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باتک تاصخشم 

1928 م -  لوسر ، هداز ، يداه  هسانشرس : 

Hodizoda, Rasul

هداز يداه  لوسر  دنقرمس / یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  نایدنقرمس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

ص 192 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 9000 لایر ؛  9000 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  رگید :  ناونع 

اه همان  هژاو  یکیجات --  عوضوم : 

اه همان  هژاو  يدنقرمس --  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

PIR9054/ه2س 8 هرگنک :  يدنب  هدر 

4 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م 15409-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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همّدقم

، ناهج رانک  هشوگ و  رد  هک  ینامدرم  همه  يارب  هکلب  ملاع ، نانابز  یـسراف  نایناریا و  همه  يارب  اهنت  هن  انـشآ ، تسا  یماـن  دـنقرمس 
هدرپس دای  هب  ار  نآ  يرشب ، ندمت  گنهرف و  ياه  هلق  نیرتدنلب  اب  ییانـشآ  ریـسم  رد  دنا و  هدناوخ  خیراوت  اه و  هناسفا  رد  ار  مان  نیا 

.دنا

دنقرمس مییوجب ، یـسراپ  بدا  نابز و  هزوح  رد  اهنت  ار  نهک  راید  نیا  مان  دنقرمـس ، نوگانوگ  ياهیگژیو  هوجو و  همه  نایم  زا  رگا 
میهاوخ يوگ  یـسراپ  نابیدا  نارعاش و  نیرتشیب  موب  داز  مه  يرد و  نابز  یلـصا  ياـههاگیاپ  اههاگتـساخ و  زا  مه  ار  نآ  یلاوح  و 

دیاش تسا ، هدنام  بان  زغن و  زونه  اهدورف  زارف و  همه  اب  نونکات  یکدور  رصع  زا  هک  نایدنقرمس  شیوگ  راتفگ و  ور  نیا  زا  .تفای 
 - دوش یم  هدناوخ  یکیجات  يرد و  یـسراف ، ياهمان  هب  هک  نابز -  نیا  روانهپ  هطخ  رد  یـسراپ  نابز  يارب  یـصخاش  رایعم و  دناوتب 

.دشاب

رس هب  یسراف  نابز  ناریا و  یندمت  هزوح  رد  هک  تسا  یناسک  همه  ِنآ  زا  دنقرمس  نوچ  ییاهرهش  هب  یگتسباو  یگتـسبلد و  هچ  رگ 
هچنآ اب  ییانـشآ  ور  نیا  زا  .دراد  نادـنچ  ود  يا  هبذاج  نایناسارخ  يارب  گرزب ، ناسارخ  زا  یـشخب  هباثم  هب  دنقرمـس  اما  دـنرب ، یم 

.دشاب یسانش  ناسارخ  زکرم  فیاظو  فادها و  زا  یشخب  دناوت  یم  تسا ، نایدنقرمس  دنقرمس و  هب  طوبرم 

زین یسراف و  نوگانوگ  ياهشیوگ  اه و  هجهل  ییاسانش  تخانش و 

ص:7

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  مه  تسا ، نابز  نیا  یگنهرف  یبدا و  هنیجنگ  زا  یشخب  هک  اهـشیوگ  اه و  هجهل  نیا  رد  مکح  لاثما و  تاریبعت ، تاحالطـصا ،
يانغ لماعت و  هب  هک  ظاحل  نیا  زا  مه  دنک و  یم  کمک  اهنآ  یجیردت  لاوز  زا  يریگولج  ثیراوم و  نیا  تیوقت  ظفح و  هب  هک  ور 

.ریذپانراکنا تسا  یترورض  دناسر ، یم  ددم  یسراف  نابز  ورملق  رد  یلک 

يراک هاگدـید  نیا  زا  دـنا ، هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  یتالاقم  ای  اهباتک  نیودـت  قیقحت و  هب  هک  ینابیدا  ناسانـش و  نابز  تمه  شالت و 
تروص هب  يراثآ  نونکات  گرزب -  ناسارخ  هزوح  رد  هلمج  زا  اهشهوژپ -  اهششوک و  نیمه  ياتسار  رد  .یندنام  دنمشزرا و  تسا 

باـب رد  یباـتک  رـشن  شهوژپ و  ساـسا ، نیا  رب  . (1) تـسا هدـش  هتـشادرب  شیاتـس  روخ  رد  ییاهماگ  هتفای و  راشتنا  هلاقم  ای  باـتک 
نابز و خـیرات  رد  نآ  مدرم  دنقرمـس و  هژیو  هاگیاج  شقن و  هب  تیانع  اب  نایدنقرمـس -  هرمزور  ریباعت  راـتفگ و  دنقرمـس و  شیوگ 

.دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یفعاضم  ترورض  تیمها و  دیاش  یناریا -  ماوقا  گنهرف  یسراف و  بدا 

دوخ رظن  دروم  ياه  همانرب  فادها و  دربشیپ  رد  یسانش  ناسارخ  زکرم 

ص:8

لامک 1375 - ؛ دهشم ، یسودرف  هاگـشناد  تاراشتنا  دهـشم ، چ2 ، ییاراـخب ، هجهل  ییاراـخب ، ییاـجر  یلع  دـمحا  هلمج - : زا  - 1
، دهـشم تاره ، يراتفگ  نابز  يوره ، یـسراف  ترکف ، فصآ  دـمحم  هرامـش 2 - ؛ هایگ ، مدرم  هلجم  ییاراخب ، هجهل  ینیع ، نیدـلا 
، نارگید يروکــش و  ناـج  دـمحم  یکیجاـت - ؛ هـجهل  يداـهرف ، ناور  روفغلادـبع  1376 - ؛ دهـشم ، یـسودرف  هاگـشناد  تاراشتنا 

1969 ناتسکیجات ، ياهنف  یمداکآ  وکسم ، یکیجات ، نابز  گنهرف 
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اب دنقرمـس  شیوگ  زا  ینیچلگ  اـی  دـنیوگ  یم  هچ  نایدنقرمـس  ناوـنع  اـب  باـب ، نیا  رد  یـشهوژپ  راـشتنا  نیودـت و  داهنـشیپ  یپ  رد 
دنقرمـس هداز  دوخ  هک  هداز ، يداـه  لوسر  روسفورپ  کـیجات ، دنمـشناد  هماـخ  هب  رثا  نیا  هک  نآ  هژیوب  تفریذـپ ؛ ار  نآ  یتقوشوخ 

زا ییاه  هدناوخ  اه و  هدینش  هجیتن  دوخ  هک  تسا  داتسا  تاعبتت  اهتـشاددای و  لصاح  عقاو  رد  رـضاح  باتک  .دش  یم  هتـشاگن  تسا ،
تاـقیقحت و راـنک  رد  هراوـمه  هـک  تـسا  نایرهـشمه  لاوـقا  راـتفگ و  رد  هعلاـطم  يریگیپ و  ینـالوط  ياـهلاس  اـت  یکدوـک  نارود 

باتک ناوت  یم  ساسا ، نیا  رب  .تسا  هداد  یم  لیکشت  ار  داتسا  قیالع  اهیلوغـشم و  لد  زا  یـشخب  ناشیا ، یبدا  یملع و  ياهـشهوژپ 
هشوت هر  وس ، رگید  زا  یـسراف و  بدا  نابز و  رد  رظن  بحاص  يداتـسا  ملق  هب  کیمداکآ  يا  هتـشون  قیقحت و  وس  کی  زا  ار  رـضاح 

هناواکجنک و یـشیوپ  هباثم  هب  دنقرمـس و  لها  تاحالطـصا  راتفگ و  بادآ ، تاداع ، یگدنز ، رد  قیقد  دـنم و  هقالع  یناسنا  هعلاطم 
.تشاد بوسحم  ورملق  نیا  رد  ینادیم  یشهوژپ 

نیا هاـگیاج  دـشاب ، هتـشاد  دـناوت  یم  باـب  نیا  رد  يرثا  نیودـت  قیقحت و  هک  یتـّیمها  نایدنقرمـس و  شیوـگ  ياـهیگژیو  هلمج  زا 
یـسانش نابز  ظاحل  هب  هژیوب  نآ  یتخانـش  نابز  شزرا  یناریا و  ياـهنابز  هعومجم  هکلب  یـسراف و  ناـبز  روطت  خـیرات و  رد  شیوگ 
شیوگ مینادـب ، یناریا  ياهنابز  یقرـش  هخاش  یلـصا  ناـبز  ود  ار  یمزراوخ  يدغـس و  رگا  .تسا  یقیبطت  یـسانش  ناـبز  یخیراـت و 

نیا برغ  رد  زین  مزراوخ  هدوب و  دنقرمس  دغـس ، یناتـساب  نیمزرـس  زکرم  .تسا  نابز  ود  ره  نیا  راد  ثاریم  يا  هنوگ  هب  نایدنقرمس 
هب قوراـخ  باـنغی و  يداو  نوـچ  یطاـقن  رد  راـبت  یناریا  مدرم  زا  یکدـنا  هدـنکارپ  ياـههورگ  اـهنت  هزورما  .تسا  هتـشاد  رارق  رهش 

نابز .تسا  یشوماخ  یشومارف و  لاح  رد  نهک  ياهنابز  يرایسب  نوچمه  نابز  نیا  دنیوگ و  یم  نخس  يدغس 
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ناگژاو و .تسا  هتفر  نایم  زا  هرسکی  دش ، یم  هتفگ  نخـس  نادب  نایناریا ، نیتسخن  نطو  جیوناریا ،) ای   ) مزراوخرد هک  زین  یمزراوخ 
ور نیا  زا  دراد و  رب  رد  زین  ار  لاوز  لاح  رد  ای  هتفر  نایم  زا  ياـهنابز  نیا  زا  ییاـه  هناـشن  اـهراگدای و  دنقرمـس ، مدرم  تاحالطـصا 

.دوش یم  بوسحم  هعلاطم  نایاش  دنمشزرا و  يا  هنیجنگ 

يریثأـت زا  ادـج  ار  یبرع  ناـبز  ذوفن  راـثآ  دروخ -  یم  مشچ  هب  زین  هعومجم  نیا  رد  هک  ناـنچ  نایدنقرمـس -  شیوگ  راـتفگ و  رد 
هک دشاب  بارعا  زا  ییاههورگ  روضح  زا  یشان  رما  نیا  دیاش  .دید  ناوت  یم  تسا ، هتـشاد  یـسراف  نابز  رب  یلک  روط  هب  هک  یمومع 

یخرب ظـفلت  رد  هلمج  زا  صاـخ  ریثأـت  ذوفن و  نیا  .تسا  هتـشاد  موادـت  شیب  مک و  نیمزرـس  نیا  رد  زورما  اـت  دورارو  حـتف  زا  سپ 
نایدنقرمس هجهل  هک  نآ  هفرط  .دوش  یم  هدید  دنقرمس  رد  حلطصم  یـسراف  ناگژاو  یـضعب  بیرعت  فیرحت و  یترابع  هب  تاملک و 

رتمک نآ  رد  یبرع  تاملک  تسا و  رت  لیـصا  رت و  بان  ناریا  رد  لوادـتم  یـسراف  ياهـشیوگ  اه و  هجهل  زا  ناکیجات  رگید  نوچمه 
دید زا  دوخ  هک  دـشخب  یم  نآ  هب  يا  هژیو  یتفگـش  سکوداراپ و  یعون  هراشا ، دروم  بیرعت  ای  فیرحت  ور  نیا  زا  .تسا  هتفاـی  هار 

دغس و رد  دنقرمـس  یخیرات  تیزکرم  باتزاب  نامگ  یب  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  ییاهیگژیو  نینچ  .تسا  قمعت  لباق  یتخانـش  نابز 
ینابز یموق و  نوگانوگ  ياههورگ  یقالت  لحم  یماظن و  یـسایس و  ثداوح  هار  راـهچ  هباـثم  هب  نآ  ییاـیفارغج  تیعقوم  دورارو و 

كرت و ماوـقا  روـضح  دـش ، هتفگ  دورارو  هب  هدـمآ  ارف  بارعا  ناـبز  اـی  ناریا  یناتـساب  ياـهنابز  موادـت  ریثأـت و  زا  هچنآ  زج  .تـسا 
هب .دوزفا  دنقرمـس  لها  شیوگ  هب  يرتشیب  مه  زاب  عونت  رگید و  یگژیو  ریخا  لاس  دـص  راـهچ  رد  راـید ، نیا  رد  ناـکبزا  صوصخب 

تادرفم و رد  اهنت  هن  ریثأت  نیا  دوش ، یم  هدید  زین  رضاح  باتک  رد  هک  يروط 
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.تسا هتفای  ساکعنا  شیوگ  نیا  يوحن  ياهراتخاس  رد  هکلب  نایدنقرمس  راتفگ  رد  حلطصم  تابیکرت 

نیا رب  دراد و  یفعاضم  شزرا  یگژیو و  نایناسارخ  اصوصخ  ناریا  مدرم  يارب  دنقرمـس  لها  شیوگ  باب  رد  هچنآ  نایم  نیا  رد  اما 
هژاو زا  يرایسب  یگناگی  هاگ  یکیدزن و  تفرگ ، رارق  یـسانش  ناسارخ  زکرم  هجوت  دروم  صوصخ  نیا  رد  يرثا  رـشن  قیقحت و  انبم 

دنمـشور عماج و  اتبـسن  يا ، هنوگ  هب  رـضاح  باتک  رد  هک  تسا  ینونک  ناـسارخ  مدرم  اـب  نایدنقرمـس  ریباـعت  تاحالطـصا و  اـه و 
ناـسارخ و رواـجم  هطخ  ود  رد  یـسراف  یبداو  ناـبز  لـماکت  نیوکت و  باـتزاب  ییوس  زا  تبارق  نیا  ناـمگ  یب  .تسا  هدـش  فیلأـت 

ياهدـنویپ تاطابترا و  زا  تسا  يا  هناشن  وس  رگید  زا  دـهد و  یم  ناشن  ار  هزوح  نیا  ییاـیفارغج  دـنویپ  دوخ  هک  تسا  رهنلاءارواـم 
هطخ ود  نیا  رابت  مه  نامدرم  هک  يا  هناگی  اـی  كرتشم و  ياهدنـسپ  تاداـع و  موسر ، بادآ ، گـنهرف ، دوجو  یخیراـت و  ياـپرید 

.تسا هتفای  باتزاب  نانآ  ناگژاو  تاحالطصا و  ریباعت و  رد  دنا و  هتشاد 

، هلاوز هّلـس ، وُچ ، هّتل ، هنیزار ، هنیز ، نداد ،) هلوت   ) نداد هلیت  رادیفـس ، راِیت ،) ) راـّیت هکـسم ، هتلخ ، یلوح ،) ،) یلیوح نوچ  ییاـه  هژاو 
تسا یتاملک  هلمج  زا   (1)( لُُجب  ) لوجب قاق ، نان  رادمین ،  ) تشادمین لُگ ،) ای  لُک   ) لوک رَُنق ،)  ) راُنق رایش ،)  ) راگدِش يراوَج ، غَزَا ،

ياهاتـسور اهرهـش و  رگید  دنقرمـس و  رد  یناریا  چـیه  هچ  رگا  هک  تسا  نینچ  .دور  یم  هتفر و  راک  هب  زین  نایناسارخ  راتفگ  رد  هک 
نیا رد  نایناسارخ  دنک ، یمن  یگناگیب  ساسحا  نیشن  کیجات 

ص:11

.دش هدافتسا  ناشیا  ياهتشاددای  و  يدیس ، يدهم  ياقآ  روشناد ، راکمه  تسود و  اب  وگتفگ  زا  اه  هژاو  هنومن  نیا  رکذ  رد  - 1
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رگید زا  شیب  ناسارخ  رد  ار  یـساسحا  نینچ  زین  ناـکیجات  رگید  نایدنقرمـس  ًـالباقتم  .دـننک  یم  سح  يرتشیب  رایـسب  تبارق  ناـیم 
یناسارخ ار  نانآ  دنونـش ، یم  اهنآ  زا  هک  یناگژاو  شیوگ و  اب  يرایـسب  ناریا  رد  هک  تسین  ببـس  یب  دنراد و  دوخ  رد  ناریا  طاقن 

ثاریم یگناگی و  تقیقح  خیرات ، خارف  مشچ  زا  تساطخ ، ینونک  یـسایس  ياهزرم  گنت  رظنم  زا  هچ  رگ  هک  يرادنپ  دنرادنپ ؛ یم 
نایناسارخ ناسارخ و  تسا  یهیدب  دنایامن و  یم  یمالـسا  یناریا و  گرزب  تیندـم  گنهرف و  وترپ  رد  ار  یناریا  ماوقا  همه  كرتشم 

ماقم رد  یقرـش ، ياهنیمزرـس  نارابت  مه  ینونک و  ناریا  نایناریا  هدنهد  دنویپ  ماقم  رد  دنرادروخرب و  يا  هژیو  مهـس  زا  نایم  نیا  رد 
.دنراد نانآ  اب  يرتشیب  تبارق  اعبط  نایناریا  رگید  اب  هسیاقم 

دنقرمس لها  شیوگ  راتفگ و  رد  هک  یتفاطل  ینیریـش و  رـضاح و  نتم  ياوتحم  عوضوم و  هب  تیانع  اب  دش و  هراشا  هچنآ  هب  هجوت  اب 
رثا نیا  يزاس  هدامآ  يراتـساریو و  رد  دوش ، یم  هدـید  یـسراف  بدا  ناـبز و  هاگـشرورپ  هاگتـساخ و  رد  يروحم  يا  هطقن  هباـثم  هب 

زورما مک  تسد  هک  ییاه  هژاو  زا  یخرب  اهنت  .تفاین  ترورض  زین  يا  هفاضا  حیـضوت  تفرگن و  تروص  نآ  نایب  نابز و  رد  يرییغت 
رگ دش ؛ یبای  ربارب  ناریا  زورما  یسراف  رد  حلطصم  ياهلداعم  اب  تسا ، موهفمان  هتخانـشان و  نایناریا  بلاغ  يارب  هدش و  عقاو  روجهم 

لداعم نیا  دوب  نآ  رب  ششوک  .تسانشآ  شیب  مک و  یناسارخ  نالاس  نهک  هژیوب  نایناسارخ و  يارب  زین  اه  هژاو  نیمه  زا  یخرب  هچ 
ود یکی  رد  افرـص  ناریا  یـسراف  حلطـصم  تاملک  اب  اهنآ  تواـفت  هک  ار  ییاـه  هژاو  ًـالثم  دوشن و  هدرتسگ  دـباین و  میمعت  يراذـگ 

دوجو اب  اه  هژاو  یخرب  مهف  صیخـشت و  .دریگن  رب  رد  دراد ، توافت  يراگناوآ  رد  اـهنت  اـنایحا  تسا و  ظـفلت  اـی  توص و  اـی  فرح 
هب یترورض  اعبط  تسین و  راوشد  ییاهتوافت  نینچ 

ص:12
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دوخ و ياج  رد  دشاب ، راوشد  اهنآ  تفایرد  مهف و  ییاهنت  هب  دیاش  هک  زین  یتاحالطصا  ای  تاملک  زا  يرایـسب  . (1) دبای یمن  حیضوت 
.دشن هدید  اهنآ  درجم  موهفم  حیضوت  هب  یترورض  زاب  ور  نیازا  دبای و  یم  موهفم  نتم  هنایم  رد 

، لاح نیا  اب  .دش  هداد  حیـضوت  دودـحم  ياه  هژاو  یخرب  اهنت  يرییغت  ره  ياج  هب  دـش ، هراشا  هک  نانچ  رثا ، شیاریو  حیحـصت و  رد 
، نآ زا  جراخ  ای  ناتسکیجات  رد  کیجات ، نانابز  یسراف  .تفرگ  یم  رب  رد  ار  یفلتخم  دراوم  اترورـض  نتم  يزاس  هدامآ  حیحـصت و 
( یبرع ای   ) یسراف طخ  اب  رتمک  دنناوخ و  یم  دنسیون و  یم  کیلیریس  هب  قباس  يوروش  نادنورهش  رگید  نوچمه  دنقرمس ، هلمج  زا 

طخ اب  رتشیب  اعبط  زین  یسراف  تایبدا  نارگشهوژپ  ناداتـسا و  رگید  رـضاح و  نتم  هدنـسیون  نوچمه  طخ  نیا  هب  نایانـشآ  .دنیانـشآ 
یـسراف يارب  ادصمه  طلتخم  فورح  ای  فرح  زا  هک  یتاملک  رد  هژیوب  یـسراف  يالما  ور  نیا  زا  .دنراد  راکورـس  کیلیریـس  جـیار 

تسا هارمه  ییاهیتسردان  اب  راوشد و  دنراد ، راکورس  رتمک  یـسراف  يالما  طخ و  اب  هک  یناسک  يارب  اعبط  دوش ، یم  لیکـشت  نانابز 
ناسکی یشراگن ، ییالما و  طالغا  حیحصت  حالصا و  .دوش  یم  طبض  یفلتخم  ياهتروص  هب  تاملک  نانآ  ياه  هتـشون  رد  زین  هاگ  و 

يارب نوگاـنوگ  ياـه  هناـشن  مئـالع و  نینچمه  يدنواجـس و  یطخلا و  مسر  رظن  زا  زین  ظاـحل و  نـیا  زا  نـتم  یگنهاـمه  يزاـس و 
هداـمآ حیحـصت و  راـک  رد  تسد  نیا  زا  يرگید  دراوم  تشون و  تسد  رد  اـناوخان  تاـملک  یـسیونزاب  ثحاـبم ، نییبـت  کـیکفت و 

تفرگ و تروص  ییاهیگنهامه  یـسانش  ناسارخ  زکرم  رد  روضح  ناریا و  هب  هدنـسیون  رفـس  اب  هناتخبـشوخ  .دش  ظوحلم  رثا  يزاس 
رظن زا  شیاریو  حیحصت و  دراوم و  مها 

ص:13

.دوش یم  هدناوخ  پسا  یکیجات  شیوگ  رد  دنقرمس و  رد  هک  بسا  لثم  ییاه  هژاو  - 1
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رـشن میراودیما  میراتـساوخ و  اهروشک  رگید  ناریا و  رد  ار  یـسراف  نابز  ناگدنـشوک  ریاس  مرتحم و  ققحم  قیفوت  .تشذـگ  ناشیا 
.دشاب يدیفم  رثؤم و  ماگ  یسراپ  بداو  گنهرف  هنیجنگ  يانغ  ظفح و  ریسم  رد  رثا  نیا 

یچ هناش  ریدم  نسحم 

ص:14
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دنقرمس یسراف  بدا  نابز و  هچخیرات  یکیجات و  شیوگ 

تسا ییاه  هدهاشم  تاقیقحت و  هجیتن  مراد ، یم  میدقت  دنقرمـس  زا  یناغمرا  نوچ  ناریا  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  الاح  هدنب  هک  یباتک 
شهوژپ قیقحت و  .مراد  ما و  هتـشاد  دوخ  نارایدـمه  اب  زور  ره  تالماعم  طابترا و  تفلا و  سنا و  رد  يداـمتم  ياهتدـم  رد  نم  هک 

طقف هنو  مراد  نآ  نامدرم  رهـش و  نیا  هب  نم  هک  تسا  هدوب  یتبحم  رهم و  ببـس  هب  اهنت  هن  دنقرمـس  مدرم  یکیجات  شیوگ  رد  هدـنب 
یگدنز تماقا و  لاس  دص  هس  زا  رتشیب  رهش  نیا  رد  نم  ناکاین  دادجاو و  متـسه  لصالا  يدنقرمـس  بناج  نیا  هک  تسا  تلع  نادب 

زا یکی  دنقرمس  هک   (1) تسا ثعاب  نآ  زا  زاب  رهـش ، نیا  یکیجات  نابز  يروآ  عمج  قیقحت و  هب  نم  تبغر  قوش و  هکلب  دنا  هتـشاد 
ریدقت و ، (2) هدرکرس نیرتمیدق  ياهنامز  زا  خیرات  .تسا  یمالـسا  یناریا و  ندمت  هصاخلاب  نیمز و  قرـشم  ندمت  زکارم  نیرتگرزب 
اب سنازیب ، اب  مور و  اب  نیچ ، دنه و  اب  ناتـسناغفا ، ناریا و  اب  قرـش ، روانهپ  نیمزرـس  اب  رهنلاءاروام  زا  نوریب  اب  ار  دنقرمـس  تشونرس 
هب اهنت  دـندمآ ، دوجو  هب  میدـق  نورق  رد  دنقرمـس  رد  هک  یندـم  يونعم و  ياه  هنیجنگ  تورث  .تسا  هدومن  تسویپ  برع  کـلامم 

ياهروشک مامت  خیرات  نایرج  اب  هکلب  دندوبن ، دودسم  دودحم و  نیمزرس  نیمه 

ص:15

.تسا لیلد  نآ  هب  - 1
.عورش - 2
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یناریا و ندـمت  هراوهگ  دنقرمـس  هک  دـنیوگ  یم  تسرد  یلب  .دـندوب  یمومع  ندـمت  کیناگرواو  یبیکرت  مسق  کی  طوبرم ، قرش 
هنیجنگ تورث و  همه  نیا  هدـننک  تظافح  هدـنرادهگن و  .تسا  ناـبز  كرت  داژن و  یناریا  ناـمدرم  ياـه  (1) هنعنع تنس و  یمالـسا ،

ار اهتورث  نیا  هک  نآ  .دنتسین  شوماخ  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياهقاط  هرانم و  هعلق و  راوید و  نابز و  یب  كاخ  يونعم ، یندم و  ياه 
ناگتـشذگ راـگدای  راـثآ و  نوچ  هداد ، لـیوحت  لـسن  هب  لـسن  زا  رـصع ، هب  رـصع  زا  هدومن ، يرادـساپ  یناـبهگن و  ار  نآ  هدـیرفآ ،

راثآ ، (2) تعنـص رعـش و  بداو ، ملع  ياه  هنیجنگ  تورث و  اـهنت  هن  دنقرمـس  رهـش  مدرم  .دنرهـش  نیا  مدرم  تسا ، هدومن  تظاـفح 
نخـس نابز  يدنوادخ -  ياطع  يونعم ، یخیرات و  گرزب  تمعن  هک  دنا  هدوب  اهنآ  هکلب  دنا ، هتـشاد  هاگن  ار  يزاسرهـش  يرامعم و 

اب تبحم ، رهم و  اب  تسا ، هدوب  موسوم  یکیجات  یسراف  ای  یکیجات  هب  شیپ  ياهنامز  زا  هک  ار  یسراف  نابز  دوخ -  يا  هویـش  ایوگ و 
(3) .دنا هتسناوت  هتشاد  هاگن  زورما  ات  يدنلبرس  راختفا و  اب  تراسج ، يروالد و 

نابز و زاغآرـس  زکارم و  زا  یکی  دنقرمـس  سپ  دوب ، رهنلاءاروام  یـسراف  مظن  رعـش و  قنور  دشر و  شیادیپ و  نطوم  مییوگ  ام  رگا 
.دوش یم  بوسحم  یسراف  بدا 

: تسا طوبرم  دنقرمس  مان  اب  تسا ، هدیدرگ  تبث  خیرات  رد  هک  یسراف  نیلّوا  راعشا  زا  عرصم  دنچ 

دنم دنک  دنقرمس - 

دنگفا یک  تنیدب 

یهب هت  چاچ  زا 

یهخ هت  هشیمه 

ص:16

گنهرف تنس ، - 1
رنه - 2

دنراد هاگن  دنا  هتسناوت  - 3
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رد هک  تسا  يزادگ  زوس و  رگنایب  تسا ، هدمآ  سابع  یغبنیلاوبا  مان  هب  هبدادرخ  نبا  کلامملا  کلاسملا و  رد  هک  عرـصم  راچ  نیا 
ود .تسا  هدمآ  نوریب  دنقرمس  هداز  ای  دنقرمس  رادتسود  رعاش  رفن  کی  لد  زا  بارعا  رکشل  مجاهت  زا  دنقرمس  یناریو  بیرخت و  رثا 
هک دهد  یم  یهاوگ  لد  تسا و  قلعتم  يدغس  صفح  وبا  مان  هب  تسا ، هدش  اشنا  نایناماس  دهع  زا  شیپ  هک  میدق  یـسراف  رعـش  تیب 

تسا یکیجات  نانچ  رعش  نیا  کبـس  گنهآ و  نابز و  .تسا  هدومن  زورب  دنقرمـس ، رهـش  دغـس ، کلم  زکرم  زا  کش  یب  رعاش  نیا 
رد زورما  هک  تسا  ظفاح  ای  رعاش  نت  کی  هکلب  تسا ، هدرب  رـس  هب  رمع  شیپ  لاس  دص  رازه و  هن  نآ  هدنیارـس  دینک  یم  نامگ  هک 

.دراد تماقا  دنقرمس 

هک تسا  دهاش  خیرات  اما  .تسا  فوقوم  یناماس  لیعمـسا  ریما  مان  هب  اراخب و  رهـش  هب  ناماس  لآ  تلود  رادتقاو  راهتـشا  ییافوکش و 
هب رهنلاءاروام  تموکح  هک  ییاهلاس  نآ  رد  .دوب  هدش  هتـشاذگ  دنقرمـس  رد  تلود  نیا  یـسایس  یعامتجا و  یلم ، ياه  هنیمز  هیاپ و 

رـصن هک  یتقو  ور  نیا  زا  دش و  یم  بوسحم  نادناخ  نیا  تیمکاح  زکرم  دنقرمـس  دیدرگ ، راذگاو  تادخ  ناماس  نب  دسا  نامدود 
مکاح نیا  هرادا  تحت  رهنلاءارواـم  رگید  ياـهکُلم  تشگ ، رومأـم  دنقرمـس  تموکح  هب  .م ) 764  ) لاس 250ه رد  یناماس  دـمحا  نب 

 - هفیلخ درک ، نییعت  اراخب  مکاح  ار  لیعمسا  دوخ  ردارب  دمحا  نب  رـصن  هک  یمایا  نآ  رد  لاس ، هد  زا  دعب  .دوب  هتفرگ  رارق  تردقرپ 
نبرصن هطلـس  نامز  رد  .م .) 874 260ه /   ) دومن ضیوفت  ار  رهنلاءاروام  لامعا  همه  تیـالو  روشنم  دـمحا ، نبرـصن  هب  هّللاـب -  قفوم 
یسراف تایبدا  قنور  دشر و  يارب  يرد  نابز  بداو  رعش  هزوح  نوچ  یمالسا و  مولع  شناد و  ملع و  زکرم  نوچمه  دنقرمس  دمحا ،

ار یمکحتسم  ياه  هیاپ  لماوع و  يدعب  نرق 

ص:17
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هب هک  نآ  زا  شیپ  یکدور ، هّللادبع  وبا  943م ).  331ه /.  914م - /.  301ه / .   ) یناماس مود  رصن  رابرد  ياناوت  رعاش  .تشاذگ  داینب 
نابز .درک  ادـیپ  رابتعاو  راهتـشا  تسد  هریچ  رعاش  ناس  هب  هتفای  امن  وشن و  اـج  نیمه  هدرک و  ملع  لیـصحت  دنقرمـس  رد  دور ، اراـخب 

نیتسخن ياه  هلحرم  ناماس ، لآ  تلود  ندیسر  تردق  هیاپ  هب  زا  شیپ  ینعی  مراهچ ، نرق  زا  شیپ  بدا  رعش و  هفـسلف و  ملع و  ِيرد 
نتـشادرب مان  يدنقرمـس »  » هبـسن هب  .تسا  هدومن  یط  دنقرمـس  لثم  یخیراـت  گرزب  ياهرهـش  نینچ  رد  ار  دوخ  لکـشت  شیادـیپ و 

.تسین یخیرات  یفداصت  رما  کی  یقیقد  یکدور و  لثم  اناوت  نارعاش 

، تفرگ رارق  قرـش  هفـسلفو  نید  بدا و  ملع و  زکرم  رهـش  نیا  تفای و  رارقتـسا  اراخب  رد  ناـیناماس  تلود  تختیاـپ  هک  نآ  زا  دـعب 
لزنم رد  سرادم ، دجاسم و  رد  .دوب  اراد  نانچمه  نایناماس  هرود  یندم  يونعم و  تایح  رد  ار  دوخ  هنیـشیپ  ماقم  تیمها و  دـنقرمس 

لوادـتم یـسراف -  يرد  نابز  هب  هچ  یبرع و  نابز  هب  هچ  یلقع -  یلقن و  مولع  سیردـت  میلعت و  رهـش ، نیا  ياـههاقناخ  هاـگتماقا  و 
يدهملا ّما  هب  بقلم  دّمحم  ثیللاوبا  هقف  رد  .م ) 965 354ه /.   ) نایح نب  دّمحم  متاح  وبا  ثیدح ، رد  دنقرمس ، رهـش  ياملع  مان  .دوب 

نیا زا  نوریب  يدنقرمس ، میکح  هب  فورعم  قاحسا  مساقلاوبا  و  .م ) 944 333ه .   ) يدیرتام روصنم  وبا  مالک ، رد  و  .م ،) /983  . (372ه
زا یکی  یناماس  تلود  مشتحم  يانب  رد  اراخب  زا  دعب  دنقرمـس  هک  نآ  مالک  هصالخ  .دوب  هدرک  ادیپ  ترهـش  مالـسا ، ملاع  رد  رهش ،

رارقتـسا تکلمم  قلخ و  ِگـنهرف  تاـیونعم و  داـصتقاو و  تسایـس  یلاـع  تاراـمع  نآ   (1) يـالاب هک  دوب  يراوتـسا  يوق و  ناـکرا 
.تشاد

ص:18

نآ يور  رب  - 1
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تلود .دروـخ  شاـپ  مه  زا  هاـتوک  تدـم  کـی  رد  دروآ و  طوقـس  هب  يور  تمظع  هوکـش و  ِنرق  کـی  زا  دـعب  ناـماس  لآ  تـلود 
نورق و رد  رگید  یتلود ، نینچ  تفر و  نیب  زا  دوب ، یناریا  نآ  ياه  هنعنع  تنـس و  یعامتجا و  یـسایس و  ساـسا  هک   (1) ینیرتگرزب

لآ تلود  لثم  دوب ، هتفای  داینب  تلود  نیا  تفارـش  هب  هک  ییونعم  جرا  رپ  هنیجنگ  ندمت و  نآ  اما  .درکن  دوجو  ضرع  يدـعب  راصعا 
.تفای جاور  قنور و  شرتسگ و  تلود  نآ  ياهزرم  زا  نوریب  ازفا ، تریح  تعرس  تعسو و  کی  اب  هکلب  دروخن ، شاپ  مه  زا  ناماس 

دوخ بلق  حور و  اب  اما  دندوب ، هدروآ  مالسا  دنچ  ره  هک  یناکرت  (2) ؛ تشذگ یناخارق  ناکرت  طلست  هب  نایناماس  يدادجا  نیمزرس 
رظن هب  دـندوب ، یـسراف  نابز  بدا و  گنهرف و  بحاص  هک  یمدرم  هب  لاح  نیع  رد  دـندوب ، هناـگیب  داژن  یناریا  مدرم  ياـه  هنعنع  اـب 

.دندرکن زارد  ضرعت  تسد  نآ  یبداو  یملع  راثآ  يرد و  یسراف  نابز  دوجو  هب  نیا  زا  هتشذگ  .دنتسیرگنن  توادع  تموصخ و 

.دـندیزگرب دوخ  تنطلـس  تلود و  زکرم  ار  نآ  داژن  كرت  نایلاو  هک  دوب  ییاهرهـش  زا  یکی  نایناخارق  تموکح  دـهع  رد  دـنقرمس 
مدرم  (3) ياه یلیوح  غاب و  رد  رهش  تایح  ضبن  اما  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  نایناخارق 

شپت رد  اه  هسردم  دجسم و  رد  نادنمرنه ، نارو و  هشیپ  ياههاگتـسد  رد  نازاّزب ، نارجات و  ياههاگـشورف  ناکد و  رد  شکتمحز ،
ملع و یسراف  نابز  هب  دندرک ، یم  داجیا  یسراف  ياه  هصق  رعش و  رهـش ، مدرم  .تشاد   (4) هناراک داجیا  حور  دوب و  هدنز  رهش  دوب ،

نایلاو يرازگراک  رد  هکلب  گنهرف ، ملع و  بدا و  رعش و  رد  طقف  هن  یکیجات  یسراف  نابز  ...دنتخومآ  یم  شناد 

ص:19

یتلود نیرتگرزب  - 1
دمآرد - 2

ياه هناخ  - 3
هدننیرفآ قالخ ، - 4
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.دوب دربراک  رابتعا و  ماقم  رد  یناخارق 

يزراب شقن  گرزب و  ماقم  یسراف  تایبدا  خیرات  رد  هک  دندوب  هدرک  روهظ  ییابدا  ارعش و  هدع  کی  دنقرمـس  زا  نایناخارق  دهع  رد 
دلوتم دنقرمس  رد  یضورع -  یماظن  رداونلا - ) عمجم   ) هلاقم راهچ  روهـشم  باتک  فلؤم  یـسراف ، رثن  داتـسا  رادمان و  بیدا  .دنراد 

ادیپ ترهش  دوخ  يوق  شناد  نیتم و  رثن  هب  نیمزرس  نآ  رد  هدرک و  رفس  ناسارخ  هب  سپـس  هدومن ، لامک  بسک  اج  نیمه  رد  هدش ،
.درک

یکدور مظن  بتکم  هتفای  تیبرت  هک  دوب  يدیشر  دّمحم  نب  دّمحم  وبا  داتـسا  ارعـشلادّیس  رـصع  نیا  روآ  مان  اناوت و  يارعـش  زا  یکی 
نانخس زاجعا  رحس و  هب  ، (1) هدرک دوخ  زا  هدناوخ و  هر » هدزیس   » ار یکدور  ناوید  هک  تسا  يرعاش  نامه  نیا  .دوش  یم  بوسحم 

بدا لها  ماگشیپ  ارعشلادیس »  » نوچمه دوخ  يدیشر  .تسا  هتشاذگ  یسراف  نارونخس  مامت  ِيرـس »  » ماقم هب  ار  وا  هتـشگ ، نوتفم  وا 
هدرک نوتفم  تسد  رود  روهال  رد  ار  ناملس  دعـس  دوعـسم  نایونزغ  رـصع  روهـشم  فورعم و  رعاش  وا  ماقمالاو  رعـش  دوب و  شنامز 

هچراپ .دوب  هتشون  وا  نخـس  شیاتـس  يدیـشر و  حدم  رد  هتـشاد ، لاسرا  وا  هب  يدیـشر  هک  يا  هدیـصق  ندناوخ  زا  دعب  ناملـس  .دوب 
دیآ یم  اج  نیا  رد  ناملس  دعس  هدیصق  زا   (2) يا

زارد قیرط  زا  دمآ  ازف  حور  میسن 

ندع ّرد  رپ ز  جرد  یکی  درپس  نم  هب 

ایرد ناگدید  مرانک ز  دوب  هچ  رگا 

نم هدید  ود  ره  جرد  نآ  رد  هریخ  دنامب 

ص:20

هتفرگ ارف  هتخومآ و  - 1
یتمسق يا ، هراپ  - 2
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ایرد بل  رب  هک  نآ  دوب  يّرد  هنوگچ 

نمث شناگدید  ناج و  زج  مدیدن  یمه 

مشیپ رد  تفگش  نییآون  راهب  یکی 

نمهب رد  ربا  دیراگنن  نانچ  نآ  هک 

مدید يا  هدیصق  میوگ  هچ  زمر  هب  یمه 

نمچ راهب  زا  وچ  راهب و  هنامز  زا  وچ 

نیمز اوه و  نم  درگ  نوچ  دش  متقیقح 

نشور رطعم و  دش  نآ  ینعم  ظفل و  ز 

اتمهیب میکح  يدیشر  رعش  تسه  هک 

نخس دنلب  يرعاش  ملق  زیت  غیت  هب 

يرآ رود  متخانشب ز  شرعش  مهو  هب 

نتُخ کشم  تدیوگ ز  ربخ  يوب  رود  ز 

مدید ناتبعل  جوف  کی  مدرک  زاب  وچ 

ندب حور و  فیطل  دق و  هرهچ و  عیدب 

یلعا وا  ردق  هب  نونکم  رهوگ  دقع  نوچ 

نسحا یبوخ  هب  نوفدم  هبید  تخت  وچ 

نیورپ هم و  هرهز و  رپ  ینامسآ  وچ 

نسوس لگ و  هلال و  رپ  یناتسوب  وچ 

نآ زا  داهن  شمتسناوتن  رب  هدید  هب 

نهاریپ نیتسآ و  وزا  دش  یمهرت  هک 
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لقیص ار  ماسح  نوچ  ارم  عبط  دودوز 

نغور ار  غارچ  نوچ  ارم  ناج  تخورف 

ص:21
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ار نآ  متخاس  ذیوعت  مناج  رهب  ز 

نمیر هنامز  مناج  هب  دصق  درک  هک 

باب ره  رد  هدوتس  یناوج  زور  وچ  یهز 

نف ره  رد  هدیزگ  يریپ  شناد  وچ  یهز 

شناد تمکح و  زا  رپ  نیماضم  نخس و  یلاع  تعنص  هنومن  يدنقرمـس  يدیـشر  رعـش  هک  تسا  نآ  هاوگ  ناملـس  دعـس  ياهتیب  نیا 
همادا تسا ، هتشاد  رارق  نآ  یلاع  هاگیاپ  رد  دوخ  هدرک و  روهظ  نآ  زا  يدیشر  هک  یبدا  طیحم  هک  دز  سدح  ناوت  یم  تسا و  هدوب 

.تسا هدوب  نایناماس  دهع  تایبدا  ياه  هنعنع  تنس و  نامه 

نیدلا سمش  ارعشلا  جات   (1) رارکت ان  زاتمم و  راگنوجه  تسدربز ، يارس  هدیصق  ریهش ، رعاش  دنقرمس ، رد  نایناخارق  هطلس  دهع  رد 
نآ رد  ینزوس  هک  تسا  نآ  دیؤم  ارعشلا » جات   » ناونع .دیآ  یم  رامش  هب  یسراف  تایبدا  گرزب  ياهامیس  زا  ینزوس  یلع  نب  دّمحم 
هب هکلب  رعاش ، نوچ  اهنت  هن  یناخارق  نایلاو  رابرد  رد  ینزوس  .تسا  هدـش   (2) فارتعا دنقرمس  یبدا  طیحم  رورس  فصـشیپ و  نامز 
ات هک  تسا  دهع  نآ  موظنم  راثآ  هناگی  ینزوس  ناوید  .دوب  رختفم  میکح »  » بقل هب  مارتحا و  يرادـساپ و  ماقم  رد  زین  دنمـشناد  ناس 
زا دوخ  يا  هبیاـطم  هیوجه و  راعـشا  رد  ینزوس  .تساـم  سرتسد  رد  زورما  هدـنام و  نمیا  يدـعب  نرق  بیـسآ  دـنزگ و  زا  اـم  ناـمز 

.تسا هتفرگن  رارق  قیقحت  شزومآ و  دروم  زورما  ات  فسأت  اب  هک  تسا  هدومن  هدافتسا  ناوارف  دنقرمس  مدرم  تاریبعت  شیوگ و 

رد هدنکارپ  تایبا  يدنچ  اب  رعاش  نت  ود  مان  ینزوس  نارصاعم  زا 

ص:22

ریظن یب  اتمه ، یب  - 1
هتخانش - 2
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یلع ناقهد  نارعاـش  نیا  زا  یکی  .تسا  هتفر  نیب  زا  اـنامه  لوغم  هلمح  مطـالت  رد  ناـشیا  راعـشا  ناوید  اـما  هدـش ، تبث  اـه  هرکذـت 
.تشاد تیرومأم  یبصنم  هب  دوعسم  ناخ  جاغمط  ینزوس ، حودمم  رابرد  رد  هک  دیؤم  باهش  يرگید  دوب و  یجنرطش 

هب بقلم  يریهظ و  هب  صلختم  دّـمحم  نیدـلاریهظ  ماـن  هب  يا  هدنـسیون  ریبد  بیدا و  دنقرمـس  رد  ینزوـس ، زا  رتدـعب  یمک  هرود  رد 
هدـهع رد  ار  یناوید  بحاـص  تیرومأـم  .م ) 1203-4  ./ 660ه  ) ناـخ چاـغمط  چـیلق  ناوید  رد  تدـم  دـنچ  هک  درک  روهظ  بتاـک » »

.دیآ یم  رامش  هب  .م  13  ./ نرق 7ه رثن  ياهراکهاش  زا  یکی  تسام ، سرتسد  رد  زورما  هک  هماندابدنس ، وا ، روثنم  ناتساد  .تشاد 

هعجاف .تخاس  راتفرگ  مادـهنا  بیرخت و  دابدـنت  هب  هراـبکی  ار  افوکـش  مارآ و  ِدنقرمـس  لوغم ، ياـهودرا  هلمح  تبیـصم  تکـالف و 
زا رتشیب  تدم  رد  تبرض  هلمح و  نیا  .تسا  هدیدرگ  تبث  خیرات  تاحفـص  رد  نایزیگنچ  مجاهت  رثا  رد  دنقرمـس  تشونرـس  تخس 

ناسکی نیمز  اب  هوکـشرپ  ياهانب  تارامع و  مدرم ، هاگلزنم  هناخ و  .تخاـس  عطقنم  رهـش  نیا  رد  ار  یگدـنز  سفن  اـیوگ  نرق  کـی 
ییاوـنیب و سرت و  میب و  رد  ناگدـنامزاب  .دـندرک  نـطو  يـالج  هدوـمن ، كرت  ار  دوـخ  یگدـنز  تـالحم  هاـگتماقا و  مدرم  .دـندش 

هدوشگ بداو  ملع  تایح  رد  یمـشچ  کی  فوخم ، هدکتـشحو  نیا  ردو  دوکر  توکـس و  نیا  رد  .دندرب  یم  رـس  هب  رمع  یگنهرب 
.تشگن هتخورفا  يرعاش  رعش و  زا  يا  هشوگ  رد  یعمش  کی  دشن و 

زا تشاذگ و  مدق  خیرات  هصرع  هب  رومیت  ریما  هک  ییاج  نآ  ات  تشاد  همادا  لاس  دـص  زا  هدایز  دنقرمـس ، ینابز  یب  یـشوماخ و  نیا 
دنقرمس ناجیب  هدرم و  نت  هب  تشاد ، مالعا  دوخ  تلود  تختیاپ  ار  دنقرمس  وا  هک  یمد  نآ 
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بیرخت هب  هنامحر  یب  ار  رگید  ياهروشک  رهش و  دوخ  بیهم  نوشوق  رکـشل و  اب  هک  رومیت  .دیدرگ  هدیمد  شخب  تایح  هزات  سفن 
ار بارخ  ياـهانب  رومیت  .دوب  هتـسب  رمک  يراـکداینب  هداـعلا  قوف  هوق  ورین و  هب  دنقرمـس  يداـبآ  نارمع و  رد  دـیناسر ، یم  یناریو  و 
اـملع و درک ، تراـمع  اـهنآ  ماـقم  ماـن و  راوازـس  ار  ناـگرزب  تارازم  هاـقناخ و  دوـمن ، اـنب  وـن  ياـه  هسردـم  دجـسم و  درک ، ریمعت 

ناسارخ اصوصخ  ناریا و  زا  هلمج  زا  هیاسمه ، ياهروشک  زا  دومن ، بیغرت  نونف  مولع و  جـیورت  هب  ار  بدا  لها  همه  نادنمـشناد و 
سرادـم رد  .درک  عمج  دنقرمـس  رد  ار   (2) هـشیپ يونام  ناشاقن  (1) و  تـسدلگ نارامعم  راک ، هزجعم  نادـنمرنه  تسدربز ، ناملاع 

فیلأت سیردـت و  هب  یـسراف  نابز  هب  یبرع  نابز  ربارب  ابدا  املع و  تفاـی ، جاور  یلقن  یلقع و  مولع  میلعت  سیردـت و  ون  زا  دـنقرمس 
نودـم باتک  لکـش  رد  ار  وا  تموکح  نییآ  مسر و  تاحوتف و  خـیرات  هک  رومیت  نامز  خروم  ود  .دنتـشگ  لوغـشم  بتک  لیاسر و 

جورب دـبنگ و  قاور و  قاط و  رد  .دـندوب  زیربت  زا  یماـش  نیدـلا  ماـظن  دزی و  زا  یلع  نیدـلا  ثاـیغ  دـندوب : داژن  یناریا  دـنا ، هتخاـس 
دهع رد  .تسا  هدـیدرگ  تبث  یـسراف  نابز  هب  روثنمو  موظنم  تاعطق  رایـسب  یبرع ، ياه  هبیتک  فیدر  رد  رومیت  تمظع  اب  تاراـمع 

هک تسا  نکمم  نتفرگ  هجیتن  اه  هنیرق  يدنچ  يور  زا  اما  میرادن ، یلماک  عالطا  دنقرمـس  رد  رعـش  قنور  جاور و  زا  دـنچ  ره  رومیت 
هجاوـخ روـمیت  دـهع  مالـسالا  خیـش  رگا  .تـسا  هدوـبن  رثا  یب  دنقرمـس  یگنهرف  یبدا و  طـیحم  رد  زین  یـسراف  رعـش  رـصع  نـیا  رد 

لها يداع و  مدرم  نایم  دنقرمـس  رد  هک  تسین  دیدرت  ياج  سپ  تسا ، هتـشون  یم  رعـش  يراصع  صلخت  هب  يدنقرمـس  کلملادبع 
.تسا هدوب  مرگ  رعش  رازاب  رنه  لضف و 

ص:24

تسد هریچ  - 1
دنمرنه - 2

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13942/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13942/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
http://www.ghaemiyeh.com


يرومیت هرود  رعـش  نیماضم  بولـسا و  کبـس و  رگنایامن  دیاش  تسا ، هدروآ  يراصع »  » زا دوخ  هرکذت  رد  هاشتلود  هک  یلزغ  کی 
: دشاب

رخآ ورم  ام  رظن  زا  مشچ  مدرم  يا 

! رخآ ورم  ام  رب  یمارگ ز  ّرد  يو 

رود وشم  روجنر  نت  زا  زیزع  ناج  يا 

! رخآ ورم  ام  رسز  تمحر  هیاس  يو 

ام رگج  نوخ  هتخیر  تمغ  غیت  يا 

! رخآ ورم  ام  رگج  نوخ  وچ  هدید  زا 

ناناج رورپ  ناج  طخ  لایخ  شقن  يا 

! رخآ ورم  ام  رصب  داوس  حول  زا 

يراصع شیوخ  ربخ  درادن  وت  زا  رود 

! رخآ ورم  ام ، ربخ  يدینش  هک  نونکا 

يرومعم يدابآ و  قنور و  دـشر و  جوا  رد  لاس  هاجنپ  بیرق  تدـم  رد  زاـب  دنقرمـس  .م  1405  ./ هنـس 807ه رد  رومیت  تافو  زا  سپ 
غلا شرـسپ  هب  ار  رهنلاءاروام  تیالو  قوقح  دوخ ، ردـپ  تلود  ياهکلم  رد  رومیت  نیـشناج  ازریم  خرهاش  .م  1404  ./ لاس 812ه .دوب 

.ددرگ یم  یسراف  تایبداو  گنهرف  ملع و  گرزب  زکارم  زا  یکی  دنقرمس  ملاع ، لضاف و  یلاو  نیا  دهع  رد  .دراپـس  یم  ازریم  کیب 
هب یلقنو  یلقع  مولع  نادنمـشناد  اهقف و  املع و  عامتجا  کی  دنقرمـس  رد  کـیب  غلا  یتسرپرـس  يریگتـسد و  تناـعا و  بیغرت و  اـب 

هداز یـضاق  هب  بقلم  یـسوم  نیدلا  حالـص  لثم  وا  داینبون  هناخدصر  رد  روهـشم و  هسردم  رد  کیب  غلا  فارطا  رد  .دیآ  یم  دوجو 
هّللا لضف  نیدـلا  لالج  هجاوخ  یناـشاک ، نیدـلا  نیعم  یناـشاک ، دیـشمج  نیدـلا  ثاـیغ  یچـشوق ، یلع  نیدـلا  نیز  اـنالوم  یمور ،

ملاع دّمحم  انالوم  يدنقرمس ، یثیللاوبا 
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نیا نافراع  نیرتگرزب  زا  یکی  .دـندومن  یم  فیلأـت  یـسراف  ناـبز  هب  ار  دوخ  یملع  تاـفیلأت  رثکا  دـندوب و  هدـمآ  عمج  يدـنقرمس 
رد ار  دوخ  رمع  رتـشیب  رـصع  نیمه  رد  رارحا  هجاوخ  هب  فورعم  هّللادـیبع ، هجاوخ  دنقرمـس ، رد  هیدنبـشقن  هلـسلس  ياوـشیپ  رـصع ،

.تسا هتشون  یسراف  نابز  هب  اه  هلاسر  نیدنچ  هیدنبشقن  دیاقع  فوصت و  رد  هدینارذگ ، دنقرمس 

زا نوریب  مه  کیب و  غلا  رابرد  رد  مه  دنقرمس ، رد  .تفای  جاور  قنور و  رتشیب  کیب  غلا  ینارمکح  نامز  رد  زین  یـسراف  بدا  رعش و 
وا یگدـنز  هک  ییاهلاس  رد  راونا ، مساق  هیفوص ، نارعاش  زا  یکی  .تشاد  دوجو  یبدا  مرگ  شوجرپ و  یلیخ  طیحم  کـیب  غلا  راـبرد 

ناملاع و نارعاش و  هقلح  رد  دنقرمس  رد  ار  اهلاس  دنچ  دش ، یم  هدرزآ  دوخ  تمعنیلو  تسرپرس و  یلاو و  زا  ای  دیـسر  یم  یگنت  هب 
دنچ رومیت  تافو  زا  دعب  هک  هاش  ناریم  رسپ   ) لیلخ ناطلس  حادم  يدنقرمس  یطاسب  ارس  هدیـصق  نارعاش  زا  .تسا  هدینارذگ  نافراع 

.دندوب کیب  غلا  حادم  یشخدب  انالوم  و  دوب ) هتفای  طلست  دنقرمس  تخت  هب  لاس 

.دنا هدوب  زین  تایلزغ  ِناوید  ِبحاص  دنتفگ و  یم  لزغ  اهنآ  رثکا  هک  دندوب  رایسب  نارعاش  زین  کیب  غلا  رابرد  زا  نوریب  رصع  نیا  رد 
ناوید اما  دنا ، جردنم  اه  هرکذت  رد  هک  ینارعاش  رایسب  زاب  یناجدنا و  یعیدب  فسوی  انالوم  يدنقرمس ، یضایر  يدنقرمـس ، یطاسب 

ملع لها  بارخ و  ار  رهـش  نیـشن  هیداب  ياه  هلیبق  مجاهت  دنقرمـس ، رد  کیب  غلا  ندـش  هتـشک  دـعب  هک  یناـمز  رد  نارعاـش  همه  نیا 
نابز بولـسا و  کبـس و  هراب  رد  دیاش  هک  مروآ  یم  يدنقرمـس  یطاسب  زا  یلزغ  اج  نیا  .تسا  هتفر  نیب  زا  درک ، هدنکارپ  ار  بداو 

.ددرگ ادیپ  يروصت  رصع  نیا  رعش 
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شناشفا ربنع  فلز  تسا  هتسب  یلد  ییوم  ره  هب 

شناشیرپ فلز  رد  تساهلد  تیعمج  رگم 

ددرگ نم  هار  باجح  مئاد  وا  يوسیگ  یبش 

شناشفا رب  رخآ  یکی  ینیب  ور  دنچ  ات  ابص 

ییوس ره  هب  یتسم  رس  دتفا ز  یم  وت  شوگ  رد 

شناتلغ لصو  ماج  رگید ز  هعرج  کی  هدب 

ار تقیقح  امنب  یکی  رخآ  شورف  دوخ  لعل  هب 

شناجرم وت  توقای  ددرگ ز  رگج  نوخ  رپ  هک 

رتمک نادم  دوخ  زا  لامک  ار  یطاسب  نیا  مظن  رد  وت 

شناملس هدید  بآ  هب  مدرم  نوچ  تسدرورپ  هک 

هدرک انب  لاس  دص  تدم  رد  رومیت  وا  دج  کیب و  غلا  هچنآ  دوش ، یم  عورش  دنقرمس  هعجافرپ  ياه  هحفـص  زاب  کیب  غلا  لتق  زا  دعب 
طلست .ددرگ  یم  دراو  یتخس  دنزگ  بیسآ و  رهش  هرومعم  تارامع و  رد  صوصخلا  یلع  .درآ  یم  لزنت  بیرخت و  هب  يور  دندوب ،

تموصخ و نایرومیت  هب  تبسن  هک  ینابیش  نایلاو  .دروآ  يدج  ناصقن  دنقرمس  يداصتقا  یـسایس و  عقوم  هب  رهنلاءاروام  رب  ناینابیش 
اما .دنتشاذگ  شیاسرف  یبارخ و  یکورتم و  عضو  رد  ار  دنقرمس  اراخب ، رد  دوخ  تختیاپ  رارقتـسا  زا  دعب  دنتـشاد ، يدیدش  توادع 

رعش و ياه  هرارش  رهش  ياج  ره  اج  ره  زاب  یندم ، تایح  یشوماخ  دنچ  یتدم  زا  دعب  دنقرمـس  رد  خیرات  یفنم  لماوع  نیا  دوجو  اب 
نتسکش ار  دنقرمس  مدرم  تسود  بدا  رورپ و  رعش  حور  اهراتـشک  اهگنج و  نایلاو و  ياهـشکمشک  همه  نیا  .دندز  یم  هلعـش  بدا 

لها نایم  رد  دوب ، هدرک  ترجه  دنقرمس  هب  تاره  ترتف  زا  دعب  .م  1512  ./ لاس 918ه رد  هک  یفصاو  دومحم  نیدلا  نیز  .تسناوتن 
ادیپ هاگهانپ  دوخ  يارب  رهش  ِبداو  ملع 
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لقن و رایـسب  تشگ ، یم  اپرب  نایدنقرمـس  ياهلزنم  رد  اه و  هسردم  رد  هک  یبدا  ياهـسلجم  لفحم و  زا  عیاقولا  عیادـب  رد  يو  .درک 
تغالب تحاصف و  رعـش و  ملع  رد  راکفا  هلدابم  ثحب و  يرعـش ، ياهدـقن  هرعاشم و  لفاحم  نیا  رد  .تسا  هدروآ  یبلاج  ياـهتیاور 

رعاش و مان  یتمالم  فسوی  هجاوخ  هناخ  رد  دنقرمـس  رد  هک  یـسلجم  کی  تیاکح  زا  ار  دوخ  باتک  یفـصاو  .تسا  هدش  یم  عقاو 
: دوش یم  جرد  اج  نیا  نآ  زا   (2) يا هظحل  دنچ  .تسا  هدومن  زاغآ  ، (1) هدمآ عوقو  هب  یبصنم  بحاص 

هتسکش لد  هتسخ و  یلد  اب  هیلع  هّللا  همحر  يدیرتام  روصنم  وبا  مامه  ماما  ربق  رس  دجسم  رد  هزید  رکاچ  ناتـسروگ  رد  یماش  زامن  »
دنقرمـس لضافا  يو  هناخ  رد  دـیامن و  یم  بلط  یتمالم  فسوی  هجاوخ  ار  امـش  تفگ : دـش و  ادـیپ  یـصخش  هاگان  ...مدوب  هتـسشن 

هب نیرب و  دلخ  نوچ  هتساریپ  هتسارآ و  مدید  یسلجم  مدمآ ، رد  شا  هناخ  هب  نوچ  ...دنرب  یم  امش  فیرـش  مدقم  راظتنا  دنرـضاح و 
ییوگ تفگ و  حرط  لاصخ  نویامه  رکیپ  هم  نافیرح  لاقم و  نیریـش  رظنم  شوخ  نامیدن  ...نیع  روح  دننام  هتـسشن  يربلد  وس  ره 

ههیدـب رد  سلجم  راضح  رب  (3) و  دندرک نتفگ  ههیدـب  زیگنا  هجاوخ  .دـنتخاس  نیرب  سودرف  کشر  ار  سلجم  دـنتخادنا و  هنافیرظ 
رد ار  ام  بجع  هجاوخ  نیا  تفگ : ریقف  شوگ  رد  دوب ، ناـسارخ  قارع و  يالـضف  لـضفا  هک  یلیتق  اـنالوم  ...دـندومن  هبلغ  يا  هبترم 

دینک و ربص  امـش  هک  متفگ  ریقف  .دز  میناوت  یمن  مد  وا  شیپ  ام  هک  دیناسر  ییاج  هب  راک  دـینادرگ و  اوسر  نوبز و  تعامج  نیا  رظن 
تملظ رد  تسا و  يراع  ملع  سابل  زا  هجاوخ  بانج  هک  دییامنم  لیجعت 
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هدش رازگرب  هدش ، عقاو  - 1
يا هصالخ  يرصتخم ، - 2

.درک نتفگ  هیدب  هب  عورش  هجاوخ  - 3
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انثا نیا  رد  ...دوش و  اـم  يـالیتسا  ببـس  ددرگ و  يو  تلاـجخ  بجوم  هک  دز  دـهاوخ  رب  رـس  يرما  يو  زا  تبقاـع  يراوـتم ، لـهج 
عیانـص هیفاـق و  ضورع و  رعـش و  تاحالطـصاو  دـعاوق  زا  دوب ، ینوبز  تیاـغ  رد  رعـش  رد  درک و  یم  صلخت  ینوـت »  » هک یـصخش 

: هک دش  هتفگ  ههیدب  رد  .دینش  یم  باوج  دیسرپ و  یم  اهزیچ  ریقف  نیا  زا  يرعش 

ینک یم  صلخت  ینوت  هک  يا 

ینک یم  صحفت  ام  زا  ار  رعش 

: دندومرف دندونش ، نوچ  هجاوخ 

تسا زجاع  ِدرم  هک  یناد  یم  وت  نوچ 

ینک یم  سسجت  نیا  ینعم  هچ  زا 

: متفگ مدش و  نادنخ  رایتخا  یب  ریقف 

دیدرک اهمرک  هک  هّللا  كراب 

دیدرک اوسر  هدهیب  ار  شیوخ 

هیفاق مودخم  يا  : » متفگ .دیدرگ  امـش  طاسبنا  رادقم  نیا  بجوم  هک  دیماجنا  روهظ  هب  رما  هچ  هک  دندومرف  ضارعا  يور  زا  هجاوخ 
«. دشاب یمن  رتیوق  نیا  زا  یبیع  رعش  نایم  رد  دیدرک و  طلغ  ار 

هک املع  الضف و  ياههاگلزنم  رد  تفرعم ، بسک و  لها  نایم  رد  رتشیب  رصع  نیا  رد  ابدا  الضف و  ياهلفحم  رعش و  ياهـسلجم  نینچ 
تنس زا  دندوب ، هدیسر  هیداب  زا  هک  ناشیا  تالود  ماکح  ینابیـش و  نایلاو  .تشگ  یم  اپرب  دنتـسج ، یم  يرود  نامز  ماکح  ارما و  زا 

رد دوخ  ینارمکح  هرود  لیاوا  رد  هک  تساج  نیا  زا  دندوب و  رود  نیشیپ  ناکرت  تسود  بدا  رورپ و  رعش  نیطالس  نییآ  موسر و  و 
لثم تسد  يوق  ناـیلاو  نینچ  هدرک  رـس  .م  187  ./ رـصع 11ه همین  زا  .دـندوب و  هدرکن  عمج  ار  حادـم  يارعـش  دوخ  ناوید  راـبرد و 
دوخ هصاخ  میدـن  بحاصم و  ار  نت  دـنچ  الـضف  ارعـش و  زا  هشیمه  دوخ  باکر  رابرد و  رد  مود )  ) ناـخ هّللادـبع  ناـخ و  هّللادـیبع 

نیا دیلقت  هب  .دندوب  هدیزگرب 
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(1) .دنداد یم  ملق  هب  بداو  لضف  یماح  رورپ و  رعش  ار  دوخ  هتفر  هتفر  زین  اهرهش  ماکح  ناراد و  بصنم  نیناوخ ،

رارقرب یبسن  یمارآ  کی  هدرک  رس  يرجه  نرق 11  همین  زا  دنقرمس  رد 

رعش رازاب  تفای و  لکشت  هب  یبدا  هزوح  کی  رهش  رد  دمآ و  شبنج  هب  يدایز  هزادنا  هب  زین  یبدا  طیحم  هک  دوب  نیا  هجیتن  دیدرگ و 
راـثآ لاوـحا و  رد  هک  دوـب  يدنقرمـس  یبرطم  رود  نیا  هتخانـش  نارعاـش  هتـسجرب و  ناـبیدا  زا  یکی  .تـفرگ  قـنور  جاور و  بدا  و 
یملع یگنهرف و  یبدا ، عضو  هک  تسا  يدمتعم  هناگی و  ذخأم  زورما  هرکذـت  نیا  دومن و  نیودـت  يا  هرکذـت  دوخ  رـصاعم  نارعاش 
لماش رفن  راهچ  دـص و  کی  دنقرمـس  يالـضف  ارعـش و  زا  یبرطم  هرکذـت  رد  .تسا  هتخاس  نشور  اـم  يارب  هنیآ  نوچ  ار  ناـمز  نآ 

زا یکی  نرق 11  مود  همین  رد  مه  عـقاو  رد  دنقرمـس  هک  تسا  نآ  دـهاش  تسا ، جردـنم  اـهنآ  زا  هـک  يراعـشا  هنوـمن  دـنا و  هتـشگ 
هدروآ يرایسب  تایاکح  اهلقن و  الضف ، ارعش و  ياهلفحم  سلجم و  زا  یبرطم  .تسا  هدوب  رهنلاءاروام  یـسراف  مظن  هدمع  ياهزکرم 

ياه هرظانم  ثحب و  دروم  يرعش  تاعانص  هیفاق ، ضورع و  ملع  هلمج  زا  رعش  یلمع  يرظن و  ياه  هلأسم  اهـشیامه  نآ  رد  هک  تسا 
هتشاد دیاصق  تایلزغ و  لماک  ناوید  رعاش  هد  زا  هدایز  یبرطم  هرکذت  رد  جردنم  دنقرمس  نارعاش  نایم  رد  .تسا  هتـشاد  رارق  يدج 
ینیما دـنا  هلمج  نآ  زا  دـنا ، هدوـب  روهـشم  ناتـسودنه  ناریا و  رد  نآ ، زا  نوریب  یتـح  دنقرمـس ، رد  اـهنت  هـن  دوـخ  ناـمز  رد  دـنا و 

.يدنقرمس رباص  يدنقرمس و  قداص  يدنقرمس ، يراگن  يدنقرمس ، یقاب  يدنقرمس ، یلضفا  يدیبهد ،
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زا يا  هچراپ  دشاب ، هتشاد  يروصت  دنقرمس  رصع  نیا  يارعش  ابدا و  رثن  مظن و  بولسا  کبـس و  زا  یمارگ  هدنناوخ  هک  نآ  روظنم  هب 
روهشم دّمحم  وبا  نامز  نآ  دنمشناد  رعاش و  لزنم  رد  دوخ  ضیفرپ  تبحص  زا  فلؤم  نآ  رد  هک  مینک  یم  سابتقا  ار  یبرطم  هرکذت 

: دنک یم  لقن  ینیما  هب  صلختم  دنقرمس ) میقم  یناساک  مظعا  مودخم  دجما  دنزرف   ) يدیبهد هجاوخ  نالک  هجاوخ  هب 

تکراشم هب  هیئایض  دیاوف  سرد  هب  نس  رغص  رد  هنیمک  نیا  هک  یتقو 

راکذـت و تهج  هب  یهاگ  دـش ، یم  رـضاح  هانمتم  هیاغ  یلا  لصوا  هاقبا و  یلاعت و  هّللا  هملـس  مشاـه  هجاوخ  ناـیملاع  هداز  مودـخم 
نیح رد  يزور  .دـمآ  یم  تسا ، عقاو  کـُلبُلب  ضوـح  بل  رد  هک  ناـشیا  فیرـش  لزنم  هب  تراـبع  حـیقنت  حیحـصت و  قبـس و  رارکت 

تلاسر ترضح  هیثرم  رد  و  اهیبا -  یلع  ملسو  لص  اهنع و  هّللا  یضر  تسا -  همطاف  ترضح  هب  بوسنم  هک  تیب  نیا  قبـس  هرکاذم 
: رعش هک  دش  روکذم  دنا  هدومرف  ملسو -  هیلع  هّللا  یلص  - 

اِهنا ول  بیاصم  ّیلع  ّتبص 

ایلایل نرِص  ِمایالا  یلع  تبص 

.امن یلاثم  یـسراف  تایبا  زا  دندومرف  .ملاس  سدسم  زجر  رحب  رد  متفگ  تسا : رحب  مادک  رد  تیب  نیا  هک  دندیـسرپ  ناشیا  ترـضح 
: تیب هک  مدناوخ  ار  تیب  نیا 

لگ نارود  رد  شوک  ترشع  هب  یقاس 

لگ نایاپ  ات  ماج  فک  زا  راذگم 

نوزومان امـش  تیب  نیا  دومرف : هطلاغم  لیبس  رب  ...دومن  یم  لماک  ضورع  ملع  رد  دوب و  لضافا  زا  یکی  هک  یناودجغ  حلاص  انالوم 
هملک رد  سپ  .ددرگ  یم  طقاس  عیطقت  رد  دوش ، عقاو  نون  ّدـم ، فرح  زا  دـعب  هاگره  هک  تسا  ضورع  بابرا  هدـعاق  هک  اریز  تسا 

زا دعب  تیب  نیرد  نایاپ »  » و نارود » »
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زا دعب  هاگره  هک  تسا  نآ  ضورع  لها  هدـعاق  متفگ : ریقف  .دوش  یم  نزومان  تیب  دوش ، طقاس  عیطقت  رد  نوچ  هدـش  عقاو  نون  فلا 
.دوشن نوزومان  تیب  ددرگن و  طقاس  سپ  تسا ، كرحتم  نون  اج ، نیا  ددرگ ؛ یم  طـقاس  عیطقت  دوش ، عقاو  نکاـس  نون  ّدـم ، فرح 

رد رهاظ  .دنیامن  یم  نونفوذ  ضورع  نف  رد  نارای  هک  دندومرف  هدیدرگ  ریقح  نیا  هجوتم  ثحبم  نیا  عامتسا  زا  دعب  ناشیا  ترـضح 
دمن نیا  زا  زین  ار  ریقف  هک  دـندومرف  نآ  زا  دـعب  .مدروآ  ياـج  هب  میظعت  هتـساوخرب  .دنـشاب  هتفگ  یم  کـین  ار  راعـشا  هک  تسا  نـیا 

: علطم ار  یماجرف  قیاقح  ترضح  لزغ  نیا  ریقف  .دوب  دهاوخن  دیعب  یناوخ ، يرعش  نم  دزن  رگا  .تسه  یهالک 

ادب ام  لک  یف  کلامج  اَدب  ْنَم  ای 

ادف ار  وت  سدقم  ناج  رازه  اداب 

: لزغ اذه  وه  مدیناسر و  ناشیا  فیرش  ضرع  هب  مدوب ، هدومن  عبتت 

ادحاو هّللا  کتافصلا  نم  نم  ای 

ادلاو سیل  هل  ِلفط  هدرک  وت  ادیپ 

لزی مل  یح  يا  وت  لامج  وترپ  زا 

ادص رپ  قاط  نیا  رد  تسا  يا  هعمل  دیشروخ 

تشذگ دح  مدرد ز  هک  شیوخ  يور  يامنب  ... 

ادبام لک  یف  کلامج  ادب  نم  ای 

یبرطم ناج  دوب  هچ  وت  يادف  رهب 

ادف ارت  سدقم  ناج  رازه  اداب 

کیرـش یناج و  ناتـسود  زا  هدربمان  .ددرگ  یم  تبث  اـج  نیا  زین  یکـشا  ماـن  هب  يرعاـش  زا  یعاـبر  کـی  لزغ و  ود  نیا  زا  هتـشذگ 
رد .دوب  یبرطم   (1) ناسرد

ص:32

ناسردمه - 1

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13942/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتشگ  زّرطم  قارع  زرط  هب  شراعشا  رتشیب  یبرطم  لوق  هب  دوب و  نامز  نادمارس  زا  رعش 

دنابنجب ربمیس  يا  وت  ِلخن  میسن 

دنابنجب رپ  وت  ياوه  هب  ناج  غرم  وچ 

دهدب ناج  هک  لد  هتسخ  ره  وت  رجه  تسد  ز 

دنابنجب رس  وا و  رس  هب  دسر  لجا 

دزیر وزرآ  مناج  گر  نوخ ز  ياج  هب 

دنابنجب رتشین  وا  هزمغ  هک  یمد 

لد ندرب  يارب  رس  دنز  هنتف  رازه 

دنابنجب رگا  وربا  هشوگ  هزمغ  هب 

دهن هنوگچ  مدق  یکشا  هبلک  هب  لجا 

دنابنجب رد  ریجنز  هک  هرهَز  تسار  هک 

: اضیا

تسکشب نارجه  هدید ز  رد  وچ  هک  مکشا  لفط 

تسکشب ناغفا  دمآ و  گنس  هب  ربص  هشیش 

دومنب تب  يا  وت  فلز  رس  رفک  ات  هرهچ 

تسکشب ناج  يوسراچ  رس  هب  نامیا  خرن 

دیما غرم  درب  تساوخ  ارم  رجه  همان 

تسکشب نارجه  يرابنارگ  شلاب ز  رپ و 

تخادنا شیور  لگ  نحص  هب  هیاس  ات  هژم 

تسکشب ناگژم  هیاس  زا  مخ  هب  مخ  لبنس 
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یکشا تمالم  گنس  زا  نم  دیما  لخن 

تسکشب نامارخ  ورس  نآ  دق  ياوه  هب 

ص:33

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


: یعابر

تخیر یم  ترسح  شتآ  ملد  هب  مکشا 

تخیر یم  تحارج  رب  درد  هزیرمغ 

تساوخ یم  مناج  جنر  درد و  هک  دنچ  ره 

تخیر یم  تبحم  رهم و  نم  هدید  زا 

رد .دوب  رهنلاءارواـم  رد  یبسن  یمارآ  ياـهلاس  .م ) 1598  ./ 1006ه .م -  1583  ./ 991ه  ) ینابیـش یناث  ناخ  هّللادـبع  ینارمکح  هرود 
رهش رد  اما  داهن ، یبارخ  هب  يور  نایرومیت  رومیت و  هتشاذگ  داینب  تارامع  هکلب  دوبن ، رومأم  دابآ و  دنچ  ره  دنقرمس  یلاو  نیا  دهع 

یبدا قنور  دـعاسم  طیارـش  نیا  زا  اهراب  دوخ  هرکذـت  رد  یبرطم  .دوب  دوجوم  نآ  لها  یبدا و  ملع و  يارب  يراـگزاس  طـیحم  کـی 
.تسا هتخاس  جردنم  ار  اویش  ياه  هدیصق  دنا ، هدومن  شیاتس  ناخ  هّللادبع  ردتقم  تنطلس  زا  هک  ییارعش  زا  هداد و  رکذت 

نادـناخ تسد  هب  اراخب  تنطلـس  تخت  يرجه  هدزاـی  نرق  لـیاوا  رد  .دیـشکن  یلوط  شیاـسآ  یمارآ و  لاـس  دـنچ  نیا  تاـهیه  اـما 
رهنلاءاروام خیرات  رد  نادناخ  نیا  هطلـس  هرود  .دـندوب  ناینابیـش  دازمهو  نوخمه  هیکبزوا و  موق  زا  زین  اهنآ  هک  تشذـگ  هیناخرتشا 

هب نایناخرتشا  يا  هفیاط  يا و  هلیبق  ياهیریگرد  گنج و  شکمـشک و  .دومن  دراو  یلثم  یب  ياـه  هعجاـف  یمظن و  یب  جنـشت ، یلیخ 
شیب دنزگ  بیسآ و  هصاخلاب  دنقرمس  هلالس ، نیا  يرادمامز  نامز  رد  .دیدرگ  رجنم  يزکرم  تموکح  فعـض  کلم و  یگدنکارپ 

اپرب دنقرمـس  هب  نایناخرتشا  ناخ -  یلق  ناحبـس  محر -  یب  یلاو  هک  یماـع  لـتق  راتـشک و  اـصوصخ  دـینارذگ و  رـس  زا  ار  شیپ  زا 
هـصق نیا  زا  يا  هصح  .تخاس  روبجم  دوخ  نطوم  لزنم و  كرت  هب  ار  نآ  یلاـها  هتخاـس ، لدـبم  يراز  هبارخ  هب  ار  رهـش  نیا  دومن ،

اب دوخ  هرکذت  رد  يدنقرمس  ياحیلم  ار  راب  تبیصم 
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: تسا هدومن  لقن  رگج  نوخ  هدید و  بآ 

ناخ هشونا  ندش  فرـصتم  زا  دعب  صوصخ  دـش ، عقاو  دنقرمـس  رد  هک  ییامغی  یجارات و  یترـسع و  ود  داتفه و  رازه و  خـیرات  زا  »
شنامیقم دیدرگ و  لدبم  یبارخ  هب  شیرومعم  یناریو و  هب  شیدابآ  ه.ر ) دوب ، نایناخرتشا  نمـشد  مزراوخ و  مکاح  هک   ) یجنگروا

هک نآ  ماهتا  هب  ناخ  یلق  ناحبـس  دیـس  روصنم  ناقاخ  یتافتلا  یب  یتورم و  یب  رثا  دـندرک و  رایتخا  ترفاسم  هدـیدرگ  نطو  يـالج 
مدرم زا  يا  هفیاط  دندومرف و  وا  مدرم  لتق  هب  مکح  هتفگ  دنا ، هدرک  تیالو  لخاد  لادـج  گنج و  یب  ار  ناخ  هشونا  دنقرمـس  مدرم 
يادا هدهع  زا  اهلاس  هب  هک  دنتفرگ  یغلبم  ینز  هویب  زا  هک  دش  نانچ  يدعت  زا  .دنتفرگ  مدرم  زا  هنامرج  یمرج  یب  زا  هتـشاذگ  ار  زوی 

یم يررقم  تارب  هلاـس  تفه  لاـس  ره  دنقرمـس ، رد  اـصوصخ  دوخ  ورملق  عـیمج  رد  روکذـم  ناـناخ  هک  نیا  رگید  . (1) دمآربن نآ 
بابراو ناـیناوید  ملق  هب  رگید  نادـنچ  داـتفه  دـنتفرگ و  یم  هگنت  تفه  نداد ، دوب  مزـال   (2) هگنت کی  ار  یـصخش  رگا  .دـندیناتس 
یمدرم زج  شنامدرم  زاو  دروآ  حالصا  هب  ناوتن  درذگ ، اهنرق  رگا  هک  تفر  دنقرمس  زا  طبر  طبض و  یعون  هب  ...دمارب  یم  تاجارخ 

ار هدلب  نورد  .تسا  هاتوک  نآ  نایب  زا  ملق  هک  دندرک  زارد  يدـعت  تسد  یعون  هب  شراصح  نورد  رد  کبزوا  هعامج  .دـنامن  یمان 
«. دوش هتفگ  هچ  وا  يارحص  زا  دشاب ، تلاح  نیا 

.دیدرگن شوماخ  دنقرمس  رد  بدا  رعش و  عمـش  لضف و  ملع و  غارچ  لوه ، میب و  یناشیرپ و  یمارآان و  جرم و  جره و  نیا  دوجو  اب 
لامک و بسک  هب  ناملع  بلاط  میلعت و  سیردت و  هب  ناسردم  املع و  رهش ، ياه  هسردم  رد 
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یلیوـح و رد  نادـنمرنه ، نارو و  هـشیپ  ياههاگتــسد  ناـکد و  رد  اـه ، هسردـم  ياـه  هرجح  رد  .دــندوب  لوغــشم  موـلع  لیــصحت 
یم نامزاس  نارـصاعم  ناگتـشذگ و  راعـشا  ياهیـسررب  دـقن و  هرعاشم و  .تشگ  یم  اـپرب  رعـش  ياهـسلجم  نایرهـش ، ياـههاگلزنم 

تاقالم رهش  نیا  يابداو  ارعش  اب  دندمآ ، یم  دنقرمس  اراخب و  خلب و  زاو  ناغفا  کلم  دنه و  زا  نازاسنخس  ناجنـس و  نخـس  .تفرگ 
ییارعـشلا هرکذـت  ندـمآ  دوجو  هب  نرق  نیا  نیرت  بلاج  نیرتمهم و  عیاقو  زا  یکی  .دـنداد  یم  لیکـشت  یملع  یبدا و  ياهتبحـص  و 

نیا رد  .تسا  يدنقرمـس  ياحیلم  فیرـش  دّمحم  نب  عیدب  دّمحم  نامز  نآ  هغبان  ملق  هب  نآ  فیلأت  هک  باحـصالارکذم  مان  هب  تسا 
، تسا ناریا  طاقن  رگید  ناسارخ و  رهنلاءاروام ، يالـضف  ابدا و  ارعـش ، هاجنپ  دـص و  ود  زا  هدایز  راعـشا  لاوحا و  لـماش  هک  هرکذـت 

رادمان ياملع  رحبتم و  نارعاش  ناشیا  رثکا  هک  دـنا  جردـنم  لصالا  يدنقرمـس  نالـضاف  نادنمـشناد و  نارعاش و  نت  هاجنپ  زا  هدایز 
رایتخا تماقا  دنقرمـس  رد  هدمآ ، رهنلاءاروام  فلتخم  دالب  رهـش و  زا  هک  دنلماش  ینارعاش  نیدنچ  زاب  هرکذت  نیا  رد  .دنا  هدوب  نامز 
دنتسه يرفن  دنچ  اهنت  تسا ، هتشاد  یتسود  حرط  هدوب و  انـشآ  ناشیا  اب  احیلم  هک  ییالـضف  ابداو و  املع  ارعـش و  نایم  رد  .دنا  هدرک 

ياهناوید یبدا و  یملع و  تافیلأت  بحاص  هک  دـندوب  یناصخـش  اهنآ  لک  تیرثکا  و  دـندرک ، یم  ییامزآ  هوق  رعـش  رد  یهاـگ  هک 
اج نیا  زاتمم  هب  صلختم  دباع  ّالم  دنوخآ  رصع  نآ  رادمان  رعاش  لضاف و  باب  رد  ار  یلصف  مهاوخ  یم  هدنب  .دنا  هدوب  رعـش  لمکم 

.ددرگ ادیپ  رصع  نآ  هدیزگرب  صاخشا  یبدا و  طیحم  زا  يروصت  ار  یمارگ  ناگدنناوخ  ات  منک  سابتقا 

رذـگ رد  روکذـم  هدـلب  رد  تسا ، دـننام  سودرف  دنقرمـس  رد  دـنوخآ  يامن  أشن و  دـلوم و  .تسا  دـباع  ّالم  دـنوخآ  صلخت  زاتمم  »
هک طابر  دجسم 
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ناخیتِشا هب  ار  وا  دراد ، مان  دهاز  ّالم  هک  ار  هیلاراشم  زیزع  دلاو  .دـشاب  یم  هیلاراشم  نطوم  تساهرذـگ ، نیرتروهـشم  نیرترومعم و 
يابحا رد  رت و  هتـسارآ  وا  زا  نامز  يانبا  نایم  رد  هک  یمـسم  اب  تسا  یمـسا  هیلاراشم  هراب  رد  روکذم  صلخت  اما  دنهد ، یم  تبـسن 

دراد و بقاث  نهذ  بئاص و  رکف  .تسا  ماجنا  میلـس  ماهلا و  میلک  ناـیب ، حـیلم  ناـبز ، حیـصف  .تسین  یـسک  رت  هتـساریپ  وا  زا  نارود 
باداش هک  دشاب  هدیسرن  هک  ِغامد  هب  شرعش  تهکن  میمش  تسا و  روجهم  شرعش  زا  رود  تاراعتسا  تسا و  روعـش  هأشن و  بحاص 

.دشابن بابحا  سلجم  عمش  هک  هدشن  ادیپ  اجک  رد  تسا ، نمچ  نحص  هب  هیبش  شناوید  دشابن و 

تساهیزاین و یب  نیا  زا  دنزان ، یم  وا  دنلب  عبط  رب  ناعبط  هدازآ  تساهیزارفارـس و  نیا  رد  دنزاس ، یم  رـسفا  همه  ار  شراعـشا  ذغاک 
هیلاراشم زا  هدادـیور ، وا  لها  رد  هقرفت  همه  نیا  دنقرمـس  رد  هک  لاس  تسیب  تدـم  رد  .تسا  زاتمم  لکوت  یعمط و  یب  زا  هیلاراـشم 

زا .دسیون  یم  ملق  تفه  هب  هک  نآ  رگید  لیاضف  اهیور  كزان  رعش و  هب  شعبط  روعـش  ریغ  زا  .دشن  هدید  يرت  لکوتم  يرت و  عناقتم 
درادن ربخ  یسک  اشنا  هحفص  رب  یبتاک  چیه  زا  وا  میـش  ینام  مقر  نوچ  ...هک  دسیون  یم  شوخ  يدح  هب  ار  قیلعتـسن  طخ  هلمج  نآ 
دناوت یمن  یسک  وا  ثلث  یسیون  ناحیر  ردو  هدیشک  ناهج  ناسیونشوخ  هتـشون  رب  خسن  طخ  نیئآ  تلیـضف  نآ  همامـش  ربنع  هماخ  و 
گنر نینزاـن و  میقتـسم  عبط  یحارط  ینادراـک و  حرط  يدـنمرنه و  لـصا  رد  لودـج و  حوـل و  تنیز  بیز و  رد  هتـشون  تشوـن و 

زا باقن  باجح  رنه  تشگنا  رـس  هب  هدومن و  تنیز  رایـسب  راـگزور  فئاحـص  رب  عارتخا  عادـبا و  شوقن  نیئآ  تفاـطل  نهذ  يزیمآ 
عیادـب عیانـص و  رد  هدرک ، ادـیپ  انعر  حرط  ابیز و  شقن  رازه  دوجو  هحفـص  رد  اـشگ  هرهچ  ملق  هب  هدرک و  او  اعدـم  دـهاش  ضراـع 

کباچ وا  نوچ  هروکذم 
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ریظن و یب  تباتک  تعرـس  رد  دنکن و  هدرکن و  لیخت  سک  چیه  لایخ  هناخ  هنیآ  رد  ار  نآ  هیبش  درادن و  دای  هدـیدن و  یـسک  تسد 
تباتک هب  روز  هتـسشن  تریغ  رـس  رب  هدربان و  اجتلا  یـسک  هب  روکذم  هدلب  ترـسع  رد  تشیعم  ياهیگنت  رد  هچنانچ  تسا ، دـننام  یب 

نیا ببـس  هب  یتدم  دندرک و  سومان  یمامت  هب  وا  تبحـص  باحـصا  تفلا و  بابحا  .تفر  وا  مشچ  رون  رد  روتف  هک  يدح  هب  دروآ 
بیغ هناخوراد  زا  بیرال  شخباود  رمالا  تبقاع  .دوب  ییابیکش  هعموص  نیزگ  هیواز  ییاهنت و  هلجح  نیـشن  هشوگ  هیلا  یموم  فعض 
رعـش رد  .تسا  ربخ  اب  هیفاق  ضورع و  زا  تسا و  رگید  تناتم  وب و  گنر و  ار  شرعـش  دـینادرگ  يزور  لماک  ياود  لجاع و  يافش 

دشاب و یم  دیآ ، یم  شرکذ  هک  نیدلا  تهکن  ّالم  نارصاعم  زا  هدرک و  رایسب  ارعش  تمدخ  .تسا  یناتـسلامج  عیدب  يولوم  درگاش 
(: هدنراگن باختنا  هب   ) تسوا رعش  هلمج  زا 

وت يارب  زا  یهگ  هولج  رهپس  هن  يا 

وت يانث  لدع  دهاش  ود  هم  دیشروخ و 

یتردق راهظا  دنک  تتمکح  هاگره 

وت يافشلاراد  بیبط ز  کی  تسا  یسیع 

*

زونه مراد  انشآ  ناهایس  ناگژم  نیا  هب  لد 

زونه مراد  اعدم  ِواک  واک  رطاخ  هب  نم 

تسوا زرط  ییانشآان  بهذم و  ییافو  یب 

زونه مراد  افو  مشچ  ثبع  برشم  افج  نیز 

زاون قشاع  رسپ  شک  یم  نآ  زاتمم  دسر  یم 

زونه مراد  ایح  زا  یمشچ  ياپ ، تشپ  هب  نم 

*
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يا هزات  گنر  هفرط  دریگ  همرس  زا  وا  مشچ 

يا هزات  گنر  هب  دبات  یم   (1) هزاغ زا  شضراع 

يا هزات  گنر  بآ و  دریگ  همسو  زا  تیورباحزق  سوق  نوچ  زورما  یمرخ  راهب  يا 

يا هزات  گنش  خوش و  تسد  هب  مراتفرگ  نموا  مشچ  دناتس  یم  ناج  دهد  یم  ناج  وا  لعل 

*

زبس هناناج  نآ  طخ  زبس و  همسو  زبس  لاخ 

زبس هنامیپ  هشیش و  دمآ  هک  شوخ  ترشع  رود 

وک تسود  ترشع  مشچ  هدیشک  دق  یم  هشیش 

زبس هناخیم  رد  رب  ایوگ  تسدیدرگ  ورس 

دش ورس  نوچمه  لاسما  راهبون  ياوه  زا 

زبس هناورپ  رپ  ات  لبلب  لاب  يرمق  لاب 

*

درادن رظن  بات  تتسرپ  ایح  نسح 

درادن رگد  زیچ  یبوخ  یکزان و  زج 

یقاب دوبن  شکرس  ناکاچ  هنیس  حبص  يا 

درادن رحس  گنر  ام  بش  نوگریق  نیا 

کی زین  يدنقرمـس  ياحیلم  دوخ  لضف ، ملع و  بدا و  رعـش و  یجرا  یب  يردق و  یب  دهع  نآ  رد  هکلهت و  رپ  مارآان و  نامز  نآ  رد 
هب ار  روثنم  موظنم و  نخس  نارادتسود  ناتسود و  نارای و  همه  لد  هک  دوب  نازورف  هلعشم 
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ریـس یگدنز  راب  زا  ياهناج  هدـمآ و  گنت  هب  ياهلد  يدـیمون  سأی و  ياهتعاس  رد  درک ، یم  نشور  دوخ  ياویـش  رثن  اّرغ و  ياهلزغ 
یـسراف ینادیواج  بدا  رعـش و  ناراپـسناج  یـسراف و  نخـس  نایئادف  نآ  دای  هب  ام  زورما  دیـشخب و  یم  شمارآ  نیکـست و  ار  هدـش 

تشحو و رپ  ناـمز  ناـنچ  رد  ناـشیا  هک  میبـلط  یم  راـگدرورپ  تمحر  ناـشکاپ  حور  هب  میناوـخ و  یم  نیرفآ  نیـسحت و  یکیجاـت 
(1) هار زا  اـهنآ  دنتـشاذگن ، ندـش  نوگن  رهنلاءارواـم  رد  ار  یناریا  ندـمت  لعـشم  مچرپ و  عیجف  رطخ و  رپ  ياـهزور  نآ  رد  نینوخ ،

دنتشاد هاگن  رون  رپ  هراومه و  ار  هار  دوخ  زا  دعب  هدنیآ و  لسن  يارب  دنتشاذگ و  مدق  هناریلد  دوخ  ناگتشذگ 

نادـناخ نارـس  نایناخرتشا  ياج  هب  رهنلاءاروام  رد  تیمکاح  رـس  هب  .دـمآ  رـس  هب  تیاهن  ام  خـیرات  هایـس  ياهزور  نیا  هک  اـشوخ  ...
دندرک ادیپ  يا  هتشررس  عون  کی  کلم  هرادا  رد  اما  دندوب ، یناخرتشا  یکرت  لیابق  نیمه  هلـسلس  زا  زین  نادناخ  نیا  .دندمآ  تیغنم 

يراوتسا يا  هزادنا  ات  تنطلس  تخت  رد  هک  نادناخ  نیا  نارس  هک  دوب  نیا  همه  زا  رتبلاج  دش و  ادیپ  یبسن  یمارآ  اهنآ  ورملق  رد  هک 
نیا هک  دنتـشادرب  نآ  هب  ینیلوا  ياهماگ  دندروآ و  يور  دنقرمـس  لالم  رپ  تخـس و  تیاهن  لاح  هب  همه  زا  شیب  دندروآ ، تسد  هب 

تموکح یحیسم  ات 1785  لاس 1758  زا   ) لایناد ریما  ینارمکح  ياهرخآ  رد  .دننک  ادها  یشخب  تایح  سفن  ار  هدز  تبیـصم  رهش 
ریمعت هب  تسناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دمآ و  دنقرمـس  هب  تسخن  ياهلاس  زا  وا  .دش  نییعت  دنقرمـس  مکاح  دارم  هاش  وا  دهعیلو  تشاد ،)

نتخاس رومعم  دابآ و  هب  رتشیب  شیپ  زا  دارم  هاش  ریما  ( 1785  ) تراما تخت  هب  ندیسر  زا  دعب  .دیشوک  یم  رهش  ترامع  و 
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مدرم دنقرمـس  هب  دوخ  کلم  دابآ  ياهاتـسور  رهـش و  زا  دارم  هاش  ریما  .دوبن  ثبع  رب  وا  شـشوک  یعـس و  .دـیرامگ  تمه  دـنقرمس 
نوکـسم تالحم  رهـش  نیا  رد  دـنناوت  اهنآ  هک  دروآ  مهارف  يدـعاسم  طیارـش  مدرم  نیا  يارب  درک و  رجاهم  تماقا  يارب  ار  يدایز 

يدـنچ دومن و  میمرت  ار  دـجاسم  سرادـم و  رایـسب  ریما  دوخ  .دـنزاس  یتراـجت  ياههاگـشورف  (1) و  میت ارـسناوراک و  دـنیامن ، داینب 
تدم رد  دنقرمس  هک  تسا  نیا  نخس  هصالخ  .دومن  انب  هدمآ  دنقرمس  هب  هزات  مدرم  دالوا  يارب  نالک  درخ و  ياه  هسردم  دجسم و 

هب بقلم  ردیح  ریما  دارم ، هاش  ریما  نیشناج  .تفرگ  يا  هزات  ون و  حرط  دومن و  الاب  اه  هبارخ  هدوت و  كاخ  زا  رـس  لاس  تسیب  هدزناپ 
هرکذت رد  میتفگ ، الاب  رد  هک  نانچ  .داد  ماجنا  هتسیاش  تامدخ  دنقرمـس  نارمع  هافر و  رد  زین  وا  داد و  همادا  ار  ردپ  راک  دیعـس  ریما 
هدیسرن ام  نامز   (2) ات یناوید  نارعاش  نیا  زا  یکی  چـیه  زا  اما  هدـیدرگ ، تبث  بیدا  رعاش و  هاجنپ  زا  رتشیب  ماـن  رصع 11  رد  احیلم 

زا دـنچ  يا  هدـع  اه  هرکذـت  نیا  رد  دوب و  هدـش  فیلأـت  نرق 13  رخاوا  رد  هرکذـت  دـنچ  تیغنم  نادـناخ  تموـکح  دـهع  رد  .تسا 
نامز رد  هک  ینارجاهم  زا  انامه   ) يدنقرمـس يورم  دّمحم  ازریم  يدبع ، هّللادبع  ّالم  هلمج  زا  دنا ، هتـشگ  لماش  زین  دنقرمـس  نارعاش 

دنقرمس خیرات  باتک  بحاص  اون  هب  صلختم  هجاوخ  رهاط  وبا  يدنقرمـس ، يوحم  تسا ،) هدمآ  تراسا  هب  ناسارخ  زا  دارم  هاش  ریما 
یمداکآ یسانشرواخ  هاگشهوژپ  یملق  ياه  هخسن  قیقحت  ياهلاس  رد  .يدنقرمس  يدنپـس  يدنقرمـس و  فراع  هیرمث ،»  » هب فورعم 

، يدنقرمس نوزحم  يدنقرمس ، دنق  یجاح  دوب : قلعتم  يدنقرمس  يارعش  هب  هک  مدرک  ادیپ  راعشا  ناوید  هس  هدنب  ناتـسکیجات ، مولع 
.يدنقرمس يرجه 

ص:41
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هخسن دنچ  هک  هدوب  ناوید  بحاص  زین  يدنقرمس  يادا  هجاوخ  ناطلس  مالـسالا  خیـش  اراخب ، ناریما  نامیدن  زا  یکی  نیا  زا  هتـشذگ 
خنس زا  رود  نیا  يارعش  مظن  رد  يرعش  عیانص  نخس و  تناتم  دیاش  .تسا  ظوفحم  هبنشود  دنکـشات و  ياه  هنیجنگ  رد  وا  ناوید  زا 
حور ساکعنا  ام  نارعاش  نیا  رعـش  رد  یظفل  يونعم و  صقن  همه  دوجو  اب  اـما  دـشاب ، رت  نییاـپ  کیـسالک  نورق  یلاـع  ـالاو و  مظن 

نوزحم لزغ  ود  مهاوخ  یم  هدنراگن  هنومن ،  (1) ناس هب  .مینک  یم  هدـهاشم  ار  هعماج  یمظن  یب  راگزور و  يراومهان  داقتنا  نامز و 
.دننک روصت  دنناوتب  ار  رود  نیا  يارعش  رعش  نومضم  کبس و  یمارگ  ناگدنناوخ  ات  مروآ  دهاش  اج  نیا  ار  يدنقرمس 

ساره دراد  ناوراک  نوچ  ار  دوصقم  هداج 

ساره دراد  نانزهر  زا  دوش  مگ  هر  ار  هک  ره 

دش گنت  مدنگ  ناراکهنگ  اب  تنج  غاب 

ساره دراد  ناهج  ناتسلگ  زا  مدآ  عبط 

ناتروص مدآ  تسپ  ترطف  دنعبطرخ  هفرط 

ساره دراد  نارخ  نیا  زا  دوش  مدآ  یسک  ره 

رتشیب ترودک  گنر  زا  هنییآ  ترفن 

ساره دراد  ناتنیطدب  زا  هک  سب  ناعبط  فاص 

رحس ماش و  ره  تسود  ناتسآ  رب  مهن  رس 

ساره دراد  ناخ  هاش و  عبط  كدنا ز  ادگ  نیا 

*
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دش راقنم  رد  هلان  مه  لد  غرم  لبلب  وچمه 

دش رازلگ  رگج  شلعل  هچنغ  لایخ  زو 

يرپ نآ  قشع  يادوس  زا  هنیس  نوچ  دش  مرگ 

دش رازاب  هدیروش  نوچ  هک  منونجم  عبط 

تفاکش مراز  هنیس  نوچ  ناهلبا  یضعب  فرح 

دش راخ  زا  رتزیت  نایوخ  هبرگ  نیا  نخان 

نامدرم قحان  هب  قح  زار  درک  اشفا  هک  ره 

دش رادرب  رس  روصنم  یئ  هدید  قحلاانا  زا 

بابح دننام  وت  یف  یم ال  هیامرس  کُنت  يا 

دش راتسد  رس و  یب  رورغم  زغم  یب  رس  نوچ 

یسک دناد  یمن  لبلبار  غرم  ره  نمچ  رد 

دش رامیب  هلان  زا  ارچ ؟ دش  لبلب  مان ،

تشاد درد  لد  رد  تسا ؟ درخ  ارچ  لبلب  رکیپ 

دش راموط  نالبلب  يارب  نشلگ  هچنغ 

، دـجاسم تارازم ، هب  عجار  نآ  رد  هک  دومن  نیودـت  هیرمث  ماـن  هب  یباـتک  اون  هب  صلختم  هجاوخ  رهاـط  وبا  هک  دوـب  رـصع  نیمه  رد 
یتمیق رپ  مهم و  تیاهن  تاعالطا  نآ  فارطاو  رهـش  یفارغج  عضو  هراب  رد  نینچ  نیا  دنقرمـس ، یخیرات  تاراـمع  رگید  سرادـم و 

صخش  (1) نوچ فلؤم ، اریز  تسا ، بلاج  یلیخ  زین  دنقرمس  یسراف  نابز  تاصتخم  ثیح  زا  هیرمث  .تسا  هدروآ 

ياهلاس رد  انامه  باـتک  نیا  .تسا  هدومن  لامعتـسا  ار  دنقرمـس  مدرم  صوصخم  ياـهریبعت  تاراـبع و  یـضعب  لـصالا ، يدـنقرمس 
نرق 13 مداتفه 

ص:43
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هدروآ بابحالا  هفحت  هرکذـت  رد  حـضاو  هّللا  تمحر  يراق  هک  نانچ  .تسا  هدـش  فیلأت  يدالیم ) نرق 19  مهاجنپ  ياهلاس  ) يرجه
هب اـهلاس  نیا  رد  دنقرمـس  زا.تـسا  هدرک  تاـفو  اراـخب -  ریما  ورملق  هـنیمرک -  رد  .م  1874  ./ لاـس 1291ه هجاوخ  رهاـط  وبا  تسا ،

يالیتسا انامه  دوب ، دنقرمـس  دـنموربآ  تاضق  دالوا  زا  هک  رهاط ، وبا  ندرک  ترجه  اراخب -  دـهعیلو  ناگدازریما  هاـگرارق  هنیمرک - 
.تسا هدوب  دنقرمس  فرصت  هیسور و 

دنقرمس و رب  هیسور  يالیتسا  .دنتشگ  طلسم  دنقرمـس  هب  .م  لاس 1868 راهب  دنکشات  ریخـست  لاس  ود  زا  دعب  هیـسور  یبرح  ياهورین 
يزراب  (1) تالّدبت کی  رهش ، نیا  ندمآ  رد  هیسور  يروتارپما  تموکح  هرادا  تحت 

یکبزوا و ياهنابز  نتـشگ  يراج  یمـسر  یتلود و  نابز  مسر  هب  .دومن  دراو  نآ  یندم  یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و  تایح  رد 
رد اه و  هسردم  رد  میدق ، لوصا  ياهبتکم  رد  .تشاذگن  یفنم  ریثأت  نادـنچ  یـسراف  نابز  یملع  یبدا و  یگنهرف ، ماقم  هب  یـسور ،
هب ینارعاش  هدع  کی  دنقرمس  رد  يرجه  نورق 14  لیاوا  نرق 13 و  رخاوا  رد  .دوب  یکیجات  یسراف  نابز  یلومعم ، نابز  اهدجـسم ،
ّالم یلصو ، دمحا  دیس  ّالم  لثم  دندورس ، یم  رعش  یـسراف  کیـسالک  مظن  کبـس  بولـسا و  رد  یـسراف  نابز  هب  هک  دندمآ  نادیم 

میهاربا ّالم  یملع ، فیرـش  ازریم  دصاق ، هجاوخ  فسوی  دّمحم  ّالم  يدنـسپ ، میحرلادبع  یقـشاع ، بوقعی  ّالم  سرون ، نیما  دّـمحم 
راعـشا و ناوید  زجب  هک  دوب  یبیدا  رعاـش و  نیرتراـبرپ  نیرتراـکرپ و  ( 1870-1926  ) يدنقرمس یلـصو  ارعـش  نیا  نایم  زا  .تمرح 

هیفاق ملع  یبرع و  فرص  ملع  رد  هلاسر  دنچ  سّردم ،  (2) ناس هب  هدیسر ، پاچ  هب  ياهیونثم  نیدنچ 
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.تسا هدومن  فیلأت 

ار اه  هسردم  بتکم و  میلعت  سیردت و  ون  لوصا  هک  دندومن  روهظ  کیجات  نارکفنـشور  هدـع  کی  دنقرمـس  رد  نرق 14  لیاوا  رد 
، يدوبهب هجاوخ  دومحم  .دندرک  یم  داقتنا  تخـس  ار  ءوس  ياملع  تافارخ  تلاهج و  یبهذم و  ینید و  بصعت  دـندومن و  یم  غیلبت 

ناکیجات اهنآ  همه  .دندوب  دنقرمس  نارکفنـشور  نافـصشیپ  زا  رهام  نیعم  یجاح  يروکـش ، رداقلادبع  يزجع ، یقیدص  دمحا  دّیس 
يزجع یقیدص  دمحا  دّیس  يدوبهب ، هجاوخ  دومحم  .دنرب  یم  رس  هب  رمع  دنقرمس  رد  مه  زورما  ناشیا  ناگدنامزاب  دندوب و  يرهش 

یکیجات یسراف  شزومآ  میلعت و  نابز  اهبتکم  نیا  همه  رد  .دندوب  دیدج  لوصا  بتاکم  نیتسخن  ناسسؤم  زا  يروکـش  رداقلادبع  و 
هب یـسرد  ياـهباتک  ناـفلؤم  نیتسخن  زا  هداز  هّللا  تمحر  هّللا ، تمـصع  ملعم  يروکـش و  رداقلادـبع  يدوبهب ، هجاوخ  دومحم  .دوب 

باتک و دنتـسناد و  یم  بوخ  ار  یکبزوا  نابز  یکیجات  ناـبز  ربارب  رود  نیا  رد  دنقرمـس  نارکفنـشور  همه  .دـندوب  یکیجاـت  ناـبز 
دنقرمس همانزور  یکیجات  یکبزوا و  نابز  هب  يدوبهب  هجاوخ  دومحم  .دنتشون  یم  یکبزوا  هب  مه  یکیجات و  هب  مه  ار  دوخ  تافیلأت 

هب رهنلاءاروام  رگید  ياهرهش  اراخب و  دنقرمـس و  نارکفنـشور  نابیدا و  نارعاش و  اه  هیرـشن  نیا  رد  هک  دومن  لیکـشت  هنیآ  هلجم  و 
هلاقم هنیآ  هلجم  رد  يدوبهب  هجاوخ  دومحم  .دندیناسر  یم  عبط  هب  هناروآون  ياه  هموظنم  رعش و  اه و  هصق  هلاقم و  یکبزوا  ياهنابز 

.یسور یکبزوا و  یسراف ، یبرع ، تسا : دبال  رورـض و  نابز  راهچ  نتـسناد  نایناتـسکرت  يارب  هک  دوب  هدرک  دیکأت  هدومن  راشتنا  يا 
نیمه تربع  تآرم  يونثم  رد  زین  يزجع  یقیدص  دمحا  دّیس 
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، هدومن لمع   (1) دوخ تفگ  يور  زا  زین  دوخ  دوب و  هداد  تیوقت  ار  هشیدنا 

تایلزغ ناوید  زین  یکرت  ناجیابرذآ  نابز  هب  هداد ، بیترت  تایلزغ  ناوید  یکیجات  یسراف  نابز  هب  تسناد ، یم  بوخ  ار  نابز  راهچ 
نتفرگ هجیتن  ردق  نیمه  دنقرمس  نارکفنـشور  میلعت  سیردت و  تیلاعف  یـسرد و  بتک  تالاقم و  نیماضم  زا  .تسا  هدیناسر  عبط  هب 

مارتحا و رگیدـمه  گنهرف  نابز و  هب  تبـسن  يردارب ، یتسود و  کی  کبزوا  کیجات و  مدرم  ناـیم  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  نکمم 
یـسراف و نابز  دـیدج  لوصا  بتاکم  همانزور و  هلجم و  لیکـشت  هب  هیـسور  نارومأم  ناـکبزوا و  هن  .تسا  هتـشاد  دوجو  يرادـساپ 

یم ساسحا  یگناـگیب  ناـبز  نیا  هب  ندومن  فیلأـت  نتـشون و  یکبزوا و  ناـبز  نتـسناد  زا  ناـکیجات  هن  دـندش و  یم  عناـم  یکیجاـت 
.دندرک

یلم هنادنمدرخان  (3) و  یعنُص تیاهن  تسایس  نتـشگ  یلمع  زا  سپ  ، (2) رباتکوا بالقنا  زا  دعب  دنقرمـس  رد  یکیجات  یـسراف  نابز 
یکیجات بتک  رـشن  ياهزکرم  نیتسخن  دش ، یم  رـشن  یکیجات  ياه  همانزور  هلجم و  دنقرمـس  رد  .دوب  رارقرب  نانچمه   (4) یتسنموک

رد لیصحت  اما  .تشاد  دوجو  یکیجات  نابز  هب  اهبتکم  رثکا  هنهک  رهش  رد  اصوصخ  دنقرمس  رهـش  رد  .دیدرگ  سیـسأت  دنقرمـس  رد 
( طسوتم  ) هنایم ياـهبتکم   (5) ناـگدرک متخ  دوب  نآ  بلاـج  .دوب  یکبزوا  ناـبز  هب  اـه  هدکـشناد  اههاگـشناد و  رد  یلاـع ، بتاـکم 

(7) دندیراپس یم  ناحتما  یکبزوا  نابز  هب  یلاع  بتاکم  هب   (6) نتشگ لماش  يارب  یکیجات 

دندرک یم  لیصحت  یکبزوا  یسور و  نابز  هب  ملع  نوگانوگ  ياه  هتشر  رد  و 

ص:46
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یتح دـندرک ، یم  سیردـت  فیلأت و  اـهنت  هن  ناـبز  نیا  هب  هک  دـندش  یم  دراو   (1) يا هزادـنا  اـت  یکبزوا  ناـبز  يوگ  تفگ و  رد  و 
زا دنقرمس  تافاضم  رهش و  بتاکم  رد  ناکیجات  هاگشناد ، لیصحت  متخ  زا  سپ  .دنتشون  یم  زین  اهناتساد  اهرعش و  ناکیجات  یـضعب 

هبنـشود زا  رثکا  یـسرد  بتک  .دنتفگ  یم  سرد  ...و  یمیـش  کیزیف و  تایـضایر و  خـیرات و  ایفارغج و  زا  کیجات و  تایبدا  نابز و 
طیحم نینچ  رد  دنقرمس  رد  یلاسدرخ  زا  هک  نم  .دنتشاد  تکرـش  نایدنقرمـس  زا  رثکا  یـسرد  بتک  رـشن  فیلأت و  رد  دیـسر و  یم 

یمن ساسحا  ناکبزوا  ناکیجات و  نایم  یگناگیب  تموصخ و  چـیه   (2) نیا زا  هدایز  هقرفت و  چـیه  ما  هتفرگ  هیبرت  یگنهرف  یملع و 
تمـس ناتـسکبزوا  يویدار  یکیجات  ياه  همانرب  شرازگ  سیـسأت و  رد  ناـمزمه  مدومن و  لیـصحت  دنکـشات  رد  لاـس  جـنپ  .مدرک 

یکیجات نابز  ياه  همانرب  شرتسگ  هعـسوت و  رهب  يروهمج  یبزح  ياه  هرادا  ناتـسکبزوا و  تموکح  .متـشاد  یتسرپرـس  يربهر و 
ناتسکبزوا تموکح   (3) يریگتسد ددم و  اب  يوروش و  یتسنموک  بزح  رارق  قبط  لاس 1950  .دنتشاد  زاربا  هنامیمص  دایز و  هجوت 

هب دنکشات  رد  خرـس  ناتـسکبزوا  مان  اب  ون  زا  دوب ، هدش  عونمم  ینیلاتـسا  رورت  ياهلاس  رد  هک  ناتـسکبزوا  تقیقح  یکیجات  همانزور 
همانزور نیتسخن  مان   ) کیجات زاوآ  مان  اب  همانزور  نیا  الاح  .مدوب  هدومن  تکرش  مه  هدنب  همانزور  نیا  سیسأت  رد  .دومن  زاغآ  رـشن 

دوـخ یلحم  هماـنزور  دنقرمـس  رد  زورما  .دوـش  یم  رــشن  دـش ،) یم  راـشتنا  دنقرمــس  رد  لاـس 1925  زا  هک  ناتـسکبزوا  ناـکیجات 
یکیجات یکبزوا و  ياهنابز  هب  دنقرمس  هراوتفه  همانزور  دنقرمس ، زاوآ  مان  اب  نایدنقرمس 
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دح نآ  ات  هزادنا ، نآ  ات  - 1
ما هدش  تیبرت  - 2

کمک - 3
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هب ار  کیجات  ناملاع  ناگدنسیون و  ياهباتک  هک  دراد  دوجو  نایدغـس  مان  هب  یگرزب  نادنچ  هن  تاراشتنا  .دبای  یم  راشتنا  یـسور  و 
.دناسر یم  عبط 

زا ناملع  بلاط  نآ  رد  هک  تسا  دوجوم  کیجات  تایبدا  نابز و  هدکـشناد )  ) هتلوکاف ییاون  ریـش  یلع  ماـن  هب  دنقرمـس  هاگـشناد  رد 
هب هزور  ره  دنقرمـس  یتیالو  يرهـش و  نویزولیت  ویدار و  .دنیآ  یم  ملع  لیـصحت  يارب  ناتـسکبزوا  نیـشن  کیجات  ياهلحم  هیحان و 

ياهبتکم عوبطمان ، نامرف  اب  یمولعمان و  ببـس  هب  رخآ  ياهلاس  رد  اـما  .دـنک  یم  شخپ  یکیجاـت  ياـه  هماـنرب  هقیقد  تدم 15-20 
هک تسا  نآ  بیجع  .دنریگ  یم  میلعت  یکبزوا  نابز  هب  کیجات  ناکدوک  ناگچب و  اهبتکم  نآ  رد  دندش و  هتـسب  دنقرمـس  یکیجات 
یم فرح  یکیجات  هب  دوخ  نیب  سرد  زا  نوریب  .دنکیجات  زین  نیملعم  دـنناوخ و  یم  سرد  کیجات  ياه  هچب  همه  بیرق  سالک  رد 

زا ناکیجات  يارب  یکیجات  نابز  هب  لیـصحت  ندومن  عنم  ینعی  مادقا ، نینچ  رگا  .دریگ  یم  تروص  یکبزوا  نابز  هب  سرد  اما  دـننز ،
نابز هک  تسا  مولعم  .تسا  یخیرات  یندوشخباـن  ياـطخ  کـی  نیا  هدـنراگن  رظن  هب  دـشاب ، هدـمآ  لـمع  هب  یتلود  نارومأـم  بناـج 
ناـبز هب  .یناریا  ماـن  هب  تسا  یگرزب  ندـمت  کـی  ناـبز  (1) و  نیرتمیدـق ناـبز  تسا ، نآ  یبیکرت  مسق  کـی  یکیجاـت  هک  یـسراف 

مان هب  زورما  هک  دـیدرگ  داینب  بدا  رعـش و  گنهرف و  ملع و  ناهج  کی  یبرع ، نابز  نرق  دـنچ  ینارمکح  الیتسا و  زا  دـعب  یـسراف ،
، داژن یناریا  مدرم  هب  یـساسا  ماقم  عقوم و  ندمت  نیا  داینب  رد  .ددرگ  یم  لخاد  یناهج  مومع  ندمت  خیرات  هب  یناریا  ندـمت  یمومع 

يریگمـشچ مهـس  تکرـش و  زین  داژن  كرت  مدرم  ندـمت  نیا  داینب  رد  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  اـما  .دراد  قلعت  ناـکیجات  هب  هلمج  زا 
.دنراد

ص:48

نابز نیرت  یمیدق  - 1
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یــسراف تاــیبدا  ناــبز و  زا  دوـخ  جاور  دــشر و  لــماکت و  رد  یکبزوا  هـلمج  زا  یکرت  ناــبز  بدا و  رعــش و  نـیا ، زا  هتــشذگ 
رگ بیغرت  نارادتـسود و  زا  یکی  هک  ییاون ، ریـش  یلع  ریم  یکرت ، داژن  امومع  کبزوا و  تایبدا  هغبان  .دراد  يدایز  ياهیرادروخرب 
هب .تشاد  مامت  صالخا  تبحم و  تایبدا  نیا  گرزب  ناگدـنیامن  یـسراف و  تایبدا  هب  تبـسن  دوب ، یکرت  بدا  نابز و  راذـگداینب  و 

میدق ياهتنس  خیرات و  زا  هلیـسو  نیا  هب  دنتـسناد و  یم  بوخ  ار  یـسراف  بدا  نابز و  کبزوا ، کیـسالک  يابدا  ارعـش و  ییاون  زج 
میلعت و نیشن  کیجات  ياهلحم  رد  هک  تسا  نیا  نم  یـصخش  هنازجاع و  رکف  ور  نیا  زا  .دنتـشاد  یهگآ   (1) زغن نیمز  قرشم  مدرم 

ياه هتلوکاف  رد  اصوصخ  یکبزوا و  بتاـکم  رد  نیا  زا  هتـشذگ  هکلب  تسا ؛ مزـال  نداد  قنور  جاور و  ار  یکیجاـت  ناـبز  سیردـت 
.تسا مزال   (2) ندنام هار  هب  ار  یسراف  تایبدا  نابز و  سیردت  یناسنا  مولع  یکبزوا و  بدا  نابز و 

یم بوـخ  زین  یکرت  ياهنادـناخ  ناـیلاو  ناـمکاح و  ار  یـسراف  بدا  ناـبز و  جرا  هـلمج  زا  یناریا ، ندـمت  گرزب  ماـقم  تـیمها و 
نیمزرس رد  یسراف  تایبدا  نابز و  هکلب  تسین ، داژن  یناریا  مدرم  صوصخم  طقف  سراف  بداو  نابز  هک  دندیمهف  یم  اهنآ  .دنتسناد 

.دزاس یم  دحتم  مه  هب  ددنویپ ، یم  مه  هب  ار  زرم  نوگانوگ  نابز و  نوگانوگ  ِماوقا  مدرم و  قرش ، گرزب 

لاس رازه  بیرق  تدم  رد  ناریا  رد  هملاید  تموکح  ندروخ  شاپ  رهنلاءاروام و  رد  نایناماس  تلود  طوقـس  زا  دعب  هک  میناد  یم  ام 
تسد و يوق  ناروتارپـما  .دوـب  یکرت  ياـه  هلالـس  نادـناخ و  تسد  رد  هناـیم  کـیدزن و  قرـش  نیمزرـس  رد  تلود  هراداو  تیـالو 

یکرت گرزب  درخ و  نایلاو  نامکاح و 

ص:49

یلاع بوخ ، - 1
يزادنا هار  نتخادنا ، هار  هب  - 2
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یم اهنآ  اما  .دـندید  یم  یکرت  نایهاپـس  داژن و  كرت  لیابق  نارـس  يرادـبناج  رد  ار  دوخ  يداصتقا  یبرح و  ینعی  يرهاـظ ، تردـق 
دیاب زین  یگنهرف  يونعم و  يورین  کی  نیا  زج  هب  تسا ، نکممان  تکلمم  هرادا  كرت  نارکشلرس  یبرح و  نارس  اب  اهنت  هک  دنتسناد 

یناریا ندمت  رد  ار  یگنهرف  يونعم و  يورین  نینچ  اهنآ  .ددرگ  تموکح  تلود و  یتسه  ناکرا  زا  یکی  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو 
هبش یلامش  ياهزرم  ات  یسراف  رثن  رعش و  اهنآ  نامز  رد  دنداد و  همادا  ار  ناماس  لآ  تایبدا  ياه  هنعنع  تنـس و  نایونزغ  .دندید  یم 

كدـنا رد  دوخ  ینیـشن  هیداب  حور  دوجو  اب  دـندیدرگ ، نایناماس  نیـشناج  رهنلاءاروام  رد  هک  نایناخارق  .تفاـی  شرتسگ  دـنه  هراـق 
نیا نایلاو  زا  نت  دنچ  هک  دوب  يا  هجرد  هب  اهنآ  یگتفیـش  سنا و  .دندرک  ادیپ  يدایز  تبحم  هجوت و  یـسراف  بدا  نابز و  هب  تدـم 
.دنا هتشگ  جرد  هدیزگرب  تایبا  نوچ  یـسراف  ياه  هرکذت  عیدب و  ملع  بتک  رد  هک  دنتـشاد  نیگنر  نیتم و  ياهرعـش  نانچ  نادناخ 
جنپ رد  هغالبلا  نامجرت  بحاـص  هدوب و  روماـن  روهـشم و  رعاـش  دوخ  رـصع  رد  هک  تسا  هدوب  نیکت  يروب  یلع  ریما  اـهنآ  زا  یکی 

: تسا هدروآ  ضیرعتو  هیانک  تعنص  رد  هلمج  زا  تسا ، هدروآ  دهاش  وا  راعشا  زا  يرعش  عیانص  حرش  رد  دروم 

خوکش هار  زا  ربلد  نآ  دادماب  دمآ  مشیپ 

خوش رحس  زا  مشچ  ود  اب  لعل و  مرش  زا  خر  ود  اب 

يآ نم  نامهم  هک  متفگ  شمتفرگب  نیتسآ 

خولک ریجنا و  دروم و  مباوج  هدیشوپ  داد 

یلع دوب و  یلاو  دنقرمـس  رد  لاس  دنچ  میهاربا  قحـسا  وبا  مان  اب  تسا ) هدمآ  نیکت » ِروپ   » هغالبلا نامجرت  رد   ) نیکت يروب  یلعردپ 
ادیپ رهم  یگتسبلد و  یسراف  بدا  رعش و  هب  دنقرمس  کیجات  مدرم  نایم  رد  کش  یب  يروب 
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نامثع ناقاخ  نالسرا  جلق  نیدلا  هرصن  وا  رسپ  هدوب و  دنقرمس  ناطلـس  هک  میهاربا  ناخ  چاغمط  جلق  نیدلا  لالج  رگید  .تسا  هدرک 
: تسا هدش  هدروآ  بابلالا  بابل  رد  نیریز  یعابر  ردپ  زا  .دنا  هدش  یم  بوسحم  هاشنامز  یمان  ناسیونشوخ  رعاش و 

يا هچرازاب  نسح  ار ز  وت  يور  يا 

يا هچراپ  مرک  مشچ  زا  رگن  نم  رد 

رگج نوخ  زا  دنک  یم  رت  هک  بایرد 

يا هچراتسد  هژم  ره  زا  وت  نارجه 

هجوت .تسا  کیدزن  هیبش و  یلیخ  نایدنقرمـس  نیزورما  شیوگ  هب  زیمآ  هبیاطم  خوش و  گنهآ  اب  هچراتـسد » هچرازاـب ،  » ياـه هژاو 
، دنا هدرکن  یگدنز   (1) مه هب  هاگ  چیه  روشک  نیا  داژن  یناریا  مدرم  اب  دـندوب و  رود  رهنلاءاروام  ياهزرم  زا  هک  ییاهکرت  دـییامرفب 
زرم و نیا  مدرم  بدا  گنهرف و  دندنام و  یسراف  بداو  نابز  ییامرفمکح  طلست و  رد  دوخ  نیمزرس  نیا  رب  طلست  ریخـست و  زا  دعب 

.دندومن نایب  ار  دوخ  لد  ياهنخس  نآ  هب  دندرک و  دوخ  زا  دنتخومآ ، یگتسبلد  صالخاو و  تبحم  يور  زا  ار  موب 

راتفرگ نوخ و  هنشت  نانچ  دندوب ، هدرک  هناور  دنقرمـس  هب  ار  دوخ  مجاهت  تدش  هک  لوغم  لیابق  موق و  نآ  صوصخلا  یلع  اهلوغم ،
هچ دـندوب ، هناگیب  یـسراف  نخـس  ياویـش  گنهآ  نحل و  هب  هکلب  دـندیدن ، ار  روشک  نیا  نسح  ییابیز و  اهنت  هن  هک  دـندوب  راتـشک 

تورث و اهنآ   (3) .دوب موتخم  اهنآ  شوگ  لد و  يا  هواشغ  هب  دنمهفب  ار  ام  بدا  رعش و  تاجردنم  نیماضم و   (2) هک نآ  ياج 

.دندنام هرهب  یب  ام  گنهرف  نابز و  هنیجنگ  زا  اما  دندوزفا ، دوخ  لانم  لام و  رد  دندرب و  تراغ  هب  ار  نیمزرس  نیا  جنگ 

ص:51

مه اب  - 1
هک نیا  هب  دسر  هچ  - 2

دوب هتسب  يا  هدرپ  اب  اهنآ  شوگ  لد و  - 3
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ار دوخ  يدادـجا  ياه  هنعنع  تنـس و  وا  هک  تسین  یّکـش  دوب و  بوسنم  رگالیتسا  ياـهلوغم  هب  فرط  کـی  زا  بسن  رد  رومیت  ریما 
داژن یناریا  یلاها  کیجات و  مدرم  اب  یکدوک  زا  دوب ، روشک  نیا  هداز  هک  وا  اما  .دوب  دنمصالخا  قداص و  نآ  هب  تشاد ، یم  تسود 

رد هک  منک  یم  نامگ  تشاد و  یگتـسبلد  نید  ياملع  خـیاشم و  هب  یناوج  زا  انامه  يو  .دوب  هیاـسمه  اـپمه و  هارمه و  رهنلاءارواـم 
رعش ياهسلجم  زا  .تسا  هدینش  رایسب  ار  تقیرط  لها  ياهرعش  عامس و  دوب -  فوصتم  ناصخش  هاگیاج  هک  شهاگداز  زبس -  رهش 
یم بوخ  اما  .دوب  لوغشم  رگید  ياهروشک  بیرختو  راتشک  رد  دربن و  رد  رفس و  رد  رمع  کی  .میرادن  ربخ  ام  وا  روضح  رد  بداو 

ای وا ، رفسمه  ناخروم  .دهد  ادص  یسراف  نابز  هب  وا ، ییاناوت  تردق و  تلود و  ترهـش  وا ، رفظ  حتف و  هزاوآ  تساوخ  یم  وا  میناد 
.دندوب ناریا  نیمزرس  مدرم  ای  یلحم  ناکیجات 

نامز رد  .دـندوب  كرحم  یماح و  یـسراف  بداو  ناـبز  قنور  جاور و  یناریا و  ندـمت  يرادـساپ  رد  يرومیت  ناـمدود  ناگدـنامزاب 
ترهش هاگیاج  دنقرمس  کیب  ُغُلا  ازریم  دهع  رد  یناریا و   (1) تعنص تایبدا و  نیرتگرزب  زکرم  تاره  ارقیاب  نیسح  ازریم و  خرهاش 

، تفرگ یم  تروص  کیب  غلا  هناراپـسناج  تامدـخ  اب  نآ  قنور  جاور و  هک  یعیبط  یـضایر و  مولع  نابز  دـیدرگ و  گـنهرف  ملع و 
، تفای لامک  دشر و  یلیخ  زین  یکرت  نابز  بدا  رعش و  تاره  رد  مه  دنقرمس و  رد  مه  نایرومیت ، تموکح  نارود  رد  .دوب  یـسراف 

دالوا هب  دنتـشاد و  یکرت  نوخ  ندـب  رد  نایرومیت  رومیت و  .دوب  یـسراف  نابز  تایبدا ، گـنهرف و  ملع و  تلود و  یمـسر  ناـبز  اـما 
راختفا و دوخ  ناگتشذگ 
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تلم و یتسیزمه  وداحتا  لماع  ورین و  کـی  نوچمه  هک  ار  یناریا  ندـمت  یخیراـت  ماـقم  ّتیمها و  اـهنآ  اـما  دـندیزرو ، یم  تبحم 
.دنتشادن ییارگ  تلم  گنت  دودحم و  رظن  عقوم  نیا  رد  اهنآ  دنتشاذگ ، یم  مارتحا  دندیمهف ، یم  بوخ  دوب ، نوگانوگ  ياهموق 

هدید هیبرت  طیحم  نیمه  رد  هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  یناریا  ندمت  يونعم  طلست  طیحم  رد  میداد ، رکذت  هک  نانچ  نایرومیت ، رومیت و 
یناریا حور  زا  دـنتفای  تموکح  الیتسا و  رهنلاءروام  هب  نایرومیت  ياج  هب  يدـالیم  نرق 16  رد  هک  ینابیـش  ناکبزوا  نادناخ  .دندوب 

کیدزن یسراف  بدا  رعـش و  گنهرف و  نابز و  هب  زین  نامدود  نیا  نایامرفمکح  هتـشذگن  يرید  اما  .دندوب  رود  یلیخ  نیمزرـس  نیا 
یسراف هب  مه  شدوخ  هدومن  عمج  ار  يارس  هدیصق  نارعاش  هورگ  دوخ  رابرد  رد  ینابیش  ناخ  هّللادیبع  .دنتفرگ  سنا  نآ  هب  دندش و 

ياپمه و میدـن و  حادـم و  ناس  هب  رابرد  رد  ار  ملق  کباچ  ناـخروم  تسد و  هریچ  نارعاـش  ینابیـش  ناـخ  هّللادـبع  .تفگ  یم  رعش 
هحفـص رد  ناگدـنیآ  يارب  دـننک و  شیاتـس  ار  وا  تلود  تمـشح  تردـق و  اهنآ  ات  تشاد  یم  هاگن  دوخ  ياهـشروی  رفـس و  هارمه 

.دنیامن تبث  خیرات 

تموکح ناوید  تلود و  يرازگراک  رد  اـما  دـندوب ،  (1) راچان ریبدت و  تسـس  تیاهن  يرادکلم  روما  رد  هیناخرتشا  هلالـس  ياهناخ 
دّیس .دنداد  یم  بیترت  یسراف  نابز  هب  داژن  كرت  نایهاپس  لیابق و  نارس  هب  ار  دوخ  ياه  هبتاکم  یتح  هدرک ، يراج  ار  یسراف  نابز 

یسراف بداو  رعش  هب  انامه  دوب ،) دهشم  يوضر  تاداس  زا  وا   (2) نالک ردام   ) تشاد یناریا  نوخ  ردپ  فرط  زا  هک  ناخزیزعلادبع 
نیدنچ زا  دوخ  هرکذت  رد  احیلم  .دومن  یم  هجوت  رتشیب  مه  زاب 
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یـسراف هب  ناخزیزعلادبع  دوخ  .دنا  هدوب  تمدخ  رد  وا  رابرد  رد  وا و  باکر  رد  هک  تسا  هدرب  مان  اراخب  دنقرمـس و  يارعـش  املع و 
ناـشن هب  هدورـس و  یم  رعـش  یـسراف  هب  زین  خـلب  یلاو  ناـخ  یلق  ناحبـس  وا  ردارب  .تسا  هدرک  یم  صلخت  يدـبع  هـتفگ و  یم  رعش 

شردارب هب  هدیـشک  تسد  تموـکح  زا  يریپ  ّتلع  هب  رمع  ناـیاپ  رد  ناخزیزعلادـبع  هک  دـنک  یم  لـقن  اـحیلم  .تسا  هدوـب  صلختم 
نآ هتـشاد ، لاسرا  همان  خلب  هب  نومـضم  نیا  هب  هدربمان  .دشاب  وا  نیزگیاج  اراخب  تخت  رد  وا  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  ناخ  یلق  ناحبس 

: دنک یم  قاحلا  رعش  تیب  دنچ  اج 

تفرگ نم  زا  بات  چیپ و  تریغ  ریشمش  رهوج 

تفرگ نم  زا  بارطضا  نکاس  يایرد  نیا  جوم 

ما هراپ  دص  لد  نبلگ  اب  تسا  گنرکی  هک  سب 

تفرگ نم  زا  بالگ  یناسآ  هب  لگ  نوچ  ناوت  یم 

تسا هدوسآ  اهجنگ  نم  هناریو  لد  رد 

تفرگ نم  زا  بارخ  کلم  نیا  هک  شوخ  سک  نآ  تقو 

: دسیون یم  رعش  نیا  باوج  رد  ناخ  یلق  ناحبس 

تفرگ اج  حورجم  رطاخ  هب  ات  وت  دای 

تفرگ اوس  اوسام  زا  مقلعت  تمغ  رکف 

تشاد رابغ  ام  زا  لد  هب  اهرمع  هک  يرای 

تفرگ افص  ار  ام  ِیفاص  هنیس  دید  نوچ 

میا هتسشن  ایرد  رس  رب  نم  وچ  غراف 

تفرگ ادخان  زا  لد  تسادخ  اب  هک  سک  ره 

دادب شوخ  تقو  ام  هب  هک  نآ  تقو  داب  شوخ 

تفرگ اضر  هار  هن  هچ  رگا  رتشیپ  نیز 
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ناشن يا  تفای  دوخ  لصاح  تشهب  دقن 

تفرگ اضر  ماقم  هب  اج  هک  ره  زورما 

ياه همان  ، (1) گربرتپ ویـشرا  ياه  هنیجنگ  رد  نم  .دوب  یـسراف  نابز  یتلود  یمـسر و  نابز  زین  تیغنم  نادـناخ  تموکح  دـهع  رد 
دانسا نیا  همه  .ما  هدید  دندوب ، کبزوا  كرت و  همه  هک  ار  اراخب  نایچلیا  ياهتبحص  نومـضم  نینچ  نیا  رفظم ، ریما  هّللارـصن و  ریما 

ياهرهش زا  هک  اراخب  دنقرمس و  دعب  هب  يدالیم ) نرق 18  رخاوا  يرجه ( نرق 13  طساوا  زا  امومع  .تسا  هدش  هتشون  یسراف  نابز  هب 
، دندوب ناریما  رابرد  هب  بوسنم  ای  هدمآ  عمج  اهرهش  نیا  رد  هک  ییارعش  دوب و  یـسراف  بداو  نابز  زکرم  دوب ، اراخب  تراما  گرزب 

.متشاد اهتبحص  تاقالم و  ارعش  نیا  زا  يرایسب  ناگدنامزاب  اب  اهراب  دنقرمس  رد  مه  اراخب و  رد  مه  هدنب  .دندوب  کیجات  ناشیا  رثکا 
، دنا كرت  همه  یلاها  هک  مزراوخ  رد  .دندوب  نابز  کبزوا  کبزوا و  رثکا  دـنقوخ  مزراوخ و  نیناوخ  ورملق  اراخب ، تراما  فالخرب 

يدـنم هقالع  تبحم و  یـسراف  تایبدا  هب  نابز  كرت  يارعـش  مه  نارمکح و  نیناوخ  مه  اما  تشاد ، دوجو  یکبزوا  نابز  هب  تایبدا 
دنقوخ رد  .دوب  قنور  جاور و  رد  یـسراف  هتـشذگ  يابدا  ارعـش و  روثنم  موظنم و  راثآ  همجرت  یبدا  هزوح  نیا  رد  هک  دنتـشاد  يدایز 

اب ناخرمع  ریما  دنقوخ  ناخ  .تشاد  نایرج  یکیجات  یسراف  یکبزوا و  یکرت  نابز  ود  هب  تایبدا  دوب ، دنقوخ   (2) هیناخ تختیاپ  هک 
یـسراف تایلزغ  ناوید  ام  زورما  .دـنتفگ  یم  رعـش  هنونکم  صلخت  اب  مناخ  هردان  تفرعم ، اب  كاـپ و  نز  وا ، رـسمه  يریما و  صّلخت 

رد هک  تسا  هدوب  ببس  نادب  یسراف  رعش  نتشاد  جاور  یکرت  هیناخ  نیا  رد  .میراد  سرتسد  رد  ار  هنونکم 
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یخیرات رصتخم  ریـس  نیا  زا  .دنتـسه  ناکبزواو  ناکیجات  اج  نآ  نانکاس  هک  دنا  هتـشگ  عقاو  يدایز  ياه  هدلب  رهـش و  دنقوخ  کلم 
مکاح دوب و  بدا  رعش و  گنهرف و  ملع و  نابز  رهنلاءاروام  رد  یـسراف  نابز  لاس  رازه  زا  هدایز  لوط  رد  هک  دیآ  یمرب  هجیتن  نینچ 

.دنا هدومن  تیامح  يراک و  ددم   (1) هناروعش اب  نابز  نیا  شرتسگ  جاور و  هب  همه  اهناخ  ریماو و  یلاو  و 

لوغم و يالیتسا  زا  دعب  هک  تسین  هدیـشوپ  .دوب  دودـحم  یلیخ  ای  دوبن  یکرت  نابز  نیمزرـس  نیا  رد  هک  درادـن  ینعم  نینچ  نیا ، اما 
نانکاس هب  تبسن  كرت  یلاها  دادعت  نیشن  هیداب  نایناخرتشا  ناینابیش و  طلـست  زا  دعب  هصاخ  يرومیت و  تلود  نتـشگ  اپرب  هجیتن  رد 

فرح یکرت  نابز  هب  دنتشگ ، موسوم  کیبزوا ) ای   ) کبزوا مان  هب  رترید  هک  داژن  كرت  مدرم  نیا  دوزفا و  یلیخ  داژن  یناریا  کیجات 
نابیدا راثآ  رد  .دمآ  یم  دوجو  هب  زین  یبدا  راثآ  یکرت  نابز  هب  رهنلاءاروام  رد  .دوب  نابز  نیمه  اهنآ  یموب  يردام و  نابز  دندز ، یم 

تاـیبدا و هنیمز  رد  یلم ، حور  زج  هب  كرت  ياـبدا  ارعـش و  همه  اریز  دوـب ، داـیز  یلیخ  یـسراف  ناـبز  ریثأـت  ناـبز  یکرت  نارعاـش  و 
 - یکبزوا یـسراف و  یکیجات -  نابز  ود  همه  بدا  ملع و  لها  هک  تسا  نآ  بلاج  دـندوب و  هتفرگ  هیبرت  یکیجات  یـسراف  گنهرف 
هب دندرک ، یم  یگدنز  اج  کی  لحم و  کی  رد  اهکرهش  رهش و  رد  تاهد  اتسور و  رد  زین  ماوع  مدرم  .دنتسناد  یم  بوخ  ار  یکرت 

، يدوبهب هجاوخ  دومحم  .دـندز  یم  فرح  یکیجات  هب  مه  یکبزوا و  هب  مه  دنتـشاد ، يدـنواشیوخ  ياه  هطبار  دـندوب ، کیدزن  مه 
درک و یم  پاچ  همانزور  هلجم و  یـسراف  یکرت و  ناـبز  ود  هب  دوب و  کـیجات  دوخ  يزکرم  يایـسآ  هتـسجرب  نارکفنـشور  زا  یکی 

فیلأت لافطا  یسرد  بتک  تالاقم و 
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دنقرمـس و تیـالو  رد  (: » یکبزوا زا  همجرت   ) دوب هتـشون  نینچ  هدرک ، پاـچ  هنیآ  دوخ  هلجم  رد  هک  شا  هلاـقم  کـی  رد  .دوـمن  یم 
راثآ .تسا  یـسراف  اراخب  تموکح  نابز  .دـننز  یم  فرح  یـسراف  هب  نآ  یلاها  هک  تسه  تاهدو  رهـش  نیدـنچ  ناتـسکرت  هناـغرف 
هنیزخ نیا  زا  نتـشادرب  يدوس  يارب  ناییاپورا  دوش و  یمن  مگ  تمایق  ات  نآ  تذل  هک  تسا  ییونعم  هنیزخ  یـسراف ، يابداو  نارعاش 

دیاب سراف  ره  یسراف و  دیاب  كرت  ره  .میناد  یم  ار  یسراف  یکرت و  لیصحت  نودب  هک  تسام  تداعـس  .دننک  یم  فرـص  اهدرایلم 
«. دنادب یکرت 

يا و هعنام  چیه  .تسا  راوتـسا  رادیاپ و  نیمزرـس  نیا  رد  زورما  ات  هک  تسا  رهنلاءاروام  ياهنابز  نیرتمیدق  زا  یـسراف  یکیجات  نابز 
ياهـشیوگ اب  نابز  نیا  .دناوت  یمن  هدرک  یفن  ار  نابز  نیا  نیزورما  یخیرات و  دوجو  ییاورنامرف  ای  يرومأم  یعنـص  عطق  عنم و  چیه 

.دنام دهاوخ  یقاب  اهنرق  اهرصع و  دوخ  یخیرات  تماهش  یگرزب و  اب  دوخ ، يرطف  ییاویش  ییابیز و  اب  دوخ ، فلتخم 

دوب یکرتشم  یمومع و  نابز  یموق ، یلم و  ياه  هدودـحم  تلود و  ندـمآ  دوجو  هب  ات  ینعی  راصعا ، نورق و  لوط  رد  یـسراف  نابز 
زاـقفق و زا  ریغـص ، يایـسآ  رد  مور  نایقوجلـس  ياـهکلم  اـت  دـنه  زا  رهنلاءارواـم ، اـت  ماـش  زا  قرـش ، رواـنهپ  گرزب و  نیمزرــس  رد 

نتشگ اپ  رب  ات  هصاخ  نابز  نیا  یگناگی  تیمومع و  ...زورما  ناتسناغفا  دودح  ات  دنه  هراق  هبش  لامش  زا  ناریا ، بونج  ات  ناجیابرذآ 
هزوح هس  هب  یسراف  تایبدا  هک  يدالیم  نرق 15  زا  دعب  .دوب  رادیاپ  راوتسا و  رهنلاءاروام  رب  ناینابیش  يالیتساو  ناریا  هیوفـص  تلود 

دنچ ره  دوب ، بداو  رعش  هناگی  یمومع و  نابز  نانچمه  یسراف  نابز  دیدرگ ، مسقنم  دنه -  هراق  هبـش  رهنلاءاروام و  ناریا و  یبدا - 
تاملک رد  نیا  زا  هتشذگ  .دنتشاد  دوجو  ییاهتوافت  روکذم  ياه  هزوح  رثن  رعش و  بولساو  کبس  رد 
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مهم هتـشر  نیا  هنافـسأتم  .دـسر  یم  مشچ  هب  زین  یئزج  تارییغت  توافت و  اه  هزوح  نیا  رثن  مظن و  نابز  تاـبیکرت  تاـغل و  ریبعتو و 
.تسا هدیدرگن  قیقحت  قیقدت و  رضاح  لاح  ات  يدالیم  نرق 15  دعب  یبدا  هزوح  هس  یسراف  نابز  کبس  بولساو و  نابز 

نامز زا  یلحم  ياهـشیوگ  ریثأت  هک  مسر  یم  هجیتن  نینچ  هب  منک ، یم  ساـسحا  یـسراف  رثن  مظن و  هعلاـطم  زا  هدـنب  هک  هچنآ  زا  اـما 
تاملک و يرایـسب   (1) .دوش یم  دـیدزاب  یـسراف  تاـیبدا  فـلتخم  ياـه  هزوـح  یـسراف  رعـش  رد  ریخا  نورق  اـت  هدرک  رـس  یکدور 

مدرم ناـبز  رد  مه  زورما  هک  تسا  هتفرگ  أـشنم  مدرم  یلحم  ياهـشیوگ  زا  بناـج  نیا  رظن  هب  هدـمآ  یکدور  رعـش  رد  هک  یتاریبـعت 
یمدرم ياهـشیوگ  تاریبعت  هژاو و  دربراک  يدنقرمـس  ینزوس  رعـش  رد  .دوش  یم  دربراک  ینعم  نامه  هب  ظفلت و  ناـمه  هب  دـنقرمس 
يونعم حرـش  زورما  اـت  تاـملک  نیا  ینعم  ظـفلت و  زرط  اـج  نیا  زا  تسین و  لمعتـسم  زورما  اـهنآ  رثکا  مسق  هک  تسا  داـیز  تیاـهن 
رتزراب رتدایز و  دـعب  هب  يرجه )  10  ) يدالیم نرق 16  زا  رهنلاءاروام  يارعش  یـسراف  رعـش  هب  یلحم  ياهـشیوگ  ریثأت  .تسا  هتفرگن 

دنور زاو  هدادـن  رییغت  ار  یـسراف  نابز  يوغل  یمومع  تابیکرت  راـتخاس و  یلحم ، هصاـخ  تاریبعتو  هژاو  دربراـک  نینچ  .تسا  هدـش 
قیقحت .تسا  هدومن  لخاد  رعـش  رد  ار  یلحم  صوصخم  يوب  گنر و  گنهآ و  کـی  اـما  تسا ، هتفرن  نوریب  یـسراف  ناـبز  یمومع 

شزومآ و دروم  هدـنیآ  رد  هک  تسا  یملع  مهم  یلیخ  ياـهراک  زا  فلتخم  ياـه  هزوح  یـسراف  ناـبز  یموـمع  یئزج و  ياـهتوافت 
زا یسراف  بدا  رعش و  رد  هک  ار  دوخ  ياه  هدهاشم  زا  یضعب  اج  نیا  رد  هدنب  .تفرگ  دهاوخ  رارق  ناسانش  نابز  شهوژپ 
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رعاش یقفـشم ، نمحرلادـبع  تابیاطم  تایلزغ و  رد  .مهاوخ  یم  نداد  رکذـت  ًالامجا  دیـسر ، مشچ  هب  مدرم  تاریبعتو  هژاو  تادراو 
اراوگ نیریـش و  ماقم  رد  دروم و  هب  یلیخ  رهنلاءاروام  مدرم  شیوگ  تابیکرت  تاریبعت و  ینابیـش ، ناخ  هّللادـبع  هطلـس  دـهع  روماـن 
بوخ یلیخ  مدرم  تاریبعت  گنهآ و  زا  تسا ، روهـشم  ثاریم » میـسقت   » مان هب  هک  يا  هبیاطم  رد  رعاش  هچناـنچ ، .دوش  یم  لامعتـسا 

: تسا هدرب  هدافتسا 

وت نآ  زا  اباب  متام  جرخ  هریشمه 

وت نآ  زا  اّرق  فراصم  نم و  زا  ربص 

نم نآ  زا  اباب  هلغ  رپ ز  رابنا 

وت نآ  زا  ارحص  هب  هدنام  ياههاک  نآو 

نم نآ  زا  نیلاب  رتسب و  باوخ و  هماج  نیا 

وت نآ  زا  اهبش  هلان  یتقاط و  یب 

نم نآ  زا  اباب  متاخ  رپ ز  روبنط 

وت نآ  زا  انارت  هنرت  ياه  همغن  نآو 

نم نآ  زا  ماب  بل  هب  ات  هناخ  يور  زا 

وت نآ  زا  ایرث  هب  ات  ماب  يور  زا 

نم نآ  زا  نتسشن  ربق و  يوس  هب  نتفر 

وت نآ  زا  اولح  (1) و  کپلچ ناخ و  روتسد 

نایدنقرمـس نیزورما  شیوگ  ریبعت و  هب  هک  تسا  هدرک  جرد  یعابر  يدنقرمـس  زاـتمم  زا  باحـصالارکذم  رد  يدنقرمـس  ياـحیلم 
: تسا کیدزن  یلیخ 

مدرگ تهایس  مشچ  رس  زا 

مدرگ تهاگن  زادنا  پچ  زا 
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متفا تیاپ  هب  وت  فلز  وچمه 

مدرگ تهانپ  هلعش  خر  زا 

هدومن و هدافتـسا  بسانم  ياهعقوم  اهدروم و  رد  دنقرمـس  مدرم  شیوگ  ياه  هژاو  ریبعت و  زا  دوخ  هرکذـت  رد  احیلم  نیا  زا  هتـشذگ 
، تسادیوه دنقرمس   (1) تبسن هب  هرکذت  تاحفص  رایـسب  رد  هک  یگتـسبلد  يور  زا  ادمع  ار  راک  نیا  يو  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 

زورما هک  تسا  یطحق  ینارگ و  ینعم  هب  اج  نیا  یتمیق » «، » .دوب هداد  يور  دنقرمس  رد  هک  یتمیق  ترـسع و  : » هک نانچ  .تسا  هدرک 
پگ  » ریبعت مدادن ؛ ندرک  نخس  لاجم  ینعی  مدنامن ،» ندرک  قطن  هک  متخادنا  يروز  یعون  هب   » .دننک یم  لامعتـسا  نایدنقرمـس  مه 
نطو رد  هک  مدینـش  یناث  .دومن  خـلب  بناج  هب  تعجارم   » .تسا جـیار  دنقرمـس  رد  مه  زورما  مدـنامن » یندز  پگ   » ای مدـنامن » ندز 

هـصاخ ياه  هژاو  تاریبعت و  رثکا  .تسا  لومعم  دنقرمـس  رد  مه  زورما  سپـس » دـعب ،  » ینعم هب  یناث » «، » هدـش ادـخدک  دوخ  فولأم 
ینعم نامه  هب  لکـش و  نامه  هب  دنقرمـس  مدرم  يوگ  تفگ و  نابز  رد  زورما  تسا ، هدـش  هدروآ  اـحیلم  هرکذـت  رد  هک  يدـنقرمس 
دوجو مدرم  نابز  رد  شیپ  لاس  دص  هس  زونه  دنقرمس  نیزورما  شیوگ  هجهل و  هک  تفرگ  ناوت  یم  هجیتن  اج  نیا  زا  .تسا  لومعم 

.تسا هتشاد 

اهرـصع نورق و  لوط  رد  دنقرمـس  یلاـها  تئیه  بیکرت و  هک  تسا  نآ  دـهاش  نیا  .تسا  مهم  بلاـج و  یلیخ  یناـبز  هثداـح  نینچ 
ناگدننک تظافح  اهنآ  هک  دنا  هتـشاد  دوجو  هشیمه  کیجات  مدرم  یـساساو  هدمع  مسق  کی  رهـش  رد  اما  ، (2) مه دشاب  هتفای  رییغت 

رصع رعش  ياهریبعت  هژاو و  دنقرمس ، یکیجات  نابز  رد  ام  .دنا  هدوب  دوخ  دادجا  ابآ و  ياهشیوگ  یسراف و  نابز 
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هک دنا  هدوب  یناگدنامزاب  رهـش  رد  میدق  یلاها  زا  نایزیگنچ  ماع  ياهلتق  راتـشک و  زا  دعب  هک  دوش  یم  مولعم  .مینیب  یم  ار  نایناماس 
.مینیب یم  ار  یمور  يونثم  نابز  یگژاو  ياهبیکرت  هرابع و  یضعب  دنقرمـس  نابز  رد  ام  .دنا  هتـشاد  هگن  ار  نایناماس  نامز  يرد  نابز 

رتخد هب  زین  یمور  نیدلا  لالج  انالوم  .دوب  دنقرمس  ناشیا  نطوم  هک  دندوب  اهیرارف  رایـسب  نایقوجلـس  نرق  هینوق  رد  هک  تسا  مولعم 
نابز تاصتخم  زین  هناگیب  طیحم  تبرغ و  رد  نایدنقرمس  هک  دوش  یم  مولعم  .دوب  هدرک  جاودزا  يدنقرمس  ذوفن  اب  ناصخش  زا  یکی 

.تسا هدنام  رادیاپ  مدرم  نیا  یلصا  نطو  رد  هک  هدوب  يدنقرمس  یلصا  شیوگ  نآ  دنا و  هتسناوت  هتشاد  هاگن  ار  دوخ 

نیماز و زبس ، رهـش  توگروا و  دـنجخ ، دنکـشات و  زا  دنقرمـس  هب  یتیغنم  دارم  هاش  ریما  ناـمرف  هب  يرجه  12 يدـالیم /  نرق 18  رد 
شیوگ و اب  اهنآ  اما  دندوب ، کیجات  مدرم  نیا  رثکا  .دـندرک  ترجاهم  يرایـسب  مدرم  رهنلاءاروام  ياهاتـسور  رهـش و  رگید  نیمای و 
، راتفگ نوگانوگ  نکسم و  نوگانوگ  مدرم  نیا  همه  .دندوب  زین  كرت  موق  زا  مدرم  نیا  نایم  رد  .دندمآ  دنقرمس  هب  دوخ  ياه  هجهل 
ار مدرم  نیا  نابز  تاریبعت  هژاو و  راتفگ و  زرط  يوگ و  تفگ و  نابز  اهنآ  هکلب  دندادن ، رییغت  ار  يدنقرمس  لومعم  یمومع  شیوگ 

هدومن تبث  مدرم  ترجاهم  نیا  زا  شیپ  لاس  دص  يدنقرمـس  ياحیلم  هک  تسا  ییاهریبعت  تارابع و  نامه  نیا  دهاش  .دـندرک  لوبق 
.دوش یم  دیدزاب  نایدنقرمس  نابز  رد  زورما  تسا و 

ياه همدـص  دوجو  اـب  هتـشاد و  تنوکـس  کـیجات  موق  میدـق  ياـهنامز  زا  دنقرمـس  رد  هک  تسا  نآ  هجیتن  لوصح  میتفگ ، هچنآ  زا 
رعـش رد  مه  هصاخ و  شیوگ  رد  مه  ار  یـسراف  ردتقم  الاو و  ابیز و  اویـش و  نابز  نیمه  ربارب  هدومن  تظافح  ار  دوخ  یتسه  خـیرات 

مه هدنب  .دنا و  هدومن  ظفح  راهتشا  رپ  بداو 
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یکدوک زا  .ما  هتسناوت  هتـشاد  هگن  ار  نابز  نیا  دوخ  ترطف  تعیبط و  رد  دوخ ، نوخ  لد و  رد  مدرم  گرزب  هوق  نیا  هرذ  کی  نوچ 
یم راب  ره  مراد و  تبحم  رهم و  مدرم  يوگو  تفگ  ناـبز و  هب  نآ ، نییآ  مسر و  تداـع و  فرع و  هب  نآ ، مدرم  هب  مزیزع ، رهـش  هب 

: میوگ

ملد رد  وت  رهم  مدوجو و  رد  وت  قشع 

دوش رد  هب  ناج  اب  دش و  نوردنا  ریش  اب 

تاملک هژاو و  تاریبعت و  تارابع ، رایسب  دنقرمـس  مدرم  يوگ  تفگ و  لوادتم  نابز  شیوگ و  زا  ریخا  لاس  تدم 15-20  رد  هدنب 
تبحص و رازاب ، هچوک و  رد  مه  زورما  مدینش و  یم  یلاسدرخ  زا  نم  ار  تاملک  تاریبعت و  نیا  .مدومن  يروآ  عمج  بکرم  درفم و 

درگ همانرب  بیترت و  کی  هب  یمدرم  ياه  هجهل  شیوگ و  ناققحم  هک  دوبن  نآ  لثم  هدنب  يروآ  عمج  نیا  .مونـش  یم  ...و  اه  هکرعم 
هاگ .مدومن  یم  تبث  دوخ  هچرتفد  هب  دوز  دوب ، ردان  بلاج و  یلیخ  هک  مدینـش  یم  یترابع  ای  يا  هژاو  یتبحـص  رد  هاگ  .دـنروآ  یم 
رد دنقرمـس  مدرم  زا  هدـنب  ار  نآ  هک  دیـسر  یم  مشچ  هب  یترابع  ای  يا  هژاو  تساوخان  داد و  یم  تسد  هعلاطم  ناگتـشذگ  راـثآ  زا 
ات دمآ ، یم  درگ  تاریبعت  هملک و  هژاو و  هقیرط  نیدب  ...مدرک  یم  تشاددای  ار  نآ  دوز  ما و  هدینـش  يرگید  لکـش  ای  لکـش  نامه 

يراذگ و ینعم  نمـض  رد  تارابع ، نیا  حیـضوت  حیرـشت و  هب  مدرک  عورـش  سپـس  .دیـسر  دنا  دص و  هس  هب  اهنآ  دادـعت  هک  اج  نآ 
ناس هب  يا  هعومجم  کی  جیردت  هب  .مدناوخ  یم  ای  مدینش  یم  ای  دیـسر ، یم  دای  هب  هزات  تابیکرت  هرابع و  زاب  تاغل ، ریـسفت  حرش و 
دنچ مدـیناسر و  عبط  هب  همانزور  هلجم و  رد  نآ  زا  ییاه  هچراپ  یـضعب  تاغل  نیا  زا  یمـسق  تیمامت  زا  دـعب  .تفای  لکـشت  گنهرف 

تشادداـی و حیحـصت و  دـیق و  اـب  دـیدرگ ، اـهنآ  لوبق  دنـسپ و  دروم  مدـید  مدرک ، میدـقت  ناتـسود  هب  شرازگ  زرط  هب  ار  يا  هراـپ 
نیا همه  ناشیا  ياهداهنشیپ 
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.مدومن بترم  یگنهرف  کی  لکش  هب  ار  داوم 

نیا رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  اهراب  تسه ، زورما  دوب و  نایدنقرمـس  نابز  رد  هچنآ  .تسا  راورخ  زا  یتشم  هدـنب  هماـن  تغل  نیا  هتبلا 
مدرم اـهنت  صوـصخم  کـش  یب  نایدنقرمـس ، شیوـگ  ماـن  هب  تسا ، هدـمآ  مه  هب  هعوـمجم  نیا  رد  هچنآ  .تسا  هدـمآ  درگ  قاروا 

هاوگ هثداح  نیا  دوخ  تسا و  لومعم  زین  رگید  قطانم  رهـش و  کـیجات  مدرم  شیوگ  رد  اـهریبعت  هراـبع و  رایـسب  تسین -  دـنقرمس 
زا تیاهن  .تسا و  نایدنقرمس  اهنت  صوصخم  هک  تسه  یتاریبعت  تاغل و  دادعت  اما  .تسام  یسراف  یمومع  نابز  یگرزب  یگناگی و 

: مهد رکذت  مهاوخ  یم  تسا ، هدیسر  لوصح  هب  نایدنقرمس  شیوگ  هنومن  يروآ  درگ  زا  هک  يا  هجیتن  دنچ 

یم دیدزاب  یسراف  کیسالک   (1) یطخ تایبدا  رد  اهنآ  لصا  ای  هنومن  هک  دنتسه  ییاهریبعت  هملک و  رایسب  نایدنقرمس  شیوگرد  . 1
اهنآ یلصا  تروص  دراوم  یضعب  رد  هک  نآ  زج  دنا ، هتشاد  هاگن  ار  دوخ  یباتک »  » نومضم ینعم و  اه  هژاو  اهریبعت و  نیا  رثکا  .دوش 

.تسا هدش  فیرحت 

ینعم و هاگ  هتشاد و  هاگن  ار  دوخ  یلصا  ینعم  هاگ  .دسر  یم  رظن  هب  رایـسب  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  زین  یبرع  ياه  هرابع  هملک و  . 2
.دنا هتفرگ  یلحم »  » ون نومضم 

تیاهن تاراعتـسا  زاجم و  اب  یظفل و  تاعانـص  اـب  هک  تسا  دوجوم  يداـیز  تراـبع  تاـملک و  دنقرمـس  مدرم  يوگ  تفگ و  رد  . 3
.دنشاب یم  مدرم  ینادنخس  دنلب  قوذ  رگنایامن  دنا و  هدش  هتخاس   (2) هنایادآ كزان 

هب .تسا  هدمآ  درگ  ریبعت  هژاو و  هب 500  کیدزن  همان  تغل  نیا  رد 
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هجهل و لصا  رد  ام  دشاب ، موهفم  یمارگ  ناگدـنناوخ  هب  دنقرمـس  مدرم  شیوگ  زا  تاسابتقا  هلمج و  نومـضم  انعم و  هک  نآ  روظنم 
(1) يو هجهل  دـنواسپ  ياج  هب  اج  همه  رد  ام  هک  ناـنچ  .میدرک  دراو  یباـتک »  » کبـس هب  یتارییغت  یـضعب  مدرم  يوگ  تفگ و  زرط 

نایدنقرمس يوگ  تفگ و  رد  ..و  ار  هناخ  هی -  هناخ  ار ، باتک  هباتک -  میدومن ؛ لامعتسا  ار  ار »  » دنواسپ هی ) هناخ  هباتک ، « ) ه  » و هی » »
اه هلمج  ینعم  مهف  تلوهـس  يارب  مه  زاب  ام  رازاب .» رد  هب -  رازاب  هناخ ، هب  هب -  هناخ   » .دنیآ یم  اه  هژاو  رخآ  رد  اهدـنیاشیپ  ًالومعم 
وت هه ، : » میتشاد ظوفحم  ار  نایدنقرمـس  صاخ  ياهتادا  زا  يدنچ  ام  يرورـض  دراوم  رد  .میتشاد  هاگن  ار  اهدـنیاشیپ  یباتک »  » لکش
رد زین  وک »  » نایدنقرمـس صوصخم  تادا  کی  رگد .» يدـمآ  وت  اـه ، : » تسا فدارم  ناـیناریا  ِرگید »  » هب هَیِد »  » اـج نیا  رد  دـیدمآ :

تغل و ياه  هدام  ظفلت  نداد  ناشن  حیحص  يارب  .يدمآ  وت  دوش  یم  مولعم  ینعی  وک ،» يدمآ  وت  هه  : » دش هتشاد  هاگن  دروم  یـضعب 
دراو یتاصتخم  یضعب  ینیتال  یلومعم  تشون  نیا  رد  میدومن و  جرد  ار  ینیتال  تشون  یسراف ،  (2) تشون زا  دعب  ام  تارابع  یضعب 

.تسا يوسنارف  دننامه ض  هک  نایدنقرمس  شیوگ  فورعم  واو  يارب  يارب غ ، چ ،»  » يارب  c یسراف ، ژ »  » يارب  j هک نانچ  میدرک ،

.ددرگ یم  قاحلا  تسا ، هدش  هدافتسا  سابتقا و  همان  تغل  نیا  رد  هک  یبتک  زا  يدنچ  ناونع  اج  نیا  رد 

.1336 نارهت ، یقایس ، ریبد  دّمحم  ششوک  هب  سرف ، تغل  . 1

.1365 نارهت ، یقداص ، فرشا  یلع  ییابتجم ، هّللا  حتف  هیشحت  حیحصت و  هب  سرف ، تغل  . 2
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.1305 دنه ، پاچ  عطاق ، ناهرب  . 3

.1323 دنه ، پاچ  تاغللا ، ثایغ  . 4

.1372 نارهت ، ینکدک ، یعیفش  اضر  دّمحم  باختنا  دیحوتلارارسا ، هدیزگ  . 5

.1282 دنه ، پاچ  يونعم ، يونثم  . 6

.1374 نارهت ، شورس ، نشور ، دّمحم  هیشحت  حیحصت و  هب  دلجم ، ود  رد  یمعلب )  ) يربط همانخیرات  . 7

 . ...و راطع  يزیربت ، سمش  ییانس ، يراتخم ، نامثع  يرونا ، ناوید  . 8

.تسا جردنم  همان  تغل  نیا  رد  اهنآ  حرش  هک  تسا  هدش  هتشاذگ  ياه  هژاو  زا  دعب  گن )  ) تمالع

، دنا هدومرف  داهنشیپ  ار  يدنمشزرا  ياه  هظحالم  هدیشوک و  رثا  نیا  شیاریو  رد  هک  یبارس  داشرا  رغصا  ياقآ  تامحز  زا  نایاپ ، رد 
.مریذپ تنم  یلیخ 
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[ فلا ]
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ار اج  همه  رابیوج ، ای  هناخدور  زیخبآ  زا  ای  هزور  دـنچ  رایـسب و  لیـس  زا  ای  ناراـب  زا  هک  يدروم  رد   - Obu azob باذع بآ و 
«. وک باذع -  بآ و  اج  همه  رخآ  نیبب ، «، » دش باذـع  بآ و  اج  همه  لیـس  ناراب و  نیا  زا   » .دوش یم  هتفگ  ، (1) دنک یم  ریز  بآ 

: تسا هدمآ  يربط  همانخیرات  رد  هک  نانچ  .تسا  هدش  یم  لامعتـسا  حون  نافوط  تبـسن  رد  هدوب و  باذـع » ِبآ   » لصا رد  ریبعت  نیا 
(. ص96 « ) يدیسرن باذع  ِبآ  هناخ  رادقم  نادب  ات  تسشنب  ياج  هب  ات  دومرفب  ار  یهوک  «و 

شهاک ارم  هدـش  نیـشتآ  يو  میوگ ، ار  قح  پگ  يوهب   » .ندـش رهق  رد  ندـمآ ، بضغ  هب   - Otasinn _1udan ندش نیشتآ 
لکش هب  تسا ، هتفای  بیکرت  ( in « ) نیا  » تادا و  شتآ »  » هژاو زا  ریبعت  نیا  دوش .» یم  نیشتآ  پگ  ره  هب  زیت ، مدآ  ینالف  «،» .دنک یم 

.رادنغور ینعی  نینغور »  » رادکمن و ینعی  نیکمن » »

هچب اهنیا   » .دیآ یم  زین  ون  نامز  ینعم  هب  نایدنقرمس  شیوگ  رد  زیخاتسر ، هب  کیدزن  تقو  لصا  رد   - Oxirzamon نامز رخآ 
پگ هب  نامز ، رخآ  ياه 

ص:67
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رخآ هنامز   » ای یگ » هدش  نامز  رخآ  هن ، يو  هن  نیا   » .دوش یم  لامعتـسا  زین  یلـصا  ینعم  هب  نینچ  نیا  دننک .» یمن  شوگ  سک  چیه 
نامز رخآ  هب  ناشیا  هک  دـیایب  يادـخ  هدـعو  نوچ  : » تسا هدـمآ  زیخاتـسر  هب  کیدزن  نامز  ینعم  هب  يربط  همانخیرات  رد  یگدـش .»

(. ص 494 « ) يادخ رما  هب  دنیایب 

رد دنقرمـس  رد  .تسا  یـشرت  ندش  عمج  هدعم  رد  ینعم  هب  غورآ  ندـش  شرت   - Öru turu_1 _1udan ندش شوروت  غورآ 
اه يرادنامهم  تفایض و  نیا  ام   » .دوش یم  لامعتسا  ندیـسر » ناج  هب  طارفا  زا   » ای ندمآ » گنت  هب   » و ندش » ریگلد  يزیچ  زا   » دروم

يارب دراد  يراوگان  ساسحا  کـی  هدـعم » ندـش  شرت   » مه عقاو  رد  تسا .» هدـش  شوروت  ناـمغورآ  هک  میا  هدـید  رایـسب  ناـنچ  ار 
.صخش

يزاب قیرط  هب  ناکدوک  دنقرمـس  رد  اه .» هبرگ  ِشآ   » ینعم هب  تسا  تفاضا  اب  لصارد  ریبعت  نیا   - O_1pi_1akon ناکَِشپ شآ 
ناکدوک لمع  نیا  .دنمان  یم  ناکـشپ » شآ   » ار ناکدوک  ماعط  نیمه  دننک ، یم  يزپشآ  دیلقت  هب  اج  کی  هدروآ  اذـغ  داوم  مک  مک 

ِنتـشیش هدرک  يزاب  هدرک  ناکـشپ  شآ  اه  هچب   » .دـنیوگ یم  مه  يزاب » ناکـشپ  شآ   » ار عقوم  نیا  نیاربانب ، .تسا  يزاب  عون  کـی 
رادقم هک  دنیوگ  یم  ببس  نادب  ناکشپ » شآ  «. » مینک یم  يزاب  ناکـشپ  شآ  اه  هچب  ناِتیایب  : » دنیوگ یم  ناکدوک  دنا .») هتـسشن  )

.دشاب هدوب  زین  ناکَزَپ » شآ   » لصا رد  ًالامتحا  هژاو  نیا  هدنب  نامگ  هب  .تسا  مک  اه  هبرگ  كاروخ  لثم  هدنوش  هیهت  ياذغ  ماعط و 

تغل رد  هژاو  نیا  سولآ .» امامت  شرسپ  مشچ  «، » سولآ شرتخد   » .دنیوگ یم  مه  سولآ » مشچ   » .دنیوگ ار  لوحا   - Olus سولآ
رد سولآ » (. » یقایـس ریبد  « ) سولآ مشچ  هب  یمه  دریگب  راوس  ویگ   » .تسا هدش  هدروآ  دهاش  عرـصم  کی  یقیقد  زا  هدـمآ و  سرف 

مشچ هشوگ  هب   » ینعم هب  تغل  نیا 
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.تسا هتفای  حرش  ندرک » هاگن 

دمآ راک  «، » درکن دـمآ  شراک  اما  دز ، روز  یلیخ   » .تسا لمعتـسم  راک »  » هملک بیکرت  اـب  رتشیب  .یباـیماک  قیفوت ،  - Omad دمآ
«. دیوشن دیمون  راک  دمآان  زا   » .دیآ یم  یماکان »  » ینعم هب  دمآان » «، » دوش یم  ناسآ  لکشم  دنک ،

نآ هب  زین  هدنب  سامتلا  زا  پگِدمآ ) رد   ) هب پگ  دمآ   » انمـض بسانم ، دروم  رد  پگ ، دـمآ  رد   - Omadi gapba َهب پگ  ِدمآ 
«. دینام هدرک  هراشا  سک 

همه «، » .تسا هدمآ  هدیـشوپ  يرهآ  ون   (1) هترک  » دـنیوگ ار  ون  سابل  امومع  هتـسکشان و  شتخر  ِون  عاتم  ای  سابل   - Ohari يرهآ
ثعاب شروخ  .تسا  كاروخ » ندروخ ، شروخ ،  » ینعم هب  هک  تسا  راـهآ »  » هملک زا  لـصا  رد  نیا  دـنا » هدیـشوپ  يرهآ  ياهـسابل 

یم رهآ »  » دنقرمـس رد  و  ناهوب ) « ) راهآ ، » دنلام یم  ندش  تخـس  يارب  تخر  ذغاک و  سابل و  هب  هک  ار  یـشآ  نیاربانب  تسا ، توق 
.تسا رگید  يرهآ » ون  ذغاک   » تسا رگید  ون » ذغاک   » .دنیوگ

یم هدرک  گـن )  ) دوب ار  راـک  همه  تعاـس  کـی  رد  ریجبا  یلیخ  امـش  رتخد   » .كـالاچ تسُچ و  كریز و  صخـش   - Abjir ریجبا
: تفگ یقیقد  هک  نانچ  دوب ، راگزیهرپ  كریز و  ریژآ  .تسا  جردنم  سرف  تغل  رد  هدوب  ریجآ »  » ای ریژآ »  » لصا رد  هژاو  نیا  دنام .»

کنآ زا  رگمتس  رفاک و  زج  مهاوخن  ارت 

يریژآ راگدرک و  رم  ندومن  دب  هب 

( یقداص ییابتجم -  )

راگبا گن )  ) نوتوب هراچیب ، توق ، یب  رغال ، توترف ،  - Abgor راگبا

ص:69

.نهاریپ - 1

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13942/AKS BARNAMEH/#content_note_69_1
http://www.ghaemiyeh.com


( ناهرب  ) تسا هدمآ  هدرزآ » هدنام و  اج  هب  ینعم  هب  تغل  رد  هک  تسا  راگفا »  » هدش فیرحت  لکش  هژاو  نیا  .تسا  هدنام  هدش 

هب صوصخم  ار   (1) زیچ ناگی  هک  يدروم  رد  دنقرمس  مدرم   - Atayno انیتا

هتخپ امش  يارب  انیتا  ار  ماعط  نیا  ام  «، » مدوب هتفرگ  مرتخد  يارب  انیتا  ار  هراوشوگ  نیا  نم  : » دنیوگ یم  دنـشاب ، هدرک  بوصنم  یـسک 
: دـیوگ یم  ص )  ) مرکا لوسر  هب  یلاـعت  قح  رثوکلا » كاـنیطعا  اـنا  : » تسا هدـش  هتفرگ  رثوک  هروس  لوا  تیآ  زا  ریبعت  نیا  .میدوب »
زا ریبعت  نیا  .تسا  نتفگ  میدرک  اطع  صوصخم )  ) وت هب  كاـنیطعا » «، » میدرک اـطع  رایـسب  ياهـششخب  وت  هب  اـم  یمارگ  لوسر  يا  »

« هَتَا  » يوگ تفگ و  رد  هرابع  نیا  هاتوک  لکـش   (2) .تسا هتـشذگ  مدرم  يوگ  تفگ و  هب  گـنهآ  نیمه  هب  ینعم و  نیمه  هب  نآرق 
«. مدوب هدنام  هدرک  هَتَا  کین  زور  نیمه  يارب  ار  هترُک  نیا  نم   » .تسا هدمآ  زین   Ata

لّدا زا  هدمآ  هدمآ  «، » دینک میسقت  ود  شینایم  لّدا  زا   » .یتحاسم ای  يزیچ  نیبام  هنایم و  نیع   - Addilmiyona هنایم لّدع )  ) لِّدا
ینعم هب  ازاجم  لد »  » .تسا نتفگ  هناـیم » لد و  زا   » ینعی هناـیم .»  » و لد » : » هژاو ود  زا  تسا  تراـبع  ریبعت  نیا  دـمآرب .» ضوح  ناـیم 

.تسا زکرم » »

« ما هدرک  نامگ  ناتدوخ  نادند  نم  .تسا  هدوب  یترا  ناتنادـند   » .تسا هدـمآ  لصا  ياج  هب  هک  يزیچ  هتخاس ، زیچ   - Irrati یتّرا
.دنراذگ یم  هداتفا  ياهنادند  ياجب  هب  هک  یعنص  نادند  ینعی 

يرکـشان («، » دب  ) هدنگ شمیرا  دـینکن ، هلان  هیرگ و  رایـسب   » .نتفرگ تمالع  ار  يزیچ  ندرک -  میرا  ناشن ، تمالع ،  - Irim میِرا
ناهرب رد  دمارد » هن  زور  لهچ  ات  ازون  نز  شیپ  هب  .درک  میرا  يو  «، » هنزغن شمیرا  دینکن ،

ص:70
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ناشن و  » امومع ینعم  هب  ازاجم  تسا و  هدوب  مرا »  » الـصا میرا »  » دور یم  لامتحا  .تسا  هدـمآ  ریت » هناشن   » ینعم هب   Iram مَِرا هژاو 
.تسا هدش  لامعتسا  تمالع »

هراـبع نیا  گـن »)  ) مدرک شیپ  نیمه  راـب  زا  تفگ  غورد  يو   » .ببـس نیمه  زا  نـیمه ، يارب   - Az bori hamin نیمه راـب  زا 
: تسا هتفگ  یئانس  .تسا  نیمه » يارب  زا   » ففخم لکش 

زابم رد  تنج  تشه  مدنگ  تفه  يارب  زا 

نکم نت  رب  گرب  دصقو  يوجم  یگرب  یب  گرب 

نآ رتخد  هب   » .جنردوز صخش  تبسن  رد  نتفگ  تخس  ای  یتدایز  نخس   - Az bini bolo gap zadan ندز پگ  الاب  ینیب  زا 
ار ناتزور  دـینز و  پگ  ـالاب  ینیب  زا  سک  نآ  هب  وک )  ) ینک «، » دـنک یم  هیرگ  هدـیجنر  دوز  دوش ، یمن  هدز  پگ  ـالاب  ینیب  زا  سک 

ناهد زا  هک  يداع  نخـس  زا  دوش : یم  هتفگ  ماهیا  زاجم و  اب  ریبعت  نیا  دنک .») یم  هیرگ  هدهیب  ای  دهد  یم  رازآ  ار  امـش  ینعی   ) دینیب
گن  ) دـجنر یم  دوز  صخـش  نآ  دـینز ، پگ  رتالاب  ای  تسا ) ینیب  ریز  هک  ناـهد  دـح  زا  رتـالاب  ینعی   ) نوریب یمک  رگا  .دـیارب  یم 

«(. رهق »

هب : » دوش یم  هتفگ  وگغورد  راکم و  شایع و  ناصخش  هب  تبـسن   - Az ch_1m surma ra zadan ندز ار  همرس  مشچ  زا 
(«. ددزد یم  ینعی   ) دنز یم  ار ) همرس   ) هی همرس  مشچ  چا  لصا  رد   ) مشچ زا  هک  رگبیرف  نانچ  يو  دینکن ، رواب  رایسب  ینالف 

یم ار  شراک   (1) یگتـساوخ رـس  ود  زا  يو  دـیهاوخ  یمن  دـیهاوخ  یم   » .تروص ره  رد  هاوخان ، هاوخ   - Az du sar رـس ود  زا 
ار كدوک  نم  «، » دنک
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یم یندش  راک  دب ، هاوخ  دییوگ  کین  هاوخ  بناج -  ود  زا  ینعی  رس  ود  زا  دیور .» یمن  اج  چیه  امش  رس  ود  زا  مور ، هدنام  امـش  دزن 
شتمحز نکیلو  دـناوت  یمن  هدرک  راـک  چـیه  رـس  ود  زا  .دوش  یم  لامعتـسا  رایـسب  یلیخ  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  هراـبع  نیا  .دوـش 

.دور یم  هدوهیب 

نت رد  «، » دش هدژا  هدژا  ندیشوپ  رایـسب  زا  مشفک   » .دوش یم  لامعتـسا  ررکم  لکـش  نیمه  رد  ریبعت  نیا   - Ajda ajda هدژا هدژا 
هک تسا  یسراف  میدق  هملک  نیا  .دشاب  هدش  خاروس  هدیرد و  ندیشوپ  رایسب  زا  هک  يرازفا  ياپ  ای  سابل  هدژا » هدژا  هنهک  هترک  کی 

(. ناهرب ) تسا هَدَزآ  ای  هَدَژَا  شتسرد  لکش 

: هتفگ يراخب  رکاش 

یکوان ریت  زا  وت  نانمشد  مادنا 

هدزآ داب  وج  هشوخ  كوس  دننام 

( یقایس ریبد  سرف ، تغل  )

: هتفگ یسودرف 

هدکشتآ هب  دمآ  ردنا  ناون 

هدژآ درد  هب  رس  کی  دوب  شلد 

زا یکی  دنتسه ، ینتفر  يرفـس  هب  ای  جرفت  هب  تسود  دنچ  هچنانچ  .ندش  هدامآ  دوز  يراک  هب   - Aspu qamcin نیچمق پسا و 
kayho اه یک  امش  : » دیوگ یم  تسود  نآ  تسین ، هدامآ  زونه  يو  هک  دیآ  یم  شتـسود  دزن  تسا و  هدش  هدامآ  رتدوز  يرگید 
هک تسا  ندز  یچمق )  ) هنایزات کی  هداـمآ  هک  یپسا  زا  تسا  زاـجم  ریبعت  نیا  میوش .» یم  راـیت  رـضاح  مه  نم  وک ، نیچمق  پسا و 
رد یچمق » «، » نیچمق پسا و  هشیمه  تحایس  ریس و  هب  سک  نیا  :» دنیوگ یم  كالاچ  تسچ و  مدآ  قح  رد  دیارد  هار  هب  نازات  دوز 

.تسا نیچمق »  » نایدنقرمس شیوگ 

كالاچ تسچ و  يراک  رد   - Ustuxon nado_1tan نتشادن ناوختسا 
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يرادنامهم رد  امش  مناد  یم   » .نداد ماجنا  قایتشاو  قوش  اب  ار  یلمع  ندوب ،

قح رد  تسا  يا  هراعتسا  نتشادن  ناوختسا  درادن .» ناوختسا  ییارآ  مزب  ود  رس و  رد  امش  رداد  دیرادن .» ناوختسا  ییاریذپ ) نامهم  )
وا ياپ  تسد و  شبنج  رد  هک  دـنک  یم  لمع  هناکالاچ  نانچ  نآ  يارجا  رد  ببـس  نیا  زاو  دراد  یم  تسود  ار  يراک  هک  یـصخش 

.دشاب هتشاد  ناوختسا  هک  دینک  یمن  سح 

هتسا « ؟ يود یم  ردق  نیا  اجک  درگ ، هتـسا  هتـسا   (1) .دوش یم  هدومرف  راک  ررکم  لکـش  رد  رتشیب  هتـسهآ .»  » ففخم  - Asta هتسا
.(2)« تشِش شیاج  هب  هدمآ  هتسا   » دیآ یم  زین  هدروآ » رب  هن  راوآ  تسپ ،  » ینعم هب  هتسا  هژاو  ییاهنت  رد  دیسر .» هبترم  نیمه  هب  هتـسا 

«. تفگ مشوگ  هب  ْککتْسَا ) ای :  ) هتسا

زا لصا  رد  ریبعت  نیا  دنیآ .» یمن  قایـسا  سک  نآ  دـمارد » هناخ  هب  یـسک  قایـسا   » .هک نیا  لثم  ارهاظ ، انامه ،  - Assiyaq قایِّسَا
زا ینعی  قایس » زا   » .تسا راتفر » هعقاو ، تروص  زرط ،  » ینعم هب  قایس »  » »(3) و دنیاشیپ  » زا .تسا  هدوب  بکرم  قایس »  » و زا »  » هژاو ود 

.نتفرگ هجیتنو  ندرک  مکح  هعقاو  تفر  راک و  زرط 

هملک تسا ، هدش  لیکـشا »  » هلاما ای  هک  لاکـشا » «، » تسا هتفرگ  هدرک  لیکـشا  دنب و   » .تسا هدمآ  دـنب  ینعم  هب   - I_1kel لیکشا
.تسا ندرک  دنب  هتخادنا  باذع  يراوشد و  هب  ینعی  ندرک » لیکشاو  دنب   » .دراد ار  يراوشد » یلکشم ،  » ینعم تسا و  یبرع 

ص:73
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مروم هب  ناتتفا  «، » دـیآ یمن  مندرک  هاگن  شتفا  هب  هک  مدـید  دـب  نانچ  «، » مدـیدن تسرد  ار  شتفا   » مادـنا هرهچ ، امیـس ،  - Aft ْتفَا
یلیخ هژاو  نیا  دنقرمـس  رد  اما  دـشن ، مولعم  بناج  نیا  هب  هملک  نیا  أشنم  موش .) امـش  راسخر  نابرق  ینعی  « ) دـیدمآ تیریخ  مریم ) )

.تسا هداتفا  مادنا  نینچ  تعیبط  زا  ادخ ، زا  دشاب  نداتفا »  » زا قتشم  دیاش  .تسا  لمعتسم 

تـسا هدش  راک  هنگ  تسا ، هدـش  هداتفاو  هراچیب  «، » دـنا هدـنام  هدـش  هداتفا  ریپ  هراچیب   » .هزجاع ناوتان ، توق ، یب   - Aftoda هداتفا
»؟) رگم ) یم

لاقا  » .يدمآ شتقو  رد  هک  تسا  بوخ  تیاهن  ینعی  هید »! يدمآ -  شتقو  رد  لاقا   » .تسرد تیاهن  عقاو ، رد  اقح ،  - Aqqol لاّقا
ینعم هب  هک  دـشاب  لاق » قح   » یبرع هرابع  زا  دـیاش  هژاو  نیا  بناج  نیا  رظن  هب  .یتفگ  تسرد  پگ  هک  اـقح  ینعی  یتفگ » روز  پگ 

.تسا هتفرگ  ار  قح  يور  زا  اقح ، ینعم  دنقرمس  شیوگ  رد  تسا و  تفگ » ار  قح  پگ  »

دنقرمـس شیوگ  رد  هک  تسا  ًـالقا »  » یبرع هژاو  زا  دـیور » هدـمآ  کـی  ناـتدوخ  نلقا   » .لقادـح هب  دـشابن ، چـیه   - Aqalan نلقا
.تسا هداتفا  دیدشت 

لثم « ) نیرب اـه  یتـسبلا  گـن )  ) شتفا .تسا  راـجنهان  تروص و  وید  اـبیزان ، رکیپ  امیـس و  مسجت  مسا  نوچمه   - Albasti یتسبلا
« هدش هایس  ملد  دیآ ، رد  رد  زا  یتسبلا  لثم  (. » اه یتسبلا 

رد مناد  یمن  دنز ، یم  پگ  هدرک  ّتِلا  طقف   ) .ندناجنر ندیـسر ، تخـس  لد  هب  ندز ، پگ  تخـس   - Illat kardan ندرک ّتِلا 
ییاسران صقن ، يرامیب ،  » شا ینعم  هب  تلع »  » تسا یبرع  هژاو  لصا  رد  ّتِلا » «، » نکن ّتِلا  ار  ریپ  مدآ  « ،»؟ دشاب هتشاد  پگ  هچ  لد 

.تسا هتشاد  ار  ندیناسر » ررض  صقن و  یسک  هب   » ینعم نیمه  لوا  رد  ندرک » تلع   » .تسا دوبمک » و 

تلاح رد  ای  یلقع  یب  زا   - Aljila (aljilla) kardan ندرک هّلجلا )  ) هلجلا
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هدوهیب نب و  رس و  یب  ییاهنخس  هتسشن  یتبحص  رد  ای  هدمآ  یسک  دزن  یتسم 

نیگرـس و  » ینعم هب  هک  تسا  هّلجلا »  » یبرع هملک  زا  انامه  هژاو  نیا  تشیـش » هدرک  هلجلا  بش  مین  ات  هدمآ  تسم  بش  هنید   » .نتفگ
.دنا هدرک  ربارب  هلضف  نیگرس و  هب  ار  ییوگ  هوای  ینعم و  یب  ياهنخس  مدرم  دیاش  تسا و  هدمآ  هلضف »

ینعم نیا  هب  هژاو  نیا  هید » تفلا -  مدآ  ناتردارب  «، » میدوب هدش  عمج  تفلا  راچ  هس   » .نیـشنمه تسود ، بحاصم ،  - Ulfat تفلا
: تسا هدمآ  يونعم  يونثم  رد 

تسا یتسود  ناشن  لد  زا  قطن  شوج 

تسا یتفلا  یب  زا  قطن  یگتسب 

، هراچیب  » .نب رس و  یب  پگ  هطسفس   - Almoyi - aljoyi ییاجلا ییاملا 

یبرع هملک  زا  دـیاش  هرابع  نیا  نز » پگ  رت  تسرد  يوگن ، ییاجلا  ییاـملا  : » دـیوگ یم  ییاـجلا  ییاـملا  ياـهپگ  شوه ، یب  راـمیب 
.دنیوگ یم  بآ ) یب   ) ياج زا  هاگ  بآ و  زا  هاگ  هک  ییاهنخس  ینعی  .دشاب  یسراف ) « ) ياج  » برعم لکش  و  بآ ) « ) ءام »

« دش یم  هدید  رود  زا  نخلگ  هگنلا  «، » دینک رت  تسپ  دش ، دنلب  نادشتآ  هگنلا  (. » ناهرب  ) شتآ هلعش  هنابز ،  - Alanga هگنلا

یم تفایض  ار  ام  هک  میتشیش  هدش  قهلا   » .ندیشک راظتنا  تخـس  ندوب ، قاتـشم  تخـس  يزیچ  هب   - Ilhag _1udan ندش قهِلا 
هب رود  يراـظتنا  رد  ینعی  تسا ، هدوب  قح » یلا   » یبرع بیکرت  زا  اـنامه  هژاو  نیا  دـمآ .» هن  میتسیـش -  هدـش  قـهلا  هاـگیبات  «، » دـینک

.نتشاد قح ) یلا   ) قح يوس 

هدـش یندرک  بیرف  هتـسناد  ییاـنا  ار  وت  میارد » سک  ره  پگ  هب  هک  متـسین  ییاـنا  نم   » .قـمحا لـقع ، مک  ناداـن ،  - Anoyi ییانا
، ناهرب رد  تسا .»
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.تسا هدش  حرش  راک » هدرکان  شناد و  یب   » ینعم هب  ییانا » »

شدوخ يو  منز ، یم  پگ  يو  هب  نم   » .ار دوخ  نداد  ناشن  یعقاو  ریغ  تلاح )  ) عضو هب  نتخاس ، دومناو   - Andoxtan نتخادنا
دوخ هرکذت  رد  يدنقرمس  ياحیلم  تفرن .» بتکم  هتخادنا و  يرامیب )  ) یلـسک هب  ار  شدوخ  نات  هچرـسپ  «، » دزادنا یم  باوخ  هب  ار 

باوخ هب  ار  دوخ  بش  نآ  رثـکا  : » تسا هدوـمن  هدافتـسا  بساـنم  دروـم  رد  ریبـعت  نیا  زا  یخلب  یناـعملاوبا  هجاوـخ  اـنالوم  باـب  رد 
مه ندز »  » ریبـعت نتخادـنا  هژاو  ياـج  هب  دـشاب .» هتفگ  نخـس  باوخ  رد  هک  دوـب  یـسک  نوـچ  تفگ  یم  يزیچ  رگا  دوـب ، هتخادـنا 

«. متفگن زیچ  چیه  مدز ، ینادان  هب  ار  مدوخ  نم  تفگ ، هچره  يو  : » تسا لومعم 

كدنا «، » دیجنر نم  زا  هک  مدوب  هدرک  گنج  كدنا  «، » دیداد یم  نم  هب  كدنا  ناتمدنگ  زا   » هدرخ کی  یمک ،  - Andak كدنا
یم ار  همه  ایب ، رتکدنا   » .دیآ یم  رترید »  » ینعم هب  رتکدنا »  » هژاو دـنام .» یم  هدامآ  نک  ربص  كدـنا  «، » مهاوخ یم  رذـع  مدرک ، رید 

ص56) « ) يراد هاگن  ار  ناشیا  وت  هک  اهسک  كدنا  ِّالا  : » تسا هدمآ  مک »  » ینعم هب  كدنا » ، » يربط همانخیرات  رد  ینیب .»

مغ كدـنم  كدـنا  هراچیب  «، » هن كدـنم  كدـنا  هک  تسا  هروآ  رایـسب  نانچ   » .زیچان مک ،  - Andak mundak كدنم كدنا 
.دنامهف یم  ار  مک  زیچ  هراپ و  مه  كدنم » «، » كدنا  » لثم .دروخ  مغ  یلیخ  هراچیب  ینعی  دروخن »

.دوش یمن  هدومرف  راک  اهنت  نایدنقرمس  شیوگ  رد  كدنم » »

هدرک هـفخ  ار  مدآ  نـیلز  نـیمه  «، » نـکن هرخـسم  ار  مدآ  نـیلزنا   » .روـط نـیا  قـیرط ، نـیا   - Inzalin Inzaylin نیلینِا نـیلزنِا ،
لیذ نیا  هب  ار  دوخ  دصقم  : » هک نانچ  .دیآ  یم  روط » قیرط ،  » ینعم هب  لیذ »  » یکیجات رد  تفر .» هدناجنر ) )
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.تسا هدش  هتخاس  نیلزنا »  » مدرم يوگ  تفگ و  رد  اج  نیا  زا  .دنک » یم  نایب 

»)؟ دجنر یم   ) دوش یم  هفخ  مه  نیمه  هب  سک  ّابوا ،» «، » هید تسا -  هدشن  بوخ  راک  ّابوا ،  » .فسأت يادن   - Úbbo ّابوا

« نز شتآ  هدروارب  ار  اه  هدبوا  نیا   » تسا هدمآ  هدیشوپ  ار  هدبوا  هماج  کی   » .هدوسرف هدیرد ،  - Úbada هدبوا

زا «، » دـناوت یمن  هدرک  هدـهع  ینعی  دـناوت » یمن  هدرک  هّدوا  ار  راـک  نیا  يو   » .تسا هدـهع »  » هدـش فـیرحت  لکـش   - Udda هّدوا
«. ارب هّدوا  مدآ  یلیخ   (1) ناترداد «، » هید دیهد  هدعو  دییارب ، شا ) هدهع  زا   ) شیدوا

زا یببس  هب  یسک  هک  دنیوگ  یم  يدروم  رد  تسا و  لمعتـسم  بیاغ  صخـش  تبـسن  رد  ریبعت  نیا  دندروآ -  ار  رگید  دندرب و  ار  وا 
رهق يو  منک ، عنم  راک  نیا  زا  ار  يو  تحیـصن  گنهآ  هب  نم  : » دـیآ یم  بضغ  ناجیه  بارطـضا و  تلاح  هب  هراـبکی  لادـتعا  عضو 

يدنقرمس ياحیلم  هرکذت  رد  ریبعت  نیا  دندروآ .» ار ) سک  رگید   ) ار رگید  دندرب و  ار  يو  صلخ  (. » گن  ) دش نیـشتآ  گن ،)  ) درک
صخـش ایوگ  دوبن ، صخـش  نآ  وا  ینعی  دندروآ » ار  رگید  دندرب و  ار  وا  هک  دـیدرگ  بلقنم  یعون  هب  شیتسه  : » دیـسر مشچ  هب  زین 

.دوب رگید 

لکـش میدق  رد  هژاو  نیا  تسا .» هدمآ  بیروا  هماج  نماد  فرط  کی  «، » دیدیرب بیروا  ار  ذغاک   » .تساران جک ،  - Ureb بیروا
: تفگ روکشوب  هک  نانچ  یطخ ، لثم  نوچ  یتسار  هن  دوب ، يژک  رب  بیرؤ -  : » تسا هدمآ  سرف  تغل  رد  هتشاد و  بیرؤ » »

بیرف نتسب  راک  وا  رب  یناوت 

بیروا دنیب  تسار  همه  نادان  هک 

ص:77
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( یقداص ییابتجم -  )

« نکن یقاغیا  متفگ  وت  هب  «، » میدیمهفن ام  تسا ، هدوب  قاغیا  مدآ  يو   » .تشپ هروش  هشیدنا ، یب  مرش ، یب   - Aygoq قاغیا

هرابع دیحوتلا  رارـسا  رد  هک .» ِنیا  باتک  نیا  «، » دـش امـش  نیا  لزنم  ياج و  همه  «، » ِنآ زا  ِنآ ،  » هدـش فیرحت  لکـش   - Ayni نیا
«. تسام ِنآ  تفگ : مردپ  تسیک ؛ ِنآ  كدوک  نیا  ریخلا ، یبا  ای  تفگ   » .دوش یم  دیدزاب  ِنآ » »
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[ب]

یم یگدـنز  دنکـشات  رد  زاب  لاس  هس  «، » دراب یم  ناراب  زاـب  زور  ود   » .دـهد یم  ناـشن  ار  تقو  لوط  هراـبع  بیکرت  رد   - Boz زاب
نیا دنا » هتشونن  طخ   (2) ناگی زاب  ناشنتفر  زا   » .دوش یم  هارمه  زا »  » دنیاشیپ زاب »  » هب یهاگ  اشامت » (1) و  يوت زاب  زور  نامه  «، » دنک

«. تسیرگن رگید  مشچ  هب  خیش  رد  زاب  تعاس  نآ  زا  و  : » دیسر رظن  هب  دیحوتلا  رارسا  رد  هژاو 

اب هتشاذگ  هّس  نآ و  يالاب  زا  دعب  هتشاذگ  ینیعم  هفاسم  هب  ناویا  ای  هناخ  يالاب  هک  مکحتسم  زارد  نالک و  ياهبوچ   - Bolor رالاب
«، هرالاب هن  هناخ  : » دـندرک یم  نیعم  اهرالاب  هرامـش  يور  زا  ار  اه  هناـخ  يدرخ  ینـالک و  دنقرمـس ، رد  .دنـشوپ  یم  كاـخ  اـیروب و 

ودب هناخ  ياهماب  هک  دشاب  ربتسا  یبوچ  : » تسا هتفای  حرش  نینچ  هدمآ و  رالاپ »  » لکـش هب  سرف  تغل  رد  .هریغ  و  هرالاب » تفه  هناخ  »
: تفگ یکدور  هک  نانچ  ...دنشوپ 

زور هب  وت  يرگنن  رالاب  ردنا  تمشچ  هب 

هاک ینیب  نوردنا  ناسک  مشچ  هب  بش  هب 

نوتب هساک  نیا  «، » تسه گن )  ) اه هدیرب  نکـش  هن  ار  نوتب  نان   » .دـیآ یم  هدـیدان  ررـض  مات و  هتـسکشان ، ینعم  هب  - Butun نوتب
هب یتسکش » وت  دوب ،
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هدروآ بیـسآ » یب  هتـسکشان ،  » ینعم هب  يوـنثم  رد  ار  هملک  نیا  یمور  دـش » هایـس  نوـتب  ملد  تسا : هدـمآ  زین  اـمامت » یلیخ ،  » ینعم
: تسا

میدمآ وت  مد  نآ  میدروخب  ات 

میدش مزیه  ام  یتفر و  نوتب  وت 

«، دنک یم  شوگ  پگ  هب  انعم  هچب   » .تسا رایسب  یلیخ  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  بیکرت  نیا  لثم  نیا و   - Baca Mano انعم هچب 
ًالامتحا .دراد  ابیز  رهاظ  قیمع و  ینعم  هتخیر  بیکرت  نیا  دوش » یم  میلح  انعم  رتخد  «، » دنک یم  تحلـصم  اب  ار  راک  کی  انعم  مدآ  »

«. دنک شوگ  پگ  هب  دیاب  يو  هک  تسا ) نآ  هچب  ینعم  ای   ) تسا نآ  ینعم  ار  هچب   » .تسا هدوب  نینچ  لصا  رد 

( گـن  ) هدرک روضح  يا ، هتخپ  تولحب  شآ   » .دـنک یم  ادـها  حرف  تحار و  سک  هب  هک  یبوـخ  زیچ  کـی   - Bahlavat تَوَلَْحب
هدوب توالح » اب  توالح ، هب   » لصا رد  ریبعت  نیا  ندـید .» گن )  ) يارک تسا ، هدرک  تولحب  لزنم ) ینعم  هب   ) ياج کـی  «، » مدروخ

.تسا هدش  فیفختو  فیرحت  اهدعب  هک  تسا 

هچنآ ینعی  داشک » ار  شلد  سُخب  هدمآ  نم  شیپ  «» درک سخب  ملد  هتـشیش  اهنت  هناخ  رد   » .هریغو ملا  هودنا ، یگنت ،  - Buxs سُخب
رد و  مشخ » هنیک ،  » نیعم هب  دراد ؛ ضغب »  » لکـش تسا و  یبرع  هملک  نیا  لـصا  .درک  راـهظا  نم  هـب  تـشاد ، مـلا  هـنیک و  زا  لد  رد 

.تسا هتفرگ  ار  یگنت » هودنا ،  ، مغ  » ینعم دنقرمس  یکیجات 

یم هفلخب »  » ار یصخش  هنارتخد  ياهبتکم  هملعم  راگزومآ  فلا ) .تسا  هفیلخ » یب  یب   » هژاو هدش  ناریو  لکش   - Bexalfa هفلَِخب
ياهنز .دنتخومآ ب ) یم  داوس  ناش  هلحم  نارتخد  هب  هدرک  لیکشت  ناتـسریبد  بتکم -  دوخ  لزنم  رد  هک  ییاهنز  نآ  ینعی  دنتفگ ،

تایآ هدرک  يرورس  نانز  تیعمج  هب  رگید  ياهمسارم  ای  متام  ياهدروم  ای  روس  ياه  هکرعم  رد  هک  يداوساب 
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اه هفلخب  نینچ  .دـندروآ  یم  اج  هب  ار  اه  هکرعم  مسارم و  موسر  مسر و  دـندناوخ و  یم  اهلزغ  دورـس و  دـندرک ، یم  توـالت  نآرق 
ماجنا هب  ار   (1) هرتشیپ ياه  هفلخب  ياهراک  هک  دنتسه  هتفرگ  ون  بتکم  میلعت  نانز  زا  مه  الاح 

.دنراد ار  هفلخب »  » مان مه  دوخ  دنناسر و  یم 

رازاب شفک  «، » تسا هدوب  تشادب  یلیخ  عاتم  نیا   » .دیاپ یم  رید  هک  يزیچ  .ماداب  مکحتسم ، تخـس ، ( - Bado_1(t ت )  ) شادب
روظنم نتشاد » یگدنیاپ   » تسا و قتـشم  نتـشاد »  » لعف زا  هژاو  نیا  تسا .» هدوب  (ت ) شادب یلیخ  امـش  هماج  «، » دمارب تشادب  یلیخ 

.تسا

زا راک  همه  تسا ، هدوب  اپ  تسدب و  یلیخ  ناترتخد   » .دعتسم راک  ره  هب  كالاچ و  تسچ و  صخـش   - Ba dstu po اپ تسدب و 
« دیآ یم  شتسد 

يربط همانخیرات  رد  دندنام » هدش  دب  نم  اب  دوخ  هب  دوخ  ناتردارب   » .ندیزرو تموصخ  ندش ، نمشد   - Bad _1udan ندش دب 
: تسا هدمآ  ندوب » دب   » لکش رد 

(. ص191 « ) دندیورگن دندوب  دب  وا  اب  دناوخ ، یم  ادخ  هب  ار  ناشیا  لیعامسا 

«، دریگ یم  پچ  هب  مه  ار  تسرد  پگ  تسا ، هدوب  ریگدب  سک  وت  يانـشآ   » .هدـننک هبهـش  كاکـش ، رو ، هنیک   - Badgir ریگدب
«. دنک یم  نامگ  غورد  مه  ار  تسار  پگ  هید ، ریگدب -  مدآ  تردارب  »

ریـس ار  وا  تسا ، سفندب  یلیخ  يو  «، » تسا مکـش  درد  زور  همه  یـسفن  دـب  زا   » .رورپ مکـش  راوخرپ ، مدآ   - Badnafs سفندب
هدمآ یتسرپ » توهش  صرح ،  » ینعم هب  یسفندب »  » یسراف یکیسالک  مظن  رد  راوشد .» ندرک 
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: دیوگ يرونا  .تسا 

یسفندب چیه  هب  دوشن  یضار 

تسا ناسنا  سوفن  زا  هک  سفن  ره 

عطاق نشور و  ار  قطن  نخـس و  ینعم  هب  ازاجم  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  اّرب » ریـشمش  اّربدراک ،  » هک نانچ  .هدنرب  زیت و   - Burro اّرب
«. دز یم  پگ  اّرب  هک  دوب  هلاسود  ما  هریبن  «، » دننز یم  پگ  اّرب  یلیخ  سک  نآ   » .دیآ یم  نتفگ 

ادـخ «، » دریگ یم  رارب  ناتراک  دـهاوخ  ادـخ   » .تفای قیفوت  ندـش -  قفوم  يزیچ  هب   - Baror giriftani kor راـک نتفرگ  رارب 
.تسا راک » نتفر  الاب   » دوصقم تسا و  قتشم  ندمارب »  » لعف زا  هژاو  نیا  دریگ .» رارب  مراک  دییوگ 

( هناخ هشوگ  ینعی   ) کـچرب کـی  رد  هک  منیب   » .زیم سپ  رد  اـی  هناـخ  رد  هشوگ  اـمومع  اـی  کـجنُک ، هشوگ ،  - Burcak کچرب
نآ زا  .تسا  هدش  کچرب »  » شیوگ رد  اهدعب  هدوب ، کجرب »  » لکش رد  جرب »  » زا ًالصا  هژاو  نیا  تسا .» هتسشن  مخ  شرـس  شوماخ 

«، کـجرب  » نیاو دـنا  هتفگ  کـجرب »  » ازاـجم زین  ار  هناـخ  ياـه  هشوگ  دـنتفگ ، یم  جرب »  » ار هعلق  ياـه  هشوـگ  ياـه  هراـنم  هک  اـج 
.تسا هدش  کچرب » »

ردق نیمه  «، » دنام یم  هدمآ   (1) رضاح دینک ، شادرب  رتمک  يرابدرب » ربص ،  » ینعم هب  تسا  تشادرب »  » ًالـصا  - Bardo_1 شادرب
هتـشادرب ار  یلکـشم  يراوـشد و  هنوـگره  مدآ  هک  نآ  ینعم  هب  تسا  نتـشادرب »  » لـعف زا  هژاو  نـیا  تشادـن .» هدـیاف  مدرک ، شادرب 

باب رد   ) تسا هدروآ  شا  هرکذت  رد  يدنقرمس  ياحیلم  .دشاب  یسراف  هب  یبرع  لمحت »  » همجرت مه  دیاش  .دناوت  یم  هدرک ) لمحت  )
«. درکن ینعم  نیا  راثآ  ردصم  ار  دوخ  ...يراد  نتشیوخ  تشادرب و  لمحت و  زا  هیلا  یموم  اما  (: » یخلب هجاوخ  رسفا 
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ِمدآ کی  «، » دیوگ یمن  هلاس  تصـش  سک  چیه  مدرب ، یلاح  سک  نآ   » .دـنیوگ اضعالا  يوق  یـصخش  قح  رد   - Bardam مَدَرب
«. راوتسا دنلب و  سفن   » ینعی دنلب  الاب ، رب » ، » سفن مد » «، » دندنام هدش  توق  یب  هدش  لَسَک  تساوخان  مدرب ،

لـصا رد  هژاو  نیا  تشذـگ .» شیولگ  زا  روز  هب  تشوگ  هدرب  کی  («، » هدـب  ) هت نان  هدرب  کـی   » .درخ هراـپ  کـی   - Burda هدرب
تیاهن مسج  زیچ و  کی  ینعم  هب  ازاجم  .تسا  هدـمآ  دراک ») هب   ) هدـیرب هراپ  کـی   » ینعم هب  ینعی  تسا ، ندـیرب »  » لـعف زا  هدـیرب » »

رغال هدـش  ریپ  هراچیب   » .دوش یم  هدافتـسا  زین   Burdekak ککیدرب »  » نآ ریغـصت  لکـش  دروم  نیا  رد  .تسا  لمعتـسم  مه  درخ 
«. دنا هدنام  هدش  ککیدرب ) کی   ) هدرب کی  هدش 

تواخس صخش  هکََرب  َهب  ِسک  تسا : لمعتـسم  فلتخم  ياهدروم  رد  رایـسب  یلیخ  ینعم  نیا  رد  تسا و  تکرب   - Baraka هکََرب
ادخ «، » دوش یم  ریس  هعامج  کی  دیزپ ، شآ  گید  کی  هکرب ، هب  امـش  تسد   » .مارآ هدوسآ و  راگزور  بحاص  خارف و  قزر  هشیپ ،

یلاقم هد .» بآ  رتمک  نم  هب  یبایب ،) تکرب   ) وای هکرب  ناجرـسپ ، «، » دـسر یم  همه  هب  زیچ  نیا  داـهد ،)  ) دَِـیت ار ) شا  هکرب   ) هشیکرب
«. تکرب دیوگ ) یم  ادخ  ینعی   ) نم زا  تکرح ، وت  زا  : » تسه

عناـق و نآ  زا  یـسک  هک  میـسقت  نیح  رد  يزیچ  دوبمک  تروـص  رد  ریبـعت  نیا   - Barga ba buz na_1ud دـشن زب  هب  هگرب 
ولیک کی  «، » دیسرن یگرب  کی  يزب  هب  هک  نآ  لثم  هک  دوب  مک  يدح  هب  هدوجوم  زیچ  ینعی  دوش ، یم  دربراک  ددرگ ، یمن  بایماک 

«. دشن زب  هب  هگرب  رایسب  هچب  دق ز  نیا  هب  دروآ ، روگنا 

ندیـشیدنا ار  نآ  ریبدـت  هراـچ و  هدرک و  تروـشم  ار  راـک  کـی  ینعی  ندـنام  هدرک  زودورب  ندرک  زودورب   - Burudus زودورب
هچ ندمآ  امش  ات  ام   » .تسا
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«. ناتییوگ یم  نم  هب  دعب  ، (1) ناتینک ار  راک  نیا  زودورب  ناتدوخ  نایامش  «، » میدنام هدرک  زودورب  ار  تفایـض  ندرک  لیکـشت  هنوگ 
.دراد ار  نتخود » ندیرب و  هزادنا  نیچ و  هب  ار  سابل   » ینعم تسا و  هتفرگ  تروص  نتخود »  » و ندیرب »  » ياهلعف زا  ریبعت  نیا 

يراک هدـهع  زا  ینعی  دـمارب » شورب  یب  (ن ) امرتخد  » دوش یم  هدومرف  راـک  یفنم  ینعم  هب  .تیلباـق  امیـس ، قلخ ،  - Burus شورب
کی شُِرب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ندـیرب »  » لعف زا  هژاو  نیا  دوب ؟ هک  اـبیزان  صخـش  نآ  ینعی  دوب »؟ هک  شوربدـب  يو   » .دـیارب یمن 

.تسا تقلخ  ینعم  هب  شُِرب  .تسا  هدمآ  بوخان  تسردان و  تعیبط  زا  بیغ و  زا  لوا  زا  صخش 

«، مریگ هدرک  ار  اـهراک  یـضعب  هک  مدـمآ  تقو  رب  نم  «، » اـیب تقو  رب  ادرف   ) .تـقو زا  شیپ  تـقو ، نـیع  رد   - Barvaqt تقو رب 
هدش یم  لامعتسا  ینعم  نیمه  هب  تقو » رد   » لکش رد  تقو » رب   » زین نایناماس  دهع  يرد  نابز  رد  مدمآ .» رب  هچوک  هب  تقو  رب  رحس  »

(. مظعالاداوس «. ) داد امرخ  تقو  رد  درک  زبس  ار  هدش  کشخ  تخرد  : » تسا

ناتراک نیا  «، » میداد مه  رب  ار  دـمآ  تفر و  سک  نآ  هناخ  هب  ام   » .نداد همتاخ  ندرک ، تسین   - Barham Dodan نداد مهرب 
: تسا هتفگ  ظفاح  نداد .» مه  رب   » ینعم هب  کیدزن  تسا ، هدمآ  ندز » مهرب   » هرابع ناگتشذگ  رعش  رد  دیهد .»)  ) دیت مه  رب  ار 

دزورفا غارچ  هلعش  نیزک  تساوخ  یعدم 

دز مهرب  ناهج  دیشخردب و  تریغ  قرب 

هب ار  همه  راک ، همزب  مدآ  نیا   » .رگ هنتف  راکناریو ،  - Buzmakar راک همُزب 
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یم دنریگ ، یم  ار  زیچ  ره  يواکجنک  يور  زا  هزاجا  یب  شسرپ و  یب  هک  ییاه  هچب  تبـسن  رد  دزادنا .» یم  کن )  ) گنج رگیدکی 
ریبعت يا  تسا .» هدرک  يور  کت و  ار  هناخ  مامت  راک  همزب  هچب  نیا   » .تسا لمعتـسم  زین  دنزادنا ، یم  یتیبرت  یب  هناخ  رد  دـنیاشک و 

.تسین لومعم  یکبزوا  یکرت  نابز  رد  اما  تسا ، هدش  هتخاس  راک »  » یکیجات یسراف  هملک  و  ندرک » ناریو  قامزوب :  » یکرت هژاو  زا 

ار دـمآ  تفر و  سک  نآ  هناخ  هب  ام  «، » میور یم  هناخ  هب  نک ، سب  ار  راک   » .ندوب عناـق  لـمع ، ره  رخآ  یفاـک ، ماـمت ،  - Bas سب
هب ناشیزو  تکلمم  هن  يدنتـساوخ  لام  هن  : » تسا هدمآ  يربط  همانخیرات  رد  ینعم  نیمه  هب  مروخ .» یمن  رگید  سب ، «، » میدرک سب 

(. ص549 «.) دندوب هدرک  سب  میظعت  تعاط و 

لاجنج نام ، «، » دناوت یمن  هدـمآ  سب  سک  چـیه  يو  هب  ندـناوخ  رد   » .ندرک ربارب  ندـمآ ، ربارب   - Bas omadan ندمآ سب 
چیه ارت  دـنیاین و  سب  وت  اـب  ناـشیا  هک  سرتم  : » تسا هدـمآ  يربط  هماـنخیرات  رد  یناوت .» یمن  هدـمآ  سب  مدآ  نیا  هب  هدوهیب  نکن ،

نآ کی  رد  سب  هم  سب  اهنآ   » .نداد ماجنا  هقباسم  اب  ار  يراـک  تسه : سب » هم  سب   » ریبعت دنقرمـس  رد  ص164 .) «. ) ندرک دنناوتن 
«. دنتفرگ هتشادنغ  ار  اه  هویم 

«. دنام هدرک  رسب  ار  زیچ  همه  هدرک  هزات  ار  اه  هناخ  مامت   » .زیمت بترم ، ماجنارس ،  - Basar رسب

(. سب .گن   ) Basmabas kardan ندرک سب  هم  سب 

عمج لکـش  رد  دـنناوخ .» یم  زغن  اـه  هچب  ِيرایـسب  «، » میدرک یگدـنز  غاـب  رد  يرایـسب  لاـسما   » .رتشیب رثکا ،  - Bisyori يرایسب
رد .دننیب  یم  زغن  ار  نتشش  هناخ  رد  اه  يرایسب  دیآ : یم  مدرم » رثکا   » ینعم هب  اه » يرایسب  »
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ِّالا ُساّنلا  ناک  ام  و   » هفیرش هیآ  زا  نومضم  ص60 .) « ) میدیرفآ نت  کی  زا  دیتسه ، هک  يرایسب  نیدب  : » تسا هدمآ  يربط  همانخیرات 
(. 19 سنوی ، « ) اوفلتخاف ًهدحاو  ًهما 

یبرع ًالـصا  هژاو  نیا  درک .» گن )  ) هزمیب دناشوج ، قب  قب  ار  ابروش   » .ابروش ندـیناشوج  ای  ندیـشوج  تخـس   - Baq baq قب قب 
.تسا هدمآ  بآ  ندیشوج  ای  ندز  هراوف  زاوآ  ینعم  هب  َقَبَقب »  » .تسا

یب یلیخ  دـنا ، هدوب  الب  ناشاه  هچب  «، » دـمهف یم  ار  زیچ  مه  الب -   (1) شا هچرـسپ   » .خوش كالاچ ، تسچ و  كریز ،  - Balo الب
یمن گن )  ) هدـمآ سب  سک  چـیه  يو  هب  الب -  ِنز  يو   » .دـیآ یم  زین  ررـض » تفآ ،  » ینعی یلـصا ، ینعم  هب  ـالب » «، » دـندرک یبیترت 

ناکدوک هب  تبسن  وک .» دز -  الب  ار  راک  يا  : » دنیوگ یم  راک  ِدمآان  تروص  رد  دنز .» یمن  الب  ار  يو  دریگ ، ندمآ  دییوگ  «، » دناوت
لثم  ) نیربالب هنرامیب ، يو  : » تسه يریبعت  نینچ  زاـب  یناد .» یم  ار  زیچ  همه  وت  ، Baloca هچالب یه  : » دنیوگ یم  هناراک  شزاون 

.دراد یفنم  یمک  ینعم  اج  نیا  رد  تسا .» هتشگ  الب )

.دناوت یم  هدرک  اعدـم  ضرع  نیریـش  بوخ و  یلیخ  هک  یناد  نخـس  راتفگ و  شوخ  صخـش   - Balabu dahan نهد بََلب و 
«، تسا مزال  نداتـسرف  ار  نهد  تل و  هب  مدآ  هس  ود  يراگتـساوخ  يارب  «، » دـبای یم  ار  سک  کی  لد  دوز  نهد ، بل و  هب  ناترتخد  »

مزـال  ) راـک رد  نهد  بل و  راـک  نیا  يارب   » دـیآ یم  ینخـس  نیریـش  يراـتفگ و  شوـخ  ینعم  هب  زین  هب »  » دـنیاشیپ یب  نهد » بـل و  »
(.« تشرد زیت ، دب ،  ) .هدنگ شنهد  بل و  ار ) ینالف   ) هَی ینالف   » .دیآ یم  نخس » راتفگ و   » ینعم هب  امومع  نهد » بل و  («، » تسا
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راگزور رد  زغن ، مه  لیـصحت ) ینعی   ) ندـناوخ رد  ینعمب ، رتخد   » .لقاع هقیلـس ، شوخ  ماـظنب ، بادآ ، شوخ   - Bamani ینعمب
ار ناشدوخ  ناشدوخ  هدـش  راگزور  راک و  بحاص  ناش  همه  تسا ، هدرک  نالک  ینعمب  ار  اه  هچب  شردام  «، » كالاچ تسچ و  مه 

یب  » هژاو نیا  ضیقن  ناتینـش .» ینعمب  اهنآ  شیپ  دیآ ، یم  نامهم  هناخ  هب  زورما  : » دیوگ یم  شناکدوک  هب  ردام  دـننک .» یم  هتـشرس 
« یگینعم یب   » هژاو دــشاب .»! هدــش  نــالک  اــجک  رد  مـناد  یمن  تـسا ، هدوـب  ینعم  یب  یلیخ  هـچب  نـیا   » .تـسا  bemani ینعم »

!«. نکن یگینعم  یب  مدرم  دزن  : » تسا لمعتسم  یتشرد » یبادآ ، یب   » يانعم هب   bemanigi

زا هملک  نیا  هشیر  دوش .» یم  دـینک  يراگتـساوخ  دراد ، ییانب  رتخد  نام  هیاسمه   » .ندـید لـباق  بوخ و  ینعم  هب   - Binoyi ییانب
« ندید لباق   » و یندـید »  » ینعم هب  هکلب  مشچ ،»  » و انیب »  » ینعم هب  هن  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  تسا و  هدـش  هتفرگ  شنیب »  » ای ندـید » »
، دندوب هداتفا  رد  رگیدمه  هب  زورید  اهنآ  «، » تسا هتخاس  ییانب  یلیوح  کی  : » دراد ار  بوخ » شوخ ،  » ینعم ازاجم  تسا و  لمعتـسم 

«. دنا هتسشن  هدرک  نانز  پگ  مه  هب  نیرب ) ییانب  ای   ) ییانب زورما 

ریبعت نیا  دماین .» يرورـض  تقو  رد  زورما  اما  تفرگ ، یم  ربخ  نم  زا  هدـمآ  تقو  ینب   » .تقو یب  تقو و   - Benivaqt تقو ینب 
.تسا هداد  رییغت  ار  دوخ  لکش  نامز  رورم  اب  هدوب ، تقو » انب   » لصا رد 

ار راک  کی  «، » دمآ هدرک  دوب  ار  بتکم  لاسما  مرـسپ   » .نداد ماجنا  ندرک ، مامت  ندـیناسر ، رخآ  هب   - Bud kardan ندرک دوب 
«. دناوت یمن  هدرک  دوب  ار  راک  ناگی  يو  «، » دریگ یمن  رارق  دنکن ، دوب  ات  دیدومرف ، هک 

!«، مرـسپ وت ، ِنآ  زا  مدـش  دوب و  «، » مدرک يوت  هدرک  تاجارخ  ار  مدـش  دوب و   » .تسه هچ  ره  یگمه ،  - Budu _1ud دش دوب و 
« نیمه سک  نآ  ِدش  دوب و  »

ص:87

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


.سب تسا و  نیمه  درم  نآ  تلصخ  یتسه و  ینعی 

نآ ینعی  تسا ، يا  هراعتـسا  ریبعت  هیور » راهب  «، » مدوب ینتفر  تاهد  ياـهفرط  هب  هیورراـهب   » .راـهب لوا   - Bahorruya هیور راهب 
.دیامن یم  ار  دوخ  يور  راهب  هک  یتقو 

هب «، » مدوب هدمآ  هنید  نم  ادخ  هب   » .تسا لومعم  یلیخ  ناوج  ریپ و  نایم  هک  تسا  دـنگوس  راهنز و  عون  کی   - Ba xudo ادخ هب 
ادخ هب  :» دیوگ یم  مود  صخش  ما »! هتفرگن  ارت  باتک  نم  : » دوش یم  عقاو  يوگ  تفگ و  نینچ  ای  ما » هدرکن  ار  راک  نیا  نم  هک  ادخ 

ناگی امـش  هناخ  زا  نم  دنز ، ادخ  : » تسا درب  راک  رد  مه  دنز » ادخ   » ریبعت دنگوس  دروم  رد  نک » دای  دنگوس  ادـخ  هب   » ینعی يوگ »!
هدرک تبیغ  ناگی  امـش  زا  نم  رگا  دنز  ادخ  : » دـنیوگ یم  ای  مرادـن » یهاوخدـب  ناگی  امـش  قحرد  نم  دـنز ، ادـخ  «، » ما هتفرگن  زیچ 

: تسا هدومن  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  دوخ  يارعشلا  هرکذت  رد  يدروم  رد  يدنقرمس  یبرطم  مشاب .»

دبات رگ  وت  تافتلا  وترپ  کی 

رومعم ملاع  ودره  يادخ ، هب  ددرگ ،

ریبعت نیا  دنقرمس  رد  ق ) 11ه .   ) يدالیم نرق 16  رد  دوش  یم  مولعم 

.تسا هدوب  لمعتسم 

لوبقم تیاهن  ندـمآ و  شوخ  نتفرگ ، تذـل  یماـعط  اذـغ و  زا  نتـسشن -  ناـهد  هب  - Ba dahan _1i_1tan نتـشش نهد  هب 
یب تشِـشَن ، هب  منهد  شیابروش )  ) شابروش «، » مدروخ اهتـشا  هب  تشـش ، مناهد ) هب   ) هب منهد  تسدـش ، هزمب  ناتـشآ   » .ماعط نتـشگ 

ِناهد طقف  ینعی  دروخ » هک  دـشاب  نهد  دزپ ، یم  زغن  ياهولپ  ناترتخد  : » تسا لمعتـسم  زین  يا  هرابع  نینچ  دوب .» نغور  مک  کمن ،
.دنک یم  ساسحا  ار  نآ  ردق  ماشآ  تذل 

مرهب تسا  هدوب  بوخ  یلیخ  ياهاج   » .هیحور غامد ،  - Bahr رهب
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راطع خیش  .صخـش  بیـصن  هّصِح و  ینعم  هب  تسا  هرهب »  » ففخم رهب » «، » دوش یم  هداشک  ناترهب  دیور  ایرد  بل  «، » دش  (1) هداشک
: تسا هدومرف  راک  زین  ار  رهب » «، » هرهب  » ياج هب 

رهب رمع  زا  دَُوب  ار  ام  رگا  تفگ 

رهش ِنازود  نیتسوپ  ِناکد  رد 

(2) مدنانک یضار  روز  هب  ار  سک  نآ  نم  «، » دیسر روز  هب  شا  هناخ  ات  درم  ریپ  هراچیب   » .یلکشم هب  يراوشد ، هب   - Bazur روز هب 
Bazuraki یکروز » هب   » ریبعت هژاو  نیا  زا  روز .»  » و هب »  » زا تسا  بکرم  هژاو  نیا  دنیایب .» ام  لزنم  هب  هک 

«. تفر تسکش و  دمآ و  متشاد ، یکروز  هب  زیم  کی  : » دبای یم  فیعض » توق ، یب  راوتساان ،  » ینعم هک  دبای  یم  بیکرت 

باتفآ شرس  هب  رخآ  گن )  ) هراچیب  » .ندیـسر راک  داشک  تغارف و  تحار و  هب  اه  یلکـشم  زا  دعب  ندمآ -  رب  باتفآ  یـسک  رـس  هب 
تـسیگ دمآرب  یم  باتفآ  مه  نم  رـس  هب  نکن ، راخ  ردق  نیا  ارم ) ) هنم «، » دندرک يراتـسرپ  ار  يو  دندش و  نالک  شنادنزرف  دمآرب ،

(«. دیارب باتفآ  دیاش  )

ار رگید  راک  دعب  ناسر  شتوگس  هب  ار  راک  کی   » .ندیناسر ماجنا  هب  رخآ ، هب   - Ba sugut rasonidan ندیناسر توگُس  هب 
، ندرک قیدصت   » شا ینعم  هک  تسا  توبث »  » یبرع هژاو  لصا  رد  توگـس » «، » دـناسر یمن  توگـس  هب  ار  راک  ناگی  يو  «، » نک رس 

.تسا هتفای  لیدبت  گ »  » هب ب »  » دنقرمس شیوگ  رد  .تسا  ندومن » مکحتسم 

(3) یلاح  » .نداد رهوش  هب  ار  رتخد   - Ba suy dadan نداد يوش  هب 

ناشرتخد

ص:89
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ترس گت  هب  هدادن  هب  يوش  ار  ترتخد  «، » دنا هدادن  يوش  هب  درُخ ،

.»؟ ینک یم  شلاب 

: تسا نینچ  ریبعت  نیا  شیوگ  لصا   - Ba sabuni faloni comasuyi nakardan ندرکن ییوش  هماج  ینالف  نوباص  هب 
تبسن رد  ریبعت  نیا  دیا .» هدیجنسن  دیناد ، یمن  ار  سک  نآ  ندوب  هک  امش  ینعی  دیدرکن .» یشوماج  یتک  ینالف  نوباص  امـش  یلاح  »

يو  ) هَیَو نم  دیناد ، یمن  دیا ، هدرکن  ییوش  هماج  مدآ  نآ  نوباص  هب  یلاح  امش  اهآ ، : » دوش یم  هتفگ  فلخان  تشرسدب و  ناصخش 
«. دهد یم  ناشن  هانگ  یب  ار  شدوخ  دعب  هدرک  تمهت  دص  امش  قح  رد  مسانش ،) یم   ) مناد یم  زغن  ار )

هزات یجهن  هب  ار  اه  هناخ  «، » تسین تسشن  ياج  هک  تسا  هدش  عمج  مدآ  یجهن  هب   » .یقیرط هب  يروط ، هب   - Ba nahje یجهن هب 
«. هار قیرط ، زرط ،  » ینعم هب  تسا  یبرع  هژاو  جهن » «، » دشخرد یم  اج  همه  هک  تسا  هدرک 

بیع مدرم  شیپ  دـینکن ، ییوربآ  یب  «، » وربآ یب  سک  کی  يو  دـیوشن ، ربارب  مدآ  نیا  اب   » شاـبوا مرـش ، یب   - Beobru وربآ یب 
ینعم هب  نینچ  نیا  تفر .» هدرک  وربآ  یب  ارم  هدمآ  هنید  » .نتفگ ازسان  ياهنخـس  یـسک  قح  رد  ندرک - » وربآ  یب  ار  یـسک  «، » تسا

«. درک وربآ  یب  مدرم  نایم  ار  شردام  ردپ و  دمآ ، رب  لباقان  شرسپ  : » دیآ یم  زین  ندرک  مدرم  راز  هدنخ  راسمرش ، ار  یسک 

لعف زا  هراـبع  نـیا  دـنک .» یم  هـیرگ  تـسیا  یب  هـچب  نـیا  «، » دراـب یم  تـسیا  یب  ناراـب   » .هلـصاف یب  لـصتم ،  - Beist تـسیا یب 
.دراد ار  هداتسیا » هن   » ینعم تسا و  هدش  هتخاس  نداتسیا » »

يارب هک  یصخش  ینعی  ارادان ، تعاضب ، مک  صخش   - Becora هراچیب
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ینعی تسین .» شبیع  هب  یگراـچیب  «، » تسا هدـنام  هدـش  هراـچیب  زورما  دوـب ،  (1) تلودـَب مدآ  يو   » .درادـن يا  هراچ  یگدـنز  دوبهب 
مک  » دوصقم تروص  نآ  رد  هک  دوش  یم  لامعتـسا  زین  يزاـجم  ياـنعم  هب  صخـش  تبـسن  رد  هراـچیب »  » .تسین یبـیع  ار  یگراـچیب 

هدـید ار  امـش  دـمآ ، ( راـب هس   ) هبتارم هس  هراـچیب   » .تسا ناـیناریا  ریبـعت  هک  دـشاب  یم  ادـخ » هدـنب   » فدارم هـکلب  تـسین ، یتعاـضب »
«. دیدرک دابآ  ار  غاب  نیا  هدیشک  تمحز  امش  هراچیب  «، » تسناتن

ادج شتماقا ) ياج  ینعی   ) شلزنم ياج و  «، » اود یب  یلیخ )  ) ادـج تیاهـسابل  رـس و  «، » ...راجنهان ابیزان ، دـب ،  - Bedavo اود یب 
.درادن ییاود  هک  تسا  دب  نانچ  ینعی  تس  « اود  » هژاو زا  ای  ریبعت  نیا  هدنراگن  نامگ  هب  اود » یب 

« تسا هدمآ  هدیشوپ  يزور  یب  ياهسابل  «، » دناد یمن  ار  شندرک  راک  هچ  يزور  یب   » .تخبدب اونیب ، هراچیب ،  - Beruzi يزور یب 
: دیسر مشچ  هب  تخبدب »  » ینعم هب  يزور » یب   » یمور لزغ  کی  رد  .دیآ  یم  زین   beruzikak ککیزور » یب   » ریغصت لکش  رد 

یسک يزور  یب  تفگ : امه و  دمآ  نخس  رد 

نحتمم یقش  يا  يزیرگ ، یم  تداعس  زک 

رد تفگ .» دنلب  تسپ و  ياهپگ  ریپ  مدآ  هب  تسا ، هدوب  نتن  يور  یب  ناوج   » .هشیدـنا یب  مرـش ، یب  - Bery natan نتن ِيور  یب 
هتفرگ نت » نییور   » هژاو زا  ًالـصا  ریبـعت  نیا  نکن .»! ینتن  يور  یب   » .دوـش یم  لامعتـسا  مه   Bery natani ینتن يور  یب  لـکش 

، هدش ناریو  لکش  نیا  دوب و  نت » نییور   » رایدنفسا بقل  یسم ) نییور -   ) .درمناوج ناولهپ و  ینعم  هب  تسا  هدش 

راک نت ) نییوران   ) درمناوجان ینعم  هب  نَتَن » يور  یب   » .تسا هدش  ْنَتَنْییور 
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«. نت نییور  یب  : » دوش یم  هدومرف 

شناهد هب  هچ  ره  هدرک  ییور  یب  «، » تسا هدوب  ییور  یب  مدآ  سک  نآ   » .هشیدنا یب  یمرش ،) یب   ) مرـش یب   - Beryi یی ) ) ور یب 
رد هک  دـشاب  يوربآ » یب   » ففخم هژاو  نیا  دور  یم  لاـمتحا  زاـب  اـما  تسا ، بوخ  هراعتـسا  دوـخ  يور » یب  «، » تفرگ نتفگ  دـمآ ،

.دنیوگ ار  هشیدنا  یب  مرش و  یب  مدآ  دنقرمس 

رد درک .» رازیب  ارم  هدرک  هوکـش  زور  ره  «، » میدـش رازیب  گن )  ) نوُتب اهپگ  نیا  زا   » .ریگلد مارآان ، تحاران ، رفنتم ،  - Bezor رازیب
: تسا هدمآ  یمور  لزغ  کی 

یناج ریش  راکش  تشگ  نوچ 

شوگرخ راکش  زا  دش  رازیب 

نم  » .تسا لمعتسم  مه  ندمآ » گنت  هب  يزیچ  زا  ای  یسک  زا   » ینعم هب 

« دنامن یتسود  امـش  ام و  نایم  میرازیب ، رهـش  زا  ام  : » تسا هدـمآ  يربط  همانخیرات  رد  «. (1) ایبن نم  شیپ  رگید  متـسه ،)  ) رازیب وت  زا 
(. (ص142

: تسا لمعتسم  مه  مدآ  تفـص  نوچمه  تفر .» هدرک  رـس  یب  ار  زیچ  همه  هدمآ  خوش  هچب   » .ناشیرپ تیبرت ، یب   - Besar رس یب 
«. دینکن يرس  یب  نم  ندمآ  ات  : » تسا لمعتسم  زین   Besari يرس یب  لکش  رد  تسا .» هدوب  رس  یب  یلیخ  شا  هچرتخد  »

اج همه  تعاس  کی  رد  تسا ، هدوب  رس  یب  هچب  : » تسا لمعتـسم  ناکدوک  هب  رتشیب  .هیبرت  یب  شوگیزاب ، خوش ،  - Besar رس یب 
یب  » ینعم هب  انامه  لصا  رد  رس » یب  «، » دنک یمن  شوگ  سک  چیه  ِپگ  هب  رس ، یب  یلیخ )  ) ادج شا  هچرسپ  «، » درک جرم  جره و  ار 

« تسرپرس یب  نابهگن ،

ص:92
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.تسا هدشل  امعتسا  رس » یب   » ینعم هب  ازاجم  تسا و  هدوب 

لکـش هژاو  نیا  دـش .» یقلوس  یب  ناتراک  نیا  «، » تسا هدوب  یقلوس  یب  مدآ  بجع   » .بوخان راجنهان ،  - Beslaqay یََقلوس یب 
«. بسانتمان بیترت ، یب  مظن ، یب   » ینعم هب  تسا  هقیلس » یب   » هدش فیرحت 

هـس ره  تبـسن  هب  ریبـعت  نیا  تسا » هدـنامن  ما  يراـکیب  : » تسا نینچ  لـصا  رد   - Bekorem namondas سدـنامن میراکیب 
رد هک  سدنامن  میراکیب   » .دشابن یتبغر  یلیم و  چیه  يراک  يافیا  هب  رگا  هک  دنیوگ  یم  يدروم  رد  .دوش  یم  دربراک  یلعف  صخش 

هیاـسمه اـب  هدرک  شوـگ  ناـمدآ  پگ  هب  هک  تسدـنامن  ناـشیراکیب  ار ) سک  نآ   ) هسک نوا  «، » میارب هچوـک  هب  زور  یمرگ  نـیمه 
تصرف ارم   » ای متسین » هراکیب  نم   » ینعم هب  دوش ، یم  بوسحم  يراکیب »  » ای هراکیب »  » یساسا هژاو  ریبعت  نیا  رد  دننک .» گن )  ) گنج

«. تسین يراکیب 

«، تسا هتخپ  هزم  یب  ياـبروش  کـی  » .هزمدـب یندروخ  ره  تسا ، هدـش  هداـمآ  دـب  هک  یندروخ  اـی  كاروـخ   - bemaza هزم یب 
« هزمیب دوب و  خلت  هنادنپـس  دوب و  نیریـش  برچ و  دـجنک  و  : » تسا هدـمآ  يربط  همانخیرات  رد  ینعم  نیا  رد  دوب .» هزم  یب  ناشماعط  »

راک مه  مدآ  تبسن  هب  هزم » یب  «، » تسین زیچ  یگتفگ  هزم  باتک  نیا  رد  : » تسا ینعم  نیمه  هب  زین  نتـشادن » هزم   » ریبعت (ص 476 .)
«. درک یگزم  یب  یلیخ  هدـمآ  يو  «، » درادـن هزم  ناتپک  نیا  «، » مدوب هدـیدن  لاح  اـت  ار  هزم  یب  مدآ   (1) لیخ نیا   » .دوش یم  هدوـمرف 

.درک یتشپ  هروش  یبادآ ، یب  ینعی 

زامن یب  ار  مسابل  هدیز  یم  شا  هچب   » .هدولآ كاپان ،  - Benamoz زامن یب 

ص:93
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دروخ و رمخ  هتسویپ  و  : » تسا هدمآ  شیالآ » یب  كاپ و   » ینعم هب  هک  دیسر  مشچ  هب  يزامن »  » هرابع نام  هتشذگ  تایبدا  رد  درک .»
(. دیحوتلارارسا « ) دنیشن يور  هب  خیش  هک  دباین  يزامن  هماج  کی  وا  يارس  همه  رد 

ص:94
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[پ]

«، درک درد  میاه ) هچاپ   ) ماهچاپ نتـشگ  رایـسب  زا  : » دـنیوگ یم  هچاپ » «، » ياـپ  » ياـج هب  نـالک  درخ و  دنقرمـس  رد   - Paca هچاپ
(1) «. دَنامن نم  هناخ  هب  رگید  ار ) شا  هچاپ   ) هشچاپ دییوگ  »

.دننک یم  هدامآ  دنفسوگ  هبمکش  ياپ و  هّلک و  زا  تسا  یماعط  یندروخ ، هچاپ » هّلک  »

زغن ار  دنفـسوگ  «، » دـنک یم  ییاپ  دنفـسوگ  واـگ و  هاـگارچ  رد  زارد  زور  يو   » .ندـیرورپ ندرک ، یناـبهگن   - Payidan ندییاپ
: تسا هتفگ  یمور  تسا .» هدش  هبرف  دیدییاپ - )  ) دیا هدییاپ 

باوخ هتشرف  ار  حاورا  دنک  رد  شیپ  هب 

دیاپ ار  هلگ  یناب  هلگ  هک  يا  هویش  هب 

دـشاب يراهآ  : » تسا هدـمآ  ناهرب  رد  میالم .» مشیربا  لثم  شنیلاق  تپ   » .هنییوم ياهعاتم  ای  میلگ  یلاق ، يور  نیهم  مشپ  - Pat تپ
زیچ ره  دنفابب و  لاش  نآ  زا  دنروآ و  رب  هناش  هب  ار  نآ  دزیرب و  يوم  نب  زا  هک  دنیوگ  زین  ار  یمرن  مشپ  دنهد و  هماج  ذـغاک و  رب  هک 

«. دشاب هتشاد  یمرن  نآ  هک 

ص:95
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نیا شفک .» کـتپ  «، » شوـلک کـتپ   » .دــنزادنا یم  یمرن  یمرگ و  يارب  رازفا  ياـپ  نورد  هـب  هـک   (1) سفغ عاـتم  - Patak کتپ
(. هباتیپ .گن  « ) ياپ ِریز   » ینعم هب  ریز ) « ) کت  » و تسا ) هدش  یپ »  » دعب « ) ياپ  » زا تسا  بکرم 

یگدروخ «، » دوـش یم  ُکبـس  اـترپ ، رتـمک   » .ندرک یق   - Partoftan, parto-parto kardan ندرک اترپ  اـترپ  نتفاـترپ ،
« نتفاترپ  » لعف زا  قتـشم  اترپ » «، » دروخن زیچ  چـیه  هدرک  اترپ  اـترپ  زارد  زور  گـن )  ) هنید «، » تفاـترپ ار ) شا  همه   ) هِشِمَه ار  شیاـه 

.تسا

شیوخ و همه  دیـسرپ ، ار  اه  هچب  ریخ ، : » دـنیوگ یم  دابریخ  عادو و  تقو  اتداع  .نداتـسرف  دورد  مالـس و   - Pursidan ندیسرپ
هدیباوخ رامیب )  ) لسک زاب  زور  دنچ   » .دیآ یم  مه  ندرک  تدایع  نتفرگ ، ربخ  یسک  زا  ینعم  هب  ندیسرپ » «، » دینام هدیسرپ  ار  اهرابت 

«. میسرپ امش  زا  زغن ، رکش ، ایادخ  « ،»؟ ناشفیرش لاوحا  مکیلع ، مالسلا  :» دنیوگ تاقالم  تقو  رد  یسرپ .» یمن  راب  کی  ما ،

گنهآ هب  ...و  یتقد  یب  یهّجوت ، یب  عقوم  رد  ریبـعت  نیا  دنقرمـس  یکیجاـت  ناـبز  رد  اـما  .يراوخمغ  تقد ، هجوت ،  - Parvo اورپ
دراد اورپ  اجک ) ینعی   ) ْیَک ینالف  «. » درادن اورپ  دـشاب  مرـسپ  دـندش ، کشخ  یبآ  یب  زا  همه  غاب  ياهتخرد   » .دوش یم  دربراک  یفن 

ار اورپ  یب  مدآ  وت  لـثم  نم   » .تسا لمعتـسم  هجوـت ) یب  مغ ، یب   ) ینعم هب  اورپ » یب   » هژاو هن .» اـی  دـنور  یم  بتکم  شیاـه  هچب  هک 
رد دوش .» یم  نامیـشپ  دـعب  نکن  ییاورپ  یب  : » تسا دربراـک  رد  زین  ییاورپ » یب   » ریبـعت اـیند .» نآ  مغ  هن  اـیند  نیا  مغ  هن  ما ، هدـیدن 

ریس جنپ  اورپ  ار  صخش  نآ  « ) ریس جنپ  ناشاورپ  هسک  نوا  : » تسه يریبعت  کی  زاب  دنقرمس 
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هب یهجو  ره  هب  هک  تسا  نـینزو  ناـنچ  صخـش  نآ  ياورپ  هجوـت ، ینعی  وـلیک   32 توپراـچ -  ربارب  دوب  نزو  دـحاو  ریـس » (. » تسا
.تسا لاحم  شندمآ  شبنج 

، دش بوخ  لصاح  لاسما  «، » دننام یم  هدرک  نامیپورپ  ار  راک  زور  سک  نآ  رهوش   » .رایسب ناوارف ،  - Puru pemon نامیپ ُرپ و 
ار اهزیچ  نآ  رب  هک  تسا  یفرظ  هنامیپ »  » .رپ هناـمیپ  ینعی  هناـمیپ »  » و ُرپ » :» دـشاب هژاو  ود  زا  بکرم  دـیاش  ریبعت  نیا  ناـمیپورپ .» همه 

.تسا هدوب  ُرپاُرپ  یناوارف  يرایسب و  زا  اه  هزادنا  نیچ و  هک  تسا  هدوب  نآ  نامیپرپ »  » ای هنامییرپ » (. » ناهرب ) دننک نامیپ  نیچ و 

«، تفر هدرک  هراتـشپ  ار  وج  لاوج  کی  «، » دـمآ هدرک  هراتـشپ  ار  رامیب   » .نتـشادرب تشپ  هب  ندرک ، هراتـشپ   - Pu_1tora هراتشپ
رد ینعم  نیا  هب  ناهرب .) « ) تشادرب ناوت  تشپ  هب  ار  نآ  هک  دشاب  زیچ  ره  زا  يرادقم  هراپ  : » تسا هدوب  هراوتشپ »  » میدق رد  هراتشپ » »

«. رایب مزیه  هراتشپ  کی  : » دوش یم  لامعتسا  مه  دنقرمس 

بوجحملا فشک  رد  دـمآ .» یتخبدـب  تشپ  هم  تشپ  هراـچیب  رـس  هب   » .سپاـسپ یپاـیپ ،  - Pu_1t Ma pu_1t تشپ هم  تـشپ 
نوـچمه هـم »  » نایدنقرمـس شیوـگ  رد  تـسا .» هدـمآ  نتـسشن  هـلچ  رد  سپاـسپ   » ینعم هـب  هـک  دیـسر  رظن  هـب  تشپاتــشپ » هـلهچ  »

« عـم  » زا هم »  » اـج نیا  دـیاش  .هریغ  و  تسد » هم  تسد  «، » سب هم  سب   » لـثم .دـیآ  یم  رایـسب  ررکم  ياـه  هملک  نیب  رد   (1) كدنویپ
«. تشپ اب  تشپ  «، » تسد اب  تسد  «، » اب  » ینعم هب  دشاب  یبرع 

هک سب  زا  دنقرمس  رد  تسا و  يدنلب »  » ینعم هب   - Pu_1ta هتشپ
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روهشم زیمآوجه  تیب  نینچ  مدرم  نایم  .دیآ  یم  هناخروگ »  » و ناتـسروگ »  » ینعم هب  هتـشپ » ، » تسا عقاو  اهیدنلب  هپت و  رد  اهناتـسربق 
: تسا

يور هتشپ  رس  هب  لیامش  لکش و  نیمه  هب 

يور هدرم  دننز  یتشم  کی  و  (د ) نزیخ اه  هدرم 

یمن هتفگ  تـشپ  ار  سک  نآ   (1) کـشپ : » دنیوگ یم  جنردوز  ناصخـش  قح  رد  نتفگ -   pist تشپ ار  یـسک   Pi_1aki کَِشپ
ناتکشپ دش ، هچ  امش  هب  ریخ   » .دجنر یم  امش  زا  دییوگ ، تشپ  ار  شکشپ  هک  تسا  جنر  دوز  يا  هزادنا  هب  صخـش  نآ  ینعی  دوش »

.»؟ دیجنر یم  دوز  امش  هک  تفگ  هچ  هک  ینعی  « ؟ تفگ تش  هک  ار 

« هنکپ  » ًالـصا هژاو  نیا  تسا .» هدوـب  هـنکپ  ناشرـسپ  « ،»؟ دـمارب اـجک  زا  هـنکپ  نـیا   » .دـق هاـتوک  تسپدـق ، مدآ   - Pakana هَنَکَپ
هدوب  Pakana

گنهآ هب  یمک  دنیوگ و  یم  هَنَکَپ  ار  تسپدق  امومع  دنقرمس  رد  اما  ناهرب ،)  ) تسا هدوب  لمعتسم  دق  هاتوک  ِهبرف  مدآ  تبـسن  رد  و 
: تسا هتفگ  يرونا  .دنیامرف  یم  راک  زنط 

نیدلا تمصع  هنکپ  رتخد  نآ 

یمانکین دهز و  هیامرس 

رگید سک  ناـگی  دـیاب  هّلپ ) نیا   ) هّلپِما  » .دوـش یم  هدوـمرف  راـک  نیمه » «، » نیا  » ياـه هملک  اـب  هژاو  نیا  .هظحل  تـقو ،  - Pilla هِّلپ
هب نایدنقرمـس  شیوگ  ینعم  اما  تسا ، هدش  هدروآ  هژاو  نیا  ینعم  دنچ  ناهرب  رد  دنام .» یم  هدـمآ  هلپ  نیمه  دـیتسا  رتمک  «، » دـیایب

.دیسرن رظن 

ار اه  هچب  ادخ ، هب  ناتهانپ  ریخ ،  » .دوش یم  لامعتـسا  یظفاحادخ  دابریخ و  تقو  تسا  يریبعت   - Panoh ba xudo ادخ هب  هانپ 
هب گن ) « ) .دیسرپ

ص:98

هبرگ - 1

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13942/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دنیوگ یم  تاقوا  رثکا  اهدرم  ایب .» زاب  مدنزرف ،) ما ، هچب   ) میچب ادخ  هب   Panohakat تکهانپ : » دنیوگ یم  اهنز  شزاون  گنهآ 
dada هد هد  ادخ ، هب  هانپ  »

(. گن « ) .مریگ یم  ربخ  زاب  نم  ردپ ،) )

« ياپ : » تسا بکرم  هشیر  ود  زا  هژاو  نیا  .دنچیپ  یم  اپ  هب  یحـسم  ای  هزوم  ندیـشوپ  زا  شیپ  هک  یمرن  عاتم   - Paytoba هبات یپ 
.تسا هبات » یپ   » دنجیپ ياپ  قاس  هب  هچنآ  .هدیچیپ  ینعی  ندیبات »  » لعف زا  هبات »  » و یپ ) )

یچیپ کی   ) هشیچیپ کی  مدوب ، هدروآ  هریز  رتمک  «، » دـیهد نم  هب  یچیپ  ناتلفلف )  ) ناتچُرم .درخ  رادـقم  کی  یمک ،  - Pici یچیپ
(1) منیلک هب  ار ) شا 

نامز رورم  اب  هدوب   Payca هچیپ »  » لصا رد  هژاو  نیا  بناج  نیا  رظن  هب  میدـش .»  (2) نامزَپ میدیدن ، زاب  یک  دینِـش ، یچیپ  «، » مداد
.تسا هدمآ  ناهرب ) « ) راب هبترم ،  » ینعم هب  یپ »  » .تسا هدش  یچیپ » »

ریچیپ  » .ندز پگ  یکشوگ  تسپ ، هتسهآ ،  - Picir picir ریچیپ ریچیپ 

«. ناتیراد گن )  ) یتسُر پگ  هچ  ام  زا  ، (3) ناتیدرک ریچیپ  ریچیپ  ردق  نیا  «، » دناوخ اهاعد  هدرک  ریچیپ 

مدرک سخ  یپ  نم  «، » ما هدرکن  مـه  سخ  یپ  ار  شندـمآ  نـم   » .ندرک سح  ندرب ، یپ   - Payxas kardan ندرک سخ  یپ 
هب هار  ندـیمهف ، نامگ  يور  زا  ندرب و  نامگ  ینعم  هب  : » تسا هدـمآ  زین  ناـهرب  رد  ینعم  نیا  هب  دـنک .» ار  راـک  نیمه  دـیاب  يو  هک 

(. ناهرب  ) تسا هدمآ  زین  تسخ » یپ   » لکش رد  دروم  نیا  رد  ندرب .» يزیچ 

هناشیپ .دیآ  یم  ریدقت  تشونرس و  ینعم  هب  یناشیپ ،  - Pe_1ona هناشیپ
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دهاوخ نامه  تسه ، هچ  ره  یناشیپ  رد   ) دوش یم  نامه  دشاب ، هچ  ره  هب 

( ما یناشیپ   ) میناشیپ (. » دـنهد یم  ناـشن  ار  یناـشیپ  تسد  اـب  عقوم  نیا  رد  « ) دـیناد ناـت ) یناـشیپ   ) ناـتیناشیپ زا  دوش ، هچ  ره  دـش .)
رد  ) شلـصا تدوخ   » .دیآ یم  تخبدب »  » ینعم هب   pe_1ona saxt تخـس » هناشپ  «، » هدمآ اهالب  نیا  مرـس  هب  هک  سدوب  تخس 

(«. يا هدوب   ) يدوب تخس  هناشیپ  لصا )

شیپ ار  گس  نیا  «، » تسا هتـسشن  اـهنت  شدوخ  نونکا  هدرک  شیپ  ار  همه   » .ندرک رود  ندـنار ،  - Pe_1 kardan ندرک شیپ 
«. درک رادرم  ار  اج  همه  نک ،

ردارب  ) مرداد رگا  «، » مدرک شیپ  هناـخ  زا  درک ، یبادآ  یب  هدـمآ  ینـالف   » .ندرک نوریب  ندــنار ،  - Pe_1 kardan ندرک شیپ 
«. مجنر یمن  نم  دینک ، شیپ  دنکن ، تمرح  ار  امش  مکچوک )

باوخ هنیـشیپ ) اـت  اـی   ) نیـشیپ اـت  مدآ  داوخن  «، » دـش يروخ  كاروخ  تقو  هدـش  نیـشیپ  » .رهظ تقو  زور ، همین   - Pe_1in نیشیپ
ار نیـشیپ  دـیتسا ، : » دوش یم  لامعتـسا  نیـشیپ » زامن   » ياج هب  نیـشیپ »  » دوخ هاگ  .دـنیوگ  یم  نیـشیپ » زامن   » ار رهظ »  » زامن دـنک .»؟
رد نانچمه  ام  خیش  تفگ و  نیشیپ  زامن  گناب  نذؤم  : » دنا هدومرف  یم  راک  ار  نیشیپ » زامن   » زین هتشذگ  رد  میور ،» یم  دعب  میناوخ ،

(. ص80 « ) دوب نیشیپ  زامن  تقو  دمآ ، نورب  شیوخ  نادنزرف  دح  زا  نوچ  : » يربط همانخیرات  رد  دیحوتلارارسا .) « ) دوب تلاح 
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[ت]

زیچ ره  هب  تقاط ، بات و  هب  نز  ناتردام  «، » مدمآ وت  شیپ  دنامن و  متقاط  بات و   » .يرابدرب ربص ،  - Tobu Toqat تقاط بات و 
هب ناشیا  اب  ام  درادن و  بات  مجع  هاپـس  اب  ام  هاپـس  هک  دینک  ریبدت  هچ  : » تسا هدمآ  يربط  همانخیرات  رد  دـنوش .» یمن  نیگمغ ) ) هفخ

(. ص661 «. ) میرادن تقاط  برح 

مامت ار  راک  نیمه   » .نتسشن اهزور  دنچ  هناخ  رد  یلدگنت  هب  ای  يدایز  تیلوغشم  اب  نتسشن - )  ) 0i_1tan  _ نتشش هدرک  ریز  مخت 
زا ور .» تناتـسود  شیپ  ارب ، هچوک  هب  ینـشیم ، هدرک  ریز  مخت  هناخ  رد  یک  ات  رخآ  «، » ما هتـسشن  هدرک  ریز  مخت  هناخ  رد  هتفگ  منک 

.دشاب یم  یگناخ  غرم  نتسشن  زارد  تدم  ندروآرب  هجوج  يارب  مخت  يالاب  هیبشت  دروم  روظنم و  ریبعت  نیا 

نتخوس يارب  هدرک  ادـج  ربت  اـب  مسق  دـنچ  هب  هدـیرب و  ناـتخرد  هنت  گرزب و  ياـهخاش  زا  هک  یکـشخ  مزیه   - Taro_1a هشارت
یم زغن  هچخل  ولادرز  تخرد  ياه  هشارت  «، » مینک رتدنلب  ار  شتآ )  ) َْولَا دـیرایب  هشارت  راچ  هس  ، (1) دینام ار  اهخاش   » .دننک یم  هدامآ 

.تسا روظنم  ینعم  نیمه  زین  نایدنقرمس  شیوگ  رد  .تسا  هدمآ  هدیشارت  بوچ  ینعم  هب  هشارت »  » ناهرب رد  دهد .»
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(. دتفا یم  ورف  ماب  زا  هک  يا  هشارت  لثم  « ) نیرب یگداتفا  ماب  زا  هشارت  لثم  ناتپگ  نیا  : » تسه یلاقم  دنقرمس  رد 

قرت شتماق ، دق و  «، » دـننام شردام  هب  شیور  قرت   » .دوش یم  هدومرف  راک  يور » ِقرت   » لکـش هب  يور »  » اب هژاو  نیا   - Turq قرت
شیور حرط »  » .دـنیامرف یم  راکزین  ار  حرط »  » داوس لـها  دنقرمـس  رد  .تسا  حرط »  » هدـش ناریو  لکـش  قرت » «، » اـبیز یلیخ  شیور 

شیور حرط  . » (1) بیزب یلیخ 

«. كزان تیاهن  ادج 

هب ازاجم  دوب .» گنرت  بصع  ياهرات  «، » دش هدنک  دیـشک ، گنرت  ار  نامـسیر   » .هدـش هدیـشک  تخـس  تخـس ، - Tarang گنرت
رد دوب .» رایسب  گنرت  مدآ  : » رایسب یلیخ  ینعم  هب  مدش .» یضار  رخآ  تشِـش ، هدرک  گنرت  هدمآ  : » دیآ یم  مه  ندرک  رارـصا  ینعم 

.تسا هدـمآ  نامک  گناب  يانعم  هب  گنرت  سرف  نتغل  رد  .تسا  هدـمآ  نتخادـنا » ریت  تقو  رد  نامک  زاوآ  ادـص و   » ینعم هب  ناـهرب 
: تفگ يدجسع 

كارت دص  دیاشکرب  زرابم  تشپ  لد و  زا 

گنرت کی  دیآ  ورسخ  ِنامک  یلاع  هِز  زک 

هراعتسا قیرط  هب  ار  ریبعت  نیا  دنقرمس  شیوگ  رد  اج  نیا  زا  دیآ  یم  رب  ندیشک  تخـس  زا  نامک  زاوآ  ای  گناب  مه  دروم  ود  ره  رد 
(. Zitir kardan ندرک ریتیز  .گن   ) .دنا هدومرف  زاجم  و 

یلیخ امـش  زا  هنید   » .تسا لمعتـسم  یخوش  زنط و  گـنهآ  هب  ریبعت  نیا  شوگ ؛ ندیـسفت   - Taspidani gu_1 شوگ  ندیپست 
زا : » دنیوگ یم  دننک ، دای  رایسب  یسک  زا  تبحص  رد  رگا  یم »؟ تسا  هدیپستن  ناتشوگ  میدز ، پگ  رایسب 
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.تسیگ هدیپست  ناششوگ  لامتحا  میدز ، پگ  رایسب ) ) بوخ ینالف 

دنلب اوه  تفت  زورما  : » تسا هدمآ  مه  تفت »  » لکـش رد  دیهد .» فت  رتمک  هتخادـنا  گید  هب  ار  مدـنگ   » .یمرگ مرگ و   - Taf فت
(. یقایس ریبد   ) تیب دهاش  یب  تسا  هدمآ  مرگ »  » ینعم هب  هژاو  نیمه  سرف  تغل  رد  دوب .»

ساّقت هیاسمه  رـسپ  راک  اب  ار  ناترـسپ  راک  ناـتدوخ  هنم ،  » .نتخاـس هسیاـقم  ندرک ، ساـیق   - Taqqos kardan ندرک  ساّـقت 
ینعم هب  دیدشت و  یب  تسا  یبرع  هژاو  ساقت » «، » تسا ینداد  بیرف  ارم  منیب  هدرک  ساّقت  «، » دوش یم  مولعم  دب -  هک  زغن  هک  دـینک ،

.تسا ندرک » هسیاقم  سایق و  »

لوا ار  تبرـش  «، » تسا هدـشن  نیـشکت  یلاح  بآ  » .دنیـشن یم  عیاـم  ياـهزیچ  ریز  هک  گـیر  يـال و  اـی  درُد   - Tak_1in نیشکت
و هت ) ریز ، « ) کت  » زا تسا  بکرم  هژاو  نیا  دوش .» یم  گنرشوخ  فاص و  دوش ، نیـشکت  بوخ  یم  «، » دیروخ دعب  دینک ، نیـشکت 

.دنیشن یم  ریز  رد  هچنآ  ینعی  نتسشن )»  » زا « ) نیش »

ملع رد  سک  نآ  یسرککت  (. » دیزاس مکحتسم  ینعی  « ) دینک مکحم  ار  هناخ  یسرککت   » .یسرکهت هیاپ ،  - Takkursi یسرککت
هنسرگ هاگیب  ات  میدوب ، هدرک  مکحم  ار  یسرککت  یهاگپ  : » دیآ یم  زین  ندروخ  توقرپ  رایـسب و  ياذغ  ینعم  هب  ازاجم  تسا .» روز 

.تسا هدمآ  هناخ  ِراوید  ياپ  هیاپ و  ینعم  هب  ثایغ  رد  یسرک » «، » میدنامن

ردپ ثاریم  يالاب   » .ندرک عازن  هشقانم و  يزیچ  میسقت  رد  نداتفا ، مه  رد   (1) يزیچ يالاب  رد   - Talo_1 kardan ندرک شالت 
هژاو شالت » «.» ناتیروخ هدرکن  شالت  نات  همه  يارب  كاروخ  نیا  اه ، هچب  هنم  «، » دینکن شالت 
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هک تسا  یکیجات  میدق  ياهریبعت  زا  انامه  ندرک » شالت  «، » ندش مامت  ندش ، تسین   » ینعم هب  تسا  یبرع  هژاو  یشالت »  » یـسراف و
«. ندیناسر یتسین  يدوبان و  هب  ار  نآ  هداتفا  رد  يزیچ  يالاب  : » تسا هتشاد  ینعم  نینچ  اتراعتسا  ازاجم و 

هب « ) ناج هساولت  شا  همه  اهنیا  «، » داـتفا هساولت  هب  هدینـش  ار  پگ  نیا   » .تخـس یمارآاـن  ناـجیه ، بارطـضا ،  - Talvosa هساولت
یمارآ و یب  يرارق و  یب  هساولاـت -   » .تسا هدـمآ  ناـهرب  سرف و  تغل  رد  تـسا و  هساولاـت »  » هـملک نـیا  لـصا  ینک .) ناـج  ینعم 

ینعم نامه  هب  ناهرب  رد   ) تسا هدوب  هسات »  » لصا رد  هملک  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  سرف  تغل  رد  ناهرب .) « ) ...هودـنا بارطـضا و 
: تسا هدش  هدروآ  دهاش  رعش  نیا  فافخ  زا  و  تسا ) هدش  حرش  هساولات » »

گرتس يوگغورد  يا  ارمرم 

دنفرت نیا  زا  تفرگ  هساولات 

( یقداص ییابتجم -  )

ناهرب رد  دنزپ .» یم  نانامهم  يارب  هاگ  هاگ  ار  يو  قوسنت  كاروخ  یفاص  شآ   » .هدـنوش عقاو  مک  ردان ، زیچ   - Tansuq قوسنت
ياهگنـس تیـصاخ  هراب  رد  یناخلیا  همانقوسنت  مان  هب  دراد  يا  هلاسر  یـسوط  نیدلاریـصن  .تسا  هدمآ  خوسنت »  » لکـش هب  هملک  نیا 

...ریغو هزوریف  لعل ، توقای ، لثم  ردان 

ُکُنت هشوگراـچ  ياـه  هدرپ  رد  هک  تسا  یماـعط  هریبـشوت  - Tu_1beraro xom _1umurdan ندرمـش  ماـخ  ار  هریبشوت 
اهقبط رد  هدر  هدر  سپـس  دنزپ و  یم  هتخادنا  شوج  بآ  رد  یبسانتم  لکـش  رد  ودرگ  هزادنا  هب  دنچیپ و  یم  ار  همیق  تشوگ  ریمخ 

تـشوگ ندروخ ، هریبش  وت  زا  دارم  : » دنیوگ یم  هک  تسه  یلثم  .دنراذگ  یم  ناوخرتسد  هب  هدرک  نغور  زایپ و  ار  نآ  يالاب  هدـیچ 
دربراک رد  اما  دنیوگ ، یم  Barak كََرب »  » دنقرمس رد  ار  ماعط  نیا  تسا .» ندروخ 
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: تسا ندرک  هدیجنسان  ماخ و  ياه  هشیدنا  لایخ و  ندرمش ،» ماخ  ار  هریبشوت   » .دنیامن یم  لامعتسا  ار  هریبشوت »  » نامه روکذم  ریبعت 
هدرمـش ماخ  ار ) هریبشوت   ) هی هریبشوت  ینالف  «، » دـنک یمن  ار  راـک  نیا  لوپ  یب  يو  هب  یـسک  تسا ، هدرمـش  ماـخ  ار  هریبشوت  ینـالف 

«. مهد یم  ناشن  ار  مندوب  هک  يو  هب  نم  تسا ،

مپگ هب  مدرک  ّالوت  يراز و  ردـق  هچ  «، » مرذـگ شهانگ  زا  هک  درک  ّـالوت  هدـمآ   » .ندرک يراز  تخـس ، شهاوخ   - Tavallo ّالَوَت
.تسا هدمآ  زین  تخس » شهاوخ   » ینعم هب  کیدزن  دروم  یضعب  رد  تسا و  یبرع  هژاو  نیا  درکن .» شوگ 

ینعم هب  تسا  هدوب  یبرع  لُّطعَت »  » لصا رد  دیاش  هژاو  نیا  میروخ .» رارب  زیچ  ناگی  میدـمآ ، هدرکن  لوتهت   » .اتـشان  - Tahtl لوتهت
.تسا هدش  لوتهت »  » هژاو نیا  سپس  دنا و  هتفگ  یم  لطعت »  » دیاش ار  ندروخ  كاروخ  هداتسیا ، زاب  راک  زا  نداتسا .» راک  یب  »

ام ندید  يارب  رود  هار  زا  هدیـشک  هکلهت  امـش  .ندید  كرادت  ندیـشک ، دایز  تمحز   - Tahluka ka_1idan ندیشک  هُکلهت 
ار نتخادـنا » رطخ  هب  تکاله   » ینعم لصا  رد  هک  تسا  یبرع  هژاو  هکلهت » «، » دـهد گن ) ( ) ار ناتریخ  هناـتریخ و  ادـخ  دـیا ، هدـمآ 

.تسا هدومن  بسک  يرگید  گنهآ  نایدنقرمس  شیوگ  رد  اما  دراد ،

کی زا  نکن ، تیت  ار  اهباتک  «، » تفر هدرک  تیت  ار  اج  همه  هدـمآ   » .ندرک ناشیرپ  هتفاـک و  ار  يزیچ   - Tit kardan ندرک تیت 
«. (1) ارب هدید  بیترت  هب  رس 
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.دشاب ناشیرپ ،»  » زا قتشم  دیاش  تیرپ »  » تسا و ینعم  نیمه  هب  زین  « (1) تیرپ تیت و   » ریبعت

: تسا هدـمآ  ناـهرب  رد  دـمآ .» یتیت  نیب  هنا ، : » دـنیوگ یم  یتـیت »  » هدرک قفاوم  ناـکدوک  ناـبز  هب  ار  اـه  هدـنرپ  غرم و   - Titi یتیت
ناغرم هک  تسا  یباطخ  هملک  نینچ  نیا  یتیت  .دـنزپ  یم  شتآ  رب  هتخاس ، يال  زا  ناکدوک  يزاب  يارب  هک  یناروناـج  غرم و  لکـش  »

: تیب نینچ .) نیا  مه  دنقرمس  رد   ) دننز یم  غیج  نادب  ار 

دنک یتیل  ار  ملع  يزار  رخف 

دنک یتیت  دزیر  ناغرم  شیپ 

سک نآ  «، » هی زیت -  یلیخ  مرـسپ  » .تسا هدـمآ  مشخ » دوز  رهق  دـب  مدآ   » ینعم هب  زیت ) ِدراـک   ) (2) يررقم ینعم  زا  ریغ   - Tez زیت
: تسا هتفگ  ییانس  يوگن .» ار  پگ  ره  زیت ، مدآ 

تسا دب  کین و  نایم  لداع  هاش 

تسا دوخ  قلخ  كاله  ملاظ  زیت و 

«. نکن يرگ  يزیت  ما ) هچب   ) میچب : » تسا لمعتسم  یمشخدب » يدنت ،  » ینعم هب  يرگ » يزیت  يزیت و  »
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[ث]

زور ود  زا  دعب  یناث  درک ، يوت  لوا  ینالف  «، » ینز یم  پگ  یناث  روخ ، ار  ماعط  لوا   » .دیآ یم  سپس » دعب ،  » ینعم هب   - Soni یناث
هدوب دـعب  شا  یناث  لصا  رد  هک  دوش  یم  لامعتـسا  تپ » شیناس   » اـی دـب » شیناـس   » ریبعت هاـگ  يوگ  تفگ و  رد  دومرف .» نآرق  متخ 

خلب بناج  هب  تعجارم  : » تسا هدمآ  یخلب  يادا  لاح  حرـش  رد  .دسر  یم  رظن  هب  اهراب  يدنقرمـس  ياحیلم  هرکذت  رد  هژاو  نیا  .سا 
«. ...دیدرگ لافطا  بحاص  هدش و  ادخدک  شیوخ  فولأم  نطو  رد  هک  مدینش  یناث  دومن ،
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]ج[

تکرح هب  ار   (1) هنم هک  تسا  یناوختسا  غاج   - Jog zadan ندز غاج 

ییوـگرپ ندز ، فرح  رایـسب   » زنط گـنهآ  هب  اـما  ندز ، پگ  ینعم  هب  ازاـجم  تسا و  هَنَم  ندروآ  شبنج  هـب  ندز » غاـج  « ؛ دراد یم 
«. نتفگ هدوهیب  ندرک ،

هداشک نونکا  سک  نیا  غاج  : » دوش یم  هدومرف  راک  مه  ندز »  » ِلعف یب  دوش .» هدـنام  هک  چـیه  دـنز ، یم  غاـج  هدرک  رـس  هاـگپ  زا  »
«. دوش کشخ )  ) شُخ تغاج  نک ، سب  ياه  «، » دش

هتفگ دایب  یم  نامهم  رضاح  «، » دوب هتفر  هدمآ  کی  كرـس  ناج   » .راو همیـسارس  لیجعت ، هب  يدوز ، هب   - Jonsarak كرس ناج 
«. مدمارب هدرک  هزات  كرس  ناج  ار  اه  هناخ 

مامت ینعی   ) نتـشادربرس هب  ار  ناج   » ینعم هب  انامه  ندرک » كرـس  ار  ناج  : » لوا .دشاب  هتـشاد  أشنم  ود  دیاش  هدـنب  رکف  هب  ریبعت  نیا 
هک تسا  يا  هدـن  هرپ  مان  هک  دـشاب  كرـس » هناش   » زا دراد  لامتحا  رگید : تسا ؛ نداد  ماجنا  دوز  ار  راک  کی  و  ندرک ) عمج  ار  هوق 

اب هتشاد  ار  كرس » هناش   » هب هیبشت  ینعم  ریبعت  نیاو  تسا  زاورپ  زیت  ور و  دوز  تیاهن  دراد و  رپ  هناش  لثم  رس  رد 
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.تسا هدش  كرس » ناج   » نامز رورم 

.دنراذگ یم  زامن  نآ  يالاب  هک  يراک  ینزوس  شقنم و  تسا  يا  هچیلاق  ای  صوصخم  عاتم   - Joynamoz زامن ياج 

ناتهر رب  ممـشچ  راچ  گن )  ) هید دـیدمآ -  دـیدرک  زغن  ادـج  «( » ادُـج  » یلومعم ینعم  زا  ریغ   ) یلیخ تیاـهن   - Judo, jido ادج
هدوب یبرع ) « ) اّدـج  » انامه لصا  رد  هژاو  نیا  دـنا .» هدوب  بوخ  نز  ادـج  ناتردام  «، » دـییوگ هّللارفغتـسا  دـیورن  دوخ  زا  ادـج  «، » دوب

.تسا

سک هس  ود  زاب  ، (1) ناتینیش رت  سفج  «، » میتشش هدش  سفج  رگیدکی  هب  دوب  کنخ  اوه   » .ناپسچ کیدزن و  یلیخ   - Jafs سفج
 : تسا هتفای  حرش  نینچ  ناهرب  رد  هک  تسا  ندیسفج »  » لعف زا  سفج » «، » دینام سفج  سفج  ار  اهیلدنص  «، » دجنگ یم 

رد نتـسشن » سفج   » هرابع دنریگب .» مکحم  تسد  هب  هاوخ  يزیچ و  هب  دننابـسچب  ار  يزیچ  هاوخ  تسا  ندـیبسچ  ینعم  هب  ندیـسفج 
: تسا هدمآ  مور  يالوم  لزغ  کی 

نم رب  سفج و  رب  نیشن  میولهپ  هب 

نیشیپ اهوخ  نآ  زان و  نک  اهر 

«. دناوت یمن  هدرک  هلماعم  سک  چیه  اب  هرگنج ، شرتخد   » .راگزاسان راک و  هزیتس   - Jangara هرگنج

دنچ سک و  ود  نـیب  هشقاـنم  همــصاخم و  دروـم  نـینچ  نـیا  ندرک ، تمـالم  ندرک ، شنزرــس   - ang kardan ندرک گـنج 
چیه هک  دـندرک  اهگنج  نانچ  دوخ  نیب  اه  هیاسمه  زورید  «، » مدرک گنج  یلیخ  ار  وا  نم  تسا ، هدرک  یبادآ  یب  ام  درگاـش  » .هورگ

(. گن ) دینام

ص:109
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هک مدـیمهف  زورید  «، » دـنز یمن  پگ  یگنج -  نم  اب  زاب  لاس  کی  مردارب   » .هدرک هقالع  كرت  هدـیجنر ، هدرزآ ،  - Jangi یگنج
« .دندش یتشآ  رضاح  هن ، دندوب ، یگنج  زاب  هام  ود  «، » تسا هدوب  یگنج  امش  رسپ  اب  مرسپ 

یلیخ دوـش ، باوـج  اـم  هب  نوـنکا  «، » میداد باوـج  سرد  زا  ار  اـه  هـچب  زورما   » .تزاـجا تـصخر ،  - Javob, juvob باوج
«. تسا هدمآ  هدش  باوج  يرکسع  زا  شرسپ  «، » میتسشن

قور وـج  «، » دـتفا یم  رد  نـالک  درخ و  هب  ددرگ ، یمن  قوروـج  هچب  نیا   » .گـنهاشوخ ماـظتنا ، هب  بیترت ، هـب   - Juruq قوروج
هب تسا ، كوا »  » لصا رد  هک  قوا »  » (1) ِکپسچ گنهامه .» قفاوم ،  » ینعم هب  تسا  یسراف  میدق  هملک  روج » «، » نکن یخوش  درگ ،

، تسا هدوب  كوروج »  » لصا رد  هک  قروج »  » و زان » بحاـص   » ینعم كوزاـن »  » .دـهد یم  ار  تیبحاـص  ینعم  هدـش  هارمه  اـه  هملک 
.دراد ار  گنهامه » قفاوم و  روج ، بحاص   » ینعم

ص:110
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[چ]

هدنک شتـشپ  ِكاچ  زا  منهاریپ )  ) ما هترُک   » .دوش یم  هتخود  مه  هب  هک  ییاج  نآ  رگید  ياهزیچ  هپروک و  سابل ، رد   - Cok كاچ
رتمک زورما   » .دیآ یم  مه  ینتخود  ياهزیچ  زود و  تخود و  ینعم  هب  كاچ » «، » تسا هدش  هتخود   (1) هدیم شا  هماج  كاچ  «، » دش

«. دیزود یم  ام  هناخ  رد  دیرایب  ار  ناتکاچ  «، » متسناوتن هدمارب  هچوک  متشاد ، كاچ 

رد درک .» كاچ  ار  دنفسوگ  مکـش  هدز  دراک  کی   » .ندنانک هدیرب  ار  يزیچ  زیت  تلآ  ای  دراک  اب   - Cok kardan ندرک كاچ 
: تسا هدش  هدروآ  تیب  نیا  یسودرف  زا  .تسا  کیدزن  هدیفک »  » هب هک  تسا  هدش  حرش  هدیرد »  » ینعم هب  سرف  تغل 

كاخ رپ ز  ناهد  بآ و  رپ  يوخ  زا  نت 

كاچ كاچ  یگنشت  زا  هتشگ  نابز 

«. دش كاچ  كاچ  ینالف  هصغ  مغ و  زا  ملد  : » تسه كاچ » كاچ   » ریبعت دنقرمس  رد 

، دندز کپچ  بوخ  اه  هچب  . » (2) یبوک فک  نتفوک ، فک   - Capak کپچ

ص:111
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هدمآ ندیبسچ » مه  هب   » ینعم هب  هک  تسا  قتـشم  ندیپچ »  » زا انامه  کپچ » «، » دـش اه  ینزکپچ  رایـسب  «، » دـناوخ دورـس  ود  زاب  دـعب 
.دوش یم  کپچ » ، » دننز یم  هدینابسچ  مه  هب  هک  ار  فک  ود  ناهرب .)  ) تسا

ینعم هب  ازاجم  اه .) نپچ  لثم   ) نیرب اه  نپچ  شیاهراک  اما  یگدـناوخ  مدآ  کی  » .هدـیدان هیبرت  هدـناوخان و  سک   - Capan نپچ
«. دندرک ینپچ  یمک  هدش  تسم  زورید   » .دیآ یم  مه  يدیقال » يدنر ، »

شغاد تسا ، هدرک  هسخرچ  ولاـبولآ  بآ  مساـبل  هب   » .عیاـم زیچ  اـمومع  اـی  بآ  ياـه  هرطق  ندروـخ  شاـپ   - Caraxsa هسخرچ
«. تسا هدرک  هسخرچ  يال   (1) ناتراورش هب  «.» دنام

نیا خاش   » .نکـشدوز بوچ  دـسرت .» یم  ندز  يدایز  پگ  هب  مدآ  سرچ ، یلیخ  ناـترهوش   » .زیت مشخ و  دوز  مدآ   - Cars سرچ
«. اترپن ار  تنزو  شیالاب  هب  سرچ ، تخرد 

، يا هدش  نیکرچ  گن )  ) نوتب هچب  ياه  «، » تسا هدش  نیکرچ  ما  هترُک  (. » ندب ياضعاو  سابل  تبسن  رد   ) هدولآ  - Cirkin نیکرچ
: تسا هدمآ  ینعم  نیمه  هب  يولوم  يونثم  رد  نک .» مامح  کی 

يدش نیکرچ  رگا  ناشیا  هماج 

يدش نوباص  ناش  هدنزوس  شتآ 

نینچ نیا  میر ، ینعم  هب  تغل  رد  كرچ » «، » تسا هدرک  هّدَم  كرچ و  ناشمخز )  ) ناش هری  : » دـیآ یم  زین  مخز  هّدَـم  میر و  ینعم  هب 
(. ناهرب  ) تسا هدمآ  سابل  ندب و  كرچ  ینعم  هب 

زا ار  نآ  رداچ  نتفرگرس  هب  زا  شیپ  دنفاب و  یم  پسا  مد  هنییوم  زا  هک  تسا  يروت  .تسا  دنب » مشچ   » ًالـصا  - Ca_1pan نپشچ
يور شیپ  رس  يالاب 
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.دنیب یمن  یسک  ار  وا  يور  اما  دنیب ، یم  ار  نوریب  نز  هک  يا  هجرد  هب  دنزادنا ، یم 

.تسا هدوب  یشوخان  ای  شوخ  هعقاو  نداد  خر  تمالع  ایوگ  هک  مشچ  کلپ  شزرل  شبنج و   - Ca_1m paridan ندیرپ مشچ 
یم دیارد ، یم  شتسود  هناخ  هب  تشادمشچ  ریغ  هک  یتقو  یصخش  دیایب .» رفـس  زا  مرـسپ  دیاش  درپ ، یم  متـسار  مشچ  زارد  ِزورما  »

ار یـسک  ندمآ  رگا  دیدیـشک .»؟ یم  يراظتنا  ارم  ندمآ  مشچ  ندیرپ  تمالع  هب  دـیاش   » ینعی تسا » هدـیرپن  وک  ناتمـشچ  : » دـیوگ
«. تسا هدیرپن  ممشچ  يو  هب  دوش ، یم  مه  دیآ  هن  : » دنیوگ یم  دنهاوخن ،

وت هک  تـسا  هدرب  یمرگ  نوـنکا  ار  مـشچ   » .نـتفر باوـخ  هـب  هـظحل   - Ca_1mro garmi burdan ندرب یمرگ  ار  مــشچ 
«. مینک مرگ  مشچ  یتعاس  : » تسا هدمآ  نینچ  دیحوتلارارسا  رد  ینعم  نیا  هب  يدمآ .»

«، دیدنام هدش  رامیب  هاگان )  ) تساوخان هک  دیـسر ، مشچ  امـش  هب   » .مشچ مخز  ندش  ضراع  - Ca_1m rasidan ندیسر مشچ 
ازاجم یخوش  گنهآ  هب  تسا .) هدش  نیریش  دسرن ، دب  مشچ  یهلا  نات  هچرسپ  هب  « ) سدش ککَنیریـش  دسرن ، مشچ  ناتیچ  رـسپ  هب  »

اهتقو نیا  دیسر ،) مشچ  ایآ  امـش  ینابرهم  هب  ینعی   ) رگم دیـسر  مشچ  دیتفرگ ، یم  ربخ  ار  ام  هدمآ  زور  ره   » .دننک یم  لامعتـسا  زین 
(«. دییآ یم   ) دییای یم  مک 

تسد یخس و  دنتسه و  ینغتسم  ایند  زا  هک  یناصخـش  هب  تبـسن  ریبعت  نیا   - Ca_1mser, časmi ser ریس ِمشچ  ریس ، مشچ 
دـشاب و هتـشاد  تلود  رازه  سک  «، » درادـن عمط  یـسک  هب  ریـس ، شمـشچ  ار ) ینالف   ) هینالف  » .دوش یم  دربراـک  دنـشاب ، یم  داـشک 

زین  casmu meda ser ریس » هدعم  مشچ و   » ریبعت دراوم  نیا  رد  هاگ  «. تسا تخس  زور  دشابن ، ریس  شمشچ 
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مشچ و هک  دییوگ  ادخ  «، » دراد یمن  غیرد  سک  چیه  زا  ار  شزیچ  ریـس ، شا  هدـعم  مشچ و  ار ) ناترداد   ) هناترداد  » .تسا لمعتـسم 
«. دشاب ریس  هدعم 

شام لثم  .تسا  روهـشم  یلیخ  لاقم  نیا   - Casma_1 mo_1 barin ku_1oda _1ud دش هداشک  نیرب  شام  شمـشچ 
ازج ای  هیبنت  نانچ  رخآ  رد  دنک و  یم  يدب  یسک  قح  رد  راک  تبقاع  زا  ربخ  یب  یصخش  هک  دوش  یم  یتلاح  رد  مشچ  ندش  هداشک 

هداشک نیرب  شام  شمـشچ  هک  مداد ) ازج  نانچ  ینعی   ) مدرک باـب  ناـنچ  ار  يو  » .دوبن رادمـشچ  ار  راـک  ماـجنا  نینچ  هک  دـنیب  یم 
یم حور  یب  هریت و  شام  لثم  وا  مشچ  هاـگن  دـنام و  یم  تریح  رد  راـک  تبقاـع  زا  دوخ  رگبیرف  صخـش  تیعـضو  نینچ  رد  .دـش »

: تسا هدروآ  نینچ  يونثم  رد  یمور  انالوم  ار  لاقم  نیا  .ددرگ 

ار قلخ  رم  رهگ  نیا  تسا  ناحتما 

اهمشچ درگ  مینادرگ  شام 

رایـسب هنهک  هبنپ  هتخپ و  اـمومع  دـنرارب و  اـه  هماـج  پروـک و  نورد  زا  ندـش  هنهک  زا  سپ  هک  يا  هتخپ  اـی  هبنپ   - Cabt توبغچ
 : هتفگ یکدور  هتفرگ ، زاب  اج  نآ  زا  دشاب و  هدز  ابق  هبج و  رد  هک  دشاب  هبنپ  توبغچ  هدمآ : سرف  تغل  رد  .هدش  لامعتسا 

كانمیر هماج  توبغچ و  رس  يوم 

كانمیب درس و  داب  وس  نورب  زا 

هب کیدزن  زین  ناـهرب  رد  تسا .» لوغچ  مدآ  يو  دـینکن ، رواـب  رایـسب  سک  نـالف  هب   » .نیچ نخـس  رگ ، هنتف  صخـش   - Cul لوغچ
لقن رگید  ياج  سسع و  هغوراد و  مکاح و  هب  دونش ، ای  دنیب  مدرم  زا  هچنآ  هک  دشاب  یـصخش   » .تسا هدش  هداد  حرـش  ینعم  نیمه 

«. دنیوگ نیچ  نخس  ار  صخش  مسق  نیا  و  دنک ..« 

زا .دشاب 1 : قتشم  هشیر  ود  زا  ًالامتحا  ریبعت  نیا  .نتسشن  هدرک  نانز  پگ  ندرک ، تبحص   - Caqcaq kardan ندرک قچ  قچ 
هب هک  کچ »  » هژاو
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ینعم هب  ار  کچ » کچ   » زین کچ »  » زا دنا ، هتخاس  گن ) « ) پگ پگ   » ریبعت پگ »  » زا هک  نانچ  ناهرب .)  ) تسا نخس  ای  پگ  ینعم 
هکـسم تساـم  زا  هدز  یّپوگ  هب  ار  نآ  هک  تسا  یّپوگ  بوچ  قـچ » : » .تسا 2 هدـش  قچ » قچ   » هتفر هتفر  نآ  دـنا و  هتخاس  تبحص 

هتخاس ار  ندرک » قچ  قچ   » ریبعت اج  نیا  زا  هدرک  دننام  نانز » پگ   » يادص هب  انامه  ار  ندز » قچ   » يادص ناهرب .)  ) دـننک یم  ادـج 
«. دش زغن  قچ  قچ  ینالف  هناخ  رد  گن ) ) هنید : » تسا لمعتسم  مه  لعف  یب  قچ » قچ   » .دنا

.تسا لمعتسم  مه  لعف  یب  دمآ .» رب  هدز  ککچ  رحس  ات   » .ندرک ییوگرپ  ندز ، فرح  رایـسب   - Cakak zadan ندز ککچ 
زا .دراد  ار  نخس  ینعم  کچ » « .؟ دشن مامت  ناتنخس  دیدز ، فرح  رایسب  ینعی  یم »؟ دشن -  کشخ  ناتککچ  دیدز ، پگ  ردق  نیا  »

«. ککچ : » تسا هدش  لامعتسا  هژاو  نیا  ریغصت  لکش  نایدنقرمس  شیوگ  رد  ناهرب .)  ) ...تسا نادنخس  ینعم  هب  نادکچ  اج  نیا 

لعف زا  .دوـش  یم  لـصاح  نآ  بادرز  ندـش  نریب  هدـیکچ  هطـساو  هـب  تساـم )  ) تارغج زا  هـک  یتخــس  تساـم   - Cakka هَّکچ
تسام هتلخ  رد  (1) و  دیارب یم  هدیکچ  زور  ود  کی  فرظ  رد  نآ  بادرز  دنزادنا و  یم  فوص  هتلخ  هب  ار  تسام  تسا : ندیکچ » »

.دنیوگ یم  هَّکچ »  » ار نآ  هک  دنام  یم  تخس 

ار نآ  هچ  هساک  شاخـشخ  ندـمارف  لـگ  زا  تقو  .دـنریگ  یم  راـنکوک )  ) شاخـشخ زا  هک  يا  هئـشن  كاـیرت ، - Cakida هدیکچ
هریش نیا  سپس  دوش و  یم  هتـسب  تخـس  هچ  هساک  يور  هایـس و  دیارب  یم  هدیکچ  يا  هریـش  اج  نآ  زا  دننز و  یم  درخ  ياهخاروس 

نآ دنریگ و  یم  هدیشارت  ار  هدش  تخس  هدیکچ 
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.تسا قتشم  ندیکچ »  » لعف زا  كایرت  نیا  مان  .دنروخ  یم  هدرک  بآ  ار 

دلوت تبـسانم  هب  ای  یحـضا  ناضمر و  دیع  رد  اتداع  ار  کپلچ  .دـنزپ  یم  هدرک  نایرب  نغور  رد  هک  یُکُنت  نان   - Calpak کپلچ
«. دنشاب هدرک  نایرب  نغور  نایم  رد  هتخاس ، ُکُنت  ار  نآ  ریمخ  هک  ینان  ناهرب  رد   » .دنزپ یم  كدوک 

«. دش هگنچ  هگنچ  هدیتفا  شتسد  زا  هساک   » .هدش هتسکش  هدش ، درخ  هراپ ، هراپ   - Cinga -cinga هگنچ هگنچ 

ولا ایب ، هدـنیچ  کچبوچ   (1) هتفر  » .تسا قفاوم  یلیخ  نتخوس  يارب  هک  کـشخ  درخ  ياـه  هخاـش  بوـچ و   - Cbcak کچبوچ
« بوچ  » هب نایدنقرمـس  شیوگ  رد  تسا و  هدـمآ  بوچ » نتـسکش  يادـص   » ینعم هب  کـچ » ، » ناـهرب رد  مینک .» رتدـنلب  ار  شتآ ) )

ازاجم کچبوچ »  » .دشاب هدش  هتشاد  رظن  رد  نتسکشدوز  يادص  کشخ  بوچ  رد  هک  دشاب  ینعم  نآ  هب  دیاش  کچ »  » ندش قاحلا 
هدـش نیرب ) کچبوچ  ای   ) کچبوچ هام  کی  نیب  رد  هراچیب   » .دوش یم  هدومرف  راـک  زین  يراـمیب ) زا   ) رغـال یلیخ  ناـمدآ  تبـسن  هب 

« .تسا هدنام 

مه باوخ »  » یب میریچ » «، » تسا هدرب  مباوخ  میریچ  کی  (. » ندـیباوخ باوخ و  تبـسن  هب   ) درخ يا  هراـپ  هصح و   - Cirim میریچ
، هصح  » هب هک  دیسر  رظن  هب  ریچ »  » هژاو ناهرب  رد  .ما  هدرکن  باوخ  چیه  بشما  ینعی  ما » هدرکن  میریچ  بش  نیمه  : » تسا لمعتـسم 

میریچ کی   » ینعی تسا ، روظنم  ینعم  شباـت  نیمه  میریچ »  » هژاو رد  زین  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  .تسا  هتفاـی  حرـش  هرهب » بیـصن ،
.تسا ندیباوخ » هصح  کی   » ای ندرک » باوخ 

ياهتلصخ ای  ادوس  هک  دنیوگ  یم  یناصخش  تبسن  هب   - Cizdar رادزیچ
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ار یندـش  ياـه  هعقاو  ین ، زیچ  یب  ناـتردارب  «، » دـنرادرب یمن  ار  پـگ  ره  دنتـسه ، رادزیچ  یمک  سک  نـیا   » .دـنراد هداـعلا  قراـخ 
«. دننک یم  سح   (1) یکشیپ

بآ رایب ، هدنک  میچ  ات  هس  ود   » .دندنب یم  ار  بآ  شیپ  هدیرب  اه  هراپ  لیب  ای   (2) دنلک اب  نآ  زا  هک  من  رازفلع  نیمز  : Cim - 1 میچ
هترک نماد   » .دنزادنا یم  نانز  ياهنهاریپ )  ) ياه هترک  هب  يزود  زرد  نیـشام  اب  هک  یکیراب  گن )  ) كاچ : 2 ...میدنب » اج  نیا  زا  ار 

«. تسا هدیشوپ  بیزب  ِمیچ  میچ  هترک  کی  !«، » وک دیدرک -  يزود ) میچ  ای   ) میچ ار  نات 

، كاروخ میچ  ادـج  ناـت ) هچب   ) ناـتیچب  » .كاروخ مک  روخ و  مک  صخـش   - Cimxur, cimxrok كاروخ میچ  روـخ ، میچ 
دوخ تبون  رد  ندـیماشآ »  » .تسا هدـمآ  ندـیماشآ » ندروخ و   » ینعم هب   Cam مچ »  » ناـهرب رد  دریگ .» یمن  تشوـگ  نیمه  يارب 

.تسا هدش  میچ  نایدنقرمس  شیوگ  رد  مچ »  » نیمه دراد و  مه  ندروخ » كدنا  مک و   » ینعم

ص:117
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[ح]

دیدرک ربخ  مدآ  رایسب  دح  زا  «. » رایسب دح  زا  دایز ، دح  زا   » .دوش یم  لامعتـسا  ...دح » زا   » بیکرت اب  .نیعم  يا  هزادنا   - Had دح
: تسا هدمآ  مور  يانالوم  يونثم  رد  دوش .» یمن  ناترتخد  هب  نالک ، دح  زا  هماج  نیا  !«، » هید - 

زارد دح  زا  ایض  هتوک  یسب  وا 

زان ربک و  دص  ار  مالسا  خیش  دوب 

سک نآ  «، » دینز پگ  هتـسناد  ار  ناتدح  !«، » هید دننارذگ -  یم  دح  زا  ار  يراسکاخ  ناترداد  : » دنوش یم  دـیدزاب  زین  اهریبعت  نینچ 
«. دنک یم  يزارد  نابز  وت  هب  هک  دراد  دح  هچ 

ناتسکبزوا و ياهرهش  یضعب  دنقرمس و  رد  .دوش  یم  هتفگ  یعمجتـسد  ماعط  اذغ و  ندومن  هیهت  دروم  رد   - Harifona هنافیرح
یـشخب تحار  ياج  ای  هناخیاچ  رد  دننک و  یم  يرادیرخ  هیذغا  داوم  هتـشاذگ  یمومع  غلبم  هدش  عمج  اهدرم  رفن  دنچ  ناتـسکیجات 
هنافیرح شآ  کی  هدـش  عمج  ناملعم  اب  رهـش  غاب  رد  زورید   » .دـنیوگ یم  هنافیرح » شآ   » ار ماعط  نینچ  .دـنزپ  یم  والپ  رثکا  ماعط ،

.تسا هدمآ  زین  نیشنمه » قیفر و   » ینعم هب  هک  تسا  فرح »  » هژاو زا  ریبعت  نیا  میتخپ .) ای   ) میدرک

ًالـصا تسا و  یبرع  هملک  نیا  هنیرح .»! مدآ  کی  دـینام ، ار  سک  نآ  يا   » .نیبدوخ شکرـس و  ور و  کـی  مدآ   - Harina هنیرح
ینعم هک  تسا  نورَح » »
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.دراد ار  شکرس » راکدانع ، ور  کی  »

«، مناد یمن  ار  مندرک  راک  هچ  دش ، مگ  باسح  هدید  ار  اه  هعقاو  نیا   » .یگدـنامرد یناشیرپ ، تلاح   - Hisob gum مگ باسح 
«. دناد یمن  ار  شندرک  راک  هچ  نتفر ، اجک  مگ ، شباسح  ییاهنت  زا  هراچیب  »

بوخ اـه  هچب  سدوب ، اوه  شوخ  ياـج  ما ) هلاـخ   ) میلاـخ غاـب   » .ندرک تحار  ندرب ، تذـل   - Huzur kardan ندرک روضح 
نالک دنزرف )  ) هچب «، » تسا لمعتـسم  زین  ندید » ار  یـسک  روضح   » ریبعت دینیـش .»  » هدرک روضح  ناترـسپ  هناخ  رد  دـندرک .» روضح 

ياهنامز رد  ریبعت  نیا  دـینیب .» هناتاه  هچب  روضح  یهلا  : » کین ياعد  گنهآ  هب  مینیب .» ار ) ناشروضح   ) هناش روضح  نونکا  میدرک ،
هیلاراشم تبحـص  زا  : » تسا هتفگ  يدهـشم  کیب  مساق  باب  رد  دوخ  هرکذت  رد  احیلم  هک  تسا ، هدوب  لومعم  دنقرمـس  رد  زین  شیپ 

.دش لصاح  یتذل  ینعی  دش » يروضح  ار  نارضاح 
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[خ]

هقدـص «، » زغن شتیـصاخ  دـینک ، یکین  نالک  درُخ و  هب  » .موش ای  كرابم  مدـق  دـب ، لاف  کـین و  لاـف  ینعم  هب  - Xosiyat تیصاخ
رد زا  تیـصاخب ، هچب  ناترـسپ  ( » تسین بوخ   ) هدنَگ شتیـصاخ  دیناجرن -  ار  نامدآ  لد  هدهیب ) ای   ) هدوهیب زغن .» شتیـصاخ  دـینک ،

یمن یـسک  وا  دزن  ینعی   ) درارد یمن  رـس  یـسک  شرد  زا  تسا ، هدوب  تیـصاخ  یب  مدآ  ینالف  «، » دوش یم  هداشک  مدآ  لد  دیارد - 
(. دیآ

نم هب  امـش  ندمآ  زا  ناتردارب  «، » مدوب هداد  ربخ  امـش  هب  مرادرب  روس )  ) يوت زا  نم   » .ندومن هاگآ   - Xabar dodan نداد ربخ 
«. دینک رادربخ  هتبلا  ار  ناتردپ  هعقاو  نیا  زا   » .دوش یم  دربراک  زین  ندرک » رادربخ   » ریبعت ینعم  نیا  هب  دوب .» هداد  ربخ 

( ِشیاـمه  ) ِسلجم هب  ار  همه  «، » دـیدمآ هن  مدوب -  هدرک  ربـخ  تفایـض  هب  ار  امـش  نم  : » ندرک توعد  ندومن ، هاـگآ  ندرک -  ربـخ 
«. دینک ربخ  هلحم )  ) رذگ

«، دـشک یم  ربـخ  شردـپ  هب  ار  پگ  همه  هچب  نیا   » .ندوـمن يزاـمغ  ندرک ، ینیچ  نخـس   - Xabar ka_1idan ندیـشک ربخ 
لمعتسم زین  ندرک » یشکربخ   » ریبعت ینعم  نیا  هب  مشک .» یمن  ربخ  سک  چیه  هب  دییوگ  نم  هب  ار  ناتپگ  »
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«. ددرگ یم  هدرک  یشک  ربخ  هتشادن  مرش   » .تسا

یسرپ لاح  ردام  زا  هدمآ  رابکی  تسدوب ، ربخ  یب  ادخ  ینالف   » .تخس لد  فاصنا ، یب  صخش   - Xudobexabar ربخ یب  ادخ 
« ربخ یب  ادخ  زا   » ینعی ربخ » یب  ار  ادـخ   » دـیاش لصا  رد  ریبعت  نیا  دـنک .» یمن  يزغن  سک  چـیه  هب  ربخ  یب  ادـخ  يو  «، » دـنک یمن 

.تسا هتفرگ  ار  ربخ » یب  ادخ   » ففخم لکش  نامز  رورم  اب  تسا ، هدوب 

نایدنقرمـس لومعم  یلیخ  ریبعت  .دهد  ار  ناتریخ  ادخ  ینعی   - Xudo Xayraratona tiyad دَِیت  هناتریخ  ادخ  دنک ، ریخ  ادخ 
امـش رگا  داهد ،) ار  ناتریخ  دَِـیت ( هناتریخ  ادـخ  «، » ینک یم  يراد  ربخ  نم  زا  نامز  ره  هک ) يدوب   ) ویدوب وت  دـنک  ریخ  ادـخ   » .تسا
قرغ بآرد  دوب  بیرق  هراـچیب  هنرگو )  ) دـشابن درک ، ریخ  ادـخ  : » تسه ینعم  نیمه  هب  ریبـعت  زاـب  دوـب .» بارخ  راـک  دـیدمآ ، یمن 

«. دش رود  ام  رس  زا  الب  نیا  درک ، ریخ  ادخ  «، » دوش

ریـس زاـب  يدروـخ و  ردـق  نیمه  درک ، تمحر  ادـخ  : » دوـش یم  هتفگ  داـیز  دـح  زا  بجعت  تریح و  عـقوم  رد  درک -  تمحر  ادـخ 
.»؟ دوش یم  هلصوح  یب  ردق  نیمه  مدآ  درک ، تمحر  ادخ  « ،»؟ درکن ریثأت  امش  هب  ناتردپ  ياهپگ  درک ، تمحر  ادخ  !«، » يدشن

رتمک میولگ  ندروخ  تقو  «، » دـمآ رب  هداد  كودـخ  زیچ  کـی  زارد  بش  میولهَپ )  ) منیقب رد   » .یمارآاـن لـلخ ،  - Xadk كودخ
، هودـنا تلجخ ، کـشر ، مشخ ، : » تسا هتفاـی  حرـش  نینچ  هدـمآ ، كودُـخ »  » لکـش رد  ثاـیغ  رد  هملک  نـیا  دـهد .» یم  كودـخ 

: هتفگ يرصنع  هک  نانچ  .دوش  هریط  هک  دوب  یسک  كودخ -  سرف : تغل  رد  رطاخ » هغدغد  هسوسو ، ناشیرپ ،

دوب كولم  هگرد  رب  هک  ره 

دوب كودخ  اب  راک  نینچ  زا 

رد  » .غلبم جرخ و  دوش ، یم  فرصم  جرخ و  هچنآ   - Xarojot تاجارخ
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یبرع هشیر  زا  قتـشم  هملک  نیا  دـیریگ .» ندرک  تاجارخ  هدیـسرتن  دـیتسه ، رادـلوپ  مدآ  امـش  «، » نـالک متاـجارخ  مراد  يوت  شیپ 
: هتفگ يرعاش  .تسا  رهنلاءاروام  ناکیجات  نایناریا و  تخاس  انامه  درادن و  دوجو  یبرع  رد  تاجارخ »  » هژاو اما  تسا ، جرخ » »

هاش تاجارخ  دزیرگ ز  هک  ره 

دوش نابایب  لوغ  شکراب 

ندومن و هلداجم   » ینعم هب  ناهرب  رد  دـینیب .» ار  هشخرخ  لاجنج و  نیا   » .هدوهیب عقوم و  یب  هشقانم  عازن و   - Xarxa_1a هشخرخ
.تسا هدمآ  ندرک » تموصخ 

لگنخ رخ و  يرایسب  مدآ   » .يراوس ياه  هطساو  لیبق  زا  رفس  بابـسا  يزاجم  ینعم  هب  بسا و  رخ و   - Xaru xingil لگنخ رخ و 
«، بسا  » ینعم هب  تسا  گنخ »  » ًالـصا لگنخ » «، » دنا هتـشیش  رظتنم )  ) هدرک هاگن  امـش  هب  هدامآ )  ) رایت لگنخ  رخ و  «، » دـندمآ هدرک 

رعـش رد  بسا »  » ینعم هب  گـنخ »  » دوش یم  هدرک  هارمه  اهمـسا  یـضعب  رخآ  هب  لو ) هَگنچ   ) رد ُلا  و  لاـگنچ ) رد  « ) لآ  » لـثم ِلا » »
: هدمآ یکدور 

تسود يور  طاشن  زا  ومآ  بآ 

یمه دیآ  نایم  ات  ار  ام  گنخ 

یب هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  قح  رد  هراعتسا  زرط  هب  .نایم  ولهپ ، نیقب » (، » .گن  ) تسا هلخ »  » ففخم لِخ »  - » Xili biqn نیِقب ِلخ 
یم شهاوخ  ار  راک  ناگی  يارجا  ای  زیچ و  ناگی  يراکدانع  حاحلا و  هب  اـی  دـناسر  یم  لـلخ  صخـش  ود  تبحـص  هب  هدـمآ  فلکت 

«. میتسناوتن هدز  پگ  تسرد  ام  تشِش ، هدش  نیقب  لخ  هدمآ  سک  نآ  » .دنک

یب رد  « ؟») دـیا هتـسشن   ) دیتشیـش هدروخ  اهنت  ار  والپ  هدرک  تولخ  ار  هناخ   » .زیگنا میب  ياـهاج  مدآ و  یب  ياـج   - Xilvat تولِخ
 - تسا یبرع  هژاو  نیا  دسرت .» یم  سک  تولخ ، هچوکاهبش  «، » درگن تولخ  ياه  هچوک  رد  یتقو 
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«. یلاخ ياج   » ازاجم ناکم و  ندش  یلاخ  ییاهنت ، ینعم  هب  تَْولَخ » »

هلخ منایم  «، » مدنام هتـشش  میاج  هب  دز و  هلخ  ملد  هرابکی   » .دوش یم  ادـیپ  ندـب  وضع  ناگی  رد  هاگان  هک  یتخـس  درد   - Xala هلخ
 : هتفگ يراخب ، رعاش  تریح ، دنز .» یم 

لصو یپ  رَپ  يوش ز  تریح  جلاعم  رگم 

دش هلخ  تا  هتشذگ  رجه  بش  یهگان  هک 

رتدوز رخ  هک  نآ  يارب  هک  ناـنچ  .تسا  ندـیناسر  رازآ  ندـب  وـضع  هب  بوـچ ) خـیم ،  ) زیچ ناـگی  هب  هک  تسه  ندرک » هـلخ   » لـعف
یحرـش نینچ  ناـهرب  رد  .دـنیوگ  یم  بوچ » هلخ   » ار بوچ  نیمه  دـننک و  یم  هلخ  تسا ، زیت  شکوـن  هک  یبوـچ  هب  ار  يو  ددرگ ،

هچنآ رکـشل و  یتشک و  ندنار  نوچ  دشاب ، ندـنار  هلخ ، : » هدـمآ سرف  تغل  رد  دـننار .» یم  یتشک  نادـب  هک  يزارد  بوچ  : » تسه
«. دنام نیدب 

: تفگ یسودرف 

هلگ نادنچ  نادنچ و  تفای  رتش 

هلخ یب  هپس  دش  یگراب  زا  هک 

«. دیوش یم  مدرم  شیرخ  هدنخ  هک  دینکن  ار  راک  نیا   » .ندش رخسمت  ازهتـسا و  هرخـسم و  دروم   - Xandaxari_1 شرخ هدنخ 
دروم رد  و  دـننک » هدـنخ  يو  رب  یگرخـسم  لزه و  يور  زا  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  : » تسا هتفای  حرـش  نینچ  شرخ »  » هژاو ناـهرب  رد 
يور زا  مدرم  هک  دـنیوگ  ار  یـصخش  یـضعب  دـننک و  تـفارظ  ازهتـسا و  لزه و  يور  زا  یـسک  رب  هـک  يا  هدـنخ  «: » شیرخ هدـنخ  »

يرگید رب  رخسمت  ازهتسا و  يور  زا  هک  دنا  هتفگ  ار  یصخش  رگید  یضعب  دننز و  هدنخ  وا  رب  دنخشیر  تفارظ و  ازهتسا و  رخسمت و 
.تسا هدیسرن  بناج  نیا  رظن  هب  نایدنقرمس  شیوگ  رد  لعاف  ینعم  هب  اما  لعاف » یمود  تسا و  لوعفم  ینعم  هب  یلوا  .دنز  هدنخ 
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شباوخ مه  یلاح  ار ) يو   ) هی و  «، » تسدرب مباوخ  ما ، هدنام  هدیمهفن   » .ندش باوخ  هب  ندیباوخ ،  - Xob burdan ندرب باوخ 
(. ص 440 « ) درب شباوخ  تخت  رب  تسشنب  تخت  نآ  رب  : » تسا هدمآ  يربط  همانخیرات  رد  تسا .» هدربن 

باوخ مرـسپ  هناـخ  رد  بشما  نم  «، » دـینکن رادـیب  تسا  هدرک  باوـخ  هچب   » .ندوـب باوـخ  رد   - Xob kardan ندرک باوـخ 
ود شرتخد  «، » تسا هتفر  باوخ  لَـسَک  مردارب   » .تسا هدـمآ  مه  ندوب » يرتسب   » ینعم هب  ندرک » باوخ   » اـی نتفر » باوخ  «، » مدرک

«. تسا هدرک  باوخ  لَسَک  زاب  هام 

«، دـیور یم  اجک  ناشیرپ  ساوخ  نیا  اـب  «، » دـیامن یم  ناـشیرپ  ناتـساوخ  زورما   » .لاـیخ شوه و  یحور ، عضو   - Xavos ساوخ
هک تسا  هّساح »  » عمج ساوح - »  » هدش فیرحت  لکـش  ساوخ » «، » دوش یم  زغن  شا  همه  دهاوخ  ادخ  دینکن ، ناشیرپ  ار  ناتـساوخ  »

.دراد ار  ساسحا » تیلباق  سح ، هوق   » ینعم یبرع  رد 

نآ نکیل  مدرک ، توعد  راب  دنچ   » .نامدآ زا  ای  سک  ناگی  تبحص  زا  ندرک  يراددوخ   - Xudra ka_1idan ندیشک ار  دوخ 
 : تسا هتفگ  یمور  يالوم  دیریگ .» ندمآ  دیدرگن ، هدیشک  ار  ناتدوخ  «، » دنشک یم  ام  زا  ار  ناشدوخ  سک 

مدیدب نینچ  یموق  مدیسر  هرز  يد  نم 

دندیشک ارم  ناشیا  مدیشک  ار  شیوخ  نم 

«، دمآ هن  شـشوخ  درکن ، متفگ  نک  دای  زا  هدـناوخ  ار  رعـش   » .یلبنت یگ ، هلـصوح  یب   - Xu_1 naomadan ندـمآ هن  شوخ 
« سَمخ اـشوخ   » ار لـبنت  هلـصوح و  یب  صخـش  منک .» دـیرخ  ار  يرورـض  ياـهزیچ  یـضعب  هدـمارب  رازاـب  هب  هک  دـمآ  هـن  مشوـخ  »

هملک زا  تسا  بکرم  هژاو  نیا  .دنیوگ  یم   Xu_1oxmas
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نابز رد  روکذـم  ریبعت  هک  تسا  نیا  بیجع  اما  «. میـالمان قفاوماـن ،  » ینعم هب  یکبزوا   Yaqmas ِسَمق » ای   » و یکیجاـت ، شوخ » »
رازاب زا  هتفر  دوز  نکن ، یـسمخ  اشوخ  ما ) هچب   ) میچ يزیخ  : » دنیوگ یم  نایدنقرمـس  .تسین  لومعم  کبزوا  مدرم  نایم  یکبزوا و 

«. دنک یمن  ارجا  شتقو  رد  ار  شراپس  تسا ، سمخ  اشوخ  امش  درگاش  «، » رایب نان  اتود )  ) هتود

اما يدـنواشیوخ » شیوـخ و   » دـنیوگ یم  .تـسا  لوـمعم  دنقرمــس  رد  زین  هژاو  نـیا  هـک  دـنواشیوخ »  » ینعم هـب   - Xe_1 شیوخ
ياه هژاو  هلاخ .» رـسپ  دـنوش -  یم  شیوخ  اـم  هب  سک  نآ  «، » مرادـن شیوخ  ناـگی  رهـش  نیرد  نم  : » تسا لومعم  رتشیب  شیوخ » »

»؟ دیراد یشیوخ  ناگی  نادناخ  نیا  اب  امش  «، » میرادن يرگیـشیوخ  سک  نآ  دالوا  اب  ام   » .تسا لومعم  زین  يرگیـشیوخ » یـشیوخ ، »
ییاتغچ ناهاشداپ  اب  ...ناخ  دیعس  ناطلس  : » تسا هدروآ  دوخ  يارعشلا  هرکذت  رد  يرجه  نرق 11  رعاش  بیدا و  يدنقرمس ، یبرطم 

«. درک یم  یشیوخ  تابثا 
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[د]

دعب دیوش  مراد  رتمک  هن .» زیچ  چیه  سک  نآ  يارب  اهجرخ  نیا  مراد ، مدآ  ناتردپ   » .تعاضب بحاص  اراد ، سک   - Doram مراد
« مراد  » .دوش یم  هتخاس  اهتفص   (1) شامرف لعف  زا  ما »  » کپسچ اب  دنقرمـس  رد  هلمج  زا  یکیجات  نابز  رد  دینک .» یم  ار  اهـسوه  نیا 

.تسا نتشاد »  » لعف زا  رادب ) « ) راد  » هشیر زا 

نم شفک  نیا  «، » درد یم  دیدیشوپ ، هک  راب  هس  ود  درادن ، (ت ) تشاد عاتم  نیا   » .ماود ماکحتسا ، یتخس ، ( - Do_1(t ت )  ) شاد
لعف زا  هژاو  نیا  تسین .» شتـشاد  ار ) زیچ   ) هزیچ نـیا  «، » تـسا هدـیردن  مـه  ـالاح  مشوـپ ، یم  زاـب  لاـسراچ  داد ، (ت ) شاد بوـخ 

.تسا روظنم  نتشاد » یگدنیاپ   » تسا و قتشم  نتشاد » »

لمعتـسم رهنلاءاروام  رد  ردارب ، ینعم  هب  هک  تسا  هدش  هتفگ  ناهرب  رد  .تسا  لمعتـسم  رتکچوک » ردارب   » ینعم هب   - Dodar رداد
: هدروآ يونثم  رد  یمور  .تسا 

دوب ناحلا  شوخ  خلب  ءایض  نآ 

دوب مالسا  خیش  جات  نآ  رداد 
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، تسا یبرع  نابز  زا  هَسَمخَد »  » لصا رد  هژاونیا  يرایـسب .» هسامخد  هن و  پگ  چیه   » .یبیرف رهاظ  هبدـبد ،  - Daxmosa هسامخد
«. بیرف  » ینعم هب 

يرایسب كاروخ  «، » دیتفا زارد  هک  دوب  هدز  دگل  کی   » .دوش یم  لامعتسا  تاریبعت  نینچ  رد  یلومعم  ینعم  زا  ریغ   - Daroz زارد
هدـیزای ینعی  مدیـشک .» زارد  رتـمک  مدـمآ  هدـش  هدـنام  رازاـب  زا   » .دیـشچن دروخن ، ینعی  درکن ،» زارد  تسد  سک  ناـگی  نکیل  دوب 

«. درادن لقع  دراد و  زارد  دق  «، » هید دیدرک ، زارد  ار  پگ  «، » تسا هدیباوخ  هدیشک ) زارد  ای   ) زارد هناخ  يور  هک  منیب   » .مدیباوخ

تدرد : » دـنیوگ یم  زین  نالاس  نالک  هب  اضعب  ناکدوک و  هب  ارثکا  ینابرهم  شزاون و  گنهآ  هب   - Dardat zanad دنز تدرد 
« مریگ هتدرد   » ریبـعت عقوم  نیا  رد  نیـش » هدرکن  یخوـش  ما ،) هچب   ) میچب دـنز ) نم  هب  راذـگب  یـشاب ، هتـشاد  يدرد  رگا  ینعی   ) دـنز

«. رایب بآ  هساک  کی  نم  هب  هتفر  مریگ ، هتدرد   » .دوش یم  دربراک  زین  مریگ ) ار  تدرد  )

هزاورد رد و  مدرم  ياـه  یلیوح  شیپ  ناـمز  رد  .ندرک  مکحم  نتـسب ، ار  رد   - Dar ro zanjir kardan ندرک ریجنز  ار  رد 
هقلح هب  ار  ریجنز -  هدز  هقلح  نیفلز -  رگید  قـبط  هب  ریجنز و  رد  ِقـبط  کـی  هب  .دـندوب  هقبط  ود  ارثـکا  اـهنآ  تشاد و  نـالک  ياـه 

یلیوح هب  «، » نک ریجنز  ار  رد  دما ، رد  هک  بش   » .دنیوگ یم  ندرک » ریجنز   » ار رد  نتـسب  دنقرمـس  رد  .دنتـسب  یم  اهبـش  رد  هتخادنا 
دهع رد  عضوم  نیا  رد  ریجنز .» ِرد   » مان هب  تسه  يرذـگ  دنقرمـس  رد  داشکن .» سک  چـیه  مدز ، قت  قت -  ریجنز ، ناشرد  متفر  ناش 

هب انامه  مدرم  نایم  يارـس  نیا  دوب و  هتـسب  مکحم  ناـمرحمان  يور  هب  هشیمه  نآ  رد  رـس  تسا و  هدوب  رومیت  ریما  هناـخ  مرح  رومیت 
مرح .تسا  هدوب  موسوم  ریجنز » ِرد  »
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مدرم نایم  زین  هتـشذگ  ياهنرق  رد  ریبعت  نیا  .تسا  فورعم  ریجنز » ِرد   » هب مه  زورما  رذـگ  ماـن  اـما  هتفر ، نیب  زا  هک   (1) تساه یک 
لقن دنقرمس  رد  يا  هعقاو  زا  .م ) 16 10ه / .  نرق 11 -  رد  فیلأت   ) عیاقولا عیادب  رد  یفـصاو  نیدلا  نیز  .تسا  هدوب  لومعم  دنقرمس 

سلجم هب  هناـخ ، هـب  ینعی   ) دـنیامن ریجنز  بناـج  نآ  زا  ار  رد  هـک  دوـب  نآ  دوـصقم   : » تـسه يا  هراـبع  نـینچ  اـج  نآ  دـنک و  یم 
«. درک ریجنز  ار  رد  هدیسرن ، تفارظ  نیا  ِتکازن  تفاطل و  هب  دنیاردن )

ناگی وررد  «، » مریگ یم  ربخ  هتفر  وررد  نم  دـیتسا ، اج  نیمه  امـش  «، » راـیب ار  تردـپ  هتفر  وررد   » .ًـالجاع دوز ،  - Darrau وررد
، نتفر تلاح  رد  شا  ینعم  تسا ، هدـش  هتخاس  نتفر )»  » زا « ) ور  » لـعف و  رد »  » دـنیاشیپ زا  هژاو  نیا  مدـنام .» هنـسرگ  یلیخ  زپ ، ماـعط 

.تسا ندیناسر  ارجا  هب  ار  راک  کی  ندرک  تکرح  هداتساان 

راـک و رد  «، » راـک رد  نـتفر  هناـخ  هـب  دوز  «، » دوـش یم  راـک  رد  نـم  هـب  ربـت  نـیا   » .مزـال يرورـض ، رورـض ،  - Darkor راـک رد 
«، مدمآ هدیرخ  ار  يراک  رد  بابسا   » .دوش یم  هتخاس  تفص  يراک » رد   » تروص رد  هژاو  نیا  زا  ددرگ .» یم  هچوک  رد   (2) راکرَدان

رورـض راـک  يارب  هک  يزیچ  شا  ینعم  تسا و  هدـش  هتخاـس  راـک »  » هملک و  رد »  » دـنیاشیپ زا  هژاو  نیا  يراـک .» رد  مدآ  سک  نـیا  »
.تسا

هک دوش  یم  عقاو  مک  دنقرمس  رد  .ندومن  افیا  ار  هنتخ  تنـس   - Dasti bacaro holol kardan ندرک لالح  ار  هچب  ِتسد 
دربراک ندرک » لالح  تسد   » ریبعت ارثکا  دروم  نینچ  رد  .دنیوگ  مینک » یم  هنتخ  روس )  ) يوت ام   » نیدلاو
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هچبرـسپ تسد  نامرداد  لاسراپ   » .میتسه یندرک  اپرب  هنتخ  يوت  ینعی  مینک ،» لالح  ار  اـه  هچب  تسد  میراد  تین  لاـسما   » .دوش یم 
لدـب ل »  » هب ر »  » شیوگ رد  هک  روس » هنتخ   » نامه گـن ) « ) لوس هنتخ   » نآ هک  هنتخ  روس  دنقرمـس  رد  دوب .» هدرک  لـالح  ار  شیاـه 

.درذگ یم  هبدبد  هوکش و  اب  یلیخ  دنیوگ ، یم  تسا  هدش 

امش ندوبن  «، » (1) تفرگ ندرک  ار  شا  یگدرک  یم  راک  دش و  کتسد  يو  هب  پگ  نیا   » .ساسا لیلد ، هناهب ،  - Dastak کتسد
.تسا هدش  هتخاس  كا »  » کپبسچ و  تسد »  » زا هژاو  نیا  تفرن .» تفگ و  دنتسین  دش -  زغن  کتسد  يو  هب 

هژاو نیا  هن .» زغن  نتفر  زیوتـسد  ون  سورع  هناخ  هب  «، » مور یمن  زیوَتـسد  یب  ینامهم  هب  نم   » .درواهر هفحت   - Dastavez زیوَتْسَد
دوخ هارمه  هچنآ  : » تسا کیدزن  نایدنقرمـس  زیوتـسد »  » هب نآ  حورـش  زا  یکی  ناـهرب  رد  تسا و  زیواتـسد »  » هدـش فیرحت  لـکش 

«. دننک دوخ  ياعدم  هلیسو  ار  نآ  دنروآ و 

یب ریپ  نامدآ  هب  «، » دش کبس  یلیخ  اهراک  دندش ، رایـسد  هدش  نالک  اه  هچب   » .رطاش راگددم ، هدنهد ، يرای  - Dassiyor رایِّسد
تروص لصا  رد  هژاو  نیا  دـشن .» تفای  رایـسد  ناـگی  مدوب ، ینداتـسرف  ناـمغاب  ياـه  هویم  زا  امـش  هب  «، » تسا راوشد  یلیخ  رایـسد 

.تسا هتفای  حرش  زین  تسد » ریز  درگاش و  هدنهد ، يرای   » ینعم هب  ناهرب  رد  هک  تسا  هتشاد  رایتسد » »

، درک دو ) ياعد   ) دب ياعد  ببس  یب   » .ندرک شهاک  تخس  نیرفن ، دب ، ياعد   - Duoybad, duoyvad دو ياعد  دب ، ياعد 
هب شدو  ياعد  یهلا 
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ره و  : » تسا هدمآ  يربط  همانخیرات  رد  دوش .» یمن  ود  شکی  ببس  نیمه  زا  یگتفرگ ، ار  ردام  ردپ و  دب  ياعد  يو  «، » دنز شدوخ 
(. ص179 « ) يدرک دب  ياعد  شیوخ  نادنزرف  رب  هک  دنیوگن  ات  نک ، كاله  ار  وا  دوش ، یصاع  ارم  هک 

نایدنقرمس شیوگ  رد  دروخ .» هکد  تخـس  گنـس  هب  شیاپ  «، » دروخ هکد  نوتـس  هب  مرـس   - » Dakka Xurdan ندروخ هّکد 
لعف َّكَد » «، » دیرذگ هدز  هکد  کی  ام  هناخ  هب  هار  رس  ادرف  : » دیآ یم  ندش  یقالم  ینعم  هب  ندز » هّکد   » اصوصخم و  ندروخ » هکد  »

تسا و روظنم  ندز » هبرض  ندروخ ، هبرض   » دراوم نیا  همه  رد  تسا و  هدمآ  ندرک » درخ  نداتفا  نتسکش ،  » ینعم هب  هک  تسا  یبرع 
.دنا هدومرف  راک  نایدنقرمس  ار  ینعم  نیمه 

نیا هب  «، » دـیدمآ سک  نآ  ندـید  هب  نیمه  يارب  دـییوگ ، دوب  لد  لوا  زا  » .ندوب لـیام  نتـشاد ، شهاوـخ   - Dil bdan ندوب لد 
هناـخ هب  ار  سک  نآ  هک  دوبن  ملد  چـیه  نم  «، » تسه ناـشلد  ندـمآ  هب  مناد ، یم  نم  « ،»؟ یتفگن لوا  زا  ارچ  تسا ، هدوب  تلد  رتخد 

«. منک توعد  دوخ 

، دنلب هچب  بت  «، » دش اجیب  ملد  مدروخ و  ار  ماعط   » .ندرک یق  تلاح  ات  هدعم  ندـش  ناریو   - Dil bejo _1udan ندش اجیب  لد 
هدـش نوریب  لدـتعم  عضو  زا  ینعم  هب  ندـش » اجیب  «، » دـش اجیب  ملد  هدروخ  ار  هتخپاـن  تشوگ  «، » دروخ یمن  زیچ  چـیه  اـجیب ، شلد 

.تسا

روضح یب  ملد  هچوک  شوخان  يوب  زا   » .لد ای  مکـش  هدعم ، عضو  ندـش  ناریو   - Dil behuzur sudan ندش روضح  یب  لد 
هب نایدنقرمـس  شیوگ  رد  روضح » «، » دـش روضح  یب  ملد  دـش و  مرگ  یلیخ  هناخ  ياوه   » .تسا روظنم  هدـعم  اـج  نیا  رد  هک  دـش »

.دیآ یم  تحاران »  » ینعم هب  روضح » یب   » اج نیا  زا  ندرک ،) روضح  .گن   ) تسا تحار »  » ینعم
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هدمآ ناتدوخ  هک  دییوگ  يرپلد  يارب  «، » میایب لزنم  نیا  هب  هک  مرادـن  يرپلد  ناگی  نم   » .هاگ هیکت  رواب ، دامتعا ،  - Dilpur يُرپلد
رواب و زا  لمع  ای  نخـس  اب  ار  یـسک  لد   » شا ینعم  تسا و  هدش  هتخاس  لامالام ) « ) رپ  » و لد »  » زا ریبعت  نیا  دـیرب .» یم  ار  سک  نآ 

ناوت یم  رواـب  وا  هب  هک  یـصخش  ینعی  يرپـلد » مدآ  سک  نیا   » .دراد زین  رگید  ییاـنعم  ياهـشبات  نیا  زا  ریغ  .تسا  ندرک » رپ  نیقی 
ناتلد «، » میراذگ یمن  اهنت  ار  امش  ام  دشاب ، رپ  ناتلد  «، » تفر هدرک  یلاخ  هدرک  ترـسح  هدمآ  نم  شیپ  تسا ، هدوب  رپ  شلد   » .درک

«. مروخ یمن  ار  امش  قح  نم  دینک ، رپ  ار 

هدمآ رـضاح  ناتیچب  .دینکن  یگنتلد  («، » دیجنر یم   ) دیوش یم  هفخ  زیچ  ره  هب  دـیتسه ، گنتلد  یـسک  امـش   - » Diltang گنتلد
«. دنام یم 

هتخیر شلد  هنشت ، هتشگ و  رود  هار  زا  !«، » دیرایب كاروخ  رتدوز  تخیر ، ملد   » .ندش هنـسرگ  تخـس   - Dil rextan نتخیر لد 
درد ممکـش   » ياج هب  هک  نانچ  .دـنرب  یم  راـک  هب  ار  لد » «، » مکـش  » هژاو ياـج  هب  وگ  تفگ و  رد  مدرم  دنقرمـس  رد  اـمومع  دـمآ »

.دنیوگ یم  درک » درد  ملد  «، » درک

زا هراـچیب  «، » مدـش هدزلد  گـن )  ) نوـتب ناـتیاهلاجنج  گـنج و  نـیا  زا   » .هدـمآ گـنت  هـب  هدز ، مـیب  هدــیجنر ،  - Dilzada هدزلد
«. دیآ یمن  تدزن  هب  رگید  تسا ، هدش  هدزلد  وت  گن ) ) غاج

ملد شلاوحا  هب  درک ، هوکـش  یلیخ  شیاـه  هچب  زا   » .ندـش نیگمغ  ندومن ، يدردـمه  ندرک ، محر   - Dil suxtan نتخوس لد 
تـسین ناشزوسلد  ناگی  «، » کیدزن لد  هب  نابرهم ، لدـمحر ، مدآ  زوسلد -  «، » تخوس ملد  یلیخ )  ) هْچنَا دـش ، مگ  مملق  تخوس .»

دزوس یمه  وت  رب  لد  ارم  و  : » هدمآ يربط  همانخیرات  رد  دنا .» مک  ردنا  مک  زوسلد  ياهدـنزرف  وت  دـننام  «، » دریگ ربخ  ناشلاح  زا  هک 
(. ص839 « ) يروخن رب  نم  کلم  زا  یشُکب  ارم  نوچ  هک 
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وت هک  دـنتفگ  نکیل  میاـیب ، تا  هناـخ  هب  هک  مدرک  لد  کـی  گـن )  ) هنید  » .ندرک مزج  ندوـمن ، لـیم   - Dil kardan ندرک لد 
«. دیآ یم  شتسد  زا  راک  همه  دنک  لد  يو  رگا  «، » یتسین

ناشلد «، » مور  (1) هتفاترپ اهنت  ار  امش  هک  دشن  ملد   » .نتساوخن يزیچ  ندومنن ، لیم  ندرکن ، تئرج   - Dil na_1udan ندشن لد 
هچب هک  دش  ناتلد  لیخ  هچ  :» دیآ یم  یباطخ  راسفتـسا  لکـش  رد  اهنت  قیدصت  تروص  رد  ریبعت  نیا  دنهد .» ار  تهار  جرخ  هک  دشن 

«. دور تحایس  هب  هدنام  مدآ  یب  ار  شردام  هک  تسا  هدش  شلد  لیخ  هچ  «، » دییاتسرف رفس  هب  اهنت  ار  درخ 

«. دیارب یمن  شمد  «، » تسا هتسشن  هدزن  مد   » .سفن زاوآ ،  - Dam مد

: تسا هتفگ  یقویع 

ص:132

هتشاذگ - 1

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13942/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
http://www.ghaemiyeh.com


مدق ره  رد  هک  روآ  مشیپ  یهر 

مد وت  ياضر  رد  مد  هب  مد  منز 

شوج بآ  نآ  يالاب  هتخادـنا  ياـچ   (1) کینیاـچ هب  ینعی  ندرک » مد  ار  ياـچ  : » دوش یم  هدوـمرف  راـک  لـیذ  دراوـم  رد  نینچ  نیا 
«. ندرک راخب  هدیشوپ  شوپرس  اب  تخپ  بیرق  ار   (3) والپ جنرب  ینعی  ندرک  مد  ار   (2) شآ «، » نتخیر

لامعتـسا ریقحت  زنط و  گنهآ  هب  هژاو  نیا  ددرگ .» یم  روز  هب  دینیب  ار  لبمد  يو  هنا   » .راجنهان هبرف  تیاهن  مدآ   - Dambal لبمد
.دوش یم 

اهنت ارم  هیاسمه  «، » مدش رادیب  مد  هب  مد  مدرک ، باوخ  دب  بش  نیمه   » .دوز دوز -  مه ، سپ  هتسویپ ،  - Dambadam مد هب  مد 
«. تفرگ یم  ربخ  هدمآ  مد  هب  مد  تسا ، هدنامن 

: هتفگ یقویع 

مدق ره  رد  هک  روآ  مشیپ  یهر 

مد وت  ياضر  رد  مد  هب  مد  منز 

« دزد مد   » یلصا تروص  رد  هژاو  نیا  درادن .» ییانـشآ  سک  چیه  اب  زد ، مد  يو   » .سناان نخـس  مک  صخـش   - Damduz زُد مد 
یم ار  نارگید  گن ) « ) مد  » هتـسشن شوماخ  هک  یـصخش  .تسا  هدـش  هتخاـس  ندـیدزد »  » زا دزد »  » و سفن »  » ینعم هب  مد »  » زاو هدوب 

.ددزد

تسا و سفن »  » ریبـعت نیا  رد  مد » «، » تسا مزـال  ندروخ  مرگ  مد  ناـگی  کـنخ ، اوه   » .مرگ كاروـخ   - Dami Garm مرگ مد 
.تسا هدمآ  كاروخ » ماعط ،  » ینعم هب  ازاجم 

یم تروص  لـمع  تاـفاکم  اـیند  نیا  رد  هک  دوـش  یم  لامعتـسا  اـنعم  نآ  هب   - Dunyoyi qorigardan نادرگ يراق  ياـیند 
راتفرگ الب  هب  رخآ  درک ، يدب  ام  قح  رد  نادرگ  يراق  يایند  «، » دینیب یم  يزغن  دـینک ، يزغن  دـنا : هتفگ  نادرگ  يراق  يایند   » .دریگ

هژاو نوچمه  تسا و  هتفای  لدب  نادرگ » يراق   » هب هدـش  فیرحت  اهدـعب  هک  تسا  هدوب  نادرگراک »  » انامه لصا  رد  ریبعت  نیا  دـش .»
.دراد ار  دوخ  تافاکم  رادرک ، ره  تسا و  نادرگ » لمع  » ینعی نادرگراک »  » ایند هک  تسا  نآ  دوصقم  .درادن  ینعم  هناگادج 

«. مدنام هتسنادن  ار  منتفرن  ای  نتفر  مدش -  هلدود  هدینش  ار  پگ  نیا   » .راد ههبش  روابان ، یعطقان ،  - Dudila هلدود

اصوصخ « ) ندرک شزاون  تبحم  رهم و  اب   » ینعم هب  تسا و  هدوب  يرادتسود »  » انامه هژاو  نیا  یلصا  تروص   -- Dstor يراتسود
، ندـیزرو تبحم  ندـید ، زغن   » ینعم هب  يرادتـسود » «، » مدرک يرادتـسود  بوـخ  ار ) شا  هچب   ) هـشیچب تـسا .» هدـمآ  ار ) كدوـک 

راهچ ره  و  : » تسا هدـمآ  مظعـالاداوس  باـتک  رد  .تسا  هدوب  لومعم  یـسراف  يرد  ناـبز  رد  ناـیناماس  ناـمز  رد  ندـیرفآ » یتسود 
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«. یهرب خزود  زا  ناشیا  يرادتسود  هب  ات  يراد ، تسود 
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: مسق ود  زا  هژاو  نیا  .تسا  هدـش  کگیورـس ) ود  ای :  ) ورـس ود  ناـت ) هچ  رتخد   ) ناـتیچ رتخد   » .امیـس شوخ  اـبیز ،  - Dsr ورسود
.دیامن یم  مرگ  ابیز و  تسود  لثم  مشچ  هب  هک  ییامیس  ینعی  ور » تسود   » .تسا ترابع  يور »  » و تسود » »

جیغوود کـی  «، » دـیناوت یمن  هدروآ  تسد  هب  ار  تجح  نیا  دـینکن ، جـیغوودات   » .ددرت ود ، کـت و  وپاـکت ،  - Davuej جیغوود
یم مدآ  هک  ییوپاکت  ینعی  .تسا  بکرم  گن ) « ) ندیجیغ  » و ندیود »  » هژاو ود  زا  ریبعت  نیا  گن .)  ) دوش دوب  ناتراک  دـیاش  دـینک ،

«. دزغل یم  دود ،

نالک نهد  مدآ  يو  «، » دنتسه ام  هد  ياهنالک  نهد  زا  سک  نیا   » .اتسدوخ اراد ، ذوفن ، اب  صخـش   - Dahan kalon نالک نهد 
یصخش نآ  تسا و  نخس »  » ینعم هب  ناهد »  » ینعی نهد »  » ریبعت نیا  رد  نکن .» ینالک  نهد  هدوهیب  «، » دنک یمن  دنسپ  ار  سک  ره  - 

.تسا نالک  نهد  دراد ، ذوفن  ریثأت و  شنخس  هک 

رد يراب  هک  تسا  هدوب  یـسراف  میدـق  هژاو  نیا  دـنتفر .» هدرک  ربخ  ناـشیوت  هب  هدـمآ  هنید   » .شیپ زور  کـی  زورید ،  - Dina هنید
: دیسر رظن  هب  دیحوتلارارسا 

هنیرت فرط و  ياوغ و  ود  نیمه  ام و 

هنید یقابز  ای  زورما  يا  هتخپ 
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[ر]

تـسار مپگ  تسین ، بوخ  مدآ  يو  مدوـب  هتفگ  امـش  هب  ( » تسار .گـن   - ) Rost baromadani gap پگ ندـمآرب  تسار 
(، تسا هدوب   ) سدوب تسار  ناتپگ  : » تسا لمعتـسم  زین  پگ » ندوب  تسار   » ریبعت دـشن .» ناراب  زورما  دـمارب ، تسار  ناتپگ  دـمارب »؟

«. درک ربخ  يوت  هب  هدمآ  هنید 

ار شتـسار  !«، » يوگ ار  پگ  ِتسار  : » تسرد قح ، نخـس  دیـسیون .» تسار  تسد  هب   » .پچ ضیقن   - Rost, Ros سار  تسار ،
يوگ تفگ و  تراـبع و  رد  . (1) دینـش دـیتسیا ، هن  ت )  ) سار  » .نداتـسیا ياپ  هب  نداتـسا -  تسار  ما .» هدرکن  ار  راک  نیا  نم  میوگ 

هتشگن فرط  ناگی  هب  «، » دروارف یلیس )  ) یکسرات کی  ششوگ  نب )  ) گت هب  سار  «، » تشش شرتخد  شیپ  هدمآ  سار  : » لیذ ياه 
«. دییارب یم  غاب  شیپ  زا  دیریگ ، نتفر  سار 

نیا .دییارد  هار  هب  ینعی  میور » یم  بتکم  هب  دیشار   » .درادن رگید  ياهلکـش  تسرما و  لعف  نیا   - Ro_1ed, ro_1 شار دیشار ،
.دشاب یم  وش » یهار  دیوش ، یهار   » ففخم هژاو 

هدرک غار  ار  راوید  گت  بآ ،  » .هداشک ياج  خاروس ،  - Ro غار
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یم غار  شنامـشچ  تسا ، هدرک  ریز  باوخ  : » تسه نتفر » غار  مشچ   » ریبعت دـیارد .» لامـش  رتمک  نام  هدرک  غار  مین  ار  رد  «، » تسا
تشد و امومع  تاغاب و  غار » غاب و   » بیکرت رد  تسا .» هدش  یخاروس  لثم  هدش  گنت  شنامـشچ   » هک دشاب  نیا  روظنم  دیاش  دور .»
: تسا هدـمآ  نینچ  غار »  » حرـش سرف  تغل  رد  تسه .» دابآ  ياهغار  غاـب و  رهـش  درگادرگ  رد   » .دـنیوگ یم  ار  نیـشن  مدرم  رازغرم 

: تفگ یکدور  ارحص .» بناج  هب  دشاب  هوک  نماد  غار -  »

غار تشد و  هب  دمایب  هوک  گنت و  وهآ ز 

يروخ رگا  نونکا  دوب  شوخ  هداب  هزبس  رب 

مه زیچ  ره  هتسار  و  : » تسا هدمآ  زین  هتـسار »  » تروص هب  ناهرب  رد  .رازاب  رد  هچوک و  رد  هتـسویپ  مه  هب  ياهناکد  - Rasta هتسر
رازاب امومع  ای  اهناکد  فص  ینعم  هب  هتسر  «، » دنوش عقاو  فص  کی  رد  هک  ییاه  هناخ  رازاب و  هتـسار  نادند ، هتـسار  وچمه  تسه ،

: دیسر رظن  هب  يرونا  تیب  کی  رد 

وش تعانق  هتسر  هب  سفن  يا 

تسا نازرا  کین  زیچ  همه  اجناک 

و : » دیسر رظن  هب  تسار »  » تروص رد  دیحوتلارارسا  رد  ون .» ِتسر  «، » نارگرز ِتسر   » .دوش یم  فذح  ه » ، » تفاضا رد  دنقرمس ، رد 
(1) هچوک : » تسه يریبعت  نینچ  دنقرمس  رد  دوب .» روباشین  رهش  رازاب  تسار  زا  همین  کی  نیا 

لـصا رد  بناج  نیا  رظن  هب  هکلب  تسین ، روکذم  ینعم  نآ  هب  هتـسر »  » اج نیا  رد  تسین .» هتـسر  هَر و  رپ -  مدآ  هبارع و  نیـشام و  زا 
.تسا هدش  فیرحت  هتسر » هار و   » هب تسا و  هدوب  نتشذگ » ندمارب ، هار   » ینعی نتسر » ِهر  »

رنه یب  وربآ ، یب  تیاهن  صخش   - Rasvoyu rad يدّر ياوسر و 
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«. تسا هتشگ  هدش  يّدر  ياوسر و  زاب  لاس  کی  يو   » .مدرم هدز  ترفنو 

نایم رد  هک  ار  یـصخش  .تسا  هدـش  هتفرگ  هکرعم » ِدر   » لاقم زاو  دوش  یم  هتـشون  تفاـضا  اـب  لـصا  رد  يّدر »  » ریبعت نیا  مود  هژاو 
هک يدر »  » هژاو ناـمه  دـنیوگ و  یم  یگدـش » هکرعم  در   » ار وا  دـنهد ، یمن  هار  ار  وا  تیعمج  هب  هدـش  هدز  نیرفن  وربآ و  یب  مدرم 

.تسا هدش  هتفرگ  الاب  لاقم  زا  لصا  رد  تسا ، لمعتسم  تفص  نوچ 

تـسار هدینادرگن  یفرط  هب  يور  ینعی  دیریگ » ندز  پگ  تسار  يور   » .همه شیپ  رد  اراکـشآ ، ( - Ruy ros(t ت )  ) سار يور 
( هچیلک  ) هدرگ لکـش  هب  ار  نآ  دوش  یم  هدامآ  نان  يارب  ریمخ  یتقو  ندرک » سار  ار  نان  «، » دـینز پگ  هدرک  هاگن  همه  هب  ای  نم ، هب 

ینعی دنیوگ ، یم  ندرک » سار  ار  نان   » ار يزپ  نان  راک  نایرج  نیمه  .دنراد  یم  هاگن  تعاس  مین  زاب  ندینابسچ  رونت  هب  ات  هدروآ  رد 
هراوشوگ و ون و  هزات و  ياهسابل  يداش  هکرعم  ای  نشج  دیع ، تبسانم  هب  دنقرمس  رد  .ندروآ  رد  بسانتم  هدرگ و  تروص  هب  ار  نان 

زور ار  شیاه  هچب   » .دنیوگ یم  ندمآ » رب  هدرک  سار  ندرک ، سار   » ار راک  نیمه  کنیا  .دـنیآرب  یم  هدیـشوپ  رویز  رز و  ناجرم و 
، ینعم صخـش » ندرک  سار   » هک دور  یم  لامتحا  هَید .» مدرک  سار  هتفگ  مرـسپ  زور  داز  زورما  «، » تسا هدمآ  رب  هدنانک  سار  دـیع 

.تسا نتسارآ  ففخم  ای  فیرحت  تسا و  ندروآ  رد  بسانتم  بوخ و  تروص  هب 

دوش و یم  هتفگ  درادن ، تیلضفا  يرترب و  نارگید  زا  هک  یـصخش  تبـسن  رد   - Ruy ro mah nadidan ندیدن هَم  ار  يور 
امش يور  ینعی  دنرایب .» هتخاس ) هدامآ   ) هدرک رایت  ار  زیچ  همه  امـش  يارب  هک  سدی  هم  ار  امـش  يور   » .دراد تمالم  نعط و  گنهآ 

هب شیپ  همه  زا  هک  سدیدن  هم  ار  سک  نآ  يور   » .ددرگ هدامآ  یتمحز  یب  امش  يارب  زیچ  همه  هک  تسا  هدیدن  هام  ار 
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!«. دنشاب راوازس  هفحت 

ردـپ لاـم  يـالاب  ردارب  ود   » .يدـنواشیوخ یتسود و  طـباور  ندومن  عطق  ندرک و  هقـالع  كرت  مه  زا   - Ryi nodid دیدان ِيور 
«. دنوش دیدان  يور  هدهیب  پگ  کی  يارب  رداد  رهاوخ و  هک  مراذگ ) یم  ) منام یمن  نم  «، » دندش هدیدان  يور  رخآ  هدرک  شالت 

دوخ اب  ار  امـش  «، » مسرپ لوپ  يو  زا  هک  دـشن  میور   » .ندرکن لیم  ندومنن ، تئرج  ندرک ، مرـش   - Ry na_1udan ندشن يور 
یمن دش » میور  راک  نیا  هب   » ینعی تسین ، لمعتسم  قیدصت  لکش  رد  دیوگ .» امش  هب  هک  تسا  هدشن  شیور  اما  تسا ، هدوب  یندروآ 

دوخ گن ) ) رداد هدرک  توعد  ار  همه  هک  دش  تیور  لیخ  هچ  : » دیآ یم  قیدصت  تروص  هب  یباطخ  راسفتسا  دروم  رد  اهنت  دنیوگ ،
.»؟ تدرک شومارف  ار 

«. دنام یم  هدش  کبس  راب  ناتیناشک ، هر  راچ  هس  زاب  «.» دش باریس  اج  همه  هک  دوب  هدروآ  بآ  هر  ود   » .هعفد راب ، هبترم ،  - Rah هر
(. ص231 «) تسا هدیدزد  هک  ار  عاص  هک  عاص  زا  سرپب  هر  کی  : » تسا هدمآ  يربط  همانخیرات  رد 
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[ز]

دنقرمـس رد  مدنام .» هدش  راز  شرادید  هب  «، » دنام هدش  راز  نان  هچراپ  کی  هب   » .یجاتحم يدـنمزاین ،  - Zor _1udan ندش راز 
هدـشن تفای  لوپ  هزبرخ  کی  هب  گن )  ) داخن هدـنام  راز   » .دوش یم  لامعتـسا  نوگانوگ  ياـهدروم  رد  هک  ْدـَنام » راز   » تسه يریبعت 

«. دوش یمن  میورن  نونکا  دنام ، راز  « ،»؟ دشاب

ینعم هکلب  درادن ، ار  شا  یلصا  ینعم  مدرم  لامعتـسا  رد  اما  تسا ، راز » راخ و   » ینعم هب  راز »  » هژاو زا  دنچ  ره  ریبعت  نیا  هدنامراز - 
نیا هب  دـبنج » یمن  شیاج  زا  هدـنامراز  مدز ، روز  هتفگ  منابنج  شیاج  زا  ار  گنـس  نیا   » .دراد هناراکـشزاون  یتح  مرن و  گـنهآ  و 

: تسا هتفگ  یتیب  رد  یلاله  گنهآ  ینعم و 

يراز ناج  تسدنام  ناناج ، لصو  تسا  هتفر 

هدنام راز  ناج  نیا  يدنامن  یکشاک  يا 

هچ «، » دـماردن سک  چـیه  شوگ  هب  درک  يراز  اهردـق  هچ  هراچیب   » .ندرک اجتلا  ندومن ، سامتلا   - Zori kardan ندرک يراز 
دینک يراز  ار  يادخ  و  : » هدمآ يربط  همانخیرات  رد  میرادن .» يروز  میراد  يراز  :» تسه یلاقم  دش .» یضار  دعب  مدرک و  يراز  ردق 

(. ص377 « ) دنک وفع  ار  امش  ناهانگ 

حرش نینچ  ناهرب  رد  تسا و  هدوب  بز »  » لصا رد  هژاو  نیا   - Zap پز
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رد تسه .» مه  ناـسآ  ینعم  هب  ...دـنرآ و  تسد  هب  تفم  اـی  دـنبایب  هک  دـشاب  يزیچ  ره  نآ  تسا و  ناـگیار  ینعم  هـب  : » تـسا هتفاـی 
زیچ کـی  اـی  دریگ  ندرک  رارکت  ار  نآ  هتفاـی  ار  ینخـس  یـسک  رگا  هک  ناـنچ  .دوش  یم  لامعتـسا  کـیدزن  ینعم  نیمه  هب  دـنقرمس 

( ار زیچ   ) هزیچ بز   » .دـیتفای تفم  ناسآ و  پگ  ینعی  هید » دـیتفای -  پگ  پز  : » دـنیوگ یم  دـنک ، فیرعت  فیـصوت و  ار  هدـنزراان 
 : تسا هتفگ  انعم  نیمه  هب  زین  یمور  يانالوم  هید .»! دینک -  یم  فیرعت 

نادم بز  نم  همان  حتف  کیل 

نایع يدید  لد  رس  سک  ره  هنرو 

( کشزپ  ) ِروتخود ناگی  اراز  «، » دنام هدمآ  رضاح  هراز  نکن  گن )  ) یگنتلد ردق  نیا   » .هک دشاب  دیاش ،  - Zora Zoro اراز هراز ،
«. دوش تفای  زغن 

گنرز تخرد  زا  هراعتـسا  هژاو  نیا  تـسا .» راوـشد  ندرک   (1) راگدـش ار  گـنرز  نیمز  نیا   » .تخـس نیمز   - Zarang گنرز
دشاب و تخـس  بجع  دیاش و  ار  مزیه  یهوک و  تسا  یتخرد  گنرز -  : » هدـمآ سرف  تغل  رد  .دراد  تخـس  یلیخ  بوچ  هک  تسا 

: تفگ کجنم  دنامب .» زور  هدزناپ  هد  دنشوپب ، كاخ  رد  وا  شتآ  نوچ 

دهدن نم  راب  تسود  رگ  میرگب  نانچ 

لاگ گنرز ز  خش و  ردنا  دوش  نوخ  هراخ  هک 

( یقداص ییابتجم -  )

یبرع طبـض »  » هدـش فیرحت  لکـش  هژاو  نیا  درادرب .» یمن  متفز ) ای :  ) نم تفز  ار  دوهیب  ياهپگ  نیا   » .تابث تقاـط ،  - Zaft تفز
«. نداتسا تخس  نتفرگ ،  » ینعم هب  تسا 

زارد ار  پگ  نانچ   » .نتشگ گنتلد  ندش ، تسس  - Zaf kardan ندرک فز 
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هب هک  تسا  یبرع  فعـض »  » هملک نیا  لصا  درک .» فز  ماهلد  میارب ، یمن  هناخ  زا  زور  بش و  «، » درک فز  میاهلد )  ) ماهلد هک  درک 
.دیآ یم  یگنتلد » یتسس و   » ینعم

ینعم نیمه  هب  هژاو  نیا  دوش .» یم  لالز  هام  هریت  ياهیوج  بآ  «، » لالز فاـص و  زورما  نامـسآ   » .فافـش فاـص و   - Zulol لالز
: هدمآ رایسب  یمور  يونثم  رد 

لالز فاص و  ناد  بآ  نوچار  قلخ 

لالجلاوذ تافص  نابات  نآ  ردنا 

ینعم هب  تسا  ّمذ »  » یبرع هشیر  زا  هژاو  نیا  ما .» هدیدن  لاح  ات  نم  ار  مز  هچب  لیخ  نیا   » .رادنورد اردان ، پک  ور ، کی   - Zum مُز
«. يدنسپان يدب ، »

زا سک  ود  سپ  هدینارذگ  هتسد  شفرط  ود  زا  هتفاب  ینادراب  دیب  ياه  هدون  هخاش و  ینعی  ( zimca  ) هچمیخ زا   - Zambar ربمز
یم  Zambaraltak کتلغ ربمز  ار  نآ  دـننک و  یم  بصن  مه  خرچ )  ) کتلغ هب  ار  ربمز  .دـنرادرب  یم  راـب  هتفرگ  اـه  هتـسد  نیا 

بوچ رد  ار  وا  رـس  ود  یکـشَم و  ای  دـشاب  یمیلگ  تسا : هتفای  حرـش  نینچ  سرف  تغل  رد  .تسا  هدـش  تبث  ریبنز  ناهرب  رد  .دـنیوگ 
: هتفگ یقیقد  هکنانچ  دنشک ، یم  نادب  لگ  ای  كاخ  دنریگرب و  سک  ود  هب  هتسب و 

ناشاه هناخ  هتخوس  هدنک و  نونک 

ربنز توبات و  هب  هدرب  زاب  همه 

( یقداص ییاتبجم -  )

هلاوز  » .دنزاس ناناتکی  نآ  زا  هک  تسا  ریمخ  هلولگ  کی  هلاوُز ، نایدنقرمـس  شیوگ  رد  هلاوَز   - Zuvalayi butun نوتب هلاوز 
هلاوز  » .تسا هدینادرگ  یسک  بیصن  ریدقت  تسخن  زا  هک  تسا  مارآ  یگدنز  خارف و  قزر  زا  زاجم  نوتب »
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«. دشاب نوتب  لوا  زا  نات ) هلاوز   ) ناتیلاوز دییوگ  ادخ  («، » تسا هدمآ   ) یگدمآ گن )  ) نوتب لوا  زا  امش 

«. درکن باوخ  زارد  بش  درک ، هروز  درد  (. » تسا لمعتسم  نارامیب  درد  تبسن  هب  رتشیب   ) نتفرگ الاب  تدش و   - Zura هروز

هژاو نیا  درک .» هچنوز  ار  همه  هدـمآون  رادرـس  «، » میتـفرگ هدرک  هچنور  ار  راـک   » .اّدـج مکحتـسم ، مکحم ،  - Zavanca هچنَوَز
« دنمروز  » قادصم هب  دنمواز »  » تروص هب  هژاو  نیا  زا  .دراد  ار  روزرپ »  » ینعم واز »  » اج نآ  تسا و  هدمآ  یسراف  میدق  نابز  زا  انامه 

نامز رورم  هب  هچدنمواز »  » نیا تسا و  هتـشاد  ار  هناروزرپ »  » ینعم هک  تسا  هدش  قاحلا  هچ »  » هچ هصح  نآ  هب  هتخاس  يا  هزات  لکش 
.دراد ار  روز  رپ  ینعم  واز »  » زین یناریا  میدق  نابز  رد  .تسا  هدش  هچنوز » »

یم غاب  هب  هک  تشـش  هدرک  ریتیز  هدـمآ   » نتخاس راداو  روز  اـب  يراـک  هب  اـی  ندیناباتـش  ار  یـسک   - Zitir kardan ندرک ریتیز 
هب هدیـشک  ار  نامک  هز   » ینعی تسا ، هدوب  ندرک » ریت  هز و   » لصا رد  ریبعت  نیا  تسه .» تقو  یلاـح  دـینکن ، ریتیز  ردـق  نیا  «، » میور
اب يرابجا و  تلاح  رد  تسا : هدـش  هدومرف  راک  مه  مدآ  هب  تبـسن  گنت  عضو  نیا  و  ندوب » هدامآ  ریت  ندرک  اهر  هب  هتخادـنا  ریت  نآ 

.نتشاداو يراک  هب  يروز 

نیا زا  دوش .» یم  قیز  هدید  ار  شردارب  هتـسیاشان  ياهراک  «، » مدش قیز  هتـشش  اهنت  هناخ  رد  اهزور   » .غامد یب  گنتلد ،  - Ziq قیز
رخآ اه  یقّیز  نیا  «، » دنناوت یمن  هتشادرب  ار  یّقیز  مردام  «، » هریغ هودنا و  یغامد ، یب   » ینعم هب  دوش  یم  قتـشم   Ziqqi یّقیز  » هژاو

.تسا هدمآ  مه  راک » تدعاسمان  یگنت و   » ینعم هب  تسا  یبرع  قیض »  » زا ًالصا  هژاو  نیا  دنک .» یم  رامیب )  ) لسک ار  مدآ 
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[س]

هدـمآ يربط  همانخیرات  رد  تسا .» هداتـسا  هدـش  راوشد  اهراک  لاس  هب  لاس   » .لاس ره  لاـس ، زا  لاـس   - Sol ba sol لاس هب  لاـس 
« زور هب  زور   » ریبـعت قادـصم  نیمه  هب  ص265 .) « ) دـنتفرگ یمه  لاس  هب  لاـس  دتـس و  یمه  داـهن و  ناـشیا  رب  زین  تیزج  و  : » تسا

هرابع نیا  یبرع  ریبعت  تفرگ .» ندش  رتهب  زور  هب  زور  ناشلاوحا  «، » تسا هداتـسا  هدش  رتدایز  ناشرهم  زور  هب  زور   » .تسا لمعتـسم 
«. نیمه لاوحا  ٍموی  ِّلک  تسا : جیار  مه 

زورما دـنا و  هدـمآرد  ناـس  هب  مه  سک  نیا  هنا   » .دوـش یم  هدوـمرف  راـک  دنخـسپ  زنط و  گـنهآ  هـب  رتـشیب  هژاو  نـیا   - Son ناس
هدـمآ تردـق » توـق ، ماـظن ، بیترت ،  » ینعم هب  هک  تـسا  ناـماس »  » فـفخم لکـش  اـنامه  هژاو  نـیا  دـننک .» یم  گـن )  ) ینـالکنهد

(. ناهرب ) تسا

.تسا هثج  فیعـض  جـنردوز و  ساّـسح و  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  یـسک  تبـسن  رد   - Soya tunuk budan ندوب ُکُنت  هیاـس 
لـسک دوز  دوز و  کنت ، شا  هیاس  ار ) ینالف   ) هینالف «، » دـناوت یمن  گن )  ) هتـشادرب پگ  کنت ، شا  هیاـس  ار ) ناـترتخد  ) هناـترتخد »

.دیآ یم  رظن  هب  هیاس »  » لثم هک  تسا  تماق » مادنا ، نت ،  » يزاجم ینعم  هب  ریبعت  نیا  رد  هیاس » «، » دوش یم  رامیب ) )

ابیزان ینعی  تسا ،» هدوب  درس )  ) کنخ شا  هراتـس  «، » تسا هدوب  مرگ  هراتـس  یلیخ  ناشرتخد   » .امیـس يور ، هجو ،  - Sitora هراتس
.تسا هدوب 
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«. دندنام هدش  تسود  ردق  نیا  هک  دمآ  تسار  رگیدکی  هب  ناش  هراتس  «، » اه هراتس  ندمآ  تسار )  ) قفاوم مه  هب  : » تسه ریبعت  نینچ 
.تسا هتفرگ  أشنم  موجن  ملع  زا  ریبعت  نیا 

یمن تکرب  تخـس  ِمدآ  « ،»؛ وک دـیدوبن -  تخـس  لیخ  نیا  امـش  «، » تسا تخـس  ادـج  مدآ  يو   » .لیخب کسمم ،  - Saxt تخس
« .دبای

دنقرمس رد  بارُـس » (. » ناهرب « ) دشخرد یم  باتفآ  رد  هک  دنیوگ  ار  هروش  نیمز  » .تسا  Sarob بارَس »  » ًالصا  - Surob بارُس
تبارـس يا  !«، » دـینیب ار  تشپ  هروش  نیا  بارـس  تفا و   » .دوـش یم  هدوـمرف  راـک  ریقحت  زنط و  گـنهآ  هب  مادـنا »  » و يور »  » ینعم هب 

« بارُّسا  » ریبـعت .تسا  هدـش  هیبـشت  هروـش  نیمز  هـب  هـک  تـسا  یمادـنا  ریقحت  گـنهآ  هـب  بارـس »  » دروـم نـیا  رد  دوـش .»! کـشخ 
يو بارـس  زا  ینعی   ) شبارّـسا «، » دراب یم  ناراب  زورما  بارّـسا   » .تسا لمعتـسم  رادنپ  نامگ و  گنهآ  هب  بارـس ) زا   ) Assurab

«. دوش یمن  یضار  راک  نیا  هب  يو  هک ) تسادیپ 

هدرک تمرح  ارم )  ) هنم  » .يریذپ تنم  يداش و  ِتیاهن  ندش ، لاحـشوخ   - Sar ba osmon rasidan ندیسر نامسآ  هب  رس 
«. دیسر نامسآ  هب  مرس  مدش  دنسرخ  يدمآ ،

هراچ و یب  هشیدـنا و  یب  ار  يراک  اـی  ار  يزیچ  نتخیر ، بآ  يزیچ  رـس  هب   - Sara_1 ba ob rextan نتخیر بآ  هـب  شرس 
ار هشیپ  کی  یـسک  دـنا ،» هتخیر  بآ  هب  شرـس  زور  کی  رد  اه  هچب  مدوب ، هدروآ  نیریـش  نان  یتوق  کی   » .نتـشادرب نیب  زا  ریبدـت 

«. دندش لوغشم  تراجت  هب  هتخیر  بآ  یملعم  رس  هب  ینالف  : » دنیوگ یم  ددرگ ، لوغشم  رگید  راک  هب  هدرک  كرت  هدهیب 

سک نآ  راک   » .ندز تسد  يراـک  هب  شهاوخ  یب  قوش و  قوذ و  یب   - Saram dilam kor kardan ندرک راک  ملد  مرس 
هک تسا  نآ  روظنم  اج  نیا  تفر .» هدمآرب  دوز  تفُر و  ار  هناخ  ملد  مرس ، دمآ و  هنید  «، » ملد مرس  تقو  همه 
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.دهد یم  ماجنا  مامتان  تسردان و  ار  اهراک  هدرک  ییوج  هناهب  نایوگ ، دنک » یم  درد  مرس  دنک ، یم  درد  ملد   » صخش نآ 

ار وا  هک  ندمآ  یسک  دزن  ینامیـشپ  یهاوخ و  رذع  مسر  هب   - Sara xam karda omadan ندمآ هدرک  مخ  ار ) رس   ) هرس
( ار شرس   ) هشَرَس هدش  نامیـشپ  نونکا  هنم  درکن ، شوگ  مپک  هب  لوا  رد   » .دنا هتفرگن  رابتعا  هب  ار  وا  نخـس  ای  دنا  هدیناجنر  لوا ، رد 

«. ییآ یم  مشیپ  هب  هدرک  مخ  ار ) ترس   ) هتَرَس زور  کی  نکن ، ینم  نم  «، » تسا هدمآ  مشیپ ) هب   ) هب مشیپ  هدرک  مخ 

« تاولص  » لصا رد  تاولس » («، » دنا ) راد تاولس  مدآ  ناتردپ  «.» روز سک  نآ  تاولـس   » .یگرزب ذوفن ، تبیه ،  - Salavot تاوَلَس
يداع و نامدآ  هب  اما  دوب ، لمعتسم  نیدتم  راد و  يوقت  نامدآ  تبـسن  هب  رتشیب  هژاو  نیا  زامن .» اعد ،  » ینعم هب  تسا  تالـص »  » عمج
هچ ره   » ینعی تاولـص ،» هتـشذگ  هب   » تسه يریبعت  نیا  زا  ریغ  .دنهد  یم  تبـسن  دنتـسه ، ذوفن  اب  يدج و  ناصخـش  هک  مه  يررقم 
«، میهدن داب  ار  هنهک  هاک  تاولص ، هتشذگ  هب  دییایب ، ریخ  «، » میشاب کین  تبسانم  رد  مه  اب  لوا  لثم  زاب  هدشن  روآدای  نآ  زا  تشذگ 

.مینک شومارف  ار  هتشذگ  ياهپگ  ینعی 

تامس مادنا و )  ) تفا و هنا   » .تسا لمعتسم  ازهتسا  زنط و  گنهآ  هب  .امیـس  يور ، مادنا ،  - Sumot, summot تاّمُس تامُس ،
درفم هک  تسا  یبرع  تامِس »  » زا هژاو  نیا  میوگ .» یم  منیبن  ار  يو  تامس  تفا و  نم  !«، » دوش ك )  ) شخ تتامـس  همه  !«، » دینیب ار 

ار تاَّمُس »  » و تامُـس »  » تروص نایدنقرمـس  يوگو  تفگ  رد  ثایغ .)  ) دیآ یم  زین  تأیه  تروص و   » ینعم هب  تسا و  تمـس »  » نآ
.تسا هتفرگ 

« میقـس  » یبرع هشیر  زا  هژاو  نیا  دـبنج .» یم  روز  هب  شیاج  زا  موقوس ، يو   » .راجنهان ِهبرف  دایز  دـح  زا  صخـش   - Squm موقوس
یهبرف موقوس ،  » .تسا هدمآ  راد » بیع  صقان ،  » ینعم هب  ازاجم  و  رامیب »  » ینعم هب  تسا 
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«. تسا کیدزن  يرامیب  ناصقن و  هب  هک  تسا 

هدمآ کیدزن  امـش  هب  سک  ره  هدید  ار  امـش  تلوس  «، » دندوب تلوسب  مدآ  ناتردپ   » .يدـنموربآ یگرزب ، راقو ،  - Savlat تلوس
زا ناـشتلوس   » .دـیآ یم  مه  زنط  گـنهآ  هب  تلوـس » «، » یگرزب راـقو و   » ینعم هب  تـسا  تبالـص »  » لـصا رد  هژاو  نـیا  دـناوت .» یمن 

«. تسا رتدنلب  ناشدوخ 

بارخ ناریو و  قایـس  نیا  هب  ار  یلیوح  !«، » تسا هدـش  یم  مرـش  یب  قایـس  نیا  هب  مه  مدآ   » .عـضو تلاـح ، زرط ،  - Siyoq قایس
(. قایِّسا .گن  « ) ناتیدرک

«. میدوب هداد  بآ  باریس  ار  زایپ  زورید  !«، » نک باریس  کی  ار  نیمز  بشما   » .نداد ناوارف  بآ  ار  تشک  نیمز   - Serob باریس
هـشیمه ار  شراگزور  يو  «.» دـش باریـس  رازاب  رد  هویم  لاسما   » .دوش یم  لامعتـسا  ناوارف »  » امومع ینعم  هب  باریـس »  » دنقرمـس رد 

« نادرگ باریـس  ار  ام  نکرت و  نوماه  زارف و  راد و  ینازرا  یناراب  ار  ام  : » تسا هدـمآ  يربط  هماـنخیرات  رد  دـنام .» یم  هدرک  باریس 
(. (ص114

مک «، » باوخریس  » لباقم رد  دیتسه .» باوخ  ریـس  یکدوک  زا  امـش  » .باوخ رادتـسود  باوخ ، رایـسب  مدآ   - Serxob باوخ ریس 
: دیسر رظن  هب  یباوخریس »  » هژاو يرونا  تیب  کی  رد  متسه .» باوخ  مک  مدآ  نم   » .دوش یم  لامعتسا  باوخ »

هنتف هدید  دنیبب  ار  یباوخریس  نونکا  مه 

نادیم نیا  كاخ  ددرگ  باریس  ودع  نوخ  زا  هک 
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[ش]

فیرحت لکـش  میتاش » «، » درایب شوخ  ربخ  ناگی  میتاش  ناترتخد  «، » دوش زغن  اوه  میتاش   » .لامتحا انامه ، دـیاش ،  - 0otim  _ میتاش
ارم ینعی  دـماجنا » یکین  هب  اـهراک  میتاـش   » .دـشاب یم  تسا ) نیا  نم  ناـمگ  ینعم  هب  دـیاش -  ارم  ینعی  « ) مدـیاش  » فـفخم هدـش و 

« مه دیاش   » لصا رد  انامه  میتاش »  » هک تسا  نیا  رگید  نیمخت  .تفای  دهاوخ  ماجنا  یکین  هب  اهراک  هک  دیاش ) ارم   ) تسا نآ  لامتحا 
.تسا رترود  عقاو  زا  نیمخت  نیا  ماما  تسا ، هدوب 

هژاو زا  اـنامه  ندز » یتاپـش   » ینعی ریبـعت ، نیا  دروارف .») اـی :  ) دز یتاپـش  کـی  شیور  هب   » .یکـسرات یلیـس ،  - 0appoti  _ یتاَّپش
(. تسا جیار  نان  نیا  نتخپ  ناتـسهوک  رد  ناتـسکیجات ، رد  مه  الاح   ) دـنزپ یم  رونت  ای  هبات  رد  هک  ُکُنت  نان  ینعم  هب  تسا  یتاپچ » »

ندز یتاپچ  لثم  ندروارف ، ندرگ  ای  يور  هب  یتاپچ  لثم  زین  ار  تسد  فک  دننابـسچ ، یم  ای  دـننز  یم  رونت  هب  ار  یتاپچ »  » هک ناـنچ 
.تسا هدش  ندز » یتاپش  «، » ندز یتاپچ   » ریبعت نیا  تسا و 

«، ایب هتفرگ  ربخ  تا  هچرتخد  زا  هتفر  هدز  سپش   » .تسا ندیود  نتفر و  تعرس  اب  زیت  دوز ، ینعم  هب  ندز  سپش   - 0ippas  _ سِّپِش
تـسا هدمآ  دوز » هدنهج   » ینعم هب  هک  تسا   0ap « _ ْپَش  » هشیر زا  هژاو  نیا  دیود .» شا  هناخ  هب  هدز  سپـش  دینـش و  ار  پگ  نیا  »

یضعب رخآ  هب  یکیجات  نابز  رد  ناهرب .) )
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دروم نیا  رد  .دـش » هداشک  هدرک  ( ijjas  ) سّژِغ رد   » هچنانچ .دنک  یم  هدافا  ار  ادص  ندـمآ  رب  هدـش  قاحلا  ْسَا »  » کپـسچ اه  هژاو 
«، پش  » هشیر زا  مه 

.تسا هتفرگ  تروص  سّپِش » »

حاتش يو  هب   » .لد تخس  هشیدنا ، یب  يور ، یب  مدآ   - 0attoh  _ حاتش

« .ندمآرب لادتعا  دح  زا   » ینعم هب  تسا  حطش »  » یبرع هشیر  زا  هژاو  نیا  دناوت .» یمن  هدمآ  گن )  ) سب سک  چیه 

کی دـینام ، ار  همرتش  يو  «، » هید همرتش  ادـج  يو  هچب  » .خوش رارق ، یب  كالاچ ، تسچ و  راکزیت ، صخـش   - 0atrama  _ همَْرتَش
رد .يراکزیت  يرایـشه ، يدنمـشوه ، یکالاچ ، تسچ و  ینعم  هب  تسا  رطـش »  » یبرع هشیر  زا  هژاو  نیا  دـنک .» یمن  تسرد  ار  راـک 

.تسا هتفرگ  ار  همرتش »  » تروص هژاو  نیا  نایدنقرمس  شیوگ 

یکنخ زا  بشما  «، » ما هدنام  هدش  خش  هتـسنادن  ار  منتفگ  هچ  سرت  زا   » .ندنام نابنجان  تکرح ، یب   - 0ax _1udan  _ ندش خش 
رد دنیوگ .» ار  مکحم  زیچ  ره  : » تسا هدمآ  خش »  » حرش رد  ناهرب  رد  يدنام »؟ هدش  خش  تساخان  ارچ  «، » دندش خش  همه  يدرـس ) )

.تسا هدمآ  تکرح » یب  نابنجان ،  » ینعم هب  ازاجم  مکحم »  » نیمه دنقرمس  شیوگ 

دش هبنش  ود  رد  ار  ندناوخ  «، » دمآ هدرک  دش  ار  يرکـسع  تمدخ   » .ندیناسر رخآ  هب  ندرک ، مامت   - 0ud kardan  _ ندرک دُش 
.»؟ دیدمآ هدرک 

یم لامعتسا  راک  نایرج  رد  هکلب  قلطم ، يانعم  هب  هن  هژاو  نیا  .ندش  غراف  یلوغـشم  زا  ای  راک  ندیناسر  رخآ  هب   - 0udan  _ ندش
یم دش ، مامت  هک  همان  نتشون.تسا  صخش  نیا  یـسیون  همان  ندیناسر  رخآ  هب  رظتنم  رگید  دسیون ، یم  يذغاک  ای  همان  یـسک  .دوش 

«. مدش اه ، : » دهد یم  خساپ  يرگید  يدش »؟ : » دسرپ
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دیما ناهج  کی  هب  يو   » .یعطق مزع  زیت ، تکرح  تدش ،  - 0ast  _ تسَش

رد تسش » «، » ور شهار  هب  نادرگن ، ار  شتسش  «، » دز نیمز  هب  هدمآ  تسـش  هب  «، » يدنادرگ ار  يو  ِتسـش  پگ  نیا  اب  وت  دوب  هدمآ 
نایدنقرمـس شیوگ  رد  .تسا  هتفای  حرـش  دنک » یم  نوریب  ار  داسف  هدز ، تدـش  اب  مخز  هب  حرج  هک  يرتشن  شین و   » ینعم هب  ناهرب 

.تسا رتشن  يزیت  لثم  عطاق  مزع  تکرح و  تدش  تسا : هدش  هتشاد  رظن  رد  رتشن  يزیت  نامه 

مگوش «، » تسا دب  مدآ  يو  مگوش   » .سفن تین ، هناشن ،  - 0avgum  _ مگوش

کین لاف   » ینعم هب  تسا   0ugun « _ نوگوش  » هدش فیرحت  تروص  هژاو  نیا  ددرگ .» یم  رب  تمالس  تحص و  ناترسپ  دینکن ، دب 
اب رتشیب  مگوش »  » نایدنقرمـس شیوگ  رد  اما  ناهرب .»)  ) سک ناـگی  ندـمآ  زا  اـی  ناـغرم  زاوآ  زا  هک  ناـنچ  هعقاو ، ناـگی  زا  نتفرگ 

.دنیوگ یمن  دینک » زغن  مگوش   » هک نانچ  دوش ، یم  لامعتسا  دب »  » تفص

بیغرت ای  دوخ  شهاوخ  اب  هک  تسا  نآ  روظنم  اج  نیا  رد  اـما  .ندرک  رهوش  ندـمآرب ، رهوش  هب   - 0uy kardan  _ ندرک يوش 
ار ام  و  تسا : هدـمآ  يربط  همانخیرات  رد  ینعم  نیا  هب  درک .» يوش  هتـشذگن  هام  ود  درم و  شیوش   » .دـنک یم  رهوش  مود  راب  یـسک 

(. ص 562  ) میراپس يو  هب  کلم  نیا  مینک و  هک  ییوش  زا  تسین  هراچ 

دنم هرهب  ریس و  ردام  ریش  زا  هک  يا  هزات  هبرف و  هرب   - 0irmast  _ تسم ریش 

رد تسمریش » «، » .دناد یمن  ار  تساک  مک و  تسمریش ، هچب  نیا   » .تسا لمعتـسم  هدرورپزان  خوش و  ناکدوک  قح  رد  ازاجم  تسا ؛
« .دراد تسد  هب  تسمریش  هرب  باصق  یناوج  : » تسا هدمآ  دیحوتلارارسا  رد  یلصا  ینعم 

هریش هنید   » .دنک یم  هیاعر  ار  بادآ  ترشاعم  تبحص و  رد  دراد و  بارـش  هئـشن  یمک  هک  یـصخش   - 0iramast  _ تسم هریش 
، دوب هدمآ  تسم 
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.تسا لمعتسم  مه  فیک » هریش   » هرابع ینعم  نیا  هب  میتسشن .» هدرک  تبحص  رتمک 

«. دیشوپ یم  هتفای  ار  منیش  منیش  ياهزیچ  «، » ددرگ یم  هدیـشوپ  منیـش  ياهـسابل  ناترتخد   » .قفاوم بسانتم ، ابیز ،  - 0inam  _ منیش
یم قفاوم  ینعی  دنیـش ، یم  یـسک  مادنا  هب  یـسابل  ای  يزیچ   » هک ینعم  نیا  هب  تسا  هدـش  هتخاس  نتـسشن » نتـشش ،  » لعف زا  هژاو  نیا 

(. .گن « ) مراف  » و مراد »  » قادصم هب  دوش  یم  هتخاس  منیش »  » تفص ما »  » کپسچ اب  تسا و  نیش » «، » نتشش  » لعف رما  هغیص  .دیآ 

ص:150

دنقرمس یسراف  شیوگ  رصتخم  همانتغل  دنیوگ ؟ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنایدنقرمس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


[ط]

« هلاـط شوـخ  ، » batoleh علاـطاب ) « ) ِهلاـَطب  ) ياــهریبعت .تـسا  علاــط »  » هژاو نـیا  لــصا  .تشونرــس  تمــسق ،  - Toleh ِهلاـط
ینعی ) نز زا  «، » دراد لباق  ياهدـنزرف  هک  ناترداد  تسا  هدوب  هلاـطب  مدآ   » .تسا لمعتـسم  ...و  battaleh ِهلاط » دـب   » xustoleh

چیه مراک  دوش ، ك )  ) شُخ مهلاط   » .تسناوتن هدرک  ادیپ  بوخ  رـسمه  ینعی  تسا .») هتـشادن  هلاط  ای   ) تسا هدوبن  شهلاط  رـسمه )
(. گن «. ) دریگ یمن  رارب 
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[ع]

«. دنک تزع  ار  ردام  ردپ  دیاب  دـنزرف  «، » ینیب یم  تزع  ینک ، تزع  ، » ندرک تمرح  نتـشاد  مارتحا  : İzat kardan ندرک تّزع 
«. میدرک لیسگ  هدروآ  اج  هب  ار  ناشتزع  دندوب ، هدمآ  ناتردارب  زورید  .تسا  لمعتسم  زین  ندروآ » اج  هب  ار  تزع   » ریبعت

هناخ و لاوحا  «، » دننک یم  بیع  اهمدآ  هک  دـینکن  ار  راک  نیا  زگره   » .نتفرگ بیع  ندرک ، تمالم   - Ayb kardan ندرک بیع 
متسرف و يوش  هناخ  هب  رتهک  رتخد  تسخن  هک  مراد  گنن  نم  : » هدمآ يربط  همانخیرات  رد  تفر .» هدرک  بیع  بوخ  هدید  ار  ناتیاج 

یلیخ تسا ) بـیع   ) Aybas سَبیَع »  » ریبعت دنقرمـس  رد  (. 195 «. ) دـننک بیع  نادـب  ارم  نامدرم  دوب و  هدـنام  هناـخ  هب  رتهم  رتخد 
ياهپگ لیخ  نیا  سبیع ، دـش  هچ  امـش  هب  «، » نکن یلیخ  نیا  سبیع  ياه   » .دوش یم  لامعتـسا  ناکدوک ) هب  تبـسن  اصوصخ   ) رایـسب

«. دییوگن شحف 
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[غ]

صخش تبـسن  هب  زین   Girrom ماّرغ ،  » هژاو نکن .» یمارغ  نک ، باـسح  رت  تسرد   » .ازـسان راـتفر  يرگ ، بیرف   - irrom یماّرغ
ياه هغیـص  یـضعب  رد  هک  تسا  یبرع  تمارغ »  » هشیر زا  انامه  هژاو  نیا  منک .» یمن  يزاب  امـش  اـب  مارغ ، امـش   » .دوش یم  لامعتـسا 
هدش فیرحت  لکـش  ای  یمارغ »  » .دراد ار  راد » ضرق   » و فیرح »  » ینعم میرغ »  » لکـش رد  و  ررـض »  » و تخادنا » همیرج   » ینعم یلعف 

.تسا هدش  هتخاس  یشاقن » «، » یماّسر  » قادصم هب  هک  تسا  یتروص  ای  تسا  یلباقم ) ینمشد ، « ) یمیرغ »

هلبآ ینعی  تسا ، هلبآ » هزوغ   » لصا رد  هژاو  نیا  .تسا » هدرک  هلوازغ  میاهیاپ  نتشگ  رایسب  زا   » .تخس هلبآ  هنیپ ،  - uzovla هلوازُغ
.تسا تخس  هزوغ  لثم  هک  يا ) هنیپ   ) يا

: تسه يریبعت  .ایبول  دوخن ، لثم  نالک  ياهناد  هّلغ و  هدرک  هزات  يارب  دراد  نـالک  ياـهخاروس  هک  یکلیا  لاـبرغ ،  - allber ریبلغ
رظن هب  راطع  خیش  ریطلا  قطنم  رد  ریبلغ » » .دوش یم  مولعم  شجنس  زا  دعب  راک  هجیتن  ینعی  دوش » یم  مولعم  میرادرب ، بآ  زا  ار  ریبلغ  »

: دیسر

مژد راخ و  دش  هناریو  نآ  رد  نوچ 

مه هب  شریبلغ  بوراج و  اب  دید 

کی وکسم  زا  ما ) هچب   ) میچب  » .يداع ریغ  بیجع و  زیچ   - alat یطلغ
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ًالامتحا یطلغ »  » زین ظفاح  نیریز  تیب  رد  دینک .» یم  رواب  پگ  ره  هب  هَیِد ، یطلغ -  مدآ  امـش  «، » .تسا هدروآ  یطلغ  ياهزیچ  هدوت 
: تسا هدمآ  ینعم  نیمه  هب 

رآ ياج  هب  دهع  امنص  متفگ : دش و  یم  يد 

تسین افو  دهع  نیا  رد  هجاوخ ، یطلغ  اتفگ 

طلغ وت  هجاوخ  يا   » هک دیوگ  یمن  بوبحم  تیب  نیا  رد  قطنم  يور  زا 

بوبحم دنک و  افو  دـهع  هب  بوبحم  هک  دـنک  یم  شهاوخ  هجاوخ  هکلب  دـشاب ، طلغ  هک  تسا  هتفگن  يزیچ  ظفاح  اریز  ییوگ ؛ یم 
!«. منک نم  هک  تسا  هدرک  افو  دهع  هب  هک  نامز  نیا  رد  یتسه ، یطلغ  بیجع و  صخش  وت  هجاوخ ، دیوگ : یم  باوج  رد 

تبیغ  » .ندز پـگ  وا  قـح  رد  اـی  ندرک  دـب  ار  وا  ندرک ، تیاکـش  وا  ندوـبن  رد  یــصخش  زا   - aybat Kardan ندرک تـبیغ 
یم تبیغ  تبیغ ، رد  ار  ام  هک  یناسک  نآ  ات  : » دـش دـیدزاب  دیحوتلارارـسا  رد  ریبعت  نیا  دـییوگ .» ناـشدوخ  هب  دـشاب  ناـتپگ  دـینکن ،

«. دناروخ یم  هچ  تبیغ  هدرپ  زا  ار  تزع  هاگرد  نازیزع  یلاعت  هناحبس  قح  هک  دننیبب  ...دننک 

میدق رد  هژاو  نیا  دیناجیغ .» راوید  فرط  هب  كدنا  ار  لاچخی  «، » مدیتلغ هدـیجیغ  دوب  يدـنبخی  هار   » .ندـیزغل  - ejidan ندیجیغ
هدـمآ مور  يانالوم  يونثم  رد  ناهرب .) « ) (1) ناکدوک ندیـشک  كَوَگ  ندیزخ ،  » ینعم هب  تسا  هتـشاد   ajidan ندیجغ  » تروص

: تسا

يژک دمآ  وت  ِبوّرخ  اقشاع 

يژغ یم  يژک  يوس  نالفط  وچمه 

: دیسر رظن  هب  يونثم  رد  زین  ندیژیغ » ندیجیغ ،  » لکش
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بدا یب  لکش و  هتفخ  كول و  گنل و 

بلط یم  ار  نآ  ژیغ و  یم  وا  يوس 

( نابدرن  ) هنیز زا  «، » دـمآ نییاپ  هب  الاب  زا  هدز ، لیغ  «، » دـنز یم  لیغ  كاخ  هب  رخ  لـثم   » .ندـیتلغ ندروخ ، تلغ  - elidan ندیلیغ
تلغ ار  نآ  اریز  دـنیوگ ، یم  elak کلیغ » ، » دـنزادنا یم  ابروش  ای  هتـشر )  ) ارگوا نورد  هک  ار  هتفوک  هزیر  تشوگ  تفر .» هدـیلیغ 

هچپوت لکش  هب  هدنالیغ ) درآ  هب   ) هدز

.دننک یم  هدامآ 
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[ف]

«، تسا هدوب  مرافان  ادـج  ظفاح  نیا  زاوآ  «، » دوش یم  مراـف  یلیخ  ناتـسبات  بازرو  ياوه  بآ و   » .نیـشنلد اراوگ ،  - Foram مراف
.تسا هدش  هتخاس  گن ) « ) مراد منیش   » تروص هب  ندیراف »  » لعف زا  مراف » («، » دیزو  ) دمآ مراف  لامش  کی  رضاح  »

هب رینپ  ریش و  «، » دیرافن سک  نآ  هب  وراد  نیا  «، » دیراف یلیخ  نم  هب  ناتسهوک  ياوه   » .ندمآ راگزاس  قفاوم و  - Foridan ندیراف
«. دراف یم  رامیب  مدآ 

تبـسن هب  دش .» چف  مناهد  هک  تسا  هتخپ  هزم  یب  هلوش  کی   » .دوش یم  ادیپ  یماعط  شوخان  هزم  زا  ناهد  رد  هک  یتلاح   - Fac چَف
ناتهارمه  » .دنیوگ یم  زین  لقعلا  صقان  يوگ و  هدوهیب  مدآ  تبـسن  هب  دـمآ .» رب  چـف  نات  هزبرخ  : » دـنیوگ مه  یندروخ  زیچ  ای  ماعط 

یسراف میدق  هژاو  هدش  ناریو  لکش  چف » «، » تفگ يرایـسب  چف  هدمآ  : » دنیوگ چف »  » زین ار  هدوهیب  نخـس  .تسا  هدوب  چف  رایـسب  مدآ 
: تسا هتفگ  یخلب  دیهش  دوش .» یم  ادیپ  ناهد  وضع  ناگی  صقن  زا  هک  یناهد  بآ   » ینعم هب  تسا  « bafj جفب »

دنیب وت  يور  رس و  هک  ار  نآ  دتفوا  یق 

يور رب  رب و  رب  ناکچ  جفب  نآ  زا  ملخ و  ناز 
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( یقایس ریبد  سرف  تغل  )

«. مینک یم  تبحص  هجرف  هب  زور  کی  «، » دنتفر هتشیشن  دنا ، هدوب  هجرف  یب  «، » دییایب ام  هناخ  هب  دوش  هجرف   » .تصرف  - Furja هجرف
: هتفگ يونثم  رد  مور  يانالوم 

يونعم رحب  ناشطع  يدش  رگ 

يونثم هریزج  رد  نک  يا  هجرف 

دننام هلف  هب  ار  میالم  مرن و  زیچ  .دریگ  یم  اراوگ  نیریـش و  معط  هدش  هتـسب  ندیناشوج  زا  دعب  هک  هدـیازون  واگ  ریـش   - Falla هّلف
لیخ کی  ینعم  هب  هُّلف  لکـش  هب  سرف  تغل  رد  تسا ،» هدمآ  رب  هدـش  مرن  مرگ و  نیرب ) هلف   ) هلف لثم  فرب  گت  زا  نیمز   » .دـننک یم 

: تسا هتفگ  يرهچونم  .هدمآ  تسام 

هدنیوگ ياهطب  رب  میراد و  نابرطم  نییآ  ون 

هلف نوچ  ياهدعاس  میراد و  نایقاس  دعاسم 
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[ق]

تسا و لومعم  تیاـهن  ریبعت  نیا  .ندرک  ندـش و  ندوب ، دـجو  رد  نوتفم و  فرتعم ، ندرک -  لـئاق  ندـش ، لـئاق  ندوب ،  Qail لئاق
همه ای   ) دندش لئاق  همه  هک  دناوخ  زغن  ياهدورس  نانچ  يو  ترسنوک  رد  زورید   » .دننک یم  هدافتسا  رایـسب  نآ  زا  زین  کبزوا  مدرم 

یتفرگ دای  یک  ار  رنه  ردـق  نیا  لئاق ، وت  هب  نم  «، » دـیدرک لئاق  ار  همه  ناـتزیمآ  تحیـصن  ياـهپگ  اـب  زورما  امـش  («، » درک لـئاق  ار 
رد دوخ  هرکذت  رد  يدنقرمس  ياحیلم  هک  نانچ  .تسا  هدوب  لمعتسم  شیپ  ياهنامز  زا  دنقرمـس  مدرم  نایم  ریبعت  نیا  یتخومآ »...!) )
«. لئاق وا  هب  همه  هک  تسا  لـیام  بغار و  شرطاـخ  یعون  هب  اـجه  وجه و  ههیدـب و  رد  : » تسا هتفگ  يدنقرمـس  دـهاش  اـنالوم  باـب 

روظنم لصا  نایدنقرمس  ریبعت  رد  هدننز » فرح   » و يوگ » نخـس   » ینعم هب  تسا ، یبرع  لوق »  » ردصم زا  لئاق »  » هژاو هک  تسا  مولعم 
نیرفآ و دننز و  یم  فرح  نآ  زا  اهنت  هک  دنتسه  ناجیه  دجو و  رد  نانچ  ...و  يا  هعقاو  زا  يزیچ ، زا  یـسک ، زا  مدرم   » هک تسا  نآ 

.دنتسه هدنیوگ )  ) لئاق ینعی  دنیوگ » یم  نیسحت 

ًالـصا هژاو  نیا  لاتق .» شدرد  «، » تفرگ لاتق  درد  ار  شمکـش  «، » دنک یم  درد  لاتق  شرـس   » .اسرف تقاط  تخـس ،  - Qattol لاّتق
تقاط تخس  درد  .دراد  ار  هدنشک »  » ینعم تسا و  لتق »  » هشیر زا  یبرع 
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 : تسا هتفگ  یمور  ینعم  نیا  رد  .دنیوگ  یم  لاتق » رهز  ، » دشاب یخلت  تخس  زیچ  رگا  .دنیوگ  یم  لاتق »  » مدرم ار  اسرف 

نیبگنا نیاک  ارت  نم  میوگ  دنچ 

نیزگ يرود  ناز  تسا  لاّتق  رهز 

هدینـش دروآ ، شوخان  ربخ  «، » متـشاد هاگن  نم  دوب ، هدـیتفا  بیرق   » .يا هثداـح  اـی  يا  هعقاو  عوقو  ندـمآ  کـیدزن   - Qarib بیرق
«. (1) مدش ْفَکلِد  بیرق 

هب «، » دـنداد بوخ  ترـسنوک  کی  ماقم  شـش  ياـهناوخ  زاوآ  یبیرق  هب   » .دوش یم  دربراـک  یکیدزن » هب   » ینعم هب  یبیرق » هب   » هراـبع
(2) هداشک ون  هار  یبیرق 

«. دوش یم 

هدشن هدرازگ  ياهزامن  تبـسن  هب  ندش » اضق  «، » دندرک اضق  هگان  ناشردـپ  زورید   » .نتـشذگ رد   - Qazo kardan ندرک اضق 
« .میدناوخ ار  یگدش  اضق  ياهزامن  «، » دش اضق  نیشیپ  زامن   » .تسا لمعتسم 

( هبتارم هس  فرع  يور  زا   ) هتـسش هزات  تیاهن  ار  هناخ  ياهفرظ  اصوصخ  ار ، هدولآ  ياـهزیچ   - Qatron kardan ندرک نارطق 
«. مدرک نارطق  هتسشار  لطس  نم  «، » نک نارطق  هتسش  ار  يو  ورب )  ) ور دیـسر ، گس  ناهد  قبط ، هب   » .تسا ندیناسر  لالح  هجرد  هب 

، نازورف  » یکیجات یـسراف  لکـش  قادصم  هب  .تسا  ریطقت ) « ) ندرک هزات  ار  بآ   » ینعم هب  َرَّطق »  » باب زا  هدوب  یبرع  ًالـصا  هژاو  نیا 
.تسا هدش  نارطَق »  » نآ ففخم  هک  دنا  هتخاس  نارَطَق »  » هژاو نابات ،»

هک ما  هدزن  تخـس  پگ  نم   » .تسا لومعم  ندـمآ » رهق  «، » ندرک رهق   ) ياـه هراـبع  تسا ، لمعتـسم  شجنر  ینعم  هب  - Qahr رهق
وا نهد  هس  ود  «، » دیآ یم  شرهق  پگ  ره  هب  كُزان ، سک  مرداد  (.«، » دیآ ) دیایب ناشرهق 
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لامعتسا هدیجنر »  » ینعم هب  يرهق » « ،»؛ مرسپ هنزغن ، ندرک  رهق  پگ  ره  هب  «، » تفر هدمآ  رب  هدرک  رهق  يو  نکیل  مدرک ، تحیـصن  ار 
نم  » .دـیآ یم  زین  بضغ »  » ینعم هب  رهق » («، » دـیآ یمن   ) دایب یمن  نم  هناـخ  هب  يرهق  نم  زا  زاـب  ( kayho  ) اهیک ینـالف  : » دوش یم 
نآ  ) سک نوا  : » دنیوگ یم  جنردوز  ناصخـش  قح  رد  مدز .» تخـس  ياهپگ  گن )  ) نهد هس  ود  بضغ ) نیح  رد  ینعی   ) رهق يالاب 

ینیب ریز  هک   ) ناهد ینعی  ( boli binišon ba  ) هب ناش  ینیب  ِلاب  شیوگ ، رد   ) ناش ینیب  يالاب  ناـشرهق  ار  ناـشیا  ینعی  ار  سک )
«. دنجنر یم  دوز  هدرکان  هشیدنا  هتفگن ، يزیچ  هداشکن ، تسا )

هدـبرع و  » ینعم هب  ازاـجم  اـما  تسا ، لمعتـسم  تماـیق »  » هژاو زیخاتـسر  رـشحم و  زور  نوـچمه  دنقرمـس  رد   - Qiyomat تمایق
هب دنک » یم  تمایق  هدمآ  هک  دییاشگن  ار  شقودنـص  «، » تفر هدرک  تمایقو  دمآ  هنید   » .دوش یم  دربراک  زین  اغوغو » روش  هشخرخ و 

ینعم نیمه  هب  زین  مئاق » تمایق   » هرابع دـندرک .» یناوخ  دورـس  تمایق  اـه  هچب  زورید  : » دـیآ یم  زین  زیگنا » تریح  بئاـجع ،  » ياـنعم
اه ییاشگلد  يزاب و   ) اه هماـگنه  یلیخ  هدـش  عمج  يرایـسب  مدرم  .دـش  مئاـق  تماـیق  اـج  نیا  شیپ  زور  ود  : » دوش یم  هدومرف  راـک 

شا هرکذـت  رد  يدنقرمـس  یبرطم  .تسا  هدوـب  درب  راـک  رد  دنقرمـس  رد  اـهینعم  نیمه  هب  مه  هتـشذگ  نورق  رد  ریبـعت  نیا  دـندرک .»
«. دش مئاق  تمایق  هک  ایوگ  دمآ  دیدپ  هاگزورون  رد  میظع  روش  تلاح  نیا  زا  و  تسا ...« : هدروآ 
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[ك]

ناتراک دیآ .» یم  وت  شیپ  ناود  داتفا )  ) دیتفا هک  شراک   » .نتـشگ دنمجایتحا  ندش ، ادیپ  ترورـض   - Kor aftidan ندیتفا راک 
يزیچ وا  کشوک  نیردنا  ای  دتفا  يراک  رگا  ات  : » تسا هدمآ  ینعم  نیمه  هب  يربط  همانخیرات  رد  دیریگ .» یمن  مه  ربخ  ام  زا  دتفا  هن 

رد نیا  زا  ریغ  ور .» هداتفا  راک  شیپ  ورن  بیبط  شیپ  : » تسه یلاقم  دنقرمـس  رد  ص567 .)  ) دنکفا نوریب  هار  نادب  نتشیوخ  وا  دتفا ،
نیمه هب  دریگ .» یم  ندناوخ  ار  شباتک  هن -  شراک  دـننک ، یمن  یخوش  دـننک ، یم  یخوش  اه  هچب  : » تسه يریبعت  نینچ  دـنقرمس 

« ...هن ناشراک  هن ، ام  راک  هن ، تراک  هن ، مراک  تروص :

هب گن )  ) هدوهیب هدوه  مردام  «، » دـیوشن رادراک  زیچ  ره  هب   » .ندومن هلخادـم  ندرک ، تلاـخد   - Kordor sudan ندش رادراک 
«. هن رادراک  سک  نآ  دروخ  یمن  دروخ  یم  كاروخ  ناش  هچب  «، » .دنوش یمن  رادراک  زیچ  ره 

راـک تجنرب  نیا   » .دوش یم  لامعتـسا  یفن  تروص  رد  رتشیب  .نتـشادن  تقاـیل  ندوبن ، لـباق   - kor naomadan ندـمآ هن  راک 
يربط همانخیرات  رد  هریغ .) بدا و  یب  لقع ، یب  ینعی  « ) داـیب یمن  راـک  يو  رتخد  (. » تسین تخپ  لـباق  جـنرب  نیا  ینعی  « ) داـیب یمن 

قیدصت تروص  رد  .دیاین » راک  هب  نآ  ار  تیعر  و  صاخ ، دشاب  ار  کلم  هک  زیچ  نآ  رگم  : » دراد اج  ندمآ » هن  راک  هب   » ریبعت
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(. دیآ یم  راک  هب   ) دایب یم  راکزور  ناگی  دینام ، هتفرگ  ار  اهزیچ  نیا  ریخ ، : » تسا لمعتسم  رتمک 

.دنزاس یم  یگناخ  ناغرم  يارب  هک  يدرخ  ياه  هچ  هناخ  - KAtak کَتَک

و تک »  » زا تسا  بکرم  هژاو  نیا  .تسا » هدوب  هدـیَم  کـتک  لـثم  ناـش  هناـخ  .میدرک » کـتک  اـهغرم  يارب  یلیوح  فرط  کـی  زا  »
رد مه  کتک » «، » .هریغ هدکیم و  هدکشتآ ، «، » هناخ هاگیاج ،  » ینعم هب  تسا  هدوب  هدک »  » ای دک »  » لصا رد  تک » «، » كا «، » کپسچ »

.دشاب دیاب  كدک »  » لصا

هدش هلاشک  هار  ردق  نیمه  هب  يارک  دـشن ، تسرد  يرادـنامهم  کی  ، » قفاوم هدـنزرا ، راوازـس ،  - Kiroy, kiroyi ِيارک ییارک ،
فـشک رد  .تسا » ندید  راوازـس  دیزرا ، یمن  نتفر  هدش  هلاشک   » هب ینعی  ندید .» ِيارک  تسا ، هتخاس  زغن  ياه  هناخ  «، » .درکن نتفر 

هتفگ يرونا  .درک » كاپ  هلاـسر  نیا  زا  نم  ماـن  دـنکن ، وا  ماـن  راـتفگ  يارک  هک  کـیکر  نایعدـم  زا  یکی  : » تسا هدـمآ  بوجحملا 
: تسا

وت بیاعم  زا  هک  ناز  وت  یگرزب  زا  هن 

دنکن ارک  مه  هشیدنا  هک  وجه  ياج  هچ 

ییارک مدروآ ، امـش  هب  ار  هفحت  نیا  هنم  «، » .دنک یم  يراد  ربخ  سک  نآ  زا  تقو  همه  ییارک ، ناشرـسپ   » .هدنزرا ینعم  هب  ییارک » »
«. هید تساوخ -  ملد  نکیل  هن ،

داوم ناگی  اب  وکابنت  هب  سک  .تسا » هدش  كرک  ناتغرم   » .هدیـسر شیراررب  هجوج  تقو  هدنام  مخت  زا  هک  یغرم   - Kurk كرُک
غرم لثم  زاب  زور  ود  وکابنت  رامخ  هب  سک  نآ   » .دننک یم  دننام  كرک  غرم  هب  دنقرمس  رد  ار  هتشگ  ناشیرپ  هتفرگ و  رامخ  راد  هئشن 

«. تسا هتشگ  گنرگ  گند و  كرک 

هک دمآ  رف  ّرک و  کی  اب   » .ییامندوخ هبدبد ، لّمجت ،  - Karru far رف ّرک و 
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: تسا هتفگ  يراتخم  نامثع  ینعم  نیا  هب  .ددرگ » یم  هدرک  رف  ّرک و  هشیمه  «، » .دشاب رهش  هاشداپ  ایوگ 

یهن رما و  هب  هنامز  وچ  ارت  کلف  دنیب 

رف ّرک و  هب  نودرگ  وچ  هنامز  ارت  دبای 

: هتفگ يرونا  هک  نانچ  دراد ، يزیگنا  میب  هزاوآ  هک  تسا  یموجه  هلمح و  ینعم  هب  تسا و  یبرع  هژاو  لصا  رد  رف » ّرک و  »

تسوا رهق  نوخیبش  رف  ّرک و  هک  اج  نآ 

تسا نکمم  نابهگن  راد و  حالس  ترصن 

هدـنام سک  ارم  ناـشدوخ   » .شهاوـخ ناـگی  يارجا  اـی  توـعد  يارب  ندرک  هطـساو  ار  یــسک   - Kas mondan ندـنام سک 
«. میارد کی  ناششیپ  هب  هک  دنا  هدنام  سک  زورید  «، » .دنتسرف راگتساوخ  ناترتخد  هب  هک  دندنام  سک  راب  دنچ  «، » .دندروآ

اب هناهب  نیمه  هب  هید ، پگ  ریشفک  ياچ   » .دناوت هدش  ببـس  تبحـص  يارب  هک  يا  هناهب  ای  دروم   - Kaf_1eri gap پگ ریشفک 
نیمه دندنویپ و  یم  مه  هب  ار  تازلف  هک  تسا  هدمآ  يا  هکاخ  ای  وراد   » ینعم هب  ناهرب  رد  ریشفک » «، » .مینیش یم  هدرک  تبحص  امش 

.تسا هدش  پگ » ریشفک   » هراعتسا نتسویپ  مه  هب  نوچمه  ندرک » ریشفک   » یمومع ینعم 

( رفن هس  ود   ) هت هس  ود  «، » دیـشاب راوـخمغ  همه  هـب  دـیاب  دـیتسه ، نادـناخ  نـیمه  نـالک  امـش   » .ماگـشیپ رورـس ،  - Kalon نالک
یم لامعتـسا  زین  ار  هدـنوش » نالک   » ریبعت هژاو  نیا  فدارم  دـینک .» ار  روس )  ) يوت تحلـصم  هدرک  عمج  ار  هلحم )  ) رذـگ ياـهنالک 

«. دنیآ یم  ینامهم  هب  رهش  ياه  هدنوش  نالک  هس  ود  ادرف  دینیب ، ار  نات ) یگدامآ   ) ناتیراّیَت  » .دننک

ناشرداد لثم  مه  سک  نیا   » .تسپ دق  درُخ ، هاتوک ،  - Kalta هتلک
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: تسه یلاقم  .تسین » تقو  دینک ، هتلک  ار  پگ  : » هدـمآ مه  رـصتخم »  » ینعم هب  تسا .» مزال  ندرک  هتلک  رتمک  ار  بوچ  نیا  «، » هتلک
: تفگ روکشوب  .نآ  دننام  عابس و  رخ ، نوچ  دشاب  هدیرب  مُد  هتلک -  سرف : تغل  رد  .دیرب » ار  هتلک  دنام و  ار  زارد  »

تفگ هابور  هتلک  ناود  هاش  هب 

تفهن رد  ناتساد  نیا  دز  اناد  هک 

( یقایس ریبد  )

.تسا هدنام  یقاب  هژاو  نیا  يزاجم  ینعم  اهنت  نایدنقرمس  شیوگ  رد 

مغ رد  هراـچیب  «، » .هن ممغ  مک و  هدروآ  رایـسب  بیـس  ردـق  نـیا   » .ناوارف رایـسب ، دـح  زا  رایـسب ،  - Kamu amam ممغ مـک و 
تـسا هدش  هاتوک  رورم  اب  دنقرمـس  ناکیجات  میدق  هرابع  نیا  .هدش  قاحلا  لعف  هب  هن »  » دروم نیا  رد  .درکن » هیرگ  ممغو  مک  ییادج 

«. تسین مه  مغ  یمک  زا  تسین و  مه  مک  هک  ناوارف  رایسب و  نانچ   » ینعم هب  تسا ، هدوب  هن » مه  مغ  مک و   » لصا رد  و 

زغن يرادنامهم  «، » .دیهد یم  هدرک  دوب  ناتدوخ  ار  شـسوک  مک و  نیمه ، نم  تفای   » .ییاسران دوبمک ،  - Kamu ks سوک مک و 
: دیآ یم  مه  تساران » ژک ،  » ینعم هب  سوک » «، » مک  » ینعم هب  تسا  تساک »  » فیرحت سوک »  » هرابع نیا  رد  .سوک » مک و  یب  درک ،

«. دنا هدیرب  سوک  ار  ذغاک  نیا  »

هدرک نکیفنک  ار  همه  هظحل  کی  رد  هدرک  یخوش  اه  هچب   » .بیترت یب  ناـماس ، ورـس  یب  ربز ، ریز و   - Kunfayakun نْکَیَفنُک
نآرق روهشم  تیآ  زا  ریبعت  نیا  .دومن  شنزرس  شهاک و  ار  ام  همه  ینعی  درک » نکیفنک  ار  همه  هدمآ  بضغ  رهق و  اب  يو  «، » .دنتفر

کی رد  ینعی  .دـیآ » یم  دوجو  هب  یتسه  وا  رما  هب  و  شاب ) « ) نک : » دومرف شنیرفآ  رد  یلاـعت  قح  .تسا  هدـمآ  نوکیف » نک   » دـیجم
هظحل کی  رد  ِگنهآ  نیمه  نایدنقرمس  ریبعت  رد  .هظحل  کی  رد  نآ ،
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.هفیرش هیآ  ینعم  هن  تسا ، روظنم  ملاع  ندش  نوگرگد 

هژاو نیا  یگدش .» كاوک  هدش  هنهک  اهر  الاب  «، » تسا هدش  كاوک  هدروخ  مرک  ار  تخرد  « ؛ یهت نایم  تسس ،  - Kavok كاوک
: تسا هتفگ  یبیبل  .تسا  هدمآ  یهت  نایم  ینعم  هب  سرف  تغل  رد  و  كاواک »  » لصا رد 

ششروخ بش  زور و  تسین  نارگ  دومع  زجب 

تسا كواک  شمکش  رگ  وزا  تسین  تفگش 

( یقایس ریبد  )

نایم هک  ار  نالک  گنس  نیا   » .هدنام ینعم  هب  ازاجم  دشاب ، هداتسا  هار  نایم  رد  هک  يدنب  هار ، رـس  ِّدس   - Kndalang گنل هدنوک 
kynde هدنوک هب  رترید   ) هدنُک . 1 تسا : هدش  هتخاس  هژاو  ود  زا  هراعتـسا  زرط  هب  ریبعت  نیا  تسا .»؟ هدنام  هدروآ  گنل  هدنوک  هار 

هار نایم  رد  مه  هدـنک  دـنام ، یم  هار  نایم  رد  ناوراـک  هک  ناـنچ  ناـهرب .)  ) ناوراـک ندـنام  هار  رد  گـنل -  . 2 تسا ) هتفای  لیدـبت 
هدنوک  » ینعم اج  نیا  زا  .دوش  یم  ناگدننک  روبع  هعنام  نیاو  تسا  هدـنام  هار  نایم  رد  هک  يا  هدـنک  ینعی  دـنام ، یم  هعنام  نوچمه 
« .دینام يو  شیپ  هب  گنل  هدنوک  هرابکی  هدادن  لاشک  ار  پگ  امش  : » تسه مه  ریبعت  نینچ  .تسا  ندوب » هعنام  «، » نداتسا گنل 

ناتدوخ امش  دشابن  یناویک  کی  » .اهنز تمدخ  رد  اصوصخ  هناخ ، رد  تمدخـشیپ  نز  - Kayvon, kayvonu وناویک یناویک ،
تسا ونابدک »  » لصا رد  هژاو  نیا  منک .» یم  ار  اهامـش  یگناویک   (1) هاگیب ات  هاگپ  زا  «، » دـیناوت یمن  هدرک  گن )  ) هّدوا ار  هناخ  راک 

.دوش یم  لامعتسا  نز  تمدخشیپ  ینعم  هب  اهنت  دنقرمس  رد  الاح  اما  هاگ ، رد  يوناب  هناخ و  بحاص  ینعم  هب 
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مدآ و نم  گرزب ) ردارب   ) akayi هکَا » » .ندـیجنرن پگ  ره  زا  ندوب ، راقو  اب  لمحت و  اـب   - Gapbardo_1tan نتشادرب پگ 
یم لامعتـسا  راـبدرب  نـینز و  صخـش و  هـب  تبـسن  رادرب » پـگ   » تفــص اـج  نـیا  زا  درادرب .» یم  ار  نـالک  دروـخ و  پـگ  نـینز ،
یم ساـسح  و  جـنردوز )  ) كزاـن صخـش  هب  تبـسن  نیا  ضیقن  تسا .» هدوب  بادآ  شوخ  رادرب و  پگ  هچب )  ) یّچب ناترـسپ  » .دوش

(«. دنرادرب یمن  پگ  ای   ) دناوت یمن  هتشادرب  هپگ ) ای   ) پگ كزان ، یلیخ )  ) ادج سک  نوا  «، » دنیوگ

«. دندش نابرهم  یلیخ  مه  هب  هک  تخپ  ناشپگ  (.» ندرک  ) ندش لصاح  هقفاوم   - Gap puxtan نتخپ پگ 

هدوـب رایـسب )  ) لوـم شپگ  «، » دـنکن ار  راـک  نیا  نز ، پگ  يو  هب   » .نتفگ ندز ، فرح  ندرک ، نخـس   - Gapzadan ندز پگ 
یم رگید  زور  کی  تسین ، تقو  رـضاح  رایـسب ، پگ  ،«، » مینیـش یم  هدرک  نانز  پگ  دـییایب  هاـگیب  زورما  ،«، » دز پگ  بوخ  تسا ،

: تسا هتفگ  یمور  نیدلا  لالج  .تسا  هدوب  جیار  زین  میدق  ياهنامز  رد  یسراف  نابز  رد  ندز » پگ   » هرابع «. میآ

ینز پگ  ییور  هتسشان  ره  هگ ز 

ین شیوخ  يادخ  زو  يراد و  مرش 

« ندش پگ   » .دوش یم  هتخاس  يرایسب  ياه  هرابع  ریبعت و  پگ »  » هژاو زا 
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يرایسب نامهم  ام  رهش  هب  هک  دش  پگ  زورید  «، » ندش هزاوآ   » ینعم هب 

پگ «، » تسا هدش  یم  ون  لوپ  زاب  اهزور  نیمه  رد  هک  تسه  پگ  پگ   » .دیآ یم  هزاوآ  ینعم  هب  زین  پگ » پگ  «، » تسا هدـمآ  یم 
زا نم  ایوگ  هک  دنا  هتشگ  هدرک  هچپگ  پگ و  هدوهیب  مدرم   » .نداتفا مدرم  ناهد  هب  هزاوآ و  ینعم  هب  زین   gapu gapca هچپگ » و 

«. يوش یم  هچپگ  پگ و  هک  نکن  ار  راک  نیا  «، » مشاب هدش  ادج  منز 

لاس کی  تخیرگ ، ناشپگ  ردپ  ثاریم  يالاب  گن ...)  ) ندش پگان  ندش ، هدرزآ  ندـیجنر ، پگ -  نتخیرگ  ینعی  نتخیرگ ، پگ 
«. تسا هتخیرگ  ار  یگتخیرگ  ناشپگ  زاب  لاس  کی  اهنآ   » .دننز یمن  فرح  مه  اب  دنرادن ، دمآ  تفر و  ینعی  پگان » زاب 

ناـمپگ نکیل  میدز ، پگ  یلیخ  صوصخ  نیا  رد  هنید   » .ندـشن لـصاح  هحلاـصم  تقفاوـم و   - Gap napuztan نتخپن پگ 
«. تخپن ناشپگ  نکیل  مدومن ،) ششوک   ) مدرز روز  یلیخ  نم  «، » تخپن

زا لصا  رد  دیاش  ریجگ » «، » دنک یمن  شوگ  پگ  هب  تسا ، هدوب  ریجگ  یلیخ  هچب  نیا   » .راکدانع ِور  کی  صخـش   - Gajir ریجگ
gij جیگ »  » هژاو

هتشاد روجیگ »  » لکش انامه  روجنگ »  » و روجنر »  » قادصم هب  و  ناهرب )  ) تسا هدمآ  ّربکتم  نیبدوخ و  لقع و  مک   » ینعم هب  هک  دشاب 
.دانع ِدب  تلصخ  هدنراد  روجنگ » ، » جنگ بحاص  روجنگ » ، » راد جنر  مدآ  روجنر »  » تسا هدش  لیدبت  ریجگ »  » هب نامز  رورم  اب 

ار اهزیچ  نیمه  هتفر  رازاب  ناراخراخ  ندرگ   » .شهاوخ نودـب  تبغر ، لیم و  یب   - Gardani xoroxoron ناراخراخ ِندرگ 
ندروآ و رذع  زا  هیانک  : » تسا هتفای  حرـش  نینچ  ریبعت  نیا  ناهرب  رد  متفر .» ناراخراخ  ندرگ  سک  نآ  ینامهم  هب  «، » دـمآ هدـیرخ 

و ندیراخ » ندرگ  دشاب .» ندرک  هناهب 
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ریغ میدرک .» مخ  ندرگ  راک  نیا  هب  هدرک  مرن  هدیراخ  ار  نآ  اما  دوب ، تخس  ندرگ   » هک دشاب  يا  هراعتسا  دیاش  ناراخراخ » ندرگ  »
لیم و ندرگ   » هک دشاب  نینچ  دیاش  نآ ، هراعتـسا  ینعم  تروص  نیا  رد  .تسا  هدـمآ  زین  شهاوخ » لیم و   » ینعم هب  ناهرب  رد  نیا  زا 

«. میدرک لیم  راک  نیا  هب  هدرک  مرن  هدیراخ  ار  شهاوخ 

یگ هناوید   ) شیگناوید ار ) يو   ) هیو  » .دش رس  ناراب  ینعی  تفرگ .» ناراب  دیدید ، هنا   » .ندش عورش  ندشرس ،  - Giriftan نتفرگ
.تشون یمه  تفر ، یمه  ینعی  تسا  روظنم  راد  ماود  لمع  تفرگ » نتشون  تفرگ ، نتفر   » لثم تاریبعت  نینچ  رد  تفرگ .» شا )

لقع هب  یلیخار  شدوخ  مدآ  يو   » .دیآ یم  ندرک » دومناو  نتخاس ، ندرک ، روصت   » ینعم هب  هرابع  بیکرت  رد   - Giriftan نتفرگ
لومعم مه  ندیـشارت »  » هژاو نتفرگ »  » ياج هب  دینک .» یم  ینم  نم  ینعی  « ) دـیریگ یم  نالک  ار  ناتدوخ  هدوهیب  «، » دریگ یم  لقاع ) )

هتفگ مور  ياـنالوم  .دوش  یم  دـیدزاب  زین  ناگتـشذگ  رثن  مظن و  ناـبز  رد  ریبعت  نیا  دـشارت .» یم  رعاـش  ار  شدوخ  سک  نآ  : » تسا
: تسا

شاب شوماخ  وش و  تماص  ور و  سپ 

شارت یلاو  مک  شیوخ  دوجو  زا 

هنم نام ، «، » مناد یمن  ار  مندرک  هچ  گنرگ ، مرس  راک  يرایـسب  زا   » .رـس نتـشگدرگ  لقع ، مک  راچان ، جیگ ، - Garang گنَرَگ
یمن راـک  نیا  هدـهع )  ) هّدوا زا  گـنرگ  مدآ  کـی  يو  «، » مدـنام هدـش  گـنرگ  دز ، پگ  شلاوحا  زا  هدـمآ  «، » نکن گـنرگ  ارم ) )

«. دنک یم  درد  گنرگ ، مرس  زاب  هاگپ  «، » دیارب

رفـس زا  زورما  مردارب  دمآرب ، تسرد  وت  تفگ  «، » يأر رکف ، هشیدـنا ، پگ ، نخـس ،  » ینعم هب  تسا  نتفگ »  » لعف زا   - Guft تفگ
زا لباق  دنزرف  «، » دمآ
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ناتسمز لاسما  مدرم ، تفگ  يور  زا  «، » دیارب یمن  نوریب  ردام  ردپ و  تفگ 

: دش هدید  زین  یسودرف  همانهاش  رد  يأر » نخس ،  » ینعم هب  تفگ » «، » دوش یم  ُکنُخ  تخس 

رسپ هس  ره  كاپ  هیامنارگ و 

ردپ تفگ  هب  هداهن  لد  همه 

ینعی تسا ، هدـمآ  سکعرب » سکع ،  » ینعم هب  اج  نیا  تسا و  پچ  ِژاو  زا  هّپَچ   - Gusola cappa omad دمآ هَّپَچ  هلاسوگ 
رد هرابع  نیا  .تسا  هداعلا  قراخ  هعقاو  دوخ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  شیاپ  اب  هکلب  رـس ، اب  هن  ندـمآ  رب  واـگ  مکـش  زا  ماـگنه  هلاـسوگ 

هاگان دمآ و  هپچ  هلاسوگ  هک  دینیب   » .دوش یم  لامعتسا  دوش ، یم  همیـسارس  سک  هک  هعقاو  ناگی  نداد  خر  تشادمـشچ  ریغ  دراوم 
«. تسکش هبارع  خرچ 

تغل رد  دش .» جیگ  ما  هنیم  رازاب  باتک  باسح و  زا  «، » مدش جـیگ  اه  هچب  يزاب  یخوش و  زا   » ناشیرپ هدـناماو ، هتـسخ ، - Gij جیگ
: تسا هدش  هدروآ  دهاش  تیب  نیا  هدمآ و  قمحا »  » يانعم هب  سرف 

جیگ ناجیگ  اب  همه  زیه و  نازیه  اب  همه 

کنش ناگنش  اب  همه  دزد  نادزد  اب  همه 

: هتفگ مور  يّالم  هک  نانک  .تسا  هدنام  یقاب  یگتسخ » یگدناماو و   » ینعم نامه  هتفر  نیب  زا  انعم  نیا  يدعب  نورق  رد  اما 

جیگ قلخ  تشگ و  رایسب  وگو  تفگ 

جیسب خرچ  نیا  نایاپ  ورس  رد 

کی رگا  تسا .» مزال  نتـسناد  ار  راک  ره  زیگ  همه  زا  شیپ  «، » دـنناد یم  ار  راـکزیگ  سک  نیا   » .هقیلـس هزادـنا ، زرط ،  - Gez زیگ
« نتخیگنا  » لعف زا  هژاو  نیا  لصا  هید .» دـیناد -  یم  ار  راک  زیگ  امـش  نیرفآ ، : » دـنیوگ یم  دـشاب ، هتفرگ  تروص  بوخ  یلیخ  راک 

رترید زیگ »  » نآ ففخم  و  زیگنا »  » .تسا ندرک » ادـیپ  نتخاس ، دـنلب  ندـینابنج ، ياـج  زا  نتخیگنا -  » .تسا هزیگنآ  نآ  هشیر  تسا ،
«. تسا هتفرگ  ار  راک  نتخاس  هقیرط  راک ، يارجا  زرط   » يانعم
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يالال لیخ  هچ  یه ، یه   » .دوش یم  هتفگ  ناکدوک  ندیشوپ  ابیز  دومنشوخ  ون  سابل  دروم  رد  اهنت  ای  .هنادیع  ون  سابل   - Lolo الال
 - دـیا هدیـشوپ  ون  يـالال  زرما   » .دوش یم  هتفگ  یخوش  زرط  هب  زین  اـهلاس  نـالک  تبـسن  هب  هچرتخد »! نیا  تسا  هدیـشوپ  يورـشوخ 
«، ـالال ؤلؤل   » هک ناـنچ  تسا ، هدـمآ  هدنـشخرد »  » ینعم هب  تغل  رد  ـالال » !«، » وک دـیدرک -  گـن )  ) نیکرچ ار ) ـالال   ) هیـالال !«، » وک

.دنا هتفگ  الال »  » ار نآ  هدرک  دننام  هدنشخرد  زیچ  هب  زین  ار  ناکدوک  ون  سابل  شخرد .» رپ  دیراورم  »

یتسـس و دروم  رد  اضعب  تسا .» هدـیباوخ  زهال  زاب  زور  ود   » .دوش یم  لامعتـسا  يرامیب  دروم  رد  .دای  یب  شوهیب ،  - Lohaz زهال
ود زا  بکرم  ظحال »  » تسا یبرع  هرابع  نیا  دش .» زهال  ملد  هک  دـش  هدـنگ  شیاوه  مرگ و  نانچ  هناخ  : » دـنیوگ یم  مه  لد  فعض 

« تذل سح  یب   » ینعی تذل  ظح -  یب و  مسق ال - 

.دوش یم  هدومرف  راک  تسم  صخـش  تبـسن  هب  طقف  .هدرک  مگ  لقع  روعـش ، یب  شوه ، یب   - Loyaqil, loyaql لقیال  لیقیال ،
ینعم هب  تسا  ُلِقعَی » ال   » یبرع ریبعت  زا  هژاو  نیا  دمآ .» لقیال  تسم  امـش  هناخ  زا  هنید  وا  «، » لیقیال تسم  يو  دـینزن -  پگ  يو  هب  »

: هتفگ ظفاح  ندیسرن .» لقع  ندرکن ، مهف  »
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قارف درد  ببس  مسرپب  هک  متشگب  سب 

دوب لقعیال  هلأسم  نیا  رد  لقع  یتفم 

.روعش یب  لقع و  یب  ینعی  لقع »  » یب و ال - »  » زا بکرم  تسا  یبرع  ًالصا  هرابع  نیا 

یم لامعتسا  مه  بل » بل   » ینعم نیا  هب  دمآرب .» كانلوه  يادص  هک  میدوب  هدیسر  هاگترپ )  ) رج بل  هب  ام   » .رانک لحاس ،  Lab بل
ایرد بل  هب  ارت  سک  نآ   » تسه یلاقم  یتفا .» یم  هک  وشن  کیدزن  ماـب  بل  هب  «، » میتفر یم  اـیرد  بل  بل  هتـسهآ  هتـسهآ  اـم   » .دوش

اه هراـبع  ریبعت و  نیدـنچ  اـنعم  نیا  رد  .مدآ  ِبل  بل -  .دـنک  یم  هتفیرف  نیریـش  ياهنخـس  هب  ارت  ینعی  دراـیب .» یم  هنـشت  هدرب  هنـشت 
.تسه

ار اه  هساک  «، » زادنا هن  بآ  رگید  تسا ، هدـش  بل  بل  گید   » .رپ دایز  دـح  زا  رپ ،  - Lablab, labbalab بل هب  بل  بل ، بـل 
«. دیشک ابروش  هدرک  بل  هب  بل 

زیچ چیه  نکیل  دوب ، هتفر  نالک  دیما  هب  يو  «، » دیآ یمن  شتسد  زا  راک  چیه  سیل  بل  يو   » .ارب هدهعان  صخش   - Lables سیلبل
، راـک رد  نهد  بل و  راـک  نیا  يارب   » .نتـسناوت هتفگ  بوخ  دروـم و  هب  نخـس  ینعم  هب  نهد » بل و  «، » دـمآ هدیـسیل  ار  شبل  هتفاـین 
«. هدنگ شنهد  بل و  ار ) نز   ) هنز يو  دینام  «، » دننارذگ یم  ار  ناشپگ  دوز  رادنهد ،) بل و   ) نهد بل و  هب  مدآ  سک  نآ  «، » مزیزع

.نخس دب  پگدب و  ینعی 

هدرک اساوم )  ) اساُرم سک  چیه  اب  يو   » .یگ هشیدنا  یب  یپگدب ، ینخس ، تشرد   - Labu dahani ganda هَدنَگ نهد  بل و 
«، يدرک رود  تدوخ  زا  ار  همه  هدـنگ ، تنهد  بل و  رخآ  نک ، هلیگ  تدوـخ  زا  ما ) هچب   ) میچب «، » هدـنگ شنهد  بل و  دـناوت ، یمن 

.تسا هلماعم » نخس و   » ینعم هب  ازاجم  ریبعت  نیا  رد  ناهد »)  ) نهد بل و  »
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میدوب هدز  تیربک )  ) درگوگ هتخیر  نغور  مزیه  يالاب  : » دـنیوگ شتآ  ندـش  دـنلب  دروم  رد  .ناـشخرد  نشور ،  - Lappas سََّپل
: تیب .تسا  هدمآ  غورف  هدنهد ، شبات  ینعم  هب  هک  تسه  ناپل »  » هژاو سرف  تغل  رد  تفرگ .» رد  هدز  سپل 

ناپل ناپل  ناشخرد  غیت  قرب  نودرگ ز 

ناون ناون  یتشک  وچ  سوک  ویرغ  زا  هوک 

هداد تل  «، » مور یمن  نم  رگید  دهد ، یم  تل  طقف  مور ، شا  هناخ  هب   » .نتفگ تخـس  نخـس  ندناجنر ،  - Lat dodan نداد تل 
.ناهرب قالش » کتک و  نتفوک و  ندز و   » يانعم هب  تسا  یسراف  میدق  هژاو  تل » «، » .نز پگ  تسرد  نزن  پگ 

ماهلد هک  داد  جاجل  ار  پگ  ناـنچ   » .ندرک رارکت  ار  پگ  کـی  ندیـشک ، لوط  هب  ار  نخـس  نداد ، جاـجل  ار  پگ   - Lajoj جاجل
«. دانع يور و  کی   » ینعم هب  تسا  یبرع  هژاو  جاجل » «، » .دش روضح  یب  میاهلد ) )

هژاو نیا  دش .» نوخ  خل  خـل  ملد  هصغ  مغ و  زا  «، » .تفاترپ هدرک  خـل  خـل  ار  ون  نهریپ )  ) هترُک کی   » .هراپ هراپ   - Lax lax خل خل 
تخل شیوخ  مادـنا  همه  رگا  و  : » تسا هدـمآ  يربط  هماـنخیرات  رد  ناـهرب ) « ) هچراـپ هراـپ ،  » ياـنعم هب  تسا  هدوب  تخل »  » لـصا رد 

(. ص616 « ) .تسین يدهع  یلو  وت  زج  ارم  یتسرف  نم  يوس  ینک و  تخل 

« هراپ  » ياـنعم هب  تغل  رد  زین  هتخل » «، » .دـش هتخل  هتخل  ملد  مدـنامهف ، ار  پگ  يو  هب  اـت   » .هراـپ هراـپ   - Laxta laxta هتخل هتخل 
(. ناهرب  ) تسا هدمآ 

.دنام یم  یقاب  مزیه  نتخوس  دعب  هک  ینازورف   (1) تشِگنَا  Laxca هچَخل
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هچخل «، » دوش یم   (1) راک رد  بابک  يارب  دیریگ ، فرط  کی  هب  ار  اه  هچخل  »

(. ناهرب ) دنیوگ ار  شتآ  رگخا  هلعش و  هچخل -  دنک .» یم  مرگ  زغن  ار  یلدنص  ولادرز  مزیه 

هدش تاکل  هدمآ  رود  هار  زا   » .تسس هتسخ ، لاحیب ، - Lakot تاکل

دنیوگ ار  نوبز  عیاض و  زیچ  ره  تاکل -  مناوت .» یمن  هدرک  راـک  چـیه  تاـکل ، تسـس و  حبـص )  ) هاـگپ زا  زورما  «، » تسا هدـیباوخ 
(. ناهرب )

.دنیوگ یم  کپ  کل و  دـنزاس ، یم  هفیطل  اهنآ  هراب  رد  هک  يرواب  دوز  هداس و  نامدآ  هب  دنقرمـس  رد   - Laku pak کپ کل و 
هب هژاو  نیا  سرف  تغل  رد  ِلثم .»)  ) نیرب اهکپ  کل و  ناتیاهراک   » .دـنیوگ یم  یناـمور  دـنجخ  رد  ینیریـش و  دارفا  نیا  هب  اراـخب  رد 

: تسا هدش  هدروآ  یکدور  رعش  هدمآ و  يوپ » کت و   » يانعم

تمعن یهاوخ و  زان  را  کل  يا 

کپ کل و  ینک  وا  هاگرد  درگ 

.تسا هدش  هداد  مه  رنه » یب   » يانعم ود » کت و   » هلمج زا  رگید  ياهانعم  راطق  رد  ناهرب  رد 

ناهرب رد  تسا .» هدش  گن )  ) رسود و دیفس  قبمل  شا  هچرسپ  ( » ناکدوک تبسن  هب  رتشیب   ) ابیز ِهبرف  تشوگرپ ،  - Lumbuq ُقبُمل
: تسا هدمآ  زین   lunba هبُنل »  » تروص هب  يزورم  هرامع  تیب  کی  رد  .تسا  هدمآ  lunbak کبُنل »  » لکش هب 

تسا درمناوج  شنز  لیخب و  هجاوخ  هک  ارچ 

هبنل دعاس و  میس  ینز  هنوگ  هچ  ینز 

جنل ار  جنرب  هتخادنا  رایسب  ار  بآ   » .تسس مرن ، دایز  دح  زا   - Lanj جَنل
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زین ياس  هوای  يوگرپ و  صخـش  تبـسن  رد  ازاجم  تسا .» هدیباوخ  هدش  جنل  نونکا  هدرک  راک  زارد  زور  !«.» دیدرک جـنل ) ار  شآ  ای  )
.تسا هدمآ  جلف » لَش ،  » ینعم هب  ناه  رب  رد  دنا .» هدوب  جنل  مدآ  یلیخ  امش  يانشآ  : » دنیوگ

نوردـنا رتشیب  دنقرمـس  رد  .تسا  هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  زین  ناهرب  رد  .نوریب  زا  مه  نورد و  زا  مه  هراـسخر  فرط  ود  - Lunj جُنل
رد یلاقم  دروخ .»)  ) دز هدرک  هجنل  ورد  تسا ، هدـش  هّزم  هب  یلیخ  والپ  «، » دروخ یم  كاروخ  هدرک  ُرپ  ار  شجنل   » .دـنیوگ ار  ناهد 
زا گن )  ) هدوهیب هدوه  هک  دوش  یم  هتفگ  یـصخش  هب  تبـسن  هدرک ،» مر  وت  جـنل  هک  هبرُگ  يدوب  هچ  نیا  یب  : » تسا جـیار  دـنقرمس 

.دنک یم  تیاکش  دوخ  تحص  تمالس و  زا  ای  یگدنز 

شمدق فرط  نیمه  هب  رگا  «، » ددرگ یم  هدرک  هنهرب )  ) چول ار ) شگنل   ) هشگنل دینیب .» ار  شزارد  ِگنل   » امومع ياپ   - Ling گِنل
قاس  » يانعم هب  گـنل »  » اـهتغل رد  .دراد  ریقحت  زنط و  گـنهآ  نایدنقرمـس  شیوگ  رد  گـنل » «، » منکـش یم  هدز  ار  شگنل  دـنام ، ار 

: هتفگ یسودرف  .تسا  هدمآ  ياپ »

گنخ بسا  یکی  دمآرب  ایرد  ز 

گنل هاتوک  روگ و  نوچ  درگ  نیرس 

راک زنط  هیانک و  گنهآ  هب  رتشیب  .نتفر  هار  زارد ) ياهیاپ   ) نالک ياهمدـق  اب  راومهاـن   - lkka roh raftan lu نتفر هار  هّکول 
راومهان ناشتـشگ  هک  يراوس  ياهبکرم  هب  تفـص  نیا  دمآ .» هدمارد  نانز  هکول  هدرک  کلکل )  ) کلیل ار  شمدق  .دوش  یم  هدومرف 

« نتفر هار  راومهان  تشرد و   » ياـنعم هب   lkidan ندـیکول »  » لعف ناهرب  رد  دود .» یم  هکول  ناتپـسا   » .دوش یم  لامعتـسا  زین  تسا ،
.تسا هدمآ 
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[م]

هلمج زا   ) نالک راک  ناگی  لوغـشم  هک  يرفن  دنچ  ای  یـصخش  هب  دـیدرک »! رـس  ار  راک  دیـشابن ، هدـنام   » .هتـسخ  - Monda هدنام
هتسخ و  » ینعم هب  یگدنام » هدنام و   » یبدا نابز  رد  .دننک  یم  باطخ  نایوگ  اه » هدنام  ، » دنـشاب ...ترامع ) راکدش ، راک ، تشک و 

دروم نیا  رد  دنقرمـس  شیوگ  رد  دناد .» یمن  ار  یگدنام  نم  تسود   » ای مدـمآ » هدـش  هدـنام  هار  زا   » هک نانچ  .دـیآ  یم  یگتـسخ »
یم كاله  سک  راک  گن )  ) كدنا هب  مرگ  اوه  «، » تسا هدرک  باوخ  دمآ ، هدش  كاله  راک  زا   » .دوش یم  لامعتـسا  كاله »  » هژاو

زامن گناب  نوچ   » دیسر رظن  هب  هتـسخ »  » يانعم هب  هدنام »  » دیحوتلارارـسا رد  دمآرب .» ما ) یگدنام   ) میکاله متفرگ ، مد  یمک  «.» دوش
«. مداتفیب مدوب ، هدش  هدنام  دمآ 

ار شآ  ِّزم   » .تسا لمعتـسم  دـیدشت  هب  نایدنقرمـس  شیوـگ  رد  و  معط »  » ینعم هب  تـسا   maza هزم »  » لـصا رد   - Mazza هّزم
دیآ یم  فلتخم  ياهلعف  اب  تروص  نیا  رد  دـیآ ، یم  زین  يراـمیب  شوخاـن و  عضو  تلاـح ، ینعم  هب  تسا »؟ تسرد  شکمن  دـینیب ،

«، دوبن ناش ) هّزم   ) ناشیّزم متفر  ردپ  دزن  زورید  «، » متـسناوتن هدـمآ  رب  هچوک  مدوب ) شوخان  یمک   ) دـشن ما ) هّزم   ) میّزم گن )  ) هنید »
«. متشگرب هناخ  هب  دوز  تخیرگ ، میّزم  ینامهم  رد  هنید  »

تسم  - Mastu alast, Masti alast تسلا ِتسم  ای  تسلا ، تسم و 
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تـسلاو تسم  درگن ، اه  هچوک  رد  اهبـش  «، » .دـنک یم  هشخرخ  لاجنج و  هدـمآ  تسلا  ِتسم  زور  ره  يو   » .شوهو دای  یب  تخس و 
ینعی متسین ، دوخ  نم  نیا  ایآ  ینعی  .متسین  دوخ  نم  ُتَْسل - »  » ایآ و ا » : » تسا ترابع  مسق  ود  زا  هدوب  یبرع  ًالـصا  تسلا » «، » رایـسب

زا راگدرورپ  .تسا  هتفای  حرـش  فارعا  هروس  تیآ 172  مسق  کی  نوچمه  تسلا »  » ثاـیغ رد  .دـناد  یمن  ار  دوخ  هک  یتسم  ناـنچ 
زا بناج  نیا  رظن  هب  دنقرمـس  مدرم  ریبعت  يانعم  یلب .» اولاق  : » دـنیوگ یم  باوج  رد  اـهنآ  مکبرب .» تسلا  : » دـسرپ یم  مدآ  نادـنزرف 

.دنا هدومرف  راک  دوخ  نابز  رد  ار  یبرع  هتخیر  ریبعت  کی  هکلب  هتفرگن ، أشنم  نآرق 

یم هغدـغد  ردـق  نیا  ارچ  رپ  تشم  کی  هب   » .تسا لمعتـسم  ناـنز  تبـسن  رد  .زجاـع  جاـتحم ، ناوتاـن ،  - Mu_1tipar رَپ ِتـشُم 
يردق و چیه  نآ  هک  دشاب  یم  غرم » رپ  تشم  کی   » زا زاجم  انامه  ریبعت  نیا  دیـسر .» شروز  رپ  تشم  ِنم  هب  هدـمآ  هدـمآ  « ،»؟ ینک

.درادن یتردق 

ار هزمـشوخ  زیچ  ناگی  ای  ياذـغ  ندروخ  ییاهنت  هب  ای  یناهنپ  رد   - Mu_1t ra ba torik zadan ندز یکیراـت  هب  ار  تشم 
 - دینز یم  یکیرات  هب  هتـشم  اه ، : » دـییوگ یم  دروخ ، یم  ییاذـغ  ییاهنت  رد  وا  هک  دـیدید  دـیدمآ و  یتسود  هناخ  هب  رگا  .دـنیوگ 

«. ...اوک

، نکن يربمغم  «، » دنتـسه ربـمغم  یلیخ  سک  نیا  اـه ،  » .رگبیرف یمک  نادراـک و  ِكـالاچ  تسچ و  صخـش   - Muambir ِربمَغُم
شیوگ رد  و  « (2) نّالچراک ، (1) بلط هماگنه  صخش   » يانعم هب  رماغم »  » تسا یبرع  هژاو  لصا  رد  ربمغم » «، » يوگ ار  پگ  تسار 

.تسا هدش  ربمغم »  » نایدنقرمس

شیوگ ردو  تسا  ادابم »  » هژاو نیا  تسرد  تروص   - Movodo اداوم
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يور تکالف  ناـگی  اداوم  «، » میهد یم  هتفاـی  زیچ  ناـگی  دـنام ، هدـمآ  اداوم   » .دوش یم  لامعتـسا  یلـصا  ینعم  نیمه  هب  نایدـنقرمس 
«. دهدن

یلیوح و رد  هتخاف و  يرمق و  لیبق  زا  تسا  يا  هدنرپ  هک  هچیسوم  ریغصت  لکش   - Musiceki begunoh هانگ یب  کیچیسوم 
رافک بیقعت  زا  (ع ) ربمغیپ یسوم  ترضح  تسه : یتیاور  نینچ  هدنرپ  نیا  هراب  رد  دنقرمس  رد  .دراد  یگدنز  تسیز و  مدرم  تاغاب 

دـیارد و یم  رانچ  تخرد  نورد  هب  (ع ) یـسوم هدرک و  زاب  ار  دوخ  هنت  رانچ  تخرد  نیح  نیا  ردو  هتـسج  یم  یهاـگهانپ  هتخیرگ ،
.دـنام یم  نوریب  (ع ) یـسوم هماج  هراپ  کی  تخرد  هنت  خاروس  زا  اما  .دـنک  یم  ناـهنپ  ار  ع )  ) یـسوم هدـمآ  مه  هب  زاـب  تخرد  هنت 

ار وا  هدش  ناهنپ  ياج  هدز  راقنم  (ع ) یسوم هماج  هراپ  هب  هدش  کیدزن  تخرد  هب  هدنرپ  نیمه  دنیآ ، یم  کیدزن  رافک  هک  یماگنه 
هب اما  .تسا  هتفرگ  مان  هچیـسوم  هدنرپ  نیا  اج  نیمه  زا  هک  دنیوگ  یم  .دنک  یم  وکوک  نایوگ  یـسوم » یـسوم -   » دهد و یم  ناشن 

ناـیم زا  (ع ) یـسوم.دندرگ یم  رب  دوخ  لزنم  هب  هدـش  دـیمون  (ع ) یـسوم ندومن  ریگتـسد  زا  راـفک  دوش و  یمن  هداـشگ  تخرد  هنت 
ریبـعت اـج  نـیا  زا  .دوـش  یم  لوغــشم  ینیچ  هـناد  زاورپ و  هـب  زاـب  دـشاب ، هدرکن  یهاـنگ  اـیوگ  هچیــسوم  دــیآ ، یم  نوریب  تـخرد 

.دبای یم  قلعت  هدنرپ  نیا  هب  هانگ » یب  کیچیسوم  »

نیا دوخ  ینالف   » .ددرگ یم  لامعتـسا  ریبعت  نیا  دـننک ، یم  دومناو  هانگ  یب  ار  دوخ  زاـب  هدرک  رداـص  یمرج  هک  یناصخـش  قح  رد 
همه دیدنام و  هدش  هانگ  یب  کیچیـسوم  امـش  اه ، «، » تسا هتـشگ  هدش  هانگ  یب  کیچیـسوم  نونکا  هدرک  اپ  رب  ار  یمظن  یب  روش و 

«. دمآ نارگید  رس  هب  الب 

یب شدـق  يدـنلب  «، » تسا هدـشن  هعقاو  چـیه  نکن ، تاواـهوم  ردـق  نیا   » .نتخیگنا سرت  یمک  هغلاـبم و   - Muhovot تاواهوم
ود تاواهوم 
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هتفرگ رخآ  يانعم  دنقرمـس  شیوگ  رد  .نأش  هوکـش و  یگرزب ، سرت ، میب ، يانعم  هب  تسا  تباـهم »  » هژاو نیا  لـصا  داـیب .» یم  رتیم 
.تسا هدش 

مویوم امـش  مناد ، یم   » .دوش یم  لامعتـسا  ندروارب » مویوم   ) ریبعت  » نوچمه .يدـنمزاین  تجاح ، يرورـض ، راک   - Muym مویوم
ار رارب » تجاح   » يانعم رارب » مویوم   » هرابع دـنرارب .، یم  هدـمآ  مشاب ، هتـشاد  مویوم  کی  تقو  ره  ما  هیاسمه  «، » دـیرارب یم  ار  همه 

.تسا هدمآ  تغل  رد  لومعم  يانعم  نیمه  هب  هک  تسا  مهم »  » هژاو نیا  لصا  دنتسه .» نالک  درخ و  رارب  مویوم  ناتردپ   » .دراد

.وشن گنژم  لیخ  نیا  «، » راوشد ندرک  هلماـعم  گـنژم  ِسک  نآ  اـب   » .هنقِـض ریگ ، هدرخ  ور  کـی  پگ ، هدـیم   - Mijing گنجیم
(. ناهرب « ) شوخان دب ،  » يانعم هب  تسا  هدوب   majang گنَژَم »  » هژاو نیا  لصا 

هدـمآزب ییاـج  هب  یـسک  هک  دوش  یم  هتفگ  دوخ ) هب  تبـسن  رتشیب   ) يدروم رد  زنط  هیاـنک و  گـنهآ  هب   - Mexi jafo افج خیم 
(«. ما هتسشن   ) میتشیش هدش  افج  خیم  زاب  هام  کی   » .دشاب هتسشن  هناخ  رد  يراک  لوغشم  هتسویپ 

یم لامعتسا  تسیاب » یم  دیاب ،  » ياج هب  دنقرمس  شیوگ  رد  تسا و  دیاب » یم   » هژاو نیا  يانعم  تسرد و  لکـش   - Mevod داویم
يو هدعو  يور  زا  (. » دیوگ ریخ  دیاش  «. ) دیوگ ریخ  داویم  ، دینک سامتلا  «، » دنک يرادربخ  امش  زا  هدمآ  داویم  امش ، رـسپ  يو   » .دوش

.دیایب تسیاب  یم  زورید  ینعی  دوب .» دایب )  ) دیایب هنید  داویم 

ادیپ صقن  تقوم  يا  هثداح  ای  برـض  اب  دناوت .» یمن  هدمآ  بییم ، شیاپ  هراچیب   » .ندب وضع  ناگی  ندوب  رادصقن   - Mayib بییَم
هب بیعم » : » تسا یبرع  هژاو  نیا  تسا .» هدرک  بییم  ار ) شتـسد  هشتـسد ( هداتفا  خـی  يـالاب  گـن )  ) هنید  » .ندـب وضع  ناـگی  ندرک 

: هتفگ یمور  .دوبمک  رادصقن و  زیچ  يانعم 
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بیصن يا  هتفر  رمع  هتفر  لام 

بیعم هلاک  یپ  هداد  ناج  لام و 

ینالف  » ندش حورجم  هدروخ و  تخس  هبرض  يانعم  هب  تسه   mayibu maslq قولسم » بییم و   » ریبعت زاب  دنقرمـس  شیوگ  رد 
یبرع خولسم »  » ًالصا قولسم » «، » .تسا هدیباوخ  نابنجان  قولـسم ، بییم و  يو  «، » .دندمآ هتفرگ  قولـسم  بییم و  دنا ، هدز  بوخ  ار 

.هدمآ هدیشارخ » هدنک ، تسوپ   » ینعم هب  تسا و 
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[ن]

تلود لاـم و  هب  هدیـسر  تورث  هب  هراـبکی  سـالفا  زا  هـک  یـصخش  هدـیدن ؛ ییاراد  تورث و  صیرح ، صخـش   - Nodida هدیدان
«. دیارب یمن  يرگ  مدآ  هدیدان  زا  «، » تسا هدمآ  رد  مدآ  فص )  ) راطق هب  نونکا  هدیدان  يو   » .تسا رورغم 

قح ِمریـسان  مدآ  نیا  «، » دوش یمن  ریـس  گن )  ) كدـنُم كدـنا  اب  مریـسان  هچب  نیا   » .هراوخ مکـش  راوخرپ ،  - Noseram مریسان
 - نیـش اراد ؛ صخـش  مراد -  راد -  .دوش  یم  هتخاس  لعف  زا  اهتفـص  يدـنچ  ما »  » تادا اب  دنقرمـس  رد  هدزادـخ .) هدز ، قح   ) یگدز

یفن ینعم  هب  اهنت  ریبعت  نیا  اما  هدـش ، هتخاس  لکـش  نیمه  هب  ریـس »  » هژاو زا  زین  مریـس » « ؛ دنیـشن یم  بوخ  نت  هب  هک  یـسابل  منیش - 
.تسین لومعم  مریس »  » لکش دوش و  یم  دربراک 

مه و  دشابن » «، » دشان  » لکش هب  يوگ  تفگ و  رد  مه  تسا و  دشابن »  » ففخم هژاو  نیا  سب ، سپ ، الا ، هنرگ ، و   - No_1ad دشان
تـسا نیا  ینعم  مدمآ .» یمن  دشان  دـنتفگ ، راب  دـنچ  ناتردـپ   » .تسا لومعم  یلیخ  یلیخ و  دـشابن »  » لکـش رد  طقف  یبدا ، نابز  رد 
دـشابن دشاب  ادرف  ریخ   » .میتفر دشابن ، پگ  رگید  ینعی  میتفر » سپ  «، » میتفر دشان   » .مدمآ یمن  دـشابن ، ناتردـپ  دـیکأت  نییعت و  رگا  »

دشان :» تسه يریبعت  نینچ  دیور »؟ یم  مه  امش   » شسرپ هب  خساپ  رد  .دوش  یمن  لامعتسا  ففخم  لکـش  دروم  نیا  رد  ریگ ،» ندمآ 
ینعی هچ »!
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(. دوب دهاوخ  هچ  دتفا ، هن  عقاو  ای  دشابن  نم  نتفر  رگا  تسا : روظنم   ) میور یم  امتح 

( شا یگ  هچب   ) شیگ هچب  رد  «، » دناوت یمن  هدرک  تسرد  ار  راک  چیه  دشان ، ادج  ناترتخد   » .تقایل یب  صخش   - No_1ud دشان
« .تسا هدش  كالاچ  یلیخ  رضاح  دوب ، دشان  کی 

ینالف اب  زاب  لاس  کی  نم   » .دـننک یمن  کـیلع  مالـس و  مه  اـب  هک  يا  هجرد  اـت  ندرک  تبـسانم  عطق  یـسک  زا   - Nogap پگان
«. دندش پگان  مه  اب  درُخ  زیچ  کی  يراب  رد  «، » پگان

نان یب  نم   » .دـننک یم  لامعتـسا  كاروخ  اـب  اـمومع  اـی  دـنروخ  یم  ناـن  نآ  اـب  هک  یکزگ  اـی  همقل   - Nonxur_1 شورخ ناـن 
نان لصا  رد  تسا و  یـسراف  میدـق  ریبعت  نیا  دـیرایب .» شورخ  نان  ناگی  ماعط  نیا  هب  «، » .مناوت یمن  هدروخ  ار  کشخ  ِناـن  شورخ 

 : هتفگ ناتسوب »  » رد يدعس  .تسا  هدوب   nonxri_1 شروخ

تشادن يزایپ  زج  شروخ  نان  یکی 

تشادن يزاس  گرب و  ناسک  رگید  وچ 

یـسانشانردق لیخ  نیمه  دیـشاب و  دنزرف  امـش  داخن  « ؟ دوش یم  روج  نیمه  رگم  اعقاو ،  - Naxod, naxod ki هک داخن  داـخن ،
زا یکیجات و  جـیار  لومعم و  تیاهن  ریبعت  بناج  نیا  رظن  هب  دـیناوتن .»! هتفای  موس  ود  داخن  « ،»؟ دراب ناراـب  زاـب  ادرف  داـخن  !«، » دـینک

لـصا .تسا  هدـش  داخن »  » يدامتم نورق  لوط  رد  تسا و  هتفرگ  أشنم  دـش » دـهاوخن  دوب و  دـهاوخن   » زا لصا  رد  نایدنقرمـس  هلمج 
«. دیناوتن هتفای  موصود  امش  هک  دش  دهاوخن  «، » دراب ناراب  ادرف  هک  دش  دهاوخن  : » دشاب دیاب  نینچ  ینعم 

هعقاو عوقو  ندش  کیدزن  دروم  رد  دنقرمس  رد   - Nazdik کیدزن
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ظفلت کیّزن  لکش  هب  کیدزن »  » نایدنقرمس شیوگ  رد  هک  داد  دیاب  رکذت  تسا .» کیدزن  مه  ام  روس )  ) يوت زور   » .تسا لمعتـسم 
یبرطم هک  تسا  هدوب  لومعم  دنقرمس  رد  میدق  زا  انامه  ریبعت  نیا  دوب .» هدمآ  دنکـشات  زا  مرداد  یکیدزن ) هب   ) هو یکیّزن   » .دوش یم 

نیا رد  ...هک  دومرف  مکح...ریبکریما  یکیدزن  رد  اما  دوب ، كورتم  هقیرط  نیا  : » تسا هتـشون  دوخ  هرکذـت  رد  ق ) 11 ه .   ) يدنقرمس
«. دنیامن عامتجا  كربتم  لزنم 

رگیزاـمن  » .رـصع زاـمن  اـمومع  رــصع و  زاـمن  تـقو  رــصع و  تـقو   - Namozigar, namozdigar رگد زاـمن  رگیزاــمن ،
: تسا هدمآ  همان  تسایـس  رد  دمآ .» هدیـسر  (ن ) امرـسپ هک  میدوب  هدناوخ  ار  رگیزامن  «، » تسا هدـمآ  هن  مه  یلاح  دـش ، رگدزامن ) )

: هتفگ هاشلگ  هقرو و  ناتساد  رد  نرق 5  رعاش  یقویع  داتفا » تیلورمع  هب  شمشچ  ...دندیراذگب  رگید  زامن  نوچ  »

رگد زامن  تقو  زور  دش  وچ 

رذگهر زا  دش  ادیپ  رد  يراوس 

نرون دنیایب ، ام  ینامهم  هب  سک  نآ  یکـشاک  ینک   » .دنیوگ مدقم  ریخ  دروم  رد   - Nran alonur رون ) یلع  ارون   ) راونالا نرون 
تسا هتشذگ  مدرم  شیوگ  هب  رون  هروس  تیآ 35  زا  ریبعت  نیا  دش .» رونالا  نرون  دییایب ، .دـییایب  تمحرم  ینک  «، » مییوگ یم  رونالا 

(. ٍرون یلع  ارون  )

ینعی دـیروخ » راـهن  لد  هـب  رحـس  ار  وراد  نـیا   » .دوـش یم  لامعتـسا  لد »  » هژاو اـب  دنقرمــس  رد  .ندروـخن  يزیچ   - Nahor راهن
يزیچ راـهان »  » هک ناـنچ  دـشاب ، ندروخ  يزیچ  شروخ و  ینعم  هب  ...راـهآ  : » هدـمآ ناـهرب  رد  .دیـشون  ار  وراد  هدروخاـن  كاروـخ 

.تسا هدوب  راهان »  » لصا رد  راهن »  » دوش یم  مولعم  دشاب .» ندروخن 

طقف يو   » .ندرک دب  ندز ، هنعط  ندرک ، راکنا   - Nah zadn ندز هن 
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نینچ بناـج  نیا  رظن  هب  ریبـعت  نیا  أـشنم  تفرگ .» ندز  هن  ارم  یگدـیرخ   (1) ناوخرتسد نیا  دـمآ و  «، » دـنز یم  هن  ار  شا  هیاـسمه 
« نتفگ هن  «، » ندز هن   » تسا و قلطم  راکنا  هک  دنا ، هتخاس  ْهَن »  » هدـش هوالع  ه »  » فرح نیا  رخآ  رد  تسا ، راکنا  هچ  هصح  هن » : » تسا

.تسا هدمآ  ندرک  راکنا  ینعم  هب  ازاجم  تسا و 

.دوش یم  هدومرف  راک  ریقحت  شهاک و  يانعم  هب  رتشیب  ریبعت  نیا  .ندوب  رود  رظن  زا  ندش ، دیدپان   - Nest _1udan ندش تسین 
«. تسا هدش  ادیپ  روگ  مادک  زا  زاب  دوب ، هتفر  هدش  مُگ  تسین و  زاب  لاس  کی  «، » منیبن گن )  ) ار تَتامُس  رگید  وش ، تسین  »

بسا شیپ  ار  دنفسوگ  دروخشین   » .دنام یم  دنفـسوگ  زب و  اصوصخ  اوراچ  زا  هک  هدیب  ای  فلع  هدنام  یقاب   - Ni_1xrd دروخشین
ياه هنت  راکرَدان و  ياهاج  لامتحا ، .تسا  هدـمآ  رهز »  » يانعم هب  نینچ  نیا  هزینرـس ،» يزیت   » ياـنعم هب  شین » «، » دروخ یم  زادـنا - 
.دوش یم  لامعتـسا  یمدآ  كاروـخ  تبـسن  هب  ازاـجم  دروخـشین »  » .دـنا هدرک  ریبـعت  دروخـشین »  » هب ار  هدـیب  اـی  فـلع  تخـس  زیت و 

!«. روخ ار  شا  همه  نامن ، هدرک  دروخشین  ار  كاروخ  »

، نزن پگ  همرغ  مین  «، » تفگن ار  شدصقم  لصا  دز و  پگ  همرغ  مین  هدـمآ   » .كون رـس و  یب  نشوران ،  - Nim urma همرغ مین 
هب  gurm مرُگ  » هژاو یقایس ) ریبد   ) سرف تغل  رد  تفر .» هدرک  همرغ  مین  ار  راک  «، » نز پگ  رتدنلب 

.دشاب یگ  هریت  یگتفرگ و  لد  روظنم  و  مرگ »  » نیمه زا  دیاش  همرغ »  » تسا و هدمآ  یگتفرگ » لد  هودنا و   » يانعم

نیا هلاک  مین  هدمآ   » .فیعض تسس ، مامتان ، راک   - Nimkola هلاک مین 

لیخ نیمه  يو  راک  همه  «، » تفر هدمآرب  دز و  بوراج  ار  فرط  نآ  فرط 
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مدرم شیوگ  رد  هدوب  هراک  مین  ًالصا  هژاو  نیا  دنام .» هدش  هلاک  مین  يرامیب  زا  دعب  مردارب  : » فیعـض تسـس و  يانعم  هب  هلاک .» مین 
.تسا هدش  لیدبت  ل »  » هب «ر »
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[و]

« جو «، » نکن ار  راـک  نیا  جو  یب  «، » دـنناوت یمن  هتفر  يوـت  هب  هـک  دـنتفگ  ار  ناـشجو   ) هناـشجو هدـمآ   » .ساـسا ببـس ، - Vaj جَو
: هتفگ ییانس  ساسا .» ببس ،  » يانعم هب  تسا  هجو »  » ففخم تروص 

هجو هب  هن  مدنگ  لام  زا  هچرگ 

رابنا مه  تسا و  رپ  تنیزخ  مه 

.نتفرگ رایـسب  دروم و  یب  ینعم ، یب  ياهنخـس   - varsoq xondan, varsoq guftan نتفگ  یقاسرو  ندـناوخ ، یقاسرو 
هب هک  تسه  ندـیخاسرو »  » هژاو ناهرب  رد  تفر » هتفگ  یقاسرو  هلگ  کـی  هدـمآ  زورید  «، » دـیناوخن یقاـسرو  رایـسب  نم  هب  دـییایب  »

ندیلام نابز  هدوهیب  ازاجم  تسا  هدوب  هژاو  نیمه  زا  نتفگ » یقاسرو   » .تسا هدـش  حرـش  ندـیلام » يزیچ  رب  نابز  ندیـسیل و   » يانعم
.تسا
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[ه]

ار شرسپ  ینعی  درک .» یبوکناماه  ار  شرسپ  هدمآ  ینالف  زورید   » .ندومن شهاک  ندرک ، شنزرس   - homon kub یبوک ناماه 
نوچمه نوعرف  مدرم  هدـیقع  هب  تسا ، هدوب  نوعرف  ریزو  ناـماه  .دراد  یتـیاور  ساـسا  ریبـعت  نیا  .دوـمن  شهاـک  شنزرـس و  یلیخ 

.دیآ یم  ندز »  » يانعم هب  دنقرمس  رد  نتفوک »  » .دنز دنک ، شنزرس  ار  دوخ  ریزو  تسناوت  یم  ملاظ  هاشداپ 

لمعتـسم يوـش » تسـش و   » ياـنعم هب  مه  و  يروانـش »  » ینعم هب  مه  تـسا  يزاـب » بآ   » هدـش ناریو  لکـش   - Habbozi يزاببه
یم يزاـببه  رحب  رد  زور  ره  اـم  «، » مدـمآرب هدرک  يزاـببه  هدرک  مرگ  ار  بآ  ضاـح  نم  «، » دـیئاراد يزاـببه  زور  ره  ار  هچب  » .تسا
هلمج و  دینک » يزاب  بآ  : » تفگ داتساب و  اج  نآ  خیش  و  : » تسا هدمآ  زین  يروانـش »  » يانعم هب  يزاب » بآ   » یـسراف نابز  رد  مینک .»

(. دیحوتلارارسا  ) دنتسج بآ  رد 

یم تخرد  رابرپ  ياـهخاش  اـی  كاـت  ياهدـنب  ریز  ار  نآ  هک  دـنرب ) یم  تخرد  خاـش  زا  اـتداع   ) هخاـش رد  بوچ   - hacca هّچَه
«. میدنام هچه  شگت  هب  دنکـش ، هک  تسا  بیرق  لصاح  يرایـسب  زا  ولادرز  خاش   » .دراد هاگن  نداتفا  ورف  نتـسکش و  زا  هک  دـنراذگ 

يرای هب  دش و  دب  اهراک  ینعی  ردارب »! دش ، هچه  اهراک  : » دنیوگ یم  دشاب ، هدروآ  شوخان  هجیتن  راک  ناگی  هک  يدروم  رد  ازاجم 
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ْچَه هژاو  زا  مشچ )»  » زا « ) همـشچ  » و تسد )»  » زا « ) هتـسد  » قادـصم هب  تسا و  هدوـب  دـیدشت  یب  لـصا  رد  هچه »  » .میجاـتحم هچه ) )
هزین ملع و  دننام  دشاب  يزیچ  ندرک  زاب  تسار  : » تسا هتفای  حرـش  نینچ  ناهرب  رد  چه  جه و  .تسا  هدـش  هتخاس   haj جه ای   hac

«. نیمز رب  دنیوگ  ار  يزیچ  نداتسا  تسار  نآ و  لاثما  نوتس و  و 

«، دور یم  شا  هناخ  هب  دعب  دناوخ ، یم  گن )  ) یقاسر نیشیپات و  دیآ  یم  رحس  اده  کی  زور  ره   » .راتفر شور ، زرط ،  - hido ادِه
يادـه .دـنور  یم  هار  دـنود و  یم  هدـمآ  دـجو  هب  ناشیاهرتش  نآ  هب  هک  تسا  ناـنابراس  گـنهآ  دورـس و  تغل  رد   hoda ادح » »

.راتفر کی  گنهآ و  کی  ینعی  تسادح ، نیمه  زا  نایدنقرمس 

نیا وشن ، همیـسارس  ردارب  «، » ایب ههدـه  نکن ، رید  «، » درذـگ یم  تقو  هک  نک  ههدـه  ار  راک  نیا   » .زیت هب  دوز ،  - hadaha ههَدَه
( ناهرب  ) تسا هدوب  نتـشادزاب  راک  کی  زا  دوز  نداد و  یهگآ  نتفگ  ْیَه »  » .دوب و ْیَه » رد  ْیَه   » لصا رد  ریبعت  نیا  هن .» ههدـه  ِراک 

.تسا هدش  ههده »  » وگ تفگ و  رد  یه » رد  یه   » .تسا راک  ندیناسر  ارجا  هب  یهگآ  ای  باطخ  کی  اب  یه » رد  یه  »

نآ زا   » .تسین يرگ  هداتـسا  يراوتـسا ، شرادرک  راتفگ و  رد  هک  دنیوگ  یـصخش  تبـسن  رد   - Hardam zayol لاـیخ مد  ره 
يو نکن ، رواب  ینالف  پگ  هب  «، » رگید پگ  ادرف  دـنیوگ ، یم  پگ  کی  زورما  لایخ ، مدره  مدآ  کـی  سک  نآ  دـینکن ، هلیگ  سک 

.دهد رییغت  ار  شلایخ  رکف و  دناوت  یم  مد  ره  هک  تسا  یصخش  رصتخم  و  لایخ » مد  ره  («، » تسا ) لایخ مدره  مدآ  کی 

نیا تابئاجع  «، » دنک مگنه  هدینـش  ار  ربخ  نیا  هرابکی   » .ندرک مگ  ار  دوخ  ندـنام ، تریح  رد   - Hang kandan ندنک گنه 
« روز توق ، درخ ، لقع ،  » يانعم هب  تسا  یسراف  هژاو  گنه » «، » دنام هدنک  شگنه  هدید  ار  رهش 
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: هتفگ ییاسک 

گنز گنهرف  هنیآ  وت ز  هیاس  هدودز  يا 

گنه گنهرف و  زا  ملاع  رخف  گنهرس و  درخ  رب 

رد هدوهیب  هدوه  «، » دـهد یم  رازآ  ار  سک  هدوهیب  هدوه   » .ترورـض یب  ساـسا ، یب  ببـس ، یب   - Huda behuda دوهیب هدوه 
ییاهنت رد  هدوه »  » الاح ناهرب ) « ) تسار قح ، تسرد ،  » يانعم هب  تسا  یـسراف  میدق  هژاو  هدوه » « ،»؟ دراد ینعم  هچ  نتـشگ  هچوک 

هدـمآ حرـش  نینچ  یقداص ) ییابتجم -   ) سرف تغل  رد  .دوش  یم  هدومرفراک  قحان » تسردان ،  » يانعم هب  هدوهیب » ، » تسین لمعتـسم 
: تسا هدش  هدروآ  یکدور  زا  تیب  نیا  و  لطاب .» ینعی  بجاوان ، قحان ، هدوهیب  دشاب ، قح  هدوه  : » تسا

يرهم یب  نم و  یهاوخ ز  رهم 

يا هدوهیب  نم و  یهاوخ ز  هدوه 

هتفگن هه  «، » دنام یم  هدمآ  شدوخ  هتفگن  هه  دینک ، ربص  یمک  : » دـنیوگ هک  نانچ  تسا : لمعتـسم  نتفگن » هه   » ریبعت رد   - ha هه
ِرـصتخم هه » » دروم نیا  رد  .دـش  دـهاوخ  بوخ  اوه  هک  دـشاب  دوز  دـیآ ، یم  وا  دوخ  هک  دـشاب  دوز  ینعی  دور » یم  هدـش  زغن  اهاوه 

.دیآ یم  عوقو  هب  يراک  هدادن  یهگآ  هتفگن - » یه   » ینعی تسا ، نداد  یهگآ  نتفگ » ْیَه   » .تسا ْیَه » »

اج نیا  دییایب ، دیهاوخ  تقو  ره  هن ، پگ  چیه  «، » درادن یکاب  تسین ، یکاب   » ینعم هب  تسا  يریبعت   - Hec gap ne هن پگ  چیه 
«. دنیوگ یمن  هن  سک  نآ  دینک ، شهاوخ  هتفر  هن ، پگ  چیه  («، » تسامش هناخ   ) ناتدوخ هناخ 

ای  ) دینام چیه  هک  دمآرب  هچوک  هب  هتسارآ  ابیز و  نانچ  ياهـسابل  اب  زورید   - » Hec moned, hec mon نام چیه  دینام ، چیه 
مه دـیریگ : ندـنام  چـیه  ریگ ، ندـنام  چـیه  » ریبعت نیا  ياج  هب  نام .» چـیه  هک  تسا  هدرک  هزات  هتفُر و  ناـنچار  هناـخ  («، » ناـم چـیه 

.دوش یم  دربراک 
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( دـیاین  ) داـیبن ربـخ  « ،»؟ داـیب یم  یچیه  یب  هار  ردـق  نیمه  زا  مدآ  «، » تسا هدرواـین  یچیه  هتفر  رازاـب   » .زیچ چـیه   - Hicci یچیه
: تسه يدنقرمس  یچیه »  » نیمه ریطلا  قطنم  زا  راطع  خیش  نیریز  ياهتیب  رد  .تسین  یکاب  دیاین  رگا  ینعی  یچیه .»

روبص درم  يا  تفگ  یفوص  خیش 

! رود تفگ  یچیه ؟ هب  چیه  یهد  یم 

سوهلاوب يا  يا  هناوید  رگم  وت 

سک هب  يزیچ  یهد  یک  یچیه  هب  سک 

هب واگ  «، » .مداتـسرف هدرک  یه  ای  مدرک  یه  هدمآردن  رد  زا  دمآ ، هدش  تسم   » ندرک رد  هب  ندـنار ،  - Hay kardan ندرک یه 
یه یلیوح )  ) یلوح ات  ار  هبارع  » .دیآ یم  زین  لقنو  لمح  لیاسو  ندنار  ینعم  هب  ندرک  یه  نک .» یه  هتفر  دوز  تسا ، هدمآرد  زیلاپ 
: تسا هدمآ  یفصاو  عیاقولا  عیادب  رد  .تسا  هدوب  لومعم  زین  يرجه  نرق 10  رد  رهنلاءاروام  مدرم  نابز  رد  هژاو  نیا  دمآ .» هدرک 

دیرپ دهاوخ  رب  هک  نک  ییوه  ياه و  لبلب  وچمه 

ینک یم  یه  ات  رمع  راسخاش  زا  حور  غرم 

«، دمآ زغن  لامش  لیخ  هچ  یه  یه   » .دنیوگ نداد  یهاگآ  ای  هیبنت  نیسحت ، دروم  رد  هک  تسا  یباطخ  ادن و   - Hay hay یه یه 
حرش نینچ  ناهرب  رد  تسا و  یسراف  میدق  هژاو  ْیَه » !«، » دیدرک بوخ  هفحت  لیخ  هچ  یه  یه  «، » دیکن ار  راک  نیا  زگره  یه  یه  »

ازهتـسا رزج و  فـیوخت و  دـیدهت و  لـباقم  رد  ندـینادرگ  رادربـخ  ندـیناهاگآ و  تهج  هب  هک  تسا  يا  هملک  ...یه  : » تسا هدـمآ 
«. دنا هتفگ  مه  نیسحت  ماقم  رد  یهاگ  دنیوگ و 
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[ي]

«، .تسا هتخادنا  هوکـش  اب  ياه  هناخ  ردـق  نیا  هک  زغن  ناترـسپ  تفای   » .دـیآ یم  تسد  هب  هچنآ  لوپ و  لام ، ییاراد ،  - Yoft تفای
اهدنزرف هب  ار  ناشتفات  تفای و  (، » .ار نامسیر  هتـشر و  هک  نانچ   ) تسا نتفات »  » لعف زا  تفات »  » .تسانعم نیمه  هب  زین  تفات » تفای و  »

«. دننک یم  جرخ 

اوه شوخ  ابیز و  ياـهاج  رد  سک  نآ   » .ندرب رـس  هب  تغارف  تحار و  رد   - Yolu bar zada gaštan نتـشگ  هدز  رب  لای و 
الاب «، » نتشگ هدزرب   » و ناهرب )  ) تسا ندرگ » «، » لای  » .تسا نتشگ » هدز  رب  واو ) یب   ) لای  » ًالصا ریبعت  نیا  دنا .» هتـشگ  هدز  رب  لای و 

.تسا نتشگ » هنادازآ  هدرک  الاب  ار  ندرگ  توالح  تحار و  هب   » ریبعت نومضم  .تسا  نتشگ » هدیشک 

هدز داد  تساوخان  «، » مدیرپ دـقی  هک  دز  تخـس  نانچ  ار  هزاورد   » .یناهگان سرت  ندیـسرت ،  - Yaqqad paridan ندیرپ  دَّقَی 
ياج زا  دوخ  دق  هزادنا  هب  ینعی  دق » کی   » یناهگان سرت  زا  يانعم  هب  تسا ، ندیرپ » دق  کی   » ًالـصا هرابع  نیا  میدیرپ .» دّقی  دـیارد 

.تسا ندیرپ  ای  نتسَج 

کی هتفر   » .دوش یم  لامعتـسا  فلتخم  ياهینعم  رد  فلتخم  ياهلعف  اب  نهد » کی   » هژاو .ناـهد  کـی   - Yak dahan نهد  کی 
نم دش ، یمن  ییوگ  نهد  کی  نم  هب  «، » دنیوگ هن  یندیاش ) ( ) گن  ) ِمتاش يوگ  سک  نآ  هب  نهد 
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مه ندروخ  اذغ  ای  ماعط  دروم  رد  .دیآ  یم  نتخاس » هگآ   » ینعم هب  نتفگ » نهد  کی   » دراوم نیا  رد  مدـمآ .» یم  وت  يرای  هب  مدوخ 
هدمآ رد  امش  دیاش  هک  مدوب ، هدرک  شآ  نهد  کی  زورید  «، » دیور هدروخ  نهد  کی  تسا ، هدامآ ) ) رایت ماعط   » .دوش یم  لامعتـسا 

دنچ  » و نهد » هس  ود   » ریبعت دروخن .» مه  نهد  کی  متخپ  باـبک   (1) هدز روز  ینالف  يارب  (.«، » دیشاب هدمآ  تشادمـشچ  ریغ   ) دییایب
یم هدز  پگ  نهد  هس  ود  دـییایب  زورما  «، » دوـب هزم  شوـخ  یلیخ  مدروـخ  نهد  دـنچ  شکاروـخ  زا   » .تـسا درب  راـک  رد  زین  نـهد »

(. مینک یم  تبحص  ینعی  « ) مینیش

«. مرارب یمن  دای  زا  رمع  کی  ار  امش  يزغن  «، » یضاران زیچ  کی  زا  رمع  کی  مدآ  نیا   » .دبا ات  هشیمه ،  - Yak umr رمع کی 

( گـن  ) هدرک دوـب  ار  اـهراک  هـمه  سف ) کـی  رد   ) هـب سف  کـی  «، » دـیآ یم  رــضاح  دـیتسا ، سف  کـی   - » Yak fas سف  کـی 
.تسا نداد  ماجنا  راک  تقو  درخ  هلصاف  کی  رد  لصف ، کی  رد  ینعی  تسا ، لصف » کی   » ًالصا هرابع  نیا  «. تفر

نیا نم  «، » میتفرگ هدرک  میـسقت  ام  دـعب  دروآ ، تخل  کی  ار  تشوگ   » .هدـشن ادـج  هراپ  مامت ، هراپ  کـی  - Yak luxt تُخل  کی 
، ءزج هراپ ،  » ینعم هب  هک  تسا   laxt تَخل »  » نامه تُخل »  » ریبعت نیا  رد  داتفا .» نازرا  نیمه  يارب  مدرک ، ادوس  تخل  کی  ار  اهزیچ 

(. ناهرب ) تسا هدمآ  هّصِح »

«. متفرگ هدرک  نیچ  هکی  ار  اهبیس   » .زیچ ناگی  نیرتهب  باختنا  هدیزگرب ،  - Yakkacin نیچ هّکی 

هتکی یلاخ ، اه  هچوک  «، » دراد هچگنـس  هتمین  هتکی  اما  بوخ ، جنرب   » .دنچ کی  يدنچ ، یـضعب ،  - Yakta - nimta هتمین  هتکی 
تسا هتشگ  مدآ  هتمین 
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«. صالخ و 

نیا دننک .» یم  ییامزآروز  هدـش  عمج  اهناوج  اج  نآ  تسه ، یگنلی  کی  غاب  شیپ  رد   » .داشک عیـسو  نادـیم   - Yalangi یگنَلَی
لامعتسا رایسب  هژاو  رخآ  رد  کپـسچ  نیا  .تسا  هدش  قاحلا  یگنَا »  » کپـسچ هژاو  نیا  هب  داشک » زاب ،  » يانعم هب  تسا  هلی »  » زا هژاو 

یگنَنید ناوج  «، » میزادـنا اج  نیا  هب  دـیرارب ، ار  هدوب ) هناخ  رد   ) یگنَناخ ِیلاق  نامه   » .دـیآ یم  ناکم  نامز و  ياـنعم  هب  دوش و  یم 
راتخاس نینچ  دیهد .»)  ) دیت نم  هب  ار  هدوب ) ناتتسد  رد   ) نات یگنتسد  هدمآ  زورید  ناوج  ینعی  تسا .» هدوب  ام  رهش  زا  ( dinangi)
هرفـِسا رهـش  زا  یگنرفـسا  ای  گنرفـسا  فیـس  رهنلاءاروام  روهـشم  رعاـش  هک  ناـنچ  .تسا  هدوب  لومعم  اـنامه  مه  هتـشذگ  رد  هژاو 

عقاو  isfara

.تسا هدوب  ینونک  ناتسکیجات  رد 

رود تروی  کی  مادـک  هب  شیپ  اهلاس  دـنچ  مردارب  «، » یگدـمآ سوروا  تروی  زا  نز  نیا   » .راید رهـش ، لزنم ، ياج ،  - Yrt تروی
مک نآ  زا  اهناوج  الاح  دـش ، یم  دـیدزاب  هدروخلاس  مدرم  يوگ  تفگ و  رد  رتشیب  هژاو  نیا  تسین .» ربخ  چـیه  يو  زا  لاـح  اـت  هتفر 

: دش دیدزاب  یمور  انالوم  يونثم  رد  تماقا » ياج  هاگلزنم ،  » يانعم هب  تروی »  » .دننک یم  هدافتسا 

دیدن هب  يراصح  قح  هانپ  زا 

دیزگرب ژد  نآ  کیدزن  هگتروی 

.دراد ياج  نهیم » نطو ، تکلمم ،  » يانعم هب  مه  زورما  ینامثع  ناکرت  تغل  رد  تسا ، یکرت  انامه  هژاو  نیا 
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َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 
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