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دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  همجرت 

باتک تاصخشم 

Fouladvand, Mohammad هسانشرس :  . 1387  - 1299 يدهمدمحم ، دنودالوف ، هسانـشرس :  ناریا  یلم :  یـسانشباتک  هرامش 
رویرهش  7 یمالـسا ،  يروهمج  هلاقم :  اشنم  دنودالوف  يدـهمدمحم  / میرک نآرق  یـسراف  ياههمجرت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   Mehdy

همجرت رگفیصوت :  نآرق  ریسفت  رگفیصوت :  ص 9   : 1388

هحتافلا

راب (] 4 .) تسازج زور  دنوادخ  و ] (] 3 ،) نابرهم رگتمحر  (2 ،) نایناهج راگدرورپ  هک  ار  ییادخ  شیاتـس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
هن ياهتـشاد ، ناشیمارگ  هک  نانآ  هار  (6 ،) امرف تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  (5 .) مییوجیم يرای  وت  زا  اـهنت  و  میتسرپیم ، ار  وت  اـهنت  اـهلا ]

(7 .) ناهارمگ هار ]  ] هن و  نابوضغم ، هار ] ]

هرقبلا

تیادـه هیاـم  و ] [ ؛ تسین يدـیدرت  چـیه  نآ  تیناـقح ]  ] رد هک  یباـتک  تسا  نیا  (2 .) میم مـال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
؛ دـننکیم قافنا  میاهداد  يزور  ناشیا  هب  هچنآ  زا  و  دـنرادیم ، اپ  رب  ار  زامن  و  دـنروآیم ، نامیا  بیغ  هب  هک  ناـنآ  (3 :) تسا ناگشیپاوقت 

نیقی ترخآ  هب  هک  دـننانآ  و  دـنروآ ؛ یم  نامیا  تسا ، هدـش  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  و  هدـمآ ، دورف  وت  يوس  هب  هچنادـب  هک  ناـنآ  (4)و 
 - دندیزرو رفک  هک  یناسک  تقیقح  رد  (6 .) دنناراگتسر نامه  نانآ  و  دنـشیوخ ؛ راگدرورپ  يوس  زا  یتیاده  زا  رادروخرب  نانآ  (5 .) دنراد

ناشیا ییاونـش  رب  و  نانآ ، ياهلد  رب  دنوادخ  (7 .) دـیورگ دـنهاوخن  اهنآ ] [ ؛ تسا ناسکی  ناشیا  رب  یهدـن - ناشمیب  هچ  یهد ، ناشمیب  هچ 
نیـسپزاب زور  ادخ و  هب  ام  : » دنیوگیم مدرم  زا  یخرب  8)و  .) تسا كاندرد  یباذع  ار  نانآ  و  تسا ؛ ياهدرپ  ناشناگدـید  رب  و  هداهن ؛ رهُم 

و دـننزیمن ، گنرین  نتـشیوخ  رب  زج  یلو  دـنزابیم ؛ گنرین  نانمؤم  ادـخ و  اـب  (9 .) دنتـسین نیتسار ]  ] ناگدـنورگ یلو  میاهدروآ ،» نامیا 
رد  ] كاندرد یباذـع  دـنتفگ ، یم  غورد  هب  هچنآ  يازـس ]  ] هب و  دوزفا ؛ ناشـضرم  رب  ادـخ  و  تسا ؛ یـضرم  ناـشیاهلد  رد  (10 .) دنمهفیمن
هک دیشاب  شوهب  (12 .«) میرگحالـصا دوخ  ام  : » دنیوگیم دینکم ،» داسف  نیمز  رد  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  11)و  .) تشاد دنهاوخ  شیپ ]
«، دـیروایب نامیا  مه  امـش  دـندروآ ، ناـمیا  مدرم  هک  هنوگ  ناـمه  : » دوش هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  13)و  .) دنمهفیمن نکیل  دـننارگداسف ، نانآ 

14)و .) دننادیمن یلو  دننادرخمک ؛ نامه  نانآ  هک  رادشه  میروایب »؟ نامیا  دـناهدروآ ، نامیا  نادرخ  مک  هک  هنوگ  نامه  ایآ  : » دـنیوگیم
رد : » دنیوگیم دننک ، تولخ  دوخ  ياهناطیـش  اب  نوچ  و  میدروآ ،»  نامیا  : » دنیوگیم دننک ، دروخرب  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  اب  نوچ 
ورف ناشنایغط  رد  ار  ناـنآ  و  دـنکیم ، ناشدنخـشیر  هک ] تسا   ] ادـخ (15 .«) مینکیم دنخـشیر  ار ] نانآ   ] طقف ام  مییامـش ، اـب  اـم  تقیقح 

[ راب هب  [ي  دوس ناشدتـس  داد و  هجیتن  رد  دندیرخ ، تیادـه  ياهب ]  ] هب ار  یهارمگ  هک  دـنناسک  نیمه  (16 .) دنوش نادرگرس  ات  دراذگیم 
، داد ییانـشور  ار  نانآ  نوماریپ  نوچ  و  دـنتخورفا ، یـشتآ  هک  تسا  یناسک  لَثَم  نوچمه  نانآ ، لَـثَم  (17 .) دندوبن هتفایتیادـه  و  درواین ؛

نوچ ای  (19 .) دنیآیمن هار  هب  نیاربانب  دنروک ؛ دنلال ، دنرک ، (18 .) درک ناشیاهر  دننیبیمن  هک  ییاهیکیرات  نایم  رد  و  درب ؛ ار  ناشرون  ادخ 
میب و ]  ] شخرذآ بیهن ]  ] زا دـناهتفرگ ؛] رارق  - ] تسا یقرب  دـعر و  اهیکیرات و  نآ  رد  هک   - نامـسآ زا  يرابگر  ضرعم ] رد  هک  یناـسک  ]

ره دیابرب ؛ ار  ناشنامشچ  قرب  هک  تسا  کیدزن  (20 .) دراد هطاحا  نارفاک  رب  ادخ  یلو  دنهن ، ناشیاهشوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  رس  گرم ،
تـساوخیم ادـخ  رگا  و  دنتـسیاب ؛ دوخ ] ياج  رب  ، ] دـنک کیرات  ار  ناشهار  نوچ  و  دـننز ؛ ماگ  نآ  رد  دـشخب ، ینـشور  نانآ  رب  هک  هاـگ 
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زا شیپ  هک  ار  یناسک  و  امـش ، هک  ار  ناـتراگدرورپ  مدرم ، يا  (21 .) تساناوت زیچ  همه  رب  ادـخ  هک  تفرگیمرب ، ار  ناـشییانیب  ییاونش و 
و هدرتسگ ،]  ] یـشرف امـش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادـخ ]  ] ناـمه (22 .) دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب  دـینک ؛ شتـسرپ  تسا ، هدـیرفآ  دـناهدوب  امش 

ادـخ يارب  سپ  دروآ ؛ نوریب  امـش  يارب  یقزر  اـههویم  زا  نادـب  و  دروآ ؛ دورف  یبآ  نامــسآ  زا  و  داد ؛ رارق  هتــشارفا ]  ] ییاـنب ار  نامــسآ 
تـسار رگا   - سپ دـیراد ، کـش  میاهدرک  لزاـن  دوـخ  هدـنب  رب  هچنآ  رد  رگا  23)و  .) دـینادیم دوخ  هک  یلاح  رد  دـیهدن ، رارق  یناـیاتمه 

زا درک - دیناوتیمن  زگره  و   - دـیدرکن رگا  سپ  (24 .) دیناوخ ارف  ادخ - ریغ   - ار دوخ  ناهاوگ  و  دیروایب ؛ نآ  دـننام  ياهروس  دـییوگیم -
ياهراک دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  25)و  .) دیزیهرپب هدش ، هدامآ  نارفاک  يارب  و  دنتسه ، اهگنس  نامدرم و  شتخوس  هک  یـشتآ  نآ 

نآ زا  ياهویم  هاگ  ره  تسا . ناور  اهیوج  اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  دوب  دـهاوخ  ییاـهغاب  ار  ناـشیا  هک  هد  هدژم  دـناهداد ، ماـجنا  هتـسیاش 
رد و  دوش ؛ هداد  ناشیا  هب  اـهتمعن ]  ] نآ دـننام  و  هدوب ». اـم  ِيزور   [ زین  ] نیا زا  شیپ  هک  تسا  ناـمه  نیا  : » دـنیوگیم دوش ، ناـشیا  ِيزور 

، دنز لَثَم  نآ - زا  رتارف ] ای   ] رتورف ای   - ياهشپ هب  هکنیا  زا  ار  يادخ  (26 .) دننامب هنادواج  اجنآ  رد  و  تشاد ؛ دنهاوخ  هزیکاپ  ینارسمه  اجنآ 
دناهدییارگ رفک  هب  هک  یناسک  یلو  تساجب ؛ ناشراگدرورپ  بناج  زا  لَثَم ]  ] نآ هک  دننادیم  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  سپ  دیاین . مرش 

زج یل ] و[ دنکیم ؛ ییامنهار  نآ  اب  ار  يرایـسب  و  هارمگ ، نآ  اب  ار  يرایـسب  ادخ ] [ »؟ تسا هتـشاد  دصق  هچ  لَثَم  نیا  زا  ادـخ  : » دـنیوگیم
رما شنتـسویپ  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  و  دننکـشیم ؛ نآ  نتـسب  زا  سپ  ار  ادـخ  نامیپ  هک  یناـنامه  (27 .) دـنکیمن هارمگ  نآ  اب  ار  ناـنامرفان 
امش دیدوب و  یناگدرم  هکنآ  اب  دیرکنم ؟ ار  ادخ  هنوگچ  (28 .) دنناراکنایز هک  دننانآ  دنزادرپیم ؛ داسف  هب  نیمز  رد  و  دنلسگیم ؛ هدومرف 

رد هچنآ  هک  یسک  نآ  تسوا  (29 .) دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  هاگنآ  و ] [ ؛ دنکیم هدنز  زاب  و ]  ] دناریم یم  ار  امش  زاب  درک ؛ هدنز  ار 
يزیچ ره  هـب  وا  و  درک ؛ راوتـسا  ار  نامـسآ  تـفه  و  تـخادرپ ، نامـسآ  شنیرفآ ]  ] هـب سپــس  دـیرفآ ؛ امــش  يارب  ار  هـمه  تـسا ، نـیمز 
یسک نآ  رد  ایآ  : » دنتفگ ناگتشرف ] «، ] تشامگ مهاوخ  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  : » تفگ ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  نوچ  30)و  .) تساناد

.« میزادرپیم تسیدقت  هب  و  مینکیم ؛ هیزنت  ار ] وت  ، ] وت شیاتس  اب  ام  هکنآ  لاح  و  دزیرب ؟ اهنوخ  و  دزیگنا ، داسف  نآ  رد  هک  يرامگیم  ار 
هـضرع ناگتـشرف  رب  ار  اهنآ  سپـس  تخومآ ؛ مدآ  هب  ار  اهمان  یناعم ]  ] همه ادخ ]  ] 31)و .«) دینادیمن امـش  هک  منادیم  يزیچ  نم  : » دومرف

، ياهتخومآ ام  هب  دوخ ]  ] هچنآ زج  ار  ام  وت ! یهزنم  : » دنتفگ (32 .«) دیهد ربخ  نم  هب  اهنیا  یماسا  زا  دییوگیم ، تسار  رگا  : » دومرف دومن و 
ناشءامـسا زا  ار  ناشیا  مدآ ]  ] نوچ و  هد ». ربخ  نانآ  یماسا  زا  ار  ناـشیا  مدآ ، يا  : » دومرف (33 .«) میکح ياناد  ییوت  تسین ؛  یـشناد  چیه 

دیتشادیم ناهنپ  ار  هچنآ  و  دینکیم ، راکـشآ  ار  هچنآ  و  منادیم ؛ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هتفهن  نم  هک  متفگن  امـش  هب  ایآ  : » دومرف داد ، ربخ 
- دش نارفاک  زا  دیزرو و  ربک  دز و  زاب  رس  هک   - سیلبا زجب  سپ  دینک ،» هدجـس  مدآ  يارب  : » میدومرف ار  ناگتـشرف  نوچ  34)و  (»؟ منادیم

ناوارف دیهاوخ  نآ  ياجک  ره  زا  و  دـی ؛] ] ریگ تنوکـس  غاب  نیا  رد  ترـسمه  دوخ و  مدآ ، يا  : » میتفگ 35)و  .) دنداتفارد هدجس  هب  همه ] ]
رد هچنآ  زا  و  دینازغلب ؛ نآ  زا  ار  ود  ره  ناطیـش  سپ  (36 .«) دوب دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن ، کیدزن  تخرد  نیا  هب  یل ] و[ دیروخب ؛

يرادروخرب يدنچ  ات  و  هاگرارق ، نیمز  رد  امش  يارب  و  دیرگیدمه ؛ نمشد  امش  دییآ ، دورف  : » میدومرف و  دروآرد ؛ هب  ار  ناشیا  دندوب  نآ 
نابرهم ِریذـپهبوت  هک ] تس  ] وا يرآ ، دوشخبب ؛ وا  رب  ادـخ ]  ] و دومن ؛ تفاـیرد  ار  یتاـملک  شراـگدرورپ  زا  مدآ  سپـس  (37 .«) دوب دهاوخ 

ناشیا رب  دننک  يوریپ  ار  متیاده  هک  نانآ  دسر ،  یتیاده  ار  امـش  نم  بناج  زا  رگا  سپ  دـییآ . دورف  نآ  زا  یگلمج  : » میدومرف (38 .) تسا
و دنـشتآ ؛ لها  هک  دننانآ  دنتـشاگنا ، غورد  ار  ام  ياههناشن  دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک  یل ] 39)و[ .) دش دـنهاوخن  نیگمغ  تسین و  یمیب 
هب ات  دینک ، افو  منامیپ  هب  و  دیرآ ، دای  هب  متشاد  ینازرا  امـش  رب  هک  ار  میاهتمعن  لیئارـسا ، نادنزرف  يا  (40 .«) دوب دنهاوخ  راگدنام  نآ  رد 

نیتسخن و  دیرآ ؛ نامیا  تسامش - اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  دیؤم  هک   - ماهدرک لزان  هچنادب  41)و  .) دیسرتب نم  زا  اهنت  و  منک ، افو  ناتنامیپ 
هکنآ اب   - ار تقیقح  و  دیزیماینرد ، لطاب  هب  ار  قح  42)و  .) دینک اورپ  نم  زا  اهنت  و  دیشورفن ، زیچان  ییاهب  هب  ارم  تایآ  و  دیشابن ، نآ  رکنم 
یکین هب  ار  مدرم  ایآ  (44 .) دینک عوکر  ناگدننکعوکر  اب  و  دیهدب ، ار  تاکز  و  دیراد ، اپ  رب  ار  زامن  43)و  .) دینکن نامتک  دینادیم - دوخ 

زامن ییابیکش و  زا  (45 (؟ دیـشیدنایمن چیه ]  ] ایآ دیناوخیم ؟ ار  ادخ ]  ] باتک امـش  هکنیا  اب  دینکیم ، شومارف  ار  دوخ  دیهدیم و  نامرف 
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؛ درک دنهاوخ  رادید  دوخ  راگدرورپ  اب  دننادیم  هک  یناسک  نامه  (46 :) نانتورف رب  رگم  تسا ، نارگ  راک ]  ] نیا یتسار  هب  و  دییوج . يرای 
نایناهج رب  ار  امش  نم  هکنیا  زا ]  ] و متـشاد ، ینازرا  امـش  رب  هک  میاهتمعن  زا  لیئارـسا ، نادنزرف  يا  (47 .) تشگ دـنهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  و 
یتعافـش وا  زا  هن  و  دـنکیمن ؛ عـفد  یـسک  زا  ار  ادـخ ] باذـع  زا   ] يزیچ سک  چـیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب  48)و  .) دـینک دای  مداد ، يرترب 
ناینوعرف گنچ ]  ] زا ار  امـش  هک  هاگنآ  دـیرآ ] داـی  هب   ] 49)و .) دـش دـنهاوخ  يرای  هن  و  دوشیم ؛ هتفرگ  یلدـب  يو  ياج  هب  هن  و  هتفریذـپ ،

الب و] رما ،  ] نآ رد  و  دنتشاذگیم ، هدنز  ار  ناتیاهنز  و  دندیربیم ؛ رس  ار  امش  نارسپ  دندرکیم ؛ هجنکش  تخس  ار  امش  نانآ ] [ ؛ میدیناهر
 - ار ناینوعرف  و  میدیشخب ؛ تاجن  ار  امش  میتفاکش و  امش  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  50)و  .) دوب ناتراگدرورپ  بناج  زا  یگرزب  شیامزآ 

امـش يو ، بایغ  رد  هاگنآ  میتشاذـگ ؛ رارق  بش  لـهچ  یـسوم  اـب  هک  هاـگنآ  51)و  .) میدرک قرغ  دـیدرکیم - هراظن  امـش  هک  یلاـح  رد 
53)و .) دینک يرازگرکـش  هک  دـشاب  میدوشخب ، امـش  رب  نآ  زا  سپ  (52 .) دیدوب راکمتـس  هک  یلاح  رد  دـیتفرگ ، شتـسرپ ] هب   ] ار هلاسوگ 

يا : » تفگ دوخ  موق  هب  یـسوم  نوچ  54)و  .) دیبای تیاده  دـیاش  میداد ، لطاب ] زا  قح  هدـننکادج   ]= ناقرف باتک و  ار  یـسوم  هک  هاگنآ 
هب ار  ناتدوخ  ناراکاطخ ]  ] و دینک ، هبوت  دوخ  هدننیرفآ  هاگرد  هب  سپ  دیدرک ، متس  دوخرب  هلاسوگ ، نتفرگ  شتسرپ ] هب   ] اب امش  نم ، موق 

ناـبرهم ریذـپهبوت  وا  هک  تفریذـپ ، ار  امـش  هبوـت  ادـخ ]  ] سپ تـسا ». رتـهب  امـش  يارب  ناتراگدـیرفآ  دزن  راـک ]  ] نـیا هـک  دـیناسرب ، لـتق 
- دیتسیرگنیم هک  یلاح  رد   - سپ دروآ ». میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  مینیبن ، اراکـشآ  ار  ادخ  ات  یـسوم ، يا  : » دـیتفگ نوچ  55)و  .) تسا

رتسگهیاس ار  ربا  امـش  رب  57)و  .) دینک يرازگرکش  هک  دشاب  میتخیگنارب ؛ ناتگرم  زا  سپ  ار  امـش  سپـس  (56 .) تفرگ ورف  ار  امـش  هقعاص 
.« دیروخب میاهداد ، يزور  امـش  هب  هک  ياهزیکاپ  ياهیکاروخ  زا  :[ » میتفگ و  [ ؛ میداتـسرف ورف  نیچردلب »  » و نیبگنازگ »  » امـش رب  و  میدرک ؛

، دییآرد رهش  نیدب  : » میتفگ هک  ار  یماگنه  دیرآدای ] هب  زین   ] 58)و .) دنتشادیم اور  متس  نتشیوخ  رب  هکلب  دندرکن ، متس  ام  رب  نانآ ] یل  و[
ار ام  ناهانگ  ادـنوادخ ]، : ] دـییوگب و  دـییآرد ؛ گرزب ]  ] رد زا  نانکهدجـس  و  دـیروخب ، ناوارف  دـیتساوخ ، هنوگ  ره  نآ ، ياـهتمعن ]  ] زا و 
هب ار ] نخـس  نآ  ، ] دندوب هدرک  متـس  هک  یناسک  اما  (59 .«) دوزفا میهاوخ  ار  ناراکوکین  شاداپ ]  ] و مییاشخبب ، ار  امـش  ياـهاطخ  اـت  زیرب .

هـشیپ ینامرفان  هکنیا  يازـس  هب  دندرک ، متـس  هک  نانآ  رب  زین ]  ] ام و  دندرک . لیدبت  دوب - هدش  هتفگ  ناشیا  هب  هچنآ  زا  ریغ   - يرگید نخس 
نآ رب  تیاصع  اب  : » میتفگ دـمآرب ، بآ  یپ  رد  دوخ  موق  يارب  یـسوم  هک  یماـگنه  60)و  .) میداتسرف ورف  نامـسآ  زا  یباذع  دندوب ، هدرک 
زا :[ » میتفگ و  . ] تسنادیم ار  دوخ  روخشبآ  ياهلیبق  ره  هک ] ياهنوگ  هب  ، ] تفرگ ندیـشوج  نآ  زا  همـشچ  هدزاود  سپ  نزب ». گنـسهتخت 

كاروخ عون ]  ] کی رب  زگره  یـسوم ! يا  : » دیتفگ نوچ  61)و  .«) دیرادمرب داسف  هب  رـس  نیمز  رد   [ یل و[ دیماشایب ،  دیروخب و  ادخ  يزور 
« دنایورب ام  يارب  زایپ ، سدع و  ریـس و  رایخ و  يزبس و  لیبق ]  ] زا دنایوریم ، نیمز  هچنآ  زا  ات  هاوخب  ام  يارب  دوخ  يادخ  زا  میرواین ، بات 

اجنآ رد   ] امـش يارب  دیاهتـساوخ  ار  هچنآ  هک  دییآ ، دورف  رهـش  هب  سپ  دـیرتتسپ ؟ زیچ  ناهاوخ  رتهب ، زیچ  ياج  هب  ایآ  : » تفگ یـسوم ] ]
رفک ادـخ  ياههناشن  هب  نانآ  هک  ارچ  دـندمآ ؛ راتفرگ  ادـخ  مشخ  هب  و  دـش ، هدز  نانآ  یناشیپ ]  ] رب يرادان  يراوخ و  غاد ]  ] و تس ». [ اـیهم

، تقیقح رد  (62 .) دندوب هدینارذگرد  دح  زا  و  هدومن ، یشکرس  هک  دوب  يور  نآ  زا  نیا ، دنتـشکیم ؛ قحانب  ار  ناربمایپ  و  دندوب ، هدیزرو 
تشاد و نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  سک  ره  نائباص ، نایاسرت و  و  دناهدش ، يدوهی  هک  یناسک  و  هدروآ ، نامیا  مالسا ] هب   ] هک یناسک 
63)و .) دـش دـنهاوخ  كانهودـنا  هن  و  تسا ، نانآ  رب  یمیب  هن  و  تشاد ، دـنهاوخ  ناشراگدرورپ  شیپ  ار  ناشرجا  سپ  درک ، هتـسیاش  راک 
، دیریگب دهج  دج و  هب  میاهداد  امش  هب  ار  هچنآ  :[ » میدومرف و  ، ] میتشارفا امش  زارف  رب  ار  روط  هوک ]  ] و میتفرگ ، مکحم  نامیپ  امش  زا  نوچ 

رگا و  دیدش ، نادرگیور  نامیپ ]  ] نآ زا  دعب  امـش  سپـس  (64 .«) دـییارگ اوقت  هب  هک  دـشاب  دیـشاب ، هتـشاد  رطاخ  هب  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  و 
دندرک زواجت  ادخ ] نامرف  زا   ] هبنش زور  رد  هک  ار  امش  زا  یناسک  65)و  .) دیدوب ناراکنایز  زا  املسم  دوبن ، امش  رب  وا  تمحر  ادخ و  لضف 

، نآ زا  سپ  ياهلـسن ]  ] و نارـضاح ، يارب  ار  تبوقع ]  ] نآ اـم  66)و  .«) دیـشاب هدشدرط  یناگنیزوب  : » میتفگ ار  ناشیا  سپ  دیتخانـش ، کین 
يواگ هدام  هک : دهدیم  نامرف  امش  هب  ادخ  : » تفگ دوخ  موق  هب  یسوم  هک  یماگنه  67)و  .) میداد رارق  يدنپ  ناراگزیهرپ  يارب  و  یتربع ،

: دنتفگ (68 .«) مشاـب نـالهاج  زا  اداـبم ]  ] هـک ادـخ  هـب  مربیم  هاـنپ  : » تـفگ يریگیم »؟ دنخـشیر  هـب  ار  اـم  اـیآ  : » دـنتفگ دـیربب ،» رــس  ار 
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هن تسا  يواگ  هدام  نآ  دـیامرفیم : يو  : » تفگ تسا »؟ يواگ ]  ] هنوگچ نآ  هک  دزاس  نشور  ام  رب  ات  ناوخب ، اـم  يارب  ار  تراـگدرورپ  »
، هاوخب تراگدرورپ  زا  : » دنتفگ (69 .«) دیرآ ياج  هب  دیرومأم   [ نادـب  ] ار هچنآ  سپ  ود . نیا  نیب  تسا  یلاسنایم  هکلب ] ، ] لاسدرخ هن  ریپ و 

شگنر هک  صلاـخ ، تسدـکی و  درز  تسا  يواـگ  هداـم  نآ  دـیامرفیم : يو  : » تفگ تسا »؟ هنوـگچ  شگنر  هک  دـنک  نـشور  اـم  رب  اـت 
[ یگنوگچ  ] اریز دشاب ؟ يواگ ]  ] هنوگچ نآ  هک  دـنادرگ  نشور  ام  رب  ات  هاوخب ، تراگدرورپ  زا  : » دـنتفگ (70 .«) دنکیم داش  ار  ناگدننیب 
رد دیامرفیم : يو  : » تفگ (71 .«) دش میهاوخ  تیاده  ًامتح  هللا  ءاش  نا  ام  وت ] رتشیب  تاحیـضوت  اب  یل  و[ هدـش ، هبتـشم  ام  رب  واگ  هدام  نیا 
نآ رد  ياهکل  چیه  و  تسا ؛ صقنیب  دنک ؛ يرایبآ  ار  رازتشک  هن  و  دنز ؛ مخش  ار  نیمز  ات  تسا  مار  هن  هک  تسا  يواگ  هدام  نآ  تقیقح ،

و دیتشک ، ار  یصخش  نوچ  72)و  .) دننکن هک  دوب  هدنامن  يزیچ  و  دندیرب ، رس  ار  نآ  سپ  يدروآ ». تسرد  نخس  کنیا  : » دنتفگ تسین ».
زا ياهراپ  : » میدومرف سپ  (73 .) دینادرگ راکشآ  دیدرکیم ، نامتک  ار  هچنآ  ادخ ، هکنآ  لاح  و  دیتساخرب ، هزیتس  هب  رگیدکی  اب  وا  هراب  رد 

امـش هب  ار  دوخ  تاـیآ  و  دـنکیم ، هدـنز  ار  ناـگدرم  ادـخ  هنوـگ  نیا  دوـش .] هدـنز  اـت  « ] دـینزب لوـتقم ]  ] نآ هب  ار ] هدـیرب  رـس  واـگ   ] نآ
زا هک  ارچ  نآ ، زا  رتتخس  ای  گنس ، دننامه  دیدرگ ، تخـس  هعقاو ]  ] نیا زا  دعب  امـش  ياهلد  سپـس  (74 .) دیشیدنیب هک  دشاب  دنایامنیم ،
ورف ادـخ  میب  زا  اـهنآ  زا  یخرب  و  دوـشیم ، جراـخ  نآ  زا  بآ  دفاکـشیم و  اـهنآ  زا  ياهراـپ  و  دـنزیم ، نوریب  ییاـهیوج  اهگنـس ، یخرب 

نانخـس نانآ  زا  یهورگ  هکنآ  اب  دنروایب ؟ نامیا  امـش  هب  نانیا ]  ] هک دیراد  عمط  ایآ  (75 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادـخ  و  دزیریم ،
اب نوچ  ناـیدوهی ] نیمه   ] 76)و .) دنتـسنادیم مه  ناشدوخ  و  دـندرکیم ، فیرحت  شندـیمهف  زا  دـعب  ار  نآ  سپـس  دندینـشیم ، ار  ادـخ 
زا ارچ  : » دـنیوگیم دـننکیم ، تولخ  رگیدـمه  اب  یتقو  و  میاهدروآ ». نامیا  ام  : » دـنیوگیم دـننک ، دروخرب  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک 

لالدتـسا امـش  دـض  رب  ناتراگدرورپ  شیپ  نآ ، دانتـسا ]  ] هب نانآ  ات  دـینکیم  تیاـکح  ناـنآ  يارب  تسا ، هدوشگ  امـش  رب  دـنوادخ  هچنآ 
78)و (؟ دـنادیم دـننکیم ، راکـشآ  ار  هچنآ  و  دـنرادیم ، هدیـشوپ  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  دـننادیمن  ایآ  (77 (»؟ دـینکیمن رکف  ایآ  دـننک ؟

یناسک رب  ياو  سپ  (79 .) دنربیم نامگ  طقف  و  دـننادیمن ، یماخ  تالایخ  زج  ار  ادـخ ]  ] باتک هک  دنتـسه  یناداوسیب  نانآ  زا  یـضعب ] ]
تـسد هب  يزیچان  ياهب  نادب  ات  تسادـخ ،» بناج  زا  نیا  : » دـنیوگیم سپـس  دنـسیونیم ، دوخ  ياهتـسد  اب  ياهدـشفیرحت ]  ] باتک هک 

زج : » دنتفگ 80)و  .) دـنروآیم تسد  هب  هار ] نیا  زا   ] هـچنآ زا  ناـشیا  رب  ياو  و  هتـشون ، ناشیاهتـسد  هـچنآ  زا  ناـشیا  رب  ياو  سپ  دـنرآ ؛
دهاوخن فالخ  زگره  ار  دوخ  نامیپ  ادخ  هک  - ؟ دیاهتفرگ ادخ  زا  ینامیپ  رگم  : » وگب دیـسر ». دهاوخن  ام  هب  شتآ  زگره  دـنچ ، ییاهزور 

، دریگ نایم  رد  ار  وا  شهانگ  و  دروآ ، تسد  هب  يدب  هک  یسک  يرآ ، (81 (»؟ دیهدیم تبسن  ادخ  هب  غورد  هب  دینادیمن  ار  هچنآ  ای  درک -
لها نانآ  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  82)و  .) دوب دنهاوخ  راگدنام  نآ  رد  و  دنـشتآ ، لها  یناسک  نینچ  سپ 

ردـپ و هب  و  دـیتسرپن ، ار  ادـخ  زج  : » هک میتفرگ  مکحم  نامیپ  لیئارـسا  نادـنزرف  زا  نوچ  83)و  .) دنام دـنهاوخ  نادواج  نآ  رد  و  دنتـشهب ،
ار تاکز  و  دـیراد ، اپ  هب  ار  زامن  و  دـییوگب ، نخـس  شوخ  نابز ] هب   ] مدرم اب  و  دـینک ، ناـسحا  نادنمتـسم  ناـمیتی و  ناـشیوخ و  و  رداـم ،

نوخ : » هک میتـفرگ  مکحم  ناـمیپ  امـش  زا  نوچ  84)و  .) دـیتفاترب يور  ضارعا  تلاح  هب  یگمه ] ، ] امـش زا  یکدـنا  زج  هاـگنآ ، دـیهدب ؛»
زاب یلو ] (] 85 .) دیهاوگ دوخ  و  دیدرک ، رارقا  نامیپ ] نیا  هب   ] سپـس دینکن ؛» نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  رگیدـکی  و  دـیزیرم ، ار  رگیدـمه 

هب نانآ  دض  رب  زواجت ، هانگ و  هب  و  دیناریم ، نوریب  ناشراید  زا  ار  ناتدوخ  زا  یهورگ  و  دیـشکیم ، ار  رگیدـکی  هک  دـیتسه  امـش  نیمه 
نوریب هکلب ] نتشک ، اهنت  هن   ] هکنآ اب  دینکیم ، دازآ  ار  نانآ  هیدف ، نداد ]  ] هب دنیآ ، امش  شیپ  تراسا  هب  رگا  و  دینکیم . کمک  رگیدکی 

ره يازج  سپ  دیزرویم ؟ رفک  ياهراپ  هب  و  دیروآیم ، نامیا  تاروت ]  ] باتک زا  ياهراپ  هب  امش  ایآ  تسا . هدش  مارح  امـش  رب  نانآ  ندرک 
و دنرب ، زاب  اهباذع  نیرتتخس  هب  ار  ناشیا  زیخاتسر  زور  و  دوب ، دهاوخن  يزیچ  ایند  یگدنز  رد  يراوخ  زج  دنک ، نینچ  هک  امـش  زا  سک 

کبس نانآ  باذع  هن  سپ  دندیرخ . رگید  ناهج  ياهب ]  ] هب ار  ایند  یگدنز  هک  دنناسک  نیمه  (86 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ 
و میداتـسرف ، مه  رـس  تشپ  ار  یناربماـیپ  وا  زا  سپ  و  میداد ، ار  تاروت ]  ] باـتک یـسوم  هب  اـنامه  87)و  .) دـنوش يرای  ناشیا  هن  و  ددرگ ،
هک ار  يزیچ  يربماـیپ  هاـگ  ره  ارچ  سپ  مـیدرک ؛ دـییأت  سدـقلا » حور   » اـب ار  وا  و  میدیـشخب ، راکـشآ  ياـههزجعم  ار  مـیرم  رـسپ  یـسیع 
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فالغ رد  ام  ياهلد  : » دنتفگ 88)و  .) دیتشک ار  یهورگ  دیدناوخ و  وگغورد  ار  یهورگ  دیدیزرو ؟ ربک  دروآ ، ناتیارب  دوبن  امش  دنیاشوخ 
89)و .) دناهرامـشكدنا هچ  دنروآیم  نامیا  هک  نانآ  سپ  تسا . هدرک  ناشتنعل  ناشرفک ، يازـس  هب  ادـخ  هکلب  تسین ] نینچ  هن ، .« ] تسا

هدـش رفاک  هک  یناسک  رب  شراظتنا ] رد   ] زابرید زا  و  دـمآ ، ناشیارب  تسا  نانآ  دزن  هچنآ  دـیؤم  هک  یباتک  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یماگنه 
نارفاک رب  ادخ  تنعل  سپ  دندرک . شراکنا  دمآ ، ناشیارب  دنتخانشیم  ار  شفاصوا ] هک   ] هچنآ هک  نیمه  یلو  دنتـسجیم ؛ يزوریپ  دندوب 

لضف زا  دنوادخ  ارچ  هک  دندروآ ، راکنا  کشر  رـس  زا  دوب  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  هب  هک  دنتخورف  ار  دوخ  ییاهب  دب  هچ  هب  هک  هو  (90 .) داب
نارفاـک يارب  و  دـندمآ . راـتفرگ  رگید  مشخ  رب  یمـشخ  هب  سپ  دتـسرفیم . ورف  یتاـیآ ]  ] دـهاوخب هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شیوـخ 

[ ربمایپ  ] رب هچنآ  هب  ام  : » دـنیوگیم دـیروآ ،» ناـمیا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  هب  : » دوش هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  91)و  .) تسا روآتفخ  یباذع 
. دـننکیم راکنا  تسا - نانآ  اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  دـیؤم  قح و  الماک ]  ] هکنآ اب   - ار نآ  ریغ  و  میروآیم ». نامیا  هدـش  لزان  نامدوخ 
، دروآ يراکشآ  تازجعم  امـش  يارب  یـسوم  ًاعطق  92)و  (»؟ دـیتشکیم ار  ادـخ  ناربماـیپ  نیا ، زا  شیپ  ارچ  سپ  دـیدوب ، نمؤم  رگا  : » وگب

روط هوک ]  ] و میتفرگ ، مکحم  نامیپ  امـش  زا  هک  هاگنآ  93)و  .) دیدش راکمتـس  و  دیتفرگ ، ییادخ ] هب   ] يو بایغ  رد  ار  هلاسوگ  نآ  سپس 
: دنتفگ دیهد ». ارف  شوگ  نآ ] ياهروتـسد  هب   ] و دیریگب ، دهج  دج و  هب  میاهداد  امـش  هب  ار  هچنآ  :[ » میتفگ و  ، ] میتشارفارب امـش  زارف  رب  ار 
هب ار  امـش  ناتنامیا  هک ] دینادب   ] دینمؤم رگا  : » وگب دش . هتـشرس  ناشلد  رد  هلاسوگ   [ رهِم ، ] ناشرفک رثا  رب  و  میدرک ». ینامرفان  میدینـش و  »

تـسار رگا  سپ  مدرم ، رگید  هـن  دراد ، صاـصتخا  امـش  هـب  رـسکی  نیـسپزاب  يارـس  ادـخ ، دزن  رد  رگا  : » وـگب (94 .«) درادیماو يزیچ  دـب 
[ لاح  ] هب ادـخ  و  درک . دـنهاوخن  وزرآ  ار  نآ  زگره  دـناهدرک ، شیپ  زا  هک  ییاهراک  ببـس  هب  یلو  (95 .«) دینک گرم  يوزرآ  دییوگیم 
. تفای یهاوخ  دنزرویم  كرش  هک  یناسک  زا  رتصیرح ] یتح   ] و یگدنز ، هب  مدرم  نیرتدنمزآ  املسم  ار  نانآ  96)و  .) تساناد نارگمتس 

دناوتن رود  باذـع  زا  ار  يو  دوش ، هداد  وا  هب  مه  يرمع  نینچ  رگا  هکنآ  اب  دـنک  رمع  لاس  رازه  شاک  هک  دراد  وزرآ  ناـشیا  زا  کـی  ره 
، ادخ نامرف  هب  وا ، هک  ارچ  تسادخ ] نمشد  عقاو  رد   ] تسا لیئربج  نمشد  هک  یسک  : » وگب (97 .) تسانیب دننکیم  هچنآ  رب  ادخ  و  تشاد .
ره (98 .«) تسا نانمؤم  يارب  یتراشب  تیاده و  و  نآ ، زا  شیپ  ینامـسآ ] ياهباتک   ] دیؤم هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لزان  تبلق  رب  ار  نآرق 
وت رب  انامه  99)و  .) تسا نارفاک  نمشد  انیقی  ادخ  هک ] دنادب   ] تسا لیئاکیم  لیئربج و  و  وا ، ناگداتـسرف  ناگتـشرف و  و  ادخ ، نمـشد  هک 

، دنتـسب یناـمیپ  هاـگ  ره  دوهی ]  ] هک دوب  نیا  هن  رگم  100)و  .) دنکیمن راکنا  ار  اهنآ  یـسک ]  ] ناقـساف زج  و  میداتـسرف ، ورف  نشور  یتایآ 
بناج زا  ياهداتسرف  هک  هاگنآ  101)و  .) دنروآیمن نامیا  ناشرتشیب  هک ] تسا  نیا  تقیقح   ] هکلب دندنکفا ؟ رود  ار  نآ  ناشیا  زا  یهورگ 
هکنانچ دندنکفا ، رـس  تشپ  ار  ادـخ  باتک  باتک ، لها  زا  یهورگ  تشادیم - قیدـصت  دوب  نانآ  اب  ار  هچنآ  هک   - دـمآ ناشیارب  دـنوادخ 

. دندرک يوریپ  دندوب ، هتفرگ ] سرد  و   ] هدناوخ نامیلس  تنطلس  رد  اه  [ تفص ] ناطیش هک  ار  هچنآ  102)و  .) دننادیمن چیه ] نآ  زا   ] ییوگ
، هتشرف ود  نآ  رب  هچنآ  زا ] زین   ] و دنتخومآیم . رحـس  مدرم  هب  هک  دندییارگ  رفک  هب  اه  [ تفـص ] ناطیـش نآ  نکیل  دیزرون ، رفک  نامیلـس  و 

رگم دندرکیمن  رحـس ]  ] میلعت ار  سک  چیه  هتـشرف ]  ] ود نآ  هکنیا  اب  دندرک ،] يوریپ   ] دوب هدش  هداتـسرف  ورف  ِلباب  رد  تورام ، توراه و 
ییاهزیچ هتشرف ]  ] ود نآ  زا  اهنآ  یل ] و[ يوشن ». رفاک  راهنز  سپ  میتسه ،  [ امش يارب   ] یـشیامزآ هلیـسو ]  ] ام : » دنتفگیم وا ] هب  البق   ] هکنآ

نایز يدحا  هب  نآ  هلیسو  هب  دنتسناوتیمن  ادخ  نامرف  نودب  دنچ  ره  دننکفیب . ییادج  شرسمه  درم و  نایم  نآ  هلیـسو  هب  هک  دنتخومآیم 
ره هک  دندوب  هتفایرد  نایدوهی ]  ] ًاعطق و  دیناسریمن . ناشیدب  يدوس  و  تشاد ، نایز  ناشیارب  هک  دنتخومآیم  يزیچ  هصالخ ]  ] و دنناسرب .

اهنآ رگا  (103 .) دنتـسنادیم رگا  - دـندیرخ ناج  هب  هچنآ  دوب  دـب  هچ  هک  هو  درادـن . ياهرهب  ترخآ  رد  دـشاب ، عاـتم ]  ] نیا رادـیرخ  سک 
نامیا هک  یناسک  يا  (104 .) دنتـسنادیم رگا  - دوب رتهب  دنتفاییم ]  ] ادخ بناج  زا  هک ]  ] یـشاداپ ًاعطق  دندوب  هدرک  يراگزیهرپ  هدـیورگ و 
یناسک هن  (105 .) تسا كاندرد  یباذع  ار  نارفاک  هن ] رگ   ] و دیونـشب ؛ ار ] هیـصوت  نیا   ] و انرظنا ،» : » دییوگب و  انعار ،» : » دییوگن دیاهدروآ ،

هکنآ اب  دیآ ، دورف  امـش  رب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  يریخ  دنرادیمن  تسود  مادک ] چیه   ] ناکرـشم هن  و  دـناهدش ، رفاک  باتک  لها  زا  هک 
ار نآ  ای  مینک ، خسن  ار  یمکح  ره  (106 .) تسا میظع  یـشخبنوزف  ياراد  ادخ  و  دهد ، صاصتخا  دوخ  تمحر  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ 
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یتسنادن رگم  (107 (؟ تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  هک  یتسنادن  رگم  میروآیم ؛ ار  شدـننام  ای  نآ ، زا  رتهب  میراپـسب ، یـشومارف  تسد ]  ] هب
ار نامه  دوخ  ربمایپ  زا  دـیهاوخیم  ایآ  (108 (؟ دیرادن يروای  رورـس و  ادخ  زج  امـش  و  تسادخ ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  هک 

يرایسب (109 .) تسا هدش  هارمگ  تسرد  هار  زا  املسم  دنک ، ضوع  نامیا  اب  ار  رفک  سک  ره  و  دش ؟ هتـساوخ  یـسوم  زا  البق  هک  دیهاوخب 
زا دـعب  ار ، امـش  هک  دـندرکیم  وزرآ  دوب ، ناشدوجو  رد  هک  يدـسح  يور  زا  دـش - راکـشآ  ناشیارب  قح  هکنیا  زا  سپ   - باتک لـها  زا 
هب ار  زامن  110)و  .) تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  هک  دروایب ، ار  شیوخ  نامرف  ادخ  ات  دیرذگرد ، دینک و  وفع  سپ  دـننادرگ . رفاک  ناتنامیا ،

هچنآ هب  ادخ  يرآ ، تفای ؛ دیهاوخ  زاب  ادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف ، شیپ  زا  شیوخ  يارب  هک  یکین  هنوگ  ره  و  دـیهدب ؛ ار  تاکز  دـیراد و  اپ 
. تسا ناشیا  ِیهاو ]  ] ياهوزرآ نیا  دشاب ». اسرت  ای  يدوهی  هکنآ  رگم  دیاینرد ، تشهب  هب  یـسک  زگره  : » دنتفگ 111)و  .) تسانیب دینکیم 

راکوکین دـنک و  میلـست  ادـخ  هب  دوجو ، ماـمت  اـب  ار  دوخ  هک  سک  ره  يرآ ، (112 .«) دـیروایب ار  دوخ  لیلد  دـییوگیم ، تسار  رگا  : » وگب
قح رب  نایاسرت  : » دـنتفگ نایدوهی  113)و  .) دـش دـنهاوخن  نیگمغ  و  تسین ، نانآ  رب  یمیب  و  تسوا ، راگدرورپ  شیپ  يو  دزم  سپ  دـشاب ،
هتفگ دننامه  ینخس ]  ] زین نادان  دارفا  دنناوخیم . ار  ینامسآ ]  ] باتک نانآ  هکنآ  اب  « - دنتسین قح  رب  نایدوهی  : » دنتفگ نایاسرت  و  دنتـسین ».

رترگدادیب تسیک  114)و  .) درک دهاوخ  يرواد  نانآ  نایم  دندرکیم ، فالتخا  مه  اب  هچنآ  رد  زیخاتسر  زور  دنوادخ ، سپ  دنتفگ . ناشیا 
نآ رد  نازرل  - ناسرت زج  دـنرادن  قح  ناـنآ  دـشوکب ؟ اـهنآ  یناریو  رد  و  دوش ، هدرب  يو  ماـن  ادـخ ، دـجاسم  رد  دراذـگن  هک  سک  نآ  زا 
ره هب  سپ  تسادخ ؛ ِنآ  زا  برغم  قرشم و  115)و  .) تسا گرزب  یباذع  ترخآ  رد  و  يراوخ ، ار  ناشیا  ایند  نیا  رد  دنیآرد . اه  [ دجسم ]
.« تسا هدرک  رایتخا  دوخ  يارب  يدنزرف  دنوادخ  : » دنتفگ 116)و  .) تساناد رگشیاشگ  ادخ  يرآ ، تسادخ . هب ]  ] يور اجنآ  دینک ، ور  وس 

نیمز اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  وا ] (] 117 .) دنیوا ریذـپنامرف  همه  و ] ، ] تسوا نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هکلب  تسا . هزنم  وا 
ادخ ارچ  : » دنتفگ نادان  دارفا  (118 .) دوشیم دوجوم ] ًاروف   ] سپ شاب ؛» دوجوم ] : »] دیوگیم طقف  دیامرف ، هدارا  يراک  هب  نوچ  و  تسا ،] ]
اهلد دنتفگیم . ار  ناشیا  هتفگ  نیمه  لثم  زین ]  ] دندوب نانیا  زا  شیپ  هک  یناسک  دـیآیمن »؟ ياهزجعم  ام  يارب  ای  دـیوگیمن ؟ نخـس  ام  اب 
قحب ار  وت  اـم  (119 .) میاهدـینادرگ نشور  کـین  دـنراد ، نیقی  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ ] [ي  اـههناشن اـم  دـنامیم . مه  هب  ناـش  [ راـکفا [و 

وت زا  نایاسرت  نایدوهی و  زگره  120)و  .) دش دهاوخن  یشسرپ  وت  زا  نایخزود ، هرابرد  یل ]  ] و یـشاب ، هدنهدمیب  رگتراشب و  ات  میداتـسرف ،
هچنانچ و  تسا ». یعقاو ]  ] تیاده هک  تسادخ  تیاده  اهنت  تقیقح ، رد  : » وگب ینک . يوریپ  نانآ  شیک  زا  هکنآ  رگم  دنوشیمن ، یـضار 
یناسک (121 .) تشاد یهاوخن  يروای  رورـس و  ادخ  ربارب  رد  ینک ، يوریپ  نانآ  ياهـسوه  زا  زاب  دـش ، لصاح  ار  وت  هک  یملع  نآ  زا  سپ 

رفک نادب  هک  یناسک  یل ] و[ دـنراد . نامیا  نادـب  هک  دـنناشیا  دـنناوخیم ، دـیاب  هکنانچ  ار  نآ  و ] ، ] میاهداد نانآ  هب  ینامـسآ ]  ] باتک هک 
يرترب ناـیناهج  رب  ار  امـش  هکنیا  و  متـشاد ، ینازرا  امـش  رب  هک  ار ، متمعن  لیئارـسا ، نادـنزرف  يا  (122 .) دنناراکنایز هک  دننانامه  دـنزرو ،

يو زا  ینادرگالب  لدب و  هن  و  دنکیمن ، عفد  یسک  زا  ار  ادخ ] باذع  زا   ] يزیچ سک  چیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب  123)و  .) دینک دای  مداد ،
نآ يو  و  دومزایب ، یتاملک  اب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  نوچ  124)و  .) دنوش يرای  هن  و  دتفا ، دنمدوس  يرگیجنایم  ار  وا  هن  و  دوش ، هتفریذپ 

نامیپ : » دومرف روطچ »؟]  ] منامدود زا  : » دیـسرپ میهاربا ] .« ] مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  : » دومرف وا ] هب  ادخ  ، ] دیناسر ماجنا  هب  ار  همه 
ماقم رد  :[ » میدومرف و  ، ] میداد رارق  ینما  ياج ]  ] عاـمتجا و لـحم  مدرم  يارب  ار  هبعک ]  ] هناـخ نوچ  125)و  .«) دسریمن نارگدادیب  هب  نم 

نافکتعم و ناگدـننکفاوط و  يارب  ارم  هناخ  : » هک میداد  ناـمرف  لیعامـسا  میهاربا و  هب  و  دـینک ،» راـیتخا  دوخ  يارب  یهاـگزامن  میهاربا ،
 - ار شمدرم  و  نادرگ ، نما  يرهش  ار  نیمزرـس ]  ] نیا اراگدرورپ ، : » تفگ میهاربا  نوچ  126)و  .«) دینک هزیکاپ  ناگدننکدوجس  عوکر و 

یکدـنا دزروب ، رفک  سک  ره  یل ] و[ : » دومرف شخب ،» يزور  اههدروآرف  زا  دروایب - ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  ناـنآ  زا  سک  ره 
هک یماگنه  127)و  .«) تسا یماجنارـس  دب  هچ  و  مناشکیم ، خزود ]  ] شتآ باذع  يوس  هب  يراوخ  اب  ار  وا  سپـس  منکیم ، شرادروخرب 

ياونـش وـت  تقیقح ، رد  هک  ریذـپب  اـم  زا  اـم ، راـگدرورپ  يا  :[ » دـنتفگیم ، ] دـندربیم ـالاب  ار  هبعک ]  ] هناـخ ياـههیاپ  لیعامـسا  میهاربا و 
ام هب  ار  ام  ینید  بادآ  و  رآ ؛] دـیدپ   ] دوخ رادربنامرف  یتما  ام ، لـسن  زا  و  هد ؛ رارق  دوخ  ناـمرف ]  ] میلـست ار  اـم  اراـگدرورپ ، (128 .) ییاناد
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رب ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب ، ناشدوخ  زا  ياهداتسرف  نانآ ، نایم  رد  اراگدرورپ ، (129 .) نابرهم ریذپهبوت  ییوت  هک  ياشخبب ، ام  رب  و  هد ؛ ناشن 
زج  - یسک هچ  130)و  .«) یمیکح ریذپانتسکـش  دوخ ، وت  هک  اریز  دنک ، ناشهزیکاپ  دزومایب و  نانآ  هب  تمکح  باتک و  و  دناوخب ، نانآ 

ناگتـسیاش زا  زین ]  ] ترخآ رد  هتبلا  و  میدیزگرب ؛ ایند  نیا  رد  ار  وا  ام  و  دـباتیمرب ؟ يور  میهاربا  نییآ  زا  دـیارگ - يزغمکبـس  هب  هکنآ 
میهاربا و 132)و  .«) مدـش میلـست  نایناهج  راگدرورپ  هب  : » تفگ وش ،» میلـست  : » دومرف وا  هب  شراـگدرورپ  هک  یماـگنه  (131 .) دوب دهاوخ 

نیا امش  يارب  دنوادخ  نم ، نارسپ  يا  :[ » دنتفگ نینچ  ناشتیـصو  رد  ود  ره  و  [ ؛ دندرک شرافـس  نییآ ]  ] نامه هب  ار  دوخ  نارـسپ  بوقعی ،
هب هک  یماگنه  دـیدوب ؟ رـضاح  دیـسر ، ارف  گرم  ار  بوقعی  هک  یتقو  اـیآ  (133 .«) دیریمب ناملـسم  زج  دـیابن  هتبلا  سپ ، دـیزگرب ؛ ار  نید 

يدوبعم  - قاحـسا لیعامـسا و  میهاربا و  تناردپ ، دوبعم  و  وت ، دوبعم  : » دنتفگ دیتسرپ »؟ دیهاوخ  ار  هچ  نم ، زا  سپ  : » تفگ دوخ  نارـسپ 
امش درواتسد  نانآ و  يارب  نانآ  درواتسد  دمآ ؛ رـس  هب  راگزور  ار  تعامج  نآ  (134 .«) میتسه میلـست  وا  ربارب  رد  و  میتسرپیم ؛ ار  هناگی -

ات دیـشاب ، یحیـسم  ای  يدوهی  : » دنتفگ باتک ] لها   ] 135)و .) دش دیهاوخن  تساوخزاب  امـش  دناهدرکیم ، نانآ  هچنآ  زا  و  تسامـش ؛ يارب 
ام رب  هچنآ  هب  و  ادخ ، هب  ام  : » دـییوگب (136 .«) دوبن ناکرـشم  زا  يو  و  متـسه ؛]  ] ارگقح میهاربا  نییآ  رب ]  ] هکلب هن ، : » وگب دیبای ؛» تیادـه 

همه هب  هچنآ  هب  و  هدش ، هداد  یـسیع  یـسوم و  هب  هچنآ  هب  و  هدـمآ ، لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هب  و  هدـش ، لزان 
میلــست وا  ربارب  رد  و  میراذــگیمن ؛ قرف  ناـشیا  زا  کـی  چــیه  ناـیم  مـیاهدروآ ؛ ناـمیا  هدــش ، هداد  ناـشراگدرورپ  يوـس  زا  ناربماــیپ 

زج دنتفاترب ، يور  رگا  یلو  دناهدش ، تیاده  ًاعطق  دندروآ ، نامیا  دیاهدروآ ، نامیا  نادب  امش  هچنآ  هب  مه ]  ] نانآ رگا  سپ  (137 .«) میتسه
ياونــش وا  هـک  درک ، دــهاوخ  تیاــفک  وـت  زا  ار  ناــنآ  رــش ]  ] دــنوادخ يدوز  هـب  و  دــنراد ؛ ییادــج ]  و   ] زیتـس رــس  هـک  تـسین  نـیا 

ام اب  ادـخ  هرابرد  اـیآ  وگب : (139 .) میناگدنتـسرپ ار  وا  اـم  و  ادـخ ؟ زا  رتراـگنشوخ  تسیک  و  یهلا ؛ يرگراـگن  تسا  نیا  (138 .) تساناد
و تسامش ، نآ  زا  امش  ياهرادرک  و  ام ، نآ  زا  ام  ياهرادرک  و  تسامش ؛ راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  وا  هکنآ  اب  دینکیم ؟ وگتفگ  ثحب و 

ینارـصن ای  يدوهی  هناگهدزاود ]  ] طابـسا بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  : » دییوگیم ای  (140 .) میزرویم صالخا  وا  يارب  اـم 
و دراد ؟ هدیشوپ  شیوخ  دزن  رد  ار  ادخ  زا  یتداهش  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  و  ادخ »؟ ای  دینادیم  رتهب  امش  ایآ  : » وگب دناهدوب »؟

يارب و  دـناهدروآ ؛ تسد  هب  هچنآ  تـسا  ناـشیا  يارب  دـش ؛ يرپـس  راـگزور  ار  تعاـمج  نآ  (141 .) تسین لـفاغ  دـینکیم  هچنآ  زا  ادـخ 
دنهاوخ درخ  مک  مدرم  يدوز  هب  (142 .) دش دیهاوخن  تساوخزاب  امـش  دناهدرکیم ، نانآ  هچنآ  زا  و  دـیاهدروآ ؛ تسد  هب  هچنآ  تسامش 

هار هب  دـهاوخ  ار  هک  ره  تسادـخ ؛ نآ  زا  برغم  قرـشم و  : » وگب درک »؟ نادرگیور  دـندوب  نآ  رب  هک  ياهلبق  زا  ار  ناـنآ  زیچ  هچ  : » تفگ
ياهلبق و  دشاب . هاوگ  امش  رب  ربمایپ  و  دیشاب ؛ هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد ، رارق  هنایم  یتما  ار  امـش  هنوگ  نیدب  143)و  .«) دنکیم تیاده  تسار 

دوـخ هدـیقع  زا  هـک  سک  نآ  زا  دـنکیم ، يوریپ  ربماـیپ  زا  هـک  ار  یــسک  هـکنآ  يارب  زج  مـیدرکن  ررقم  يدوـب ، نآ  رب  يدـنچ ]  ] هـک ار 
نامیا هک  دوبن  نآ  رب  ادخ  و  دوب ؛ نارگ  تخـس  هدرک ، ناش ] ] تیاده ادـخ  هک  یناسک  رب  زج  راک ] نیا   ] دـنچ ره  میـسانشزاب ؛ ددرگیمرب 
کین ار  نامـسآ  رد  تیور  ِندـینادرگ  وس ] ره  هب   ] اـم (144 .) تسا نابرهم  زوسلد و  مدرم  هب  تبـسن ]  ] ادـخ اریز  دـنادرگ ، عیاـض  ار  اـمش 

، دیدوب اج  ره  و  نک ؛ مارحلادجسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  سپ  مینادرگرب ؛ يوش  دونشخ  نادب  هک  ياهلبق  هب  ار  وت  ات ] شاب   ] سپ مینیبیم .
تـسرد اجب و ]  ] ناشراگدرورپ بناج  زا  هلبق ] رییغت   ] نیا هک  دننادیم  کین  باتک  لها  تقیقح ، رد  دینادرگب . نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور 

و دننکیمن ، يوریپ  ار  وت  هلبق  زاب ]  ] يروایب باتک  لها  يارب  ياهزجعم  هنوگ  ره  رگا  145)و  .) تسین لفاغ  دننکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  تسا ؛
ناشیا ياهـسوه  زا  رگا  هدمآ ، لصاح ]  ] ار وت  هک  یملع  زا  سپ  و  دنتـسین ، رگیدـکی  هلبق  وریپ  نانآ  دوخ  و  یتسین ، نانآ  هلبق  وریپ  زین ]  ] وت
نارسپ هک  هنوگ  نامه  میاهداد ، ینامسآ ]  ] باتک ناشیا  هب  هک  یناسک  (146 .) دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  ًادج  تروص  نآ  رد  ینک ، يوریپ 

[ مــه  ] ناــشدوخ و  دــنرادیم ، هــتفهن  ار  تــقیقح  ناــشیا  زا  یهورگ  ًاملــسم  و  دنــسانشیم ؛ ار  دــمحم ]  ]= وا دنـــسانشیم ، ار  دوــخ 
يور يو  هک  تسا  ياهلبق  یـسک  ره  يارب  148)و  .) یـشاب ناگدـننکدیدرت  زا  ادابم  سپ  تسوت . راگدرورپ  بناج  زا  قح  (147 .) دننادیم
يوس هب   ] ار امش  یگمه  دنوادخ  دیشاب ، هک  اجک  ره  دیریگ . یشیپ  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رد  سپ  دنادرگیم ؛ يوس ]  ] نآ هب  ار  دوخ 
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مارحلادجـسم يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  يدـمآ ، نوریب  اـجک  ره  زا  149)و  .) تساـناوت زیچ  همه  رب  ادـخ  تقیقح ، رد  دروآیم ؛ زاـب ] دوـخ 
نوریب اجک  ره  زا  150)و  .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا و  وت  راگدرورپ  بناج  زا  تسا و  قح  نامرف ]  ] نیا هتبلا  و  نادرگب ،

يارب ات  دینادرگب ، نآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهیور  دیدوب  اجک  ره  و  نادرگب ؛ مارحلادجـسم  تمـس  هب  ار  دوخ  يور  زامن ] ماگنه  هب  ، ] يدمآ
و منادرگ ، لماک  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  ات  دیـسرتب ، نم  زا  و  دیـسرتن ، نانآ  زا  سپ ، دـشابن . یتجح  امـش  رب  ناشنارگمتـس - زا  ریغ   - مدرم
و دناوخیم ، امش  رب  ار  ام  تایآ  هک ] ، ] میدرک هناور  ناتدوخ  زا  ياهداتـسرف  امـش ، نایم  رد  هک  روط  نامه  (151 .) دیوش تیاده  هک  دشاب 
[ ات ، ] دینک دای  ارم  سپ  (152 .) دهدیم دای  امش  هب  دیتسنادیمن  ار  هچنآ  و  دزومآیم ، تمکح  باتک و  امش  هب  و  دنادرگیم ، كاپ  ار  امش 

يرای زامن  ییابیکش و  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (153 .) دینکن یساپسان  نم  اب  و  دیرآ ؛ ياج  هب  ار  ماهنارکـش  و  منک ؛ دای  ار  امش 
امـش یلو  دـناهدنز ؛ هـکلب  دـیناوخن ، هدرم  دـنوشیم ، هتــشک  ادـخ  هار  رد  هـک  ار  یناـسک  154)و  .) تسا نایابیکـش  اب  ادـخ  اریز  دـییوج ؛

هد هدژم  و  مییامزآیم ؛ تالوصحم  اهناج و  لاوما و  رد  یشهاک  و  یگنسرگ ، سرت و  ِلیبق ]  ] زا يزیچ  هب  ار  امـش  ًاعطق  155)و  .) دینادیمن
زاـب وا  يوـس  هـب  و  میتـسه ، ادــخ  ِنآ  زا  اـم  : » دــنیوگیم دــسرب ، ناــنآ  هـب  یتبیــصم  نوـچ  هـک  یناــسک  ناــمه ] (] 156 :) ار ناـیابیکش 

و افـص » ، » تقیقح رد  (158 .) دـنناشیا دوخ  مه ]  ] ناـگتفایهار و  داـب ]  ] ناـشراگدرورپ زا  یتـمحر  اـهدورد و  ناـشیا  رب  (157 .«) میدرگیم
ود نآ  نایم  هک  تسین  یهانگ  وا  رب  درازگ ، هرمع  ای  دنک ، جح  ار  ادخ ]  ] هناخ هک  ره  سپ  تسوا ؛] روآدای  هک   ] تسادخ ریاعش  زا  هورم » »

و نشور ، ياههناشن  هک  یناـسک  (159 .) تساـناد سانـش و  قـح  ادـخ  دـنک ، یکین  راـک  هضیرف ، رب  نوزفا  هک  ره  و  دروآ . ياـج  هـب  یعس 
، دنکیم تنعل  ادخ  ار  نانآ  دنرادیم ، هتفهن  میاهداد ، حیضوت  باتک  رد  مدرم  يارب  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  میاهداتـسرف ، ورف  هک  ار  يدومنهر 

سپ دندرک ، راکشآ  ار ] تقیقح   ] و دندومن ، حالـصا  ار ] دوخ   ] و دندرک ، هبوت  هک  یناسک  رگم  (160 .) دننکیم ناشتنعل  ناگدننکتنعل  و 
مامت ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  دـندرم ، رفک  لاح  رد  و  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  (161 .) منابرهم ریذـپهبوت  نم  و  دوشخب ؛ مهاوخ  ناـنآ  رب 

ياهناگی دوبعم  امش ، دوبعم  163)و  .) دنبای تلهم  هن  و  ددرگ ، هتـساک  ناشباذع  هن  دننامب ؛ هنادواج  تنعل ]  ] نآ رد  (162 .) داب نانآ  رب  مدرم 
رگیدـکی یپ  رد  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  یتسار  (164 .) نابرهم رگـشیاشخب  تسوا ] و  ، ] تسین يدوبعم  چـیه  وا  زج  هک  تسا 

، هداتـسرف ورف  نامـسآ  زا  ادخ  هک  یبآ  نینچمه ]  ] و دناسریم ، دوس  مدرم  هب  هچنآ  اب  دنناور  ایرد  رد  هک  ییاهیتشک  و  زور ، بش و  ندمآ 
هک يربا  و  اهداب ، ندینادرگ  رد ] زین   ] و هدرک ، هدـنکارپ  ياهدـنبنج  هنوگ  ره  نآ  رد  و  هدـینادرگ ، هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، اب  و 

ربارب رد  مدرم ، زا  یخرب  165)و  .) دراد دوجو  ایوگ ]  ] ییاههناشن ًاعقاو  دنشیدنایم ، هک  یهورگ  يارب  تسا ، هدیمرآ  نیمز  نامـسآ و  نایم 
ادـخ هب  دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  یلو  دـنرادیم ؛ تسود  ادـخ ، یتسود  نوچ  ار  اهنآ  و  دـننیزگیمرب ، وا ] يارب   ] ییاهدـننامه ادـخ ،
مامت دننک  هدهاشم  ار  باذع  هک  یماگنه  دنتـسنادیم  رگا  دناهدومن  متـس  دوخ ] هب  اهتب ، ندـیزگرب  اب   ] هک یناسک  دـنراد . يرتشیب  تبحم 

و دـننک ، هدـهاشم  ار  باذـع  و  دـنیوج ؛ يرازیب  ناوریپ  زا  نایاوشیپ  هک  هاگنآ  (166 .) تسا رفیکتخـس  ادخ  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  اه ] ] ورین
ام  ] دنتـسج يرازیب  ام  زا  نانآ ]  ] هک هنوگ  نامه  ات  دوب  یتشگزاب  ام  يارب  شاک  : » دنیوگیم ناوریپ  167)و  .) ددرگ هدیرب  اهدنویپ  ناشنایم 

شتآ زا  و  دـنایامنیم ، ناشیا  هب  تساهترـسح - هیاـم  ناـنآ  رب  هک   - ار ناـشیاهراک  دـنوادخ ، هنوگ  نیا  میتسجیم ». يرازیب  ناـنآ  زا  زین ]
وا هک  دـینکم  يوریپ  ناطیـش  ياـهماگ  زا  و  دـیروخب ، ار  هزیکاـپ  لـالح و  تسا  نـیمز  رد  هـچنآ  زا  مدرم ، يا  (168 .) دنتسین یندمآنوریب 

دینادیمن هک  ار  يزیچ  ادـخ ، رب  اـت  درادیماو ]  ] و دـهدیم ، ناـمرف  یتـشز  يدـب و  هـب  طـقف  ار  امـش  وا ] (] 169 .) تسامش راکشآ  نمـشد 
دوخ ناردپ  هک  يزیچ  زا  هکلب  هن ، : » دنیوگیم دـینک ؛» يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  170)و  .) دیدنبرب
روـخ رد  مه  زاـب   ] دـناهتفریمن باوـص  هار  هب  هدرکیمن و  كرد  ار  يزیچ  ناشناردـپ  دـنچ  ره  اـیآ  مینکیم ». يوریپ  میاهتفاـی ، نآ  رب  ار 

دونشیمن يزیچ ] مهبم ،  ] ییادن ادص و  زج  هک  ار  یناویح  هک  تسا  یـسک  لَثَم  نوچ  نارفاک  هدننکتوعد ]  ] لَثَم 171)و  (؟] دنتسه يوریپ 
يزور هک  ياهزیکاپ  ياهتمعن  زا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (172 .) دنباییمنرد و ] . ] دنروک دنلال ، دـنرک ، يرآ ]، . ] دـنزیم گناب 

ار هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  اهنت  دـنوادخ ]، (] 173 .) دینک رکـش  ار  ادخ  دیتسرپیم  ار  وا  اهنت  رگا  دیروخب و  میاهدرک ، امش 
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ندروخ هب  دوخ  ناج  ظفح  يارب   ] هک یـسک  یلو ] . ] تسا هدینادرگ  مارح  امـش  رب  هدش ، هدرب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  ندـیرب ] رـس  ماگنه   ] هک
هک یناسک  (174 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  اریز  تسین ، یهانگ  وا  رب  دـشابن  زواـجتم  رگمتـس و  هک  یتروص  رد  دوش ، راـچان  اـهنآ ]

شیوخ ياهمکـش  رد  شتآ  زج  نانآ  دنروآیم ، تسد  هب  يزیچان  ياهب  نادب  دـنرادیم و  ناهنپ  هدرک ، لزان  باتک  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ 
نانآ (175 .) تشاد دـنهاوخ  كاندرد  یباذـع  و  درک ، دـهاوخن  ناشکاپ  و  تفگ ، دـهاوخن  نخـس  ناشیا  اب  تمایق  زور  ادـخ  و  دـنربن . ورف 
شتآ رب  دیاب  هزادنا  هچ  یتسار  هب  سپ  دندیرخ ، شزرمآ  يازا ]  ] هب ار  باذع  و  تیادـه ، ياهب ]  ] هب ار  یهارمگ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه 

هب رگیدـکی  اـب  ادـخ ]  ] باـتک هراـب  رد  هک  یناـسک  و  تسا ، هدرک  لزاـن  قح  هب  ار  تاروت ]  ] باـتک دـنوادخ  هک  ارچ  (176 !) دنشاب ابیکش 
، دـینادرگب برغم  اـی ]  ] قرـشم و يوس  هب  ار  دوخ  يور  هک  تسین  نآ  يراـکوکین  (177 .) دـنزارد رود و  ياهزیتس  رد  دـنتخادرپ ، فالتخا 

دوجو اب  ار  دوخ ]  ] لام و  دروآ ، نامیا  ناربمایپ  و  ینامسآ ]  ] باتک ناگتشرف و  نیـسپزاب و  زور  ادخ و  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  یکین  هکلب 
ياپرب ار  زامن  و  دهدب ، ناگدنب  ندرک ] دازآ  هار   ] رد نایادگ و  ناگدنامهار و  رد  نایاونیب و  نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  شنتشاد ، تسود 

؛ دننایابیکـش گنج  ماگنه  هب  و  نایز ، یتخـس و  رد  و  دـننارادافو ؛ دوخ  دـهع  هب  دـندنب ، دـهع  نوچ  هک  نانآ  و  دـهدب ، ار  تاکز  و  دراد ،
[ قح  ] امـش رب  ناگتـشک ، هراب  رد  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (178 .) دنناراگزیهرپ نامه  نانآ  و  دـناهتفگ ، تسار  هک  یناسک  دـننانآ 
[، لوتقم ّیلو  ینعی   ] شا [ ینید  ] ردارب بناج  زا  هک  سک  ره  و  نز . ضوع  نز  هدنب و  ضوع  هدنب  دازآ و  ضوع  دازآ  هدـش : ررقم  صاصق 

اهبنوخ ، ] ناسحا تیاعر ]  ] اب و  دنک ، يوریپ  هدیدنـسپ  روط  هب  لوتقم ] ّیلو  تشذگ  زا  دیاب  ، ] دوش تشذـگ  وا  هب  صاصق ] قح  زا   ] يزیچ
یباذـع ار  يو  درذـگرد ، هزادـنا  زا  نآ  زا  دـعب  سک ، ره  سپ  تسامـش ؛ راـگدرورپ  زا  یتمحر  فیفخت و  مکح ]  ] نیا دزادرپب . وا  هب  ار ]

هک تسا  هدش  ررقم  امـش  رب  (180 .) دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب  تسا ، یناگدنز  صاصق  رد  ار  امـش  نادـنمدرخ ، يا  179)و  .) تسا كاندرد 
؛ دنک تیصو  هدیدنسپ  روط  هب  دوخ ]  ] نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  يارب  دراذگ ، ياج  رب  یلام  رگا  دسر ، ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ 

یناسک ندرگ ]  ] رب اهنت  شهانگ  دهد ، رییغت  شندینش  زا  دعب  ار  تیـصو ]  ] نآ سک  ره  سپ  (181 .) ناراگزیهرپ رب  تسا  یقح  راک ] نیا  ]
هب تبسن   ] ياهدننکتیصو ياجیب ] لیامت  و   ] فارحنا زا  هک  یسک  یلو  (182 .) تساناد ياونش  ادخ  يرآ ، دنهدیم . رییغت  ار  نآ  هک  تسا 

هدـنزرمآ ادـخ  هک  تسین ، یهانگ  وا  رب  دـهد ، شزاس  ار  ناشنایم  دـشاب و  هتـشاد  میب  فالخ ] راک  هب  تیـصو  رد   ] وا هانگ  زا  ای  شاهثرو ]
[ دندوب  ] امـش زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدش  ررقم  امـش  رب  هزور  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (183 .) تسا نابرهم 

رامیب امش  زا  سک  ره  یلو ] [. ] تسا هدش  ررقم  امـش  رب   ] يدودعم ياهزور  رد ] هزور  (] 184 .) دینک يراگزیهرپ  هک  دشاب  دوب ، هدش  ررقم 
تسا ياهرافک  تساسرفتقاط ، هزور ]  ] هک یناسک  رب  و  درادب ،] هزور  ار   ] رگید ياهزور  زا  يدادعت  هرامـش ] نامه  هب  ، ] دشاب رفـس  رد  ای 
نتفرگ هزور  دـینادب ، رگا  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  نآ  سپ  دـنک ، یکین  رتشیب  دوخ ، لـیم  هب  سک  ره  و  تسا . ییاونیب  هب  نداد  كاروخ  هک 

و ربـهار ، ار  مدرم  هک  یباـتک ]  ، ] تسا هدـش  هداتـسرف  ورف  نآرق  نآ ، رد  هک  تسا  هاـم ] ناـمه   ] ناـضمر هاـم  (185 .) تسا رتهب  امـش  يارب 
هزور ار  نآ  دیاب  دنک  كرد  ار  هام  نیا  امـش  زا  سک  ره  سپ  تسا . لطاب  زا  قح  صیخـشت  نازیم ]  ] و تیاده ، راکـشآ  لیالد  نّمـضتم ] ]

یناسآ امـش  يارب  ادـخ  درادـب .] هزور  ار   ] رگید ياهزور  زا  يدادـعت  نآ ]، هرامـش  هب  دـیاب   ] تسا رفـس  رد  ای  راـمیب  هک  یـسک  و  درادـب ،
یگرزب هب  تسا  هدرک  ناتینومنهر  هکنآ  ساپ  هب  ار  ادخ  دینک و  لیمکت  ار   [ ررقم  ] هرامش ات  دهاوخیمن ؛ يراوشد  امش  يارب  دهاوخیم و 

ار هدننکاعد  ياعد  و  مکیدزن ، نم  وگب ] ، ] دنـسرپب نم  هراب  رد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هاگره  186)و  .) دینک يرازگرکش  هک  دشاب  و  دییاتسب ،
رد (187 .) دنبای هار  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنهن و  ندرگ  ارم  نامرف  دیاب  نانآ ]  ] سپ منکیم ، تباجا  دناوخب - ارم  هک  یماگنه  هب  -
ادخ دیتسه . یـسابل  نانآ  يارب  امـش  دنتـسه و  یـسابل  امـش  يارب  نانآ  تسا . هدیدرگ  لالح  امـش  رب  ناتنانز  اب  یگباوخمه  هزور ، ياهبش 

ناضمر هام  ياهبش  رد   ] نونکا سپ ، تشذگرد . امش  زا  تفریذپ و  ار  امـش  هبوت  سپ  دیدرکیم ، یتساران  ناتدوخ  اب  امـش  هک  تسنادیم 
زا دادماب  دیپس  هتـشر  ات  دیماشایب  دیروخب و  و  دینک . بلط  هتـشاد  ررقم  امـش  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  و  دـینک ، یگباوخمه  نانآ  اب  دـیناوتیم ]

دیتسه فکتعم  دجاسم  رد  هک  یلاح  رد  و  دیناسر . مامتا  هب  بش  ندیسر ] ارف   ] ات ار  هزور  سپس  دوش ؛ رادومن  امـش  رب  بش ]  ] هایـس هتـشر 
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ار دوخ  تایآ  دنوادخ  هنوگ ، نیا  دیوشن . کیدزن  نادـب  هانگ ] دـصق  هب  راهنز   ] سپ یهلا ! ماکحا  دودـح  تسا  نیا  دـیزیماینرد . نانز ] اب  ]
نآ زا ] یتمـسق  هوشر  ناونع  هب   ] و دیروخم ، اوران  هب  ناتدوخ  نایم  ار  ناتلاوما  188)و  .) دننک هشیپ  اورپ  هک  دشاب  دنکیم ، نایب  مدرم  يارب 

[ تمکح  ] هراب رد  (189 .) دـینادیم بوخ ] مه   ] ناتدوخ هک  یلاح  رد  دـیروخب ، هانگ  هب  ار  مدرم  لاوما  زا  یـشخب  ات  دـیهدم  تاضق  هب  ار 
اههناخ تشپ  زا  هک  تسین  نآ  یکین  و  دناّجح ». مسوم ]  ] مدرم و يارب  يرامـشهاگ  صخاش ]  ] اهنآ : » وگب دنـسرپیم ، وت  زا  هام ] [ي  اهلاله

راگتـسر هک  دشاب  دیـسرتب ، ادخ  زا  و  دییآرد ، اهنآ  يدورو ]  ] رد زا  اههناخ  هب  و  دنک ، هشیپ  اوقت  یـسک  هک  تسا  نآ  یکین  هکلب  دییآرد ،
تـسود ار  ناراکزواجت  دنوادخ  اریز  دیرذگنرد ، هزادنا  زا  یلو  دیگنجب ، دنگنجیم ، امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ ، هار  رد  190)و  .) دیدرگ

ارچ ، ] دـینارب نوریب  ار  نانآ  دـندنار ، نوریب  ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  و  دیـشکب ، ار  نانآ  دـیتفای  تسد  ناشیا  رب  اجک  ره  191)و  (؛ درادیمن
گنج هب  اج  نآ  رد  امش  اب  هکنآ  رگم  دینکم ، گنج  نانآ  اب  مارحلا  دجـسم  رانک  رد  همه ] نیا  اب  ، ] تسا رتدب  لتق  زا  كرـش ]  ]= هنتف هک ]

نابرهم هدنزرمآ  ادخ  هتبلا  دنداتـسیازاب ، رگا  192)و  .) تسا نینچ  نارفاک  رفیک  هک  دیـشکب ، ار  نانآ  دندیگنج ، امـش  اب  رگا  سپ  دنیآرد ،
اور ناراکمتس  رب  زج  زواجت  دنتـشادرب ، تسد  رگا  سپ  دوش . ادخ  صوصخم  نید ، و  دشابن ، ياهنتف  رگید  ات  دیگنجب  نانآ  اب  (193 .) تسا

هنوگ نامه  درک ، يّدـعت  امـش  رب  سک  ره  سپ  دراد . صاصق  اهتمرح  کته ]  ] و تسا ، مارح  هام  نآ  ربارب  رد  مارح  هاـم  نیا  (194 .) تسین
، دینک قافنا  ادخ  هار  رد  195)و  .) تسا ناگشیپاوقت  اب  ادخ  هک  دینادب  دیرادب و  اورپ  ادخ  زا  دینک و  يّدعت  وا  رب  هدرک ، يّدعت  امـش  رب  هک 
هب ار  هرمع  ّجح و  ادخ  يارب  196)و  .) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دینک  یکین  و  دـینکفیم ، تکاله  هب  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  و 
رـس هدیـسرن  هاگنابرق  هب  ینابرق  ات  و  دینک ؛] ینابرق   ] تسا رـسیم  ینابرق  زا  هچنآ  دیدش ، هتـشادزاب  یعناوم ] تلع  هب   ] رگا و  دـیناسر ، نایاپ 

[ دیاب نآ ،  ] هرافک هب  دشارتب ] رس  مارحا  رد  دوش  راچان  و   ] دشاب هتشاد  ییتحاران  رس  رد  ای  دشاب  رامیب  امش  زا  سک  ره  و  دیـشارتم ؛ ار  دوخ 
زا هچنآ   [ دیاب ، ] تخادرپ ّجح  هب  هرمع  لامعا ]  ] زا سک  ره  سپ  دیتفای ، ینمیا  نوچ  و  دنکب ؛ یینابرق  ای  دهد ، ياهقدص  ای  درادب ، ياهزور 

تفه دیتشگرب  نوچ  و  درادب ؛]  ] هزور زور  هس  ّجـح ، ماگنه  رد  دـیاب ]  ] تفاین  [ ینابرق  ] هک سک  نآ  و  دـنک ،] ینابرق   ] تسا رـسیم  ینابرق 
ادخ زا  و  دشابن ؛ هّکم ]  ]= مارحلا دجـسم  لها  هک  تسا  یـسک  يارب   [ عّتمت ّجح   ] نیا تسا . مامت  زور ]  ] هد نیا  دـیرادب ؛] هزور  رگید  زور  ]

بجاو دوخرب ]  ] ار ّجـح  اه ، [ هام  ] نیا رد  سک  ره  سپ  تسا . ینیعم  ياههام  رد  ّجـح  (197 .) تسا رفیکتخس  ادخ  هک  دینادب  و  دیـسرتب ،
يارب و  دنادیم ، ار  نآ  ادخ  دیهدیم ، ماجنا  یکین  راک  ره  و  تسین ، اور ]  ] لادج هانگ و  يرتسبمه و  ّجح ، يانثا  رد  هک ] دنادب  ، ] دـنادرگ

هک تسین  یهانگ  امش  رب  (198 .) دینک اورپ  نم  زا  نادنمدرخ ! يا  و  تسا ، يراگزیهرپ  هشوت ، نیرتهب  تقیقح ، رد  هک  دیریگرب  هشوت  دوخ 
و دینک ، دای  مارحلا  رعشم  رد  ار  ادخ  دیدومن ، چوک  تافرع  زا  نوچ  سپ  دییوجب ؛ شیوخ ] ِيزور   ] ناتراگدرورپ لضف  زا  ّجح ] رفـس  رد  ]

هناور زین  امش  دنوشیم ، هناور  مدرم  هوبنا ]  ] هک اج  نامه  زا  سپ ، (199 .) دروآ هار  ارف  دیدوب ، ناهاریب  زا  رتشیپ  هک  ار  امش  هک  دینک  شدای 
نامه دـیدروآ ، ياـج  هب  ار  دوخ  ّجـح  هژیو  بادآ  نوچ  200)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دـیهاوخ  شزرمآ  دـنوادخ  زا  دـیوش و 

، اراگدرورپ : » دیوگیم هک  تسا  یسک  مدرم  زا  و  دیروآ . دای  هب  ار  ادخ  رتشیب ، یندرکدای  اب  ای  دیروآیم ، دای  هب  ار  دوخ  ناردپ  هک  هنوگ 
ایند نیا  رد  اراگدرورپ ! : » دنیوگیم نانآ  زا  یخرب  201)و  .) تسین یبیصن  ترخآ  رد  وا  يارب  هکنآ  لاح  و  نک » اطع  ایند  نیمه  رد  ام ، هب 

دنهاوخ ياهرهب  ناشدرواتسد  زا  هک  دننانآ  (202 .«) راد هگن  رود ]  ] شتآ باذـع  زا  ار  ام  و  نک ، اطع  یکین  زین ]  ] ترخآ رد  یکین و  ام  هب 
ماجنا  ] زور ود  رد  ار ] لامعا  و   ] دـنک باتـش  سک  ره  سپ  دـینک ، دای  نّیعم  ییاهزور  رد  ار  ادـخ  203)و  .) تسا رامـشدوز  ادخ  تشاد و 
تـسا یـسک  يارب   [ رایتخا نیا  . ] تسین وا  رب  یهانگ  دهد ] ماجنا  زور  هس  رد  ار  لامعا  و   ] دنک ریخأت  هک  ره  و  تسین ، وا  رب  یهانگ  دهد ،]

یسک مدرم  نایم  زا  204)و  .) دروآ دهاوخ  درگ  وا  يوس  هب  ار  امـش  هک  دینادب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  و  دشاب . هدرک  زیهرپ  تامرحم ] زا   ] هک
وا هکنآ  لاـح  و  دریگیم ، هاوـگ  دراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  و  درادیماو ، بّـجعت  هـب  ار  وـت  شنخـس  اـیند  نـیا  یگدـنز  رد  هـک  تـسا 

دوبان ار  لسن  تشِک و  دـیامن و  داسف  نیمز  رد  هک  دـنکیم  شـشوک  دـبای ] یتسایر  ای   ] ددرگرب نوچ  205)و  .) تسا نانمشد  نیرتتخس 
سپ دـناشک . هاـنگ  هب  ار  يو  توخن ، نک » اورپ  ادـخ  زا  : » دوـش هتفگ  وا  هب  نوـچ  206)و  .) درادـن تسود  ار  يراکهابت  دـنوادخ  و  دزاس ،

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 19 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ يدونـشخ  بلط  يارب  ار  دوـخ  ناـج  هـک  تـسا  یـسک  مدرم  ناـیم  زا  207)و  .) تـسا يرتـسب  دـب  هـچ  و  تـسا ، سب  وا  يارب  مـنهج 
و دـییآرد ، ادـخ ]  ] تعاطا هب  یگمه  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (208 .) تسا نابرهم  ناگدنب  نیا ]  ] هب تبـسن  ادـخ  و  دـشورفیم ،
، دـمآ راکـشآ  لـیالد  امـش  يارب  هـکنآ  زا  سپ  رگا  209)و  .) تسا راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دـینکم  لاـبند  ار  ناطیـش  ياـهماگ 
[ ریز  ] رد ناگتـشرف ، ادخ و  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نانآ  راظتنا  رگم  (210 .) تسا میکح  ياناوت  دنوادخ  هک  دینادب  دیدش ، شزغل  شوختـسد 

نادنزرف زا  (211 .) دوشیم هدنادرگزاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  و  دوش ؟ هرـسکی  يرواد ]  ] راک دـنیایب و  نانآ  يوس  هب  دـیپس  ربا  زا  ییاهنابیاس 
، دنک لدب  نارفک ] هب  - ] دمآ وا  يارب  هکنآ  زا  سپ   - ار ادخ  تمعن  سک  ره  میداد و  نانآ  هب  ینشور  ياههناشن  رایسب  هچ  سرپب : لیئارـسا 
هک یناسک  هکنآ ] لاح   ] دننکیم و دنخشیر  ار  نانمؤم  و  تسا ، هدش  هتـسارآ  نارفاک  مشچ  رد  ایند  یگدنز  (212 .) تسا رفیکتخس  ادخ 

؛ دندوب هناگی  یتما  مدرم ، (213 .) دهدیم يزور  رامـشیب  دهاوخب ، هک  ره  هب  ادخ  دنرترب و  نانآ  زا  زیخاتـسر ، زور  رد  دـناهدوب ، هشیپاوقت 
مه اب  هچنآ  رد  مدرم  نایم  ات  داتـسرف ، ورف  قحب  ار  دوخ ]  ] باتک نانآ ، اب  و  تخیگنارب ،  هدـنهدمیب  روآدـیون و  ار  ناربماـیپ  دـنوادخ  سپ 

و  ] متس رطاخ  هب  دمآ - نانآ  يارب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ   - دش هداد  نانآ  هب  باتک ]  ] هک یناسک  زج  و  دنک . يرواد  دنتـشاد  فالتخا 
هب شیوـخ ، قـیفوت  هب  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  هک  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ  درکن . فـالتخا  نآ  رد  سک ] چـیه  ، ] دوـب ناـشنایم  هک  يدـسح ]
هک دیتشادنپ  ایآ  (214 .) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  درک . تیادـه  دنتـشاد ، فالتخا  نآ  رد  هک  هچنآ  تقیقح 

نایز یتخس و  راچد  نانآ  تسا ؟ هدماین  امش  رس ]  ] رب دمآ ، امـش  ناینیـشیپ  رـس ]  ] رب هچنآ  دننام  زونه  هکنآ  لاح  دیوشیم و  تشهب  لخاد 
یک ادـخ  يزوریپ  : » دـنتفگ دـندوب  هدروآ  نامیا  يو  اب  هک  یناسک  و   [ ادـخ  ] ربماـیپ هک  ییاـج  اـت  دـندمآرد ، ناـکت  لوه و ]  ] هب دـندش و 

: وگب دنهدب »؟] یـسک  هچ  هب  و   ] دننک قافنا  يزیچ  هچ  : » دنـسرپیم وت  زا  (215 .) تسا کیدزن  ادخ  يزوریپ  هک  راد ، شه  دوب »؟ دـهاوخ 
هب ادخ  هتبلا  دینک  یکین  هنوگ  ره  و  دراد ، قّلعت  هدـنامهار  رد  هب  نانیکـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  ردام و  ردـپ و  هب  دـینک ، قافنا  یلام  ره  »

يارب نآ  دیرادیمن و  شوخ  ار  يزیچ  اسب  و  تسا . راوگان  امش  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  بجاو  رازراک  امش  رب  (216 .«) تساناد نآ 
یهام هراب  رد  وت  زا  (217 .) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  و  تسا ، دب  امـش  يارب  نآ  دیرادیم و  تسود  ار  يزیچ  اسب  و  تسا ، بوخ  امش 

زاـب وا و  هب  ندـیزرو  رفک  ادـخ و  هار  زا  نتـشاد  زاـب  گرزب و  یهاـنگ  نآ ، رد  رازراـک  : » وگب دنـسرپیم . تسا  مارح  نآ  رد  رازراـک  هک 
و تسا ». رتگرزب  راتشک  زا  كرش ]  ]= هنتف و  رتگرزب ، یهانگ ]  ] ادخ دزن  اجنآ ، زا  نآ  لها  ندنار  نوریب  و  جح ،]  ]= مارحلادجسم زا  نتشاد 

رفک لاح  رد  دندرگرب و  دوخ  نید  زا  هک  امش  زا  یناسک  و  دننادرگرب . ناتنید  زا  ار  امش  دنناوتب - رگا   - ات دنگنجیم  امـش  اب  هتـسویپ  نانآ 
نامیا هک  نانآ  (218 .) دوب دـنهاوخ  راگدـنام  نآ  رد  دنـشتآ و  لها  ناشیا  و  دوشیم ، هابت  ترخآ  ایند و  رد  ناشیاهرادرک  ناـنآ  دـنریمب ،

رد (219 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  دنراودیما ، ادخ  تمحر  هب  نانآ  دناهدومن ، داهج  ادخ  هار  هدرک و  ترجه  هک  یناسک  و  هدروآ ،
رتگرزب ناشدوس  زا  ناشهانگ  یل ] و[ تسا ، مدرم  يارب  ییاهدوس  و  كرزب ، یهانگ  ، ود نآ  رد  : » وگب دنسرپیم ، وت  زا  رامق ، بارش و  هراب 

امـش يارب  ار ] دوخ   ] تایآ دنوادخ  هنوگ ، نیا  ار ». دوخ ] يدنمزاین  رب   ] دازام : » وگب دـننک »؟ قافنا  يزیچ  هچ  : » دنـسرپیم وت  زا  و  تسا ».
ندرک راک  نانآ  حالص  هب  : » وگب دنسرپیم ، وت  زا  نامیتی  هراب  رد  220)و  .) دیشیدنیب ترخآ  ایند و  راک ]  ] رد هک  دشاب  دنادرگیم ، نشور 

ادـخ رگا  و  دسانـشیمزاب ». راکتـسرد  زا  ار  راـکهابت  ادـخ  و  دنتـسه . امـش  ینید ]  ] ناردارب دـینک ، یتسیزمه  ناـنآ  اـب  رگا  و  تسا ،  رتهب 
ات دینکم ، جاودزا  كرشم  نانز  اب  221)و  .) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  يرآ ، تخادنایم . يراوشد  هب  ار  امش  هراب ] نیا  رد   ] تساوخیم

دیهدم نز  كرشم  نادرم  هب  و  دروآ . تفگش  هب  ار  امش  وا  ییابیز ]  ] دنچ ره  تسا ، كرشم  نز  زا  رتهب  نامیا  اب  زینک  ًاعطق  دنروایب . نامیا 
ارف شتآ  يوس  هب  ار ] امش   ] نانآ دروآ . تفگش  هب  ار  امـش  دنچ  ره  تسا ، كرـشم  دازآ  درم  زا  رتهب  نامیا  اب  هدرب  ًاعطق  دنروایب . نامیا  ات 

دـشاب دنادرگیم ، نشور  مدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  و  دناوخیم ، شزرمآ  تشهب و  يوس  هب  ار ] امـش  ، ] دوخ نامرف  هب  ادخ  و  دـنناوخیم ،
[ اب شزیمآ   ] زا هناهام ، تداع  ماگنه  سپ  تسا . یجنر  نآ ، : » وگب دنـسرپیم ، نانز ]  ] هناهام تداع  هراب  رد  وت  زا  (222 .) دنوش رکذتم  هک 
، تسا هداد  نامرف  امش  هب  ادخ  هک  اج  نامه  زا  دندش ، كاپ  نوچ  سپ  دنوش . كاپ  ات  دیوشن  کیدزن  نانآ  هب  و  دینک ، يریگ  هرانک  نانز 
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ره و   ] اج ره  زا  سپ ، دنتسه . امـش  رازتشک  امـش  نانز  (223 .) درادیم تسود  ار  ناگزیکاپ  ناراکهبوت و  دـنوادخ  دـینک ». شزیمآ  نانآ  اب 
دیهاوخ رادید  ار  وا  هک  دینادب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  و  دیراد ، مدقم  ناتدوخ  يارب  ار  اهنآ  و  دییآ ، [ رد  ] دوخ رازتشک  هب  دـیهاوخ  هک  هنوگ ]

يراکوکین و زا  هناهب ] نیدـب   ] ات دـیهدم ، رارق  دوخ  ياهدـنگوس  زیواتـسد  ار  ادـخ  224)و  .) هد هدژم  رادـید ] نیا  هـب   ] ار ناـنمؤم  و  درک ،
هذـخاؤم ناتوغل  ياهدـنگوس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  (225 .) تساناد ياونـش  ادـخ  و  دـیتسیا ،] زاـب   ] مدرم ناـیم  ندادشزاـس  يراـگزیهرپ و 

يارب (226 .) تسا رابدرب  هدنزرمآ  ادخ  و  دنکیم ، هذـخاؤم  تسا ، هدروآ  مهارف  دـمع ] يور  زا   ] ناتیاهلد هچنادـب  ار  امـش  یلو  دـنکیمن ،
[ یتـشآ هب   ] رگا سپ  تسا ، تلهم ] و   ] راـظتنا هاـم  راـهچ  ءـالیا ،]  ]= دـنروخیم دـنگوس  دوخ ، ناـنز  اـب  یگباوخمه  كرت  هب  هک  یناـسک 

هداد قالط  نانز  228)و  .) تساناد ياونش  ادخ  تقیقح  رد  دندرک ، قالط  گنهآ  رگا  227)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  دندمآزاب ،
محر رد  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  تسین  اور  نانآ  يارب  دنراد ، نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  رگا  و  دنـشک ، راظتنا  یکاپ  هس  تدم  دیاب  هدش ،
ناـمه دـننام  و  دنرتراوازـس . تّدـم ]  ] نیا رد  ناـنآ  ندروآزاـب  هب  دـنراد ، یتشآ  رـس  رگا  ناـشنارهوش  و  دـنراد ؛ هدیـشوپ  هدـیرفآ ، ناـنآ 
دنوادخ و  دنراد ، يرترب  هجرد  نانآ  رب  نادرم  و  تسا ، نادرم ] هدهع  رب   ] نانآ عفن  هب  هتسیاش ، روط  هب  تسا ،  نانز  هدهع  رب  هک  یفیاظو ] ]

و ندرک . دازآ  یگتـسیاشب  ای  نتـشاد ، هاگن  یبوخب  ار ] نز  دـیاب   ] ای نآ  زا  سپ  تسا . راـب  ود  یعجر ]  ] قـالط (229 .) تسا میکح  اـناوت و 
سپ دنشاب . كانمیب  ادخ  دودح  نتشاد  اپ  هب  رد  نیفرط ]  ] هکنآ رگم  دیناتسزاب . يزیچ  دیاهداد ، نانآ  هب  هچنآ  زا  هک  تسین  اور  امـش  يارب 

. تسین ناشیا  رب  یهانگ  دهد ، هیدف  دوخ ] ندرک  دازآ  يارب  نز   ] هک هچنآ  رد  دنرادیمن ، ياپرب  ار  ادخ  دودح  ود ، نآ  هک  دیراد  میب  رگا 
ناـمه ناــنآ  دــننک ، زواــجت  یهلا  ماــکحا  دودــح  زا  هـک  یناــسک  و  دــینکم . زواــجت  نآ  زا  سپ ، یهلا ؛ ماــکحا  دودــح  تـسا  نـیا 

يرهوش اب  هکنیا  ات  تسین ، لالح  وا  يارب  نز ] نآ   ] رگید نآ ، زا  سپ  تفگ ، قالط  ار  وا  موس ] راب  يارب  رهوش   ] رگا 230)و  .) دنناراکمتس
هک دـنرادنپ  قباـس ] رـسمه   ] ود نآ  رگا  تفگ ، قـالط  ار  يو  مود ] رهوش   ] رگا سپ  دـیامن .] یگباوخمه  وا  اـب  و   ] دـنک جاودزا  وا  زا  ریغ 

یموق يارب  ار  نآ  هک  تسا  یهلا  ماکحا  دودح  اهنیا  و  دندرگزاب . رگیدکی  هب  هک  تسین  ود  نآ  رب  یهانگ  دنرادیم ، اپرب  ار  ادـخ  دودـح 
یبوخب ای  دیراد  ناشهاگن  یبوخب  سپ  دندیـسر ، شیوخ  هّدع  نایاپ  هب  و  دیتفگ ، قالط  ار  نانآ  نوچ  231)و  .) دنکیم نایب  دننادیم ، هک 

نینچ سک  ره  و  دـینک . يّدـعت  ناشقوقح ] هب   ] ات دـیرادم  هاگن  ناشیا ] هب   ] ندـناسر نایز  رازآ و ]  ] يارب ار  ناـنآ  یل ] و[ دـینک . ناـشدازآ 
رب تمکح  باتک و  زا  هک  ار  هچنآ  دوخ و  رب  ار  ادخ  تمعن  و  دیریگم ، دنخشیر  هب  ار  ادخ  تایآ  و  تسا . هدومن  متـس  دوخ  رب  ًاعطق  دنک ،

يزیچ ره  هب  ادـخ  هک  دـینادب  و  دیـشاب ، هتـشاد  اورپ  ادـخ  زا  و  دـیروآ ؛ دای  هب  دـهدیم ، زردـنا  امـش  هب  نآ  هلیـسو ]  ] هب هدرک و  لزان  امش 
هچنانچ دوخ ، قباس ]  ] نارـسمه اب  جاودزا  زا  ار  ناـنآ  دـندناسر ، ناـیاپ  هب  ار  دوخ  هّدـع  و  دـیتفگ ، قـالط  ار  ناـنز  نوچ  232)و  .) تساناد

هداد دنپ  اهروتـسد ]  ] نیا هب  دراد ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  امـش  زا  سک  ره  دینکم . يریگولج  دنیامن ، یـضارت  رگیدـکی  اب  یبوخب 
دوخ نادنزرف  دیاب ]  ] ناردام 233)و  .) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  و  تسا ، رتهزیکاپ  رتتکربرپ و  امش  يارب  رما  نیا  تاعارم ] . ] دوشیم
نانآ كاشوپ  كاروخ و  و  دنک . لیمکت  ار  یگراوخریـش  نارود  دهاوخب  هک  تسا  یـسک  يارب  مکح ] نیا  . ] دـنهد ریـش  مامت  لاس  ود  ار 

شدنزرف ببـس  هب  دیابن  يردام  چیه  دوشیمن . فلکم  شعـسو  ردق  هب  زج  سک  چیه  تسا . ردـپ  هدـهع  رب  هتـسیاش ، روط  هب  ناردام ،] ]=
ردپ و  ] رگا سپ  تسه . زین ]  ] ثراو هدهع  رب  ماکحا ]  ] نیمه دننام  و  دنیبب .] ررض   ] شدنزرف رطاخ  هب  دیابن  زین ]  ] يردپ چیه  و  دنیبب ، نایز 

يارب دیتساوخ  رگا  و  تسین . ود  نآ  رب  یهانگ  دـنریگزاب ، ریـش  زا  رتدوز ]  ] ار كدوک  رگیدـکی ، دـیدباوص  تیاضر و  اب  دـنهاوخب  ردام ]
هتـسیاش روـط  هب  دـیاهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  نآ  تخادرپ  هک  ار  يزیچ  هکنآ  طرـش  هب  تسین ، یهاـنگ  امـش  رب  دـیریگب ، هیاد  دوـخ  نادـنزرف 

رب ینارسمه  دنریمیم و  هک  امش  زا  یناسک  234)و  .) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  دینادب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  و  دـیزادرپب .
وحن هب  نانآ  هچنآ  رد  دـندناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  هّدـع  هاگره  سپ  دـنربیم ؛ راظتنا  زور  هد  هاـم و  راـهچ  نارـسمه ] ، ] دـنراذگیم ياـج 

هب امـش  هچنآ  هراب  رد  235)و  .) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسین ، امـش  رب  یهانگ  دـنهد ، ماجنا  دوخ  هرابرد  هدیدنـسپ 
تسنادیم ادخ  تسین . یهانگ  امش  رب  دیاهتـشاد ، هدیـشوپ  لد  رد  ار ] نآ   ] ای هدرک ، يراگتـساوخ  تافو ] هّدع  رد   ] نانآ زا  هتـسبرس ، روط 
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دقع هب  و  دییوگب . هدیدنـسپ  ینخـس  هکنآ  رگم  دیراذگم ، یناهنپ  رارق  لوق و  نانآ  اب  یلو  داتفا ، دیهاوخ  نانآ  دای  هب  يدوز  هب  امـش ]  ] هک
و دیسرتب ، وا  تفلاخم ]  ] زا سپ ، دنادیم . دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  دینادب  و  دیآرس ، هب  ررقم  نامز  ات  دیریگم ، میمصت  ییوشانز 

نیعم زین ]  ] يرهَم ناـشیا  رب  هدرکن و  یکیدزن  ناـنآ  اــب  هـک  یماداــم  ار ، ناــنز  رگا  (236 .) تسا راـبدرب  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  دـینادب 
و دوخ ، ناوت ]  ] هزادنا هب  رگناوت   - دینک دنمهرهب  یعون  هب  هدیدنـسپ ، روط  هب  ار  نانآ  و  تسین ، یهانگ  امـش  رب  دـییوگ ، قالط  دـیاهدرکن ،

ناـشقالط دـینک ، یکیدزن  ناـنآ  اـب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  237)و  .) ناراکوکین هتـسیاش  تسا ] يراـک  نیا  . ] دوخ عسو ]  ] هزادـنا هب  تسدـگنت 
دوخ ناـنآ  هکنیا  رگم  دـیهدب ،] ناـنآ  هب   ] دـیاهدومن نییعت  ار  هچنآ  فصن  سپ  دـیاهدرک ، نیعم  يرهَم  ناـنآ  يارب  هک  یلاـح  رد  دـیتفگ ،

يراوگرزب رگیدکی  نایم  رد  و  تسا . رتکیدزن  اوقت  هب  امش  ِندرک  تشذگ  و  دشخبب ؛ تسوا  تسد  هب  حاکن  دنویپ  هک  یـسک  ای  دنـشخبب ،
اپ هب  ادخ  يارب  هناعضاخ  و  دینک ، تبظاوم  هنایم  زامن  اهزامن و  رب  (238 .) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  اریز  دینکم ، شومارف  ار 

امـش هب  دـیتسنادیمن  هچنآ  هک  دـینک  دای  ار  ادـخ  دـیدش ، نمیا  نوچ  و  دـینک ؛] زامن   ] هراوس ای  هداـیپ  دـیتشاد ، میب  رگا  سپ  (239 .) دیزیخ
دننک تّیصو  شیوخ  نارسمه  يارب  دیاب ] ، ] دنراذگیم ياج  رب  ینارـسمه  و  دسریم ، ارف  ناشگرم  هک  امـش  زا  یناسک  240)و  .) تخومآ
هراب رد  هدیدنـسپ  روط  هب  نانآ  هچنآ  رد  دنورب ، نوریب  رگا  سپ  دننکن . نوریب  رهوش ] هناخ  زا   ] دنزاس و دـنمهرهب  لاس  کی  ات  ار  نانآ  هک 
هداد قالط  ناـنز  هک  راـگزیهرپ  نادرم  رب  تسا  ضرف  241)و  .) تسا میکح  اناوت و  دـنوادخ  و  تسین . امـش  رب  یهانگ  دـنهد ، ماجنا  دوخ 

زا ایآ  (243 .) دیـشیدنیب هک  دـشاب  دـنکیم ، نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  هنوگ ، نیدـب  (242 .) دنهد يزیچ  یگتـسیاشب  ار  هدـش 
هب نت  : » تفگ نانآ  هب  دـنوادخ  سپ  یتفاین ؟ ربخ  دـندوب ، نت  نارازه  و  دـندش ، جراخ  دوخ  ياههناخ  زا  گرم  میب  زا  هک  یناـسک  لاـح ] ]

يرازگـساپس مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، شـشخب  بحاـص  مدرم ، هب  تبـسن  دـنوادخ  يرآ ، تخاـس . هدـنز  ار  ناـنآ  هاـگنآ  دیراپـسب » گرم 
ماو ادـخ  ناگدـنب ]  ] هب هک  سک  نآ  تسیک  (245 .) تساناد ياونـش  دنوادخ  هک  دـینادب  و  دـینک ، رازراک  ادـخ  هار  رد  244)و  .) دننکیمن
هب و  دروآیم ؛  دیدپ  شیاشگ  یگنت و  ناگدنب ] تشیعم  رد   ] هک تسادـخ  و  دـیازفیب ؟ ربارب  دـنچ  وا  يارب  ار  نآ  ادـخ ]  ] ات دـهد  ییوکین 

: دـنتفگ دوخ  زا  يربمایپ  هب  هک  هاگنآ  یتفاین  ربخ  یـسوم  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  نارـس  لاح ]  ] زا اـیآ  (246 .) دیوشیم هدـنادرگزاب  وا  يوس 
.« دـینکن راکیپ  اسب  هچ  ددرگ ، ررقم  امـش  رب  ندـیگنج  رگا  : » تفگ ربمایپ ] نآ  «، ] مینک راکیپ  ادـخ  هار  رد  اـت  راـمگب  اـم  يارب  یهاـشداپ  »

نانآ رب  گنج  هک  یماگنه  سپ  میاهدـش ». هدـنار  نوریب  نامنادـنزرف  دزن ]  ] زا نامراید و  زا  ام  هکنآ  اب  میگنجن  ادـخ  هار  رد  ارچ  : » دـنتفگ
نانآ هب  ناـشربمایپ  247)و  .) تساناد ناراکمتـس  لاـح ]  ] هب دـنوادخ  و  دـندرک ، تشپ  یگمه ] ، ] ناـنآ زا  كدـنا  يرامـش  زج  دـش ، ررقم 

هب ام  هکنآ  اب  دـشاب  یهاشداپ  ام  رب  ار  وا  هنوگچ  : » دـنتفگ تسا ». هتـشامگ  یهاشداپ  هب  امـش  رب  ار  تولاط  دـنوادخ ، تقیقح ، رد  : » تفگ
يرترب امش  رب  ار  وا  ادخ  تقیقح ، رد  : » تفگ ناشربمایپ  تسا »؟ هدشن  هداد  یـشیاشگ  لام ، ثیح  زا  وا  هب  میرتراوازـس و  يو  زا  یهاشداپ 

و دهدیم ، دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  دـنوادخ  و  تسا ، هدیـشخب  يرترب  امـش  رب  یندـب  يورین ]  ] شناد و رد  ار  وا  و  هداد ،
نآ رد  هک  دهع ]  ] قودنص نآ  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ  هناشن  تقیقح ، رد  : » تفگ ناشیدب  ناشربمایپ  248)و  .«) تساناد رگشیاشگ  ادخ 

یلاح رد   - دناهداهن ياج  رب  نآ ] رد   ] نوراه نادناخ  یـسوم و  نادـناخ  هچنآ  زا  ياهدـنامزاب  و  ناتراگدرورپ ، بناج  زا  يرطاخ  شمارآ 
ياهناـشن دادـیور ]  ] نـیا رد  امـش  يارب  دیـشاب ، نمؤـم  رگا  املـسم  دـمآ . دـهاوخ  امـش  يوـس  هـب  دـننکیم - لـمح  ار  نآ  ناگتــشرف  هـک 

سک ره  سپ  دومزآ . دهاوخ  ياهناخدور  هلیسو  هب  ار  امـش  دنوادخ  : » تفگ دش ، نوریب  دوخ ]  ] نایرکـشل اب  تولاط  نوچ  249)و  .«) تسا
. دریگرب یفک  شتـسد  اـب  هک  یـسک  رگم  تسا ، نم  ناوریپ ]  ] زا وا  ًاـعطق  دروـخن ، نآ  زا  سک  ره  و  تسین ، نم  ناوریپ ]  ] زا دـشونب  نآ  زا 
[ رهن  ] نآ زا  دـندوب ، هدروآ  نامیا  يو  هارمه  هک  یناسک  اب  تولاط ]   ] هک یماگنه  و  دندیـشون . نآ  زا  اـهنآ ، زا  یکدـنا  زج  یگمه ]  ] سپ

اـسب دنتفگ »: دنتـشاد ، نیقی  دنوادخ  رادید  هب  هک  یناسک  . » تسین شنایهاپـس  تولاج و   [ اب هلباقم   ] يارای ار  ام  زورما  دـنتفگ »: دنتـشذگ ،
تولاـج و اـب  هک  یماـگنه  250)و  .) تـسا نایابیکـش  اـب  دـنوادخ  و  دـندش ، زوریپ  ادـخ  نذا  هـب  رایــسب ، یهورگ  رب  هـک  كدـنا  یهورگ 

نارفاک هورگ  رب  ار  ام  و  راد ، راوتـسا  ار  ام  ياهماگ  و  زیر ، ورف  ییابیکـش  ام  ياـهلد ]  ] رب اراـگدرورپ ، : » دـنتفگ دـندش ، وربور  شناـیهاپس 

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ینازرا تمکح  یهاشداپ و  وا  هب  دنوادخ  و  تشک ، ار  تولاج  دوواد ، و  دـنداد ، تسکـش  ادـخ  نذا  هب  ار  نانآ  سپ  (251 .«) يامرف زوریپ 
هاـبت نیمز  ًاـعطق  درکیمن ، عـفد  رگید  یخرب  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  دـنوادخ  رگا  و  تخوـمآ . وا  هب  تساوـخیم  هچنآ  زا  و  تشاد ،

وت یتسار  هب  و  میناوخیم ، وت  رب  قحب  ار  نآ  ام  هک  تسادخ  تایآ  اه ] ] نیا (252 .) دراد لّضفت  نایناهج  هب  تبسن  دنوادخ  یلو  دیدرگیم .
تفگ و نخـس  وا  اـب  ادـخ  هک  دوـب  یـسک  ناـنآ  زا  میدیـشخب . يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  ناربماـیپ  نآ  زا  یخرب  (253 .) یناربماـیپ هلمج  زا 

ادخ رگا  و  میدرک ؛ دییأت  سدقلا  حور  هلیسو  هب  ار  وا  و  میداد ، راکشآ  لیالد  میرم  رـسپ  یـسیع  هب  و  درب ؛ الاب  ار  نانآ  زا  یـضعب  تاجرد 
اب یلو  دنتخادرپیمن ، رگیدکی  راتـشک  هب  دمآ ، ناشیارب  هک  نشور  لیالد  همه ]  ] نآ زا  دعب  دـندوب ، نانآ  زا  سپ  هک  یناسک  تساوخیم ،

رگا و  دندیزرو ؛ رفک  هک  دندوب  یناسک  نانآ  زا  یـضعب  و  دـندروآ ، نامیا  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  زا  یـضعب  سپ ، دـندرک ؛ فالتخا  مه 
، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (254 .) دهدیم ماجنا  دهاوخیم  ار  هچنآ  دنوادخ  یلو  دندرکیمن ، گنج  رگیدـکی  اب  تساوخیم  ادـخ 
و یتعافش . هن  یتسود و  هن  تسا و  يدتس  داد و  هن  نآ  رد  هک  دسر  ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، قافنا  میاهداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا 
هن دریگیم و  ورف  ار  وا  کبـس  یباوخ  هن  تسا ؛ هدـنراداپرب  هدـنز و  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  هک  تسادـخ  (255 .) دنناراکمتس دوخ  نارفاک 

؟ دنک تعافش  شهاگشیپ  رد  وا  نذا  هب  زج  هک  سک  نآ  تسیک  تسوا . ِنآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  نارگ ؛ یباوخ 
یـسرک دنباییمن . هطاحا  دهاوخب ، هچنآ  هب  زج  وا ، ملع  زا  يزیچ  هب  و  دنادیم . تسا  ناشرـس  تشپ  رد  هچنآ  نانآ و  يور  شیپ  رد  هچنآ 

و تسین . يرابجا  چیه  نید  رد  (256 .) گرزب يالاو  تسوا  و  تسین ، راوشد  وا  رب  اهنآ  يرادـهگن  و  هتفرگ ، رب  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  وا 
هک راوتـسا ، يزیواتـسد  هب  نیقی ، هب  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  و  دزرو ، رفک  توغاط  هب  سک  ره  سپ  تسا . هدش  راکـشآ  یبوخب  ههاریب  زا  هار 
زا ار  نانآ  دناهدروآ . نامیا  هک  تسا  یناسک  رورـس  دنوادخ  (257 .) تساناد ياونـش  دنوادخ  و  تسا . هدز  گنچ  تسین ، نتـسسگ  ار  نآ 
زا ار  نانآ  هک  دنتوغاط ، نارگنایصع ]= نامه   ] ناشنارورـس دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  یل ] و[ دربیم . رد  هب  ییانـشور  يوس  هب  اهیکیرات 
وا هب  ادخ  نوچ  هک  سک  نآ  لاح ]  ] زا ایآ  (258 .) دننادواج نآ  رد  دوخ ، هک  دنشتآ  لها  نانآ  دنربیم . رد  هب  اهیکیرات  يوس  هب  ییانشور 

: تفگ میهاربا  هک  هاکنآ  یتفاین ؟ ربخ  درک ، [ یم  ] هّجاـحم میهاربا  اـب  دوخ  راـگدرورپ  هراـب  رد  و ] دـیزانیم ، نادـب  و   ] دوب هداد  یهاـشداپ 
: تفگ میهاربا  مناریمیم ». مه ]  ] منکیم و هدـنز  مه ]  ] نم : » تفگ دـناریمیم ». دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نـم  راـگدرورپ  »

دنوادخ و  دـنام . توهبم  دوب  هدـیزرو  رفک  هک  سک  نآ  سپ  روآرب ». رتخاب  زا  ار  نآ  وت  دروآیمرب ، رواخ  زا  ار  دیـشروخ  نم ] [ي  ادـخ »
دوخ اـب  و  [ ؛ درک روـبع  دوـب ، هتخیر  ورف  رـسکی  شیاـهماب  هک  يرهـش  هب  هک  سک  نآ  نوـچ  اـی  (259 .) دنکیمن تیادـه  ار  راکمتـس  موق 

. دناریم لاس  دص  تدم ] هب   ] ار وا  دنوادخ ، سپ  دنکیم .»؟ هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  هدکناریو ]  ] نیا لها ] ، ] دـنوادخ هنوگچ  : » تفگ [ یم
[ هن : »] تفگ مدرک ». گنرد  ار  زور  زا  ياهراـپ  اـی  زور  کـی  : » تفگ يدرک »؟ گـنرد  ردـقچ  : » تفگ وا ] هب  و  ، ] تخیگنارب ار  وا  هاـگنآ 

هاگن دوخ  شوگزارد  هب  و  تسا ، هدرکن  رییغت  نآ ] گنر  معط و  هک   ] رگنب دوخ  یندیـشون  كاروخ و  هب  يدرک ، گنرد  لاـس  دـص  هکلب 
يارب ياهناشن  داـعم ] دروم  رد   ] ار وت  مه  و  مییوگ ] خـساپ  وت  هب  مه  هک  تسا  نآ  يارب  ارجاـم  نیا  تسا . هدـش  یـشالتم  هنوگچ  هک   ] نک

سپ میناـشوپیم ». نآ  رب  تشوـگ  سپـس  میهدیم ؛ دـنویپ  مه  هب  هتـشادرب  ار  اـهنآ  هنوـگچ  رگنب ، اهناوختـسا   [ نیا  ] هب و  میهد . رارق  مدرم 
260)و .«) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  منادیم  نونکا ] : »] تفگ دـش ، راکـشآ  وا  يارب  هدرم ] نتخاس  هدـنز  یگنوگچ   ] هک یماگنه 
»؟ ياهدرواین نامیا  رگم  : » دومرف ینکیم »؟ هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هد ؛ ناـشن  نم  هب  اراـگدرورپ ، : » تفگ میهاربا  هک  هاـگنآ  نک ] داـی  ]

یهوک ره  رب  سپـس  نادرگ ؛ زیر  زیر  دوخ ، شیپ  ار  اـهنآ  و  ریگرب ، هدـنرپ  راـهچ  سپ ، : » دومرف دـبای ». شمارآ  ملد  اـت  یلو  ارچ ، : » تفگ
لَثَم (261 .«) تسا میکح  اناوت و  دـنوادخ  هک  نادـب  و  دـنیآیم ، وت  يوس  هب  ناباتـش  ناوخ ، ارف  ار  اهنآ  هاـگنآ  هد ؛ رارق  ار  اـهنآ  زا  ياهراـپ 
دـص ياهشوخ  ره  رد  هک  دنایورب  هشوخ  تفه  هک  تسا  ياهناد  دننامه  دننکیم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  تاقدـص ] ]
دوخ لاوما  هک  یناسک  (262 .) تساناد رگـشیاشگ  دنوادخ  و  دنکیم ، ربارب  دنچ  ار ] نآ   ] دهاوخب هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  و  دشاب ؛ هناد 

ناشراگدرورپ دزن  ناشیارب  نانآ  شاداپ  دنرادیمن ، اور  يرازآ  ّتنم و  دناهدرک ، قافنا  هچنآ  یپ  رد  سپس  دننکیم ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار 
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رارـصا و زا   ] تشذگ و  نادـنمزاین ] ربارب  رد   ] هدیدنـسپ يراتفگ  (263 .) دـنوشیمن نیگهودـنا  تسین و  ناـنآ  رب  یمیب  و  تسا ، ظوفحم ] ]
، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (264 .) تسا رابدرب  زاینیب  دنوادخ  و  دشاب ، نآ  لابند  هب  يرازآ  هک  تسا  ياهقدـص  زا  رتهب  نانآ ] ِيدـنت 

زور ادـخ و  هب  دـنکیم و  قافنا  مدرم ، هب  ییامندوخ  يارب  ار  شلام  هک  یـسک  دـننام  دـینکم ، لـطاب  رازآ ، تّنم و  اـب  ار  دوخ  ياههقدـص 
هدیسر و نآ  هب  يرابگر  و  تسا ، هتسشن ]  ] یکاخ نآ ، يور  رب  هک  تسا  ییاراخ  گنـس  لَثَم  نوچمه  وا  لَثَم  سپ  درادن . نامیا  نیـسپزاب 
، دـنوادخ و  دـنربیمن ؛ ياهرهب  دـناهدروآ ، تسد  هب  هچنآ  زا  زین  ناراکایر ]  ]= نانآ تسا . هداهن  ياج  رب  فاـص  تخـس و  ار  گنـس ]  ] نآ

ناشحور يراوتـسا  ادخ و  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناسک  تاقدـص ]  ] لَثَم 265)و  .) دنکیمن تیادـه  ار  نارفاک  هورگ 
و دروآرب ، لوصحم  نادـنچ  ود  دـسرب ، نآ  رب  يرابگر  رگا ] هک   ] دراد رارق  ياهتـشپ  زارف  رب  هک  تسا  یغاب  لَثَم  نوچمه  دـننکیم ، قافنا 

امش زا  یسک  ایآ  (266 .) تسانیب دـیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  تسا ،] سب  نآ  يارب   ] يزیر ِناراـب  دـسرن ، نآ  رب  مه  يراـبگر  رگا 
هنوگ ره  زا  غاـب ]  ] نآ رد  وا  يارب  و  تسا ، ناور  اـهرهن  اـهنآ  ریز  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  روـگنا  اـمرخ و  ناـتخرد  زا  یغاـب  هک  دراد  تسود 

غاب  ] دنز و غاب ]  ] نآ رب  نیـشتآ  يدابدرگ  ناهگان ] ، ] دراد لاسدرخ  ینادنزرف  هدیـسر و  يریپ  ار  وا  هک  یلاح  رد  و  دشاب ، مهارف ]  ] ياهویم
نامیا هک  یناسک  يا  (267 .) دیـشیدنیب امـش  هک  دشاب  دنادرگیم ، نشور  امـش  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ دنوادخ  هنوگ ، نیا  دزوسب ؟ رـسکی ]

نآ كاپان  یپ  رد  و  دـینک ، قافنا  میاهدروآرب ، نیمز  زا  امـش  يارب  هچنآ  زا  و  دـیاهدروآ ، تسد  هب  هک  ياهزیکاـپ  ياـهزیچ  زا  دـیاهدروآ ،
، نآ هـب  تبــسن  یلیمیب ] و   ] یــشوپمشچ اـب  زج  دـندادیم ] ناـتدوخ  هـب  رگا   ] ار نآ  هـک  یلاـح  رد  دــییامن ، قاـفنا  نآ ] زا   ] هـک دــیورن 

یتشز هب  ار  امـش  دـهدیم و  میب  یتسدـیهت  زا  ار  امـش  ناطیـش  (268 .) تسا تافـص ]  ] هدوتـس ِزاینیب  دنوادخ ، هک  دـینادب  و  دـیتفرگیمن ،
ره هب  ادخ ] (] 269 .) تساناد رگـشیاشگ  دنوادخ  و  دهدیم ، شـشخب  شزرمآ و  هدعو  امـش  هب  دوخ  بناج  زا  دـنوادخ  یل ] و[ درادیماو ؛

یـسک نادنمدرخ ، زج  و  تسا ؛ هدش  هداد  ناوارف  يریخ  نیقی ، هب  دوش ، هداد  تمکح  سک  ره  هب  و  دشخبیم ، تمکح  دهاوخب  هک  سک 
چیه ناراکمتـس  يارب  و  دنادیم ، ار  نآ  دنوادخ  ًاعطق  دیاهدرک ، دهع  هک  ار  يرذـن  ره  ای  قافنا ، هک  ار  ياهقفن  ره  270)و  .) دریگیمن دنپ 
يارب نیا  دیهدب ، نادنمتـسم  هب  دـیراد و  ناهنپ  ار  نآ  رگا  و  تسا ، یبوخ  راک  نیا ، دـینک ، راکـشآ  ار  اههقدـص  رگا  (271 .) تسین يروای 

وت هدهع  رب  نانآ  تیادـه  (272 .) تسا هاگآ  دـیهدیم  ماـجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  دـیادزیم ، ار  ناـتناهانگ  زا  یـشخب  و  تسا ؛ رتهب  اـمش 
يدونشخ بلط  يارب  زج  یل ] و[ تسامـش ، دوخ  دوس  هب  دینک ، قافنا  هک  یلام  ره  و  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  هکلب  تسین ،
دهاوـخن امـش  رب  یمتـس  دـش و  دـهاوخ  هداد  امـش  هب  لـماک  روـط  هـب  نآ ] شاداـپ   ] دـینک قاـفنا  هـک  ار  یلاـم  ره  و  دـینکم ، قاـفنا  ادـخ 

[ یگدنز هنیزه  نیمأت  يارب   ] دنناوتیمن و  دناهدنامورف ، ادخ  هار  رد  هک  تسا  ینادـنمزاین  زا ] هتـسد   ] نآ يارب  تاقدـص ] نیا  (] 273 .) تفر
، رارـصا اب  یـسانشیم . ناشیامیـس  زا  ار  اهنآ  درادـنپیم . رگناوت  ار  نانآ  عـالطایب ، درف  يرادنتـشیوخ ، تّدـش  زا  دـننک . رفـس  نیمز  رد 
بش و ار  دوخ  لاوما  هک  یناـسک  (274 .) تسا هاگآ  نآ  زا  ادـخ  ًاعطق  دـینک ، قافنا  ناـنآ ] هب   ] یلاـم ره  و  دـنهاوخیمن . مدرم  زا  يزیچ ] ]

نیگهودنا هن  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  و  دوب ؛ دهاوخ  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دننکیم ، قافنا  اراکـشآ ، ناهن و  و  زور ،
هدرک شرسهتفشآ  سامت ، رثا  رب  ناطیش  هک  یسک  نتساخرب  دننام  رگم  دنزیخیمنرب  روگ ] زا  ، ] دنروخیم ابر  هک  یناسک  (275 .) دنوشیم
مارح ار  ابر  و  لالح ، ار  دتـس  داد و  ادخ  هکنآ  لاح  و  تسابر ». دـننام  ًافرـص  دتـس  داد و  : » دـنتفگ نانآ  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  تسا .

و تسوا ، ِنآ  زا  هتشذگ ، هچنآ  داتسیا ، زاب  يراوخابر ] زا   ] و دیـسر ، ودب  شراگدرورپ  بناج  زا  يزردنا  سک ، ره  سپ ، تسا . هدینادرگ 
زا ادخ  (276 .) دوب دنهاوخ  راگدنام  نآ  رد  دنـشتآ و  لها  نانآ  دندرگ ، زاب  يراوخابر ] هب   ] هک یناسک  و  دوشیم ، راذگاو  ادخ  هب  شراک 

هدروآ نامیا  هک  یناسک  (277 .) درادیمن تسود  ار  يراکهانگ  ساپـسان  چیه  دنوادخ  و  دیازفایم ، تاقدص  رب  و  دـهاکیم ، ابر  تکرب ] ]
نانآ رب  یمیب  هن  و  دوب ؛ دهاوخ  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دناهداد ، تاکز  هتشاد و  اپ  رب  زامن  هدرک و  هتـسیاش  ياهراک  و 

تـسا هدنام  یقاب  ابر  زا  هچنآ  دینمؤم ، رگا  و  دـینک ؛ اورپ  ادـخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (278 .) دنوشیم نیگهودـنا  هن  تسا و 
زا امـش  ياههیامرـس  دـینک ، هبوت  رگا  و  دیاهتـساخرب ؛ يو ، هداتـسرف  ادـخ و  اب  گنج  هب  دـینادب  دـیدرکن ، نینچ ]  ] رگا 279)و  .) دیراذگاو
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وا هب   ] یتلهم شیاشگ ، ماگنه ]  ] ات سپ  دـشاب ، تسدـگنت  ناتراکهدـب ]  ] رگا 280)و  .) دینیبیم متـس  هن  دینکیم و  متـس  هن  تسا . ناتدوخ 
هب نآ ، رد  هک  يزور  زا  دیسرتب  281)و  .) دینادب رگا  - تسا رتهب  امش  يارب  نآ  ندیشخب  درادن ]، تخادرپ  تردق  یتسار  هب  رگا   ] و دیهد ؛]

رارق متـس  دروـم  ناـنآ  و  دوـش ؛ هداد  ماـمت  هدروآ ، تـسد  هـب  هـچنآ  شاداـپ ]  ] یـسک ره  هـب  سپــس  دـیوشیم ، هدـنادرگزاب  ادـخ  يوـس 
دیاب و  دیسیونب . ار  نآ  دیدرک ، هلماعم  رگیدکی  اب  نیعم ، يدیسررس  ات  یماو  هب  هاگ  ره  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (282 .) دنریگیمن

و  ] هنوگ نامه  دنک ؛ يراددوخ  نتشون  زا  دیابن  ياهدنـسیون  چیه  و  دسیونب . امـش  نایم  تلادع ، ساسا  رب  ار ] هلماعم  تروص   ] ياهدنـسیون
هک ادخ  زا  و  دـسیونب . هدنـسیون ]  ]= وا و  دـنک ، الما  دـیاب  تسا  راکهدـب  هک  یـسک  و  تسا . هداد  شزومآ  ار  وا  ادـخ  هک  نآ ] هنارکـش  هب 

دناوتیمن دوخ  ای  تسا ، ناوتان  ای  هیفـس  تسوا ، همذ  رب  قح  هک  یـسک  رگا  سپ  دـهاکن . يزیچ  نآ ، زا  و  دـیامن ، اورپ  تسوا  راـگدرورپ 
يدرم دندوبن ، درم  ود  رگا  سپ  دیبلط ، تداهش  هب  ار  ناتنادرم  زا  دهاش  ود  و  دیامن . الما  تلادع ، تیاعر ]  ] اب دیاب  وا  ّیلو  سپ  دنک ، الما 

[ ِنز ، ] درک شومارف  نز ]  ] ود نآ  زا  یکی  رگا ]  ] ات دـیریگب ،] هاوگ   ] دـیراد تیاضر  نانآ ] تلادـع  هب   ] هک یناهاوگ  نایم  زا  نز ، ود  اـب  ار 
لولم گرزب ، ای  دشاب  درخ  هچ  یهدب ]  ] نتشون زا  و  دنزرو . يراددوخ  دیابن  دنوش ، راضحا  ناهاوگ  نوچ  و  دنک . يروآدای  ار  يو  رگید ،

هب  ] دیوشن کش  راچد  هکنیا  يارب  و  رتراوتسا ، تداهش  يارب  و  رتهنالداع ، ادخ  دزن  امش ، ِنتـشون ]  ] نیا دسر .] ارف   ] شدیـسررس ات  دیوشن ،
رب تروص ، نیا  رد  دینکیم ؛ رازگرب  تسد ] هب  تسد   ] دوخ نایم  ار  نآ  هک  دشاب  يدقن  يدتـس  داد و  هکنآ  رگم  تسا ، رتکیدزن   [ طایتحا

نایز دیابن  یهاوگ  هدنـسیون و  چـیه  و  دـیریگب . هاوگ  دـیدرک  دتـس  داد و  هاگ  ره  لاح ] ره  رد   ] و دیـسیونن . ار  نآ  هک  تسین  یهانگ  امش 
ره هب  ادخ  و  دهدیم ، شزومآ  امـش  هب  هنوگ ] نیدب   ] ادخ و  دینک ، اورپ  ادخ  زا  و  دوب . دهاوخ  امـش  ینامرفان  زا  دینک ، نینچ  رگا  و  دـنیبب ،

سپ تسناد ، نیما  ار  رگید  یخرب  امش  زا  یخرب  رگا  و  دیریگب ؛ ياهقیثو  دیتفاین  ياهدنسیون  دیدوب و  رفس  رد  رگا  283)و  .) تساناد يزیچ 
نامتک ار  تداهش  و  دنک . اورپ  تسوا ، راگدرورپ  هک  دنوادخ  زا  دیاب  و  دهد ؛ سپزاب  ار  يو  هدرپس  دیاب  هدش ، هدرمـش  نیما  هک  سک  نآ 

هچنآ اهنامسآ و  رد  هچنآ  (284 .) تساناد دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ، راکهانگ  شبلق  دـنک  نامتک  ار  نآ  هک  ره  و  دـینکم ،
هاگنآ دنکیم ؛ هبساحم  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  دینک ، ناهنپ  ای  راکشآ  دیراد ، دوخ  ياهلد  رد  هچنآ  رگا  و  تسادخ . ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد 
بناج زا  هچنادب  ادخ ]  ] ربمایپ (285 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دنکیم ، باذع  دهاوخب  ار  هک  ره  و  دشخبیم ، دـهاوخب  ار  هک  ره 

و  ] دناهدروآ نامیا  شناگداتسرف  اهباتک و  ناگتشرف و  ادخ و  هب  یگمه  نانمؤم  و  تسا ، هدروآ  نامیا  تسا  هدش  لزان  وا  رب  شراگدرورپ 
[ میراتساوخ  ] ار وت  شزرمآ  اراگدرورپ ، میداهن ، ندرگ  میدینش و  : » دنتفگ و  میراذگیمن » قرف  شناگداتسرف  زا  کی  چیه  نایم  :[ » دنتفگ
هب هدروآ  تسد  هب  یبوخ ] زا   ] هچنآ دـنکیمن . فیلکت  شاییاناوت  ردـق  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  (286 .«) تسا وت  يوس  هب  ماـجرف  و 

، اراگدرورپ ریگم ، ام  رب  میتفر  اـطخ  هب  اـی  میدرک  شومارف  رگا  اراـگدرورپ ، تسوا . ناـیز  هب  هدروآ  تسد  هب  يدـب ] زا   ] هچنآ و  وا ، دوس 
رب میرادن  نآ  بات  هچنآ  و  اراگدرورپ ، يداهن . دندوب  ام  زا  شیپ  هک  یناسک  شود ]  ] رب هکنانچمه  راذگم ؛ ام  شود ]  ] رب ینارگ  راب  چـیه 

(287 .) نک زوریپ  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  سپ  ییوت ؛ ام  رورس  روآ ؛ تمحر  ام  رب  ياشخبب و  ار  ام  و  رذگرد ؛ ام  زا  و  نکم ؛ لیمحت  ام 

نارمع لآ 

باتک نیا  (3 .) تسا هدنیاپ ]  ] هدنز تسین و  وا  زج  یقحب ]  ] ِدوبعم چیه  هک  تسادخ  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
لیجنا تاروت و  و  درک ، لزاـن  وت  رب  جـیردت ] هب  و   ] قـح هب  دـشابیم ، دوـخ  زا  شیپ  ینامـسآ ] ياـهباتک  زا   ] هچنآ دـّیؤم  هک  یلاـح  رد  ار 

رفک ادـخ  تایآ  هب  هک  یناـسک  درک . لزاـن  ار  لـطاب ] زا  قح  هدـننکادج   ]= ناـقرف و  داتـسرف ، ورف  مدرم  دومنهر  يارب  نآ  زا  شیپ  (4 ...) ار
رد هن ]  ] زیچ چـیه  تقیقح ، رد  (5 .) تسا ماقتنابحاص  ریذپانتسکـش و  دنوادخ ، و  تشاد ، دنهاوخ  تخـس  یباذع  دیدرتیب  دـندیزرو ،

چیه دنکیم . يرگتروص  اهمحر  رد  دهاوخیم  هک  هنوگ  نآ  ار  امش  هک  یسک  تسوا  (6 .) دنامیمن هدیشوپ  ادخ  رب  نامسآ  رد  هن  نیمز و 
مکحم تاـیآ  نآ ، زا  ياهراـپ  داتـسرف . ورف  وـت  رب  ار  نآرق ]  ]= باـتک نـیا  هـک  یـسک  تـسوا  (7 .) تسین مـیکح  ياـناوت  نآ  زج  يدوـبعم 
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فارحنا ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اما  دـنریذپلیوأت .] هک   ] دـنتاهباشتم رگید  ياهراـپ ]  ] و دـنباتک ؛ ساـسا  اـهنآ  تسا . نشور ] حیرـص و  ]=
رد نارادهشیر  ادـخ و  زج  ار  شلیوأت  هکنآ  اب  دـننکیم ، يوریپ  نآ  هباشتم  زا  دوخ ]، هاوخلد  هب   ] نآ لـیوأت  بلط  ییوجهنتف و  يارب  تسا 
زج و  تسام ،» راگدرورپ  بناج  زا  هباشتم ] هچ  مکحم و  هچ   ] همه میدروآ ، نامیا  نادب  ام  : » دنیوگیم هک ] نانآ  . ] دنادیمن یـسک  شناد 

فارحنا شوختـسد  ار  ناـمیاهلد  يدرک ، تیادـه  ار  اـم  هـکنآ  زا  سپ  اراـگدرورپ ، دـنیوگیم ]: (] 8 .) دوشیمن رکذتم  یـسک  نادنمدرخ 
يدیدرت چـیه  هک  يزور  رد  وت  نیقی ، هب  اراگدرورپ ، (9 .) يرگـشیاشخب دوخ  وت  هک  راد  ینازرا  ام  رب  یتمحر  دوخ ، بناـج  زا  و  نادرگم ،

رفک هـک  یناـسک  تـقیقح ، رد  (10 .) دـنکیمن فـالخ  دوـخ ]  ] هدـعو رد  دـنوادخ  ًاـعطق  یناـمدرم . هـلمج ]  ] هدـنروآدرگ تـسین ، نآ  رد 
هویش هب  نانآ ] (] 11 .) دـنخزود مزیه  دوخ ، نانآ  و  درک ؛ دـهاوخن  رود  ناـنآ  زا  ار  ادـخ ] باذـع  زا   ] يزیچ ناـشدالوا  لاوما و  دـندیزرو ،

و تفرگ ، ار  نانآ  نابیرگ ]  ] ناشناهانگ يازـس ]  ] هب دنوادخ  سپ  دندرمـش ؛ غورد  ار  ام  تایآ  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ناینوعرف و 
خزود رد  زیخاتـسر ] زور  رد  سپـس   ] دـش و دـیهاوخ  بولغم  يدوز  هب  : » وـگب دـندیزرو  رفک  هک  یناـسک  هب  (12 .) تسا رفیکتخـس  ادخ 

رد یهورگ  دوب . یتربع ] سرد  و   ] ياهناشن امـش  يارب  هورگ ، ود  ناـیم  دروخرب  رد  ًاـعطق  (13 .«) تسا يرتسب  دب  هچ  و  دـیوشیم ، روشحم 
هب دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  دندیدیم ؛ دوخ  ربارب  ود  مشچ ، هب  ار  نانمؤم ]  ]= نانآ هک  دندوب  رفاک  هورگ ]  ] رگید و  دندیگنجیم ، ادـخ  هار 

نارسپ نانز و  زا : نوگانوگ ] [ي  اهینتساوخ ِیتسود  (14 .) تسا یتربع  شنیب  نابحاص  يارب  ارجام ]  ] نیا رد  ًانیقی  دنکیم ، دییأت  دوخ  يرای 
یگدنز عّتمت  هیام  هلمج ، نیا  نکیل ] ، ] هدـش هتـسارآ  مدرم  يارب  اه ] ] رازتشک اهماد و  رادـناشن و  ياهبسا  میـس و  رز و  زا  ناوارف  لاوما  و 

، دناهدرک هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  مهد ؟ ربخ  اهنیا  زا  رتهب  هب  ار  امش  ایآ  : » وگب (15 .) تسادخ دزن  وکین  ماجرف   [ هکنآ لاح   ] و تسایند ،
زین  ] هزیکاـپ و ینارـسمه  و  دـننامب ، هنادواـج  نآ  رد  تـسا ؛ ناور  اـهرهن  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هـک  تـسا  ییاـهغاب  ناـشراگدرورپ  دزن 

؛ میدروآ نامیا  ام  اراگدرورپ ، دنیوگیم : هک  یناسک  نامه  (16 .) تسانیب دوخ ]  ] ناگدنب روما ]  ] هب دنوادخ  و  دنراد ،] ار   ] ادخ يدونشخ  [
ناگدننکقافنا نارادربنامرف و  نایوگتسار و  نایابیکش و  دننانیا ] (] 17 .) راد هاگن  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  و  شخبب ، ام  رب  ار  ام  ناهانگ  سپ 

ِناگتـشرف و  تسین ؛ يدوبعم  چیه  وا  زج  هک  دهدیم  یهاوگ  دراد ، مایق  لدع ، هب  هراومه  هک  ادخ  (18 .) ناهاگرحس رد  ناهاوخشزرمآ  و 
نامه ادخ  دزن  نید  تقیقح ، رد  (19 .) تسین يدوبعم  چـیه  تسا ، میکح  اـناوت و  هک  وا ، زج  هک ]: دـنهدیم  یهاوگ  زین   ] ناروشناد و  وا ] ]

نانآ يارب  ملع  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـنتخادرپن  فالتخا  هب  رگیدـکی  اب  هدـش ، هداد  ناـنآ  هب  ینامـسآ ]  ] باـتک هک  یناـسک  و  تسا . مالـسا 
ادـخ هک  دـنادب ]  ] سپ دزرو ، رفک  ادـخ  تاـیآ  هب  سک  ره  و  تشاد . دوـجو  ناـنآ  ناـیم  هک  يدـسح  هقباـس  هب  مـه  نآ  دـمآ ، لـصاح ] ]

ار دوخ  زین   ] هدرک يوریپ  ارم  هک  ره  و  ماهدومن ، ادـخ  میلـست  ار  دوخ  نم  : » وگب دنتـساخرب ، هّجاحم  هب  وت  اب  رگا  سپ  (20 .) تسا رامشدوز 
تیاده ًاعطق  دندروآ ، مالسا  رگا  سپ  دیاهدروآ »؟ مالسا  ایآ  : » وگب ناکرشم  هب  دنباتک و  لها  هک  یناسک  هب  و  تسا ».] هدومن  ادخ  میلـست 

ادـخ تایآ  هب  هک  یناسک  (21 .) تسانیب ناگدنب  روما ]  ] هب دنوادخ  و  تسوت ، هدـهع  رب  مایپ  ندـناسر  طقف  دـنتفاترب ، يور  رگا  و  دـناهتفای ،
نانآ (22 .) هد ربـخ  كاـندرد  یباذـع  زا  ار  ناـنآ  دـنناسریم ، لـتق  هب  ار  نارتـسگداد  و  دنـشکیم ، قحاـنب  ار  ناربماـیپ  و  دـنزرویم ، رفک 

هک ار  یناسک  ناتساد  ایآ  (23 .) تسین يروای  چیه  نانآ  يارب  هتفر و  رده  هب  ناشلامعا  ترخآ ، يارـس ] رد   ] ایند و نیا ]  ] رد هک  دنایناسک 
زا یهورگ  هگنآ  دنک ، مکح  ناشنایم  ات  دنوشیم  هدناوخ  ارف  ادخ  باتک  يوس  هب  نوچ  هک  ياهتسنادن  دناهتفای  تاروت ]  ] باتک زا  ياهرهب 
ام هب  يزور  دـنچ  زج  شتآ  زگره  : » دـنتفگ دوخ ] رادـنپ  هب   ] نانآ هک  دوب  ببـس  نادـب  نیا  (24 (؟ دـنباتیمرب يور  ضارعا ، لاح  هب  ناـنآ 
رد ار  نانآ  هک  هاگنآ  ناشلاح ]  ] دوب دـهاوخ  هنوگچ  سپ  (25 .) تسا هدرک  هتفیرف  ناشنید  رد  ار  نانآ  ناشیاههتخاسرب  و  دیـسر ،» دهاوخن 

؟ دسرن متس  نانآ  هب  دوش و  هداد  لامک ] و   ] مامت هب  شدرواتسد  شاداپ ]  ] سک ره  هب  و  میروآ ؛ درگ  تسین  نآ  رد  یکـش  چیه  هک  يزور 
زاب ار  ییاورنامرف  یهاوخ ، هک  ره  زا  و  یـشخب ؛ ییاورناـمرف  یهاوخ ، هک  ار  سک  نآ  ره  ییاـمرفنامرف ؛ هک  ییوت  ایادـخ ، راـب  : » وگب (26)
زیچ ره  رب  وـت  و  تسوـت ، تـسد  هـب  اــهیبوخ  هـمه  ینادرگ ؛ راوـخ  یهاوـخ ، ار  هـک  ره  و  یــشخب ؛ تزع  یهاوـخ ، ار  هـک  ره  و  یناــتس ؛

هدــنز زا  ار  هدرم  و  يروآ ، یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدــنز  و  يروآیم ؛ رد  بـش  هـب  ار  زور  و  يروآیم ، رد  زور  هـب  ار  بـش  (27 .«) ییاناوت
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و دنریگب ؛ یتسود  هب  نانمؤم - ياج  هب   - ار نارفاک  دـیابن  نانمؤم  (28 .) یهدیم يزور  باسحیب  یهاوخ ، ار  هک  ره  و  يزاسیم ؛ جراـخ 
زا ار  امـش  دنوادخ ، دـنک و  هّیقت  یعون  هب  نانآ  زا  هکنیا  رگم  تسین ، ياهرهب ]  ] ادـخ یتسود ]  ] زا ار ] وا   ] زیچ چـیه  رد  دـنک ، نینچ  هک  ره 

شراکشآ ای  دیراد  ناهن  تسامـش  ياههنیـس  رد  هچنآ  رگا  : » وگب (29 .) تسادـخ يوس  هب  همه ]  ] تشگزاب و  دـناسرتیم ، دوخ  تبوقع ] ]
يزیچ ره  رب  دـــنوادخ  و  دـــنادیم ، تـــسا  نـــیمز  رد  ار  هـــچنآ  اهنامـــسآ و  رد  ار  هـــچنآ  زین ]  ] و دـــناد ، یم  ار  نآ  ادـــخ  دـــینک ،

: دنکیم وزرآ  و  دبای ؛ یم  هدش  رـضاح  هدش ، بکترم  يدـب  هچنآ  هدروآ و  ياج  هب  کین  راک  هچنآ  یـسک  ره  هک  يزور  (30 .«) تساناوت
ناگدنب هب  ادخ  لاح ] نیع  رد   ] و دـناسرتیم ، دوخ  رفیک ]  ] زا ار  امـش  دـنوادخ ، و  دوب . رود  ياهلـصاف  دـب ] ياهراک   ] نآ وا و  نایم  شاک 

، دیاشخبب امش  رب  ار  امش  ناهانگ  درادب و  ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  : » وگب (31 .) تسا نابرهم   [ دوخ ]
ار نارفاک  دنوادخ  ًاعطق  دـندش ، نادرگیور  رگا  سپ  دـینک ». تعاطا  ار  وا ]  ] ربمایپ ادـخ و  : » وگب (32 .«) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دـنوادخ  و 

ینادنزرف (34 .) تسا هداد  يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، نیقی ، هب  (33 .) درادن تسود 
دوخ مکـش  رد  هچنآ  اراگدرورپ ، : » تفگ نارمع  نز  نوچ  (35 .) تساناد ياونش  دنوادخ  و  دنرگید ، یضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یـضعب  هک 
نوچ سپ  (36 .«) ییاناد ياونـش  دوخ  وت  هک  ریذـپب  نم  زا  سپ ، دـشاب ؛ وت ] رگـشتسرپ  ایند و  لغاشم  زا   ] هدـش دازآ  ات  مدرک  وت  رذـن  مراد 

ار شمان  نم  و  تسین ، رتخد  نوچ  رـسپ  و  دوب - رتاناد  دـییاز  وا  هچنآ  هب  ادـخ  و   - ماهداز رتخد  نم  اراگدرورپ ، : » تفگ دازب ، ار  شدـنزرف 
اریذـپ لوبق  ِنسُح  اب  ار  میرم ]  ]= يو شراگدرورپ  سپ  (37 .«) مهدیم هانپ  وت  هب  هدشهدنار ، ناطیـش  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  و  مداهن ، میرم 

یکاروخ یعون ]  ] وا دزن  دشیم ، دراو  وا  رب  بارحم  رد  هک  راب  ره  ایرکز  داد . رارق  يو  تسرپرـس  ار  ایرکز  و  دروآ ، راب  وکین  ار  وا  دش و 
سک ره  هب  ادخ  هک  تسادخ ، بناج  زا  نیا  : » تفگ [ یم خساپ  رد  وا  تسا ؟ هدمآ   ] وت يارب  اجک  زا  نیا  میرم ، يا  : » تفگ [ یم . ] تفاییم

يدـنزرف دوخ ، بناج  زا  اراگدرورپ ، : » تفگ و ]  ] دـناوخ ار  شراگدرورپ  ایرکز  هک ] دوب   ] اجنآ (38 .«) دهدیم يزور  رامش  یب  دهاوخب ،
، درکیم اـعد  دوـخ ]  ] بارحم رد  و ]  ] هداتــسیا يو  هـک  یلاـح  رد  سپ  (39 .«) ییاـعد هدنونـش  وت  هک  نک ، اـطع  نم  هب  هدیدنـسپ  كاـپ و 
راوگرزب و و  تسا ، یسیع ]  ]= هللا ۀملک  تیناقح ]  ] هدننک قیدصت  هک   - ییحی تدالو ]  ] هب ار  وت  دنوادخ  هک : دندادرد  ادن  ار  وا  ناگتشرف ،

دهاوخ يدـنزرف  ارم  هنوگچ  اراـگدرورپ ، : » تفگ (40 .) دـهدیم هدژم  تسا - ناگتـسیاش  زا  يربمایپ  و  نانآ ] زا  هدـنزیهرپ   ]= رادنتـشیوخ
دهاوـخب هچ  ره  ادـخ  تسا . نینچ  راـگدرورپ ] راـک  :» ] تفگ هتـشرف ]  ] تسا ازاـن »  » منز تسا و  هتفرگ  ـالاب  نم  ِيریپ  هک  یلاـح  رد  دوـب ؟

نخـس هراـشا  هب  زج  مدرم ، اـب  زور  هس  هک  تسا  نیا  تاهناـشن  : » دوـمرف هد ». رارق  ياهناـشن  نـم  يارب  اراـگدرورپ ، : » تـفگ (41 .«) دنکیم
: دنتفگ ناگتشرف  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 42)و .«) يوگ حیبست  ار ] وا   ] نادادماب هاگنابش و  و  نک ، دای  رایـسب  ار  تراگدرورپ  و  ییوگن ؛

شاب دوخ  راگدرورپ  ربنامرف  میرم ، يا  (» 43 .«) تسا هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  ار  وت  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  میرم ، يا  »
ناـنآ هک  یتـقو  هنرگ ]  ] و مینکیم ، یحو  وـت  هب  هک  تسا  بیغ  راـبخا  زا  هلمج ]  ] نیا (44 .«) امن عوکر  ناگدـننکعوکر  اب  نک و  هدجـس  و 

اب یتقو  زین ]  ] و يدوبن ؛ نانآ  دزن  دریگ ، هدهع  هب  ار  میرم  یتسرپرـس  کی  مادک  ات  دندنکفایم  بآ ] هب  یـشکهعرق  يارب   ] ار دوخ  ياهملق 
زا ياهملک  هب  ار  وت  دنوادخ  میرم ، يا  : » دنتفگ ناگتـشرف  هک  ار ]  ] یماگنه نک ] دای  (] 45 .) يدوبن ناشدزن  دندرکیم  شکمشک  رگیدکی 

[ ادخ هاگرد   ] نابرقم زا  دنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  وا ]  ] هک یلاح  رد  دهدیم ، هدژم  تسا  میرمنبیسیع  حیسم ، شمان  هک  دوخ ، بناج 
: تفگ میرم ] (] 47 .«) تسا ناگتـسیاش  زا  دـیوگیم و  نخـس  مدرم  اـب  یحو ] هـب   ] یلاـسنایم رد  و  زاـجعا ] هـب   ] هراوـهگ رد  و  (» 46 .«) تسا
ره ادـخ  راگدرورپ ». راک ]  ] تسا نینچ  : » تفگ تسا »؟ هدزن  تسد  نم  هب  يرـشب  هکنآ  اب  دوب  دـهاوخ  يدـنزرف  ارم  هنوگچ  اراگدرورپ ، »

تاروت تمکح و  باتک و  وا  هب  48)و  .) دشابیم سپ  شاب ؛» : » دیوگیم نآ  هب  طقف  دهد ، نامرف  يراک  هب  نوچ  دنیرفآیم ؛ دـهاوخب  هچ 
زا نم  تقیقح ، رد  :[ » دـیوگیم ناـنآ  هب  وا  هک  دتـسرفیم ،  ] لیئارـسا ینب  يوـس  هب  يربماـیپ  ناوـنع ] هب  ار  وا   ] 49)و .) دزومآیم لیجنا  و 
هب سپ  ممدیم ، نآ  رد  هاگنآ  مزاسیم ، هدـنرپ  لکـش  هب  يزیچ ]  ] امـش يارب  لگ  زا  نم  ماهدروآ : ياهزجعم  ناتیارب  ناتراگدرورپ  بناج 

هچنآ زا  ار  امـش  و  منادرگیم ؛ هدنز  ار  ناگدرم  و  مشخبیم ؛ دوبهب  ار  سیپ  دازردام و  يانیبان  ادخ  نذا  هب  و  دوش ؛ یم  ياهدنرپ  ادخ  نذا 
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تربـع دیــشاب - نمؤـم  رگا   - امــش يارب  تازجعم ،]  ] نـیا رد  ًاملــسم  مـهدیم ؛ ربـخ  دــینکیم ، هریخذ  ناـتیاه  هناــخ  رد  دــیروخیم و 
رب هک  ار  هچنآ  زا  ياهراپ  ات  و  مشاب ، هدـننک  قیدـصت  تسا  هدـش ] لزان   ] نم زا  شیپ  هک  ار  تاروت  ات ] ماهدـمآ  : » دـیوگیم  ] 50)و .«) تسا

تعاطا ارم  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  سپ ، ماهدروآ . ياهناشن  امش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  و  منک ، لالح  امـش  يارب  هدیدرگ ، مارح  امش 
یسیع نوچ  (52 .«) تسا نیا  تسار  هار  هک ]   ] دیتسرپب ار  وا  سپ  تسامـش ؛ راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ  تقیقح ، رد  (» 51 .«) دینک
ناـمیا ادـخ  هب  مییادـخ ، نید ]  ] ناراـی اـم  : » دـنتفگ نویراوح  دـنناسک »؟ هچ  ادـخ  هار  رد  نم  ناراـی  : » تفگ درک ، رفک  ساـسحا  ناـنآ  زا 

سپ میدرک ؛ يوریپ  ار  تا ] ] هداتسرف میدیورگ و  يدرک  لزان  هچنآ  هب  اراگدرورپ ، (53 .«) میتسه وا ]  ] میلست ام  هک  شاب  هاوگ  و  میاهدروآ ؛
نیرتـهب دـنوادخ  و  دروآ ، ناـیم  رد  رکم  ناشخــساپ ] رد   ] ادــخ و  دــندیزرو ، رکم  نانمــشد ]  ] 54)و .) سیوـنب ناـهاوگ  هرمز  رد  ار  اــم 

زا ار  وت  و  مربیم ، ـالاب  شیوخ  يوس  هب  هتفرگرب و  ار  وت  نم  یـسیع ، يا  : » تفگ ادـخ  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی  (] 55 .) تسا نازیگنارکم 
رفاک هک  یناسک  قوف  دـناهدرک ، يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناسک  زیخاتـسر ، زور  ات  و  منادرگیم ، كاپ  دـناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  شیـالآ ] ]

مهاوخ يرواد  امـش  نایم  دـیدرکیم  فالتخا  نآ  رـس  رب  هچنآ  رد  سپ  تسا ، نم  يوس  هب  امـش  ماجرف  هاـگنآ  داد ؛ مهاوخ  رارق  دـناهدش 
هک یناسک  اـما  57)و  .) تشاد دـنهاوخن  یناروای  منک و  ناشباذـع  یتخـس  هب  ترخآ  ایند و  رد  دـندیزرو ، رفک  هک  یناـسک  اـما  (56 .) درک

تــسود ار  نارگدادـیب  دـنوادخ ، و  دـهدیم . ناـنآ  هـب  یماـمت  هـب  ار  ناـشدزم  دـنوادخ ] ، ] دـناهدرک هتــسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا 
لثَم نوچمه  ادـخ  دزن  یـسیع  لثَم  عقاو ، رد  (59 .) میناوخیم وـت  رب  زیمآتمکح  نآرق  تاـیآ و  زا  ار  نآ  اـم  هک  تساـهنیا  (58 .) درادیمن

و]  ] قح دش ] هتفگ  یسیع  هرابرد  هچنآ  (] 60 .) تفای دوجو  سپ  شاب ؛» : » تفگ ودب  سپس  دیرفآ ؛ كاخ  زا  ار  وا  هک ]  ] تسا مدآ  تقلخ ] ]
اب هدـمآ ، لصاح ]  ] ار وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هراب ]  ] نیا رد  هک  ره  سپ  (61 .) شابم ناگدـننکدیدرت  زا  سپ ، تسا . وت  راگدرورپ  بناج  زا 
ارف ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امـش  کیدزن و  ناشیوخ  ام  و  ناـتنانز ، ناـمنانز و  و  ناتنارـسپ ، نامنارـسپ و  دـییایب  : » وگب دـنک ، هجاـحم  وت 
زج يدوبعم  و  تسا ؛ نیمه  حیسم ]  ] تسرد ناتـساد  يرآ ، (62 .«) میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  سپـس  میناوخ ؛

نادسفم لاح ]  ] هب دنوادخ  انامه  دندش ، نادرگیور  رگا  سپ  (63 .) تسا میکح  ریذپانتسکش  نامه  عقاو ، رد  هک  تسادخ  و  تسین ، ادخ 
ار يزیچ  میتسرپن و  ار  ادـخ  زج  هک : میتسیاب  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  رـس  رب  دـییایب  باـتک ، لـها  يا  : » وگب (64 .) تساناد
: دییوگب دندرک ، ضارعا  داهنشیپ ] نیا  زا   ] رگا سپ  دریگن ». ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  و  مینادرگن ، وا  کیرش 
وا زا  دـعب  لیجنا  تاروت و  هکنآ  اب  دـینکیم  هجاحم  میهاربا  هراـب  رد  ارچ  باـتک ، لـها  يا  (65 [.«) امش هن   ] میناملـسم ام  هک  دیـشاب  دهاش  »

هجاحم دیتشاد  یشناد  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  هراب  رد  هک  دیتسه  نانامه  باتک ] لها   ] امـش ناه ، (66 (؟ دینکیمن لقعت  ایآ  تسا ؟ هدش  لزان 
هن میهاربا  (67 .) دـینادیمن امـش  دـنادیم و  ادـخ  هکنآ  اب  دـینکیم ؟ هجاحم  دـیرادن  یـشناد  نادـب  هک  يزیچ  دروم  رد  ارچ  سپ  دـیدرک ؛

ناـمه میهاربا ، هب  مدرم  نیرتـکیدزن  تقیقح ، رد  (68 .) دوبن ناکرـشم  زا  و  دوب ، رادربناـمرف  ییارگ  قـح  هکلب  ینارـصن ، هن  دوـب و  يدوـهی 
ناـنمؤم رورــس  ادـخ  و  دـناهدروآ ؛ ناـمیا  وا ] نـییآ  هـب   ] هـک یناـسک  ربماـیپ و  نـیا  زین ]  ] و دــناهدرک ، يوریپ  ار  وا  هـک  دنتــسه  یناـسک 

هارمگ ار  یــسک ]  ] ناـشدوخ زج  هـک  یتروـص  رد  دـندرکیم ، هارمگ  ار  امــش  شاـک  دـننکیم  وزرآ  باـتک  لـها  زا  یهورگ  (69 .) تسا
يا (71 (؟ دـیهدیم یهاوگ  نآ ] یتسرد  هب   ] دوخ هکنآ  اب  دـیزرویم  رفک  ادـخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ، لها  يا  (70 .) دنمهفیمن دننکیمن و 

باتک لها  زا  یتعاـمج  72)و  (؟ دـینادیم دوخ  هکنیا  اب  دـینکیم ، ناـمتک  ار  تقیقح  دـیزیمآیمرد و  لـطاب  هب  ار  قح  ارچ  باـتک ، لـها 
[ مالــسا زا   ] ناـنآ دــیاش  دــینک ؛ راـکنا  زور ]  ] ناـیاپ رد  و  دــیروایب ، ناـمیا  دــش ، لزاـن  ناــنمؤم  رب  هـچنآ  هـب  زور  زاــغآ  رد  : » دــنتفگ

یسک هب  ادابم  تسادخ -»  تیاده  تیاده ، وگب «:  - دیرواین نامیا  دنک ، يوریپ  ار  امش  نید  هک  یـسک  هب  زج  :[ » دنتفگ  ] 73)و .«) دندرگرب
ار نآ  تسادخ ؛ تسد  هب  لضفت  نیا ] : » ] وگب دننک ». هجاحم  امش  اب  ناتراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ای  دوش ، هداد  هدش ، هداد  امش  هب  هچنآ  ریظن 
و دنادرگیم ، صوصخم  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  دوخ  تمحر  (74 .) تساناد رگـشیاشگ  دنوادخ ، و  دهدیم ، دهاوخب  هک  سک  ره  هب 
؛ دنادرگرب وت  هب  ار  نآ  يرمش ، نیما  یناوارف  لام  رب  ار  وا  رگا  هک  تسا  یسک  باتک ، لها  زا  75)و  .) تسا گرزب  ششخب  ياراد  دنوادخ 
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نادب نیا  یتسیا . اپ  هب  يو  رس ]  ] رب ًامیاد  هکنآ  رگم  دزادرپیمن ، وت  هب  ار  نآ  يرمش ، نیما  يرانید  رب  ار  وا  رگا  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  و 
غورد ادـخ  رب  و  تسین ». یهار  ام  نایز  رب  دـنرادن ، ینامـسآ  باتک  هک  یناـسک  دروم  رد  : » دـنتفگ دوخ ] رادـنپ  هب   ] ناـنآ هک  تسا  ببس 

، دـنوادخ دـیدرتیب  دـیامن ، يراـگزیهرپ  و  دــنک ، اـفو  دوـخ  ناـمیپ  هـب  هـک  ره  يرآ ، (76 .) دـننادیم مه ]  ] ناـشدوخ هکنیا  اـب  دـندنبیم 
ياهرهب ترخآ  رد  ار  نانآ  دنـشورفیم ، يزیچان  ياهب  هب  ار  دوخ  ياهدنگوس  ادخ و  نامیپ  هک  یناسک  (77 .) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ 
دنهاوـخ كاـندرد  یباذـع  و  دـنادرگیمن ، ناـشکاپ  و  درگنیمن ، ناـشیا  هـب  و  دـیوگیمن ، نخــس  ناـنآ  اـب  تماـیق  زور  ادـخ  و  تـسین ؛

زا ار  هتفابرب ]  ] نآ ات  دـنناچیپیم ، ياهدـش ]  فیرحت   ] باتک ندـناوخ ]  ] هب ار  دوخ  نابز  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنآ  ناـیم  زا  78)و  .) تشاد
زا هک  یتروص  رد  تسادـخ ، بناج  زا  نآ  دـنیوگیم : و  تسین ؛ ینامـسآ ]  ] باتک زا  نآ  هکنیا  اب  دـیرادنپ ، ینامـسآ ]  ] باـتک بلاـطم ] ]

مکح و باتک و  وا  هب  ادخ  هک  دزسن  ار  يرـشب  چیه  (79 .) دننادیم مه ]  ] ناشدوخ هکنیا  اب  دندنبیم ، غورد  ادخ  رب  و  تسین ، ادـخ  بناج 
میلعت ینامسآ ]  ] باتک هکنآ  ببس  هب  :[ » دیوگب دیاب   ] هکلب دیـشاب ». نم  ناگدنب  ادخ ، ياج  هب  : » دیوگب مدرم  هب  وا  سپـس  دهدب ؛ يربمایپ 

هب ار  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  داد  دهاوخن  نامرف  ار  امـش  زین ]  ] 80)و .«) دیـشاب نید  ياملع  دیدناوخیم ، سرد  هک  ور  نآ  زا  دـیدادیم و 
دنوادخ هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 81)و (؟ درادیماو رفک  هب  ار  امـش  زاب ]  ] دیاهداهن ادخ ]  ] نامرف هب  رـس  هکنآ  زا  سپ  ایآ  دیریگب . ییادخ 

، درک قیدصت  تسامش  اب  ار  هچنآ  هک  دمآ  ياهداتسرف  ار  امش  سپس  مداد ، یتمکح  باتک و  امـش  هب  هاگ  ره  هک  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا 
رارقا يرآ ، : » دنتفگ دـیتفریذپ »؟ ار  منامیپ  هراب  نیا  رد  دـیدرک و  رارقا  ایآ  : » دومرف هاگنآ  دـینک . شیرای  ًامتح  دـیروایب و  نامیا  وا  هب  هتبلا 

، دوـخ ناـنآ ، دـنباترب  يور  ناـمیپ ]  ] نیا زا  دـعب  هک  یناـسک  سپ ، (82 .«) مناـهاوگ زا  امـش  اـب  نم  دیـشاب و  هاوـگ  سپ  : » دوـمرف میدرک ».
هب و  تسا ، هداهن  وا  نامرف  هب  رس  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  هکنآ  اب  دنیوجیم ؟ ار  ادخ  نید  زج  ایآ  (83 .) دننانامرفان

طابـسا بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ، لزان  ام  رب  هچنآ  ادخ و  هب  : » وگب (84 .) دیوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس 
قرف نانآ  زا  کی  چیه  نایم  و  میدیورگ ؛ هدش ، هداد  ناشراگدرورپ  بناج  زا  رگید ]  ] يایبنا یـسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  و  هدیدرگ ، لزان 

زا ترخآ  رد  يو  و  دوـشن ، هتفریذـپ  يو  زا  زگره  دـیوج ، رگید ]  ] ینید مالـسا ، زج  هـک  ره  85)و  .) میرادربنامرف ار  وا  ام  میراذـگیمن و 
نیا هک  دـنداد  تداهـش  هکنآ  اب  دـنکیم ؟ تیادـه  دـندش ، رفاـک  ناـشنامیا  زا  دـعب  هک  ار  یموق  دـنوادخ ، هنوگچ  (86 .) تسا ناراکنایز 

تنعل هک  تسا  نیا  ناشیازس  نانآ ، (87 .) دنکیمن تیاده  ار  رگدادیب  موق  دنوادخ  و  دـمآ ، نشور  لیالد  ناشیارب  تسا و  قح  رب  لوسر ،
تلهم هن  ددرگ و  هتـساک  ناـشیا  زا  باذـع  هـن  دـننامب ؛ هنادواـج  تـنعل ]  ] نآ رد  (88 .) تـسا ناـشیارب  یگمه  مدرم ، ناگتـشرف و  ادـخ و 

هک یناسک  (90 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  دـنوادخ  هک  دـندومن ، هشیپ ]  ] يراگتـسرد دـندرک و  هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگم  (89 .) دنبای
رد (91 .) دنناهارمگ دوخ  نانآ  و  دش ، دهاوخن  هتفریذـپ  نانآ  هبوت  زگره  دـندوزفا ، دوخ ]  ] رفک رب  سپـس  دـندش ، رفاک  دوخ  نامیا  زا  سپ 

، دـنهد هیدـف  دوخ ] يارب   ] ار نآ  دـننک و  الط  زا  رپ  ار  نیمز  يانخارف ]  ] هچ رگا  دـناهدرم ، رفک  لاح  رد  هدـش و  رفاک  هک  یناسک  تقیقح ،
يراکوکین هب  زگره  (92 .) تشاد دنهاوخن  یناروای  و  دوب ، دهاوخ  كاندرد  یباذـع  ار  نانآ  ددرگن ؛ هتفریذـپ  نانآ  زا  کی  چـیه  زا  زگره 

نادنزرف رب  اهیکاروخ  همه  (93 .) تساناد نادب  ادخ  ًاعطق  دینک  قافنا  هچ  ره  زا  و  دـینک ؛ قافنا  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  ات  دیـسر  دـیهاوخن 
تسا و] نیا  زج   ] رگا : » وگب دوـب . هتخاـس  مارح  نتـشیوخ  رب  بوـقعی ]  ]= لیئارـسا تاروـت ، لوزن  زا  شیپ  هچنآ  زج  دوـب . لـالح  لیئارـسا 

دوـخ ناــنآ  دــندنب ، غورد  ادــخ  رب  نـیا ، زا  دــعب  هـک  یناــسک  سپ  (94 .«) دــیناوخب ار  نآ  دــیروایب و  ار  تاروــت  دــییوگیم ، تـسار 
، تقیقح رد  (96 .) دـینک يوریپ  دوـبن ، ناکرـشم  زا  دوـب و  ارگقـح  هک  میهاربا  نییآ  زا  سپ ، تفگ ، تسار  ادـخ  : » وـگب (95 .) دنناراکمتس

تیادـه هیاـم ]  ] ناـیناهج يارب  و  كراـبم ، تسا و  هـکم  رد  هـک  تـسا  ناـمه  هدـش ، هداـهن  مدرم ، تداـبع ]  ] يارب هـک  ياهناـخ  نیتـسخن 
نآ جـح  ادـخ ، يارب  و  تسا ؛ ناما  رد  دـیآرد  نآ  رد  هک  ره  و  تسا ؛ میهاربا  ماقم  هلمج ] زا   ] تسا نشور  ییاـههناشن  نآ ، رد  (97 .) تسا

زاـینیب ناـیناهج  زا  دـنوادخ  ًاـنیقی  دزرو ، رفک  هک  ره  و  دـبای . هار  نآ  يوـس  هب  دـناوتب  هک  یـسک  رب ] هتبلا  [ ؛ تـسا مدرم  هدـهع  رب  هناـخ ،
لها يا  : » وگب (99 .«) تسا هاوگ  دـینکیم  هچنآ  رب  ادـخ  هکنآ  اب  دـیزرویم ؟ رفک  ادـخ  تاـیآ  هب  ارچ  باـتک ، لـها  يا  : » وگب (98 .) تسا
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[ نآ ِیتـسار  هب   ] دوخ هکنآ  اـب  دیرامـشیم ، جـک  ار  هار ]  ] نآ و  دـیرادیمزاب ؛ ادـخ  هار  زا  تسا ، هدروآ  ناـمیا  هک  ار  یـسک  ارچ  باـتک ،
ار امـش  دیرب ، نامرف  باتک  لها  زا  ياهقرف  زا  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (100 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  دیهاوگ »؟

نایم وا  ربمایپ  دوشیم و  هدناوخ  امـش  رب  ادخ  تایآ  هکنیا  اب  دیزرویم ، رفک  هنوگچ  101)و  .) دننادرگیمرب رفک  لاح  هب  ناتنامیا  زا  سپ 
نآ ادخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (102 .) تسا هدش  تیادـه  تسار  هار  هب  ًاعطق  دـیوج ، کسمت  ادـخ  هب  سک  ره  و  تسامش ؟

هدنکارپ و  دینز ، گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  103)و  .) دـیریمن ناملـسم  زج  راهنیز ، و  دـینک ؛ اورپ  تسوا ، زا  ندرکاورپ  قح  هک  هنوگ 
وا فطل  هب  ات  تخادنا ، تفلا  امـش  ياهلد  نایم  سپ  دـیدوب ، رگیدـکی ]  ] نانمـشد هک  هاگنآ  دـینک : دای  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  و  دـیوشن ؛

نـشور امـش  يارب  ار  دوخ  ياههناشن  دـنوادخ  هنوگ ، نیا  دـیناهر . نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  و  دـیدش ؛ مه  ناردارب 
زا دـنراداو و  هتـسیاش  راک  هب  دـننک و  توعد  یکین  هب  ار ] مدرم  ، ] یهورگ امـش ، نایم  زا  دـیاب  104)و  .) دیبای هار  امـش  هک  دشاب  دنکیم ،

دندش و هدنکارپ  دمآ ، ناشیارب  راکشآ  لیالد  هکنآ  زا  سپ  هک  دیـشابم  یناسک  نوچ  105)و  .) دنناراگتسر نامه  نانآ  و  دنرادزاب ، یتشز 
. ددرگ هایـس  ییاههرهچ  و  دیپس ، ییاههرهچ  هک  يزور  نآ ] رد  (] 106 (؛ تسا نیگمهـس  یباذع  نانآ  يارب  و  دندرک ، ادـیپ  فالتخا  مه  اب 
ار باذـع  نـیا ]  ] دــیدیزرویم رفک  هـکنآ  يازــس  هـب  سپ  دــیدیزرو ؟ رفک  ناـتنامیا  زا  دــعب  اـیآ  دــنیوگ ]: ناـنآ  هـب   ] نایورهایــس اـما 
و میناوخیم ؛ وت  رب  قح  هب  ار  نآ  هک  تسادـخ  تایآ  اهنیا  (108 .) دننادیواج دنوادخ  تمحر  رد  هراومه  نایوردـیپس  اما  107)و  .) دیشچب

يوس هب  اهراک  همه ]  ] و تسادخ ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  109)و  .) دهاوخیمن نایناهج  رب  یمتس  چیه  دنوادخ 
راک زا  و  دـیهدیم ، نامرف  هدیدنـسپ  راـک  هب  دـیاهدش : رادـیدپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  (110 .) دوشیم هدنادرگزاب  ادـخ 

[ یل دننمؤم و[ نانآ  زا  یخرب  دوب ؛ رتهب  ناشیارب  ًاعطق  دندوب  هدروآ  نامیا  باتک  لها  رگا  و  دیراد . نامیا  ادـخ  هب  و  دـیرادیمزاب ، دنـسپان 
، دنیامن تشپ  امـش  هب  دنگنجب ، امـش  اب  رگا  و  دیناسر ؛ دنهاوخن  ینایز  امـش  هب  زگره  كدنا ]  ] يرازآ زج  [111(111 .) دننامرفان ناشرتشیب 
هب و  دـنور -]  ] مدرم راهنیز  ادـخ و  ناـما  هاـنپ  هب  هکنآ  رگم   - دـناهدش راـچد  يراوخ  هب  دـنوش ، هتفاـی  اـجک  ره  (112 .) دـنباین يرای  سپس 

ار ناربمایپ  دندیزرویم و  رفک  ادخ  تایآ  هب  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  دش . هدز  نانآ  رب  ییاونیب  رهُم ]  ] و دـندمآ ، راتفرگ  ادـخ  زا  یمـشخ 
[ ناـنآ همه  یلو  (] 113 .) دـندینارذگیمرد هزادـنا  زا  دـندرک و  یناـمرفان  هک  دوـب  نآ  يازـس  هب  تبوـقع ]  ] نیا زین ] و  . ] دنتـشکیم قحاـنب 
هب (114 .) دنهنیم هدجس  هب  رـس  دنناوخیم و  بش  لد  رد  ار  یهلا  تایآ  هک  دنرادرکتـسرد  یهورگ  باتک ، لها  نایم  زا  دنتـسین . ناسکی 

و دننکیم ، باتش  کین  ياهراک  رد  و  دنرادیم ؛ زاب  دنسپان  راک  زا  دنهدیم و  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  و  دنراد ؛ نامیا  تمایق  زور  ادخ و 
ناگــشیپاوقت لاـح ]  ] هـب دــنوادخ  و  دــننیبن ، یــساپسان  نآ  هراـب  رد  زگره  دــنهد ، ماـجنا  یکین  راـک  ره  115)و  .) دنناگتـسیاش زا  ناـنآ 

لها نانآ  و  درک ، دهاوخن  عفد  نانآ  زا  ار  ادخ ] باذـع  زا   ] يزیچ ناشدالوا  ناشلاوما و  زگره  دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک  (116 .) تساناد
يداب دننامه  دننکیم ، جرخ  ربمایپ ] اب  ینمشد  هار  رد   ] ایند نیا  یگدنز  رد  نانآ ]  ] هچنآ لَثم  (117 .) دوب دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دنشتآ و 

متـس نانآ  هب  ادـخ  و  دزاس ؛ هاـبت  ار  نآ  دزوب و  دـناهدومن  متـس  دوخ  رب  هک  یموق  رازتشک  هب  هک  تسا ، یتخـس  يامرـس  نآ ، رد  هک  تسا 
. دـیریگم زارمه  تسود و ] ، ] ناتدوخ ریغ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (118 .) دناهدرک متـس  نتـشیوخ  رب  دوخ  نانآ  هکلب  هدرکن ،
و تسا ؛ راکـشآ  ناشنخـس  نحل و  زا  ینمـشد  دیتفیب . جنر  رد  هک  دنراد  وزرآ  دنزرویمن . یهاتوک  امـش  قح  رد  يراکبان  چیه  زا  نانآ ] ]

لقعت رگا  مـیدرک ، ناـیب  امـش  يارب  ار  ناـنآ ] ینمــشد  [ي  اـههناشن اـم  تـقیقح ، رد  تـسا . رتـگرزب  درادیم ، ناـهن  ناشیاههنیــس  هـچنآ 
[ي اهباتک همه  هب  امـش  و  دنرادن ، تسود  ار  امـش  نانآ  هکنآ ] لاح   ] و دـیراد ، تسود  ار  نانآ  هک  دـیتسه  یناسک  امـش  ناه ، (119 .) دینک

رـس امـش ، رب  مشخ  تدش  زا  دننک ، تولخ   [ مه اب   ] نوچ و  میدروآ ». نامیا  : » دنیوگیم دننک  دروخرب  امـش  اب  نوچ  و  دیراد ؛ نامیا  ادخ ]
نانآ دسر  یشوخ  امش  هب  رگا  (120 .) تساناد اههنیـس  نورد  زار  هب  دنوادخ  هک  دیریمب » دوخ  مشخ  هب  : » وگب دنزگیم . ار  دوخ  ناتـشگنا 

امش هب  ینایز  چیه  ناشگنرین  دییامن ، يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  و  دنوشیم ؛ داش  نادب  دسر  يدنزگ  امش  هب  رگا  و  دنکیم ؛ لاحدب  ار 
نوریب تناسک  شیپ  زا  نادادماب  دحا ] گنج  رد   ] هک ار  ینامز  نک ] دای   ] 121)و .) دراد هطاحا  دننکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  ًانیقی  دناسریمن ؛
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رب امـش  زا  هورگ  ود  هک  ماگنه  نآ  (122 .) تساناد ياونـش  دنوادخ ، و  یهد ، ياج  دوخ  عضاوم  رد  ندیگنج ، يارب  ار  نانمؤم  ات ]  ] يدـمآ
[ گنج  ] رد ار  امـش  ادخ  ًانیقی  123)و  .) دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  دوب . ناشروای  ادـخ  هکنآ  اب  دـنزرو  یتسـس  هک  دـندش  نآ 
: یتفگیم نانمؤم  هب  هک  هاـگنآ  (124 .) دییامن يرازگـساپس  هک  دشاب  دینک ، اورپ  ادـخ  زا  سپ ، درک . يرای  دـیدوب - ناوتان  هکنآ  اب   - ردـب

يراگزیهرپ دینک و  ربص  رگا  يرآ ، (125 (»؟ دنک يرای  هدمآدورف ، هتـشرف  رازه  هس  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ ، هک  تسین  سب  ار  امـش  ایآ  »
دهاوـخ يراـی  رادـناشن  هتــشرف  رازه  جـنپ  اـب  ار  امــش  ناـتراگدرورپ  هاـگنامه  دـنزاتب ، امــش  رب  شورخ ] و   ] شوـج نـیمه  اـب  و  دـییامن ،
شمارآ نادب  امـش  ياهلد  دیوش و ] نامداش  هلیـسو  نیدب   ] ات دادن  رارق  امـش  يارب  ياهدژم  زج  ار ، يزوریپ ] هدعو   ] نآ ادـخ  126)و  .) درک

راوخ ار  نانآ  ای  دـنک ، دوبان  دـناهدش  رفاک  هک  ار  یناسک  زا  یخرب  اـت  (127 .) تسین میکح  ياناوت  دـنوادخ  بناج  زا  زج  يزوریپ  و  دـبای ،
اریز دـنکیم ، ناشباذـع  ای  دـیاشخبیم ، نانآ  رب  ادـخ ]  ] ای تسین ؛ وت  رایتخا  رد  اهراک  نیا  زا  کی  چـیه  (128 .) دندرگزاب دـیمون  ات  دزاس ،

دهاوـخب ار  هک  ره  و  دزرمآیم ، دـهاوخب  ار  هک  ره  تسادـخ . ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  129)و  .) دنراکمتس نانآ 
زا و  دـیروخم ، ربارب  نیدـنچ  دوس ] اب   ] ار ابر  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (130 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ ، و  دـنکیم ، باذـع 

، دیرب نامرف  ار  لوسر  ادخ و  (132 .) دیسرتب تسا  هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یشتآ  زا  131)و  .) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، اورپ  ادخ 
نیمز اهنامسآ و  ردق ] هب   ] شیانهپ هک  یتشهب  و  دوخ ، راگدرورپ  زا  یـشزرمآ  هب  لین  يارب  133)و  .) دیریگ رارق  تمحر  لومشم  هک  دشاب 

؛ دنربیم ورف  ار  دوخ  مشخ  و  دننکیم ؛ قافنا  یگنت  یخارف و  رد  هک  نانامه  (134 .) دیباتشب تسا ، هدش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب  و ]  ] تسا
ادخ دنراد ، اور  متس  دوخ  رب  ای  دننک ، یتشز  راک  نوچ  هک  نانآ  135)و  .) دراد تسود  ار  ناراکوکن  دنوادخ  و  دنرذگیم ؛ رد  مدرم  زا  و 

اب دناهدش ، بکترم  هچنآ  رب  و  دزرمآیم ؟ ار  ناهانگ  ادخ  زج  یـسک  هچ  و   - دـنهاوخیم شزرمآ  ناشناهانگ  يارب  دـنروآیم و  دای  هب  ار 
زا هک  تسا  ییاهناتسوب  و  ناشراگدرورپ ، بناج  زا  یشزرمآ  ناششاداپ  نانآ ، (136 .) دننکیمن يراشفاپ  تسا ،] هانگ  هک   ] دننادیم هکنآ 

ییاهتّنس امـش  زا  شیپ  ًاعطق  (137 .) تسوکین هچ  لمع  لها  شاداـپ  و  دـننامب ، نآ  رد  هنادواـج  تسا . ناور  اـهرابیوج  نآ  ناـتخرد ]  ] ریز
يارب نآرق ]  ] نیا (138 (؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناگدـننکبیذکت  ماجرف  هک  دـیرگنب  دـیدرگب و  نیمز  رد  سپ ، تسا . هدـش  يرپس  هدوب و ] ]
امــش هـک  دـیوشم ، نـیگمغ  دــینکم و  یتســس  دــینمؤم ، رگا  139)و  .) تــسا يزردــنا  دوــمنهر و  ناراــگزیهرپ  يارب  و  یناــیب ، مدرم ،

هب مدرم  نایم  ار  يزوریپ ] تسکش و  [ي  اهزور نیا  ام  و  دیسر ؛ نآ  ریظن  یبیسآ  زین  ار  موق  نآ  هدیـسر ، یبیـسآ  امـش  هب  رگا  (140 .) دیرترب
و دریگب ، یناهاوگ  امـش  نایم  زا  و  درادب ، مولعم  دناهدروآ  نامیا  ًاعقاو ]  ] هک ار  یناسک  دنوادخ  و  دنریگ ] دـنپ  نانآ  ات   ] مینادرگیم تبون 

دوبان جـیردت ] هب   ] ار نارفاک  دـنادرگ و  صلاخ  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  ات  141)و  .) درادیمن تسود  ار  ناراکمتـس  دنوادخ 
گرم امش  143)و  (؟ درادب مولعم  ار  امش  نایابیکـش  نارگداهج و  دنوادخ  هکنآیب  دیوشیم ، تشهب  لخاد  هک  دیتشادنپ  ایآ  (142 .) دزاس

زج دمحم ، 144)و  .) دـیدرکیم هاـگن  ناـنچمه ]  ] دـیدید و ار  نآ  سپ ، دـیدرکیم ؛ وزرآ  تخـس  دـیوش ، وربور  نآ  اـب  هکنآ  زا  شیپ  ار 
ره و  دیدرگیمرب ؟ دوخ  هدیقع  زا  دوش ، هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  تسین . دنتـشذگ ، هدمآ و ]  ] یناربمایپ مه ]  ] وا زا  شیپ  هک  ياهداتـسرف 

چیه 145)و  .) دهدیم شاداپ  ار  نارازگـساپس  دنوادخ  يدوز  هب  و  دناسریمن ، ادخ  هب  ینایز  چـیه  زگره  ددرگزاب ، دوخ  هدـیقع  زا  سک 
هب دهاوخب  ار  ایند  نیا  شاداپ  هک  ره  و  تسا .] هدرک  ررقم   ] نیعم یتشونرس  ناونع  هب  ار ] گرم  دنوادخ ، . ] دریمن ادخ  نامرف  هب  زج  یسفن 

146)و .) داد میهاوخ  شاداپ  ار  نارازگـساپس  يدوز  هب  و  میهدیم ، وا  هب  نآ  زا  دهاوخب  ار  يارـس  نآ  شاداپ  هک  ره  و  میهدیم ؛ نآ  زا  وا 
ناوتان دندیزرون و  یتسس  دیـسر ، ناشیدب  ادخ  هار  رد  هچنآ  ربارب  رد  و  دندرک ؛ رازراک  هوبنا ، ياههدوت  وا  هارمه  هک  یناربمایپ  رایـسب  هچ 

، اراگدرورپ : » دـنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  نانآ  نخـس  147)و  .) دراد تسود  ار  نایابیکـش  دنوادخ ، و  دندیدرگن ، نمـشد ]  ] میلـست و  دندشن ؛
سپ (148 .«) هد يرای  نارفاک  هورگ  رب  ار  اـم  و  راد ، راوتـسا  ار  اـم  ياـهماگ  و  شخبب ، اـم  رب  ار  ناـمراک  رد  اـم ، يورهداـیز  اـم و  ناـهانگ 

نامیا هک  یناسک  يا  (149 .) دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  درک ، اطع  نانآ  هب  ار  ترخآ  کین  شاداپ  و  ایند ، نیا  شاداپ  دنوادخ ،
، يرآ (150 .) تشگ دیهاوخ  راکنایز  دننادرگیمزاب و  ناتهدیقع  زا  ار  امـش  دینک ، تعاطا  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیاهدروآ ،
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اریز دنکفا ، میهاوخ  میب  دـناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  ياهلد  رد  يدوز  هب  (151 .) تسا ناگدنهديرای  نیرتهب  وا  و  تسامـش ، يالوم  ادخ 
هاـگیاج و  تسا ، شتآ  ناـشهاگیاج  و  تسا . هدرکن  لزاـن  یلیلد  ادـخ ] ، ] نآ تیناـقح ]  ] رب هـک  دـناهدینادرگ  کیرـش  ادـخ  اـب  ار  يزیچ 

ار ناـنآ  وا ، ناـمرف  هب  هک  هاـگنآ  دـینادرگ : تـسار  امـش  اـب  ار  دوـخ  هدـعو  ادـخ  ًاـعطق  دـُحا ] دربـن  رد   ] 152)و .) تسا دـب  هـچ  نارگمتس 
تسود ار  هچنآ  هکنآ  زا  سپ  و  دیتخادرپ ؛ عازن  هب  رگیدکی  اب  میانغ ] میسقت  رس  رب  گنج و   ] راک رد  دیدش و  تسـس  هکنآ  ات  دیتشکیم ،

يارب سپـس  دـهاوخیم . ار  ترخآ  امـش  زا  یخرب  ار و  ایند  امـش  زا  یخرب  دـیدومن . ینامرفان  داد ، ناشن  امـش  هب   [ ار میانغ  ینعی   ] دـیتشاد
[ دینک دای  (] 153 .) تسا لضفت  اب  نانمؤم ، هب  تبسن  ادخ  و  تشذگرد ، امش  زا  درک و  ناتفرـصنم  نانآ  بیقعت ]  ] زا دیامزایب ، ار  امـش  هکنآ 
. دناوخیم ارف  ناترـس  تشپ  زا  ار  امـش  ربمایپ ، و  دیدرکیمن ؛ هجوت  سک  چـیه  هب  دـیتفریم و  الاب  هوک ] زا   ] زیرگ لاح  رد  هک  ار  یماگنه 

هدیـسر امـش  هب  هچنآ  يارب  دـیاهداد و  فک  زا  هچنآ  رب  ماجنارـس  ات  دوزفا ،]  ] ناتمغ رب  یمغ  یطابـضنایب ] نیا   ] يازـس هب  دـنوادخ ]  ] سپ
باوخ تروص ] هب   ] یشمارآ هودنا ، نآ  زا  دعب  دنوادخ ]  ] سپـس (154 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دیوشن ، نیگهودـنا  تسا 

ياهنامگ ادـخ ، هراب  رد  و  دـندوب ؛ دوخ  ناـج  رکف  رد  اـهنت ]  ] یهورگ و  تفرگ ، ارف  ار  امـش  زا  یهورگ  هک  داتـسرف ، ورف  امـش  رب  یکبس ،
تسکش  ] اهراک هتـشررس  : » وگب تسه »؟ يرایتخا  راک  نیا  رد  ار  ام  ایآ  : » دنتفگیم دندربیم . تیلهاج  نارود ]  ] ياهنامگ نوچمه  اوران ،

رگا : » دنتفگیم دندرکیمن . راکشآ  وت  يارب  هک  دنتشادیم ، هدیشوپ  ناشیاهلد  رد  ار  يزیچ  نانآ  تسادخ ». تسد  هب  رسکی  يزوریپ ،] ای 
مه دوخ  ياههناخ  رد  امـش  رگا  : » وگب میدـشیمن ». هتـشک  اـجنیا  رد  تشاد ]، تیعقاو  ربماـیپ  هدـعو  و  ، ] دوب يراـیتخا  راـک  نیا  رد  ار  اـم 

تـسا نیا  يارب  اهنیا ]   ] و دنتفریم . شیوخ  ياههاگلتق  يوس  هب  دوخ ] ياپ  اب   ] ًاعطق هدش ، هتـشون  نانآ  رب  ندش  هتـشک  هک  یناسک  دیدوب ،
هاگآ اههنیس  زار  هب  ادخ  و  دنادرگ ؛ كاپ  تسامش ، ياهبلق  رد  ار  هچنآ  و  دیامزایب ؛ لمع ] رد  ، ] تسامـش ياهلد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ ، هک 

نیا زج  تقیقح  رد  دندرک ، تشپ  نمشد ] هب   ] امش نایم  زا  هک  یناسک  دندش ، يورایور  مه  اب  دُحا ] رد   ] هورگ ود  هک  يزور  (155 .) تسا
ادخ اریز  تشذـگرد ؛ ناشیا  زا  ادـخ  ًاعطق  و  دـینازغلب . ار  نانآ  ناطیـش  دـندوب ، هدرک  لصاح  هانگ ] زا   ] هچنآ زا  ياهراپ  ببـس  هب  هک  دوبن 

هک یماگنه  ناشناردارب -  هب  و  دندیزرو ؛ رفک  هک  دیـشابن  یناسک  نوچمه  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (156 .) تسا رابدرب  راگزرمآ 
.« دندشیمن هتشک  دندرمیمن و  دندوب ، هدنام ]  ] ام دزن  رگا  : » دنتفگ دندش ،] هتشک  و   ] دندش رگداهج  ای  و  دندرم ] رفس  رد  و   ] هتفر رفـس  هب 

[ هک تس  ] ادخ و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  هک ] تس  ] ادخ و  دهد . رارق  یترسح  ناشیاهلد  رد  ار  نآ  ادخ  ات  دییوگم ] ینانخس  نینچ  امش  ]
عمج نانآ ]  ] هچنآ همه ]  ] زا وا  تمحر  ادخ و  شزرمآ  ًاعطق  دیریمب ، ای  دـیوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  رگا  157)و  .) تسانیب دینکیم  هچنآ  هب 

[ تکرب  ] هب سپ  (159 .) دش دیهاوخ  هدروآدرگ  ادخ  يوس  هب  ًاعطق  دیوش ، هتشک  ای  دیریمب  داهج ] هار  رد   ] رگا 158)و  .) تسا رتهب  دننکیم 
ناـنآ زا  سپ ، دـندشیم . هدـنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاـعطق  يدوب  لدتخـس  وخدـنت و  رگا  و  يدـش ، رهِمُرپ ] و   ] وخمرن ناـنآ  اـب  یهلا ، تمحر 

دنوادـخ اریز  نک ، لـکوت  ادـخ  رب  یتـفرگ  میمـصت  نوچ  و  نک ، تروـشم  ناـنآ  اـب  اـه ] ] راـک رد  و  هاوـخب ، شزرمآ  ناـشیارب  رذـگرد و 
امش يرای  زا  تسد  رگا  و  دش ؛ دهاوخن  بلاغ  امـش  رب  سک  چیه  دنک ، يرای  ار  امـش  ادخ  رگا  (160 .) درادیم تسود  ار  ناگدننکلکوت 

تنایخ هک  دزسن  ار  يربمایپ  چیه  161)و  .) دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  درک ؟ دهاوخ  يرای  ار  امش  وا  زا  دعب  یسک  هچ  درادرب ،
هب هدرک ، بسک  هچنآ  شاداـپ ]  ] سک ره  هـب  هاـگنآ  دـیایب ؛ هدرک  تناـیخ  نآ  رد  هـچنآ  اـب  تماـیق  زور  دزرو ، تناـیخ  سک  ره  و  دزرو ،
ادخ زا  یمشخ  هب  هک  تسا  یسک  نوچ  دنکیم ، يوریپ  ار  ادخ  يدونشخ  هک  یسک  ایآ  (162 .) دورن متس  نانآ  رب  و  دوشیم ، هداد  یمامت 
ادخ و  تسا ، یتاجرد  دـنوادخ  دزن  ار  ناشیا  زا ] کی  ره  (] 163 .) تسا یهاگتـشگزاب  دب  هچ  و  تسا ؟ منهج  شهاگیاج  هدیدرگ و  راچد 

ار دوخ  تایآ  ات  تخیگنارب ، نانآ  نایم  رد  ناشدوخ  زا  يربمایپ  هک ]  ] داهن تنم  نانمؤم  رب  ادـخ  نیقی ، هب  (164 .) تسانیب دننکیم  هچنآ  هب 
نوچ ایآ  (165 .) دندوب يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًاعطق  دزومایب ، نانآ  هب  تمکح  باتک و  دنادرگ و  ناشکاپ  دـناوخب و  ناشیا  رب 
اجک زا  تبیصم ]  ] نیا : » دیتفگ دیدناسر - دوخ ] نانمشد  هب   ] ار شربارب  ود  ردب ] دربن  رد  هکنآ  اب   -] دیسر یتبیصم  دُحا ] دربن  رد   ] امـش هب 

هک يزور  166)و  .) تساناوت يزیچ  ره  هب  ادـخ  يرآ ! تسا ». ناتدوخ ] یطابـضنایب  زا  یـشان  و   ] امـش دوخ  زا  نآ  : » وگب دیـسر »؟] ام  هب  ]

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؛ درادـب مولعم  ار  نانمؤم  و  دـیامزایب ] ار  امـش  اـت   ] دوب ادـخ  نذا  هب  دیـسر  امـش  هب  هچنآ  دـندرک ، دروخرب  مه  اـب  هورگ  ود  نآ  دـُحا ] رد  ]
.« دـینک عافد  ای  دـیگنجب  ادـخ  هار  رد  دـییایب  : » دـش هتفگ  ناشیا  هب  و  درادـب . مولعم  زین ]  ] دـندومن ییور  ود  هک  ار  یناـسک  نینچمه  (167)

شیوخ نابز  هب  نامیا . هب  ات  دندوب  رتکیدزن  رفک  هب  نانآ  زور ، نآ  میدرکیم ». يوریپ  امـش  زا  ًاملـسم  میتسنادیم  ندـیگنج  رگا  : » دـنتفگ
هراب رد  دنتسشن و  هناخ ] رد  دوخ   ] هک یناسک  نامه  (168 .) تسا رتاناد  دنتفهنیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دوبن ، ناشیاهلد  رد  هک  دنتفگیم  يزیچ 
رود ناــتدوخ  زا  ار  گرم  دــییوگیم  تـسار  رگا  : » وـگب دــندشیمن ». هتــشک  دــندرکیم  يوریپ  اــم  زا  رگا  : » دــنتفگ دوـخ  ناتــسود 
هداد يزور  ناــشراگدرورپ  دزن  هـک  دــناهدنز  هـکلب  رادــنپم ، هدرم  دــناهدش ، هتــشک  ادــخ  هار  رد  هــک  ار  یناــسک  زگره  (169 .«) دینک

دناهتـسویپن نانآ  هب  زونه  دـنناشیا و  یپ  زا  هک  یناسک  يارب  و  دـننامداش ، تسا  هداد  نانآ  هب  دوخ  لـضف  زا  ادـخ  هچنآ  هب  (170 .) دنوشیم
هابت ار  نانمؤم  شاداپ  دنوادخ  هکنیا  ادخ و  لضف  تمعن و  رب  (171 .) دنوشیم نیگهودنا  هن  تسا و  ناشیا  رب  یمیب  هن  هک  دننکیم  يداش 

تباجا ار  وا ]  ] ربمایپ ادـخ و  توعد  دـندوب ، هتـشادرب  مخز  هکنآ  زا  سپ  دـُحا ] دربن  رد   ] هک یناـسک  (172 .) دننکیم يداش  دنادرگیمن ،
ناشیا هب  مدرم  زا ] یخرب   ] هک یناسک  ناـمه  (173 .) تسا گرزب  یـشاداپ  دـندرک  يراگزیهرپ  یکین و  هک  نانآ  زا  یناسک  يارب  دـندرک ،

سب ار  ام  ادخ  : » دنتفگ دوزفا و  ناشنامیا  رب  نخس ] نیا  یل  و[ دیسرتب ». نآ  زا  سپ ، دناهدمآ ؛ درگ  امـش  اب ] گنج   ] يارب نامدرم  : » دنتفگ
هب یبیسآ  چیه  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ، دربن ] نادیم  زا  ، ] ادخ بناج  زا  یـششخب  تمعن و  اب  سپ  (174 .«) تسا يرگتیامح  وکین  تسا و 

تسا ناطیش  نیا  عقاو ، رد  (175 .) تسا میظع  یـششخب  ياراد  دنوادخ  و  دندرک ، يوریپ  ار  ادخ  يدونـشخ  نانچمه  و  دوب ، هدیـسرن  نانآ 
نیگهودنا ار  وت  دنشوکیم ، رفک  رد  هک  یناسک  176)و  .) دیسرتب نم  زا  دیسرتم و  نانآ  زا  دینمؤم  رگا  سپ  دناسرتیم ؛ ار  شناتـسود  هک 

ناشیا يارب  و  دـهدن ، رارق  ياهرهب  نانآ  يارب  ترخآ  رد  دـهاوخیم  دـنوادخ  دـنناسریمن . ینایز  چـیه  ادـخ  هب  زگره  نانآ  هک  دـنزاسن ؛
و دیناسر ، دنهاوخن  ینایز  چـیه  دـنوادخ  هب  زگره  دـندیرخ ، نامیا  ياهب ]  ] هب ار  رفک  هک  یناسک  تقیقح ، رد  (177 .) تسا گرزب  یباذع 

نانآ يارب  میهدیم  تلهم  ناشیا  هب  هکنیا  دـننک  روصت  دـناهدش  رفاـک  هک  یناـسک  دـیابن  هتبلا  178)و  .) تسا كاندرد  یباذـع  نانآ  يارب 
نآ رب  ادخ  (179 .) تشاد دـنهاوخ  روآتفخ  یباذـع  هاگنآ ]  ] و دـنیازفیب ، دوخ ]  ] هانگ رب  ات  میهدیم  تلهم  ناـشیا  هب  طـقف  اـم  تسوکین ؛

ار امـش  هک  تسین  نآ  رب  ادخ  و  دنک . ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  هکنآ  ات  دراذگاو ، دیتسه ، نآ  رب  امـش  هک  یلاح ]  ] نیا هب  ار  نانمؤم  هک  تسین 
رگا و  دیروایب ؛ نامیا  شناربمایپ  ادخ و  هب  سپ ، دنیزگیمرب . دهاوخب  ار  هک  ره  شناگداتـسرف  نایم  زا  ادـخ  یلو  دـنادرگ ، هاگآ  بیغ  زا 

، هدرک اطع  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناسک  180)و  .) دوب دهاوخ  گرزب  یشاداپ  امـش  يارب  دینک ، يراگزیهرپ  دیورگب و 
لخب نآ  هب  هک  هچنآ  يدوز  هب  تسا . دـب  ناـشیارب  هکلب  تسا ، بوـخ  ناـنآ  يارب  لـخب ]  ] نآ هک  دـننکن  روـصت  زگره  دـنزرویم ، لـخب 
هاــگآ دــینکیم  هـچنآ  هـب  ادــخ  و  تسادــخ ، ِنآ  زا  نـیمز  اهنامــسآ و  ثاریم  دوـشیم . ناــشندرگ  قوــط  تماــیق  زور  دــناهدیزرو ،
قحانب و  دنتفگ ، ار  هچنآ  يدوز  هب  دینـش . میرگناوت ،»  ام  تسا و  دنمزاین  ادخ  : » دنتفگ هک  ار  یناسک  نخـس  دنوادخ ، ًاملـسم  (181 .) تسا
نیـشیپ رادرک  راک و  رطاخ  هب  تبوقع ]  ] نیا (182 .«) ار نازوس  باذع  دیـشچب  : » تفگ میهاوخ  تشون و  میهاوخ  ار ، ناربمایپ  نانآ  ِنتـشک 

چیه هب  هک  هتـسب  نامیپ  ام  اب  ادخ  : » دنتفگ هک  نانامه  (183 .) تسین رگدادیب  دوخ ]  ] ناگدنب هب  تبـسن  زگره  دنوادخ  هن ] رگ  و  ، ] تسامش
یناربمایپ نم ، زا  شیپ  ًاعطق  : » وگب دنازوسب ». لوبق ] هناشن  هب   ] ار نآ  ینامـسآ ]  ] شتآ هک  دروایب  یینابرق  ام  يارب  ات  میرواین  نامیا  يربمایپ 

ار وت  رگا  سپ  (184 (»؟ دیتشک ار  نانآ  ارچ  سپ  دییوگ ، یم  تسار  رگا  دندروآ . امـش  يارب  دیتفگ ، هچنآ  اب  ار  راکـشآ  لیالد  هک  دـندوب 
بیذــکت دــندوب ، هدروآ  نـشور  باـتک  اههتــشون و  نـشور و  لـیالد  وـت ، زا  شیپ  هـک  مـه ]  ] یناربماـیپ هـک  نادــب  دــندرک ، بیذــکت 

هک ره  سپ  دوشیم . هداد  امش  هب  لماک  روط  هب  ناتیاهشاداپ  زیخاتسر  زور  انامه  و  تسا ، گرم  معط ]  ] هدنشچ يرادناج  ره  (185 .) دندش
اهلام و رد  ًاعطق  (186 .) تسین بیرف  هیام  زج  ایند  یگدـنز  و  تسا ؛ هدـش  بایماک  ًاـعطق  دـنروآرد  تشهب  رد  دـنراد و  رود  هب  شتآ  زا  ار 
، دـناهدییارگ كرـش  هب  هک  یناسک  زا  زین ]  ] هدـش و هداد  باتک  نانآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  و  دـش ، دـیهاوخ  هدومزآ  ناـتیاهناج 
رد امش ]  ] راوتسا مزع  زا  یکاح  یگداتـسیا ]  ] نیا دییامن ، يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  یل ] و[ دینـش ، دیهاوخ  يرایـسب  رازآ  [ لد نانخـس  ]
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هب  ] ار نآ  دـیاب  ًامتح  هک  تفرگ  نامیپ  هدـش ، هداد  باتک  ناـنآ  هب  هک  یناـسک  زا  دـنوادخ  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 187)و .) تساهراک
تـسد هب  زیچان  ییاهب  نآ ، ربارب  رد  دـنتخادنا و  دوخ  رـس  تشپ  ار  دـهع ]  ] نآ سپ ، دـینکم . شنامتک  دـییامن و  نایب  مدرم  يارب  حوضو ]

هچنآ هب  دـنراد  تسود  دـننکیم و  یناـمداش  دـناهدرک  هچنادـب  هک  یناـسک  ربم  ناـمگ  هتبلا  (188 .) دـندرک ياهلماعم  دـب  هچ  و  دـندروآ ،
دنهاوـخ كاـندرد  یباذــع  هـک ] ، ] تـسا باذــع  زا  یتاـجن  ناـنآ  يارب  هـک  ربـم  ناـمگ  ًاـعطق  دــنریگ ، رارق  شیاتــس  دروـم  دــناهدرکن 

اهنامسآ و شنیرفآ  رد  ًاملـسم  (190 .) تساـناوت يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  نـیمز  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  189)و  .) تشاد
[ لاوحا همه  رد   ] ار ادـخ  هک  نانامه  (191 .) تسا هدننک ] عناق   ] ییاههناشن نادنمدرخ  يارب  زور ، بش و  ندـمآ  رگیدـکی  یپ  رد  و  نیمز ،

هدوـهیب ار  اـهنیا  اراـگدرورپ ، هـک ]:  ] دنـشیدنایم نـیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  و  دـننکیم ، داـی  هدـیمرآ  وـلهپ  هـب  و  هتـسشن ، هداتـسیا و 
شیاوسر ًانیقی  يروآرد ، شتآ  رد  وت  ار  هک  ره  اراگدرورپ ، (192 .) رادب ناما  رد  خزود  شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  وت ! یهزنم  ياهدیرفاین ؛

دوخ راگدرورپ  هب  : » هک دناوخیم  ارف  نامیا  هب  يرگتوعد  هک  میدینـش  ام  اراگدرورپ ، (193 .) تسین یناروای  ناراکمتـس  يارب  و  ياهدرک ،
ناــکین هرمز  رد  ار  اــم  يادزب و  ار  اــم  ياهیدـــب  و  زرماــیب ، ار  اــم  ناـــهانگ  اراـــگدرورپ ، مــیدروآ . ناـــمیا  سپ  دـــیروآ ،» ناـــمیا 

، نادرگم اوسر  زیخاتـسر  زور  ار  ام  و  نک ، اطع  ام  هب  ياهداد  هدعو  ام  هب  تناگداتـسرف  هلیـسو  هب  هک  ار  هچنآ  و  اراگدرورپ ، (194 .) ناریمب
یلمع بحاص  چیه  لمع  نم  هک ]: دومرف  و   ] درک تباجا  ار  نانآ  ياعد  ناشراگدرورپ  سپ ، (195 .) ینکیمن فالخ  ار  تاهدعو  وت  اریز 

هار رد  هدش و  هدنار  دوخ  ياههناخ  زا  هدرک و  ترجه  هک  یناسک  سپ ، منکیمن ؛ هابت  دـیرگیدکی ، زا  همه  هک  نز ، ای  درم  زا  ار ، امـش  زا 
ناور اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ِریز زا  هک  ییاهغاب  رد  ار  نانآ  و  میادزیم ، نانآ  زا  ار  ناشیاهیدب  دناهدش ، هتـشک  هدـیگنج و  هدـید و  رازآ  نم 

رد نارفاک  شوج ] بنج و  و   ] دمآ تفر و  ادابم  (196 .) تسادخ دزن  وکین  شاداپ  ادخ و  بناج  زا  تسا  یـشاداپ  نیا ] [ ؛ مروآیمرد تسا 
دب هچ  و  تسا ، خزود  ناشهاگیاج  سپـس  تسا ؛ یکدـنا ] ِيرادروخرب  و   ] زیچان يـالاک  نیا ] (] 197 .) دنک بیرف  شوختـسد  ار  وت  اهرهش 

اهرهن نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  تشاد  دـنهاوخ  ییاهغاب  دـناهتخاس  هشیپ  ار  ناشراگدرورپ  ياورپ  هک  یناسک  یلو  (198 .) تسا یهاگرارق 
زا هتبلا  199)و  .) تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  و  تسادـخ ، بناج  زا  ییاریذـپ  نیا ] [ ؛ دـننامب هنادواج  اـجنآ  رد  تسا . ناور 
رد دنراد ، نامیا  هدمآ  دورف  ناشدوخ  يوس  هب  هچنآ  هب  هدش و  لزان  امـش  يوس  هب  هچنادـب  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  نایم 

دنهاوخ ار  دوخ  شاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دـننانیا  دنـشورفیمن . يزیچان  ياهب  هب  ار  ادـخ  تایآ  و  دنعـشاخ ، ادـخ  ربارب  رد  هک  یلاح 
زا دینک و  ینابهگن  ار  اهزرم  دیزرو و  یگداتـسیا  دینک و  ربص  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (200 .) تسا رامشدوز  ادخ  يرآ ! تشاد .

(201 .) دیوش راگتسر  هک  تسا  دیما  دییامن ، اورپ  ادخ 

ءاسنلا

زا و  دیرفآ ، وا  زا  زین ]   ] ار شتفج  دیرفآ و  يدـحاو » سفن   » زا ار  امـش  هک  ناتراگدرورپ  زا  مدرم ، يا  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
و دـییامن ؛ اورپ  دـینکیم  تساوخرد  رگیدـمه  زا  وا  مان ]  ] هب هک  ییادـخ  زا  و  دـیراد ؛ اورپ  درک ، هدـنکارپ  يرایـسب  نانز  نادرم و  ود ، نآ 

بوغرم  ] و كاپ ] لام   ] و دـیهد ، [ زاب  ] نانآ هب  ار  نامیتی  لاوما  2)و  .) تسا نابهگن  امـش  رب  هراومه  ادخ  هک  دیُربَم ، نادنواشیوخ  زا  راهنز 
رد رگا  3)و  .) تسا گرزب  یهانگ  نیا  هک  دـیروخم  دوخ  لاوما  اب  هارمه  ار  نانآ  لاوما  و  دـینکن ؛ ضوع  دوخ ]  ] كاپان لام ]  ] اب ار  نانآ ] 

. دیریگ ینز  هب  راهچ ، راهچ  هس ، هس  ود ، ود  داتفا ، دنـسپ  ار  امـش  هک  رگید ]  ] نانز زا  هچ  ره  دیکانمیب ، میتی  نارتخد  نایم  تلادـع  يارجا 
[ يراددوخ  ] نیا دینک .] افتکا   ] دیاهدش کلام  نازینک ] زا   ] هچنآ هب  ای  دازآ ] نز   ] کی هب  دینکن ، راتفر  تلادـع  هب  هک  دـیراد  میب  رگا  سپ 
و دیهدب ؛ ناشیا  هب  رطاخ  بیط  يور  زا  ياهیدـه  ناونع  هب  ار  نانز  رهَم  4)و  [.) دیدرگ راولایع  هدوهیب  و   ] دییارگ متس  هب  ات  تسا  رتکیدزن 

هلیـسو ار  نآ  دنوادخ  هک   - ار دوخ  لاوما  5)و  .) دیروخب اراوگ  لالح و  ار  نآ  دنتـشاذگاو ، امـش  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  ناشدوخ  لیم  هب  رگا 
ینخـس نانآ  اب  و  دیهد ؛ كاشوپ  ار  نانآ  دیناروخب و  ناشیا  هب  نآ  دیاوع ]  ] زا یل ] و[ دیهدم ، ناهیفـس  هب  هداد - رارق  امـش  یگدـنز ]  ] ماوق
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هب ار  ناشلاوما  دـیتفای ، يرکف ]  ] دـشر ناشیا  رد  رگا  سپ  دنـسرب ؛ ییوشانز  نس ]  ] هب یتقو  ات  دـییامزایب  ار  ناـمیتی  6)و  .) دییوگب هدیدنسپ 
نتفرگ زا   ] دـیاب تسا  رگناوت  هک  سک  نآ  و  دـیروخم . باتـش  فارـسا و  هب  دـنوش ، گرزب  ادابم ] هکنآ  میب  زا   ] ار نآ  و  دـینک ، در  ناـنآ 

در نانآ  هب  ار  ناشلاوما  هاگ  ره  سپ  دروخب ؛ نآ ] زا   ] فرع قباـطم  دـیاب  تسا  تسدـیهت  سک  ره  و  دزرو ؛ يراددوخ  یتسرپرـس ] ترجا 
ياج رب  نانآ ]  ] نادـنواشیوخ ردام و  ردـپ و  هچنآ  زا  نادرم ، يارب  (7 .) تسا یفاک  ار  یـسرباسح  دنوادخ  دیریگب ، هاوگ  ناشیا  رب  دـیدرک 
هاوخ [ - دوب دهاوخ   ] یمهس دناهتشاذگ  ياج  رب  نانآ ]  ] نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  زین ]  ] نانز يارب  و  تسا ؛ یمهـس  دناهتـشاذگ 

[ ثرا  ] میـسقت رد  نادنمتـسم  نامیتی و  نادـنواشیوخ  هاگ ، ره  8)و  .) تسا هدـش  ضورفم  سک  ره  بیـصن  دایز - ای  دـشاب  مک  لاـم ]  ] نآ
رب دوخ  زا  یناوتان  نادنزرف  رگا  هک  نانآ  9)و  .) دییوگ هدیدنسپ  ینخس  نانآ  اب  دیراد و  ینازرا  ناشیا  هب  ار  نآ  زا  يزیچ ] ، ] دندش رـضاح 

اجب و]  ] ینخـس دـنراد و  اورپ  ادـخ  زا  دـیاب  سپ  دنـسرتب . زین ] مدرم  نامیتی  رب  متـس  زا   ] دـیاب دـنراد ، میب  نانآ  هدـنیآ ]  ] رب دـنراذگب  ياج 
و دنربیم ، ورف  دوخ  مکش  رد  یشتآ  هک  تسین  نیا  زج  دنروخیم ، متـس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  تقیقح ، رد  (10 .) دنیوگ تسرد 
و تسا . رتخد  ود  مهس  نوچ  رسپ ، مهـس  دنکیم : شرافـس  ناتنادنزرف  هراب  رد  امـش  هب  دنوادخ  (11 .) دنیآرد نازورف  یـشتآ  رد  يدوز  هب 

یمین دشاب ، یکی   [ دربیم ثرا  هک  يرتخد   ] رگا و  تسا ؛ كرتام  موس  ود  نانآ  مهـس  دنـشاب ، رتشیب  نت  ود  زا  و ]  ] رتخد هثرو ]، همه   ] رگا
هک تسا  یتروص  رد  نیا  تسا ، هدش ] ررقم   ] كرتام زا  مشش  کی  یفوتم ]  ]= يو ردام  ردپ و  زا  کی  ره  يارب  و  تسوا ، ِنآ  زا  ثاریم  زا 

و  ] تسا موس  کی  شردام  يارب  دنرب ، ثرا  وا  زا  شردام  ردپ و  اهنت ]  ] دشاب و هتـشادن  يدنزرف  رگا  یلو  دشاب . هتـشاد  يدـنزرف  یفوتم ] ]
نادب وا  هک  تسا  یتیصو  ماجنا  زا  سپ  اهنیا ] همه  هتبلا  ، ] دربیم مشش  کی  شردام  دشاب ، هتـشاد  یناردارب  وا  رگا  و  دربیم ؛] ردپ  ار  هیقب 
تسا یضرف   [ نیا . ] دنرتدنمدوس امش  يارب  کی  مادک  ناتنادنزرف  ناردپ و  دیناد  یمن  امـش  دوش .] انثتـسا  دیاب  هک   ] ینیَد ای  هدرک  شرافس 

هتشادن يدنزرف  نانآ  رگا  تسا  نارهوش ]  ] امش ِنآ  زا  ناتنارـسمه  ثاریم  زا  یمین  12)و  .) تسا میکح  ياناد  دنوادخ  اریز  ادخ ، بناج  زا 
ای دناهدرک  شرافس  نادب  هک  یتیصو  ماجنا  زا  سپ  هتبلا ] ، ] تسامش ِنآ  زا  نانآ  كرتام  مراهچ  کی  دنشاب  هتشاد  يدنزرف  رگا  و  دنـشاب ؛

، دیشاب هتشاد  يدنزرف  رگا  و  دیشاب ؛ هتشادن  يدنزرف  امش  رگا  تسا  نانآ  يارب  امش  ثاریم  زا  مراهچ  کی  و  دوش ،] انثتـسا  دیاب  هک   ] ینیَد
[، دوش انثتسا  دیاب  هک   ] ینیَد ای  دیاهدرک  شرافس  نادب  هک  یتیصو  ماجنا  زا  سپ  هتبلا ] ، ] دوب دهاوخ  ناشیا  زا  امش  ثاریم  يارب  متشه  کی 

کی ره  يارب  سپ  دشاب ، يرهاوخ  ای  ردارب  وا  يارب  دشاب و  ردام ] ردپیب و  دنزرفیب و   ]= هلالک دـنربیم  ثرا  وا  زا  هک  ینز  ای  درم  رگا  و 
ماجنا زا  سپ  هتبلا ] ، ] دـنراد تکراشم  كرتاـم ]  ] موس کـی  رد  دنـشاب  نیا  زا  شیب  ناـنآ  رگا  و  تسا ؛ كرتاـم ]  ] مشـش کـی  ود ، نآ  زا 

شرافـس تسا  نیا  دناسرن . هثرو ] هب   ] ینایز قیرط ] نیا  زا  هکنآ  طرـش  هب  دوش ، انثتـسا  دیاب   ] هک ینیَد  ای  هدش  شرافـس  نادب  هک  یتیـصو 
ییاهغاب هب  ار  يو  دـنک ، تعاـطا  وا  ربماـیپ  ادـخ و  زا  سک  ره  و  تسا ، یهلا  ماـکحا  اـهنیا  (13 .) تسا رابدرب  ياناد  هک  تسادـخ  ادـخ و 

ادـخ و زا  سک  ره  14)و  .) تسا گرزب  یبایماک  ناـمه  نیا  و  دـناهنادواج ، نآ  رد  تسا . ناور  اـهرهن  نآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  دروآرد 
یباذـع وا  يارب  دوب و  دـهاوخ  نآ  رد  هراومه  هک  دروآرد  یـشتآ  رد  ار  يو  دـیامن ، زواجت  وا  ررقم  دودـح  زا  دـنک و  ینامرفان  وا  ربماـیپ 

رگا سپ  دیریگ ؛ هاوگ  نانآ  رب  ناناملسم ]  ] دوخ نایم  زا  نت  راهچ  دنوشیم ، انز  بکترم  هک  یناسک  امش ، نانز  زا  15)و  .) تسا روآتفخ 
نآ امش ، نایم  زا  16)و  .) دهد رارق  نانآ  يارب  یهار  ادخ  ای  دسر  ارف  ناشگرم  ات  دـیراد  هاگن  اههناخ  رد  ار  نانز ]  ]= نانآ دـنداد ، تداهش 

دنوادخ اریز  دینک ، رظنفرص  نانآ  زا  دندش  راکتسرد  دندرک و  هبوت  رگا  سپ  دیهد ؛ ناشرازآ  دنوشیم ، يراکتشز  بکترم  هک  ار  نت  ود 
هبوت يدوز  هب  سپـس  دنوشیم ، هانگ  بکترم  ینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  دـنوادخ ، دزن  هبوت ، (17 .) تسا نابرهم  ریذپهبوت 

گرم هک  یتقو  ات  دـننکیم ، هانگ  هک  یناسک  هبوت  18)و  .) تسا میکح  ياناد  دنوادخ  و  دریذپیم ، ار  ناشهبوت  ادخ  هک  دننانیا  دـننکیم ؛
دهاوخن هتفریذپ  دنریمیم ، رفک  لاح  رد  هک  یناسک  هبوت ] زین   ] و تسین ؛ هتفریذپ  مدرک ،» هبوت  نونکا  : » دـیوگیم دـسررد ، ناشیا  زا  یکی 

هب ار  نانز  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (19 .) میاهدرک هدامآ  كاندرد  یباذـع  ناشیارب  هک  دـننانآ  دوب ،
بکترم هکنآ  رگم  دـیرب ، رد ] هب  ناشگنچ  زا   ] دـیاهداد ناـنآ  هب  ار  هچنآ  زا  یـشخب  اـت  دـیراذگم  راـشف  ریز  ار  ناـنآ  و  دـیرب ؛ ثرا  هارکا 
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دیرادیمن و شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  سپ  دماین ، ناتـشوخ  نانآ  زا  رگا  و  دینک ؛ راتفر  یگتـسیاشب  اهنآ  اب  و  دنوش ، يراکـشآ  يراکتـشز 
نانآ زا  یکی  هب  و  دیناتس ، دوخ ] نیشیپ   ] رسمه ياج  هب  رگید ]  ] يرـسمه دیتساوخ  رگا  20)و  .) دهدیم رارق  ناوارف  تحلصم  نآ  رد  ادخ 

[ رهَم  ] نآ هنوگچ  21)و  (؟ دیریگب راکشآ  هانگ  ناتهب و  هب  ار  لام ]  ] نآ دیهاوخیم  ایآ  دیریگم . سپ  وا  زا  يزیچ  دیشاب ، هداد  یناوارف  لام 
دوخ جاودزا  هب  ناتناردـپ  هک  ینانز  اب  22)و  (؟ دناهتفرگ راوتـسا  ینامیپ  امـش  زا  نانآ  و  دیاهتفرگ ، ماک  رگیدـکی  زا  هکنآ  اب  دیناتـسیم  ار 

هدوـب یهار  دــب  و  ینمــشد ، هیاـم ]  ] يراکتــشز و نآ ، هـک  ارچ  تـسا ، هداد  خر  رتـشیپ  هـک  هـچنآ  رگم  دــینکم ؛ حاــکن  دــناهدروآرد ،
، ردارب نارتخد  و  ناتیاه ، هلاخ  و  ناتیاههمع ، و  ناتنارهاوخ ، و  ناتنارتخد ، و  ناتناردام ، تسا : هدـش  مارح  امـش  رب  نانیا ] حاکن  (] 23 .) تسا

اهنآ  ] هک ناتنارـسمه  نارتخد  و  ناتنانز ، ناردام  و  امـش ، یعاضر  نارهاوخ  و  دـناهداد ، ریـش  امـش  هب  هک  ناـتیاهردام  و  رهاوخ ، نارتخد  و 
هک  ] تسین یهانگ  امش  رب  دیاهدشن  رتسبمه  اهنآ  اب  رگا  سپ   - دیاهدش رتسبمه  نارسمه  نآ  اب  دناهتفای و  شرورپ  امـش  ناماد  رد  نارتخد ]

هتـشذگ رد  هک  هچنآ  رگم   - رگیدـمه اب  رهاوخ  ود  عمج  و  دنتـسه ، ناتدوخ  تشپ  زا  هک  ناتنارـسپ  نانز  و  دـینک -] جاودزا  ناشنارتخد  اب 
نانآ کلام  هک  ینانز  يانثتسا  هب  تسا ] هدش  مارح  امش  رب  زین   ] رادرهوش نانز  24)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هک  دشاب - هداد  خر 

[ ار رگید  نانز   ] هک تسا  لالح  امش  يارب  هدربمان ،] نانز   ] نیا زا  ریغ  و  تسا . هدیدرگ  ررقم  امش  رب  هک  تسا  یهلا  هضیرف  نیا ] [ ؛ دیاهدش
ناونع هب  ار  ناشرهَم  دیاهدرک ، هعتم  هک  ار  ینانز  و  دیـشابن - راکانز  دیـشاب و  نمادکاپ  هک  یتروص  رد   - دینک بلط  دوخ  لاوما  هلیـسو  هب 

ای مک  ار  رهَم  ای  دقع  تدم  هک   ] دینک قفاوت  رگیدکی  اب  ررقم ، غلبم ] نییعت   ] زا سپ  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  و  دیهدب ، نانآ  هب  ياهضیرف 
هب ار  نامیا  اـب  نمادـکاپ  دازآ ]  ] ناـنز دـناوتیمن  یلاـم  رظن  زا  امـش ، زا  سک  ره  25)و  .) تسا میکح  ياناد  دنوادخ  ًاملـسم  دـینک ؛] دایز 

. تسا رتاناد  امش  نامیا  هب  ادخ  و  دنک ؛] جاودزا   ] دیتسه نانآ  کلام  هک  امش  نامیا  اب  لاسناوج  نارتخد  اب  سپ  دروآرد ، دوخ ]  ] يرـسمه
هب  ] دیهدب نانآ  هب  هدیدنـسپ  روط  هب  ار  ناشرهَم  دـیروآرد و  دوخ ]  ] يرـسمه هب  ناشهداوناخ  هزاجا  اب  ار  نانآ  سپ  دـیرگیدکی . زا  همه ] ]

، دندش اشحف  بکترم  رگا  دندمآرد ، امش ]  ] جاودزا هب  نوچ  سپ  دنشابن . یناهنپ  ناریگتسود  و  راکانز ، هن  دنشاب  نمادکاپ  هکنآ ] طرش 
هانگ شیالآ  زا  هک  تسامش  زا  یـسک  يارب  نازینک ] اب  ییوشانز  داهنـشیپ   ] نیا تسا . دازآ  نانز  تازاجم ]  ]= باذع زا  یمین  نانآ  رب  سپ 

و  ] هار و  دهد ، حیضوت  امـش  يارب  دهاوخیم  ادخ  (26 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دـنوادخ  و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  ندرک ، ربص  و  دراد ؛ میب 
امش رب  ات  دهاوخیم  ادخ  (27 .) تسا میکح  ياناد  ادخ  و  دیاشخبب ، امش  رب  و  دنایامنب ، امـش  هب  دناهدوب  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  مسر ]

دهاوخیم ادخ  (28 .) دیوش گرزب  یفارحنا  شوختسد  امش  دنهاوخیم  دننکیم  يوریپ  یناسفن ] [ي  اههتـساوخ زا  هک  یناسک  و  دیاشخبب ؛
هب ار  رگیدمه  لاوما  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (29 .) تسا هدش  هدیرفآ  ناوتان  ناسنا ، هک ] دنادیم   ] و دنادرگ ؛ کبـس  ار  ناتراب  ات 
امش اب  هراومه  ادخ  اریز  دیشکم ، ار  ناتدوخ  و  دشاب - هتفرگ ] ماجنا   ] امش زا  رگیدکی ، یضارت  اب  يدتس  داد و  هکنآ  رگم   - دیروخم اوران 

ناـسآ ادـخ  رب  راـک  نـیا  و  مـیروآرد ، یــشتآ  رد  ار  يو  يدوز  هـب  دـنک ، نـینچ  متــس  زواـجت و  يور  زا  سک  ره  30)و  .) تسا نابرهم 
یهاگیاج رد  ار  امش  و  مییادز ، یم  امش  زا  ار  امـش  ياهیدب  دینیزگ ، يرود  دیاهدش  یهن  اه ] ] نآ زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  (31 .) تسا

يارب دینکم . وزرآ  هداد  يرترب  رگید ]  ] یضعب رب  ار  امـش  زا  یـضعب  نآ ، ببـس ]  ] هب دنوادخ  ار  هچنآ  راهنز ، 32)و  .) میروآیمرد دنمجرا 
لضف زا  و  تسا . ياهرهب  دناهدرک  بسک  رایتخا ] هب   ] هچنآ زا  زین ]  ] نانز يارب  و  تسا ، ياهرهب  دناهدرک  بسک  رایتخا ] هب   ] هچنآ زا  نادرم 
نامیپ نانآ ] اب   ] امـش هک  یناسک  و  نادـنواشیوخ ، رداـم و  ردـپ و  هچنآ  زا  33)و  .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  هک  دـینک ، تساوخرد  ادـخ 

ادـخ اریز  دـیهدب ، ناشیا  هب  ار  ناشبیـصن  سپ  میاهداد . رارق  یناـثراو  ناـنز ،] نادرم و  زا   ] کـی ره  يارب  دناهتـشاذگ ، ياـج  رب  دیاهتـسب ،
هب زین ]  ] هداد و يرترب  یخرب  رب  ار  ناـشیا  زا  یخرب  ادـخ  هکنآ  لـیلد  هب  دـننانز ، تسرپرـس  نادرم ، (34 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  هراوـمه 

رارـسا هدرک ، ظفح  ناـنآ ] يارب   ] ادـخ هچنآ  ساـپ  هب  و ]  ] دـنرادربنامرف راکتـسرد ،  ناـنز  سپ ، دـننکیم . جرخ  ناـشلاوما  زا  هکنآ  لـیلد 
ناشیا زا  اههاگباوخ  رد  دـعب ]  ] دـیهد و ناشدـنپ  تسخن ]  ] دـیراد میب  نانآ  ینامرفان  زا  هک  ار  ینانز  و  دـننکیم . ظفح  ار  دوخ ] نارهوش  ]

هک دییوجم ، شنزرـس ] يارب   ] یهار چیه  اهنآ  رب  رگید ]  ] دندرک تعاطا  ار  امـش  رگا  سپ  دینزب ؛ ار  نانآ  درکن ] ریثات  رگا   ] دینک و يرود 
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زا يرواد  و  رهوش ]  ] نآ هداوناخ  زا  يرواد  سپ  دـیراد  میب  رهوش ] نز و  ود :[  نآ  ناـیم  ییادـج  زا  رگا  35)و  .) تسا گرزب  يالاو  ادخ 
36)و .) تسا هاگآ  ياناد  ادخ  يرآ ! داد . دهاوخ  يراگزاس  ود  نآ  نایم  ادـخ  دـنراد ، يراگزاس  ِرـس  رگا  دـینک . نییعت  نز ]  ] نآ هداوناخ 
نادنمتـسم و نامیتی و  نادـنواشیوخ و  هراب  رد  و  دـینک ؛ ناسحا  ردام  ردـپ و  هب  و  دـینادرگم ؛ کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ  و  دـیتسرپب ، ار  ادـخ 

تسا شورفرخف  ربکتم و  هک  ار  یسک  ادخ  هک  دینک ،] یکین   ] دوخ ناگدرب  هدنامهار و  رد  نیشنمه و  هناگیب و  هیاسمه  شیوخ و  هیاسمه 
اهنادـب شیوخ  لضف  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  و  دـنرادیماو ، لـخب  هب  ار  مدرم  و  دـنزرویم ، لـخب  هک  یناـسک  ناـمه  (37 :) درادیمن تسود 

هب ندادناشن  يارب  ار  ناـشلاوما  هک  یناـسک  38)و  .) میاهدرک هدامآ  هدننکراوخ  یباذع  نارفاک  يارب  و  دـنرادیم . هدیـشوپ  هتـشاد  ینازرا 
ادخ و هب  رگا  39)و  .) تسا یمدمه  دب  هچ  دشاب ، وا  رای  ناطیش  سک  ره  و  دنرادن . نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  و  دننکیم ، قافنا  مدرم 

نانآ راک ]  ] هب ادخ  و  تشاد ؟ ناشیارب  ینایز  هچ  دندرکیم ، قافنا  هداد ، يزور  نانآ  هب  ادخ  هچنآ  زا  و  دـندروآیم ، نامیا  نیـسپزاب  زور 
شیوخ دزن  زا  و  دنکیم ، شنادنچ  ود  دـشاب  یکین  راک ] هرذ ، نآ   ] رگا دـنکیمن و  متـس  ياهرذ  نزومه  ادـخ  تقیقح ، رد  (40 .) تساناد

نآ (42 (؟ میروآ هاوگ  نانآ  رب  ار  وت  و  میروآ ، یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  هاگنآ  ناـشلاح ]  ] تسا هنوگچ  سپ  (41 .) دشخبیم گرزب  یشاداپ 
ادخ زا  و  دندشیم . ناسکی  كاخ  اب  شاک  يا  هک  دننکیم  وزرآ  دناهدرک ، ینامرفان  ادخ ]  ] ربمایپ زا  و  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  زور ،

دینادب هک  ینامز  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (43 .) تشاد دنناوتیمن  هدیشوپ  ار  ینخس  چیه 
ای دیرفـس  رد  ای  دیرامیب  رگا  و  دینک ؛ لسغ  ات  دیـشاب - رذـگهار  هکنیا  رگم  [ - دـیوشن زامن  دراو   ] تبانج لاح  رد  زین ]  ] و دـییوگیم ؛ هچ 

ناتیاهتسد تروص و  و  دینک ، ممیت  كاپ  یکاخ  رب  سپ  دیاهتفاین ، بآ  دیاهدرک و  شزیمآ  نانز  اب  ای  دمآ  تجاح  ياضق  زا  امـش  زا  یکی 
دنرخیم و ار  یهارمگ  یتسیرگنن ؟ دـناهتفای  باتک  زا  ياهرهب  هک  یناسک  هب  ایآ  (44 .) تسا هدنزرمآ  هدنـشخب و  ادخ  هک  دییامن ، حسم  ار 

یفاک و  دشاب ، امش ]  ] تسرپرس ادخ  هک  تسا  یفاک  تسا ؛ رتاناد  امش  نانمـشد  لاح ]  ] هب ادخ  45)و  .) دیوش هارمگ  زین ]  ] امش دنهاوخیم 
دوخ و نابز  ندیناچیپ  اب  و  دننادرگیمرب ، دوخ  ياهاج  زا  ار  تاملک  دـنايدوهی ، هک  نانآ  زا  یخرب  (46 .) دشاب امش ]  ] روای ادخ  هک  تسا 

اونـشان شاک ] هک   ] ونـشب و  میدرک ؛ یناـمرفان  میدینـش و  : » دـنیوگیم یبرع ] هب  يربع  نتخیمآرد  اـب  مالـسا ،  ] نید رد  ندز  هنعط  دـصق  هب 
نانآ رگا  و  ام ]، ثیبخ  ینعی : يربع  رد  یلو  نک ، تاـفتلا  اـم  هب  ینعی : یبرع  رد  هک  « ] اـنعار :[ » دـنیوگیم ازهتـسا  يور  زا  زین   ] و يدرگ ».

ناشرفک تّلع  هب  ار  نانآ  ادـخ  یلو  دوب ، رتتسرد  رتهب و  نانآ  يارب  ًاـعطق  رگنب ،» اـم  هب  ونـشب و  و  میدرب ، ناـمرف  میدینـش و  : » دـنتفگیم
میداتسرف و ورف  هچنآ  هب  تسا ، هدش  هداد  باتک  امش  هب  هک  یناسک  يا  (47 .) دنروآیمن نامیا  كدنا  یهورگ ]  ] زج هجیتن  رد  درک ، تنعل 

ارقهق هب  ار  اـهنآ  هجیتن  رد  مینک و  وحم  ار  ییاـههرهچ  هکنآ  زا  شیپ  دـیروایب ، ناـمیا  تسامـش  اـب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هدـننکقیدصت 
ًاملسم (48 .) تسا هتفای  ققحت  هراومه  ادخ  نامرف  و  مینک ، تنعل  زین ]  ] ار نانآ  میدرک ؛ تنعل  ار  تبس » باحصا   » هکنانچمه ای  مینادرگزاب ؛
كرـش ادـخ  هب  سک  ره  و  دـیاشخبیم ، دـهاوخب  هک  ره  يارب  ار  نآ  زا  ریغ  دـیاشخبیمن و  دوـش  هدـیزرو  كرـش  وا  هب  هک  ار  نیا  ادـخ ،

هکلب تسین ]، نینچ  [ ؟ ياهتـسیرگنن دنرامـشیم  كاپ  ار  نتـشیوخ  هک  یناـسک  هب  اـیآ  (49 .) تسا هتفاـبرب  گرزب  یهاـنگ  نیقی  هـب  دزرو ،
غورد ادـخ  رب  هنوگچ  نیبـب  (50 .) دـننیبیمن متـس  ییامرخ  هتـسه  يور  خـن  ردـق  هب  و  دـنادرگیم ، كاپ  دـهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادـخ 

هب هک  ياهدـیدن ؟ دـناهتفای  یبیـصن  ینامـسآ ]  ] باتک زا  هک  ار  یناسک  ایآ  (51 .) دـشاب راکـشآ  هانگ  کی  نیا ، هک  تسا  سب  و  دـندنبیم .
دناهدروآ ناــمیا  هـک  یناــسک  زا  ناــنیا  : » دــنیوگیم دــناهدیزرو  رفک  هـک  یناــسک  هراــب  رد  و  دــنراد ، ناــمیا  توغاــط »  » و تـبج » »

یبیصن نانآ  ایآ  (53 .) تفای یهاوخن  يروای  وا  يارب  زگره  دنک  تنعل  ادخ  ار  هک  ره  و  هدرک ، ناشتنعل  ادخ  هک  دـننانیا  (52 .«) دنرتهتفایهار
ادخ هچنآ  يارب  مدرم ، هب  هکلب  (54 .) دندادیمن مدرم  هب  يزیچ ]  ] ییامرخ هتسه  تشپ  هطقن  ردق  هب  دنتـشاد ]، مه  رگا  [ ؟ دنراد تموکح  زا 

یکلم نانآ  هب  و  میداد ، تمکح  باـتک و  میهاربا  نادـناخ  هب  اـم  تقیقح ، رد  دـنزرویم ؛  کـشر  هدرک  اـطع  ناـنآ  هب  شیوخ  لـضف  زا 
هرارـشرپ خزود  نانآ ] يارب   ] و دـنتفاترب ، يور  وا  زا  ناشیا  زا  یخرب  و  دـندروآ ، نامیا  يو  هب  ناـنآ  زا  یخرب  سپ  (55 .) میدیشخب گرزب 

، ددرگ نایرب  ناشتـسوپ  هچ  ره  هک  میروآرد ؛ نازوس ]  ] یـشتآ رد  دـناهدیزرو ، رفک  ام  تاـیآ  هب  هک  ار  یناـسک  يدوز  هب  (56 .) تسا سب 
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هدروآ و نامیا  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  57)و  .) تسا میکح  ياناوت  دنوادخ  يرآ ، دنشچب . ار  باذع  ات  میهن  شیاج  رب  يرگید  ياهتـسوپ 
اجنآ رد  و  دـننادواج ، نآ  رد  هشیمه  يارب  میروآرد . تسا  ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ِریز زا  هک  ییاهغاب  رد  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک 

در اهنآ  نابحاص  هب  ار  اههدرپس  هک  دـهدیم  ناـمرف  امـش  هب  ادـخ  (58 .) میروآرد رادـیاپ  ياهیاس  رد  ار  نانآ  و  دـنراد ، هزیکاپ  ینارـسمه 
. دهدیم دنپ  نآ  هب  ار  امـش  ادخ  هک  تسا  يزیچ  وکین  تقیقح ، رد  دینک . يرواد  تلادـع  هب  دـینکیم ، يرواد  مدرم  نایم  نوچ  و  دـینک ؛
ره سپ  دینک ؛ تعاطا  زین ]  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (59 .) تسانیب ياونش  ادخ 

هـضرع وا ]  ] ربمایپ تنـس ]  ] ادخ و باتک ]  ] هب ار  نآ  دیراد ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دـیتفای ، رظن  فالتخا  ینید ]  ] يرما رد  هاگ 
زا شیپ  هچنآ  هب ]  ] هدش و لزان  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  دـنرادنپیم  هک  ار  یناسک  ياهدـیدن  ایآ  (60 .) تسا رتماجرفکین  رتهب و  نیا  دیرادب ،
هک دناهتفای  نامرف  ًاعطق  هکنآ  اب  دنربب ، توغاط  يوس  هب  ار  دوخ  نایم  يرواد  دنهاوخیم  همه ] نیا  اب   ] دناهدروآ نامیا  هدـیدرگ ، لزان  وت 

ادـخ هچنآ  يوس  هب  : » دوش هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  61)و  .) دزادنارد يرود  یهارمگ  هب  ار  نانآ  دهاوخیم  ناطیـش  یل ] و[ دنزرو ، رفک  نادب 
[ يازس  ] هب هک  یماگنه  هنوگچ ، سپ  (62 .) دنباتیمرب يور  تخـس ، وت  زا  هک  ینیبیم  ار  ناقفانم  دییایب ،» وا ]  ] ربمایپ يوس  هب  هدرک و  لزان 

يدصق تقفاوم  ییوکین و  زج  ام  هک  دـنروخیم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنیآیم و  وت  دزن  دـسریم ، نانآ  هب  یتبیـصم  ناشنیـشیپ  رادرک  راک و 
اسر ینخس  اهنآ  اب  و  هد ، ناشدنپ  یل ] و[ باترب ، يور  نانآ  زا  سپ ، دنراد . لد  رد  هچ  دنادیم  ادخ  هک  دنناسک  نامه  نانیا  (63 (؟ میتشادن

هب یتقو  نانآ  رگا  و  دننک . تعاطا  وا  زا  یهلا  قیفوت  هب  هکنآ  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام  64)و  .) يوگب دتفا ، ّرثؤم ]  ] ناشلد رد  هک 
ار ادخ  ًاعطق  درکیم ، شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  زین ]  ] ربمایپ دنتـساوخیم و  شزرمآ  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  شیپ  دندوب ، هدرک  متـس  دوخ 

نانآ نایم  هچنآ  دروم  رد  ار  وت  هکنآ  رگم  دنروآیمن ، نامیا  هک  مسق  تراگدرورپ  هب  تسین ، نینچ  یلو  (65 .) دنتفاییم نابرهم  ِریذپهبوت 
میلـست ِرـس  ًالماک  و  دننکن ، دـیدرت ] و   ] یتحاران ساسحا  ناشیاهلد  رد  ياهدرک  هک  یمکح  زا  سپـس  دـننادرگ ؛ رواد  تسا  فالتخا  هیام 

هب ار  نآ  ناشیا  زا  یکدنا  زج  دییآ ، رد  هب  دوخ  ياههناخ  زا  ای  دـیهد ، نتـشک  هب  نت  هک  میدرکیم  ررقم  نانآ  رب  رگا  66)و  .) دنروآ دورف 
؛ دوب رترثؤم  ناشیا  مدـق  تابث  رد  رتهب و  ناشیارب  ًاعطق  دنتـسبیم ، راک  هب  دـنوشیم  هداد  دـنپ  نادـب  ار  هچنآ  نانآ  رگا  و  دنتـسبیمن ؛ راـک 

تیادـه تسار  یهار  هب  ار  نانآ  ًاـعطق  68)و  (؛ میدادیم ناـنآ  هب  گرزب  یـشاداپ  ًاـنیقی  شیوخ ، دزن  زا  مه ] اـم  ، ] تروـص نآ  رد  (67)و 
اب ینعی ]  ] هتـشاد یمارگ  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  هرمز  رد  دـننک ، تعاـطا  ربماـیپ  ادـخ و  زا  هک  یناـسک  69)و  .) میدرکیم
يا (71 .) تساناد سب  ادخ  و  تسادخ ، بناج  زا  لّضفت  نیا  (70 .) دننامدمه وکین  هچ  نانآ  دنناگتسیاش و  نادیهش و  ناتـسار و  ناربمایپ و 
روط هب  ای  دیور  نوریب  داهج ] هب   ] هورگ هورگ  و  دیریگرب ] ار  دوخ  هحلـسا   ]= دیـشاب هدامآ  نمـشد ] ربارب  رد  ، ] دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک 

رب ادخ  یتسار  : » دیوگ دسر  امش  هب  یبیسآ  رگا  سپ  دهد ؛ جرخ  هب  يدنک  هک  تسا  یـسک  امـش  نایم  زا  ًاعطق  72)و  .) دیوش هناور  یعمج 
یتسود هطبار ]  ] وا نایم  امش و  نایم  ییوگ  هکنانچ   - دسرب امش  هب  ادخ  زا  یتمینغ  رگا  73)و  .«) مدوبن رضاح  نانآ  اب  هک  دیشخب  تمعن  نم 

ادوس ترخآ  هب  ار  ایند  یگدنز  هک  یناسک  دیاب  سپ ، (74 .«) مدیـسریم یگرزب  ياون  هب  مدوب و  نانآ  اب  نم  شاک  : » تفگ دهاوخ  هدوبن -
75)و .) داد میهاوخ  وا  هب  گرزب  یـشاداپ  يدوز  هب  دوش ، زوریپ  ای  هتـشک  دگنجب و  ادخ  هار  رد  سک  ره  و  دنگنجب ؛ ادخ  هار  رد  دـننکیم 
زا ار  ام  اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم هک  نانامه  دـیگنجیمن ؟ فعـضتسم  ناکدوک  نانز و  نادرم و  تاجن ] هار  رد  و   ] ادـخ هار  رد  امـش  ارچ 

نییعت اـم  يارب  يرواـی  شیوخ  دزن  زا  و  هد ، رارق  یتسرپرـس  اـم  يارب  دوـخ  بناـج  زا  و  ربـب ، نوریب  دناهشیپمتـس  شمدرم  هک  يرهـش  نیا 
اب سپ  دـنگنجیم . توغاط  هار  رد  دـناهدش ، رفاک  هک  یناسک  و  دـننکیم . رازراک  ادـخ  هار  رد  دـناهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  (76 .«) امرف
زا  ] تسد ًالعف ] : »] دش هتفگ  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  (77 .) تسا فیعض  تیاهن ] رد   ] ناطیش گنرین  هک  دیگنجب  ناطیـش  نارای 

مدرم زا  نانآ  زا  یهورگ  هاگانب  دـش ، ررقم  ناـنآ  رب  رازراـک  هک  نیمه  یل ] و[ دـیهدب ،» تاـکز  دـینک و  اـپرب  ار  زاـمن  و  دـیرادب ، گـنج ]
ات ار  ام  ارچ  یتشاد ؟ رّرقم  رازراک  ام  رب  ارچ  اراگدرورپ ، : » دنتفگ و  رتتخـس . یـسرت  ای  ادـخ  زا  سرت  دـننام  دندیـسرت  هّکم ] ناکرـشم  ]=

[ اجنآ رد   ] و تسا ، رتهب  ترخآ  هدرک ، هشیپ  اوقت  هک  یـسک  يارب  و  كدنا ، ایند  نیا ] زا   ] يرادروخرب : » وگب يدادن »؟ تلهم  هاتوک  یتدم 
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و دیشاب . راوتسا  ياهجُرب  رد  دنچ  ره  دباییمرد ؛ گرم  ار  امش  دیشاب ، اجک  ره  (78 .«) تفر دهاوخن  متس  امش  رب  ییامرخ  هتسه  خن  ردق  هب 
فرط زا  نیا  : » دنیوگیم دـسرب ، ناشیا  هب  ياهمدـص  نوچ  و  تسادـخ ؛» بناج  زا  نیا  : » دـنیوگیم دـسرب ، نانآ  هب  یبوخ  دـماشیپ ]  ] رگا

زا هچ  ره  (79 (؟ دنبایرد تسرد ]  ] ار ینخـس  دـنهاوخیمن  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  موق  نیا   [ رخآ .« ] تسادـخ بناج  زا  همه  : » وگب تسوت ».
و میداتـسرف ، مدرم  يارب  يربمایپ ، هب  ار  وت  و  تسوت ؛ دوخ  زا  دـسریم  وت  هب  يدـب  زا  هچنآ  و  تسادـخ ؛ بناج  زا  دـسریم  وت  هب  اـهیبوخ 
رب ار  وت  ام  دوش ، نادرگیور  سک  ره  و  هدرب ؛ نامرف  ار  ادـخ  تقیقح ، رد  دَرب ، ناـمرف  ربماـیپ  زا  سک  ره  (80 .) تسا سب  ادخ  ندوب  هاوگ 
وت هچنآ  زج  هنابـش ، ناـنآ  زا  یعمج  دـنوریم ، نوریب  وت  دزن  زا  نوـچ  یلو  میرادربناـمرف ، دـنیوگیم : 81)و  .) میاهداتـسرفن نابهگن  ناشیا 

و نک ، لکوت  ادخ  رب  باترب و  يور  ناشیا  زا  سپ ، دراگنیم . دـنرورپیم ، رـس  رد  هنابـش  هک  ار  هچنآ  ادـخ  و  دـننکیم . ریبدـت  ییوگیم 
يرایــسب فــالتخا  نآ  رد  ًاــعطق  دوـب  ادــخ  ریغ  بناــج  زا  رگا  دنــشیدنایمن ؟ نآرق  ِیناــعم ]  ] رد اــیآ  (82 .) تـسا زاـسراک  سب  ادـخ 

دوخ رما  ياـیلوا  ربماـیپ و  هب  ار  نآ  رگا  و  دـنهد ؛ شراـشتنا  دـسرب ، ناـنآ  هب  تشحو  اـی  ینمیا  زا  یکاـح ]  ] يربـخ نوچ  83)و  .) دنتفاییم
، دوبن امش  رب  وا  تمحر  ادخ و  لضف  رگا  و  دنبایرد ، ار  نآ  تسردان ] تسرد و  دنناوتیم   ] هک دنایناسک  نانآ  نایم  زا  ًاعطق  دننک ، عاجرا 
[ یل و[ یتـسین . دوـخ  صخـش  رادهدـهع  زج  نک ؛ راـکیپ  ادـخ  هار  رد  سپ  (84 .) دیدرکیم يوریپ  ناطیـش  زا  یکدـنا ، رامـش ]  ] زج ًاملـسم 

رتشیب شتردق  هک  تسادخ  و  دراد ، زاب  نانآ ] زا   ] دناهدیزرو رفک  هک  ار  یناسک  بیـسآ  دنوادخ  هک  دشاب  زیگنارب . هزرابم ] هب   ] ار نانمؤم 
ياهدیدنسپان تعافـش  سک  ره  دوب و  دهاوخ  یبیـصن  نآ  زا  يو  يارب  دنک ، هدیدنـسپ  تعافـش  سک  ره  (85 .) تسا رتتخـس  شرفیک  و 

هب امـش  دـش ، هتفگ  دورد  امـش  هب  نوـچ  86)و  .) تساـناوت يزیچ  ره  هـب  هراوـمه  ادـخ  و  دوـب . دـهاوخ  یمهـس  زین ]  ] نآ زا  وا  يارب  دـنک ،
یسک دنوادخ  (87 .) تسا سرباسح  يزیچ  ره  هب  هراومه  ادخ  هک  دینادرگرب ، خساپ ] رد   ] ار نامه  ای  دـییوگ ، دورد  نآ  زا  رتهب  یتروص ] ]

رتوگتسار و  دروآ ، دهاوخ  درگ  ار  امش  تسین - نآ  رد  یکش  چیه  هک   - زیخاتـسر زور  رد  نیقی ، هب  تسین . وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  تسا 
ماجنا هچنآ  يازس ]  ] هب ار  نانآ  ادخ  هکنیا  اب  دیاهدش ؟ هتسد  ود  ناقفانم ، هراب  رد  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش  (88 (؟ تسیک نخس  رد  ادخ  زا 

ادخ ار  هک  ره  هکنآ  لاح  و  دیروآ ؟ هار  هب  تسا  هداهناو  شایهارمگ  رد  ادخ  هک  ار  یسک  دیهاوخیم  ایآ  تسا . هدرک  نوگنرـس  دناهداد 
امـش هک   ] دنراد وزرآ  دناهدش ، رفاک  ناشدوخ  هک  هنوگ  نامه  (89 .) تفای یهاوخن  وا  تیاده ]  ] يارب یهار  زگره  دـهناو  شایهارمگ  رد 

. دننک ترجه  ادخ  هار  رد  هکنآ  ات  دـینکم  رایتخا  یناتـسود  دوخ ، يارب  ناشیا  نایم  زا  راهنز ، سپ  دیـشاب . ربارب  مه  اب  ات  دـیوش ، رفاک  زین ]
رگم (90 .) دیریگم دوخ  يارب  يروای  رای و  ناشیا  زا  و  ناشدیـشکب ؛ دـیریگب و  تراسا  هب  دـیتفای  ار  نانآ  اجک  ره  دـنتفاترب ، يور  رگا  سپ 

ندیگنج زا  نانآ  هنیس  هک  یلاح  رد  دنیایب  امش  دزن  ای  دنشاب ، هتشاد  دنویپ  تسا ، ینامیپ  نانآ  نایم  امـش و  نایم  هک  یهورگ  اب  هک  یناسک 
امـش اب  ًاـمتح  درکیم و  هریچ  امـش  رب  ار  ناـنآ  ًاـعطق  تساوخیم ، ادـخ  رگا  و  دـشاب . هدـمآ  گـنت  هب  دوخ ، موق  اـب  ندـیگنج  اـی  امـش  اـب 
يارب  ] یهار امش  يارب  ادخ  رگید ] ، ] دندنکفا حلص  حرط  امش  اب  دندیگنجن و  امش  اب  دندرک و  يریگهرانک  امش  زا  رگا  سپ  دندیگنجیم .

[ زین  ] دوخ موق  زا  رطاخ و  هدوسآ  امش  زا  دنهاوخیم  هک  تفای  دیهاوخ  ار  رگید  یهورگ  يدوز ، هب  (91 .) تسا هدادن  رارق  نانآ  رب  زواجت ]
حلص داهنشیپ  امش  هب  دندرکن و  يریگهرانک  امش  زا  رگا  سپ  دنربیم . ورف  نآ  رد  رـس  دنوش ، هدنادرگزاب  هنتف  هب  هک  راب  ره  دنـشاب . نمیا 

یطلست ناشیا  هیلع  امش  يارب  ام  هک  دننانآ  ناشدیـشکب . دیریگب و  تراسا  هب  دیتفای  ار  نانآ  اجک  ره  دنتـشادنرب ، تسد  امـش  زا  دندرکن و 
هدنب دیاب  تشک ، هابتـشا  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  و  دشکب . هابتـشا - هب  زج   - ار ینمؤم  هک  دزـسن  ار  ینمؤم  چـیه  92)و  .) میاهداد رارق  راکشآ 

نانمـشد هک  تسا  یهورگ  زا  لوـتقم ]  ] رگا و  دـننک . تشذـگ  ناـنآ  هکنیا  رگم  دـنک ؛ تخادرپ  اـهبنوخ  وا  هداوناـخ  هب  دازآ و  ار  ینمؤـم 
یهورگ زا  لوتقم ]  ] رگا و  تسین .] مزـال  اـهبنوخ  تخادرپ  و   ] دـنک دازآ  ار  ینمؤم  هدـنب  دـیاب  لـتاق ] ، ] تسا نمؤم  يو  دوخ ]  ] دـنیامش و

[ هدنب  ] سک ره  و  دنک . دازآ  ار  ینمؤم  هدنب  دیامن و  تخادرپ  اهبنوخ  يو  هداوناخ  هب  دـیاب  تسا ، ینامیپ  نانآ  نایم  امـش و  نایم  هک  تسا 
ًادمع سک  ره  93)و  .) تسا راکهدیجنـس  ياناد  هراومه  ادخ  و  درادب ، هزور  ادخ - بناج  زا  ياهبوت  ناونع  هب   - یپایپ هام  ود  دـیاب  تفاین ،

گرزب یباذع  دنکیم و  شتنعل  دریگیم و  مشخ  وا  رب  ادـخ  و  دوب ؛ دـهاوخ  راگدـنام  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دـشکب ، ار  ینمؤم 

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 39 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک یسک  هب  دینک و  یگدیـسر  بوخ ]  ] دینکیم رفـس  ادخ  هار  رد  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (94 .) تسا هتخاس  هدامآ  شیارب 
دزن ناوارف  ياهتمینغ  هک  ارچ  دییوجب ، ار  ایند  یگدنز  عاتم  هناهب ] نیدب  ات  « ] یتسین نمؤم  وت  : » دییوگم دـنکیم ؛ مالـسا  راهظا ]  ] امـش دزن 

ماجنا هچنآ  هب  هراومه  ادخ  هک  دینک ، یگدیـسر  بوخ  سپ  داهن . تنم  امـش  رب  ادخ  و  دـیدوب ، هنوگ  نیمه  زین ]  ] ناتدوخ البق  تسادـخ .
دننکیم داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ینادـهاجم  نآ  اب  دنتـسین  هدـیدنایز  هک  نیـشنهناخ  نانمؤم  (95 .) تسا هاگآ  دیهدیم 

ادخ ار  همه  و  هدیـشخب ، تیزم  نانیـشنهناخ  رب  ياهجرد  هب  دننکیم  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  یناسک  دنوادخ ، دنـشابیمن . ناسکی 
ناونع هب  هک ] یگرزب  شاداپ  (] 96 (؛ تسا هدیشخب  يرترب  گرزب ، یشاداپ  هب  نانیشنهناخ  رب  ار  نادهاجم  یل ] و[ هداد ، وکین  شاداپ ]  ] هدعو

راکمتس نتـشیوخ  رب  هک  یناسک  (97 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  ادـخ  و  دوشیم ،] نانآ  بیـصن   ] وا بناج  زا  یتمحر  شزرمآ و  تاـجرد و 
.« میدوب نافعضتسم  زا  نیمز  رد  ام  : » دنهدیم خساپ  دیدوب »؟ لاح ]  ] هچ رد  : » دنیوگیم دنریگیم ، ار  ناشناج  ناگتـشرف  یتقو ] ، ] دناهدوب

یماجنارـس دـب  خزود ]  ] و تسا ، خزود  ناـشهاگیاج  ناـنآ  سپ  دـینک »؟ ترجاـهم  نآ  رد  اـت  دوـبن  عیـسو  ادـخ  نـیمز  رگم  : » دـنیوگیم
يرذـع هلمجلا  یف  هک   ] ناـنآ سپ  (99 .) دـنباین یهار  دـنناوتن و  ییوجهراـچ  هک  یتسدورف  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  نآ  رگم  (98 .) تسا

نیمز رد  دنک ، ترجه  ادخ  هار  رد  هک  ره  100)و  .) تسا هدنزرمآ  شخباطخ و  هراومه  ادخ  هک  درذگرد ، ناشیا  زا  ادخ  هک  دشاب  دنراد ]
سپـس دـیآرد ، هب  شاهناخ  زا  وا ، ربمایپ  ادـخ و  هار  رد  ترجاهم  دـصق ] هب   ] سک ره  و  تفاـی ؛ دـهاوخ  اهـشیاشگ  ناوارف و  ياـههاگتماقا 

هک دـیتشاد  میب  رگا  دـیدرک ، رفـس  نیمز  رد  نوچ  101)و  .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  ادـخ  و  تسادـخ ، رب  ًاعطق  وا  شاداپ  دـسررد ، شگرم 
ینمشد امش  يارب  هتسویپ  نارفاک  هک  ارچ  دینک ، هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دنناسرب ، رازآ  امـش  هب  دناهدیزرو  رفک  هک  نانآ 

دیاب و  دنتـسیا ؛ زامن ] هب   ] وت اب  نانآ  زا  یهورگ  دـیاب  سپ  یتشاد ، اپرب  زامن  ناـشیارب  يدوب و  ناـشیا  ناـیم  رد  هاـگ  ره  102)و  .) دنراکشآ
هک يرگید  هورگ  و  دنریگ ، رارق  امش  رـس  تشپ  دیاب  دندرک ،] مامت  ار  زامن  و   ] دنتفر هدجـس  هب  نوچ  و  دنریگرب ؛ ار  دوخ  ياهرازفاگنج 

نارفاک اریز ] . ] دنریگرب ار  دوخ  ياهرازفاگنج  دنراذگن و  ورف  ار  طایتحا  بناج  هتبلا  دنرازگ و  زامن  وت  اب  دـنیایب و  دـیاب  دـناهدرکن  زامن 
ای دیتمحز ، رد  ناراب  زا  رگا  و  دنرب . شروی  امـش  رب  ناهگان  ات  دـیوش  لفاغ  دوخ  گرب  زاس و  اهرازفاگنج و  زا  امـش  هک  دـننکیم  وزرآ 

باذع نارفاک  يارب  ادخ  نامگ ، یب  دیشاب . دوخ  بظاوم  یلو  دیهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  ياهرازفا  گنج  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دیرامیب ،
دای هدـیمرآولهپ ، رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح ] همه  رد   ] ار ادـخ  دـیدروآ ، ياج  هب  ار  زامن  نوچ  103)و  .) تسا هدرک  هداـمآ  يروآتفخ 

104)و .) تسا هدش  ررقم  نیعم  تاقوا  رد  نانمؤم ، رب  زامن  اریز  دیراد ، اپ  هب  لماک ] روط  هب   ] ار زامن  دیدش ، رطاخهدوسآ  نوچ  سپ  دـینک .
و دنشکیم ، درد  دیـشکیم ، درد  امـش  هک  هنوگ  نامه  زین ]  ] نانآ دیـشکیم ، درد  امـش  رگا  دیزرون . یتسـس  نانمـشد ]  ] هورگ بیقعت  رد 

قح هب  ار  باتک  نیا  ام  (105 .) تسا راکهدیجنس  ياناد  هراومه  ادخ  و  دنرادن ، دیما  اهنآ  هک  دیراد  دیما  ادخ  زا  ییاهزیچ  امـش  هکنآ  لاح 
ادخ زا  106)و  .) شابم ناراکتنایخ  رادـبناج  راهنز  و  ینک ، يرواد  هتخومآ  وت  هب  ادـخ  هچنآ  بجوم ]  ] هب مدرم  نایم  ات  میدرک ، لزان  وت  رب 

ار سک  ره  دنوادخ  هک  نکم ، عافد  دننکیم  تنایخ  نتـشیوخ  هب  هک  یناسک  زا  107)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادـخ  هک  هاوخب ، شزرمآ 
ناهنپ ادخ  زا  دـنناوتیمن ] یل  و[ دـنرادیم ، ناهنپ  مدرم  زا  ار ] دوخ  ياوران  ياهراک  (] 108 .) درادن تسود  دـشاب  هشیپهانگ  رگتنایخ و  هک 

هچنآ هب  ادخ  و  تسا . نانآ  اب  وا  تسین ، دونشخ  نادب ]  ] يو هک  دنیوگیم  ینانخس  دنزادرپیم و  یشیدناهراچ  هب  هاگنابـش  نوچ  و  دنراد ،
زور یسک  هچ  سپ  دیدرک ، يرادبناج  ناشیا  زا  ایند  یگدنز  رد  هک  دیتسه  نانامه  امـش  ناه ، (109 .) دراد هطاحا  هراومه  دنهدیم  ماجنا 

يدـب راک  سک  ره  110)و  (؟ دوب دناوت  نانآ  عفادم ] و   ] رگتیامح یـسک  هچ  ای  درک ؟ دـهاوخ  يرادـبناج  ادـخ  ربارب  رد  نانآ  زا  زیخاتـسر 
بکترم یهانگ  سک  ره  111)و  .) تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ  ار  ادخ  دهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  سپس  دزرو ؛ متس  نتشیوخ  رب  ای  دنک ،

؛ دوش بکترم  یهانگ  ای  اـطخ  سک  ره  112)و  .) تسا راکهدیجنـس  ياناد  هراومه  ادـخ  و  هدـش ، بکترم  دوخ  نایز  هب  ار  نآ  طقف  دوش ،
وت رب  وا  تمحر  ادـخ و  لـضف  رگا  113)و  .) تسا هدیـشک  شود  رب  يراکـشآ  هانگ  ناتهب و  ًاعطق  دهد ، تبـسن  یهانگیب  هب  ار  نآ  سپس 

هنوگ چیه  و  دنزاسیمن ، هارمگ  ار  یـسک ]  ] ناشدوخ زج  یل ] و[ دننک ، رد  هب  هار  زا  ار  وت  هک  دنتـشاد  نآ  گنهآ  ناشیا  زا  ياهفیاط  دوبن ،
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هراومه وت  رب  ادـخ  لضفت  و  تخومآ ، وت  هب  یتسنادیمن  ار  هچنآ  درک و  لزاـن  وت  رب  تمکح  باـتک و  ادـخ  و  دـنناسریمن . وت  هب  یناـیز 
یـشزاس ای  هدیدنـسپ  راک  ای  هقدص  هب  هلیـسو ] نیدب   ] هک یـسک  رگم  تسین ، يریخ  ناشیا  ياهییوگزار  زا  يرایـسب  رد  (114 .) دوب گرزب 

، سک ره  115)و  .) داد میهاوخ  یگرزب  شاداپ  ار  وا  يدوز  هب  دنک ، نینچ  ادخ  يدونـشخ  بلط  يارب  سک  ره  و  دـهد . نامرف  مدرم ، نایم 
يور هچنادب  ار  يو  دریگ ، شیپ  رد  نانمؤم  هار  ریغ  یهار ]  ] و دزیخرب ، تفلاخم  هب  ربمایپ  اب  دش  راکـشآ  وا  يارب  تیاده  هار  هکنآ  زا  سپ 

هدروآ كرـش  وا  هب  هک  ار  نیا  دنوادخ ، (116 .) تسا يدب  هاگتـشگزاب  هچ  و  میناشک ، شخزود  هب  میراذـگاو و  هدرک  وس  نادـب  ار  دوخ 
يزارد رود و  یهارمگ  راچد  ًاعطق  دزرو ، كرـش  ادخ  هب  سک  ره  و  دـیاشخبیم . دـهاوخب  هک  ره  رب  ار  نآ  زا  رتورف  و  دزرمآیمن ؛ دوش ،

ادخ (118 .) دـنناوخیمن ار  شکرـس  ناطیـش  زج  و  دـنناوخیمن ، اعد ] هب   ] ار هنیدام  ياـهتب  زج  وا ، ياـج  هب  ناکرـشم ،] (] 117 .) تسا هدش 
هارمگ و تخس  ار  نانآ  119)و  .) تفرگ مهاوخرب  دوخ ] يارب   ] نیعم یبیصن  تناگدنب  نایم  زا  نامگیب ، : » تفگ هک ] یتقو  ، ] دنک شتنعل 

ادخ هدیرفآ  ات  منکیم  ناشراداو  و  دـنهد ، فاکـش  ار  اهماد  ياهـشوگ  ات  منکیم  ناشراداو  و  درک ، مهاوخ  زارد  رود و  ياهوزرآ  راچد 
هدــش يراکــشآ  ناــیز  شوختــسد  ًاــعطق  دریگ ، ادــخ ]  ] تـسود ار  ناطیــش  ادــخ ، ياــج  هـب  سک  ره  یل ] و[ دــنزاس ». نوـگرگد  ار 

نانآ (121 .) دهدیمن هدـعو  نانآ  هب  بیرف  زج  و  دـنکفایم ، اهوزرآ  رد  ار  ناشیا  و  دـهدیم ، هدـعو  نانآ  هب  ناطیـش  يرآ ]، (] 120 .) تسا
ار نانآ  يدوز  هب  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  122)و  .) دـنرادن يزیرگ  هار  نآ  زا  و  تسا ، منهج  ناشهاگیاج 
رد یـسک  هچ  تسا و  تسار  ادخ  هدعو  دـننادواج . نآ  رد  هشیمه  میروآرد . تسا  ناور  اهرهن  نآ ، ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهناتـسوب  رد 
نآ ربارب  رد  دنک ، يدـب  سک  ره  تسین ؛ باتک  لها  هاوخلد  هب  امـش و  هاوخلد  هب  رفیک ] شاداپ و  (] 123 (؟ تسا رتوگتسار  ادخ  زا  نخس ،
رد نآ - ای  دنـشاب  درم  هچ   - دـننک هتـسیاش  ياهراک  هک  یناسک  124)و  .) دباییمن يراکددـم  رای و  دوخ  يارب  ادـخ  زج  و  دـنیبیم ، رفیک 
هچ نید  125)و  .) دنریگیمن رارق  متس  دروم  ییامرخ  هتـسه  تشپ  يدوگ  ردق  هب  و  دنوشیم ، تشهب  لخاد  نانآ  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاح 

ادـخ و  تسا ؟ هدوـمن  يوریپ  ارگقـح  میهاربا  نییآ  زا  تسا و  راـکوکین  هدرک و  ادـخ  میلـست  ار  دوـخ  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتـهب  یـسک 
هطاـحا يزیچ  ره  رب  هراوـمه  ادـخ  و  تسادــخ ، نآ  زا  تـسا  نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامــسآ و  رد  هـچنآ  126)و  .) تفرگ تـسود  ار  مـیهاربا 

امـش رب  نآرق  رد  هچنآ  هراب  رد  زین ]  ] و دهدیم ، اوتف  امـش  هب  نانآ  هراب  رد  ادـخ  : » وگب دنـسرپیم . ار  وت  يأر  نانآ ، هراب  رد  127)و  .) دراد
ناکدوک هراب ] رد   ] و دـیراد ، نانآ  اب  جاودزا  هب  لیامت  دـیهدیمن و  ناشیا  هب  ار  نانآ  ررقم  قح  هک  یمیتی  نانز  دروم  رد  دوشیم : توالت 

128)و .) تساناد نآ  هب  ادخ  ًاعطق  دیهد ، ماجنا  یکین  راک  ره  و  تسامش ».] رگخساپ   ] دینک راتفر  داد  هب  هنوگچ ]  ] نامیتی اب  هکنیا  ناوتان و 
یتشآ هب  رگیدـکی ، اب  حلـص  هار  زا  هک  تسین  یهانگ  ود  نآ  رب  دـشاب ، هتـشاد  ینادرگیور  اـی  يراـگزاسان  میب  شیوخ  رهوش  زا  ینز  رگا 

يراـگزیهرپ دـینک و  یکین  رگا  و  دراد ؛ هبلغ ] و   ] روضح سوفن ، رد  ندوب ،] تشذـگیب  و   ] لـخب یل ] و[ تسا . رتهب  شزاـس  هک  دـنیارگ ؛
[ تلادع رب   ] دنچ ره  دینک  تلادع  نانز  نایم  دیناوتیمن  زگره  امـش  129)و  .) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  ًاعطق  دـییامن ، هشیپ 
دییامن و شزاس  رگا  و  دینک . اهر  فیلکت ] الب   ]= هتشگرس ار  رگید ] نز   ] نآ ات  دیزرون  لیامت  هرسکی  فرط  کی  هب  سپ  دیـشاب ! صیرح 

دوخ شیاشگ  زا  ار  کی  ره  دنوادخ  دنوش ، ادـج  رگیدـکی  زا  ود ، نآ  رگا  130)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  ًانیقی  دـینک ، يراگزیهرپ 
هب اـم  و  تسادـخ . ِنآ  زا  تسا ، نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  131)و  .) تسا میکح  رگـشیاشگ  هراومه  ادـخ  و  دـنادرگ ، زاینیب 

؟ كاب هچ   ] دیزرو رفک  رگا  و  دینک . اورپ  ادخ  زا  هک  میدرک  شرافـس  امـش  هب  زین ]  ] و هدش ، هداد  باتک  نانآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک 
هچنآ اهنامسآ و  رد  هچنآ  132)و  .) تسا تافـص ] ] هدوتـس زاین  یب  ادخ  و  تسادخ ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک ]

ار نارگید  دربیم و  نایم ] زا   ] ار امـش  دـهاوخب ، ادـخ ]  ] رگا مدرم ، يا  (133 .) تسا زاسراک  سب  ادـخ  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد 
ياونـش ادخ  و  تسادخ ، دزن  ترخآ  ایند و  شاداپ  دهاوخب ، ایند  شاداپ  سک  ره  (134 .) تساناوت راک ]  ] نیا رب  ادخ  و  دروآیم ، دـیدپ ]  ]

هب  ] ای ناتدوخ  نایز  هب  دنچ  ره  دیهد ، یهاوگ  ادخ  يارب  دـینک و  مایق  تلادـع  هب  هتـسویپ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (135 .) تسانیب
امـش زا   ] ود نآ  هب  ادـخ  زاـب  دـشاب ، دـنمزاین  اـی  رگناوت  اوعد ] فرط  ود  زا  یکی   ] رگا دـشاب . امـش ]  ] نادـنواشیوخ رداـم و  ردـپ و  ناـیز ]
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هب ادخ  ًاعطق  دییامن ، ضارعا  ای  دییارگ  فارحنا  هب  رگا  و  دـینک . لودـع  قح ] زا  هجیتنرد   ] هک دـیورن  سوه  یپ  زا  سپ ، تسا ؛ رتراوازـس  [
و داتـسرف ، ورف  شربماـیپ  رب  هک  یباـتک  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (136 .) تسا هاگآ  دـیهدیم  ماـجنا  هچنآ 

تقیقح رد  دزرو ، رفک  نیـسپزاب  زور  شناربمایپ و  اهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  سک  ره  و  دـیورگب ؛ هدرک  لزان  البق  هک  ییاهباتک 
؛ دندش رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  زاب  و  دندش ؛ رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  (137 .) تسا هدـش  يزارد  رود و  یهارمگ  راچد 

یباذـع هک  هد  ربخ  ناـقفانم  هب  (138 .) دومن دـهاوخن  ناشیا  هب  یهار  دیـشخب و  دـهاوخن  ار  نانآ  ادـخ  ًاعطق  دـندوزفا ، دوخ  رفک  هب  هاـگنآ 
نانآ دزن  ار  يدنلبرـس  ایآ  دـنریگیم . دوخ ]  ] ناتـسود ار  نارفاک  ناـنمؤم ، زا  ریغ  هک  ناـنامه  (139 .) تشاد دـنهاوخ  شیپ ] رد   ] كاندرد

ره هک : هدرک  لزان  امش  رب  نآرق ]  ] باتک رد  ادخ ]  ] هّتبلا 140)و  .) تسادخ ِنآ  زا  همه  تزع ، هک  ارچ  تسا ]، ماخ  یلایخ  نیا  [ ؟ دنیوجیم
تروص نیا  رد  هک  ارچ  دنیآرد ، نآ  زا  ریغ  ینخـس  هب  ات  دینیـشنم  نانآ  اب  دریگیم ، رارق  دنخـشیر  راکنا و  دروم  ادخ  تایآ  دیدینـش  هاگ 

؛ دنیامش دّصرتم  هک  نانامه  (141 .) دروآ دـهاوخ  درگ  خزود  رد  یگمه  ار  نارفاک  ناقفانم و  دـنوادخ ، دوب . دـیهاوخ  نانآ  لثم  مه  اـمش 
ام رگم  : » دنیوگیم دشاب ، یبیـصن  نارفاک  يارب  رگا  و  میدوبن »؟ امـش  اب  ام  رگم  : » دنیوگیم دسرب ، یحتف  امـش  هب  ادخ  بناج  زا  رگا  سپ 

و دـنکیم ؛ يرواد  امـش  نایم  تمایق  زور  دـنوادخ ، سپ  میتشادیمن »؟ زاب  نانمؤم   [ عمج رد  دورو   ] زا ار  امـش  میتشادـن و  طّلـست  امـش  رب 
اب وا  هکنآ  لاح  و  دننکیم ، گنرین  ادـخ  اب  ناقفانم ، (142 .) تسا هدادن  رارق  یطّلـست ]  ] هار نارفاک  يارب  نانمؤم ، نایز ]  ] رب زگره  دنوادخ 

داـی یکدــنا  زج  ار  ادــخ  دــننکیم و  اـیر  مدرم  اــب  دــنزیخرب . تلاــسک  اــب  دنتــسیا  زاــمن  هـب  نوـچ  و  درک ؛  دــهاوخ  گــنرین  ناــنآ 
وا تاـجن ]  ] يارب یهار  زگره  دـنک ، هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  و  ناـنآ . اـب  هن  دـننانیا و  اـب  هن  دـنلد ؛ ود  هورگ ] ود   ] نآ ناـیم  (143 .) دننکیمن

دوخ هیلع  دـیهاوخیم  ایآ  دـیریگم . دوخ  یتسود  هب  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياـج  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (144 .) تفای یهاوخن 
یهاوـخن يرواـی  ناــنآ  يارب  زگره  و  دــنخزود ، تاــجرد  نـیرتورف  رد  ناــقفانم  يرآ ، (145 (؟ دـیهد رارق  ادــخ  يارب  نـشور  یتّـجح 

صلاخ ادخ  يارب  ار  دوخ  نید  دنتـسُج و  کّسمت  ادخ  هب  دـندومن و  حالـصا  ار ] دوخ  لمع   ] دـندرک و هبوت  هک  یناسک  رگم  (146 .) تفای
ساپس رگا  (147 .) دیـشخب دـهاوخ  گرزب  یـشاداپ  ار  نانمؤم  ادـخ  يدوز  هب  و  دوب ، دـنهاوخ  نانمؤم  اب  ناـنآ  هجیتن ] رد   ] هک دـندینادرگ 
گناب دنوادخ ، (148 .) تساناد سانشقح ]  ]= ریذپساپس هراومه  ادخ  و  دنک ؟ هچ  امـش  باذع  اب  دهاوخیم  ادخ  دیروآ ، نامیا  دیرادب و 

دینک راکشآ  ار  يریخ  رگا  (149 .) تساناد ياونش  ادخ  و  دشاب ، هتفر  متس  وا  رب  هک  یسک  زا ]  ] رگم درادن ، تسود  ار  ینابزدب  هب  نتشادرب 
و دـنزرویم ، رفک  شناربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  (150 .) تساناوت هدـنرذگرد  ادـخ  سپ  دـیرذگرد ، ییدـب  زا  ای  دـیراد ، شناهنپ  اـی 

دنهاوخیم و  مینکیم » راکنا  ار  یـضعب  میراد و  نامیا  یـضعب  هب  ام  : » دنیوگیم و  دنزادنا ، ییادـج  وا  ناربمایپ  ادـخ و  نایم  دـنهاوخیم 
هداـمآ روآتّـفخ  یباذــع  نارفاــک  يارب  اــم  و  دــنرفاک ؛ تـقیقح  رد  ناــنآ  (151 ،) دــننک راــیتخا  دوــخ  يارب  یهار  ود ،]  ] نـیا ناــیم 
شاداپ ادـخ ]  ] يدوز هب  دـنراذگیمن ، قرف  نانآ  زا  مادـک  چـیه  نایم  هدروآ و  نامیا  شناربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  152)و  .) میاهدرک

دورف نانآ  رب  هرابکی ]  ] نامـسآ زا  یباـتک  هک  دـنهاوخیم  وت  زا  باـتک  لـها  (153 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  ادـخ  و  دـنکیم ، اطع  ار  نانآ 
ورف ار  نانآ  هقعاص  ناشملظ  يازـس  هب  سپ  يامنب ». ام  هب  اراکـشآ  ار  ادـخ  : » دـنتفگ دنتـساوخ و  ار  نیا  زا  رتگرزب  یـسوم  زا  هّتبلا  يروآ .

یناهرب یسوم  هب  میتشذگرد و  مه  نآ  زا  ام  و  دنتفرگ ، شتسرپ ] هب   ] ار هلاسوگ  دمآ ، ناشیارب  راکشآ  لیالد  هکنآ  زا  دعب  سپس ، تفرگ .
رد زا  نانکهدجـس  : » میتفگ نانآ  هب  و  میتشاد ؛ هتـشارفا  ناشرـس  يالاب  نانآ ، اب ]  ] نامیپ دوبدای  هب  ار  روط  هوک  154)و  .) میدرک اطع  نشور 

، ناشینکشنامیپ يازس ]  ] هب سپ  (155 .) میتفرگ راوتسا  ینامیپ  ناشیا  زا  و  دینکم ». زواجت  هبنـش  زور  رد  : » میتفگ نانآ  هب  زین ]  ] و دییآرد »
هکلب میدرک ] ناشتنعل  « ] تسا فالغ  رد  ام  ياهلد  : » هک ناشراتفگ  و  ایبنا ، زا ]  ] نانآ قحان  راتـشک  و  ادـخ ، تاـیآ  هب  تبـسن  ناـشراکنا  و 

ناشرفک يازس  هب  زین ]  ] 156)و .) دنروآیمن نامیا  ناشیا ] زا   ] كدنا يرامش  زج  هجیتن  رد  هدز و  رهُم  ناشیاهلد  رب  ناشرفک  رطاخ  هب  ادخ 
وا نانآ  هکنآ  لاح  و  میتشک ،» ار  ادخ  ربمایپ  میرم ، نب  یسیع  حیسم ، ام  : » هک ناشیا  هتفگ  157)و  ،) دندز میرم  هب  هک  یگرزب  تمهت  نآ  و 

ّکش راچد  نآ  دروم  رد  ًاعطق  دندرک ، فالتخا  وا  هراب  رد  هک  یناسک  و  دش ؛ هبتـشم  نانآ  رب  رما  نکیل  دندرکن ، شبولـصم  دنتـشکن و  ار 
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الاب دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادـخ  هکلب  (158 .) دنتـشکن ار  وا  ًانیقی  و  دننکیم ، يوریپ  نامگ  زا  هکنآ  زج  دنرادن ، نادـب  یملع  چـیه  دـناهدش و 
زور و  دروآیم ، نامیا  وا  هب  ًامتح  دوخ  گرم  زا  شیپ  هکنآ  رگم  تسین  یـسک  باـتک ، لـها  زا  159)و  .) تسا میکح  اناوت و  ادـخ  و  درب ،

هار زا  رایسب  ار ] مدرم   ] هکنآ ببس  هب  دز و  رس  نایدوهی  زا  هک  یمتـس  يازـس  هب  سپ  (160 .) دوب دهاوخ  دهاش  نانآ  رب  زین ] یـسیع   ] تمایق
یهن نآ  زا  هکنآ  اب   - ناشنتفرگابر ببس ] هب   ] 161)و (؛ میدینادرگ مارح  دوب  هدش  لالح  نانآ  رب  هک  ار  ياهزیکاپ  ياهزیچ  دنتشاد ، زاب  ادخ 

رد نانآ  ِناخسار  نکیل  (162 .) میاهدرک هدامآ  كاندرد  یباذـع  نانآ  ِنارفاک  يارب  ام  و  ناشندروخ ، مدرم  لاـم  اوراـن  هب  و  دـندوب - هدـش 
ناگدنهدتاکز و  نارازگزامن ، رب  اشوخ  دنراد و  نامیا  هدـیدرگ  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  هدـش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  نانمؤم ، و  شناد ،

دعب ناربمایپ  حون و  هب  هکنانچمه  ام  (163 .) داد میهاوخ  گرزب  یـشاداپ  نانآ  هب  يدوز  هب  هک  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  ناگدنروآنامیا  و 
نوراه سنوی و  بویا و  یسیع و  طابسا و  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  هب  و  میدرک ؛ یحو  زین ]  ] وت هب  میدرک ، یحو  وا ، زا 

وت رب  ًالبق  ار  نانآ  يارجام ]  ] تقیقح رد  هک  میداتـسرف ] ار   ] یناربماـیپ 164)و  .) میدیشخب روبز  دوواد  هب  و  میدومن ، یحو  زین ]  ] نامیلـس و 
نخـس اراکـشآ  یـسوم  اب  ادـخ  و  میاهدرکن . وگزاب  وت  رب  ار  ناشیا  تشذگرـس ]  ] هک میاهتخیگنارب ] زین  ار   ] یناربمایپ و  میدومن ؛ تیاـکح 
یتّجح هناهب و ]  ] ادـخ لباقم  رد  ناربمایپ ، نداتـسرف ]  ] زا سپ  مدرم ، يارب  ات  دـندوب ، هدـنهدرادشه  رگتراشب و  هک  یناربماـیپ  (165 .) تفگ

ملع هب  ار  نآ  وا ] . ] دـهدیم یهاوـگ  تسا  هدرک  لزاـن  وـت  رب  هچنآ  تّیناـقح ]  ] هب ادـخ  نـکیل  (166 .) تسا میکح  اـناوت و  ادـخ  و  دـشابن ،
دندیزرو و رفک  هک  یناسک  دیدرتیب ، (167 .) دشاب هاوگ  ادخ  تسا  یفاک  و  دنهدیم . یهاوگ  زین ]  ] ناگتشرف و  تسا ؛ هدرک  لزان  شیوخ 

تسین نآ  رب  ادخ  دندرک ، متـس  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  (168 .) دناهداتفا يزارد  رود و  ِیهارمگ  هب  دنتـشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم  ]
ناـسآ ادــخ  يارب  راـک ]  ] نـیا و  دــننادواج ؛ نآ  رد  هـشیمه  هـک  مـّنهج ، هار  رگم  (169 ،) دـنک تیادـه  یهار  هـب  دزرماـیب و  ار  ناـنآ  هـک 

امـش يارب  هک  دـیروایب  نامیا  سپ  تسا . هدروآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ار  تقیقح  دوعوم ،]  ] ربماـیپ نآ  مدرم ، يا  (170 .) تسا
لها يا  (171 .) تسا میکح  ياـناد  ادـخ  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک ] دـینادب   ] دـیوش رفاـک  رگا  و  تسا . رتهب 

هک تسوا  هملک  ادخ و  ربمایپ  طقف  میرم ، نب  یسیع  حیسم ، دییوگم . تسرد  نخس ]  ] زج ادخ  هراب  رد  و  دینکم ، ّولغ  دوخ  نید  رد  باتک ،
زاب تسا . هناـگهس   [ ادـخ  ] دـییوگن دـیروایب و  ناـمیا  شناربماـیپ  ادـخ و  هب  سپ  تسوا . بناـج  زا  یحور  هدـنکفا و  میرم  يوس  هب  ار  نآ 

هچنآ اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دشاب . يدنزرف  وا  يارب  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  تسا . هناگی  يدوبعم  طقف  ادخ  تسا . رتهب  امـش  يارب  هک  دـیتسیا 
بّرقم ناگتشرف  و  دزرویمن ، ابا  زگره  دشاب  ادخ  هدنب  هکنیا  زا  حیسم  (172 .) تسا زاسراک  سب  دنوادخ  و  تسوا ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد 

اما (173 .) دروآیم درگ  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  همه  يدوز  هب  دـشورف ، یگرزب  دزرو و  عانتما  وا  شتـسرپ  زا  سک  ره  و  دـنرادن ؛] اـبا  زین  ]
رتنوزفا ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  و  داد ، دـهاوخ  لامک ] و   ] ماـمت هب  ار  ناشـشاداپ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک 

دوخ يارب  ادخ  ربارب  رد  دزاسیم و  راچد  كاندرد  یباذـع  هب  ار  نانآ  دـناهتخورف ، یگرزب  هدـیزرو و  عانتما  هک  یناسک  اما  و  دـشخبیم .
يرون امش  يوس  هب  ام  و  تسا ، هدمآ  یناهرب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  امـش  يارب  تقیقح  رد  مدرم ، يا  (174 .) تفای دنهاوخن  يروای  رای و 

تمحر و راوج  رد  ار  نانآ  ادـخ ]  ] يدوز هب  دنتـسج ، کّسمت  وا  هب  دـندیورگ و  ادـخ  هب  هک  یناسک  اما  175)و  .) میاهداتسرف ورف  كانبات 
؛ دـنبلطیم اوتف  هلالک ] هراب  رد   ] وت زا  (176 .) دـنک تیادـه  تسار  یهار  هب  دوخ ، يوس  هب  ار  ناشیا  و  دروآرد ، شیوخ  بناـج  زا  یلـضف 
و تسوا . نآ  زا  ثاریم  فصن  دشاب ، هتشاد  يرهاوخ  و  دشاب ، هتشادن  يدنزرف  دریمب و  يدرم  رگا  دهدیم : اوتف  هلالک  هراب  رد  ادخ  : » وگب

نآ يارب  ثاریم  موس  ود  دنـشاب ، رهاوخ  ود  طقف ] هثرو   ] رگا سپ  دشابن . يدنزرف  رهاوخ ]  ]= وا يارب  رگا  دربیم ، ثرا  وا  زا  زین ] درم   ] نآ
هارمگ ادابم  ات  دهدیم  حیـضوت  امـش  يارب  ادخ  تسا . نز  ود  بیـصن  دننام  درم ، بیـصن  سپ  دنردارب ، رهاوخ و  دـنچ ]  ] رگا و  تسا ، ود 

(177 .) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  و  دیوش ،

ةدئاملا
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لالح نایاپراچ  تشوگ ]  ] امش يارب  دینک . افو  دوخ ] [ي  اهدادرارق هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
دهاوخب هچ  ره  ادخ  دیرمشب . لالح  مارحا ، لاح  رد  ار  راکش  دیابن  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هدناوخ  امـش  رب  شمکح ]  ] هچنآ زج  هدیدرگ ،

و راددـنبندرگ ، ياهینابرق  و  ناشنیب ، ینابرق  و  مارح ، هاـم  و  ادـخ ، ریاعـش  تمرح  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (2 .) دهدیم نامرف 
راکـش دیناوتیم ]  ] دیدمآ نوریب  مارحا  زا  نوچ  و  دیراد . هگن  دـنبلطیم ، ار  دوخ  راگدرورپ  يدونـشخ  لضف و  هک  ار  مارحلا  تیب  نایهار 

يراگزیهرپ يراکوکین و  رد  و  دراداو . يّدعت  هب  ار  امش  دنتشاد ، زاب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  امـش  هک  یهورگ  ِيزوتهنیک  دیابن  هّتبلا  و  دینک ،
هدش مارح  امش  رب  (3 .) تسا رفیکتخـس  ادخ  هک  دینک  اورپ  ادخ  زا  و  دیوشن ، مه  رایتسد  يّدعت  هانگ و  رد  و  دینک ، يراکمه  رگیدـکی  اب 
بوچ هب  و  هدـش ، هفخ  تشوگ ] لـالح  ناویح   ] و دـشاب ، هدـش  هتـشک  ادـخ  ریغ  ماـن  هب  هچنآ  و  كوخ ، تشوگ  و  نوخ ، و  رادرم ، تسا :

- دیربب رس  دوخ ] هتفایرد و  هدنز  هک   ] ار هچنآ  رگم   - دشاب هدروخ  نآ  زا  هدنرد  هچنآ  و  هدرم ، خاش  برـض  هب  و  هداتفا ، يدنلب  زا  و  هدرم ،
ِینامرفان همه ] اهراک   ] نیا هعرق ؛ ياهریت  هلیـسو  هب  ار ] يزیچ   ] امـش ندرک  تمـسق  زین ]  ] و هدـش ، هدیربرـس  ناـتب  يارب  هچنآ  نینچمه ]  ] و

. دیـسرتب نم  زا  دیـسرتم و  ناشیا  زا  سپ ، دناهدیدرگ . دـیمون  امـش  نید  رد ] ینکـشراک   ] زا دـناهدش ، رفاک  هک  یناسک  زورما  تس . [ ادـخ ]
سک ره  و  مدیزگرب . ینییآ  ناونع ] هب   ] امـش يارب  ار  مالـسا  و  مدینادرگ ، مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما 

زا (4 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  دیدرت ، یب  دروخب ،] تسا  هدش  عنم  هچنآ  زا  رگا   ] دشاب لیامتم  هانگ  هب  هکنآیب  دوش ، یگنـسرگ  راچد 
رگراکش تاناویح  دیـص ] زین   ] هدیدرگ و لالح  امـش  يارب  هزیکاپ  ياهزیچ  : » وگب تسا ؟ هدش  لالح  نانآ  يارب  يزیچ  هچ  دنـسرپیم : وت 

هچنآ زا  سپ  تسا .] هدش  لالح  امـش  يارب   ] دیاهداد میلعت  اهنآ  هب  هتخومآ ، ناتیادخ  هچنآ  زا  يراکـش ، ياهگـس  نایبرم  ناونعب  امـش  هک 
زورما (5 .) تسا رامـشدوز  ادخ  هک  دـیرادب  ادـخ  ياورپ  و  دـیربب ، نآ  رب  ار  ادـخ  مان  و  دـیروخب ، دناهتـشاد  هاگن  هتفرگ و  امـش  يارب  اهنآ 

امش رب   ] و تسا . لالح  نانآ  يارب  امـش  ماعط  و  لالح ، امـش  يارب  دنباتک  لها  هک  یناسک  ماعط  و  هدش ، لالح  امـش  يارب  هزیکاپ  ياهزیچ 
هب هدش ، هداد  نانآ  هب  ینامـسآ ]  ] باتک امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  نمادکاپ  نانز  و  ناملـسم ، زا  نمادـکاپ  نانز  اب ] جاودزا  تسا  لالح 

دوخ تسود  یناهنپ  رد  ار  ناـنز  هکنآ  هن  راـکانز و  هن  دیـشاب  نمادـکاپ  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـیهدب ، ناـشیا  هب  ار  ناـشیاهرهَم  هکنآ  طرش 
نامیا هک  یناـسک  يا  (6 .) تـسا ناراـکنایز  زا  ترخآ  رد  و  هدـش ، هاـبت  شلمع  ًاـعطق  دـنک ، ّکـش  دوـخ  ناـمیا  رد  سک  ره  و  دــیریگب .

ود ره   ] نیشیپ یگدمآرب  ات  ار  ناتدوخ  ياهاپ  رس و  و  دییوشب ؛ جنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  تروص و  دیزیخرب ، زامن  مزع ]  ] هب نوچ  دیاهدروآ ،
تجاح ياضق  زا  امـش  زا  یکی  ای  دیدوب ، رفـس  رد  ای  رامیب  رگا  و  دـییامن ؛] لسغ   ]= دـینک كاپ  ار  دوخ  دـیابنج  رگا  و  دـینک ؛ حـسم  اپ ]

ادـخ دیـشکب . ناتیاهتـسد  تروـص و  هب  نآ  زا  و  دـینک ، مّمیت  كاـپ  كاـخ  اـب  سپ  دـیتفاین ؛ یبآ  دـیاهدرک و  یکیدزن  ناـنز  اـب  اـی  دـمآ ،
7)و .) دیرادب وا ]  ] ساپـس هک  دشاب  دنادرگ ، مامت  امـش  رب  ار  شتمعن  و  كاپ ، ار  امـش  دهاوخیم  نکیل  دریگب ، گنت  امـش  رب  دـهاوخیمن 
: دیتفگ هک  هاگنآ  دیروآ ، دای  هب  هدـینادرگ ، دـهعتم  نآ  ماجنا ]  ] هب ار  امـش  هک  ار  ینامیپ  زین ]  ] هتـشاد و ینازرا  امـش  رب  ادـخ  هک  ار  یتمعن 

داد هب  ادخ  يارب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (8 .) تسا هاگآ  اهلد  زار  هب  ادخ  هک  دیراد  اورپ  ادـخ  زا  و  میدرک ». تعاطا  میدینـش و  »
اوقت هب  نآ  هک  دینک  تلادع  دینکن . تلادع  هک  دراد  نآ  رب  ار  امـش  یهورگ  ینمـشد  دیابن  هتبلا  و  دیهد ، تداهـش  تلادع  هب  و ]  ] دیزیخرب

هتسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  (9 .) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  دیراد ، اورپ  ادخ  زا  و  تسا ، رتکیدزن 
لها نانآ  دنتـشاگنا ، غورد  ار  اـم  تاـیآ  دـندیزرو و  رفک  هک  یناـسک  10)و  .) تسا هداد  هدـعو  گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  هب  دـناهدرک ،

تـسد امـش  رب  هک  دنتـشاد  نآ  گنهآ  یموق  هک  هاگنآ  دینک : دای  دوخ ، رب  ار  ادخ  تمعن  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (11 .) دنخزود
زا ادخ  تقیقح ، رد  (12 .) دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  دیراد ، اورپ  ادخ  زا  و  تشاد . هاتوک  امـش  زا  ار  ناشتـسد  ادخ ]  ] و دنزای ،

تاکز دیراد و  اپرب  زامن  رگا  متسه ». امش  اب  نم  : » دومرف ادخ  و  میتخیگنارب . هدرکرـس  هدزاود  نانآ  زا  و  تفرگ . نامیپ  لیئارـسا  نادنزرف 
هب ار  امـش  و  میادزیم ، امـش  زا  ار  ناتناهانگ  ًاعطق  دیهدب ، ادخ  هب  ییوکین  ماو  دینک و  ناشیرای  دیروایب و  نامیا  مناگداتـسرف  هب  دـیهدب و 

تـسار هار  زا  تقیقح  رد  دزرو ، رفک  نیا  زا  دـعب  امـش  زا  سک  ره  سپ  مروآیم . رد  تسا  ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهغاب 

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  تاملک  هک ] يروط  هب  . ] میدینادرگ تخس  ار  ناشیاهلد  میدرک و  ناشتنعل  ناشنتسکش  نامیپ  يازس ]  ] هب سپ  (13 .) تسا هدش  هارمگ 
نانآ زا  یتنایخ  رب  هراومه  وت  و  دندرپس . یـشومارف  هب  دندوب  هدش  هداد  زردنا  نادـب  ار  هچنآ  زا  یـشخب  و  دـننکیم ، فیرحت  دوخ  عضاوم 

ار ناراکوکین  ادخ  هک  نک  یشوپ  مشچ  رذگرد و  نانآ  زا  سپ ، دنتـسین .] راکتنایخ  هک   ] ناشیا زا  كدنا  يرامـش ]  ] رگم يوشیم ، هاگآ 
زردنا نادـب  ار  هچنآ  زا  یـشخب  یل ] و[ میتفرگ ، نامیپ  زین ]  ] ناشیا زا  میتسه ،» ینارـصن  ام  : » دـنتفگ هک  یناسک  زا  14)و  .) درادیم تسود 

هچنآ زا  ار  ناـنآ  ادـخ  يدوز  هـب  و  میدـنکفا ، هـنیک  ینمـشد و  ناـشنایم  تماـیق  زور  اـت  مـه ]  ] اـم و  دـندرک ، شوـمارف  دـندوب  هدـش  هداد 
باتک زا  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـمآ  امـش  يوس  هب  ام  ربمایپ  باـتک ، لـها  يا  (15 .) دهدیم ربخ  دناهتخاسیم ] و   ] دـناهدرکیم
بناج زا  امش  يارب  ًاعطق  درذگیمرد . امـش ] ياهاطخ   ] يرایـسب زا  و  دنکیم ، نایب  امـش  يارب  دیتشادیم  هدیـشوپ  هک  ار  دوخ ] ینامـسآ  ]

تمالـس ياههار  هب  باتک ]  ] نآ هلیـسو  هب  دنک ، يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  ار  هک  ره  ادخ  (16 .) تسا هدمآ  رگنشور  یباتک  ییانـشور و  ادخ 
ناشتیادــه تـسار  یهار  هـب  دربیم و  نوریب  ییانــشور  يوــس  هــب  اــهیکیرات  زا  ار  ناــنآ  شیوــخ ، قــیفوت  هــب  و  دوــشیم ، نوــمنهر 

میرم رسپ  حیسم  هک  دنک  هدارا  ادخ ]  ] رگا وگب : دناهدش . رفاک  ًاملسم  تسا » میرم  رسپ  حیسم  نامه  ادخ  : » دنتفگ هک  یناسک  (17 .) دنکیم
اهنامـسآ و ییاورنامرف  دراد ؟ يرایتخا  ادـخ  لباقم  رد  یـسک  هچ  دـناسر ، تکاله  هب  یگلمج  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هک  ره  شردام و  و 

ناـیاسرت نادوهی و  18)و  .) تساـناوت يزیچ  ره  رب  ادـخ  و  دـنیرفآیم ، دـهاوخب  هچ  ره  تسادـخ . نآ  زا  تسا  ود  نآ  ناـیم  هچنآ  نیمز و 
زا دیرشب  مه ]  ] امش هکلب  هنع ]، دنکیم ؟ باذع  ناتناهانگ  رفیک ]  ] هب ار  امش  ارچ  سپ  : » وگب میتسه ». وا  ناتسود  ادخ و  نارسپ  ام  : » دنتفگ

هچنآ نیمز و  اهنامسآ و  ییاورنامرف  و  دنکیم ، باذع  دهاوخب  ار  هک  ره  و  دزرمآیم ، دهاوخب  ار  هک  ره  تسا . هدیرفآ  هک  یناسک  هلمج 
رد هک  هدـمآ  امـش  يوس  هب  ام  ربمایپ  باـتک ، لـها  يا  (19 .«) تسوا يوـس  هب  همه ]  ] تشگزاـب و  تسادـخ ، نآ  زا  دـشابیم  ود  نآ  ناـیم 
.« دـماین ياهدـنهدرادشه  رگتراشب و  ام  يارب  : » دـییوگب تمایق ] زور   ] ادابم ات  دـنکیم ، نایب  امـش  يارب  ار ] قیاقح   ] نـالوسر ترتف  نارود 

موق هب  یـسوم  هک  ار  ینامز  نک ] دای   ] 20)و .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  تسا . هدمآ  ياهدـنهدرادشه  رگتراشب و  امـش  يارب  ًاعطق  سپ 
و تخاس ، یناهاشداپ  ار  امـش  و  داد ، رارق  یناربمایپ  امـش  نایم  رد  هک  هاگنآ  دـینک ، داـی  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  نم ، موق  يا  : » تفگ دوخ 

هتشاد ررقم  امش  يارب  دنوادخ  هک  یسدقم  نیمزرـس  هب  نم ، موق  يا  (» 21 .«) داد امـش  هب  دوب ، هدادن  نایناهج  زا  سک  چـیه  هب  هک  ار  هچنآ 
اجنآ زا  نانآ  ات  دندنمروز و  یمدرم  اجنآ  رد  یـسوم ، يا  : » دـنتفگ (22 .«) دش دیهاوخ  راکنایز  هک  دـیدرگنزاب  بقع  هب  و  دـییآرد ، تسا 

زا  ] هک یناـسک  هرمز ]  ] زا درم  ود  (23 .«) دـش میهاوخ  دراو  ام  دـنورب  نوریب  اجنآ  زا  رگا  سپ  میوشیمن . نآ  دراو  زگره  اـم  دـنورن  نوریب 
ًاعطق دیدمآرد  نآ ، زا  رگا  هک  دیوش ؛ دراو  دیزاتب و ]  ] ناشیا رب  هزاورد  نآ  زا  : » دنتفگ دوب ، هداد  تمعن  نانآ  هب  ادخ  دندیسرتیم و  ادخ ]

نآ رد  ياپ  زگره  ام  دـن  [ رهـش  ] نآ رد  نانآ  یتقو  ات  یـسوم ، يا  : » دـنتفگ (24 .«) دینک لکوت  ادخ  هب  دـینمؤم ، رگا  و  دـش ، دـیهاوخ  زوریپ 
صخـش رایتخا  زج  نم  اراگدرورپ ! : » تفگ یـسوم ] (] 25 .«) مینیـشنیم اج  نیمه  ام  هک  دـینک  گنج  و  دـی ] ] ورب تراـگدرورپ  وت و  میهنن .

لهچ نیمزرس ]  ] نآ هب ] دورو  : »] دومرف یسوم ] هب  ادخ  (] 26 .) زادنیب ییادج  نامرفان  موق  نیا  نایم  ام و  نایم  سپ  مرادن ؛ ار  مردارب  دوخ و 
هب ار  مدآ  رسپ  ود  ناتساد  27)و  .«) روخم هودنا  نانامرفان  هورگ  رب  وت  سپ  دوب . دنهاوخ  نادرگرس  نابایب  رد  هک ] ، ] دش مارح  ناشیا  رب  لاس 

يرگید زا  دـش و  هتفریذـپ  ود  نآ  زا  یکی  زا  سپ ، دنتـشاد . شیپ  ییناـبرق  ود ]، نآ  زا  کـی  ره   ] هک یماـگنه  ناوـخب ، ناـشیا  رب  یتـسرد 
ار دوخ  تسد  رگا  (» 28 .«) دریذپیم ناگـشیپاوقت  زا  طقف  ادخ  : » تفگ لیباه ] .« ] تشک مهاوخ  ار  وت  ًامتح  : » تفگ لیباق ] . ] دـشن هتفریذـپ 

نایناهج راگدرورپ  دنوادخ ، زا  نم  هک  ارچ  مشکب ، ار  وت  ات  منکیمن  زارد  وت  يوس  هب  ار  متسد  نم  یـشکب ، ارم  ات  ینک  زارد  نم  يوس  هب 
تـسا نیا  و  یـشاب ، شتآ  لها  زا  هجیتن  رد  و  يدرگزاـب ، ادـخ ] يوس  هب   ] تدوخ هاـنگ  نم و  هاـنگ  اـب  وت  مهاوخیم  نم  (» 29 .«) مسرتیم

ادخ سپ ، (31 .) دـش ناراـکنایز  زا  تـشک و  ار  يو  و  درک ، بـیغرت  شردارب  لـتق  هـب  ار  وا  شا  [ هراـما  ] سفن سپ  (30 .«) نارگمتس يازس 
ایآ نم ، رب  ياو  : » تفگ لیباق ] . ] دـنک ناـهنپ  ار  شردارب  دـسج  هنوگچ  دـهد  ناـشن  وا  هب  اـت  دـیواکیم ، ار  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغاز 

ررقم لیئارسا  نادنزرف  رب  يور  نیا  زا  (32 .) دیدرگ نانامیشپ   [ هرمز  ] زا سپ  منک »؟ ناهنپ  ار  مردارب  دسج  ات  مشاب  غاز  نیا  لثم  هک  مزجاع 
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هتـشک ار  مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشکب ، نیمز - رد  يداـسف  رفیک ] هب   ] اـی لـتق ، صاـصق  هب  زج   - ار یـسک  سک  ره  هک  میتشاد 
يارب راکـشآ  لیالد  ام  ناربمایپ  ًاعطق  و  تسا . هتـشاد  هدنز  ار  مدرم  مامت  ییوگ  هک  تسا  نانچ  درادـب ، هدـنز  ار  یـسک  سک  ره  و  دـشاب .

ادخ و نارادتـسود ]  ] اب هک  یناسک  يازـس  (33 .) دـننکیم يورهدایز  نیمز  رد  ناشیا  زا  يرایـسب  نآ  زا  سپ  همه ] نیا  اب  ، ] دـندروآ ناـنآ 
فالخ رد  ناشیاپ  تسد و  ای  دندرگ  هتخیوآ  راد  رب  ای  دنوش  هتشک  هک  تسین  نیا  زج  دنشوکیم ، داسف  هب  نیمز  رد  دنگنجیم و  وا  ربمایپ 

دنهاوـخ گرزب  یباذـع  ترخآ  رد  تساـیند و  رد  ناـنآ  ییاوـسر  نیا ، دـندرگ . دـیعبت  نیمزرـس  نآ  زا  اـی  دوـش  هدـیرب  رگیدـکی  تـهج 
يا (35 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دینادب  سپ  دنـشاب . هدرک  هبوت  دـیبای ، تسد  ناشیا  رب  هکنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  رگم  (34 .) تشاد

راگتــسر هـک  دـشاب  دـینک ، داـهج  شهار  رد  و  دـییوج ؛ برقت  لـسوت و ]  ] وا هـب  و  دـینک ؛ اورپ  ادــخ  زا  دــیاهدروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک 
هتـشاد  ] نآ اـب  زین ]  ] ار نآ  لـثم  و  دـشاب ، ناـنآ  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ماـمت  رگا  دـندیزرو ، رفک  هک  یناـسک  تقیقح ، رد  (36 .) دیوش

دنهاوــخ درد  رپ  یباذــع  دوــشیمن و  هتفریذــپ  ناــشیا  زا  دــنرخزاب ، تماــیق  زور  باذـــع  زا  ار  دوــخ  نآ ، هلیـــسو  هــب  اــت  دنـــشاب ]
دهاوـخ رادـیاپ  یباذـع  ناـنآ  يارب  و  دنتــسین ، یندـمآ  نوریب  نآ  زا  هـک  یلاـح  رد  دــنیآ ، نوریب  شتآ  زا  هـک  دــنهاوخیم  (37 .) تشاد

میکح اـناوت و  دـنوادخ  و  دـیربب ، ادـخ  بناـج  زا  يرفیک  ناوـنع  هب  ار  ناشتـسد  دـناهدرک ، هچنآ  يازـس  هـب  ار  دزد  نز  درم و  38)و  .) دوب
ناـبرهم هدـنزرمآ  ادـخ  هـک  دریذـپیم ، ار  وا  هبوـت  ادـخ  دــیآ ، حالــص  هـب  دــنک و  هبوـت  شندرکمتــس  زا  دــعب  هـک  ره  سپ  (39 .) تسا
دهاوـخب ار  هک  ره  دـنکیم و  باذـع  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسادـخ . ِنآ  زا  نـیمز  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  هـک  ياهتـسنادن  رگم  (40 .) تسا

اب هکنانآ  زا  هچ ] [ ؛ دنزاسن نیگمغ  ار  وت  دنزرویم ، باتـش  رفک  رد  هک  یناسک  ربمایپ ، يا  (41 (؟ تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دشخبیم ،
شوگ وت ] نانخـس  هب   ] هک نانآ ] : ] نایدوهی زا  هچ ]  ] و دوب ، هدرواین  ناـمیا  ناـشیاهلد  هکنآ  لاـح  و  میدروآ ،» ناـمیا  : » دـنتفگ دوخ  ناـبز 

، دننکیم یـسوساج ]  ]= ینیچربخ دناهدماین ، وت  دزن  دوخ ]  ] هک رگید  یهورگ  يارب  و  دـنبایب ،] وت   ] بیذـکت يارب   [ ياهناهب ات   ] دنراپـسیم
هداد امـش  هب  نآ  رگا  و  دیریذپب ، ار  نآ  دش ، هداد  امـش  هب  مکح ]  ] نیا رگا  : » دنیوگیم و ]  ] دـننکیم نوگرگد  دوخ  ياهاج  زا  ار  تاملک 

دننانیا دیآیمن . رب  يزیچ  وت  تسد  زا  وا  يارب  ادخ  ربارب  رد  زگره  دنکفارد ، هنتف  هب  دـهاوخب  ادـخ  ار  هک  ره  و  دـینک ». يرود  سپ  دـشن ،
ياونش اریذپ و  (42 .) دوب دهاوخ  گرزب  یباذع  ترخآ  رد  و  ییاوسر ، نانآ  يارب  ایند  رد  دـنادرگ . كاپ  ار  ناشیاهلد  هتـساوخن  ادـخ  هک 

نانآ زا  رگا  و  باترب . يور  ناشیا  زا  ای  نک ، يرواد  نانآ  نایم  ای ] ، ] دندمآ وت  دزن  رگا  سپ  دنروخیم . مارح  لام  رایسب  و ]  ] دنتسه غورد 
ار نارگداد  دنوادخ  هک  نک  مکح  ناشنایم  رد  تلادع  هب  سپ  ینکیم ، يرواد  رگا  و  دـیناسر . دـنهاوخن  وت  هب  ینایز  زگره  یباترب  يور 

نانآ سپس  تسا ؟ هدمآ ]  ] ادخ مکح  نآ  رد  هک  تسا  نانآ  دزن  تاروت  هکنآ  اب  دنهدیم ، رارق  رواد  ار  وت  هنوگچ  43)و  .) درادیم تسود 
لزاـن دوب  ییانـشور  دوـمنهر و  نآ  رد  هک  ار  تاروـت  اـم  (44 .) دنتـسین نمؤم  ناـنآ  ًاـعقاو ]  ] و دـننکیم ، تشپ  يرواد ] بلط   ] نیا زا  دـعب 

ببس هب  نادنمشناد  نّویهلا و  نینچمه ]  ] و دندرکیم ؛ يرواد  دوهی  يارب  نآ  بجوم  هب  دندوب ، ادخ ] نامرف   ] میلـست هک  یناربمایپ  میدرک .
يزیچاـن ياـهب  هب  ارم  تاـیآ  و  دیـسرتب ، نم  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  سپ ، دـندوب . هاوگ  نآ  رب  هدـش و  هدرپس  ناـنآ  هب  ادـخ  باـتک  زا  هچنآ 

میدرک ررقم  نانآ  رب  تاروت ]  ] رد 45)و  .) دننارفاک دوخ  نانآ  دناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  دیشورفم ؛
و دـشابیم ؛ نادـند  ربارب  رد  نادـند  و  شوگ ، ربارب  رد  شوگ  و  ینیب ، ربارب  رد  ینیب  و  مشچ ، ربارب  رد  مشچ  و  ناـج ، لـباقم  رد  ناـج  هک 
هک یناسک  و  دوب . دهاوخ  وا  ناهانگ ]  ] هرافک نآ ، سپ  درذگرد ، [ صاصق  ] نآ زا  هک  ره  و  دنراد . یـصاصق  بیترت ] نامه  هب  زین   ] اهمخز

[ رگید ناربمایپ   ]= نانآ لابند  هب  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  46)و  .) دننارگمتـس دوخ  نانآ  دـناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  بجوم  هب 
تسا و يرون  تیاده و  نآ ، رد  هک  میدرک  اطع  ار  لیجنا  وا  هب  و  تشاد ، قیدـصت  دوب  وا  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  هک  یلاح  رد  میدروآرد ،

لزان نآ  رد  ادخ  هچنآ  هب  دـیاب  لیجنا  لها  47)و  .) تسا يزردـنا  دومنهر و  ناراگزیهرپ  يارب  و  تسا ، نآ  زا  لبق  ِتاروت  هدـننکقیدصت 
هب قح  هب  ار  نآرق ]  ]= باتک نیا  ام  48)و  .) دننامرفان دوخ ، نانآ  دننکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  هب  هک  یناسک  و  دـننک ، يرواد  هدرک 

هدرک لزان  ادخ  هچنآ  قفو  رب  نانآ  نایم  سپ  تساهنآ . رب  مکاح  نیـشیپ و  ياهباتک  هدـننکقیدصت  هک  یلاح  رد  میداتـسرف ، ورف  وت  يوس 
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هار تعیرـش و  اـهتما ]  ] امـش زا  کـی  ره  يارب  نکم . يوریپ  هدـمآ ، وت  يوـس  هب  هک  یقح  زا  ندـش ] رود  اـب   ] ناـشیاهاوه زا  و  نک ، مکح 
تـسا هداد  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  اـت  تساوـخ ]  ] یلو دادیم ، رارق  تما  کـی  ار  امـش  تساوـخیم  ادـخ  رگا  و  میاهداد . رارق  ینـشور 

فالتخا نآ  رد  هچنآ  هراب  رد  هاگنآ  تسادخ ؛ يوس  هب  امش  همه ]  ] تشگزاب دیریگ . تقبس  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رد  سپ  دیامزایب .
نانآ زا  نکم و  يوریپ  ناشیاهاوه  زا  نک و  يرواد  هدرک ، لزان  ادـخ  هچنآ  بجوم  هب  نانآ  نایم  49)و  .) درک دهاوخ  ناتهاگآ  دیدرکیم 

دهاوخیم ادخ  هک  نادب  دـندرک ، تشپ  رگا  سپ  دـنزادنارد . هنتف  هب  هدرک  لزان  وت  رب  ادـخ  هچنآ  زا  یـشخب  رد  ار  وت  ادابم  شاب ؛ رذـحرب 
و دناتیلهاج ؟ مکح  راتساوخ  ایآ  (50 .) دننامرفان مدرم  زا  يرایـسب  تقیقح  رد  و  دـناسرب ، ناشناهانگ  زا  ياهراپ  يازـس ]  ] هب طقف  ار  نانآ 

ناتـسود ار  يراصن  دوهی و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (51 (؟ تسا رتـهب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  يرواد  دـنراد ، نیقی  هک  یمدرم  يارب 
ادخ يرآ ، دوب . دهاوخ  نانآ  زا  دریگ ، یتسود  هب  ار  اهنآ  امش  زا  سک  ره  و  دنرگید . یضعب  ناتسود  نانآ  زا  یضعب  هک ]  ] دیریگم دوخ ] ]

: دنیوگیم دنزرویم . باتش  نانآ  اب  یتسود ]  ] رد تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ینیبیم  (52 .) دیامنیمن هار  ار  نارگمتس  هورگ 
زا نانآ ] هجیتن  رد   ] ات دروآ ، شیپ  ار  يرگید  رما  ای  روظنم ]  ] حتف دوخ  بناج  زا  ادخ  تسا  دیما  دسرب ». يراوگان  هثداح  ام  هب  میـسرتیم  »

دنوادـخ هب  هک  دـندوب  نانیا  اـیآ  : » دـنیوگیم دـناهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  53)و  .) دـندرگ نامیـشپ  دناهتـشاد  هتفهن  دوـخ  لد  رد  هچنآ 
ره دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (54 .) دندیدرگ راکنایز  دش و  هابت  ناشلامعا  دنتسه »؟ امش  اب  ًادج  هک  دندروخیم  تخس  ياهدنگوس 

تـسود ار  وا  زین ]  ] ناـنآ درادیم و  تسود  ار  ناـنآ  هک  دروآیم  ار  رگید ]  ] یهورگ ادـخ  يدوز  هب  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  امـش  زا  سک 
نیا دنـسرتیمن . يرگتمالم  چـیه  شنزرـس  زا  دـننکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  دنزارفرـس . نارفاک  رب  و ] ، ] نتورف نانمؤم ، اب  نانیا ] . ] دـنراد

نامیا هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امش ، ّیلو  (55 .) تساناد رگشیاشگ  ادخ  و  دهدیم ، دهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ . لضف 
نامیا هک  ار  یناسک  وا و  ربمایپ  ادخ و  سک  ره  56)و  .) دنهدیم تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرادیم و  اپرب  زامن  هک  یناسک  نامه  دناهدروآ :

هک ار  یناسک  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (57 .) دـننادنمزوریپ نامه  ادـخ  بزح  هک ] ارچ  تسا ، زوریپ   ] دـنادب دوخ  ّیلو  دـناهدروآ 
[ دوخ  ] ناتـسود نارفاک ، زا ] هچ   ] هدش و هداد  باتک  نانآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  هچ ]  ] دناهتفرگ يزاب  دنخـشیر و  هب  ار  امـش  نید 

يزاب هرخسم و  هب  ار  نآ  دیناوخیم ، زامن  هب  ار ] مدرم  ناذا ، هلیسو  هب   ] هک یماگنه  58)و  .) دیراد اورپ  ادخ  زا  دیراد  نامیا  رگا  و  دیریگم ،
هب هچنآ  هب  ادخ و  هب  ام  هک  دیریگیم  بیع  ام  رب  نیا  زج  ایآ  باتک ، لها  يا  : » وگب (59 .) دنشیدنایمن هک  دنایمدرم  نانآ  اریز  دنریگیم ،

رتدب هب  ار  امش  ایآ  : » وگب (60 (»؟ دیقساف امش  رتشیب  هکنیا  و  میاهدروآ ، نامیا  تسا  هدمآ  دورف  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب  و  هدش ، لزان  ام  يوس 
ناکوخ ناگنیزوب و  نانآ  زا  هتفرگ و  مشخ  نانآ  رب  هدرک و  ناشتنعل  ادخ  هک  نانامه  مهد ؟ ربخ  ادخ ، هاگـشیپ  رد  رفیک  نیا  نابحاص ]  ] زا

امش دزن  نوچ  61)و  .«) دنرتهارمگ تسار  هار  زا  و  رتدب ، تلزنم ، رظن  زا  هک  دننانیا  دـناهدرک . شتـسرپ  ار  توغاط  هکنانآ  و  هدروآ ، دـیدپ 
ناهنپ هچنآ  هب  ادـخ  و  دـناهتفر . نوریب  رفک ]  ] ناـمه اـب  ًاـعطق  هدـش و  دراو  رفک  اـب  هک  یلاـح  رد  میدروآ ». ناـمیا  : » دـنیوگیم دـنیآیم ،

يدب لامعا  هچ  ًاعقاو  دننکیم . باتش  دوخ  يراوخمارح  يّدعت و  هانگ و  رد  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایسب  62)و  .) تسا رتاناد  دنتشادیم 
تـسا دـب  هچ  یتسار  دـنرادیمن ؟ زاب  ناشیگراوخمارح  و  دولآ ] ] هانگ راتفگ  زا  ار  ناـنآ  نادنمـشناد ، نّویهلا و  ارچ  (63 .) دندادیم ماجنا 
تمحر زا  دنتفگ ، هچنآ  يازـس ]   ] هب و  داب . هتـسب  ناشدوخ  ياهتـسد  تسا ». هتـسب  ادخ  تسد  : » دنتفگ دوهی  64)و  .) دندادیم ماجنا  هچنآ 

دورف وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ًاعطق  و  دشخبیم . دـهاوخب  هنوگ  ره  تسا ، هداشگ  وا  تسد  ود  ره  هکلب  دـنوش . رود  ادـخ 
راکیپ يارب  یـشتآ  هک  راب  ره  میدنکفا . هنیک  ینمـشد و  ناشنایم  تمایق  زور  ات  و  دوزفا ، دهاوخ  ناشیا  زا  يرایـسب  رفک  نایغط و  رب  هدمآ ،
باتک لها  رگا  65)و  .) درادیمن تسود  ار  نادسفم  ادخ  و  دنـشوکیم . داسف  يارب  نیمز  رد  و  تخاس . شوماخ  ار  نآ  ادخ  دـنتخورفارب ،

رگا 66)و  .) میدروآیمرد تمعن  رپ  ياهناتـسوب  هب  ار  نانآ  میدودزیم و  ار  ناـشناهانگ  ًاـعطق  دـندوب ، هدرک  يراـگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا 
تاکرب  ] ناشرـس يالاب  زا  ًاعطق  دـندرکیم ، لمع  تسا ، هدـش  لزان  ناشیوس  هب  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  هب  ناـنآ 

راتفر دـب  ناشیا  زا  يرایـسب  و  دنتـسه ، ورهنایم  یهورگ  نانآ  نایم  زا  دـندشیم . رادروخرب  ینیمز ] تاکرب   ] ناـشیاهاپ ریز  زا  و  ینامـسآ ]
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ار وت  ادخ  و  ياهدناسرن . ار  شمایپ  ینکن  رگا  و  نک ؛ غالبا  هدـش ، لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا  (67 .) دننکیم
تاروت و هب  هک ] یماگنه   ] ات باـتک ، لـها  يا  : » وگب (68 .) دنکیمن تیادـه  ار  نارفاک  هورگ  ادـخ  يرآ ، درادیم . هاگن  مدرم  دـنزگ ]  ] زا

بناج زا  هچنآ  ًاعطق  و  دـیتسین ». یقح ] رب  نییآ   ] چـیه رب  دـیاهدرکن  لمع  تسا  هدـش  لزان  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  زا  هچنآ  لـیجنا و 
هک یناسک  (69 .) روخم هودنا  نارفاک  هورگ  رب  سپ  دوزفا . دـهاوخ  نانآ  زا  يرایـسب  رفک  نایغط و  رب  هدـش ، لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ 

یمیب هن  سپ  دنک ، وکین  راک  دروآ و  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  سک  ره  دنایحیـسم ، یئباص و  يدوهی و  هک  یناسک  هدروآ و  نامیا 
ره میدرک . هناور  یناربمایپ  ناشیوس  هب  و  میتفرگ ، نامیپ  تخـس  لیئارـسا  نادنزرف  زا  ام  (70 .) دش دنهاوخ  نیگهودـنا  هن  تسا و  ناشیا  رب 

يرفیک دنتشادنپ  71)و  .) دنتشکیم ار  یهورگ  دندرکیم و  بیذکت  ار  یهورگ  دروآ ، ناشیارب  ناشهاوخلد  فالخ  رب  يزیچ  يربمایپ  راب 
ماجنا هچنآ  هب  ادخ  و  دندش ، رک  روک و  ناشیا  زا  يرایـسب  زاب  تفریذپ . ار  نانآ  هبوت  ادـخ  سپـس  دـندش . رک  روک و  سپ  تسین . راک  رد 

يا : » تفگیم حیـسم ، هکنآ  لاح  و  دناهدش ، رفاک  ًاعطق  تسا ،» میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  ادخ  : » دـنتفگ هک  یناسک  (72 .) تسانیب دنهدیم 
مارح وا  رب  ار  تشهب  ادـخ  ًاعطق  دروآ ، كرـش  ادـخ  هب  سک  ره  هک  دـیتسرپب ؛ ار  ناتدوخ  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  لیئارـسا ، نادـنزرف 

نیموس ادـخ  : » دـنتفگ هدـش و ] لئاق  ثیلثت  هب   ] هک یناـسک  (73 .«) تسین ینارواـی  ناراکمتـس  يارب  و  تـسا ، شتآ  شهاـگیاج  هتخاـس و 
هچنآ زا  رگا  و  تسین . اـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  چـیه  هکنآ  لاـح  و  دـناهدش ، رفاـک  ًاـعطق  تسا ، مونقا ] هس  اـی  صخـش   ] هس زا ] صخـش  ]

شزرمآ يو  زا  و  دـننکیمن ، هبوـت  ادـخ  هاـگرد  هـب  ارچ  (74 .) دیـسر دـهاوخ  كاندرد  یباذـع  ناشیا  نارفاک  هب  دنتـسیان ، زاب  دـنیوگیم 
شردام و  دندوب ؛ هدمآ  یناربمایپ  زین ]  ] وا زا  شیپ  هک  دوبن  يربمایپ  زج  میرم  رسپ  حیسم ، (75 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  دنهاوخیمن ؟

زا  ] هنوگچ نیبـب  سپـس  میهدیم ؛ حیـضوت  ناـنآ  يارب  ار  دوخ ]  ] تاـیآ هنوگچ  رگنب  دـندروخیم . اذـغ  ود  ره  دوب . وگتـسار  رایـسب  ینز 
دنوادـخ هکنآ  لاح  و  دـیتسرپیم ؟ درادـن ، ار  امـش  دوس  نایز و  راـیتخا  هک  ار  يزیچ  ادـخ  زا  ریغ  اـیآ  : » وگب (76 .) دنتفایم رود  تقیقح ]

هارمگ نیا  زا  شیپ  هک  یهورگ  ياهـسوه  یپ  زا  و  دـینکن ، ییوگهفازگ  قحانب  دوخ  نید  رد  باتک ، لها  يا  : » وگب (77 .«) تساناد ياونش 
رفک هک  نانآ  لیئارسا ، نادنزرف  نایم  زا  (78 .«) دیورن دندش ، فرحنم  تسار  هار  زا  دوخ ]  ] دندرک و هارمگ  ار  مدرم ] زا   ] يرایسب دنتشگ و 

[ ادخ نامرف  زا   ] هدیزرو و نایـصع  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  رفیک ]  ] نیا دنتفرگ . رارق  تنعل  دروم  میرم  نب  یـسیع  دوواد و  نابز  هب  دندیزرو ،
هچنآ دوـب  دــب  هـچ  یتــسار ، دنتــشادیمنزاب . ار  رگیدــکی  دــندشیم ، بـکترم  ار  نآ  هـک  یتــشز  راــک  زا  و ] (] 79 .) دـندرکیم زواجت 

دوخ يارب  هچنآ  تسا  تشز  هچ  یتسار  دـننکیم . یتسود  دـناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  اب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایـسب  (80 .) دندرکیم
يوس هب  هک  هچنآ  ربمایپ و  ادخ و  هب  رگا  81)و  .) دننامیم باذع  رد  هتسویپ  و  تفرگ ، مشخ  ناشیا  رب  ادخ  هجیتن ] رد   ] هک دنداتـسرف  شیپ 

هک ار  یناسک  نایدوهی و  ًاملسم  (82 .) دننامرفان ناشیا  زا  يرایـسب  نکیل  دنتفرگیمن ، یتسود  هب  ار  نانآ  دندروآیم ، نامیا  هدـمآ  دورف  وا 
مدرم نیرتکیدزن  میتسه ،» ینارصن  ام  : » دنتفگ هک  ار  یناسک  ًاعطق  و  تفای ؛ یهاوخ  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرتنمشد  دناهدیزرو ، كرش 

نیا يوس  هب  ار  هچنآ  نوچ  83)و  .) دنزرویمن ّربکت  هک  دناینانابهر  نادنمشناد و  نانآ  زا  یخرب  اریز  تفای ، یهاوخ  نانمؤم  اب  یتسود  رد 
ام اراگدرورپ ، دنیوگیم : دوشیم . ریزارس  ناشیاهمـشچ  زا  کشا  دناهتخانـش ، هک  یتقیقح  نآ  رثا  رب  ینیبیم  دنونـشب ، هدش ، لزان  ربمایپ 

نامیا هدیـسر ، ام  هب  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  هب  هک  تسا  يرذـع ]  ] هچ ام  يارب  84)و  .) سیونب ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  سپ  میاهدروآ ؛ ناـمیا 
ادخ دنتفگ ، هچنآ  ساپ  هب  سپ  (85 (؟ دروآرد تشهب ] هب   ] ناگتـسیاش هورگ  اب  ار  ام  نامراگدرورپ  هک  میراد  مشچ  هکنآ  لاح  میرواـین و 

86)و .) تسا ناراکوکین  شاداپ  نیا  و  دننامیم ، هنادواج  نآ  رد  تسا . يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  داد  شاداپ  ییاهغاب  نانآ  هب 
ار ياهزیکاپ  ياهزیچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (87 .) دنشتآ مدمه  نانآ  دنتـشادنپ ، غورد  ار  ام  تایآ  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک 
زا 88)و  .) درادیمن تسود  ار  ناگدنرذگدح  زا  ادخ  هک  دیرذگم ، ّدح  زا  دیرامـشم و  مارح  هدرک ، لالح  امـش  هدافتـسا ]  ] يارب ادخ  هک 
هب ار  امش  ادخ  (89 .) دیراد اورپ  دیراد  نامیا  ودب  هک  ییادخ  نآ  زا  و  دیروخب ، ار  هزیکاپ  لالح و  هدـینادرگ ، امـش  ِيزور  دـنوادخ  هچنآ 

و دنکیم . هذخاؤم  ار  امـش  دینکـشیم ] و   ] دیروخیم هدارا ] يور  زا   ] هک ییاهدنگوس  هب  یلو  دنکیمن ، هذخاؤم  ناتهدوهیب  ياهدنگوس 
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. ياهدنب ندرک  دازآ  ای  نانآ  ندیناشوپ  ای  دیناروخیم - دوخ  ناسک  هب  هک  یطسوتم  ياهاذغ  زا   - تساونیب هد  هب  نداد  كاروخ  شاهرافک 
و دیدروخ . دنگوس  هک  یتقو  امـش  ياهدـنگوس  هرافک  تسا  نیا  درادـب . هزور  زور  هس  دـیاب ]  ] دـباین ار ] اهنیا  زا  کی  چـیه   ] هک یـسک  و 

یناسک يا  (90 .) دینک يرازگـساپس  هک  دشاب  دنکیم ، نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  دیراد . ساپ  ار  دوخ  ياهدنگوس 
راگتـسر هک  دشاب  دینیزگ ، يرود  اهنآ  زا  سپ ، دنناطیـش . لمع  زا  و ]  ] دـندیلپ هعرق  ياهریت  اهتب و  رامق و  بارـش و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک 

سپ دراد . زاب  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امش  و  دنک ، داجیا  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  رامق ، بارش و  اب  دهاوخیم  ناطیـش  انامه  (91 .) دیوش
هک دینادب  دیدنادرگ ، يور  رگا  سپ  دیـشاب ، رذحرب  ناهانگ ] زا   ] دینک و ربمایپ  تعاطا  ادخ و  تعاطا  92)و  (؟ دیرادیمرب تسد  امش  ایآ 

هچنآ رد  یهانگ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رب  (93 .) تسا راکـشآ  مایپ ]  ] ندـناسر طقف  ام ، ربمایپ  هدـهع  رب 
ناـمیا دـننک و  هشیپ  اوقت  سپـس  دـننک ؛ هتـسیاش  ياـهراک  دـنروایب و  ناـمیا  دـننک و  هشیپ  اوقت  هک  یتروص  رد  تسین ، دـناهدروخ  ًـالبق ] ]

ار امش  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (94 .) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  دنیامن ، ناسحا  دننک و  هشیپ  اوقت  هاگنآ  دنروایب ؛
ره سپ  دسرتیم . وا  زا  ناهن  رد  یـسک  هچ  دراد  مولعم  ات  دومزآ ، دهاوخ  دشاب  امـش  ياههزین  امـش و  سرتسد  رد  هک  راکـش  زا  يزیچ  هب 

ار راکـش  دیمرحم  هک  یلاح  رد  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (95 .) دوب دهاوخ  كاندرد  یباذع  وا  يارب  دنک ، زواجت  نآ  زا  دـعب  سک 
نت ود  ار  نآ  ِندوب ] ریظن   ] هک دهدب ، ياهرافک  نایاپراهچ  زا  تسا  هتشک  هچنآ  ریظن  دیاب  دشکب ، ار  نآ  ًادمع  امش  زا  سک  ره  و  دیـشکم ،

هزور شلداعم  ای  دهدب ، كاروخ  ار  نادنمتـسم  نآ ]  ] هرافک هب  ای  دسرب . هبعک  هب  ینابرق  تروص  هب  و  دـننک ، قیدـصت  امـش  نایم  زا  لداع 
وا زا  ادخ  دنک  رارکت  سک  ره  یل ] و[ تسا ، هدرک  وفع  هدش  عقاو  هتشذگ  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  دشچب . ار  دوخ  يراکتشز  يازس  ات  دریگب ،

امـش و يارب  ات  تسا  هدـش  لـالح  امـش  يارب  نآ  تـالوکأم  اـیرد و  دیـص  (96 .) تسا ماـقتنابحاص  اـناوت و  دـنوادخ ، و  دریگیم ، ماـقتنا 
روشحم وا  دزن  هک  ییادـخ  زا  و  تسا . هدـیدرگ  مارح  امـش  رب  دیـشابیم - مرحم  هک  ماداـم   - ناـبایب دیـص  یل ] و[ دـشاب ، ياهرهب  نارفاـسم 

ياهینابرق مارح و  هام  و  هداد ، رارق  مدرم  حـلاصم ]  ] نتـشاد اپ  هب  هلیـسو  ار  مارحلا  تیب  هبعک  ترایز ]  ] دـنوادخ (97 .) دیراد اورپ  دیوشیم 
رد ار  هچنآ  ادـخ  هک  دـینادب  اـت  تسا  نآ  يارب  هلمج ]  ] نیا تسا ،] هدوـمرف  رّرقم  روـظنم  نیمه  هـب  زین   ] ار رادـناشن  ياـهینابرق  ناـشنیب و 
هک دینادب ]  ] و تسا ، رفیکتخـس  ادخ  هک  دینادب  (98 .) تساناد يزیچ  ره  رب  هک  تسادخ  و  دـنادیم ، تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و 

هدیـشوپ ار  هچنآ  راکـشآ و  ار  هچنآ  دـنوادخ  و  تسین ، تلاسر ]  ] غالبا زج  ياهفیظو ] ادـخ ،  ] ربماـیپ رب  (99 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادـخ 
ادخ زا  نادنمدرخ ، يا  سپ  دروآ . تفگـش  هب  ار  وت  اه ] ] دیلپ ترثک  دنچ  ره  دنتـسین ، ناسکی  كاپ  دیلپ و  : » وگب (100 .) دنادیم دیرادیم 

ار امـش  ددرگ  راکـشآ  امـش  يارب  رگا  هک  ییاـهزیچ  زا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  (101 .«) دیوش راگتـسر  هک  دـشاب  دـینک ، اورپ 
نآ زا  ادـخ  دوشیم . نشور  امـش  يارب  دـینک ، لاؤس  اهنآ  هراب  رد  دوشیم ، لزان  نآرق  هک  یماـگنه  رگا  و  دیـسرپم . دـنکیم  كانهودـنا 
هب هاگنآ  دندرک ؛ اهـشسرپ  هنوگ ]  ] نیا زا  زین ]  ] امـش زا  شیپ  یهورگ  (102 .) تسا رابدرب  هدنزرمآ  دنوادخ  و  تشذگ ، اجیب ] ياهـشسرپ  ]
رفک هک  یناسک  یلو  تسا . هدادـن  رارق  ماـح  هلیـصو و  هبئاـس و  هریحب و  لـیبق ]: زا  یعونمم  ياـهزیچ   ] ادـخ (103 .) دـندش رفاک  نآ  ببس 

هب هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  : » دوش هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  104)و  .) دننکیمن لقعت  ناشرتشیب  دندنبیم و  غورد  ادـخ  رب  دـندیزرو ،
هتـسنادیمن و يزیچ  ناشناردپ  دـنچ  ره  ایآ  تسا ». سب  ار  ام  میاهتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هچنآ  : » دـنیوگیم دـییایب ،» [ش ] ربمایپ يوس 

هدش هارمگ  هک  سک  نآ  دیتفای ، تیاده  امـش  هاگ  ره  دیزادرپب . ناتدوخ  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (105 (؟ دندوب هتفاین  تیاده 
يا (106 .) درک دهاوخ  هاگآ  دیدادیم ، ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  سپ  تسادخ . يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  دناسریمن . ینایز  امش  هب  تسا 

هب ّتیصو ، عقوم  رد  ار  لداع  ود  دوخ  نایم  زا  دیاب  دیسررد ، گرم  ياههناشن ]  ] ار امش  زا  یکی  هک  یماگنه  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
ریغ زا  نـت  ود  دوـبن ] ناملـسم  دـهاش  و   ] دیـسر ارف  ار  امـش  گرم ، تبیـصم  دـیدوب و  رفــس  رد  رگا  اـی  دـیناوخ ؛ ارف  دوـخ  ناـیم  تداـهش 
ادخ هب  سپ  دیرادیم ؛ هاگن  ار  ود  نآ  زامن ، زا  سپ  دـیدرک ، کش  نانآ ] تقادـص  رد   ] رگا و  دـیبلطب .] تداهـش  هب   ] ار دوخ  ناشیکمه ] ]

نامتک ار  یهلا  تداهش  و  دشاب ، راک ] رد   ] دنواشیوخ ياپ ]  ] دنچ ره  میـشورفیمن  یتمیق  چیه  هب  ار  قح ]  ] نیا ام  هک  دننکیم  دای  دنگوس 
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هانگ شوختـسد  ود  نآ  هک  دـش  مولعم  رگا  107)و  .) دوب میهاوخ  ناراـکهانگ  زا  تروـص  نیا  رد  مینک ] قـح  ناـمتک  رگا   ] هک مینکیمن ،
سپ دننک ؛ مایق  یلبق ] دهاش   ] ود نآ  ياج  هب  دنرتکیدزن ، تیم ] هب   ] ود ره  و  تسا ، هتفر  متس  نانآ  رب  هک  یناسک  زا  رگید  نت  ود  دناهدش ،
نینچ رگا   ] هک ارچ  میاهدرکن ، زواجت  قح ] زا   ] و تسا ، رتتسرد  ود  نآ  یهاوگ  زا  ًاـعطق  اـم  یهاوگ  هک : دـننکیم  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب 

زا دـعب  هـک  دنــسرتب  اـی  دـننک ، ادا  تـسرد  تروـص  هـب  ار  تداهــش  هـکنیا  يارب  شور ]  ] نـیا (108 .) دوـب میهاوـخ  ناراکمتـس  زا  مینک ]
[ ار اهدنپ  نیا   ] و دیراد ، اورپ  ادـخ  زا  و  تسا . رتکیدزن  باوص ] هب  ، ] دوش هدـنادرگرب  تیم ] ناثراو  هب   ] ییاهدـنگوس ناشندروخدـنگوس ،
هچ : » دـیامرفیم سپ  دروآیم ؛ درگ  ار  ناربماـیپ  ادـخ  هک  ار  يزور  نک ] داـی  (] 109 .) دنکیمن تیاده  ار  ناقـساف  هورگ  ادخ  و  دیونـشب ،

ادـخ هک  ار  یماگنه  نک ] دای  (] 110 .«) یناهن ياهزار  ياناد  هک  ییوت  تسین . یـشناد  چیه  ار  ام  : » دنیوگیم دـش »؟ هداد  امـش  هب  یخـساپ 
هب  ] هراوهگ رد  هک  مدرک  دییأت  سدقلاحور  هب  ار  وت  هک  هاگنآ  روآ ، دای  هب  تردام  رب  دوخ و  رب  ارم  تمعن  میرم ، رـسپ  یـسیع  يا  : » دومرف
هب هک  هاگنآ  و  متخومآ ؛ لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  ار  وت  هک  هاگنآ  و  یتفگ ؛ نخـس  مدرم  اـب  یحو ] هب   ] یلاـسنایم رد  و  زاـجعا ]
هب ار  سیپ  دازردام و  روک  و  دشیم ، ياهدنرپ  نم  نذا  هب  و  يدیمدیم ، نآ  رد  سپ  یتخاسیم ، هدنرپ  لکش  هب  يزیچ ] ، ] لِگ زا  نم ، نذا 

یماگنه  - ار لیئارساینب  بیسآ ]  ] هک هاگنآ  و  يدروآیم ؛ نوریب  ربق ] زا  هدنز   ] نم نذا  هب  ار  ناگدرم  هک  هاگنآ  و  يدادیم ؛ افش  نم  نذا 
زج يزیچ ] اه  ] نیا دـنتفگ : دـندوب  هدـش  رفاک  هک  نانآ  زا  یناسک  سپ  متـشاد . زاب  وت  زا  يدوب - هدروآ  راکـشآ  ياهتجح  ناـنآ  يارب  هک 

نامیا : » دـنتفگ دـیروآ . نامیا  ماهداتـسرف  نم و  هب  هک  مدرک  یحو  نّویراوح  هب  هک  ار  یماگنه  نک ] داـی   ] 111)و .) تسین راکشآ  ینوسفا 
تراگدرورپ ایآ  میرم ، رـسپ  یـسیع  يا  : » دـنتفگ نّویراوح  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 112)و .«) میناملـسم ام  هک  شاـب  هاوگ  و  میدروآ ،

زا میهاوخیم  : » دنتفگ (113 .«) دیراد اورپ  ادخ  زا  دـیراد  نامیا  رگا  : » تفگ یـسیع ] [ »؟ دروآ دورف  ام  يارب  یناوخ  نامـسآ ، زا  دـناوتیم 
راب : » تفگ میرم  رسپ  یسیع  (114 .«) میشاب ناهاوگ  زا  نآ  رب  و  ياهتفگ ، تسار  ام  هب  هک  مینادب  و  دبای ، شمارآ  ام  ياهلد  و  میروخب ، نآ 

وت هک  هد  يزور  ار  ام  و  وت . بناج  زا  ياهناشن  دشاب و  ام  رخآ  لوا و  يارب  يدیع  ات  تسرف  ورف  ام  رب  یناوخ  نامـسآ ، زا  اراگدرورپ ، اهلا ،
يو دزرو ، راکنا  نآ  زا  سپ  امش  زا  سک  ره  یل ] و[ داتسرف ، مهاوخ  ورف  امـش  رب  ار  نآ  نم  : » دومرف ادخ  (115 .«) یناگدنهديزور نیرتهب 
يا : » دومرف ادـخ  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 116)و .«) مشاب هدرکن  باذـع  نانچ ] نآ   ] ار نایناهج  زا  کی  چـیه  هک  منک  یباذـع  نانچ ]  ] ار

هک دبیزن  ارم  وت ، یهزنم  : » تفگ دـیتسرپب »؟ دـنوادخ  ياج  هب  ادـخ  ود  نوچمه  ار  مردام  نم و  یتفگ : مدرم  هب  وت  ایآ  میرم ، رـسپ  یـسیع 
وت تسا  نم  سفن  رد  هچنآ  یتـسنادیم . ار  نآ  ًاـعطق  مدوـب  هتفگ  ار  نآ  رگا  میوـگب . تـسین  نـم  قـح  هـک  ار  يزیچ  نتـشیوخ ] هراـب  رد  ]
هب يزیچ ]  ] يداد نامرف  نادب  ارم  هچنآ  زج  (117 .) یناهن ياهزار  ياناد  دوخ ، وت  هک  ارچ  منادیمن ، نم  تسوت  تاذ  رد  هچنآ  و  ینادیم ؛

سپ مدوب ؛ هاوگ  نانآ  رب  مدوب  ناشنایم  رد  یتقو  ات  و  دـینک ، تدابع  ار  دوخ  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  ادـخ ، هک : ماهتفگ ] [ ؛ متفگن نانآ 
رب رگا  دناوت و  ناگدنب  نانآ  ینک ، ناشباذـع  رگا  (118 .) یهاوگ زیچ  ره  رب  وت  و  يدوب ، ناـبهگن  ناـنآ  رب  دوخ  وت  یتفرگ ، ارم  حور  نوچ 

نانآ يارب  دشخب ». دوس  ناشیتسار  ار  نایوگتـسار  هک  تسا  يزور  نیا ، : » دومرف ادـخ  (119 .«) یمیکح اناوت و  دوخ ، وت  ییاشخبب  ناـشیا 
وا زا  زین ]  ] ناـنآ تسا و  دونـشخ  ناـنآ  زا  ادـخ  دـننادواج . نآ  رد  هـشیمه  تـسا . ناور  اـهرهن  نآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  هـک  تـسا  ییاـهغاب 

يزیچ ره  رب  وا  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  تساـهنآ  رد  هـچنآ  نـیمز و  اهنامــسآ و  ییاورناـمرف  (120 .) گرزب يراگتـسر  تسا  نیا  دندونـشخ .
(121 .) تساناوت

ماعنألا

همه نیا  اب  دروآ . دیدپ  ار  ییانـشور  اهیکیرات و  و  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ار  ییادخ  شیاتـس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ار یتدم  هاگنآ  دـیرفآ . لِگ  زا  ار  امـش  هک  یـسک  تسوا  (2 .) دـننکیم ربارب  دوخ  راگدرورپ  اـب  ار ] وا  ریغ  ، ] دـناهدیزرو رفک  هک  یناـسک 

اهنامسآ رد  وا  3)و  .) دینکیم دیدرت  وا ] تردق  رد   ] امش زا ] یضعب  ، ] همه نیا  اب  تسوا . دزن  یمتح  لَجَا  و  تشاد . ررقم  رْمُع ] امش  يارب  ]
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ياههناشن زا  ياهناـشن  چـیه  4)و  .) دـنادیم زین ]  ] دـیروآیم تـسد  هـب  ار  هـچنآ  و  دـنادیم ، ار  امـش  راکـشآ  ناـهن و  تسادـخ . نـیمز  و 
، دندرک بیذکت  دـمآ  ناشیوس  هب  هک  یماگنه  ار  قح  نانآ  (5 .) دـنتفاتیم رب  يور  نآ  زا  هکنآ  رگم  دـمآیمن  ناشیوس  هب  ناشراگدرورپ 

رایسب هچ  نانآ  زا  شیپ  هک  دناهدیدن  ایآ  (6 .) دیسر دهاوخ  نانآ  هب  دنتفرگیم  دنخشیر  هب  هک  ار  هچنآ  ياهربخ  تقیقح ] ، ] يدوز هب  سپ 
[ ياهناراب  ] و میاهدرکن ، مهارف  ار  تاناکما  نآ  امـش  يارب  هک  میداد  یتاـناکما  ناـنآ  هب  نیمز  رد  هک ] ییاـهتما  [ ؟ میدرک كـاله  ار  اـهتما 

ناشناهانگ يازـس ]  ] هب ار  ناشیا  سپ  میتخاـس . ناور  ناـنآ  ياهرهـش ]  ] ریز زا  اـهرابدور  و  میداتـسرف ، ورف  ناـنآ  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ 
ار نآ  نانآ ، میدرکیم و  لزان  وت  رب  ذغاک ، رب  هتـشون  یبوتکم ، رگا  7)و  .) میدروآ دیدپ  يرگید  ياهلـسن  نانآ  زا  سپ  و  میدرک ، كاله 

لزان وا  رب  ياهتـشرف  ارچ  : » دنتفگ 8)و  .«) تسین راکشآ  رحـس  زج  يزیچ ]  ] نیا : » دنتفگیم نارفاک  ًاعطق  دندرکیم  سمل  دوخ  ياهتـسد  اب 
رارق ياهتـــشرف  ار  وا  رگا  9)و  .) دـنتفاییمن تلهم  سپـس  دوـب ؛ هدـش  ماـمت  راـک  ًاـعطق  میدروآیم ، دورف  ياهتـشرف  رگا  و  تـسا »؟ هدـشن 

هب یناربماـیپ  وت  زا  شیپ  10)و  .) میتخاسیم هبتـشم  ناـنآ  رب  ناـنچمه  ار  رما  و  میدروآیم ، رد  يدرم  تروص ] هب   ] ار يو  ًاـمتح  میدادیم ،
هاگنآ دیدرگب ، نیمز  رد  : » وگب (11 .) دیدرگ ناشیا  ناگدننکدنخشیر  ریگنابیرگ  دندرکیم  دنخـشیر  ار  هچنآ  سپ  دندش . هتفرگ  ازهتـسا 

نآ زا  : » وـگب تسیک »؟ ِنآ  زا  تـسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  : » وـگب (12 (»؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناگدـننکبیذکت  ماـجرف  هک  دـیرگنب 
دهاوخ درگ  تسین - یکش  چیه  نآ  رد  هک   - تمایق زور  رد  ار  امـش  ًانیقی  تسا . هدینادرگ  بجاو  نتـشیوخ  رب  ار  تمحر  هک  تسادخ ؛» 
ياونــش وا  تـسوا و  ِنآ  زا  دراد ، وپاــکت ] و   ] مارآ زور  بـش و  رد  هـچنآ  13)و  .) دـنروآیمن نامیا  هک  دـنایناسک  ناگتخابدوخ  دروآ .
كاروخ و  دـهدیم ، كاروخ  هک  تسوا  و  منیزگرب ؟ یتسرپرـس  نیمز - اهنامـسآ و  هدـنروآدیدپ   - ادـخ زا  ریغ  اـیآ  : » وگب (14 .) تساناد
ناکرـشم زا  زگره  هک ]: هدـش  هداد  نامرف  نم  هب   ] و تسا ، هدروآ  مالـسا  هک  مشاب  یـسک  نیتسخن  هک  مرومأـم  نم  : » وگب دوشیمن ». هداد 

هدنادرگرب وا  زا  باذع ]  ] هک یسک  زور ، نآ  (16 .«) مسرتیم گرزب  يزور  باذع  زا  مزرو  نایصع  مراگدرورپ  هب  رگا  : » وگب (15 .«) شابم
فرطرب وا  زج  یـسک  دناسرب ، ینایز  وت  هب  ادخ  رگا  17)و  .) راکشآ يراگتـسر  نامه  تسا  نیا  و  هدروآ ، تمحر  وا  رب  ادخ ]  ] ًاعطق دوش ،
تـسوا و  تسا ، هریچ  شیوخ  ناگدنب  رب  هک  تسوا  18)و  .) تساـناوت يزیچ  ره  رب  وا  سپ  دـناسرب  وت  هب  يریخ  رگا  و  تسین ، نآ  هدـننک 

ات هدش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا  و  تسا . هاوگ  امـش  نم و  نایم  ادـخ  : » وگب تسا »؟ رترب  همه  زا  یـسک  هچ  یهاوگ  : » وگب (19 .) هاگآ میکح 
نایادخ ادـخ ، بنَج  رد  هک  دـیهدیم  یهاوگ  امـش  ًاعقاو  ایآ  مهد . رادـشه  دـسرب ، وا ] هب  مایپ  نیا  هک   ] ار سک  ره  امـش و  نآ ، هلیـسو  هب 

دیهدیم رارق  وا ]  ] کیرـش هچنآ  زا  نم  دـیدرتیب ، و  تسا ، هناـگی  يدوبعم  اـهنت  وا  : » وگب مهدیمن ». یهاوـگ  نم  : » وـگب تسا »؟ يرگید 
یناسک دسانشیم . ار  ربمایپ ]  ]= وا دسانشیم ، ار  دوخ  نارـسپ  هک  هنوگ  نامه  میاهداد ، نانآ  هب  ینامـسآ ]  ] باتک هک  یناسک  (20 .«) مرازیب

؟ هدومن بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  هتـسب  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  21)و  .) دنروآیمن نامیا  دناهدز ، نایز  دوخ  هب  هک 
كرـش هک  یناـسک  هب  هاـگنآ  مینکیم ، روـشحم  ار  ناـنآ  همه  هک  ار  يزور  نک ] داـی   ] 22)و .) دنوشیمن راگتسر  ناراکمتـس  دیدرت ، یب 

: دنیوگیم هک  تسین  نیا  زج  ناشرذع  هاگنآ  (23 (»؟ دیتشادنپیم ادخ ] کیرش  ار  اهنآ   ] هک امش  ناکیرـش  دنیاجک  : » مییوگیم دناهدروآ 
هواـی ناـشیا  زا  دـنتفابیمرب  هچنآ  دـنیوگیم و  غورد  دوخ  هب  هنوگچ  نیبب ، (24 .«) میدوبن كرـشم  ام  هک  دنگوس  نامراگدرورپ  ادـخ ، هب  »

ناشیاهـشوگ رد  و  دـنمهفن ، ار  نآ  اـت  میاهدـنکفا  اـههدرپ  ناـشیاهلد  رب  اـم  یل ] و[ دـنهدیم ، ارف  شوـگ  وـت  هب  ناـنآ  زا  یخرب  25)و  .) دش
، دننکیم لادج  وت  اب  دـنیآیم و  وت  دزن  یتقو  هک  اجنآ  ات  دـنروآیمن . نامیا  نآ  هب  دـننیبب  ار  ياهزجعم  ره  رگا  و  میاهداد .] رارق   ] ینیگنس
دـنرادیم و زاب  نآ  زا  ار ] مدرم   ] نانآ 26)و  .«) تسین ناینیـشیپ  ياههناسفا  زج  يزیچ  باتک ]  ] نیا : » دنیوگیم دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک 
رب هک  یماگنه  ار ] نارکنم   ] شاک يا  27)و  .) دننادیمن دننکفایمن و  تکاله  هب  ار  نتشیوخ  زج  یل ] و[ دننکیم ، يرود  نآ  زا  زین ] دوخ  ]
زا میدرکیمن و  بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ  رگید ]  ] میدشیم و هدنادرگزاب  شاک  : » دنیوگیم هک  يدیدیم  دنوشیم ، هضرع  شتآ 
مه رگا  و  تـسا . هدـش  راکـشآ  ناـنآ  يارب  دنتــشادیم ، ناـهن  نـیا  زا  شیپ  ار  هـچنآ  هـکلب  تـسین ] نـینچ  یلو  (] 28 .«) میدشیم نانمؤم 

یگدنز  ] ام يایند  یگدنز  زج  : » دـنتفگ 29)و  .) دنیوگغورد نانآ  دندرگیمرب و  دندوب  هدش  عنم  نآ  زا  هچنآ  هب  ًاعطق  دـنوش  هدـنادرگزاب 
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[ ادـخ . ] دـنوشیم هتــشاد  زاـب  ناـشراگدرورپ  ربارب  رد  هـک  ار  یماـگنه  يرگنب  رگا  30)و  .«) دـش میهاوـخن  هتخیگنارب  تـسین و  يرگید ]
رفک هکنآ  رفیک ]  ] هب سپ  : » دـیامرفیم تسا ».] قح  هک   ] ناـمراگدرورپ هب  دـنگوس  ارچ ، : » دـنیوگیم تسین »؟ قـح  نیا  اـیآ  : » دـیامرفیم
نانآ رب  هاگانب  تمایق  هک  هاگنآ  ات  دندید . نایز  ًاعطق  دنتـشاگنا  غورد  ار  یهلا  ياقل  هک  یناسک  (31 .«) دیشچب ار  باذع  نیا  دیدیزرویم ،

دب هچ  دنـشکیم . شود  هب  ار  ناشناهانگ  نیگنـس  راب  نانآ  و  میدرک ». یهاتوک  نآ  هراب  رد  هچنآ  رب  ام ، رب  غیرد  يا  : » دنیوگیم دسررد ،
دننکیم يراگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  نیسپزاب  يارس  ًاعطق  و  تسین ، یمرگرـس  يزاب و  زج  ایند  یگدنز  32)و  .) دنشِکیم هک  يراب  تسا 
بیذـکت ار  وت  ناـنآ  عـقاو  رد  دـنکیم . نیگمغ  تخـس  ار  وـت  دـنیوگیم  هچنآ  هک  مینادیم  نیقی ، هب  (33 (؟ دیـشیدنایمن ایآ  تسا . رتهب 

دندش و بیذکت  هچنآ  رب  یلو  دـندش ، بیذـکت  یناربمایپ  زین  وت  زا  شیپ  34)و  .) دننکیم راکنا  ار  ادخ  تایآ  ناراکمتـس  یلو  دننکیمن ،
وت هب  ناربمایپ  رابخا  ًاملـسم  و  تسین . ياهدنهدرییغت  چیه  ادـخ  تاملک  يارب  و  دیـسر ، نانآ  هب  ام  يرای  ات  دـندرک  ییابیکـش  دـندید  رازآ 
ات ییوجب  نامـسآ  رد  ینابدرن  ای  نیمز  رد  یبْقَن  یناوتیم  رگا  تسا ، نارگ  وت  رب  نآرق ] زا   ] ناـنآ ِندرک  ضارعا  رگا  35)و  .) تسا هدیسر 

نانادان زا  راهنز  سپ  دروآیم ، درِگ  تیاده  رب  ار  نانآ  ًاعطق  تساوخیم  ادخ  رگا  و  نک ،] نینچ  سپ   ] يروایب ناشیارب  رگید ]  ] ياهزجعم
دهاوخ رب  تماـیق ] رد   ] دـنوادخ ار  ناـگدرم  اـّما ]  ] و دـنراد ، اونـش  شوگ  هک  دـننکیم  تباـجا  ار ] وـت  توـعد   ] یناـسک اـهنت  (36 .) شابم

: وگب تسا »؟ هدـشن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  ياهزجعم  ارچ  : » دـنتفگ 37)و  .) دنوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  سپـس  تخیگنا ؛
هن تسین و  نیمز  رد  ياهدـنبنج  چـیه  38)و  .«) دننادیمن نانآ  رتشیب  نکیل  دتـسرف ، ورف  فرگـش  ياهدیدپ  هک  تسا  رداق  ادخ  دـیدرتیب ، »

حول  ] باتک رد  ار  يزیچ  چیه  ام  دنتـسه ، امـش  دـننام  ییاههورگ  زین ]  ] اهنآ هکنآ  رگم  دـنکیم ؛ زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  هک  ياهدـنرپ  چـیه 
غورد ار  اـم  تاـیآ  هـک  یناـسک  39)و  .) دـیدرگ دـنهاوخ  روشحم  ناـشراگدرورپ  يوـس  هب  همه ]  ] سپـس میاهدرکن ؛ راذـگورف  ظوـفحم ]

شرارق تسار  هار  رب  دـهاوخب  ار  هک  ره  و  دراذـگیم ؛ شهارمگ  دـهاوخب  ادـخ  ار  هک  ره  دـنلال ، رک و  رفک ] [ي  اـهیکیرات رد  دنتـشادنپ ،
ار ادخ  زا  ریغ  یـسک  دییوگتـسار ، رگا  دبایرد ،  ار  امـش  زیخاتـسر  ای  دسررد  ار  امـش  ادـخ  باذـع  رگا  امـش ، رظن  هب  : » وگب (40 .) دهدیم
[ وا  ] کیرـش ار  هـچنآ  و  دـنادرگیم ، رود  امـش  زا  ار  ـالب  جـنر و  دـهاوخب  وا  رگا  و  دـیناوخیم ، ار  وا  اـهنت  هـکلب  هـن ]، (] 41 (»؟ دیناوخیم

یگنت هب  ار  ناـنآ  و  میداتـسرف ،  یناربماـیپ ]  ] دـندوب وـت  زا  شیپ  هک  ییاـهتّما  يوـس  هب  اـم  نیقی ، هـب  42)و  .) دینکیم شومارف  دـینادرگیم 
؟ دندرکن عّرـضت  دیـسر  نانآ  هب  ام  باذع  هک  یماگنه  ارچ  سپ  (43 .) دـنیآرد يراسکاخ  يراز و  هب  ات  میتخاس ، راچد  يراـمیب  تشیعم و 
هک ار  هچنآ  نوچ  سپ  (44 .) تسا هتسارآ  ناشیارب  دندادیم  ماجنا  ار  هچنآ  ناطیش  و  هدش ، تخـس  ناشیاهلد  هک ] تسا  نیا  تقیقح   ] یلو

دندوب هدش  هداد  هچنآ  هب  هک  یماگنه  ات  میدوشگ ، نانآ  رب  ار  اهتمعن ] زا   ] يزیچ ره  ياهرد  دندرک ، شومارف  دندوب  هدـش  هداد  دـنپ  نادـب 
و دش ، هدـنکرب  دـندرک  متـس  هک  یهورگ  نآ  هشیر  سپ  (45 .) دـندش دـیمون  هرابکی  و  میتفرگ ، ار  نانآ  نابیرگ ]  ] ناهگان دـندیدرگ ؛ داش 

رهُم ناتیاهلد  رب  دریگب و  ار  ناتناگدید  امش و  ییاونش  ادخ  رگا  امـش ، رظن  هب  : » وگب (46 .) تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، يارب  شیاتس 
سپس مینکیم ، نایب  نوگانوگ ]  ] ار دوخ ]  ] تایآ هنوگچ  رگنب  دهد »؟ سپزاب  امش  هب  ار  نآ  هک  تسا  يدوبعم  مادک  ادخ  زا  ریغ  ایآ  دهن ،

كاله یسک ]  ] نارگمتس هورگ  زج  ایآ  دسرب ، امش  هب  اراکشآ  ای  ناهگان  ادخ  باذع  رگا  امـش ، رظن  هب  : » وگب (47 (؟ دنباتیمرب يور  نانآ 
دننک يراکوکین  دـنروآ و  نامیا  هک  یناسک  سپ  میتسرفیمن ، هدـنهدرادشه  رگتراـشب و  زج  ار  دوخ ]  ] ناربماـیپ اـم  48)و  (»؟ دش دهاوخ 

 ، دـندرکیم ینامرفان  هکنآ  يازـس ]  ] هب دنتـشاگنا ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  49)و  .) دش دـنهاوخن  نیگهودـنا  تسین و  نانآ  رب  یمیب 
هک میوگیمن  امش  هب  و  منادیمن ؛ زین  بیغ  و  تسا ؛ نم  دزن  ادخ  ياههنیجنگ  میوگیمن  امش  هب  : » وگب (50 .) دیسر دهاوخ  نانآ  هب  باذع 

رّکفت اــیآ  تـسا ؟ ناــسکی  اــنیب  اــنیبان و  اــیآ  : » وـگب مـنکیمن ». يوریپ  دوـشیم  یحو  نـم  يوـس  هـب  هـک  ار  هـچنآ  زج  ماهتــشرف . نـم 
وا ریغ  هک  ارچ ]  ] هد رادـشه  دـنوش  روشحم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هک  دـنراد  میب  هک  ار  یناـسک  نآرق ]  ] نیا هلیـسو  هب  51)و  .«) دینکیمن

یلاح رد   - دنناوخیم ناهاگماش  نادادماب و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  ار  یناسک  52)و  .) دننک اورپ  هک  دشاب  تسین ، یعیفش  رای و  اهنآ  يارب 
ات تسین ، نانآ  هدـهع  رب  يزیچ  زین ]  ] وت باسح  زا  و  تسین ، وت  هدـهع  رب  يزیچ  ناـنآ  باـسح  زا  نارم . دـنهاوخیم - ار  وا  يدونـشخ  هک 
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نایم زا  هک  دننانیا  ایآ  : » دنیوگب ات  میدومزآ ، رگید  یخرب  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  ام  هنوگ  نیدب  53)و  .) یشاب ناراکمتس  زا  ینارب و  ار  ناشیا 
دزن دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  54)و  (؟ تسین رتاناد  نارازگـساپس  لاح ]  ] هب ادخ  ایآ  تسا »؟ هداهن  ّتنم  ناشیا  رب  ادخ  ام ،
هبوت هب  هاگنآ  دنک و  يدب  راک  ینادان  هب  امش  زا  سک  ره  هک  هدرک  رّرقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امش ،» رب  دورد  : » وگب دنیآ ، وت 

ناراـکهانگ مسر  هار و  اـت  مینکیم  ناـیب  ینـشور  هب  ار  دوخ ]  ] تاـیآ هنوگ ، نیا  55)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  يو  سپ  دـیآ ، حالـص  و 
يوریپ امـش  ياهـسوه  زا  نم  : » وـگب متـسرپب »! دـیناوخیم  ادـخ  زا  ریغ  امـش  هک  ار  یناـسک  هک  ماهدـش  یهن  نم  : » وـگب (56 .) دوش نشور 

نآ امش  یل ] و[ مراد ، هارمه ]  ] يراکشآ لیلد  مراگدرورپ  بناج  زا  نم  : » وگب (57 .«) مشابن ناگتفایهار  زا  موش و  هارمگ  هن  رگ  و  منکیمن ،
و دنکیم ، نایب  ار  قح  هک  تسین ، ادخ  تسد  هب  زج  نامرف  تسین . نم  رایتخا  رد  دینآ  راتساوخ  باتـش  هب  ار  هچنآ  و ] ، ] دیتشادنپ غورد  ار 
و دوب ، هدیسر  ماجنا  هب  راک  امـش  نم و  نایم  ًاعطق  دوب ، نم  دزن  دینآ  راتـساوخ  باتـش  اب  ار  هچنآ  رگا  : » وگب (58 .«) تسا نارواد  نیرتهب  وا 
یکـشخ و رد  هچنآ  و  دـنادیمن ، ار  نآ  یـسک ]  ] وا زج  تسوا . دزن  اـهنت  بیغ ، ياهدـیلک  59)و  .«) تسا رتاناد  ناراکمتـس  لاح ]  ] هب ادخ 

یکـشخ رت و  چـیه  و  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ياهناد  چـیه  و  دـنادیم ، ار  نآ  هکنیا ]  ] رگم دـتفایمن  ورف  یگرب  چـیه  و  دـنادیم ، تساـیرد 
ار هچنآ  و  دریگیم ؛ باوخ ] ماگنه  هب   ] ار امش  حور  هاگنابـش ، هک  یـسک  تسوا  60)و  .) تسا  [ تبث  ] نشور یباـتک  رد  هکنیا  رگم  تسین 

يوس هب  امـش  تشگزاب  هاگنآ  دیآ ؛ رـس  هب  نّیعم  یماگنه  ات  دنکیم ، رادـیب  نآ  رد  ار  امـش  سپـس  دـنادیم ؛ دـیاهدروآ  تسد  هب  زور  رد 
رب ینانابهگن  و  تسا ؛ بلاغ ] و   ] رهاق شناگدـنب  رب  هک  تسوا  61)و  .) درک دهاوخ  هاگآ  دیاهدادیم  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امش  سپـس  تسوا ؛

هاگنآ (62 .) دننکیمن یهاتوک  هک  یلاح  رد  دنناتسب ، شناج  ام  ناگتشرف  دسر ، ارف  گرم  ار  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  ات  دتـسرفیم ، امش 
: وگب (63 .) تسا ناسرباسح  نیرتعیرس  وا  و  تسوا ، نآ  زا  يرواد  هک  دیشاب  هاگآ  دنوش . هدینادرگرب  ناشقحب - يالوم   - دنوادخ يوس  هب 

نیا زا  ار  ام  رگا  هک  دـیناوخیم : ناـهن  رد  يراز و  هب  ار  وا  هک  یلاـح  رد  دـناهریم ؟ اـیرد  یکـشخ و  ياـهیکیرات  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  »
امش زاب  دناهریم ، یهودنا  ره  زا  و  اهیکیرات ]  ] نآ زا  ار  امش  هک  تسادخ  : » وگب (64 .«) دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  هتبلا  دناهرب ، هکلهم ] ]
مه هب  هورگ  هورگ  ار  امـش  ای  دتـسرفب  امـش  رب  یباذـع  ناتیاهاپ  ریز  زا  ای  ناترـس  يـالاب  زا  هک  تساـناوت  وا  : » وگب (65 .«) دیزرویم كرش 

ناـیب نوگاـنوگ  ار  دوخ ]  ] تاـیآ هنوگچ  رگنب ، دـناشچب ». رگید ]  ] یـضعب هب  ار  امـش  زا  یـضعب  باذـع  و  دزاـس ] هقرفت  راـچد  و   ] دزادـنا
نابهگن امـش  رب  نم  : » وگب تسا . قح  رب  نآ  هک  یلاح  رد  دندرمـش ، غورد  ار  نآرق ]  ]= نآ وت  موق  66)و  .) دنمهفب نانآ  هک  دشاب  مینکیم 

ام تایآ  رد  هئطخت ] دـصق  هب   ] یناـسک ینیبب  نوچ  68)و  .) تسناد دـیهاوخ  يدوز  هب  و  تسا ، عوقو ]  ] ماـگنه يربخ  ره  يارب  (67 .«) متسین
زا سپ  تخادـنا ، یـشومارف  هب  هراب ] نیا  رد   ] ار وت  ناطیـش  رگا  و  دـنیآرد ؛ نآ  زا  ریغ  ینخـس  رد  ات  باترب ، يور  ناشیا  زا  دـنوریم  ورف 

. تسین دـنراد ، ادـخ ] [ي  اورپ هک  یناسک  هدـهع  رب  ناراکمتـس ]  ]= ناـنآ باـسح  زا  يزیچ  69)و  .) نیـشنم راکمتـس  موق  اب  رگید ] ، ] هّجوت
دـنتفرگ و یمرگرـس  يزاـب و  هب  ار  دوـخ  نید  هک  ار  یناـسک  70)و  .) دـننک زیهرپ  ازهتـسا ] زا   ] هک دـشاب  تسا ، مزال ]  ] نداد رّکذـت  نکیل ،
هب هدرک  بسک  هچنآ  رفیک ]  ] هب یـسک  ادابم  هد ؛ زردـنا  نآرق ]  ] نیا هلیـسو  هب  ار ] مدرم   ] و نک ؛ اـهر  تسا ، هتفیرف  ار  ناـنآ  اـیند  یگدـنز 
وا زا  دـهد ، ياهیدـف  هنوگ  ره  دوخ ] ییاهر  يارب   ] رگا و  دـشابن ؛ يرگتعافـش  يرای و  ادـخ  ربارب  رد  وا  يارب  هک  یلاح  رد  دـتفا ، تکاله 
بآ زا  یبارـش  دندیزرویم ، رفک  هکنآ  رفیک ]  ] هب و  دـناهداتفا ، تکاله  هب  دـناهدرک  بسک  هچنآ  يازـس ]  ] هب هک  دـننانیا  ددرگن . هتفریذـپ 

ایآ و  ینایز ؛ هن  دـناسریم و  ام  هب  يدوس  هن  هک  میناوخب  ار  يزیچ  ادـخ  ياج  هب  ایآ  : » وگب (71 .) تشاد دنهاوخ  درد  رپ  یباذـع  ناشوج و 
ناریح و  دناهدرب ، رد  هب  هار  زا  نابایب  رد  ار  وا  اهناطیـش  هک  یـسک  دننام  میدرگزاب ؟ دوخ  هدیقع  زا  هدرک  تیاده  ار  ام  ادـخ  هکنیا  زا  سپ 

هک تسادـخ  تیادـه  وگب »: . » ایب ام  يوس  هب  هک »: دـنناوخیم  تیادـه  يوس  هب  ار  يو  هک  تسا  یناراـی  وا  يارب  تسا ؟  [ هدـنام ياـج  رب  ]
تسوا مه  و  دیـسرتب ، وا  زا  دیراد و  اپرب  زامن  هکنیا  72)و  .) میشاب نایناهج  راگدرورپ  میلست  هک  میاهتفای  روتـسد  و  تسا ، یعقاو ]  ] ِتیاده

«، شاـب : » دـیوگیم هک  هاـگ  ره  و  دـیرفآ ، قـح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تـسا  یـسک  وا  73)و  .) دـیدرگ دـیهاوخ  روشحم  يو  دزن  هک 
؛ تسا دوهـش  بیغ و  هدنناد  تسوا ؛ نآ  زا  ییاورنامرف  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  يزور  و  تسا ؛ تسار  شنخـس  دوش ؛ دوجوم  گنردیب 
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نم يریگیم ؟ دوخ ]  ] نایادـخ ار  ناـتب  اـیآ  : » تفگ رزآ »  » دوخ ردـپ  هب  میهاربا  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 74)و .) هاـگآ میکح  تسوا  و 
هلمج زا  اـت  میدـنایامن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هنوـگ ، نیا  75)و  .«) منیبیم يراکـشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  موق  وـت و  اـنامه 

، درک بورغ  نوچ  هاگنآ  و  تسا ». نم  راگدرورپ  نیا  : » تفگ دید ؛ ياهراتس  دنکفا ، هدرپ  وا  رب  بش  نوچ  سپ  (76 .) دشاب ناگدننکنیقی 
دیدپان نوچ  هاگنآ  تسا ». نم  راگدرورپ  نیا  : » تفگ دید ، عولط  لاح  رد  ار  هام  نوچ  77)و  .«) مرادن تسود  ار  ناگدننکبورغ  : » تفگ

نیا : » تفگ دید ، هدمآرب  ار  دیشروخ  نوچ  سپ  (78 .«) مدوب ناهارمگ  هورگ  زا  ًاعطق  دوب  هدرکن  تیاده  ارم  مراگدرورپ  رگا  : » تفگ دش ،
دیزاـسیم کیرـش  ادـخ ] يارب   ] هچنآ زا  نم  نم ، موـق  يا  : » تفگ درک ، لوـفا  هک  یماـگنه  و  تسا ». رتـگرزب  نیا  تسا . نم  راـگدرورپ 

زا نم  و  تسا ؛ هدروآ  دیدپ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدینادرگ  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هنالدـکاپ  صالخا ، يور  زا  نم  (79 .«) مرازیب
ییامنهار ارم  وا  هکنآ  لاح  دـینکیم و  هّجاحم  ادـخ  هراب  رد  نم  اـب  اـیآ  : » تفگ دـنتخادرپ . هزیتس  هب  وا  اـب  شموق  80)و  .) متسین ناکرشم 

يزیچ ره  هب  مراـگدرورپ  ملع  دـهاوخب . يزیچ  مراـگدرورپ  هکنآ  رگم  مرادـن ، یمیب  دـیزاسیم  وا  کیرـش  هچنآ  زا  نـم  و  تـسا ؟ هدرک 
هکنیا زا  دوخ  امـش  هکنآ  اب  مسرتب ، دـینادرگیم  ادـخ ]  ] کیرـش هچنآ  زا  هنوگچ  81)و  (»؟ دـیوشیمن رّکذـتم  ایآ  سپ  تسا . هتفای  هطاحا 

زا کی  مادک  دینادیم ، رگا  سپ  دیـسارهیمن ؟ تسا  هدرکن  لزان  امـش  رب  نآ  هراب  رد  یلیلد  ادخ ]  ] هک دیاهتخاس  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ 
ناشیا ینمیا و  تسار  نانآ  دـناهدولاین ، كرـش  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  (82 (؟ تسا رتراوازس  ینمیا  هب  هتـسد  ود  ام ] ]

اریز مـیربیم ، ارف  میهاوـخب  هـک  ار  سک  ره  تاــجرد  مـیداد . شموـق  ربارب  رد  مـیهاربا  هـب  هـک  دوـب  اــم  تّـجح  نآ  83)و  .) دنناگتفایهار
هار شیپ  زا  ار  حوـن  و  میدروآرد ، تسار  هار  هـب  ار  هـمه  و  میدیـشخب ، ار  بوـقعی  قاحـسا و  وا  هـب  84)و  .) تساناد میکح  وت  راـگدرورپ 

شاداـپ ار  ناراـکوکین  هنوگ ، نیا  و  میدرک ] تیادـه   ] ار نوراـه  یـسوم و  فسوی و  بوـیا و  نامیلـس و  دوواد و  وا  لـسن  زا  و  میدوـمن ،
ار یگلمج  هک  طول ، سنوی و  عسی و  لیعامسا و  86)و  ،) دندوب ناگتسیاش  زا  همه  هک  ار  سایلا  یسیع و  ییحی و  اّیرکز و  85)و  .) میهدیم
هار هب  میدـیزگرب و  ار  نانآ  و  میداد ،] يرترب  ناـیناهج  رب   ] ار یخرب  ناـشناردارب  نادـنزرف و  ناردـپ و  زا  87)و  .) میداد يرترب  نایناهج  رب 

كرـش نانآ  رگا  و  دنکیم . تیادـه  نادـب  دـهاوخب  ار  شناگدـنب  زا  سک  ره  هک  تسادـخ  تیادـه  نیا ، (88 .) میدرک ییاـمنهار  تسار 
و میداد ؛ ناشیدب  توبن  يرواد و  باتک و  هک  دندوب  یناسک  نانآ  (89 .) تفریم ناشتسد  زا  دندادیم  ماجنا  هچ  نآ  ًاعطق  دندوب ، هدیزرو 
هک دنتسه  یناسک  نانیا  (90 .) دنشابن رفاک  نادب  هک  میرامگ  نآ  رب  ار  رگید ]  ] یهورگ نامگیب ، دنزرو ، رفک  نادب  ناکرشم ]  ]= نانیا رگا 
زج نآرق ]  ] نیا مبلطیمن . تلاسر ]  ] نیا رب  يدزم  چـیه  امـش  زا  نم ، : » وگب نک . ادـتقا  نانآ  تیادـه  هب  سپ  تسا ، هدرک  ناشتیادـه  ادـخ 

دیاب هکنانچ  ار  ادـخ  یگرزب  هدرکن ،» لزاـن  يرـشب  رب  يزیچ  ادـخ  : » دـنتفگ ناـیدوهی ]  ] هک هاـگنآ  91)و  .«) تسین نایناهج  يارب  يرکذـت 
، تسا دومنهر  ییانـشور و  مدرم  يارب  هک ] یباتک  نامه  [ ؟ هدرک لزان  تسا  هدروآ  یـسوم  هک  ار  یباتک  نآ  یـسک  هچ  : » وگب دنتخانـشن .

يزیچ هک  یتروص  رد  دینکیم ، ناهنپ  ار  يرایـسب  راکـشآ و  دیهاوخیم ]  ] نآ زا  ار ] هچنآ  . ] دـیروآیمرد اهراموط  تروص  هب  ار  نآ  [و ]
يافرژ رد  ات  راذگب  هاگنآ  هداتـسرف ؛»] ار  همه   ] ادخ : » وگب دـش ». هتخومآ  امـش  هب  نآ ] هلیـسو  هب  ، ] ناتناردـپ هن  دـیتسنادیم و  امـش  هن  هک 

هدمآ نآ  زا  شیپ  هک  ار  ییاهباتک  و ] ، ] میداتـسرف ورف  ار  نآ  ام  هک  تسا  یباتکهتـسجخ  نیا  92)و  .) دنوش مرگرس ]  ] يزاب هب  دوخ  لطاب ] ]
ناـمیا ترخآ  هب  هک  یناـسک  و  یهد . رادـشه  دـننآ  نوـماریپ  هک  ار  یناـسک  و  هّـکم ]  ]= يرقلاما [ مدرم  ] هـکنیا يارب  و  دـنکیم . قیدـصت 

رب هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تـسیک  93)و  .) دـننکیم تبقارم  دوخ  ياهزامن  رب  نانآ  و  دـنروآیم ، نامیا  زین ] نآرق   ] نآ هب  دـنروآیم ،
يدوز هب  : » دیوگیم هک  سک  نآ  و  دشاب ، هدشن  یحو  وا  هب  يزیچ  هک  یلاح  رد  هدـش ،» یحو  نم  هب  : » دـیوگیم ای  ددـنبیم  غورد  ادـخ 

[ نانآ يوس  هب   ] ناگتـشرف هک  يدـیدیم  گرم  ياهبادرگ  رد  ار  ناراکمتـس  شاک  و  منکیم ؟» لزان  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  ار  هچنآ  ریظن 
رد دیتسبیم و  غورد  ادـخ  رب  قحانب  هچنآ  يازـس ]  ] هب زورما  دـیهد ؛» نوریب  ار  ناتیاهناج  :[ » دـننزیم بیهن  و   ] دـناهدوشگ ار  ناشیاهتـسد 

اهنت زین ] نونکا   ] میدیرفآ راب  نیتسخن  ار  امش  هک  هنوگ  نامه  94)و  .) دیباییم رفیک  هدننکراوخ  باذع  هب  دیدرکیم ، ربکت  وا  تایآ  ربارب 
[ ادخ  ] ناکیرش ناتدوخ ، راک ]  ] رد هک  ار  یناعیفـش  و  دیاهداهن ، دوخ  رـس  تشپ  میدوب  هدرک  اطع  امـش  هب  ار  هچنآ  و  دیاهدمآ ، ام  يوس  هب 
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ادخ (95 .) تسا هتفر  امـش  تسد  زا  دـیتشادنپیم  هک  ار  هچنآ  و  هدـش ، هدـیرب  امـش  ناـیم  دـنویپ  نیقی ، هب  مینیبیمن . امـش  اـب  دـیتشادنپیم 
فرحنم قح ] زا   ] هنوگچ سپ  امش ؛ يادخ  تسا  نینچ  دروآیم . نوریب  هدنز  زا  ار  هدرم  و  هدرم ، زا  ار  هدنز  تسا . هتـسه  هناد و  هدنفاکش 

نیا هداد . رارق  باـسح  هلیــسو  ار  هاــم  دیــشروخ و  شمارآ و  يارب  ار  بـش  و  تـسا ، حبــص  هدنفاکــش  هـک ] تسوـمه  (] 96 (؟ دیوشیم
ایرد یکشخ و  ياهیکیرات  رد  اهنآ  هلیسو  هب  ات  هداد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  یسک  تسوا  97)و  .) تساناد ياناوت  نآ  ِيریگهزادنا 
کی زا  ار  امش  هک  تسا  یسک  نامه  وا  98)و  .) میاهدرک نایب  ینشور  هب  دننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ ]  ] لیالد ام  نیقی ، هب  دیبای . هار 

ینشور هب  دنمهفیم  هک  یمدرم  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ ام  دیدرتیب ، درک .] ررقم   ] یتناما لحم  هاگرارق و  امش ] يارب   ] سپ دروآ . دیدپ  نت 
هناوج هایگ ]  ] نآ زا  و  میدروآرب ، هایگ  هنوگ  ره  زا  نآ  هلیسو  هب  سپ  دروآ ؛ دورف  یبآ  نامسآ ، زا  هک  یـسک  تسوا  99)و  .) میاهدرک نایب 

زین  ] و مه . هب  کـیدزن  تسا  ییاـههشوخ  اـمرخ  تخرد  هفوکـش  زا  و  میروآیمرب ، یمکارتم  ياـههناد  نآ ، زا  هک  میتخاـس  جراـخ  يزبس 
ًاعطق دیرگنب . شندیسر  زرط ]  ] هب دهد و  رمث  نوچ  نآ  هویم  هب  میدومن . جراخ  دننامه - ریغ  دننامه و   - رانا نوتیز و  روگنا و  زا  ییاهغاب  [
هدرک قلخ  ار  اهنآ  ادخ  هکنیا  اب  دنداد ، رارق  نج  زا  یناکیرـش  ادخ  يارب  100)و  .) تساههناشن دـنروآیم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  اهنیا  رد 

هدنروآدیدپ (101 .) دـننکیم فـصو  هچنآ  زا  تـسا  رترب  كاـپ و  وا  دندیـشارت . ینارتـخد  نارـسپ و  یـشناد ، چـیه  یب  وا ، يارب  و  تـسا .
ره هب  هک  تسوا  و  هدیرفآ ، ار  يزیچ  ره  و  هدوبن ، يرـسمه  وا  يارب  هک  یتروص  رد  دشاب ، يدـنزرف  ار  وا  هنوگچ  تسا . نیمز  اهنامـسآ و 
رب وا  و  دیتسرپب ، ار  وا  سپ  تسا . يزیچ  ره  هدننیرفآ  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  امـش : راگدرورپ  ادـخ ، تسا  نیا  (102 .) تساناد يزیچ 

یتسار هب  (104 .) تسا هاگآ  فیطل  وا  و  دـباییمرد ، ار  ناگدـید  هک  تسوا  دـنباییمنرد و  ار  وا  اهمـشچ  (103 .) تسا ناـبهگن  يزیچ  ره 
رـس زا  سک  ره  و  وا ، دوخ  دوـس  هب  درگنب  تریـصب  هدـید  هب  هک  ره  سپ  تسا . هدـمآ  امـش  يارب  ناـتراگدرورپ  بناـج  زا  ییاـهدومنهر 

ادابم ات  مینکیم ، ناـیب  نوگاـنوگ  ار  دوخ ]  ] تاـیآ هنوگ  نیا  105)و  .) متـسین نابهگن  امـش  رب  نم  و  تسوا ، دوخ  نایز  هب  درگنن  تریـصب 
هدش یحو  وت  هب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  زا  (106 .) میزاس نشور  دننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  نآ  هکنیا  ات  و  ياهدناوخ ، سرد  وت  دـنیوگب 

ار وت  ام  و  دندروآیمن ، كرـش  نانآ  تساوخیم  ادخ  رگا  107)و  .) نادرگب يور  ناکرـشم  زا  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  نک . يوریپ 
ینمـشد يور  زا  نانآ  هک  دیهدم  مانـشد  دنناوخیم  ادخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  108)و  .) یتسین نانآ  لیکو  وت  و  میاهدرکن ، نابهگن  ناـشیا  رب 

ناشراگدرورپ يوس  هب  نانآ  تشگزاب  هاگنآ  میتسارآ . ار  ناشرادرک  یتما  ره  يارب  هنوگ  نیا  داد . دنهاوخ  مانـشد  ار  ادـخ  ینادان ، هب  [و ]
دندروخ دنگوس  ادخ  هب  ناشیاهدنگوس ، نیرتتخـس  اب  109)و  .) تخاس دهاوخ  هاگآ  دـندادیم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  ناشیا  و  دوب ، دـهاوخ 

هزجعم  ] رگا هک  دینادیم  هچ  امش  و  تسادخ ». رایتخا  رد  اهنت  تازجعم ، : » وگب دنورگیم . نادب  ًامتح  دیایب ، نانآ  يارب  ياهزجعم  رگا  هک 
راب نیتسخن  هکنانچ  دنروآیمن ] نامیا  ام  تایآ  هب  هجیتن  رد   ] مینادرگیمرب ار  ناشناگدید  اهلد و  110)و  .) دنروآیمن نامیا  زاب  دیایب  مه ]

میداتسرفیم و نانآ  يوس  هب  ار  ناگتشرف  ام  رگا  111)و  .) دننامب نادرگرس  ناشنایغط  رد  ات  مینکیم  اهر  ار  نانآ  و  دندرواین . نامیا  نآ  هب 
زج  - دـندروآیمن نامیا  مه  زاب  میدروآیم ، درگ  نانآ  ربارب  رد  هتـسد  هتـسد  ار  يزیچ  ره  و  دـندمآیم ، نخـس  هب  نانآ  اـب  ناـگدرم  رگا 

. میتشامگرب نج  سنا و  ياهناطیش  زا  ینمـشد  يربمایپ  ره  يارب  هنوگ  نیدب  112)و  .) دننکیم ینادان  ناشرتشیب  یلو  دهاوخب - ادخ  هکنیا 
سپ دندرکیمن . نینچ  تساوخیم  وت  راگدرورپ  رگا  و  دننکیم ؛ اقلا  هتسارآ  نانخـس  رگیدکی ،]  ] بیرف يارب  یـضعب ، هب  اهنآ  زا  یـضعب 

نآ هب  دـنروآیمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ياـهلد  اـت  تسا ] هدـش  ررقم  نینچ   ] 113)و .) راذـگاو دـنزاسیم  غورد  هب  هچنآ  اب  ار  نانآ 
ادـخ زج  يرواد  ایآ  سپ ، (114 .) دـنروآ تسد  هب  دـنروایب ، تسد  هب  دـیاب  ار  هچنآ  هکنیا  اـت  و  ددنـسپب ، ار  نآ  دـیارگب و  لـطاب ] نخـس  ]

میاهداد ناشیدـب  ینامـسآ ]  ] باـتک هک  یناـسک  و  تسا . هدرک  لزاـن  امـش  يوس  هب  لیـصفت  هب  ار  باـتک  نیا  هک  تسوا  هکنیا  اـب  میوج ؟
هب تراگدرورپ  نخس  115)و  .) شابم ناگدننکدیدرت  زا  وت  سپ  تسا . هدش  هداتـسرف  ورف  قح  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  نآ  هک  دـننادیم 
هک یناسک  رتشیب  زا  رگا  116)و  .) تساناد ياونش  وا  و  تسین ؛ وا  تاملک  يارب  ياهدنهدرییغت  چیه  و  تسا ؛ هتفرگ  ماجنارس  داد ، یتسار و 

سدح و هب  زج  دننکیمن و  يوریپ  دوخ ]  ] نامگ زا  زج  نانآ  دننکیم . هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  وت  ینک ، يوریپ  دنـشابیم  نیمز  [ رـس نیا   ] رد
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ناگتفایهار لاـح ]  ] هب وا  و  تسا ، رتاـناد  دوشیم  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یـسک  لاـح ]  ] هب وت  راـگدرورپ  يراـب ، (117 .) دنزادرپیمن نیمخت 
امش 119)و  .) دیروخب تسا  هدش  هدرب  نآ  رب  حبذ ] ماگنه  هب   ] ادخ مان  هچنآ  زا  دیراد  نامیا  وا  تایآ  هب  رگا  سپ ، (118 .) تسا رتاناد  زین ] ]

نادب هچنآ  زج   - هدرک مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  ادخ ]  ] هکنیا اب  دیروخیمن ؟ تسا  هدـش  هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  هک  تسا  هدـش  هچ  ار 
دوخ ياهـسوه  اب  ینادان ، يور  زا  ار ] نارگید  مدرم ، زا   ] يرایـسب یتسار ، هب  و  تسا . هدومن  ناـیب  لیـصفت  هب  امـش  يارب  دـیاهدش - راـچان 

هک یناسک  اریز  دـینک ، اهر  ار  ناهنپ  راکـشآ و  هاـنگ  120)و  .) تسا رتاناد  ناراکزواجت  لاـح ]  ] هب وت  راـگدرورپ  يرآ ، دـننکیم . هارمگ 
هدـشن هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  121)و  .) تفای دـنهاوخ  رفیک  دـندروآیم  تسد  هب  هچنآ  ربارب  رد  يدوز  هب  دـنوشیم ، هانگ  بکترم 

رگا و  دنیامن . هزیتس  امش  اب  ات  دننکیم  هسوسو  دوخ  ناتـسود  هب  اهناطیـش  تقیقح ، رد  و  تسا . ینامرفان  ًاعطق  نآ  هک  ارچ  دیروخم ، تسا 
رد ات  میدروآ  دـیدپ  يرون  وا  يارب  میدـینادرگ و  شاهدـنز  دوب و  لد ] ] هدرم هک  یـسک  ایآ  (122 .) دیکرشم مه  امـش  ًاعطق  دینک  ناشتعاطا 

يارب هنوگ  نیا  تسین ؟ یندـمآنوریب  نآ  زا  تساـهیکیرات و  رد  راـتفرگ  ییوگ  هک  تسا  یـسک  نوچ  دورب ، هار  مدرم  ناـیم  رد  نآ ، وترپ 
هب نآ  رد  ات  میرامگیم  ار  شگرزب  ناراکهانگ  يرهـش  ره  رد  هنوگ ، نیدب  123)و  .) تسا هدش  هداد  تنیز  دندادیم  ماجنا  هچنآ  نارفاک 

زگره : » دنیوگیم دیایب ، ناشیارب  یتیآ  نوچ  124)و  .) دننکیمن كرد  دننزیمن و  گنرین  ناشدوخ  هب  زج  نانآ  یل ] و[ دـنزادرپ ، گنرین 
رارق اجک  ار  شتلاسر  دنادیم  رتهب  ادخ  دوش ». هداد  زین ]  ] ام هب  تسا  هدش  هداد  ادـخ  ناگداتـسرف  هب  هچنآ  ریظن  هکنیا  ات  میروآیمن  نامیا 

تخـس ياهجنکـش  يراوخ و  ادخ  هاگـشیپ  رد  دندرکیم ، گنرین  هکنآ   [ يازـس  ] هب دندش ، هانگ  بکترم  هک  ار  یناسک  يدوز ، هب  دـهد .
هارمگ دهاوخب  ار  هک  ره  و  دیاشگیم ؛ مالـسا  شریذپ  هب  ار  شلد  دـیامن ، تیادـه  دـهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  سپ  (125 .) دیسر دهاوخ 
نامیا هک  یناسک  رب  ار  يدیلپ  ادخ  هنوگ ، نیا  دوریم . الاب  نامسآ  رد  تمحز  هب  ییوگ  هکنانچ  دنادرگیم ؛ گنت  تخـس  ار  شلد  دنک ،

ینـشور هب  دـنریگیم ، دـنپ  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ ام  تسا . نیمه  تراـگدرورپ  تسار  هار  126)و  .) دهدیم رارق  دنروآیمن 
دهاوـخ ناـشرای  وا  دـندادیم ، ماـجنا  هـچنآ  شاداـپ ]  ] هـب و  تـسا ، تیفاـع  يارـس  ناـشراگدرورپ  دزن  ناـنآ ، يارب  (127 .) میاهدومن ناـیب 

و دـیتفای ». ناوارف  ناوریپ ]  ] نایمدآ زا  ناینج ، هورگ  يا  :[ » دـیامرفیم و   ] دروآیم درگ  ار  ناـنآ  همه  هک  ار  يزور  نک ] داـی   ] 128)و .) دوب
نیعم ام  يارب  هک  ینایاپ  هب  و  درک ، يرادرب  هرهب  رگید  یخرب  زا  اـم  زا  یخرب  اراـگدرورپ ، : » دـنیوگیم ناـسنا  عون ]  ] زا اـهنآ  ناـهاوخاوه 

دوخ هک   ] دـهاوخب ادـخ  ار  هچنآ  رگم  دوـب ، دـیهاوخ  راگدـنام  نآ  رد  تسا ؛ شتآ  امـش  هاـگیاج  : » دـیامرفیم ادـخ ] .« ] میدیـسر يدرک 
، دـندروآیم تسد  هب  هچنآ  رفیک ]  ] هب ار  ناراکمتـس  زا  یخرب  هنوـگ  نـیا  129)و  .«) تساناد میکح  وت  راـگدرورپ  يرآ ، دـهد ؛] فیفخت 

امـش رب  ارم  تایآ  هک  دندماین  امـش  يارب  یناگداتـسرف  امـش  نایم  زا  ایآ  سنا ، نج و  هورگ  يا  (130 .) مینادرگیم رگید  یخرب  تسرپرس 
ایند یگدـنز  و  دـندمآ ] يرآ ، هک  .« ] میهد یهاوگ  دوخ  نایز  هب  اـم  : » دـنتفگ دـنهد ؟ رادـشه  امـش  هب  ناـتزور  نیا  رادـید  زا  دـنناوخب و 
هاگ چیه  وت  راگدرورپ  هک  تسا  ببـس  نادب  تجح ] مامتا   ] نیا (131 .) دناهدوب رفاک  نانآ  هک  دنداد  یهاوگ  دوخ  دـض  رب  و  داد ، ناشبیرف 
رد ، ] دناهداد ماجنا  هچنآ  زا  هورگ ،] ود  نیا  زا   ] کی ره  يارب  132)و  .) دنشاب لفاغ  نآ  مدرم  هک  یلاح  رد  هدرکن ، هدوبان  متس  هب  ار  اهرهش 
امش دهاوخب  رگا  تسا . رگتمحر  زاینیب و  وت  راگدرورپ  133)و  .) تسین لفاغ  دننکیم  هچنآ  زا  تراگدرورپ  و  دوب ، دهاوخ  یبتارم  ازج ]

هدروآ دــیدپ  رگید  یهورگ  لــسن  زا  ار  امــش  هکناــنچمه  دــنکیم ؛ امــش ]  ] نیــشناج دــهاوخب  ار  هـک  ره  امــش ، زا  سپ  و  دربیم ، ار 
هچ ره  نم ، موق  يا  : » وگب (135 .) دیتسین ادخ ]  ] ناگدننکهدنامرد امش  و  تسا ، یندمآ  دوشیم  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  ًاعطق  (134 .) تسا

، يرآ تسیک . ِنآ  زا  يارـس  نآ  يوکین ]  ] ماجرف هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  مهدیم . ماجنا  مه ]  ] نم دیهد ؛ ماجنا  تسه  امـش  رودـقم 
رادنپ هب  و  دنتـشاذگ ، یمهـس  تسا  هدیرفآ  هک  اهماد  تشِک و  زا  هچنآ  زا  ادخ  يارب  ناکرـشم ]،  ] 136)و .«) دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس 

دوب ادخ  صاخ  هچنآ  یل ] و[ دیـسریمن ، ادخ  هب  دوب  ناشناتب  صاخ  هچنآ  سپ  ام ». ناتب  هژیو  نیا  تسادخ و  هژیو  نیا  : » دـنتفگ ناشدوخ 
ات دنتـسارآ ، ار  ناشنادنزرف  نتـشک  ناشناتب  ناکرـشم ، زا  يرایـسب  يارب  هنوگ  نیا  137)و  .) دننکیم يرواد  دـب  هچ  دیـسریم . ناشناتب  هب 

دنزاسیم غورد  هب  هچنآ  اب  ار  ناشیا  سپ  دندرکیمن . نینچ  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دنزاس ؛ هبتـشم  نانآ  رب  ار  ناشنید  دـننک و  ناشکاله 
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و دروخب ، نآ  زا  دیابن  میهاوخب  ام  هک  یسک  زج  هک  تسا ، عونمم  ياه ] ] رازتشک اهماد و  اهنیا  : » دنتفگ ناشدوخ  معز  هب  138)و  .) نک اهر 
هب دندربیمن  اه ] ] نآ رب  ار  ادخ  مان  حبذ ] ماگنه   ] هک دنتـشاد ]  ] ییاهماد و  تسا . هدش  مارح  اهنآ  تشپ  رب ] ندش  راوس   ] هک تسا  ییاهماد 

تساهماد نیا  مکش  رد  هچنآ  : » دنتفگ 139)و  .) دهدیم ازج  دنتـسبیم  ارتفا  هچنآ  رطاخ  هب  ار  نانآ  ادخ ]  ] يدوز هب  ادـخ ]  ] رب ارتفا  فرص 
. دنکیرـش نآ  رد  درم ]  نز و  زا   ] نانآ همه  دشاب ، هدرم  نینج ] نآ   ] رگا و  تسا ، هدش  مارح  ام  نارـسمه  رب  دراد و  ام  نادرم  هب  صاصتخا 
ار دوخ  نادنزرف  ینادان ، يدرخیب و  يور  زا  هک  یناسک  (140 .) تساناد میکح  وا  اریز  داد ، دهاوخ  ازس  ار  نانآ  فیصوت  ادخ ]  ] يدوز هب 
و هدش ، هارمگ  یتسار  هب  نانآ  دندرک . نایز  تخس  دناهدرمش ، مارح  ادخ - هب  ارتفا  هار  زا   - دوب هدرک  ناشیزور  ادخ  ار  هچنآ  و  دناهتـشک ،
و نآ ، نوگانوگ  ياههویم  اـب  رازتشک  و  نباـمرخ ، و  تسبراد ، نودـب  تسبراد و  اـب  ییاـهغاب  هک  یـسک  تسوا  141)و  .) دناهتفاین تیاده 

زور ار  نآ  زا ] ناـیاونیب   ] قـح و  دــیروخب ، داد - رمث  نوـچ   - نآ هوـیم  زا  دروآ . دــیدپ  هیبـش  ریغ  رگیدــکی و  هـب  هیبـش  راــنا ، و  نوـتیز ،
شکراب و تاـناویح  اـهماد ، زا  زین ]  ] 142)و .) درادـن تسود  ار  ناراکفارـسا  وا  هـک  دـینکم  يورهداـیز  یل ] و[ دـیهدب ، نآ  زا  يرادربهرهب 

يارب وا  هک  دیورم  ناطیـش  ياهماگ  یپ  زا  و  دیروخب ، تسا  هدرک  ناتیزور  ادخ  هچنآ  زا  دروآ .] دـیدپ   ] ار هدـنهدمشپ  كرک و  تاناویح 
[ي اهرن ادـخ ]  ] ایآ : » وگب ات . ود  زب  زا  و  اـت ، ود  دنفـسوگ  زا  درک :] لـالح  امـش  رب  دـیرفآ و   ] درف تشه  (143 .) تسا راکشآ  ینمـشد  امش 

ربخ نم  هب  ملع ، يور  زا  دـییوگیم ، تسار  رگا  تسا »؟ هتفرگ  رب  رد  هدام  ود  نآ  محر  هک  ار  هچنآ  اـی  ار ؟ هداـم  اـی  هدرک  مارح  ار  اـهنآ ]
رد هدام  ود  نآ  محر  هک  ار  هچنآ  ای  ار ؟ اههدام  ای  هدرک  مارح  ار  اهنآ ] [ي  اهرن ادـخ ]  ] اـیآ : » وگب ود . واـگ  زا  و  ود ، رتش  زا  144)و  .) دیهد
ادخ رب  هک  سکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  دیدوب ؟ رـضاح  درک  شرافـس  میرحت ]  ] نیا هب  ار  امـش  دـنوادخ  یتقو  ایآ  تسا »؟ هتفرگ  رب 
نم هب  هچنآ  رد  : » وـگب (145 .) دـنکیمن ییامنهار  ار  ناراکمتـس  هورگ  ادـخ  يرآ ، دـنک ؟ هارمگ  ار  مدرم  ینادان ، يور  زا  ات  ددـنب ، غورد 

هک دشاب  كوخ  تشوگ  ای  هتخیر  نوخ  ای  رادرم  هکنآ  رگم  مباییمن ، یمارح  چیه  دروخیم  ار  نآ  هک  ياهدـنروخ  رب  تسا ، هدـش  یحو 
یشکرس و نودب  هک  یسک  سپ  دشاب . هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  حبذ ] ماگنه  هب  ، ] ینامرفان يور  زا  هک ] یینابرق   ] ای دندیلپ . همه  اهنیا 
ار يرادلاگنچ  ناویح ]  ] ره نایدوهی ، رب  146)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  وت  راگدرورپ  ًاعطق  ددرگ ، راچان  اهنآ ] ندروخ  هب   ] یهاوخهدایز
ای تساـههدور  رب  اـی  ود  نآ  تشپ  رب  هک  ییاـههیپ  يانثتـسا  هب  میدرک ، مارح  ناـنآ  رب  ار  ود  نآ  هیپ  دنفـسوگ ، واـگ و  زا  و  میدرک ، مارح 
،[ ربمایپ يا  (] 147 .) مییوگتسار هّتبلا  ام  و  میداد ، رفیک  نانآ  هب  ناشندرکمتس ، يازس  هب  ار  میرحت ]  ] نیا تسا . هتخیمآرد  ناوختـسا  اب  هچنآ 

ناـمرجم هورگ  زا  وا  باذـع  لاـح ] نیا  اـب   ] و تسا ؛ هدرتـسگ  یتـمحر  ياراد  امـش  راـگدرورپ  : » وـگب دـندرک ، بیذـکت  ار  وـت  رگا  سپ 
كرـش نامناردپ  هن  ام و  هن  تساوخیم ، ادخ  رگا  : » تفگ دنهاوخ  يدوز  هب  دندروآ  كرـش  هک  یناسک  (148 .«) دش دهاوخن  هدنادرگزاب 

بیذـکت ار ] دوخ  ناربمایپ   ] هنوگ نیمه  دـندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  مه  یناسک  میدرکیمن ». میرحت  هنارـسدوخ ]  ] ار يزیچ  و  میدروآیمن ،
، دینکیمن يوریپ  نامگ  زا  زج  امش  دینک ؟ راکشآ  ام  يارب  ار  نآ  هک  تسه  یشناد  امش  دزن  ایآ  : » وگب دندیـشچ . ار  ام  تبوقع  ات  دندرک ،
: وگب (150 .«) درکیم تیاده  ار  امش  همه  ًاعطق  تساوخیم  ادخ ]  ] رگا و  تسادخ ، هژیو  اسر  ناهرب  : » وگب (149 .«) دییوگیمن غورد  زج  و 
، هدم تداهش  نانآ  اب  وت  دنداد  تداهـش  مه  رگا  سپ  دیروایب ». هدرک ،  مارح  ار  اهنیا  ادخ  هکنیا  هب  دنهدیم  یهاوگ  هک  ار  دوخ  ناهاوگ  »
اب ار ] نـیغورد  نادوـبعم   ] دــنروآیمن و ناـمیا  ترخآ  هـب  هـک  یناـسک  دــندرک و  بیذــکت  ار  اـم  تاـیآ  هـک  ار  یناــسک  ياهــسوه  و 

: مناوخب امـش  يارب  هدرک  مارح  امـش  رب  ناـتراگدرورپ  ار  هچنآ  اـت  دـییایب  : » وـگب (151 .) نکم يوریپ  دـنهدیم ، رارق  اتمه  ناـشراگدرورپ 
يزور ار  نانآ  امش و  ام  دیشکم ؛ یتسدگنت  میب  زا  ار  دوخ  نادنزرف  و  دینک ؛ ناسحا  ردام  ردپ و  هب  و  دیهدم ؛ رارق  کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ 

قحب زج  هدـینادرگ ، مارح  ادـخ  هک  ار  یـسْفَن  و  دـیوشم ؛ کـیدزن  شا -] ] هدیـشوپ هچ  نآ و  ینلع  هچ   - تشز ياـهراک  هب  و  میناـسریم ؛
ره  ] يوحن هب  زج   - میتی لام  هب  152)و  .) دشیدنیب هک  دشاب  تسا ، هدرک  شرافس  نآ  نداد ] ماجنا   ] هب ار  امش  ادخ ]  ] هک تساهنیا  دیـشکم .

شناوت ردق  هب  زج  ار  سک  چیه  دییامیپب . مامت  تلادع ، هب  ار  وزارت  هنامیپ و  و  دسرب . دوخ  دشر  دـح  هب  ات  دـیوشم ، کیدزن  رتوکین -] هچ 
نامیپ هب  و  دشاب . امـش ]  ] دنواشیوخ هراب ] رد   ] دنچ ره  دـینک ، يرگداد  دـییوگ  نخـس  تداهـش ] ای  يرواد  هب   ] نوچ و  مینکیمن . فیلکت 
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؛ نم تسار  هار  تسا  نیا  دـینادب ]  ] 153)و .) دیریگ دنپ  هک  دشاب  تسا ، هدرک  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  ادخ ]  ] هک تساهنیا  دینک . افو  ادـخ 
نآ هب  ار  امـش  ادخ ]  ] هک تساهنیا  دینکم . يوریپ  دزاسیم  هدنکارپ  يو  هار  زا  ار  امـش  هک  رگید ] [ي  اههار زا  و  دینک . يوریپ  نآ  زا  سپ ،

تسا هدرک  یکین  هک  یسک  رب  ار ] تمعن   ] هکنیا يارب  میداد ، باتک  یسوم  هب  هاگنآ  (154 .) دییارگ اوقت  هب  هک  دشاب  تسا ، هدرک  شرافس 
155)و .) دـنروایب نامیا  ناشراگدرورپ  ياقل  هب  هک  دـیما  دـشاب ،  یتمحر  تیادـه و  و  مییامن ، نایب  ار  يزیچ  ره  هکنیا  يارب  و  مینک ، مامت 
، دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  دییامن ، يراگزیهرپ  دینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ ، میدرک ؛ لزان  ار  نآ  ام  هک  تسا  یباتک  هتسجخ  نیا ،

رگا : » دییوگن ای  (157 .«) میدوب ربخیب  نانآ  نتخومآ  زا  ام  و  هدش ، لزان  ام  زا  شیپ  هفیاط  ود  رب  اهنت  ینامـسآ ،]  ] باتک : » دییوگن ات  (156)
یتمحر دومنهر و  هدمآ و  امش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  یتّجح  کنیا  میدوب ». رتهتفایتیاده  نانآ  زا  ًاعطق  دشیم ، لزان  ام  رب  باتک 

ام تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  دـنادرگ ؟ يور  اهنآ  زا  درادـنپ و  غورد  ار  ادـخ  تایآ  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  تسا .
هب ناگتـشرف  هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ  (158 .) درک میهاوخ  تازاجم  تخس  یباذع  هب  ناشـضارعا ، نیمه ]  ] ببـس هب  دننادرگیم ، يور 

تراگدرورپ ياههناشن  زا  ياهراپ  هک  يزور  اما ] [ ؟ دـیایب تراگدرورپ  ياههناشن  زا  ياهراپ  اـی  دـیایب ، تراـگدرورپ  اـی  دـنیایب ، ناـشیوس 
: وگب دـشخبیمن . دوس  شندروآ  نامیا  هدرواین ، تسد  هب  دوخ  ندروآ  نامیا  رد  يریخ  اـی  هدرواـین  ناـمیا  ًـالبق  هک  یـسک  دـیآ ، دـیدپ ] ]

ناـشیا لوؤسم  هنوگ  چـیه  وت  دـندش ، هقرف  هقرف  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناـسک  (159 .«) میرظتنم مه ]  ] اـم هک  دیـشاب  رظتنم  »
نآ ربارب  هد  دروایب ، یکین  راـک  سک  ره  (160 .) درک دهاوخ  ناشهاگآ  دـندادیم  ماجنا  هچنآ  هب  هاگنآ  تسادـخ . اب  طقف  ناشراک  یتسین ،
هب ارم  مراگدرورپ  يرآ ! : » وگب (161 .) دورن متـس  نانآ  رب  دباین و  ازج  نآ  دننام  زج  دروایب ، يدب  راک  سک  ره  و  تشاد ، دهاوخ  شاداپ ] ]

[ ریاس  ] نم و زامن  تقیقح ، رد  : » وگب (162 .«) دوبن ناکرـشم  زا  وا  و  يارگقح ! ِمیهاربا  نییآ  رادیاپ ، ینید  تسا : هدرک  تیاده  تسار  هار 
روتـسد راـک ]  ] نیا رب  و  تسین ، یکیرـش  ار  وا  هـک ] (] 163 .«) تسا ناـیناهج  راـگدرورپ  ادـخ ، يارب  نم ، گرم  یگدـنز و  نم و  تاداـبع 

رب زج  سک  چیه  و  تسا ، يزیچ  ره  راگدرورپ  وا  هکنیا  اب  میوجب ؟ يراگدرورپ  ادخ  زج  ایآ  : » وگب (164 .) مناملسم نیتسخن  نم  و  ماهتفای ،
ناتراگدرورپ يوس  هب  امـش  تشگزاب  هاگنآ  درادیمنرب ، ار  يرگید  هانگ ]  ] راب يرادربراب  چـیه  و  دـهدیمن ، ماجنا  یهاـنگ ]  ] دوخ ناـیز 

نیـشناج نیمز  رد  ار  امـش  هک  یـسک  تـسوا  165)و  .) درک دـهاوخ  هاـگآ  دـیدرکیم  فـالتخا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  اـم  سپ  دوـب ، دـهاوخ 
، يرآ دـیامزایب . تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  ات  داد  يرترب  یتاـجرد  هب  رگید  یخرب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  و  داد ، رارق  رگیدـکی ] ]

(166 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  سب  وا  مه ]  ] و تسا ، رفیکدوز  وت  راگدرورپ 

فارعألا

وت هنیـس  رد  دیابن  سپ   - تسا هدش  هداتـسرف  ورف  وت  يوس  هب  هک  تسا  یباتک  (2 .) داص میم ، مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ورف امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ار  هچنآ  (3 .) دشاب يدنپ  نانمؤم  يارب  یهد و  رادشه  نآ  هلیسو  هب  ات  دشاب - یگنت  نآ ، هیحان  زا 

[ ِمدرم  ] هک اهرهش  رایسب  هچ  4)و  !) دیریگیم دنپ  كدنا  هچ  دینکم . يوریپ  رگید ]  ] نادوبعم زا  وا  زج  و  دینک ؛ يوریپ  تسا ، هدش  هداتسرف 
هک یماگنه  5)و  .) دیسر اهنآ  هب  ام  باذع  دندوب ، هدونغ  زورمین  ای  هتفر  یهاگنابـش  باوخ  هب  هک  یلاح  رد  و  میدیناسر ، تکاله  هب  ار  نآ 

يوس هب  ناربمایپ ]  ] هک یناسک  زا  ًاعطق  سپ ، (6 .«) میدوب راکمتس  ام  هک  یتسار  : » دنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  ناشنخـس  دمآ  نانآ  رب  ام  باذع 
میهاوخ شرازگ  ناـنآ  هب  شناد  يور  زا  7)و  .) دیسرپ میهاوخ  زین ]  ] ناگداتسرف ِدوخ ]  ] زا ًاعطق  و  دیـسرپ ، میهاوخ  دناهدش  هداتـسرف  نانآ 

نارگ وا  لـمع ]  ] ياـهنازیم سک  ره  سپ  تسا . تـسرد  لاـمعا ]  ] شجنـس زور ، نآ  رد  8)و  .) میاهدوبن بیاغ  ناـنآ ] لاوحا  زا   ] اـم داد و 
ام تایآ  هب  هک  ارچ  دناهدز ، نایز  دوخ  هب  هک  دـننانآ  سپ  دـشاب ، کبـس  وا  لمع ]  ] ياهنازیم سک  ره  9)و  .) دنناراگتسر دوخ  نانآ  دشاب ،

يرازگـساپس مک  هچ  اما ] ، ] میداهن تشیعم  لیاسو  نآ ، رد  امـش  يارب  و  میداد ، لمع  تردق  نیمز  رد  ار  امـش  ًاعطق  10)و  .) دناهدرک متس 
هدجـس مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هاـگنآ  میتـخادرپ ؛ امـش  يرگتروص  هب  سپـس  میدرک ، قلخ  ار  امـش  تقیقح ، رد  11)و  .) دینکیم
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زاب ار  وت  زیچ  هچ  مدرک  رما  هدجـس  هب  ار  وت  نوچ  : » دومرف (12 .) دوبن ناگدننکهدجس  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک ، هدجـس  همه ]  ] سپ دینک ».
ورف ماـقم ]  ] نآ زا  : » دومرف (13 .«) يدـیرفآ لِـگ  زا  ار  وا  يدـیرفآ و  یـشتآ  زا  ارم  مرتهب . وا  زا  نم  : » تفگ ینک »؟ هدجـس  هکنیا  زا  تشاد 

[ مدرم  ] هک يزور  اـت  ارم  : » تـفگ (14 .«) یناگدـشراوخ زا  وـت  هک  وـش  نوریب  سپ  ییاـمن . ّربـکت  هاـگیاج ]  ] نآ رد  هک  دـسرن  ار  وـت  وـش ،
مه نم  يدـنکفا ، ههاریب  هب  ارم  هکنآ  ببـس  هب  سپ  : » تـفگ (16 .«) یناـگتفایتلهم زا  وت  : » دومرف (15 .«) هد تلهم  دش  دـنهاوخ  هتخیگنارب 

فرط زا  تسار و  فرط  زا  ناشرـس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  هاـگنآ  (» 17 .) تسشن مهاوخ  وت  تسار  هار  رـس  رب  ًامتح  نانآ  نتفیرف ]  ] يارب
ره ًاعطق  هک  وش ؛ نوریب  ماقم ]  ] نآ زا  هدنار ، هدـیهوکن و  : » دومرف (18 .«) تفای یهاوخن  رازگرکـش  ار  ناشرتشیب  و  مزاتیم ، اهنآ  رب  ناشپچ 
زا و  ریگ ، تنوکس  غاب  نآ  رد  شیوخ  تفج  اب  وت  مدآ ! يا  و  (» 19 .«) درک مهاوخ  رپ  امـش  همه  زا  ار  مّنهج  دنک ، يوریپ  وت  زا  نانآ  زا  هک 

هسوسو ار  ود  نآ  ناطیـش ، سپ  (20 .«) دش دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشم  کیدزن  تخرد  نیا  هب  یل ] و[ دـیروخب ، دـیهاوخ  هک  اج  ره 
تخرد نیا  زا  ار  امـش  ناتراگدرورپ  : » تفگ و  دـنادرگ ؛ نایامن  نانآ  يارب  دوب ، هدـنام  هدیـشوپ  ناشیارب  ناشیاهتروع  زا  ار  هچنآ  اـت  درک 

زا ًاعطق  نم  هک : درک  دای  دنگوس  ود  نآ  يارب  21)و  .«) دیوش نانادواج  هرمز ]  ] زا ای  دیدرگ  هتـشرف  ود  ادابم ]  ] هکنآ يارب ]  ] زج درکن ، عنم 
، دندیـشچ عوـنمم ]  ] ِتخرد نآ  هوـیم ]  ] زا ود  نآ  نوـچ  سپ  دـیناشک ؛ طوقـس  هـب  بـیرف  اـب  ار  ود  نآ  سپ  (22 .) متسه امـش  ناهاوخریخ 

گناب ود  نآ  رب  ناشراگدرورپ  و  دندرک ، زاغآ  دوخ  رب  تشهب  ِناتخرد ] ياه  ] گرب ندینابسچ  هب  و  دش ، راکشآ  نانآ  رب  ناشیاهیگنهرب 
: دنتفگ (23 .«) تسا راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  ناطیـش  تقیقح  رد  هک  متفگن  امـش  هب  مدرکن و  عـنم  تخرد  نیا  زا  ار  امـش  رگم  : » دز رب 

دورف : » دومرف (24 .«) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ًاملسم  ینکن ، محر  ام  هب  ییاشخبن و  ام  رب  رگا  و  میدرک ، متـس  نتـشیوخ  رب  ام  اراگدرورپ ، »
: دومرف (25 .«) تسا يرادروخرب  هاگرارق و  نّیعم ]  ] یماگنه ات  نیمز ، رد  امش  يارب  و  دی ؛ [ رگید  ] یـضعب نمـشد  امـش  زا  یـضعب  هک  دییآ ،

ورف یسابل  امش  يارب  ام  تقیقح ، رد  مدآ ، نادنزرف  يا  (26 .«) دش دیهاوخ  هتخیگنارب  نآ  زا  دیریمیم و  نآ  رد  دینکیم و  یگدنز  نآ  رد  »
ياههناشن زا  نیا  تسا . اوقت  سابل ] ، ] هماـج نیرتهب  یل ] و[ تسا ، یتنیز  امـش ] يارب   ] درادیم و هدیـشوپ  ار  امـش  ياـهتروع  هک  میداتـسرف 

زا ار  امش  ردام  ردپ و  هکنانچ  دزادنین ؛ هنتف  هب  ار  امـش  ناطیـش  ات  راهنز  مدآ ، نادنزرف  يا  (27 .) دنوش رّکذتم  هک  دشاب  تسادخ ، تردق ] ]
هک اجنآ  زا  ار  امش  شاهلیبق ، وا و  تقیقح ، رد  دنک . نایامن  نانآ  رب  ار  ناشیاهتروع  ات  دنکرب ، ناشیا  زا  ار  ناشـسابل  و  دنار ، نوریب  تشهب 

: دنیوگیم دـننک ، یتشز  راک  نوچ  28)و  .) دنروآیمن نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  ناتـسود  ار  نیطایـش  ام  دـننیبیم . دـینیبیمن ، ار  اهنآ 
هک ار  يزیچ  ایآ  دـهدیمن ، نامرف  تشز  راک  هب  ادـخ  ًاـعطق  : » وگب تسا ». هداد  ناـمرف  نادـب  ار  اـم  ادـخ  میتفاـی و  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  »

میقتسم ار  دوخ  يور  يدجسم  ره  رد  هکنیا ]  ] و تسا ، هداد  نامرف  يرگداد  هب  مراگدرورپ  : » وگب (29 (»؟ دیهدیم تبسن  ادخ  هب  دینادیمن 
هب  ] دروآ دیدپ  ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  دـیناوخب ، ار  يو  دـیاهدینادرگ  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  و  دـینک ، هلبق ] يوس  هب  ]

نیطایـش نانآ  اریز  تسا ، هدش  تباث  نانآ  رب  یهارمگ  یهورگ  و  هدومن ، تیادـه  ار  یهورگ  هک ] یلاح  رد  (] 30 .«) دیدرگیمرب وا ] يوس 
و دیریگرب ، يزامن  ره  رد  ار  دوخ  هماج  مدآ ، نادـنزرف  يا  (31 .) دنناگتفایهار هک  دنرادنپیم  دناهتفرگ و  دوخ ]  ] ناتـسود ادخ ، ياج  هب  ار 

يارب ادـخ  هک  ار  ییاهرویز  : » وگب ربمایپ ] يا  (] 32 .) درادیمن تسود  ار  ناراکفارـسا  وا  هک  دینکم  يورهدایز  یل ] دیماشایب و[ دـیروخب و 
تـسا یناسک  يارب  ایند  یگدنز  رد  اهتمعن ]  ] نیا : » وگب هدینادرگ »؟ مارح  یـسک  هچ  ار  هزیکاپ  ياهیزور  زین ]   ] و هدروآ ، دیدپ  شناگدنب 

نایب ینـشور  هب  دـننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ هنوگ  نیا  دـشابیم ». ناـنآ  ّصاـخ   [ زین  ] تماـیق زور  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک 
؛ تسا هدینادرگ  مارح  ار  قحان  متس  هانگ و  و  ناهنپ - هچ  و  دشاب ]  ] شراکشآ هچ   - ار اهیراکتشز  طقف  نم  راگدرورپ  : » وگب (33 .) مینکیم

تبـسن ادـخ  هب  دـینادیمن  هک  ار  يزیچ  هکنیا  و  هدرکن ؛ لزاـن  نآ  ّتیناّـقح ]  ] رب یلیلد  هـک  دـیزاس  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ  هـکنیا  زین ]  ] و
يا (35 .) شیپ هـن  دـنزادنا و  سپ  ار  نآ  یتعاـس  دـنناوتیم ]  ] هـن دـسر ، ارف  ناـشلجا  نوـچ  سپ  تـسا ؛ یلجا  یتـّما  ره  يارب  34)و  .) دیهد

هن دیارگ ، حالص  يراگزیهرپ و  هب  سک  ره  سپ  دنناوخب ، امش  رب  ارم  تایآ  دنیایب و  امـش  يارب  ناتدوخ  زا  یناربمایپ  نوچ  مدآ ، نادنزرف 
دندـیزرو ّربکت  اهنآ  شریذـپ ]  ] زا دنتـشاگنا و  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  36)و  .) دنوش یم  نیگهودـنا  هن  دوب و  دـهاوخ  نانآ  رب  یمیب 
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؟ دنک بیذـکت  ار  وا  تایآ  ای  ددـنب  غورد  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  (37 .) دننادواج نآ  رد  و ]  ] دنـشتآ مدمه  نانآ 
ناشناج هک  دنیایب  ناشغارس  هب  ام  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  ات  دیـسر ، دهاوخ  ناشیا  هب  هدش  رّرقم  هچنآ  زا  ناشبیـصن  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا 

هک دنهدیم  یهاوگ  دوخ  هیلع  و  دندش » دیدپان  ام  مشچ ]  ] زا : » دنیوگیم تساجک »؟ دیدناوخیم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  : » دنیوگیم دنناتسب ،
رد  ] یتّما هک  راب  ره  دیوش ». شتآ  لخاد  دـناهدوب ، امـش  زا  شیپ  هک  سنا ، ّنج و  زا  ییاهتّما  نایم  رد  : » دـیامرفیم (38 .) دندوب رفاک  نانآ 

ناـشنایاوشیپ هراـب  رد  ناـشناوریپ  هاـگنآ ] [ ؛ دـندنویپ مه  هب  نآ  رد  یگمه  هک  یتـقو  اـت  دـنک ، تنعل  ار  دوـخ  ناـشیکمه  دـیآرد ، شتآ ]
[ باذع  ] مادک ره  يارب  : » دیامرفیم ادخ ] .« ] هدـب نانآ  هب  شتآ  باذـع  ربارب  ود  سپ  دـندرک ، هارمگ  ار  ام  نانیا  اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم
هب هچنآ  يازـس  هب  سپ  تسین . يزایتما  ام  رب  ار  امـش  : » دـنیوگیم ناشناوریپ  هب  ناشنایاوشیپ  39)و  .«) دینادیمن امـش  یلو  تسا  نادنچ  ود 

، دـندیزرو رّبکت  اـهنآ  نتفریذـپ ]  ] زا دندرمـش و  غورد  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  تقیقح ، رد  (40 .«) دیـشچب ار  باذع  دـیدروآیم  تسد 
ار ناراکهزب  ناسنیدب  و  دوش . لخاد  نزوس  خاروس  رد  رتش  هکنآ  رگم  دنیآیمنرد  تشهب  رد  دـنیاشگیمن و  ناشیارب  ار  نامـسآ  ياهرد 
هک یناسک  42)و  .) میهدیم ازـس  ار  نارگدادـیب  هنوگ  نیا  و  تساهـششوپ ، ناشیالاب  زا  يرتسب و  مّنهج  زا  ناـنآ  يارب  (41 .) میهدیم رفیک 
نآ رد  هک ]  ] دنتـشهب مدـمه  ناـنآ  مینکیمن - فـیلکت  شناوـت  ردـق  هب  زج  ار  یـسک  چـیه   - دـناهدرک هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا 

ییادخ شیاتس  : » دنیوگیم و  تسا ، يراج  اهرهن  ناش  [ ياهرصق  ] ریز زا  مییادزیم . ناشیاههنیـس  زا  ار  ياهنیک  هنوگ  ره  43)و  .) دننادواج
ِراگدرورپ ِناگداتـسرف  تقیقح ، رد  میتفاییمن . تیاده  دوخ  ام  درکیمن  يربهر  ار  ام  ادخ  رگا  و  دومن ، تیادـه  هار ]  ] نیدـب ار  ام  هک  ار 

ثاریم دـیدادیم  ماـجنا  هچنآ  شاداـپ ]  ] هب ار  نآ  هک  تـسا  یتـشهب  ناـمه  نـیا  هـک  دوـشیم  هداد  ادـن  ناـنآ  هـب  و  دـندروآ ». ار  قـح  اـم 
[ زین  ] امـش ایآ  میتفای ؛ تسرد  دوب  هداد  هدـعو  ام  هب  نامراگدرورپ  ار  هچنآ  ام  : » هک دـنهدیم  زاوآ  ار  ناـیخزود  ناـیتشهب ، 44)و  .) دیاهتفای
: هک دهدیمرد  زاوآ  نانآ  نایم  ياهدنهدزاوآ  سپ  يرآ ». : » دنیوگیم دـیتفای »؟ تسرد  تسار و  دوب  هدرک  هدـعو  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ 
ار ترخآ  اـهنآ  دــنهاوخیم و  جــک  ار  نآ  دــنرادیم و  زاــب  ادــخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] هـک ناــنامه  (45 .«) داـب ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  »
، دنسانشیم ناشیامیس  زا  ار  هتسد ] ود  نآ  زا   ] کی ره  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا ، رب  و  تسا ، یلیاح  هورگ ،]  ] ود نآ  نایم  46)و  .) دنرکنم

يوس هب  ناشنامشچ  نوچ  47)و  .«) امـش رب  مالـس  : » هک دنهدیم  زاوآ  دنراد - دیما  نادب ] [ ] یل هدـشن و[ نآ  دراو  زونه  هک   - ار نایتشهب  و 
ار نانآ  هک  ار  ینادرم  فارعَا ، لـها  48)و  .«) هدم رارق  ناراکمتـس  هورگ  هرمز  رد  ار  ام  اراگدرورپ ، : » دنیوگیم دوش ، هدینادرگ  نایخزود 

يدوـس امـش  لاـح  هب  دـیدرکیم ، هک  یـشکندرگ  همه ]  ] نآ امـش و  ّتیعمج  : » دـنیوگیم و ]  ] دـنهد یم  ادـن  دنـسانشیم ، ناشیامیـس  زا 
تشهب هب  کنیا ] [ « »؟ دیناسر دهاوخن  یتمحر  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  دیدرکیم  دای  دنگوس  هک  دندوبن  ناسک  نامه  نانیا  ایآ  (» 49 .«) تشادن

ادـخ هچنآ  زا  ای  بآ  نآ  زا  : » هک دـنهدیم  زاوآ  ار  ناـیتشهب  ناـیخزود ، 50)و  .«) دیوشیم نیگهودنا  هن  تسامـش و  رب  یمیب  هن  دـییآرد .
یمرگرـس و ار  دوخ  نید  هک  ناـنامه  (51 .«) تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنآ  ادـخ  : » دـنیوگیم دـیزیر ». ورف  اـم  رب  هدرک ، امـش  ِيزور 

راکنا ار  ام  تاـیآ  و  دـندرب ، داـی  زا  ار  دوخ  زورما  رادـید  ناـنآ  هک  هنوگ  ناـمه  سپ  درک . ناـشرورغم  اـیند  یگدـنز  و  دنتـشادنپ ، يزاـب 
نشور و شناد ، يور  زا  ار  نآ  هک  میدروآ  یباـتک  ناـنآ  يارب  اـم  تقیقح ، رد  52)و  .) میربیم دای  زا  ار  نانآ  زورما  مه ]  ] ام دـندرکیم ،
هک يزور  دـننآ ؟ لیوأت  راظتنا  رد  زج  نانآ ]  ] ایآ (53 .) تسا یتمحر  تیاده و  دـنروآیم  نامیا  هک  یهورگ  يارب  و  میاهتخاس ، شیاویش 

سپ دندروآ . ار  قح  ام  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ًاقح  : » دنیوگیم دناهدرپس  یـشومارف  هب  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  هک  یناسک  دـسر ، ارف  شلیوأت 
ماـجنا هچنآ  زا  ریغ  اـت  میوش ، هدـینادرگزاب  اـیند ] هب  تسا  نکمم   ] اـی دـننک  تعافـش  اـم  يارب  هک  تسه  ینارگتعافـش  ار  اـم  زورما ]  ] اـیآ

، تقیقح رد  (54 .) دـنداد فک  زا  دـنتخاسیم  غورد  هب  ار  هچنآ  و  دـندز ، نایز  نتـشیوخ  هب  نانآ ]  ] هک یتسار  هب  میهد »؟ ماـجنا  میدادیم 
بش هب  ار  زور  تفای . الیتسا  يرادناهج ]  ] شرع رب  سپس  دیرفآ ؛ زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادخ  نآ  امـش  راگدرورپ 

هک شاب  هاگآ  دروآ .] دیدپ   ] دناهدش مار  وا  نامرف  هب  هک  ار  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  زین ]  ] و دناشوپیم ، دبلط - یم  ار  نآ  ناباتـش  هک  -
زا وا  هک  دـیناوخب  یناهن  يراز و  هب  ار  دوخ  راـگدرورپ  (55 .) نایناهج راگدرورپ  تسا  ییادـخ  هدـنخرف  تسوا . نآ  زا  رما  قلخ و  ملاـع ] ]
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هب ادخ  تمحر  هک  دیناوخب  ار  وا  دـیما  میب و  اب  و  دـینکم ، داسف  نآ  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد  56)و  .) درادیمن تسود  ار  ناگدنرذگدح 
ار رابنارگ  ياهربا  هک  هاگ  نآ  ات  دتـسرفیم ، ناسرهدژم  شتمحر  ناراب ]  ] شیپاـشیپ ار  اـهداب  هک  تسوا  57)و  .) تسا کیدزن  ناراکوکین 

ناسنیدـب میروآرب .  [ كاـخ زا   ] ياهوـیم هنوـگ  ره  زا  و  مـیروآ ؛ دورف  ناراـب  نآ ، زا  و  مـینارب ، هدرم  ینیمزرـس  يوـس  هـب  ار  نآ  دـنرادرب ،
شراگدرورپ نذا  هب  شهاـیگ  هداـمآ ،] و   ] كاـپ نیمز  58)و  .) دـیوش رکذـتم  امـش  هک  دـشاب  میزاسیم ، جراخ  اهربق ] زا  زین   ] ار ناگدرم 

يارب ار  دوخ ]  ] تایآ هنوگ ، نیا  دـیآیمنرب . هدـیافیب  كدـنا و  زج  شهایگ ]  ] تسا بساـنمان ] و   ] كاـپان هک  ینیمز ]  ] نآ و  دـیآیمرب ؛
ار ادـخ  نم ، موق  يا  : » تفگ سپ  میداتـسرف . شموق  يوس  هب  ار  حون  اـنامه  (59 .) مینکیم نایب  نوگهنوگ  دنرازگیم ، رکـش  هک  یهورگ 
رد ار  وت  ام  ًاعقاو  : » دنتفگ شموق  نارس  (60 .«) مکانمیب امش  رب  گرتس  يزور  باذع  زا  نم  تسین ، وا  زج  يدوبعم  امـش  يارب  هک  دیتسرپب 

راـگدرورپ بناـج  زا  ياهداتـسرف  نم  هکلب  تسین ، نم  رد  یهارمگ  هنوـگ  چـیه  نم ، موـق  يا  : » تـفگ (61 .«) مینیبیم يراکـشآ  یهارمگ 
ایآ (63 .«) دینادیمن امـش ]  ] هک منادیم  ادـخ  زا  ییاهزیچ  مهدیم و  ناتزردـنا  مناسریم و  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياهمایپ  (62 .) منایناهج

دینک و يراگزیهرپ  امـش  ات  دهد و  میب  ار  امـش  ات  هدمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  يدنپ  ناتدوخ ، زا  يدرم  رب  هک  دیدرک  بجعت 
و میداد ؛ تاجن  دـندوب  یتشک  رد  يو  اب  هک  ار  یناـسک  وا و  اـم  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  وا  سپ  (64 (؟ دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دـشاب 
ار دوه  ناـشردارب  داـع ، يوس  هب  65)و  .) دـندوب لد ] ] روک یهورگ  ناـنآ  اریز  میدرک ، قرغ  دنتـشادنپ  غورد  ار  اـم  تاـیآ  هک  ار  یناـسک 

نارس (66 (»؟ دـینکیمن يراـگزیهرپ  اـیآ  سپ  تسین ، وا  زج  يدوـبعم  امـش  يارب  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نم ، موـق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛] ]
: تفگ (67 .«) میرادنپیم نایوگغورد  زا  ار  وت  ًادج  مینیبیم و  تهافـس  یعون ]  ] رد ار  وت  ام  تقیقح ، رد  : » دـنتفگ دـندوب  رفاک  هک  شموق 
مناسریم و امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياهمایپ  (68 .) منایناهج راگدرورپ  بناج  زا  ياهداتسرف  نم  یلو  تسین ، یتهافـس  نم  رد  نم ، موق  يا  »
ار امـش  ات  هدمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  يدنپ  ناتدوخ ، زا  يدرم  رب  هک  دیدرک  بجعت  ایآ  (69 .«) منیما یهاوخ  ریخ  امش  يارب 

امـش تّوق  رب  تقلخ ، رد  و  داد ، رارق  نانآ ]  ] نانیـشناج حون ، موق  زا  سپ  ار  امـش  دنوادخ ]  ] هک ار  ینامز  دیروآ  رطاخ  هب  و  دهد ؟ رادشه 
هچنآ میتسرپب و  ار  ادخ  اهنت  هک  ياهدمآ  ام  يوس  هب  ایآ  : » دنتفگ (70 .) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دوزفا .

هک یتسار  : » تفگ (71 .«) روایب ام  يارب  یهدیم  هدـعو  اـم  هب  ار  هچنآ  ییوگیم ، تسار  رگا  مینک ؟ اـهر  دـندیتسرپ  یم  نامناردـپ  هک  ار 
يراذگمان اهتب ] يارب   ] ناتناردپ دوخ و  هک  ییاهمان  هراب  رد  ایآ  تسا . هدیدرگ  ررقم  امـش  رب  ناتراگدرورپ  زا  تخـس ]  ] یمـشخ باذع و 

زا امــش  اـب  مـه ]  ] نـم هـک  دیــشاب  رظتنم  سپ  دـینکیم ؟ هلداـجم  نـم  اـب  هداتــسرفن  ورف  یناـهرب  اـهنآ  تیناـقح ]  ] رب ادــخ  و  دــیاهدرک ،
نمؤم دندرمـش و  غورد  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناـسک  و  میدـیناهر ؛ دوخ  زا  یتمحر  هب  دـندوب  وا  اـب  هک  ار  یناـسک  وا و  سپ  (72 .«) منارظتنم

امـش يارب  دیتسرپب ، ار  ادخ  نم ، موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛]  ] ار ناشردارب  حـلاص ، دومث ، موق ]  ] يوس هب  73)و  .) میدرک نکهشیر  دندوبن 
هک تسامـش  يارب  ادخ  رتشهدام  نیا ، تسا . هدـمآ  راکـشآ  یلیلد  ناتراگدرورپ  بناج  زا  امـش  يارب  تقیقح ، رد  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم 
ورف كاندرد  یباذع  ار  امـش  ادابم ]  ] ات دیناسرن  وا  هب  يدـنزگ  دروخب و  ادـخ  نیمز  رد  ات  دـیراذگب  ار  نآ  سپ  تسا . فرگـش  ياهدـیدپ 

. داد بسانم ]  ] ِياج امـش  هب  نیمز  رد  و  دینادرگ ، نانآ ]  ] نانیـشناج داع  موق ]  ] زا سپ  ار  امـش  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  دای  هب  74)و  .«) دریگ
دای هب  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دیدیـشارتیم .  [ یناتـسمز  ] ییاههناخ اههوک  زا  و  دیدرک ، یم  رایتخا  ییاهخاک  دوخ ] يارب   ] نآ ياهتـشد  رد 
ایآ : » دنتفگ دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ینافعضتسم  هب  دندیزرویم ، رابکتسا  هک  وا  موق  نارس  (75 .) دیرادمرب داسف  هب  رس  نیمز  رد  دیروآ و 

تــسا هتفاـی  تلاـسر  نادـب  يو  هـچنآ  هـب  اـم  دـیدرتیب ، : » دـنتفگ تـسا »؟ هدـش  هداتــسرف  شراـگدرورپ  فرط  زا  حـلاص  هـک  دـینادیم 
یپ ار  رتشهداـم  نآ  سپ  (77 .«) میرفاک دیاهدروآ  نامیا  نادـب  امـش  هچنآ  هب  ام  : » دـنتفگ دـندیزرویم ، رابکتـسا  هک  یناسک  (76 .«) مینمؤم

ام يارب  یهدیم  هدــعو  اـم  هـب  ار  هـچنآ  یناربماـیپ ، زا  رگا  حــلاص ، يا  : » دــنتفگ دندیچیپرــس و  دوـخ  راـگدرورپ  ناــمرف  زا  دــندرک و 
يا : » تفگ تفاترب و  يور  ناشیا  زا  حلاص ]  ] سپ (79 .) دندمآرد اپ  زا  ناشیاه  هناخ  رد  تفرگ و  ورف  ار  نانآ  هزرلنیمز  هاگنآ  (78 .«) روایب

تـسود ار  نارگتحیـصن ] ناهاوخریخ و   ] امـش یلو  متـساوخ  ار  امـش  ریخ  مدـناسر و  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ماـیپ  نم  یتسار ، هب  نم ، موق 
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زا سک  چـیه  هک  دـیوشیم ، بکترم  ار  [ي ] تشز راک  نآ  اـیآ  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماـگنه  میداتـسرف ]  ] ار طول  80)و  .«) دیرادیمن
یهورگ امـش  يرآ ، دـیزیمآیمرد ، نادرم  اـب  ناـنز  ياـج  هب  توهـش ، يور  زا  امـش  (81 (؟ تسا هـتفرگن  یـشیپ  امـش  رب  نآ  رد  ناـیناهج 

رهاظت یکاپ  هب  هک  دنایناسک  نانآ  اریز  دینک ، نوریب  ناترهـش  زا  ار  نانآ  : » دنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ  یلو  (82 .«) دیراکزواجت
84)و .) میداد تاجن  دوب - يدرگوگ ] داوم  رتسکاـخ  رد   ] ِناگدـنامیقاب هرمز  زا  هک  شنز  زا  ریغ   - ار شاهداوناـخ  وا و  سپ  (83 .«) دننکیم

بیعش ناشردارب  نیدم ، مدرم ]  ] يوس هب  85)و  .) دوب ناسچ  ناراکهنگ  ماجرف  نیبب  سپ  میدیناراب . يدرگوگ ] داوم  زا   ] یشراب نانآ  رس  رب 
بناـج زا  ار  امــش  تـقیقح ، رد  تـسین . وا  زج  يدوـبعم  چـیه  امــش  يارب  هـک  دـیتسرپب  ار  ادــخ  نـم ، موـق  يا  : » تـفگ میداتــسرف ؛]  ] ار

نآ حالـصا  زا  سپ  نیمز ، رد  و  دیهدم ، مک  ار  مدرم  لاوما  و  دیهن ، مامت  ار  وزارت  هنامیپ و  سپ  تسا . هدمآ  نشور  یناهرب  ناتراگدرورپ 
هک ار  یـسک  دیناسرتب و  ار ] مدرم   ] هک دینیـشنم  یهار  ره  رـس  رب  86)و  .«) تسا رتهب  امـش  يارب  دینمؤم  رگا  اهدومنهر ]  ] نیا دـینکم . داسف 

رایـسب ار  امـش  سپ  دیدوب ، كدنا  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای  هب  و  دیهاوخب ؛ جـک  ار  وا  هار  دـیراد و  زاب  ادـخ  هار  زا  هدروآ  ادـخ  هب  نامیا 
هدروآ نامیا  ماهدش  هداتسرف  نادب  نم  هچنآ  هب  امش  زا  یهورگ  رگا  87)و  .«) تسا هدوب  هنوگچ  ناراکداسف  ماجرف  هک  دیرگنب  و  دینادرگ ،

ربکت هک  شموق  نارـس  (88 .«) تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک ]  ] دـنک يرواد  اـم  ناـیم  ادـخ  اـت  دـینک  ربـص  دـناهدرواین ، ناـمیا  رگید  هورگ  و 
ام شیک  هب  ای  درک ؛ میهاوخ  نوریب  نامدوخ  رهـش  زا  دـناهدروآ ، ناـمیا  وت  اـب  هک  ار  یناـسک  وت و  اـی  بیعـش ، يا  : » دـنتفگ دـندیزرویم ،

امـش شیک  هب  زاـب ]  ] هدیـشخب تاـجن  نآ  زا  ار  اـم  ادـخ  هکنآ  زا  دـعب  رگا  (89 (»؟ میـشاب هتـشاد  تهارک  دـنچ  ره  ایآ  : » تفگ دـیدرگرب ».
[ هک . ] دهاوخب ام  راگدرورپ  ادخ ، هکنآ  رگم  میدرگزاب ، نآ  هب  هک  تسین  راوازـس  ار  ام  و  میاهتـسب ؛ غورد  ادـخ  هب  تقیقح  رد  میدرگرب ، 

وت هک  نک  يرواد  قح  هب  ام  موق  ام و  نایم  اراگدرورپ ، راب  میاهدرک . لکوت  ادـخ  رب  دراد . هطاحا  يزیچ  ره  رب  شناد  رظن  زا  ام  راگدرورپ 
سپ (91 .«) دیراکنایز ًاعطق  تروص  نیا  رد  دـینک ، يوریپ  بیعـش  زا  رگا  : » دـنتفگ دـندوب  رفاک  هک  شموق  نارـس  90)و  .«) ینارواد نیرتهب 

نآ رد  دوخ  ییوگ  دـندوب ، هدرک  بیذـکت  ار  بیعـش  هک  یناسک  (92 .) دـندمآرد اپ  زا  ناـشیاههناخ  رد  و  تفرگ ، ورف  ار  ناـنآ  هزرلنیمز 
يور ناشیا  زا  بیعـش ]  ] سپ (93 .) دندوب ناراکنایز  نامه  دوخ ، دندوب ، هدرک  بیذـکت  ار  بیعـش  هک  یناسک  دنتـشادن . تنوکـس  راید ] ]

دنرفاک هک  یهورگ  رب  هنوگچ  رگید  مداد ؛ ناتدنپ  مدیناسر و  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياهمایپ  هک  یتسار  هب  نم ، موق  يا  : » تفگ تفاترب و 
يراز هـب  رگم  اـت  مـیدرک  راـچد  جـنر  یتخـس و  هـب  ار  شمدرم  هـکنآ  رگم  میداتـسرفن  يربماـیپ  يرهـش ، چـیه  رد  94)و  (»؟ مروخب غیرد 

[ تعیبط مکح  هب  ًاملـسم  مه   ] ار ام  ناردپ  : » دنتفگ دـندش و  هوبنا  ات  میداد  رارق  تمعن ]  ]= یکین الب ،]  ]= يدـب ياج  هب  هاگنآ  (95 .) دنیآرد
هدروآ نامیا  اهرهش  مدرم  رگا  96)و  .) میتفرگ ار  نانآ  نابیرگ ]  ] هاگانب دندوب  ربخ  یب  هک  یلاح  رد  سپ  تسا ». هدیـسریم  تحار  جنر و 

ناشدرواتـسد رفیک ]  ] هب سپ  دـندرک ؛ بیذـکت  یلو  میدوشگیم ، ناشیارب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاـکرب  ًاـعطق  دـندوب ، هدـییارگ  اوقت  هب  و 
هب دناهتفر - ورف  باوخ  هب  هک  یلاح  رد   - ناهاگماش ام  باذع  هکنیا  زا  دـناهدش  نمیا  اهرهـش  نانکاس  ایآ  (97 .) میتفرگ ار  نانآ  نابیرگ ] ]

؟ دـسررد ناشیا  هب  دنمرگرـس - يزاب  هب  هک  یلاح  رد   - زورمین ام  باذـع  هکنیا  زا  دـناهدش  نمیا  اهرهـش  نانکاس  اـیآ  98)و  (؟ دسرب نانآ 
يارب رگم  (100 .) دنادیمن نمیا  ادـخ  رکم  زا  ار  دوخ  یـسک ]  ] راکنایز مدرم  زج  هکنآ ] اب  [ ؟ دنتـسناد نمیا  ار  دوخ  ادـخ  رکم  زا  ایآ  (99)

ناشناهانگ رفیک ]  ] هب ار  نانآ  میتساوخیم  رگا  هک  تسا  هدومنن  زاـب  دـنربیم ، ثرا  هب  نآ  نیـشیپ ]  ] ناـنکاس زا  سپ  ار  نیمز  هک  یناـسک 
. مینکیم تیاکح  وت  رب  ار  نآ  ياـهربخ  زا  یخرب  هک  تساهرهـش  نیا  (101 .) دنونـشن رگید  ات  میداهنیم  رهُم  ناشیاهلد  رب  میدناسریم و 

هنوگ نیا  دندروآیمن . نامیا  زاب ]  ] دـندوب هدرک  بیذـکت  ًالبق  هچنآ  هب  نانآ  اما  دـندروآ . ناشیارب  نشور  لیالد  ناشناربمایپ  تقیقح ، رد 
زا دعب  هاگنآ  (103 .) میتفای نامرفان  ًادج  ار  ناشرتشیب  میتفاین و  راوتـسا ]  ] يدهع نانآ  رتشیب  رد  102)و  .) دهنیم رهُم  نارفاک  ياهلد  رب  ادخ 

ماـجرف نیبـب  سپ  دـندیزرو . رفک  تاـیآ ]  ] نآ هب  اـهنآ  یلو  میداتـسرف . شموق  نارـس  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  تاـیآ  اـب  ار  یـسوم  ناـنآ ،
رب هک  تسا  هتسیاش  (105 .«) منایناهج راگدرورپ  يوس  زا  يربمایپ  نم  دیدرتیب ، نوعرف ، يا  : » تفگ یـسوم  104)و  .) دوب هنوگچ  نادسفم 
نم هارمه  ار  لیئارسا  نادنزرف  سپ  ماهدروآ ، امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  نشور  یلیلد  تقیقح  رد  نم  میوگن . قح  نخس ]  ] زج ادخ 
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ار شیاصع  یسوم ]  ] سپ (107 .«) هدـب هئارا  ار  نآ  ییوـگیم  تسار  رگا  سپ  ياهدروآ ، ياهزجعم  رگا  : » تفگ نوـعرف ] (] 106 .) تسرفب
[ هدنـشخرد و   ] دـیپس نارگاشامت  يارب  ناهگان  دیـشک و  نوریب  ناـبیرگ ] زا   ] ار دوخ  تسد  108)و  .) دش راکـشآ  ییاهدژا  هاگانب  دنکفا و 
هچ سپ  دنک . نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امـش  دهاوخیم  (110 .«) تساناد يرحاس  درم ]  ] نیا کشیب ، : » دنتفگ نوعرف  موق  نارـس  (109 .) دوب
دزن ار  ییاناد  رحاس  ره  ات  (112 .) تسرفب اهرهش  هب  ار  یناگدنروآدرگ  و  نک ، تشادزاب  ار  شردارب  وا و  : » دنتفگ (111 (؟ دیهدیم روتسد 

و يرآ ، : » تفگ (114 (»؟ دوب دهاوخ  یـشاداپ  ام  يارب  میوش  زوریپ  ام  رگا  ایآ ] : »] دنتفگ و ]  ] دندمآ نوعرف  دزن  نارحاس  113)و  .) دنرآ وت 
امش : » تفگ (116 (»؟ مینکفایم ام  هکنیا  ای  ینکفایم و  وت  ایآ  یـسوم ، يا  : » دنتفگ (115 .«) دوب دیهاوخ  نم ] رابرد   ] نابرقم زا  امش  ًاملـسم 

هب 117)و  .) دندروآ نایم  رد  گرزب  يرحـس  دنتخادنا و  سرت  هب  ار  نانآ  دندرک و  نوسفا  ار  مدرم  ناگدـید  دـندنکفا ، نوچ  و  دـینکفیب ».
سپ (118 .) دیعلب ورف  دندوب  هتخاس  غورد  هب  ار  هچنآ  ناهگان  و  دش ] اهدژا  تخادنا و   ] سپ زادنیب ؛» ار  تیاصع  : » هک میدرک  یحو  یسوم 

هدجـس هب  نارحاس  120)و  .) دـندیدرگ راوخ  بولغم و  اـجنآ  رد  119)و  .) دـش لطاب  دـندرکیم  هک  ییاهراک  دـیدرگ و  راکـشآ  تقیقح 
زا شیپ  اـیآ  : » تفگ نوعرف  (123 .) نوراه یسوم و  راگدرورپ  (122 ،) میدروآ نامیا  نایناهج  راگدرورپ  هب  : » دـنتفگ و ] (] 121 .) دنداتفارد

. دینک نوریب  نآ  زا  ار  شمدرم  ات  دیاهتخادنا  هار  هب  رهش  رد  هک  تسا  یگنرین  نیا  ًاعطق  دیدروآ ؟ نامیا  وا  هب  مهد ، تصخر  امش  هب  هکنآ 
مهاوخ راد  هب  ار  امش  همه  سپس  دیرب  مهاوخ  تسار  زا  یکی  پچ و  زا  یکی  ار  ناتیاهاپ  اهتـسد و  (124 .«) تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  سپ 

هب اـم  هـک  یناـسریمن  رفیک  هـب  ار  اــم  نـیا  يارب  زج  وـت  126)و  .) تشگ میهاوخزاـب  ناـمراگدرورپ  يوس  هب  اـم  : » دـنتفگ (125 .) تخیوآ
نارس 127)و  .«) ناریمب ناملسم  ار  ام  زیر و  ورف  ییابیکـش  ام  رب  اراگدرورپ ، میدروآ . نامیا  دمآ - ام  يارب  یتقو   - نامراگدرورپ تازجعم 

[ نوعرف [ »؟ دنک اهر  ار  تنایادخ  وت و  یسوم ]  ] دننک و داسف  نیمزرـس  نیا  رد  ات  ینکیم  اهر  ار  شموق  یـسوم و  ایآ  : » دنتفگ نوعرف  موق 
زا : » تفگ دوخ  موق  هب  یـسوم  (128 .«) میطلـسم نانآ  رب  ام  و  میرادیم ، هاگن  هدـنز  ار  ناشنانز  میـشُکیم و  ار  ناشنارـسپ  يدوزب  : » تفگ

[ کین  ] ماجرف و  دهدیم ؛ دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ ؛ ِنآ  زا  نیمز  هک  دـیزرو ، يرادـیاپ  دـییوج و  يرای  ادـخ 
رازآ دروم  يدمآ  ام  يوس  هب  هکنآ  زا  دعب  یتح ]  ] ییایب و ام  دزن  وت  هکنآ  زا  شیپ  : » دـنتفگ یـسوم ] موق  (] 129 .«) تسا ناراگزیهرپ  يارب 

درگنب هاگنآ  دزاس ؛  [ نانآ  ] نیشناج نیمز  يور  ار  امش  دنک و  كاله  ار  امـش  نمـشد  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  : » تفگ میتفرگ ». رارق 
تربـع هک  دـشاب  میدرک  راـچد  تـالوصحم  دوـبمک  یلاسکـشخ و  هـب  ار  ناـینوعرف  اـم  تـقیقح ، رد  130)و  .«) دـینکیم لمع  هنوگچ  اـت 
يدـنزگ نوچ  و  تسام » دوخ  یگتـسیاش ]  ] يارب نیا  : » دـنتفگیم دروآیم  يور  نانآ  هب  تمعن ] و   ] یکین هک  یماگنه  سپ  (131 .) دنریگ

ار نانآ  هک   ] تسادخ دزن  اهنت  نانآ  ینوگشدب   [ همشچرس  ] هک دیشاب  هاگآ  دندزیم . دب  نوگش  شناهارمه  یسوم و  هب  دیسریم ، نانآ  هب 
نوسفا ار  ام  نآ  هلیـسو  هب  هک  یفرگـش  هدیدپ  هنوگ  ره  : » دنتفگ 132)و  .) دنتـسنادیمن ناشرتشیب  نکیل  دهدیم ،] رفیک  ناشلامعا  يدب  هب 
تروـص هب  ار  نوـخ  اـهکوغ و  زیر و  هـنک  خـلم و  ناـفوط و  ناـنآ  رب  سپ  (133 .«) میتسین هدـنروآ  نامیا  وت  هب  اـم  يرواـیب ، اـم  يارب  ینک 

يا : » دنتفگ دمآ ، دورف  نانآ  رب  باذع  هک  یماگنه  134)و  .) دندوب راکدب  یهورگ  دندرک و  یشکرس  زاب  میداتسرف و  راکـشآ  ییاههناشن 
دروآ میهاوخ  نامیا  وت  هب  ًامتح  ینک  فرطرب  ام  زا  ار  باذع  نیا  رگا  ناوخب ، ام  يارب  دراد  وت  دزن  هک  يدهع  هب  ار  تراگدرورپ  یـسوم ،

زاب میتشادرب  اهنآ  زا  دندیسر - نادب  نانآ  هک  يدیـسررس  ات   - ار باذع  نوچ  135)و  .«) تخاس میهاوخ  هناور  وت  اب  ًاعطق  ار  لیئارـساینب  و 
اهنآ زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  ارچ  میتخاس ، ناشقرغ  ایرد  رد  میتفرگ و  ماقتنا  نانآ  زا  ماجنارـس  (136 .) دندرک ینکشنامیپ  مه 

تکرب نآ  رد  هک   - ار نیطسلف ]  ] نیمزرس يرواخ  رتخاب و  ياهشخب ] ، ] دندشیم فیعضت  هتسویپ  هک  یهورگ  نآ  هب  137)و  .) دندوب لفاغ 
و تفای ، ققحت  لیئارـسا  نادـنزرف  هب  تراگدرورپ  يوکین  هدـعو  دـندرک ، ربص  هکنآ  ساپ  هب  و  میدرک . اـطع  ثاریم  هب  میدوب - هداد  رارق 

دندیسر یموق  هب  ات  میدنارذگ . ایرد  زا  ار  لیئارـسا  نادنزرف  138)و  .) میدرک ناریو  دندوب  هتـشارفا  هتخاس و  شموق  نوعرف و  هک  ار  هچنآ 
ییادخ زین ]  ] ام يارب  تسا ، ینایادخ  نانآ  يارب  هک  هنوگ  نامه  یسوم ، يا  : » دنتفگ دنتشامگیم . تمه  شیوخ  ياهتب  شتـسرپ ]  ] رب هک 

لطاب دـندادیم  ماجنا  هچنآ  و  لـیاز ] و   ] دوباـن دـننآ  رد  ناـشیا  هچنآ  تقیقح ، رد  (139 .«) دـینکیم ینادان  امـش  یتسار  : » تفگ هد ». رارق 
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[ نک دای   ] 141)و (»؟ تسا هداد  يرترب  ناـیناهج  رب  ار  امـش  وا  هکنیا  اـب  میوجب ، امـش  يارب  يدوـبعم  ادـخ  زا  ریغ  اـیآ  : » تفگ (140 .) تسا
یقاب هدنز  ار  ناتنانز  دنتـشکیم و  ار  ناتنارـسپ  دندرکیم : هجنکـش  تخـس  ار  امـش  هک  میداد  تاجن  ناینوعرف  زا  ار  امـش  هک  ار  یماگنه 

اب ار  نآ  میتشاذگ و  هدعو  بش  یس  یـسوم ، اب  142)و  .) دوب ناتراگدرورپ  بناج  زا  یگرزب  ِشیامزآ  امش  يارب  نیا ، رد  دنتـشاذگیم و 
شردارب هب  روط ] هوک  هب  نتفر  ماگنه   ] یسوم و  دمآ . رـس  هب  بش  لهچ  رد  شراگدرورپ  نیعم  تقو  هکنآ  ات  میدرک . مامت  رگید  بش  هد 

هب یسوم  نوچ  143)و  .«) نکم يوریپ  ار  نارگداسف  هار  و  نک ، حالـصا  ار ] نانآ  راک   ] و شاب ، منیـشناج  نم  موق  نایم  رد  : » تفگ نوراه 
ارم زگره  : » دومرف مرگنب ». وت  رب  اـت  ياـمنب  نم  هب  ار  دوخ  اراـگدرورپ ، : » درک ضرع  تفگ ، نخـس  وا  اـب  شراـگدرورپ  دـمآ و  اـم  داـعیم 
هولج هوک  هب  شراگدرورپ  نوچ  سپ  دید « . یهاوخ  ارم  يدوز  هب  تفرگ  رارق  دوخ  ياج  رب  رگا  سپ  رگنب ؛ هوک  هب  نکیل  دـید ، یهاوخن 

نم مدرک و  هبوت  تهاـگرد  هب  یهزنم ! وت  : » تفگ دـمآ ، دوخ  هب  نوچ  و  داـتفا ، نیمز  رب  شوهیب  یـسوم  و  تخاـس ، زیر  زیر  ار  نآ  دومن ،
وت هب  ار  هچنآ  سپ  مدـیزگرب ؛ راگزور ]  ] مدرم رب  وت ،] اب   ] منتفگ نخـس  اب  اهتلاسر و  اب  ار  وت  یـسوم ، يا  : » دومرف (144 .«) منانمؤم نیتسخن 

سپ میتشاـگن ، یلیـصفت  يزیچ  ره  يارب  و  يدـنپ ، يدروم  ره  رد  وا  يارب  تاروت ]  ] حاولا رد  145)و  .«) شاب نارازگـساپس  زا  ریگب و  مداد 
امـش هب  ار  ناـنامرفان  يارـس  يدوز  هب  دـنریگ ، ارف  ار  نآ  نیرتـهب  هک  نک  راداو  ار  دوـخ  موـق  ریگب و  دـهج  ّدـج و  هـب  ار  نآ  :[ » میدوـمرف ]

ار ياهناشن  ره  رگا  هک ] يروط  هب   ] مزاس نادرگیور  متایآ  زا  دنزرویم ، ّربکت  قحانب  نیمز ، رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  (146 .«) منایامنیم
دوخ هار  ار  نآ  دننیبب  ار  یهارمگ  هار  رگا  و  دننیزگنرب ، ار  نآ  دننیبب  ار  باوص  هار  رگا  و  دـنرواین ، نامیا  نادـب  دـنرگنب ، نم ] تردـق  زا  ]

ار ترخآ  رادید  ام و  تایآ  هک  یناسک  147)و  .) دندیزرو تلفغ  هتشاگنا و  غورد  ار  ام  تایآ  نانآ  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  دنهد . رارق 
زا وا ، تمیزع ]  ] زا سپ  یـسوم  موق  148)و  (؟ دننیبیم رفیک  دندرکیم  هچنآ  ربارب  رد  زج  ایآ  تسا . هدـش  هابت  ناشلامعا  دنتـشادنپ ، غورد 

دیوگیمن و نخس  ناشیا  اب  هلاسوگ ]  ] نآ هک  دندیدن  ایآ  تشاد . واگ  يادص  هک  دنتخاس  دوخ  يارب  ياهلاسوگ  همـسجم  دوخ  ياهرویز 
هارمگ ًاعقاو  هک  دنتـسناد  دندیزِگ و  تمادن  تشگنا  نوچ  149)و  .) دندوب راکمتس  دنتفرگ و   [ شتـسرپ هب   ] ار نآ  دیامنیمن ؟ اهنادب  یهار 

كانمشخ و یسوم ، نوچ  150)و  .«) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ًاعطق  دیاشخبن  ار  ام  دنکن و  محر  ام  هب  ام  راگدرورپ  رگا  : » دنتفگ دـناهدش 
؟ دیتفرگ یشیپ  ناتراگدرورپ  نامرف  رب  ایآ  دیدوب ! نم  يارب  ینیـشناج  دب  هچ  نم  زا  سپ  : » تفگ تشگزاب ، دوخ  موق  يوس  هب  نیگهودنا 

ناوتان ارم  موق ، نیا  مردام ، دنزرف  يا  تفگ « : نوراه ]  . ] دیـشک دوخ  فرط  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شردارب  رـس  يوم ]  ] دنکفا و ار  حاولا  و 
: تفگ یسوم ] (] 151 .) هدم رارق  ناراکمتـس  هورگ  رامـش  رد  ارم  نکم و  داشنمـشد  ارم  سپ  دنـشکب ؛ ارم  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـنتفای و 

هلاسوگ هک  یناسک  يرآ ، (152 .«) ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  و  روآرد ، دوخ  تمحر  هانپ ]  ] رد ار  ام  زرماـیب و  ار  مردارب  نم و  اراـگدرورپ ، »
، هنوـگ نـیا  اـم  و  دیـسر ؛ دـهاوخ  ناـشیا  هـب  اـیند  یگدـنز  رد  یتـّلذ  ناـشراگدرورپ و  زا  یمــشخ  يدوز  هـب  دـنتفرگ ، شتــسرپ ] هـب   ] ار

وت راگدرورپ  ًاعطق  دندروآ ، نامیا  دندرک و  هبوت  هاگنآ  دندش ، ناهانگ  بکترم  هک  یناسک  یل ] 153)و[ .) میهدیم رفیک  ار  نازادرپغورد 
هک یناسک  يارب  نآ ، سیونور  رد  و  تفرگرب ، ار  حاولا  تسشن ، ورف  یسوم  مشخ  نوچ  154)و  .) دوب دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ  نآ  زا  سپ 

نوچ و  دـیزگرب ، ام  داعیم  يارب  درم  داـتفه  دوخ  موق  ناـیم  زا  یـسوم  155)و  .) دوب یتمحر  تیادـه و  دـندوب ، كانمیب  ناشراگدرورپ  زا 
[ يازـس  ] هب ار  ام  اـیآ  یتخاـسیم . كـاله  نیا  زا  شیپ  ارم  ار و  ناـنآ  یتساوخیم ، رگا  اراـگدرورپ ، : » تفگ تفرگ ، ورف  ار  ناـنآ  هلزلز ،

یهاوخب ار  هک  ره  هارمگ و  نآ  هلیـسو  هب  یهاوخب  ار  هک  ره  تسین ؛ وت  شیامزآ  زج  نیا  ینکیم ؟ كـاله  دـناهدرک  اـم  نادرخمک  هچنآ 
یکین ایند  نیا  رد  اـم  يارب  و  (» 156 .«) یناگدـنزرمآ نیرتهب  وت  و  نک ، محر  ام  هب  زرمایب و  ار  اـم  سپ  ییاـم ؛ رورـس  وت  ینکیم ؛ تیادـه 

همه متمحر  و  مناسریم ، مهاوخب  سک  ره  هب  ار  دوخ  باذع  : » دومرف میاهتشگزاب ». وت  يوس  هب  ام  هک  اریز  زین ،]  ] ترخآ رد  امرف و  رّرقم 
ناـمیا اـم  تاـیآ  هب  هک  ناـنآ  دـنهدیم و  تاـکز  دـننکیم و  يراـگزیهرپ  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  يدوز  هب  و  تـسا ؛ هـتفرگ  ارف  ار  زیچ 
هتـشون لیجنا  تاروت و  رد  دوخ ، دزن  ار  وا  مان ]  ] هک  - هدـناوخن سرد  ربمایپ  هداتـسرف ، نیا  زا  هک  نانامه  (157 .«) مرادیم رّرقم  دنروآیم ،

نانآ يارب  و  درادیم ، زاب  دنـسپان  راک  زا  و  دـهدیم ، نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  ار  ناـنآ  هک ] يربماـیپ  ناـمه  [ ؛ دـننکیم يوریپ  دـنباییم -
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تـسا هدوب  ناشیا  رب  هک  ار  ییاهدـنب  دـیق و  نانآ  شود ]  ] زا و  دـنادرگیم ، مارح  ناشیا  رب  ار  كاپان  ياهزیچ  لالح و  ار  هزیکاپ  ياهزیچ 
، دندرک يوریپ  تسا  هدش  لزان  وا  اب  هک  ار  يرون  دندرک و  شیرای  دنتـشاد و  شگرزب  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  درادیمرب .

نیمز اهنامسآ و  ییاورنامرف  هک  ییادخ ]  ] نامه متسه ، امـش  همه  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  نم  مدرم ، يا  : » وگب (158 .) دنناراگتسر نامه  نانآ 
هک تسا  ياهدناوخنسرد  ربمایپ  هک   - وا هداتسرف  ادخ و  هب  سپ  دناریمیم . دنکیم و  هدنز  هک  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  تسوا . نآ  زا 
هک دنتسه  یتعامج  یسوم  موق  نایم  زا  159)و  .«) دیوش تیاده  هک  دیما  دینک ، يوریپ  ار  وا  دـیورگب و  دراد - نامیا  وا  تاملک  ادـخ و  هب 
هب و  میدرک ، میـسقت  دـندوب  یتما  کی  ره  هک  هریـشع  هدزاود  هب  ار  ناـنآ  160)و  .) دـنیامنیم يرواد  قح  هب  دـننکیم و  ییامنهار  قح  هب 
ره دیشوج . همشچ  هدزاود  نآ ، زا  سپ ، نزب . گنس  هتخت  نآ  رب  تیاصع  اب  هک  میدرک  یحو  دنتساوخ - بآ  وا  زا  شموق  یتقو   - یـسوم

ياهزیچ زا  میداتـسرف . ورف  ناشیا  رب  نیچردـلب  نیبگنازگ و  و  میدرک ، نابیاس  ناـنآ  زارف  رب  ار  ربا  و  تخانـشب ؛ ار  دوخ  روخـشبآ  یهورگ 
هک ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 161)و .) دـندرکیم متـس  ناشدوخ  رب  نکیل  دـندرکن ، متـس  ام  رب  و  دـیروخب . میاهدرک  ناتیزور  هک  ياهزیکاـپ 

. زیر ورف  ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ]، : ] دییوگب و  دیروخب ، دیتساوخ - هک  اج  ره   - نآ زا  و  دینیزگ ، تنوکس  رهش  نیا  رد  : » دش هتفگ  ناشیدب 
، سپ (162 .«) مییازفیب ناراکوکین  رجا ]  ] رب يدوز  هب  و ]  ] مییاشخبب امـش  رب  ار  امـش  ناـهانگ  اـت  دـییآرد ، رهـش ]  ] هزاورد زا  نانکهدجـس  و 

متـس هکنآ  يازـس  هب  سپ  دـندرک . لیدـبت  يرگید  نخـس  هب  دوب  هدـش  هتفگ  ناـشیا  هب  هک  ار  ینخـس  دـندرک ، متـس  هک  ناـنآ  زا  یناـسک 
هب هک  هاگنآ  وش : ایوج  ناشیا  زا  دوب ، ایرد  رانک  هک  يرهـش  نآ  یلاـها  زا  163)و  .) میداتسرف ورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  یباذع  دندیزرویم ،

نانآ يوس  هب  هبنـش  ریغ  ياهزور  و  دـندمآیم ، بآ  يور  ناشیاهیهام  نانآ ، هبنـش  زور  هک  هاـگنآ  دـندرکیم ؛ زواـجت  هبنـش  زور  مکح ] ]
هچ يارب  : » دنتفگ ناشیا  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  164)و  .) میدومزآیم دندرکیم ، ینامرفان  هکنآ  ببس  هب  ار  نانآ  ام  هنوگ  نیا  دندمآیمن .

شیپ یترذعم  ات  : » دنتفگ دیهدیم »؟ دنپ  درک ، دهاوخ  باذع  تخـس  یباذـع  هب  ار  نانآ  ای  تسا ، ناشیا  هدـننکكاله  ادـخ  هک  ار  یموق 
، دندرب دای  زا  دندوب ، هدـش  هداد  رکذـت  نادـب  ار  هچنآ  هک  یماگنه  سپ  (165 .«) دننک يراگزیهرپ  نانآ  هک  دـیاش  و  دـشاب ، ناتراگدرورپ 

دیدش یباذع  هب  دندرکیم ، ینامرفان  هکنآ  يازس  هب  دندرک ، متس  هک  ار  یناسک  و  میداد ؛ تاجن  دنتشادیم  زاب  دب  ِراک ]  ] زا هک  ار  یناسک 
167)و .«) دیـشاب هدشهدنار  یناگنیزوب  : » میتفگ نانآ  هب  دندرک ، یچیپرـس  دـندوب  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  زا  نوچ  166)و  .) میدرک راتفرگ 

باذع ناشیدب  هک  تشامگ  دهاوخ  ار  یناسک  نایدوهی ]  ]= نانآ رب  تمایق  زور  ات  هک  تشاد  مالعا  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  نک ] دای  ]
تروـص هـب  نـیمز  رد  ار  ناــنآ  168)و  .) تـسا ناـبرهم  رایـسب  هدـنزرمآ  وـمه  تـسا و  رفیکدوز  وـت  راـگدرورپ  يرآ ، دـنناشچب . تـخس 

هک دشاب  میدومزآ ، اهیشوخان  اهیشوخ و  هب  ار  اهنآ  و  دننیا . زج  نانآ  زا  یخرب  دنراکتـسرد و  نانآ  زا  یخرب  میتخاس : هدنکارپ  ییاههورگ 
: دنیوگیم دنریگیم و  ار  تسپ  يایند  نیا  عاتم  هک  دندش  ینامسآ ]  ] باتک ثراو  ینانیشناج  نانآ ، زا  دعب  هاگنآ  (169 .) دندرگزاب ناشیا 
هک هدشن  هتفرگ  ینامسآ ]  ] باتک نامیپ  نانآ  زا  ایآ  دنناتسیم . ار  نآ  زاب ]  ] دسرب ناشیا  هب  نآ  دننام  یعاتم  رگا  و  دش ». میهاوخ  هدیشخب  »

اورپ هک  یناسک  يارب  ترخآ  يارـس  و  دناهتخومآ ؟ تسا  باتک ]  ] نآ رد  هک  ار  هچنآ  هکنیا  اب  دنیوگن ، نخـس  ادـخ  هب  تبـسن  قح  هب  زج 
دننادب  ] دناهتشاد اپرب  زامن  دننزیمرد و  گنچ  ینامسآ ]  ] باتک هب  هک  یناسک  170)و  (؟ دینکیمن لّقعت  زاب  ایآ  تسا . رتهب  دننکیم  هشیپ 

نانچ و  میتشارفارب ، اسآنابیاس ، ناشزارف  رب  ار  روط ]  ] هوک هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 171)و .) درک میهاوخن  هابت  ار  ناراکتسرد  رجا  ام  هک ]
تسا نآ  رد  ار  هچنآ  و  دیریگب ، دهج  ّدج و  هب  میاهداد  امش  هب  هک  ار  هچنآ  میتفگ ]: و  . ] داتفا دهاوخ  ورف  ناشرـس  رب  هوک ]  ] هک دنتـشادنپ 

تفرگرب و ار  ناـنآ  هیرذ  مدآ ، نادـنزرف  تشپ  زا  تراـگدرورپ  هک  ار  یماـگنه  172)و  .) دیوش راگزیهرپ  هک  دیاش  دیـشاب . هتـشاد  دای  هب 
نیا زا  ام  دـییوگب  تمایق  زور  ادابم  ات  میداد » یهاوگ  ارچ ، : » دـنتفگ متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  ایآ  هک  تخاس  هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـشیا 
هچنآ رطاخ  هب  ار  ام  ایآ  میدوب . ناشیا  زا  سپ  ینادنزرف  ام  دـناهدوب و  كرـشم  نیا  زا  شیپ  ام  ناردـپ  دـییوگب  ای  (173 .) میدوب لفاغ  رما ] ]

[ قح يوس  هب   ] نانآ هک  دـشاب  و  مینکیم ، نایب  لیـصفت  هب  ار  دوخ ]  ] تایآ هنوگنیا  174)و  (؟ ینکیم كاله  دناهداد  ماجنا  ناشیدنالطاب 
ار وا  ناطیـش ، هاگنآ  تشگ ؛ يراـع  نآ  زا  هک  ناوخب  ناـنآ  يارب  میدوب  هداد  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ار  سک  نآ  ربخ  175)و  .) دندرگزاب
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دییارگ و ایند ]  ]= نیمز هب  وا  اما  میدربیم ، الاب  تایآ ]  ] نآ هلیـسو  هب  ار  وا  ردـق  میتساوخیم ، رگا  176)و  .) دش ناهارمگ  زا  درک و  لابند 
و دروآرب ، ماک  زا  ناـبز  يوش  روهلمح  نآ  رب  رگا  هک ]  ] تسا گـس  ناتـساد  نوچ  شناتـساد  ور  نیا  زا  درک . يوریپ  دوخ  سْفَن  ياوه  زا 
ار ناتـساد  نیا  سپ  دـندرک . بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  نآ  لَـثَم  نیا ، دروآرب . ماـک  زا  ناـبز  مه ] زاـب   ] ینک اـهر  ار  نآ  رگا 

متـس دوـخ  هب  بیذـکت و  ار  اـم  تاـیآ  هک  یهورگ  ناتـساد  تسا  تشز  هچ  (177 .) دنـشیدنیب نانآ  هک  دـیاش  نک ، تیاکح  ناـنآ ] يارب  ]
رد 179)و  .) دـنناراکنایز دوـخ  ناـنآ  دـیامن ، هارمگ  هک  ار  یناـسک  و  تسا ؛ هتفاـیهار  وا  دـنک ، تیادـه  ادـخ  ار  هـک  ره  (178 .) دندومنیم

و دـننکیمن ، تفایرد  ار ] قیاقح   ] نآ اـب  هک  دـنراد  ییاـهلد  هک ] ارچ  . ] میاهدـیرفآ خزود  يارب  ار  ناـیمدآ  ناـیّنج و  زا  يرایـسب  تقیقح ،
اهنآ يرآ ]، . ] دنرتهارمگ هکلب  نایاپراهچ  دننامه  نانآ  دنونـشیمن . اهنآ  اب  هک  دنراد  ییاهـشوگ  و  دننیبیمن ، اهنآ  اب  هک  دنراد  ینامـشچ 

هب وا  ياهمان  دروم  رد  هک  ار  یناسک  و  دـیناوخب ، اهنآ  اب  ار  وا  سپ  دراد ، صاـصتخا  ادـخ  هب  وکین  ياـهمان  180)و  .) دنناگدناملفاغ نامه 
، میاهدـیرفآ هک  یناسک  ناـیم  زا  181)و  .) تفای دـنهاوخ  رفیک  دـندادیم  ماـجنا  هچنآ  يازـس ]  ] هب هک  ادوز  دـینک . اـهر  دـنیارگیم  يژک 
زا جیردت ، هب  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  182)و  .) دنیامنیم يرواد  قح  هب  دننکیم و  تیادـه  قح  هب  هک  دنتـسه  یهورگ 
هک دناهدیشیدنین  ایآ  (184 .) تسا راوتسا  نم  ریبدت  هک  مهدیم ، تلهم  نانآ  هب  183)و  .) تفرگ میهاوخ  ار  ناشنابیرگ  دننادیمن  هک  ییاج 

ادـخ هک  يزیچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم  رد  اـیآ  (185 .) تسین راکـشآ  ياهدنهدرادشه  زج  وا  درادن ؟ ینونج  چـیه  نانآ  نیـشنمه 
؟ دـنروآیم نامیا  نآرق  زا  دـعب  نخـس ، مادـک  هب  سپ  دـشاب ؟ هدـش  کیدزن  ناشگرم  ماگنه  دـیاش  هکنیا  و  دناهتـسیرگنن ؛ تسا  هدـیرفآ 

هراب رد  وت  زا  (187 .) دراذگیم او  نادرگرـس  ناشنایغط  رد  ار  نانآ  و  تسین ، يربهر  چیه  وا  يارب  دـنک ، هارمگ  دـنوادخ  ار  هک  ره  (186)
دوخ عقوم  هب  ار  نآ  سک ] چـیه   ] وا زج  تسا . نم  راگدرورپ  دزن  اـهنت  نآ ، ملع  : » وگب تسا ؟ تقو  هچ  نآ  عوقو  هک ]  ] دنـسرپیم تماـیق 
نامز  ] زا وت  ایوگ  دنسرپیم  وت  زا  زاب ] .« ] دسریمن امش  هب  ناهگان  زج  تسا ، نارگ  نیمز  اهنامسآ و  رب  هثداح ] نیا  . ] دنادرگیمن راکـشآ 
مدوخ يارب  دـهاوخب ، ادـخ  هچنآ  زج  : » وگب (188 .«) دـننادیمن مدرم  رتـشیب  یلو  تسادـخ ، دزن  اـهنت  نآ ، ملع  : » وگب یهاـگآ . نآ  عوقو ]

هدنهدمیب و زج  نم  دیسریمن . یبیـسآ  نم  هب  زگره  متخودنایم و  يرتشیب  ریخ  ًاعطق  متـسنادیم  بیغ  رگا  و  مرادن ، ینایز  دوس و  رایتخا 
نآ زا  ار  يو  تفج  و  دـیرفآ ، يدـحاو  سْفَن  زا  ار  امـش  هک  سک  نآ  تسوا  (189 .«) متـسین دنروآیم ، نامیا  هک  یهورگ  يارب  رگتراشب 

، دینارذگ کبس ] راب   ] نآ اب  يدنچ ]  ] و کبس . يراب  دش ، رادراب  تخیمآرد  اّوح ]  ] وا اب  مدآ ]  ] نوچ سپ  دریگ . مارآ  نادب  ات  دروآ  دیدپ 
میهاوخ نارازگـساپس  زا  ًاعطق  ینک  اـطع  هتـسیاش  يدـنزرف ]  ] اـم هب  رگا  هک  دـندناوخ  ار  دوخ  راـگدرورپ  ادـخ ، دـش ، رابنیگنـس  نوچ  و 

اب  ] هچنآ زا  ادخ  و  دنداد ، رارق  یناکیرش  وا  يارب  دوب ، هداد  ناشیا  هب  ادخ ]  ] هچنآ رد  داد ، هتسیاش  يدنزرف ] ، ] ود نآ  هب  نوچ  190)و  .) دوب
؟ دنقولخم ناشدوخ  دـننیرفآیمن و  ار  يزیچ  هک  دـننادرگیم  کیرـش  وا ] اب   ] ار یتادوجوم  ایآ  (191 .) تسا رترب  دننادرگیم  کیرـش  وا ]

يوریپ امـش  زا  دـیناوخارف ، تیادـه  هار ]  ] هب ار  اـهنآ  رگا  193)و  .) دـنهد يرای  ار  نتـشیوخ  هن  دـننک و  يرای  ار  نانآ  دـنناوتیمن  (192)و 
، دـیناوخیم ادـخ  ياج  هب  هک  ار  یناسک  تقیقح ، رد  (194 .) تسا ناسکی  امـش  يارب  دـینامب ، شوماخ  ای  دـیناوخب  ار  اهنآ  هچ  دـننکیمن .

ییاهاپ اهنآ  ایآ  (195 .) دننک تباجا  ار  امش  دیاب  دییوگیم  تسار  رگا  دیناوخب ، اهیراتفرگ ] رد   ] ار اهنآ  سپ  دنتـسه . امـش  لاثما  یناگدنب 
هک دنراد  ییاهشوگ  ای  دنرگنب ، نآ  اب  هک  دنراد  ییاهمشچ  ای  دنهد ، ماجنا  يراک  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهتسد  ای  دنورب ، هار  نآ  اب  هک  دنراد 
نآ نم  رورس  دیدرتیب ، (196 .«) دیهدم تلهم  ارم  دیرب و  راک  هب  هلیح  نم  هراب  رد  سپس  دیناوخب ؛ ار  دوخ  ناکیرش  : » وگب دنونـشب ؟ نآ  اب 
امـش دنناوتیمن  دیناوخیم ، وا  ياج  هب  هک  ار  یناسک  197)و  .) تسا ناگتسیاش  رادتـسود  ومه  و  هداتـسرف ، ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ 
يوس هب  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  و  دنونـشیمن ، دیناوخ ، ارف  تیادـه  هار ]  ] هب ار  اهنآ  رگا  198)و  .) دنهد يرای  ار  نتـشیوخ  هن  دننک و  يرای  ار 

زا رگا  200)و  .) باترب خر  نانادان  زا  و  هد ، ناـمرف  هدیدنـسپ  راـک ]  ] هب و  نک ، هشیپ  تشذـگ  (199 .) دننیبیمن هک  یلاح  رد  دـنرگنیم  وت 
نوچ دـنراد ، اورپ  ادـخ ] زا   ] هک یناـسک  تقیقح ، رد  (201 .) تساناد ياونـش  وا  هک  اریز  َرب ، هاـنپ  ادـخ  هب  دـسر ، وت  هب  ياهسوسو  ناـطیش 

دنناشکیم و یهارمگ  هب  ار  نانآ  ناشنارای  202)و  .) دنوش انیب  هاگانب  دنروآ و  دای  هب  ار ] ادخ   ] دسر ناشیدـب  ناطیـش  بناج  زا  ياهسوسو 
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زا هک  ار  هچنآ  طقف  نم  : » وگب يدـیزگنرب « ؟ دوخ  ار  نآ  ارچ  : » دـنیوگیم يرواین ، یتایآ  نانآ  يارب  هاگ  ره  203)و  .) دننکیمن یهاتوک 
ناـمیا هک  یهورگ  يارب  امـش و  راـگدرورپ  بناـج  زا  تسا  يدوـمنهر  نآرق ]  ] نیا مـنکیم . يوریپ  دوـشیم  یحو  نـم  هـب  مراـگدرورپ 
تمحر امـش  رب  هک  دیما  دینام ، شوماخ  دـیراد و  ارف  نادـب  شوگ  دوش ، هدـناوخ  نآرق  نوچ  204)و  .) تسا یتمحر  تیاده و  دـنروآیم 
نـالفاغ زا  نـک و  داــی  دــنلب ، يادــصیب  سرت ، عرــضت و  اــب  ناــهاگماش  نادادــماب و  ار  تراــگدرورپ  شیوـخ ، لد  رد  205)و  .) دیآ

هدجس وا  يارب  دنیاتـسیم و  یکاپ  هب  ار  وا  دنزرویمن و  ربکت  وا  شتـسرپ  زا  دنتـسه ، وت  راگدرورپ  دزن  هک  یناسک  نیقی ، هب  (206 .) شابم
(207 .) دننکیم

لافنألا

هداتـسرف ادخ و  هب  صاصتخا  یگنج  میانغ  : » وگب دنـسرپیم . یگنج  میانغ  هراب  رد  وت  زا  ربمایپ ]، يا  (] 1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
نامه نانمؤم ، (2 .) دینک تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  دیراد  نامیا  رگا  و  دـییامن ، شزاس  رگیدـکی  اب  دـیراد و  اورپ  ادـخ  زا  سپ  دراد . وا ] ]

دوخ راگدرورپ  رب  و  دـیازفیب ، ناشنامیا  رب  دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  وا  تایآ  نوچ  و  دـسرتب ، ناـشیاهلد  دوش  داـی  ادـخ  نوچ  هک  دـنایناسک 
، دننمؤم ًاقح  هک  دنتسه  نانآ  (4 .) دننکیم قافنا  میاهداد  يزور  ناشیا  هب  هچنآ  زا  دـنرادیم و  اپ  هب  ار  زامن  هک  نانامه  (3 .) دننکیم لکوت 

قح هب  تاهناخ  زا  ار  وت  تراـگدرورپ  هک  هنوگ  ناـمه  (5 .) دوب دـهاوخ  وکین  ِيزور  شزرمآ و  تاجرد و  ناـشراگدرورپ  دزن  ناـنآ  يارب 
هلداـجم دـیدرگ - نشور  هکنآ  زا  دـعب   - قح هراـب  رد  وـت  اـب  (6 .) دنتـشاد تهارک  تخـس  ناـنمؤم  زا  ياهتـسد  هـکنآ  لاـح  دروآ و  نوریب 

ود زا  یکی  ادـخ  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ] داـی  هب   ] 7)و .) دنرگنیم نادـب ]  ] ناشیا دـنناریم و  گرم  يوس  هب  ار  نانآ  هک  ییوگ  دـننکیم .
حالسیب هتـسد  هک  دیتشاد  تسود  امـش  و  دشاب ، امـش  ِنآ  زا  هک  داد  هدعو  امـش  هب  ار  نایفـسوبا ] هاپـس  ای  شیرق  یتراجت  ناوراک   ] هتـسد

ار لطاب  تباث و  ار  قح  ات  (8 .) دنک نکهشیر  ار  نارفاک  و  تباث ، دوخ  تاملک  اب  ار  مالسا ]  ]= قح تساوخیم  ادخ  یل ] و[ دشاب ، امش  يارب 
سپ دـیدیبلطیم ، دایرف  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  ار  یناـمز  دـیروآ ] داـی  هب  (] 9 .) دنـشاب هتـشادن  شوخ  ناراکهزب  دنچ  ره  دنادرگ ، دوبان 
يارب  ] يدیون زج  دـنوادخ  ار  هدـعو ]  ] نیا 10)و  .«) درک مهاوخ  يرای  یپایپ ، هتـشرف  رازه  اب  ار  امـش  نم  : » هک درک  تباجا  ار  امـش  ياـعد 
میکح و ]  ] ریذـپان تسکـش  ادـخ  هک  تسین ، ادـخ  دزن  زا  زج  يزوریپ  و  دـبای ؛ ناـنیمطا  نادـب  امـش  ياـهلد  هـکنآ  اـت  و  دادـن ، رارق  اـمش ]

نامـسآ زا  و  تخاس ، طلـسم  امـش  رب  دوب  وا  بناج  زا  هک  یـشخبشمارآ  کبـس  باوخ  ادخ ]  ] هک ار  یماگنه  دیروآ ] دای  هب  (] 11 .) تسا
ار ناتیاهماگ  دزاس و  مکحم  ار  ناتیاهلد  دیادزب و  امش  زا  ار  ناطیـش  هسوسو  و  دنادرگ ، كاپ  نآ  اب  ار  امـش  ات  دینازیر  ورف  امـش  رب  یناراب 

دناهدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  سپ  متـسه ، امـش  اب  نم  هک  درکیم  یحو  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماـگنه  (12 .) دراد راوتسا  نادب 
ملق ار  ناشناتــشگنارس  هـمه  و  دــینزب ، ار  اــهندرگ  زارف  سپ ، دــنکفا . مهاوــخ  تـشحو  نارفاــک  لد  رد  يدوز  هـب  دــیرادب . مدــقتباث 

تفلاخم هب  وا  ربمایپ  ادـخ و  اب  سک  ره  و  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب  وا  ربماـیپ  ادـخ و  اـب  ناـنآ  هک  تسا  ببـس  نادـب  رفیک ]  ] نیا (13 .) دینک
يا (15 .) دوب دـهاوخ  شتآ  باذـع  نارفاک  يارب  هک ] دـینادب   ] و دیـشچب ، ار  اـیند ] باذـع   ] نیا (14 .) تسا رفیکتخـس  ادـخ  ًاعطق  دزیخرب 

تـشپ نانآ  هب  دـنروآیم ، يور  امـش ] يوس  هب   ] هک دـیدرک  دروخرب  نارفاک  هب  دربن ] نادـیم  رد   ] هاـگ ره  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک 
یعمج هب  نتـسویپ  اـی  ددـجم ]  ] يدربن يارب  يریگهراـنک  شفدـه ]  ] هکنآ رگم   - دـنک تشپ  ناـنآ  هب  ماـگنه  نآ  رد  هک  ره  16)و  .) دینکم

امش 17)و  .) تسا یماجنارـس  دب  هچ  و  تسا ، خزود  شهاگیاج  و  دش ، دهاوخ  راتفرگ  ادـخ  مشخ  هب  ًاعطق  دـشاب - شنامزرمه ] زا  رگید  ]
نینچ ادخ  يرآ ، . ] دنکفا ادـخ  هکلب  يدـنکفین ، وت  يدـنکفا ، نانآ ] يوس  هب  گیر   ] نوچ و  تشُک . ار  نانآ  ادـخ  هکلب  دـیتشکن ، ار  نانآ 

و دوب ، نیا  ارجام ] (] 18 .) تساناد ياونش  ادخ  ًاعطق  دیامزایب . وکین ، یشیامزآ  هب  ار  نانمؤم  هلیـسو  نیدب  و  دنک ] بولغم  ار  نارفاک  ات  درک 
غارس هب  يزوریپ  کنیا  دیبلطیم ، ار  قح ]  ] يزوریپ امـش  رگا  ناکرـشم ] يا  (] 19 .) دنادرگیم تسـس  ار  نارفاک  گنرین  ادخ  هک ] دینادب  ]

، میدرگیم رب  مه  ام  دیدرگرب  گنج ] هب   ] رگا و  تسا ؛ رتهب  امش  يارب  نآ  دیتسیازاب ، ینمـشد ] زا   ] رگا و  دش ؛] زوریپ  مالـسا  و   ] دمآ امش 
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هک یناسک  يا  (20 .) تسا نانمؤم  اب  هک  تسادخ  درک و  دنناوتن  عفد  ار  يزیچ  امش  زا  زگره  دشاب ، دایز  دنچ  ره  امش  هورگ  هک  دینادب ]  ] و
یناسک دننام  21)و  .) دیونـشیم ار ] وا  نانخـس   ] هک یلاح  رد  دـیباتنرب  يور  وا  زا  دـیرب و  نامرف  ار  وا  هداتـسرف  ادـخ و  دـیاهدروآ ، ناـمیا 

23)و .) دنـشیدنایمن هک  دناینالال  نارک و  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  ًاعطق  (22 .) دندینشیمن هک  یلاح  رد  میدینش » : » دنتفگ هک  دیـشابم 
يور ضارعا ، لاـح  هـب  زاـب  ًاـمتح  درکیم ، اونــش  ار  ناـنآ  رگا  و  تخاــسیم ، ناشیاونــش  ًاــعطق  تفاــییم  يریخ  ناــنآ  رد  ادــخ  رگا 

ار نانآ  دشخبیم ، تایح  امش  هب  هک  دندناوخ  ارف  يزیچ  هب  ار  امـش  ربمایپ ، ادخ و  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (24 .) دنتفاتیمرب
هب اـهنت  هک  ياهنتف  زا  25)و  .) دش دـیهاوخ  روشحم  وا  دزن  رد  مه  و  ددرگیم ، لیاح  شلد  یمدآ و  نایم  ادـخ  هک  دـینادب  و  دـینک ، تباجا 

كدنا یهورگ  نیمز ، رد  امـش  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای  هب  26)و  .) تسا رفیکتخس  ادخ  هک  دینادب  دیسرتب و  دسریمن  امـش  ناراکمتس 
زا دـینادرگ و  دـنمورین  دوخ  يرای  هب  ار  امـش  داد و  هاـنپ  امـش  هب  ادـخ ]  ] سپ دـنیابرب ، ار  امـش  مدرم  دیدیـسرت  یم  دـیدوب . فعـضتسم  و 

دینکم و تنایخ  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (27 .) دینک يرازگساپس  هک  دشاب  داد ، يزور  امـش  هب  كاپ  ياهزیچ 
شیامزآ هلیسو ]  ] امش نادنزرف  لاوما و  هک  دینادب  28)و  [.) درک تنایخ  دیابن  هک   ] دینادیم دوخ  دیزرون و  تنایخ  دوخ  ياهتناما  رد  زین ] ]

امـش يارب  دـیراد ، اورپ  ادـخ  زا  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (29 .) تسا گرزب  یـشاداپ  وا  دزن  هک  تسادـخ  و  دنتـسه ، امـش ] ]
گرزب شـشخب  ياراد  ادـخ  و  دزرمآیم ؛ ار  امـش  و  دـیادزیم ؛ امـش  زا  ار  ناتناهانگ  و  دـهدیم ؛ رارق  لـطاب ] زا  قح   ] صیخـشت يورین ] ]

و دننک ، جارخا  هکم ] زا   ] ای دنـشکب  ای  دنـشک  دـنب  هب  ار  وت  ات  دـندرکیم  گنرین  وت  هراب  رد  نارفاک  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 30)و .) تسا
هب : » دنیوگیم دوش ، هدـناوخ  نانآ  رب  ام  تایآ  نوچ  31)و  .) تسا ناگدننکریبدت  نیرتهب  ادخ  و  درکیم ، ریبدت  ادـخ  و  دـندزیم ، گنرین 

ار یماگنه  نک ] دای   ] 32)و .«) تسین ناینیـشیپ  ياههناسفا  زج  نیا  میتفگیم ، ار  نیا  دننامه  زین  ام  ًاعطق  میتساوخیم ، رگا  میدینـش ، یبوخ 
ام رـس  رب  كاندرد  یباذـع  ای  نارابب  ییاهگنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  سپ  تسوت ، بناج  زا  قح  نامه  باـتک ]  ] نیا رگا  ایادـخ ، : » دـنتفگ هک 

ادـخ دـننکیم ، شزرمآ  بلط  ناـنآ  اـت  و  دـنک ، باذـع  ار  ناـشیا  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  یتسه ، ناـنآ  ناـیم  رد  وت  اـت  یل ] 33)و[ .«) روایب
زاـب مارحلادجـسم  تراـیز ]  ] زا ار ] مدرم   ] ناـنآ هکنیا  اـب  دـنکن ، ناشباذـع  ترخآ ] رد   ] ادـخ ارچ  (34 .) دوب دـهاوخن  ناشیا  هدـننکباذع 

35)و .) دـننادیمن ناشرتشیب  یلو  دنتـسین ، ناراگزیهرپ  زج  نآ  تسرپرـس  هک  ارچ  دنـشابن . نآ  تسرپرـس  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  دـنرادیم 
ار باذــع  نــیا  دــیدیزرویم ، رفک  هــکنآ  يازـــس  هــب  سپ  دوــبن . ندز  فــک  ندیـــشک و  توــس  زج  ادـــخ ]  ] هناــخ رد  ناــشزامن 
[ همه  ] يدوز هب  سپ  دنرادزاب . ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دـننکیم  جرخ  ار  دوخ  لاوما  دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک  نامگیب ، (36 !) دیشچب

خزود يوس  هب  دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک  و  دـنوشیم . بولغم  سپـس  تشگ ؛ دـهاوخ  نانآ  رب  یترـسح  هاگنآ  و  دـننکیم ، جرخ  ار  نآ 
رد هاگنآ  دـنک ؛ مکارتم  ار  همه  دـهن و  رگیدـکی  يور  ار  اهکاپان  و  دـنک ، ادـج  كاپ  زا  ار  كاپان  ادـخ ، ات  (37 .) دش دنهاوخ  هدروآدرگ 

هدیزرمآ ناشیارب  تسا  هتشذگ  هچنآ  دنتسیازاب ، رگا  : » وگب دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  هب  (38 .) دنناراکنایز نامه  نانیا  دهد . رارق  منهج 
نید دـنامن و  ياج  رب  ياهنتف  ات  دـیگنجب  ناـنآ  اـب  39)و  .«) تشذگ ناینیـشیپ  دروم ] رد  ادـخ   ] تنـس نیقی ، هب  دـندرگزاب ، رگا  و  دوشیم ؛

دینادب سپ  دنتفاترب ، يور  رگا  40)و  .) تسانیب دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  ًاعطق  دنتـسیازاب  رفک ] زا   ] رگا سپ  ددرگ . ادخ  ِنآ  زا  هرـسکی 
يارب نآ  مجنپ  کی  دیتفرگ ، تمینغ  هب  ار  يزیچ  ره  هک  دـینادب  41)و  .) تسا يروای  وکین  هچ  رورس و  وکین  هچ  تسامش . رورـس  ادخ  هک 

ییادـج زور  رد  دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  ادـخ و  هب  رگا  تسا ، ناگدـنامهار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  و  وا ]  ] نادـنواشیوخ يارب  ربمایپ و  ادـخ و 
هک هاگنآ  (42 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دیاهدروآ . نامیا  میدرک ، لزان  دندش - وربور  مه  اب  هورگ  ود  نآ  هک  يزور   [- لطاب زا  قح  ]
اب رگا  و  دـندوب ، هتفرگ ] عضوم   ] امـش زا  رتنییاپ  نمـشد ]  ] ناراوس و  هوک ،]   ] رترود هنماد  رد  نانآ  دـیدوب و  هوک ]  ] رتکیدزن هنماد  رب  امش 
هب دوب  یندشماجنا  هک  ار  يراک  دنوادخ  ات  دش ] نینچ   ] یلو دیدرکیم ، فالتخا  دوخ  هاگهدعو  رد  ًاعطق  دیدوب ، هدراذگ  هدعو  رگیدکی 

هدنز حضاو  یلیلد  اب  دوش ، هدـنز  دـیاب ]  ] هک یـسک  و  ددرگ ، كاله  نشور  یلیلد  اب  دوش ، كاله  دـیاب ]  ] هک یـسک  ات  و ]  ] دـناسر ماجنا 
هب تباوخ  رد  ار  نمشد ] هاپـس   ]= نانآ دنوادخ  هک  ار  هاگنآ  نک ] دای  ربمایپ ، يا  (] 43 .) تساناد ياونـش  تقیقح  رد  هک  تسادخ  و  دنامب ،
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ادخ یلو  دیدرکیم ، هعزانم  داهج ]  ] راک رد  ًامتح  دیدشیم و  تسس  ًاعطق  دادیم  ناشن  رایـسب  وت  هب  ار  ناشیا  رگا  و  داد ؛ ناشن  كدنا  وت 
كدنا امش  ناگدید  رد  ار  نانآ  دیدرک ، دروخرب  مه  اب  نوچ  هک  هاگنآ  44)و  .) تساناد اهلد  زار  هب  وا  هک  ارچ  تشاد ، تمالس  هب  ار  امش 

يوس هب  اهراک  و  دشخب ، ققحت  دوب  یندشماجنا  هک  ار  يراک  دـنوادخ  ات  تخاس  رادومن  مک  نانآ  ناگدـید  رد  زین ]  ] ار امـش  داد و  هولج 
دای رایـسب  ار  ادخ  دیزرو و  يرادـیاپ  دـینکیم  دروخرب  یهورگ  اب  نوچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (45 .) دوشیم هدنادرگزاب  ادخ 

و دورب ، نیب  زا  امش  تباهم  دیوش و  تسس  هک  دینکم  عازن  مه  اب  دینک و  تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  46)و  .) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ،
مدرم هب  شیامن  فرـص  هب  یتسمرـس و  تلاح  اب  ناشیاههناخ  زا  هک  دیـشابم  یناـسک  دـننام  47)و  .) تسا نایابیکـش  اب  ادخ  هک  دـینک  ربص 

لامعا ناطیش  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 48)و .) دراد هطاحا  دننکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دنتـشادیم ، زاب  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دندش و جراخ 
ود هک  یماگنه  سپ  متـسه ». امـش  هانپ  نم  و  دش ، دـهاوخن  زوریپ  امـش  رب  مدرم  زا  سک  چـیه  زورما  : » تفگ تسارایب و  ناشیارب  ار  نانآ 
ادخ زا  نم  دینیبیمن ، امـش  هک  منیبیم  ار  يزیچ  نم  مرازیب ، امـش  زا  نم  : » تفگ تشگرب و  بقع  هب  ناطیـش ]  ] دندید ار  رگیدـکی  هورگ ،

ناشنید ار  نانمؤم ]  ]= نانیا : » دنتفگیم دوب  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ناقفانم و  هک  هاگنآ  (49 .) تسا رفیکتخس  ادخ  و  مکانمیب ».
هک هاـگنآ  ینیبـب  رگا  50)و  .) تسا میکح  ریذپانتسکـش  ادـخ  تقیقح  رد  هـک ] دـنادب   ] دـنک لـکوت  ادـخ  رب  سک  ره  و  تـسا ». هـتفیرف 

ياهدرواتسد رفیک ]  ] نیا (51 .) دیشچب ار  نازوس  باذع  دنیوگ ]:  ] دننزیم و نانآ  تشپ  هرهچ و  رب  دنناتـسیم ، ار  نارفاک  ناج  ناگتـشرف 
شیپ هک  تسا  یناسک  نوعرف و  نادناخ  راتفر  دـننام  ناشراتفر ] (] 52 .) تسین راکمتس  دوخ ]  ] ناگدنب رب  ادخ  هن ] رگ   ] و تسامش ، نیـشیپ 

رفیکتخـس دـنمورین  ادـخ  يرآ ، درک . ناـشراتفرگ  ناـشناهانگ  يازـس ]  ] هـب ادـخ  سپ  دـندیزرو ؛ رفک  ادـخ  تاـیآ  هـب  دـندوب : ناـنآ  زا 
لد رد  ار  هچنآ  نانآ  هکنآ  رگم  دهدیمن ، رییغت  هتشاد  ینازرا  یموق  رب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  ببـس  نادب  رفیک ]  ] نیا (53 .) تسا

تاـیآ هـک  دــندوب ، ناـنآ  زا  شیپ  هـک  یناـسک  ناـینوعرف و  راـتفر  نوـچ  يراــتفر ] (] 54 .) تساـناد ياونــش  ادـخ  و  دـنهد ، رییغت  دـنراد 
راکمتـس نانآ  همه  میدرک و  قرغ  ار  ناینوعرف  و  كـاله ، ناـشناهانگ  يازـس ]  ] هب ار  ناـنآ  اـم  سپ  دـندرک ؛ بیذـکت  ار  ناـشراگدرورپ 

نامیپ ناشیا  زا  هک  ناـنامه  (56 .) دنروآیمن نامیا  دندیزرو و  رفک  هک  دنایناسک  ادـخ  شیپ  ناگدـنبنج  نیرتدـب  دـیدرتیب ، (55 .) دندوب
، نانآ تبوقع ]  ] اب یتفای  تسد  نانآ  رب  گـنج  رد  رگا  سپ  (57 .) دنرادیمن اورپ  ادخ ] زا   ] دننکـشیم و ار  دوخ  نامیپ  راب  ره  یلو  یتفرگ 

ناشیوس هب  ار ] ناـشنامیپ   ] يراد تناـیخ  میب  یهورگ  زا  رگا  58)و  .) دـنریگ تربع  هک  دـشاب  نک ، رامورات  دـنناشیا  یپ  رد  هک  ار  یناسک 
رفاک هک  یناسک  راهنز  59)و  .) درادیمن تسود  ار  نانئاخ  ادخ  اریز  تسا ،] هتـسسگ  نامیپ  هک  دننادب   ] ناسکی روط  هب  نیفرط ] ات   ] زادـنیب

ياهبـسا ورین و  زا  دـیراد  ناوـت  رد  هچ  ره  60)و  .) دننک هدنامرد  ار ] ام   ] دنناوتیمن نانآ  اریز  دناهتـسج ، یـشیپ  هک  دـننکن  نامگ  دـناهدش 
ناشدیسانشیمن و امش  هک   - ناشیا زج  ار  يرگید  نانمـشد ]  ] ناتدوخ و نمـشد  ادخ و  نمـشد  تاکرادت ،]  ] نیا اب  ات  دینک ، جیـسب  هدامآ 

دهاوخن متس  امش  رب  دوشیم و  هدینادرگزاب  امش  دوخ  هب  ششاداپ  دینک  جرخ  ادخ  هار  رد  يزیچ  ره  و  دیناسرتب . دسانشیم - ار  نانآ  ادخ 
، دنبیرفب ار  وت  دنهاوخب  رگا  62)و  .) تساناد ياونـش  وا  هک  امن  لکوت  ادخ  رب  يارگ و  نادب  زین ]  ] وت دندییارگ ، حلـص  هب  رگا  61)و  .) تفر
هک تخادـنا ، تفُلا  ناشیاهلد  نایم  63)و  .) دـینادرگ دـنمورین  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  دوب  ومه  تسا . سب  وت  يارب  ادـخ  يراـی ] ]

تفُلا نانآ  نایم  هک  دوب  ادخ  یلو  ینک ، رارقرب  تفُلا  ناشیاهلد  نایم  یتسناوتیمن  يدرکیم  جرخ  ار  همه  تسا  نیمز  يور  رد  هچنآ  رگا 
نانمؤم ربمایپ ، يا  (65 .) تسا سب  ار  وت  دناوت  وریپ  هک  نانمؤم  زا  یناسک  ادـخ و  ربمایپ ، يا  (64 .) تسا میکح  ياناوت  وا  هک  ارچ  تخادنا ،

رازه رب  دنشاب  نت  دصکی  امـش  زا  رگا  و  دنوشیم ، هریچ  نت  تسیود  رب  دنـشاب  ابیکـش  نت ، تسیب  امـش  نایم ]  ] زا رگا  زیگنارب . داهج  هب  ار 
امش رد  هک  تشاد  مولعم  هداد و  فیفخت  امـش  رب  ادخ  نونکا  (66 .) دنمهفیمن هک  دنایموق  نانآ  هک  ارچ  دـندرگیم ، زوریپ  نارفاک  زا  نت 

قیفوت هب  دنـشاب ، نت  رازه  امـش  زا  رگا  و  دـندرگ ، زوریپ  نت  تسیود  رب  دنـشاب  ابیکـش  نت  دـصکی  امـش  نایم ]  ] زا رگا  سپ  تسه . یفعض 
یناریسا نانمشد ] زا  اهبرس  ذخا  يارب   ] هک تسین  راوازـس  ار  يربمایپ  چیه  (67 .) تسا نایابیکـش  اب  ادخ  و  دننک ، هبلغ  نت  رازه  ود  رب  یهلا 

ریذپانتسکـش ادخ  و  دهاوخیم ، ار  ترخآ  ادخ  دیهاوخیم و  ار  ایند  عاتم  امـش  دـنک . راتـشک  نانآ  زا  لماک  روط  هب  نیمز  رد  ات  دریگب ،
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هب هـچنآ  زا  سپ ، (69 .) دیـسریم گرزب  یباذـع  امـش  هب  ًاعطق  دوبن ، ياهتـشون  ادـخ  بناج  زا  دـیاهتفرگ ، هچنآ  رد  رگا  (68 .) تسا میکح 
تـسد رد  هک  یناسک  هب  ربمایپ ، يا  (70 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دیراد  اورپ  ادـخ  زا  دـیروخب و  هزیکاپ  لالح و  دـیاهدرب ، تمینغ 

امـش رب  دنکیم و  اطع  امـش  هب  هدش  هتفرگ  امـش  زا  هچنآ  زا  رتهب  دشاب ، هتـشاد  غارـس  يریخ  امـش  ياهلد  رد  ادخ  رگا  : » وگب دنریـسا  امش 
وت ادخ  و  [ ؛ دندرک تنایخ  ادخ  هب  زین ]  ] نیا زا  شیپ  دـننک ، تنایخ  وت  هب  دـنهاوخب  رگا  71)و  .«) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  دیاشخبیم و 
دوخ ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دـناهدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  (72 .) تسا میکح  ياناد  ادخ  و  تخاس ، طّلسم  نانآ  رب  ار ]
یلو دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  و  دـنرگیدکی ؛ نارای  نانآ  دـناهدرک ، يرای  دـناهداد و  هانپ  ار ] نارجاهم   ] هک یناسک  دـناهدومن و  داـهج 
امـش زا  نید  راک ]  ] رد رگا  و  دننک ؛ ترجه  ادخ ] هار  رد   ] هکنآ رگم  دنرادن  امـش  اب  ینید ]  ] يدنواشیوخ هنوگ  چـیه  دـناهدرکن  ترجاهم 

ادخ و  تسا ، هدش ] دقعنم   ] ینامیپ نانآ  نایم  امش و  نایم  هک  دشاب  یهورگ  هیلع  رب  رگم  تسا ، بجاو ]  ] امش رب  نانآ  يرای  دنیوج ، يرای 
هنتف و نیمز  رد  دیدنبن ، راک  هب  ار  روتـسد ]  ] نیا رگا  دنرگیدکی . نارای  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  73)و  .) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب 
هک یناـسک  و  هـتخادرپ ، داـهج  هـب  ادــخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک  74)و  .) دمآ دـهاوخ  دـیدپ  گرزب  يداسف 

75)و .) دوب دـهاوخ  ياهتـسیاش  ِيزور  شیاشخب و  نانآ  يارب  دـنایعقاو ، نانمؤم  نامه  ناـنآ  دـناهدرک ، يراـی  هداد و  هاـنپ  ار ] نارجاـهم  ]
زا  ] رگیدکی هب  تبسن  نادنواشیوخ  و  دنیامش ، هرمز  زا  نانیا  دناهدرک ، داهج  امـش  هارمه  هدومن و  ترجه  هدروآ و  نامیا  ًادعب  هک  یناسک 

(76 .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  يرآ ، دنرتراوازس . ادخ  باتک  رد  نارگید ]

ۀبوتلا

يا  ] سپ (1 .) دیاهتسب نامیپ  ناشیا  اب  هک  یناکرشم  نآ  هب  تبـسن  شربمایپ  ادخ و  فرط  زا  تسا  دّهعت ] مدع  و   ] يرازیب مالعا  تایآ ] نیا  ]
هک تسادخ  نیا  و  دیروآ ، هوتـس  هب  ار  ادخ  دیناوتیمن  امـش  هک  دینادب  دـیدرگب و  نیمز  رد  لماک ] تّینما  اب  رگید   ] هام راهچ  ناکرـشم ]،
رد شربمایپ  ادـخ و  هک  ربکا  ّجـح  زور  رد  مدرم  هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یمـالعا  تاـیآ ] نیا   ] 2)و .) تسا نارفاک  هدننکاوسر 
امش هک  دینادب  سپ  دینادرگب  يور  رگا  و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نآ  دینک  هبوت  رفک ] زا   ] رگا لاح ] نیا  اب   ] دنرادن يدّهعت  ناکرـشم  ربارب 

نامیپ نانآ  اـب  هک  یناکرـشم  نآ  رگم  (3 .) هد ربخ  كاندرد  یباذـع  زا  دـندیزرو  رفک  هک  ار  یناـسک  و  درک ؛ دـیهاوخن  هدـنامرد  ار  ادـخ 
ات ار  نانیا  نامیپ  سپ  دناهدومنن . ینابیتشپ  امش  ّدض  رب  ار  یـسک  و  هدرکن ، راذگورف  امـش  هب ] تبـسن  دوخ  تادّهعت   ] زا يزیچ  و  دیاهتـسب ،

دیتفای اجک  ره  ار  ناکرشم  دش ، يرپس  مارح  ياههام  نوچ  سپ  (4 .) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  ادخ  هک  ارچ  دینک ، مامت  ناشتّدم  نایاپ ] ]
اپرب زامن  دندرک و  هبوت  رگا  سپ  دینیـشنب ؛ نانآ  نیمک  هب  یهاگنیمک  ره  رد  دیروآرد و  هرـصاحم  هب  دـینک و  ریگتـسد  ار  نانآ  دیـشُکب و 

تـساوخ هانپ  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  5)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  اریز  دـینادرگ ، هداشگ  ناشیارب  هار  دـنداد ، تاکز  دنتـشاد و 
دزن ادخ و  دزن  ار  ناکرشم  هنوگچ  (6 .) دننادان یموق  نانآ  هک  ارچ  ناسرب ، شنما  ناکم  هب  ار  وا  سپـس  دونـشب ؛ ار  ادخ  مالک  ات  هد  شهانپ 

رادیاپ نانآ  اب  دنرادیاپ ، دهع ] رس  رب   ] امش اب  ات  سپ  دیاهتسب . نامیپ  مارحلا  دجسم  رانک  هک  یناسک  اب  رگم  دوب ؟ دناوت  يدهع  وا  هداتـسرف 
هن امـش  هراب  رد  دنبای ، تسد  امـش  رب  رگا  هکنیا  اب  تسا ] يدهع  نانآ  يارب   ] هنوگچ (7 .) درادیم تسود  ار  ناراگزیهرپ  ادخ  اریز  دیـشاب ،

ناشرتشیب دزرویم و  عانتما  ناشیاهلد  هکنآ  لاح  دننکیم و  یـضار  ناشنابز  اب  ار  امـش  ار ، يدّهعت  هن  دننکیم و  تاعارم  ار  يدنواشیوخ 
ماـجنا یلاـمعا  دــب  هـچ  ناـنآ  یتـسار  هـب  دنتــشاد ، زاـب  وا  هار  زا  ار ] مدرم   ] دــنتخورف و يزیچاـن  ياـهب  هـب  ار  ادــخ  تاــیآ  (8 .) دنفرحنم

دننک و هبوت  رگا  سپ  (10 .) دنناراکزواجت نامه  ناشیا  و  دننکیمن ، ار  ینامیپ  يدـنواشیوخ و  تاعارم  ینمؤم  چـیه  هراب  رد  (9 .) دندادیم
لیصفت هب  دننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ ام  و  دنشابیم ، امـش  ینید  ناردارب  تروص  نیا  رد  دنهد ، تاکز  دنراد و  اپرب  زامن 

رفک ِنایاوشیپ  اـب  سپ  دـندز ، نعط  ناـتنید  رد  ار  امـش  دنتـسکش و  شیوخ  ناـمیپ  زا  سپ  ار  دوخ  ياهدـنگوس  رگا  11)و  .) مینکیم نایب 
ار دوـخ  ياهدـنگوس  هک  یهورگ  اـب  ارچ  (12 .) دنتـسیا زاـب  ینکـشنامیپ ] زا   ] هک دـشاب  تسین ، یناـمیپ  چـیه  ار  ناـنآ  هک  ارچ  دـیگنجب ،
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؟ دیگنجیمن دندرک ، زاغآ  امـش  اب  ار ] گنج   ] رابنیتسخن هک  دندوب  نانآ  و  دننک ، نوریب  ار  ادخ ]  ] هداتـسرف هک  دـندش  نآ  رب  دنتـسکش و 
باذع امش  تسد  هب  ار  نانآ  ادخ  دیگنجب ؛ نانآ  اب  (13 .) دیسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  دینمؤم  رگا  هکنیا  اب  دیسرتیم ؟ نانآ  زا  ایآ 

و درَِبب ، ار  ناشیاهلد  ِمشخ  14)و  .) دنادرگیم کنخ  ار  نانمؤم  هورگ  ياهلد  دشخبیم و  يزوریپ  ناشیا  رب  ار  امش  دنکیم و  ناشیاوسر  و 
ار یناسک  دنوادخ  و  دیوشیم ، راذگاو  دوخ  هب  هک  دیاهتشادنپ  ایآ  (15 .) تسا میکح  ياناد  ادخ  و  دریذپیم ، دهاوخب  ار  هک  ره  هبوت  ادخ 

ماجنا هچنآ  هب  ادـخ  و  درادیمن ؟ مولعم  دـناهتفرگن ، يرارـسا  مرحم  نانمؤم ، وا و  هداتـسرف  ادـخ و  زا  ریغ  هدرک و  داهج  امـش  ناـیم  زا  هک 
هک دننانآ  دنهدیم . تداهـش  شیوخ  رفک  هب  هک  یلاح  رد  دننک ، دابآ  ار  ادـخ  دـجاسم  هک  دـسرن  ار  ناکرـشم  (16 .) تسا هاگآ  دیهدیم 

هدروآ نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دننکیم  دابآ  یناسک  اهنت  ار  ادخ  دجاسم  (17 .) دننادواج شتآ  رد  دوخ  هتفر و  رده  هب  ناشلامعا 
نایجاح نتخاس  باریس  ایآ  (18 .) دنشاب ناگتفایهار  زا  نانیا  هک  تسا  دیما  سپ  دناهدیسرتن ، ادخ  زا  زج  هداد و  تاکز  هتشاد و  اپرب  زامن  و 

؟ دنکیم داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دیاهتـشادنپ  یـسک  راک ]  ] دـننامه ار  مارحلا  دجـسم  ندرک  دابآ  و 
هار رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  (19 .) درک دهاوخن  تیاده  ار  نارگدادیب  ادخ  و  دنتـسین ، ناسکی  ادخ  دزن  ود ] نیا  هن ، ]
زا ار  نانآ  ناشراگدرورپ  (20 .) دنناراگتـسر نامه  نانیا  دنراد و  رتالاو  هچ  ره  یماقم  ادخ  دزن  دناهتخادرپ  داهج  هب  ناشناج  لام و  اب  ادخ 

اهنآ رد  هنادواج  (21 .) دـهدیم هدژم  دـنراد ، رادـیاپ  ییاهتمعن  اهنآ  رد  هک  تشهب ] رد   ] ییاـهغاب يدونـشخ و  تمحر و  هب  دوخ ، بناـج 
رفک ناتناردارب  ناتناردپ و  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (22 .) تسا گرزب  یشاداپ  وا  دزن  هک  تسادخ  تقیقح ، رد  دوب ، دنهاوخ 

ناــمه ناــنآ  دریگ ، یتــسود  هــب  ار  ناــنآ  امــش  ناــیم  زا  سک  ره  و  دــیریگم ، یتــسود  هــب  ار ] ناــنآ   ] دــنهد حــیجرت  ناــمیا  رب  ار 
شداسک زا  هک  یتراجت  دـیاهدروآ و  درگ  هک  یلاوما  امـش و  نادـناخ  ناـنز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  رگا  : » وگب (23 .) دنناراکمتس

ات دیشاب  رظتنم  سپ  تسا ، رتینتشادتسود  يو  هار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  امش  دزن  دیرادیم ، شوخ  هک  ار  ییاهارـس  دیکانمیب و 
يرای يرایسب  عضاوم  رد  ار  امـش  دنوادخ  ًاعطق  (24 .) دنکیمن ییامنهار  ار  ناقـساف  هورگ  دنوادخ  و  دروآ ». [ رد ارجا  هب   ] ار شنامرف  ادـخ 

[ رطخ  ] عفد امـش  زا  هجو  چیه  هب  یلو  دوب ، هدروآ  تفگـش  هب  ار  امـش  ناتدایز  رامـش  هک  ماگنه  نآ  نینح ؛»  » زور رد  زین ]  ] و تسا ، هدرک 
شمارآ ادخ  هاگنآ  (25 .) دیتشگرب دیدوب  هدرک  نمشد ] هب   ] تشپ هک  یلاح  رد  سپس  دیدرگ ، گنت  امـش  رب  یخارف  همه  اب  نیمز  و  درکن ،

باذع دندیزرو  رفک  هک  ار  یناسک  و  دیدیدیمن ، ار  اهنآ  هک  داتـسرف  ورف  ینایهاپـس  و  دروآ ، دورف  نانمؤم  رب  دوخ و  هداتـسرف  رب  ار  دوخ 
ناـبرهم هدـنزرمآ  ادـخ  و  دریذـپیم ، دـهاوخب  ار  سک  ره  هبوـت  هعقاو ]  ] نیا زا  دـعب  ادـخ  سپـس  (26 .) دوـب نیمه  نارفاـک  يازـس  و  درک ،
کیدزن مارحلادجـسم  هب  هدنیآ  لاس  زا  دـیابن  سپ  دـنکاپان ، ناکرـشم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (27 .) تسا

هک دنادرگیم ، زاینیب  شیوخ  لضف  هب  ار  امـش  دهاوخب - رگا   - ادـخ يدوز  هب  سپ  دـیکانمیب ، رقف  زا  هطبار ] عطق  نیا  رد   ] رگا و  دـنوش ،
مارح شاهداتـسرف  ادخ و  ار  هچنآ  و  دنروآیمن ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اب  (28 .) تسا میکح  ياناد  ادخ 

29)و .) دـنهد هیزج  دوخ  تسد  هب  يراوخ  لامک ]  ] اب ات  دـینک ، رازراک  دـندرگیمن ، قح  نید  هب  نیدـتم  دـنرادیمن و  مارح  دـناهدینادرگ 
هب و  دنروآیم ، نابز  هب  هک  لطاب ]  ] تسا ینخـس  نیا  تسادـخ ». رـسپ  حیـسم ، : » دـنتفگ يراصن  و  تسادـخ ». رـسپ  ریَزُع ، : » دـنتفگ دوهی 

نانیا (30 (؟ دـنوشیم هدـنادرگزاب  قح ] زا   ] هنوـگچ دـشکب ؛ ار  ناـنآ  ادـخ  دراد . تهابـش  دـناهدش  رفاـک  نیا  زا  شیپ  هک  یناـسک  راـتفگ 
ار هناگی  ییادـخ  هکنیا  زج  دـندوبن  رومأم  هکنآ  اـب  دـنتفرگ ، تّیهولا  هب  ادـخ  ياـج  هب  ار  میرم  رـسپ  حیـسم  دوخ و  ناـبهار  نادنمـشناد و 

شیوخ نانخس  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  (31 .) دننادرگیم کیرش  يو ] اب   ] هچنآ زا  وا  تسا  هزنم  تسین . وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  دنتسرپب 
ار شربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  (32 .) دیاین شوخ  ار  نارفاک  دنچ  ره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  ات  دراذگیمن ، دـنوادخ  یلو  دـننک ، شوماخ 
هک یناسک  يا  (33 .) دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  تسرد ، نید  تیاده و  اب 

و دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار  زا  ار ] نانآ   ] و دـنروخیم ، اوراـن  هب  ار  مدرم  لاوما  ناـبهار ، دوهی و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـیاهدروآ ، ناـمیا 
نآ هک  يزور  (34 .) هد ربخ  كاندرد  یباذع  زا  ار  ناشیا  دننکیمن ، هنیزه  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دـننکیم و  هنیجنگ  ار  میـس  رز و  هک  یناسک 

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 71 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ يارب  هچنآ  تسا  نیا  :[ » دـنیوگ و   ] دـننک غاد  اـهنآ  اـب  ار  ناـنآ  تشپ  ولهپ و  یناـشیپ و  و  دـنزادگب ، خزود  شتآ  رد  ار  اـه  [ هنیجنگ ]
، هدیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  يزور  زا  ادخ ، دزن  اههام  هرامش  تقیقح ، رد  (35 .«) دیشچب دیتخودنایم  ار  هچنآ  رفیک ]  ] سپ دیتخودنا ،

هام راهچ   ] نیا رد  سپ  راوتسا ، نییآ  تسا  نیا  تسا . مارح  ِهام ] ، ] هام راهچ  هام ،] هدزاود   ] نیا زا  تسا ؛ هام  هدزاود  ادخ ، ملع ]  ] باتک رد 
ناراـگزیهرپ اـب  ادـخ  هـک  دـینادب  و  دـنگنجیم ، امـش  اـب  یگمه  ناـنآ  هکناـنچ  دـیگنجب ، ناکرـشم  اـب  یگمه  و  دـینکم ، متـس  دوـخ  رب  [

ار نآ  دـنوشیم ؛ هارمگ  نآ  هلیـسو  هب  نارفاـک  هـک  تـسا  رفک  رد  ینوزف  مارح ،] ياـههام   ] ندرک اـجباج  هـک  تـسین  نـیا  زج  (36 .) تسا
رد و  دنزاس ، قفاوم  تسا  هدرک  مارح  ادخ  هک  ییاههام  هرامـش  اب  ات  دننادیم ، مارح  ار  نآ  رگید ،]  ] لاسکی و  دنرامـشیم ، لالح  لاسکی 

تیاده ار  نارفاک  هورگ  ادخ  و  تسا ، هدـش  هتـسارآ  ناشیارب  ناشلامعا  یتشز  دـننادرگ . لالح  دوخ ] رب   ] هدرک مارح  ادـخ  ار  هچنآ  هجیتن 
هب يدنک  دیوش » جیسب  ادخ  هار  رد  : » دوشیم هتفگ  امش  هب  نوچ  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (37 .) دنکیمن

رگا (38 .) تسین یکدنا  زج  ترخآ ، ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  دیاهدرک ؟ شوخ  لد  ایند  یگدنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ  دـیهدیم ؟ جرخ 
، دیناسر دیهاوخن  ینایز  وا  هب  و  دروآیم ، امش  ياج  هب  رگید  یهورگ  و  دنکیم ، باذع  كاندرد  یباذع  هب  ار  امش  ادخ ] ، ] دیوشن جیـسب 
وا دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  هک  یماگنه  درک : يرای  ار  وا  ادـخ  ًاعطق  دـینکن ، يرای  ار  ربمایپ ]  ] وا رگا  (39 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و 
هک رادـم  هودـنا  : » تفگیم دوخ  هارمه  هب  یتقو  دـندوب ، روث ]  ] راغ رد  هک  هاگنآ  دوب ، نت  ود  زا  مود  ِرفن  وا  و  دـندرک ، نوریب  هّکم ] زا   ] ار
هک ار  یناسک  هملک  و  درک ، دییأت  دیدیدیمن  ار  اهنآ  هک  ینایهاپس  اب  ار  وا  و  داتـسرف ، ورف  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  سپ  تسام ». اب  ادخ 

دیوش جیسب  رابنارگ ، رابکبس و  (40 .) تسا میکح  ِریذپانتسکش  ادخ  و  تسا ، رترب  هک  تسادخ  هملک  و  دینادرگ ، رتتسپ  دندیزرو  رفک 
هاتوک ناسآ و ]  ] يرفـس سرتسد و  رد  یلام  رگا  (41 .) تسا رتهب  امـش  يارب  نیا  دینادب ، رگا  دـینک . داهج  ادـخ  هار  رد  ناتناج  لام و  اب  و 

رگا هک  دروـخ  دـنهاوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  يدوز  هـب  و  دـیامنیم ، رود  ناـنآ  رب  تقـشم  رپ  ِهار  نآ  یلو  دـندمآیم ، وـت  یپ  زا  ًاـعطق  دوـب ،
تخـس ناـنآ  هـک  دـنادیم  ادـخ  دـنناشکیم و  تکـاله  هـب  ار  دوـخ  غورد ،] دـنگوس  اـب  ، ] میدـمآیم نوریب  امـش  اـب  ًاـمتح  میتـسناوتیم 
هزاجا نانآ  هب  یـسانشزاب ، ار  نایوگغورد  دوش و  نشور  وت  رب  نایوگتـسار  لاح ]  ] هکنآ زا  شیپ  ارچ  دیاشخبب ، تیادخ  (42 .) دنیوگغورد

[ لاح  ] هب ادخ  و  دنهاوخیمن ، هزاجا  رذع و  وت  زا  ناشناج  لام و  اب  داهج  رد  دنراد ، نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  (43 (؟ يداد
هب ناشیاهلد  دنرادن و  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دنورن ] داهج  هب   ] دـنهاوخیم هزاجا  وت  زا  یناسک  اهنت  (44 .) تساناد ناگشیپاوقت 

كرادــت یگرب  زاـس و  نآ  يارب  ًاـعطق  دنتــشاد ، نـتفر  نوریب  هدارا  یتـسار ] هـب   ] رگا 45)و  .) دننادرگرـس دوخ  کـش  رد  هداـتفا و  کـش 
ناگدـنام اـب  : » دـش هـتفگ  ناـنآ ] هـب   ] دـینادرگ و فرـصنم  ار  ناـشیا  سپ  تشادـن ، شوـخ  ار  ناـنآ  نداـتفاهار  دـنوادخ  یلو  دـندیدیم ،

امش قح  رد  دنتخادنایم و  امش  نایم  ار  دوخ  تعرـس  هب  و  دندوزفایمن ، امـش  يارب  داسف  زج  دندوب  هدمآ  نوریب  امـش  اب  رگا  (46 .«) دینامب
رد (47 .) تساناد ناراکمتس  لاح ]  ] هب ادخ  و  دننکیم ،] مادقا   ] نانآ عفن  هب  هک ]  ] دنراد یناسوساج  امـش  نایم  رد  و  دندرکیم ، ییوجهنتف 

یلاح رد  دش ، راکـشآ  ادخ  رما  دمآ و  ّقح  ات  دنتخاس ، هنوراو  وت  رب  ار  اهراک  دندمآرب و  ییوجهنتف  ددـص  رد  زین ]  ] نیا زا  شیپ  تقیقح ،
دوخ نانآ  هک  رادشه ، زادنیم ». ماهنتف  هب  هد و  هزاجا  ندنام ] رد   ] ارم : » دیوگیم هک  تسا  یسک  نانآ  زا  48)و  .) دندوب دونشخان  نانآ  هک 

هب يراوگان  دماشیپ  رگا  و  دزاسیم ، لاحدب  ار  نانآ  دسر  وت  هب  یکین  رگا  (49 .) دراد هطاحا  نارفاک  رب  منهج  دیدرتیب  و  دناهداتفا ، هنتف  هب 
هتشاد ررقم  ام  يارب  ادخ  هچنآ  زج  : » وگب (50 .) دنباتیم رب  يور  نامداش  و  میاهتفرگ ». ار  دوخ  میمصت  نیا  زا  شیپ  ام  : » دنیوگیم دسر  وت 

ار یکین  ود  نیا  زا  یکی  زج  ام  يارب  اـیآ  : » وگب (51 .«) دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  تسام ، تسرپرـس  وا  دسریمن . ام  هب  زگره 
ام هک  دیشکب  راظتنا  سپ  دناسرب . امـش  هب  یباذع  ام  تسد  هب  ای  دوخ  بناج  زا  ادخ  هک  میـشکیم  راظتنا  ام  هک  یلاح  رد  دیربیم ؟ راظتنا 

یهورگ امـش  هک  ارچ  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  امـش  زا  زگره  دـینک ، قافنا  یلیمیب  اب  هچ  تبغر  هب  هچ  : » وگب (52 .«) میراظتنا رد  امـش  اب  مه 
[ لاح  ] اب زج  و  دـندیزرو ، رفک  شربمایپ  ادـخ و  هب  هکنیا  زج  دـشن  ناـنآ  ياـهقافنا  ندـش  هتفریذـپ  عناـم  زیچ  چـیه  53)و  .«) دیاهدوب قساف 
هک تسین  نیا  زج  درواین . تفگـش  هب  ار  وت  ناشنادـنزرف  لاوما و  (54 .) دـننکیمن قافنا  تهارک  اب  زج  و  دـنروآیمن ، اج  هب  زامن  تلاسک 
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هک دننکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  55)و  .) دور نوریب  رفک  لاح  رد  ناشناج  دنک و  ناشباذع  اهنیا  هلیـسو  هب  ایند  یگدنز  رد  دهاوخیم  ادخ 
یخاروس ای  اهراغ  اـی  هاـگهانپ  رگا  (56 .) دنـسرتیم هک  دنتـسه  یهورگ  نانآ  نکیل  دنتـسین ، امـش  زا  هک  یلاح  رد  دنیامـش ، زا  ًاعطق  ناـنآ 

رگا سپ  دنریگیم ، هدرخ  وت  رب  تاقدص  میسقت ]  ] رد نانآ  زا  یخرب  57)و  .) دندروآیم يور  نآ  يوس  هب  هدزباتش  دنتفاییم ، رارف ] يارب  ]
هچنادب نانآ  رگا  58)و  .) دنیآیم مشخ  هب  هاگانب  دوشن  هداد  ناشیا  هب  نآ  زا  رگا  و  دـندرگیم ، دونـشخ  دوش  هداد  ناشیا  هب  لاوما ]  ] نآ زا 

ام هب  دوخ  مرک  زا  شربمایپ  ادـخ و  يدوز  هب  تسا  سب  ار  ام  ادـخ  : » دـنتفگیم دنتـشگیم و  دونـشخ  دـناهداد  ناشیا  هب  شربماـیپ  ادـخ و 
[ شخپ يروآدرگ و   ] ناّیدصتم نایاونیب و  ناتـسدیهت و  هب  اهنت  تاقدص ، (59 [.) دوب رتهب  نانآ  يارب  ًاعطق  « ] میقاتـشم ادخ  هب  ام  دنهدیم و 

صاصتخا هدنام ، هار  رد  هب  و  ادخ ، هار  رد  و  نارادماو ، و  ناگدرب ، يدازآ ] هار   ] رد و  دوشیم ، هدروآ  تسد  هب  ناشلد  هک  یناسک  و  نآ ،
دنهدیم و رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  زا  60)و  .) تسا میکح  ياناد  ادخ  و  تسادـخ ، بناج  زا  هضیرف  ناونع  هب  نیا ] . ] دراد

یناسک يارب  و  دنکیم ، رواب  ار  نانمؤم  نخس ]  ] دراد و نامیا  ادخ  هب  تسامـش ، يارب  یبوخ  شوگ  : » وگب تسا ». روابدوز  وا  : » دنیوگیم
دنهاوـخ شیپ ] رد   ] درد رپ  یباذــع  دــنناسریم ، رازآ  ار  ادــخ  ربماـیپ  هـک  یناــسک  و  تـسا ». یتـمحر  دــناهدروآ  ناــمیا  هـک  امــش  زا 

[ دـننادب  ] دنـشاب نمؤم  رگا  هک  یتروص  رد  دـننادرگ ، دونـشخ  ار  امـش  ات  دـننکیم  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش  لاـفِغا ]  ] يارب (61 .) تشاد
منهج شتآ  وا  يارب  دتفارد  وا  ربمایپ  ادـخ و  اب  سک  ره  هک  دناهتـسنادن  ایآ  (62 .) دنزاس دونشخ  ار  وا  هداتـسرف  ادخ و  هک  تسا  رتراوازس 
نانآ هراب  رد  ياهروس  ادابم ]  ] هکنیا زا  دـنراد  میب  ناـقفانم  (63 .) تسا گرزب  ییاوسر  ناـمه  نیا  دوب ، دـهاوخ  هنادواـج  نآ  رد  هک  تسا 
المرب دیسرتیم  نآ ] زا   ] هک ار  هچنآ  ادخ  دیدرتیب  دینک ، دنخـشیر  : » وگب دهد . ربخ  تسه  ناشیاهلد  رد  هچنآ  زا  ار  ناشیا  هک  دوش  لزان 

وا و تایآ  ادـخ و  ایآ  : » وگب میدرکیم ». يزاـب  یخوش و  طـقف  اـم  : » تفگ دـنهاوخ  ًاملـسم  یـسرپب ، ناـشیا  زا  رگا  64)و  .«) درک دهاوخ 
یهورگ میرذگرد ، امـش  زا  یهورگ  زا  رگا  دـیاهدش . رفاک  ناتنامیا  زا  دـعب  امـش  دـیرواین ، رذـع  (65 (»؟ دیدرکیم دنخـشیر  ار  شربمایپ 
دنــسپان راـک  هـب  دـنرگیدکی . دـننامه ] ، ] هرهچ ود  ناـنز  نادرم و  (66 .) دـندوب راـکهبت  ناـنآ  هـک  ارچ  درک ، میهاوـخ  باذــع  ار  رگید ] ]

[ مه ادـخ   ] سپ دـندرک ، شومارف  ار  ادـخ  دـندنبیم . ورف  قاـفنا ] زا   ] ار دوخ  ياهتـسد  و  دـنرادیم ، زاـب  هدیدنـسپ  راـک  زا  دـنرادیماو و 
. تسا هداد  هدعو  ار  منهج  شتآ  نارفاک ، هرهچ و  ود  نانز  نادرم و  هب  ادـخ  (67 .) دنقساف هک  دنناقفانم  نیا  تقیقح ، رد  درک . ناششومارف 
[ ناقفانم امش  لاح  (] 68 .) تسا رادیاپ  یباذع  نانآ  يارب  هدرک و  ناشتنعل  ادخ  و  تسا ، یفاک  ناشیا  يارب  شتآ ]  ] نآ دـناهنادواج . نآ  رد 
رد  ] شیوخ بیـصن  زا  سپ ، دندوب . رتشیب  نادنزرف  لاوما و  ياراد  رتدنمورین و  امـش  زا  نانآ  دندوب : امـش  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  نوچ 

شیوخ بیـصن  زا  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دـیدش ؛ رادروخرب  دوخ  بیـصن  زا  مه ]  ] امـش و  دـندش ، رادروخرب  ایند ]
نانآ تفر و  ردـه  هب  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  نانآ  دـنتفر . ورف  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دـیتفر ؛ ورف  لطاب ] رد   ] امـش و  دـندش ، رادروخرب 

نَیْدَـم و باحـصا  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  حون و  موق  دـندوب : نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  لاـح ]  ] شرازگ اـیآ  (69 .) دنناراکنایز نامه 
یلو دنک  متس  نانآ  هب  هک  دوبن  نآ  رب  ادخ  دندروآ ، ناشیارب  راکشآ  لیالد  ناشناربمایپ  تسا ؟ هدیسرن  ناشیا  هب  هدش ، ور  ریز و  ياهرهش 

ياهراک زا  و  دنرادیم ، او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  هک  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  70)و  .) دنتشادیم اور  متس  دوخ  رب  نانآ 
لومـشم يدوز  هب  ادخ  هک  دننانآ  دنربیم . نامرف  شربمایپ  ادخ و  زا  و  دنهدیم ، تاکز  دننکیم و  اپ  رب  ار  زامن  و  دـنرادیم ، زاب  دنـسپان 

ریز زا  هک  تسا  هداد  هدـعو  ییاهغاب  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هب  دـنوادخ  (71 .) تسا میکح  اناوت و  ادـخ  هک  داد ، دـهاوخ  رارق  ناـشتمحر 
[ تسا هداد  هدعو  نانآ  هب   ] نادواج ياهتـشهب  رد  هزیکاپ  ییاهارـس  زین ]  ] و دوب . دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  تسا . يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد ] ]
و ریگب ، تخس  نانآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ، يا  (72 .) گرزب یبایماک  نامه  تسا  نیا  تسا . رتگرزب  ادخ  يدونشخ  و 

نخس ًاعطق  هک  یلاح  رد  دناهتفگن ، اوران ] نخس   ] هک دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  (73 .) تسا یماجنارس  دب  هچ  و  تسا ، خزود  ناشهاگیاج 
دنتـساخنرب ییوجبیع  هب  و  دنتـشامگ ، تّمه  دندشن  نآ  ماجنا  هب  قفوم  هچنآ  رب  و  دناهدیزرو ، رفک  ناشندروآ  مالـسا  زا  سپ  هتفگ و  رفک 

يور رگا  و  تسا ، رتهب  نانآ  يارب  دـننک  هبوت  رگا  سپ  دـندینادرگ . زاینیب  ار  ناـنآ  دوخ  لـضف  زا  شربماـیپ  ادـخ و  هکنآ  زا ] دـعب   ] رگم
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ناـنآ زا  74)و  .) تـشاد دـنهاوخن  يرواـی  راـی و  نـیمز  يور  رد  و  دـنکیم ، كاـندرد  یباذـع  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ناـنآ  ادـخ  دــنباترب ،
میهاوـخ ناگتـسیاش  زا  داد و  میهاوـخ  هقدـص  ًاـعطق  دـنک ، اـطع  اـم  هب  شیوـخ  مرک  زا  رگا  هـک  دـناهدرک  دـهع  ادـخ  اـب  هـک  دـنایناسک 

يازـس هب  هجیتن ، رد  (76 .) دـنتفاترب يور  ضارعا  لاح  هب  و  دـندیزرو ، لخب  نادـب  دیـشخب ، ناـنآ  هب  شیوخ  لـضف  زا  نوچ  سپ  (75 .) دش
قافن ياهدمایپ  دننکیم - رادید  ار  وا  هک  يزور  ات   - ناشیاهلد رد  دنتفگیم ، غورد  هک  يور  نآ  زا  دندرک و  هدـعو  فلخ  ادـخ  اب  هکنآ 

رب هک  یناسک  (78 (؟ تسا یناهن  ياهزار  ياناد  ادخ  دـنادیم و  ار  ناشیا  ياوجن  نانآ و  زار  ادـخ  هک  دناهتـسنادن  ایآ  (77 .) دراذگ یقاب  ار 
رد  ] هک یناسک  زا  نینچمه ]  ] و دنریگیم ، بیع  دـنهدیم ، زین ] ّبحتـسم   ] تاقدـص لیم ، يور  زا  بجاو ،] هقدـص  رب  نوزفا   ] هک ینانمؤم 

دنخـشیر هب  ار  نانآ  ادـخ   [ هک دـننادب  ، ] دـنریگیم دنخـشیر  هب  ار  نانآ  و  دـننکیم ] ییوجبیع  ، ] دـنباییمن ناشناوت  هزادـنا  هب  زج  قاـفنا ]
، تسا ناـسکی   ] یهاوخن شزرمآ  ناـشیارب  اـی  یهاوخب  شزرمآ  ناـنآ  يارب  هچ  (79 .) دوب دـهاوخ  درد  رپ  یباذـع  ناـشیا  يارب  دریگیم و 
، دندیزرو رفک  شاهداتسرف  ادخ و  هب  نانآ  هک  ارچ  دیزرمآ ، دهاوخن  ار  نانآ  ادخ  زگره  ینک  بلط  شزرمآ  ناشیارب  راب  داتفه  رگا  یتح ]
اب هکنیا  زا  و  دندش ، نامداش  ادخ ، لوسر  زا  سپ  دوخ ، نتسشن  هناخ ]  ] هب ناگدنامياج ، رب  (80 .) دنکیمن تیاده  ار  ناقساف  هورگ  ادخ  و 

مّنهج شتآ  دـنبایرد - رگا  : »- وگب دـیورن ». نوریب  امرگ  نیا  رد  : » دـنتفگ و  دنتـشاد ، تهارک  دـننک ، داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و 
يوس هب  ار  وـت  ادـخ  رگا  82)و  .) دـنیرگب رایـسب  دـندروآیم ، تسد  هب  هچنآ  يازج  هب  و  دـندنخب ، مک  سپ  نـیا  زا  (81 .«) تسا رتنازوس 
جراـخ نم  اـب  زگره  امـش  : » وگب دنتـساوخ ، هزاـجا  وت  زا  يرگید ] گـنج  هب   ] ندـمآ نوریب  يارب  ناـنآ  و  دـینادرگزاب ، ناـنآ  زا  ياهفیاـط 

اب مه ] نونکا   ] سپ دیدادرد . نت  نتـسشن  هب  رابنیتسخن  امـش  اریز  درک ، دیهاوخن  دربن  ینمـشد  چیه  اب  نم  هارمه  زگره  و  دـش ، دـیهاوخن 
رفاک وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ناـنآ  هک  ارچ  تسیاـن ، شربق  رـس  رب  رازگم و  زاـمن  ناـنآ  زا  ياهدرم  چـیه  رب  زگره  83)و  .«) دینیشنب نانیشنهناخ 

ایند رد  ار  ناشیا  دهاوخیم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  دزادنین . تفگـش  هب  ار  وت  نانآ  نادنزرف  لاوما و  84)و  .) دندرم قسف  لاح  رد  دندش و 
شربمایپ هارمه  دیروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  دوش  لزان  ياهروس  نوچ  85)و  .) دور نوریب  رفک  لاح  رد  ناشناج  دنک و  باذع  نآ  هلیـسو  هب 

اب هک  دـندش  یـضار  (86 .«) میـشاب نانیـشنهناخ  اـب  اـم  هک  راذـگب  : » دـنیوگ دـنهاوخ و  هزاـجا  رذـع و  وـت  زا  ناشنادـنمتورث  دـینک ، داـهج 
دناهدروآ نامیا  وا  اب  هک  یناسک  ربمایپ و  یلو  (87 .) دنرادن كرد  تردق  هجیتن  رد  تسا ، هدش  هدز  رهُم  ناشیاهلد  رب  و  دنشاب ، نانیشنهناخ 
ییاهغاب نانآ  يارب  ادخ  (88 .) دنناراگتـسر نامه  نانیا  تسا ، نانآ  يارب  اهیبوخ  همه  هک  دننانیا  و  دناهتـساخرب . داهج  هب  ناشناج  لام و  اب 

89)و .) تـسا گرزب  ِيراگتــسر  ناـمه  نـیا  دــناهنادواج . نآ  رد  و  تـسا ، ناور  اــهرهن  نآ  ناــتخرد ]  ] ِریز زا  هـک  تـسا  هدرک  هداــمآ 
رد زین  دنتفگ  غورد  وا  هداتسرف  ادخ و  هب  هک  یناسک  و  دوش . هداد  داهج ] كرت   ] هزاجا نانآ  هب  ات  دندمآ  وت ] دزن   ] نیشنهیداب ناهاوخرذع 
هک یناسک  رب  نارامیب و  رب  ناناوتان و  رب  (90 .) دیسر دهاوخ  كاندرد  یباذع  دندیزرو  رفک  هک  ار  نانآ  زا  یناسک  يدوز  هب  دنتسشن . هناخ 
رب زین ] و  ، ] تسین یهانگ  چیه  دنیامن - یهاوخریخ  شربمایپ  ادخ و  يارب  هک  یتروص  رد   - دننک جرخ  داهج ]  هار  رد  ات   ] دـنباییمن يزیچ 

ینک ناشراوس  ات  دندمآ  وت  شیپ  نوچ  هک  یناسک  رب  تسین  یهانگ  زین ]  ] 91)و .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  تسین ، يداریا  ناراکوکین 
يزیچ ارچ ]  ] هک تخیریم  ورف  کشا  ناشنامشچ  زا  هودنا ، رثا  رد  و  دنتشگرب ، منک ،» ناتراوس  نآ  رب  ات  منکیمن  ادیپ  يزیچ  : » یتفگ [و ]

هب و  . ] دنهاوخیم داهج ] كرت   ] هزاجا وت  زا  دنرگناوت  هکنیا  اب  هک  تسا  یناسک  رب  طقف  داریا  (92 .) دننک جرخ  داهج ] هار  رد   ] ات دنباییمن 
نانآ يوس  هب  هک  یماـگنه  (93 .) دنمهفیمن نانآ  هجیتن  رد  داهن ، رهُم  ناشیاهلد  رب  ادخ  و  دنـشاب ، نانیـشنهناخ  اب  هک  دـناهدش  یـضار  نیا ]
هاـگآ امـش  ياـهربخ  زا  ار  اـم  ادـخ  تشاد ؛ میهاوخن  رواـب  ار  امـش  زگره  دـیرواین ، رذـع  : » وـگب دـنروآیم . رذـع  امـش  يارب  دـیدرگزاب 

زا و  دیوشیم ، هدـینادرگزاب  راکـشآ ، ناهن و  ياناد  يوس  هب  هاگنآ  دـید . دـنهاوخ  ار  امـش  لمع  شلوسر  ادـخ و  يدوز  هب  و  هدـینادرگ ،
رظنفرص ناشیا  زا  ات  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  امش  يارب  دیتشگزاب ، نانآ  يوس  هب  یتقو  (94 .«) دهدیم ربخ  امش  هب  دیدادیم  ماجنا  هچنآ 

يارب (95 .) دوب دهاوخ  خزود  ناشهاگیاج  دناهدروآ  تسد  هب  هچنآ  يازـس ]  ] هب و  دندیلپ ، نانآ  هک  ارچ  دیباترب ، يور  نانآ  زا  سپ ، دینک .
دهاوخن دونشخ  ناقساف  هورگ  زا  ادخ  ًاعطق  دیوش  دونشخ  ناشیا  زا  مه  امش  رگا  سپ  دیدرگ . دونشخ  نانآ  زا  ات  دننکیم  دای  دنگوس  امش 
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، دننادن هدرک ، لزان  شاهداتسرف  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دودح  هکنیا  هب  و  رتتخس ، نارگید ] زا   ] قافن رفک و  رد  برع ، نانیشنهیداب  (96 .) دش
، دـننکیم هـنیزه  ادـخ ] هار  رد   ] ار هـچنآ  هـک  دنتـسه  یناـسک  نانیـشنهیداب  نآ  زا  یخرب  97)و  .) تسا میکح  ياـناد  ادـخ  و  دـنرتراوازس .

ياونــش ادـخ  و  دوـب ، دـهاوخ  ناـنآ  يارب  دـب  دـماشیپ  دـنربیم . راـظتنا  دـب  ياهدـماشیپ  امــش  يارب  و  دـننادیم ، دوـخ ] يارب   ] یتراـسخ
دزن بّرقت  هیام  دننکیم  قافنا  ار  هچنآ  دنراد و  نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دنایناسک  نانیشنهیداب  زا  رگید ]  ] یخرب 98)و  .) تساناد

، دروآرد شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  ناشیا  ادخ  يدوز  هب  تسا . نانآ  بّرقت  هیام  قافنا ]  ] نیا هک  دینادب  دننادیم . ربمایپ  ياهاعد  ادخ و 
ادخ دـندرک ، يوریپ  نانآ  زا  يراکوکین  اب  هک  یناسک  و  راصنا ، نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  99)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک 

رد هشیمه  تسا . ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  هدرک  هدامآ  ییاهغاب  نانآ  يارب  و  دندونـشخ ، وا  زا  زین ]  ] نانآ دونـشخ و  ناـشیا  زا 
زین  ] هنیدم نانکاس  زا  و  دنقفانم ، دنتسه  امش  نوماریپ  هک  ینانیشنهیداب  زا  یخرب  100)و  .) گرزب یبایماک  نامه  تسا  نیا  دناهنادواج . نآ 

یباذع هب  سپس  مینکیم ؛ باذع  راب  ود  ار  نانآ  يدوز  هب  میسانشیم . ار  نانآ  ام  یـسانشیمن ، ار  نانآ  وت  دناهتفرگ . وخ  قافن  رب  ياهدع ]
تسا دب  هک  رگید  يراک ]  ] اب ار  هتسیاش  راک  هدرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  هک  دنتـسه  ینارگید  101)و  .) دنوشیم هدینادرگزاب  گرزب 

نآ هلیـسو  هب  ات  ریگب  ياهقدص  نانآ  لاوما  زا  (102 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دریذپب ، ار  نانآ  هبوت  ادـخ  تسا  دـیما  دـناهتخیمآرد .
هک دناهتسنادن  ایآ  (103 .) تساناد ياونش  ادخ  و  تسا ، یـشمارآ  نانآ  يارب  وت  ياعد  اریز  نک ، اعد  ناشیارب  و  يزاس ، ناشهزیکاپ  كاپ و 
ره : »] وگب 104)و  (؟ تسا نابرهم  ریذپهبوت  دوخ  هک  تسادخ  و  دریگیم ، ار  تاقدص  دریذپیم و  ار  هبوت  شناگدنب  زا  هک  تسادـخ  اهنت 

ناهن و ياناد  يوس  هب  يدوز  هب  و  تسیرگن ، دنهاوخ  امـش  رادرک  رد  نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  يدوز  هب  هک  دـینکب ، دـیهاوخیم ] يراک 
نامرف هب  فوقوم  ناشراک ]  ] رگید ياهّدع  105)و  .«) درک دهاوخ  هاگآ  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  هب  ار  ام  سپ  دیوشیم ؛ هدینادرگزاب  راکشآ 
رایتخا يدجـسم  هک  ییاهنآ  106)و  .) تسا راکهدیجنـس  ياناد  ادخ  و  دریذـپیم ، ار  اهنآ  هبوت  ای  دـنکیم و  باذـع  ار  نانآ  ای  تسادـخ :

گنج هب  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  ًالبق  هک  یـسک  يارب  تسا  یهاگنیمک  زین ]  ] و تسا ، نانمؤم  نایم  یگدـنکارپ  رفک و  نایز و  هیام  هک  دـندرک 
وگغورد ًاـعطق  ناـنآ  هک  دـهدیم  یهاوـگ  ادـخ  یل ] و[ میتشادـن . يدـصق  یکین  زج  هک  دـننکیم  داـی  دـنگوس  تخـس  و  دوـب ، هتـساخرب 

[ زامن هب   ] نآ رد  هک  تسا  رتراوازـس  هدـش ، انب  اوقت  هیاپ  رب  نیتسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  هک  ارچ  تسیام ، اـج  نآ  رد  زگره  (107 .) دنتسه
ایآ (108 .) درادیم تسود  دنایکاپ  ناهاوخ  هک  ار  یناسک  ادخ  و  دنزاس ، كاپ  ار  دوخ  دنراد  تسود  هک  دـناینادرم  نآ ، رد  و ] . ] یتسیا

طوقس هب  فرشُم  یهاگترپ  بل  رب  ار  دوخ  يانب  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  هداهن  ادخ  يدونـشخ  اوقت و  هیاپ  رب  ار  دوخ  راک ]  ] داینب هک  یـسک 
انب هک  ینامتخاس  نآ  هراومه  (109 .) دنکیمن تیاده  ار  نارگدادـیب  هورگ  ادـخ  و  دـتفایم ؟ ورف  خزود  شتآ  رد  نآ  اب  هدرک و  يزیریپ 

، تقیقح رد  (110 .) تسا راکهدیجنـس  ياناد  ادخ  و  دوش ، هراپ  هراپ  ناشیاهلد  هکنآ  ات  تسا ،  قافن ] و   ] کش هیام  ناشیاهلد  رد  دناهدرک ،
دـنگنجیم و ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نامه  تسا ؛ هدـیرخ  دـشاب ، نانآ  يارب  تشهب  هکنیا  ياهب ]  ] هب ار  ناشلام  ناـج و  ناـنمؤم ، زا  ادـخ 

شیوخ دهع  هب  ادخ  زا  یسک  هچ  و  تسوا . هدهع  رب  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  یقح  هدعو  ناونع  هب  نیا ] . ] دنوشیم هتشک  دنشُکیم و 
نامه نانمؤم ]، نآ  (] 111 .) تسا گرزب  یبایماک  نامه  نیا  و  دیـشاب ، نامداش  دـیاهدرک  وا  اـب  هک  ياهلماـعم  نیا  هب  سپ  تسا ؟ رتراداـفو 

، هدیدنــسپ ياــهراک  هـب  ناگدــنراداو  ناگدننکهدجــس ، ناگدــننکعوکر ، نارادهزور ، نارازگــساپس ، ناگدنتــسرپ ، ناگدــننکهبوت ،
دناهدروآ نامیا  هک  یناـسک  ربماـیپ و  رب  (112 .) هد تراشب  ار  نانمؤم  و  دـنیادخ . تارّرقم  نارادـساپ  دنـسپان و  ياهراک  زا  ناگدـنرادزاب 
ِدنواشیوخ دنچ  ره  دننک ، شزرمآ  بلط  دنخزود - لها  نانآ  هک  دیدرگ  راکشآ  ناشیارب  هکنآ  زا  سپ   - ناکرشم يارب  هک  تسین  راوازس 

نـشور وا  يارب  هک  یماگنه  یل ] و[ دوبن . دوب ، هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  يارب  زج  شردـپ  يارب  میهاربا  شزرمآ  بلط  113)و  .) دنشاب نانآ ] ]
سپ ار  یهورگ  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  114)و  .) دوب رابدرب  يزوسلد  میهاربا ، یتسار ، تسج . يرازیب  وا  زا  تسادخ ، نمـشد  يو  هک  دـش 
يزیچ ره  هب  ادخ  يرآ ، دشاب . هدرک  نایب  ناشیارب  دننک  اورپ  نآ  زا  دیاب  هک  ار  يزیچ  هکنآ  رگم  دراذگب ، هاریب  دومن  ناشتیادـه  هکنآ  زا 

يروای رای و  ادخ  زج  امـش  يارب  و  دناریمیم ، دنکیم و  هدـنز  تسادـخ . نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  تقیقح ، رد  (115 .) تساناد
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يزیچ هکنآ  زا  دـعب  دوشخبب ، دـندرک  يوریپ  وا  زا  راوـشد  تعاـس  نآ  رد  هک  راـصنا  نارجاـهم و  ربماـیپ و  رب  ادـخ  نیقی ، هب  (116 .) تسین
[ زین  ] 117)و .) تسا میحر  نابرهم و  نانآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  دوشخبب ، ناشیارب  زاب  دوش . فرحنم  نانآ  زا  ياهتـسد  ياهلد  هک  دوب  هدنامن 
زا و  دیدرگ ، گنت  نانآ  رب  شایخارف  همه  اب  نیمز  هک  اجنآ  ات  داتفا ] قیوعت  هب  نانآ  هبوت  لوبق  و  ، ] دندوب هدنام  ياج  رب  هک  نت  هس  نآ  رب 

دیدرت یب  دننک . هبوت  ات  داد ، هبوت   [ قیفوت  ] نانآ هب  ادـخ ]  ] سپ تسین . وا  يوس  هب  زج  ادـخ  زا  یهانپ  هک  دنتـسناد  دـندمآ و  گنت  هب  دوخ 
هنیدـم و مدرم  (119 .) دیـشاب ناتـسار  اب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (118 .) تسا نابرهم  ریذـپهبوت  نامه  ادـخ 
یگنشت و چیه  هک  ارچ  دننادب ، وا  ناج  زا  رتزیزع  ار  دوخ  ناج  دننز و  زاب  رـس  ادخ  ربمایپ  نامرف ]  ] زا هک  دسرن  ار  ناشنوماریپ  نانیـشنهیداب 

ینمـشد زا  دـنراذگیمن و  مدـق  دروآیم  مشخ  هب  ار  نارفاک  هک  یناـکم  چـیه  رد  و  دـسریمن ؛ ناـنآ  هب  ادـخ  هار  رد  ییگنـسرگ  جـنر و 
شاداـپ ادـخ  اریز  دوشیم ، هتـشون  ناـشهمانراک ] رد   ] ناـنآ يارب  یحلاـص  لـمع  نآ ، ببـس  هب  هکنیا  رگم  دـنروآیمن  تسد  هب  یتـمینغ 

باسح هب  هکنیا  رگم  دنیامیپیمن  ار  ییداو  چیه  دننکیمن و  قافنا  ار  یگرزب  کچوک و  لام  چیه  120)و  .) دنکیمن عیاض  ار  ناراکوکین 
چوک داهج ] يارب   ] یگمه نانمؤم  تسین  هتـسیاش  121)و  .) دهد شاداپ  دـندرکیم  هچنآ  زا  رتهب  هب  ار  نانآ  ادـخ  ات  دوشیم ، هتـشون  نانآ 

هب یتقو   - ار دوخ  موق  دننک و  ادیپ  یهاگآ  نید  رد  دننامب و ] ياهتسد   ] ات دننکیمن  چوک  ياهتـسد  نانآ ، زا  ياهقرف  ره  زا  ارچ  سپ  دننک .
رواجم هک  ینارفاک  اب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (122 (؟ دنـسرتب  [ یهلا رفیک  زا   ] نانآ هک  دشاب  دـنهد - میب  دنتـشگزاب  نانآ  يوس 

، دوش لزان  ياهروس  نوچ  123)و  .) تسا ناگشیپاوقت  اب  ادخ  هک  دینادب  و  دنبایب ، تنوشخ  امش  رد  دیاب  نانآ  و  دینک ، رازراک  دنتـسه  امش 
ناشنامیا رب  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  اما  دوزفا »؟ ار  امـش  زا  کی  مادـک  نامیا  هروس ]  ] نیا : » دـیوگیم هک  تسا  یـسک  نانآ  ناـیم  زا 

رفک لاـح  رد  دوزفا و  ناشیدــیلپ  رب  يدــیلپ  تـسا ، يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هـک  یناـسک  اـما  (124 .) دـننکیم ینامداش  ناـنآ  دـیازفایم و 
؟ دـنریگیمن تربع  دـننکیمن و  هبوت  مه  زاب  دـنوشیم ، هدومزآ  راب  ود  ای  کی  لاس ، ره  رد  نانآ  هک  دـننیبیمن  اـیآ  (125 .) دنرذگیمرد

سپـس دـنیبیم »؟ ار  امـش  یـسک  ایآ  :[ » دـنیوگیم و   ] دـننکیم هاگن  رگید  یـضعب  هب  نانآ  زا  یـضعب  دوش ، لزاـن  ياهروس  نوچ  (126)و 
، ًاعطق (127 .) دـنمهفیمن هک  دنتـسه  یهورگ  نانآ  اریز  دـنادرگرب ، قح ] زا   ] ار ناشیاهلد  ادـخ  دـندرگیمزاب . ربمایپ ] روضح  زا  هناـیفخم  ]

زوسلد نانمؤم ، هب  تبـسن  و  صیرح ، امـش  تیاده ]  ] هب دـیتفیب ، جـنر  رد  امـش  تسا  راوشد  وا  رب  هک  دـمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  يارب 
راگدرورپ وا  و  مدرک ، لـکوت  وا  رب  تسین . وا  زج  يدوبعم  چـیه  تسا . سب  ارم  ادـخ  : » وگب دـنتفاترب ، يور  رگا  سپ  (128 .) تسا نابرهم 

(129 .«) تسا گرزب  شرع 

سنوی

يدرم هب  هک  تسا  روآتفگش  مدرم  يارب  ایآ  (2 .) زومآتمکح باتک  تایآ  تسا  نیا  ءار . مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
کین هقباس  ناشراگدرورپ  دزن  ناـنآ  يارب  هک  هد  هدژم  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  هب  هد و  میب  ار  مدرم  هک : میدرک  یحو  ناـشدوخ  زا 

شش رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادخ  نآ  امـش  راگدرورپ  (3 .«) تسا راکـشآ  يرگنوسفا  ًاعطق  درم ]  ] نیا : » دنتفگ نارفاک  تسا ؟
، ادـخ تسا  نیا  تسین . وا  نذا  زا  سپ  زج  يرگتعافـش  دـنکیم . ریبدـت  ار  شنیرفآ ]  ] راک تفاـی . ـالیتسا  شرع  رب  سپـس  دـیرفآ . ماـگنه 
هک تسومه  تسا ؛ قح  ادـخ  هدـعو  تسوا . يوس  هب  امـش  همه  تشگزاـب  (4 (؟ دیریگیمن دـنپ  ایآ  دـیتسرپب . ار  وا  سپ  امـش ، راگدرورپ 

، دهد شاداپ  تلادع  هب  دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دنادرگیم  زاب  ار  نآ  سپـس  دنکیم  زاغآ  ار  شنیرفآ 
ار دیشروخ  هک  یسک  تسوا  (5 .) تشاد دنهاوخ  درد  رپ  یباذع  ناشوج و  بآ  زا  یتبرش  ناشرفک  يازس  هب  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  و 
قح هب  زج  ار  اهنیا  ادـخ  دـینادب . ار  باـسح  اـهلاس و  هرامـش  اـت  درک  نیعم  ییاـهلزنم  نآ  يارب  و  درک ، ناـبات  ار  هاـم  دیـشخب و  ییانـشور 

هچنآ زور و  بش و  تفر  دمآ و  رد  یتسار ، هب  (6 .) دنکیم نایب  ینشور  هب  دننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ ] [ي  اههناشن تسا . هدیرفاین 
هب و  دـنرادن ، ام  رادـید  هب  دـیما  هک  یناسک  (7 .) تسا راکـشآ ]  ] یلیـالد دـنراد  اورپ  هک  یمدرم  يارب  هدـیرفآ ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  ادـخ 
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، دـندروآیم تسد  هب  هچنآ  رفیک ]  ] هب نانآ  (8 ،) دنلفاغ ام  تایآ  زا  هک  یناسک  و  دـناهتفای ، نانیمطا  نادـب  هدرک و  شوخ  لد  ایند  یگدـنز 
تیادـه ار  نانآ  ناشنامیا  ساپ  هب  ناـشراگدرورپ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  (9 .) تسا شتآ  ناـشهاگیاج 

اجنآ رد  نانآ  شیاـین  (10 [.) دـمآ دـنهاوخ  رد   ] دوـب دـهاوخ  ناور  اـهرهن  ناـنآ  ياـپ ]  ] ریز زا  هک  تمعن ، زاـن و ] رپ   ] ياـهغاب هب  دـنکیم 
بر دـمحلا هللا  هک : تسا  نیا  ناـنآ  شیاـین  ناـیاپ  و  تسا ، مالـس  اـجنآ  رد  ناـشدورد  و  یهزنم ] كاـپ و  وـت  ایادـخ !  ]= مهللا کـناحبس 

رد دـنبلطیم ، ریخ  راـک  رد  ناـنآ  هک  باتـش  ناـمه  هـب  مدرم  يارب  ادـخ  رگا  11)و  [.) تسا نایناهج  راگدرورپ  هژیو  شیاتـس   ]= نیملاـعلا
ات مینکیم  اهر  ناشنایغط  رد  دنرادن ، دیما  ام  رادید  هب  هک  ار  یناسک  سپ  دیسریم . ارف  ناشلجا  ًاعطق  دومنیم ، باتش  اهنآ  هب  الب  ندناسر 
ار شیراتفرگ  نوچ  و  دـناوخیم ، هداتـسیا - ای  هتـسشن  ای  هدـیباوخ  ولهپ  هب   - ار ام  دـسر ، یبیـسآ  ار  ناـسنا  نوچ  12)و  .) دننامب نادرگرس 

ماجنا هچنآ  ناراکفارـسا  يارب  هنوگ  نیا  تسا . هدـناوخن  هدیـسر ، وا  هب  هک  ییراـتفرگ  يارب  ار  اـم  ییوگ  هک  دوریم  ناـنچ  مینک  فرطرب 
لیالد ناشناربمایپ  و  میدناسر ، تکاله  هب  دندرک  متس  هک  یماگنه  ار  امش  زا  شیپ  ياهلـسن  ًاعطق  13)و  .) تسا هدش  هداد  تنیز  دندادیم 

نانآ زا  سپ  ار  امش  هاگنآ  (14 .) میهدیم ازج  ار  راکهزب  مدرم  هنوگ  نیا  دنروایب . نامیا  هک  دندوبن  نآ  رب  یل ] دندروآ و[ ناشیارب  راکشآ 
ام رادـید  هب  هکنانآ  دوش ، هدـناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تاـیآ  نوچ  15)و  .) دـینکیم راتفر  هنوگچ  میرگنب  ات  میداد  رارق  نیـشناج  نیمز  رد 
زج منک . ضوع  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  هک  دـسرن  ارم  : » وگب نک ». ضوع  ار  نآ  اـی  رواـیب ، نیا  زج  يرگید  نآرق  : » دـنیوگیم دـنرادن  دـیما 

رگا : » وگب (16 .«) مسرتیم گرزب  يزور  باذـع  زا  منک ، ینامرفان  ار  مراـگدرورپ  رگا  منکیمن . يوریپ  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ 
نایم رد  يراگزور  نآ ، ندروآ ]  ] زا شیپ  ًاعطق  دینادرگیمن . هاگآ  نادب  ار  امـش  ادخ ]  ] و مدـناوخیمن ، امـش  رب  ار  نآ  تساوخیم  ادـخ 

؟ دنک بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  ددنب  يادخ  رب  یغورد  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  (17 (»؟ دینکیمن رکف  ایآ  ماهدرب . رس  هب  امش 
دوس نانآ  هب  هن  دـناسریم و  نایز  ناـنآ  هب  هن  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاـهزیچ  ادـخ ، ياـج  هب  18)و  .) دنوشیمن راگتـسر  نامرجم  یتسار  هب 
هاگآ دنادیمن ، نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هک  يزیچ  هب  ار  ادـخ  ایآ  : » وگب دنتـسه ». ام  نارگتعافـش  ادـخ  دزن  اهنیا  : » دـنیوگیم و  دـهدیم .

و دندرک . ادیپ  فالتخا  سپ  دـندوبن . تما  کی  زج  مدرم  19)و  .) دنزاسیم کیرـش  يو ] اب   ] هچنآ زا  تسا  رترب  كاپ و  وا  دینادرگیم »؟
20)و .) دشیم يرواد  ناشنایم  دننکیم ، فالتخا  مه  اب  نآ  رـس  رب  هچنآ  رد  ًاعطق  دوب ، هتـشگن  ررقم  تراگدرورپ  بناج  زا  ياهدـعو  رگا 
هک دیـشاب  رظتنم  سپ  دراد . صاصتخا  ادخ  هب  طقف  بیغ  : » وگب دوشیمن »؟ لزان  وا  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  ياهزجعم  ارچ  : » دـنیوگیم
ام تایآ  رد  ار  نانآ  هاگانب  میناشچب ، یتمحر  تسا ، هدیسر  ناشیا  هب  هک  یبیسآ  زا  سپ  ار  مدرم  نوچ  21)و  .«) منارظتنم زا  امش  اب  مه  نم 
وا (22 .) دنـسیونیم دـینکیم  گنرین  هچنآ  اـم  ناگتـشرف ]  ]= ناگداتـسرف تقیقح ، رد  تسا ». رتعیرـس  ادـخ  گـنرین  : » وگب تسا . یگنرین 

نادب ناشیا  دنَرَِبب و  ار  نانآ  شوخ ، يداب  اب  اهنآ  دیشاب و  اهیتشک  رد  هک  یتقو  ات  دنادرگیم ، ایرد  یکشخ و  رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک 
ادخ لاح  نآ  رد  دناهداتفا ، هرصاحم  رد  هک  دننک  نیقی  دزات و  ناشیا  رب  فرط  ره  زا  جوم  دزو و  اهنآ  رب  تخـس  يداب  هاگانب ]  ] دنوش داش 

ناهگان دیناهر ، ار  نانآ  نوچ  سپ  (23 .«) دش میهاوخ  نارازگساپس  زا  ًاعطق  یناهَِرب ، هطرو ]  ] نیا زا  ار  ام  رگا  : » هک دنناوخیم  هنالدکاپ  ار 
سپـس دیبلطیم .]  ] ار ایند  یگدنز  هرهب  امـش  تسامـش . دوخ  نایز  هب  طقف  امـش  یـشکرس  مدرم ، يا  دـننکیم . یـشکرس  قحانب  نیمز  رد 
ناسب ایند  یگدنز  لَثَم  تقیقح ، رد  (24 .) درک میهاوخ  ربخاب  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  سپ  دوب . دهاوخ  ام  يوس  هب  امـش  تشگزاب 
نیمز هک  هاگنآ  ات  تخیمآرد ، نآ  اب  دـنروخیم - اـهماد  مدرم و  هچنآ  زا   - نیمز هاـیگ  سپ  میتخیر ، ورف  نامـسآ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یبآ 

نآ دمآ و  ام  یناریو ]  ] نامرف يزور  ای  یبش  دنراد ، تردق  نآ  رب  نانآ  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  دیدرگ و  هتـسارآ  تفرگرب و  ار  دوخ  هیاریپ 
ینشور هب  دننکیم  هشیدنا  هک  یمدرم  يارب  ار  دوخ ] [ي  اههناشن هنوگ  نیا  تسا . هتشادن  دوجو  زورید  ییوگ  هک  میدرک  هدیوَرِد  نانچ  ار 
یناسک يارب  (26 .) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  و  دناوخیم ، ارف  تمالس  يارس  هب  ار ] امـش   ] ادخ 25)و  .) مینکیم نایب 

رد و ]  ] دنتـشهب لها  نانیا  دـناشوپیمن . یتلذ  يرابغ و  ار  ناشیاههرهچ  تسا . نآ ] رب   ] هدایز و  تشهب ]  ] ییوکین دـناهدرک ، وکین  راـک  هک 
ورف ار  نانآ  يراوخ  تسا و  نآ  دننام  يدب  ره ]  ] يازج هک ] دننادب  ، ] دـناهدش اهیدـب  بکترم  هک  یناسک  27)و  .) دوب دنهاوخ  هنادواج  نآ 
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مدمه نانآ  تسا . هدش  هدیـشوپ  رات  ِبش  زا  ياهراپ  اب  ناشیاههرهچ  ییوگ  تسین . ناشیا  يارب  يرگتیامح  چیه  ادخ ، لباقم  رد  دریگیم .
كرـش هک  یناـسک  هب  هاـگنآ  میروآیم . درگ  ار  ناـنآ  هـمه  هـک  ار  يزور  نـک ] داـی   ] 28)و .) دوب دـنهاوخ  هنادواـج  نآ  رد  هک  دنـشتآ ،

رد : » دـنیوگیم ناـنآ  ناکیرـش  و  مینکفایم . ییادـج  اـهنآ  ناـیم  سپ  دیـشاب » دوخ  ياـج  رب  ناتناکیرـش  امـش و  : » مییوگیم دـناهدیزرو 
ربـخیب امــش  تداـبع  زا  اـم  یتـسار  هـب  تـسا . سب  امــش  ناـیم  اـم و  ناـیم  ادـخ  یهاوـگ  و  (» 29 .«) دـیدیتسرپیمن ار  اـم  امـش  تـقیقح ،

هدـینادرگزاب دوـخ  یقیقح  يـالوم  ادـخ  يوـس  هب  و  دـیامزآیم ، تسا  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هـچنآ  یـسک  ره  هـک  تساـجنآ  (30 .«) میدوب
؟ دشخبیم يزور  امش  هب  نیمز  نامسآ و  زا  هک  تسیک  : » وگب (31 .) دوریم رد  هب  ناشتـسد  زا  دناهتخاسیمرب  غورد  هب  هچنآ  و  دنوشیم ،
و دزاسیم ؟ جراخ  هدـنز  زا  ار  هدرم  دروآیم و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  هک  تسیک  و  تسا ؟ ناگدـید  اهـشوگ و  رب  مکاح  هک  تسیک  اـی 
، امش یقیقح  راگدرورپ  ادخ ، تسا  نیا  (32 (»؟ دینکیمن اورپ  ایآ  : » وگب سپ  ادخ » : » تفگ دنهاوخ  دنکیم »؟ ریبدـت  ار  اهراک  هک  تسیک 
هک یناسک  رب  تراگدرورپ  نخـس  هنوگ  نیا  (33 (؟ دیوشیم هدـینادرگزاب  قح ] زا   ] هنوگچ سپ  تسیچ ؟ یهارمگ  زج  تقیقح  زا  دـعب  و 

زاغآ ار  شنیرفآ  هک  تسه  یسک  امش  ناکیرـش  زا  ایآ  : » وگب (34 .) دنروآیمن نامیا  نانآ  هک  ارچ ] ، ] تسویپ تقیقح  هب  دـندرک  ینامرفان 
[ قـح زا   ] هنوـگچ سپ  دـنادرگیمرب . ار  نآ  زاـب  دـنکیم و  زاـغآ  ار  شنیرفآ  هـک  تسادـخ  : » وـگب دــنادرگرب »؟ ار  نآ  سپــس  دــنک و 

قح يوس  هب  هک  تسادـخ  : » وگب دـنک »؟ يربهر  قح  يوس  هب  هک  تسه  یـسک  امـش  ناکیرـش  زا  ایآ  : » وگب (35 (»؟ دیوشیم هدینادرگزاب 
رگم دیامنیمن  هار  هک  یسک  ای  دریگ  رارق  يوریپ  دروم  تسا  رتراوازس  دنکیم  يربهر  قح  يوس  هب  هک  یسک  ایآ  سپ ، دنکیم » يربهر 

هب نامگ  یلو ]  ] دـننکیمن يوریپ  نامگ  زا  زج  ناـشرتشیب  36)و  (؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  هدش ، هچ  ار  امـش  دوش ؟ تیادـه  دوخ ]  ] هکنآ
بناج زا  نآرق  نیا  هک  تسین  ناـنچ  37)و  .) تساناد دننکیم  هچنآ  هب  ادـخ  يرآ ، دـنادرگیمن . زاینیب  تقیقح  زا  ار ] یمدآ   ] هجو چـیه 

رد هک  تسا ، باتک  نآ  زا  یحیـضوت  و  دشابیم ، تسا  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هدننک ]  ] قیدصت هکلب  دشاب . هدش  هتخاس  غورد  هب  و ]  ] ادخ ریغ 
، دـییوگیم تسار  رگا  : » وگب تسا »؟ هتخاـس  غورد  هب  ار  نآ  : » دـنیوگیم اـی  (38 .) تسا نایناهج  راـگدرورپ  زا  و ] ، ] تسین يدـیدرت  نآ 

دنتشادن هطاحا  نآ  ملع  هب  هک  دندرمش  غورد  ار  يزیچ  هکلب  (39 .«) دیناوخ ارف  دیناوتیم ، ادخ  زج  ار  هک  ره  و  دیروایب ، نآ  دننام  ياهروس 
رگنب سپ  دـندرک . بیذـکت  ار ] ناشناربمایپ   ] هنوگ نیمه  دـندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  مه ]  ] یناسک تسا . هدـماین  ناشیارب  نآ  لیوأت  زونه  و 
نامیا نادـب  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  و  دروآیم ، ناـمیا  نادـب  هک  تسا  یـسک  ناـنآ  زا  40)و  .) تسا هدوب  هنوگچ  نارگمتـس  ماـجرف  هک 

و دراد ، صاصتخا  نم  هب  نم  لمع  : » وگب دندرک ، بیذـکت  ار  وت  رگا  41)و  .) تسا رتاناد  نارگداسف  لاح ]  ] هب وت  راگدرورپ  و  دروآیمن ،
ریغ دــیهدیمن  ماـجنا  امــش  هـچنآ  زا  نـم  و  دــیلوؤسم ، ریغ  مـهدیم  ماـجنا  نـم  هـچنآ  زا  امــش  دراد . صاـصتخا  امــش  هـب  امــش  لـمع 

43)و (؟ درک یهاوخ  اونـش  دنباین - رد  دنچ  ره   - ار نارک  وت  ایآ  دـنهدیم . ارف  شوگ  وت  هب  هک  دـنایناسک  نانآ  زا  یخرب  42)و  .«) ملوؤسم
مدرم هب  هجو  چیه  هب  ادـخ  (44 (؟ درک یناوت  تیادـه  دـننیبن - دـنچ  ره   - ار نایانیبان  وت  ایآ  درگنیم . وت  يوس  هب  هک  تسا  یـسک  ناـنآ  زا 

زور زا  یتعاس  هزادـنا  هب  زج  ییوگ  دروآیم ، درگ  ار  ناـنآ  هک  يزور  45)و  .) دننکیم متس  نتـشیوخ  رب  دوخ  مدرم  نکیل  دنکیمن ، متس 
هار تقیقح ] هب   ] دـندرک و ناـیز  دندرمـش  غورد  ار  ادـخ  رادـید  هک  یناـسک  ًاـعطق  دـننکیم . ییانـشآ  راـهظا  مـه  اـب  دـناهدرکن . گـنرد 
هب ناشتـشگزاب  تروص ] ود  ره  رد   ] میناریمب ار  وت  اـی  میناـیامنب ، وت  هب  میهدیم  هدـعو  ناـنآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  ياهراـپ  رگا  46)و  .) دنتفاین

تلادـع هب  ناشنایم  دـیایب ، ناشربمایپ  نوچ  سپ  تسا . يربمایپ  ار  یتما  ره  47)و  .) تسا هاوگ  دننکیم  هچنآ  رب  ادخ  سپـس  تسام . يوس 
ناـیز و دوخ  يارب  : » وگب (49 (»؟ تسا تقو  هچ  هدـعو  نیا  دـییوگیم ، تسار  رگا  : » دـنیوگیم 48)و  .) دورن متـس  ناـنآ  رب  دوش و  يرواد 
هن سپ  دـسر ، رـس  هب  ناشنامز  هک  هاگنآ  تسا . دودـحم ]  ] یناـمز ار  یتما  ره  دـهاوخب . ادـخ  هک  ار  هچنآ  رگم  مرادـن ، راـیتخا  رد  يدوس 
هچ ناراکهزب  دسررد ، امـش  هب  زور  ای  بش  وا  باذـع  رگا  دـیهد ، ربخ  نم  هب  : » وگب (50 .«) دنریگ یـشیپ  هن  دننک و  ریخأت  نآ ] زا   ] یتعاس
هب هک  یلاح  رد  دیدروآ ، نامیا  نآ  هب  نونکا  دش ، عقاو  امش ] رب  باذع   ] هک یماگنه  ایآ  سپس ، (51 (»؟ دنهاوخیم باتش  هب  نآ  زا  يزیچ 
هب هچنآ  رفیک ]  ] هب زج  ایآ  دیـشچب . ار  دیواج  باذع  : » دوش هتفگ  دـندیزرو  متـس  هک  یناسک  هب  سپ  (52 (؟ دیدومنیم باتش  نآ  ندمآ ] ]
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نآ هک  مراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ! : » وگب تسا »؟ تسار  نآ  ایآ  : » دـنریگیم ربخ  وت  زا  53)و  (»؟ دیوشیم هداد  ازج  دیدروآیم ، تسد 
تـسا نیمز  رد  هچنآ  تسا ، هدرک  متـس  هـک  یـسک  ره  يارب  رگا ، 54)و  .«) دینک هدنامرد  ار ] ادـخ   ] دـیناوتیمن امـش  و  تسا ، تسار  ًاعطق 

هب نانآ  نایم  و  دـنراد ، ناـهنپ  ار  دوخ  ینامیـشپ  دـننیبب  ار  باذـع  نوچ  و  دادیم . دوخ  دـیرخزاب  یـصالخ و ]  ] يارب ار  نآ  ًاـعطق  دوبیم ،
رد هک  دینادب ، تسادخ . ِنآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تقیقح  رد  هک  دـینادب ، (55 .) دورن متـس  ناشیا  رب  دوش و  يرواد  تلادع 
يا (57 .) دیوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  دناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  وا  (56 .) دننادیمن نانآ  رتشیب  یلو  تسا  قح  ادخ  هدـعو  تقیقح 

ناگدنورگ يارب  یتمحر  دومنهر و  و  تساههنیـس ، رد  هچنآ  يارب  ینامرد  و  يزردنا ، ناتراگدرورپ  بناج  زا  امـش  يارب  نیقی ، هب  مدرم ،
رتـهب دـنروآیم  درگ  هچ  ره  زا  نیا  و  دـنوش ». داـش  دـیاب  ناـنمؤم ]  ] هک تسادـخ  تمحر  لـضف و  هـب  : » وـگب (58 .) تسا هدمآ  ادـخ ] هب  ]
لـالح ار ] یـشخب   ] مارح و ار  نآ  زا  یـشخب  ارچ ]  ] هدروآ دورف  امـش  يارب  ادـخ  هک  يزور  زا  هچنآ  دـیهد ، ربـخ  نم  هب  : » وـگب (59 .) تسا

هچ زیخاتسر  زور  دندنبیم ، غورد  ادخ  رب  هک  یناسک  60)و  (»؟ دیدنبیم غورد  ادخ  رب  ای  هداد  هزاجا  امش  هب  ادخ  ایآ  : » وگب دیاهدینادرگ ».
زا یـشابن و  يراک  چیه  رد  61)و  .) دننکیمن يرازگـساپس  ناشرتشیب  یلو  تسا  شـشخب  ياراد  مدرم ، رب  ادخ  تقیقح ، رد  دنراد ؟ نامگ 

ترداـبم نادـب  هک  هاـگنآ  میـشاب  هاوـگ  امـش  رب  اـم  هکنیا  رگم  دـینکن ، يراـک  چـیه  یناوـخن و  نآرق  زا  ياهیآ ]  ] چـیه ادـخ ]  ]= وا يوـس 
، تسین يزیچ  نآ  زا  رتگرزب  هن  رتکچوک و  هن  و  تسین ، ناهنپ  وت  راگدرورپ  زا  نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  ياهّرذ ، نزومه  و  دیزرویم .

نیگهودــنا ناـنآ  هـن  تـسا و  یمیب  هـن  ادــخ  ناتــسود  رب  هـک  دیــشاب ، هاـگآ  (62 .) تـسا هدــش ] جرد   ] نـشور یباــتک  رد  هــکنیا  رگم 
ياههدـعو تسا . نانآ  يارب  هدژم  ترخآ  رد  اـیند و  یگدـنز  رد  (64 .) دـناهدیزرو يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنامه  (63 .) دنوشیم

ياونش وا  تسادخ . ِنآ  زا  همه  تّزع ، اریز  دنکن ، نیگمغ  ار  وت  نانآ  نخس  (65 .) تسا گرزب  یبایماک  نامه  نیا  تسین ؛ یلیدبت  ار  ادخ 
زا ریغ  هک  یناـسک  و  تسادـخ . ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچ ] ره  و   ] هک ره  و  اهنامـسآ ، رد  هچ ] ره  و   ] هک ره  هک  شاـب ، هاـگآ  (66 .) تساناد
هک یسک  تسوا  (67 .) دنربیمن نامگ  زج  دننکیمن و  يوریپ  نامگ  زا  زج  نانیا  دننکیمن . يوریپ  اهنآ ] زا  ، ] دنناوخیم ار  یناکیرش  ادخ 

ییاههناشن دنونـشیم  هک  یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  نامگ ، یب  دینادرگ .]  ] نشور ار  زور  دیمارایب و  نآ  رد  ات  داد  رارق  ار  بش  امـش  يارب 
تسا نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا . زاینیب  وا  وا . تسا  هّزنم  تسا ». هدرک  رایتخا  دوخ  يارب  يدنزرف  ادخ  : » دنتفگ (68 .) تسا
یناسک تقیقح  رد  : » وگب (69 (؟ دیدنبیم ادخ  رب  غورد  هب  دینادیمن ، هک  ار  يزیچ  ایآ  تسین . یتّجح  اعّدا ]  ] نیا رب  ار  امـش  تسوا . ِنآ  زا 

هب هاگنآ  تسام . يوس  هب  ناشتـشگزاب  سپـس  دـنراد .]  ] اـیند رد  كدـنا ]  ] ياهرهب (70 .«) دنوشیمن راگتـسر  دندنبیم ، غورد  ادـخ  رب  هک 
يا : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  هاگنآ  ناوخب ، نانآ  رب  ار  حون  ربخ  71)و  .) میناشچیم نانآ  هب  تخس  باذع  دندیزرویم ، رفک  هکنآ  يازس ] ]

لّکوت ادـخ  رب  نم ] هک  دـینادب  ، ] تسا هدـمآ  نارگ  امـش  رب  ادـخ ، تاـیآ  هب  نم  نداد  زردـنا  و  امـش ] ناـیم  رد   ] نم ندـنام  رگا  نم ، موق 
متلهم دیریگب و  میمصت  نم  هراب  رد  سپس  دیامنن  سبتلم  امش  رب  ناتراک  ات  دیوش ، ناتسادمه  دوخ  ناکیرش  اب  ناتراک  رد ]  ] سپ ماهدرک .

ناگدنهنندرگ زا  هک  مرومأم  و  تسین ، ادخ  هدهع  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن . امـش  زا  يدزم  نم  دـیدینادرگ ، يور  رگا  و  (» 72 .«) دیهدن
نیــشناج ار  ناـنآ  و  مـیداد ، تاـجن  دـندوب  وا  هارمه  یتـشک  رد  هـک  یناـسک  اـب  ار  يو  هاـگنآ  دــندرک . بیذــکت  ار  وا  سپ  (73 .«) مشاب

هنوـگچ ناگدــشهدادمیب  ماـجرف  هـک  رگنب  سپ  مـیدرک . قرغ  دــندرک  بیذــکت  ار  اـم  تاـیآ  هـک  ار  یناـسک  و  میتخاـس ، ناراــکهبت ] ]
دندوبن نآ  رب  ناشیا  یلو  دندروآ ، ناشیارب  راکـشآ  لیالد  نانآ  و  میتخیگنارب ، ناشموق  يوس  هب  ار  ینالوسر  يو  زا  سپ  هاگنآ ، (74 .) دوب

نانآ زا  دعب  سپس ، (75 .) میهنیم رهُم  ناراکزواجت  ياهلد  رب  ام  هنوگ  نیا  دنروایب . نامیا  دندوب  هدرمش  غورد  ار  نآ  ًالبق  هک  يزیچ  هب  هک 
راـکهبت یهورگ  دـندرک و  یـشکندرگ  ناـنآ ] یل  و[ میداتـسرف ، يو  موق ]  ] نارـس نوعرف و  يوس  هب  دوخ ، تاـیآ  اـب  ار  نوراـه  یـسوم و 

يوس هب  قح  یتقو  ایآ  : » تفگ یسوم  (77 .«) تسا راکشآ  يرحس  نیا  ًاعطق  : » دنتفگ دمآ ، ناشیوس  هب  ام  دزن  زا  قح  نوچ  سپ  (76 .) دندوب
ام يوس  هب  ایآ  : » دنتفگ (78 .«) دنوشیمن راگتسر  نارگوداج  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ رحـس  نیا  ایآ  تسا ]؟ رحـس  نیا  : ] دییوگیم دمآ ، امش 
ود امش  هب  ام  دشاب ؟ نت  ود  امش  يارب  نیمزرـس  نیا  رد  یگرزب  و  ینادرگزاب ، میاهتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هک  ياهویـش  زا  ار  ام  ات  ياهدمآ 
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: تفگ نانآ  هب  یسوم  دندمآ ، نارگوداج  نوچ  80)و  .«) دیروآ نم  شیپ  ار  ییاناد  رگوداج  ره  : » تفگ نوعرف  79)و  .«) میرادن نامیا  نت 
ار نآ  ادخ  يدوز  هب  تسا . رحس  دیدروآ  نایم  هب  امـش  ار  هچنآ  : » تفگ یـسوم  دندنکفا ، نوچ  سپ  (81 .«) دیزادنیب دیزادنایم  ار  هچنآ  »

ناراکهزب دنچ  ره  دنادرگیم ، تباث  ار  قح  دوخ ، تاملک  اب  ادـخ  82)و  .«) دنکیمن دییأت  ار  نادسفم  راک  ادخ  يرآ ، درک . دـهاوخ  لطاب 
نوعرف و ادابم  هکنآ  زا  دنتشاد  میب  هک  یلاح  رد  يو ، موق  زا  ینادنزرف  رگم  درواین  نامیا  یسوم  هب  یـسک  ماجنارـس ، (83 .) دیاین شوخ  ار 

موق يا  : » تفگ یسوم  84)و  .) دوب ناراکفارسا  زا  يوجيرترب و  نیمزرس  نآ  رد  نوعرف  تقیقح ، رد  و  دنناسر ، رازآ  ار  ناشیا  اهنآ  نارس 
يارب ار  ام  اراگدرورپ ، میدرک . لّکوت  ادخ  رب  : » دنتفگ سپ  (85 .«) دینک لّکوت  وا  رب  دیمیلست  لها  رگا  و  دیاهدروآ ، نامیا  ادخ  هب  رگا  نم ،
یحو شردارب  یسوم و  هب  87)و  .«) هد تاجن  نارفاک  هورگ  زا  شیوخ ، تمحر  هب  ار  اـم  و  (» 86 .«) هدم رارق  شیامزآ  هلیسو ]  ] رگمتس موق 

دـیراد و اپرب  زامن  دـیهد و  رارق  مه  يور  هب  ور  ار  ناتیاهارـس  دـیهد و  بیترت  ییاههناخ  رـصم  رد  دوخ  موق  يارب  نت  ود  امـش  هک  میدرک 
ات اراـگدرورپ ، ياهداد ، لاوما  رویز و  اـیند  یگدـنز  رد  شفارـشا  نوعرف و  هب  وت  اراـگدرورپ ، : » تفگ یـسوم  88)و  .) هد هدژم  ار  ناـنمؤم 
ار كاندرد  باذع  ات  دـنرواین  نامیا  هک  نادرگ  تخـسلد  ار  نانآ  نک و  دوبان  ار  ناشلاوما  اراگدرورپ ، دـننک ، هارمگ  وت  هار  زا  ار ] قلخ  ]

نادنزرف 90)و  .«) دینکم يوریپ  دننادیمن  هک  ار  یناسک  هار  دینک و  یگداتسیا  سپ  دش . هتفریذپ  امـش  يود  ره  ياعد  : » دومرف (89 .«) دننیبب
ندش قرغ  فرُش  رد  هک  یتقو  ات  دندرک ، لابند  ار  نانآ  زواجت ، متس و  يور  زا  شنایهاپـس  نوعرف و  سپ  میدنارذگ ، ایرد  زا  ار  لیئارـسا 

زا نــم  و  تــسین ، دـــناهدیورگ ، وا  هــب  لیئارـــسا  نادـــنزرف  هــکنآ  زج  يدوــبعم  چـــیه  هــک  مدروآ  ناـــمیا  : » تــفگ تــفرگ ، رارق 
[ نیرز  ] هرز اـب  ار  وت  زورما  سپ  (92 (؟ يدوب ناراکهابت  زا  يدرکیم و  یناـمرفان  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  نونکا ؟ (91 .«) مناگدشمیلست
ام ياههناشن  زا  مدرم  زا  يرایـسب  نامگیب ، و  دـشاب ، یتربع  دـنیآیم  وت  یپ  زا  هک  یناسک  يارب  ات  مینکفایم ، لحاس ]  ] يدـنلب هب  تدوخ 
هب سپ  میدیـشخب . يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  و  میداد ، لزنم  وکین  ياه ] ] هاگیاج رد  ار  لیئارـسا  نادنزرف  ام  یتسار  هب  (93 .) دنلفاغ

فالتخا نآ  رـس  رب  هچنآ  هراب  رد  تمایق  زور  رد  وت  راگدرورپ  انامه  دـش . لصاح  نانآ  يارب  ملع  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـنتخادرپن  فالتخا 
باـتک وت  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  يدـیدرت ، رد  میاهدرک  لزاـن  وـت  يوـس  هب  هچنآ  زا  رگا  94)و  .) درک دهاوخ  يرواد  ناشنایم  دـندرکیم 

زا 95)و  .) شابم ناگدـننکدیدرت  زا  راهنز  سپ  تسا . هدـمآ  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  قح  ًاعطق  سرپب . دـندناوخیم  ینامـسآ ] ]
نانآ رب  تراگدرورپ  نخـس  هک  یناسک  تقیقح ، رد  (96 .) دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  هک  شابم ، دنتـشادنپ  غورد  ار  ام  تاـیآ  هک  یناـسک 

يرهش چیه  ارچ  (98 .) دـننیبب ار  كاندرد  باذـع  هک  یتقو  ات  دـیایب ، ناشیارب  یتیآ  هنوگ  ره  دـنچ  ره  (97 ،) دـنروآیمن نامیا  هتفای  قّقحت 
باذع دندروآ ، نامیا  هظحل ] نیرخآ  رد   ] یتقو هک  سنوی  موق  رگم  دـشخب ؟ دوس  نآ  لاح  هب  شنامیا  دروایب و  نامیا  نآ ] لها   ] هک دوبن 

ًاعطق تساوخیم ، وت  راگدرورپ  رگا  99)و  .) میتخاس رادروخرب  ار  نانآ  يدـنچ  ات  و  میدرک ، فرطرب  نانآ  زا  ایند  یگدـنز  رد  ار  ییاوسر 
دسرن ار  سک  چیه  100)و  (؟ دـنورگب هک  ینکیم  ریزگان  ار  مدرم  وت  ایآ  سپ  دـندروآیم . نامیا  رـسکی  اهنآ  همه  تسا  نیمز  رد  هک  ره 

اهنامـسآ و رد  هک  دیرگنب  : » وگب (101 .) دهدیم رارق  ار  يدـیلپ  دنـشیدنا ، یمن  هک  یناسک  رب  ادـخ ]  ] و دروایب ، نامیا  ادـخ  نذا  هب  زج  هک 
یناسک ياهزور  دننام  زج  ایآ  سپ  (102 .) دشخبیمن دوس  دـنروآیمن  نامیا  هک  ار  یهورگ  اهرادـشه ، اههناشن و  یل ] و[ تسیچ »؟ نیمز 

دوخ و ناگداتسرف  سپـس  (103 .«) منارظتنم زا  امـش  اب  زین ]  ] نم هک  دـیرب  راظتنا  : » وگب دـنربیم ؟ راظتنا  دنتـشذگرد ، ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار 
دیدرت نم  نـید  رد  رگا  مدرم ، يا  : » وـگب (104 .) میهد تاجن  ار  نانمؤم  هک  تسا  هضیرف  اـم  رب  اریز  میناـهریم ، دـندیورگ  هک  ار  یناـسک 

و دناتسیم ، ار  امـش  ناج  هک  متـسرپیم  ار  ییادخ  هکلب  متـسرپیمن ، دیتسرپیم  ادخ  ياج  هب  هک  ار  یناسک  نم ] هک  دینادب   ] سپ دیراد ،
ناکرـشم زا  راـهنز  و  روآ ، يور  فـینح  نـید  هـب  هـک  تـسا ] هدـش  هداد  روتــسد  نـم  هـب   ] 105)و .«) مشاب ناـنمؤم  زا  هک  ماهتفاـی  روتـسد 

هلمج زا  ًاـعطق  تروص  نآ  رد  ینک ، نینچ  رگا  هک  ناوخم ؛ دـناسریمن ، وت  هب  یناـیز  دوـس و  هک  ار  يزیچ  ادـخ ، ياـج  هب  106)و  .) شابم
ار وا  شـشخب  دهاوخب ، يریخ  وت  يارب  رگا  و  تسین ، وا  زج  ياهدـننکفرطرب  ار  نآ  دـناسرب ، ینایز  وت  هب  ادـخ  رگا  107)و  .) یناراکمتس
زا قح  مدرم ، يا  : » وـگب (108 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  وا  و  دـناسریم ، دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسین . ياهدـننکدر 
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نایز هب  ددرگ  هارمگ  هک  ره  و  دـباییم ، تیادـه  شیوخ  دوس  هب  دـبای  تیادـه  هک  ره  سپ  تسا . هدـمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج 
وت و نایم   ] ادـخ اـت  شاـب  ابیکـش  نک و  يوریپ  دوشیم  یحو  وت  رب  هچنآ  زا  109)و  .«) متـسین نابهگن  امـش  رب  نم  و  دوشیم ، هارمگ  دوخ 

(110 .) تسا نارواد  نیرتهب  وا  و  دنک ، يرواد  نانآ ]

دوه

ینشور هب  هاگآ ، یمیکح  بناج  زا  سپـس  هتفای ، ماکحتـسا  نآ  تایآ  هک  تسا  یباتک  ءار . مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ناتراگدرورپ زا  هکنیا  3)و  ،) مرگتراشب هدنهدرادشه و  امـش  يارب  وا  بناج  زا  نم  یتسار  هب  دیتسرپن . ار  ادـخ  زج  هک  (2 :) تسا هدش  نایب 

هتسیاش ره  هب  و  دزاس ، دنمهرهب  نّیعم  ینامز  ات  ییوکین  يدنمهرهب  اب  ار  امـش  هکنیا ] ات  ، ] دینک هبوت  وا  هاگرد  هب  سپـس  دیهاوخب ، شزرمآ 
، تسادخ يوس  هب  امش  تشگزاب  (4 .) مکانمیب امـش  رب  گرزب  يزور  باذع  زا  نم  دیوش  نادرگیور  رگا  و  دنک ، اطع  دوخ  مَرَک  زا  یتمعن 

هاگنآ دیشاب  هاگآ  دنراد . هتفهن  وا  زا  ار ] دوخ  زار   ] ات دنشوکیم ] و   ] دننادرگیم لد  نانآ  هک  دیشاب  هاگآ  (5 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و 
اههنیـس رارـسا  هـب  وا  اریز  دـنادیم ، دـنرادیم ، راکـشآ  ار  هـچنآ  هـتفهن و  ار  هـچنآ  ادـخ ]  ] دنـشکیم رــس  رب  ار  ناـشیاههماج  ناـنآ  هـک 

همه دنادیم . ار  شندُرم  لحم  هاگرارق و  وا ]  ] و تسادخ ، هدـهع  رب  شیزور  هکنیا ]  ] رگم تسین  نیمز  رد  ياهدـنبنج  چـیه  6)و  .) تساناد
ار امش  ات  دوب ، بآ  رب  وا  شرع  دیرفآ و  ماگنه  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یـسک  تسوا  7)و  .) تسا تبث ]  ] نشور یباتک  رد  اهنیا ] ]

دنهاوخ دناهدش  رفاک  هک  یناسک  ًاعطق  دش » دیهاوخ  هتخیگنارب  گرم  زا  سپ  امـش  : » ییوگب رگا  و  دیرتراکوکین ! کیمادک  هک  دـیامزایب 
زیچ هچ  : » تفگ دنهاوخ  ًامتح  مینکفا ، ریخأت  هب  نانآ  زا  یهاگدنچ  ات  ار  باذـع  رگا  8)و  .«) تسین راکشآ  يرحس  زج  اعّدا ]  ] نیا : » تفگ

ار نانآ  دندرکیم  هرخـسم  هک  ار  هچنآ  و  تسین ، ینتـشگزاب  ناشیا  زا  دسرب  نانآ  هب  باذع ]  ] هک يزور  شاب ، هاگآ  درادیم »؟ زاب  ار  نآ 
دهاوخ ساپـسان  دیمون و  ًاعطق  مینک ، بلـس  يو  زا  ار  نآ  سپـس  میناشچب ، ناسنا  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  رگا  9)و  .) تفرگ دهاوخ  ورف 

وا نامگیب ، دـش »! رود  نم  زا  اهیراتفرگ  : » تفگ دـهاوخ  ًامتح  میناـشچب  وا  هب  یتمعن  هدیـسر - وا  هب  هک  یتنحم  زا  سپ   - رگا 10)و  .) دوب
یـشاداپ شزرمآ و  نانآ  يارب  هک ]  ] دـناهدرک هتـسیاش  ياـهراک  هدـیزرو و  ییابیکـش  هک  یناـسک  رگم  (11 .) تسا شورفرخف  ناـمداش و 

هک ددرگ  گـنت  نادـب  تاهنیــس  ییوـگ و  كرت  دوـشیم  یحو  تیوـس  هـب  هـک  ار  هـچنآ  زا  یخرب  وـت  اداـبم  12)و  .) دوب دـهاوخ  گرزب 
نابهگن يزیچ  ره  رب  ادخ  و  ياهدنهدرادشه ، طقف  وت  تسا »؟ هدـماین  وا  اب  ياهتـشرف  ای  هدـشن  هداتـسرف  ورف  وا  رب  یجنگ  ارچ  : » دـنیوگیم

دیروایب و نآ  دننام  هدشهتخاسرب  هروس  هد  دییوگیم ، تسار  رگا  : » وگب تسا ». هتخاس  غورد  هب  ار  نآرق ]  ] نیا : » دـنیوگیم ای  (13 .) تسا
و تسادخ ،  ملع  هب  تسا  هدش  لزان  هچنآ  هک  دینادب  دندرکن ، تباجا  ار  امـش  رگا  سپ  (14 .«) دیناوخ ارف  دیناوتیم  ار  هک  ره  ادـخ  زا  ریغ 
ار ناشیاهراک  يازج ]  ] دـنهاوخب ار  نآ  رویز  ایند و  یگدـنز  هک  یناسک  (15 (؟ دیهنیم ندرگ  امـش  ایآ  سپ  تسین . وا  زج  يدوبعم  هکنیا 

شتآ زج  ترخآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  (16 .) دـش دـهاوخن  هداد  مک  اجنآ  رد  نانآ  هب  و  میهدیم ، نانآ  هب  لـماک  روط  هب  اـجنآ  رد 
بناج زا  هک  یسک  ایآ  (17 .) تسا هدیدرگ  لطاب  دناهدادیم  ماجنا  هچنآ  و  هتفر ، رده  هب  دناهدرک  اجنآ  رد  هچنآ  و  دوب ، دـهاوخن  ناشیارب 

تمحر هیام  ربهار و  یـسوم  باتک  زین ]  ] يو زا  شیپ  و  تسا ، نآ  وریپ  وا ،  ناشیوخ ]  ] زا يدهاش  تسا و  نشور  یتجح  رب  شراگدرورپ 
دزرو رفک  نآ  هب  فلاخم ]  ] ياههورگ زا  سک  ره  و  دنورگیم ، نآ  هب  دناتقیقح ] يوجتـسج  رد  هک   ] نانآ دـفابیم ؟] غورد   ] تسا هدوب 
رواـب مدرم  رتـشیب  یلو  تسا ] هدـمآ   ] تراـگدرورپ بناـج  زا  و ]  ] تسا ّقـح  نآ  هـک  نـکم  دـیدرت  نآ  رد  سپ  تـسوا . هاگهدـعو  شتآ 

و دـنوشیم ، هضرع  غورد  ناـشراگدرورپ  رب  ناـنآ  ددـنب ؟ غورد  ادـخ  رب  هـک  تـسا  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هـچ  18)و  .) دننکیمن
زا ار ] مدرم   ] هک نانامه  (19 .«) داب نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  ناه ! دنتـسب . غورد  ناشراگدرورپ  رب  هک  دندوب  نانیا  : » تفگ دنهاوخ  ناهاوگ 

و دنتـسین ، ادخ ]  ] ناگدننکهدنامرد نیمز  رد  نانآ  (20 .) دنرادن رواب  ار  ترخآ  دوخ ،  دنرامـشیم و  جک  ار  نآ  دـنرادیم و  زاب  ادـخ  هار 
[ ار قـح   ] دنتــشادن و ار ] قـح   ] ندینــش ناوـت  ناـنآ  دوـشیم . نادــنچ  ود  ناـنآ  يارب  باذــع  تـسین . ناــنآ  يارب  یناتــسود  ادــخ  زج 
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رد نانآ  هک  تسین  کـش  (22 .) دـناهداد تسد  زا  دـندوب  هتخاسرب  غورد  هب  ار  هچنآ  هدز و  ناـیز  نتـشیوخ  هب  هک  دـننانیا  (21 .) دندیدیمن
، دنتفای مارآ  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ینتورف ] اب   ] هدرک و هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامگیب  (23 .) دنرتراکنایز ترخآ 

لَثَم رد  ایآ  تساونـش . انیب و  اب  هسیاـقم ] رد   ] رک اـنیبان و  نوچ  هورگ ، ود  نیا  ِلَـثَم  (24 .) دوب دـنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دنتـشهب و  لها  نانآ 
، مراکشآ ياهدنهدرادشه  امش  يارب  نم  تفگ ]: . ] میداتسرف شموق  يوس  هب  ار  حون  یتسار  هب  25)و  (؟ دیریگیمن دنپ  ایآ  سپ  دنناسکی ؟

وت ام  : » دنتفگ دندوب ، رفاک  هک  شموق  نارس  سپ ، (27 .) مکانمیب امش  رب  نیگمهـس  يزور  باذع  زا  نم  اریز  دیتسرپن ، ار  ادخ  زج  هک  (26)
امش و  دشاب ، هدرک  يوریپ  ار  وت  یـسک  مینیبیمن  هدیجنـسن ، مه  نآ  ام ، ِناگیامورف  زا ] یتعامج   ] زج و  مینیبیمن ، دوخ  لثم  يرـشب  زج  ار 

یتـجح مراـگدرورپ  فرط  زا  رگا  دـییوگب ، نم  هب  نم ، موـق  يا  : » تفگ (28 .«) مینادیم وـگغورد  ار  امـش  هکلب  تسین ، يزاـیتما  اـم  رب  ار 
هارکا نادب  هک  یلاح  رد  ار  امـش  دـیاب ]  ] ام ایآ  تسا ، هدیـشوپ  امـش  رب  هک  دـشاب  هدیـشخب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  ارم  و  مشاب ، هتـشاد  نشور 

و تسین . ادخ  هدهع  رب  زج  نم  دزُم  منکیمن . تساوخرد  امـش  زا  یلام  تلاسر ]،  ] نیا رب  نم ، موق  يا  و  (» 29 (»؟ مینک راداو  نآ  هب  دیراد ،
ینادان هک  منیبیم  یموق  ار  امـش  یلو  درک ، دـنهاوخ  رادـید  ار  ناشراگدرورپ  نانآ  ًاـعطق  منکیمن . درط  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک 

امش هب  و  (» 31 (؟ دیریگیمن تربع  ایآ  درک ؟ دـهاوخ  يرای  ادـخ  ربارب  رد  ارم  یـسک  هچ  منارب ، ار  نانآ  رگا  نم ! موق  يا  30)و  .«) دینکیم
هب امـش  ناگدـید  هک  یناسک  هراب  رد  و  ماهتـشرف ، نم  هک  میوگیمن  و  منادیمن ، بیغ  و  تسا ، نم  شیپ  ادـخ  ياههنیجنگ  هک  میوگیمن 

[ میوگب نیا  زج  رگا  . ] تسا رتهاگآ  تسا  نانآ  لد  رد  هچنآ  هب  ادخ  دهدیمن . ناشریخ  زگره  ادـخ  میوگیمن  درگنیم ، نانآ  رد  يراوخ 
زا رگا  سپ  يدرک . لادج  مه ]  ] رایـسب يدرک و  لادج  ام  اب  ًاعقاو  حون ، يا  : » دـنتفگ (32 .«) دوب مهاوخ  ناراکمتـس  زا  تروص  نآ  رد  نم 

امـش يارب  ار  نآ  دهاوخب ، رگا  هک  تسادخ  اهنت  : » تفگ (33 .«) روایب ام  يارب  یهدیم  هدعو  ام  هب  ادخ ] باذـع  زا   ] ار هچنآ  ینایوگتـسار 
هاریب ار  امـش  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتروص  رد  مهد ، زردـنا  ار  امـش  مهاوـخب  رگا  34)و  .«) دوب دـیهاوخن  وا ]  ] هدـننک زجاع  امـش  دروآیم و 

[ نآرق هراب  رد   ] اـی (35 .) دـیوشیم هدـینادرگ  زاـب  وا  يوس  هب  تسامـش و  راـگدرورپ  وا  دـشخبیمن . يدوـس  ار  امـش  نم  زردـنا  دراذـگ ،
هب هک  یمرُج  زا  نم  یل ] و[ تسا ، نم  دوخ  هدهع  رب  نم  هانگ  ماهدرک ، مه  رس  غورد  هب  ار  نآ  رگا  : » وگب تسا ». هتفابرب  ار  نآ  : » دنیوگیم

نامیا یـسک ]  ] زگره دـناهدروآ  نامیا  نونکات ]  ] هک یناـسک  زج  وت ، موق  زا  : » هک دـش  یحو  حون  هب  36)و  .«) مرانکرب دیهدیم  تبـسن  نم 
متـس هک  یناسک  هراب  رد  و  زاسب ، ار  یتشِک  اـم  یحو  هب ]  ] اـم و رظن  ریز  و  (» 37 .«) شابم نیگمغ  دندرکیم  هچنآ  زا  سپ ، دروآ . دـهاوخن 

وا رب  شموق  زا  یفارـشا  هک  راـب  ره  و  تخاـسیم ، ار  یتـشک  حون ]  ] 38)و .«) دـنایندش قرغ  نانآ  هک  ارچ  يوگم ، نخـس  نم  اب  دـناهدرک 
هرخسم دینکیم ، هرخسم  هک  هنوگ  نامه  ار  امـش  زین ]  ] ام دینکیم ، هرخـسم  ار  ام  رگا  : » تفگیم دندرکیم . هرخـسم  ار  وا  دنتـشذگیم ،

ات (40 (؟ دیآیم دورف  رادیاپ  یباذـع  وا  رب  دـسریمرد و  هدـننکراوخ  یباذـع  ار  یـسک  هچ  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  (39 .«) درک میهاوخ 
البق هک  یـسک  رگم   - تناسک اب  تفج ، کی  یناویح  ره  زا  یتشک ]  ] نآ رد  : » میدومرف درک ، ناروف  رونت  دیـسررد و  ام  ناـمرف  هک  هاـگنآ 

[ حون  ] 41)و !) دـندوب هدرواین  نامیا  یکدـنا  هّدـع ]  ] زج وا  اب  و  نک ». لمح  دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  و  تسا - هتفر  نخـس  وا  هراـب  رد 
نآ 42)و  .«) تسا نابرهم  هدنزرمآ  نم  راگدرورپ  نامگ  یب  شنتخادنارگنل ، شندشناور و  تسادـخ  مان  هب  دـیوش . راوس  نآ  رد  : » تفگ

اب وش و  راوس  ام  اب  نم ، كرسپ  يا  : » دادرد گناب  دوب  يرانک  رد  هک  ار  شرسپ  حون  و  دُربیم ، اسآهوک  یجوم  نایم  رد  ار  ناشیا  یتشِک ] ]
ادـخ نامرف  ربارب  رد  زورما  : » تفگ درادیم ». هاگن  ناما  رد  بآ  زا  ارم  هک  میوجیم  هاـنپ  یهوک  هب  يدوز  هب  : » تفگ (43 .«) شابم نارفاک 

44)و .) دیدرگ ناگدشقرغ  زا  رسپ ]  ] دش و لیاح  ود  نآ  نایم  جوم  و  دنک ». محر  وا ] رب  ادخ   ] هک یسک  رگم  تسین ، ياهدنرادهاگن  چیه 
[ یتشک  ] هدش و هدرازگ  نامرف  تساک و  ورف  بآ  و  نک . يراددوخ  ناراب ] زا  ، ] نامـسآ يا  و  رب ، ورف  ار  دوخ  بآ  نیمز ، يا  : » دـش هتفگ 
زا مرـسپ  اراـگدرورپ ، : » تفگ داد و  زاوآ  ار  دوخ  راـگدرورپ  حون  45)و  .«) راکمتـس موق  رب  گرم  : » دـش هتفگ  و  تفرگ ». رارق  يدوـج  رب 
وا تسین ، وـت  ناـسک  زا  تقیقح  رد  وا  حوـن ، يا  : » دوـمرف (46 .«) ینارواد نیرتـهب  وـت  تسا و  تسار  وـت  هدـعو  ًاـعطق  و  تسا ، نم  ناـسک 

ناـنادان زا  اداـبم  هک  مهدیم  زردـنا  وـت  هب  نـم  هاوـخم . نـم  زا  يرادـن  مـلع  نادـب  هـک  ار  يزیچ  سپ  تـسا . هتـسیاشان  يرادرک  ياراد ] ]
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محر نم  هب  يزرماـین و  ارم  رگا  و  مرادـن ، ملع  نادـب  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  هک  مربیم  هاـنپ  وـت  هب  نم  اراـگدرورپ ، : » تفگ (47 .«) یشاب
و يآ . دورف  دـناوت ، اـب  هک  ییاـههورگ  رب  وـت و  رب  ییاـهتکرب  اـم و  زا  يدورد  اـب  حوـن ، يا  : » دـش هـتفگ  (48 .«) مشاب ناراـکنایز  زا  ینکن 

بیغ ياهربخ  زا  نیا  (49 .«) دسریم نانآ  هب  كاندرد  یباذع  ام  بناج  زا  سپس  مینکیم ، ناشرادروخرب  يدوز  هب  هک  دنتسه  ییاههورگ 
ِنآ زا  کـین ]  ] ماـجرف هک  شاـب  ابیکـش  سپ  وـت . موـق  هن  یتـسنادیم و  ار  نآ  وـت  هن  نیا  زا  شیپ  مینکیم . یحو  وـت  هـب  ار  نآ  هـک  تـسا 
چیه وا  زج  دـیتسرپب . ار  ادـخ  نم ، موق  يا  : » تفگ دوـه ] میداتـسرف .  ] ار دوـه  ناـشردارب  داـع ، موـق ]  ] يوـس هب  50)و  .) تسا ناگشیپاوقت 

شاداپ منکیمن . تساوخرد  امش  زا  یـشاداپ  تلاسر ]  ] نیا يارب  نم ، موق  يا  (» 51 .«) دیزادرپ غورد  طقف  امش  تسین . امـش  يارب  يدوبعم 
، دـیهاوخب شزرمآ  ناـتراگدرورپ  زا  نم ، موق  يا  و  (» 52 (»؟ دیـشیدنایمن ایآ  سپ  تسین . تسا ، هدـیرفآ  ارم  هک  یـسک  هدـهع  رب  زج  نم 
رب يور  هناراـکهبت  و  دـیازفیب ، امـش  يورین  رب  ییورین  دتــسرف و  ناوارف  شراـب  امــش  رب  نامــسآ  زا  اـت ]  ] دـینک هبوـت  وا  هاـگرد  هـب  سپس 

رواب ار  وت  میرادیمنرب و  دوخ  نایادـخ  زا  تسد  وت  نخـس  يارب  ام  و  يدرواین ، ینـشور  لیلد  ام  يارب  دوه ، يا  : » دـنتفگ (53 .«) دینادرگم
دهاش و  مریگیم ، هاوگ  ار  ادخ  نم  : » تفگ دناهدناسر ». یبیسآ  وت  هب  ام  نایادخ  زا  یضعب  هک  مییوگیمن  نیا  زج  يزیچ ] (»] 54 .«) میرادن

رد (56 .) دـیهدم تلهم  ارم  دـینک و  گنرین  نم  راک  رد  امـش  همه  سپ ، (55 .) مرازیب دیریگیم  يو  کیرـش  وا  زج  هچنآ  زا  نم  هک  دیـشاب 
تـسد رد  ار  شایتسه  راهم  وا  هکنیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه  مدرک . لّکوت  امـش  راگدرورپ  مدوخ و  راگدرورپ  ادخ ، رب  نم  تقیقح ،

امـش يوـس  هب  نآ  روـظنم  هب  هک  ار  هچنآ  نـیقی ، هـب  دـینادرگب ، يور  رگا  سپ  (57 .) تسا تسار  هار  رب  نـم  راـگدرورپ  یتـسار  هـب  دراد .
رد دیناسریمن . ینایز  چیه  وا  هب  و  درک . دهاوخ  امـش ]  ] نیـشناج ار  امـش  زج  یموق  مراگدرورپ  و  مدیناسر ، امـش  هب  مدوب  هدـش  هداتـسرف 
زا یتمحر  هب  دندوب ، هدیورگ  وا  اب  هک  ار  یناسک  دوه و  دیسررد ، ام  نامرف  نوچ  58)و  .) تسا نابهاگن  يزیچ  ره  رب  مراگدرورپ  تقیقح ،

، دـندرک راکنا  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  هک  دوب  داع  موق ] ، ] نیا 59)و  .) میدیناهر تخس  یباذع  زا  ار  نانآ  میدیـشخب و  تاجن  دوخ  بناج 
تنعل تمایق ، زور  ایند و  نیا  رد  ماجنارس ]  ] 60)و .) دنتفر يوجهزیتس  يوگروز  ره  ِنامرف  لابند  هب  و  دندومن ، ینامرفان  ار  شناگداتسرف  و 

يوس هب  61)و  .) دوه موق  نایداع : رب  گرم  ناه ، دـندیزرو . رفک  ناشراگدرورپ  هب  ناـیداع  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـیدرگ . ناـنآ  هار ]  ] هقردـب
زا ار  امـش  وا  تسین . وا  زج  يدوبعم  چیه  امـش  يارب  دیتسرپب . ار  ادـخ  نم ! موق  يا  : » تفگ میداتـسرف .]  ] ار حـلاص  ناشردارب  دومث ، موق ] ]

و]  ] کیدزن مراگدرورپ  هک  دینک ، هبوت  وا  هاگرد  هب  هاگنآ  دیهاوخب ، شزرمآ  وا  زا  سپ ، داد . رارقتسا  ار  امـش  نآ  رد  دروآ و  دیدپ  نیمز 
نامناردـپ هچنآ  شتـسرپ  زا  ار  ام  ایآ  يدوب . دـیما  هیام  ام  ناـیم  نیا ، زا  شیپ  وت  یتسار  هب  حـلاص ، يا  : » دـنتفگ (62 .«) تسا هدننکتباجا 

، دـینیب هچ  نم ، موق  يا  : » تفگ (63 .«) میّکـش راچد  تخـس  یناوخیم  نادـب  ار  ام  وت  هچنآ  زا  ام  نامگیب ، و  يرادیم ؟ زاب  دـندیتسرپیم 
هچ منک  ینامرفان  ار  وا  رگا  سپ  دشاب ، هداد  نم  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  مشاب و  دوخ  راگدرورپ  زا  نشور  یتجح  رب  اوعد ] نیا  رد   ] رگا

يارب هک  تسادـخ  رتشهدام  نیا  نم ، موق  يا  و  (» 64 .«) دییازفایمن نم  نایز  رب  زج  امـش  هجیتن ، رد  دنکیم ؟ يرای  ارم  ادخ  ربارب  رد  یـسک 
. دریگیم ورف  سردوز  یباذـع  ار  امـش  هک  دـیناسرم  شبیـسآ  دروـخب و  ادـخ  نیمز  رد  وا  دـیراذگب  سپ  تسا . فرگـش  ياهدـیدپ  اـمش 

غوردیب ياهدــعو  نـیا  دــیوش . رادروــخرب  ناــتیاههناخ  رد  زور  هــس  : » تــفگ حــلاص ]  ] و دــندرک ، یپ  ار  رتشهداــم ]  ] نآ سپ  (65 »)
نآ ییاوسر  زا  میدیناهر و  دوخ  تمحر  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  حـلاص و  دیـسر ، رد  ام  نامرف  نوچ  سپ  (66 .«) تسا

ِگناب نآ  دـندوب ، هدـیزرو  متـس  هک  ار  یناسک  67)و  .) تسا ریذپانتسکـش  دـنمورین  نامه  وت  راـگدرورپ  نیقی ، هب  میداد .] تاـجن   ] زور
هب ناـیدومث  هـک  دیــشاب  هاـگآ  دـناهدوبن . اـههناخ ]  ] نآ رد  زگره  اـیوگ  (68 .) دــندمآرد اـپ  زا  ناـشیاههناخ  رد  و  تـفرگ ، ارف  راـبگرم ] ]

: داد خساپ  دنتفگ ، مالس  دندروآ ، هدژم  میهاربا  يارب  ام  ناگداتسرف  یتسار ، هب  69)و  .) دومث رب  گرم  ناه ، دندیزرو . رفک  ناشراگدرورپ 
ناشیا زا  تفای و  سانشان  ار  نانآ  دوشیمن ، زارد  اذغ  هب  ناشیاهتسد  دید  نوچ  70)و  .) دروآ نایرب  ياهلاسوگ  هک  دییاپن  يرید  و  مالس .» »

قاحسا و هب  ار  يو  سپ  دیدنخ . دوب . هداتسیا  وا  نز  71)و  .«) میاهدش هداتسرف  طول  موق  يوس  هب  ام  سرتم ، : » دنتفگ تفرگ . لد  رب  یـسرت 
مرهوش نیا  و  منزریپ ، نم  هکنآ  اـب  مروآ  دـنزرف  اـیآ  نم ، رب  ياو  يا  : » تفگ میهاربا ] رـسمه  (] 72 .) میداد هدژم  بوقعی  هب  قاحـسا  یپ  زا 
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امـش رب  وا  تاکرب  ادـخ و  تمحر  ینکیم ؟ بّجعت  ادـخ  راـک  زا  اـیآ  : » دـنتفگ (73 .«) تسا یبـیجع  رایـسب  ِزیچ  نیا  ًاـعقاو  تسا ؟ درمریپ 
وا هب  ندـش ] راددـنزرف   ] هدژم دـش و  لـیاز  میهاربا  سرت  یتـقو  سپ  (74 .«) تسا راوگرزب  ياهدوتـس  وا  نامگیب ، داب . تلاـسر ]  ] نادـناخ

[ ادخ يوس  هب   ] هدننکتشگزاب لدمرن و  رابدرب و  میهاربا ، اریز  (75 .) درکیم ارچ  نوچ و  تعافش ] دصق  هب   ] ام اب  طول  موق  هراب  رد  دیسر ،
دهاوخ تسا  تشگزابیب  هک  یباذـع  نانآ  يارب  هدـمآ و  تراگدرورپ  نامرف  هک  باترب ، يور  ارچ ] نوچ و   ] نیا زا  میهاربا ! يا  (76 .) دوب

، زورما : » تفگ دـش و  هاتوک  ناشیا  تیامح  زا  شتـسد  و  تحاران ، ناـنآ  ِندـمآ ]  ] هب دـندمآ ، طول  دزن  اـم  ناگداتـسرف  نوچ  77)و  .) دمآ
نانیا نم ، موق  يا  : » تفگ طول ] . ] دندرکیم تشز  ياهراک  نآ  زا  شیپ  و  دندمآ ، شیوس  هب  ناباتـش  وا  موق  78)و  .«) تسا تخس  يزور 

ادیپ سرلقع  یمدآ  امش  نایم  رد  ایآ  دینکم . اوسر  منانامهم  راک  رد  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دنرتهزیکاپ . امش  يارب  نانآ  دننم . نارتخد 
[ طول (] 80 .«) میهاوخیم هچ  ام  هک  ینادیم  بوخ  وت  تسین و  یتجاح  تنارتخد  هب  ار  اـم  هک  ینادیم  بوخ  وت  : » دـنتفگ (79 (»؟ دوشیمن

راگدرورپ ناگداتسرف  ام  طول ، يا  : » دنتفگ (81 .«) متسجیم هانپ  راوتسا  یهاگهیکت  هب  ای  متشاد  یتردق  امـش  اب  هلباقم  يارب  شاک  : » تفگ
سپاو دیابن  امـش  زا  سک  چیه  و   - هد تکرح  ار  تاهداوناخ  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  سپ ، تفای . دنهاوخن  تسد  وت  هب  زگره  نانآ  مییوت .

کیدزن حبـص  رگم  تسا . حبـص  ناـنآ  هاگهدـعو  ناـمگیب ، دیـسر . دـهاوخ  زین ]  ] وا هب  دـسر  ناـشیا  هـب  هـچنآ  هـک  تـنز ، رگم  درگنب -
ورف نآ  رب  هیال ، هیال  ياهلگ  گنـس  عون ]  ] زا ییاههراپگنـس  میدرک و  ربز  ریز و  ار  رهـش ]  ] نآ دـمآ ، اـم  ناـمرف  نوچ  سپ  (82 (»؟ تسین

[ لها  ] يوس هب  84)و  .) تسین رود  نادـنچ  نارگمتـس  زا  نآ  ياههبارخ ]  ] و دوب . هدزناشن  تراـگدرورپ  دزن  هک  ییاهگنـس ] (] 83 .) میتخیر
مک ار  وزارت  هنامیپ و  و  تسین . يدوبعم  وا  زج  امـش  يارب  دیتسرپب . ار  ادخ  نم ، موق  يا  : » تفگ میداتـسرف .]  ] ار بیعـش  ناشردارب  نَیْدَـم ،
هب ار  وزارت  هناـمیپ و  نم ، موـق  يا  و  (» 85 .«) مکانمیب امـش  رب  ریگارف  يزور  باذـع  زا  یل ] و[ منیبیم . تمعن  رد  ار  امـش  یتسار  هب  دـینکم .

يارب ادخ  لالح ]  ] هدنامیقاب دیـشاب ، نمؤم  رگا  (» 86 .«) دیرادمرب رـس  داسف  هب  نیمز  رد  و  دـیهدم ، مک  ار  مدرم  قوقح  و  دـیهد ، مامت  داد ،
ام ناردـپ  ار  هچنآ  هک  دـهدیم  روتـسد  وـت  هب  وـت  زاـمن  اـیآ  بیعـش ، يا  : » دـنتفگ (87 .«) متـسین ناـبهاگن  امـش  رب  نم  و  تسا ، رتـهب  اـمش 

، نم موـق  يا  : » تفگ (88 .«) ياهنازرف راـبدرب  وت  هک  یتـسار  مینکن ؟ فّرـصت  دوخ  لـیم  هب  دوـخ  لاوـما  رد  اـی  مینک ، اـهر  دـناهدیتسرپیم 
زا مه  زاـب  اـیآ   ] دـشاب هداد  نم  هب  ییوکین  يزور  دوخ  يوس  زا  وا  و  مشاـب ، هتـشاد  ینـشور  لـیلد  مراـگدرورپ  بناـج  زا  رگا  دیـشیدنیب ،
نم موش .] نآ  بکترم  دوخ  و   ] منک تفلاـخم  امـش  اـب  مرادیم  زاـب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  رد  مهاوـخیمن  نم  مرادرب ]؟ تسد  وا  شتـسرپ 

وا يوـس  هب  ماهدرک و  لّـکوت  وا  رب  تسین . ادـخ  يراـی ]  ] هب زج  نم  قـیفوت  و  مرادـن ، مناوـتب ، هـک  اـجنآ  اـت  هعماـج ]  ] حالـصا زج  يدـصق 
ای دوه  موق  ای  حون  موق  هب  هچنآ  دننام  ییالب ]  ] هک دناشکن  اجنادب  ار  امش  نم ، اب  امـش  تفلاخم  ات  راهنز  نم ، موق  يا  و  (» 89 .«) مدرگیمزاب
هب سپـس  دـیهاوخب ، شزرمآ  دوخ  راگدرورپ  زا  و  (» 90 .«) تسین رود  نادنچ  امـش  زا  طول  موق  و  دـسرب ، زین ]  ] امـش هب  دیـسر ، حـلاص  موق 

ییوگیم هک  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  بیعـش ! يا  : » دنتفگ (91 .«) تسا ناگدنب ]  ] رادتـسود نابرهم و  نم  راگدرورپ  هک  دـینک  هبوت  وا  هاگرد 
زوریپ اـم  رب  وـت  و  مـیدرکیم ، تراسگنــس  ًاـعطق  دوـبن  وـت  هریــشع  رگا  و  مـینیبیم ، فیعــض  دوـخ  ناـیم  رد  ار  وـت  ًاـعقاو  و  مـیمهفیمن ،

شـشومارف و   ] دـیاهتفرگ دوـخ  رـس  تشپ  ار  وا  هک  تـسا  رتزیزع  ادـخ  زا  امـش  ِشیپ  نـم  هریـشع  اـیآ  نـم ، موـق  يا  : » تـفگ (92 !«) یتسین
لمع دوخ  تاـناکما  بسح  رب  امـش  نم ، موـق  يا  و  (» 93 .«) دراد هطاحا  دـیهدیم  ماـجنا  هچنآ  هب  نم  راـگدرورپ  تقیقح ، رد  دـیاهدرک ؟]

راظتنا و  تسیک ؛ وگغورد  دیآیم و  دورف  یـسک  هچ  رب  هدننکاوسر  باذـع  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  منکیم . لمع  زین ]  ] نم دـینک ،
بناج زا  یتمحر  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  بیعـش و  دـمآ ، اـم  ناـمرف  نوچ  94)و  .«) مرظتنم امـش  اب  مه ]  ] نم هک  دـیرب 

رد ییوگ  (95 .) دـندمآرد اپ  زا  ناشیاههناخ  رد  و  تفرگ ، ورف  رابگرم ]  ] دایرف دـندوب ، هدرک  متـس  هک  ار  یناسک  و  میداد ، تاـجن  شیوخ 
اب ار  یـسوم  یتسار ، هب  96)و  .) دـندش كاله  دومث  هک  هنوگ  نامه  نَیْدَـم ، مدرم ]  ] رب گرم  ناه ، دناهتـشادن . تماقا  زگره  اههناخ ]  ] نآ

نامرف و  دـندرک ، يوریپ  نوعرف  نامرف  زا  نارـس ]  ] یلو میداتـسرف ، يو  موق ]  ] نارـس نوعرف و  يوس  هب  (97 ،) راکـشآ یتّجح  دوخ و  تایآ 
نادراو يارب  يدب  هاگدورو  هچ  خزود ]  ] و دروآیمرد ، شتآ  هب  ار  نانآ  دوریم و  شموق  شیپاشیپ  تمایق  زور  (98 .) دوبن باوص  نوعرف 
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نآ ياـهربخ  زا  نـیا ، (100 .) دوـشیم ناـنآ  بیـصن  ییاـطع  دـب  هچ  و  دـندش ، هقردـب  تـنعل  هـب  تماـیق  زور  اـیند و  نـیا  رد  99)و  .) تسا
متس نانآ  هب  ام  101)و  .) دناهتفر داب  رب  یـضعب ]  ] دنتـسه و اپ  ِرـس  رب  زونه ]  ] اهنآ زا  یـضعب  مینکیم . تیاکح  وت  رب  ار  نآ  هک  تساهرهش 

دندـناوخیم یقیقح ] [ي  ادـخ ياج  هب  هک  ینایادـخ  دـمآ ، تراگدرورپ  نامرف  نوچ  سپ  دـندرک . متـس  ناشدوخ  هب  نانآ  یلو  میدرکن ،
هک یلاح  رد  ار  اهرهـش  یتقو  تراگدرورپ ، نتفرگ  رهق ] هب   ] دوب هنوگ  نیا  102)و  .) دوزفین نانآ  تکاله  رب  زج  و  دماین ، ناشراک  هب  چیه 
زا هک  یـسک  يارب  اهیروآدای ]  ] نیا رد  ًاعطق  (103 .) تسا تخـس  كاـندرد و  وا  نتفرگ  رهق ] هب   ] يرآ تفرگیم . رهق ] هب   ] دـندوب رگمتس 
هک تـسا  يزور  زور ]  ] نآ و  دــنروآیم ، درگ  نآ  يارب  ار  مدرم  هـک  تـسا  يزور  زور ]  ] نآ تـسا . یتربـع  دــسرتیم  ترخآ  باذــع 

چیه دسر  ارف  نوچ  هک  تسا ]  ] يزور (105 .) مینکفایمن ریخأت  هب  ینّیعم  نامز  ات  زج  ار  نآ  ام  104)و  .) دنوشیم رضاح  نآ ] رد  یگلمج  ]
رد دـناهدش ، تخبهریت  هک  یناسک  اما  106)و  .) تخبکین یخرب ]  ] دنتخبهریت و نانآ  زا  یـضعب  هاگنآ  دـیوگن . نخـس  يو  نذا  هب  زج  سک 
اریز دهاوخب ، تراگدرورپ  هچنآ  رگم  دوب ، دـنهاوخ  راگدـنام  نآ  رد  تساجرب ، نیمز  اهنامـسآ و  ات  (107 .) دـنراد ياهلان  دایرف و  شتآ ،
رگم دننادواج ، تشهب  رد  تساجرب ، نیمز  اهنامـسآ و  ات  دـناهدش ، تخبکین  هک  یناسک  اما  108)و  .) دهاوخ هک  دنُک  نامه  وت  راگدرورپ 

دیدرت رد  دنتسرپیم  ناکرشم ]  ]= نانآ هچنآ  هراب  رد  سپ  (109 .) تسین یندیرب  هک  تسا  یـششخب  نیا ] هک  . ] دهاوخب تراگدرورپ  هچنآ 
هب 110)و  .) داد میهاوخ  هتـساکان  مامت و  ار  ناشیا  هرهب  ام  و  دنتـسرپیمن . دـندیتسرپیم ، ناشناردـپ  البق  هک  هنوگ  نامه  زج  ناـنآ  شاـبم .

، دوب هتفرگن  یشیپ  ياهدعو  تراگدرورپ  بناج  زا  رگا  و  دش ، فالتخا  نآ  دروم  رد  سپ  میداد ، ینامسآ ]  ] باتک یـسوم  هب  ام  تقیقح ،
کی ره  لامعا  هجیتن ]  ] تراگدرورپ ًاعطق  111)و  .) دنزیمآناتهب یکش  رد  نآ  هراب  رد  نانآ  نامگ ، یب  و  دوب ، هدش  يرواد  اهنآ  نایم  ًاعطق 

ياهتفای روتـسد  هک  هنوگ  نامه  سپ ، (112 .) تسا هاگآ  دـنهدیم  ماـجنا  هچنآ  هب  وا  هک  ارچ  داد ، دـهاوخ  ناـنآ  هب  لاـمک ] و   ] ماـمت هب  ار 
هک یناسک  هب  113)و  .) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  وا  هک  دینکم  نایغط  و  دنک ،] نینچ  زین   ] هدرک هبوت  وت  اب  هک  ره  و  نک ، یگداتـسیا 

يرای ماجنارـس  و  دوب ، دهاوخن  یناتـسود  امـش  يارب  ادـخ  ربارب  رد  و  دـسریم ، امـش  هب  خزود ]  ] شتآ هک  دـیوشم  لیامتم  دـناهدرک  متس 
. دربیم نایم  زا  ار  اهیدب  اهیبوخ  اریز  راد ، اپرب  ار  زامن  بش  تاعاس  نیتسخن  و  نآ ] رخآ  لوا و   ]= زور فرط  ود  رد  114)و  .) دش دیهاوخن 

ياهلسن زا  ارچ  سپ  (116 .) دنادرگیمن عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادـخ  هک  شاب  ابیکـش  115)و  .) تسا يدنپ  ناگدـنریگدنپ ، يارب  نیا 
و میداد . ناشتاجن  نانآ  نایم  زا  هک  یناسک  زا  یکدـنا  زج  دـنراد ؟ زاب  نیمز  رد  داسف  زا  ار ] مدرم   ] هک دـندوبن  ینادـنمدرخ  امـش  زا  شیپ 

هدوبن نآ  رب  زگره ]  ] وت راگدرورپ  117)و  .) دندوب راکهزب  نانآ  و  دنتفر ، دندوب  نآ  رد  هک  یتمعن  زان و  لابند  هب  دـندرک  متـس  هک  یناسک 
تّما ار  مدرم  همه  ًاـعطق  تساوخیم ، وت  راـگدرورپ  رگا  118)و  .) دنک كاله  متس  هب  دنرگحالـصا ، شمدرم  هک  ار  ییاهرهـش  هک  تسا 

ار نانآ  نیمه  يارب  و  هدرک ، محر  نانآ  هب  وت  راگدرورپ  هک  یناـسک  رگم  (119 ،) دنفالتخا رد  هتـسویپ  هک  یلاح  رد  دادیم ، رارق  يدحاو 
ره 120)و  .«) درک مهاوخ  رپ  هرـسکی  سنا  ّنج و  زا  ار  مّنهج  هّتبلا  :[ » هک  ] تسا هتفریذپ  قّقحت  نینچ ]  ] تراگدرورپ هدعو  و  تسا . هدیرفآ 

اهنیا رد  و  مینادرگیم ، راوتـسا  نادـب  ار  تلد  هک  تسا  يزیچ  مـینکیم ، تیاـکح  وـت  رب  هـک  ار  دوـخ ]  ] ناربماـیپ ياهتـشذگرس  زا  کـی 
دوخ تاناکما  بسح  رب  : » وگب دـنروآیمن  نامیا  هک  یناـسک  هب  121)و  .) تسا يرّکذت  زردـنا و  نانمؤم  يارب  و  هدـمآ ، وت  يارب  تقیقح 

ِنآ زا  نیمز  اهنامـسآ و  ناهن  123)و  .«) دوب میهاوخ  رظتنم  زین ]  ] ام هک  دیـشاب  رظتنم  و  (» 122 .«) درک میهاوخ  لمع  مه ]  ] ام هک  دـینک  لمع 
دیهدیم ماجنا  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  و  يامن ، لّکوت  وا  رب  نک و  شتـسرپ  ار  وا  سپ  دوشیم ؛ هدنادرگزاب  وا  هب  اهراک  مامت  و  تسادـخ ،

(124 .) تسین لفاغ 

فسوی

هک دـشاب  میدرک ، لزاـن  یبرع  ینآرق  ار  نآ  اـم  (2 .) رگنـشور باتک  تایآ  تسا  نیا  ءار . مـال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
زا نآ  زا  شیپ  ًاعطق  وت  و  مینکیم ، تیاـکح  وت  رب  میدرک ، یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا  بجوم  هب  ار  تشذگرـس  نیرتوکین  اـم  (3 .) دیشیدنیب
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. مدید هام  دیـشروخ و  اب  ار  هراتـس  هدزای  باوخ ] رد   ] نم ردـپ ، يا  : » تفگ شردـپ  هب  فسوی  هک  ار  ینامز  نک ] دای  (] 4 .) يدوب ناربخیب 
وت يارب  هک  نکم  تیاـکح  تـناردارب  يارب  ار  تباوـخ  نـم ، كرـسپ  يا  : » تـفگ بوـقعی ] (] 5 .«) دننکیم هدجـس  نم  يارب  اهنآ ]  ] مدـید
هب اهباوخ  ریبعت  زا  و  دنیزگیمرب ، ار  وت  تراگدرورپ  نینچ ، نیا  6)و  .) تسا راکشآ  ینمشد  یمدآ  يارب  ناطیش  اریز  دنشیدنایم ، یگنرین 
رد درک . مامت  قاحـسا ، میهاربا و  وت ، ناردپ  رب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، مامت  بوقعی  نادـناخ  رب  وت و  رب  ار  شتمعن  و  دزومآیم ، وت 

یماگنه (8 .) تساهتربع ناگدنـسُرپ  يارب  شناردارب  فسوی و  ِتشذگرـس ]  ] رد یتسار  هب  (7 .) تسا میکح  ياناد  وت  راـگدرورپ  تقیقح ،
یهارمگ رد  ام  ردپ  ًاعطق  دنرتینتشادتسود . میتسه - دنمورین  یعمج  هک   - ام زا  نامردپ  دزن  شردارب  فسوی و  : » دنتفگ وا ] ناردارب   ] هک

وا زا  سپ  و  ددرگ ، امـش  فوطعم  ناتردپ  هّجوت  ات  دیزادنیب ، ینیمزرـس  هب  ار  وا  ای  دیـشُکب  ار  فسوی  :[ » تفگ یکی  (] 9 .«) تسا يراکشآ 
ات دینکفیب ، هاچ  هناخناهن  رد  ار  وا  دینکیم ، يراک  رگا  دیـشُکم . ار  فسوی  : » تفگ نانآ  نایم  زا  ياهدـنیوگ  (10 .«) دیشاب هتسیاش  یمدرم 

هاوخریخ ام  هک  یلاح  رد  ینادیمن  نیما  فسوی  رب  ار  ام  هک  تسا  هدش  هچ  ار  وت  ردپ ، يا  : » دنتفگ (11 .«) دنریگرب ار  وا  نارفاسم  زا  یخرب 
ار وا  هکنیا  : » تفگ (13 .) دوب میهاوخ  وا  نابهگن  یبوخ  هب  ام  و  دـنک ، يزاب  ددرگب و  نمچ ] رد   ] ات تسرفب  ام  اب  ار  وا  ادرف  (12 (؟ میتسه وا 

هکنیا اب  دروخب  ار  وا  گرگ  رگا  : » دنتفگ (14 .«) دروخب ار  وا  گرگ  دیوش و  لفاغ  وا  زا  مسرتیم  و  دنکیم ، نیگهودنا  ارم  تخـس  دیرَبب 
وا ات  دندش  ناتسادمه  دندرب و  ار  وا  یتقو  سپ  (15 .«) دوب میهاوخ  رادقمیب  یمدرم ]  ] ًاعطق ام  تروص  نآ  رد  میتسه ، دنمورین  یهورگ  ام 
ربخ اب  دـننادیمن - هک  یلاح  رد   - ناشراک نیا  زا  ار  ناـنآ  ًاـعطق  هک  میدرک  یحو  وا  هب  و  دـندرک .] نینچ   ] دـنراذگب هاـچ  هناـخناهن  رد  ار 

شیپ ار  فسوی  و  میهد ، هقباـسم  میتـفر  اـم  ردـپ ، يا  : » دـنتفگ (17 .) دـندمآ زاب ]  ] دوخ ردـپ  دزن  نایرگ  ناـهاگماش ، 16)و  .) درک یهاوخ 
هب هتـشغآ ]  ] ار شنهاریپ  18)و  .«) يرادیمن رواب  میـشاب  وگتـسار  دـنچ  ره  ار  ام  وت  یلو  دروخ ، ار  وا  گرگ  هاـگنآ  میداـهن . دوخ  يـالاک 

رتهب نم  يارب   ] وکین يربص  کنیا  تسا . هتسارآ  امش  يارب  ار  دب ]  ] يراک امش  سْفَن  هکلب  هن ] : »] تفگ بوقعی ] . ] دندروآ نیغورد  ینوخ 
. تخادـنا ار  شولد  و  دنداتـسرف . ار  دوخ  روآبآ  سپ  دـمآ . یناوراک  19)و  .«) تسا هديرای  ادخ  دـینکیم ، فیـصوت  هچنآ  رب  و  تسا .]

يزیچان ياهب  هب  ار  وا  20)و  .) دوب اناد  دندرکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دنتشاد . ناهنپ  ییالاک  نوچ  ار  وا  و  تسا »! رـسپ  کی  نیا  هدژم ! : » تفگ
دیاش رادب ، شکین  : » تفگ شرـسمه  هب  دوب  هدیرخ  رـصم  زا  ار  وا  هک  سک  نآ  21)و  .) دندوب تبغریب  نآ  رد  دنتخورف و  مهرد - دـنچ  -

لیوأت وا  هب  ات  میدیـشخب  تناکم  نیمزرـس  نآ  رد  ار  فسوی  ام  هنوگ  نیدـب  و  مینک ». رایتخا  يدـنزرف  هب  ار  وا  ای  دـشخب  دوس  اـم  لاـح  هب 
شناد تمکح و  ار  وا  دیسر ، دشر  دح  هب  نوچ  22)و  .) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا  هریچ  شیوخ  راک  رب  ادخ  و  میزومایب ، ار  اهباوخ 

ار اـهرد  و  دریگ ، ماـک  وا  زا  تساوـخ  دوـب  شاهناـخ  رد  يو  هک  وناـب ]  ] نآ 23)و  .) میهدیم شاداـپ  نینچ  ار  ناراـکوکین  و  میدرک ، اـطع 
ًاعطق تسا . هداد  وکین  ياج  نم  هب  تسا . نم  ياـقآ  وا  ادـخ ، رب  هاـنپ  : » تفگ فسوی ] !« ] ماوت ِنآ  زا  هک  اـیب  : » تفگ درک و  تفچ  یپاـیپ ] ]

، دوب هدـیدن  ار  شراـگدرورپ  ناـهرب  رگا  زین ] فـسوی   ] و درک ، يو  گـنهآ  نز ] نآ   ] تقیقح رد  24)و  .«) دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس 
يوس هب  ود  نآ  25)و  .) دوب ام  صلخم  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  مینادرگزاب ، وا  زا  ار  يراکتـشز  يدب و  ات  میدرک ]  ] نینچ درکیم . وا  گنهآ 
یسک رفیک  : » تفگ نآ  دنتفای . ار  نز  نآ  ياقآ  رد  هناتـسآ  رد  دیردب و  تشپ  زا  ار  وا  نهاریپ  نز ] نآ   ] و دنتفرگ ، تقبـس  رگیدکی  رب  رد 

ماـک نم  زا  وا  : » تفگ فـسوی ] (] 26 .«) دوش كاندرد  یباذـع  راـچد ]  ] اـی ینادـنز  هکنیا  زج  تسیچ ؟ هدرک  وت  هداوناـخ  هب  دـب  دـصق  هک 
، تسا نایوگغورد  زا  وا  هتفگ و  تسار  نز  هدروخ ، كاچ  ولج  زا  وا  نهاریپ  رگا  : » داد تداهـش  نز  نآ  هداوناخ  زا  يدهاش  و  تساوخ ».

تشپ زا  وا  نهاریپ  دید  شرهوش ]  ] نوچ سپ  (28 .«) تسا نایوگتسار  زا  وا  هتفگ و  غورد  نز  هدش ، هدیرد  تشپ  زا  وا  نهاریپ  رگا  (27)و 
نیا زا  فسوی ، يا  (» 29 .«) تسا گرزب  نانز ]  ] امـش گنرین  هک  تسا ، نانز ]  ] امـش گنرین  زا  نیا  کشیب ، : » تفگ تسا  هدروخ  كاـچ 
رهش رد  نانز  زا ] ياهتـسد   ] 30)و .«) ياهدوب ناراـکاطخ  زا  وت  هک  هاوخب  شزرمآ  دوخ  هاـنگ  يارب  نز ] يا   ] وـت و  نادرگب . يور  دـماشیپ ] ]

يراکــشآ یهارمگ  رد  ار  وا  اـم  یتـسار  هـب  تـسا . هدــش  وا  هاوخرطاــخ  تخــس  هتــساوخ و  ماــک  دوـخ ، مــالغ  زا  زیزع  نز  : » دــنتفگ
ره هب  و  تخاس ، هدامآ  ناشیارب  یلفحم  و  داتـسرف ، یـسک ]  ] نانآ دزن  تفاـی ، عـالطا  ناـشرکم  زا  زیزع ] رـسمه   ] نوچ سپ  (31 .«) مینیبیم
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زا  ] دنتفای و فرگش  سب  ار  يو  دندید ، ار  وا  نانز ]  ] نوچ سپ  يآرد ». نانآ  رب  : » تفگ فسوی ] هب   ] داد و يدراک  هویم و ]  ] نانآ زا  کی 
[ اخیلز (] 32 .«) تسین راوگرزب  ياهتـشرف  زج  نیا  تسین ، رـشب  نیا  ادـخ ، تسا  هزنم  : » دـنتفگ دـندیرب و  ار  دوـخ  ياهتـسد  ناـجیه ] تدـش 
هب ار  هچنآ  رگا  و  تشاد ، هاگن  ار  دوخ  وا  یل ] متساوخ و[ ماک  وا  زا  نم  يرآ ، دیدرکیم . مشنزرس  وا  هراب  رد  هک  تسا  نامه  نیا  : » تفگ

نادـنز اراگدرورپ ، : » تفگ فسوی ] (] 33 .«) دیدرگ دهاوخ  ناگدـشراوخ  زا  ًامتح  دـش و  دـهاوخ  ینادـنز  ًاعطق  دـنکن  مهدیم  روتـسد  وا 
دییارگ و مهاوخ  نانآ  يوس  هب  ینادرگنزاب ، نم  زا  ار  نانآ  گنرین  رگا  و  دنناوخیم ، نآ  هب  ارم  هچنآ  زا  تسا  رتینتشادتسود  نم  يارب 

ياونـش وا  يرآ ، دـینادرگب . وا  زا  ار  نانآ  گنرین  درک و  تباـجا  ار  وا  ياـعد ]  ] شراـگدرورپ سپ ، (34 .«) دـش مهاوخ  نانادان  هلمج ]  ] زا
نادـنز هب  وا  اـب  ناوج  ود  36)و  .) دـننکفا نادـنز  هب  يدـنچ  ات  ار  وا  هک  دـمآ  ناشرظن  هب  اـههناشن ، نآ  ندـید  زا  سپ  هاـگنآ  (35 .) تساناد

نم : » تفگ يرگید  و  مراشفیم ؛» بارش  يارب ] روگنا   ] هک مدید  باوخ ] هب   ] ار نتـشیوخ  نم  : » تفگ ود  نآ  زا  یکی  يزور ] . ] دندمآرد
ناراکوکین زا  ار  وت  ام  هک  هد ، ربخ  شریبعت  زا  ام  هب  دنروخیم . نآ  زا  ناگدنرپ  مربیم و  نان  مرـس  يور  رب  هک  مدـید  باوخ ] هب   ] ار دوخ 

هکنآ زا  شیپ  مهدیم  ربخ  امش  هب  نآ  ریبعت  زا  نم  هکنآ  رگم  دنروآیمن  امش  يارب  تسامـش  يزور  هک  ار  ییاذغ  : » تفگ (37 .«) مینیبیم
رکنم دنرادن و  داقتعا  ادخ  هب  هک  ار  یموق  نییآ  نم  تسا . هتخومآ  نم  هب  مراگدرورپ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دسرب . امش  هب  نآ ] ریبعت  ]

کیرـش ار  يزیچ  هک  تسین  راوازـس  اـم  يارب  ماهدومن . يوریپ  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  مناردـپ ، نییآ  38)و  ،) ماهدرک اهر  دنترخآ 
نایادخ ایآ  مینادـنز ، قیفر  ود  يا  (39 .) دـننکیمن يرازگـساپس  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، مدرم  رب  اـم و  رب  ادـخ  تیاـنع  زا  نیا  مینک . ادـخ 

يراذگمان ار  اهنآ  ناتناردـپ  امـش و  هک  دـیتسرپیمن  ار  دـنچ ]  ] ییاهمان زج  وا  ياج  هب  امـش  (40 (؟ ردتقم هناگی  يادخ  ای  دنرتهب  هدـنکارپ 
تـسا نیا  دیتسرپن . ار  وا  زج  هک  هداد  روتـسد  تسین . ادـخ  يارب  زج  نامرف  تسا . هدرکن  لزان  اهنآ  تیناقح ]  ] رب یلیلد  ادـخ  و  دـیاهدرک ،

راد هب  يرگید  اما  و  دـناشونیم ، هداب  دوخ  ياقآ  هب  امـش  زا  یکی  اما  مینادـنز ، قیفر  ود  يا  (41 .) دـننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسرد ، نید 
نآ هب  فـسوی ]  ] 42)و .) تفای ققحت  دـیدش  اـیوج  نم  زا  نت  ود  امـش  هک  يرما  دـنروخیم . شرـس  زغم ]  ] زا ناگدـنرپ  دوشیم و  هتخیوآ 
دای زا  ار  شیاقآ  هب  يروآدای  ناطیش ، یل ] و[ روآ ». دای  هب  دوخ  ياقآ  دزن  ارم  : » تفگ دوشیم ، صالخ  درکیم  نامگ  هک  ود  نآ  زا  سک 

[ واگ  ] تفه هک  تسا  هبرف  واگ  تفه  مدـید  باوخ ] رد   ] نم : » تفگ رـصم ]  ] هاشداپ 43)و  .) دنام نادنز  رد  یلاس  دـنچ  هجیتن ، رد  درب ؛ وا 
باوخ هراب  رد  دینکیم ، ریبعت  باوخ  رگا  موق ، نارـس  يا  رگید . هدیگـشخ  هشوخ ] تفه   ] زبس و هشوخ  تفه  و  دنروخیم ، ار  اهنآ  رغال 

ود نآ  زا  سک  نآ  45)و  .«) میتسین اناد  هتفـشآ  ياهباوخ  ریبعت  هب  اـم  و  ناـشیرپ ، تسا  ییاـهباوخ  : » دـنتفگ (44 .«) دـیهد رظن  نم  هب  نـم ،
ربخ نآ  ریبعت  زا  ار  امـش  ات  دـیتسرفب  نادـنز ]  ] هب ارم  : » تفگ دوب  هدروآ  رطاخ  هب  ار ] فسوی   ] يدـنچ زا  سپ  هتفای و  تاجن  هک  ینادـنز ] ]

تفه و  دـنروخیم ، ار  اـهنآ  رغـال  واـگ ]  ] تفه هبرف ، واـگ  تفه  هک ] باوخ  نیا   ] هراـب رد  يوگتـسار ، درم  يا  فـسوی ، يا  (» 46 .«) مهد
تفه : » تفگ (47 .«) دننادب ار ] شریبعت   ] نانآ دیاش  مدرگرب ، مدرم  يوس  هب  ات  هد ، رظن  ام  هب  رگید ؛ هدیگـشخ  هشوخ ] تفه   ] زبس و هشوخ 
تفه نآ ، زا  سپ  هاگنآ  (48 .) دیراذگاو شاهشوخ  رد  دیروخیم - هک  ار  یکدـنا  زج   - دـیدیورد ار  هچنآ  و  دـیراکیم ، یپ  رد  یپ  لاس 

دنهاوــخ ار  هـمه  دــینکیم - هریخذ  هــک  ار  یکدــنا  زج   - دــیاهداهن شیپ  زا  اــهلاس ]  ] نآ يارب  ار  هــچنآ  هــک  دــیآیم  تخــس  لاــس 
هاشداپ 50)و  .) دـنریگیم هویم  بآ  نآ  رد  دـسریم و  ناراب  لاس ]  ] نآ رد  مدرم  هب  هک  دـسریم  ارف  یلاس  نآ ، زا  سپ  هاـگنآ  (49 .) دروخ

هک سرپب  وا  زا  درگرب و  شیوخ  ياقآ  دزن  : » تفگ فسوی ] ، ] دـمآ يو  دزن  هداتـسرف  نآ  هک  یماگنه  سپ  دـیروآ ». نم  دزن  ار  وا  : » تفگ
زا یتقو  : » تفگ هاشداپ ] (] 51 .«) تسا هاگآ  نانآ  گنرین  هب  نم  راگدرورپ  اریز  تسا ؟ هنوگچ  دندیرب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  ینانز  نآ  لاح 

نونکا : » تفگ زیزع  رـسمه  مینادیمن »، وا  رب  یهانگ  ام  ادـخ ، تسا  هزنم  : » دـنتفگ نانز  دـیتشاد »؟ روظنم  هچ  دـیتساوخ  [ یم  ] ماک فسوی 
هداعا تساوخرد   ] نیا :[ » تفگ فسوی  (] 52 .«) تسا نایوگتسار  زا  وا  کشیب  و  متساوخ ، ماک  وا  زا  هک ] مدوب   ] نم دش . راکـشآ  تقیقح 
سفن نم  53)و  .) دناسریمن ییاج  هب  ار  نانئاخ  گنرین  ادـخ  و  مدرکن ، تنایخ  وا  هب  ناهن  رد  نم  دـنادب  زیزع ]  ] هک دوب  نآ  يارب  تیثیح ]
نابرهم هدنزرمآ  نم  راگدرورپ  اریز  دنک ، محر  ادخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـنکیم ، رما  يدـب  هب  ًاعطق  سفن  هک  ارچ  منکیمن ، هئربت  ار  دوخ 
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اب ام  دزن  زورما  وت  : » تفگ دـنار ، نخـس  وا  اب  نوچ  سپ  منک ». دوخ  صاـخ  ار  يو  اـت  دـیروآ ، نم  دزن  ار  وا  : » تفگ هاـشداپ  54)و  .) تسا
هنوگ نیدـب  56)و  .«) متـسه اـناد  یناـبهگن  نم  هک  راـمگب ، نیمزرـس  نیا  ياـههنازخ  رب  ارم  : » تفگ فسوی ] (] 55 .«) یتـسه نیما  تلزنم و 
دوخ تمحر  هب  میهاوخب  ار  هک  ره  درکیم . تنوکـس  تساوخ  یم  هک  اج  ره  نآ ، رد  هک  میداد ، تردـق  رـصم ]  ] نیمزرـس رد  ار  فسوی 
رتهب دـندومنیم ، يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  يارب  ترخآ ، رجا  هتبلا  57)و  .) میزاسیمن هابت  ار  ناراکوکین  رجا  میناـسریم و 

راوخ و هب  ار  نانآ  نوچ  59)و  .) دنتخانـشن ار  وا  نانآ  یلو  تخانـش  ار  نانآ  وا ] . ] دندش دراو  وا  رب  دندمآ و  فسوی  ناردارب  58)و  .) تسا
؟ منانابزیم نیرتهب  نم  مهدیم و  مامت  ار  هنامیپ  نم  هک  دـینیبیمن  رگم  دـیروآ . نم  دزن  ار  دوخ  يردـپ  ردارب  : » تفگ درک ، زهجم  ناشراب 

شردپ زا  گنرین  اب  ار  وا  : » دنتفگ (61 .) دیوشن کیدزن  نم  هب  و  تسین ، ياهنامیپ  نم  دزن  امش  يارب  دیدرواین ، نم  دزن  ار  وا  رگا  سپ  (60)
ناـشیاهراب رد  ار  ناـنآ  ياههیامرـس  : » تفگ دوـخ  ناـمالغ  هب  فـسوی ]  ] 62)و .«) درک میهاوـخ  ار  راـک  نیا  ًاـققحم  و  تساوـخ ، میهاوـخ 

دوخ ردـپ  يوس  هب  نوچ  سپ  (63 .«) دندرگزاب نانآ  هک  دیما  دـنبایزاب ، ار  نآ  دـندرگیمرب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  یتقو  دـیاش  دـیراذگب ،
[ بوقعی (] 64 .«) دوب میهاوخ  وا  نابهگن  ام  و  میریگب ، هنامیپ  ات  تسرفب  ام  اب  ار  نامردارب  دش . عنم  ام  زا  هنامیپ  ردپ ، يا  : » دنتفگ دنتشگزاب ،

تـسوا و  تسا ، نابهگن  نیرتهب  ادخ  سپ  مزاس ؟ نیما  وا  رب  مدـینادرگ ، نیما  شردارب  رب  نیا  زا  شیپ  ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  ایآ  : » تفگ
يا : » دنتفگ تسا . هدش  هدینادرگزاب  اهنادب  ناشهیامرـس  هک  دنتفایرد  دندوشگ ، ار  دوخ  ياهراب  هک  یماگنه  65)و  .«) نانابرهم نیرتنابرهم 

ینابهگن ار  نامردارب  و  مهارف ، ار  دوخ  هداوناخ  توق  تسا . هدش  هدینادرگزاب  ام  هب  هک  تسام  هیامرـس  نیا  میهاوخیم ؟ هچ  رگید ] ، ] ردپ
امش اب  ار  وا  زگره  : » تفگ (66 .«) تسا زیچان  ياهنامیپ  زیزع ] دزن  یفاضا  هنامیپ   ] نیا و  مییازفایم ، رتش  راب  کـی  وا ] ندرب  اـب   ] و مینکیم ،
سپ دیوش ». ياهثداح ]  ] راتفرگ هکنآ  رگم  دیروآ ، زاب  نم  دزن  ار  وا  ًامتح  هک  دیدنبب  يراوتـسا  نامیپ  ادخ  مان  اب  نم  اب  ات  داتـسرف  مهاوخن 

زا همه ] ، ] نم نارسپ  يا  : » تفگ 67)و  .«) تسا لیکو  مییوگیم  هچنآ  رب  ادخ  : » تفگ بوقعی ]  ] دـندرک راوتـسا  وا  اب  ار  دوخ  نامیپ  نوچ 
رود امش  زا  ار  ادخ  ياضق ]  ] زا يزیچ  شرافس ]، نیا  اب   ] نم و  دیوش ، دراو  فلتخم  ياههزاورد  زا  هکلب  دییاین ، رد  رهـش ] هب   ] هزاورد کی 

هک هنوگ  نامه  نوچ  68)و  .«) دننک لکوت  وا  رب  دیاب  ناگدننکلکوت  و  مدرک ، لکوت  وا  رب  تسین . ادـخ  يارب  زج  نامرف  تشاد . مناوتیمن 
هک ار  يزاین  بوقعی  هکنیا  زج  درکیمن  فرطرب  نانآ  زا  ادخ  ربارب  رد  ار  يزیچ  راک ] نیا  ، ] دندش دراو  دوب  هداد  نامرف  نانآ  هب  ناشناردپ 

69)و .) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  دوب ، ناوارف ]  ] یشناد ياراد  میدوب  هتخومآ  ودب  هچنآ  تکرب ]  ] زا وا  نامگیب ، دروآرب و  دوب ، شلد  رد 
[ ناردارب  ] هچنآ زا  نیاربانب ، متسه ». وت  ردارب  نم  : » تفگ و ]  ] داد ياج  دوخ  دزن  ار  نیماینب ]  ] شردارب دندش ، دراو  فسوی  رب  هک  یماگنه 
هب  ] سپـس داـهن . شردارب  راـب  رد  ار  يروخبآ  درک ، زهجم  ناـشراب  راوخ و  هب  ار  ناـنآ  هک  یماـگنه  سپ  (70 .) شابم نیگمغ  دندرکیم ،

: دنتفگ دـندرک ، يور  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  ناردارب ] (] 71 .«) دیتسه دزد  امـش  ًاعطق  نایناوراک ، يا  : » دادرد گناب  ياهدننکادن  وا ] روتـسد 
يدـصتم  ] و دوب ». دـهاوخ  رتش  راب  کی  درواـیب  ار  نآ  هک  سک  ره  يارب  و  میاهدرک ، مگ  ار  هاـش  ماـج  : » دـنتفگ (72 (»؟ دیاهدرک مگ  هچ  »

دزد ام  مینک و  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  میاهدـماین  اـم  هک  دـینادیم  بوخ  امـش  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دـنتفگ (73 .«) منآ نماـض  نم  :[ » تفگ
ادـیپ وا  راب  رد  ماج ]  ] هک تسا  یـسک  نامه ]  ] شرفیک :» دـنتفگ (75 (»؟ تسیچ شرفیک  دـییوگب ، غورد  رگا  سپ ، : » دـنتفگ (74 .«) میاهدوبن

راب زا  شیپ  نانآ ، ياهراب  یـسرزاب ]  ] هب فسوی ]  ] سپ (76 .«) میهدیم رفیک  هنوگ  نیا  ار  ناراکمتـس  اـم  تسوا . دوخ  شرفیک  سپ  دوش .
هاـشداپ نییآ  رد  وا  هک ] ارچ  . ] میتخومآ هویـش  فسوی  هب  هنوگ  نیا  دروآ . رد  نیماـینب ]  ] شردارب راـب  زا  ار  نآ  هاـگنآ  تخادرپ . شردارب ،

الاـب میهاوخب  هک  ار  یناـسک  تاـجرد  دـیامنب .] ودـب  یهار  نینچ  و   ] دـهاوخب ادـخ  هکنیا  رگم  دـنک ، تشادزاـب  ار  شردارب  تسناوـتیمن 
. تـسا هدرک  يدزد  شردارب  زین ]  ] نـیا زا  شیپ  هدرک ، يدزد  وا  رگا  : » دــنتفگ (77 .) تسا يروشناد  یـشناد  بحاـص  ره  قوف  میربیم و 
هب ادخ  و  تس ، [ وا زا   ] رتدب امش  تیعقوم  : » تفگ یلو ]  ] درکن راکشآ  ناشیارب  ار  نآ  تشاد و  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  نخـس ]  ] نیا فسوی  »
ام هک  ریگب ، وا  ياج  هب  ار  ام  زا  یکی  نیاربانب  دراد ؛ هدروخلاس  ریپ  يردـپ  وا  زیزع ، يا  : » دـنتفگ (78 .«) تسا رتاناد  دینکیم  فصو  هچنآ 
رد اریز  مینک ، تشادزاب  میاهتفای  يو  دزن  ار  دوخ  يالاک  هک  ار  سک  نآ  زج  هک  ادـخ ، هب  هانپ  : » تفگ (79 .«) مینیبیم ناراکوکین  زا  ار  وت 
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دینادیمن رگم  : » تفگ ناشگرزب  دندیـشک . رانک  نایوگزار  دندش ، دـیمون  وا  زا  نوچ  سپ  (80 .«) دوب میهاوخ  راکمتـس  ًاعطق  تروص  نآ 
ات موریمن  نیمزرس  نیا  زا  زگره  دیدرک ؟ ریـصقت  فسوی  هراب  رد  مه ]  ] البق تسا و  هتفرگ  امـش  زا  راوتـسا  ینامیپ  ادخ  مان  اب  ناتردپ  هک 

، ردپ يا  دییوگب : دـیدرگزاب و  ناتردـپ  شیپ  (81 .) تسا نارواد  نیرتهب  وا  و  دـنک ، يرواد  نم  قح  رد  ادـخ  ای  دـهد  هزاـجا  نم  هب  مردـپ 
میدوب و نآ  رد  هک  يرهـش  مدرم ]  ] زا 82)و  .) میدوبن بیغ  نابهگن  اـم  میهدیمن و  یهاوگ  مینادیم  هچنآ  زج  اـم  و  هدرک ، يدزد  ترـسپ 

يرما امـش  سفن  هکلب  تسین ]، نینچ  : »] تفگ بوـقعی ] (] 83 .) مییوگیم تسار  ًاعطق  ام  و  وش ، اـیوج  میدـمآ  نآ  ناـیم  رد  هک  یناوراـک 
ياناد وا  هک  دروآ ، زاب ]  ] نم يوس  هب  ار  نانآ  همه  ادخ  هک  دیما  تسوکین . يربص  نم ] ربص   ] سپ تسا . هتسارآ  امـش  يارب  ار  تسردان ] ]

زا شنامـشچ  دروخیم ، ورف  ار  دوخ  هودـنا  هک  یلاـح  رد  و  فسوی ، رب  غـیرد  يا  : » تفگ دـینادرگ و  يور  ناـنآ  زا  84)و  .«) تسا میکح 
: تفگ (86 .«) يدرگ كاله  ای  يوش  رامیب  ات  ینکیم  دای  ار  فسوی  هتسویپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دنتفگ وا ] نارسپ  (] 85 .«) دش دیپس  هودنا 
زا دیورب و  نم ، نارسپ  يا  (87 .) دینادیمن امش  هک  منادیم  يزیچ  ادخ  تیانع ]  ] زا و  مربیم ، ادخ  شیپ  ار  دوخ  هودنا  مغ و  تیاکش  نم  »

سپ (88 .«) دوشیمن دیمون  ادخ  تمحر  زا  یسک  نارفاک  هورگ  زج  اریز  دیشابم ، دیمون  ادخ  تمحر  زا  دینک و  وجتسج  شردارب  فسوی و 
هنامیپ نیاربانب  میاهدروآ . زیچان  ياهیامرس  تسا و  هدیسر  بیـسآ  ام  هداوناخ  ام و  هب  زیزع ، يا  : » دنتفگ دندش ، دراو  وا  رب  ناردارب ]  ] نوچ

اب دـیدوب ، نادان  هک  یتقو  دـیتسناد ، اـیآ  : » تفگ (89 .«) دـهدیم شاداپ  ار  ناگدـنهدهقدص  ادـخ  هک  نک  قدـصت  ام  رب  هدـب و  مامت  ار  اـم 
رب ادخ  یتسار  هب  تسا . نم  ردارب  نیا  مفسوی و  نم  يرآ ]، : »] تفگ یفسوی »؟ دوخ ، وت  ایآ  : » دنتفگ (90 (»؟ دیدرک هچ  شردارب  فسوی و 
هک دنگوس ، ادخ  هب  : » دنتفگ (91 .«) دنکیمن هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادخ  دـنک ، هشیپ  ربص  اوقت و  هک  ره  نامگیب ، تسا . هداهن  تنم  ام 

دزرمآیم ار  امش  ادخ  تسین . یشنزرس  امش  رب  زورما  : » تفگ فسوی ] (] 92 .«) میدوب راکاطخ  ام  تسا و  هداد  يرترب  ام  رب  ار  وت  ادخ  ًاعقاو 
نم دزن  ار  دوخ  ناسک  همه  و  دوش ، انیب  ات ]  ] دینکفیب مردـپ  هرهچ  رب  ار  نآ  دـیربب و  ارم  نهاریپ  نیا  (» 93 .«) تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  و 

: دنتفگ (95 .«) مونـشیم ار  فسوی  يوب  دیهدن ، تبـسن  يدرخمک  هب  ارم  رگا  : » تفگ ناشردپ  دش ، راپـسهر  ناوراک  نوچ  94)و  .«) دیروآ
، تخادـنا وا  هرهچ  رب  ار  نهاریپ ]  ] نآ دـمآ ، ناسرهدژم  نوچ  سپ  (96 .«) یتسه دوخ  نیرید  ِیهارمگ  رد  تخـس  وت  هک  دنگوس  ادـخ  هب  »

يا : » دنتفگ (97 (»؟ دـینادیمن امـش  هک  منادیم  ییاهزیچ  ادـخ  تیانع ]  ] زا نم  کشیب  هک  متفگن  امـش  هب  ایآ  : » تفگ دـیدرگ . اـنیب  سپ 
وا هک  مهاوخیم ، شزرمآ  امـش  يارب  مراـگدرورپ  زا  يدوز  هب  : » تفگ (98 .«) میدوب راکاطخ  ام  هک  هاوخ  شزرمآ  ام  ناـهانگ  يارب  ردـپ ،

، هللا ءاش  نا  : » تفگ تفرگ و  شیوخ  رانک  رد  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  دـندش ، دراو  فسوی  رب  نوچ  سپ  (99 .«) تسا نابرهم  هدنزرمآ  انامه 
[ فسوی  ] و دنداتفارد ، هدجـس  هب  وا  شیپ  نانآ ] همه   ] و دیناشنرب ، تخت  هب  ار  شردام  ردـپ و  100)و  .«) دیوش رصم  لخاد  ناما  نما و ]  ] اب
زا ارم  هک  هاگنآ  درک  ناـسحا  نم  هب  دـینادرگ و  تسار  ار  نآ  مراـگدرورپ  نیقی ، هب  نم ، نیـشیپ  باوخ  ریبعت  تسا  نیا  ردـپ ، يا  : » تفگ

، نامگ یب  دز - مه  هب  ار  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ   - دروآ زاب  رـصم ] هب  ناعنک   ] نابایب زا  ار  امـش  تخاس و  جراخ  نادنز 
يداد و تلود  نم  هب  وت  اراگدرورپ ، (» 101 .«) تسا میکح  ياناد  وا  هک  اریز  تسا ، فطل  بحاص  دهاوخب  هچنآ  هب  تبـسن  نم  راگدرورپ 
هب ارم  ناریمب و  ناملـسم  ارم  ینم ؛ يالوم  ترخآ  ایند و  رد  وت  اـهنت  نیمز ، اهنامـسآ و  هدـنروآدیدپ  يا  یتخومآ . نم  هب  اـهباوخ  ریبعت  زا 

دـندش و ناتـسادمه  نانآ  هک  یماگنه  وت  و  مینکیم ، یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  ارجاـم ]  ] نیا (102 .«) امرف قحلم  ناگتسیاش 
یشاداپ راک ]  ] نیا رب  وت  104)و  .) دنتسین هدنروآنامیا  یـشاب - دنموزرآ  دنچ  ره   - مدرم رتشیب  103)و  .) يدوبن ناشدزن  دندرکیم  گنرین 

اهنآ رب  هک  تـسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  اـههناشن  رایـسب  هـچ  105)و  .) تـسین ناـیناهج  يارب  يدـنپ  زج  نآرق ]  ] نآ یهاوـخیمن . ناـنآ  زا 
کیرـش ار ] يزیچ  وا  اب   ] هکنیا زج  دـنروآیمن  ناـمیا  ادـخ  هب  ناـشرتشیب  106)و  .) دـننادرگیمرب يور  اهنآ  زا  هک  یلاـح  رد  دـنرذگیم 

؟ دسر ارف  ار  نانآ  هاگانب  دـنربخیب - هک  یلاح  رد   - تمایق ای  دـسررد ، نانآ  هب  ادـخ  ریگارف  باذـع  هکنیا  زا  دـننمیا  ایآ  (107 .) دنریگیم
زا نم  و  ادـخ ، تسا  هّزنم  و  مینکیم ، توعد  ادـخ  يوس  هب  ییاـنیب  اـب  درک  مايوریپ )  ) سک ره  نم و  هک  نم ، هار  تسا  نیا  : » وگب (108)

نیمز رد  اـیآ  میداتــسرفن . مـیدرکیم - یحو  ناـنآ  هـب  هـک   - ار اهرهــش  لــها  زا  ینادرم  زج  زین ]  ] وـت زا  شیپ  109)و  .«) متسین ناکرشم 
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رتهب دـناهدرک  يراگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  ترخآ  يارـس  ًاعطق  و  دـنرگنب ؟ دـناهدوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ماـجرف  اـت  دـناهدیدرگن 
ِيرای هدش ، هتفگ  غورد  ًاعقاو  نانآ  هب  هک  دنتـشادنپ  مدرم ]  ] دندش و دیمون  ام ]  ] ناگداتـسرف هک  یماگنه  ات  (110 (؟ دیشیدنایمن ایآ  تسا .

رد یتسار  هب  (111 .) درادن تشگرب  نامرجم  هورگ  زا  ام  باذـع  یل ] و[ دـنتفای ، تاجن  میتساوخیم ، هک  ار  یناسک  سپ  دیـسر . نانآ  هب  ام 
تـسا ییاهباتک ] زا   ] هچنآ قیدصت  هکلب  دشاب ، هدش  هتخاس  غورد  هب  هک  تسین  ینخـس  تسا . یتربع  نادـنمدرخ  يارب  نانآ ، تشذـگرس 

(112 .) تسا یتمحر  دومنهر و  دنروآیم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا و  زیچ  ره  رگنشور  هدوب و  نآ  زا  شیپ  هک 

دعرلا

، هدـش لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  و  باتک ، تاـیآ  تسا  نیا  ءار . میم ، مـال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هاگنآ تشارفارب ، دینیبب  ار  اهنآ  هک  ییاهنوتس  نودب  ار  اهنامسآ  هک  تسا  یـسک  نامه ]  ] ادخ (2 .) دنورگیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، قح 

راک رد  دـنوادخ ] . ] دـنهدیم همادا  دوخ  ریـس  هب  نّیعم  یتّدـم  يارب  مادـک  ره  دـینادرگ ؛ مار  ار  هاـم  دیـشروخ و  تفاـی و  ـالیتسا  شرع  رب 
3)و .) دـینک لصاح  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  امـش  هک  دـیما  دـیامنیم ، ناـیب  ینـشور  هب  ار  دوخ ]  ] تاـیآ و  دـنکیم ، ریبدـت  شنیرفآ ] ]

بش هب  ار  زور  داد . رارق  تفج  تفج  نآ ، رد  ياهویم  هنوگ  ره  زا  و  داهن ، اهدور  اههوک و  نآ ، رد  دینارتسگ و  ار  نیمز  هک  یسک  تسوا 
ییاهغاب و  مه ، رانک  تسا  یتاعطق  نیمز  رد  4)و  .) دراد دوجو  ییاههناشن  دننکیم  رّکفت  هک  یمدرم  يارب  روما ]  ] نیا رد  ًاعطق  دناشوپیم .

[ همه نیا  اب   ] و دـندرگیم ، باریـس  بآ  کی  اب  هک  هشیر ، کی  ریغ  زا  هچ  هشیر و  کـی  زا  هچ  اـمرخ ، ناـتخرد  اـهرازتشک و  روگنا و  زا 
هک یمدرم  يارب  زین ] رما   ] نیا رد  ناـمگ  یب  میهدیم . يرترب  رگید  یخرب  رب  تـیفیک ] عوـن و  هزم و  ثـیح  زا   ] هوـیم رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب 
هب میدـش ، كاـخ  یتقو  اـیآ  : » هک تسا  نارفاـک ]  ]= ناـنآ نخـس  زا  بجع  يراد ، بجع  رگا  5)و  .) تسا ینـشور ]  ] لیالد دننکیم  لّقعت 

و تساهریجنز ، ناشیاهندرگ  رد  دناهدیزرو و  رفک  ناشراگدرورپ  هب  هک  دنناسک  نامه  نانیا  دوب »؟ میهاوخ  يدـیدج  شنیرفآ  رد  یتسار 
رب  ] نانآ زا  شیپ  هکنآ  لاح  دنبلطیم و  باذـع  وت  زا  هدزباتـش  تمحر ، زا  شیپ  6)و  .) دوب دنهاوخ  راگدنام  نآ  رد  دنـشتآ و  مدمه  نانآ 
وت راگدرورپ  نیقی  هب  و  تسا ، رگـشیاشخب  ناشمتـس - دوجو  اب   - مدرم هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  یتسار  هب  و  تسا ، هتفر  اـهتبوقع  نارفاـک ]
يا [ »؟ تسا هدـشن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  فرط  زا  راکـشآ  ياهناـشن  ارچ  : » دـنیوگیم دـناهدش  رفاـک  هک  ناـنآ  7)و  .) تسا رفیکتخس 

[ زین  ] و دریگیم ، راب  محر ] رد   ] ياهدام ره  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  (8 .) تسا يربهر  یموق  ره  يارب  و  ياهدنهدرادشه ، طقف  وت  ربمایپ ]،
هبترمدنلب ِگرزب  و ] ، ] راکـشآ ناهن و  ياناد  (9 .) دراد ياهزادـنا  وا  دزن  يزیچ  ره  و  دـنیازفایم . ار  هچنآ  دـنهاکیم و  اهمحر  هک  ار  هچنآ 

هب ار  نتشیوخ  هک  یسک  و  دنادرگ ، شاف  ار  نآ  هک  یسک  دنک و  ناهن  ار  دوخ ]  ] نخس امـش  زا  یـسک  تسا : ناسکی  وا ] يارب  (] 10 .) تسا
تشپ زا  ور و  شیپ  زا  ادخ  نامرف  هب  ار  وا  یپ  رد  یپ  هک  تسا  یناگتشرف  وا  يارب  (11 .) دنک تکرح  اراکشآ  زور ، رد  دراد و  ناهنپ  بش 
یموق يارب  ادـخ  نوچ  و  دـنهد . رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  اـت  دـهدیمن  رییغت  ار  یموق  لاـح  ادـخ  تقیقح ، رد  دـننکیم . يرادـساپ  شرس 

میب و يارب  ار  قرب  هک  یسک  تسوا  (12 .) دوب دهاوخن  نانآ  يارب  يرگتیامح  وا  زا  ریغ  و  تسین ، نآ  يارب  یتشگرب  چیه  دهاوخب ، یبیـسآ 
و دنیوگیم ، حیبست  شمیب  زا  یگلمج ]  ] ناگتشرف و  وا ، دمح  هب  دعر ، (13 .) دنکیم رادیدپ  ار  رابنارگ  ياهربا  و  دنایامنیم ، امش  هب  دیما 
و دننکیم ، هلداجم  ادخ  هراب  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دهدیم ، رارق  تباصا  دروم  دـهاوخب ، ار  هک  ره  اهنآ  اب  دنتـسرفیم و  ورف  ار  اههقعاص 

دننام رگم  دنهدیمن ، نانآ  هب  یباوج  چیه  دنناوخیم ، وا  زج  ناکرشم ]  ] هک یناسک  و  تسوا . يارب  قح  توعد  (14 .) تسا رفیکتخس  وا 
ياعد و  دیـسر ، دـهاوخن  وا  ناهد ]  ] هب بآ ]  ] هک یلاـح  رد  دـسرب ، شناـهد  هب  بآ ]  ] اـت دـیاشگب  بآ  يوس  هب  ار  شتـسد  ود  هک  یـسک 

ادـخ يارب  ناهاگماش ، نادادـماب و  ناشیاههیاس ، اب  هاوخان - هاوخ و   - تسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  15)و  .) دشابن ردـه  رب  زج  نارفاک 
دوس رایتخا  هک  دیاهتفرگ  یناتسرپرس  وا  زج  ایآ  سپ  : » وگب ادخ »! : » وگب تسیک »؟ نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  : » وگب (16 .) دننکیم هدجس 
دننام هک  دناهتـشادنپ  یناکیرـش  ادخ  يارب  ای  دنربارب ؟ ییانـشور  اهیکیرات و  ای  دـنناسکی ؟ انیب  انیبان و  ایآ  : » وگب دـنرادن »؟ ار  دوخ  نایز  و 
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هناگی تسوا  و  تسا ، يزیچ  ره  هدننیرفآ  ادـخ  : » وگب تسا »؟ هدـش  هبتـشم  نانآ  رب  شنیرفآ  ود ] نیا  ، ] هجیتن رد  دـناهدیرفآ و  وا  شنیرفآ 
يور دنلب  یفک  لیس ، و  دندش ، ناور  ناشدوخ  شیاجنگ  هزادنا  هب  ییاههناخدور  سپ  داتسرف . ورف  یبآ  نامـسآ ، زا  هک ] ومه  (] 17 .«) راهق

قح و دـنوادخ ، دـیآیمرب . یفک  نآ  ریظن  مه  دـنزادگیم  شتآ  رد  ییـالاک ، اـی  یتنیز  ندروآ  تسد  هب  يارب  هچنآ  زا  و  تشادرب ، دوخ 
دنوادخ دنامیم . یقاب ]  ] نیمز رد  دـناسریم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دوریم ، نایم  زا  هداتفا  نوریب  فک ، اما  دـنزیم . لَثَم  نینچ  ار  لطاب 
تباـجا ار  يو  هک  یناـسک  و  تسوـکین . سب  شاداـپ  دـناهدرک  تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  هک  یناـسک  يارب  (18 .) دـنزیم نینچ  ار  اهلَثَم 

هب نانآ  داد . دـنهاوخ  دوخ  دـیرخزاب  يارب  ار  نآ  ًاعطق  دنـشاب ، هتـشاد  نآ  اـب  ار  نآ  دـننام  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  رـسارس  رگا  دـناهدرکن ،
بناـج زا  هچنآ  دـنادیم  هـک  یـسک  اـیآ  سپ ، (19 .) تـسا یهاـگیاج  دـب  هـچ  تـسا و  خزود  رد  ناـشیاج  دـنوش و  تساوخزاـب  یتـخس 

هک نانامه  (20 .) دنریگیم تربع  هک  دننادنمدرخ  اهنت  تسا ؟ لدروک  هک  تسا  یسک  دننام  دراد ، تقیقح  هدش ، لزان  وت  هب  تراگدرورپ 
ناشراگدرورپ زا  دندنویپیم و  هداد  نامرف  شنتـسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  هک  نانآ  21)و  .) دننکـشیمن ار  وا ]  ] دهع دنرادافو و  ادخ  نامیپ  هب 

زا دنتشاد و  اپرب  زامن  دندرک و  ییابیکش  ناشراگدرورپ  يدونشخ  بلط  يارب  هک  یناسک  22)و  .) دنراد میب  باسح  یتخس  زا  دنسرتیم و 
[ نامه (] 23 .) یقاب يارس  ِشوخ  ِماجرف  تسار  ناشیا  دنیادزیم ، یکین  اب  ار  يدب  و  دندرک ، قافنا  اراکـشآ  ناهن و  میداد ، ناشیزور  هچنآ 
رب يرد  ره  زا  ناگتـشرف  و  دنوشیم ، لخاد  نآ  رد  دنراکتـسرد  هک  ناشنادنزرف  ناشنارـسمه و  ناشناردـپ و  اب  نانآ  هک  ندـع  ياهتـشهب 

25)و !«) يارس نآ  ماجرف  تسوکین  هچ  یتسار  دیدرک . ربص  هچنآ  شاداپ ]  ] هب امش  رب  دورد  :[ » دنیوگیم نانآ  هب  و  (] 24 .) دنیآیمرد نانآ 
رب دننکیم ، داسف  نیمز  رد  دنلسگیم و  هداد  نامرف  نآ  نتسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  دننکشیم و  نآ  نتـسب  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک 
یل و[ دـنادرگیم ، گنت  ای  هداـشگ  دـهاوخب  هک  ره  يارب  ار  يزور  ادـخ  (26 .) تسار ناشیا  يارـس  نآ  یماجرف  دـب  تسا و  تنعل  ناـشیا 

دناهدـش رفاک  هک  یناـسک  27)و  .) تـسین زیچاـن ]  ] ياهرهب زج  ترخآ  ربارب ]  ] رد اـیند  یگدـنز  و  دـناهدش ، داـش  اـیند  یگدـنز  هـب  ناـنآ ]
هاریب دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسادـخ  تقیقح  رد  : » وگب تسا »؟ هدـشن  لزان  وا  رب  ياهزجعم  شراگدرورپ  بناـج  زا  ارچ  : » دـنیوگیم

هب ناشیاهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامه  (28 .«) دـیامنیم هار  دوخ  يوس  هب  ددرگزاب ، وا ] يوس  هب   ] هک ار  سک  ره  دراذـگیم و 
اشوخ دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  (29 .) دباییم شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  شاب  هاگآ  دریگیم . مارآ  ادخ  دای 

ات میداتـسرف  دندرب ، رـس  هب  راگزور  ییاهتما  نآ ، زا  شیپ  هک  یتما  نایم  رد  ار  وت  هنوگ  نیدب  (30 .) دنراد یماجنارس  شوخ  و  ناشلاح ، هب 
يدوبعم نم . راگدرورپ  تسوا  : » وگب دنزرویم . رفک  نامحر  يادخ ]  ] هب نانآ  هک  یلاح  رد  یناوخب ، نانآ  رب  میدرک  یحو  وت  هب  ار  هچنآ 

نادب نیمز  ای  دشیم ، ناور  نادـب  اههوک  هک  دوب  ینآرق  رگا  31)و  .«) تسوا يوس  هب  نم  تشگزاب  ماهدرک و  لـکوت  وا  رب  تسین . وا  زجب 
هب یگتـسب  روما  همه  هکلب  تسا ، نینچ  هن  درکیمن ]. رثا  نانآ  رد  مه  زاب   ] دندمآیمرد نخـس  هب  نادب  ناگدرم  ای  دیدرگیم ، هعطق  هعطق 

رفاک هک  یناسک  و  دروآیم ؟ هار  هب  ار  مدرم  مامت  ًاعطق  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  دناهتـسنادن  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  ایآ  دراد . ادـخ 
ارف ادخ  هدعو  ات  دیآیم ، دورف  ناشیاههناخ  کیدزن  ای  دسریم  نانآ  هب  ياهدـنبوک  تبیـصم  دـناهدرک  هچنآ  يازـس ]  ] هب هتـسویپ  دـناهدش 
رفاک هک  یناسک  هب  سپ  دندش . هرخسم  زین ]  ] وت زا  شیپ  ناگداتسرف  نامگیب ، 32)و  .) دنکیمن فالخ  ار ] دوخ   ] هدعو ادخ  يرآ ، دسر .
هدرک هچنادب  یـصخش  ره  رب  هک  یـسک  ایآ  (33 (؟ نم رفیک  دوب  هنوگچ  سپ  متفرگ . رفیک ] هب   ] ار ناـنآ  هاـگنآ  مداد ، تلهم  دـندوب  هدـش 

ار وا  ایآ  دیربب » ار  ناشمان  : » وگب دنداد . رارق  یناکیرـش  ادخ  يارب  و  تسا ؟] ربخیب  اج  همه  زا  هک  تسا  یـسک  دننام   ] تسا بقارم  تسا 
هک یناسک  يارب  هکلب  تسین ] نینچ  [ ؟ دـییوگیم یهتنایم ] و   ] یحطـس ینخـس  اـی  دـیهدیم ، ربخ  دـنادیمن  وا  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  هب 

يارب (34 .) تشاد دهاوخن  يربهر  دراذگ  هاریب  ادخ  ار  هک  ره  دناهدش و  هتـشادزاب  قح ]  ] هار زا  هدـش و  هتـسارآ  ناشگنرین  دـناهدش  رفاک 
ياهدــنرادهگن چــیه  ادــخ  ربارب  رد  ناـشیا  يارب  و  تـسا ، رتراوـشد  ترخآ  باذــع  ًاـعطق  و  تـسا ، یباذــع  اــیند  یگدــنز  رد  ناــنآ 

شاهیاس هویم و  تسا . ناور  اهرهن  نآ  ناـتخرد ]   ] ریز زا  هک ] تسا  نیا   ] هدـش هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هب  هک  یتشهب  فصو  (35 .) تسین
باتک نانآ  هب  هک  یناـسک  36)و  .) تسا  [ خزود  ] شتآ نارفاک  ماجرف  دـناهدرک و  يراگزیهرپ  هک  یناسک  ماـجرف  تسا  نیا  تسا . رادـیاپ 
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. دننکیم راکنا  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دنتسه  یناسک  اههتسد  زا  یخرب  و  دنوشیم . داش  هدش  لزان  وت  يوس  هب  هچنآ  زا  میاهداد ، ینامـسآ ] ]
نیدب 37)و  .«) تسوا يوس  هب  متشگزاب  مناوخیم و  وا  يوس  هب  مزرون . كرش  وا  هب  متسرپب و  ار  ادخ  مرومأم  نم  هک  تسین  نیا  زج  : » وگب

ادخ ربارب  رد  ینک ، يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  زاب ]  ] هدیسر وت  هب  هک  یـشناد  زا  سپ  رگا  و  میدرک ، لزان  نشور  ینامرف  ار  نآرق ]  ] نآ ناس 
و میداد . رارق  ینادنزرف  نانز و  نانآ  يارب  و  میداتسرف ، ینالوسر  زین ]  ] وت زا  شیپ  ًاعطق  38)و  .) تشاد یهاوخن  يرگتیامح  تسود و  چیه 

تابثا اـی  وحم  دـهاوخب  ار  هچنآ  ادـخ  (39 .) تسا یباـتک  یناـمز  ره  يارب  درواـیب . ياهزجعم  ادـخ  نذا  هب  زج  هک  دـسرن  ار  يربماـیپ  چـیه 
نیا زج  میناریمب ، ار  وت  ای  مینایامنب ، وت  هب  میهدیم  هدـعو  ناـنآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  ياهراـپ  رگا  40)و  .) تسوا دزن  باتک  لصا  و  دـنکیم ،

؟ میهاکیم نیمز  نیا  فارطا  زا  مییآیم و  هراومه ]  ] ام هک  دناهدیدن  ایآ  (41 [.) نانآ  ] باسح ام  رب  تسا و  مایپ ]  ] ندناسر وت  رب  هک  تسین 
زا شیپ  هک  یناسک  نیقی ، هب  42)و  .) دنکیم یسرباسح  تعرس  هب  وا  و  تسین ، ياهدنراد  زاب  وا  مکح  يارب  دنکیم . مکح  هک  تسادخ  و 

دننادب نارفاک  يدوز  هب  و  دنادیم . دروآیم  تسد  هب  یـسک  ره  هک  ار  هچنآ  تسادخ . دزن  اهریبدت  همه  یلو  دندرک ، گنرین  دندوب  نانآ 
دزن هک  سک  نآ  ادخ و  تسا  یفاک  : » وگب یتسین ». هداتسرف  وت  : » دنیوگیم دندش  رفاک  هک  یناسک  43)و  .) تسیک زا  يارس  نآ  ماجرف  هک 

(44 .«) دشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسا ، باتک  ملع  وا 

میهاربإ

زا ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدروآ  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباـتک  ءار . مـال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
نیمز رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  ییادـخ  (2 .) هدوتـس ریذـپان  تسکـش  نآ  هار  يوس  هب  يروآ : نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اهیکیرات 

ادـخ هار  عنام  دـنهدیم و  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  اـیند  یگدـنز  هک  ناـنامه  (3 .) تخـس یباذـع  زا  نارفاـک  رب  ياو  و  تـسوا ، ِنآ  زا  تـسا 
، میداتسرفن شموق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چیه  ام  4)و  .) دنتسه يزارد  رود و  یهارمگ  رد  هک  دننانآ  دنرامـشیم . جک  ار  نآ  دنوشیم و 

دنمجرا تسوا  و  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  دراذگیم و  هاریب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  سپ  دـنک . نایب  نانآ  يارب  ار ] قیاقح   ] ات
، روآ نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میدومرف ] وا  هب  و   ] میداتسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  تقیقح ، رد  5)و  .) میکح
[ روایب رطاخ  هب   ] 6)و .) تساهتربع يرازگساپس  ِيابیکـش  ره  يارب  يروآدای ،]  ] نیا رد  ًاعطق  هک  نک ، يروآدای  نانآ  هب  ار  ادخ  ياهزور  و 
رب هک  نانامه ] ، ] دیناهر ناینوعرف  زا  ار  امـش  هک  هاگنآ  دـیروآ ، دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  : » تفگ دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه 

بناج زا  امـش  يارب  رما ]  ] نیا رد  و  دنتـشاذگیم ، هدـنز  ار  ناتنانز  دـندیربیم و  رـس  ار  ناتنارـسپ  و  دنتـشادیم ، اور  تخـس  باذـع  امش 
نوزفا ار  امـش  تمعن ] ، ] دـینک يرازگـساپس  ًاعقاو  رگا  هک  درک  مالِعا  ناتراگدرورپ  هک  هاـگنآ  7)و  .) دوب گرزب  یـشیامزآ  ناتراگدرورپ 

تسا نیمز  يور  رد  هک  ره  امـش و  رگا  : » تفگ یـسوم  8)و  .«) دوب دهاوخ  تخـس  نم  باذع  ًاعطق  دییامن ، یـساپسان  رگا  و  درک ، مهاوخ 
و دومث ، داع و  حون و  موق  دندوب : امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ  (9 .«) تسا تافص ] ] هدوتس زاینیب  ادخ  نامگیب ، دیوش ، رفاک  یگمه 

ناشیارب راکـشآ  لیالد  ناشناگداتـسرف  تسا ؟ هدیـسرن  امـش  هب  درادن ، یهاگآ  نانآ  زا  ادـخ  زج  یـسک  و ]  ] دـندوب ناشیا  زا  دـعب  هکنانآ 
و میرفاک ، دیراد  تیرومأم  نادب  امـش  هچنآ  هب  ام  : » دنتفگ دنداهن و  ناشیاهناهد  رب  ضارتعا ] هناشن  هب   ] ار ناشیاهتـسد  نانآ  یلو  دندروآ ،

يدیدرت نیمز - اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ   - ادخ هراب  رد  رگم  : » دنتفگ ناشناربمایپ  (10 .«) میّکش رد  تخـس  دیناوخیم  نادب  ار  ام  هچنآ  زا 
زج امـش  : » دنتفگ دـهد ». تلهم  ار  امـش  ینیعم  ِنامز  ات  دـیاشخبب و  امـش  رب  ار  ناتناهانگ  زا  ياهراپ  ات  دـنکیم  توعد  ار  امـش  وا  تسه ؟

راکـــشآ یتـّـجح  اــم  يارب  سپ  دــیراد . زاــب  دــندیتسرپیم  نامناردـــپ  هــچنآ  زا  ار  اــم  دـــیهاوخیم  دـــیتسین . اــم  دـــننام  يرـــشب 
و دهنیم ، ّتنم  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  رب  ادخ  یلو  میتسین . امـش  لثم  يرـشب  زج  ام  : » دنتفگ نانآ  هب  ناشناربمایپ  (11 .«) دیروایب
مینکن و لکوت  ادـخ  رب  ارچ  12)و  .«) دننک لکوت  ادـخ  رب  اهنت  دـیاب  نانمؤم  و  میروایب ، یتّجح  امـش  يارب  ادـخ  نذا  هب  زج  هک  دـسرن  ار  ام 

دیاب ناگدننکلکوت  و  درک ، میهاوخ  ییابیکـش  دیدناسر  ام  هب  هک  يرازآ  رب  ام  هتبلا  و  تسا ؟ هدرک  يربهر  نامیاههار  هب  ار  ام  هکنآ  لاح 
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رگم درک  میهاوخ  نوریب  نامدوخ  نیمزرـس  زا  ار  امـش  : » دـنتفگ ناشناربمایپ  هب  دـندش ، رفاک  هک  یناـسک  13)و  .) دننک لکوت  ادـخ  رب  اهنت 
ار امش  ًاعطق  14)و  .) درک میهاوخ  كاله  ار  نارگمتـس  ًامتح  هک  درک  یحو  ناـنآ  هب  ناـشراگدرورپ  سپ  دـیدرگزاب ». اـم  شیک  هب  هکنیا 

نم هاگشیپ  رد  باسح ] ماگنه  هب  رشحم  رد   ] نداتسیا زا  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  داد . میهاوخ  تنوکـس  نیمزرـس  نآ  رد  ناشیا  زا  سپ 
نآ (] 16 .) دش دیمون  یجوجل  يوگروز  ره  ماجنارس ]  ] و دنتساوخ ، شیاشگ  ادخ ] زا  ناربمایپ   ] 15)و .) دشاب هتشاد  میب  مدیدهت  زا  دسرتب و 

، درب ورف  ار  نآ  دناوتیمن  دشونیم و  هعرج  هعرج  ار  نآ  (17 .) دوشیم هدـناشون  نیکرچ  یبآ  وا  هب  تسوا و  يور  شیپ  خزود  هک ] سک 
رفاک دوخ  راگدرورپ  هب  هک  یناـسک  لَـثَم  (18 .) دراد لاـبند  هب  نیگنـس  یباذـع  دریمیمن و  یلو  دـیآیم  شیوس  هب  یبناـج  ره  زا  گرم  و 

[ ياهرهب  ] چـیه دـناهدروآ  تسد  هب  هچنآ  زا  دزوب : نآ  رب  ینافوط  يزور  رد  دـنت  يداب  هک  دـنامیم  يرتسکاـخ  هب  ناـشیاهرادرک  دـندش ،
امش دهاوخب  رگا  هدیرفآ ؟ قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  هک  ياهتفاین  رد  ایآ  (19 .) زارد رود و  یهارمگ  نامه  تسا  نیا  دُرب . دنناوتیمن 

هب ناناوتان  سپ  دـنوشیم . رهاظ  ادـخ  ربارب  رد  یگمه  21)و  .) تسین راوشد  ادـخ  رب  راک ]  ] نیا 20)و  ،) دروآیم ياهزاـت  قلخ  دربیم و  ار 
هدرک تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  : » دنیوگیم دینکیم »؟ رود  ام  زا  ار  ادخ  باذع  زا  يزیچ  ایآ  میدوب . امش  ناوریپ  ام  : » دنیوگیم ناشکندرگ 

راک نوچ  22)و  .«) تسین يزیرگ  ِهار  ار  ام  تسا . ناسکی  ام  يارب  مییامن  ربص  هچ  مینک ، یباتیب  هچ  میدرکیم . تیاده  ار  امش  ًاعطق  دوب ،
مداد هدعو  امش  هب  نم  و  تسار ، هدعو  داد  هدعو  امش  هب  ادخ  تقیقح ، رد  : » دیوگیم ناطیش  تفرگ ] تروص  يرواد  و   ] تشذگ راک  زا 
دوخ دینکن و  تمالم  ارم  سپ  دیدومن . متباجا  مدرک و  توعد  ار  امش  هکنیا  زج  دوبن ، یطلست  چیه  امش  رب  ارم  و  مدرک ، فالخ  امـش  اب  و 

کیرـش ادـخ ] راـک  رد   ] ارم نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب  نم  دـیتسین . نـم  سرداـیرف  مـه  امـش  متـسین و  امـش  سرداـیرف  نـم  دـینک . تمـالم  ار 
هب دـناهدرک  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  23)و  .) تشاد دـنهاوخ  دردرپ  یباذـع  ناراکمتـس  يرآ ! مرفاک .» دـیتسنادیم 

، دنربیم رـس  هب  هنادواج  اجنآ  رد  ناشراگدرورپ  نذا  هب  هک  تسا  ناور  اهرابیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  دنوشیم  هدروآرد  ییاهتـشهب 
راوتسا و شاهشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  دننام  هک  كاپ  ینخس  هدز : لَثَم  هنوگچ  ادخ  يدیدن  ایآ  (24 .) تسا مالس  اجنآ  رد  ناشدورد  و 

دنپ نانآ  هک  دیاش  دنزیم ، مدرم  يارب  ار  اهلَثَم  ادـخ  و  دـهدیم . شراگدرورپ  نذا  هب  مد  ره  ار  شاهویم  (25 (؟ تسا نامسآ  رد  شاهخاش 
نامیا هک  ار  یناسک  ادخ  (27 .) درادن يرارق  هدش و  هدـنک  نیمز  يور  زا  هک  تسا  كاپان  یتخرد  نوچ  كاپان  ینخـس  لَثَم  26)و  .) دنریگ
ماجنا دهاوخب  هچ  ره  ادخ  و  دراذگیم ، هاریب  ار  نارگمتس  و  دنادرگیم ، تباث  راوتسا  نخس  اب  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  دناهدروآ ،

؟ یتسیرگنن دـندروآرد  تکاله  يارـس  هب  ار  دوخ  موق  دـندرک و  لیدـبت  رفک  هب  ار  ادـخ  تمعن  رکـش ]  ] هک یناـسک  هب  اـیآ  (28 .) دهدیم
رارق ییاهدننام  ادـخ  يارب  30)و  .) تسا یهاـگرارق  دـب  هچ  و  دـنوشیم ، دراو  نآ  رد  و ]  ] تسا منهج  هـک ] تکـاله  يارـس  نآ  رد  (] 29)

هک مناگدنب  نآ  هب  (31 .«) تسا شتآ  يوس  هب  امـش  تشگزاب  ًاعطق  هک  دیوش  رادروخرب  : » وگب دـننک . هارمگ  وا  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات دـنداد 
ارف يزور  هکنآ  زا  شیپ  دـننک ، قافنا  اراکـشآ  ناهنپ و  میاهداد ، يزور  ناشیا  هب  هچنآ  زا  دـنراد و  اـپ  رب  ار  زاـمن  : » وگب دـناهدروآ  ناـمیا 

هلیسو هب  و  داتسرف ، یبآ  نامسآ  زا  و  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسادخ  (32 .«) ییتسود هن  دشاب و  يدتـس  داد و  هن  نآ  رد  هک  دسر 
امش يارب  ار  اهدور  و  دوش ، ناور  ایرد  رد  وا  نامرف  هب  ات  دینادرگ  مار  امش  يارب  ار  یتشک  و  دروآ ، نوریب  يزور  امـش  يارب  اههویم  زا  نآ 

ره زا  34)و  .) تخاس امش  رخسم  زین ]  ] ار زور  بش و  دینادرگ و  مار  امش  يارب  دنناور - هتسویپ  هک   - ار هام  دیـشروخ و  33)و  .) درک رّخسم 
هـشیپمتس ناسنا  ًاعطق  دـیروآرد . رامـش  هب  ار  نآ  دـیناوتیمن  دـینک ، هرامـش  ار  ادـخ  تمعن  رگا  و  درک ، اـطع  امـش  هب  دـیتساوخ  وا  زا  هچ 
ندـیتسرپ زا  ار  منادـنزرف  ارم و  و  نادرگ ، نمیا  ار  رهـش  نیا  اراگدرورپ ، : » تفگ میهاربا  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 35)و .) تسا ساپسان 

ره و  تسا ، نم  زا  وا  نامگ ، یب  دـنک ، يوریپ  نم  زا  هک  ره  سپ  دـندرک . هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایـسب  اهنآ  اراگدرورپ ، (36 .) راد رود  ناتب 
مرتحم هناخ  دزن  تشکیب ، ياهّرد  رد  ار  منادنزرف  زا ] یکی   ] نم اراگدرورپ ، (37 .) ینابرهم هدنزرمآ و  وت  نیقی ، هب  دـنک ، ینامرفان  ارم  هک 

تالوصحم زا  ار  نانآ  هد و  شیارگ  نانآ  يوس  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  ياهلد  سپ  دـنراد ، اپ  هب  ار  زامن  ات  اراـگدرورپ ، مداد . تنوکـس  وت ،
راکـشآ هک  ار  هچنآ  میرادیم و  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  وت  نامگیب  اراگدرورپ ، (38 .) دننک يرازگساپس  هک  دشاب  هد ، يزور  ناشزاین ] دروم  ]
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لیعامسا یگدروخلاس ، دوجو  اب  هک  ار  يادخ  ساپس  (39 .) دنامیمن هدیشوپ  ادخ  رب  نامـسآ  رد  نیمز و  رد  يزیچ  و  ینادیم ، میزاسیم 
. زین نم  نادنزرف  زا  و  هد ، رارق  زامن  هدنراداپرب  ارم  اراگدرورپ ، (40 .) تساعد هدنونش  نم  راگدرورپ  یتسار  هب  دیشخب . نم  هب  ار  قاحسا  و 

ادخ 42)و  .«) ياشخبب نانمؤم  رب  مردام و  ردپ و  نم و  رب  دوشیم ، اپرب  باسح  هک  يزور  اراگدرورپ ، (41 .) ریذپب ارم  ياعد  و  اراگدرورپ ،
هریخ نآ  رد  اهمـشچ  هک  دزادنایم  ریخأت  هب  يزور  يارب  ار  نانآ  رفیک ]  ] هک تسین  نیا  زج  رادنپم . لفاغ  دننکیم  ناراکمتـس  هچنآ  زا  ار 
نانآ رب  باذع  هک  يزور  زا  ار  مدرم  44)و  .) تسا یهت  ناشیاهلد  تشحو ] زا   ] دننزیمن و مه  رب  مشچ  هتشادرب و  رس  ناباتش  (43 .) دوشیم

زا مییوگ و  خـساپ  ار  وت  توعد  ات  شخب  تلهم  يدـنچ  ات  ار  ام  اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم دـناهدرک  متـس  هک  ناـنآ  سپ  ناـسرتب . دـیآیم 
رد 45)و  (؟ تسین ییانف  ار  امش  هک  دیدروخیمن  دنگوس  نیا  زا  شیپ  امش  رگم  :[ » دوشیم هتفگ  نانآ  هب  .« ] مینک يوریپ  وت ]  ] ناگداتـسرف

اهلَثَم و  میدرک ، هلماعم  هنوگچ  نانآ  اب  هک  دیدرگ  راکشآ  امـش  يارب  و  دیدیزگ ، تنوکـس  دنتـشاد  اور  متـس  دوخ  رب  هک  یناسک  ياهارس 
ياج زا  اههوک  ناشرکم  زا  دنچ  ره  تسادخ ، اب  ناشرکم  يازج ]  ] و دـندرب ، راک  هب  ار  دوخ  گنرین  نانآ  نیقی  هب  46)و  .) میدز امش  يارب 

هدــنریگماقتنا ِریذپانتسکــش  ادــخ  هـک  دــنکیم ، فـالخ  شناربماـیپ  هـب  ار  دوـخ  هدــعو  ادــخ  هـک  رادــنپم  سپ  (47 .) دشیم هدـنک 
رهاظ راهق  هناگی  يادـخ  ربارب  رد  مدرم ]  ] و ددرگ ، لدـبم  اهنامـسآ ] نیا  ریغ  هب   ] اهنامـسآ و  نیمز ، نیا  ریغ  هب  نیمز  هک  يزور  (48 .) تسا

ناشیاههرهچ تسا و  نارطق »  » زا ناشیاهشوپنت  (50 .) دناهدش هتسب  اهریجنز  رد  مه  اب  هک  ینیبیم  زور  نآ  رد  ار  ناراکهانگ  49)و  .) دنوش
یغالبا نآرق ]  ] نیا (52 .) تسا رامـشدوز  ادـخ  هک  دـهد ، ازج  تسا  هدروآ  تسد  هب  هچ  ره  سک  ره  هب  ادـخ  ات  (51 .) دناشوپیم شتآ  ار 

دنپ درخ  ناـبحاص  اـت  و  تـسا ، هناـگی  يدوـبعم  وا  هـک  دـننادب  دـنبای و  مـیب  نادـب  و  دـنوش ] تیادـه  نآ  هلیـسو  هـب  اـت   ] تـسا مدرم  يارب 
(53 .) دنریگ

رجحلا

دندش رفاک  هک  یناسک  اسب  هچ  (2 .) رگنشور نآرق  و  ینامسآ ]  ] باتک تایآ  تسا  نیا  ءار . مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
دنهاوخ يدوز  هب  سپ  دنک ، ناشمرگرـس  اه ] ] وزرآ دنوش و  رادروخرب  دنروخب و  ات  ناشراذـگب  (3 .) دندوب ناملـسم  شاک  هک  دننک  وزرآ 

سپ هن  دتفایم و  شیپ  هن  شیوخ  لجا  زا  یتما  چیه  (5 .) دوب نّیعم  یلجا  نآ  يارب  هکنیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  يرهش  چیه  4)و  .) تسناد
ام شیپ  ار  اههتشرف  ارچ  ییوگیم  تسار  رگا  (7 .) ياهناوید وت  نیقی  هب  تسا ، هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  یـسک  يا  : » دنتفگ 6)و  .) دنامیم

جیردت هب  ار  نآرق  نیا  ام  دـیدرتیب ، (9 .) دـنباین تلهم  رگید  ماـگنه ، نآ  رد  و  میتـسرفیمن ، ورف  قح  هب  زج  ار  ناگتـشرف  (8 (»؟ يروآیمن
چیه 11)و  .) میداتسرف یناربمایپ ]  ] ناینیشیپ ياههورگ  رد  زین ]  ] وت زا  شیپ  نیقی ، هب  10)و  .) دوب میهاوخ  نآ  نابهگن  ًاعطق  و  میاهدرک ، لزان 

هب هک ] (] 13 ،) میهدیم هار  ناراکهزب  لد  رد  ار  ازهتسا ]  ] نآ هنوگ  نیدب  (12 .) دنتفرگیم هرخسم  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دماین  ناشیارب  يربمایپ 
نآ زا  هراومه  هک  میدوشگیم  نانآ  رب  نامسآ  زا  يرد  رگا  14)و  .) تسا هدوب  نینچ  هتسویپ  ناینیشیپ  مسر ] و   ] هار و  دنروآیمن ، نامیا  وا 
رد ام  نیقی ، هب  16)و  .«) میاهدش نوسفا  هک  میتسه  یمدرم  ام  هکلب  میاهدش ، يدنبمشچ  ام  تقیقح ، رد  : » دنتفگیم ًاعطق  (15 ،) دنتفریم الاب 
نآ رگم  (18 .) میدرک ظـفح  ياهدـشهدنار  ناطیـش  ره  زا  ار  نآ  17)و  .) میتسارآ نارگاـشامت  يارب  ار  نآ  میداد و  رارق  ییاـهجُرب  نامـسآ 

میدنکفا و راوتسا  ياههوک  نآ  رد  میدینارتسگ و  ار  نیمز  19)و  .) دنکیم لابند  ار  وا  نشور  یباهش  هک  دهد  ارف  شوگ  هدیدزد  هک  سک 
رارق یگدـنز  لـیاسو  نآ  رد  دـیتسین ، وا  هدـنهديزور  امـش  هـک  سک  ره  امـش و  يارب  20)و  .) میدـینایور نآ  رد  ياهدیجنــس  زیچ  ره  زا 

ار اهداب  22)و  .) میتسرفیمن ورف  نیعم  ياهزادـنا  هب  زج  ار  نآ  ام  و  تسام ، دزن  نآ  ياـههنیجنگ  هکنآ  رگم  تسین  زیچ  چـیه  21)و  .) میداد
، دیدرتیب 23)و  .) دیتسین نآ  رادهنازخ  امش  و  میدومن ، باریس  نادب  ار  امـش  سپ  میدرک ، لزان  یبآ  نامـسآ ، زا  میداتـسرف و  هدننکرادراب 
[ زین ار  امش   ] ناگدنیآ میاهتخانش و  ار  امش  ناینیـشیپ  نیقی ، هب  24)و  .) میتسه همه ]  ] ثراو ام  و  میناریمیم ، مینکیم و  هدـنز  هک  مییام  نیا 
زا ار  ناسنا  تقیقح ، رد  26)و  .) تساناد میکح  وا  هک  ارچ  درک ، دـهاوخ  روشحم  ار  نانآ  هک  تسوت  راگدرورپ  ًاملـسم  25)و  .) میاهتخانش
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[ نک داـی   ] 28)و .) مـیدرک قـلخ  دودیب  نازوـس و  یــشتآ  زا  ار  نـج  نآ ، زا  شیپ  27)و  .) میدـیرفآ وبدـب ، هایـس و  یلِگ  زا  کشخ ، یلِگ 
نآ یتقو  سپ  (29 .) دیرفآ مهاوخ  وبدب ، هایس و  یلِگ  زا  کشخ ، یلِگ  زا  ار  يرـشب  نم  : » تفگ ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ار  یماگنه 
زج (31 ،) دندرک هدجس  هرسکی  یگمه  ناگتـشرف  سپ  (30 .) دـیتفارد هدجـس  هب  وا  شیپ  مدـیمد ، نآ  رد  دوـخ  حور  زا  مدرک و  تسرد  ار 

ناگدننکهدجـس اـب  هک  تـسا  هدـش  هـچ  ار  وـت  سیلبا ، يا  : » دوـمرف (32 .) دـشاب ناگدننکهدجـس  اـب  هـکنیا  زا  درک  يراددوـخ  هـک  سیلبا 
: دومرف (34 .«) منک هدجس  ياهدیرفآ ، وبدب ، هایس و  یلِگ  زا  کشخ ، یلِگ  زا  ار  وا  هک  يرشب  يارب  هک  متـسین  نآ  نم  : » تفگ (33 (»؟ یتسین
هک يزور  اـت  ارم  سپ  اراـگدرورپ ، : » تـفگ (36 .) دـشاب تـنعل  وـت  رب  ازج  زور  اـت  35)و  .) ياهدـشهدنار وـت  هک  وـش  نوریب  ماـقم ]  ] نیا زا  »

هکنآ ببس  هب  اراگدرورپ ، : » تفگ (39 .) مولعم تقو  و ]  ] زور ات  (38 ،) یناگتفایتلهم زا  وت  : » دومرف (37 .«) هد تلهم  دش  دنهاوخ  هتخیگنارب 
زا وت  صلاخ  ناگدنب  رگم  (40 ،) تخاس مهاوخ  هارمگ  ار  همه  میارآیم و  ناشیارب  نیمز  رد  ار ] ناـشناهانگ  مه   ] نم یتخاـس ، هارمگ  ارم 

یطّلـست نم  ناگدـنب  رب  ار  وت  تقیقح ، رد  (42 [.) دوـشیم یهتنم   ] نم يوـس  هب  هک ]  ] تسار تسا  یهار  نیا  : » دوـمرف (41 .«) ار نانآ  نایم 
تفه نآ  يارب  هک  یخزود ] (] 44 ،) تسا خزود  نانآ  همه  هاگهدعو  ًاعطق  43)و  ،) دـننک يوریپ  ار  وت  هک  ناهارمگ  زا  یناسک  رگم  تسین ،

نانآ هب  (] 46 .) دنناراسهمـشچ اهغاب و  رد  ناراـگزیهرپ  ناـمگیب ، (45 [.) دـنوشیم دراو   ] ناـنآ زا  نـیعم  یــشخب  يرد  ره  زا  و  تـسا ، رد 
رب هناردارب  مینکرب ؛ تسا  نانآ  ياههنیس  رد  یناسفن ] ياههبئاش  و   ] هنیک هچنآ  47)و  .«) دیوش لخاد  اجنآ  رد  ینمیا  تمالس و  اب  :[ » دنیوگ
نم ناگدنب  هب  (49 .) دـنوشیم هدـنار  نوریب  اجنآ  زا  هن  دـسریم و  نانآ  هب  اـجنآ  رد  یجنر  هن  (48 .) دناهتـسشن رگیدکی  يوربور  ییاهتخت 

یماگنه (52 ،) هد ربخ  نانآ  هب  میهاربا  نانامهم  زا  51)و  .) كاندرد تسا  یباذع  نم ، باذع  هکنیا  50)و  .) نابرهم هدنزرمآ  منم  هک  هد  ربخ 
هدژم اـناد  يرـسپ  هب  ار  وت  اـم  هک  سرتـم ، : » دـنتفگ (53 .«) میکاـنمیب امـش  زا  اـم  : » تفگ میهاربا ] . ] دـنتفگ مالـس  دـندش و  دراو  وا  رب  هـک 

قح هب  ار  وت  ام  : » دـنتفگ (55 (»؟ دـیهدیم تراشب  هچ  هب  دـیهدیم ؟ متراشب  تسا  هدیـسر  ارف  يریپ  ارم  هکنیا  اب  ایآ  : » تفگ (54 .«) میهدیم
[ سپس (] 57 (»؟ دوشیم دـیمون  شراگدرورپ  تمحر  زا  ناهارمگ - زج   - یـسک هچ  : » تفگ (56 .«) شابم نادـیمون  زا  سپ ، میداد . تراشب 
ام هک  طول ، هداوناخ  رگم  (59 ،) میاهدش هداتسرف  نامرجم  هورگ  يوس  هب  ام  : » دنتفگ (58 (»؟ تسیچ ناتراک  رگید ] ، ] ناگتشرف يا  : » تفگ

دزن ناگتشرف  نوچ  سپ  (61 .) دشاب باذع ] رد   ] ناگدـنامزاب زا  وا  میدرک  ردـقم  هک  ار  شنآ  زج  (60 ،) میهدیم تاجن  ار  نانآ  همه  ًاـعطق 
نآ رد  هک  میاهدروآ  يزیچ  وـت  يارب  هـکلب  هـن ]، : »] دـنتفگ (63 .«) دیتسه سانـشان  یمدرم  امـش  : » تفگ طول ] (] 62 ،) دندمآ طول  نادـناخ 

هد و تکرح  ار  تاهداوناخ  هتشذگ ]  ] بش زا  یساپ  سپ ، (65 ،) مینایوگتسار ام  ًاعطق  میاهدروآ و  وت  يارب  ار  قح  64)و  ،) دندرکیم دیدرت 
رما نیا  زا  ار  وا  66)و  .) دیورب دوشیم  هداد  روتسد  امش  هب  اج  ره  و  درگنب ، بقع  هب  دیابن  امش  زا  کی  چیه  و  ورب ، نانآ  لابند  هب  تدوخ ] ]

نانیا : » تفگ طول ] (] 68 .) دندروآ يور  نانکيداش  رهـش ، مدرم  67)و  .) دش دهاوخ  هدـیرب  ناهاگحبـص  هورگ  نآ  هشیر  هک  میدرک  هاگآ 
عنم هناگیب  مدرم  ندرک ] نامهم  زا   ] ار وت  ایآ  : » دـنتفگ (70 .«) دیزاسن راوخ  ارم  دینک و  اورپ  ادخ  زا  69)و  ،) دینکم اوسر  ارم  دننم ، نانامهم 

، دنگوس وت  ناج  هب  (72 [.«) دینک جاودزا  نانآ  اب   ] دننم نارتخد  نانیا  دیهد ، ماجنا  عورشم ] يراک   ] دیهاوخیم رگا  : » تفگ (71 (»؟ میدرکن
ریز و ار  رهش ]  ] نآ 74)و  .) تفرگ ورف  ار  نانآ  رابگرم ]  ] دایرف باتفآ ، عولط  ماگنه  هب  سپ  (73 .) دندوب نادرگرس  دوخ  یتسم  رد  نانآ  هک 

رهش  ] نآ راثآ ]  ] 76)و .) تساهتربع نارایشوه  يارب  رفیک ]  ] نیا رد  نیقی ، هب  (75 .) میدناراب لِگ  گنس  زا  ییاهگنـس  نانآ  رب  میدرک و  ربز 
، سپ (79 .) دندوب رگمتس  هکیا »  » لها یتسار  78)و  .) تسا یتربع  نانمؤم  يارب  نیا  رد  نامگیب ، (77 .) تساجرب ریاد ]  ] یهار رس  رب  زونه ]
81)و .) دندرک بیذکت  ار  ام ]  ] ناربمایپ زین ] « ] رجِح  » لها 80)و  .) تساراکشآ یهار  رس  رب  نونکا ] رهش ،  ] ود نآ  و  میتفرگ ، ماقتنا  نانآ  زا 

ناـما رد  هـک  دندیــشارتیم  ییاـههناخ  اـههوک  زا  دوـخ ] يارب   ] 82)و .) دــندرک ضارعا  اـهنآ  زا  یل ] و[ مـیداد ، ناـنآ  هـب  ار  دوـخ  تاـیآ 
اهنامسآ و ام  85)و  .) دروخن ناشراک  هب  دندروآیم ، تسد  هب  هچنآ  84)و  .) تفرگ ورف  ار  نانآ  رابگرم ،]  ] دایرف مدحبص ، سپ  (83 .) دننامب

اریز (86 ،) نک رظن  فرـص  یبوخ  هب  سپ  دیـسر . دهاوخ  ارف  تمایق  ًانیقی  و  میاهدـیرفاین ، قح  هب  زج  تسا  ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و 
هچنآ هب  88)و  .) میدرک اطع  ار  گرزب  نآرق  و  هحتاف ] هروس   ]= یناثملا عبس  وت  هب  یتسار ، هب  87)و  .) تساناد هدننیرفآ  نامه  وت  راگدرورپ 
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ورف نانمؤم  يارب  شیوخ  لاب  و  روخم ، هودـنا  ناشیا  رب  و  زودـم ، مشچ  میاهتخاس  رادروخرب  نادـب  ار  نارفاـک ]  ]= ناـنآ زا  ییاههتـسد  اـم 
هک نانامه  (91 :) میدرک لزان  ناگدننکمیـسقت  رب  ار ] باذع   ] هک هنوگ  نامه  (90 .«) مراکـشآ هدنهدرادشه  نامه  نم  : » وگب 89)و  .) رتسگ

نانآ همه  زا  هک  تراـگدرورپ  هب  دـنگوس  سپ  (92 [.) دـندومن اهر  ار  یـضعب  دـندرک و  لمع  نآ  زا  یخرب  هب   ] دـندرک ءزج  ءزج  ار  نآرق 
[ رش  ] ام هک  (95 ،) باترب يور  ناکرـشم  زا  نک و  راکـشآ  يرومأم  نادب  ار  هچنآ  سپ  (94 .) دندادیم ماجنا  هچنآ  زا  (93 ،) دیسرپ میهاوخ 

دنهاوخ ار ] تقیقح   ] يدوز هب  سپ  دـنهدیم . رارق  رگید  يدوبعم  ادـخ  اب  هک  نانامه  (96 .) درک میهاوخ  فرطرب  وت  زا  ار  نارگدنخـشیر 
زا يوـگ و  حـیبست  تراـگدرورپ  شیاتـس  اـب  سپ  (98 .) دوـشیم گـنت  دـنیوگیم  هچنآ  زا  وـت  هنیـس  هـک  مـینادیم  ًاـعطق  97)و  .) تسناد

(100 .) دسر ارف  وت  گرم  هکنیا  ات  نک  شتسرپ  ار  تراگدرورپ  99)و  .) شاب ناگدننکهدجس 

لحنلا

کیرـش يو ] اب   ] هچنآ زا  تسا  رتارف  هّزنم و  وا  دـینکم . باتـش  نآ  رد  سپ  دیـسررد ، ادـخ  رما  ناه ] (] 1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
زج يدوبعم  هک  دیهد  میب  هک  دـنکیم ، لزان  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  دوخ ، نامرف  هب  حور ،»  » اب ار  ناگتـشرف  (2 .) دنزاسیم

کیرــش يو ] اــب   ] هـچنآ زا  تـسا  رتارف  وا  تــسا . هدــیرفآ  قــح  هــب  ار  نــیمز  اهنامــسآ و  (3 .) دــینک اورپ  نـم  زا  سپ ، تــسین . نــم 
يارب اهنآ  رد  دـیرفآ : امـش  يارب  ار  نایاپراچ  5)و  .) تسا راکـشآ  ییوجهزیتس  هاگنآ  تسا ، هدـیرفآ  ياهفطن  زا  ار  ناـسنا  (4 .) دننادرگیم

هاـگارچ زا  ار ] اـهنآ   ] هک هاـگنآ  تسا ، ییاـبیز  امـش  يارب  اـهنآ  رد  6)و  .) دـیروخیم اهنآ  زا  و  تسا ، ییاـهدوس  یمرگ و  هلیـسو ]  ] اـمش
نادـب اهندـب  تّقـشم  اـب  زج  هک  دـنَربیم  يرهـش  هب  ار  امـش  ياـهراب  7)و  .) دـیربیم هاـگارچ  هب  ار ] اـهنآ   ] هک یماـگنه  و  دـینادرگیمرب ،

يارب  ] دیوش و راوس  اهنآ  رب  ات  دیرفآ ]  ] ار نارخ  نارتسا و  نابسا و  8)و  .) تسا نابرهم  فوئر و  امش  راگدرورپ  ًاعطق  دیسرب . دیتسناوتیمن 
رگا و  تسا ، ژک  اههار ]  ] نآ زا  یخرب  و  تسادخ ، هدهع  رب  تسار  هار  ندومن  9)و  .) دنیرفآیم دینادیمن  ار  هچنآ  و  دشاب ،]  ] یلمجت امش ]

نآ زا  امش  یندیماشآ  بآ ]  ] هک دروآ  دورف  یبآ  نامسآ ، زا  هک  یسک  تسوا  (10 .) درکیم تیاده  ار  امش  همه  ًاملسم  تساوخیم  ادخ ] ]
امرخ و ناتخرد  نوتیز و  تشک و  نآ ، هلیسو  هب  (11 .) تسا نآ  زا  زین ]  ] دینارچیم نآ  رد  ار ] دوخ  ياههمر   ] هک ییاه ] ] یندییور و  تسا ،

بش 12)و  .) تسا ياهناشن  دننکیم  هشیدنا  هک  یمدرم  يارب  اهنیا  رد  ًاعطق  دنایوریم . امـش  يارب  رگید ]  ] تالوصحم هنوگ  ره  زا  روگنا و 
لقعت هک  یمدرم  يارب  روما ]  ] نیا رد  ًاملسم  دناهدش . رخسم  وا  نامرف  هب  ناگراتـس  و  دینادرگ ، مار  امـش  يارب  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  و 

، دیدرتیب تخاس .] امـش  رّخـسم   ] دروآ دیدپ  امـش  يارب  نوگانوگ  ياهگنر  هب  نیمز  رد  ار  هچنآ  نینچمه ]  ] 13)و .) تساههناشن دننکیم 
هزات تشوگ  نآ  زا  اـت  دـینادرگ  رخـسم  ار  اـیرد  هک  یـسک  تسوا  14)و  .) تسا ياهناـشن  دـنریگیم  دـنپ  هک  یمدرم  يارب  روـما ]  ] نیا رد 

دییوجب و وا  لضف  زا  ات  و  ینیبیم ، بآ ]  ] هدنفاکـش نآ ، رد  ار  اهیتشک  و  دیروآ . نوریب  نآ  زا  دیـشوپیم  ار  نآ  هک  ياهیاریپ  و  دـیروخب ،
ار دوخ  هار  امـش  ات  داد ] رارق   ] اههار اهدور و  و  دنابنجن ، ار  امـش  ات  دنکفا  راوتـسا  ییاههوک  نیمز  رد  15)و  .) دیرازگ رکش  امش  هک  دشاب 

دنیرفآیم هک  یـسک  ایآ  سپ  (17 .) دـننکیم یبایهار  یبطق ]  ] هراتـس هلیـسو  هب  ناـنآ  و  داد ،] رارق  زین  رگید   ] ییاـههناشن 16)و  .) دینک ادیپ 
ًاعطق دیرامـشب . دیناوتیمن  ار  نآ  دینک ، هرامـش  ار  ادـخ  ياه ] ] تمعن رگا  18)و  (؟ دیریگیمن دنپ  ایآ  دـنیرفآیمن ؟ هک  تسا  یـسک  نوچ 

زج هک  ار  یناسک  20)و  .) دنادیم دیزاسیم  راکـشآ  هک  ار  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  ادـخ  19)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ 
دنهاوخ هتخیگنارب  یِک  دننادیمن  و  ناگدنز ، هن  دنناگدرم  (21 .) دنوش یم  هدیرفآ  دوخ  هک  یلاح  رد  دننیرفآیمن  يزیچ  دنناوخیم ، ادخ 

ناـشدوخ تسا و  قح ]  ] هدـننکراکنا ناـشیاهلد  دـنرادن ، ناـمیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  سپ  هناـگی . تسا  يدوـبعم  امـش  دوـبعم  (22 .) دش
تـسود ار  ناـشکندرگ  وا  و  دـنادیم ، دـنزاسیم ، راکـشآ  ار  هچنآ  دـنرادیم و  ناـهنپ  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  تسین  کـش  (23 .) دنربکتم

زور ات  (25 .«) تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  : » دنیوگیم تسا »؟ هدرک  لزان  زیچ  هچ  ناتراگدرورپ  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  24)و  .) درادیمن
هچ دیـشاب ، هاگآ  دننکیم . هارمگ  ار  نانآ  هتـسنادن  هک  ار  یناسک  ناهانگ  راب  زا  یـشخب  زین ]  ] و دـنرادرب ، مامت  ار  دوخ  ناهانگ  راب  تمایق 
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ناشرـس يالاب  زا  هجیتنرد  دز ، ناشناینب  رب  هیاپ  زا  ادـخ  یل ] و[ دـندرک ، رکم  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنآ  زا  شیپ  (26 .) دنـشکیم ار  يراب  دب 
دـنکیم و اوسر  ار  نانآ  تمایق  زور  سپـس  (27 .) دـمآ ناشغارـس  هب  باذـع  دـندزیمن  سدـح  هک  اجنآ  زا  و  تخیر ، ورف  نانآ  رب  فقس 

تـسا هدـش  هداد  ملع  نانآ  هب  هک  یناسک  دـیدرکیم »؟ تفلاـخم  ناربماـیپ ] اـب   ] اـهنآ هراـب  رد  هک  نم  ناکیرـش  نآ  دـنیاجک  : » دـیوگیم
دوخ رب  هک  یلاح  رد  دنریگیم  ار  ناشناج  ناگتشرف  هک  نانامه  (28 .«) تسا نارفاک  رب  يراوخ  ییاوسر و  زورما  تقیقح ، رد  : » دنیوگیم

دیدرکیم هـچنآ  هـب  ادـخ  يرآ ، مـیدرکیمن ». يدـب  راـک  چـیه  اـم  :[ » دـنیوگیم و   ] دـنیآیمرد میلــست  ِرد  زا  سپ ، دــناهدوب . راـکمتس 
هک یناسک  هب  30)و  .) ناربکتم هاگیاج  تسا  دـب  هچ  هک  اقح  و  دـینامب ، هشیمه  نآ  رد  دـیوش و  دراو  خزود  ياهرد  زا  سپ ، (29 .) تساناد

[ شاداپ  ] دـندرک یکین  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  یبوخ ». : » دـنیوگ یم  درک »؟ لزان  هچ  ناتراگدرورپ  : » دوش هتفگ  دـندرک ، هشیپ  اوقت 
؛ دنوشیم لخاد  نآ  رد  هک  ندـع  ياهتـشهب  (31 :) ناراـگزیهرپ يارـس  تسوکین  هچ  و  تسا ، رتـهب  ترخآ  يارـس  ًاـعطق  و  تسا ، ییوکین 

شاداـپ ار  ناراـگزیهرپ  هنوگ  نیا  ادـخ  تسا . مهارف ]  ] ناـنآ يارب  دـنهاوخب  هچ  ره  اـجنآ  رد  تسا ؛ ناور  اـهنآ  ناـتخرد ]  ] ریز زا  اـهدور 
هب داب ، امـش  رب  دورد  : » دـنیوگیم نانآ ] هب  و   ] دنناتـسیم دـنکاپ - هک  یلاـح  رد   - ار ناـشناج  ناگتـشرف  هک  یناـسک  ناـمه  (32 .) دهدیم

نامرف اـی  دـنیآ ، ناـشیوس  هب  ناتـسناج ]  ] ِناگتـشرف هک  نیا  زج  نارفاـک ]  ] اـیآ (33 .«) دـییآرد تشهب  هب  دـیدادیم  ماـجنا  هچنآ  شاداـپ ] ]
ناشیا هب  ادخ  و  دندرک ، راتفر  هنوگ  نیا  زین ]  ] دندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  دنربیم ؟ يراظتنا  دسررد ، ناشباذع ] رب  ریاد   ] تراگدرورپ

ار نانآ  دندرکیم  شاهرخسم  هچنآ  و  دیسر ، نانآ  هب  دندرک  هک  ییاهیدب  رفیک ]  ] سپ (34 .) دندرکیم متس  دوخ  هب  نانآ  هکلب  درکن ، متس 
وا زا  ریغ  ار  يزیچ  چـیه  نامناردــپ - هـن  اـم و  هـن   - تساوـخیم ادــخ  رگا  : » دــنتفگ دــندیزرو  كرــش  هـک  یناـسک  35)و  .) تـفرگ ارف 
رب راکـشآ  غالبا  زج  ایآ  یل ] و[ دندرک ، راتفر  نینچ  زین ]  ] نانآ زا  شیپ  میدرمـشیمن ». مارح  ار  يزیچ  وا  مکح ]  ] نودـب میدـیتسرپیمن و 

توغاـط زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  :[ » دـیوگب اـت   ] میتـخیگنارب ياهداتـسرف  یتـما  ره  ناـیم  رد  تقیقح ، رد  36)و  (؟ تسا ياهفیظو ]  ] ناربماـیپ
. تسا راوازس  وا  رب  یهارمگ  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  و  هدرک ، تیاده  ار ] وا   ] ادخ هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  سپ ، دیزیهرپب ». رگبیرف ] ]=

ادخ یلو  يزرو ، صرح  نانآ  تیادـه  رب  هچ ]  ] رگا (37 .) تسا هدوب  هنوگچ  ناگدننکبیذکت  ماجرف  دـینیبب  دـیدرگب و  نیمز  رد  نیاربانب 
ادخب ناشیاهدـنگوس  نیرتتخـس  اب  38)و  .) تسین یناگدـننکيرای  ناـشیا  يارب  و  دـنکیمن ، تیادـه  تـسا  هتـشاذگ  ورف  هـک  ار  یـسک 
مدرم رتـشیب  نکیل  تسا ، قـح  وا  رب  هدـعو  نیا  ماـجنا ] ، ] يرآ تخیگنا . دـهاوخن  رب  دریمیم  هک  ار  یـسک  ادـخ  هک  دـندرک  داـی  دـنگوس 

اهنآ هک  دننادب  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  ات  و  دهد ، حیـضوت  نانآ  يارب  دنراد ، فالتخا  نآ  دروم ]  ] رد ار  هچنآ  ادـخ ]  ] ات (39 .) دننادیمن
41)و .) دوـشیم دوـجوم  گـنردیب  شاـب ،» : » مییوـگیم نآ  هب  ردـق  نیمه  مینک ، هدارا  ار  يزیچ  یتـقو  اـم  (40 .) دـناهتفگیم غورد  دوخ 

شاداپ ًاعطق  دـننادب ، رگا  و  میهدیم ، نانآ  هب  ییوکین  ياج  ایند  نیا  رد  دـناهدرک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  یگدیدمتـس ، زا  سپ  هک  یناسک 
هک ینادرم  زج  مـه ]  ] وـت زا  شیپ  43)و  .) دـننکیم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دـندومن و  ربص  هک  ناـنامه  (42 .) دوب دـهاوخ  رتگرزب  ترخآ 

لیالد اب  ار ] نانآ  اریز  (] 44 ،) دیوش ایوج  ینامسآ  ياهباتک  ناگدنهوژپ  زا  دینادیمن ، رگا  سپ  میتشادن . لیـسگ  میدرکیم  یحو  ناشیدب 
حیضوت تسا  هدش  لزان  ناشیا  يوس  هب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدروآ ، دورف  وت  يوس  هب  ار  نآرق  نیا  و  میداتسرف ،]  ] اههتـشون راکـشآ و 

زا ای  دربب ، ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادخ  هکنیا  زا  دندش  نمیا  دنشیدنایم ، دب  ياهریبدت  هک  یناسک  ایآ  (45 .) دنشیدنیب نانآ  هک  دیما  و  یهد ،
؟ دیاینرب ناشتسد  زا  يراک  و  دریگب ، ار  نانآ  نابیرگ ]  ] ناشدمآ تفر و  لاح  رد  ای  (46 (؟ دیایب ناشیارب  باذع  دننزیمن  سدح  هک  ییاج 

ادـخ هک  ییاهزیچ  هب  اـیآ  (48 .) تسا ناـبرهم  فوئر و  امـش  راـگدرورپ  اـنامه  دریگ ؟ ورف  دـناهدزتشحو  هک  یلاـح  رد  ار  ناـنآ  اـی  (47)
كاخ رب  رس  ینتورف  لاح  رد  ادخ  يارب  و  ددرگیم ، پچ  بناوج ] زا   ] تسار و زا  ناشیاههیاس  هنوگچ ]  ] هک دناهتـسیرگنن  تسا ، هدیرفآ 
ربــکت دــننکیم و  هدجــس  ادــخ  يارب  تــسا ، ناگتــشرف  ناگدــنبنج و  زا  نــیمز  رد  هــچنآ  اهنامـــسآ و  رد  هــچنآ  49)و  (؟ دنیاسیم

دوبعم ود  : » دومرف ادـخ  51)و  .) دـنهدیم ماجنا  دـنرومأم  ار  هچنآ  دنـسرتیم و  تساهنآ  رب  مکاح  هک  ناـشراگدرورپ  زا  (50 .) دنزرویمن
ِنآ زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  52)و  .«) دیـسرتب نم  زا  اهنت  سپ  تسا . هناـگی  ییادـخ  وا  هک  تسین  نیا  زج  دـیریگم . دوخ  يارب 
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یبیسآ نوچ  سپـس  تسادخ ، زا  دیراد  هک  یتمعن  ره  53)و  (؟ دیراد اورپ  ادـخ  ریغ  زا  ایآ  سپ  تسوا . ِنآ  زا  زین ]  ] رادـیاپ نییآ  و  تسوا ،
هب امـش  زا  یهورگ  هاـگنآ  درک ، فرطرب  امــش  زا  ار  بیــسآ  نآ  نوـچ  54)و  [.) دـیلانیم و   ] دـیروآ یم  يور  وا  يوـس  هب  دـسر  امـش  هب 
هک ادوز  یل ] و[ دیوش ، رادروخرب  نونکا  دننک . یساپسان  میاهدرک  اطع  ناشیا  هب  ار  هچنآ  ات  راذگب ] (] 55 .) دنزرویم كرش  ناشراگدرورپ 

هچنآ زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهنیم . تسیچ ]  ] دـننادیمن هک  ینایادـخ ]  ] نآ يارب  یبیـصن  میداد ، يزور  ناشیا  هب  هچنآ  زا  56)و  .) دینادب
دنراد لیم  ار  هچنآ  ناشدوخ  يارب  و  وا . تسا  هزنم  دنرادنپیم . ینارتخد  ادخ  يارب  57)و  .) دش دیهاوخ  لاؤس  ًامتح  دیتفابیمرب ، غورد  هب 

ورف ار  دوخ  هودنا ] و   ] مشخ هک  یلاح  رد  ددرگیم ، هایس  شاهرهچ  دنروآ ، هدژم  رتخد  هب  ار  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  58)و  [.) دنهدیم رارق  ]
شناهنپ كاخ  رد  ای  دراد ، هاگن  يراوخ  اب  ار  وا  ایآ  دناشوپیم . يور  دوخ ]  ] هلیبق زا  هدش ، هداد  تراشب  ودب  هچنآ  يدب  زا  (59 .) دروخیم

و تسادخ ، ِنآ  زا  فصو  نیرتهب  و  دـنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  تشز  فصو  (60 .) دننکیم يرواد  دب  هچ  هو  دنک ؟
، تشاذگیمن یقاب  نیمز  يور  رب  ياهدنبنج  درکیم ، هذـخاؤم  ناشمتـس  يازـس ]  ] هب ار  مدرم  دـنوادخ  رگا  61)و  .) میکح دنمجرا  تسوا 
62)و .) دـننکفا دـنناوتیمن  شیپ  سپ و  ار  نآ  یتعاس  دـسر ، ارف  ناشلجا  نوچ  و  دزادـنایم ، سپزاب  نیعم  یتقو  اـت  ار  ناـنآ  رفیک ]  ] نکیل

ًاقح تسا . ناشیا  ِنآ  زا  وکین  ماجنارـس ]  ] هک دنکیم  يزادرپغورد  ناشنابز  و  دـنهدیم ، رارق  ادـخ  يارب  دـنرادیمن ، شوخ  هک  ار  يزیچ 
[ ینالوسر  ] وت زا  شیپ  ياـهتما  يوس  هب  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  (63 .) دـش دـنهاوخ  هداتـسرف  شیپ  نآ  يوس  هب  تسا و  ناـنآ  يارب  شتآ  هک 
ام 64)و  .) تسا كاندرد  یباذـع  ناشیارب  تسومه و  ناشتـسرپرس  مه ]  ] زورما تسارآ و  ناـشیارب  ار  ناـشلامعا  ناطیـش  اـما ]  ] میداتـسرف

یمدرم يارب  نآ ]  ] و یهد ، حیـضوت  نانآ  يارب  دـناهدرک ، فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هکنیا  يارب  رگم  میدرکن ، لزاـن  وت  رب  ار  باـتک  نیا ] ]
، دینادرگ هدنز  شندرمژپ  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  اب  دروآ و  دورف  یبآ  نامـسآ  زا  ادخ  65)و  .) تسا یتمحر  دومنهر و  دنروآیم ، نامیا  هک 
[ يـالبال  ] رد هچنآ  زا  تسا : یتربع  امـش  يارب  ًاـعطق  اـهماد  رد  66)و  .) تسا ياهناشن  دـنراد  ییاونـش  هک  یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاـعطق 
امرخ و ناتخرد  هویم  زا  67)و  .) تساراوگ ناگدنشون  يارب  هک  میناشونیم  امش  هب  بان  يریـش  نوخ ، نیگرـس و  نایم  زا  تساهنآ ، مکش 
68)و .) تسا ياهناشن  دـننکیم  لقعت  هک  یمدرم  يارب  اه ] ] نیا رد  ًاعطق  دـیریگ . یم  دوخ  يارب  وکین  یکاروخ  شخبیتسم و  هداب  روگنا ،
[ يزاسهتفچ و   ] تسبراد هچنآ  زا  ناتخرد و  یخرب  زا  اـههوک و  ياهراـپ  زا  هک  درک  يزیرغ ] ماـهلا   ]= یحو لـسع  روبنز  هب  وت  راـگدرورپ 
زا هاگنآ ] . ] يوپب هنارادربنامرف ، ار  تراگدرورپ  ياههار  و  روخب ، اههویم  همه  زا  سپـس  (69 ،) نک تسرد  دوخ  يارب  ییاههناخ  دننکیم ،

یگدـنز  ] نیا رد  یتسار  تسا . ینامرد  مدرم  يارب  نآ ، رد  دـیآیم . نوریب  تسا  نوگاـنوگ  ياـهگنر  هب  هک  يدهـش  نآ ، مکـش ]  ] نورد
یضعب و  دریگیم ، ار  امش  ناج ]  ] سپس دیرفآ ، ار  امـش  ادخ  70)و  .) تسا یهلا ] تردق   ] هناشن دـننکیم  رکفت  هک  یمدرم  يارب  ناروبنز ]

يزیچ رگید ] ، ] نتـسناد همه ] نآ   ] زا دـعب  هک  يروط  هب  دوشیم ، هدـنادرگزاب  یتوترف ]  ] یگدـنز ياـهلاس  هرود ]  ] نیرتراوـخ اـت  امـش  زا 
ینوزف هک  یناسک  یل ] و[ تسا . هداد  يرترب  رگید  یضعب  رب  يزور  رد  ار  امش  زا  یضعب  ادخ  71)و  .) تساناوت ياناد  ادخ  ًاعطق  دننادیمن .

يارب ادخ  72)و  (؟ دننکیم راکنا  ار  ادخ  تمعن  زاب  ایآ  دنـشاب . يواسم  مه  اب  نآ  رد  ات  دنهدیمن  دوخ  ناگدنب  هب  ار  دوخ  ِيزور  دناهتفای ،
ایآ دیشخب . يزور  امش  هب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  داهن و  یناگداون  نارـسپ و  امـش  يارب  ناتنارـسمه  زا  و  داد ، رارق  ینارـسمه  ناتدوخ  زا  امش 

نیمز اهنامسآ و  رد  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادخ  ياج  هب  73)و  (؟ دنزرویم رفک  ادخ  تمعن  هب  دـنروآیم و  نامیا  لطاب  هب  مه ] زاب  ]
امـش دـنادیم و  ادـخ  هک  دـینزن ، لَـثَم  ادـخ  يارب  سپ  (74 .) دـنرادن ییاـناوت  يراـک ] هب   ] دـنرادن و ار  ناـنآ  يزور  راـیتخا  هجو  چـیه  هـب 
دوخ بناج  زا  يو  هب  هک  یـسک  اب  وا ]  ] ایآ دـیآیمنرب . وا  زا  يراک  چـیه  هک  دـیرخرز  تسا  ياهدـنب  دـنزیم : یلَثَم  ادـخ  (75 .) دینادیمن

ناـشرتشیب هـکلب  هـن ]، . ] تـسار يادــخ  ساپــس  تـسا ؟ ناـسکی  دــنکیم  قاـفنا  راکــشآ  ناـهن و  رد  نآ  زا  وا  و  مـیاهداد ، وـکین  يزور 
رابرــس وا  دــیآیمنرب و  وا  زا  يراـک  چــیه  تـسا و  لــال  اــهنآ  زا  یکی  هـک  دــندرم  ود  دــنزیم : رگید ]  ] یلَثَم ادــخ  76)و  .) دننادیمن

هار رب  دوخ  دهدیم و  نامرف  تلادع  هب  هک  یسک  اب  وا  ایآ  دروآیمن . هارمه  هب  يریخ  دتسرفیم  ار  وا  هک  اج  ره  دشابیم . شراگدنوادخ 
زا  ] رتکیدزن ای  ندز  مه  رب  مشچ  کی  دـننام  زج  تمایق  راک  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ناهن  77)و  (؟ تسا ناسکی  تسا  تسار 
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و دروآ ، نوریب  دیتسنادیمن - يزیچ  هک  یلاح  رد   - ناتناردام مکـش  زا  ار  امـش  ادخ  78)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادـخ  اریز  تسین ، نآ ]
دناهدش مار  نامـسآ ، ياضف  رد  هک  یناگدنرپ  يوس  هب  ایآ  (79 .) دینک يرازگساپس  هک  دشاب  داد ، رارق  اهلد  اهمشچ و  شوگ و  امـش  يارب 

ییاـههناشن دـنروآیم  ناـمیا  هـک  یمدرم  يارب  ییامنتردـق ]  ] نـیا رد  یتـسار  درادیمن . هاـگن  ار  اـهنآ  یـسک  ادـخ  زج  دناهتــسیرگنن ؟
زور رد  ار  اه ] ] نآ هک  داهن  ییاـههناخ  امـش  يارب  اـهماد  تسوپ  زا  و  داد ، رارق  شمارآ  هیاـم  ار  ناـتیاههناخ  امـش  يارب  ادـخ  80)و  .) تسا

تسا هدافتـسا  دروم  يدنچ  ات  هک  یگدنز  لیاسو  اهنآ  ياهوم  اهکرُک و  اهمـشپ و  زا  و  دیباییم ، کبـس  ناتندنام  ماگنه  ناتندش و  اجباج 
امـش يارب  هداد و  رارق  ییاههاگهانپ  امـش  يارب  اههوک  زا  هدروآ و  مهارف  ییاههیاس  امـش  دوس  هب  هدیرفآ ، هچنآ  زا  ادخ  81)و  [.) داد رارق  ]

. دیامنیم تیامح  ناتگنج  رد  ار  امش  هک  یی  [ اههرز  ]= اهشوپنت و  دنکیم ، ظفح  امرس ] و   ] امرگ زا  ار  امـش  هک  هدرک  رّرقم  ییاهـشوپنت 
طقف وت  رب  دـنوش ، نادرگیور  رگا  سپ  (82 .) دیهن ندرگ  شنامرف ] هب   ] امـش هک  دـیما  دـنادرگیم ، مامت  امـش  رب  ار  شتمعن  يو  هنوگ  نیا 

زا هک  ار  يزور  نک ] داـی   ] 84)و .) دنرفاک ناشرتشیب  دنوشیم و  نآ  رکنم  مه  زاب  اما  دنـسانشیم ، ار  ادـخ  تمعن  (83 .) تسا راکشآ  غالبا 
دنهاوـخن رارق  شـشخب  دروـم  ناـنآ  دوـشیمن و  هداد  تـصخر  دـناهدش  رفاـک  هـک  یناـسک  هـب  سپــس  مـیزیگنایمرب ، یهاوـگ  یتـّما  ره 

یناسک نوچ  86)و  .) دنباییمن تلهم  ددرگیمن و  هتـساک  نانآ  هجنکـش ]  ] دننیبب ار  باذع  دناهدرک  متـس  هک  یناسک  نوچ  85)و  .) تفرگ
یل و[ میدناوخیم .» وت  ياج  هب  ام  هک  یناکیرـش  نآ  دندوب  اهنیا  اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم دـننیبب  ار  دوخ  ناکیرـش  دـندیزرو ، كرـش  هک 

هک ار  هـچنآ  دـنیآرد و  میلــست  رد  زا  ادــخ  ربارب  رد  زور  نآ  87)و  .«) دـینایوگغورد ادـج  امـش  : » هک دـننکیم  در  ار  نانآ  لوق  ناکیرش ]
ناشباذع رب  یباذع  دندرکیم  داسف  هکنآ  يازـس ]  ] هب دنتـشاد  زاب  ادخ  هار  زا  دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک  (88 .) دوریم داب  رب  دنتفابیمرب 

هاوـگ تما ]  ] نیا رب  مه ]  ] ار وـت  و  مـیزیگنارب ، ناـشیارب  ناـشدوخ  زا  یهاوـگ  یتـما  ره  رد  هـک  ار  يزور  روآ ] داـی  هـب   ] 89)و .) مییازفایم
رد (90 .) میدرک لزان  وت  رب  تسا ، يرگتراشب  تمحر و  دومنهر و  ناناملسم  يارب  تسا و  يزیچ  ره  رگنـشور  هک  ار  باتک  نیا  و  میروآ ،
امش هب  درادیم . زاب  متـس  دنـسپان و  تشز و  راک  زا  دهدیم و  نامرف  نادنواشیوخ  هب  شـشخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  ادخ  تقیقح ،

راوتـسا زا  سپ  ار ] دوخ   ] ياهدنگوس دـینک و  افو  دوخ  نامیپ  هب  دـیتسب ، نامیپ  ادـخ  اب  نوچ  91)و  .) دیریگ دنپ  هک  دشاب  دهدیم ، زردـنا 
نآ دننام  92)و  .) دنادیم دیهدیم  ماجنا  ار  هچنآ  ادخ  اریز  دـیاهداد ، رارق  هاوگ ] و   ] نماض دوخ  رب  ار  ادـخ  هکنیا  اب  دینکـشم ، اهنآ  ندرک 

بیرف  ] هلیسو شیوخ  نایم  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  دیشابم  تسسگیم  مه  زا  یکی ] یکی  ، ] نتفاب مکحم  زا  سپ  ار  دوخ  هتشر  هک  ینز ] ]
هلیـسو نیدب  ار  امـش  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  دنرتنوزفا . تاناکما ] نتـشاد  رد   ] رگید هورگ  زا  یهورگ  هک  نیا ] لایخ  هب   ] دـیزاس بّلقت  و ]

ار امـش  ًاعطق  تساوخیم  ادـخ  رگا  93)و  .) داد دهاوخ  حیـضوت  امـش  يارب  ًاعطق  دـیدرکیم ، فالتخا  هچنآ  رد  تمایق  زور  دـیامزآیم و 
دیهاوخ لاؤس  ًامتح  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنکیم و  تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  هاریب و  دهاوخب  ار  هک  ره  یلو  دادیم ، رارق  دـحاو  یتما 

هکنآ يازس ]  ] هب امش  و  دزغلب ، شیراوتـسا  زا  دعب  یماگ  ات  دیهدم ، رارق  دوخ  نایم  ّبلقت  زیواتـسد  ار  دوخ  ياهدنگوس  راهنز ، 94)و  .) دش
، دیشورفم يزیچان  ياهب  هب  ار  ادخ  نامیپ  95)و  .) دشاب گرزب  یباذع  امش  يارب  دیوش و  هجنکش  راچد  دیاهتشاد  زاب  ادخ  هار  زا  ار ] مدرم  ]

رادیاپ تسادخ  شیپ  هچنآ  دوشیم و  مامت  تسامـش  شیپ  هچنآ  (96 .) تسا رتهب  امـش  يارب  نامه  دینادب - رگا   - تسادخ دزن  هچنآ  اریز 
راک نز - اـی  درم  زا   - سک ره  (97 .) داد میهاوخ  شاداپ  دـندرکیم ، لمع  هچنآ  زا  رتهب  هب  دـندرک  ییابیکـش  هک  ار  یناسک  ًاعطق  و  تسا ،

دندادیم ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  هب  ًاملـسم  و  میـشخب ، یقیقح ]  ] تایح ياهزیکاپ ، یگدـنز  اـب  ار  وا  ًاـعطق  دـشاب ، نمؤم  دـنک و  هتـسیاش 
و دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  رب  ار  وا  هک  ارچ  (99 ،) رب هانپ  ادخ  هب  دورطم  ناطیش  زا  یناوخیم  نآرق  نوچ  سپ  (98 .) داد میهاوخ  شاداپ 

یناسک رب  و  دنریگیمرب ، یتسرپرس  هب  ار  يو  هک  تسا  یناسک  رب  طقف  وا  طّلـست  (100 .) تسین یطّلست  دننکیم ، لکوت  ناشراگدرورپ  رب 
دنکیم لزان  جـیردت  هب  هچنآ  هب  ادـخ  و   - میروایب رگید  مکح  ياج  هب  ار  یمکح  نوچ  101)و  .) دنزرویم كرـش  ادخ ]  ]= وا هب  اهنآ  هک 

فرط زا  سدـقلا  حور  ار  نآ  : » وگب (102 .) دـننادیمن نانآ  رتشیب  هکلب  هن ]، .« ] یفابغورد وت  هک  تسین  نیا  زج  : » دـنیوگیم تسا - رتاـناد 
103)و . ») تسا یتراشب  تیاده و  ناناملـسم  يارب  و  دنادرگ ، راوتـسا  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  هدروآ ، دورف  قح  هب  تراگدرورپ 
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هب ار  تبسن  نیا ]  ] هک یـسک  نابز  اریز ] تسین ، نینچ  هن  .« ] دزومآیم وا  هب  يرـشب  هک  تسین  نیا  زج  : » دنیوگیم نانآ  هک  مینادیم  کین 
ادخ دـنرادن ، نامیا  ادـخ  تایآ  هب  هک  یناسک  تقیقح ، رد  (104 .) تسا نشور  یبرع  ناـبز  هب  نآرق ]  ] نیا تسا و  یبرع  ریغ  دـنهدیم  وا 

دنرادن و نامیا  ادـخ  تایآ  هب  هک  دـننکیم  يزادرپغورد  یناسک  اهنت  (105 .) تسا كاندرد  یباذع  ناشیارب  دـنکیمن و  تیادـه  ار  نانآ 
هک سک  نآ  رگم  تشاد ] دهاوخ  تخس  یباذع   ] دزرو رفک  ادخ  هب  دوخ ، ندروآ  نامیا  زا  سپ  سک  ره  (106 .) دننایوگغورد دوخ  نانآ 

یباذع ناشیارب  تسا و  نانآ  رب  ادخ  مشخ  ددرگ  هداشگ  رفک  هب  شاهنیـس  هک  ره  نکیل  دراد . نانیمطا  نامیا  هب  شبلق  یل ] هدـش و[ روبجم 
تیادــه ار  نارفاــک  هورگ  ادـــخ  هــکنیا  مــه ]  ] دـــنداد و يرترب  ترخآ  رب  ار  اــیند  یگدـــنز  ناــنآ  اریز  (107 ،) دوـب دـهاوخ  گرزب 

رد اهنآ  هک  تسین  کش  (109 .) دننالفاغ دوخ  نانآ  هداهن و  رهُم  ناشناگدید  شوگ و  اهلد و  رب  ادـخ  هک  دـنایناسک  نانآ  (108 .) دنکیمن
سپس هدرک و  ترجه  ندیشک ، رجز  همه ] نآ   ] زا سپ  هک  یناسک  هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  لاح ، نیا  اب  (110 .) دنناراکنایز نامه  ترخآ 

دای (] 111 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  ًاعطق  بیاصم ] همه   ] نآ زا  دـعب  نانآ ] هب  تبـسن   ] تراگدرورپ دـنتخاس ، هشیپ  ربص  دـندومن و  داهج 
متس نانآ  رب  دباییم و  شاداپ  تساک  مک و  یب  هدرک ، هچنآ  هب  سک  ره  و  دنکیم ، عافد  دوخ  زا  و ]  ] دیآیم سک  ره  هک  ار  يزور  نک ]

ياهتمعن شنانکاس ]  ] سپ دیـسریم ، ناوارف  وس  ره  زا  شیزور  و ]  ] دوب ناما  نما و  هک  تسا  هدز  لَـثَم  ار  يرهـش  ادـخ  112)و  .) دوریمن
، نیقی هب  113)و  .) دیناشچ نآ  مدرم ]  ] هب ار  ساره  یگنسرگ و  معط  دندادیم ، ماجنا  هچنآ  يازـس  هب  مه  ادخ  و  دندرک ، یـساپسان  ار  ادخ 
زا سپ ، (114 .) تفرگ ورف  باذع  ار  نانآ  دندوب  ملاظ  هک  یلاح  رد  سپ  دندرک ، بیذکت  ار  وا  اما  دـمآ ، ناشیارب  ناشدوخ  زا  ياهداتـسرف 
زج (115 .) دیرازگ رکـش  دیتسرپیم - ار  وا  اهنت  رگا   - ار ادخ  تمعن  و  دـیروخب ، هزیکاپ  و ]  ] لالح تسا ، هدرک  يزور  ار  امـش  ادـخ  هچنآ 
ره همه ]، نیا  اب  . ] تسا هدینادرگ  مارح  هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  هک  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  ادخ ]  ] هک تسین  نیا 
امش نابز  هچنآ  يارب  116)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  ًاعطق  دـشابن ، هاوخهدایز  شکرـس و  و  دوش ، ریزگان  اهنآ ] ندروخ  هب   ] هک سک 

راگتـسر دـندنبیم  غورد  ادـخ  رب  هک  یناسک  اریز  دـیدنب ، غورد  ادـخ  رب  ات  مارح »  نآ  تسا و  لالح  نیا  : » دـییوگم دزادرپیم ، غورد  هب 
وت رب  البق  ار  هچنآ  دـندش ، يدوهی  هک  یناسک  رب  118)و  .) تسا درد  رپ  ناشباذع  یل ] و[ ياهرهب ، كدـنا  تسار ] ناشیا  (] 117 .) دنوشیمن

تبسن وت  راگدرورپ  همه ] نیا  اب  (] 119 .) دندرکیم متس  دوخ  هب  اهنآ  هکلب  میدرکن ، متس  نانآ  رب  ام  و  میدینادرگ ، مارح  میدرک ، تیاکح 
نابرهم هدـنزرمآ  نآ  زا  سپ  تراـگدرورپ  هتبلا  دـناهدمآ ، حالـص  هب  هدرک و  هبوت  سپـس  هدـش ، هاـنگ  بکترم  یناداـن  هب  هک  یناـسک  هب 

[ ادخ . ] دوب رازگرکش  ار  وا  ياهتمعن  و ] (] 121 .) دوبن ناکرـشم  زا  دوب و  يارگقح  و ]  ] ادخ عیطم  ییاوشیپ  میهاربا ، یتسار  هب  (120 .) تسا
دهاوخ ناگتـسیاش  زا  زین ]  ] ترخآ رد  میداد و  تمعن ]  ] ییوـکین و وا  هب  اـیند  رد  122)و  .) درک شتیاده  تسار  یهار  هب  دـیزگرب و  ار  وا 

[ تشادگرزب (] 124 .«) دوـبن ناکرـشم  زا  وا  هک ] ارچ  ، ] نک يوریپ  يارگقـح  میهاربا  نییآ  زا  : » هک میدرک  یحو  وـت  هـب  سپـس  (123 .) دوب
دروم رد  هک  يزیچ  هراب  رد  اهنآ  نایم  زیخاتـسر  زور  تراگدرورپ  ًاعطق  و  دیدرگ ، رّرقم  دندرک  فالتخا  نآ  هراب  رد  هک  یناسک  رب  هبنش ،

هک ياهویـش ]  ] هب نانآ  اب  نک و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا  تمکح و  اب  (125 .) درک دهاوخ  يرواد  دـندرکیم ، فالتخا  نآ 
زین  ] ناگتفایهار لاح ]  ] هب وا  و  رتاناد ، هدـش  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یـسک  لاح ]  ] هب وت  راگدرورپ  تقیقح ، رد  يامن . هلداـجم  تسا  رتوکین 
دینک ربص  رگا  و  دیناسر ، تبوقع  هب  ار ]  زواجتم   ] دیاهتفرگ رارق  تبوقع  دروم  هک  هنوگ  نامه  دیدرک ، تبوقع  رگا  126)و  .) تسا رتاناد  [

گنرین هچنآ  زا  روخم و  هودـنا  ناـنآ  رب  تسین و  ادـخ  قـیفوت ]  ] هب زج  وـت  ربـص  نک و  ربـص  127)و  .) تسا رتـهب  نایابیکـش  يارب  نآ  هتبلا 
(129 .) دنراکوکین اهنآ  هک  تسا ]  ] یناسک اب ]  ] دناهتشاد و اورپ  هک  تسا  یناسک  اب  ادخ  تقیقح ، رد  (128 .) رادم گنت  لد  دننکیم 

ءارسإلا

هک  - یـصقالا دجـسم  يوس  هب  مارحلا  دجـسم  زا  یهاگنابـش  ار  شاهدنب  هک  ییادـخ ]  ] نآ تسا  هّزنم  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هب ار  ینامـسآ  باتک  2)و  .) تسانیب ياونـش  نامه  وا  هک  میناـیامنب ، وا  هب  دوخ  ياـههناشن  زا  اـت  داد ، ریـس  میاهداد - تکرب  ار  نآ  نوماریپ 
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یناسک نادنزرف  يا ] (] 3 ،) دیریگم يزاسراک  نم  زا  ریغ  راهنز ، هک : میدینادرگ  يدومنهر  لیئارـسا  نادـنزرف  يارب  ار  نآ  میداد و  یـسوم 
ربخ لیئارسا  نادنزرف  هب  ناش ] ] ینامـسآ باتک  رد  4)و  .) دوب رازگـساپس  ياهدـنب  وا  هک  یتسار  میتشادرب . حون  اب  یتشِک ] رد  ار  ناـنآ   ] هک

هدـعو هک  هاگنآ  سپ  (5 . «) تساخ دـیهاوخرب  یگرزب  رایـسب  ِیـشکرس  هب  ًاعطق  و  درک ، دـیهاوخ  داسف  نیمز  رد  راـب  ود  ًاـعطق  : » هک میداد 
تراغ لتق و  يارب  ناتی  ] اههناخ نایم  ات  میرامگیم ، امـش  رب  دندنمورین  تخـس  هک  ار  دوخ  زا  یناگدنب  دسر ، ارف  ود  نآ  نیتسخن  قّقحت ] ]

لاوما و اب  ار  امش  مینکیم و  هریچ  نانآ  رب  ار  امـش  هرابود  يدنچ ] زا   ] سپ (6 .) تسا ینتفایقّقحت  دیدهت  نیا  و  دنیآرد ، وجتـسج  هب  امش ]
دوخ هب  دینک ، يدب  رگا  و  دیاهدرک ، یکین  دوخ  هب  دینک ، یکین  رگا  (7 .) مینادرگیم رتشیب  ار  امش  تارفن  دادعت ]  ] میهدیم و يرای  نارسپ 

[ روز هب   ] دندش لخاد  لوا  راب  هکنانچ  نات ] ] دبعم رد  دننک و  نیگهودنا  ار  امـش  ات  دنیایب ]  ] دسر ارف  رخآ  دـیدهت  نوچ  و  دـیاهدومن .] دـب  ]
[ هانگ هب   ] رگا یل ] و[ دنک ، تمحر  ار  امـش  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  (8 .) دننک دوبان  ار ] نآ   ] هرـسکی دنتفای  تسد  هچ  ره  رب  دنیآرد و 

رترادیاپ دوخ  هک  ینییآ ]  ] هب نآرق  نیا  ًاعطق  (9 .) میداد رارق  نادنز  نارفاک  يارب  ار  خزود  و  میدرگیمزاب ، امش ] رفیک  هب  زین  ام   ] دیدرگزاب
هکنیا 10)و  .) دوب دهاوخ  ناشیارب  گرزب  یـشاداپ  هک  دهدیم  هدژم  دننکیم ، هتـسیاش  ياهراک  هک  ینانمؤم  نآ  هب  و  دـیامنیم ، هار  تسا 

، دـناوخیم ارف  ار  ریخ  هک ] هنوـگ  ناـمه   ] ناـسنا 11)و  .) میاهدرک هداـمآ  درد  رپ  یباذـع  دـنروآیمن  ناـمیا  ترخآ  هب  هـک  یناـسک  يارب 
زور هناشن  نوگهریت و  ار  بش  هناشن  میداد . رارق  هناـشن  ود  ار  زور  بش و  12)و  .) تسا هدزباتش  هراومه  ناسنا  دناوخیم و  ار  دب  دماشیپ ] ]

ره دینادب و  ار  اهدادیور ] اهرمع و   ] باسح اهلاس و  هرامش  ات  و  دییوجب ، ناتراگدرورپ  زا  یلضف  نآ ]، رد   ] ات میدینادرگ  شخبینشور  ار 
هداـشگ ار  نآ  هک  ياهماـن  وا  يارب  تماـیق  زور  و  میاهتـسب ، وا  ندرگ  هـب  ار  یناـسنا  ره  هماـنراک  13)و  .) میدومن زاـب  ینـشور  هب  ار  يزیچ 

هب اهنت  هدمآ  هار  هب  سک  ره  (15 .«) یـشاب دوخ  سرباسح  تدوخ  زورما  هک  تسا  یفاک  ناوخب ؛ ار  تاهمان  (» 14 .) میروآیم نوریب  دنیبیم 
و درادیمن ، رب  ار  يرگید  هانگ  راب  ياهدنرادرب  چیه  و  تسا . هتفر  ههاریب  دوخ  نایز  هب  اهنت  هتفر  ههاریب  سک  ره  و  هدمآ ، هار  هب  دوخ  دوس 

نآ رد  ات  میرادیم  او  ار  شنانارذگشوخ  مینک ، كاله  ار  يرهش  میهاوخب  نوچ  16)و  .) میزادرپیمن باذع  هب  میزیگنینرب ، يربمایپ  ات  ام 
اهلسن رایسب  هچ  17)و  .) مینک ربز  ریز و  هرـسکی ]  ] ار نآ  سپ  ددرگ ، مزال  رهـش ]  ] نآ رب  باذع  هجیتن  رد  و  دنزادرپب ، داسف ] و   ] فارحنا هب 

[ يایند  ] ناهاوخ سک  ره  (18 .) تسانیب هاگآ و  سب  شناگدـنب  ناهانگ  هب  وت  راـگدرورپ  و  میدـناسر ، تکـاله  هب  حون  زا  سپ  اـم  هک  ار 
يارب دش ، دهاوخ  لخاد  هدنار  راوخ و  نآ  رد  هک  ار  منهج  هاگنآ  میهدیم ، نآ  زا  یبیـصن ]  ] میهاوخ ار  هک  ره  يدوز  هب  تسا ، رذـگدوز 
دروم اهنآ  شالت  هک  دننانآ  دشاب ، نمؤم  دنکب و  نآ  يارب  ار  شـشوک  تیاهن  تسا و  ترخآ  ناهاوخ  سک  ره  19)و  .) میرادیم ررقم  وا 

زا  ] تراگدرورپ ياـطع  و  میـشخبیم ، ددـم  تراـگدرورپ  ياـطع  زا  ار  ناـنآ  ناـنیا و  هتـسد ]:  ] ود ره  (20 .) دش دهاوخ  عقاو  یـسانشقح 
رتگرزب نآ  يرترب  ترخآ و  تاجرد  ًاعطق  و  میاهداد ، يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نانآ  زا  یـضعب  هنوگچ  نیبب  (21 .) تسا هدشن  عنم  یسک ]

دـیتسرپم و ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ  23)و  .) ینیـشنب هدناماو  هدیهوکن و  ات  هدم  رارق  ادخ  اب  يرگید  دوبعم  (22 .) تسا رتشیب  و 
هب وگم و  فوا » [ » یتح  ] اهنآ هب  دندیـسر  یگدروخلاس  هب  وت  رانک  رد  ود ، ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دینک . ناسحا  دوخ ]  ] ردام ردـپ و  هب 

ار ود  نآ  اراگدرورپ ، : » وگب رتسگب و  ناـنآ  رب  ینتورف  ِلاـب  یناـبرهم ، رـس  زا  24)و  .) يوگب هتـسیاش  ینخـس  اهنآ  اب  نکم و  شاخرَپ  نانآ 
ًاعطق دیشاب ، هتسیاش  رگا  تسا . رتهاگآ  دیراد  دوخ  ياهلد  رد  هچنآ  هب  امش  راگدرورپ  (25 .«) دندرورپ يدرخ  رد  ارم  هکنانچ  نک  تمحر 

فارـسا یجرخلو و  و  نک ] يریگتـسد   ] ار هدنامهار  رد  دنمتـسم و  هدب و  وا  هب  ار  دـنواشیوخ  قح  26)و  .) تسا ناگدننکهبوت  هدنزرمآ  وا 
دیما هـب  رگا  28)و  .) تسا هدوب  ساپـسان  شراـگدرورپ  هب  تبـسن  هراومه  ناطیـش  و  دنیاهناطیـش ، ناردارب  ناراکفارـسا  هک  ارچ  (27 .) نکم
ریجنز تندرگ  هب  ار  تتسد  29)و  .) يوگب مرن  ینخـس  نانآ  اب  سپ  ینادرگیم ،  يور  ناشیا  زا  ینآ ، يایوج  تراگدرورپ  زا  هک  یتمحر 

، دـهاوخب هک  ره  يارب  وت  راگدرورپ  ناـمگیب ، (30 .) ینام ياج  رب  هدزترـسح  هدـشتمالم و  ات  امنم  یتسدهداـشگ  مه ]  ] رایـسب نکم و 
ار دوـخ  نادـنزرف  یتسدـگنت  میب  زا  31)و  .) تساـنیب هاـگآ  شناگدـنب  لاـح ]  ] هب وا  تقیقح ، رد  دـنادرگیم . گـنت  اـی  هداـشگ  ار  يزور 
ارچ دیوشم ، کیدزن  انز  هب  32)و  .) تسا گرزب  ییاطخ  هراومه  نانآ  نتشک  يرآ ، میشخبیم . يزور  امـش  اهنآ و  هب  هک  مییام  دیـشکم .
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، دوش هتشک  مولظم  سک  ره  و  دیشکم ، قح  هب  زج  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  یسفن  33)و  .) تسا یهار  دب  تشز و  هراومه  نآ  هک 
 - میتی لام  هب  34)و  .) تسا هدش  يرای  عرـش ] فرط  زا   ] وا اریز  دنک ، يورهدایز  لتق  رد  دیابن  وا ]  ] سپ میاهداد ، یتردق  يو  تسرپرـس  هب 

نوچ 35)و  .) دش دهاوخ  شـسرپ  نامیپ  زا  هک  اریز  دـینک ، افو  دوخ ]  ] نامیپ هب  و  دـسرب ، دـشر  هب  ات  دـیوشم  کیدزن  هجو - نیرتهب  هب  زج 
ملع نادـب  هک  ار  يزیچ  36)و  .) تسا رتماجرف  شوخ  رتهب و  نیا  هک  دیجنـسب  تسرد  يوزارت  اب  و  دـیهد ، مامت  ار  هنامیپ  دـینکیم ، هناـمیپ 
ارچ رادمرب ، ماگ  توخن  هب  نیمز  يور ]  ] رد 37)و  .) دش دنهاوخ  عقاو  شـسرپ  دروم  همه  بلق ، مشچ و  شوگ و  اریز  نکم ، لابند  يرادن 

هدیدنسپان وت  راگدرورپ  دزن  شدب  اهراک ]  ] نیا همه  (38 .) دیسر یناوتیمن  اههوک  هب  يدنلب  رد  و  تفاکـش ، یناوتیمن  ار  نیمز  زگره  هک 
و هدـم ، رارق  رگید  يدوبعم  هناگی  يادـخ  اب  و  تسا ، هدرک  یحو  وت  هب  تراـگدرورپ  هک  تسا  ییاـهتمکح  زا  اهـشرافس ]  ] نیا (39 .) تسا

صاصتخا نارـسپ  نتـشاد ]  ] هب ار  امـش  ناتراگدرورپ  هک ] دیتشادنپ   ] ایآ (40 .) دـش یهاوخ  هدـنکفا  منهج  رد  دورطم  هدزترـسح و  هنرگ 
قیاقح  ] نآرق نیا  رد  ام  یتسار ، هب  41)و  .) دییوگیم گرزب  سب  ینخس  امش  هک  ًاقح  تسا ؟ هتفرگرب  ینارتخد  ناگتشرف  زا  دوخ  و  هداد ،

ینایادـخ وا  اب  دـنیوگیم - هکناـنچ  رگا -  : » وگب (42 .) دـیازفایمن ترفن  زج  ار  نانآ  یل ] و[ دـنریگ ؛ دـنپ  اـت  میدرک ، ناـیب  نوگهنوگ  ار ]
تسا و هّزنم  كاپ و ]  ] وا (43 .«) دندمآیمرب شرع ، بحاص  دنوادخ ]،  ] يوس هب  یهار  نتسج  ددص  رد  ًامتح  تروص  نآ  رد  دوب ، رگید ] ]

زیچ چـیه  و  دـنیوگیم ، حـیبست  ار  وا  تساهنآ  رد  هک  سک  ره  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ  (44 .) تسا رتالاو  یـسب  دنیوگیم  هچنآ  زا 
و  ] راـبدرب هراوـمه  وا  هک  یتـسار  هب  دـیباییمنرد . ار  اـهنآ  حـیبست  امـش  یلو  دـیوگیم ، وا  حـیبست  شیاتـس ، لاـح  رد  هـکنیا  رگم  تـسین 
رب 46)و  .) میهدیم رارق  هدیـشوپ  ياهدرپ  دـنرادن  ناـمیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  وـت و  ناـیم  یناوـخب ، نآرق  نوـچ  45)و  .) تسا هدنزرمآ  [

یگناگی هب  ار  دوخ  راگدرورپ  نآرق  رد  نوچ  و  میهدیم ] رارق   ] ینیگنـس ناشیاهـشوگ  رد  دنمهفن و  ار  نآ  ات  میهنیم  اهـششوپ  ناشیاهلد 
و دـنهدیم ، شوگ  روظنم ]  ] هچ هب  مینادیم  رتهب  ام  دـنرادیم  ارف  شوگ  وت  يوس  هب  هک  یماـگنه  (47 .) دـننکیم تشپ  ترفن  اب  ینک  دای 

وت يارب  هنوگچ  نیبب  (48 .«) دینکیمن يوریپ  ار  هدشنوسفا  يدرم  زج  : » دـنیوگ نارگمتـس  هک  یتقو  دـنزادرپیم ؛ اوجن  هب  هک  هاگنآ  زین ] ]
یشنیرفآ هب  زاب ]  ] میدش كاخ  ناوختـسا و  یتقو  ایآ  : » دنتفگ 49)و  .) دنربب دنناوتیمن  ییاج  هب  هار  هجیتن  رد  دندش ، هارمگ  دـندز و  اهلَثَم 

مه زاـب   ] دـیامنیم گرزب  امــش  رطاـخ  رد  هـچنآ  زا  ياهدـیرفآ  اـی  (51 ،) نهآ اـی  دیـشاب  گنـس  : » وگب (50 (»؟ میوشیم هتخیگنارب  دـیدج 
.« دروآ دیدپ  ار  امـش  راب  نیتسخن  هک  سک  نامه  : » وگب دنادرگیمزاب »؟ ار  ام  یـسک  هچ  : » تفگ دنهاوخ  سپ  دش ».] دـیهاوخ  هتخیگنارب 

امش هک  يزور  (52 .«) دشاب کیدزن  هک  دیاش  : » وگب دوب »؟ دهاوخ  یک  نآ  :» دنیوگیم دنهدیم و  ناکت  وت  فرط  هب  ار  دوخ  ياهرس  زاب ] ]
هب 53)و  .) دیاهدنامن ایند ] رد   ] یکدنا زج  هک  دیرادنپیم  دییامنیم و  شتباجا  دینکیم  شیاتـس  ار  وا  هک  یلاح  رد  سپ  دـناوخیم ، ارف  ار 

راکـشآ ینمـشد  ناسنا  يارب  هراومه  ناطیـش  اریز  دنزیم ، مه  هب  ار  ناشنایم  ناطیـش  هک  دنیوگب ،» تسا  رتهب  هک  ار  هچنآ  : » وگب مناگدنب 
وت و  دنکیم ، باذع  ار  امش  دهاوخب  رگا  ای  دروآیم ، تمحر  امش  رب  دهاوخب  رگا  تسا ؛ رتاناد  امش  لاح ]  ] هب امش  راگدرورپ  (54 .) تسا

یضعب تقیقح ، رد  و  تسا . رتاناد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ ] ره  و   ] هک ره  هب  وت  راگدرورپ  55)و  .) میاهداتسرفن نابهگن  ناشیا  رب  ار 
[ اهنآ . ] دیناوخب دیتشادنپ ، دوخ ] دوبعم   ] وا ياج  هب  هک  ار  یناسک  : » وگب (56 .) میداد روبز  دوواد  هب  میدیشخب و  يرترب  یضعب  رب  ار  ایبنا  زا 
هب دوخ ]  ] دـنناوخیم ناشیا  هک  ار  یناسک  نآ  (57 .) دننادرگب امـش ] زا  ار  ییالب  هکنآ   ] هن دننک و  نایز  عفد  امـش  زا  هک  دنراد  يرایتخا  هن 

شباذـع زا  و  دـنراودیما ، يو  تمحر  هب  و  دـنرتکیدزن ، وا ] هب   ] اـهنآ زا  کـی  مادـک  دـننادب ] اـت   ] دـنیوجیم برقت  ناـشراگدرورپ  يوس 
تروـص رد   ] ار نآ  اـم  هـکنیا  رگم  تـسین  يرهـش  چـیه  58)و  .) تسا زیهرپ  روـخ  رد  هراوـمه  تراـگدرورپ  باذـع  هک  ارچ  دنـسرتیم ،

هتفر ملق  هب  یهلا ]  ] باتک رد  تبوقع ]  ] نیا مینکیم . باذـع  تخـس  ار  نآ  ای  میناـسریم  تکـاله  هب  زیخاتـسر ، زور  زا  شیپ  یناـمرفان ]،
هک میداد  رتشهدام  دومث  هب  و  دنتفرگ ، غورد  هب  ار  اهنآ  ناینیـشیپ ، هکنیا  زج  تشادـن  زاب  تازجعم  نداتـسرف  زا  ار  ام  يزیچ ]  ] 59)و .) تسا

ار یماگنه  نک ] دای   ] 60)و .) میتسرفیمن مدرم ]  ] ندادمیب يارب  زج  ار  اههزجعم  ام  و  دندرک ، متس  نآ  هب  یل ] و[ دوب ، رگنـشور  ياهدیدپ ] ]
رد هدـش  تنعل  تخرد  نآ  زین ]  ] و میدـنایامن ، وت  هب  هک  ار  ییایؤر  نآ  و  دراد ». هطاحا  مدرم  رب  تراـگدرورپ  یتسار  هب  : » میتفگ وت  هب  هک 
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هک ار  یماگنه  61)و  .) دیازفایمن اهنآ  رتشیب  نایغط  رب  زج  یلو  میهدیم ، میب  ار  نانآ  ام  و  میدادـن ؛ رارق  مدرم  شیامزآ  يارب  زج  ار  نآرق 
هدجـس يدیرفآ  لگ  زا  هک  یـسک  يارب  ایآ  : » تفگ دندرک . هدجـس  سیلبا  زج  همه ]  ] سپ دینک » هدجـس  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب 

ًاعطق یهد  متلهم  تماـیق  زور  اـت  رگا  دوـب ؟] هچ  يارب   ] يداد يرترب  نم  رب  هک  ار  یـسک  نـیا  وـگب : نـم  هـب  : » تـفگ سپـس ] (] 62 (»؟ منک
منهج ًاملـسم  دـنک  يوریپ  ار  وـت  ناـنآ  زا  سک  ره  هک  ورب  : » دوـمرف (63 .«) درک مهاوـخ  نکهشیر  اـهنآ -] زا   ] یکدـنا زج   - ار شنادـنزرف 

رب تناگدایپ  ناراوس و  اب  نک و  کـیرحت  دوخ  ياوآ  اـب  یتسناوت  ار  هک  ره  ناـشیا  زا  64)و  .) تسا مامت  يرفیک  هک  دوب  دـهاوخ  ناتیازس 
، تقیقح رد  (» 65 .) دهدیمن هدعو  اهنآ  هب  بیرف  زج  ناطیـش  و  هدب ،» هدـعو  ناشیا  هب  نک و  تکرـش  دالوا  لاوما و  رد  نانآ  اب  زاتب و  اهنآ 
رد ار  یتشک  هک  تسا  یـسک  امـش  راگدرورپ  (66 .«) تسا سب  تراـگدرورپ  نوچ ]  ] يرگتیاـمح و  تسین ، یطلـست  نم  ناگدـنب  رب  ار  وت 

ایرد رد  نوچ  67)و  .) تسا نابرهم  امـش  هب  هراومه  وا  هک  ارچ  دـییوجب ، دوخ  يارب  وا  لضف  زا  ات  دروآیم ، رد  تکرح  هب  امـش  يارب  ایرد 
، دـیناهر یکـشخ  يوس  هب  ار  امـش  ادـخ ]  ] نوچ و  ددرگیم ، شومارف ] و   ] دـیدپان دـیناوخیم  وا  زج  ار  هک  ره  دـسرب ، ياهمدـص  امـش  هب 

امش رب  ای  درب  ورف  نیمز  رد  یکشخ  رانک  رد  ار  امـش  هکنیا  زا  دیدش  نمیا  رگم  (68 .) تسا ساپسان  هراومه  ناسنا  و  دیوشیم ، نادرگیور 
زاب ایرد ]  ] نآ رد  ار  امـش  رگید  راب  هکنیا  زا  دیدش  نمیا  رگم ]  ] ای (69 .) دیباین ینابهاگن  دوخ  يارب  سپس  دتسرفب ، اههزیرگنـس  زا  ینافوط 

هک دیباین  ار  یسک  ام  ربارب  رد  دوخ  يارب  هاگنآ  دنک ؛ ناتقرغ  دیدیزرو  رفک  هکنآ  يازس  هب  دتسرفب و  امش  رب  هدننکـش  يدابدنت  دنادرگ و 
زا و  میدـناشنرب ، اـهبکرم ] رب   ] اـیرد یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  و  میتـشاد ، یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  اـم  یتـسار  هـب  70)و  (؟ دـنک لابند  ار  نآ 
ره هک  ار  يزور  نک ] داـی  (] 71 .) میداد راکـشآ  يرترب  دوخ  ياههدـیرفآ  زا  يرایـسب  رب  ار  اهنآ  و  میداد ، يزور  ناشیا  هب  هزیکاپ  ياهزیچ 

ردق هب  دنناوخیم و  ار  دوخ  همانراک  نانآ  دـنهد ، شتـسار  تسد  هب  ار  شاهمانراک  سک  ره  سپ  میناوخیم . ارف  ناشیاوشیپ  اب  ار  یهورگ 
دهاوخ رتـهارمگ  و  لد ] ] روک مه ]  ] ترخآ رد  دـشاب  لد ] ] روک اـیند ]  ] نیا رد  هک  ره  72)و  .) دوشیمن متس  اهنآ  هب  ییامرخ  هتـسه  کخن 

وت تروص  نآ  رد  يدنبب و  ام  رب  ار  نآ  زا  ریغ  ات  دننک  هارمگ  میاهدرک  یحو  وت  يوس  هب  هچنآ  زا  ار  وت  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  73)و  .) دوب
، تروص نآ  رد  (75 .) يوش لیامتم  نانآ  يوس  هب  یمک  دوب  کیدزن  ًاعطق  میتشادیمن ، راوتسا  ار  وت  رگا  74)و  .) دنریگب دوخ  یتسود  هب  ار 

يرواــی دوــخ  يارب  اــم  ربارب  رد  هاــگنآ  میدـــیناشچیم ، باذـــع ]  ] گرم زا ] سپ   ] ربارب ود  یگدـــنز و  رد ]  ] ربارب ود  ار  وــت  ًاـــمتح 
زا سپ  مه ]  ] نانآ تروص  نآ  رد  و  دنزاس ، نوریب  اجنآ  زا  ار  وت  ات  ْدنَنَکَْرب ، نیمزرـس  نیا  زا  ار  وت  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  76)و  .) یتفاییمن

هدوب يراج ]  ] میاهتـشاد لیـسگ  وت  زا  شیپ  هک  یناگداتـسرف  ياهتما ]  ] نایم رد  هراومه  هک  یتّنـس  (77 (؛ دندنامیمن یکدـنا  نامز ]  ] زج وت 
حبـص زامن  زین ]  ] و راداپرب ، بش  یکیرات  تیاهن  ات  باتفآ  لاوز  زا  ار  زاـمن  (78 .) تفای یهاوخن  يرییغت  ام  نوناق ] و   ] تنـس يارب  و  تسا ،

، دشاب ياهلفان  هلزنم ] هب   ] وت يارب  ات  رادب ، هدنز  ار  بش  زا  یـساپ  79)و  .) تسا ناگتشرف ]  ] روضح اب ] نورقم   ] هراومه حبـص  زامن  اریز  ار ،
زرط هب  نک و  لـخاد  تسرد  زرط  هب  يراـک ] ره  رد   ] ارم اراـگدرورپ ، : » وگب 80)و  .) دناسرب هدوتـس  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دـیما 

هراومه لطاب  يرآ ، دش . دوبان  لطاب  دمآ و  قح  : » وگب 81)و  .«) هد رارق  شخبيرای  یطلست  نم  يارب  دوخ  بناج  زا  و  زاس ، جراخ  تسرد 
ناـیز زج  ار  نارگمتـس  یل ] و[ مینکیم ، لزاـن  نآرق  زا  تسا  تمحر  ناـمرد و  هیاـم  ناـنمؤم  يارب  ار  هچنآ  اـم  82)و  .«) تسا یندشدوبان 

دیموـن دـسر  يو  هـب  یبیـسآ  نوـچ  و  دـنکیم ، یهت  وـلهپ  دـنادرگیم و  يور  مـیراد ، ینازرا  تـمعن  ناـسنا  هـب  نوـچ  83)و  .) دیازفایمن
رتاناد دشاب  رتهتفایهار  هک  ره  هب  امـش  راگدرورپ  و  دـنکیم ، لمع  دوخ  یندـب ] یناور و   ] راتخاس بسح  رب  سک  ره  : » وگب (84 .) ددرگیم
هدشن هداد  یکدنا  زج  شناد  زا  امش  هب  و  تسا ، نم  راگدرورپ  نامرف  خنـس ]  ] زا حور  : » وگب دنـسرپیم ، وت  زا  حور  هراب  رد  85)و  .«) تسا

یعفادـم دوـخ  يارب  اـم ، ربارب  رد  نآ ، ظـفح ]  ] يارب هاـگنآ  میَربیم ، مـیاهدرک  یحو  وـت  هـب  ار  هـچنآ  ًاـعطق  میهاوـخب ، رگا  86)و  .«) تسا
نج سنا و  رگا  : » وـگب (88 .) تسا رایـسب  هراومه  وت  رب  وا  لـضف  اریز  دـسرب ،] وت  هب   ] تراـگدرورپ بناـج  زا  یتمحر  رگم  (87 ،) یباییمن

هب 89)و  .«) دنـشاب رگید ]  ] یخرب نابیتشپ  اـهنآ  زا  یخرب  دـنچ  ره  دروآ ، دـنهاوخن  ار  نآ  دـننام  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  ریظن  اـت  دـنیآ  درگ 
ياهمـشچ نیمز  زا  ات  : » دنتفگ 90)و  .) دـنرادن راکنا  ِرـس  زج  مدرم  رتشیب  یلو  میدروآ ، نوگاـنوگ  یلَثَم ، هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد  یتسار 
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اهنآ نایم  زا  اراکـشآ  دشاب و  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  یغاب  وت  يارب  دیاب ]  ] ای (91 .) دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  یناشوجن ، ام  يارب 
ام  ] ربارب رد  ار  ناگتـشرف  ادـخ و  ای  يزادـنا ، ورف  ام  رـس ]  ] رب هراپ  هراپ  ار  نامـسآ  ینکیم ، اـعدا  هکناـنچ  اـی  (92 ،) يزاس ناور  اـهرابیوج 
ات تشاد ، میهاوخن  نانیمطا  مه ]  ] وت نتفر  الاب  هب  و  يور ، الاب  نامـسآ  هب  ای  دـشاب ، يراک ] ] الط زا  ياهناخ  وت  يارب  ای  (93 ،) يروآ رضاح ]
ار مدرم  يزیچ ]  ] 94)و (؟ متسه هداتسرف  يرـشب  زج  نم ]  ] ایآ نم ، راگدرورپ  تسا  كاپ  وگب »: . » میناوخب ار  نآ  هک  ینک  لزان  یباتک  ام  رب 

هدرک ثوعبم  لوسر  تَمِـس  هب  ار  يرـشب  ادـخ  ایآ  : » دـنتفگ هکنیا  زج  دـمآ ، ناـشیارب  تیادـه  هک  هاـگنآ  تشادـن ، زاـب  ندروآ  ناـمیا  زا 
زا ربماـیپ  ناونعب  ار  ياهتـشرف  زین ]  ] ناـنآ رب  هتبلا  دـنتفریم ، هار  ناـنیمطا  اـب  هک  دـندوب  یناگتـشرف  نیمز  يور  رد  رگا  : » وـگب (95 (»؟ تسا
انیب ِهاـگآ  شناگدـنب  لاـح ]  ] هب هراومه  وا  هک  ارچ  تسا ، یفاـک  ادـخ  ندوب  هاوگ  امـش ، نم و  ناـیم  : » وگب (96 .«) میدرکیم لزان  نامسآ 
زور و  یباین ، یناتـسود  زگره  نانآ  يارب  وا  ربارب  رد  دزاس ، هارمگ  ار  هک  ره  و  تسا ، هتفایهر  وا  دنک  تیاده  ادخ  ار  هک  ره  97)و  .«) تسا
ورف نآ  شتآ  هک  راب  ره  تسا . خزود  ناشهاگیاج  تخیگنا : میهاوخرب  هداـتفارد ، ناـشهرهچ  يور  هب  رک ، لـال و  روک و  ار  اـهنآ  تماـیق 

ناوختـسا ام  یتقو  ایآ  : » دنتفگ دندرک و  راکنا  ار  ام  تایآ  هک  ارچ  تسا ، نیا  اهنآ  يازج  (98 .) مییازفایم ناشیارب  هزات ]  ] ياهرارش دنیشن ،
تساناوت هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  هک  دنتسنادن  ایآ  (99 (»؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  دیدج  یشنیرفآ  رد  زاب ]  ] میدش كاخ  و 

راکنا زج  نارگمتـس  یل ] و[ تسین ؟ یکـش  چیه  نآ  رد  هک  هدومرف  ررقم  ینامز  ناشیارب  هک ] تسادخ  نامه   ] دنیرفایب و ار  نانآ  دننام  هک 
كاسما ًاـعطق  ندرک  جرخ  میب  زا  مه  زاـب  دـیدوب ، مراـگدرورپ  تمحر  ياـههنیجنگ  کـلام  امـش  رگا  : » وگب (100 .) دـنتفریذپن  [ ار يزیچ  ]

- سرپب لیئارسا  نادنزرف  زا  سپ ، . - میداد راکشآ  هناشن  ُهن  یـسوم  هب  ام  تقیقح ، رد  101)و  .«) تسا لیخب  هراومه  ناسنا  و  دیدیزرویم ،
نیا هک  ینادیم  ًاعطق  : » تفگ (102 .«) مرادنپیم هدشنوسفا  ار  وت  ًادـج  نم  یـسوم ، يا  : » تفگ وا  هب  نوعرف  و  دـمآ ، نانآ  دزن  هک  هاگنآ 

هدــش هاـبت  ار  وـت  نوـعرف ، يا  یتـسار  و  تـسا ، هدرکن  لزاـن  نـیمز  اهنامــسآ و  راــگدرورپ  زج  تساهــشنیب ، ثعاــب  هـک  ار  اــههناشن ] ]
قرغ ار  همه  دوـب  يو  اـب  ار  هـک  ره  وا و  سپ  دـنَکرب ، رـصم ]  ] نیمزرـس زا  ار  ناـنآ  هـک  تـفرگ  میمـصت  نوـعرف ]  ] سپ (103 .«) مرادنپیم

اب همه  ار  امـش  دسر  ارف  ترخآ  هدعو  نوچ  سپ  دیوش ، نکاس  نیمزرـس  نیا  رد  : » میتفگ لیئارـسا  نادـنزرف  هب  وا  زا  سپ  104)و  .) میدرک
ناــسرمیب هدــنهدتراشب و  زج  ار  وــت  و  دــمآ ، دورف  قــح  هـب  مـیدروآ و  دورف  قــح  هـب  ار  نآرق ]  ] نآ 105)و  .«) مینکیم روـشحم  مه 

لزان جـیردت  هب  ار  نآ  و  یناوخب ، مدرم  هب  یمارآ  هب  ار  نآ  ات  میدرک  لزان  وت ] رب   ] شخب شخب  ار ] تمظع  اـب   ] ینآرق 106)و  .) میداتسرفن
رب باتک ] نیا   ] نوچ دناهتفای ، شناد  نآ  لوزن ]  ] زا شیپ  هک  یناسک  نامگیب  دیرواین ، ای  دـیروایب  نامیا  نآ  هب  هچ ] : »] وگب (107 .) میدرک

ًاعطق اـم  راـگدرورپ  هدـعو  هـک  اـم ، راـگدرورپ  تـسا  هّزنم  : » دــنیوگیم 108)و  .«) دـنتفایمرد يور  هب  نانکهدجـس  دوـش  هدـناوخ  ناـنآ 
ار نامحر  ای  دـیناوخب  ار  ادـخ  : » وگب (110 .) دـیازفایم اـهنآ  ینتورف  رب  دـنیرگیم و  دـنتفایم و  نیمز  يور  رب  109)و  .«) تسا یندشماجنا 
و  ] نیا نایم  و  نکم ، شاهتـسهآ  رایـسب  ناوخم و  دنلب  ِزاوآ  هب  ار  تزامن  و  تسا ». رتوکین  ياهمان  وا  يارب  دیناوخب ، ار  مادک  ره  دـیناوخب ،
هک هدوب  راوخ  هن  دراد و  یکیرـش  يرادناهج  رد  هن  هتفرگ و  يدـنزرف  هن  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  : » وگب 111)و  .) يوج هنایم ]  ] یهار نآ ]

(112 .) رامش گرزب  رایسب  ار  وا  و  دشاب ». هتشاد  یتسود  هب ] زاین  ]

فهکلا

نآ رد  يژک  هنوگ  چیه  داتـسرف و  ورف  دوخ  هدـنب  رب  ار  ینامـسآ ]  ] باتک نیا  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هتـسیاش ياهراک  هک  ار  ینانمؤم  و  دـهد ، میب  تخـس  یباذـع  هب  دوخ  بناـج  زا  ار ] ناراـکهانگ   ] اـت تسرد ، تسار و  یباـتک ] (] 2 ،) داهنن

ار یناسک  ات  4)و  .) دوب دنهاوخ  راگدنام  تشهب ]  ] نآ رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  (3 .) تسوکین یشاداپ  نانآ  يارب  هک  دشخب  دیون  دننکیم 
هک تسا  ینخس  گرزب  دنرادن . یشناد  اعّدا ]  ] نیا هب  ناشناردپ  هن  نانآ و  هن  (5 .) دهد رادشه  تسا ، هتفرگ  يدنزرف  دنوادخ  دناهتفگ : هک 

يریگیپ رد  هودـنا ، زا  ار  دوخ  ناج  وت  دـنرواین ، نامیا  نخـس  نیا  هب  رگا  دـیاش ، (6 .) دـنیوگیمن غورد  زج  نانآ ] . ] دـیآیمرب ناشناهد  زا 
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زا کی  مادـک  هک  مییامزایب  ار  ناـنآ  اـت  میداد ، رارق  نآ  يارب  يرویز  تسا ، نیمز  رب  هک  ار  هچنآ  اـم  تقیقح ، رد  (7 .) ینک هابت  ناش  [ راک ]
میقر فهک و  باحـصا  یتشادـنپ  رگم  (9 .) درک میهاوـخ  هاـیگیب  یناـبایب  ًاـعطق  تسا ، نآ  رب  هک  ار  هـچنآ  اـم  8)و  .) دنرتراکوکین ناشیا 

زا ام ! راگدرورپ  : » دـنتفگ دنتـسج و  هانپ  راغ  يوس  هب  ناناوج  هک  هاـگنآ  (10 (؟ تسا هدوب  تفگـش  ام  تایآ  زا  رادهحول ] راغ  ناـگتفخ  ]=
هدرپ ناشیاهــشوگ  رب  دـنچ  یناـیلاس  راـغ ، نآ  رد  سپ  (11 .«) ناـسر ناـماس  هب  اـم  يارب  ار  اـم  راـک  شخب و  یتـمحر  اـم  هب  دوـخ  بناـج 

ناشربخ ام  (13 .) دناهدرک باسح  رتهب  ار  ناشگنرد  تدم  هتـسد ، ود  نآ  زا  کی  مادک  مینادـب  ات  میدرک ، رادـیب  ار  نانآ  هاگنآ  (12 .) میدز
14)و .) میدوزفا ناشتیادـه  رب  دـندوب و  هدروآ  ناـمیا  ناـشراگدرورپ  هب  هـک  دـندوب  یناـناوج  ناـنآ  مـینکیم : تیاـکح  تـسرد  وـت  رب  ار 

نیمز اهنامـسآ و  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  : » دنتفگ دنتـساخرب و  كرـش ] اب  تفلاخم  دـصق  هب   ] هک هاگنآ  میدـینادرگ  راوتـسا  ار  ناشیاهلد 
راـیتخا ینادوبعم  وا  زج  اـم  موق  نیا  (15 .«) میاهتفگ باوصاـن  ًاـعطق  تروص  نیا  رد  هک  دـناوخ ، میهاوـخن  ار  يدوـبعم  زگره  وا  زج  تسا .

زا نوچ  16)و  (؟ ددنب غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ  دنروآیمن ؟ راکـشآ  یناهرب  اهنآ  ّتیناّقح ]  ] رب ارچ  دناهدرک .
يارب دنارتسگب و  امش  رب  دوخ  تمحر  زا  ناتراگدرورپ  ات  دییوج ، هانپ  راغ  هب  سپ  دیتفرگ ، هرانک  دنتـسرپیم  ادخ  زج  هک  هچنآ  زا  اهنآ و 

ورف نوچ  و  تسا ، لیام  تسار  تمـس  هب  ناشراغ  زا  دیآیمرب ، نوچ  هک  ینیبیم  ار  باتفآ  17)و  .) دزاس مهارف  یشیاشگ  ناتراک  رد  امش 
[ تردـق  ] ياـههناشن زا  نیا  دـنا . [ هتفرگ رارق  راـغ   ] نآ زا  خارف  ییاـج  رد  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دـنیچیمرب ، نماد  پـچ  تمـس  زا  دوـشیم 
18)و .) تفای یهاوخن  ربهار  يرای  وا  يارب  زگره  دراذـگ ، هاریب  ار  هک  ره  و  تسا ، هتفایهار  وا  دـنک  ییاـمنهار  ار  هک  ره  ادـخ  تسادـخ .

تسد ود  راغ ]  ] هناتسآ رب  ناشگس  و  مینادرگیم ، پچ  تسار و  يولهپ  هب  ار  اهنآ  دناهتفخ و  هک  یلاح  رد  دنرادیب ، ناشیا  هک  يرادنپیم 
میب زا  هدــنکآ  اـهنآ  هدــهاشم ]  ] زا یتفاـتیمرب و  اـهنآ  زا  يور  نازیرگ  یتفاـییم ، عـالطا  ناـنآ  لاـح  رب  رگا  دوـب .]  ] هدرک زارد  ار  دوـخ 

»؟ دـیاهدنام ردـقچ  : » تفگ نانآ  زا  ياهدـنیوگ  دـننک . شـسرپ  رگیدـکی  زا  دوخ  ناـیم  اـت  میدرک ، ناشرادـیب  نینچ  نیا  19)و  .) يدشیم
ناتدوخ زا  یکی  کنیا  تسا ، رتاناد  دیاهدنام  هچنآ  هب  ناتراگدرورپ  : » دنتفگ ماجنارـس ] .« ] میاهدـنام ار  زور  زا  ياهراپ  ای  يزور  : » دـنتفگ

هب یکریز  دیاب  و  دروایب ، ناتیارب  ییاذغ  نآ ، زا  تسا و  رتهزیکاپ  نآ  ياهاذغ  زا  کی  مادک  دنیبب  ات  دیتسرفب ، رهـش  هب  دوخ  لوپ  نیا  اب  ار 
هب ار  امـش  ای  دننکیم  ناتراسگنـس  دنبای ، تسد  امـش  رب  نانآ  رگا  هک  ارچ  (20 .) دنادرگن هاگآ  امـش  لاح ]  ] زا ار  سک  چیه  دـهد و  جرخ 

ناـشلاح رب  ار ] راـید  نآ  مدرم   ] هنوگ نیدـب  21)و  .) دـید دـیهاوخن  يراگتـسر  يور  زگره  تروص  نآ  رد  و  دـننادرگیمزاب ، دوخ  شیک 
اب ناشراک  رد  دوخ  نایم  هک  یماگنه  تسین ، یکـش  چیه  تمایق  ندیـسر ] ارف  رد   ] تسا و تسار  ادخ  هدـعو  هک  دـننادب  ات  میتخاس  هاگآ 

[ ماجنارس .« ] تسا رتاناد  نانآ  لاح ]  ] هب ناشراگدرورپ  دینک ، انب  ینامتخاس  اهنآ  يور  رب  : » دنتفگ  [ ياهدع  ] سپ دندرکیم ، عازن  رگیدکی 
و]  ] دـندوب نت  هس  : » تفگ دـنهاوخ  يدوز  هب  (22 .«) درک میهاوخ  انب  يدـبعم  ناشیا  رب  ًامتح  : » دـنتفگ دـنتفای  هبلغ  ناشراک  رب  هک  یناـسک 
[ ياهدـع  ] و دـنزادنایم . یکیرات  رد  ریت  دوب ». ناشگـس  اهنآ  نیمـشش  و ]  ] دـندوب نت  جـنپ  : » دـنیوگیم و  دوب ». ناشگـس  اـهنآ  نیمراـهچ 
[ هرامـش یـسک   ] یکدنا زج  تسا ، رتهاگآ  اهنآ  هرامـش  هب  مراگدرورپ  : » وگب دوب ». ناشگـس  اهنآ  نیمتـشه  دندوب و  نت  تفه  : » دنیوگیم

دروم رد  راهنز  23)و  .) وشم ایوج  سک  چـیه  زا  اهنآ  دروم  رد  نکم و  لادـج  رهاظ  تروص  هب  زج  ناشیا  هراب  رد  سپ  دـنادیمن ». ار  اهنآ 
نک و داـی  ار  تراـگدرورپ  يدرک  شومارف  نوچ  و  دـهاوخب ، ادـخ  هکنآ  رگم  (24 .) داد مهاوـخ  ماـجنا  ادرف  ار  نآ  نم  هک  يوـگم  يزیچ 

دندرک گنرد  ناشراغ  رد  لاس  دصیس  25)و  .«) دنک تیاده  تسا ، باوص  هب  نیا  زا  رتکیدزن  هک  یهار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  دیما  : » وگب
هچ هو ! دراد . صاصتخا  وا  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ناهن  تسا . رتاناد  دندرک  گنرد  هچنآ  هب  ادـخ  : » وگب (26 .) دندوزفا نآ ] رب  زین   ] لاس هن  و 

باـتک زا  هک  ار  هچنآ  27)و  .«) دریگیمن کیرـش  دوخ  ییاورنامرف  رد  ار  سک  چـیه  تسین و  وا  زج  يروای  ناـنآ  يارب  تساونـش . اـنیب و 
یناسک اب  28)و  .) تفای یهاوخن  یهانپ  زگره  وا  زج  و  تسین ، ياهدـنهدرییغت  ار  وا  تاـملک  ناوخب . تسا  هدـش  یحو  وت  هب  تراـگدرورپ 

هک ریگمرب  نانآ  زا  ار  تاهدید  ود  و  نک ، هشیپ  ییابیکـش  دنهاوخیم ، ار  وا  يدونـشخ  و ]  ] دـنناوخیم ماش  حبـص و  ار  ناشراگدرورپ  هک 
رب شراک  ساسا ]  ] هدرک و يوریپ  دوخ  سوه  زا  میاهتخاس و  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  شبلق  هک  سک  نآ  زا  و  یهاوخب ، ار  ایند  یگدنز  رویز 
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راکنا دـهاوخب  هک  ره  دورگب و  دـهاوخب  هک  ره  سپ  تسا . هدیـسر ]  ] ناـتراگدرورپ زا  قح  : » وگب 29)و  .) نکم تعاطا  تسا ، يورهدایز 
نوچ یبآ  هب  دـنیوج ، یـسردایرف  رگا  و  دریگیم ، رب  رد  ار  نانآ  شیاههدرپارـس  هک  میاهدرک  هدامآ  یـشتآ  نارگمتـس  يارب  ام  هک  دـنک ،

هدروآ نامیا  هک  یناسک  (30 .«) تسا یهاگیاج  تشز  هچ  یبارش و  دب  هچ  هو ! دنوشیم . يرای  دنکیم  نایرب  ار  اههرهچ  هک  هتخادگ  سم 
هب ندع  ياهتشهب  هک  دننانآ  (31 .) مینکیمن هابت  تسا  هدرک  يراکوکین  هک  ار  یـسک  شاداپ  ام  هک ] دننادب   ] دـناهدرک هتـسیاش  ياهراک  و 
زبس ییاههماج  دنوشیم و  هتـسارآ  الط  زا  ییاهدنبتـسد  اب  اجنآ  رد  تسا . ناور  اهرابیوج  ناش  [ اهرـصق  ] ریز زا  هک  دراد  صاصتخا  ناشیا 
نآ نانآ ، يارب  32)و  !) یهاگهیکت وکین  شاداپ و  شوخ  هچ  دننزیم . هیکت  اهریرس  رب  اجنآ  رد  دنـشوپیم . ربتـس  ریرح  كزان و  ناینرپ  زا 

ار ود  نآ  نایم  و  میدـناشوپ ، اـمرخ  ناـتخرد  اـب  ار  غاـب ]  ] ود نآ  نوماریپ  میداد و  روگنا  غاـب  ود  اـهنآ  زا  یکی  هب  هک  نزب  لَـثَم  ار  درم  ود 
نآ نایم  و  دیزرویمن ، غیرد  يزیچ  شبحاص ]  ] زا دادیم و  عقوم ] هب   ] ار دوخ  لوصحم  غاب  ود  نیا  زا  کی  ره  (33 .) میداد رارق  يرازتشک 
لام : » تفگ درکیم - وگ  تفگ و  وا  اب  هک  یلاح  رد   - شقیفر هب  سپ  دوب . ناوارف  هویم  وا  يارب  34)و  .) میدوب هدرک  ناور  يرهن  غاب ]  ] ود

: تفگ و ]  ] دـش غاب  لخاد  دوب ، راکمتـس  نتـشیوخ  هب  وا  هک  یلاـح  رد  35)و  .«) مرتدـنمورین وـت  زا  دارفا  ثیح  زا  تسا و  رتـشیب  وـت  زا  نم 
مراـگدرورپ يوـس  هـب  مـه  رگا  و  دوـش ، اـپ  رب  زیخاتـسر  هـک  مـنکیمن  ناـمگ  36)و  .«) دریذـپ لاوز  زگره  تمعن  نـیا  مـنکیمن  ناـمگ  »

: تفگ وا  هب  درکیم - وـگ  تفگ و  وا  اـب  هک  یلاـح  رد   - شقیفر (37 .) تفای مهاوخ  تشگزاب ، رد  ار  نیا  زا  رتهب  ًاـعطق  موش  هدـنادرگزاب 
نم اما  (38 (»؟ يدـش رفاـک  دروآرد ، يدرم  تروـص ] هب   ] ار وـت  هاـگنآ  دـیرفآ ، هفطن  زا  سپـس  كاـخ ، زا  ار  وـت  هـک  یـسک  نآ  هـب  اـیآ  »

: یتفگن ارچ  يدش ، تغاب  لخاد  نوچ  39)و  .) مزاسیمن کیرـش  مراگدرورپ  اب  ار  سک  چیه  و  نم ، راگدرورپ  ادـخ ، تسوا  میوگیم ]: ]
رتهب مراگدرورپ  هک  تسا  دیما  (40 ،) ینیبیم دوخ  زا  رتمک  دنزرف  لام و  ثیح  زا  ارم  رگا  تسین . ادـخ  تردـق ]  ] هب زج  ییورین  هللا ، ءاشام 

رد  ] نآ بآ  ای  (41 (؛ ددرگ لیدبت  هدـنزغل  راومه و  ینیمز  هب  ات  دتـسرفب ، نامـسآ  زا  یتفآ  وت ] غاب   ] نآ رب  و  دـیامرف ، اطع  نم  هب  وت  غاب  زا 
ار شیاههویم  ینامـسآ ] تفآ   ] و دسرب ] دیاب  ار  هچنآ  دیـسر  وا  هب  ات  (] 42 .«) يروآ تسد  هب  ار  نآ  یناوتن  زگره  اـت  دـنک  شکورف  نیمز ]

ورف نآ  ياهتـسبراد  هک  یلاح  رد  دزیم  مه  رب  ار  شیاهتـسد  دوب ، هدرک  هنیزه  غاـب ]  ] نآ رد  هچنآ  نداد ] فک  زا   ] يارب سپ  تفرگ . ورف 
، دوبن یهورگ  ادخ  ربارب  رد  ار  وا  43)و  .«) متخاسیمن مراگدرورپ  کیرـش  ار  سک  چیه  شاک  يا  : » تفگیم ترـسح ] هب   ] و دوب . هتخیر 

نیرتهب تسوا  دراد . قلعت  قح  ِيادخ  هب  يرای  هک ] دـش  راکـشآ   ] اجنآ رد  (44 .) دنک يرای  ار  دوخ  هک  تشادـن  یناوت  و  دـننک ، شیرای  ات 
؛ میداتـسرف ورف  نامـسآ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یبآ  دـننام  هک  نزب  لَثَم  ار  اـیند  یگدـنز  ناـنآ  يارب  45)و  .) ماجرف نیرتهب  تسوا ]  ] شاداـپ و

يزیچ ره  رب  هراوـمه  هـک  تسادـخ  و  دـندرک ، شاهدـنکارپ  اـهداب  هـک  دـیدرگ  کـشخ  ناـنچ ]  ] تـخیمآرد و نآ  اـب  نـیمز  هاـیگ  سپس 
رتهب زین ]  ] دـیما رظن  زا  رتهب و  تراگدرورپ  دزن  شاداپ  رظن  زا  راگدـنام  ياـهیکین  و  دـنیایند ، یگدـنز  رویز  نارـسپ  لاـم و  (46 .) تساناوت

میروآیم درگ  ار  نانآ  و  ینیبیم ، فاص ] و   ] راکـشآ ار  نیمز  و  میروآیمرد ، تکرح  هب  ار  اههوک  هک  ار  يزور  نک ] دای   ] 47)و .) تسا
هنوگ نامه  یتسار  هب  دیامرفیم ]: اهنآ  هب  و   ] دـنوشیم هضرع  تراگدرورپ  رب  فص  هب  ناشیا  48)و  .) مینکیمن راذگ  ورف  ار  کی  چیه  و 

همانراک 49)و  .) داد میهاوخن  رارق  ررقم  يدعوم  امش  يارب  زگره  دیتشادنپ  هکلب  دیدمآ ، ام  يوس  هب  زاب ]  ] میدیرفآ ار  امش  راب  نیتسخن  هک 
هچ نیا  ام ، رب  ياو  يا  : » دـنیوگیم و  ینیبیم ، كانمیب  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  ناراکهزب  هاـگنآ  دوشیم ، هداـهن  ناـیم ] رد  امـش  لـمع  ]

دناهداد ماجنا  ار  هچنآ  و  تسا ». هدروآ  باـسح  هب  ار  همه  هکنیا  زج  هتـشاذگن ، ورف  ار  یگرزب  کـچوک و  راـک ]  ] چـیه هک  تسا  ياهماـن 
،« دینک هدجس  ار  مدآ  : » میتفگ ناگتشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 50)و .) درادیمن اور  متس  سک  چیه  هب  وت  راگدرورپ  و  دنبای ، رضاح 
هب ار  شلـسن  وا و  لاح ]، نیا  اب   ] ایآ دیچیپرـس . شراگدرورپ  نامرف  زا  دوب و  نج  هورگ ]  ] زا هک  دندرک ، هدجـس  سیلبا - زج  [ - همه  ] سپ
رد هن  ار  ناـنآ  نم ] (] 51 .) دننارگمتـس يارب  ینانیـشناج  دب  هچ  و  دنیامـش ؟ نمـشد  اهنآ  هکنآ  لاح  و  دـیریگیم ، دوخ  ناتـسود  نم  ياج 

52)و .) مریگب دوخ  راکمه  ار  نارگهارمگ  هک  متـسین  نآ  نم  و  ناشدوخ . شنیرفآ  رد  هن  مدیبلط و  تداهـش  هب  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ 
، دننکن ناشتباجا  یل ] دنناوخب و[ ار  اهنآ  سپ  دیهد ،» ادن  دیتشادنپ ، نم  ناکیرـش  هک  ار  ییاهنآ  : » دیوگیم ادـخ ]  ] هک ار  يزور  نک ] دای  ]
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هار نآ  زا  و  داـتفا ، دـنهاوخ  نآ  رد  هک  دـنباییمرد  دـننیبیم و  ار  خزود ]  ] شتآ ناراـکهانگ  53)و  .) میهد رارق  ياهطرو  نانآ  ناـیم  اـم  و 
55)و .) دراد لادج  ِرـس  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا  یل ] و[ میدروآ ، یلَثَم  هنوگ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق ، نیا  رد  یتسار  هب  54)و  .) دنباین يزیرگ 

قحتـسم  ] هکنیا زج  دنهاوخب ، شزرمآ  ناشراگدرورپ  زا  و  دنروایب ، نامیا  دمآ  ناشیوس  هب  تیادـه  یتقو  هکنیا  زا  دـشن  مدرم  عنام  يزیچ 
ار دوخ ]  ] ناربمایپ 56)و  .) دیایب ناشیورایور  باذع  ای  دور ، راک  هب  زین ]  ] نانآ هراب  رد  ناینیـشیپ ، باذع ] دروم  رد  ادـخ   ] تنـس ات  دـنوش ]

لامیاپ ار  قح  نآ ، هلیـسو  هب  ات  دـننکیم  هلداجم  لطاب  هب  دـناهدش ، رفاک  هک  یناسک  و  میرادیمن ، لیـسگ  ناـسرمیب  هدـنهدتراشب و  زج 
تاـیآ هب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  57)و  .) دنتفرگ دنخـشیر  هب  دـناهدش  هداد  میب  نادـب ]  ] ار هچنآ  نم و  ياههناشن  و  دـننادرگ ،

رارق ییاهـششوپ  نانآ  ياهلد  رب  ام  تسا ؟ هدرک  شومارف  ار  دوخ  هنیـشیپ  درواتـسد  و  هتفاترب ، يور  نآ  زا  و  هدش ، هداد  دـنپ  شراگدرورپ 
دنهاوـخن هار  هب  زگره  زاـب  یناوـخارف  تیادـه  يوـس  هب  ار  اـهنآ  رگا  و  میداـهن .]  ] ینیگنـس ناشیاهـشوگ  رد  دـنباینرد و  ار  نآ  اـت  مـیداد 

رد ًاعطق  درکیم ، هذـخاؤم  ار  اهنآ  دـناهدش ، بکترم  هچنآ  مرج ]  ] هب رگا  تسا . تمحر  بحاص  و ]  ] هدـنزرمآ وت  راـگدرورپ  58)و  .) دمآ
59)و .) دنباییمن يزیرگ  هار  نآ  ربارب  زا  زگره  هک  تسا  يدیسر  رـس  اهنآ  يارب  هکلب  دنک ] یمن  نینچ  یلو   ] دومنیم لیجعت  نانآ  باذع 
هک ار  یماگنه  نک ] دای   ] 60)و .) میتشاد ررقم  يدعوم  ناشتکاله  يارب  و  میدرک ، ناشکاله  دندرک ، يرگدادیب  نوچ  اهرهـش  نآ  مدرم ] ]

سپ (61 .«) منک ریس  لاس ] [ي  اهلاس دنچ  ره  مسرب ، ایرد  ود  دروخرب  لحم  هب  ات  متـسین  رادرب  تسد  : » تفگ دوخ  هارمه ]  ] ِناوج هب  یـسوم 
و  ] تـفرگ شیپ  رد  ار  دوـخ  هار  اـیرد  رد  یهاـم  و  دـندرک ، شوـمارف  ار  ناـشدوخ  ِیهاـم  دندیـسر ، اـیرد ]  ] ود دروـخرب  لـحم  هـب  نوـچ 

رایـسب جـنر  رفـس  نیا  زا  ام  یتسار  هک  روایب  ار  نامیاذـغ  : » تفگ دوخ  ناوج  هب  یـسوم ]  ] دنتـشذگ اـجنآ ] زا   ] هک یماـگنه  62)و  [.) تفر
نم دای  زا  ار  نآ  یسک ] ، ] ناطیش زج  و  مدرک ، شومارف  ار  یهام  نم  میتسج ، هانپ  هرخـص  نآ  يوس  هب  یتقو  يدید ؟ : » تفگ (63 .«) میدید
سپ میتـسجیم ». اـم  هک  دوـب  ناـمه  نیا  : » تفگ (64 .«) تفرگ شیپ  اـیرد  رد  ار  دوـخ  هار  یبـیجع  روـط  هب  و  مشاـب ، شداـی  هـب  اـت  دربـن ،

زا هدرک و  اطع  یتمحر  وا  هب  دوخ  بناج  زا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  ات  (65 .) دنتشگرب دنتفرگ و  ار  دوخ  ياپ  ّدر  نانکوجتـسج 
- یهد دای  نم  هب  ياهدش  هتخومآ  هک  یشنیب  زا  هکنیا  طرـش  هب   - ار وت  ایآ  : » تفگ وا  هب  یـسوم  (66 .) میدوب هتخومآ  یشناد  ودب  دوخ  دزن 

يرادن هطاحا  نآ  تخانـش  هب  هک  يزیچ  رب  یناوتیم  هنوگچ  68)و  .) ینک ربص  نم  ياپمه  یناوتیمن  زگره  وت  : » تفگ (67 (»؟ منک يوریپ 
يوریپ ارم  رگا  : » تفگ (70 .«) درک مهاوخن  ینامرفان  ار  وت  يراک  چیه  رد  تفای و  یهاوخ  ابیکـش  ارم  هللا  ءاش  نا  : » تفگ (69 (»؟ ینک ربص 

یتشک راوس  هک  یتقو  اـت  دـندیدرگ ، راپـسهر  سپ  (71 .«) منک زاـغآ  نخـس  وت  اـب  نآ  زا  دوـخ ]  ] اـت نکم ، لاؤـس  يزیچ  زا  سپ  ینکیم ،
ییاوراـن راـک  هب  ًاـعقاو  ینک ؟ قرغ  ار  شنانیـشنرس  اـت  يدرک  خاروس  ار  یتـشک  اـیآ  : » تفگ یـسوم ] . ] درک خاروس  ار  نآ  يو ] ، ] دـندش
شومارف هچنآ  ببس  هب  : » تفگ یسوم ] (] 73 (»؟ ینک ربص  نم  ياپمه  یناوتیمن  زگره  وت  هک  متفگن  اـیآ  : » تفگ (72 .«) يدیزرو تردابم 

 [ وا هب  یسوم  . ] تشک ار  وا  ام ] هدنب  . ] دندروخرب یناوجون  هب  ات  دنتفر  سپ  (74 .«) ریگم تخس  نم  رب  مراک  رد  نکم و  هذخاؤم  ارم  مدرک ،
ایآ : » تفگ (75 .«) يدش بکترم  يدنسپان  راک  ًاعقاو  یتشک ؟ دشاب  هدناسر  لتق  هب  ار  یسک  هکنیا  نودب  ار  یهانگیب  صخـش  ایآ  : » تفگ
نم اـب  رگید  مدیـسرپ ، وـت  زا  يزیچ  سپ  نـیا  زا  رگا  : » تـفگ یـسوم ] (] 76 (»؟ ینک ربـص  نم  ياـپمه  یناوـتیمن  زگره  هک  متفگن  وـت  هب 

، دنتساوخ یکاروخ  اجنآ  مدرم  زا  دندیـسر . ياهیرق  لها  هب  ات  دنتفر  سپ  (77 .«) دوب یهاوخ  روذـعم  ًاعطق  نم  بناج  زا  و ]  ] نکم یهارمه 
راوتـسا ار  نآ  ام ] هدنب   ] و دزیر ، ورف  تساوخیم  هک  دنتفای  يراوید  اجنآ  رد  سپ  دـندرک . يراددوخ  ود  نآ  ندومن  نامهم  زا  اهنآ ] یل  و[

نم و نایم  ییادـج  تقو ] رگید  راـب ،  ] نیا : » تفگ (78 .«) يریگب يدزم  نآ  يارب  یتـسناوتیم ]  ] یتـساوخیم رگا  : » تفگ یـسوم ] . ] درک
رد هک  دوب  ینایاونیب  ِنآ  زا  یتشک ، اـما  (79 «:) تخاس مهاوخ  هاـگآ  ینک  ربص  نآ  رب  یتسناوتن  هک  هچنآ  لـیوأت  زا  ار  وت  يدوز  هب  تسوت .
روز هـب  ار  یتـسرد ]  ] یتـشک ره  هـک  دوـب  یهاـشداپ  ناـنآ  شیپاـشیپ  هـک ] ارچ  ، ] مـنک بوـیعم  ار  نآ  متــساوخ  دــندرکیم ، راـک  اــیرد 
سپ (81 .) دـشِکب رفک  نایغط و  هب  ار  ود  نآ  ادابم ]  ] میدیـسرت سپ  دـندوب ، نمؤم  ود ] ره   ] شرداـم ردـپ و  ناوجون ، اـما  80)و  .) تفرگیم

، دوب رهش  نآ  رد  میتی  هچب ]  ] رسپ ود  ِنآ  زا  راوید ، اما  82)و  .) دهد ضوع  وا  زا  رتنابرهم  رتکاپ و  هب  ار  ود  نآ  ناشراگدرورپ  هک  میتساوخ 
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دنسرب و دشر  دح  هب  میتی ]  ] ود نآ  تساوخ  وت  راگدرورپ  سپ  دوب ، راکوکین  يدرم ]  ] ناشردپ و  دوب ، ود  نآ  هب  قلعتم  یجنگ  نآ ، ریز  و 
لیوأت دوب  نیا  مدادـن . ماجنا  هنارـسدوخ  نم  ار  اهراک ]  ] نیا و  دـنروآ . نوریب  دوب - تراـگدرورپ  بناـج  زا  یتمحر  هک   - ار دوخ  هنیجنگ 
مهاوخ امـش  يارب  وا  زا  يزیچ  يدوز  هب  : » وگب دنـسرپیم . نینرقلاوذ »  » هراـب رد  وـت  زا  83)و  .) يزرو ییابیکـش  نآ  رب  یتسناوتن  هک  هچنآ 

هب هک  هاگنآ  ات  (86 .) درک لابند  ار  یهار  اـت  (85 .) میدیـشخب ودـب  ياهلیـسو  يزیچ  ره  زا  میداد و  یتاناکما  وا  هب  نیمز  رد  ام  (84 .«) دناوخ
. تفای ار  ياهفیاط  نآ  کیدزن  و  دنکیم ، بورغ  هایس  دولآلِگ و  ياهمشچ  رد  دیشروخ ]  ] هک دمآ  شرظن  هب  دیـسر ، دیـشروخ  هاگبورغ 
هک ره  اما  : » تفگ (87 .«) يریگیم شیپ  ییوکین  شور ]  ] ناشنایم رد  ای  ینکیم  باذـع  اـی  تسوت ] اـب  راـیتخا  ، ] نینرقلاوذ يا  : » میدومرف
اما 88)و  .«) درک دهاوخ  تخـس  یباذع  ار  وا  هاگنآ  دوشیم ، هدینادرگزاب  شراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  درک ، میهاوخ  شباذع  دزرو  متس 

میهاوخاو ناـسآ  يراـک  هب  ار  وا  دوخ ، ناـمرف  هب  و  تشاد ، دـهاوخ  رتوـکین  هچ ] ره   ] یـشاداپ دـنک ، هتـسیاش  راـک  دروآ و  ناـمیا  هک  ره 
رب هک  تفای  نینچ ]  ] ار دیشروخ ] . ] دیـسر دیـشروخ  ندمآرب  هاگیاج  هب  هک  هاگنآ  ات  (90 .) درک لابند  ار  رگید ]  ] یهار سپـس  (89 .) تشاد

دوب وا  شیپ  هک  يربخ  هب  ًاـعطق  و  تفریم ،]  ] نینچ نیا  (91 .) میدوب هدادن  رارق  یـششوپ  نآ  ربارب  رد  ناشیا  يارب  هک  درکیم  عولط  یموق 
هک تفاـی  ار  ياهفیاـط  دــس ،]  ] ود نآ  ربارب  رد  دیــسر ، دــس  ود  ناـیم  هـب  یتـقو  اــت  (93 .) دوـمن لاـبند  ار  یهار  زاـب  (92 .) میتشاد هطاـحا 

[ تسا نکمم   ] ایآ دـننکیم ، داسف  نیمز  رد  تخـس  جوجأم  جوجأـی و  نینرقلاوذ ، يا  : » دـنتفگ (94 .) دنمهفب ار  ینابز  چیه  دنتـسناوتیمن 
کمک زا  ، ] هداد نّکمت  نآ  رد  نم  هب  مراـگدرورپ  هچنآ  : » تفگ (95 (»؟ یهد رارق  يدـس  نانآ  ام و  نایم  ات  میهد  رارق  وت  رایتخا  رد  یلاـم 

نهآ تاـعطق  نم  يارب  (96 .«) مهد رارق  راوتـسا  يدـس  اهنآ  امـش و  نایم  ات ]  ] دـینک يرای  یناـسنا ]  ] ییورین اـب  ارم  تسا . رتهب  امـش ] یلاـم 
میارب هتخادـگ  سم  : » تفگ دـینادرگ ، شتآ  ار  تاعطق ]  ] نآ هک  یتقو  ات  دـیمدب » : » تفگ دـش ، ربارب  هوک  ود  نایم  هک  هاگنآ  ات  دـیروایب ،

: تفگ (98 .) دننک خاروس  ار  نآ  دنتسناوتن  دنور و  الاب  عنام ]  ] نآ زا  دنتـسناوتن  یـشحو ] ماوقا  هجیتن ، رد  (] 97 .«) مزیرب نآ  يور  ات  دیروایب 
قح مراگدرورپ  هدعو  و  دبوک ، مهرد  ار  دس ]  ] نآ دسر ، ارف  مراگدرورپ  هدـعو  نوچ  یل ] و[ تسا ، نم  راگدرورپ  بناج  زا  یتمحر  نیا  »

ار اهنآ  همه  دوش ، هدـیمد  روص  رد  هک ] نیمه   ] دـنزیمآرد و یخرب  اب  یـضعب  اسآجوم  ات  مینکیم  اـهر  ار  ناـنآ  زور  نآ  رد  99)و  .«) تسا
نم دای  زا  ناش  [ تریصب  ] نامشچ هک  یناسک  نامه  هب ] (] 101 .) مییامنب نارفاک  هب  اراکشآ  ار  منهج  زور ، نآ  100)و  .) دروآ میهاوخ  درگ 

ار مناگدنب  نم ، ياج  هب  دنناوتیم ]  ] هک دناهتشادنپ  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  ایآ  (102 .) دنتشادن قح ]  ] ندینش ییاناوت  و  دوب ، هدرپ  رد 
هاگآ مدرم  نیرتراـکنایز  زا  ار  امـش  اـیآ  : » وگب (103 .) دـشاب نارفاک  ییاریذـپ  هاگیاج  ات  میاهدرک  هداـمآ  ار  منهج  اـم  دـنریگب ؟ تسرپرس 

ماـجنا بوـخ  راـک  هـک  دــنرادنپیم  دوـخ  هـتفر و  ردــه  هـب  اــیند  یگدــنز  رد  ناششــشوک  هـک  دــنایناسک  ناــنآ ] (] 104 (»؟ منادرگ
زور و  دـیدرگ ، هابت  ناشلامعا  هجیتن  رد  دـندرک ، راکنا  ار  وا  ياقل  ناـشراگدرورپ و  تاـیآ  هک  دـنایناسک  ناـنآ  يرآ ]، (] 105 .) دنهدیم

هب ار  مناربمایپ  نم و  تایآ  دـندش و  رفاـک  هک  ارچ  تسا ، ناـنآ  يازـس  منهج  نیا  (106 .) داهن میهاوخن  یـشزرا  ردـق و ]  ] اهنآ يارب  تمایق 
ناـنآ ییاریذــپ  هاـگیاج  سودرف  ياـهغاب  دــناهدرک ، هتــسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک  ناـمگیب  (107 .) دنتفرگ دنخـشیر 

بکرم مراگدرورپ  تاملک  يارب  ایرد  رگا  : » وگب (109 .) دننکیمن لاقتنا  تساوخرد  اجنآ  زا  و  دوب ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  (108 .) تسا
: وگب (110 .«) میروایب نآ ]  ] ددـم هب  ار  شریظن  دـنچ  ره  دـباییم ، نایاپ  ایرد  ًاعطق  دریذـپ ، نایاپ  مراـگدرورپ  تاـملک  هکنآ  زا  شیپ  دوش ،

دوخ راگدرورپ  ياقل  هب  سک  ره  سپ  تسا . هناگی  ییادخ  امـش  يادخ  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  یل ] متـسه و[ يرـشب  امـش  لثِم  مه  نم  »
(111 .«) دزاسن کیرش  شراگدرورپ  شتسرپ  رد  ار  سک  چیه  و  دزادرپب ، هتسیاش  راک  هب  دیاب  دراد  دیما 

میرم

شاهدــنب هراــب ] رد   ] وــت راــگدرورپ  تـمحر  زا  يداــی  نــیا ] (] 2 .) داـص نـیع ، اـی ، اـه ، ، فاـک (1) ناــبرهم رگتمحر  دــنوادخ  ماــن  هـب 
زا مرس  يوم ]  ] هدیدرگ و تسس  مناوختسا  نم  اراگدرورپ ، : » تفگ (4 .) درک ادن  هتسهآ  ار  شراگدرورپ  ایرکز ]  ] هک هاگنآ  (3 .) تسایرکز
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منز مکاـنمیب و  مناگتـسب  زا  نتـشیوخ  زا  سپ  نـم  5)و  .«) ماهدوبن دـیماان  وت  ياـعد  رد  زگره  نم - راـگدرورپ  يا   - و هتـشگ ، دـیپس  يریپ 
يا  - ار وا  و  درب ، ثرا  زین ]  ] بوـقعی نادـناخ  زا  درب و  ثرا  نم  زا  هک  (6 ،) شخبب نم  هب  ینیـشناج ] و   ] ّیلو دوخ  بناج  زا  سپ  تسازاـن ،
رارق وا  يارب  یمانمه  ًالبق  هک  میهدیم ، هدژم  تسا - ییحی  شمان  هک   - يرسپ هب  ار  وت  ام  ایرکز ، يا  (7 .) نادرگ هدیدنسپ  نم - راگدرورپ 

ناوتاــن یگدروخلاــس  زا  نـم  تسازاــن و  مـنز  هــکنآ  لاــح  دوــب و  دــهاوخ  يرــسپ  ارم  هنوــگچ  اراــگدرورپ ، : » تــفگ (8 .) میاهدادن
يزیچ هک  یلاـح  رد  ار  وـت  و  تسا ، ناـسآ  نم  رب  راـک ]  ] نیا هک  هتفگ  وـت  راـگدرورپ  تسا . نینچ  ناـمرف ] : »] تفگ هتـشرف ] (] 9 (»؟ ماهدش
هکنیا اـب  زور ]  ] هنابـش هس  هک  تسا  نیا  وـت  هناـشن  : » دوـمرف هد » رارق  نم  يارب  ياهناـشن  اراـگدرورپ ، : » تـفگ (10 .«) ماهدـیرفآ ًالبق  يدوبن 

شیاـین هب  بش  زور و  هک  دـینادرگ  هاـگآ  ار  ناـشیا  دـمآرد و  شیوـخ  موـق  رب  بارحم  زا  سپ ، (11 .«) ییوگیمن نخـس  مدرم  اب  یملاس 
ینابرهم و دوخ ، بناـج  زا  زین ]  ] 13)و .) میداد تّوبن  وا  هب  یکدوک  زا  و  ریگب ، دـهج  دـج و  هب  ار  ادـخ ]  ] باـتک ییحی ، يا  (12 .) دیزادرپب
هک يزور  وا ، رب  دورد  15)و  .) دوبن نامرفان  ییوگروز  دوب و  راتفرکین  دوخ  ردام  ردـپ و  اـب  14)و  .) دوب هشیپاوقت  و  میداد ] وا  هب   ] یکاـپ
رد دوخ ، ناسک  زا  هک  هاگنآ  نک ، دای  میرم  زا  باتک  نیا  رد  16)و  .) دوشیم هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  دریمیم و  هک  يزور  دش و  هداز 

يرشب لکش ]  ] هب ات  میداتسرف  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  سپ  تفرگ . دوخ  رب  ياهدرپ  نانآ  ربارب  رد  17)و  .) تفاتش يرانک  هب  یقرش  یناکم 
طقف نم  : » تـفگ (19 .«) مربیم هاـنپ  ناـمحر  يادـخ  هب  وـت  زا  نم  يراـگزیهرپ ، رگا  : » تـفگ مـیرم ] (] 18 .) دـش نایامن  وا  رب  مادـناشوخ 

نم هب  يرـشب  تسد  هکنآ  اـب  دـشاب  يرـسپ  ارم  هنوـگچ  : » تفگ (20 .«) مشخبب هزیکاـپ  يرـسپ  وت  هب  هکنیا  يارب  ماوت ، راـگدرورپ  هداتـسرف 
يارب ياهناـشن  ار  وا  اـت  و  تسا ، ناـسآ  نم  رب  نآ  هک  هتفگ  وت  راـگدرورپ  تسا ، نینچ  ناـمرف ] : » ] تفگ (21 (»؟ ماهدوبن راکدب  هدیـسرن و 
ناکم هب  وا  اب  دش و  نتسبآ  یـسیع ]  ]= وا هب  میرم ]  ] سپ (22 .«) دوب یعطق  يروتـسد  نیا ]  ] و میهد ، رارق  شیوخ  بناج  زا  یتمحر  مدرم و 

مدوب و هدرم  نیا  زا  شیپ  شاـک ، يا  : » تفگ دـیناشک . ییاـمرخ  تخرد  هنت  يوس  هب  ار  وا  ناـمیاز ، درد  اـت  (23 .) تسج هانپ  ياهداتفارود 
دیدپ یبآ  همشچ  وت  ياپ ]  ] ریز تراگدرورپ  رادم ، مغ  هک : داد  ادن  ار  يو  هتـشرف ]  ] وا ياپ ]  ] ِریز زا  سپ ، (24 .«) مدوب هدششومارف  رسکی 
نشور هدید  شونب و  روخب و  26)و  .) دزیریم هزات  يامرخ  وت  رب  ناکتب ، ریگب و ]  ] دوخ فرط  هب  ار  اـمرخ  تخرد  هنت  25)و  .) تسا هدروآ 

مهاوخن نخـس  یناسنا  اب  ًاقلطم  زورما  و  ماهدرک ، رذن  هزور  نامحر  يادخ ]  ] يارب نم  : » يوگب يدـید ، ار  نایمدآ  زا  یـسک  رگا  سپ  راد .
يدنـسپان رایـسب  راک  یتسار  هب  میرم ، يا  : » دنتفگ دروآ . شموق  دزن  هب  دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  میرم ]  ] سپ (27 .«) تفگ

. درک هراشا  یـسیع ]  ] يوس هب  میرم ] (] 29 .) دوبن هراکدب  زین ]  ] تردام دوبن و  يدـب  درم  تردـپ  نوراه ، رهاوخ  يا  (28 .«) ياهدش بکترم 
هداد و باتک  نم  هب  ادـخ ، هدـنب  منم  : » تفگ كدوک ] (] 30 (»؟ مییوگب نخـس  تسا  كدوک  و ]  ] هراوهگ رد  هک  یـسک  اب  هنوگچ  : » دنتفگ

ارم 32)و  ،) تسا هدرک  شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ماهدـنز  ات  و  هتخاـس ، تکرب  اـب  ارم  مشاـب  هک  اـج  ره  31)و  ،) تسا هداد  رارق  ربماـیپ  ارم 
مریمیم و هک  يزور  مدـش و  هداز  هک  يزور  نـم ، رب  دورد  33)و  ،) تسا هدـینادرگن  منامرفان  وگروز و  هدرک و  راکوکین  مردام  هب  تبـسن 

کــش نآ  رد  هـک  یتــسرد  راــتفگ  ناــمه ] ، ] مـیرم رــسپ  یــسیع  يارجاــم ]  ] تـسا نـیا  (34 .«) موــشیم هـتخیگنارب  هدــنز  هـک  يزور 
سپ وش ،» دوجوم  : » دیوگیم نآ  هب  ردق  نیمه  دنک ، هدارا  ار  يراک  نوچ  وا ؛ تسا  هّزنم  دریگرب . يدنزرف  هک  دزسن  ار  ادخ  (35 .) دننکیم

هار تسا  نیا  دـیتسرپب . ار  وا  سپ  تسامـش ، راـگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  هـک  تسادـخ  تـقیقح ، رد  36)و  .) دوشیم دوجوم  گـنردیب 
يزور هدـهاشم  زا  دـندش  رفاـک  هـک  یناـسک  رب  ياو  سپ  دـنتخادرپ ، فـالتخا  هـب  اـهنآ  ناـیم  زا  نوگاـنوگ ] [ي  اههتـسد اـما  (37 .) تسار

زور زا  ار  ناـنآ  39)و  .) دنراکـشآ یهارمگ  رد  زورما  نارگمتـس  یلو  دنیآیم ، ام  يوس  هب  هک  يزور  دـنیانیب  اونـش و  هچ  (38 .) كانتشهد
ار نیمز  هک  مییام  (40 .) دنرادن ندروآ  نامیا  رـس  دنتلفغ و  رد  نونکا ]  ] اهنآ هکنآ  لاح  و  دریگ ، ماجنا  يرواد  هک  هاگنآ  هد ، میب  ترـسح 
وا اریز  زادرپ ، میهاربا  دای  هب  باـتک  نیا  رد  41)و  .) دـنوشیم هدـینادرگزاب  ام  يوس  هب  همه ]  ] میربیم و ثاریم  هب  تسا ، نآ  رد  هک  ره  اب 
رود ار  يزیچ  وـت  زا  دـنیبیمن و  دونـشیمن و  هک  ار  يزیچ  ارچ  ناـج ، ردـپ  : » تفگ شردـپ  هب  نوـچ  (42 .) دوب يوگتسار  رایـسب  يربمایپ 
نک يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا . هدماین  ار  وت  هک  هدمآ  تسد ] هب  یقیاقح  یحو ،  ] شناد زا  ارم  یتسار  هب  ردپ ، يا  (43 (؟ یتسرپیم دنکیمن 
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، ناج ردپ  (45 ،) تسا رگنایصع  ار  نامحر  يادخ ]  ] ناطیش هک  تسرپم ، ار  ناطیش  ناج ، ردپ  (44 ،) میامن تیاده  تسار  یهار  هب  ار  وت  ات 
نم نایادـخ  زا  وـت  اـیآ  میهاربا ، يا  : » تفگ (46 .«) یـشاب ناطیـش  راـی  وت  دـسر و  وت  هب  یباذـع  ناـمحر  يادـخ ]  ] بناـج زا  مسرتیم  نم 

، داب وت  رب  دورد  : » تفگ میهاربا ] (] 47 .«) وش رود  نم  زا  ینالوط  یتّدم  يارب  ورب ]  ] و درک ، مهاوخ  راسگنس  ار  وت  یتسیان  زاب  رگا  يرّفنتم ؟
زا ریغ  هچنآ  زا ]  ] امش و زا  48)و  ،) تسا هدوب  رهم  رپ  نم  هب  تبـسن  هراومه  وا  اریز  مهاوخیم ، شزرمآ  وت  يارب  مراـگدرورپ  زا  يدوز  هب 

اـهنآ و زا  نوچ  49)و  .«) مشابن دیماان  مراگدرورپ  ندـناوخ  رد  هک  مراودـیما  مناوخیم . ار  مراگدرورپ  مریگیم و  هرانک  دـیناوخیم  ادـخ 
تمحر زا  50)و  .) میدینادرگ ربمایپ  ار  همه  میدرک و  اطع  وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  تفرگ ، هرانک  دندیتسرپیم  ادـخ  ياج  هب  هچنآ  زا ] ]

لدـکاپ و وا  هک  اریز  نک ، دای  یـسوم  زا  باـتک  نیا  رد  51)و  .) میداد رارق  ناـشیارب  يدـنلب  ِریخ  رکذ  و  میتشاد ، ینازرا  ناـنآ  هب  شیوخ 
کیدزن دوـخ  هـب  ار  وا  میتــفگ  زار  يو  اــب  هـک  یلاــح  رد  و  مـیداد ، ادــن  ار  وا  روــط ، تـسار  بناــج  زا  52)و  .) دوب ربمایپ  ياهداتـسرف 

وا هک  اریز  نـک ، داـی  لیعامـسا  زا  باـتک  نـیا  رد  54)و  .) میدیـشخب وا  هب  ار  ربماـیپ  نوراـه  شردارب  شیوـخ  تمحر  هـب  53)و  .) میتخاس
[ راتفر ] هدیدنـسپ شراگدرورپ  دزن  هراومه  دادیم و  نامرف  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  نادناخ  55)و  .) دوب ربمایپ  ياهداتسرف  هدعوتسرد و 
زا یناسک  نانآ  (58 .) میداد اقترا  دنلب  یماقم  هب  ار  وا  ام ]  ] 57)و .) دوب ربمایپ  ییوگتسار  وا  هک  نک  دای  سیردا  زا  باتک  نیا  رد  56)و  .) دوب

؛ میدرک راوس  یتشک ] رب   ] حون هارمه  هک  یناسک  زا  دندوب و  مدآ  نادنزرف  زا  تشاد : ینازرا  تمعن  ناشیا  رب  دـنوادخ  هک  دـندوب  ناربمایپ 
ناشیا رب  نامحر  يادـخ ]  ] تایآ هاگ  ره  و ] [ ؛ میدـیزگرب میدومن و  تیادـه  ار ] نانآ   ] هک یناـسک  زا  لیئارـسا و  میهاربا و  نادـنزرف  زا  و 

هتخاس و هابت  ار  زامن  هک  دندنام  ياج  هب  ینانیـشناج  نانآ  زا  سپ  هاگنآ ، (59 .) دنداتفایم كاخ  هب  نایرگ  نانکهدجـس و  دشیم ، هدناوخ 
راـک هدروآ و  ناـمیا  هدرک و  هبوت  هک  ناـنآ  رگم  (60 .) دـید دـنهاوخ  ار  دوخ ]  ] یهارمگ يازـس ]  ] يدوز هب  و  دـندرک ، يوریپ  اهـسوه  زا 

هب نامحر  يادـخ ]  ] هک ینادواج  ياـهغاب  (61 .) تفر دـهاوخن  ناشیا  رب  یمتـس  دـنیآیمرد و  تشهب  هب  ناـنآ  هک  دـنداد ، ماـجنا  هتـسیاش 
زج دنونـشیمن ، ياهدوهیب  نخـس  اجنآ  رد  (62 .) تسا یندـشماجنا  وا  هدـعو  تقیقح ، رد  تسا . هداد  هدـعو  ادـیپان  ناـهج  رد  شناگدـنب 
هب دنشاب  راگزیهرپ  هک  ام  ناگدنب  زا  کی  ره  هب  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا  (63 .) تسا هدامآ ]  ] اجنآ رد  ماش  حبص و  ناشيزور  و  دورد .

نایم هچنآ  ام و  رـس  تشپ  هچنآ  ام و  يور  شیپ  هچنآ  میوشیمن . لزان  تراگدرورپ  نامرف  هب  زج  ناگتـشرف ] اـم   ] 64)و .) میهدیم ثاریم 
نایم هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  (65 .) تسا هدوبن  راکـشومارف  زگره  تراگدرورپ  و  دراد ، صاـصتخا  وا  هب  همه ] ، ] تسا ود  نیا 

، مریمب یتقو  ایآ  : » دیوگیم ناسنا  66)و  (؟ یسانشیم یمانمه  وا  يارب  ایآ  شاب . ابیکـش  وا  شتـسرپ  رد  تسرپب و  ار  وا  سپ  تسا . ود  نآ 
؟ تسا هدوبن  يزیچ  هکنآ  لاح  میاهدیرفآ و  ًالبق  ار  وا  ام  هک  دروآیمن  دای  هب  ناسنا  ایآ  (67 (»؟ موشیم هدروآ  نوریب  ربق ] زا   ] هدنز یتسار 
ار نانآ  دـناهدمآرد ، وناز  هب  هک  یلاـح  رد  سپـس  تخاـس ، میهاوخ  روشحم  نیطایـش  اـب  ار  اـهنآ  هک  دـنگوس  تراـگدرورپ  هب  سپ ، (68)

نوریب دـناهدوب ، رتشکرـس  نامحر  يادـخ ]  ] رب هک  ار  نانآ  زا  یناسک  ياهتـسد ، ره  زا  هاگنآ  (69 .) درک میهاوخ  رـضاح  خزود  درگادرگ 
رگم تسین  امش  زا  سک  چیه  71)و  .) میرتاناد دوخ  دنرتراوازـس  مّنهج ]  ] هب ندمآرد  يارب  هک  یناسک  هب  نآ ، زا  سپ  (70 .) دیشک میهاوخ 

دناهدوب راگزیهرپ  هک  ار  یناـسک  هاـگنآ  (72 .) تـسا یعطق  یمکح  تراــگدرورپ  رب  هراوــمه  رما ]  ] نـیا ددرگیم . دراو  نآ  رد  هـکنیا ] ]
رفک هک  یناسک  دوش ، هدناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تایآ  نوچ  73)و  .) مینکیم اهر  خزود ]  ] رد هداتفارد  وناز  هب  ار  نارگمتـس  و  میناهریم ،

هچ 74)و  (»؟ تسا رتهتـسارآ  شلفحم  رتهب و  شهاگیاج  هورگ  ود  ام ]  ] زا کی  مادک  : » دنیوگیم دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  دـناهدیزرو 
نامحر يادخ ]  ] تسا یهارمگ  رد  هک  ره  : » وگب (75 .) دنتشاد رتابیرف  يرهاظ  رتهب و  یثاثا  هک  میدرک ، دوبان  نانآ  زا  شیپ  ار  اهلسن  رایسب 
دنهاوخ يدوز  هب  سپ  دـننیبب ؛ ار  زیخاتـسر  زور  ای  باذـع ، ای  دوشیم : هداد  هدـعو  نانآ  هب  هچنآ  یتقو  ات  دـهدیم ، تلهم  ینامز  اـت  وا  هب 

و دـیازفایم ، ناشتیادـه  رب  دـناهتفای  تیادـه  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  76)و  .«) تسا رتناوتان  شهاپـس  رتدـب و  یـسک  هچ  هاـگیاج  تسناد 
دیزرو رفک  ام  تایآ  هب  هک  ار  یسک  نآ  يدید  ایآ  (77 .) تسا رتماجرفشوخ  رتهب و  شاداپ  ثیح  زا  تراگدرورپ  دزن  راگدنام ، ياهیکین 

؟ تسا هتفرگ  يدـهع  نامحر  يادـخ ]  ] زا ای  هدـش  هاگآ  بیغ  رب  ایآ  (78 (؟» دش دـهاوخ  هداد  رایـسب ]  ] دـنزرف لام و  نم  هب  ًاعطق  : » تفگ و 
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ثرا هب  وا  زا  دیوگیم ، ار  هچنآ  80)و  .) دوزفا میهاوخ  وا  يارب  ار  باذع  میـسیونیم و  دـیوگیم ، ار  هچنآ  يدوز  هب  تسا . نینچ  هن  (79)
. تسا نینچ  هن  (82 .) دشاب تّزع  هیام ]  ] نانآ يارب  ات  دندرک  رایتخا  ینادوبعم  ادخ ، ياج  هب  81)و  .) دمآ دهاوخ  ام  يوس  هب  اهنت  میربیم و 

نارفاک رب  ار  اهناطیـش  اـم  هک  یتسنادـن  اـیآ  (83 .) دـندرگیم ناـنآ  نمـشد  دـننکیم و  راـکنا  ار  ناـشیا  تداـبع  نادوـبعم ] نآ   ] يدوز هب 
هرامــش اـهنآ  يارب  ار  اـهزور ]  ] اـم هـک  نـکم ، باتــش  ناـنآ  دــض  رب  سپ  (84 (؟ دـننک کـیرحت  ناـهانگ ] هـب   ] ار ناـنآ  اـت  میاهتـشامگ ،

لاح اب  ار  نامرجم  86)و  .) مینکیم روشحم  هورگ  هورگ  نامحر  يادـخ ]  ] يوس هب  ار  ناراـگزیهرپ  هک  ار  يزور  نک ] داـی  (] 85 .) مینکیم
هتفرگ یناـمیپ  ناـمحر  يادـخ ]  ] بناـج زا  هک  سک  نآ  زج  دـنرادن ، ار  تعافـش  راـیتخا  ناـنآ ] (] 87 .) میناریم خزود  يوـس  هب  یگنـشت 
تسا هدنامن  يزیچ  (90 .) دـیدروآ نابز ] رب   ] ار یتشز  زیچ  ًاعقاو  (89 .«) تسا هدرک  رایتخا  يدنزرف  نامحر  يادخ ] : »] دـنتفگ 88)و  .) تسا

يدنزرف نامحر  يادـخ ]  ] يارب هکنیا  زا  (91 .) دنزیر ورف  تدـش  هب  اههوک  دروخ و  كاچ  نیمز  دنفاکـشب و  نخـس ]  ] نیا زا  اهنامـسآ  هک 
[ يادخ  ] يوس هب  راوهدـنب  زج  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  (93 .) دنک رایتخا  يدنزرف  هک  دزـسن  ار  نامحر  يادخ ] (] 92 .) دندش لیاق 
وا يوـس  هب  اـهنت ، اـهنآ  همه  تماـیق  زور  95)و  .) تسا هدرک  هرامـش  تقد  هـب  هدروآ و  باـسح  هـب  ار  اـهنآ  ًاـنیقی  94)و  .) دیآیمن نامحر 

رارق اهلد ] رد   ] یتبحم نانآ  يارب  نامحر  يادـخ ]  ] يدوز هب  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  (96 .) دمآ دنهاوخ 
میب نادـب  ار  وجهزیتـس  مدرم  و  دـیون ، نادـب  ار  ناراـگزیهرپ  اـت  میتخاـس  ناـسآ  وـت  ناـبز  رب  ار  نآرق ]  ] نیا اـم  تـقیقح ، رد  (97 .) دهدیم

(99 (؟ يونشیم ناشیا  زا  ییادص  ای  یباییم  ار  نانآ  زا  یسک  ایآ  میدرک . كاله  نانآ  زا  شیپ  هک  اهلسن  رایسب  هچ  98)و  .) یهد

هط

يدـنپ دـسرتیم ، هک  ره  يارب  هـکنیا  زج  (3 ،) یتـفا جـنر  هب  اـت  میدرکن  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق  (2 .) هط (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
هتفای الیتسا  شرع  رب  هک  نامحر  يادخ  (5 .) تسا هدیرفآ  ار  دنلب  ياهنامسآ  نیمز و  هک  یسک  بناج  زا  هدش  لزان  تسا ] یباتک  (] 4 .) دشاب

، ییوگ زاوآ  هب  نخس  رگا  7)و  .) تسوا ِنآ  زا  تسا  كاخ  ریز  هچنآ  ود و  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  (6 .) تسا
وت هب  یـسوم  ربخ  ایآ  9)و  .) دراد صاـصتخا  وا  هب  وکین  ياـهمان  و ]  ] تسین يدوـبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  (8 .) دـنادیم ار  رتناهن  ناـهن و  وا 
امش يارب  نآ  زا  ياهراپ  هک  دیما  مدید ، یشتآ  نم  اریز  دینک ، گنرد  : » تفگ دوخ  هداوناخ  هب  سپ  دید ، یـشتآ  هک  یماگنه  (10 (؟ دیسر

، وت راـگدرورپ  منم  نیا  (12 ،) یـسوم يا  : » هک دش  هداد  ادن  دیـسر ، نادـب  نوچ  سپ  (11 .) مبای زاـب ] ار  دوخ   ] هار شتآ  وترپ  رد  اـی  مرواـیب 
ارف شوگ  دوشیم  یحو  هچنادـب  سپ  ماهدـیزگرب ، ار  وت  نم  13)و  .) یتسه يوُط »  » سدـقم يداو  رد  وت  هک  روآ  نوریب  شیوخ  شوپياـپ 

هدنسرارف تمایق  تقیقح ، رد  (15 .) راد اپرب  زامن  نم  دای  هب  نک و  شتـسرپ  ارم  سپ  تسین ، ییادخ  نم  زج  هک  ییادـخ  نم ، منم ، (14 .) هد
نامیا نآ  هب  هک  یـسک  دیابن  زگره  سپ  (16 .) دبای ازج  دـشوکیم  هچنآ  بجوم ]  ] هب یـسک  ره  ات  مراد ، هدیـشوپ  ار  نآ  مهاوخیم  تسا .
تسد رد  یـسوم ، يا  17)و  .) دـش یهاوخ  كـاله  هک  دراد ، زاـب  نآ  هب ] ناـمیا   ] زا ار  وت  تسا ، هدرک  يوریپ  شیوـخ  سوـه  زا  درادـن و 

ياـهراک و  مناـکت ، یم  گرب  منادنفـسوگ  يارب  نآ  اـب  مهدیم و  هیکت  نآ  رب  تسا ، نـم  ياـصع  نـیا  : » تـفگ (18 (»؟ تسیچ وـت  تسار 
تعرس هب  هک  دش  يرام  هاگان  تخادنا و  ار  نآ  سپ  (20 .«) زادنیب ار  نآ  یسوم ، يا  : » دومرف (19 .«) دیآیمرب نآ  زا  نم  يارب  مه  يرگید 

، ربب تیولهپ  هب  ار  دوخ  تسد  22)و  ،) دینادرگ میهاوخزاب  شنیتسخن  لاح  هب  ار  نآ  يدوز  هب  سرتم ، ریگب و  ار  نآ  : » دومرف (21 .) دیزخیم
هب وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب  (24 .) مینایامنب ار  دوخ  گرزب  تازجعم  وت  هب  ات  (23 ،) تسا رگید  ياهزجعم  نیا ] ، ] دیآیمرب دنزگیب  دـیپس 
هرگ مناـبز  زا  27)و  ،) زاس ناـسآ  نم  يارب  ار  مراـک  26)و  ،) نادرگ هداشگ  ار  ماهنیـس  اراـگدرورپ ، : » تفگ (25 .) تسا هتساخرب  یـشکرس 

، نک راوتسا  وا  هب  ار  متـشپ  (31 ،) ار مردارب  نوراه  (30 ،) هد رارق  مناـسک  زا  يراـیتسد  نم  يارب  29)و  ،) دنمهفب ار  منخـس  ات ] (] 28 ،) ياشگب
ام لاـح ]  ] هب هراومه  وـت  اریز  (35 ،) میـشاب وت  دای  هب  رایـسب  34)و  ،) مییوگ حـیبست  ناوارف  ار  وت  اـت  (33 ،) نادرگ مراـک  کیرـش  ار  وا  (32)و 
هب هک  یماگنه  (38 ،) میداـهن تنم  وت  رب  مه ]  ] رگید راـب  یتـسار ، هب  37)و  .«) دش هداد  وت  هب  تاهتـساوخ  یـسوم ، يا  : » دومرف (36 .«) ییانیب
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دور  ]= ایرد ات  نکفا  شیایرد  رد  سپـس  راذـگب ، ياهچقودنـص  رد  ار  وا  هک  (39 :) میدرک یحو  دـشیم  یحو  دـیاب ]  ] هک ار  هچنآ  تردام 
شرورپ نـم  رظن  ریز  اـت  مدــنکفا  وـت  رب  مدوـخ  زا  يرهِم  و  دریگرب . ار  وا  يو ، نمــشد  نـم و  نمــشد  و ]  ] دزادــنا هـنارک  هـب  ار  وا  لـین ]

تردام يوس  هب  ار  وت  سپ  منک ؟ تلالد  ددرگ  وا  رادهدهع  هک  یسک  رب  ار  امـش  ایآ  تفگیم : تفریم و  وت  رهاوخ  هک  هاگنآ  (40 .) یبای
اهراـب ار  وت  و  میدـیناهر ، هودـنا  زا  ار  وـت  اـم ]  ] یتـشُک و ار  یـصخش  سپـس ]  ] و دروـخن ، مغ  دوـش و  نشور  شاهدـید  اـت  میدـینادرگزاب 

دوـخ يارب  ار  وـت  41)و  .) يدـمآ یـضتقم ] و   ] ردـقم نامز  رد  یـسوم  يا  سپـس  يدـنام ، نیدـم »  » لها نایم  رد  دـنچ  یلاس  و  میدومزآ ،
هب وا  هک  دـیورب  نوعرف  يوـس  هب  (43 .) دـینکم یتسـس  نم  ندرکداـی  رد  دـیربب و  مدرم ] يارب   ] ارم ياـههزجعم  تردارب  وت و  (42 .) مدرورپ

[ وا  ] هک میـسرتیم  ام  اراگدرورپ ، : » دنتفگ ود  نآ  (45 .) دسرتب ای  دریذپ  دنپ  هک  دیاش  دـییوگ ، مرن  ینخـس  وا  اب  44)و  ،) هتساخرب یشکرس 
دـیورب و وا  يوس  هب  سپ  (47 ،) منیبیم مونشیم و  میامش ، هارمه  نم  دیـسرتم ، : » دومرف (46 .«) دنک یشکرس  هکنآ  ای  دناسرب  ام  هب  یبیـسآ 

بناـج زا  وت  يارب  اـم  یتسار  هب  نکم ، ناشباذـع  و  تسرفب ، اـم  اـب  ار  لیئارـسا  نادـنزرف  سپ  میاوت ، راـگدرورپ  هداتـسرف  ود  اـم  دـییوگب :
باذع هک  هدمآ  یحو  ام  يوس  هب  تقیقح  رد  (48 .) داب دورد  دنک  يوریپ  تیادـه  زا  هک  سک  ره  رب  و  میاهدروآ ، ياهزجعم  تراگدرورپ 

: تفگ (50 (»؟ تـسیک نـت  ود  امـش  راـگدرورپ  یـسوم ، يا  : » تـفگ نوـعرف ] (] 49 .) دـنادرگ يور  دـنک و  بیذـکت  هـک  تـسا  یــسک  رب 
لاح : » تفگ (51 .«) تسا هدوـمرف  تیادـه  ار  نآ  سپـس  هداد ، تسوا  روـخرد  هک  یتـقلخ  ار  يزیچ  ره  هـک  تـسا  یـسک  اـم  راـگدرورپ  »

شوـمارف هن  دـنکیم و  اـطخ  هن  مراـگدرورپ  تسا . نم  راـگدرورپ  دزن  یباـتک  رد  نآ ، مـلع  : » تـفگ (52 (»؟ تسا نوچ  هتشذگ  ياهلـسن 
، دروآ دورف  یبآ  نامسآ  زا  درک و  میسرت  اههار  نآ ، رد  امش  يارب  و  تخاس ، ياهراوهگ  ناتیارب  ار  نیمز  هک  یسک  نامه  (53 .«) دیامنیم

يارب اـهنیا  رد  ًاـعطق  هـک  دـینارچب  ار  ناـتیاهماد  دـیروخب و  (54 .) میدروآ نوریب  تـفج  تـفج  نوگاـنوگ ، ياهینتـسر  نآ  هلیـسو  هـب  سپ 
نوریب نآ  زا  ار  امـش  رگید  راـب  مینادرگیمزاـب و  ار  امــش  نآ  رد  میاهدـیرفآ ، ار  امــش  نـیمز ]  ] نـیا زا  (55 .) تسا ییاههناشن  نادـنمدرخ 

: تفگ (57 .) تفریذـپن تشادـنپ و  غورد  ار ] اهنآ  وا   ] یلو میداد ، ناشن  نوعرف ]  ] هب ار  دوخ  تاـیآ  همه  اـم ] ، ] تقیقح رد  (56 .) میروآیم
سپ دروآ ، میهاوخ  نآ  لثم  يرحـس  وت  يارب  ًاعطق  مه ]  ] اـم (58 (؟ ینک نوریب  نامنیمزرس  زا  ار  ام  دوخ ، رحـس  اب  ات  ياهدمآ  یـسوم ، يا  »

زور امش  دعوم  : » تفگ یسوم ] (] 59 .«) راومه ییاج  رد  مه ] نآ  ، ] وت هن  مینک و  فالخ  ار  نآ  ام  هن  هک  راذگب  يدـعوم  تدوخ  ام و  نایم 
هب یسوم  (61 .) دـمآزاب دروآ و  درگ  ار  دوخ  گـنرین  همه ]  ] تفر و نوـعرف  سپ  (60 .«) دـنیآیم درگ  رهظ  زا  شیپ  مدرم  هک  دـشاب  نشج 

دیموـن ددـنب  غورد  هک  ره  و  دـنکیم ، كـاله  تخـس ]  ] یباذـع هب  ار  امـش  هک  دـیدنبم  غورد  ادـخ  هـب  امـش ، رب  ياو  : » تـفگ نارحاـس ] ]
نت ود  نیا  ًاعطق  : » دـنتفگ ناینوعرف ] (] 63 .) دـنتخادرپ اوجن  هب  دنتـساخرب و  عازن  هب  ناشراک  هراب  رد  دوخ ، نایم  نارحاـس ] (] 62 .«) ددرگیم
درگ ار  دوخ  گنرین  سپ  (64 .«) دنزادنارب ار  امش  يالاو  نییآ  و  دننک ، نوریب  ناتنیمزرس  زا  دوخ  رحـس  اب  ار  امـش  دنهاوخیم  و ]  ] دنرحاس

وت ای  یـسوم ، يا  : » دـنتفگ نارحاـس ] (] 65 .«) دوـشیم تخبـشوخ  دـیآ  قیاـف  هک  ره  زورما  تـقیقح ، رد  دـییآ . شیپ  فـص  هـب  دـیروآ و 
اهنامــسیر و ناــهگان  سپ  دــیزادنیب ». امــش  هـکلب  هـن ]، : »] تـفگ (66 (»؟ میزادــنا یم  هــک  میــشاب  سک  نیتــسخن  اــم ]  ] اــی ینکفایم 

ساـسحا یمیب  دوخ  رد  یـسوم  67)و  .) دـنزخیم باتـش  هب  اـهنآ  هک  دومنیم  نینچ ] ، ] وا لاـیخ  رد  ناشرْحِـس ، رثا  رب  ناشیاهیتسدـبوچ ،
هچنآ تقیقح ، رد  دعلبب . دناهتخاس  ار  هچ  ره  ات  زادنیب ، يراد  تسار  تسد  رد  هچنآ  69)و  (؛ يرترب دوخ  وت  هک  سرتم  : » میتفگ (68 .) درک

: دنتفگ دنداتفارد . هدجس  هب  نارحاس  سپ  (70 .«) دوش یمن  راگتـسر  دورب  اج  ره  رگنوسفا  و  تسا ، رگنوسفا  نوسفا  دناهدرک ، يدنبمهرس 
وا ًاعطق  دیدروآ ؟ نامیا  وا  هب  مهد ، هزاجا  امش  هب  هکنآ  زا  شیپ  ایآ  : » تفگ نوعرف ] (] 71 .«) میدروآ نامیا  نوراه  یسوم و  راگدرورپ  هب  »

منکیم و عطق  پچ  زا  یکی  تسار و  زا  یکی  ار  ناتیاهاپ  امش و  ياهتسد  کشیب  سپ  تسا ، هتخومآ  رحس  امش  هب  هک  تسامـش  گرزب 
ام : » دنتفگ (72 .«) تسا رترادـیاپ  رتتخـس و  ام  زا  کی  مادـک  باذـع  دـینادب  بوخ  ات  مزیوآیم ، راد  هب  امرخ  تخرد  ياههنت  رب  ار  اـمش 

یمکح ره  سپ  داد ؛ میهاوـخن  حـیجرت  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  اـم  هـک  سک  نآ  رب ]  ] هدـمآ و اـم  يوـس  هـب  هـک  یتازجعم  رب  ار  وـت  زگره 
نآ ام و  ناهانگ  ات  میدروآ ، نامیا  ناـمراگدرورپ  هب  اـم  (73 .) یناریم مکح  وت ]  ] هک تساـیند  یگدـنز  نیا  رد  اـهنت  هک  نکب  یهاوخیم 
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، دور راکهنگ  شراگدرورپ  دزن  هب  هک  ره  تقیقح ، رد  (74 .«) تسا رترادیاپ  رتهب و  ادخ  و  دیاشخبب ، ام  رب  یتشاداو  نادب  ار  ام  هک  يرحس 
هداد ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هک  یلاح  رد  دور ، وا  دزن  هب  نمؤم  هک  ره  75)و  .) دباییم یگدنز  هن  دریمیم و  هن  نآ  رد  تسوا . يارب  منهج 

، دننامیم نآ  رد  هنادواج  تسا . ناور  اهرابیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ندع  ياهتـشهب  (76 :) دوب دهاوخ  الاو  تاجرد  نانآ  يارب  دشاب ،
رد کشخ  یهار  و  ربب ، هنابـش  ار  مناگدنب  : » هک میدرک  یحو  یـسوم  هب  تقیقح  رد  77)و  .) دیارگ یکاپ  هب  هک  یـسک  شاداپ  تسا  نیا  و 

ار اهنآ  شنایرکشل  اب  نوعرف  سپ  (78 .«) یشاب كانمیب  ندشقرغ ] زا   ] هن یسرتب و  نمـشد ]  ] ندیـسرارف زا  هن  هک  نک  زاب  نانآ  يارب  ایرد 
يا (» 80 .) دومنن تیادـه  درک و  هارمگ  ار  دوخ  موـق  نوـعرف  79)و  .) دـیناشوپ ورف  دـیناشوپ ، ورف  ار  نانآ  هچنآ  اـیرد  زا  یل ] و[ درک ، لاـبند 
امـش رب  میداهن و  هدـعو  امـش  اـب  روط  تسار  بناـج  رد  و  میدـیناهر ، ناتنمـشد  تسد ]  ] زا ار  امـش  اـم ] ، ] تقیقح رد  لیئارـسا ، نادـنزرف 

هک دـینکم  يورهدایز  نآ  رد  یل ] دـیروخب و[ میدرک ، امـش  يزور  هک  ياهزیکاپ  ياهیکاروخ  زا  (81 .) میداتـسرف ورف  نیچردلب  نیبجنرت و 
هدـنزرمآ نم  نیقی ، هب  82)و  .) تسا هداتفا  تکـاله  هطرو ]  ] رد ًاـعطق  دـیآ ، دورف  وا  رب  نم  مشخ  سک  ره  و  دـیآ ، دورف  امـش  رب  نم  مشخ 

زا رود ]  ] ار وت  زیچ  هچ  یسوم ، يا  و  (» 83 .«) دوش رپسهار  تسار  هار  هب  دیامن و  هتسیاش  راک  دروایب و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  متـسه  یـسک 
دونــشخ اـت  متفاتــش  تیوـس  هـب  مراـگدرورپ - يا   - نـم و  دــننم ، یپ  رد  ناــنیا  : » تـفگ (84 (»؟ تسا هتـشاداو  باتـش  هـب  تدوـخ ، موـق 

یسوم سپ  (86 .«) تخاـس هارمگ  ار  اـهنآ  يرماــس  میدوـمزآ و  وـت  تـمیزع ]  ] زا سپ  ار  وـت  موـق  اــم  تـقیقح ، رد  : » دوـمرف (85 .«) يوش
رب تدم  نیا  ایآ  دادن ؟ وکین  هدعو  امش  هب  ناتراگدرورپ  ایآ  نم ، موق  يا  : » تفگ و ]  ] تشگرب دوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمشخ و 
هب ام  : » دنتفگ (87 (»؟ دـیدرک تفلاخم  نم  هدـعو  اب  هک  دـیآ  دورف  امـش  رب  ناتراگدرورپ  زا  یمـشخ  دـیتساوخ  ای  دومنیم ، ینـالوط  اـمش 

يرماس دوخ ]  ] میدـنکفا و ار  اهنآ  میتشاد و  شود  رب  نیگنـس  ییاهراب  موق ، تالآتنیز  زا  یلو  میدرکن ، هدـعو  فالخ  وت  اب  دوخ  رایتخا 
[ شناوریپ وا و   ] و دروآ ، نوریب  تشاد  ییادـص  هـک  ياهلاـسوگ  رکیپ  ناـنآ  يارب  سپ  (88 .) تخادـنیب هنوگ  نیمه  ار ] شتالآتنیز  مه  ]
ار نانآ  نخـس  خساپ  هلاسوگ ]  ] هک دننیبیمن  رگم  (89 .«) درک شومارف  ار ] ادخ  نامیپ   ] و تسا ، یـسوم  يادخ  امـش و  يادخ  نیا  : » دنتفگ
[ هلاسوگ  ] نیا هلیسو  هب  امـش  نم ، موق  يا  : » دوب هتفگ  نانآ  هب  البق  نوراه  تقیقح ، رد  90)و  (؟ درادن ینایز  دوس و  ناشلاح  هب  دهدیمن و 
ام : » دنتفگ (91 .«) دیـشاب اریذپ  ارم  نامرف  دینک و  يوریپ  ارم  سپ  تسا ، نامحر  يادخ ]  ] امـش راگدرورپ  و  دیاهتفرگ ، رارق  شیامزآ  دروم 

هارمگ اهنآ  يدید  یتقو  نوراه ، يا  : » تفگ یسوم ] (] 92 .«) ددرگزاب ام  يوس  هب  یسوم  ات  تشاد  میهاوخن  رب  تسد  نآ  شتسرپ  زا  زگره 
هن ریگب و  ارم  شیر  هن  مردام ، رسپ  يا  : » تفگ (94 (»؟ يدز زاب  رس  منامرف  زا  ایآ  ینک ؟ يوریپ  نم  زا  هک  (93 ،) دش وت  عنام  زیچ  هچ  دندش 

، يرماس يا  : » تفگ یـسوم ] (] 95 .«) يدرکن تاعارم  ار  منخـس  یتخادـنا و  هقرفت  لیئارـساینب  نایم  ییوگب : مدیـسرت  نم  ار ، مرـس  يوم ] ]
[ لیئربج ادخ ،  ] هداتـسرف ياپ  در  زا  یتشم  ردق  هب  و  مدرب ، یپ  دـندربن ، یپ  نآ  هب  نارگید ]  ] هک يزیچ  هب  : » تفگ (96 (»؟ دوب هچ  وت  روظنم 

نیا یگدنز  رد  وت  هرهب  هک  ورب  سپ  : » تفگ (97 .«) درک يراکبیرف  نینچ  میارب  نم  سفن  و  متخادنا ، هلاسوگ ]  ] رکیپ رد  ار  نآ  متشادرب و 
و درک ، یهاوخن  فلخت  نآ  زا  زگره  هک  دوب  دهاوخ  يدعوم  ار  وت  دینزم و  تسد  نم ] هب  : ] ییوگب دمآ ] وت  کیدزن  هک  ره  هب   ] هک دـشاب 

ورف اــیرد  رد  و ]  ] مـینکیم شرتسکاــخ  مینازوــسیم و  ًاــعطق  ار  نآ  رگنب ، يدوــب  شمزــالم  هتــسویپ  هــک  ییادــخ  نآ  هــب  کــنیا ] ]
هنوگ نیا  (99 .«) تسا هتفرگ  رب  رد  ار  زیچ  همه  وا  شناد  و  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  تسا  ییادـخ  نآ  اـهنت  امـش  دوبعم  (» 98 .«) میشاپیم

زور دـباترب ، يور  نآ  يوریپ ]  ] زا سک  ره  (100 .) میاهداد ینآرق  دوخ  بناج  زا  وت  هب  ًاملـسم  و  میناریم ، تیاکح  وت  رب  نیـشیپ  راـبخا  زا 
[ نامه (] 102 .) تشاد دـنهاوخ  تمایق  زور  يراـب  دـب  هچ  و  دـنامیم ، لاـح ]  ] نآ رد  هتـسویپ  (101 .) دریگیم شود  رب  یهانگ  راـب  تماـیق 

رگیدـکی اب  یناـهنپ  روط  هب  دوخ  ناـیم  (103 .) میزیگنایمرب مشچدوـبک  ار  ناـمرجم  زور  نآ  رد  و  دوـشیم ، هدـیمد  روـص  رد  هـک  يزور 
ناـنآ نیرتنییآکـین  هک  هاـگنآ  دـنیوگیم ، هچنآ  هب  میرتاـناد  اـم  (104 .«) دــیاهدنامن شیب ] زور ،   ] هد زج  اـیند ] رد   ] امــش : » دــنیوگیم

زیر زیر  تماـیق ] رد   ] ار اـهنآ  مراـگدرورپ  : » وگب دنـسرپیم ، اـههوک  هراـب  رد  وت  زا  105)و  .«) دـیاهدنامن شیب  زور ، کی  زج  : » دـیوگیم
همه ، ] زور نآ  رد  (108 .) يراومهاـن هن  ینیبیم و  يژک  نآ  رد  هـن  (107 ،) درک دـهاوخ  راومه  نهپ و  ار  اـهنآ  سپ  (106 ،) تخاس دهاوخ 
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زج و  ددرگیم ، عشاخ  نامحر  يادـخ ]  ] لـباقم رد  اهادـص  و  دـننکیم ، يوریپ  تسین - وا  رد  یفارحنا  چـیه  هک   - ار قح ]  ] یعاد مدرم ،]
شنخس دهد و  هزاجا  نامحر  يادخ ]  ] هک ار  یسک  رگم  دشخبن ، دوس  یسک ] هب   ] تعافـش زور ، نآ  رد  (109 .) يونشیمن هتسهآ  ییادص 
یـشناد نادب  ناشیا  هکنآ  لاح  و  دنادیم ، دناهتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  ار  هچنآ  دـنراد و  شیپ  رد  نانآ  هک  ار  هچنآ  (110 .) دیآ دنسپ  ار  وا 

ره 112)و  .) دنامیم دیمون  دراد  شود  رب  یملظ  هک  سک  نآ  و  دننکیم ، عوضخ  هدنیاپ  هدنز  يادـخ ]  ] نآ يارب  اههرهچ  111)و  .) دنرادن
هب  ] ار نآ  هنوگ  نیا  113)و  [.) شّقح  ] ندش هتساک  زا  هن  دسارهیم و  یمتس  زا  هن  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دنک ، هتـسیاش  ياهراک  سک 

[ باتک نیا   ] اـی دـنریگ ، شیپ  رد  اوقت  هار  ناـنآ  دـیاش  میدروآ ، نخـس  اهرادـشه  عاونا  زا  نآ  رد  و  میدرک ، لزاـن  یبرع  ینآرق  تروص ]
وت رب  نآ  یحو  هکنآ  زا  شیپ  نآرق ، ندـناوخ ]  ] رد و  قح ، رب  ياورناـمرف  ادـخ ، تسا  هبترمدـنلب  سپ  (114 .) دروایب نانآ  يارب  هزات  يدـنپ 

شومارف ار ] نآ  یل  و[ میتسب ، نامیپ  مدآ  اـب  نیا  زا  شیپ  نیقی  هب  115)و  .«) يازفیب مشناد  رب  اراگدرورپ ، : » وگب و  نکم ، باتـش  دبای ، نایاپ 
سیلبا زج  سپ ، دینک ». هدجـس  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 116)و .) میتفاین راوتـسا ]  ] یمزع وا  يارب  و  درک ،

[ كاـنرطخ  ] ینمـشد ترـسمه  وـت و  يارب  سیلبا ]  ] نیا تقیقح ، رد  مدآ ، يا  : » میتـفگ سپ  (117 .) دندرک هدجـس  همه ]  ] دز زاب  رـس  هک 
هنـسرگ هن  هک  تسا  زایتما ]  ] نیا اـجنآ  رد  وت  يارب  تقیقح  رد  (118 .«) يدرگ تخبهریت  ات  دـنکن  رد  هب  تشهب  زا  ار  امـش  ات  راـهنز  تسا ،

، درک هسوـسو  ار  وا  ناطیـش  سپ  (120 .) هدزباـتفآ هن  يدرگیم و  هنـشت  هن  اـجنآ  رد  هکنیا  مـه ]  ] 119)و .) یناـمیم هنهرب  هن  يوشیم و 
دندروخ و عونمم ] تخرد   ] نآ زا  هاگنآ  (121 (»؟ میامن هار  دوشیمن ، لیاز  هک  یکُلم  یگنادواج و  تخرد  هب  ار  وت  ایآ  مدآ ، يا  : » تفگ

نایـصع دوخ  راگدرورپ  هب  مدآ  هنوگ ] نیا   ] و دوخ . رب  تشهب  ياهگرب  ندینابـسچ  هب  دندرک  عورـش  دـش و  نایامن  ناشیارب  نانآ  یگنهرب 
نآ زا  یگمه  : » دوـمرف (123 .) درک تیادـه  ار ] يو   ] دوـشخبب و وا  رب  دـیزگرب و  ار  وا  شراـگدرورپ  سپـس  (122 .) تفر ههاریب  دـیزرو و 
زا سک  ره  دسر ، يدومنهر  نم  بناج  زا  امش  يارب  رگا  سپ  تسا ، رگید  یضعب  نمشد  امش  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دییآ ، دورف  ماقم ] ]

[ یتخـس و   ] گنت یگدـنز  تقیقح ، رد  دـنادرگب ، لد  نم  دای  زا  سک  ره  124)و  .) تخبهریت هن  دوشیم و  هارمگ  هن  دـنک  يوریپ  متیادـه 
انیب هکنآ  اب  يدرک  روشحم  اـنیبان  ارم  ارچ  اراـگدرورپ ، : » دـیوگیم (125 .«) مینکیم روشحم  اـنیبان  ار  وا  زیخاتـسر  زور  و  تشاد ، دـهاوخ 

شوـمارف هنوـگ  ناـمه  زورما  يدرپـس ، یــشومارف  هـب  ار  نآ  دــمآ و  وـت  رب  اــم  ياــههناشن  هـک  روـط  ناــمه  : » دــیامرفیم (126 (»؟ مدوب
هجنکـش ًاـعطق  و  میهدیم ، ازـس  تسا  هدـیورگن  شراـگدرورپ  ياـههناشن  هب  هدـییارگ و  طارفا  هب  ار  هک  ره  هنوـگ  نیا  127)و  .«) يوشیم

کنیا  ] هک میدرک  دوبان  نانآ  زا  شیپ  ار  اهلـسن  هچ  دـننیبب ]  ] هک دوبن  یفاک  ناشتیادـه  يارب  اـیآ  (128 .) تسا رترادیاپ  رتتخـس و  ترخآ 
زا ینخـس  رگا  129)و  .) تسا زیگناتربع ]  ] ییاههناشن رما ]  ] نیا رد  نادـنمدرخ  يارب  یتسار  هب  دـنوریم ؟ هار  ناـشیا  ياهارـس  رد  اـهنآ ]

، شاب ابیکش  دنیوگیم  هچنآ  رب  سپ  (130 .) دمآیم مزال  اهنآ ] باذع   ] ًاعطق دوب ، هدشن  ررقم  نیعم  يدعوم  هتفرگن و  یـشیپ  تراگدرورپ 
زور یلاوح  بش و  تاعاس  زا  یخرب  و  يوگ ، حیبست  ار ] وا   ] تراگدرورپ شیاتـس  اب  نآ ، ندش  ورف  زا  لبق  باتفآ و  ندـمآ  رب  زا  شیپ  و 
رویز طقف ] و   ] میدرک رادروخرب  نآ  زا  ار  ناـشیا  زا  یفانـصا  هچنآ  يوس  هب  راـهنز  131)و  .) يدرگ دونـشخ  هک  دشاب  زادرپ ، شیاین  هب  ار 

132)و .) تسا رترادـیاپ  رتهب و  وت  راگدرورپ  ِيزور  هک ] نادـب   ] و زودـم ، دوخ  ناگدـید  مییامزایب ، نآ  رد  ار  ناشیا  ات  تساـیند  یگدـنز 
[ کین  ] ماجرف و  میهدیم ، يزور  وت  هب  ام  میتسین ، يزور  ياـیوج  وت  زا  اـم  شاـب . ابیکـش  نآ  رب  دوخ  هد و  ناـمرف  زاـمن  هب  ار  دوخ  ناـسک 
رد هـچنآ  نـشور  لـیلد  اــیآ  دروآیمن »؟ اــم  يارب  ياهزجعم  شراــگدرورپ  بناــج  زا  ارچ  : » دــنتفگ 133)و  .) تـسا يراـگزیهرپ  يارب 

ًاعطق میدرکیم ، كـاله  یباذـع  هـب  نآرق ] ندـمآ   ] زا لـبق  ار  ناـنآ  اـم  رگا  134)و  (؟ تسا هدـماین  نانآ  يارب  تسا  نیـشیپ  ياـههفیحص 
: وگب (135 (»؟ مینک يوریپ  وت  تایآ  زا  میوش  اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  ات  يداتـسرفن  ام  يوس  هب  يربمایپ  ارچ  اراـگدرورپ ، : » دـنتفگیم

(136 .«) تسا هتفایهار  یسک  هچ  دننایک و  تسار  هار  نارای  دینادب  هک  ادوز  دیشاب . راظتنا  رد  سپ  دنراظتنا . رد  همه  »

ءایبنألا
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دنپ چیه  (2 .) دـننادرگیور يربـخیب  رد  ناـنآ  و  تسا ، هدـش  کـیدزن  ناـشباسح  تقو ]  ] مدرم يارب  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
دندرک متـس  هکنانآ  و  تسا . لوغـشم  ناشیاهلد  هک  یلاـح  رد  (3 .) دندینـش ار  نآ  نانکيزاب  هکنیا  رگم  دـماین ، ناشراگدرورپ  زا  ياهزاـت 

: تفگ ربمایپ ] (] 4 (»؟ دیوریم رحس  يوس  هب  هتسناد  هدید و  ایآ  تسامـش ؟ دننام  يرـشب  زج  درم ]  ] نیا ایآ  : » هک دنتـساخرب  اوجن  هب  یناهنپ 
هکلب هن ] ، ] تسا هدیروش  ياهباوخ  : » دـنتفگ هکلب  (5 .«) اناد ياونـش  تسوا  و  دنادیم ، نیمز  نامـسآ و  رد  ار  [ي ] راتفگ ره ]  ] مراگدرورپ »

نانآ زا  لبق  (6 .«) دروایب ياهناشن  ام  يارب  دـیاب  دـش ، هضرع  مه  ناینیـشیپ  يارب  هک  هنوگ  نامه  سپ  تسا . يرعاش  وا  هکلب  هتفاـبرب ، ار  نآ 
زا شیپ  7)و  (؟ دنروآیم نامیا  هزجعم ] هب   ] نانیا ایآ  سپ  دندرواین . نامیا  ام ] تایآ  هب  - ] میدرک دوبان  ار  نآ  هک   - يرهش چیه  مدرم ] زین  ]

ناشیا 8)و  .) دیسرپب ینامـسآ  ياهباتک  ناگدنهوژپ  زا  دینادیمن  رگا  میتشادن . لیـسگ  میدرکیم  یحو  نانآ  هب  هک  ار  ینادرم  زج  زین ]  ] وت
ار هک  ره  اهنآ و  میدینادرگ و  تسار  ار  نانآ  هب  دوخ ]  ] هدعو سپس  (9 .) دندوبن مه ]  ] نادیواج میدادن و  رارق  دنروخن  اذغ  هک  يدسج  ار 
نآ رد  امـش  دای  هک  میدرک  لزان  امـش  يوس  هب  یباتک  ام  تقیقح ، رد  (10 .) میدـیناسر تکاله  هب  ار  ناراکطارفا  میداد و  تاجن  میتساوخ 

دیدـپ رگید  یموق  اـهنآ  زا  سپ  و  میتسکـش ، مه  رد  دـندوب  راکمتـس  شمدرم ]  ] هک ار  اهرهـش  رایـسب  هچ  11)و  (؟ دیـشیدنایمن ایآ  تسا .
مّعنتم نآ  رد  هچنآ  يوس  هب  و  دـیزیرگم ، ناـه ] (] 13 .) دـنتخیرگیم نآ  زا  هاگانب  دـندرک ، ساسحا  ار  ام  باذـع  نوچ  سپ  (12 .) میدروآ

رگمتـس ًاعقاو  اـم  هک  اـم ، رب  ياو  يا  : » دـنتفگ (14 .) دیریگ رارق  شـسرپ  دروم  امـش  هک  دـشاب  دـیدرگزاب ، ناتیاهارـس  يوس ] هب   ] دـیدوب و
تسا ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  16)و  .) میدینادرگ ناجیب  هدشورد  ار  نانآ  ات  دوب ، نیمه  هتسویپ  ناشنخـس  (15 .«) میدوب

ورف لطاب  رب  ار  قح  هکلب  (18 .) میدرکیم رایتخا  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  ًاعطق  میریگب ، ياهچیزاـب  میتساوخیم  رگا  (17 .) میدیرفاین هچیزاب  هب 
اهنامسآ و رد  هک  ره  19)و  .) دینکیم فصو  هچنآ  زا  امش  رب  ياو  ددرگیم . دوبان  نآ  هاگانب  و  دنکـشیم ، مه  رد  ار  نآ  سپ  مینکفایم ،

یتسس هکنآیب  زور ، هنابش  (20 .) دنوشیمن هدنامرد  دنزرویمن و  ّربکت  يو  شتـسرپ  زا  دـنیوا  دزن  هک  یناسک  و  تسوا ، يارب  تسا  نیمز 
اهنآ رد  رگا  (22 (؟ دـننکیم هدـنز  ار ] ناگدرم   ] اهنآ هک  دـناهدرک  رایتخا  نیمز  زا  ینایادـخ  دوخ  يارب  اـیآ  (21 .) دننکیم شیاین  دنزرو ،

، شرع راگدرورپ  ادخ ، تسا  هّزنم  سپ  دشیم . هابت  نامـسآ ] نیمز و   ] ًاعطق تشاد ، دوجو  رگید ]  ] ینایادخ ادخ ، زج  نامـسآ ] نیمز و  ]=
هب ایآ  (24 .) دش دنهاوخ  لاؤس  اهناسنا ]  ]= نانآ یل ] و[ درادن ، هار  ارچ  نوچ و  دهدیم  ماجنا  ادخ ]  ] هچنآ رد  (23 .) دننکیم فصو  هچنآ  زا 
نم زا  شیپ  هک  ره  هماندای  تسا و  نم  اب  هک  ره  هماندای  تسا  نیا  دـیروایب ». ار  ناـتناهرب  : » وگب دـناهتفرگ ؟ دوخ  يارب  ینایادـخ  وا  ياـج 

وا هب  هکنیا  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  چیه  وت  زا  شیپ  25)و  .) دننادرگیور نآ  زا  هجیتن  رد  دنسانشیمن و  ار  قح  ناشرتشیب  هکلب  هن ]! . ] هدوب
هکلب وا . تسا  هّزنم  هدرک ». رایتخا  يدنزرف  نامحر  يادخ ] : »] دـنتفگ 26)و  .«) دیتسرپب ارم  سپ  تسین ، نم  زج  ییادـخ  : » هک میدرک  یحو 

نانآ و يورارف  هچنآ  (28 .) دننکیم راک  وا  روتسد  هب  دوخ  و  دنریگیمن ، یـشیپ  وا  رب  نخـس  رد  هک  (27 ،) دندنمجرا یناگدنب  ناگتشرف ] ]
ره 29)و  .) دنناساره وا  میب  زا  دوخ  دننکیمن و  تعافـش  دهد ، تیاضر  ادخ ]  ] هک یـسک  يارب  زج  و  دـنادیم ، تسا  ناشرـس  تشپ  هچنآ 

هنوــگ نـیا  ار  ناراکمتــس  يازــس  يرآ ] . ] مـیهدیم رفیک  خزود  هـب  ار  وا  متــسه ،» ییادــخ  وا  زج  زین ]  ] نــم : » دــیوگب ناــنآ  زا  سک 
ادـج مه  زا  ار  ود  نآ  اـم  و  دـندوب ، هتـسویپ  مه  هب  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  هـک  دنتـسنادن  دـندیزرو  رفک  هـک  یناـسک  اـیآ  (30 .) میهدیم
ادابم ات  میداهن  راوتـسا  ییاههوک  نیمز  رد  31)و  (؟ دـنروآیمن نامیا  مه ] زاب   ] ایآ میدروآ ؟ دـیدپ  بآ  زا  ار  ياهدـنز  زیچ  ره  و  میتخاس ،
رارق ظوفحم  یفقـس  ار  نامـسآ  32)و  .) دـنبای هار  هک  دـشاب  میدروآ ، دـیدپ  خارف  ییاـههار  نآ  رد  و  دـنابنجب ، ار  مدرم ]  ]= ناـنآ نـیمز ] ]

دیدـپ ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  هک  یـسک  نآ  تسوا  33)و  .) دـننکیم ضارِعا  نآ  ياههناشن  رد ] هعلاطم   ] زا ناـنآ  یل ] و[ میداد ،
ایآ میدادن . رارق  ایند ] رد   ] یگنادواج يرـشب  چیه  يارب  وت  زا  شیپ  34)و  .) دنروانـش نّیعم ]  ] يرادم رد  ود  نیا  زا  مادک  ره  تسا . هدروآ 
هب و  دومزآ ، میهاوخ  کین  دب و  هب  شیامزآ  هار  زا  ار  امش  و  تسا ، گرم  هدنـشچ  یـسفن  ره  (35 (؟ دـننادیواج نانآ  يورب  ایند  زا  وت  رگا 

نیا ایآ  :[ » دنیوگیم و   ] دـنریگیم تاهرخـسم  هب  طقف  دـننیبب  ار  وت  نوچ  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  36)و  .) دیوشیم هدـینادرگزاب  ام  يوس 
باتش زا  ناسنا  (37 .) دنرکنم ار  نامحر  يادخ ]  ] دای دوخ ، نانآ  هک  یلاح  رد  دنکیم »؟ دای  يدب ] هب   ] ار ناتنایادـخ  هک  تسا  سک  نامه 
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تسار رگا  : » دنیوگیم 38)و  .) دیهاوخم نم  زا  باتـش  هب  ار ] باذع   ] سپ مهدیم . ناشن  امـش  هب  ار  متایآ  يدوز  هب  تسا . هدـش  هدـیرفآ 
دوخ و ياههرهچ  زا  هن  ار  شتآ  هک  هاگنآ  دنتسنادیم  دناهدش  رفاک  هک  نانآ  شاک  (39 (»؟ دوب دهاوخ  یک  تمایق ]  ] هدعو نیا  دییوگیم ،

یناهگان روط  هب  شتآ ]  ] هکلب (40 [.) تشاد دنهاوخ  یلاح  هچ   ] دنریگیمن رارق  تیامح  دروم  دوخ  و  تشاد ، دنناوتیمنزاب  ناشتـشپ  زا  هن 
41)و .) دوشیم هداد  تلهم  نانآ  هب  هن  دـننادرگرب و  ار  نآ  دـنناوتیم  هن  هک  ياهنوگ ] هب   ] دـنکیم هدزتهب  ار  ناـشیا  دـسریم و  ناـنآ  هب 
هب ار  نآ  هک  هچنآ  يازـس ] ، ] دـندرکیم هرخـسم  ار  نانآ  هک  یناسک  سپ  دـنتفرگ ، رارق  دنخـشیر  دروم  زین ]  ] وت زا  شیپ  ناربماـیپ  ًاّملـسم 
زا نانآ  هکلب  هن ] [ »؟ دنکیم ظفح  نامحر  باذع ]  ] زا زور  بش و  ار  امـش  یـسک  هچ  : » وگب (42 .) دش ناشریگنابیرگ  دنتفرگیم  دنخشیر 

دنناوتیم هن  نایادـخ ] نآ  [ ؟ دـننک تیامح  ناشیا  زا  هک  تسام  زا  ریغ  ینایادـخ  نانآ  يارب  ایآ  [34 (] 43 .) دننادرگیور ناشراگدرورپ  دای 
ایآ دیـشک . ازارد  هب  ناشرمع  ات  میدرک  رادروخرب  ار  ناشناردـپ  اـهنیا و  هکلب  هن ] (] 44 .) دـنوش يرای  ام  بناج  زا  هن  دـننک و  يرای  ار  دوخ 

یحو هلیسو  هب  طقف  ار  امـش  نم  : » وگب (45 (؟ دـنزوریپ نانآ  مه  زاب  ایآ  میهاکیم ؟ ورف  نآ  بناوج  زا  ار  نیمز  مییآیم و  ام  هک  دـننیبیمن 
، دـسرب نانآ  هب  تراگدرورپ  باذـع  زا  ياهمـش  رگا  46)و  .) دنونـشیمن ار  توعد  دـنوش ، هداد  میب  نارک  نوـچ  یل ] و[ مهدیم ». رادـشه 

متـس يزیچ  رد ]  ] سک چیه  سپ  میهنیم ، زیخاتـسر  زور  رد  ار  داد  ياهوزارت  47)و  .«) میدوب راکمتـس  هک  ام  رب  ياو  يا  : » تفگ دنهاوخ 
یسوم و هب  تقیقح ، رد  48)و  .) میـشاب سرباسح  ام  هک  تسا  یفاک  میروآیم و  ار  نآ  دشاب  یلدرخ  هناد  نزومه  لمع ]  ] رگا و  دنیبیمن ،

ناـهن رد  ناـشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک  ناـمه ] (] 49 .) تسا يزردـنا  ییانـشور و  ناراـگزیهرپ  يارب  ناـشباتک ]  ] مـیداد و ناـقرف  نوراـه 
؟ دینکیم راکنا  ار  نآ  مه  زاب  ایآ  تسا . هتـسجخ  يدنپ  میاهدرک - لزان  ار  نآ  هک  [ - باتک  ] نیا 50)و  .) دنکانساره تمایق  زا  دنسرتیم و 
دوخ و ردپ  هب  هک  هاگنآ  (52 .) میدوب اناد  وا  یگتـسیاش ]  ] هب اـم  میداد و  ار  شا  [ يرکف  ] دـشر میهاربا  هب  نآ ، زا  شیپ  تقیقح ، رد  (51)و 
: تفگ (54 .«) میتفای اهنآ  ناگدنتسرپ  ار  دوخ  ناردپ  : » دنتفگ (53 (»؟ دنتسیچ دیاهدش  اهنآ  مزالم  امش  هک  ییاههمسجم  نیا  : » تفگ شموق 
: تفگ (56 (»؟ یناگدننکیخوش زا  وت  ای  ياهدروآ  ام  يارب  ار  قح  ایآ  : » دـنتفگ (55 .«) دیدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ  امـش و  ًاعطق  »
زا تیعقاو ]  ] نیا رب  نم  و  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  اـهنآ  هک  یـسک  ناـمه  تسا ، نـیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ناـتراگدرورپ ، هـکلب  هـن ] »]
زج  - ار اهنآ  سپ  (58 .«) درک مهاوخ  يریبدت  ناتناتب  راک  رد  ًاعطق  دیتفر ، دیدرک و  تشپ  هکنآ  زا  سپ  هک  ادخ  هب  دنگوس  57)و  .) مناهاوگ
وا هک  هدرک ، ياهلماعم ]  ] نینچ ام  نایادخ  اب  یـسک  هچ  : » دـنتفگ (59 .) دنورب نآ  غارـس  هب  ناشیا  هک  دـشاب  درک ، زیر  زیر  ار - ناشرتگرزب 

سپ : » دنتفگ (61 .«) دوشیم هتفگ  میهاربا  وا  هب  هک  درکیم  دای  يدب ] هب   ] اهنآ زا  یناوج ، میدینش  : » دنتفگ (60 (»؟ تسا ناراکمتس  زا  ًاعقاو 
نینچ اـم  نایادــخ  اـب  وـت  اـیآ  مـیهاربا ، يا  : » دــنتفگ (62 .«) دــنهد تداهــش  ناــنآ  هـک  دــشاب  دــیروایب ، مدرم  ناگدــید  ربارب  رد  ار  وا 

هب  ] هدمآ و دوخ  هب  سپ  (64 .«) دیـسرپب اهنآ  زا  دنیوگیم  نخـس  رگا  تسا ، هدرک  ناشرتگرزب  نیا  ار  نآ  هکلب  هن ] : »] تفگ (63 (»؟ يدرک
نخــس اـهنیا  هـک  ياهتــسناد  ًاـعطق  :[ » دـنتفگ و   ] دــندش هدنکفارــس  سپــس  (65 .«) دیراکمتــس امــش  تـقیقح ، رد  : » دـنتفگ رگیدــکی ]

زا ریغ  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  (67 (؟ دناسریمن امـش  هب  ینایز  دوس و  چیه  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  ایآ  : » تفگ (66 .«) دنیوگیمن
يا : » میتفگ (69 .«) دـیهد يرای  ار  ناتنایادـخ  دـینازوسب و  ار  وا  دـینکیم ، يراک  رگا  : » دـنتفگ (68 (»؟ دیـشیدنایمن رگم  دیتسرپیم . ادخ 

وا 71)و  .) میداد رارق  مدرم ]  ] نیرتراکنایز ار  نانآ  یل ] دننزب و[ یگنرین  وا  هب  دنتساوخ  70)و  .«) شاب بیسآیب  درس و  میهاربا  يارب  شتآ ،
هب  ] ار بوقعی  قاحـسا و  72)و  .) میدـیناهر میدوب ، هداـهن  تکرب  نآ  رد  ناـیناهج  يارب  هک  ینیمزرـس  نآ  يوس  هب  نتفر ] يارب   ] ار طول  و 

تیادـه ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  73)و  .) میداد رارق  ناگتـسیاش  زا  ار  همه  میدوشخب و  وا  هب  نوزفا  یتـمعن ] ناوـنع 
هب 74)و  .) دـندوب ام  هدنتـسرپ  نانآ  میدرک و  یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاداپرب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  ناشیا  هب  و  دـندرکیم ،

اهنآ یتسار  هب  میداد . تاجن  دـندرکیم  یـسنج ]  ] دـیلپ ياهراک  شمدرم ]  ] هک يرهـش  نآ  زا  ار  وا  میدرک و  اـطع  شناد  تمکح و  طول 
هک هاگنآ  نک ] داـی   ] ار حون  76)و  .) دوب ناگتـسیاش  زا  وا  اریز  میدرک ، لـخاد  شیوخ  تمحر  رد  ار  وا  75)و  .) دندوب یفرحنم  دب و  هورگ 

ربارب رد  ار  وا  77)و  .) میدـیناهر گرزب  يالب  زا  شاهداوناخ  اب  ار  يو  و  میدرک ، تباجا  ار  وا  ام  سپ  درک ، ادـن  ناربماـیپ ] ریاـس   ] زا شیپ 
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قرغ ار  ناـشیا  هـمه  سپ  دـندوب ، يدـب  مدرم  ناـنآ  هـک  ارچ  میدیــشخب ، يزوریپ  دــندوب  هـتفرگ  غورد  هـب  ار  اـم  ياـههناشن  هـک  یمدرم 
- دـندوب هدـیرچ  نآ  رد  ماگنهبش  مدرم  نادنفـسوگ  هک   - رازتشک نآ  هراب  رد  هک  یماگنه  نک ] دای   ] ار نامیلـس  دوواد و  78)و  .) میدرک
تمکح و ود ] نآ  زا   ] کی ره  هب  و  میدنامهف ، نامیلـس  هب  ار  يرواد ]  ] نآ سپ  (79 .) میدوب نانآ  يرواد  دهاش  ام ]  ] و دـندرکیم ، يرواد 
[ يزاس  ] هرز نف  دوواد ]  ] هب 80)و  .) میدوب راک ] نیا   ] هدننک ام  و  میتشاداو ، شیاین  هب  ناگدنرپ  دوواد و  اب  ار  اههوک  و  میدرک ، اطع  شناد 
هب هک  میدرک ] مار   ] ار دابدـنت  نامیلـس ، يارب  81)و  (؟ دیرازگـساپس امـش  ایآ  سپ  دـنک . ظفح  ناتگنج  تارطخ ]  ] زا ار  امـش  ات  میتخومآ ،

دندوب نیطایش  زا  یخرب  82)و  .) میدوب اناد  يزیچ  ره  هب  ام  و  تفاییم ، نایرج  میدوب  هداهن  تکرب  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  وا  نامرف 
هک یماـگنه  نـک ] داــی   ] ار بوـیا  83)و  .) میدوـب اـهنآ  لاـح ]  ] بـقارم اـم  و  دــندرکیم ، نآ  زا  ریغ  ییاــهراک  یــصاوغ و  وا  يارب  هـک 

بیـسآ میدومن و  تباجا  ار  وا  ياعد ]  ] سپ (84 .«) نانابرهم نیرتنابرهم  ییوت  تسا و  هدیـسر  بیـسآ  نم  هب  : » هک داد  ادن  ار  شراگدرورپ 
یتربع ام و  بناج  زا  یتمحر  ات ]  ] میدرک اطع  يو  هب  ًاددـجم ]  ] ناـنآ اـب  هارمه  ار  ناـشریظن  وا و  ناـسک  و  میدرک ، فرطرب  ار  وا  رب  هدراو 
تمحر رد  ار  نانآ  86)و  .) دندوب نایابیکش  زا  همه  هک  نک ] دای   ] ار لفکلاوذ  سیردا و  لیعامـسا و  85)و  [.) دشاب  ] ناگدننکتدابع يارب 

زگره ام  هک  تشادنپ  تفر و  نیگمشخ  هک  هاگنآ  نک ] دای   ] ار نونلاوذ »  » 87)و .) دندوب ناگتسیاش  زا  ناشیا  هک  ارچ  میدومن ، لخاد  دوخ 
ناراکمتــس زا  نـم  هـک  یتــسار  وـت ، یهّزنم  تـسین ، وـت  زج  يدوـبعم  : » هـک دادرد  ادــن  اــهیکیرات  لد ]  ] رد اــت  میرادــن ، یتردــق  وا  رب 

دای  ] ار اّیرکز  89)و  .) میهدیم تاجن  نینچ  زین ]  ] ار نانمؤم  و  میدـیناهر ، هودـنا  زا  ار  وا  میدرک و  هدروآرب  ار  وا  ياـعد ]  ] سپ (88 .«) مدوب
تباجا ار  وا  ياعد ]  ] سپ (90 .«) یناگدـنرب ثرا  نیرتهب  وت  راذـگم و  اهنت  ارم  اراگدرورپ ، : » دـناوخ ار  دوخ  راگدرورپ  هک  یماگنه  نک ]

دندومنیم باتش  کین  ياهراک  رد  نانآ  اریز  میدرک ، لمح ] هدامآ  و   ] هتسیاش وا  يارب  ار  شرسمه  میدیـشخب و  ودب  ار  ییحی  و  میدومن ،
زا و  تشاد ، هاگن  نمادـکاپ  ار  دوخ  هک  نک ] دای  ار  نز   ] نآ 91)و  .) دندوب نتورف  ام  ربارب  رد  دـندناوخیم و  میب  تبغر و  يور  زا  ار  ام  و 
منم و  تسا ، هناـگی  یتـما  هک  امـش  تما  تسا  نیا  (92 .) مـیداد رارق  یتـیآ  ناـیناهج  يارب  ار  شرـسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  شیوـخ  حور 

هک ره  سپ  (94 .) دـندرگیمزاب ام  يوس  هب  همه  دـندرک . هراپ  هراـپ  دوخ  ناـیم  ار  ناـشنید  یل ] 93)و[ .) دیتسرپب ارم  سپ  امـش ، راگدرورپ 
رب 95)و  .) مینکیم تبث  وا  دوس  هب  هک  مییام  و  دوب ، دـهاوخن  یـساپسان  وا  شالت  يارب  دـشاب ، مه ]  ] نمؤم دـهد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک 

دوش و هدوشگ  ناشهار ]  ] جوجأم جوجأی و  هک  یتقو  ات  (96 .) تسا مارح  ایند ] هب   ] ناشتشگزاب میاهدرک ، كاله  ار  نآ  هک  يرهش  مدرم ] ]
:[ دنیوگیم و   ] دوشیم هریخ  دـناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  ناگدـید  ناهگان  ددرگ ، کیدزن  قح  هدـعو  97)و  ،) دنزاتب ياهتـشپ  ره  زا  اهنآ 

مزیه دیتسرپیم ، ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  تقیقح ، رد  (98 .«) میدوب رگمتـس  اـم  هکلب  میدوب ، تلفغ  رد  زور ]  ] نیا زا  هک  اـم  رب  ياو  يا  »
نآ رد  یگلمج  هکنآ  لاح  و  دـندشیمن ، دراو  نآ  رد  دـندوب  یعقاو ]  ] ینایادـخ اـهنیا  رگا  (99 .) دش دیهاوخ  دراو  نآ  رد  امـش  دیخزود .
هب ام  بناج  زا  البق  هک  یناـسک  ناـمگیب  (101 .) دنونـشیمن يزیچ ]  ] اجنآ رد  تسا و  راز  ياهلاـن  اـجنآ  رد  اـهنآ  يارب  (100 .) دنراگدنام

ناشیاهلد هچنآ  نایم  رد  نانآ  و  دنونشیمن ، ار  نآ  يادص  (102 .) دش دنهاوخ  هتشاد  رود  شتآ ]  ] نآ زا  تسا  هدش  هداد  وکین  هدعو  نانآ 
نامه نیا  دنیوگیم ]: نانآ  هب  و   ] دننکیم لابقتـسا  اهنآ  زا  ناگتـشرف  دنکیمن و  نیگمغ  ار  نانآ  گرزب ، هرهلد  (103 .) دننادواج دهاوخب 

راب هک  هنوگ  نامه  میچیپیم . رد  اههمان  هحفص  ندیچیپ  رد  نوچمه  ار  نامسآ  هک  يزور  (104 .) دندادیم هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزور 
، تقیقح رد  105)و  .) مینآ هدنهدماجنا  ام  هک  ام ، هدهع  رب  تسا  ياهدـعو  مینادرگیمزاب . ار  نآ  هرابود  میدرک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  تسخن 

مدرم يارب  روـما ]  ] نـیا رد  یتـسار  هـب  (106 .) درب دـنهاوخ  ثرا  هـب  اـم  هتــسیاش  ناگدـنب  ار  نـیمز  هـک  میتـشون  تاروـت  زا  سپ  روـبز  رد 
یحو نم  هب  هک  تـسین  نـیا  زج  : » وـگب (108 .) میداتـسرفن ناـیناهج  يارب  یتـمحر  زج  ار  وت  107)و  .) تسا یقیقح ]  ] یغالبا هشیپتداـبع 

روط هب  امـش  همه ]  ] هب : » وـگب دـنتفاترب  يور  رگا  سپ  (109 (»؟ دیوشیم ناملـسم  ایآ  سپ  تسا . هناگی  ییادـخ  امـش  يادـخ  هک  دوشیم 
هچنآ دنادیم و  ار  راکشآ  نخس  وا  يرآ ]، (] 110 .«) رود ای  تسا  کیدزن  ایآ  دیاهدش  هداد  هدـعو  هچنآ  منادیمن  و  مدرک ، مالعا  ناسکی 

: تفگ (112 .) دشاب يرادروخرب  هلیسو ]  ] یهاگ دنچ  ات  یـشیامزآ و  امـش  يارب  نآ  دیاش  منادیمن ، 111)و  .) دنادیم دیرادیم  هدیشوپ  ار 
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(113 .«) تسا ریگتسد  رگشیاشخب  نامه  ام  راگدرورپ  دینکیم ، فصو  هچنآ  مغر  هب  و  نک ، يرواد  قح  هب  تدوخ ] ، ] اراگدرورپ »

جحلا

هک يزور  (2 .) تسا كانلوه  يرما  زیخاتـسر  هلزلز  هک  ارچ  دـینک ، اورپ  دوخ  راـگدرورپ  زا  مدرم ، يا  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
تسم ار  مدرم  و  دهنیم ، ورف  ار  دوخ  راب  ینتـسبآ  ره  و  دراذگیم ، ورف  سرت ] زا   ] دهدیم ریـش  هک  ار  نآ  ياهدنهدریـش  ره  دینیبب ، ار  نآ 

دننکیم و هلداجم  یملع  چیه  نودب  ادخ  هراب  رد  مدرم  زا  یخرب  3)و  .) تسا دیدش  ادخ  باذع  یلو  دنتـسین ، تسم  هکنآ  لاح  ینیبیم و 
هارمگ ار  يو  وا  ًاـعطق  دریگ ، یتـسود  هـب  ار  وا  سک  ره  هـک  تـسا  هدـش  ررقم  ناطیـش ]  ] رب (4 .) دنیامنیم يوریپ  یـشکرس  ناطیـش  ره  زا 
كاخ زا  ار  امـش  اـم  هک  دـینادب ]  ] سپ دیّکـش ، رد  ندـش  هتخیگنارب  هراـب  رد  رگا  مدرم ، يا  (5 .) دناشکیم شـشتآ  باذـع  هب  دزاسیم و 

امـش رب  ار ] دوخ  تردـق   ] ات صقان ، تقلخ  ًانایحا ]  ] لماک و تقلخ  ياراد  هغـضم ، زا  هاـگنآ  هقلع ، زا  سپـس  هفطن ، زا  سپـس  میاهدـیرفآ ،
، میروآیم نورب  كدوک  تروص ] هب   ] ار امـش  هاگنآ  میهدیم ، رارق  اهمحر  رد  نیعم  یتدـم  ات  مینکیم  هدارا  ار  هچنآ  و  مینادرگ . نشور 

يریپ تیاغ  هب  امـش  زا  یخرب  و  دریمیم ، سردوز ]  ] امـش زا  یخرب  و  دیـسرب ، ناتدـشر  دـح  هب  اـت  میهدیم ] همادا  ار  امـش  تاـیح   ] سپس
میروآ دورف  نآ  رب  بآ  نوچ  یل ] ینیبیم و[ هدیکشخ  ار  نیمز  و  دنادیمن . يزیچ  اهزیچ ] یـسب   ] نتـسناد زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  دسریم 

قح دوخ  ادخ  هک  تسا  ببس  نادب  اهییامن ] تردق   ] نیا (6 .) دنایوریم وکین  ياهینتسر ]  ] عون ره  زا  دنکیم و  ومن  دیآیمرد و  شبنج  هب 
یکش و ]  ] تسا یندمآ  زیخاتسر  هکنآ  مه ]  ] 7)و .) تساناوت يزیچ  ره  رب  هک  تسوا  مه ]  ] دنکیم و هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  و  تسا ،

ادخ هراب  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم ]  ] زا 8)و  .) دزیگنایمرب دـنیاهروگ  رد  هک  ار  یناسک  هک  تسادـخ  تقیقح ، رد  و  تسین ، نآ  رد 
هارمگ ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] ات توِْخن ، ِرـس  زا  مه ] نآ  (] 9 ،) دزادرپیم هلداجم  هب  ینـشور  باتک  دومنهر و  چیهیب  شناد و  چیه  نودـب 

ییاهزیچ يازس  هب  رفیک ]  ] نیا (10 .) میناشچیم نازوس  شتآ  باذـع  ار  وا  زیخاتـسر  زور  رد  و  تسا ، ییاوسر  وا  يارب  ایند  نیا  رد  دـنک .
طقف ار  ادخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نایم  زا  11)و  .) تسین رگدادیب  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  هنرگ ]  ] تسا و هداتسرف  شیپ  وت  ياهتسد  هک  تسا 

ایند و رد  دباترب . يور  دسر  ودب  ییالب  نوچ  و  دبای ، نانیمطا  نادب  دـسرب  وا  هب  يریخ  رگا  سپ  دتـسرپیم . لمع ] نودـب  و   ] لاح کی  رب 
شدوس هن  دناسریم و  وا  هب  ینایز  هن  هک  دـناوخیم  ار  يزیچ  ادـخ  ياج  هب  (12 .) راکـشآ نایز  نامه  تسا  نیا  تسا . هدید  نایز  ترخآ 

دب هچ  ییالوم و  دب  هچ  هو  تسا . رتکیدزن  شدوس  زا  شنایز  هک  دناوخیم  ار  یسک  (13 .) زارد رود و  یهارمگ  نامه  تسا  نیا  دهدیم .
نآ ناـتخرد ]  ] ریز زا  هک  دروآیمرد  ییاـهغاب  هب  دـناهدرک  هتـسیاش  ياـهراک  هدـیورگ و  هـک  ار  یناـسک  ادـخ  ناـمگیب ، (14 !) يزاسمد

يرای زگره  ترخآ  ایند و  رد  ار  شربماـیپ ]  ] ادـخ هک  درادـنپیم  هک  ره  (15 .) دهدیم ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  تسا . ناور  اهرابدور 
يزیچ شگنرین  ایآ  هک  درگنب  هاگنآ  دَُرِبب . ار ] نآ   ] سپـس دنک ] زیوآقلح  ار  دوخ  و   ] دشک فقـس  يوس  هب  یبانط  ات  وگب ]  ] درک دـهاوخن 

ره هک  تسادخ  و  میدرک ، لزان  رگنـشور  یتایآ  تروص ] هب   ] ار نآرق ]  ] هنوگ نیدب  16)و  (؟ درب دهاوخ  نایم  زا  هدش  وا  مشخ  هیام  هک  ار 
هک یناسک  نایتشترز و  نایحیسم و  اهیئباص و  دندش و  يدوهی  هک  یناسک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  (17 .) دیامنیم هار  دهاوخب  ار  هک 

تسادخ هک  یتسنادن  ایآ  (18 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  ادـخ  اریز  درک ، دـهاوخ  يرواد  ناشنایم  تمایق  زور  ادـخ  هتبلا  دـندیزرو ، كرش 
زا يرایسب  ناگدنبنج و  ناتخرد و  اههوک و  ناگراتس و  مامت ]  ] هام و دیـشروخ و  و  تسا ، نیمز  رد  سک  ره  اهنامـسآ و  رد  سک  ره  هک 

ياهدنرادیمارگ ار  وا  دنک  راوخ  ادخ  ار  هک  ره  و  تسا . هدـش  بجاو  نانآ  رب  باذـع  هک  دنايرایـسب  و  دـننکیم ؟ هدجـس  وا  يارب  مدرم 
هزیتس مه  اب  ناـشراگدرورپ  هراـب  رد  هک  دـنرگیدکی  نانمـشد  هورگ ]،  ] ود نیا  (19 .) دـهدیم ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  هک  ارچ  تسین ،
هتخیر ناـشوج  بآ  ناشرــس  يـالاب  زا  و ]  ] تـسا هدـش  هدــیرب  ناـشیارب  شتآ  زا  ییاـههماج  دــندیزرو ، رفک  هـک  یناـسک  و  دــننکیم ،

ناـنآ رـس ] رب  تبرــض  ندرک  دراو   ] يارب 21)و  .) ددرگیم هتخادـگ  نادـب  ناش  [ ندـب  ] تسوپ اـب  تساـهنآ  مکـش  رد  هچنآ  (20 .) دوشیم
باذع دیـشچب  ناه ] هک   ] دنوشیم هدینادرگ  زاب  نآ  رد  دنور  نوریب  نآ  زا  مغ ، تدـش ]  ] زا دـنهاوخب  راب  ره  (22 .) تسا نینهآ  ییاهزرگ 
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تسا ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهغاب  رد  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  (23 .) ار نازوس  شتآ 
كاپ راـتفگ  هب  24)و  .) تسا ناینرپ  زا  اجنآ  رد  ناشـسابل  و  دـنوشیم ، هتـسارآ  دـیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتـسد  اـب  اـجنآ  رد  دروآیمرد :

 - مارحلادجسم ادخ و  هار  زا  دندش و  رفاک  هک  یناسک  نامگیب ، (25 .) دندرگیم تیاده  هدوتس  يادخ ]  ] هار يوس  هب  دنوشیم و  تیاده 
هب اجنآ  رد  دهاوخب  هک  ره  زین ]  ] و دننکیم ، يریگ  ولج  میاهداد - رارق  ناسکی  نیـشنهیداب ، اجنآ و  رد  میقم  زا  معا  مدرم ، يارب  ار  نآ  هک 
:[ میتفگ ودـب   ] میدرک نیعم  ار  هناـخ  ياـج  میهاربا  يارب  نوچ  26)و  .) میناـشچیم كاـندرد  یباذـع  زا  ار  وا  دوش ، فرحنم   [ قح زا   ] متس

هزیکاـپ ناگدننکهدجـس  و ]  ] ناگدـننکعوکر ناگدـننکمایق و  ناگدـننکفاوط و  يارب  ار  ماهناـخ  نادرگم و  کیرــش  نـم  اـب  ار  يزیچ  »
هب دنیآیم - يرود  هار  ره  زا  هک   - يرغال رتش  ره  رب  راوس ]  ] هدایپ و ناریاز ]  ] ات روآرب  گناب  جـح  يادا ]  ] يارب مدرم  نایم  رد  27)و  .«) راد

هدرک نانآ  ِيزور  هک  ياهتسبنابز  ياهماد  رب  یمولعم  ياهزور  رد  ار  ادخ  مان  و  دنشاب ، شیوخ  عفانم  دهاش  ات  (28 ،) دنروآ يور  وت  يوس 
دننک افو  دوخ  ياهرذن  هب  دنیادزب و  ار  دوخ  یگدولآ  دیاب  سپس  (29 .) دیناروخب دنمتسم  هدنامرد  هب  دیروخب و  اهنآ  زا  سپ ، دنربب . تسا 

نآ دراد ، گرزب  ار  ادخ  تاررقم  سک  ره  و  هدـش ] ررقم  هچنآ   ] تسا نیا  (30 .) دـنروآ ياج  هب  فاوط  هبعک ]  ]= نهک هناخ  نآ  درِگ  رب  و 
يرود اهتب  يدیلپ  زا  سپ ، دوشیم . هدناوخ  امش  رب  هچنآ  رگم  تسا ، هدش  لالح  اهماد  امش  يارب  و  تسا ، رتهب  شراگدرورپ  دزن  وا  يارب 

سک ره  و  وا ! يارب ]  ] ناگدنریگکیرش هن  دیـشاب ؛ ادخ  هب  صلاخ  ناگدنورگ  هک  یلاح  رد  (31 .) دیزرو بانتجا  لطاب  راتفگ  زا  و  دینک ،
هدـنکفا رود  ییاج  هب  ار  وا  داب  ای  دـناهدوبر  ار  وا  يراکـش ]  ] ناغرم هداتفا و  ورف  نامـسآ  زا  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دزرو  كرـش  ادـخ  هب 

رد امش  يارب  (33 .) تساهلد یکاپ  زا  یکاح ]  ] نآ تقیقح ، رد  دراد  گرزب  ار  ادخ  ریاعـش  سک  ره  و  ادخ ] ضیارف   ] تسا نیا  (32 .) تسا
يارب 34)و  .) تسا هبعک ]  ]= نهک هناخ  رد  ضیارف ] ریاس  اهنآ و  ندرکینابرق   ] هاگیاج سپـس  تسا ، ییاهدوس  نیعم  یتدـم  ات  اهماد ]  ] نآ

امـش يادخ  هک ] دـینادب   ] سپ دـننک . دای  هدـینادرگ  اهنآ  يزور  هک  ياهتـسبنابز  ياهماد  رب  ار  ادـخ  مان  ات  میداد ، رارق  یکـسانم  یتما  ره 
تیشخ ناشیاهلد  دوش ، دای  ادخ  مان ]  ] نوچ هک  نانامه  (35 .) هد تراشب  ار  نانتورف  و  دیهن . ندرگ  وا  نامرف ]  ] هب سپ  تسا ، هناگی  ییادخ 

36)و .) دننکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  و  دنزامن ، ناگدنراد  اپرب  دنناگهشیپ و  ربص  دـیآ  ناشرـسرب  هچ  ره  رب  هک ] نانآ   ] دـبای و
ياپرب هک  یلاح  رد   - اهنآ رب  ار  ادـخ  مان  سپ  تسا . ریخ  امـش  يارب  اهنآ  رد  میداد : رارق  ادـخ  ریاعـش  هلمج ]  ] زا امـش  يارب  ار  هبرف  نارتش 

ار اهنآ  هنوگ  نیا  دیناروخب .  [ لئاس ریغ  [ي  اونیب هب  و  لئاس ]  ] تسدگنت هب  دیروخب و  اهنآ  زا  دندیتلغرد  ولهپ  هب  نوچ  دیرَبب و  دناهداتـسیا -
[ نیا  ] یلو دیـسر ، دـهاوخن  ادـخ  هب  ناشیاهنوخ  هن  اـهنآ و  ياهتـشوگ  هن ]  ] زگره (37 .) دیـشاب رازگرکـش  هک  دیما  میدرک ، مار  امـش  يارب 
هب هدومن  تیادـه  ار  امـش  هکنآ  ساپ  هب  ار  ادـخ  ات  درک ، مار  امـش  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ ]  ] هنوگ نیا  دـسریم . وا  هب  هک  تسامـش  ياوقت 

راکتنایخ چیه  ادـخ  اریز  دـنکیم ، عافد  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  ًاعطق  (38 .) هد هدژم  ار  ناراکوکین  و  دـینک ، داـی  یگرزب 
رارق ملظ  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدـش  هداد  داهج ]  ] تصخر هدـش ، لیمحت  ناـنآ  رب  گـنج  هک  یناـسک  هب  (39 .) درادن تسود  ار  یـساپسان 

یهانگ اهنآ  . ] دـندش هدـنار  نوریب  ناشیاههناخ  زا  قحانب  هک  یناسک  نامه  (40 .) تساناوت تخـس  نانآ  يزوریپ  رب  ادخ  هتبلا  و  دـناهتفرگ ،
اهاسیلک اههعموص و  درکیمن ، عفد  رگید  ضعب  اب  ار  مدرم  زا  یـضعب  ادخ  رگا  و  تسادخ » ام  راگدرورپ  : » دنتفگیم هکنیا  زج  دنتـشادن ]

يرای ار  وا  نید ]  ] هک یـسک  هب  ادـخ  ًاعطق  و  دـشیم ، ناریو  تخـس  دوشیم ، هدرب  رایـسب  اـهنآ  رد  ادـخ  ماـن  هک  يدـجاسم  اـههسینک و  و 
، میهد ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناسک  ناـمه  (41 .) تسا ریذپانتسکش  دنمورین  تخـس  ادخ  هک  ارچ  دهدیم ، يرای  دنکیم ،

ِنآ زا  اهراک  همه  ماجرف  و  دنرادیم ، زاب  دنـسپان  ياهراک  زا  و  دنرادیماو ، هدیدنـسپ  ياهراک  هب  دنهدیم و  تاکز  دنرادیم و  اپرب  زامن 
میهاربا و موق  زین ]  ] 43)و .) دنتخادرپ بیذکت  هب  زین ]  ] دومث داع و  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ  ًاعطق  دننک ، بیذکت  ار  وت  رگا  42)و  .) تسادخ

باذع رگنب ، متفرگ . ار  اهنآ  نابیرگ ]  ] سپس مداد ، تلهم  ار  نارفاک  سپ  دش ، بیذکت  یـسوم  و  نیدم . لها  نینچمه ]  ] 44)و .) طول موق 
، تسا هتخیر  ورف  شیاهفقس  اهرهش ]  ] نآ کنیا ]  ] میدرک و ناشکاله  دندوب - راکمتس  هک   - ار اهرهش  رایـسب  هچ  45)و  (؟ دوب هنوگچ  نم 

دنشیدنیب نآ  اب  هک  دنشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دناهدرکن ، شدرگ  نیمز  رد  ایآ  (46 .) ار هتشارفا  ياهکشوک  كورتم و  ياههاچ  رایسب ] هچ   ] و
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باتـش اب  وت  زا  47)و  .) تسا روک  تساههنیـس  رد  هک  ییاـهلد  نکیل  تسین  روک  اهمـشچ  تقیقح ، رد  دنونـشب ؟ نآ  اـب  هک  ییاهـشوگ  اـی 
دننام تراگدرورپ  دزن  تمایق ] زا   ] زور کی  تقیقح ، رد  و  دنک ، یمن  فالخ  ار  شاهدعو  ادخ  زگره  هکنآ  اب  دننکیم ، باذـع  ياضاقت 

و متفرگ ، ار  نآ  نابیرگ ]  ] سپس دوب ؛ راکمتس  هک  یلاح  رد  مداد ، شتلهم  هک  يرهش  اسب  هچ  48)و  .) دیرمشیم هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه 
ياهراک هدـیورگ و  هک  ناـنآ  سپ  (50 .«) مراکـشآ ياهدـنهدرادشه  طقف  امـش  يارب  نم  مدرم ، يا  : » وگب (49 .) تسا نم  يوس  هب  ماـجرف 

[ دوخ لایخ  هب  و   ] دنـشوکیم ام  تایآ  هئطخت ]  ] رد هک  یناـسک  51)و  .) دوب دهاوخ  ناشیا  يارب  وکین  ِيزور  شزرمآ و  دناهدرک ، هتـسیاش 
يزیچ هاـگ  ره  هـکنیا  زج  میداتـسرفن  ار  يربماـیپ  لوـسر و  چـیه  زین ]  ] وـت زا  شیپ  52)و  .) دنخزود لها  نانآ  دنتـسه ، ام  ناگدـننکزجاع 
تایآ ادخ  سپس  دینادرگیم ، وحم  درکیم  اقلا  ناطیـش  ار  هچنآ  ادخ  سپ  درکیم . ههبـش ]  ] ِياقلا شتوالت  رد  ناطیـش  دومنیم ، توالت 

يرامیب ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  يارب  دـنکیم ، اقلا  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  اـت  (53 .) تسا میکح  ياناد  ادـخ  و  تخاسیم ، راوتـسا  ار  دوخ 
هک دننادب  دناهتفای  شناد  هک  نانآ  ات  54)و  .) دنزارد رود و  سب  ياهزیتس  رد  نارگمتس  و  دنادرگ ، یشیامزآ  نالدگنس  يارب  زین ]  ] تسا و

دنوادـخ یتسار  هب  و  ددرگ . عضاـخ  وا  يارب  ناـشیاهلد  دـنروآ و  ناـمیا  نادـب  و  تسوت . راـگدرورپ  بناـج  زا  و ]  ] تسا قح  نآرق ]  ] نیا
ات دندیدرت ، رد  نآ  زا  هراومه  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  یل ] 55)و[ .) تسا ربهار  تسار  یهار  يوس  هب  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک 

نانآ نایم  تسادـخ : ِنآ  زا  یهاـشداپ  زور ، نآ  رد  (56 .) دیایب ناشغارـس  هب  ماجرفدب  يزور  باذـع  ای  دـسر ، ارف  نانآ  يارب  تمایق  هاگانب 
یناسک 57)و  .) دوب دنهاوخ  تمعن  زانرپ و  ياهغاب  رد  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هجیتن ] رد   ] و دنکیم ، يرواد 

ترجاهم ادـخ  هار  رد  هک  ناـنآ  58)و  .) دوب دـهاوخ  روآتّفخ  یباذـع  نانآ  يارب  دناهتـشادنپ ، غورد  ار  ام  ياـههناشن  هدـیزرو و  رفک  هک 
ناگدنهديزور نیرتهب  هک  تسادخ  نیا  یتسار  و  دشخبیم . وکین  یقزر  نانآ  هب  دنوادخ  ًاعطق  دناهدرم ، ای  هدش  هتشک  هاگنآ  و  دناهدرک ،

نینچ يرآ  (60 .) تسا رابدرب  ییاناد  دـنوادخ  هک  تسین  کش  و  دروآ ، دـهاوخرد  دندنـسپیم  ار  نآ  هک  یهاگیاج  هب  ار  نانآ  (59 .) تسا
دهاوخ يرای  ار  وا  ادـخ  ًاعطق  دریگ ، رارق  متـس  دروم  سپـس  دـنز ، تبوقع  هب  تسد  تسا  هتفر  تبوقع  وا  رب  هچنآ  ریظن  سک  ره  و  تسا ،

بـش رد  زین ]  ] ار زور  دروآیمرد و  زور  رد  ار  بش  ادخ  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  (61 .) تسا هدنزرمآ  رگـشیاشخب و  ادخ  هک  ارچ  درک ،
نآ دنناوخیم  وا  ياج  هب  هچنآ  تسا و  قح  دوخ  ادخ  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  يرآ ]، (] 62 .) تسانیب ياونش  هک  تسادخ  و  دروآیمرد ،

؟ دیدرگ زبسرـس  نیمز  داتـسرف و  ورف  یبآ  نامـسآ ، زا  ادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ  (63 .) تسا گرزب  ـالاو و  هک  تسادـخ  نیا  و  تسا ، لـطاب 
هک تسادـخ  نیا  تقیقح ، رد  و  تسوا ، ِنآ  زا  تسا  نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  (64 .) تسا هاـگآ  قیقد و  هک  تسادـخ  يرآ ،
هب ایرد  رد  اـهیتشک  و  دـینادرگ ، مار  امـش  عفن  هب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  ادـخ  هک  ياهدـیدن  اـیآ  (65 .) تسا تافص ] ] هدوتـس زاینیب  دوخ 

مدرم هب  تبسن  دنوادخ  تقیقح ، رد  دشاب .]  ] شدوخ نذا  هب  رگم  دتفا ، ورف  نیمز  رب  ادابم ]  ] ات درادیم  هاگن  ار  نامسآ  و  دنناور ، وا  نامرف 
هک اقح  دهد . یم  ون ]  ] یگدنز زاب  و  دناریمیم ، ار  امش  سپـس  دیـشخب ، یگدنز  ار  امـش  هک  تسوا  66)و  .) تسا نابرهم  فوئر و  تخس 

هزیتس هب  وت  اب  رما  نیا  رد  دـیابن  سپ  دـننکیم ، لمع  نادـب  اهنآ  هک  میداد  رارق  یکـسانم  یتما  ره  يارب  (67 .) تسا ساپسان  تخس  ناسنا 
هچنآ هب  ادـخ  : » وگب دـندرک ، هلداجم  وت  اـب  رگا  68)و  .) يراد رارق  تسار  یهار  رب  وـت  اریز  نک ، توـعد  تراـگدرورپ  هار  هـب  دـنزیخرب ،

ایآ (70 .) درک دـهاوخ  يرواد  دـیدرکیم ، فـالتخا  نآ  رد  رگیدــکی  اـب  هـچنآ  دروـم  رد  تماـیق  زور  ادــخ  (69 .«) تسا رتاناد  دـینکیم 
ناـسآ ادـخ  رب  نیا  ًاـعطق  تسا . جردـنم ]  ] یباـتک رد  همه ]  ] اـهنیا دـنادیم ؟ تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  هـچنآ  دـنوادخ  هـک  ياهتـسنادن 
يروای ناراکمتـس  يارب  و  دنرادن ، یـشناد  نادب  هدرکن و  لزان  یتّجح  نآ  دـییأت ]  ] رب هک  دنتـسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  ياج  هب  71)و  .) تسا

صیخـشت ار  راـکنا  رثا ]  ] دـناهدیزرو رفک  هک  یناـسک  هرهچ  رد  دوـشیم ، هدـناوخ  ناـنآ  رب  اـم  نـشور  تاـیآ  نوـچ  72)و  .) دوب دهاوخن 
ربخ نیا  زا  رتدـب  هب  ار  امـش  ایآ  : » وگب دـنوش . روهلمح  دـننکیم  توالت  ناشیارب  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  رب  هک  هدـنامن  يزیچ  یهدیم :
هدز یلَثَم  مدرم ، يا  (73 .«) تسا یماجنارـس  دب  هچ  و  هداد ، هدعو  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  شتآ   [ نامه [ ؟ مهد
نآ ندـیرفآ ]  ] يارب دـنچ  ره  دـننیرفآیمن ، یـسگم  یتح ]  ] زگره دـیناوخیم  ادـخ  زج  هک  ار  یناـسک  دـیهد : ارف  شوگ  نادـب  سپ  دـش .
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ار ادخ  ردق  (74 .) دنناوتان ود  ره  بولطم  بلاط و  دنریگ . سپزاب  ار  نآ  دنناوتیمن  دـیابرب  نانآ  زا  يزیچ  سگم  نآ  رگا  و  دـننک ، عامتجا 
ینالوسر ناگتـشرف  ناـیم  زا  ادـخ  (75 .) تـسا ریذپانتسکـش  دـنمورین  هـک  تسادـخ  تـقیقح ، رد  دنتخانـشن . تـسوا  روـخ  رد  هکناـنچ 

[ همه  ] دنادیم و تسا  ناشرس  تشپ  هچنآ  نانآ و  سرتسد  رد  هچنآ  (76 .) تسانیب ياونش  ادخ  نامگیب  مدرم . نایم  زا  زین  و  دنیزگیمرب ،
بوخ راک  دیتسرپب و  ار  ناتراگدرورپ  دینک و  دوجـس  عوکر و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (77 .) دوشیم هدینادرگزاب  ادخ  هب  اهراک 

[ دوخ يارب   ] ار امـش  هک  تسوا  دینک ، داهج  تسوا  هار ] رد   ] داهج قح  هکنانچ  ادـخ  هار  رد  78)و  .) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیهد ، ماجنا 
و دیمان ، ناملسم  ار  امش  ًالبق  هک  دوب  وا  تسا ] هدوب  نینچ  زین   ] میهاربا ناتردپ  نییآ  تسا . هدادن  رارق  یتخـس  امـش  رب  نید  رد  هدیزگرب و 

تاکز دیراد و  اپرب  ار  زامن  سپ  دیشاب . هاوگ  مدرم  رب  امش  دشاب و  هاوگ  امـش  رب  ربمایپ  نیا  ات  تسا ] هدمآ  بلطم  نیمه  زین  نآرق   ] نیا رد 
(79 .) يروای وکین  هچ  ییالوم و  وکین  هچ  تسامش ؛ يالوم  وا  دیور . ادخ  هانپ  هب  دیهدب و 

نونمؤملا

هدوهیب زا  هک  ناـنآ  3)و  ،) دـننتورف ناشزامن  رد  هک  نانامه  (2 ،) دـندش راگتـسر  نانمؤم  هک  یتسار  هب  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
تـسد هب  هـک  ینازینک  اـی  ناشنارـسمه  دروـم  رد  رگم  (6 ،) دـننمادکاپ هک  یناـسک  5)و  ،) دـنزادرپیم تاـکز  هک  ناـنآ  4)و  ،) دننادرگیور

هک نانآ  8)و  .) دنناگدنرذگرد دح  زا  نانآ  دـیوج ، نیا  زا  رتارف  هک  ره  سپ  (7 .) تسین یـشهوکن  نانآ  رب  تروص  نیا  رد  هک  دناهدروآ ،
هک نانامه  (11 ،) دنناثراو دوخ  هک  دننانآ  (10 ،) دنیامنیم تبظاوم  ناشیاهزامن  رب  هک  نانآ  9)و  ،) دننکیم تیاعر  ار  دوخ  نامیپ  اهتناما و 
هب  ] ار وا  سپـس  (13 .) میدـیرفآ لِـگ  زا  ياهراـصع  زا  ار  ناـسنا  نیقی ، هب  12)و  .) دـننامیم نادواـج  اـجنآ  رد  دـنربیم و  ثرا  هب  ار  تشهب 

هغـضم تروص ] هب   ] ار هقلع  نآ  سپ  میدروآرد . هقلع  تروص  هب  ار  هفطن  هاـگنآ  (14 .) میداد رارق  راوتـسا  یهاگیاج  رد  ياهفطن  تروص ]
دیدپ رگید  یشنیرفآ  رد ] ار  نینج   ] هاگنآ میدیناشوپ ، یتشوگ  اب  ار  اهناوختسا  دعب  میتخاس ، ییاهناوختـسا  ار  هغـضم  هاگنآ  و  میدینادرگ ،

زیخاتسر زور  رد  امش  هاگنآ  (16 .) دُرم دیهاوخ  ًاعطق  لحارم ]  ] نیا زا  دـعب  (15 .) تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ادـخ  رب  داب  نیرفآ  میدروآ .
زا 18)و  .) میاهدوبن لفاغ  شنیرفآ  راک ]  ] زا میدیرفآ و  ینامـسآ ]  ] هار تفه  امـش  رـس  يالاب  ام ]  ] یتسار هب  17)و  .) دش دیهاوخ  هتخیگنارب 

يارب سپ  (19 .) مییاناوت ًامّلـسم  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  ام  و  میداد ، ياـج  نیمز  رد  ار  نآ  و  میدروآ ، دورف  نّیعم ]  ] هزادـنا هب  یبآ  نامـسآ ،
اهنآ زا  تـسا و  ناوارف  ياـههویم  امــش  يارب  اـهنآ  رد  هـک  مـیدرک  رادــیدپ  روـگنا  اـمرخ و  ناــتخرد  زا  ییاــهغاب  نآ  هلیــسو  هـب  اــمش 

[ي اهماد رد  امـش  يارب  هتبلا  21)و  .) تسا ناگدـنروخ  يارب  یـشروخ  نان  نغور و  هک  دـیآیمرب  یتخرد  انیـس  روط  زا  20)و  .) دیروخیم
اهنآ زا  تسا و  ناوارف  ياهدوس  اهنآ  رد  امـش  يارب  و  میناشونیم ، امـش  هب  تساـهنآ ، مکـش  رد  هک  يریـش ]  ] زا تسا : یتربع  سرد ] هّلگ 
موق يا  : » تفگ ناـنآ ] هب   ] سپ میداتـسرف . شموق  يوس  هب  ار  حون  نیقی  هب  23)و  .) دـیوشیم راوس  اهیتشک  رب  اهنآ و  رب  22)و  .) دیروخیم

يرشب زج  درم ]  ] نیا : » دنتفگ دندوب  رفاک  هک  شموق  فارشا  24)و  (»؟ دیرادن اورپ  رگم  تسین . ییادخ  وا  زج  ار  امش  دیتسرپب . ار  ادخ  نم ،
، دوخ نیتسخن  ناردپ  نایم  رد  [ ام . ] داتسرفیم یناگتشرف  ًاعطق  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دیوج ، يرترب  امش  رب  دهاوخیم  تسین ، امـش  نوچ 

هاــگن تـسد  شاهراــب  رد  يدــنچ  اــت  سپ  تــسا ، نوــنج  لاــح ]  ] يو رد  هــک  يدرم  زج  تــسین  وا  (25 .«) میاهدینـشن يزیچ ]  ] نـینچ
ام و رظن  ریز  هک : میدرک  یحو  وا  هب  سپ  (27 .«) نک يرای  ارم  دـندناوخ  منزغورد  هک  يور  نآ  زا  اراگدرورپ ، : » تفگ حون ] (] 26 .) دیراد

يرگید رن و  یکی   ] ات ود  یناویح ]  ] عون ره  زا  نآ  رد  سپ  دـمآ ، ناروف  هب  رونت  دیـسررد و  ام  نامرف  نوچ  و  زاسب ، ار  یتشک  ام  یحو  هب ] ]
نم اب  دناهدرک  ملظ  هک  یناسک  هراب  رد  نک ، دراو  تسا - هتفرگ  یشیپ  وا  رب  باذع ]   ] مکح هک  نانآ  زا  یـسک  زجب   - تاهداوناخ اب  هدام ]

زا ار  ام  هک  ار  ییادخ  شیاتس  : » وگب یتسشن  یتشک  رب  دناوت  هارمه  هک  نانآ  اب  وت  نوچ  28)و  .) دش دنهاوخ  قرغ  اهنآ  اریز  يوگم ، نخس 
رد (30 .«) ینازاونناـمهم نیرتـکین  وـت  هک ]  ] روآ دورف  تکربرپ  ییاـج  رد  ارم  اراـگدرورپ ، : » وـگب 29)و  .«) دـیناهر ناملاظ  هورگ  گنچ ] ]

دیدـپ رگید  ییاـه ] ] لـسن ناـنآ  زا  دـعب  سپــس ، (31 .) میدوـب هدــننکشیامزآ  اـم  ًاـعطق  و  تـسا ، ییاــهتربع  ارجاــم ]  ] نـیا رد  تـقیقح ،
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يراگزیهرپ ِرس  ایآ  تسین . يدوبعم  امـش  يارب  وا  زج  دیتسرپب . ار  ادخ  هک : میدرک  هناور  ناشدوخ  زا  يربمایپ  ناشنایم  رد  32)و  .) میدروآ
میدوب هتخاس  هّفرم  ار  نانآ  ایند  یگدـنز  رد  و  دـندوب ، هتـشادنپ  غورد  ار  ترخآ  رادـید  و  هدـش ، رفاک  هک  شموق  فارـشا  33)و  (؟ دیرادن

لثم يرشب  رگا  34)و  .) دشونیم دیـشونیم ، هچنآ  زا  و  دروخیم ؛ دیروخیم ، هچنآ  زا  تسین : امـش  نوچ  يرـشب  زج  درم ]  ] نیا : » دـنتفگ
ناوختسا كاخ و  دیدُرم و  یتقو  هک  دهدیم  هدعو  امـش  هب  ایآ  (35 .) دوب دیهاوخ  راکنایز  ًاعطق  تروص  نآ  رد  دـینک  تعاطا  ار  ناتدوخ 
یناگدنز نیا  زج  (37 .) دـیوشیم هداد  هدـعو  هک  هچنآ  تسا  رود  هچ  هو ، (36 (؟ دیوشیم هدروآ  نوریب  هدنز ] روگ  زا   ] امـش زاب ]  ] دـیدش

، تسین ددنبیم  غورد  ادخ  رب  هک  يدرم  زج  وا  (38 .) دش میهاوخن  هتخیگنارب  رگید  مینکیم و  یگدنز  میریمیم و  تسین . يزیچ  ام  يایند 
تخـس يدوز  هب  : » دومرف (40 .«) نک میراـی  دـندناوخ  نزغورد  ارم  هک  يور  نآ  زا  اراـگدرورپ ، : » تـفگ (39 .«) میرادـن داقتعا  وا  هب  اـم  و 

رود میدـینادرگ . دـتفا ، بآ  رب  هک  یکاشاخ  نوچ ]  ] ار اهنآ  و  تفرگ ، ورف  ّقح  هب  ار  نانآ  رابگرم ]  ] دایرف سپ  (41 .«) دش دنهاوخ  نامیشپ 
یـشیپ دوخ  لجا  زا  هن  یتّما  چـیه  (43 .) میدروآ دـیدپ  يرگید  ياهلـسن  نانآ  زا  سپ  هاگنآ  (42 .) ناراکمتـس هورگ  ادـخ ] تمحر  زا   ] داب

بیذکت ار  وا  دمآ ، شربمایپ  یتما  تیاده ]  ] يارب راب  ره  میدرک . هناور  یپایپ  ار  دوخ  ناگداتسرف  زاب  (44 .) دنامیم سپ  زاب  هن  دریگیم و 
تمحر زا   ] داب رود  میدینادرگ . مدرم ] دزنابز  و   ] تربع هیام  ار  اهنآ  میدروآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار ] شکرس  ياهتما  ام   ] سپ دندرک ؛

يوس هب  (46 ،) میداتـسرف راکـشآ  یتجح  دوخ و  تایآ  اـب  ار  نوراـه  شردارب  یـسوم و  سپـس  (45 .) دـنروآیمن نامیا  هک  یمدرم  ادـخ ]
هفیاط دنتسه و  ام  دوخ  لثم  هک  رشب  ود  هب  ایآ  : » دنتفگ سپ  (47 ،) دندوب شکندرگ  یمدرم  دندومن و  رّبکت  یلو  وا ، موق ]  ] نارس نوعرف و 

هب 49)و  .) دنتـشگ ناگدـشكاله  هرمز  زا  سپ  دـندناوخ ، نزغورد  ار  ود  نآ  هجیتـن ، رد  (48 (»؟ میروایب نامیا  دنـشابیم  ام  ناگدـنب  اهنآ 
نآ میدینادرگ و  ياهناشن  ار  شردام  میرم و  رـسپ  50)و  .) دنور تسار  هار  هب  نانآ  هک  دشاب  میداد ، ینامـسآ ]  ] باتک یـسوم  هب  ام  نیقی ،
راک دـیروخب و  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  ناربماـیپ ، يا  (51 .) میداد ياج  دوب  لـالز  بآ  ياراد ]  ] تسیز و ياـج  هک  يدـنلب  نیمزرـس  رد  ار  ود 

راـگدرورپ نم  و  تسا ، هناـگی  یتـما  هک  تسامـش  تّما  نیا  تـقیقح ، رد  52)و  .) میاناد دـیهدیم  ماـجنا  هچنآ  هب  نم  هک  دـینک ، هتـسیاش 
هچنآ هب  ياهتـسد  ره  دـندش : هتـسد  هتـسد  و ]  ] دـندرک هعطق  هعطق  دوخ  نایم  ار  ناـش  [ نید  ] راـک اـت  (53 .) دـیراد اورپ  نم  زا  ، سپ میاـمش ؛

نارسپ لام و  زا  هچنآ  هک  دنرادنپیم  ایآ  (55 .) راذگاو يدنچ  ات  ناشیهارمگ  هطرو  رد  ار  اهنآ  سپ  (54 .) دندرک شوخ  لد  دوب ، ناشدزن 
رد (57 .) دنمهفیمن هکلب  هن ]، [ ؟ میزرو باتـش  تاریخ  رد  ناشدوس  هب  میهاوخیم  هک ] تسا  يور  نآ  زا  (] 56 ،) میهدیم ددم  ناشیدب  هک 
هب هک  نانآ  59)و  ،) دـنروآیم نامیا  ناشراگدرورپ  ياههناشن  هب  هک  یناسک  58)و  ،) دـنناساره ناشراگدرورپ  میب  زا  هک  یناسک  تقیقح ،

و  ] تسا ناـسرت  ناـشیاهلد  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، ادـخ ] هار  رد   ] دـنداد ار  هچنآ  هک  یناـسک  60)و  ،) دنروآیمن كرـش  ناشراگدرورپ 
اهنآ ماجنا  رد  هک  دننانآ  دنزرویم و  باتـش  کین  ياهراک  رد  هک  دـننانآ  (61 ،) تشگ دنهاوخزاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هک  دـننادیم ]
نانآ دـیوگیم و  نخـس  قح  هب  هک  تسا  یباـتک  اـم  دزن  و  مینکیمن ، فیلکت  شناوت  ردـق  هب  زج  ار  سک  چـیه  62)و  .) دنیوجیم تقبس 

ییاهرادرک ناهانگ ]  ] نیا زا  ریغ  نانآ  و  تسا ، تلفغ  رد  تقیقح ]  ] نیا زا  ناـنآ  ياـهلد  هکلب  هن ]، (] 63 .) تفرگ دنهاوخن  رارق  متس  دروم 
يراز هب  هاـگانب  میتخاـس ، راـتفرگ  باذـع  هب  ار  اـهنآ  ِنانارذگـشوخ  یتـقو  اـت  (64 .) دـنزرویم ترداـبم  نآ  ماـجنا  هب  هـک  دـنراد  رگید ] ]

دشیم و هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  تقیقح ، رد  (66 .) دش دیهاوخن  يرای  ام  بناج  زا  امـش  ًاعطق  هک  دـینکم  يراز  زورما  (65 .) دنیآیمرد
ییوگدب دوخ ] لفاحم  رد   ] ماگنه بش  دیدیزرویم و  ّربکت  نآ  نتفریذپ ]  ] زا هک  یلاح  رد  (67 .) دیتفریم ارقهق  هب  هراومه  هک  دیدوب  امش 

ای (69 (؟ تسا هدـماین  اهنآ  نیـشیپ  ناردـپ  يارب  هک  هدـمآ  نانآ  يارب  يزیچ  ای  دناهدیـشیدنین ، نخـس  نیا  تمظع ]  ] رد ایآ  (68 .) دیدرکیم
ناشیا يارب  ار  قح  وا ]  ] هکلب هن ]، [ ؟ دراد ینونج  وا  دـنیوگیم  اـی  (70 (؟ دناهتخادرپ وا  راکنا  هب  اذـل ]  ] هتخانـشن و تسرد ]  ] ار دوخ  ربمایپ 

رد هک  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  ًاعطق  درکیم ، يوریپ  اـهنآ  ياهـسوه  زا  قح  رگا  71)و  .) دـنرادن شوخ  ار  تقیقح  ناشرتشیب  یل ] هدروآ و[
يدزم ناشیا  زا  ای  (72 .) دـننادرگیور دوخ  هماندای  يوریپ ]  ] زا اهنآ  یلو  میاهداد ، نانآ  هب  ار  ناشهماندای  هکلب  هن ]! . ] دـشیم هابت  تساـهنآ 

اهنآ ًاّدـج  هک  ییوت  نیا  تقیقح ، رد  73)و  .) تسا ناگدـنهديزور  نیرتهب  هک  تسوا  و  تسا ، رتهب  تراگدرورپ  دزم  و  ینکیم ؟ هبلاـطم 
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ار ناشیا  رگا  75)و  .) دـنفرحنم تخـس  تسرد ]  ] هار زا  دـنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  یتسار  هب  74)و  .) یناوـخیم تسار  هار  هب  ار 
یتسار هب  76)و  .) دـنزرویم رارـصا  هنالدروک  دوخ  ناـیغط  رد  مینک ، فرطرب  تسا  هدـمآ ] دراو   ] ناـنآ رب  همدـص  زا  هچنآ  و  مییاـشخبب ،
باذع زا  يرد  هک  یتقو  ات  (77 .) دندماینرد يراز  هب  دندرکن و  ینتورف  ناشراگدرورپ  هب  تبـسن  یل ] میدرک و[ راتفرگ  باذع  هب  ار  ناشیا 
دیدـپ لد  مشچ و  شوگ و  امـش  يارب  هک  سک  نآ  تسوا  78)و  .) دـندش دـیمون  لاح ]  ] نآ رد  ناشیا  هاگانب  میدوشگ ، نانآ  رب  كاندرد 

دیهاوـخ هدروآ  درگ  هک  تسوا  يوـس  هب  و  دروآ ، دـیدپ  نـیمز  رد  ار  امـش  هـک  سک  نآ  تـسوا  79)و  .) دیرازگـساپس كدنا  هچ  دروآ .
نانآ هکلب  هن ]، (] 81 (؟ دیـشیدنایمن رگم  تسوا . زا  زور  بش و  فـالتخا  و  دـناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  هک  سک  نآ  تـسوا  80)و  .) دش

میهاوخ هدـنز  ام  زاب  ًاعقاو  ایآ  میوش ، ناوختـسا  كاخ و  میریمب و  نوچ  اـیآ  : » دـنتفگ (82 .) دنتفگ دندوب ، هتفگ  ناینیـشیپ  هچنآ  لثم  زین ] ]
دینادیم رگا  : » وگب (84 .«) تسین يزیچ ]  ] ناینیـشیپ ياـههناسفا  زج  نیا  دـنداد . هدـعو  نامناردـپ  اـم و  هب  ًـالبق  ار  نیمه  تسرد  (83 (؟ دش

: وگب (86 (»؟ دیریگیمن تربع  ایآ  : » وگب ادخ ». هب  : » تفگ دـنهاوخ  (85 (»؟ دراد قلعت  یـسک  هچ  هب  تسا  نآ  رد  هک  ره  نیمز و  دـییوگب ] ]
يراــگزیهرپ اــیآ  : » وـگب ادــخ ». : » تـفگ دــنهاوخ  (87 (»؟ تــسیک گرزب  شرع  راـــگدرورپ  هناـــگتفه و  ياهنامـــسآ  راـــگدرورپ  »

یــسک هاـنپ  رد  دــهدیم و  هاـنپ  وا  هـکنآ ] تـسیک   ] دــینادیم رگا  و  تـسیک ؟ تـسد  هـب  يزیچ  ره  ییاورناـمرف  : » وـگب (88 (»؟ دینکیمن
و میدروآ ، ناـشیا  رب  ار  تقیقح  هکلب  هـن ]! (] 90 (»؟ دیاهدش نوسفا  شوختـسد  هنوگچ  سپ  : » وگب ادخ ». : » تفگ دـنهاوخ  (89 (»؟ دوریمن
ار هچنآ  ییادـخ  ره  ًاـعطق  ، دوب نیا  زج  رگا  و  تسین ، رگید ]  ] يدوـبعم وا  اـب  هدرکن و  راـیتخا  يدـنزرف  ادـخ  (91 .) دـنیوگغورد نانآ  ًاعطق 

فــصو هــچنآ  زا  ادــخ  تــسا  هزنم  دنتــسجیم . قّوــفت  رگید  یــضعب  رب  ناــنآ  زا  یـــضعب  ًاــمتح  و  دربیم ، دوخاــب  دوــب ]  ] هدــیرفآ
[ باذع زا   ] هک ار  هچنآ  رگا  اراگدرورپ ، : » وگب (93 .) دننادرگیم کیرش  وا ] اب   ] هچنآ زا  تسا  رترب  و  راکشآ ، ناهن و  ياناد  (92 .) دننکیم
ام هک  یتـسار  هب  95)و  .«) هدـم رارق  راکمتـس  موق  نایم  رد  ارم  سپ  اراـگدرورپ ، (94 ،) یهد ناـشن  نم  هب  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  ناـنآ  هب 

دننکیم فـصو  هچنآ  هب  اـم  نـک . عـفد  وـکین  ياهویـش  هـب  ار  يدـب  (96 .) میناـیامنب وـت  رب  میاهداد  هدـعو  ناـنآ  هب  ار  هـچنآ  هـک  مییاـناوت 
دنوش رضاح  نم  شیپ  هب  اهنآ ]  ] هکنیا زا  اراگدرورپ ، 98)و  .) مربیم هانپ  وت  هب  اهناطیـش  ياههسوسو  زا  اراگدرورپ ، : » وگب 97)و  .) میرتاناد
هچنآ رد  نم  دـیاش  (100 ،) دـینادرگزاب ارم  اراگدرورپ ، : » دـیوگیم دـسر ، ارف  ناشیا  زا  یکی  گرم  هک  هاگنآ  اـت  (99 .«) مربیم هاـنپ  وت  هب 

هک يزور  ات  تسا  یخزرب  نانآ  شیپاشپ  تسا و  نآ  هدـنیوگ  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسا ، نینچ  هن  مهد . ماـجنا  یکین  راـک  ماهداـهناو 
[ لاـح  ] زا و  درادـن ، دوجو  يدـنواشیوخ  تبـسن  ناـشنایم  رگید ] ، ] دوـش هدـیمد  روـص  رد  هک  هاـگنآ  سپ  (101 .) دش دـنهاوخ  هتخیگنارب 

نازیم هفک  هک  یناـسک  103)و  .) دنناراگتـسر ناشیا  دـشاب ، نیگنـس  نانآ  لامعا ]  ] نازیم هفک  هک  یناسک  سپ  (102 .) دنسرپیمن رگیدکی 
رد نانآ  و  دـنازوسیم ، ار  اهنآ  هرهچ  شتآ  (104 .) دننامیم منهج  رد  هشیمه  و ]  ] هدز نایز  نتـشیوخ  هب  نانآ  دـشاب ، کبـس  ناش  [ لامعا ]

: دنیوگیم (106 (؟ دـیدادیمن رارق  بیذـکت  دروـم  ار  نآ  هراوـمه ]  ] دـشیمن و هدـناوخ  امـش  رب  نـم  تاـیآ  اـیآ  (105 .) دنیورشرت اجنآ 
[ يدب هب   ] مه زاب  رگا  سپ  رب ، نوریب  اجنیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ، (107 .«) میدوب هارمگ  یمدرم  ام  دش و  هریچ  ام  رب  ام  تواقـش  اراگدرورپ ، »
، تقیقح رد  (109 .«) دییوگم نخـس  نم  اب  دیوش و  مگ  نآ  رد  دیورب ] : »] دیامرفیم (108 .) دوب میهاوخ  رگمتـس  تروص  نآ  رد  میتشگرب ،

ِنیرتـهب وـت  هـک ]  ] نـک مـحر  اـم  هـب  ياـشخبب و  اـم  رب  مـیدروآ . ناـمیا  اراـگدرورپ ، : » دـنتفگیم هـک  دــندوب  نـم  ناگدــنب  زا  ياهتــسد 
ناـنآ رب  امــش  دــندرب و  ناـترطاخ  زا  ارم  داـی  راـک ] نـیا  اــب   ] اــت دــیتفرگ ، دنخــشیر  هـب  ار  ناــنمؤم ]  ]= ناــنآ امــش  110)و  .«) ینابرهم

: دیامرفیم (112 .) دنناراگتـسر هک  دـنناشیا  يرآ ، مداد . شاداپ  نانادـب  دـندرک ، ربص  هکنآ  ساپ ]  ] هب زورما  مه ]  ] نم (111 .) دیدیدنخیم
[ دوـخ  ] نارگ امــش  زا  میدــنام . زور  کـی  زا  ياهراـپ  اـی  زور  کـی  : » دــنیوگیم (113 (»؟ دـیدنام نیمز  رد  اـهلاس  ددـع  هـب  تدـم  هـچ  »

هکنیا میاهدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  هک  دیتشادنپ  ایآ  (115 .«) دیتسنادیم امـش  شاک  دیدرکن ، گنرد  یکدنا  زج  : » دیامرفیم (114 .«) سرپب
شرع راگدرورپ  تسوا ] . ] تسین وا  زج  ییادـخ  قحرب ، ياورناـمرف  ادـخ ، تسـالاو  سپ  (116 (؟ دـیوشیمن هدـینادرگزاب  ام  يوس  هب  امش 

رد دشابیم ، شراگدرورپ  اب  طقف  شباسح  و  تشاد ، دهاوخن  یناهرب  نآ  يارب  دناوخب ، يرگید  دوبعم  ادخ  اب  سک  ره  117)و  .) هیامنارگ
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(119 .) یناگدنیاشخب نیرتهب  وت  هک ]  ] نک تمحر  ياشخبب و  اراگدرورپ ، : » وگب 118)و  .) دنوشیمن راگتسر  نارفاک  تقیقح ،

رونلا

، میداتـسرف ورف  نشور  یتایآ  نآ  رد  میدینادرگ و  ضرف  ار  نآ  لزان و  ار  نآ  هک  تسا  ياهروس  نیا ] (] 1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
[ راک  ] رد دیراد ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  رگا  و  دینزب ، هنایزات  دـص  يراکانز  درم  راکانز و  نز  ره  هب  (2 .) دیریذپ دنپ  امش  هک  دشاب 
ای راکانز  نز  زج  راـکانز ، درم  (3 .) دنبای روضح  ود  نآ  رفیک  رد  نانمؤم  زا  یهورگ  دیاب  و  دـینکن ، يزوسلد  ود  نآ  هب  تبـسن  ادـخ ، نید 

4)و .) تسا هدیدرگ  مارح  رما ]  ] نیا نانمؤم  رب  و  دریگن ، ینز  هب  ار  كرشم  ای  راکانز  درم  زج  راکانز ، نز  و  دریگن ، يرسمه  هب  ار  كرشم 
اهنآ زا  یتداهش  هاگچیه  و  دینزب ، نانآ  هب  هنایزات  داتشه  دنروآیمن ، هاوگ  راهچ  سپس  دنهدیم ، رادرهوش  نانز  هب  انز  تبـسن  هک  یناسک 

هدنزرمآ هتبلا  ادـخ  هک  دنـشاب  هدـمآ  حالـص  هب  هدرک و  هبوت  ناتهب ]  ] نآ زا  دـعب  هک  یناسک  رگم  (5 .) دنقـساف دوخ  هک  دننانیا  و  دیریذپن ،
[ دـیاب  ] نانآ زا  کی  ره  دـنرادن ، رگید ]  ] یناهاوگ ناشدوخ  زج  و  دـنهدیم ، انز  تبـسن  دوخ  نارـسمه  هب  هک  یناسک  6)و  .) تسا نابرهم 

تنعل دـیوگب ]: رهوش   ] هک تسا  نیا  مجنپ  هعفد ] رد  یهاوـگ   ] 7)و .) تسا نایوگتـسار  زا  ًاعطق  وا  هک  دنک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  راب  راهچ 
هک دـنک  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  راـب  راـهچ  هک  یتروص  رد  دوشیم ، طـقاس  رفیک  نز ]،  ] زا 8)و  .) دـشاب نایوگغورد  زا  رگا  داـب  وا  رب  ادـخ 

رگا 10)و  .) دـشاب نایوگتـسار  زا  شرهوش ]  ] رگا داـب  وا  رب  ادـخ  مشخ  هکنآ  مجنپ  یهاوگ ]  ] 9)و .) تسا نایوگغورد  زا  ًادـج  وا  رهوش ] ]
ناـتهب نآ  هک  یناـسک  تقیقح ، رد  (11 [.) دـیدشیم اوسر   ] تسا راکهدیجنـس  ریذـپهبوت  ادـخ  هکنیا  دوبن و  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لضف و 

نآ رد  امـش  يارب  هکلب  دـینکم  رّوصت  دوخ  يارب  يّرـش  ار  تمهت ]  ] نآ دـندوب . امـش  زا  ياهتـسد  دـندروآ ، نایم ] رد   ] ار کـِفا ] ناتـساد  ]
زا سک  نآ  و  تسا ، هدش  بکترم  هک  تسا  یهانگ  نامه  هتشاد ] تسد  راک  نیا  رد  هک   ] نانآ زا  يدرم  ره  يارب  تسا . هدوب ]  ] یتحلـصم

نادرم و دیدینش ، ار  ناتهب ]  ] نآ هک  یماگنه  ارچ  (12 .) تشاد دهاوخ  تخس  یباذع  تسا  هتفرگ  ندرگ  هب  ار  نآ  هدمع  تمسق  هک  ناشیا 
؟ دندرواین ناتهب ]  ] نآ تحـص ]  ] رب هاوگ  راهچ  ارچ  (13 (؟» تسا راکـشآ  یناتهب  نیا  : » دـنتفگن دـندربن و  دوخ  هب  کین  نامگ  نمؤم  نانز 

امـش رب  ترخآ  ایند و  رد  شتمحر  ادـخ و  لضف  رگا  14)و  .) دننایوگغورد ادخ  دزن  هک  دـننانیا  دـناهدرواین ، ار  مزال ]  ] ناهاوگ نوچ  سپ 
رگیدکی نابز  زا  ار  ناتهب ]  ] نآ هک  هاگنآ  (15 .) دیسریم گرزب  یباذع  امش  هب  دیتخادرپ ، تلاخد  هب  نآ  رد  هچنآ  يازـس ]  ] هب ًاعطق  دوبن ،

[ رما  ] نآ هکنیا  اب  تسا  هداس  لهـس و  يراک  هک  دیتشادنپیم  دیتفگیم و  دیتشادن ، ملع  نادـب  هک  ار  يزیچ  دوخ  ياهنابز  اب  دـیتفرگیم و 
. مییوگ نخـس  عوضوم ]  ] نیا رد  هک  تسین  راوازـس  ام  يارب  : » دیتفگن دیدینـش  ار  نآ  یتقو  ارچ  هن ] رگ   ] 16)و .) دوب گرزب  سب  ادـخ  دزن 

رارکت دـینمؤم - رگا   - ار نآ  لـثم  رگید  هاـگ  چـیه  هک  دـهدیم  ناتزردـنا  ادـخ  (17 .«) تسا گرزب  یناـتهب  نیا  یهزنم ، وـت  ادـنوادخ ]، ]
يراکتشز هک  دنراد  تسود  هک  یناسک  (19 .) تسا راکهدیجنس  ياناد  ادخ  و  دنکیم ، نایب  ار  دوخ ]  ] تایآ امـش  يارب  ادخ  18)و  .) دینکن

دنادیم و هک ] تس  ] ادخ و  دوب ، دهاوخ  درد  رپ  یباذع  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  دنک ، ادیپ  عویـش  دـناهدروآ ، نامیا  هک  نانآ  نایم  رد 
ناـتراظتنا رد  یتخـس  تازاـجم   ] تـسا ناـبرهم  فوـئر و  ادـخ  هـکنیا  دوـبن و  امـش  رب  ادـخ  تـمحر  لـضف و  رگا  20)و  .) دینادیمن امش 

وا هک ] دنادب   ] دهن ناطیش  ياهماگ  ياج  رب  ياپ  سک  ره  و  دیهنم ، ناطیش  ياهماگ  یپ  زا  ياپ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (21 [.) دوب
تسادخ نیا ]  ] یلو دشیمن ، كاپ  امش  زا  سک  چیه  زگره  دوبن ، امش  رب  شتمحر  ادخ و  لضف  رگا  و  درادیماو ، دنسپان  يراکتشز و  هب 

هب لام ]  ] نداد زا  دیابن  امش  ناتلودخارف  نارادهیامرس و  22)و  .) تساناد ياونش  هک ] تس  ] ادخ دنادرگیم و  كاپ  دهاوخب  ار  سک  ره  هک 
امـش رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  دنیامن . تشذگ  دننک و  وفع  دـیاب  و  دـنزرو ، غیرد  ادـخ  هار  نارجاهم  ناتـسدیهت و  نادـنواشیوخ و 

، دنهدیم انز  تبـسن  نامیا  اب  و  اج ] همه  زا   ] ربخیب نمادکاپ  نانز  هب  هک  یناسک  نامگیب ، (23 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  دیاشخبب ؟
يارب نانآ  دض  رب  ناشیاهاپ ، اهتسد و  نابز و  هک  يزور  رد  (24 ،) دوب دهاوخ  تخس  یباذع  اهنآ  يارب  و  دناهدش ، تنعل  ترخآ  ایند و  رد 

ادـخ هک  تسناد  دـنهاوخ  دـهدیم و  لماک  روط  هب  ار  ناـنآ  هتـسیاش  يازج  ادـخ  زور  نآ  (25 .) دنهدیم تداهـش  دندادیم ، ماجنا  هچنآ 
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نادرم و  دنکاپ ، نادرم  يارب  كاپ  نانز  و  دیلپ . نانز  يارب  دیلپ  نادرم  و  دندیلپ ، نادرم  يارب  دـیلپ  نانز  (26 .) تسا راکشآ  تقیقح  نامه 
یناسک يا  (27 .) دوب دهاوخ  وکین  ِيزور  شزرمآ و  نانآ  يارب  دنرانک ، رب  دـنیوگیم  ناشیا  هراب  رد  هچنآ  زا  نانیا  كاپ . نانز  يارب  كاپ 

رتهب امش  يارب  نیا  دییوگ . مالس  نآ  لها  رب  دیریگب و  هزاجا  ات  دیوشم  لخاد  تسین  امش  ياههناخ  هک  ییاههناخ  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک 
هتفگ امـش  هب  رگا  و  دوش ؛ هداد  هزاجا  امـش  هب  ات  دیوشم  نآ  ِلخاد  سپ  دـیتفاین ، نآ  رد  ار  یـسک  رگا  28)و  .) دیریگ دنپ  هک  دـشاب  تسا ،

هب هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  (29 .) تساناد دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسا ، رتراوازـس  امـش  يارب  نآ  هک  دیدرگرب ، دیدرگرب » : » دـش
دیرادیم ناـهنپ  ار  هچنآ  راکـشآ و  ار  هچنآ  ادـخ  و  دـیوش ، لـخاد  تسا - ياهدافتـسا  امـش  يارب  اـهنآ  رد  هک   - ینوکـسمریغ ياـههناخ 

دننکیم هچنآ  هب  ادخ  اریز  تسا ، رتهزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هک  دنزرو ، ینمادکاپ  دـنهن و  ورف  هدـید  : » وگب نامیا  اب  نادرم  هب  (30 .) دنادیم
راکـشآ ار  دوخ  ياهرویز  دنزرو و  ینمادکاپ  دندنب و  ورف  یمرحمان ] ره  زا   ] ار دوخ  ناگدـید  : » وگب نامیا  اب  نانز  هب  31)و  .«) تسا هاگآ 

يارب زج  ار  ناـشیاهرویز  و  دـنزادنا ،  [ ورف  ] شیوـخ ندرگ  رب  ار  دوـخ  يرـسور  دـیاب  و  تسادـیپ . نآ  زا  ًاـعبط  هک  هـچنآ  رگم  دـننادرگن 
نارـسپ ای  ناشناردارب  نارـسپ  اـی  ناـشناردارب  اـی  ناـشنارهوش  نارـسپ  اـی  ناشنارـسپ  اـی  ناـشنارهوش  ناردـپ  اـی  ناشناردـپ  اـی  ناـشنارهوش 

فوقو نانز  ياهتروع  رب  هک  یناکدوک  ای  دـنزاینیب  نز ] زا   ] هک درم  ناراکتمدـخ  ای  ناشنازینک  ای  دوخ  شیکمه ]  ] نانز اـی  ناـشنارهاوخ 
يا ددرگ . مولعم  دـنرادیم  هتفهن  ناشتنیز  زا  هچنآ  ات  دـنبوکن  نیمز ] هب  ياهنوگ  هب   ] ار دوخ  ياهاپ  و  دـننکن ؛ راکـشآ  دـناهدرکن ، لصاح 

نازینک ناـمالغ و  و  دوـخ ، نارــسمهیب  (32 .) دـیوش راگتــسر  هـک  دـیما  دــینک ، هبوـت  ادــخ  هاـگرد  هـب  نز ] درم و  زا   ] یگمه ناـنمؤم ،
33)و .) تساناد رگـشیاشگ  ادخ  و  درک ، دهاوخ  زاینیب  شیوخ  لضف  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنتـسدگنت ، رگا  دیهد . رـسمه  ار  ناتراکتـسرد 

یناسک ناتنامالغ ، نایم  زا  و  دنادرگ . زاینیب  شیوخ  لضف  زا  ار  نانآ  ادخ  ات  دنزرو  تفع  دیاب  دـنباییمن ، ییوشانز  هلیـسو ]  ] هک یناسک 
ار اـهنآ  ِدـیرخزاب  ِرارق  دـیباییم ، لاـم ] تخادرپ  ییاـناوت  و   ] يریخ ناـنآ  رد  رگا  دـننک ، دازآ  ار  دوخ  یبـتک ، دادرارق  اـب  دـنددص  رد  هک 
هک یتروص  رد   - ار دوخ  نازینک  و  دننک ،] دازآ  ار  دوخ  ًاجیردت  ات   ] دـیهدب ناشیا  هب  تسا  هداد  امـش  هب  ادـخ  هک  یلام  نآ  زا  و  دیـسیونب ،
رد دـنک ، راداو  روز  هب  ار  نانآ  سک  ره  و  دـینکم ، راداو  انز  هب  دـییوجب ، ار  ایند  یگدـنز  عاـتم  هکنیا  يارب  دـنراد - ینمادـکاپ  هب  لـیامت 
زا يربخ  رگنشور و  یتایآ  امـش  يوس  هب  ًاعطق  34)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  اهنآ ] هب  تبـسن  ، ] ناشیا ندومن  رابجا  زا  سپ  ادـخ  تقیقح ،

لَثَم تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ  (35 .) میاهدروآ دورف  اوقت  لها  يارب  ياهظعوم  و  دـناهدرب ، رـس  هب  راگزور  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک 
تخرد زا  هک  تسا  ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیـش  نآ  تسا . ياهشیـش  رد  غارچ  نآ  و  یغارچ ، نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچ  وا  رون 
ینشور دشاب - هدیسرن  یشتآ  نادب  دنچ  ره   - شنغور هک  تسا  کیدزن  دوشیم . هتخورفا  یبرغ ، هن  تسا و  یقرش  هن  هک  ینوتیز  هتسجخ 

دنزیم و مدرم  يارب  ادخ  ار  اهلَثَم  نیا  و  دنکیم ، تیاده  شیوخ  رون  اب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  تسا . ینـشور  يور  رب  ِینـشور  دـشخب .
رد دوش . دای  اهنآ  رد  شمان  دـبای و  تعفر  اهنآ  تلزنم ] ردـق و   ] هک هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاههناخ  رد  (36 .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ 

نتـشاد اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس ، داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  (37 :) دننکیم شیاین  ار  وا  هاگماش  دادـماب و  ره  اه  [ هناخ  ] نآ
زا رتهب  ادخ  ات  (38 .) دنـسارهیم دوشیم  وروریز  نآ  رد  اههدـید  اهلد و  هک  يزور  زا  و  درادیمن ، لوغـشم  دوخ  هب  تاکز ، نداد  زاـمن و 

يزور باـسحیب  دـهاوخب  ار  هک  ره  هک ] تس  ] ادـخ و  دـیازفیب ، ناـنآ  رب  دوـخ  لـضف  زا  دـهد و  ازج  ناـشیا  هـب  دـندادیم ، ماـجنا  هـچنآ 
نادب نوچ  ات  درادنپیم ، یبآ  ار  نآ  هنشت ، هک  تسا  راومه  ینیمز  رد  یبارس  نوچ  ناشیاهراک  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  39)و  .) دهدیم
دننام ناشیاهراک ]  ] ای (40 .) تسا رامـشدوز  ادـخ  دـهد و  وا  هب  مامت  ار  شباـسح  دـبای و  شیوخ  دزن  ار  ادـخ  دـباین و  يزیچ  ار  نآ  دـسر 

. تسا يربا  نآ  يالاب  و ]  ] تسا رگید ]  ] یجوم نآ  يور  و ]  ] دـناشوپیم ار  نآ  یجوم  هک  تسا  فرژ  ییاـیرد  رد  هک  تسا  ییاـهیکیرات 
ادخ و  دنیبیم ، ار  نآ  تمحز  هب  دروآ ، نوریب  ار  شتـسد  هقرغ ]  ] هاگ ره  تسا . هتفرگ  رارق  یـضعب  يور  رب  یـضعب  هک  تسا  ییاهیکیرات 

يارب تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ ] ره  و   ] هک ره  هک  ياهتـسنادن  اـیآ  (41 .) دوب دهاوخن  يرون  چیه  ار  وا  دـشاب  هدادـن  يرون  سک  ره  هب 
ار دوخ  شیاین  شیاتـس و  همه  دنیوگیم ؟] وا  حیبست   ] دناهدوشگ رپ  نامـسآ  رد  هک  یلاح  رد  زین ]  ] ناگدـنرپ و  دـنیوگیم ، حـیبست  ادـخ 
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يوـس هـب  هـمه ]  ] تشگزاــب و  تسادــخ ، ِنآ  زا  نـیمز  اهنامــسآ و  ییاورناــمرف  42)و  .) تساـناد دـننکیم  هـچنآ  هـب  ادـخ  و  دـننادیم ،
مکارتم ار  نآ  هاگنآ  دهدیم ، دـنویپ  نآ  ءازجا ]  ] نایم سپـس  دـناریم ، یمارآ  هب  ار  ربا  هک ] تس  ] ادـخ هک  ياهتـسنادن  ایآ  (43 .) تسادخ

رد هک   [ هدزخی ربا  زا   ] ییاههوک زا  نامـسآ  زا  هک ] تسادخ   ] و دیآیم ، نوریب  نآ  لالخ  زا  هک  ینیبیم  ار  ناراب  ياههناد  سپ  دزاسیم ،
تـسا کـیدزن  درادیم . زاـب  دـهاوخب  هک  ره  زا  ار  نآ  و  دـناسریم ، دـنزگ  نادـب  دـهاوخب  ار  هک  ره  و  دزیریم ؛ ورف  یگرگت  تساـجنآ 

[ سرد  ] ناروهدـید يارب  لیدـبت ]  ] نیا رد  ًاعطق  دـنکیم . اـجباج  مه  اـب  ار  زور  بش و  هک  تسادـخ  (44 .) دَرَِبب ار  اهمشچ  شقرب  ِینـشور 
اهنآ زا  ياهراپ  دنوریم و  هار  مکـش  يور  رب  اهنآ  زا  ياهراپ  سپ  دیرفآ . یبآ  زا  ادتبا ]  ] ار ياهدنبنج  ره  هک  تسادخ  45)و  .) تسا یتربع 

يزیچ ره  رب  ادـخ  تـقیقح ، رد  دـنیرفآیم . دـهاوخب  هـچ  ره  ادــخ  دــنوریم . هار  اـپ ]  ] راـهچ يور  رب  اـهنآ  زا  یــضعب  اـپ و  ود  يور  رب 
ادخ و هب  : » دنیوگیم 47)و  .) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  میاهدروآ ، دورف  رگنـشور  یتایآ  ًاعطق  (46 .) تساناوت
48)و .) دنتـسین نمؤم  نانآ  و  دـننادرگیمرب ، يور  رارقا ]  ] نیا زا  سپ  ناشیا  زا  ياهتـسد  هاگنآ  میدرک ». تعاـطا  میدـیورگ و  وا ]  ] ربماـیپ

بناج هب  قح  رگا  49)و  .) دنباتیمرب يور  اهنآ  زا  ياهتسد  هاگانب  دنک ، يرواد  نانآ  نایم  ات  دنوش ، هدناوخ  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  نوچ 
ادـخ و هک  دنـسرتیم  نآ  زا  ای  دـنراد ، کش  ای  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  اـیآ  (50 .) دـنیآیم وا  يوس  هب  تعاطا  لاح  هب  دـشاب ، ناشیا 
ات دنوش  هدـناوخ  شربمایپ  ادـخ و  يوس  هب  یتقو   - نانمؤم راتفگ  (51 .) دنراکمتس ناشدوخ  هکلب  هن ]، [ ؟ دنزرو متـس  نانآ  رب  شاهداتـسرف 
وا هداتسرف  ادخ و  هک  یسک  52)و  .) دنراگتسر هک  دننانیا  میدرک ». تعاطا  میدینش و  : » دنیوگیم هک  تسا  نیا  اهنت  دنک - يرواد  ناشنایم 

دندرک دای  دنگوس  ادخ  هب  دوخ  تخـس  ياهدنگوس  اب  53)و  .) دنبایماک دوخ  هک  دننانآ  دنک ؛ اورپ  وا  زا  دـسرتب و  ادـخ  زا  و  درب ، نامرف  ار 
ادخ هک  تسا ] رتهب   ] هدیدنـسپ یتعاطا  دیروخم . دنگوس  : » وگب دمآ . دـنهاوخ  نوریب  داهج ] يارب   ] کش یب  یهد ، نامرف  نانآ  هب  رگا  هک 

فیلکت هچنآ  تسوا  هدهع  رب  هک ] دینادب  ، ] دیدومن تشپ  رگا  سپ  دینک . تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  : » وگب (54 .«) تساناد دینکیم  هچنآ  هب 
[ یتیرومأم  ] راکشآ غالبا  زج  ادخ ]  ] هداتسرف رب  و  تفای ، دیهاوخ  هار  دینک  شتعاطا  رگا  و  دیتسه . فّظوم  هچنآ  تسامش  هدهع  رب  هدش و 

نیمزرـس نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  ادـخ  (55 .) تسین
ناـشیارب هک  ار  ینید  نآ  و  داد ، رارق  دوـخ ]  ] نیـشناج دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  هک  هنوـگ  ناـمه  دـهد ؛ رارق  دوـخ ]  ] نیـشناج

و دننادرگن ، کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  و  دنک ، رقتسم  ناشدوس  هب  تسا  هدیدنسپ 
ات دـیرب  نامرف  ار  ادـخ ]  ] ربمایپ دـیهدب و  ار  تاکز  دـینک و  اپرب  ار  زامن  56)و  .) دـننامرفان هک  دـننانآ  دـیارگ ؛ رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک  ره 
هچ تسا و  شتآ  رد  ناشهاگیاج  دننکیم ؛ هدنامرد  نیمز  رد  ار ] ام   ] دندیزرو رفک  هک  یناسک  رادـنپم  57)و  .) دیریگ رارق  تمحر  دروم 

غولب ِنس ]  ] هب هک  امـش  زا  یناـسک  امـش و  ياـهزینک  مـالغ و  دـیاب  ًاـعطق  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (58 .) تسا یهاگتـشگزاب  دب 
و دـیروآیم ، نوریب  ار  دوخ  ياههماج  هک  زورمین  و  دادـماب ، زامن  زا  شیپ  دـننک : هزاجا  بسک  امـش  زا  زور  هنابـش  رد  راب  هس  دناهدیـسرن 

درگ ماـگنه ] هس   ] نیا زا  ریغ  هک  تسین  یهاـنگ  ناـنآ  رب  هن  امـش و  رب  هن  تسامـش ، یگنهرب  ماـگنه  هس  نیا ]، . ] ناـهاگماش زاـمن  زا  سپ 
راکهدیجنـس ياناد  ادـخ  و  دـنکیم ، نایب  امـش  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ ]  ] تایآ دـنوادخ  دـییامن .] ترـشاعم  مه  اب  و   ] دـیخرچب رگیدـکی 

دندوب ناشیا  زا  شیپ  هک  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دننک ؛ هزاجا  بسک  امش  زا  دیاب  دندیـسر ، غولب  ِنس ]  ] هب امـش  ناکدوک  نوچ  59)و  .) تسا
راک زا  ناـنز  رب  60)و  .) تسا راکهدیجنـس  ياناد  ادـخ  و  درادیم ، ناـیب  امـش  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تاـیآ  ادـخ  دـندرک . هزاـجا  بسک 

تّفع و  دننکن ؛ راکشآ  ار  یتنیز  هک ] یطرـش  هب   ] دنهن رانک  ار  دوخ  شـشوپ  هک  تسین  یهانگ  دنرادن  ییوشانز  دیما  رگید ]  ] هک ياهداتفا 
ناتدوخ ياههناخ  زا  هک  تسین  يداریا  امـش  رب  راـمیب و  گـنل و  اـنیبان و  رب  (61 .) تساناد ياونـش  ادـخ  و  تسا ، رتهب  اهنآ  يارب  ندـیزرو 

ای ناتیاهومع  ياههناخ  ای  ناتنارهاوخ  ياههناخ  اـی  ناـتناردارب  ياـههناخ  اـی  ناـتناردام  ياـههناخ  اـی  ناتناردـپ  ياـههناخ  زا  اـی  دـیروخب ،
[ هناخ  ] ای دـیراد  رایتخا  رد  ار  شیاهدـیلک  هک  ییاههناخ ]  ] نآ ای  ناتیاههلاخ  ياههناخ  اـی  ناـتیاهییاد  ياـههناخ  اـی  ناـتیاههّمع  ياـههناخ 

رگیدکی هب  دیدمآرد ،  [ دش هتفگ  هک   ] ییاههناخ هب  نوچ  سپ  هدنکارپ . ای  دـیروخب  مه  اب  هک  تسین  یکاب  امـش  رب  نینچ ] مه  . ] ناتتـسود
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هک دـیما  دـنکیم ، ناـیب  امـش  يارب  هنوـگ  نـیا  ار  دوـخ ]  ] تاـیآ دـنوادخ  تـسا . شوـخ  كراـبم و  ادـخ  دزن  هـک  يدورد  دـینک ؛ مـالس 
، دندرک عامتجا  يراک  رـس  رب  وا  اب  هک  یماگنه  و  دناهدیورگ ، شربمایپ  ادخ و  هب  هک  دنایناسک  نانمؤم  هک  تسین  نیا  زج  (62 .) دیشیدنیب
. دنراد نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  دننانآ  دننکیم ؛ هزاجا  بسک  وت  زا  هک  یناسک  تقیقح ، رد  دنوریمن . دـننکن  هزاجا  بسک  يو  زا  ات 

ادخ هک  هاوخب  شزرمآ  ناشیارب  هد و  هزاجا  یتساوخ  هک  نانآ  زا  سک  ره  هب  دنتساوخ ، هزاجا  وت  زا  ناشیاهراک  زا  یخرب  يارب  نوچ  سپ 
. دیهدم رارق  رگید ]  ] یضعب هب  ناتدوخ  زا  یـضعب  ندرک  باطخ  دننام  دوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  باطخ  (63 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ 

ییالب ادابم  هک  دنـسرتب  دـننکیم  دّرمت  وا  نامرف  زا  هک  یناـسک  سپ  دـنزیرگیم . وا ] دزن  زا   ] هنادزد امـش  زا  یناـسک  هچ ]  ] دـنادیم ادـخ 
هک ار  هچنآ  نیقی  هب  تسادخ . ِنآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  رادشه  (64 .) دنوش راتفرگ  كاندرد  یباذع  هب  ای  دسر  ناشیدب 
ره هب  ادـخ  و  دـهدیم ، ربخ  دـناهداد  ماجنا  هچنآ  تقیقح ] زا   ] ار نانآ  دـنوشیم  هدـینادرگزاب  وا  يوس  هب  هک  يزور  و  دـنادیم ، دـینآ  رب 

(65 .) تساناد يزیچ 

ناقرفلا

لزان ار  لطاب ] زا  قح  هدنزاسادج  باتک   ]= ناقرف دوخ ، هدـنب  رب  هک  یـسک  تسا  هتـسجخ ] و   ] گرزب (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هدرکن و رایتخا  يدنزرف  و  تسوا ، ِنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  هک  سک  نامه  (2 .) دشاب ياهدنهدرادشه  نایناهج  يارب  ات  دومرف ،
هب 3)و  .) تسا هدرک  يریگهزادنا  هدوب  نآ  روخرد  هک  هنوگ  نادـب  هدـیرفآ و  ار  يزیچ  ره  و  تسا ، هدوبن  ییاورنامرف  رد  یکیرـش  وا  يارب 
هن دنراد و  رایتخا  رد  ار  ینایز  هن  دوخ  يارب  دـناهدش و  قلخ  دوخ  دـننکیمن و  قلخ  ار  يزیچ  هک  دـناهتفرگ  دوخ  يارب  ینایادـخ  وا  ياج 
زج باتک ]  ] نیا : » دـنتفگ دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک  4)و  .) ار يزیخاتـسر  هن  یتاـیح و  هن  دـنراد و  راـیتخا  رد  ار  یگرم  هن  و  ار ، يدوـس 

شیپ هب  یناتهب  ملظ و  یتبـسن ] نینچ  اب   ] ًاعطق و  دـناهدرک ». يراـی  نآ  رب  ار  وا  رگید  یهورگ  و  تسین ، يزیچ ]  ] هتفاـبرب ار  نآ  هک  یغورد 
یسک ار  نآ  : » وگب (6 .«) دوشیم الما  وا  رب  ماش  حبص و  و  هتـشون ، دوخ  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا  ناینیـشیپ  ياههناسفا  : » دنتفگ 5)و  .) دندروآ

هچ نیا  : » دنتفگ 7)و  .«) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  هراومه  هک  تسومه  و  دـنادیم ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  اهناهن  زار  هک  تسا  هتخاس  لزان 
ای (8 (؟ دشاب هدنهدرادشه  يو  هارمه  ات  هدـشن  لزان  وا  يوس  هب  ياهتـشرف  ارچ  دوریم ؟ هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذـغ  هک  تسا  يربمایپ 

لابند ار  هدـشنوسفا  يدرم  زج  دـنتفگ « : ناراکمتـس  و  دروخب »؟ نآ  َرب ] راب و   ] زا هک  درادـن  یغاـب  اـی  هدـشن  هدـنکفا  وا  فرط  هب  یجنگ 
یسک تسا  هتـسجخ ] و   ] گرزب (10 .) دنبایب یهار  دـنناوتیمن  هجیتن  رد  دـندش ؛ هارمگ  دـندز و  اهلَثَم  وت  يارب  هنوگچ  رگنب  (9 .«) دینکیمن
اهخاک وت  يارب  و  دوب ، دـهاوخ  ناور  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  اـهرابیوج  هک  ییاـهغاب  دـهدیم : رارق  وت  يارب  ار  نیا  زا  رتهب  دـهاوخب  رگا  هک 
هداـمآ نازوس  شتآ  دـَناوخ  غورد  ار  زیخاتـسر  هک  سک  ره  يارب  و  دـندناوخ ، غورد  ار  زیخاتـسر  اـهنآ ]  ] هکلب هن ]! (] 11 .) دروآیم دیدپ 

هب نآ  زا  ییانگنت  رد  ار  نانآ  نوچ  13)و  .) دنونشیم نآ  زا  یشورخ  مشخ و  دنیبب ، ار  نانآ  رود ، ياهلصاف  زا  خزود ]  ] نوچ (12 .) میاهدرک
كاله رایـسب  دـیهاوخم و  ار  دوخ ]  ] كاله راـب  کـی  زورما  (» 14 .) دـنهاوخیم ار  دوخ ]  ] گرم هک  تساـجنآ  دـنزادنیب ، هدیـشک  ریجنز 

شاداپ و هک  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  نادـیواج  تشهب  ای  تسا  رتهب  تبوقع ]  ] نیا اـیآ  : » وگب (15 .«) دیهاوخب ار  دوخ ] ]
هک يزور  17)و  .) تسا هدـعو  نیا  ققحت ]  ] لوؤسم وت  راگدرورپ  دـنراد . اـجنآ  رد  دـنهاوخب  هچ  ره  هنادواـج  (16 (»؟ تسا نانآ  ماجنارس 

هارمگ دوخ  ای  دیدناشک  ههاریب  هب  ارم  ناگدنب  نیا  امـش  ایآ  : » دیامرفیم سپ  دنکیم ، روشحم  دنتـسرپیم ، ادـخ  ياج  هب  هچنآ  اب  ار  نانآ 
ات يدرک  رادروخرب  ار  ناشناردـپ  نانآ و  وت  یلو  میریگب ، دوخ  يارب  یتسود  وت  زج  هک  دزـسن  ار  ام  وت ، یهزنم  : » دـنیوگیم (18 (»؟ دندش

بیذـکت ار  امـش  دـیتفگیم ، هچنآ  رد  ناتنایادـخ ]  ] ًاعطق (19 .«) دـندوب هدـشكاله ، یهورگ  دـندرک و  شومارف  ار  وـت ]  ] داـی هک ] اـجنآ  ]
نیگمهس یباذع  دزرو  كرش  امش  زا  سک  ره  دییامن و  يرای  ار ] دوخ   ] هن دینک و  عفد  دوخ ] زا  ار  باذع   ] دیناوتیم هن  هجیتن  رد  دندرک ؛

و دـنتفریم ، هار  اـهرازاب  رد  دـندروخیم و  اذـغ  زین ]  ] ناـنآ هکنیا  زج  میداتـسرفن  ار  دوخ ]  ] ناربماـیپ وت  زا  شیپ  20)و  .) میناشچیم وا  هب 
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یناسک 21)و  .) تسانیب هراومه  وت  راگدرورپ  و  دینکیم ؟ ییابیکش  ایآ  میداد . رارق  شیامزآ  هلیـسو ]  ] رگید یخرب  يارب  ار  امـش  زا  یخرب 
دندیزرو ربکت  دوخ  دروم  رد  ًاعطق  مینیبیمن »؟ ار  نامراگدرورپ  ای  دندشن  لزان  ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  : » دنتفگ دنرادن ، دـیما  ام  ياقل  هب  هک 

دیآ  ] عونمم رود و  : » دنیوگیم و  تسین ، یتراشب  ناراکهانگ  يارب  زور  نآ  دننیبب ، ار  ناگتشرف  هک  يزور  (22 .) دندرک یشکرس  تخس  و 
هاگیاج زور ، نآ  (24 .) میزاـسیم هدـنکارپ  يدرَگ  نوچ ]  ] ار نآ  میزادرپیم و  دـناهدرک  هک  يراـک  هنوگ  ره  هب  23)و  [.«) ادخ تمحر  زا 

لوزن ناگتــشرف  دفاکــشیم و  مـه  زا  دــیپس  يربا  اــب  نامــسآ  هـک  يزور  25)و  .) تـسا رتوـکین  ناـشهاگتحارتسا  رتـهب و  تـشهب  لـها 
تسا يزور  27)و  .) تسا راوشد  یـسب  نارفاک  رب  هک  تسا  يزور  تسا و  نامحر  ِيادـخ ]  ] ِنآ زا  قحب ، ییاورناـمرف  زور ، نآ  (26 !) دنبای

[ دوخ  ] تسود ار  ینالف  شاک  ياو ، يا  (» 28 .«) متفرگیمرب یهار  ربمایپ  اب  شاک  يا  : » دیوگیم و ]  ] دزگیم ار  دوخ  ياهتسد  راکمتس  هک 
ناـسنا هدـنراذگورف  هراوـمه  ناطیـش  و  دوـب ». هدیـسر  نم  هب  نآرق  هکنآ  زا  سپ  دـیناشک  یهارمگ  هب  ارم  هک ] دوـب   ] وا (29 .) مدوب هتفرگن 

زا ینمــشد  يربماــیپ  ره  يارب  هنوـگ  نـیا  31)و  .«) دـندرک اـهر  ار  نآرق  نـیا  نـم  موـق  اراـگدرورپ ، : » تـفگ ادـخ ]  ] ربماـیپ 30)و  .) تسا
رب اجکی  نآرق  ارچ  : » دنتفگ دـندش ، رفاک  هک  یناسک  32)و  .) تسوت روای  ربهار و  تراگدرورپ  هک  سب  نیمه  و  میداد ، رارق  ناراـکهانگ 

[ وت رب   ] یمارآ هب  ار  نآ  و  مینادرگ ، راوتـسا  نآ  هلیـسو  هب  ار  تبلق  ات  میدرک ] لزان  جـیردت  هب  ار  نآ  ام   ] هنوگ نیا  تسا »؟ هدـشن  لزاـن  وا 
هب هداتفارد - ور  هب   - هک یناسک  (34 .) میدروآ وت  يارب  نایب  نیرتوکین  اب  ار  قح  اـم ]  ] هکنآ رگم  دـندرواین ، یلَثَم  وت  يارب  33)و  .) میدناوخ

و میدرک ، اطع  ینامسآ ]  ] باتک یـسوم  هب  ام ]  ] نیقی هب  35)و  .) دنراد ار  هار  نیرتمگ  ياج و  نیرتدب  نانآ  دـنوشیم ، هدـنار  منهج  يوس 
.« دیورب دنتفرگ  غورد  هب  ار  ام  ياههناشن  هک  یموق  يوس  هب  ود  ره  : » میتفگ سپ  (36 .) میدینادرگ [ش ] رایتسد وا  هارمه  ار  نوراه  شردارب 
ار نانآ  و  میتخاس ، ناشقرغ  دندرک  بیذـکت  ار  ادـخ ]  ] ناربمایپ هک  هاگنآ  ار  حون  موق  37)و  .) میدومن كاله  یتخـس  هب  ار  نانآ  ام ]  ] سپ
َّسر و باحصا  نایدومث و  نایداع و  زین ]  ] 38)و .) میاهدرک هدامآ  درد  رپ  یباذع  ناراکمتـس  يارب  میدینادرگ و  یتربع  مدرم  همه ]  ] يارب
رب ًاعطق  40)و  .) میدرک َربَز  ریز و  ار  همه  میدز و  اـهلَثَم  ناـنآ  همه  يارب  39)و  [.) میدرک كاله   ] ار اهتعامج ]  ] نیا نایم  يرایسب  ياهلـسن 

، دننیبب ار  وت  نوچ  41)و  .) دنرادن ندشهدنز  هب  دیما  یلو  ارچ ]، [ ؟ دناهدیدن ار  نآ  رگم  دناهتشذگ ؛ دش  هدناراب  نآ  رب  الب  ناراب  هک  يرهش 
زا ار  ام  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  (42 (؟ تسا هداتسرف  تلاسر  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ایآ  :[ » هک ، ] دنریگن تدنخـشیر  هب  زج 

یـسک هچ  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دـننیبیم  ار  باذـع  هک  یماگنه  و  . » دـنک فرحنم  میدرکیمن - یگداتـسیا  نآ  رب  رگا   - نامنایادـخ
ای (44 (؟ یـشاب وا  نماض  یناوتیم ]  ] اـیآ يدـید ؟ تسا  هتفرگ  شیوخ  دوبعم  ار  دوخ  سفن ]  ] ياوه هک  سک  نآ  اـیآ  (43 .) تسا رتهارمگ 

تراگدرورپ هک  ياهدیدن  ایآ  (45 .) دنرتهارمگ هکلب  دنتسین ، ناروتس  دننام  زج  نانآ  دنشیدنایم ؟ ای  دنونشیم  ناشرتشیب  هک  يراد  نامگ 
نآ سپس  (46 .) میدـینادرگ لیلد  نآ  رب  ار  دیـشروخ  هاگنآ  دادیم ، رارق  نکاس  ار  نآ  تساوخیم ، رگا  و  تسا ؟ هدرتسگ  ار  هیاس  هنوگچ 

[ هیاـم  ] ار باوـخ  داد و  رارق  یـششوپ  امـش  يارب  ار  بش  هک  یـسک  تـسوا  47)و  .) میریگیمزاب دوخ  يوس  هب  كدـنا  كدـنا  ار  هیاـس ] ]
داتسرف ناراب ]  ]= شیوخ تمحر  شیپاشیپ  يدیون  ار  اهداب  هک  سک  نآ  تسوا  48)و  .) دینادرگ امش ]  ] نتساخرب نامز  ار  زور  و  یشمارآ .

اهماد زا   - میاهدرک قلخ  هچنآ  هب  ار  نآ  مینادرگ و  هدنز  ار  هدرمژپ  ینیمزرس  نآ  هلیـسو  هب  ات  (49 ،) میدروآ دورف  كاپ  یبآ  نامسآ ، زا  و 
یـساپسان زج  مدرم  رتشیب  یل ]  و[ دننک ، ادیپ  هجوت  ات  میتخاس  نوگانوگ  نانآ  نایم  ار  دـنپ ]  ] نآ ًاعطق  50)و  .) میناشونب رایسب - ياهناسنا  و 

ماهلا  ] اـب و  نکم ، تعاـطا  نارفاـک  زا  سپ ، (52 .) میتخیگنایمرب ياهدـنهدرادشه  يرهـش  ره  رد  ًاـعطق  میتساوخیم  رگا  51)و  .) دنتساوخن
نیریش یکی  نیا  درک : ناور  مه  يوس  هب  نانزجوم  ار  ایرد  ود  هک  یسک  تسوا  53)و  .) زادرپب گرزب  يداهج  هب  نانآ  اب  نآرق  زا ] نتفرگ 

دیرفآ و يرشب  بآ ، زا  هک  یسک  تسوا  54)و  .) داد رارق  راوتسا  یمیرح  عنام و  ود ، نآ  نایم  و  تسا ؛ خلت  و ]  ] روش یکی  نآ  اراوگ و  [و ]
هن هک  دنتـسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زا  ریغ  55)و  .) تساـناوت هراومه  وت  راـگدرورپ  و  داد ، رارق  يداـماد  یبسن و  يدـنواشیوخ ] ياراد   ] ار وا 

رگتراشب و زج  ار  وت  56)و  .) تسا ناطیـش ]  ] تشپمه دوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  هراومه  رفاک  و  دناسریم ؛ ناشنایز  هن  دـهدیم و  ناشدوس 
شراگدرورپ يوس  هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  هکنیا  زج  منکیمن ، بلط  امـش  زا  يرجا  تلاسر ]  ] نیا رب  : » وگب (57 .) میداتسرفن هدنهدمیب 
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شناگدـنب ناـهانگ  هب  وا  هک  سب  نیمه  و  يوگ ؛ حـیبست  وا  شیاتـس  هب  نک و  لـکوت  دریمیمن  هک  هدـنز  نآ  رب  58)و  .«) دریگ شیپ ] رد  ]
. تفای الیتسا  شرع  رب  هاگنآ  دیرفآ . زور  شـش  رد  تسا ، ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  هک  یـسک  نامه  (59 .) تسا هاگآ 
«، دینک هدجـس  ار  نامحر  يادخ ] : »] دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  60)و  [.) دـنادیم هک   ] سرپب ياهربخ  زا  يو  هراب  رد  تسوا .]  ] ماع رگتمحر 

هدنخرف و] (] 61 .) دیازفایم ناشندیمر  رب  و  مینک »؟ هدجـس  یهدیم  نامرف  نادـب ]  ] ار ام  هک  يزیچ  يارب  ایآ  تسیچ ؟ نامحر  : » دـنیوگیم
ره يارب  هک  یـسک  تسوا  62)و  .) داد رارق  شخبرون  یهام  غارچ و  نآ ، رد  و  داـهن ، ییاـهجرب  نامـسآ  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  راوگرزب 

نامحر يادخ  ناگدنب  63)و  .) دینادرگ رگیدکی  نیـشناج  ار  زور  بش و  دیامن ، يرازگـساپس  دهاوخب  ای  دریگ  تربع  دـهاوخب  هک  سک 
64)و .) دنهدیم خساپ  تمیالم  هب  دنهد  رارق  باطخ  فرط  ار  ناشیا  نانادان  نوچ  و  دنرادیمرب ؛ ماگ  یمرن  هب  نیمز  يور  هک  دـنایناسک 
ام زا  ار  منهج  باذـع  اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم هک  دـنایناسک  65)و  .) دـنروآیم زور  هب  ار  بش  هداتـسیا ، ای  هدجـس  لاح  رد  هک  دـننانآ 

قافنا نوچ  هک  دـنایناسک  67)و  .) تسا یهاـگیاج  هاـگرارق و  دـب  نآ  تقیقح ، رد  66)و  .) تسا یمیاد  تخـس و  شباذـع  هک  نادرگزاب 
يدوبعم ادخ  اب  هک  دنایناسک  68)و  .) دننیزگیمرب ار  طسو  دح  شور ]  ] ود نیا  نایم  و  دنریگیم ، گنت  هن  دننکیم و  یجرخلو  هن  دننک ،

ماجنا ار  اهنیا  سک  ره  و  دـننکیمن ، اـنز  و  دنـشُکیمن ، قح  هب  زج  تسا  هدرک  مارح  ار ] شنوخ   ] ادـخ هک  ار  یـسک  دـنناوخیمن و  رگید 
رگم (70 .) دنامیم راوخ  نآ  رد  هتـسویپ  دوشیم و  نادـنچ  ود  باذـع  تمایق  زور  رد  وا  يارب  (69 .) درک دهاوخ  تفایرد  ار  شیازـس  دهد 

هدنزرمآ هراومه  ادخ  و  دنکیم ، لیدـبت  اهیکین  هب  ار  ناشیاهیدـب  دـنوادخ  سپ  دـنک . هتـسیاش  راک  دروآ و  نامیا  دـنک و  هبوت  هک  یـسک 
یهاوگ هک  دنایناسک  72)و  .) ددرگیمزاب ادخ  يوس  هب  تقیقح  رد  دـهد ، ماجنا  هتـسیاش  راک  دـنک و  هبوت  سک  ره  71)و  .) تسا نابرهم 

، دنوش هداد  رکذت  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  نوچ  هک  دنایناسک  73)و  .) دنرذگیم يراوگرزب  اب  دنرذگب  وغل  رب  نوچ  و  دنهدیمن ؛ غورد 
ینـشور هیام  هک  هد  نآ  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  ام  هب  اراـگدرورپ ، : » دـنیوگیم هک  دـنایناسک  74)و  .) دـنتفایمن نآ  يور  روـک  رک و 

دنهاوخ شاداپ  ار ] تشهب  ياه  ] هفرغ دندرک ، ربص  هکنآ  ساپ  هب  هک  دننانیا  (75 .«) نادرگ ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  و  دشاب ، ام ]  ] نامشچ
رگا : » وگب (77 !) یماقم هاگرارق و  شوخ  هچ  دنام . دـنهاوخ  هنادواج  اجنآ ، رد  (76 .) دش دنهاوخ  هجاوم  دورد  مالـس و  اب  اجنآ  رد  تفای و 
مزال امش ] رب  باذع   ] يدوز هب  دیاهتخادرپ و  بیذکت  هب  امـش  تقیقح  رد  دنکیمن . امـش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امـش  ياعد 

(78 .«) دش دهاوخ 

ءارعشلا

ناـمیا ناکرـشم ]  ] هـکنیا زا  وـت  دـیاش  (3 .) رگنـشور باـتک  ياـههیآ  تسا  نـیا  (2 .) میم نیـس ، اـط ، (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هـب 
عضاخ ناشیاهندرگ  نآ ، ربارب  رد  ات  میروآیم ، دورف  نانآ  رب  نامسآ  زا  ياهزجعم  میهاوخب ، رگا  (4 .) يزاس هابت  ار  دوخ  ناج  دنروآیمن ،
تقیقح رد  نانآ ] (] 6 .) دنتفاتیمرب يور  نآ  زا  هراومه  هکنیا  زج  دماین  ناشیارب  نامحر  يادخ ]  ] يوس زا  يدیدج  رکذت  چیه  5)و  .) ددرگ

هچ هک  دناهتسیرگنن  نیمز  رد  رگم  (7 .) دیسر دهاوخ  ناشیدب  دندرک ، یم  دنخـشیر  نادب  هک  هچنآ  ربخ  يدوز  هب  و  دنتخادرپ ، بیذکت  هب 
9)و .) دنتـسین هدنروآنامیا  ناشرتشیب  یل ] تسا و[ یتربع  ییامنرنه ]  ] نیا رد  ًاعطق  (8 (؟ میاهدینایور ابیز  ياهتفج  هنوگ  ره  زا  نآ  رد  ردـق 
هب هک  دادرد  ادـن  ار  یـسوم  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 10)و .) تسا نابرهم  ریذپانتسکـش  نامه  وت  راگدرورپ  تقیقح ، رد 

گنت ماهنیـس  13)و  ،) دـننک بیذـکت  ارم  مسرتیم  اراگدرورپ ، : » تفگ (12 (!؟ دـنرادن اورپ  اـیآ  نوعرف ؛ موق  (11 :) ورب راکمتـس  موق  يوس 
ارم مـسرتیم  دـنراد و  ینوـخ  نـم  ندرگ ]  ] رب ناـنآ  یفرط ] زا   ] 14)و .) تسرفب نوراـه  يوس  هب  سپ  دوـشیمن ، زاـب  مناـبز  و  ددرگیم ،

دـیورب و نوعرف  يوس  هب  سپ  (16 .«) میاهدنونـش امـش  اب  ام  هک  دـیرَِبب  نانآ ] يارب   ] ار ام  ياههناشن  تسین ؛ نینچ  هن ، : » دومرف (15 .«) دنشکب
دوخ نایم  رد  یکدوک  زا  ار  وت  ایآ  : » تفگ نوعرف ] (] 18 .«) تسرفب ام  اب  ار  لیئارسا  نادنزرف  (17 ،) مینایناهج راگدرورپ  ربمایپ  ام  : » دییوگب

ار نآ  : » تفگ (20 .«) یناساپـسان زا  وت  و  يدرک ، ار  دوخ  راک  ماجنارـس ]  ] 19)و (؟ يدـنامن ام  شیپ  ار  ترمع  زا  دـنچ  ینایلاس  میدرورپن و 
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زا ارم  دیشخب و  شناد  نم  هب  مراگدرورپ  ات  متخیرگ ، امش  زا  مدیسرت ، امـش  زا  نوچ  21)و  ،) مدوب ناهارمگ  زا  هک  مدش  بکترم  یماگنه 
نوعرف (23 (»؟ یهنیم نم  رب  ار  شتّنم  هک  تسا  یتمعن  ياهتخاـس  دوخ ]  ] هدـنب ار  لیئارـسا  نادـنزرف  هکنیا  اـیآ ]  ] 22)و .) داد رارق  ناربمایپ 

نیقی لــها  رگا  - تـسا ود  نآ  ناــیم  هــچنآ  نــیمز و  اهنامــسآ و  راــگدرورپ  : » تــفگ (24 (»؟ تـسیچ ناـیناهج  راــگدرورپ  و  : » تـفگ
راگدرورپ امش و  راگدرورپ  : » تفگ هرابود ] یسوم  (] 26 (»؟ دیونـشیمن ایآ  : » تفگ دندوب  شنوماریپ  هک  یناسک  هب  نوعرف ] (] 25 .«) دیشاب

: تفگ یسوم ] (] 28 .«) تسا هناوید  تخـس  هدش ، هداتـسرف  امـش  يوس  هب  هک  يربمایپ  نیا  ًاعقاو  : » تفگ نوعرف ] (] 27 .«) امش نیشیپ  ناردپ 
وت ًاعطق  ینک  رایتخا  نم  زا  ریغ  ییادخ  رگا  : » تفگ نوعرف ] (] 29 .«) دـینک لّقعت  رگا  - تسا ود  نآ  نایم  هچنآ  رتخاب و  رواخ و  راگدرورپ  »

ار نآ  ییوـگیم  تسار  رگا  : » تفگ (31 (»؟ مرواـیب راکـشآ  يزیچ  وت  يارب  هچ  رگ  : » تفگ (30 .«) تخاس مهاوخ  ناینادـنز  هلمج ]  ] زا ار 
دیپس نارگاشامت  يارب  نآ  هاگانب  دیشک و  نوریب  ار  شتـسد  33)و  .) دش نایامن  يردژا  نآ  هاگانب  دـنکفیب و  دوخ  ياصع  سپ  (32 .«) روایب

زا ار  امش  دوخ ، رحس  اب  دهاوخیم  (35 .) تساناد رایسب  يرحاس  نیا  ًاعقاو  : » تفگ دندوب  شنوماریپ  هک  ینارـس  هب  نوعرف ] (] 34 .) دومنیم
، تسرفب اهرهـش  هـب  ار  ناگدـنروآدرگ  راد و  دـنب  رد  ار  شردارب  وا و  : » دـنتفگ (36 (»؟ دـیهدیم يأر  هچ  نونکا  دـنک ، نوریب  ناتنیمزرس 
: دش هتفگ  مدرم  هدوت  هب  39)و  .) دندش يروآدرگ  مولعم  يزور  ِدعوم  يارب  نارحاس  سپ  (38 .«) دنروایب وت  دزن  ار  يرهام  رحاس  ره  ات  (37)

نوعرف شیپ  نارحاس  نوچ  41)و  (»؟ مینک يوریپ  نانآ  زا  دندش  بلاغ  نارحاس  رگا  هک  دیما  نیدـب  (40 (؟ دش دیهاوخ  عمج  مه  امش  ایآ  »
[ هرمز  ] زا ًاـمتح  امـش  تروـص  نآ  رد  و  يرآ ، : » تفگ (42 (»؟ دوب دـهاوخ  يدزم  ام  يارب  ًاعقاو  مییآ  بلاغ  ام  رگا  اـیآ  : » دـنتفگ دـندمآ ،

دنتخادنا ار  ناشیاهیتسدبوچ  اهنامسیر و  سپ  (44 .«) دیزادنیب دیزادنایم  امش  ار  هچنآ  : » تفگ نانآ  هب  یسوم  (43 .«) دش دیهاوخ  نابّرقم 
دندوب هتخاـسرب  غورد  هب  ار  هچ  ره  هاـگانب  تخادـنا و  ار  شیاـصع  یـسوم  سپ  (45 .«) میزوریپ ًاـمتح  اـم  هک  نوعرف  تّزع  هب  : » دـنتفگ و 

یسوم و راگدرورپ  (48 :) میدروآ نامیا  نایناهج  راـگدرورپ  هب  : » دـنتفگ (47 .) دـنداتفارد هدجـس  تلاح  هب  نارحاـس  هجیتن ، رد  (46 .) دیعلب
رحـس امـش  هب  هک  تسامـش  گرزب  نامه  وا  ًاـعطق  دـیدروآ ؟ ناـمیا  وا  هب  مهد  هزاـجا  امـش  هب  هکنآ  زا  شیپ  اـیآ ] : » ] تفگ (49 .«) نوراه

مهاوـخ راد  هب  ار  ناـتهمه  دـیرب و  مهاوـخ  تسار  پچ و  زا  ار  امـش  ياـهاپ  اهتـسد و  ًاـمتح  تسناد . دـیهاوخ  يدوز  هـب  تـسا . هتخوـمآ 
ام رب  ار  نامناهانگ  نامراگدرورپ  هک  میراودیما  ام  (51 .) میروآیم دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  يور  ام  تسین ، یکاب  : » دنتفگ (50 .«) تخیوآ

دروم امش  اریز  هد ، تکرح  هنابـش  ارم  ناگدنب  : » هک میدرک  یحو  یـسوم  هب  52)و  .«) میدوب ناگدنروآنامیا  نیتسخن  هک  ارچ ] ، ] دیاشخبب
ياهدـع اـهنیا  :[ » تـفگ و  (] 54 ،) داتــسرف اهرهــش  هـب  ار ] دوـخ   ] ِيروآعـمج ِنارومأـم  نوـعرف  سپ  (53 .«) تـفرگ دـیهاوخ  رارق  بـیقعت 

ار نانآ  ام  ماجنارس ، (57 .«) میاهدـمآرد شابهدامآ  لاح  هب  یگمه  ام  یل ] 56)و[ ،) دناهدروآ مشخ  رـس  رب  ار  ام  اهنآ  یتسار  55)و  .) دنزیچان
هب ار  اهتمعن ]  ] نآ و  دوب ، نینچ  ام ] هدارا  (] 59 .) میدرک نوریب  تمعن  زان و  رپ  ياههاگیاج  اههنیجنگ و  58)و  ،) اهراسهمشچ اهناتسغاب و  زا 

نارای دندید ، ار  رگیدـمه  هورگ ، ود  نوچ  (61 .) دندرک بیقعت  ار  اهنآ  باتفآ ، ندـمآرب  ماگنه  سپ  (60 .) میداد ثاریم  لیئارسا  نادنزرف 
دهاوخ ییاـمنهار  ارم  يدوز  هب  تسا و  نم  اـب  مراـگدرورپ  اریز  تسین ، نینچ  : » تفگ (62 .«) دش میهاوخ  راتفرگ  ًاعطق  ام  : » دنتفگ یـسوم 
گرتـس یهوک  نوچمه  ياهراـپ  ره  و  تفاکـش ، مه  زا  اـت  نزب ». اـیرد  نیا  رب  دوـخ  ياـصع  اـب  : » میدرک یحو  یـسوم  هب  سپ  (63 .«) درک

ار نارگید  هاگنآ  (66 (؛ میداد تاجن  دندوب  وا  هارمه  هک  ار  یناسک  همه  یسوم و  65)و  .) میدینادرگ کیدزن  اجنادب  ار  نارگید  64)و  .) دوب
ناـمه وـت  راـگدرورپ  ًاــعطق  68)و  .) دــندوبن هدــنروآنامیا  ناــشرتشیب  یل ] و[ دوـب ، یتربـع  هـعقاو ]  ] نـیا رد  ًاملــسم  (67 .) مـیدرک قرغ 

هچ : » تـفگ شموــق  دوــخ و  ردــپ  هـب  هـک  هاــگنآ  (70 .) ناوـــخب ار  مـــیهاربا  شرازگ  ناـــنآ  رب  69)و  .) تـسا ناـبرهم  ریذـپانتسکش 
هب ای  (73 (؟ دنونشیم امش  زا  دینکیم ، اعد  یتقو  ایآ  : » تفگ (72 .«) مییاهنآ مزالم  هراومه  میتسرپیم و  ار  یناتب  : » دنتفگ (71 (»؟ دیتسرپیم

دیاهدیتسرپیم هچنآ  رد  ایآ  : » تفگ (75 .«) دندرکیم نینچ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناردپ  هکلب  هن ، : » دنتفگ (74 (»؟ دنناسریم نایز  ای  دوس  امش 
هدیرفآ و ارم  هک  سک  نآ  (78 .) دننم نمشد  نایناهج - راگدرورپ  زج   - اهنآ همه  ًاعطق  (77 (؟ امش نیشیپ  ناردپ  امش و  (76 (؟ دیاهدرک لّمأت 

ناـمرد ارم  وا  موش  راـمیب  نوـچ  80)و  ،) دـنادرگیم مباریـس  دـهدیم و  كاروـخ  نم  هب  وا  هـک  سک  نآ  79)و  ،) دـنکیم مییامنهار  ومه 
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نم رب  ار  مهاـنگ  شاداـپ ، زور  مراد  دـیما  هک  سک  نآ  82)و  ،) دنادرگیم ماهدـنز  سپـس  دـناریمیم و  ارم  هک  سک  نآ  81)و  ،) دشخبیم
، راذگ وکین  هزاوآ  ناگدنیآ  نایم ]  ] رد نم  يارب  84)و  ،) يامرف قحلم  ناحلاص  هب  ارم  نک و  اطع  شناد  نم  هب  اراگدرورپ ، (83 .«) دیاشخبب

هتخیگنارب مدرم ]  ] هــک يزور  87)و  ،) دوـب ناـهارمگ  زا  وا  هک  ياـشخبب  مردـپ  رب  86)و  ،) نادرگ تـمعن  رپ  تـشهب  ناــثراو  زا  ارم  (85)و 
90)و .) دروایب ادـخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یـسک  رگم  (89 ،) دهدیمن دوس  يدـنزرف  لام و  چـیه  هک  يزور  (88 :) نکم میاوسر  دنوشیم 

هچنآ : » دوشیم هتفگ  نانآ  هب  92)و  .) دوشیم رادومن  ناهارمگ  يارب  منهج  91)و  .) ددرگیم کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  تشهب  زور ] نآ  ]
[ شتآ  ] نآ رد  ناـهارمگ  هـمه  اـهنآ و  سپ  (94 (؟ دـنهدیم يرای  ار  دوخ  ای  دـننکیم  ناتیرای  اـیآ  (93 (؟ دنیاجک دیدیتسرپیم  ادـخ  زج 
هک ادخ  هب  دنگوس  (» 97 :) دنیوگیم و ]  ] دننکیم هزیتس  رگیدـکی  اب  اجنآ  رد  اهنآ  (96 .) سیلبا نایهاپس  همه  زین ]  ] 95)و ،) دنوشیم هدنکفا 

، دندرکن هارمگ  ار  ام  ناراکهابت  زج  99)و  ،) میدرکیم ربارب  نایناهج  راگدرورپ  اب  ار  امش  هک  هاگنآ  (98 ،) میدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ام 
ناــنمؤم زا  دوــب و  اــم  ِيارب  یتشگزاــب  هــک  شاــک  يا  102)و  .) کـیدزن یتـسود  هـن  101)و  ،) میرادـن ینارگتعافــش  هجیتـن  رد  (100)

نامه وت  راـگدرورپ  تقیقح ، رد  104)و  .) دـندوبن نمؤم  ناشرتشیب  یل ] تسا و[ یتربع  سرد ] تشذگرـس   ] نیا رد  ًاـقح  (103 .) میدشیم
؟ دـیرادن اورپ  ایآ  : » تفگ ناـنآ  هب  حون  ناـشردارب  نوچ  (106 .) دـندرک بیذـکت  ار  ناربمایپ  حون  موق  (105 .) تسا نابرهم  ریذپانتسکش 

بلط امـش  زا  يرجا  تلاسر ]  ] نیا رب  109)و  ،) دیربب منامرف  دینک و  اورپ  ادـخ  زا  (108 (؛ مدامتعا روخ  رد  ياهداتسرف  امـش  يارب  نم  (107)
نامیا وت  هب  ایآ  : » دنتفگ (111 .«) دیربب منامرف  دینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (110 .) تسین نایناهج  راگدرورپ  هدـهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن .

؟ مراد یهاـگآ  هچ  دـناهدرکیم  هچنآ  تاـیئزج ]  ] هـب : » تـفگ حوـن ] (] 112 (»؟ دـناهدرک يوریپ  وـت  زا  ناـگیامورف  هـکنآ  لاـح  میرواـیب و 
راکشآ ياهدنهدرادشه  زج  نم  (115 .) متسین نانمؤم  هدننکدرط  نم  114)و  .) تسین مراگدرورپ  اب  زج  دیباییمرد - رگا   - ناشباسح (113)

موق اراگدرورپ ، : » تفگ (117 .«) دوب یهاوخ  ناگدشراسگنس  هلمج ]  ] زا ًاعطق  يرادنرب  تسد  رگا  حون ، يا  : » دنتفگ (116 .«) متسین شیب ] ]
وا و سپ  (119 .«) شخب تاجن  تسا  نم  اب  هک  ار  نانمؤم  زا  سک  ره  نم و  و  هد ، هلـصیف  ناـنآ  نم و  ناـیم  (118 (؛ دندرک بیذکت  ارم  نم 

یتربع سرد ] ارجام   ] نیا رد  ًاعطق  (121 .) میدرک قرغ  ار  ناگدنامیقاب  هاگنآ  (120 (؛ میدیناهر دوب ، وا  اب  هدـنکآ  یتشک  نآ  رد  ار  هک  ره 
ناربمایپ نایداع ، (123 .) تسا نابرهم  ریذپانتسکش  نامه  وت  راگدرورپ  تقیقح ، رد  122)و  .) دندوبن هدنروآنامیا  ناشرتشیب  یل ] و[ دوب ،

روخ رد  ياهداتـسرف  امـش  يارب  نم  (125 (؟ دـیرادن اورپ  ایآ  : » تفگ ناـنآ  هب  دوه  ناـشردارب  هک  هاـگنآ  (124 .) دندرک بیذکت  ار  ادـخ ] ]
راگدرورپ هدهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن . بلط  امـش  زا  يرجا  تلاسر ]  ] نیا رب  127)و  .) دیربب منامرف  دینک و  اورپ  ادخ  زا  (126 .) مدامتعا

هب دیریگیم  راوتسا  ياهخاک  129)و  (؟ دـینز يراکهدوهیب  هب  تسد  نآ ] رد   ] هک دـیزاسیم  ییانب  ياهپت  ره  رب  اـیآ  (128 .) تسین نایناهج 
دـیراد و اورپ  ادـخ  زا  سپ ، (131 (؟ دـیوشیم روهلمح  ناـیوگروز  نوچ ]  ] دـیوشیم روهلمح  نوچ  130)و  (؟ دینامب هنادواج  هکنآ  دـیما 
، درک ددم  نارسپ  اهماد و  نداد ]  ] هب ار  امـش  (133 :) دیراد اورپ  درک  ددم  دـینادیم  هچنآ  هب  ار  امـش  هک  سک  نآ  زا  132)و  .) دیربب منامرف 
زا هاوخ  یهد و  زردنا  هاوخ  : » دنتفگ (136 .) مسرتیم امش  رب  كانلوه  يزور  باذع  زا  نم  (135 (؛ ناراسهمشچ اهغاب و  نداد ]  ] هب (134)و 

شبیذکت سپ  (139 .«) دش میهاوخن  باذع  ام  138)و  .) تسین ناینیشیپ  هویش  زج  نیا  (137 .) تسا ناسکی  ام  يارب  یـشابن  ناگدنهدزردنا 
، تـقیقح رد  140)و  .) دـندوبن هدـنروآنامیا  ناـشرتشیب  یل ] و[ دوـب ، یتربـع  سرد ] ارجاـم   ] نـیا رد  ًاـعطق  مـیدرک . ناـشکاله  دــندرک و 
هب حلاص  ناشردارب  هک  هاگنآ  (142 (؛ دندرک بیذکت  ار  ادخ ]  ] ناربمایپ نایدومث ، (141 .) تسا نابرهم  ریذپانتسکش  نامه  وت  راگدرورپ 

نیا رب  145)و  .) دیربب منامرف  دینک و  اورپ  ادـخ  زا  (144 .) مدامتعا روخ  رد  ياهداتسرف  امـش  يارب  نم  (143 (؟ دیرادن اورپ  ایآ  : » تفگ نانآ 
هدوسآ دیراد  اجنیا  هچنآ  رد  ار  امـش  ایآ  (146 .) تسین نایناهج  راگدرورپ  هدـهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن . بلط  امـش  زا  يرجا  تلاـسر ] ]

هنادنمرنه 149)و  (؟ تسا فیطل  ناشیاههفوکش  هک  ینانبامرخ  اهرازتشک و  148)و  ،) ناراسهمشچ رانک  رد  اهغاب و  رد  (147 (؟ دننکیم اهر 
نانآ (152 :) دینکم يوریپ  ار  نارگطارفا  نامرف  151)و  .) دیربب منامرف  دینک و  اورپ  ادخ  زا  (150 .) دیشارتیم ییاههناخ  اههوک  زا  دوخ  يارب 

. یتسین شیب ]  ] ام دننام  يرـشب  زج  وت  (154 .) یناگدشنوسفا زا  وت  ًاعطق  : » دـنتفگ (153 .«) دننکیمن حالـصا  دـننکیم و  داسف  نیمز  رد  هک 
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بآ تبوـن  نـیعم  يزور  تـسار و  وا  بآ  زا  یتــبون  هـک  تـسا  يرتشهداــم  نـیا  : » تـفگ (155 .) رواـیب ياهزجعم  ییوـگیم  تـسار  رگا 
نامیــشپ دـندرک و  یپ  ار  نآ  سپ  (157 .) دریگیم ورف  ار  امـش  كاـنلوه  يزور  باذـع  هـک  دـیناسرم  يدـنزگ  نآ  هـب  156)و  .) تسامش

رد 159)و  .) دـندوبن هدـنروآنامیا  ناشرتشیب  یل ] و[ تسا ، یتربع  ارجام ]  ] نیا رد  ًاعطق  تفرگ . ورف  باذـع  ار  ناـنآ  هاـگنآ  (158 .) دنتشگ
هب طول  ناشردارب  هاگنآ  (161 .) دندرک بیذکت  ار  ناگداتسرف  طول  موق  (160 .) تسا نابرهم  ریذپانتسکش  نامه  وت  راگدرورپ  تقیقح ،

نیا رب  164)و  .) دیربب منامرف  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  (163 .) مدامتعا روخ  رد  ياهداتسرف  امش  يارب  نم  (162 (؟ دیرادن اورپ  ایآ  : » تفگ نانآ 
رد اهدرم  اب  ناـهج ، مدرم  ناـیم  زا  اـیآ  (165 .) تسین ناـیناهج  راـگدرورپ  هدـهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن . بلط  امـش  زا  يرجا  تلاـسر ] ]

یمدرم امــــش  هـــکلب  هـــن ]، [ ؟ دـــیراذگیماو هدــــیرفآ  امــــش  يارب  ناتنارــــسمه  زا  ناـــتراگدرورپ  ار  هـــچنآ  166)و  (؟ دیزیمآیم
نمـشد نم  یتـسار  هب  : » تفگ (168 .«) دوب یهاوخ  ناگدـشجارخا  زا  ًاـعطق  يرادـنرب ، تسد  رگا  طوـل ، يا  : » دـنتفگ (167 .) دیراکزواجت

- میدیناهر یگمه ، ار  شناسک  وا و  سپ  (170 .«) شخب ییاهر  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  ارم  ناسک  ارم و  اراگدرورپ ، (169 .) میامش رادرک 
نانآ رـس ]  ] رب 173)و  .) میدرک كاله  تخـس  ار  نارگید  سپـس  (172 .) دوـب شتآ ] رتسکاـخ  رد   ] ناگدـنامیقاب زا  هک  ینزریپ  زج  (171)

ناشرتشیب یل ] و[ تسا ، یتربع  تبوقع ]  ] نیا رد  ًاـعطق  (174 .) ناگدـشهدادمیب ناراب  دوب  دـب  هچ  و  میتخیر . ورف  درگوگ ] شتآ  زا   ] یناراب
بیذکت ار  ناگداتسرف  هکیا  باحصا  (176 .) تسا نابرهم  ریذپانتسکـش  نامه  وت  راگدرورپ  تقیقح ، رد  175)و  .) دندوبن هدنروآنامیا 

اورپ ادخ  زا  (179 .) مدامتعا روخ  رد  ياهداتـسرف  امـش  يارب  نم  (178 (؟ دـیرادن اورپ  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  بیعـش  هک  هاـگنآ  (177 .) دندرک
ناــیناهج راـــگدرورپ  هدـــهع  رب  زج  نــم  رجا  مــنکیمن . بــلط  امـــش  زا  يرجا  تلاـــسر ]  ] نــیا رب  180)و  .) دـیربب مناـمرف  دــیراد و 

دـیهاکم و مدرم  لاوما  شزرا  زا  183)و  .) دیجنـسب تسرد  يوزارت  اب  182)و  .) دیـشابم ناشورفمک  زا  دیهد و  مامت  ار  هنامیپ  (181 .) تسین
ًاعقاو وت  : » دنتفگ (185 .«) دینک اورپ  تسا  هدیرفآ  ار  هتـشذگ  هوبنا ]  ] قلخ امـش و  هک  سک  نآ  زا  184)و  .) دیرادم رب  داسف  هب  رـس  نیمز  رد 

، ینایوگتسار زا  رگا  سپ  (187 .) مینادیم نایوگغورد  زا  ار  وت  ًاعطق  و  یتسین ، شیب ]  ] ام دننام  يرـشب  زج  وت  و  (» 186 .«) یناگدشنوسفا زا 
بیذــکت ار  وا  سپ  (189 .«) تسا رتاـناد  دـینکیم  هچنآ  هب  مراـگدرورپ  : » تفگ بیعـش ] (] 188 .«) نکفیب اـم  رـس ]  ] رب نامـسآ  زا  ياهراـپ 

[ ِسرد تبوقع   ] نیا رد  ًاـعطق  (190 .) دوب كانلوه  يزور  باذـع  نآ ، یتسار  هب  تفرگ . ورف  ار  نانآ  رابـشتآ ]  ] ربا ِزور  ِباذـع  و  دـندرک ،
192)و .) تسا ناـبرهم  ریذپانتسکـش  ناـمه  وت  راـگدرورپ  تقیقح ، رد  191)و  .) دـندوبن هدـنروآ  نامیا  ناـشرتشیب  یل ] و[ تسا ، یتربع 

ناگدنهدرادشه هلمج ]  ] زا ات  (194 ،) درک لزان  تلد  رب  ار  نآ  نیمالا » حور  (» 193 .) تسا نایناهج  راگدرورپ  یحو  نآرق ]  ] نیا هک  یتسار 
نـشور یلیلد  دوخ  نیا  نانآ ، يارب  ایآ  (197 .) تسا هدمآ  ناینیـشیپ  ياهباتک  رد  نآ  فصو ]  ] 196)و ،) نشور یبرع  نابز  هب  (195 (؛ یشاب

ار نآ  ربمایپ  199)و  ،) میدرکیم لزان  نانابز  برع  ریغ  زا  یخرب  رب  ار  نآ  رگا  198)و  (؟ دنراد عالّطا  نآ  زا  لیئارساینب  ياملع  هک  تسین 
ات دنورگن  نآ  هب  هک  (201 :) میهدیم هار  ار ] راکنا  ، ] ناراکهانگ ياـهلد  رد  هنوگ  نیا  (200 .) دندروآیمن نامیا  نآ  هب  دناوخیم  ناشیارب 

میهاوـخ تلهم  اـیآ  : » دـنیوگب 203)و  .) دـسرب ناشیدـب  دـنربخیب - هک  یلاـح  رد   - یناـهگان روـط  هب  هـک  (202 ،) دـننیبب ار  دردرپ  باذـع 
هاگنآ 206)و  ،) مینک رادروـخرب  ار  ناـنآ  اـهلاس  رگا  هک  ینادیمن  رگم  (205 (؟ دـنهاوخیم باتـش  هب  ار  ام  باذـع  ایآ  سپ  (204 (»؟ تفای

عفد نانآ  زا  ار  باذع  و   ] دیآیمن ناشراک  هب  دـندشیم ، رادروخرب  نآ  زا  هچنآ  (207 ،) دسرب ناشیدب  دنوشیم  هداد  میب  نادب ]  ] هک هچنآ 
ام و  دـنهد ؛]  ] رکذـت ار ] نانآ  ات  (] 209 .) دوب یناگدـنهدرادشه  نآ  يارب  هکنآ  رگم  میدرکن  كـاله  ار  يرهـش  چـیه  208)و  (؟] دنکیمن
زا اـهنآ  تقیقح  رد  (212 [.) دننک یحو   ] دـنناوتیمن دزـسن و  ار  نانآ  211)و  .) دناهدرواین دورف  ار  نآ  اهناطیـش  210)و  .) میاهدوبن راکمتس 

ار تکیدزن  ناشیوخ  214)و  .) دش یهاوخ  ناگدشباذع  زا  هک  ناوخم  رگید  يادـخ  ادـخ ، اب  سپ  (213 .) دنا [ مورحم و   ] لوزعم ندینش ،
زا نم  : » وگب دندرک ، ینامرفان  ار  وت  رگا  216)و  .) رتسگ ورف  ار  دوخ  لاب  دـناهدرک ، يوریپ  ار  وت  هک  ینانمؤم  نآ  يارب  215)و  .) هد رادشه 

219)و ،) دنیبیم ار  وت  يزیخیمرب  زامن ] هب   ] نوچ هک  سک  نآ  (218 ،) نک لکوت  نابرهم  ِزیزع  ِيادخ ]  ] رب 217)و  .«) مرازیب دینکیم  هچنآ 
یسک هچ  رب  نیطایـش  هک  مهد  ربخ  ار  امـش  ایآ  (221 .) تساناد ياونش  نامه  وا  (220 [.) درگنیم  ] ناگدننکهدجـس نایم  رد  ار  وت  تکرح 
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224)و ،) دنیوگغورد ناشرتشیب  دنرادیم و  ارف  شوگ  هنادزد ]  ] هک (223 ،) دنیآیم دورف  يراکهانگ  نزغورد  ره  رب  (222 (؟ دنیآیم دورف 
هک دنیوگیم  ییاهزیچ  هک  دننانآ  226)و  (؟ دننادرگرـس ییداو  ره  رد  نانآ  هک  ياهدیدن  ایآ  (225 .) دننکیم يوریپ  ناهارمگ  ار  نارعاش 

متـس دروم  هکنآ  زا  سپ  هدروآ و  دای  هب  رایـسب  ار  ادـخ  هدرک و  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  (227 .) دنهدیمن ماجنا 
(228 .) تشگ دنهاوخرب  هاگتشگزاب  مادک  هب  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دناهدرک  متس  هک  یناسک  و  دناهتساوخ . يرای  دناهتفرگ  رارق 

لمنلا

يارب تراشب  تیادـه و  هیاـم ]  ] هک (2 ،) رگنـشور یباتک  تایآ ]  ] نآرق و تاـیآ  تسا  نیا  نیـس . اـط ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
، دنرادن نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  (4 .) دنراد نیقی  ترخآ  هب  دوخ  دنهدیم و  تاکز  دنرادیم و  اپرب  زامن  هک  نانامه  (3 .) تسا نانمؤم 
رد و  دوب ، دهاوخ  ناشیا  يارب  تخس  باذع  هک  دنایناسک  نانآ  (5 .) دننامب هتشگرس  نانچمه ] ات   ] میتسارایب ناشرظن  رد  ار  ناشیاهرادرک 

یسوم هک  ار  یماگنه  نکدای ] (] 7 .) يرادیم تفایرد  اناد  یمیکح  يوس  زا  ار  نآرق  وت  ًاـقح  6)و  .) دنا [ مدرم  ] نیرتراکنایز دوخ  ترخآ ،
، مروآیم امش  يارب  یشتآ  هلعـش  ای  دروآ ، مهاوخ  نآ  زا  يربخ  امـش  يارب  يدوز  هب  دیـسر ، مرظن  هب  یـشتآ  نم  : » تفگ دوخ  هداوناخ  هب 

هکنآ شتآ و  نیا  راـنک  رد  هکنآ  دـیدرگ ] كراـبم  و   ] هتـسجخ : » هـک دیـسر  اوآ  دـمآ ، نآ  دزن  نوـچ  (8 .«) دـینک مرگ  ار  دوخ  هک  دـشاب 
سپ نکفیب . ار  تیاصع  10)و  .«) میکح زیزع  يادخ  منم  نیا  یـسوم ، يا  (» 9 .«) نایناهج راگدرورپ  ادـخ ، تسا  هزنم  و  تسا ، نآ  نوماریپ 

نم شیپ  ناگداتـسرف  هک  سرتـم  یـسوم ، يا  . » تشگنزاـب بقع  هـب  دـینادرگ و  تـشپ  دـبنجیم ، هـک  دـید  يراـم  نوـچمه  ار  نآ  نوـچ 
هدـنزرمآ نـم  هـک  دـنادب ] ، ] هدـینادرگ نآ ]  ] نیزگیاـج ار  یکین  يدـب - زا  دـعب   - سپـس هدرک  متــس  هـک  یــسک  نـکیل  (11 .) دنسرتیمن

يوس هب  دـیاب ] هک   ] تسا ياهناگُهن  ياههناشن  هلمج ]  ] زا اهنیا ] . ] دـیآ نوریب  بیعیب  دـیپس  ات  نک  تنابیرگ  رد  ار  تتـسد  12)و  .) منابرهم
يرحـس نیا  : » دـنتفگ دـمآ  ناشیوس  هب  ام  رگنـشور  تایآ  هک  یماگنه  13)و  .) دـننامرفان یمدرم  ناـنآ  هک  اریز  يرَبـب ،]  ] شموق نوعرف و 

هنوگچ نارگداسف  ماجرف  نیبب  سپ  دندرک . راکنا  ار  نآ  ربکت  ملظ و  يور  زا  تشاد ، نیقی  نادـب  ناشیاهلد  هکنآ  اب  14)و  .«) تسا راکشآ 
ناگدـنب زا  يرایـسب  رب  ار  اـم  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  : » دـنتفگ ود  نآ  و  میدرک ، اـطع  یـشناد  نامیلـس  دوواد و  هب  یتـسار  هـب  15)و  .) دوب

يزیچ ره  زا  میاهتفای و  میلعت  ار  ناگدنرپ  نابز  ام  مدرم ، يا  : » تفگ تفای و  ثاریم  دوواد  زا  نامیلس  16)و  .«) تسا هداد  يرترب  شنامیااب 
يروآعمج ناگدنرپ  سنا و  نج و  زا  شنایهاپس  نامیلـس  يارب  17)و  .«) تسا راکـشآ  زایتما  نامه  نیا  هک  یتسار  تسا . هدـش  هداد  ام  هب 

يا : » تفگ شیوـخ ] ناـبز  هب   ] ياهچروـم دندیـسر . ناـگچروم  يداو  هب  هک  هاـگنآ  اـت  (18 .) دندیدرگ هتـسد  هتـسد  هژر ] يارب   ] دـندش و
وا راتفگ  زا  نامیلس ] (] 19 .«) دننک لامیاپ  ار  امش  هتـسنادن - هدیدن و   - شنایهاپـس نامیلـس و  ادابم  دیوش ، لخاد  ناتیاههناخ  هب  ناگچروم ،
هب و  مرازگب ، ساپـس  ياهتـشاد  ینازرا  مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  ات  نکفا  ملد  رد  اراگدرورپ ، : » تفگ دوشگ و  هدـنخ  هب  ناـهد 

[ لاح  ] يایوج 20)و  .«) نک لخاد  تاهتـسیاش  ناگدـنب  نایم  رد  شیوخ  تمحر  هب  ارم  و  مزادرپب ، يدنـسپیم  ار  نآ  هک  ياهتـسیاش  راـک 
باذع تخـس  یباذـع  هب  ار  وا  ًاعطق  (21 (؟ تسا نابیاغ  زا  دـیاش  اـی  منیبیمن ؟ ار  دـهده  هک  تسا  هدـش  هچ  ارم  : » تفگ دـش و  ناگدـنرپ 
یهاگآ يزیچ  زا  : » تفگ دمآ و ] دهده   ] هک دییاپن  يرید  سپ  (22 .) دروایب نم  يارب  نشور  یلیلد  هکنآ  رگم  مربیم  ار  شرس  ای  منکیم 
درکیم تنطلس  اهنآ  رب  هک  متفای  ار  ینز  اجنآ ]  ] نم (23 .) ماهدروآ تسرد  یشرازگ  ابس »  » زا وت  يارب  و  ياهتفاین ، یهاگآ  نآ  زا  هک  متفای 

، دننکیم هدجس  دیـشروخ  هب  ادخ  ياج  هب  هک  متفای  نینچ  ار  شموق  وا و  (24 .) تشاد گرزب  یتخت  دوب و  هدـش  هداد  وا  هب  يزیچ  ره  زا  و 
ناطیش يرآ ، (] 25 .) دـندوب هتفاین  هار  قح ] هب   ] هجیتن رد  دوب ، هتـشاد  زاب  تسار ]  ] هار زا  ار  نانآ  هتـسارآ و  ناشیارب  ار  ناـشلامعا  ناطیـش  و 

دییامنیم راکشآ  ار  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  دروآیم و  نوریب  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  ناهن  هک  ییادخ  يارب  ات  دوب ] هدرک  نینچ 
ایآ دـید  میهاوخ  : » تفگ (27 .«) تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  چـیه  هک  اـتکی  يادـخ  (26 (؛ دننکن هدجس  دنادیم ،
هچ نیبب  سپ  باـترب ، يور  ناـشیا  زا  هاـگنآ  نکفیب ، اـهنآ  يوس  هب  ربب و  ارم  هماـن  نیا  (» 28 .«) ياهدوب ناـیوگغورد  زا  اـی  ياهتفگ  تسار 
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تسا و نامیلـس  فرط  زا  هـک  (30 ،) تسا هدـمآ  نم  يارب  دـنمجرا  ياهماـن  روشک ]  ] نارـس يا  : » تفگ ابـس ] هکلم  (] 29 .«) دنهدیم خساپ 
نارس يا  : » تفگ (32 .«) دییآرد تعاطا  رد  زا  ارم  دـینکم و  یگرزب  نم  رب  (31 .) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب  تسا : نیا  نآ ] نومـضم  ]

، میروالد دنمورین و  تخس  ام  : » دنتفگ (33 .«) ماهدادن هلـصیف  ار  يراک  لاح ] هب  ات   ] امـش روضحیب  هک  دیهد  رظن  نم  هب  مراک  رد  روشک ] ]
ار شنازیزع  هابت و  ار  نآ  دنیآرد ، يرهش  هب  نوچ  ناهاشداپ  : » تفگ هکلم ] (] 34 (»؟ یهدیم روتسد  هچ  رگنب  تسوت ، اب  راک  رایتخا  یل ] و[

زیچ هچ  اب  نم ]  ] ناگداتـسرف هک  مرگنیم  متـسرفیم و  ناشیوس  هب  یناغمرا  نم  کنیا ]  ] و (» 35 .«) دننکیم هنوگ  نیا  و  دننادرگیم ، راوخ 
، هدرک اطع  نم  هب  ادخ  هچنآ  دیهدیم ؟ کمک  یلام  هب  ارم  ایآ  : » تفگ نامیلس ] ، ] دمآ نامیلس  دزن  هداتـسرف ]  ] نوچ 36)و  .«) دندرگیمزاب
رب ینایهاپس  ًاعطق  هک  درگزاب  نانآ  يوس  هب  (37 .) دییامنیم ینامداش  دوخ  ناغمرا  هب  امش  هکلب  هن ]، . ] تساهداد امش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب 

ناــشنوریب ینوــبز  يراوــخ و  هــب  راــید ]  ] نآ زا  دنــشاب و  هتــشادن  یگداتـــسیا  باــت  اــهنآ  ربارب  رد  هــک  مــیروآیم  ناــشیا  رـــس ] ]
نم يارب  دـنیآ - نـم  دزن  هناـعیطم  هـکنآ  زا  شیپ   - ار وا  تـخت  امـش  زا  کـی  مادـک  روـشک ]  ] نارـس يا  : » تـفگ سپـس ] (] 38 .«) مینکیم

اناوت و تخـس  راک ]  ] نیا رب  مروآیم و  وت  يارب  يزیخرب  دوخ  سلجم  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  : » تفگ نج  زا  یتیرفع  (39 (»؟ دروآیم
تیارب ینز  مه  رب  ار  دوـخ  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  : » تـفگ دوـب ، یهلا ]  ] باـتک زا  یـشناد  وا  دزن  هـک  یـسک  (40 .«) مدامتعا دروم 

ایآ هک  دـیامزایب  ارم  ات  تسا ، نم  راـگدرورپ  لـضف  زا  نیا  : » تفگ دـید ، رقتـسم  دوخ  دزن  ار  تخت ]  ] نآ نامیلـس ]  ] نوچ سپ  مروآیم ».
نامگیب دنک ، یساپسان  سک  ره  و  درازگیم ، ساپـس  شیوخ  دوس  هب  اهنت  درازگ ، ساپـس  سک  ره  و  منکیم . یـساپسان  ای  مرازگـساپس 

هک تسا  یناسک  زا  ای  دربیم  یپ  ایآ  مینیبب  ات  دـینادرگ  سانـشان  شیارب  ار  هکلم ]  ] تخت : » تفگ (41 .«) تسا میرک  زاینیب و  مراگدرورپ 
زا شیپ  تسا و  نامه  نیا  ایوگ  : » تفگ تسا »؟ هنوگ  نیمه  وت  تخت  ایآ  : » دـش هتفگ  ودـب ] ، ] دـمآ هکلم ]  ] یتقو سپ  (42 .«) دنربیمن یپ 
وا دوب و  هدش  وا  نامیا ]  ] عنام دـیتسرپیم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  ًالبق ] تقیقح  رد   ] 43)و .«) میدوب هدمآرد  تعاطا  رد  زا  هدـش و  هاگآ  ام  نیا ،

ار شیاهقاس  تشادنپ و  ياهکرب  دید ، ار  نآ  نوچ  و  وش ». یهاشداپ ]  ] خاک تحاس  دراو  : » دش هتفگ  وا  هب  (44 .) دوب نارفاک  هورگ  هلمج  زا 
اب کـنیا ]  ] مدرک و متـس  دوخ  هب  نم  اراـگدرورپ ، : » تفگ هکلم ] .« ] تسا هنیگبآ  زا  شورفم  یخاـک  نیا  : » تفگ نامیلـس ] . ] درک ناـیامن 
ار ادـخ  : » هک میداتـسرف  ار  حـلاص  ناـشردارب  دومث ، يوس  هب  یتسار ، هب  45)و  .«) مدش میلـست  نایناهج ، راگدرورپ  ادـخ ، ربارب  رد  نامیلس 

ناهاوخ هدزباتـش  یکین ، نتـسج ]  ] زا شیپ  ارچ  نم ، موق  يا  : » تفگ حلاص ] (] 46 .) دندش مصاختم  هتـسد  ود  نانآ  هاگان  هب  سپ  دیتسرپب ».
هارمه هک  سک  ره  هب  وـت و  هب  اـم  : » دـنتفگ (47 .«) دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  دـیهاوخیمن ؟ شزرمآ  ادـخ  زا  ارچ  دـیتسه ؟ يدـب 

رارق شیاـمزآ  دروـم  هـک  دـیتسه  یمدرم  امـش  هـکلب  تسادـخ ، شیپ  ناتدـب  بوـخ و  تشونرــس  : » تـفگ مـیدز ». دـب  نوگــش  تسوـت 
اب : » دنتفگ مه ] اب  (] 49 .) دندمآیمنرد حالصا  رد  زا  دندرکیم و  داسف  نیمزرس  نآ  رد  هک  دندوب  هتسد  ُهن  رهـش ، نآ  رد  48)و  .«) دیاهتفرگ

شناسک لتق  لحم  رد  ام  تفگ : میهاوخ  وا  ّیلو  هب  سپـس  مینزیم ، نوخیبش  شناسک  و  حلاص ]  ] هب ًامتح  هک : دیروخب  دـنگوس  رگیدـکی 
رگنب سپ  (51 .) دنتشادن ربخ  میدز و  گنرین  هب  تسد  زین ] ام   ] دندز و گنرین  هب  تسد  50)و  .«) مییوگیم تسار  ًاعطق  ام  و  میدوبن ، رضاح 

[ يازـس  ] هب تساهنآ  یلاخ  ياـههناخ  مه ]  ] نیا 52)و  .) میدرک كاله  یگمه  ار  ناـشموق  ناـنآ و  اـم  دوب : هنوگچ  ناـشگنرین  ماـجرف  هک 
هـشیپ اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  53)و  .) دوب دهاوخ  یتربع  دـننادیم  هک  یمدرم  يارب  رفیک ]  ] نیا رد  ًاعطق  دـناهدرک . هک  يدادـیب 

[ طاول  ] تسیاـشان لـمع  بکترم  هتـسناد  هدـید و  اـیآ  : » تفگ دوـخ  موـق  هب  نوـچ  هک  ار  طوـل  نک ] داـی   ] 54)و .) میدیناهر دـندوب  هدرک 
خساپ یل ] 56)و[ .«) دیاهشیپتلاهج یمدرم  امش  هکلب  هن ]! [ ؟ دیزیمآیم رد  اهدرم  اب  توهش  يور  زا  نانز ، ياج  هب  امش  ایآ  (55 (؟ دیوشیم

رهاــظت یکاــپ  هـب  هـک  دنتــسه  یمدرم  اــهنآ  هـک  دــینک  نوریب  ناترهــش  زا  ار  طوـل  نادــناخ  : » دــنتفگ هـک  دوــبن  نـیا  زا  ریغ  شموــق 
58)و .) دـشاب شتآ ] رتسکاخ  رد   ] ناگدـنامیقاب زا  میدرک  رّدـقم  هک  ار  شنز  زج  میداد ، تاجن  ار  شاهداوناخ  وا و  سپ  (57 .«) دنیامنیم

نآ رب  دورد  و  تسادخ ، يارب  ساپس  : » وگب (59 .) دوب یناراب  دب  هچ  ناگدشهدادرادشه ، ناراب  و  میدیراب ، ورف  ناشیا  رب  لیّجس ] زا   ] یناراب
رتهب دنرادنپیم  کیرش  هچنآ  ایآ  (] 60 (؟ دننادرگیم کیرـش  وا ] اب   ] هچنآ ای  تسا  رتهب  ادخ  ایآ  تسا ». هدیزگرب  ار ] نانآ   ] هک شناگدنب 
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زیگناتجهب ياـهغاب  نآ ، هلیـسو  هب  سپ  دروآ ، دورف  نامـسآ  زا  یبآ  امـش  يارب  درک و  قلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  سک  نآ  اـی  تسا ]
هک یناکیرش  ایآ  (] 61 .) دـنفرحنم یموق  نانآ  هکلب  هن ]، [ ؟ تسادـخ اب  يدوبعم  ایآ  دـینایورب . ار  شناتخرد  هک  دوبن  امـش  راک  میدـینایور .

رارق رگنل ] دـننام   ] ار اههوک  نآ ، يارب  دروآ و  دـیدپ  اهدور  نآ  رد  تخاس و  یهاگرارق  ار  نیمز  هک  سک  نآ  ای  تسا ] رتهب  دـنرادنپیم 
هدنامرد هک  سک  نآ  تسیک ]  ] ای (62 .) دننادیمن ناشرتشیب  هکلب  هن ]، [ ؟ تسادـخ اب  يدوبعم  ایآ  تشاذـگ ؟ یخزرب  ایرد  ود  نایم  و  داد ،

اب يدوبعم  ایآ  دهدیم ؟ رارق  نیمز  نیا  نانیشناج  ار  امش  و  دنادرگیم ، فرطرب  ار  يراتفرگ  و  دنکیم ، تباجا  دناوخب - ار  يو  نوچ   - ار
ناراب [ي  اهداب هک  سک  نآ  دیامنیم و  هار  ایرد  یکشخ و  ياهیکیرات  رد  ار  امش  هک  سک  نآ  ای  (63 .) دیریذپیم دنپ  مک  هچ  تسادخ ؟

کیرــش  [ وا اـب   ] هـچنآ زا  تـسا  رتـگرزب ] و   ] رترب ادــخ  تسادــخ ؟ اـب  يدوـبعم  اـیآ  دتــسرفیم ؟ رگتراــشب  شتمحر  شیپاــشیپ  ار  از ]
يزور امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  سک  نآ  و  دروآیمزاـب ، ار  نآ  سپـس  دـنکیم و  زاـغآ  ار  قلخ  هک  سک  نآ  اـی  (64 .) دننادرگیم
تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  : » وگب (65 .«) دیروایب ار  شیوخ  ناهرب  دییوگیم ، تسار  رگا  : » وگب تسادخ ؟ اب  يدوبعم  ایآ  دـهدیم ؟

،[ هن [ ؛ تساسران ترخآ  هراـب  رد  ناـنآ  ملع  هکلب  هن ]، (] 66 (»؟ دش دنهاوخ  هتخیگنارب  یک  دـننادیمن  دنـسانشیمن و  ار  بیغ  ادـخ - زج  -
ام و یتقو  ایآ  : » دنتفگ دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک  67)و  .) دنلدروک نآ  دروم  رد  نانآ  هکلب  هن ]، [ ؛ دـنراد دـیدرت  نآ  هراب  رد  ناشیا  هکلب 
؛ دناهداد هدعو  ًالبق  نامناردـپ  ام و  هب  ار  نیا  تقیقح ، رد  (68 (؟ میوشیم هدروآ  نوریب  روگ ] زا  هدنز   ] ًامتح ایآ  میدش ، كاخ  نامناردـپ 

مغ نانآ  رب  70)و  .«) تسا هدوب  هنوگچ  ناگـشیپهنگ  ماجرف  دـیرگنب  دـیدرگب و  نیمز  رد  : » وگب (69 .«) تسین ناینیـشیپ  ياههناسفا  زج  نیا 
دیاش : » وگب (72 (»؟ دوب دهاوخ  یک  هدعو  نیا  دـییوگیم ، تسار  رگا  : » دـنیوگیم 71)و  .) شابم لدگنت  دـننکیم  رکم  هچنآ  زا  و  روخم ،

ناشرتشیب یلو  تسا ، ششخب  ياراد  مدرم  نیا ]  ] رب تراگدرورپ  یتسار  73)و  .«) دشاب امش  یپ  رد  دیهاوخیم  باتش  هب  ار  هچنآ  زا  یخرب 
چیه 75)و  .) دنادیم کین  دنرادیم  راکشآ  ار  هچنآ  هتفهن و  ناشیاههنیس  رد  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  تقیقح ، رد  74)و  .) دنرادیمن ساپس 

ار هچنآ  رتشیب  لیئارسا  نادنزرف  رب  نآرق  نیا  نامگیب ، (76 .) تسا جرد ]  ] نشور یباتک  رد  هکنیا  رگم  تسین ، نیمز  نامـسآ و  رد  یناهنپ 
، تقیقح رد  (78 .) تسا ناـنمؤم  يارب  یتمحر  دومنهر و  نآ ، هک  یتـسار  هب  77)و  .) دنکیم تیاکح  دـنراد  فالتخا  شاهراب  رد  نانآ  هک 

قح رب  ًاعقاو  وت  هک  نک  لکوت  ادـخ  رب  سپ  (79 .) اناد ریذپانتسکـش  تسوا  و  دـنکیم ، يرواد  نانآ  نایم  دوخ  مکح  قبط  وت  راگدرورپ 
ربهار 81)و  .) یناونـشب یناوتیمن  دـننادرگب - تشپ  نوچ   - نارک هب  ار  ادـن  نیا  و  ینادرگیمن ، اونـش  ار  ناـگدرم  وـت  هتبلا  (80 .) يراکشآ

یناوـتیمن دنناملــسم ، دـناهدروآ و  ناـمیا  اـم  ياـههناشن  هـب  هـک  ار  یناـسک  زج  وـت  یتـسین . ناـشیهارمگ  زا  هدــننادرگزاب ] و   ] ناروـک
دیوگ نخـس  ناشیا  اب  هک  میروآیم  نوریب  نانآ  يارب  نیمز  زا  ار  ياهدـنبنج  ددرگ ، بجاو  ناشیا  رب  باذـع ]  ] لوق نوچ  82)و  .) یناونشب

بیذـکت ار  ام  تاـیآ  هک  ار  یناـسک  زا  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  زور  نآ  83)و  .) دنتـشادن نیقی  ام  ياههناشن  هب  دـیاب ] هکنانچ   ] مدرم هک :
[ ادـخ ، ] دـنیایب نارفاـک ] همه   ] نوچ اـت  (84 .) دـندنویپب مه  هب  هـمه  اـت  دـنوشیم  هتـشاد  هاـگن  ناـنآ  سپ  مـینادرگیم ، روـشحم  دـناهدرک 
هچ تاـیح ] لوـط  رد   ] اـیآ دــیتشادن ؟ هطاـحا  اهنادــب  مـلع ، رظن  زا  هـکنآ  لاــح  دــیتفرگ و  غورد  هـب  ارم  ياــههناشن  اــیآ  : » دــیامرفیم
هک دناهدیدن  ایآ  (86 .) دنراینرب مَد  ناشیا  هجیتن  رد  ددرگ ، بجاو  نانآ  رب  باذع ]  ] مکح دندرک ، متس  هکنآ  رفیک ]  ] هب 85)و  (»؟ دیدرکیم

دنروآیم نامیا  هک  یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاـعطق  میدـینادرگ ؟]  ] شخبینـشور ار  زور  و  دـنیاسایب ، نآ  رد  اـت  میاهداد  رارق  ار  بش  اـم 
نآ رگم  دـتفا ، ساره  هب  تسا  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  سپ  دوش ، هدـیمد  روص  رد  هک  يزور  87)و  .) تسا تربع  ياههیام 
لاح دنتکرحیب و  اهنآ  هک  يرادـنپیم  و ]  ] ینیبیم ار  اههوک  88)و  .) دنروآ وا  يوس  هب  ور  ینوبز  اب  یگلمج  و  دـهاوخب . ادـخ  هک  سک 
هچنآ هب  وا  تقیقح ، رد  تسا . هدروآ  دیدپ  يراوتـسا  لامک  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  ییادخ  ِعنُـص  نیا ] . ] دنتکرح رد  اسآربا  اهنآ  هکنآ 

90)و .) دننمیا زور  نآ  ساره  زا  نانآ  و  تشاد ، دهاوخ  نآ  زا  رتهب  یشاداپ  دروآ ، نایم  هب  یکین  سک  ره  (89 .) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا 
هک مرومأم  نم  (91 (؟ دیوشیم هداد  ازـس  دیدرکیم  هچنآ  زج  ایآ  دنوش . نوگنرـس  خزود ]  ] شتآ رد  ور  هب  دروآ ، نایم  هب  يدـب  سک  ره 

92)و ،) مشاب ناناملـسم  زا  هک  مرومأم  و  منک ، شتـسرپ  تسوا  ِنآ  زا  يزیچ  ره  هدرمـش و  سدـقم  ار  نآ  هک  ار  رهـش  نیا  راگدرورپ  اـهنت 
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زا طــقف  نـم  : » وــگب دوــش  هارمگ  هـک  ره  و  تــسا ؛ هتفاــی  هار  دوــخ  دوــس  هــب  اــهنت  دــبای  هار  هــک  ره  سپ  مناوــخب . ار  نآرق  هــکنیا 
و تخانـش ». دـیهاوخ  ار  نآ  داد و  دـهاوخ  ناشن  امـش  هب  ار  شتاـیآ  يدوز  هب  تسادـخ . ِنآ  زا  شیاتـس  : » وگب 93)و  .«) مناگدنهدرادشه

(94 .) تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ 

صصقلا

ار نوعرف  یسوم و  لاح ]  ] شرازگ زا  یـشخب ] (] 3 .) رگنشور باتک  تایآ  تسا  نیا  (2 .) میم نیس ، اط ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ار نآ  مدرم  و  تشارفارب ، رـس  رـصم ]  ] نیمزرـس رد  نوعرف  (4 :) میناوخیم وت  رب  یتسرد  هب  دـنروآیم ، ناـمیا  هک  یمدرم  یهاـگآ ]  ] يارب

ياـج رب  هدـنز  یـشکهرهب ] يارب   ] ار ناـشنانز  و  دـیربیم ، رـس  ار  ناشنارـسپ  تشادیم : نوـبز  ار  ناـنآ  زا  ياهـقبط  تخاـس ؛ هـقبط  هـقبط 
ار ناـنآ  میهن و  تّنم  دـندوب  هدـش  تـسد  ورف  نیمزرـس  نآ  رد  هـک  یناـسک  رب  میتـساوخ  5)و  .) دوب ناراـکداسف  زا  يو  هک  تشاذـگیم ،

ناشنایرکشل ناماه و  نوعرف و  هب  یفرط ] زا   ] میهد و ناشتردق  نیمز  رد  6)و  ،) مینک نیمز ]  ] ثراو ار  ناشیا  و  مینادرگ ، مدرم ]  ] نایاوشیپ
وا يدش  كانمیب  وا  رب  نوچ  و  هد ، ریش  ار  وا  : » هک میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب  7)و  .) مینایامنب دندوب ، كانمیب  نانآ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ 

، نوعرف نادناخ  سپ  (8 .«) میهدیم رارق  شناربمیپ  هرمز ]  ] زا مینادرگیمزاب و  وت  هب  ار  وا  ام  هک  رادم  هودـنا  سرتم و  و  زادـنیب ، لین  رد  ار 
راکاطخ اـهنآ  نایرکـشل  ناـماه و  نوعرف و  يرآ ، دـشاب . ناشهودـنا  هیاـم  ناـنآ و  ِناـج ]  ] ِنمـشد ماجنارـس  اـت  دـنتفرگرب  بآ ] زا   ] ار وا 

هب ار  وا  ای  دشاب  دنمدوس  ام  يارب  دـیاش  دیـشکم . ار  وا  دوب . دـهاوخ  وت  نم و  مشچ  رون  كدوک ] نیا  : »] تفگ نوعرف  رـسمه  9)و  .) دندوب
هتخاسن راوتسا  ار  شبلق  رگا  تشگ . یهت  دنزرف ] رکف  زا  زج  زیچ ، ره  زا   ] یسوم ردام  لد  10)و  .) دنتشادن ربخ  اهنآ  یلو  میریگب ، يدنزرف 

وا سپ  ورب ». وا  یپ  زا  : » تفگ یسوم ]  ] رهاوخ هب  11)و  .) دنک اشفا  ار  زار ]  ] نآ هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دشاب ، ناگدـنروآنامیا  زا  ات  میدوب 
دـمآ و] شرهاوخ   ] سپ میدوب . هدـینادرگ  مارح  وا  رب  ار  ناگیاد  ریـش  شیپ ، زا  12)و  .) دـندوبن هجوتم  نانآ  هک  یلاح  رد  دـید ، رود  زا  ار 

شردام هب  ار  وا  سپ  (13 (»؟ دنشاب وا  هاوخریخ  دننک و  یتسرپرـس  يو  زا  امـش  يارب  هک  منک  ییامنهار  ياهداوناخ  رب  ار  امـش  ایآ  : » تفگ
هب نوچ  14)و  .) دننادیمن ناشرتشیب  یلو  تسا ، تسرد  ادخ  هدعو  هک  دنادب  دروخن و  مغ  دوش و  نشور  ودب ]  ] شمـشچ ات  میدینادرگزاب 

هکنآیب دش  رهش  لخاد  15)و  .) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  و  میدرک ، اطع  شناد  تمکح و  وا  هب  دیـسر ، شیوخ  لامک  دشر و 
زا هک  سک  نآ  دوب .]  ] شنانمـشد زا  يرگید  وا و  ناوریپ  زا  یکی ، تفاـی : دروخ  دز و  رد  مه  اـب  ار  درم  ود  سپ  دنـشاب . هجوـتم  شمدرم 

ناطیش راک  نیا  : » تفگ تشک . ار  وا  دز و  ودب  یتشم  یسوم  سپ  تساوخ . يرای  وا  زا  دوب ، يو  نمشد  هک  یـسک  دض  رب  دوب ، شناوریپ 
زا ادخ  سپ  شخبب ». ارم  مدرک ، متس  نتشیوخ  رب  نم  اراگدرورپ ، : » تفگ (16 .«) تسا راکشآ  و ]  ] هدننکهارمگ ینمشد  وا  هک  ارچ  تسا ،

نابیتشپ زگره  یتشاد  ینازرا  نم  رب  هک  یتمعن  ساـپ  هب  اراـگدرورپ  : » تفگ یـسوم ] (] 17 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  يو  هک  تشذـگرد  وا 
هتساوخ يرای  يو  زا  زورید  هک  یسک  نامه  هاگان  دوب . ياهثداح ]  ] راظتنا رد  كانمیب و  رهش ، رد  ناهاگحبص  (18 .«) دوب مهاوخن  نامرجم 

هکنآ يوس  هب  تساوخ  نوـچ  19)و  .«) یهارمگ اراکـشآ  وت  هک  یتسار  هب  : » تفگ وا  هب  یـسوم  تساوخ . يراـی  وا  زا  داـیرف  اـب  زاـب ]  ] دوب
رد یهاوخیم  وت  یتشک ؟ ار  یصخش  زورید  هکنانچ  یـشکب  ارم  یهاوخیم  ایآ  یـسوم ، يا  : » تفگ دروآ ، هلمح  دوب  ناشود  ره  نمـشد 

و]  ] دمآ ناود  ناود  يدرم  رهـش ، هطقن ]  ] نیرتهداتفارود زا  20)و  .«) یشاب نارگحالصا  زا  یهاوخیمن  و  یشاب ، وگروز  طقف  نیمزرـس  نیا 
ناـهاوخریخ زا  ًادـج  نم  وـش . جراـخ  رهـش ] زا   ] سپ دنـشکب . ار  وـت  اـت  دـننکیم  تروـشم  وـت  هراـب  رد  موـق  نارـس  یـسوم ، يا  : » تـفگ

تاــجن ناراکمتــس  هورگ  زا  ارم  اراــگدرورپ ، : » تـفگ [ یم هـک  یلاــح  رد   ] تـفر نوریب  اــجنآ  زا  نارگن  ناــسرت و  یــسوم  (21 .«) ماوت
نوچ 23)و  .«) دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  : » تفگ دوخ ] اب   ] داهن ور  نیدـم  رهـش ]  ] يوس هب  نوچ  22)و  .«) شخب

هک تفاـی  ار  نز  ود  ناشرــس  تـشپ  و  دـندادیم ، بآ  ار ]  دوـخ  ياـهماد   ] هـک تفاـی  نآ  رب  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیــسر ، نیدـم  بآ  هـب 
میهدیمن بآ  دوخ ] نادنفسوگ  هب  ام  : » ] دنتفگ تسیچ »؟  [ راک نیا  زا   ] ناتروظنم : » تفگ یسوم ] . ] دندرکیم رود  ار ] دوخ  نادنفسوگ  ]
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، داد بآ  ار ] نادنفـــسوگ  ، ] ود نآ  يارب  سپ  (24 .«) تسا هدروخلاس  يریپ  ام  ردـپ  و  دـننادرگرب ، ار ] ناشنادنفـسوگ  یگمه   ] نانابـش اـت 
 - نز ود  نآ  زا  یکی  سپ  (25 .«) مدنمزاین تخس  یتسرفب  میوس  هک  يریخ  ره  هب  نم  اراگدرورپ ، : » تفگ تشگرب و  هیاس  يوس  هب  هاگنآ 

يارب نادنفـسوگ ]  ] ندادبآ شاداپ  هب  ار  وت  ات  دـبلطیم  ار  وت  مردـپ  : » تفگ و ]  ] دـمآ يو  دزن  تشادیم - رب  ماگ  مرزآ  هب  هک  یلاح  رد 
نارگمتـس هورگ  زا  هک  سرتـم  : » تفگ يو ] ، ] درک تیاـکح  وا  رب  ار  دوخ ]  ] تشذگرـس دـمآ و  وا  دزن  یـسوم ]  ] نوچ و  دـهد ». دزم  اـم ،

مه ینکیم : مادختـسا  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  هک  ارچ  نک ، مادختـسا  ار  وا  ردـپ ، يا  : » تفگ رتخد ]  ] ود نآ  زا  یکی  (26 .«) یتفای تاجن 
حاکن هب  ینکیم ] هدهاشم  هک   ] ار دوخ  رتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخیم  نم  : » تفگ بیعش ] (] 27 .«) تسا دامتعا  روخ  رد  مه ] و   ] دنمورین

وت رب  مهاوخیمن  و  تسا ، وت  اب  رایتخا  ینادرگ  ماـمت  ار  لاـس  هد  رگا  و  ینک ، راـک  نم  يارب  لاـس  تشه  هک  طرـش ]  ] نیا هب  مروآ ، رد  وت 
ود زا  کی  ره  هک  دشاب  وت  نم و  نایم  داد ] رارق   ] نیا : » تفگ یـسوم ] (] 28 .«) تفای یهاوخ  ناراکتسرد  زا  هللا  ءاش  نا  ارم  و  مریگ ، تخس 

نایاپ هب  ار  تدم  نآ  یـسوم  نوچ  29)و  .«) تسا لیکو  مییوگیم  هچنآ  رب  ادخ  و  دشابن ، اور ]  ] يدعت نم  رب  مدـیناسر ، ماجنا  هب  ار  تدـم 
یـشتآ نم  هک  دینامب ، اجنیا ] : »] تفگ دوخ  هداوناخ  هب  درک ، هدهاشم  روط  رانک  رد  رود  زا  ار  یـشتآ  درب ، هارمه ]  ] ار شرـسمه  دیناسر و 

زا دیسر ، شتآ ]  ] نآ هب  نوچ  سپ  (30 .«) دینک مرگ  ار  دوخ  هک  دشاب  مروایب ، ناتیارب  شتآ  ياهلعـش  ای  نآ  زا  يربخ  دیاش  مدـید ، رود  زا 
31)و .«) نایناهج راگدرورپ  دـنوادخ ، نم ، منم ، یـسوم ، يا  : » هک دـمآ  ادـن  تخرد  نآ  زا  كرابم ، هاـگیاج  نآ  رد  يداو ، تسار  بناـج 

وت هک  سرتم  يآ و  شیپ  یـسوم ، يا  . » تشگنرب درک و  تشپ  دبنجیم ، يرام  ْلثِم  نآ  دید  نوچ  سپ  نکفیب ». ار  دوخ  ياصع  :[ » دومرف ]
نتـشیوخ هب  ار  تیوزاب  ساره  نیا  زا  ییاـهر ]  يارب   ] و دـیایب ، نوریب  دـنزگیب  دـیپس  اـت  ربب  تناـبیرگ  هب  ار  دوخ  تسد  (» 32 .«) یناما رد 

هراومه نانآ  اریز  يربب ،]  ] وا روشک ]  ] نارس نوعرف و  يوس  هب  دیاب ] هک   ] تسا وت  راگدرورپ  بناج  زا  ناهرب  ود  هناشن ]  ] ود نیا  نابـسچب .
رتروآنابز نم  زا  نوراـه  مردارب  34)و  .) دنشکب ارم  مسرتیم  ماهتـشک ، ار  ناشیا  زا  یـسک  نم  اراگدرورپ ، : » تفگ (33 .«) دننامرفان یموق 

هب ار  تیوزاب  يدوز  هب  : » دومرف (35 .«) دننک بیذکت  ارم  مسرتیم  اریز  دنک ، قیدصت  ارم  ات  راد  لیسگ  يرایتسد  هب  نم  اب  ار  وا  سپ  تسا ،
دنهاوخن تسد  امـش  هب  ام ، تاـیآ  دوجو ]  ] اـب هک  داد  میهاوخ  رارق  یطلـست  ود ، ره  امـش  يارب  درک و  میهاوخ  دـنمورین  تردارب  هلیـسو ] ]

زج نیا  : » دنتفگ دروآ ، نانآ  يارب  ار  ام  نشور  تایآ  یـسوم  نوچ  سپ  (36 .«) دوب دیهاوخ  هریچ  دنک  يوریپ  ار  امش  هک  ره  امـش و  تفای 
زا هک  یـسک  لاح ]  ] هب مراـگدرورپ  : » تفگ یـسوم  37)و  .«) میاهدینـشن يزیچ ]  ] نینچ دوخ  نیـشیپ  ناردـپ  زا  تسین و  یگتخاـس  يرحس 

راگتــسر ناـملاظ  تـقیقح ، رد  تـسا . رتاـناد  تـسوا ، يارب  ارــس  نآ  ِيوـکین ]  ] ماـجرف هـک  یــسک  زین ]  ] هدروآ و يدوـمنهر  وا  بناـج 
شتآ لگ  رب  میارب  ناماه ؛ يا  سپ  مسانـشیمن . ییادخ  امـش  يارب  نتـشیوخ  زج  نم  موق ، ناگرزب  يا  : » تفگ نوعرف  38)و  .«) دنوشیمن

وا و 39)و  .«) مرادنپیم نایوگغورد  زا  ار  وا  ًادج  نم  و  مبای ، عالّطا  یـسوم  يادخ  لاح ]  ] هب دیاش  زاسب ، نم  يارب  دـنلب ]  ] یجرب زورفیب و 
ورف ار  شنایهاپـس  وا و  ات  (40 .) دنوشیمن هدینادرگزاب  ام  يوس  هب  هک  دنتـشادنپ  دـندرک و  یـشکرس  قحان  هب  نیمزرـس  نآ  رد  شنایهاپس 

دنناوخیم شتآ  يوس  هب  هک  ینایاوشیپ  ار  نانآ  41)و  .) دوب هنوگچ  ناراکمتـس  راک  ماجرف  هک  رگنب  میدنکفا ، ایرد  رد  ار  نانآ  میتفرگ و 
[ هلمج  ] زا ناشیا  زین ]  ] تمایق زور  میدرک و  نانآ  ماـن ]  ] هقردـب یتنعل  اـیند  نیا  رد  42)و  .) دش دنهاوخن  يرای  زیخاتـسر  زور  و  میدینادرگ ،

اهيرگنشور هدنرادربرد ]  ] هک میداد  باتک  یـسوم  هب  میدرک ، كاله  ار  نیتسخن  ياهلـسن  هکنآ  زا  سپ  یتسار ، هب  43)و  .) دننایورتشز
یبرغ بناج  رد  وت  میتشاذـگاو ، یـسوم  هب  ار  يربمایپ ]  ] رما نوچ  44)و  .) دنریگ دـنپ  نانآ  هک  دـیما  دوب ، مدرم  يارب  یتمحر  دومنهر و  و 
نیْدَم رهش ]  ] نانکاس نایم  رد  وت  و  دش . ینالوط  ناشرمع  میدروآ و  دیدپ  ییاهلسن  ام  نکیل  (45 .) يدوبن زین ]  ] ناهاوگ زا  يدوبن و  روط ] ]

وت میدادرد ، ادن  ار ] یسوم   ] هک مدنآ  46)و  .) میدوب ناربمایپ ]  ] هدنتـسرف هک  میدوب  ام  نکیل  یناوخب ، ناشیا  رب  ار  ام  تایآ  اـت  يدوبن  میقم 
ناـشیارب وت  زا  شیپ  ياهدـنهدرادشه  چـیه  هک  ار  یموق  اـت  وت ، راـگدرورپ  زا  تسا  یتمحر  وت ] عـالّطا  نیا   ] یلو يدوبن ، روط  بناـج  رد 

، دسرب ناشیا  هب  یتبیصم  ناشیاهتـسد  تسرفشیپ  يازـس ]  ] هب یتقو  هک  دوبن  رگا  47)و  .) دنریذپدنپ نانآ  هک  دشاب  یهد ، میب  تسا  هدـماین 
باتش نانآ  رفیک  رد  ًاعطق  « ] میـشاب نانمؤم  زا  مینک و  يوریپ  وت  ماکحا  زا  ات  يداتـسرفن  ام  يوس  هب  ياهداتـسرف  ارچ  اراگدرورپ ، : » دنیوگب
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هب ایآ  تسا »؟ هدـشن  هداد  وا  هب  دـش ، هداد  یـسوم  هب  هچنآ  ریظن  ارچ  : » دـنتفگ دـمآ ، ناشیارب  ام  بناج  زا  قح  نوچ  سپ  (48 [.) میدرکیم
رگا سپ  : » وگب (49 .«) میرکنم ار  همه  ام  : » دنتفگ و  دناهتخاس ». مه  اب  رحاس  ود  : » دـنتفگ دـندیزرون ؟ رفک  دـش  هداد  یـسوم  هب  ًالبق  هچنآ 

تباـجا ار  وـت  رگا  سپ  (50 .«) منک شیوریپ  ات  دـشاب  رتهدـننک  تیادـه  ود  نیا  زا  هک  دـیروایب  ادـخ  بناـج  زا  یباـتک  دـییوگیم ، تسار 
؟ دـنک يوریپ  شـسوه  زا  ادـخ  ییاـمنهاریب  هکنآ  زا  رتهارمگ  تـسیک  و  دـننکیم ؛ يوریپ  ار  دوـخ  ياهـسوه  طـقف  هـک  نادـب  دـندرکن ،
، میتخاس لزان  هتـسویپ  مه  هب  یپ و  رد  یپ  ناـنآ  يارب  ار  راـتفگ  نیا  یتسار ، هب  51)و  .) دنکیمن ییامنهار  ار  رگمتـس  مدرم  ادخ  دیدرتیب 
رب نوچ  53)و  .) دـنورگیم نآرق ]  ] هب نانآ  میاهداد ، ناشیا  هب  ینامـسآ ]  ] باتک نآ ، زا  لـبق  هک  یناـسک  (52 .) دنریذپ دنپ  نانآ  هک  دـیما 
زا مه ]  ] نآ زا  شیپ  ام  تسام ؛ راگدرورپ  فرط  زا  و ]  ] تسا تسرد  نآ  هک  میدروآ  نامیا  نادب  : » دنیوگیم دوشیم ، هدناوخ  ورف  ناشیا 

ناشيزور هچنآ  زا  دنیامنیم و  عفد  یکین  اب  ار  يدب  هکنآ ] يارب   ] دندرک و ربص  هکنآ  ساپ ]  ] هب هک  دـننانآ  (54 .«) میدوب ناگدنوشمیلست 
زا ام  ياهرادرک  : » دـنیوگیم دـنباتیمرب و  يور  نآ  زا  دنونـشب  يوغل  نوچ  55)و  .) تفای دنهاوخ  شاداپ  راب  ود  دـننکیم ، قافنا  میاهداد 

يراد تسود  ار  هک  ره  وت  تقیقح ، رد  (56 .«) میتسین نانادان  تبحاصم ]  ] يایوج امش ، رب  مالس  تسامش ، ِنآ  زا  امـش  ياهرادرک  ام و  ِنآ 
اب رگا  : » دنتفگ 57)و  .) تسا رتاناد  ناگتفایهار  هب  وا  و  دنکیم ، ییامنهار  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادخ  نکیل  ینک ، ییامنهار  یناوتیمن 

يزیچ ره  تالوصحم  هک  میدادن  ياج  نما  یمرح  رد  ار  نانآ  ایآ  دش ». میهاوخ  هدوبر  دوخ  نیمزرس  زا  مینک ، يوریپ  تیاده  ِرون ]  ] زا وت 
، میدرک شکاله  هک  اهرهـش  رایـسب  هچ  58)و  .) دـننادیمن ناـشرتشیب  یلو  دوشیم ؟ ریزارـس  نآ  يوس  هب  تساـم - بناـج  زا  یقزر  هک  -

رارق تنوکـس  دروم  یمک - هّدـع  يارب  زج   - نانآ زا  سپ  هک  ناشیاهارـس  تسا  نیا  دوب . هدرک  تسمرـس  ار  اـهنآ  شوخ ، یگدـنز  اریز ] ]
يربماـیپ اـهنآ  زکرم  رد  رتـشیپ ]  ] اـت تسا  هدوبن  اهرهـش  رگناریو  زگره ]  ] وـت راـگدرورپ  59)و  .) میدوـب ناـنآ  ثراو  هک  مییاـم  و  هتفرگن ،

امـش هب  هچنآ  ره  60)و  .) میاهدوبن هدننکناریو  دنـشابن - رگمتـس  ناشمدرم  ات   - ار اهرهـش  ام  و  دـناوخب ، ناشیا  رب  ار  ام  تایآ  هک  دزیگنارب 
ایآ (61 (؟ دیـشیدنایمن رگم  تسا ؛ رترادـیاپ  رتهب و  تسادـخ  شیپ  هچنآ  یل ] و[ تسا ، نآ  رویز  ایند و  یگدـنز  يالاک  تسا ، هدـش  هداد 

میاهدینادرگ شدـنمهرهب  ایند  یگدـنز  يالاک  زا  هک  تسا  یـسک  دـننام  دیـسر ، دـهاوخ  نآ  هب  وا  میاهداد و  وا  هب  وکین  هدـعو  هک  یـسک 
نآ : » دیامرفیم دهدیم و  ادن  ار  نانآ  هک  ار  يزور  روآ ] دای  هب   ] 62)و (؟ تسا شتآ ] رد   ] ناگدشراضحا هلمج ]  ] زا تمایق  زور  وا  یلو ] ]
هک یناسک  دننانیا  اراگدرورپ ، : » دنیوگیم هدمآ ، بجاو  ناشیا  رب  باذـع ]  ] مکح هک  نانآ  (63 (»؟ دنیاجک دیتشادنپیم  هک  نم ، ناکیرش 

هکلب  ] دـندیتسرپیمن ار  اـم  مییوجیم ، يرازیب  وت  يوس  هب  ناـنآ ] زا  ، ] میدـش هارمگ  دوخ  هکناـنچمه  میدرک  ناـشهارمگ  میدرک ، هارمگ 
ناشخساپ یلو  دنناوخیم ] ار  اهنآ  سپ  .« ] دیناوخ ارف  ار  دوخ  ناکیرـش  : » دوشیم هتفگ  نانآ ] هب   ] 64)و [.«) دندرکیم لابند  ار  دوخ  رادنپ 

دهدیمرد و ادن  ار  نانآ  ادـخ ]  ] هک ار  يزور  65)و  .) دندوب هتفایتیاده  شاک  يا  هک ] دننکیم  وزرآ  و   ] دننیبیم ار  باذـع  دـنهدیمن و 
دنناوـتیمن رگیدــکی  زا  ددرگ و  هدیــشوپ  ناــشیا  رب  راــبخا  زور  نآ  رد  سپ  (66 (»؟ دـیداد خـساپ  هچ  ار  اـم ]  ] ناگداتـسرف : » دـیامرفیم

ار هچ  ره  وت  راگدرورپ  68)و  .) دشاب ناراگتسر  زا  هک  دیما  دزادرپ ، هتسیاش  راک  هب  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  اّما  67)و  .) دنسرپب
هچنآ 69)و  .) تسا رترب  دننادرگیم  کیرش  وا ] اب   ] هچنآ زا  و  ادخ ، تسا  هزنم  دنرادن . يرایتخا  نانآ  و  دنیزگیمرب ، دنیرفآیم و  دهاوخب 

[ يارـس  ] نیا رد  تسین . يدوـبعم  وا  زج  هک ] یی  ] ادـخ تـسوا  70)و  .) دنادیم تراگدرورپ  درادیم ، راکـشآ  ای  هدیـشوپ  ناشیاههنیـس  ار 
دیرادنپیم هچ  ناه ، : » وگب (71 .) دـیوشیم هدـینادرگزاب  وا  يوس  هب  تسار و  وا  ناـمرف ، و  تسوا ، ِنآ  زا  شیاتـس  ترخآ ، رد  نیتسخن و 

ایآ دروآیم ؟ ینـــشور  امـــش  يارب  دوــبعم  نیمادــک  دــنوادخ  زج  درادــب ؛ دــیواج  امـــش  رب  ار  بــش  زیخاتـــسر  زور  اــت  ادــخ  رگا 
امش يارب  دوبعم  نیمادک  دنوادخ  زج  درادب ؛ دیواج  امـش  رب  ار  زور  تمایق  زور  ات  ادخ  رگا  دیرادنپیم  هچ  ناه ، : » وگب (72 (»؟ دیونشیمن

رد  ] دـیمارایب و کی ]  ] نیا رد  ات  داد  رارق  ار  زور  بش و  ناتیارب  شتمحر  زا  73)و  (»؟ دینیبیمن ایآ  دیریگ ، مارآ  نآ  رد  هک  دروآیم  یبش 
: دیامرفیم دنکیم و  ناشیادن  هک  ار  يزور  نک ] دای   ] 74)و .) دیرادب ساپس  هک  دشاب  دییوجب ، دوخ ] يزور   ] وا یـشخبنوزف  زا  کی ] نآ 

سپ دـیروایب ». ار  دوخ  ناـهرب  : » مییوگیم میـشکیم و  نوریب  یهاوگ  یتما  ره  ناـیم  زا  75)و  (»؟ دنیاجک دیتشادنپیم  هک  ناکیرـش  نآ  »
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اههنیجنگ زا  و  درک ، متس  نانآ  رب  دوب و  یسوم  موق  زا  نوراق  (76 .) دوریم ناشتسد  زا  دنتفابیمرب  هچنآ  و  تسادخ ، ِنآ  زا  ّقح  هک  دننادب 
ادخ هک  نکم  يداش  : » دنتفگ ودب  يو  موق  هک  هاگنآ  دمآیم ، نیگنـس  يدـنمورین  هورگ  رب  اهنآ  ياهدـیلک  هک  میدوب  هداد  وا  هب  ردـق  نآ 

و نکم ، شوـمارف  اـیند  زا  ار  دوـخ  مهـس  يوـجب و  ار  ترخآ  يارـس  هداد  تیادـخ  هچنآ  اـب  77)و  .) درادیمن تسود  ار  ناگدـننکيداش 
نم : » تفگ نوراق ] (] 78 .) درادیمن تسود  ار  نارگداسف  ادـخ  هک  يوجم  داسف  نیمز  رد  نک و  یکین  هدرک  یکین  وت  هب  ادـخ  هکناـنچمه 

رتزودـنالام رتدـنمورین و  وا  زا  هک  درک  دوبان  وا  زا  شیپ  ار  ییاهلـسن  ادـخ  هک  تسنادـن  يو  اـیآ  ماهتفاـی ». دوخ  شناد  هجیتن  رد  ار  اـهنیا 
نایامن شموق  رب  دوخ  هبکوک  اـب  نوراـق ]  ] سپ (79 .) تسین ناشناهانگ  زا  ندـش  هدیـسرپ  هب  يزاین ]  ] ار نامرجم  هنوگ ] نیا  یل  و[ دـندوب ؟

هرهب وا  ًاعقاو  دـشیم ، هداد  مه ]  ] ام هب  هدـش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  لثم  شاک  يا  : » دـنتفگ دـندوب  ایند  یگدـنز  راتـساوخ  هک  یناسک  دـش ؛
هتـسیاش راک  هدیورگ و  هک  یـسک  يارب  امـش ! رب  ياو  : » دنتفگ دـندوب ، هتفای  یعقاو ]  ] شناد هک  یناسک  80)و  .«) دراد تورث ] زا   ] یگرزب

هک تشادن  یهورگ  و  میدرب ، ورف  نیمز  رد  شاهناخ  اب  ار  نوراق ]  ] هاگنآ (81 .«) دنباین ار  نآ  نایابیکش  زج  و  تسا ، رتهب  ادخ  شاداپ  هدرک 
وا ياج  هب  دنتشاد  وزرآ  زورید  هک  یناسک  نامه  82)و  .) دنک عافد  دوخ  زا  تسناوتن  زین ] دوخ   ] دننک و يرای  ار  وا  ادخ  باذـع ]  ] ربارب رد 
ادخ رگا  و  دنادرگیم ، گنت  ای  هداشگ  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  يارب  ار  يزور  ادخ  هکنیا  لثم  ياو ، : » دنتفگیم حبص  دنـشاب ،

يارب ار  ترخآ  يارس  نآ  (83 .«) دـندرگیمن راگتـسر  نارفاک  هک  ییوگ  ياو ، دوب ؛ هدرب  ورف  نیمز  هب  مه ]  ] ار ام  دوب ، هداـهنن  ّتنم  اـم  رب 
هب یکین  سک  ره  (84 .) تسا ناراگزیهرپ  ِنآ  زا  شوخ ]  ] ماـجرف و  دنتـسین ، داـسف  يرترب و  راتـساوخ  نیمز  رد  هک  میهدیم  رارق  یناـسک 

هچنآ يازـس  زج  دناهدرک  دب  ياهراک  هک  یناسک  دروآ ، نایم  هب  يدب  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  نآ  زا  رتهب  یـشاداپ ]  ] وا يارب  دروآ ، نایم 
. دـنادرگیمزاب هاگهدـعو  يوس  هب  ار  وت  ًانیقی  درک ، ضرف  وت  رب  ار  نآرق  نیا  هک  یـسک  ناـمه  تقیقح ، رد  (85 .) تفای دنهاوخن  دناهدرک 

وت رب  هک  يدوبن  راودـیما  وت  86)و  (»؟ تسا يراکـشآ  یهارمگ  رد  سک  هچ  هدروآ و  تیادـه  سک  هچ  دـنادیم  رتهب  مراگدرورپ  : » وگب
دعب  - ادخ تایآ  زا  ار  وت  دیابن  هتبلا  87)و  .) شابم نارفاک  نابیتشپ  زگره  وت  سپ  دوب . وت  راگدرورپ  زا  یتمحر  نیا  هکلب  دوش ، اقلا  باـتک 
رگید يدوبعم  ادخ  اب  88)و  .) شابم ناکرـشم  زا  راهنز  و  نک ، توعد  تراگدرورپ  يوس  هب  و  دنراد ، زاب  تسا - هدش  لزان  وت  رب  هکنآ  زا 
(89 .) دیوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  و  تسوا . ِنآ  زا  نامرف  تسا . هدنوشدوبان  زیچ  همه  وا  تاذ  زج  تسین . وا  زج  ییادخ  ناوخم .

توبکنعلا

شیامزآ دروم  دـنوشیم و  اهر  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ  ات  هک  دنتـشادنپ  مدرم  اـیآ  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
دراد و موـلعم  دـناهتفگ  تـسار  هـک  ار  ناـنآ  ادـخ  اـت  میدوـمزآ ، دـندوب  ناـنیا  زا  شیپ  هـک  ار  یناـسک  نـیقی ، هـب  3)و  (؟ دنریگیمن رارق 

يرواد دب  هچ  تسج ؟ دـنهاوخ  یـشیپ  ام  رب  هک  دـنرادنپیم  دـننکیم ، دـب  ياهراک  هک  یناسک  ایآ  (4 .) دراد مولعم  زین ]  ] ار ناـیوگغورد 
هک ره  6)و  .) اناد ياونـش  تسوا  و  تسا ، یندـمآ  ادـخ  يوس ] زا  وا   ] لَـجَا هک ] دـنادب   ] دراد دـیما  ادـخ  رادـید  هب  هک  یـسک  (5 .) دننکیم

هتـسیاش ياـهراک  و  هدروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک  7)و  .) تسا زاـینیب  تخـس  ناـیناهج  زا  ادـخ  اریز  دـشوکیم ، دوـخ  يارب  اـهنت  دـشوکب ،
هب هک  میدرک  شرافـس  ناسنا  هب  8)و  .) میهدیم ناشـشاداپ  دـندرکیم  هچنآ  زا  رتهب  و  مییادز ، یم  نانآ  زا  ار  ناشناهانگ  ًاـعطق  دـناهدرک ،

تعاطا ناشیا  زا  ینادرگ ، کیرـش  نم  اب  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  ات  دنـشوکرد  وت  اب  اهنآ  رگا  یل ] و[ دنک ، یکین  دوخ  ردام  ردپ و 
هدـیورگ و هک  یناـسک  9)و  .) درک مهاوـخ  ربخاـب  دـیدادیم  ماـجنا  هچنآ  تقیقح ]  ] زا ار  امـش  و  تسا ، نم  يوـس  هب  ناتماجنارـس  نـکم .

نامیا ادخ  هب  : » دنیوگیم هک  دـنایناسک  مدرم  نایم  زا  10)و  .) میروآیمرد ناگتـسیاش  هرمز  رد  ار  نانآ  هّتبلا  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک 
يزوریپ تراگدرورپ  بناج  زا  رگا  و  دنهدیم ؛ رارق  ادخ  باذع  دـننام  ار  مدرم  شیامزآ  دنـشک ، رازآ  ادـخ  هار ]  ] رد نوچ  و  میاهدروآ »

هک ار  یناسک  ادـخ  ًاعطق  11)و  (؟ تسین رتاناد  تسا  نایناهج  ياهلد  رد  هچنآ  هب  ادـخ  ایآ  میدوب ». امـش  اب  ام  : » تفگ دـنهاوخ  ًامتح  دـسر 
: دنیوگیم دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  12)و  .) دسانشیم زین ]  ] ار ناقفانم  ًانیقی  و  دسانشیم ، دناهدروآ  نامیا 
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ناــنآ ًاــعطق  تــفرگ ؛ دـــنهاوخن  ندرگ  هــب  ار  ناــشناهانگ  زا  يزیچ  یل ] و[ اــم ». ندرگ  هــب  ناـــتناهانگ  دـــینک و  يوریپ  ار  اـــم  هار  »
زور ًامّلـسم  و  تفرگ ، دـنهاوخرب  دوخ  نارگ  ياهراب  اـب  ار  رگید ]  ] نارگ ياـهراب  ناـشدوخ و  نارگ  ياـهراب  ًاـعطق  13)و  .) دننایوگغورد

دصهن نانآ  نایم  رد  سپ  میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  یتسار ، هب  14)و  .) دش دنهاوخ  هدیسرپ  دنتـسبیمرب  غورد  هب  هچنآ  زا  تمایق 
[ هنیفس  ] نآ میدیناهرب و  نانیشنیتشک  اب  ار  وا  15)و  .) تفرگ ارف  دندوب  راکمتس  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  نافوط  ات  درک ، گنرد  لاس  هاجنپ  و 

رگا دـیرادب ؛ اورپ  وا  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  : » تفگ شیوخ  موق  هب  نوچ  ار  میهاربا  نک ] داـی   ] 16)و .) میدـینادرگ یتربع  نایناهج  يارب  ار 
. دیزاسیمرب یغورد  دنتسین و  شیب ]  ] یناتب زج  دیتسرپیم  ادخ  ياوس  امش  هک  ار  هچنآ  ًاعقاو  (17 .«) تسا رتهب  امش  يارب  راک ]  ] نیا دینادب 
دیتسرپب و ار  وا  دییوجب و  ادخ  شیپ  ار  يزور  سپ  دنرادن . تسد  رد  ار  امش  يزور  رایتخا  دیتسرپیم  ادخ  زج  هک  ار  یناسک  تقیقح ، رد 
، دندرک بیذکت  مه ]  ] امـش زا  شیپ  ياهتّما  ًاعطق  دینک ، بیذکت  رگا  18)و  .) دیوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  هک  دییوگ ، ساپـس  ار  يو 

زاب ار  نآ  سپـس  دـنکیم  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  ادـخ  هک  دـناهدیدن  اـیآ  (19 .) تسین ياهفیظو ]  ] راکـشآ غالبا  زج  ادـخ ]  ] ربماـیپ رب  و 
تـسا هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دـیرگنب  دـیدرگب و  نیمز  رد  : » وگب (20 .) تسا ناسآ  ادـخ  رب  راک ]  ] نیا تقیقح ، رد  دـنادرگیم ؟

ار هک  ره  باذع و  دهاوخب  ار  هک  ره  (21 .«) تساناوت يزیچ  ره  رب  هک  تسادخ  دروآیم ؛ دیدپ  ار  ترخآ  هأشن  هک  تسادـخ  زاب ]   ] سپس
زج و  دیتسین ، وا ]  ] هدننکهدنامرد نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  امـش  22)و  .) دیوش یم  هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  دنکیم و  تمحر  دـهاوخب 

ار ناشیا  دندیمون و  نم  تمحر  زا  هک  دننانآ  دندش ، رکنم  ار  وا  ياقل  ادخ و  تایآ  هک  یناسک  23)و  .) تسین يروای  رای و  امش  يارب  ادخ 
تاجن شتآ  زا  ار  وا  ادـخ  یلو  شدـینازوسب ». اـی  شدیـشکب  : » دـنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ  24)و  .) دوب دهاوخ  درد  رپ  یباذـع 

طقف ادـخ ، زج  : » تفگ مـیهاربا ]  ] 25)و .) تسا یلیالد  ًاعطق  دـنراد  ناـمیا  هک  یمدرم  يارب  ادـخ ] یـشخب  تاـجن   ] نیا رد  يرآ ، دیـشخب .
ار رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  تمایق  زور  هاگنآ  تسایند ، یگدـنز  رد  امـش  نایم  یتسود  يارب  مه  نآ  هک  دـیاهدرک  راـیتخا  ار  ییاـهتب 
وا هب  طول  سپ  (26 .«) دوب دـهاوخن  یناروای  امـش  يارب  تسا و  شتآ  رد  ناتیاج  دـننکیم و  تنعل  ار  رگید  یخرب  امـش  زا  یخرب  راـکنا و 
هب ار  بوقعی  قاحسا و  27)و  .«) میکح دـنمجرا  تسوا  هک  مروآ ، یم  يور  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  : » تفگ میهاربا ]  ] دروآ و ناـمیا 
زا زین ]  ] ترخآ رد  وا  ًاعطق  میدیـشخب و  وا  هب  ار  شـشاداپ  ایند  رد  میداد و  رارق  باـتک  يربماـیپ و  شنادـنزرف  ناـیم  رد  میدرک و  اـطع  وا 

مدرم زا  کی  چیه  هک  دیزادرپیم  تشز  يراک  هب  امـش  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  ار  طول  نک ] دای   ] 28)و .) دوب دهاوخ  ناگتسیاش 
لفاحم رد  دینکیم و  عطق  ار  لسانت ] دلاوت و   ] هار دـیزیمآیمرد و  اهدرم  اب  امـش  ایآ  (29 .) تسا هتفرگن  یشیپ  امـش  رب  راک ]  ] نآ رد  نیمز 

ام يارب  ار  ادـخ  باذـع  ییوـگ  یم  تـسار  رگا  : » دـنتفگ هـک  دوـبن  نـیا  زج  شموـق  خـساپ  یل ] و[ دــینکیم »؟ يراکدــیلپ  دوـخ  سنُا ] ]
، دـندروآ هدژم  میهاربا  يارب  اـم  ناگداتـسرف  نوـچ  31)و  .«) نادرگ بلاـغ  راـکداسف  موـق  رب  ارم  اراـگدرورپ ، : » تفگ طوـل ] (] 30 .«) روایب

رتهب ام  : » دنتفگ تساجنآ ». رد  زین ]  ] طول : » تفگ (32 .«) دناهدوب راکمتس  شمدرم  اریز  درک ، میهاوخ  كاله  ار  رهش  نیا  لها  ام  : » دنتفگ
میهاوخ تاجن  ًامتح  تسا - شتآ ] رتسکاخ  رد   ] ناگدـنام یقاب  زا  هک  شنز  زج   - ار شناسک  وا و  دنتـسه ؛ اجنآ  رد  یناسک  هچ  مینادیم 

هاتوک اهنآ  تیامح ]  ] زا شتـسد  دـش و  تحاران  ناشیا  روضح ]  ] تلع هب  دـندمآ ، طول  يوس  هب  ام  ناگداتـسرف  هک  یماـگنه  33)و  .«) داد
یم ًاـمتح  تسا - شتآ ] رتسکاـخ  رد   ] ناگدـنامیقاب زا  هک  تنز  زج   - ار تاهداوناـخ  وـت و  اـم  هک  رادـم  مغ  سرتـم و  : » دـنتفگ دـیدرگ .

[ هتخوس رهـش   ] نآ زا  35)و  .) داتـسرف میهاوخ  ورف  نامـسآ  زا  یباذع  دندرکیم ، هک  یقـسف  يازـس ]  ] هب رهـش  نیا  مدرم  رب  ام  (34 .) میناهر
يا : » تفگ میداتسرف .]  ] ار بیعـش  ناشردارب  نَیْدَم ، مدرم ]  ] يوس هب  36)و  .) میتشاذگ یقاب  نشور  ياهناشن  دنـشیدنایم  هک  یمدرم  يارب 

دـندناوخ و وگغورد  ار  وا  سپ  (37 .«) دیرادمرب داسف  هب  رـس  نیمز  رد  دیـشاب و  هتـشاد  دیما  نیـسپزاب  زور  هب  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  نم ، موق 
زا نانآ ] ماجرف   ] ًاعطق میدومن .] كـاله  زین   ] ار دومث  داـع و  38)و  .) دـندمآرد اپ  زا  ناشیاههناخ  رد  نادادـماب  تفرگ و  ورف  ار  نانآ  هلزلز 

[ ایند راک  رد   ] هکنآ اب  تشاد  ناشزاب  هار  زا  تسارایب و  ناشرظن  رد  ار  ناشیاهراک  ناطیـش  و  تسا ، هدـیدرگ  راکـشآ  امـش  رب  ناشیاهارس 
رد اهنآ ] یل  و[ دروآ ، راکـشآ  لیالد  نانآ  يارب  یـسوم  یتسار  هب  و  میدرک .] كاله  مه   ] ار ناـماه  نوعرف و  نوراـق و  39)و  .) دندوب انیب 
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زا میدرک : باذـع ]  ] راتفرگ شهانگ  هب  ار  ناشیا ] زا   ] کـی ره  40)و  .) دنتسجن یشیپ  ام ] رب  همه  نیا  اب   ] دندومن و یـشکرس  نیمزرـس  نآ 
؛ تفرگ ورف  ار  اهنآ  رابگرم ]  ] دایرف هک  دندوب  یناسک  نانآ  زا  و  میداتسرف ؛ ورف  نش  اب  هارمه  يداب  ناشیا  رـس ]  ] رب هک  دندوب  یناسک  نانآ 

متـس دوخ  رب  ناشدوخ  هکلب  درک  متـس  ناشیا  رب  هک  دوبن  ادخ  نیا ]  ] و میدرک ؛ قرغ  ار  یـضعب  و  میدرب ؛ ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  زا  یخرب  و 
يارب ياهناخ  دوخ ] ناهد  بآ  اب   ] هک تسا  توبکنع  نوچمه  دناهدرک ، رایتخا  یناتـسود  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناسک  ناتـساد  (41 .) دندرکیم

وا زج  هک  ار  هچنآ  ره  دنادیم  ادخ  (42 .) تسا توبکنع  هناخ  نامه  اههناخ  نیرتتسس  دنتسنادیم - رگا   - تقیقح رد  و  هتخاس ، شیوخ 
ار اـــهنآ  ناروـــشناد  زج  یل ] مـــینزیم و[ مدرم  يارب  ار  اـــهلَثَم  نـــیا  43)و  .) راکهدیجنــس ریذپانتسکــش  تـسوا  مـه  و  دـنناوخیم ،

يوس هب  باتک  زا  هچنآ  (45 .) تسا یتربع  نانمؤم  يارب  شنیرفآ ]  ] نیا رد  ًاعطق  دیرفآ . قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  (44 .) دنباینرد
دنادیم ادخ  و  تسا ، رتالاب  ادخ  دای  ًاعطق  و  درادیم ، زاب  دنـسپان  تشز و  راک  زا  زامن  هک  راد ، اپرب  ار  زامن  و  ناوخب ، تسا  هدش  یحو  وت 

و دـناهدرک - متـس  هک  نانآ  زا  یناـسک  اـب ]  ] رگم  - دـینکم هلداـجم  تسا ، رتهب  هک  ياهویـش ]  ] هب زج  باـتک ، لـها  اـب  46)و  .) دینکیم هچ 
ام تسا و  یکی  امش  يادخ  ام و  يادخ  و  میدروآ ؛ نامیا  هدیدرگ ، لزان  امـش  يوس  هب  هچنآ ]  ] هدش و لزان  ام  يوس  هب  هچنآ  هب  : » دییوگب

نانیا نایم  زا  و  دنروآیم ، نامیا  نادب  میاهداد  باتک  ناشیدـب  هک  نانآ  سپ  میدرک . لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  نینچمه  47)و  .«) مییوا میلست 
اب يدناوخیمن و  نیا  زا  شیپ  ار  یباتک  چیه  وت  48)و  .) دنکیمن راکنا  ار  ام  تایآ  یسک ]  ] نارفاک زج  و  دنورگیم ، نآ  هب  هک  دنایناسک 

ياههنیـس رد  نشور  یتایآ  نآرق ]  ] هکلب (49 .) دـنداتفایم کش  هب  ًاعطق  ناشیدـنالطاب  هن  رگ  و  یتشونیمن ، یباتک ]  ] دوخ تسار ]  ] تسد
شراـگدرورپ بناـج  زا  وا  رب  ارچ  : » دــنتفگ 50)و  .) دـنوشیمن اـم  تاـیآ  رکنم  نارگمتـس  زج  و  دـناهتفای ، یهلا ]  ] ملع هک  تـسا  یناـسک 

ناشیا يارب  ایآ  (51 .«) مراکـشآ ياهدنهدرادشه  اهنت  نم  و  تسادخ ، شیپ  اههناشن  نآ  : » وگب تسا »؟ هدشن  لزان  اسآهزجعم ]  ] ییاههناشن
، دنراد نامیا  هک  یمدرم  يارب  راک ]  ] نیا رد  تقیقح ، رد  میداتـسرف ؟ ورف  وت  رب  دوشیم  هدـناوخ  نانآ  رب  هک  ار  باتک  نیا  هک  تسین  سب 
و دنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دـشاب . دـهاش  امـش  نم و  نایم  ادـخ  تسا  یفاک  : » وگب (52 .) تسا يروآدای  تمحر و 

رگا و  دنراد ، ار ] یهلا   ] باذع تساوخرد  باتـش  هب  وت  زا  53)و  .«) دنناراکنایز نامه  دناهدرک  راکنا  ار  ادخ  هدـیورگ و  لطاب  هب  هک  نانآ 
باذـع وـت  زا  هدزباتـش  54)و  .) درکیم ناـشریگلفاغ  دـنوش  رادربـخ  هکنآیب  دیـسریم و  ناـنآ  هـب  باذـع  ًاـعطق  دوـبن ،  نـیعم  يدـمآرس 

ورف ار  اهنآ  ناشیاهاپ  ریز  زا  اهنآ و  رـس ]  ] يالاب زا  باذـع  هک  زور  نآ  (55 .) دراد هطاحا  نارفاک  رب  ًاعطق  منهج  هکنآ  لاح  و  دـنهاوخیم ،
اهنت تسا ؛ خارف  نم  نیمز  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  (» 56 .«) دیـشچب دیدرکیم  ار  هچنآ  هجیتن ] : » ] دیامرفیم ادـخ ]  ] و دریگ ،

ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  58)و  .) دش دیهاوخ  هدینادرگزاب  ام  يوس  هب  هاگنآ  تسا ، گرم  هدنشچ  یـسفن  ره  (57 .«) دیتسرپب ارم 
؛ دوب دنهاوخ  اجنآ  رد  نادواج  تسا ، ناور  اهیوج  اهنآ  ریز  زا  هک  میهدیم  ياج  تشهب  زا  ییاههفرغ  رد  ار  نانآ  ًاعطق  دناهدرک ، هتـسیاش 

رایـسب هچ  60)و  .) دـناهدومن لکوت  ناـشراگدرورپ  رب  هدـیزرو و  ییابیکـش  هک  یناـسک  ناـمه  (59 !) ناگدـننکلمع شاداـپ  تسوکین  هچ 
زا رگا  61)و  .) اناد ياونـش  تسوا  و  دهدیم ، يزور  ار  امـش  اهنآ و  هک  تسادـخ  دـنوش . دوخ  يزور  لّمحتم  دـنناوتیمن  هک  ینارادـناج 

سپ هللا ؛» : » تفگ دـنهاوخ  ًامتح  تسا »؟ هدرک  مار  نینچ ]  ] ار هام  دیـشروخ و  هدـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  : » یـسرپب ناـشیا 
گنت وا  رب  ای ]  ] دـنادرگیم و هداشگ  ار  يزور  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  ادـخ  (62 (؟ دنوشیم هدـینادرگزاب  قح ] زا   ] هنوگچ

شگرم زا  سپ  ار  نیمز  هداتسرف و  ورف  یبآ  نامسآ ، زا  یسک  هچ  : » یـسرپب نانآ  زا  رگا  63)و  .) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  اریز  دزاسیم ،
ناــشرتشیب هـمه ، نـیا  اــب  تسادــخ  ِنآ  زا  شیاتــس  : » وــگب هللا ». : » تـفگ دــنهاوخ  ًاــمتح  تــسا »؟ هدــینادرگ  هدــنز  نآ  هلیــسو  هــب 

شاـک يا  تـسا ؛ ترخآ  يارــس  رد ]  ] اـنامه یقیقح  یگدـنز  و  تـسین ، هچیزاـب  یمرگرــس و  زج  اـیند  یگدــنز  نـیا  (64 .) دنشیدنایمن
ناشتاجن دناسر و  یکـشخ  يوس  هب  نوچ  یل ] و[ دنناوخیم ، هنالدکاپ  ار  ادـخ  دـنوشیم ، راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  65)و  .) دنتسنادیم

ایآ (67 .) دننادب هک  ادوز  دنوش ، رادروخرب  ات  راذگب  دنروآ و  راکنا  میاهداد  ناشیِدب  هچنآ  هب  ات  راذـگب  (66 .) دنزرویم كرش  هاگانب  داد ،
هب دنروآیم و  نامیا  لطاب  هب  ایآ  دنوشیم ؟ هدوبر  نانآ  یلاوح  زا  مدرم  هکنآ  لاح  میداد و  رارق  نما  یمرح  نانآ ] يارب   ] ام هک  دناهدیدن 
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بیذـکت ار  نآ  دـیآ  وا  يوس  هب  قح  نوچ  ای  ددـنب  غورد  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  68)و  (؟ دنزرویم رفک  ادـخ  تمعن 
رد مییامنیم و  ناـنآ  رب  ار  دوخ  ياـههار  نیقی  هب  دناهدیـشوک ، اـم  هار  رد  هک  یناـسک  69)و  (؟ تسین منهج  رد ]  ] نارفاک ياج  اـیآ  دـنک ؟

(70 .) تسا ناراکوکین  اب  ادخ  تقیقح ،

مورلا

رد ناشتسکش ، زا  دعب  یل ] و[ نیمزرس ، نیرتکیدزن  رد  (3 ،) دندروخ تسکش  نایمور  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
نانمؤم هک  تسا  زور  نآ  رد  و  تسادخ ، نآ  زا  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  راک  ماجرف ] (] 4 .) دیدرگ دنهاوخ  زوریپ  يدوز  هب  یلاس ، دنچ  فرظ 

ار شاهدعو  ادخ  تسادخ . هدعو  (6 .) نابرهم ریذپانتسکـش  تسوا  و  دنکیم ، يرای  دهاوخب  ار  هک  ره  (5 .) دندرگیم داش  ادخ  يرای  زا 
رد ایآ  (8 .) دـنلفاغ ترخآ  زا  هـکنآ  لاـح  و  دنـسانشیم ، ار  يرهاـظ  اـیند ، یگدـنز  زا  (7 .) دـننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  دـنکیمن ، فـالخ 

هدـیرفاین نیعم ، یماـگنه  اـت  قح و  هب  زج  تسا ، ود  نآ  ناـیم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنوادخ  دـناهتخادرپن ؟ رکفت  هب  ناـشدوخ 
هک یناسک  ماجرف  دـننیبب  ات  دـناهدیدرگن  نیمز  رد  ایآ  (9 .) دـنرکنم تخـس  ار  ناشراگدرورپ  ياقل  مدرم  زا  يرایـسب  همه ] نیا  اب   ] و تسا ،

شدابآ اهنآ  هچنآ  زا  شیب  دندرک و  ور  ریز و  ار  نیمز  و  دـندوب ، ناشیا  زا  رتدـنمورین  سب  اهنآ  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  دـندوب ، نانآ  زا  شیپ 
نکیل دـنک ، متـس  ناشیا  رب  هک  دوبن  نآ  رب  ادـخ  نیاربانب  دـندروآ . ناـشیارب  راکـشآ  لـیالد  ناـشناربمایپ  و  دـنتخاس ، داـبآ  ار  نآ  دـندرک 

دندرک و بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  ارچ ] ، ] دوب رتدب  یـسب ]  ] دندرک يدب  هک  یناسک  ماجرف  هاگنآ  (10 .) دندرکیم متس  دوخ  رب  ناشدوخ 
هدـینادرگزاب وا  يوـس  هب  هاـگنآ  دـنکیم ، دـیدجت  ار  نآ  سپـس  زاـغآ و  ار  شنیرفآ  هـک  تسادـخ  (11 .) دـنتفرگیم دنخـشیر  هب  ار  اهنآ 

رکنم دوخ  و  تسین ، یناعیفـش  ناشناکیرـش  زا  نانآ  يارب  13)و  .) دـندرگیم دـیمون  نامرجم  دوش  اپرب  تمایق  هک  يزور  12)و  .) دیوشیم
هدروآ و نامیا  هک  یناسک  اـما  (15 .) دـنوشیم هدـنکارپ  مدرم ]  ] زور نآ  ددرگ ، اپرب  زیخاتـسر  هک  يزور  14)و  .) دنوشیم دوخ  ناکیرش 

غورد هب  ار  ترخآ  رادـید  ام و  تایآ  هدـش و  رفاـک  هک  یناـسک  اـما  16)و  .) دندرگیم نامداش  یناتـسلگ ، رد  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک 
دادـماب هب  هک  هاـگنآ  دـییآیمرد و  رـصع  هب  هـک  هاـگنآ  دـییوگ  حـیبست  ار  ادـخ  سپ  (17 .) دـنیآ رـضاح  باذـع  رد  نانآ  سپ  دـناهتفرگ ،

نوریب هدرم  زا  ار  هدنز  (19 .) دیـسریم زورمین  هب  هک  یتقو  ناهاگماش و  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  تسوا  ِنآ  زا  شیاتـس  18)و  .) دیوشیمرد
هدروآ نوریب  اــهروگ ] زا   ] هنوـگ نیدــب  و  دزاــسیم ؛ هدــنز  شگرم  زا  دــعب  ار  نـیمز  و  دروآیم ، نوریب  هدــنز  زا  ار  هدرم  و  دروآیم ،

21)و .) دیدش هدنکارپ  وس  ره  يرشب  تروص ] هب   ] امش هاگانب  سپ  دیرفآ ؛ كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا  20)و  .) دیوشیم
نیا رد  يرآ ، داهن . تمحر  یتسود و  ناتنایم  و  دیریگ ، مارآ  اهنادب  ات  دیرفآ  امش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون ]  ] زا هکنیا  وا  ياههناشن  زا 

فـالتخا نـیمز و  اهنامــسآ و  شنیرفآ  وا  تردـق ]  ] ياـههناشن زا  22)و  .) تسا ییاـههناشن  ًاـعطق  دنـشیدنایم  هک  یمدرم  يارب  تـمعن ] ]
امـش باوخ  وا  تمکح ]  ] ياههناشن زا  23)و  .) تسا ییاههناشن  ناروشناد  يارب  زین ] رما   ] نیا رد  ًاعطق  تسامـش . ياهگنر  امـش و  ياهنابز 
ًاعطق دنونـشیم ، هک  یمدرم  يارب  زین ] ینعم   ] نـیا رد  تـسوا . یـشخبنوزف  زا  ار ] دوـخ  يزور   ] امـش يوجتـسج  زور و  مـین ]  ] بـش و رد 

ورف یبآ  جـیردت  هـب  نامـسآ  زا  و  دـنایامنیم ، شخبدـیما  روآمـیب و  امـش  يارب  ار  قرب  هـکنیا ]  ] وا ياـههناشن  زا  24)و  .) تسا ییاههناشن 
ییاههناشن ًاعطق  دننکیم ، لقعت  هک  یمدرم  يارب  مه ] رما   ] نیا رد  دنادرگیم . هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، هلیسو  هب  هک  دتسرفیم ،

هاگانب دَناوخ ، ارف  ندـناوخ  راب  کی  اب  ار  امـش  نوچ  سپ  دـنیاپرب ؛ شنامرف  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا  25)و  .) تسا
سک نآ  تسوا  27)و  .) دـناهداهن ندرگ  ار  وا  همه  تسوا ؛ ِنآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هـک  ره  26)و  .) دیوشیم جراخ  اهروگ ] زا  ]

ره [ي  الاو هنومن  نیمز  اهنامـسآ و  رد  و  تسا . رتناـسآ  وا  رب  راـک ]  ] نیا و  دـیامنیم ؛ دـیدجت  ار  نآ  زاـب  دـنکیم و  زاـغآ  ار  شنیرفآ  هک 
هب هچنآ  رد  ایآ  تسا : هدز  یلَثَم  ناـتدوخ  زا  امـش  يارب  دـنوادخ ] (] 28 .) راکهدیجنـس ریذپانتسکـش  تسوا  و  تسوا ، نآ  زا  رترب ] تفص 
زا دیراد  میب  رگیدکی  زا  امـش  هک  روط  نامه  دیـشاب و  يواسم  مه ] اب  لام   ] نآ رد  هک  دیراد  ناتناگدرب  زا  یناکیرـش  میاهداد  يزور  امش 

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 142 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هکلب تسین ] نینچ  نیا  ، ] هن (29 .) مینکیم نایب  لیصفت  هب  دنشیدنایم ، هک  یمدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ ، نیا  دیـشاب ؟ هتـشاد  میب  اهنآ 
یسک هچ  هدرک ، هارمگ  ادخ  هک  ار  سک  نآ  سپ  دناهدرک . يوریپ  ار  دوخ  ياهسوه  یـشناد  هنوگ  چیه  نودب  دناهدرک ، متـس  هک  یناسک 
ناـمه اـب  نک ، نید  نیا  يوس  هب  قح ، هب  ماـمت  شیارگ  اـب  ار  دوـخ  يور  سپ  (30 .) دوب دهاوخن  یناروای  نانآ  يارب  و  دـنکیم ؟ تیادـه 

مدرم رتـشیب  یلو  رادـیاپ ، نـید  ناـمه  تـسا  نـیا  تـسین . ریذـپرییغت  يادـخ  شنیرفآ  تـسا . هتــشرس  نآ  رب  ار  مدرم  ادــخ  هـک  یتـشرس 
هعطق ار  دوخ  نید  هک  یناسک  زا  (32 :) دیـشابم ناکرـشم  زا  دینک و  اپرب  ار  زامن  دیرادب و  اورپ  وا  زا  دیرب و  هبوت  شیوس  هب  (31 .) دننادیمن

، ار دوخ  راگدرورپ  دـسر ، ینایز  ار  مدرم  نوچ  33)و  .) دندش شوخلد  تساهنآ  شیپ  هچنادب  یبزح  ره  دـندش ؛ هقرف  هقرف  دـندرک و  هعطق 
هب ناشیا  زا  ياهتـسد  هاگانب  دـیناشچ ، نانآ  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  هک  هاگنآ  و  دـنناوخیم ، دـننکیم ، هبوت  وا  هاـگرد  هب  هک  یلاـح  رد 

دیهاوخ هک  ادوز  دیوش ، رادروخرب  وگب ]: . ] دـنزرو نارفک  میاهدرک  اطع  اهنادـب  هچنآ  هب  ات  راذـگب  (34 .) دنروآیم كرش  ناشراگدرورپ 
؟ دیوگیم نخـس  دـناهدینادرگیم  کیرـش  ادـخ ]  ] اب هچنآ  هراب  رد  تّجح ]  ] نآ هک  میاهدرک  لزان  نانآ  رب  یتّجح  رگم ]  ] ای (35 .) تسناد

ناشیا هب  ياهمدص  تسا ، نانآ  هتـشذگ  درواتـسد  هچنآ  يازـس ]  ] هب نوچ  و  دندرگیم ؛ داش  نادب  میناشچب ، یتمحر  ار  مدرم  نوچ  (36)و 
؟ دنادرگیم گنت  ای  خارف  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسادـخ  نیا ]  ] هک دناهتـسنادن  ایآ  (37 .) دنوشیم دیمون  هاگانب  دسرب ،
[ قافنا  ] نیا هدب . ار  هدنامهار  رد  تسدگنت و  دـنواشیوخ و  قح  سپ  (38 .) تساهتربع دـنروآیم  نامیا  هک  یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاعطق 

مدرم لاوما  رد  ات  دیهدیم  ابر  دـصق ] هب   ] هچنآ 39)و  .) دنناراگتسر نامه  نانیا  و  تسا ، رتهب  دنیادخ  يدونـشخ  ناهاوخ  هک  یناسک  يارب 
سپ دیداد ، دیراتـساوخ - ار  ادـخ  يدونـشخ  هک  یلاح  رد   - تاکز زا  ار  هچنآ  یل ] و[ دریگیمن ؛ ینوزف  ادـخ  دزن  درادرب ، شیازفا  دوس و 
هاگنآ دیشخب ، يزور  امـش  هب  سپـس  دیرفآ ، ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  ادخ  (40 [.) دوشیم فعاضم  و   ] دـنناگتفایینوزف نامه  نانآ 

و وا ، تسا  هزنم  دنک ؟ لیبق ]  ] نیا زا  يراک  هک  تسه  یـسک  امـش  ناکیرـش  نایم  رد  ایآ  دنادرگیم . هدنز  نآ  زا  سپ  دناریمیم و  ار  امش 
هدش رادومن  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  هدروآ ، مهارف  مدرم  ياهتـسد  هچنآ  ببـس  هب  (41 .) دننادرگیم کیرـش  يو ] اب   ] هچنآ زا  تسا  رترب 

ماجرف دـیرگنب  دـیدرگب و  نیمز  رد  : » وگب (42 .) دندرگزاب هک  دـشاب  دـناشچب ، نانآ  هب  دـناهدرک  هک  ار  هچنآ  زا  یـضعب  يازـس ]  ] ات تسا ،
هکنآ زا  شیپ  رواـیب ، يور  رادـیاپ  نید  نیا  يوـس  هب  سپ  (43 .«) تسا هدوب  هنوگچ  دـندوب  كرـشم  ناشرتشیب  و ]  ] هدوب رتشیپ  هک  یناـسک 

هب شرفک  دزرو ، رفک  هـک  ره  (44 .) دنوشیم هتـسد  هتـسد  مدرم ]  ] زور نآ  رد  و  دشاب ، ریذپانتشگرب  هک  دـسر  ارف  ادـخ  بناج  زا  يزور 
نامیا هک  ار  یناسک  ادـخ ]  ] اـت (45 .) دـننکیم هدامآ  ناشدوخ  دوس  هب  ار ] کین  ماجرف  ، ] دـننک هتـسیاش  راـک  هک  یناـسک  و  تسوا ، ناـیز 

هک تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا  46)و  .) درادیمن تسود  ار  نارفاک  وا  هک  دهد ، شاداپ  شیوخ  لضف  هب  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدروآ و 
[ يزور  ] وا لضف  زا  ات  و  ددرگ ، ناور  شنامرف  هب  یتشک  ات  دناشچب و  امـش  هب  ار  شتمحر  زا  یـشخب  ات  دتـسرفیم ، ار  روآتراشب  ياهداب 

راکشآ لیالد  سپ  میتشاد ، لیـسگ  ناشموق  يوس  هب  یناگداتـسرف  وت  زا  شیپ  تقیقح ، رد  47)و  .) دینک يرازگـساپس  هک  دیما  و  دییوجب ،
تسا یسک  نامه  ادخ  (48 .) تسا ضرف  ام  رب  نانمؤم  ندرکيرای  و  میتفرگ ، ماقتنا  دندش  مرج  بکترم  هک  یناسک  زا  و  دندروآ ، ناشیارب 

ینیبیم سپ  دـنادرگیم ، شهوبنا  دـنارتسگیم و  دـهاوخب - هنوگ  ره   - نامـسآ رد  ار  نآ  دزیگنایمرب و  يربا  دتـسرفیم و  ار  اـهداب  هک 
49)و .) دننکیم ینامداش  نانآ  هاگانب  دـیناسر ، دـهاوخب ، هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  نوچ  و  دـیآیم . نوریب  نآ  يالبال  زا  ناراب 
ار نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  ادخ  تمحر  راثآ  هب  سپ  (50 .) دندوب دیمون  تخـس  نآ  زا  شیپ  يرآ ]، ، ] دزیر ورف  ناشیا  رب  هکنآ  زا  شیپ  ًاعطق 
51)و .) تساناوت يزیچ  ره  رب  هک  تسوا  و  تسا ، ناگدرم  هدننکهدنز  ًاعطق  هک  تسوا  مه  تقیقح ، رد  دنادرگیم . هدـنز  شگرم  زا  سپ 

اونش ار  ناگدرم  وت  تقیقح ، رد  52)و  .) دننکیم نارفک  نآ  زا  سپ  ًاعطق  دننیبب ، هدـشدرز  ار ] دوخ  تشِک   ] میتسرفب و ازتفآ ]  ] يداب رگا 
ناشیهارمگ زا  ار  ناروک  وت  53)و  .) یناونـشب یناوتیمن  دـننادرگیم - تشپ  رابدا  هب  هک  هاگنآ   - نارک هب  ار  توعد  نیا  و  ینادرگیمن ،

ادتبا ار  امش  هک  سک  نآ  تسادخ  (54 .) دنمیلست دوخ  دنروآیم و  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناونـشیم  ار  یناسک  اهنت  وت  يروآیمن . هار  هب 
ياناد تسومه  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  داد . يریپ  یناوتان و  تّوق ، زا  دعب  سپـس  دیـشخب ، تّوق  یناوتان  زا  سپ  هاگنآ  دیرفآ ، ناوتان 
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نیا مه ] ایند  رد  [ ؛ دـناهدرکن گنرد  شیب ]  ] یتعاس زج  هک  دـننکیم  داـی  دـنگوس  ناـمرجم  دوش ، اـپ  رب  زیخاتـسر  هک  يزور  55)و  .) اناوت
باتک رد  هچنآ ] بجوم  هب   ] امـش ًاعطق  : » دـنیوگیم دـناهتفای ، ناـمیا  شناد و  هک  یناـسک  یل ] 56)و[ .) دندشیم هدـیناشک  غورد  هب  هنوگ 

شزوپ رگید ] ، ] يزور نینچ  رد  57)و  .«) دیتسنادیمن ناتدوخ  امش  یلو  تسا  زیخاتسر  زور  نیا ، و  دیاهدنام ، زیخاتـسر  زور  ات  تس ] ] ادخ
زا مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  یتسار  هب  58)و  .) دوشیمن هتساوخ  نانآ  زا  قح  يوس  هب  تشگزاب  و  دشخبیمن ، دوس  دناهدرک  متـس  هک  نانآ 

لطاـب رب  زج  امــش  : » تـفگ دـنهاوخ  ًاـمتح  دــناهدیزرو  رفک  هـک  ناـنآ  يرواـیب ، ياهـیآ  ناـشیا  يارب  نوـچ  و  مـیدروآ ، یلَثَم  هنوـگ  ره 
یناسک ات  راهنز  و  تسا ، قح  ادخ  هدعو  هک  نک  ربص  سپ  (60 .) دهنیم رهُم  دننادیمن  هک  یناسک  ياهلد  رب  ادخ  هنوگ ، نیا  (59 .«) دیتسین

(61 .) دنرادناو يرسکبس  هب  ار  وت  دنرادن ، نیقی  هک 

نامقل

یتمحر دومنهر و  ناراکوکین  يارب  هک ] (] 3 ،) زومآتمکح باتک  تایآ  تسا  نیا  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
بناج زا  هک  دننانآ  (5 .) دـنراد نیقی  ترخآ  هب  هک  دـنناشیا  مه ]  ] و دـنهدیم ، تاکز  دـنرادیم و  اپرب  زامن  هک  یناسک  ناـمه ] (] 4 ،) تسا
مدرم  ] ات دنرادیرخ  ار  هدوهیب  نخس  هک  دنایناسک  مدرم  زا  یخرب  6)و  .) دنناراگتسر هک  دنناشیا  و  دنرادروخرب ، تیاده  زا  ناشراگدرورپ 

نوچ 7)و  .) دوب دهاوخ  هدننکراوخ  یباذع  نانآ  يارب  دنریگ ؛ دنخـشیر  هب  ار  ادخ ] هار   ] و دننک ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  یـشناد  چـیه ] ] یب ار ]
وا سپ  تسا ؛ ینیگنس  شیاهشوگ  رد  ییوگ  ای ]  ] هدینشن ار  نآ  ییوگ  هکنانچ  دنادرگیمرب ، يور  توِخن  اب  دوش ، هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ 

، تشاد دـنهاوخ  تمعن  رپ  ياهغاب  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  تقیقح ، رد  (8 .) هد ربـخ  درد  رپ  یباذـع  زا  ار 
ینوتس چیهیب  ار  اهنامسآ  (10 .) راکهدیجنـس ریذپانتسکـش  تسومه  تسا و  قح  هک  تسادخ  هدـعو  دـننامیم ؛ نادواج  نآ  رد  هک  (9)

هدنکارپ ياهدنبنج  هنوگ  ره  زا  نآ  رد  و  دنابنجب ، ار  امـش  نیمز ] ادابم   ] ات دنکفیب  راوتـسا  ياههوک  نیمز  رد  درک و  قلخ  دـینیبب  ار  نآ  هک 
دیهد ناشن  نم  هب  کنیا ] . ] تسادخ قلخ  نیا ، (11 .) میدینایور نآ  رد  وکین  هایگ ]  ] عون ره  زا  میداتسرف و  ورف  یبآ  نامسآ  زا  و  دینادرگ ،

: هک میداد  تمکح  ار  ناـمقل  یتسار ، هب  12)و  .) دنراکـشآ یهارمگ  رد  نارگمتـس  هکلب  چیه ]! [ ؟ دناهدیرفآ هچ  دـنیوا  زا  ریغ  هک  یناسک 
هدوتس زاینیب  ادخ  تقیقح ، رد  دنک ، نارفک  سک  ره  و  درازگیم ؛ ساپس  دوخ  يارب  اهنت  درازگب ، ساپس  هک  ره  رازگب و  ساپـس  ار  ادخ 

ادـخ هب  نم ، كرـسپ  يا  : » تفگ دادیم - زردـنا  ار  وا  يو  هک  یلاح  رد   - شیوخ رـسپ  هب  نامقل  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 13)و .) تسا
، دش رادراب  وا  هب  شردام  میدرک ؛ شرافس  شردام  ردپ و  هراب  رد  ار  ناسنا  14)و  .«) تسا گرزب  یمتس  كرش  یتسار  هب  هک  روایم  كرش 

شاب تردام  ردپ و  نم و  ِرازگرکش  هک  میدرک ] شرافـس  وا  هب  يرآ ، . ] تسا لاس  ود  رد  شنتفرگ  زاب  ریـش  زا  و  یتسـس . يور  رب  یتسس 
زا يزرو ، كرـش  نم  هب  تسین  یـشناد  نادب  ار  وت  هک  يزیچ  هراب  رد  ات  دنراداو  ار  وت  رگا  15)و  .) تسا نم  يوس  هب  همه ]  ] تشگزاـب هک 

و ددرگیمزاب ؛ نم  يوس  هب  نانکهبوت  هک  نک  يوریپ  ار  یـسک  هار  و  نک ، ترـشاعم  ناـنآ  اـب  یبوخ  هب  اـیند  رد  یل ] و[ ربم ، ناـمرف  ناـنآ 
رگا نم ، كرسپ  يا  (» 16 .) درک مهاوخ  ربخ  اب  ار  امش  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  تقیقح ]  ] زا و  تسا ، نم  يوس  هب  امـش  تشگزاب  ماجنارـس ] ]
هاـگآ قیقد و  سب  ادـخ  هک  دروآیم ، ار  نآ  ادـخ  دـشاب ، نیمز  رد  اـی  اهنامـسآ  رد  اـی  یگنـسهتخت  رد  یلدرَخ و  هناد  نزومه  وت ] لـمع  ]
تـسا هدـمآ  دراو  وت  رب  هک  یبیـسآ  رب  و  راد ، زاب  دنـسپان  راک  زا  راداو و  هدیدنـسپ  راک  هب  راد و  اپرب  ار  زاـمن  نم ، كرـسپ  يا  (17 .) تسا

ادخ هک  ورم  هار  نامارخ  نیمز  رد  و  باتمرب ، ُخر  توِخن ] هب   ] مدرم زا  18)و  .) تسا روما  رد ] وت  هدارا  و   ] مزع زا  یکاح ]  ] نیا شاب . ابیکش 
نارخ گناب  اهزاوآ  نیرتدـب  هک  زاسهتـسهآ ، ار  تیادـص  و  شاب ، ورهنایم  دوخ  نتفرهار  رد  19)و  .) درادیمن تسود  ار  نزفال  دنـسپدوخ 
نطاب رهاظ و  ياهتمعن  هتخاس و  امـش  رّخـسم  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  ادـخ  هک  دیاهتـسنادن  ایآ  (20 .) تسا

هلداجم هب  دنـشاب ] هتـشاد   ] نشور یباتک  دومنهر و  شناد و  هکنآ ] ] یب ادـخ  هراب  رد  مدرم  زا  یخرب  و  تسا ؟ هدرک  ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ 
رب ار  نامناردپ  هک  هچنآ  هکلب  هن ]! : »] دنیوگیم دینک ،» يوریپ  هدرک  لزان  ادخ  هک  ار  هچنآ  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  21)و  .) دنزیخیمرب
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هک یلاـح  رد   - ار دوـخ  سک  ره  22)و  (؟ دـناوخ ارف  نازوس  باذـع  يوس  هب  ار  نانآ  ناطیـش  دـنچ  ره  ایآ  مینکیم ؛» يوریپ  میاهتفاـی  نآ 
رفک سک  ره  23)و  .) تسادخ يوس  هب  اهراک  ماجرف  و  هدزرد ، گنچ  يرتراوتـسا  نامـسیر  رد  ًاعطق  دنک ، ادـخ  میلـست  دـشاب - راکوکین 

رد درک . میهاوـخ  ناـشهاگآ  دـناهدرک  هچنآ  تقیقح ]  ] هب و  تساـم ، يوـس  هب  ناشتـشگزاب  دـنادرگ . نیگمغ  ار  وـت  وا  رفک  دـیابن  دزرو ،
هدـنامرد راـشف  رپ  یباذـع  رد  ار  ناـشیا  سپــس  میزاـسیم ، رادروـخرب  یکدـنا  ار  ناـنآ  اـم ] (] 24 .) تساـناد اـهلد  زار  هب  ادـخ  تـقیقح ،

ِنآ زا  شیاتـس  : » وگب ادخ ». : » تفگ دنهاوخ  ًاملـسم  تسا ؟ هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  : » یـسرپب اهنآ  زا  رگا  25)و  .) مینکیم
[ تافص ] هدوتس زاینیب  نامه  ادخ  تقیقح ، رد  تسادخ ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  (26 .) دننادیمن ناشرتشیب  یلو  تسادخ »

ًاعطق دریذـپن . نایاپ  ادـخ  نانخـس  دـیآ ، يرای  هب  رگید  يایرد  تفه  ار  ایرد  دـشاب و  ملق  تسا  نیمز  رد  تخرد  هچ  نآ  رگا  27)و  .) تسا
ادـخ هک  تسین ، نـت  کـی  شنیرفآ ]  ] دـننام زج  اـم ] دزن  رد   ] امـش نـتخیگنارب  شنیرفآ و  (28 .) تسا میکح  ریذپانتسکـش  هک  تسادـخ 

ریخـست ار  هام  باـتفآ و  و  دروآیمرد ، بش  رد  زین ]  ] ار زور  و  دروآیمرد ، زور  رد  ار  بش  ادـخ  هک  ياهدـیدن  اـیآ  (29 .) تسانیب ياونش 
ادـخ هک  تسا  نآ  لیلد  همه ] اه  ] نیا (30 (؟ تسا هاگآ  دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  زین ]  ] دـنناور و یمولعم  تقو  ات  کی  ره  هک ]  ] تسا هدرک 

هب اهیتشک  هک  ياهدیدن  ایآ  (31 .) تسا گرزب  هبترمدـنلب  نامه  ادـخ  و  تسا ، لـطاب  دـنناوخیم  هک  ار  هچ  ره  وا  زا  ریغ  تسا و  قح  دوخ 
ره يارب  ییامن ]، تردـق   ] نیا رد  ًاعطق  دـنایامنب ؟ امـش  هب  ار  دوخ  تردـق ]  ] ياههناشن زا  یخرب  ات  دـندرگیم  ناور  اـیرد  رد  ادـخ  تمعن 

صلاخ وا  يارب  ار  دوخ ]  ] داقتعا دـنناوخب و  ار  ادـخ  دریگ ، ارف  ار  ناـنآ  اـسآهوک  یجوم  نوچ  32)و  .) تساههناشن يرازگساپس ، يابیکش 
يرازگـساپسان نئاخ  ره  زج  ار  ام  ياههناشن  و  دنتـسه ، ورهنایم  نانآ  زا  یخرب  دـناسر  یکـشخ  هب  داد و  ناـشتاجن  نوچ  یل ] و[ دـننادرگ ،

چیه و  دـیآیمن ، شدـنزرف  راـک  هب  يردـپ  چـیه  هـک  يزور  زا  دیـسرتب  و  دـیرادب ، اورپ  ناـتراگدرورپ  زا  مدرم ، يا  (33 .) دنکیمن راکنا 
امش ناطیـش  ات  راهنز  و  دبیرفن ، ار  امـش  ایند  یگدنز  نیا  ات  راهنز  تسا . قح  ادخ  هدعو  يرآ ، دمآ . دهاوخن  شردپ  راک  هب  زین ]  ] يدنزرف

تـساهمحر رد  هک  ار  هچنآ  و  دتـسرفیم ، ورف  ار  ناراـب  و  تسوا ، دزن  تماـیق  هب ]  ] ملع هـک  تسادـخ  تـقیقح ، رد  (34 .) دزاسن رورغم  ار 
ياناد هک ]  ] تسادخ تقیقح ، رد  دریمیم . نیمزرس  نیمادک  رد  دنادیمن  یسک  و  دروآیم ، تسد  هب  هچ  ادرف  دنادیمن  یـسک  دنادیم و 

(35 .) تسا هاگآ 

ةدجسلا

راگدرورپ فرط  زا  تسین - نآ  رد  کش  ياج ]  ] چـیه هک   - باتک نیا  ندـش  لزان  (2 .) میم مال ، فلا ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
شیپ هک  ار  یمدرم  ات  تسوت ، راگدرورپ  بناج  زا  ّقح و  نآ  هکلب  تسا ] نینچ  هن  [ ؟» تسا هتفابرب  ار  نآ  : » دـنیوگیم ایآ  (3 .) تساهناهج

نایم هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  هک  تسا  یـسک  ادخ  (4 .) دنبای هار  هک  دیما  یهد ، رادشه  تسا  هدماین  نانآ  يارب  ياهدـنهدمیب  وت  زا 
زاب ایآ  تسین ؛ يرگتعافش  تسرپرـس و  وا  زا  ریغ  امـش  يارب  تفای ، الیتسا  تردق ]  ] شرع رب  هاگنآ  دیرفآ ، ماگنه  شـش  رد  تسا ، ود  نآ 

 - شرادقم هک  يزور  رد  نآ ] شرازگ  هجیتن و   ] هاگنآ دنکیم ؛ هرادا  نیمز ، ات  هتفرگ ]  ] نامسآ زا  ار  ناهج ]  ] راک (5 (؟ دیریگیمن دنپ  مه 
دنمهوکـش هک  راکـشآ ، ناهن و  ياناد  تسوا  (6 .) دوریم الاب  وا  يوس  هب  تسا ، لاس  رازه  دیرامـشیمرب - ناـیمدآ ]  ] امـش هک  ناـنچ  نآ 

[ موادت  ] سپس (8 (؛ درک زاغآ  لِگ  زا  ار  ناسنا  شنیرفآ  و  هدـیرفآ ، وکین  تسا  هدـیرفآ  هک  ار  يزیچ  ره  هک  یـسک  نامه  (7 .) تسا نابرهم 
شوگ و امـش  يارب  و  دـیمد ، وا  رد  شیوـخ  حور  زا  و  درک ، مادـناتسرد  ار  وا  هاـگنآ  (9 (؛ دومرف ررقم  تسپ  یبآ  هدـیکچ  زا  ار  وا  لـسن 

تقلخ رد  اـم  زاـب ]  ] اـیآ میدـش ، مگ  نیمز  ِلد ]  ] رد یتقو  اـیآ  : » دـنتفگ 10)و  .) دیرازگیم ساپـس  كدـنا  هچ  داد ؛ رارق  اهلد  ناگدـید و 
، هدش هدرامگ  امش  رب  هک  یگرم  هتشرف  : » وگب (11 .) دنرفاک وا ] روضح  و   ] ناشراگدرورپ ياقل  هب  اهنآ  هکلب  هن ]، [ »؟ دوب میهاوخ  يدـیدج 

ناشراگدرورپ شیپ  ناـمرجم  هک  ار  یماـگنه  شاـک  12)و  .«) دـیوشیم هدـینادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  هاگنآ  دناتـسیم ، ار  ناـتناج 
ام هک  ارچ  مینک ، هتسیاش  راک  ات  نادرگزاب  ار  ام  میدینش ؛ میدید و  اراگدرورپ ، :[ » دنیوگیم هک   ] يدیدیم دناهدنکفا  ریز  هب  ار  ناشاهرس 
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ره : » هک هدیدرگ  َقَقحم  نم  نخـس  نکیل  میدادیم ، ار  شتیادـه  ربج ] يور  زا   ] یـسک ره  هب  ًامتح  میتساوخیم ، رگا  13)و  .«) میراد نیقی 
ام دیشچب ؛ ار ] باذع   ] دیدرب دای  زا  ار  ناتزور  نیا  رادید  هکنآ  يازس ]  ] هب سپ  (14 .«) دنکآ مهاوخ  نایمدآ  ناینج و  همه  زا  ار  منهج  هنیآ 

نوچ هک  دـنورگیم  ام  تایآ  هب  یناسک  اهنت  (15 .) دیشچب ار  نادواج  باذع  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  يازـس ]  ] هب و  میدرک ، ناتـشومارف  زین ] ]
یگرزب نانآ  دنیوگیم و  حیبست  ناشراگدرورپ  شیاتـس  هب  و  دـنتفایمرد ، يور  هب  نانکهدجـس  دـننک ، يروآدای  ناشیا  هب  ار  تایآ ]  ] نآ
ناشیزور هچنآ  زا  و  دـنناوخیم ، عمط  میب و  يور  زا  ار  ناـشراگدرورپ  و ]  ] ددرگیم ادـج  اـههاگباوخ  زا  ناـشیاهولهپ  (16 .) دنشورفیمن

يارب دندادیم  ماجنا  هچنآ  شاداپ ]  ] هب تسا  ناگدـید  شخبینـشور  هچنآ  زا  زیچ  هچ  دـنادیمن  سک  چـیه  (17 .) دننکیم قافنا  میاهداد 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  اما  (19 .) دنتسین ناسکی  تسا ؟ نامرفان  هک  تسا  یسک  نوچ  تسا ، نمؤم  هک  یسک  ایآ  (18 .) ماهدرک ناهنپ  نانآ 

اما 20)و  .) دندرگیم ییاریذپ  دنوشیم ، نیزگیاج  نآ  رد  هک  ییاهغاب  رد  دندادیم  ماجنا  هچنآ  شاداپ ]  ] هب دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  و 
هب دنوشیم و  هدینادرگزاب  نآ  رد  دنیایب ، نوریب  نآ  زا  دـنهاوخب  هک  راب  ره  تسا . شتآ  ناشهاگیاج  سپ  دـناهدرک ، ینامرفان  هک  یناسک 
ایند نیا  باذـع  زا  رتگرزب ، باذـع  نآ  زا  ریغ  ًاعطق  21)و  .«) دیـشچب دیتشادنپیم  شغورد  هک  ار  یـشتآ  نآ  باذع  : » دوشیم هتفگ  نانآ 
هداد دـنپ  شراگدرورپ  تاـیآ  هب  هک  سک  نآ  زا  رترگدادـیب  تسیک  22)و  .) دندرگزاب ادـخ ] هب   ] اهنآ هک  دـیما  میناشچیم ، نانآ  هب  زین ] ]

وا ياقل  رد  سپ  میداد . باتک  یـسوم  هب  ام ]  ] یتسار هب  23)و  .) میاهدنـشِکماقتنا نامرجم  زا  ام  ًاعطق  دنادرگب ؟ يور  نآ  زا  هاگنآ  و ]  ] دوش
نیقی ام  تایآ  هب  دندرک و  ییابیکش  نوچ  24)و  .) میداد رارق  تیاده  هیام ]  ] لیئارسا نادنزرف  يارب  ار  باتک ]  ] نآ و  نکم ، دیدرت  [ ادخ اب  ]

زور دوخ  وت ، راگدرورپ  تقیقح ، رد  (25 .) دندرکیم تیادـه  ار ] مدرم   ] ام نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  زا  یخرب  دنتـشاد ،
هچ هک  هدـیدرگن  نشور  نانآ  يارب  ایآ  (26 .) درک دـهاوخ  يرواد  ناشنایم  دـندرکیم ، فالتخا  نآ  هراب  رد  رگیدـکی  اب  هچنآ  رد  تماـیق 

؟ دنونـشیمن رگم  تساهتربع ، رما ]  ] نیا رد  ًاعطق  دنوریم ؟ هار  ناشیاهارـس  رد  نانیا ] هک   ] میدینادرگ دوبان  اهنآ  زا  شیپ  ار  اهلـسن  رایـسب 
زا ناشدوخ  ناشیاهماد و  هک  میروآیمرب  ار  ياهتـشِک  نآ  هلیـسو  هب  و  میناریم ، ریاب  نیمز  يوس  هب  ار  ناراب  ام  هک  دناهتـسیرگنن  ایآ  (27)

، يزوریپ زور  : » وگب (29 (»؟ تسا تقو  هچ  امـش ]  ] يزوریپ نیا  دییوگیم ، تسار  رگا  : » دنـسرپیم 28)و  (؟ دننیبیمن رگم  دنروخیم ؟ نآ 
رد زین  اهنآ  هک  شاب  رظتنم  باـترب و  يور  ناـشیا  زا  سپ ، (30 .«) دنباییمن تلهم  نانآ  دـشخبیمن و  دوس  دـناهدش  رفاک  هک  یناسک  نامیا 

(31 .) دنراظتنا

بازحألا

میکح ياـناد  هراوـمه  ادـخ  هـک  ربـم ، ناـمرف  ار  ناـقفانم  نارفاـک و  رادـب و  اورپ  ادـخ  زا  ربماـیپ ، يا  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
3)و .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  هراومه  ادخ  هک  نک  يوریپ  دوشیم ، یحو  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  2)و  .) تسا

ناتنارسمه نآ  و  تسا ، هداهنن  لد  ود  شنورد  رد  يدرم  چیه  يارب  دنوادخ  (4 .) تس [ وت  ] نابهگن ادخ  هک  سب  نیمه  نک ، دامتعا  ادخ  رب 
هب امش  راتفگ  نیا ، تسا . هدادن  رارق  امش  یعقاو ]  ] نارسپ ار  ناتناگدناوخرسپ  و  هدینادرگن ، امش  ناردام  دیهدیم  رارق  راهظ »  » دروم هک  ار 
هک دیناوخب ، ناشناردپ  مان ]  ] هب ار  نانآ  (5 .) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  هک ] تس  ] وا و  دیوگیم ، ار  تقیقح  ادخ  یل ] و[ تسامـش ، نابز 
نآ بکترم  ًاهابتـشا  هچنآ  رد  و  دنیامـش ، یلاوـم  ینید و  ناردارب  سپ  دیـسانشیمن  ار  ناشناردـپ  رگا  و  تـسا ، رتهنـالداع  ادـخ  دزن  نـیا 

ناـبرهم هدـنزرمآ  هراوـمه  هـک  تسادـخ  و   [ دـیلوؤسم  ] تـسا هتــشاد  دـمع  ناـتیاهلد  هـچنآ  رد  یلو  تـسین ، یهاـنگ  امــش  رب  دــیاهدش 
، ادـخ باتک  قبط ]  ] نادـنواشیوخ و  دـنناشیا ، ناردام  شنارـسمه  تسا و  رتکیدزن ] و   ] رتراوازـس ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  ربماـیپ  (6 .) تسا
ای تیـصو   ] دوخ نمؤم ]  ] ناتـسود هب  دیهاوخب  هکنآ  رگم  دنمّدقم ،]  ] نارجاهم نانمؤم و  رب  و ]  ] دنراد تیولوا  یـضعب  هب  تبـسن ]  ] یـضعب

حون و زا  وت و  زا  و  میتفرگ ، نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماـگنه  نک ] داـی   ] 7)و .) تسا هدش  هتـشاگن  ادخ ]  ] باتک رد  نیا  و  دینک ، یناسحا  [
نارفاک يارب  و  دـسرپ ، زاب  ناشقدـص  زا  ار  ناتـسار  ات  (8 .) میتفرگ راوتـسا  ینامیپ  نانآ  همه ]  ] زا و  میرم ، رـسپ  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و 
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هب ییاهرکـشل  هک  هاگنآ  دـیرآ ، دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (9 .) تسا هدرک  هدامآ  كاندرد  یباذـع 
هراومه دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  و  میداتـسرف ، دـیدیدیمن  ار  اـهنآ  هک  ییاهرکـشل  يدابدـنت و  ناـنآ  رـس  رب  سپ  دـندمآ ، [ رد  ] امـش يوس 

هب دیسر و  اههاگولگ  هب  اهناج  دش و  هریخ  اهمشچ  هک  هاگنآ  و  دندمآ ، امش  ياپ ]  ] ریز زا  امش و  رـس ]  ] يالاب زا  هک  یماگنه  (10 .) تسانیب
هک یماـگنه  12)و  .) دـندروخ ناکت  تخـس  دـنتفرگ و  رارق  شیاـمزآ  رد  ناـنمؤم  هک ] دوب   ] اـجنآ (11 .) دیدربیم اجبان ]  ] ییاهنامگ ادـخ 

یهورگ نوچ  13)و  .«) دندادن ياهدعو  ام  هب  بیرف  زج  شاهداتـسرف  ادـخ و  : » دـنتفگیم تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ناقفانم و 
دنتـساوخیم و هزاـجا  ربماـیپ  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  و  دـیدرگرب ». تسین ،  گـنرد  ياـج  ار  امـش  رگید  هنیدـم ، مدرم  يا  : » دـنتفگ ناـنآ  زا 

رگا 14)و  .) دنتـساوخیمن يزیچ  داهج ] زا   ] زیرگ زج  نانآ ] ، ] دوبن ظافحیب  ناشیاههناخ ] یل  و[ تسا » ظافحیب  ام  ياههناخ  : » دـنتفگیم
نیا رد  یکدـنا  زج  دـنتفریذپیم و  ار  نآ  ًاعطق  دـندناوخیم ، دادـترا  هب  ار  نانآ  هاـگنآ  دـندشیم و  عقاو  موجه  دروم  هنیدـم ]  ] فارطا زا 

هراومه ادـخ  ناـمیپ  و  دـننکن ، نمـشد ] هب   ] تشپ هک  دـندوب  هتـسب  ناـمیپ  تخـس  ادـخ  اـب  ًـالبق  هکنآ  اـب  (15 (؛ دـندرکیمن گنرد  راک ] ]
زج تروص  نآ  رد  و  دـشخبیمن ، دوس  امـش  يارب  زیرگ  نیا  زگره  دـیزیرگب ، ندـش  هتـشک  ای  گرم  زا  رگا  : » وگب (16 .) دراد تساوخزاب 
ای دروایب  دب  امش  يارب  دهاوخب  وا  رگا  دنک  تیامح  امش  زا  ادخ  ربارب  رد  دناوتیم  یـسک  هچ  : » وگب (17 .«) دش دیهاوخن  رادروخرب  یکدنا 

امش و ناگدنوشعنام ] و   ] نانکشراک دنوادخ  (18 .«) تفای دنهاوخن  يروای  رای و  دوخ  يارب  ادخ  زا  ریغ  و  دنک ؟ تمحر  ار  امـش  دـهاوخب 
امش رب  (19 .) دسانـشیم بوخ ]  ] دـنروآیمن گنج  هب  يور  یکدـنا  زج  و  دـییایب » اـم  دزن  : » دـنتفگ یم  ناـشناردارب  هب  هک  ار  یناـسک  نآ 
يوس هب  و ]  ] دخرچیم هقدح  رد  ناشنامشچ  هتفرگ ، ورف  ار  وا  گرم  هک  یسک  دننام  هک  ینیبیم  ار  نانآ  دسر  ارف  رطخ  نوچ  و  دننالیخب ،

ناشلامعا ادخ  دناهدرواین و  نامیا  نانآ  دنصیرح . لام  رب  دننزیم ؛ شین  دنت  ییاهنابز  اب  ار  امـش  دوش  فرطرب  سرت  نوچ  و  دنرگنیم ؛ وت 
ياههتسد رگا  و  دناهتفرن ، نمشد  ياههتـسد  هک  دنرادنپیم  نینچ ]  ] نانیا (20 .) تسا ناسآ  ادخ  رب  هراومه  راک ]  ] نیا و  هدـینادرگ ، هابت  ار 

امـش نایم  رد  رگا  و  دـندشیم ، ایوج  امـش  هب ] طوبرم   ] رابخا زا  دـندوب و  نیـشنهیداب  بارعا  نایم  شاک  دـننکیم : وزرآ  دـنیآزاب  نمـشد 
زور ادخ و  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسوکین : یقشمرس  ادخ  لوسر  هب ] ادتقا   ] رد امش  يارب  ًاعطق  (21 .) دندرکیمن گنج  یکدنا  زج  دندوب ،

ادخ و هک  تسا  نامه  نیا  : » دـنتفگ دـندید ، ار  نمـشد  ياههتـسد  نانمؤم  نوچ  22)و  .) دنکیم دای  ناوارف  ار  ادخ  دراد و  دـیما  نیـسپزاب 
نانمؤم نایم  زا  (23 .) دوزفین نانآ  يرادربنامرف  ناـمیا و  رب  زج  و  دـنتفگ ،» تسار  شاهداتـسرف  ادـخ و  دـنداد و  هدـعو  اـم  هب  شاهداتـسرف 

دنراظتنا و نیمه ]  ] رد اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دناینادرم 
باذع دهاوخب ، رگا  ار  ناقفانم  و  دهد ، شاداپ  ناشیتسار  شاداپ ]  ] هب ار  نایوگتـسار  ادخ  ات  (24 .) دندرکن لیدبت  ار ] دوخ  هدیقع  زگره  ]
هدیـسر یلام  هب  هکنآیب  دناهدیزرو ، رفک  هک  ار  نانآ  دـنوادخ  25)و  .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  هراومه  ادخ  هک  دـیاشخبب  ناشیا  رب  ای  دـنک 

26)و .) تسا ریذپانتسکش  دنمورین  هراومه  ادخ  و  تشادرب ، نانمؤم  زا  ار  گنج  تمحز ]  ] ادخ و  دنادرگرب ، ترسح ] و   ] ظیغ هب  دنشاب ،
ار یهورگ  دـنکفا : ساره  ناشیاهلد  رد  دروآ و  ریز  هب  ناشیاهژد  زا  دـندوب ، هدرک  یتُشپمه  ناکرـشم ]  ] اـب هک  ار  باـتک  لـها  زا  یناـسک 

ثاریم امـش  هب  دـیدوب  هداهنن  اپ  نآ  رد  هک  ار  ینیمزرـس  ناشلاوما و  اههناخ و  ناشنیمز و  27)و  .) دیدرکیم ریـسا  ار  یهورگ  دیتشکیم و 
مهدب ار  ناترهَم  ات  دییایب  دینآ ، تنیز  ایند و  یگدنز  ناهاوخ  رگا  : » وگب تنارـسمه  هب  ربمایپ ، يا  (28 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  و  داد ،

امش ناراکوکین  يارب  ادخ  یتسار  هب  سپ  دیترخآ ، يارس  يو و  هداتسرف  ادخ و  راتـساوخ  رگا  29)و  .) منک اهر  ار  امـش  مّرُخ  شوخ و ]  ] و
نادنچ ود  شباذع  دنک ، يراکشآ  ِتشز  راک  هب  تردابم  امش  زا  سک  ره  ربمایپ ، نارسمه  يا  (30 .) تسا هدینادرگ  هدامآ  یگرزب  شاداپ 

ار ششاداپ  دنک ، هتسیاش  راک  دََرب و  نامرف  ار  شاهداتسرف  ادخ و  امـش  زا  سک  ره  31)و  .) تسا ناسآ  هراومه  ادخ  رب  نیا  و  دوب ؛ دـهاوخ 
، دیتسین رگید ]  ] نانز زا  کی  چیه  دننام  امش  ربمایپ ، نارـسمه  يا  (32 .) تخاس میهاوخ  مهارف  وکین  ِيزور  شیارب  میهدیم و  نادـنچ  ود 
رد 33)و  .) دـییوگ هتـسیاش  يراـتفگ  و  دزرو ؛ عـمط  تـسا  يراـمیب  شلد  رد  هـکنآ  اـت  دـییوگم  نخـس  زاـن  هـب  سپ  دـیراد  اورپ  رـس  رگا 

ادـخ و دـیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  زامن  دـینکم و  راکـشآ  ار  دوخ  ياهتنیز  میدـق  تیلهاج  راگزور  دـننام  دـیریگ و  رارق  ناـتیاههناخ 
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هچنآ 34)و  .) دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و   [ ربمایپ  ] نادناخ امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  دیرب . نامرف  ار  شاهداتسرف 
هاگآ قیقد و  هراومه  ادـخ  تقیقح ، رد  دـینک . دای  دوشیم  هدـناوخ  امـش  ياـههناخ  رد  زیمآ ] ] تمکح نانخـس ]  ] ادـخ و تاـیآ  زا  هک  ار 
نانز نادرم و  و  وگتـسار ، نانز  نادرم و  و  هشیپتدابع ، ناـنز  نادرم و  و  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  و  ناملـسم ، ناـنز  نادرم و  (35 .) تسا

هک ینانز  نادرم و  و  نمادکاپ ، نانز  نادرم و  و  رادهزور ، نانز  نادرم و  و  هدـنهدهقدص ، نانز  نادرم و  و  نتورف ، نانز  نادرم و  و  ابیکش ،
دسرن ار  ینمؤم  نز  درم و  چیه  36)و  .) تسا هتخاس  مهارف  گرزب  یشاداپ  یـشزرمآ و  نانآ  همه ]  ] يارب ادخ  دننکیم ، دای  ناوارف  ار  ادخ 

دنک ینامرفان  ار  شاهداتسرف  ادخ و  سک  ره  و  دشاب ؛ يرایتخا  ناشراک  رد  نانآ  يارب  دنهد ، نامرف  يراک  هب  شاهداتسرف  ادخ و  نوچ  هک 
تمعن وا  هب  زین ]  ] وت دوب و  هتـشاد  ینازرا  تمعن  وا  رب  ادـخ  هک  یـسک  هب  هک  هاـگنآ  37)و  .) تسا هدیدرگ  يراکـشآ  یهارمگ  راچد  ًاعطق 

ناهن دوخ  لد  رد  دوب ، نآ  هدننکراکشآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  و  رادب » اورپ  ادخ  زا  راد و  هاگن  دوخ  شیپ  ار  ترسمه  : » یتفگیم يدوب ، هداد 
كرت ار  وا  و   ] تفرگرب ماک  نز ]  ] نآ زا  دیز  نوچ  سپ  یـسرتب . وا  زا  هک  دوب  رتراوازـس  ادخ  هکنآ  اب  يدیـسرتیم ، مدرم  زا  يدرکیم و 

- دـنتفگ قالط  ار  نانآ  نوچ   - ناشناگدناوخرـسپ نانز  اب  نانمؤم  جاودزا  دروم  رد  هدـنیآ ] رد   ] اـت میدروآرد  وت  حاـکن  هب  ار  يو  تفگ ]
تّنـس نیا ] . ] تـسین یهاـنگ  هدـینادرگ  ضرف  وا  يارب  ادـخ  هـچنآ  رد  ربماـیپ  رب  (38 .) دریذـپ ارجا  تروص  ادـخ  نامرف  و  دـشابن ، یهاـنگ 
نامه (39 .) تسا ییاناوت ] اب  بسانتم  و   ] ررقم هزادنا  هب  هراومه  ادـخ  نامرف  و  هدوب ، لومعم ]  ] ناگتـشذگ نایم  رد  زابرید  زا  هک  تسادـخ 

تیاـفک یـسرباسح  يارب  ادـخ  و  دـنرادن . میب  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  دنـسرتیم و  وا  زا  دـننکیم و  غـالبا  ار  ادـخ  ياـهمایپ  هک  یناـسک 
يزیچ ره  رب  هراوـمه  ادـخ  و  تـسا . ناربماـیپ  متاـخ  ادـخ و  هداتـسرف  یلو  تـسین ، امــش  نادرم  زا  کـی  چـیه  ردـپ  دّـمحم  (40 .) دنکیم
یسک تسوا  (43 .) دییاتسب یکاپ  هب  ار  وا  ماش  حبص و  42)و  .) رایسب يدای  دینک ، دای  ار  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (41 .) تساناد

ناـبرهم هراوـمه  ناـنمؤم  هـب  و  دروآرب ، ییانـشور  يوـس  هـب  اـهیکیرات  زا  ار  امــش  اـت  دتــسرفیم  دورد  امــش  رب  دوـخ  ناگتــشرف  اـب  هـک 
وت ام  ربمایپ ، يا  (45 .) تسا هدرک  هدامآ  وکین  یـشاداپ  نانآ  يارب  و  دوب ، دهاوخ  مالـس  دننک - شرادید  هک  يزور   - ناشدورد (44 .) تسا

نانمؤم 47)و  .) كانبات یغارچ  و  وا ، نامرف  هب  ادخ  يوس  هب  هدننکتوعد  46)و  ،) میداتسرف هدنهدرادشه  رگتراشب و  هاوگ و  تَمِس ] هب   ] ار
رب رذـگب و  ناشرازآ  زا  و  ربم ، نامرف  ار  ناقفانم  نارفاک و  48)و  .) دوب دهاوخ  ناوارف  یـشیاشخب  ادخ  بناج  زا  نانآ  يارب  هک  ِهد  هدژم  ار 

دوخ حاـکن  هب  ار  نمؤـم  ناـنز  رگا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (49 .) دـنکیم تیافک  ادـخ  نوچ ]  ] يزاسراک نک و  داـمتعا  ادـخ 
سپ تسین ؛ دیرامشب ، ار  نآ  هک  ياهدع  اهنآ  هدهع  رب  رگید  دیداد ، ناشقالط  دینک ، یگباوخمه  نانآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  هاگنآ  دیدروآرد ،

و میدرک ، لالح  ياهداد  ار  ناشرْهَم  هک  ار  ینارسمه  نآ  وت  يارب  ام  ربمایپ ، يا  (50 .) دینک اهر  ار  اهنآ  مّرخ  شوخ و  دیهدب و  ار  ناشرْهَم 
نارتخد وت و  ییاد  نارتخد  تیاـههمع و  نارتـخد  تیومع و  نارتـخد  و  هداد ، رارق  وت  راـیتخا  رد  یگنج  تمینغ  زا  ادـخ  هک  ار  ینازینک ] ]

ینز هب  ار  وا  دهاوخب  ربمایپ  هک  یتروص  رد  - دشخبب ربمایپ  هب  هنابلطواد ]  ] ار دوخ  هک  ینمؤم  نز  و  دناهدرک ، ترجاهم  وت  اب  هک  تیاههلاخ 
ررقم نانآ  رب  هچ  ناشنازینک  نانز و  دروم  رد  هک  مینادیم  کـین  اـم  ناـنمؤم . رگید  هن  تسوت  هژیو  شـشخب ] يور  زا  جاودزا  نیا  . ] دریگ

هب یهاوخیم  هک  ار  اـهنز  نآ  زا  مادـک  ره  تبوـن  (51 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  هراومه  ادـخ  و  دـیاین ، شیپ  یلکـشم  وت  يارب  ات  میاهدرک ،
بلط هرابود ]  ] ياهدرک كرت  هک  ار  مادـک  ره  هک  تسین  یکاـب  وت  رب  و  هد ، ياـج  دوخ  شیپ  یهاوخیم  هک  ار  مادـک  ره  زادـنا و  ریخأـت 

و دندرگ ، دونشخ  ياهداد  نانآ  هب  هچنآ  هب  ناشیگمه  دنوشن و  گنتلد  ددرگ و  نشور  ناشنامـشچ  هکنیا  يارب  تسا  رتکیدزن  نیا  ینک .
ياـج هب  هکنیا  زین  ناـنز و  نتفرگ ]  ] رگید سپ ، نـیا  زا  (52 .) تسا رابدرب  ياناد  هراومه  ادخ  و  دـنادیم ، ادـخ  تسامـش  ياهلد  رد  هچنآ 
يزیچ ره  رب  هراومه  ادخ  و  نازینک ، يانثتـسا  هب  دـتفا ، دنـسپ  دروم  وت  يارب  اهنآ  ییابیز  دـنچ  ره  تسین ، لالح  وت  رب  يرگید  نانز  نانآ ،

هداد هزاجا  امـش  هب  یماعط  ندروخ ]  ] يارب هکنآ  رگم  دـیوشم ، ربمایپ  ياهقاتا  لخاد  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  (53 .) تسا بقارم 
هدنکارپ دیدروخ  اذـغ  یتقو  و  دـیدرگ ، لخاد  دـیدش  توعد  هک  یماگنه  یلو  دیـشاب ؛ نآ  ندـشهتخپ  راظتنا  رد  هکنآیب  مه ] نآ  ، ] دوش

زا ادـخ  هـکنآ  لاـح  و  درادیم ، مرـش  امـش  زا  یل ] دـناجنریم و[ ار  ربماـیپ  امـش  راـتفر ]  ] نـیا دـیدرگ . ینخـس  مرگرــس  هـکنآیب  دـیوش 
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نانآ ياهلد  امش و  ياهلد  يارب  نیا  دیهاوخب ؛ نانآ  زا  هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ  يزیچ  ربمایپ ]  ] نانز زا  نوچ  و  دنکیمن ، مرـش  ییوگ ] ] قح
ارچ دیروآرد ، دوخ  حاکن  هب  وا  گرم ]  ] زا سپ  ار  شنانز  دیابن ]  ] ًاقلطم و  دـیناجنرب ، ار  ادـخ  لوسر  دـیرادن  قح  امـش  و  تسا ، رتهزیکاپ 

يزیچ ره  هب  ادـخ  ًاـعطق  دـیراد  ناـهنپ  ار  نآ  اـی  دـینک  شاـف  ار  يزیچ  رگا  (54 .) تسا گرزب  یهاـنگ ]  ] هراوـمه ادـخ  دزن  راـک ]  ] نیا هک 
یهانگ ناشناگدرب  و  شیکمه ]  ] نانز نارهاوخ و  نارـسپ  ناردارب و  نارـسپ  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  دروم  رد  نانز  رب  (55 .) تساناد

دورد ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادخ و  (56 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  هراومه  ادخ  هک  دـیرادب  اورپ  ادـخ  زا  دـیاب  و  دـنوش ؛] هدـید  هک   ] تسین
ربمایپ ادخ و  هک  یناسک  نامگیب ، (57 .) دیهن ندرگ  یبوخب  شنامرف  هب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم .

هک یناسک  58)و  .) تسا هتخاس  هدامآ  روآتفخ  یباذـع  ناـشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ناـنآ  ادـخ  دـنناسریم ، رازآ  ار  وا 
ندرگ هـب  راکــشآ  یهاـنگ  تـمهت و  ًاـعطق  دــنناسریم ، رازآ  دنــشاب  هدــش  یتـشز ] لـمع   ] بـکترم هـکنآیب  ار  نمؤـم  ناـنز  نادرم و 

هتخانـش هکنآ  يارب  نیا  دـنریگ . رتورف  دوخ  رب  ار  دوخ  ياهـششوپ  : » وگب نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب  ربماـیپ ، يا  (59 .) دناهتفرگ
ناشیاهلد رد  هک  یناسک  ناـقفانم و  رگا  (60 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  تسا ، رتکیدزن  طایتحا ] هب   ] دـنریگن رارق  رازآ  دروم  دـنوش و 

رد كدـنا  یتدـم ]  ] زج اـت  مینکیم  طلـسم  ناـنآ  رب  تخـس  ار  وت  دنتـسیان ، زاـب  ناـشراک ] زا  ، ] هنیدـم رد  ناـنکفاهعیاش  تسه و  یـضرم 
هک یناسک  هراب  رد  (62 .) دش دنهاوخ  هتشک  تخـس  هتفرگ و  دنوش  هتفای  اجک  ره  هدیدرگ و  رود  ادخ  تمحر  زا  (61 .) دنیاپن وت  یگیاسمه 

زیخاتـسر هراب  رد  وت  زا  مدرم  (63 .) تفای یهاوخن  يرییغت  زگره  ادخ  ّتنـس  رد  و  تسا ؛ هدوب ] يراج   ] ادـخ ّتنـس  نیمه ]  ] دـناهدوب رتشیپ 
اهنآ يارب  هدرک و  تنعل  ار  نارفاک  ادخ  (64 .) دشاب کیدزن  زیخاتسر  دیاش  یناد ؟ یم  هچ  و  تسادخ ». دزن  طقف  نآ  ملع  : » وگب دنسرپیم ؛
شتآ رد  ار  ناشیاههرهچ  هک  يزور  (66 .) يروای هن  دنباییم و  يرای  هن  دـننامیم ، نآ  رد  هنادواج  (65 .) تسا هدرک  هدامآ  ینازورف  شتآ 

ام اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم 67)و  .«) میدرکیم تعاطا  ار  ربمایپ  میدربیم و  ناـمرف  ار  ادـخ  اـم  شاـک  يا  : » دـنیوگیم دـننکیم ، وروریز 
نک ناشتنعل  هد و  باذع  نادـنچ  ود  ار  نانآ  اراگدرورپ ، (» 68 .«) دـندرک رد  هب  هار  زا  ار  ام  میدرک و  تعاطا  ار  شیوخ  نارتگرزب  اسؤر و 

هچنآ زا  ار  وا  ادخ  و  دنداد ، رازآ  دوخ ] ماهتا  اب   ] ار یسوم  هک  دیـشابم  یناسک  دننام  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (69 .«) گرزب یتنعل 
ات (71 .) دییوگ راوتـسا  ینخـس  دـیراد و  اورپ  ادـخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (70 .) دوب دـنموربآ  ادـخ  دزن  تخاس و  اّربم  دـنتفگ 

لیان یگرزب  يراگتسر  هب  ًاعطق  درب  نامرف  ار  شربمایپ  ادخ و  سک  ره  و  دیاشخبب ، امش  رب  ار  ناتناهانگ  دروآ و  حالـص  هب  ار  امـش  لامعا 
زا دـندز و  زاب  رـس  نآ  نتـشادرب  زا  سپ ، میدرک ، هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  فیلکت ] راب  یهلا و   ] تناما ام  (72 .) تسا هدمآ 

، قفانم نانز  نادرم و  ادخ  ات  تسا ] نینچ  يرآ ، (] 73 .) دوب نادان  يرگمتس  وا  یتسار  تشادرب ؛ ار  نآ  ناسنا  یل ] و[ دندش ، كانـساره  نآ 
(74 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  هراومه  ادخ  و  دریذپب ، ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هبوت  دنک و  باذع  ار  كرشم  نانز  نادرم و  و 

أبس

[ زین  ] ترخآ رد  و  تسوا ، ِنآ  زا  تسا  نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  هـک  ار  ییادـخ  ساپـس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
ورف نامـسآ  زا  هچنآ  دـیآیم و  رب  نآ  زا  هچنآ  دوریم و  ورف  نـیمز  رد  هـچنآ  (2 .) هاگآ راکهدیجنـس  تسوا  مه  و  تسوا ، ِنآ  زا  ساـپس 

ام يارب  زیخاتسر  : » دنتفگ دندش ، رفاک  هک  یناسک  3)و  .) هدنزرمآ نابرهم  تسوا  و  دنادیم ، ار ] همه   ] دوریم الاب  نآ  رد  هچنآ  دوشیم و 
رد هن  ياهرذ ، نزومه  هک  اه ] ] ناهن ياناد  نامه ] . ] دـمآ دـهاوخ  امـش  يارب  ًامتح  هک  مراگدرورپ  هب  دـنگوس  ارچ ، : » وگب دـمآ ». دـهاوخن 

[ هدـش جرد   ] نشور یباـتک  رد  هکنیا  رگم  تسا  نآ  زا  رتگرزب  هن  نآ و  زا  رتکچوک  هن  و  تسین ، هدیـشوپ  يو  زا  نیمز ، رد  هن  اهنامـسآ و 
ناشیارب شوخ  ِيزور  شزرمآ و  هک  دـننانآ  دـناسر ؛ شاداـپ  هب  دـناهدرک  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  اـت  (4 .«) تسا
كاندرد ییالب  زا  یباذـع  ناـشیارب  دـننک ، هدـنامرد  ار  اـم  هک  دـنزرویم  شـشوک  اـم  تاـیآ  لاـطبا ]  ] رد هک  یناـسک  5)و  .) دوب دهاوخ 

نآ هار  هب  تسا و  قح  هدـش ، لزان  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هک  دـننادیم  دـناهتفای ، هرهب  شناد  زا  هک  یناـسک  6)و  .) دشاب
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دهدیم ربخ  ار  امش  هک  میهد  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  ایآ  : » دنتفگ دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  7)و  .) دنکیم يربهار  تافص ] ] هدوتس زیزع 
؟ تسوا رد  ینونج  ای  هتسب  یغورد  ادخ  رب  درم ] نیا   ] ایآ (8 (؟ دوب دیهاوخ  دیدج  یشنیرفآ  رد  ًاعطق  زاب ] ، ] دیدش یشالتم  الماک  نوچ  هک 
ناشسرتسد و رد  نیمز - نامسآ و  زا   - هچنآ هب  ایآ  (9 .) دنزارد رود و  یهارمگ  باذع و  رد  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  نانآ  هکلب  هن ]! »]
رد ًاعطق  مینکفایم . ناشرس  رب  نامسآ  زا  ییاهگنسهراپ  ای  میربیم ، ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  میهاوخب  رگا  دناهتسیرگنن ؟ تسا  ناشرس  تشپ 
يا میتـفگ ]: و  . ] میدرک اـطع  یتـیزم  شیوـخ  بناـج  زا  ار  دوواد  یتـسار  هب  10)و  .) تسا تربع  يراـکهبوت  هدـنب  ره  يارب  دـیدهت ]  ] نیا

ياههرز هک ] (] 11 .) میدینادرگ مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  دینک .] یگنهامه   ] ناگدنرپ يا  و  دـیوش ، ادـصمه  ادـخ ] حـیبست  رد   ] وا اب  اههوک ،
نامیلس يارب  ار  داب  12)و  .) میانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  نم  اریز  دینک ، هتـسیاش  راک  و  نک . يریگهزادنا  تسرد  ار  اههقلح  زاسب و  خارف 

[ ناور و   ] بوذ وا  يارب  ار  سم  ندــعم  و  دوـب ، هار ]  ] هاـم کـی  هاگنابــش ، شندــمآ  و  هاـم ، کـی  دادــماب ، نآ  نـتفر  هـک  مـیدرک ]: مار  ]
باذع زا  تفاتیمرب ، رـس  ام  روتـسد  زا  اهنآ  زا  سک  ره  و  دندرکیم ، راک  وا  شیپ  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  نج  زا  یخرب  و  میدـینادرگ ،
دنناـم گرزب  فورظ  اههمــسجم و  اــههناخزامن و  زا  تساوـخیم : هـچ  ره  وا  يارب  ناصــصختم ] نآ  (] 13 .) میدـیناشچیم وا  هب  نازوـس 

یکدــنا نــم  ناگدــنب  زا  و  دیـــشاب . رازگرکـــش  دوواد ، نادـــناخ  يا  دـــنتخاسیم . نــیمز  هــب  هدـــیبسچ  ياــهگید  اههچـــضوح و 
، دروـخیم جـیردت ] هب   ] ار وا  ياـصع  هـک  هناـیروم ]  ]= یکاـخ ياهدـنبنج  زج  میتـشاد ، ررقم  وا  رب  ار  گرم  نوـچ  سپ  (14 .) دنرازگساپس

نآ رد  دنتـسنادیم ، بیغ  رگا  هک  دـیدرگ  نشور  ناـینج  يارب  داـتفا  ورف  نامیلـس ]  ] نوچ سپ  دـینادرگن ، هاـگآ  وا  گرم  زا  ار ] ناـیمدآ  ]
پچ تسار و  زا  ناتسغاب  ود  دوب : یتمحر ]  ] هناشن ناشتنوکـس  لحم  رد  ابـس  مدرم ]  ] يارب ًاعطق  (15 .) دندنامیمن یقاب ]  ] روآتفخ باذع 

، دندینادرگ يور  سپ  (16 .) هدنزرمآ ییادخ  شوخ و  تسا  يرهش  دینک . رکش  ار  وا  دیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ]: نانآ  هب  ]
تـشاد کنت  رانُک  زا  یعون  زگهروش و  خـلت و  ياههویم  هک  غاب  ود  هب  ار  اـهنآ  ناتـسغاب  ود  و  میدرک ، هناور  ار  مِرَع  ّدـس ]  ] لیـس نآ  رب  و 

؟ میناسریم تازاجم  هب  ار  ساپـسان  زج  اـیآ  و  میداد ؛ ازج  ناـنآ  هب  دـندرک  نارفک  هکنآ  يازـس ]  ] هب ار  تبوقع ]  ] نیا (17 .) میدرک لیدبت 
، ار تفاسم  اهنآ  نایم  رد  و  میدوب ، هداد  رارق  مه  هب  لصتم  ياهرهـش  میدوب  هداهن  تکرب  اهنآ  رد  هک  ییاهینادابآ  نایم  نانآ و  نایم  (18)و 
[ ياهلزنم  ] نایم اراـگدرورپ ، : » دـنتفگ اـت  (19 .) دـیدرگب رطاـخهدوسآ  نازور  نابـش و  اـه ، [ هار  ] نـیا رد  میدوـب . هتــشاد  ررقم  هزادـنا ، هـب 

ناشرامورات تخس  و  میدینادرگ ، اهتیاکح  عوضوم ] ناگدنیآ ، يارب   ] ار اهنآ  سپ  دندرک . متس  نتـشیوخ  رب  و  زادنا ». هلـصاف  نامیاهرفس 
و تفای . تسار  اهنآ  دروم  رد  ار  دوخ  نامگ  ناطیش  ًاعطق  20)و  .) تساهتربع يرازگساپس  يابیکش  ره  يارب  ارجام ]  ] نیا رد  ًاعطق  میدرک ؛

دراد نامیا  ترخآ  هب  هک  ار  یسک  هکنآ  زج  دوبن ، یطلست  نانآ  رب  ار  ناطیـش ]  ] 21)و !) دندرک يوریپ  وا  زا  هیقب ] ، ] نانمؤم زا  یهورگ  زج 
ادـخ زج  هک  ار  یناسک  : » وگب (22 .) تسا نابهاگن  يزیچ  ره  رب  وت  راـگدرورپ  و  میـسانش . زاـب  تسا  دـیدرت  رد  نآ  هراـب  رد  هک  یـسک  زا 

يو يارب  و  دنرادن ، یتکرش  ود  نآ  رد  و  دنتسین ، کلام  نیمز  رد  هن  اهنامـسآ و  رد  هن  ياهّرذ  نزومه  دیناوخب ؛ دیاهتـشادنپ  دوخ ] دوبعم  ]
نوچ ات  دهد . هزاجا  يو  هب  هک  سک  نآ  يارب  رگم  دشخبیمن ، دوس  وا  هاگشیپ  رد  يرگتعافش  23)و  .«) تسین ینابیتشپ  چیه  نانآ  نایم  زا 

هبترمدـــنلب و تسوــمه  و  تــقیقح ؛ : » دـــنیوگ یم  دوــمرف »؟ هــچ  ناــتراگدرورپ  : » دـــنیوگیم دوــش ، فرطرب  ناـــشیاهلد  زا  ساره 
ای تیادـه  رب  امـش  اـی  اـم ، اـی  تقیقح  رد  و  ادـخ ؛ : » وـگب دـهدیم »؟ يزور  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  تسیک  : » وـگب (24 .«) گرزب

دیهدیم ماجنا  امـش  هچنآ  زا  زین ] ام   ] و دـش ، دـیهاوخن  تساوخزاب  میاهدـش  بکترم  اـم  هچنآ  زا  امـش ] : »] وگب (25 .«) میراکشآ یهارمگ 
رواد تسوا  و  دنک ، یم  يرواد  قح  هب  ام  نایم  سپس  درک ؛ دهاوخ  عمج  ار  امش  ام و  نامراگدرورپ  : » وگب (26 .«) دش میهاوخن  تساوخزاب 
زیزع يادخ  تسوا  هکلب  تسین ، نینچ  دـیهد ». ناشن  نم  هب  دـیاهدینادرگ ، قحلم  وا  هب  کیرـش  ناونع ] هب   ] هک ار  یناسک  : » وگب (27 .«) اناد

29)و .) دـننادیمن مدرم  رتـشیب  نـکیل  میداتــسرفن ؛ مدرم ، ماـمت  يارب  هدـنهدرادشه  رگتراـشب و  تمــس ] هـب   ] زج ار  وـت  اـم  28)و  .) میکح
، تفر دیناوت  سپ  نآ  زا  یتعاس  هن  هک  تسا  يزور  امش  داعیم  : » وگب (30 (»؟ تسا تقو  هچ  هدعو  نیا  دییوگیم ، تسار  رگا  : » دنیوگیم

نامیا زگره  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  یتاروت ]  ] نآ هب  هن  نآرق و  نیا  هب  هن  : » دنتفگ دـندش  رفاک  هک  یناسک  31)و  .«) تسُج دیناوت  یشیپ  هن  و 
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زا یخرب  هنوگچ ] هک   ] يدـیدیم دـناهدش  تشادزاب  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  ار  نارگدادـیب  شاـک  يا  و  دروآ ». میهاوخن 
رگا : » دنیوگیم دنتـشاد ، يرترب  تسایر و ]  ] هک یناسک  هب  دندوب  تسدریز  هک  یناسک  دـننکیم ؛ وگتفگ  لدـج و ] رگید   ] یخرب اب  نانآ 

میدوب ام  رگم  : » دنیوگیم دندوب ، تسدریز  هک  یناسک  هب  دنتشاد ، يرترب  تسایر و ]  ] هک یناسک  (32 .«) میدوب نمؤم  ام  ًاعطق  دیدوبن  امش 
تسدریز هک  یناسک  33)و  .«) دیدوب راکهانگ  ناتدوخ  هکلب  هن ]، [ ؟ میتشادزاب دمآ - امـش  يوس  هب  هکنآ  زا  سپ   - تیادـه زا  ار  امـش  هک 
دیدرکیم راداو  ار  ام  هک  هاگنآ  دوب ] امـش   ] زور بش و  گنرین  هکلب  هن ]، : »] دـنیوگیم دنتـشاد ، يرترب  تسایر و ]  ] هک یناسک  هب  دـندوب 

ياهندرگ رد  و  دننک . راکـشآ  ار  دوخ  ینامیـشپ  دـننیبب  ار  باذـع  هک  یماگنه  و  میهد ». رارق  ینایاتمه  وا  يارب  میوش و  رفاک  ادـخ  هب  هک 
ياهدنهدرادشه يرهـش  چیه  رد  ام ]  ] 34)و (؟ دنـسریم دـندادیم  ماجنا  هچنآ  يازـس  هب  زج  ایآ  میهنیم ؛ اهلُغ  دـناهدش  رفاک  هک  یناـسک 

نامنادنزرف ییاراد و  ام  : » دنتفگ 35)و  .«) میرفاک دیاهدش  هداتسرف  نادب  امش  هچنآ  هب  ام  : » دنتفگ اهنآ  نانارذگشوخ  هکنآ  زج  میداتـسرفن 
گنت ای  هداـشگ  دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسا  نم  راـگدرورپ  : » وگب (36 .«) دش میهاوخن  باذـع  ام  تسا و  رتشیب  همه  زا 
یناسک رگم  دنادرگ ، کیدزن  ام  هاگشیپ  هب  ار  امش  هک  تسین  يزیچ  ناتنادنزرف  لاوما و  37)و  .«) دننادیمن مدرم  رتشیب  نکیل  دنادرگ ؛ یم 

[ یتشهب [ي  اههفرغ رد  اهنآ  تسا و  شاداپ  دـناهداد  ماـجنا  هچنآ  ربارب  ود  ناـنآ  يارب  سپ  دنـشاب . هدرک  هتـسیاش  راـک  هدروآ و  ناـمیا  هک 
رد هک  دـننانآ  دـننک ؛ هدـنامرد  دوخ ] لایخ  هب  ار  ام   ] هک دنـشوکیم  ام  تاـیآ  لاـطبا ]  ] رد هک  یناـسک  38)و  .) دوب دـنهاوخ  رطاخ  هدوسآ 
ای هداـشگ  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  يارب  ار  يزور  هک  تسا  نم  راـگدرورپ  تقیقح ، رد  : » وـگب (39 .) دنوشیم راضحا  باذع 

يزور نک ] دای   ] 40)و .«) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  و  دهدیم . وا  ار  شـضوع  دیدرک  قافنا  ار  هچ  ره  و  دنادرگیم . گنت  وا  يارب 
یهّزنم : » دنیوگیم (41 (»؟ دندیتسرپیم ار  امـش  هک  دندوب  اهنیا  ایآ  : » دـیامرفیم ناگتـشرف  هب  هاگنآ  دـنکیم ، روشحم  ار  نانآ  همه  هک  ار 

ینایز دوس و  رگیدـکی  يارب  نونکا  (42 .«) دنتـشاد داقتعا  اهنآ  هب  ناشرتشیب  دـندیتسرپیم ؛ ار  نایّنج  هکلب  اهنآ  هن  ییوت  اـم  تسرپرـس  وت ،
ام كانبات  تایآ  نوچ  43)و  .«) دیدرمشیم غورد  ار  نآ  هک  ار  یشتآ  باذع  دیـشچب  : » مییوگیم دناهدرک  متـس  هک  یناسک  هب  و  دیرادن ،

[ زین  ] و دراد ». زاـب  دـندیتسرپیم  ناتناردـپ  هچنآ  زا  ار  امـش  دـهاوخیم  هک  تسین  يدرم  زج  نـیا  : » دـنیوگیم دوـشیم  هدـناوخ  ناـنآ  رب 
ینوسفا زج  نیا  : » دـنیوگیم دـندش  رفاـک  دـمآ - ناـشیوس  هب  نوچ   - قـح هب  هک  یناـسک  و  تسین ». هتفاـبرب  یغورد  زج  نیا  : » دـنیوگیم

هداتـسرفن ناـشیوس  هـب  ياهدـنهدرادشه  وـت  زا  شیپ  و  دـنناوخب ، ار  نآ  هـک  میدوـب  هدادـن  ناـنآ  هـب  ییاـهباتک  اـم  44)و  .«) تسین راکشآ 
. دناهدیـسرن میدوب  هداد  ناشیدب  هچنآ  کیهد  هب  نانیا  هک  یلاح  رد  دندرک ، بیذکت  زین ] ، ] دـندوب نانیا  زا  شیپ  هک  یناسک  45)و  .) میدوب
هب ود و  ود  هک : مهدیم  زردـنا  کـی  امـش  هب  طـقف  نم  : » وگب (46 (؟ نم رفیک  دوب  هنوـگچ  سپ  دندرمـش ؛ غورد  ارم  ِناگداتـسرف  يرآ ]، ]

تسا شیپ  رد  هک  یتخس  باذع  زا  ار  امش  وا  درادن . یگناوید  هنوگ  چیه  امـش  قیفر  هک  دیـشیدنیب  سپـس  دیزیخ ، اپ  هب  ادخ  يارب  ییاهنت 
يزیچ ره  رب  وا  و  تسین ، ادخ  رب  زج  نم  دزم  ناتدوخ  زا  نآ  متساوخ  امـش  زا  هک  يدزم  ره  : » وگب (47 .) تسین شیب ]  ] ياهدنهدرادشه زج 

رس زا  لطاب  رگید ]  ] دمآ و قح  : » وگب (49 .«) اهناهن ياناد  تسوا ] [ ؛ دنکیم اقلا  ار  تقیقح  مراگدرورپ  نامگیب ، : » وگب (48 .«) تسا هاوگ 
تـسا يزیچ  ِتکرب ] زا  نیا   ] مبای تیاده  رگا  و  ماهدش ، هارمگ  دوخ  نایز  هب  طقف  موش ، هارمگ  رگا  : » وگب (50 .«) ددرگیمنرب دریگیمن و 

دناهدزتشحو نارفاک ]  ] هک ار  یماگنه  يدـیدیم  شاک  يا  51)و  .«) کیدزن ياونـش  تسوا  هک  دنکیم ، یحو  میوس  هب  مراگدرورپ  هک 
ییاـج زا  هنوگچ  و  میدروآ ». ناـمیا  وا  هب  : » دـنیوگیم 52)و  .) دـناهدمآ راتفرگ  کیدزن  ییاج  زا  تسا و  هدـنامن  يزیرگ  ِهار ] هک  اـجنآ  ]

هدـیدان هب  رود ، ییاج  زا  و  دـندش ، وا  رکنم  نیا  زا  شیپ  هکنآ  لاـح  53)و  (؟ تسا رّـسیم  نانآ  يارب  نامیا ] هب   ] نتفاـی تسد  رود ، نینچ ] ]
لاثما اب  زابرید  زا  هک  هنوگ  نامه  دریگیم ؛ رارق  یلیاح  دنتـساوخیم  وزرآ ] هب   ] هچنآ نایم  ناـنآ و  ناـیم  54)و  .) دندنکفایم تمهت ] ریت  ]

(55 .) دندوب یتخس  ِیلدود  رد  زین ]  ] اهنآ اریز  تفر ، نینچ  ناشیا 

رطاف
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هناگود و ياهلاب  ياراد  هک  ار  ناگتشرف  و ]  ] تسا نیمز  نامـسآ و  هدنروآدیدپ  هک  ار  يادخ  ساپـس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ره (2 .) تساـناوت يزیچ  ره  رب  ادـخ  اریز  دـیازفایم ، دـهاوخب  هچ  ره  شنیرفآ ،  رد  تسا . هداد  رارق  هدـنروآمایپ  دـناهناگراهچ  هناـگهس و 

و درادن ، ياهدنیاشگ  نتفرگ ] زاب   ] زا سپ  دراد ، زاب  هک  ار  هچنآ  و  تسین ، نآ  يارب  ياهدنرادزاب  دیاشگ ، مدرم  يارب  ادـخ  هک  ار  یتمحر 
زا ار  امـش  هک  تسا  يراگدیرفآ  ادخ  زا  ریغ  ایآ  دینک . دای  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  مدرم ، يا  (3 .) راکهدیجنس ریذپانتسکش  نامه  تسوا 
زا شیپ  ًاعطق  دننک ، بیذکت  ار  وت  رگا  4)و  (؟ دیباییم فارحنا  قح ] زا   ] هنوگچ سپ  تسین . وا  زج  ییادخ  دهد ؟ يزور  نیمز  نامـسآ و 

راهنز تسا . قح  ادخ  هدعو  انامه  مدرم ، يا  (5 .) دوشیم هدینادرگزاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  همه ]  ] و دندش . بیذکت  یناگداتسرف  مه ]  ] وت
، تسامش نمشد  ناطیش  تقیقح ، رد  (6 .) دبیرفن ادخ  هراب  رد  ار  امش  هدنبیرف  ِناطیش ]  ] ات راهنز  و  دهدن ، بیرف  ار  امش  ایند  یگدنز  نیا  ات 
، دـناهدیزرو رفک  هک  یناسک  (7 .) دنـشاب شتآ  نارای  زا  اهنآ  ات  دـَناوخیم  ار  دوخ  هتـسد  راد و  طـقف  وا ] . ] دـیریگ نمـشد  ار  وا  زین ]  ] اـمش

گرزب یــشاداپ  شزرمآ و  ناـنآ  يارب  دـناهدرک ، هتــسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک  و  تـشاد . دــنهاوخ  تخــس  یباذــع 
هک ره  هک  تسادخ  تسا ؟] راکوکین  نمؤم  دننام   ] دنیبیم ابیز  ار  نآ  هدش و  هتـسارآ  وا  يارب  شرادرک  یتشز  هک  سک  نآ  ایآ  (8 .) تسا

فک زا   ] تناج نانآ ، رب  نوگانوگ ] [ي  اهترـسح ببـس  هب  ادابم  سپ  دنکیم . تیاده  دـهاوخب  ار  هک  ره  دراذـگیم و  هاریب  دـهاوخب  ار 
 ، دنزیگنایمرب ار  يربا  اهداب ]  ] سپ دنکیم ؛ هناور  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  نامه  ادخ  9)و  .) تساناد دننکیم  هچنآ  هب  ادخ  ًاعطق  دورب ؛ [

نینچ  [ زین  ] زیخاتـسر میدیـشخب ؛ یگدـنز  شگرم  زا  سپ  هلیـسو ،]  ] نادـب ار  نیمز  نآ  و  میدـنار ، هدرم  ینیمزرـس  يوس  هب  ار  نآ  اـم ]  ] و
نآ هب  هتسیاش  راک  و  دوریم ، الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخس  تسادخ . ِنآ  زا  هرسکی  يدنلبرس  دهاوخیم ، يدنلبرـس  سک  ره  (10 .) تسا

هاـبت دوـخ  ناـشگنرین  و  تـشاد ، دـنهاوخ  تخــس  یباذــع  دــننکیم ، دــب  ياـهراک  رکم  هـلیح و  اـب  هـک  یناـسک  و  دــشخبیم . تـعفر 
راب ياهنیدام  چیه  و  دـینادرگ ، تفج  تفج  ار  امـش  هاگنآ  ياهفطن ، زا  سپـس  دـیرفآ ، یکاخ  زا  ار  امـش  هک ] تس  ] ادـخ 11)و  .) ددرگیم

یباـتک رد  هکنآ  رگم  دوشیمن ، هتـساک  شرمع  زا  دـباییمن و  زارد  رمع  ياهدروخلاـس  چـیه  و  وا . ملع  هب  رگم  دـهنیمن  راـب  دریگیمن و 
شندیشون و ]  ] ادزیگنشت نیریـش  کی ، نیا  دنتـسین : ناسکی  ایرد  ود  12)و  !) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک ]  ] نیا تقیقح ، رد  تسا .  [ جردـنم ]

نوریب دیــشوپیم  دوـخ  رب  ار  نآ  هـک  يروـیز  دـیروخیم و  هزاـت  یتـشوگ  کـی  ره  زا  و  تـسا ؛ هزمخـلت  روـش  کـی ، نآ  و  تساراوـگ ؛
بش (13 .) دیرازگب ساپس  هک  دیما  و  دینک ، وجتـسج  ار ] دوخ  يزور   ] وا لضف  زا  ات  ینیبیم  فاکـشجوم  نآ ، رد  ار  یتشک  و  دیروآیم ؛
نیا دـنناور ؛ نیعم  یماگنه  اـت  کـی  ره  هک ]  ] تسا هدرک  ریخـست  ار  هاـم  باـتفآ و  و  دروآیمرد ، بش  هب  ار  زور  دروآیمرد و  زور  هب  ار 

مه  ] ییاـمرخ هتــسه  تسوـپ  کـلام  دــیناوخیم ، وا  زجب  هـک  ار  یناـسک  و  تـسوا . ِنآ  زا  ییاورناــمرف  امــش ؛ راــگدرورپ  ادــخ  تـسا 
راکنا ار  امش  ِكرش  تمایق  زور  و  دننکیمن ، ناتتباجا  دنونشب  ًاضرف ]  ] رگا و  دنونشیمن ، ار  امش  ياعد  دیناوخب ، ار  اهنآ  رگا  (14 .) دنتسین [
هدوتس زاینیب  هک  تسادخ  و  دیدنمزاین ، ادخ  هب  امش  مدرم ، يا  (15 .) دنکیمن رادربخ  ار  وت  هاگآ ، يادخ ]  ] نوچ سک ] چیه   ] و دننکیم ؛

چیه 18)و  .) تـسین راوـشد  ادـخ  يارب  رما ]  ] نـیا 17)و  .) دروآیم راـک ] رــس  رب   ] وـن یقلخ  دَربیم و  ار  امــش  دــهاوخب  رگا  16)و  .) تسا
هتـشادرب نآ  زا  يزیچ  دـناوخ  ارف  شراب  يوس  هب  يرای ] هب  ار  يرگید   ] يرابنارگ رگا  و  درادیمنرب ، ار  يرگید  هانگ ]  ] راب ياهدـنرادَربراب 

؛ یهدیم رادشه  دنرادیم ، اپرب  زامن  دنـسرتیم و  ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناسک  اهنت  وت ] . ] دشاب دنواشیوخ  دنچ  ره  دوشیمن ،
، دنتـسین ناسکی  انیب  انیبان و  19)و  .) تسادـخ يوس  هب  اهراک ]  ] ماجرف و  دـیوجیم ، یگزیکاپ  دوخ  يارب  اهنت  دـیوج  یگزیکاپ  سک  ره  و 

دهاوخب ار  هک  ره  هک  تسادخ  دنتسین . ناسکی  ناگدرم  ناگدنز و  22)و  .) باتفآ يامرگ  هیاس و  هن  21)و  ،) ییانشور اهیگریت و  هن  (20)و 
، قحب ار  وت  ام  (24 .) یتسین شیب ]  ] ياهدنهدرادشه زج  وت  (23 .) يزاس اونـش  یناوتیمن  دنیاهروگ  رد  هک  ار  یناسک  وت  و  دنادرگیم ؛ اونش 
ار وت  رگا  25)و  .) تسا هتشذگ  ياهدنهدرادشه  نآ  رد  هکنیا  رگم  هدوبن  یتما  چیه  و  میتشاد ، لیسگ  هدنهدرادشه  رگتراشب و  تَمِس ] هب  ]

نـشور باتک  اههتـشون و  راکـشآ و  لیالد  ناشناربمایپ  دنتخادرپ . بیذکت  هب  زین ]  ] دـندوب اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ًاعطق  دـننک ، بیذـکت 
زا ادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ  (27 (؟ نم رفیک  دوب  هنوگچ  سپ  متفرگ ؛ ورف  دـندوب  هدـش  رفاـک  هک  ار  یناـسک  هاـگنآ  (26 .) دـندروآ نانآ  يارب 
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و  ] اههار اـههوک ، یخرب  زا  و  میدروآ ؟ نوریب  تسا  نوگاـنوگ  اـهنآ  ياـهگنر  هک  ییاـههویم  نآ  هلیـسو ]  ] هب دروآ و  دورف  یبآ  نامـسآ ،
نامه ناشیاهگنر  هک  اهماد  ناروناـج و  ناـمدرم و  زا  28)و  [.) میدیرفآ  ] گنر رپ  هایـس  فلتخم و  ياهگنر  هب  نوگلگ  دـیپس و  ]ي  اههگر

رد (29 .) تسا هدـنزرمآ  دـنمجرا  ادـخ  يرآ ، دنـسرتیم . وا  زا  هک  دـننایاناد  اـهنت  ادـخ  ناگدـنب  زا  میدروآ .] دـیدپ   ] تسا فلتخم  هنوگ 
، دننکیم قافنا  اراکـشآ  ناهن و  میاهداد ، يزور  ناشیدب  هچنآ  زا  دـنرادیم و  اپرب  زامن  دـنناوخیم و  ار  ادـخ  باتک  هک  یناسک  تقیقح ،

نانآ قح  رد  دوخ  یـشخبنوزف  زا  دـنک و  اطع  ناشیدـب  مامت  ار  ناشـشاداپ  اـت  (30 .) دریذـپیمن لاوز  زگره  هک  دناهتـسب  یتراجت  هب  دـیما 
شیپ ياهباتک ]  ] هدـننکقیدصت و ]  ] قح دوخ  میاهدرک ، یحو  وت  يوس  هب  باـتک  زا  هچنآ  31)و  .) تسا سانـشقح  هدنزرمآ  وا  هک  دیازفیب 

هب میدوب ، هدیزگرب  ار ] نانآ   ] هک دوخ  ناگدنب  نآ  هب  ار  باتک  نیا  سپـس  (32 .) تسانیب هاگآ  شناگدنب  هب  تبـسن  ادخ  ًاعطق  تسا . نآ  زا 
ادـخ ناـمرف  هب  کـین  ياـهراک  رد  ناـنآ  زا  یخرب  و  ورهناـیم ، ناـشیا  زا  یخرب  دنراکمتـس و  دوـخ  رب  ناـنآ  زا  یخرب  سپ  میداد ؛ ثاریم 

رز و زا  ییاهدنبتسد  اب  اجنآ  رد  دمآدنهاوخرد . اهنآ  هب  هک ]  ] یگـشیمه ياهتـشهب  رد ] (] 33 .) تسا گرزب  قیفوت  دوخ  نیا  و  دنماگـشیپ ؛
یتسار هب  دودزب ، ام  زا  ار  هودنا  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  : » دـنیوگیم 34)و  .) دوب دـهاوخ  ناینَرپ  ناشهماج  اجنآ  رد  دـنبای و  رویز  دـیراورم 

هب یجنر  اجنیا  رد  داد . ياج  يدبا  يارـس  رد  شیوخ  لضف  هب  ار  ام  هک  ییادـخ ]  ] نامه (35 (؛ تسا سانشقح  و ]  ] هدنزرمآ ام  راگدرورپ 
مکح دوب . دهاوخ  نانآ  يارب  منهج  شتآ  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  یل ] 36)و[ .) دهدیمن تسد  ام  هب  یگدنامرد  اجنیا  رد  دسریمن و  ام 

37)و .) میهدیم رفیک  نینچ  ار  یساپسان  ره  يرآ ]، . ] دوش هتساک  ناشیا  زا  نآ  باذع  هن  و  دنریمب ، ات  دوشیمن  يراج ]  ] ناشیا رب  گرم  هب 
[ ردـق نآ   ] ار امـش  رگم  مینک ». هتـسیاش  راک  میدرکیم ، هچنآ  زا  ریغ  ات  روایب ، نوریب  ار  ام  اراگدرورپ ، : » دـنروآیمرب دایرف  اجنآ  رد  نانآ 
هک دیـشچب  سپ  دماین ؟ هدنهدرادشه  امـش  يارب   [ ایآ  ] و تفرگیم ؛ تربع  دریگ ، تربع  نآ  رد  دـیاب  هک  سک  ره  هک  میدادـن  زارد  رمع 
نآ تسوا  (39 .) تساناد اهلد  زار  هب  هک  تسوا  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  ناهن  ياـناد  هک ] تس  ] ادـخ (38 .) تسین يروای  نارگمتس  يارب 

ینمشد زج  ناشرفک  ار  نارفاک  و  تسوا ، نایز  هب  شرفک  دزرو  رفک  سک  ره  سپ  دینادرگ . نیـشناج  نیمزرـس  نیا  رد  ار  امـش  هک  سک 
هب هک  ناـتدوخ  ناکیرـش  زا  دـیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب (40 .) دـیازفایمن نایز  زا  ریغ  ناشرفک  ار  نارفاـک  و  دـیازفایمن ،  ناـشراگدرورپ  دزن 

ناشیا هب  ای  دناهتشاد ؟ يراکمه  اهنامسآ  راک ]  ] رد نانآ  ای  دناهدیرفآ ؟ ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  هک  دیهد  ناشن  نم  هب  دیناوخیم ؛ ادخ  ياج 
ادخ انامه  (41 .) دنهدیمن هدعو  رگیدکی  هب  بیرف  زج  ناراکمتـس  هکلب  هن ]، [ »؟ دـنراد نآ  زا  دوخ  ّتیناّقح ]  ] رب یلیلد  هک  میاهداد  یباتک 

اب 42)و  .) هدنزرمآ رابدرب  تسوا  درادیمن ؛ هاگن  ار  اهنآ  سک  چـیه  وا  زا  دـعب  دـنتفیب  رگا  و  دـنتفین ، ات  درادیم  هاگن  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
[ رگید [ي  اهتما زا  کی  ره  زا  ًاعطق  دیایب ، نانآ  يارب  ياهدنهدرادشه  هنیآره  رگا  هک  دندرک  دای  دنگوس  ادخ  هب  دوخ  تخـس  ياهدنگوس 
رد یـشکندرگ  طقف  ناشراک  نیا  هزیگنا ] (] 43 .) دوزفین ناشترفن  رب  زج  دمآ ، ناشیا  يارب  ياهدـنهدرادشه  نوچ  یل ] و[ دـنوش ، رتهتفایهار 

ار ناینیـشیپ  موش ] تشونرـس  و   ] تّنـس زج  اـیآ  سپ  دریگن . ار  شبحاـص  نماد ]  ] زج تشز  گـنرین  و  دوب ، تشز  گـنرین  نیمز و  يور ] ]
زا شیپ  هک  ار  یناسک  راک ]  ] ماجرف ات  دناهدیدرگن  نیمز  رد  ایآ  (44 .) تفای یهاوخن  ینوگرگد  ادخ  ّتنس  يارب  زگره  و  دنربیم ؟ راظتنا 
وا هک  ارچ  تسا ، هدرکن  هدنامرد  ار  ادخ  نیمز ، رد  هن  اهنامسآ و  رد  هن  زیچ ، چیه  و  دنرگنب ؟ دندوب  ناشیا  زا  رتدنمورین  و  هتـسیز ]  ] ناشیا

یقاب نیمز  تشپ  رب  ار  ياهدنبنج  چیه  درکیم ، هذخاؤم  دناهداد  ماجنا  هچنآ  يازـس ]  ] هب ار  مدرم  ادخ  رگا  45)و  .) تساناوت ياناد  هراومه 
(46 .) تسانیب شناگدنب  راک ]  ] هب ادخ  دسر  ارف  ناشلجا  نوچ  و  دهدیم ، ناشتلهم  نیعم  یتدم  ات  یلو  تشاذگیمن ؛

سی

یهار رب  (4 ،) یناربماـیپ هلمج ]  ] زا وـت  ًاـعطق  هک  (3 ،) زوـمآتمکح نآرق  هب  دـنگوس  (2 [) نیسای ]/ سی (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
میب دندنام ، تلفغ  رد  دـندشن و  هدادمیب  ناشناردـپ  هک  ار  یموق  ات  (6 ،) تسا هدـش  لزان  نابرهم  زیزع  نآ  بناج  زا  تباـتک ] و  (] 5 !) تسار

ات نانآ ، ياـهندرگ  رد  اـم  (8 .) دـیورگ دـنهاوخن  اـهنآ  هجیتـن  رد  تسا ، هدـیدرگ  ققحم  ناـشرتشیب  هراـب  رد  ادـخ ]  ] هتفگ يرآ ، (7 .) یهد
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تـشپ يدس و  اهنآ  يورارف  ام ]  ] 9)و .) دناهتـشه ورف  هدید  هتـشاد و  هاگن  الاب  ار  ناشیاهرـس  هک  يروط  هب  میاهداهن ، ییاهلُغ  ناشیاههناچ ،
میب هچ  و ]  ] یهد میب  هـچ  ار  ناـنآ  10)و  .) دـننیبب دـنناوتیمن  هجیتن  رد  میاهدرتسگ ، ورف  نانآ  نامـشچ ]  ] رب ياهدرپ  هداهن و  يدـس  ناشرس 

زا دنک و  يوریپ  ار  قح  باتک  هک  تسا  دنمدوس ]  ] ار یـسک  اهنت  وت ، نداد  میب  (11 .) دیورگ دنهاوخن  دنکیمن : توافت  ناشلاح  هب  یهدن ،
هدـنز ار  ناگدرم  هک  مییاـم  يرآ ! (12 .) هد هدژم  شزرا  رپ  یـشاداپ  شزرمآ و  هـب  ار ] یـسک  نـینچ  . ] دـسرتب ناـهن  رد  ناـمحر  يادـخ ] ]

نـــشور ياهماـــنراک  رد  ار  يزیچ  ره  و  مــینکیم ، جرد  ناـــش  [ لاـــمعا و   ] راـــثآ اـــب  دناهداتـــسرف ، شیپ  زا  ار  هــچنآ  میزاـــسیم و 
ناـنآ يوـس  نت  ود  هـک  هاـگنآ  (14 :) نز لَـثَم  ناـنآ  يارب  دـندمآ  اجنادـب  نـالوسر  هـک  ار  يرهــش  نآ  مدرم  ناتــساد ] (] 13 .) میاهدرمشرب

هب امش  يوس  هب  ام  : » دنتفگ نالوسر ]  ] سپ میدرک ، دییأت  ار ] نانآ   ] نیموس هداتسرف ]  ] اب ات  دنتشادنپ ، نزغورد  ار  ود  نآ  یل ] و[ میداتسرف ،
امش و  هداتـسرفن ، يزیچ  نامحر  يادخ ]  ] و دیتسین ، ام  دننام  يرـشب  زج  امـش  : » دنتفگ راید ] نآ  ناروابان  (] 15 .«) میاهدش هداتسرف  يربمایپ 

ام رب  17)و  .«) میاهدـش هداتـسرف  يربماـیپ  هب  امـش  يوـس  هب  ًاـعقاو  اـم  هک  دـنادیم  اـم  راـگدرورپ  : » دـنتفگ (16 .«) دـیزادرپیمن غورد  زج 
، دـیرادنرب تسد  رگا  میاهتفرگ . دـب  نوگـش  هب  ار  امـش  روضح ]  ] ام : » دـنداد خـساپ  (18 .) تسین ماـیپ ]  ] راکـشآ ندـیناسر  زج  ياهفیظو ] ]

رگا ایآ  تسامش . دوخ  اب  امـش  ِیموش  : » دنتفگ نالوسر ] (] 19 .«) دیسر دهاوخ  امـش  هب  ام  زا  یکاندرد  باذع  ًاعطق  مینکیم و  ناتراسگنس 
ناود ناود  رهـش  ياج  نیرترود  زا  يدرم  نایم ] نیا  رد   ] 20)و .«) دیراکفارسا یموق  امـش  هکلب  هن ! دیزرویم ؟] رفک  زاب   ] دنهد دنپ  ار  امش 
تسار هار  رب  زین ]  ] دوخ دنهاوخیمن و  امـش  زا  یـشاداپ  هک  یناسک  زا  (21 .) دینک يوریپ  ناگداتـسرف  نیا  زا  مدرم ، يا  : » تفگ و ] ، ] دـمآ

هب ایآ  (23 (؟ دیباییم تشگزاب  وا  يوس  هب  امـش  همه ]  ] تسا و هدـیرفآ  ارم  هک  متـسرپن  ار  یـسک  ارچ  رخآ  (22 .) دینک يوریپ  دـنراد ، رارق 
دنناوتیم هن  دهدیم و  دوس  ملاح  هب  ناشتعافـش  هن  دناسرب ، يدنزگ  نم  هب  دهاوخب  نامحر  يادخ ]  ] رگا هک  متـسرپب  ار  ینایادخ  وا  ياج 

ارم رارقا ] . ] مدروآ ناـمیا  ناـتراگدرورپ  هـب  نـم  (25 .) دوـب مهاوـخ  يراکـشآ  یهارمگ  رد  ًاـعطق  نـم  تروـص ، نآ  رد  (24 (؟ دنناهرب ارم 
هک (27 ،) دنتـسنادیم نم  موق  شاک ، يا  : » تفگ يآرد ». تشهب  هب  : » دش هتفگ  ودب ] و  دش ، هتـشک  نامیا  مرج  هب  ماجنارـس  (] 26 .«) دیونشب

میدرواین دورف  شموق  رب  نامسآ  زا  یهاپس  چیه  يو  تداهش ]  ] زا سپ  (28 .«) داد رارق  منازیزع  هرمز  رد  دیزرمآ و  ارم  هنوگچ  مراگدرورپ 
نیا رب  اغیرد  (30 .) دندرـسف ياج  رب  درـس  اهنآ  همه ]  ] هاگانب و  سب . دوب و  دایرف  کـی  اـهنت  (29 .) میدوـبن هدنتـسرفورف  مه ] نیا  زا  شیپ   ] و
نانآ زا  شیپ  ار  اهلـسن  رایـسب  هچ  هک  دـناهدیدن  رگم  (31 .) دندرکیم دنخـشیر  ار  وا  هکنآ  رگم  دماین  نانآ  رب  ياهداتـسرف  چـیه  ناگدـنب !
نیمز 33)و  .) دـش دـنهاوخ  راضحا  ام  هاگـشیپ  رد  نانآ  همه  ًاـعطق  32)و  (؟ دـندرگیمنزاب ناشیوس  هب  اهنآ  رگید  هک  میدـینادرگ  كـاله 

ییاهغاب نیمز ]  ] نآ رد  34)و  .) دنروخیم نآ  زا  هک  میدروآرب  نآ  زا  هناد  میدینادرگ و  هدـنز  ار  نآ  هک  ناشیا ، يارب  تسا  یناهرب  هدرم ،
ایآ دنروخب ، ناشدوخ  ياهتـسد  درکراک  زا ]  ] نآ و هویم  زا  ات  (35 .) میدرک ناور  نآ  رد  اههمـشچ  میداد و  رارق  كات  امرخ و  ناـتخرد  زا 

رن و ار  همه  دـننادیمن ، هچنآ  زا  ناـشدوخ و  زا  زین ]  ] دـنایوریم و نیمز  هچنآ  زا  هک  ییادـخ ]  ] كاـپ (36 (؟ دنرازگیمن ساپـس  مه ]  ] زاب
یکیرات رد  نانآ  هاگانب  مینکیمرب و  نآ  زا  تسوپ ] دـننام   ] ار زور  هک  تسا  بش  اهنآ  يارب  رگید ]  ] ياهناشن 37)و  .) تسا هدینادرگ  هدام 

نیعم ییاهلزنم  هاـم  يارب  39)و  .) تسا نیا  اناد  زیزع  نآ  ریدـقت  تسا . ناور  دوخ  هژیو  هاـگرارق  يوس ]  ] هب دیـشروخ  38)و  .) دنوریم ورف 
ره و  دیوج ، یشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  دزـس  ار  دیـشروخ  هن  (40 .) ددرگرب امرخ  هشوخ  کشخ  کخاش  نوچ  اـت  میاهدرک ،
نآ دننام  42)و  .) میدرک راوس  هتـشابنا ، یتشک  رد  ار  ناشناکاین  اـم  هکنیا : ناـنآ  يارب  رگید ]  ] ياهناـشن 41)و  .) دنروانش يرهپـس  رد  مادک 

تاـجن يور  دـنباییمن و  یــسردایرف  چــیه  مـینکیم و  ناـشقرغ  میهاوـخب  رگا  43)و  .) مـیدرک قـلخ  يرگید ] [ي  اـهبوکرم ناـشیا  يارب 
زا : » دوش هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  45)و  .) میزاس رادروخرب  ار ] اهنآ   ] يدـنچ ات  و  ددرگ ] اهنآ  لماش   ] ام بناج  زا  یتمحر  رگم  (44 .) دننیبیمن

ياههناشن زا  ياهناـشن  چـیه  46)و  [.) دنونـشیمن « ] دـیریگ رارق  تمحر  دروـم  هک  دـیما  دیـسرتب ، دـیراد  رـس  تـشپ  ور و  شیپ  رد  هـچنآ 
قافنا هداد  يزور  امش  هب  ادخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  47)و  .) دندش نادرگیور  نآ  زا  هکنیا  زج  دماین ، نانآ  رب  ناشراگدرورپ 

يو شدوخ ]  ] تساوخیم ادخ  رگا  هک  میناروخب  ار  یسک  ایآ  : » دنیوگیم دناهدروآ ، نامیا  هک  نانآ  هب  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  دینک ،»

دنودالوف داتسا  میرک  نآرق  زا 217همجرت  هحفص 154 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یک باذع ]  ] هدعو نیا  سپ  دییوگیم ، تسار  رگا  : » دـنیوگیم 48)و  .«) دیتسین شیب ]  ] يراکشآ ِیهارمگ  رد  زج  امـش  دیناروخیم ؟ ار 
هن هاگنآ  (50 .) دـنک ناشریگلفاغ  دـنلادج  مرگرـس  هک  یماگنه  هک  دیـشک  دـنهاوخن  راظتنا  ار  رابگرم ]  ] دایرف کی  زج  (49 (»؟ دوب دهاوخ 

دوخ ياهروگ  زا  هاگانب  سپ  دش ، دـهاوخ  هدـیمد  روص  رد  51)و  .) دندرگرب دوخ  ناسک  يوس  هب  دـنناوتیم  هن  دـنراد و  یتّیـصو  ییاناوت 
نامه تسا  نیا  تخیگنارب ؟ نامهاگمارآ  زا  ار  ام  یـسک  هچ  ام ، رب  ياو  يا  : » دنیوگیم (52 .) دنیآیم شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ناباتش 
رـضاح اـم  هاگــشیپ  رد  هـمه  هاـگانب  و  سب ؛ تـسا و  داـیرف  کـی  مـه ] زاـب  (] 53 .«) دـنتفگیم تسار  ناربماـیپ  و  ناـمحر ، يادـخ  هدـعو 

راک و تشهب  لـها  زور ، نیا  رد  (55 .) تفای دیهاوخن  یـشاداپ  دیاهدرک  هچنآ  ربارب  رد  زج  دوریمن ، متـس  چیه  یـسک  رب  زورما  (54 .) دنیآ
هویم هنوگ ] ره   ] اـهنآ يارب  اـجنآ  رد  (57 .) دـننزیم هیکت  اهتخت  رب  اههیاس  ریز  رد  ناشنارـسمه  اب  اـهنآ  (56 .) دـنراد شیپ  رد  شوخ  يراب 

زا  ] زورما ناراـکهانگ ، يا  59)و  .) دوشیم هتفگ  مالـس  نانآ ] هب   ] نابرهم [ي ] راـگدرورپ بناـج  زا  (58 .) دـهاوخب ناـشلد  هچ  ره  تسا و 
؟ تسامش راکشآ  نمـشد  يو  اریز  دیتسرپم ، ار  ناطیـش  هک  مدوب  هدرکن  دهع  امـش  اب  رگم  مدآ ، نادنزرف  يا  (60 .) دیوش ادج  ناهانگیب ]
؟ دـیدرکیمن لقعت  اـیآ  درک ؛ هارمگ  تخـس  ار  امـش  ناـیم  زا  هوبنا  یهورگ  وا ]  ] 62)و !) تسار هار  تسا  نـیا  دـیتسرپب ؛ ارم  هـکنیا  (61)و 
رب زورما  (65 .) دـییآرد نآ  رد  نوـنکا  دـیدیزرویم ، رفک  هـکنآ  مرج ]  ] هـب (64 !) دـشیم هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  یمّنهج  تـسا  نـیا  (63)

رگا 66)و  .) دـنهدیم یهاوگ  دـنتخاسیم  مهارف  هچنادـب  ناشیاهاپ  و  دـنیوگیم ، نخـس  ام  اب  ناشیاهتـسد  و  میهنیم ، رهُم  نانآ  ياهناهد 
؟ دـننیبب دـنناوتیم  اجک  زا  ار ] تسار  هار   ] یلو دـنیوج ؛ یـشیپ  مه  رب  جـک ]  ] هار رد  اـت  میریگیم  ناشناگدـید  زا  غورف  هنیآ  ره  میهاوخب ،

رمع ار  هک  ره  68)و  .) دندرگرب هن  دنورب و  دنناوتب  هن  هک  ياهنوگ ] هب   ] مینکیم خسم  دوخ  ياج  رد  ار  ناشیا  هنیآره  میهاوخب ، رگا  (67)و 
يو روخ  رد  میتخوماـین و  رعـش  وا  هب  اـم ]  ] 69)و (؟ دنـشیدنایمن اـیآ  مینادرگ ، هتـسکش ] و   ] هتـساکورف تقلخ  رظن ] زا   ] ار وا  مـیهد ، زارد 

ققحم نارفاک  هراب  رد  ادخ ]  ] راتفگ و  دهد ، میب  تسا  هدنز  یلد ]  ] ار هک  ره  ات  (70 .) تسین نشور  ینآرق  زردنا و  زج  نخس ]  ] نیا تسین ،
يارب ار  اـهنآ  72)و  (؟ دنـشاب اهنآ  کلام  نانآ  ات  میاهدـیرفآ  ینایاپراهچ  ناشیا  يارب  شیوخ  تردـق  هب  اـم  هک  دـناهدیدن  اـیآ  (71 .) ددرگ

ارچ سپ  دـنراد . اهیندیـشون  اـهدوس و  اـهنآ  زا  73)و  .) دـنروخیم یـضعب  زا  دـنریگیم و  يراوس  ناـشیخرب  زا  میدـینادرگ . مار  ناـشیا 
ار نانآ  دـنناوتیمن  ناتب ] یلو  (] 75 .) دنوش يرای  رگم  ات  دـنتفرگ ، شتـسرپ  هب  ینایادـخ  هناگی ] [ي  ادـخ زا  ریغ  74)و  (؟ دیتسین رازگرکش 
ناهنپ و ار  هچنآ  ام  هک  دـنادرگن  نیگمغ  ار  وت  نانآ  راتفگ  سپ ، (76 .) دناهدش راضحا  یهاپـس  نوچ  ناتب ]  ] يارب هک  دننانآ  دننک و  يرای 

راکشآ ییوجهزیتس  يو  هاگانب  سپ  میاهدیرفآ ، ياهفطن  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  هتسنادن  یمدآ  رگم  (77 .) مینادیم دننکیم ، راکشآ  ار  هچنآ 
تـسا هدیـسوپ  نینچ  هک  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ درک ؛ شوـمارف  ار  دوـخ  شنیرفآ  دروآ و  یلَثَم  اـم  يارب  78)و  .) تسا هدش 

ومه (80 .«) تساناد یـشنیرفآ  هنوگ ]  ] ره هب  هک  تسوا  دروآ و  دـیدپ  ار  نآ  رابنیتسخن  هک  یـسک  ناـمه  : » وگب (79 (»؟ دشخبیم یگدنز 
هدیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  ایآ  (81 .) دیزورفایم شتآ  دـتفا ] ناتزاین  نوچ   ] نآ زا  هک  داهن  رگخا  مافزبس  تخرد  رد  ناتیارب  هک 

: دیوگیم هک  سب  نیا  شراک  دیامرف ، هدارا  يزیچ  هب  نوچ  (82 .) اناد هدننیرفآ  تسوا  يرآ ، دنیرفایب ؟ ار  اهنآ  دـننام  زاب ]  ] هک تسین  اناوت 
هب و  تسوا ، تسد  رد  يزیچ  ره  توکلم  هک  یـسک  نآ  تسا  كاـپ  دنمهوکـش و ]  ] سپ (83 .) دوشیم دوجوم  گنردیب ]  ] سپ شاـب ؛» »

(84 .) دیوشیم هدینادرگزاب  هک  تسوا  يوس 

تافاصلا

رجز یتخـس  هب  هک   - ناگدننکرجز هب  2)و  -) دناهتسب هوکش ] اب   ] یفص هک   - ناگتـسب فص  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ود نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  (5 !) تسا هناگی  امش  دوبعم  ًاعطق  هک  (4 [!) یهلا تایآ   ] ناگدننکتوالت هب  3)و  -) دننکیم
هب (] 8 !) میتشاد هاگن  یشکرس  ناطیـش  ره  زا  ار ] نآ   ] 7)و !) میتسارآ نارتخا  رویز  هب  ار  ایند  نیا  نامـسآ  ام  (6 !) اهرواخ راگدرورپ  و  تسا ،

، دنوشیم هدنار  رود  هب  تدش  اب  (9 .) دنوشیم باترپ  يوس  ره  زا  و  دنهد ، ارف  شوگ  الاب  َملاع  ناگتشرف ]  ] هوبنا هب  دنناوتیمن  هک ] يروط 
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وا یپ  زا  هدنفاکـش  یباهـش  هـک  دـنک ، عمـس  قارتـسا  هراـبکی  ناـییالاب ] نخــس  زا   ] هـک یــسک  رگم  (10 .) تسا مـیاد  یباذـع  ناـشیارب  و 
زا ار  نانآ  ام  میدرک ؟ قلخ  اهنامـسآ ] رد   ] هک یناسک  ای  دنرتتخـس  شنیرفآ  رظن ] زا   ] ناشیا اـیآ  سرپب : نارفاـک ] زا  ، ] سپ (11 !) دزاتیم

14)و .) دنریگیمن تربع  دنوش  هداد  دنپ  نوچ  13)و  !) دننکیم دنخشیر  اهنآ ]  ] يرادیم و بجع  هکلب  (12 .) میدروآ دیدپ  هدنبسچ  یلِگ 
كاـخ و مـیدرم و  نوـچ  اــیآ  (» 16 .«) تـسین راکـشآ  يرحــس  زج  نـیا  : » دـنیوگیم 15)و  !) دـنزادرپیم دنخـشیر  هب  دـننیبب  یتـیآ  نوـچ 

امـش هک  یلاح  رد  يرآ ! : » وگب (18 (»!؟ ام هیلّوا  ناردـپ  روط  نیمه  17)و  (؟ میوشیم هتخیگنارب  یتسار  ایآ  میدیدرگ ، درُخ ]  ] ياهناوختـسا
زور تـسا  نـیا  اـم ! رب  ياو  يا  : » دـنیوگیم 20)و  !) دـنزیخ اـشامت  هب  ناـنآ  هاـگانب  و  سب ! تسا و  داـیرف  کـی  اـهنت  نآ  19)و  !«) دیراوخ

زا ریغ  هچنآ  ناشنافیدرمه و  اب  دـناهدرک ، متـس  هک  ار  یناسک  (22 !) دـیدرکیم بیذـکت  ار  نآ  هک  يرواد  زور  نامه  تسا  نیا  (21 !«) ازج
هچ ار  امش  (25 !) دنلوؤسم اهنآ  هک  دییامن  ناشتشادزاب  24)و  !) دینک ناشيربهر  منهج  هار  يوس  هب  دیروآ و  درِگ  (23 ،) دناهدیتسرپیم ادخ 

رگید یضعب  هب  يور  یـضعب  27)و  !) دـنناگدمآرد میلـست  رد  زا  نانآ  زورما  هکلب  هن ]! (] 26 (!؟ دینکیمن يرای  ار  رگیدـمه  هک  تسا  هدـش 
بناـج هب  قـح  ار  دوـخ  و   ] دـیدمآیمرد اـم  اـب  یتـسار  ِرد  زا  ًارهاـظ ]  ] امـش : » دـنیوگیم و ] (] 28 !) دنـسرپیم رگیدـکی  زا  و ]  ] دـنروآیم

شکرـس ناـتدوخ  هکلب  دوـبن ، یطلـست  چـیه  امـش  رب  ار  اـم  30)و  .) دـیدوبن نامیا  اـب  هکلب  هن ]! : »] دـنیوگیم ناـمهّتم ] (] 29 [!«) دیدومنیم
ناـمدوخ اریز  میدرک ، هارمگ  ار  امـش  32)و  !) میـشچب ار ] باذع   ] دـیاب ًاعقاو  ام  دـمآ ؛ راوازـس  ام  رب  نامراگدرورپ  نامرف  سپ  (31 .) دیدوب

راـتفر نـینچ  ناـمرجم  اـب  اـم  يرآ ]، (] 34 !) دــنرگیدکی کیرــش  باذــع  رد  زور  نآ  رد  ناــنآ  تــقیقح ، رد  سپ ، (33 !«) میدوـب هارمگ 
36)و !) دـندیزرویم ربـکت  تسین ،» هناـگی  يادـخ  زج  ییادـخ  : » دـشیم هـتفگ  ناـشیا  هـب  یتـقو  هـک  دـندوب  ناـنآ  هـک  ارچ  (35 !) مینکیم

هدرک قیدصت  ار  ناگداتسرف  هدروآ و  ار  تقیقح  وا ] ! ] هن یلو  (37 (»!؟ میرادرب نامنایادخ  زا  تسد  هناوید  يرعاش  يارب  ام  ایآ  : » دنتفگیم
لدـکاپ ناگدـنب  رگم  (40 !) دــیباییمن ازج  دــیدرکیم  هـچنآ  زج  39)و  !) دیــشچ دـیهاوخ  ار  درد  رپ  باذــع  امــش  عـقاو ، رد  (38 .) تسا

رب (44 !) تمعن رپ  ياـهغاب  رد  (43 .) دوب دـنهاوخ  مارتـحا  دروم  ناـنآ  و  اـههویم ! عاونا ] (] 42 .) تشاد دـنهاوخ  نّیعم  ِيزور  ناـنآ  (41 !) ادخ
هک دـیپس  تخـس  ياهداب ] (] 46 (؛ دـنیآیمرد شدرگ  هب  ناشنوماریپ  باـن  هداـب  زا  یماـج  اـب  (45 [.) دننیـشنیم  ] رگیدـمه ربارب  رد  اـهریرس 

48)و !) دـنتفایم یگدوـسرف ] و   ] یتسمدـب هب  نآ  زا  ناـشیا  هن  تـسا و  لـقع  داـسف  نآ  رد  هـن  (47 (؛ دهدیم صاخ ]  ] یتذـل ار  ناگدنـشون 
هب ناـشیخرب  سپ  (50 !) دـن [ ََرپ ریز   ] غرم رتـش  مخت  ییوگ  يدـیپس ] تّدـش  زا  (] 49 !) دنـشاب هدیدخارف  هاگنهتـشهورف و  یناربلد ]  ] ناشدزن
هک (] 52 ،) متشاد ینیـشنمه  ایند ] رد   ] نم یتسار  : » دیوگیم نانآ  زا  ياهدنیوگ  (51 .) دننکیم وجوسرپ  رگیدـمه  زا  هدومن و  يور  یخرب 
ازج ًاـعقاو  اـیآ  میدــش ، ناوختــسا  یتـشم ]  ] كاـخ و مـیدُرم و  یتـقو  اــیآ  (53 (؟ یناگدــنرادرواب زا  وـت  ًاـعقاو  اـیآ  : » تـفگیم نـم ] هـب 

شتآ ناــیم  رد  ار  وا  و  دـــنکیم ، لــصاح  عــالطا  سپ  (55 (»؟] تساـجک  ] دـیراد عـالطا  امـش  اـیآ  : » دـسرپیم نمؤم ] (] 54 (»؟ میباییم
، دوـبن مراـگدرورپ  تمحر  رگا  57)و  .) يزادـنا تکـاله  هب  ارم  وت  هک  دوـب  هدـنامن  يزیچ  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دـیوگیم و ] (] 56 !) دنیبیم

گرم ناـمه  زج  (59 ،) مـینیبیمن گرم  يور  رگید  اـیآ  :[ » دــیوگیم قوـش  يور  زا  و  (] 58 .«) مدوـب ناگدـشراضحا  زا  زین ]  ] نم هـنیآره 
دیاب یـشاداپ ]  ] نینچ يارب  (61 !«) تسا گرزب  یباـیماک  ناـمه  نیا  هـک  یتـسار  (60 (!؟ دـش میهاوخن  باذـع  زگره  اـم  و  دوخ ؟ نیتـسخن 

شیامزآ هیام   ] نارگمتس يارب  ار  نآ  ام  تقیقح ، رد  (63 (!؟ موقز تخرد  ای  تسا  رتهب  نیا  ییاریذپ  رظن  زا  ایآ  (62 .) دنشوکب ناگدنشوک 
، تسا نیطایـش  ياـههلک  نوچ  ییوگ  شاهوـیم  (65 ،) دـیوریم نازوـس  شتآ  رعق  زا  هـک  تـسا  یتـخرد  نآ ، (64 .) میدینادرگ یباذـع  و ]

ناشوج بآ  زا  یغیمآ  نآ ، رـس  رب  ار  ناـشیا  سپـس  (67 ،) دـننکیم رپ  نآ  زا  ار  اهمکـش  دـنروخیم و  نآ  زا  ًامتح  ناـیخزود ]  ] سپ (66)
اهنآ لاـبند  هب  ناـشیا  سپ  (70 ،) دـنتفای هارمگ  ار  دوخ  ناردـپ  اـهنآ  (69 .) تسا خزود  يوـس  هب  ناـمگیب  ناشتـشگزاب  هاـگنآ  (68 (؛ تسا

یناگدـنهدرادشه ناـشنایم  رد  ًاملــسم  هـکنآ  لاـح  72)و  .) دــنداتفا یهارمگ  هـب  ناینیــشیپ  رتـشیب  اـهنآ  زا  شیپ  ًاــعطق  71)و  !) دنباتشیم
هچ و  داد ، ادـن  ار  اـم  حون ، 75)و  !) ادخ لدکاپ  ناگدنب  يانثتـسا  هب  (74 !) دوب هنوگچ  ناگدـشهدادرادشه  ماجرف  نیبب  سپ  (73 .) میداتسرف

ناـیم رد  78)و  .) میتشاذـگ یقاب  ار  وا  لـسن  اـهنت ]  ] 77)و .) میدـیناهر گرزب  هودــنا  زا  ار  شناـسک  وا و  76)و  !) میدوب هدـننکتباجا  کین 
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شاداـپ ار  ناراـکوکین  هنوـگ  نـیا  اـم  (80 !) ناــیناهج ناــیم  رد  حوـن  رب  دورد  (79 .) میتشاذــگ ياــج  رب  ار  وا  کــین ] هزاوآ   ] ناگدــنیآ
ناوریپ زا  مــیهاربا  ناـــمگیب ، 83)و  .) مــیدرک قرغ  ار  نارگید  سپـــس  (82 .) دوـب اــم  نمؤـم  ناگدــنب  زا  وا  یتــسار  هـب  (81 .) میهدیم

؟ دـیتسرپیم هچ  : » تفگ دوخ  موـق  و  هدـناوخ ] ] ردـپ هب  نوـچ  (85 .) دـمآ شراگدرورپ  هاگـشیپ ]  ] هب كاـپ  یلد  اـب  هک  هاـگنآ  (84 .) تسوا
هب يرظن  سپ  (88 (»؟ تسیچ اـهناهج  راـگدرورپ  هب  ناـتنامگ  سپ  (87 (!؟ دـیهاوخیم رگید ]  ] ینایادـخ غورد ، هـب  اـهنآ ، زا  ریغ  اـیآ  (86)
هب  ] تفر و ناشنایادخ  يوس  هب  یناهن  ات  (91 !) دنتفاترب يور  وا  زا  نانکتشپ  سپ  (90 !«) مراد تلاسک  نم  : » تفگ 89)و  ،) دنکفا ناگراتس 

ندز اـهنآ  رـس  رب  تـسار ، تـسد  اـب  سپ  (93 (»!؟ دـییوگیمن نخـس  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  (92 (؟ دـیروخیمن اذـغ  ایآ  : » تفگ دنخـشیر ]
امش و ادخ  هکنیا  اب  (96 (؟ دیتسرپیم دیـشارتیم ، ار  هچنآ  ایآ  : » تفگ میهاربا ] (] 95 .) دـندش روآيور  وا  يوس  ناود  ناود  ات  (94 !) تفرگ
زا هب  دنتـساوخ  سپ  (98 «) دیزادنیب شـشتآ  رد  دـیزاسب و  ياهناخ  [ هروک  ] شیارب : » دـنتفگ (97 !«) تسا هدـیرفآ  دـیزاسیمرب  هک  ار  هچنآ 
هار ارم  هـک  ادوز  مراپــسهر ، مراـگدرورپ  يوـس  هـب  نـم  : » تـفگ مـیهاربا ]  ] 99)و .) میدـینادرگ تـسپ  ار  ناـنآ  اـم  یل ] و[ دــننز ؛ یگنرین 
هب وا  اب  یتقو  102)و  .) میداد هدژم  رابدرب  يرسپ  هب  ار  وا  سپ  (101 .«) شخب ناگتسیاش  زا  يدنزرف ]  ] ارم نم ! راگدرورپ  يا  (» 100 !«) دیامن
»؟ دـیآیم ترظن  هب  هچ  نیبب  سپ  مُربیم ، ْرَـس  ار  وت  هک  منیبیم  نینچ ]  ] باوخ رد  نم  نم ! كرـسپ  يا  : » تفگ دیـسر ، یعـس »  » هاـگیاج

رگیدمه و   ] دندادرد نت  ود  ره  یتقو  سپ  (103 .«) تفای یهاوخ  نایابیکـش  زا  ارم  هللا  ءاش  نا  نکب ! يرومأم  ار  هچنآ  نم ! ردپ  يا  : » تفگ
! يدیشخب تقیقح  ار  دوخ ] [ي  ایؤر (105 !) میهاربا يا  هک  میداد  ادن  ار  وا  (104 ،) دنکفا كاخ  رب  یناشیپ  هب  ار  رـسپ ]  ] و دنتفگ ] دوردب  ار 

زاـب یگرزب  یناــبرق  يازا  رد  ار  وا  107)و  !) دوب راکـشآ  شیامزآ  ناـمه  نیا  هک  یتسار  (106 !) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراـکوکین  اـم 
شاداپ نینچ  ار  ناراکوکین  (110 !) میهاربا رب  دورد  (109 .) میتشاذگ ياج  هب  کین ] هزاوآ   ] وا يارب  ناگدنیآ  نایم ]  ] رد 108)و  .) میدیناهر

هدژم تـسا  ناگتـسیاش  هـلمج ]  ] زا يربماـیپ  هـک  قاحـسا  هـب  ار  وا  112)و  .) دوـب اـم  ناـمیا  اـب  ناگدـنب  زا  وا  تقیقح ، رد  (111 .) میهدیم
رد 114)و  .) دندوب راکمتس  دوخ  هب  اراکـشآ  یخرب ]  ] راکوکین و یخرب  ود  نآ  لسن  زا  و  میداد ، تکرب  قاحـسا  هب  وا و  هب  113)و  .) میداد

ناشیا ات  میداد  يرای  ار  نانآ  116)و  .) میدیناهر گرزب  هودـنا  زا  ار  ناشموق  ود و  نآ  115)و  .) میداهن تنم  نوراه  یـسوم و  رب  تقیقح ،
[ ناـیم  ] رد ود  نآ  يارب  119)و  .) میدرک تیادـه  تسار  هار  هـب  ار  ود  ره  118)و  .) میداد نـشور  باـتک  ار  ود  نآ  117)و  .) دندمآ بلاغ 
ود نآ  اریز  (122 ،) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  ام  (121 !) نوراه یسوم و  رب  دورد  (120 .) میتشاذگ ياج  هب  کین ] مان   ] ناگدنیآ

؟ دـیرادیمن اورپ  اـیآ  : » تفگ دوخ  موق  هب  نوـچ  (124 .) دوب اـم ]  ] ناگداتـسرف زا  ساـیلا  یتسار  هب  123)و  .) دـندوب ام  نامیا  اب  ناگدـنب  زا 
ناردـپ راگدرورپ  امـش و  راگدرورپ  هک  ار  ادـخ  ینعی ]: (] 126 (!؟ دـیراذگیماو ار  ناگدـننیرفآ  نیرتهب  دـیتسرپیم و  ار  لعب »  » ایآ (125)
نیدکاپ ناگدـنب  رگم  (128 -) دــش دــنهاوخ  راـضحا  شتآ ] رد   ] اـهنآ ًاــعطق  و  دندرمــش ، وـگغورد  ار  وا  سپ  (127 (!؟ تسامش نیـشیپ 

هنوگ نیا  ار  ناراکوکین  ام  (131 !) سایلا ناوریپ  رب  دورد  (130 .) میتشاذگ ياج  هب  کین ] هزاوآ   ] ناگدنیآ نایم ]  ] رد وا  يارب  129)و  .) ادخ
همه وا و  هک  هاگنآ  (134 .) دوب ناگداتـسرف  هرمز  زا  طول  تقیقح ، رد  133)و  .) دوب ام  نامیا  اب  ناگدـنب  زا  وا  اریز  (132 ،) میهدیم شاداپ 

كـاله ار  نارگید  سپــس  (136 -) دوــب ناگدــشرتسکاخ ] و   ] ناگدــنامیقاب ناــیم  رد  هــک  ینزریپ  زج  (135 -) میدـیناهر ار  شناـسک 
، تقیقح رد  139)و  (!؟ دـیوریمن ورف  رکف  هب  ایآ  دـیرذگیم ! ناهاگماش  (138)و  ناهاگحبـص نانآ  رب  امـش  تقیقح ، رد  137)و  .) میدرک
زا سنوی ]  ] دنتخادنا و هعرق  مه  اب  نانیشنرس ]  ] سپ (141 !) تخیرگب رپ ، یتشک  يوس  هب  هک  هاگنآ  (140 .) دوب ناگداتسرف  هرمز  زا  سنوی 

هرمز زا  وا  رگا  143)و  !) دوب شیوخ  رگـشهوکن  وا  هک  یلاـح  رد  دـیعلب  ار  وا  یهاـمربنع  و  دـندنکفا ] اـیرد  هب  ار  وا  (] 142 .) دش ناگتخاب 
شوخان هک  یلاح  رد  ار  وا  سپ  (145 !) دنامیم یهام ]  ] نآ مکـش  رد  دنوشیم ، هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ًاعطق  (144 ،) دوبن ناگدننکحیبست 

زا رفن   ] رازهدـصکی يوس  هب  ار  وا  147)و  .) میدینایور ُنبودک  عون ]  ] زا یتخرد  وا  ِرـس ]  ] يالاب رب  146)و  !) میدنکفا یکشخ  نیمز  هب  دوب 
ایآ وش : ایوج  ناکرـشم  زا  سپ ، (149 .) میدرک ناشرادروخرب  يدنچ  ات  دـندروآ و  نامیا  سپ  (148 .) میدرک هناور  رتشیب  ای  اونین ] ناـنکاس 
زا نانیا  هک  رادشه  (151 (؟ دندوب دهاش  نانآ  میدیرفآ و  هنیدام  ار  ناگتـشرف  ای  (150 (!؟ تسا نارـسپ  ار  نانآ  نارتخد و  ار  تراگدرورپ 
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رب ار  نارتخد  ادخ ]  ] ایآ (153 !) دننایوگغورد ًاعطق  اهنآ  هک  یلاح  رد  هدروآ »! دنزرف  ادخ  (» 152 :) تفگ دنهاوخ  ًاعطق  دوخ  يزادرپ  غورد 
رد  ] راکشآ یلیلد  ای  (156 (!؟ دیرادن نتفرگ  دنپ  ِرـس  ایآ  (155 (؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  هدش ؟ هچ  ار  امـش  (154 (؟ تسا هدیزگرب  نارسپ 

ناینج هکنآ  لاح  دنتـشاگنا و  يدـنویپ  اهنج  ادـخ و  نایم  158)و  .) دـیروایب ار  ناتباتک  دـییوگیم  تسار  رگا  سپ  (157 (؟ دیراد تسد ]
هب (160 .) دنروآیم فصو  رد  هچنآ  زا  تسا  هزنم  ادخ  (159 .) دش دنهاوخ  راضحا  ناشدوخ  ندادسپ ]، باسح  يارب   ] هک دناهتسناد  کین 

رگم (163 ،) دیتسین رگهارمگ  وا  دض  رب  (162 ،) دیتسرپیم ار ] نآ  امش  هک   ] هچنآ امـش و  تقیقح ، رد  (161 .) ادخ لدکاپ  ناگدنب  يانثتسا 
165)و .) تسا نّیعم  ياهبترم  ماقم و ]  ] وا يارب  هکنیا ]  ] رگم تسین  ناگتشرف ]  ] ام زا  کی  چیه  164)و  !) تسا ینتفر  خزود  هب  هک  ار  یسک 

دیکأت هب  ناکرـشم ]  ] 167)و .) مینایوگحـیبست دوخ  هک  مییاـم  166)و  .) میاهتـسب فـص  ادـخ ] ناـمرف  ماـجنا  يارب   ] هک مییاـم  تقیقح ، رد 
هب دمآ ] نآرق  یتقو   ] یلو (170 !«) میدشیم ادخ  صلاخ  ناگدنب  زا  ًاعطق  (169 ،) دوب ام  دزن  ناینیشیپ  زا  ]ي  اهمان  ] دنپ رگا  (» 168 :) دنتفگیم
رب  ] نانآ هک  (172 :) تسا هتفر  نینچ ]  ] شیپ زا  ام  هداتـسرف  ناگدـنب  هراب  رد  اـم  ناـمرف  ًاـعطق  171)و  !) دـننادب هک  ادوز  و  دـندش ، رفاک  نآ 

يور ناـنآ  زا  نـّیعم ]  ] یتدــم اــت  سپ  (174 .) دـنناگدنیآبلاغ هـنیآره  اـم  هاپـس  173)و  .) دـش دـنهاوخ  زوریپ  ًاـمتح  ناـشدوخ ] نانمـشد 
هک هاگنآ  ار ] ناگدشهدادرادشه  سپ  (] 177 (؟ دنراتساوخ هدزباتـش  ار  ام  باذع  ایآ  (176 .) دید دـنهاوخ  هک  رگنب  ار  نانآ  175)و  .) باترب

دنهاوـخ هک  رگنب  179)و  .) باـترب يور  نّیعم ]  ] یتدـم اـت  ناـشیا  زا  178)و  !) تسا یهاگحبـص  دـب  هچ  دـیآ  دورف  نانآ  هناـخ  هب  باذـع 
هژیو شیاتس ، 182)و  !) ناگداتسرف رب  دورد  181)و  .) دننکیم فصو  هچنآ  زا  دنمهوکش ، راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هزنم  (180 !) دید

(183 .) تساهناهج راگدرورپ  ادخ ،

ص

هچ (3 .) دـناهزیتس یـشکرس و  رد  دـندیزرو  رفک  هک  ناـنآ  يرآ ، (2 !) زردـنارپ نآرق  هب  دـنگوس  داص . (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
ياهدنهدرادشه هکنیا  زا  4)و  .) دوبن زیرگ  لاجم  رگید  یل ] و[ دندناوخ ، دایرف  هب  ار ] ام   ] هک میدرک  كاله  ناشیا  زا  شیپ  هک  اهلسن  رایسب 

رارق يدحاو  يادخ  ار  ددعتم ]  ] نایادـخ ایآ  (5 .) تسا داّیـش  يرحاس  نیا ، : » دنیوگ یم  نارفاک  و  دنتفگـشرد ، هدـمآ  ناشیارب  ناشدوخ  زا 
ًاعطق رما  نیا  هک  دییامن  یگداتسیا  دوخ  نایادخ  رب  دیورب و  :[ » دنتفگ و   ] دندش ناور  ناشناگرزب  6)و  .«) تسا یبیجع  زیچ  ًاعقاو  نیا  هداد ؟

ام نایم  زا  ایآ  (8 .) تسین یفابغورد  زج  اعّدا ]  ] نیا میاهدینـشن ، مه ] يوسیع   ] ریخا نییآ  رد  ار  بلطم ]  ] نیا یفرط ] زا  (] 7 .) تس [ ام  ] فده
ياههنیجنگ ایآ  (9 .) دناهدیـشچن ارم ]  ] باذـع زونه  هکلب  هن ]، . ] دـنلدود نم  ِنآرق  هراب  رد  ناـنآ  هکلب  هن ]! [ »؟ تسا هدـش  لزاـن  وا  رب  نآرق 

ِنآ زا  تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  اـیآ  (10 (؟ تسا ناشیا  دزن  وت  هدنـشخب  رایـسب  ِدنمجرا  راگدرورپ  تمحر 
رد رَْدب ]  ]= اجنآ رد  نمشد  ياههتسد  کهاپس  نیا  (11 .) دنور الاب  هب  بابـسا  نآ  رد  ندز ] گنچ  اب   ] سپ تسا ] نینچ  رگا  [ ؟ تسا ناشیا 

طول و موق  دومث و  13)و  .) دندرک بیذـکت  اههاگرخ  ترامع و ]  ] بحاص ِنوعرف  داع و  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  (12 .) دناینتسکش مه 
سپ دننکن ، بیذکت  ار  ام ]  ] ناربمایپ هک  دندوبن  مادک  چـیه  (14 .) دندوب فلاخم  ياههتسد  اهنآ  دنتخادرپ ] بیذکت  هب  زین   ] هکیا باحـصا 

16)و .) تسین نآ  رد  یندـناراخ  رـس  لاجم ]  ] چـیه هک  دـنَربیمن  راظتنا  ار  دایرف  کی  زج  نانیا  15)و  .) دمآ راوازـس  نانآ ] رب  نم   ] تبوقع
و نک ، ربص  دـنیوگیم  هچنآ  رب  (17 .«) هدـب ام  هب  باتـش  هب  باذـع ] زا   ] ار ام  هرهب  باسح ، زور  ندیـسر ]  ] زا شیپ  اراـگدرورپ ، : » دـنتفگ
وا اب  ار  اههوک  ام  (18 .) دوب ادخ ] يوس  هب   ] هدننکتشگزاب رایـسب  وا  يرآ ، روآ ؛ دای  هب  دوب  دّدعتم ]  ] تاناکما ياراد  هک  ار  ام  هدنب  دوواد ،
هب  ] یگمه میدروآ ]  ] درگ وا ] رب   ] وس ره  زا  ار  ناگدنرپ  19)و  .) دندرکیم شیاین  ار  دنوادخ  نادادماب  ناهاگماش و  هک ]  ] میتخاس رّخـسم 

مـالک تمکح و  ار  وا  میدرک و  راوتـسا  ار  شیهاـشداپ  20)و  .) دندوب رگـشیاتس ] ار  ادـخ  و   ] هدـننکتشگزاب وا  يوس  هب  شزاونلد ] ياون 
رب یناـهگان ] روط  هب   ] یتقو (22 (؟ دیـسر وت  هب  دـنتفر - الاب  وا ]  ] هناخزامن زا  نوچ   - ناـهاوخداد ربخ  اـیآ  21)و  .) میدرک اطع  هدنهدهلصیف 

نایم سپ  هدرک ، زواجت  يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میتسه ]  ] یعّدم ود  ام ] ، ] سرتم : » دنتفگ داتفا ، ساره  هب  نانآ  زا  وا  و  دـندمآرد ، دوواد 
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و شیم ، هن  دون و  ار  وا  تسا . نم  ردارب  صخـش ]  ] نیا (» 23 .«) شاب ربهار  تسار  هار  هب  ار  ام  و  وشم ، رود  قح  زا  و  نک ، يرواد  قح  هب  اـم 
هبلاطم رد  وا  ًاعطق  : » تفگ دوواد ] (] 24 .«) تسا هدمآ  بلاغ  نم  رب  يرونخـس  رد  و  راپـسب ، نم  هب  ار  نآ  دیوگیم : و  تسا ، شیم  کی  ارم 

يانثتسا هب  دنرادیم ، اور  متـس  رگیدمه  هب  ناکیرـش  زا  يرایـسب  تقیقح  رد  و  هدرک ، متـس  وت  رب  شدوخ ، ياهشیم  رب  هفاضا ]  ] وت شیم 
زا سپ ، میاهدرک . شیامزآ  ار  وا  اـم  هک  تسناد  دوواد  و  دـنکدنا ، سب  اـهنیا  و  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک 

بّرقت ام  شیپ  وا  يارب  تقیقح  رد  و  میدوشخب ؛ ار  ارجاـم ]  ] نیا وا  رب  25)و  .) درک هبوت  داتفارد و  ور  هب  تساوخ و  شزرمآ  شراـگدرورپ 
و نک ، يرواد  قح  هب  مدرم  ناـیم  سپ  میدـینادرگ ؛ نیـشناج ] و   ] هفیلخ نیمز  رد  ار  وت  اـم  دوواد ، يا  (26 .) دوب دـهاوخ  شوخ  یماجرف  و 

زور هکنآ  يازـس ]  ] هب دـنوریم ، رد  هب  ادـخ  هار  زا  هک  یناسک  تقیقح  رد  دـنک . رد  هب  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سوه  زا  راهنز 
، میدـیرفاین لطاب  هب  تسا  ود  نیا  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  27)و  !) تشاد دنهاوخ  تخـس  یباذع  دناهدرک  شومارف  ار  باسح 
ار یناسک  رگم ]  ] ای (28 .) دناهدش رفاک  هک  یناسک  رب  شتآ  زا  ياو  سپ  دـنا ، [ هدرک یـشوپقح  و   ] هدـش رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا 
؟ میهدیم رارق  ناراکدـیلپ  نوـچ  ار  ناراـگزیهرپ  اـی  مینادرگیم ، نیمز  رد  نادـسفم  نوـچ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدـیورگ و  هـک 
30)و .) دـنریگ دـنپ  نادـنمدرخ  و  دنـشیدنیب ، نآ  تایآ  هراب ]  ] رد ات  میاهدرک  لزان  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  كراـبم  یباـتک  نیا ] (] 29)

لیصا ياهبسا  بورغ ، فرط ]  ] هک یماگنه  (31 .) دوب رگشیاتس ] و   ] راکهبوت وا  یتسار  هب  ياهدنب . وکین  هچ  میدیشخب . دوواد  هب  ار  نامیلس 
تشذـگ و زامن  ماگنه   ] اـت مداد  حـیجرت  مراـگدرورپ  داـی  رب  ار  نابـسا  یتسود  نم  ًاـعقاو  : » تفگ نامیلـس ] (] 32 ،) دـندرک هـضرع  وا  رب  ار 

ندرگ اهقاس و  رب  ندیشک  تسد  هب  درک  عورش  سپ  دیروآ ». زاب  نم  دزن  ار  اهبـسا ] تفگ « : (] 33 .«) دش تملظ  باجح  سپ  رد  دیشروخ ]
زاـب هبوت  هب  سپ  میدـنکفیب ؛ يدـسج  وا  تخت  رب  میدوـمزآ و  ار  نامیلـس  ًاـعطق  34)و  [.) ادـخ هار  رد  اهنآ  ندرک  فقو  ماجنارـس  و   ] اـهنآ

هک ییوت  تقیقح ، رد  دـشابن ، راوازـس  نم  زا  سپ  ار  سک  چـیه  هک  راد  ینازرا  نم  هب  یکُلم  شخبب و  ارم  اراگدرورپ ، : » تفگ (35 .) دمآ
37)و .) دـشیم ناور  مرن ، وا  ناـمرف  هب  تفرگیم ، میمـصت  اـج  ره  هک  مـیداد  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  داـب  سپ  (36 .«) ياهدنشخب رایسب  دوخ 

شناـمرف تـحت   ] دــندوب هتــسب  مـه  هـب  اــهریجنز  اــب  تـفج  تـفج  هـک  ار  رگید  نایــشحو ]  ] اــت (38 ،) صاوــغ اــّنب و  زا ]  ] ار اـــهناطیش 
ماجرف بّرقت و  ام  هاگـشیپ  رد  وا  يارب  ًاعطق  40)و  .«) راد هاگن  ای  شخبب  رامشیب  ار ] نآ  ، ] تسام شـشخب  نیا  :[ » میتفگ (] 39 [.) میدروآرد

وا هب  (] 42 .«) درک التبم  باذع  جنر و  هب  ارم  ناطیـش  : » هک داد  ادن  ار  شراگدرورپ  هک  هاگنآ  روآ ، دای  هب  ار  بویا  ام  هدنب  41)و  .) تسوکین
ار اهنآ  ریاظن  ار و  شناـسک  ًاددـجم ]  ] 43)و .«) یندـیماشآ درـس و  تسا  يراسهمـشچ  نیا  کنیا  بوکب ، نیمز ] هب   ] دوخ ياپ  اب  :[ » میتفگ

تتـسد هب  هکرت  هتـسب  کی  :[ » میتفگ وا  هب  و  (] 44 .) دـشاب نادـنمدرخ  يارب  یتربع  ام و  بناج  زا  یتمحر  اـت  میدیـشخب ، وا  هب  اـهنآ  هارمه 
ام ناگدنب  45)و  .) دوب راکهبوت  وا  یتسار  هب  ياهدنبوکین ! هچ  میتفای . ابیکش  ار  وا  ام  نکـشم ». دنگوس  نزب و  نآ  اب  ار ] ترـسمه   ] ریگرب و

- دوب يارـس  نآ  يروآدای  هک   - ياهژیو تبهوم  اب  ار  نانآ  ام  (46 .) روآدای هب  دندوب  روهدید  دنمورین و  هک  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و 
زا همه  هک ]  ] روآ دای  هب  ار  لفکلاوذ  عسی و  لیعامسا و  48)و  .) دنناکین ناگدیزگرب  زا  ًادج  ام  هاگشیپ  رد  نانآ  47)و  .) میدینادرگ صلاخ 

[ اهنآ  ] ياهرد هک  یلاـح  رد  یگـشیمه  ياـهغاب  (50 .) تسا کین  یماـجرف  ناراـگزیهرپ  يارب  ًاـعطق  و  تسا ، يدرکداـی  نیا  (49 .) دنناکین
[ ناربلد  ] ناـشدزن 52)و  .) دـننکیم بلط  اـجنآ  رد  یندیـشون  ناوارف و  ياـههویم  و ]  ] دـننزیم هـیکت  اـجنآ  رد  (51 .) تساهدوشگ ناشیارب 

ِيزور نیا  تقیقح ، رد  :[ » دنیوگیم (] 54 .) دشیم هداد  هدعو  امـش  هب  باسح  زور  يارب  هچنآ  تسا  نیا  (53 .) تسا لاسمه  هاگنهتشهورف 
و دنیآیمرد ، مّنهج  هب  (56 .) تسا یماجرف  دب  ًاعقاو  نارگنایغط  يارب  اما ]  ] و نایتشهب ] لاح   ] تسا نیا  (55 .«) تسین ینایاپ  ار  نآ  تسام و 

اهنیا (59 [!) اهباذـع  ] رگید عاونا  هنوگ ، نیمه  زا  58)و  .) دنـشچب ار  نآ  دـیاب  تسا ، باکرچ  باشوج و  نیا  (57 .) تسا یهاگمارآ  دـب  هچ 
[ دوخ ياـسؤر  هب  (] 60 .) دـنوشیم شتآ  لـخاد  ناـنآ  اریز  اـهنآ ، لاـح  هب  ادـب  دـنیآیمرد . شتآ ] رد   ] راـبجا هب  امـش  اـب  هک  دـنایهورگ 

یهاـگرارق دـب  هـچ  و  دــیدروآ ، مـهارف  شیپ  زا  اـم  يارب  دوـخ  امــش  ار  باذــع ]  ] نـیا داـبم ! شوـخ  امــش  دوـخ  رب  هـکلب  : » دــنیوگیم
نادــنچ ود  شتآ  رد  ار  وا  باذــع  هدروآ ، مــهارف  اــم  يارب  شیپ  زا  ار  باذــع ]  ] نــیا سک  ره  اراــگدرورپ ، : » دــنیوگیم (61 .«) تسا
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رد  ] ار نانآ  ایآ  (63 (؟ مینیبیمن میدرمـشیم  رارـشا  هرمز ]  ] زا ار  نانآ  ام  هک  ار  ینادرم  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  ام  : » دـنیوگیم 62)و  .«) نک
طقف نم  : » وـگب (65 .) تسا تسار  ًاـعطق  شتآ  لـها  هلداـجم  نیا  (64 (»؟ دـتفایمن اهنآ  رب  ام ] [ي  اهمـشچ اـی  میتفرگیم  دنخـشیر  هب  اـیند ]
نامه تسا ، ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  (66 .) تسین رگید  يدوبعم  راهق  هناگی  يادخ  زج  و  متسه ، ياهدنهدرادشه 

چیه یلعا  ءـالم  هراـب  رد  ارم  (69 .) دـیباتیمرب يور  نآ  زا  امـش  هک ] (] 68 ،) تسا گرزب  يربـخ  نیا  : » وـگب (67 .) هدنزرمآ ریذپانتسکش 
هک هاگنآ  (71 .) مراکـشآ ياهدنهدرادشه  نم  هکنیا  زج  دوشیمن ، یحو  زیچ ]  ] چیه نم  هب  (70 .) دندرکیم هلداجم  هک  هاگنآ  دوبن  یشناد 
رد شیوخ  حور  زا  مدرک و  تسرد  ًـالماک ]  ] ار وا  نوچ  سپ  (72 .) دیرفآ مهاوخ  لِگ  زا  ار  يرشب  نم  : » تفگ ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ 
زا دومن و  ربکت  هک ]  ] سیلبا رگم  (74 .) دندرک هدجس  هرسکی  ناگتشرف  همه  سپ  (73 .«) دیتفیب كاخ ] هب   ] وا يارب  نانکهدجس  مدیمد ، نآ 
ایآ يروآ ؟ هدجـس  مدرک  قلخ  شیوخ  تردق  ناتـسد  هب  هک  يزیچ  يارب  هک  دش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  سیلبا ، يا  : » دومرف (75 .) دش نارفاک 

: دومرف (77 .«) ياهدـیرفآ لِـگ  زا  ار  وا  ياهدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب ؛ وا  زا  نم  : » تفگ (76 (»؟ ینایوجيرترب هلمج ]  ] زا اـی  يدومن  ربکت 
هک يزور  ات  ارم  سپ  اراـگدرورپ ، : » تفگ (79 .«) داـب وت  رب  نم  تنعل  ازج  زور  اـت  78)و  .) ياهدـنار وت  هک  وش ، نوریب  ماـقم ]  ] نآ زا  سپ ، »
هب سپ  : » تفگ ناطیـش ] (] 82 .«) مولعم نیعم  زور  اـت  (81 ،) یناـگتفایتلهم زا  وت  تقیقح ، رد  : » دومرف (80 .«) هد تلهم  دـنوشیم  هتخیگنارب 

ار قح  تسا و  نم ] زا   ] قح : » دوـمرف (84 .«) ار وت  لدکاپ  ناگدـنب  نآ  رگم  (83 ،) مربیم رد  هب  هار  زا  ًادـج  ار  یگمه  هک  دـنگوس  وت  تّزع 
رب يدزم  : » وگب (86 .«) تشابنا مهاوخ  ناـشیگمه ، زا  دـنک ، يوریپ  ار  وت  هک  ناـنآ  زا  سک  ره  زا  وت و  زا  ار  مّنهج  هنیآره  (85 :) میوگیم

يدنپ زج  نآرق ]  ] نیا (87 .) مهد تبـسن  ادـخ  هب  مزاسب و  دوخ  زا  يزیچ  هک  متـسین  یناسک  زا  نم  منکیمن و  بلط  امـش  زا  تلاسر ]  ] نیا
(89 .«) تسناد دیهاوخ  ار  نآ  ربخ  يدنچ  زا  سپ  ًاعطق  88)و  .) تسین نایناهج  يارب 

رمزلا

هب ار  باتک  نیا ]  ] اـم (2 .) تسا راکهدیجنـس  ریذپانتسکـش  يادخ  بناج  زا  باتک ] نیا   ] ندـش لزان  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
نییآ دیشاب : هاگآ  (3 .) نک تدابع  ياهدـننکصلاخ - وا  يارب  ار  دوخ ]  ] داقتعا هک  یلاح  رد   - ار ادـخ  سپ  میدروآ ، دورف  وت  يوس  هب  قح 

هچ ره  ار  ام  هکنیا  يارب  زج  ار  اهنآ  ام  هک ]: هناهب  نیا  هب   ] دـناهتفرگ دوخ  يارب  یناتـسود  وا  ياج  هب  هک  یناسک  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  كاـپ 
رد درک . دهاوخ  يرواد  دنراد ، فالتخا  نآ  رـس  رب  هک  هچنآ  هراب  رد  نانآ  نایم  ادـخ  هتبلا  میتسرپیمن ، دـننادرگ ، کیدزن  ادـخ  هب  رتشیب 
زا ًاعطق  دریگب ، يدنزرف  دوخ  يارب  تساوخیم  ادـخ  رگا  (4 .) دنکیمن تیاده  تسا  ساپـسان  زادرپغورد  هک  ار  یـسک  نآ  ادخ  تقیقح ،
قح هب  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  (5 .) راـهق هناـگی  يادـخ  تسوا  وا ، تسا  هّزنم  دـیزگیمرب . تساوخیم  ار  هچنآ  دـنکیم ، قلخ  هچنآ  ناـیم ] ]

هاگآ دنناور . نیعم  یتدم  ات  مادـک  ره  درک . ریخـست  ار  هام  باتفآ و  دـچیپیمرد و  بش  هب  ار  زور  و  دـچیپیمرد ، زور  هب  ار  بش  دـیرفآ .
اهماد زا  امش  يارب  و  داد ، رارق  نآ  زا  ار  شتفج  سپس  دیرفآ ، دحاو  یسفن  زا  ار  امـش  (6 .) تسا هدنزرمآ  ریذپانتسکش  نامه  وا  هک  شاب 

محر و همیـشَم و  : ] هناگ هس  ياهیکیرات  رد  رگید ]  ] یـشنیرفآ زا  سپ  یـشنیرفآ  ناتناردام  ياهمکـش  رد  ار  امـش  دروآ . دیدپ  مسق  تشه 
و  ] هنوگچ سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  تسوا . ِنآ  زا  قلطم ] تموکح  و   ] ییاورنامرف امـش ، راـگدرورپ  ادـخ ، تسا  نیا  درک . قلخ  مکش ]
و درادیمن ، شوخ  ار  نارفک  شناگدنب  يارب  تسا و  زاینیب  تخس  امش  زا  ادخ  دیزرو ، رفک  رگا  (7 (؟ دیوشیم هدینادرگرب  قح ] زا  اجک 

يوس هب  امـش  تشگزاب  هاـگنآ  درادیمنرب ، ار  يرگید  هاـنگ ]  ] راـب ياهدـنرادرب  چـیه  و  ددنـسپیم ، امـش  يارب  ار  نآ  دـیراد  ساپـس  رگا 
، دـسر یبیـسآ  ناسنا  هب  نوچ  8)و  .) تساـناد اـهلد  زار  هب  وا  هک  داد ، دـهاوخ  ربـخ  دـیدرکیم  هچنآ  هـب  ار  امـش  و  تـسا ، ناـتراگدرورپ 

نآ دـنک ، اـطع  یتمعن  دوخ  بناـج  زا  ار  وا  نوچ  سپـس  دـناوخیم ؛ تسا - هدـننکتشگزاب  وا  يوس  هب  هک  یلاـح  رد   - ار شراـگدرورپ 
[ ار نارگید  دوخ و   ] ات دهدیم  رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  دیامنیم و  شومارف  درکیم ، اعد  وا  هاگرد  هب  رتشیپ  نآ  عفر  رد  هک  ار  یتبیصم ] ]
وا هک  یسک  نآ  ای  تسا ] رتهب  یسک  نینچ  ایآ  (] 9 .«) یشتآ لها  زا  وت  هک  وش  رادروخرب  یکدنا  ترفک  هب  : » وگب دنادرگ . هارمگ  وا  هار  زا 
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یناسک ایآ  : » وگب دراد ؟ دیما  ار  شراگدرورپ  تمحر  دـسرتیم و  ترخآ  زا  و ]  ] دـنکیم ادـخ ]  ] تعاطا مایق  هدجـس و  رد  بش  لوط  رد 
زا دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  : » وگب (10 .) دـنریذپدنپ هک  دـننادنمدرخ  اهنت  دـنناسکی »؟ دـننادیمن  هک  یناسک  دـننادیم و  هک 

، دـیدرتیب تسا . خارف  ادـخ  نـیمز  و  دوـب ، دـهاوخ  یکین  دـناهدرک ، یبوـخ  اـیند  نـیا  رد  هـک  یناـسک  يارب  دـیرادب . اورپ  ناـتراگدرورپ 
صلاخ وا  يارب  ار  منییآ  هک  یلاح  رد   - ار ادخ  هک  مرومأم  نم  : » وگب (11 .«) تفای دنهاوخ  مامت  هب  و ]  ] باسحیب ار  دوخ  شاداپ  نایابیکش 
يزور باذـع  زا  مزرو ، نایـصع  مراـگدرورپ  هب  رگا  نم  : » وـگب (13 .«) مشاب ناناملـسم  نیتسخن  هک  مرومأـم  12)و  ،) متسرپب ماهدینادرگ -

وا زا  ریغ  ار  هــچ  ره  سپ  (15 .) منادرگیم شیـالآیب  وا  يارب  ار  منید  هـک  یلاـح  رد  متـسرپیم  ار  ادـخ  : » وـگب (14 .«) مسرتیم كانلوه 
؛ دـناهدناسر نایز  تمایق  زور  رد  ناشناسک  دوخ و  هب  هک  دـنایناسک  تقیقح  رد  ناراکنایز  وگب »: ناـنآ ] هب  یلو   »] دـیتسرپب دـیهاوخیم ،

ییاهقبط زین ]  ] ناشیاپ ریز  زا  تشاد و  دـنهاوخ  شتآ  زا  ییاهرتچ  ناشرـس  يـالاب  زا  اـهنآ  (16 .«) تسا راکشآ  نارـسخ  نامه  نیا  يرآ ،
ار دوخ  هک  نانآ  یل ] 17)و[ .) دیسرتب نم  زا  نم ، ناگدنب  يا  دهدیم . میب  نآ  هب  ار  شناگدنب  ادخ  هک  تسا  يرفیک ]  ] نیا تسا ،] نیشتآ  ]

نم ناگدـنب  نآ  هب  هد  تراشب  سپ  داب ، هدژم  ار  ناـنآ  دناهتـشگزاب  ادـخ  يوس  هب  دنتـسرپب و  ار  وا  اداـبم  اـت  دـنرادیم  رود  هب  توغاـط  زا 
سپ (19 .) نادنمدرخ نامه  دننانیا  هدومن و  هار  ناشیادخ  هک  دننانیا  دننکیم ؛ يوریپ  ار  نآ  نیرتهب  دنهدیمارف و  شوگ  نخس  هب  (18 :) هک
نکیل (20 (؟ یناـهریم تسا  شتآ  رد  هک  ار  یـسک  وت  اـیآ  دراد ؟] ییاـهر  يور  اـجک   ] هدـمآ بجاو  وا  رب  باذـع  ناـمرف  هک  یـسک  اـیآ 

نآ ریز  زا  اهرهن  تسا ؛ هدش  انب  رگید ]  ] ییاههفرغ اهنآ  يالاب  هک  تسا  ییاههفرغ  ناشیا  يارب  دنتـشاد ، اورپ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک 
هب ار  نآ  سپ  دروآ  دورف  یبآ  نامــسآ ، زا  ادــخ  هــک  ياهدــیدن  رگم  (21 .) دـنکیمن هدـعو  فالخ  ادـخ  تسادـخ ؛ هدـعو  تسا . ناور 

نوریب تسا  نوگاـنوگ  نآ  ياـهگنر  هک  ار  يرازتـشک  نآ  هلیـسو  هب  هاـگنآ  داد ، هار  تـسا  نـیمز  نـیریز ] تاـقبط   ] رد هـک  ییاههمـشچ 
نابحاص يارب  اهینوگرگد ]  ] نیا رد  ًاعطق  دـنادرگیم . شکاشاخ  سپـس  ینیبیم ، درز  ار  نآ  هاـگنآ  ددرگیم ، کـشخ  سپـس  دروآیم ،

بناج زا  يرون  زا  رادروخرب  هجیتن ] رد   ] و هداـشگ ، مالـسا  شریذـپ ]  ] يارب ار  شاهنیـس  ادـخ  هک  یـسک  اـیآ  سپ  (22 .) تسا یتربع  درخ 
یهارمگ رد  هک  دـننانیا  دـننکیمن ؛ ادـخ  دای  یلدتخـس  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  تسا ؟] لدـکیرات  درف  دـننامه   ] دـشابیم شراگدرورپ 

ناشراگدرورپ زا  هک  نانآ  تسا . هدرک  لزان  دیعو ، دـعو و  نّمـضتم  هباشتم ، یباتک  تروص ] هب   ] ار نخـس  نیرتابیز  ادـخ  (23 .) دنراکشآ
ار هک  ره  ادخ ، تیاده  تسا  نیا  ددرگیم . مرن  ادخ  دای  هب  ناشلد  ناشتسوپ و  سپس  دتفایم ، هزرل  هب  نآ  زا  ناشندب  تسوپ  دنـسارهیم ،
، دوخ هرهچ  اب  اهتـسد ] ياج  هب   ] هک سک  نآ  ایآ  سپ  (24 .) تسین يربهار  ار  وا  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  و  دـیامن ، هار  نآ  هب  دـهاوخب ،
هک ار  هچنآ  : » دوـشیم هتفگ  نارگمتـس  هب  و  تسا ؟] نمیا  باذـع  زا  هک  تسا  یـسک  دـننام   ] دـنکیم عـفد  تماـیق  زور  ار  باذـع  دـنزگ 

باذع دندزیمن  سدح  هک  اجنآ  زا  و  دنتخادرپ ، بیذـکت  هب  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  مه ]  ] یناسک (25 .«) دیشچب تسا  هدوب  ناتدرواتسد 
رد 27)و  .) تسا رتگرزب  ترخآ  باذع  ًاعطق  دنتسنادیم ، رگا  و  دیناشچ ، نانآ  هب  ار  ییاوسر  ایند  یگدنز  رد  ادخ  سپ  (26 .) دمآ ناشیارب 

اوقت هار  ناـنآ  هک  دـشاب  يژک ؛ چـیهیب  یبرع ، ینآرق  (28 .) دـنریگدنپ ناـنآ  هک  دـشاب  میدروآ ، مدرم  يارب  یلَثم  هنوـگ  ره  زا  نآرق  نـیا 
يراـک هب  ار  وا  کـی  ره  و   ] دـنراد تکرـش  وا  تّیکلاـم ]  ] رد راـگزاسان  هجاوـخ  دـنچ  هک  تسا  يدرم  تـسا : هدز  یلَثم  ادـخ  (29 .) دنیوپ

ناـشرتشیب هکلب  هن ]، . ] ار يادـخ  ساپـس  دـنناسکی ؟ لَـثم  رد  ود  نیا  اـیآ  تـسا . درم  کـی  ربناـمرف  اـهنت  هـک  تـسا  يدرم  و  دـنرامگیم ]
دیهاوـخ هلداـجم  ناـتراگدرورپ  شیپ  تماـیق  زور  امـش  سپـس  (31 (؛ درُم دــنهاوخ  زین ]  ] ناـنآ و  درُم ، یهاوـخ  وـت  ًاــعطق  (30 .) دننادیمن

ایآ تشادـنپ ؟ غورد  دـمآ ، وا  يوس  هب  نوچ  ار  تسار  نخـس ]  ] و تسب ، غورد  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رترگمتـس  تسیک  سپ  (32 .) درک
ره نانآ ، يارب  (34 .) دـنناراگزیهرپ دوخ  هک  دـننانآ  دومن ؛ رواب  ار  نآ  دروآ و  یتسار  هک  سک  نآ  33)و  (؟ تسین مّنهج  رد  نارفاک  ياج 

، دیادزب ناشیا  زا  دناهدرک ، هک  ار  یلمع  نیرتدب  ادخ ، ات  (35 .) ناراکوکین شاداپ  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  ناشراگدرورپ  شیپ  دنهاوخب  هچ 
ریغ هک  اهنآ  زا  ار  وت  نارفاک ]  ] و تسین ؟ شاهدنب  هدـننکتیافک  ادـخ  ایآ  (36 .) دـهد شاداپ  دـناهدرکیم ، هک  يراک  نیرتهب  هب  ار  نانآ  و 
رگم درادن . ياهدننکهارمگ  دنک  تیاده  ادـخ  ار  هک  ره  37)و  .) تسین يربهار  شیارب  دنادرگ  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  دنناسرتیم و  دـنیوا 
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: تفگ دـنهاوخ  ًاعطق  هدرک »؟ قلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  : » یـسرپب اهنآ  زا  رگا  38)و  (؟ تسا هاوخرفیک  دنمورین  هک  تسین  ادـخ 
دنناوتیم دـیناوخیم ، ادـخ  ياج  هب  ار  هچنآ  ایآ  دـناسرب ؛ نم  هب  ياهمدـص  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دـینکیم ، روصت  هچ  ناه ] : »] وگب ادـخ ». »

. تسا سب  ارم  ادخ  : » وگب دنرادزاب »؟ ار  شتمحر  دـنناوتیم  اهنآ  ایآ  دـنک  هدارا  نم  يارب  یتمحر  وا  رگا  ای  دـننک ؛ فرطرب  ار  وا  همدـص 
هب سپ  ، منکیم لمع  زین ]  ] نم دـینک ، لمع  دوخ  تاـناکما  بسح  رب  امـش  نم ، موق  يا  : » وگب (39 .«) دـننکیم لّکوت  وا  رب  اهنت  لّکوت  لها 

نیا ام  (41 .«) دوشیم لزان  وا  رب  رادیاپ  یباذع  دـمآ و  دـهاوخ  دـنک  شیاوسر  هک  یباذـع  ار  سک  هچ  هک ] (] 40 :) تسناد دیهاوخ  يدوز 
اهنت دور ، ههاریب  سک  ره  و  تسوا ، دوخ  دوس  هب  دوش ، تیادـه  سک  ره  سپ  میداتـسرفورف . وت  رب  قح  هب  مدرم  يربهر ]  ] يارب ار  باـتک 

[ زین  ] و دناتـسیم ، زاب  یمامت  هب  ناـشگرم  ماـگنه  ار  مدرم  حور  ادـخ  (42 .) یتـسین لـیکو  اـهنآ  رب  وت  و  دوشیم ، هارمگ  شدوخ  ناـیز  هب 
نآ و  درادیم ، هاـگن  هدرک  بجاو  وا  رب  ار  گرم  هک  ار  یـسفن ]  ] نآ سپ  دـنکیم ؛] ضبق   ] تسا هدرمن  شباوخ  عقوم ]  ] رد هک  ار  یحور 

ییاههناشن دنـشیدنایم  هک  یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاعطق  دتـسرفیم . سپزاب  ایند ] یگدنز  يوس  هب   ] نّیعم یماگنه  ات  ار  اهـسفن ]  ] رگید
دنـشاب و هتـشادن  ار  يزیچ  راـیتخا  دـنچ  ره  اـیآ  : » وـگب دـناهتفرگ ؟ دوـخ  يارب  ینارگتعافـش  ادـخ  زا  ریغ  اـیآ  (43 .) تس [ ادخ تردـق  زا  ]

هدـینادرگ زاب  وا  يوس  هب  سپـس  تسوا ؛ صاخ  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  تسادـخ . نآ  زا  هرـسکی  تعافـش ، : » وگب (44 (»؟ دنشیدنین
وا زا  ریغ  یناسک  نوچ  و  ددرگیم ، رجزنم  دـنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ياهلد  دوش ، دای  ییاهنت  هب  ادـخ  نوچ  45)و  .«) دیوشیم
رد دوخ  وت  راکشآ ، ناهن و  ياناد  يا ] ، ] نیمز اهنامـسآ و  هدنروآدیدپ  يا  اهلا ، راب  : » وگب (46 .) دننکیم ینامداش  نانآ  هاگانب  دنوش ، دای 
ملظ هـک  یناـسک  يارب  هرـسکی  تـسا ، نـیمز  رد  هـچنآ  رگا  47)و  .«) ینکیم يرواد  دـندرکیم ، فـالتخا  هچنآ  رـس  رب  تناگدـنب  ناـیم 
هچنآ و  داد ، دنهاوخ  تمایق  زور  باذع  یتخـس  زا  ناشدوخ  ییاهر  يارب  ار  نآ  همه ]  ] ًاعطق دـشاب ، نآ  اب  زین ]  ] شریظن دـشاب و  دـناهدرک 
رهاـظ ناـشیارب  دـناهدش ، بکترم  هک  یناـهانگ  هجیتـن ]  ] 48)و .) ددرگیم راکــشآ  ناـشیا  رب  ادـخ  بناـج  زا  دـندرکیمن ،  [ ار [ش  رّوـصت
سپـس دناوخیم ؛ ارف  ار  ام  دـسر ، یبیـسآ  ار  ناسنا  نوچ  49)و  .) دریگیم ارف  ار  اهنآ  دـندرکیم ، دنخـشیر  نادـب  هک  ار  هچنآ  و  دوشیم ،

یلو تسا ، یـشیامزآ  نآ  هکلب  ، تسا نانچ  هن  ماهتفای .» دوخ  شناد  هب  ار  نآ  اهنت  : » دـیوگیم مینک  اطع  وا  هب  دوخ  بناـج  زا  یتمعن  نوچ 
ناشیارب يراک  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دنتفگ و  ار  نخس ]  ] نیا زین ]  ] دندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ًاعطق  (50 .) دننادیمن ناشرتشیب 

ءوس جیاتن  يدوز  هب  دـناهدرک ، متـس  هک  هورگ ]  ] نیا زا  یناسک  دیـسر و  ناشیدـب  دـندوب ، هدـش  بکترم  هچنآ  رفیک  هکنآ ]  ] ات (51 .) درکن
ره يارب  ار  يزور  هک  تسادخ  هک  دناهتـسنادن  ایآ  (52 .) دنتسین ام ]  ] هدننکهدنامرد نانآ  دیـسر و  دهاوخ  ناشیدب  دناهدش ، بکترم  هچنآ 

[ تمکح زا   ] ییاـههناشن دـنراد  ناـمیا  هک  یمدرم  يارب  يریگهزادـنا ]  ] نیا رد  ًاـعطق  دـنادرگیم ؟ گـنت  اـی  هداـشگ  دـهاوخب ، هـک  سک 
همه ادـخ  تقیقح ، رد  دـیوشم . دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  دیاهتـشاد - اور  يورهداـیز  نتـشیوخ  رب  هک   - نـم ناگدـنب  يا  : » وـگب (53 .) تسا
يوس هب  دیوشن ، يرای  رگید  و  دـسر ، رد  باذـع  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  54)و  .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  دوخ  وا  هک  دزرمآیم ، ار  ناـهانگ 

باذـع ار  امـش  دـینزیمن  سدـح  هک  یلاـح  رد  یناـهگان و  روـط  هب  هـکنآ  زا  شیپ  55)و  .) دـیوش وا  میلـست  و  دـیدرگزاب ، ناتراگدرورپ 
: دیوگب یسک  ادابم ]  ] هکنآ ات  (56 .«) دینک يوریپ  تسا  هدمآ  لزان  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  هک  ار  يزیچ  نیرتوکین  دسررد ،
، درکیم تیاده  میادخ  رگا  : » دیوگب ای  (57 .«) مدوب ناگدننکدنخشیر  زا  نم  دیدرتیب  مدیزرو ؛ یهاتوک  ادخ  روضح  رد  هچنآ  رب  اغیرد  »
:[ دنیوگ وا  هب  (] 59 .«) مدشیم ناراکوکین  زا  ات  دوب  یتشگرب  ارم  شاک  : » دیوگب دنیبب ، ار  باذع  نوچ  ای  (58 .«) مدوب ناراگزیهرپ  زا  ًاملسم 
رب هک  ار  یناسک  تمایق  زور  60)و  .) يدش نارفاک  هلمج ]  ] زا يدیزرو و  رّبکت  يدرک و  بیذکت  ار  اهنآ  دمآ و  وت  رب  نم  ياههناشن  يرآ ،

[ ساـپ  ] هب دـناهدرک ، هشیپ  اوقت  هک  ار  یناـسک  ادـخ  61)و  (؟ تسین منهج  رد  ناشکرـس  ياج  اـیآ  ینیبیم ، هایـس  ور  دناهتـسب  غورد  ادـخ 
ره راگدیرفآ  ادخ  (62 .) دـیدرگ دـنهاوخن  نیگمغ  دـسریمن و  نانآ  هب  باذـع  دـهدیم . تاجن  هدوب ، ناشيراگتـسر  هیام  هک  ییاهراک 

راکنا ار  ادخ  ياههناشن  هک  یناسک  و  تسوا ، نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياهدـیلک  (63 .) تسا ناـبهگن  زیچ  ره  رب  هک  تسوا  و  تسا ، يزیچ 
هک یناسک  هب  وت و  هب  ًاعطق  65)و  (»؟ متـسرپب ار  ادخ  زج  هک  دینکیم  راداو  ارم  ایآ  نانادان ، يا  : » وگب (64 .) دنناراکنایز هک  دننانآ  دندرک ،
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تسرپب ار  ادخ  هکلب  (66 .«) دش یهاوخ  ناراکنایز  زا  ًاملسم  هابت و  ترادرک  ًامتح  يزرو  كرـش  رگا  : » تسا هدش  یحو  دندوب  وت  زا  شیپ 
[ تردق  ] هضبق رد  هرـسکی  نیمز  تمایق  زور  هکنآ  لاح  و  دناهتخانـشن ، یگرزب  هب  دیاب  هک  نانچنآ  ار  ادـخ  67)و  .) شاب نارازگساپس  زا  و 

هدیمد روص  رد  68)و  .) دـننادرگیم کیرـش  يو ] اب   ] هچنآ زا  تسا  رترب  تسا و  هّزنم  وا  تسوا ؛ تسد  هب  هدـیچیپ  رد  اهنامـسآ  و  تسوا ،
هدیمد نآ  رد  رگید  راب  سپس  دهاوخب ؛ ادخ  هک  یسک  رگم  دتفایمرد ، شوهیب  تسا  نیمز  رد  هک  ره  اهنامسآ و  رد  هک  ره  سپ  دوشیم ،

، دوش هداهن  نایم ] رد  لامعا   ] همانراک و  ددرگ ، نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  69)و  .) دنرگنیم هداتسیا  ياپ  رب  نانآ  هاگانب  دوشیم و 
هداد ماجنا  هچنآ  هجیتن ]  ] یـسک ره  70)و  .) دـنریگن رارق  متـس  دروم  و  ددرگ ، يرواد  قح  هب  ناشنایم  و  دـنروایب ، ار  نادـهاش  ناربمایپ و  و 
نوچ ات  دنوش ، هدنار  مّنهج  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـناهدش ، رفاک  هک  یناسک  71)و  .) تسا رتاناد  دننکیم  هچنآ  هب  وا  دـبایب و  مامت  هب  تسا 

هک دـندماین  امـش  رب  ناتدوخ  زا  یناگداتـسرف  رگم  : » دـنیوگ نانآ  هب  شنانابهگن  ددرگ و  هدوشگ  ناشیور ] هب   ] نآ ياـهرد  دنـسر ، نادـب 
نارفاک رب  باذـع  نامرف  یلو  ارچ ،» : » دـنیوگ دـنهد »؟ رادـشه  ار  امـش  يزور  نینچ  رادـید  هب  دـنناوخب و  امـش  رب  ار  ناتراگدرورپ  تایآ 

73)و !«) ناشکرـس ياـج  تسا  ییاـج ]  ] دـب هچ  هو  دـینامب ؛ نآ  رد  هنادواـج  دـییآرد ، خزود  ياـهرد  زا  : » دوـش هتفگ  72)و  .) دمآ بجاو 
هب  ] نآ ياـهرد  دنـسر و  نادـب  نوـچ  اـت  دـنوش ، هداد  قوـس  تشهب  يوـس  هب  هورگ  هورگ  دناهتـشاد ، اورپ  ناـشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک 

74)و [.«) دـینامب  ] هنادواج و ]  ] دـییآرد نآ  رد  دـیدمآ ، شوخ  امـش ، رب  مالـس  : » دـنیوگ ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  ددرگ و  هدوشگ  ناـشیور ]
هک روانهپ ]  ] غاب نآ  ياج  ره  زا  داد ، ثاریم  ام  هب  ار  تشهب ]  ] نیمزرس دینادرگ و  تسار  ام  رب  ار  شاهدعو  هک  ار  ییادخ  ساپـس  : » دنیوگ

راگدرورپ شیاتـس  هب  شرع  نوماریپ  هک  ینیبیم  ار  ناگتـشرف  75)و  .) ناگدـننکلمع شاداپ  تسا  کین  هچ  مینیزگیم ». ياـج  میهاوخب 
(76 .«) تسا نایناهج  راگدرورپ  هژیو  ساپس ، : » دوشیم هتفگ  ددرگیم و  يرواد  قح  هب  ناشنایم  دنیوگیم و  حیبست  دوخ 

رفاغ

شخبهاـنگ و هک ] (] 3 ،) تساناد دـنمجرا  يادـخ  بناـج  زا  باـتک ، نیا  نداتـسرف  ورف  (2 .) میم ءاح ، (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
[ یسک  ] دندیزرو رفک  هک  ییاهنآ  زج  (4 .) تسوا يوس  هب  تشگزاب  تسین . وا  زج  ییادخ  تسا . تمعنخارف  و ]  ] رفیکتخس و ]  ] ریذپهبوت
زا دـعب  و  حون ، موق  ناـنیا  زا  شیپ  (5 .) دنادرگن بیرف  شوختـسد  ار  وت  اهرهـش  رد  ناشدمآ  تفر و  سپ  دـنکیمن ، هزیتس  ادـخ  تایآ  رد 

لطاب هلیـسو ]  ] هب و  دـنریگب ، ار  وا  ات  دـندرک  ار  دوخ  هداتـسرف  گنهآ  یتّما  ره  و  دـنتخادرپ ، بیذـکت  هب  رگید ]  ] فلاخم ياههتـسد  نانآ 
تراگدرورپ نامرف  ناس  نیدب  6)و  (؟ نم رفیک  دوب  هنوگچ  ایآ  متفرگ ؛ ورف  ار  نانآ  سپ  دننک . لامیاپ  نآ  اب  ار  تقیقح  ات  دندومن  لادـج 

لمح ار  ادخ ]  ] شرع هک  یناسک  (7 .) دوب دنهاوخ  شتآ  نامدمه  ناشیا  هک  تسویپ  تقیقح  هب  دـندوب ، هدـیزرو  رفک  هک  یناسک  هراب  رد 
بلط دناهدیورگ  هک  یناسک  يارب  دنراد و  نامیا  وا  هب  دنیوگیم و  حـیبست  ناشراگدرورپ  ساپـس  هب  دـننآ ، نوماریپ  هک  اهنآ  و  دـننکیم ،

شخبب دناهدرک  لابند  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناسک  دراد ؛ هطاحا  زیچ  ره  رب ] وت   ] شناد تمحر و  اراگدرورپ ، : » دـننکیم شزرمآ 
نارـسمه و ناردپ و  زا  هک  ره  اب  ياهداد ، ناشهدعو  هک  دـیواج  ياهغاب  رد  ار  نانآ  اراگدرورپ ، (» 8 .«) راد هاگن  شتآ  باذـع  زا  ار  اهنآ  و 

زور نآ  رد  ار  هک  ره  و  راد ، هاگن  اهیدب  زا  ار  نانآ  9)و  .) یمیکح دنمجرا و  دوخ  وت  اریز  نک ، لخاد  دناهدمآ ، حالص  هب  هک  ناشنادنزرف 
دنریگیم رارق  ادن  دروم  دناهدوب  رفاک  هک  یناسک  (10 .«) تسا گرزب  یبایماک  نامه  نیا  و  ياهدرک ؛ شتمحر  هتبلا  ینک ، ظفح  اهیدـب  زا 

راکنا دـیدشیم و  هدـناوخ  ارف  نامیا  يوس  هب  هک  هاـگنآ  تسا ، رتتخـس  رگیدـمه  هب  تبـسن  امـش  ینمـشد  زا  ادـخ  ینمـشد  ًاـعطق  : » هک
فارتعا ناـمناهانگ  هب  يدـینادرگ . هدـنز  ار  اـم  راـب  ود  يدـیناسر و  گرم  هب  ار  اـم  راـب  ود  اراـگدرورپ ، : » دـنیوگیم (11 .«) دیدیزرویم

، دشیم هدناوخ  ییاهنت  هب  ادخ  نوچ  هک  تسامش  يارب  يور  نآ  زا  رفیک ]  ] نیا (12 (»؟ تسه شتآ ] زا   ] یندشنوریب هار  ایآ  سپ  میدرک ؛
گرزب ِيـالاو  ِيادــخ  نآ  زا  ناـمرف  زورما ]  ] سپ دــیدرکیم . رواــب  ار  نآ  دــشیم ، هدروآ  كرــش  وا  هـب  نوـچ  و  دــیدیزرویم ؛ رفک 

هک سک  نآ  زج  و  دتـسرفیم ، يزور  نامـسآ  زا  امـش  يارب  دـنایامنیم و  امــش  هـب  ار  دوـخ  ياـههناشن  هـک  سک  نآ  تـسوا  (13 .) تسا
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، تاجرد هدنربالاب  (15 !) دتفا شوخان  ار  ناروابان  دنچ  ره  دـیناوخ ، ارف  هنالدـکاپ  ار  ادـخ  سپ  (14 .) دریگیمن دنپ  یـسک ]  ] تسا راکهبوت 
اب  ] تاقالم زور  زا  ار ] مدرم   ] ات دتـسرفیم ، شیوخ  نامرف  هب  ار ، هتـشرف ]  ]= حور نآ  دهاوخ  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  شرع ، دنوادخ 
ِنآ زا  تسیک ؟ ِنآ  زا  ییاورنامرف  زورما  دـنامیمن . هدیـشوپ  ادـخ  رب  اـهنآ  زا  يزیچ  دـندرگ ، رهاـظ  ناـنآ  هک  زور  نآ  (16 .) دناسرتب ادخ ]
ادـخ يرآ ، تسین ؛ یمتـس  زورما  دـباییم . رفیک  تسا  هداد  ماـجنا  هـچنآ  بجوـم ]  ] هـب یـسک  ره  زورما  (17 .) تسا راّهق  ياتکی  دـنوادخ 
ورف ار  دوخ  هودـنا  هک  یلاح  رد  دـسریم  هاگولگ  هب  اهناج  هک  هاگنآ  ناـسرتب ، عوقولا ] ] بیرق زور  نآ  زا  ار  اـهنآ  18)و  .) تسا رامشدوز 
ناهن اهلد  هک  ار  هچنآ  هنادزد و  ياههاگن  ادخ ] (] 19 .) دشاب تعاطا  دروم  هک  يرگتعافش  هن  تسا و  يرای  هن  نارگمتـس  يارب  دنروخیم .

يرواد يزیچ  هب  دـنزجاع و ]  ] دـنناوخیم وا  ربارب  رد  هک  ار  یناـسک  و  دـنکیم ، يرواد  قـح  هب  هـک  تسادـخ  20)و  .) دنادیم دنرادیم ،
اهنآ زا  شیپ  هک  یناـسک  ماـجرف  دـننیبب  اـت  دـناهدیدرگن  نـیمز  رد  اـیآ  (21 .) تساـنیب ياونـش  دوخ  هک  تسادـخ  تقیقح ، رد  دـننکیمن ؛

، همه نیا  اب  دنتشاذگ ،] یقاب  دوخ  زا   ] نیمز يور  رد  يرترادیاپ ]  ] راثآ و  هدوب ]  ] رتدنمورین ناشیا  زا  اهنآ  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  دنا  [ هتـسیز ]
لیالد ناشناربمایپ  هک  دوب  يور  نآ  زا  رفیک ]  ] نیا (22 .) دنتشادن يرگتیامح  ادخ  ربارب  رد  درک و  راتفرگ  ناشناهانگ  رفیک  هب  ار  نانآ  ادخ 

هب 23)و  .) تسا رفیکتخس  دنمورین  وا  اریز  تفرگ ، ار  اهنآ  نابیرگ ]  ] ادخ سپ  دندرکیم . راکنا  اهنآ ]  ] یلو دندروآیم  ناشیارب  راکـشآ 
داّیـش يرگنوسفا  : » دـنتفگ نانآ ] اّما  ، ] نوراق ناماه و  نوعرف و  يوس  هب  (24 ،) میداتسرف راکـشآ  یتّجح  دوخ و  تایآ  اب  ار  یـسوم  نیقی ،

ار ناشنانز  دیـشکب و  دناهدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  نارـسپ  : » دنتفگ دروآ ، نانآ  يارب  ام  بناج  زا  ار  تقیقح  یتقو  سپ  (25 .«) تسا
ار شراگدرورپ  ات  مشکب  ار  یـسوم  دـیراذگب  ارم  : » تفگ نوعرف  26)و  .) تسین یهارمگ  رد  زج  نارفاک  گنرین  یل ] و[ دـیراذگب ». هدـنز 

باسح زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  نم  : » تفگ یسوم  27)و  .«) دنک داسف  نیمزرس  نیا  رد  ای  دهد  رییغت  ار  امـش  نییآ  مسرتیم  نم  دناوخب .
، تشادیم ناهن  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  نادناخ  زا  نمؤم  يدرم  28)و  .«) ماهدرب هانپ  امـش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  درادن ، هدیقع 

يراکـشآ لیالد  ناتراگدرورپ  بناـج  زا  امـش  يارب  ًاملـسم  و  تسادـخ ؟ نم  راـگدرورپ  دـیوگیم : هک  دیـشکیم  ار  يدرم  اـیآ  : » تفگ
، دیسر دهاوخ  امش  هب  دهدیم  هدعو  امش  هب  هچنآ  زا  یخرب  دشاب  وگتـسار  رگا  و  تسوا ، نایز  هب  شغورد  دشاب  وگغورد  رگا  و  هدروآ ،

نیا رد  و ]  ] تسامـش ِنآ  زا  ییاورناـمرف  زورما  نـم ، موـق  يا  (29 .) دنکیمن تیادـه  دـشاب  نزغورد  راکطارفا  هک  ار  یـسک  ادـخ  هک  ارچ 
امش هب  منیبیم ، هچنآ  زج  :» تفگ نوعرف  درک »؟ دهاوخ  تیامح  دسرب - ام  هب  رگا   - ادخ يالب  زا  ار  ام  یسک  هچ  یل ] و[ دیطلسم ، نیمزرس 
زور لـثم  يزور ]  ] زا نم  نم ، موق  يا  : » تفگ دوب ، هدروآ  ناـمیا  هک  یـسک  30)و  .«) متـسین ربهار  تسار  هار  هب  زج  ار  امـش  و  میامنیمن ،
اهنآ زا  سپ  هـک  یناـسک  و  دوـمث ، داـع و  حوـن و  موـق  تشونرـس  ریظن  یتشونرــس ] زا  (] 31 .) مسرتیم امـش  رب  ادـخ ] فلاخم  [ي  اههتـسد

[ مه يرای  هب   ] ار رگیدکی  مدرم  هک  يزور  زا  امـش  رب  نم  نم ، موق  يا  32)و  .) دهاوخیمن متس  دوخ ]  ] ناگدنب رب  ادخ  هنرگ ]  ] و دندمآ .] ]
هک ره  و  تسین ؛ يرگتیامح  چیه  ادخ  ربارب  رد  امـش  يارب  دـیدرگیمزاب ، فنع ] هب   ] نانکتشپ هک  يزور  (33 .) مراد میب  دنهدیمرد ، ادن 

دروآ امش  يارب  هچنآ  زا  و  دروآ ، امش  يارب  راکشآ  لیالد  نیا ، زا  شیپ  فسوی  نیقی ، هب  34)و  .«) تسین يربهار  ار  وا  دنک  هارمگ  ادخ  ار 
ره ادخ  هنوگ ، نیا  تخیگنا ». دهاوخنرب  ار  ياهداتـسرف  زگره  وا  زا  دعب  ادخ  : » دیتفگ تفر ، ایند  زا  هک  یتقو  ات  دـیدوب  دـیدرت  رد  هراومه 

هلداجم دشاب - هدمآ  نانآ  يارب  هک  یتجح  نودب   - ادـخ تایآ  هراب  رد  هک  یناسک  (35 .) دراذگیم هار  یب  تسا ، كاّکـش  رگطارفا  ار  هک 
ربکتم و ره  لد  رب  ادـخ  هنوگ ، نیا  تسا . یگرزب  توادـع  هیام ]  ] دـناهدروآ نامیا  هک  یناـسک  دزن  ادـخ و  دزن  رد  هزیتس ] نیا  ، ] دـننکیم

ياههار (37 :) مسرب اـههار  نآ  هب  نم  دـیاش  زاـسب ، دـنلب  یکـشوک  نـم  يارب  ناـماه ، يا  : » تـفگ نوـعرف  36)و  .) دـهنیم رهُم  ییوگروز 
یتشز نوعرف ، يارب  هنوگ  نیا  و  مرادنپیم ». زادرپغورد  تخس  ار  وا  نم  منک و  لصاح  عالطا  یسوم  يادخ  زا  ات  اهنامسآ ، هب ] یبایتسد  ]

يا : » تفگ دوب  هدروآ  ناـمیا  هک  سک  نآ  38)و  .) دیماجنین یهابت  هب  زج  نوعرف  گنرین  و  دنامزاب ؛ تسار ]  ] هار زا  دش و  هتـسارآ  شراک 
رد و  تسا ، زیچان ]  ] ییـالاک اـهنت  اـیند  یگدـنز  نیا  نم ، موق  يا  (39 .) منک تیادـه  تسرد  هار  هب  ار  امـش  اـت  دـینک  يوریپ  ارم  نم ، موـق 
هچ  - دنک هتسیاش  راک  هک  ره  و  دباییمن ؛ رفیک  نآ  دننام  هب  زج  دنک ، يدب  هک  ره  (40 .) تسا رادیاپ  يارس  هک  تسا  ترخآ  نآ  تقیقح ،
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يا 41)و  .) دنباییم يزور  باسحیب  اجنآ  رد  دنوشیم و  تشهب  لخاد  نانآ  هجیتن  رد  دشاب ، هتشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  نز - ای  دشاب  درم 
رفاک ادخ  هب  ات  دیناوخیم  ارف  ارم  (42 (؟ دیناوخیم ارف  شتآ  هب  ارم  امش ]  ] مناوخیم و ارف  تاجن  هب  ار  امش  نم  هک  تسا  هدش  هچ  نم ، موق 

ارم هچنآ  (43 .) منکیم توعد  هدنزرمآ  دنمجرا  نآ  يوس  هب  ار  امـش  نم  و  منادرگ ؛ کیرـش  وا  اب  مرادن  یملع  نادب  هک  ار  يزیچ  موش و 
، تسادخ يوس  هب  ام  تشگرب  تقیقح ، رد  و  تسین ، ندناوخ  روخرد ]  ] ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  راچان  هب  دینکیم ، توعد  نآ  يوس  هب 

تسادخ مراپـسیم ؛ ادخ  هب  ار  مراک  و  دروآ . دیهاوخ  دای  هب  میوگیم  امـش  هب  ار  هچنآ  يدوز  هب  سپ  (44 .) دنشتآ نامدمه  نارگطارفا  و 
باذع ار  ناینوعرف  و  دومرف ، تیامح  دندرکیم  گنرین  هچنآ  ءوس  بقاوع  زا  ار  وا  ادـخ  سپ  (45 .«) تسانیب دوخ ]  ] ناگدنب لاح ]  ] هب هک 

:[ هک دـسریم  داـیرف   ] دوـش اـپ  رب  زیخاتـسر  هـک  يزور  و  دـنوشیم ، هـضرع  شتآ  رب  ماـش  حبـص و  ره ] کـنیا  (] 46 .) تفرگ ورف  تـخس 
یناسک هب  ناتسدریز  دننکیم ، تّجح  ندروآ  هب  عورش  شتآ  رد  هک  هاگنآ  47)و  .«) دیروآرد باذع  عاونا ]  ] نیرتتخس رد  ار  ناینوعرف  »

هک یناسک  (48 (»؟ دـینک عفد  اـم  زا  ار  شتآ  نیا  زا  ياهراـپ  دـیناوتیم  اـیآ  سپ  میدوب ؛ امـش  وریپ  اـم  : » دـنیوگیم دـندوب ، شکندرگ  هک 
یناسک 49)و  .«) تسا هدرک  يرواد  دوخ ]  ] ناگدنب نایم  هک  تسادخ  میتسه . نآ  رد  ام  همه  نونکا ] : »] دنیوگیم دندرکیم ، یـشکندرگ 

: دنیوگیم (50 .«) دهد فیفخت  ام  هب  ار  باذع  نیا  زا  زور  کی  ات  دیناوخب  ار  ناتراگدرورپ  : » دنیوگیم مّنهج  نانابهگن  هب  دنشتآ ، رد  هک 
ههاریب رد  زج  نارفاک  ياعد  یل ] و[ دیناوخب . سپ  : » دنیوگیم ارچ ». : » دنیوگیم دـندرواین »؟ امـش  يوس  هب  نشور  لیالد  ناتناربمایپ  رگم  »

ًاعطق دنتـسیایم  ياپرب  ناهاوگ  هک  يزور  ایند و  یگدـنز  رد  دـناهدیورگ ، هک  ار  یناسک  دوخ و  ناگداتـسرف  ام  تقیقح ، رد  (51 .«) تسین
نآ یماجرفدب  ناشیارب  و  تسا ، تنعل  نانآ  يارب  و  دـهدیمن ، دوس  ناشیبلطشزوپ  ار  نارگمتـس  هک  يزور  نامه ] (] 52 (؛ مینکیم يرای 

يارب يدرکدای  دومنهر و  هک ] (] 54 (؛ میداهن ثاریم  هب  ار  تاروت  لیئارسا  نادنزرف  هب  و  میداد ، تیاده  ار  یسوم  ًاعطق  53)و  .) تسا يارس 
ناـهاگماش و تراـگدرورپ ، ساپـس  هب  هاوخب و  شزرمآ  تهاـنگ  يارب  تسا و  قح  ادـخ  هدـعو  هک  نک  ربص  سپ  (55 .) تسا نادنمدرخ 

دنزیخیمرب هلداجم  هب  دشاب - هدمآ  ناشیارب  یتّجح  هکنآیب   - ادخ ياههناشن  هراب  رد  هک  نانآ  تقیقح ، رد  (56 .) شاب رگشیاتس  نادادماب 
وا اریز  يوج ، هانپ  ادـخ  هب  سپ  دیـسر . دـنهاوخن  دـنراد ] ار  شیوزرآ  هک  یگرزب   ] نآ هب  ناـنآ  و ]  ] تسین ییاـمنگرزب  زج  ناـشیاهلد  رد 

مدرم رتــشیب  یلو  تــسا ، مدرم  شنیرفآ  زا  رتدنمهوکـــش ] و   ] رتــگرزب نــیمز  اهنامـــسآ و  شنیرفآ  ًاــعطق  (57 .) تساـنیب ياونـش  دوخ 
[ ناسکی  ] راکدـب مدرم ]  ] اب زین ]  ] دـناهدرک هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  و  دنتـسین ، ناـسکی  اـنیب  اـنیبان و  58)و  .) دننادیمن

ناـمیا مدرم  رتـشیب  یلو  تـسین ، يدـیدرت  نآ  رد  تـسا ؛ یندـمآ  ًاـعطق  زیخاتـسر  تـقیقح ، رد  (59 .) دیریذپیم دـنپ  كدـنا  هچ  دنتـسین ؛
هب دـنزرویم  ربک  نم  شتـسرپ  زا  هک  یناسک  تقیقح ، رد  منک . تباجا  ار  امـش  ات  دـیناوخب  ارم  : » دومرف ناـتراگدرورپ  60)و  .) دنروآیمن

ار زور  و  دـیریگ ، مارآ  نآ  رد  ات  دروآ  دـیدپ  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  نامه ]  ] ادـخ (61 .«) دـنیآیمرد خزود  رد  راوخ  يدوز 
، ادـخ تسا  نیا  (62 .) دـنرادیمن ساپــس  مدرم  رتـشیب  یلو  تـسا ، لـضفتبحاص  رایــسب  مدرم  رب  ادـخ  يرآ ، داد .] رارق   ] شخبینــشور
هک یناسک  (63 (؟ دـیوشیم هدـینادرگزاب  وا ] زا   ] هنوـگچ سپ  تـسین . وا  زج  ییادـخ  تـسا : يزیچ  ره  هدـننیرفآ  هـک ]  ] امــش راـگدرورپ 

هاگرارق امش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  نامه ]  ] ادخ (64 .) دنوشیم نادرگیور  ادخ ] زا   ] هنوگ نیا  دندرکیم ، راکنا  ار  ادخ  ياههناشن 
. داد يزور  امش  هب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  دومن و  وکین  ار  امش  ياهتروص  درک و  يرگتروص  ار  امـش  و  دینادرگ ]  ] ییانب ار  نامـسآ  تخاس و 
. تسین وا  زج  ییادخ  هک  ياهدنز  نامه ]  ] تسوا (65 .) نایناهج راگدرورپ  ادخ ، تسا  گرزب  هبترمدنلب و  امـش ! راگدرورپ  ادخ  تسا  نیا 

ناـیناهج راـگدرورپ  ادـخ  هژیو  هـمه ] اـه  ] ساپـس دـیناوخب . دـیاهدینادرگ  شیـالآیب  يو  يارب  ار  دوـخ ]  ] نـید هـک  یلاـح  رد  ار  وا  سپ 
بناـج زا  هک  یماـگنه  مه ] نآ   ] منک شتـسرپ  دـیناوخیم  امـش ]  ] هـک ار  یناـسک  ادـخ  زج  هـکنیا  زا  ماهدـش  یهن  نـم  : » وـگب (66 .) تسا

زا ار  امـش  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  (67 .«) مشاب نایناهج  راگدرورپ  ربنامرف  هک  مرومأـم  و  دـشاب ، هدیـسر  نشور  لـیالد  ارم  مراـگدرورپ 
ات دیـسرب و  دوخ  تّوق  لامک  هب  ات  دروآیمرب ، یکدوک  تروص ] هب   ] ار امـش  دـعب  و  ياهقلع ، زا  هاگنآ  ياهفطن ، زا  سپـس  دـیرفآ ، یکاخ 
رد هک  دیما  و  دیـسرب ، تسا  رّرقم  هک  یتدـم  هب  هرخالاب ]  ] ات و  دـباییم ، سرشیپ  گرم  هک  تسا  یـسک  امـش  نایم  زا  و  دـیوش ، دـنملاس 
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: دیوگیم نآ  هب  ردـق  نیمه  دـنک ، مکح  يراک  هب  نوچ  و  دـناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  (68 .) دیور ورف  هشیدنا 
[ تقیقح زا   ] اجک ات  هک ]  ] ياهدـیدن دـننکیم  هلداجم  ادـخ  تایآ  لاطبا ]  ] رد هک  ار  یناـسک  اـیآ  (69 .) دوشیم دوجوم  گنردیب  شاـب ». »
هب دناهدرک ، بیذکت  میاهتـشاد  لیـسگ  نادب  ار  دوخ  ناگداتـسرف  هک  ار  هچنآ  و  ادخ ]  ] باتک هک  یناسک  (70 (؟ دناهدرک لصاح  فارحنا 

و] . ] باشوج ناـیم  رد  (72 ،) دـنوشیم هدـیناشک  اهریجنز  اب ]  ] و هداتفا ]  ] ناشیاهندرگ رد  اـهلغ  هک  یماـگنه  (71 (؛ تسناد دـنهاوخ  يدوز 
دیتخاــسیم کیرــش  وا ] اــب   ] ادــخ ربارب  رد  ار  هـچنآ  : » دوــشیم هـتفگ  ناــنآ  هـب  هاــگنآ  (73 .) دــنوشیم هـتخورفارب  شتآ  رد  هاــگنآ 

هاریب ار  نارفاــک  ادــخ  هنوــگ  نـیا  میدــناوخیمن ». ار  يزیچ  اــم  مـه ]  ] رتــشیپ هــکلب  مــیدرک ، ناــشمگ  : » دــنیوگیم (74 (»؟ دنیاجک
هب تخـس   ] هک تسا  ببـس  نادـب  دـیدرکیم و  یتسمرـس  يداش و  اوران  هب  نیمز  رد  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  تبوقع ]  ] نیا (75 .) دراذگیم
ادخ هدعو  هک  نک  ربص  سپ  (77 .) ناشکرس ياج  تسا  دب  هچ  دینامب .]  ] نادواج نآ  رد  دییآرد ، خزود  ياهرد  زا  (76 .) دیدیزانیم دوخ ]

هب نانآ ] تروص  ره  رد  - ] میربب ایند  زا  ار  وت  هچ  مینایامنب ، وت  هب  میاهداد ، هدـعو  ناـنآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  ياهراـپ  هچ   - سپ تسا . تسار 
تیاکح وت  رب  ار ] ناشیارجام   ] ار ناـنآ  زا  یخرب  میدرک . هناور  ار  یناگداتـسرف  وت  زا  شیپ  ًامّلـسم  78)و  .) دنوشیم هدینادرگزاب  ام  يوس 

نامرف نوچ  سپ  دروایب . ياهناشن  ادـخ  هزاجایب  هک  دـسرن  ار  ياهداتـسرف  چـیه  و  میاهدرکن ، تیاکح  وت  رب  ار  ناشیا  زا  یخرب  میاهدرک و 
امش يارب  ار  نایاپراهچ  هک  تسا  یـسک  نامه ]  ] ادخ (79 .) دننکیم نایز  ناراکلطاب  هک  تساجنآ  و  دوشیم ، يرواد  قح  هب  دسرب  ادـخ 

[ رب ندـش  راوس   ] اب ات  تساهدوس  امـش  يارب  اهنآ  رد  80)و  .) دـیروخب اهنآ  زا  یخرب  زا  دـیریگ و  يراوس  اهنآ  زا  یخرب  زا  ات  دروآ  دـیدپ 
امـش هب  ار  شیوخ  تردـق ]  ] ياههناشن 81)و  .) دـیوشیم لـمح  یتـشک  رب  اـهنآ و  رب  و  دیـسرب ، تسا  ناـتیاهلد  رد  هک  يدوصقم  هب  اـهنآ 

دندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجرف  دننیبب  ات  دناهتـشگن  نیمز  رد  ایآ  (82 (؟ دینکیم راکنا  ار  ادخ  تایآ  زا  کی  مادک  سپ  دـنایامنیم .
[ یل و[ دـندوب ، رتراوتـسا  نیمز ، يور  رد  راـثآ  ورین و  ثیح ] زا   ] و ناـنآ ، زا  رتـشیب  دادـعت ]، ثیح  زا  بتارم  هب  اـهنآ  [ ؟ تسا هدوب  هنوگچ 
[ يرصتخم  ] زیچ نآ  هب  دندروآ ، ناشیارب  راکـشآ  لیالد  ناشناربمایپ  نوچ  83)و  .) دیـشخبن يدوس  ناشلاح  هب  دندروآیم ، تسد  هب  هچنآ 
ام باذع ]  ] یتخس نوچ  سپ  (84 .) تفرگورف ار  نانآ  دنتفرگیم  دنخشیر  هب  هچنآ  ماجنارس ]  ] و دندش ، دنـسرخ  دوب  ناشدزن  هک  شناد  زا 
ار ام  باذـع  هک  یماـگنه  یل ] 85)و[ .«) میرفاک میدـینادرگیم  کیرـش  وا  اب  هچنادـب  میدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  طـقف  : » دـنتفگ دـندید  ار 

تساجنآ و  هدش ، يراج  نینچ  شناگدنب  هراب  رد  زابرید ]  ] زا هک  تسادخ  ّتنـس  دادن . يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا  رگید  دندرک ، هدهاشم 
(86 .) دناهدرک نایز  ناروابان  هک 

تلصف

، نآ تایآ  هک  تسا  یباتک  (3 .) نابرهم رگتمحر  يادخ ]  ] بناج زا  تسا  يا  [ همان  ] یحو (2 .) میم ءاح ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ناـنآ رتـشیب  یل ] و[ تسا . هدـنهدرادشه  رگتراـشب و  (4 .) دـننادیم هک  یمدرم  يارب  یبرع  ناـبز  هـب  تـسا  ینآرق  هدـش . ناـیب  ینـشور  هـب 

بوجحم و تخـس  یناوخیم  نآ  يوس  هب  ار  اـم  هچنآ  زا  اـم  ياـهلد  : » دـنتفگ 5)و  .) دنونـشیمن ار ] يزیچ   ] هجیتن رد  دـندش ، نادرگیور 
: وگب (6 .«) مینکیم ار  دوخ  راک  مه ]  ] ام نکب  ار  دوخ  راک  وت  سپ  تسا ؛ ياهدرپ  وت  ام و  نایم  ینیگنس و  ام  ياهشوگ  رد  و  تسا . روجهم 
وا زا  دیباتشب و  وا  يوس  هب  ًامیقتـسم  سپ  تسا . هناگی  ییادخ  امـش  يادخ  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  هکنیا  زج  میامـش ، نوچ  يرـشب  نم ، »

هدروآ نامیا  هک  یناسک  (8 .) دنروابان ترخآ  هب  هک  نانآ  دنهدیمن و  تاکز  هک  یناسک  نامه  (7 .«) ناکرشم رب  ياو  و  دیهاوخب . شزرمآ 
ماگنه ود  رد  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  هب  ًاعقاو  هک  دییامـش  نیا  اـیآ  : » وگب (9 .) تسا نایاپیب  یـشاداپ  ار  نانآ  دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  و 

[ اــسآرگنل  ] نآ زارف  زا  نـیمز ،]  ] رد 10)و  .«) ناـیناهج راـگدرورپ  تسا  نیا  دـیهدیم ؟ رارق  یناـیاتمه  وا  يارب  دـیزرویم و  رفک  دـیرفآ ،
و  ] تسرد ، ناگدنهاوخ يارب  هک ]  ] درک يریگهزادنا  زور  راهچ  رد  ار  نآ  یکاروخ  داوم  و  دروآ ، دیدپ  ناوارف  ریخ  نآ  رد  داهن و  اههوک 
ای هاوـخ  : » دوـمرف نیمز  هب  نآ و  هب  سپ  دوـب . يراـخب  نآ  و  درک ، نامـسآ  شنیرفآ ]  ] گـنهآ سپـس  (11 .) تسا ناشیاهزاین ] اب  بساـنتم 
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ره رد  تشاد و  رّرقم  ماـگنه  ود  رد  نامـسآ ، تفه  تروـص ] هـب   ] ار اـهنآ  سپ  (12 .«) میدمآ ریذپنامرف  : » دـنتفگ ود  نآ  دـییایب ». هاوخان 
تـسا نیا  میتشاد ؛ هاگن  کین ] ار  نآ   ] میدرک و نیذآ  اهغارچ  هب  ار  اـیند  نیا ]  ] نامـسآ و  دومرف ، یحو  ار  نآ  هب ] طوبرم   ] راـک ینامـسآ 
رذــح رب  دوــمث  داــع و  شخرذآ  نوــچ  یـــشخرذآ  زا  ار  امـــش  : » وــگب دــنتفاترب  يور  رگا  سپ  (13 .) اـناد دـنمورین  نآ  يریگهزادـنا 

رگا : » دنتفگ دیتسرپم ،» ار  ادخ  زج  راهنز ، :[ » دنتفگ و   ] دندمآ نانآ  رب  ناشرـس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ام ]  ] ناگداتـسرف نوچ  (14 .«) متشاد
رد قحان ، هب  نایداع ، اّما  15)و  .«) میرفاک دیاهدش  هداتسرف  نادب  هچنآ  هب  ام  سپ  داتسرفیمورف ، یناگتشرف  ًاعطق  تساوخیم ، ام  راگدرورپ 

رتدـنمورین ناشیا  زا  دوخ  هدرک  ناشقلخ  هک  ییادـخ  نآ  هک  دناهتـسنادن  ایآ  تسیک »؟ رتدـنمورین  اـم  زا  : » دـنتفگ دنتـشارفارب و  رـس  نیمز 
باذع ایند  یگدنز  رد  ات  میداتـسرف  موش  ییاهزور  رد  هدنفوت  يدابدنت  نانآ  رب  سپ  (16 .) دندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  هجیتن  رد  و  تسا ؟

ار نانآ  سپ  ناـیدومث : اـما  17)و  .) دـش دـنهاوخن  يرای  نانآ  تسا و  رتهدـننکاوسر  ترخآ  باذـع  ًاـعطق  میناـشچب و  نانادـب  ار  ییاوسر 
ار نانآ  روآتفخ  باذـع  هقعاص  دـندشیم  بکترم  هچنآ  رفیک ]  ] هب سپ  دـنداد ، حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یلدروک  یل ] میدرک و[ يربهار 

يوس هب  ادـخ  نانمـشد  هک  ار  يزور  نک ] دای   ] 19)و .) میدـیناهر دنتـشادیم  اورپ  دـندوب و  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  18)و  .) تفرگورف
هچنآ هب  ناشتـسوپ  ناشناگدید و  ناشـشوگ و  دنـسر ، نادب  نوچ  ات  (20 .) دنوشیم میسقت ] هتـسد  هتـسد  و   ] تشادزاب هدروآدرگ و  شتآ 
نامه : » دـنیوگیم دـیداد »؟ تداهـش  ام  ّدـض  رب  ارچ  : » دـنیوگیم دوخ  ندـب ]  ] تسوپ هب  21)و  .) دنهد یهاوگ  ناشّدـض  رب  دـناهدرکیم ،

هدـینادرگرب وا  يوـس  هب  دـیرفآ و  ار  امـش  راـب  نیتـسخن  وا  و  تـسا ، هدـینادرگ  اـیوگ  ار  اـم  هدروآرد  ناـبز  هـب  ار  يزیچ  ره  هـک  ییادـخ 
نکیل دیتشادیمن  هدیشوپ  ار ] ناتناهانگ   ] دنهد یهاوگ  امـش  ّدض  رب  ناتتـسوپ  ناگدید و  شوگ و  ادابم  هکنیا  زا  امـش ]  ] 22)و .«) دیوشیم

ار امـش  دـیدرب ؛ ناتراگدرورپ  هراب  رد  هک  ناـتنامگ  دوب  نیمه  23)و  .) دنادیمن دینکیم  هک  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  ادـخ  هک  دـیتشاد  نامگ 
رارق تباجا  دروم  دنیآرد  شزوپ  رد  زا  رگا  تسا و  شتآ  رد  ناشیاج  دنیامن  ییابیکش  رگا  سپ  (24 .) دیدش ناراکنایز  زا  درک و  كاله 

دـنداد و هولج  ابیز  ناشرظن  رد  دوب  ناـنآ  یپ  رد  هچنآ  ناـشیا و  سرتسد  رد  هچنآ  و  میتشاذـگ ، ینازاـسمد  ناـنآ  يارب  25)و  .) دنریگیمن
اهنآ هک  ارچ  دـمآ ، بجاو  ناـشیا  رب  دـندوب ، هدرب  رـس  هـب  راـگزور  ناـنآ  زا  شیپ  هـک  سنا  نـج و  زا  ییاـهتّما  ناـیم  رد  باذـع ]  ] ناـمرف

زوریپ امـش  دـیاش  دـیزادنا ، نآ  رد  وغل  نخـس  دـیهدم و  شوگ  نآرق  نیا  هب  : » دـنتفگ دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  26)و  .) دندوب ناراکنایز 
ازج دــناهدرکیم  هـچنآ  زا  رتدــب  هـب  ار  اـهنآ  ًاـمتح  میناـشچیم و  تخــس  یباذــع  دــناهدش  رفاـک  هـک  ار  یناـسک  ًاــعطق  27)و  .«) دیوش

ياههناشن هک  تسا  نآ  رفیک  هب  ازج  نیا ] . ] دنراد یگشیمه  لزنم  نآ ، رد  هک  تسا  شتآ  نامه  ادخ  نانمشد  يازس  يرآ ، (28 .) میهدیم
دندرک هارمگ  ار  ام  هک  سنا  نج و  زا  يرگهارمگ ]  ] ود نآ  اراگدرورپ ، : » دنتفگ دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  29)و  .) دندرکیم راکنا  ار  ام 
سپـس تسادخ ؛» ام  راگدرورپ  : » دنتفگ هک  یناسک  تقیقح ، رد  (30 .«) دنوش نوبز  ات  میراذـگب  نامیاهمدـق  ریز  ار  اهنآ  ات  هد  ناشن  ام  هب 
دیدوب هتفای  هدعو  هک  یتشهب  هب  و  دیشابم ، نیمغ  دیرادم و  میب  ناه ، :[ » دنیوگیم و   ] دنیآیم دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، یگداتـسیا 
راتساوخ هچ  ره  و  تسامش ، يارب  تشهب ]  ] رد دهاوخب  ناتیاهلد  هچ  ره  و  مییام ، ناتناتسود  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  (31 .) دیشاب داش 

هب هک  سک  نآ  زا  رتراتفگـشوخ  تـسیک  33)و  .«) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  يوس  زا  ياهداـمآ  ِيزور  (32 (؛ تشاد دیهاوخ  اجنآ  رد  دیـشاب 
[ ار يدب  . ] تسین ناسکی  يدب  اب  یکین  34)و  (؟» مناگدشمیلست زا  ادخ ] ربارب  رد   ] نم : » دیوگ دنک و  کین  راک  دیامن و  توعد  ادخ  يوس 
[ تلصخ  ] نیا 35)و  .) ددرگیم لدـکی  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمـشد  وا  نایم  وت و  نایم  هک  یـسک  هاگنآ  نک ؛ عفد  تسا  رتهب  دوخ  هچنآ 
زا ار  وت  ناطیش  زا  ياهمدمد  رگا  36)و  .) تفای دهاوخن  گرزب ، ياهرهب  بحاص  زج  ار  نآ  و  دنباییمن ، دناهدوب  ابیکـش  هک  یناسک  زج  ار 
هن تسا ؛ هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا  روضح ]  ] ياـههناشن زا  37)و  .) تساناد ياونـش  دوخ  وا  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  سپ  دروآرد ، ياج 

سپ (38 .) تسا هدرک  قلخ  ار  اهنآ  هک  دینک  هدجس  ار  ییادخ  نآ  دیتسرپیم  ار  وا  اهنت  رگا  و  هام ، يارب  هن  دینک و  هدجـس  دیـشروخ  يارب 
[ رگید  ] زا 39)و  .) دـنوشیمن هتـسخ  دـننکیم و  شیاـین  ار  وا  زورهنابـش  دـناوت  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هـک  یناـسک  دـندیزرو ، ربـک  رگا 
هک یـسک  نامه  يرآ ، دـمدرب . دـیآرد و  شبنج  هب  میزیرورف  نآ  رب  ناراب  نوچ  ینیبیم و  هدرـسف  ار  نیمز  وت  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن 
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ام تایآ  هئارا ] مهف و   ] رد هک  یناسک  (40 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  تقیقح ، رد  تسا . ناگدرم  هدننکهدنز  ًاعطق  دیـشخب  یگدنز  ار  نآ 
ره دیآیم ؟ رطاخهدوسآ  تمایق  زور  هک  یـسک  ای  تسا  رتهب  دوشیم  هدنکفا  شتآ  رد  هک  یـسک  ایآ  دنتـسین . هدیـشوپ  ام  رب  دنوریم  ژک 

رفیک هب   ] دندیزرو رفک  دیسر - ناشیدب  نوچ   - نآرق نیا  هب  هک  یناسک  (41 .) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  وا  هک  دینکب  دیهاوخیم  هچ 
یحو دـیآیمن ؛ شیوـس  هـب  لـطاب  شرـس  تـشپ  زا  نآ و  يور  شیپ  زا  (42 .) تسا دـنمجرا  یباـتک  نآ  هک  یتـسار  هب  و  دنـسریم ] دوخ 

هک یتـسار  هب  دوشیمن . هتفگ  تسا  هدـش  هتفگ  وـت  زا  شیپ  ناربماـیپ  هب  هچنآ  زج  وـت  هب  (43 [.) تافص ] هدوتـس یمیکح  زا  تسا  يا  [ همان ]
ًاعطق میدوــب ، هدــینادرگ  یبرع  ریغ  ینآرق  ار ] باــتک  نـیا   ] رگا 44)و  .) تـسا درد  رپ  يرفیک  هدــنراد  شزرمآ و  ياراد  وـت  راــگدرورپ 
نامیا هک  یناسک  يارب  باتک ]  ] نیا :» وگب نابز »؟ برع  نآ ] بطاخم   ] یبرع و ریغ  یباتک  هدشن ؟ نایب  نشور  نآ  ياههیآ  ارچ  : » دنتفگیم

و تسا ، موهفمان  ناشیارب  نآرق  تسا و  ینیگنـس  ناشیاهـشوگ  رد  دـنروآیمن  ناـمیا  هک  یناـسک  و  تسا ، یناـمرد  دومنهر و  دـناهدروآ 
زا رگا  و  دـش ، عقاو  فالتخا  نآ  رد  سپ  میداد ، تاروت ]  ] باتک ار  یـسوم  یتسار  هب  45)و  !) دنهدیم ادـن  رود  ییاج  زا  ار  نانآ  ییوگ ] ]

تخـس یّکـش  هب  نآ  هراب  رد  نانآ  تقیقح  رد  و  دوب ؛ هدـش  يرواد  ناشنایم  ًاعطق  دوب ، هتفرگن  تقبـس  تلهم ]  ] نامرف تراگدرورپ  بناج 
[ دوخ  ] ناگدنب هب  وت  راگدرورپ  و  تسوا ، دوخ  نایز  هب  دنک ، يدب  هک  ره  و  تسوا ؛ دوخ  دوس  هب  دنک ، هتـسیاش  راک  هک  ره  (46 .) دنراچد

راب ياهنیدام  چـیه  دـنیآیمن و  نوریب  ناـشیاهفالغ  زا  اـههویم  و  تسوا ، هب  رـصحنم  طـقف  زیخاتـسر  ماـگنه  نتـسناد  (47 .) تسین راکمتس 
: دنیوگیم دنیاجک »؟ نم  ناکیرـش  : » دهدیم ادن  ار  نانآ  ادـخ ]  ] هک يزور  و  دراد . ملع  نآ  هب  وا  هکنآ  رگم  دراذـگیمن  راب  دریگیمن و 
دوشیم و دـیدپان  نانآ  رظن ]  ] زا دـندناوخیم ، شیپ  زا  هچنآ  48)و  .«) تسین ام  نایم  زا  یهاوگ  چـیه  هک  مییوگیم  وت  هب  اسر  گـناب  اـب  »

دیموـن و ]  ] سویأـم دـسر  وا  هـب  یبیـسآ  نوـچ  و  دوـشیمن ، هتــسخ  ریخ  ياـعد  زا  ناـسنا  (49 .) تـسین زیرگ  يور  ار  ناـنآ  هـک  دـننادیم 
منآ و راوازـس  نم  : » تفگ دـهاوخ  ًاعطق  میناشچب ، تسا - هدیـسر  وا  هب  هک  یناـیز  زا  سپ   - یتمحر دوخ  بناـج  زا  رگا  50)و  .) ددرگیم

نودب سپ  دوب « . دهاوخ  یبوخ  میارب  وا  دزن  ًاعطق  موش ، هدینادرگزاب  مراگدرورپ  يوس  هب  مه  رگا  و  دوش ، اپرب  زیخاتسر  هک  مرادن  نامگ 
میهاوـخ ناـنآ  هـب  تخــس  یباذـع  زا  ًاملــسم  و  درک ، میهاوـخ  هاـگآ  دـناهداد  ماـجنا  هـچنآ  هـب  دـناهدرک ، نارفک  هـک  ار  یناـسک  ّکـش ،

ناوارف ياـعد  هب  تسد  دـسر  ودـب  یبیـسآ  نوچ  و  دـشک ، راـنک  ار  دوـخ  دـباترب و  يور  میـشخب ، تمعن  ار  ناـسنا  نوـچ  51)و  .) دیناشچ
سک نآ  زا  رتهارمگ  یـسک  هچ  دیـشاب ، هدرک  راکنا  ار  نآ  دشاب و  هدمآ ]  ] ادـخ دزن  زا  نآرق ]  ] رگا دـیهد ، ربخ  نم  هب  : » وگب (52 .) درادرب

ناشیاهلد رد  و  نوگانوگ ] [ي  اـهقفا رد  ار  دوخ  ياـههناشن  يدوز  هب  (53 (»؟ دشاب هدـمآ  راچد ]  ] زارد رود و  یتفلاخم  هب  هک  دوب  دـهاوخ 
؟ تسا يزیچ  ره  دـهاش  دوخ  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ  تسا . قح  دوخ  وا  هک  ددرگ  نشور  ناـشیارب  اـت  دومن ، میهاوخ  ناشیدـب 

(55 .) دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  ًاملسم  هک  شاب  هاگآ  دنراد . دیدرت  ناشراگدرورپ  ياقل  رد  نانآ  يرآ ، (54)

يروشلا

هک یناسک  يوس  هب  وت و  يوس  هب  میکح  دنمورین  يادخ  هنوگ ، نیا  (3 .) فاق نیس ، نیع ، (2 ،) میم ءاح ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
هدنامن يزیچ  (5 .) تسا گرزب  هبترمدنلب  وا  تسوا و  ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  (4 .) دنکیم یحو  دندوب ، وت  زا  شیپ 

دنتسه نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  دنیوگیم و  حیبست  ناشراگدرورپ  ساپس  هب  ناگتشرف  هکنآ ] لاح   ] دنفاکشب و ناشزارف  زا  اهنامـسآ  هک 
دوـخ يارب  یناتـسود  وا  ياـج  هب  هـک  یناـسک  6)و  .) تسا ناـبرهم  هدـنزرمآ  هک  تسادـخ  تـقیقح  رد  شاـب ، هاـگآ  دـنبلطیم . شزرمآ 
هّکم مدرم ]  ] ات میدرک  یحو  وت  يوس  هب  یبرع  نآرق  هنوگ  نیدب  7)و  .) یتسین هدرامگ  نانآ  رب  وت  تسا و  نابهگن  ناشیا  رب  ادخ  دناهتفرگ ،

دنتـشهب و رد  یهورگ  یهد ؛ میب  تسین - نآ  رد  يدیدرت  هک  [ - قلخ  ] ندـمآدرگ زور  زا  و  یهد ، رادـشه  دـننآ  نوماریپ  هک  ار  یناسک  و 
شیوـخ تمحر  هب  دـهاوخب ، ار  هک  ره  نـکیل  دـینادرگیم ، هناـگی  یتـما  ار  ناـنآ  ًاـعطق  تساوـخیم ، ادـخ  رگا  8)و  .) شتآ رد  یهورگ 

، تسا نیتسار  تسود  هک  تسادخ  دناهتفرگ ؟ دوخ  يارب  یناتسود  وا  ياج  هب  ایآ  (9 .) يروای هن  دنراد و  يرای  هن  نارگمتس  دروآیمرد و 
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هب شیرواد  دیدرک ، ادیپ  فالتخا  يزیچ  ره  هراب  رد  10)و  .) تساناوت يزیچ  ره  رب  هک  تسومه  و  دنکیم ، هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  و 
اهنامسآ و هدنروآدیدپ  (11 .) مدرگیمزاب وا  يوس  هب  مدرک و  لکوت  وا  رب  تسا . نم  راـگدرورپ  ییادـخ  نینچ  ددرگیم .] عاـجرا   ] ادـخ

يزیچ دنادرگیم . رایسب  ار  امش  هلیـسو  نیدب  داد .] رارق   ] هدام رن و  زین ]  ] اهماد زا  و  داد ، رارق  ییاهتفج  امـش  يارب  ناتدوخ  زا  تسا . نیمز 
گنت ای  هداشگ  ار  يزور  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  تسوا . ِنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ياهدـیلک  (12 .) انیب ياونـش  تسوا  تسین و  وا  دننام 

درک عیرشت  امش  يارب  درک ، شرافـس  نآ  هراب  رد  حون  هب  هک  ار  هچنآ  نید ، ماکحا ]  ] زا (13 .) تساناد يزیچ  ره  رب  هک  تسوا  دنادرگیم .
نآ رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  : » هک میدومن  شرافـس  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  نآ  هراب  رد  هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  و 
دوخ يوس  هب  دهاوخب ، ار  هک  ره  ادـخ  دـیآیم . نارگ  یناوخیم ، ارف  نآ  يوس  هب  ار  ناشیا  هک  هچنآ  ناکرـشم  رب  دـینکم ». يزادـناهقرفت 

هقرفت هار  دـمآ ، ناـشیارب  ملع  هکنآ  زا  سپ  طـقف  14)و  .) دـیامنیم هار  دوـخ  يوـس  هب  دـیآرد ، هبوـت  رد  زا  هک  ار  هک  ره  و  دـنیزگیمرب ،
ینامز ات  تراگدرورپ  بناج  زا  باذع ] ریخأت  رب  ریاد   ] ینخس رگا  و  رگیدمه . نایم  ییوج ] يرترب  و   ] دسح فرـص  هب  مه ] نآ   ] دندومیپ

رد وا  هراب  رد  ًاعقاو  دنتفای  ثاریم  ار  تاروت ]  ] باتک نانآ  زا  دـعب  هک  یناسک  و  دوب . هدـش  يرواد  ناشنایم  ًاعطق  دوب ، هتفرگن  یـشیپ  نّیعم ،
نکم و يوریپ  ار  نانآ  ياهـسوه  و  نک ، یگداتـسیا  يرومأم  هک  هنوگ  نامه  و  زادرپ ، توعد  هب  نیاربانب  (15 .) دنا [ راچد  ] تخس يدیدرت 

راگدرورپ ام و  راگدرورپ  ادـخ  منک ؛ تلادـع  امـش  نایم  هک  مدـش  رومأم  مدروآ و  نامیا  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  یباـتک  ره  هب  : » وگب
هب ماجرف  و  دنکیم ، عمج  ار  ام  نایم  ادـخ  تسین ؛ یتموصخ  امـش  ام و  نایم  تسامـش ؛ ِنآ  زا  امـش  لامعا  ام و  ِنآ  زا  ام  لامعا  تسامش ؛

لطاب ناشراگدرورپ  شیپ  ناـشتّجح  دـنزادرپیم ، هلداـجم  هب  وا  توعد ]  ] تباـجا زا  سپ  ادـخ  هراـب  رد  هک  یناـسک  16)و  .) تسوا يوس 
شجنس هلیسو  باتک و  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ  (17 .) دوب دهاوخ  تخس  یباذع  نانآ  يارب  تسا و  ناشیارب  ادخ ] زا   ] یمـشخ و  تسا ،

و دنهاوخیم ، ار  نآ  هدزباتـش  دنرادن  نامیا  نآ  هب  هک  یناسک  (18 .) دشاب کیدزن  زیخاتـسر  دیاش  ینادیم  هچ  وت  و  دروآ ، دورف  قح  هب  ار 
ًاعطق دنزرویم ، دیدرت  تمایق  دروم  رد  هک  نانآ  هک  نادب  تسا . ّقح  نآ  هک  دـننادیم  دنکانـساره و  نآ  زا  دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

دنمورین تـسوا  دـهدیم و  يزور  دـهاوخب  ار  هـک  ره  تـسا : ناـبرهم  شناگدـنب  هـب  تبــسن  ادـخ  (19 .) دـــنايزارد رود و  یهارمگ  رد 
نآ زا  وا  هب  دـهاوخب  ار  اـیند  نیا  تشِک  هک  یـسک  و  مییازفایم ، شاهتـشِک  رد  يو  يارب  دـهاوخب ، ترخآ  تـشِک  هـک  یـسک  (20 .) بلاغ

داینب ناشیارب  هدادـن ، هزاجا  نادـب  ادـخ  هچنآ  رد  هک  تسا  یناکیرـش  نانآ  يارب  ایآ  (21 .) تسین یبیـصن  ار  وا  ترخآ  رد  یل ] مـیهدیم و[
رپ ياهجنکش  ناراکمتـس  يارب  و  دشیم ؛ يرواد  ناشنایم  ًاملـسم  دوبن  راک ] رد  باذع  ریخأت  هراب  رد   ] عطاق نامرف  رگا  و  دناهداهن ؟ ینییآ 

یناسک و  دیسر ، دهاوخ  نانآ  هب  ناشلمع ] يازج   ] ینیبیم و كانـساره  دناهداد ، ماجنا  هچنآ  زا  ار  نارگمتـس  تمایق ] رد  (] 22 .) تسا درد 
نامه تسا  نیا  تشاد ؛ دنهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  دنهاوخب  ار  هچنآ  دنتـشهب . ياهغاب  رد  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک 

هداد هدژم  نادـب ]  ] دـناهدرک هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  دوخ  ناگدـنب  ادـخ  هک  تسا  یـشاداپ ]  ] ناـمه نیا  (23 .) میظع لضف 
دروآ ياج  هب  یکین  سک  ره  و  نادنواشیوخ ». هراب  رد  یتسود  رگم  متسین ، راتساوخ  امـش  زا  یـشاداپ  تلاسر ]  ] نآ يازا  هب  : » وگب تسا .
هتسب یغورد  ادخ  رب  : » دنیوگیم ایآ  (24 .) تسا سانشردق  هدنزرمآ و  ادخ  ًاعطق  دوزفا . میهاوخ  نآ  باوث  رد  وا  يارب  دزودنا ،] یتعاط  [و 

هب هک  تسوا  دنکیم . اجرب  اپ  شیوخ  تاملک  اب  ار  تقیقح  وحم و  ار  لطاب  ادخ  و  دهن ؛ یم  رهُم  تلد  رب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  سپ  تسا »؟
26)و .) دنادیم دینکیم  هچنآ  درذگیمرد و  ناهانگ  زا  دریذـپیم و  دوخ  ناگدـنب  زا  ار  هبوت  هک  یـسک  تسوا  25)و  .) تساناد اهلد  زار 
، دـهدیم هدایز  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  دـنکیم و  تباجا  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  تساوخرد ] ]

نایـصع هب  رـس  نیمز  رد  ًاملـسم  دـنادرگ ، خارف  شناگدـنب  رب  ار  يزور  ادـخ  رگا  27)و  .) دوب دهاوخ  یتخـس  باذـع  نارفاک  يارب  یل ] و[
ِهاـگآ شناگدـنب  لاـح ]  ] هب وا  هک  یتـسار  هب  دتـسرفیم . ورف  تـسا ] تحلـصم  هـک   ] ياهزادـنا هـب  دـهاوخب  ار  هـچنآ  نـکیل  دـنرادیمرب ،

درتـسگیم و ار  شیوـخ  تـمحر  و  دروآیم ، دورف  دـندش - دــیمون  مدرم ]  ] هـکنآ زا  سپ   - ار ناراـب  هـک  یــسک  تـسوا  28)و  .) تسانیب
ود نآ  ناـیم  رد  هدـنبنج  عاوـنا ]  ] زا هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  تـسوا  تردـق ]  ] ياـههناشن زا  29)و  .) هدوتس تسرپرـس  تسومه 
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دوخ درواتـسد  ببـس  هب  دـسرب  امـش  هب  یتبیـصم  هنوگ ]  ] ره 30)و  .) تساـناوت ناـنآ  ندروآدرگ  رب  دـهاوخب  هاـگره  وا  و  تسا ، هدـنکارپ 
يروای تسرپرـس و  ار  امـش  ادخ  زج  و  دیتسین ، ادخ ]  ] هدـننک هدـنامرد  نیمز  رد  امـش  31)و  .) درذگیمرد يرایـسب  زا  ادخ ]  ] و تسامش ،

[ بآ  ] تشپ رب  اههنیفـس ]  ] دـنادرگیم و نکاس  ار  داب  دـهاوخب  رگا  (33 .) تسایرد رد  اسآهوک  ياههنیفـس  وا  ياـههناشن  زا  32)و  .) تسین
دناهدش بکترم  نانیشنیتشک ]  ] هچنآ يازس ]  ] هب ای  (34 .) تساههناشن يرازگرکش  يابیکـش  ره  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاعطق  دننامیم . فقوتم 
يزیرگ يور ]  ] ار ناشیا  هک  دـننادب  دـننکیم ، هلداجم  ام  تایآ  رد  هک  ناـنآ  اـت ]  ] 35)و .) درذگیمرد يرایـسب  زا  یل ] و[ دنک ، ناشکاله 

هب دناهدیورگ و  هک  یناسک  يارب  تسادخ  شیپ  هچنآ  و  تسایند ، یگدنز  يالاک ] و   ] يرادروخرب هدش ، هداد  امش  هب  هچنآ  36)و  .) تسین
هب نوچ  دنرادیم و  رود  هب  ار  دوخ  اهیراکتشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  37)و  .) تسا رترادیاپ  رتهب و  دنراد  دامتعا  ناشراگدرورپ 
رد ناـشراک  دـناهدرک و  اـپرب  زاـمن  هداد و  تبثم ]  ] خـساپ ار  ناـشراگدرورپ  يادـن ]  ] هک یناـسک  38)و  .) دنرذگیمرد دـنیآیمرد  مشخ 
هب و   ] دنیوجیم يرای  دـسر ، ناشیا  رب  متـس  نوچ  هک  یناسک  39)و  .) دـننکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  تسا و  تروشم  ناشنایم 
هب تسادخ . هدهع ]  ] رب وا  شاداپ  دنک ، يراکوکین  درذگرد و  هک  ره  سپ  تسا . يدب  نآ ، دننام  يدب ، يازج  40)و  [.) دنزیخیم رب  ماقتنا 

ناشیا رب  یـشهوکن ]  ] هار دریگ ] ماقتنا  و   ] دیوج يرای  دوخ ، ندید ]  ] متـس زا  سپ  هک  ره  41)و  .) درادیمن تسود  ار  نارگمتس  وا  یتسار 
یباذـع نانآ  دـنرادیمرب . رـس  قحاـن  هب  نیمز  يور ]  ] رد و  دـننکیم ، متـس  مدرم  هب  هک  تسا  یناـسک  رب  اـهنت  شهوکن ]  ] هار (42 .) تسین

[ رد  ] يوـق هدارا  زا  یکاـح ] يراد ، نتـشیوخ   ] نـیا ًاملـسم  درذـگرد ، دـنک و  ربـص  هـک  ره  43)و  .) تشاد دـنهاوخ  شیپ ] رد   ] كاـندرد
ار باذـع  نوچ  هک  ینیبیم  ار  نارگمتـس  و  تشاد ، دـهاوخن  ]ي  روای و   ] راـی وا  زا  سپ  دراذـگ ، هاریب  ادـخ  ار  هک  ره  44)و  .) تساهراک
[ تدـش  ] زا دـنوشیم ، هضرع  شتآ ]  ] رب نوچ ] هک   ] ینیبیم ار  نانآ  (45 (»؟ تسه ایند ] هب   ] نتـشگرب يارب  یهار  ایآ  : » دنیوگیم دـنرگنب 

تمایق زور  هک  دنایناسک  ناراکنایز  تقیقح ، رد  : » دنیوگیم دـناهدیورگ  هک  یناسک  و  دـنرگنیم . یمـشچریز  دـناهدش : نتورف  ینوبز ،
تسین رگید ]  ] یناتـسود نانآ  يارب  ادخ  زج  46)و  .) دنرادیاپ یباذع  رد  ناراکمتـس  يرآ ، دناهدرک ». نایز  راچد  ار  ناشناسک  ناشدوخ و 

زا ار  نآ  هک  دـسر  ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  (47 .) دوب دهاوخن  وا  يارب  یهار  چیه  دراذک  هاریب  ادـخ  ار  هک  ره  و  دـننک ، يرای  ار  اهنآ  هک 
رگا سپ  (48 .) تسه يراکنا  لاجم ]  ] ناتیارب هن  یهانپ و  امش  يارب  هن  زور  نآ  دینک . تباجا  ار  ناتراگدرورپ  دشابن ، یتشگرب  ادخ  بناج 

ناسنا هب  دوخ  بناج  زا  یتمحر  نوچ  ام  و  تسین ، مایپ ]  ] ندـیناسر زج  وت  هدـهع  رب  میاهداتـسرفن . نابهگن  نانآ  رب  ار  وت  ام  دـنباترب ، يور 
یــساپسان ناــسنا  دــسر ، يدــب  ناــنآ  هـب  اــهنآ ، نیــشیپ  درواتــسد  يازــس ]  ] هـب نوـچ  و  ددرگ ، تسمرــس  داــش و  نادــب  میناــشچب ،

هب رتخد و  دـنزرف  دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنیرفآیم ؛ دـهاوخب  هچ  ره  تسادـخ ؛ ِنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  قلطم ]  ] ییاورناـمرف (49 .) دنکیم
میقع دـهاوخب  ار  هک  ره  و  دـنادرگیم ، رگیدـکی  اـب  مأوـت  ینا ] ] رتـخد و  نا ] ] رـسپ ار  اـهنآ  اـی  (50 .) دهدیم رـسپ  دنزرف  دـهاوخب  سکره 

ای یباـجح ، يوـسارف  زا  اـی  یحو  هار ] زا   ] زج دـیوگ  نخـس  وا  اـب  ادـخ  هـک  دـسرن  ار  يرــشب  چـیه  51)و  .) اناوت ياـناد  تسوا  دزاـسیم .
رما زا  یحور  هنوـگ ، نـیمهو  (52 .) راکهدیجنـس هبترمدـنلب  تسوا  يرآ ، دـیامن . یحو  دـهاوخب  هـچ  ره  وا  نذا  هـب  دتـسرفب و  ياهداتـسرف 

زا هک  ره  هک  میدـینادرگ  يرون  ار  نآ  یلو  تسا ]؟ مادـک   ] نامیا هن  تسیچ و  باـتک  یتسنادیمن  وت  میدرک . یحو  وت  يوس  هب  ناـمدوخ 
ییادخ نامه  هار  (53 .) ینکیم تیادـه  تسار  هار  هب  یبوخ  هب  وت  هک  یتسار  هب  و  مییامنیم ، هار  نآ  هلیـسو  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدـنب 

(54 .) ددرگیمزاب ادخ  هب  اهراک  همه ]  ] هک رادشه  تسوا . ِنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک 

فرخزلا

هک دــــشاب  مـــیداد ، رارق  یبرع  ینآرق  ار  نآ  اـــم  (3 .) رگنـشور باـتک  هب  دـنگوس  (2 .) میم ءاـح ، (1) ناـبرهم رگتمحر  دــنوادخ  ماـن  هـب 
امش هکنیا  فرِـص ]  ] هب ایآ  (5 .) تسا تمکح  رپ  الاو و  تخـس  اـم  دزن  هب  ظوفحم ] حول   ]= یلـصا باـتک  رد  نآ  هک  اـنامه  4)و  .) دیشیدنیب

هب يربمایپ  چیه  7)و  .) میدرک هناور  ناگتـشذگ  نایم ]  ] رد هک  یناربمایپ  اـسب  هچ  6)و  (؟ میراد زاب  امـش  زا  ار  نآرق  دیاب ]  ] دـیفرحنم یموق 
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رارکت ناینیـشیپ  تّنـس  میدـیناسر و  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  رتدـنمورین  8)و  .) دـنتفرگیم دنخـشیر  هب  ار  وا  هکنیا  رگم  دـماین ، ناـشیا  يوس 
هدـیرفآ اـناد  رداـق  ناـمه  ار  اـهنآ  : » تـفگ دـنهاوخ  ًاـعطق  هدـیرفآ »؟ یــسک  هـچ  ار  نـیمز  اهنامــسآ و  : » یــسرپب ناـنآ  زا  رگا  9)و  .) دش

نآ 11)و  .) دـیبای هار  هک  دـشاب  داهن ، اههار  نآ  رد  امـش  يارب  دـینادرگ و  ياهراوهگ  امـش  يارب  ار  نیمز  نیا  هک  یـسک  نامه  (10 .«) تسا
نوریب اهروگ ] زا   ] هنوگ نیمه  میدـینادرگ ؛ هدـنز  ار  هدرم  ینیمزرـس  نآ ، هلیـسو  هب  سپ  دروآ ، دورف  نامـسآ  زا  هزادـنا  هب  یبآ  هک  سک 

رارق دـیوش  راوـس  هک ] ياهلیـسو   ] اـهماد اـهیتشک و  زا  امـش  يارب  و  دـیرفآ ، هرـسکی  ار  اـهتفج  هـک  یـسک  ناـمه  12)و  .) دیوشیم هدروآ 
تـسا كاپ  : » دـییوگب دـینک و  دای  ار  دوخ  راگدرورپ  تمعن  دیتسـشنرب ، اه ] ] نآ رب  نوچ  سپ  دـیریگ ، رارق  اـه ] ] نآ تشپ  رب  اـت  (13 .) داد

ناـمراگدرورپ يوـس  هب  اـم  هک  یتـسار  هب  و  (» 14 .«) دوـبن اـهنآ  نتخاـسمار ]  ] ياراـی ار  اـم  هنرگ ] درک و[ مار  اـم  يارب  ار  نـیا  هـک  یـسک 
سب ناـسنا  هک  یتـسار  هـب  . دـنداد رارق  کیرـش ] دـنزرف و  نوـچ   ] یئزج ار  ادـخ ]  ] ناگدـنب زا  یـضعب  وا  يارب  15)و  .«) تشگ میهاوخزاب 
یکی نوچ  17)و  (؟ تسا هداد  صاصتخا  ار  نارـسپ  امـش  هب  هتفرگرب و  ینارتخد  دوخ ، دنیرفآیم ، هچنآ  زا  ایآ  (16 .) تسا راکشآ  ساپسان 

ورف ار  دوخ  فسأت  مشخ و  هک  یلاـح  رد  ددرگیم ، هایـس  وا  هرهچ  دـنهد ، ربخ  دـهدیم  تبـسن  ناـمحر  يادـخ ]  ] هب هچنآ  هب  ار  ناـنآ  زا 
؟ تسا نشور  ریغ  شنایب  هلداجم ، ماـگنه ]  ] رد هتفاـی و  شرورپ  رویز  رز و  رد  هک  دـننکیم ] ادـخ  کیرـش  ار   ] یـسک اـیآ  (18 .) دروخیم
هب ناشیا  یهاوگ  دنتـشاد ؟ روضح  نانآ  تقلخ  رد  ایآ  دنتـشادنپ . وا ] نارتخد  و   ] هنیدام دننامحر ، ناگدنب  دوخ ، هک  ار  یناگتـشرف  (19)و 

نانآ میدیتسرپیمن ». ار  اهنآ  تساوخیم ، نامحر  يادخ ]  ] رگا : » دنیوگیم 20)و  .) دش دنهاوخ  هدیسرپ  نآ ] زا   ] دوشیم و هتشون  يدوز 
؟ دنیوجیم کسمت  نادب  هک  میاهداد  یباتک  نآرق ]  ] نآ زا  شیپ  نانآ  هب  ایآ  (21 .) دننزیمن سدح  زج  و ]  ] دنرادن یشناد  يوعد ]  ] نیا هب 

چیه رد  هنوگ  نیدـب  23)و  .«) میناگتفای هار  نانآ ، زا  يریگ  یپ  اـب ] مه   ] اـم میتفاـی و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  اـم  : » دـنتفگ هکلب  هن ]، (] 22)
زا ام  میاهتفای و  یهار ] و   ] ینییآ رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  : » دنتفگ نآ  نانارذگشوخ  هکنآ  رگم  میداتسرفن  ياهدنهدرادشه  وت  زا  شیپ  يرهش 

[ تبسن  ] ام : » دنتفگ مروایب »؟ امش  يارب  دیاهتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هچنآ  زا  رتهدننک  تیاده  دنچ  ره   » تفگ (24 .«) میرپسهار ناشیا  یپ 
26)و .) تسا هدوب  هنوگچ  ناگدـننکبیذکت  ماجرف  رگنب  سپ  میتفرگ . ماقتنا  ناـنآ  زا  سپ ، (25 .«) میرفاک دیاهدش  هداتـسرف  نادب  هچنآ  هب 

هتبلا و  دروآ ؛ دیدپ  ارم  هک  سک  نآ  زا ]  ] رگم (27 ،) مرازیب دیتسرپیم  هچنآ  زا  ًاعقاو  نم  : » تفگ شموق  دوخ و  يردپ  [ ان  ] هب میهاربا  نوچ 
نانیا و هکلب  (29 .) دندرگزاب دیحوت ] هب   ] نانآ هک  دشاب  درک ، نادیواج  ینخس  دوخ  یپ  رد  ار  نآ  وا  28)و  .«) درک دهاوخ  ییامنهار  ارم  وا 

نیا : » دـنتفگ دـمآ ، ناـشیوس  هب  تقیقح  نوچ  30)و  .) دـمآ ناشیوس  هب  راکـشآ  ياهداتـسرف  تقیقح و  اـت  مداد  يرادوخرب  ار  ناشناردـپ 
هک دننانآ  ایآ  (32 (»؟ تسا هدـماین  دورف  رهـش  ود  نآ ]  ] زا گرزب  يدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ  : » دـنتفگ 31)و  .«) مینآ رکنم  اـم  تسا و  ینوسفا 
زا ار  نانآ  زا  یخرب  و  میاهدرک ، میـسقت  ناشنایم  ایند  یگدـنز  رد  ار  نانآ  شاعم  لیاسو ]  ] اـم دـننکیم ؟ میـسقت  ار  تراـگدرورپ  تمحر 
زا وت  راگدرورپ  تمحر  و  دـنریگ ، تمدـخ  رد  ار  رگید ]  ] یـضعب اهنآ  زا  یـضعب  ات  میاهداد  رارق  رگید ]  ] یـضعب زا  رتالاب  تاجرد ، رظن ] ]

نانآ ياههناخ  يارب  ًاعطق  دندرگ ، دـحاو  یتما  ادـخ ] راکنا  رد   ] مدرم همه ]  ] هک دوب  نآ  هن  رگا  33)و  .) تسا رتهب  دنزودنایم  نانآ  هچنآ 
زین ناشیاههناخ  يارب  34)و  .) میدادیم رارق  دنور  الاب  اهنآ  رب  هک  هرقن  زا  ییاهنابدرن  اهفقـس و  دـندیزرویم ، رفک  نامحر  يادـخ ]  ] هب هک 

شیپ ترخآ  و  تسین ، اـیند  یگدـنز  عاـتم  زج  اـهنیا  همه  و  زین .] رگید   ] ياـهرویز رز و  35)و  .) دـننز هیکت  اهنآ  رب  هک  ییاهتخت  اـهرد و 
يو يارب  اـت  میراـمگیم  یناطیــش  وا  رب  دـنادرگب ، لد  ناـمحر  يادـخ ]  ] داـی زا  سک  ره  36)و  .) تسا ناراـگزیهرپ  يارب  وت  راـگدرورپ 

[ شزاسمد اب   ] وا هک  هاگنآ  ات  (38 .) دنناگتفای هار  هک  دنرادنپیم  اهنآ ]  ] دـنرادیم و زاب  هار  زا  ار  ناشیا  اهنآ  ًاملـسم  37)و  .) دشاب يزاسمد 
39)و !«) یتسه يزاسمد  دـب  هچ  هک  دوب ، رتخاب  رواخ و  هلـصاف  وت ، نم و  نایم  شاک  يا  : » دـیوگ ناطیـش ] هب  باطخ  ، ] دـیآ اـم  روضح  هب 

ایآ سپ  (40 .) دوب دیهاوخ  كرتشم  باذع ، رد  امش  تقیقح ، رد  دیدرک ؛ متـس  نوچ  دشخبیمن ، دوس  امـش  يارب  ینامیـشپ ]  ] زگره زورما 
زا  ] ار وت  اـم  رگا  سپ  (41 (؟ ییامن هار  تسا  يراکـشآ  یهارمگ  رد  هراومه  هک  ار  یـسک  نایانیبان و  اـی  ینک ، اونـش  ار  نارک  یناوتیم  وت 

تردـق ناـنآ  رب  اـم  ًاـمتح  میهد ؛ ناـشن  وت  هب  میاهداد  هدـعو  ناـنآ  هب  ار  هچنآ  رگا ]  ] اـی (42 ،) میـشکیم ماقتنا  نانآ  زا  ًاـعطق  میربب ، اـیند ]
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يارب نآرق ]  ] هک یتسار  هب  44)و  .) يراد رارق  تسار  یهار  رب  وت  هک  ْنَزْرَد ، گنچ  تسا  هدـش  یحو  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  سپ  (43 .) میراد
لیـسگ وت  زا  شیپ  هک  اـم  نـالوسر  زا  45)و  .) دـش دـیهاوخ  هدیـسرپ  نآ ] دروم  رد   ] يدوز هب  و  تسا ، يرّکذـت  هیاـم ]  ] وت موق  يارب  وـت و 

اب ار  یـسوم  اـنامه  46)و  (؟ میاهتـشاد ررقم  دـنریگ  رارق  شتـسرپ  دروم  هک  ینایادـخ  ناـمحر ، يادـخ ]  ] ربارب رد  اـیآ  وش ؛ اـیوج  میتـشاد 
تایآ نوچ  سپ  (47 .«) منایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  نم  : » تفگ سپ  میدرک . هناور  وا  موق ]  ] نارـس نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  ياـههناشن 

نآ هباشم ] و   ] ریظن زا  نآ  هکنیا  رگم  میدومنیمن  ناشیا  هب  ياهناشن  ام ]  ] 48)و .) دندز هدنخ  اهنآ  رب  ناشیا  ناهگان  دروآ ، نانآ  يارب  ار  ام 
دهع وت  اب  هچنآ  ساپ ]  ] هب ار  تراگدرورپ  رگنوسف ، يا  : » دـنتفگ 49)و  .) دنیآ هار  هب  رگم  ات  میدرک  ناشراتفرگ  باذـع  هب  و  دوب ، رتگرزب 

ناـمیپ ناـنآ  هاــگانب  میتـشادرب ، اــهنآ  زا  ار  باذــع  نوـچ  50)و  .«) میاهدــمآرد تـسرد  هار  هـب  ًاـعقاو  اــم  هـک  ناوـخب ، اــم  يارب  هدرک ،
ریز زا  هک  اـهرهن  نیا  رـصم و  یهاـشداپ  اـیآ  نم ، روشک ]  ] مدرم يا  : » تفگ و ]  ] دادرد ادـن  دوخ  موق  ناـیم ]  ] رد نوـعرف  51)و  .) دنتسکش

دناوتیمن تسا و  رادـقمیب  دوـخ  هک  سک  نیا  زا  نم  هن ]  ] اـیآ (52 (؟ دـینیبیمن رگم  سپ  تسین ؟ نم  ِنآ  زا  تسا  ناور  نـم  ياـهخاک ] ]
ار دوخ  موق  سپ  (54 (؟ دناهدماین هارمه  یناگتشرف  وا  اب  ای  هدشن ؟ هتخیوآ  نیرز  ییاهدنبتـسد  وا  رب  ارچ  سپ  (53 (؟ مرتهب دنک  نایب  تسرد 
زا دـندروآرد ، مشخ  هب  ار  ام  نوچ  55)و  .) دـندوب فرحنم  یمدرم  اهنآ  هک  ارچ  دـندرک ، شتعاطا  و  تفیرف ] ار  نانآ  و   ] تفای زغمکـبس 
رد  ] هک یماگنه  57)و  .) میدینادرگ ناگدنیآ  يارب  یتربع  و  دب ]  ] ياهنیشیپ ار  نانآ  56)و  .) میدرک قرغ  ار  نانآ  همه  میتفرگ و  ماقتنا  نانآ 
ام نادوبعم  ایآ  : » دـنتفگ 58)و  [،) دندرک ضارعا  و   ] دـنتخادنارد هلِهلِه  نخـس ]  ] نآ زا  وت  موق  هاگانب  دـش ، هدروآ  یلاثم  میرم  رـسپ  دروم ]

تنم يو  رب  هک  ياهدنب  زج  یـسیع ] (] 59 .) دناهشیپلدج یمدرم  نانآ  هکلب  دـندزن ، وت  يارب  لدـج  هار  زا  زج  ار  لاثم ]  ] نآ وا »؟ ای  دـنرتهب 
رد هک  یناگتـشرف  امـش  ياج  هب  ًاـعطق  میهاوخب  رگا  60)و  .) تسین میاهدـینادرگ  یتیآ ] و   ] قشمرـس لیئارـسا  نادـنزرف  يارب  ار  وا  هداهن و 

و نکم ، دیدرت  نآ  رد  راهنز  سپ  تسا ، زیخاتـسر  مهف ]  ] يارب ياهناشن  نآ ، انامه  61)و  .) میهد رارق  دندرگ  امش ]  ] نیـشناج نیمز  يور ] ]
63)و .) تسا راکشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  اریز  درب ، رد  هب  هار  زا  ار  امـش  ناطیـش  ادابم  62)و  !) تسار هار  تسا  نیا  دـینک ؛ يوریپ  نـم  زا 

دیدرکیم فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  یضعب  هراب  رد  ات  و  مدروآ ، تمکح  امش  يارب  یتسار  هب  : » تفگ دروآ ، راکـشآ  لیالد  یـسیع  نوچ 
. تسامـش راگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  دوخ  هک  تسادـخ  تقیقح ، رد  (64 .«) دیربب منامرف  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ ، مهد . حیـضوت  ناتیارب 

دندرک متس  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  دندز ، فالتخا  هب  تسد  بازحا  ناشنایم ، زا  هکنآ ]  ] ات (65 .) تسار هار  تسا  نیا  دیتسرپب ؛ ار  وا  سپ 
؟ دـسر رد  نانآ  رب  ناهگان  دـننزیمن - سدـح  هک  یلاح  رد   - زیخاتـسر هک  دـنربیم  راظتنا  نیا ]  ] زج ایآ  (66 !) كاندرد يزور  باذـع  زا 

نیگمغ تسین و  یمیب  امش  رب  زورما  نم ، ناگدنب  يا  (68 .) دنرگید یضعب  نمشد  ناشیضعب  ناراگزیهرپ - زج   - نارای زور ، نآ  رد  (67)
تـشهب لـخاد  هناـمداش  ناتنارـسمه  اـب  امـش  (70 .) دــندوب میلــست  هدروآ و  ناـمیا  اـم  تاـیآ  هـب  هـک  یناـسک  ناــمه  (69 .) دش دـیهاوخن 

دیآ شوخ  ار  ناگدـید  دـنهاوخب و  ار  نآ  اـهلد  هچنآ  اـجنآ  رد  و  دـننادرگیم ، ناـنآ  ربارب  رد  ییاـهماج  ـالط و  زا  ییاهینیـس  (71 .) دیوش
امش يارب  اجنآ  رد  (73 .) دـیتفای ثاریم  دـیدرکیم  هچنآ  شاداپ ]  ] هب هک  یتشهب  ناـمه  تسا  نیا  72)و  .) دینادواج نآ  رد  امـش  و  تسه ] ]

فیفخت نانآ  زا  باذع ] (] 75 .) دنراگدنام منهج  باذـع  رد  نامرجم  نامگیب ، (74 .) دیروخیم اهنآ  زا  هک  دوب  دـهاوخ  ناوارف  ییاههویم 
:[ وگب ، ] کلام يا  : » دنـشک دایرف  77)و  .) دندوب راکمتـس  دوخ  هکلب  میدرکن ، متـس  ناشیا  رب  ام  76)و  .) دندیمون اجنآ  رد  اهنآ  دـباییمن و 

شوخ ار  تقیقح  امش  رتشیب  نکیل  میدروآ ، ناتیارب  ار  تقیقح  ًاعطق  (78 .«) دیراگدنام امش  دهد «: خساپ  دناتسب ». ار  ام  ناج  تراگدرورپ 
، ارچ میونشیمن ؟ ار  ناشیاوجن  اهنآ و  زار  ام  هک  دنرادنپیم  ایآ  (80 .) میزرویم ماربا  زین ]  ] ام دناهدیزرو ؟ ماربا  يراک  رد  ای  (79 .) دیتشادن

ناگدنتـسرپ نیتسخن  نم  دوخ  دوب ، يدنزرف  نامحر  يادخ ]  ] يارب رگا  : » وگب (81 .) دننکیم تبث  دنرضاح و ]  ] نانآ شیپ  ام  ناگتـشرف  و 
رد اـت  نک  اـهر  ار  ناـنآ  سپ  (83 .) تسا هزنم  دـننکیم  فـصو  هچنآ  زا  شرع ، راـگدرورپ  و ]  ] نـیمز اهنامـسآ و  راـگدرورپ  (82 .«) مدوب

تسادخ نامسآ  رد  هک  تسوا  84)و  .) دننک رادید  دنوشیم  هداد  هدعو  نادب  هک  ار  يزور  نآ  ات  دننک  يزاب  دنور و  ورف  دوخ  ییوگهوای 
تسا ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ییاورنامرف  هک  یسک  تسا  هتسجخ  85)و  .) اناد راکهدیجنس  تسومه  و  تسادخ ، نیمز  رد  و 
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[ دنتـسرپیم و   ] دـنناوخیم وا  ياج  هب  هک  یناسک  86)و  .) دـیوشیم هدـینادرگرب  وا  يوـس  هب  تسوا و  شیپ  تماـیق  ملع  و  تسوا ، ِنآ  زا 
قلخ ار  نانآ  یـسک  هچ  : » یـسرپب ناـنآ  زا  رگا  87)و  .) دنـشاب هداد  یهاوگ  قح  هب  هناهاگآ  هک  یناسک  نآ  رگم  دـنرادن ، تعافـش  راـیتخا 
اهنیا نـم ، راـگدرورپ  يا  : » دــیوگ 88)و  (؟ دـنوشیم هدـینادرگزاب  تـقیقح ] زا   ] هنوـگچ سپ  ادـخ ». : » تـفگ دـنهاوخ  ًاملــسم  هدرک »؟

(90 .) دننادب هک  ادوز  سپ  تمالس ». هب  : » وگب باترب و  يور  ناشیا  زا  دومرف ]: ادخ  و  (] 89 .«) دروآ دنهاوخن  نامیا  هک  دنایتعامج 

ناخدلا

ام هک  اریز ] ، ] میدرک لزان  هدنخرف  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک ] (] 3 ،) رگنشور باتک  هب  دنگوس  (2 .) میم ءاح ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ام بناـج  زا  هک ]  ] تسا يراـک  نـیا ] (] 5 .) دـباییم هلـصیف  راوتـسا  يوـحن ] هب   ] يراـک هنوـگ ]  ] ره بش ]  ] نآ رد  (4 .) میدوب هدنهدرادشه 

اهنامسآ راگدرورپ  (7 .) تساناد ياونش  وا  هک  تسوت ، راگدرورپ  زا  یتمحر  نیا ] و  (] 6 .) میدوب ناربمایپ ]  ] هدنتسرف ام  دریگیم .] تروص  ]
امـش و راگدرورپ  دـناریمیم ؛ دـشخبیم و  یگدـنز  وا  تسین ؛ وا  زج  ییادـخ  (8 .) دـیراد نیقی  رگا  تـسا ، ود  نآ  ناـیم  هـچنآ  نـیمز و  و 

نایامن يدود  نامسآ  هک  شاب  يزور  راظتنا  رد  سپ  (10 .) دنمرگرس شیوخ  ههبش  کش و  هب  اهنآ  هن ، یلو  (9 .) تسامش ناردپ  راگدرورپ 
ام هک  نک  عفد  ام  زا  ار  باذـع  نیا  اراگدرورپ ، :[ » دـنیوگیم (] 12 .) درد رپ  باذـع  تسا  نیا  دریگیم ؛ ورف  ار  مدرم  هـک  (11 ،) دروآیمرب
وا زا  سپ ، (14 .) تسا هدمآ  رگنـشور  يربمایپ  نانآ  يارب  نیقی  هب  هکنآ  لاح  و  دشاب ، نتفرگ ] ] دنپ ياج ]  ] اجک ار  نانآ  (13 .«) میراد نامیا 
رـس زا  زاب  تقیقح  رد  امـش ] یلو   ] میرادیمرب امـش  زا  یکدنا  ار  باذع  نیا  ام  (15 .«) تسا هناوید  ياهتفایمیلعت  : » دنتفگ دـنتفاترب و  يور 
موق ناـنآ  زا  شیپ  نیقی ، هب  17)و  .) میاهدنـشکماقتنا ام  هاـگنآ ] [ ؛ گرزب هلمح  ناـمه  مینزیم ، هلمح  هب  تسد  هک  يزور  (16 .) دیریگیم

ار امـش  نم  هک  اریز  دیراپـسب ، نم  هب  ار  ادخ  ناگدـنب  :[ » تفگ نانآ  هب   ] هک (18 ،) دـمآ ناشیارب  راوگرزب  يربمایپ  و  میدومزایب ، ار  نوعرف 
امش راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  20)و  .) ماهدروآ راکشآ  یتجح  امش  يارب  نم  هک  دییوجم  يرترب  ادخ  رب  19)و  .) منیما ياهداتسرف 

ار دوخ  راـگدرورپ  سپ  (22 .«) دـیریگ هرانک  نم  زا  سپ ، دـیروآیمن ، ناـمیا  نم  هب  رگا  21)و  .) دـینک نارابگنـس  ارم  هکنیا  زا  مربیم  هانپ 
ار اـیرد  24)و  .) دـش دـیهاوخ  عقاو  بیقعت  دروم  امـش  اریز  ربب ، هنابـش  ار  مناگدـنب  :[ » دومرف (] 23 .«) دـنراکهانگ یمدرم  اهنیا  : » هک دـناوخ 
رب دوخ ] زا  دعب  اهنآ  هک   ] یناراسهمشچ اهغاب و  هچ  هو ]، (] 25 .«) دنایندشقرغ یهاپس  نانآ  هک  راذگب ، رس  تشپ  تسا  مارآ  هک  یماگنه 
هب ار  اـهنآ  و  دوب ]  ] نینچ نیا  يرآ ]، (] 28 .) دـندوب رادروخرب  نآ  زا  هک  یتمعن  27)و  ،) وکین ياههاگیاج  اهرازتشک و  26)و  ،) دنداهن ياج 

باذع زا  ار  لیئارسا  نادنزرف  یتسار ، هب  30)و  .) دنتفاین تلهم  دندرکن و  يراز  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  29)و  .) میداد ثاریم  رگید  یمدرم 
حیجرت ناـهج  مدرم  رب  هتــسناد  ار  ناــنآ  ًاــعطق  32)و  .) دوـب ناراــکطارفا  زا  يّربـکتم  هـک  نوـعرف  تـسد ]  ] زا (31 :) میدـیناهر روآتفخ 

[ نارفاــک  ] نـیا هـنیآ  ره  (34 .) مــیداد ناشیدـــب  دوــب ، راکـــشآ  یـــشیامزآ  نآ  رد  هــک  ار  هــچنآ  یهلا ] ي   ] اــههناشن زا  33)و  .) میداد
[ زاب  ] ار ام  ناردپ  سپ  دـییوگیم ، تسار  رگا  (36 .) میتسین یندـشهدنز  اـم  تسین و  ياهعقاو ]  ] رگید نیتسخن ، گرم  زج  (» 35 :) دنیوگیم
38)و .) دـندوب راکهنگ  هک  اریز  میدرک ، كاله  ار  اهنآ  دـندوب ؟ اهنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  و  عُّبت »  » موق اـی  دـنرتهب  ناـشیا  اـیآ  (37 .) دیروآ

ناـشرتشیب نـکیل  میاهدـیرفاین ، قـح  هـب  زج  ار  اـهنآ  (39 (؛ میاهدــیرفاین يزاـب  هـب  تـسا  ود  نآ  ناــیم  هـک  ار  هـچنآ  نـیمز و  اهنامــسآ و 
یتیامح دناوتیمن  یتسود  چیه  زا  یتسود  چیه  هک  يزور  نامه  (41 .) تساهنآ همه  دعوم  يزاس » ادج   » زور تقیقح ، رد  (40 .) دننادیمن
تخرد يرآ ! (43 .) نابرهم دنمجرا  نامه  تسوا  هک  اریز  تسا ، هدرک  تمحر  ادخ  هک  ار  یـسک  رگم  (42 ،) دنوشیمن يرای  نانآ  و  دنک ،
دیریگب ار  وا  (47 .) ناشوج بآ  ششوج  دننامه  (46 (؛ دزادگیم اهمکش  رد  هتخادگ  سم  نوچ  (45 .) تسا هشیپ  هانگ  كاروخ  (44 ،) موقز
دنمجرا ناــمه  وــت  هــک  شچب  (49 .) دـــیزیر ورف  شرـــس  رب  ناــشوج  بآ  باذـــع  زا  هاــگنآ  (48 ،) دــیناشکب شخزود  ناــیم  هــب  و 

رد (52 [،) دنا  ] هدوسآ یهاگیاج  رد  ناراگزیهرپ  یتسار  هب  (51 .) دیدرکیم دـیدرت  نآ  هراب  رد  هک  يزیچ  نامه  تسا  نیا  (50 !) يراوگرزب
اهنآ و  دوب ] دهاوخ   ] نینچ يرآ ]، (] 54 .) دناهتسشن مه  ربارب  و ]  ] دنشوپیم ربتـس  يابید  كزان و  ناینرپ  (53 .) اهراسهمشچ رانک  اهناتسوب و 
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گرم زج  اجنآ  رد  (56 .) دنبلطیم رطاخ  هدوسآ  دنهاوخب ] هک   ] ار ياهویم  ره  اجنآ  رد  (55 .) مینادرگیم رسمه  مشچتشرد  نایروح  اب  ار 
نیا وت . راگدرورپ  بناج  زا  تسا  یـششخب  نیا ] (] 57 .) درادیم هاگن  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  ادـخ ]  ] دیـشچ و دـنهاوخن  گرم  نیتسخن ،
اریز شاب ، بقارم  سپ  (59 .) دنریذپ دنپ  هک  دـیما  میدـینادرگ ، ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآرق ] ، ] تقیقح رد  (58 .) گرزب یبایماک  نامه  تسا 

(60 .) دنبقارم مه  نانآ  هک 

ۀیثاجلا

رد یتسار  هب  (3 .) تسا راکهدیجنـس  دنمجرا  يادخ  بناج  زا  باتک ، نیا  نداتـسرف  ورف  (2 .) میم ءاح ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
يارب دـنادرگیم ، هدـنکارپ  اـه ] ] هدـنبنج عاونا ]  ] زا هچنآ  ناـتدوخ و  شنیرفآ  رد  4)و  .) تسا ییاـههناشن  ناـنمؤم  يارب  نیمز ، اهنامـسآ و 

هب هدروآ و  دورف  نامـسآ  زا  يزور  زا  ادـخ  هـچنآ  و  زور ، بـش و  ندـمآ  یپاـیپ  رد ] زین   ] 5)و .) تسا ییاـههناشن  دـنراد  نیقی  هک  یمدرم 
دنـشیدنایم هک  یمدرم  يارب  وـس ]، ره  هب   ] اـهداب شدرگ  رد ] نینچمه   ] و تسا ؛ هدـینادرگ  هدـنز  شگرم  زا  سپ  ار  نـیمز  نآ ، هلیـسو ] ]

نخـس مادـک  هب  وا  ياـههناشن  ادـخ و  زا  دـعب  سپ ، میناوخیم . وت  رب  ار  نآ  یتـسار  هب  هک  ادـخ  تاـیآ  تس  [ اـه ] نیا (6 .) تسا ییاههناشن 
 - ربکت لاـح  هب  زاـب  دونـشیم و  دوشیم ، هدـناوخ  وا  رب  هک  ار  ادـخ  تاـیآ  هک ] (] 8 !) هشیپهاـنگ نزغورد  ره  رب  ياو  (7 (؟ دیورگ دنهاوخ 
نآ دنادب ، يزیچ  ام  ياههناشن  زا  نوچ  9)و  .) هد ربخ  دردرپ  یباذع  زا  ار  وا  سپ  دزرویم . تجامس  تسا - هدینـشن  ار  نآ  ییوگ  هکنانچ 

یناتسود نآ  هن  هتخودنا و  ار  هچنآ  هن  و  تسا ، خزود  اهنآ  شیپاشیپ  (10 .) تشاد دنهاوخ  روآتفخ  یباذع  نانآ  دریگیم . دنخشیر  هب  ار 
تایآ هک  یناـسک  و  تسا ؛ يدومنهر  نیا  (11 .) تشاد دنهاوخ  گرزب  یباذع  و  دیآیم ، ناشراک  هب  دـناهدرک ، رایتخا  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار 

مار امـش  دوس  هب  ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ادـخ  (12 .) تسا يدـیلپ  زا  كاندرد  یباذـع  ناشیا  رب  دـندرک ، راکنا  ار  ناـشراگدرورپ 
ساپـس هـک  دـشاب  و  دـییامن ، بـلط  ار ] شیوـخ  يزور   ] وا یـشخب  نوزف  زا  اـت  و  دـنوش ، ناور  شناـمرف  هـب  نآ  رد  اـهیتشک  اـت  دـینادرگ ،

هک یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاـعطق  تسوا . زا  همه  درک ؛ مار  امـش  دوـس  هب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  13)و  .) دیراد
، دنرذگرد دنرادن  دیما  ادخ  يزوریپ ]  ] ياهزور هب  هک  یناسک  زا  ات  وگب  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  (14 .) تسا ییاههناشن  دنشیدنایم 
و تسوا ، دوخ  دوس  هب  دنک ، هتـسیاش  يراک  هک  ره  (15 .) دناسر تازاجم  هب  دناهدشیم  بکترم  هچنآ  ببـس ]  ] هب ار  یهورگ  ره ] ادخ   ] ات

باـتک ار  لیئارـسا  نادـنزرف  نیقی ، هـب  16)و  .) دـیوشیم هدـینادرگرب  ناـتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  دـشاب . شناـیز  هب  دـنک  يدـب  هک  ره 
ینشور لیالد  17)و  .) میداد يرترب  راگزور  مدرم  رب  ار  نانآ  میدرک و  ناشیزور  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  میداد و  يربماـیپ  مکح و  و  تاروت ] ]

، ناشدوخ نایم  تباقر  کشر و  يور  زا  مه ] نآ  ، ] دـمآ لـصاح ]  ] ناـشیارب ملع  هکنآ  زا  دـعب  زج  و  میدرک ، اـطع  ناـنآ  هب  نید ]  ] رما رد 
دهاوـخ يرواد  دــندرکیم ، فـالتخا  نآ  رد  هـچنآ  هراـب  رد  ناـشنایم  تماـیق  زور  تراـگدرورپ  ًاــعطق  دــندشن . فــالتخا  شوختــسد 

دننادیمن هک  ار  یناسک  ياهسوه  و  نک ، يوریپ  ار  نآ  سپ  میداهن . تسادخ ]  ] رما زا  یشان ] هک   ] ینییآ هقیرط  رد  ار  وت  سپـس  (18 .) درک
ناتسود ناشیضعب  نارگمتس  و  دنیآیمن ]  وت  راک  هب  هجو  چیه  هب  و   ] دننکیمن تیامح  وت  زا  ادخ  ربارب  رد  زگره  نانآ  (19 .) نکم يوریپ 

دوـمنهر و دـنراد ، نیقی  هـک  یموـق  يارب  شخبشنیب و  مدرم ، يارب  باـتک ]  ] نـیا (20 .) تسا ناراگزیهرپ  رای  ادـخ  و  دـن ، [ رگید  ] یـضعب
هدروآ و نامیا  هک  میهدیم  رارق  یناسک  دـننام  ار  نانآ  هک  دناهتـشادنپ  دـناهدش  دـب  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  ایآ  (21 .) تسا یتمحر 
ار نیمز  اهنامسآ و  ادخ  22)و  .) دننکیم يرواد  دب  هچ  دشاب ؟ ناسکی  ناشگرم  اهنآ و  یگدنز  هک ] يروط  هب   ] دناهدرک هتـسیاش  ياهراک 
ایآ سپ  (23 .) تفرگ دنهاوخن  رارق  متس  دروم  نانآ  و  دبای ، شاداپ  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  بجوم ]  ] هب یسک  ره  ات  و  تسا ، هدیرفآ  قح  هب 
رب هدز و  رهُم  شلد  وا و  شوگ  رب  هدـینادرگ و  هارمگ  هتـسناد  ار  وا  ادـخ  هداد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوـخ  سوـه  هک  ار  یـسک  يدـید 

یناگدنز زا  ریغ  : » دنتفگ 24)و  (؟ دیریگیمن دنپ  ایآ  درک ؟ دهاوخ  تیاده  ار  وا  یـسک  هچ  ادـخ  زا  سپ  ایآ  تسا ؟ هداهن  هدرپ  شاهدـید 
یـشناد چـیه  بلطم ]  ] نیا هب  یل ] و[ دـنکیمن ». كاله  تعیبط  زج  ار  اـم  و  میوشیم ، هدـنز  میریمیم و  تسین ؛ يرگید ] زیچ   ] اـم ياـیند 
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یم هک  تسین  نیا  زج  هراومه  ناـشلیلد  دوش ، هدـناوخ  ناـنآ  رب  اـم  نشور  تاـیآ  نوچ  25)و  .) دـنرپسیمن نامگ  قیرط ]  ] زج و ]  ] دـنرادن
، دناریمیم سپـس  دشخبیم ، یگدـنز  ار  امـش  هک ] تس  ] ادـخ : » وگب (26 .«) دیروآ رـضاح ]  ] ار ام  ناردـپ  دـییوگیم  تسار  رگا  : » دـنیوگ

ییاورنامرف 27)و  .«) دننادیمن ار ] نیا   ] مدرم رتشیب  یلو  دروآیم ، درگ  تسین - نآ  رد  يدیدرت  هک   - زیخاتسر زور  يوس  هب  ار  امش  هاگنآ 
ار یتما  ره  28)و  .) دید دنهاوخ  نایز  ناشیدنالطاب  هک  تسا  زور  نآ  دوش ،  اپ  رب  زیخاتسر  هک  يزور  و  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و 

شاداپ زورما  دیدرکیم  ار  هچنآ  :[ » دـنیوگیم ناشیدـب  و   ] دوشیم هدـناوخارف  دوخ  همانراک  يوس  هب  یتما  ره  ینیبیم ؛ هدـمآ  رد  وناز  هب 
هک یناسک  اما  30)و  .«) میتشادیم رب  هخسن  دیدرکیم ، هچنآ  زا  ام  دیوگیم . نخس  قح  هب  امـش  هیلع  هک  ام  باتک  تسا  نیا  (29 .) دیباییم

یبایماک نامه  نیا  دـنادرگیم . لخاد  شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  سپ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا 
دیدومن و ربکت  یل ] و[ دشیمن ؟ هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  رگم  سپ  :[ » دنیوگیم اهنادب   ] دندش رفاک  هک  یناسک  اما  31)و  .) تسا راکشآ 

زیخاتـسر مینادیمن  ام  : » دـیتفگ تسین ،» زیخاتـسر  رد  یکـش  تسا و  تسار  ادـخ  هدـعو  : » دـش هتفگ  نوچ  32)و  .«) دیدوب راکدـب  یمدرم 
نادب هک  ار  هچنآ  دوشیم و  رادیدپ  نانآ  رب  دـناهدرک ، هک  ییاهیدـب  تقیقح ]  ] 33)و .«) میرادـن نیقی  ام  میزرویمن و  نامگ  زج  تسیچ .

شومارف ار  امـش  زورما  دیدرک ، شومارف  ار  ناتزورما  رادید  هک  هنوگنامه  : » دوش هتفگ  34)و  .) دریگیم ورف  ار  نانآ  دندرکیم ، دنخشیر 
هب ار  ادـخ  تایآ  امـش  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  (35 .«) دوـب دـهاوخن  ینارواـی  امـش  يارب  تسا و  شتآ  رد  ناـتهاگیاج  و  درک ، میهاوـخ 

هتفریذــپ ناشرذــع  هــن  و  دــنوشیم ، هدروآ  نوریب  شتآ ]  ] نــیا زا  هــن  زورما  سپ  داد . ناــتبیرف  اــیند  یگدــنز  دــیتفرگ و  دنخـــشیر 
، نـیمز اهنامـسآ و  رد  37)و  .) نایناهج راـگدرورپ  نیمز ، راـگدرورپ  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  تسادـخ : نآ  زا  ساپـس  سپ  (36 .) ددرگیم

(38 .) راکهدیجنس ریذپانتسکش  تسوا  و  تسوا ، نآ  زا  یگرزب 

فاقحألا

نیمز اهنامسآ و  ام ] (] 3 .) تسا میکح  دنمجرا  يادخ  بناج  زا  باتک ، نیا  نداتسرف  ورف  (2 .) میم ءاح ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
دناهدـش هداد  رادـشه  هچنآ  زا  دـناهدش ، رفاک  هک  یناـسک  و  میدـیرفاین ، نّیعم  یناـمز  اـت ]  ] قح و هب  زج  تسا  ود  نآ  ناـیم  هک  ار  هچنآ  و 

ای هدـیرفآ  ار ]  ] نیمز زا  يزیچ  هچ  هک  دـیهد  ناشن  نم  هب  دـیناوخیم  ارف  ادـخ  ياـج  هب  ار  هچنآ  دـیهد ، ربخ  نم  هب  : » وگب (4 .) دننادرگیور
نم دزن  شناد  زا  ياهدـنامزاب  ای   [ نآرق  ] نیا زا  شیپ  یباتک  دـییوگیم ، تسار  رگا  تسا ؟ یتکراـشم  اهنامـسآ  راـک ]  ] رد ار  ناـنآ  رگم ] ]

زا اـهنآ  و  دـهدیمن ، خـساپ  ار  وا  تماـیق  زور  اـت  هک  دـناوخیم  ار  یـسک  ادـخ  ياـج  هب  هـک  سک  نآ  زا  رتهارمگ  تـسیک  5)و  .«) دیروآ
رب ام  نشور  تاـیآ  نوچ  7)و  .) دنزرو راکنا  ناشتدابع  هب  دنـشاب و  نانآ  نانمـشد  دـندرگ ، روشحم  مدرم  نوچ  6)و  (؟ دنربخیب ناشیاعد 

نیا : » دنیوگیم ای  (8 .«) تسا راکـشآ  يرحـس  نیا  : » دنتفگ دندش ، نآ  رکنم  دمآ  ناشیوس  هب  تقیقح  نوچ  هک  نانآ  دوش ، هدناوخ  ناشیا 
[ هنعط اب   ] هچنآ هب  تسا  رتهاگآ  وا  دیرادن . نم  يارب  يزیچ  رایتخا  ادـخ  ربارب  رد  مشاب ؛ هتفابرب  ار  نآ  رگا  : » وگب تسا ». هتفابرب  ار  باتک ] ]

يدمآردون ناربمایپ ، نایم ]  ] زا نم  : » وگب (9 .«) نابرهم هدنزرمآ  تسوا  و  تسا ، سب  امـش  نم و  نایم  وا  ندوب  هاوگ  دـیوریم . ورف  نآ  رد 
زج نـم  و  مـنکیمن ؛ يوریپ  دوـشیم ، یحو  نـم  هـب  هـک  ار  هـچنآ  زج  دـش . دـهاوخ  ياهلماـعم  هـچ  امـش  اـب  نـم و  اـب  مـنادیمن  مدوـبن و 

دیـشاب و هدش  رفاک  نادب  امـش  دشاب و  ادـخ  دزن  زا  نآرق ]  ] نیا رگا  دـیهد ، ربخ  نم  هب  : » وگب (10 .«) متسین شیب ]  ] راکشآ ياهدنهدرادشه 
امـش مه  زاب  ایآ   ] دیـشاب هدومن  رّبکت  امـش  و  دشاب ، هدروآ  نامیا  هداد و  یهاوگ  تاروت ] اب   ] نآ تهباشم  هب  لیئارـسا  نادنزرف  زا  يدـهاش 
نیا  ] رگا : » دنتفگ دـناهدیورگ  هک  نانآ  هب  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  11)و  .«) دنکیمن تیاده  ار  رگمتـس  موق  ادخ  هتبلا  دـیتسین ]؟ راکمتس 
هنهک یغورد  نـیا  : » تـفگ دـنهاوخ  يدوز  هـب  دـناهتفاین ، تیادـه  نادـب  نوـچ  و  دـنتفرگیمن ». یــشیپ  نادــب  اـم  رب  دوـب ، بوـخ  نـید ]

هک یبرع  ناـبز  هـب  تـسا  یباـتک  نآرق ]  ] نـیا و  دوـب ؛ یتـمحر  هیاـم ]  ] ربـهار و یـسوم ، باـتک  نآ ، زا  شیپ  هـکنآ ] لاـح   ] 12)و .«) تسا
: دنتفگ هک  یناسک  ًاققحم  (13 .) دشاب ياهدژم  ناراکوکین  يارب  دهد و  رادشه  دـناهدرک  متـس  هک  ار  یناسک  ات  تسا ، نآ ]  ] هدـننکقیدصت
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شاداپ هب  هک  دنتـشهب  لها  ناشیا  (14 .) دش دنهاوخن  نیگمغ  تسین و  نانآ  رب  یمیب  دـندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادـخ » ام  راگدرورپ  »
لّمحت اب  شردام  میدرک . شرافـس  ناسحا  هب  شردام  ردـپ و  هب  تبـسن ]  ] ار ناسنا  15)و  .) دننامیم نآ  رد  هنادواج  دـندادیم  ماجنا  هچنآ 

دوخ لماک  دشر  هب  هک  هاگنآ  ات  تسا ، هام  یس  وا  نتفرگریش  زا  نتشادربراب و  و  دروآ . ایند  هب  ار  وا  جنر  لّمحت  اب  دش و  رادراب  وا  هب  جنر 
ساپـس ياهتـشاد  ینازرا  مردام  ردـپ و  هب  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  ات  نکفیب  ملد  رب  اراگدرورپ ، : » دـیوگیم دـسرب ، لاـس  لـهچ  هب  دـسرب و 

هبوت وـت  هاـگرد  هب  نم  تقیقح ، رد  نادرگ ؛ هتـسیاش  میارب  ار  منادـنزرف  و  يراد ، شوـخ  ار  نآ  هک  مهد  ماـجنا  ياهتـسیاش  راـک  میوـگ و 
ناشیاهیدـب زا  تفریذـپ و  میهاوـخ  ناـشیا  زا  دـناهداد  ماـجنا  ار  هچنآ  نیرتـهب  هـک  یناـسک  دـننانیا  (16 .«) مناریذــپنامرف زا  نـم  مدروآ و 

ردام ردپ و  هب  هک  سک  نآ  17)و  .) تسا هدشیم  هداد  هدعو  نانادب  هک  یتسار  هدعو  نامه ] [ ؛ دننایتشهب هرمز ]  ] رد تشذـگ ؛ میهاوخرد 
نآ و  دندش ». دوبان ] و   ] يرپس اهلـسن  نم  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دش و  مهاوخ  هدنز  هک  دیهدیم  هدعو  نم  هب  ایآ  امـش ، رب  فا  : » دـیوگ دوخ 
زج اهنیا  : » دهدیم خـساپ  رـسپ ] یل  و[ تسا ». قح  ادـخ  دـیدهت ] و   ] هدـعو روایب . نامیا  وت ، رب  ياو  : » دـننکیم يراز  ادـخ  هاگرد ]  ] هب ود 

نانآ زا  شیپ  هک  نایمدآ  ناینج و  زا  ییاهتما  اب  هارمه   - ناشیا هیلع  ادـخ ]  ] راتفگ هک  دـنایناسک  نانآ  (18 .«) تسین ناگتشذگ  ياههناسفا 
یتاجرد دـناهداد  ماجنا  هچنآ  هجیتن ]  ] رد کی  ره  يارب  19)و  .) دندوب راکنایز  نانآ  نامگیب  تسویپ ، تقیقح  هب  دندرب - رـس  هب  راگزور 

رفک هـک  ار  ییاـهنآ  هـک  زور  نآ  20)و  .) تفرگ دـنهاوخن  رارق  متـس  دروم  نانآ  و  دـهدب ؛ ماـمت  ار  ناـشلامعا  شاداـپ ] ادـخ   ] اـت و  تسا ،
دیدرک فرَـص  هناهاوخدوخ ]  ] ناتیایند یگدنز  رد  ار  دوخ  هزیکاپ  ياهتمعن  :[ » دنیوگ یم  نانآ  هب   ] دنرادیم هضرع  شتآ  رب  دـناهدیزرو ،

هب دیدرکیم ، ینامرفان  هکنآ  ببـس  هب  دـیدومنیم و  یـشکرس  قحانب  نیمز  رد  هکنآ   [ يازـس  ] هب زورما  سپ  دـیدش ؛ رادروخرب  اهنآ  زا  و 
هک یلاـح  رد   - داد میب  ناتـسگیر  رد  ار  شیوخ  موـق  هک  هاـگنآ  روآ ، داـی  هب  ار  ناـیداع  ردارب  21)و  .«) دیباییم رفیک  روآ ] ] تفخ باذـع 

يزور باذـع  زا  امـش  رب  نـم  ًاـعقاو  دـیتسرپم ؛ ار  ادـخ  زج  : » هـک دـندوب - هتــشذگ  یناگدـنهدرادشه  ًاـعطق  زین ]  ] وا زا  سپ  وا و  زا  شیپ 
یهدیم هدعو  ام  هب  هچنآ  ییوگیم ، تسار  رگا  سپ  ینادرگرب ؟ نامنایادـخ  زا  ار  ام  هک  ياهدـمآ  ایآ  : » دـنتفگ (22 .«) مسرتیم كانلوه 

یهورگ ار  امـش  نم  یلو  مناسریم ، امـش  هب  ماهدش  هداتـسرف  نادب  ار  هچنآ  و  تسادخ ، دزن  طقف  یهاگآ  : » تفگ (23 .«) روایب نامرس ] رب  ]
، دـندید دوخ  ياهیداو  يوس  هب  هدـنروآيور  يربا  تروص ] هب   ] ار باذـع ]  ] نآ نوچ  سپ  (24 .«) دیزرویم رارـصا  لهج  رد  هک  منیبیم 

تسا يداب  دیدوب : شراتساوخ  باتـش  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هکلب  هن ]، : » تفگ دوه  .« ] تسام هدنهدشراب  هک  تسا  يربا  نیا  : » دنتفگ
ناشیاهارس زج  هک  دندش  نانچ  سپ  دنکیم ». نکناینب  شراگدرورپ  روتسد  هب  ار  زیچ  همه  (25 .) تسا هتفهن ]  ] درد رپ  یباذع  نآ  رد  هک 

اهنآ رد  امـش  هب  هک  میدوب  هداد  تاناکما  نانآ  هب  ییاهزیچ  رد  یتسار  هب  26)و  .) میهدیم ازس  ار  ناراکدب  هورگ  نینچ  نیا  دشیمن . هدید 
ادخ ياههناشن  هب  نوچ  یل ] و[ میدوب ، هداد  رارق  امـش ] زا  رتدنمورین   ] ییاهلد اههدـید و  شوگ و  نانآ  يارب  و  میاهدادـن ، یتاناکما  نانچ ] ]

هب دـندرکیم  شدنخـشیر  هچنآ  و  دروـخن ، ناـشدرد  هب  هجو  چـیه  هب  ناـشیاهلد ، هن  ناشناگدـید و  هن  ناشـشوگ و  هن ]  ] دـندیزرو راـکنا 
نانآ هک  دـیما  میاهتـشاد ، نایب  نوگهنوگ  ار  دوخ  تاـیآ  هدرک و  كـاله  ار  امـش  نوماریپ  ياهرهـش  همه  ناـمگیب ، 27)و  .) دمآ ناشرس 

يراـی ار  ناـنآ  دـندوب ، هدرک  راـیتخا  ادـخ ] هب   ] بّرقت يارب  ینادوـبعم ، هلزنم  هب  ادـخ ، زا  ریغ  هک  ار  یناـسک  نآ  ارچ  سپ  (28 .) دندرگزاب
هک میدرک  هناور  وت  يوس  هب  ار  نِج  زا  دنچ  ینت  نوچ  29)و  .) دنتفابیمرب هچنآ  نانآ و  غورد  دوب  نیا  و  دنداد ؟ ناشتسد  زا  هکلب  دندرکن 

يوس هب  هدنهدرادشه  دیـسر ، ماجنا  هب  نوچ  و  دیهد ». ارف  شوگ  : » دنتفگ رگیدکی ] هب   ] دندش رـضاح  نآ  رب  نوچ  سپ  دنونـشب ؛ ار  نآرق 
دوخ زا  شیپ  ياهباتک ]  ] هدننکقیدصت و ]  ] هدش لزان  یسوم  زا  دعب  هک  میدینش  ار  یباتک  ام  ام ، موق  يا  : » دنتفگ (30 .) دنتشگزاب دوخ  موق 

نامیا وا  هب  دیهد و  تبثم ]  ] خساپ ار  ادـخ  هدـننکتوعد  ام ، موق  يا  (31 .) دـنکیم يربـهار  تسار  یهار  يوس  هب  قح و  يوس  هب  و  تسا ،
تباجا ار  ادخ  هدننکتوعد  هک  یـسک  32)و  .) دهد ناتهانپ  درد  رپ  یباذع  زا  دیاشخبب و  امـش  رب  ار  ناتناهانگ  زا  یخرب  ادـخ ]  ] ات دـیروآ 

نآ هک  دناهتسنادن  رگم  (33 .) دنايراکـشآ یهارمگ  رد  نانآ  درادن . یناتـسود  وا  ربارب  رد  تسین و  ادخ ]  ] هدننکهدنامرد نیمز  رد  دـنکن ،
رب هک  تسوا  يرآ ، دنک ؟ هدنز  زین ]  ] ار ناگدرم  دناوتیم  دیدرگن ؛ هدنامرد  اهنآ  ندـیرفآ  رد  هدـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ 
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دنگوس : » دنیوگیم تسین »؟ تسار  نیا  ایآ  :[ » دنـسرپیم نانآ  زا   ] دنوشیم هضرع  شتآ  رب  نارفاک  هک  يزور  34)و  .) تساناوت زیچ  همه 
ناربمایپ هک  هنوگ  ناـمه  سپ  (35 .«) دیـشچب ار  باذـع  دـیدرکیم  راکنا  هکنآ  يازـس ]  ] هب سپ  : » دـیامرفیم يرآ ». هک  نامراگدرورپ  هب 

نانآ هک  ییوگ  دنرگنب ، دنوشیم  هداد  هدعو  ار  هچنآ  هک  يزور  هدـم . جرخ  هب  یگدزباتـش  نانآ  يارب  و  نک ، ربص  دـندرک ، ربص  هوتـسن ،
(36 (؟ تفای دنهاوخ  تکاله  نامرفان  مدرم  زج  ایآ  سپ  تسا . یغالبا  نیا ] [ ؛ دناهدنامن ایند ] رد   ] ار زور  زا  یتعاس  زج 

دمحم

دهاوخ هابت  ار  نانآ  لاـمعا  ادـخ ] ، ] دنتـشاد زاـب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندیزرو و رفک  هک  یناـسک  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
و]  ] قح دوخ  نآ  هک ]  -] دناهدیورگ هدمآ  لزان  ص ]  ] دمحم رب  هچنآ  هب  دـناهدرک و  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  2)و  .) درک
هک نانآ  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  (3 .) دیشخب دوبهب  ار  ناش  [ زور و   ] لاح دودز و  ار  ناشیاهیدب  زین ] ادخ  - ] تسا ناشراگدرورپ  بناج  زا 

. دـندرک يوریپ  تسا - ناشراگدرورپ  بناج  زا  هک   - قح نامه  زا  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  و  دـندرک ، يوریپ  لطاب  زا  دـندیزرو ، رفک 
ار ناشی ] ] اهندرگ دینک ، دروخرب  دـناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  اب  نوچ  سپ  (4 .) دنزیم ار  ناشیاهلاثم  مدرم  يرادیب ]  ] يارب ادـخ  هنوگ  نیا 

ناشدازآ و   ] دیهن تّنم  نانآ ] رب   ] ای سپس  دیشک ؛ دنب  رد  راوتسا  ار ] ناریـسا   ] سپ دیدروآرد ، ياپ  زا  راتـشک ] رد   ] ار نانآ  نوچ  ات  دینزب .
ادـخ رگا  و  ادـخ ؛] روتـسد   ] تسا نیا  دوـش . هتـشاذگ  نـیمز  رب  هحلـسا  گـنج ، رد  اـت  دـیریگب ،] ناـشیا  زا  ضوـع  و   ] هیدـف اـی  و  دـینک ]

هار رد  هک  یناسک  و  دیامزایب ، رگید ]  ] یخرب هلیسو  هب  ار  امش  زا  یخرب  ات  داد ] راکیپ  نامرف   ] یلو دیـشکیم ، ماقتنا  ناشیا  زا  تساوخیم ،
رد 6)و  .) دـنادرگیم وکین  ار  ناـشلاح  دـیامنیم و  هار  ار  ناـنآ  يدوز  هب  (5 .) دنکیمن عیاض  ار  ناشیاهراک  زگره  دـناهدش ، هتـشک  ادـخ 

دنکیم و ناتیرای  دینک  يرای  ار  ادـخ  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (7 .) دروآیمرد ار  نانآ  هدرک ، فصو  ناـنآ  يارب  هک  یتشهب 
ببس نادب  نیا  (9 .) داد دابرب  ار  ناشلامعا  ادخ ]  ] و داب ؛ نانآ  رب  يراسنوگن  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  8)و  .) درادیم راوتسا  ار  ناتیاهماگ 

ات دناهتـشگن ، نیمز  رد  رگم  (10 .) درک لطاب  ار  ناشیاهراک  زین ] ادـخ   ] و دنتـشادن ، شوخ  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  ار  هچنآ  ناـنآ  هک  تسا 
[ شیپ رد  اهرفیک  نیمه   ] ریاظن ار  نارفاک  درک و  ناشربز  ریز و  ادخ  تسا ؟ هدیماجنا  اجک  هب  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجرف  دننیبب 
هک ار  یناسک  ادخ  (12 .) تسین يرای ] و   ] تسرپرـس ار  نارفاک  یلو  دناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  ادخ  هک  ارچ  (11 .) تسا

یناسک هکنآ ] لاح   ] و دروآیمرد ، تسا  ناور  اهرهن  اهنآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهغاب  رد  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا 
اسب 13)و  .) تسا شتآ  اهنآ  هاگیاج   [ یل و[ دنروخیم ، دنروخیم ، نایاپراچ  هک  هنوگ  نامه  دنربیم و  هرهب  رهاظ ] رد  ، ] دناهدش رفاک  هک 

ایآ (14 .) دوبن يروای ] و   ] رای اهنآ  يارب  میدرک و  ناشکاله  ام  هک  دنار ، نوریب  دوخ ] زا   ] ار وت  هک  دوب  يرهـش  نآ  زا  رتدنمورین  هک  اهرهش 
ياهـسوه هدـش و  هداد  هولج  ابیز  وا  يارب  شرادرک  يدـب  هک  تسا  یـسک  نوچ  تسا ، شیوخ  راگدرورپ  بناج  زا  یتجح  رب  هک  یـسک 

هک یبآ  زا  تسا  ییاهرهن  نآ  رد  هک ] تسا  یغاب  نوچ   ] هدـش هداد  هدـعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  یتشهب  لَـثَم  (15 (؟ دناهدرک يوریپ  ار  دوخ 
یتذـل ناگدنـشون  يارب  هک  ياهداب  زا  ییاهدور  و  دوشن ؛ نوگرگد  شاهزم  هک  يریـش  زا  ییاـهیوج  و  هتـشگنرب ؛ شمعط ] وب و  گـنر و  ]

راـگدرورپ شزرمآ  رتـالاب ] همه  زا   ] تـسا و مـهارف ]  ] ناـنآ يارب  هوـیم  هنوـگ  ره  زا  اـجنآ  رد  و  باـن . نیبـگنا  زا  ییاـهرابیوج  و  تـسا ؛
هداد ناشدروخ  هب  ناشوج  یبآ  تسا و  شتآ  رد  هنادواج  هک  تسا  یـسک  دـننام  زیگنالد ] یغاـب  نینچ  رد  یـسک  نینچ  اـیآ  . ] تساـهنآ
یلو دـنهدیم ، شوگ  وت  نانخـس ]  ] هب رهاظ ] رد   ] هک دـنایناسک  ناقفانم ]  ] نایم زا  16)و  (؟ دـشاپ ورف  مه  زا  ار  ناشیاههدور  اـت ]  ] دوشیم

هداهن رهم  ناـشیاهلد  رب  ادـخ  هک  دـننانامه  ناـنیا  تفگ »؟ هچ  نونکا  مه  : » دـنیوگیم ناـگتفای  شناد  هب  دـنوریم ، نوریب  وت  دزن  زا  نوچ 
[ قیفوت  ] دیشخب و تیاده  رتشیب  هچ  ره  ار  نانآ  ادخ ]  ] دندییارگ تیاده  هب  هک  نانآ  یل ] 17)و[ .) دناهدرک يوریپ  دوخ  ياهسوه  زا  تسا و 

هدمآ دیدپ  کنیا  نآ  تامالع  و  دسر ؟ ارف  نانآ  رب  هاگان  هب  زیخاتـسر  هک  دـنربیم  راظتنا  نیا  زج  نارفاک ]  ] ایآ (18 .) داد ناشيراگزیهرپ 
يارب و  تسین ؛ ادخ  زج  يدوبعم  چیه  هک  نادـب  سپ  (19 (؟ تسا ناشزردنا  ياج  اجک  رگید  دسررد ، نانآ  رب  زیخاتـسر ]  ] رگا سپ  تسا .
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ار امـش  زا ] کـی  ره   ] لآم ماـجرف و  هک  تسادـخ  و  نک ؛] ترفغم  بلط   ] ناـمیا اـب  ناـنز  نادرم و  يارب  و  يوج ؛ شزرمآ  شیوـخ  هاـنگ 
لزان حیرـص  ياهروس  نوچ  اما  دوش »؟ یمن  لزان  داهج ] هراب  رد   ] ياهروس ارچ  : » دـنیوگیم دـناهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  20)و  .) دنادیم

وت هـب  هداـتفا  گرم  یــشوهیب  لاـح  هـب  هـک  یــسک  دــننام  تـسه ، یــضرم  ناـشیاهلد  رد  هـک  ناـنآ  دــمآ ، رازراـک  ماـن  نآ  رد  دــش و 
اب هک  تسا  نیا  رد  نانآ  ریخ  ًاعطق  دشک ، میمصت  هب  راک  نوچ  و  تسا . رتهب  ناشیارب  هتسیاش  ینخس  يریذپنامرف و  یلو ] (] 21 .) دنرگنیم

نیمز يور ]  ] رد دیدش ] مدرم  تسرپرـس  ای   ] دیتشگرب ادخ ] زا   ] نوچ هک  دـیتسب  دـیما  ایآ  ناقفانم ]، يا   ] سپ (22 .) دنشاب لد ] ] تسار ادخ 
ار ناشیا  لد ] شوگ   ] هدومن و تنعل  ار  نانآ  ادـخ  هک  دـنناسک  ناـمه  ناـنیا  (23 (؟ دیلـسگب مه  زا  ار  دوخ  ياهیدـنواشیوخ  دـینک و  داسف 
؟ تسا هدـش  هداهن  ییاـهلفق  ناـشیاهلد  رب  رگم ]  ] اـی دنـشیدنایمن ؟ نآرق  تاـیآ  هب  اـیآ  (24 .) تسا هدرک  اـنیبان  ار  ناشیاهمـشچ  اونـشان و 
هب تفیرف و  ار  ناـنآ  ناطیـش  دـندرک ، تشپ  تقیقح ] هب   ] دـش نـشور  ناـنآ  رب  تیادـه  هار ]  ] هـکنآ زا  سپ  هـک  یناـسک  ناـمگیب ، (25)
راک رد  ام  : » دـنتفگ دنتـشادیمن ، شوخ  هدرک  لزان  ادـخ  ار  هچنآ  هک  یناسک  هب  ناـنآ  هک  ارچ  (26 .) تخادـنا ناشزارد  رود و  ياهوزرآ 

هک یتقو  دنروآیم ] بات   ] هنوگچ سپ  (27 .) تسا هاگآ  نانآ  یناتسادمه  زا  ادخ  و  درک ». میهاوخ  تعاطا  امـش  زا  يدودح  ات  تفلاخم ] ]
هدروآ مشخ  هب  ار  ادـخ  هـچنآ  زا  ناـنآ  اریز  (28 (؟ دـنزاونیم هنایزات  نانآ  تشپ  هرهچ و  رب  دنناتـسیم و  ار  ناشناج  باذـع ،]  ] ناگتـشرف

، تسه یـضرم  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اـیآ  (29 .) دـینادرگ لطاب  ار  ناـشلامعا  سپ  دنتـشادن ؛ شوخ  ار  شیدنـسرخ  دـناهدرک و  يوریپ 
هب ار  ناشیا  هجیتن  رد  مینایامنیم ، وت  هب  ار  ناـنآ  ًاـعطق  میهاوخب ، رگا  30)و  (؟ درک دهاوخن  راکشآ  ار  نانآ  هنیک  زگره  ادخ  هک  دنتـشادنپ 

هتبلا 31)و  .) دنادیم ار  امش  ياهراک  هک  تسادخ  و  درب ؛ یهاوخ  یپ  نانآ  لاح ]  ] هب نخـس  گنهآ  زا  یـسانشیم و  ناش  [ یقیقح  ] يامیس
رفاک هک  یناسک  (32 .) مینک یگدیسر  ار  امش  هب ] طوبرم   ] ياهشرازگ و  میناسانش ، زاب  ار  امش  نایابیکش  نادهاجم و  ات  مییامزآیم  ار  امش 
ادخ هب  زگره  دـنداتفا ، رد  ادـخ ]  ] ربمایپ اب  دـش ، راکـشآ  نانآ  رب  تیادـه  هار  هکنآ  زا  سپ  دنتـشاد و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندش و

زا دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (33 .) درک دهاوخ  هابت  ار  ناشیاههدرک  ادخ ]  ] يدوز هب  و  دنناسریمن ؛ يدنزگ 
رفک لاح  رد  سپـس  دندش ، ادخ  هار  عنام  دـندیزرو و  رفک  هک  نانآ  (34 .) دـینکم هابت  ار  دوخ  ياههدرک  و  دـییامن ، تعاطا  زین ] وا   ] ربمایپ

اب ادخ  دـیرترب و  امـش  هک ]  ] دـیناوخم یتشآ  هب  ار ] نارفاک   ] دـیزرون و یتسـس  سپ  (35 .) تشذگ دهاوخنرد  نانآ  زا  ادـخ  زگره  دـندرم ،
اورپ دـیروایب و  ناـمیا  رگا  و  تسین ، شیب  یبـعل  وهل و  اـیند  نیا  یگدـنز  (36 .) تساک دـهاوخن  زگره  ناـتیاهراک  شزرا ]  ] زا تساـمش و 
بلط امش  زا  رارـصا  هب  دهاوخب و  ار  امـش  لاوما ]  ] رگا (37 .) دهاوخیمن ضوع ] رد   ] ار ناتلاوما  دهدیم و  ار  امـش  شاداپ  ادخ ]  ] دـیرادب

. دیاهدش هدناوخ  ارف  ادخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دیتسه  یمدرم ]  ] نامه امـش  (38 .) دنکیم المرب  ار  امـش  ياههنیک  و  دیزرویم ، لخب  دنک 
امـش تـسا و  زاـینیب  ادـخ  هـنرگ ]  ] و هدـیزرو ،  لـخب  دوـخ  ناـیز  هـب  اـهنت  دزرو  لـخب  سک  ره  و  دـنزرویم ، لـخب  امـش  زا  یخرب  سپ 

(39 .) دوب دنهاوخن  امش  دننام  هک  داد  دهاوخ  امش  زا  ریغ  یمدرم  هب  ار  امش  ياج  ادخ ]  ] دیباترب يور  رگا  و  دیدنمزاین ؛

حتفلا

وت هدـنیآ  هتـشذگ و  هانگ  زا  دـنوادخ  اـت  (2 !) یناـشخرد يزوریپ  هچ ]  ] میدیـشخب يزوریپ  ار  وـت  اـم  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
تسوا (4 .) دیامن يرای  دنمجرا  یترصن  هب  ار  وت  3)و  .) دنک تیاده  تسار  یهار  هب  ار  وت  دنادرگ و  مامت  وت  رب  ار  دوخ  تمعن  درذـگرد و 

و تسادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  نایهاپـس  و  دـنیازفیب . دوخ  نامیا  رب  ینامیا  ات  داتـسرف  ورف  ار  شمارآ  نانمؤم  ياهلد  رد  هک  سک  نآ 
ناور اهرابیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهغاب  رد  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناـنز  نادرم و  اـت  (5 .) تسا راکهدیجنس  ياناد  هراومه  ادخ 

یگرزب یباـیماک  ادـخ  هاگــشیپ  رد  کـین ] ماـجرف   ] نـیا و  دـیادزب ؛ ناـنآ  زا  ار  ناشیاهیدـب  و  درادـب ، نادـیواج  نآ  رد  دروآرد و  تـسا ،
و داب . نانآ  رب  هنامز  دب  دنک ؛ باذع  دـناهدرب ، دـب  نامگ  ادـخ  هب  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  هشیپقافن و  نانز  نادرم و  ات ]  ] 6)و .) تسا
اهنامسآ و نایهاپس  7)و   ،) تسا یماجنارـس  دب  هچ ]  ] هدینادرگ و هدامآ  نانآ  يارب  ار  منهج  هدرک و  ناشتعل  هدومن و  مشخ  ناشیا  رب  ادـخ 
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رگتراـشب و هاوـگ و  تمــس ] هـب   ] ار وـت  اـم  ربماـیپ ]، يا  (] 8 .) تـسا راکهدیجنـس  ریذپانتسکـش  هراوـمه  ادـخ  و  تسادـخ ، نآ  زا  نـیمز 
ناهاگماش نادادماب و  ار  ادخ ]  ] و دیهن ، شجرا  دینک و  يرای  ار  وا  دیروآ و  نامیا  شاهداتسرف  ادخ و  هب  ات  (9 .) میداتسرف ياهدنهدرادشه 

ياهتـسد يالاب  ادخ  تسد  دننکیم ؛ تعیب  ادخ  اب  هک  تسین  نیا  زج  دننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  یناسک  تقیقح ، رد  (10 .) دییاتسب یکاپ  هب 
يدوز هب  دنامب ، رادافو  هتسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  رب  هک  ره  و  دنکشیم ، نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنک ، ینکشنامیپ  هک  ره  سپ  تسا . نانآ 
راتفرگ ار  ام  نامناسک  ام و  لاوما  : » تفگ دـنهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  نیـشنهیداب  ناگدـنامياجرب  (11 .) دشخبیم وا  هب  گرزب  یـشاداپ  ادخ 

ای ینایز  امـش  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  : » وگب دـنناریم . شیوخ  نابز  رب  تسین  ناشیاهلد  رد  هک  ار  يزیچ  هاوخب ». شزرمآ  ام  يارب  دـندرک ،
هاـگآ هراوـمه  دـینکیم  هـچنآ  هـب  هـک  تسادـخ  نـیا ]  ] هـکلب دراد ؟ ار  يزیچ  راـیتخا  امـش  يارب  وا  ربارب  رد  یـسک  هـچ  دـناسرب  يدوـس 

ناـتیاهلد رد  رادـنپ ]  ] نیا و  تشگ ، دـنهاوخن  رب  دوخ  ناـمناخ  هب  زگره  ناـنمؤم  ربماـیپ و  هک  دـیتشادنپ  هکلب  دوـب ]، ناـنچ  هن  (] 12 .) تسا
تسا هدرواین  نامیا  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  سک  ره  13)و  .«) دیدوب تکاله  روخ  رد  یمدرم  امش  و  دیدرک ، دب  نامگ  و  تفای ، شوخ  يدومن 

دهاوـخب ار  هـک  ره  تسادـخ : نآ  زا  نـیمز  اهنامــسآ و  ییاورناـمرف  14)و  .) میاهدرک هداـمآ  نازوس  یـشتآ  نارفاـک  يارب  اـم  هک ] دـنادب  ]
هب دیدش ، هناور  میانغ  نتفرگ  دصق ]  ] هب نوچ  (15 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  هراومه  ادخ  و  دنکیم ، باذع  دهاوخب  ار  هک  ره  دیاشخبیم و 

. دننک نوگرگد  ار  ادخ  روتـسد  دنهاوخیم  هنوگ ] نیا  .« ] مییایب امـش  لابند  هب  مه ]  ] ام دیراذگب  : » تفگ دنهاوخ  ناگدـنامياجرب  يدوز 
ام رب  هکلب  هن ]، : »] تفگ دـنهاوخ  يدوز  هب  سپ  هدومرف ». نینچ  امـش  هراب  رد  شیپ  زا  ادـخ  يرآ ، دـمآ . دـیهاوخن  اـم  یپ  زا  زگره  : » وگب

تخس یموق  يوس  هب  يدوز  هب  : » وگب نیشنهیداب  ناگدنامياجرب  هب  (16 .) دنباییمنرد یکدنا  زج  هکلب  تسا ] نینچ  هن  .« ] دیربیم گشر 
 - رگا و  دشخبیم ، کین  شاداپ  ار  امـش  ادخ  دیرب  نامرف  رگا  سپ  دـنروآ . مالـسا  ای  دـیگنجب  نانآ  اب  هک  دـش  دـیهاوخ  توعد  دـنمروز 
رب تسین و  یهانگ  اـنیبان  رب  (17 .«) درادیم بذعم  دردرپ  یباذـع  هب  ار  امـش  دـینادرگب ، يور  مه ] زاب  - ] دـیدرک تشپ  رتشیپ  هک  نانچمه 

ییاهغاب رد  ار  يو  درب ، نامرف  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  سک  ره  و  دننکن ؛] تکرـش  داهج  رد  هک   ] تسین یهانگ  رامیب  رب  تسین و  یهانگ  گنل 
یتسار هب  (18 .) درادیم شبذعم  كاندرد  یباذـع  هب  دـباترب ، يور  سک  ره  و  دروآیمرد ، تسا  ناور  ییاهرهن  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک 

نانآ رب  تخانـشزاب و  دوب  ناشیاهلد  رد  هچنآ  و  دـش ، دونـشخ  نانآ  زا  دـندرکیم  تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  نانمؤم ، هک  یماـگنه  ادـخ 
دنمورین هراوـمه  ادـخ  و  تـفرگ ، دـنهاوخ  یناوارف  ياـهتمینغ  زین ]  ] 19)و .) داد شاداـپ  اـهنآ  هـب  یکیدزن  يزوریپ  داتــسرف و  ورف  شمارآ 

ار يزوریپ ]  ] نیا و  تفرگ ، دـیهاوخ  ار  اهنآ  يدوز  هب  هک  هداد  هدـعو  يرگید ]  ] ناوارف ياهتمینغ  امـش  هب  ادـخ  20)و  .) تسا راکهدیجنس 
تیادـه تسار  هار  هب  ار  امـش  دـشاب و  ياهناشن  نانمؤم  يارب  ات  و  تخاس ، هاـتوک  امـش  زا  ار  مدرم  ياهتـسد  و  تخادـنا ، شیپ  امـش  يارب 

ره رب  دنوادخ  هراومه  و  دراد ، هطاحا  کین  اهنآ  رب  ادخ  و ]  ] دیاهتفاین تسد  اهنآ  رب  امـش  هک  تسه ] زین  [ي  رگید ياهتمینغ ]  ] 21)و .) دنک
دنهاوخن يروای  رای و  رگید  و  درک ، دنهاوخ  تشپ  ًاعطق  دنزیخرب ، امـش  اب  گنج  هب  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  رگا  22)و  .) تساناوت يزیچ 

 - هکم لد  رد  هک  یـسک  نامه  تسوا  24)و  .) تفای یهاوخن  يرییغت  زگره  یهلا  تّنـس  رد  و  هدوب ، نیمه  شیپ  زا  یهلا  ّتنـس  (23 .) تفای
هراومه دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دینادرگ ، هاتوک  ناشیا  زا  ار  امش  ياهتسد  امـش و  زا  ار  اهنآ  ياهتـسد  نانآ - رب  امـش  ندرکزوریپ  زا  سپ 

هب دوب  هدش  هتـشادزاب  هک  امـش ]  ] ینابرق دنتـشاذگن  دنتـشادزاب و  مارحلا  دجـسم  زا  ار  امـش  دـندیزرو و  رفک  هک  دـندوب  اهنآ  (25 .) تسانیب
دـینک و ناشلامیاپ  هتـسنادن  دیـسانشب ، ار  نانآ  هکنآیب  دوب ] نکمم   ] هک دـندوبن  ینامیا  اب  ناـنز  نادرم و  هکم ] رد   ] رگا و  دـسرب ، شلحم 
[ نمؤم رفاک و   ] رگا دروآرد . شیوخ  تمحر  راوج  رد  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  ات  میدادیم ] هکم  هب  هلمح  نامرف   ] دـنامب امـش  رب  ناشناوات 
[ مه نآ   ] بّصعت دوخ ، ياهلد  رد  نارفاک  هک  هاـگنآ  (26 .) میتشادیم بذعم  یکاندرد  باذع  هب  ار  نارفاک  ًاعطق  دـندشیم ، زیامتم  مه  زا 
، تخاس نانآ  مزالم  ار  اوقت  نامرآ  و  داتـسرف ، ورف  نانمؤم  رب  شیوخ و  هداتـسرف  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  سپ  دندیزرو ، تّیلهاج  بّصعت 

ًاقح (27 .) تساناد يزیچ  ره  رب  هراومه  ادـخ  و  دـندوب ، نآ  هب ] فاصتا   ] هتـسیاش رتراوازـس و  نامرآ ]  ] نآ  [ تیاـعر  ] هب ناـنآ  عقاو ] رد   ] و
[ نخان و   ] يوم هدیشارت و  رـس  هک  یلاح  رد  ادخ  تساوخ  هب  ّکش ، نودب  امـش  دوب ]: هدید  هک   ] دیـشخب قّقحت  ار  دوخ  ربمایپ  يایؤر  ادخ 
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يزوریپ نیا ، زا  ریغ  و  تسناد ، دـیتسنادیمن  هک  ار  هچنآ  ادـخ  دـمآ . دـیهاوخرد  مارحلا  دجـسم  رد  هدوسآ  يرطاخ  اـب  دـیاهدرک ، هاـتوک 
مامت رب  ار  نآ  ات  تخاس ، هناور  تسرد  نییآ  اـب  تیادـه ، دـصق ]  ] هب ار  دوخ  ربماـیپ  هک  یـسک  تسوا  (28 .) داد رارق  امـش ] يارب   ] یکیدزن

و]  ] ریگتخس نارفاک ، رب  دنیوا ، اب  هک  یناسک  و  تسادخ ؛ ربمایپ  ص ]  ] دمحم (29 .) دنکیم تیافک  ادخ  ندوبهاوگ  دنادرگ و  زوریپ  نایدا 
رد دوجس  رثا  رب  نانآ  هّصخشم ]  ] تمالع دنراتساوخ . ار  ادخ  يدونشخ  لضف و  ینیبیم . دوجس  عوکر و  رد  ار  نانآ  دننابرهم . رگیدمه  اب 

هیام ار  نآ  دروآرب و  دوخ  هناوج  هک  تسا  ياهتـشک  نوچ  لیجنا  رد  اهنآ  لَثم  و  تاروت ، رد  تسا  ناشیا  تفـص  نیا  تسا . ناـشیاههرهچ 
. دزادنارد مشخ  هب  ار  نارفاک  ادخ ]  ] نانآ یهوبنا ]  ] زا ات  دروآ ،  تفگـش  هب  ار  ناناقهد  دتـسیاب و  دوخ  ياههقاس  رب  دوش و  ربتـس  ات  دـهد 

(30 .) تساهداد هدعو  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  زا  یناسک  هب  ادخ 

تارجحلا

ادخ زا  دییوجم و  یـشیپ  يراک ] چیه  رد   ] شربمایپ ادـخ و  ربارب  رد  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
یضعب هکنانچمه  و  دینکم ، ربمایپ  يادص  زا  رتدنلب  ار  ناتیادص  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (2 .) تساناد ياونش  ادخ  هک  دیرادب  اورپ 
یناسک (3 .) دوش هابت  ناتیاههدرک  دینادب  هکنآیب  ادابم  دییوگم ، نخـس  دنلب  يادص  هب  وا  اب  دییوگیم  نخـس  دنلب  رگید  یـضعب  اب  امـش  زا 

ار نانآ  تسا ؛ هدرک  ناحتما  يراـگزیهرپ  يارب  ار  ناـشیاهلد  ادـخ  هک  دـنناسک  ناـمه  دنـشکیم  ورف  ار  ناشیادـص  ادـخ  ربماـیپ  شیپ  هک 
رگا 5)و  .) دنمهفیمن ناشرتشیب  دنناوخیم ، دایرف  هب  وت ] ینوکسم  [ي  اهقاتا تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  (4 .) تسا گرزب  یشاداپ  شزرمآ و 

یقساف رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (6 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  تسا و  رتهب  ناشیارب  ًاملـسم  ییآرد ، نانآ  رب  ات  دـننک  ربص 
7)و .) دـیوش نامیـشپ  دـیاهدرک  هچنآ  زا  دـعب ]،  ] دـیناسرب و بیـسآ  ار  یهورگ  ینادان  هب  ادابم  دـینک ، یـسراو  کین  دروآ ، يربخ  ناتیارب 

نکیل دیوشیم ، تمحز  راچد  ًاعطق  دنک ، يوریپ  امش  لیم ] يأر و   ] زا اهراک  زا  يرایسب  رد  رگا  تسامـش . نایم  رد  ادخ  ربمایپ  هک  دینادب 
ناـترظن رد  ار  یـشکرس  يراکدـیلپ و  رفک و  تساراـیب و  امــش  ياـهلد  رد  ار  نآ  دـینادرگ و  ینتــشادتسود  امــش  يارب  ار  ناـمیا  ادـخ 

راکهدیجنـس ياـناد  ادـخ  و  تـسوا ،] زا   ] یتـمعن ادـخ و  زا  یــششخب  نـیا ] و  (] 8 .) دـنناگتفایهر دـنانینچ ] هک   ] نانآ تخاس . دـنیاشوخان 
اب درک ، يّدعت  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  زاب ]  ] رگا و  دـیهد ، حالـصا  ار  ود  نآ  نایم  دـنگنجب ، مه  اب  نانمؤم  زا  هفیاط  ود  رگا  9)و  .) تسا

تلادع دیهد و  شزاس  هنارگداد  ار  اهنآ  نایم  تشگ ، زاب  رگا  سپ  ددرگزاب . ادخ  نامرف  هب  ات  دیگنجب  دـنکیم  يّدـعت  هک  ياهفیاط ]  ] نآ
اورپ ادخ  زا  دـیهد و  شزاس  ار  ناتناردارب  نایم  سپ  دـنردارب ، مه  اب  نانمؤم  تقیقح  رد  (10 .) درادیم تسود  ار  نارگداد  ادخ  هک  دینک ،

زا اهنآ  دیاش  دنک ، دنخـشیر  ار  رگید  موق  یموق  دـیابن  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (11 .) دیریگ رارق  تمحر  دروم  هک  دیما  دـیرادب ،
هب و  دـیریگم ، بیع  رگیدـکی  زا  و  دنـشاب ، رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دـیاش  دـننک ،]  دنخـشیر   ] ار رگید ]  ] نانز یناـنز  دـیابن  و  دنـشاب ، رتهب  اـهنیا 

یناسک يا  (12 .) دنراکمتـس دوخ  نانآ  درکن  هبوت  هک  ره  و  نامیا . زا  سپ  تشز  مان  تسا  هدیدنـسپان  هچ  دیهدم ؛ تشز  ياهبقل  رگیدمه 
یضعب تبیغ  امش  زا  یضعب  و  دینکم ، یسوساج  و  تسا ، هانگ  اهنامگ  زا  ياهراپ  هک  دیزیهرپب  اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک 

ادـخ هک  دیـسرتب ، ادـخ  زا  سپ ] . ] دـیراد تهارک  نآ  زا  دروـخب ؟ ار  شاهدرم  ردارب  تشوـگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  اـیآ  دـنکن ؛
رگیدـکی اـب  اـت  میدـینادرگ  هلیبق  هلیبق  تّلم و  تّلم  ار  امـش  و  میدـیرفآ ، ینز  درم و  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ، يا  (13 .) تسا نابرهم  ریذپهبوت 

هاـگآ ياـناد  دـنوادخ  دـیدرتیب ، تسامـش . نیرتراـگزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرتدـنمجرا  تـقیقح  رد  دـینک . لـصاح  لـباقتم  ییاـسانش 
ياهلد رد  زونه  و  میدروآ . مالـسا  دـییوگب : نکیل  دـیاهدرواین ، نامیا  : » وگب میدروآ ». نامیا  : » دـنتفگ نانیـشنهیداب  زا ] یخرب  (] 14 .) تسا
نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دـنکیمن . مک  يزیچ  ناتیاههدرک  شزرا ]  ] زا دـیرب  نامرف  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  رگا  و  تسا . هدـشن  لخاد  نامیا  امش 

داهج ادخ  هار  رد  ناشناج  لام و  اب  هدرواین و  ّکش  رگید ]  ] هدیورگ و وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنایناسک  نانمؤم  تقیقح ، رد  (15 .«) تسا
نیمز رد  هک  ار  هچنآ  ادـخ  هکنآ  لاـح  و  دـیهدیم ؟ ربخ  دوخ  يراد ] ] نید زا  ار  ادـخ  اـیآ  : » وگب (16 .) دنرادرکتـسار هک  دننانیا  دناهدرک ؛
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ّتنم ناتندروآمالـسا  زا  نم  رب  : » وگب دـنهنیم ؛ ّتنم  وـت  رب  دـناهدروآ  مالـسا  هکنیا  زا  (17 .) تساـناد زیچ  همه  هب  ادـخ  و  دـنادیم ، تسا 
هتفهن هک  تسادخ  (18 .) دیشاب وگتـسار  رگا  دراذگیم ، تّنم  امـش  رب  نامیا ، هب  امـش  ندرکتیاده  اب  هک  تسادخ  نیا ]  ] هکلب دیراذگم ،

(19 .«) تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  هک ] تس  ] ادخ دنادیم و  ار  نیمز  اهنامسآ و 

ق

ناشدوخ زا  ياهدنهدرادشه  هکنیا  زا  هکلب  دـندیورگن ]، نانآ  هک  (] 2 ،) هوکشاب نآرق  هب  دنگوس  فاق ، (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
میدش كاخ  میدُرم و  نوچ  ایآ  (» 3 «) تسا بیجع  يزیچ  داعم ] تیاکح  دّمحم و   ] نیا : » دنتفگ نارفاک  دندش و  تفگش  رد  دمآ ، ناشیارب 
باتک ام  شیپ  و  دـهاکیم . ورف  ناـشداسجا  زا  رادـقم ] هچ   ] نیمز هک  میاهتـسناد  ًاـعطق  (4 .«) تسا دـیعب  یتشگزاب  نیا  میوشیم ؟] هدـنز  ]

هب رگم  (6 .) دـنا [ هدـنام  ] مگردرـس يراک  رد  اهنآ  و  دـندناوخ ، غورد  دـمآ ، ناشیارب  یتقو  ار ، تقیقح  هکلب  هن ]، (] 5 .) تسا ياهدننکطبض 
ار نیمز  7)و  .) تسین یگتفاکـش  هنوگ  چـیه  نآ  يارب  میاهداد و  شتنیز  هتخاس و  ار  نآ  هنوگچ  هک  دناهتـسیرگنن  ناشرـس  يالاب  نامـسآ 

يراکهبوت هدـنب  ره  يارب  ات ] (] 8 .) میدـینایور زیگنالد  تفج  هنوگ  ره  زا  نآ  رد  میدـنکفا و  ورف  اـه  [ هوـک اـسآ  ] رگنل نآ  رد  میدرتـسگ و 
یندرکورد ياــههناد  اــهغاب و  هلیـــسو ]  ] نادـــب سپ  مــیدروآ ، دورف  تــکرب  رپ  یبآ  نامـــسآ ، زا  9)و  .) دــشاب زومآدــنپ  ازفاشنیب و 

نآ اب  و  تسا ، نم ]  ] ناگدـنب ِيزور  يارب  همه ] اهنیا  (] 11 .) دنراد هدـیچ  مه  يور  ياه ] ] هشوخ هک  امرخ  روانت  ناتخرد  10)و  .) میدینایور
داع 13)و  ،) دومث َّسر و  باحـصا  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  (12 .) تسا نینچ  زین ]  ] زیخاتسر میدینادرگ ؛ هدنز  ار  ياهدرم  نیمزرـس  بآ ] ]

[ هجیتن رد   ] دنتفرگ و غورد  هب  ار  ام ]  ] ناگداتـسرف یگمه  دنتخادرپ ؛ بیذـکت  هب  عُّبت  موق  نانیـشنهشیب و  14)و  ،) طول ناردارب  نوـعرف و  و 
ام 16)و  .) دناههبـش رد  دـیدج  قلخ  زا  اـهنآ  هکلب  هن ]! [ ؟ میدـمآ گـنت  هب  دوخ ]  ] نیتسخن شنیرفآ  زا  رگم  (15 .) دمآ بجاو  نم ]  ] دـیدهت
ود هک  هاگنآ  (17 .) میرتـکیدزن وا  هب  وا ]  ] گرهاـش زا  اـم  و  دـنکیم ، وا  هب  ياهسوـسو  هچ  وا  سفن  هـک  مـینادیم  میاهدـیرفآ و  ار  ناـسنا 

هدامآ یبقارم  هکنیا  رگم  دروآیمنرد  ظفل  هب  ار  ینخـس  چیه  یمدآ ] (] 18 .) دناهتسشن بقارم  پچ ، زا  تسار و  زا  هدننکتفایرد  هتـشرف ] ]
هدیمد روص  رد  20)و  (؛ یتخیرگیم نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دیسر ؛ رد  یتسار  هب  گرم ، تارکـس  19)و  [.) دنکیم طبض  ار  نآ   ] وا دزن 

وا هب  (] 22 .) تـسا ياهدـنهدیهاوگ  هدـنهدقوس و  وا  اـب  هـک ] یلاـح  رد   ] دـیآیم یــسک  ره  21)و  [.) نم  ] دـیدهت زور  تـسا  نـیا  دوـش ؛
زیت زورما  تاهدـید  میتشادرب و  تنامـشچ ] يولج  زا   ] ار تاهدرپ  ام  یل ] و[ يدوب . تلفغ  رد  تخـس  لاح ]  ] نیا زا  هک  ًاـعقاو  :[ » دـنیوگیم

باطخ هتـشرف  ود  نآ  هب  (] 24 [.«) ماهدرک تبث  و   ] تسا هداـمآ  نم  شیپ  هچنآ  تـسا  نـیا  : » دـیوگیم وا  نیـشنمه  هتـشرف ]  ] 23)و .«) تسا
ییادخ دنوادخ ، اب  هک  (26) یکاکـش زواجتم  ره ] ، ] يریخ زا  هدنرادزاب  ره ] (] 25 ،) دـینکفاورف منهج  رد  ار  یتخـسرس  رفاک  ره  :[ » دوشیم
نایصع هب  ار  وا  نم  ام ، راگدرورپ  : » دیوگیم شمدمه  ناطیش ] (] 27 .) دینکفا ورف  دیدش  باذع  رد  ار  وا  هتـشرف ]، ود  يا  . ] داد رارق  رگید 

هب شیپ  زا  هک ]  ] دیزیتسم رگیدمه  اب  نم  هاگـشیپ  رد  : » دیامرفیم ادخ ] (] 28 .«) دوب يزارد  رود و  یهارمگ  رد  شدوخ ]  ] نکیل متـشادناو ،
هب اـم ]  ] هک زور  نآ  (30 .«) متـسین رگدادـیب  مناگدـنب  هب  تبـسن ]  ] نم و  دوشیمن ، نوـگرگد  مکح  نم  شیپ  (29 .) مدوب هداد  رادـشه  امش 
رود هکنآیب  دـننادرگ ، کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  ار  تشهب  31)و  (»؟ تسه مه  زاب  ایآ  : » دـیوگیم و  يدـش »؟ رپ  ایآ  : » مییوگیم خزود 

رد هکنآ  (33 :) دوب دهاوخ  ادخ ] دودح   ] نابهگن راکهبوت  ره  يارب  و ]  ] دـیاهتفای هدـعو  هک  تسا  نامه  نیا  دـنیوگ ]: نانآ  هب  و  (] 32 .) دشاب
یگنادواـج زور  نیا  هک ]  ] دـییآرد نآ  رد  یماـکداش ] و   ] تمالـس هب  (34 .) دـیآ زاب ]  ] راکهبوت یلد  اب  دـسرتب و  هدنـشخب  يادـخ  زا  ناهن 

هک میدرک  كاله  ناـشیا  زا  شیپ  هک  اهلـسن  اـسب  هچ  36)و  .) تسه مه ]  ] رتنوزف ام  شیپ  و  دـنراد ، اـجنآ  رد  دـنهاوخب  هچ  ره  (35 .) تسا
ره يارب  اهتبوقع ]  ] نیا رد  ًاـعطق  (37 (؟ دوب یهاگزیرگ  رگم  ماجنارـس ] اما   ] دندوب هدز  هسرپ  اهرهـش  رد  دندوب و  نانیا  زا  رتدـنمورین  سب ] ]
رد تسا  ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تقیقح ، رد  38)و  .) تسا یتربع  دتسیا ، یهاوگ  هب  دوخ  هک  یشوین  قح  لدبحاص و 
هب بورغ ، زا  شیپ  باتفآ و  ندـمآرب  زا  شیپ  و  نک ، ربص  دـنیوگیم  هچنآ  رب  39)و  .) میدرکن یگدنام  ساسحا  میدـیرفآ و  ماگنه  شش 
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يزور 41)و  .) يوگ حیبست  ار  وا  هلفان ] بیقعت و  تروص  هب   ] دوجـس لابند  هب  بش و  زا  ياهراپ  40)و  .) يوگ حیبست  تراگدرورپ  شیاتس 
نوریب زور  زور ]  ] نآ دنونـشیم ، قح  هب  ار  زیخاتـسر ]  ] دایرف هک  يزور  (42 .) شاب شوگ  هب  دـهدیمرد ، ادـن  کیدزن  ییاج  زا  يدانم  هک 

هب نیمز  هک  يزور  (44 .) تسام يوس  هب  تشگرب  میناسریم و  گرم  هب  میشخبیم و  یگدنز  دوخ ، هک  مییام  (43 .) تسا نیمز ] زا   ] ندمآ
وت و  میرتاناد ، دنیوگیم  هچنآ  هب  ام  (45 .) دوب دهاوخ  ناسآ  ام  رب  هک  تسا  يرشح  نیا  دوشیم ؛ هتفاکـش  ادج و  نانآ  داسجا ]  ] زا تعرس 

(46 .) هد دنپ  دسرتیم  نم ]  ] دیدهت زا  ار  هک  ره  نآرق  هلیسو ]  ] هب سپ  یتسین ؛ نانآ  هدنراداو  روز  هب 

تایراذلا

[، اه ] راک ناگدننکمیسقت  4)و  ،) ناریس کبس  3)و  ،) رابنارگ ياهربا  2)و  ،) ناشفاهرذ ياهداب  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
[ نآرق هرابرد   ] امش هک  (8 ،) کّبشم نامسآ  هب  دنگوس  (7 .) دراد تیعقاو  شاداپ  زور ]  ] 6)و ،) تسا تسار  دیاهدش  هداد  هدعو  هچنآ  هک  (5)

ینادان هطرو  رد  هک  نانامه  (11 !) نازادرپغورد رب  گرم  (10 .) دشاب هتشگرب  هتـشگرب ، نآ  زا  هک  ره  ات  يوگب ] (] 9 .) دینوگانوگ ینخس  رد 
دوخ دوعوم ]  ] باذع (14 .) دـنوش هدومزآ ] و   ] تبوقع شتآ ، رب  نانآ  هک  زور  نامه  (13 (»؟ تسا یک  شاداپ  زور  : » دنسرپ (12 .) دنربخیب

ار هچنآ  (16 .) دـنناراس همـشچ  اـهغاب و  رد  ناراـگزیهرپ  (15 .) دـیدوب نآ  راتـساوخ  باتـش  اـب  هک  ییـالب ]  ] ناـمه تـسا  نـیا  دیـشچب ، ار 
رد 18)و  .) دـندونغیم ار  یکدـنا  بـش  زا  17)و  .) دـندوب راـکوکین  نیا  زا  شیپ  اـهنآ  هـک  اریز  دـنریگیم ، هدوـمرف  اـطع  ناـشراگدرورپ 

لها يارب  نیمز  يور  20)و  .) دوب نیعم ]  ] یقح مورحم  لئاس و  يارب  ناـشلاوما  رد  19)و  .) دندرکیم شزرمآ  بلط  ادـخ ] زا   ] ناهاگرحس
رد دـیاهدش  هداد  هدـعو  هـچنآ  امـش و  يزور  22)و  (؟ دـینیبیمن رگم  سپ  امـش ؛ دوـخ  رد  21)و  ،) تسا هدـننکدعاقتم ]  ] ییاههناشن نیقی 
ایآ (24 .) دییوگیم نخس  امش  دوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  قح  وا  ًاعقاو  هک  نیمز ، نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  (23 .) تسا نامسآ 

سپ (26 .«) دیـسانشان یمدرم  مالـس ، : » تفگ دـنتفگ . مالـس  سپ  دـندمآرد ؛ وا  رب  نوچ  (25 (؟ دیـسر وت  هب  میهاربا  دـنمجرا  ناـنامهم  ربخ 
رد  ] 28)و (»؟ دـیروخیمن رگم  : » تفگ و ]  ] درب ناـشکیدزن  هب  ار  نآ  (27 .) دروآ نایرب ] و   ] هبرف ياهلاـسوگ  تفر و  شنز  يوس  هب  هتـسهآ 

دیسر و رس  یتفگـش ] زا   ] يدایرف اب  شنز  29)و  .) دنداد هدژم  اناد  يرـسپ  هب  ار  وا  و  سرتم ». : » دنتفگ درک . یـسرت  ساسحا  نانآ  زا  شلد ]
میکح دوـخ  وا  تـسا . هدوــمرف  نـینچ  تراــگدرورپ  : » دــنتفگ (30 (»؟] دـــیازب هنوــگچ   ] ازاـــن ریپ  ینز  : » تــفگ دز و  دوـــخ  هرهچ  رب 

، میاهدش هداتـسرف  راکدـیلپ  یمدرم  يوس  هب  ام  : » دـنتفگ (32 (»؟ تسیچ امـش  تیرومأـم  ناگداتـسرف ، يا  : » تفگ میهاربا ] (] 31 .«) تساناد
ره سپ  (35 .) تسا هدش  يراذگناشن  نافرـسم  يارب  تراگدرورپ  دزن  هک ] (] 34 .) میتسرف ورف  نانآ  رس ]  ] رب ُسر  لِگ  زا  ییاهگنـس  ات  (33)

يارب اجنآ  رد  37)و  .) میتفاین رتشیب ] ادخ   ] ناربنامرف زا  هناخ  کی  زج  اجنآ  رد  یل ] 36)و[ .) میدرب نوریب  دوب  اهرهش ]  ] نآ رد  نانمؤم  زا  هک 
يوس هب  راکـشآ  یتجح  اب  ار  وا  نوچ  یـسوم ، يارجام ]  ] رد زین ]  ] 38)و .) میتشاذگ ياج  هب  یتربع  دنـسرتیم ، درد  رپ  باذـع  زا  هک  اهنآ 

ياهناوـید اــی  رحاــس  صخــش ]، نـیا  : »] تـفگ تفاــترب و  يور  دوـخ  تـلود ]  ] ناــکرا اــب  نوـعرف ]  ] سپ (39 .) میتـشاد لیـسگ  نوعرف 
41)و .) دوب دوخ ]  ] رگـشهوکن هظحل ] نیرخآ  رد   ] وا هک  یلاح  رد  میدـنکفا  ایرد  رد  ار  نانآ  میتفرگ و  ار  شنایهاپـس  وا و  ات ] (] 40 .«) تسا

هدرم ناوختـسا  رتسکاـخ  نوچ  ار  نآ  دـیزویم  هچ  ره  هب  (42 .) میداتـسرف ار  ِکلهُم  داب  نآ  اهنآ  رـس ]  ] رب نوچ  زین ،]  ] داـع يارجاـم ]  ] رد
زا هکنآ ]  ] ات (44 .«) دـیوش رادروخرب  يدـنچ  ات  : » دـش هتفگ  ناشیا  هب  هک  هاـگنآ  دوب ،] یتربع  زین   ] دومث يارجاـم ]  ] رد 43)و  .) دینادرگیم

ياپ هب  دنتـسناوت  هن  هجیتن  رد  (45 .) تفرگ ورف  ار  نانآ  شخرذآ  دنتـسیرگنیم ،  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـنتفاترب و  رـس  دوخ  راگدرورپ  نامرف 
ناـمرفان یمدرم  اـهنآ  اریز  دـندش ،] كـاله  هنوگ  نیمه  هدربماـن  ماوقا   ] نآ زا  شیپ  زین ]  ] حون موـق  46)و  .) دـننک يرای  بلط  هن  دـنزیخ و 

وکین هـچ  میاهدــینارتسگ و  ار  نــیمز  48)و  !) میرتـسگ [ نامـسآ  ] اـم ناـمگیب ، و  میتـشارفارب ، دوـخ  تردـق  هـب  ار  نامـسآ  47)و  .) دندوب
هک دیزیرگب ، ادخ  يوس  هب  سپ  (50 .) دیریگ تربع  امـش  هک  دیما  میدیرفآ ، هدام ] رن و  ینعی   ] هنوگ ود  يزیچ  ره  زا  49)و  .) میناگدنرتسگ

ياهدــنهدرادشه وا  بناـج  زا  نـم  هـک  دــیهدم  رارق  رگید  يدوـبعم  ادــخ  اــب  51)و  .) مراکــشآ ياهدــنهدمیب  وا  فرط  زا  ار  امــش  نـم 
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ایآ (53 .«) تسا ياهناوید  ای  رحاس  : » دـنتفگ هکنیا  زج  دـماین  يربمایپ  چـیه  دـندوب  اـهنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  رب  ناـس  نیدـب  (52 .) مراکشآ
رد وـت  هک  نادرگب ، يور  ناـنآ  زا  سپ ، (54 .) دندوب شکرـس  یمدرم  نانآ  هکلب  هن ]! [ ؟ دندوب هدرک  شرافـس  نخـس ]  ] نیا هب  ار  رگیدـمه 
زا (57 .) دنتـسرپب ارم  هکنآ  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  56)و  .) دشخب دوس  دـنپ  ار  نانمؤم  هک  هد ، دـنپ  55)و  .) یتسین شهوکن  روخ 

سپ (59 .) تسا راوتسا  دنمورین  شخب  يزور  دوخ  هک  تسادخ  (58 .) دنهد كاروخ  ارم  هک  مهاوخیمن  و  مهاوخیمن ، ییزور  چیه  نانآ 
، نم زا  باذـع  نتـساوخ  رد  وگب ]:  ] سپ ناش . [ یلبق  ] نارای باذـع  هرهب  دـننامه  باذـع ، زا  تسا  ياهرهب  دـندرک  متـس  هک  یناـسک  يارب 

(61 .) دناهتفای هدعو  هک  يزور  نآ  زا  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  (60 .) دننکن یگدزباتش 

روطلا

دابآ هناـخ  نآ  هب  دـنگوس  (4 (؛ هدرتسگ يراـموط  رد  (3 ،) هدش هتـشاگن  یباتک  2)و  ،) روط هب  دـنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
چیه ار  نآ  (8 (؛ تسا یندشعقاو  تراگدرورپ  باذع  هک  (7 [،) هتخورفا و   ] راشرس يایرد  نآ  6)و  [،) نامسآ  ] دنلب ماب  هب  دنگوس  (5 (؛] ادخ ]

رب ياو  سپ  (11 .) دـنیآرد تکرح  هـب  هـلمج ]  ] اـههوک 10)و  ،) دـتفا باـت  بـت و  رد  تخـس  نامـسآ  هـک  يزور  (9 .) تسین ياهدنرادزاب 
[ هـچ  ] دــنوشیم هدیــشک  مـنهج  شتآ  يوــس  هـب  هـک  يزور  (13 .) دنمرگرـس هواـی  هـب  هـک  ناـنآ  (12 .) زور نآ  رد  ناگدــــننکبیذکت 
[ تسرد  ] امـش اـی  تسا ؟ نوـسفا  نیا  اـیآ  (15 .) دـیتشادنپیم شغورد  هک  تسا  یـشتآ  ناـمه  نـیا  :[ » دـنیوگ ناـنآ  هـب  و  (] 14 .) یندیشک

تازاـجم دــیدرکیم  هـچنآ  هـب  اــهنت  تـسا . ناــسکی  امــش  لاــح  هـب  دیبیکــشن ، اــی  دیبیکــشب  هاوـخ  دــییآرد ؛ نآ  هـب  (16 (؟ دینیبیمن
ار اهنآ  ناشراگدرورپ  و  دنداشلد ، هداد  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  هب  (18 .) دنتمعن زان و  رد ]  ] ییاهغاب و رد  ناراگزیهرپ  (17 .«) دیباییم

ناـتاراوگ دیـشونب ؛ دـیروخب و  دـیدروآیم  ياـج  هب  هچنآ  شاداـپ ]  ] هب :[ » دـنیوگ ناـنآ  هـب  (] 19 .) تـسا هتـشاد  نوـصم  خزود  باذـع  زا 
هدـیورگ و هـک  یناـسک  21)و  .) میاهدـنادرگ ناـنآ  رــسمه  ار  مـشچتشرد  ناروـح  دــناهدز و  هـیکت  مـه  فـیدر  ییاـهتخت  رب  (20 !«) داب
ره میهاکیمن . ار  ناش  [ اه ] راک زا  يزیچ  درک و  میهاوخ  قحلم  ناـنآ  هب  ار  ناشنادـنزرف  دـناهدرک ، يوریپ  ناـمیا  رد  ار  اـهنآ  ناشنادـنزرف 
رد (23 .) مینکیم تیوقت ] و   ] ددـم ار  نانآ  تساـهنآ  هاوخلد  هک  یتشوگ  هویم و  عون ] ره   ] اـب (22 .) تسا شیوخ  درواتسد  ورگ  رد  یـسک 

[ تمدخ  ] يارب 24)و  .) هانگ هن  تسا و  ییوگ  هوای  هن  نآ  رد  هک  دـننکیم ] یمـشچمه  شرـس  رب  و   ] دـنیابریم مه  تسد  زا  یماـج  اـجنآ 
یخرب هب  ور  ناشیخرب  25)و  .) تسا هتفهن  فدص ] رد   ] هک دنايدیراورم  اهنآ  يراگنا  دـندرگیمه ، ناشدرگ  رب  هک  تسا  ینارـسپ  نانآ 

مرگ باذع  زا  ار  ام  داهن و  تنم  ام  رب  ادخ  سپ  (27 .) میدوب كانمیب  دوخ  هداوناخ  نایم  رد  رتشیپ  ام  : » دنیوگ (26 ،) دنسرپ مه  زا  و ]  ] دننک
فطل هب  وـت  هـک  هد  زردـنا  سپ  (29 .«) تسا ناـبرهم  راـکوکین  ناـمه  وا  هک  میدـناوخیم ، ار  وا  زاـبرید  زا  اـم  (28 .) درک ظفح  راـبگرم ] ]

رب هناـمز  دـب  هار  هـب  مـشچ  و   ] مـیربیم ار  شگرم  راـظتنا  هـک  تـسا  يرعاـش  : » دـنیوگیم اـی  (30 .) هناوـید هن  ینهاـک و  هن  تراـگدرورپ 
،[ هن  ] ای درادیم  او  يریگعـضوم ]  ] نیا هب  ار  نانآ  ناشیاهرادنپ  ایآ  (32 .«) منارظتنم زا  امش  اب  زین ]  ] نم هک  دیـشاب  رظتنم  : » وگب (31 [.«) مییوا
نآ لـثم  ینخـس  دـنیوگیم ، تسار  رگا  سپ  (34 .) دـنرادن رواـب  هکلب  هن ]، .« ] هتفاـبرب ار  نآ  : » دـنیوگیم اـی  (33 (؟ دنـشکرس یمدرم  اهنآ 

،[ هن [ ؟ دناهدرک قلخ  نانآ ]  ] ار نیمز  اهنامـسآ و  ایآ  (36 (؟ دنتـسه دوخ ]  ] قلاخ ناشدوخ  هکنآ  ای  دناهدش ؟ قلخ  چـیه  زا  ایآ  (35 .) دنروایب
دنوش رب   ] نآ رب  هک  دنراد  ینابدرن  ایآ  (38 (؟ دنراد مات ]  ] طلـست ناشیا  ای  تساهنآ ؟ شیپ  وت  راگدرورپ  ریاخذ  ایآ  (37 .) دنرادن نیقی  هکلب 
هبلاطم يدزم  اهنآ  زا  ایآ  (40 (؟ نارسپ ار  امـش  تسا و  نارتخد  ار  ادخ  ایآ  (39 .) دروایب راکشآ  یناهرب  نانآ  هدنونش  دیاب  سپ  دنونـشب ؟ و ]

یگنرین دـنهاوخیم  ای  (42 (؟ دنـسیونیم اهنآ  تساـهنآ و  شیپ  بیغ  ملع ]  ] اـیآ (41 (؟ دـنرابنارگ ناوات  يادا ] دّـهعت   ] زا ناـنآ  ینکیم و 
اب  ] هچنآ زا  ادخ  تسا  هّزنم  تسا ؟ يدوبعم  ادـخ  زج  ار  ناشیا  ایآ  (43 .) دناهدش گنرین  راچد  دوخ  دناهدش ، رفاک  هک  نانآ  یل ]  ] و دـننزب ؟

ناشراذگب سپ  (45 .«) تسا مکارتم  يربا  : » دنیوگیم دننیبب  نامسآ  زا  طوقس  لاح  رد  ار  یگنـسهراپ  رگا  44)و  .) دننادرگیم کیرش  وا ]
رد 47)و  .) دنباین تیامح  دـیاین و  ناشراک  هب  هجوچـیه  هب  ناشگنرین  هک  يزور  (46 .) دنـسرب دـنتفایم  شوهیب  نآ  رد  هک  يزور  نآ  هب  ات 
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باذـع نآ  هک   ] دـننادیمن ناشرتشیب  یلو  دوب ، دـهاوخ  دـناهدرک  ملظ  هک  یناـسک  يارب  رگید ]  ] یباذـع تازاـجم ،]  ] نیا زا  ریغ  تقیقح ،
هب يزیخیم  رب  باوخ ] زا   ] هک یماگنه  ییام و  تیامح  رد  دوخ  وت  هک  نک  هشیپ  ییابیکش  تراگدرورپ  روتـسد  ربارب  رد  48)و  [.) تسیچ

(50 .) شاب وا  يوگحیبست  ناگراتس  ندشورف  رد  و  بش ، زا  ياهراپ  زین ]  ] 49)و .) يوگ حیبست  تراگدرورپ  شیاین 

مجنلا

؛ هدنام ینادان  رد  هن  هدش و  هارمگ  هن  امـش  رای  هک ] (] 2 ،) دیآیم دورف  نوچ  نآرق ] رتخا =[  هب  دـنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
، تخومآ ارف  وا  هب  يوقلادیدش  هتشرف ]  ] ار نآ  (5 .) تسین دوشیم  یحو  هک  ییحو  زجب  نخس  نیا  (4 .) دیوگیمن نخس  سوه  رس  زا  (3)و 
ات (9 ،) دـش رتکیدزن  دـمآ و  کـیدزن  سپـس  (8 (؛ دوـب یلعا  قـفا  رد  وا  هـک  یلاــح  رد  (7 .) داتـسیارد طّلـسم ]  ] هک يدنمورین  شورـس ] (] 6)
ار هچنآ  (11 .) دومرف یحو  دنک ، یحو  دیاب  ار  هچنآ  شاهدـنب  هب  هاگنآ  (10 (؛ دش رتکیدزن  ای  نامک  ياهتنا ]  ] ود لوط ]  ] ردق هب  شاهلـصاف ] ]

کیدزن (14 ،) تسا هدـید  ار  وا  مه  يرگید  راب  ًاعطق  13)و  (؟ دینکیم لادج  وا  اب  تسا  هدـید  هچنآ  رد  ایآ  (12 .) درکن [ش ] راکنا دید  لد 
[ شا  ] هدید (17 .) دوب هدیـشوپ  دوب ، هدیـشوپ  هچنآ  ار  ردـس  تخرد  هک  هاگنآ  (16 .) تسا يوأملاۀـنج  هک  اج  ناـمه  رد  (15 ،) یهتنملاردس
زا دیهد  ربخ  نم  هب  (19 .) دـیدب ار  دوخ  راگدرورپ  گرزب  تاـیآ  زا  یخرب ]  ] هک یتسار  هب  (18 .) تشذگن رد  ّدـح ] زا   ] تشگن و فرحنم 

میسقت نیا  تروص ، نیا  رد  (22 (؟ رتخد وا  يارب  تسا و  رسپ  امش  يارب  ناتلایخ ] هب   ] ایآ (21 ،) رگید نیموس  نآ  تانم  20)و  ،) يّزع تال و 
یلیلد چیه  اهنآ  ّتیناّقح ]  ] رب ادخ  و ]  ] دیاهدرک يراذگمان  ناتناردـپ  امـش و  هک  دنتـسین  شیب  ییاهمان  زج  ناتب ] نیا  (] 23 .) تسا یتسردان 

تیادـه ناشراگدرورپ  بناـج  زا  ًاـعطق  هکنآ  اـب  دـننکیمن ، يوریپ  تسا  ناـشهاوخلد  هک  ار  هچنآ  ناـمگ و  زج  ناـنآ ] . ] تسا هداتـسرفن 
رد هک  یناگتـشرف  اسب  26)و  .) تسادـخ نآ  زا  ارـس  نیا  ارـس و  نآ  (25 (؟ دراد دـنک  وزرآ  ار  هچنآ  ناـسنا  رگم  (24 .) تسا هدـمآ  ناشیارب 

یناسک تقیقح ، رد  (27 .) دهد نذا  دشاب  دونشخ  دهاوخ و  هک  ره  هب  ادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیاین ، يراک  هب  ناشتعافـش  و ]  ] دنیاهنامـسآ
زج تسین . یتفرعم  راک ]  ] نیا هب  ار  ناـشیا  28)و  .) دنهنیم مان  ّثنؤم  تروص  هب  يراذـگمان  رد  ار  ناگتـشرف  دـنرادن ، رواب  ار  ترخآ  هک 
ام دای  زا  هک  سک  ره  زا  سپ ، (29 .) دناسریمن يدوس  چیه  تقیقح  هب ] لوصو   ] رد نامگ  عقاو ، رد  و  دـننکیمن ، يوریپ  ار  دوخ ]  ] نامگ

[ لاح  ] هب دوخ  وت ، راگدرورپ  تسا . نانآ  شناد  ياـهتنم  نیا  (30 .) باترب يور  تسا ، هدوبن  راتـساوخ  ار  ایند  یگدـنز  زج  هتفاترب و  يور 
تسا نیمز  رد  هچ  ره  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  31)و  .) تسا رتهاگآ  زین ]  ] هتفای هار  هک  یسک  هب  وا  و  رتاناد ، هدش  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یسک 
شاداپ یکین  هب  دناهدرک ، یکین  هک  ار  نانآ  و  دهد ، رفیک  دناهداد  ماجنا  هچنآ  يازـس ]  ] هب دناهدرک ، دب  هک  ار  یناسک  ات  تسادـخ ، نآ  زا 

[ اـهنآ هب  تبـسن   ] تراـگدرورپ دـنزرویم ، يراددوـخ  کـچوک - ياهـشزغل  زج   - اهیراکتـشز گرزب و  ناـهانگ  زا  هک  ناـنآ  (32 .) دهد
هب دیدوب  هتفهن  نادهز ] رد   ] ناتناردام ياهمکش  رد  هک  هاگنامه  زا  دروآ و  دیدپ  نیمز  زا  ار  امـش  هک  مد  نآ  زا  يو  تسا . شزرمآخارف 

یسک نآ  ایآ  سپ  (33 .) تسا رتاناد  هدومن  يراگزیهرپ  هک  یسک  لاح ]  ] هب وا  دیرامـشم . كاپ  ار  ناتدوخ  سپ  تسا ، رتاناد  امـش   [ لاح ]
؟ دـنیبیم وا  تسوا و  شیپ  بیغ  ملع  اـیآ  (35 .) دیزرو عانتما  یقاب ] زا   ] دیـشخب و یکدـنا  34)و  (؟ يدـید تفاترب  يور  داـهج ] زا   ] هک ار 

چیه هک  (38 :) درک اـفو  هک  یمیهاربا  ناـمه  ياههتـشون ] رد  زین   ] 37)و (؟ تسا هتفاین  ربخ  هدمآ ]  ] یـسوم ياههفیحـص  رد  هچنادـب  ای  (36)
يدوز هب  وا  شـشوک  هجیتن ]  ] 40)و .) تسین وا  شالت  لـصاح  زج  ناـسنا  يارب  هکنیا  39)و  .) درادیمن رب  ار  يرگید  هانگ  راب  ياهدـنرادرب 
تسوا مه  43)و  .) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  راک ]  ] ناـیاپ هکنیا  42)و  .) دنهد شاداپ  ار  يو  رتمامت  هچ  ره  سپـس  (41 .) دش دهاوخ  هدید 

، هداـم رن و  دـنیرفآیم : عوـن  ود  هک  تسوا  مه  45)و  .) دـنادرگیم هدـنز  دـناریمیم و  هک  تسوا  مه  44)و  .) دنایرگیم دـنادنخیم و  هک 
درک زاینیب  ار ] امش   ] هک تسوا  مه  48)و  .) تسوا هدهع ]  ] رب رگید  ملاع ]  ] ندروآ دیدپ  مه  47)و  .) دوش هتخیر  ورف  نوچ  ياهفطن  زا  (46)
زین  ] ار دوـمث  51)و  .) درک كاله  ار  میدـق  ناـیداع  هک  تسوا  مه  50)و  «.) يرعِش  » هراتـس راگدرورپ  تسوا  مه  49)و  .) دیشخب هیامرس  و 

53)و .) دـندوب رتشکرـس  رترگمتـس و  نانآ  هک  اریز  ار ، حون  موق  اـهنآ ] همه  زا   ] رتشیپ 52)و  .) تشاذـگن یقاب  ار ] یـسک   ] و درک ] كاله 
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زا کی  مادک  هب  سپ  (55 .) دناشوپ ار  هچنآ  يدرگوگ ] ناراب  زا  رهـش ، ود   ] نآ رب  دناشوپ  (54 .) دنکفا ورف  ار  هروماع ] مودَـس و  [ي  اهرهش
[ هچ هو  (] 57 .) تسا نیتـسخن  ناگدـنهدمیب  هـلمج ]  ] زا ياهدـنهدمیب  زین ] ربماـیپ   ] نـیا (56 (؟ يرادیم اور  دـیدرت  تراـگدرورپ  ياـهتمعن 
؟ دییرگیمن دیدنخیم و  60)و  (؟ دیراد بجع  نخس  نیا  زا  ایآ  (59 .) تسین نآ  هدننکراکشآ  یسک  ادخ  زج  (58 .) تمایق تشگ  کیدزن 

(63 .) دیتسرپب دینک و  هدجس  ار  ادخ  سپ  (62 .) دیتلفغ رد  امش  (61)و 

رمقلا

: دـنیوگ دـننادرگب و  يور  دـننیبب  ياهناشن  هاـگ  ره  2)و  .) هام تفاکـش  مه  زا  تمایق و  دـش  کـیدزن  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
4)و .) تسا يرارق  رخآ ]  ] ار يراک  ره  یل ]  ] و دـندرک ، لاـبند  ار  شیوخ  ياهـسوه  دـندز و  تسد  بیذـکت  هب  3)و  .«) تسا میاد  يرحس  »

دوـس اهرادـشه  یلو  دوـب ،] نیا  قـح   ] هغلاـب تـمکح  (5 .) دیــسر ناـشیا  هـب  تـسا  رفک ] زا   ] راـجزنا هیاـم  نآ  رد  هـچنآ  راـبخا ، زا  ًاــعطق 
ار دوخ  ناگدید  هک  یلاح  رد  (7 ،) دنکیم توعد  كانتـشهد  يرما  يوس  هب  قح ]  ] یعاد هک  يزور  باترب . يور  نانآ  زا  سپ ، (6 .) درکن

زورما : » دنیوگیم نارفاک  دنباتشیم . رگتوعد  نآ  يوس  تعرس  هب  (8 .) دنیآیمرب دوخ ] [ي  اهروگ زا  هدنکارپ  ياهخلم  نوچ  دناهتشهورف ،
ياهناوید : » دـنتفگ دـندناوخ و  نزغورد  ار  ام  هدـنب  دـنتخادرپ و  بیذـکت  هب  زین ]  ] حون موق  ناـنآ ، زا  شیپ  (9 .«) تسا يراوـشد  زور  هچ ] ]

یبآ هب  ار  نامسآ  ياهرد  سپ  (11 !«) سرب نم  داد  هب  مدش ؛ بولغم  نم  : » هک دناوخ  ار  شراگدرورپ  ات  (10 .) دیشک رازآ  یسب ]  ] و تسا ».
ار وا  13)و  .) دنتسویپ مه  هب  دوب  هدش  رّدقم  هک  يرما  يارب  نامسآ ] نیمز و   ] بآ ات  میدیناشوج  اههمشچ  نیمز  زا  12)و  .) میدوشگ نازیر 

هدـش عقاو  راکنا  دروم  هک  دوب  یـسک  شاداـپ  نیا ] . ] دوب ناور  اـم  رظن  ریز  یتشک ] (] 14 .) میدرک راوس  نیجآخـیم  رادهتخت و  یتـشک ]  ] رب
نم و باذع  دوب  هنوگچ  سپ  (16 (؟ تسه ياهدنریگدنپ  ایآ  سپ  دشاب ؛]  ] یتربع ات ]  ] میداهن ياج  رب  ار  هنیفس ]  ] نآ یتسار  هب  15)و  .) دوب

بیذـکت هب  نایداع  (18 (؟ تـسه ياهدــنریگدنپ  اـیآ  سپ  مـیاهدرک ؛ ناــسآ  يزومآدــنپ  يارب  ار  نآرق  ًاــعطق  17)و  (؟] نم [ي  اهرادـشه
هدـنفوت يدابدـنت  موادـم ، روط  هب  یموـش ، زور  رد  ناـنآ  رـس ]  ] رب اـم  (19 (؟] نم [ي  اهرادـشه نم و  باذـع  دوـب  هنوـگچ  سپ  دـنتخادرپ .

نم و باذـع  دوب  هنوگچ  سپ  (21 .) دـندوب هدـش  نکهشیر  هک  دـندوب  یلخن  ياههنت  ییوگ  دـنکیم ؛ اج  زا  ار  مدرم  هک ] (] 20 ،) میداتسرف
ناگدنهدرادشه دومث  موق  (23 (؟ تسه ياهدـنریگدنپ  ایآ  سپ  میاهدرک ، ناسآ  يزومآدـنپ  يارب  ار  نآرق  ًاعطق  22)و  (؟] نم [ي  اهرادشه

میهاوخ نونج  یهارمگ و  رد  ًاعقاو  ام  تروص ، نیا  رد  مینک ؟ يوریپ  ار  نامدوخ  زا  يرـشب  اـهنت  اـیآ  : » دـنتفگ 24)و  .) دندرک بیذکت  ار 
يوگغورد دـننادب  ادرف  يدوز  هب  (26 .«) تسا خاتـسگ  ییوگغورد  وا  هکلب  هن ]، [ ؟ تسا هدـش  اقلا  وا  رب  یحو ]  ] ام ناـیم  زا  اـیآ  (» 25 .«) دوب

هب 28)و  .) نک ییابیکش  شاب و  نانآ  بقارم  :[» میتفگ حلاص  هب   ] میداتـسرف و ار  رتشهدام  نآ ]  ] نانآ شیامزآ  يارب  ام  (27 .) تسیک خاتسگ 
ریشمش وا ]  ] دندرک و ادص  ار  ناشقیفر  سپ  (29 .«) دوب دهاوخ  تبون  هب  بآ  ار  مادک  ره  تساهدـش : شخب  ناشنایم  بآ  هک  هد  ربخ  نانآ 

میداتـسرف و رابگرم ]  ] دایرف کی  ناش  [ رـس  ] رب ام  (31 (؟] نم [ي  اهرادـشه نم و  باذـع  دوب  هنوگچ  سپ  (30 .) درک یپ  ار ] رتش   ] دیـشک و
؟ تـسه ياهدـنریگدنپ  اـیآ  سپ  مـیدرک ؛ ناـسآ  يزومآدـنپ  يارب  ار  نآرق  ًاـعطق  32)و  .) دـندش زیرزیر  اههموک ]  ] هدیکـشخ هاـیگ  نوچ 

دندوب طول  هداوناخ  طقف  و ]  ] میداتسرفورف يراجفنا ]  ] ینارابگنس نانآ  رس ]  ] رب ام  (34 .) دندرک بیذکت  ار  ناگدنهدرادشه  طول  موق  (33)
[ طول  ] 36)و .) میهدیم شاداپ  ار ] وا   ] ناسنیدـب دراد ، ساپـس  هک  ره  دوب ؛ ام  بناج  زا  یتمحر  نیا ] و  (] 35 .) میدیناهر ناشهاگرحس  هک 

سپ دنتساوخ ، لد  ماک  وا  ياه ] ] نامهم زا  37)و  .) دنتساخرب لادج  هب  ام ] [ي  اهدیدهت رد  یل ] و[ دوب ، هداد  میب  تخس  ام  باذع  زا  ار  اهنآ 
تقو رس  هب  ریگیپ  یباذع  مدهدیپس  هک  یتسار  هب  38)و  .«) دیشچب ارم  ياهرادشه  باذع و  هزم ] :[ »] میتفگ  ] میدرتس و ار  ناشناگدید  غورف 

؟ تسه ياهدنریگدنپ  ایآ  سپ  میدرک ؛ ناسآ  يزومآدنپ  يارب  ار  نآرق  ًاعطق  40)و  .) دیشچب ارم  ياهرادشه  باذع و  سپ  (39 .) دمآ نانآ 
یتسدربز نوچ  ات  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تازجعم  همه  اهنآ ] اـما  (] 42 .) دـندمآ ناینوعرف  بناج  هب  ناگدـنهدرادشه  تقیقح  رد  (41)و 

یناما طخ  ینامسآ ] [ي  اههتشون رد  ار  امش  ای  دنرترب ، میدرمـشرب ] هک   ] نانیا زا  امـش ، نارفاک  ایآ  (43 .) میتفرگ ار  نانآ  نابیرگ ]  ] دنمروز
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تـشپ دوـش و  هتـسکش  مه  رد  عـمج  نیا  هک  ادوز  (45 !«) می [ رگیدـمه روای  رای و  و   ] هدـنریگماقتنا یگمه  ام  : » دـنیوگیم اـی  (44 (؟ تسا
يزور (48 .) دننونج یهارمگ و  رد  ناراکهزب  ًاعطق  (47 .) تسا رتخلت  رتتخـس و  یـسب ]  ] تمایق تسا و  تمایق  ناشدعوم  هکلب  (46 .) دننک

هب ار  يزیچ  ره  هک  مییام  (49 [.«) دینک ساسحا  و   ] دیشچب ار  شتآ  بیهل  :[ » دوشیم هتفگ  نانآ  هب  و   ] دنوشیم هدیشک  ور  هب  شتآ  رد  هک 
تکاله هب  تخس  ار  امش  ناکلـسم  مه  51)و  .) یندز مه  هب  مشچ  نوچ  مه ] نآ   ] تسین راب  کـی  زج  اـم  ناـمرف  50)و  .) میاهدیرفآ هزادنا 

[ نآ رد   ] یگرزب درخ و  ره  53)و  .) تسا جرد ] ناشلامعا  [ي  اهباتک رد  دـناهدرک  هچ  ره  52)و  (؟ تسه ياهدنریگدنپ  ایآ  سپ  میدناسر ؛
(56 .) دنیاناوت یهاشداپ  دزن  قدص ، هاگرارق  رد  (55 ،) اهرهن اهغاب و  نایم  رد  راگزیهرپ  مدرم  تقیقح ، رد  (54 .) هدش هتشون 

نمحرلا

رب هام  دیشروخ و  (5 .) تخومآ نایب  وا  هب  (4 ،) دیرفآ ار  ناسنا  (3 .) داد دای  ار  نآرق  (2 ،) نامحر يادخ ] (] 1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
9)و .) دیرذگرد هزادنا  زا  ادابم  ات  (8 ،) تشاذگ ار  وزارت  تشارفارب و  ار  نامسآ  7)و  .) دننایاسهرهچ تخرد  هتوب و  6)و  .) دنا [ ناور  ] یباسح

فالغ ياههشوخ  اب  اهلخن  و  اه ]  ] هویم نآ ، رد  (11 .) داهن مدرم  يارب  ار  نیمز  10)و  .) دیهاکم شجنس  رد  دیراد و  اپرب  فاصنا  هب  ار  نزو 
لگ زا  ار  ناسنا  (14 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (13 .) تسوبـشوخ ناهایگ  رادتسوپ و  ياههناد  12)و  ،) راد

ار ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (16 .) درک قــلخ  شتآ  زا  یعــشعشت  زا  ار  نـج  15)و  .) دیرفآ دننام ، لافـس  ياهدیکـشخ 
هب  ] ار ایرد  ود  (19 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (18 .) رتخاب ود  راگدرورپ  رواخ و  ود  راـگدرورپ  (17 (؟ دیرکنم
زا کی  مادک  سپ  (21 .) دننکیمن زواجت  مه  هب  هک  تسا  یلـصاف  دـح  ود ، نآ  نایم  (20 .) دـننک دروخرب  مه  اب  هک ]  ] درک ناور  ياهنوگ ]

ار ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (23 .) دـیآرب ناجرم  دـیراورم و  اـیرد ]  ] ود ره  زا  (22 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 
؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (25 .) اههوک نوچمه  دنلب  رادنابداب  ياههنیفـس  ایرد  رد  تسار  وا  24)و  (؟ دیرکنم
زا کی  مادـک  سپ  (28 .) دنام دهاوخ  یقاب  تراگدرورپ  دـنمجرا  هوکـشاب و  تاذ  27)و  .) تسا هدـنوشیناف  تسا  نیمز ]  ] رب هـچ  ره  (26)

يراــک رد  وا  ناــمز ، ره  دــنکیم . تساوــخرد  وا  زا  تــسا  نــیمز  اهنامــسآ و  رد  هــک  ره  (29 (؟ دـیرکنم ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن 
زا کی  مادک  سپ  (32 .) میزادرپب امش  هب  هک  ادوز  سنا ، نج و  يا  (31 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (30 .) تسا

، دـینک هنخر  نوریب  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ياههنارک  زا  دـیناوتیم  رگا  نایـسنا ، نایّنج و  هورگ  يا  (33 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 
؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (34 .) دـینکیمن هنخر  یطلـست  ندروآ ] تسد  هب   ] اـب زج  یلو ] . ] دـینک هنخر  سپ 
زا کی  مادک  سپ  (36 .) دیبلط دیناوتن  يرای  یسک ] زا   ] و دش ، دهاوخ  هداتسرف  ورف  سم  نهآ و  هتفت  عون ]  ] زا ییاههرارش  امش  رـس  رب  (35)
زا کی  مادـک  سپ  (38 .) ددرگ نوـگلگ  مرچ  نوـچ  دفاکـش و  مه  زا  نامـسآ  هـک  هاـگنآ  سپ  (37 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياـهتمعن 

ياهتمعن زا  کـی  مادـک  سپ  (40 .) دوـشن هدیــسرپ  شهاـنگ  زا  ینج  سنا و  چــیه  زور ، نآ  رد  (39 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 
ياهتمعن زا  کی  مادک  سپ  (42 .) دنریگب ناشیاپ  یناشیپ و  زا  دنوشیم و  هتخانـش  ناشیامیـس  زا  ناراکهبت  (41 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ 

ناشوج بآ  نایم  و  شتآ ]  ] ناـیم (44 .) دـندناوخیم غورد  ار  نآ  ناراکهبت  هک  یمنهج  ناـمه  تسا  نیا  (43 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ 
غاب ود  دـسرتب  شراگدرورپ  ماـقم  زا  هک  ار  سک  ره  46)و  (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (45 .) دنشاب نادرگرس 

ياـهتمعن زا  کــی  مادــک  سپ  (49 .) دـنناراسخاش ياراد  هـک  (48 (؟ دــیرکنم ار  ناــتراگدرورپ  ياــهتمعن  زا  کیمادــک  سپ  (47 .) تسا
رد (52 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (51 .) تسا ناور  همشچ  ود  غاب ]  ] ود نآ  رد  (50 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ 
زا اهنآ  رتسآ  هک  ییاهرتسب  رب  (54 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (53 .) تسا هنوگ  ود  ياهویم  ره  زا  غاب ]  ] ود نآ 

ياهتمعن زا  کی  مادـک  سپ  (55 .) تسا سرتـسد  رد  یناـسآ ] هب   ] غاـب ود  نآ  زا ]  ] هوـیم ندـیچ  دـننآ و  هیکت  تسا ، تفاـبتشرد  مشیربا 
هدیـسرن اـهنآ  هب  ناـشیا  زا  شیپ  ینج  سنا و  چـیه  تسد  هـک  دنهاگنهتـشهورف  یناربـلد ] اـهغاب ،  ] نآ رد  (56 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ 
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ياهتمعن زا  کی  مادک  سپ  (59 .) دنناجرم توقای و  اهنآ  هک  ییوگ  (58 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (57 .) تسا
62)و (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (61 (؟ تسا ناسحا  زج  ناسحا  شاداـپ  رگم  (60 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ 

يزبس تّدـش ]  ] زا هک  (64 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (63 .) تـسه زین ] رگید   ] غاـب ود  غاـب ،]  ] ود نآ  زا  ریغ 
ناـشوج هراوـمه  همــشچ  ود  غاــب ]  ] ود نآ  رد  (66 (؟ دـیرکنم ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادــک  سپ  (65 .) دـیامنیم نوگهیس 

زا کی  مادـک  سپ  (69 .) تـسا راـنا  اـمرخ و  هوـیم و  ود ، نآ  رد  (68 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (67 .) تسا
ار ناتراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادـک  سپ  (71 .) دـنیوروکن يوخوکن و  یناـنز ]  ] اـجنآ رد  (70 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياـهتمعن 
سنا و چـیه  تسد  (74 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (73 .) اههمیخ لد ]  ] رد نیـشنهدرپ  یناروح  (72 (؟ دیرکنم

وکین شرف  زبس و  شلاـب  رب  (76 (؟ دـیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  سپ  (75 .) تسا هدیـسرن  اهنآ  هب  ناـشیا  زا  شیپ  ینج 
(79 ،) تراوگرزب دنمهوکش و  راگدرورپ  مان  داب  هتسجخ  (78 (؟ دیرکنم ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  (77 .) دناهدز هیکت 

هعقاولا

هدنربالاب و ]  ] هدـننکتسپ (3 :) تـسین یغورد  نآ  عوــقو  رد  هـک ] (] 2 ،) دـبای عوـقو  نوـچ  هعقاو  نآ  (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
هس امش  7)و  ،) دندرگ هدـنکارپ  يرابغ  6)و  ،) دـنوش هزیر  هزیر  هلمج ]  ] اههوک 5)و  ،) دوش هدـنازرل  یتخـس ]  ] ناکت اب  نیمز  نوچ  (4 .) تسا

ناگدنریگتقبس 10)و  (؟ پچ ناراـی  دـنمادک  پـچ ؛ ناراـی  9)و  (؟ تسار تسد  ناراـی  دـنمادک  تـسار ، تـسد  ناراـی  (8 :) دیوش هتـسد 
رب (15 .) نارخأـتم زا  یکدـنا  14)و  ،) ناینیـشیپ زا  یهورگ  (13 .) تـمعن رپ  ياهناتـسغاب  رد  (12 [،) ادـخ  ] نابرقم نامه  دـننانآ  (11 (؛ دنمدقم

اهماج اب  (18 ،) دندرگیم تمدخ ] هب   ] نادواج ینارسپ  ناشدرگ  رب  (17 .) دناهداد هیکت  اهنآ  رب  مه  يوربور  هک  (16 ،) ناشنرهاوج ییاهتخت 
راـیتخا هـچ  ره  زا  هوـیم  20)و  .) دـندرگ درخیب  هـن  دـنریگ و  رـسدرد  نآ  زا  هـن  هـک ] (] 19 .) ناور باـن  هداـب  زا  یی  [ اـه ] هلاـیپ اـهزیربآ و  و 

تسا یشاداپ  اهنیا ] (] 24 ،) فدـص نایم  ناهن  ؤلؤل  لثم  (23 ،) تشردمشچ ناروح  22)و  .) دـنهاوخب هچ  ره  هدـنرپ  تشوگ  زا  21)و  .) دننک
نارای 27)و  .) تسین دورد  مالس و  زج  ینخـس  (26 .) دولآهانگ ینخـس ]  ] هن دنونـشیم و  ياهدوهیب  هن  اجنآ  رد  (25 .) دندرکیم هچنآ  يارب 
هدـیچ مه  يور  هشوخ  هشوـخ  شاهوـیم  هک  زوـم  ياـهتخرد  29)و  ،) راخیب راـنُک  ناـتخرد  ریز ]  ] رد (28 (؟ دـنمادک تسار  نارای  تسار ؛

ام (35 .) دـنلب الاب  یناگباوخمه  34)و  .) عوـنمم هن  هدـیرب و  هن  (33 ،) ناوارف ياهوـیم  32)و  .) نازیر یبآ  31)و  .) رادـیاپ ياهیاس  30)و  .) تسا
هک (39 .) تسار نارای  يارب  (38 ،) لاسمه تسود  يوش  (37 ،) میاهدینادرگ هزیشود  ار  ناشیا  36)و  ،) یندروآ دیدپ  میاهدروآ  دیدپ  ار  نانآ 

43)و .) غاد بآ  مرگ و  داـب  ناـیم ]  ] رد (42 (؟ پچ نارای  دـنمادک  پچ ؛ ناراـی  41)و  .) نارخأـتم زا  یهورگ  40)و  ،) دنناینیـشیپ زا  یهورگ 
يراشفاپ گرزب  هاـنگ  رب  46)و  .) دـندوب ناگدرورپ  زان  نیا  زا  شیپ  هک  دـندوب  نانیا  (45 .) شوخ هن  کـنخ و  هن  (44 .) رات دود  زا  ياهیاـس 

ام هتـشذگ  ناردـپ  ای  (48 (؟ مـیدرگیم هدـنز  زاـب ]  ] ًاـعقاو میدـش ، ناوختـساو  كاـخ  مـیدرم و  نوـچ  اـیآ  : » دـنتفگیم 47)و  .) دندرکیم
ناهارمگ يا  امش  هاگنآ  (51 .«) دنوش هدروآ  درگ  مولعم  يزور  دـعوم  رد  همه  ًاعطق  (50 ،) نیرخآ نیلوا و  تقیقح ، رد  : » وـگب (49 (»؟] زین ]

بآ زا  نآ  يور  54)و  .) دنکآ دیهاوخ  ار  ناتیاهمکـش  نآ  زا  53)و  .) دروخ دـیهاوخ  تسا  موّقز  زا  هک  یتخرد  زا  ًاـعطق  (52 ،) زادرپغورد
ارچ سپ  میاهدیرفآ ، ار  امش  هک  مییام  (57 .) ازج زور  رد  نانآ  ییاریذپ  تسا  نیا  (56 .) هنشت نارتشا  ندیشون  دننام ] (] 55 (؛ دیشونیم شوج 

؟ میاهدننیرفآ ام  ای  دینکیم  قلخ  ار  نآ  امـش  ایآ  (59 (؟ دیاهدید دـیزیریم  ورف  هفطن ] تروص  هب  هک   ] ار هچنآ  ایآ  (58 (؟ دینکیمن قیدصت 
میهد و رارق  امش  ياج  هب  ار  امش  لاثما  میناوتیم ] و  (] 61 (؛ تسج دیناوتن  تقبس  ام  رب  میاهدرک و  ردقم  ار  گرم  امش  نایم  هک  مییام  (60)

نتفرگ تربع  رـس  ارچ  سپ  دیتخانـش ؛ ار  دوخ  نیتسخن  ندش  رادـیدپ  ًاعطق  62)و  .) مینادرگ رادـیدپ  دـینادیمن  هچنآ  تروص ] هب   ] ار امش 
تعارز هک  مییام  ای  دـینکیم ، تعارز  ام ] يراـییب   ] ار نآ  امـش  اـیآ  (64 (؟ دـیاهدرک هظحالم  دـینکیم ، تشک  ار  هچنآ  ایآ  (63 (؟ دیرادن

نایز اـم  ًاـعقاو  :[ » دـییوگیم و  (] 66 .) دــیتفایم بـجعت ] و   ] سوـسفا رد  سپ  مـینادرگیم ، شکاـشاخ  ًاـعطق  میهاوـخب  رگا  (65 (؟ مینکیم
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ای دیاهدروآ ، دورف  دیپس  ربا  لد ]  ] زا ار  نآ  امـش  ایآ  (69 (؟ دیاهدید دیشونیم  هک  ار  یبآ  ایآ  (68 .«) میناگدش مورحم  ام  هکلب  (67 ،) میاهدز
دیزورفایمرب هـک  ار  یـشتآ  نآ  اـیآ  (71 (؟ دـیرادیمن ساپــس  ارچ  سپ  مـینادرگیم ، خـلت  ار  نآ  میهاوـخب  رگا  (70 (؟ میاهدنروآدورف ام 

[ هلیـسو  ] تربع و هیام ]  ] ار نآ  ام  (73 (؟ میاهدنروآدیدپ ام  ای  دـیاهدرک ، رادـیدپ  ار  نآ  تخرد  بوچ ]  ] امـش ایآ  (72 (؟ دیاهدرک هظحالم 
هب دنگوس  دیرادنپیم ،] هک  تسا  نینچ   ] هن (75 .) يوگ حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ  (74 .) میاهداد رارق  نادرگنابایب  يارب  هدافتسا 

تـسا ینآرق  ًاعطق  مایپ ]  ] نیا هک  (77 !) تسا گرزب  تخـس  يدنگوس  نآ  دینادب ، رگا  (76 .) ناگراتـس نّیعم ] لصاوف  هژیو و   ] ياههاگیاج
ایآ (81 .) نایناهج راـگدرورپ  بناـج  زا  تسا  ییحو  (80 ،) دـنرادن تسد  نآ  رب  ناگدـشكاپ  زج  هـک  (79 ،) هتفهن یباـتک  رد  (78 ،) دنمجرا
ناج  ] هک هاگنآ  ارچ  سپ  (83 (؟ دیهدیم رارق  نآ ]  ] بیذکت رد  ار  دوخ  بیصن  اهنت  82)و  (؟ دیریگیم تسس ] و   ] کبس ار  نخس  نیا  امش 
سپ (86 -) دینیبیمن یلو  میرتکیدزن  امـش  زا  رـضتحم ]  ] نآ هب  ام  85)و   -) دـیرگ هراظن  دوخ  ماـگنه  نآ  رد  84)و  ،) دـسریم ولگ  هب  امش ]
رگا اما  88)و  (؟ دینادرگیمنرب ار  حور ] ، ] دییوگیم تسار  رگا  (87 [،) تسین راک  رد  یباتک  باسح و  و   ] دینامیم ازجیب  امـش  رگا  ارچ ،

نارای زا  (91 ،) دـشاب تسار  نارای  زا  رگا  اـما  90)و  [.) دوـب دـهاوخ   ] تمعن رپ  تشهب  تحار و  شیاـسآ و  رد ] (] 89 ،) دـشاب نابرقم  زا  وا ] ]
[ شماجرف  ] 94)و ،) دـش دـهاوخ  ییاریذـپ  ناشوج  یبآ  اـب  سپ  (93 ،) تـسا هارمگ  ناـنزغورد  زا  رگا  اــما  92)و  .) داـب مالـس  وت  رب  تسار 

(97 .) يوگ حیبست  دوخ  گرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ  (96 .) نیقی و ]  ] تسار تقیقح  نامه  تسا  نیا  (95 .) تسا منهج  هب  نداتفارد 

دیدحلا

ییاورنامرف (2 .) میکح دنمجرا  تسوا  و  دنیاتسیم ، یکاپ  هب  ار  ادخ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ره هب  وا  و  نطاب ، رهاـظ و  رخآ و  لوا و  تسوا  (3 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  تسوا : ِنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و 

دیآرد و نیمز  رد  هچنآ  تفای . الیتسا  شرع  رب  هاگنآ  دیرفآ ؛ ماگنه  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  سک  نآ  تسوا  (4 .) تساناد يزیچ 
دینکیم هـچ  ره  هـب  ادــخ  و  تسامــش ، اــب  وا  دیــشاب  اــجک  ره  و  دــنادیم . ار ] هــمه   ] دورــالاب نآ  رد  هــچنآ  دــیآرب و  نآ  زا  هــچنآ 

زور رد  ار  بش  (6 .) دوشیم هدـینادرگزاب  ادـخ  يوس  هب  اهراک  هلمج ]  ] و تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  قلطم ]  ] ییاورنامرف (5 .) تسانیب
رد ار  امـش  هچنآ  زا  و  دـیروآ ، نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  (7 .) تساـناد اـهلد  زار  هـب  وا  و  دروآیمرد ، بـش  رد  زین ]  ] ار زور  دروآیمرد و 

یگرزب شاداپ  دنـشاب ، هدرک  قاـفنا  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  سپ  دـینک . قاـفنا  هدرک ، نارگید ]  ] نیـشناج نآ ، زا ] هدافتـسا  ]
هب اـت  دـنکیم  توـعد  ار  امــش  ادـخ ]  ] ربماـیپ هـکنآ ] لاـح   ] دـیروآیمن و ناـمیا  ادـخ  هـب  هـک  هدـش  هـچ  ار  امــش  8)و  .) تشاد دـنهاوخ 

دوخ هدـنب  رب  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  (9 .) تسا هتفرگ  نامیپ  امـش  زا  ادـخ ]  ] کشیب دیـشاب ، نمؤم  رگا  و  دـیروآ ، نامیا  ناتراگدرورپ 
فوئر و تخـس  امـش  هب  تبـسن ]  ] ادـخ تقیقح ، رد  و  دـناشک . نوریب  رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امـش  ات  دتـسرفیم ، ورف  ینـشور  تایآ 

یناسک دراد ؟ قلعت  ادخ  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  هکنآ ] لاح   ] دینکیمن و قافنا  ادخ  هار  رد  هک  هدش  هچ  ار  امـش  10)و  .) تسا نابرهم 
ًادعب هک  دنایناسک  زا  رتگرزب  هجرد   [ ثیح  ] زا نانآ  دنتـسین . ناسکی  نارگید ] اب  ، ] دناهدرک داهج  قافنا و  هکم ]  ] حتف زا  شیپ  هک  امـش  زا 
سک نآ  تسیک  (11 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  تسا ، هداد  وکین  هدعو  مادـک  ره  هب  دـنوادخ  و  دـناهتخادرپ . داهج  قافنا و  هب 
ناـنز نادرم و  هک  زور  نآ  (12 (؟ دشاب شوخ  یـشاداپ  ار  وا  دنادرگ و  نادـنچود  يو  يارب  ار ] شاهجیتن   ] ات دـهد  وکین  یماو  ادـخ  هب  هک 

زا هک  ییاهغاب  هب  داب  هدژم  ار  امش  زورما  :[ » دنیوگ نانآ  هب  . ] تسا ناود  ناشتـسار  بناج  هب  ناشـشیپاشیپ و  ناشرون  هک  ینیبیم  ار  نمؤم 
یناسک هب  قفانم  ناـنز  نادرم و  زور ، نآ  (13 .) گرزب یبایماک  نامه  تسا  نیا  دـینادواج . اهنآ  رد  تسا ، ناور  اهرهن  نآ  ناـتخرد ]  ] ریز

تـساوخرد يرون  دیدرگرب و  سپزاب  : » دوشیم هتفگ  میریگرب ». یکدنا ]  ] ناترون زا  ات  دیهد  تلهم  ار  ام  : » دنیوگیم دناهدروآ  نامیا  هک 
ود (] 14 .) دراد باذـع  هب  يور  شرهاظ  تسا و  تمحر  شنطاب  تسا : ياهزاورد  ار  نآ  هک  دوشیم  هدز  يراوید  اهنآ  نایم  هاگنآ  دـینک ».

دیدرک و ادرف  زورما و  دیدنکفا و  الب  رد  ار  ناتدوخ  امش  یلو  ارچ ، : » دنیوگیم میدوبن »؟ امش  اب  ام  ایآ  : » دنهدیمرد ادن  ار  نانآ  نایور ]،
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زا هن  زورما  سپ  (15 .) تفیرفب ادخ  هراب  رد  ار  امش  هدننکرورغم ،  [ ناطیش  ] دمآ و ادخ  نامرف  ات  درک  هّرغ  ار  امش  اهوزرآ  دیدروآ و  دیدرت 
یماجنارـس دـب  هچ  تسامـش و  راوازـس  نآ  تسا ؛ شتآ  ناتهاگیاج  دوشیمن : هتفریذـپ  یـضوع  دـناهدش  رفاـک  هک  یناـسک  زا  هن  اـمش و 

[ نتورف و   ] مرن هدش  لزان  هک  یتقیقح  نآ  ادخ و  دای  هب  ناشیاهلد  هک  هدیـسرن  نآ  ماگنه  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  ایآ  (16 .«) تسا
دیدرگ و تخـس  ناشیاهلد  و  دیـشک ، ازارد  هب  نانآ  رب  راظتنا  رمع و ]  ] دش و هداد  باتک  اهنادب  شیپ  زا  هک  دنـشابن  یناسک  دننام  ددرگ و 

نـشور امـش  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ یتسار  هب  دنادرگیم . هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  ادخ  هک  دینادب  (17 (؟ دندوب قساف  اهنآ  زا  يرایسب 
ار ناـشیا  دـناهداد ، وـکین  یماو  ادـخ  هـب  هـک ] ناـنآ   ] هدـنهدهقدص و ناـنز  نادرم و  تـقیقح ، رد  (18 .) دیـشیدنیب هک  دشاب  میاهدـینادرگ ،

ناـمه ناـنآ  دـناهدروآ ، ناـمیا  يو  ناربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  19)و  .) تـشاد دـنهاوخ  وـکین  يرجا  و  ددرگ ، نادـنچ  ود  شاداـپ ] ]
بیذکت ار  ام  تایآ  هدـیزرو و  رفک  هک  یناسک  و  ناشرون ؛ رجا و  تسار  ناشیا  و ]  ] دوب دـنهاوخ  هاوگ  ناشراگدرورپ  شیپ  دـننانیتسار و 

رگیدکی و هب  امـش  یـشورفرخف  شیارآ و  یمرگرـس و  يزاب و  تقیقح ، رد  ایند ، یگدنز  هک  دینادب  (20 .) دنشتآ نامدمه  نانآ  دناهدرک 
سپس دزادنا ، یتفگش  هب  ناراب ]  ] نآ ینتـسر  ار  نازرواشک  هک  تسا  یناراب  لَثم  نوچ  اهنآ ] لَثم  . ] تسا نادنزرف  لاوما و  رد  ییوجنوزف 

زا ار ] نانمؤم   ] تسا و تخـس  یباذـع  ار ] ناتـسرپ  ایند   ] ترخآ رد  و  دوش . كاشاخ  هاگنآ  ینیب ، درز  ار  نآ  دوش و  کـشخ  تشک ] نآ  ]
ناتراگدرورپ و زا  یشزرمآ  هب  ندیـسر ] يارب  (] 21 .) تسین هدنبیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدـنز  و  تسا ، يدونـشخ  شزرمآ و  ادـخ  بناج 

رگیدکی رب  دناهدروآ ، نامیا  شناربمایپ  ادخ و  هب  هک  هدش  هدامآ  یناسک  يارب  و ]  ] تسا نیمز  نامـسآ و  يانهپ  نوچ  شیانهپ  هک  یتشهب 
هن یتبیصم  چیه  (22 .) تسا گرزب  یـشخبنوزف  ار  دنوادخ  و  دهدیم ، ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  دـییوج . تقبس 

ناسآ ادخ  رب  راک ]  ] نیا تسا . یباتک  رد  میروآ ، دیدپ  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دسرن ، امش ] هب  امش =[  ياهسفن  رد  هن  نیمز و  رد 
دنسپدوخ چیه  ادخ  و  دینکن ، ینامداش  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  ببـس ]  ] هب دیوشن و  نیگهودنا  هتفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  (23 .) تسا

ادخ ًاعطق  دنادرگ  يور  هک  ره  و  دـنرادیماو . ندـیزرو  لخب  هب  ار  مدرم  دـنزرویم و  لخب  هک  نانامه  (24 :) درادن تسود  ار  یشورفرخف 
مدرم ات  میدروآ  دورف  ار  وزارت  باتک و  اهنآ  اب  میدرک و  هناور  راکـشآ  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  اـم ]  ] یتسار هب  (25 .) تسا هدوتس  زاینیب 

رد یسک  هچ  درادب  مولعم  ادخ  ات  میدروآ ، دیدپ  تسا ، ییاهدوس  تخـس و  يرطخ  مدرم  يارب  نآ  رد  هک  ار  نهآ  و  دنزیخرب ، فاصنا  هب 
رد میداتـسرف و  ار  میهاربا  حوـن و  تقیقح ، رد  26)و  .) تسا ریذپان  تسکـش  دنمورین  ادـخ  يرآ ، دـنکیم . يرای  ار  شناربمایپ  وا و  ناهن ،
هب هاگنآ  (27 .) دندوب راکدب  نانآ  زا  يرایـسب  یل ] و[ دن ، [ دش  ] بایهار یخرب ]  ] اهنآ زا  میداد : رارق  ار  باتک  توبن و  ود ، نآ  نادنزرف  نایم 

ياهلد رد  و  میدرک ، اطع  لیجنا  وا  هب  میدروآ و  نانآ ]  ] یپ رد  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  و  میدروآ ، یپردیپ ، ار ، دوخ  ناربماـیپ  ناـنآ  لاـبند 
رّرقم ناـشیا  رب  ار  نآ  اـم  دـندروآرد  دوـخ  شیپ  زا  هک  ییاـیند  كرت  اـما ]  ] میداـهن و تمحر  تـفأر و  دـندرک  يوریپ  وا  زا  هـک  یناـسک 

یناسک شاداپ  سپ  دنتشادن . روظنم  دوب  نآ  تیاعر  ّقح  هکنانچ  ار  نآ  لاح  نیا  اب  دننک ، ادخ  يدونـشخ  بسک  هکنآ  يارب  رگم  میدرکن 
ادخ زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (28 .) دنفارحنا شوختسد  نانآ  زا  يرایسب  یل ] میداد و[ اهنادب  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  ناشیا  زا 

هار نآ  تکرب ]  ] هب هک  دـهد  رارق  يرون  امـش  يارب  دـنک و  اطع  هرهب  ود  ار  امـش  شیوخ  تمحر  زا  ات  دـیورگب  وا  ربماـیپ  هب  دـیراد و  اورپ 
تردق هطیح ]  ] رد ادخ  یـشخبنوزف  هجو  چیه  هب  هک  دننادب  باتک  لها  ات  (29 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  دیاشخبب ، امـش  رب  دیرپس و 

(30 .) تسا رایسب  مرک  ياراد  ادخ  و  دنکیم ، اطع  ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  هب  تسادخ : تسد  رد  اهنت ] تیانع ، و   ] لضف تسین و  نانآ 

هلداجملا

ادـخ و  دینـش ؛ درکیم  تیاکـش  ادـخ  هب  وگتفگ و  وت  اب  شرهوش  هراـب  رد  هک  ار  ینز ]  ] راـتفگ ادـخ  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
وت تشپ  دـنیوگیم : و   ] دـننکیم راهظ »  » ار ناشنانز  هک  یناسک  امـش  ناـیم  زا  (2 .) تسانیب ياونش  ادخ  اریز  دونـشیم ، ار  امـش  يوگتفگ 

لطاب تشز و  ینخـس  اهنآ  ًاعطق  و  دناهداز ، ار  ناشیا  هک  دنایناسک  اهنت  اهنآ  ناردام  دنتـسین . ناشناردام  نانآ  تسا ] نم  ردام  تشپ  نوچ 
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نامیـشپ دناهتفگ  هچنآ  زا  سپـس  دـننکیم ، راهظ  ار  ناشنانز  هک  یناسک  3)و  .) تسا هدنزرمآ  هدنرذگرد  ًاملـسم  ادخ  یل ] و[ دـنیوگیم ،
نادب هک  تسا  یمکح ]  ] نیا دننادرگ . دازآ  ار  ياهدنب  دننک ، یگباوخمه  رگیدکی  اب  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  ضرف ]  ] ناشیا رب  دـنوشیم ،

زا شیپ  دیاب  درادـن ، یـسرتسد  هدـنب ] ندرکدازآ  رب   ] هک سک  نآ  4)و  .) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  و  دـیوشیم ، هداد  دـنپ 
هب هک  تسا  نآ  يارب  مکح ]  ] نیا دـهدب . كاروخ  ار  اونیب  تصـش  دـیاب  دـناوتن ، هک  ره  و  درادـب ؛ هزور  یپایپ  هام  ود  دوخ ] نز  اب   ] سامت

ادـخ و اب  هک  یناسک  نامگیب ، (5 .) دوب دهاوخ  دردرپ  یباذـع  ار  نارفاک  و  ادـخ . دودـح  تسا  نیا  و  دـیروایب ، نامیا  وا  هداتـسرف  ادـخ و 
نـشور تایآ  یتسار  هب  و  دندش ، لیلذ  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  نانآ  هک  هنوگنامه  دـش ، دـنهاوخ  لیلذ  دـننکیم  تفلاخم  وا  هداتـسرف 
دناهدرک هچنآ  هب  دزیگنایم و  رب  ار  ناـنآ  همه  دـنوادخ  هک  يزور  (6 .) دوب دهاوخ  روآتفخ  یباذـع  ار  نارفاک  و  میاهداتـسرف ، ار  دوخ ] ]

هاوـگ يزیچ  ره  رب  ادـخ  و  دـناهدرک ، شوـمارف  ار  نآ  اـهنآ  هکنآ  لاـح  تسا و  هدرمـشرب  ار ] ناـشیاهراک   ] ادـخ دـنادرگیم . ناـشهاگآ 
نت هس  نایم  ياهنامرحم  يوگتفگ  چیه  دنادیم ؟ تسا  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  ادخ  هک  ياهتـسنادن  ایآ  (7 .) تسا
رگم رتشیب ، هن  و  ددـع ]  ] نیا زا  رتمک  هن  و  تساهنآ ، نیمـشش  وا  هکنیا  رگم  نت  جـنپ  ناـیم  هن  و  تساـهنآ ، نیمراـهچ  وا  هکنیا  رگم  تسین 
يزیچ ره  هب  ادـخ  اریز  دـینادرگ ، دـهاوخ  هاـگآ  دـناهدرک  هـچنآ  هـب  ار  ناـنآ  تماـیق  زور  هاـگنآ  تساـهنآ . اـب  وا  دنـشاب  اـجک  ره  هـکنیا 

هب رگیدـمه  اب  دـندرگیمرب و  دـناهدیدرگ ، عنم  نآ  زا  هچنادـب  زاب  هک  يدـیدن  دـندوب ، هدـش  عنم  اوجن  زا  هک  ار  یناـسک  اـیآ  (8 .) تساناد
مالـس هویـش ]  ] نآ هب  ادخ  هچنادـب  ار  وت  دـنیآ ، وت  دزن  هب  نوچ  دـننکیم و  وگتفگ  هنامرحم  ربمایپ ، زا  یچیپرـس  يّدـعت و  هانگ و  روظنم ] ]

؛ تسا یفاک  نانآ  يارب  منهج  دنکیمن »؟ باذع  ار  ام  ادخ  مییوگیم  هچنآ  هب  ارچ  : » دـنیوگیم دوخ  ياهلد  رد  دـنهدیم و  مالـس  هتفگن 
[ دصق  ] هب دینکیم ، وگتفگ  هنامرحم  رگیدکی  اب  نوچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (9 .) تسا یماجنارـس  دب  هچ  و  دنیآیمرد ، نآ  رد 
وا دزن  هک  ییادـخ  زا  و  دـینک ، اوجن  يراگزیهرپ  يراکوکین و  هب  و  دـینکن ، وگتفگ  هنامرحم  رگیدـمه  اب  ربمایپ  ینامرفان  يدـعت و  هانگ و 

، دنادرگ گنتلد  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  تسا ، ناطیش  تآاقلا ]  ] زا ًافرص  ییاوجن  نانچ  (10 .) دیراد اورپ  تشگ  دیهاوخ  روشحم 
نوچ دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (11 .) دننک دامتعا  ادخ  رب  دیاب  نانمؤم  و  دناسریمن ، اهنآ  هب  یبیـسآ  چیه  ادـخ  نامرف  هب  زج  یل ] و[

: دوش هتفگ  نوچ  و  دـنک ، لصاح  شیاشگ  امـش  يارب  ادـخ  ات  دـینک  زاـب  ياـج  سپ  دـینک ،» زاـب  ياـج  سلاـجم  رد  : » دوش هتفگ  امـش  هب 
و دنادرگ ، دنلب  تاجرد  بسح ] رب   ] دندنمـشناد هک  ار  یناسک  هدـیورگ و  هک  ار  امـش  زا  یناسک  هبتر ]  ] ادـخ دـیزیخرب . سپ  دـیزیخرب ،» »
زا شیپ  دـینکیم ، هنامرحم  يوگتفگ  ادـخ ]  ] ربمایپ اب  هاگره  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (12 .) تسا هاگآ  دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ 

ادـخ هک  دـینادب  دـیتفاین  يزیچ  رگا  و  تسا ؛ رتهزیکاـپ  رتـهب و  امـش  يارب  راـک ]  ] نیا دـیرادب . میدـقت  ياهقدـص  دوخ  هناـمرحم  يوگتفگ 
رب مه ]  ] ادخ دیدرکن و  نوچ  و  دیراد ؟ میدقت  ییاههقدص  دوخ  هنامرحم  يوگتفگ  زا  شیپ  هک  دیدیـسرت  ایآ  (13 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ 
ایآ (14 .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دـیرب ، نامرف  وا  ربمایپ  ادـخ و  زا  دـیهدب و  ار  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  سپ  دوشخب ، امش 
دای دنگوس  غورد  هب  و  ناشیا ، زا  هن  دنیامـش و  زا  هن  اهنآ  دناهتفرگ ؟ یتسود  هب  دـنیادخ  مشخ  دروم  هک  ار  یموق  هک  ار  یناسک  ياهدـیدن 

ياهدنگوس (16 .) دندرکیم دب  هچ  هک  یتسار  تسا . هدرک  هدامآ  تخـس  یباذع  نانآ  يارب  ادخ  (15 .) دننادیم مه ]  ] ناشدوخ دننکیم و 
ربارب رد  (17 .) تسا روآتفخ  یباذـع  نانآ  يارب  هجیتن ] رد   ] دنتـشادزاب و ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـندوب و هداد  رارق  يرپس  نوچ ]  ] ار دوخ 

ادخ هک  يزور  (18 [.) دننامیم  ] هنادواج نآ  رد  و ]  ] دنایخزود اهنآ  تسین . هتخاس  يراک  زگره  ناشدالوا  زا  هن  ناشلاوما و  زا  هن  دنوادخ 
هب قح  هک  دنرادنپ  نانچ  دننکیم و  دای  دنگوس  زین ]  ] وا يارب  دندرکیم  دای  دـنگوس  امـش  يارب  هک  هنوگنامه  دزیگنایمرب ، ار  نانآ  همه 

بزح نانآ  تسا ؛ هدرب  ناشدای  زا  ار  ادـخ  هدـش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  (19 .) دـننایوگغورد نامه  نانآ  هک  شاب  هاگآ  تساهنآ . بناـج 
رد نانآ  دنزیخیمرب ، ینمشد  هب  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  تقیقح ، رد  (20 .) دنناراکنایز نامه  ناطیش  بزح  هک  شاب  هاگآ  دنناطیش .

دنمورین ادـخ  يرآ ، دـیدرگ ». میهاوـخ  هریچ  مناگداتــسرف  نـم و  ًاـمتح  : » هـک تـسا  هدرک  رّرقم  ادـخ  (21 .) دوب دـنهاوخ  ناـنوبز  هرمز ] ]
تفلاخم شلوسر  ادـخ و  اب  هک  ار  یناسک  و ]  ] دنـشاب هتـشاد  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  یباـین  ار  یموق  (22 .) تسا ریذپانتسکش 
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هتشون ار  نامیا  ادخ ]  ] هک تساهنیا  لد  رد  دنرادب . تسود  دنشاب - نانآ  هریشع  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارسپ  ای  ناشناردپ  دنچ  ره   - دناهدرک
؛ دروآیم رد  تسا  ناور  ییاهیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهتـشهب  هب  ار  نانآ  و  تسا ، هدرک  دییأت  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  اهنآ  و 
هک تسادــخ  بزح  يرآ ، ادــخ . بزح  دــننانیا  دندونـــشخ ؛ وا  زا  اــهنآ  دونـــشخ و  ناــشیا  زا  ادــخ  دــنراگدنام ؛ اــجنآ  رد  هــشیمه 

(23 .) دنناراگتسر

رشحلا

ریذپانتسکــش تـسوا  و  دنتــسه ، يادــخ  يوگحــیبست  تـسا  نـیمز  رد  اهنامــسآ و  رد  هــچنآ  (1) ناـبرهم رگتمحر  دــنوادخ  ماـن  هـب 
نامگ درک . نوریب  هنیدـم ] زا   ] جارخا نیتسخن  رد  دـندیزرو  رفک  هک  ار  یناـسک  باـتک  لـها  ناـیم  زا  هک ، یـسک  تسوا  (2 .) راکهدیجنس

هک ییاجنآ  زا  ادـخ  یل ] و[ دوب ، دـهاوخ  اهنآ  عنام  ادـخ  ربارب  رد  ناشیاهژد  هک  دنتـشاد  ناـمگ  ناـشدوخ  دـنور و  نوریب  هک  دـیدرکیمن 
ار دوخ  ياـههناخ  ناـنمؤم  تسد  دوخ و  تسد  هب  دوخ  هک ] يروـط  هب  ، ] دـنکفا میب  ناـشیاهلد  رد  دـمآرد و  ناـنآ  رب  دـندرکیمن  رّوـصت 

ایند رد  ار  اهنآ  ًاعطق  دوب ، هدرکن  رّرقم  ناـنآ  رب  ار  نطو  يـالج  نیا  ادـخ  رگا  3)و  .) دیریگ تربع  ناروهدید ، يا  سپ  دـندرکیم . بارخ 
سک ره  و  دنداتفا ؛ رد  شربمایپ  ادخ و  اب  اهنآ  هک  دوب  نآ  يارب  تبوقع ]  ] نیا (4 .) دنتشاد شتآ  باذع  مه ]  ] ترخآ رد  درکیم و  باذع 
ياج رب  ناشیاههشیر  رب  هدروخن ] تسد   ] ار اـهنآ  اـی  دـیدیرب  اـمرخ  تخرد  هچنآ  (5 .) تسا رفیکتخـس  ادخ  هک ] دنادب  [ ؛ دتفارد ادـخ  اب 
امـش ، ] دـینادرگ دوخ  ربمایپ  دـیاع  تمینغ  مسر  هب  نانآ  زا  ادـخ  ار  هچنآ  6)و  .) دـنادرگ راوخ  ار  نانامرفان  ات  دوب ، ادـخ  نامرف  هب  دـیداهن ،
يراک ره  رب  ادـخ  و  دـنادرگیم ، هریچ  دـهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناگداتـسرف  ادـخ  یلو  دـیتخاتن ، نآ  رب  يرتش  ای  بسا  نآ ] بحاصت  يارب 

نادنواشیوخ هب  قلعتم  و  وا ]  ] ربمایپ نآ  زا  ادخ و  نآ  زا  دینادرگ ، شربمایپ  دـیاع  اههیرق  نآ  نانکاس  ییاراد ]  ] زا ادـخ  هچنآ  (7 .) تساناوت
امش هب  وا ]  ] هداتـسرف ار  هچنآ  و  ددرگن . تسد  هب  تسد  امـش  نارگناوت  نایم  ات  تسا ، ناگدنامهاررد  نایاونیب و  نامیتی و  و  يو ]  ] کیدزن

[ تسخن میانغ ، نیا  (] 8 .) تسا رفیکتخـس  ادخ  هک  دـیرادب  اورپ  ادـخ  زا  دـیتسیازاب و  تشاد ، زاب  ار  امـش  هچنآ  زا  دـیریگب و  ار  نآ  داد ،
ادخ و دنـشابیم و  وا ]  ] يدونـشخ ادـخ و  لضف  راتـساوخ  دـندش : هدـنار  ناشلاوما  ناشراید و  زا  هک  دراد  يرجاهم  نایاونیب  هب  صاصتخا 

نامیا هتفرگ و  ياج  هنیدـم ]  ] رد نارجاهم ]  ] زا لبق  هک  یناسک  زین ]  ] 9)و .) دنرادرک تسرد  مدرم  نامه  نانیا  دـننکیم . يرای  ار  شربمایپ 
يدـسح ناشیاهلد  رد  تسا  هدـش  هداد  ناشیا  هب  هچنآ  هب  تبـسن  و  دـنراد ؛ تسود  هدرک  چوک  ناـنآ  يوس  هب  هک  ار  سک  ره  دـناهدروآ ؛

نوصم دوخ  سفن  تّسخ  زا  سک  ره  و  دنرادیم . مّدـقم  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  دـشاب ،  [ مربم  ] یجایتحا ناشدوخ  رد  دـنچ  ره  و  دـنباییمن ؛
رب ام و  رب  اراگدرورپ ، : » دنیوگیم و ]  ] دـناهدمآ راصنا ] نارجاهم و   ]= نانآ زا  دـعب  هک  یناسک  زین ]  ] 10)و .) دنناراگتسر هک  دنناشیا  دنام ،

[ هنوگ چـیه   ] دـناهدروآ نامیا  هک  یناسک  هب  تبـسن  نامیاهلد  رد  و  ياشخبب ، دـنتفرگ  یـشیپ  اـم  رب  ندروآ  ناـمیا  رد  هک  ناـمناردارب  نآ 
لها ناردارب  هب  هک  يدـیدن  دنتـساخرب  قاـفن  هب  هک  ار  یناـسک  رگم  (11 .«) یناـبرهم فوئر و  وت  هک  یتسار  اراـگدرورپ ، راذـگم ! ياهنیک 

زا زگره  امـش  هیلع  رب  و  دمآ ، میهاوخ  نوریب  امـش  اب  ًامتح  دیدش ، جارخا  رگا  : » دـنتفگیم دـندوب - هدـمآرد  رفک  رد  زا  هک   - دوخ باتک 
ناـنآ ًاـعطق  هـک  دـهدیم  یهاوـگ  ادـخ  و  درک ». میهاوـخ  يراـی  ار  امـش  ًاـمتح  دـندیگنج ، امــش  اـب  رگا  و  درب ؛ میهاوـخن  ناـمرف  یــسک 
يرای ار  اهنآ  ناقفانم ]،  ] دوش هدـیگنج  نانآ  اب  رگا  و  تفر ، دـنهاوخن  نوریب  ناشیا  اب  اـهنآ  دـنوش ، جارخا  دوهی ]  ] رگا (12 .) دننایوگغورد

زا شیب  نانآ  ياهلد  رد  ًاعطق  امش  (13 .) دنباین يرای  رگید ]  ] درک و دنهاوخ  تشپ  گنج ] رد   ] ًامتح دـننک  ناشیرای  رگا  و  درک ، دـنهاوخن 
ياراد هـک  ییاـههیرق  رد  زج  یعمج ، هتــسد  تروـص ] هـب  ناــنآ ، (] 14 .) دـنمهفیمن هک  دـناینامدرم  ناـنآ  هـک  ارچ  دیـساره ، هیاـم  ادـخ 

[ یل يرادـنپیم و[ دـحتم  ار  نانآ  تسا . تخـس  ناشدوخ  نایم  ناشگنج  دـیگنج . دـنهاوخن  امـش  اب  اـهراوید ، تشپ  زا  اـی  دنتاماکحتـسا ،
راک يازـس  ردب ] هعقاو  رد   ] اریخا هک  یناسک  نامه  دـننام  تسرد  (15 .) دنـشیدنایمن هک  دناینامدرم  نانآ  اریز  تسا ، هدـنکارپ  ناشیاهلد 

[ يو  ] نوچ و  وش ». رفاک  : » تفگ ناسنا  هب  هک  ناطیـش  تیاکح  نوچ  (16 .) دوب دهاوخ  یکاندرد  باذع  ار  نانآ  و  دندیـشچ ؛ ار  دوخ  دب ] ]
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رد ود  ره  هک  تسا  نآ  ناـشودره  ماـجرف  17)و  .«) مسرتیم نایناهج ، راـگدرورپ  ادـخ ، زا  نم  اریز  مرازیب ، وت  زا  نم  : » تفگ دـش ، رفاـک 
درگنب دیاب  یـسک  ره  و  دیراد ؛ اورپ  ادخ  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (18 .) تسا نیا  نارگمتس  يازـس  و  دننامیم ؛ دیواج  شتآ ،

نوچ 19)و  .) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  تقیقح ، رد  دیـسرتب . ادـخ  زا  زاب ]  ] و تسا ؛ هداتـسرف  هچ  شیپ  زا  دوخ ] [ي  ادرف يارب  هک 
نایتشهب اب  نایخزود  (20 .) دننانامرفان نامه  نانآ  درک ؛ یشومارفدوخ  راچد  ار  نانآ  زین ]  ] وا دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیـشابم  یناسک 

زا و ]  ] نتورف ادـخ  میب  زا  ار  هوک ]  ] نآ ًاـنیقی  میداتـسرفیمورف ، یهوـک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  (21 .) دننابایماک هک  دننایتشهب  دنتـسین ؛ ناسکی 
، تسین يدوـبعم  وا  زا  ریغ  هک  ییادـخ  تـسوا  (22 .) دنـشیدنیب نانآ  هک  دـشاب  مینزیم ، مدرم  يارب  ار  اـهلَثَم  نیا  و  يدـیدیم . هدیـشاپمه 

كاـپ ياورناـمرف  ناــمه  تـسین ، يدوـبعم  وا  زج  هـک  ییادــخ  تـسوا  (23 .) ناـبرهم رگتمحر  تـسوا  تـسا ، راکــشآ  بـیغ و  هدــنناد 
کیرـش وا ] اب   ] هچنآ زا  ادـخ  تسا  كاـپ  تسا .]  ] ّربکتم و ]  ] راـّبج زیزع ، ناـبهگن ، هک ] دوخ  هقح  تقیقح  هب   ] نمؤم و ] شخب ، ] تمـالس

تـسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسوا . ِنآ  زا  تافـص ] و   ] اـهمان نیرتـهب  هک ]  ] رگتروص زاـسون  قلاـخ  يادـخ  تسوا  (24 .) دننادرگیم
(25 .) تسا میکح  زیزع  وا  دنیوگیم و  وا  حیبست  هلمج ] ]

ۀنحتمملا

هک يروط ] هب   ] دیریگمرب یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمـشد  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
نوریب هکم ] زا   ] ار امـش  و  ادـخ ]  ] ربمایپ و ]  ] دـنرفاک هدـمآ  امـش  يارب  هک  تقیقح  نآ  هب  ًاعطق  هکنآ  لاح  و  دـینک ، یتسود  راهظا  اهنآ  اـب 

[ امـش . ] دـیاهدمآ نوریب  نم  يدونـشخ  بلط  نم و  هار  رد  داهج  يارب  رگا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  ناـتراگدرورپ  ادـخ ، هب   [ ارچ  ] هک دـننکیم 
امـش زا  سک  ره  و  مرتاناد . دیدومن  راکـشآ  هچنآ  دیتشاد و  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  دینکیم  رارقرب  یتسود  هطبار  نانآ  اب  یناهنپ 
نابز تسد و  يدب  هب  امش  رب  دنشاب و  امـش  نمـشد  دنبای ، تسد  امـش  رب  رگا  (2 .) تسا هدـیدرگ  فرحنم  تسرد  هار  زا  ًاعطق  دـنک ، نینچ 

ناتنایم ادخ ] . ] دنناسریمن دوس  امـش  هب  زگره  ناتنادـنزرف  هن  امـش و  ناشیوخ  هن  تمایق  زور  (3 .) دیوش رفاک  هک  دنراد  وزرآ  دـنیاشگب و 
یقـشمرس دـنیوا  اـب  هک  یناـسک  میهاربا و  زا ] يوریپ   ] رد امـش  يارب  ًاـعطق  (4 .) تسانیب دـیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  و  دـهدیم ، هلـصیف 

امش ام و  نایم  میزرویم و  رفک  امـش  هب  میرازیب . دیتسرپیم  ادخ  ياج  هب  هچنآ  زا  امـش و  زا  ام  : » دنتفگ دوخ  موق  هب  هک  هاگنآ  تسوکین :
:[ تفگ  ] دوخ [ي ] ردپ [ ان  ] هب هک ]  ] میهاربا نخس  رد ]  ] زج دیروآ ». نامیا  ادخ  هب  طقف  هک  یتقو  ات  هدش  رادیدپ  یگشیمه  هنیک  ینمـشد و 

میدرک و دامتعا  وت  رب  ام ! راگدرورپ  يا  .« » مرادن وت  يارب  ار  يزیچ  رایتخا  ادخ  ربارب  رد  هکنآ  اب  تساوخ ، مهاوخ  شزرمآ  وت  يارب  ًامتح  »
دناهدـیزرو رفک  هک  یناسک  يارب  رازآ ] جامآ  و   ] شیامزآ هلیـسو  ار  ام  اراـگدرورپ ، (5 .) تسوت يوس  هب  ماـجرف  میتشگزاـب و  وت  يوس  هب 

يارب ینعی ]  ] تسوکین یقـشمرس  نانآ  زا ] يوریپ   ] رد امـش  يارب  ًاعطق  (6 .«) يراکهدیجنـس ياناوت  دوخ  وت  هک  ياشخبب  اـم  رب  و  نادرگم ،
تسا دیما  (7 .) تسا تافص ] ] هدوتس زاینیب  نامه  ادخ  هک ] دنادب   ] دباترب يور  سک  ره  و  ددنبیم . دیما  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یسک 

نابرهم هدنزرمآ  ادخ  و  تساناوت ، ادخ  و  دنک ، رارقرب  یتسود  دـیتشاد ، نمـشد  ار ] ناشیا   ] هک نانآ  زا  یناسک  نایم  امـش و  نایم  ادـخ  هک 
نانآ اب  هک  درادیمن  زاب  دناهدرکن ، نوریب  ناتراید  زا  ار  امـش  هدیگنجن و  امـش  اب  نید  راک ]  ] رد هک  یناسک  زا  ار  امـش  ادخ  اما ] (] 8 .) تسا

هک درادیم  زاب  یناسک  اب  یتسود  زا  ار  امـش  ادخ  طقف  (9 .) درادیم تسود  ار  نارگداد  ادخ  اریز  دیزرو ، تلادع  ناشیا  اب  دـینک و  یکین 
سک ره  و  دناهدرک . یتشپمه  رگیدـکی  اب  ناتندـنارنوریب  رد  هدـنار و  نوریب  ناتیاههناخ  زا  ار  امـش  هدرک و  گنج  امـش  اب  نید  راک ]  ] رد

ار نانآ  دنیآ  امش  دزن  رجاهم ، نامیا  اب  نانز  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (10 .) دننارگمتس نامه  نانآ  دریگ ، یتسود  هب  ار  نانآ 
نآ هن  دینادرگنزاب : نارفاک  يوس  هب  ار  ناشیا  رگید  دیداد ، صیخـشت  نامیااب  ار  نانآ  رگا  سپ  تسا . رتاناد  نانآ  نامیا  هب  ادخ  دییامزایب .
امـش رب  و  دـیهدب ، اهنآ  نارهوش ]  ] هب دـناهدرک  ناـنز ] نیا   ] جرخ هچ  ره  و  لـالح . ناـنز  نیا  رب  نادرم ]  ] نآ هن  دـنلالح و  ناـشیا  رب  ناـنز 

و  ] دیوشن کسمتم  نارفاک  یلبق  ياهدـنویپ  هب  و  دـینک ، جاودزا  ناشیا  اب  دـیهدب - نانآ  هب  ار  ناشرهَم  هک  یتروص  رد   - هک تسین  یهانگ 
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و دینک ، هبلاطم  نارفاک ] زا  ، ] دیاهدرک جرخ  دناهدش ] هدنهانپ  رافک  هب  هک  دوخ  يرارف  دترم و  نانز  يارب   ] امـش ار  هچنآ  و   [ دیـشابن دـنبیاپ 
میکح ياناد  ادخ  و  دـنکیم ، يرواد  امـش  نایم  هک ]  ] تسادـخ مکح  نیا  دـننک . هبلاطم  امـش ] زا   ] دـناهدرک جرخ  ار  هچنآ  دـیاب  مه  اهنآ 

؛ دیتفای تمینغ  امش  و  دندادن ] ار  امش  هبلاطم  دروم  رهَم  رافک  و   ] تفر رافک  يوس  هب  امش  نارـسمه  زا  ینز ]  ] هک یتروص  رد  11)و  .) تسا
يا (12 .) دیـسرتب دـیراد  نامیا  وا  هب  هک  ییادـخ  نآ  زا  و  دـیهدب ، دـناهدرک  جرخ  هچنآ  لداعم  دـناهتفر ، ناشنارـسمه  هک  یناـسک  هب  سپ 

انز و  دننکن ، يدزد  و  دـنزاسن ، کیرـش  ادـخ  اب  ار  يزیچ  هک  دـننک  تعیب  وت  اب  طرـش ] نیا  اب   ] هک دـنیآ  وت  دزن  نامیااب  نانز  نوچ  ربمایپ ،
کین راک ]  ] رد و  دندنبن ، رهوش  هب  هلیح ] و   ] ناتهب اب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  هدازمارح  ياههچب  و  دنـشکن ، ار  دوخ  نادنزرف  و  دـننکن ،

هک یناسک  يا  (13 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  دـنوادخ  اریز  هاوخب ، شزرمآ  نانآ  يارب  ادـخ  زا  نک و  تعیب  نانآ  اب  دـننکن ، یناـمرفان  وت  زا 
هک هنوگ  نامه  دناهدرک ، دیما  بلـس  ترخآ  زا  ًاعقاو  اهنآ  دیریگم . یتسود  هب  هدنار ، مشخ  نانآ  رب  ادـخ  هک  ار  یمدرم  دـیاهدروآ ، نامیا 

(14 .) دناهدومن دیما  عطق  روگ  لها  نارفاک 

فصلا

يا (2 .) میکح دنمجرا  تسوا  و  دنزادرپیم ، ادخ  حـیبست  هب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ماجنا دییوگب و  ار  يزیچ  هک  تسا  دنـسپان  تخـس  ادخ  دزن  (3 (؟ دیهدیمن ماجنا  هک  دـییوگیم  يزیچ  ارچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

داهج دنابرـس ، زا  هدـش  هتخیر  ییانب  ییوگ  هکنانچ  فص ، رد  فص  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  ادـخ  تقیقح ، رد  (4 .) دیهدن
ادخ هداتسرف  نم  دینادیم  هکنیا  اب  دیهدیم ، مرازآ  ارچ  نم ، موق  يا  : » تفگ دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] 5)و .) دننکیم

یماگنه 6)و  .) دنکیمن تیاده  ار  نامرفان  مدرم  ادخ  و  دینادرگرب ، ار  ناشیاهلد  ادخ  دنتشگرب ، قح ] زا   ] نوچ سپ  متسه »؟ امش  يوس  هب 
قیدصت هدوب  نم  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  متـسه . امـش  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا ، نادـنزرف  يا  : » تفگ میرم  رـسپ  یـسیع  هک  ار 

نیا : » دنتفگ دروآ ، نشور  لیالد  نانآ  يارب  یتقو  سپ  مرگتراشب ». تسا  دمحا »  » وا مان  دیآیم و  نم  زا  سپ  هک  ياهداتسرف  هب  منکیم و 
غورد ادخ  رب  دوش ، یم  هدناوخارف  مالسا  يوس  هب  هکنآ  دوجو  اب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رترگمتـس  یـسک  هچ  7)و  .«) تسا راکشآ  يرحس 

هچ رگ   - ادـخ هکنآ  لاح  دـننک و  شوماخ  دوخ  ناـهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  (8 .) دیامنیمن هار  ار  رگمتـس  مدرم  ادـخ  و  ددـنبیم ؟
، درک هناور  تسرد  نییآ  تیاده و  اب  ار  دوخ  هداتسرف  هک  یـسک  تسوا  (9 .) دینادرگ دهاوخ  لماک  ار  دوخ  رون  دـتفا - شوخان  ار  نارفاک 

یتراجت رب  ار  امش  ایآ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (10 .) دیآ شوخان  ار  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، قئاف  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات 
نیا دینک . داهج  ناتناج  لام و  اب  ادـخ  هار  رد  دـیورگب و  وا  هداتـسرف  ادـخ و  هب  (11 (؟ دناهریم كاندرد  یباذـع  زا  ار  امـش  هک  میامن  هار 

[ ناتخرد  ] ریز زا  هک  ییاهغاب  رد  ار  امش  و  دیاشخبب ، امش  رب  ار  ناتناهانگ  ات  (12 .) تسا رتهب  امش  يارب  دینادب ، رگا  يراکادف ] تشذگ و  ]
[ یتمحر  ] 13)و .) تسا گرزب  یبایماک  دوخ ]  ] نیا دروآرد . یگـشیمه  ياهتـشهب  رد  شوخ ، ییاهارـس  رد ]  ] تسا و ناور  اـهرابیوج  نآ 

نامیا هک  یناسک  يا  (14 .) هد تراشب  نادـب ]  ] ار نانمؤم  و  تسادـخ . بناج  زا  یکیدزن  يزوریپ  يرای و  دـیراد : تسود  ار  نآ  هک  رگید 
: دنتفگ نویراوح  دنایناسک »؟ هچ  ادخ  هار  رد  نم  نارای  : » تفگ نویراوح  هب  میرمنبیسیع  هک  هنوگ  نامه  دیشاب ، ادخ  نارای  دیاهدروآ ،

(15 .) دندش هریچ  ات  میدرک  يرای  ناشنانمشد  رب  دندوب ، هدیورگ  هک  ار  یناسک  و  دندیزرو ، رفک  ياهفیاط  سپ  مییادخ ». نارای  ام  »

ۀعمجلا

حیبست تسا ، هنازرف  دـنمجرا  كاپ  هاـشداپ  هک  ار  ییادـخ  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
ناـشکاپ دـناوخب و  ناـنآ  رب  ار  وا  تاـیآ  اـت  تخیگنارب ، ناـشدوخ  زا  ياهداتـسرف  ناداوـسیب  ناـیم  رد  هک  سک  نآ  تسوا  (2 .) دنیوگیم

زا رگید  ییاهتعامج ] رب  زین   ] 3)و .) دندوب يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًاعطق  نانآ ]  ] و دزومایب ، ناشیدب  تمکح  باتک و  دنادرگ و 
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ادخ دنکیم و  اطع  دـهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ ، لضف  نیا  (4 .) راکهدیجنـس دنمجرا  تسوا  و  دناهتـسویپن . اهنآ  هب  زونه  هک  ناشیا 
، دنتـسبن راک  هب  ار  نآ  هاگنآ  دـندیدرگ ] فلکم  نادـب  و   ] دـش راب  نانآ  رب  تاروت  هب ] لمع   ] هک یناسک  لثم  (5 .) تسا رایسب  لضف  ياراد 
و دنتفرگ . غورد  هب  ار  ادـخ  تایآ  هک  یموق  نآ  فصو  تسا  تشز  هچ  هو ] . ] دـشکیم تشپرب  ار  ییاهباتک  هک  تسا  يرخ  لثم  نوچمه 

سپ رگید ، مدرم  هن  دییادخ  ناتسود  امـش  هک  دیرادنپ  رگا  دیاهدش ، يدوهی  هک  یناسک  يا  : » وگب (6 .) دیامنیمن هار  ار  رگمتس  مدرم  ادخ 
دنهاوخن وزرآ  دناهدرک ، شیوخ  تسد  هب  شیپ  زا  هچنآ  ببـس  هب  ار  نآ  زگره  یل ] 7)و[ .«) دینک گرم  تساوخرد  دییوگیم  تسار  رگا 

يوس هب  هاگنآ  دـیآیم ؛ امـش  تقو  رـس  هب  ًاـعطق  دـیزیرگیم ، نآ  زا  هک  یگرم  نآ  : » وگب (8 .) تساناد نارگمتـس  لاح ]  ] هب ادـخ  و  درک ،
نامیا هک  یناسک  يا  (9 .«) درک دهاوخ  ناتهاگآ  دیدرکیم ، نیمز ] يور  رد   ] هچنآ هب  و  دش ، دیهاوخ  هدـینادرگزاب  راکـشآ  ناهن و  ياناد 

رتهب امش  يارب  نیا  دینادب  رگا  دیراذگاو . ار  دتـس  داد و  و  دیباتـشب ، ادخ  رکذ  يوس  هب  دش ، هدادرد  ادن  هعمج  زامن  يارب  نوچ  دیاهدروآ ،
هک دشاب  دینک ، دای  رایـسب  ار  ادخ  دیوش و  ایوج  ار  ادـخ  لضف  دـیدرگ و  هدـنکارپ  نیمز  يور ]  ] رد دـش ، هدرازگ  زامن  نوچ  10)و  .) تسا

كرت ياهداتسیا  هک  یلاح  رد  ار  وت  و  دنوشیم ، روآيور  نآ  يوس  هب  دننیبب ، ییمرگرس  ای  دتـس  داد و  نوچ  11)و  .) دیدرگ راگتسر  امش 
(12 .«) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  و  تسا ، رتهب  دتس  داد و  زا  یمرگرس و  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  : » وگب دننکیم .

نوقفانملا

دنادیم مه ]  ] ادخ و  ییادخ ». ربمایپ  ًاعقاو  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  : » دنیوگ دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  نوچ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
رب يرپس  نوچ ]  ] ار دوخ  ياهدـنگوس  (2 .) دـنیوگغورد تخـس  هرهچود  مدرم  هک  دـهدیم  یهاوگ  ادـخ  و  یتسه ، وا  ربمایپ  ًاـعقاو  وت  هک 

سپس هدروآ ، نامیا  نانآ  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  (3 .) دننکیم دب  هچ  نانآ  هک  یتسار  دناهتـشادزاب . ادخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] هتفرگ و دوخ 
بجعت هب  ار  وت  ناشیاهلکیه  ینیبب ، ار  ناـنآ  نوچ  4)و  .) دنمهفیمن رگید ]  ] هدـش و هدز  رهُم  ناشیاهلد  رب  هجیتن  رد  دـناهتخادرپ و  راکنا  هب 
روخرد هدش و  كوپ  هک   ] دنراوید رب  تشپ  ییاهکعمش  نانآ  ییوگ  یهدیم  ارف  شوگ  ناشراتفگ  هب  دنیوگ  نخس  نوچ  و  درادیم ، او 

[ تقیقح زا   ] اجک ات  ناشدـشکب ؛ ادـخ  زیهرپب ؛ نانآ  زا  دننمـشد ؛ ناشدوخ  دـنرادنپیم . شیوخ  ناـیز  هب  ار  يداـیرف  ره  دنتـسین :] داـمتعا 
و دننادرگیم ، رب  ار  دوخ  ياهرـس  دـهاوخب ،» شزرمآ  امـش  يارب  ادـخ  ربمایپ  ات  دـییایب  : » دوش هتفگ  ناشیدـب  نوچ  5)و  .) دناهتفای فارحنا 
، یهاوخن شزرمآ  ناشیارب  ای  یهاوخب  شزرمآ  ناشیارب  هچ  تسا : ناسکی  ناـنآ  يارب  (6 .) دـنباتیمرب يور  نانکربکت  هک  ینیبیم  ار  نانآ 

ربمایپ دزن  هک  یناسک  هب  : » دـنیوگیم هک  دـنایناسک  نانآ  (7 .) دنکیمن ییامنهار  ار  ناقـساف  ادخ  دوشخب . دـهاوخن  ناشیا  رب  زگره  ادـخ 
ناــقفانم یلو  تسادـــخ  ِنآ  زا  نــیمز  اهنامـــسآ و  ياــههنیجنگ  هــکنآ  لاـــح  و  دـــنوش ، هدـــنکارپ  اـــت  دـــینکم  قاـــفنا  دـــنیادخ 

تزع یل ] و[ درک ». دهاوخ  نوریب  اجنآ  زا  ار  رتنوبز  نآ  تسا  رتدنمتزع  هکنآ  ًاعطق  میدرگرب ، هنیدم  هب  رگا  : » دـنیوگیم (8 .) دنباییمنرد
امش لاوما  راهنز ] ، ] دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (9 .) دننادیمن نایورود  نیا  نکیل  تسا ؛ نانمؤم  نآ  زا  وا و  ربمایپ  نآ  زا  ادخ و  نآ  زا 

، میاهدینادرگ امش  يزور  هچنآ  زا  10)و  .) دنناراکنایز دوخ  نانآ  دنک ، نینچ  سک  ره  و  دنادرگن ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  و 
ات یتخادنین  ریخأت  هب  ارم  لجا ]  ] رتشیب یتدـم  ات  ارچ  اراگدرورپ ، : » دـیوگب دـسر و  ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  هکنآ  زا  شیپ  دـینک ، قافنا 

هچنآ هـب  ادـخ  و  دـنکفایمن ، ریخأـت  هـب  ار ] نآ   ] ادـخ زگره  دـسر ، ارف  شلجا  سک  ره  یل ] 11)و[ (»؟ مشاب ناراـکوکین  زا  مهد و  هقدـص 
(12 .) تسا هاگآ  دینکیم 

نباغتلا

وا ییاورناـمرف و  تسار  وا  دـنیوگیم . حـیبست  ار  ادـخ  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و  رد  هـچ  ره  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هچنآ هب  ادخ  نمؤم و  یخرب  دنرفاک و  امـش  زا  یخرب  دـیرفآ ؛ ار  امـش  هک  سک  نآ  تسوا  (2 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  ساپـس و  تسار 
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يوس هب  ماـجرف  و  تسارآوـکین ، ار  ناـتیاهتروص  درک و  يرگتروـص  ار  امـش  دـیرفآ و  قـح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  (3 .) تسانیب دینکیم 
و دنادیم ، زین ]  ] دیرادیم راکشآ  هک  ار  هچنآ  دینکیم و  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  و  دنادیم ، تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  (4 .) تسوا

دنهاوخ يدرد  رپ  باذع  دندیشچ و  ار  ناشراک  دب  ماجرف  و  دندیزرو ، رفک  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ  (5 .) تساناد اهلد  زار  هب  ادخ 
ناـنآ یل ] دـندروآیم و[ ناـشیارب  راکـشآ  لـیالد  ناـشناربمایپ  هک  دوـب  يور  نآ  زا  یماجرفدـب ]  ] نیا (6 (؟ تسا هدیـسرن  امـش  هب  تشاد ،

زاـینیب ادــخ  و  دوـمن ، يزاـینیب  ادــخ  دــندینادرگ و  يور  دــندش و  رفاـک  سپ  دــنکیم »؟ تیادــه  ار  اـم  يرــشب  اـیآ  : » دــنتفگ [ یم ]
ًامتح مراـگدرورپ ، هب  دـنگوس  يرآ ، : » وـگب دـش . دـنهاوخن  هتخیگنارب  زگره  هـک  دنتـشادنپ  دـندیزرو ، رفک  هـک  یناـسک  (7 .) تساهدوتس

هب سپ  (8 .«) تسا ناسآ  ادخ  رب  نیا  و  تخاس ، دنهاوخ  فقاو  ًاعطق  دـیاهدرک  هچنآ  تقیقح ]  ] هب ار  امـش  سپـس  دـش ، دـیهاوخ  هتخیگنارب 
زور يارب  ار  امـش  هک  يزور  (9 .) تسا هاگآ  دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  و  دـیروآ ، نامیا  میداتـسرف  ورف  ام  هک  يرون  نآ  وا و  ربماـیپ  ادـخ و 

، دـشاب هدرک  ياهتـسیاش  راـک  و  هدروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  تسا ، ندروخ ]  ] ترـسح زور  زور ،]  ] نآ دروآیم ، درگ  يروآدرگ ،
نامه تسا  نیا  دننامب . اجنآ  رد  دروآرد . تسا  ناور  اهرابیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهتـشهب  رد  ار  وا  و  درتسب ، وا  زا  ار  شیاهیدـب 

و دوب ، دنهاوخ  راگدنام  نآ  رد  و ]   ] دنـشتآ لها  نانآ  دناهدرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  و  هدـیزرو ، رفک  هک  یناسک  10)و  .) گرزب یبایماک 
هب هک ] تس  ] ادخ و  دروآ ، هار  هب  ار  شلد  دورگب ، ادخ  هب  هک  یـسک  و  دسرن ، ادخ  نذا  هب  زج  یتبیـصم  چیه  (11 .) تسا یماجنارس  دب  هچ 

راکـشآ یناسرمایپ  طقف  ام  ربمایپ  رب  دینادرگب ، يور  رگا  و  دییامن ، تعاطا  ار  وا ]  ] ربمایپ دیرب و  نامرف  ار  ادـخ  12)و  .) تساناد يزیچ  ره 
رد دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (14 .) دـننک داـمتعا  ادـخ  رب  اـهنت  دـیاب  ناـنمؤم  و  تسین ، يدوـبعم  وا  زج  هک ] تس  ] ادـخ (13 .) تسا
هب دیزرمایب ، دیرذگرد و  دییاشخبب و  رگا  و  دیـشاب ، رذح  رب  نانآ  زا  دنیامـش ، نمـشد  امـش  نادـنزرف  امـش و  نارـسمه  زا  یخرب  تقیقح 

یشاداپ وا  دزن  هک  تسادخ  و  دنی ، [ امش يارب   ] یشیامزآ هلیسو ]  ] ًافرـص ناتنادنزرف  امـش و  لاوما  (15 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  یتسار 
و دـینک ، قافنا  ادـخ ] هار  رد   ] ناتدوخ يارب  یلام  و  دـیربب ، نامرف  دیونـشب و  دـیرادب و  اورپ  ادـخ  زا  دـیناوتیم  ات  سپ  (16 .) تسا گرزب 

نادـنچ ود  امـش  يارب  ار  نآ  دـیهد ، وـکین  یماو  ار  ادـخ  رگا  (17 .) دنناراگتـسر ناـنآ  دـننام ، نوصم  شیوخ  سفن  تّسخ  زا  هک  یناـسک 
راکهدیجنـس دـنمجرا  و ]  ] راکـشآ ناـهن و  ياـناد  (18 .) تـسا راـبدرب  ریذپساپـس  هـک ] تـس  ] ادـخ و  دـیاشخبیم ، امـش  رب  دـنادرگیم و 

(19 .) تسا

قالطلا

هّدع نآ  باسح  دییوگ و  ناشقالط  نانآ  هّدع  يدنبنامز ]  ] رد دییوگ ، قالط  ار  نانز  نوچ  ربمایپ ، يا  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
تـشز راک  بکترم  هکنآ  رگم  دـنورن  نوریب  و  دـینکم ، نوریب  ناشیاههناخ  زا  ار  نانآ  دیـسرتب . ناـتراگدرورپ  ادـخ ، زا  و  دـیراد ، هگن  ار 

، ینادیمن تسا . هدرک  متس  شدوخ  هب  ًاعطق  دهن ، رتارف  ياپ ]  ] ادخ تاررقم  زا  سک  ره  و  یهلا . ماکحا  تسا  نیا  دنـشاب . هدش  يراکـشآ 
زا یگتسیاش  هب  ای  دیراد ، ناشهاگن  یگتسیاش  هب  ای ] ، ] دیسر رس  هب  نانآ  هّدع  نوچ  سپ  (2 .) دروآ دیدپ  يدماشیپ  نیا ، زا  سپ  ادخ  دیاش 
نآ هب  هک  يزردنا  تسا  نیا  دـیراد . اپ  هب  ادـخ  يارب  ار  یهاوگ  و  دـیریگ ، هاوگ  دوخ  نایم  زا  ار  لداع  درم ]  ] نت ود  و  دـیوش ، ادـج  نانآ 

رارق یندــشنوریب  هار  وا  يارب  ادــخ ] ، ] دــنک اورپ  ادــخ  زا  سک  ره  و  دوـشیم ، هداد  دراد ، ناـمیا  نیــسپزاب  زور  ادــخ و  هـب  هـک  سک 
ادـخ تسا . سب  يو  يارب  وا  دـنک  دامتعا  ادـخ  رب  سک  ره  و  دـناسریم ، يزور  وا  هب  دـنکیمن ، ار  شباـسح  هک  ییاـج  زا  3)و  .) دهدیم

ندـیدنوخ زا  هک  امـش  نانز  نآ  4)و  .) تسا هدرک  ررقم  ياهزادـنا  يزیچ  ره  يارب  ادـخ  یتـسار  هب  تـسا . هدـنناسرماجنا  هـب  ار  شناـمرف 
زین  ] دـناهدیدن نوخ  زونه ]  ] هک ینارتخد ]  ] و تسا ، هام  هس  ناـنآ  هّدـع  هن ]؟ اـی  دـننیبیم  نوخ  هک   ] دـیراد کـش  رگا  دـندیمون ، هناـهام ] ]

شراک رد  وا  يارب  ادخ ]  ] دراد اورپ  ادخ  زا  سک  ره  و  دننک ، لمح  عضو  هک  تسا  نیا  ناشتّدـم  نتـسبآ  نانز  و  تسا ،] هام  هس  ناشهّدـع 
وا زا  ار  شیاهیدب  دـنک ، اورپ  ادـخ  زا  سک  ره  و  تسا ؛ هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  نآ  هک  ادـخ  نامرف  تسا  نیا  (5 .) دزاس مهارف  یلیهست 
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اهنآ هب  دـیهد و  ياج  ار  نانآ  شیوخ  تعاطتـسا  ردـق  هب  دـیراد ، تنوکـس  دوخ ]  ] هک اـجنامه  (6 .) دنادرگ گرزب  ار  شـشاداپ  دـیادزب و 
امـش يارب  رگا  و  دـننک . لمح  عضو  ات  دـیهدب  ار  ناشجرخ  دـنرادراب  رگا  و  دـینک . گنت  نانآ  رب  ار  هصرع  ات  دـیناسرم  ناـیز ] و   ] بیـسآ

هب مه  اب  دروم ] نیا  رد   ] ناتراک رگا  و  دیزادرپ ، تروشم  هب  دوخ  نایم  یگتـسیاش  هب  دـیهدب و  ناشیا  هب  ار  ناشدزم  دـنهدیم  ریـش  هچب ] ]
دیاب دـشاب  گنت  وا  يزور  هک  ره  و  دـنک ، هنیزه  دوخ  ییاراد  زا  هک  تسا  رگناوت  رب  (7 .) دهد ریش  ار ] هّچب   ] يرگید نز ]  ] دیـشک يراوشد 

زا سپ  يدوز  هب  ادـخ  دـنکیمن . فـیلکت  تسا  هداد  وا  هب  هچنآ  ردـق ] هب   ] زج ار  سک  چـیه  ادـخ  دـنک . جرخ  هداد  وا  هـب  ادـخ  هـچنآ  زا 
تخس یباسح  اهنآ  زا  دندیچیپ و  رـس  شناربمایپ  دوخ و  راگدرورپ  نامرف  زا  هک  اهرهـش  رایـسب  هچ  8)و  .) دنکیم مهارف  یناسآ  يراوشد 

ادخ (10 .) دوب نایز  ناشراک  نایاپ  و  دندیـشچ ، ار  دوخ  لمع  تشز  رفیک  ات  (9 .) میدرک باذع  تشز  سب ]  ] یباذع هب  ار  نانآ  میدیـشک و 
امـش يوس  ادـخ  هک  یتسار  دیـسرتب . ادـخ  زا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  ینادـنمدرخ  يا  سپ  تسا . هدرک  هداـمآ  تخـس  یباذـع  ناـنآ  يارب 

ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دـنکیم ، توالت  امـش  رب  ار  ادـخ  رگنـشور  تایآ  هک  يربمایپ  (11 :) تسا هداتسرف  ورف  يراکذت 
ریز زا  هک  ییاهغاب  رد  ار  وا  دـنک  هتـسیاش  راک  دورگب و  ادـخ  هب  سک  ره  و  درب ، نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  دـناهدرک  هتـسیاش 
ادخ (12 .) تسا هدرک  شوخ  وا  يارب  ار  يزور  ادـخ  ًاـعطق  دـننامیم . نآ  رد  هنادواـج  دروآیمرد ، تسا ، ناور  اـهرابیوج  نآ  ناـتخرد ] ]

ره رب  ادخ  هک  دینادب  ات  دیآیم ، دورف  اهنآ  نایم  رد  ادخ ]  ] نامرف دیرفآ . نیمز  تفه  اهنآ  دننامه  نامـسآ و  تفه  هک  تسا  یـسک  نامه 
(13 .) تسا هتفرگ  رب  رد  ار  يزیچ  ره  يو  شناد  یتسار  هب  و  تساناوت ، يزیچ 

میرحتلا

؟ ینکیم مارح  هدـینادرگ  لـالح  وت  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  تنارـسمه ، يدونـشخ  يارب  ارچ  ربماـیپ ، يا  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
تـسرپرس ادـخ  و  تسا ، هتـشاد  ررقم  ار  ناتیاهدـنگوس  ندوـشگ  هار ]  ] امـش يارب  ادـخ  ًاـعطق  (2 .) تسا نابرهم  هدـنزرمآ  هک ] تس  ] ادـخ

[ رگید نز  هب   ] ار نآ  يو  هک  نیمه  و  تـفگ ، یناـهن  ینخـس  شنارـسمه  زا  یکی  اـب  ربماـیپ  نوـچ  3)و  .) میکح ياناد  تسوا  و  تساـمش ،
نوچ سپ  دومن . ضارعا  رگید ]  ] یـشخب زا  درک و  راهظا  ار  نآ  زا  یـشخب  ربمایپ ]  ] دـینادرگ علطم  نآ  رب  ار  ربماـیپ ]  ] ادـخ داد و  شرازگ 
رگا (4 .«) تسا هداد  ربـخ  هاـگآ  ياـناد  نآ  ارم  : » تفگ هداد »؟ ربـخ  وت  هب  ار  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ يو  داد ، ربـخ  نز ]  ] نآ هب  ار  بلطم ] ]

رد دینک ، کمک  رگیدکی  هب  وا  هیلع  رگا  و  تسا . هدرک  ادیپ  فارحنا  ناتیاهلد  ًاعقاو  تسا ،] رتهب   ] دینک هبوت  ادخ  هاگرد  هب  نز ] ود  امـش  ]
دنهاوخ وا ]  ] نابیتشپ  [ مه  ] ناگتشرف نیا ، زا  هتـشذگ  و  دنیوا ] روای  زین   ] نانمؤم حلاص  لیئربج و  و  تسوا ، تسرپرـس  دوخ  ادخ  تقیقح ،

، دـباع راک ، هبوت  ربنامرف ، نمؤم ، ناملـسم ، امـش : زا  رتهب  ینارـسمه  شراگدرورپ  تسا  دـیما  دـیوگ ، قـالط  ار  امـش  ربماـیپ ، رگا  (5 .) دوب
مدرم و نآ ، تخوس  هک  یـشتآ  زا  ار  ناتناسک  ناتدوخ و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  (6 .) دهد ضوع  وا  هب  هزیشود  هویب و  رادهزور ،

یچیپرـس هداد  روتـسد  نانآ  هب  ادخ  هچنآ  زا  دنا . هدـش ] هدرامگ   ] ریگتخـس و ]  ] نشخ یناگتـشرف  شتآ ]  ] نآ رب  دـینک : ظفح  تساهگنس 
رفیک دیدرکیم  هچنآ  هب  عقاو  رد  دیرواین ، رذع  زورما  دیاهدش ، رفاک  هک  یناسک  يا  (7 .) دنهدیم ماجنا  دنرومأم  هک  ار  هچنآ  دننکیمن و 
امـش زا  ار  ناتیاهیدـب  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دـیما  دـینک ، نیتسار  ياهبوت  ادـخ  هاگرد  هب  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  (8 .) دیباییم

وا اب  هک  ار  یناسک  و  دوخ ]  ] ربمایپ ادخ  زور  نآ  رد  دروآرد . تسا  ناور  اهرابیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  ییاهغاب  هب  ار  امـش  دـیادزب و 
ار ام  رون  اراگدرورپ ، : » دـنیوگیم تسا . ناور  ناشتـسار ، تمـس  و  نانآ ، شیپاشیپ  زا  ناـشرون  دـنادرگیمن : راوخ  دـندوب  هدروآ  ناـمیا 

ریگ تخـس  نانآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اـب  ربماـیپ ، يا  (9 .«) ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ياشخبب ، اـم  رب  نادرگ و  لـماک  اـم  يارب 
لَثَم ار  طول  نآ  حون و  نآ  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  يارب  ادخ  (10 .) تسا یماجنارس  دب  هچ  دوب و  دهاوخ  مّنهج  رد  ناشیا  ياج  هک ] ]
ربارب رد  اهنآ  نارهوش ]  ] تسد زا  يراک  و  دـندرک ، تنایخ  اهنآ  هب  دـندوب و  ام  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  هدـنب  ود  حاکن  رد  ود  ره  هک ]  ] هدروآ

ار نوعرف  رـسمه  ادخ  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يارب  11)و  .«) دیوش شتآ  لخاد  ناگدنوش  لخاد  اب  : » دـش هتفگ  و  دوبن ، هتخاس  ادـخ 
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زا ارم  و  هد ، تاـجن  شرادرک  نوعرف و  زا  ارم  و  زاـسب ، میارب  ياهناـخ  تشهب  رد  دوخ  شیپ  اراـگدرورپ ، : » تفگ هک  هاـگنآ  هدروآ ، لـثم 
میدیمد و دوخ  حور  زا  وا  رد  تشاد و  هاگن  نمادکاپ  ار  دوخ  هک  یـسک  نامه  ار ، نارمع  تخد  میرم  12)و  .«) ناهرب رگمتس  مدرم  تسد 

(13 .) دوب نارادربنامرف  زا  درک و  قیدصت  ار  وا  ياهباتک  دوخ و  راگدرورپ  نانخس 

کلملا

هکنامه (2 .) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  ییاورناـمرف  هکنآ  تسا  هتـسجخ ] و   ] راوگرزب (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ار نامسآ  تفه  هک  نامه  (3 .) هدنزرمآ دنمجرا  تسوا  و  دیرتراکوکین ، ناتمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دروآ  دیدپ  ار  یگدـنز  گرم و 
[ یناـصقن و   ] لـلخ اـیآ  رگنبزاـب ، ینیبیمن . یتواـفت ] و   ] فـالتخا هنوـگ  چـیه  رگـشیاشخب  يادـخ ]  ] نآ شنیرفآ  رد  دـیرفایب . هقبط  هقبط 
میداد و تنیز  ییاهغارچ  اب  ار  ایند  نامسآ  تقیقح ، رد  5)و  .) ددرگزاب تیوس  هب  هدنامرد  نوبز و  تهاگن  ات  رگنب  هرابود  زاب  (4 (؟ ینیبیم
هب هـک  یناــسک  6)و  .) مـیاهدرک هداــمآ  نازورف  شتآ  باذــع  اــهنآ  يارب  میدــینادرگ و  مــحازم ] ياوــق  نیطایــش =[  درط  هیاــم  ار  نآ 
نآ زا  دـنوش ، هدـنکفا  اجنآ  رد  نوچ  (7 .) تسا یماجنارـس  دـب  هچ  تشاد و  دـنهاوخ  منهج  شتآ  باذـع  دـندروآ ، راکنا  ناشراگدرورپ 

، دـنوش هدـنکفا  نآ  رد  یهورگ  هک  راـب  ره  دوـش . هتفاکـش  مشخ  زا  هک  تـسا  کـیدزن  (8 .) دـشوجیم هک  یلاح  رد  دنونـشیم  یـشورخ 
بیذکت یل ] دمآ و[ ام  يوس  هب  ياهدنهد  رادشه  ارچ ، : » دنیوگ (9 (»؟ دماین ياهدنهد  رادشه  ار  امش  رگم  : » دنسرپ ناشیا  زا  نآ  نانابهاگن 

ای میدوب  هتفریذپ ] و   ] هدینـش رگا  : » دنیوگ 10)و  .«) دیتسین گرزب  یهارمگ  رد  زج  امـش  تسا ، هداتـسرفن  ورف  يزیچ  ادخ  میتفگ : میدرک و 
ناهن رد  هک  یناسک  (12) منهج لها  رب  داب  گرم  و  دننکیم . رارقا  دوخ  هانگ  هب  سپ  (11 .«) میدوبن نایخزود  نایم ]  ] رد میدوب  هدرک  لقعت 

شراکـشآ ای  دـیراد ، ناـهنپ  ار  دوخ  نخـس  رگا ]  ] 13)و .) دوب دـهاوخ  گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  ار  ناـنآ  دنـسرتیم ، ناـشراگدرورپ  زا 
هاـگآ نیب  کـیراب  دوـخ  وا  هکنیا  اـب  دـنادیمن ؟ تـسا  هدـیرفآ  هـک  یـسک  اـیآ  (14 .) تـسا هاـگآ  اـهلد  زار  هـب  يو  تـقیقح  رد  دـییامن ،

زیخاتسر دیروخب و  ادخ ]  ] يزور زا  دیوش و  راپـسهر  نآ  يانخارف  رد  سپ  دینادرگ ، مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  یـسک  تسوا  (15 .) تسا
؟ دتفا ندیپت  هب  نیمز ]  ] هاگانب سپ  درب ، ورف  نیمز  رد  ار  امش  هک  دیاهدش  نمیا  تسا  نامـسآ  رد  هک  سک  نآ  زا  ایآ  (16 .) تسوا يوس  هب 

تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  سپ  دتسرف ؟ ورف  هزیرگنس  زا  يدابدنت  امش  رس ]  ] رب هک  دیاهدش  نمیا  تسا  نامـسآ  رد  هک  سک  نآ  زا  ای  (17)
يالاب رد  ایآ  (19 (؟ دوب هنوگچ  نم  باذـع  سپ  دـنتخادرپ  بیذـکت  هب  یناسک  زین ]  ] ناـنآ زا  شیپ  (18)و  تسا هنوـگچ  نم  نداد  میب  هک 

وا درادیمن ، هاگن  ار  اهنآ  یـسک ]  ] نامحر يادخ  زج  دننآیم ؟ لاب  هاگ ]  ] دنرتسگیم و لاب  هاگ ] هک   ] دناهتـسیرگنن ناگدـنرپ  هب  ناشرس 
نارفاک تسیک ؟ نامحر  يادخ  زج  دنکیم ، ناتیرای  هک  تسا  یهاپس  نوچ ]  ] امش يارب  دوخ  هک  یـسک  نآ  ای  (20 .) تسانیب يزیچ  ره  هب 

یشکرس رد  هکلب  هن ] [ ؟ دراد زاب  امش ] زا   ] ار دوخ  يزور  ادخ ]  ] رگا دهد  يزور  امـش  هب  هک  نآ  تسیک  ای  (21 .) دنتسین بیرف  راتفرگ  زج 
تـسار هار  رب  هداتـسیا  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتفای  تیاده  دیامیپیم  هار  راسنوگن  هک  سک  نآ  ایآ  سپ  (22 .) دندرک يراشفاپ  ترفن  و 

مک هـچ  تـسا . هدــیرفآ  اــهلد  ناگدــید و  شوــگ و  امــش  يارب  هدروآ و  دــیدپ  ار  امــش  هــک  سک  نآ  تــسوا  : » وــگب (23 (؟ دوریم
: دنیوگیم 25)و  .«) دش دیهاوخ  هدروآ  درگ  هک ] تس   ] وا دزن  هب  و  هدرک ، هدـنکارپ  نیمز  رد  ار  امـش  هک  تسوا  : » وگب (24 .«) دیرازگساپس

ياهدـنهد رادـشه  ًافرــص  نـم  تسادــخ و  شیپ  طـقف  نآ ]  ] مـلع : » وـگب (26 (»؟ دوـب دـهاوخ  یک  هدـعو  نـیا  دــییوگیم ، تـسار  رگا  »
نیا : » دوش هتفگ  و  دور ، مه  رد  دـناهدش  رفاک  هک  یناـسک  ياـههرهچ  دـننیبب ، کـیدزن  ار  دوعوم ] هظحل   ] نآ هک  هاـگنآ  27)و  .«) مراکشآ

ار ام  ای  دـنک  كاله  تسا  نم  اـب  ار  هک  ره  ارم و  ادـخ  رگا  دـیهد ، ربخ  نم  هب  : » وگب (28 «) دـیدناوخیم ارف  ار  نآ  هک  يزیچ  ناـمه  تسا 
نامیا وا  هب  رگـشیاشخب ، يادـخ  تسوا  : » وگب (29 (»؟ داد دـهاوخ  هاـنپ  درد  رپ  یباذـع  زا  ار  نارفاـک  یـسک  هچ  دـهد ، رارق  تمحر  دروم 

نم هب  : » وگب (30 .«) تسا يراکـشآ  یهارمگ  رد  دوـخ  هک  تسا  یـسک  هچ  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  و  میدرک . لـکوت  وا  رب  و  میدروآ ،
(31 (»؟ دروآ دهاوخ  ناتیارب  ناور  بآ  یسک  هچ  دور ، ورف  نیمز ] هب   ] امش یندیماشآ ]  ] بآ رگا  دیهد ، ربخ 
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ملقلا

3)و .) یتـسین هناوید  تراـگدرورپ ، فطل  هب  وـت ، هک ] (] 2 ،) دنـسیونیم هچنآ  ملق و  هب  دـنگوس  نوـن ، (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
[ هک (] 6 ،) دید دـنهاوخ  دـید و  یهاوخ  يدوز  هب  (5) تسـالاو ییوخ  ار  وت  هک  یتـسار  4)و  .) دوب دـهاوخ  تنمیب  یـشاداپ  ار  وت  نامگیب ،

ناگتفای هار  هب  وا  مه ]  ] و هدـش ، فرحنم  وا  هار  زا  یـسک  هچ  دـنادیم  رتهب  دوخ  تراـگدرورپ  (7 .) دینونج شوختسد  امـش  زا  کی  مادک 
ياهیاـم ورف  هدـنروخ  مسق  ره  زا  10)و  .) دـنیامن یمرن  ات  ینک  یمرن  هک  دـنراد  تسود  (9 .) ربم نامرف  ناـنزغورد  زا  سپ ، (8 .) تسا رتاناد 

نآ زا  هتشذگ  و ] ، ] خاتـسگ (13 ،) هشیپ هانگ  زواجتم ، ریخ ، عناـم  (12 ،) درادیمرب ماـگ  ینیچربـخ  يارب  تسوجبیع و  هک ] (] 11 :) ربم نامرف 
ناینیـشیپ ياـههناسفا  : » دـیوگ دوـش ، هدـناوخ  وا  رب  اـم  تاـیآ  نوـچ  (15 ،) تـسا رادرـسپ  رادـلام و  هـکنیا  فرـص  هـب  (14 ،) تسا هدازاـنز 

رارق شیامزآ  دروم  میدومزآ ، ار  نارادغاب  هک  هنوگ  نامه  ار  نانآ  ام  (17 [.) مینک شیاوسر  و   ] میهن غاد  شاینیب  رب  هک  ادوز  (16 .«) تسا
رد سپ  (19 .) دـنتفگن هللا » ءاش  نا  [ » یل 18)و[ .) دننیچب ًامتح  ار  غاب ]  ] نآ هویم ]  ] دـنزیخرب و حبـص  هک  دـندروخ  دـنگوس  هک  هاگنآ  میداد ،

[ ریاـب نیمز  و   ] هدز تـفآ  غاـب ]،  ] 20)و .) دـمآ رد  شدرگ  هب  غاـب ]  ] نآ رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  ییـالب  دـندوب ، هدونغ  ناـنآ  هک  یلاـح 
شیوـخ تـشک  يوـس  هـب  نادادـماب  دـینیچیم ، هوـیم  رگا  : » هـک (22 ،) دـندز ادـص  ار  رگیدـکی  نادادـماب  نارادــغاب ]  ] سپ (21 .) دیدرگ

رد ناهاگحبص  25)و  .«) دیآ رد  امـش  رب  ییاونیب  غاب  رد  دـیابن  زورما  هک : (» 24) دنتفگیم مه  هب  هتـسهآ  دـنداتفا و  هار  هب  سپ  (23 .«) دیور
هکلب هن ] (] 27 .) میاهدرک مگ  هار  ام  ًاعطق  : » دنتفگ دـندید ، ار  غاب ]  ] نوچ 26)و  .) دنتفر دـندیدیم ، اناوت  نایاونیب ]  ] عنم رب  ار  دوخ  هک  یلاح 
یکاپ هب  ار  وت  اراگدرورپ ، : » دنتفگ (29 (»؟ دییاتسیمن یکاپ  هب  ار  ادخ  ارچ  متفگن : امش  هب  ایآ  : » تفگ ناشنیرتدنمدرخ  (28 .) میمورحم ام 

يا : » دنتفگ (31 .) دنتفرگ شهوکن  هب  ار  رگیدمه  دندروآ و  رگید  یضعب  هب  ور  ناشیضعب  سپ  (30 . ») میدوب رگمتس  ًاعقاو  ام  مییاتسیم ،
ناـمراگدرورپ هـب  اـم  اریز  دــهد ، ضوـع  اـم  هـب  ار  نآ  زا  رتـهب  اــم  راــگدرورپ  هـک  تـسا  دــیما  (32) میاهدوـب شکرــس  هـک  اـم  رب  ياو 

دزن ناراــگزیهرپ ، يارب  (34 .) دوـب دـهاوخ  رتـگرزب  ًاـعطق  دنتــسنادیم  رگا  ترخآ ، باذـع  و  تـسا ، نـینچ  اـیند ]  ] باذــع (33 .) میقاتشم
؟ هدش هچ  ار  امش  (36 (؟ داد میهاوخ  رارق  ناراکدـب  نوچ  ار  نارادربنامرف  اـیآ  سپ  (35 .) تسا تمعن  زان و  رپ  ياهناتـسغاب  ناشراگدرورپ 

دهاوخ نآ  رد  امش  يارب  دینیزگیمرب ، ار  هچ  ره  هک  (38 ،) دیریگیم ارف  نآ  رد  هک  تسه  یباتک  ار  امش  ای  (37 (؟ دینکیم يرواد  هنوگچ 
: سرپب نانآ  زا  (40 (؟ دـینک مکح  تساوخ  ناتلد  هچ  ره  هک  دـیاهتفرگ  اسر  ییاهدـنگوس  ام ] زا   ] تماـیق زور  اـت  امـش  هکنیا  اـی  (39 (؟ دوب
و  ] راز راک ، هک  يزور  (42 .) دنروایب ار  ناشناکیرش  دنیوگیم  تسار  رگا  سپ  دنراد ؟ یناکیرش  ای  (41 (؟ دنی اعدا ]  ] نیا نماض  ناشمادک 
، دریگیم ورف  ار  نانآ  يراوخ  هداتفا ، ریز  هب  ناشناگدید  (43 .) دنباین ییاناوت  دوخ  رد  دنوش و  هدناوخ  ارف  هدجس  هب  دوش و  راوشد ] ییاهر 

دنکیم بیذـکت  ار  راـتفگ  نیا  هک  یـسک  اـب  ارم  سپ  (44 .) دـندوب تسردـنت  دـندشیم و  توعد  هدجـس  هب  نیا ] زا  شیپ   ] هک یلاـح  رد 
راوتسا تخـس ]  ] نم ریبدت  اریز  مهدیم ، ناشتلهم  45)و  ،) تفرگ میهاوخ  نابیرگ ]  ] دنباین رد  هک  ياهنوگ  هب  ار  نانآ  جـیردت  هب  راذـگاو .

تساهنآ و شیپ  بیغ  ملع ]  ] ای (47 (؟ دـنباییم رابنارگ  ناوات ، راب  ریز  ار  دوخ  نانآ  و  ینکیم ، تساوخرد  يدزم  نانآ  زا  اـیآ  (46 .) تسا
ادن هدز  هودنا  هک  هاگنآ  شابم ، سنوی ]  ]= یهام مدمه  دننام  و  زرو ، ییابیکـش  تراگدرورپ  مکح  لاثتما ]  ] رد سپ  (48 (؟ دنسیونیم اهنآ 
سپ (50 .) دشیم هتخادنا  کشخ  نیمز  رب  هدش  شهوکن  ًاعطق  درکیمن ، وا  لاح ]  ] كرادت شراگدرورپ  بناج  زا  یفطل  رگا  (49 .) دادرد

ار وت  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دندینـش  ار  نآرق  نوچ  دندش ، رفاک  هک  نانآ  51)و  .) دینادرگ شناگتـسیاش  زا  دیزگرب و  ار  يو  شراگدرورپ 
(53 .) تسین نایناهج  يارب  يراکذت  زج  نآرق ]  ] هکنآ لاح  52)و  .«) تسا ياهناوید  ًاعقاو  وا  : » دنتفگیم و  دننزب ، مشچ 

ۀقاحلا

، داع دومث و  (4 (؟ تسیچ هدنهد  خر  نآ  هک  یناد  هچ  3)و  (؟ هدنهد خر  نآ  تسیچ  (2 .) هدنهد خر  نآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
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يدابدنت هلیـسو ]  ] هب داع ، اما  6)و  .) دندیـسر تکاله  هب  دوخ ]  ] یـشکرس يازـس ]  ] هب دومث  اما  (5 .) دندرک بیذـکت  ار  هدـنبوک  هثداح  نآ 
هداتفا ورف  ار  مدرم  تدـم ]  ] نآ رد  تشامگب : نانآ  رب  یپایپ  زور  تشه  بش و  تفه  ار  نآ  ادـخ ] هک  (] 7 .) دندش كاله  شکرس  هدنفوت 

وا زا  شیپ  هک  یناـسک  نوـعرف و  9)و  (؟ ینیبیم ياج  رب  ار  یـسک  نانآ  زا  اـیآ  (8 .) دـنایهت نایم  ياهلخن  ياههنت  اهنآ  ییوگ  يدـیدیم ،
و دندرک ، یچیپرس  ناشراگدرورپ  هداتسرف  رما  زا  10)و  .) دندش اطخ  بکترم  هروماع ] مودس و   ] هدش نوگنرس  ياهرهـش  مدرم ]  ] دندوب و

امش يارب  ار  نآ  ات  (12 .) میدومن راوس  یتشک  رب  ار  امش  درک ، نایغط  بآ  نوچ  ام ، (11 .) تفرگ ورف  تخس ، ینتفرگ  هب  ار  نانآ  مه ] ادخ  ]
زا اههوک  نیمز و  14)و  .) دوش هدـیمد  راب  کی  روص  رد  هک  هاگنآ  سپ  (13 .) دراد هاگن  ار  نآ  اونـش  ياهـشوگ  مینادرگ و  يرکذت  هیام ] ]

16)و .) دـبای عوقو  ینانچنآ ]  ] هعقاو هک  تسا  زور  نآ  سپ  (15 .) دـندرگ زیر  زیر  ناکت  کی  اب  اهنآ  يود  ره  دـنوش و  هتـشادرب  دوخ  ياج 
تراگدرورپ شرع  و  دنا ، [ نامسآ  ] فارطا رد  ناگتشرف  17)و  .) دشاب هتسسگ  مه  زا  نآ  هک  تسا  زور  نآ  رد  و  دفاکشب ، مه  زا  نامـسآ 

امش زا  ياهدیـشوپ  و ] ، ] دیوشیم هضرع  ادخ ] هاگـشیپ  هب   ] امـش زور ، نآ  رد  (18 .) دـنرادیم رب  دوخ  رـس  رب  هتـشرف ]   ] تشه زور ، نآ  ار 
هک متشاد  نیقی  نم  (20 .) دیناوخب ار  مباتک  دییایب و  : » دیوگ دوش ، هداد  شتسار  تسد  هب  شاهمانراک  هک  یـسک  اما  (19 .) دنامیمن هدیشوپ 

سرتـسد رد  شیاـه  هوـیم  هـک ] (] 23 ،) نـیرب یتـشهب  رد  (22 :) تـسا شوــخ  یگدــنز  کــی  رد  وا  سپ  (21 .) مسریم دوـخ  باـسح  هـب 
هب شاهمانراک  هک  یـسک  اـما  25)و  .) دـیداد ماجنا  هتـشذگ  ياهزور  رد  هچنآ  شاداپ ]  ] هب داـب ، ناـتاراوگ  دیـشونب ، دـیروخب و  (24 .) تسا
نآ شاک  يا  (27 .) مدوب هدـشن  رادربخ  دوخ  باسح  زا  26)و  .) مدوب هدرکن  تفایرد  ار  مباـتک  شاـک  يا  : » دـیوگ دوش ، هداد  شپچ  تسد 
رد ار و  وا  دیریگب  :[ » دـنیوگ (] 30 .) تفرب نم  فک ]  ] زا نم  تردـق  (29 .) دیـشخبن يدوس  ارم  نم ، لام  (28 .) درکیم مامت  ار  راـک  گرم ] ]
هب وا  هک  ارچ  (33 .) دیشک دنب  رد  ار  يو  تسا  زگ  داتفه  نآ  يزارد  هک  يریجنز  رد  سپ  (32 .) دیزادنا ششتآ  نایم  هاگنآ  (31 .) دیشک لغ 

یکاروخ 36)و  .) تسین يرگتیامح  اـجنیا  رد  ار  وا  زورما  سپ  (35 .) درکیمن قیوشت  نیکـسم  ماعطا  هب  34)و  .) دیورگیمن گرزب  يادخ 
هچنآ هب  منکیم  دای  دـنگوس  دـیرادنپیم ،] هک  تسا  ناـنچ   ] هن سپ  (38 .) دـنروخیمن ناراـکاطخ  زج  ار  نآ  هک  (37 ،) درادن هباکرچ  زج 

هب  ] رتمک هک ]  ] تسین يرعاـش  راـتفگ  نآ  41)و  .) تسا راوگرزب  ياهداتـسرف  راتفگ  ًاعطق  نآرق ]  ] هک (40 ،) دینیبیمن هچنآ  39)و  ،) دینیبیم
راـگدرورپ بناـج  زا  تسا  ياهدـمآدورف  ماـیپ ] (] 43 .) دـیریگیم دــنپ  نآ ] زا   ] رتـمک هـک ]  ] ینهاـک راـتفگ  هـن  42)و  .) دـیراد نامیا  نآ ]

هراـپ ار  شبلق  گر  سپــس  (46 ،) میتـفرگیم تخـس  ار  شتـسار  تسد  (45 ،) دوـب هتــسب  اـم  رب  اـههتفگ  ياهراـپ  وا ]  ] رگا 44)و  .) نایناهج
هب ام  49)و  .) تسا ناراگزیهرپ  يارب  يراکذت  نآرق ] ، ] تقیقح رد  48)و  .) دشیمن وا  باذع ]  ] زا عنام  امش  زا  کی  چیه  47)و  ،) میدرکیم

، ههبـشیب نآرق ،]  ] نیا 51)و  .) تسا یترـسح  نارفاک  رب  ًاـعقاو  نآ  50)و  .) دنتـسه یناگدـننکبیذکت  امـش  نایم ]  ] زا هک  مینادیم  یتسار 
(53 .) يوگ حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  ساپ ]  ] هب سپ  (52 .) تسا ینیقی  یتقیقح 

جراعملا

ياهدـنرادزاب ار  نآ  و ]  ] دراد نارفاک  هب  صاـصتخا  هک  (2 ،) دیسرپ ياهدنوشعقاو  باذع  زا  ياهدنـسرپ  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هب تسا  لاس  رازه  هاجنپ  شرادقم  هک  يزور  رد  حور ، ناگتشرف و  (4 .) تسا بتارم ] و   ] تاجرد بحاص  دنوادخ  بناج  زا  و ] (] 3 .) تسین
هک يزور  (8 .) مینیبیم شکیدزن  ام ]  ] 7)و ،) دننیبیم رود  ار  باذع ]  ] نانآ اریز  (6 .) وکین يربص  نک ، ربص  سپ  (5 .) دنوریم الاب  وا »  » يوس

، دـسرپن لاح ]  ] یمیمـص تسود  زا  یمیمـص  تسود  چـیه  10)و  ،) ددرگ هدز  مشپ  نوـچ  اـههوک  9)و  ،) دوش هتخادـگ  زلف  نوچ  اهنامـسآ 
ار دوخ  نارـسپ  تسناوت  یم  زور ، نآ  باذـع  زا  ییاهر  يارب  شاک  هک  دـنکیم  وزرآ  راکهانگ  دـنهدیم . ناـشن  ناـشیا  هب  ار  ناـنآ  (11)

همه تسا  نیمز  يور  رد  هک  ار  هـک  ره  14)و  ،) دهدیم هانپ  وا  هب  هک  ار  شاهلیبق  13)و  ،) ار شردارب  شرسمه و  زین ]  ] 12)و ،) دهد ضوع 
هدـننکرب ار  مادـنا  رـس و  تسوپ  (16 ،) دـشکیم هناـبز  شتآ ] . ] تسا نـینچ  هـن  (15 .) درکیم اــهر  ار  دوـخ  هاــگنآ  و  دادیم ] ضوـع   ] ار

هک یتسار  هب  (19 .) دناوخیم ارف  هتشاد ] هاگن  ار  شباسح  و   ] هتشابنا هدروآ و  درگ  18)و  ،) هتفاترب يور  هدرک و  تشپ  ار  هک  ره  (17 .) تسا
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لخب دـسر  وا  هب  يریخ  نوچ  21)و  .) دنک هبال  زجع و  دـسر  وا  هب  ياهمدـص  نوچ  (20 .) تسا هدش  قلخ  باتیب ] و   ] دـنمزآ تخـس  ناسنا 
، تسا مولعم  یقح  ناشلاوما  رد  هک  ناـنامه  24)و  .) دننکیم يرادـیاپ  ناشزامن  رب  هک  یناسک  نامه  (23 :) نارازگزامن زا  ریغ  (22 .) دزرو
زا هک  ارچ  (28 .) دنکانمیب ناشراگدرورپ  باذـع  زا  هک  نانآ  27)و  .) دـنراد رواب  ار  ازج  زور  هک  یناسک  26)و  .) مورحم لئاس و  يارب  (25)
هک ناشنازینک  ای  دوخ  نارـسمه  رب  رگم  (30 ،) دـننکیم ظفح  ار  دوخ  نماد  هک  یناسک  29)و  .) دوب دنناوتیمن  نمیا  ناشراگدرورپ  باذع 
هک یناسک  32)و  .) دنناگدنرذگرد دح  زا  نامه  نانآ  دهن ، رتارف  دح ]  ] نیا زا  اپ  سک  ره  31)و  .) دنتسین شهوکن  دروم  تروص ] نیا  رد  ]

تموادـم ناـشزامن  رب  هک  یناـسک  34)و  .) دناهداتـسیا دوـخ  ياهتداهـش  رب  هک  ناـنآ  33)و  .) دـننکیم تاـعارم  ار  دوخ  ناـمیپ  اـهتناما و 
يوس هب  دناهدیزرو ، رفک  هک  نانآ  هک  تسا  هدـش  هچ  (36 .) دوب دنهاوخ  یمارگ  تشهب ،] زا   ] ییاهغاب رد  هک  دنتـسه  اهنآ  (35 .) دنزرویم

تمعن رپ  تشهب  رد  هک  ددـنبیم  عمط  ناـنآ  زا  کـی  ره  اـیآ  (38 (؟] دـنروآیم موـجه   ] پچ زا  تـسار و  زا  هورگ ، هورگ  (37 ،) ناباتش وت 
دنگوس نارتخاب  نارواخ و  راگدرورپ  هب  زگره ]، (] 40 .) میدیرفآ دـننادیم  دوخ ]  ] هچنآ زا  ار  نانآ  ام  تسا . نینچ  هن  (39 (؟ دوش هدروآرد 

دنیوگ هوای  ناشراذگب  سپ  (42 .) تسج دنناوتن  یشیپ  ام  رب  و  میروایب ؛ ار  ناشیا  زا  رتهب  نانآ  ياج  هب  هک  (41 ،) مییاناوت ام  هک  منکیم  دای 
هب نانآ  هک  ییوگ  دـنیآرب ، ناباتـش  دوخ ] [ي  اهروگ زا  هک  يزور  (43 .) دنیامن تاقالم  دناهدش  هداد  هدـعو  هک  ار  يزور  ات  دـننک  يزاب  و 
هب هک  يزور  ناـمه  تسا  نیا  تسا . هتفرگ  ورف  ار  ناـنآ  ّتلذـم  راـبغ ] ، ] هداـتفا ورف  ناشناگدـید  (44 .) دنود یم  هتـشارفا  ياهمچرپ  يوس 

(45 .) دشیم هداد  هدعو  ناشیا 

حون

، دـسر نانآ  هب  كاـندرد  یباذـع  هکنآ  زا  شیپ  ار ، تموق  : » هک میداتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  حون  اـم  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
نامرف ارم  دیراد و  اورپ  وا  زا  دیتسرپب و  ار  ادـخ  هک  (3 ،) مراکشآ ياهدنهد  رادشه  ار  امـش  نم  نم ، موق  يا  : » تفگ حون ] (] 2 .«) هد رادشه 

ادخ ررقم  تقو  نوچ  دـینادب ، رگا  دزادـنا . ریخأت  هب  نیعم  یتقو  ات  ار  امـش  لجا ]  ] دـیاشخبب و امـش  رب  ار  ناتناهانگ  زا  یخرب  ات ] (] 4 .) دیرب
رب زج  نـم  توـعد  6)و  ،) مدرک توـعد  زور  بش و  ار  دوـخ  موـق  نـم  اراـگدرورپ ، : » تـفگ حوـن ] (] 5 .) تشاد دـهاوخن  رب  ریخأت  دـسرب ،

يادر دـندرک و  ناشیاهـشوگ  رد  ار  ناشناتـشگنا  يزرماـیب ، ار  ناـشیا  اـت  مدرک  توـعد  ار  ناـنآ  هـک  راـب  ره  نـم  7)و  .) دوزفین ناشزیرگ 
نم زاب  (9 .) مدرک توعد  ار  نانآ  اراکشآ  نم  سپس  (8 .) دندوزفا دوخ  ربک  رب  رتشیب  هچ  ره  دندیزرو و  رارصا  دندیشک و  رـس  رب  نتـشیوخ 

هراوـمه وا  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  ناـتراگدرورپ  زا  مـتفگ : 10)و  .) متفگ ناـشیا  هب  زین  هدیـشوپ  و ]  ] توـلخ رد  مدوـمن و  مـالعا  ناـنآ  هـب 
دهد رارق  اهغاب  ناتیارب  و  دنک ، يرای  نارسپ ، لاوما و  هب  ار  امش  12)و  .) دتسرف یپ  رد  یپ  ناراب  نامسآ  زا  امش  رب  ات ] (] 11 .) تسا هدنزرمآ 
قلخ هلحرم  هب  هلحرم  ار  امش  هکنآ  لاح  14)و  (؟ دیرادن میب  ادخ  هوکش  زا  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امـش  (13 .) دروآ دیدپ  امش  يارب  اهرهن  و 
اهنآ ناــیم  رد  ار  هاـــم  16)و  (؟ تـسا هدـیرفآ  وـُتربُوت  ار  نامــسآ  تـفه  ادــخ  هنوـگچ  هـک  دــیاهدرکن  هظحـالم  رگم  (15 .) تـسا هدرک 
سپس (18 (؛ دینایور نیمز  زا  یهایگ  دننام ]  ] ار امش  هک ] تس  ] ادخ 17)و  .) داد رارق  یغارچ  نوچ ]  ] ار دیشروخ  دینادرگ و  شخبییانشور 

ات (20 ،) تخاس هدرتسگ ]  ] یشرف امـش  يارب  ار  نیمز  ادخ  19)و  [!) بیجع  ] یندروآنوریب دروآیم  نوریب  دـنادرگیمزاب و  نآ  رد  ار  امش 
زج شدنزرف  لام و  هک  دندومن  يوریپ  ار  یـسک  دـندرک و  نم  ینامرفان  نانآ  اراگدرورپ ، : » تفگ حون  (21 .«) دیورب نآ  خارف  ياههار  رد 

دیراذگاو ار  ّدَو »  » هن و  دینکم ، اهر  ار  دوخ  نایادخ  راهنز ، دنتفگ : 23)و  .) دندز گرزب  سب  یگنرین  هب  تسد  22)و  .) دوزفین يو  نایز  رب 
ناراکمتـس یهارمگ  رب  زج  ایادـخ ]، راـب  . ] دـناهدرک هارمگ  ار  يرایــسب  24)و  .) ار رْـسَن »  » هن و  قوـُعَی »  » هـن و  ثوـُغَی »  » هـن و  عاوُـس »  » هـن و 

یناراـی ادـخ  ربارب  رد  دوـخ ، يارب  دـندش و  هدروآرد  یـشتآ  رد  گرم ] زا  سپ   ] دنتـشگ و هقرغ  ناـشناهانگ  ببـس  هب  اـت ] (] 25 .«) يازفیم
، يراذـگ یقاـب  ار  ناـنآ  وـت  رگا  هک  ارچ  (27 ،) راذـگم نـیمز  يور  رب  ار  نارفاـک  زا  سک  چـیه  اراـگدرورپ ، : » تـفگ حوـن  26)و  .) دنتفاین
رب و  دیآرد ، میارس  رد  هک  ینمؤم  ره  مردام و  ردپ و  نم و  رب  اراگدرورپ ، (28 .) دنیازن ساپسان  راکدیلپ  زج  دننکیم و  هارمگ  ار  تناگدنب 
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(29 .«) يازفیم نارگمتس  تکاله  رب  زج  و  ياشخبب ، نامیا  اب  نانز  نادرم و 

نجلا

ینآرق ام  یتسار  دـنتفگ : دنتـشاد و  ارف  شوگ  ناـیّنج  زا  دـنچ  ینت  هک  تسا  هدـش  یحو  نم  هب  : » وگب (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
رارق ناـمراگدرورپ  کیرـش  ار  یـسک  زگره  میدروآ و  ناـمیا  نآ  هب  سپ  دـنکیم . تیادـه  تسار  هار  هب  هـک ] (] 2 .) میدینش روآتفگش 

ادخ هراب  رد  ام ، درخ  مک  هکنآ  تفگـش ]  ] 4)و .) تسا هدرکن  رایتخا  يدـنزرف  رـسمه و  ام ، يالاو  راگدرورپ  وا ، هکنیا  3)و  .) داد میهاوخن 
نج زا  ینادرم  هب  نایمدآ  زا  ینادرم  6)و  .) دندنبیمن غورد  ادخ  هب  زگره  نج  سنا و  هک  میدوب  هتـشادنپ  ام  5)و  .) دیارسیم هوای  ینانخس 
هدنز ار  یسک  زگره  ادخ  هک  دندرب  نامگ  دیاهتشادنپ ، امـش ]  ] هک هنوگ  نآ  زین ]  ] اهنآ 7)و  .) دندوزفایم اهنآ  یشکرس  رب  دندربیم و  هانپ 

هب ندینش ، يارب  نامسآ ]  ] رد 9)و  .) میتفای باهش  ياهریت  اناوت و  نانابهگن  زا  رپ  ار  نآ  میتفای و  تسد  نامسآ  رب  ام  8)و  .) دینادرگ دهاوخن 
ایآ هک  مینادیمن  تسرد ]  ] ام 10)و  .) دباییم دوخ  نیمک  رد  یباهـش  ریت  دشاب ، شوگ  هب  دـهاوخب  هک  ره  نونکا  اما ] ، ] میتسـشنیم نیمک 

دنراکتـسرد و یخرب  ام  نایم  زا  11)و  (؟ تسا هتـساوخ  تیاده  ناشیارب  ناشراگدرورپ  ای  هدش  هتـساوخ  يدب  دـننیمز  رد  هک  یناسک  يارب 
اب ار  وا  زگره  و  میروآ ، هوتـس  هب  ار  يادـخ  نیمز  رد  میناوتیمن  زگره  هک  مینادیم  ام  12)و  .) مینوگانوگ ییاههقرف  اـم  و  نآ ، ریغ  یخرب 
زا دروآ ، نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  یـسک  سپ  میدیورگ ؛ نادب  میدینـش  ار  تیادـه  نوچ  ام  (13)و  درک میناوتن  هدنامرد  دوخ ]  ] زیرگ
رد نانآ  دـننامرف ، هب  هک  یناسک  سپ  دـنفرحنم : اـم  زا  یخرب  رادربناـمرف و  یخرب  اـم  ناـیم  زا  14)و  .) درادـن میب  یتخـس  و  شاداپ ]  ] یمک
بآ ًاـعطق  دـنزرو ، يرادــیاپ  تـسرد ، هار  رد  مدرم ]  ] رگا 16)و  .«) دوب دـنهاوخ  منهج  مزیه  ناـفرحنم ، یلو  (15 ،) دنتسرد هار  يوجتـسج 

یباذـع دـیق  رد  ار  يو  دـنادرگب ، لد  دوخ  راگدرورپ  دای  زا  سک  ره  و  مییامزایب ، ار  نانآ  هراب  نیا  رد  اـت  (17 .) میناشون ناشیدب  ییاراوگ 
ار وا  ات  تساخرب  ادـخ » هدـنب   » هک نیمه  19)و  .) دیناوخم ادخ  اب  ار  سک  چـیه  سپ  تسادـخ ، هژیو  دـجاسم  18)و  .) دروآرد نوزفا  [ زور ]

کیرـش وا  اـب  ار  یــسک  مناوـخیم و  ار  دوـخ  راـگدرورپ  اـهنت  نـم  : » وـگب (20 .) دـنتفا ورف  يو  رــس  رب  هـک  دوـب  هدـنامن  يزیچ  دـناوخب ،
زگره دهدیمن و  هانپ  ادخ  ربارب  رد  ارم  یـسک  زگره  : » وگب (22 .«) مرادن ار  یتیاده  نایز و  رایتخا  امـش  يارب  نم  : » وگب (21 .«) منادرگیمن

ینامرفان ار  شربمایپ  ادخ و  سک  ره  و  تسوا ». ياهمایپ  ندناسر ]  ] ادـخ و زا  یغالبا  اهنت  نم ] هفیظو  (] 23 .) مباییمن وا  زا  ریغ  یهاگهانپ 
هک دنبایرد  هاگنآ  دننیبب ، دنوشیم  هداد  هدعو  ار  هچنآ  ات  شاب ] (] 24 .) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسوا و  يارب  خزود  شتآ  ًاعطق  دنک 
ای تسا  کـیدزن  دـیاهدش  هداد  هدـعو  هک  ار  هچنآ  منادیمن  : » وـگب (25 .) تسا رتمک  شاهرامـش  کی  مادـک  رتفیعـض و  یـسک  هچ  روای 
وا زا  هک  ار  يربماـیپ  زج  (27 ،) دـنکیمن هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  یـسک  و  تسا ، ناهن  ياناد  (26 (»؟ تسا هداهن  ینامز  نآ  يارب  مراـگدرورپ 
هک درادـب  مولعم  ات  (28 ،) تشاـمگ دـهاوخ  رب  یناـنابهاگن  شرـس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  وا  يارب  تروـص ] نـیا  رد   ] هـک دـشاب ، دونـشخ 

(29 .) تسا هدرک  هرامش  ددع  هب  ار  يزیچ  ره  دراد و  هطاحا  تسا  ناشیا  دزن  هچنادب  ادخ ]  ] و دناهدیناسر ؛ ار  دوخ  راگدرورپ  ياهمایپ 

لمزملا

نآ زا  یکدنا  ای  بش  زا  یمین  (3 ،) یکدنا رگم  ار  بش  زیخ  اپ  هب  (2 ،) هدیچیپ ورف  نتشیوخ  هب  هماج  يا  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
اقلا راـبنارگ  يراـتفگ  وـت  رب  يدوز  هـب  اــم  تـقیقح  رد  (5 .) ناوـخب هدرمــش  هدرمــش  ار  نآرق  يازفیب و  فـصن ]  ] نآ رب  اــی  (4 ،) هاـکب ار 
زارد يدـش  دــمآ و  زور ، رد  ار ، وـت  و ] (] 7 .) تسا رتنیتسار  ماـگنه ] نآ  رد   ] راـتفگ رتـشیب و  شجنر  بش ، نتـساخرب  ًاـعطق  (6 .) مینکیم

ار وا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  رتخاب ، رواـخ و  راـگدرورپ  تسوا ] (] 9 .) زادرپب وا  هب  اـهنت  نک و  داـی  ار  دوخ  راـگدرورپ  ماـن  8)و  .) تسا
اب ارم  11)و  .) ریگب هلـصاف  شوـخ  یندـیزگ  يرود  اـب  ناـنآ  زا  شاـب و  ابیکــش  دـنیوگیم  هـچنآ  رب  10)و  .) نک راـیتخا  شیوخ  زاـسراک 
رپ یباذع  ریگولگ و  ییاذـغ  13)و  ،) خزود اهریجنز و  اـم  شیپ  تقیقح  رد  (12 .) هد ناشتلهم  یکدنا  راذگاو و  رگناوت  ناگدـننکبیذکت 
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امـش يوس  هب  اـم  ناـمگیب ، (15 .) دـندرگ ناور  گـیر  ناـس  هـب  اـههوک  دـنیآرد و  هزرل  هـب  اـههوک  نـیمز و  هـک  يزور  (14 .) تسا درد 
هداتسرف نآ  هب  نوعرف  یلو ] (] 16 .) میداتسرف نوعرف  يوس  هب  ياهداتسرف  هک  هنوگ  نامه  میدرک ، هناور  تسامـش  رب  هاوگ  هک  ياهداتـسرف 

زیهرپ دنادرگیم ، ریپ  ار  ناکدوک  هک  يزور  زا  هنوگچ  دـیزروب ، رفک  رگا  سپ  (17 .) میتفرگ ورف  یتخس  هب  ار  وا  ام  سپ  دیزرو ، نایـصع 
هک ره  ات  تسا ، يزردـنا  تایآ ]  ] نیا ًاعطق  (19 .) تسا ینتفای  ماجنا  وا  هدعو  دفاکش ؛ مه  رد  زور ]  ] نآ میب ]  ] زا نامـسآ  (18 (؟ درک دیناوت 

، دناوت اب  هک  یناسک  زا  یهورگ  وت و  هک  دـنادیم  تراگدرورپ  تقیقح ، رد  (20 .) دریگ شیپ  رد  یهار  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  دـهاوخب 
. دنکیم يریگهزادـنا  ار  زور  بش و  هک  تسادـخ  و  دـیزیخیمرب ، زامن ] هب   ] ار نآ  موس  کی  ای  نآ  فصن  ای  بش  زا  موس  ود  هب  کیدزن 

دنادیم ادخ ] . ] دیناوخب دوشیم  رسیم  نآرق  زا  هچ  ره  کنیا ] ، ] دوشخبب امش  رب  سپ  دیرادن ، ار  نآ  باسح  زگره  امش ]  ] هک دنادیم   [ وا ]
[ یهورگ  ] و دنتـسه ، ادـخ  يزور  یپ  رد  و ]  ] دـننکیم رفـس  نیمز  رد  رگید  ياهدـع ]  ] و دوب ، دـنهاوخ  ینارامیب  ناـتنایم  رد  يدوز  هب  هک 

وکین ماو  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دینک و  توالت  دش  رـسیم  نآرق ]  ] زا هچ  ره  سپ  دـنیامنیم . راکیپ  ادـخ  هار  رد  رگید 
بلط ادخ  زا  و  تفای . دیهاوخ  زاب  رتشیب  یـشاداپ  اب  رتهب و  ادخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف  شیپ  زا  شیوخ  يارب  یبوخ  راک  ره  و  دـیهد ؛ ادـخ  هب 

(21 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دینک  شزرمآ 

رثدملا

سابل 4)و  .) راد گرزب  ار  دوـخ  راـگدرورپ  3)و  .) ناسرتب زیخرب و  (2 ،) رـس رب  بش  يادر  هدیـشک  يا  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
رد نوچ  سپ  (8 .) نک ییابیکش  تراگدرورپ  يارب  7)و  .) بلطم ینوزف  راذگم و  ّتنم  6)و  .) وش رود  يدیلپ  زا  5)و  .) نک كاپ  ار  نتشیوخ 

12)و .) راذگاو مدیرفآ  اهنت  ار ] وا   ] هکنآ اب  ارم  (11 .) تسین ناسآ  نارفاک  رب  (10 !) تسا يراوگان  زور  هچ ]  ] زور نآ  (9 ،) دوش هدیمد  روص 
دراد عمط  مه ]  ] زاب (15 .) مدرک هدامآ  شوخ ] شیع   ] شیارب 14)و  [،) مداد تمدخ ، هب   ] هدامآ ینارسپ  13)و  ،) مدیشخب وا  هب  رایسب  ییاراد 

نآ ، ] يرآ (18 .) منکیم راداو  باذـع ]  ] هندرگ زا  نتفرـالاب  هب  ار  وا  يدوز  هب  (17 .) دوب ام  تایآ  نمـشد  وا  اریز  هن ، یلو  (16 .) میازفیب هک 
رظن هاگنآ  (21 .) دیجنـس وا ]  ] هنوـگچ اداـب ، هتـشک  يرآ ]، (] 20 (؟ دیجنـس وا ]  ] هنوگچ اداـب ، هتـشک  (19 .) دیجنـس دیـشیدنا و  قح ] نمـشد 

زج نآرق ]  ] نـیا : » تـفگ 24)و  ،) دـیزرو رّبکت  دـینادرگ و  تشپ  هاگنآ  (23 .) دیـشک مـه  رد  هرهچ  دوـمن و  شرت  ور  سپـس  (22 .) تخادنا
هک یناد  هچ  وت  27)و  .) مروآ رد  رَقَس  هب  ار  وا  هک  ادوز  (26 .«) تسین رشب  نخس  زا  ریغ  نیا  (25 .) تسین دناهتخومآ  یخرب ] هب   ] هک يرحس 

[ ناـبهگن  ] هدزوـن خزود ،]  ] نآ رب  و ] (] 30 .) دنادرگیم هایس  ار  اهتـسوپ  (29 .) دـنکیم اهر  هن  دراذـگیم و  یقاـب  هن  (28 (؟ تسیچ رَقَـس  نآ 
ات میدادن ، رارق  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  یشیامزآ  زج  ار  اهنآ  هرامش  و  میدینادرگن ، ناگتشرف  زج  ار  شتآ  نالّکوم  ام  31)و  .) تسا

[ زین  ] هدش و هداد  ناشیا  هب  باتک  هک  نانآ  و  ددرگ ، نوزفا  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  نامیا  و  دنناسر ، مه  هب  نیقی  دـنباتک  لها  هک  نانآ 
هدارا ار  يزیچ  هچ  ندرکفصو ، نیا  زا  ادـخ  : » دـنیوگب نارفاک  تسا و  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اـت  و  دـنتفین ، کـش  هب  ناـنمؤم 

تراگدرورپ نایهاپـس  هرامـش ]  ] و دنک ، یم  تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  دراذگیم و  هاریب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  هنوگ ، نیا  تسا »؟ هدرک 
هب دنگوس  33)و  ،) هام هب  دنگوس  دـنرادنپیم ]! هک   ] تسا نینچ  هن  (32 .) تسین رـشب  يارب  يراکذت  زج  تایآ ]  ] نیا و  دـنادیمن ، وا  زج  ار 

ار رشب  (36 .) تسا گرزب  ياههدـیدپ  زا  نآرق ]  ] تاـیآ هک  (35 ،) دوش راکـشآ  نوچ  دادماب  هب  دـنگوس  34)و  ،) دـنک تشپ  نوچ  هاگماش 
زجب (39 ،) تسا شیوخ  درواتسد  ورگ  رد  یسک  ره  (38 .) دتسیازاب ای  دیوج  یشیپ  دهاوخب  هک  ار  امـش  زا  هک  ره  (37 .) تسا هدنهدرادشه 

[ رَقــَـس  ] شتآ رد  ار  امـــش  زیچ  هـــچ  (» 42 :) نامرجم هراـبرد  (41 ،) دنــسرپیم رگیدــکی  زا  اـهغاب . ناــیم  رد  (40 :) تـسار تـسد  ناراـی 
زور 46)و  ،) میدرکیم ییاردهزره  نایاردهزره  اب  (45 ،) میدادیمن اذـغ  ار  نایاونیب  44)و  ،) میدوبن نارازگزامن  زا  : » دنیوگ (43 (»؟ دروآرد

ارچ (49 .) دشخبیمن يدوس  اهنآ  لاح  هب  ناگدننکتعافش  تعافش  ور  نیا  زا  (48 .«) دیسر رد  ام  گرم  ات  (47 ،) میدرمشیم غورد  ار  ازج 
اهنآ زا  مادـک  ره  هـکلب  (52 !) دـناهدرک رارف  يریـش  لباقم )  ) زا هک  (51 ،) دـناهدیمر ینارخروگ  ییوگ  (50 (!؟ دـننادرگ يور  رکذـت  زا  اهنآ 
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ترخآ زا  اـهنآ  هکلب  دـنیوگیم ، ناـنآ  هـک  تـسین  نـینچ  (53 !) دوـش هداتــسرف  وا  يارب  ادـخ ) يوـس  زا   ) ياهناگادـج هماـن  دراد  راـظتنا 
؛ دریگیم دنپ  نآ  زا  دـهاوخب  سک  ره  (55 !) تسا يروآدای  رکذـت و  کی  نآرق )  ) نآ دـنیوگیم ، اـهنآ  هک  تسین  نینچ  (54 !) دنسرتیمن

(57 !) تسا شزرمآ  لها  اوقت و  لها  وا  دهاوخب ؛ ادخ  هکنیا  رگم  دریگیمن  دنپ  سک  چیه  (56)و 

ۀمایقلا

ّقح زیخاتسر  هک   ) رگتمالم رادیب و  نادجو  هماّول و ) سفن   ) هب دنگوس  2)و  ،) تمایق زور  هب  دنگوس  (1) رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ار وا  ناتشگنا  رـس ) طوطخ  یتح   ) هک میرداق  يرآ  (4 (!؟ درک میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختـسا  زگره  هک  درادنپیم  ناسنا  ایآ  (3 (!) تسا

رمع مامت  رد  تمایق ) هاگداد  زا  سرت  نودـب  دـشاب و  دازآ   ) دـهاوخیم وا  هکلب  درادـن ) داعم  رد  کش  ناـسنا  () 5 !) مینک ّبترم  نوزوـم و 
، دیآ رد  شدرگ  هب  تشحو  تّدش  زا  اهمـشچ  هک  ماگنه  نآ  رد  وگب ): () 7 «!) دوب دهاوخ  یک  تمایق  : » دسرپیم ورنیا ) زا  () 6 !) دنک هانگ 

نینچ زگره  (11 (»!؟ تساجک رارف  هار  : » دـیوگیم ناسنا  زور  نآ  (10 ،) دنوش عمج  اج  کی  هام  دیـشروخ و  9)و  ،) ددرگ رونیب  هام  (8)و 
زا ار  ناـسنا  زور  نآ  رد  13)و  (؛ تسا وت  راگدرورپ  يوسب  اهنت  ییاـهن  هاـگرارق  زور  نآ  (12 !) درادـن دوجو  یهاگهانپ  رارف و  هار  تسین ،

( رهاظ رد   ) دنچ ره  (15 ،) تسا هاـگآ  دوخ  عضو  زا  شدوخ  ناـسنا  هکلب  (14 !) دـننکیم هاگآ  هداتـسرف  سپ  ای  شیپ  زا  هک  ییاهراک  مامت 
ندـناوخ ندرکعمج و  هک  ارچ  (17 ،) هدـم تکرح  نآرق ] نآ =[  ندـناوخ  يارب  هلجع  رطاخب  ار  تناـبز  (16 !) دشارتب ییاهرذـع  دوخ  يارب 

هدـهع رب  زین )  ) نآ حیـضوت ) و   ) ناـیب سپـس  (19 !) نـک يوریپ  نآ  ندـناوخ  زا  میدــناوخ ، ار  نآ  هاـگ  ره  سپ  (18 !) تسام هدـهع  رب  نآ 
و  ) دـیراد تسود  ار  رذـگدوز  ياـیند  امـش  هکلب  دـینادیمن ؛) یفاـک  ار  داـعم  لـیالد  و   ) دـیرادنپیم امـش  هک  تـسین  نـینچ  (20 !) تسام
هب 23)و  ،) تـسا رورـسم  باداـش و  ییاـهتروص  زور  نآ  رد  يرآ ) () 22 !) دـینکیم اـهر  ار  ترخآ  21)و  (!) ار طرـش  دیقیب و  ینارـسوه 

ار تشپ  هک  دراد  شیپ  رد  یباذع  دنادیم  اریز  (25 ،) تسا هدیشک  مه  رد  سوبع و  ییاهتروص  زور  نآ  رد  24)و  !) درگنیم شراگدرورپ 
: دوش هتفگ  27)و  ،) دسر شهاگولگ  هب  ناج  هک  یعقوم  ات  دروآیمن ) نامیا  وا  درادـنپیم ! ناسنا  هک   ) تسین نینچ  (26 !) دنکشیم مه  رد 

ناج یتخـس  زا   ) اهاپ قاس  29)و  ،) دنک ادـیپ  نیقی  ایند  زا  یئادـج  هب  28)و  (»!؟ دـهد تاجن  گرم ) زا  ار  رامیب  نیا  ) هک تسه  یـسک  اـیآ  »
وا دوـشیم ): هتفگ  زور  نآ  رد  () 31 !) دوب دـهاوخ  تراگدرورپ  هاگداد )  ) يوسب همه  ریـسم  زور  نآ  رد  يرآ ) () 30 !) دچیپب مه  هب  نداد )
هک یلاح  رد  تشگ  زاب  دوخ  هداوناخ  يوسب  سپـس  (33 ،) دش نادرگيور  درک و  بیذـکت  هکلب  (32 ،) دـناوخن زامن  درواین و  نامیا  زگره 

رتهتسیاش وت  يارب  یهلا  باذع  سپس  (35 !) رتهتسیاش تسا ، رتهتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  لامعا ) نیا  اب  () 34 !) تشادیمرب مدق  هنارّبکتم 
دوــشیم هـتخیر  مـحر  رد  هـک  ینم  زا  ياهـفطن  وا  اــیآ  (37 (!؟ دوشیم اهر  فدـهیب  دـنکیم  ناـمگ  ناـسنا  اـیآ  (36 !) رتهتـسیاش تسا ،

ایآ (40 !) دـیرفآ نز  درم و  جوز  ود  وا  زا  39)و  ،) تخاس نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  و  دمآ ، رد  هتـسبنوخ  تروصب  سپـس  (38 (!؟ دوبن
(41 (!؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ 

ناسنإلا

یطلتخم هفطن  زا  ار  ناسنا  اـم  (2 (!؟ دوبن يرکذ  لباق  زیچ  هک  تشذـگ  ناسنا  رب  ینالوط  ینامز  اـیآ  (1) رگشیاشخب هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
اریذـپ و   ) دـشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناـشن  وا  هب  ار  هار  اـم  (3 !) میداد رارق  اـنیب  اونـش و  ار  وا  تهج ) نیدـب  ( ؛ مییاـمزآیم ار  وا  و  میدـیرفآ ،

یماج زا  ناـکین ) و   ) راربا نیقی  هب  (5 !) میاهدرک هدامآ  شتآ  نازوس  ياههلعـش  اهلُغ و  اهریجنز و  نارفاک ، يارب  اـم  (4 !) ساپسان ای  ددرگ )
شیراـج شیوـخ ] هاوـخلد  هـب   ] دنــشونیم و نآ  زا  ادــخ  ناگدــنب  هـک  ياهمــشچ  (6 ،) تـسا هـتخیمآ  یـشوخ  رطع  اـب  هـک  دنــشونیم 

[ ساپ  ] هب 8)و  .) دندیـسرتیم تسا  هدـنریگارف  نآ  دـنزگ  هک  يزور  زا  و  دـندرکیم ، افو  دوخ  رذـن  هب  هک ] یناگدـنب  نامه  (] 7 .) دننکیم
زا یساپس  شاداپ و  میناروخیم و  امـش  هب  هک  تسادخ  يدونـشخ  يارب  ام  (» 9 .) دندادیم كاروخ  ار  ریـسا  میتی و  اونیب و  ادـخ ،]  ] یتسود
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هاـگن زور  نآ  بیـسآ  زا  ار  ناـنآ  مه ]  ] ادـخ سپ  (11 .«) میکانـساره تخـس ، یـسوبع  زور  زا  نامراگدرورپ  زا  ام  (10 .) میهاوخیمن امش 
نآ رد  (13 .) داد ناشـشاداپ  ناـینرپ  تشهب و  دـندرک ، ربص  هکنآ  ساـپ ]  ] هب 12)و  .) تشاد ینازرا  ناـنآ  هب  یناـمداش  یباداـش و  تـشاد و 

و تسا ، کیدزن  نانآ  هب  ناـتخرد ] [ي  اـههیاس 14)و  .) ییامرـس هن  دـننیب و  یباتفآ  هن  اجنآ  رد  دـننز . هیکت  شیوخ ] [ي  اـهتخت رب  تشهب ] ]
تسرد هک  میس  زا  ییاهماج  (16 .) دوشیم هدنادرگ  نانآ  نوماریپ  نیرولب ، ياهماج  نیمیس و  فورظ  15)و  .) مار ندیچ ] يارب   ] شیاههویم

زا (18 .) دـنناشونیم نانآ  هب  دراد  لیبجنز  هزیمآ  هک  یماج  زا  اجنآ  رد  17)و  .) دناهدروآ رد  راک  زا  ار  اهنآ  تفارظ ] لامک  اب  و   ] هزادـنا هب 
هک ییوگ  ینیبـب ، ار  اـهنآ  نوـچ  دـندرگیم . ینادواـج  ینارـسپ  ناـنآ  درگ  رب  19)و  .) دوشیم هدـیمان  لیبسلـس »  » هک اـجنآ  رد  ياهمـشچ 

ياههماج ار ] ناـیتشهب  (] 21 .) ینیبیم رواـنهپ  يروـشک  تـمعن و  زا ] ینیمزرــس   ] يرگن اجنادــب  نوـچ  20)و  .) دناهدنکارپ ییاهدـیراورم 
ناــنآ هـب  كاــپ  ياهداــب  ناــشراگدرورپ  تـسا و  نیمیــس  ياهدنبتــسد  ناــنآ  هـیاریپ  تـسا و  رب  رد  ربتــس  ياــبید  زبــس و  یمــشیربا 

ورف جــیردت  هـب  وـت  رب  ار  نآرق  اـم  تـقیقح ، رد  (23 .) تسا هداـتفا  لوـبقم  امـش  شـشوک  تسامـش و  يارب  شاداـپ ]  ] نیا (22 .) دناشونیم
تراگدرورپ مان  25)و  .) ربم نامرف  ار  رازگـساپسان  ای  راکهانگ  نانآ  زا  و  نک ، ییابیکـش  تراگدرورپ  نامرف  ربارب  رد  سپ  (24 .) میداتسرف

نانیا (27 .) ياتـسب یکاپ  هب  ار  وا  زارد ، ياـه ] ] بش نک و  هدجـس  وا  ربارب  رد  ار  بش  زا  یـشخب  26)و  .) نک دای  ناهاگماش  نادادـماب و  ار 
اهنآ لصافم  دنویپ  هدیرفآ و  ار  نانآ  هک  مییام  (28 .) دننکفایم رس  تشپ  تلفغ ] هب   ] ار رابنارگ  يزور  و  دنراد ، تسود  ار  رذگدوز  يایند 
یهار دهاوخ ، هک  ره  ات  تسا . ياهماندنپ  تایآ ]،  ] نیا (29 .) مینکیم لیدبت  ناشریاظن  هب  ار ] نانآ  ، ] میهاوخب نوچ  و  میاهدرک ، راوتسا  ار 

ار هـک  ره  (31 .) تسا میکح  ياناد  ادـخ  ًاعطق  تساوخ ؛ دـیهاوخن  امـش ] ، ] دـهاوخن ادـخ  ات  30)و  .) دریگ شیپ  دوخ  راـگدرورپ  يوـس  هب 
(32 .) تسا هدرک  هدامآ  دردرپ  یباذع  ناملاظ  يارب  و  دروآیم ، رد  شیوخ  تمحر  هب  دهاوخ ،

تالسرملا

هک (4 ،) رگناشفا ناگدنناشفا  هب  دنگوس  3)و  .) دناهدنفوت تخس  هک  (2 ،) یپردیپ ناگداتسرف  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
دهاوخ خر  ًاعطق  دیاهتفای  هدـعو  هچنآ  هک  (7 .) يرادشه ای  دشاب  يرذـع  هاوخ  (6 .) دنایحو هدننکاقلا  5)و  ،) دـنرگادج لطاب ] قح و  نایم  ]

هک هاگنآ  11)و  ،) دنوش هدنک  اج  زا  اههوک  هک  هاگنآ  10)و  ،) دفاکشب نامسآ  هک  هاگنآ  9)و  ،) دنوش وحم  ناگراتس  هک  یتقو  سپ  (8 .) داد
؟ تسیچ يرواد  زور  هک  یناد  هچ  وت  14)و  .) يرواد زور  يارب  (13 (؟ تسا هدش  تقو  نییعت  يزور  هچ  يارب  (12 ،) دنیآ تاقیم  هب  ناربمیپ 

نامرجم اب  (18 .) میربیم ار  ناینیسپ  نانآ  یپ  زا  سپس  (17 (؟ میدرکن كاله  ار  ناینیشیپ  رگم  (16 !) ناگدننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (15)
یهاــگیاج رد  ار  نآ  سپ  (21 (؟ میدـیرفاین رادـقمیب  یبآ  زا  ار  امـش  رگم  (20 .) ناگدــننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (19 .) مینکیم نینچ 

ار نیمز  رگم  (25 .) ناگدـننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (24 .) مییاناوت کین  هچ  و  میدـمآ ، اـناوت  23)و  !) نّیعم یتّدم  ات  (22 ،) میداهن راوتسا 
اراوــگ یبآ  امـــش  هــب  میداــهن و  نآ  رد  دـــنلب  ياـــههوک  27)و  .) ناگدــنز هـچ  ناــگدرم  يارب  هـچ  (26 (؟ میدـینادرگن عاـمتجا  لـحم 

يوس هب  دیورب  (30 .) دیدرکیم بیذـکت  ار  نآ  هک  يزیچ  نامه  يوس  هب  دـیورب  (29 .) ناگدـننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (28 .) میدیناشون
، دنکفایم هرارـش  دـنلب ]  ] یخاک نوچ  خزود ] (] 32 .) دـنکیم تظاـفح  شتآ ]  ] هلعـش زا  هن  تسا و  رادهیاـس  هن  (31 ،) هخاـش هس  دود  نآ ] ]

دنباییمن تصخر  36)و  .) دننزیمن مد  هک  تسا  يزور  نیا ، (35 .) ناگدننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (34 .) دنگنر درز  ینارتش  ییوگ  (33)
درگ ار  ناینیــشیپ  هـلمج ]  ] امــش و تـسا  يرواد  زور  ناــمه ]  ] نــیا (38 .) ناگدــــننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (37 .) دـنهاوخ شزوپ  اـت 

رب اههیاس و  ریز  رد  اوقت  لـها  (41 .) ناگدننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (40 .) دیلاگـسب نم  ربارب  رد  دیراد ، یتلیح  رگا  سپ  (39 .) میروآیم
ناـتاراوگ دـیماشایب ؛ دـیروخب و  دـیدرکیم ، هچنآ  شاداـپ ]  ] هـب (43 .) دنـشاب هتـشاد  شوـخ  هک  ياهوـیم  ره  اـب  (42 ،) دنناراسهمـشچ رانک 
رادروخرب یکدنا  دیروخب و  نارفاک ]، يا  (] 46 .) ناگدننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (45 .) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  اـم  (44 .) داب

عوکر هب  دـینک ،» عوکر  : » دوـش هتفگ  ناـنآ  هب  نوـچ  48)و  .) ناگدــننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  یلو ] (] 47 .) دیراکهانگ امـش  هک  دیوش 
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(51 (؟ دنروآیم نامیا  نآرق ]  ] زا سپ  نخس  نیمادک  هب  سپ  (50 .) ناگدننکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  (49 .) دنوریمن

أبنلا

فـالتخا مه  اـب  نآ  هراـب  رد  هک  (3 ،) گرزب ربـخ  نآ  زا  (2 (؟ دنـسرپیم رگیدـکی  زا  زیچ  هچ  هرابرد  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
ياهراوـهگ ار  نیمز  اـیآ  (6 .) تسناد دـنهاوخ  يدوزب  تسا ، ناـنچ  هـن  مـه  زاـب  (5 .) تسناد دـنهاوخ  يدوز  هب  تـسا ، ناـنچ  هـن  (4 .) دنراد

شیاـسآ هیاــم ]  ] ار امــش  باوـخ  9)و  .) میدــیرفآ تـفج  ار  امــش  8)و  (؟] میتشاذــگن  ] ییاـهخیم نوـچ ]  ] ار اــههوک  7)و  (؟ میدینادرگن
[ نامسآ  ] تفه امش  زارف  رب  12)و  .) میداهن امش ]  ] شاعم يارب ]  ] ار زور  11)و  .) میداد رارق  یششوپ  امش ] يارب   ] ار بش  10)و  .) میدینادرگ

هاـیگ هناد و  نادـب  اـت  (15 ،) مـیدروآ دورف  نازیر  یبآ  مکارتــم ، ياــهربا  زا  14)و  .) میدراذــگ نازورف  یغارچ  13)و  .) میدرک انب  راوتـسا 
و دوش ، هدیمد  روص »  » رد هک  يزور  (18 :) تسا يرواد  زور  امش ] اب  ام   ] هاگدعو ًاعطق  (17 .) هوبنا هدیچیپ و  مه  رد  ياهغاب  16)و  ،) مینایورب
،[ يرآ (] 21 .) دندرگ یبارـس  نوچ ]  ] و دـننک ، ناور  ار  اههوک  20)و  (؛ دوش دیدپ ]  ] ییاهرد هدوشگ و  نامـسآ ، 19)و  (؛ دییایب هورگ  هورگ 
رد (24 .) دـننک گنرد  نآ  رد  زارد  يراـگزور  (23 .) تسا یهاگتشگزاب  ناشکرـس ، يارب  هک ] (] 22 ،) هدوب یهاـگنیمک  زاـب ] رید  زا   ] منهج

[ زور  ] هب هک  دندوب  نانآ  (27 [.) اهنآ مرج  اب   ] بسانم يرفیک  (26 .) ياهباکرچ ناشوج و  بآ  زج  (25 ،) یتبرش هن  دنـشچ و  یکنخ  هن  اجنآ 
رد یباـتک  تروـص ] هب   ] هدرمـشرب ار  يزیچ  ره  هکنآ  لاـح  29)و  .) دندرکیم بیذـکت  تخـس  ار  ام  تایآ  28)و  (؛ دنتـشادن دیما  باسح 

اههچغاب (32 :) تسا يراگتسر  ار  ناراگزیهرپ  ًاملسم  (31 .) مییازفایمن امش  رب  يزیچ ]  ] زگره باذع ، زج  هک  دیـشچب  سپ  (30 .) میاهدروآ
[ ار رگیدـکی   ] هن و  دنونـش ، ياهدوهیب  هن  اجنآ  رد  (35 .) بلابل ياههلایپ  34)و  ،) هتسجرب ياههنیـس  اب  لاسمه  ینارتخد  33)و  ،) اهناتسکات و 
ود نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  (37 .) باسح يور  زا  ییاطع  وت ، راگدرورپ  زا  یـشاداپ  تسا ] نیا  (] 36 [.) دننک  ] بیذکت

نخـس مدرم ]  ] و دنتـسیایم ، فـص  هب  ناگتـشرف  و  حور »  » هـک يزور  (38 .) تسین وا  اـب  باـطخ  ياراـی  ار  سک  هک  يرگـشیاشخب  تسا ،
، دهاوخ هک  ره  سپ  تسا ؛ قح  زور  زور ،]  ] نآ (39 .) دیوگ تسار  نخس  و  دهد ، تصخر  وا  هب  نامحر  يادخ ]  ] هک یسک  رگم  دنیوگن ،

تـسد اـب  ار  هچنآ  یمدآ  هک  يزور  میداد : رادـشه  کـیدزن  یباذـع  زا  ار  امـش  اـم  (40 .) دـیوجب دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  یتشگزاـب  هار 
(41 .«) مدوب كاخ  نم  شاک  : » دیوگ رفاک  و  درگنب ؛ تسا  هداتسرف  شیپ  شیوخ 

تاعزانلا

ار نانمؤم ]  ] ناج هک  یناگتشرف  هب  2)و  ،) دنناتس ناج  یتخس  هب  نارفاک ] زا   ] هک یناگتـشرف  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
[ ادــخ ناــمرف  رد   ] نـتفرگ یــشیپ  رد  سپ  (4 ،) دنروانــش نانکانــش  دـننامیب ] ياـیرد  رد   ] هـک یناگتــشرف  هـب  3)و  ،) دـنریگ یمارآ  هـب 
، زور نآ  رد  (8 ،) دتفا رگد ]  ] ياهزرل نآ  یپ  زا  7)و  ،) دزرلب هدنزرل  هک  زور  نآ  (6 .) دننکیم ریبدت  ار  ناگدنب ]  ] راک 5)و  ،) دناهدنریگتقبس
ام یتـقو  اـیآ  (11 (؟ میدرگیمرب نـیمز  كاـغم ]  ] هـب اـم  زاـب ]  ] اـیآ : » دـنیوگ (10 .) هداـتفا ورف  اـهنآ  ناگدـید  (9 .) دـنناساره تخـس  ییاهلد 

روآناـیز یتـشگرب  نیا  تروص ، نیا  رد  : » دـنیوگ دوـخ ] اـب  و  (] 12 (»؟] میریگیم رـس  زا  ار  یگدنز   ] میدـش هدیـسوپ  ياههزیرناوختـسا 
دنهاوـخ راوـمه  نـیمز  رد  ناـنآ  هاـگانب  14)و  [.) سب و   ] تـسا داـیرف  کــی  هـب ] هتــسب  تشگزاــب ،  ] نآ تـقیقح ، رد  یل ] 13)و[ .«) تسا

نوعرف يوس  هب  (» 17 :) دادرد ادن  يوط »  » سدـقم يداو  رد  ار  وا  شراگدرورپ  هک  هاگنآ  (16 (؟ دمآ وت  رب  یسوم  تشذگرـس  ایآ  (15 .) دوب
اورپ ات  میامن  هار  تراگدرورپ  يوس  هب  ار  وت  19)و  ،) ییارگ یگزیکاپ  هب  هک  يراد  نآ  رس  ایآ  وگب : 18)و  (؛ تسا هتشادرب  رس  يو  هک  ورب 

هب و ]  ] درک تشپ  سپـس  (22 .) درک نایـصع  دومن و  بیذـکت  نوـعرف ] یل  21)و[ .) دوـمن ودـب  ار  دوـخ ]  ] گرزب هزجعم  سپ  (20 (»؟ يرادب
هب ار  وا  مه ]  ] ادـخ 25)و  !«) منم امـش  رتگرزب  راگدرورپ  : » تفگ 24)و  ،) دادرد ادـن  و ]  ] دروآ مهارف  ار  یهورگ  23)و  ،) تساخرب ششوک 
امش شنیرفآ  ایآ  (27 .) تسا یتربع  ارجام ]  ] نیا رد  دسرتب ، ادخ ] زا   ] هک سک  ره  يارب  تقیقح ، رد  (26 .) درک راتفرگ  ترخآ  ایند و  رفیک 
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شبش 29)و  ،) درک تسرد  نیعم ] هزادنا  هب   ] ار نآ  تشارفارب و  ار  شفقس  (28 (؟ تسا هدرک  اپرب  ار  نآ  وا ]  ] هک ینامسآ  ای  تسا  رتراوشد 
، دروآ نوریب  نآ  زا  ار  شهاــگارچ  شبآ و  (31 ،) درتسگ ندـیناتلغ  اـب  ار  نیمز  نآ ، زا  سپ  30)و  ،) دـینادرگ راکـشآ  ار  شزور  هریت و  ار 
، دسررد گرزب  هماگنه  نآ  هک  هاگنآ  سپ  (34 .) دشاب ناتیاهماد  امش و  يارب  هدافتسا  هلیسو ] ات  (] 33 ،) دینادرگ نآ  رگنل  ار  اههوک  (32)و 

اما (37 .) ددرگ راکـشآ  دنیب  هک  ره  يارب  منهج  (36)و  دروآ دای  هب  تسا  هدیـشوک  نآ  یپ  رد  هک  ار  هچنآ  ناـسنا  هک  تسا  زور  نآ ] (] 35)
ربارب رد  نداتسیا  زا  هک  یسک  اما  40)و  .) تسا شتآ  نامه  وا  هاگیاج  سپ  (39 ،) دیزگرب ار  ایند  تسپ  یگدنز  38)و  ،) درک نایغط  هک  ره 

وت زا  زیخاتـسر  هراـب  رد  (42 .) تسا تـشهب  ناـمه  وا  هاـگیاج  سپ  (41 ...) تـشاد زاـب  سوـه  زا  ار  دوـخ  سفن  و  دیـساره ، شراـگدرورپ 
هک ار  یسک  طقف  وت  (45 .) تسا وت  راگدرورپ  اب  نآ  ملع  (44 .) نآ رد  وگتفگ  هب  هچ  ار  وت  (43 (؟ تسا تقو  هچ  شندیسرارف  هک  دنسرپیم 

(47 .) دناهدرکن گنرد  يزور  ای  یبش  زج  نانآ  هک  ییوگ  دننیبیم ، ار  نآ  هک  يزور  (46 .) یهدیم رادشه  دسرتیم  نآ  زا 

سبع

هب وا  دیاش  یناد ، هچ  وت  3)و  (؛ دمآ وا  شیپ  انیبان  درم  نآ  هک  (2 ،) دینادرگ يور  دیشک و  مه  رد  هرهچ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
رگا هکنآ  اب  (7 (؛ يزادرپیم ودب  وت  (6 ،) درادنپیم زاینیب  ار  دوخ  هک  سک  نآ  اما  (5 .) دهد شدوس  زردنا  دریذپ و  دنپ  ای  (4 ،) دیارگ یکاپ 

هب وا  زا  وت  (10 ،) دیسرتیم ادخ ] زا   ] هک یلاح  رد  (9 ،) دمآ وت  شیپ  ناباتـش  هک  سک  نآ  اما  8)و  .) تسین یتیلوؤسم ]  ] وت رب  ددرگن ، كاـپ 
ییاههفیحص رد  (13 .) دریگ دـنپ  نآ  زا  دـهاوخ ، هـک  ره  اـت  (12 .) تسا يدـنپ  تاـیآ ]  ] نیا نکم ] نینچ   ] راـهنز (11 .) يزادرپیم نارگید 

زا ار  وا  (18) تسا ساپـسان  هچ  ناسنا ، داب  هتـشک  (17 .) راکوکین دنمجرا و  (16 ،) یناگتشرف تسد  هب  (15 ،) هدشكاپ الاو و  (14 ،) دنمجرا
هب هاگنآ  (21 .) دـینادرگ ناـسآ  وا  رب  ار  هار  سپـس  (20 .) دیــشخب شررقم  هزادـنا  درک و  شقلخ  ياهـفطن  زا  (19 (؟ تسا هدـیرفآ  زیچ  هـچ 

هدرواین ياج  هب  هداد ، روتسد  وا  هب  ار  هچنآ  زونه  هن ! یلو  (23 .) دزیگنارب ار  وا  دهاوخب  نوچ  سپس  (22 .) داهن شربق  رد  دیناسر و  شگرم 
ینتفاکـش اب  ار  نیمز  هاگنآ  (26 (؛ میتخیر ورف  یـشراب  تروص  هب  ار  بآ  اـم  هک  (25 ،) درگنب دوخ  كاروخ  هب  دـیاب  ناـسنا  سپ  (24 .) تسا

هویم 31)و  ،) هوبنا ياهغاب  30)و  ،) امرخ تخرد  نوتیز و  29)و  ،) يزبس روگنا و  28)و  .) میدینایور هناد  نآ ، رد  سپ  (27 (؛ میتفاکش مزال ] ]
، شردارب زا  یمدآ  هک  يزور  (34 (؛ دسررد شارخشوگ  دایرف  نوچ  سپ  (33 .) دشاب ناتیاهماد  امش و  هدافتسا  هلیـسو ] ات  (] 32 ،) هاگارچ و 
هب ار  وا  هک  تـسا  يراـک  ار  ناـنآ  زا  یـسک  ره  زور ، نآ  رد  (37 ،) دزیرگیم شنارسپ  شرـسمه و  زا  36)و  .) شردـپ شردام و  زا  (35)و 

اهنآ رب  هک  تسا  ییاههرهچ  زور ، نآ  رد  40)و  .) دنناداش و ]  ] نادنخ (39 ،) دنناشخرد ییاههرهچ  زور ، نآ  رد  (38 .) درادیم لوغشم  دوخ 
(43 .) دنراکدب نارفاک  نامه  نانآ  (42 (؛ تسا هدناشوپ  یکیرات  ار  اهنآ  و ] (] 41 ،) هتسشن رابغ 

ریوکتلا

هب اههوک  هک  هاگنآ  3)و  ،) دنوش هریتیمه  ناگراتس  هک  هگنآ  2)و  ،) دچیپرد مه  هب  دیشروخ  هک  هاگنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
7)و ،) دـندرگ ناشوج  هک  هگنآ  اـهایرد  (6 ،) دـنرآ درگیمه  ار  شوـحو  هک  هـگنآ  5)و  ،) دـنوش هداهناو  هداـم  نارتش  یتقو  (4 .) دنیآ راتفر 
هک هاـگنآ  10)و  (؟ تسا هدش  هتـشک  هانگ  نیمادـک  هب  (9 :) روگهب هدـنز  كرتخد  ناز  وچ  دنـسرپ  (8 ،) دـندنویپرد مه  هب  اهناج  هک  هاـگنآ 

شیپ ارف  ار  تشهب  هک  هگنآ  13)و  ،) دننازورفارب ار  میحج  هک  هگنآ  12)و  ،) دوش هدنک  اجز  نامسآ  هک  هاگنآ  11)و  ،) دنیاشگب مهز  اههمان 
دنگوس (17 ،) دنیآ ون  زا  دنوش و  ناهن  هدـید ] زک  (] 16 ،) نادرگ نارتخا  هب  دـنگوس  هن ! هن ، (15 .) هدید مهارف  هچ  دـنادب  سْفَن  ره  (14 ،) دنرآ

[ هک  ] دنمورین (20 .) تسا يراوگرزب  هتشرف  نخـس  نآرق ]  ] هک (19 ،) دریگ ندیمد  نوچ  حبـص  هب  دنگوس  (18 ،) دـنادرگ تشپ  نوچ  بش  هب 
نآ ًاـعطق  23)و  (؛ تسین نونجم  امـش  قـیفر  22)و  .) تسا نیما  مه ] و   ] عاـطم مـه ]  ] اـجنآ رد  (21 .) تسا هاگیاپدـنلب  شرع ، دـنوادخ  شیپ 
اجک هب  سپ  (26 .) میجر وـید  نخـس  تسین  نآرق ]  ] 25)و .) تـسین لـیخب  بـیغ  رما  رد  وا  24)و  .) هدـید ناـشخر  قفا  رد  ار  یحو ] هتـشرف  ]
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، ادـخ ات  29)و  .) دور تسار  هار  هـب  دـهاوخ  هـک  امـش  زا  کـی  ره  يارب  (28 (؛ تسین ناـیملاع  يارب  يدـنپ  زجب  نخـس ]  ] نیا (27 (؟ دیوریم
(30 .) تساوخ دیهاوخن  زین ] امش  ، ] دهاوخن اهناهج ، راگدرورپ 

راطفنالا

اج زا  اهایرد  هک  هاـگنآ  3)و  ،) دنوش هدـنکارپ  نارتخا  هک  هاگنآ  2)و  ،) دفاکشب مهز  نامسآ  هک  هاگنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
هچ ناسنا ، يا  (6 .) دنادب هتشاذگ ، سپزاب  هداتسرف و  شیپ  ار  هچنآ  یسفن  ره  (5 ،) دنوش ربز  ریز و  اهروگ  هک  هاگنآ  4)و  ،) دندرگ هدنکرب 

ار وت  هاگنآ ]  ] و درک ، تسرد  ار  وت  مادـنا ]  ] و دـیرفآ ، ار  وت  هک  سک  ناـمه  (7 (؟ هتخاس رورغم  تراوگرزب  راـگدرورپ  هراـب  رد  ار  وت  زیچ 
امـش رب  ًاعطق  10)و  .) دـییازج زور ]  ] رکنم امـش  همه ، نـیا  اـب  (9 .) درک بـیکرت  ار  وـت  تساوـخ ، هـک  یتروـص  ره  هـب  8)و  .) دیشخب ناماس 
ًاعطق (13 .) دننادیم دینکیم ، ار  هچنآ  (12 (؛ دنتسه امش ] لامعا   ] ناگدنسیون هک  يراوگرزب  ناگتشرف ] (] 11 :) دنا [ هدش هتشامگ   ] ینانابهگن

دنهاوـخن رود  باذـع ]  ] نآ زا  16)و  ،) دـنیآرد اـجنآ  رد  ازج  زور  (15 .) دـنخزود رد  ناراکدـب  کشیب ، 14)و  .) دـنردنا تشهب  هب  ناکین 
يرایتخا چیه  یسک  يارب  یـسک  هک  يزور  (19 (؟ ازج زور  تسیچ  هک  یناد  هـچ  زاـب  (18 (؟ ازج زور  تسیچ  هک  یناد  هـچ  وـت  17)و  .) دوب

(20 .) تسادخ ِنآ  زا  نامرف  زور ، نآ  رد  و  درادن ؛

نیففطملا

ای هنامیپ  ناـنآ  يارب  نوچ  3)و  (؛ دنناتس مامت  دنناتـس ، هنامیپ  مدرم  زا  نوچ  هک  (2 ،) ناشورفمک رب  ياو  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
رد مدرم  هک  يزور  (6 :) گرزب يزور  رد ] (] 5 (؟ دش دنهاوخ  هتخیگنارب  هک  دنرادیمن  نامگ  نانآ  رگم  (4 .) دنهد مک  ناشیا  هب  دننک ، نزو 
هک یناد  هچ  وت  8)و  .) تسا نیّجس »  » رد ناراکدب  همانراک  هک  دنرادنپیم ،] هک   ] تسا نینچ  هن  (7 .) دنتسیا ياپ  هب  نایناهج  راگدرورپ  ربارب 

غورد ار  ازج  زور  هـــک  ناــــنآ  (11 :) ماـــگنه نآ  رد  ناگدــــننکبیذکت  رب  ياو  (10 .) هدشهتـشون تـسا  یباـتک  (9 (؟ تسیچ نیّجـس » »
: دـیوگ دوش ، هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  نوچ  هک ] نامه  (] 13 .) دریگیمن غورد  هب  ار  نآ  يراـکهانگ  هشیپزواـجت  ره  زج  12)و  .) دنرادنپیم
هک رادنپ ، یهز  (15 .) تسا هتسب  ناشیاهلد  رب  راگنز  دندشیم  بکترم  هچنآ  هکلب  تسا ، نینچ  هن  (14 .«) تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  اهنیا ] »]

دهاوخ هتفگ  ناشیا ] هب   ] سپـس (17 .) دـنیآرد منهج  هب  نانآ  نیقی ، هب  هاـگنآ  (16 .) دـنبوجحم تخـس  ناشراگدرورپ  زا  زور ، نآ  رد  نانآ 
هچ وت  19)و  .) تسا نوـّیّلع »  » رد ناـکین  باـتک  تقیقح ، رد  تسا ، نینچ  هن  (18 .«) دـیتفرگیم غورد  هب  ار  نآ  هک  تسا  ناـمه  نیا  : » دـش

[ یهلا  ] میعن رد  ناراکوکین  یتسارب  (22 .) درک دنهاوخ  هدهاشم  ار  نآ  نابّرقم  (21 .) هدشهتشون تسا  یباتک  (20 (؟ تسیچ نّویّلع »  » هک یناد 
هدـش رهُم  ياهداـب  زا  (25 .) یباـییمرد ار  تـشهب ]  ] تـمعن توارط  ناـشیاههرهچ  زا  (24 .) دـنرگنیم هتـسشن ]  ] اهتخت رب  (23 .) دوب دنهاوخ 

زا شبیکرت  27)و  .) دنریگ یـشیپ  رگیدـکی  رب  دـیاب  ناقاتـشم  اهتمعن ]  ] نیا رد  و  تسا ، کشُم  نآ ، رهُم  هک ] ياهداب  (] 26 .) دنوش هدیناشون 
نامیا هک  ار  نانآ  دندرکیم ، هانگ  هک  یناسک  ایند ] رد  يرآ ، (] 29 .) دنشون نآ  زا  ادخ ]  ] نابّرقم هک  ياهمشچ  (28 :) تسا مینست » [ » همشچ ]

یماگنه 31)و  .) دندرکیم لدـب  در و  مه  اب  وربا  مشچ و  هراشا  دنتـشذگیم ، ناشیا  رب  نوچ  30)و  .) دنتفرگیم دنخشیر  هب  دندوب  هدروآ 
[ یتعامج  ] اهنیا : » دـنتفگیم دـندیدیم ، ار  ناـنمؤم  نوچ  32)و  .) دـنتخادرپیم یعبطخوش  هب  دنتـشگیمزاب ، دوخ  ياه ] ] هداوناـخ دزن  هک 

هدـنخ نارفاـک  رب  هـک  دـننانمؤم  زورما ، یل ] 34)و[ .) دـندوب هدـشن  هداتـسرف  ناش  [ راـک  ] یـسرزاب يارب  ناـنآ  هکنآ  لاـح  33)و  .«) دنهارمگ
(37 (؟ دناهدیسر دندرکیم  هچنآ  شاداپ  هب  نارفاک  ایآ  دننیبب ] ات  (] 36 .) دننکیم هراظن  هتسشن ،] دوخ  [ي  اهتخت رب  (35 .) دننزیم

قاقشنالا

نیمز هک  هاگنآ  3)و  .) دزس نینچ ]  ] درب و نامرف  ار  شراگدرورپ  2)و  ،) دفاکشب مهز  نامسآ  هک  هاگنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
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ًاقح ناسنا ، يا  (6 .) دزس نینچ ]  ] درب و نامرف  ار  شراگدرورپ  5)و  ،) دوش یهت  دنکفا و  نوریب  تسا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  4)و  ،) دوش هدیشک 
هداد شتـسار  تسد  هب  شاهمانراک  هک  یـسک  اما  (7 .) درک یهاوخ  تاـقالم  ار  وا  و  یـشالت ، رد  یتخـسب  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  وت  هک 
شرس تشپ  زا  شاهمانراک  هک  یـسک  اما  10)و  .) ددرگ زاب  شناسک  يوس  هب  ناـمداش  9)و  ،) دننک ناسآ  سب  یباسح  شايدوزب  (8 ،) دوش

ناـمداش دوخ  هداوناـخ  ناـیم ]  ] رد وا  (13 .) دـیآرد هـتخورفا  شتآ  رد  12)و  ،) دـهاوخ شیوـخ ]  ] كـاله هک  ادوز  (11 ،) دوـش هداد  وا  هـب 
، قفـش هب  دنگوس  هن ، هن ، (16 .) دوب اـنیب  وا  هب  شراـگدرورپ  تقیقح ، رد  يرآ ، (15 .) تشگ دـهاوخنرب  زگره  هک  تشادـنپیم  وا  (14 .) دوب

دیهاوخرب یلاح  هب  یلاـح  زا  ًاـعطق  هک  (19 ،) دوش مامت  ردـَب ]  ] نوچ هام  هب  دـنگوس  (18 ،) دـناشوپورف بش ]  ] هچنآ بش و  هب  دـنگوس  (17)
نانآ هکلب  هن ]! (] 22 (؟ دـنیاسیمن كاخ  رب  هرهچ  دوشیم  توالت  نآرق  ناـنآ  رب  نوچ  21)و  (؟ دنرادیمن رواب  نانآ  ارچ  سپ  (20 .) تسشن

، هد ربخ  كاندرد  یباذـع  زا  ار  ناـنآ  سپ  (24 .) تسا رتاناد  دنراد  هنیـس  رد  هچنآ  هب  ادـخ  23)و  .) دننکیم بیذکت  دـناهدیزرو ، رفک  هک 
(26 .) دوب دهاوخ  ّتنمیب  یشاداپ  ار  نانآ  هک  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدیورگ و  هک  یناسک  رگم  (25)

جوربلا

رب گرم  (4 ،) یهاوگ دروـم  هاوـگ و  هب  3)و  ،) دوـعوم زور  هب  2)و  ،) جرب هدنکآ ز  نامـسآ  هب  دـنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
رب هچنآ  رب  دوخ  7)و  .) دندوب هتـسشن  اشامت ] هب  قدنخ   ] نآ يالاب  نانآ  هک  هاگنآ  (6 [.) هوبنا و   ] رادهیام شتآ  نامه  (5 .) قدنخ نازوسمدآ 

نامه (9 .) دندوب هدروآ  نامیا  هدوتس  دنمجرا  يادخ  هب  هکنیا  زج  دندوب  هتفرگن  یبیع  نانآ  رب  8)و  .) دندوب هاوگ  دندروآیم ، نانمؤم  رس ] ]
ار نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  (10 .) تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  هک ] تس  ] ادخ تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  هک  ییادخ ] ]

ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  (11 .) نازوس باذـع  تسار  ناشیا  و  منهج ، باذـع  تسار  ناشیا  دـناهدرکن ، هبوت  دـعب  هدرک و  رازآ 
، يرآ (12 .) گرزب يراگتـسر  نامه ]  ] تسا نیا  تسا ؛ ناور  اهیوج  نآ  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  تسا  ییاهغاب  نانآ  يارب  دناهدرک ، هتـسیاش 

هدـنزرمآ نآ  تسوا  14)و  .) دـنادرگیمزاب دـنکیم و  زاـغآ  ار ] شنیرفآ   ] هک تسوا  مه  (13 .) تسا نیگنـس  تخـس  تراگدرورپ  باقع 
دومث نوعرف و  (18 :) نایهاپس نآ ]  ] ثیدح ایآ  (17 .) دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچ  ره  (16 .) شرع دنمجرا  بحاص  (15 [.) نانمؤم  ] رادتسود
ینآرق نآ  يرآ ، (21 .) تسا طیحم  ناشیا  رب  وس  ره  زا  ادخ  هکنآ  اب  (20 (؛ دنابیذکت رد  دناهدش  رفاک  هک  نانآ  هکلب  هن ]، (] 19 (؟ دمآ وت  رب 

(23 .) تسا ظوفحم  یحول  رد  هک  (22 ،) تسا دنمجرا 

قراطلا

رتخا نآ  (3 (؟ تسیچ درگبـش  رتـخا  هک  یناد  هـچ  وـت  2)و  .) درگبـش رتـخا  نآ  نامـسآ و  هب  دـنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
؟ تسا هدش  هدـیرفآ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  ناسنا  سپ  (5 .) تسا هدش ] هتـشامگ   ] وا رب  ینابهاگن  هکنیا  رگم  تسین  سک  چـیه  (4 .) نازورف
رب ادــخ ] وا =[  تـقیقح ، رد  (8 .) دـیآیم نوریب  نز  هنیـس  ياهناوختـسا  ناـیم  درم و  بلـص  زا  هـک ] (] 7 ،) هدـش قلخ  ياهدـنهج  بآ  زا  (6)
هب دنگوس  (11 .) يراـی هن  دـنام و  ییورین  هـن  ار  وا  سپ  (10 ،) دوش شاـف  همه ]  ] اـهزار هک  زور  نآ  (9 .) تساناوت یبوخب  يو  ندـینادرگزاب 

14)و (؛ تسا رگنـشور  عطاق و  يراـتفگ  نآرق  تقیقح ، رد  هک ] (] 13 [،) تشک هدامآ   ] رادفاکـش نیمز  هب  دنگوس  (12 ،) زیگناشراب نامسآ 
یمک و  هد ، تلهم  ار  نارفاـک  سپ  (17 .) منزیم گـنرین  هب  تسد  زین ] نم   ] 16)و .) دننزیم گنرین  هب  تسد  نانآ  (15 .) تسین یخوش  نآ 

(18 .) راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  نانآ 

یلعألا

هکنآ 3)و  .) دیـشخب یگنهامه  دـیرفآ و  هک  نامه  (2 :) ياتـسب یکاپ  هب  ار  دوخ  يالاو  راگدرورپ  ماـن  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
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يدوزب ام  (6 .) دـینادرگ نوـگهریت  یکاـشاخ  ار  نآ  يدـنچ ] زا   ] سپ 5)و  (؛ دروآرب ار  رازنمچ  هــکنآ  4)و  .) دوـمن هار  درک و  يریگهزادـنا 
هک ار  هچنآ  راکـشآ و  وا  هک  دهاوخ ، ادخ  هچنآ  زج  (7 (؛ ینکن شومارف  ات  دناوخ ، میهاوخ  وت  رب  یبیغ ] شورـس  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تایآ  ]

، دسرت هک  سک  نآ  (10 .) دشخب دوس  دنپ  رگا  هد ، دـنپ  سپ  (9 .) مینادرگیم مهارف  ار  هار ]  ] نیرتناـسآ وـت  يارب  8)و  .) دنادیم تسا  ناهن 
نآ رد  هن  هاگنآ  (13 (؛ دیآ رد  گرزب  یشتآ  رد  هک  سک  نامه  (12 (؛ درادیم رود  نآ  زا  ار  دوخ  تخبنوگن ، 11)و  .) دریگ تربع  يدوزب 

زاـمن درک و  داـی  ار  شراــگدرورپ  ماــن  15)و  (؛ دـینادرگ كاـپ  ار  دوـخ  هـک  سک  نآ  راگتــسر  (14 .) دـباییم یناگدــنز  هـن  دریمیم و 
ياههفیحص رد  ًاعطق  (18 .) تسا رترادـیاپ  رتوکین و  ترخآ  ناهج ]  ] هکنآ اب  (17 (؛ دینیزگیم رب  ار  ایند  یگدنز  امـش ]  ] نکیل (16 .) درازگ

(20 .) یسوم میهاربا و  ياههفیحص  (19 ،) تسه ینعم ]  ] نیا هتشذگ 

ۀیشاغلا

جنر هدرک ، شـالت  هک  (3 ،) دـننوبز ییاههرهچ  زور ، نآ  رد  (2 (؟ تسا هدیـسر  وت  هب  هیـشاغ »  » ربخ ایآ  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
، دـنرادن کـشخ  راـخ  زج  یکاروخ  (6 .) دـنوش هدـیناشون  غاد  ياهمـشچ  زا  (5 .) دـنیآرد نازوس  یـشتآ  رد  راـچان ] (] 4 .) دـناهدرب هدوهیب ] ]

تشهب رد  (10 .) دندونشخ دوخ  شـشوک  زا  (9 .) دـنباداش ییاههرهچ  زور ، نآ  رد  (8 .) دراد زاـب  ار  یگنـسرگ  هن  و  دـنک ، هبرف  هن  هـک ] (] 7)
هداهن ییاهحدق  14)و  .) تساجنآ رد  دنلب  ییاهتخت  (13 .) دشاب ناور  ياهمشچ  نآ ، رد  (12 .) دنونشن اجنآ  رد  ياهدوهیب  نخس  (11 .) دنانیرب

18)و (؟ هدش هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگنیمن  رتش  هب  ایآ  (17 .) هدرتسگ تفبرز ]  ] ییاهشرف 16)و  [.) هدیچ  ] مه يولهپ  ییاهشلاب  15)و  .) هدش
؟ تسا هدـش  هدرتـسگ  هنوـگچ  هک  نیمز  هب  20)و  (؟ هدـش هتـشاد  اپرب  هنوگچ  هک  اـههوک  هب  19)و  (؟ هدش هتـشارفارب  هنوگچ  هک  نامـسآ  هب 

ادخ هک  (24 ،) دزرو رفک  دنادرگب و  يور  هک  یسک  رگم  (23 ،) يرادن یطّلست  نانآ  رب  (22 .) ياهدنهدرکذت اهنت  وت  هک  هد  رکذت  سپ  (21)
هدهع هب  نانآ  زا ] نتساوخ   ] باسح هاگنآ  (26 ،) تسام يوس  هب  نانآ  تشگزاب  تقیقح ، رد  (25 .) دنک باذع  رتگرزب  باذـع  نآ  هب  ار  وا 

(27 .) تسام

رجفلا

يرپـس یتـقو  بش ، هب  4)و  ،) قاـت تـفج و  هـب  3)و  ،) هناـگهد ياهبـش  هب  2)و  ،) مدهدیپس هب  دـنگوس  (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
تارامع اب  (7 (؟ درک هچ  داع  اب  تراگدرورپ  هک  ياهتسنادن  رگم  (6 (؟ تسا رگید ]  ] يدنگوس هب ] زاین   ] دنمدرخ يارب  نیا ، رد  ایآ  (5 .) دوش

، نوعرف اب  10)و  (؟ دندیربیم ار  اهگنسهتخت  هّرد ، رد  هک  نانامه  دومث ، اب  9)و  (؟ دوب هدشن  هتخاس  اهرهش  رد  شدننام  هک  (8 ،) مرا رادنوتس 
ات (] 13 .) دـندرک يراکهبت  رایـسب  اهنآ  رد  12)و  ،) دنتـشادرب نایغط  هب  رـس  اهرهـش  رد  هک  نانامه  (11 (؟] دـنلب ياهانب  و   ] اههاگرخ بحاص 
هک یماگنه  ناسنا ، اما  (15 .) تسا نیمک  رد  تخس  وت  راگدرورپ  اریز  (14 ،) تخاونورف ار  باذع  هنایزات  نانآ  رـس  رب  تراگدرورپ  هکنآ ]

هتـــشاد یمارگ  ارم  مراــگدرورپ  : » دــیوگیم دــهدیم ، وا  هــب  ناوارف  تــمعن  درادیم و  شزیزع  و  دــیامزآیم ، ار  يو  شراــگدرورپ 
یلو (17 .«) تسا هدرک  راوخ  ارم  مراگدرورپ  : » دیوگیم دنادرگیم ، گنت  وا  رب  ار  شايزور  دـیامزآیم و  ار  يو  نوچ  اما  16)و  .«) تسا

هنارگلواــپچ ار  نافیعــض ]  ] ثاریم 19)و  (؛ دــیزیگنایمن رب  ار  رگیدــمه  اوـنیب  نداد ] ] كاروــخ رب  18)و  (؛ دـیزاونیمن ار  میتـی  هـکلب  هـن ،
22)و ،) دوش هدیبوک  مه  رد  تخـس  نیمز ، هک  هاگنآ  تسا ، نانچ  هن  (21 .) رایسب ینتـشاد  تسود  دیراد ، تسود  ار  لام  20)و  (؛ دیروخیم
؛ دریگ دنپ  ناسنا  هک  تسا  زور  نآ  دـنروآ ، رـضاح ]  ] زور نآ  رد  ار  منهج  23)و  ،) دنیآ فصردفص  اه ] ] هتـشرف تراگدرورپ و  نامرف ] ]

چیه زور  نآ  رد  سپ  (25 .«) مدوب هداتسرف  شیپ  يزیچ ]  ] دوخ یناگدنز  يارب  شاک  : » دیوگ (24 (؟ دشاب نتفرگدنپ  ياج  ار  وا  اجک  یل ] و[
دونشخ و (28 ،) هّنئمطم سفن  يا  (27 .) دشکن دنبرد  وا ، ندیـشکدنبرد  نوچ  سک  چـیه  26)و  .) دنکن باذع  وا ، ندرکباذـع  نوچ  سک 

(31 .) وش لخاد  نم  تشهب  رد  30)و  ،) يآرد نم  ناگدنب  نایم  رد  29)و  ،) درگزاب تراگدرورپ  يوس  هب  دنسپادخ 
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دلبلا

نآ و  نانچ ]  ] يردپ هب  دنگوس  (3 (؛ يراد ياج  رهـش  نیا  رد  وت  هکنآ  لاح  2)و  ،) رهش نیا  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
؟ تفای دناوتن  تسد  وا  رب  زگره  سک  چـیه  هک  درادـنپ  ایآ  (5 .) میاهدیرفآ جـنر  رد  ار  ناسنا  هک  یتسارب  (4 (؛ دروآ دوجو  هب  هک  ار  یـسک 
ود یناـبز و  9)و  (؟ میاهدادن شمـشچ  ود  ایآ  (8 (؟ تسا هدـیدن  ار  وا  سک  چـیه  هک  درادـنپ  اـیآ  (7 .«) مدرک هابت  یناوارف  لاـم  : » دـیوگ (6)
نآ هک  یناد  هچ  وـت  12)و  !) دور ـالاب  يرگنتبقاـع ]  ] هندرگ زا  تساوخن  یل ] 11)و[ .) میدوـمن ودـب  ار  رـش ] ریخ و   ] هار ود  ره  10)و  .) بل

ییاونیب ای  (16 ،) دـنواشیوخ یمیتی  هب  (15 :) ندادماـعط یگنـسرگ ، زور  رد  اـی  (14 ،) ندرکدازآ ار  ياهدـنب  (13 (؟ تسیچ تخـس ]  ] هندرگ
دننانیا (18 (؛ دـناهدرک شرافـس  ینابرهم  ییابیکـش و  هب  ار  رگیدـکی  هدـیورگ و  هک  دـشاب  یناسک  هرمز  زا  نیا  رب  هوـالع  (17 .) نیشنكاخ
هطاحا هدیـشوپرس  یـشتآ  ناـنآ  رب  (20 .) موـش ناگتـسجخان  دـننانآ  دـناهتخادرپ ، اـم  ياـههناشن  راـکنا  هب  هـک  یناـسک  19)و  .) ناگتسجخ

(21 .) دراد

سمشلا

زور هب  دنگوس  (3 .) دور دیـشروخ ]  ] یپ نوچ  هم  هب  دـنگوس  (2 ،) شایگدنبات دیـشروخ و  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
، تشارفارب ار  نآ  هـک  سک  نآ  نامـسآ و  هـب  دـنگوس  (5 ،) دـشوپ نآ  رب  هدرپ  وـچ  بش  هب  دـنگوس  (4 ،) دـنادرگ نشور  ار ] نیمز   ] نوـچ
يراکدیلپ و سپـس  (8 (؛ درک تـسرد  ار  نآ  هـک  سک  نآ  سفن و  هـب  دــنگوس  (7 ،) درتـسگ ار  نآ  هـک  سک  نآ  نـیمز و  هـب  دـنگوس  (6)

ًاعطق تخاـس ، شاهدوـلآ  هک  ره  10)و  ،) دـش راگتـسر  ًاعطق  دـینادرگ ، كاپ  ار  نآ  سک  ره  هک  (9 ،) درک ماـهلا  نآ  هب  ار  شايراـگزیهرپ 
ادخ هداتسرف  سپ  (13 .) تساخ اپ ] ] رب ناشنیرتیقش  هک  هاگنآ  (12 .) دنتخادرپ بیذکت  هب  دوخ  نایغط  ببـس  هب  دومث  موق ] (] 11 .) تخابرد
یپ ار  رتشهدام ]  ] نآ دندناوخ و  شنزغورد  یل ] 14)و[ [«.) دیهن تمرح   ] ار شندروخبآ  تبون ]  ] ادـخ و رتشهدام  راهنز ! : » تفگ نانآ  هب 

، شیوخ راک  دـمایپ  زا  15)و  .) درک ناسکی  كاخ  اب  ار  نانآ  دروآ و  باذـع  ناشرـس  رب  ناشهانگ  يازـس ]  ] هب ناـشراگدرورپ  و  دـندرک ،
(16 .) دادن هار  دوخ  هب  یمیب 

لیللا

هکنآ هب ] دنگوس   ] 3)و ،) دزاغآ يرگهولج  نوچ  زور  هب  دنگوس  (2 ،) دنکفا هدرپ  نوچ  بش  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
قیدصت ار  رتوکین  شاداپ ]  ] 6)و ،) تشاد اورپ  داد و  ار ] ادخ  قح   ] هکنآ اما  (5 .) تسا هدنکارپ  امش  شالت  انامه  هک  (4 ،) دیرفآ ار  هدام  رن و 

هب ار  رتوکین  شاداپ ]  ] 9)و ،) دید زاینیب  ار  دوخ  دـیزرو و  لخب  هکنآ  اما  8)و  .) تشاذـگ میهاوخ  وا  ياپ  شیپ  یناسآ  هار  يدوزب  (7 ،) درک
انامه (12 .) دـیآیمن شراـک  هب  وا  لاـم  رگید ] ، ] دـش كـاله  نوچ  11)و  .) دوـمن میهاوـخ  وا  هب  يراوـشد  هار  يدوزب  (10 ،) تفرگ غورد 

زج (15 .) مداد رادشه  دشکیم  هنابز  هک  یـشتآ  هب  ار  امـش  سپ  (14 .) تساـم نآ  زا  ترخآ  اـیند و  تقیقح ، رد  13)و  .) تسام رب  تیاده 
هتـشاد رود  نآ  زا  مدرم ] نـی  ] رتراـتفركاپ 17)و  .) تفاـترب خر  درک و  بیذـکت  هک  ناـمه  (16 :) دـیاینرد نآ  رد  مدرم ] نی  ] رتتخبنوـگن

، دشخبیمن تمعن  نتفایشاداپ  دـصق  هب  ار  سک  چـیه  19)و  ،) دوش كاپ  هکنآ ] يارب   ] دـهدیم ار  دوخ  لاـم  هک  ناـمه  (18 :) دش دهاوخ 
(22 .) دش دهاوخ  دونشخ  يدوزب  ًاعطق  21)و  [.) درادن يروظنم   ] تسا رترب  یسب  هک  شراگدرورپ  ياضر  نتساوخ  زج  (20)

یحضلا

ار وـت  تراـگدرورپ  هـک ] (] 3 ،) دریگ مارآ  نوـچ  بـش  هـب  دــنگوس  (2 ،) زور ییانـشور  هـب  دـنگوس  (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هـب 
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دهاوخ اطع  ار  وت  تراـگدرورپ  يدوزب  5)و  .) دوب دـهاوخ  رتوکین  ایند  زا  وت  يارب  ترخآ  ًاـعطق  4)و  .) تسا هتشادن  نمشد  و  هتـشاذگناو ،
تسدگنت ار  وت  8)و  (؟ درک تیادـه  سپ  تفای ، هتـشگرس  ار  وت  7)و  (؟ داد هاـنپ  سپ  تفاـی ، میتی  ار  وت  هن  رگم  (6 .) يدرگ دنـسرخ  ات  داد ،

اب  ] شیوخ راـگدرورپ  تمعن  زا  11)و  ،) نارم ار  ادگ  10)و  ،) رازایم ار  میتی  ام ] تمعن  ساـپ  هب  زین  وت   ] اـما 9)و  (؟ دـینادرگ زاینیب  تفای و 
(12 .) يوگ نخس  مدرم ]

حرشلا

هک يراب ] (] 3 (؟ میتشادـنرب وـت  شود ]  ] زا ار  تـنارگ  راـب  2)و  (؟ میاهداـشگن ار  تاهنیـس  وت  يارب  اـیآ  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
، يراوشد اب  يرآ ، (6 .) تسا یناسآ  يراوشد ، اب  هک ] نادب   ] سپ (5 .) میدینادرگ دنلب  وت  يارب  ار  تمان  4)و  .) تسکش ار  وت  تشپ  ییوگ ] ]

(9 .) روآ يور  تراگدرورپ  يوس  هب  قایتشا ، اب  8)و  (؛ شوکرد تعاط  هب  یتفای ، تغارف  نوچ  سپ  (7 .) تسا یناسآ 

نیتلا

ار ناسنا  یتسارب  هک ] (] 4 [،) ناما و   ] نما رهش  نیا  3)و  ،) انیس روط  2)و  ،) نوتیز نیت و  هوک ]  ] هب دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ياهراک هدـیورگ و  هک  ار  یناـسک  رگم  (6 (؛ میدـینادرگزاب یتسپ  بتارم ]  ] نیرتتسپ هب  ار  وا  سپـس  (5 .) میدیرفآ لادـتعا  نیرتوکین  رد 

ادخ ایآ  (8 (؟ درادیماو ازج  بیذـکت  هـب  نـیا ] زا   ] دـعب ار  وـت  زیچ ، هـچ  سپ  (7 .) تشاد دنهاوخ  ّتنمیب  یـشاداپ  هک  دـناهدرک ، هتـسیاش 
(9 (؟ تسین نارواد  نیرتوکین 

قلعلا

نیرتمیرک وت  راگدرورپ  و  ناوخب ، (3 .) دیرفآ قَلَع  زا  ار  ناسنا  (2 .) دیرفآ هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
ناسنا هک  ًاقح  (6 .) تخومآ وا ] هب  جـیردتب   ] تسنادیمن ناسنا  هک  ار  هچنآ  (5 .) تخومآ ملق  هلیـسو  هب  هک  سک  نامه  (4 .) تسا نامیرک ] ]

ار سک  نآ  يدـید  ایآ  (9 .) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  تشگزاـب  تقیقح ، رد  (8 .) درادـنپ زاینیب  ار  دوخ  هک  نیمه  (7 ،) دنکیم یشکرس 
يارب  ] دراداو يراگزیهرپ  هب  ای  (12 ،) دشاب تیاده  رب  وا  رگا  يرادنپ  هچ  (11 (؟ درازگیم زامن  هک  هاگنآ  ار  ياهدنب  (10 ،) تشادیم زاب  هک 

رگم (14 (؟] دراد شیپ  رد  يرفیک  هچ   ] دـنادرگرب يور  دزادرپ و  بیذـکت  هب  وا  رگا  هک ]  ] يرادـنپ هـچ  اـیآ  زاـب ] و  (] 13 (؟] تسین رتهب  وا 
هشیپهانگ نزغورد  یناشیپ  يوم  نامه ] (] 16 (؛ میریگب تخـس  ار  وا ]  ] یناشیپ يوم  دتـسیان ، زاب  رگا  راهنز ، (15 (؟ دنیبیم ادخ  هک  هتسنادن 

[ ادـخ هب   ] ار دوخ  و  نک ، هدجـس  و  رَبَم ، شنامرف  راهنز ! (19 .) میناوخ ارف  ار  نانابشتآ  يدوزب  (18 .) دـناوخب ار  دوخ  هورگ  ات  وگب ] (] 17 .) ار
(20 .) نادرگ کیدزن 

ردقلا

هام رازه  زا  ردق  بش  (3 .) درک تهاگآ  هچ  ردق ، بش  زا  2)و  .) میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار ] نآرق   ] ام (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
نآ (] 5 (؛ دنیآ دورف  تسا ] هدش  رّرقم  هک   ] يراک ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور ، اب  ناگتـشرف ، بش ]  ] نآ رد  (4 .) تسا رتدنمجرا 

(6 .) تسا مالس  حلص و  حبص ، ِمد  ات  بش ]

ۀنیبلا
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زا ياهداتسرف  (2 :) دیآ ناشیا  رب  راکـشآ  یلیلد  ات  دـندوبن  رادربتسد  ناکرـشم ، باتک و  لها  نارفاک  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
شوختـسد باتک  لـها  4)و  .) تسا راوتـسا  ياههتـشون  اـهنآ  رد  هک  (3 ،) دـنک توـالت  ار  كاـپ  ییاههفیحـص  ناـنآ ] رب   ] هک ادـخ  بناـج 

هک یلاح  رد  و  دنتـسرپب ، ار  ادخ  هکنیا  زج  دندوب  هتفاین  نامرف  5)و  .) دمآ نانآ  يارب  راکـشآ  ناهرب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دندشن ، یگدنکارپ 
نیمه رادـیاپ  تباـث و ]  ] نید و  دـنهدب ، تاـکز  دـنراد و  اـپرب  زاـمن  و  دـننادرگ ، صلاـخ  وا  يارب  ار  دوـخ ]  ] نید دـناهدییارگ ، دـیحوت  هب 

نیرتدب هک  دننانیا  دننامیم ؛ هراومه  نآ  رد  و ] ، ] دنخزود شتآ  رد  ناکرـشم  زین ]  ] دـناهدیزرو و رفک  هک  باتک  لها  زا  یناسک  (6 .) تسا
دزن نانآ  شاداـپ  (8 .) دـنناگدیرفآ نیرتـهب  هک  دـننانآ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدـیورگ و  هـک  یناـسک  تـقیقح  رد  (7 .) دنناگدیرفآ

دونـشخ نانآ  زا  ادخ  دـننام ؛ یمه »  » نآ رد  هنادواج  تسا ، ناور  اهرهن  نآ ، ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  تسا  یگـشیمه  ياهغاب  ناشراگدرورپ 
(9 .) دسرتب شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  شاداپ ]  ] نیا دونشخ ، وا  زا  زین ] نانآ   ] تسا و

ۀلزلزلا

نورب ار  دوـخ  نیگنـس  ياـهراب  نیمز  2)و  ،) دوش هدـینازرل  دوـخ  دـیدش ]  ] شزرل هب  نیمز  هک  هاـگنآ  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب 
هک هنوگ ] نامه  (] 5 .) دـیوگ زاـب  ار  دوخ  ياـهربخ  نیمز ]  ] هک تسا  زور  نآ  (4 (»؟ تسا هدـش  هچ  ار  نیمز ] : »] دـیوگ ناـسنا  3)و  ،) دنکفا

سپ (7 .) دوش هداد  ناشن  نانآ  هب  ناشیاهراک  هجیتن ]  ] ات دنیآرب  هدنکارپ  لاح ] هب   ] مدرم زور ، نآ  (6 .) تسا هدرک  یحو  نادب  تراگدرورپ 
(9 .) دید دهاوخ  ار  نآ  هجیتن ]  ] دنک يدب  ياهّرذ  نزومه  هک  ره  8)و  .) دید دهاوخ  ار  نآ  هجیتن ]  ] دنک یکین  ياهّرذ  نزومه  هک  ره 

تایداعلا

قرب 2)و  !) دنناهجیم شتآ  گنـس  زا  دوخ  ياه ] ] مس اب  دننازات و  همهمه  اب  هک  یئاهنایدام  هب  دنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
یهورگ لد  رد  موـجه ،]  ] نادـب 5)و  ،) دـنزیگنارب يدرگ  شروی ،]  ] نآ اـب  4)و  ،) دنرآ موجه  ناهاگحبـص  3)و  ،) دنناهج یمه  گنـس ] زا  ]

تخس وا  یتسار  8)و  .) تسا هاوگ  کـین  رما ،]  ] نیا رب  دوـخ  وا  7)و  ،) تسا ساپسان  تخـس  شراگدرورپ  هب  تبـسن  ناسنا  هک  (6 ،) دنیآرد
رد (11 ،) دوش شاف  تساههنیـس  رد  هچنآ  10)و  ،) ددرگ هتخیر  نوریب  تساـهروگ  رد  هچنآ  نوـچ  هک  دـنادیمن  رگم  (9 .) تسا لام  هتفیش 

(12 (؟ تسا هاگآ  کین  ناشیا  لاح ]  ] هب ناشراگدرورپ  يزور  نانچ 

ۀعراقلا

نوـچ مدرم  هـک  يزور  (4 (؟ تـسیچ هدـنبوک  هـک  یناد  هـچ  وـت  3)و  (؟ هدـنبوک تسیچ  (2 ،) هدنبوک (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هـب 
رد يو  سپ  (7 ،) دیآرب نیگنس  شیاههدیجنـس  هک  ره  اما  (6 .) دوش نیگنر  هدشهدز  مشپ  دـننام  اههوک  5)و  ،) دندرگ هدنکارپ  ياه ] ] هناورپ
نآ هک  یناد  هـچ  وـت  10)و  .) دـشاب هیواه »  » شیاج سپ  (9 ،) دـیآ رب  کبـس  شیاههدیجنـس  هک  ره  اما  8)و  !) دوب دهاوخ  یـشوخ  یگدنز 

(12 .) هدنزوس تسا  یشتآ  (11 (؟ تسیچ

رثاکتلا

نینچ هن  (3 .) دیسر ناتـسروگ  هب  ناتیاپ ] و   ] ناتراک ات  (2 .) تشاد لفاغ  ار  امش  نتـشادرتشیب ، هب  رخافت  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
ار خزود  نیقی  هـب  (6 !) دـیتشاد نیقیلاملع  رگا  تسین ، نینچ  زگره  (5 .) دـینادب هک  ادوز  تسا ، نینچ  هن  مه  زاـب  (4 .) دـینادب هک  ادوز  تسا ،

دیهاوـخ هدیـسرپ  نیمز ] يور   ] تـمعن زا  هـک  تـسا  زور  ناـمه  رد  سپـس  (8 .) دـیباییمرد نیقیلانیع  هـب  ًاـعطق  ار  نآ  سپـس  (7 .) دینیبیم
(9 .) دش
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رصعلا

هک یناسک  رگم  (3 (؛ تسا نایز  شوختـسد  ناسنا  ًاعقاو  هک  (2 [،) لطاب رب  قح  هبلغ   ] رـصع هب  دـنگوس  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
(4 .) دناهدرک هیصوت  ییابیکش  هب  شرافس و  قح  هب  ار  رگیدمه  هدرک و  هتسیاش  ياهراک  هدیورگ و 

ةزمهلا

دیواج ار  وا  شلام  هک  درادنپ  (3 .) شدرمشرب دروآ و  درگ  یلام  هک  (2 ،) ییوجبیع يوگدب  ره  رب  ياو  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
شتآ (6 (؟ تـسیچ هدـننکدرخ  شتآ  نآ  هـک  یناد  هـچ  وـت  5)و  .) دـش دـهاوخ  هدـنکفا  ورف  هدـننکدرخ  شتآ  رد  ًاـعطق  هـن ! یلو  (4 ،) هدرک

رد 9)و  .) دریگیمارف ناـیم  رد  ار  ناـنآ  زارد ، ییاهنوتـس  رد  هک ] یـشتآ   ] 8)و .) دسریم اهلد  هب  هک  یـشتآ ] (] 7 .) تسا یی ] ] ادـخ هتخورفا 
(10) زارد ییاهنوتس 

لیفلا

، اهنآ رـس  رب  3)و  (؟ دادـن داب  رب  ار  ناشگنرین  ایآ  (2 (؟ درک هچ  نارادـلیپ  اب  تراگدرورپ  يدـیدن  رگم  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
هاک دننام  ار  نانآ  ادخ ] ماجنارـس ،  ] 5)و .) دندنکفایم تخس ]  ] لگ زا  ییاهگنـس  نانآ  رب  هک ] (] 4 .) داتسرف لیبابَا »  » یناگدنرپ هتسد  هتـسد 

(6 .) دینادرگ هدشهدیوج 

شیرق

دوباـن ار  نارادـلیپ  ادـخ  ، ] ناتـسبات ناتــسمز و  چوـک  ماـگنه  ناـشتفلا  (2 ،) شیرق ندادتــفلا  يارب  (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هـب 
ناشرطاخهدوسآ نمشد ]  ] میب زا  و  داد ، ناشیاذغ  یگنـسرگ  رد  هک  ییادخ ]  ] نامه (4 (؛ دنتـسرپب ار  هناخ  نیا  ِدنوادخ  دیاب  سپ  (3 .[) درک

(5 .) درک

نوعاملا

یتخـسب ار  میتی  هک  تسا  سک  نامه  نیا  (2 (؟ يدید دناوخیم ، غورد  ار  ازج  زور ]  ] هک ار  یـسک  ایآ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
، دننکیم ایر  هک  نانآ  (6 ،) دنلفاغ ناشزامن  زا  هک  (5) ینارازگزامن رب  ياو  سپ  (4 .) دـنکیمن بیغرت  اونیب  ندادكاروخ  هب  3)و  ،) دناریم

(8 .) دنزرویم يراددوخ  هناخ ] جاتحیام  لیاسو و  و   ] تاکز نداد ]  ] زا (7)و 

رثوکلا

دوخ تنمشد  (3 .) نک ینابرق  رازگ و  زامن  تراـگدرورپ  يارب  سپ  (2 ،) میداد رثوک  همـشچ ]  ] ار وت  ام  (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
(4 .) دوب دهاوخ  رابتیب 

نورفاکلا

هن 4)و  .) دیتسرپیمن امش  متـسرپیم ، هچنآ  3)و  .) متسرپیمن دیتسرپیم ، هچنآ  (2 ،) نارفاک يا  : » وگب (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
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(7 .«) مدوخ يارب  نم  نید  و  ناتدوخ ، يارب  امش  نید  (6 .) دیتسرپیم امش  متسرپیم  هچنآ  هن  5)و  .) متسرپیم نم  دیدیتسرپ  هچنآ 

رصنلا

هب سپ  (3 ،) دنیآرد ادخ  نید  رد  هتـسدهتسد  مدرم  هک  ینیبب  2)و  ،) دسر ارف  يزوریپ  ادخ و  يرای  نوچ  (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
(4 .) تسا ریذپهبوت  هراومه  يو  هک  هاوخ ، شزرمآ  وا  زا  شاب و  رگشیاین  تراگدرورپ  شیاتس 

دسملا

شدوــس تخودــنا ، هـچنآ  وا و  ییاراد  (2 .) داــب وا  رب  گرم  و  بهلوــبا ، تــسد  ود  داــب  هدــیرب  (1) ناـبرهم رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هـب 
(6 .) تسامرخ فیل  زا  یبانط  شندرگ  رب  (5 [،) زورف شتآ   ] شکهمیه نآ  شنز ، 4)و  .) دیآرد هنابزرپ  یشتآ  رد  يدوزب  (3 .) درکن

صالخإلا

، تسا هدشن  هداز  و  هدازن ، ار ] یسک  (] 3 [،) یلاعتم تباث -   ] دمص يادخ  (2 ،) هناگی يادخ  تسوا  : » وگب (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
(5 .«) تسین اتمه  ار  وا  سک  چیه  (4)و 

قلفلا

، دریگارف نوچ  یکیرات  ّرش  زا  3)و  ،) هدیرفآ هچنآ  ّرش  زا  (2 ،) مد هدیپس  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  : » وگب (1) نابرهم رگتمحر  دنوادخ  مان  هب 
(6 .«) دزرو دسح  هک  هاگنآ  دوسح ، ره ]  ] ّرش زا  5)و  ،) اههرگ رد  نوسفا  ناگدنمد  ّرش  زا  (4)و 

سانلا

؛ یناهن رگهسوسو  ّرـش  زا  (4 ،) مدرم دوبعم  (3 ،) مدرم هاشداپ  (2 ،) مدرم راـگدرورپ  هب  مربیم  هاـنپ  : » وگب (1) نابرهم رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب 
(7 .«) سنا زا ] هچ   ] ّنج و زا  هچ  (6 ،) دنکیم هسوسو  مدرم  ياههنیس  رد  هک  سک  نآ  (5)

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 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
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