـصو  ار  وـت  هنوــگچ  دــندز -  اــهلثم  وــت  يارب  هنوــگچ  هـک  رگنب  (9 .) دینکیمن

اهيوج اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهناتـسوب  دـهد ، نیا  زا  رتهب  ار  وت  دـهاوخ  رگا  هک  يادـخ ]  ] نآ تسا  راوگرزب  گرزب و  (10 .) دنبایب
هک ره  يارب  ام  دنتـشاگنا و  غورد  ار  زیخاتـسر  هکلب  دـنرادن ] رواـب  ار  وت  اـهنت  هن  اـهنیا  (] 11 .) دنک دـیدپ  اهکـشوک  وت  يارب  دـشاب و  ناور 

ار نآ  شورخ  مـشخ و  ياوآ  دــنیب  ار  ناــنآ  رود  هاــگیاج  زا  نوـچ  هـک  (12) مـیاهدرک هداـمآ  نازوـس  شتآ  دراـگنا  غورد  ار  زیخاتـسر 
شتآ نآ  زا  گنت  ییاج  رد  هدـش -  هتـسب  ریجنز  اب  ناشاهندرگ  اهتـسد و  اـی  دناهتـسب -  مه  هب  ریجنز  اـب  هک  ار  ناـنآ  نوچ  13)و  .) دنونشب

ياو و یـسب  هکلب  راب  کی  هن  زورما  دـنیوگ ]: ناگتـشرف  (] 14 .) دـنهاوخ شیوخ  گرم  دـنرآرب و  هالیواو  ياو و  دایرف  اـجنآ  رد  دـننکفیب 
نادیواج تشهب  ای  تسا  رتهب  نیا  ایآ  وگب : (15  -.) تسین یگرم  ار  امش  هچ  رگا  دیهاوخ -  رایسب  شیوخ  گرم  دیشکرب و  لد  زا  هالیواو 

تسه دنهاوخب  هچ  ره  نآ  رد  ار  ناشیا  (16 ،) تسا هاگتشگزاب  شاداپ و  ناشیا  يارب  تشهب ]  ] نآ هدش ؟ هداد  هدـعو  ناراگزیهرپ  هب  هک 
سپ دزیگنارب ، دنتسرپیم  ادخ  زج  ار  هچنآ  نانآ و  هک  يزور  17)و  .) هتساوخارف وت  راگدرورپ  رب  تسا  ياهدعو  دننادیواج ، هک  یلاح  رد 

راوازس ار  ام  ایادخ ،] راب   ] وت یکاپ  دنیوگ : (18) دندرک مگ  ار  هار  دوخ  ای  دیدرک  هارمگ  ارم  ناگدنب  نیا  امـش  ایآ  دیوگ : ناگدیتسرپ ] هب  ]
كاله یهورگ  اهنآ  دندرک و  شومارف  ار  وت  دنپ  دای و  ات  يدرک  رادروخرب  ار  ناشناردـپ  اهنآ و  نکیلو  میریگب  یناتـسود  وت  زج  هک  دوبن 

نتـشیوخ زا  ار  باذـع  دـیناوتن  سپ  دندرمـش ، غورد  دـییوگیم  امـش  ار  هـچنآ  اـهنآ  دـیامرف ]: ناگدنتـسرپ  هـب  يادـخ  (] 19 .) دندوب هدش 
20)و .) میناشچب گرزب  یباذع  ار  وا  دنک  متـس  هک  ناگدیتسرپ -  ناگدنتـسرپ و  امـش -  زا  هک  ره  و  دیهد ، يرای  ار ] دوخ   ] هن دینادرگب و 

نومزآ هلیـسو  ار  امـش  زا  یخرب  و  دـنتفریم . هار  اهرازاب  رد  دـندروخیم و  ماعط  زین  ناشیا  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ار  ناربماـیپ  وت  زا  شیپ 
دیما رواب و  ار  زیخاتـسر -  ینعی  ام -  رادید  هک  یناسک  21)و  .) تسانیب وت  راگدرورپ  و  دینکیم ؟ ییابیکـش  ایآ  هک  میتخاس ، رگید  یخرب 

دندومن یشنمگرزب  نتشیوخ  هرابرد  هنیآره  مینیبیمن ؟ ار  دوخ  راگدرورپ  ارچ  ای  دندشن  هداتسرف  ورف  ناگتـشرف  ام  رب  ارچ  دنیوگ : دنرادن 
ياهدژم ار  ناراـکهزب  زور  نآ  رـشح -  زور  اـی  گرم  ماـگنه  دـننیبب -  ار  ناگتـشرف  هک  يزور  (22 .) گرزب یشکرس  دندرک ، یـشکرس  و 
هدـنکارپ يدرگ  ار  نآ  مـیزادرپ و  دـندرک  هـک  ییاـهراک  هـب  23)و  .) تسا مارح  هتـسب و  امـش ] رب  تـشهب  : ] دـنیوگ اـهنآ ] هـب   ] و تـسین ،

دفاکشب و شی ] ] اهربا اب  نامسآ  هک  يزور  نک ] دای   ] 25)و .) دنراد هاگشیاسآ  نیرتوکین  هاگیاج و  نیرتهب  زور  نآ  رد  نایتشهب  (24 .) مینک
يزور 27)و  .) تسا راوشد  يزور  نارفاک  رب  و  تسا ، تباث  نامحر  يادخ  يارب  یهاشداپ  زور ، نآ  (26 .) یندش ورف  دنوش ، ورف  ناگتشرف 
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نالف شاک  نم ، رب  ياو  (28 ،) متفرگیم ارف  یهار  ربمایپ  اب  شاک  يا  دیوگ : و ]  ] دزگ نادـند  هب  شیوخ  تسد  ود  راکمتـس  رفاک ] نآ   ] هک
ار یمدآ  ناطیـش  و  درک . هارمگ  دیـسر  نـم  هـب  هـکنآ  زا  سپ  نآرق -  دـنپ -  درکداـی و  نـیا  زا  ارم  اـنامه  (29 ،) متفرگیمن یتـسود  هب  ار 

يارب نینچمه  31)و  .) دنتـشاذگ ورف  هداهن و  رانک  ار  نآرق  نیا  نم  موق  اراگدرورپ ، دیوگ : ربمایپ  30)و  .) تسا هدننکراوخ  هدنراذگورف و 
ارچ دنتفگ : دـندش  رفاک  هک  یناسک  32)و  .) تسا هدنـسب  يروای  امنهار و  وت  راگدرورپ  و  میدرک ، دیدپ  ناراکهزب  زا  ینمـشد  يربمایپ  ره 
 - ادج ادج  ار  نآ  ور ] نیا  زا   ] و مینادرگ ، مارآ  راوتسا و  نادب  ار  وت  لد  ات  میداتسرف ]  ] نینچنیا دشن ؟ هداتـسرف  ورف  راب  کی  هب  وا  رب  نآرق 

دنراـین وت  يارب  وت -  باـتک  توبن و  رد  نعط  اـهيریگ و  هدرخ  زا  یلثم -  چـیه  33)و  .) میدـناوخرب یگتـسهآ  هب  و  یخرب -  یپ  زا  یخرب 
خزود يوـس  هب  ناـشاهيور  رب  ناشدـنزیگنارب و  هک  ناـنآ  (34 .) میراـیب یناـیب  رتوـکین  هب  تسرد و  تـسار و  خـساپ ]  ] ار وـت  هـکنآ  رگم 

شراکددـم راـی و  ار  نوراـه  وا  ردارب  میداد و  باـتک  ار  یـسوم  هنیآره  35)و  .) تسا هار  نیرتمگ  ياج و  نیرتدـب  ار  ناـنیا  دنـشکیمه ،
نوچ حون  موق  37)و  .) میدرک كاله  یتخـسب  ار  نانآ  سپ  دنتـشاگنا ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  یموق  يوس  هب  دیورب  میتفگ : 36)و  .) میتخاس

یباذع ار  ناراکمتـس  و  میدرک ، یتربع  ناگدنیآ -  ناگدنامزاب و  مدرم -  يارب  میدینادرگ و  قرغ  ار  نانآ  دندرمـش  وگغورد  ار  ناربمایپ 
ار کی  ره  39)و  [.) میدرک كاله   ] دندوب اهنآ  نایم  هک  ار  اهلـسن  یـسب  سر و  باحـصا  دومث و  داع و  38)و  .) میاهتخاس هدامآ  كاندرد 

طول رهش  يرهش -  هب  شیرق ] نارفاک   ] هنیآره 40)و  .) میدرک دوبان  یتخـسب  ار  همه  دنتفرگن ] دنپ  نوچ   ] و میدز ، نتفرگ ] دنپ  يارب   ] اهلثم
زیخاتـسر و ندش -  هتخیگنارب  هکلب  دنریگ ؟] دنپ  ات   ] دندیدیمن ار  نآ  ایآ  دش . هدیراب  نارابگنـس -  دب -  ناراب  نآ  رب  هک  دندرک  رذـگ  - 
هب يادخ  هک  نآ  تسا  نیا  ایآ  دنیوگ ]: و   ] دـنریگن تاهرخـسم  هب  زج  دـننیب  ار  وت  نوچ  41)و  .) دنتشادن دیما  رواب و  ار  یـسرباسح -  زور 

يرادــیاپ ییابیکــش و  اـهنآ  رب  رگا  دــنک  هارمگ  دــنادرگب و  نامنایادــخ  زا  ار  اــم  هـک  دوـب  کــیدزن  (42 (!؟ تسا هـتخیگنارب  يربماـیپ 
ماک و ار  شیوخ  يادخ  هک  ار  یـسک  ایآ  (43 .) تسا رتهارمگ  یـسک  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  دننیبب  ار  باذع  هک  هاگنآ  و  میدـیزرویمن .
رد ای  دنونـشیم  ار ] قح   ] ناشرتشیب هک  يرادـنپ  رگم  اـی  (44 (؟ دوب یهاوخ  ناـبهگن  وا  رب  وت  اـیآ  سپ  يدـید ؟ تفرگ  شیوـخ  شهاوـخ 

دیشکب ار  هیاس  هنوگچ  هک  یتسیرگنن  شیوخ  راگدرورپ  عنص ]  ] هب ایآ  (45 .) دنرتهارمگ هکلب  دنتسین  نایاپراهچ  دننام  زج  اهنآ  دنباییم !؟
زاب (46 .) میتشامگرب امنهار  هیاس )  ) نآ رب  ار  باتفآ  سپس  يدوب ،] کیرات  بش و  هرسکی  ات   ] دینادرگیم اتـسیا  ار  نآ  تساوخیم ، رگا  و 

ار باوـخ  درک و  یـششوپ  امـش  يارب  ار  بش  هک  نآ  تسوا  47)و  .) میتفرگب شیوخ  يوس  هب  كدـنا -  كدـنا  یناسآ -  هب  ار  هیاـس  نآ 
 - شیوخ تمحر  شیپاـشیپ  ار  اـهداب  هک  نآ  تسوا  48)و   -.) دـیور شـشوک  راک و  یپ  رد  ات  داد -  رارق  زیخاتـسر  ار  زور  و  یـشیاسآ ،
هب ار  نآ  مینک و  هدـنز  ار  هدرم  نیمزرـس  نآ  اـب  اـت  (49 ،) میداتـسرف ورف  هدـننککاپ  كاپ و  یبآ  نامـسآ  زا  و  داتـسرف ، اهناگدژم  ناراـب - 

ییاـج هب  ییاـج  زا  میدـینادرگیمه -  ناـشنایم  ار  بآ )  ) نآ هنیآره  50)و  .) میناشونب رایـسب ، نایمدآ  نایاپراهچ و  شیوخ ، ياههدـیرفآ 
رد هنیآره  میتساوخیم  رگا  51)و  .) دنتـساوخن یـساپسان  زج  دندز و  زاب  رـس  مدرم  رتشیب  اما  دنریگ ، دنپ  دنرآ و  دای  هب  ات  میتخاس -  ناور 
هب اـی  تسا ، نآرق  رد  هک  یمکح  هب  نآرق - ]  ] نیدـب ربـم و  ناـمرف  ار  نارفاـک  سپ  (52 .) میتخیگنایمرب ياهدننکمیب  يرهـش  يدابآ و  ره 

تساراوگ و شوخ و  یکی  نیا  تسویپ ، مه  هب  ار  ایرد  ود  هک  نآ  تسوا  53)و  .) گرزب يداهج  نک ، داهج  نانآ  اب  نانآ -  تعاط  كرت 
: ینم بآ  بآ -  زا  هک  نآ  تسوا  54)و   -.) دنوشن مهرد  ات  درک -  دیدپ  هدنرادزاب  يدنب  یلیاح و  ود  نآ  نایم  و  خـلت ، روش و  رگید  نآ 
[ زیچ ره  رب   ] وــت راــگدرورپ  درک و  جاودزا -  یگتــسویپ  دــنویپ -  و  بــسن -  یگتـــسویپ  داژن -  ار  وا  سپ  دــیرفآ  ار  یمدآ  هــفطن ،- 
[ ناطیـش اب   ] شیوخ يادـخ  دـض  رب  رفاک  و  دـناسر ، ناشنایز  هن  دراد و  ناشدوس  هن  هک  دنتـسرپیم  اهزیچ  ادـخ  ياـج  هب  55)و  .) تساناوت

نیا رگم  مهاوخیمن  يدزم  چیه  تلاسر ]  ] نیا رب  امش  زا  وگب : (57 .) میداتسرفن هدننکمیب  هدنهد و  هدژم  زج  ار  وت  ام  56)و  .) تسا تشپمه 
هارمه ار  وا  دشابن و  گرم  ار  وا  زگره  هک  نک  لکوت  ياهدنز  نآ  رب  58)و  .) دریگارف شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخ  هک  ره  هک 

نایم ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  هک  نآ  (59 .) تسا هدنسب  یهاگآ  شیوخ  ناگدنب  ناهانگ  هب  وا  و  نک ، دای  یکاپ  هب  شیاتس  ساپـس و  اب 
 - هراب نیا  رد   ] سپ نامحر ، يادخ  تسوا ] . ] دمآرب یتسه -  ناهج  رب  یهدنامرف  ماقم  شرع -  رب  سپس  دیرفایب ، زور  شش  رد  تساهنآ 
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ار نامحر  يادـخ  هک  دـنیوگ  ار  نانآ  نوچ  60)و  .) سرپب تسا  هاگآ  هک  نآ  زا  وا ]-  تافـص  نامحر و  يادـخ  ای  يوتـسا  قلخ و  ياـنعم 
[ قح هار  نامیا و  زا   ] ندـیمر ار  اهنآ  و  مینک !؟ هدجـس  یهدیم  نامرف  ام  هب  وت  هک  ار  نآ  ایآ  دـشاب !؟ هچ  ناـمحر  دـنیوگ : دـینک ، هدـجس 

 - یغارچ نآ  رد  داـهن و  دنـشاب -  جرب  هدزاود  هک  دیـشروخ ، لزاـنم  اـهجرب -  نامـسآ  رد  هک  نآ  تسا  راوـگرزب  گرزب و  (61 .) دیازفیب
دهاوخ ای  دریگ  دـنپ  درآ و  دای  هب  دـهاوخ  هک  ره  يارب  درک  یپاـیپ  ار  زور  بش و  هک  تسوا  62)و  .) درک دیدپ  نابات  یهام  و  دیـشروخ - 

[ اوران ینخـس  هب   ] ار ناشیا  نانادان  نوچ  و  دـنوریم ، هار  یمرن  ینتورف و  اب  نیمز  رب  هک  دـننانآ  ناـمحر  ناگدـنب  63)و  .) دنک يرادساپس 
هداتسیا زامن  هب  هدجـس و  رد  شیوخ  راگدرورپ  يارب  ار  بش  هک  نانآ  64)و  .) دنیوگ مالس -  ای  زیمآتملاسم -  ینخـس  دنزاس ، بطاخم 

دب نآ  انامه  (66 ،) تسا ماود  رب  هتسویپ و  نآ  باذع  هک  نادرگب ، ام  زا  ار  خزود  باذع  اراگدرورپ ، دنیوگ : هک  نانآ  65)و  .) دنرآ زور  هب 
لادـتعا هار  هب  ود  نیا  نایم  دـنریگ و  گنت  هن  دـننک و  فارـسا  هن  دـننک  هنیزه  نوچ  هک  نانآ  67)و  .) تسا ییاج  ندنام  دـب  یهاگمارآ و 

رگم دنـشکن  هدرک  مارح  ار  يو  نتـشک  دنوادخ  هک  ار  یـسک  و  دنتـسرپن -  دنناوخن -  رگید  يادخ  اتکی  يادـخ  اب  هک  نانآ  68)و  .) دنشاب
هب باذع ]  ] نآ رد  دوش و  نادنچ  ود  زیخاتـسر  زور  هب  وا  باذـع  (69) دنیبب شیوخ  هزب  رفیک  دـنک  اهراک  نیا  هک  ره  دـننکن و  انز  و  قحب ،

ناشاهيدب دنوادخ  هک  دننانیا  سپ  دننک ، هتـسیاش  کین و  راک  دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  یناسک  رگم  (70 ،) دشاب نادیواج  يراوخ 
ددرگیم زاب  ادخ  هب  وا  انامه  دنک ، هتـسیاش  راک  دـنک و  هبوت  هک  ره  71)و  .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دنادرگ ، لدـب  اهیکین  هب  ار 

هدوهیب و رب  نوچ  و  دـنباین ،-  روضح  لطاب  سلاجم  رد  ای  دـنهدن -  قحاـن -  هب  لـطاب و  غورد -  یهاوگ  هک  ناـنآ  72)و  .) ازسب یتشگزاب 
نارک و دـننام  اهنآ  رب  دـنوش  هداد  دـنپ  روآدای و  ناـشراگدرورپ  تاـیآ  هب  نوچ  هک  ناـنآ  73)و  .) دنرذگب يراوگرزب  اب  دنرذگب  دنـسپان 
نامنارـسمه و زا  اراگدرورپ ، دنیوگ : هک  نانآ  74)و   -.) دننیبب تریـصب  هدید  هب  دنونـشب و  شوه  شوگ  هب  ار  اهنآ  هکلب  دـنتفین -  ناروک 

دنلب هاگیاج  هفرغ -  دندرک  هک  ییابیکش  نادب  هک  دنناشیا  (75 .) نک ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  شخبب و  اهمشچ  ینشور  ار  ام  نامنادنزرف 
ییاج ندنام  وکین  یهاگمارآ و  وکین  دنـشاب ، اجنآ  رد  هنادواج  (76 ،) دنوش وربور  مالـس  دورد و  اب  اجنآ  رد  و  دـنبای ، شاداپ  ار  تشهب  - 

 -، دهنن یشزرا  ردق و  ار  امش  دنکن -  یتیانع  و  انتعا ، امـش  هب  نم  راگدرورپ  دشابن  امـش  تدابع -  اعد و  ندناوخ -  رگا  وگب : (77 .) تسا
(78 .) دوب دهاوخ  ماود  رب  هتسویپ و  ناترفیک ]  ] سپ دیدرک  بیذکت  ار ] ادخ  تایآ  ربمایپ و   ] امش نارفاک ] یلو  ]

ءارعشلا

هکنیا هودنا ]  ] زا ار  نتشیوخ  وت  دیاش  (3 .) تسا رگنشور  نشور و  باتک  ياهتیآ  نیا  (2 .) میم نیس ، اط ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
دورف يرادربنامرف  هب  نآ  ربارب  رد  ناشاهندرگ  ات  میتسرف  ورف  نانآ  رب  یتیآ  نامـسآ  زا  میهاوخب ، رگا  (4 .) تشک یهاوخ  دنروآیمن  نامیا 

نآ زا  هـکنآ  رگم  دـسرن  ناشیدـب  ناـمحر  يادـخ  زا  ياهزاـت  دـنپ  درک و  داـی  چـیه  (5  -.) دـنهن ندرگ  ار  نآ  ناـشنارتهم  اـت  اـی : دــیآ - 
تشهب رفیک و  شاداپ و  زیخاتسر و  زا  دندرکیم -  شاهرخـسم  هچنآ  ياهربخ  هک  ادوز  سپ  دندرک  بیذکت  انامه  (6 .) دنوش نادرگيور 

تسا ياهناشن  نیا  رد  هنیآره  (8 .) میاهدینایور نآ  رد  وکین  هایگ  هنوگره  زا  اسب  هک  دناهتسیرگنن  نیمز  هب  ایآ  (7 .) دسر ناشیدب  خزود -  و 
وت راگدرورپ  هک  هاـگنآ  نک ] داـی   ] 10)و .) نابرهم اـتمهیب و  ياـناوت  تسومه  وت  راـگدرورپ  یتسارب  9)و  .) دنتـسین نموم  ناشرتشیب  یلو 

، اراگدرورپ تفگ : (12 (؟ دنزیهرپیمن یـشکرس ] رفک و  زا   ] ایآ نوعرف ، هورگ  (11 ،) ورب راکمتس  هورگ  نآ  يوس  هب  هک  دناوخب  ار  یـسوم 
ار نانآ  14)و  ،) تسرف مایپ  نوراه  هب  سپ  تسین ، هداشگ  ناور و  منابز  تسا و  گنت  ماهنیـس  13)و  ،) دنناوخ میوگغورد  هک  مراد  میب  نم 
ام ياههناشن  اب  ود  ره  سپ  دنشکیمن ،-  ار  وت  تسا -  نینچ  هن  تفگ : (15 .) دنشکب ارم  مسرتیم  ور  نیا  زا  تسا ، یهانگ  يوعد ]  ] نم رب 

نادـنزرف هک  تسا ] نیا  وا  مایپ  (] 17 ،) مینایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  ام  دییوگب : دـیور و  نوعرف  دزن  (16 .) میونشیم مییامـش ، اب  ام  دیورب ،
؟ يدوبن ام  ناـیم  رد  ار  ترمع  زا  لاـس  دـنچ  میدرورپن و  ناـمدوخ  ناـیم  رد  یکدوک  رد  ار  وت  اـیآ  تفگ : (18 .) تسرفب ام  اب  ار  لیئارـسا 

هاـگآ مدوب -  ناـهاگآان  زا  هک  مدرک  هاـگنآ  ار  راـک ]  ] نآ تفگ : (20 .) یناساپـسان زا  وـت  يدرک و  يدرک ، هک  شیوـخ  هدرک  نآ  (19)و 
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: تمکح یمکح -  ارم  مراگدرورپ  و  متخیرگ ، مدیـسرت  امـش  زا  نوچ  سپ  (21  -.) دوشیم هتـشک  سک  نآ  نم  ندز  تشم  هب  هک  مدوـبن 
هک یهنیم  تنم  نم  رب  هک  تسا  یتـمعن  هچ ] ، ] نآ (22)و  درک ناربمایپ  زا  ارم  داد و  توبن -  مکح  ای  رادرک  راـتفگ و  هشیدـنا و  یتسرد 

ناـیم هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنوادخ  تفگ : (24 (؟ تسیچ نایناهج  يادـخ  تفگ : نوعرف  (23 (؟ ياهتخاس هدرب  ار  لیئارـسا  نادنزرف 
[ یسوم (] 26 (؟] دیوگیم هچ   ] دیونـشیمن ایآ  تفگ : دـندوب  وا  درگ  هک  یناسک  هب  نوعرف ] (] 25 .) دـیرادیم رواب  نامگیب  رگا  تساهنآ ،

هناوـید هدـش  هداتــسرف  امــش  يوـس  هـب  هـک  ناـتربمایپ  نـیا  تـفگ : نوـعرف ] (] 27 .) امــش ناـکاین  راـگدرورپ  امــش و  راـگدرورپ  تـفگ :
ینیزگب نم  زج  ییادـخ  رگا  تـفگ : (29 .) دـیراد درخ  رگا  تساهنآ ، نایم  هچ  ره  رتخاـب و  رواـخ و  دـنوادخ  تفگ : یـسوم ] (] 28 .) تسا

زا رگا  راـــیب ، ار  نآ  تـــفگ : (31 (؟ مشاــب هدروآ  نـشور  یتــجح  ار  وــت  هــچ  رگا  تــفگ : (30 .) مـنادرگ ناینادــنز  زا  ار  وــت  هــنیآره 
يارب هاــگنآ  دروآ و  نوریب  ار  شیوـخ  تـسد  33)و  .) تشگ ادـیوه  ییاهدژا  مدـنامه  دـنکفیب و  شیوخ  ياـصع  سپ  (32 .) ینایوگتسار

ار امش  دهاوخیم  (35 ،) تساناد يرگوداج  نیا  یتسارب  تفگ : دندوب  وا  درگ  هک  ینارتهم  هب  نوعرف ] (] 34 .) دومن نشور  دیپس و  ناگدننیب 
و زادنا -  ریخات  هب  ار  ناشراک  رادـسپاو -  ار  شردارب  وا و  دـنتفگ : (36 (؟ دییامرفیم هچ  سپ  دـنک . نوریب  ناتنیمزرـس  زا  دوخ  يوداج  هب 

مهارف هتـسناد  يزور  هاگ  هدعو  رد  ار  نارگوداج  سپ  (38 .) دـنروآ وت  دزن  ار  ییاناد  رگوداج  ره  ات  (37 ،) تسرف اهرهش  هب  ار  ناروآدرگ 
نوچ (41 .) دنوش زوریپ  نانآ  رگا  مینک ، يوریپ  نارگوداج  زا  هک  دـشاب  (40 (؟ دییآیم مهارف  زین  امـش  ایآ  دنتفگ : ار  مدرم  39)و  .) دندروآ

ناکیدزن زا  هاگنآ  امش  و  يرآ ، تفگ : (42 (؟ دوب دهاوخ  يدزم  چیه  ار  ام  ایآ  میـشاب  زوریپ  ام  رگا  دنتفگ : نوعرف  هب  دـندمایب  نارگوداج 
دندنکفیب و ار  ناشاهاصع  اهنامـسیر و  سپ  (44 .) دینکفیب دنکفا ، دـیهاوخ  ار  هچنآ  تفگ : نانآ  هب  یـسوم  (43 .) دوب دـیهاوخ  نم ] رابرد  ]

غورد هب  ار  هچ  ره  هاـگان  دـنکفیب ، شیوـخ  ياـصع  یـسوم  سپ  (45 .) میزوریپ اـم  هنیآره  هک  دـنگوس  نوعرف  هوکـش  هاـج و  هب  دـنتفگ :
راگدرورپ (48 ،) میدروآ ناـمیا  ناـیناهج  راـگدرورپ  هب  دـنتفگ : (47 .) دـنداتفارد هدجـس  هب  نارگوداـج  سپ  (46 .) دربیم ورف  دـنتخاسیم 

گرزب وا  اـنامه  دـیدیورگ ؟-  وا  هب  دـیتشاد -  رواـب  ار  وا  مهد  هزاـجا  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  اـیآ  تفگ : نوـعرف ] (] 49 .) نوراه یسوم و 
رب ار  امش  همه  مربیم و  رگیدکی  فالخ  رب  ار  ناتیاهاپ  اهتسد و  هنیآره  تسناد ، دیهاوخ  يدوزب  سپ  هتخومآ . وداج  ار  امش  هک  تسامش 

ار نامناهانگ  ناـمراگدرورپ  هک  میراد  دـیما  اـم  (51 ،) میدرگیم زاب  نامراگدرورپ  هب  اـم  اـنامه  تسین ، یکاـب  دـنتفگ : (50 .) منکیم راد 
سپ (53 .) دـمآ دـنهاوخ  امـش  یپ  رد  هک  اریز  ربب  هنابـش  ارم  ناگدـنب  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  52)و  .) مینانموم نیتسخن  ام  هک  دزرماـیب 
مـشخ هب  ار  اـم  هنیآره  55)و  ،) دـنکدنا یهورگ  لیئارـسا -  ینب  نانیا -  انامه  دـنتفگ ]: و  (] 54 ،) داتـسرف اهرهـش  هب  ار  یناروآدرگ  نوعرف 
نوریب اـهراس  همـشچ  اهناتــسوب و  زا  ار  ناـنآ  سپ  (57 .) میراـکیپ هداـمآ  نارادحالـس  تشپمه و  یهورگ  اـم  ناـمگیب  56)و  ،) دناهدروآ

سپ (60 .) میداد ثاریم  هب  لیئارـسا  نادنزرف  هب  ار  اهنآ  و  میدرک ،]  ] نینچنیا (59 .) هناراوگرزب وکین و  هاگیاج  اـهجنگ و  زا  58)و  ،) میدروآ
راـتفرگ اـم  اـنامه  دـنتفگ : یــسوم  ناراـی  دــندید ، ار  رگیدــکی  هورگ  ود  نآ  نوـچ  (61 .) دـنتفر ناـشیا  یپ  زا  مدـباتفآ  نوـعرف ] هاپــس  ]
ياصع هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  سپ  (63 .) دومن دهاوخ  هار  ارم  تسا ، نم  اب  نم  راگدرورپ  هک  زگره ، تفگ : یـسوم ] (] 62 .) میناگدش

اجنآ کیدزن  ار  ناـینوعرف -  نارگید -  نآ  64)و  .) تشگ گرزب  یهوک  نوچ  ياهراپ  ره  تفاکـشب و  اـیرد ]  ] سپ نزب ، اـیرد  رب  ار  دوخ 
هناشن و نیا  رد  هنیآره  (67 .) میتخاس قرغ  ار  نارگید  نآ  سپـس  (66 .) میدیناهر دـندوب  وا  اب  هک  ار  یناسک  همه  یـسوم و  65)و  .) میدروآ

ناـنآ رب  ار  میهاربا  ربـخ  69)و  .) نابرهم اتمهیب و  ياـناوت  تسومه  وت  راـگدرورپ  اـنامه  68)و  .) دـندوبن نموم  ناـشرتشیب  و  تسا ، یتربع 
میتسرپیم و ار  یناتب  دنتفگ : (71 (؟ دیتسرپیم هچ  تفگ : دوخ  موق  و  شیوخ -  تسرپرس  رزآ ، شیوخ -  ردپ  هب  هک  هاگنآ  (70 ،) ناوخرب

نایز ای  دوس  ار  امـش  اـی  (73 (؟ دنونـشیم ار  امـش  زاوآ  دـیناوخیم  ار  اهنآ  هک  یماـگنه  اـیآ  تفگ : (72 .) میراد ناشناتسآ  رب  رـس  هتـسویپ 
 - دینادب دینیبب و  ینعی  دیاهتـسناد ، ای  دـیاهدید -  ایآ  تفگ : (75 .) دندرکیم نینچ  هک  میاهتفای  ار  نامناردپ  هکلب  دـنتفگ : (74 (؟ دنناسریم

سپ دـیرفآ  ارم  هک  نآ  (78 ،) نایناهج راگدرورپ  رگم  دـنانم ، نمـشد  اهنآ  انامه  (77 (؟ ناترتشیپ ناردپ  امـش و  (76 ،) دیاهدیتسرپیم هچنآ 
ماهدنز سپس  دناریمب و  ارم  هک  نآ  81)و  ،) دشخب مدوبهب  موش  رامیب  نوچ  80)و  ،) دهد میندیماشآ  ماعط و  هک  نآ  79)و  ،) دیامن مهار  ومه 
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راتفگ و هشیدـنا و  تمکح : یمکح -  ارم  اراـگدرورپ ، (83 .) دزرمایب ار  مشزغل  شاداـپ  باـسح و  زور  هک  مراد  دـیما  هک  نآ  82)و  ،) دنک
نارب ثاریم  زا  ارم  85)و  .) هن کین  داـی  ماـن و  ناینیـسپ  رد  نم  يارب  84)و  .) دـنویپب ناگتـسیاش  ناـکین و  هب  ارم  شخبب و  تسرد -  رادرک 

اوسر و ارم  دـنوشیم  هتخیگنارب  نامدرم ]  ] هک زور  نآ  رد  87)و  .) تسا ناهارمگ  زا  هک  زرمایب ، ار  مردـپ  86)و  ،) نادرگ تمعن  رپ  تشهب 
ادـخ دزن  هب  هانگ ] رفک و  كرـش و  زا   ] هتـسر كاپ و  یلد  اب  هک  نآ  رگم  (89 ،) نارـسپ هن  دراد و  دوس  لام  هن  هک  يزور  (88 ،) زاسم راوخ 

دنیاجک دنیوگ : ار  نانآ  92)و  .) ددرگ راکشآ  رادیدپ و  ناهارمگ  يارب  خزود  91)و  .) دوش کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  تشهب  90)و  .) دیآ
اجنآ رد  راسنوگن  ناـهارمگ  اـهنآ و  سپ  (94 (؟ دـنهدیم يرای  ار  دوخ  ای  دـننکیم  يرای  ار  امـش  اـیآ  (93 ،) دیدیتسرپیم ادـخ  زج  هچنآ 

هک دنگوس  ادخ  هب  (97 :) دنیوگ دننکیم ، هزیتس  رگیدکی  اب  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  96)و  .) ناگمه زین  سیلبا  نایهاپس  95)و  .) دنوش هدنکفا 
هارمگ ناراکهزب  زج  ار  اـم  99)و  ،) میتشادیم ربارب  نایناهج  راگدرورپ  اب  ار  امـش  هک  هاگنآ  (98 ،) میدوب يراکـشآ  یهارمگ  رد  ام  هنیآره 

[ ایند هب   ] ار ام  شاـک  (102 .) یناـبرهم زوسلد و  تسود  هن  101)و  ،) تسین يرگـشهاوخ  هدننکتعافـش و  چیه  ار  ام  کنیا  (100 .) دنتخاسن
راگدرورپ هنیآره  104)و  .) دـندوبن نموم  ناشرتشیب  تسا و  یتربع  هناشن و  نیا  رد  اـنامه  (103 .) میدـشیم نانموم  زا  ات  دوبیم  یتشگزاب 

ایآ تفگ : نانآ  هب  حون  ناشردارب  هک  هاـگنآ  (106 .) دندرمـش وگغورد  ار  ناربمایپ  حون  موق  (105 .) نابرهم اتمهیب و  ياـناوت  تسومه  وت 
نیا رب  109)و  .) دـیرب ناـمرف  ارم  دـینک و  اورپ  ادــخ  زا  سپ ، (108 .) منیما يربماـیپ  ار  امـش  نم  (107 (؟ دیزیهرپیمن ادـخ ] هب  كرـش  زا  ]

ناــمرف ارم  دیـــسرتب و  ادـــخ  زا  سپ ، (110 .) تــسین ناــیناهج  راــگدرورپ  رب  زج  نــم  دزم  مهاوــخیمن ، يدزم  امـــش  زا  يربماـــیپ ] ]
هچ دندرکیم  نانآ  هچنادب  ارم  تفگ : (112 (؟ دناهدرک يوریپ  وت  زا  ناگیامورف  هکنآ  لاح  میروایب و  نامیا  وت  هب  ایآ  دـنتفگ : (111 .) دیرب
زج نـم  (115 .) دــنار مهاوـخن  ار  ناــنموم  نـم  114)و  .) دــیمهفیم رگا  تـسین ، نـم  راــگدرورپ  رب  زج  ناــشباسح  (113 (؟ تسا یـشناد 

، اراگدرورپ تفگ : (117 .) يوشیم راسگنـس  هنیآره  یتسیانزاب ، نانخـس ] نیا  زا   ] رگا حون ، يا  دنتفگ : (116 .) متسین راکشآ  ياهدنهدمیب 
وا و سپ  (119 .) شخب ییاهر  دـنانم  اب  هک  ار  ینانموم  ارم و  و  نک ، مکح  نانآ  نم و  ناـیم  سپ  (118 .) دندرک بیذکت  ارم  نم  موق  انامه 

یتربع هناـشن و  نیا  رد  هنیآره  (121 .) میدرک قرغ  ار  ناگدنام  نآ  سپـس  (120 .) میدـیناهر دـندوب  رابنارگ  یتشک  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک 
وگغورد ار  ناگداتسرف  داع  موق  (123 .) نابرهم اتمهیب و  ياناوت  تسومه  وت  راگدرورپ  اـنامه  122)و  .) دندوبن نموم  ناشرتشیب  و  تسا ،

اورپ ادخ  زا  سپ ، (126 .) منیما يربمایپ  امش  يارب  نم  (125 (؟ دیزیهرپیمن كرش ] زا   ] ایآ تفگ : دوه  ناشردارب  هک  هاگنآ  (124 ،) دندرمش
ره هب  ایآ  (128 .) تسین نایناهج  راـگدرورپ  رب  زج  نم  دزم  مهاوخیمن ، يدزم  امـش  زا  يربماـیپ ]  ] نیا رب  127)و  .) دیرب نامرف  ارم  دـینک و 

نادیواج ییوگ  دیزاسیم  راوتـسا  دـنلب و  ياهکـشوک  129)و  (؟ دـینکیم انب  یگدوهیب  يزاب و  هب  دـنلب -  ییانب  ياهناـشن -  يدـنلب  ياـج 
ارم دینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (131 .) دییاشگیم تسد  هنامحریب ]  ] ناشکندرگ دننام  دـییاشگیم  تسد  مشخ  هب  نوچ  130)و  .) دینامیم
ددم نارسپ  نایاپراهچ و  هب  ار  امش  (133 ،) داد يرای  کمک و  دینادیم  هچنادب  ار  امـش  هک  دینک  اورپ  يادخ ]  ] نآ زا  132)و  .) دیرب نامرف 
دنپ هچ  تسا  ناسکی  ام  يارب  دنتفگ : (136 .) مکانمیب گرزب  يزور  باذع  زا  امش  رب  نم  (135 .) اهراس همشچ  اهناتسوب و  هب  134)و  ،) درک

ار وا  سپ  (139 .) دش میهاوخن  باذع  زگره  ام  138)و  .) تسین ناینیشیپ  غورد  هتفابارف و  زج  نیا  (137 .) یشابن ناگدنهددنپ  زا  هچ  یهد و 
وت راگدرورپ  هنیآره  140)و  .) دـندوبن نموم  ناشرتشیب  تسا و  یتربع  هناشن و  نیا  رد  انامه  میدرک . دوبان  ار  اـهنآ  و  دنتـشاگنا ، وگغورد 

: تفگ نانآ  هب  حـلاص  ناشردارب  هک  هاگنآ  (142 .) دندرک بیذکت  ار  ناگداتـسرف  زین  دومث  موق  (141 .) نابرهم اتمهیب و  ياـناوت  تسومه 
نیا رب  145)و  .) دیرب نامرف  ارم  دینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (144 .) منیما يربمایپ  امش  يارب  نم  (143 (؟ دیزیهرپیمن ادخ ] هب  كرـش  زا   ] ایآ

نمیا اهتمعن -  تساجنیا -  هچنآ  رد  ار  امـش  اـیآ  (146 .) تسین نایناهج  راـگدرورپ  رب  زج  نم  دزم  مهاوخیمن . يدزم  امـش  زا  يربماـیپ ] ]
فیطل كزاـن و  شاهوـیم -  ینعی  شاهفوکـش -  هک  اـهنبامرخ  اـهرازتشک و  148)و  (؟ اهراس همـشچ  اهغاب و  رد  (147 (؟ تشاذگ دنهاوخ 
نامرف 151)و  ،) دـیرب ناـمرف  ارم  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (150 .) دیـشارتیم اههناخ  هناـمداش -  اـی  هناداتـسا -  اـههوک  زا  149)و  .) تسا

هک تسین  نیا  زج  دنتفگ : (153 .) دننکیمن هتسیاش  کین و  راک  دننکیم و  يراکهابت  نیمز  رد  هک  نانآ  (152 ،) دیهنم ندرگ  ار  ناراکفازگ 
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، تسا يرتش  هدام  نیا  تفگ : (155 .) رایب ياهناشن  ینایوگتـسار  زا  رگا  سپ  یتسین ، ام  نوچمه  ییمدآ  زج  وت  (154 ،) یناگدز وداج  زا  وت 
يزور باذع  ار  امـش  هک  دیناسرم  نادب  يدنزگ  چـیه  156)و   -،) رگید هتسناد -  يزور  روخـشبآ  زین  ار  امـش  تسا و  يروخـشبآ  ار  نآ 

نیا رد  انامه  تفرگ . ورف  ار  ناـنآ  باذـع  سپ  (158 .) دنتـشگ نامیـشپ  هاگنآ  دنتـشک -  دندرک -  یپ  ار  نآ  سپ  (157 .) دریگارف گرزب 
زین طول  موق  (160 .) نابرهم اـتمهیب و  ياـناوت  تسومه  وت  راـگدرورپ  هنیآره  159)و  .) دـندوبن نموم  ناـشرتشیب  تسا و  یتربع  هناـشن و 
امـش يارب  نم  (162 (؟ دـیزیهرپیمن يراکتـشز ] زا   ] ایآ تفگ : اـهنآ  هب  طول  ناـشردارب  هک  هاـگنآ  (161 .) دندرک بیذکت  ار  ناگداتـسرف 

رب زج  نـم  دزم  مهاوـخیمن ، يدزم  امـش  زا  يربماـیپ ]  ] نـیا رب  164)و  ،) دـیرب ناـمرف  ارم  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (163 ،) منیما يربمایپ 
هدیرفآ امش  يارب  ناتنارـسمه  زا  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  166)و  (!؟ دیزیمآیم نارن  اب  ناهج  مدرم  زا  ارچ  (165 ،) تسین نایناهج  راگدرورپ 

ناگدنار نوریب  زا  هنیآره  یتسیانزاب  نانخـس ] نیا  زا   ] رگا طول ، يا  دـنتفگ : (167 .) دیراکزواجت یهورگ  امـش  هکلب  دیراذگیماو ، تسا 
همه وا و  سپ  (170 .) شخب ییاهر  دننکیم  هچنآ  زا  ارم  نادـناخ  ارم و  اراگدرورپ ، (169 ،) منمشد ار  امش  رادرک  نم  تفگ : (168 .) یشاب

كاله ار  ناگدـنامزاب -  نارگید -  سپـس  (172 .) دوـب ناگدـنامزاب  رد  هـک  ار  طوـل -  نز  ینزریپ -  رگم  (171 ،) میدیناهر ار  وا  نادـناخ 
ناشرتشیب تسا و  یتربع  هناـشن و  نیا  رد  اـنامه  (174 .) ناگدرک میب  نآ  ناراب  دوب  دب  سپ  میدـیراب ، ینارابگنـس  اهنآ  رب  173)و  ،) میدرک
بیذــکت ار  ناگداتــسرف  زین  هــکیا  مدرم  (176 .) ناــبرهم اــتمهیب و  ياــناوت  تسوـمه  وـت  راــگدرورپ  هـنیآره  175)و  .) دـندوبن نموم 

، منیما يربمایپ  امـش  يارب  نم  (178 (؟ دـیزیهرپیمن وا ] ینامرفان  ادـخ و  هب  كرـش  زا   ] ایآ تفگ : نانآ  هب  بیعـش  هک  هاگنآ  (177 .) دندرک
نایناهج راگدرورپ  رب  زج  نم  دزم  مهاوخیمن ، يدزم  امـش  زا  يربمایپ ]  ] نیا رب  180)و  .) دیرب نامرف  ارم  دینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (179)

رد دیهاکم و  ار  مدرم  ياهالاک  183)و  ،) دیجنسب تسار  يوزارت  اب  182)و  ،) دیـشابم ناگدنهدمک  زا  دیهد و  مامت  ار  هنامیپ  (181 .) تسین
وت هک  تسین  نیا  زج  دنتفگ : (185 .) دینک اورپ  دیرفایب  ار  نیشیپ  ناگدیرفآ  امش و  هک  يادخ ]  ] نآ زا  184)و  .) دیشوکم يراکهابت  هب  نیمز 

سپ ینایوگتـسار  زا  رگا  (187 .) میرادـنپیم ناـیوگغورد  زا  ار  وت  هنیآره  و  یتـسین ، اـم  دـننامه  ییمدآ  زج  وت  186)و  .) یناگدزوداج زا 
باذع هاگنآ  دندرک ، شبیذکت  سپ  (189 .) تسا رتاناد  دینکیم  هچنادب  نم  راگدرورپ  تفگ : (188 .) نکفا ورف  ام  رب  ار  نامسآ  زا  ياهراپ 

نیا رد  انامه  (190 .) دوب گرزب  يزور  باذـع  نآ ، هک  یتسارب  تفرگ ، ورف  ار  نانآ  دـیرابیم -  شتآ  نآ  زا  هک  یهایـس  ربا  هیاـس -  زور 
نیا اـنامه  192)و  .) ناـبرهم اـتمهیب و  ياـناوت  تسومه  وت  راـگدرورپ  هنیآره  191)و  .) دـندوبن نموم  ناـشرتشیب  تسا و  یتربـع  هناـشن و 

زا اـت  وـت  بـلق  رب  (194 ،) تــسا هدروآ  دورف  ار  نآ  لــیئربج -  نــیما -  حور  هــک  (193 ،) تسا ناـیناهج  راـگدرورپ  هداتـسرفورف  نآرق ] ]
نیا ایآ  (197 .) تسه ناینیـشیپ  ياههتـشون  رد  نآ  یهاوگ ] هدژم و  دای و   ] اـنامه 196)و  .) نشور يزات  ناـبز  هب  (195 ،) یشاب ناگدنهدمیب 

199)و ،) میداتـسرفیم نامجع  زا  یخرب  رب  ار  نآرق )  ) نآ رگا  198)و  (؟ دـننادیم ار  نآ  لیئارـسا  ینب  نایاناد  هک  دوبن  ياهناشن  نانآ  يارب 
نامیا نآ  هب  (201 ،) میداد هار  ناراـکهزب  نآ  ياـهلد  رد  ار  نآ  نـینچنیا  (200 .) دـندروآیمن نامیا  نادـب  دـناوخیم ، ناشیا  رب  ار  نآ  يو 

ایآ دنیوگ : سپ  (203 .) دسر ناشیدـب  دنـشابن  هاگآ  هک  یلاح  رد  ناهگان و  هک  (202 ،) دننیبب ار  كاندرد  باذـع  هک  هاگنآ  ات  دـنروآیمن 
، میهد يرادروخرب  اـهلاس  ار  ناـنآ  رگا  هک  یتـسناد -  يدـید -  اـیآ  (205 (؟ دنباتـشیم ام  باذع  هب  ایآ  (204 (؟ داد دـنهاوخ  اـم  هب  یتلهم 

دهاوخن باذـع ] عفد  رد   ] ناـشیارب يدوس  دـندوب  هتفاـی  يرادروخرب  هچنآ  (207 ،) دیآ ناشیدب  دـندشیم  هداد  هدـعو  هچنآ  سپـس  (206)
راکمتس ام  و  دشاب ، يدنپ  يروآدای و  ات  (209 ،) دوب یناگدنهدمیب  ار  نآ  هکنآ  رگم  میدرکن  دوبان  ار  يرهـش  چیه  مدرم ]  ] 208)و .) تشاد

راتفگ یحو و   ] ندینـش زا  ناـنآ  اـنامه  (212 ،) دـنناوت هن  دزـس و  ار  ناـنآ  هن  (211 ،) دـندرواین دورف  ناوـید  ار  نآرق )  ) نـیا 210)و  .) میدوبن
214)و .) یـشاب ناگدنوش  باذع  زا  هاگنآ  هک  ناوخم  رگید  ییادخ  اتکی  يادـخ  اب  سپ  (213 .) دنناگدش رانکرب  هتشاد و  رود  ناگتـشرف ]

دورف دــندرک  يوریپ  ار  وـت  هـک  ناـنموم  زا  یناـسک  يارب  ار  شیوـخ  یمرن ] رهم و   ] لاـب 215)و  .) نک میب  ار  دوخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ 
نآ (218 ،) نک لکوت  نابرهم  اتمهیب و  ياناوت  نآ  رب  217)و  .) مرازیب دینکیم  هچنآ  زا  نم  وگب : دـننک ، ینامرفان  ار  وت  رگا  سپ  (216 .) رآ
هک (220  -،) نارازگزامن نانکهدجـس -  نایم  رد  ار  وت  نتـشگ  مه  219)و  ،) دـنیبیم يزیخیم  رب  بش ] زامن  هب  اـهنت   ] هک هاـگنآ  ار  وت  هک 
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، دـنیآیم دورف  يراکهزب  نزغورد  ره  رب  (222 (؟ دـنیآیم دورف  یـسک  هچ  رب  ناوید  هک  منک  هاگآ  ار  امـش  اـیآ  (221 .) اناد اونـش و  تسوا 
ناهارمگ ار  نارعاش  هک ] اریز  تسین ، رعاش  ربمایپ   ] 224)و .) دنیوگغورد ناشرتشیب  دننکیم و  اقلا  ار  غورد ] [ي  اهیندینش ناوید ] (] 223)

226)و .) دنوریم هتشگرس  دنهنرد و  رـس  یقیرط -  ره  رد  ینعی  ییداو -  ره  رد  نارعاش )  ) نانآ هک  ياهدیدن  رگم  (225 .) دننکیم يوریپ 
زا سپ  دـندرک و  دای  رایـسب  ار  يادـخ  هدرک و  هتـسیاش  کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  رگم  (227 ،) دننکیمن هچنآ  دنیوگیم 

(228 .) تشگ دنهاوخ  زاب  هاگتشگزاب  مادک  هب  دننادب  هک  ادوز  دندرک ، متس  هک  نانآ  و  دنناتس ، نیک  دندید  متس  هکنآ 

لمنلا

، نانموم يارب  تسا  هدژم  ینومنهر و  (2 .) تسا رگنشور  نشور و  باتک  نآرق و  تایآ  نیا  نیـس ، اط ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
نامیا نیـسپ  ناهج  هب  هک  یناسک  اـنامه  (4 .) دـنراد رواب  نامگیب  ار  نیـسپ  ناهج  دـنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  اپرب  زامن  هک  ناـنآ  (3)

نآ رد  اهنآ  دنراد و  یتخـس  دب و  باذـع  هک  دـننانآ  (5 .) دـنالدروک هتـشگرس و  سپ  میتسارایب  ناشیارب  ار  نانآ  لطاب ]  ] ياهراک دـنرادن 
هک هاگنآ  نک ] دای  (] 7  -.) يریگیم ارف  ار  نآ  ینعی  دـنهد -  اـناد  يراکراوتـسا  دزن  زا  نآرق  نیا  ار  وـت  هنیآره  6)و  .) دنرتراکنایز ناهج 
مرگ هک  دشاب  مروآ  امش  دزن  هتخورفا  شتآ  ياهراپ  ای  مرایب  يربخ  نآ  زا  ار  امش  يدوزب  مدید ، یـشتآ  نم  تفگ : دوخ  رـسمه  هب  یـسوم 
هزنم كاپ و  و  تسا ، نآ  نوماریپ  هک  نآ  تسا و  شتآ  رد  هک  نآ  تسا  تکرب  اب  هک  دنداد  شزاوآ  دـمآ  نآ  دزن  هب  نوچ  سپ  (8 .) دیوش

نآ نوچ  سپ  نکفیب ، ار  تیاصع  10)و  ،) تمکح اب  اتمهیب و  دنمناوت  يادخ  منم  انامه  یسوم ، يا  (9 .) نایناهج راگدرورپ  يادخ ، تسا 
هک سرتم ، یـسوم ، يا  دمآ ]: ادن  . ] تسیرگنن سپاو  تخیرگ و  هدرک  تشپ  میب ] زا  ، ] تسا زیخکبـس  يرام  ییوگ  دبنجیم  هک  يدید  ار 

راـگزرمآ و مـنم  هـک  دـنادرگ ، نیزگیاـج  يدـب  زا  سپ  ار  یکین  سپـس  دـنک و  متــس  هـک  نآ  رگم  (11) دنـسرتن ناگداتـسرف  نم  دزن  هب 
نوعرف و يوس  هب  تسا  هناشن  هن  نایم  رد  نیا ] و  ، ] دـیآ نوریب  یـسیپ ]  ] بیـسآ زا  هن  نشور  اـت  رب  تناـبیرگ  رد  ار  تتـسد  12)و  .) نابرهم

تـسا ییوداج  نیا  دنتفگ : دمآ ، ناشیدب  ادیوه  نشور و  ام  ياههناشن  نوچ  سپ  (13 .) دننامرفان راکدب  یهورگ  نانآ  هک  اریز  شهورگ ،
ناراکهابت ماجنارس  هک  رگنب  سپ  تشاد ، نیقی  اهنادب  ناشاهلد  هک  یلاح  رد  دندرک  راکنا  یشکرس  متس و  يور  زا  ار  اهنآ  14)و  .) راکشآ

نموم ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس  ساپس و  دنتفگ : و  میدادب ، یشناد  ار  نامیلـس  دوواد و  هنیآره  15)و  .) دوب هنوگچ 
[ ياهرهب  ] يزیچ ره  زا  ار  اـم  دـنتخومآ و  ناـغرم  نخـس  ار  اـم  مدرم ، يا  تـفگ : و  درب ، ثاریم  دوواد  زا  نامیلـس  16)و  .) داد يرترب  دوخ 
زا  ] اهنآ سپ  دندمآ ، درگ  ناغرم  نایمدآ و  نایرپ و  زا  شنایهاپس  ار  نامیلـس  17)و  .) راکشآ يرترب  یـشخبنوزف و  تسا  نیا  انامه  دنداد .
يا تـفگ : ياهچروـم  دــندمآ ، ارف  ناـگچروم  يداو  يـالاب -  زا  رب -  هـک  هاـگنآ  اـت  (18 .) دـندشیم هتـشاد  زاب  یمظنیب ] یگدـنکارپ و 

راتفگ زا  نامیلس ]  ] سپ (19 .) دنشابن هاگآ  هک  یلاح  رد  دننک  ناتلامیاپ  شنایهاپـس  نامیلـس و  ادابم  دیور  رد  دوخ  ياههناخ  هب  ناگچروم 
ینازرا مردام  ردپ و  رب  نم و  رب  هک  ار  تتمعن  هک  هد -  قیفوت  نک -  ماهلا  ارم  اراگدرورپ ، تفگ : و  دـش ، نادـنخ  يدـنخبل  هب  هچروم  نآ 

تاهتـسیاش کین و  ناگدـنب  نایم  رد  دوخ  شیاشخب  هب  ارم  يدنـسپیم و  ار  نآ  هک  منک  هتـسیاش  کین و  يراک  مراد و  ساپـس  ياهتـشاد 
تخس ياهجنکش  ار  وا  هنیآره  (21 (؟ تسا نابیاغ  زا  رگم  ای  منیبیمن  ار  دـهده  هک  تسیچ  ارم  تفگ : هدـش  ایوج  ار  ناغرم  20)و  .) رآرد

هک  ] دییاپن يرید  دهده -  ای  نامیلس  گنرد  شگنرد -  سپ  (22 .) درایب راکشآ  نشور و  يرذع -  یتجح -  ارم  ای  مربب  ار  شرـس  ای  منک 
 - ینز نم  (23 .) ماهدروآ تسرد  يربخ  تیارب  نمی -  رد  يرهـش  ابـس -  زا  و  ياهتفاینرد ، وت  هک  ماهتفایرد  يزیچ  تفگ : و  دـمآ ] دـهده 

ار وا  دناهداد و  وا  هب  یتمعن -  ره  زا  ای  دـیآ  راک  هب  ار  ناهاشداپ  هک  يزیچ -  ره  زا  دـنکیم و  یهاشداپ  نانآ  رب  هک  متفای  ار  مان -  سیقلب 
ار نانآ  لطاب ]  ] ياهراک ناطیـش  دننکیم و  هدجـس  ار  دیـشروخ  اتکی  يادخ  ياج  هب  هک  متفای  ار  شموق  ار و  وا  (24 .) گرزب تسا  یتخت 
رد هک  ار  اهیناهن  هک  ار  ییادـخ  دـننکن  هدجـس  ات  (25) دنتـسین تسار  هار  هب  سپ  هدـینادرگب  تسار ]  ] هار زا  ار  اهنآ  هتـسارایب و  ناـشیارب 
وا زج  ییادخ  اتکی ، يادـخ  (26) دنادیم دـینکیم  راکـشآ  ار  هچنآ  دـیرادیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  دروآیم و  نوریب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
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ربب و ارم  همان  نیا  (28 .) ینایوگغورد زا  ای  ییوگیم  تسار  هک  دید  میهاوخ  تفگ : نامیلس ] (] 27 .) تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  تسین ،
، نارتـهم يا  تفگ : نز ] نآ  (] 29 .) دـنیوگ خـساپ  هچ  رگنب  و  وـش -  وـسکی  هب  نادرگب -  يور  اـهنآ  زا  سپـس  نکفیب  اـهنآ  دزن  هـب  ار  نآ 

نم رب  هک  نومـضم ] نیا  هب  (] 31 ،) تسا نابرهم  هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب  نامیلـس و  زا  نآ  (30 ،) هدـش هدـنکفا  نم  يوس  هب  یمارگ  ياهمان 
چیه هدـنرازگ  نم  هک  دـیهد ، رظن  يار و  مراـک  رد  ارم  نارتـهم ، يا  تـفگ : و ] (] 32 .) ناـگداهن ندرگ  دـییآ  نم  دزن  هب  دـییوجم و  يرترب 

، تسار وت  نامرف  و  میتخـس ، راکیپ  نادنوادخ  ناوت و  رپ  نادنمورین  ام  دـنتفگ : (33 .) دیشاب رضاح  نم  دزن  رد  امـش  هکنیا  ات  ماهدوبن  يراک 
و يرآ ] . ] دننادرگ راوخ  ار  نآ  مدرم  نازیزع  دننک و  شهابت  دنیآرد  يرهش  يدابآ و  هب  هاگره  ناهاشداپ  تفگ : (34 .) ییامرف هچ  ات  رگنب 

 - دنروآ یخساپ  هچ  دندرگیم -  زاب  زیچ  هچ  اب  ناگداتسرف  هک  مرگنیم  سپ  متسرف  یشکشیپ  ناشیا  يوس  هب  نم  35)و  .) دننکیم نینچ 
هچنآ زا  تسا  رتهب  هداد  ارم  يادخ  هچنآ  دینکیم !؟ يرای  لام  هب  ارم  ایآ  تفگ : نامیلـس ] ، ] دـمآ نامیلـس  دزن  هداتـسرف ]  ] نوچ سپ  (36 .)

رد ار  نانآ  هک  مییآرد  ناشیدـب  یهاپـس  اب  هنیآره  هک  درگزاب  نانآ  يوس  (37 .) دینامداش دوخ  شکـشیپ  هب  امـش  هکلب  تسا ، هداد  ار  امش 
وا تخت  ناتمادک  نارتهم ، يا  تفگ : سپس ] (] 38 .) مینار ناشنوریب  یگدنکفارس  يراوخ و  هب  اجنآ  زا  انامه  دشابن و  ناوت  بات و  نآ  ربارب 

يزیخرب شیوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ : نایرپ  زا  يوید  (39 (؟ دروآیم میارب  دنیآ  نم  دزن  هداهن  ندرگ  هکنآ  زا  شیپ  ار 
نآ نم  تفگ : دوب  شدزن  ظوفحم -  حول  ای  ینامسآ  یباتک  باتک -  زا  یشناد  هک  نآ  (40 .) منیما دنمورین و  راک  نیا  رب  نم  مرآ و  وت  دزن 

رارق دوخ  دزن  ار  نآ  نوچ  سپ  مروآیم . تیارب  يرادرب -  نآ  زا  مشچ  اـت  يرگن  يزیچ  رد  نوچ  اـی  ینز -  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار 
زج درازگ  ساپس  هک  ره  و  منکیم ، یساپسان  ای  مرادیم  ساپس  هک  مدیامزایب  ات  تسا  مراگدرورپ  یـشخب  نوزف  زا  نیا  تفگ : دید ، هتفای 

تخت تفگ : (41 .) راوگرزب تسا و  زاینیب  نم  راگدرورپ  انامه  دنک  یساپسان  هک  ره  و  درازگیم ، ساپـس  شیوخ  دوس  هب  هک  تسین  نیا 
وا هب  دـمایب  نوچ  سپ  (42 .) دـنربیمن هار  هک  تساهنآ  زا  ای  دربیم  هار  نآ ] نتخانـش  زاب  هب   ] ایآ میرگنب  ات  دـیزاس  هتخانـشان  شیارب  ار  وا 
 - نامیلـس تیناقح  تردق و  رب  دناهداد -  شناد  نیا  زا  شیپ  ار  ام  و  تسا . نامه  نیا  ییوگ  تفگ : تسا ؟ نینچ  وت  تخت  ایآ  دش : هتفگ 
وا هب  (44 .) دوب نارفاک  هورگ  زا  هک  اریز  دوب ، هتشادزاب  ادخ ] شتـسرپ  زا   ] ار وا  دیتسرپیم  ادخ  زج  هچنآ  43)و  .) میاهدوب هداهن  ندرگ  ام  و 

[ نامیلـس . ] دیـشک الاب  شیوخ  قاس  ود  زا  هماج  و  تسا . فرژ  يریگبآ  هک  تشادنپ  دیدب  ار  نآ  نوچ  يآرد ، خاک  نحـص  هب  دش : هتفگ 
اب کنیا ]  ] مدرک و متـس  دوخ  هب  نم  اراـگدرورپ ، تفگ : تسین .-  بآ  هنیگبآ -  زا  هتخاـس ] ، ] راومه فاـص و  تسا  ینحـص  نیا  تفگ :
ار اتکی  يادخ  هک  میداتـسرف  ار  حـلاص  ناشردارب  دومث  موق  يوس  هب  هنیآره  45)و  .) مداهن ندرگ  ار  نایناهج ، راگدرورپ  يادـخ ، نامیلس 
 - يدـب هبوت -  یکین -  زا  شیپ  ارچ  نم ، موق  يا  تفگ : حـلاص ] (] 46 .) دندرکیم هزیتس  رگیدکی  اب  هک  دـندش  هورگ  ود  هاگنآ  دـیتسرپب ،
اب هک  ار  اهنآ  وت و  ام  دـنتفگ : (47) دیوش تمحر  روخ  رد  دیاش  ات  دیهاوخیمن  شزرمآ  ادـخ  زا  ارچ  دـیهاوخیم ؟ باتـش  هب  ار  باذـع - 

48)و  -.) دنیامزآیم ار  امش  دینومزآ -  راتفرگ  یهورگ  امش  هکلب  تسا ، دنوادخ  دزن  ناتدب  نوگش  تفگ : میاهتفرگ . دب  نوگش  هب  دناوت 
ادخ هب  دنتفگ : (49 .) دـندوبن رادرک  تسرد  راک و  هتـسیاش  دـندرکیم و  یهاـبت  نیمز  رد  هک  دـندوب  هورگ -  هن  اـی  درم -  هن  رهـش  نآ  رد 

: مییوگ وا  هاوخنوخ  هب  سپـس  میرب ، نوخیبش  شنادناخ  وا و  رب  هک  دنتفگ -  دندروخ  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  ای : دیروخ -  دـنگوس 
یگنرین زین  ام  و  دـنتخاس ، یگنرین  50)و  .) مییوگتـسار ام  انامه  و  میاهدوبن -  رـضاح  ای  میاهدیدن -  ار  وا  نادـناخ  وا و ]  ] ندـش كاله  ام 

، میدرک كاله  ار  همه  ناشموق  اـهنآ و  دوب ، ناـسچ  ناـشگنرین  ماجنارـس  هک  رگنب  سپ  (51 .) دـنتفاییمن رد  ار ] ام  گنرین   ] یلو میتخاـس 
یتربـع هناـشن و  دـننادب  هـک  یهورگ  يارب  نآ  رد  هـنیآره  تـسا . هدـنام  یهت  ناریو و  دـندرک  هـک  یمتــس  هـب  ناـشیاههناخ  کـنیا  (52)

ایآ تفگ : دوخ  موق  هب  هک  هاـگنآ  نک ] داـی   ] ار طول  54)و  .) میدیناهر دـندرکیم  يراگزیهرپ  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  53)و  .) تسا
ایآ (55 (!؟-  دینکیم يراکتشز  نیا  رگیدکی  دید  رد  ای  دیباییم ، رد  ار  نآ  یتشز  دینیبیم -  هکنآ  لاح  دیدرگیم و  يراکتشز  نوماریپ 

نادناخ دنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ  سپ  (56 .) دینادان یهورگ  امـش  هکلب  دییارگیم !؟ نادرم  هب  نانز  ياج  هب  ینارماک  هب  امش 
ردـقم هک  شنز  زج  میدـیناهر  ار  شنادـناخ  وا و  سپ  (57 .) دـنزرویم یکاپ  هک  دـنایمدرم  نانآ  هک  دـینک ، نوریب  دوخ  رهـش  زا  ار  طول 
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: وگب (59 .) ناگدش میب  ناراب  تسا  دـب  سپ  میدـیراب ، گنـس ] زا   ] یناراب اهنآ  رب  58)و  .) دشاب ناگدش ] كاله  و   ] ناگدـنامزاب زا  میدرک 
نآ ای  (60 (؟ دنریگیم ادخ ]  ] زابنا هچنآ  ای  تسا  رتهب  ادخ  ایآ  ناشدیزگرب ، هک  نانآ  وا  ناگدنب  رب  مالس  تسار و  يادخ  شیاتس  ساپس و 

شتخرد دسرن  ار  امش  هک  میدینایور  مرخ  ابیز و  ياهناتـسوب  نادب  هک  دروآ  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  ناتیارب  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک 
ار نیمز  هک  نآ  ای  (61 .) دنورجک یمدرم  نانآ  هکلب  تسه ؟ ییادخ  اتکی  يادـخ  اب  ایآ  دـنریگیم ؟] زابنا  هچنآ  ای  تسا  رتهب   ] دـینایورب ار 
ات داهن -  يدـنب  ایرد  ود  نایم  تخاس و  اههوک -  اهرگنل -  نآ  يارب  درک و  ناور  اهيوج  اهنآ  نایم  رد  داد و  رارق  مارآ -  ای : هاـگمارآ - 
هک نآ  ای  (62 .) دننادیمن ناشرتشیب  هکلب  تسه ؟ ییادخ  اتکی  يادخ  اب  ایآ  دـنریگیم ؟] زابنا  هچنآ  ای  تسا  رتهب   - ] دـنزیماین رگیدـکی  هب 

نیمز رد  ناینیشیپ -  نیـشناج  ای  دوخ -  ناگدنیامن  ار  امـش  درادرب و  وا  زا  ار  بیـسآ  دنزگ و  دهد و  خساپ  دناوخب  ار  وا  نوچ  ار  هدنامرد 
ار امش  هک  نآ  ای  (63 .) دنریذپیم دنپ  دننکیم و  دای  یکدنا  تسه ؟ ییادخ  اتکی  يادخ  اب  ایآ  دنریگیم ؟] زابنا  هچنآ  ای  تسا  رتهب   ] دزاس
ای تسا  رتهب   ] دتـسرف ناگدژم  ناراب -  ینعی  دوخ -  تمحر  شیپاشیپ  ار  اهداب  هک  نآ  و  دـیامنیم ، هار  اـیرد  یکـشخ و  ياـهیکیرات  رد 

زاـغآ ار  شنیرفآ  هک  نآ  اـی  (64 .) دـنریگیم زابنا  هچنآ  زا  يادـخ  تسا  رترب  تسه ؟ ییادـخ  اتکی  يادـخ  اب  ایآ  دـنریگیم ؟] زاـبنا  هچنآ 
اب ایآ  دـنریگیم ؟] زابنا  هچنآ  ای  تسا  رتهب   ] دـهدیم يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  نآ  و  دـنادرگیم ، زاب  ار  نآ  سپـس  دـنکیم 
ار بیغ -  ناـهن -  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  یـسک  وـگب : (65 .) دییوگتـسار رگا  دـیروایب  ار  دوخ  تجح  وگب : تسه ؟ ییادـخ  اـتکی  يادـخ 

هدیـسر لامک  هب  زیخاتـسر -  نیـسپ -  ناهج  هرابرد  نانآ  شناد  رگم  (66 .) دنوشیم هتخیگنارب  یک  هک  دننادیمن  و  ادـخ . رگم  دـنادیمن 
دندش رفاک  هک  یناسک  67)و  .) دـنروک نآ  تفایرد ] شناد و   ] زا هکلب  دناکـش ، رد  نآ  زا  هکلب  هن ]، [ !؟] دـننکیم راـکنا  ار  نآ  هک   ] تسا

هب نیا  زا  شیپ  اـم و  هب  ار  نیا  هـنیآره  (68 (!؟ دـنروآیم نوریب  روگ ] زا   ] ار ام  ایآ  میدـش ، كاخ  نامناردـپ  ام و  هک  یماگنه  ایآ  دـنتفگ :
هنوگچ ناراکهزب  ماجنارـس  هک  دیرگنب  سپ  دـیدرگب ، نیمز  رد  وگب : (69 .) ناینیـشیپ ياههناسفا  رگم  تسین  نیا  دناهداد ، هدعو  ام ، ناردپ 

یک زیخاتسر -  ای  ایند  رد  باذع  هدعو -  نیا  دنیوگ : 71)و  .) شابم گنتلد  دنزاسیم  هک  ییاهگنرین  زا  روخم و  هودنا  نانآ  رب  70)و  .) دوب
وت راگدرورپ  هنیآره  (73 .) دسرارف امـش  هب  يدوزب  دـیهاوخیم  باتـش  هب  هچنآ  زا  یخرب  دـیاش  وگب : (72 (؟ دییوگتـسار رگا  دوب ، دهاوخ 
 - درادیم ناهنپ  ناشاههنیـس  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  انامه  74)و  .) دنرازگیمن ساپس  ناشرتشیب  یلو  تسا  مدرم  رب  یـشخب  نوزفا  دنوادخ 

نشور یباتک  رد  هکنآ  رگم  تسین  نیمز  نامسآ و  رد  ییادیپان  چیه  75)و  .) دنادیم دننکیم  راکشآ  ار  هچنآ  و  دنرادیم -  ناهن  لد  رد 
ربخ دـیوگیم -  زاـب  دـننکیم  فـالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  رتـشیب  لیئارـسا  نادـنزرف  رب  نآرق  نیا  اـنامه  (76 .) تسه ظوـفحم -  حوـل  - 

، درک دهاوخ  يرواد  ناشنایم  شیوخ  مکح  هب  وت  راگدرورپ  انامه  (78 .) تسا یشیاشخب  ینومنهر و  ار  نانموم  هنیآره  77)و   -،) دهدیم
وت (80 .) ییادـیوه نشور و  قح  رب  وت  هک  راذـگاو -  ادـخ  هب  ار  اهراک  نک -  لکوت  يادـخ  رب  سپ  (79 .) اناد اتمهیب و  دـنمناوت  تسوا  و 
 - ناروک يامنهار  وت  81)و  .) دندرگیم رب  هدرک  تشپ  هک  هاگنآ  یناونشب  ار  توعد  ياوآ  نارک  هب  هن  و  یناونـشب ، ار  ناگدرم  هک  یناوتن 

هداهن ندرگ  دنناملسم -  دنراد و  نامیا  ام  نانخس -  اههناشن و  تایآ -  هب  هک  ار  یناسک  رگم  یناونشن  یتسین ، ناشیهارمگ  زا  نالدروک - 
ياهدنبنج نیمز  زا  نانآ  يارب  دوش ، عقاو  نانآ  رب  باذع -  هب  ام  هدـعو  راتفگ -  نآ  هک ] دـسر  نآ  ماگنه   ] نوچ 82)و   -.) دنرادربنامرف و 

ره زا  هـک  يزور  83)و  .) دنتـشادیمن نامگیب -  رواب  نیقی -  ام  ياههناشن  هب  مدرم  هک  اریز  دـیوگ ، نخـس  نیا  ناـنآ  اـب  هک  میرآ  نوریب 
هاگنآ ات  (84 .) دنوش هتـشادزاب  ندش ] هدنکارپ  زا   ] سپ میرآ ، مهارف  میزیگنارب و  دندرمـش  غورد  ار  ام  ياههناشن  هک  اهنآ  زا  یهورگ  یتما 
هچنآ دوـب  هـچ  اـی  دـیتشادن ، یــشناد  اهنادـب  هـکنآ  لاـح  دـیتشاگنا و  غورد  ارم  ياـههناشن  اـیآ  دـیوگ : دــنیآ ، ادــخ ] هاگــشیپ  هـب   ] هـک

هک دناهدیدن  ایآ  (86 .) دنیوگن ینخس  چیه  دوش و  عقاو  دندرک  هک  یمتس  يازـس  هب  نانآ  رب  باذع -  نامرف  راتفگ -  نآ  (85)و  دیدرکیم
هک یهورگ  يارب  نیا  رد  هنیآره  دنزادرپ ؟] راک  هب  دننیبب و  نآ  رد  ات   ] میتخاس نشور  ار  زور  دنمارایب و  نآ  رد  ات  میدرک  دیدپ  ار  بش  ام 
نآ رگم  دـسارهب ، تسا  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  سپ ، دوـش  هدـیمد  روـص  رد  هک  يزور  87)و  .) تساههناشن دنروآ  نامیا 

هکنآ لاح  دناهداتـسیا و  ياج  رب  هک  يرادـنپ  ینیب ، ار  اههوک  88)و  .) دنیآ وا  دزن  هب  نتورف  هدنکفارـس و  همه  و  دهاوخ ، يادـخ  هک  سک 
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وا سپ  درآ  یکین  هک  ره  (89 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  وا  انامه  هتخاس . راوتـسا  ار  يزیچ  ره  هک  تسادخ  راک  دـنوریم ، ربا  نوچمه 
شتآ رد  ور  هب  دننکفارد -  شتآ  هب  ار  ناشهرهچ  سپ  درآ ، يدب  هک  ره  90)و  .) دنانمیا ساره  زا  زور  نآ  رد  نانآ  دشاب و  نآ  زا  رتهب  ار 

، ار رهـش  نیا  دـنوادخ  هک  ماهتفای  نامرف  هک  تسین  نیا  زج  وگب ]: (] 91 (؟ دیوشیم هداد  شاداپ  دیدرکیم  هچنآ  زج  ایآ  دـنوش ،-  هدـنکفا 
نآرق (92)و  مشاب ناگداهن -  ندرگ  ناناملسم -  زا  هک  ماهتفای  نامرف  و  متسرپب ، تسوا ، نآ  زا  زیچ  همه  تشاد و  هوکشب  ار  نآ  هک  نامه 

زا نـم  هـک  تـسین  نـیا  زج  وــگب : دوــش ، هارمگ  هـک  ره  و  هتفاــی ، هار  شیوــخ  دوــس  هـب  دــبای  هار  هـک  ره  سپ  مناوــخب . امــش ] رب   ] ار
ار اهنآ  سپ  دیامنب  شیوخ  باذع -  ای  تردق  ياههناشن -  ار  امـش  هک  ادوز  تسار . يادخ  شیاتـس  ساپـس و  وگب : 93)و  .) مناگدننکمیب

(94 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  و  تخانش . دیهاوخ 

صصقلا

يارب نوعرف  یسوم و  ناتساد  زا  وت  رب  (3 .) تسا رگنشور  نشور و  باتک  تایآ  نیا  (2 .) میم نیس ، اط ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هورگ ار  شمدرم  تسج و  يرترب  رـصم -  نیمزرـس -  نآ  رد  نوـعرف  اـنامه  (4 .) میناوخیم یتسرد  یتسارب و  دـنرادیم  رواـب  هک  یمدرم 

[ تمدـخ يارب   ] ار ناشنانز  دـیربیم و  رـس  ار  ناشنارـسپ  تفرگیم ، ناوتان  نوبز و  ار  لیئارـسا -  ینب  ناـنآ -  زا  یهورگ  تخاـس . هورگ 
نادنزرف ینعی  دندشیم -  هدرمـش  ناوتان  نیمزرـس  نآ  رد  هک  یناسک  رب  میتساوخیم  5)و  .) دوب ناراکهابت  زا  وا  انامه  تشاذگیم . هدـنز 

نوعرف و هب  میهد و  ناوت  ياج و  نیمزرـس  نآ  رد  ار  ناـنآ  (6)و  میزاس ناثراو  ار  نانآ  مینک و  نایاوشیپ  ار  ناـنآ  میهن و  تنم  لیئارـسا - 
یحو یـسوم  ردام  هب  7)و  .) مییاـمنب دندیـسرتیم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  لیئارـسا -  ینب  ناـنآ -  يوـس  زا  ناشنایهاپـس  و  وا -  ریزو  ناـماه - 

زا مینادرگیم و  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  رادـم ، هودـنا  سرتن و  نکفیب و  شیایرد  هب  يدـش  كاـنمیب  وا  رب  نوچ  و  هد ، ریـش  ار  وا  هک  میدرک 
ناماه و نوعرف و  انامه  یهودنا ، هیام ]  ] دشاب و ینمشد  ار  نانآ  ماجنارـس  ات  دنتفرگرب  ار  وا  نوعرف  نادناخ  سپ  (8 .) میزاسیم شناربمایپ 
ار ام  هک  تسا  دیما  دیشکم ، ار  وا  تسا ، مشچ  ینشور  ار  وت  ارم و  كدوک ] نیا  : ] تفگ نوعرف  نز  9)و  .) دندوب راکاطخ  ود  نآ  نایهاپس 
سرت و زا   ] لد ار  یسوم  ردام  10)و   -.) تسیچ كدوک  نیا  ماجنارـس  هک  دنتفاییمنرد -  اهنآ  و  میریگ ، يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دهد  يدوس 

ربص رب  میدرک -  راوتسا  ار  وا  لد  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دزاس  شاف  ار  یسوم -  ناتـساد  نآ -  هک  دوب  کیدزن  هنیآره  و  تشگ ، یهت  هودنا ]
هکنآ یب  تسیرگنیم  وا  هب  رود  زا  يو  سپ  ورب ، وا  یپ  زا  تـفگ : وا  رهاوـخ  هـب  11)و  .) دشاب ام ] هدـعو   ] ناگدـنراد رواب  زا  ات  تابث -  و 

رب شرهاوخ -  ندیسر  زا  شیپ  شیپ -  زا  ار  ناگیاد -  ياهناتسپ  ینعی  اههاگراوخریش  ای  ناگیاد -  12)و  .) دنبایرد ار ] يو  يریگیپ   ] نانآ
هک منک  ییامنهار  ياهداوناخ  هب  ار  امـش  ایآ  تفگ : یـسوم ] رهاوخ   ] سپ تفرگیمن ،-  ناهد  هب  ار  ناـنآ  ناتـسپ  میدوب -  هدرک  مارح  وا 

ددرگ و نشور  يو  مشچ  ات  میدینادرگزاب  شردام  هب  ار  وا  سپ  (13) دنشاب وا  هاوخکین  دنریذپب و  امش  يارب  ار  وا  یگیاد ] و   ] یتسرپرس
دنمناوت یناوج  دیـسر و  دوخ  يدنمورین  هب  نوچ  14)و  .) دننادیمن نانآ  رتشیب  یلو  تسا  تسار  ادخ  هدـعو  هک  دـنادب  ات  دروخن و  هودـنا 

هب 15)و  .) میهد شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  و  میداد ، یشناد  و  توبن -  ای  رادرک ، راتفگ و  هشیدنا و  یتسرد  تمکح : یمکح -  ار  وا  دش 
رگیدکی اب  هک  دید  ار  درم  ود  و  دمآرد ، دـندوب -  لوغـشم  يزاب  وهل و  هب  هک  لیطعت  ماگنه  شمدرم -  تلفغ  ماگنه  رـصم -  رهـش -  نآ 

رب دوب  شناوریپ  زا  هک  نآ  سپ  ناینوعرف .-  شنانمـشد -  زا  کی  نآ  دوب و  لیئارـسا -  ینب  يو -  ناوریپ  زا  کی  نیا  دـندرکیم ، راـکیپ 
هک دوب ، ناطیش  راک  نیا  تفگ : هاگنآ ] . ] درمب وا  دز و  یتشم  ار  یطبق )  ) وا یـسوم  سپ  تساوخ . يرای  يو  زا  دوب  شنانمـشد  زا  هک  نآ 

، دیزرمآ ار  وا  سپ  زرمایب ، ارم  یطبق ،-  نتشک  هب  مدرک -  متـس  دوخ  هب  نم  اراگدرورپ ، تفگ : (16 .) هدننک هارمگ  تسا  ینمشد  اراکشآ 
مهاوـخن ناراـکهزب  ناـبیتشپ  زگره  یتـشاد  ینازرا  تمعن  نم  رب  هکنآ  ساـپ  هب  اراـگدرورپ ، تـفگ : (17 .) ناـبرهم راـگزرمآ و  تسوا  هک 

هاـگان هک  تشگیم  دنـشکب -  دـنریگب و  ار  وا  دوش و  راکـشآ  ربخ  هکنیا  زا  كانـشیدنا -  نارگن و  ناـسرت و  رهـش  نآ  رد  سپ  (18 .) دش
اب زور  ره  هک  یهارمگ -  اراکـشآ  وت  انامه  تفگ : وا  هب  یـسوم  تساوخ ، دایرف  وا  زا  مه  زاـب  دوب  هتـساوخ  يراـی  وا  زا  زورید  هک  ناـمه 
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ایآ یـسوم ، يا  تفگ : هاوخ ] دایرف  ، ] دـنک زارد  تسد  دوب  ناـشودره  نمـشد  هک  نآ  هب  اـت  تساوخ  نوچ  19)و   -.) ینکیم عازن  یـسک 
هتـسیاش زا  یهاوخیمن  یـشاب و  يرگمتـس  نیمز  رد  هک  یهاوخیمن  نیا  زج  وت  یتـشک ؟ ار  یکی  زورید  هکناـنچ  یـشکب  ارم  یهاوـخیم 

يار وت  هرابرد  رهش ]  ] نارتهم انامه  یسوم ، يا  تفگ : دمایب ، ناباتش  رهش  رس  نآ  زا  یسوم -  نارادتسود  زا  يدرم -  20)و  .) یشاب ناراک 
: تـفگ تـفر ، نوریب  نارگن  ناـسرت و  رهـش ]  ] نآ زا  سپ ، (21 .) مناـهاوخکین زا  ار  وـت  نم  هک  وـش ، نوریب  سپ  تدنـشکب ، اـت  دـننزیم 

 - تسار هار  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ : داهن ، يور  نیدم  يوس  هب  نوچ  22)و  .) شخب ییاهر  ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ،
هک تفاـی  نآ  رب  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیـسر  نیدـم  بآ  هب  نوـچ  23)و  .) دـیامنب دـماجنیب -  نیدـم  هب  هک  یهار  ای  يراگتـسر ، ریخ و  هار 
راک تفگ : دنتشادیم ، زاب  بآ ] زا  ار  دوخ  نادنفسوگ   ] هک تفای  ار  نز  ود  نانآ  کیدزن -  ای  رتورف -  و  دندادیم ، بآ  ار ] نادنفـسوگ  ]
سپ (24 .) لاسنهک تسا  يریپ  ام  ردپ  و  دنرب ، زاب  ار ] دوخ  نادنفسوگ   ] نانابش نیا  ات  میهدن  بآ  ار ] نادنفسوگ   ] ام دنتفگ : تسیچ ؟ امش 

یتسرف میوس  هب  نان -  يزور ، یکین -  زا  هچنادـب  نم  اراگدرورپ ، تفگ : تشگزاب و  هیاس  هب  هاگنآ  داد ، بآ  اهنآ  يارب  ار ] نادنفـسوگ  ]
يارب هکنآ  دزم  ار  وت  ات  دناوخیم  ار  وت  مردپ  تفگ : دمآ ، وا  دزن  تفریم  هار  مرزآ  مرـش و  اب  هک  نز  ود  نآ  زا  یکی  سپ  (25 .) مدنمزاین

زا هک  رادم  میب  تفگ : بیعـش ] ، ] تفگ رب  وا  رب  ار  دوخ ]  ] ناتـساد دمآ و  بیعـش -  اهنآ ، ردپ  وا -  دزن  هب  نوچ  سپ  دهدب . يداد  بآ  ام 
هک تسا  نآ  يریگ ، دزم  هب  هک  یسک  نیرتهب  اریز  ریگ ، دزم  هب  ار  وا  ردپ ، يا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  (26 .) یتفای ییاهر  ناراکمتس  هورگ 

، یشاب ریگب  دزم  لاس  تشه  هک  طرش ]  ] نیا رب  مهد  وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخیم  تفگ : (27 .) دشاب نیما  دنمورین و 
زا ارم  ادـخ  تساوخ  هب  هک  ادوز  مریگ ، تخـس  وت  رب  هک  مهاوخیمن  تسوت و  راـیتخا  تساوـخ و  هب  نآ  يرب  ناـیاپ  هب  ار  لاـس  هد  رگا  و 
نم رب  یمتـس  يدـعت و  مرب ، ناـیاپ  هب  هک  ار  تدـم  ود  زا  کـی  ره  تسوت ، نم و  ناـیم  دـهع ]  ] نیا تفگ : (28 .) یبای ناگتـسیاش  ناکین و 

هداوناخ اب  درب و  نایاپ  هب  ار  تدم  یـسوم  نوچ  سپ  (29 .) تسا نابهاگن  هاوگ و  مییوگیم  هچنآ  رب  ادخ  و  موشن ،-  تساوخزاب  دـشابن - 
مروآ يربخ  نآ  زا  دیاش  مدید  یشتآ  نم  هک  دینک  گنرد  تفگ : دوخ  هداوناخ  هب  دیدب ، یـشتآ  روط  هوک  يوس  زا  تشگ  ناور  شیوخ 

تخرد نآ  زا  هتـسجخ  هاگیاج  نآ  رد  يداو  نآ  تسار  هرانک  زا  دـمآ ، شتآ )  ) نآ دزن  نوچ  30)و  .) دـیوش مرگ  ات  شتآ ، زا  يرگخا  ای 
يرام دننام  هک  دـید  ار  نآ  نوچ  سپ  نکفیب ، ار  دوخ  تسدـبوچ  (31)و  نایناهج راگدرورپ  اتکی ، يادخ  منم  یـسوم ، يا  دش : هداد  ادـن 

زا وــت  هــک  سرتـــم  رآ و  يور  یـــسوم ، يا  تــفگ ]: يادـــخ  . ] تــسیرگنن سپاو  هــب  تــشگرب و  هدرک  تــشپ  دـــبنجیم  زیخکبس 
زا یگدوسآ ] شمارآ و  يارب   ] ار دوخ  تسد  و  دـیآ ، نوریب  یـسیپیب ،-  یبیـسآیب - ، دـیپس ، ات  رب  تنابیرگ  رد  ار  تتـسد  (32 .) ینانمیا

راکدـب و یمدرم  ناـنآ  هک  تسوا ، نارتـهم  نوعرف و  يوس  هب  وت  راـگدرورپ  زا  نشور  تجح  ود  اـهنیا  رآ ، مه  هب  شیوـخ  يوـس  هب  میب ،
نخـس نابز -  هب  نم  زا  نوراه  مردارب  34)و  ،) دنشکب ارم  هک  مسرتیم  ماهتشک و  ار  یـسک  نانآ  زا  نم  اراگدرورپ ، تفگ : (33 .) دننامرفان

اریز دـنک ،-  ناـیب  ارم  يوـعد  یتـسرد  یتـسار و  دـنک -  قیدـصت  ارم  هک  تسرفب  يراکددـم  هب  نم  اـب  ار  وا  سپ  تسا ، رتاویـش  نتفگ - 
هب سپ  میهد  رارق  یتجح  ود  ره  امـش  يارب  میزاـس و  راوتـسا  تردارب  هب  ار  وت  يوزاـب  يدوزب  تفگ : (35 .) دنرمش وگغورد  ارم  مسرتیم 

راکشآ نشور و  ياههناشن  اب  یـسوم  نوچ  سپ  (36 .) دیزوریپ دنک  يوریپ  ار  امش  هک  ره  امـش و  دنباین ، تسد  امـش  هب  ام  ياههناشن  ببس 
ینعی میاهدینشن -  نامنیشیپ  ناردپ  نایم  رد  ار  توعد ] اعدا و   ] نیا و  تسین ، نیغورد  هتفابارف و  ییوداج  زج  نیا  دنتفگ : دمآ ، ناشیدب  ام 

: تفگ یسوم  37)و   -.) تسا هدـشن  لقن  نامیارب  ام  نیـشیپ  ناردـپ  زا  هک  روهظون  تسا  ینید  هدروآ  هچنآ  دـنکیم و  هک  یتوعد  اـعدا و 
ای ناـهج  نیا  رد  کـین  ماجنارـس  يارـس -  ماجنارـس  هک  نآ  هدروآ و  وا  دزن  زا  ار  تیادـه  هک  سک  نآ  هـب  تـسا  رتاـناد  نـم  راـگدرورپ 
زج ییادخ  امـش  يارب  نم  نارتهم ، يا  تفگ : نوعرف  38)و  .) دنوشن راگتسر  ناراکمتـس  انامه  تسوا ، نآ  زا  ناهج -  نآ  رد  يراگتـسر 
الاب ات   ] زاسب دـنلب ] یمراـط  اـب   ] یکـشوک میارب  و  زپب -  رجآ  زورفارب -  شتآ  لـگ  رب  میارب  نوعرف -  ریزو  ناـماه -  يا  سپ  منادـن ، دوخ 

یشنمگرزب یشکرس و  اوران  هب  شنایهاپس  وا و  39)و  .) مرادنپیم نایوگغورد  زا  ار  وا  نم  هک  موش ، روهدید  یسوم  يادخ  هب  دیاش  مور ]
هک رگنب  سپ  ناشمیدـنکفا ، اـیرد  هـب  میتـفرگ و  ار  شنایهاپـس  وا و  سپ  (40 .) دنوشیمن هدـنادرگزاب  ام  يوس  هب  هک  دنتـشادنپ  دـندرک و 
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خزود شتآ  هب  هک  يرفک  هب  ینعی  دنناوخیم -  خزود  شتآ  هب  هک  میدینادرگ  ینایاوشیپ  ار  نانآ  41)و  .) دوب هنوگچ  ناراکمتس  ماجنارس 
تشز زا  زیخاتـسر  زور  و  میداتـسرف ، تنعل  اهنآ  یپ  زا  ناهج  نیا  رد  42)و  .) دنوشن يرای  زیخاتـسر  زور  و  دننکیم ،-  توعد  دماجنایم 

ینوـمنهر و اهـشنیب و  مدرم  يارب  اـت  مـیداد  باـتک  مـیدرک ، دوباـن  ار  نیـشیپ  ياهلـسن  هـکنآ  زا  سپ  ار ، یــسوم  هـنیآره  43)و  .) دننایور
میداد و يربمایپ ]  ] نامرف یـسوم  هب  هک  هاگنآ  يدوبن  روط ] هوک   ] یبرغ بناج  رد  وت  44)و  .) دنریگ دنپ  دننک و  دای  دیاش  دشاب  یشیاشخب 

ناتـساد ور  نآ  زا   - ] دش فرحنم  هنهک و  اهربخ  نیا  و  دش -  زارد  ناشرمع  هک  میدیرفآ  ییاهلـسن  ام  نکیلو  (45 ،) يدوبن نارضاح  زا  وت 
 - ناـنیا رب  ار  اـم  تاـیآ  کـنیا  هک  يوش ] هاـگآ  یـسوم  ربخ  زا  اـت   ] يدوبن میقم  نیدـم  مدرم  ناـیم  رد  وت  و  میتفگزاـب ،] وت  رب  ار  یـسوم 

رانک رد  وت  46)و   -.) میداد ربخ  وت  هب  ار  اهناتساد  نیا  میداتـسرف و  ار  وت  میدوب -  ناگدنتـسرف  هک  مییام  یلو  یناوخیم  هکم -  ناکرـشم 
وت زا  شیپ  هـک  ار  یمدرم  اـت  وـت  راـگدرورپ  زا  تـسا  یـشیاشخب  يربماـیپ ] نـیا   ] یلو مـیداد ، ادـن  ار ] یــسوم   ] هـک هاـگنآ  يدوـبن  روـط 

ناشیاهتـسد هچنآ  يازـس  هب  ناشیدـب  نوچ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  47)و  .) دنریگ دنپ  دنرآ و  دای  دیاش  یناسرتب  هدماین  ناشیدـب  ياهدـنهدمیب 
وت تایآ  ات  يداتسرفن  يربمایپ  ام  يوس  هب  ارچ  اراگدرورپ ، دنیوگ : دنرآ و ] تجح   ] سپ دسر ، یتبوقع -  یتبیصم -  تسا  هداتسرف  شیپ 

نارفاک ، ] دمآ ناشیدب  ام  دزن  زا  نآرق -  قح -  نوچ  سپ  (48 [.) میداتسرفیمن اهنآ  يوس  هب  يربمایپ  [ ؟ میشاب نانموم  زا  مینک و  يوریپ  ار 
؟ دـندشن رفاک  دـش  هداد  نیا  زا  شیپ  یـسوم  هب  هچنادـب  ایآ  تسا ؟ هدـشن  هداد  وا  هب  هدـش  هداد  یـسوم  هب  هچنآ  دـننام  ارچ  دـنتفگ : هکم ]
زا یباتک  دییوگیم ، تسار  رگا  وگب : (49 .) میرفاک اهنآ  همه  هب  ام  دنتفگ : و  رگیدکی ، نابیتشپ  نآرق -  تاروت و  دـنیوداج -  ود  دـنتفگ :

ياهماک اهـسوه و  زا  هک  نادب  دندادن ، خساپ  ار  وت  رگا  سپ  (50 .) منک يوریپ  ار  نآ  ات  دشاب  ود  نآ  زا  رتنومنهر  هک  دـیرایب  دـنوادخ  دزن 
ادخ انامه  دـنک ؟ يوریپ  ار  شیوخ  سوه  ماک و  ادـخ  يوس  زا  ینومنهریب  هک  سک  نآ  زا  رتهارمگ  تسیک  و  دـننکیم ، يوریپ  شیوخ 

ياهـیآ و زا  سپ  ياهـیآ  مـیدرک -  هتـسویپ  یپاـیپ و  ار  نآرق -  نخـس -  نـیا  ناـنآ  يارب  هـنیآره  51)و  .) دـیامنن هار  ار  ناراکمتـس  هورگ 
نامیا نآ  هب  میداد  ناـشباتک  نآرق )  ) نیا زا  شیپ  هک  ناـنآ  (52) دنریگ دنپ  دنرآ و  دای  هب  دـیاش  ات  میداتـسرف -  ياهروس  زا  سپ  ياهروس 

زا شیپ  انامه  ام ، راگدرورپ  زا  تسا  تسرد  تسار و  نآ  هک  میراد ، نامیا  نآ  هب  دـنیوگ : دوش  هدـناوخ  ناـنآ  رب  نوچ  53)و  ،) دنروآیم
هک دنناشیا  و  دنهد ، رابود  ار  ناشدزم  دـندرک  هک  ییابیکـش  نآ  يارب  هک  دـننانیا  (54) میدوب رادربنامرف -  هداـهن و  ندرگ  ناملـسم -  نآ 

دننادرگب و يور  نآ  زا  دنونـشب  هدوهیب  نخـس  نوچ  55)و  .) دـننکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  دـننکیم و  عفد  یکین  هب  ار  يدـب 
ار هک  ره  یناوتن  وت  انامه  (56 .) میتسین نانادان  راتساوخ  ام  امش ، رب  مالـس  امـش . ياهرادرک  تسار  امـش  ام و  ياهرادرک  تسار  ام  دنیوگ :
هار وت  اب  رگا  دنتفگ : 57)و  .) تسا رتاناد  ناگتفای  هار  هب  وا  و  دـیامنیم ، هار  دـهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسادـخ  هکلب  ییامن  هار  يراد  تسود 

ییزور هک  زیچ ، ره  ياههویم  نآ  يوس  هب  هک  میدادن  ياج  نما  یمرح  رد  ار  نانآ  ایآ  میوش . هدوبر  نامنیمزرس  زا  مینک  يوریپ  ار  تسار 
یناگدنز رد  هک  میدرک  دوبان  ار  اهرهـش  اهيدابآ و  مدرم ]  ] رایـسب هچ  58)و  .) دـننادیمن ناشرتشیب  یلو  دوشیم ؟ هدروآ  ام ، دزن  زا  تسا 

ام دنتفرگن و  نمیشن  اهنآ  رد  یکدنا  زج  نانآ  زا  سپ  هک  تسا  ناشیاههناخ  نیا  کنیا  و  دندومن ، ینامرفان  یشکرس و  یشوخ  زا  شیوخ 
ام تایآ  هک  دزیگنارب  يربمایپ  اهنآ  زکرم  رد  هکنآ  ات  رگم  تسین  اهيدابآ  اهرهـش و  هدـننکدوبان  وت  راگدرورپ  59)و  .) میدوب نانآ  ثراو 

یناگدنز يالاک  هدش  هداد  امـش  هب  هچنآ  (60 .) دندوب راکمتـس  اهنآ  مدرم  هکنآ  رگم  میدوبن  اهرهـش  هدننکدوبان  ام  و  دـناوخب ، نانآ  رب  ار 
هدـعو وا  هب  هک  سک  نآ  ایآ  (61) دـیدنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  تسا ، رترادـیاپ  رتهب و  تسا  دـنوادخ  دزن  هچنآ  و  تسا ، نآ  شیارآ  ایند و 

رد سپـس  میاهدرک  شدنمهرهب  ناهج  نیا  یگدنز  زا  يرادروخرب  هب  ار  يو  هک  تسا  یـسک  دننام  دیـسر  دهاوخ  نادب  وا  میاهداد و  وکین 
هک یناکیرش  دنیاجک  دیوگ : دناوخب و  ار  نانآ  دنوادخ ]  ] هک يزور  (62)و  تسا رفیک ] باسح و  يارب   ] ناگدش رضاح  زا  زیخاتـسر  زور 

دننانیا ادـنوادخ ، دـنیوگ : اههدـیتسرپ ،-  ینعی  هتـشگ -  ازـس  نانآ  رب  باذـع -  نامرف  راتفگ -  نآ  هک  ناـنآ  (63 (؟ دیتشادنپیم نم  يارب 
ار ام  نانآ  مییوجیم ، يرازیب  وت  يوس  هب  اـهنآ ] زا  ، ] میدوب هارمگ  دوخ  هکناـنچمه  میدرک  ناـشهارمگ  میدرک ، ناـشهارمگ  هک  یناـسک 
ار خزود ]  ] باذع دنهدن و  یخـساپ  ار  نانآ  یلو  ناشدنناوخب  سپ  دیناوخب ، ار  ناتب -  دوخ -  ناکیرـش  دوش : هتفگ  64)و  .) دندیتسرپیمن
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؟ دـیداد خـساپ  هچ  ار  ناربمایپ  دـیوگ : دـناوخب و  ار  ناـنآ  دـنوادخ ]  ] هک يزور  65)و  .) دـندوب هتفای  هار  شاـک  هک  دـننک  وزرآ  و  دـننیبب ،
67)و  -.) دنـشاب هدنامرد  همه  اریز  مییوگ ، خساپ  هچ  هک  دنـسرپن -  مه  رگیدـکی  زا  دوش و  هدیـشوپ  نانآ  رب  اهربخ  زور  نآ  رد  سپ  (66)

هچنآ وت  راـگدرورپ  68)و  .) دـشاب ناراگتـسر  زا  هک  تسا  دـیما  سپ  هدرک  هتـسیاش  کین و  راک  هدروآ و  ناـمیا  هدرک و  هبوت  هک  نآ  اـما 
رترب دـنریگیم  زاـبنا  هچنآ  زا  و  يادـخ ، تسا  هزنم  كاـپ و  تسین . ندـیزگرب  ناوـت ]  ] ار ناـنآ  اـما ] . ] دـنیزگیمرب دـنیرفآیم و  دـهاوخ 

تسوا 70)و  .) دنادیم دنزاسیم  راکشآ  نابز ] هب   ] ار هچنآ  درادیم و  ناهن  ناشاهلد -  ناشاههنیـس -  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  69)و  .) تسا
هدینادرگزاب وا  يوس  هب  و  نامرف ، تسار  وا  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا  رد  شیاتـس  ساپـس و  تسار  وا  تسین ، وا  زج  ییادخ  اتکی ، يادـخ 

زج تسا  ییادخ  مادک  دـنادرگ ، هدـنیاپ  یگـشیمه و  زیخاتـسر  زور  ات  امـش  رب  ار  بش  دـنوادخ  رگا  هک  دـییوگ  ارم  وگب : (71 .) دیوشیم
رب ار  زور  دنوادخ  رگا  هک  دییوگ  ارم  وگب : (72 (!؟] دیریگ دنپ  دیبایرد و  ات   ] دیونشیمن ایآ  سپ  دروایب ؟ ییانشور  ار  امش  هک  اتکی  يادخ 

نیا  ] ایآ سپ  دـیمارایب ؟ نآ  رد  ات  دروآ  امـش  يارب  ار  بش  هک  اتکی  يادـخ  زج  تسا  ییادـخ  مادـک  دـنک ، هدـنیاپ  زیخاتـسر  زور  ات  اـمش 
( بش  ) نآ رد  اـت  داد  رارق  امـش  يارب  ار  زور  بش و  هک  تسوا  شیاـشخب  زا  73)و  (!؟] دیبای هار  دیروآ و  نامیا  ات   ] دـینیبیمن ار ] اههناشن 
، دناوخب ار  نانآ  دـنوادخ ]  ] هک يزور  74)و  .) دیرازگ ساپـس  هک  دشاب  و  دییوجب ، وا  يزور -  یـشخبنوزف -  زا  زور ] رد   ] دـیریگ و مارآ 
[ ناتکرـش رب   ] ار دوخ  تجح  مییوگ : میرآ و  نوریب  یهاوگ  یتما  ره  زا  75)و  (؟ دیتشادنپیم نم  يارب  هک  یناکیرـش  دنیاجک  دیوگ : سپ 
متـس و اهنآ  رب  دوب و  یـسوم  موق  زا  نوراق  انامه  (76 .) دوش مگ  نانآ  زا  دنتفابیم  ارف  هچنآ  تسار و  يادـخ  قح  هک  دـننادب  سپ  دـیرایب ،
: دـنتفگ ودـب  شموق  هک  هاـگنآ  دوب ، راـبنارگ  مه  دـنمورین  هورگ  رب  نآ  ياهدـیلک  هک  میدادـب  نادـنچ  اـهجنگ  زا  ار  وا  و  درک ، یـشکرس 

تـسا هداد  وت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  77)و  .) درادـن تسود  ار  نانامداش  ادـخ  هک  شاـبم -  شکرـس  رورغم و  اـیند  تمعن  هب  نکم -  یناـمداش 
نیمز رد  و  هدرک ، یکین  وت  هب  ادـخ  هکناـنچ  نک  شـشخب -  یکین -  نکم و  شومارف  اـیند  زا  ار  شیوخ  هرهب  يوجب و  ار  نیـسپاو  يارس 

ایآ تسا . نم  دزن  هک  تسا  یشناد  رب  انب  هدش  هداد  نم  هب  هچنآ  انامه  تفگ : (78 .) درادن تسود  ار  ناراکهابت  ادخ  هک  يوجم ، يراکهابت 
و دوـب ؟ رتـشیب  وا  زا  اـیند ] لاـم  زا   ] ناـشندروآ مهارف  رتـنوزف و  وا  زا  ناـشیورین  هک  درک  دوباـن  ار  ییاهلـسن  وا  زا  شیپ  ادـخ  هک  تسنادـن 

دندوب ناهج  نیا  یناگدنز  راتساوخ  هک  یناسک  دمآ ، نوریب  شیوخ  شیارآ  رد  دوخ  موق  رب  سپ  (79 .) دنسرپن ناشناهانگ  زا  ار  ناراکهزب 
شناد نانآ  هب  هک  یناسک  80)و  .) تسا گرزب  ياهرهب  ياراد  وا  انامه  هک  دوبیم ، ار  ام  هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننام  شاک  يا  دنتفگ :

دنریگیمن ارف  ار  نیا  و  تسا ، رتهب  هدرک  هتسیاش  کین و  راک  هدروآ و  نامیا  هک  یسک  يارب  ادخ  شاداپ  امـش ، رب  ياو  دنتفگ : هدش  هداد 
زا زین  دوـخ  دـننک و  يراـی  ادـخ  ربارب  رد  ار  وا  هک  دوـبن  یهورگ  چـیه  و  میدرب ، ورف  نـیمز  هـب  ار  شاهناـخ  وا و  سپ  (81 .) نایابیکش رگم 

وزرآ ار  وا  هاگیاج  زورید  هک  ناـنآ  82)و  .) دوبن ناگدنریگ -  ماقتنا  زا  ای  شیوخ  ناگدننکيرای  زا  ای  شیوخ -  زا  باذـع  ناگدـنرادزاب 
دهاوخب دوخ  ناگدنب  زا  هک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسادخ  ییوگ  هو - ! ای : ياو - ! دـنتفگیم : هک  دـندرک  دادـماب  یلاح  رد  دـندرکیم 

نیمز هب  میتشاد -  هک  اهوزرآ  نآ  ببـس  هب  زین -  ار  ام  هنیآره  داهن  تنم  ام  رب  ادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنادرگیم ، گنت  دـنکیم و  خارف 
یهاـبت يرترب و  نیمز  رد  هک  میاهتخاـس  یناـسک  يارب  ار  نیـسپاو  يارـس  نیا  (83 .) دـنوشیمن راگتـسر  نارفاـک  ییوگ  ياو ! دربیم ، ورف 
نیسپاو يارس  رد  ربارب  دنچ  دشاب -  نآ  زا  رتهب  ار  وا  درآ  کین  يراک  هک  ره  (84 .) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین ]  ] ماجنارس و  دنهاوخن ،

وت رب  ار  نآرق  هک  يادخ ]  ] نامه نامگیب  (85 .) دننیبن رفیک  دندرکیم  هچنآ  زج  دندرک  دب  ياهراک  هک  نانآ  درآ  دـب  يراک  هک  ره  و  -، 
هک ار  نآ  نم  راگدرورپ  وگب : دـنادرگزاب . هکم -  تسخن : ياج  هاـگتشگزاب -  هب  ار  وت  ار -  نادـب  لـمع  اـی  ار  نآ  غیلبت  درک -  بجاو 

یتشادن دیما  وت  86)و  .) دسانـشیم رتـهب  تسا ، راکـشآ  یهارمگ  رد  هک  ار  نآ  و  ص - )  ) ربماـیپ ینعی  هدروآ -  تسار ] هار  هب   ] ینومنهر
وت نارفاک ]  ] 87)و .) شابم نارفاک  نابیتشپ  زگره  سپ  تراگدرورپ ، زا  تسا  یشیاشخب  هکنآ  زج  دوش  هداتسرف  وت  يوس  هب  باتک  نیا  هک 

ناکرـشم زا  ناوـخب و  شیوـخ  راـگدرورپ  هب  ار ] مدرم   ] و دـنرادنزاب ، دـیاب  دـش  هداتـسرف  ورف  تیوـس  هب  هـکنآ  زا  سپ  ادـخ  تاـیآ  زا  ار 
هب تسار و  وا  نامرف  تسا ، یندشتـسین  وا  تاذ  زج  يزیچ  ره  تسین ، ییادـخ  وا  زج  ناوخم ، رگید  ییادـخ  اتکی  يادـخ  اـب  88)و  .) شابم
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(89 .) دیوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس 

توبکنعلا

ار ناـنآ  میدروآ  ناـمیا  دـنیوگ  ناـبز ] هب   ] هک نـیمه  هـک  دناهتـشادنپ  مدرم  اـیآ  (2 .) میم مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
یناسک دنوادخ  انامه  و  میدومزآ ، دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هنیآره  3)و  (؟ دنوشیمن هدومزآ  و  دننکیم -  اهر  دنراذگیماو - 
یـشیپ ام  رب  هک  دناهدرک  نامگ  دننکیم  اهيدـب  هک  یناسک  رگم  ای  (4 .) دسانـشیم زین  ار  نایوگغورد  دسانـشیم و  دنتفگ  تسار  هک  ار 

سپ دراد  دیما  ار  زیخاتـسر -  زور  يادـخ -  رادـید  هک  ره  (5 .) دننکیم هک  يرواد  نآ  تسا  دـب  دـنزیرگیم ؟-  ام  رفیک  زا  دـنریگیم - 
اریز دنکیم ، داهج  شیوخ  دوس  هب  هک  تسین  نیا  زج  دنک  داهج  هک  ره  6)و  .) اناد اونش و  تسوا  و  تسا ، یندمآ  ادخ  هدعو  هک ] دنادب  ]
نانآ زا  ار  ناشاهيدـب  هنیآره  دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  7)و  .) تسا زاینیب  ناـیناهج  زا  دـنوادخ  هک 

ییوکین شیوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  ار  یمدآ  8)و  .) میهد شاداپ  دـندرکیم  هچنآ  نیرتوکین  هیاپ ] رب   ] ار ناشیا  مییادزب و 
همه تشگزاب  ربم ، ناشیا  نامرف  سپ  يریگ  زابنا  نم  اب  يرادن  یـشناد  نادب  هک  ار  هچنآ  ات  دنـشوکب  دـنریگ و  تخـس  وت  رب  رگا  و  دـنک ،

هنیآره دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  9)و  .) منکیم هاگآ  دیدرکیم  هچنادـب  ار  امـش  سپ  تسا ، نم  هب  امش 
ادخ هرابرد  نوچ  و  میدروآ ، نامیا  ادخ  هب  دـنیوگ : هک  دنتـسه  یناسک  نامدرم  زا  10)و  .) میرآرد ناگتـسیاش  ناکین و  نایم  رد  ار  ناشیا 

هکنآ لاح  دـننکیم و  ناـمیا  كرت  مدرم  رازآ  سرت  زا  ینعی  دنرمـش -  ادـخ  باذـع  دـننام  ار  مدرم  رازآ  جـنر و  دـننیبب  يرازآ  یجنر و 
ایآ میدوب ! امـش  اب  ام  دنیوگ : دیایب  تراگدرورپ  زا  ییزوریپ  يرای و  ار ] امـش   ] نوچ و  دننک -  رفک  كرت  ادخ  باذع  سرت  زا  تسیابیم 
زین ار  ناقفانم  دسانـشیم و  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  ادـخ  هنیآره  (11)و  تسین رتاناد  تسا  ناهج  مدرم  ياههنیـس  رد  هچنادـب  ادـخ 

، میرادیم رب  ار  امش  ناهانگ  راب  ام  دینک و  يوریپ  ار  ام  هار  دنیوگ : دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  دندش  رفاک  هک  یناسک  12)و  .) دسانشیم
هارمه ار  ییاـهراب  دوـخ و  نارگ  ياـهراب  هتبلا  13)و  .) دـنیوگغورد اهنآ  یتسارب  دنتـسین ، نانآ  ناـهانگ  زا  يزیچ  هدـنرادرب  هکنآ  لاـح  و 

هب ار  حون  هنیآره  14)و  .) دش دنهاوخ  تساوخزاب  دـنتفابیم  غورد  هب  هچنآ  زا  زیخاتـسر  زور  نامگیب  و  دـنرادرب ، شیوخ  نارگ  ياهراب 
تفرگب ار  اهنآ  نافوط  باذـع ]  ] سپ درک ، گنرد  يربمایپ ] هب   ] نانآ نایم  رد  لاس ، هاجنپ  رگم  لاـس ، رازه  سپ  میداتـسرف ، شموق  يوس 

یتربـع هناـشن و  ناـیناهج  يارب  ار  ناتـساد -  اـی  یتـشک  نآ -  میدـیناهر و  ار  یتـشک  ناراـی  وا و  سپ  (15 .) دـندوب راکمتـس  هک  یلاح  رد 
تـسا رتهب  امـش  يارب  نیا  دینک ، اورپ  وا  زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  هاگنآ  میداتـسرف ]  ] ار میهاربا  16)و  .) میتخاس
نایادـخ ای  دوبعم  ار  اهنآ  هک  دـیزاسیم -  یغورد  دـیتسرپیم و  ار  یناـتب  اـتکی  يادـخ  ياـج  هب  هک  تسین  نیا  زج  (17 .) دیتسنادیم رگا 

ار وا  دـیهاوخب و  ادـخ  دزن  زا  ار  يزور  سپ  دـنرادن ، نداد  يزور  ناوت  ار  امـش  دـیتسرپیم  اـتکی  يادـخ  ياـج  هب  هک  ناـنآ  دـیمانیم .- 
دیراگنایم غورد  ار ] ربمایپ  تلاسر  هکم ، لها  يا  امش   ] رگا 18)و  .) دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  هک  دیرازگ ، ساپس  ار  وا  دیتسرپب و 

هک دناهدیدن  ایآ  (19 .) تسین مایپ  راکـشآ  ندـیناسر  زج  ربمایپ  رب  و  دـنداد ، تبـسن  غورد  هب  ار ] ناربمایپ   ] زین امـش  زا  شیپ  ياهتما  اـنامه 
نیا انامه  زیخاتـسر ؟-  زور  رد  ناگدرم  ندرک  هدنز  هب  دنادرگیم -  زاب  ار  نآ  سپـس  دنکیم ، زاغآ  ار  ناگدیرفآ  شنیرفآ  ادخ  هنوگچ 

ار نیسپاو  شنیرفآ  ادخ  سپس  و  درک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  ادخ ]  ] هنوگچ هک  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  وگب  (20 .) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک 
هدنادرگزاب وا  هب  دـیاشخبب و  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـنک و  باذـع  دـهاوخ  ار  هک  ره  (21 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  انامه  دـنکیم ، دـیدپ 

چیه وا  زج  ار  امـش  و  نامـسآ ، رد  هن  نیمز و  رد  هن  تخیرگ -  دیناوتن  یهلا  باذع  زا  دیتسین -  ادخ ]  ] هدـننکزجاع امـش  22)و  .) دیوشیم
تـسار ناشیا  دندیمون و  نم  شیاشخب  رهم و  زا  نانآ  دندش  رفاک  وا  رادید  ادـخ و  تایآ  هب  هک  یناسک  23)و  .) تسین يروای  تسرپرس و 

رد یتسارب  شدیناهرب . شتآ  زا  يادخ  سپ  دینازوسب . ای  دیـشکب  ار  وا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  وا  موق  خـساپ  سپ  (24 .) كاندرد یباذع 
اتکی يادخ  ياج  هب  امـش  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : میهاربا ]  ] 25)و .) دنراد رواب  هک  یمدرم  يارب  تساهتربع  اههناشن و  تشذگرـس ]  ] نآ
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رکنم ار  یخرب  امش  زا  یخرب  زیخاتـسر  زور  رد  سپـس  دیاهتفرگ ، ییادخ ] هب   ] تسامـش نایم  ایند  یناگدنز  رد  هک  ییتسود  يارب  ار  یناتب 
[ میهاربا  ] و دروآ . نامیا  وا  هب  طول  سپ  (26 .) تسین یناروای  ار  امـش  تسا و  شتآ  ناتهاگیاج  و  دننکیم ، تنعل  ار  رگیدکی  دـنوشیم و 

بوقعی قاحـسا و  ار  وا  27)و  .) راکراوتـسا ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا  انامه  ماهدـننکترجه ، شیوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ :
ناکین و زا  رگید  ناهج  رد  وا  انامه  میدادـب و  ار  وا  شاداپ  ناهج  نیا  رد  و  میداهنب ، باتک  يربماـیپ و  شنادـنزرف  ناـیم  رد  میدیـشخب و 

مدرم زا  کـی  چـیه  هک  دـینکیم  تشز  يراـک  امـش  هنیآره  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  هاـگنآ  میداتـسرف ،]  ] ار طول  28)و  .) تسا ناگتسیاش 
شیوخ نمجنا  رد  دـیربیم و  ار  لسن ]  ] هار دـییآیمرد و  نادرم  هب  توهـش ] گـنهآ  هب   ] امـش اـیآ  (29 .) تسا هتفرگن  یـشیپ  نادب  ناهج 

: تفگ (30 .) ینایوگتـسار زا  رگا  رایب ، اـم  هب  ار  يادـخ  باذـع  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق  باوج  سپ  دـینکیم !؟ دنـسپان  ياـهراک 
مدرم ام  دنتفگ : دندروآ ، هدژم  بوقعی ] قاحسا و  هب   ] ار میهاربا  ام  ناگداتسرف  نوچ  31)و  .) هد يرای  راکهابت  مدرم  نیا  رب  ارم  اراگدرورپ ،

تساجنآ رد  هک  سک  ره  هب  ام  دنتفگ : تسا ، طول  اجنآ  رد  تفگ : (32 .) دنراکمتس نآ  مدرم  هک  اریز  درک ، میهاوخ  كاله  ار  رهـش  نیا 
ناگداتسرف نوچ  33)و  .) دوب دهاوخ  ناگدنوش -  كاله  ناگدـنامزاب -  زا  هک  ار  شنز  رگم  میناهرب  ار  وا  نادـناخ  وا و  هنیآره  میرتاناد ،

ار وت  نادناخ  وت و  ام  هک  رادم  هودنا  سرتم و  دنتفگ : و  تشگ ، لدگنت  ناشراک  رد  دش و  نیگهودنا  ناشیا  ببـس  هب  دندمآ ، طول  دزن  ام 
زا یباذع  دـندرکیم  هک  يراکدـب  ینامرفان و  نآ  يازـس  هب  رهـش  نیا  مدرم  رب  ام  (34 .) تسا ناگدـنامزاب  زا  هک  ار  تنز  رگم  میناـهریم 
هب 36)و  .) میتشاذگ ياج  هب  دندنب  راک  ار  درخ  هک  یهورگ  يارب  ادیوه  یتربع  هناشن و  رهـش )  ) نآ زا  هنیآره  35)و  .) میرآیم ورف  نامسآ 
هب نـیمز  رد  دـیرادب و  دـیما  ار  نیـسپزاب  زور  دـیتسرپب و  ار  يادـخ  نـم ، موـق  يا  تـفگ : میداتـسرف ،]  ] ار بیعـش  ناـشردارب  نیدـم  رهش 

نیمز رب  ور  هـب  ناــجیب  شیوـخ  ياــههناخ  رد  اــت  تـفرگب  هـلزلز  ار  ناــنآ  دنتــشاگنا و  وـگغورد  ار  وا  سپ  (37 .) دیـشوکم يراکهابت 
ناطیـش و  تسا ، رادـیدپ  ناـشیا  ياـههاگیاج  زا  امـش  يارب  تکـاله ] نیا   ] اـنامه و  میدرک ،] كـاله  زین   ] ار دوـمث  داـع و  38)و  .) دنداتفا

ار ناماه  نوعرف و  نوراق و  39)و  .) دندوب انیب  هکنآ  لاح  و  دینادرگب ، تشادزاب و  قح ]  ] هار زا  ار  نانآ  ات  تسارایب  ناشیارب  ار  ناشیاهراک 
یـشیپ دـندومن و  یـشنم  گرزب  یـشکرس و  نیمز  رد  سپ  دـمآ  اـهنآ  دزن  نشور  ياـههناشن  اـب  یـسوم  هـنیآره  و  مـیدرک ،] كـاله  زین  ]

سک نانآ  زا  میتفرگب . ناشهانگ  هب  ار  همه  سپ  (40  -.) دنزیرگب نآ  زا  دنریگ و  یشیپ  دنوادخ  باذع  رب  دنتـسناوتن  دندوبن -  ناگدنریگ 
دومث و موق  ینعی  تفرگ -  ورف  ینامسآ  هدنشک  گناب  ار  وا  هک  دوب  سک  اهنآ  زا  و  طول -  موق  ینعی  میداتسرف -  نارابگنس  وا  رب  هک  دوب 

موق نوچ  میدرک -  قرغ  بآ  هب  هک  دوب  سک  اهنآ  زا  و  نوراـق -  نوچ  شمیدرب -  ورف  نیمز  هب  هک  دوب  سک  ناـنآ  زا  و  نیدـم ،-  لـها 
یناتسود ادخ  زج  هک  نانآ  ناتساد  (41 .) دندرکیم متـس  دوخ  رب  اهنآ  نکیلو  دنک  متـس  نانآ  رب  هک  دوبن  نآ  رب  يادخ  و  نوعرف -  حون و 

رگا تـسا ، توــبکنع  هناــخ  اــههناخ  نیرتتــسس  هـنیآره  و  تـسا ، هتخاــس  ياهناــخ  هـک  تــسا  توــبکنع  ناتــساد  دــننام  دــناهتفرگ 
تسوا و  ناگراتس -  یمدآ و  هتشرف و  تب و  نوچ  دنناوخیم -  ییادخ ] هب   ] وا زج  هک  ار  هچنآ  ره  دنادیم  يادخ  انامه  (42 .) دنتسنادیم

اهنامسآ و دنوادخ  (44 .) دـنباییمنرد ار  اـهنآ  ناـیاناد  زج  مینزیم و  مدرم  يارب  ار  اـهلثم  نیا  43)و  .) راکراوتـسا ياناد  اتمهیب و  ياناوت 
وت هب  باتک  نیا  زا  ار  هچنآ  (45 .) تسا ياهناشن  نانموم  يارب  نیا  رد  هنیآره  دـیرفآ ، يزاـب -  هب  هدوهیب و  هن  یتسرد -  یتسارب و  ار  نیمز 
ادخ و  تسا ، رتگرزب  ادخ  درک  دای  هنیآره  و  درادیم ، زاب  تسیاشان  يراکتشز و  زا  زامن  هک  راد ، اپرب  ار  زامن  ناوخرب و  تسا  هدش  یحو 

و دـندرک ، متـس  هک  نانآ  زا  یناسک  اب  رگم  دـینکم  هلداجم  تسا  رتوکین  هک  ياهویـش  هب  زج  باتک  لها  اب  46)و  .) دنادیم دینکیم  هچنآ 
ار وا  ام  تسا و  یکی  امـش  يادخ  ام و  يادخ  و  میراد ، نامیا  هدش  هداتـسرف  ورف  امـش  هب  هچنآ  هدش و  هداتـسرف  ورف  ام  هب  هچنآ  هب  دییوگ :

سپ میداتـسرف ، ورف  وت  هب  ار  باـتک  نیا  میداتـسرف ] ورف  باـتک  نیـشیپ  ناربماـیپ  هب  هک   ] هنوگ نیدـب  47)و  .) میرادربنامرف هداـهن و  ندرگ 
زج و  دورگیم ، نادـب  هک  تسه  سک  ناکرـشم -  ای  هکم  لها  نانیا -  زا  و  دـنروآیم ، نامیا  نآ  هب  میاهداد  باتک  ناـنآ  هب  هک  یناـسک 
هک یتشونیم ، دوخ  تسد  هب  ار  نآ  هن  يدناوخیمن و  ياهتـشون  چـیه  نآرق )  ) نآ زا  شیپ  وت  48)و  .) دننکیمن راکنا  ار  ام  تایآ  نارفاک 
رد ادـیوه  نشور و  تسا  یتاـیآ  نآ  هکلب  (49) دـنداتفایم کش  هب  نایارگلطاب  ناورجـک و  یتسنادیم -  دـناوخ  تشون و  رگا  هاـگنآ - 
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 - ییاههناشن شراگدرورپ  زا  ارچ  دـنتفگ : 50)و  .) دننکیمن راکنا  ناراکمتـس  زج  ار  ام  تایآ  و  دناهداد ، شناد  ناشیدـب  هک  یناسک  هنیس 
نم دتسرف -  ورف  دهاوخ  هک  ره  رب  دهاوخ و  هاگره  تسادخ -  دزن  تازجعم -  اههناشن -  انامه  وگب : هدشن ؟ هداتسرف  وا  رب  ییاههزجعم - 
نیا رد  هنیآره  میاهداتسرف ؟ ورف  وت  رب  دوشیم  هدناوخ  اهنآ  رب  هک  ار  باتک  نیا  هک  تسین  هدنسب  ار  نانآ  ایآ  (51 .) مراکشآ هدننکمیب  اهنت 
هچنآ تسا ، هدنسب  یهاوگ  امش  نم و  نایم  دنوادخ  وگب : (52 .) دنروآ نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا  يدنپ  درکدای و  یشیاشخب و  باتک ] ]

وت زا  باتش  هب  53)و  .) ناراکنایز دننانآ  دندش ، رفاک  ادـخ  هب  دـندیورگ و  لطاب  هب  هک  یناسک  و  دـنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار 
دنمهفن هک  یلاح  رد  دیآ  ناشیدب  ناهگان  هنیآره  و  دیسریم ، ناشیدب  باذع  نامگیب  دوبن  هدربمان  يدمآرـس  رگا  و  دنهاوخیم . باذع 

رس و يالاب  زا  باذع  هک  يزور  (55 ،) تسا هدنریگارف  ار  نارفاک  خزود  هنیآره  و  دنهاوخیم ، باذع  باتش  هب  وت  زا  (54 .) دنشاب ربخیب  و 
انامه دیاهدروآ ، نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا  (56 .) دیدرکیم ایند ] رد   ] هچنآ دیـشچب  کنیا  دیوگ : يادخ ]  ] و ناشدریگ ، ورف  ناشیاپ  ریز  زا 

ام يوـس  هـب  سپـس  تـسا ، گرم  هدنـشچ  یـسک  ره  (57 .) دـیتسرپب ارم  اـهنت  دـیناوتب ] هک  دـیور  ییاـج  هـب   ] سپ تـسا ، خارف  نـم  نـیمز 
تـشهب زا  ییاهکـشوک  رد  ار  ناشیا  هنیآره  دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  58)و  .) دیوشیم هدنادرگزاب 
ییابیکش هک  نانآ  (59) ناگدـننکلمع دزم  تسا  يدزم  وکین  دنـشاب ، نادـیواج  اجنآ  رد  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  میهد  ياج 

دوخ اـب  ار  دوـخ  يزور  دـنناوتن  دـنرادیمنرب -  شیوـخ  يزور  هک  یناگدـنبنج  اـسب  60)و  .) دـننکیم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دـندرک و 
یسک هچ  یسرپب : نانآ  زا  رگا  61)و  .) اناد اونـش و  تسوا  و  دهدیم ، يزور  ار  امـش  اهنآ و  ادخ  دننک ،-  هریخذ  ار  نآ  دنناوتن  ای  دنریگرب 

نادرگيور قــح ] زا   ] هنوــگچ سپ  يادـــخ . دـــنیوگ : هــنیآره  هدـــینادرگ  مار  ار  هاــم  باــتفآ و  هدـــیرفآ و  ار  نــیمز  اهنامـــسآ و 
يزیچ ره  هب  يادخ  هک  اریز  دنادرگیم ، گنت  ای ]  ] دنارتسگیم و دهاوخب  شناگدنب  زا  هک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسادخ  (62) دنوشیم

: دـنیوگ هنیآره  درک ؟ هدـنز  نادـب  شندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  هک  داتـسرف  یبآ  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  یـسرپب : ناـنآ  زا  رگا  63)و  .) تساناد
ضقاـنتم نخـس  دـندنبیمن -  راـک  ار  درخ  ناـشرتشیب  هکلب  قـح ،-  هـب  ناـشفارتعا  رب  تـسار -  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  وـگب : يادـخ .

یمرگرـس و زج  ایند  یناگدـنز  نیا  64)و   -.) دـننادیم وا  کیرـش  ار  قولخم  لاح  نامه  رد  دـنراد و  رارقا  وا  ندوب  قلاـخ  هب  دـنیوگیم :
صالخا اب  ار  يادخ  دنوش  راوس  یتشک  رد  نوچ  65)و  .) دنتسنادیم رگا  تسا ، نیتسار ]  ] یناگدنز نیسپاو  يارس  هنیآره  و  تسین ، يزاب 

نانآ هب  هچنادب  ماجنارـس ]  ] ات (66 ،) دنزرویم كرـش  هاگنآ  ناشدـناهرب  یکـشخ  يوس  هب  نوچ  و  دـنناوخب ، ییارگاتکی -  ینیدـکاپ -  و 
میدرک دیدپ  نما  یمرح  ام  هک  دناهدیدن  ایآ  (67 .) دننادب ار ] تقیقح   ] هک ادوز  دنشاب ، رادروخرب  ات  دننک و  یـساپسان  دنوش و  رفاک  میداد 
تمعن هب  دنورگیم و  لطاب  هب  ایآ  دنوشیم ؟-  تراغ  لتق و  هتسویپ  دنتسین و  تینما  رد  دنوشیم -  هدوبر  ناشنوماریپ  مدرم  هکنآ  لاح  و 

لاح میدرک و  دیدپ  نما  یمرح  ام  هک  دـناهدیدن  ایآ  (68 (!؟ دننکیم یـساپسان  و  دنوشیم -  لئاق  کیرـش  وا  يارب  دنزرویم -  رفک  ادخ 
ادخ تمعن  هب  دنورگیم و  لطاب  هب  ایآ  دنوشیم ؟-  تراغ  لتق و  هتـسویپ  دنتـسین و  تینما  رد  دـنوشیم -  هدوبر  ناشنوماریپ  مدرم  هکنآ 

ار ناشیا  هنیآره  دنشوکب  ام  نید ] يرای  هار   ] رد هک  نانآ  69)و  (!؟ دننکیم یساپسان  و  دنوشیم -  لئاق  کیرش  وا  يارب  دنزرویم -  رفک 
(70 .) تسا ناراکوکین  اب  ادخ  یتسارب  و  مینک ، يربهر  شیوخ  ياههار  هب 

مورلا

بولغم هکنآ  زا  سپ  ناـنآ  نیمزرـس و  نیرتـکیدزن  رد  (3 ،) دندش بولغم  نایمور  (2 .) میم مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
يادخ يزوریپ ،] تسکـش و  نیا   ] سپ زا  شیپ و  زا  نامرف ، راک و  هدـنیآ .]  - ] لاس تفه  لاس -  دـنچ  رد  (4 ،) دنوش زوریپ  يدوزب  دندش 
هدعو (6 .) نابرهم اتمهیب و  ياناوت  تسوا  و  دهد ، يرای  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ ، يرای  هب  (5) دنوش نامداش  نانموم  زور  نآ  رد  و  تسار ،

شیارآ و زا  دـیآیم  مشچ  دـید  هب  هـچنآ  يرهاـظ -  ناـنآ  (7 .) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  دـنکن ، فالخ  شیوخ  هدـعو  ادـخ  تسادـخ ،
نیمز و اهنامـسآ و  ادخ  هک  دناهدیـشیدنین  شیوخ  نورد  رد  ایآ  (8 .) دنربخیب نیـسپ  یناگدنز  زا  دننادیم و  ایند  یناگدـنز  زا  شیامن - 
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رواـب ار  ناـشراگدرورپ  رادـید  مدرم  زا  يرایـسب  هـنیآره  و  تـسا ؟ هدـیرفاین  هدربماـن  يدمآرــس  قـح و  هـب  زج  تساـهنآ  ناـیم  ار  هـچنآ 
و دندوب ، رتدنمورین  نانیا  زا  اهنآ  دـش ؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارـس  هک  دـنرگنب  ات  دنتـشگن  نیمز  رد  ایآ  (9 .) دنرادن

 - نشور ياهتجح  اب  ناـشناربمایپ  و  دـنتخاس ، داـبآ  ار  نآ  دـندرک  شداـبآ  ناـنیا  هچنآ  زا  شیب  و  تشک -  يارب  دـندرک -  رایـش  ار  نیمز 
ماجنارس سپس  (10 .) دـندرکیم متـس  نتـشیوخ  رب  دوخ  هکلب  دـنک  متـس  نانآ  رب  هک  دوبن  نآ  رب  ادـخ  سپ  دـندمآ ، ناشیدـب  اـههزجعم - 
شنیرفآ هک  تسادـخ  (11 .) دـندرکیم ازهتـسا ، اهنادـب  دنتـشاگنا و  غورد  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  دـش  نیا  دـندرک  دـب  ياـهراک  هک  یناـسک 

هدـنادرگزاب وا  يوس  هب  هاگنآ  دـنکیم ،-  هدـنز  گرم  زا  سپ  دـنادرگیم -  زاب  ار  نآ  راب ] رگید   ] سپـس دـنکیم ، زاغآ  ار  ناگدـیرفآ 
 - ناشناکیرش زا  نانآ  يارب  13)و  .) دندرگ نیگهودنا -  هتـشگرس و  و  دیماان -  ناراکهزب  دوش  اپرب  زیخاتـسر  هک  يزور  12)و  .) دیوشیم
ادج مه  زا  هدـنکارپ و  اههورگ ]  ] زور نآ  رد  دوش ، اپرب  زیخاتـسر  هک  يزور  14)و  .) دنوش رفاک  ناشناکیرش  هب  و  دشابن ، یناعیفـش  ناتب - 
اما 16)و  .) دنشاب نامداش  تشهب -  يرازغرم -  یغاب و  رد  ناشیا  سپ  دندرک  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اما  (15 .) دنوش

يادخ یکاپ  سپ  (17 .) دنباذع رد  ناگدـش  رـضاح  نانآ  سپ  دنتـشاگنا  غورد  ار  ناهج  نآ  رادـید  ام و  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناسک 
زور و نایاپ  رد  نیمز و  اهنامسآ و  رد  شیاتس  ساپس و  تسار  وا  18)و  .) دییآرد دادماب  هب  هک  هاگنآ  دییآ و  رد  بش  هب  هک  هاگنآ  تسار 

نینچمه و  دنک ، هدنز  شایگدرم  زا  سپ  ار  نیمز  و  هدـنز ، زا  ار  هدرم  درآ و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  (19 .) دیسریم زورمین  هب  هک  هاگنآ 
[ نیمز رد   ] هک دیدش  ینایمدآ  سپـس  دیرفایب  كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  نآ  وا  ياههناشن  زا  20)و  .) دیوش هدروآ  نوریب  اهروگ ] زا   ] امش

نایم دـیریگ و  مارآ  ناشیدـب  ات  دـیرفایب  ینارـسمه  ناتدوخ  سنج ]  ] زا امـش  يارب  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا  21)و  .) دیوشیم هدنکارپ 
شنیرفآ وا  ياــههناشن  زا  22)و  .) تساـهتربع اـههناشن و  دنـشیدنیب  هک  یمدرم  يارب  راـک  نیا  رد  هنیآره  داـهن ، یناـبرهم  یتـسود و  اـمش 

زا 23)و  .) تساـههناشن نادنمـشناد  يارب  اـهینوگرگد ]  ] نـیا رد  هـنیآره  تسامـش ، ياـهگنر  اـهنابز و  ینوگاـنوگ  نـیمز و  اهنامـسآ و 
هک یمدرم  يارب  راـک  نیا  رد  هنیآره  يزور ،-  وا -  یـشخب  نوزف  زا  تسامـش  نتـسج  زور و  بـش و  هـب  تسامـش  باوـخ  وا  ياـههناشن 

دیما هیام  ات  دـیما -  و  دـننک -  طایتحا  دنـسرتب و  نارفاسم  ات  میب -  يارب  ار  قرب  هک  تسنآ  وا  ياـههناشن  زا  24)و  .) تساههناشن دنونشیم 
یمدرم يارب  نآ  رد  انامه  دنک ، هدنز  شایگدرم  زا  سپ  ار  نیمز  ات  درآیم  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  و  دیامنیم ، امـش  هب  دشاب -  نازرواشک 
دناوخب ار  امش  نوچ  سپس  تساپرب ، وا  نامرف  هب  نیمز  نامسآ و  هک  تسا  نآ  وا  ياههناشن  زا  25)و  .) تساههناشن دندنب  راک  ار  درخ  هک 

وا همه  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  تسار  وا  26)و  .) دییآ نوریب  اهروگ ] زا   ] هاگان زیخاتـسر -  رد  ندش  هدنز  نیمز -  زا  یندناوخ 
دنکیم هدنز  هرابود  دنادرگیم -  زاب  ار  نآ  سپـس  دنکیم  زاغآ  ار  ناگدیرفآ  شنیرفآ  هک  نآ  تسوا  27)و  .) دنرادربنامرف ینتورف  اب  ار 

امش يارب  (28 .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا  و  نیمز ، اهنامسآ و  رد  رترب  تفـص  تسار  وا  و  تسا . رتناسآ  وا  رب  راک  نیا  و  - 
نآ رد  امش  هک  تسه  میاهداد  ناتیزور  هچنآ  رد  یناکیرش  ناتناگدرب  زا  ار  امش  ایآ  كرش :-  لاطبا  یفن و  رد  دنزیم -  یلثم  ناتدوخ  زا 

دیراد میب  نادازآ -  ناتدوخ -  زا  هکنانچ  دیراد  میب  ناتلاوما ] هرابرد   ] اهنآ زا  هکلب ] هن ، [ ؟ دیـشاب ناسکی  ربارب و  ناتناتـسد ] ریز  اب  يزور  ]
هب دـندنب  راـک  ار  درخ  هک  یمدرم  يارب  ار  تاـیآ  نینچنیا  دـیرادیم - ؟ اور  کیرـش  دـنیوا ، كولمم  همه  هک  ادـخ ، يارب  هنوگچ  سپ  - 

. دندومن يوریپ  ار  شیوخ  لد  ياهوزرآ  اهماک و  یـشناد  چـیه  یب  ناکرـشم -  دـندرک -  متـس  هک  نانآ  هکلب  (29 .) مینکیم نایب  لیصفت 
یتسرپاتکی نید  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  سپ  (30 .) تسین یناروای  ار  اهنآ  و  دیامن ؟ هار  یسک  هچ  تسا  هدرک  هارمگ  ادخ  هک  ار  نآ  سپ 

شنیرفآ تسا . هدـیرفآ  نآ  رب  ار  مدرم  ادـخ  هک  یترطف  ناـمه  هب  یـشاب ، يارگقح  هتفاـترب و  يور  اهـشیک  همه  زا  هـک  یلاـح  رد  رادارف ،
هب لد ] هب   ] هک یلاح  رد  (31 .) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  راوتـسا ، تسار و  نید  تسا  نیا  تسین ، ینوگرگد  ار  دیحوت -  ترطف  يادخ - 

دوخ نید  هک  نانآ  زا  (32) دیشابن ناکرـشم  زا  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دینک و  اورپ  وا  زا  و  دیرآ -  يور  وا  هب  ینعی  دیـشاب -  هدروآ  يور  وا 
راـگدرورپ دـسر  يدـنزگ  ار  مدرم  نوچ  33)و  .) دنـشوخلد دـنراد  دوخ  هچنادـب  یهورگ  ره  دـندش ، هورگ  هورگ  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار 

هاـگنآ دـناشچب  یـشیاسآ -  رهم و  یتـمحر -  دوخ  يوس  زا  ار  ناـنآ  نوچ  و  دـنناوخب ، دـننکیم  ودـب  لد  يور  هک  یلاـح  رد  ار  شیوخ 
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ماجنارس  ] هک ادوز  دیوش ، دنمهرهب  سپ  دننک ، یساپسان  میداد  ناشیدب  هچنادب  ات  (34) دنرآیم زابنا  شیوخ  راگدرورپ  هب  اهنآ  زا  یهورگ 
ار مدرم  نوـچ  36)و  (!؟ دیوگ نخـس  دـنزاسیم  ام ]  ] کیرـش نانآ  هچنادـب  ات  میداتـسرف  ورف  یتجح  نانآ  رب  رگم  ای  (35 .) دینادب شیوخ ]

دوخ هک  ییاهراک  هداتـسرف -  شیپ  ناشیا  ياهتـسد  هچنآ  يازـس  هب  رگا  و  دـندرگ ، نامداش  نادـب  میناشچب  یـشیاسآ -  رهم و  یتمحر - 
[ ای  ] خارف و دـهاوخب  هک  ره  يارب  ار  يزور  ادـخ  هک  دـناهدیدن  ایآ  (37 .) دنوشیم دیمون  ناهگان  دـسر  نانآ  هب  یجنر  يدـب و  دـناهدرک - 
دـنواشیوخ و قح  سپ  (38 .) تساـهتربع اـههناشن و  دـنروآ  ناـمیا  هک  یمدرم  يارب  یگنت ] یخارف و   ] نـیا رد  اـنامه  دـنادرگیم ؟ گـنت 

ابر زا  هچنآ  39)و  .) ناراگتسر دنناشیا  و  دنهاوخیم ، ار  يادخ  يدونـشخ ]  ] هک نانآ  يارب  تسا  رتهب  نیا  هدب ، ار  هدنام  هار  رد  شیورد و 
[ هلیسو نادب   ] هک دیهدیم  تاکز  زا  هچنآ  و  دوشیمن ، نوزفا  ادخ  دزن  هک ] دینادب   ] سپ دیازفیب  مدرم  ياهلام  رد  امـش ] يارب   ] ات دیهدیم 
ار امـش  سپـس  داد  ناتیزور  هاگنآ  دـیرفایب  ار  امـش  هک  نآ  تسادـخ  (40 .) ناگتفای نوزفا  دـنناشیا  سپ  دـیهاوخیم  ار  يادـخ  يدونـشخ 
كاپ و وا  دنکیم ؟ اهراک  نیا  زا  يزیچ  دیریگیم -  زابنا  ادخ  اب  هک  امـش -  ناکیرـش  زا  کی  چیه  ایآ  دـنکیم . ناتهدـنز  زاب  دـناریمب و 
[ يازج دنوادخ   ] ات دش  رادیدپ  نامدرم  ياههدرک  ببس  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  یهابت  (41 .) تسا رترب  دـنرآیم  زابنا  هچنآ  زا  تسا و  هزنم 
، دوب هنوگچ  ناینیـشیپ  ماجنارـس  هک  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  وگب  (42 .) دندرگ زاب  هک  دشاب  دـناشچب ، اهنآ  هب  دـناهدرک  هچنآ  زا  یخرب 
[ بناـج  ] زا ار  نآ  هک  دـیایب  يزور  هکنآ  زا  شیپ  رادارف  راوتـسا  تسرد و  نید  يوس  هب  ار  دوخ  يور  سپ  (43 .) دندوب كرشم  ناشرتشیب 
هب یهورگ  دنوریم و  تشهب  هب  یهورگ  دنوشیم -  هدنکارپ  ادج و  مه  زا  همه  زور  نآ  تسین ، ياهدننادرگزاب -  ای  یتشگزاب -  يادـخ 

شیاسآ شمارآ و  هاگیاج  نتشیوخ  يارب  دنک ، هتـسیاش  کین و  راک  هک  ره  و  وا ، رفک  لابو ]  ] تسوا رب  دوش ، رفاک  هک  ره  (44  -.) خزود
یـشخب نوزف  زا  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب  يادـخ ]  ] ات (45 .) دـنزاسیم هدامآ  رگید -  ناهج  رد  - 

ار امـش  هک  دتـسرفیم -  هدـنهد  هدژم  ار  اـهداب  هک  تسا  نآ  وا  ياـههناشن  زا  46)و  .) درادـن تسود  ار  نارفاک  وا  هک  دـهد ، شاداـپ  دوخ 
 - وا یـشخبنوزف  زا  ات  دـنوش و  ناور  وا  نامرف  هب  اهیتشک  ات  دـناشچب و  ناراب -  ینعی  شیوخ -  تمحر  زا  ار  امـش  ات  و  دـشاب -  ناگدژم 

نشور ياهتجح  سپ  میداتسرف ، ناشموق  يوس  هب  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  هنیآره  47)و  .) دیرازگ وا ] ياهتمعن   ] ساپس ات  دییوجب و  يزور - 
ار اهداب  هک  نآ  تسادخ  (48 .) دوب ازس  ام  رب  نانموم  نداد  يرای  و  میدناتـس ، نیک  دندرک  يراکدب  هک  یناسک  زا  هاگنآ  دندروآ ، ناشیدب 
زا هک  ینیب  ار  ناراب  سپ  دنادرگ ، شاهراپ  هراپ  دنارتسگب و  دهاوخ  هک  هنوگنآ  نامسآ  رد  ار  نآ  سپ  دننازیگنایمرب  ار  ربا  هک  دتـسرفیم 

شیپ هنیآره  49)و  .) دنوشیم نامداش  هاگنآ  دناسرب  دهاوخ  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  ناراب )  ) نآ نوچ  و  دیآیم ، نوریب  نآ  لالخ 
ناراب ادخ -  تمحر  ياههناشن  هب  سپ  (50 .) دندوب دیمون  ربا )  ) نآ ندش ] رادیدپ   ] زا شیپ  و ]  ] دوش هداتـسرف  ورف  نانآ  رب  ناراب ]  ] هکنآ زا 
يزیچ ره  رب  وا  و  تـسا ، ناـگدرم  هدـننک  هدـنز  يادـخ ]  ] نآ هـنیآره  دـنکیم ، هدــنز  شایگدرم  زا  سپ  ار  نـیمز  هنوـگچ  هـک  رگنب  - 

وت (52 .) دـندرگیم ساپـسان  نآ  زا  سپ  هنیآره  دـننیبب  هدـش  درز  ار  تشک ]  ] نآ هـک  میتـسرف  نازوـس ] درـس   ] يداـب رگا  51)و  .) تساناوت
يامنهار وت  53)و  .) دندرگرب هدرک  تشپ  هک  هاگنآ  دناونـش  یناوتن  نارک  هب  ار  زاوآ  گناب و  دناونـش و  یناوتن  ار  نالد -  هدرم  ناگدرم - 

هداــهن ندرگ  دــنروآیم و  ناــمیا  اــم  تاــیآ  هـب  هـک  ار  یناــسک  رگم  یناونــشن  وـت  یتــسین . ناــشیهارمگ  زا  نــالدروک -  ناروـک - 
هاگنآ داد ، ناوت  ورین و  یناوتان  یتسـس و  سپ  زا  سپـس  دیرفایب  یناوتان -  یتسـس و  رد  یتسـس -  زا  ار  امـش  هک  نآ  تسادخ  (54 .) دنشاب

دوش اـپرب  زیخاتـسر  هک  يزور  55)و  .) اـناوت اـناد و  تـسوا  و  دـنیرفآیم ، دـهاوخ  هـچ  ره  درک ، دـیدپ  يریپ  یتسـس و  يدـنمورین  زا  سپ 
 - دنوشیم هدینادرگ  یتساران ] هب  یتسار  زا   ] نینچنیا روگ -  رد  ای  ایند  رد  دندرکن -  گنرد  یتعاس  زج  هک  دنروخیم  دنگوس  ناراکدـب 

: دنیوگ دـناهداد ، نامیا  شناد و  ار  ناشیا  هک  یناسک  56)و   -.) تسا یتساران  یتسردان و  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ناشیا  تداع  راـک و 
هک  ] دـیتسنادیمن امـش  یلو  زیخاتـسر ، زور  تسا  نیا  کـنیا  دـیاهدرک ، گـنرد  زیخاتـسر  زور  اـت  روـگ ] رد  ، ] يادـخ هتـشون  رد  هنیآره 

شزوپ هک  دوش  هتـساوخ  نانآ  زا  هن  دـهدن و  ناشدوس  دـندرک  متـس  هک  ناـنآ  یهاوخ  شزوپ  زور  نآ  رد  سپ  (57 [.) تسا قح  زیخاتسر 
نامگیب دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  يروآ  ناشیدـب  ياهناـشن  نوچ  و  میدز ، یلثم  هنوگره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  هنیآره  58)و  .) دنهاوخ
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دنرادن رواب  ار  زیخاتـسر  قح و  دننادیمن -  هک  نانآ  ياهلد  رب  دنوادخ  نینچنیا  (59 .) دیتسین ناروآلطاب  نایوگ و  هدوهیب  زج  امش  دنیوگ :
راسکبس ار  وت  دنرادن  رواب  نامگیب  ار ] زیخاتـسر   ] هک نانآ  ادابم  و  تسا ، تسار  ادخ  هدعو  هک  نک ، ییابیکـش  سپ  (60 .) دهنیم رهم  - 

(61 .) دننک

نامقل

يارب یــشیاشخب  ینوــمنهر و  (3 ،) تـمکح اـب  باــتک  ياــهتیآ  تـسا  نـیا  (2 .) مـیم مـال ، فـلا ، (1) ناـبرهم هدـنیاشخب  يادــخ  ماـن  هـب 
زا تسار  یهار  رب  ناـشیا  (5 .) دـنراد رواب  نامگیب  نیـسپ  يارـس  هب  دـنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  ناـنآ  (4 .) ناراکوکین
هار زا  ار ] مدرم   ] یـشناد چـیه  یب  ات  درخیم  ار  هدوهیب  نخـس  هک  تسه  سک  ناـمدرم  زا  6)و  .) ناراگتسر دننانیا  و  دنـشیوخ ، راگدرورپ 
وا رب  اـم  تاـیآ  نوچ  7)و  .) هدـننکراوخ تسا  یباذـع  ار  نانیا  دریگیم ، هرخـسم  هب  ار  نآ  دزاـس و  هارمگ  نآرق -  تاـیآ  ندینـش  ادـخ - 
هب ار  وا  سپ  تسا ، ینارگ  يو  ياهـشوگ  رد  ییوگ  و ]  ] هدینـشن ار  اـهنآ  هک  ییوگ  دـنادرگب  يور  یـشکندرگ  تلاـح  اـب  دوش  هدـناوخ 
رد (9 .) تمعنرپ ياهتـشهب  تسار  ناشیا  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (8 .) هد هدژم  كاندرد  باذع 

و دیرفایب ، شدینیبب  هک  ینوتسیب  ار  اهنامسآ  (10 .) راکراوتـسا ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا  و  تسادخ ، تسار  هدعو  دناهنادواج ، اجنآ 
میداتسرف ورف  یبآ  نامـسآ  زا  و  دنکارپب . نآ  رد  ياهدنبنج  ره  زا  دنابنجن و  ار  امـش  نیمز ]  ] ات دنکفیب  راوتـسا  اجرباپ و  ياههوک  نیمز  رد 

 - دنیوا ریغ  هک  اهنآ  دییامنب  نم  هب  سپ  يادخ ، شنیرفآ  تسا  نیا  (11 .) میدینایور دنمدوس  وکین و  هایگ  هنوگره  زا  نیمز )  ) نآ رد  سپ 
 - رادرک راـتفگ و  هشیدـنا و  یتسرد  تمکح -  ار  ناـمقل  هنیآره  12)و  .) دنراکـشآ یهارمگ  رد  ناراکمتـس  هکلب  دناهدیرفآ ، هچ  اهتب - 

انامه دنک  یـساپسان  هکره  و  هدرک ، شیوخ  دوس  هب  يرازگـساپس  نآ  درازگ  ساپـس  ار  يادخ  هکره  و  راد ، ساپـس  ار  يادخ  هک : میداد 
هک ریگم ، زابنا  ادخ  هب  نم ، كرسپ  يا  هک : دادیمه  دنپ  ار  شیوخ  رسپ  نامقل  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 13)و .) تسا هدوتس  زاینیب و  دنوادخ 
يو شردام  هک ] ور  نآ  زا   - ] میدرک شرافس  شردام  ردپ و  هرابرد  ار  یمدآ  14)و  .) تسا گرزب  یمتس  هنیآره  يادخ ] اب   ] نتفرگ زابنا 

ود رد  ریش  زا  شنتفرگ  زاب  و  دوب ،-  نوزفا  زور  یناوتان  یتسس و  شیارب  وا  لمح  یناوتان -  رب  یناوتان  لاح  رد  مکـش -  رد  تشادرب -  ار 
دـنریگ و تخـس  وـت  رب  ود  نآ  رگا  15)و  .) تسا نم  يوـس  هب  همه ]  ] تشگزاـب راد ، ساپـس  ار  ترداـم  ردـپ و  ارم و  هـک  تـسا - ، لاـس 

هدیدنسپ وکین و  هویش  هب  نانآ  اب  ناهج  نیا  رد  ربم و  ناشیا  نامرف  سپ  يرادن ، یـشناد  نادب  هک  يریگ  زابنا  نم  اب  ار  يزیچ  هک  دنـشوکب 
سپ تسا  نم  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  سپـس  ددرگزاب ، نم  يوس  دیحوت ] صالخا و  هب   ] هک نک  يوریپ  ار  یـسک  هار  و  نک ، تسیز 

زا هیانک  هناد ، نیرتدرخ  یلدرخ -  هناد  گنـسمه  رگا  یمدآ  رادرک  انامه  نم ، كرـسپ  يا  (16 .) منکیم هاگآ  دیدرکیم  هچنادـب  ار  امش 
دنک رضاح  درایب -  باسح ] يارب   ] ار نآ  ادخ  دشاب  هتفهن ]  ] نیمز رد  ای  اهنامسآ  رد  ای  تخس  گنـس  نورد  رد  دشاب و  رادرک -  نیرتمک 

دنسپان تشز و  راک  زا  هد و  نامرف  هدیدنـسپ  کین و  راک  هب  راد و  اپرب  ار  زامن  نم ، كرـسپ  يا  (17 .) تسا هاگآ  نادکیراب و  ادخ  هک  -، 
نیمز رد  نادرگم و  ناـمدرم  زا  ربکت ] هب   ] دوخ يور  18)و  .) تسا راوتسا  ياهراک  زا  نیا  هک  نک ، ییابیکـش  دسر  وت  هب  هچنآ  رب  رادزاب و 

هک رآ ، دورف  شیوخ  زاوآ  و  شاب ، ور  هنایم  نتفر  هار  رد  19)و  .) درادن تسود  ار  هدنزان  هدنمارخ  چیه  ادـخ  هک  ورم ، هار  نازان  نامارخ و 
راکشآ ياهتمعن  درک و  مار  امش  رهب  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  دیاهدیدن  ایآ  (20 .) تسا نارخ  گناب  اهگناب  نیرتتشز 
ینـشور باتک  یتفایهر و  یـشناد و  چیه  یب  ادخ  هرابرد  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و  درک ؟ ناوارف  هدرتسگ و  امـش  رب  ار  شیوخ  ناهن  و 

نامناردپ هچنآ  زا  ام  هکلب  دنیوگ : دینک ، يوریپ  هداتسرف  ورف  يادخ  ار  هچنآ  دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچ  21)و  .) دنکیم هزیتس  وگوتفگ و 
يور هکره  (22)و  دناوخب نازوس  باذـع  هب  ار  اهنآ  ناطیـش  دـنچ  ره  دـننکیم ] يوریپ  ار  ناطیـش   ] ایآ مینکیم . يوریپ  میاهتفای  نآ  رب  ار 

راوتسا زیواتسد  هب  یتسارب  سپ  دشاب  راکوکین  و  دزاس -  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  تعاط  لمع و  نید و  دراپس -  اتکی  يادخ  هب  شیوخ 
ناشتشگزاب دانکم ، نیگهودنا  ار  وت  وا  رفک  دوش  رفاک  هکره  23)و  .) تسادخ يوس  هب  اهراک  تشگزاب ] و   ] ماجنارس و  تسا ، هدز  گنچ 
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ناشرادروخرب ایند ] رد   ] یکدنا (24 .) تساناد تساههنیـس  رد  هچنآ  هب  ادخ  انامه  مینکیم . هاگآ  دناهدرک  هچنادب  ار  نانآ  سپ  تسام ، هب 
: دنیوگ هنیآره  دیرفایب ، ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یـسرپب : اهنآ  زا  رگا  25)و  .) میزاسیم ناشراتفرگ  تخس  باذع  هب  سپس  مینکیم 
رد هچنآ  تسار  يادـخ  (26  -.) تسا ناـشهیلع  رارقا  نیا  هک  دـننادیمن -  ناـشرتشیب  هکلب  تسار ، يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  وگب : ادـخ ،

تفه و  بکرم ، اـیرد  ددرگ و  ملق  تـسا  نـیمز  رد  تـخرد  هـچره  رگا  27)و  .) هدوتـس زاینیب و  تسادـخ  انامه  تسا . نیمز  اهنامـسآ و 
ياناد اتمهیب و  ياناوت  ادخ  انامه  دباین ، نایاپ  ادخ  نانخس  نتشون ] راک  دنسیونب ، نآ  اب  و   ] شدنیازفیب نآ  يدوبان ]  ] سپ زا  رگید  يایرد 

ایآ (29 .) تسانیب اونش و  ادخ  انامه  نت . کی  نتخیگنارب ] ندیرفآ و   ] نوچمه رگم  تسین  امش  نتخیگنارب  ندیرفآ و  (28 .) تسا تمکح  اب 
ندمآ زور و  نتفر  ای  زور ، بش و  ندش  دـنلب  هاتوک و  هب  تسا  هراشا  بش -  رد  ار  زور  دروآیمرد و  زور  رد  ار  بش  ادـخ  هک  ياهدـیدن 

دینکیم هچنادـب  ادـخ  و  تسا ؟ ناور  نیعم -  هدربمان -  يدمآرـس  ات  کـی  ره  هک  تخاـس  مار  ار  هاـم  دیـشروخ و  و  سکع ،-  هب  بش و 
تـسادخ تسا و  لطاب  دنناوخیم  وا  زج  هچنآ  تسا و  قح  هک  تسادخ  هک  تسور  نآ  زا  یهاگآ ] ییاناوت و  همه   ] نیا (30 .) تسا هاگآ 

تکرح هک  بآ  تفاطل  داب و  ندیزو  بآ و  يور  رب  نآ  نتشاد  هاگن  ادخ -  تمعن  ببس ]  ] هب یتشک  هک  ياهدیدن  ایآ  (31 .) گرزب الاو و 
يارب راک ]  ] نیا رد  هنیآره  دیامنب ؟ امـش  هب  ار  دوخ  تردق ]  ] ياههناشن زا  یخرب  يادـخ ]  ] ات دوریم  ایرد  رد  دزاسیم -  رـسیم  ار  یتشک 

ار يادـخ  دریگارف  اـهنابیاس  دـننام  یجوم  ار  یتـشک -  نانیـشنرس  ناـنآ -  نوچ  32)و  .) تساهتربع اههناشن و  يرازگـساپس  يابیکـش  ره 
ناشیا زا  یخرب  اهنت ]  ] سپ دـناهرب  یکـشخ  يوس  هب  ار  نانآ  نوچ  و  دـننک ، وا  هژیو  ار  تعاط -  تدابع و  نید -  هک  یلاـح  رد  دـنناوخب 

زا مدرم ، يا  (33 .) دـننکن راکنا  ار  ام  ياـههناشن  ساپـسان  نانکـشنامیپ  ناراـکبیرف و  زج  و  دنـشاب ، دـیحوت -  تسار  هار  رب  ور -  هناـیم 
ردپ زا  يدنزرف  چیه  هن  و  دهدن -  دوس  ار  وا  دیاین -  شیوخ  دنزرف  راک  هب  يردـپ  چـیه  هک  دیـسرتب  يزور  زا  دـینک و  اورپ  ناتراگدرورپ 

ار امـش  ایند  یناگدنز  سپ  تسا ، تسار  ادخ  هدعو  انامه  دنک .-  عفد  وا  زا  ار  یباذع  ای  دـتفا  دـنمدوس  دـنک -  تیافک  ار  يزیچ  شیوخ 
ره ای  ناطیـش  هدـنبیرف -  نآ  و  دـیوش -  ریلد  ناهانگ  رب  هتفیرف و  ادـخ ، نداد  تلهم  وفع و  هب  هیکت  زارد و  يوزرآ  اـب  هک  دـهدن -  بیرف 

دتسرف یک  ناراب  هک  دناد  دتسرف -  ورف  ار  ناراب  و  تسوا ، دزن  زیخاتسر  ماگنه  شناد  هک  تسادخ  انامه  (34 .) دبیرفن ار  امش  ياهدنبیرف - 
انامه درم ، دهاوخ  نیمز  مادک  هب  دنادیمن  یـسک  و  درک ، دهاوخ  هچ  ادرف  هک  دنادیمن  سک  چیه  دـنادیم و  تساهنادـهز  رد  هچنآ  و  - 

(35 .) تسا هاگآ  اناد و  ادخ 

ةدجسلا

ناـیناهج راـگدرورپ  زا  تسین ، نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  باـتک ، نیا  نداتـسرف  ورف  (2 .) میم مـال ، فلا ، (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
یمدرم ات  وت  راگدرورپ  زا  تسا  تسرد  تسار و  نخـس ]  ] نآ هکلب  تسا ]، نینچ  هن  ، ] تسا هتفابارف  دوخ  ار  نیا  دنیوگیم  هکلب  (3 .) تسا

نایم ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  نآ  تسادخ  (4 .) دنبای هار  دیاش  تسا ، هدماین  ناشیدب  وت  زا  شیپ  ياهدـننکمیب  چـیه  هک  ینک  میب  ار 
تسرپرس و چیه  وا  زج  ار  امش  دمآرب ، شنیرفآ -  ناهج  رب  ییاورنامرف  ماقم  شرع -  رب  سپس  دیرفایب ، هرود -  زور -  شـش  رد  تساهنآ 
، دنکیم ریبدـت  نیمز  ات  نامـسآ  زا  ار  ایند -  راک  ای  یحو  راک -  (5) دیریگیمن دنپ  دینکیمن و  دای  ایآ  تسین ، یعیفـش  چـیه  يزاسراک و 

ياناد فصو ]  ] تسا نیا  (6 .) دیرمـشیم امـش  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  نآ  هزادنا  هک  يزور  رد  دوریم  الاب  وا  يوس  هب  راک ] نآ   ] سپس
لگ زا  ار  یمدآ  شنیرفآ  و  تخاـس ، هویـش  نیرتراـکوکین  هب  دـیرفآ  هچ  ره  هک  نآ  (7 ،) نابرهم اتمهیب و  ياناوت  نامه  اراکـشآ ، ناـهن و 

تخاس مامت  تسرد و  ار  وا  مادنا  هاگنآ  (9 .) درک دیدپ  تسپ  تسس و  یبآ  زا  ياهدیکچ  زا  ار  وا  نادنزرف -  لسن -  سپـس  (8 .) درک زاغآ 
یماگنه ایآ  دنتفگ : 10)و  .) دیرادیم ساپـس  كدنا  یلو ] ، ] درک دیدپ  اهلد  ناگدید و  شوگ و  ار  امـش  و  دیمد ، وا  رد  شیوخ  حور  زا  و 

رادـید هـب  ناـنآ  هـکلب  دـنیوگیم ] هـک  تـسا  نـینچ  هـن  [ !؟ دـمآ میهاوـخ  رد  وـن  یـشنیرفآ  هـب  زاـب  میوـش ، دـیدپان  مـگ و  نـیمز  رد  هـک 
مگ سپ  دریگرب -  ار  امش  ناج  هدش  هتشامگ  امـش  رب  هک  لیئارزع -  گرم -  هتـشرف  وگب : (11 .) دنرفاک زیخاتسر -  زور  ناشراگدرورپ - 
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دزن شیوخ  ياهرـس  ناراـکهزب  نیا  هک  هاـگنآ  ینیبب  رگا  12)و  .) دیوش هدـینادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  دـیوشیمن ،-  دوبان  و 
هتسیاش کین و  يراک  ات  نادرگزاب  ار  ام  میدینش ، میدید و  ایادخ ، راب  دنیوگ ]: ! ] دنشاب هدنکفا  شیپ  رد  مرـش ] يراوخ و  هب   ] ناشدنوادخ

نم زا  نخـس  نیا  نکیلو  میدادیم  ار  شاینومنهر  یـسک  ره  هب  هنیآره  میتـساوخیم ، رگا  13)و  .) میاهدـنراد رواب  نامگیب  ام  هک  مینک ،
تـسار هار  رب  ار  یهارمگ  هک  ار  یناسک  همه  ینعی  منک -  رپ  یگمه  نایمدآ  ناـیرپ و  زا  ار  خزود  اـنامه  هک  تسا  هتفر  شیپ ] زا   ] یتسارب

هب ار  امش  مه  ام  دیدرک ، شومارف  ار  ناتزور  نیا  رادید  هکنآ  يازس  هب  دیـشچب  ار ] باذع   ] سپ (14  -.) دندش باذع  راوازس  دندیزگرب و 
ام تایآ  هب  یناـسک  هک  تسین  نیا  زج  (15 .) دیشچب دیدرکیم  هچنآ  يازـس  هب  ار  نادیواج  باذع  و  میتشاذگ -  ورف  میدرپس -  یـشومارف 

دننک دای  یکاپ  هب  شیاتس  ساپـس و  اب  هارمه  ار  شیوخ  راگدرورپ  دنتفیب و  نانکهدجـس  دنوش  يروآدای  اهنادب  نوچ  هک  دنروآیم  نامیا 
هچنآ زا  دـنناوخیم و  دـیما  میب و  اب  ار  شیوخ  راگدرورپ  دوشیم ، رود  بش ] زامن  يارب   ] اهرتسب زا  ناشاهولهپ  (16) دننکن یشکندرگ  و 
هچنآ شاداـپ  هـب  هدـش ، هـتفهن  ناـشیا  يارب  اهمـشچ  ینـشور  زا  هـچنآ  دـنادیمن  سک  چـیه  سپ  (17 .) دـننکیم قافنا  میاهداد  ناـشیزور 

هک نانآ  اما  (19 .) دنتـسین ربارب  زگره  هتفر ؟ نوریب  يادـخ ]  ] نامرف زا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  تسا  نموم  هک  یـسک  ایآ  (18 .) دندرکیم
هچنآ شاداپ  هب  دننیزگیم ، ياج  اهنآ  رد  ییاریذپ  يارب  هک  تسا  ییاهتـشهب  ار  ناشیا  دندرک ، هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا 

نآ هب  دـنیآ  نوریب  نآ  زا  دـنهاوخب  هاـگره  تسا ، خزود -  شتآ -  ناـشهاگیاج  دـندش  نوریب  ناـمرف  زا  هک  ناـنآ  اـما  20)و  .) دندرکیم
 - رتهک رتکیدزن و  باذـع  زا  ار  نانآ  هنیآره  21)و  .) دیتشاگنایم غورد  هک  ار  یشتآ  باذع  دیـشچب  ناشدنیوگ : و  دنوشیم ، هدنادرگرب 
هب هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک  22)و  .) دندرگزاب هک  دشاب  میناشچب  رتگرزب  باذع  زا  شیپ  دـنزگ -  طحق و  ای  یگدـنامورف  يراوخ و 
 - باتک ار  یسوم  هنیآره  23)و  .) میاهدنریگ ماقتنا  ناراکهزب  زا  ام  انامه  دینادرگب ؟ يور  نآ  زا  سپس  هدش  يروآدای  شراگدرورپ  تایآ 

نادـنزرف يامنهار  ار  باتک )  ) نآ و  شابم ، کـش  رد  زیخاتـسر -  زا  هیاـنک  دـنوادخ ، رادـید  ینعی  وا -  رادـید  زا  سپ ، میداد . تاروت - 
ار ام  تایآ  دـندیزرو و  ییابیکـش  هک  ور  نآ  زا  دـندومنیم ، هار  اـم  ناـمرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ناـنآ  زا  24)و  .) میدرک لیئارسا 

يرواد نید -  هرابرد  دـندرکیم -  فالتخا  هچنآ  رد  ناـنآ  ناـیم  زیخاتـسر  زور  رد  وت  راـگدرورپ  اـنامه  (25 .) دنتـشادیم رواب  نامگیب 
رد نونکا  هک  میدرک  كاله  ار  ینامدرم  هزادـنا  هچ  ناشیا  زا  شیپ  هک  تخاسن  نشور  ناـشیارب  دومنن و  هار  ار  ناـنآ  اـیآ  26)و  .) دنکیم

يوس هب  ار  بآ  ام  هک  دندیدن  ایآ  (27) دنونـشیمن لد ] شوگ  هب   ] ایآ تساهتربع ، اههناشن و  نیا  رد  هنیآره  دنوریم ؟ هار  اهنآ  ياههناخ 
ایآ دــنروخیم ؟ نآ  زا  ناــشدوخ  ناــشنایاپراهچ و  هـک  مـیرآیم  نوریب  ار  یتــشک  نادــب  سپ  مـیناریم ، هاــیگیب  کــشخ و  نــیمز 
یک هدـش -  هداد  هدـعو  ناـنموم  هب  هـک  نارفاـک  رب  ناـنموم  يزوریپ  ینعی  يزوریپ -  نـیا  دییوگتـسار  رگا  دـنیوگیم : 28)و  (!؟ دننیبیمن
اهنآ زا  سپ ، (30 .) دـنوش هداد  تلهم  هن  دـهدن و  دوس  ناشندروآ  نامیا  دـندش  رفاک  هک  ار  نانآ  يزوریپ ، زور  رد  وگب : (29 (؟ دوب دهاوخ 

(31 .) دنرظتنم زین  نانآ  هک  شاب ، رظتنم  نادرگب و  يور 

بازحألا

تمکح اب  اناد و  ادـخ  انامه  ربم . نامرف  ناقفانم  نارفاک و  زا  شاب و  هتـشاد  اورپ  ار  يادـخ  ربماـیپ ، يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
و نک ، لکوت  ادخ  رب  3)و  ،) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  هک  نک ، يوریپ  دوشیم  یحو  وت  هب  تراگدرورپ  زا  هک  ار  هچنآ  2)و  .) تسا

ناتناردام دینکیم  راهظ  ار  نانآ  هک  ار  ناتنانز  و  تسا ، هداهنن  وا  نورد  رد  لد  ود  يدرم  چیه  يارب  ادـخ  (4 .) تسا هدنسب  يزاسراک  ادخ 
تسرد تسار و  ادخ  و  دییوگیم : شیوخ  ناهد  هب  هک  تسامـش  راتفگ  نیا  تسا ، هتخاسن  ناتنارـسپ  ار  ناتناگدناوخ  رـسپ  و  هدینادرگن ،

و تسا ، رتتسار  ادخ  دزن  رد  نیا  دیهد ،-  تبسن  دیناوخب -  ناشناردپ  هب  ار  ناگدناوخرسپ )  ) نانآ (5 .) دیامنیم هار  هک  تسوا  دیوگیم و 
یکاب و دیتفگ  اطخ  هب  ار  نآ  هچنآ  رد  امـش  رب  و  دنیامـش ، ناگدرک  دازآ  نید و  رد  دنیامـش  ناردارب  سپ  دیـسانشیمن  ار  ناشناردپ  رگا 
زا نانموم  هب  ربمایپ  (6 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  تسا ،] تساوخزاب  امش  رب   ] هدرک دصق  امش  ياهلد  هچنآ  رد  هکلب  تسین ، یهانگ 
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نانموم زا  دنرتراوازس  ثاریم ] رد   ] یخرب هب  یخرب  نادنواشیوخ  ادخ  باتک  رد  و  دنناشیا ، ناردام  وا  نارسمه  تسا و  رتراوازس  ناشدوخ 
هدـش هتـشون  نآرق -  ای  ظوفحم  حول  باـتک -  رد  مکح ]  ] نیا دـینک . یکین  دوخ  شیکمه  ناتـسود  هب  دـیهاوخب  هکنآ  رگم  نارجاـهم ، و 

ناشیا همه  زا  میرم و  رسپ  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  و  میتفرگ ، ناشیا  نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 7)و .) تسا
يا (9 .) تسا هدرک  هدامآ  كاندرد  یباذع  ار  نارفاک  و  دسرپب ، ناشیا  یتسار  زا  ار  نایوگتسار  ادخ ]  ] ات (8) میتفرگ راوتسا  تخس و  ینامیپ 

يداب سپ  دمایب  برع -  ياههفیاط  زا  ییاهرکشل -  ار  امـش  هک  هاگنآ  دیرآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  يادخ  تمعن  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
دورف زا  و  يداو -  يالاب  امـش -  زارف  زا  هک  هاـگنآ  (10 .) تسانیب دینکیم  هچنادب  ادخ  و  میداتـسرف ، اهنآ  رب  دیدیدیمن  هک  ییاهرکـشل  و 

[ نوگاـنوگ [ي  اـهنامگ ادـخ  هب  دیـسر و  اـهولگ  هـب  اـهلد  دـش و  هریخ  ناگدـید  هـک  هاـگنآ  و  دـندمآرد ، امـش  رب  يداو -  نییاـپ  اـمش - 
کش و يرامیب -  ناشاهلد  رد  هک  نانآ  ناقفانم و  هک  هاگنآ  12)و  .) دنداتفارد هزرل  هب  تخس  دندش و  نومزآ  نانموم  اجنآ  رد  (11 .) دیدرب

يا دنتفگ : نانآ  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  13)و  .) دندادن يزوریپ -  حتف و  هدنبیرف -  ياهدعو  زج  ام  هب  شربمایپ  ادخ و  دـنتفگ : تسا  قافن - 
هتـساوخ نتفر ]  ] تصخر ربمایپ  زا  اهنآ  زا  یهورگ  و  هنیدم ،-  هب  هاگرکـشل  زا  دیدرگزاب -  سپ  تسین ، ندـنام  ياج  ار  امـش  هنیدـم  لها 

زج یگنهآ  نانیا  دوبن ، ظافحیب  اههناخ  نآ  هکنآ  لاح  و  تسین -  ناما  رد  نمـشد  دزد و  زا  تسا -  ظاـفحیب  اـم  ياـههناخ  دـنتفگیم :
تشگزاب بوشآ -  هنتف و  اهنآ  زا  سپـس  دنیآرد و  نانآ  رب  اههناخ -  ای  رهـش  نآ -  فارطا  زا  رافک ] هاپـس   ] رگا 14)و  .) دنتشادن نتخیرگ 

 - درک دنهاوخن  گنرد  یکدنا  زج  هنتف )  ) نآ تباجا ]  ] رب دـنور و  نآ  يوس  هب  هنیآره  دوش ، هتـساوخ  ناناملـسم -  اب  گنج  ای  كرـش  هب 
ادخ نامیپ  و  دنزیرگن ، دننکن و  تشپ  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  نیا  زا  شیپ  نانیا  هنیآره  15)و   -.) دنیآرد رفک  كرـش و  هب  يدوزب 

یکدنا زج  یهگناو  درادـن ، دوس  ار  امـش  زگره  نتخیرگ  نیا  دـیزیرگب  ندـش  هتـشک  ای  گرم  زا  رگا  وگب : (16 .) تسا یندش  تساوخزاب 
زج شیوخ  يارب  نانآ  و  دهاوخ . یشیاشخب  ای  ییدب  امش  هرابرد  رگا  دراد  هاگن  يادخ  زا  ار  امش  هک  تسیک  وگب : (17 .) دیوشن رادروخرب 

ص)  ) ربمایپ ندرک  يرای  زا  ار  مدرم  هک  ار -  امش  زا  ناگدنرادزاب  دسانـشیم  ادخ  انامه  (18 .) تفای دنهاوخن  يروای  زاسراک و  چیه  ادخ 
داهج هار  رد  امـش -  رب  دننالیخب  (19 .) دنیاین رازراک  هب  یکدنا  زج  و  دـییایب ، ام  دزن  هک  ار  دوخ  ناردارب  هب  ناگدـنیوگ  و  دـنرادیم -  زاب 

هک یلاـح  رد  دـنرگنیم  وـت  هب  هک  ینیب  ار  ناـنآ  دـیآ ، شیپ  گـنج ]  ] میب نوـچ  سپ  دـننکیمن ،-  امـش  هب  یناـج  یلاـم و  کـمک  چـیه 
ياهنابز اب  دورب  نایم  زا  گنج ]  ] سرت نوچ  و  دشاب . هتفرگارف  ار  وا  گرم  یـشوهیب  هک  یـسک  نوچمه  ددرگیم  سرت ] زا   ] ناشاهمـشچ

ادخ سپ  دناهدرواین ، نامیا  نانیا  دننک -  يزارد  نابز  دنناجنرب -  ار  امـش  دـنراد  تمینغ -  لام و  ریخ -  رب  هک  یلخب  ببـس  هب  دـنت  زیت و 
نآ رگا  و  دناهتفرن ، بازحا  ياهرکشل  زونه ]  ] هک دنرادنپیم  (20 .) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک  نیا  و  تخاس ، دوبان  ربیب و  ار  ناشاهراک  مه 

دنشاب امش  نایم  رد  مه  رگا  و  دندیسرپیم ، امـش  ياهربخ  زا  دنتفریم و  نیـشن  هیداب  بارعا  نایم  رد  هک  دنراد  تسود  دنیآزاب ، اهرکـشل 
قشمرس هنومن و  ادخ  ربمایپ  شور ] اهتلصخ و   ] رد ار  امـش  هنیآره  (21  -.) تسین اهنآ  ندنام  رد  يدوس  سپ  دننکن -  رازراک  یکدـنا  زج 

نآ نانموم  نوچ  22)و  .) دنکیم دای  رایـسب  ار  يادخ  درادیم و  دیما  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یـسک  يارب  تسا ، ياهدیدنـسپ  وکین و 
[ اهرکـشل نآ  ندید   ] و دنتفگ ، تسار  شربمایپ  ادخ و  دناهداد و  هدعو  ار  ام  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  تسا  نیا  دـنتفگ : دـندید  ار  اهرکـشل 

 - ناج لذب  دندوب -  هتـسب  نامیپ  نآ  رب  يادخ  اب  ار  هچنآ  هک  دناینادرم  نانموم  زا  (23 .) دوزفین نداهن  ندرگ  نتشاد و  رواب  زج  ار  ناشیا 
[ ار تداهـش  رازراک و   ] ناشیا زا  یخرب  و  دندیـسر -  تداهـش  هب  دندرازگ -  شیوخ  نامیپ  ناشیا  زا  یخرب  سپ  دـندروآ ، ياجب  یتسارب 
و دهد ، شاداپ  ناشیرادافو  نتفگ و  تسار  هب  ار  نایوگتسار  ادخ  ات  (24) دناهتخاسن نوگرگد  چیه  ار ] شیوخ  نامیپ   ] دنرادیمه و مشچ 

ناـبرهم راـگزرمآ و  ادـخ  هـک  دریذـپب ، ار  ناـشهبوت  ددرگزاـب و  ناـنآ  رب  دوـخ ] شیاـشخب  هـب   ] اـی دـنک  باذـع  دـهاوخ  رگا  ار  ناـقفانم 
یگدنـسب رازراک  زا  ار  نانموم  ادخ  و  دنتفاین ، یتمینغ  يزوریپ و  چیه  هک  یلاح  رد  دینادرگزاب  ناشمـشخ  اب  ار  نارفاک  ادـخ  25)و  .) تسا

زا دنتـشگ  تشپمه  بازحا -  اـهنآ -  اـب  هک  ار  نادوهج -  باـتک -  لـها  زا  یناـسک  26)و  .) تساتمهیب ياناوت  دـنمورین و  ادـخ  و  درک ،
ناشاهغاب عرازم و  ناشنیمز -  (27)و  دیتفرگیم ریـسا  ار  یهورگ  دیتشکیم و  ار  یهورگ  دنکفا ، میب  ناشاهلد  رد  دروآ و  ورف  ناشاههعلق 
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نانز ربمایپ ، يا  (28 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  داد ، ثاریم  امش  هب  دیداهنن  ماگ  نآ  رب  هک  ار  ینیمز  ناشاهلام و  ناشاههناخ و  و  - 
ناـتاهر وکین  یـشور  هب  مهد و  يرادروخرب  ار  امـش  اـت  دـییایب  سپ  دـیهاوخیم ، نآ  شیارآ  رویز و  اـیند و  یناگدـنز  رگا  وگب : ار  دوخ 

هدامآ گرزب  یشاداپ  امش  زا  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  هک ] دینادب   ] سپ دیهاوخیم ، نیسپاو  يارس  وا و  ربمایپ  يادخ و  رگا  (29)و  مزاس
ناسآ ادـخ  رب  نیا  و  دـشاب ، نادـنچ  ود  باذـع  ار  وا  دـنک  راکـشآ  یهانگ  تشز و  راک  امـش  زا  هک  ره  ربمایپ ، نانز  يا  (30 .) تسا هدرک 

وا يارب  میهدـب و  راب  ود  ار  وا  شاداپ  دـنک ، هتـسیاش  کین و  راک  درب و  نامرف  ینتورف  اـب  ار  وا  ربماـیپ  ادـخ و  امـش  زا  هک  ره  31)و  .) تسا
راگزیهرپ رگا  دـیتسین ، نانز  رگید  زا  یکی  دـننام  امـش  ربماـیپ ، ناـنز  يا  (32 .) میاهدرک هداـمآ  تشهب -  ياهناراوـگرزب -  وـکین و  يزور 

نخـس هدیدنـسپ  ياهویـش  هب  و  دـنک ، عـمط  امـش ] رد   ] تـسا يراـمیب  شلد  رد  هـک  سک  نآ  هـک  دـییامنم  یمرن  راـتفگ  رد  سپ  دیـشاب ،
دـیهدب و تاکز  دـیراد و  اپرب  زامن  و  دـییاین ، نوریب  ییامندوخ  هب  نیـشیپ  تیلهاج  هویـش  هب  و  دـیریگ ، مارآ  ناتاههناخ  رد  33)و  .) دییوگ
34)و .) لماک یکاپ  دنک ، كاپ  ار  امـش  دربب و  ار  يدیلپ  ربمایپ ، نادناخ  امـش ، زا  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  دیرب . نامرف  ار  وا  ربمایپ  ادخ و 

هاگآ نادـکیراب و  دـنوادخ  انامه  دـینک . دای  دوشیم  هدـناوخ  ص - )  ) ربمایپ نانخـس  تمکح -  ادـخ و  تایآ  زا  ناتاههناخ  رد  ار  هچنآ 
نادرم و وگتـسار و  نانز  نادرم و  رادربنامرف و  نتورف  ناـنز  نادرم و  نموم و  ناـنز  نادرم و  ناملـسم و  ناـنز  نادرم و  اـنامه  (35 .) تسا

دوخ هاگمرش  هک  ینانز  نادرم و  رادهزور و  نانز  نادرم و  هدنهد و  هقدص  نانز  نادرم و  سرتادخ و  نتورف  نانز  نادرم و  ابیکـش و  نانز 
هدرک هدامآ  گرزب  يدزم  شزرمآ و  نانآ  يارب  دنوادخ  دننکیم ، دای  رایسب  ار  يادخ  هک  ینانز  نادرم و  دنرادیم و  هاگن  تسیاشان ] زا  ]

يرایتخا ینیزگ -  هب  ناشراک  نآ  رد  ار  نانآ  دنیامرف  ار  يراک  وا  ربمایپ  يادخ و  نوچ  هک  دـسرن  ار  ینموم  نز  درم و  چـیه  36)و  .) تسا
هک سک  نآ  هب  هک  هاگنآ  نک ] داـی   ] 37)و .) راکـشآ ییهارمگ  هدش  هارمگ  یتسارب  دنک  ینامرفان  ار  شربمایپ  يادخ و  هک  ره  و  دـشاب . - 

دوخ يارب  ار  ترسمه  یتفگ : يدازآ -  تمعن  يدوب -  هداد  تمعن  وا  هب  زین  وت  و  نامیا -  مالـسا و  تمعن  دوب -  هداد  تمعن  وا  هب  يادخ 
یتشاد و میب  مدرم  زا  و  تسا ، نآ  هدننکراکشآ  ادخ  هک  یتشادیم  ناهنپ  ار  يزیچ  شیوخ  لد  رد  و  شاب ، هتشاد  اورپ  ادخ  زا  راد و  هاگن 
هب ار  وا  داد -  قالط  ار  يو  و  دروآرب -  وا  زا  شیوخ ]  ] تجاح دیز  نوچ  سپ  يرادـب . میب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  هکنآ  لاح 

تجاح ناشناگدناوخ ] رـسپ   ] هک هاگره  دشابن  یکاب  یگنت و  ناشناگدـناوخ  رـسپ  نانز  اب ] جاودزا   ] هرابرد نانموم  رب  ات  میداد  وت  هب  ینز 
ررقم و وا  يارب  دـنوادخ  هچنآ  رد  تسین  یهانگ  یگنت و  چـیه  ربمایپ  رب  (38 .) تسا یندش  ادخ  نامرف  و  دنـشاب ، هدروآرب  نانآ  زا  ار  دوخ 

 - دنتـشذگ نیا  زا  شیپ  هک  نانآ  هرابرد  تسادخ  داهن  دنک ،-  لطاب  ار  تیلهاج  مکح  ات  وا ، هدناوخ  رـسپ  نز  جـیوزت  ینعی  هتـشاد -  اور 
زا دنسرتیم و  وا  زا  دنناسریم و  ار  يادخ  ياهمایپ  هک  نانامه  (39) تسا هدش  باسح  هزادنا و  هب  ادخ  نامرف  راک و  و  نیشیپ .-  ناربمایپ 

هداتـسرف نکیلو  تسین  امـش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  ص -  دـمحم -  (40 .) تسا هدنـسب  يرگباسح  ادخ  و  دنـسرتیمن ، وا  زج  سک  چیه 
ار يادـخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (41 .) تساناد يزیچ  ره  هب  يادـخ  و  تسا ، ناربمایپ  شخبناـیاپ -  دمآرـس و  متاـخ -  ادـخ و 
 - تمحر دورد -  امـش  رب  هـک  نآ  تـسوا  (43 .) دـییوگ حـیبست  زور -  هنابـش  هـمه  رد  هاگنابـش -  دادـماب و  ار  وا  42)و  ،) دینک دای  رایـسب 

نانموم هب  وا  و  دروآ ، نوریب  تعاط -  نامیا و  ییانشور -  هب  یهارمگ -  رفک و  اهیکیرات -  زا  ار  امـش  ات  زین ، وا  ناگتـشرف  دتـسرفیم و 
وکین و يدزم  ار  ناشیا  و  تسا ، مالـس  دـننک  رادـید  وا  اـب  هک  زور  نآ  دوش -  هتفگ  ناـنآ  هب  هک  يدورد  ناـشدورد -  (44 .) تسا نابرهم 

نامرف هب  ادخ  يوس  هب  هدنناوخ  46)و  ،) میداتـسرف هدننکمیب  هدنهد و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  ام  ربمایپ ، يا  (45 .) تسا هدرک  هدامآ  هناراوگرزب 
ربم و نامرف  ار  ناقفانم  نارفاـک و  48)و  .) دشاب گرزب  یـشخبنوزف  ادخ  بناج  زا  ار  نانآ  هک  هد  دـیون  ار  نانموم  47)و  .) نابات غارچ  وا و 
هک یناسک  يا  (49 .) تسا هدنسب  يزاسراک  ادخ  و  نک ، لکوت  ادخ  رب  و  نکم -  تافاکم  نک -  اهر  دیسر ] وت  هب  هک   ] ار ناشرازآ  جنر و 
رب ار  امش  دیهد  قالط  دینک -  شزیمآ  دیـسرب -  ناشیدب  هکنآ  زا  شیپ  دیاهتفرگ  يرـسمه  هب  هک  ار  ینموم  نانز  هاگره  دیاهدروآ ، نامیا 
يا (50 .) دیزاس ناشاهر  وکین  هویـش  هب  دینک و  رادروخرب  ار  ناشیا  سپ  تسین . دنرآ -  رـس  هب  ات  دیرامـشب -  ار  نآ  هک  ياهدع  چیه  اهنآ 

کلام هتشاد  ینازرا  وت  رب  گنج  هرهب  زا  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  ار  ینازینک ]  ] نآ یشاب و  هداد  ار  ناشیا  نیباک  هک  ار  وت  نانز  نآ  ام  ربمایپ ،
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نز زین  و  دنـشاب ، هدرک  ترجاهم  وت  اب  هک  ار  تیاـههلاخ  نارتخد  تاییاد و  نارتخد  تیاـههمع و  نارتخد  تیومع و  نارتخد  و  ياهدـش ،
[ نیا و   ] میدرک لالح  وت  يارب  دریگ ، ینز  هب  ار  وا  هک  دهاوخ  ربمایپ  رگا  رهم ،-  نودب  دـشخبب -  ربمایپ  هب  ار  نتـشیوخ  هچنانچ  ار  ینموم 

ررقم هچ  نازینک -  دـناهدش -  نآ  کـلام  هچنآ  ناشنارـسمه و  هراـبرد  ناـنآ  رب  هک  مینادیم  اـنامه  ناـنموم -  رگید  هن  تسوت  هژیو  اـهنت 
هک ره  يراد و  سپاو  یناوتیم ]  ] یهاوخ ناشیا  زا  ار  هک  ره  (51 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دشابن ، یگنت  چیه  وت  رب  ات  میاهدرک - 
وت رب  یهانگ  یکاب و  ییوجب  زاب  یـشاب  هتفرگ  هرانک  وا  زا  هک  ار  نانآ  زا  کی  ره  رگا  و  يراد . هاگن  یهد و  ياـج  شیوخ  دزن  یهاوخ  ار 

ینعی دنوش -  دونشخ  ناشیدادب  هچنآ  هب  یگمه  دنـشابن و  كانهودنا  دوش و  نشور  ناشیا  ياهمـشچ  هکنآ  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  تسین .
و دنادیم ، تسامش  ياهلد  رد  ار  هچنآ  ادخ  و  دنهنیم -  ندرگ  دنوشیمن و  گنتلد  تسادخ  نامرف  هب  ینکیم  هچنآ  هک  دنتـسناد  نوچ 

ینانز ناشیا  ياـج  هب  هکنیا  هن  دنـشابن و  لـالح  ار  وت  ناـنز  رگید ]  - ] ناـنز نیا  زا  سپ  ینعی  سپ -  نیا  زا  (52 .) تسا رابدرب  اناد و  ادـخ 
نابهاگن يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  نازینک ،-  ینعی  دوش -  کلام  وت  تسد  هچنآ  رگم  دروآ ، تفگش  هب  ار  وت  نانآ  ییابیز  هچ  رگا  ینیزگب 

هکنآ یب  دـنهد  تصخر  یماعط  ندروخ  هب  ار  امـش  هکنآ  رگم  دـییاینرد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (53 .) تسا
یب دیوش  هدنکارپ  دیدروخ  نوچ  و  دییآرد ، دنناوخب ، ار  امش  نوچ  نکیلو  دیورن ،-  ررقم  تقو  زا  رتدوز  دیشاب -  نآ  فرظ  هار  هب  مشچ 

نوریب دنک  شهاوخ  هک  درادیم -  مرـش  امـش  زا  دهدیم و  جـنر  ار  ربمایپ  راک  نیا  انامه  دـیوش ، نخـس  مرگرـس  ندروخ ] زا  سپ   ] هکنآ
يارب نیا  دیهاوخب . هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ  ییالاک  ربمایپ ) نانز   ) نانآ زا  نوچ  و  درادیمن . مرـش  قح  نخـس ] نتفگ   ] زا ادخ  یلو  دـیور - 

ینز هب  زگره  يو  زا  سپ  ار  وا  نارسمه  هکنیا  هن  دیرازایب و  ار  ادخ  ربمایپ  هک  دسرن  ار  امش  و  تسا . رتهزیکاپ  ناشیا  ياهلد  امش و  ياهلد 
يزیچ ره  هـب  ادـخ  اـنامه  دـیراد ، ناـهنپ  اـی  دـینک  راکــشآ  ار  يزیچ  رگا  (54 .) تسا گرزب  یهاـنگ ]  ] دـنوادخ دزن  نـیا  اـنامه  دـیریگ .

ناشناردارب و نارـسپ  ناـشناردارب و  ناشنارـسپ و  ناشناردـپ و  شیپ  باـجح ] نتـشادن   ] رد تسین  یهاـنگ  یکاـب و  ناـنآ  رب  (55 .) تساناد
، دیـشاب هتـشاد  اورپ  يادخ  زا  نانز ] يا   ] و ناگدرب ،-  تسا -  نآ  کلام  ناشاهتـسد  هچنآ  ناش و  [ شیکمه  ] نانز ناشنارهاوخ و  نارـسپ 

دورد وا  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم ، دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتشرف  يادخ و  انامه  (56 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  ادخ  هک 
هتسیاش هکنانچ  ار  وا  نامرف  ای  هتسیاش -  روخ و  رد  یمالس  دییوگ  مالس  و  دمحم -  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دییوگب : ینعی  دیتسرف - 

يارب هدرک و  تنعل  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ار  نانآ  ادـخ  دـنرازآیم  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  یناـسک  اـنامه  (57  -.) دـیهن ندرگ  تسا 
دنرازآیم دنـشاب  هدرک  یهاـنگ  يدـب و  هکنآ  یب  ار  نموم  ناـنز  نادرم و  هک  ناـنآ  58)و  .) تسا هتخاس  هدامآ  هدـننکراوخ  یباذـع  نانآ 

رب ار  دوخ  ياهرداچ  وگب : ار  نانموم  ناـنز  شیوخ و  نارتخد  ناـنز و  ربماـیپ ، يا  (59 .) دناهتشادرب ار  راکـشآ  یهانگ  غورد و  راب  هنیآره 
ادخ و  دنهدن ، ناشرازآ  و  تفع -  حالـص و  هب  دنوش -  هتخانـش  هکنآ  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  دنناشوپب .-  ار  دوخ  دنـشوپ -  ورف  نتـشیوخ 

زا  ] دـننکارپیم غورد  ياهربخ  هنیدـم  رد  هک  نانآ  تسا و  يرامیب  ناشاهلد  رد  هک  یناسک  ناقفانم و  رگا  (60 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و 
[ ناـمز  ] رگم دنــشابن  وـت  راـنک  رد  هنیدــم )  ) نآ رد  سپــس  مـیزیگنارب  ناـنآ  دــض  رب  ار  وـت  هـنیآره  دنتــسیان  زاـب  دوـخ ] دــب  راـک  نـیا 

نیا زا  شیپ  هک  یناسک  هرابرد  تسادـخ  داـهن  (62 .) دنوش هتـشک  یتخـسب  هتفرگ و  دیاب  دـنوش  هتفای  اج  ره  دـنناگدش ، تنعل  (61) یکدنا
وت و  تسادخ ، دزن  نآ  شناد  انامه  وگب : دنسرپیم ، زیخاتسر  ماگنه  زا  ار  وت  مدرم  (63 .) یباین ینوگرگد  ار  ادخ  داهن  زگره  و  دنتشذگ ،

هدامآ هتخورفا  شتآ  نانآ  يارب  هدرک و  تنعل  ار  نارفاک  ادخ  انامه  (64 .) دشاب کیدزن  زیخاتـسر  دیاش  یناد -  هچ  وت  درک -  هاگآ  هچ  ار 
، دوش هدـنادرگ  شتآ  رد  ناشاهيور  هک  يزور  (66 .) دنباین يروای  زاسراک و  چیه  دـننادیواج ، شتآ )  ) نآ رد  هشیمه  (65 ،) تسا هتخاس 

دوخ ناگرزب  نارتهم و  ام  اراگدرورپ ، دنیوگ : 67)و  .) میدربیم نامرف  ار  ربمایپ  شاک ] يا   ] میدربیم و نامرف  ار  يادخ  شاک  يا  دنیوگ :
 - هدننک هارمگ  مه  دندوب و  هارمگ  مه  اریز  هد -  نادنچ  ود  باذـع  زا  ار  نانآ  اراگدرورپ ، (68 .) دندرک هارمگ  ار  ام  سپ  میدرب  نامرف  ار 
زا ار  وا  ادخ  سپ  دندرزایب  ار  یسوم  هک  دیشابم  ناسک  نآ  دننام  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (69 .) گرزب یتنعل  نک  تنعل  ار  اهنآ  و 

تسرد و نخـس  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (70 .) دوب دنموربآ  ادـخ  دزن  وا  و  تخاس ، كاپ  دـندوب  هتفگ  هچنآ 
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یتسارب درب  نامرف  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  ره  و  دزرمایب ، ار  امش  ناهانگ  درآ و  ناماس  حالـص و  هب  ار  امـش  ياهراک  ات  (71 ،) دییوگ راوتسا 
 - نتـشادرب زا  یلو  میدرک ، هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  ام  اـنامه  (72 .) تسا هتفای  تسد  یگرزب  يزوریپ  یباـیماک و  هب 
ات (73) تـسا ناداـن  رگمتــس و  وا  هـک  یتـسارب  تفریذـپ ،-  تـشادرب -  ار  نآ  یمدآ  دندیــسرت و  نآ  زا  دـندززاب و  رــس  نآ  نتفریذـپ - 
زاب نموم  نانز  نادرم و  رب  شیوخ ] شیاشخب  رهم و  هب   ] و دنک ، باذع  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  ادـخ  ماجنارـس ] ]

(74 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  دنوادخ  و  تناما ،-  ظفح  تهج  هب  ددرگ - 

أبس

ناهج نآ  رد  و  تسا ، نیمز  رد  هچ  ره  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  تسار  وا  هک  ار  يادخ  ساپس  شیاتـس و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ره دـیآ و  نوریب  نآ  زا  هچ  ره  دور و  ورف  نیمز  رد  هچ  ره  (2 .) هاگآ راک و  تسرد  ياناد  تسوا  و  تسوا ، نآ  زا  ساپس  شیاتـس و  زین ] ]
ام دنتفگ : دندش  رفاک  هک  یناسک  3)و  .) راگزرمآ نابرهم و  تسوا  و  دنادیم . ار ] همه   ] دوش رب  نآ  رد  هچ  ره  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  هچ 

[ هک يراگدرورپ  ، ] دمآ دهاوخ  ار  امـش  هنیآره  هک  دنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ ، دییوگیم ] امـش  هک  تسنآ  هن  : ] وگب دیاین . زیخاتـسر  ار 
هکنآ رگم  رتگرزب  هن  نآ و  زا  رتدرخ  هن  تسین و  ناهنپ  هدیشوپ و  وا  زا  ياهرذ  گنسمه  نیمز  رد  اهنامسآ و  رد  تسادیپان ، ناهن و  ياناد 

هک دنناشیا  دهد . شاداپ  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  (4) تسه ظوفحم -  حول  نشور -  یباتک  رد 
زجع هب  ار  ام  شیوخ ] رادنپ  هب   ] هک دندیـشوک  ام  تایآ  لاطبا ] راکنا و   ] رد هک  یناسک  5)و  .) دنراد هناراوگرزب  وکین و  يزور  شزرمآ و 

 - باتک لها  ياملع  ای  ص )  ) ربمایپ باحـصا  دـناهداد -  شناد  ناـشیا  هب  هک  ناـنآ  6)و  .) كاندرد تخـس و  تسا  یباذع  ار  نانآ  دـنرآ ،
7)و .) دـیامنیم هار  هدوتـس  ياـتمهیب  نآ  هار  هب  تسا و  تسرد  تسار و  هدـش  هداتـسرف  ورف  وـت  هب  تراـگدرورپ  زا  هـچنآ  هـک  دـننادیم 

هنیآره دیوش  زیر  زیر  هراپ و  هراپ  كاخ ] رد   ] نوچ هک  دهدیم  ربخ  هک  میئامن  هار  يدرم  هب  ار  امـش  ایآ  دـنیوگ : دـندش  رفاک  هک  یناسک 
رواب ار  نیـسپاو  يارـس  هک  یناسک  هکلب  هن ]، [ ؟ تسا یگناوید  ار  وا  اـی  هتفاـب  یغورد  ادـخ  رب  اـیآ  (8 (!؟ دمآ دـیهاوخ  رد  ون  یـشنیرفآ  رد 

؟ دناهتسیرگنن نیمز  نامـسآ و  زا  تسا  ناشرـس  تشپ  هچنآ  ناشیورارف و  هچنآ  هب  ایآ  (9 .) دنا [ قح زا   ] رود یهارمگ  باذع و  رد  دـنرادن 
هب  ] هدندرگزاب هدنب  ره  يارب  رادشه ]  ] نیا رد  هنیآره  مینکفا . ورف  نانآ  رب  ار  نامـسآ  زا  ياهراپ  ای  میرب  ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  میهاوخ  رگا 
هب  ] وا اـب  اوـه ، ناـغرم  يا  اـههوک و  يا  مـیداد : ییرترب  ینوزف و  شیوـخ  دزن  زا  ار  دوواد  هـنیآره  10)و  .) تسا یتربع  هناشن و  دـنوادخ ]

[ نآ ياههقلح   ] نتـسویپ نتفاب و  رد  زاـسب و  هداـشگ  خارف و  ییاـههرز  هک  (11) میدـینادرگ مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  دـیوش . اونمه  حـیبست ]
مار  ] نامیلس يارب  ار  داب  12)و  .) میانیب دینکیم  هچنادب  نم  هک  دینک ، هتسیاش  کین و  ياهراک  وت ] موق  دوواد و  يا  وت   ] و راد ، هاگن  هزادنا 

و میتخاس ، ناور  وا  يارب  ار  هتخادگ ]  ] سم همـشچ  و  دومیپیم . هار  ههام  کی  هاگنابـش  دومیپیم و  هار  ههام  کی  نادادـماب  هک  میدرک ،]
نامیلـس نامرف  درکیم -  يورجـک  ام  نامرف  زا  هک  ره  و  دـندرکیم ، راـک  وا  شیپ  شراـگدرورپ  ناـمرف  هب  هک  دـندوب  یناـسک  ناوید  زا 

اهـسیدنت و و  اهکـشوک -  اـی  اـههاگزامن -  زا  تساوـخیم  هـچنآ  وا  يارب  (13 .) میدـناشچیم هـتخورفا  شتآ  باذــع  زا  ار  وا  دربیمن - 
[ اهتمعن نیا   ] يرادساپـس هب  دوواد ، نادناخ  يا  دنتخاسیم . نیمز ] رد   ] راوتـسا اجرباپ و  گرزب  ياهگید  اهـضوح و  هزادنا  هب  ییاههساک 
وا گرم  رب  ار  نانآ  میدـنار ، وا  رب  ار  گرم  نامرف  نوچ  سپ  (14 .) دنرازگساپس هتـسویپ  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  و  دینک ، تدابع ] و   ] لمع

دنتفایرد ناوید  داتفیب  نامیلـس ]  ] نوچ سپ  دروخیم ، ار  شیاـصع  هک  هناـیروم -  راوخ  بوچ  مرک  نیمز -  هدـنبنج  رگم  درکن  ینومنهر 
رد ابس -  مدرم  هنیآره  (15 .) دندرکیمن گنرد  هدننکراوخ  باذع  نآ  رد  دنتشاد -  یهاگآ  نامیلس  گرم  زا  دنتسنادیم -  بیغ  رگا  هک 

رارق ناشاهنکـسم   ] پچ تسد  زا  تسار و  تسد  زا  ناتـسوب ، ود  دوـب : دـنوادخ -  تردـق  رب  ياهناـشن -  ناشتنوکـس  ياـج  رد  ار  نمی - 
يدــنوادخ و  تـمعن ] رپ  و   ] شوــخ تــسا  يرهــش  دــیرازگ ، ساپــس  ار  وا  دــیروخب و  ناــتراگدرورپ  يزور  زا  میتــفگ ]: [. ] تــشاد

هب ار  ناشناتسوب  ود  میداتسرف و  نانآ  رب  تخس  رایسب  لیس  سپ  يرازگساپس -  زا  ای  ادخ  نامرف  زا  دندینادرگ -  يور  یلو  (16 .) راگزرمآ
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دندش و رفاک  هکنآ  يازـس  هب  ار  رفیک ]  ] نآ (17  -.) ردس رانک -  زا  یکدنا  زگ و  هروش  خـلت و  ياهویم  اب  میدرک  لدـب  رگید  یناتـسوب  ود 
 - میدوب هداهن  تکرب  اهنآ  رد  هک  ییاهيدابآ  نانآ و  ناـیم  18)و  (؟ میهدیم رفیک  ار  ساپسان  زج  ایآ  و  میداد ، نانآ  هب  دندرک  یـساپسان 

و  -، ] دوب ربارب  اهيدابآ  هلـصاف  میدرک -  هزادـنا  هب  ار  دـش  دـمآ و  اهنآ  رد  و  میدروآ ، دـیدپ  هتـسویپ  ادـیپ و  ياهيدابآ  ماش -  نیمزرس 
رب و  نکفا ، يرود  ام  ياهرهـش  ناـیم  اراـگدرورپ ، دـنتفگ : یلو  (19 .) دـینک دـمآ  تفر و  میبیب  نمیا و  اـهزور  اهبـش و  اـهنآ  رد  میتفگ ]:

يارب اهنآ -  تشذگرس  نیا -  رد  هنیآره  میتخاس . ناشهدنکارپ  تخس  میدرک و  اهناتساد  اههناسفا و  ار  نانآ  سپ  دندرک . متـس  نتـشیوخ 
تـسار مدرم -  همه  اـی  ابـس  مدرم  ناـنآ -  هراـبرد  ار  دوخ  ناـمگ  سیلبا  هنیآره  20)و  .) تساهتربع اههناشن و  يرازگـساپس  يابیکـش  ره 

هکنآ يارب  زج  دوـبن  یتــسد  یگریچ و  چــیه  ناــنآ  رب  ار  وا  21)و  .) ناـنموم زا  كدــنا  یهورگ  رگم  دــندرک  يوریپ  ار  وا  سپ  تـشاد 
يزیچ ره  رب  وت  راگدرورپ  و  میسانشزاب ، دنردنا  کش  هب  نآ  زا  هک  یناسک  زا  دنراد  نامیا  نیسپاو  يارـس  هب  هک  ار  یناسک  میتساوخیم ] ]
کلام نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  ار  ياهرذ  گنـسمه  دیناوخب ، دیرادنپیم  ادخ ]  ] اتکی يادخ  ياج  هب  هک  ار  اهنآ  وگب : (22 .) تسا نابهاگن 

23)و .) تسین يراکددم  رای و  چیه  اهنآ  زا  ار  اتکی ) يادخ   ) وا تسین و  یتکرـش  چـیه  نیمز -  نامـسآ و  ود -  نآ  رد  ار  نانآ  و  دنتـسین ،
: دنیوگ دوش ، هتـشادرب  ناشاهلد  زا  ینارگن  میب و  هک  هاگنآ  ات  دهد ، نذا  يو  يارب  وا  هک  ار  یـسک  رگم  درادن  دوس  ادخ )  ) وا دزن  تعافش 
زا ار  امش  یسک  هچ  وگب : (24 .) گرزب هبترمدنلب و  تسوا  و  تسرد . تسار و  نخـس  دـنیوگ : تفگ ؟ هچ  ناتراگدرورپ  رگیدـکی -  هب  - 
ام يراکهزب  زا  ار  امش  وگب : (25 .) راکشآ یهارمگ  رد  ای  میتسار  هار  رب  امش  ای  ام  هنیآره  و  يادخ ، وگب : دهدیم ؟ يزور  نیمز  اهنامسآ و 
ام نایم  سپس  دروآ ، درگ  زیخاتـسر ] زور   ] ار امـش  ام و  نامراگدرورپ ، وگب : (26 .) دیسرپ دنهاوخن  دینکیم  امش  هچنآ  زا  ار  ام  دنـسرپن و 
ایآ دییامنب -  نم  هب  دیاهتسب  وا  هب  يزابنا  هب  هک  ار  اهنآ  وگب : (27 .) اناد رواد  تسوا  و  دنکفا ،-  ییادج  ای  دنک -  يرواد  یتسرد  یتسارب و 

رگم میداتسرفن  ار  وت  28)و  .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  دنمناوت  يادـخ  تسوا  هکلب  زگره ، تسه ،- ؟ اهنآ  رد  ییادـخ  هتـسیاش  تافص 
یک زیخاتـسر -  هدـعو -  نیا  دییوگتـسار ، رگا  دـنیوگ : 29)و  .) دـننادیمن مدرم  رتـشیب  یلو  هدـننکمیب ، هدـنهد و  هدژم  مدرم ، هـمه  يارب 

دندـش رفاک  هک  یناسک  31)و  .) دـیتفین شیپ  دـیورن و  سپاو  نآ  زا  یتعاـس  هک  تسا  يزور  هاـگ  هدـعو  ار  امـش  وـگب : (30 (؟ دوب دهاوخ 
دزن نارفاک -  ناراکمتس -  نآ  هک  هاگنآ  ینیبب  رگا  و  هدوب ، نآ  زا  شیپ  هک  باتک ]  ] نآ هب  هن  میرواین و  نامیا  نآرق  نیا  هب  زگره  دنتفگ :

دناهدش هتفرگ  نوبز  ناوتان و  هک  اهنآ  دننادرگیمرب ، رگید  یخرب  هب  ار  نخس  ناشیخرب  دنوش ! هتشادزاب  یـسرباسح ] يارب   ] ناشدنوادخ
نموم اـم  هنیآره  دـیدوبن ، امـش  رگا  دـنیوگ : دوخ ،-  دـنمتردق  ناـیاوشیپ  ناربهر و  دـندرک -  یـشکندرگ  هک  ناـنآ  هب  ناتـسد -  ریز  - 

هب هکنآ  زا  سپ  تسار ، هار  زا  ار  امـش  ام  ایآ  دنیوگ : دناهدش  هتفرگ  نوبز  ناوتان و  هک  اهنآ  هب  دـندرک  یـشکندرگ  هک  نانآ  (32 .) میدوب
بش و گنرین  دنفرت و  هکلب  دـنیوگ : ناشکندرگ  هب  ناگدـشنوبز  33)و  .) دیدوب راکهانگ  دوخ  امـش  هکلب  هن ]، [ !؟ میتشاد زاب  دـمآ ، امش 

ینامیـشپ اهنآ ] همه   ] دننیبب ار  باذع  نوچ  و  میریگارف . ینایاتمه  وا  يارب  میوش و  رفاک  ادخ  هب  هک  دیداد  نامرف  ار  ام  هک  دوب  امـش ]  ] زور
هداد رفیک  دـندرکیم  هـچنآ  زج  اـیآ  مـیهنب . دـندش  رفاـک  هـک  ناـنآ  ندرگ  رد  ار  اـهلغ  اـم  و  نارگید .-  شنزرـس  مـیب  زا  دـنراد -  ناـهن 
نادب هچنآ  هب  ام  دنتفگ : نآ  نارگناوت  نانارماک و  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يرهـش  يدابآ و  چـیه  رد  ياهدـنهدمیب  چـیه  ام  (34)و  دنوشیم

لام و تمعن  هب  ار  ام  ادخ  نوچ  ینعی  میتسین -  هدنوش  باذع  ام  میراد و  رتشیب  نادنزرف  اهلام و  ام  دنتفگ : (35)و  میرفاک دیاهدش  هداتسرف 
دزاـسیم و خارف  دـهاوخب  هک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسا  نم  راـگدرورپ  وـگب : (36  -.) درک دهاوخن  باذع  ار  ام  هتـشاد ، یمارگ  دـنزرف 

رگم دـنادرگ  کیدزن  ام  هب  ار  امـش  هک  تسین  یتلیـضف ]  ] نآ ناتنادـنزرف  اـهلام و  37)و  ،) دـننادیمن مدرم  رتشیب  نکیلو  دـنادرگیم  گنت 
ياهکشوک رد  ناشیا  دنراد و  نادنچود  یشاداپ  دندرک  هچنادب  هک  دننانیا  سپ  دندرک ، هتـسیاش  کین و  راک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 

نانیا دنرآ ، زجع  هب  ار  ام  دوخ ] نامگ  هب   ] هک دنـشوکیم  ام  تایآ  لاطبا ] راکنا و   ] رد هک  نانآ  38)و  .) دنشاب هدوسآ  نمیا و  تشهب  دنلب 
گنت دزاـسیم و  خارف  دـهاوخب  هـک  شناگدـنب  زا  هـک  ره  يارب  ار  يزور  نـم  راـگدرورپ  اـنامه  وـگب : (39 .) دنناگدش رـضاح  باذع  رد 

 - ناـنآ همه  هـک  يزور  40)و  .) تسا ناگدـنهد  يزور  نیرتـهب  وا  و  دـهد ، زاـب  نآ  ياـج  هب  وا  سپ  دـینک  قاـفنا  هـچ  ره  و  دـنادرگیم .
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ای دـنوادخ -  ییوت  وت ، یهزنم  كاپ و  دـنیوگ : (41 (؟ دندیتسرپیم ار  امش  نانیا  ایآ  دیوگ : ناگتـشرف  هب  سپـس  دزیگنارب ، ار  ناکرـشم - 
امش زا  یخرب  زیخاتسر -  زور  زورما -  سپ  (42 .) دندوب هدیورگ  اهنآ  هب  ناشرتشیب  هک  دندیتسرپیم ، ار  ناوید  هکلب  اهنآ . هن  ام ، تسود - 

43)و .) دـیتشاگنایم غورد  هک  ار  یـشتآ  باذـع  دیـشچب  مییوگ : ار  ناراکمتـس  و  دـنرادن . تسد  رد  ینایز  دوس و  چـیه  رگید  خرب  يارب 
ناتناردـپ هچنآ  زا  ار  امـش  دـهاوخیم  هک  يدرم  رگم  تسین  ص - )  ) دـمحم نیا -  دـنیوگ : دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تاـیآ  نوچ 

هک یماگنه  قح  هرابرد  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  هتفابرب . یغورد  رگم  تسین  نآرق -  نیا -  دنیوگ : و  دنادرگب ، درادزاب و  دـندیتسرپیم 
دنناوخب ار  نآ  هک  یباتک  چیه  نیا ] زا  شیپ   - ] برع ناکرـشم  نانآ -  هب  ام  44)و  .) ادیوه ییوداج  رگم  تسین  نیا  دنتفگ : دمآ  ناشیدـب 
وگغورد ار ] ناربماـیپ   ] دـندوب اـهنآ  زا  شیپ  هـک  یناـسک  45)و  .) میاهداتـسرفن اـهنآ  يوس  هب  ياهدـننکمیب  چـیه  وـت  زا  شیپ  و  میاهدادـن ،

سپ دنداد ، تبـسن  غورد  هب  ارم  ناربمایپ  نارفاک ] نآ   ] یلو دناهدیـسرن ، میداد  نانآ  هب  هچنآ  کی  هد  هب  وت ] موق  نارفاک  نیا   ] و دـندرمش ،
يارب کی  کی  ود و  ود  هکنیا  نآ  و  مهدیم ، دنپ  نخـس  کی  هب  ار  امـش  انامه  وگب : (46 .) دوب هنوگچ  نم  رفیک  ندیدنـسپان و  هک ] رگنب  ]

زا شیپ  امـش  يارب  ياهدـننکمیب  رگم  تسین  وا  تسین . یگناوید  چـیه  ار  ربمایپ -  امـش -  رای  نیا  هک  دیـشیدنیب  سپـس  دـیزیخاپ ، هب  ادـخ 
 -، مهاوخیمن يدزم  چیه  ینعی  داب -  ار  امش  نآ  سپ  ماهتساوخ  امش  زا  هک  يدزم  ره  وگب : (47  -.) تمایق رد  تخس -  یباذع  ندیسرارف 

ار تسرد -  تسار و  نخـس  ای  نآرق  قح -  نم  راگدرورپ  انامه  وگب : (48 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  وا  و  يادـخ ، رب  رگم  تسین  نم  دزم 
هن تب -  ای  ناطیش  لطاب -  دمآ و  مالـسا -  ای  نآرق  قح -  وگب : (49 .) تساهناهن ياناد  هک  يراگدرورپ  دـنکفایم ، نم ] بلق  رب  یحو  هب  ]
هب هک  تسین  نیا  زج  موش ، هارمگ  رگا  وگب : (50  -.) تسین یماجنا  زاغآ و  ار  لطاب  ای  دنادرگزاب -  ار ] يزیچ   ] هن دـنک و  زاغآ  ون ] يزیچ  ]

یحو نم  هب  مراگدرورپ  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  مبای  تسار  هار  رگا  و  ددرگیم -  رب  مدوخ  هب  نآ  لابو  موشیم -  هارمگ  نتـشیوخ  ناـیز 
دـشابن و ییاهر  زیرگ و  سپ  دـنوش ! ناساره  ناسرت و  هک  هاـگنآ  ینیبب  ار ] نارفاـک   ] رگا 51)و  .) تسا کیدزن  اونـش و  وا  انامه  دنکیم ،

یبایتسد اجک  هنوگچ و  ار  نانآ  یلو  میدروآ . نامیا  نآرق )  ) نآ هب  کنیا ] :] دنیوگ 52)و  .) دنریگارف باذع ] هب   ] کیدزن ییاج  زا  ار  نانآ 
هب ایند -  رد  رود -  یهاگیاج  زا  و  دـندش ، رفاک  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هکنآ  لاح  53)و   -) نیـسپ ناهج  رد  رود -  ییاج  زا  تسا  نامیا ] هب  ]

دتفا ییادـج  ایند -  يدام  ياهتذـل  زا  دـننک -  وزرآ  هچنآ  ناـنآ و  ناـیم  54)و  .) دـندنکارپیم نخـس  نامگ -  لهج و  يور  زا  هدـیدان - 
(55 .) دندوب دیدرت  کش و  رد  تخس  زیخاتسر ] هرابرد   ] زین نانآ  هک  دش ، راتفر  نینچ  نیا  زا  شیپ  زین  اهنآ  نادننامه  اب  هکنانچ 

رطاف

درک یناگداتسرف  ار  ناگتـشرف  هک  ومه  نیمز ، اهنامـسآ و  هدننیرفآ  تسار ، يادخ  شیاتـس  ساپـس و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
یشیاشخب ره  (2 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  انامه  دیازفایم ، دـهاوخ  هچ  ره  شنیرفآ  رد  هناگراهچ ، هناگهس و  هناگود و  ییاهلاب  ياراد 

و دـشابن ، ياهدنتـسرف  يو  نتفرگ ] زاب   ] زا سپ  ار  نآ  دریگزاب  ار  هچ  ره  تسین و  ياهدـنراد  زاب  ار  نآ  دـیاشگب  نامدرم  يارب  يادـخ  هک 
زا ار  امش  هک  تسه  يراگدیرفآ  ادخ  زج  ایآ  دینک ، دای  دوخ  رب  ار  يادخ  تمعن  مدرم ، يا  (3 .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا 

انامه دنناوخ  وگغورد  ار  وت  رگا  (4)و  دیوشیم هدینادرگ  اجک  هب  هنوگچ و  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ  چیه  دهد ؟ يزور  نیمز  نامسآ و 
، تسا تسار  ادخ  هدعو  انامه  مدرم ، يا  (5 .) دوشیم هدنادرگزاب  يادخ  هب  اهراک  و  دندش ، هدناوخ  وگغورد  زین  وت  زا  شیپ  یناگداتسرف 

انامه (6 .) دـبیرفب ادـخ  مرک ] شیاشخب و   ] هب ار  امـش  ناطیـش -  راکبیرف -  نآ  ادابم  و  دـبیرفب ، ار  امـش  ناـهج  نیا  یناگدـنز  اداـبم  سپ 
هک یناسک  (7 .) دـنوش نایخزود  زا  ات  دـناوخیم  ار  شیوخ  هورگ  هک  تسین  نیا  زج  دـیریگ . نمـشد  ار  وا  سپ  تسامـش ، نمـشد  ناطیش 

سپ (8 .) دنراد گرزب  يدزم  شزرمآ و  دندرک  هتسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  دنراد ، تخـس  یباذع  دندش  رفاک 
هک ره  ادخ  سپ  تسا ؟] راکوکین  یتسارب  هک  تسا  یسک  دننام  ، ] دنیب وکین  ار  نآ  هدش و  هتسارآ  شرظن  رد  شتشز  رادرک  هک  یسک  ایآ 

اهنآ رب  غیرد  هودنا و  رس  رب  وت  ناج  ادابم  سپ  دیامن . هار  دنادب -  هتـسیاش  دهاوخ -  ار  هک  ره  دنک و  هارمگ  دنادب -  راوازـس  دهاوخ -  ار 
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( ربا  ) نآ سپ  دزیگنایم ، رب  ار  ربا  ات  داتـسرف  ار  اهداب  هک  تسادخ  9)و  .) تساناد دننکیم  هچنادب  دـنوادخ  انامه  يوش ،-  كاله  دورب - 
یگرزب و هک  ره  (10 .) تسا نینچ  زین  ناگدرم  نتخیگنارب  میتخاس . هدنز  نادب  شایگدرم  زا  سپ  ار  نیمز  میدـنار و  هدرم  نیمزرـس  هب  ار 

يوس هب  كاپ  وکین و  نخـس  دهد -  دهاوخ  هک  ره  هب  و  تسادخ - . نآ  زا  همه  يدنمجرا  یگرزب و  هک ] دنادب   ] سپ دهاوخ ، يدنمجرا 
دـنفرت و و  تسا ، تخـس  یباذـع  ار  نانآ  دنـشیدنایم  اهيدـب  هک  یناسک  و  دربیم . الاب  ار  نآ  هتـسیاش  کـین و  رادرک  دوریم و  ـالاب  وا 
و دینادرگ ، نانز -  نادرم و  اهتفج -  ار  امش  هاگنآ  دیرفآ  ياهفطن  زا  سپس  یکاخ و  زا  ار  امـش  ادخ  11)و  .) ددرگیم دوبان  نانیا  گنرین 

چیه رمع  زا  دوشن و  هداد  زارد  یناگدنز  یـسک  چیه  هب  و  وا ، شناد  هب  رگم  دـیازن -  دـهنن -  راب  و  دوشن -  رادراب  دریگن -  راب  ینز  چـیه 
ربارب ناسکی و  ایرد  ود  12)و  .) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک  نیا  انامه  تسا ، تبث  ظوفحم -  حول  یباتک -  رد  هکنآ  رگم  ددرگن  هتساک  سک 

 - یهاـم هزاـت -  تشوـگ  کـی  ره  زا  و  خـلت . روـش و  رگید  نآ  تسا و  اراوـگ  شندـیماشآ  هـک  ماکـشوخ  نیریـش و  کـی  نـیا  دنتـسین :
زا اـت  دنفاکـشیم  ار  بآ  هک  ینیبیم  نآ  رد  ار  اـهیتشک  و  دیـشوپیم . هک  دـیرآیم  نوریب  دـیراورم -  يروـیز -  هیاریپ و  دـیروخیم و 
هب تسا  هراـشا  بش -  رد  ار  زور  دروآیم و  رد  زور  رد  ار  بش  (13 .) دیرازگ ساپس  هک  دشاب  دییوجب و  يزور -  وا -  شـشخب  ینوزف و 

راگدرورپ يادـخ ، تسا  نیا  تسا . ناور  هدربمان  يدمآرـس  ات  کی  ره  درک و  مار  ار  هام  دیـشروخ و  و  زور -  بش و  شیازفا  شهاـک و 
اراد ار  يزیچ -  نیرتـمک  ییاـمرخ -  هتــسه  تسوـپ  دــیتسرپیم -  دــیناوخیم -  وا  ياـج  هـب  هـک  ناـنآ  و  تـسار ، وا  یهاـشداپ  اــمش ،

و دنوش ، رفاک  ناتندروآ  زابنا  هب  زیخاتسر  زور  و  دنهدن ، ناتخـساپ  دنونـشب  رگا  و  دنونـشن ، ار  امـش  ندناوخ  ناشدیناوخب  رگا  (14 .) دنتسین
زاینیب و تسادخ  و  ادـخ ، هب  نادـنمزاین  دییامـش  مدرم ، يا  (15 .) دـنکن هاگآ  اهراک ] تقیقح  هب   ] هاگآ يادـخ ]  ] دـننام ار  وت  سک  چـیه 
ار يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  18)و  .) تسین راوشد  يادخ  رب  راک  نیا  17)و  .) درایب ون  ياهدیرفآ  دربب و  ار  امش  دهاوخ ، رگا  (16 .) هدوتس
زج دشاب . يو ]  ] دنواشیوخ هچرگ  درادن  رب  نآ  زا  يزیچ  سک  نآ  دناوخب ، شیوخ  راب  نتـشادرب  هب  ار  یـسک  يرابنارگ  رگا  و  درادـن . رب 

زامن دنـسرتیم و  ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  دـنکیم -  رثا  یناـسک  رد  اـهنت  وت  نداد  میب  یهدیم -  میب  ار  یناـسک  وت  هک  تسین  نیا 
يوـس هـب  هـمه  تشگزاـب  و  دزرویم ، یکاـپ  نتــشیوخ  دوـس  هـب  اـنامه  ناـهانگ -  يدــیلپ  زا  دزرو -  یکاـپ  هـک  ره  و  دناهتــشاد ، اـپرب 

اب رفک  ییانـشور -  اهیکیرات و  هن  20)و  ،) دنـشابن ربارب  دـنمدرخ -  اب  درخبان  اناد ، اب  نادان  نموم ، اب  رفاک  اـنیب -  اـنیبان و  19)و  .) تسادخ
انامه دنتـسین . ربارب  نارفاک -  اب  نانموم  ناگدرم -  ناگدـنز و  زین  22)و   -،) خزود اب  تشهب  نازوس -  ياـمرگ  هیاـس و  هن  21)و   -،) نامیا

زج وت  (23) یناونـشن نارفاـک -  نـالد  هدرم  دـنروگ -  رد  هـک  ار  یناـسک  وـت  و  دناونـشیم . دـنادب -  هتـسیاش  دـهاوخ -  هـک  ار  نآ  ادـخ 
ناـشنایم رد  هکنآ  رگم  دوبن  یتـما  چـیه  و  میداتـسرف ، هدـننکمیب  هدـنهد و  هدژم  یتـسرد  یتـسارب و  ار  وت  اـنامه  (24 .) یتسین ياهدننکمیب 

اب هک  ار  ناشناربمایپ  دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  اـنامه  سپ  دنرمـش  وگغورد  ار  وت  رگا  25)و  .) تشذگ يربمایپ -  ياهدـننکمیب - 
رفک هک  ار  ناـنآ  سپـس  (26 .) دندرمـش وگغورد  دـندوب  هدـمآ  ناشدزن  هب  رگنـشور  باـتک  اههتـشون و  و  اـههزجعم -  نشور -  ياـهتجح 

اب سپ  دروآ ، دورف  یبآ  ربا -  زا  نامسآ -  زا  يادخ  هک  ياهدیدن  ایآ  (27 (؟ دوب هنوگچ  نم  رفیک  نتشاد و  دنسپان  سپ  متفرگب ، دندیزرو 
زا نینچمه  (28)و  تسا هایس  تخس  خرس و  دیفـس و  نوگانوگ  ياهگنر  هب  ییاههار  اههوک  زا  و  میدروآ ، نوریب  گنراگنر  ياههویم  نآ 
ادخ انامه  دنـسرتیم . وا  زا  ینابر -  ناملاع  ناروشناد -  اهنت  ادخ  ناگدنب  زا  تسه . نوگانوگ  ياهگنر  نایاپراهچ  ناگدـنبنج و  مدرم و 

میاهدرک ناشیزور  هچنآ  زا  دناهتـشاد و  اپرب  زامن  دـنناوخیم و  ار  يادـخ  باتک  هک  یناسک  انامه  (29 .) تسا راگزرمآ  اتمهیب و  ياـناوت 
[ دنوادخ  ] ات (30) دوشن قنوریب -  داسک و  اوران -  دـنکن و  نایز  زگره  هک  دـنرادیم  دـیما  ار  یتراـجت  دـناهدرک ، قاـفنا  راکـشآ  ناـهن و 

 - دزاسیمن هابت  ار  ناگدنب  دزم  تسا -  رادساپـس  راگزرمآ و  وا  هک  ناشدیازفیب ، شیوخ  یـشخبنوزف  زا  دـهدب و  مامت  ار  ناشیا  ياهدزم 
تـسار درادیم و  رواـب  تسا  نآ  شیپ  رد  هک  ار  ییاـهباتک ]  ] نآ تسا ، تسرد  تسار و  میدرک  یحو  وت  هب  باـتک  نیا  زا  هچنآ  31)و  .)

میدیزگرب هک  نامناگدنب  زا  یناسک  هب  ار  نآرق -  باتک -  نیا ]  ] سپـس (32 .) تسانیب هاگآ و  دوخ  ناگدنب  هب  يادـخ  هنیآره  دراگنایم .
اهیکین هب  ادـخ  ناـمرف  تساوخ و  هب  یخرب  ناـشیا  زا  و  ور ، هناـیم  یخرب  دـندوب و  راکمتـس  دوـخ  رب  یخرب  ناـنآ  زا  سپ ، میداد . ثاریم 
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اب الط و  زا  ییاههراوتـسد  اب  اجنآ  رد  دـنیآرد ، اهنآ  رد  هک  هدـنیاپ  ییاهتـشهب  (33) گرزب شـشخب  ینوزف و  تسا  نیا  دناهدنریگ . یـشیپ 
هنیآره دربب ، ام  زا  هودنا  هک  تسار  يادخ  شیاتس  ساپـس و  دنیوگ : 34)و  .) تسا ناینرپ  اجنآ  رد  ناشیا  شـشوپ  و  دنوش ، رویز  دیراورم 

رد دروآ ، دورف  نادیواج  یندنام و  يارس  نیا ]  ] رد شیوخ  لضف  زا  ار  ام  هک  ییادخ ]  ] نآ (35 .) تسا رادساپس  راگزرمآ و  ام  راگدرورپ 
ات گرم ] هب   ] اهنآ رب  دوش  مکح  هن  تسا ، خزود  شتآ  ار  نانآ  دـندش  رفاک  هک  یناسک  36)و  .) یگدنامرد هن  دسر و  ام  هب  یجنر  هن  اجنآ 
رآ نوریب  ار  ام  ادنوادخ ، دننک : دایرف  اجنآ  رد  اهنآ  37)و  .) میهدیم ازس  ار  یساپسان  ره  نینچنیا  دوش . کبس  اهنآ  زا  شباذع  هن  دنریمب و 
دنپ تدم  نآ  رد  تسا  ریذپدنپ  هک  ره  هک  میدادن  رمع  نادنچ  ار  امـش  ایآ  مییوگ ]: . ] مینک هتـسیاش  کین و  راک  میدرکیم  هک  نآ  زج  ات 

اهنامـسآ و ياهادیپان  هدنناد  دنوادخ  انامه  (38 .) تسین يروای  چیه  ار  ناراکمتـس  هک  دیـشچب  سپ  دمآ ، مه  هدنهدمیب  ار  امـش  و  دریگ ؟
رفاک هک  ره  سپ  دینادرگ ، ناینیشیپ ]  ] نیشناج نیمز  رد  ار  امش  هک  تسوا  (39 .) تساناد تسا  هتفهن  اههنیس  رد  هچنآ  هب  وا  و  تسا ، نیمز 

يراکنایز زج  ناشرفک  ار  نارفاک  دیازفین و  مشخ  ینمـشد و  زج  ناشدـنوادخ  دزن  هب  ناشرفک  ار  نارفاک  و  تسوا . نایز  هب  شرفک  دوش 
. دناهدیرفآ زیچ  هچ  نیمز  زا  هک  دییامنب  ارم  دیناوخیم ؟ اتکی  يادخ  ياج  هب  هک  ار  اهتب -  دوخ -  ناکیرش  دیاهدید  ایآ  وگب : (40 .) دیازفین
زج رگید  خرب  هب  یخرب  ناراکمتـس  هکلب  هن ]، [ ؟ دـننآ زا  یتجح  رب  هک  میاهداد  یباتک  اهنآ  هب  ای  تسه ؟ یتکرـش  اهنامـسآ  رد  ار  نانآ  اـی 

رگا و  دنور ، رد  هب  دنزغلب و  دوخ  رادم -  ریسم و  هاگیاج -  زا  هکنیا  زا  درادیم  هاگن  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  (41 .) دنهدیمن هدعو  بیرف 
ورف ناترـس  رب  امـش  رفیک  هب  ار  اهنآ  هک  راـگزرمآ -  راـبدرب و  تسوا  اـنامه  تشاد . هاـگن  ار  اـهنآ  دـناوتن  وا ، زا  سپ  سک ، چـیه  دـنزغلب 

هار نامگیب  دیایب  ياهدنهدمیب  ار  نانآ  رگا  هک  اهدـنگوس ، نیرتتخـس  دـندروخ ، دـنگوس  ادـخ  هب  برع ] ناکرـشم   ] 42)و  -.) دنکفایمن
يور زا  (43) دوزفین قـح ] زا   ] يرود ندـیمر و  زج  ار  ناـنآ  دـمآ  ناشیدــب  ياهدــنهدمیب  نوـچ  سپ  دوـب ، دــنهاوخ  یتـما  ره  زا  رتهتفاـی 

رب هـک  ار  يداـهن  شور و  زج  اـیآ  سپ  دریگنارف . ار  نآ  هدـنزاس  زج  دـب  گـنرین  و  دـب . گـنرین  نـیمز و  رد  یـشکندرگ  یـشنمگرزب و 
ار يادخ  داهن  شور و  و  یباین ، ینوگرگد  زگره  ار  يادخ  داهن  شور و  سپ  دـنرادیم ؟ مشچ  ار -  باذـع  ینعی  تسا -  هتفر  ناینیـشیپ 

اهنآ زا  رتدـنمورین  دـندوب و  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارـس  هک  دـننیبب  اـت  دـندرکن  شدرگ  نیمز  رد  اـیآ  (44 .) یباین یندینادرگ  زگره 
يادخ رگا  45)و  .) تساناوت اناد و  وا  انامه  دزاس ، ناوتاـن  ار  يادـخ  هک  تسین  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  زیچ  چـیه  و  دـش ؟ هنوگچ  دـندوب 

هدربمان يدمآرـس  ات  ار  نانآ  نکیلو  تشاذـگیمن ، نیمز -  نآ -  تشپ  رب  ياهدـنبنج  چـیه  تفرگیم  دـناهدرک  هچنآ  يازـس  هب  ار  مدرم 
شرادرک هب  ار  سک  ره  ور  نیا  زا  و  تسانیب -  دوخ  ناگدنب  لاوحا ]  ] هب دـنوادخ  انامه  دـسرارف  ناشدمآرـس  نوچ  سپ  درادیم ، سپاو 

(46  -.) دهدیم ازج 

سی

زا وت  اـنامه  هک  (3  -.) راوتـسا تسرد و  زیمآتمکح و  تـمکح -  اـب  نآرق  هـب  دـنگوس  (2 .) نیس ای ، (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هک یهد  مـیب  ار  یمدرم  اــت  (6 [.) تسا  ] ناـبرهم اـتمهیب و  ياـناوت  نآ  هداتـسرف  ورف  هـک ] ینآرق  (] 5 ،) یتــسار هار  رب  و ] (] 4 ،) یناگداتسرف

ناــمیا ور  نـیا  زا  و  هتــشگ ، ازــس  ناــشرتشیب  رب  يادــخ ]  ] راــتفگ هـنیآره  (7 .) دــنهاگآان ور  نـیا  زا  دــناهدشن ، هداد  مــیب  ناشناردــپ 
ناشیور شیپ  زا  9)و  ،) تسا هدـنام  الاب  ناشاهرـس  هکنانچ  تساههناچ ، ریز  ات  هک  میاهداهن  اهریجنز  ناشاهندرگ  رب  اـنامه  (8 .) دنروآیمن

وـس همه  زا  هکنیا  زا  هیانک  دننیبیمن -  چیه  ور  نیا  زا  میاهدنکفا ، ياهدرپ  ناشناگدید  رب  میاهداهن و  يراوید  ناشرـس  تشپ  زا  يراوید و 
ناشمیب ای  ینک  ناـشمیب  هچ  تسا  ناـسکی  اـهنآ  رب  10)و   -.) دـننیبیمن تسا  يراگتـسر  تیادـه و  هک  ار  قـح  هار  دـناهدش و  هتفرگ  ورف 

 - رکذ نیا  هک  دراد -  دوس  ار  یـسک  وت  نداد  میب  یهدیم -  میب  رادـشه و  ار  یـسک  وت  هک  تسین  نیا  زج  (11 .) دنروآیمن نامیا  ینکن ،
هک مییام  انامه  (12 .) هد دـیون  هناراوـگرزب  يدزم  شزرمآ و  هـب  ار  وا  سپ  دـسرتب ، ناـهن  رد  ناـمحر  يادـخ  زا  دـنک و  يوریپ  ار  نآرق - 
رد ار  يزیچ  ره  و  میـسیونیم ، دـنامزاب -  اـهنآ  زا  هـچنآ  ار -  ناـشاهرثا  دناهداتـسرف و  شیپ  هـک  ار  هـچنآ  مـینکیم و  هدـنز  ار  ناـگدرم 
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ار هیکاطنا -  رهش -  نآ  مدرم  ناتـساد  هکم -  لها  نانآ -  يارب  13)و  .) میاهدروآ رامش  هب  ظوفحم -  حول  نشور -  هتـشون -  يامنهار - 
ناشیا سپ  دندناوخ ، نزغورد  ار  ناشیا  میداتـسرف و  نانآ  يوس  هب  نت  ود  هک  هاگنآ  (14 ،) دندمآ ناشیدب  ناگداتسرف  هک  هاگنآ  رآ ، لثم 

دیتسین و ام  دننام  ینایمدآ  زج  امـش  دنتفگ : (15 .) میاهدش هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ام  انامه  دنتفگ : میدرک و  دنمورین  یموس  هداتـسرف  هب  ار 
هنیآره هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  دنتفگ : (16 .) دییوگیمن غورد  زج  امش  و ] ، ] هداتسرفن ورف  يربمایپ -  یحو و  زا  يزیچ -  نامحر  يادخ 

رگا میتفرگ ، دب  نوگش  هب  ار  امش  ام  دنتفگ : (18 .) تسین مایپ  راکشآ  نشور و  ندیناسر  زج  ام  رب  17)و  ،) میاهدش هداتسرف  امش  يوس  هب  ام 
اب ناتدب  نوگـش  دنتفگ : (19 .) دیـسر دـهاوخ  امـش  هب  كاندرد  ياهجنکـش  اـم  زا  ناـمگیب  مینکیم و  ناتراسگنـس  هنیآره  دـیتسیان  زاـب 
نآ هنارک  زا  راجن -  بیبح  يدرم -  20)و  .) دیراکفازگ یمدرم  امش  هکلب  دیریگیم !؟] دب  نوگش  هب   ] دنهد دنپ  ار  امش  رگا  ایآ  تسامش .

دنهاوخیمن يدزم  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  ار  یناسک  (21 ،) دینک يوریپ  ار  یهلا ]  ] ناگداتسرف نیا  نم ، موق  يا  تفگ : دمایب ، ناباتش  رهش 
هب ایآ  (23 (؟ دش دیهاوخ  هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  و  دروآ ، دـیدپ  ارم  هک  متـسرپن  ار  يادـخ ]  ] نآ هک  ارم  تسیچ  22)و  .) دناهتفایهر دوخ  و 

دنناوتن ارم  و  دیاین ، راک  هب  دهدن و  دوس  ارم  نانآ  تعافـش  دـهاوخ  يدـنزگ  نم  يارب  نامحر  يادـخ  رگا  هک  مریگارف  ینایادـخ  وا  ياج 
سپ مدروآ  ناـمیا  هناـگی -  يادـخ  ناـتراگدرورپ -  هب  نم  (25 .) دوب مهاوخ  يراکـشآ  یهارمگ  رد  ناـمگیب  نم  هاـگنآ  (24 (!؟ دیناهر
موق شاک  يا  تفگ : يآرد . خزرب -  تشهب  تشهب -  هب  دش : هتفگ  وا ] هب  ندش  هتـشک  زا  سپ  (] 26  -.) دیرب نامرف  ارم  و  نم -  زا  دیونشب 

 - يو موق  رب  وا  نتـشک ]  ] زا سپ  28)و  .) تخاس مناگتخاون  ناگتـشاد و  یمارگ  زا  دـیزرمآ و  ارم  نم  راگدرورپ  هک  (27 ،) دنتسنادیم نم 
نآ زا  رتشزرایب  رتراوخ و  رافک  نآ  ینعی  میدوبن -  باذع ] رکشل   ] هدنتسرف ورف  ام  میداتسرفن و  نامـسآ  زا  يرکـشل  چیه  هیکاطنا -  لها 

شوماخ هدرم و  ناـهگان  هک  دوبن ، كانمهـس  گـناب  کـی  زج  اـهنآ ] باذـع  (] 29  -) دـیایب نامـسآ  زا  يرکـشل  ار  ناـشکاله  هک  دـندوب 
 - تریصب هدید  هب  دناهدیدن -  ایآ  (31 .) دندرکیم هرخـسم  ار  وا  هکنآ  رگم  دماین  ناشیدب  يربمایپ  چیه  ناگدنب ! رب  اغیرد  يا  (30 .) دندش

(32)و دـندرگن زاب  ایند -  هب  نانیا -  يوس  ناگدـش -  كاله  نانآ -  هک  میدرک  دوبان  ار  ناراگزور  مدرم  زا  رایـسب  هچ  ناـنآ  زا  شیپ  هک 
هایگیب کشخ و  هدرم -  نیمز  نانآ  يارب  33)و   -.) زیخاتسر زور  رد  دنناگدش -  رـضاح  ام  دزن  مه  اب  ناشیگمه  هکنآ  رگم  تسین  سک 

رد 34)و  .) دنروخیم نآ  زا  هک  میدروآ  نوریب  ياهناد  نآ  زا  و  ناراب -  بآ  هب  میدرک -  هدـنز  ار  نآ  هک  ام ] تردـق  رب   ] تسا ياهناشن  - 
هکنآ لاح  دـنروخب و  نآ  ياههویم  زا  ات  (35 ،) میتخاس ناور  اههمـشچ  نآ  رد  میدرک و  دـیدپ  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  ییاهناتـسوب  نآ 

دیرفایب ار  هدام -  رن و  اهتفج -  همه  هک  يادخ ]  ] نآ تسا  هزنم  كاپ و  (36 (؟ دنرازگیمن ساپس  ایآ  تسا . هتخاسن  ار  نآ  ناشیا  ياهتسد 
نآ زا  ار  زور  هک  تسا ، رگید ]  ] ياهناشن نانآ  يارب  بش  37)و  .) دننادیمن هچنآ  زا  و  نایمدآ -  ناشدوخ -  زا  دنایوریم و  نیمز  هچنآ  زا 

ریبدت حرط و  نداهن -  هزادنا  نیا  دوریم . دوخ  هاگرارق  يوس  هب  دیـشروخ  38)و  .) دـنوریم ورف  یکیرات  رد  هاگنآ  سپ  میروآیم  نوریب 
هب هدـیمخ  هدیکـشخ  هنیرید -  يامرخ  هخاش  نوچمه  ات  میدرک  نیعم  هزادـنا  هب  اههاگیاج  ار  هام  39)و  .) تساناد اتمهیب و  ياـناوت  نآ  - 

رادم رد  دوخ -  خرچ  رد  همه  و  تسا ، هدنریگ  یشیپ  زور  رب  بش  هن  دبایرد و  ار  هام  هک  دزـس  ار  دیـشروخ  هن  (40 .) ددرگ لاله -  لکش 
( یتشک  ) نآ دـننام  ناشیارب  42)و  .) میتشادرب راب  رپ  یتشک  رد  ار  ناشنادـنزرف  هک  تسا  نیا  ناـنآ  يارب  ياهناـشن  41)و  .) دنروانش دوخ - 

ییاهر هن  دـشابن و  یـسردایرف  چـیه  ار  اهنآ  سپ  مینکیم ، قرغ  ار  ناـنآ  میهاوخب  رگا  43)و  .) دنوشیم راوس  نآ  رب  هک  میدـیرفآ  يزیچ 
 - تسامـش يورارف  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  ناـشیا  هب  نوچ  45)و   -.) گرم یماگنه -  ات  ییرادروخرب  اـم و  زا  یـشیاشخب  هب  رگم  (44 ،) دنبای

هزیتـس و رب  دـننادرگب و  يور  ، ] دـنیاشخبب امـش  رب  دـیاش  دـیزیهرپب  دیـسرتب و  ناـتناهانگ -  رفیک  تسامــش -  سپ  زا  هـچنآ  و  ناـهانگ - 
هب نوچ  47)و  .) دننادرگيور نآ  زا  هکنآ  زج  دیاین  ناشیدب  ناشراگدرورپ  ياههناشن  زا  ياهناشن  چـیه  46)و  [.) دنیازفیب دوخ  یشکندرگ 

ار یـسک  ایآ  دنیوگ : دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  دندش  رفاک  هک  یناسک  دینک ، قافنا  هدرک  ناتیزور  يادخ  هچنآ  زا  هک  دوش  هتفگ  نانآ 
، دییوگتسار امـش  رگا  دنیوگیم : 48)و  .) دـیتسین راکـشآ  یهارمگ  رد  زج  امـش  دـیناروخیم !؟ ار  وا  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک  میناروخب 

شکمـشک هزیتس و  هک  یلاح  رد  ناهگان  هک  دنربیمن  راظتنا  ار  ینامـسآ  گناب  کی  زج  نانیا  (49 (؟ دوب دهاوخ  یک  هدـعو  نیا  ماگنه ] ]
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هاگان نانآ  دوش و  هدیمد  روص  رد  51)و  .) دندرگزاب شیوخ  ناسک  يوس  دنناوت  هن  درک و  دنناوت  یتیصو  هن  سپ  (50 .) ناشدریگب دننکیم 
هک تسا  نامه  نیا  تخیگنارب ؟ نامهاگباوخ  زا  ار  ام  یسک  هچ  ام ، رب  ياو  يا  دنیوگ : (52 .) دنباتشیم ناشراگدرورپ  يوس  هب  اهروگ  زا 

همه هاگان  هک  تسین  ینامـسآ  گـناب  کـی  زج  زیخاتـسر -  ماـگنه  نآ -  (53 .) دـنتفگ تسار  ناربمایپ  دوب و  هداد  هدـعو  نامحر  يادـخ 
انامه (55 .) دیوشن هداد  شاداپ  دیدرکیم  هچنآ  زج  دش و  دـهاوخن  یمتـس  چـیه  یـسک  رب  زورما  سپ  (54 .) دنناگدش رـضاح  ام  دزن  ناشیا 

رد ار  ناشیا  (57 .) دننز هیکت  هتـسارآ  ياهتخت  رب  اههیاس  رد  ناشنارـسمه  ناشیا و  (56 .) دنامرگرـس ینامداش  یـشوخ و  هب  زورما  نایتشهب ،
59)و .) تسا نابرهم  راگدرورپ  زا  يراتفگ  هک  یمالس ، تسار ] نانآ  (] 58 .) دنهاوخب هچ  ره  تسار  نانآ  و  تسه ، هویم  هنوگره ] زا   ] اجنآ
ار امـش  وا  هک  دیتسرپن  ار  ناطیـش  هک  مدرکن  شرافـس  امـش  هب  ایآ  مدآ ، نادنزرف  يا  (60 .) دیوش ادج  زورما  ناراکهزب ، يا  هک ] دـیآ  ادـن  ]
. درک هارمگ  ار  رایسب  ینامدرم  نایمدآ  امـش  زا  هنیآره  62)و  (؟ تسار هار  تسا  نیا  هک  دـیتسرپب ، ارم  هکنیا  61)و  (؟ راکشآ تسا  ینمشد 

 - دییآرد نآ  رد  ناتندوب  رفاک  يازس  هب  زورما  (64 .) دشیم هداد  هدعو  امش  هب  هک  یخزود  نآ  تسا  نیا  (63 (؟ دیتسبیمن راک  ار  درخ  ایآ 
هچنادـب دـهد  یهاوـگ  ناـشاهاپ  دـیوگ و  نخـس  اـم  اـب  ناشاهتــسد  و  مـیهن ، رهم  ناـشاهناهد  رب  زورما  (65  -.) دــیزوسب نآ  شتآ  هـب  اـی 

هنوگچ اجک و  یلو  دنریگ ، یـشیپ  هار  يوس  هب  هاگنآ  مینک  انیبان -  دیدپان -  وحم و  ار  ناشناگدید  هنیآره  میهاوخ  رگا  66)و  .) دندرکیم
شیپ هن  سپ  میروآرد ،-  كوخ  هنیزوب و  نوچ  یتشز  لکـش  هب  مینک -  خـسم  ناـشیاج  رب  ار  اـهنآ  هنیآره  میهاوخ  رگا  67)و  (؟ دننیبیم

 - مینک شراـسنوگن  شنیرفآ  رد  مـیهد  زارد  رمع  ار  هـک  ره  68)و  .) دـندرگزاب لوا ] تروص  هب   ] هن دـنناوت و  اجنآ ] زا  نتـشذگ  و   ] نتفر
میتخوماین نتفگ  رعش  ار  ص - )  ) دمحم وا -  (69)و  دندنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  میزاس ،-  نوگرگد  یناوتان  یتسـس و  هب  ار  شايدنمورین 

مهف و اب  هدنز -  ار  هک  ره  دهد  میب  ات  (70 ،) رگنشور نشور و  ینآرق  يدنپ و  يروآدای و  رگم  تسین  باتک ]  ] نیا تسین . مه  وا  هدنبیز  و 
ام تردق ]  ] ياهتسد هچنآ  زا  ام  هک  دناهدیدن  ایآ  (71 .) ددرگ ازـس  نارفاک  رب  تکاله -  باذع و  راتفگ -  نآ  دشاب و  نموم -  ای  دنمدرخ 

يارب ار  نایاپراچ )  ) اـهنآ (72)و  دـنیاهنآ ناگدـنراد  ناشیا  سپ  میدـیرفآ  نانآ  يارب  ار  نایاپراهچ  تسا  هتخاس  ناگدـیرفآ ] کـمکیب  ]
زا تسا -  ییاهدوس  اهنآ  رد  ار  ناـنآ  73)و  ،) دـنروخیم یخرب  تشوگ ]  ] زا تسا و  ناشیا  يراوس  اهنآ  زا  یخرب  سپ  میدرک  مار  ناشیا 

دنتفرگ ینایادخ  اتکی  يادـخ  ياج  هب  74)و  (؟ دـنرازگیمن ساپـس  ایآ  ناشریـش .-  زا  ییاهیندـیماشآ -  و  اهنآ -  دوک  مشپ و  تسوپ و 
هدمآ رضاح  دنشاب  یهاپس  اهنآ  يارب  نارفاک )  ) نانآ دنناوتن و  ناشیا  ندرک  يرای  ناتب ] نآ  هکنآ  لاح  و  (] 75 ،) دنوش يرای  هک  دیما  نادب 

ایآ (77 .) مینادیم دننکیم  راکشآ  ار  هچنآ  دنرادیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  ام  انامه  دنکن ، نیگهودنا  ار  وت  نانآ  نخـس  سپ  (76 [.) خزود رد  ]
ام يارب  78)و  (!؟ تسا راکـشآ  ینمـشد -  ای  يرگهزیتس -  نونکا  هک  میدـیرفآ ، ياهفطن  زا  ار  وا  اـم  هک  تسا  هتـسنادن -  هدـیدن -  یمدآ 

كاخ هدیـسوپ و  هک  یلاح  رد  ار  اهناوختـسا  هک  تسیک  تفگ : هدرک ، شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  و  ناگدرم -  ندرک  هدنز  رد  دز -  یلثم 
 - ناگدـیرفآ اـی  شنیرفآ -  همه  هـب  وا  و  دـنکیم ، شاهدـنز  شدـیرفآ  راـب  نیتـسخن  هـک  يادـخ ]  ] ناـمه وـگب : (79) دنکیم هدنز  هدـش 
هک نآ  ایآ  (81 .) دیزورفایم شتآ  نآ  زا  امـش  هاگنآ  سپ  درک  دـیدپ  یـشتآ  زبس  تخرد  زا  امـش  يارب  هک  يادـخ ]  ] نامه (80 .) تساناد

راـک و هک  تسین  نیا  زج  (82 .) اناد راگدـیرفآ  تسوا  و  تساناوت ،]  ] ارچ تسین ؟ اناوت  اهنیا  دـننام  ندـیرفآ  رب  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
 - یهاشداپ هک  يادخ ]  ] نآ تسا  هزنم  كاپ و  سپ  (83 .) دشابیم سپ  شاب ، شدیوگ : هک  تسا  نیا  دـهاوخب ، ار  يزیچ  نوچ  وا ، نامرف 

(84 .) دیوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  هب  زیچ  همه  تیمکاح -  تیکلام و 

تافاصلا

فــص یگدـنب ] تعاـط و  هـب   ] هـک هدیــشک -  فـص  ناگتــشرف  ناـگدز -  فـص  نآ  هـب  دـنگوس  (1) ناـبرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
ناگدنناوخ نآ  هب  دنگوس  3)و   -.) دنناریم ار  ناوید  ای  اهربا  هک  یناگتـشرف  دنناریم -  تخـس  هک  ناگدننار  نآ  هب  دـنگوس  (2 .) دناهدز

اهرواخ دنوادخ  تساهنآ و  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  دنوادخ  (5 ،) تسا یکی  امش  يادخ  هنیآره  هک  (4  -،) نآرق تایآ  دنپ -  دای و 
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شکرس وید  ره  زا  7)و  ،) میتسارایب ناگراتس  رویز  هب  ار  رتکیدزن -  ایند -  نامـسآ  ام  انامه  (6  -.) ناگراتس باتفآ و  ندمآرب  ياهياج  - 
ریت اهباهـش ] اب   ] وس ره  زا  و  دـنرادارف ، شوگ  الاب -  ملاع  ناگتـشرف  رتالاو -  هورگ  راـتفگ ]  ] هب دـنناوتیمن  هک  (8 ،) میتشاد هاگن  نامرفان  و 

نانخس زا   ] ینخـس هک  ناوید ] زا   ] سک نآ  رگم  (10 ،) هشیمه هتـسویپ و  یباذع  تسار  نانآ  و  دندرگ ، رود  هدـنار و  ات  (9 ،) دنوش هتخادنا 
شنیرفآ رد  ناـنآ  هک  سرپب  ناکرـشم -  اـهنآ -  زا  (11 .) دـسر وا  هب  دـتفا و  وا  یپ  زا  یباهـش  سپ  دـیابرب ، هنادزد  ار  الاب ] ملاع  ناگتـشرف 
هدنبــسچ یلگ  زا  ار  اـهنآ  اـم  نـیمز و ،- ...  اهنامــسآ و  ناگتــشرف و  میدــیرفآ -  هـک  رگید ] [ي  اـهزیچ نآ  اــی  دــنرتراوشد  رتـتخس و 

دنپ دننکن و  دای  دنوش ، هداد  دـنپ  نوچ  13)و  .) دننکیم هرخسم  اهنآ  و  ناشندرواین -  نامیا  زا  يدومن -  یتفگـش  وت  هکلب  (12 .) میاهدیرفآ
كاخ و میدرمب و  نوچ  ایآ  (16 .) تسین راکـشآ  ییوداج  زج  نیا  دنیوگ : 15)و  .) دنریگ دنخـشیر  هب  دننیبب  ياهناشن  نوچ  14)و  .) دنریذپن
راوخ و امـش  و  يرآ ، وگب : (18 (؟] دنوشیم هتخیگنارب   ] زین ام  نیـشیپ  ناردـپ  ایآ  17)و  (!؟ میوشیم هتخیگنارب  زاب  میدش  دـنچ  یناوختـسا 

سپ روص -  رد  لیفارسا  مود  ندیمد  دشاب -  ندنار  تخـس  گناب  کی  اهنت  نتخیگنارب )  ) نآ هک  تسین  نیا  زج  سپ  (19 .) دیشاب هدنامرد 
، نیا دوش ]: هتفگ  (] 21 .) تسا شاداپ  باسح و  زور  نیا  ام ، رب  ياو  يا  دنیوگ : 20)و  .) دنرگنیم هدمآ ] نوریب  روگ  زا  هدش و  هدنز   ] هاگان

متس هک  ار  یناسک  ناگتـشرف ]، يا  (] 22 .) دـیتشاگنایم غورد  ار  نآ  هک  تسا  يرواد -  زور  ای  ناراکدـب - ] زا  ناراـکوکین   ] ییادـج زور 
هار هب  ار  اهنآ  دـندیتسرپیم ، ادـخ  ياـج  هب  ار  هچنآ  23)و  ،) دیروآدرگ ناوید -  زا  ناشناهارمه  ناشنادـننامه -  و  ناکرـشم -  دـندرک - 

هکلب هن ]، (] 26 (؟ دینکیمن يرای  ار  رگیدکی  هک  تسیچ  ار  امش  (25 .) دش دنهاوخ  شسرپ  نانآ  هک  ناشدیرادزاب  24)و  .) دییامن هار  خزود 
ار رگیدـکی  هدرک  يور  ناـیاوشیپ -  ناوریپ و  رگید -  یخرب  رب  ناـشیا  زا  یخرب  27)و  .) دنناگداهن ندرگ  يادخ ] باذـع  هب   ] زورما اهنآ 
ام رب  میتشادــنپیم -  یتـخبکین  ریخ و  هناـشن  هـک  تـسار -  بناـج  زا  هـک  دــیدوب  امــش  دــنیوگ : ناـیاوشیپ ] هـب  ناوریپ  (] 28 .) دنسرپیم

دوخ امش  هکلب  دوبن ، یطلست  یتسد و  چیه  امـش  رب  ار  ام  30)و  ،) دیدوبن نموم  دوخ  امـش  هکلب  هن ]، : ] دنیوگ نایاوشیپ ] (] 29 .) دیدمآیمرد
هارمگ ار  امش  (32 ،) میباذع ناگدنـشچ  ام  هک  دـش  ازـس  ام  رب  باذـع -  هدـعو  نامراگدرورپ -  راتفگ  سپ  (31 .) دیدوب شکرس  یهورگ 

 - ناکرشم ناراکهزب -  اب  ام  انامه  (34 .) دنکیرش باذع  رد  زور  نآ  رد  ناشیا  همه  نامگیب  سپ  (33 .) میدوب هارمگ  دوخ  هک  اریز  میدرک 
یــشکندرگ یــشنمگرزب و  تـسین  اـتکی  يادــخ  زج  ییادــخ  دــشیم  هـتفگ  اـهنآ  هـب  نوـچ  هـک  دــندوب  ناــنآ  (35 ،) مینکیم نـینچ 

ار قح  ای  دمآ -  قح  هب  ربمایپ ] نآ   ] هکلب (37 !) میرادب شیوخ  نایادخ  زا  تسد  هناوید  يرعاش  رهب  زا  ام  ایآ  دنتفگیم : 36)و  .) دندرکیم
هداد شاداپ  دیدرکیم  هچنآ  زج  39)و  .) دوب دیهاوخ  كاندرد  باذع  هدنشچ  امش  هنیآره  (38 .) تشاد رواب  ار  ناربمایپ  رگید ]  ] و دروآ - 

یمارگ ناـشیا  و  هنوـگ ،] ره  زا   ] اــههویم (42 ،) موـلعم يزور  تسار  ناـشیا  هک  (41 ،) يادـخ هدـیزگرب  هژیو و  ناگدـنب  رگم  (40 .) دیوشن
، دننادرگیم نانآ  رب  هزیکاپ  یندیـشون  زا  یماج  (45 ،) مه يورایور  ییاهتخت  رب  (44 ،) تمعنرپ ياهتشهب  رد  (43 ،) دنناگتخاون ناگتشاد و 

نانز ناشیا  دزن  48)و  .) دنوش تسم  نآ  زا  هن  تسا و  يدرخیب  یهابت و  نآ  رد  هن  (47 ،) ناگدنماشآ يارب  راوگشوخ  نشور ، دیپس و  (46)
نانک شـسرپ  نایتشهب -  ناـشیا -  زا  یخرب  سپ  (50 .) هدیـشوپ دناغرمرتش  ياهمخت  ییوگ  هک  (49 ،) دنشاب مشچ  تشرد  هتـشهورف  هدید 
رواـب زا  وـت  اـیآ  تفگیم : هـک  (52 ،) دوـب ینیـشنمه  اـیند ] رد   ] ارم اـنامه  دـیوگ : ناـشیا  زا  ياهدـنیوگ  (51 ،) دــننک رگید  یخرب  هـب  يور 

[ سپس (] 54 (؟ دـنهدیم رفیک  شاداپ و  ار  ام  ایآ  میدـش ، دـنچ  یناوختـسا  كاخ و  میدرمب و  نوچ  ایآ  (53 (؟-  زیخاتـسر هب  یناگدنراد - 
دنگوس ادخ  هب  دیوگ : (56 .) دـنیبب خزود  ناـیم  رد  ار  وا  درگنب و  سپ  (55 (؟-  دینیبب ار  نیـشنمه  نآ  ات  دیرگنیم -  ورف  امـش  ایآ  دـیوگ :

رد  ] ناگدـش رـضاح  زا  مه  نم  هنیآره  دوبن  مراگدرورپ  شیاـشخب  ییوکین و  رگا  57)و  .) ینکفا تکـاله  هب  ارم  هک  دوب  کـیدزن  هنیآره 
[ تشذگ هک   ] دوخ نیتسخن  گرم  نامه  رگم  (59 (؟ درم میهاوخن  رگید  ام  ایآ  سپ  دیوگ ]: یلاحشوخ  طرف  زا  هاگنآ  (] 58 ،) مدوب خزود ]

دیاب ناگدـننکلمع  شاداـپ ] تمعن و   ] نیا يارب  (61 .) گرزب یباـیماک  يزوریپ و  تسا  نیا  هـنیآره  (60 (؟ میتسین ناگدش  باذـع  زا  ام  و 
ار تخرد )  ) نآ انامه  (63 (؟] تسا هتسر  خزود  نایم  رد  هک   ] موقز تخرد  ای  تسا  رتهب  ینامهم  ییاریذپ و  يارب  نیا  ایآ  (62 .) دننک لمع 
[ یتشز زا   ] نآ راب  هشوخ و  (65 .) دیوریم خزود  نب  رد  هک  تسا  یتخرد  نآ  (64 .) میاهتخاس ناکرشم -  ناراکمتس -  يارب  یباذع  جنر و 
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يالاب رد  نانآ  يارب  هاگنآ  (67 .) دننک رپ  نآ  زا  ار  اهمکـش  دـنروخب و  نآ  زا  نایخزود -  نانامه -  سپ  (66 ،) تسا ناوید  ياهرس  ییوگ 
، دـنتفای هارمگ  ار  دوخ  ناردـپ  نانآ  هک  (69 ،) تسا خزود  هب  ناشتـشگزاب  هنیآره  سپـس  (68 .) ناـشوج بآ  زا  تسا  ياهزیمآ  ماـعط ]  ] نآ

ناگدـننکمیب ناشیا  نایم  رد  هنیآره  72)و  .) دـندش هارمگ  ناینیـشیپ  رتشیب  اـهنآ  زا  شیپ  هنیآره  71)و  .) دنتفاتـشیم نانآ  یپ  رب  سپ  (70)
ار اـم  حون  هنیآره  75)و  .) يادخ هدیزگرب  هژیو و  ناگدـنب  رگم  (74 .) دوب هنوگچ  ناگدـش  میب  نآ  ماجنارـس  هک  رگنب  سپ  (73 .) میداتسرف
 - ناــفوط باذــع  گرزب -  هودـــنا  زا  ار  شناوریپ -  نادـــناخ و  شناــسک -  وا و  76)و  .) میدوب هدنهدخـساپ  کـین  هچ  سپ  دـناوخب ،

یقاب ناینیـسپ  نایم  رد  ار -  وا  توعد  مان و  اـی  کـین -  ياـنث  ماـن و  وا  زا  78)و  .) میدینادرگ ناگدنامزاب  ار  وا  نادـنزرف  77)و  .) میدیناهر
ام نموـم  ناگدــنب  زا  وا  اـنامه  (81 ،) میهدیم شاداـپ  نـینچنیا  ار  ناراـکوکین  اـم  (80 .) ناـیناهج ناـیم  رد  حوـن  رب  مالـس  (79 .) میتشاذگ

راگدرورپ يوس  هب  هتـسر  كاپ و  یلد  اب  هک  هاگنآ  (84 .) دوب میهاربا  وا  ناوریپ  زا  هنیآره  83)و  .) میدرک قرغ  ار  نارگید  سپس  (82 .) دوب
اتکی يادـخ  ياج  هب  اـیآ  (86 (؟ دـیتسرپیم هک  تسیچ  نیا  تفگ : دوـخ  موـق  و  تسرپرـس -  ردـپ -  هـب  هـک  یماـگنه  (85 .) دمآ شیوخ 

رد ناگراتـس  هب  یهاگن  اـب  سپ  (88 (؟ تسیچ نایناهج  راـگدرورپ  هب  امـش  ناـمگ  سپ  (87 (؟ دـیهاوخیم ار  ناـتب -  نیغورد -  ینایادـخ 
تفر و ناشنایادـخ  يوس  هب  یناهنپ  سپ  (91 .) دنتـشگرب هدنادرگ  يور  وا  زا  سپ ، (90 .) مرامیب نم  انامه  تفگ : هاـگنآ  89)و  .) تسیرگن

یتبرـض توق -  هب  تسار -  تسد  اب  اهنآ  رب  یناـهن  سپ  (93 (؟ دییوگیمن نخس  هک  تسیچ  ار  امـش  (92 (؟ دیروخیمن يزیچ  ایآ  تفگ :
هچنآ ار و  امـش  دنوادخ  هکنآ  لاح  96)و  (؟ دیتسرپیم دیـشارتیم  دوخ  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : (95 .) دندمآ وا  دزن  هب  ناباتـش  نانآ  94)و  .) دز

، دنتساوخ يدنفرت  گنرین و  وا  يارب  98)و  .) دیزادنا شتآ  رد  ار  وا  دیزاس و  یئانب  شیارب  دنتفگ : شموق ] دورمن و  (] 97 .) دیرفایب دینکیم 
هک منکیم ،-  ترجه  امـش  نایم  زا  ماهدنور -  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  انامه  تفگ : میهاربا ]  ] 99)و .) میتخاس رتورف  ار  نانآ  سپ 
 - لیعامسا رابدرب -  يرـسپ  هب  ار  وا  سپ  (101 .) شخبب ناگتـسیاش  ناکین و  زا  يدنزرف ]  ] ارم اراگدرورپ ، (100 .) دومن دـهاوخ  هار  ارم  وا 
ولگ ار  وت  هک  منیبیم  باوخ  رد  نم  مکرسپ ، يا  تفگ : دیـسر ، ردپ -  يو -  اب  شـشوک  راک و  دح  هب  رـسپ ]  ] نوچ 102)و  .) میداد هدژم 

یهاوـخ نایابیکـش  زا  ارم  دـهاوخ  يادـخ  رگا  هک  نکب ، ياهتفاـی  ناـمرف  هچنآ  نـم ، ردـپ  يا  تـفگ : تـسیچ ؟ وـت  يار  اـت  رگنب  مربیم ،
، میهاربا يا  هک  مـیداد  ادـن  ار  وا  104)و   ...،) دـنکفیب یناـشیپ  رب  ار  وا  دـنداهن و  ندرگ  ار ] يادـخ  ناـمرف   ] ود ره  نوچ  سپ  (103 .) تفای
نشور و یـشیامزآ  نیا  هـنیآره  (106 .) میهدیم شاداـپ  نینچ  ار  ناراـکوکین  اـم  اـنامه  يدرک . تـسار  ار  باوـخ  نآ  هکیتسردـب  (105)

یقاب ناینیسپ  نایم  رد  قح -  هب  توعد  ای  انث -  مان و  وا  زا  108)و  .) میدیرخزاب گرزب  يدنفسوگ -  یحبذ -  هب  ار  وا  107)و  .) دوب راکشآ 
وا 112)و  .) دوب ام  نموم  ناگدـنب  زا  وا  انامه  (111 .) میهدیم شاداپ  هنوگ  نیدـب  ار  ناراکوکین  ام  (110 .) میهاربا رب  مالس  (109 .) میتشاذگ

یخرب ناــشیا  نادــنزرف  زا  و  مـیداد ، تـکرب  قاحــسا  رب  وا و  رب  113)و  .) مـیداد هدژم  ناگتـسیاش ، ناـکین و  زا  يربماـیپ  قاحـسا ، هـب  ار 
زا اهبیـسآ  اهدـنزگ و  عـطق  هب  میداـهن -  تنم  نوراـه  یـسوم و  رب  هنیآره  114)و  .) نتـشیوخ رب  راکـشآ  يراکمتـس  یخرب  دنراکوکین و 

زوریپ هریچ و  اــت  مـیدرک  ناــشیرای  116)و  .) میدــیناهر گرزب  هودـــنا  زا  ار  ناــشموق  ود و  نآ  115)و   -.) توـبن تمعن  هـب  اـی  ناـشیا ،
ناینیسپ رد  کین  يانث  مان و  ناشیارب  119)و  .) میدومنب تسار  هار  ار  ود  ره  118)و  .) ناشمیدادب رگنشور  نشور و  یباتک  117)و  .) دندش
ناگدـنب زا  ود  ره  هـک  اریز  (122 .) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  اـم  اـنامه  (121 .) نوراه یسوم و  رب  مالـس  (120 .) میتشاذگ یقاب 

ار لعب  تب  اـیآ  (125 (؟ دـینکیمن اورپ  اـیآ  تفگ : دوخ  موـق  هب  هک  هاـگنآ  (124 .) دوب ناربماـیپ  زا  ساـیلا  اـنامه  123)و  .) دـندوب ام  نموم 
ناردپ راگدرورپ  امـش و  راگدرورپ  هک  ار ، يادـخ  نامه  (126 (؟ دیراذگیماو ار  ناگدننیرفآ  نیرتوکین  و  دـیدیتسرپیم -  دـیناوخیم - 

هژیو و ناگدـنب  رگم  (128  -.) باذـع يارب  دـنناگدش -  رـضاح  ناـنآ  هـنیآره  و  دندرمـش ، وـگغورد  ار  وا  سپ  (127 .) تسامش نیتسخن 
نینچ ار  ناراکوکین  ام  انامه  (131 .) سایلا رب  مالس  (130 .) میتشاذـگ یقاب  ناینیـسپ  رد  کین  يانث  مان و  وا  يارب  129)و  .) يادخ هدیزگرب 

ار وا  نادناخ  همه  وا و  هک  هاگنآ  (134 .) دوب ناربمایپ  زا  طول  هنیآره  133)و  .) دوب ام  نموم  ناگدنب  زا  وا  هک  اریز  (132 ،) میهدیم شاداپ 
هنیآره 137)و  .) میدرک كـاله  ار  نارگید  نآ  سپـس  (136  -.) ناگدـش باذـع  ناگدـنامزاب -  نایم  رد  ار  ینزریپ  رگم  (135 ،) میدیناهر
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138)و  -،) دـننکیم رفـس  ماـش  هب  زاـجح  زا  امـش  ياـهناوراک  هک  یماـگنه  دـیرذگیم -  ناـنآ  هـناریو ]  ] رب نادادـماب  شیرق ]، يا   ] اـمش
زا هدنکآ  رابنارگ -  رپ و  یتشک  نآ  هب  هک  هاگنآ  (140 .) دوب ناربمایپ  زا  سنوی  هنیآره  139)و  (؟ دیدنبیمن راک  ار  درخ  ایآ  زین ، ناهاگماش 

روخ رد  وا  دیعلب و  ار  وا  یهام  نآ  سپ  (142  -.) داتفا وا  رب  هعرق  دش -  بولغم  دنکفا و  هعرق  اهنآ  اب  سپ  (141 .) تخیرگ الاک -  مدرم و 
[ مدرم  ] هک يزور  ات  هنیآره  (144 ،) دوب نایوگحـیبست  زا  يو  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  سپ  (143  -.) دوب دوخ  هدـننکتمالم  ای  دوب -  شنزرس 

 - نابایب هب  دوب  رامیب  هک  یلاـح  رد  ار  وا  سپ  (145  -.) دشیم وا  روگ  یهام  نآ  مکـش  ینعی  دنامیم -  نآ  مکـش  رد  دنوشیم  هتخیگنارب 
 - اونین مدرم  رتـشیب -  اـی  رازهدـص  يوس  هب  ار  وا  147)و  .) میدینایور ینبودک  وا  رـس ]  ] رب 146)و  .) میتخادـنیب هایگیب -  کشخ و  تشد 

ناشرادروخرب دندوب -  هدنز  ات  یماگنه -  ات  دندروآ و  نامیا  سپ  (148  -.) یهام مکش  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  هرابود  ینعی  میداتسرف - 
دنیادخ نارتخد  ناگتشرف  هک  دنتفگیم  ناکرـشم  نارـسپ - !؟ ار  نانآ  دشاب و  نارتخد  ار  وت  راگدرورپ  ایآ  سرپب ، ناشیا  زا  (149 .) میدرک
تـسا ناشیزادرپ  غورد  زا  اهنآ  هک  شاب  هاگآ  (151 (!؟ میدیرفآ ینارتخد  ار  ناگتـشرف  ام  هک  دندوب  هاوگ  رـضاح و  نانآ  رگم  ای  (150 -.)

، ار امش  تسیچ  (154 (!؟ دیزگرب نارـسپ  رب  ار  نارتخد  ادخ ]  ] ایآ (153 .) دنیوگغورد اهنآ  هنیآره  و  داز ، دنزرف  ادـخ  (152 :) دنیوگیم هک 
رگم ای  (156 (؟ دیریگیمن دنپ  دینکیمن و  دای  ایآ  (155 ! -) دیهدیم تبـسن  ادخ  هب  دیدنـسپیمن  دوخ  ار  هچنآ  دینکیم - ؟ مکح  هنوگچ 

نایرپ و  ادخ )  ) وا نایم  158)و  .) دییوگتـسار رگا  دیرایب ، دـییوگیم ] اجنآ  زا  هک   ] ار دوخ  باتک  سپ  (157 (؟ تسا نشور  یتجح  ار  امش 
كاپ (159  -.) شتآ ای  باسح  تساوخزاب و  يارب  دـنناگدش -  رـضاح  دوخ  هک  دـننادیم  نایرپ  هنیآره  و  دـناهتخاس ، یتبـسن  یـشیوخ و 

 -، ناـتب دـیتسرپیم -  هـچنآ  امـش و  اـنامه  (161 .) يادـخ هدـیزگرب  هژیو و  ناگدـنب  رگم  (160 .) دـننکیم فـصو  هچنآ  زا  يادـخ  تسا 
 - دـیآرد خزود  شتآ  هب  هک  ار  یـسک  رگم  (163 [،) یـسک  ] هدننک هارمگ  دیتسرپیم -  ادخ  زج  هچنآ  رب  ای  ادـخ - )  ) وا رب  دـیتسین  (162)

يارب  ] ناگدز فص  مییام  هنیآره  165)و  .) مولعم تسا  یهاگیاج  ار  وا  رگم  تسین  سک  چیه  ناگتـشرف ]  ] ام زا  164)و   -.) دشاب یخزود 
 - دوب ناینیـشیپ  زا  يدـنپ  یباتک و  ام  دزن  رگا  (168 :) دـنتفگیم هکم ] نارفاک   ] هنیآره 167)و  .) نایوگحیبست مییام  انامه  166)و  [.) تعاط
هک ادوز  و  دندش ، رفاک  نآرق -  نآ -  هب  سپ  (170 .) میدوبیم ادخ  هژیو  ناگدنب  هنیآره  (169  -،) میتشاد ینامسآ  باتک  نانآ  دننام  ینعی 

يرای ناشیا  انامه  هک  (172 ،) تسا هتفرگ  یشیپ  نامهداتسرف  ناگدنب  يارب  ام  نخس  هنیآره  171)و  .) دننادب ار ] شیوخ  یهارمگ  ماجنارس  ]
يور ناـنآ  زا  اـم -  يراــی  ماــگنه  یتدــم -  اــت  سپ  (174 .) دــنزوریپ هریچ و  اــیبنا ،-  ناوریپ  اــم -  هاپــس  هــنیآره  173)و  .) دنناگدش

ایآ (176 .) تسیرگن دـنهاوخ  ار ] دوخ  رفک  لابو   ] يدوزب سپ  یـسانشزاب ،-  ماـقتنا  ماـگنه  اـت  رگنب -  ار  ناـنآ  کـنیا ]  ] 175)و .) نادرگب
زا 178)و  .) ناگدش میب  نآ  دادماب  ادب  سپ  دـیآ ، دورف  اهنآ  يارـس  هاگرد  هب  باذـع ]  ] نوچ 177)و  (؟ دنهاوخیم باتـش  هب  ار  ام  باذع 

یگرزب و تزع -  دنوادخ  وت ، راگدرورپ  تسا  كاپ  (180 .) تسیرگن دنهاوخ  زین  اهنآ  سپ  رگنب ، 179)و  .) نادرگب يور  یماگنه  ات  نانآ 
راگدرورپ تسار ، يادخ  شیاتس  ساپـس و  182)و  ،) ناگداتسرف رب  مالس  181)و  .) دـننکیم فصو  نادـب ] ار  وا   ] هچنآ زا  هبلغ ،-  ورین و 

(183 .) نایناهج

ص

تـسار وت  ماـیپ  یقح و  رب  وت  هک   - ] دـنپ داـی و  بحاـص  اـی  فرـش -  ياراد  نآرق  هب  دـنگوس  داـص ، (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
و دندروآرب ، دایرف  سپ  میدرک ، كاله  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  اهلـسن  اسب  (3 .) دنزیتس یـشکرس و  رد  دندش  رفاک  هک  یناسک  هکلب  (2 [.) تسا

نارفاک و  دمآ ، ناشیدب  ناشدوخ  زا  ياهدـننکمیب  هکنیا  زا  دـندومن  یتفگـش  هکم ] نارفاک   ] 4)و .) دوبن ییاهر  نتخیرگ و  هاگ  ماـگنه  نآ 
6)و .) تسا تفگـش  تخـس  يزیچ  نیا  هنیآره  هدـینادرگ !؟ هناگی  ییادـخ  ار  نایادـخ  ایآ  (5 .) تسوگغورد سب  يرگوداـج  نیا  دـنتفگ :

تسا يزیچ  نیا  هنیآره  دیـشاب . ابیکـش  شیوخ  نایادخ  رب  دیورب و  هک  دنتفگ ] رگیدکی  هب  و   ] دنداتفا هار  هب  شیرق -  نارـس  ناشنارتهم - 
تسین نیا  میاهدینشن . میتفای -  نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  نیسپ -  نییآ  رد  هدروآ -  ص )  ) دمحم هک  ار  ینید  ار -  نیا  ام  (7 .) هدش هتساوخ 
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رد نآرق -  یحو و  نم -  دنپ  دای و  زا  اهنآ  هکلب  دومرف ]: يادخ  [ !؟ هدـش هداتـسرف  ورف  وا  رب  نآرق  ام  نایم  زا  ایآ  (8 .) هتفابارف یغورد  رگم 
راگدرورپ تمحر  ياههنیجنگ  رگم  اـی  (9 .) دناهدیـشچن ارم  باذع  زونه  هکلب  دـنبایرد ،-  دـنهاوخیمن  یـشکرس  يور  زا  اریز  دـناکش - 

نینچ رگا  [ !؟ تسار نانآ  تساهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  رگم  اـی  (10 (!؟ تساهنآ دزن  تاهدنـشخب  اتمهیب و  ياناوت 
دنهاوخب هک  ره  هب  دـنراد و  زاب  دـنهاوخب  هک  ره  زا  ار  یحو  دـننک و  ملاع  روما  ریبدـت  اـت  دـنوشرب -  نامـسآ ] رب   ] اـهنابدرن اـب  سپ  تسا ]

دنوادـخ نوعرف ، داع و  حون و  موق  اهنآ  زا  شیپ  (12 .) دنا [ نارفاک [ي  اههورگ زا  هدروخ  تسکش  يرکـشل  اجنآ  رد  نانیا ] (] 11  -.) دنهدب
رگم دوبن  نانیا  زا  سک  چـیه  (14 [.) رفاـک [ي  اـههورگ نآ  دـننانیا  زین ، هکیا  مدرم  طول و  موق  دوـمث و  13)و  ،) دندرک بیذـکت  زین  اهخیم ،
چیه ار  نآ  هک  ار ، باذع ] نیگمهـس   ] گناب کی  زج  نانیا  15)و  .) تشگ ازـس  نانآ ] رب   ] نم رفیک  سپ  دندرک  بیذکت  ار  ناربمایپ  هکنآ 
زور زا  شیپ  ار -  اـم  لـمع  هماـن  اـی  باذـع - ] زا   ] ار اـم  هرهب  ایادـخ ، دـنتفگ : ازهتـسا ]، يور  زا   ] 16)و .) دـنرادن راظتنا  تسین ، یتشگزاب 

[ اـم هـب   ] هدـندرگزاب یـسب  وا  هـک  نـک ، داـی  ار  دـنمورین  دوواد  اـم ، هدـنب  شاـب و  ابیکــش  دـنیوگیم  هـچنآ  رب  (17 .) هد باتـش  هب  باـسح 
، هدمآ مهارف  مار و ]  ] ار ناگدـنرپ  زین  19)و  ،) دندرکیم حیبست  وا  اب  هارمه  دادـماب  هاگنابـش و  هک  میتخاس  مار  ار  اههوک  ام  انامه  (18 .) دوب

شناد تمکح -  ار  وا  میدرک و  راوتـسا  ار  شایهاشداپ  20)و  .) دندوب حیبست ] هب  يو  اب  دوخ  زاوآ  هب   ] هدـندرگزاب رادربنامرف و  ار  وا  همه 
وت هب  نایکاش -  نامـصخ -  نآ  ربخ  ایآ  21)و  .) میداد دـنک -  ادـج  لطاب  قح و  نایم  هک  هزیکاپ -  نشور و  راـتفگ  و  تسرد -  رادرک  و 
زا سپ  ربـخیب ،-  هاـگان و  دـندمآ -  رد  دوواد  رب  هک  هاـگنآ  (22 .) دـنتفر الاب  دوواد ]  - ] هفرغ ای  هاـگزامن -  راوید  زا  هک  یماـگنه  دیـسر 

یتسرد یتسارب و  ام  نایم  سپ  تسا  هدرک  متـس  يرگید  رب  اـم  زا  یکی  هک  میتسه  یکاـش  هورگ ]  ] ود اـم  سرتم ، دـنتفگ : دیـسرت ، ناـشیا 
: دـیوگیم شیم ، کی  ارم  تسا و  شیم  هن  دون و  ار  وا  تسا ، نم  ردارب  نیا  (23 .) يامن هار  تسار  هار  هب  ار  ام  نکم و  دادـیب  نک و  مکح 

نتساوخ اب  نامگیب  تفگ : دوواد ] (] 24  -.) دیوگیم روز  نم  هب  تسا -  هتـشگ  هریچ  نم  رب  راتفگ  رد  و  راذـگاو ، نم  هب  مه  ار  کی  نیا 
ناشیخرب دنزیمآیم -  مه  هب  لام  هک  ناکیرش -  زا  يرایسب  هنیآره  و  تسا ، هدرک  متـس  وت  رب  شیوخ  ناشیم  هب  نآ ] ندوزفا  و   ] وت شیم 

هک تسناد  دوواد  اجنیا ] رد   ] و دنکدنا . ناشیا  و  دناهدرک ، هتسیاش  کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  دننکیم  متـس  یخرب  رب 
هبوت تشگزاب -  يادـخ ] هب   ] داـتفیب و يور  رب  نانکهدجـس  تساوخ و  شزرمآ  شیوخ  راـگدرورپ  زا  سپ ، میاهدرک  نومزآ  ار  وا  اـنامه 

يا (26  -.) کین یماجنارـس  یتشگزاب -  وکین  تسا و  یکیدزن  ام  دزن  ار  وا  هنیآره  و  میدیزرمآ ، وا  يارب  ار  شزغل ]  ] نآ سپ  (25  -.) درک
يوریپ ار  سفن  شهاوخ  نک و  مکح  یتسرد  یتسارب و  مدرم  ناـیم  سپ  میتخاـس ، دوخ -  هدـنیامن  هفیلخ -  نیمز  رد  ار  وت  اـنامه  دوواد ،
دندرک شومارف  ار  باسح  زور  هکنآ  يازـس  هب  دنوش  هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  انامه  دنادرگیم . هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم ،

. دـندیزرو رفک  هک  تسا  یناسک  رادـنپ  نیا  میدـیرفاین . هدوهیب  تساهنآ  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  27)و  .) دنراد تخس  یباذع 
دننام دـندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  رگم  (28 [.) خزود  ] شتآ زا  دـندیزرو  رفک  هک  ناـنآ  رب  ياو  سپ 

هک تکرب  اب  هدنخرف و  تسا  یباتک  نآرق ] نیا  (] 29 (!؟ میزاسیم ناراکدب  دننام  ار  ناراکزیهرپ  رگم  ای  مینادرگیم !؟ نیمز  رد  ناراکهابت 
ياهدنب وکین  میدیشخب ، دوواد  هب  ار  نامیلس  30)و  .) دنریگ دنپ  نادنمدرخ  ات  و  دنشیدنیب ، نآ  تایآ  رد  ات  میداتسرف  ورف  وت  يوس  هب  ار  نآ 

سپ (32 .) دنتـشاد هضرع  وا  رب  ار  کت  زیت  نابـسا  زور  نایاپ  رد  هک  هاگنآ  نک ] دای  (] 31 .) دوب ام ] يوس  هب   ] هدندرگزاب یـسب  وا  انامه  دوب ،
ناـهنپ بش ]  ] هدرپ رد  باـتفآ ]  ] اـت میدـیزگب  رـصع -  زاـمن  ینعی  مراـگدرورپ -  درک  داـی  رب  ار  نابـسا -  ینعی  ریخ -  یتسود  نم  تفگ :

يارب ات  اهنآ - ] [ي  اهندرگ اهقاس و  هب  تسد  ندوس  هب  درک  زاغآ  سپ  دـینادرگزاب ، نم  رب  ار  نابـسا )  ) اهنآ (33  -) دش ورف  ینعی  تشگ - 
، میدـنکفا يدـبلاک  وا  تخت  رب  میدومزآ و  ار  نامیلـس  هنیآره  34)و   -.) دـنک لیبس  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  راگدرورپ  داـی  زا  تلفغ  هراـفک 
ار سک  چـیه  نم  زا  سپ  هک  شخبب  یهاشداپ  نآ  ارم  زرماـیب و  ارم  اراـگدرورپ ، تفگ : (35  -.) درک هبوت  تشگزاب -  يادـخ ] هب   ] هاگنآ

ناور تساوخیم  هک  اج  ره  یـشوخ  یمرن و  هب  وا  نامرف  هب  هک  میدـینادرگ ، مار  وا  يارب  ار  داب  سپ  (36 .) هدنشخب رایسب  ییوت  هک  دزسن ،
ار ناوید -  رگید  نارگید -  زین  38)و  .) ار صاوغ -  ایرد -  هب  هدـنور  ورف  ره  و  انب -  زاس -  هناخ  ره  میدرک ] مار   ] ار ناوید  37)و  .) دشیم

يوبتجم داتسا  میرک  نآرق  همج  زا 234رت  هحفص 168 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سپ تسا -  باسحیب  ای  درادن  نایاپ  هک  ام -  رامشیب  شـشخب  تسا  نیا  میتفگ ]: (] 39 [.) میتخاس وا  مار   ] دندوب اهدنب  رد  هتسب  مه  هب  هک 
بویا ام  هدنب  41)و   -.) کین یماجنارس  وکین -  یتشگزاب  یکیدزن و  ام  دزن  تسار  وا  هنیآره  40)و  .) راد هاگن  ای  شخبب  یهاوخ ] هچ  ره  ]

نیمز رب  دوخ  ياپ  میتفگ ]: ار  وا  (] 42 .) تسا هدیناسر  باذع  يروجنر و  ارم  ناطیش  هک  دناوخ  ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  هاگنآ  نک  دای  ار 
و ییوـشب -  ار  دوـخ  هـک  وشتـسش -  يارب  کـنخ  تـسا  یبآ  نـیا  میتـفگ ]: ار  وا  دـمآ ، دـیدپ  ياهمــشچ  دز و  نـیمز  رب  ياـپ  سپ  ، ] نزب

درکدای ام و  زا  دشاب  یشیاشخب  ات  ناشیا ، اب  ار  ناشدنچمه  زین  میدیشخب و  وا  هب  ار  شاهداوناخ  43)و   -.) یشونب هک  کنخ - ]  ] یندیماشآ
ياهدنب کین  میتفای ، ابیکش  ار  وا  ام  نکشم . دنگوس  نزب و  نآ  اب  سپ  ریگرب  هایگ  ياهتسد  دوخ  تسد  هب  44)و  .) نادنمدرخ يارب  يدنپ  و 

يارب تردق  ورین و  زا  هیانک  اهتـسد -  نادنوادخ  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  ام  ناگدـنب  45)و  .) دوب ام ] هب   ] هدندرگزاب رایـسب  انامه  دوب ،
 - صلاخ كاپ و  هژیو -  ار  ناشیا  اـم  (46 .) نک دای  ار  تقیقح -  نید و  رد  تریـصب  شنیب و  زا  هیانک  ناگدـید -  و  تداـبع -  تعاـط و 

عسی و لیعامـسا و  48)و  .) دـناناکین ناگدـیزگرب و  زا  ام  دزن  ناـشیا  هنیآره  47)و  .) تسا ناـهج  نآ  درکداـی  هک  یگژیو  نآ  هب  میتخاـس 
یتشگزاب ار  ناراگزیهرپ  هنیآره  و  تسا ، يدـنپ  درک و  دای  نآرق ]  ] نیا (49 .) دندوب ناگدـیزگ ] و   ] ناکین زا  همه  و  نک ، دای  ار  لفکلاوذ 

رد دـننز ، هیکت  اهنآ  رد  هک  یلاح  رد  (51 .) دشاب هداشگ  ناشیارب  نآ ] [ي  اهرد هک  هدنیاپ  ياهتـشهب  (50 ،) تسا کین -  یماجنارـس  وکین - 
نیا ناشدنیوگ ]: (] 53 .) دـنالاسمه مشچ  هتـشهورف  نانز  ناشیا  دزن  52)و  .) دـنهاوخیم یندیـشون  و  نوگانوگ ] و   ] ناوارف ياههویم  اـجنآ 

شاداپ  ] تسا نیا  (55 .) درادن ینایاپ  هک  تسام  شـشخب ] و   ] يزور نیا  هنیآره  (54 .) دیدشیم هداد  هدـعو  باسح  زور  يارب  هچنآ  تسا 
 - دـنزوسب نآ  هب  ای  دـنیآرد -  نآ  رد  هک  خزود ، (56 ،) تسا دب -  یماجنارـس  یتشگزاب -  نیرتدـب  ار  ناشکرـس  هنیآره  و  ناراگزیهرپ ،]

ياهباذـع نآ  ناسمه  58)و  ،) ار نآ  دنـشچب  دـیاب  سپ  دولآدـنگ ، نیکرچ  بادرز  ناـشوج و  بآ  تسا  نـیا  (57 .) تسا يرتسب  دـب  سپ 
نیا دنیوگ ]: نارـس  نآ  هب  ناگتـشرف  و  دنرآرد ، زین  ار  ناشناوریپ  دنیآرد  خزود  هب  رافک  نارـس  نوچ  و  (] 59 .) نوگانوگ عاونا  زا  يرگید 

خزود شتآ  هـب  اـهنآ  هـک  داـبم ، ناـنآ  رب  دـماشوخ  يداـش و  دـنیوگ ]: ، ] دـنیآرد خزود ] هـب   ] امــش اـب  هـک  هدـمآ  مـهارف  تـسا  یهورگ 
تسا یهاگرارق  دب  سپ  دیاهداهن ، ام  شیپارف  ار  باذع -  نآ -  امـش  دابم ، دماشوخ  يداش و  ار  امـش  هکلب  دنیوگ : ناوریپ ] (] 60 .) دنیآرد

: دنیوگ 62)و  .) يازفیب خزود  شتآ  رد  نادنچ  ود  یباذع  ار  وا  داهن ، ام  شیپارف  ار  باذع ]  ] نیا هک  ره  اراگدرورپ ، دـنیوگ : (61 [.) خزود ]
ناگدید ای  دناهدماینرد ،] خزود  هب  و   ] ناشمیتفرگ هرخسم  هب  ایآ  (63 (؟ مینیبیمن میدرمشیم  نادب  زا  ار  نانآ  هک  ینادرم  هک  ار  ام  تسیچ 

هک تسا  رگیدـکی  اب  نایخزود  يرگهزیتس  نیا  هنیآره  (64  -.) مینیبیمن ار  ناشیا  ام  دـنخزود و  رد  ینعی  تسا -  هدـیدرگب  ناشیا  زا  ام ] ]
نیمز اهنامسآ و  دنوادخ  (66 .) هریچ همه  رب  هناگی  يادخ  زج  تسین  ییادخ  و  متـسه ، ياهدننکمیب  نم  انامه  وگب : (65 .) تسازس تسار و 

هک (68 ،) تسا گرزب  يربخ  زیخاتـسر -  ای  نآرق  ای  نم  تلاـسر  نآ -  وگب : (67 .) راگزرمآ اتمهیب و  ياناوت  نآ  تساهنآ ، ناـیم  هچنآ  و 
هرابرد دندرکیم -  وگوتفگ  رگیدکی  اب  هک  هاگنآ  دوبن  ناگتشرف -  نیرب -  هورگ  نآ  هب  یشناد  چیه  ارم  (69 ،) دینادرگيور نآ  زا  امش 

هب وت  راـگدرورپ  هک  هاـگنآ  نک ] داـی  (] 71 .) ماهدـننکمیب اراکـشآ  نـم  هـک  ور  نآ  زا  رگم  دوـشیمن  یحو  نـم  هـب  (70  -.) مدآ شنیرفآ 
ار وا  مدــیمد ، دوـخ  حور  زا  يو  رد  مدــینادرگ و  ماـمت  تـسار و  ار  وا  نوـچ  سپ  (72 .) منیرفآیم لـگ  زا  ییمدآ  نم  تـفگ : ناگتـشرف 

نارفاـک زا  دوـمن و  یـشنمگرزب  یـشکندرگ و  هک  سیلبا  رگم  (74 ،) دـندرک هدجـس  مه  اب  همه  ناگتـشرف  سپ  (73 .) دیتفارد نانکهدجس 
دوخ ایآ  مدیرفآ ؟ شیوخ  تردق ]  ] تسد ود  اب  هک  ار  نآ  ینک  هدجـس  هکنآ  زا  تشادزاب  هچ  ار  وت  سیلبا ، يا  تفگ : يادـخ ] (] 75 .) دش
اجنآ زا  سپ ، تفگ : (77 .) لـگ زا  ار  وا  يدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب ، يو  زا  نم  تفگ : (76) يدوب نایوجيرترب  زا  ای  يدـید  گرزب  ار 

ات ارم  سپ  ادـنوادخ ، تفگ : (79 .) تسوت رب  شاداـپ  زیخاتـسر و  زور  اـت  نم  تنعل  اـنامه  78)و  ،) ياهدـش هدـنار  وت  انامه  هک  وش ، نوریب 
: تفگ (82 .) مولعم یماگنه  زور  اـت  (81 ،) یناگتفای تلهم  زا  وت  اـنامه  تفگ : (80 .) هد تلهم  دـنوش  هتخیگنارب  هدـنز و ] وـن  زا   ] هک يزور 

تسین یهار  ناشیا  رب  ارم  هک  نانآ -  زا  تاهدیزگرب  هژیو و  ناگدنب  رگم  (83 ،) منک هارمگ  ار  نانآ  همه  هتبلا  هک  دنگوس  وت  تزع  هب  سپ 
رپ دـننک  يوریپ  ار  وـت  هک  ناـنآ  زا  یناـسک  همه  زا  وـت و  زا  ار  خزود  هنیآره  (85  -،) میوـگیمه تسار  و  تسا -  تسار  تـفگ : (84 -.)
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رگم نآرق ]  ] نیا تسین  (87 .) متـسین ناگدـننک  فلکت  زا  نم  و  مهاوخیمن ، يدزم  چـیه  يربمایپ ]  ] نیا رب  امـش  زا  نم  وگب : (86 .) منکیم
ای مالسا  يزوریپ  يدنچ -  زا  سپ  دیعو -  هدعو و  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  ینعی  ار -  نآ  ربخ  هنیآره  88)و  .) نایناهج يارب  يدنپ  درکدای و 

(89 .) تسناد دیهاوخ  زیخاتسر -  زور  ای  ناتگرم 

رمزلا

نیا ام  انامه  (2 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياـناوت  دـنوادخ  يوس  زا  باـتک  نیا  نداتـسرف  ورف  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هک دیشاب  هاگآ  (3 .) یـشاب هدرک  وا  هژیو  ار  نید  هک  یلاـح  رد  تسرپب  ار  يادـخ  سپ  میداتـسرف ، ورف  وت  هب  یتـسرد  یتـسارب و  ار  باـتک 

يارب رگم  میتسرپیمن  ار  ناتب -  اهنآ -  ام  دنیوگ ]: ، ] دـنتفرگ یناتـسرپرس  ناتـسود و  وا  زج  هک  نانآ  و  هژیو ، كاپ و  نید  تسار  يادـخ 
مکح دـننکیم  فالتخا  نآ  هرابرد  هچنآ  رد  نادـحوم -  ناکرـشم و  نایم  ناـشنایم -  ادـخ  اـنامه  دـنزاس ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  اـم  هکنیا 
نایم زا  دریگ ، يدنزرف  هک  تساوخیم  ادـخ  رگا  (4 .) دیامنن هار  تسا  ساپـسان  رفاک و  وگغورد و  هک  ار  یـسک  ادخ  انامه  درک . دـهاوخ 

یتسارب و ار  نیمز  اهنامسآ و  (5 .) هریچ همه  رب  هناگی  يادخ  تسوا  وا ، تسا  هزنم  كاپ و  دیزگیمرب . تساوخیم  هچنآ  دـنیرفآیم  هچنآ 
دربیم و ار  یکی  ینعی  درآیم ، رد  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بش  اـی  بـش -  رب  ار  زور  دـچیپیم و  زور  هـب  ار  بـش  دـیرفآ . یتـسرد 

اتمهیب ياناوت  تسوا  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ، ناور  هدربمان  يدمآرس  ات  کی  ره  دینادرگ ، مار  ار  هام  دیـشروخ و  و  دروآیم -  ار  يرگید 
زا امــش  يارب  و  درک ، دـیدپ  وا -  سنج  زا  وا -  زا  ار  شرــسمه  هاـگنآ  دــیرفآ  ع - )  ) مدآ ینعی  نـت -  کـی  زا  ار  امــش  (6 .) راگزرمآ و 

نیا هناگهس . ياهیکیرات  رد  یشنیرفآ  زا  سپ  یشنیرفآ  دنیرفآیم  ناتناردام  ياهمکش  رد  ار  امـش  داتـسرف ، ورف  تفج  تشه  نایاپراهچ 
هدینادرگ ادخ ] شتسرپ  زا   ] اجک هب  هنوگچ و  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ  ییاورنامرف ، یهاشداپ و  تسار  وا  امش ، راگدرورپ  يادخ ، تسا 

رب دیرادب -  ساپـس  رگا  و  ددنـسپیمن . دوخ  ناگدنب  يارب  ار  یـساپسان  تسا و  زاینیب  امـش  زا  يادـخ  دـینک ، یـساپسان  رگا  (7) دیوشیم
سپس درادنرب ، ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  و  ددنسپیم . امـش  يارب  ار  نآ  اهتمعن -  رگید  و  ص )  ) دمحم توبن  تمعن  دیحوت و  تمعن 

 - اـهلد رارـسا  تساههنیـس -  رد  هچنادـب  وا  هـک  دـنک ، هاـگآ  دـیدرکیم  هچنادـب  ار  امـش  سپ  تـسا  ناـتراگدرورپ  هـب  امــش  تشگزاـب 
یتمعن ار  وا  نوچ  سپـس  دـناوخب ، يو  هب  تشگزاب  ندروآ و  يور  اب  ار  شیوخ  راـگدرورپ  دـسر  يدـنزگ  ار  یمدآ  نوچ  8)و  .) تساناد

وا هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دهد  رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  دنک و  شومارف  دـناوخیم  ار ] يادـخ   ] نآ نتـشادرب ]  ] هب شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  دـهد ،
رد هک  یـسک  ای  تسا ] رتهب  ساپـسان  رفاک  نآ  اـیآ  (] 9 .) یناـیخزود زا  وت  هک  شاـب ، دـنمهرهب  شیوخ  رفک  زا  یکدـنا  وگب : دزاـس . هارمگ 

راگدرورپ شیاشخب  هب  دـسرتیم و  يارـس  نآ  باذـع ]  ] زا تسا ، لوغـشم  تعاط  هب  ینتورف  اب  هداتـسیا  هدجـس و  لاـح  رد  بش  تاـعاس 
دنپ نادـنمدرخ  اهنت  دـنربارب ؟ نارفاـک -  دـننادیمن -  هک  ناـنآ  و  ناسانـشادخ -  دـننادیم -  هک  ناـنآ  اـیآ  وگب : درادیم ؟ دـیما  شیوخ 

دناهدرک یکین  ناهج  نیا  رد  هک  نانآ  يارب  دینک . اورپ  شیوخ  راگدرورپ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب : (10 .) دنریذپیم
نایابیکش هب  انامه  دینک .-  ترجه  دنرادیم  زاب  یتسرپادخ  زا  ار  امش  هک  يرفک  نیمزرس  زا  تسا -  خارف  ادخ  نیمز  و  تسوکین . شاداپ 

ار نید  هک  یلاح  رد  متـسرپب  ار  يادـخ  هک  ماهتفای  نامرف  وگب : (11 .) دنهدب تساوخزاب -  یـسرباسحیب و  ای  رامـشیب -  مامت و  ار  ناشدزم 
باذـع زا  منک ، ینامرفان  ار  شیوخ  راـگدرورپ  رگا  نم ، اـنامه  وگب : (13 .) مشاب ناملـسم  نیتسخن  هک  ماهتفای  ناـمرف  12)و  ،) منک وا  هژیو 

امش سپ  (15 ،) ماهدننک هژیو  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  متـسرپیم  ار  يادخ  اهنت  وگب : (14 .) مسرتیم زیخاتسر -  زور  گرزب -  يزور 
هداوناخ نتـشیوخ و  هک  دنناسک  نآ  ناراکنایز  انامه  وگب : تشاد ،-  دهاوخن  يدوس  ار  امـش  هک  دـیتسرپب -  وا  زج  دـیهاوخ  ار  هچنآ  مه 

تسا شتآ  زا  ییاهنابیاس  ناشزارف  زا  ار  نانآ  (16 .) راکشآ يراکنایز  نآ  تسا  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  دننک ، نایز  زیخاتسر  زور  هب  ار  دوخ 
اورپ نم  زا  نـم ، ناگدـنب  يا  سپ  دـناسرتیم ، نادـب  ار  دوـخ  ناگدـنب  ادـخ  هـک  باذـع ] نآ   ] تـسا نـیا  ییاـهنابیاس ، زین  ناـشریز  زا  و 

، هدژم تسار  ناشیا  دنتـشگزاب ، يادـخ  هب  دـندرک و  زیهرپ  رفک -  شکندرگ  نارـس  اهتب و  توغاط -  شتـسرپ  زا  هک  ناـنآ  17)و  .) دینک
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و هدومن ، ناشهار  دنوادخ  هک  یناسک  دننانیا  دننکیم ، يوریپ  ار  نآ  نیرتهب  دنونشیم و  ار  نخس  هک  نانآ  (18) هد هدژم  ارم  ناگدنب  سپ 
رد هک  ار  نآ  وت  ایآ  دبای ؟] ییاهر  نآ  زا  دناوتیم   ] هتشگ ازـس  وا  رب  باذع  هدعو -  نخـس -  هک  یـسک  ایآ  سپ  (19 .) نادنمدرخ دنناشیا 

ییاههفرغ اهنآ  زارف  رب  تسا  ییاههفرغ  ار  ناشیا  دـننک  اورپ  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  ناـنآ  نکیل  (20 (!؟ دیناهر یناوت  تسا  خزود  شتآ 
یبآ نامسآ  زا  ادخ  هک  ياهدیدن  ایآ  (21 .) دنکن فالخ  ار  هدعو  ادخ  تسادخ ، هدـعو  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  هدـش  هتخاس 

دروآیم نوریب  نوگانوگ  ياهگنر  هب  ییاهتـشک  بآ ]  ] نادـب هاـگنآ  تخاـس ، ناور  نیمز  رد  ییاـهراس  همـشچ  هب  ار  نآ  سپ  دروآ  ورف 
يدـنپ درکدای و  نآ  رد  ار  نادـنمدرخ  هنیآره  دزاـسیم . درخ  هتـسکش و  ار  نآ  هاـگنآ  ینیب ، هدـش  درز  ار  نآ  سپ  ددرگ  کـشخ  سپس 

زا وا  لد  هک  تسا  یسک  دننام   ] تسا شیوخ  راگدرورپ  زا  یئانـشور  رب  وا  هداشگ و  مالـسا  يارب  ار  وا  لد  ادخ  هک  یـسک  ایآ  (22 .) تسا
یهارمگ رد  دـننانآ  دــننکن . داـی  ار  ادــخ  هـک  ینـالد  تخــس  رب  ياو  سپ  راـتفرگ ؟] رفک  یکیراـت  رد  تـسا و  گـنت  مالــسا  شریذــپ 

ندناوخ و  ] زا هک  ررکم ،-  هرابود و  ود -  ود  رگیدـکی و  هب  هدـننام  یباتک  داتـسرف  ورف  ار  نآرق -  نخـس -  نیرتوکین  ادـخ  (23 .) راکشآ
هب ناشاهلد  اهتـسوپ و  سپـس  و  دوش ، مهارف -  هتفرگ و  ضبقنم -  زرل  زا  دنـسرتیم  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  یناسک  تسوپ  نآ  ندـینش ]

چیه ار  وا  سپ  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  و  دیامنیم ، هار  نادب  دهاوخ  ار  هک  ره  هک  ادخ  ینومنهر  تسا  نیا  ددرگ . مرن  مارآ و  ادخ  دای 
هتـسب ندرگ  هب  شیاهتـسد  اریز  دزیهرپیم -  زیخاتـسر  زور  تخـس  دب و  باذـع  زا  شیوخ  يور  هب  هک  یـسک  ایآ  (24 .) تسین ییامنهار 

هچنآ دیـشچب  دـنیوگ : ار  ناراکمتـس  و  دـشاب ؟] نمیا  باذـع  زا  هک  تسا  یـسک  دـننامه   - ] درک دـناوتن  عاـفد  يور  زا  تسد  هب  تـسا و 
 - دنتـشادن راظتنا  و  دنتـسنادیمن -  هک  ییاج  زا  باذع  سپ  دـندرک ، بیذـکت  ار ] قح   ] دـندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  (25 .) دیدرکیم

، تسا رتگرزب  ناهج  نآ  باذع  نامگیب  دیناشچ و  اهنادب  ناهج  نیا  یناگدنز  رد  ار  ییاوسر  يراوخ و  دـنوادخ  سپ  (26 .) دمآ ناشیدب 
هب يزات -  ینآرق  (28 ،) دنریگ دنپ  دنرآ و  دای  هب  دـیاش  میدز  یلثم  هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد  نامدرم  يارب  هنیآره  27)و  .) دنتسنادیم رگا 
دنچ هک  يدرم  دز : یلثم  دـنوادخ  (29 .) دـننک يراگزیهرپ  هک  دـشاب  تسین ، نآ  رد  ضقاـنت -  فارحنا و  يژک -  چـیه  هک  برع -  ناـبز 

رد ود  نیا  ایآ  تسا -  دحوم  كرـشم و  لثم  نیا  دـشاب -  درم  کی  نآ  زا  هک  يدرم  و  دنـشاب ، کیرـش  وا  رد  راگزاسان  وخدـب و  هجاوخ 
سپس (31 .) درم دنهاوخ  زین  نانآ  يریمیم و  وت  انامه  (30 .) دننادیمن ناشرتشیب  هکلب  تسار ، يادخ  شیاتس  ساپس و  دنربارب ؟ مه  اب  لثم 
غورد ادـخ  رب  هک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  سپ  (32 .) درک دـیهاوخ  هزیتس  رگیدـکی  اب  ناتراگدرورپ  دزن  زیخاتـسر  زور  رد  امش 
دروآ تسار  نخس  هک  نآ  (33)و  تسین خزود  رد  ياج  ار  نارفاک  ایآ  تشاگنا ؟ غورد  دمآ  ودب  نوچ  ار  نآرق -  تسار -  نخس  تسب و 

شاداـپ تسا  نیا  دـنهاوخب ، هچنآ  ناـشراگدرورپ  دزن  تـسار  ناـشیا  (34 .) ناراـگزیهرپ دـنناشیا  تـشاد ، رواـب  درمـش و  تـسار  ار  نآ  و 
ایآ (36 .) دهد شاداپ  دـندرکیم  هچنآ  نیرتوکین  هیاپ  رب  ار  ناشدزم  دـیادزب و  ناشیا  زا  دـندرک  هچنآ  نیرتدـب  يادـخ  ات  (35 ،) ناراکوکین
ادخ ار  هک  ره  و  دنناسرتیم ، نیغورد -  نایادـخ  دـنیوا -  زج  هک  یناسک  زا  ار  وت  و  تسین ، هدنـسب  يرازگراک  ار  شیوخ  هدـنب  دـنوادخ 

ياناوت ادـخ  ایآ  دـشابن . ياهدـننک  هارمگ  چـیه  ار  وا  سپ  دـیامن  هار  ادـخ  ار  هک  ره  37)و  .) تسین ییامنهار  چـیه  ار  وا  سپ  دـنک  هارمگ 
دییوگ هچ  وگب : ادخ . دنیوگ : هنیآره  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپب : نانآ  زا  رگا  38)و  (؟ تسین ناتسنیک  اتمهیب و 

ییوکین نم  هب  رگا ]  ] ای دنتـسه ؟ وا  دنزگ  هدنربزاب  اهنآ  ایآ  دسر  يدنزگ  نم  هب  هک  دهاوخ  يادخ  رگا  دنناوخیم ؟ ادخ  زج  هچنآ  هرابرد 
لکوـت وا  رب  اــهنت  ناگدــننکلکوت  تـسا ، سب  ارم  ادــخ  وــگب : دنتــسه ؟ وا  شیاــشخب  هدــنرادزاب  اــهنآ  اــیآ  دــهاوخ  یــشیاشخب  و 

مناوت هچنآ  منکیم -  لمع  زین  نم  دـینکب ،-  دـیناوت  هچنآ  دـینک -  لمع  دوخ  عقوم -  عضو و  ياج -  رب  نم ، موق  يا  وگب : (39 .) دننکیم
یباذـع و  ایند -  باذـع  دـنک -  شراوخ  اوسر و  هک  دـیآ  ودـب  یباذـع  هک  نآ  تسیک  هک  (40) تسناد دـیهاوخ  يدوزب  سپ  مـنکیم ،- 

دوس هب  تفای  هار  هک  ره  سپ  میداتـسرف ، ورف  وت  رب  نامدرم  يارب  یتسرد  یتسارب و  ار  باتک  نیا  ام  اـنامه  (41 .) دیآ دورف  وا  رب  هک  رادیاپ 
تسادخ (42 .) یتسین نابهگن  هتـشامگ و  اـهنآ  رب  وت  دوشیم و  هارمگ  دوخ  ناـیز  هب  هک  تسین  نیا  زج  دـش  هارمگ  هک  ره  و  تسوا ، دوخ 

هتفر نآ  رب  گرم  مکح  هک  ار  ناـج ]  ] نآ سپ  دریگیم .]  ] شباوخ رد  دـشاب  هدرمن  هک  ار  نآ  دریگیم و  ناـشگرم  ماـگنه  ار  اـهناج  هک 
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 -. دنکیم رادیب  باوخ  زا  هدیسرن  وا  گرم  ماگنه  هک  ار  یـسک  دتـسرفیم -  زاب  هدربمان  يدمآرـس  ات  ار  رگید  نآ  درادیم و  هاگن  تسا 
ره ایآ  وگب : دناهتفرگ . اهیجنایم -  نارازگراک و  یناعیفش -  ادخ  زج  هکلب  (43 .) تساههناشن دنشیدنایم  هک  یمدرم  يارب  نیا  رد  هنیآره 
 - تعافش همه  تسار  يادخ  وگب : (44 (!؟] دیریگیم عیفش  ار  اهنآ  مه  زاب   ] دنباینرد يزیچ  دنـشاب و  هتـشادن  ییاناوت  يزیچ  هب  نانآ  دنچ 

یگناگی هب  دنوادخ  نوچ  45)و  .) دیوشیم هدنادرگزاب  وا  هب  سپس  نیمز ، اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  تعافـش ،-  نامرف  نذا و  ینعی 
هاگان دـنوش  هدرک  دای  ناشاهدوبعم -  دنتـسه -  وا  زج  هک  نانآ  نوچ  و  دـمرب ، دـنرادن  نامیا  ناـهج  نآ  هب  هک  یناـسک  ياـهلد  دوش  داـی 

هچنآ رد  دوخ  ناگدـنب  نایم  هک  ییوت  راکـشآ ، ناهن و  ياناد  نیمز ، اهنامـسآ و  هدـنرآ  دـیدپ  يا  ایادـخ ، راب  وگب : (46 .) دندرگ نامداش 
نآ اب  شدننامه  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  همه  دـندش -  رفاک  دـندرک -  متـس  هک  نانآ  يارب  رگا  47)و  .) ینکیم مکح  دندرکیم  فالتخا 

دندربیمن نامگ  هچنآ  نانآ  يارب  ادخ  بناج  زا  و  دنهدب . زیخاتـسر  زور  تخـس  دب و  باذع  زا  دوخ  دیرخزاب  يارب  ار  نآ  هنیآره  دشاب ،
رد ناشیدب  دندرکیم  شاهرخسم  هچنآ  دوش و  رادومن  دندروآ  تسد  هب  هچنآ  ياهتبوقع -  ینعی  ياهيدب -  ار  نانآ  48)و  .) دوش رادیدپ 
نآ هک  تسین  نیا  زج  دیوگ : میهدب ، یتمعن  شیوخ  دزن  زا  ار  وا  نوچ  سپـس  دناوخب  ار  ام  دـسرارف  يدـنزگ  ار  یمدآ  نوچ  49)و  .) دسر
 -، هدـش لـصاح  نم  ریبدـت  شوه و  هب  متـسناد و  ار  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  ینعی  دـناهداد -  نم  هب  ماهتـشاد ] هک   ] یـشناد رب  ار  تمعن ) )
زین یناسک  ار  نخس ]  ] نیا انامه  (50 .) دننادیمن اهنآ  رتشیب  یلو  دنک ،-  یساپسان  یشکرس و  ای  درازگ  ساپس  ات  تسا -  ینومزآ  نآ  هکلب 
سپ (51 .) دماین ناشراک  هب  درکن و  دوس  ار  نانآ  ایند -  يالاک  لام و  زا  دندروآیم -  تسد  هب  هچنآ  یلو  دنتفگ ، دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک 

دناهدرک هچنآ  ياهتبوقع -  ياهيدـب -  دـندرک  متـس  هک  یناسک  زین  نانیا  زا  و  دیـسر ، ناشیدـب  دـندرک  هچنآ  ياـهتبوقع -  ياهيدـب - 
خارف دـهاوخ  هک  ره  يارب  ار  يزور  ادـخ  هک  دناهتـسنادن  ایآ  (52 .) دنتـسین ناشندرک ] باذع  زا  ام   ] هدننکناوتان دیـسر و  دهاوخ  ناشیدـب 

نتـشیوخ رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب : (53 .) تساهتربع اههناشن و  دـنراد  ناـمیا  هک  یمدرم  يارب  نیا  رد  هنیآره  دـنادرگ ؟ گـنت  دـنک و 
دنوادخ انامه  هک  دیـشابم ، دیمون  يادخ  شیاشخب  زا  دیاهدرک -  متـس  دوخ  هب  دیاهتـشاذگ و  دـح  زا  ناهانگ  رد  دـیاهدرک -  يراکفازگ 

امـش هکنآ  زا  شیپ  دیهن  ندرگ  ار  وا  دیدرگزاب و  شیوخ  راگدرورپ  هب  54)و  .) نابرهم راگزرمآ و  تسوا  هک  دزرمآیم ، ار  ناـهانگ  همه 
شیپ دینک  يوریپ  نآرق -  ینعی  هدش -  هداتسرف  ورف  امش  هب  ناتراگدرورپ  زا  هچنآ  نیرتوکین  زا  55)و  .) دیوشن يرای  هاگنآ  دیآ  باذع  ار 

، مدرک ادخ  هرابرد  هک  یهاتوک  نآ  رب  اغیرد  دیوگ : یسک  هک  نآ ] زا  شیپ  (] 56) دیشابن هاگآ  امش  دیآ و  باذع  ناهگان  ار  امش  هکنآ  زا 
هک هاگنآ  ای  (58 .) مدوبیم ناراـگزیهرپ  زا  هنیآره  دومنیم  هار  ارم  يادـخ  رگا  دـیوگب : اـی  (57 .) مدوـب ناگدننکهرخـسم  زا  نم  هنیآره  و 

ار اهنآ  سپ  دـمآ  نم  ياـههناشن  ار  وت  يرآ ، (59 .) مدـشیم ناراکوکین  زا  ات  دوبیم  ایند ] هب   ] یتشگزاب ارم  شاک  دـیوگ : دـنیب  ار  باذـع 
ینعی دنتـسب -  غورد  ادـخ  رب  هک  ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  60)و  .) يدوب نارفاک  زا  يدرک و  یـشنمگرزب  یـشکندرگ و  یتشاـگنا و  غورد 

(61)و تسین خزود  رد  ياج  ار  ناشکندرگ  ایآ  تسا . هایـس  ناشاهيور  هک  ینیب  دندرک -  فصو  دنزرف  کیرـش و  نتفرگ  هب  ار  يادـخ 
نیگهودــنا هـن  دــسر و  ناشیدــب  يدــب  هـن  هـک  دــناهرب ، ناـشیبایماک  يراگتــسر و  اـب  دــندرک  يراــگزیهرپ  هـک  ار  یناــسک  يادــخ 

اهنامسآ و ياههنیجنگ ]  ] ياهدیلک تسار  وا  (63 .) تسا نابهاگن  زاسراک و  زیچ  همه  رب  وا  و  يزیچ ، ره  راگدـیرفآ  تسادـخ  (62 .) دنوش
يا متـسرپب ، ار  يادـخ  زج  هـک  دـییامرفیم  ارم  اـیآ  وـگب : (64 .) دـنناراکنایز ناـنامه  دـندش  رفاـک  ادـخ  ياـههناشن  هب  هک  ناـنآ  و  نیمز ،

دوبان هابت و  وت  راک  نامگیب  يزرو  كرـش  رگا  هک  دـندوب ، وت  زا  شیپ  هک  نانآ  هب  زین  و  تسا ، هدـش  یحو  وت  هب  هنیآره  65)و  (!؟ نانادان
و دنتخانشن ، تسوا  هتسیاش  هکنانچ  ار  يادخ  67)و  .) شاب نارادساپس  زا  تسرپب و  ار  يادخ  اهنت  هکلب  (66 .) یشاب ناراکنایز  زا  ددرگ و 
و وا ، تسا  كاپ  دنوش ، هدیچیپ  وا  تردق -  هب  ینعی  تسار -  تسد  هب  اهنامسآ  تسوا و  تردق ]  ] هضبق رد  هرـسکی  نیمز  زیخاتـسر  زور 

 - دوش شوهیب  تسا  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  سپ  دوـش ، هدـیمد  روـص  رد  68)و  .) دـنریگیم زابنا  وا  اب  هکنآ  زا  تسا  رترب 
نآ رد   ] 69)و .) دنرگنیم هک  دنشاب  یناگداتـسیا  ناهگان  سپ  دوش ، هدیمد  نآ  رد  رگید  راب  سپـس  دهاوخ ، يادخ  هک  نانآ  رگم  دریمب - 
 - نایمدآ ناشیا -  نایم  دنروایب و  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و  دنهن و  شیپ  ار  لامعا ] ياه   ] همان دوش و  نشور  دوخ  دنوادخ  رون  هب  نیمز  زور ]
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هچنادـب تـسا  رتاـناد  وا  و  دـنهدب ، ماـمت  دـشاب  هدرک  هـچنآ  ار  یـسک  ره  70)و  .) دورن متــس  ناـنآ  رب  دوـش و  يرواد  یتـسرد  یتـسارب و 
دوش و هدوشگ  نآ  ياـهرد  دنـسر  اجنادـب  نوچ  اـت  دـنوش ، هدـنار  خزود  يوـس  هب  هورگ  هورگ  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  71)و  .) دننکیم

دندناوخیم امش  رب  ار  ناتراگدرورپ  ياهمایپ -  نانخس و  تایآ -  هک  دندماین  ناتدوخ  زا  یناربمایپ  ار  امـش  ایآ  ناشدنیوگ : نآ  نانابهگن 
هتـشگ ازـس  نارفاـک  رب  باذـع  مکح -  ینعی  نخـس -  نکیلو  دـندمآ -  ارچ -  دـنیوگ : دـندناسرتیم ؟ ناـتزور  نیا  رادـید  زا  ار  امـش  و 

زا هک  ناـنآ  73)و  .) ناشکندرگ هاگیاج  تسا  دـب  سپ  دیـشاب ، نادـیواج  اجنآ  رد  دـییآرد ، خزود  ياههزاورد  هب  دوش : هتفگ  (72 .) تسا
و دـشاب ، هدوشگ  شیاهرد  و  دنـسر ، تشهب )  ) اجنادـب هک  هاگنآ  ات  دـنوش ، هدرب  تشهب  هب  هورگ  هورگ  دـناهدرک  اورپ  شیوخ  راـگدرورپ 
74)و .) دیـشاب هنادواج  نآ ] رد  و   ] دییآرد تشهب  هب  سپ  دیدش -  كاپ  ای  دیـشاب -  شوخ  امـش ، رب  مالـس  دنیوگ : ار  ناشیا  نآ  نانابهگن 
هک داد  ثاریم  ام  هب  ار  تشهب -  نیمز  ینعی  نیمز -  و  تشاد ، تسار  ام  اب  ار  شیوخ  هدعو  هک  تسار  يادخ  شیاتـس  ساپـس و  دـنیوگ :

، دـناهتفرگارف ار  شرع  درگ  هک  ینیب  ار  ناگتـشرف  75)و  .) ناگدـننکلمع دزم  تسوکین  سپ  میریگ . ياـج  میهاوخ  هک  اـج  ره  تشهب  زا 
ساپـس و دوش : هتفگ  و  دوش ، يرواد  یتسرد  یتسارب و  ناشنایم  و  دـننکیم ، دای  یکاـپ  هب  شیاتـس  ساپـس و  اـب  هارمه  ار  ناـشراگدرورپ 

(76 .) نایناهج راگدرورپ  تسار ، يادخ  شیاتس 

رفاغ

هانگ و هدنزرمآ  (3 ،) تساناد اتمهیب و  دنمناوت  يادـخ  يوس  زا  باتک  نیا  نداتـسرف  ورف  (2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
ادخ تایآ  هرابرد  (4 .) تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  تسین ، وا  زج  ییادخ  چیه  هدنیاپ . ششخب  دنوادخ  و ]  ] رفیک تخـس  هبوت ، هدنریذپ 

رد فرـصت  تراجت و  هب  دنراد و  یتلهم  تصرف و  هکنیا  و  اهرهـش -  رد  ناشدش  دمآ  سپ  دـننکیمن ، هزیتس  دنـشاب  رفاک  هک  یناسک  زج 
گنهآ یتما  ره  و  دـندرک ، بیذـکت  ار ] ناربمایپ   ] اهنآ زا  سپ  ياههورگ  حون و  موق  ناـنآ  زا  شیپ  (5 .) دبیرفن ار  وت  دنامرگرـس -  اهراک 

دندرک هزیتس  یتساران -  يژک و  لطاب -  هب  و  دننک ،-  دیعبت  ای  دنشکب و  ای  دنراد  زاب  قح  نتفگ  زا  و  دنریگب -  ار  ناشربمایپ  ات  دندرک  نآ 
6)و .) دوب هنوگچ  نم  رفیک  هک ] رگنب   ] سپ متفرگب ، باذـع ] هب   ] ار ناـنآ  سپ  دـنزاس . هاـبت  لاـماپ و  ار  یتـسار -  قـح -  هلیـسو  نادـب  اـت 

نانآ و  دننکیم -  لمح  دنرادیم -  رب  ار  شرع  هک  نانآ  (7 .) دننایخزود اهنآ  هک  نارفاک  رب  تراگدرورپ  نخس  تسا  هتشگ  ازس  ناسنیدب 
نامیا هک  یناسک  يارب  دنروآیم و  نامیا  وا  هب  دننکیم و  دای  یکاپ  هب  شیاتـس  ساپـس و  اب  هارمه  ار  ناشراگدرورپ  دـننآ ، درگادرگ  هک 

دندرک و هبوت  هک  ار  یناسک  سپ  ياهتفرگارف ، ار  زیچ  همه  شناد  شیاشخب و  هب  اراگدرورپ ، دنیوگ ]: و   ] دـنهاوخیم شزرمآ  دـناهدروآ 
ره نانآ و  هب  هک  هدـنیاپ  ياهتـشهب  هب  ار  ناشیا  و  اراـگدرورپ ، (8 .) راد هاگن  خزود  باذـع  زا  ار  ناـشیا  زرماـیب و  دـندومن  يوریپ  ار  وت  هار 
 - اهيدب زا  (9)و  تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ییوت  هک  رآرد ، ياهداد  هدـعو  ناشنادـنزرف  نارـسمه و  ناردـپ و  زا  يراک  هتـسیاش 
نیا و  ياهدروآ ، تمحر  وا  رب  انامه  سپ  يراد  هاگن  اهيدب  زا  زیخاتـسر -  زور  زور -  نآ  رد  ار  هک  ره  و  راد ، ناشهاگن  ناهانگ -  رفیک 

زا امـش ] اب   ] ادـخ ینمـشد  هنیآره  هک  دـنهد  ادـن  خزود ] رد  ، ] دـندش رفاک  هک  ار  یناسک  اـنامه  (10 .) گرزب یبایماک  يراگتـسر و  تسا 
ام اراگدرورپ ، دنیوگ : (11 .) تسا رتگرزب  دیدیزرویم ، رفک  سپ  دیدشیم  هدناوخ  نامیا  هب  ایند ] رد   ] هک هاگنآ  ناتدوخ  اب  امش  ینمـشد 

چیه ایآ  سپ  میراد ، رارقا  نامناهانگ  هب  کنیا  میدرک ،-  نیقی  ترخآ  یناگدنز  هب  نونکا  يدنادرگ -  هدنز  رابود  يدـناریمب و  رابود  ار 
رفاک امـش  دشیم  هدناوخ  یگناگی  هب  ادخ  نوچ  هک  تسا  نآ  يارب  باذـع ]  ] نیا (12) تسه خزود ] نیا  زا   ] ندـش نوریب  يوس  هب  یهار 
امش هب  ار  دوخ  ياههناشن  هک  تسوا  (13 .) تسار گرزب  الاو و  يادخ  نامرف  سپ  دیتشادیم ، رواب  دندروآیم  زابنا  وا  يارب  رگا  و  دیدش ،
سپ (14 .) ددرگیم زاب  ادخ ] هب  لد  هب   ] هک یـسک  رگم  دریگن  دـنپ  و  دتـسرفیم ، ورف  ناراب -  يزور -  نامـسآ  زا  امـش  يارب  دـیامنیم و 

ياههیاپ ياراد  ای  اههیاپ -  هدننکدنلب  (15 .) دنرادن شوخ  نارفاک  هچرگ  دیشاب  هدرک  هژیو  وا  يارب  ار  نید  هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  يادخ 
اقلا دنکفایم -  ار  یحو -  هتـشرف  ای  یحو  حور -  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  رب  شیوخ  نامرف  زا  هک  شرع  دنوادخ  تسا ، دنلب - 
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و ، ] دشابن هدیشوپ  ادخ  رب  نانآ  زا  زیچ  چیه  دنوش ، نایامن  هک  يزور  (16) دناسرتب زیخاتسر -  زور  رادید -  زور  زا  ار ] مدرم   ] ات دنکیم - 
هداد شاداپ  تسا  هدرک  هچنادـب  یـسک  ره  زورما  (17 .) هریچ همه  رب  هناگی  نآ  تسار ، يادـخ  تسار ؟ هک  یهاشداپ  زورما  هک ] دـیآ  ادـن 
اهلد هک  هاگنآ  هد ، میب  تمایق -  زور  کیدزن -  زور  نآ  زا  ار  ناشیا  18)و  .) تسا باسح  دوز  ادخ  انامه  تسین ، یمتس  چیه  زورما  دوش ،

هک ياهدننکتعافـش  هن  تسین و  يزوسلد  کیدزن و  تسود  چیه  ار  ناراکمتـس  دـناهودنا ، زا  رپ  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  دـسر  اهولگ  هب 
هب ادخ  20)و  .) دنادیم دنرادیم  ناهنپ  اههنیس  ار  هچنآ  و  نتسیرگن -  هدیدزد  اهمشچ -  تنایخ  (19 .) دوش هتفریذپ  اهنآ ] هرابرد   ] شنخس
ایآ (21 .) انیب اونـش و  تسادخ  انامه  دننکیمن ، یمکح  چیه  دنناوخیم  ادخ  ياج  هب  نانیا  هک  یناسک  و  دـنکیم ، مکح  یتسرد  یتسار و 
راثآ ياراد  رتدـنمورین و  اهنیا  زا  نانآ  دوب ؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارـس  هک  دـنرگنب  ات  دـناهدرکن  شدرگ  نیمز  رد 

ياهدـنرادهاگن چـیه  ادـخ  باذـع ]  ] زا ار  نانآ  تفرگب و  ناشناهانگ  يازـس  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  سپ  دـندوب ، نیمز  رد  يرتشیب  هدـنامزاب 
رفک یلو  دـندمآیم  ناشیدـب  تجح -  باـتک و  هزجعم و  نـشور -  لـیالد  اـههناشن و  اـب  ناـشناربمایپ  هـک  تـسور  نآ  زا  نـیا  (22 .) دوبن

نـشور ياهتجح  شیوخ و  ياههناشن  اـب  ار  یـسوم  هنیآره  23)و  .) تسا رفیک  تخـس  دـنمورین و  وا  هک  ناشتفرگب ، ادـخ  سپ  دـندیزرو ،
زا یتسرد  یتسارب و  یـسوم ]  ] نوچ سپ  (25 .) وگغورد تسا  يرگوداج  دـنتفگ : سپ  نوراق ، ناـماه و  نوعرف و  يوس  هب  (24 ،) میداتسرف
زا اریز  دیراذگب -  هدنز  ار  ناشنانز  دیشکب و  دندروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  نارـسپ  دنتفگ : وا ] موق  نوعرف و  ، ] دمآ ناشیدب  ام  بناج 
ارم تفگ : نوعرف  26)و  .) تسین یهارمگ  رد  زج  نارفاک  دـنفرت  گنرین و  و  دوش .-  عطقنم  لیئارـسا  ینب  لسن  ات  زین  دـیاین و  رازراک  اـهنآ 
نیا رد  ای  دنک  نوگرگد  ار  امش  شیک  هک  مسرتیم  نم  دسر ،] شدایرف  هب  ات   ] دناوخب ار  شیوخ  يادخ  وا  مشکب و  ار  یسوم  ات  دیراذگب 
زور هب  هک  یـشکندرگ  ره  زا  مربیم  هانپ  امـش  راگدرورپ  شیوخ و  راـگدرورپ  هب  نم  تفگ : یـسوم  27)و  .) دروآ دیدپ  یهابت  نیمزرس 

: دیوگیم هک  دیشکیم  ار  يدرم  ایآ  تفگ : تشادیم  هدیـشوپ  شیوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  نموم  يدرم  28)و  .) درادن نامیا  باسح 
سپ دـشاب  وگغورد  رگا  و  تسا ؟ هدـمآ  امـش  دزن  ناتراگدرورپ  زا  تازجعم -  نشور -  ياههناشن  اب  تساـتکی و  يادـخ  نم  راـگدرورپ 

راـکفازگ و هک  ار  نآ  ادـخ  اـنامه  دـسریم . امـش  هـب  دـنکیم  هدـعو  ار  امـش  هـچنآ  زا  یخرب  دـشاب  وگتـسار  رگا  و  تـسوا ، رب  شغورد 
ادخ باذع  زا  ار  ام  هک  تسیک  سپ  دیاهریچ ، نیمزرس  نیا  رد  هک  تسار  امـش  یهاشداپ  زورما  نم ، موق  يا  (29) دیامنن هار  تسوگغورد 

ینومنهر تسرد  تسار و  هار  هب  زج  و  میاـمنیمن ، منیبیم  باوـص ]  ] هچنآ زج  ار  امـش  تفگ : نوـعرف  دـنک ؟ يراـی  دـیآ  اـم  رـس  رب  رگا 
ناربمایپ هک   ] اههورگ نآ  كاله ]  ] زور دننام  يزور ]  ] زا امش  رب  نم  انامه  نم ، موق  يا  تفگ : دوب ، هدروآ  نامیا  هک  نآ  30)و  .) منکیمن

 - دومث و  رـصرص -  داب  هب  دوه ، موق  داع -  و  نافوط -  هب  حون -  موق  هرابرد ] دـنوادخ   ] شور دـننام  (31) مسرتیم دندرمش ] وگغورد  ار 
امش رب  نم  انامه  نم ، موق  يا  32)و  .) تسین ناگدنب  هب  یمتـس  ناهاوخ  ادخ  و  دندوب ، اهنآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  هقعاص -  هب  حـلاص ، موق 

زا ار  امـش  و  خزود -  يوـس  هب  باـسح  فـقوم  زا  دـینادرگب -  يور  هدرک  تشپ  هک  زور  نآ  (33 ،) مسرتیم رگیدـکی  نداد  زاوآ  زور  زا 
اب نیا  زا  شیپ  فـسوی  هـنیآره  34)و  .) تسین ییامنهار  چـیه  ار  وا  دـنک  شهارمگ  ادـخ  هک  ره  و  تسین . ياهدـنرادهگن  ادـخ  باذـع ] ]
وا زا  سپ  ادخ  هک  دیتفگ  تشذگرد ، نوچ  ات  دیدوب ، کش  رد  دوب  هدروآ  ار  امـش  هچنآ  زا  هتـسویپ  سپ  دمآ ، امـش  دزن  نشور  ياهتجح 

هکنآ یب  ادخ  تایآ  هرابرد  هک  نانآ  (35) دنکیم هارمگ  ار  ياهدنراد  کش  راکفازگ و  ره  ادخ  نینچنیا  داتـسرف . دهاوخن  يربمایپ  زگره 
نیا و  تسا ، یگرزب  ینمـشد  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  دزن  ادخ و  دزن  هب  نیا ] ، ] دـننکیم لدـج  هزیتس و  دـشاب  هدـمآ  ناشیدـب  یتجح 
زاسب هتشارفا  یجرب -  یکشوک -  نم  يارب  ناماه ، يا  تفگ : نوعرف  36)و  .) دهنیم رهم  ياهماکدوخ  شکندرگ  ره  لد  رب  يادخ  هنوگ 

وگغورد ار  وا  هنیآره  و  موش ، روهدید  یـسوم  يادخ  هب  ات  اهنامـسآ ، ياهرد -  ای  ياههار -  (37 ،) مسرب اهرد -  ای  اههار -  نآ  هب  رگم  اـت 
نوعرف دنفرت  گنرین و  و  دش ، هدینادرگ  هتـشادزاب و  تسار ]  ] هار زا  تشگ و  هتـسارآ  شرادرک  يدب  نوعرف  يارب  ناسنیدب  و  مرادـنپیم .

يا (39 .) میامنب تسرد  تسار و  هار  ار  امـش  ات  دـینک  يوریپ  ارم  نم ، موق  يا  تفگ : دوب ، هدروآ  نامیا  هک  نآ  38)و  .) دوبن یهابت  رد  زج 
یگدـنیاپ يارـس  نیـسپ  ناـهج  اـنامه  تسا و  رذـگدوز ] كدـنا و   ] ییرادروـخرب ناـهج  نـیا  یناگدـنز  هـک  تـسین  نـیا  زج  نـم ، موـق 
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سپ دشاب  نموم  دنک و  ياهتـسیاش  کین و  راک  درم  ای  نز  زا  سک  ره  و  دوشن ، هداد  رفیک  نآ  دننام  زج  دنک  يدـب  راک  هک  ره  (40 .) تسا
[ باذع زا   ] ییاهر هب  ار  امش  نم  هک  تسا  نوچ  نم ، موق  يا  41)و  .) دنوش هداد  يزور  باسحیب  نآ  رد  دنیآرد و  تشهب  هب  هک  دـنناشیا 

نادب یشناد  هک  منادرگ  زابنا  يو  اب  ار  يزیچ  موش و  رفاک  ادخ  هب  ات  دیناوخیم  ارم  (42 (!؟ دیناوخیم خزود  شتآ  هب  ارم  امش  مناوخیم و 
نیا رد  هن  دیناوخیم  نآ  شتسرپ ]  ] هب ارم  هچنآ  نامگیب  (43 .) مناوخیم راگزرمآ  اتمهیب و  ياناوت  يادخ ]  ] نآ هب  ار  امـش  نم  و  مرادن ،

ناـمه ناراـکفازگ  و  تسادـخ ، هب  اـم  تشگزاـب  و  دـنناوخیمن ،-  دوخ  يوس  هب  ار  یـسک  دـنرادن -  یتوـعد  ناـهج  نآ  رد  هن  ناـهج و 
ناگدـنب هـب  ادــخ  هـک  مراذــگیم ، او  ادــخ  هـب  دوـخ  راـک  نـم  و  دــینک ، داـی  میوـگیم  ار  امــش  هـچنآ  هـک  ادوز  سپ  (44 .) دننایخزود

، تفرگ ورف  ار  ناینوعرف  تخـس  دب و  باذع  تشاد و  هاگن  دنتخاس  هک  اهگنرین  نآ  ياهیتخـس  اهيدب و  زا  ار  وا  ادخ  سپ  (45 .) تسانیب
نیرتتخـس هب  ار  ناینوعرف  دـیآ ]: ادـن   ] دوش اـپرب  زیخاتـسر  هک  يزور  و  دـنوشیم ، هضرع  نآ  رب  هاـگماش  دادـماب و  هک  خزود ، شتآ  (46)

یشکندرگ هک  نانآ  هب  موق -  نانوبز  ناوتان -  سپ  دننک ، شاخرپ  هزیتس و  خزود  شتآ  رد  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 47)و .) دیروآرد باذع 
هک نانآ  (48) دـیرادزاب اـم  زا  ار  شتآ  زا  يرهب  دـیناوتیم  اـیآ  سپ  میدوـب ، امـش  ناوریپ  اـیند ] رد   ] اـم دـنیوگ : دـندرک  یــشنم  گرزب  و 

ناگدنب نایم  ادـخ  انامه  میتشادیم ،-  زاب  دوخ  زا  لوا  ار  باذـع  میتسناوتیم  رگا  میـشتآ -  رد  یگمه  ام  دـنیوگ : دـندرک  یـشکندرگ 
کی ات  دیناوخب  ار  ناتراگدرورپ  دنیوگ : خزود  نانابهگن  هب  دنـشتآ  رد  هک  نانآ  49)و   -.) کـی ره  روخ  رد  یمکح  تسا -  هدرک  مکح 

: دنیوگ ارچ  دنیوگ : دندمآیمن ؟ امـش  دزن  نشور  ياهتجح  اههناشن و  اب  امـش  ناربمایپ  ایآ  دـنیوگ : (50 .) دنادرگ کبـس  ام  باذع  زا  زور 
امـش دزن  نشور  ياهتجح  اههناشن و  اب  امـش  ناربمایپ  ایآ  دنیوگ : (51 .) تسین یهابت  یهارمگ و  رد  زج  نارفاک  ياـعد  و  دـینک ، اـعد  سپ 

شزوپ ار  ناراکمتس  هک  يزور  (52 .) تسین یهابت  یهارمگ و  رد  زج  نارفاک  ياعد  و  دینک ، اعد  سپ  دنیوگ : ارچ  دـنیوگ : دـندمآیمن ؟
هب میداد و  ینوـمنهر  ار  یـسوم  هنیآره  53)و   -.) خزود يارـس -  نیرتدـب  تسار  نانآ  تنعل و  تسار  ناـنآ  دـهدن و  دوس  ناـشیهاوخ 

ییابیکش سپ  (55 .) ار نادـنمدرخ  رم  تسا  دـنپ  درکداـی و  ینومنهر و  هک  (54 ،) میداد ثاریم  هب  ار  تاروت -  باـتک -  لیئارـسا  نادـنزرف 
یکاپ هب  شیاتس  ساپـس و  اب  هارمه  دادماب  هاگنابـش و  ار  تراگدرورپ  هاوخب و  شزرمآ  تهانگ  يارب  تسا و  تسار  ادخ  هدعو  هک  زرو ،

زج ناشاههنیـس  رد  دـننکیم  لدـج  هزیتس و  دـشاب  هدـمآ  ناشیدـب  هک  یتجح  لیلدیب و  ادـخ  ياهتیآ  رد  هک  یناسک  انامه  (56 .) نک دای 
مدرم شنیرفآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هنیآره  (57 .) انیب اونش و  تسوا  هک  ربب ، هانپ  ادخ  هب  سپ  تسین ، دنـسرن  نادب  هک  یـشنمگرزب 

دندرک و هتسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  هن  و  دنتسین ، ربارب  انیب  انیبان و  58)و  .) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا  رتگرزب 
60)و .) دنرادیمن رواب  مدرم  رتشیب  یلو  تسین ، نآ  رد  یکـش  چیه  تسا ، یندمآ  زیخاتـسر  هنیآره  (59 .) دیریذپیم دنپ  كدنا  ناراکدب ،
هب هدنکفارس  راوخ و  هک  ادوز  دننک  یشکرس  نم  شتـسرپ  زا  هک  یناسک  انامه  میوگ ، خساپ  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  تفگ : ناتراگدرورپ 

يزور دینیبب و  نآ  رد  ات  تخاس -  نشور  ار  زور  دیمارایب و  نآ  رد  ات  درک  دیدپ  امش  يارب  ار  بش  هک  تسا  نآ  ادخ  (61 .) دنیآرد خزود 
هک امش ، راگدرورپ  يادخ ، تسا  نیا  (62 .) دنرازگیمن ساپس  مدرم  رتشیب  یلو  مدرم ، رب  تسا  یشخبنوزف  دنوادخ  ادخ  انامه  دییوجب ،- 

ار ادـخ  تایآ  هک  نانآ  نینچنیا  (63 (؟ دیوشیم هدـینادرگ  يو ] زا   ] هنوگچ اجک و  سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  تسا ، يزیچ  ره  هدـننیرفآ 
 - یفقـس یئاـنب -  ار  نامـسآ  یهاـگمارآ و  امـش  يارب  ار  نیمز  هـک  تـسا  نآ  ادـخ  (64 .) دـنوشیم هدـینادرگ  قح ] زا   ] دـندرکیم راکنا 

راگدرورپ يادـخ ، تسا  نیا  داد . يزور  امـش  هب  اههزیکاپ  زا  و  تشاگن ، تروص  وکین  تشاـگن و  تروص  ار  امـش  و  تخاـس ، هتـشارفارب 
رد دیناوخب  ار  وا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ  دیواج ،]  ] هدـنز تسوا  (65 .) نایناهج راگدرورپ  يادـخ ، تسا  راوگرزب  گرزب و  سپ  امش ،

هکنیا زا  ماهدش  هتشاد  زاب  نم  انامه  وگب : (66 .) نایناهج راگدرورپ  تسار ، يادخ  شیاتس  ساپس و  دیشاب ، هدرک  وا  هژیو  ار  نید  هک  یلاح 
[ اهنت  ] هک ماهتفای  نامرف  و  دـمآ ، مراگدرورپ  زا  نشور  لیالد  اههناشن و  ارم  هک  هاگنآ  متـسرپب  دـیناوخیم  ادـخ  ياج  هب  امـش  هک  ار  اـهنآ 

هاگنآ هتسب ، نوخ  زا  سپس  هفطن و  زا  نآ  زا  سپ  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  يادخ ]  ] نآ تسوا  (67 .) مهن ندرگ  ار  نایناهج  راگدرورپ 
ریپ هک ] یماگنه   ] ات سپس  دیسرب و  دوخ  يدنمورین  یناوج و  هب  ات  داد ] ناکما   ] سپـس دروآ ، نوریب  ردام ] محر  زا   ] درخ یکدوک  ار  امش 
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ماگنه هدربمان -  يدمآرـس  هب  ات  داد ] ناـکما   ] دوش و هتفرگ  ناـشناج  يریپ -  يدـنمورین و  زا  شیپ  شیپ -  زا  یناـسک  امـش  زا  و  دـیوش .
انامه دنک ، مکح  دهاوخ و ]  ] ار يراک  نوچ  و  دناریمب ، دـنک و  هدـنز  هک  نآ  تسوا  (68 .) دیدنب راک  ار  درخ  هک  دشاب  دیـسرب و  گرم - 

[ نادب نامیا  قیدصت و  زا   ] هنوگچ هک  یتسیرگنن  دننکیم  هزیتس  ادخ  تایآ  هرابرد  هک  نانآ  هب  ایآ  (69 .) دشابیم سپ  شاب ، دیوگ : ار  نآ 
نادـب هک  ظعاوم -  ماکحا و  زا  ار -  هچنآ  و  ینامـسآ -  باـتک  ره  اـی  باـتک  نیا  یهلا - ]  ] باـتک هک  ناـنامه  (70 (؟ دنوشیم هدینادرگ 

يور رب  دـشاب و  ناشاهندرگ  رد  اهریجنز  اهلغ و  هک  هاگنآ  (71 .) تسناد دنهاوخ  يدوزب  سپ  دندرمش ، غورد  میداتـسرف  ار  دوخ  ناربمایپ 
کیرـش هچنآ  دـنیاجک  دوش : هتفگ  اـهنآ  هب  سپـس  (73 .) دـنوش ناـیرب  هتخوـس و  شتآ  رد  سپــس  ناـشوج ، بآ  رد  (72 ،) دنوش هدیشک 
نینچنیا میدـیتسرپیمن .-  میدـناوخیمن -  ار  يزیچ  نیا  زا  شیپ  هـکلب  دـندش ، دوباـن  مـگ و  اـم  زا  دـنیوگ : ادـخ ؟ يارب  (74 ،) دیتفرگیم

زاـن و هب  هناـمداش  دـیدرکیمه و  يداـش  اوراـن  هب  نیمز  رد  هک  تسا  ببـس  نادـب  باذـع ]  ] نیا (75 .) دـنکیم هارمگ  ار  نارفاک  دـنوادخ 
رب  ] سپ (77 .) ناشکندرگ هاگیاج  تسا  دـب  سپ  دیـشاب ، هنادواج  نآ  رد  هک  دـییآرد ، خزود  ياههزاورد  هب  (76 .) دیدیمارخیم یتسمرس 
ناج ای  مییامنب  وت  هب  مینکیم  هدعو  ار  نانآ  هک  باذع ]  ] نآ زا  یخرب  رگا  هک  تسا ، تسار  ادـخ  هدـعو  انامه  نک ، ییابیکـش  موق ] رازآ 

وت زا  شیپ  هنیآره  78)و   -.) درک میهاوخ  ناشباذع  و  دـنوشیم -  هدـینادرگزاب  ام  يوس  هب  اهنآ  اهنآ ،-  باذـع  زا  شیپ  میریگرب -  ار  وت 
هک دسرن  ار  يربمایپ  چیه  و  میتفگن ، وت  رب  ار  یخرب  ناتـساد  میتفگ و  وت  رب  ار  ناشناتـساد  هک  دـننانآ  ناشیا  زا  يرهب  میداتـسرف ، یناربمایپ 
 - نایوگ هوای  ناتـساران و  اجنآ  رد  و  دوش ، هدرک  مکح  قحب  دیایب  ادخ  نامرف  هک  هاگنآ  سپ  دروایب ، ياهیآ  ادخ  نامرف  تساوخ و  هب  زج 

ار اـهنآ  زا  یخرب  دـیوش و  راوس  اـهنآ  زا  یخرب  رب  اـت  دـیرفآ  امـش  رهب  زا  ار  ناـیاپراچ  هک  نآ  تسادـخ  (79 .) دـندرگ راکنایز  نارفاک - 
ياهلد رد  هک  یتجاح  هب  اهنآ  رب  ندـش ] راوس  اب   ] ات و  اـهنآ -  ریـش  تسوپ و  مشپ و  زا  تساـهدوس -  اـهنآ  رد  امـش  يارب  80)و  ،) دیروخب

امـش هب  ار  شیوخ  ياههناشن  81)و  .) دـیوش راوس -  هتـشادرب -  اهیتشک  رب  اـهنآ و  رب  دیـسرب و  هلماـعم -  دتـس و  داد و  زا  دـیراد -  دوخ 
هک یناسک  ماجنارس  هک  دنرگنب  ات  دناهدرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ  (82 (؟ دینکیم راکنا  ار  يادخ  ياههناشن  زا  کی  مادک  سپ  دـیامنیم ،

مهارف هچنآ  سپ  دنتـشاد ، نیمز  رد  يرتشیب  هدنام  اجب  ياههناشن  دندوب و  رتدـنمورین  ناشیا  زا  هک  نانآ  دوب ؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ 
دندـمآ ناشیدـب  نشور  لیالد  اههناشن و  اب  ناـشناربمایپ  نوچ  سپ  (83  -.) درکن عفد  اهنآ  زا  ار  باذـع  و  دـماین -  ناـشراک  هب  دـندرکیم 

ار اهنآ  دندرکیم  ازهتسا ، نادب  هچنآ  و  دندرک ، شوخ  لد  دوب  ناشدزن  تاعانص -  اههشیپ و  دننام  شاعم  شناد  شناد -  زا  هچنادب  نانآ 
رفاـک میدروآیم  كرـش  هچنادـب  میدروآ و  ناـمیا  هناـگی  يادـخ  هـب  دـنتفگ : دـندید  ار  اـم  تخـس  باذـع  نوـچ  سپ  (84 .) تفرگ ورف 
شور داهن و  لاح -  نآ  رد  نامیا  ندیـشخبن  دوس  نیا -  دیـشخبن . دوس  ار  نانآ  دـندید  ار  ام  باذـع  هک  هاگنآ  ناشنامیا  سپ  (85 .) میدش

(86 .) دندش راکنایز  نارفاک  هک  دیسر -  رد  يادخ  باذع  هک  هاگنآ  تساجنآ -  و  تسا ، هتشذگ  شناگدنب  هرابرد  هک  تسادخ 

تلصف

هب نآ  تایآ  هک  تسا  یباتک  (3 .) نابرهم هدنیاشخب  نآ  يوس  زا  تسا  ياهداتسرفورف  نیا ] (] 2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ناـشرتشیب یلو  هدـننکمیب ، هدـنهد و  هدژم  (4 ،) دـننادب هـک  یمدرم  يارب  يزاـت ، ناـبز  هـب  ینآرق  تـسا ، هدـش  ناـیب  هداـشگزاب و  ینـشور 

رد تسا و  ییاهـششوپ  رد  یناوخیم  نادـب  ار  اـم  هچنآ  زا  اـم  ياـهلد  دـنتفگ : 5)و  [.) دنریذپیمن و   ] دنونـشیمن سپ  دـندش  نادرگيور 
راـک میناوت ] هچ  ره   ] زین اـم  هک  نکیم  راـک  یناوـت ] هچ  ره   ] سپ تسا ، ياهدرپ  وـت  اـم و  ناـیم  تسا و  ینارگ  ینیگنـس و  اـم  ياهـشوگ 

هب سپ  هناگی ، تسا  ییادـخ  امـش  يادـخ  اـنامه  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  امـش ، دـننام  مایمدآ  نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب : (6 .) میاهدننک
نانآ (7) ناکرـشم رب  ياو  و  دیهاوخب ، شزرمآ  وا  زا  و  نآ -  رب  يرادیاپ  تعاط و  یتسرپاتکی و  هب  دیـشاب -  تسار  دیرآ و  يور  وا  يوس 

نایاپیب يدزم  دناهدرک  هتسیاش  کین و  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (8 .) دنرفاک نیسپاو  ناهج  هب  دنهدیمن و  تاکز  هک 
رفاـک دـیرفایب  نارود -  ود  زور -  ود  رد  ار  نیمز  هک  يادـخ ]  ] نآ هب  امـش  اـیآ  وـگب : (9 .) دـنراد تنمیب -  ای  هتـساکان  ای  یندـشن  عطق  - 
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نآ رد  دروآ و  دـیدپ  نآ  يور  رب  راوتـسا  ییاههوک  نآ  رد  (10)و  نایناهج راگدرورپ  تسا  نیا  دیزاسیم ؟ نایاتمه  وا  يارب  دـیوشیم و 
 - ناصقن تدایزیب و  تسرد -  ناسکی و  درک ، ررقم  هزادـنا  هب  نارود -  راـهچ  زور -  راـهچ  رد  نآ  رد  ار  شیاـهيزور  داـهن و  تکرب 
ای هاوخ  تفگ : نیمز  هب  نآ و  هب  سپ  دوب ، دننام -  دود  يراخب  ای  زاگ  يدود -  نآ  تخادرپ و  نامـسآ  هب  سپـس  (11 .) ناگدنهاوخ يارب 
ره رد  تخاسب و  نامـسآ  تفه  زور ، ود  رد  دـندوب -  دود  تروص  هب  هک  ار -  اهنآ  هاـگنآ  (12 .) میدمآ رادربنامرف  دنتفگ : دییایب ، هاوخان 

میتشاد هاگن  ار ] نآ   ] میتسارایب و ناگراتس -  ییاهغارچ -  هب  ار  رتکیدزن -  ایند -  نامسآ  و  درک ، یحو  ار  نآ  راک -  ای  نامرف -  ینامسآ 
: وگب دنتفاترب ، يور  رگا  سپ  (13 .) اناد ياناوت  اتمهیب  نآ  نداهن  هزادنا  ندیرفآ و ]  ] تسا نیا  نیطایش ،-  دورو  زا  ای  للخ ، بیسآ و  زا  - 
هک هاگنآ  (14 .) منکیم میب  دندش -  راتفرگ  ینامسآ  هدنشک  گناب  رـصرص و  داب  هب  هک  دومث -  داع و  موق  باذع  دننام  یباذع  زا  ار  امش 

ار اـتکی  يادـخ  زج  هـک  دـنتفگ ] و   ] دـندمآ ناشیدـب  ناـمز -  ره  رد  وـس و  ره  زا  ینعی  ناشرـس -  تـشپ  زا  يور و  شیپ  زا  ناگداتـسرف 
نآ هب  امش  هچنادب  ام  سپ  داتسرفیم ، ورف  یناگتـشرف  هنیآره  دتـسرفب ] یناگداتـسرف  هک   ] تساوخیم ام  راگدرورپ  رگا  دنتفگ : دیتسرپن ،
 - دندیدن ایآ  ام ؟ زا  رتدنمورین  تسیک  دنتفگ : دندرک و  یشکندرگ  اوران  هب  نیمز  رد  دوه -  موق  داع -  اما  (15 .) میرفاک دیاهدش  هداتسرف 

نانآ رب  سپ  (16 .) دـندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  اهنآ  و  تسا ؟ رتدـنمورین  ناشیا  زا  هدـیرفآ ، ار  نانآ  هک  يادـخ  نآ  هک  دنتـسنادن -  ینعی 
هب ار  ییاوسر  يراوخ و  باذع  ناهج  نیا  یناگدنز  رد  ات  میداتسرف  رابغ -  درگ و  رپ  ای  موش -  ییاهزور  رد  زاوآ  تخس  درس و  يدابدنت 

ار نانآ  حـلاص ،-  موق  دومث -  موق  اما  17)و  .) دنوشن يرای  اهنآ  تسا و  رتهدننکاوسر  رتدـب و  ناهج  نآ  باذـع  هنیآره  و  میناشچب ، نانآ 
ار ناـنآ  هدـننکراوخ  باذـع  گـناب  دـندرکیم  هـچنآ  يازــس  هـب  سپ  دــندیزگرب  یباـیهر  رب  ار  یهارمگ -  يروـک -  یلو  میدوـمن  هار 
هب نتفر ] يارب   ] يادخ نانمـشد  هک  يزور  19)و  .) میدیناهر دـندرکیم  يراگزیهرپ  دـندوب و  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  18)و  .) تفرگب
هب نوچ  ات  (20  -) دـنیآ درگ  اجکی  یگمه  دنـسرب و  ناینیـسپ  اـت  دـنراد -  زاـب  ار  اـهنآ  سپ  دـنوش  مهارف  هتخیگنارب و  خزود  شتآ  يوس 

: دنیوگ شیوخ  ياهتسوپ  هب  21)و  .) دنهد یهاوگ  دندرکیم  هچنادب  ناشاهمادنا -  ینعی  ناشاهتـسوپ -  ناگدید و  شوگ و  دنـسر  خزود 
راـب نیتـسخن  ار  امـش  هک  تسوا  و  دروآ . نخـس  هب  ار  اـم  تسا  هدرک  اـیوگ  ار  يزیچ  ره  هک  ییادـخ  دـنیوگ : دـیداد ؟ یهاوگ  اـم  رب  ارچ 
امش دض  رب  ناتاهتسوپ  ناگدید و  شوگ و  هکنیا  زا  ایند ] رد  يراکهانگ  ماگنه   ] امـش 22)و  .) دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  دیرفایب و 

دینکیم هـچنآ  زا  يرایــسب  ادـخ  هـک  دــیتشادنپ  ندرک ] هاـنگ  یناـهنپ  ببــس  هـب   ] نـکیلو دــیوش  ناـهنپ  دــیتسناوتیمن  دــنهد  یهاوـگ 
رگا (24 .) دـیتشگ ناراـکنایز  زا  سپ  درک  كـاله  ار  امـش  دـیدربیم ، ناـمگ  دوخ  راـگدرورپ  هب  هک  ناترادـنپ  دوب  نیا  23)و  .) دنادیمن

25)و .) دوشن هتفریذـپ  ناشتـساوخرد  یهاوخ -  شزوپ  هب  دـنیوج -  ادـخ ]  ] يدونـشخ وفع و  رگا  و  تسا ، شتآ  ناشیاج  دـننک  ییابیکش 
هدنیآ رد  هچنآ  رـضاح و  ياهتذـل  تسا -  ناشرـس  تشپ  ناشیور و  شیپ  هک  ار  هچنآ  سپ  میتخیگنارب  نیطایـش ] زا   ] ینانگمه نانآ  يارب 

نایرپ و زا  ییاههورگ  نوچمه  هک  یلاح  رد  دـش  ارـس  نانآ  رب  باذـع -  هملک  راتفگ -  نآ  و  دـندومن ، هتـسارآ  ناشیارب  دنتـشاد -  وزرآ 
ارف شوگ  نآرق  نیا  هب  دـنتفگ : دـندش  رفاک  هک  یناـسک  26)و  .) دـندوب راکنایز  اهنآ  انامه  دنتـشذگ ، ناشیا  زا  شیپ  هک  دـندوب  ناـیمدآ 

تخس یباذع  دندش  رفاک  هک  ار  یناسک  نامگیب  سپ  (27 .) دیوش زوریپ  دیاش  ات  دینکفا  نآ  رد  هوای  نخـس  يو ] تئارق  ماگنه   ] دیهدم و
هناخ نآ  رد  ار  ناـنآ  خزود ، شتآ  ادـخ ، نانمـشد  رفیک  تسا  نیا  (28 .) میهد رفیک  دـندرکیم  هچنآ  نیرتدـب  هیاپ  رب  ار  نانآ  میناـشچب و 

نایرپ و زا  سک  ود  نآ  ایادخ ، راب  دـنیوگ : دـندش  رفاک  هک  یناسک  29)و  .) دندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  هکنآ  يازس  هب  تسا ، یگـشیمه 
: دـنتفگ هک  یناسک  انامه  (30 .) دنـشاب اهنیرتورف  زا  ات  ناشمیراذـگب  دوخ  ياهماگ  ریز  هک  ياـمنب  اـم  هب  دـندرک  هارمگ  ار  اـم  هک  ناـیمدآ 
دیرادم و هودنا  دیـسرتم و  هک  دنیوگ ] و   ] دنیآیم ورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندومن ، يرادیاپ  نآ ] رب   ] هاگنآ تساتکی  يادـخ  ام  راگدرورپ 
رد تسار  امش  و  مییامش ، ناتسود  ناهج  نآ  رد  ناهج و  نیا  یناگدنز  رد  ام  (31) دیدشیم هداد  دیون  هک  یتشهب  نآ  هب  داب  هدژم  ار  امش 

يوس زا  تسا ]  ] ییئاریذپ یـشکشیپ و  (32) دـینک تساوخرد  هچ  ره  نآ  رد  تسار  امـش  دـنک و  شهاوخ  امـش  ياهناج  هچنآ  ناـهج  نآ 
دنکیم هتـسیاش  کین و  راک  و  ص - )  ) مرکا ربمایپ  ینعی  دناوخیم -  يادخ  هب  هک  نآ  زا  رتراتفگ  وکین  تسیک  33)و  .) نابرهم راگزرمآ 
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نینچ رگا   ] هک نک  رود  تسا  رتوکین  هک  ياهویش  هب  ار ] نارگید  يدب  ، ] تسین ربارب  يدب  یکین و  34)و  .) مناناملسم زا  نم  انامه  دیوگ : و 
یکین هب  ار  يدب  هک  تفـص - ]  ] نیا زا  35)و  .) ددرگ نابرهم  کیدزن و  یتسود  نوچمه  تسا  ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  نآ  هاـگنآ  ینک ]

زا  ] گرزب ياهرهب  ياراد  هک  نآ  رگم  دوشن  رادروخرب  تلـصخ ]  ] نیا زا  دننک و  ییابیکـش  هک  نانآ  رگم  دنوشن  رادروخرب  دنهد -  خساپ 
اونش و تسوا  هک  ربب ، هانپ  يادخ  هب  سپ  تدناروشب ، هک  دسرب  ناطیـش  زا  ياهسوسو  ار  وت  رگا  36)و  .) تسا یناسنا ] لامک  يدنمدرخ و 

هدیرفآ ار  اهنآ  هک  ار  يادخ  و  دینکن ، هدجس  ار  هام  دیـشروخ و  تسا ، هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا  تردق ]  ] ياههناشن زا  37)و  .) اناد
ناگتـشرف دناوت -  راگدرورپ  دزن  هک  نانآ  دـندومن ، یـشنمگرزب  یـشکندرگ و  رگا  سپ  (38 .) سب دیتسرپیم و  ار  وا  رگا  دـینک  هدـجس 

نیمز هک  تسا  نیا  وا  تردق ]  ] ياههناشن زا  39)و  .) دنوشن لولم  هتـسخ و  دنیاتـسیم و  یکاپ  هب  زور  بش و  ار  وا  ادخ -  يایلوا  برقم و 
ناگدرم هدننک  هدنز  درک  هدنز  ار  نآ  هک  يادخ ]  ] نآ انامه  دمدرب ، دبنجب و  میتسرف  نآ  رب  بآ  نوچ  سپ  ینیبیم ، هدوسرف  هدرمژپ و  ار 
هدیشوپ ام  رب  دندرگیم -  لطاب  يوس  هب  دننکیم -  يورجک  ام  تایآ  هرابرد  هک  یناسک  انامه  (40 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  هک  تسا ،

وا هک  دینکب ، دیهاوخ  هچ  ره  دیآیم ؟ نمیا  زیخاتـسر  زور  هک  یـسک  ای  تسا  رتهب  دوش  هدنکفا  خزود ]  ] شتآ رد  هک  یـسک  ایآ  دنتـسین .
[، دنتـشگ كاله  تخبدب و   ] دندش رفاک  دمآ  ناشیدب  هک  یماگنه  نآرق -  رکذ -  نیا  هب  هک  یناسک  انامه  (41 .) تسانیب دینکیم  هچنادب 

نآ و شیپ  زا  یتسردان -  شیازفا و  شهاک و  لـطاب -  (42  -) دروآ دنناوتن  نآ  دـننام  هک  دـنمجرا -  اتمهیب و  تسا  یباتک  نآ  هنیآره  و 
وت هب  نارفاک ] نیا  (] 43 .) هدوتـس تمکح و  اب  يادخ ]  ] يوس زا  تسا  ياهداتـسرفورف  هک  دباین ، هار  نادب  هدنیآ -  لاح و  رد  نآ -  سپ  زا 

كاـندرد يرفیک  دـنوادخ  شزرمآ و  دـنوادخ  وـت  راـگدرورپ  هـنیآره  دـش . هـتفگ  وـت  زا  شیپ  ناگداتــسرف  هـب  هـچنآ  رگم  دـنیوگیمن 
ایآ تسا ؟ هدـشن  نایب  ینـشور  هب  نآ  تایآ  ارچ  دـنتفگیم : میتخاسیم  یبرع -  ریغ  یمجع -  نابز  هب  ینآرق  ار  نآ  اـم  رگا  44)و  .) تسا

، دنرواین نامیا  هک  نانآ  و  تسا . شخبدوبهب  ینومنهر و  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  نآ  وگب : یبرع !؟ يربمایپ ]  ] یمجع و یباتک ] ]
هن هک  دـنوشیم -  هدـناوخ  رود  ییاـج  زا  ییوـگ ]  ] ناـنیا تـسا . يروـک  هیاـم ]  ] اـهنآ رب  نآ  تـسا و  ینارگ  ینیگنـس و  ناشاهـشوگ  رد 
زا هک  تراگدرورپ  زا  ینخس  دوبن  رگا  و  دندرک ، فالتخا  نآ  رد  سپ  میداد ، باتک  ار  یسوم  هنیآره  45)و   -.) دنمهفیم هن  دنونشیم و 
هب میدرک -  دای  هچنآ  ای  نآرق  نآ -  هرابرد  وت -  موق  رافک  ناـنآ -  اـنامه  و  دـشیم ، مکح  باذـع ] هب   ] ناـشنایم هنیآره  تسا  هتفر  شیپ 

دوخ نایز  هب  دـنک  تسیاشان  دـب و  يراک  هک  ره  و  تسوا ، دوخ  دوس  هب  دـنک  هتـسیاش  کین و  يراک  هک  ره  (46 .) دنردنا دیدرت  کش و 
چیه و  سب .-  دـنادیم و  وا  اـهنت  دوشیم -  هدـینادرگزاب  وا  هب  زیخاتـسر  شناد  (47 .) تسین رگمتـس  ناگدـنب  هب  وت  راگدرورپ  و  تسوا ،

ار ناکرشم -  نانآ -  هک  زور  نآ  و  وا . شناد  هب  رگم  دهنن  راب  دوشن و  رادراب  ياهدام  چیه  دیاین و  نوریب  شاهفوکـش  فالغ و  زا  ياهویم 
هدوب زاـبنا  ار  وت  هکنیا  رب   ] تسین هاوگ  سک  چـیه  اـم  زا  هک  میتفگ  ار  وت  دـنیوگ : دـیتشادنپیم ] هک   ] نم نازاـبنا  نآ  دـنیاجک  هک  دـناوخ 

هک دـننک  رواب  دوش و  مگ  اهنآ  زا  دـندیتسرپیم -  دـندناوخیم -  نیا  زا  شیپ  هچنآ  48)و   -.) دنیامنیم يرازیب  كرـش  زا  ینعی  تسا - ]
يدب ار  وا  رگا  دوشن و  ریس ] و   ] هتسخ اهنیا -  دننام  یتسردنت و  تمعن و  یکین -  نتـساوخ  زا  یمدآ  (49 .) تسین یهاگزیرگ  چیه  ار  نانآ 

میناشچب یتمحر  ار  يو  هدیـسر  ودب  هک  يدنزگ  زا  سپ  رگا  50)و  .) ددرگ درسلد  دیمون و  سپ  دسرب  يرامیب -  یتسدگنت و  یتخـس و  - 
مراگدرورپ هب  رگا  و  دوش ، اپرب  زیخاتسر  هک  مرادنپن  و  منآ -  راوازس  نم  تسا و  نم  دوخ  ریبدت  شناد و  زا  تسارم -  نیا  دیوگ : هنیآره 

نامگیب و  میزاس ، هاگآ  دندرک  هچنادب  دندش  رفاک  هک  ار  یناسک  هنیآره  سپ  دوب . دهاوخ  رتوکین  یـشاداپ  وا  دزن  ارم  موش  هدـنادرگزاب 
لاح اب   ] دـنادرگب و يور  ام ] تعاط  ام و  زا  ، ] میراد ینازرا  تمعن  مینک و  ییوکین  یمدآ  هب  نوچ  51)و  .) میناشچب تخس  یباذع  ار  نانآ 

هک دیهد  ربخ  ارم  وگب : (52 .) تشاد دـهاوخ  زارد  رود و  یئاعد  سپ  دـسر  وا  هب  يدـب  نوچ  و  دراد ، رود  ام ] زا   ] ار دوخ  انغتـسا ]، ربکت و 
[ باوـص قــح و  زا   ] رود یتفلاــخم  رد  هـک  نآ  زا  رتهارمگ  تـسیک  دــیوش ، رفاــک  نادــب  امــش  دــشاب و  ادــخ  دزن  زا  نآرق ] نـیا   ] رگا

دوش راکشآ  نشور و  ناشیارب  هکنآ  ات  مییامنب  ناشدوخ  ياهناج  رد  ناهج و  ياههرانک  رد  شیوخ  ياههناشن  ار  نانآ  هک  ادوز  (53) تسا
 - نانآ هک  شاب  هاـگآ  (54) تسا هاـگآ  هاوـگ و  يزیچ  ره  رب  وـت  راـگدرورپ  هک  تسین  سب  نیا  اـیآ  تسا . قـح  نآ -  اـی  وا -  اـنامه  هک 
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[ دوـخ تردـق  ملع و  هب   ] ار زیچ  همه  وا  اـنامه  هـک  شاـب  هاـگآ  دناکـش ، رد  زیخاتـسر -  زور  شیوـخ -  راـگدرورپ  رادـید  زا  نارفاـک - 
(55 .) تسا هدنریگارف 

يروشلا

هک نانآ  هب  وت و  هب  نینچنیا  تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  يادخ  (3 .) فاق نیس ، نیع ، (2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
تسا کیدزن  (5 .) گرزب هبترمالاو و  تسوا  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  (4 .) دتسرفیم یحو  دندوب  وت  زا  شیپ 

ناگتـشرف و  دنفاکـشب ، کـیاکی -  نآ  زا  سپ  رتدـنلب و  نامـسآ  تسخن  ینعی  رگیدـکی -  زارف  زا  وا ] تـبیه  تـمظع و  زا   ] اهنامـسآ هـک 
هک دیـشاب  هاگآ  دنهاوخیم . شزرمآ  دـنانیمز  رد  هک  یناسک  يارب  دـننکیم و  دای  یکاپ  هب  شیاتـس  ساپـس و  اب  هارمه  ار  ناشراگدرورپ 

نابهاگن نانآ  رادرک ] راتفگ و   ] رب دنوادخ  دناهتفرگ ، ینازاسراک  ناتـسود و  ادخ  ياج  هب  هک  یناسک  6)و  .) نابرهم راگزرمآ و  تسادخ 
نوماریپ هک  ار  هک  ره  هکم و  لها  ات  میدرک  یحو  وت  هب  يزاـت  ناـبز  هب  ینآرق  نینچنیا  7)و  .) یتسین نابهگن  هتـشامگ و  اهنآ  رب  وت  تسا و 

دناتـشهب و رد  یهورگ  هک  یناـسرتب ، تسین  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  تماـیق -  زور  ندـمآ -  مهارف  زور  زا  هژیوـب ]  ] ینک و میب  تـسا  نآ 
دوخ شیاشخب  رد  دـهاوخ  ار  هک  ره  نکیلو  تخاسیم  تما  کی  ار  ناـنآ  هنیآره  تساوخیم  ادـخ  رگا  8)و  .) نازوس شتآ  رد  یهورگ 

تسود هک  تسادخ  هکنآ  لاح  و  دناهتفرگ ، یناتسرپرس  ناتسود و  وا  زج  هکلب  (9 .) تسین يروای  تسود و  چیه  ار  ناراکمتس  و  دروآرد ،
سپ دشاب ، هچ  ره  دیدرک ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  10)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  دنکیم ، هدنز  ار  ناگدرم  ومه  و  تسا ، تسرپرـس  و 

 - مـنکیم وا  هـب  لد  يور  مدرگیم -  زاـب  وا  هـب  مدرک و  لـکوت  وا  رب  اـهنت  نـم ، راـگدرورپ  يادـخ ، تـسا  نـیا  تسادــخ ، اـب  شمکح 
نیا رد  ار  امش  دیرفایب ، اهتفج  زین  نایاپراچ  زا  و  دیرفایب ، ینارسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امش  يارب  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  هدنرآ  دیدپ  (11 .)

اهنامسآ نئازخ ]  ] ياهدیلک تسار  وا  (12 .) انیب اونش و  تسوا  و  تسین ، وا  دننامه  يزیچ  دنادرگیم . هدنکارپ  رایسب و  لسانت ] ییوشانز و  ]
ار يزیچ  نید  زا  امش  يارب  (13 .) تساناد يزیچ  ره  هب  وا  انامه  دنادرگیم ، گنت  دنکیم و  خارف  دـهاوخب  هک  ره  يارب  ار  يزور  نیمز ، و 

شرافـس نآ  هب  ار  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هچنآ  میدرک و  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  زین  دوـب و  هدرک  شرافـس  نادـب  ار  حوـن  هک  درک  ررقم 
ادخ تسا . راوشد  نارگ و  ناکرـشم  رب  یناوخیم  نادب  هچنآ  دـینکم  فالتخا  یگدـنکارپ و  نآ  رد  دـیراد و  اپرب  ار  نید  نیا  هک  میدرک 

هار دوـخ  يوـس  هـب  ددرگزاـب  وا  هـب  لد ] هـب   ] ار هـک  ره  دـنیزگیمرب و  دوـخ -  تلاـسر  يارب  ینعی  دوـخ -  يوـس  هـب  دـهاوخ  ار  هـک  ره 
دوخ نایم  هک  يدـسح  متـس و  يور  زا  مهنآ  دیـسر ، ناشیدـب  شناد  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـندرکن  فالتخا  یگدـنکارپ و  14)و  .) دیامنیم
مکح ناشنایم  هنیآره  هدربمان ، يدمآرـس  ات  ناـشیا ] نداد  تلهم  هب   ] تسا هتفر  شیپ  زا  تراـگدرورپ  زا  هک  ینخـس  دوبن  رگا  و  دنتـشاد ،

کش و هب  نید -  ای  باتک  نآ -  هرابرد  دـناهداد  ناشباتک  نانآ  زا  سپ  هک  یناـسک  اـنامه  و  تفرگیم .-  ورف  ار  اـهنآ  باذـع  دـشیم - 
نامرف هکنانچ  ناوخب و  نید ] نتـشاد  اپرب  هب  ار  نانآ   - ] نآ رد  یگدنکارپ  مدع  نید و  تدحو  يارب  نیا -  يارب  سپ  (15 .) دنردنا دیدرت 

مدروآ و نامیا  تسا  هداتـسرف  ورف  يادخ  هک  یباتک  هب  وگب : و  نکم ، يوریپ  نانآ  ياهـسوه  اهماک و  زا  شاب و  رادـیاپ  راوتـسا و  ياهتفای 
ياهراک ار  امش  ام و  ياهراک  ار  ام  تسامش . راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  اتکی  يادخ  منک . راتفر  داد  لدع و  هب  امـش  نایم  ات  ماهتفای  نامرف 

هک نانآ  16)و  .) تسوا يوس  هب  همه ]  ] تشگزاب و  زیخاتسر ،-  ماگنه  درآ -  درگ  ام  نایم  ادخ  تسین . ياهزیتس  چیه  امش  ام و  نایم  امش ،
ناشتجح دننکیم  هزیتس  وگوتفگ و  ناشدوخ -  ترطف  هب  ینعی  تسا -  هدش  تباجا  وا  توعد  هکنآ  زا  سپ  وا -  نید  ای  ادـخ -  هرابرد 

ار باتک  هک  تسادـخ  (17 .) تخـس یباذـع  تسار  ناـنآ  و  دـنوادخ ] زا   ] یمـشخ تساـهنآ  رب  تسا و  زیچاـن  هاـبت و  ناـشراگدرورپ  دزن 
دیاش ینادیم ؟ هچ  وت  و  دننک ،-  تیاعر  ار  فاصنا  لدـع و  قح و  دنـشاب و  تسار  وزارت  نوچ  ات  ار -  وزارت  زین  داتـسرف و  ورف  یتسردـب 

دنکانمیب و نآ  زا  دـنراد  نامیا  هک  یناسک  و  دـنرادن ، رواب  ار  نآ  هک  دـنهاوخیم  باتـش  هب  ار  نآ  یناسک  (18 .) دشاب کیدزن  تمایق  هک 
هنیآره دنراد -  نآ  راکنا  رب  رارـصا  دننکیم -  لدـج  هزیتس و  تمایق  ندـمآ ]  ] رد هک  یناسک  شاب ، هاگآ  تسا . تسار  نآ  هک  دـننادیم 
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دهاوخ ار  هک  ره  تسا ، نادـکیراب -  قیقد و  ناشاهراک  رد  ای  راکوکین -  نابرهم و  شیوخ  ناگدـنب  هب  يادـخ  (19 .) دنرود یهارمگ  رد 
هک ره  و  مییازفایم ، شتشک  رد  وا  يارب  دهاوخ  ناهج  نآ  باوث -  تشک -  هک  ره  (20 .) اتمهیب ياناوت  دنمورین و  تسوا  و  دهد ، يزور 
 - تسا ینازابنا  ار  ناکرـشم -  نانآ -  رگم  ای  (21 .) درادن ياهرهب  چـیه  ناهج  نآ  رد  میهدیم و  نآ  زا  يو  هب  دـهاوخ  ناهج  نیا  تشک 

دوبن رگا  و  دناهداهنب ؟ ناشیارب  تسا  هدادن  تصخر  نادب  يادخ  هک  ار  هچنآ  نید  زا  هک  دنتشادنپیم -  ادخ  کیرـش  هک  نیطایـش  ای  ناتب 
ناراکمتس انامه  و  دمآیم ،-  ناشباذع  دشیم -  هدرک  مکح  ناشنایم  هنیآره  ناشرفیک ،] ریخات  رد   - ] هدنهد هلـصیف  ینایاپ -  نخـس  نآ 

. دسر ناشیا  هب  دناهدرک -  هچنآ  لابو  نآ -  هکنآ  لاح  دنناسرت و  دناهدرک  هچنآ  زا  هک  ینیب  ار  ناراکمتس  (22 .) كاندرد تسا  یباذع  ار 
هچ ره  ناشراگدرورپ  دزن  تسار  نانآ  دنـشاب ، تشهب  ياهغاب  رد  دـناهدرک  هتـسیاش  کـین و  ياـهراک  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  و 

کین و ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  دوخ ، ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  (23 .) گرزب یـشخبنوزف  نآ  تسا  نیا  دـنهاوخ .
و مکیدزن ،]  ] نادنواشیوخ هرابرد  یتسود  رگم  مهاوخیمن  امش  زا  يدزم  چیه  مایپ ] ندناسر   ] نیا رب  وگب : دهدیم . دیون  دندرک ، هتـسیاش 

هتفاب غورد  ادـخ  رب  هک  دـنیوگ  هکلب  (24 .) تسا رادساپـس  هدـنزرمآ و  ادـخ  اـنامه  مییازفیب ، ییوـکین  نآ ، رد  ار  وا  دزرو  ییوـکین  هک  ره 
وا انامه  دزاس ، رادیاپ  راوتـسا و  دوخ  نانخـس  اب  ار  قح  دنک و  دوبان  ار  لطاب  ادخ  و  دهنیم ، رهم  وت  لد  رب  دهاوخ  يادخ  رگا  سپ  تسا !
 - ناــشناهانگ اهيدــب -  زا  دریذــپیم و  دوـخ  ناگدــنب  زا  ار  هبوـت  هـک  يادــخ ]  ] نآ تـسوا  25)و  .) تساناد تساههنیـس  رد  هچنادـب 

یشخبنوزف زا  دهدیم و  خساپ  دندرک  هتسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  26)و  .) دنادیم دینکیم  هچنآ  درذگیمرد و 
نیمز رد  هنیآره  درکیم  خارف  دوـخ  ناگدـنب  رب  ار  يزور  دـنوادخ  رگا  27)و  .) تسا تخـس  یباذع  ار  نارفاک  و  ناشدـیازفایم ، شیوخ 

دنچ هنوگچ و  هک  تسانیب -  هاگآ و  شیوخ  ناگدنب  هب  وا  هک  درآیم ، ورف  دهاوخب  هک  ياهزادـنا  هب  نکیلو  دـندرکیم  یـشکرس  متس و 
دتـسرفیم و ورف  دندش  دیماان  شندمآ ] زا   ] هکنآ زا  سپ  ار  دنمدوس  ناراب  هک  يادخ ]  ] نآ تسوا  28)و   -.) دهد يزور  ناشلاح  روخارف 
تسود و تسوا  و  دروآیم ،-  دـیدپ  ار  اـههویم  ناـتخرد و  ناـهایگ و  عاوـنا  دـنکارپیم و  ار  ناراـب  دـنارتسگیم -  ار  شیوـخ  تـمحر 
و تسا ، هدرک  هدنکارپ  ناگدنبنج  زا  اهنآ  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  ندـیرفآ  وا  ياههناشن  زا  29)و  .) هدوتس و  نانموم ]  ] زاسراک
هک تسا  یناهانگ -  اهاطخ و  ییاهراک -  ببس  هب  دسر  امش  هب  هک  یتبیصم  ره  30)و  .) تساناوت دهاوخب  هاگره  اهنآ  ندروآ  مهارف  رب  وا 

اهتبیصم ندمآ  ورف  زا  دیناوتیمن  دیتسین -  ادخ ]  ] هدننکزجاع نیمز  رد  امش  31)و  .) درذگیمرد ناهانگ ]  ] يرایسب زا  و  هدرک ، ناتیاهتسد 
تـسا ییاهیتشک  وا  تردق ]  ] ياههناشن زا  32)و  .) تسین يروای  زاسراک و  تسود  ادخ  زج  ار  امـش  و  دـیزیرگب ،-  ناتینامرفان  يازـس  هب 

 - نآ رد  هنیآره  دننامب . هداتسیا  ایرد -  نآ -  يور  رب  اهیتشک  ات  دنادرگ  نکاس  ار  داب  دهاوخ  رگا  (33 ،) دنناور ایرد  رد  هک  اههوک  نوچ 
 - نانیـشن یتشک  نانآ -  هچنادـب  ار  اـهنآ  اـی  (34 .) تساـهتربع اـههناشن و  يرازگـساپس  يابیکـش  ره  يارب  اـهیتشک -  داـب و  ندـش  ناور 

یناسک ات  و  دـنریگ ] تربع  نانموم  ات  (] 35 ،) درذگیم رد  ناهانگ ]  ] يرایـسب زا  دهاوخ ] رگا   ] و دنادرگ ،-  قرغ  دنک -  كاله  دـناهدرک 
دنزرف لام و  زا  دراد  ناهج  نیا  هب  قلعت  هک  هچ -  ره  سپ  (36 .) تسین یهاگزیرگ  چیه  ار  نانآ  هک  دننادب  دننکیم  هزیتس  ام  تایآ  رد  هک 

هک نانآ  يارب  تسا  رتهدـنیاپ  رتهب و  تسا  دـنوادخ  دزن  هچنآ  و  ایند ، رادـیاپان ]  ] یناگدـنز زا  تسا  ياهرهب  كدـنا ] ، ] دـناهداد امـش  هب  - 
هب نوـچ  دـنیوجیم و  يرود  تشز  ياـهراک  گرزب و  ناـهانگ  زا  هک  ناـنآ  (37)و  دـننکیم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دـناهدروآ و  نامیا 

تروشم اب  ناشراک  دناهتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دـناهداد و  خـساپ  ار  شیوخ  راـگدرورپ  توعد ]  ] هک ناـنآ  38)و  ،) دنرذگیمرد دنیآ  مشخ 
و دننک -  یهاوخداد  دسر  ناشیدب  یمتـس  نوچ  هک  نانآ  (39)و  دننکیم قافنا  میاهدرک  يزور  ار  ناشیا  هچنآ  زا  دـشاب و  ناشدوخ  نایم 
دوخ و نایم  دنک -  حالـصا  درذگرد و  هک  ره  سپ  رتشیب ،-  هن  نآ -  دـننام  دـشاب  ییدـب  يدـب  رفیک  40)و   -.) دنناسر يرای  رگیدـکی  هب 

متـس وا  رب  هکنآ  زا  سپ  دناتـس  نیک  هک  ره  هنیآره  41)و  .) درادـن تسود  ار  ناراکمتـس  وا  انامه  تسادـخ . رب  وا  شاداپ  دوخ -  راکمتس 
مدرم هب  هک  تسا  یناسک  رب  اـهنت  تمـالم ] ضرعت و   ] هار اـنامه  (42 .) تسین نانآ  رب  شنزرـس ] ضرعت و  زا   ] یهار چـیه  سپ  دـشاب ، هتفر 
تـسا یباذـع  ار  ناـنیا  دـنیوجیم ،-  ینوزف  دـنرذگیمرد و  دـح  زا  اـی  دـننکیم -  یـشکرس  متـس و  اوراـن  هب  نیمز  رد  دـننکیم و  متس 
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سپ دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  44)و  .) تسا راوتسا  هدوتس و  ياهراک  زا  نآ  هنیآره  درذگرد ، دزرو و  ییابیکـش  هک  ره  43)و  .) كاندرد
تـشگزاب هـب  یهار  اـیآ  دـنیوگ : دـننیب  ار  باذـع  نوـچ  هـک  ینیب  ار  ناراکمتــس  و  تـسین ، يو  زا  سپ  يزاـسراک  تـسود و  چـیه  ار  وا 

هشوگ هب  دنشاب و  هدنکفارـس  ریقح و  ییاوسر  يراوخ و  زا  هک  یلاح  رد  دنوش  هضرع  خزود ) شتآ   ) نآ رب  هک  ینیب  ار  نانآ  (45)و  تسه
دننانآ ناراکنایز  انامه  دنیوگ : دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  و  دـنروآیمنرب ،-  رـس  نآ  لوه  زا  دـنرگنیم -  خزود ] هب   ] یناهنپ مشچ و 

 -. دـنامورحم عونمم و  شیوخ  ناسک  لام و  زا  ندرب  دوس  زا  دـناخزود و  رد  اریز  دـندرک -  نایز  ار  ناشناسک  دوخ و  زیخاتـسر  زور  هک 
هک ره  و  تسین ، دننک  ناشیرای  هک  ینازاسراک  ناتسود و  ادخ  زج  ار  نانآ  46)و  .) دناهدنیاپ هتسویپ و  یباذع  رد  ناراکمتس  هک  شاب  هاگآ 

هکنآ زا  شیپ  وا -  نامرف  شریذـپ  هب  دـیهد -  خـساپ  ار  ناـتراگدرورپ  (47 .) تسین يراگتـسر ] هب   ] یهار چیه  ار  وا  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار 
رد تسا ،-  یندشن  لطاب  مکح  نآ  هدرک و  مکح  نآ  هب  اریز  تسین -  ادخ  يوس  زا  یتشگزاب  ار  نآ  هک  زیخاتـسر -  زور  دـیایب -  يزور 

، میاهداتسرفن نابهگن  اهنآ  رب  ار  وت  ام  دندنادرگ ، يور  رگا  سپ  (48 .) تسین يراکنا  چیه  يارای  ار  امش  دیرادن و  یهاگهانپ  چیه  زور  نآ 
ددرگ لفاغ  ام  زا  و  دوش -  نامداش  نادب  میناشچب  یتمعن -  یتمحر -  شیوخ  بناج  زا  ار  یمدآ  هاگره  و  تسین . مایپ  ندـناسر  زج  وت  رب 
تسا ساپسان  یمدآ  هاگنآ  سپ  هتسیاشان ،-  ياهراک  زا  هداتسرف -  شیپ  زا  ناشیاهتـسد  هچنادب  دسر  نانآ  هب  يدنزگ -  ییدب -  رگا  و  - 

نارتـخد دـهاوخ  هک  ره  هب  دـنیرفآیم ، دـهاوخ  هچنآ  نیمز ، اهنامـسآ و  یهاـشداپ  تسار  يادـخ  (49  -.) دـنکیم شوـمارف  ار  تـمعن  - 
دنزرفیب ازان و  دـهاوخ  ار  هک  ره  و  دـهدیم ، ود  ره  نارتخد  نارـسپ و  ار  ناـنآ  اـی  (50 ،) دشخبیم نارـسپ  دهاوخ  هک  ره  هب  دـشخبیم و 

 - ياهداتسرف ای  هدرپ ، سپ  زا  ای  یحو  هب  رگم  دیوگ  نخس  وا  اب  يادخ  هک  دسرن  ار  یمدآ  چیه  51)و  .) تساناوت اناد و  وا  هک  دنادرگیم ،
نامرف زا  نینچمه  52)و  .) تسا تمکح  اب  هبترمالاو و  وا  اـنامه  دـنک . یحو  يو ] هب   ] دـهاوخ هچنآ  وا  ناـمرف  هب  سپ  دتـسرف  ياهتـشرف - 

ره نادـب  هک  میتخاس  يرون  ار  نآ  ام  نکیلو  تسیچ ، نامیا  باـتک و  هک  یتسنادیمن  وت  میدرک . یحو  وت  هب  ار  نآرق -  یحور -  شیوخ 
رد هچنآ  تسار  وا  هـک  ییادـخ  نآ  هار  (53) ییاـمنیم هار  تسار  یهار  هب  وت  هنیآره  و  مییاـمن ، هار  میهاوـخب  شیوـخ  ناگدـنب  زا  ار  هک 

(54 .) ددرگیم زاب  ادخ  هب  اهراک  همه  هک  دیشاب  هاگآ  تسا . نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و 

فرخزلا

يزات نابز  هب  ینآرق  ار  نآ  ام  اـنامه  هک  (3 ،) هدننکنـشور نشور و  باتک  نیا ]  ] هب دنگوس  (2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
راوتـسا هبترمـالاو و  اـم  دزن  ظوفحم -  حوـل  اـهباتک -  لـصا  رداـم و  رد  نآرق )  ) نآ هنیآره  4)و  .) دیبایرد درخ  هب  امـش  هک  دـشاب  میدرک 

هکلب هن ، میراد - ؟ زاب  ضارعا  يور  زا  دـیراکفازگ  یمدرم  هک  ور  نآ  زا  امـش  زا  ار  نآرق -  دـنپ  يروآداـی و  رکذ -  نیا  اـیآ  (5 .) تسا
، ازهتـسا ودب  هکنآ  رگم  دماین  ناشیدب  يربمایپ  چیه  7)و  ،) میداتسرف ناینیـشیپ  نایم  رد  ار  ناربمایپ  اسب  6)و   -.) میهدیم دنپ  نادـب  ار  امش 
دندرک و هچ  هک  تشذگ -  ناینیشیپ  ناتـساد  و  میدرک ، كاله  دندوب  رتدنمورین  شیرق -  رافک  نانیا -  زا  هک  ار  نانآ  سپ  (8 .) دندرکیم

ياناوت اتمهیب  نآ  ار  اهنآ  دنیوگ  هنیآره  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یـسک  هچ  یـسرپب  اهنآ  زا  رگا  9)و   -.) میدرک هچ  اهنآ  اب  ام 
ییاهرهش اهاج و  هب  دیبای -  هار  هک  دشاب  دروآ ، دیدپ  اههار  نآ  رد  ناتیارب  درک و  امش  هاگمارآ  ار  نیمز  هک  نامه  (10 ،) تسا هدیرفآ  اناد 

، میدرک هدـنز  ار  هدرم  ینیمز  نآ  اـب  سپ  داتـسرف  ورف  هزادـنا  هب  یبآ  نامـسآ  زا  هـک  نآ  11)و   -) یلاعت قح  تخانـش  هب  ای  دـیهاوخ ، هک 
راوس هچنآ  امـش  يارب  دـیرفآ و  ار  اهتفج -  اـی  ناگدـیرفآ - ]  ] فانـصا همه  هک  نآ  12)و  ،) دـیوش هدروآ  نوریب  روگ ] زا   ] امـش نینچمه 

دای دینیـشنرب  اهنآ  رب  نوچ  ار  ناتراگدرورپ  تمعن  هاگنآ  دـیریگ  رارق  اهنآ  تشپ  رب  ات  (13 ،) درک دیدپ  نایاپراچ  اهیتشک و  زا  دـیوشیم 
زاـب ناـمراگدرورپ  يوس  هب  اـم  (14)و  میدوـبن اـناوت  نآ  رب  دوـخ  اـم  درک و  اـم  مار  ار  نـیا  هـک  نآ  تـسا  هزنم  كاـپ و  دـییوگ : دــینک و 

ناگدیرفآ زا  ایآ  (16 .) تسادیوه یـساپسان  یمدآ  هک  یتسارب  دنداهن ، يدنزرف -  یئزج -  شناگدنب  زا  ار  يادـخ )  ) وا 15)و  .) میدرگیم
لثم نامحر  يادـخ  يارب  هچنآ  هب  ار  نانآ  زا  یکی  نوچ  هکنآ ] لاح   ] 17)و (!؟ تخاس هژیو  نارسپ  هب  ار  امـش  تفرگرب و  ار  نارتخد  دوخ 
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مشخ و زا  رپ  هک  یلاح  رد  ددرگ  هایـس  شیور  دـنهد  هدژم  دیدنـسپ -  ادـخ  يارب  دیدنـسپن و  دوخ  يارب  هک  رتخد  دـلوت  هب  ینعی  دروآ - 
 - رتخد ینعی  درادـن -  اسر  نشور و  نایب  ندروآ  تجح  هلداـجم و  رد  دـباییم و  شرورپ  رویز  هیاریپ و  رد  هک  نآ  اـیآ  (18 .) دشاب هودنا 

رضاح و ناشیا  شنیرفآ  ماگنه  هب  ایآ  دنداهن . مان  نارتخد  دنانامحر  يادخ  ناگدنب  هک  ار  ناگتـشرف  19)و  (!؟] تسادخ يدنزرف  هتسیاش  ]
20)و .) دش دهاوخ  تساوخزاب  شـسرپ و  نانآ  زا  دوش و  هتـشون  ناشیهاوگ  هک  ادوز  دناسنج !؟-  مادـک  زا  هک  دـننادب  ات  دـناهدوب -  هاوگ 

فازگ غورد و  زج  نانیا  تسین ، یـشناد  چـیه  نخـس ]  ] نادـب ار  ناـنآ  میدـیتسرپیمن . ار  اـهنآ  تساوخیم  ناـمحر  يادـخ  رگا  دـنتفگ :
 - دـننکیم جاجتحا  نآ  هب  دـناهدز -  گنچ  نادـب  هک  میاهداد  یباتک  نآرق ]  ] نیا زا  شیپ  ار  نانآ  هراب ] نیا  رد   ] رگم اـی  (21 .) دنیوگیمن

يداـبآ و چـیه  رد  وت  زا  شیپ  نینچمه  23)و  .) میاهتفایهر ناشیا  یپ  رب  ام  میاهتفاـی و  ینییآ  رب  ار  نامناردـپ  اـم  دـنتفگ : هکلب  هن ]، (] 22 (!؟
یپ رب  ام  انامه  میاهتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  هک  دـنتفگ  شنانارماک  نارگناوت و  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ياهدـننکمیب  چـیه  يرهش 

زا يوریپ  رب  مه  زاب   ] مروایب دیاهتفای  نآ  رب  ار  ناتناردپ  هچنآ  زا  رتنومنهر  ار  امـش  دنچ  ره  ایآ  تفگ : هدننکمیب ] نآ  (] 24 .) میوریم ناشیا 
ماجنارـس هک  رگنب  و  میدناتـس ، نـیک  اـهنآ  زا  سپ ، (25 .) میرفاک دـیاهدش  هداتـسرف  نآ  هب  امـش  هچنادـب  ام  دـنتفگ : دـینامیم ؟] یقاب  اهنآ 

نآ رگم  (27 ،) مرازیب دیتسرپیم  هچنآ  زا  نم  تفگ : دوخ  موق  ردـپ و  هب  میهاربا  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 26)و !) دوب هنوگچ  ناگدننکبیذکت 
ات درک  هدنیاپ  ینخـس  دوخ  نادـنزرف  رد  ار  دـیحوت -  هملک  ینعی  نآ -  28)و  .) درک دهاوخ  ییامنهار  ارم  وا  هک  هدـیرفآ  ارم  هک  يادـخ ] ]
ار ناشناردـپ  و  هکم -  راـفک  ناـنیا -  هـکلب  (29 .) دـندرگ زاـب  یتسرپادـخ ] دـیحوت و  نید  هب  كرـش  زا  ناکرـشم  رگید  شموق و   ] دـیاش

دمآ ناشیدـب  قح  هک  هاگنآ  30)و  .) دمآ ناشیدب  ص - )  ) دـمحم رگنـشور -  راکـشآ و  ياهداتـسرف  و  نآرق -  قح -  ات  مدرک  رادروخرب 
هکم رهـش -  ود  نیا  زا  هاج -  لام و  تهج  زا  گرزب -  يدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ : 31)و  .) میرفاک نآ  هب  ام  تسوداج و  نیا  دنتفگ :
هیاـم ناـنآ  ناـیم  هک  مییاـم  دـننکیم ؟ شخب  ار  توبن -  وـت -  راـگدرورپ  تمحر  اـهنآ  اـیآ  (32 (؟ تـسا هدـشن  هداتـسرف  ورف  فئاـط -  و 

ار رگید  خرب  یخرب  ات  هاج -  يزور و  رد  میاهتـشاد -  رترب  یخرب  رب  ار  یخرب  ياههیاپ  و  میاهدرک ، شخب  ایند  یناگدنز  رد  ار  ناشنارذگ 
تما کـی  همه  ناـمدرم  هک  دوـب  نآ  هـن  رگا  33)و  .) تسا رتـهب  دـنروآیم  درگ  هچنآ  زا  وت  راـگدرورپ  شیاـشخب  و  دـنریگ ، تمدـخ  هب 

ناشاههناخ يارب  دـنوشیم  رفاک  نامحر  يادـخ  هب  هک  ار  یناسک  هنیآره  دـندییارگیم -  رفک  هب  ای  دـندشیم  وجایند  همه  دنتـشگیم - 
میس ای  رز  زا  ییاهتخت -  اهرد و  ناشاههناخ  يارب  زین  34)و  .) دنور الاب  اهنآ  رب  هک  هرقن ] زا   ] ییاهنابدرن زین  میتخاسیم و  هرقن  زا  ییاهفقس 

و ناهج ، نیا  یناگدـنز  يرادروخرب  الاک و  رگم  تسین  همه  نیا  و  نیرز .]  ] ییاـهرویز زین  35)و  ،) دـننز هیکت  اهنآ  رب  هک  میتخاسیم ] - ]
 -، ددرگب دشوپب و  مشچ  ای : دباترب -  يور  نامحر  يادـخ  درکدای  زا  هک  ره  36)و  .) تسا ناراگزیهرپ  هژیو  وت  راگدرورپ  دزن  ناـهج  نآ 

دـنراد و زاب  هار  زا  ار  نانآ  اهناطیـش )  ) اـهنآ هنیآره  37)و  .) دـشاب نیـشنمه  زاسمد و  ار  وا  هک  میراـمگرب -  میزیگنارب -  وا  يارب  یناـطیش 
[ شمدمه ناطیش  هب   -، ] زیخاتـسر زور  رد  دیآ -  ام  دزن  نانآ ] زا  یکی   ] هک هاگنآ  ات  (38 .) دنناگتفای هار  هک  دنرادنپیم  نانآ  دننادرگرب و 
، باذع رد  ناتندمآ  درگ  زورما  39)و  .) یتسه ینیـشنمه  دب  و  رتخاب ، رواخ و  نایم  هک  دوب  يرود  نادنچ  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دـیوگ :
هک ار  سک  نآ  و  نالدروک -  ناروک -  اـی  یناونـشب  ار  نارک  یناوتیم  وت  رگم  سپ  (40 .) دیدرک متـس  دوخ ] رب   ] نوچ دهدن  دوس  ار  امش 

[ باذع زا   ] ار هچنآ  ای  (42 ،) میناتـسیم نیک  نانآ  زا  انامه  میناریمب ،-  میربب -  ار  وت  رگا  سپ  (41 (؟ ییامنب هار  تسا  راکشآ  یهارمگ  رد 
هار رب  وت  انامه  نز ، گـنچ  تسا  هدـش  یحو  وت  هب  هچنادـب  سپ  (43 .) مییاناوت نانآ  رب  ام  هک  مییاـمنیم ، وت  هب  میاهدرک  هدـعو  ناـشیا  هب 
هک ادوز  و  تسا ،-  فرـش  تزع و  زا  يراـگدای  اـی : تسا -  دـنوادخ ] زا   ] يداـی وـت  موـق  وـت و  يارب  نآرق ]  ] نـیا هـنیآره  44)و  .) یتسار

نامحر يادـخ  زج  ایآ  سرپب : میداتـسرف  وت  زا  شیپ  هک  اـم  ناربماـیپ  زا  45)و   -.) تمعن نیا  زا  يرادساپـس  نآرق و  زا  دـیوش -  هدیـسرپ 
اب ار  یـسوم  هـنیآره  46)و   -.) دـناهدوب ادـصمه  قـفتم و  دـیحوت  رب  ناربماـیپ  هـمه  ینعی  دـنوش - ؟ هدـیتسرپ  هـک  مـیاهداد  رارق  ینایادـخ 
ام ياههناشن  اب  نوچ  سپ  (47 .) منایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  نم  انامه  تفگ : میداتـسرف ، وا  نارتهم  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  ياههناشن 
 - ياهزجعم ياهناشن -  چـیه  ار  ناـنآ  48)و  .) دندادرـس هدنخ  اههناشن  نآ  زا  مدنامه  دروآ -  ناشیدـب  ار  ام  ياههناشن  ای  دـمآ -  ناشیدـب 
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راگدرورپ رگوداج ، يا  دنتفگ : 49)و  .) دندرگزاب دیاش  ات  میدرک  ناشراتفرگ  باذع  هب  و  دوب . رگید  هناشن  زا  رتگرزب  هکنآ  رگم  میدومنن 
زا ار  باذع  نوچ  50)و  .) میاهتفای هار  ام  هک  درادرب ] ام  زا  ار  باذع  نیا  هک   ] ناوخب ام  يارب  تسا  هدرک  وت  اب  هک  يدهع  نآ  هب  ار  شیوخ 

نیا رـصم و  یهاشداپ  اـیآ  نم ، موق  يا  تفگ : دروآرب و  گـناب  دوخ  موق  ناـیم  رد  نوعرف  51)و  .) دنتـسکش نامیپ  مدنامه  میتشادرب  اهنآ 
هک درم ]  ] نیا زا  مرتـهب  نم  هکلب  (52) دینیبیمن ارم ] تمـشح  تمظع و   ] ایآ دنتـسین ؟ نم  نآ  زا  دـنناور  نم  کشوک ]  ] ریز زا  هک  اهيوج 
وا رب  نیرز  ياهدنبتـسد  ارچ  سپ  تساـیر ] هتـسیاش  تسا و  قـح  رگا  (] 53 .) دـنک ناـیب  نشور  ار  نخـس  دـناوتیمن  تسا و  نوبز  راوخ و 

و تفرگ ، يدرخبان  هب  گنرین ] نیدب   ] ار دوخ  موق  سپ  (54) دناهدماین شتلاسر ] قیدصت  يارب   ] يو هارمه  ناگتشرف  ارچ  ای  هدشن ؟ هدنکفا 
نیک نانآ  زا  دـندروآ  مشخ  هب  ار  ام  نوچ  سپ  (55 .) دندوب يادخ  نامرف  زا  نوریب  راکدـب و  یمدرم  هک  اریز  دـندرب ، نامرف  وا  زا  مه  نانآ 

ناینیـسپ يارب  یتربع  يدـنپ و  و  هدـنیآ -  نارفاـک  يارب  یناورـشیپ  یناگتـشذگ -  ار  ناـنآ  سپ  (56 .) مـیدرک قرغ  ار  یگمه  میدـناتس و 
گناب هرخـسم ] هدنخ و  هب   ] وت موق  هاگان  دوب -  ردپ  نودب  ع )  ) مدآ دـننام  وا  دـلوت  هک  دـش -  هدروآ  لثم  میرم  رـسپ  نوچ  57)و  .) میدرک
یمدرم ناـنآ  هـکلب  لدـج ، هزیتـس و  يور  زا  رگم  دــندزن  وـت  يارب  ار  لـثم ]  ] نـیا وا ؟ اـی  دــنرتهب  اـم  نایادــخ  دــنتفگ : 58)و  ،) دنتشادرب

یتربع هناـشن و  لیئارـسا  نادـنزرف  يارب  ار  وا  میتـشاد و  ینازرا  توبن ]  ] تمعن وا  رب  هک  ياهدـنب  رگم  تسین  یـسیع )  ) وا (59 .) دنرگهزیتس
وا هنیآره  61)و  .) دنـشاب امـش ]  ] نیـشناج نیمز  رد  هک  میدرکیم  دیدپ  یناگتـشرف  امـش  ياج  هب  هنیآره  میتساوخیم  رگا  60)و  .) میتخاس

ناکما رب  تسا  یلیلد  نیا  درکیم و  هدـنز  ار  ناگدرم  زین  دـمآ و  ایند  هب  ردـپ  نودـب  اریز  تمایق -  نتـسناد  يارب  تسا  ياهناشن  یـسیع ) )
امش ناطیش  62)و  .) تسار هار  تسا  نیا  دینک ، يوریپ  ارم  دینکن و  کش  زیخاتـسر -  زور  نآ -  رد  سپ  تمایق -  رد  ناگدرم  ندش  هدنز 

انامه تفگ : دمآ ، نشور  لیالد  اههناشن و  اب  یسیع  نوچ  63)و  .) تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دنادرگم ، درادن و  زاب  تسار ] هار  زا   ] ار
نآ هرابرد  هک  ار  هچنآ  زا  یخرب  ات  و  دـیبای ] هار  نادـب  ات   ] ماهدروآ قـالخا -  دـیاقع و  رد  راوتـسا  تسرد و  نخـس  تمکح -  امـش  يارب 

راگدرورپ نم و  راگدرورپ  اتکی  يادـخ  اـنامه  (64 .) دـیرب نامرف  ارم  دـینک و  اورپ  يادـخ  زا  سپ ، منک . نایب  ناـتیارب  دـینکیم  فـالتخا 
رب ياو  سپ  دندرک ، فالتخا  وا ] هرابرد   ] دوخ نایم  نایاسرت -  اههورگ -  نآ  اما  (65 .) تسار هار  تسا  نیا  دیتسرپب ، ار  وا  سپ  تسامش ،

؟ دنـشابن هاـگآ  هک  یلاـح  رد  دـیآ  ناشیدـب  ناـهگان  هک  دـناهارب  مشچ  ار  زیخاتـسر  زج  اـیآ  (66 .) كاندرد يزور  باذـع  زا  ناراـکمتس 
ناشیا یتسود  هک  ناراگزیهرپ -  رگم  دنرگید ، خرب  نمشد  یخرب  زور  نآ  رد  تسا -  هانگ  رفک و  هار  رد  ناشیتسود  هک  ناتـسود -  (67)

ام تایآ  هب  هک  ناـنآ  (69 ،) دـیوشیم نیگهودـنا  هن  تسامـش و  رب  یمیب  هن  زورما  نم ، ناگدـنب  يا  (68  -.) تسادـخ هار  رد  ادـخ و  يارب 
 - ناگتـشاد یمارگ  نامرخ -  ناداش و  دـییآرد  تشهب  هب  ناتنارـسمه  امـش و  دوش ]: هتفگ  نانآ  هب  (] 70 ،) دندوب ناملـسم  دندروآ و  نامیا 

شهاوخ و اهلد  هچ  ره  تسا  تشهب )  ) نآ رد  و  دـننادرگب ، نانآ  رب  بارـش -  زا  ییاـههزوک -  و  ماـعط -  زا  رپ  رز -  زا  ییاـههساک  (71 .)
هب دـیدرکیم  هچنآ  شاداپ  هب  هک  یتشهب  تسا  نیا  72)و  .) دیشاب نادیواج  اجنآ  رد  امـش  و  درب ، تذل  نآ  ندید  زا  اهمـشچ  دنک و  وزرآ 

، دـننادیواج خزود  باذـع  رد  ناراـکهزب  اـنامه  (74 .) دـیروخیم نآ  زا  هـک  تـسه  رایــسب  هوـیم  اـجنآ  رد  ار  امــش  (73 .) دـیربیم ثاریم 
نانآ نکیلو  میدرکن  متـس  نانآ  هب  ام  76)و   -،) شتآ زا  ندش  نوریب  زا  دنـشاب -  دیمون  نآ  رد  اهنآ  دوشن و  کبـس  نانآ  زا  باذع ] (] 75)

ار ام  تراگدرورپ  هک  دیاب  خزود ،-  شتآ  نابهگن  کلام -  يا  هک  دـنهد  زاوآ  دـنرادن ] ییاهر  دـیما  نوچ   ] 77)و ،) دندوب راکمتس  دوخ 
ار قح  ناترتشیب  نکیلو  میدروآ  امـش  يارب  ار  قح  هنیآره  دیامرف ]: ادـخ  و  (] 78) دیتسه یندنام  هدننکگنرد و  امـش  انامه  دیوگ : دناریمب ،

راوتــسا يراــک  اــهنآ ] رفیک  يارب   ] مـه اــم  سپ  دــنتخاس ، قــح -  در  رد  راوتــسا -  يراــک  نارفاــک ]  ] هـکلب (79 .) دـیتشادیم شوخان 
 - ام ناگداتسرف  و  میونشیم ،] ، ] ارچ میونشیمن ؟ ار  رگیدکی  اب  نانآ  ییوگزار  یناهن و  هشیدنا  ام  هک  دنرادنپیم  رگم  ای  (80 .) میزاسیم

[ يو  ] هدنتـسرپ نیتسخن  نم  سپ  دوبیم ، يدـنزرف  ار  نامحر  يادـخ  رگا  وگب : (81 .) دنسیونیم اهنآ  دزن  رد  لامعا -  هدنـسیون  ناگتـشرف 
ناشراذگاو سپ  (83 .) دننکیم فصو  تسیاشان ] هب  ار  وا   ] هچنآ زا  شرع ، راگدرورپ  نیمز ، اهنامـسآ و  راگدرورپ  تسا  كاپ  (82 .) مدوب

رد هک  نآ  تـسوا  84)و  .) دننک رادـید  دـنوشیم  هداد  هدـعو  هک  ار  ناشزور  نآ  ات  دنـشاب  مرگرـس  يزاب  هب  دـننک و  وگوتفگ  هدوهیب  ات 
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یهاـشداپ تسار  وا  هک  يادـخ ]  ] نآ تسا  راوگرزب  گرزب و  85)و  .) اناد تمکح و  اب  تسوا  و  تسادخ ، نیمز  رد  تسادـخ و  نامـسآ 
زج هک  ناـنآ  86)و  .) دـیوشیم هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  دزن  زیخاتـسر  ماگنه  شناد  و  تساـهنآ ، ناـیم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و 
هک دننادب -  دنشاب و  هداد  یهاوگ  دیحوت -  قح -  هب  هک  یناسک  رگم  دنرادن  ندرک  تعافـش  يارای  دنتـسرپیم -  دنناوخیم -  ار  يادخ 

هدیرفآ ار  نانآ  یـسک  هچ  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  87)و   -.) راکهانگ نانموم  زا  رگم  درک  دنهاوخن  تعافـش  و  دننک ، تعافـش  یـسک  هچ  زا 
راتفگ هب ] ملع  تسوا  دزن   ] (88)و دنوشیم هدینادرگ  وا ] ریغ  شتسرپ  هب  ادخ  شتـسرپ  زا   ] هنوگچ اجک و  سپ  ادخ . دنیوگ : هنیآره  تسا 

، وگ مالـس  نادرگب و  يور  ناـنآ  زا  سپ ، (89 .) دـنروآیمن نامیا  هک  دـنایمدرم  نانیا  انامه  نم ، راـگدرورپ  يا  هک  ص - )  ) ربماـیپ وا - 
(90 .) دننادب هک  ادوز 

ناخدلا

، میداتسرف ورف  تکرب  اب  یبش  رد  ار  نآ  انامه  (3 .) رگنشور نشور و  باتک  نیا  هب  دنگوس  (2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
 -، دیآیم رد  لیـصفت  هب  لامجا  زا  دوش -  هدومن  زاب  هدرک و  ادـج  يراوتـسا  راک  ره  بش )  ) نآ رد  (4 .) میاهدوب هدننکمیب  هرامه ]  ] ام هک 

، اناد اونـش و  تسوا  هک  تراـگدرورپ ، زا  یـشیاشخب  يور  زا  (6 ،) میاهدوب ناربمایپ ]  ] هدنتـسرف هرامه ]  ] اـم هک  تساـم ، دزن  زا  یناـمرف  (5)
دنکیم و هدنز  تسین ، وا  زج  ییادـخ  چـیه  (8 .) دـیراد رواب  نامگیب  رگا  تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  ناـمه  (7)

مرگرـس دـیدرت  کش و  رد  اهنآ  هکلب  دـنرادن ]، رواب  ار  نیا  نارفاک  (] 9 .) تسامش نیـشیپ  ناردپ  راگدرورپ  امـش و  راگدرورپ  دناریمیم ،
باذـع تسا  نـیا  دـنیوگ ]: ، ] دریگ ورف  ار  مدرم  هـک  (11 ،) درواـیب راکـشآ  يدود  نامـسآ  هک  رادیم  مـشچ  ار  يزور  سپ  (10 .) دنايزاب

هکنآ لاح  و  دشاب ؟ نتفرگ  دـنپ  ار  نانآ  هنوگچ  اجک و  (13 .) میاهدنرآ نامیا  ام  هک  رادرب  ام  زا  ار  باذـع  نیا  اراگدرورپ ، (12 ،) كاندرد
ار باذع  ام  کنیا ] (] 15 .) هناوید تسا  ياهتخومآ  دنتفگ : دـندنادرگ و  يور  وا  زا  هاگنآ  (14 ،) دمآ رگنشور  راکـشآ و  يربمایپ  ار  ناشیا 

نیک ام  هک  میریگ ، ورف  تخـس  ار ] نارفاـک   ] هک يزور  (16 .) دیدرگیم زاب  رفک ] هب   ] امـش یلو ] ، ] میرادیم رب  كدنا -  ینامز  یکدـنا - 
ینب ادـخ -  ناگدـنب  هک  نیا ] هب  (] 18 ،) دـمآ راوگرزب  يربماـیپ  ار  ناـشیا  و  میدومزآ ، ار  نوعرف  موـق  ناـنآ  زا  شیپ  هنیآره  17)و  .) میناتس

 - نشور یتجح  ار  امش  نم  هک  دینکم ، يزارفندرگ  یشکرس و  ادخ  رب  19)و  ،) منیما يربمایپ  ار  امش  نم  هک  دیراپس ، نم  هب  ار  لیئارسا - 
ممانشد ای  دینک -  مراسگنس  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  امـش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  انامه  20)و  .) ماهدروآ اضیب ،-  دی  اصع و  نوچمه 

راگدرورپ هاگنآ  (22  -.) دـیوشم مدرم  ندـیورگ  عناـم  اـی  دـیرازایم  ارم  دـیریگ -  هراـنک  نم  زا  دـیورگیمن ، نم  هـب  رگا  21)و   -.) دیهد
انامه رب ، نوریب  ماگنه  بش  ار  لیئارـسا -  ینب  ینعی  نم -  ناگدـنب  میتفگ ]: وا  هب   ] سپ (23 .) دنراکهزب یموق  اهنیا  هک  دـناوخب  ار  شیوخ 

نوعرف موق  اهنآ -  انامه  راذگب ، رس  تشپ  کشخ -  یهار  نکاس و  مارآ -  ار  ایرد  24)و  .) دمآ دنهاوخ  امش  یپ  زا  وا ] ناوریپ  نوعرف و  ]
اهتمعن و 27)و  ،) هتـسارآ وکین و  ياهياج  اهرازتشک و  26)و  ،) دنتشاذگب هک  اههمشچ  اهغاب و  رایـسب  هچ  (25 .) دنایندش قرغ  يرکشل  - 

سپ (29 .) میداد ثاریم  لیئارسا -  ینب  رگید -  یموق  هب  ار  اهنآ  و  ناشتشذگرس ،] دوب   ] نینچنیا (28 .) دندوب رادروخرب  نآ  رد  هک  یشیاسآ 
، نوعرف زا  (31 ،) میدیناهر هدننکراوخ  باذع  زا  ار  لیئارسا  نادنزرف  هنیآره  30)و  .) دنتفاین مه  تلهم  و  تسیرگن ، نانآ  رب  نیمز  نامسآ و 
33)و .) میدـیزگرب هناـمز -  مدرم  ناـیناهج -  رب  شناد  يور  زا  ار  ناـنآ  هنیآره  32)و  .) دوب ناراـکفازگ  زا  یـشکرس  يوجيرترب و  وا  هک 

 - راک ماجنارس  نآ -  (35 :) دنیوگیم هکم -  نارفاک  نانیا -  هنیآره  (34 .) میدادب دوب ، ادیوه  یـشیامزآ  نآ  رد  هچنآ  اههناشن  زا  ار  ناشیا 
ایآ (37 .) دیرآ زاب  ار  ام  ناردـپ  دـییوگیم  تسار  رگا  سپ  (36 ،) میوشیمن هتخیگنارب  روگ ] زا   ] اـم تسین و  اـم  نیتسخن  گرم  نیمه  زج 
اهنآ هک  اریز  میدرک ، كاله  ار  همه  ناینوعرف ؟-  دومث و  داع و  موق  دـننام  دـندوب -  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  عبت و  موق  ای  دـنرتهب  اـهنیا 

ناشرتشیب یلو  میدیرفاین ، قحب  زج  ار  ود  نآ  (39 ،) میدیرفاین يزاب  هب  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  38)و  .) دندوب راکهزب 
هاگ هدـعو  تمایق -  يرواد  زور  ای  راکدـب ، راکوکین و  رفاک و  نموم و  لطاب و  قح و  نایم  ییادـج  ییادـج -  زور  اـنامه  (40 .) دننادیمن
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اهنآ هن  و  دنکن ،-  عفد  وا  زا  ار  باذع  و  دیاین -  راک  هب  درادـن و  يدوس  دوخ  تسود  يارب  یتسود  چـیه  هک  يزور  (41 .) تسا نانآ  همه 
یندروخ (44 ،) موقز تخرد  انامه  (43 .) نابرهم اتمهیب و  ياـناوت  تسوا  هک  درآ ، تمحر  وا  رب  يادـخ  هک  یـسک  رگم  (42 ،) دنوش يرای 

ادن ار  ناگتشرف  (] 47 .) ناشوج بآ  ندیشوج  نوچمه  (46 ،) دشوجیم اهمکش  رد  هک  تسا  هتخادگ  يور  سم و  دننام  (45 ،) تسا دنمهزب 
، شچب (49 ،) دیزیر ورف  ناشوج  بآ  باذع  زا  شرس  زارف  رب  سپس  (48 ،) دیشکب شخزود  نایم  هب  يراوخ  یتخس و  هب  شدیریگب و  دیآ ]:

میبیب نما و  یهاگیاج  رد  ناراـگزیهرپ  اـنامه  (51 .) دـیدرکیم کـش  نآ  هب  هک  تسا  ناـمه  نیا  (50 !) يراوگرزب دـنمناوت  نامه  وت  هک 
تسا  ] نینچنیا (54 [.) دننیشنیم  ] مه يورایور  دنشوپیم ، ربتس  كزان و  ناینرپ  ياههماج  زا  (53 ،) اهراس همشچ  اهناتسوب و  رد  (52 ،) دنشاب

لاوز ناـیز و  زا   ] ینمیا رد  دـنناوخارف ، دـنهاوخب  ياهویم  ره  اـجنآ  رد  (55 .) میهد يرـسمه  هب  مشچ  خارف  ناروح  ار  ناـشیا  و  ناـشلاح ،]
هتشاد هاگن  خزود  باذع  زا  ار  ناشیا  دنوادخ ]  ] و دناهدیـشچ -  ایند  رد  هک  نیتسخن -  گرم  نامه  رگم  دنـشچن  ار  گرم  اجنآ  (56 [.) نآ

نابز هب  ار  نآرق )  ) نآ ام  هک  تسین  نیا  زج  سپ  (58 .) گرزب یبایماک  يزوریپ و  تسا  نیا  وت ، راگدرورپ  زا  یششخب  يور  زا  (57 ،) تسا
(60 .) دنرظتنم زین  نانآ  هک  شاب  رظتنم  سپ  (59 .) دنریگ دنپ  دننک و  دای  هک  دشاب  میتخاس ، ناسآ  وت 

ۀیثاجلا

هنیآره (3 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  يادخ  دزن  زا  باتک  نیا  نداتـسرف  ورف  (2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
رد  ] ناگدنبنج زا  هچنآ  امـش و  شنیرفآ  رد  4)و   -.) دنوادخ تمکح  رب  لالدتـسا  يارب  تساههناشن -  نانموم  يارب  نیمز  اهنامـسآ و  رد 

و اـهنآ -  یتساـک  ینوزفا و  و  زور -  بـش و  دـش  دـمآ و  رد  5)و  .) تساههناشن دـنراد  رواب  نامگیب  هک  یمدرم  يارب  دـنکارپیم  نیمز ]
ندـیزو و رد  هدرک و  هدــنز  شایگدرم  زا  سپ  نآ  هـب  ار  نـیمز  هدروآ و  ورف  ربا -  نامــسآ -  زا  يادــخ  هـک  یناراـب -  ینعی  ییزور - 

سپ میناوخیم ، یتسرد  یتسار و  هب  وت  رب  هک  تسادـخ  تایآ  اهنیا  (6 .) دندنبراک ار  درخ  هک  یمدرم  يارب  تساههناشن  اهداب  ندـینادرگ 
وا رب  هک  ار  يادخ  تایآ  هک  (8 !) ياهشیپهنگ نزغورد  ره  رب  ياو  (7 (؟ دنروآیم نامیا  وا  تایآ  يادخ و  نخس ]  ] زا سپ  نخـس  مادک  هب 

، تسا هدینشن  ار  نآ  زگره  هک  ییوگ  دزرویم ، رارصا  دانع ] رفک و  رب   ] یشنم گرزب  یشکندرگ و  هب  هاگنآ  دونـشیم ، دوشیم  هدناوخ 
هدـننک راوخ  یباذـع  هک  دـننانیا  دریگیم ، شدنخـشیر  هب  دـنادب  ام  تاـیآ  زا  يزیچ  نوچ  9)و  .) هد هدژم  كاـندرد  یباذـع  هـب  ار  وا  سپ 

چیه ار  نانآ  دـناهتفرگ  ناتـسود  ادـخ  ياج  هب  هچنآ  و  لاوما -  زا  دـناهدروآ -  تسد  هب  هچنآ  و  تسا ، خزود  ناـشیا  يورارف  (10 .) دنراد
رفک ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یناسک  و  تسا ، ینومنهر  نآرق ]  ] نیا (11 .) گرزب تسا  یباذع  ار  ناشیا  دیاین و  راک  هب  درادن و  يدوس 

هب نآ  رد  اهیتشک  ات  درک  مار  امـش  يارب  ار  ایرد  هک  نآ  تسادخ  (12 .) كاندرد تخس  یباذع  هنوگ  زا  تسا  یباذع  ار  نانآ  دناهدیزرو 
تسا نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (13)و  دیرازگ ساپـس  هک  دشاب  دییوجب و  يزور -  وا -  شـشخب  زا  ات  دـنوش و  ناور  وا  نامرف 

هک یناسک  هب  (14 .) دنـشیدنایم هک  یمدرم  يارب  تساههناشن  اهراک ]  ] نیا رد  هنیآره  تخاـس . مار  امـش  يارب  تسوا  يوس  زا  هک  ار  همه 
ار یهورگ  دوخ ] ادـخ   ] ات دـنرذگرد  دـنرادن  دـیما  رواب و  ار  يادـخ  راوگان ] تخـس و   ] ياهزور هک  یناـسک  زا  وگب : دـناهدروآ ، ناـمیا 

نایز هب  دـنک  تسیاشان  دـب و  راـک  هک  ره  و  تسوا ، دوخ  دوس  هب  دـنک  هتـسیاش  کـین و  يراـک  هک  ره  (15 .) دهد ازـس  دندرکیم  هچنادب 
ای تمکح  مکح -  و  تاروت -  باتک -  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  هنیآره  16)و  .) دیوشیم هدنادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  تسوا ،

17)و .) میداهن يرترب  هنامز -  مدرم  نایناهج -  رب  ار  نانآ  و  میدرک ، يزور  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  ار  ناشیا  میداد و  يربمایپ  و  ییاورناـمرف - 
هرابرد ای  تاروت  ماکحا  رد  دندرکن -  فالتخا  سپ  میدادب ، ص ])  ) دمحم تلاسر  دوخ و  نید   ] راک زا  نشور  لیالد  اههناشن و  ار  ناشیا 

زور رد  نانآ  نایم  وت  راـگدرورپ  اـنامه  دوخ . ناـیم  یهاوخدـب  متـس و  يور  زا  دیـسر ، ناشیدـب  شناد  هکنآ  زا  سپ  رگم  ص - )  ) ربماـیپ
، میداهن تعیرش ] نید و   ] راک زا  یشور  هار و  رب  ار  وت  سپـس  (18 .) درک دهاوخ  يرواد  دندرکیم  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هرابرد  زیخاتـسر 

 - ادخ ربارب  رد  ادخ -  زا  ار  وت  نانآ  انامه  (19 .) نکم يوریپ  دننادیمن  هک  یناسک  لد  ياهشهاوخ  اهـسوه و  زا  نک و  يوریپ  ار  نآ  سپ 
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 - نیا (20 .) تسا ناراگزیهرپ  زاسراک  تسود و  ادخ  دنرگید و  یخرب  ناتـسود  یخرب  ناراکمتـس  و  دنیاین ، راک  هب  دنرادن و  يدوس  چیه 
هک یناسک  رگم  ای  (21 .) دنراد رواب  نامگیب  هک  یهورگ  يارب  تسا  یشیاشخب  ینومنهر و  و  مدرم ، يارب  تسا  ییاهشنیب  نآرق -  ای  نید 

میهدیم رارق  دندرک  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دننامه  ار  نانآ  هک  دنرادنپیم  دندیزای  تسد  دـب  ياهراک  هب 
ات  ] دـیرفآ یتـسرد  یتـسار و  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  22)و  .) دـننکیم يرواد  دـب  دـشاب !؟ ربارب  ناسکی و  ناـشگرم  یناگدـنز و  هک 

یسک يدید  ایآ  (23 .) دوشیمن متس  نانآ  هب  دبای و  شاداپ  تسا  هدرک  هچنادب  یسک  ره  ات  و  دوش ] راکشآ  وا  ییادخ  تردق و  ياههناشن 
رب داـهن و  رهم  شلد  شوـگ و  رب  درک و  شهارمگ  شناد  يور  زا  ادـخ  تفرگ و  شیوـخ  لد  سوـه  شهاوـخ و  ار  دوـخ  يادـخ  هک  ار 
 - نیا دـنتفگ : نارفاک ]  ] (24)و دیریگیمن دنپ  ایآ  دـیامن ؟ هار  ادـخ  نتـشاذگ ] ورف   ] زا سپ  ار  وا  هک  تسیک  سپ  دـنکفا ؟ هدرپ  شمـشچ 

و دنکن ، كاله  هنامز -  راگزور و  رهد -  زج  ار  ام  میوشیم و  هدـنز  میریمیم و  ناهج ، نیا  رد  ام  یگدـنز  رگم  تسین  یگدـنز -  ینعی 
هب ناگدرم  ندـش  هدـنز  هرابرد  ام -  نشور  تاـیآ  نوچ  25)و  .) دنتـسین رادـنپ  نامگ و  رد  زج  نانآ  تسین ، نآ  هب  یـشناد  چـیه  ار  ناـنآ 

رگا دــینک -  هدــنز  دــیرایب -  ار  اـم  ناردــپ  دــنیوگ : هـک  دــشابن  نـیا  زج  ناـشیا  تـجح  دوـش  هدــناوخ  ناـنآ  رب  زیخاتــسر -  ماـگنه 
مهارف تسین  نآ  رد  یکـش  هـک  زیخاتـسر  زور  هـب  ار  امـش  سپـس  دـناریمیم و  زاـب  دـنکیم و  هدـنز  ار  امـش  ادـخ  وـگب : (26 .) دییوگتسار

زور نآ  رد  دوـش  اـپرب  زیخاتـسر  هک  يزور  و  نـیمز ، اهنامـسآ و  یهاـشداپ  تـسار  يادـخ  27)و  .) دـننادیمن مدرم  رتـشیب  یلو  دروآیم ،
نآ لوه  زا  نتـساخرب  هداـمآ  زیخمین  هدـمآ -  رد  وناز  هب  ار  یهورگ  ره  28)و  .) دـننکیم نایز  ناورجـک -  ناروابان و  قح  نایارگلطاب - 
امش رب  هک  ام  همان  تسا  نیا  (29 .) دنهدب دیدرکیم  هچنآ  شاداپ  ار  امـش  زورما  دنناوخارف . ]ش  رادرک  ] همان هب  ار  یهورگ  ره  ینیب . زور - 

هک یناسک  اما  (30 .) میتشادیمرب تشونور  دـیدرکیم  هک  ییاهراک  زا  ام  انامه  دـیوگیم . نخـس  یتسار  هب  امـش -  دـض  رب  ناـیز و  هب  - 
تـسا نیا  درآرد . تشهب -  رد  دوـخ -  تمحر  رد  ار  ناـشیا  ناـشراگدرورپ  سپ  دـندرک ، هتـسیاش  کـین و  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا 

سپ دشیم  هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  هک  دوب  نیا  هن  ایآ  دنیوگ ]: اهنآ  هب   ] دـندش رفاک  هک  یناسک  اما  31)و  .) گرزب يزوریپ  یبایماک و 
نآ رد  یکش  زیخاتسر  تسا و  تسار  ادخ  هدعو  انامه  دشیم : هتفگ  هک  یماگنه  (32)و  دیدوب راکهزب  یمدرم  دیدرک و  یشکندرگ  امش 
نآ رد   ] ار نانآ  33)و  .) میرادن نامگیب  رواب  نادب ]  ] ام و  میربن ، نامگ  يرادنپ  زج  ام  تسیچ . زیخاتـسر  مینادیمن  ام  دـیتفگیم : تسین ،

ار امـش  زورما  دوـش : هتفگ  34)و  .) دریگ ورف  ار  نانآ  دـندرکیم  ازهتـسا ، نادـب  هچنآ  دوش و  رادـیدپ  دـندرکیم  هک  يدـب  ياـهراک  زور ]
يرای ار  امـش  تسا و  خزود  امـش  ياج  و  دـیدرک ، شومارف  ار  ناـتزور  نیا  رادـید  امـش  هکناـنچ  میراذـگیم -  ورف  مینکیم -  شومارف 
زورما سپ  تفیرفب ، ار  امش  ایند  یگدنز  دیتفرگ و  هرخسم  هب  ار  ادخ  تایآ  امش  هک  تسا  نآ  ببس  هب  باذع ]  ] نیا (35 .) تسین ياهدننک 

 - تسین هتفریذـپ  ناشرذـع  اریز  دـنوش -  نتـسج  يدونـشخ  یهاوخرذـع و  راتـساوخ  ناشیا  زا  هن  دـنوشن و  هدروآ  نوریب  خزود )  ) نآ زا 
نیمز و اهنامسآ و  رد  یگرزب  تسار  وا  37)و  .) نایناهج راگدرورپ  نیمز ، اهنامسآ و  دنوادخ  تسار ، يادخ  شیاتس  ساپس و  سپ  (36 .)

(38 .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا 

فاقحألا

ام (3 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  يادـخ  يوس  زا  باـتک  نیا  نداتـسرف  ورف  (2 .) میم اح ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
دندش هداد  میب  هچنآ  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  هدربمان ، يدمآرس  ات ]  ] قحب و رگم  میدیرفاین  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و 

ار نیمز -  شخب  مادـک  اـی  نیمز -  نیا  زا  زیچ  هچ  هک  دـییامنب  نم  هب  دـیناوخیم  ادـخ  زج  هچنآ  هـک  دـییوگ  ارم  وـگب : (4 .) دننادرگيور
هدمآ نآرق ]  ] نیا زا  شیپ  هک  یباتک  زا ] یلیلد   ] نم يارب  دییوگتسار ، رگا  دناهتـشاد !؟ تکرـش  اهنامـسآ  شنیرفآ ]  ] رد رگم  ای  دناهدیرفآ 

ات هک  دناوخیم  ار  يزیچ -  ای  یـسک -  ادخ  ياج  هب  هک  یـسک  زا  رتهارمگ  تسیک  5)و  .) دیرایب ناینیـشیپ ]  ] شناد زا  ياهدنامزاب  ای  دشاب 
، دـنوش مـهارف  هـتخیگنارب و  زیخاتــسر ] رد   ] مدرم نوـچ  (6)و  دـنربخیب ناـنیا  ندـناوخ  زا  اـهنآ  دـهدیمن و  خـساپ  ار  وا  زیخاتــسر  زور 
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، دوش هدـناوخ  نانآ  رب  اـم  نشور  تاـیآ  نوچ  7)و  .) دننک راکنا  ار  ناشیا  شتـسرپ  دنـشاب و  ناگدنتـسرپ -  نانآ -  نمـشد  ناگدـیتسرپ ] ]
هتفابرب ار  نآرق )  ) نآ هک  دنیوگیم  هکلب  (8 .) راکشآ تسا  ییوداج  نیا  دنیوگ : دیآ ، ناشیدب  هک  هاگنآ  ار  نآرق -  قح -  نخس ]  ] نارفاک

رتاناد وا  دیرادن . ناوت  رد  نم  يارب  ار  يزیچ  ادخ  ربارب  رد  امـش  هک ] موش  راتفرگ  یباذع  هب   ] سپ مشاب  هتفابرب  ار  نآ  نم  رگا  وگب : تسا ،
وا و  تسا ، هدنـسب  یهاوگ  امـش  نم و  نایم  وا  دـیمانیم ،-  وداج  ار  نآ  دـینزیم و  نعط  دـینکیم -  وگوتفگ  نآ  هرابرد  هچنادـب  تسا 

ناربمایپ نم  زا  شیپ  ماهدش ، ثوعبم  هک  متـسین  يربمایپ  نیتسخن  متـسین -  ناربمایپ  زا  ياهدـمآ  ون  نم  وگب : (9 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و 
زج نـم  و  دوـشیم ، یحو  نـم  هـب  هـک  ار  هـچنآ  رگم  مـنکیمن  يوریپ  درک . دـنهاوخ  هـچ  امـش  اـب  نـم و  اـب  هـک  مـنادیمن  و  دـناهدوب ،- 

نادنزرف زا  یهاوگ  دـیوش و  رفاک  نادـب  امـش  دـشاب و  ادـخ  دزن  زا  نآرق )  ) نآ رگا  هک  دـییوگ  ارم  وگب : (10 .) متسین راکشآ  ياهدنهدمیب 
یـشکندرگ یگرزب و  امـش  دروآ و  نامیا  سپ  تسادخ -  دزن  زا  نآرق  نیا  هک  دهد -  یهاوگ  نآرق -  رب  ینعی  نآ -  دـننام  رب  لیئارـسا 

[ یناملسم نید   ] رگا دنتفگ : نانموم  هرابرد  نارفاک  11)و  .) دیامنن هار  ار  راکمتس  مدرم  ادخ  انامه  دیتسین ]؟ راکمتـس  هارمگ و  ایآ   ] دییامن
نیا هک  تفگ  دـنهاوخ  دـناهتفاین  هار  نآ  هب  نوچ  و  میتفرگیم -  یـشیپ  ام  هکلب  دـنتفرگیمن -  یـشیپ  ام  رب  نآ  يوس  هب  ناـنیا ]  ] دوب رتهب 
نابز هب  نآ ]  ] هدـنراد رواب  تسا  یباتک  نیا  و  دوب ، تمحر  اـمنهار و  یـسوم  باـتک  نآ ، زا  شیپ  هکنآ  لاـح  12)و  .) نهک تسا  یغورد 

تساتکی و يادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناسک  انامه  (13 .) دشاب دیون  ار  ناراکوکین  دهد و  میب  دـندرک  متـس  هک  ار  یناسک  ات  يزات 
هب دناهنادواج ، نآ  رد  هک  دناتشهب  لها  نانیا  (14 .) دنوش نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یمیب  هن  سپ  دندنام  رادیاپ  راوتـسا و  نآ ] رب   ] سپس
هب ار  وا  شردام  هک ] اریز  ردام ، هژیوب   ] میدرک شرافـس  شیوخ  رداـم  ردـپ و  اـب  يراـکوکین  هب  ار  یمدآ  15)و  .) دندرکیم هچنآ  شاداپ 
هب دیسر و  دوخ  یناوج  يورین  هب  هک  هاگنآ  ات  دش . هام  یس  وا  نتفرگ  ریش  زا  نتـشادرب و  راب  و  داهنب ، يراوشد  هب  تشادرب و  راب  يراوشد 

ینازرا مردام  ردـپ و  رب  نم و  رب  هک  ار  وت  تمعن  ات  هد -  قیفوت  نک و  ماهلا  ارم  نکفا -  ملد  رب  اراگدرورپ ، تفگ : دیـسر ، یگلاس  لـهچ 
وت يوس  نم  انامه  رآ ، دـیدپ  یگتـسیاش  منادـنزرف  رد  نم  يارب  و  يدنـسپب ، هک  منک  هتـسیاش  کین و  يراـک  اـت  مرازگ و  ساپـس  یتشاد 

دناهدرک ار  هـچنآ  نیرتوـکین  ناـشیا  زا  هـک  دـننانیا  (16  -.) منارادربناـمرف ناـگداهن و  ندرگ  زا  مناناملــسم -  زا  نـم  اـنامه  متــشگزاب و 
شردام ردپ و  هب  هک  نآ  17)و  .) دشیم هداد  اهنآ  هب  هک  تسا  یتسار  هدعو  نایتشهب ، هرمز  رد  میرذگیمرد ، ناشاهيدب  زا  میریذپیم و 

لاح موش و  هدروآ  نوریب  روگ ] زا   ] هک دیهدیم  هدـعو  نم  هب  ایآ  امـش ، رب  فا  تفگ : دـندناوخیم ] ترخآ  هب  نامیا  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  ]
دوخ رفاک  دـنزرف  هب  و   ] دنتـساوخیم دایرف  ادـخ  زا  ود  نآ  و  تسا !؟] هدـماین  زاب  یـسک  و   ] دناهتـشذگب رایـسب  ناـمدرم  نم  زا  شیپ  هکنآ 

ناینیـشیپ ياههناسفا  زج  هدعو ]  ] نیا تفگیم : وا  و  تسا ، تسار  زیخاتـسر -  زور  ادخ -  هدعو  انامه  رایب ، نامیا  وت ، رب  ياو  دنتفگیم ]:
، تشگ ازس  دنتـشذگب  اهنآ  زا  شیپ  هک  نایمدآ  نایرپ و  زا  ییاههورگ  هرمز  رد  نانآ  رب  باذع -  هدعو  راتفگ -  نآ  هک  دننانیا  (18) تسین

اهنآ هرابرد  ادخ  لدع  ات   ] دـناهدرک هچنآ  زا  تسا  ییاههیاپ  ار  رفاک ] نموم و  هورگ  ود  زا   ] مادـک ره  19)و  .) دندوب راکنایز  ناشیا  انامه 
هـضرع شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  يزور  20)و  .) دش دهاوخن  متـس  ناشیا  هب  دهدب و  مامت  ار  ناشیاهراک  شاداپ ]  ] نانآ هب  ات  و  دوش ] راکـشآ 
يراوخ باذع  زورما  سپ  دیدش ، دنمهرهب  اهنادب  دیدرب و  ناتایند  یگدـنز  رد  ار  دوخ  ياهتذـل  اهیـشوخ و  دوش ]: هتفگ  نانآ  هب  ، ] دـننک

21)و .) دیدشیم نوریب  قح ]  ] نامرف زا  هکنآ  رفیک  هب  دـیدومنیم و  یـشکندرگ  اوران  هب  نیمز  رد  هکنآ  يازـس  هب  دـیوشیم  هداد  شاداپ 
ناگدـننکمیب وا  زا  سپ  وا و  زا  شیپ  و  دادیم -  میب  فاـقحا  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  موـق  هک  هاـگنآ  ار  دوـه -  داـع -  موـق  ردارب  نک  داـی 

زا ار  ام  ات  ياهدـمآ  ام  دزن  اـیآ  دـنتفگ : (22 .) مسرتیم گرزب  يزور  باذـع  زا  امـش  رب  نم  هک  دـیتسرپن ، ار  يادـخ  زج  هـک  دنتـشذگب - 
[ دوب دهاوخ  یک  باذـع  هک  نیا   ] شناد انامه  تفگ : (23 .) ییوگتـسار رگا  رایب  یهدیم  هدعو  ام  هب  ار  هچنآ  سپ  ینادرگب ؟ نامنایادـخ 

نوچ سپ  (24 .) دینکیم ینادان  هک  منیبیم  یمدرم  ار  امـش  نکیلو  مناسریم ، امـش  هب  ماهدش  هداتـسرف  نادب  ار  هچنآ  نم  و  تسادخ ، دزن 
تـسا یباذع ]  ] نامه نیا  هکلب  هن ]، . ] تساز ناراب  يربا  ام  يارب  نیا  دنتفگ : هداهن ، اهنآ  ياهيداو  هب  يور  هک  دندید  ار  باذـع ] ربا   ] نآ

[ درذـگب نآ  رب  هک   ] ار زیچ  ره  شراگدرورپ  ناـمرف  هب  هک  (25) تسا كاندرد  یباذع  نآ  رد  هک  تسا  يداب  دـیتساوخیم ، باتـش  هب  هک 
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موق  ) نانآ هنیآره  26)و  .) میهدیم رفیک  ار  راکهزب  مدرم  نینچنیا  دشیمن . هدید  ناشیاههناخ  زجب  هک  دنتـشگ  نانچ  سپ  دنکیم ، كاله 
ناگدـید و شوگ و  اهنآ  يارب  و  میاهدادـن ، ییاناوت  نآ  اهنآ  رد  ار  هکم -  نارفاک  امـش -  هک  میداد  ناوت  هاگیاج و  ییاهزیچ  رد  ار  داع )

راـکنا ار  ادـخ  تاـیآ  اریز  دـماین ، ناـشراک  هب  درکن و  تیاـفک  اـهنآ  زا  ار  يزیچ  ناـشاهلد  ناگدـید و  شوـگ و  یلو  مـیداد ، رارق  اـهلد 
 - هکم لـها  امـش -  نوـماریپ  هک  ار  ییاـهيدابآ  مدرم ]  ] هنیآره 27)و  .) تفرگ ورف  ار  نانآ  دندرکیم  ازهتـسا ، نادـب  هچنآ  دـندرکیم و 

ادـخ ياج  هب  هک  ینایادـخ -  ییاهنآ -  ارچ  سپ  (28 .) دـندرگ زاب  هک  دـیاش  میدرک  نایب  نوگ  هنوگ  ار  تایآ  و  میتخاس ، كاله  دـندوب 
ياـههتفاب غورد و  ماجنارـس ]  ] دوـب نیا  و  دـندش ، مگ  ناـنآ  زا  هکلب  دـندرکن ؟ يراـی  ار  ناـنآ  دـنتفرگ  ییادـخ  هب  ادـخ ] هـب   ] برقت يارب 

دندـمآ رـضاح  شدزن  نوچ  و  دندینـشیم ، ار  نآرق  هک  میدرک  هناور  وت  يوـس  هب  ار  ناـیرپ  زا  یهورگ  هک  هاـگنآ  نک ] داـی   ] 29)و .) نانآ
دوــخ موــق  يوــس  هـب  نداد  مـیب  يارب  دیــسر ، ناــیاپ  هــب  نآرق ] ندــناوخ   ] نوــچ و  دــیرادارف ، شوــگ  دیــشاب و  شوماــخ  دــنتفگ :

رد هک  تسا  ییاهباتک  هدنراد  رواب  هدـش ، هداتـسرف  ورف  یـسوم  زا  سپ  هک  میدینـش  ار  یباتک  ام  انامه  ام ، موق  يا  دـنتفگ : (30 .) دنتشگزاب
نامیا وا  هب  دـینک و  تباجا  ار  ربمایپ -  ادـخ -  يوس ] هب   ] هدـنناوخ اـم ، موق  يا  (31) دـیامنیم هار  تسار  هار  هب  قـح و  هب  تسا ، نآ  شیپ 

سپ دنکن ، تباجا  ار  يادخ  هدنناوخ  هک  ره  (32)و  دهد هانپ  كاندرد  یباذع  زا  ار  امش  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ  زا  یخرب  ادخ ]  ] ات دیروآ 
یهارمگ رد  نانیا  دشابن ، يزاسراک  ناتـسود  ادـخ )  ) وا زج  ار  وا  و  تسین ، ندرک ] باذـع  زا  يادـخ   ] هدـننکناوتان نیمز  رد  هک ] دـنادب  ]

دـشن هدـناماو  ناوتان و  اهنآ  ندـیرفآ  رد  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يادـخ  نآ  هک  دناهتـسنادن -  دـیاهدیدن -  اـیآ  (33 .) دنراکشآ
هب  ] دـننک هضرع  خزود  شتآ  رب  ار  نارفاـک  هک  يزور  34)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  يرآ ، دـنک ؟ هدـنز  ار  ناگدرم  هکنیا  رب  تساناوت 

[ يادخ تسا ، قح  هک   ] دنگوس نامراگدرورپ  هب  يرآ ، دنیوگ : دـیدرکیم ؟-  راکنا  ار  نآ  امـش  هک  تسین -  قح  نیا  ایآ  دـنیوگ ]: اهنآ 
نادـنوادخ مزعلا -  اولوا  ناربمایپ  هک  نانچمه  نک ، ییابیکـش  سپ  (35 .) دیدیزرویم رفک  هکنآ  يازـس  هب  ار  باذع  دیـشچب  سپ  دیوگ :

هک زور  نآ  هاوخم . باتش  هب  ار ] باذع   ] اهنآ يارب  دندرک و  ییابیکـش  باتک -  تعیرـش و  نابحاص  ای  يرادیاپ ، دج و  راوتـسا و  گنهآ 
ندیناسر نآرق ] نیا  . ] دـناهدرکن گنرد  ایند -  رد  زور -  کی  زا  یتعاس  زج  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـننیبب  دـنوشیم  هداد  هدـعو  ار  هچنآ 

(36) دنوشیم كاله  نامرفان  راکدب  مدرم  زج  ایآ  سپ  تسا ، ادخ ]  ] مایپ

دمحم

هاـبت مـگ و  ار  ناـشرادرک  ادــخ ]  ] دنتــشادزاب ادــخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دــندش و رفاـک  هـک  یناــسک  (1) ناـبرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
تسار و هک  نآرق -  هدش -  هداتـسرف  ورف  ص )  ) دمحم رب  هچنآ  هب  دندرک و  هتـسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  2)و  .) دینادرگ

تسور نآ  زا  نیا  (3 .) دروآ ناماس  هب  ار  ناشراک  لاح و  دودزب و  اهنآ  زا  ار  ناشاهيدب  دـندروآ ، نامیا  ناشراگدرورپ ، زا  تسا  تسرد 
. دـندرک يوریپ  تسا  ناـشراگدرورپ  زا  هک  ار  قـح  دـندروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  دـندرک و  يوریپ  ار  لـطاب  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  هک 
ات دـینزب  ار  ناش ] ] اهندرگ دـیدش ، وربور  رازراک ] رد   ] نارفاـک اـب  نوچ  سپ  (4 .) دـنکیم نایب  ار  ناشاهلاح  مدرم  يارب  دـنوادخ  ناسنیدـب 

ناشدازآ و   ] دیهن تنم  ای  هاگنآ  دنزیرگن -  ات  دینک -  راوتـسا  ار  دـنب  دـیریگ و ] ریـسا   ] سپ دـیوش  هریچ  اهنآ  رب  ناشنتـشک ] اب   ] هک هاگنآ 
[، ادخ نامرف   ] تسا نیا  دسر .-  نایاپ  هب  دهنب -  ار  دوخ  ياهراب  گنج  ات  ناریسا -  هضواعم  ای  لام  هب  دیـشورف -  زاب  ار ] اهنآ   ] ای و  دینک ]

یخرب هب  ار  ناـتیخرب  اـت  تساوـخ  نکیلو  دـهد -  گـنج  ناـمرف  ار  امـش  هکنآ  یب  دناتـسیم -  نـیک  ناـنآ  زا  تساوـخیم  ادـخ  رگا  و 
لاح و دیامن و  هار  ار  ناشیا  هک  دشاب  دوز  (5) دنکیمن هابت  مگ و  زگره  ار  ناشاهرادرک  دندش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  و  دیامزایب .

رگا دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (7 .) تسا هدناسانـش  ناشیدـب  ار  نآ  هک  ناـشدروآرد  یتـشهب  هب  6)و  ،) دروآ ناماس  هب  ار  ناـشراک 
سپ دندیزرو  رفک  هک  یناسک  8)و  .) درادب راوتسا  ار  امش  ياهماگ  دنک و  يرای  ار  امـش  شنید ،-  ندرک  يرای  اب  دینک -  يرای  ار  يادخ 

ار هچنآ  هک  تسور  نآ  زا  يراسنوگن ] تکـاله و   ] نیا (9 .) دـینادرگ هابت  مگ و  ار  ناشاهراک  ادـخ ]  ] نانآ و رب  داب  تکاله  يراسنوگن و 
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ماجنارس دنرگنب  ات  دندرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ  (10 .) تخاس زیچان  هابت و  ار  ناشاهرادرک  سپ  دنتشاد ، شوخان  تسا  هداتـسرف  ورف  ادخ 
هک تسور  نآ  زا  نیا  (11 .) تسا نآ  دننامه  زین  نارفاک  نیا  يارب  درک و  دوبان  ار  اهنآ  ادخ  دوب ؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک 

هتـسیاش کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  انامه  (12 .) تسین يروای  رای و  ار  نارفاک  تسا و  نانموم  روای  راـی و  ادـخ 
دننامه دـنریگیم و  هرهب  ماک و  اـیند ] زا   ] دـندش رفاـک  هک  یناـسک  و  تسا . ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا  هک  درآرد  ییاهتـشهب  هب  دـندرک 

رتدنمورین دندرک  تنوریب  هک  وت  رهش  مدرم ]  ] زا شمدرم ]  ] هک اهرهـش  اسب  13)و  .) تسا ناشهاگیاج  خزود  شتآ  دنروخیم و  نایاپراچ 
هک تسا  یـسک  دـننام  تسا  شیوخ  راگدرورپ  زا  نشور  یتجح  رب  هک  یـسک  ایآ  (14 .) دنتـشادن يروای  چیه  میدرک و  ناشکاله  دندوب ،

ار ناراگزیهرپ  هک  یتشهب  نآ  فصو  (15) دناهدرک يوریپ  ار  شیوخ  لد  ياهشهاوخ  اهوزرآ و  و  هدش ، هتـسارآ  شرظن  رد  شدب  رادرک 
زا ییاـهيوج  و  ددرگنرب -  نآ  هزم  يوب و  ددـنگن و  یندـشن -  نوگرگد  یبآ  زا  تسا  ییاـهيوج  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دـناهداد  هدـعو 
نآ رد  ار  ناـشیا  و  باـن ، لـسع  زا  ییاـهيوج  تسا و  ناگدـنماشآ  شخبتذـل  هـک  ياهداـب  زا  ییاـهيوج  ددرگنرب و  شاهزم  هـک  يریش 
اهنآ دنـشاب و  نادیواج  خزود  شتآ  رد  هک  دنایناسک  دننام  ناشیا ] ایآ  ، ] ناشراگدرورپ شزرمآ  زین  دشاب و  ياهویم  هنوگره  زا  تشهب ) )

دنرادیمارف شوگ  وت  راتفگ ]  ] هب هک  دنایناسک  ناقفانم -  نانآ -  زا  (16)و  دنادرگ هراپ  هراپ  ار  ناشاههدور  هک  دنناروخب  ناشوج  یبآ  ار 
ام دـنتفگیم : دنخـشیر  هب  تفگ - ؟ هچ  نونکا  دـنیوگ : دـناهدش  هداد  شناد  هک  تناراـی ] زا   ] یناـسک هب  دـنیآ  نوریب  وت  دزن  زا  نوـچ  اـت 

، دـناهتفای هار  هک  یناسک  17)و  .) دـناهدرک يوریپ  ار  شیوخ  ياهاوه  و  هداـهن ، رهم  ناـشاهلد  رب  ادـخ  هک  دـننانیا  تفگ -  هچ  میدـیمهفن 
ناشیدب ناهگان  هک  ار  زیخاتسر  زج  ایآ  سپ  (18 .) دهدب نانآ  هب  ار  ناشیراگزیهرپ  شاداپ ] ماود و  هیام   ] دیازفیب و یبایهر  ار  ناشیا  ادخ ] ]
زیخاتـسر هک  هاگنآ  دشاب  ناشنتفرگ  دـنپ  درک و  دای  ار  ناشیا  هنوگچ  اجک و  سپ  تسا . هدـمآ  نآ  ياههناشن  انامه  دـنربیم ؟ راظتنا  دـیآ 

و هاوخب ، شزرمآ  نموم  نانز  نادرم و  يارب  دوخ و  هاـنگ  يارب  و  تسین ، اـتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  چـیه  هک  نادـب  سپ  (19) دیآ ناشیدب 
ارچ دـنیوگ  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  20)و   -.) تسا هاگآ  امـش  تالاح  مامت  هب  دـنادیم -  ار  امـش  ندـیمرآ  دـمآ و  تفر و  دـنوادخ 

هداتـسرف تسا -  نشور  نآ  ياـنعم  هک  تاـمکحم  زا  ینعی  مکحم -  ياهروس  نوچ  سپ  دوشیمن ؟ هداتـسرف  ورف  داـهج ] يارب   ] ياهروـس
نوچمه دنرگنیم  وت  هب  هک  ینیب  تسا  قافن -  کش و  يرامیب -  ناشاهلد  رد  هک  ار  یناسک  دـشاب ، هتفر  نخـس  رازراک  زا  نآ  رد  دوش و 

 - ناـنآ رب  ياو  سپ  اـی : تـسا -  رتراوازـس  گرم ]  ] ناـمه ار  ناـشیا  سپ  دـشاب ، هدیــسر  وا  هـب  گرم  یــشوهیب  هـک  یــسک  نتــسیرگن 
هب يافو  رد  دـنیوگ -  تسار  ادـخ  اب  رگا  دوش  راوتـسا  گنج ]  ] راک نوچ  سپ  تسوکین ، راتفگ  يرادربنامرف و  رهاظ ] هب  ناـشراک  (] 21 .)
هب دـیدش -  مدرم  روما  تسرپرـس  رگا  هک  دـیرادیم  راـظتنا  نیا ] زج   ] اـیآ ناـقفانم ] يا   ] سپ (22 .) تسا رتهب  ناـشیارب  هنیآره  رازراـک - 
رک ار  نانآ  سپ  هدرک ، ناـشتنعل  ادـخ  هک  دـننانیا  (23) دـیربب ناتنادـنواشیوخ  زا  دـینک و  یهابت  نیمز  رد  دیدیـسر -  تموکح  تردـق و 
هار هکنآ  زا  سپ  هک  یناـسک  (25 (؟ تساهلفق ناش ] ] اهلد رب  ای  دنـشیدنایمن  نآرق  رد  اـیآ  (24 .) تسا هدرک  روک  ار  ناشناگدـید  هتخاـس و 
رد ار  نانآ  تسارایب و  اهنآ  يارب  ار ] لطاب   ] ناطیش دندش ،-  رفاک  دترم و  دنتشگزاب -  هدرک  تشپ  دش ، راکـشآ  نشور و  ناشیارب  تسار 

یخرب رد  ام  دنتفگ : دنتشاد  شوخان  هداتسرف  ورف  يادخ  ار  هچنآ  هک  یناسک  هب  نانآ  هک  تسور  نآ  زا  همه  نیا  (26) داهن زارد  ياهوزرآ 
نآ  ] دنانوچ سپ  (27 .) دنادیم ار  نانآ -  ياهزار  نتفگ و  نخـس  ناهنپ  اهنآ -  نتـشاد  ناهن  ادخ  و  درب ، میهاوخ  نامرف  ار  امـش  اهراک  زا 

هچنآ زا  ناـنآ  هک  تسور  نآ  زا  باذـع ]  ] نیا (28 (!؟ دننزیم ناشاهتـشپ  اهيور و  رب  دنریگیم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  ناقفانم ]
هک یناسک  هکلب  (29 .) تخاس رثایب  هابت و  ار  ناشاهراک  سپ  دنتـشادن ، شوخ  ار  وا  يدونـشخ  دندرک و  يوریپ  دروآ  مشخ  هب  ار  يادـخ 
هب ار  نانآ  میهاوخ  رگا  30)و  .) تخاس دهاوخن  راکـشآ  ار  ناشاههنیک  ادخ  هک  دـنرادنپیم  تسا  قافن -  کش و  ییرامیب -  ناشاهلد  رد 

ار امـش  ياـهراک  ادـخ  و  تخانـش ، یهاوخ  ناشنخـس  هویـش  زا  ار  ناـشیا  هنیآره  یـسانشزاب و  ناشیامیـس  هب  ار  اـهنآ  سپ  مییاـمنیم  وـت 
ار ناتلامعا -  امـش -  ياـهربخ  مینک و  مولعم  ار  امـش  نارادـیاپ -  نایابیکـش -  نادـهاجم و  اـت  مییاـمزایب  ار  امـش  هنیآره  31)و  .) دنادیم

تسار هار  هکنآ  زا  سپ  و  دندیدرگب -  ادخ  هار  زا  و  ای : دنتـشادزاب -  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دندش و رفاک  هک  یناسک  انامه  (32 .) مییامزایب
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دوبان رثایب و  ار  ناشاهراک  هک  ادوز  دـنناسرن و  يدـنزگ  چـیه  ادـخ  هب  زگره  دـندرک  تفلاـخم  ربماـیپ  اـب  دـش  ادـیوه  نشور و  ناـشیارب 
[ بجع ایر و  قافن و  کش و  هب   ] ار ناتاهراک  دیرب و  نامرف  ار  ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  يادـخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (33 .) دزاس
هک یلاح  رد  سپس  دنتشاد -  زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ای  دندیدرگب -  ادخ  هار  زا  دندش و  رفاک  هک  یناسک  انامه  (34 .) دینکم هابت  هدوهیب و 

امـش هکنآ  لاح  دیناوخم و  یتشآ  هب  ار ] نارفاک   ] دینکم و یتسـس  سپ  (35 .) دیزرمآ دهاوخن  ار  نانآ  دنوادخ  زگره  دندرم ، دـندوب  رفاک 
و تسا ، یمرگرـس  هچیزاب و  ناهج  نیا  یناگدنز  انامه  (36 .) تساک دهاوخن  امش  رادرک  شاداپ ]  ] زا زگره  تسامـش و  اب  ادخ  و  دیرترب ،
رد دهاوخب و  امـش  زا  ار  نآ  رگا  (37) تساوخ دهاوخن  ار  ناتاهلام  داد و  دهاوخ  ار  ناتدزم  دـینک  يراگزیهرپ  دیـشاب و  هتـشاد  نامیا  رگا 
هک دییامش  ناه  (38 .) دزاسیم راکـشآ  ار  امـش  ياههنیک  ناتیتسودلام ] ببـس  هب   ] دـیزرویم و لخب  هاگنآ  دـیامن ، يراـشفاپ  نتـساوخ 
اب هک  تسین  نیا  زج  دزرو  لـخب  هک  ره  و  دزرویم ، لـخب  هک  تسه  سک  امـش  زا  یلو  دـینک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  اـت  دـیوشیم  هدـناوخ 
هک درآ  امـش  ياج  هب  ار  امـش  زج  رگید  یهورگ  دینادرگب  يور  رگا  و  دـیدنمزاین ، امـش  تسا و  زاینیب  ادـخ  و  دزرویم ، لخب  نتـشیوخ 

(39 .) دنشابن لیخب -  نامیا و  تسس  امش -  نوچمه 

حتفلا

هک ییاوران  ياـهراک  وت -  هاـنگ  ادـخ  اـت  (2 .) میدوشگب ار  یناـیامن  يزوریپ  شیاـشگ و  وـت  يارب  اـم  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
و دیادزب -  دناشوپب و  دزرمایب -  دشاب ، رتسپـس  نونکا و  هچنآ  هدوب و  هتـشذگ  رد  هچنآ  ار ، دنتـشاد -  اور  وت  هرابرد  نانمـشد  ناکرـشم و 
تزع و نآ  رد  هک  هنادـنمناوت -  یندرک  يرای  دـنک  يراـی  ار  وت  يادـخ  (3)و  دـیامنب تسار  هار  ار  وت  دـنک و  ماـمت  وت  رب  ار  دوـخ  تمعن 

تــسار يادـخ  و  دـنیازفیب . شیوـخ  ناـمیا  رب  یناـمیا  اـت  دروآ  ورف  ناـنموم  ياـهلد  رد  ار  شمارآ  هـک  نآ  تـسوا  (4  -.) دـشاب يزوریپ 
اهنآ ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  درآرد  ییاهتـشهب  هب  ار  نموم  نانز  نادرم و  اـت  (5 .) تسا تمکح  اب  اناد و  ادخ  و  نیمز ، اهنامسآ و  ياهرکـشل 

6)و .) تسا یگرزب  یبایماک  يراگتـسر و  ادخ  دزن  رد  نیا  و  دیادزب . ناشیا  زا  ار  ناشاهيدب  و  دـننادیواج ، اجنآ  رد  تسا ، ناور  اهيوج 
و داب ، نانآ  رب  دب -  دماشیپ  دب -  هدندرگ  دنک . باذع  دـنربیم  دـب  نامگ  يادـخ  هب  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و 

تسار يادخ  7)و  .) تسا یهاگتشگزاب  دـب  و  تسا ، هتخاس  هداـمآ  ار  خزود  ناـشیارب  درک و  ناـشتنعل  تفرگ و  مشخ  ناـنآ  رب  يادـخ 
هدنهد و هدژم  و  نامدرم -  لامعا  رب  هاوگ -  ار  وت  انامه  (8 .) تسا راک  راوتسا  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  و  نیمز ، اهنامسآ و  ياهرکشل 
، دیراد هوکـشب  گرزب و  دینک و  يرای  تیوقت و  ار  ربمایپ )  ) وا دیروایب و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  مدرم ] امـش   ] ات (9 ،) میداتسرف هدننکمیب 

تعیب يادـخ  اـب  هک  تسین  نیا  زج  دـننکیم  تعیب  وت  اـب  هک  یناـسک  اـنامه  (10 .) دـینک دای  یکاپ  هب  هاگنابـش  دادـماب و  ار  يادـخ )  ) وا و 
هچنادب هک  ره  و  دنکشیم ، شیوخ  نایز  هب  هک  تسین  نیا  زج  دنکشب  نامیپ  هک  ره  سپ  تسا . ناشاهتـسد  يالاب  يادخ  تسد  دننکیم ،
دنهاوخ نانیشن ، هیداب  زا  گنج ،] زا   ] ناگدنام سپاو  (11 .) داد دهاوخ  گرزب  يدزم  ار  وا  سپ  دنک  افو  تسا  هتسب  نامیپ  يادخ  اب  نآ  رب 

هب هاوخب . شزرمآ  ام  يارب  سپ  میدـنامزاب -  گنج  زا  میدوب و  اهنآ  راتفرگ  دنتـشاد -  مرگرـس  ار  ام  نامنادـنزرف  ناـنز و  اـهلام و  تفگ :
ربارب رد  امـش  يارب  هک  تسیک  يدوس ، ای  دهاوخ  ینایز  امـش  هرابرد  ادـخ  رگا  وگب : تسین . ناشاهلد  رد  هک  دـنیوگیم  يزیچ  ناشاهنابز 

هب زگره  نانموم  ربمایپ و  هک  دیتشادنپ  هکلب  (12 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ  هکلب  دشاب ؟ هتشاد  ناوت  رد  يزیچ  ادخ  تساوخ ] ]
ربمایپ و هک  دیدرب -  دب  نامگ  و  دیدش -  شوخلد  نآ  هب  دـش -  هتـسارآ  ناتاهلد  رد  رادـنپ  نیا  تشگ و  دـنهاوخن  زاب  شیوخ  ناسک  دزن 

سپ دشاب ، هدرواین  نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  ره  13)و  .) دیتشگ هدش  كاله  یمدرم  و  دتفارب ،-  مالـسا  نید  دنوش و  كاله  وا  نارای 
هتسیاش دهاوخ -  ار  هک  ره  نیمز ، اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  يادخ  14)و  .) میاهدرک هدامآ  هتخورفا  یـشتآ  نارفاک  يارب  ام  هک ] دنادب  ]

يوس هب  نوچ  ناگدنام ، سپاو  (15 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دنک . باذع  دـنیب -  راوازـس  دـهاوخ -  ار  هک  ره  دزرمایب و  دـنیب - 
ار يادـخ  نخـس  دـنهاوخیم  مییایب . امـش  یپ  زا  اـت  دـیراذگب  تفگ : دـنهاوخ  ربیخ ،-  گـنج  رد  دـیریگب -  ار  اـهنآ  اـت  دـیورب  اـهتمینغ 
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ام رب  هکلب  تفگ : دنهاوخ  سپ  تسا . هدومرف  نینچ  امـش ] هرابرد   ] شیپ زا  ادـخ  دـمآ ، دـیهاوخن  ام  یپ  زا  زگره  وگب : دـنزاس . نوگرگد 
تخـس یمدرم  اـب  گـنج  هب  يدوزب  وگب : ار  نانیـشن ، هیداـب  زا  ناگدـنام ، سپاو  (16 .) دنمهفیمن یکدـنا  زج  هکلب  هن ]، . ] دـیربیم دـسح 

کین يدزم  ار  امـش  ادخ  دیرب  نامرف  رگا  سپ  دـنوش . ناملـسم  هکنآ  ای  دـینک  رازراک  اهنآ  اب  هک  دـیوشیم  هدـناوخارف  رواگنج  دـنمروز 
یگنت و انیبان  رب  (17 .) دنک باذع  كاندرد  یباذـع  هب  ار  امـش  دـیدش  نادرگيور  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دـیوش  نادرگيور  رگا  و  دـهدب ،
ار شربمایپ  يادـخ و  هک  ره  و  دـنورن ،] رازراک  هب  رگا   ] تسین یهانگ  یگنت و  رامیب  رب  تسین و  یهانگ  یگنت و  گنل  رب  تسین و  یهانگ 

شباذـع كاـندرد  یباذـع  هـب  دــنادرگب  يور  هـک  ره  و  تـسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا  هـک  دروآرد  ییاهتــشهب  هـب  ار  وا  درب  ناـمرف 
ناشاهلد رد  ار  هچنآ  دندرکیم ، تعیب  هیبیدح -  رد  تخرد -  نآ  ریز  رد  وت  اب  هک  هاگنآ  دش  دونشخ  نانموم  زا  يادخ  هنیآره  (18 .) دنک
شاداـپ ربیخ -  حـتف  کـیدزن -  ییزوریپ  ار  ناـشیا  دروآ و  ورف  ناـنآ  رب  ار  شمارآ  سپ  تسناد ، اـفو -  تین و  یکاـپ  یتـسار و  زا  دوب - 

هدعو ار  رایسب  ياهتمینغ  امش  هب  ادخ  (20 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  ادخ  و  دـنریگیم ، هک  رایـسب  ياهتمینغ  زین  (19)و  داد
گنج هب  هدیسرت  دوهی  نانامیپمه  ات   ] تشاد زاب  امش  زا  ار  مدرم  ياهتسد  تشاد و  ینازرا  امـش  هب  دوز  ار  نیا  و  دیریگیم ، هک  تسا  هداد 

اهنآ رب  زونه  هک  تسه ]  ] يرگید ياهتمینغ  21)و  .) دنک يربهر  تسار  یهار  هب  ار  امـش  دشاب و  نانموم  يارب  ياهناشن  ات  و  دنیاین ،] نوریب 
رفاک هک  یناسک  رگا  22)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادـخ  و  تسا ،-  هاگآ  اهنآ  زا  دراد -  هطاحا  اهنآ  هب  دـنوادخ  اـنامه  دـیاهتفاین . تسد 

هتشذگ نیا  زا  شیپ  هک  تسادخ  داهن  (23 .) دنباین يروای  زاسراک و  چیه  هاگنآ  دنزیرگب و  هدرک  تشپ  هنیآره  دننک  رازراک  امش  اب  دندش 
رد نانآ  زا  ار  امـش  ياهتـسد  امـش و  زا  ار  ناـنآ  ياهتـسد  هک  تسوا  24)و  .) تفاـی یهاوخن  ینوگرگد  يادـخ  داـهن  يارب  زگره  و  تسا ،
هب يزیرنوخ  گنجیب و  دیتسناوت  و  داد -  يزوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  هکنآ  زا  سپ  تشاد  زاب  هیبیدح -  رد  هکم  کیدزن  نیمز  هکم -  يداو 
 - دنمهوکش هاگزامن  مارحلا -  دجسم  زا  ار  امش  دندش و  رفاک  هک  دنناشیا  (25 .) تسانیب دینکیم  هچنادب  ادخ  و  دییآرد ،-  اهنآ  نیمزرس 
رد  ] رگا و  دسرب ، ینم -  شهاگنابرق -  هب  هک  دنتـشاذگن  دنتـشادزاب و  ار  دـیدوب -  هدروآ  ینابرق  يارب  هک  ینارتش  ینابرق -  دنتـشادزاب و 

نانآ زا  سپ ، دـیتشکیم -  دـیتفرگیم -  ياپ  ریز  رد  یهاگآیب  دیتخانـشیمن و  ار  ناـشیا  امـش  هک  دـندوبن  ینموم  ناـنز  نادرم و  هکم ]
دنوادخ ، ] دیـسریم امـش  هب  تساطخ -  هب  نموم  نتـشک  هرافک  هک  هید  تخادرپ  نانموم و  لتق  ببـس  هب  یهودنا  دـنیاشوخان -  يدـنزگ 
شیوخ شیاشخب  رهم و  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  يادخ  ات  تشاد ] زاب  هکم  لها  نتشک  زا  ار  امش  نکیل  تشادیمن ، زاب  نانآ  زا  ار  امش  تسد 

[ هکم  ] نارفاک هک  هاگنآ  دـیرآ ] دای  هب  (] 26 .) كاندرد یباذع  میدرکیم  باذع  ار  ناشنارفاک  هنیآره  دـندوبیم  ادـج  مه  زا  رگا  درآرد .
ورف نانموم  رب  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  دندرورپ  ار  اوران -  ربکت  نیک و  مشخ و  تیلهاج -  بصعت  شیوخ  ياهلد  رد 
نانآ اب  ار  نامیا -  حور  يرادافو ، دیحوت ، يراگزیهرپ -  نخس  و  دنتشگزاب -  هنیدم  هب  دنداد و  نت  حلـص  هب  دندرکن و  گنج  ات  دروآ - 

تـسار قحب  ار  شربمایپ  باوخ  ادخ  انامه  (27 .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادـخ  و  دـندوب ، نآ  لها  نآ و  هب  رتراوازـس  ناـشیا  تشاد و  هارمه 
یب يوم ، هاتوک  هدیـشارترس و  ینمیا و  رد  دمآ ، دـیهاوخ  رد  مارحلا  دجـسم  هب  هنیآره  دـهاوخ  يادـخ  رگا  هک  دیـشخب -  ققحت  دروآ - 

یحتف امش ] يارب   ] نیا زج  و  هیبیدح -  حلـص  رد  ناتراک  حالـص  زا  دیتسنادیمن -  امـش  هچنآ  تسنادیم  سپ  دیـشاب . هتـشاد  یمیب  هکنآ 
اب ار  شربمایپ  هک  تسوا  (28  -.) تفرب نایم  زا  هرمع  ریخات  هودنا  دـش و  داش  حـتف  نآ  هب  نانموم  لد  ات  داد -  رارق  ربیخ -  حـتف  کیدزن - 
 - شربمایپ قدـص  رب  تسا -  هدنـسب  یهاوگ  ادـخ  و  دـنادرگ ، هریچ  اـهنید  همه  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف  قح  نید  و  تسار ] هار  هب   ] ینومنهر

نانکعوکر و ار  ناشیا  دـننابرهم . دوخ  ناـیم  رد  تخـسرس و  نارفاـک  رب  دـنیوا  اـب  هک  یناـسک  و  تسادـخ ، هداتـسرف  ص )  ) دـمحم (29 .)
فـصو تسا  نیا  تسادیپ -  دوجـس  رثا  زا  ناشراسخر  رد  اهنآ  هناشن  دنیوجیم . ار  يادخ  يدونـشخ  یـشخبنوزف و  هک  ینیب  نانکدوجس 
ياههقاس رب  هدش و  ربتـس  ات  هداد  ورین  ار  نآ  سپ  هدروآ  نوریب  شیوخ  هناوج  هک  یتشک  نوچ  لیجنا -  رد  ناشفـصو  تاروت و  رد  ناشیا 

زا یناسک  دنوادخ  درآ . مشخ  هب  ناشیدب  ار  نارفاک  دنوادخ ]  ] ات دـیآ ، شوخ  ار  نارگزرب  هک  هنوگ ] نآ   ] هداتـسیا راوتـسا  تسار و  دوخ 
(30 .) تسا هداد  هدعو  گرزب  يدزم  شزرمآ و  دناهدرک  هتسیاش  کین و  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  ناشیا 
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تارجحلا

اورپ يادـخ  زا  و  دـیورن ، شربمایپ  ادـخ و  شیپارف  يراک ] چـیه  رد  ، ] دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
نخـس دـنلب  وا  اب  و  دـینکم ، رتدـنلب  ربمایپ  زاوآ  زا  ار  دوخ  ياهزاوآ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (2 .) تساناد اونـش و  ادخ  هک  دینک ،
یناسک (3 .) دیتسین هاگآ  دوخ  دوشیم و  هدوهیب  هابت و  امـش  ياهرادرک  هک  رگید ، خرب  اب  امـش  زا  یخرب  نتفگ  نخـس  دنلب  دننام  دـییوگم 

یفاص كاپ و  ات  تسا -  هدومزایب  يراگزیهرپ  يارب  ار  ناشاهلد  دنوادخ  هک  دننانآ  دنرادیم  ورف  ار  دوخ  ياهزاوآ  ادخ  ربمایپ  دزن  رد  هک 
، دـنهدیم زاوآ  ار  وت  درخ -  ياههناخ  ای  اهقاطا  اههرجح -  يوسارف  زا  هک  یناـسک  (4 .) تسا گرزب  يدزم  شزرمآ و  ار  ناشیا  دـنوش ،- 
، تسا رتهب  ناشیارب  هنیآره  يوش  نوریب  نانآ  دزن  هب  ات  دننک  ربص  رگا  5)و   -.) دنرادیمن هاگن  بدا  تیناسنا و  اریز  دندرخبان -  ناشرتشیب 

دروآ يربخ  امـش  هب  يادـخ  نامرف  زا  هدـش  نورب  ییوگغورد  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (6 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  و 
رد ادخ  ربمایپ  هک  دـینادب  7)و  .) دیدرگ نامیـشپ  دیدرک  هچنآ  رب  هاگنآ  و  دیناسر ، بیـسآ  یمدرم  هب  هتـسنادان  ادابم  ات  دینک  یـسررب  کین 

دیتفا و جـنر  هب  هنیآره  درب  نامرف  ار  امـش  اهراک  زا  يرایـسب  رد  رگا  هک  امـش ،-  زا  وا  هن  دـیرب  نامرف  وا  زا  دـیاب  امـش  و  تسامـش -  نایم 
يرادرکدب و رفک و  و  تسارایب ، امـش  ياهلد  رد  ار  نآ  تخاس و  ینتـشاد  تسود  امـش  دزن  رد  ار  نامیا  دـنوادخ  نکیلو  دـیوش ، كاله 

تمکح اب  اـناد و  ادـخ  و  يادـخ ، زا  تسا  یتمعن  شـشخب و  يور  زا  نیا ] و  (] 8 .) ناگتفای هار  دنناشیا  تشاد . ناتدـنیاشوخان  ار  ینامرفان 
اب دنک ، زواجت  متـس و  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  دیهد . یتشآ  ناشنایم  دننک ، رازراک  مه  اب  نانموم  زا  هورگ  ود  رگا  9)و  .) تسا

يرگداد و  دیهد ، یتشآ  داد  لدع و  هب  ناشنایم  تشگزاب  رگا  سپ  ددرگزاب . يادـخ  نامرف  هب  ات  دـیگنجب  دـنکیم  زواجت  متـس و  هک  نآ 
، دینکفا یتشآ  ناتناردارب  هورگ ] ود  نآ   ] نایم سپ  دنا ، [ رگیدکی  ] ناردارب نانموم  انامه  (10 .) درادیم تسود  ار  نارگداد  ادخ  هک  دینک ،
ار رگید  هورگ  نادرم ] زا   ] یهورگ دـیاهدروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  (11 .) دـیدرگ تمحر  روـخ  رد  هک  دـشاب  دـینک ، اورپ  يادـخ  زا  و 
زا نانآ  دیاش  ار ، رگید  نانز  ینانز  هن  و  دنشاب ، رتهب  دناهدرک -  هرخسم  هک  نانیا -  زا  دناهدش -  هرخسم  هک  نانآ -  دیاش  دننکن ، هرخـسم 
مان تسا  یمان  دـب  دـیناوخم . شوخان ] دـب و  [ي  اهبقل هب  ار  رگیدـکی  دـینکم و  ییوجبیع  رگیدـکی -  زا  ناتدوخ -  زا  و  دنـشاب . رتهب  نانیا 

ناـمیا هک  یناـسک  يا  (12 .) ناراکمتــس دــننانیا  سپ  درکن  هبوـت  هـک  ره  و  اـهنآ .]  ] ندروآ ناـمیا  زا  سپ  يرادرکدــب  هـب  مدرم ]  ] ندرک
[ مدرم ناهنپ  ياهبیع  لاوحا و  رد   ] و تسا . هانگ  اهنامگ  زا  یخرب  اریز  دیـشاب ، رود  دـب -  ياـهنامگ  اـهنامگ -  زا  يرایـسب  زا  دـیاهدروآ ،
؟ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یکی  ایآ  دـینکم . تبیغ -  ییوگدـب -  رگیدـکی  سپ  زا  و  دـینکم ، شواـک 

کی زا  ار  امش  ام  مدرم ، يا  (13 .) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  ادخ  هک  دینک ، اورپ  يادخ  زا  و  دیرادیم . دنـسپان  شوخان و  ار  نآ  نامگیب 
نیرتراگزیهرپ ادـخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  هنیآره  دیـسانش . زاب  ار  رگیدـکی  ات  میدرک  اههریت  اـههخاش و  ار  امـش  و  میدـیرفایب ، نز  درم و 

 - میدروآ مالسا  دییوگب : هکلب  دیاهدرواین ، نامیا  وگب : میدروآ . نامیا  دنتفگ : نانیـشن  هیداب  (14 .) تسا هاگآ  اناد و  ادـخ  انامه  تسامش .
امـش ياهرادرک  شاداپ ]  ] زا دـیرب ، نامرف  ار  شربمایپ  ادـخ و  رگا  و  تسا . هدـماینرد  ناتاهلد  رد  نامیا  زونه  و  میدـش ،-  میلـست  نابز  هب 

دناهدروآ و نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنایناسک  نانموم  هک  تسین  نیا  زج  (15 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  انامه  دـهاکن ، يزیچ 
ار يادخ  دیهاوخیم  ایآ  وگب : (16 .) نایوگتـسار دنناشیا  دناهدرک . داهج  ادخ  هار  رد  شیوخ  ياهناج  اهلام و  اب  و  دناهدرکن ، کش  سپس 

زیچ هـمه  هـب  ادـخ  و  دـنادیم ، تـسا  نـیمز  رد  ار  هـچنآ  اهنامــسآ و  رد  ار  هـچنآ  ادـخ  هـکنآ  لاـح  و  دــینک ؟ هاـگآ  ناـتدوخ  نـید  هـب 
امش هک  دهنیم  تنم  امش  رب  يادخ  هکلب  دیهنم ، تنم  نم  رب  دوخ  مالـسا  هب  وگب : دناهدروآ ، مالـسا  هک  دنهنیم  تنم  وت  رب  (17 .) تساناد

دینکیم هچنادب  ادخ  و  دنادیم ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  ناهن  ادخ  انامه  (18 .) دییوگتـسار دوخ ] نامیا  رد   ] رگا تسا  هدومن  هار  ناـمیا  هب  ار 
(19 .) تسانیب

ق
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هکلب (2 [.) تسا قـح  زیخاتـسر  تسوگتـسار و  ربماـیپ  نیا  هک   ] دـنمجرا نآرق  نیا  هـب  دـنگوس  فاـق . (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
یماگنه ایآ  (3 .) تسا تفگش  يزیچ  نیا  دنتفگ : نارفاک  ور  نیا  زا  دمآ ، ناشیدب  ياهدنهدمیب  ناشدوخ  نایم  زا  هکنیا  زا  دندومن  یتفگش 

زا زیچ  هچ  نیمز  هک  مینادیم  ام  اـنامه  (4 [.) تداع لقع و  زا   ] رود تسا  یتشگزاب  نیا  میوشیم ؟] هدـنز  زاب   ] میدـش كاـخ  میدرم و  هک 
اهنآ سپ  دنتشاگنا . غورد  دمآ  ناشیدب  نوچ  ار  قح  نخس  هکلب  (5  -.) ظوفحم حول  هدنرادهاگن -  تسا  یباتک  ام  دزن  و  دهاکیم . ناشیا 

نآ میتسارایب و  ناگراتس ] اب   ] میتشارفارب و ار  نآ  هنوگچ  هک  دنتسیرگنن  ناشرـس  يالاب  نامـسآ  هب  ایآ  (6 .) دناهتفشآ هدیروش و  يراک  رد 
هایگ هنوگره  زا  میداهن و  راوتسا  دنلب و  ياههوک  نآ  رد  میدرتسگب و  ار  نیمز  (7)و  تسین ینوزومان -  للخ و  صقن و  یفاکش -  چیه  ار 

نامسآ زا  9)و  .) ددرگیم زاب  ادخ ] هب  لد  يور  اب   ] هک ياهدنب  ره  يارب  يدنپ  دشاب و  یـشنیب  ات  (8 ،) میدینایور نآ  رد  زیگناتجهب  ابیز و 
ياهنبامرخ زین  10)و  ،) میدینایور نزرا -  وج و  مدـنگ و  دـننام  یندرک -  ورد  ياههناد  اهناتـسوب و  نادـب  سپ  میدروآ  ورف  تکرب  اب  یبآ 

نوریب تسا  نینچمه  میدرک . هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  بآ ]  ] نادب و  دشاب ، ناگدنب  يزور  ات  (11 ،) دنراد هدناشن  مهرب  ياههویم  هک  ار  دنلب 
موق داع -  زین  13)و  ،) دندرک بیذکت  حلاص -  موق  دومث -  سر و  باحـصا  حون و  موق  هکم -  لها  نانیا -  زا  شیپ  (12 [.) روگ زا   ] ندمآ

رب باذع  هب  نم  هدعو  سپ  دندرمش  وگغورد  ار  ناربمایپ  یگمه  عبت  موق  و  بیعش -  موق  هکیا -  لها  14)و  ،) طول موق  نوعرف و  و  دوه - 
ون شنیرفآ  زا  هک  دنیاهنآ  هکلب  هن ، میشاب ؟-  هدنامرد  ندیرفآ  زاب  زا  ات  میدش -  هدنامرد  نیتسخن  شنیرفآ  رد  رگم  (15 .) تشگ ازس  اهنآ 
هب میرتکیدزن -  ندرگ  گر  زا  وا  هب  ام  و  مینادیم ، دـنکیم  هسوسو  وا  سفن  ار  هچنآ  میاهدـیرفآ و  ار  یمدآ  ام  اـنامه  16)و  .) دناکش رد 
ارف ار ] وا  لاـمعا   ] هتــسشن یمدآ ]  ] پـچ بناــج  زا  تـسار و  بناــج  زا  هدــنریگارف  هتــشرف ]  ] ود نآ  هـک  هاــگنآ  (17  -.) یملع هطاــحا 

تسا نیا  دسرارف ، یتسارب  گرم  یـشوهیب  19)و  .) تسا هدامآ  ینابهگن  وا  دزن  رد  هکنآ  رگم  دراین  ناـبز  رب  ینخـس  چـیه  (18 .) دنریگیم
یلاح رد  دیآیم  یسک  ره  21)و   -.) زیخاتـسر زور  باذع -  هدعو  زور  تسا  نیا  دوش ، هدیمد  روص  رد  20)و  .) یتخیرگیم نآ  زا  هچنآ 

زا وت  شـشوپ  ام  سپ  يدوب ، لفاغ  نیا  زا  هنیآره  دـیامرف ]: يادـخ  (] 22 .) تسه ياهدنهد  یهاوگ  هتـشرف ]  ] ياهدـننار و هتـشرف ]  ] وا اب  هک 
کـش ینیبیم  هچنآ  رد  ینعی  تسا -  نیبزیت  تمـشچ  زورما  ور  نیا  زا  ینیبب -  دوخ  يدینـشیم  ربـخ  هب  هچنآ  اـت  میتـشادرب -  وت  هدـید ] ]
هتشرف ود  نآ  هب  و  (] 24  -.) لامعا همان  تسا -  هدامآ  نم  دزن  هچنآ  تسا  نیا  دیوگ : وا -  نابهگن  هتشرف  وا -  نیـشنمه  23)و   -.) ینکیمن

اتکی يادخ  اب  هک  نآ  (26 ،) ار رادکش  رگزواجت  و ]  ] یکین زا  هدنرادزاب  ره  (25 ،) دینکفا خزود  رد  ار  شکرس  هدنهیتس  رفاک  ره  دیآ ]: ادن 
ینامرفان یشکرس و  هب  ار  وا  نم  اراگدرورپ ، دیوگ : وا  نیشنمه  ناطیش ] (] 27 .) دینکفیب تخس  باذع  رد  ار  وا  سپ  تفرگ ، رگید  ییادخ 

هب نیا  زا  شیپ  ار  باذع  هدعو  انامه  هک  دـینکم  هزیتس  نم  دزن  دـیوگ : يادـخ ] (] 28 .) دوب يرود  یهارمگ  رد  دوـخ  وا  نکیلو  متـشادن  او 
ار خزود  هـک  يزور  (30 .) منکن متـس  چـیه  ناگدـنب  رب  نم  دوشن و  نوگرگد  نم -  دـیعو  هدـعو و  نم -  دزن  نخـس  (29 .) مدوب هداد  امش 

تسا نیا  (32 .) دشابن رود  دنرآ و  کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  ار  تشهب  31)و  (؟ تسه مه  نیا  زا  شیب  ایآ  دیوگ : و  يدش ؟ رپ  ایآ  مییوگ :
اب دسرتب و  نامحر  يادخ  زا  ناهن  رد  هک  یـسک  نآ  (33 [،) ادخ نامرف   ] رادهاگن ادخ -  هب  هدندرگزاب -  ره  هب  دیدشیم ، هداد  دـیون  هچنآ 
ام دزن  دنهاوخ و  هچ  ره  نآ  رد  تسار  ناشیا  (35 ،) ینادواج زور  تسا  نیا  دییآرد . تشهب )  ) نآ رد  تمالس  هب  (34 .) دیاهدندرگزاب یلد 

رتدنمروز نارفاک -  نیا  اهنیا -  زا  هک  میدرک  دوبان  اهنآ  زا  شیپ  ار  ینامدرم  رایـسب  هچ  36)و   -.) دـنهاوخ هچنآ  رب  نوزفا  تسا -  ینوزفا 
 - گرم كـاله و  باذـع و  زا  تـسه -  یهاـگزیرگ  هاـنپ و  چـیه  ار ] ناـنآ   ] اـیآ دــندرک ، شواـک  شدرگ و  اهرهــش  رد  سپ  دــندوب ،

شوگ ای  دـشابن -  لـفاغ  دراد و  رادـیب  لـقع  دـشاب -  لد  ار  وا  هک  نآ  يارب  تسا  يدرکداـی  دـش ] هتفگ  هک  نخـس   ] نیا رد  هنیآره  (37)
جنر و چیه  و  میدیرفآ ، نارود -  شش  زور -  شـش  رد  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هنیآره  38)و  .) دشاب رضاح  درادارف و 

نآ ندش  ورف  زا  شیپ  و  دادماب -  زامن  ینعی  باتفآ -  ندمآ  رب  زا  شیپ  شاب و  ابیکـش  دنیوگیم  هچنآ  رب  سپ  (39 .) دیسرن ام  هب  یگدنام 
زامن بش -  زا  یساپ  رد  (40)و  نک دای  یکاپ  هب  شیاتس  ساپس و  اب  هارمه  ار  تراگدرورپ  رـصع - )  ) رگید زامن  و  رهظ )  ) نیـشیپ زامن  - 

41)و .) يوگ حـیبست  ار  وا  لفاون -  تابیقعت و  رد  ای  زاـمن  ره  زا  سپ  ینعی  اههدجـس -  سپ  زا  و  اـشع ،- )،  ) نتفخ زاـمن  و  برغم )  ) ماـش
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 - قـح گـناب  نآ  هک  زور  نآ  (42 ،) دـهد زاوآ  کـیدزن  ییاـج  زا  لیفارـسا -  هدـنهدزاوآ -  هک  ار  يزور  شاـب -  رظتنم  رادارف -  شوـگ 
يوـس هب  تشگزاـب  مـیناریمیم و  مـینکیم و  هدـنز  اـم  اـنامه  (43 [.) روــگ زا   ] ندــش نوریب  زور  تـسا  نآ  دنونــشب ، ار  مود -  ندــیمد 

ام (45 .) تسا ناسآ  ام  رب  هک  تسا  ینتخیگنارب  نیا  دنیآ -  نوریب  ناباتش  دنـشاب -  هدنباتـش  دفاکـشب  نانآ  زا  نیمز  هک  يزور  (44 .) تسام
(46 .) هد دنپ  نآرق  نیدب  دسرتیم  نم  باذع  هدعو  زا  هک  ار  نآ  سپ  یتسین ، هریچ  ياهتشامگ ]  ] اهنآ رب  وت  و  میرتاناد ، دنیوگیم  هچنادب 

تایراذلا

هب دنگوس  2)و  ،) یندـنکارپ ار -  نآ  زج  كاخ و  دـننکیم -  هدـنکارپ  هک  هدـنمد  ياهداب  هب  دـنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هک یناگتـشرف  راـک -  ناگدـننکشخب  هب  دـنگوس  4)و  ،) دـنناور یناـسآ  هب  هک  اـهیتشک  هب  دـنگوس  3)و   -،) ناراـب هب  رادراـب -  ياـهربا 

باسح و شاداپ -  رفیک و  انامه  6)و  .) تسا تسار  دیوشیم  هداد  هدعو  هچنآ  هنیآره  هک  (5  -،) دندوخ هب  طوبرم  ياهراک  هدننکمیسقت 
هنوگ يراتفگ  رد  امـش  هنیآره  (8  -.) ناگراتـس هب  هتـسارآ  ای  اههار -  ياراد  نامـسآ  هب  دنگوس  7)و  .) تسا یندوـب  یندیـسر و  ارف  ازج - 

نامگ و هب  نخـس  هک  نانزغورد -  نآ  رب  گرم  (10 .) تسا هدش  هدـینادرگ  هک  سک  نآ  دوشیم  هدـینادرگ  قح -  نآ -  زا  (9 .) دیاهنوگ
یک شاداپ  زور  دنسرپیم  (12 .) دنربخیب لفاغ و  قح ] زا  و   ] هتفر ورف  یهارمگ ] ینادان و   ] بادرگ رد  هک  نانآ  (11  -.) دنیوگیم نیمخت 

هب هک  تسا  نامه  نیا  دیشچب ، ار  دوخ  نتخوس  باذع  (14 .) دنوش هتخوس  باذع  هب  خزود  شتآ  رد  هک  تسا ]  ] يزور (13 (؟ دوب دهاوخ 
زا دـهد -  ناشیدـب  يادـخ  ار  هچنآ  دـناهدنریگ  (16 .) دنـشاب بآ  ياههمـشچ  اهناتـسوب و  رد  ناراگزیهرپ  اـنامه  (15 .) دیتساوخیم باتش 

18)و  -.) دنتـساوخیم رب  تدابع  زامن و  هب  ار  نآ  رتشیب  و  دنتفخیم -  ار  بش  زا  یکدنا  (17 .) دندوب راکوکین  نیا  زا  شیپ  اریز  اهتمعن ،- 
20)و  -.) هقدص تاکز و  دوب -  یقح  هرهبیب  يزور  گنت  دنمزاین و  هدـنهاوخ  يارب  ناشاهلام  رد  (19 .) دنتساوخیم شزرمآ  ناهاگرحس 

تسا ناراب  هک  امش  يزور  بابسا  ینعی  امـش -  يزور  22)و  (؟ دیرگنیمن ایآ  ناتدوخ ، رد  زین  21)و  .) تساههناشن ار  نیقی  لها  نیمز  رد 
نخـس نیا  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دـنگوس  (23 .) تسا نامـسآ  رد  تشهب -  یهلا و  باوـث  دـیوشیم -  هداد  هدـعو  هـچنآ  و  - 

دندمآرد وا  رب  هک  هاگنآ  (25 (؟ تسا هدیسر  وت  هب  میهاربا  یمارگ  نانامهم  ناتساد  ایآ  (24 .) دییوگیم نخس  امش  هکنانچمه  تسا  تسار 
 - هدـش ناـیرب  یهبرف -  هلاـسوگ  تـفر و  دوـخ  هداوناـخ  دزن  هـب  یناـهنپ  سپ  (26 .) دیاهتخانـشان یهورگ  مالـس ، تفگ : دـنتفگ ، مالـس  و 

: دـنتفگ تفرگ . لد  هب  یمیب  ناـنآ  زا  سپ ، (28  -.) دـندروخن و  دـیروخیمن - ؟ ایآ  تفگ : تشاذـگ و  ناـنآ  دزن  ار  نآ  سپ  (27 .) دروایب
: تفگ دز و  دوخ  يور  رب  دـمآ و  شیپ  نانک  داـیرف  هراـس -  شنز -  سپ  (29 .) دنداد هدژم  اناد  يرـسپ  هب  ار  وا  و  میناگتـشرف .] ام   ] سرتم

نونکا تفگ : (31 .) اناد تمکح و  اب  تسوا  هک  تسا ، هتفگ  نینچ  وت  راگدرورپ  دنتفگ : (30 (!؟] دروآ يرسپ  دیازب و  هنوگچ   ] ازان ینزریپ 
 - خولک لگ -  زا  یگنـس  اـهنآ  رب  اـت  (33 ،) میاهدش هداتـسرف  راکهزب  یمدرم  يوس  هب  ام  دـنتفگ : (32 (؟ تسیچ ناگداتسرف ، يا  امـش  راک 
دوب رهـش ]  ] نآ رد  ناـنموم  زا  ار  هک  ره  سپ  (35 .) هدـش هدرک  ناشن  ناراکفازگ  يارب  تراگدرورپ  دزن  هک  (34  -،) میزیر ورف  میتـسرفب - 

باذـع زا  هک  یناسک  يارب  اـجنآ  رد  37)و  .) میتفاین اجنآ  رد  طول -  هداوناـخ  ینعی  هناـخ -  کـی  زج  ناناملـسم  زا  اـما  (36 .) میدرب نوریب 
نشور و یتجح  اب  ار  وا  هک  هاـگنآ  تسا ] یتربع  هناـشن و  زین   ] یـسوم ناتـساد ]  ] رد 38)و  .) میتشاذگ یتربع  هناشن و  دنـسرتیم  كاندرد 

سپ (40 .) هناوید ای  تسا  رگوداج  یسوم ] نیا  : ] تفگ تفاترب و  يور  دوخ  هاپـس -  يورین -  اب  سپ  (39 .) میداتسرف نوعرف  دزن  هب  راکشآ 
داب اهنآ  رب  هک  هاگنآ  دوه -  موق  داع -  ناتـساد ]  ] رد زین  41)و  .) دوب شنزرس  راوازـس  وا  و  میدنکفا ، ایرد  رد  میتفرگب و  ار  شرکـشل  وا و 

رد زین  43)و  .) درک هاـبت  درخ و  ار  نآ  هـکنآ  رگم  تشاذــگن  ورف  تشذــگب  نآ  رب  هـک  ناـیداع ] زا   ] ار يزیچ  چــیه  (42 .) میداتسرف ازان 
تلهم دیریگ -  يرادروخرب  رتش -  نآ  نتـشک  زا  سپ  زور  هس  یماگنه -  ات  دش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  هاگنآ  حـلاص -  موق  دومث -  ناتـساد ] ]

دنتسیرگنیم دوخ  هک  یلاح  رد  ناشتفرگب  ینامـسآ -  شتآ  هقعاص -  سپ  دندرک  یچیپرـس  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  نانآ  (44  -.) دیراد
داـع و زا  شیپ  نیا -  زا  شیپ  ار  حوـن  موـق  46)و  .) دنتشادن دوخ  زا  عافد  يارای  دنتـسناوتن و  نتـساخرب  سپ  (45  -.) دـندربیم راظتنا  ای  - 
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ای مییاــناوت -  اــم  هـنیآره  میتــشارفارب و  ورین  هـب  ار  نامــسآ  47)و  .) دــندوب ناـمرفان  راکدــب و  یمدرم  اریز  مـیدرک ،] كـاله   - ] دوـمث
تسا يرگید  تفج  یکی  هک  هنوگ -  ود  يزیچ  ره  زا  49)و  .) میاهدینارتسگ وکین  هچ  میدینارتسگ و  ار  نیمز  48)و   -.) میاهدنهدشرتسگ

ار امـش  وا  يوس  زا  نم  انامه  دیدرگزاب ،-  يادخ  هب  دـیزیرگب -  يادـخ  يوس  هب  سپ  (50 .) دیریگ دنپ  دینک و  دای  هک  دشاب  میدـیرفآ ، - 
نینچمه (52 .) مراکـشآ ياهدـنهدمیب  ار  امـش  وا  يوس  زا  نم  انامه  دـیریگم ، رگید  ییادـخ  اتکی  يادـخ  اب  51)و  .) مراکشآ ياهدنهدمیب 
رگیدکی ایآ  (53 .) هناوید ای  تسا  رگوداج  دنتفگ : هکنآ  رگم  دماین  يربمایپ  چیه  دـندوب  هکم -  رافک  نانیا -  زا  شیپ  هک  زین  ناسک  نادـب 
شنزرـس روخ  رد  هک  نادرگ ، يور  ناـنآ  زا  سپ ، (54 .) دندوب شکرـس  یمدرم  اهنآ  هکلب  هن ]، [ ؟ دندوب هدرک  شرافـس  نخـس ]  ] نیدب ار 

نایرپ و 56)و  .) دراد دوس  ار  نانموم  دنپ ، يروآدای و  هک  هد ، دـنپ  نک و  يروآدای  55)و   -.) ياهداد ماـجنا  ار  دوخ  فیلکت  اریز  یتسین - 
اریز (58 ،) دـنهد ماـعط  ارم  هـک  مهاوـخیمن  مهاوـخیمن و  ییزور  ناـنآ  زا  (57 .) دنتـسرپب یگناـگی ] هب   ] ارم اـت  رگم  مدـیرفاین  ار  ناـیمدآ 

باذـع زا  تسا  ياهرهب  دـندرک  متـس  دوخ ] هب  ندـیزرو  رفک  اب   ] هک ار  یناـسک  اـنامه  (59 .) دـنمناوت ورین و  اب  هدـنهد و  يزور  تسادـخ 
هداد هدــعو  هـک  ناـشزور  نآ  زا  نارفاـک  رب  ياو  سپ  (60 .) دـنهاوخن نم  زا  باتـش  هب  ار ] نآ   ] سپ اـهنآ . هتـشذگ ]  ] ناراـی هرهب  دـننامه 

(61  -.) زیخاتسر زور  دنوشیم - 

روطلا

هتشون یباتک  هب  دنگوس  2)و   -،) تفگ نخس  یسوم  اب  ادخ  اجنآ  رد  هک  یهوک  روط -  هوک  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
4)و ،) هدرتسگ هدوشگ و  یتسوپ -  ای  ياهحفص -  رد  (3  -،) لامعا همان  ای  ظوفحم  حول  ای  ینامـسآ  باتک  ره  ای  نآرق ، ای  تاروت ، هدش - 
هب دنگوس  6)و   -،) نامسآ هتشارفارب -  فقـس  نآ  هب  دنگوس  5)و   -،) تسا دابآ  نایجاح  ترایز  هب  هک  هبعک  دابآ -  هناـخ  نآ  هب  دـنگوس 

ياهدنرادزاب ار  نآ  (8 .) تسا یندـمآ  دورف  ینداد و  يور  هنیآره  تراـگدرورپ  باذـع  هک  (7 [،) شتآ زا   ] هتخورفا هدـنکآ و  ياـیرد  نآ 
نانآ (12 ،) ناراـگناغورد رب  ياو  زور ، نآ  رد  سپ  (11 .) دندرگ ناور  باتـش  اب  اههوک  10)و  .) دبنجب تخس  نامـسآ  هک  يزور  (9 .) تسین

خزود شتآ  يوـس  هب  یتخـسب  ار  ناـنآ  هـک  يزور  (13 ،) دـننکیمه يزاـب  یهلا -  تاـیآ  هراـبرد  ییارـس -  هواـی  ییوگ و  هدوـهیب  هب  هک 
نآ هب  اـی  دـییآرد -  نآ  هـب  (16 (؟ دـینیبیمن امـش  ای  تسوداج  نیا  اـیآ  (15 .) دـیتشادنپیم شغورد  هک  یـشتآ  نآ  تسا  نـیا  (14 .) دننارب

انامه (17 .) دـیوشیم هداد  شاداـپ  دـیدرکیم  هچنآ  هک  تسین  نـیا  زج  تـسا . ناـسکی  امـش  رب  دـینکن ، اـی  دـینک  ییابیکـش  و  دـیزوسب - 
باذـع زا  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  و  دـننامداش ، تسا  هداد  ناشیا  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  هب  (18 .) دنشاب اهتمعن  اهناتـسوب و  رد  ناراگزیهرپ 

، هداهن فص  هب  ياهتخت  رب  ناگدز  هیکت  (20 .) دیدرکیم هچنآ  شاداپ  هب  اراوگ ، شون و  دیماشایب  دیروخب و  (19 .) تسا هتشاد  هاگن  خزود 
، دـندرک يوریپ  ناـنآ  زا  ناـمیا  رد  ناشنادـنزرف  دــندروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک  21)و  .) مـیهد ناشیرــسمه  هـب  ار  مـشچ  خارف  ناروـح  و 

یپ ار  ناـشیا  22)و  .) هدرک هک  تسا  يراک  ورگ  رد  یـسک  ره  میهاکن . يزیچ  ناـشلمع  شاداـپ ]  ] زا میدـنویپب و  ناشیدـب  ار  ناشنادـنزرف 
هدوهیب هن  نآ  بارش ] ندیـشون   ] رد هک  دنهد  تسد  هب  تسد  دنریگ و  یماج  اجنآ  رد  (23 .) میهدیمه دنهاوخب  هک  یتشوگ  هویم و  یپرد 

ییوگ تفاطل ] افـص و  رد   ] هک تمدـخ -  يارب  دـندرگیم -  ناشدرگ  رب  تسار  ناـنآ  هک  ینارـسپ  24)و  .) يراکهانگ هن  دـشاب و  ییوگ 
رد اـیند -  رد  نیا -  زا  شیپ  اـم  دـنیوگ : (26 ،) دـننکارف يور  یخرب  رب  نانک  شـسرپ  ناشیخرب  (25 .) دنا [ فدص رد   ] هدیـشوپ يدیراورم 

هاگن هدـننکذوفن  هدـنزوس و  باذـع  زا  ار  اـم  داـهن و  تنم  اـم  رب  يادـخ  سپ  (27  -.) ادـخ باذـع  زا  میدوب -  ناـسرت  دوخ  ناـسک  ناـیم 
تمعن هب  وـت  هک  هد  دـنپ  نک و  يروآداـی  سپ  (29 .) ناـبرهم راـکوکین و  تسوا  هک  میدـناوخیم ، ار  وا  نیا  زا  شیپ  اـم  اریز  (28 .) تشاد
دادیور ام  هک  تسا  يرعاش  دـنیوگ : هکلب  (30 .) هناوید هن  ینهاک و  هن  تمـصع -  توبن و  تمعن  تکرب  هب  اـی  وا  فطل  هب  تراـگدرورپ - 

ار امش  يدوبان  مالسا و  يزوریپ  مرادیم -  مشچ  مه  نم  هک  ارم -  گرم  دیرادب -  مشچ  وگب : (31 .) میرادیم مشچ  يو  هرابرد  ار  گرم 
. تسا هتفابارف  دوخ  زا  ار  نآرق )  ) نیا دنیوگ  هکلب  (33 (؟ دناشکرـس یمدرم  دوخ  ای  دهدیم ، نامرف  اهنآ  هب  ار  نیا  ناشدرخ  رگم  ای  (32 -.)
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زا رگم  ای  (35 .) دنیوگتسار رگا  دنرایب ، نیا  دننام  ینخس  سپ  (34 .) دنروآیمن نامیا  دسح ] یشکندرگ و  ببس  هب   ] هکلب تسا ] نینچ  هن  ]
نیقی هب  هکلب  هن ]، [ !؟ دناهدیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  رگم  ای  (36 (!؟ دنا [ شیوخ  ] هدننیرفآ دوخ  ای  يراگدیرفآ -  یب  دناهدش -  هدیرفآ  چیه 

هک دناتـسد -  هریچ  دوخ  ای  دـنهدب -  دـنهاوخ  هک  ره  هب  ار  توبن  هک  تساهنآ - !؟ دزن  تراگدرورپ  ياههنیجنگ  رگم  اـی  (37 .) دناهدیسرن
!؟ دنونشیم ار ] یحو  ياهربخ  هدش  رب  نامـسآ  هب   ] نآ اب  هک  تسا  ینابدرن  ار  نانآ  رگم  ای  (38 (!؟-  دنراد زاب  دنهاوخ  هک  ره  زا  ار  توبن 

نانآ زا  رگم  ای  (40 (!؟ نارـسپ ار  امـش  تسا و  نارتخد  ار  يادخ )  ) وا رگم  ای  (39 .) درایب ادیوه  نشور و  یتجح  ناشهدنونـش  هک  دیاب  سپ 
 - یگنرین رگم  ای  (42 (!؟ دنـسیونیم اجنآ ] زا   ] هک تسا  ناشدزن  ناهن  شناد  رگم  اـی  (41 (!؟ دـنرابنارگ نآ  ناوات  زا  هک  یهاوخیم  يدزم 
زا يادخ  تسا  كاپ  تسا !؟ هناگی  يادخ  زج  ییادخ  ار  نانآ  رگم  ای  (43 .) دناگنرین راتفرگ  دوخ  نارفاک  یلو  دنهاوخیم !؟ وت -  هرابرد 

هدوـت تسا  يربا  دـنیوگ : دـنراین و ] ناـمیا  مه  زاـب   ] دـتفایم ورف  نامـسآ  زا  ياهراـپ  هک  دـننیبب  رگا  44)و  .) دـنریگیم زابنا  وا ] اـب   ] هچنآ
چیه ار  نانآ  ناشدنفرت  گنرین و  هک  يزور  (46 .) دنتفا گرم  یـشوهیب  هب  نآ  رد  هک  دننیبب  ار  ناشزور  نآ  ات  ناشراذگاو  سپ  (45 .) هدش
یلو خزرب -  رد  ای  ایند  رد  نیا ، زا  شیپ  ای : نیا -  زا  ریغ  تسا  یباذع  دـندرک  متـس  هک  ار  یناسک  انامه  47)و  .) دنوشن يرای  دنکن و  دوس 

هاگنآ ار  تراگدرورپ  و  ییام ، ظفح -  تیاعر و  دـید -  رد  وت  هک  زرو ، ییابیکـش  تراگدرورپ  نامرف  يارب  48)و  .) دننادیمن ناشرتشیب 
دای یکاپ  هب  ناگراتـس  ییادیپان  نتفر و  ماگنه  هب  بش و  زا  یـساپ  رد  ار  وا  49)و  .) نک دای  یکاپ  هب  شیاتس  ساپـس و  هارمه  يزیخرب  هک 

(50 .) نک

مجنلا

هن تـسا و  هارمگ  هـن  ص - )  ) ادــخ لوـسر  امــش -  راـی  هـک  (2 .) دوش ورف  نوـچ  هراتـس  هب  دـنگوس  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
سب هتـشرف ]  ] نآ ار  وا  (5 .) دوـشیم هداتـسرف  وا  هب  هک  ییحو  رگم  نآرق )  ) نیا تـسین  (4 .) دـیوگیمن نخـس  سفن  ياوه  زا  3)و  .) هارجک

يوکین تروص  لامج و  اب  ای  دوخ  تئیه  مامت  یلصا و  تروص  اب  داتـسیاب -  تسار  هک  يدنمناوت  (6 .) تسا هتخومآ  لیئربج -  دنمورین - 
ای ناـمک  ود  هزادـنا  هب  اـت  (9 ،) دـش رتکیدزن  دـش و  کیدزن  سپـس  (8 .) دوـب نامـسآ -  دـنلب  هراـنک  هب  اـی  نـیرب -  قـفا  رد  وا  7)و   -.) دوخ
نآ لـخاد  غورد  تفگن -  غورد  دـید  ار  هـچنآ  ص ])  ) دـمحم  ] لد (11 .) درک یحو  ار  هـچنآ  درک  یحو  شاهدـنب  هـب  سپ  (10 .) رتکیدزن

هردس دزن  (14 ،) دیدب رگید  يراب  ار  لیئربج )  ) وا هنیآره  13)و  (؟ دینکیم هزیتس  يو  اب  دنیبیم  هچنآ  رد  ایآ  (12  -.) دیدن اطخ  هب  ای  درکن ،
هچنآ دـناشوپیم  ار  هردـس  تخرد  نآ  دـید ] ار  هتـشرف  نآ   ] هک هاـگنآ  (16 .) تسا شمارآ  ياـج  تشهب  نآ ، کـیدزن  هـک  (15 ،) یهتنملا

رتگرزب ياههناشن  زا  هنیآره  (18  -.) دیدب تشادن  تقیقح  ار  هچنآ  هن  تشذگرد -  دح  زا  هن  دـید و  ژک  هن  ربمایپ ]  ] مشچ (17 .) دناشوپیم
يادـخ نازابنا  هک  ار  اهنیا  ایآ   ] تساـهنآ نیموس  هک  ار  تاـنم  رگید ، 20)و  (؟ دـیاهدید ار  يزع  تال و  ایآ  (19 .) دیدب شیوخ  راگدرورپ 

ژک و اوراـن -  تسا  یندرک  شخب  نـیا  هاـگنآ  (22 (!؟ رتخد ار  يادـخ )  ) وا دـشاب و  رـسپ  ار  امـش  ایآ  (21 (!؟] دناییادخ هتـسیاش  دیاهتفرگ 
[ نانیا . ] تسا هداتسرفن  ورف  اهنآ  ییادخ ]  ] هب یتجح  چیه  ادخ  دیاهداهن . ناتناردپ  امش و  هک  ییاهمان  رگم  دنتـسین  اهنیا  (23  -.) هناراکمتس

هدـمآ ناشیدـب  ینوـمنهر  ناـشراگدرورپ  يوـس  زا  هـکنآ  لاـح  و  دـننکیمن ، يوریپ  دراد  شوـخ  ناشاهــسفن  هـک  ار  هـچنآ  رادـنپ و  زج 
هب دهاوخ  هچ  ره  ناهج -  نیا  ناهج و  نآ  تسار  يادـخ  سپ  (25 ![) زگره [ ؟ تسا مهارف  دـنک  وزرآ  هچ  ره  یمدآ  يارب  رگم  (24 .) تسا
ای عیفش  ره -  يارب  يادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دنکن  دوس  چیه  ناشتعافش  هک  اهنامسآ  رد  یناگتـشرف  اسب  26)و   -.) دهدیم دهاوخ  هک  ره 

نارتخد مان  هب  ار  ناگتـشرف  دـنرادن  نامیا  نیـسپ  ناهج  هب  هک  یناسک  هنیآره  (27 .) دهد هزاجا  ددنـسپ ، دـهاوخب و  هک  یناسنا -  ره  يارب 
يدوس چـیه  تقیقح  تخانـش ]  ] يارب نامگ  انامه  و  دـننکیمن ، يوریپ  ار  نامگ  زج  تسین . نادـب  یـشناد  چـیه  ار  نانآ  28)و  .) دنمانیم

ار ناـهج  نـیا  یگدـنز  زج  دـنادرگیم و  يور  نآرق -  اـی  اـم -  درکداـی  زا  هـک  ره  زا  نادرگب  يور  سپ  (29  -.) دنکن تیافک  درادـن - 
رتاناد وا  مه  هدش و  هارمگ  وا  هار  زا  هک  نآ  هب  تسا  رتاناد  وت  راگدرورپ  انامه  شناد . هب  اهنآ  یبایتسد  ياهتنم  تسا  نیا  (30 .) دهاوخیمن
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دندرک هچنادب  دندرک  يدب  هک  ار  نانآ  ات  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  يادـخ  (31)و  تسا هتفای  هار  هک  نآ  هب  تسا 
درخ و ناهانگ  رگم  دننک ، يرود  اهيراکتشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ  (32) دهد شاداپ  وکین  شاداپ  هب  ار  ناراکوکین  دهد و  رفیک 
رد دیدوب  ییاهنینج  هک  هاگنآ  دیرفایب و  نیمز  زا  ار  امش  هک  هاگنآ  تسا  رتاناد  امـش  هب  وا  تسا . شزرمآ  خارف  وت  راگدرورپ  انامه  كدنا 
زا  ] هک ار  سک  نآ  يدـید  اـیآ  (33 .) تسا هدرک  يراـگزیهرپ  هک  نآ  هب  تسا  رتاـناد  وا  هک  دییاتـسم ، ار  دوخ  سپ  ناـتناردام . ياـهمکش 

بیغ ملع  وا  دزن  اـیآ  (35 (؟-  دـیزرو لخب  قافنا  رد  تشاد -  زاب  تسد  دادـب و  لاـم ] زا   ] یکدـنا 34)و  (؟ دش نادرگيور  قح ] نتفریذـپ 
یسوم ياههفیحص  رد  هچنادب  دناهدادن  ربخ  ار  وا  رگم  ای  (36 (!؟-  دنکیمن قافنا  هک  تسیز ، دهاوخ  یک  ات  هک  دنیبیم -  دوخ  هک  تسا 

 - يرادرب راب  چیه  هک  (38 (:؟-  یهلا ياهنامیپ  هب  درک -  افو  هک  تسا ]  ] میهاربا ياههفیحـص ] رد  هچنادب   ] 37)و (؟ تسا تاروت -  ینعی  - 
ششوک يدوزب  40)و  ،) تسین تسا  هدرک  دوخ  شـشوک  هب  هچنآ  زج  یمدآ  يارب  هکنیا  39)و  ،) درادـنرب ار  يرگید  هانگ ]  ] راب هانگ -  زا 

43)و .) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  ناگمه ]  ] تشگزاـب ناـیاپ و  42)و  .) دـنهدب وا  هب  ار  نآ  مامت  شاداپ  سپـس  (41 ،) دـنیامنب يو  هب  ار  وا 
، ياهفطن زا  (46 ،) دـیرفایب هداـم  رن و  هنوـگ : ود  هک  تسوا  45)و  .) دنک هدـنز  دـناریمب و  هک  تسوا  44)و  .) دنایرگب دـنادنخب و  هک  تسوا 

لام دهد و  يرگناوت  هک  تسوا  48)و   -.) زیخاتـسر ماگنه  ون  شنیرفآ  رگید -  شنیرفآ  تسوا  رب  47)و  .) دوش هتخیر  محر  رد  هک  هاگنآ 
، درک كـاله  ار  دوه -  موق  نیتـسخن -  داـع  هک  تسوا  50)و  .) يرعش دنوادخ  تسوا  49)و   -.) دهد يدونـشخ  يدنـسرخ و  ای  دشخب - 

رتشکرـس رتراکمتـس و  هک  نآ ، زا  شیپ  ار  حون  موـق  52)و  ،) تشاذـگنزاب ار  سک  چـیه  نارفاـک ] زا   ] هک ار  حـلاص -  موق  دومث -  (51)و 
رب هک  ییاهگنـس  دیناشوپ -  ورف  هچنآ  دـیناشوپ  ورف  ار  اهنآ  سپ  (54 .) تخاـس نوگژاو  ار  طول -  موق  ياهرهـش  هکفتوم -  53)و  .) دندوب

تسا ياهدننکمیب  نیا  (56 (؟ ینکیم هزیتس  يرآیم و  کش  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  هب  یمدآ ] يا   ] سپ (55  -.) دیناراب اهنآ 
یتفگش نخـس  نیا  زا  ایآ  (59 .) تسین ياهدننکراکـشآ  يادـخ ، زج  ار  نآ  (58 .) دش کیدزن  زیخاتسر  (57 .) نیـشیپ ناگدننکمیب  نامه  زا 

[ ار وا   ] دینک و هدجـس  ار  يادخ  سپ  (62 .) دیلطاب مرگرس  لفاغ و  نخس ] نیا  زا   ] امـش 61)و  (؟ دییرگیمن دیدنخیم و  60)و  (؟ دییامنیم
(63 .) دیتسرپب

رمقلا

: دنیوگ دننادرگب و  يور  دننیبب  ياهزجعم -  ياهناشن -  رگا  2)و  .) تفاکشب هام  دش و  کیدزن  زیخاتسر  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
 - دریگیم رارق  دوخ ] ياج  هب   ] يراـک ره  و  دـندش ، شیوخ  لد ]  ] ياهـشهاوخ وریپ  دنتـشاگنا و  غورد  3)و  .) دنمورین تسا  ییوداج  نیا 
نآ (] 5 .) تسا هدمآ  ناشیدب  تسا  نداتسیا  زاب  نتفرگ و ] دنپ   ] هیام نآ ، رد  هچنآ  اهربخ  زا  هنیآره  4)و   -.) نادب هب  يدب  ناکین و  هب  یکین 

يور نانآ  زا  سپ ، (6 (؟ دیناسر دنناوت  يدوس  هچ  دـندنبن ] راک  دنونـشن و  ناشاهتما  نوچ   ] ناگدـننکمیب یلو  اسر ، تسا  یتمکح  اهدـنپ ]
زا  ] ناشاهمشچ (7 ،) دـناوخیمارف خزود -  شوخاـن -  تخـس  يزیچ  هب  ار ] ناـنآ   ] هدـنناوخ نآ  هـک  ار  يزور  رادیم ] مـشچ  و  ، ] نادرگب

تـسا يزور  نیا  دنیوگ : نارفاک  دنناباتـش . هدنناوخ  نآ  يوس  هب  (8 ،) دناهدنکارپ ییاهخلم  ییوگ  دـنیآ  نوریب  اهروگ  زا  هدـش ، ورف  لوه ]
هتشادزاب قح ] هب  توعد  زا  وا   ] و تسا . هناوید  دنتفگ : دندرمـش و  وگغورد  ار  ام  هدنب  دندرک ، بیذکت  حون  موق  نانیا  زا  شیپ  (9 .) راوشد

سپ (11 .) ریگ ماقتنا  سپ  ماهتفای ، تسکـش  نم  هک  دناوخب  ار  شیوخ  راگدرورپ  سپ  (10  -.) دیدهت ندز و  گنس  رازآ و  ببـس  هب  دش - 
ردـقم يراـک  رب  نیمز ] نامـسآ و   ] بآ سپ  میتفاکـشب  ناور  ياههمـشچ  هب  ار  نیمز  12)و  .) میداشگب نازیر  یبآ  هب  ار  نامـسآ  ياـهرد 
یـسک شاداپ  ات  تفریم ، ام -  رظن  ریز  ام -  رادید  هب  هک  (14 ،) میدرک راوس  اهخیم  اـههتخت و  ياراد  یتشک ]  ] رب ار  وا  13)و  .) دمآ مهارف 

دنپ هدـنرآ و  داـی  اـیآ  سپ  میتشاذـگب ، یتربع  هناـشن و  ار  یتـشک )  ) نآ هنیآره  15)و  ( -.) ع  ) حوـن ینعی  دـندش -  رفاـک  وا  هب  هـک  دـشاب 
ناسآ نتفرگ  دـنپ  يروآداـی و  يارب  ار  نآرق  هنیآره  17)و  (؟ دوب هنوـگچ  نم  نداد  میب  باذـع و  هک ] رگنب   ] سپ (16 (؟ تسه ياهدنریگ 

نم نداد  میب  باذـع و  هک ] رگنب   ] سپ دنتـشاگنا ، وگغورد  ار ] دوه   ] داـع موـق  (18 (؟ تسه ياهدـنریگدنپ  هدـنرآدای و  ایآ  سپ  میتخاس ،
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ییاهنبامرخ اهنآ  هک  ییوگ  دنکیم ، رب  ار  نامدرم  (20 .) میداتسرف موش  هتسویپ  يزور  رد  ار  تخس  درس و  داب  اهنآ  رب  ام  (19 (؟ دوب هنوگچ 
نتفرگ دـنپ  يروآدای و  يارب  ار  نآرق  هنیآره  22)و  (؟ دوب هنوگچ  نم  نداد  میب  باذـع و  هک ] رگنب   ] سپ (21 .) هدش هدنکرب  خیب  زا  دندوب 

کی ایآ  دنتفگ : 24)و  .) دنتشاگنا وگغورد  ار  ناگدننکمیب  زین  دومث  موق  (23 (؟ تسه ياهدنریگ  دنپ  هدـنرآدای و  ایآ  سپ  میتخاس ، ناسآ 
نخس دنپ -  دای و  ام  همه  نایم  زا  ایآ  (25 .) میـشاب یگناوید  یهارمگ و  رد  هاگنآ  ام  مینک !؟ يوریپ  ار  حلاص -  دوخ -  نایم  زا  یمدآ  رفن 

دنسپدوخ زادرپغورد  هک  تسناد  دنهاوخ  ادرف  (26 .) تسوجيرترب دنسپدوخ و  يزادرپ  غورد  وا  هکلب  هدش !؟ هدنکفا  وا  رب  ادخ -  یحو  و 
نک هاگآ  ار  نانآ  28)و  .) شاب ابیکـش  رادیم و  مشچ  ار  اهنآ  ماجنارـس ]  ] سپ میتسرفیم ، نانآ  نومزآ  يارب  يرتش  هدام  اـم  (27 .) تسیک

يارب زور  کی  اهنآ و  يارب  زور  کی  دیآ -  رـضاح  شبحاص ]  ] روخـشبآ تبون  ره  هدش ، يدنبـشخب  رتش ] هدام  نایم  و   ] ناشنایم بآ  هک 
نداد میب  باذع و  هک ] رگنب   ] سپ (30  -.) تشک درک -  یپ  ار ] رتش  هدام   ] تفرگرب و حالس ]  ] ات دنداد  زاوآ  ار  دوخ  رای  سپ  (29  -.) رتش

 - دنکیم هدامآ  نادنفسوگ  يارب  لغآ  بحاص  هک  یهاک  نوچمه  سپ  میداتسرف ، تخـس  گناب  کی  اهنت  اهنآ  رب  (31 (؟ دوب هنوگچ  نم 
ياهدنریگ دـنپ  هدـنرآدای و  ایآ  سپ  میتخاس ، ناسآ  نتفرگ  دـنپ  يروآدای و  يارب  ار  نآرق  هنیآره  32)و  .) دندش هتـسکش -  مهرد  درخ و 

ار ناـشیا  هک  ار  طول  نادـناخ  رگم  میداتـسرف  رابگنـس  يداـب  اـهنآ  رب  اـم  (34 .) دندرمـش وگغورد  ار  ناگدـننکمیب  طول  موـق  (33 (؟ تسه
زا ار  اهنآ  طول ]  ] اـنامه 36)و  .) میهدیم شاداپ  تسا  رادساپـس  ار  هک  ره  هنوگنیا  اـم ، دزن  زا  دـشاب  یتمعن  اـت  (35 ،) میدیناهر ناهاگرحس 

نانآ هب  ات  دنتساوخ -  وا  زا  ار  شنانامهم  37)و  .) دنتساخرب هزیتس  هب  ناگدنهدمیب -  اب  ای  اهرادشه -  نآ  اب  یلو  داد ، میب  ام  تخس  باذع 
یباذع دادماب  انامه  38)و  .) ارم ياهرادشه  باذع و  دیـشچب  کنیا  میتفگ ]: و  ، ] میدرک روک  ار  ناشنامـشچ  سپ  دـننک ،-  يزارد  تسد 

سپ میتخاس ، ناسآ  نتفرگ  دـنپ  يروآدای و  يارب  ار  نآرق  انامه  40)و  .) ارم ياهرادشه  باذع و  دیشچب  سپ  (39 .) دیسر ناشیدب  رادیاپ 
نانخــس و ياـههناشن -  هـمه  یلو ] (] 42 .) دیـسر نـم  ياهرادـشه  ار  ناـینوعرف  هـنیآره  41)و  (؟ تسه ياهدـنریگ  دـنپ  هدـنرآدای و  اـیآ 

دنرتهب نانآ  زا  هکم -  لها  امش -  نارفاک  ایآ  (43 .) دنمورین ياناوت  اتمهیب  نتفرگ  ناشمیتفرگب  سپ  دنتـشاگنا ، غورد  ار  ام  ياههزجعم - 
 - هدنریگ ماقتنا  ای  رایمه -  میتسه  یهورگ  ام  دـنیوگیم : هکلب  (44 (!؟ تسه باذع ] زا   ] ياهمانناما ینامسآ  ياههتشبن  رد  امـش  يارب  ای 

رتخلت رتتخس و  زیخاتسر  تسا و  زیخاتـسر  ناشهاگدعو  هکلب  (46 .) دنزیرگیم هدرک  تشپ  دنروخیم و  تسکـش  عمج  نآ  يدوزب  (45 .)
دیـشچب ناشدـنیوگ ]: و  ، ] دنـشکیم شتآ  رد  ناشاهيور  رب  ار  نانآ  هک  يزور  (48 .) دـننازوس شتآ  یهارمگ و  رد  ناراکهزب  (47 .) تسا

کی نوچمه  نخـس ،-  کی  یکی -  زج  تسین  اـم  ناـمرف  50)و  .) میدـیرفآ هزادـنا  هب  ار  يزیچ  ره  ام  انامه  (49) ار خزود  ندوس  باذـع 
؟ تسه ياهدـنریگدنپ  هدـنرآدای و  ایآ  سپ  میتخاس ، كـاله  دـندوب -  هارمگ  هک  ار -  امـش  نادـننامه  هنیآره  51)و  .) ندز مه  رب  مـشچ 

انامه (54 .) تسا هدـش  هتـشون  ینـالک  درخ و  راـک ]  ] ره 53)و  .) تسه لاـمعا -  ياـههمان  اههتـشبن -  رد  دـناهدرک  هـک  يراـک  ره  (52)و 
 - لاعتم يادخ  اناوت -  یهاشداپ  دزن  نادواج -  تشهب  نیتسار -  یهاگتسشن  رد  (55 .) دنشاب اهيوج  رانک ]  ] اهناتسوب و رد  ناراگزیهرپ 

(56 .)

نمحرلا

ار وا  (4 ،) دیرفایب ار  ناسنا  (3  -،) ناـسنا هب  و  ص )  ) ربماـیپ هـب  تخوـمآ -  ار  نآرق  (2 ،) نامحر يادخ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
7)و .) دـنرآیم هدجـس  تخرد  و  هقاسیب -  هاـیگ  هاـیگ -  6)و  .) دـنراک رد  ینیعم ]  ] باسح هب  هاـم  دیـشروخ و  (5 .) تخوـمآ نتفگ  نخس 
ار شجنس  9)و   -.) دینکم تنایخ  زواجت و  دیرذگم -  دح  زا  وزارت  رد  هک  (8 ،) داهنب ناگدنب -  نایم  رد  ار -  وزارت  تشارفارب و  ار  نامسآ 
 - دـینکم تنایخ  نداد  مک  اب  ندرک  نزو  ندیجنـس و  رد  دـیهاکم -  ار  وزارت  و  دـیراد -  تسار  ار  وزارت  دـیراد -  اپرب  فاـصنا  داد و  هب 
اب ياههناد  12)و   -.) تسا فالغ  رد  شاهویم  هک  رادـفالغ -  ياهنبامرخ  تساـههویم و  نآ  رد  (11 .) داهنب ناـیمدآ  يارب  ار  نیمز  10)و  .)

یمدآ (14 (؟ دـیراگنایم غورد  نایمدآ ]، نایرپ و  يا   ] ار ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (13 .) وبـشوخ ناهایگ  و  هاک ، گرب و 
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زا کی  مادک  سپ  (16 .) دیرفآ دودیب  یـشتآ  هنابز  زا  ار  نایرپ  15)و  .) دیرفایب نارگهزوک -  هتخپ  لگ  لافـس -  دـننام  کشخ  یلگ  زا  ار 
ناتراگدرورپ ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (18 .) رتخاب ود  دنوادخ  رواخ و  ود  دنوادخ  (17 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 

دح زا  ات  تسا  یلئاح  ود  نآ  ناـیم  (20 .) دنـسر مه  هب  هک  داد  هار  ار  روش -  بآ  نیریـش و  بآ  ایرد -  ود  نآ  (19 (؟ دیراگنایم غورد  ار 
تشرد دیراورم  ایرد ]  ] ود نآ  زا  (22 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (21  -.) دنزیماین مه  هب  دنرذگن - 

ای هدـش -  ناور  ياهیتشک  تسار  وا  24)و  (؟ دیرادنپیم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (23 .) دیآیم نوریب  درخ  و 
ره (26 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (25  -.) یگرزب رد  اههوک -  نوچمه  ایرد  رد  هتشارفارب -  نابداب 
زا کی  مادک  سپ  (28 .) دنامب يدنمجرا ، هوکش و  دنوادخ  نآ  وت ، راگدرورپ  تاذ  27)و  .) تسا یندشتسین  تسا  نیمز )  ) نآ يور  رب  هک 

يراـک رد  يو  زور  ره  دـنهاوخیم ، تجاـح ]  ] وا زا  تسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـک  ره  (29 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياـهتمعن 
امــش باـسح ]  ] هـب هـک  ادوز  ناـیمدآ ، ناـیرپ و  يا  (31 (؟ دــیراگنایم غورد  ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادــک  سپ  (30 .) تسا

ياهزرم زا  دـیناوت  رگا  ناـیمدآ ، ناـیرپ و  هورگ  يا  (33 (؟ دـیرادنپیم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (32 .) میزادرپ
ار نآ  هک  ییورین -  ناوـت و  هب  رگم  تشذـگ  دـیناوتن  دـیرذگب ، سپ  دـیزیرگب -  نم  ياـضق  مکح و  زا  اـت  دـیرذگب -  نیمز  اهنامـسآ و 

هتخادگ یسم  ای  يدود -  شتآ و  زا  ياهراپ  امش  رب  (35 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (34  -.) دیرادن
هک هاگنآ  سپ  (37 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (36 .) دـیناوتن رگیدـکی  زا  عافد  سپ  دوش  هداتـسرف  - 
رد سپ  (39 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (38 ،) ددرگ ماف  خرس  میدا  نوچمه  و  دوش ، هتفاکش  نامسآ 

ياهتمعن زا  کی  مادـک  سپ  (40  -.) تـسوا لاـح  هدـنیامن  سک  ره  هراـسخر  اریز  دنـسرپن -  شهاـنگ  زا  ار  يرپ  یمدآ و  چـیه  زور  نآ 
هتفرگ ناشاهاپ  یناشیپ و  ياهوم  هب  سپ  دنوش ، هتخانش  ییور -  هایـس  ناشیور -  ناشن  هب  ناراکهزب  (41 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

، دنتشادنپیم شغورد  ناراکهزب  هک  یخزود  تسا  نیا  (43 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (42 .) دنوش
يارب 46)و  (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (45 .) دـندرگیم نازوس  ناشوج  بآ  نایم  خزود و  نایم  (44)

ياهتمعن زا  کـی  مادـک  سپ  (47 .) تسا تشهب  ود  دـسرتب  باـسح -  هاـگیاج  شیوـخ -  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نداتـسیا  زا  هـک  یـسک 
ياهتمعن زا  کی  مادک  سپ  (49  -.) دـنانوگانوگ ياههویم  ياراد  ای : دـنیاهراسخاش -  زا  رپ  هک  (48 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ 

غورد ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادــک  سپ  (51 .) تـسا ناور  همـشچ  ود  اـهنآ ، رد  (50 (؟ دـیرادنپیم غورد  ار  ناـتراگدرورپ 
اهشلاب رب  (54 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (53 .) تسا هنوگود  ياهویم  ره  زا  اـهنآ ، رد  (52 (؟ دیراگنایم

کی مادک  سپ  (55 .) تسا سرتسد  رد  کیدزن و  تشهب  ود  نآ  ياههویم  و  تسا ، ربتـس  يابید  زا  اهنآ  رتسآ  هک  دـننز  هیکت  ییاـهرتسب  و 
یمدآ و چـیه  نایتشهب -  ناشیا -  زا  شیپ  هک  دنـشاب  مشچ  هتـشهورف  نانز  اهنآ  رد  (56 (؟ دـیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا 
توقای و ناـسب  ناـشیا  هک  ییوگ  (58 (؟ دـیرادنپیم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (57 .) دـشاب هدوسن  ار  نانآ  يرپ 

ایآ (60 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (59  -.) ششخرد يدیپس و  ینشور و  یخرـس و  رد  دنناجرم - 
 - اـهنآ زا  رتورف  62)و  (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (61 (؟ تسا ندرک  یکین  زج  يراـکوکین  شاداـپ 
زبس نانچنآ  (64 (؟ دیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (63 .) تسه رگید  تشهب  ود  تشهب -  ود  نآ  کـیدزن 

؟ دیرادنپیم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (65  -.) دیامنیم ریس  زبس  هک  تسا  تخردرپ  نانچ  دنز -  یهایس  هب  هک 
[ ناتخرد  ] اهنآ رد  (68 (؟ دـیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (67 .) تسه هدنـشوج  همـشچ  ود  اهنآ  رد  (66)

وکین هدیزگ  نانز  اهنآ  رد  (70 (؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (69 .) تسه رانا  تخرد ]  ] نبامرخ و هویم و 
مـشچ زا  رود  ینامـشچ -  هایـس  یناروـح -  (72 (؟ دـیراگنایم غورد  ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (71 .) دنتـسه ابیز  و 
یمدآ چیه  ناشیا  زا  شیپ  هک  (74 (؟ دیرادنپیم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (73 .) دنتسه اههدرپارس  رد  ناگناگیب 
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اهـشرف و زبـس و  ياهـشلاب  رب  (76 (؟ دـیراگنایم غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (75 .) تـسا هدوـسن  ار  ناـنآ  يرپ  و 
مان تسـالاو  گرزب و  (78 (؟ دـینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (77 .) دـننز هیکت  وکین  هیاـمنارگ و  ياـهرتسب 

(79 .) يدنمجرا هوکش و  دنوادخ  وت ، راگدرورپ 

هعقاولا

تسا هدنهن  ورف  (3 ،) تسین یغورد  شدادخر  رد  هک  (2 ،) دهد خر  زیخاتـسر -  دادخر -  نآ  هک  هاگنآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
7)و .) دندرگ هدنکارپ  رابغ  درگ و  نوچ  سپ  (6 ،) دنوش زیر  زیر  درخ و  اههوک  5)و  ،) دوش هدنابنج  تخس  نیمز  هک  هاگنآ  (4 .) هدنرادرب و 
10)و (؟ دنشاب هچ  ناتخبدب  ناموش و  ناتخبدب ، ناموش و  9)و  (؟ دنشاب هچ  ناگتسجخ  نادنمتداعس ، ناگتسجخ و  (8 :) دیشاب هورگ  هس  امش 
، تمعنرپ ياهتـشهب  رد  (12 ،) ناگتـشاد کیدزن  دنناشیا  (11 ،) ناگدـنریگ یـشیپ  نآ  تعاـط ،-  داـهج و  ناـمیا و  هب  ناگدـنریگ -  یـشیپ 
هب هتفاب -  ياهتخت  رب  (15 ( -،) ص  ) هللا لوسر  تما  ناینیسپ -  زا  یکدنا  14)و   -،) نیشیپ ناربمایپ  ياهتما  زا  دناناینیشیپ -  زا  يرایسب  (13)

، دندرگیم ناشیا  نوماریپ  تمدـخ ] هب   ] ناوجون هرامه  ینارـسپ  (17 .) دـناهدز هیکت  اهنآ  رب  مه  يورایور  (16  -،) دـیراورم رهوگ و  رز و 
20)و .) دنوشن درخیب  تسم و  دنریگن و  درد  رس  نآ  ندیـشون ]  ] زا هک  (19 ،) اراوگ یفاصیم  زا  ییاهماج  اههزوک و  اهیحارـص و  اب  (18)

دیراورم نوچمه  (23 ،) تشرد هایس و  ياهمشچ  اب  یناگزیشود  22)و  .) دنهاوخب هک  یناغرم  تشوگ  زا  21)و  .) دننیزگرب هک  ياهویم  ره  زا 
نخس اجنآ  رد  (25 .) دندرکیم هچنآ  شاداپ  هب  (24  -،) دشاب ياج  رب  شاینشور  افـص و  دنکن و  رثا  نآ  رد  اوه  هک  فدص -  رد  هدیـشوپ 

هچ نایتسار  تسد  نادنمتداعس ،-  ناگتسجخ و  تسار -  تسد  نارای  27)و  .) مالس مالس ، يراتفگ : رگم  (26 .) دنونشن دولآهنگ  هدوهیب و 
31)و ،) هتسویپ هدیـشک و  ياهیآس  30)و  ،) دـشاب هدـیچ  مه  رب  شاهویم  هک  يزوـم  تخرد  29)و  ،) راخیب ییاـهرانک  ریز ]  ] رد (28 (؟ دنشاب
رب هتـشارفارب -  ییاهـشرف  34)و   -.) ندروـخ زا  هتـشادزاب -  هن  و  دوـشن -  عـطق  هدـیرب -  هـن  (33 ،) رایـسب ياهویم  32)و  ،) ناور هراـمه  یبآ 
ریپ دـباین ، ینوگرگد  زگره  هک  هژیو  یـشنیرفآ  ای : ون -  یـشنیرفآ  میاهدـیرفآ ، ار  ناشیا  ام  (35  -.) اهبنارگ ای  هدش ، هدـنکفا  دـنلب  ياهتخت 

نارهوش اب  رگیدکی و  اب  لاسمه -  یناتسود  يوش  (37 ،) میاهتخاس یناگزیشود  ار  نانآ  36)و   -.) دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  ییابیز  دنوشن و 
نارای 41)و  .) ناینیسپ زا  یهورگ  40)و  ،) دنناینیشیپ زا  یهورگ  هک  (39  -.) نادنمتداعـس ناگتـسجخ و  تسار -  تسد  نارای  يارب  (38 -،)
تخس يدود  زا  ياهیآس  43)و  ،) ناشوج یبآ  نازوس و  يداب  نیشتآ  رد  (42 (؟ دنشاب هچ  نایپچ  تسد  ناتخبدب ،-  ناموش و  پچ -  تسد 

46)و .) دندوب ینارماک  زا  تسمرس  باذع -  نیا -  زا  شیپ  نانیا  هک  اریز  (45 .) شوخ هن  و  تسا -  خزود  دود  زا  اریز  درس -  هن  (44 ،) هایس
كاخ میریمب و  نوچ  ایآ  دنتفگیم : 47)و  ،) دندرشفیم ياپ  ثعب -  راکنا  رب  گرزب  دنگوس  ای  ینکشنامیپ ، ای  كرش ، گرزب -  هانگ  رب 
هنیآره وگب : (49 (؟] دـنوشیم هتخیگنارب  هدـنز و   ] زین ام  نیـشیپ  ناردـپ  اـیآ  48)و  (؟ میوشیم هتخیگنارب  هدـنز و  زاـب  میوـش  ناوختـسا  و 

ناـهارمگ يا  امـش  هاـگنآ  51)و  .) دـنوشیم مـهارف  يروآدرگ و  هدــش  هتــسناد  زور  نآ  ماـگنه  هـب  ناـگمه ] (] 50 ،) ناینیسپ ناینیـشیپ و 
ناــشوج بآ  زا  نآ ، يور  هاــگنآ  (54 ،) دـــینکیم رپ  نآ  زا  ار  اهمکـــش  53)و  ،) دـیروخیم موـقز  تـخرد  زا  هـنیآره  (52 ،) راگناغورد

ار امش  ام  (57 .) شاداپ باسح و  زور  رد  اـهنآ  یئاریذـپ  تسا  نیا  (56 .) دنماشآیم هنـشت  نارتش  هک  دیاهدنماشآ  نانچ  55)و  ،) دیماشآیم
ناـنز محر  رد  هک  ار  ياهفطن  دـیزیریم -  هک  ار  ینم  بآ  اـیآ  (58 (؟ دیرادیمن رواب  ارچ  سپ  میربخاب ،-  امـش  هدـنیآ  زا  و  میاهدـیرفآ - 

، میدرک ردقم  امش  نایم  ار  گرم  ام  (60 (؟ میاهدننیرفآ ام  ای  دینکیم -  يدنبشقن  دینیرفآیم -  ار  نآ  امش  ایآ  (59 (؟ دیاهدید دینکفایم - 
تروص و رد  هچنآ -  رد  ار  امش  و  میروآ . امش  نوچمه  ینارگید  امش  ياج  هب  هکنآ  زا  (61 ،) میتسین ناوتان  هتفرگن و  یشیپ  ام  رب  یسک  و 

دای ارچ  سپ  دیاهتـسناد ، ار  يویند -  یگدنز  تسخن -  شنیرفآ  امـش  هنیآره  62)و  .) مینیرفایب ون  زا  دـینادیمن  هک -  یملاع  رد  اـی  یتئیه 
نآ میهاوخب  رگا  (65 (؟ میاهدننایور ام  ای  دینایوریم  ار  نآ  امـش  ایآ  (64 (؟ دیاهدید دیراکیم  هچنآ  ایآ  (63 (؟ دیریگیمن دنپ  دینکیمن و 

هدرک نایز  ام  هک  یتسار  دییوگ ]: و  (] 66 ،) دینامب تفگش  رد  همیسارس و  سپ  مینادرگیم  هنادیب -  یهاک  ای  هتسکش -  مه  رد  یهایگ  ار 
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ورف ام  ای  دیاهدروآ  ورف  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ  (69 (؟ دیاهدید دیماشآیم  هک  ار  یبآ  ایآ  (68 .) میاهدنام هرهبیب  ام  هکلب  (67 .) میاهدز ناوات  و 
؟ دیاهدید دیزورفایم  هک  ار  یـشتآ  ایآ  (71 (؟ دیرازگیمن ساپـس  ارچ  سپ  مینادرگیم ، روش  خـلت و  ار  نآ  میهاوخب  رگا  (70 (؟ میاهدنرآ

خزود شتآ  دننیبب  ار  نآ  نوچ  هک  میتخاس -  يدرکدای  ار  نآ  ام  (73 (؟ میاهدنرآ دیدپ  ام  ای  دیاهدروآ  دیدپ  امـش  ار  نآ  تخرد  ایآ  (72)
 - هاگندشورف هب  دنگوس  سپ  (75 .) نک دای  یکاپ  هب  ار  دوخ  گرزب  راگدرورپ  ماـن  سپ  (74 .) نانیـشنارحص يارب  ییالاک  و  دننک -  دای  ار 
رد (78 ،) دنمجرا یمارگ و  تسا  ینآرق  نیا  هنیآره  هک  (77 ،) دینادب رگا  گرزب ، تسا  يدنگوس  نیا  انامه  76)و  ،) ناگراتس هاگیاج -  ای 

ياهداتسرف ورف  (80 ،) دـنناسریمن تسد  نآ  هب  ناگزیکاپ  ناگدـش و  كاـپ  زج  هک  (79  -،) ظوفحم حول  هتـشاد -  هاگن  هدیـشوپ و  یباـتک 
نیا نآ ] زا   ] ار دوخ  هرهب -  يزور -  82)و  (!؟ دینکیم يراگنالهس  ییانتعایب و  نخس  نیا  هب  ایآ  سپ  (81 .) نایناهج راگدرورپ  زا  تسا 

 - دیرگنیم ماگنه  نآ  امش  84)و   -،) گرم ماگنه  دسر -  هاگولگ  هب  ناج ]  ] نوچ ارچ  سپ  (83 (!؟ دیراگنا غورد  ار ] نآ   ] هک دیزاسیم 
امـش رگا  ارچ  سپ  (86 ،) دـینیبیمن امـش  یلو  میرتـکیدزن ، امـش  زا  وا  هب  اـم  هک  یلاـح  رد  (85  -،) تـسا نداد  ناـج  لاـح  رد  هـک  نآ  هـب 

اما 88)و  (!؟ دییوگیم تسار  رگا  دینادرگیمن ، زاب  ار  وا  (87  -،) دیرادن رواب  ار  زیخاتـسر  رگا  ینعی  دیتسین -  ینداد  ازج  ینتخیگنارب و ] ]
ای ینادواج -  يزور  و  زیخاتـسر -  خزرب و  رد  نآ  زا  سپ  گرم و  ماگنه  یناسآ -  سپ  (89 ،) دشاب نابرقم -  ناگتشاد -  کیدزن  زا  رگا 

نارای زا  ار  وت  سپ  (91 ،) دشاب تداعس -  لها  تسار -  تسد  نارای  زا  رگا  اما  90)و  [.) تسوا يورارف   ] تمعنرپ تشهب  و  وبشوخ -  هایگ 
خزود هب  94)و  .) تسا ناـشوج  یبآ  زا  وا ]  ] یئاریذـپ سپ  (93 ،) دـشاب هارمگ  ناراگناغورد  زا  رگا  اـما  92)و  .) تسا مالـس  تسار  تسد 

داـی یکاـپ  هب  ار  تگرزب  راـگدرورپ  ماـن  سپ  (96 .) تسا تسرد  ناـمگیب و  تـسار  نخـس  نآ  نـیا ، هـنیآره  (95 .) نتخوس ندـمآرد و 
(97 .) نک

دیدحلا

اب ياناد  اتمهیب و  ياـناوت  تسوا  و  دیاتـسیم ، یکاـپ  هب  ار  يادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
ره زا  شیپ  رخآ -  لوا و  تـسوا  (3 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  دناریمب ، دنک و  هدـنز  نیمز ، اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  (2 .) تمکح

اهنامسآ و هک  تسوا  (4 .) تساناد زیچ  همه  هب  وا  و  یگنوگچ ،-  هب  ناهن -  و  یتسه -  هب  ادیپ -  و  دشاب -  مه  زیچ  ره  زا  سپ  هدوب و  زیچ 
هچنآ دور و  ورف  نیمز  رد  هچنآ  دمآرب . روما -  ریبدت  ییاورنامرف و  ماقم  شرع -  رب  سپس  دیرفایب ، هرود -  شش  زور -  شش  رد  ار  نیمز 

ادخ و  تسامـش ، اب  دیـشاب  هک  اج  ره  وا  و  دـنادیم ، ار  همه  دور ، الاب  نآ  رد  هچ  ره  دـیآ و  دورف  نامـسآ  زا  هچ  ره  و  دـیآ ، نوریب  نآ  زا 
دروآیم و رد  زور  رد  ار  بش  (6 .) ددرگیم زاب  يادخ  هب  همه  اهراک  و  نیمز ، اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  (5 .) تسانیب دینکیم  هچنادب 
ادخ و هب  (7 .) تساـناد اهدـصق -  اـهتین و  زا  تساههنیـس -  رد  هچنادـب  وا  و  زور -  بش و  شیازفا  شهاـک و  هب  هراـشا  بش -  رد  ار  زور 

نامیا هک  امش  زا  یناسک  سپ  دینک ، قافنا  ناتلاوما -  هدینادرگ -  ناگتشذگ ]  ] نیـشناج نآ  رد  ار  امـش  هچنآ  زا  و  دیرآ ، نامیا  شربمایپ 
قافنا هلمج  زا  نآ ، راثآ  هک  ینامیا  دیروآیمن -  نامیا  يادخ  هب  هک  تسیچ  ار  امـش  8)و  .) دنراد گرزب  يدزم  دناهدرک  قافنا  هدروآ و 
هتفرگ نامیپ  امـش  زا  دنوادخ ]  ] هنیآره و  دیروایب !؟ نامیا  ناتراگدرورپ  هب  ات  دناوخیم  ار  امـش  ربمایپ  هکنآ  لاح  و  دـشاب -  رادومن  لام ،

دتسرفیم ورف  ادیوه  نشور و  تایآ  دوخ  هدنب  رب  هک  نآ  تسوا  (9 .) دیاهدنراد رواب  رگا  دوخ ،-  تینادـحو  تیبوبر و  رب  رارقا  رب  تسا - 
 - دیراد رذع  هچ  تسیچ -  ار  امش  10)و  .) تسا نابرهم  فوور و  امش  هب  دنوادخ  هنیآره  و  دروآرد ، ییانشور  هب  اهیکیرات  زا  ار  امش  ات 
 - حتف زا  شیپ  هک  امش  زا  یناسک  نیمز !؟ اهنامسآ و  ثاریم  تسار  يادخ  هکنآ  لاح  دینکیمن و  هنیزه  داهج -  ماگنه  ادخ -  هار  رد  هک 

( حتف  ) نآ زا  سپ  هک  نانآ  زا  تسا  رتگرزب  ناشیا  هیاپ  دنتـسین ، ربارب  نارگید ] اب   ] دـناهدرک رازراک  قافنا و  هیبیدـح -  حلـص  ای  هکم  حـتف 
يادخ هک  تسیک  (11 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  و  تسا ، هداد  هدعو  وکین  یشاداپ  هب  ار  همه  دنوادخ  و  دناهدرک . رازراک  قافنا و 
نموم نانز  نادرم و  هک  يزور  رد  (12 ،) دشاب هیامنارگ  يدزم  ار  وا  دهد و  زاب  ربارب -  دنچ  ای  نادنچ -  ود  ار  وا  ات  وکین  یماو  دهد  ماو  ار 
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ناگدژم ار  امـش  زورما  دـنرذگب .-  یناسآ  هب  اـت  دـشخردیم  دوریم -  ناباتـش  ناـشیا  تسار  زا  ناـشیا و  شیپ  رد  ناـشرون  هک  ینیبب  ار 
يراگتـسر یبایماک و  تسا  نیا  دیـشاب ، نادـیواج  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، ناور  اهيوج  اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  تسا  ییاهتـشهب 

امـش رون  زا  ات  دـینک -  گنرد  ای  دـیرگنب -  اـم  هب  دـنیوگ : دـناهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  هب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  هک  يزور  (13 .) گرزب
ییانشور اجنآ ] زا   ] دیدرگزاب و ایند -  هب  ینعی  شیوخ -  رس  تشپ  هب  دنیوگ :-  ناگتـشرف  ای  نانموم  دوش -  هتفگ  میریگارف . ییانـشور ] ]

 - تمحر نآ  نوردنا  رد  دشاب ، يرد  ار  نآ  هک  دنرآرب  يراوید  ناشنایم  سپ  دروآ .-  دوخ  اب  ایند  زا  دـیاب  ار  ییانـشور  ینعی  دـییوجب - 
امـش اب  ام  ایند ] رد   ] ایآ دـنهد : زاوآ  ار  نانموم )  ) ناـشیا ناـقفانم ] (] 14 .) تسا خزود -  باذـع -  شـشیپ  زا  نآ  نوریب  تـسا و  تـشهب - 

هب دیدرک و  ندـیزرو -  قافن  هنتف -  راتفرگ  ار  دوخ  امـش  نکیلو  يرآ ، دـنیوگ : میدرازگیم و ؟- ...  زامن  امـش  تعامج  اب  هک  میدوبن - 
ص)  ) ربمایپ توبن  هناگی و  يادخ  هرابرد  دیدروآ -  کش  و  ناناملسم -  كاله  تسکش و  و  ص )  ) ربمایپ گرم  راظتنا  دیتسـشن -  راظتنا 

سپ (15 .) تفیرفب يادخ  هب  ار  امش  ناطیش -  راکبیرف -  نآ  و  دمایب ، گرم -  يادخ -  نامرف  ات  تفیرف  ار  امش  اهوزرآ  و  زیخاتسر -  و 
و تسا ، رتکیدزن  رتراوازس و  امش  هب  نآ  تسا . خزود  شتآ  ناتهاگیاج  دنناتسن . يدیرخزاب  دندش  رفاک  هک  یناسک  زا  هن  امش و  زا  زورما 

نخـس زا  هچنآ  ادخ و  دای  زا  ناشیا  ياهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  ماگنه  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ  (16 .) تسا یهاگتشگزاب  دب 
سپ دـش ، هداد  تاروت -  باتک -  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  دنـشابن  یناسک  دـننام  و  دوش ؟ ناـسرت  مرن و  هدـمآ  ورف  یهلا -  یحو  تسار - 

ادخ هک  دینادب  (17 .) دندش نامرفان  ناشیرایـسب  و  دش ، کیرات ] و   ] تخـس ناشاهلد  هاگنآ  تشذگ -  یتدـم  تشگ -  زارد  نانآ  رب  نامز 
ار دوخ ] تردق  [ي  اههناشن ام  دنادرگیم .-  مرن  هدـنز و  ار  تخـس  هدرم و  ياهلد  نانچمه  دـنکیم -  هدـنز  شایگدرم  زا  سپ  ار  نیمز 
هب وکین ، یماو  دنداد  ماو  ار  يادخ  هک  نانآ  هدنهد و  هقدـص  نانز  نادرم و  انامه  (18 .) دیدنب راک  ار  درخ  دیاش  میدرک  نشور  امـش  يارب 

دنناشیا دناهدروآ ، نامیا  شناربمایپ  ادخ و  هب  هک  یناسک  19)و  .) دنراد هیامنارگ  يدزم  ناشیا  دوش و  هداد  زاب  نوزفا -  نادنچ -  ود  نانآ 
تایآ دندش و  رفاک  هک  یناسک  و  ناشرون . شاداپ و  تسار  نانآ  ناشراگدرورپ ، دزن  اهتما -  رب  ناهاوگ  ای  نادیهـش -  ناگـشیپ و  یتسار 

ای ندیزان -  رگیدکی و  اب  ندرک  رخف  شیارآ و  یگدوهیب و  يزاب و  ایند  یناگدنز  هک  دـینادب  (20 .) دننایخزود نانیا  دنتشاگنا  غورد  ار  ام 
سپـس درآ ، تفگـش  هب  دـیآ و  شوخ  ار  نازرواشک  شندـینایور  هایگ  هک  یناراب  نوچمه  تسا - ، نادـنزرف  اـهلام و  رد  ییوج -  نوزفا 

ادخ و يوس  زا  یشزرمآ  زین  تخس و  یباذع  ناهج  نآ  رد  و  ددرگ - ، درخ  هتـسکش و  کشخ و  هاگنآ  ینیب و  درز  ار  نآ  دوش و  هدرمژپ 
 - نآ يانهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  زا  یشزرمآ  يوس  هب  (21 .) تسین یگدنبیرف  يالاک  زج  ناهج  نیا  یناگدنز  و  تسوا . يدونـشخ 

هدامآ دـناهدروآ  نامیا  شناربمایپ  يادـخ و  هب  هک  یناـسک  يارب  و ]  ] تسا نیمز  نامـسآ و  ياـنهپ  نوچمه  نآ -  یخارف  تعـسو و  ینعی 
گرزب یـشخب  نوزف  ياراد  ادخ  و  دهدیم ، دهاوخ  هک  ره  هب  ار  نآ  هک  تسادخ  یـشخب  نوزف  نیا  دـیریگ . یـشیپ  رگیدـکی ] رب  ، ] هدـش

زا شیپ  رگم  دسرن  هودنا -  يرامیب و  نوچ  ناتاهناج -  رد  هن  و  یطحق -  یتخس و  یتسدگنت و  نوچ  نیمز -  رد  یتبیصم  چیه  (22 .) تسا
داد ار  امـش  هچنادب  دـیروخم و  هودـنا  تفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  (23) تسا ناسآ  ادـخ  رب  نیا  تسا ، ياهتـشبن  رد  شمنیرفاـیب  هکنآ 
ره و  دنهدیم . نامرف  لخب  هب  ار  مدرم  دنزرویم و  لخب  هک  نانآ  (24 ،) درادن تسود  ار  اتسدوخ  شکندرگ  چیه  ادخ  و  دیوشن ، نامداش 

نشور و ياهتجح  اـب  ار  ناـمناربمایپ  هنیآره  (25 .) هدوتـس زاینیب و  تسادـخ  هک ] دـنادب   ] سپ قاـفنا ،-  ناـمیا و  زا  دـنادرگب -  يور  هک 
و دـنزیخرب ، فاصنا  داد و  هب  مدرم  ات  میداتـسرف  ورف  وزارت  و  تسا -  لطاب  زا  قح  زییمت  هلیـسو  هک  باتک -  ناشیا  اـب  میداتـسرف و  ادـیوه 

ادخ ات  و  تسا ، مدرم  يارب  رگید ]  ] ییاهدوس و  نآ -  دـننام  رازراک و  لیاسو  حالـس و  تخـس -  ییورین  نآ  رد  هک  میدروآ  ورف  ار  نهآ 
میهاربا حون و  هنیآره  26)و  .) تساتمهیب ياناوت  دنمورین و  ادخ  انامه  دسانش . زاب  دنکیم  يرای  هدیدان  هب  ار  شناربمایپ  وا و  هک  ار  یسک 

نوریب قـح ]  ] ناـمرف زا  ناشیرایــسب  دـندوب و  هتفاـیهر  ناـشیخرب  سپ  میداـهن . باـتک  يربماـیپ و  ناشنادـنزرف  ناـیم  رد  میداتــسرف و  ار 
وا هب  میدروآرد و  یپ  زا  ار  میرم  رسپ  یـسیع  و  میداتـسرف ، ار  دوخ  ناربمایپ  میدرک -  دای  هک  یناربمایپ  ناشیا -  یپ  زا  سپـس  (27 .) دندش
ام دنتخاس ، دوخ  زا  هک  يریگ -  هشوگ  یتینابهر -  میداهن و  یمرن  ینابرهم و  دـندرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  ياهلد  رد  و  میداد ، لیجنا 
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هک ناـس  نآ  ار  نآ  یلو  دـندرک ،] عارتـخا   ] يادـخ يدونـشخ  نتـسج  يارب  ار ] نآ  هکنآ   ] زج میدرکن -  ررقم  میتـشونن -  ناـنآ  رب  ار  نآ 
هک یناسک  يا  (28 .) دندوب نامرفان  اهنآ  زا  يرایـسب  و  میداد ، دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  زا  یناسک  دزم  سپ  دنتـشادن ، هاگن  تسا  راوازس 

دهد رارق  يرون  امش  يارب  و  دهد ، هرهب  ود  دوخ  شیاشخب  زا  ار  امـش  ات  دیروآ  نامیا  وا  ربمایپ  هب  دینک و  اورپ  يادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا 
رب هک  دـننادب  نایاسرت -  نادوهج و  باتک -  لها  ات  (29 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  دزرمایب ، ار  امـش  دیور و  تسار ]  ] هار نادب  هک 

، ادخ و  دهدیم . دهاوخ  هک  ره  هب  تسادـخ ، تسد  هب  شـشخب  ینوزفا و  و  دـنرادن ، ییاناوت  يربمایپ -  دـننام  ادـخ -  لضف  زا  زیچ  چـیه 
(30 .) تسا گرزب  یشخب  نوزف  ياراد 

هلداجملا

يادخ هب  درکیم و  ارچ  نوچ و  وگوتفگ و  وت  اب  دوخ  يوش  هرابرد  هک  ار  نز  نآ  نخس  ادخ  هنیآره  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
شیوخ نانز  هک  امش  زا  یناسک  (2 .) تسانیب اونش و  ادخ  انامه  دینشیم . ار  امش  دونش  تفگ و  دنوادخ  و  دینـش ، دومنیم  تیاکـش  هلان و 

غورد تسیاشان و  ینخـس  نانآ  هنیآره  و  دنـشابن ، دـناهداز  ار  نانآ  هک  ینانز  زج  ناشناردام  دنتـسین . ناشناردام  نانز  نآ  دـننک  راـهظ  ار 
 - دندرگیمرب دناهتفگ  هچنآ  زا  سپس  دننکیم و  راهظ  ار  شیوخ  نانز  هک  یناسک  3)و  .) تسا راگزرمآ  هدنرذگرد و  ادخ  و  دنیوگیم ،

هداد دـنپ  نادـب  هک  تسا  نیا  دـیاب . ياهدرب  ندرک  دازآ  دنـسر  مـه  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  دـندرگزاب -  دوـخ  رـسمه  هـب  دننکـشب و  ار  نآ  اـت 
زا شیپ  دـیاب ، یپایپ  هام  ود  نتـشاد  هزور  سپ  دـناوتن ،-  اـی  دـباین -  هدرب ]  ] هک ره  4)و  .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  يادخ  و  دـیوشیم ،

و دیروآ -  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دیابب . دنمتـسم  تصـش  نداد  ماعط  سپ  دناوتن ، هک  ره  و  دنـسر ، مه  هب  هکنآ 
اب هک  یناسک  انامه  (5 .) كاندرد تسا  یباذـع  ار  نارفاک  و  تسادـخ ، ماکحا -  ياهزرم -  نیا  و  دـیرادرب ،-  تیلهاـج  ماـکحا  زا  تسد 

و دندش . راسنوگن  راوخ و  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  هکنانچ  دنوش  راسنوگن  راوخ و  دننکیم  تفلاخم  ینمشد و  وا  ربمایپ  يادخ و 
هاگنآ دزیگنارب  ار  ناـنآ  همه  دـنوادخ  هک  يزور  رد  (6) هدـننکراوخ تسا  یباذـع  ار  نارفاک  و  میداتـسرف ، ورف  ادـیوه  نشور و  یتایآ  ام 
يزیچ ره  رب  ادخ  و  دـناهدرب ، دای  زا  دوخ  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  رامـش  ار  ناشلامعا )  ) نآ ادـخ  هک  دزاس ، ناشهاگآ  دـناهدرک  هچنادـب 

ینت هس  چیه  نتفگ  زار  دـنادیم ؟ تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  ادـخ  هک  ياهتـسنادن -  ياهدـیدن -  ایآ  (7 .) تسا هاوگ 
هکنآ رگم  نآ  زا  رتشیب  هن  نآ و  زا  رتمک  هن  دشاب و  ناشیا  مشش  وا  هکنآ  رگم  ینت  جنپ  چیه  هن  و  تسا ، ناشیا  مراهچ  وا  هکنآ  رگم  تسین 

هب ایآ  (8 .) تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  هک  دنکیم ، هاگآ  دناهدرک  هچنادب  ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  رد  سپـس  دنـشاب ، هک  اج  ره  تساهنآ  اب  وا 
هانگ هرابرد  دندرگیم و  زاب  دندش  هتشادزاب  هچنادب  سپس  دندش و  هتـشادزاب  نتفگ  زار  زا  هک  یتسیرگنن  ناقفانم -  نادوهج و  یناسک - 

و تسا ، هتفگ  دورد  يادخ  هک  هنوگ  نادب  هن  دنیوگ  دورد  ار  وت  دنیآ  وت  دزن  نوچ  و  دنیوگیم ، زار  رگیدکی  اب  ربمایپ  ینامرفان  متـس و  و 
دب و  دـنیآرد ، نادـب  هـک  خزود  ار  اـهنآ  تـسا  سب  دــنکیمن !؟ باذــع  مییوـگیم  هچنادــب  ار  اـم  ادــخ  ارچ  دــنیوگیم : دوـخ  لد  رد 

ینامرفان متـس و  هانگ و  نآ  رد  هک  دییوگم  يزار  دییوگ  زار  رگیدکی  اب  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (9 .) تسا یهاگتشگزاب 
اورپ دـیوشیم  مهارف  هتخیگنارب و  وا  يوـس  هب  هک  ییادـخ  زا  و  دـییوگ . زار  يراـگزیهرپ  يراـکوکین و  هـب  رگیدـکی  اـب  و  دـشاب ، ربماـیپ 
لاح دـنک و  نیگهودـنا  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  تسا  ناطیـش  زا  هدوهیب -  دـب و  زار  نتفگ -  زار  هک  تسین  نیا  زج  (10 .) دینک

نامیا هک  یناسک  يا  (11 .) دننک لکوت  ادخ  رب  دیاب  نانموم  و  دناسریمن . ناشیا  هب  ینایز  چیه  ادـخ  تساوخ -  ملع و  نذا -  هب  زج  هکنآ 
يارب دـییاشگب -  ياج  رکذ -  سلاجم  همه  اـی  دـیراد  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  یـسلاجم  اهـسلجم -  رد  هک  دـنیوگ  ار  امـش  نوچ  دـیاهدروآ ،

ادخ هک  دیزیخرب ، دیزیخرب  هک  دنیوگ  ار  امـش  نوچ  و  تشهب -  رد  دیاشگب -  ياج  ار  امـش  يادـخ  ات  دـییاشگب ، ياج  سپ  ناتناردارب - 
هاگآ دینکیم  هچنادب  ادـخ  و  درب ، الاب  اههیاپ  هب  دـناهدش  هداد  شناد  هک  ار  یناسک  و  ياهیاپ ] هب   ] دـناهدروآ نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک 
يارب نیا  دیهدب . ياهقدص  دوخ  نتفگ  زار  زا  شیپ  دییوگ ، زار  ربمایپ  اب  هک ] دـیهاوخ   ] نوچ دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (12 .) تسا
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ایآ (13  -.) دییوگ زار  هقدـصیب  دـیناوتیم  تسا -  نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  انامه  دـیتفاین ، ياهقدـص ]  ] رگا سپ  تسا . رتکاپ  رتهب و  امش 
مه ادخ  و  دماینرب -  ناتتسد  لد و  زا  درک و  دیتسناوتن  ینعی  دیدرکن -  نوچ  سپ  دیهدب !؟ اههقدص  دوخ  نتفگ  زار  زا  شیپ  هک  دیدیسرت 

نامرف ار  وا  ربمایپ  ادخ و  دـیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  سپ  تشادرب ،-  ار  مکح  نیا  تشگزاب -  امـش  رب  شیوخ ] شیاشخب  هب  ]
نادوهج ینعی  تسا -  هتفرگ  مشخ  اهنآ  رب  ادخ  هک  یمدرم  اب  هک  یتسیرگنن  یناسک  هب  ایآ  (14 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  و  دیرب ،

هک  ] دننادیم دوخ  و  مییامـش ] اب  ام  هک   ] دنروخیم دـنگوس  غورد  هب  و  اهنآ ، زا  هن  دنیامـش و  زا  هن  ناقفانم -  نانیا -  دنتـشاد ؟ یتسود  - 
رپس ار  ناشاهدنگوس  (16 .) دندرکیم هچنآ  تسا  دـب  هک  اریز  تسا ، هتخاس  هدامآ  تخـس  یباذـع  ناشیارب  يادـخ  (15 [) دنیوگیم غورد 

[ باذع  ] ربارب رد  ار  نانآ  ناشنادنزرف  اهلام و  (17 .) هدننکراوخ یباذع  تسار  نانآ  سپ  دناهدینادرگب ، ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] و دـناهتفرگ ،
ناقفانم نانآ -  همه  ادخ  هک  يزور  (18) دناهنادواج نآ  رد  دننایخزود ، نانیا  درادن ،-  زاب  اهنآ  زا  ار  ادخ  باذع  درادن -  دوس  چیه  ادـخ 

دنراد تسد  يزیچ  رب  هک  دنرادنپیم  و  دنروخیم ، دنگوس  امـش  يارب  زورما ]  ] هکنانچ دنروخیم  دنگوس  ادخ  يارب  سپ  دزیگنارب ، ار  - 
يادخ درک  دای  سپ  تسا ، هتفای  تسد  نانآ  رب  ناطیش  (19 .) دننایوگغورد اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  دنربیم -  يدوس  دوخ  دنگوس  زا  ینعی  - 

شربمایپ يادـخ و  اب  هک  یناسک  اـنامه  (20 .) دـنراکنایز ناطیـش  هورگ  هک  دیـشاب  هاگآ  دنناطیـش ، هورگ  نانیا  تسا . هدرب  ناـشدای  زا  ار 
هتبلا مناگداتـسرف  نم و  هک  تسا  هدرک -  مکح  هتـشون -  يادخ  (21 .) دنا [ نامدرم  ] نیرتراوخ نایم  رد  نانآ  دننکیم  تفلاخم  ینمـشد و 

هک یلاح  رد  دنروآ  نامیا  نیسپاو  زور  يادخ و  هب  هک  یباین  ار  یمدرم  (22 .) تساتمهیب ياناوت  دنمورین و  ادخ  انامه  دش ، میهاوخ  زوریپ 
، دنشاب ناشناشیوخ  ای  ناردارب  ای  نارسپ  ای  ناردپ  هچ  رگا  دنرادب  یتسود  دناهدرک  تفلاخم  ینمـشد و  شربمایپ  يادخ و  اب  هک  یناسک  اب 
هب هدـینادرگ و  دـنمورین  شیوخ  دزن  زا  یحور  هب  ار  ناشیا  تسا و  هتخاس -  رادـیاپ  هتـشون -  ناشاهلد  رد  ار  نامیا  دـنوادخ ]  ] هک دـننانیا 

. دندونـشخ ادـخ  زا  ناشیا  تسا و  دونـشخ  اـهنآ  زا  ادـخ  دـننادیواج ، اـجنآ  رد  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا  هک  دروآرد  ییاهتـشهب 
(23 .) دنناراگتسر ادخ  هورگ  هک  دیشاب  هاگآ  ادخ ، هورگ  دنناشیا 

رشحلا

اتمهیب و ياـناوت  تسوا  و  دنیاتـسیم ، یکاـپ  هب  ار  يادـخ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هتـسد ندنار  نوریب  نیتسخن  رد  دندیزرو  رفک  هک  ار  ریـضنلا -  ینب  نادوهج  باتک -  لها  زا  یناسک  هک  نآ  تسوا  (2 .) تمکح اب  ياناد 

زا اهنآ  هدنرادزاب  ناشاهرواب  هک  دنتـشادنپ  دوخ  دنور و  نوریب  یناسآ ] نیا  هب   ] هک دـیتشادن  نامگ  امـش  دـنار . نوریب  ناشهناخ  زا  یعمج 
، دـنکفا میب  ناشاهلد  رد  و  درک -  ناـشراتفرگ  دـمآ -  ناشیدـب  دـندربیمن  ناـمگ  هک  اـجنآ  زا  يادـخ  ناـمرف ]  ] سپ تسادـخ ، ناـمرف ] ]

نیا هن  رگا  3)و  .) دیریگ تربع  شنیب ، نادنوادخ  يا  سپ  دندرکیم ، ناریو  نانموم  ياهتسد  ناشدوخ و  ياهتـسد  هب  ار  شیوخ  ياههناخ 
نآ رد  ار  اهنآ  و  درکیم ، ناشباذـع  ناهج  نیا  رد  هنیآره  دوب  هتـشون  ناـنآ  رب  ار  نطو -  يـالج  ناـمناخ -  زا  ندـش  نوریب  ادـخ  هک  دوب 

يادـخ اب  هک  ره  و  دـندیزرو ، تفلاخم  ینمـشد و  شربمایپ  يادـخ و  اـب  هک  تسنآ  رفیک  هب  باذـع ]  ] نیا (4 .) تسا خزود  باذـع  ناهج 
دوخ ياپرب  هداتـسیا  ار  اهنآ  اـی  دـیدیرب  اـمرخ  ناـتخرد  زا  هچنآ  (5 .) تسا رفیک  تخـس  ادـخ  هک ] دـنادب   ] سپ دزرو  تفلاـخم  ینمـشد و 
اوسر راوخ و  ار  نادوهج -  نامرفان -  ناراکدب  ات  و  دنادرگ ] زوریپ  دهد و  يرای  ار  امش  ات   ] دوب ادخ  نامرف  تساوخ و  هب  همه  دیتشاذگاو 

چیه امش  تشاد -  ینازرا  يو  هب  تمینغ  هب  ینعی  دینادرگزاب -  دوخ  ربمایپ  هب  نادوهج -  اهنآ -  نیمز ] لام و   ] زا يادخ  هچنآ  6)و  .) دنک
هریچ دـهاوخ  هک  ره  رب  ار  دوخ  ناربماـیپ  هک  تسادـخ  نکیلو  دـیرادن ،-  نآ  رد  یقح  ور  نیا  زا  دـیدوب -  هتخاـتن  نآ  رب  يرتش  یبـسا و 

ربمایپ و ادـخ و  نآ  زا  دـینادرگزاب  شربمایپ  هب  اهيدابآ  مدرم  نیمز ] لام و   ] زا ادـخ  هچنآ  (7 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دـنادرگیم ،
ار هچنآ  و  دشابن . نادرگ  تسد  ناتنارگناوت  نایم  ات  تسا  ربمایپ -  هیرذ  زا  همه  ناگدنام -  هار  رد  نادنمتـسم و  نامیتی و  نادـنواشیوخ و 
[ تمینغ نآ  زین  و  (] 8 .) تسا رفیک  تخس  ادخ  هک  دینک ، اورپ  ادخ  زا  دیتسیا و  زاب  تشادزاب  ار  امـش  هچنآ  زا  دیریگب و  داد  امـش  هب  ربمایپ 
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وا يدونشخ  يادخ و  يزور -  لضف -  هک  یلاح  رد  دندش  هدنار  نوریب  دوخ  ياهلام  اههناخ و  زا  هک  تسا  هدننکترجه  نادنمزاین  يارب 
 - نامیا ترجه و  يارـس  رد  هک  تسار  یناـسک  زین  (9)و  نایوگتـسار دنناشیا  دننکیم ، يرای  ار  وا  ربمایپ  يادخ و  نید ]  ] دـنیوجیم و ار 

هدرک ترجه  نانآ  يوس  هب  هک  ار  هک  ره  دندروآ ،-  نامیا  دوخ  راید  رد  هک  راصنا  ینعی  دناهتفرگ -  ياج  ناشیا  زا  شیپ  هنیدـم -  ینعی 
[ ار نانآ   ] دنباییمن و يدسح -  یگنت و  يزاین -  هدـش  هداد  نارجاهم )  ) نانآ هب  هچنآ  زا  شیوخ  ياههنیـس  رد  دـنرادیم و  تسود  تسا 
10)و .) ناراگتسر دنناشیا  دوش  هتشاد  هاگن  شیوخ  زآ  لخب و  زا  هک  ره  و  دنشاب . دنمزاین  نادب  دوخ  هک  دنچ  ره  دننیزگیمرب  نتشیوخ  رب 
هب هک  ار  ام  ناردارب  نآ  ام و  اراگدرورپ ، دـنیوگیم : دـندرک -  ترجاهم  هکم  حـتف  زا  سپ  دـندمآ -  نانآ  زا  سپ  هک  تسار  یناـسک  زین 

فوور و وت  اـنامه  اراـگدرورپ ، هنم ، دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  یهاوخدـب  اـم  ياـهلد  رد  و  زرماـیب ، دـناهتفرگ  یـشیپ  اـم  رب  ناـمیا 
ار امـش  رگا  دـنتفگیم : نادوهج -  باتک -  لها  زا  ناشرفاک  ناردارب  هب  هک  یتسیرگنن  دـندیزرو  قاـفن  هک  یناـسک  هب  اـیآ  (11 .) ینابرهم
ار امـش  نامگیب  دندرک  گنج  امـش  اب  رگا  و  میربیمن ، نامرف  ار  سک  چیه  امـش  هرابرد  مییآیم و  نوریب  امـش  اب  هنیآره  دـندرک  نوریب 

دننک رازراک  اهنآ  اب  رگا  و  دنوشن ، نوریب  نانآ  اب  دننک ، ناشنوریب  رگا  (12 .) دنیوگغورد نانآ  هک  دهدیم  یهاوگ  ادخ  و  مینکیم ، يرای 
 - نادوهج نآ  ینعی  دـنوشن -  يرای  هاگنآ  و  دـنزیرگب -  دـندرگرب -  هدرک  تشپ  هنیآره  دـنیایب  ناشیرای  هب  مه  رگا  و  دـنهدن ، ناـشیرای 

ناقفانم اهنآ -  همه  (14 .) دنمهفان یهورگ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  تسا . رتشیب  ادخ  زا  سرت  زا  دنراد  لد  رد  امش  زا  هک  یمیب  هنیآره  (13 .)
 - ریت گنس و  هب  اهراوید -  سپ  زا  ای  وراب -  جرب و  قدنخ و  هب  هدش -  راوتسا  ياهيدابآ  رد  رگم  دننکیمن  رازراک  امش  اب  نادوهج -  و 
هب مه و  اب  ار  نانآ  دنراد .-  ییورایور  يارای  تسا و  تسـس  ناناملـسم  ربارب  رد  یلو  تسا -  تخـس  ناشدوخ  نایم  رد  اهنآ  يدـنمروز  . 

نوچمه نادوهج -  اهنآ - ] ناتساد  (] 15 .) دندرخیب یمدرم  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  تسا . هدنکارپ  ناشاهلد  یلو  يرادنپیم  هتخاس  مه 
و دندیشچ ، ار  دوخ  راک  دب  ماجرف  هک  هکم -  نارفاک  ای  عاقنیق  ینب  نادوهج  دندوب -  اهنآ  زا  شیپ  ینامز  كدنا  هک  تسا  یناسک  ناتساد 
و وش ، رفاک  تفگ : یمدآ  هب  هک  هاگنآ  تسا  ناطیـش  ناتـساد  دـننامه  نادوهج ] اب  ناـقفانم  ناتـساد  (] 16 .) كاندرد تسا  یباذـع  ار  نانآ 
ود ره  هک  دـش  نـیا  ود  نآ  ماجنارـس  سپ  (17 .) مسرتیم ناـیناهج ، راـگدرورپ  يادـخ ، زا  نم  مرازیب ، وت  زا  نم  تفگ : دـش ، رفاـک  نوچ 

درگنب دیاب  یـسک  ره  و  دینک ، اورپ  ادخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (18 .) ناراکمتس رفیک  تسا  نیا  و  دنـشاب ، شتآ  رد  هنادواج 
دننام 19)و  .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  هک  دیشاب ، هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  و  تسا ، هداتـسرف  شیپ  هچ  زیخاتـسر -  زور  ادرف -  يارب  هک 

ناراکدب دننانیا  تخاس . ناشـشومارف  ار  نتـشیوخ -  لاح  ریبدت  ینعی  ناشدوخ -  ادـخ  دـندرک و  شومارف  ار  يادـخ  هک  دیـشابم  یناسک 
نآ هنیآره  میداتـسرفیم  ورف  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  (21 .) دنناراگتسر نامه  نایتشهب  دنتـسین ، ربارب  نایتشهب  نایخزود و  (20 .) نامرفان

ییادخ وا  زج  هک  اتکی  يادخ  تسوا  (22 .) دنشیدنیب دیاش  میروآیم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیا  و  يدیدیم . هتفاکش  ناسرت و  ادخ  میب  زا  ار 
[، نیتسار ازـسب و   ] هاشداپ تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  اتکی  يادـخ  تسوا  (23 .) نابرهم هدـنیاشخب و  تسوا  اراکـشآ ، ناهن و  ياناد  تسین ،

ایربک و روخ  رد  هریچ ، همه  رب  اتمهیب ، ياناوت  زیچ ،] همه  رب   ] نابهاگن شخب ، ینمیا  دشابن ،-  روخ  رد  هک  یفصو  و  بیع -  ره  زا  كاپ 
وا اهتروص ، هدنراگن  شخب ، یتسه  راگدـیرفآ ، يادـخ  تسوا  (24 .) دـنریگیم زابنا  وا ] اـب   ] هچنآ زا  يادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  یگرزب ،

(25 .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  تسوا  و  دنیاتسیم ، یکاپ  هب  ار  وا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  نیهب ، ياهمان  تسار 

ۀنحتمملا

نامناخ و زا   ] رگا دـیریگم  تسود  ار  دوخ  نانمـشد  نم و  نانمـشد  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
نخس هب  نانآ  هکنآ  لاح  دینکفایم و  یتسود  حرط  اهنآ  اب  دیاهدمآ ، نوریب  نم  يدونشخ  نتـسج  نم و  هار  رد  داهج  يارب  شیوخ ] نطو 

دیاهدروآ نامیا  ناـتراگدرورپ ، يادـخ ، هب  هک  ور  نآ  زا  ار  امـش  ربماـیپ و  دـندش ، رفاـک  نآرق -  ینعی  تسا -  هدـمآ  امـش  هب  هک  یتسار 
امـش زا  و  مرتاناد . دینکیم  راکـشآ  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هکنآ  لاح  دینکیم و  یتسود  نانآ  اب  یناهنپ  هب  دننکیم ، نوریب 
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 - يدب هب  ار  دوخ  ياهنابز  اهتسد و  دنشاب و  امـش  نانمـشد  دنبایب  ار  امـش  رگا  (2 .) تسا هدرک  مگ  ار  تسار  هار  اـنامه  دـنک  نینچ  هک  ره 
اهنآ رطاخ  هب  هک  ناتنادـنزرف -  ناشیوخ و  (3 .) دیوش رفاک  مه  امـش  شاک  هک  دنراد  تسود  دنیاشگیم و  امـش  يوس  هب  دـنزگ -  رازآ و 

هچنادب ادخ  و  دنکفایم ، ییادج  امش  نایم  ادخ ] ، ] دنرادن يدوس  ار  امش  زگره  زیخاتـسر  زور  رد  دینکیم -  ینامرفان  ار  شربمایپ  ادخ و 
زا ام  دنتفگ : دوخ  موق  هب  هک  هاگنآ  تسوکین ، يوریپ  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  شور ]  ] رد امـش  يارب  انامه  (4 .) تسانیب دینکیم 

نیک ینمـشد و  هشیمه  يارب  امـش  ام و  نایم  و  میروابان ، رفاک و  امـش  هدـیتسرپ ] نییآ و   ] هب میرازیب ، دـیتسرپیم  ادـخ  زج  هچنآ  زا  امش و 
مهاوخ شزرمآ  وت  يارب  هک  رزآ -  دوخ  تسرپرـس  دوخ -  ردـپ  هب  میهاربا  راتفگ  رگم  دـیروآ ، ناـمیا  هناـگی  يادـخ  هب  اـت  هدـمآ  دـیدپ 

وت يوس  هب  میدرک و  لکوت  وت  رب  اراگدرورپ ، مراد .-  زاب  وت  زا  ار  باذـع  هک  مرادـن -  ناوت  رد  زیچ  چـیه  يادـخ  زا  وت  يارب  تساوخ و 
ییوت انامه  هک  زرمایب ، ایادخ ، راب  ار ، ام  و  نکم ، نارفاک  نومزآ  هیام  ار  ام  اراگدرورپ ، (5 .) تسوت يوس  هب  همه ]  ] تشگزاب و  میتشگزاب ،

نیسپاو زور  يادخ و  شاداپ ]  ] هب هک  یسک  يارب  تسوکین ، يوریپ  اهنآ  شور ]  ] رد ار  امش  هنیآره  (6 .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت 
اب هک  نانآ  زا  یناسک  امش و  نایم  ادخ  هک  تسا  دیما  (7 .) هدوتس زاینیب و  تسادخ  هک ] دنادب   ] سپ دنادرگب  يور  هک  ره  و  درادیم ، دیما 

ادـخ و  دـنک ،-  لدـب  یتسود  هب  ار  ینمـشد  هک  تساناوت -  ادـخ  و  اهنآ ،-  ندروآ  مالـسا  اـب  درآ -  دـیدپ  یتسود  دـیراد  ینمـشد  اـهنآ 
زا ار  امش  دندرکن و  رازراک  امش  اب  نید  رد  هک  یناسک  اب  ندومن  يرگداد  ندرک و  یکین  زا  ار  امش  دنوادخ  (8 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و 

نانآ اب  ندرک  یتسود  زا  ار  امـش  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  (9 .) دراد تسود  ار  نارگداد  ادخ  انامه  درادیمن ، زاب  دـندنارن ، نوریب  ناتنامناخ 
نانآ اب  هک  ره  و  درادیم ، زاب  دـندومن  یتشپمه  ناـتندرک  نوریب  رب  دـندنار و  نوریب  ناـتنامناخ  زا  دـندرک و  رازراـک  امـش  اـب  نید  رد  هک 
نانآ سپ  دنیآ  امش  دزن  هب  نانکترجه  نامیا  اب  نانز  هاگره  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (10 .) ناراکمتس دننانیا  سپ  درادب ، یتسود 
نانآ يارب  نانیا  هن  دینادرگم . ناشزاب  نارفاک  يوس  هب  دـیتسناد ، نامیا  اب  ار  نانآ  رگا  سپ  تسا ، رتاناد  ناشنامیا  هب  يادـخ  دـییامزایب ، ار 
امـش رب  یکاب  و  دـیهد . ناشزاب  دـناهداد -  نانز  نیا  هب  هک  ینیباک  دـناهدرک -  هنیزه  هچنآ  و  دنـشاب ، لالح  نانیا  يارب  نانآ  هن  دـنلالح و 
هکم هب  دادترا  هب  و  هدـش -  رفاک  نانز  حاکن -  ياهتمـصع -  هب  و  دـیهدب . نانآ  هب  ار  ناشنیباک  هچنانچ  دـیریگ  ینز  هب  ار  نانیا  هک  تسین 

[ رفاک نادرم  نآ  زا   ] دیاهدرک هنیزه  هچنآ  و  دیهدم -  همادا  اهنآ  يرسمه  هب  دیرادم و  هاگن  ار  رفاک  نانز  ینعی  دینزم -  گنچ  هتشگزاب - 
تمکح اب  اناد و  ادخ  و  دنکیم ، مکح  امـش  نایم  هک  تسادخ  مکح  نیا  دـنهاوخب . امـش ] زا   ] دـناهدرک هنیزه  هچنآ  زین  اهنآ  دـیهاوخب و 

هب نارفاک ] زا   ] یتمینغ سپس  دماین -  ناتتسد  هب  امش  هنیزه  تسویپ و  رافک  هب  تفر -  نارفاک  يوس  امش  نانز  زا  یـسک  رگا  11)و  .) تسا
اورپ دـیراد  ناـمیا  وا  هب  هـک  يادـخ  زا  و  دـیهدب ، دـناهدرک  هـنیزه  هـچنآ  دـننام  دـناهتفر  ناـشنانز  هـک  یناـسک  هـب  سپ  دـیدروآ ، تـسد 

انز يدزد و  دنریگن و  زابنا  يادخ  اب  ار  يزیچ  هک  طرـش  نیا  رب  دننک  تعیب  وت  اب  هک  دنیآ  وت  دزن  نموم  نانز  هاگره  ربمایپ ، يا  (12 .) دینک
زج ناـشنارهوش  هب  ینعی  دـنراین -  شیپ  دنـشاب  هتفاـبارف  ناـشاهاپ  اهتـسد و  ناـیم  رد  هک  ار  یغورد  دنـشکن و  ار  دوخ  نادـنزرف  دـننکن و 

تعیب اهنآ  اب  سپ  دننکن ، وت  ینامرفان  ییامرف -  ار  ناشیا  هک  ياهدیدنسپ -  وکین و  راک  چیه  رد  و  دنهدن -  تبسن  ار  ناشیا  دوخ  نادنزرف 
دنوادخ هک  ار  یهورگ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (13 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک  هاوخب ، شزرمآ  يادخ  زا  ناشیارب  نک و 

لها زا  نارفاک  هکنانچ  دـندیمون  ناهج  نآ  شاداپ ]  ] زا ناـنآ  اـنامه  دـیریگم ، یتسود  هب  ار -  نادوهج  ینعی  تسا -  هتفرگ  مشخ  اـهنآ  رب 
(14  -.) دنرادن رواب  ار  زیخاتسر  اریز  دندیمون -  دوخ -  ناگدرم  ندمآ  زاب  زا  اهروگ - 

فصلا

اتمهیب و ياـناوت  تسوا  و  دنیاتـس ، یکاـپ  هب  ار  يادـخ  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
يادخ دزن  هب  تسا  یمشخ  ینمـشد و  گرزب  (3 (؟ دینکیمن هچنآ  دـییوگیم  ارچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (2 .) تمکح اب  ياناد 

مه هب  یئاـنب  ییوگ  هک  دـننکیم  رازراـک  هدزفـص  وا  هار  رد  هک  ار  یناـسک  درادیم  تسود  ادـخ  اـنامه  (4 .) دینکیمن هچنآ  دـییوگب  هک 
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نم هک  دینادیم  هکنآ  لاح  دـیرازآیم و  ارم  ارچ  نم ، موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  هاگنآ  دـینک ] دای   ] 5)و .) دنراوتسا هتسویپ و 
مدرم ادخ  و  تخاس . جک  دینادرگب و  ار  ناشاهلد  مه  ادخ  دندرک  يورجک  دنتشگب و  قح ] زا   ] نوچ سپ  میامش !؟ يوس  هب  ادخ  هداتسرف 

، میامش يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارسا ، نادنزرف  يا  تفگ : میرم  رـسپ  یـسیع  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] 6)و .) دیامنن هار  ار  نامرفان  راکدب 
نوچ سپ  تسا ، دمحا  وا  مان  دیآیم ، نم  زا  سپ  هک  يربمایپ  هب  ماهدنهد  هدژم  و  تسا ، تاروت  هک  تسا  نم  شیپ  رد  هچنآ  هدنراد  رواب 
ینعی تفاب -  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  7)و  .) ادیوه تسا  ییوداج  نیا  دنتفگ : دمآ ، ناشیدـب  نشور  ياههناشن  اب 

هار ار  راکمتـس  مدرم  ادـخ  و  دوـشیم ؟ هدـناوخ  مالـسا  هب  هـک  یلاـح  رد  دـناوخ -  رحـس  ار  وا  تاـیآ  تشاـگنا و  وـگغورد  ار  وا  ربماـیپ 
ره تسا  شیوخ  نید -  ینعی  رون -  هدننکمامت  ادخ  هکنآ  لاح  و  دننک ، شوماخ  ناشاهناهد  اب  ار  ادخ  رون  هک  دـنهاوخیم  (8 .) دیامنیمن

اهنید همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  قح  نید  و  تسار ] هار  هب   ] ینومنهر اب  ار  شیوخ  ربماـیپ  هک  نآ  تسوا  (9 .) دنرادن شوخ  نارفاک  هک  دنچ 
زا ار  امـش  هک  میامن  هار  یناگرزاب  نآ  رب  ار  امـش  ایآ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (10 .) دنرادن شوخ  ناکرـشم  هچرگ  دزاس ، هریچ 

اهلام و اب  ادـخ  هار  رد  و  دیـشاب -  راوتـسا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  رب  دـیروآ -  نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  (11 (،؟ دناهرب كاندرد  باذع 
اهنآ ریز  زا  هک  ییاهتشهب  هب  ار  امش  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ  ات  (12) دیتسنادیم رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  دینک ، داهج  شیوخ  ياهناج 

هک يرگید  تمعن ]  ] 13)و .) گرزب یبایماک  يراگتـسر و  تسا  نیا  درآرد ، هدنیاپ  ییاهتـشهب  رد  شوخ  ییاههناخ  تسا و  ناور  اهيوج 
[ نید  ] نارای دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (14 .) هد هدژم  ار  نانموم  و  کیدزن ، ییزوریپ  يادـخ و  زا  ییراـی  دـیرادیم : تسود  ار  نآ 

 - ادخ هار  رد  ادخ و  يارب  ادـخ -  يوس  هب  نم  نارای  تفگ : دوخ -  هژیو  ناوریپ  نایراوح -  هب  میرم  رـسپ  یـسیع  هکنانچ  دیـشاب  يادـخ 
هک ار  یناسک  سپ  دندش ، رفاک  یهورگ  دندروآ و  نامیا  لیئارسا  نادنزرف  زا  یهورگ  سپ  يادخ . نارای  مییام  دنتفگ : نایراوح  دننایک ؟

(15 .) دندش زوریپ  هریچ و  ات  میداد  ورین  يرای و  ناشنانمشد  رب  دندروآ  نامیا 

ۀعمجلا

اب ياـناد  اـتمهیب و  ياـناوت  كاـپ  هاـشداپ  نآ  يادـخ ، تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و  رد  هـچ  ره  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
وا تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  برع -  هدـناوخان -  سرد  مدرم  ناـیم  رد  هک  نآ  تسوا  (2 .) دیاتسیم یکاپ  هب  ار  تمکح ،

رادرک راتفگ و  هشیدنا و  تمکح -  و  نآرق -  باتک -  و  تشز -  قالخا  رفک و  یگدولآ  زا  دزاسیم -  ناشکاپ  دـناوخیم و  نانآ  رب  ار 
 - ناشیا زا  نارگید  هب ] تخیگنارب  ار  ربمایپ  نآ  زین   ] 3)و .) دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  نیا  زا  شیپ  هنیآره  و  دزومآیم ، نانآ  هب  تسرد - 
نآ هب  هک  تسادخ  یـشخبنوزف  يربمایپ ]  ] نیا (4 .) تمکح اب  ياناد  اتمهیب و  ياـناوت  تسوا  و  دناهتـسویپن ، ناشیدـب  زونه  هک  ناـنموم - 

فلکم ینعی  دـش -  هداهن  اهنآ  رب  تاروت  هک  یناـسک  ناتـساد  (5 .) تسا گرزب  یـشخب  نوزف  دنوادخ  ادخ  و  دـهدیم ، دـهاوخ  هک  سک 
، درادرب ار  ییاهباتک  هک  تسا  يرخ  ناتساد  نوچمه  دنتسبن -  راک  ار  نآ  ینعی  دنتشادنرب -  ار  نآ  هاگنآ  و  دندنب -  راک  ار  نآ  هک  دندش 
هک یناـسک  يا  وگب  (6 .) دیامنن هار  ار  راکمتـس  هورگ  ادـخ  و  دندرمـش ، غورد  ار  يادـخ  تایآ  هک  یهورگ  ناتـساد  تسا  یناتـساد ]  ] دـب

رگا دـناسرب -  وا  هب  ار  امـش  اـت  دـینک -  گرم  يوزرآ  سپ  ناـمدرم ، رگید  هن  دـییادخ  ناتـسود  امـش  هک  دـیرادنپ  رگا  دـیدش ، يدوـهی 
ادخ و  دناهدرک -  هک  ییاهراک  ینعی  تسا -  هداتسرف  شیپ  ناشاهتسد  هچنآ  ببـس  هب  درک  دنهاوخن  وزرآ  ار  نآ  زگره  7)و  .) دییوگتسار

اراکـشآ ناـهن و  ياـناد  يوـس  هب  سپـس  دـنکیم ، رادـید  ار  امـش  دـیزیرگیم  نآ  زا  هک  یگرم  اـنامه  وـگب : (8 .) تساناد ناراکمتـس  هب 
هنیدآ زور  زامن  يارب  نوچ  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (9 .) دنکیم هاگآ  دیدرکیم  هچنادب  ار  امـش  هاگنآ  دـیوشیم  هدـینادرگزاب 

هتــسناد رگا  تـسا  رتـهب  امــش  يارب  نـیا  دـینک . اـهر  ار  شورف  دـیرخ و  و  دیباتــشب ، هـعمج -  زاـمن  ینعی  ادــخ -  رکذ  هـب  دــنهد ، زاوآ 
يزور راک  بسک و  اب  ینعی  دـییوجب -  ادـخ  لـضف  زا  دـیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  دـیناوتیم ] ، ] دـش هدرازگ  زاـمن  نوچ  سپ  (10 .) دیشاب

ار ییمرگرـس  ای  یناگرزاب -  ناوراـک  ینعی  ییناـگرزاب -  نوچ  11)و  .) دیوش راگتـسر  هک  دیاش  دینک ، دای  رایـسب  ار  يادخ  و  دـییوجب - 
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زا یمرگرس و  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب : دننکیم ! اهر  هبطخ -  ندناوخ  لاح  رد  هداتسیا -  ار  وت  دنوشیم و  هدنکارپ  نآ  يوس  هب  دننیبب 
(12 .) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  و  تسا ، رتهب  یناگرزاب 

نوقفانملا

هک میهدیم  یهاوگ  دـنیوگ : دـنیآ ، وـت  دزن  تسین -  یکی  ناـشنابز  لد و  هک  اـهنآ  ناـقفانم -  نوـچ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
ياهدنگوس (2 .) دنیوگغورد ناقفانم  انامه  هک  دهدیم  یهاوگ  ادخ  و  ییوا ، هداتـسرف  وت  هک  دنادیم  ادخ  و  ییادـخ . هداتـسرف  وت  هنیآره 

هچنآ تـسا  دـب  اـنامه  دناهتــشادزاب .-  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  اـی  دـناهدنادرگ -  يور  ادـخ  هار  زا  سپ  دـناهتفرگ ، يرپـس  ار  دوـخ  غورد ] ]
 -، ناهن رد  دندش -  رفاک  سپس  رهاظ -  هب  دندروآ -  نامیا  هک  تسا  ببـس  نادب  ناشیراکدب ] قافن و   ] نیا (3  -.) يزروقافن دندرکیم - 

نخس رگا  و  درآ ، تفگـش  هب  ار  وت  ناشاهرکیپ  ینیبب  ار  نانآ  نوچ  4)و  .) دنباییمنرد ار ] قح   ] ور نیا  زا  دـش  هداهن  رهم  ناشاهلد  رب  سپ 
یناگدرم نامیایب و  هداهن -  هیکت  راوید  هب  دـناییاهبوچ  ییوگ  هکنآ ] لاح  و   -، ] دـننابز برچ  سب  زا  يونـشب -  ار  ناـشراتفگ  دـنیوگ 

رب تنعل  ای  ناشدـشکب -  ادـخ  شاب . رذـح  رب  اهنآ  زا  سپ  دنانمـشد  نانیا  دـنرادنپ . دوخ  كاله ] نایز و   ] رب ار  یگناب  ره  دـناحوریب .- 
، دهاوخب شزرمآ  ناتیارب  ادـخ  ربمایپ  ات  دـییایب  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  5)و  (!؟ دنوشیم هدـینادرگ  قح ] زا   ] هنوگچ اجک و  هب  داب -  اهنآ 
هچ تسا  ناـسکی  اـهنآ  رب  (6 .) دـناشکندرگ هک  یلاـح  رد  دـننادرگیم  يور  قـح ] زا   ] هک ینیب  ار  ناـنآ  دـنناچیپب و  ار  شیوـخ  ياـهرس 
هک دنناسک  نامه  نانیا  (7 .) دیامنن هار  ار  راک  دب  مدرم  ادخ  انامه  ناشدزرماین . ادخ  زگره  یهاوخن ، شزرمآ  ای  یهاوخب  شزرمآ  ناشیارب 

يادـخ هکنآ  لاح  و  دـنوش ، هدـنکارپ  يو ] دزن  زا   ] ات دـیهدن -  يزیچ  اهنآ  هب  دـینکم -  هنیزه  دـنیادخ  ربمایپ  دزن  هک  نانآ  رب  دـنیوگیم :
هک ار  نآ  تسا  رتزیزع  هک  نآ  میدرگزاب ، هنیدـم  هب  نوچ  دـنیوگ : (8 .) دنباییمنرد ناقفانم  نکیلو  نیمز ، اهنامـسآ و  ياههنیجنگ  تسار 

نکیلو تسار ، نانموم  وا و  ربماـیپ  و  يدـنمجرا -  یگرزب و  تزع -  تسار  يادـخ  هکنآ  لاـح  و  دـنکیم ، نوریب  اـجنآ  زا  تسا  رتراوخ 
هب دنک -  نانچ  هک  ره  و  دننکن ، مرگرس  ادخ  درکدای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  اهلام و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (9 .) دننادیمن ناقفانم 

یکی هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میاهدرک  يزور  ار  امش  هچنآ  زا  10)و  .) ناراکنایز دنناشیا  دنامزاب -  ادخ  تعاط  زا  نادنزرف  لام و  ببس 
 - يدنکفین ریخات  هب  یکدنا  ارم  گرم  یتشادن -  سپ  زاب  کیدزن  يدمآرس  ات  ارم  ارچ  اراگدرورپ ، دیوگ : سپ  دسرارف  گرم  ار  امش  زا 

هچنادب ادخ  و  درادن ، سپزاب  دـشاب  هدیـسر  شدمآرـس  نوچ  ار  یـسک  ادـخ  زگره  (11)و  مشاب ناگتـسیاش  ناکین و  زا  مهد و  هقدـص  اـت 
(12 .) تسا هاگآ  دینکیم 

نباغتلا

 - یهاـشداپ تسار  وا  دنیاتـسیم ، یکاـپ  هـب  ار  يادـخ  تـسا  نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
امش زا  یخرب  سپ  دیرفآ  ار  امـش  هک  تسوا  (2 .) تساـناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  شیاتـس ، ساپـس و  تسار  وا  و  قلطم -  یقیقح و  یهاـشداپ 
سپ تشاـگن  تروص  ار  امـش  دـیرفآ و  قـحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  (3 .) تسانیب دـینکیم  هچنادـب  ادـخ  و  دـیانموم ، امـش  زا  یخرب  رفاک و 

ناـهنپ ار  هچنآ  و  دـنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  (4 .) تسوا يوس  هب  همه ]  ] تشگزاب و  تشاـگن ، وکین  ار  امـش  ياـهتروص 
زا شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ  (5 .) تساناد اهزار -  اهتین و  تساههنیـس -  رد  هچنآ  هب  ادخ  و  دنادیم ، دینکیم  راکـشآ  ار  هچنآ  دینکیم و 

نیا زا  باذـع ]  ] نآ (6 .) كاندرد تسا  یباذع  ار  نانآ  دندیـشچ و  شیوخ  راک  دـب  ماجنارـس  هک  تسا ؟ هدـماین  امـش  هب  دـندش  رفاک  نیا 
دندش و رفاک  سپ  دنیامنیم !؟ هار  ار  ام  نایمدآ  ایآ  دـنتفگیم : اهنآ  یلو  دـندمآیم ، ناشیدـب  نشور  ياهتجح  اب  ناشناربمایپ  هک  تسور 

زگره هک  دنتـشادنپ  دندش  رفاک  هک  یناسک  (7 .) هدوتـس تسا و  زاینیب  ادخ  و  دومن ، يزاینیب  ناشنامیا ] زا   ] يادخ و  دنتـشگرب ، قح ] زا  ]
هداد ربخ  دیاهدرک  هچنادب  سپـس  دیوشیم ، هتخیگنارب  هدنز و  هنیآره  هک  دنگوس  مراگدرورپ  هب  ارچ ، وگب : دنوشیمن . هتخیگنارب  هدنز و 
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هچنادـب ادـخ  و  دـیروایب . ناـمیا  نآرق -  میاهداتـسرف -  ورف  هک  يروـن  شربماـیپ و  ادـخ و  هب  سپ  (8 .) تسا ناـسآ  ادـخ  رب  نیا  و  دـیوش ،
نآ دروآ . مهارف  زیخاتـسر -  زور  ندروآ -  مهارف  زور  رد  ار  امـش  هک  يزور  رد ] دـیوشیم  هتخیگنارب  هدـنز و  (] 9 .) تسا هاگآ  دینکیم 
دنک هتـسیاش  کین و  راک  درآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  ره  تسا و  نانموم -  دوس  نارفاـک و  ناـیز  سوسفا - ] ترـسح و  و   ] ناـیز زور  زور ،
نیا دوب ، دنهاوخ  اجنآ  رد  هنادواج  هشیمه و  تسا ، ناور  اهنآ  ریز  زا  اهيوج  هک  درآرد  ییاهتـشهب  هب  ار  وا  دیادزب و  وا  زا  ار  شیاهيدب 

، دناهنادواج نآ  رد  هک  نایخزود  دننانیا  دنتشاگنا ، غورد  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  10)و  .) گرزب یبایماک  يراگتسر و  تسا 
دیامن هار  ار  شلد  ادخ ]  ] درآ نامیا  ادخ  هب  هک  ره  و  دسرن . ادخ  نامرف  تساوخ و  هب  زج  یتبیـصم  چـیه  (11 .) تسا یهاگتشگزاب  دب  و 

دینادرگب يور  رگا  سپ  دیرب ، نامرف  ار  ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  يادـخ  12)و  .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  و  ییابیکش ،-  يدونـشخ و  هب  - 
دننک و لکوت  وا  رب  دیاب  نانموم  سپ  تسین ، ییادـخ  وا  زج  اتکی  يادـخ  (13 .) سب تسا و  مایپ  راکـشآ  ندناسر  ام  ربمایپ  رب  هک ] دـینادب  ]

رگا و  دـینک ، رذـح  اـهنآ  زا  سپ  دنیامـش ، نمـشد  ناتنادـنزرف  نارــسمه و  زا  یخرب  اـنامه  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  (14 .) سب
[ امـش يارب   ] ناتنادـنزرف اـهلام و  هک  تسین  نیا  زج  (15 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  اـنامه  دـییاشخبب ، دیـشوپب و  مشچ  دـیرذگرد و 

يارب هک  دینک  قافنا  دـیرب و  نامرف  دیونـشب و  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  دـیناوت  هچ  ره  سپ  (16 .) تسا دـنوادخ  دزن  گرزب  دزم  و  دـنانومزآ ،
 - وکین یماو  دیهد  ماو  ار  يادـخ  رگا  (17 .) ناراگتـسر دنناشیا  سپ  دوش  هتـشاد  هاگن  شیوخ  زآ  لخب و  زا  هک  ره  و  تسا ، رتهب  ناتدوخ 

هدنناد (18) تسا رابدرب  رادساپـس و  ادخ  و  دزرمایب ، ار  امـش  دنک و  نادـنچ -  ود  ای  نوزفا -  امـش  يارب  ار  نآ  دـینک -  هنیزه  ادـخ  هار  رد 
(19 .) تسا تمکح  اب  ياناد  اتمهیب و  ياناوت  اراکشآ ، ناهن و 

قالطلا

رامـش دیهد و  قالط  ناشیا  هدع  ماگنه  هب  ار  نانآ  سپ  دـیهد  قالط  ار  نانز  دـیهاوخ  نوچ  ربمایپ ، يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هکنآ رگم  دنورن  نوریب  مه ] اهنآ   ] دینکم و نوریب  ناشاههناخ  زا  ار  نانآ  و  دـینک ، اورپ  ناتراگدرورپ ، يادـخ ، زا  و  دـیراد ، هاگن  ار  هدـع 
هدرک متـس  دوخ  هب  یتسارب  درذگرد  ادـخ  ياهزرم  زا  هک  ره  تسادـخ و  ماکحا -  ياهزرم -  نیا  و  دنـشاب . هدرک  يراکـشآ  تشز  راک 

هب ای  دندش ، کیدزن  شیوخ  دمآرس  هب  نوچ  سپ  (2 .) درآ دیدپ  يراک  نیا  زا  سپ  دنوادخ  دیاش  یناد ، هچ  هدنهدقالط -  يا  وت -  تسا .
يارب ار  یهاوگ  و  دـیریگ ، هاوگ  ار  ناتدوخ  زا  لداع  نت  ود  و  دـیوش ، ادـج  یبوخب  نانآ  زا  ای  دـیراد  ناشهاگن  هدیدنـسپ  وکین و  ياهویش 

دنک اورپ  ادخ  زا  هک  ره  و  دراد ، نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  ره  دوشیم  هداد  دنپ  نآ  هب  هک  تسا  نیا  دینک ،-  ادا  دیراد -  اپرب  ادخ 
ادـخ رب  هک  ره  و  دـهدیم . يزور  درادـن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  (3)و  درآ دـیدپ  یهودـنا ] يراوشد و  ره  زا   ] ندـش نوریب  هار  وا  يارب 
يزیچ ره  يارب  دـنوادخ  هک  یتسارب  دـهاوخ .] هک  اجنآ  هب   ] تسا هدـنناسر  ار  دوخ  راک  ادـخ  انامه  تسا . هدنـسب  ار  وا  ادـخ  دـنک  لـکوت 

سپ دیتسنادن -  نآ  تلع  دیتشاد -  کش  رگا  دنشاب ، هدش  دیماان  یگدعاق -  ضیح -  زا  هک  امش  زا  ینانز  نآ  4)و  .) تسا هداهن  ياهزادنا 
ناشدمآرـس رادراب  نانز  و  دنتـسه .-  ندید  ضیح  نینـس  رد  هکنآ  اب  دناهدیدن -  ضیح  هک  ینانز  زین  تسا و  هام  هس  ناشیا  قالط ]  ] هدع

تسادخ نامرف  نیا  (5 .) درآ دیدپ  یناسآ  شراک  رد  ار  وا  وا -  تعاط  هب  دنک -  اورپ  يادـخ  زا  هک  ره  و  دـنهنب . ار  دوخ  راب  هک  تسا  نیا 
نانز نانآ -  (6 .) دزاس گرزب  ار  شدزم  دیادزب و  وا  زا  ار  شیاهيدب  دـنک  اورپ  يادـخ  زا  هک  ره  و  داتـسرف ، ورف  امـش  يوس  هب  ار  نآ  هک 
دنزگ ناشیا  هب  دـیراد و  هک  ییاناوت  نامه  زا  دـینکیم  تنوکـس  دوخ  هک  دـیهد  تنوکـس  اجنآ  ناشهدـع ] دمآرـس  اـت   ] ار هداد -  قـالط 

شیوخ راب  ات  دینک  هنیزه  اهنآ  رب  دـنراد  راب  رگا  و  دـنور -  نوریب  اجنآ  زا  هک  دـیریگ -  گنت  اهنآ  رب  ات  نکـسم -  هقفن و  رد  دـیناسرم - 
ریش رد  دینک -  شزاس  تروشم و  یبوخ  یگتـسیاش و  هب  رگیدکی  اب  و  دیهدب ، ار  ناشدزم  دنداد ، ریـش  ار  امـش  ناکدوک  رگا  سپ  دنهنب .
هیاد ردـپ  دـهد -  ریـش  ار  وا  دـیاب  رگید  ینز  دیدیـسرن -  قفاوت  هب  دـینک -  يراوشد  رگا  و  ردـپ -  يوس  زا  ترجا  تخادرپ  ردام و  نداد 

هنیزه تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دشاب  هدش  گنت  وا  رب  شايزور  هک  ره  و  دنک ، هنیزه  دوخ  یتسدخارف  زا  تسدخارف  (7  -.) دریگب
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یتخـس و زا  سپ  دنوادخ  تسا . هداد  وا  هب  هچنآ  هزادنا ] هب   ] رگم دنکیمن  فیلکت  ار  سکچیه  ادخ  دوخ ،-  ناوت  هزادنا  هب  ینعی  دـنک - 
سپ دندززاب  رس  وا  ناگداتسرف  ناشراگدرورپ و  نامرف  زا  هک  رهش  هید و  مدرم ]  ] اسب 8)و  .) دروآ دهاوخ  دیدپ  یخارف  یناسآ و  يراوشد 

ناشراک تبقاع  دندیشچ و  ار  دوخ  راک  دب  ماجنارس  سپ  (9 .) هتخانشان راوشد و  یباذع  میدرک  ناشباذع  میدیسر و  اهنآ  باسح  هب  تخس 
نادنمدرخ يا  سپ  تسا ، هدرک  هدامآ  خزود -  باذع  تخـس -  یباذع  نارفاک -  ناکرـشم و  نانآ -  يارب  دنوادخ  (10 .) دوب يراکنایز 

يربمایپ داتسرفب ] زین  و  (] 11) تسا هداتـسرف  ورف  نآرق -  يدنپ -  دای و  امـش  يوس  هب  ادخ  انامه  دینک ، اورپ  يادخ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک 
هب اهیکیرات  زا  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دـناوخیم  امـش  رب  ار  ادـخ  رگنـشور  نشور و  تاـیآ  هک 

، تسا ناور  اهيوج  اهنآ  ریز  زا  هک  درآرد  ییاهتـشهب  هب  ار  وا  دـنک  هتـسیاش  راک  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ره  و  درآ . نوریب  ییانـشور 
 - نآ دننامه  نیمز  زا  نامسآ و  تفه  هک  تسا  نامه  يادخ  (12 .) تسا هتخاس  وکین  ار  وا  يزور  ادخ  انامه  دناهنادواج . اجنآ  رد  هشیمه 
همه ادخ  شناد  تساناوت و  يزیچ  ره  رب  يادـخ  هک  دـینادب  ات  تسا -  يراج  دـیآیم -  ورف  اهنآ  نایم  وا ]  ] نامرف دـیرفایب ، نیمز -  تفه 

(13 .) تسا هتفرگارف  ار  زیچ 

میرحتلا

يدونـشخ راک ] نیا  اـب  [ ؟ ینکیم مارح  دوخ ] رب   ] هدرک لـالح  وت  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  ارچ  ربماـیپ ، يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
درک و ررقم  هرافک ] هب   ] ار ناتاهدنگوس  ندوشگ  امش  يارب  ادخ  انامه  (2 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  و  یهاوخیم ، ار  دوخ  نارسمه 

زار هب  ینخـس  شیوخ  نانز  زا  یکی  اب  ربمایپ  هک  هاگنآ  دـینک ] دای   ] 3)و .) تمکح اب  ياناد  تسوا  و  تسامـش ، زاسراک  تسرپرـس و  ادخ 
زا یخرب  تخاس ، هاگآ  نآ  رب  ار  ربمایپ )  ) وا ادـخ  و  تفگ -  زاـب  هشیاـع  هب  درک -  شاـف  ار  زار  نآ  هصفح -  نز -  نآ  نوچ  سپ  تفگ ،
هچ تفگ : درک ، هاگآ  نادب  ار  هصفح -  يو -  نوچ  سپ  درواین .-  يو  يور  هب  دیـشوپ -  مشچ  یخرب  زا  دناسانـش و  نز ] نآ  هب   ] ار نآ 

دینک هبوت  دیدرگزاب -  يادخ  هب  نز ] ود  امش   ] رگا (4 .) داد ربخ  نم  هب  هاگآ  ياناد  تفگ : داد ؟ ربخ  وت  هب  ار  زار ] ندرک  شاف   ] نیا یسک 
انامه دینک ، یتشپمه  وا  دض  رب  رگا  و  تسا . هتـشگب  ص - )  ) ربمایپ رـس  ندرک  شاف  هانگ -  يژک و  هب  امـش  ياهلد  هک  اریز  تساجب ،] - ]
قالط ار  امش  رگا  (5 .) دنتـسه وا ]  ] نابیتشپ رای و  نآ  زا  سپ  ناگتـشرف  و  ع - )  ) یلع نانموم -  زا  هتـسیاش  لیئربج و  تسوا و  رواـی  ادـخ 
رهوش رادهزور ، تسرپادخ ، هدـننک ، هبوت  ربنامرف ، نموم ، ناملـسم ، دـهد : ضوع  وا  هب  امـش  زا  رتهب  ینارـسمه  شراگدرورپ  دـیاش  دـهد 

 - اهتب نارفاک و  گنـس -  مدرم و  نآ  همیه  هک  یـشتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (6 .) هزیشود هدرک و 
هچ ره  دننکن و  ینامرفان  دیامرف  نانآ  هب  هچنآ  رد  ار  يادخ  هک  دننابهگن  ریگتخـس  وخ و  تشرد  یناگتـشرف  نآ  رب  هک  دیراد  هاگن  دنـشاب 

دیاهدرکیم هچنآ  هک  تسین  نیا  زج  دـیهاوخم ، رذـع  زیخاتـسر -  زور  زورما -  دـیدش  رفاک  هک  یناـسک  يا  (7 .) دننک نامه  ناشدنیامرف 
يور زا  هک  صالخا -  قدص و  هب  یتشگزاب  دینک -  هبوت  دیدرگزاب -  يادخ  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (8 .) دیوشیم هداد  رفیک 

هک درآرد  ییاهتشهب  هب  ار  امش  دیادزب و  امش  زا  ار  ناتاهيدب  ناتراگدرورپ  تسا  دیما  دشاب ،-  رافغتـسا  نآ و  كرت  هانگ و  رب  ینامیـشپ 
هب ناشندرک  دراو  اب  هکلب  دزاسن -  راوخ  دـناهدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناـسک  ربماـیپ و  ادـخ  هک  يزور  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا 

زاس و لماک  ام  يارب  ار  ام  رون  اراگدرورپ ، دنیوگیم : دوریم ، ناشتـسار  يوس  زا  ناشیا و  شیپاشیپ  ناشرون  دراد ،-  ناشیمارگ  تشهب 
ناشیاج و  امن ، يریگتخـس  یتشرد و  اهنآ  رب  نک و  رازراک  ناقفانم  نارفاک و  اـب  ربماـیپ ، يا  (9 .) ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  زرمایب ، ار  اـم 

ود نیا  هک  ار ، طول  نز  حون و  نز  تسا : هدروآ  یلثم  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  يارب  ادـخ  (10 .) تسا یهاگتشگزاب  دـب  و  تسا ، خزود 
ود نآ  يارب  يدوس  چیه  ادخ  ربارب  رد  ربمایپ ]  ] ود نآ  و  دندرک ، تنایخ  ود  نآ  هب  سپ  دندوب ، ام  هتسیاش  ناگدنب  زا  هدنب  ود  نامرف ]  ] ریز
هک یناسک  يارب  ادـخ  11)و  .) ناگدنیآرد اب  دـییآرد  شتآ  هب  دـش : هتفگ  نانآ ] هب   ] و دـندرکن -  رود  اهنآ  زا  ار  باذـع  دنتـشادن -  نز ] ]
زا ارم  زاسب و  ياهناخ  تشهب  رد  شیوخ  دزن  نم  يارب  اراگدرورپ ، تفگ : هک  هاـگنآ  ار ، نوعرف  نز  تسا : هدروآ  یلثم  دـناهدروآ  ناـمیا 
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ام سپ  تشاد ، هاگن  مارح ] زا   ] شیوخ نماد  هک  ار  نارمع  رتخد  میرم  (12)و  ناهرب ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  و  ناهرب ، وا  رادرک  نوعرف و 
(13 .) دوب نارادربنامرف  زا  تشاد و  رواب  ار  شیاهباتک  شیوخ و  راگدرورپ  تاملک  وا  و  میدیمد . نآ  رد  دوخ  حور  زا 

کلملا

هک نآ  (2 ،) تساـناوت يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هـب  یهاـشداپ  هـک  نآ  تـسا  راوـگرزب  گرزب و  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هک نآ  (3 .) راگزرمآ اتمهیب و  ياناوت  تسوا  و  تسا ، رتراکوکین  امـش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفایب  ار  یگدـنز  گرم و 

، ینیبیمن یمظنیب -  للخ و  فالتخا و  توافت -  چیه  نامحر  يادـخ  شنیرفآ  رد  دـیرفایب . رگیدـکی  رب -  ای  قباطم -  ار  نامـسآ  تفه 
ات رگنب  نادرگب و  هدـید  زین  رگید  راـب  سپـس  (4) ینیبیم یـصقن -  للخ و  یفاکـش -  چـیه  اـیآ  رگنب ، نادرگب و  ار  هدـید  راـب  رگید  سپ 
هب رتکیدزن  اـیند -  نامـسآ  هنیآره  5)و   -.) دـبایب اهنامـسآ  رد  یـصقن  بیع و  هکنآ  یب  ددرگزاب -  تیوس  هب  هدـنامورف  راوخ و  تاهدـید 

هدامآ نازوس  باذـع  ار  نانآ  و  میتخاس ، اهناطیـش  ندـنار  ياهریت  ار  اهغارچ )  ) اهنآ میتساراـیب و  ناگراتـس -  ییاـهغارچ -  هب  ار  نیمز - 
هدـنکفا نآ  رد  نوچ  (7 ،) تسا یهاگتشگزاب  دـب  و  تسا ، خزود  باذـع  دـندش  رفاـک  ناـشراگدرورپ  هب  هک  ار  یناـسک  6)و  .) میاهدرک

مشخ زا  هک  تسا  کیدزن  (8 ،) دنونـشب نآ  زا  نارخ  زاوآ  دننام  شارخلد  يزاوآ  دربیم -  ورف  ار  اهنآ  و  دشوجیم -  هک  یلاح  رد  دنوش ،
ار امش  رگم  دنـسرپ : اهنآ  زا  شنزرـس ] شهوکن و  هب   ] شنانابهگن دنوش ، هدنکفا  نآ  رد  نایخزود -  زا  یهورگ -  هاگره  دوش . هراپ  هراپ 
زج امش  تسا ، هداتـسرفن  ورف  زیچ  چیه  ادخ  میتفگ : میدرک و  بیذکت  یلو  دمآ ، هدننکمیب  ار  ام  انامه  ارچ ، دنیوگ : (9) دماین ياهدننکمیب 

هاـنگ هب  سپ  (11 .) میدوـبن ناـیخزود  هرمز  رد  میتـسبیم  راـک  ار  درخ  میدینـشیم و  اـم  رگا  دـنیوگ : 10)و  .) دـیتسین گرزب  یهارمگ  رد 
دزم شزرمآ و  دنـسرتیم ، ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  اـنامه  (12 !) ار هتخورفا  شتآ  لها  داب  يدوبان  سپ  دـننک ، رارقا  شیوخ 

هک یسک  ایآ  (14 .) تساناد تساههنیـس  رد  هچنادب  وا  انامه  دـینک ، راکـشآ  ار  نآ  ای  دـیراد  ناهنپ  هچ  ار  ناتراتفگ  13)و  .) دنراد گرزب 
ار نیمز  هک  تسوا  (15 (!؟ تسا هاگآ  نادکیراب و  هکنآ  لاح  و  تسین ،-  ربخ  اب  دوخ  هدیرفآ  زا  راگدیرفآ  ایآ  دـنادیمن -  تسا  هدـیرفآ 
هب زیخاتـسر -  زور  رد  نتخیگنارب -  هک ] دینادب   ] و دیروخب ، وا  يزور  زا  دـیور و  هار  نآ  ياهرانک  فارطا و  رد  سپ  درک  مار  امـش  يارب 

شزرل شبنج و  رد  نیمز )  ) نآ هاگنآ  درب و  ورف  نیمز  هب  ار  امش  هکنیا  زا  دیاهدش  نمیا  تسا  نامسآ  رد  هک  نآ  زا  ایآ  (16 .) تسوا يوس 
نداد میب  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  سپ  دتسرف ؟ رابگنس  يداب  امـش  رب  هکنیا  زا  دیاهدش  نمیا  تسا  نامـسآ  رد  هک  نآ  زا  ای  (17 (؟ دشاب

هب ایآ  19)و  (؟ دوب هنوگچ  نم  رفیک ] و   ] راـکنا سپ  دـندرک ، بیذـکت  دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  هنیآره  18)و  .) تسا هنوگچ  نم 
هاگن نامحر  يادخ  زج  اوه ] رد   ] ار اهنآ  سک  چیه  هک ] دننیبب  ات  [ ؟ دنرآ مه  هب  دـنیاشگ و  اهلاب  هک  دناهتـسیرگنن  ناشرـس  زارف  رب  ناغرم 

زج نارفاک  دنک ؟ يرای  نامحر  يادخ  ربارب  رد  ار  امش  هک  دشاب  امش  هاپس  هک  نآ  تسیک  ای  (20 .) تسانیب يزیچ  ره  هب  وا  انامه  درادیمن ،
رد نانیا  هکلب  دریگ ؟ زاب  شیوخ  يزور  وا  رگا  دهد ، يزور  ار  امش  هک  نآ  تسیک  ای  (21 .) دنتسین ناطیش -  هدروخ  بیرف  یگتفیرف -  رد 
رب هداتسیا  تسار  هک  نآ  ای  تسا  رتهتفای  هار  دوریم  دوخ  يور  رب  راسنوگن  هک  یـسک  ایآ  (22 .) دناهتفر ورف  شیوخ ]  ] ندیمر یشکرس و 

ساپـس كدـنا  یلو ] . ] دروآ دـیدپ  اـهلد  ناگدـید و  شوـگ و  امـش  يارب  دـیرفآ و  ار  امــش  هـک  تـسوا  وـگب : (23 (؟ دوریم تـسار  هار 
یک هدعو  نیا  دـنیوگیم : 25)و  .) دـیوشیم مهارف  هتخیگنارب و  وا  يوس  هب  دـیرفایب و  نیمز  رد  ار  امـش  هک  تسوا  وـگب : (24 .) دیرازگیم

ار هدعو ]  ] نآ نوچ  سپ  (27 .) سب مراکشآ و  ياهدننکمیب  نم  تسادخ و  دزن  نآ ]  ] شناد انامه  وگب : (26 (؟ دییوگتسار رگا  دوب ، دهاوخ 
 - دـیتساوخیم هچنآ  تسا  نیا  دوش : هتفگ  ددرگ و  شوخان -  کیرات و  تشز و  دـب -  دـندش  رفاک  هک  نانآ  يور  دـننیب ، هدـش  کـیدزن 

یـسک هچ  درآ ، شیاشخب  رهم و  ام  رب  ای  دـنک  كاله  دـنانم  اب  هک  ار  یناـسک  ارم و  يادـخ  رگا  هک  دـییوگ  ارم  وگب : (28  -.) دیدیبلطیم
سپ میدرک . لـکوت  وا  رب  میدروآ و  ناـمیا  وا  هب  تسا ، ناـمحر  يادـخ  وا  وـگب : (29) دهدیم هانپ  كاندرد  باذـع  زا  ار  نارفاک  امـش ] ]

امش یسک  هچ  دوش ، ورف  نیمز ] هب   ] امـش بآ  رگا  هک  دییوگ  ارم  وگب : (30 .) تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوزب 
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(31 (؟ دروآیم ناور  بآ  ار 

ملقلا

هناوید تلاسر -  توبن و  تراـگدرورپ -  تمعن  هب  وت  هک  (2 ،) دنسیونیم هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  نون ، (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هک (6 ،) دـننیبب زین  اـهنآ  ینیبب و  هک  ادوز  سپ  (5 .) گرزب سب  ییوـخ  رب  ییوـت  هنیآره  4)و  .) ناـیاپیب دزم  تسار  وـت  هنیآره  3)و  .) یتسین
هب تـسا  رتاـناد  هتــشگ و  مـگ  وا  هار  زا  هـک  یــسک  هـب  تـسا  رتاــناد  تراــگدرورپ  اــنامه  (7 .) تـسا هدـیروش  هناوـید و  امـش  نیمادـک 

راوخ و هدنروخ  دنگوس  رایـسب  ره  10)و  .) دننک یمرن  ات  ینک  یمرن  هک  دـنراد  تسود  (9 .) ربم نامرف  ار  ناراگناغورد  سپ  (8 .) ناگتفایهر
سپ و ] (] 13 ،) هشیپهنگ هدنرذگرد ، دح  زا  یکین ، هدنرادزاب  (12 ،) ینیچ نخـس  هب  هدنور  وگدب ، وجبیع ، هک  (11 ،) ربم نامرف  ار  یشزرایب 
دوش هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  نوچ  (15 ،) تسا نارسپ  لام و  ياراد  هک  ور  نآ  زا  (14 ،) تسا رابتیب  وخ و  تشرد  لد و  تخس  همه ، نیا  زا 

تمعن اهنآ  هب  میدومزایب -  ار  هکم -  لها  اهنآ -  ام  (17 .) داهن میهاوخ  غاد  وا  ینیب -  موطرخ -  رب  (16 .) تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  دیوگ :
زا ناهنپ  هاگپ -  دادماب  هنیآره  هک  دندروخ  دنگوس  هک  هاگنآ  میدومزآ ، ار  ناتـسوب  نآ  نادـنوادخ  هکنانچ  دـندیزرو -  رفک  یلو  میداد 
زا یتفآ  دندوب  هتفخ  هک  هاگنابـش  سپ  (19  -،) دهاوخ يادخ  رگا  دنتفگن  دندرکن -  انثتـسا ، (18)و  دیچ میهاوخ  ار  نآ  هویم  نادنمتـسم - 
هایس هتخوس و  شناتخرد  دنـشاب -  هدیرب  هدیچ و  نآ  هویم  هک  دش  یغاب  دننام  سپ  (20 .) دیدرگب ناتسوب )  ) نآ درگرب  تراگدرورپ  يوس 

مه اب  دنداتفا و  هار  هب  سپ  (23 .) دییآرد دوخ  رازتشک  هب  هاگپ  دیتسه  نیچ  هویم  رگا  (22 :) دنداد ادن  ار  رگیدکی  نادادماب  سپ  (21  -.) دش
عنم ندـیچ و ]  ] رب هک  گنهآ  نیدـب  دـنتفرب  هاـگپ  25)و  .) دـیآرد امـش  رب  ناتـسوب )  ) نآ رد  یـشیورد  ادابم  زورما  (24 :) دنتفگیم هتسهآ 

هکلب هن ]، (] 27  -.) تسین ام  غاب  نیا  میهارمگ -  ام  هنیآره  دـنتفگ : هتخوس -  کشخ و  دـندید -  ار  نآ  نوچ  سپ  (26 .) دنیاناوت ناشیورد 
: دنتفگ (29 (؟ دـینکیمن دای  یکاپ  هب  ار  يادـخ  ارچ  متفگن : ار  امـش  ایآ  تفگ : يور -  هنایم  درخ و  هب  ناشنیرتهب -  (28 .) میاهدش ماکان  ام 

ياو دنتفگ : (31 ،) هدروآ يور  نانکشنزرـس  رگید  خرب  رب  ناشیا  زا  یخرب  سپ  (30 .) میاهدوب راکمتس  ام  انامه  ام ، راگدرورپ  تسا  كاپ 
نینچ (33 .) میاهدـنیارگ نامراگدرورپ  هب  ام  دـهد ، زاب  ام  هب  ار  نآ  زا  رتهب  ام  راـگدرورپ  تسا  دـیما  (32 .) میاهدوب شکرـس  ام  انامه  ام ، رب 

ناشراگدرورپ دزن  ار  ناراـگزیهرپ  اـنامه  (34 .) دنتـسنادیم رگا  تسا ، رتـگرزب  ناـهج  نآ  باذـع  هنیآره  و  یناـهج ،] نیا   ] باذـع تسا 
ار امش  (36 (!؟-  ربارب ناسکی و  میزاسیم -  ناراکهزب  نوچمه  ار  ناـگداهن -  ندرگ  ناناملـسم -  اـیآ  سپ  (35 .) تسا تمعنرپ  ياهتشهب 
هچ ره  ناهج ]  ] نآ رد  تسار  امـش  هک  (38 ،) دـیناوخیم نآ  رد  هک  تسا  یباتک  ار  امـش  رگم  ای  (37 (!؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  تسیچ !؟

اهنآ زا  (40 (!؟ دـشاب ار  امـش  دـینک  مکح  هچ  ره  هک  زیخاتـسر ، زور  ات  هتـسویپ  اسر و  تسا  ییاهنامیپ  ام  رب  ار  امـش  رگم  ای  (39 (!؟ دینیزگ
!؟-  دنـشاب اهنآ  نابیتشپ  هک  ادـخ  زج  ینادوبعم  اهتب و  تسا -  ینازابنا  ار  ناشیا  رگم  اـی  (41 ،) دنا [ يوعد  ] نیا نماض  ناشمادـک  هک  سرپب 
دنوش هدـناوخ  دوجـس  هب  نانآ  و  دوش ، راوشد  تخـس و  نارفاک ] رب   ] راک هک  يزور  رد  (42 ،) دنرایب شیوخ  نازابنا  دنیوگتـسار  رگا  سپ 

هدـناوخ دوجـس  هب  اـنامه  و  تسا ، هتفرگ  ورف  ار  اـهنآ  ینوـبز  يراوـخ و  هدـش ، ورف  سرت  زا  ناشناگدـید  هک  یلاـح  رد  (43 ،) دنناوتن یلو 
 - نخـس نیا  هک  یناسک  اب  ارم  سپ  (44  -.) دندرکیمن تباجا  یلو  دننک  هدجـس  دنتـسناوتیم  دندوب -  تسردنت  هکنآ  لاح  دـندشیم و 
 - میناشک يدوبان  تکاله و  هب  میریگ -  ورف  دننادن  هک  اجنآ  زا  هیاپ  هیاپ  كدنا و  كدـنا  ار  اهنآ  راذـگاو ، دـنراگنایم  غورد  ار  نآرق - 

رگم ای  (47 (!؟ دـنرابنارگ ناواـت  زا  هک  یهاوخیم  يدزم  ناـنآ  زا  رگم  اـی  (46 .) تسا راوتـسا  نم  ریبدـت  هک  مهد ، تـلهم  ار  ناـنآ  45)و  .)
دننام نک و  ییابیکـش  دوخ  راـگدرورپ  مکح  رب  سپ  (48 (!؟-  دـنهدیم نارگید  هب  و  دنـسیونیم -  ار ] نآ   ] هک تسا  بیغ  ملع  ناـشدزن 
وکین شیاـشخب و  یتمعن -  هک  دوب  نآ  هن  رگا  (49 .) داد ادن  یهام ] مکـش  رد   ] هودـنا رپ  یلد  اب  هک  هاگنآ  شابم  سنوی -  یهام -  بحاص 

ار وا  شراـگدرورپ  سپ  (50 .) دوبیم هدـیهوکن  دـشیم و  هدـنکفا  هایگیب  ییارحـص  هب  هنیآره  تفاـیرد  ار  وا  شراـگدرورپ  زا  یتشاد - 
 - يدناوخیم هک  دندینش -  ار  نآرق  نوچ  دندش ، رفاک  هک  نانآ  تسا  کیدزن  هنیآره  51)و  .) تخاس شناگتسیاش  ناکین و  زا  دیزگرب و 
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يارب يدــنپ  داـی و  رگم  نآرق ]  ] نـیا تـسین  52)و  .) تسا هناوـید  وا  اـنامه  دـنیوگیم : و  دـننکفیب ، دـننازغلب و  دوـخ  ياهمـشچ  اـب  ار  وـت 
(53 .) نایناهج

ۀقاحلا

هاگآ هچ  3)و  (؟ تسار زور  نآ  تسیچ  (2  -.) تسا تسار  شعوقو  هک  زیخاتسر  زور  تسار -  زور  نآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
غورد ار  هدننکــش  مـهرد  هدــنبوک و  زور  دوـه -  موـق  داــع -  و  حــلاص -  موـق  دوـمث -  (4 (؟ تـسیچ تـسار  زور  نآ  هـک  ار  وــت  درک 

زا تخس و  درـس و  يداب  هب  داع ، اما  6)و  .) دندش كاله  شکرس -  هحیـص  باذع  هب  ای  یـشکرس -  ببـس  هب  سپ  دومث ، اما  (5 .) دندرمش
هدنکفا اهزور ) اهبش و   ) نآ رد  ار  موق  نآ  سپ  تشامگ ، نانآ  رب  یپایپ  زور  تشه  بش و  تفه  ار  نآ  هک  (7 ،) دندش كاله  هتشذگ  دح 

یناسک نوعرف و  9)و  (؟ ینیبیم نانآ  زا  ياهدنام  ياجرب  چـیه  ایآ  سپ  (8 .) دنیامرخ ناتخرد  هدنکفا  هدیـسوپ و  ياههنت  ییوگ  يدیدیم 
هانگ يراکدب و  ای  دندمآ -  هانگ  يراکدب و  اب  یگمه  طول -  موق  ياهرهـش  هدش -  وروریز  ياهيدابآ  مدرم ]  ] دندوب و يو  زا  شیپ  هک 

هک یماگنه  ام  انامه  (11 .) تفرگب تخس  يرفیک  هب  ار  اهنآ  مه ] يادخ   ] سپ دندرک  ینامرفان  ار  دوخ  راگدرورپ  هداتسرف  (10  -) دندروآ
ياهشوگ میزاس و  يدنپ  درکدای و  امـش  يارب  ار  نآ  ات  (12 ،) میدرک راوس  حون -  یتشک  یتشک -  نآ  رد  ار  امـش  تشذگرد  دح  زا  بآ 

مهرد هرابکی  دـنوش و  هتـشادرب  ياج ] زا   ] اـههوک نیمز و  14)و  ،) دوش هدـیمد  روص  رد  راب  کـی  نوچ  13)و  .) دریگارف ار  نآ  هدـنریگارف 
17)و ،) دشاب هدـنکارپ  تسـس و  زور  نآ  رد  سپ  دفاکـشب  نامـسآ  16)و  .) دـیامن خر  زیخاتـسر -  هـعقاو -  نآ  زور  نآ  سپ  (15 ،) دننکش

زور نآ  (18 .) دنرادرب ناشرس  زارف  رب  هتـشرف ]  ] تشه زور  نآ  رد  ار  تراگدرورپ  شرع  و  دنـشاب ، نامـسآ )  ) نآ ياههرانک  رب  ناگتـشرف 
اب  ] دوش هداد  شتسار  تسد  هب  وا  همانراک  هک  نآ  سپ  (19 .) دنامن ناهنپ  امش ، زا  ياهدیشوپ  راک ]  ] چیه هک  ياهنوگ  هب  دنرآ  شیپ  ار  امش 
نم (20  -.) مشاب هتشاد  مرش  شندش  راکشآ  زا  هک  تسین  یلمع  نآ  رد  اریز  دیناوخب -  دیریگب و  ارم  همانراک  دییایب و  دیوگ : یلاحشوخ ]
نآ ياـههویم  هک  (23 ،) نیرب یتـشهب  رد  (22 ،) دشاب هدیدنـسپ  ییناگدـنز  رد  وا  سپ  (21 .) دـید مهاوخ  ار  شیوخ  باـسح  هک  متـسنادیم 
نآ اما  25)و  .) دیداتسرف شیپ  هتـشذگ  راگزور  رد  هچنآ  شاداپ  هب  اراوگ ، شون و  دیماشایب ، دیروخب و  (24 .) تسا سرتسد  رد  کیدزن و 

مباسح متسنادیمن  26)و  .) دـشیمن هداد  نم  هب  ماهمانراک  شاک  يا  دـیوگ : یلاحدـب ] اـب   ] سپ دوش  هداد  شپچ  تسد  هب  وا  هماـنراک  هک 
 - يورین ای  تجح -  (29  -.) تشادن زاب  نم  زا  ار  باذع  دیشخبن -  دوس  ارم  ملام  (28 .) دوب راک  هدنهدنایاپ  گرم  شاک  يا  (27 .) تسیچ
رد سپس  (32  -.) دـینازوسب ای  دـیرآرد -  شخزود  هب  سپـس  (31 .) دینک شدنب  رد  دـیریگب و  ار  وا  دـیآ ]: ادـن  (] 30 .) تفرب متـسد  زا  نم 
رب نایاونیب  نداد  ماعط  رب  34)و  ،) تشادیمن نامیا  گرزب  يادخ  هب  وا  هک  اریز  (33 .) شدیرآرد دشاب  زگ  داتفه  نآ  يازارد  هک  يریجنز 

ینوخ كرچ و  هبادرز -  زا  رگم  یماعط  هن  36)و  ،) دشابن یتسود  چیه  اجنآ  رد  ار  وا  زورما  سپ  (35  -.) درکیمن بیغرت  تخیگنایمن - 
، دـینیبیمن هچنآ  39)و  ،) دـینیبیم هچنآ  هب  دـنگوس  سپ  (38 .) دـنروخیمن ناراکدـب  زج  ار  نآ  هـک  (37  -،) دـیآیم ناـیخزود  نت  زا  هـک 

ناـمیا كدـنا  هچ  تسین ، يرعاـش  نخـس  نیا  41)و  ( -،) ص  ) مرکا لوـسر  راوـگرزب -  تـسا  ياهداتـسرف  راـتفگ  نآرق ]  ] نـیا هـک  (40)
راگدرورپ زا  تسا  ياهداتـسرف  ورف  (43 .) دـیریگیم دـنپ  كدـنا  هچ  تسین ، مه  وگرتخا -  ای  وگـشیپ  ینهاـک -  نخـس  42)و  ،) دیروآیم

یتخـس و اـی  ییاـناوت  توق و  زا  هیاـنک  تسار -  تسد  هب  ار  وا  هنیآره  (45 ،) تفاـبیم رب  اـم  رب  ار  نانخـس  یخرب  يو  رگا  44)و  .) نایناهج
48)و .) تسین وا  زا  باذع ]  ] هدنراد زاب  امـش  زا  کی  چیه  سپ  (47 ،) میدیربیم ار  وا  لد -  ناج -  گر  سپـس  (46 ،) میتفرگیم تدش - 

نآ هنیآره  50)و  .) دنتـسه ینانکبیذکت  امـش  زا  هک  مینادیم  ام  هنیآره  49)و  .) ناراگزیهرپ يارب  تسا  يدـنپ  داـی و  نآرق ]  ] نیا هنیآره 
ماـن هب  سپ  (52 .) تسا نیقیلا  قـح  نآ  اـنامه  51)و   -.) دـنتفریذپن ار  نآ  ارچ  هـک  ینامیـشپ  غـیرد و  تـسا -  ترـسح  نارفاـک  رب  نآرق ) )

(53 .) يوگ حیبست  تگرزب  راگدرورپ 
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جراعملا

چیه ار  نارفاـک  هـک  (2 ،) دوـمن تساوـخرد  تسا  یندـش -  عـقاو  یندوـب -  هک  ار  یباذـع  ياهدنـسرپ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هک يزور  رد  یحو -  هارمه  هتشرف  حور -  ناگتشرف و  (4 .) تسا دنلب  ياههیاپ  دنوادخ  هک  يادخ  يوس  زا  (3 ،) تسین نآ  زا  ياهدنرادزاب 
 - نآ اهنآ  (6 .) وکین ییابیکش  نک  ییابیکـش  سپ  (5 .) دـنوریم ـالاب  وا  يوس  هب  اـیند -  ياـهلاس  زا  تسا -  لاـس  رازه  هاـجنپ  نآ  يزارد 

دننام اههوک  9)و  ،) دوش هتخادـگ  سم  نوچ  نامـسآ  هک  يزور  (8 .) مینیبیم شکیدزن  اـم  7)و  ،) دـننیبیم رود  ار  تمایق -  زور  ای  باذـع 
ینعی نانآ -  (11 .) دسرپن یتسود -  ای  يدنواشیوخ -  لاح ]  ] زا یتسود -  ای  يدـنواشیوخ -  چـیه  10)و  ،) ددرگ هدـش ] هدز   ] نیگنر مشپ 

باذـع زا  رارف ] يارب   ] تسناوتیم شاک  هک  دـنک  وزرآ  راکهزب  تسین .-  هتخاس  اهنآ  زا  يراک  یلو  دـنیامنب -  ناشیدـب  ار  ناشناشیوخ - 
کیدزن دوـخ  هب  و  دـندادیم -  ياـج  ار  وا  هـک  ار  یناـشیوخ  13)و  ،) ار دوــخ  ردارب  نز و  (12)و  دـهد ضوع  ار  دوخ  نادـنزرف  زور  نآ 

، هدنشک هنابز  تسا  یشتآ  نآ  هک  زگره ، (15 ،) دناهرب باذـع ] زا   ] ار وا  ات  اجکی ، ار  همه  تسا ، نیمز  رد  ار  هک  ره  14)و   -،) دنتخاسیم
درگ ار ] لام   ] 18)و .) دینادرگب يور  درک و  تشپ  تعاط ] نامیا و  هب   ] ار هک  ره  دـناوخیم  (17  -،) نت همه  ای  رـس -  تسوپ  هدننکرب  (16)
نوچ 21)و  ،) تسا باتیب  دسر  ودب  یجنر ] و   ] يدب نوچ  (20 ،) هدش هدیرفآ  صیرح -  ای  ابیکـشان -  یمدآ  انامه  (19 .) تخودنیب درک و 

، دناهدنیاپ هتـسویپ و  شیوخ  زامن  رب  هک  نانآ  (23 ،) نارازگ زامن  رگم  (22  -،) دزرو لخب  تسا -  هدنرادزاب  دـسر  ودـب  یهافر ] و   ] یتمعن
نانآ 26)و  ،) هدنامرد ياونیب  هدنهاوخ و  دنمزاین  يارب  (25  -،) تاقدـص تاکز و  دـننام  مولعم -  تسا  یقح  ناشاهلام  رد  هک  نانآ  (24)و 

29)و ،) تسین ینمیا  ناشراگدرورپ  باذع  زا  انامه  (28 ،) دنناسرت دوخ  راگدرورپ  باذع  زا  هک  نانآ  27)و  ،) دنراد رواب  ار  شاداپ  زور  هک 
شنزرـس اـهنآ ] هراـبرد   ] هـک دـنکلام ، ار  اـهنآ  هـک  ینازینک  اـی  دوـخ  نارــسمه  زا  رگم  (30 ،) دـنرادیم هاـگن  شیوخ  هاگمرـش  هک  ناـنآ 

33)و ،) دـننکیم تیاعر  ار  دوخ  ياهنامیپ  اهتناما و  هک  نانآ  32)و  ،) ناگتـشذگ دح  زا  دننانیا  دیوج  نیا  زا  رتارف  هک  ره  سپ  (31 .) دنوشن
نیرتوکین و هب  دـنرادساپ -  رادهاگن و  دوخ  زامن  رب  هک  ناـنآ  34)و   -،) دنرادیاپ دـهعتم و  دناهداتـسیا -  شیوخ  ياهیهاوگ  هب  هک  نانآ 
هب هتخود و  مشچ  وت  هب  هک  تسیچ  ار  نارفاک  سپ  (36 .) دنناگتشاد یمارگ  اهتشهب  رد  هک  دنناشیا  (35  -.) دنرازگیم زامن  هجو  نیرتلماک 

، زگره (39 (!؟ دـیآرد تمعنرپ  تشهب  هب  هک  دراد  عمط  اهنآ  زا  يدرم  ره  اـیآ  (38 ،) هورگ هورگ  پچ  زا  تـسار و  زا  (37 ،) دنناباتش تیوس 
رب (41 ،) مییاناوت ام  هنیآره  هک  اهرتخاب  اهرواخ و  دـنوادخ  هب  دـنگوس  سپ  (40 ،) میاهدـیرفآ هفطن -  دـننادیم -  هچنآ  زا  ار  نانآ  ام  انامه 

وگوتفگ و هدوهیب  ات  ناشراذـگاو  سپ  (42 .) میتسین هدـنامرد -  ناوتان و  هدـنام -  سپاو  ام  و  میرآ ، ناـشیاج  هب  ار  ناـشیا  زا  رتهب  هکنآ 
ياهناشن يوس  هب  هک  ییوگ  دـنیآ  نوریب  ناباتـش  اهروگ  زا  هک  يزور  (43 .) دننیبب دنوشیم  هداد  هدـعو  هک  ار  ناشزور  نآ  ات  دـننک  يزاب 

نآ تسا  نیا  تسا ، هتفرگ  ورف  ار  اـهنآ  ینوـبز  يراوـخ و  هدـش ، ورف  سرت  زا  ناشناگدـید  هک  یلاـح  رد  (44 ،) دنباتـشیم هدش ] اپرب  هک  ]
(45 .) دندشیم هداد  هدعو  هک  يزور 

حون

ناشیدب كاندرد  یباذع  هکنآ  زا  شیپ  هد  میب  ار  دوخ  موق  هک  میداتسرف  شموق  يوس  هب  ار  حون  انامه  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
، دیرب نامرف  ارم  دینک و  اورپ  وا  زا  دـیتسرپب و  ار  اتکی  يادـخ  هک  (3 ،) مراکشآ ياهدننکمیب  ار  امـش  نم  انامه  نم ، موق  يا  تفگ : (2 .) دیآ

رگا دــتفین ، سپاو  دــسرارف  نوـچ  يادــخ  دمآرــس  هـک  دراد ، سپاو  هدربماـن  يدمآرــس  اـت  ار  امــش  دزرماــیب و  ار  ناــتناهانگ  اــت  (4)
نتخیرگ ندـیمر و  زج  ار  ناـنآ  نـم  ندـناوخ  سپ  (6 ،) مدـناوخ زور  بش و  ار  دوـخ  موـق  نم  اـنامه  اراـگدرورپ ، تـفگ : (5 .) دیتسنادیم

ار دوخ  ياههماج  و  دنونشن -  ات  دندرک -  ناشاهشوگ  رد  شیوخ  ناتـشگنا  يزرمایب  ار  اهنآ  ات  مدناوخب  ار  ناشیا  هک  هاگره  7)و  ،) دوزفین
هب اراکشآ  ار  نانآ  هاگنآ  8)و  .) دندومن یشنمگرزب  یشکرس و  یسب  دندرشف و  ياپ  شیوخ ] رفک  رب   ] و دننیبن -  ارم  ات  دندیـشک -  رـس  رب 
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راگزرمآ وا  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  متفگ : سپ  (10 .) متفگب ناهن  رد  متفگب و  اراکـشآ  ار  اهنآ  زاب  (9 ،) مدناوخب دنلب  زاوآ 
ناتیارب دـهد و  اهناتـسوب  امـش  هب  دـنک و  يرای  نارـسپ  اـهلام و  هب  ار  امـش  12)و  .) دتـسرف هدـنراب  امـش  رب  ار  ربا -  نامـسآ -  ات  (11 ،) تسا

ار امش  هکنآ  لاح  14)و  (!؟-  دیسرتیمن ادخ  تمظع  زا  ای  دیرادن -  رواب  یگرزب  هب  ار  يادخ  هک  ار  امش  تسیچ  (13 .) درآ دیدپ  اهيوج 
 - رب ای  قباطم -  هنوگچ  ار  نامـسآ  تفه  ادـخ  هک  دـیاهدیدن  ایآ  (15 .) تسا هدـیرفآ  یلاح -  زا  سپ  یلاح  زا  ای  لـحارم  هب  نوگاـنوگ - 
 - یندییور دینایورب  نیمز  زا  ار  امش  ادخ  17)و  (؟ درک ناشخرد  غارچ  ار  دیـشروخ  تخاس و  نابات  اهنآ  رد  ار  هام  16)و  ،) دیرفآ رگیدکی 

ار نیمز  ادخ  19)و   -.) زیخاتسر ماگنه  هب  یندروآ -  نوریب  درآ  نوریب  ار  امـش  زاب  دنادرگ و  زاب  نآ  هب  ار  امـش  سپـس  (18  -.) هایگ نوچ 
ارم نانیا  اراـگدرورپ ، تفگ : حون  (21 .) دـیورب فلتخم -  اـی  هداـشگ  خارف -  ياـههار  هب  نآ  زا  اـت  (20 ،) درک هدرتسگ  يرتـسب  امـش  يارب 
 - گرزب یگنرین  دنتخاس  گنرین  22)و  .) دوزفین يراکنایز  زج  شنادنزرف  لام و  ار  يو  هک  دندرک  يوریپ  یـسک  زا  دـندرک و  ینامرفان 

24)و .) دینکم اهر  ار  رـسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  دو و  و  دیراذگماو ، ار  ناتنایادخ  دـنتفگ : 23)و   -.) نم تکاله  رد  ای  ادـخ ، نید  رد 
قرغ ناشناهانگ  يازس  هب  (25 .) يازفیم یهارمگ  زج  ار  نارفاک -  ینعی  ناراکمتس -  ایادخ ]، راب   ] و دندرک ، هارمگ  ار  يرایسب  هک  یتسارب 

: تفگ حون  26)و  .) دنتفاین یناروای  چیه  دوخ  يارب  ادخ  ياج  هب  سپ  دندش ، هدروآرد  خزود -  شتآ  یـشتآ -  هب  و  نافوط -  هب  دندش - 
راکدب و زج  دننکیم و  هارمگ  ار  وت  ناگدـنب  ناشیراذـگب ، رگا  هک  (27 ،) راذگم ار  یـسک  چـیه  نارفاک  نیا  زا  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ ،
ار نموم  نانز  نادرم و  همه  دشاب و  هدـمآرد  نم  هناخ  هب  نامیا  اب  هک  ار  هک  ره  ار و  مردام  ردـپ و  ارم و  اراگدرورپ ، (28 .) دنیازیمن رفاک 

(29 .) يازفیم يدوبان  تکاله و  زج  ار  ناراکمتس  زرمایب و 

نجلا

ام هک  دنتفگ  سپ  دنتشاد ، ارف  شوگ  نآرق ] نیا  هب   ] نایرپ زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  یحو  نم  هب  وگب : (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ناـمیا نآ  هب  سپ  دـیامنیم ، هار  لاـمک ] و   ] تسار هار  هب  هـک  (2) میدینش تسین -  رشب  نخـس  دننام  هک  حیـصف  رایـسب  تفگـش -  ینآرق 

هن هتفرگ و  يرسمه  هن  هک  نامراگدرورپ  هوکش  یگرزب و  تسا  رترب  انامه  3)و  ،) میریگن زابنا  نامراگدرورپ  هب  ار  یسک  زگره  میدروآ و 
یمدآ و زگره  هک  میتشادنپیم  ام  5)و   -،) داد وا  هب  دنزرف  نز و  تبـسن  تفگ -  اوران  غورد و  ادـخ  رب  ام  زا  درخبان  انامه  4)و  ،) يدنزرف

نانآ يراکهانگ  یـشکرس و  رب  سپ  دـندربیم  هانپ  نایرپ  زا  ینادرم  هب  ناـیمدآ  زا  ینادرم  اـنامه  6)و  ،) دنیوگن غورد  نخـس  ادخ  رب  يرپ 
 -، رگید یگدنز  هب  ای  يربمایپ  هب  دزیگنینرب -  ار  یسک  زگره  دنوادخ  هک  دنتشادنپ  زین  اهنآ  دیتشادنپ  امش  هکنانچ  7)و  ،) دندوزفا نایرپ ) )

 - اهباهـش و  ناگتـشرف -  ینعی  دنمورین -  نانابهگن  زا  رپ  ار  نآ  سپ  میتفر -  الاب  نامـسآ  هب  هکنیا  زا  هیانک  میدوسب -  ار  نامـسآ  ام  (8)و 
هک ره  اما  میتسشنیم ، ینامسآ ] رابخا   ] ندینش يارب  ییاههاگتسـشن  رد  نامـسآ )  ) اجنآ رد  ام  (9)و  میتفای نیشتآ -  ياهریت  ای  اهـشخرد 

هتساوخ يدب  نایمدآ -  دنانیمز -  رد  هک  یناسک  هرابرد  ایآ  هک  مینادیمن  ام  (10)و  دبایب یباهش  نیمک  رد  ار  دوخ  دراد  ارف  شوگ  نونکا 
زج یخرب  دناهتـسیاش و  کین و  یخرب  ام  زا  انامه  (11)و  تسا هتـساوخ  تسار ] هار  یکین و  هب   ] یبایهر اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  ای  هدش ،
 - نتخیرگ اب  تخاس و  میناوتن  ناوتان  نیمز  رد  ار  يادـخ  زگره  هک  میتسنادیم  ام  12)و  ،) میدوب نوگانوگ  ياههار  هب  ییاههورگ  ام  نیا .
هب هک  ره  هک  میدروآ ، ناـمیا  نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق -  تسار - ] هار  هـب   ] ینوـمنهر نوـچ  13)و  ،) درک میناوتن  شناوتاـن  وا -  باذـع  زا 

یخرب دنناملسم و  یخرب  ام  زا  انامه  14)و   -) رفیک رد  متـس -  زا  هن  دـسرت و  شاداپ -  رد  یتساک -  زا  هن  دروآ  نامیا  شیوخ  راگدرورپ 
همیه ار  خزود  سپ  نارگدادیب ، اما  15)و  .) دناهتفای هتـسج و  ار  تسار  هار  هک  دننانیا  داهن  ندرگ  ار ] يادخ  نامرف   ] هک ره  سپ  رگدادـیب .

ناوارف يزور  زا  هیانک  ناوارف -  یبآ  زا  هنیآره  دننک ، يرادیاپ  تسار  هار  رب  نایرپ ] نایمدآ و   ] رگا هک ] هدـش  یحو  نم  هب   ] 16)و .) دنشاب
تخــس یباذــع  هـب  ار  وا  دــنادرگب  يور  شراـگدرورپ  دــنپ  داـی و  زا  هـک  ره  و  ناـشمییامزایب ، نآ  هراــبرد  اــت  (17) مـینک ناشباریـس  - 

نوچ 19)و   -.) دیتسرپن دیناوخم -  ار  یـسک  اتکی  يادـخ  اب  سپ  تسادـخ ، يارب  هدجـس -  ياهمادـنا  ای  اهدجـسم -  انامه  18)و  .) درآرد
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نآرق و ندینش  صرح  قوش و  زا  نایرپ   ] دوب کیدزن  دناوخیم -  نآرق  زامن و  دناوخیم -  ار  وا  هداتـسیا  اپرب  ص - )  ) ربمایپ ادخ -  هدنب 
زاـبنا يو  اــب  ار  سک  چــیه  و  متــسرپیم -  مناوـخیم -  ار  مراــگدرورپ  اــهنت  نـم  اــنامه  وـگب : (20 .) دــنتفا مـه  يور  وا  رب  ماــحدزا ]

تیادـهیب  ] ار یلاـمک  حالـص و  ریخ و  هـب  ینوـمنهر  چـیه  هـن  مراد و  ناوـت  رد  ار  یناـیز  چـیه  هـن  امـش  يارب  نـم  وـگب : (21 .) مریگیمن
وا زج  زگره  و  دـشاب -  هتـساوخ  یباذـع  نم  هرابرد  رگا  دـهدن -  راهنز  هانپ و  يادـخ  باذـع ]  ] زا سک  چـیه  ارم  اـنامه  وگب : (22 [.) ادخ

ار شربمایپ  يادـخ و  هک  ناـنآ  و  تسا .-  نم  هاـنپ  اـهنت  هک  وا -  ياـهمایپ  ندـناسر  يادـخ و  بناـج  زا  یغیلبت  زج  (23 ،) مباین یهاگهانپ 
دننیبب هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هچنآ  هک  هاگنآ  ات  (24 .) دنشاب نادیواج  نآ  رد  هشیمه  يارب  هک  خزود  شتآ  تسار  ناشیا  دننک ، ینامرفان 

 - باذع دیوشیم -  هداد  هدعو  هچنآ  ایآ  هک  منادیمن  وگب : (25 .) تسا رتمک  رامش  هب  رتناوتان و  ینارای  ار  یسک  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ 
نآ رگم  (27 ،) دزاسن هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  یسک  سپ  تسادیپان ، ناهن و  ياناد  (26 ،) دهنیم یتدم  نآ  يارب  مراگدرورپ  ای  تسا  کیدزن 

ياهمایپ هک  دنک  مولعم  ات  (28 ،) درادیم لیـسگ  ینانابهگن  شرـس  تشپ  زا  يور و  شیپ  زا  هک  اریز  دنیزگرب ، ددنـسپ و  يربمایپ  هب  هک  ار 
هدرک رامـش  ار  زیچ  همه  ددـع  هتفرگارف و  شناد ] هب   ] تسا ناربماـیپ )  ) ناـشیا دزن  رد  ار  هچنآ  يادـخ ]  ] و دـناهدناسر ، ار  ناـشراگدرورپ 

(29 .) تسا

لمزملا

همین زا  یکدنا  ای  ار ، نآ  زا  یمین  (3 ،) یکدنا رگم  زیخرب  زامن ] هب   ] ار بش  (2 ،) هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
وت رب  ام  (5 .) ناوخب گنرد -  اب  حضاو و  مارآ -  هدرمش و  ار  نآرق  و  دسر -  ثلث  ود  هب  ات  يازفیب -  نآ  رب  ای  (4  -،) دسر ثلث  هب  ات  هاکب - 

مایق ای  بش -  ياهتعاس  انامه  (6  -.) دروآ میهاوخ  ورف  وت  رب  ار  نآرق  نیا  ینعی  دنکفا -  میهاوخ  هیامنارگ -  ای  راوشد -  نیگنس و  ینخس 
 - لغش راک و  دش -  دمآ و  زور  رد  ار  وت  اریز  (7  -.) زور تدابع  زا  تسا -  رتتسرد  راتفگ  هب  رتاجرباپ و  رتراوتـسا و  بش -  رد  تدابع  و 

وش و هدـیرب  همه  زا  نک و  داـی  ار  تراـگدرورپ  ماـن  8)و   -.) نک تاـجانم  توـلخ و  تداـبع و  هژیو  ار  بش  سپ  تـسا -  رایـسب  زارد و 
هچنآ رب  10)و  .) ریگ شیوـخ  زاـسراک  ار  وا  سپ  تـسین ، وا  زج  ییادـخ  چـیه  رتخاـب ، رواـخ و  دــنوادخ  (9 ،) رآ ودـب  لد  يور  هرـسکی 

 - شیرق دیدانـص  رگناوـت -  نارماـک و  ناراـگناغورد  نآ  اـب  ارم  11)و  .) ریگب هرانک  ناـنآ  زا  وکین  ياهویـش  هب  شاـب و  ابیکـش  دـنیوگیم 
، كاندرد یباذـع  ریگولگ و  یکاروخ  13)و  ،) تسا هتخورفا  شتآ  نارگ و  ياهدـنب  اـم  دزن  هنیآره  (12 .) هد ناشتلهم  یکدنا  و  راذـگاو ،
رب هک  میداتسرف  يربمایپ  امش  يوس  هب  انامه  (15 .) ددرگ ناور  گیر  ياهدوت  اههوک  و  دـیآرد ، هزرل  هب  اـههوک  نیمز و  هک  يزور  هب  (14)

میتفرگب ار  وا  سپ  درک ، یناـمرفان  ار  ربماـیپ  نآ  نوعرف  اـما  (16 .) میداتـسرف يربمایپ  نوعرف  يوس  هب  هکنانچمه  تسا  هاوگ  امـش  لامعا ] ]
 - ریپ يوـم -  دــیپس  ار  ناـکدوک  هـک  يزور  باذــع ]  ] زا دــینکیم  اورپ  هنوـگچ  سپ  دیــشاب ، رفاــک  زورما ]  ] رگا (17 .) تخس ینتفرگ 
هک ره  سپ  تسا ، يدـنپ  يروآدای و  اـهتیآ  نیا  اـنامه  (19 .) تسا یندش  وا  هدـعو  دوش ، هتفاکـش  زور  نآ  رد  نامـسآ  (18 (!؟ دنادرگیم

ار نآ  ثلث  نآ و  مین  بش و  ثلث  ود  کیدزن  وت  هک  دـنادیم  تراگدرورپ  انامه  (20 .) دریگارف شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخ 
تساناد و نآ  هزادنا  هب  دنکیم -  هزادنا  ار  زور  بش و  ادخ  و  دـننکیم ،] نینچ   ] زین دـناوت  اب  هک  نانآ  زا  یهورگ  يزیخیم و  رب  زامن  هب 

امـش رب  دوخ ] شیاشخب  رهم و  هب   ] سپ تشاد  دیناوتن  نآ  رامـش  هک  دنادیم  دیتسیایم ،-  زامن  هب  ار  بش  زا  هزادنا  هچ  امـش  هک  دنادیم 
هب رگید  یخرب  رامیب و  امـش  زا  یخرب  هک  دنادیم  دیناوخب ، نآرق  زا  دوش  رـسیم  هچ  ره  سپ  تخاس -  کبـس  امـش  رب  ار  نآ  تشگزاب - 

زامن و  دیناوخب ، نآ  زا  دوش  رسیم  هچ  ره  سپ  دننکیم ، رازراک  ادخ  هار  رد  رگید  یهورگ  دنرفس و  رد  يزور -  ادخ -  لضف  يوجتـسج 
شیپ نتـشیوخ  يارب  هک  یکین  راک  ره  و  دینک ،-  قافنا  ادخ  هار  رد  وکین -  یماو  دـیهد  ماو  ار  يادـخ  دـیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار 

هک دیهاوخب ، شزرمآ  يادخ  زا  و  تسا ، رتگرزب  شدزم  رتهب و  نآ  هک  دیـسریم ،-  نآ  شاداپ  هب  دـیبای -  زاب  يادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف 
(21 .) تسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ 
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رثدملا

هب ار  تراگدرورپ  3)و  ،) نک میب  زیخرب و  (2  -،) هدیشک رـس  هب  هماج  يا  ای  هدیچیپ -  دوخ  هب  هماج  يا  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هنم تنم  ای  یناتسب -  رتشیب  هک  هدم  یـسک  هب  يزیچ  6)و  ،) نیزگ يرود  باذع  زا  5)و  ،) زاس كاپ  ار  شیوخ  هماج  4)و  ،) نک دای  یگرزب 
هدنز يارب  دوش -  هدیمد  روص  رد  نوچ  سپ  (8 .) زرو ییابیکش  تراگدرورپ  يارب  7)و   -،) ییوج ینوزف  ای  يرامش  گرزب  ار  تراک  هک 

شمدـیرفآ ییاـهنت  هب  هـک  نآ  اـب  ارم  (11 .) تسین ناـسآ  نارفاـک  رب  (10 ،) تـسا راوـشد  تخــس و  يزور  زور  نآ  (9  -،) ناگدرم ندـش 
مهارف هداـمآ و  یماـمت  هـب  ار ] اـیند  تـمعن   ] وا يارب  14)و  [،) يو دزن  رد   ] رـضاح ینارـسپ  13)و  ،) مداد ناوارف  لاــم  ار  وا  12)و  .) راذگاو

هدـنهیتس ام -  ياههناشن  نانخـس و  ام -  تایآ  اب  وا  هک  اریز  زگره ، (16 .) میازفیب ار ] وا  نادـنزرف  لام و   ] هک دراد  عمط  زاـب  15)و  .) متخاس
هزادنا هنوگچ  داب ، وا  رب  گرم  سپ  (19 .) درک هزادنا  دیشیدنا و  يو  (18 .) منکفا باذع -  يراوشد -  یتخس و  هب  ار  وا  هک  ادوز  (17 .) دوب

مهرد هرهچ  دوـــمن و  شرت  يور  سپـــس  (22 .) درک هشیدـنا  هاـگنآ  (21 (!؟ درک هزادــنا  هنوـگچ  داــب ، وا  رب  گرم  مـه  زاــب  (20 (!؟ درک
رگم نآرق ]  ] نیا تـسین  تـفگ : سپ  (24 .) درک یـشکندرگ  و  لوـسر -  زا  اـی  ناـمیا  زا  اـی  قـح  زا  دـینادرگب -  يور  سپـس  (23 .) دیشک

هچ ار  وت  27)و  .) مرآرد رقس  هب  ار  وا  هک  ادوز  (26 .) یمدآ راتفگ  رگم  تسین  نیا  (25 ،) دوشیم هتفگ  زاب  نارحاس ] میلعت  زا   ] هک ییوداـج 
[ نارفاک  ] تسوپ هدـننک  هایـس  هدـننازوس و  (29 .) دـنک اـهر  هن  دراذـگ و  یقاـب  هن  هک ] تـسا  یـشتآ  (] 28 (!؟ تسیچ رقـس  هـک  درک  هاـگآ 

ینومزآ زج  ار  هدزون -  اهنآ -  رامـش  و  میتخاسن ، ناگتـشرف  زج  ار  نانابخزود  اـم  31)و  .) تسا هتشامگ  هتـشرف ]  ] هدزون نآ  رب  (30 .) تسا
هچنآ تسا و  قح  رب  وگتـسار و  ام  ربماـیپ  هک  دـننک -  نیقی  ناـیاسرت -  نادوهج و  باـتک -  لـها  اـت  میدرکن ، دـنرفاک  هک  یناـسک  يارب 
لها زا  نوچ  دیازفیب -  نامیا  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  و  تسه -  لیجنا  تاروت و  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  دیوگیم  یحو  زا  دـیوگیم 
هکنآ يارب  زین  و  دننکن ، کش  نانموم  باتک و  لها  ات  و  دـنوش -  رتراوتـسا  رتمرگلد و  تسا  قح  تفگ  ام  ربمایپ  هچنآ  هک  دنونـشب  باتک 
نیدب تسا ؟ هتـساوخ  هچ  نایخزود -  رامـش  فصو -  نیا  زا  ادـخ  دـنیوگب : نارفاک  و  ناقفانم -  تسا -  يرامیب  ناشاهلد  رد  هک  یناسک 

نیا و  دنادن ، وا  زج  ار  تراگدرورپ  نایهاپـس  رامـش ]  ] و دیامنیم ، هار  دهاوخ  ار  هک  ره  دنکیم و  هارمگ  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  هنوگ 
33)و ،) هام هب  دنگوس  دنیوگ ،] نارکنم  نارفاک و  هک   ] تسا نانچ  هن  (32 .) تسین يدنپ  دای و  زج  یمدآ  يارب  نانابخزود -  رقـس و  رکذ  - 

ياههدیدپ زا  یکی  رقس -  نآ -  هک  (35 ،) دوش نشور  دیامن و  خر  نوچ  حبص  هب  دنگوس  34)و  ،) دورب دنک و  تشپ  نوچ  بش  هب  دنگوس 
زاب ای  تعاـط -  کـین و  راـک  رد  دریگ -  یـشیپ  دـهاوخب  هک  امـش  زا  سک  ره  يارب  (37 .) تسا نایمدآ  هدـننکمیب  هک  (36 ،) تسا گرزب 
لها تسار -  تسد  نارای  رگم  (39 .) تسا هدرک  هک  تسا  يراک  ورگ  رد  یسک  ره  (38  -.) تعاط کین و  راک  زا  دنام -  سپاو  دتـسیا و 

نارازگزامن زا  ام  دنیوگ : (43 (؟ دروآرد خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  (42 :) ناراکهزب زا  (41 ،) دنسرپیم دنشاب ، اهتشهب  رد  هک  (40  -،) تداعس
گرم ار  ام  ات  (47 .) میتشاگنایم غورد  ار  شاداپ  زور  46)و  ،) میتفگیم هوای  نایوگ  هوای  اب  45)و  ،) میدادیمن ماعط  ار  اونیب  44)و  ،) میدوبن

هک ییوگ  (50 (؟ دـننادرگيور دــنپ  نـیا  زا  هـک  ار  اـهنآ  تـسیچ  سپ  (49 .) دـهدن دوـس  اـهنآ  هـب  ناعیفـش  تعافـش  سپ  (48 .) دیـسر ارف 
هداشگ ییاههمان  ار  وا  هک  دـهاوخیم  ناـشیا  زا  يدرم  ره  هکلب  (52 .) دناهتخیرگ یچراکش -  ای  ریـش -  زا  هک  (51 ،) دناهدیمر ینارخروگ 
نآرق نیا  انامه  دنیوگیم ،] هک   ] تسا نینچ  هن  (54 .) دنـسرتیمن ناهج  نآ  باذع ]  ] زا هکلب  دنرادنپیم ،] هک   ] تسا نینچ  هن  (53 .) دنهدب
تسوا دهاوخ ، ادخ  هکنآ  رگم  دنریگن  دنپ  دننکن و  دای  56)و  .) دریگ دنپ  دنک و  دای  ار  نآ  دهاوخ  هک  ره  سپ  (55 .) تسا دنپ  يروآدای و 

(57 .) ندیزرمآ راوازس  و  يو -  زا  ندرک -  اورپ  راوازس 

ۀمایقلا

هب ار  یمدآ  هنیآره  هک   ] رگشنزرس سفن  هب  مروخیم  دنگوس  2)و  .) زیخاتسر زور  هب  مروخیم  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
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هکنیا رب  میرداـق  اــم  ارچ ، (4 (؟ دروآ میهاوـخن  مـهارف  ار  شیاهناوختـسا  هـک  درادـنپ  یمدآ  اـیآ  (3 [.) تـخیگنا مهاوـخ  رب  زیخاتـسر  زور 
: دسرپیم (6 .) دنک يراکدب  زین  هدنیآ -  رد  ینعی  دوخ -  شیپارف  دـهاوخیم  یمدآ  هکلب  (5 .) مینک تسرد  تسار و  مه  ار  وا  ناتـشگنارس 
هب دنوش -  عمج  هام  دیشروخ و  9)و  ،) ددرگ هریت  هام  8)و  ،) دوش هریخ  سرت ] زا   ] مشچ هک  هاگنآ  سپ  (7 (؟ دوب دهاوخ  یک  زیخاتسر  زور 
نآ (12 .) تسین یهاگهانپ  زگره ، (11 (؟ تساجک هاگزیرگ  دیوگ : یمدآ  زور  نآ  (10  -.) دـندرگ هریت  ود  ره  دورب و  ناشرون  هک  ياهنوگ 

هکلب (14 .) دننک هاگآ  هداهن  سپاو  هداتـسرف و  شیپ  هچنادب  ار  یمدآ  زور  نآ  (13 .) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  هاگرارق  تشگزاـب و ]  ] زور
نابز (16 .) درآ نایم  رد  هانگ ] رب   ] ار دوخ  ياهرذـع  هک  دـنچ  ره  (15  -،) دـنکیم هچ  هدرک و  هچ  هک  تساـنیب -  شیوـخ  سفن  رب  یمدآ 
سپ (18 .) تسام رب  نآ  ندناوخ  ندروآ و  مهارف  انامه  (17  -،) ینک باتـش  نآ -  ظفح  ندناوخ و  نادب  ات  نابنجم  نآرق ]  ] نیا هب  ار  دوخ 

تـسا نانچ  هن  وگب ]: ار  نارفاک  (] 20 .) تسام رب  نآ  نایب  هاگنآ  (19 .) نک يوریپ  ار  شندـناوخ  لیئربج -  ناـبز  هب  میناوخب -  ار  نآ  نوچ 
زور نآ  (22 .) دــیراذگیم ورف  ار  ناـهج  نآ  21)و  ،) دـیرادیم تسود  ار  رذـگدوز  ناباتـش و  ناـهج  نیا  امـش  هـکلب  دـییوگیم ]، هـک  ]

نامگ (25 ،) تسا شرت  هریت و  ییاـههرهچ  24)و  ،) دـنرادیم مشچ  ار  شیوخ  راگدرورپ  شاداپ ]  ] هک (23 ،) تسا مرخ  هزات و  ییاـههرهچ 
ای ناگتشرف  دوش -  هتفگ  (27 ،) دسر هاگولگ -  ندرگ -  ربنچ  هب  ناج  هک  هاگنآ  يرآ ، (26 .) دننکیم نکشرمک  يراتفر  اهنآ  اب  هک  دنراد 
مه هب  اپ  ياهقاس  29)و  ،) تسا ایند -  زا  ییادـج -  هاگ  هک  دـنادب  28)و  (!؟-  هدنهدافش هدننکنوسفا -  تسیک  دنیوگ :-  رـضتحم  ناسک 

يور تشاـگنا و  غورد  نکیلو  (32 ،) درازگ زاـمن  هن  تشاد و  رواـب  هن  (31 .) تسوت راـگدرورپ  يوس  هب  ندـش  هناور  زور ، نآ  (30 .) دچیپ
یمدآ ایآ  (36 .) وت رب  ياو  سپ  وت  رب  ياو  مه  زاب  (35 ،) وت رب  ياو  سپ  وت  رب  ياو  (34 ،) تفر شناسک  يوس  هب  نامارخ  سپس  (33 ،) دنادرگ

رفیک شاداپ و  دوشن و  یـسرباسح  هتخیگنارب و  ترخآ  رد  دـشابن و  فلکم  ایند  رد  هک  دـنراذگ -  ورف  اهر  هدوهیب و  ار  وا  هک  درادـنپیم 
تسرد دیرفایب و  شیادخ ]  ] سپ دوب ، هتـسب  نوخ  سپـس  (38 (؟ دوـبن دـشیم ، هتخیر  محر ] رد   ] هک ینم  زا  ياهفطن  وا  اـیآ  (37 (!؟-  دنیبن

(41 (؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  يرداق  يادخ ]  ] نآ ایآ  (40 .) تخاس نز ، درم و  هنوگ : ود  نآ  زا  سپ ، (39 (؟ درک مادنا 

ناسنإلا

هفطن هتخیمآ -  ياهفطن  زا  ار  یمدآ  اـم  (2 (؟ دوبن یندرک  دای  يزیچ  هک  دـمآرب  يراگزور  یمدآ  رب  ایآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ای دـشاب و  رازگـساپس  اـی  میدوـمنب ، وا  هب  ار  هار  اـم  (3) میتخاـس شیاـنیب  اونــش و  ور  نـیا  زا  مییاـمزآیم و  ار  وا  میدــیرفایب ، نز -  درم و 
نآ هزیمآ  هک  دنـشونیم  یماج  زا  ناراکوکین  اـنامه  (5 .) میاهتخاس هدامآ  نازوس  شتآ  اهدـنب و  اـهریجنز و  نارفاـک  يارب  اـم  (4 .) ساپسان

شناور دـنهاوخب  هـک  اـج  ره  هـب  هنوـگره و  دـنماشآیم  نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  هـک  ياهمـشچ  (6  -.) تسوبـشوخ درـس و  تـسا -  روفاـک 
هکنآ اب  نآ -  یتسود  اب  ار  ماعط  8)و  .) دنسرتیم تسا  ریگارف  نآ  یتخس  يدب و  هک  يزور  زا  دننکیم و  افو  دوخ ]  ] رذن هب  (7 .) دنزاسیم

يدونـشخ يارب  ار  امـش  انامه  هک ] تسا  نیا  ناشلاح  ناـبز  (] 9 ،) دـنناروخیم ریـسا  میتـی و  اونیب و  هب  دـنرتدنمزاین -  رتلیاـم و  نآ  هب  دوخ 
نیگمهـس تخـس و  مژد و  هتفرگ و  هک  يزور  رد  ناـمراگدرورپ  زا  اـم  (10 ،) میهاوخیمن یـساپس  شاداپ و  امـش  زا  میناروخیم ، يادخ 

ار ناشیا  12)و  .) درآ شیپ  ینامداش  یگزات و  ار  ناشیا  دراد و  هاگن  زور  نآ  یتخـس  يدب و  زا  ار  ناشیا  يادخ  سپ  (11 .) میسرتیم تسا 
یباتفآ یمرگ ]  ] هن اجنآ  رد  دننز ، هیکت  هتـسارآ ] [ي  اهتخت رب  اجنآ  رد  (13 .) دهد شاداپ  ناینرپ  تشهب و  دندرک  ییابیکش  هکنآ  ببـس  هب 

15)و .) تسا سرتسد -  رد  هتـشگ -  مار  یناسآ  هب  شیاههویم  دشاب و  کیدزن  نانآ  رب  نآ  ناتخرد ]  ] ياههیاس 14)و  .) ییامرس هن  دننیب و 
روخارف  ] هک هنیگبآ -  يافص  هب  فافش  دیفس و  میس -  زا  ییاههنیگبآ  (16 ،) دننادرگیم ناشیا  رب  هنیگبآ  زا  ییاهوبس  هرقن و  زا  ییاهماج 

هک اـجنآ  رد  ياهمـشچ  زا ] (] 18 .) تسا لـیبجنز  نآ  هزیمآ  هک  ناشدـنناشونب  یماـج  اـجنآ  رد  17)و  .) دنـشاب هدرک  هزادنا  هب  ناگدنـشون ]
يرادنپ ینیبب  ار  نانآ  نوچ  هک  تمدخ -  هب  دندرگیم -  ناشدرگرب  هدنیاپ  ینادواج و  ینارـسپ  19)و  .) دنمان اراوگ -  ناور و  لیبسلس - 
ناشیالاب رب  (21 .) گرزب ییهاـشداپ  و  دــجنگن -  فـصو  رد  هـک  ینیب -  اـهتمعن  يرگنب  اـجنآ  هـب  نوـچ  20)و  .) دناهدنکارپ دـیراورم  هک 
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هزیکاــپ یبارــش  ناــشراگدرورپ  و  دــناهدش ، روــیز  نیمیــس  ياههراوتــسد  اــب  و  تــسا ، ربتــس  كزاــن و  ياــبید  زا  زبــس  ياــههماج 
ورف وـت  رب  ار  نآرق  اـم  اـنامه  (23 .) تسا هتـشاد  ساپـس  هتفریذـپ و  امـش  شـشوک  تسا و  یـشاداپ  امـش  يارب  نیا  انامه  (22 .) ناشدناشونب

ای هشیپهنگ  چـیه  نانآ  زا  نک و  ییابیکـش  تراگدرورپ  نامرف  رب  سپ  (24  -.) هیآ هیآ  هروس و  هروس  جیردت ، هب  ینداتـسرف -  میداتـسرف ،
ار وا  بش  زا  یـساپ  رد  26)و   -.) زامن نوریب  زامن و  رد  نک -  دای  هاگنابـش  دادـماب و  ار  تراـگدرورپ  ماـن  25)و  .) ربم نامرف  ار  یـساپسان 
دـنرادیم و تسود  ار  رذـگدوز  ناباتـش و  يایند ]  ] نیا نانیا  انامه  (27 .) ياتـسب یکاـپ  هب  ار  وا  زارد  یبش  و  رازگب -  زاـمن  رآ -  هدـجس 

ياهدـنب ای  شنیرفآ -  میدـیرفآ و  ار  ناشیا  ام  (28  -.) دـننکیم شومارف  دـننکفایم -  ناشرـس  تشپ  ار  زیخاتـسر -  ینعی  نارگ -  يزور 
 - میتـسین ناوتاـن  نآ  زا  هـک  یندروآ -  میرواـیب  ار  ناشدـننام  اـهنآ  ياـج  هـب  میهاوـخب  هاـگره  و  میتخاـس ، راوتـسا  ار  ناـنآ  ياهمادـنا - 
ارف یهار  شیوـخ  راـگدرورپ  يوـس  هـب  دـهاوخ  هـک  ره  سپ  تـسا ، دـنپ  يروآداـی و  هروـس -  نـیا  اـی  نآرق  تاـیآ  نـیا -  اـنامه  (29 .)

رهم و رد  دــهاوخ  ار  هـک  ره  (31 .) تسا تمکح  اـب  اـناد و  دـنوادخ  اـنامه  دـهاوخب . يادـخ  هکنآ  رگم  دـیهاوخیمن  امـش  30)و  .) دریگ
(32 .) تسا هتخاس  هدامآ  كاندرد  یباذع  ار  ناراکمتس  و  درآرد ، شیوخ  شیاشخب 

تالسرملا

نآ هب  دـنگوس  3)و  ،) هدـنزو تخـس  ياـهداب  نآ  هب  سپ  (2 ،) یپایپ ناگدـش  هداتـسرف  نآ  هب  دـنگوس  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
اهدای و رکذ -  ناگدننکاقلا  نآ  هب  سپ  (5  -.) لطاب قح و  نایم  یندرک -  ادج  ناگدننکادج  نآ  هب  سپ  (4 ،) یندنکارپ ناگدننکهدنکارپ 

سپ (8 .) تسا یندوب  یندش و  زیخاتسر -  دیوشیم -  هداد  هدعو  هچنآ  انامه  هک  (7 ،) ندرک میب  يارب  رذع و  ندومن  زاب  يارب  (6  -،) اهدنپ
11)و ،) دنوش هدنکرب  خـیب  زا  اههوک  هک  هاگنآ  10)و  ،) دوش هتفاکش  نامـسآ  هک  هاگنآ  9)و  ،) دنوش دیدپان  کیرات و  ناگراتـس  هک  هاگنآ 

زور يارب  (13 (؟ هدش هتشاد  سپاو  اهنیا  زور  مادک  يارب  (12  -.) دنهد یهاوگ  دوخ  ياهتما  رب  ات  دـنهن -  یهاگداعیم  ار  ناربمایپ  هک  هاگنآ 
كاله ار  ناینیـشیپ  ایآ  (16 .) ناراــگناغورد رب  ياو  زور  نآ  رد  (15 (؟ تـسیچ يرواد -  اـی  ییادـج -  زور  هـک  یناد  هـچ  14)و  .) ییادج

نآ رد  (19 .) مینکیم نینچ  ناراکهزب  اب  (18  -.) میزاس كاله  میرآرد -  اهنآ  یپ  زا  ار  هکم -  رافک  دننام  ناینیسپ -  سپـس  (17 (؟ میدرکن
ات (22 ،) میداـهن راوتـسا  یهاـگیاج  رد  ار  نآ  سپ  (21 (؟ میدـیرفاین جرایب  تـسپ و  یبآ  زا  ار  امــش  اـیآ  (20 .) ناراــگناغورد رب  ياو  زور 

ریدقت وکین  میدرک و  ریدقت  ار  امـش  تشونرـس  سپ  ای : میدوب -  اناوت  وکین  میدوب و  اناوت  سپ  (23  -.) يرادراب نارود  هتـسناد -  ياهزادنا 
ناگدنز و هک  ار -  ناگدرم  ناگدنز و  رم  (26 ،) میتخاسن هدنرآ  مهارف  ار  نیمز  ایآ  (25 .) ناراگناغورد رب  ياو  زور  نآ  رد  (24  -.) میدرک
رد (28 .) میدناشون راوگشوخ  یبآ  ار  امـش  میدرک و  دیدپ  دنلب  راوتـسا و  تخـس  اههوک  نآ  رد  27)و  (؟-  دـهد ياج  دوخ  رد  ار  ناگدرم 
زا هخاش -  هس  ياهیآس  يوس  هب  دـیورب  (30  -.) خزود دیتشاگنایم -  شغورد  هچنآ  يوس  هب  دـیورب  (29 .) ناراگنا غورد  رب  ياو  زور  نآ 
وت (33  -،) یگرزب زا  اهکشوک -  نوچمه  دنکفایم  اههرارش  هک  یشتآ ] (] 32 .) درادزاب شتآ  زا  هن  تسا و  رتسگ  هیاس  هن  هک  (31  -،) دود

ار نانآ  36)و  ،) تفگ دـنراین  نخـس  هک  يزور  تسا  نیا  (35 .) ناراــگناغورد رب  ياو  زور  نآ  رد  (34 .) تسا گـنر  درز  ینارتـش  ییوگ 
و تما -  نیا  نارکنم  يا  امـش -  هک  يرواد ، زور  تسا  نـیا  (38 .) ناراـگناغورد رب  ياو  زور  نآ  رد  (37 .) دنهاوخب رذع  ات  دـنهدن  هزاجا 
رب ياو  زور  نآ  رد  (40 .) دـیرب راـک  هـب  نـم  باذـع ]  ] هراـبرد دــیراد ، يدــنفرت  گـنرین و  رگا  سپ  (39 .) مـیدروآ مـهارف  ار  ناینیـشیپ 

، دیماشایب دیروخب و  (43 .) دـنهاوخب هچنآ  زا  ییاههویم  42)و  .) دنـشاب اههمـشچ  رانک ]  ] اههیاس و رد  ناراگزیهرپ  انامه  (41 .) ناراگناغورد
رب ياو  زور  نآ  رد  (45 .) مــیهدیم شاداــپ  نــینچ  ار  ناراــکوکین  اــنامه  (44 .) دــیدرکیم هــچنآ  شاداــپ  هــب  اراوــگ ، شوــن و 

48)و .) ناراگناغورد رب  ياو  زور  نآ  رد  (47 .) دیناراکهزب امش  هک  دیوش ، رادروخرب  ناهج ] نیا  رد   ] یکدنا دیروخب و  (46 .) ناراگناغورد
دعب نخس  مادک  هب  سپ  (50 .) ناراگناغورد رب  ياو  زور  نآ  رد  (49 .) دننکن عوکر  دیرازگ -  زامن  دینک -  عوکر  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نوچ 

(51 (؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  نآرق )  ) نآ زا 
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أبنلا

هک نامه  (3  -.) زیخاتسر گرزب -  ربخ  نآ  زا  (2 (؟-  رگیدکی زا  ای  وت  زا  دنـسرپیم -  هچ  زا  نارفاک ] (] 1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
يدوزب دـنرادنپیم ،] هک   ] تسا ناـنچ  هـن  مـه  زاـب  (5 .) دـننادب يدوزب  دـنرادنپیم ،] هک   ] تسا ناـنچ  هـن  (4 .) دـنراد فالتخا  نآ  هراـبرد 

ار امش  8)و  (؟-  دبنجن دشاب و  راوتسا  نادب  نیمز  ات  ییاهخیم -  ار  اههوک  7)و  (؟ میدینادرگن امش ]  ] هاگرارق رتسب و  ار  نیمز  ایآ  (6 .) دننادب
ار زور  11)و  .) میداد رارق  یششوپ  ار  بش  10)و  .) میتخاس یتحار  شیاسآ و  هیام  ار  ناـتباوخ  9)و  .) میدـیرفآ هدام -  رن و  تفج -  تفج 
13)و .) میتخاسب راوتـسا  نامـسآ  تفه  ناتزارف  رب  12)و  .) میدرک امـش -  شـشوک  راک و  تقو  یناگدـنز -  بابـسا  هیام و  نتـسج  ماگنه 

هایگ هناد و  نادب  ات  (15 ،) میداتسرف ورف  نازیر  ناور و  تخـس  یبآ  رادراب  ياهربا  زا  14)و  .) میدرک دیدپ  دیـشروخ -  ناشخرد -  یغارچ 
هدیمد روص  رد  هک  يزور  (18 ،) تسا هاگ  هدعو  يرواد -  ای  ییادـج -  زور  انامه  (17 .) هوبنا ناتخرد  زا  ییاهناتسوب  16)و  .) میرآ نوریب 
نتفای هار  يارب  ای  ناگتـشرف  لوزن  يارب  ددرگ -  ییاهرد  سپ  دوش  هدوشگ  هتفاکـش و  نامـسآ  19)و  ،) دییایب هورگ  هورگ  امـش  سپ  دوش ،

 - ددرگ ناور  یگیر  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تقیقح  ینعی  دوش -  یبارس  سپ  دیآ  شدرگ  هب  اههوک  20)و   -.) ناگتشرف ملاع  هب  ناسنا 
 - هشیمه ینعی  زارد -  يراگزور  (23 .) تسا هاگتشگزاب  ار  دناعم -  جوجل و  نارفاک  ناشکرس -  (22 ،) تسا هاگنیمک  خزود  انامه  (21 .)

، نایخزود هبانوخ  ناـشوج و  بآ  رگم  (25 ،) ییندیماشآ چیه  هن  دنـشچ و  یمیـسن -  یکنخ -  چیه  هن  اجنآ  رد  (24 .) دننک گنرد  نآ  رد 
غورد یمه  ار  اـم  تاـیآ  28)و  ،) دنتـشادیمن رواب -  دـیما -  ار  تمایق ]  ] باسح ناـنآ  اـنامه  (27 [.) نانآ ياهراک   ] روخارف یـشاداپ  (26)

مییازفین هک  دیشچب  سپ  (30  -.) میهدیم رفیک  شاداپ و  نامه  قباطم  و  میاهدروآ -  رامش  هب  ياهتشون  رد  ار  زیچ  همه  ام  29)و  .) دنتشاگنا
زیربل ياهماج  34)و  .) لاسمه ناتسپران  ینانز  33)و  ،) اهکات اهغاب و  (32 ،) تسا يراگتـسر  ار  ناراگزیهرپ  انامه  (31 .) باذـع رگم  ار  امش 

یشاداپ (36  -،) دنونش دنیوگ و  غورد  نایذه و  هک  ایند  ناراوخبارش  فالخ  رب  دنونشن -  غورد  هدوهیب و  نخس  اجنآ  رد  (35 ،) بارش زا 
يارای ار  یسک  هک  نامحر ، يادخ  تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  (37 .) هدش باسح  یششخب  تراگدرورپ ، زا  تسا 
يادخ هک  یسک  رگم  دنیوگن  نخس  دنتسیا ، فص  هب  ناگتشرف  و  یحو -  هارمه  هتشرف  حور -  هک  يزور  رد  (38 ،) تسین وا  اب  وگوتفگ 

راگدرورپ يوس  هب  دهاوخ  هک  ره  سپ  یندوب -  ققحتم و  قح -  زور  نآ  تسا  نیا  (39 .) دیوگ تسرد  نخس  دهد و  هزاجا  ار  وا  نامحر 
هداتسرف شیپ  شیاهتسد  ار  هچنآ  یمدآ  هک  يزور  میداد ، میب  کیدزن  یباذع  زا  ار  امـش  ام  انامه  (40 .) دریگ شیپ  یتشگزاب  هار  شیوخ 

(41  -.) مدشیمن یسرباسح  هتخیگنارب و  ات  یمدوب -  كاخ  شاک  يا  دیوگ : رفاک  و  درگنیم ، تسا 

تاعزانلا

هب ار  نارفاک  ياهناج  هک  یناگتشرف  یتخس -  هب  ورین و  هب  ناگدننکرب -  ای  ناگدنشک -  نآ  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هب ار  ناکین  نانموم و  ياهناج  هک  یناگتـشرف  یناسآ -  یمرن و  هب  ینتفرگزاب  ناگدنریگزاب  نآ  هب  دـنگوس  2)و   -،) دنریگ تدش  توق و 

ناروانش ای  دننکیم ، دش  دمآ و  هک  یناگتـشرف  یندرک -  انـش  ناگدننکانـش  نآ  هب  دنگوس  3)و   -) دـنرب نوریب  دـنریگ و  زاب  نت  زا  یمرن 
نآ هـب  سپ  (5  -،) يرادربناـمرف رد  ینتفرگ -  یـشیپ  ناگدـنریگ  یــشیپ  نآ  هـب  سپ  (4  -،) دیـشروخ هاـم و  ناگراتـس و  دـننام  ینامـسآ 
 - هدـننازرل نآ  هک  يزور  رد  (6 [ -،) دیوشیم هتخیگنارب  هنیآره  هک  ، ] دننکیم قلخ  روما  ریبدـت  هک  یناگتـشرف  اهراک -  ناگدـننکریبدت 
نآ اـب  نتخیگنارب  هک  مود  ندـیمد  دـیآرد -  نآ  یپ  رد  يرگید  هدـننازرل  هک  یلاـح  رد  (7 ،) دنازرلب ار  ناگدـیرفآ  همه  تسخن -  ندـیمد 

سپ  ] ام ایآ  دنیوگ : ثعب ] نارکنم  (] 10  -.) سرت زا  تسا -  هتفخ  ورف  ناشناگدید  (9 .) تسا نازرل  هدنپت و  زور  نآ  رد  ییاهلد  (8  -.) تسا
یتشگزاب نآ  هاگنآ  دـنتفگ : (12 (!؟ میتشگ هدیـسوپ  ییاهناوختـسا  هک  هاگنآ  ایآ  (11 (!؟ میوشیم هدـینادرگزاب  تسخن  لاـح  هب  گرم ] زا 

انامه سپ  (13  -.) میتشاگنایم غورد  ار  نآ  اریز  میـشاب  راکنایز  دشاب  یتشگزاب  ار  ام  رگا  هک  دنتفگیم  ازهتـسا ، يور  زا  تسا -  رابنایز 
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یسوم ناتساد  ایآ  (15 .) دنیآ ارف  نیمز  يور  رب  هاگان  هک  (14  -،) دمدرد لیفارـسا  هک  سب -  تسا و  هدنزیگنا  گناب  کی  تشگزاب )  ) نآ
هک (17 ،) دناوخب يوط  سدقم  يداو  رد  ار  وا  شراگدرورپ  هک  هاگنآ  (16 (؟-  موق بیذکت  رب  دشاب  يرادلد  ار  وت  ات  تسا -  هدیسر  وت  هب 
هب ار  وت  19)و  (؟ ییارگ یکاپ  هب  هک  تسه  یتبغر  لیم و  چـیه  ار  وت  اـیآ  وگب : سپ  (18 .) تسا هدرک  یـشکرس  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب 

سپ (21 .) دومنب وا  هب  ار  اضیب ،-  دـی  اصع و  رتگرزب -  هناشن  نآ  سپ  (20 (؟-  ینکن یشکرس  و  یـسرتب -  ات  میامن  هار  تراگدرورپ  يوس 
، داد زاوآ  هاگنآ  دروآ  درگ  ار ] همه   ] سپ (23  -.) یسوم تکاله  رد  دیشوکیم -  هدرک  تشپ  سپس  (22 .) دومن ینامرفان  درک و  بیذکت 

هنیآره (26 .) تفرگب ندش -  قرغ  ناهج -  نیا  و  خزود -  ناهج -  نآ  رفیک  هب  ار  وا  دنوادخ  سپ  (25 .) امش رترب  يادخ  منم  تفگ : (24)
، تشارفارب ار  نآ  هک  نامـسآ  ای  دیرتتخـس  شنیرفآ  هب  امـش  ایآ  (27  -.) باذـع زا  اـی  ادـخ  زا  دـسرتب -  هک  ره  يارب  تسا  یتربـع  نیا  رد 
زا سپ  ار  نیمز  30)و  .) دروآ نوریب  ار  شزور  تخاس و  کیرات  ار  شبش  29)و  .) درک ناماسب  تسار و  ار  نآ  تشادارف و  ار  شفقس  (28)

اجرباــپ راوتــسا و  نآ ] رب   ] ار اــههوک  32)و  .) دروآ نوریب  ار  شهاـــگارچ -  اـــی  شناــــهایگ -  شبآ و  نآ  زا  و ] (] 31 .) دـینارتسگب نآ 
، دـیایب زیخاتـسر -  زور  گرزب -  تخـس  يـالب  نآ  نوـچ  سپ  (34 .) دـشاب ییالاک  يدـنمهرهب و  ار  ناتنایاپراچ  امـش و  اـت  (33 .) دینادرگ
رد مدرم  و   ] دوش راکـشآ  دشاب -  ییانیب  ار  وا  دـنیبب -  هک  ره  يارب  خزود  36)و  ،) درآ دای  هب  تسا  هدیـشوک  هچنآ  یمدآ  هک  يزور  (35)

انامه سپ  (39 ،) دـیزگرب ار  ناهج  نیا  یگدـنز  38)و  ،) تشذـگرد دـح  زا  هدرک  یـشکرس  هک  ره  اـما  37)و  [،) دــنوش هورگ  ود  زور  نآ 
زا ار  نتشیوخ  دیسرت و  شراگدرورپ -  هاگشیپ  رد  نداتسیا  زا  ای  دوخ -  راگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک  ره  اما  40)و  .) تسوا هاگیاج  خزود 

دهاوخ یک  نآ  ندمآ  ماگنه  هک  دنسرپیم  زیخاتسر  زور  زا  ار  وت  (42 .) تسوا هاگیاج  تشهب  انامه  سپ  (41 ،) تشادزاب لد  ماک  وزرآ و 
راـگدرورپ اـب  نآ  ماجنارـس  هناـیاپ و  شناد ] (] 44 (؟-  يراد ربـخ  هـچ  نآ  ندــمآ  ماــگنه  زا  يزیچ - ؟ هـچ  رد  نآ  داــی  زا  وـت  (43 (؟ دوب

نانآ هک  ییوگ  (46  -.) تسا نیمه  تسا  طوبرم  وت  هب  هچنآ  سب -  ياهدـنهدمیب و  دـسرتیم  نآ  زا  هک  ار  سک  ره  اـهنت  وـت  (45 .) تسوت
(47 .) یهاگتشاچ ای  یهاگماش  رگم  روگ -  رد  ای  ایند  رد  دناهدرکن -  گنرد  دننیبب  ار  نآ  هک  يزور 

سبع

یکاپ هب  وا  دیاش  یناد  هچ  وت  3)و  .) دمآ شیوس  هب  انیبان  نآ  نوچ  (2) تفاترب خر  دیشک و  مهرد  يور  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ودب وت  سپ  (6  -،) هاج لام و  هب  تسا -  زاـینیب  هک  نآ  اـما  (5 .) دهد شدوس  دنپ  نآ  دریگ و  دـنپ  ای  (4  -.) دونش هچنآ  ببـس  هب  دیارگ - 

هک تسین  یکاب  ار  وت  و  ای : دزرون - ؟ یکاپ  رفاک ] نآ   ] هک دراد -  نایز  هچ  ار  وت  وت -  رب  تسیچ  7)و  !) يزادرپیم وا  هب  يرآیم و  يور 
هب  ] وا زا  وـت  سپ  (10 ،) دسرتیم يادـخ ] زا   ] هک یلاح  رد  (9 ،) هدـمآ وت  دزن  باتـش  شـشوک و  اب  هک  نآ  اما  8)و   -.) دزرویمن یکاـپ  وا 

دنک و دای  ار  نآ  دـهاوخ ، هک  ره  سپ  (12  -،) نایمدآ يارب  تسا -  يدـنپ  يروآدای و  نآرق ] تایآ   ] نیا انامه  (11 .) يزادرپیم يرگید ]
 -، نیطایـش ياهتـسد  زا  غورد و  هدوهیب و  بیع و  زا  هزیکاپ -  هیاـپ و  دـنلب  (14 ،) هتـشاد یمارگ  تسا  ییاهرتفد  رد  اهنآ ] (] 13 .) دریگ دنپ 

زا (19 (؟ دـیرفآ زیچ  هچ  زا  ار  وا  (18 !) تسا ساپـسان  رفاک و  هچ  یمدآ ، داـب  هدرم  (17 .) راکوکین راوگرزب و  (16) یناریفس تسد  رد  (15)
روگ رد  دیناریمب و  ار  وا  سپس  (21 .) تخاس ناسآ  شیارب  ار  تعاط ] نامیا و  هب   ] هار سپس  (20 .) داهن شاهزادنا  هب  سپ  شدیرفآ  ياهفطن 
هداد ناـمرف  وا  هب  ادـخ ]  ] ار هچنآ  زونه  هک  تسا ، نینچ  هن  (23  -.) دنادرگ هدنز  زاب  دزیگنارب -  ار  وا  دـهاوخب  هک  هاگنآ  سپـس  (22 .) درک
ورف ار  ناراب ]  ] بآ اـم  اـنامه  (25  -.) دریگ تربـع  اـت  درگنب -  دوـخ  كاروـخ  هب  دـیاب  یمدآ  سپ  (24 .) تسا هدرواـین  ياـجب  هدرازگن و 

روگنا و 28)و  ،) میدینایور اههناد  نآ  رد  سپ  (27 .) ینتفاکش میتفاکشب  ناهایگ ] ندروآرب  رس  اب   ] ار نیمز  سپس  (26 ،) ینتخیر ورف  میتخیر 
نایاپراچ امـش و  يارب  دشاب  يرادروخرب  ات  (32 ،) فلع هویم و  31)و  ،) تخرد رپ  ياهناتسوب  30)و  ،) اـمرخ نوتیز و  تخرد  29)و  ،) يزبس

، شیوخ ردپ  ردام و  زا  35)و  ،) دزیرگیم دوخ  ردارب  زا  یمدآ  هک  يزور  (34 ،) دیایب زیخاتسر ]  ] زیگنالوه گناب  نآ  نوچ  سپ  (33 .) امش
 - دزادرپـن يرگید  هب  یـسک  دزادرپیم -  نادـب  هـک  تـسا  يراـک  زور  نآ  رد  ار  ناـنآ  زا  يدرم  ره  (37 ،) شنادنزرف رـسمه و  زا  (36)و 
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، تسا هتـسشن  درگ  اـهنآ  رب  زور  نآ  رد  ییاـهيور  40)و  .) نامداش نادنخ و  (39 ،) تسا ناـشخرد  ناـبات و  زور  نآ  رد  ییاـهيور  (38 .)
(43 .) هشیپهنگ راکدب  نارفاک  دننانیا  (42 ،) دشوپ ورف  ار  اهنآ  یهایس  یگریت و  (41)

ریوکتلا

ورف دـندرگ و  هریت  ناگراتــس  هـک  هاـگنآ  2)و  .) دوـش روـنیب  هدـیچیپ و  مهرد  دیـشروخ  هک  هاـگنآ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
 - دنوش هتشاذگ  اهر  نتـسبآ  نارتش  هک  هاگنآ  4)و   -.) دندرگ ناور  گیر  نوچ  و  دـنوش -  هدـنار  ياج  زا  اههوک  هک  هاگنآ  3)و  .) دنزیر

رگیدکی هب  لاصتا  اب  ای  دنیآ -  شوج  هب  اهایرد  هک  هاگنآ  6)و  .) دنوش هدروآ  درگ  یشحو  ناروناج  هک  هاگنآ  5)و   -.) دننامب بحاصیب 
هب هدنز  رتخد  زا  هک  هاگنآ  8)و   -.) نادب اب  نادب  ناکین و  اب  ناکین  دنوش -  نیرق  تفج و  رگیدـکی ] اب   ] ناسک هک  هاگنآ  7)و   -.) دنوش رپ 

نامسآ هک  هاگنآ  11)و  .) دوش هدوشگ  لامعا -  ياههمان  اههمان -  هک  هاگنآ  10)و  (؟ تسا هدش  هتشک  هانگ  مادک  هب  (9 :) دنسرپ هدش  روگ 
يارب دوش -  هدـینادرگ  کیدزن  تشهب  هک  هاـگنآ  13)و  .) ددرگ روهلعـش  هتخورفا و  خزود  هک  هاگنآ  12)و  .) دوش هدیدرون  رد  هدـنکرب و 
ناهنپ ناگدنور  نآ  (16 ،) هدندرگزاب ناگراتس  هب  دنگوس  سپ  (15 .) دشاب هدروآ  ارف  ار  هچنآ  دنادب  یسک  ره  زور ] نآ  رد  (] 14  -.) شلها
هنیآره هک  (19 ،) دمدرب نوچ  دادماب  هب  دنگوس  18)و   -.) دیآرد ای  دورب -  دنک و  تشپ  نوچ  بش  هب  دـنگوس  17)و   -،) زور رد  هدنوش - 
تلزنم تناکم و  ياراد  یمارگ و  شرع ، دنوادخ  دزن  هک  يدـنمورین  (20 ،) تسا ع - )  ) لیئربج راوگرزب -  ياهداتـسرف  راتفگ  نآرق ]  ] نیا

ص)  ) ربمایپ امش -  رای  22)و   -.) یحو ندناسر  رد  تسا -  نیما  ادخ ] هاگشیپ  رد   ] اورنامرف و ناگتـشرف -  نایم  رد  اجنآ -  رد  (21 ،) تسا
 - یحو بـیغ -  رب  وا  24)و  .) تسا هدـید  نیرب -  ناـهج  هراـنک  نشور -  قـفا  رد  ار  لـیئربج -  ینعی  وا -  هنیآره  23)و  .) تسین هناوید  - 
نآ (27 (!؟ دیوریم اجک  سپ  (26 .) تسین هدش  هدنار  ناطیش  نخس  نآ  25)و   -.) دراذگب هتفگان  دهاکب و  نآ  زا  يزیچ  هک  تسین -  لیخب 

هکنآ رگم  دـیهاوخیمن  29)و  .) دور تسار  هار  هب  دـهاوخب  هـک  امـش  زا  سک  ره  يارب  (28 ،) تسین نایناهج  يارب  يدـنپ  يروآداـی و  زج 
(30 .) دهاوخب نایناهج ، راگدرورپ  يادخ ،

راطفنالا

هک هاگنآ  3)و   -،) دنزیر ورف  دـنوش -  هدـنکارپ  ناگراتـس  هک  هاگنآ  2)و  ،) دفاکشب نامـسآ  هک  هاگنآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هچنآ دنادب  یسک  ره  (5  -،) دنیآ نوریب  هدنز  ناگدرم  ات  دـندرگ -  ربز  ریز و  اهروگ  هک  هاگنآ  4)و  ،) دنوش ناور  مهرد  هتفاکش و  اهایرد 

 - تسا کیرـش  اهنآ  هب  لمع  شاداپ  رد  نارگید  اـب  هتـشاذگ و  اـجب  دوخ  زا  هک  ییاهتنـس  تسا -  هتخادـنا  سپاو  هچنآ  هداتـسرف و  شیپ 
تسار و سپ  دـیرفآ  ار  وـت  هـک  نآ  (7 (!؟ تفیرفب تراـکوکین -  هدنـشخب و  تراوـگرزب -  راـگدرورپ  هب  ار  وـت  زیچ  هـچ  یمدآ ، يا  (6 .)

هاتوک دنلب و  تشز ، ابیز و  درم ، نز و  تساوخ -  دوخ  هک  یتروص  ره  هب  (8 .) دینادرگ گنهامه  لدتعم و  ار ] تیاهمادنا   ] درک و ناماسب 
امـش رب  هنیآره  10)و  .) دـیراگنایم غورد  ار  شاداـپ -  زور  زیخاتـسر -  هکلب  دـیرادنپیم ،] هک   ] تسا ناـنچ  هن  (9 .) درک تـبیکرت  و - ... 

اناـمه 14)و  .) دـناتمعنرپ تـشهب  رد  ناـکین  هـنیآره  (13 .) دـینکیم هچنآ  دـننادیم  هـک  (12 ،) هدنـسیون یناراوگرزب  (11 ،) دـشاب ینانابهگن 
ادیپان و نآ  زا  16)و   -.) دنزوسب نآ  شتآ  هب  ای  دـنیآرد -  نادـب  شاداپ  باسح و  زور  رد  هک  (15 ،) دناخزود رد  ناگشیپهنگ  ناراکدب و 
باـسح و زور  هک  وت  یناد  هچ  زاـب  (18 (؟ تسیچ شاداـپ  باـسح و  زور  هک  یناد  هچ  وـت  17)و   -.) دنیاین نوریب  ینعی  دنتـسین -  دـیدپان 
و درادن ، ناوت  رد  يدوس -  ندناسر  ای  یباذع  نتـشادزاب  يزیچ -  سک  چیه  يارب  سک  چـیه  هک  يزور  رآ ] دای  هب  (] 19 (؟ تسیچ شاداپ 

(20 .) تسار يادخ  همه  زور  نآ  رد  نامرف 

نیففطملا
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يارب دوخ  نوـچ  3)و  ،) دنناتـسیم مامت  دنناتـس  هنامیپ  مدرم  زا  نوچ  هک  نانآ  (2 ،) ناشورفمک رب  ياو  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
يزور هب  (5 ،) دـش دـنهاوخ  هتخیگنارب  هک  دـنربیمن  نامگ  نانیا  ایآ  (4 .) دـنهدیم مک  دـننک -  نزو  وزارت  اب  دنجنـسب -  ای  دـنیامیپب  اـهنآ 
نیجـس رد  ناراکدـب  همانراک  هک  اـقح  (7 (؟-  باـسح يارب  دنتــسیاب -  ناــیناهج  راــگدرورپ  ربارب  رد  مدرم  هـمه  هـک  يزور  (6 ،) گرزب

رب ياو  زور  نآ  رد  (10  -.) اــناوخ رادـــناشن و  و  هتـــشون -  تــسا  ياهماـــن  (9 (؟ تــسیچ نیجــس  هــک  وــت  یناد  هــچ  8)و  .) تسا
، ياهـشیپهنگ رگزواـجت  ره  رگم  دراــگنین  غورد  ار  نآ  12)و  .) دنرمـشیم غورد  ار  شاداـپ  باـسح و  زور  هک  ناـنآ  (11 .) ناراگناغورد

دندرکیم هچنآ  هکلب  دـنیوگیم ] هک   ] تسا نانچ  هن  (14 .) تسا ناینیـشیپ  ياههناسفا  دیوگ : دوش ، هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هاگره  هک  (13)
[ تـمحر  ] زا زور  نآ  رد  ناـنآ  هـک  اـقح  (15 .) تـسا هتــسب -  راـگنز  اـی  هدـناشوپ -  ار  اـهنآ  هدــش و  هریچ  ناـشاهلد  رب  ناـشناهانگ -  - 

هتفگ اهنآ  هب  سپس  (17  -.) دـنزوسب نآ  شتآ  هب  دـنیآرد -  خزود  هب  ناـنآ  هنیآره  سپ  (16  -.) دنامورحم دـناهدرپ -  رد  ناشراگدرورپ 
؟ تسیچ نییلع  هک  وـت  یناد  هـچ  19)و  .) تسا نییلع  رد  ناراکوکین  هماـنراک  هک  اـقح  (18 .) دیدرمـشیم شغورد  هچنآ  تسا  نیا  دوـش :
دنرادیم و هاگن  ار  نآ  دنهاوگ -  رضاح و  برقم -  ناگتشرف  نابرقم -  ار  همان  نآ  (21  -.) اناوخ رادناشن و  و  هتشون -  تسا  ياهمان  (20)
هچ ره  هب  دنرگنیم -  هدز ] هیکت   ] اهتخت رب  (23 .) دنناوارف ییاهتمعن  رد  ناراکوکین  هنیآره  (22  -.) داد دنهاوخ  یهاوگ  نادب  زیخاتـسر  رد 
رهم هک  (26 ،) دنوش باریس  رهم  هب  رس  یبارـش  زا  (25 .) یـسانشیم ار  تشهب ] [ي  اهتمعن یگزات  یمرخ و  ناـشاهيور  رد  (24  -.) دنهاوخب

زا شاهزیمآ  27)و  .) دنریگ یشیپ  نادب  دنشوکب و  دیاب  ناگدنـشوک  نابغار و  یتشهب -  ياهتمعن  ای  بارـش  نآ -  رد  تسا و  کشم  زا  نآ 
هب نارفاک -  ینعی  ناراکهزب -  اـنامه  (29 .) دنشونیم نآ  زا  نابرقم  هک  ياهمشچ  (28 .) تسا تشهب -  یندیشون  نیرتهب  مینست -  همـشچ ] ]

هنعط و هب  وربا  مشچ و  اب  دـندزیم -  کمـشچ  رگیدـکی  هب  دنتـشذگیم  نانآ  رب  نوچ  30)و  ،) دندیدنخیم دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک 
زاـب دـناهدرک -  هک  يدنخـشیر  زا  نازاـن -  ناداـش و  دنتـشگیم  زاـب  شیوخ  ناـسک  يوـس  هب  نوـچ  31)و   -،) دـندرکیم هراشا  هرخـسم 

( نانموم  ) ناـنآ رب  ار  نارفاـک )  ) اـهنآ هکنآ  لاـح  33)و  ،) دـنناهارمگ اهنیا  هنیآره  دـنتفگیم : دـندیدیم  ار  ناـنآ  نوچ  32)و  ،) دنتشگیم
ناـمیا هک  یناـسک  زیخاتـسر -  زور  زورما -  سپ  (34  -.) دـندنخب ناشلامعا  رب  دـنریگ و  رظن  ریز  ار  نانآ  اـت  دـندوب -  هداتـسرفن  ناـبهگن 
باذـع عاوـنا  هب  هک  ناـیخزود  هب  دـنرگنیم -  دـناهدز ] هـیکت  هتـسارآ  [ي  اـهتخت رب  هـک  یلاـح  رد  (35 ،) دـندنخیم نارفاک  هب  دـناهدروآ 

(37 (؟ دندش هداد  شاداپ  دندرکیم  هچنادب  نارفاک  ایآ  (36  -.) دنراتفرگ

قاقشنالا

راوازـس نیا  درب و  ناـمرف  دراپـس و  شوگ  دوـخ  راـگدرورپ  هب  2)و  .) دوش هتفاکـش  نامـسآ  هک  هاگنآ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
دوخ نورد  ار  هچنآ  4)و   -.) ددرگ راومه  نیمز  هتشادرب و  نایم  زا  اههوک  هکنیا  هب  دوش -  هدرتسگ  هدیشک و  نیمز  هک  هاگنآ  3)و  .) تسوا

، یمدآ يا  (6 .) تسوا راوازـس  نیا  درب و  ناـمرف  دراپـس و  شوگ  دوخ  راـگدرورپ  هب  5)و  .) ددرگ یهت  دـنکفا و  نوریب  ناـگدرم -  دراد - 
شتسار تسد  هب  شاهمانراک  هک  نآ  سپ  (7 .) درک یهاوخ  رادید  ار  وا  سپ  ياهدنور ، هدنشوک و  تخـس  تراگدرورپ  يوس  هب  وت  انامه 

10)و .) ددرگزاب نایتشهب -  نانموم و  زا  شیوخ -  ناـسک  يوس  هب  ناداـش  9)و  .) ناسآ یباسح  دـننک  باسح  وا  اب  هک  ادوز  (8 ،) دوش هداد 
هب 12)و  ،) درآ رب  دایرف  نم -  رب  ياو  نتفگ  و  يدوبان -  تکاله و  هب  هک  ادوز  سپ  (11 ،) دوش هداد  شرس  تشپ  زا  شاهمانراک  هک  نآ  اما 

زاـب زگره  هک  تشادـنپیم  وا  اـنامه  (14 .) دوب ناداـش  اوراـن ] هب   ] دوخ ناـسک  ناـیم  رد  يو  اـنامه  (13 .) دـیآرد نازوـس  هتخورفا و  شتآ 
بورغ زا  دعب  یخرس  قفـش -  هب  مروخیم  دنگوس  سپ  (16 .) دوب انیب  شرادرک -  و  يو -  هب  شیادـخ  اـنامه  يرآ ، (15 ،) تشگ دهاوخن 

رد ناروناـج  ناـیاپراچ و  هک  هاگنابـش  دـشوپ -  ورف  درآ و  مهارف  هچنآ  بش و  هب  دـنگوس  17)و   -.) دوشیم هدـید  برغم  رد  هک  باـتفآ 
زا ار  یلاح  امش  هنیآره  هک  (19  -،) مهدراهچ بش  ددرگ -  لماک  شغورف ]  ] هک هاگنآ  هام  هب  دـنگوس  18)و   -.) دنیآ درگ  دوخ  هاگمارآ 
رب نوچ  21)و  (!؟ دـنروآیمن نامیا  هک  تسیچ  ار  نانآ  سپ  (20 .) دـیراذگیم رـس  تشپ  باسح و - ...  ثعب و  گرم و  زا  یلاـح -  سپ 
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ای نآرق  دـننکیم -  بیذـکت  دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  هکلب  (22 (!؟-  دـننکیمن عوضخ  دـنیآیمنرد -  هدجـس  هب  دوش  هدـناوخ  نآرق  ناـنآ 
هک نانآ  رگم  (25 !) هد هدژم  كاندرد  یباذـع  هب  ار  اـهنآ  سپ  (24 .) تسا رتاناد  دنرادیم  ناهن  لد  رد  هچنادـب  ادـخ  23)و   -.) ار زیخاتسر 

(26 .) تسا تنمیب -  ای  نایاپیب -  دزم  ار  ناشیا  هک  دناهدرک  هتسیاش  کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا 

جوربلا

هاوـگ و هب  3)و   -،) زیخاتـسر زور  هدـش -  هداد  هدـعو  زور  هب  2)و  ،) اهجرب ياراد  نامـسآ  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
[ رانک  ] رب هک  هاگنآ  (6 .) رایسب همیه  ياراد  شتآ  نآ  (5 ،) قدنخ نآ  نابحاص  رب  گرم  (4 [.) تسا تسار  لامعا  شاداپ  هک   ] هدـش یهاوگ 

رگاشامت رـضاح و  دـندرکیم  نانموم  اب  هچنآ  رب  نانآ  7)و   -.) دننک اشامت  ار  ناگدش  هدنکفا  شتآ  نآ  هجنکـش  ات  دـندوب -  هتـسشن  نآ 
هدروآ نامیا  هدوتـس  اتمهیب و  ياناوت  يادـخ  هب  هکنیا  زج  دنتـشادن -  هنیک  اهنآ  زا  اـی  دندرمـشن -  دنـسپان  ار  يزیچ  اـهنآ  زا  8)و  .) دندوب

ار نموم  نانز  نادرم و  هک  یناـسک  اـنامه  (10 .) تسا هاوـگ  يزیچ  ره  رب  ادـخ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  یهاـشداپ  تسار  وا  هک  نآ  (9 ،) دندوب
ياهزرگ موقز و  دـننام  خزود -  باذـع  تسار  نانآ  دـندرکن ، هبوت  سپـس  هکم ،-  ناکرـشم  دودـخا و  نارای  دـندرک -  هجنکـش  رازآ و 

هک ییاهتشهب  تسار  ناشیا  دندرک  هتسیاش  کین و  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (11 .) نازوس باذع  تسار  نانآ  و  نینهآ - 
انامه (13 .) تسا تخس  یسب  وت  راگدرورپ  نتفرگ  هنیآره  (12 .) گرزب يراگتـسر  یبایماک و  تسا  نیا  تسا ، ناور  اهيوج  اـهنآ  ریز  زا 

[، نانموم  ] رادتسود راگزرمآ و  تسوا  14)و   -.) زیخاتـسر ماگنه  هب  دنادرگیم -  زاب  دنکیم و  زاغآ  ار ] ناگدیرفآ  شنیرفآ   ] هک تسوا 
نوعرف ياهرکشل ] (] 18 (؟ تسا هدیسر  وت  هب  اهرکـشل  نآ  ربخ  ایآ  (17 .) تسا هدننک  دهاوخب  ار  هچ  ره  (16 .) شرع راوگرزب  دنوادخ  (15)

ار ناشیا  وس  همه  زا  دـنوادخ  20)و  .) دنربیم رـس  هب  نتـشادن  رواب  بیذکت و  رد  دـندش  رفاک  هک  اهنآ  هکلب  (19  -.) حـلاص موق  دومث -  و 
هک ظوفحم -  یحول  رد  (22 ،) تسا دنمجرا  ینآرق  نخـس ،]  ] نآ هکلب  (21  -.) دراد هطاحا  اهنآ  رب  تردـق  شناد و  هب  تسا -  هدـنریگارف 

(23  -.) درادن هار  نآ  هب  فیرحت  رییغت و 

قراطلا

ناشخرد هراتس  (3 (؟ تسیچ بش  رد  هدـنیآ  هک  یناد  هچ  وت  2)و  ،) بش رد  هدنیآ  نامـسآ و  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هدنهج یبآ  زا  (6 (؟ هدـش هدـیرفآ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  یمدآ  سپ  (5 .) تسه یناـبهگن  وا  رب  هکنآ  رگم  تسین  سک  چـیه  هـک  (4 ،) تسا

رد (9 .) تساناوت شندـنادرگزاب  رب  يادـخ )  ) وا هنیآره  (8 .) دیآیم نوریب  ردام  هنیـس  ياهناوختـسا  و  ردـپ ]  ] تشپ زا  هک  (7 ،) هدش هدیرفآ 
هب 12)و  ،) هدندرگزاب نامسآ  هب  دنگوس  (11 .) يروای هن  تسا و  ییورین  هن  ار  وا  سپ  (10 .) دوش راکشآ  اهزار -  اهتین و  اهناهن -  هک  يزور 

تسرد ینخس  ای  لطاب ، قح و  نایم  هدننکادج -  تسا  ینخس  نآرق )  ) نآ هنیآره  هک  (13  -.) ناهایگ هب  هدنفاکش  هدنراد -  فاکش  نیمز 
یناهن ریبدت  زین  نم  16)و  .) دنشیدنایم دنفرت  گنرین و  نانآ  انامه  (15 .) تسین یخوش  هدوهیب و  ینخس  14)و   -.) هدننک يرواد  عطاق و  و 

(18  -.) دسرارف ناشیدب  ام  باذع  ات  هد -  ناشگنرد  ناشراذگ و  ورف  یکدنا  هد ، تلهم  ار  نارفاک  سپ  (17 .) منکیم

یلعألا

 - دـیرفآ هک  نآ  (2 .) ياتـسب یکاـپ  هب  تساـهزیچ -  همه  زا  رترب  هـک  ار -  ترتـالاو  راـگدرورپ  ماـن  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
ار هاگارچ  هاـیگ ]  ] هک نآ  4)و  .) دوـمن هار  سپ  درک  هزادـنا  هک  نآ  3)و   -.) دیـشخب ناماس  تخاـس -  راومه  تسار و  و  ار -  ناگدـیرفآ 

شومارف سپ  مینادرگ  اـناوخ  نآرق ] هب   ] ار وـت  هک  ادوز  (6 .) دـینادرگ هایـس  کشخ و  یکاشاخ  ار  نآ  سپ  (5  -.) دـینایورب دروآ -  نوریب 
هار نیرتناسآ  يارب  ار  وت  8)و  .) تسا هدیـشوپ  ناهنپ و  ار  هچنآ  زین  دنادیم و  ار  راکـشآ  وا  انامه  دهاوخ ، يادخ  هچنآ  رگم  (7 ،) ینکیمن
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هد و دـنپ  سپ  (9  -.) مییاـمنیم هار  ناـسآ  تعیرـش  هب  اـی  میهدیم ، مالـسا  غیلبت  رد  ناـسآ  هار  ندومیپ  قـیفوت  ار  وـت  میزاـسیم -  هداـمآ 
نیرتتخبدب 11)و  .) دـسرتیم يادـخ ] زا   ] هک نآ  دریگ  دـنپ  هک  ادوز  (10 .) دـشاب هتـشاد  دوس  يروآدای  نداد و  دـنپ  رگا  نک  يروآداـی 

هن دریمیم و  هـن  شتآ  نآ  رد  هاـگنآ  (13 ،) دـیآیمرد خزود -  گرزب -  شتآ  نآ  هـب  هـک  نآ  (12 .) دریگیم هرانک  دـنپ )  ) نآ زا  مدرم ] ]
هب درک -  دای  ار  شراگدرورپ  ماـن  15)و   -،) ناهانگ كرـش و  رفک و  زا  دیزرو -  یکاپ  هک  ره  دـش  راگتـسر  یتسارب  (14 .) دنامیم هدنز 

رتهدـنیاپ رتهب و  ناـهج  نآ  هکنآ  لاـح  17)و  ،) دـینیزگیمرب ار  ناهج  نیا  یگدـنز  امـش  هکلب  (16 .) درازگ زاـمن  سپ  ریبـکت -  دـیحوت و 
(20 .) یسوم میهاربا و  ياهباتک  رد ] (] 19 ،) تسه ناینیشیپ  ياهباتک  رد  دش -  دای  هک  نیا -  هنیآره  (18 .) تسا

ۀیشاغلا

زور نآ  رد  ییاــهيور  (2 (؟ تـسا هدیـسر  وـت  هـب  زیخاتـسر -  ینعی  ریگارف -  هدنـشوپ  نآ  ربـخ  اـیآ  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
هدنزوس تخس  یشتآ  رد  (4  -.) ناهج نآ  رد  هدنشک -  جنر  و  ناهج -  نیا  رد  دناهدنـشوک -  (3  -.) دنراوخ كانسرت و  دناهتسکشورف - 

راخ رگم  تسین  یندروخ  چـیه  ار  اـهنآ  (6 .) دنهد ناشبآ  مرگ  رایـسب  ياهمـشچ  زا  (5  -.) دنزوسب هدنزوس  تخـس  یـشتآ  هب  ای  دـنیآرد - 
 - دربیمن نایم  زا  ار  یگنـسرگ  دهد -  يدوس  یگنـسرگ  زا  هن  دـنکیم و  هبرف  هن  هک  (7  -،) دروخیمن ییاپراچ  چیه  هک  خـلت -  تشرد 

هدوهیب نخس  اجنآ  رد  (11 .) نیرب یتشهب  رد  (10 ،) دونشخ دوخ  رادرک  زا  (9 ،) دنشاب تمعن -  هب  هدنزان -  هزات و  زور  نآ  رد  ییاهيور  (8 .)
15)و -،) یم زا  راشرـس  هداهن -  ییاهوبـس  14)و  .) دـنلب تسا  ییاهتخت  اجنآ  رد  (13 .) دشاب ناور  ياهمـشچ  اجنآ  رد  (12 .) دنونـشن هوای  و 
هک نامـسآ  هب  18)و  (؟ هدـش هدـیرفآ  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  رتش  هب  اـیآ  سپ  (17 .) هدرتسگ ییاهـشرف  16)و  ،) هدیچ فیدر  هب  ییاهـشلاب 

سپ (21 (؟ هدش هدـینارتسگ  هنوگچ  هک  نیمز  هب  20)و  (؟ هتـشگ راوتـسا  هدش و  هداهن  هنوگچ  هک  اههوک  هب  19)و  (؟ هدش هتشارفارب  هنوگچ 
درک و تشپ  هک  ار  سک  نآ  رگم  (23 .) یتسین هریچ  هتشامگ و  نانآ  رب  (22 .) سب ياهدنهددنپ و  روآدای و  وت  هک  هد  دـنپ  نک و  يروآدای 

يوـس هـب  ناشتـشگزاب  اـنامه  (25 .) باذــع نیرتـگرزب  دــنک  باذــع  ار  وا  ادــخ  سپ  (24  -.) دـــنکن دوـــس  ار  وا  هــک  دـــیزرو -  رفک 
(27 .) تسام رب  ناشباسح  هاگنآ  (26 .) تسام

رجفلا

تفج و هب  3)و  ،) هناگهد ياهبش  هب  2)و   -،) هجحلاوذ مهد  دادماب  ای  دادماب  ره  مد -  هدیپس  هب  دـنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
تراگدرورپ هک  ياهدیدن  ایآ  (6 (؟ تسه هدنـسب ]  ] يدنگوس دنمدرخ  يارب  دش -  دای  هک  نآ -  رد  ایآ  (5 .) دورب نوچ  بش  هب  4)و  ،) قاط

9)و .) دوب هدشن  هدیرفآ  اهرهش  رد  نآ  دننام  هک  (8 (؟ دوب دنلب -  ياهخاک  ای  اهنوتس -  ياراد  هک  مرا  اب ] (] 7 (؟ درک هچ  دوه -  موق  داع -  اب 
[ اب  ] 10)و  -.) ناشاهنامتخاس يارب  دـندیربیم -  گنـس  تومرـضح -  نامع و  نایم  يداو -  نآ  رد  هک  ناـنآ  حـلاص ،-  موق  دومث -  اـب ] ]

دح زا  دــندرک و  یــشکرس  اهرهــش  رد  هـک  ناـنآ  (11  -.) درکیم هجنکــش  دیــشکیم و  خــیم  راـهچ  هـب  هـک  اــهخیم -  ياراد  نوـعرف 
رد تراگدرورپ  هنیآره  (14 .) تخیر ورف  اهنآ  رب  ار  باذع  هنایزات  وت  راگدرورپ  سپ  (13 .) دندرک یهابت  یسب  اهنآ  رد  12)و  .) دنتشذگرد

تـشاد یمارگ  ارم  مراگدرورپ  دیوگ : دهد ، شتمعن  دراد و  یمارگ  ار  وا  دیامزایب و  شراگدرورپ  نوچ  ار  یمدآ  اما  (15 .) تسا هاگنیمک 
راوخ و ارم  مراگدرورپ  دیوگ : دزاس ، گنت  وا  رب  ار  شايزور  دـیامزایب و  ار  وا  نوچ  اما  16)و   -.) مدوب تشادیمارگ  نیا  هتسیاش  نوچ  - 
زا ار  وا  دـیرادیمن -  یمارگ  ار  میتی  هکلب  تناها ،-  نیا  هن  تسا و  تمارک  نآ  هن  تسا -  نانچ  هن  (17  -.) التبا نیا  ببس  هب  درک -  نوبز 

میتی دوخ و  ثاریم  ثاریم -  19)و  .) دیزیگنایمنرب اونیب  نداد  ماعط  رب  ار  رگیدکی  18)و   -) دیروخیم ار  شلام  دینکیم و  مورحم  شثرا 
مامت و ینتـشاد  تسود  دـیرادیم  تسود  ار  لام  20)و   -.) مه اب  ار  مارح  لـالح و  اـی  یماـمت  هب  اـجکی -  رپ و  یندروخ  دـیروخیم  ار  - 

فـص هب  فص  ناگتـشرف  و  دـیایب ، تراگدرورپ  نامرف ]  ] 22)و ،) دوش هدـیبوک  هتـسکش و  مهرد  تخـس  نیمز  نوچ  هک  اـقح  (21 .) رایسب
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اجک ندروآ  دای  هب  و  دـیآ ،-  دوخ  هب  و  درآ -  داـی  هب  یمدآ  زور  نآ  رد  ددرگ ،-  ادـیوه  دوش -  هدروآ  خزود  زور  نآ  رد  23)و  ،) دنیایب
باذع دننام ]  ] هب سک  چیه  زور ، نآ  رد  سپ  (25 .) مداتسرفیم شیپ  کین ] راک   ] مایناگدنز يارب  شاک  يا  دیوگ : (24 (؟ دهد دوس  ار  وا 

هب (28  -،) هتفای نانیمطا  شمارآ و  مارآ -  ناج  يا  (27) دشکن دنب  هب  وا  ندیشک  دنب  دننام ]  ] هب سک  چیه  26)و  ،) دنکن باذع  يادخ )  ) وا
[ هژیو  ] تشهب رد  30)و  ،) يآ رد  نم  هژیو ]  ] ناگدـنب نایم  رد  سپ  (29 .) دونـشخ وت  زا  وا  دونـشخ و  وا  زا  وت  درگ ، زاب  تراگدرورپ  يوس 

(31 .) يآ رد  نم 

دلبلا

نآ رد  وت  ياهدـمآ -  دورف  رهـش  نیا  هب  وت  هک  یلاح  رد  (2  -.) هکم رهـش -  نیا  هب  منکیم  دای  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ار یمدآ  هنیآره  (4 ( -.) ع  ) لیعامـسا هداز -  هچنآ  و  ع - )  ) میهاربا گرزب - ]  ] يردپ هب  دـنگوس  3)و   -.) ینکیم تسیز  يراد و  تماقا 
: دیوگ (6 (!؟-  دنکیم ینامرفان  یـشکرس و  هک  تسین -  اناوت  وا  رب  سک  چـیه  زگره  هک  درادـنپیم  ایآ  (5 .) میاهدیرفآ جنر  یتخـس و  رد 
ار وا  سک  چـیه  هـک  درادــنپیم  اـیآ  (7  -.) وا توــعد  زا  نتـــشادزاب  و  ص )  ) ربماــیپ اــب  ینمـــشد  رد  مدرک -  دوباــن  ار  ناوارف  یلاــم 
وا ناهد  هک  بل -  ود  و  دیوگیم -  نخـس  نادب  هک  ینابز -  9)و  (؟-  دنیبیم نادـب  هک  میاهتخاسن -  مشچ  ود  وا  يارب  ایآ  (8 (!؟ دنیبیمن
هب سپ  (11 (؟ میدومنن رـش -  ریخ و  هار -  ود  ار  وا  10)و  (؟-  دنکیم کمک  ودب  ندیماشآ  ندروخ و  نتفگ و  نخـس  رد  دـناشوپیم و  ار 
 - دـیآیم دـعب  تاـیآ  رد  نآ  مـهم  قیداـصم  زا  یخرب  هـک  تـسا  ریخ  هار  دارم  هوـک ، رد  راوـشد  تخــس و  هار  اـی  هـندرگ  هوـیرگ -  نآ 
 - یگنـسرگ زور  رد  نداد  ماعط  ای  (14  -،) ياهدـنب ینعی  یندرگ -  ندرک  دازآ  (13 (؟ تسیچ هویرگ  نآ  هک  یناد  هچ  وـت  12)و  .) دماینرد
هب ار  رگیدکی  دناهدروآ و  نامیا  هک  دـشاب  یناسک  زا  یهگناو  (17 ،) نیشنکاخ ییاونیب  هب  ای  (16 ،) دنواشیوخ یمیتی  هب  (15  -،) اذغ دوبمک 

19)و .) دننادنمتداعس ناگتسجخ و  نانآ  (18 .) دننکیم شرافس  شیاشخب  ینابرهم و  هب  دنهدیم و  زردنا  نامیا -  رب  يرادیاپ  ییابیکش - 
نآ رد  هک  خزود  شتآ  هدنـشوپ -  ریگارف و  یـشتآ  تساهنآ  رب  هک  (20 ،) دـنناتخبدب ناموش و  نانآ  دـندش ، رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک 

(21  -.) دشوپیم ورف  دوخ  رد  ار  همه  تسین و  ینزور 

سمشلا

اب باتفآ  بورغ  زا  دـعب  هک  دـیآرب -  نآ  یپ  زا  نوچ  هام  هب  2)و  ،) نآ ییانشور  دیشروخ و  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
نامسآ هب  5)و  .) دشوپ ورف  ار  نآ  هک  هاگنآ  بش  هب  4)و  .) دنک رادیدپ  راکـشآ و  ار  نآ  نوچ  زور  هب  3)و   -.) دوشیم رادیدپ  رتشیب  هولج 

ای تخاـس -  تسرد  تسار و  ار  نآ  هک  نآ  و  ناور -  ناـج ، سفن -  هب  7)و  .) شدینارتسگ هک  نآ  نیمز و  هب  6)و  .) شتشارفارب هک  نآ  و 
هزیکاپ دینادرگ و  كاپ  ار  نآ  هک  ره  دش  راگتـسر  یتسارب  (9 .) درک ماهلا  يو  هب  ار  شايراگزیهرپ  يراکدـب و  سپ  (8  -.) دیشخب ناماس 

، دوخ یشکرس  يور  زا  دومث  (11  -.) ناهانگ رفک و  هب  دولایب -  ار  نآ  هک  ره  تشگ  هرهبیب  دیمون و  10)و   -.) ناهانگ رفک و  زا  تشاد - 
نانآ هب  حلاص -  ادخ -  ربمایپ  سپ  (13 .) تساخرب دش و  هتخیگنا  ناشنیرتتخبدب  هک  هاگنآ  (12 .) دندرک بیذکت  ار ] قح  نید  حلاص و  ]

وگغورد ار  وا  سپ  (14  -.) دـیرادم شزاـب  ندروخ  بآ  زا  دـینکم و  شرازآ  دـیراذگاو -  شروخـشبآ  اـب  ار  يادـخ  رتـش  هداـم  تفگ :
ناـشناسکی كاـخ ] اـب   ] درک و دوباـن  كـاله و  ار  ناـنآ  ناـشهانگ  يازـس  هب  ناشیادـخ  سپ  دنتـشک ،-  دـندرک -  یپ  ار  نآ  دـندرمش و 

(16 .) تشادیمن میب  نآ  ماجنارس  زا  15)و  .) تخاس

لیللا

نشور و هک  هاگنآ  زور  هب  2)و   -.) ار دیـشروخ  ای  نیمز  ای  زور  دشوپ -  ورف  هک  هاگنآ  بش  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
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سپ (5  -.) ناسکی هن  تسا  فلتخم  تسا -  هدنکارپ  یسب  امـش  شـشوک  هنیآره  هک  (4 .) دـیرفآ ار  هدام  رن و  هک  نآ  هب  3)و  .) دوش رادیدپ 
سپ (7 ،) تشاگنا تسار  تشاد و  رواب  ار  يورخا -  شاداپ  وکین -  هدعو ]  ] نآ 6)و  ،) درک يراگزیهرپ  و  ار -  دوخ  لام  دیشخب -  هک  ره 

 - دیزرو لخب  هک  ره  اما  8)و  .) میزاس هدامآ  اهنیا -  همه  ای  تشهب  ای  ناسآ  تعیرـش  تسار و  هار  ای  ریخ  ناسآ -  هار  يارب  ار  وا  هک  ادوز 
، تشاگنا غورد  درک و  راکنا  ار  وکین  هدـعو ]  ] نآ 9)و   -،) یهلا باوث  قح و  نید  زا  دومن -  يزاینیب  و  درکن -  ادا  لاـم  رد  ار  ادـخ  قح 

شلام ار  وا  دراد  دوس  هچ  11)و  .) میزاس هدامآ  تسا -  خزود  شتآ  رفک و  یهارمگ و  هک  رش  راوشد -  هار  يارب  ار  وا  هک  ادوز  سپ  (10)
یشتآ زا  ار  امش  سپ  (14 .) ناهج نیا  ناهج و  نآ  تسار  ام  هنیآره  13)و  .) تسام رب  ینومنهر  هنیآره  (12 .) دتفارد تکاله  هب  هک  هاگنآ 

[ قــح زا   ] درک و بیذــکت  هــک  نآ  (16 ،) رتتخبدــب نآ  رگم  دزوــسن  نادــب  دــیاینرد و  نآ  رد  (15 .) مهدیم مـیب  دـشکیم  هناـبز  هـک 
زا دوش -  هتـساریپ  كاپ و  ات  دهدیم  ار  دوخ  لام  هک  نآ  (18 .) دوش هتـشاد  رود  شتآ )  ) نآ زا  رتراگزیهرپ ، نآ  هک  ادوز  17)و  .) تشگرب

نداد سپ  هب  اـی  یفـالت  هب  وا  قاـفنا  دوش -  هداد  شاداـپ  تسیاـب  هک  تسین  یتمعن  وا  دزن  ار  سک  چـیه  19)و   -.) كاسما لخب و  يدـیلپ 
دهاوخ دونشخ  هنیآره  21)و  [.) دنکیم قافنا   ] شیوخ يالاو  راگدرورپ  يدونـشخ  نتـسج  يارب  هکنآ  زج  (20  -.) تسین نارگید  قوقح 

(22  -.) دسرب دوخ  شاداپ  باوث و  هب  هک  هاگنآ  دش - 

یحضلا

نآ یکیرات  دریگ -  مارآ  دـیآرد و  نوچ  بش  هب  دـنگوس  2)و  .) زور ندمآ  رب  ییانـشور و  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
نیا زا  تسا  رتهب  وت  يارب  ناهج  نآ  هنیآره  4)و  .) تسا هتشاد  نمشد  هن  هتشاذگ و  ورف  ار  وت  هن  تراگدرورپ  هک  (3  -.) دشوپ ورف  ار  همه 

هلیسو هب  داد -  هانپ  ياج و  سپ  تفاین  یمیتی  ار  وت  ایآ  (6 .) يوش دونشخ  هک  درک  دهاوخ  یششخب  ار  وت  تراگدرورپ  هنیآره  5)و  .) ناهج
ای هجیدخ ، لام  هب  تخاس -  رگناوت  زاینیب و  سپ  تفای  تدنمزاین  8)و  .) دومن هار  سپ  تفای  تاهدرک  مگ  هار  7)و  (؟-  بلاطوبا تیومع 
 - تراگدرورپ تمعن  هب  11)و  .) نارم نزم و  گناب  ار  دنمزاین -  لئاس  هدنهاوخ -  10)و  .) نارم رادم و  راوخ  ار  میتی  سپ ، (9  -.) تعانق هب 

(12  -.) تسا نآ  رکش  هک  يوگ -  نخس  تیاده و - ...  نآرق و  توبن و 

حرشلا

هک ینارگ ] راب   ] نآ (3 (؟ میداهنن ورف  وت  زا  ار  تنارگ  راب  2)و  (؟ میدرکن هداشگ  تیارب  ار  وت  هنیس  ام  ایآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
یناسآ يراوشد  اـب  اـنامه  (6 .) تسا یناـسآ  يراوشد  اـب  اـنامه  سپ ، (5 (؟ مـیدرکن دــنلب  ار  تاهزاوآ  ماـن و  4)و  .) دوب هتـسکشب  ار  تتـشپ 

 - رآ يور  تراـگدرورپ  يوـس  هب  8)و  .) نک راومه  دوخ  رب  ار  نآ  جـنر  شوک و  تداـبع  هب  يدـش  غراـف  راـک ] زا   ] نوـچ سپ  (7 .) تسا
(9  -.) هاوخب وا  زا  یهاوخ  هچ  ره  نک و  وا  گنهآ 

نیتلا

 - شخب ینمیا  نمیا و  رهـش  نیا  هب  دنگوس  3)و  .) انیس هوک  هب  دنگوس  2)و  .) نوتیز ریجنا و  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
 - دـبای تسد  دـنلب  ياههیاپ  هب  دـناوتب  هک  یلادـتعا  بیکرت و  تروص و  تشاگن -  نیرتوکین  رد  ار  یمدآ  ام  هنیآره  هک  (4  -.) هکم ینعی 

نارتورف هـمه  زا  رتورف  ار  وا  درکن -  ماـیق  شمیدـیرفآ  هـچنآ  يارب  دـیزرو و  رفک  هدرک و  یــساپسان  هـک  هاـگنآ  سپــس -  (5 .) میدیرفایب
 - تنمیب ای  ناـیاپیب -  يدزم  تسار  ناـشیا  سپ  دـندرک ، هتـسیاش  کـین و  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رگم  (6 .) میدینادرگ
ادخ ایآ  (8 (؟ درادیماو شاداپ  باسح و  نتـشاگنا  غورد  هب  یمدآ -  يا  ار -  وت  زیچ  هچ  لـیالد -  روهظ  زا  دـعب  لاـح -  نیا  اـب  سپ  (7 .)

(9 (؟ تسین نارواد  همه  نیرترواد 
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قلعلا

هتــسب ینوــخ  زا  ار  یمدآ  (2  -.) ار ناگدــیرفآ  هـمه  دــیرفایب -  هـک  تراـگدرورپ  ماـن  هـب  ناوـخب  (1) ناـبرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
تسنادیمن هچنآ  ار  یمدآ  (5 .) تخومایب ملق  اب  نتشون ]  ] هک نآ  (4 ،) تسا ناگدنـشخب ]  ] نیرتراوگرزب وت  راگدرورپ  و  ناوخب ، (3 .) دیرفآ

انامه (8 .) دــنیب رگناوـت  زاـینیب و  ار  دوـخ  هـک  ور  نآ  زا  (7 ،) درذـگیم دـح  زا  دـنکیم و  یــشکرس  یمدآ  هـنیآره  يرآ ، (6 .) تخومایب
هاگنآ ار  نیهب ] نیزگ و   ] ياهدنب (10 ،) درادیم زاب  هک  شکرس ] رفاک   ] نآ ایآ  هک  وگب  ارم  (9 .) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  همه ]  ] تشگزاب
نامرف يراگزیهرپ  هب  ای  (12 ،) دشاب تسار  هار  رب  هدـنب ] نآ   ] رگا هک  وگب  ارم  (11 (؟] دنیبیم ار  وا  ادـخ  هک  دـنادیمن  ایآ   ] درازگ زامن  هک 
دنادرگ يور  کین ] راک  نامیا و  زا   ] دنک و بیذکت  ار ] قح   ] رگا رفاک ] نآ  لاح  زا   ] وگب ارم  (13 (؟] دوب دهاوخ  هچ  رفاک  نآ  لاح   ] دهد
یناشیپ يوم  هنیآره  دتسیانزاب  رگا  هن ، (15 (؟] دهدیم رفیک  ار  وا  و   ] دنیبیم ادـخ  هک  تسا  هتـسنادن  ایآ  (14 (]؟ تسا يرفیک  هچ  راوازس  ]

نانابخزود نآ  زین  ام  (18 .) دناوخب ار  شنمجنا  وا  سپ  (17 .) ار راکهزب  ینزغورد  یناشیپ  يوم  (16 [.) خزود هب   ] شمیـشکب میریگب و  ار  وا 
(20 .) يوج یکیدزن  شیوخ ] راگدرورپ  هب   ] نک و هدجس  و  ربم ، نامرف  ار  وا  هن ، (19 .) دناوخ میهاوخ  ار 

ردقلا

ردق بش  (3 (؟ تسیچ ردق  بش  هک  یناد  هچ  وت  2)و  .) میداتـسرف ورف  ردق  بش  رد  ار  نآرق )  ) نآ انامه  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
نامرف هب  بش  نآ  رد  یحو -  هارمه  هتـشرف  اـی  لـیئربج  حور -  ناگتـشرف و  (4  -.) دـشابن ردـق  بش  نآ  رد  هک  تسا -  هاـم  رازه  زا  رتـهب 

هدیپس ندمآرب  ماگنه  ات  بش )  ) نآ تسا  تمالـس  (5 .) دـنیآیم ورف  دـشاب -  هدرک  مکح  يادـخ  هک  يراک -  ره  يارب  زا  ناشراگدرورپ 
(6 .) مد

ۀنیبلا

نییآ زا  ، ] دندش رفاک  مالسا ] هب  نونکا   ] هک ناکرـشم  و  نایاسرت -  نادوهج و  باتک -  لها  زا  یناسک  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ییاههمان هک  يادخ  زا  ياهداتـسرف  (2) دـمآ ناشیدـب  ص - )  ) ربمایپ نشور -  تجح  نآ  ات  دنداتـسیایمن -  زاب  دـندشیمن -  ادـج  دوخ ]

هداد باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  4)و  .) تسرد تسار و  تسا  ییاههتشون  اهنآ  رد  هک  (3 ،) دناوخیم نانآ  رب  ار  نآرق -  زا  ییاههراپ  كاپ - 
 - نآرق ربماـیپ و  نـشور -  تـجح  ار  ناـشیا  هـکنآ  زا  سپ  رگم  دـندرکن -  فـالتخا  دـندشن -  هدـنکارپ  ناـیاسرت -  نادوـهج و  هدـش - 

دنراد اپرب  ار  زامن  دنشاب و  يارگقح  دننک و  وا  هژیو  ار  نید  هک  یلاح  رد  دنتسرپب  ار  يادخ  هک  دندوب  هدومرفن  نیا  زج  ار  نانآ  5)و  .) دمآ
باتک لها  نارفاک  انامه  (6  -.) راوتسا تسار و  نید  تسا  نیا  ای : راوتـسا -  تسار و  ياههتـشون ] نآ   ] نییآ تسا  نیا  و  دنهدب ، تاکز  و 

، دندرک هتسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه  (7 .) ناگدیرفآ نیرتدب  دننانیا  دننادیواج ، خزود  شتآ  رد  ناکرشم  و 
اجنآ رد  تسا ، ناور  اـهيوج  اـهنآ  ریز  زا  هک  تسا  هدـنیاپ  ياهتـشهب  ناـشراگدرورپ  دزن  ناـشیا  شاداـپ  (8 .) ناگدیرفآ نیرتهب  دـنناشیا 
دوخ راگدرورپ  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  شاداپ ]  ] نیا دندونـشخ ، ادـخ  زا  نانآ  تسا و  دونـشخ  نانآ  زا  يادـخ  دنـشاب ، هنادواـج  هشیمه 

(9 .) دسرتب

ۀلزلزلا

هتـشون زیخاتـسر  ییاپرب  يارب  هک  تخـس  یـشبنج  ینعی  ار -  شندنابنج  دوش  هدنابنج  نیمز  هک  هاگنآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
؟-  دبنجیم تخـس  هنوگنیا  هک  هدش -  هچ  ار  نآ  هک  دیوگ  یمدآ  3)و  .) درآ نوریب  ار  ناگدرم -  شنارگ -  ياـهراب  نیمز  2)و   -.) هدش
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اهروگ زا  ناـمدرم  زور  نآ  (6 .) تسا هدرک  یحو  وا  هب  تراـگدرورپ  هک  ببـس  نادـب  (5 ،) دـیوگ زاب  ار  شیاـهربخ  نیمز  زور  نآ  رد  (4)
ار نآ  دـنک  یکین  درخ -  ياهچروـم  اـی  ياهرذ -  گنـسمه  هک  ره  سپ  (7 .) دـنیامنب ناشیدـب  ار  ناشاهرادرک  ات  دـندرگ  زاب  هورگ  هورگ 

(9 .) دنیبب ار  نآ  دنک  يدب  ياهرذ  گنسمه  هک  ره  8)و  .) دنیبب

تایداعلا

زا دوخ  مس  اب  هک  ینابسا  هب  دنگوس  سپ  (2 ،) دننز سفن  سفن  ندیود  هاگ  هک  هدنود  نابسا  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هب ای  دادماب ، نامه  رد  نادب -  5)و  ،) دنزیگنارب يدرگ  نادب  هک  (4 ،) يدادماب ناگدنرب  شروی  هب  دنگوس  سپ  (3 .) دنناهجیم شتآ  گنس 

ساپـسان ار  شیوخ  راگدرورپ  یمدآ  هنیآره  هک  (6  -،) دنیآرد نمـشد  نایم  رد  دنوش -  نایم  رد  رابغ -  ندنکارپ  بسا و  ندـیناود  ببس 
: اـی تسا -  لـیخب  تخـس  رایـسب -  لاـم  ریخ -  یتسود  ببـس  هب  يو  هنیآره  8)و  .) تسا هاوگ  یـساپسان ]  ] نآ رب  دوـخ  اـنامه  7)و  ،) تسا
، دنرآرب دننک و  ور  ریز و  تساهروگ  رد  ار  هچنآ  هک  هاگنآ  دـنادیمن  ار ] ماجنارـس   ] ایآ سپ  (9  -.) تسا تسود  لام  تخـس  يو  هنیآره 

زور نآ  رد  ناـشراگدرورپ  هنیآره  (11 ،) دـنرآ دـیدارف  دـناهدیزرو -  هک  يرـش  ریخ و  رفک و  ناـمیا و  زا  تساههنیـس -  رد  هچنآ  (10)و 
(12 .) تسا هاگآ  نانآ -  شاداپ  لامعا و  هب  ناشیدب - 

ۀعراقلا

؟ هدنبوک نآ  تسیچ  هک  وت  یناد  هچ  3)و  (؟ هدنبوک نآ  تسیچ  (2  -،) هدنبوک زور  نآ  ای  هدنبوک -  نآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
شرادرک يوزارت  هــک  ره  سپ  (6 .) هدـش هدز  نیگنر  مشپ  دـننام  اـههوک  5)و  ،) دنـشاب هدـنکارپ  ناگناورپ  نوچمه  ناـمدرم  هک  يزور  (4)
شرادرک يوزارت  هک  ره  اما  8)و  .) تسا يدنیاشوخ  هدیدنسپ و  یناگدنز  رد  وا  سپ  (7  -،) دشاب هتشاد  شزرا  اب  ياهراک  دشاب -  نیگنس 

نآ هک  یناد  هچ  وـت  10)و   -.) دوـش نوگنرـس  نآ  رد  هک  تسا -  خزود  وا  هاـگیاج  سپ  (9  -،) دشاب هتـشادن  هتـسیاش  راک  دشاب -  کبس 
(12 .) هدنزوس تخس  تسا  یشتآ  (11 (؟ تسیچ

رثاکتلا

رادید ار  اهناتـسروگ  ات  (2 ،) درک مرگرـس  دارفا -  لاـم و  رد  ینوزفا -  هـب  رگیدـکی  رب  راـختفا  ار  امـش  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
 - دیدروآ باسح  هب  زین  ار  ناگدرم  دیتفر و  اهناتسروگ  هب  ییوجيرترب  یشورفرخف و  يارب  هک  اجنآ  ات  ای  دیدرمب ، هک  هاگنآ  ات  دیدرک - 

،! زگره (5 .) تسناد دـیهاوخ  يدوزب  دـیرادنپیم ،] هک   ] تسین نینچ  زاـب  (4 .) تسناد دـیهاوخ  يدوزب  دـیرادنپیم ،] هک   ] تسین نینچ  (3 .)
هنیآره زاب  (7 .) دید دیهاوخ  ار  خزود  هک  دنگوس  (6 [.) دیداتسیایم زاب  ییوجيرترب  یهاوخنوزف و  زا  ، ] نامگیب نتسناد  دیتسنادیم ، رگا 

یـساپسان ای  دیدرازگ  ساپـس  ایآ  هک  دش -  دـیهاوخ  هدیـسرپ  اهتمعن  زا  زور  نآ  رد  هنیآره  سپـس  (8 .) دید دـیهاوخ  نیقی  هدـید  هب  ار  نآ 
(9  -.) دیدرک

رصعلا

هک ع )  ) يدهم رصع  ای  توبن  رـصع  ای  رـصع  زامن  تقو  ای  يرـصع ، ره  ای  راگزور  رـصع -  هب  دنگوس  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
هتـسیاش کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  (3 ،) تسا يراـکنایز  رد  یمدآ  هنیآره  هک  (2  -،) دوشیم زوریپ  لـطاب  رب  قح 

(4 .) دندرک شرافس  يرادیاپ -  و  ییابیکش -  هب  ار  رگیدکی  دنداد و  زردنا  یتسرد  یتسار و  هب  ار  رگیدکی  دندرک و 
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ةزمهلا

ار نآ  هتخاس و  مهارف  ار  یلام  هک  نآ  (2 [،) يور شیپ  رـس و  تشپ  رد   ] هدننز هنعط  يوگدب  ره  رب  ياو  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هدـنیاپ دـیواج و  ار  يو  شلاـم  هـک  درادــنپیم  (3  -.) شندرمــش زا  ندرب  تذــل  نتــشاد و  تـسود  ببــس  هــب  درمــشیم -  یپرد  یپ 
هدننکـش نآ  هک  یناد  هچ  وت  5)و  .) دوش هدنکفا  خزود -  هدننکدرخ -  هدننکـش  نآ  رد  هنیآره  درادـنپیم ،] هک   ] تسین نینچ  (4 .) درادیم

اهنآ رب  شتآ  نآ  انامه  (8  -.) دریگارف ار  اهلد  دوش -  هریچ  دیآرب و  اهلد  رب  هک  یشتآ  (7 .) تسادخ هتخورفا  شتآ  (6 (؟ تسیچ هدننکدرخ 
(10 .) هدیشک زارد و  ییاهنوتس  رد  (9  -،) تسین نآ  زا  يزیرگ  دناهتسب و  ار  نآ  ياهرد  تسا -  هدش  هتسب  ورف 

لیفلا

گنرین و ایآ  (2 (؟ درک هچ  شرکشل -  ههربا و  نارادلیپ -  اب  تراگدرورپ  هک  یتسنادن -  يدیدن -  ایآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
لگ گنس  ار  نانآ  هک  (4 ،) داتسرف هورگ  هورگ  یناگدنرپ  نانآ  رب  3)و  (؟ تخاسن هدوهیب  هابت و  هبعک -  ندرک  ناریو  يارب  ار -  ناشدـنفرت 

(6 .) دینادرگ هدش  هدروخ  زیر و  ياهگربهاک  دننام  ار  اهنآ  سپ  (5 .) دنتخادنایم تسا -  هزیر  گنس  نآ  رد  هک  یخولک  - 

شیرق

، ناتسبات ناتسمز و  رفـس  رد  ناشدنویپ  تفلا و  (2 [،) رگیدکی هب   ] شیرق نتسویپ  تفلا و  ساپـس ]  ] يارب (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
(5 .) تخاس ناشنمیا  میب  زا  و  داد ، ماعط  دیناهر و ]  ] یگنسرگ زا  ار  ناشیا  هک  نآ  (4 ،) دننک شتسرپ  ار  هناخ  نیا  دنوادخ  دیاب  سپ  (3)

نوعاملا

سپ (2 (؟ دراگنایم غورد  ار  ازج -  باـسح و  زور  اـی  يادـخ  نید  نید -  هک  ار  سک  نآ  يدـید  اـیآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
رب ار ] نارگید  دوـــخ و   ] اوـــنیب نداد  ماــــعط  رب  3)و  ،) دــناریم يرهمیب -  متــس و  اــب  یتخــس -  هـب  ار  میتــی  هـک  تــسا  یــسک  نآ ،

دننکیم ایر  تدابع  رد  دننایامنیم -  نارگید  هب  هک  نانامه  (6 ،) دنلفاغ ناشزامن  زا  هک  نانآ  (5 ،) نارازگزامن رب  ياو  سپ  (4 .) دزیگنایمن
(8 .) دنرادیم غیرد  نادنمزاین ] زا   ] ار تاکز -  ای  اهيدنمزاین -  7)و  -،)

رثوکلا

یناـبرق رتـش  رازگب و  زاـمن  تراــگدرورپ  يارب  سپ  (2 .) مـیداد رایــسب -  ریخ  رثوـک -  ار  وـت  اـنامه  (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 
(4 .) تسا هلابندیب -  لسنیب و  هدیرب -  لابند  ومه  وت ، نمشد  انامه  (3 .) نک

نورفاکلا

نم هک  ار  هچنآ  دیاهدنتسرپ  امـش  هن  3)و  .) دیتسرپیم امش  هک  ار  هچنآ  متسرپیمن  (2 ،) نارفاک يا  وگب : (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
نید تسار  امش  (6 .) متسرپیم نم  هک  ار  هچنآ  دیاهدنتسرپ  امـش  هن  5)و  ،) دیاهدیتسرپ امش  هک  ار  هچنآ  ماهدنتـسرپ  نم  هن  4)و  ،) متسرپیم

يادخ شتـسرپ  قیفوت  امـش  هن  دش و  مهاوخ  گنهامه  امـش  اب  یگتخاس  نایادخ  اهتب و  تدابع  رد  نم  هن  ینعی  نم -  نید  تسارم  امش و 
(7  -.) تشاد دیهاوخ  ار  شتسرپ  راوازس  ياتکی 
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رصنلا

نید رد  هورگ  هورگ  هک  ینیبب  ار  ناـمدرم  2)و  ،) دسرارف هکم -  حتف  حتف -  نآ  ادـخ و  يرای  هک  هاگنآ  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
دمح و نک -  دای  یکاپ  هب  شیاتس و  ساپس و  اب  ار  تراگدرورپ  سپ  (3 [،) تسا کیدزن  هدنیاپ  ناهج  هب  وت  نتفر  هک  نادب   ] دنیآرد ادخ 

(4 .) تسا ریذپ  هبوت  وا  هک  هاوخ ، شزرمآ  وا  زا  و  يوگ -  حیبست 

دسملا

هچنآ شلام و  (2 .) وا دوخ  داب  دوبان  و  شرادرک -  ینعی  بهلوبا -  تسد  ود  داب  هدـیرب -  ای  راکنایز -  (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
همیه هک  زین  شنز  4)و  ،) دزوسب دیآرد و  رادهنابز  یشتآ  رب  هک  ادوز  (3  -.) دنکن عفد  وا  زا  ار  باذع  دـهدن -  دوس  ار  وا  هدروآ  تسد  هب 

(6  -.) خزود نیشتآ  ریجنز  ای  امرخ - ]  ] فیل زا  هدیبات  تسا  ینامسیر  شندرگ  رد  (5 ،) دشاب زورفاشتآ  شک و 

صالخإلا

هدازن (3 .) دنرب ودب  اهزاین  هک  تسا  زاینیب  اهنت  ادخ  (2 ،) تسا هناگی  اتکی و  ادخ  هک  تسا  نیا  قح  وگب : (1) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
(5 .) دشابن هدوبن و  دننامه  اتمه و  ار  وا  رم  سک  چیه  4)و  .) تسا هدشن  هداز  و 

قلفلا

هاگنآ کیرات  بش  رـش  زا  3)و  ،) تسا هدیرفآ  هچنآ  رش  زا  (2 ،) مد هدیپس  دـنوادخ  هب  مربیم  هانپ  وگب : (1) نابرهم هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
(6 .) دنک یهاوخدب  هک  هاگنآ  دوسح -  هاوخدب -  ره  رش  زا  5)و   -،) رگوداج نانز  اههرگ -  رد  هدنمد  نانز  رش  زا  4)و  ،) دیآرد هک 

سانلا

رگهسوسو رش  زا  (4 ،) نامدرم يادخ  (3 ،) نامدرم هاشداپ  (2 ،) نامدرم راـگدرورپ  هب  مربیم  هاـنپ  وگب : (1) نابرهم هدـنیاشخب  يادـخ  مان  هب 
زا (6 ،) دـنکیم هسوسو  نامدرم  ياـهلد -  ياههنیـس -  رد  هک  نآ  (5  -،) ددرگیم ناهنپ  دـنکیم و  هسوسو  هانگ  هب  هک  ناطیـش ، یناـهن - 

(7  -.) نج سنا و  ياهناطیش  نایمدآ -  نایرپ و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
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