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یدالیم متفه نرق یرد میدق نوتم
:ناتسیس یوكرك ءهدشكتآ دورس _١

 هدیسرن راید نیدب مالسا نید رثاو نشور مه زونه ناتسیس یوكرك ءهدكشتآ هك تسینامزب طوبرم میدق دورس نیا
.دوب

 دهع رخاوا هب طوبرم دیاشو هدرك لقن یخلب دیؤملاوبا ءهمانهاشزا ار یرد میدق دورس نیا ناتسیس خیرات بحاص
:تسا یرد راعشا میدق ءهنومن هناگیو دشاب مالسا زا شیپ  یناساس

اناگیادخ ! اهاش
! یهاش نیرفآب

 )شوج زا تسرپ یمه( شوج زا تسرب یمه )ناجو ناور( شوه )روهشم( هدینُخ )هتخورفا( هتخرُف راعشا نیرد
 یبرع ءهملک كی هك تسا راد هیفاق ئیاجه شش نآ تایباو .دهدیم ینعم )شوغآ هب( شوگاذب ) ناج شون( شونا

 یماسو یبرع ركف زا یطلخ هك دنكیم هیاكح طاشنو یگدنز هب هتسباو لیصا رایسب ركف كی زاو تسین نارد مه
. دوب هتفاین هار نارد

 :دنقرمس ءهیثرم  -٢
  نیا تسا هدورسیم مه یبرع رعشو هتسیزیم یخلب نایكمرب تمدخرد ـه ١٥٠ دودح رد ناخرط نب سابع یغبنیلاوبا
:تسا فسأتدنقرمس یبارخ رب وا تیب ود

 ! یبوخ وت هراومهو یرتهب چاچ زا وت دنگفا لاح نیدب ارت هك ! هدش هدنك و بارخ دنق رمس یا ینعی
:دناوخ ناوت نینچ ینونك ىوتشپ هب ًانیع ار مود تیب هك
یئ هب هت اچ هل
! یئ ه هت هشیمه
.دنا هتشاد یكیدزن مهاب ردقچ میدق ةنسلا هك تسا مولعم نیا زاو

 ینعم یلو ،دنا هتشون نادابآ ینعمب هریغو )١٤٩ص١ج( افص رتكد تایبدا خیراترد ًاوهس ار دنمدنك لوا تیبرد
: دیوگ كلفب باطخو هوكش رد ورسخ رصان هك لیلد نیدب تسا هدنكو هتشگ بارخ نآ یلصا

 

:عرفم نب دیزی رعش -٣
 هك ار احنآ یبرع یلاو ناتسیسردو دوب هدمآ ناسارخ هب ـه ٥٠ لاس دودح رد هك تسا یبرع رعاش صخش نیا

 او یماجح هبو تسب یلها ناكوخاب اروا یلاو دناوخ یپسور اروا ردام هیمس نارد و درك وجه دشاب دایز نب دابع
 خساپ رد دیزی ؟تسیچ نیا ؟ تسیچ نیا دنتفگو دندیدب اروا ناكدوك.تشگ تسمات دیناروخ یكیسو تشاد
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 :تفگ
تسا زیوم تاراصع تساذیبنو تسبآ

تسا ذیپسور هیمُس
: هدمآ نینچ ناتسیس خیراتردو

تسا بیبز تاراصعوتساذیبنو تسبآ
تسا یپسور مه هیمسوتسا یپو ءهبندو

:خلب ناكد وك وجه _٤
 نوچ تشگرب هدروخ تسكش احنا زا و تفر ومآ لامشب گنج یارب خلب مكاح هللادبع نب دسا ـه١٠٨ هنسرد

:دندناوخیمو دندرك وجه اروا خلب ناكدوك ،دندوب یبرع تموكح فلاخم خلب مدرم
هیذمآ هابتوربهیذمآ نالَتُخ زا

هیذمآ زارف لدیب هی ذمآ زاب راوآ
 لمعتسم نانابز یرد یخرب ةرواحم ردو تسا هدمآ ینعمب مه نونكا اًنیع هیذمآ هملك یئاجه تشه مظن نیرد

 ینعی تسا تورب ینعمب هیفوصلا تاقبطو همانهشرد ورب هكنیا ای هدمآ هابت یورب ینعی هابتورب مود عرصم ردو تسا
. تسا هدمآ هدش هابت تورباب

 ناسارخ ینعی ناریا قرشرد یرد تاموظنم مالسا لیاوا رد هك تسا راكشآ یرد میدق نتم راهچ نیا مامت زا
ً ادبا یبرع تاملك تاموظنم نیرد ،دنتشاد یولهپ نابز ناریا یبرغ مدرمو دوب یرد مدرم نیا نابزو هدوب دوجوم
 نتم اب ار یمالسا لوا رصع نوتم نیا رگاو ،دننكیم یگدنیامن ار میدقو هداس رایسب لیختو یگدنز زرطو دوشیمن هدید
 هك،دوب هداد یور ناوارف رییغت یرد نابز رد نرق )٦( نیرد هك دیآ یم دیدپ مینك هسیاقم نالغب لبق نرق شش یرد
 ،دراد یزایتما میدق تاملك زا یخرب لامعتسا رد یلو ،مینیبیم ینونك و دعبام بدا رد ًانیع ارنآ طباورو بیكارت
 نیردو دوب PED ذپ نالغب میدق یرد رد )هب( نیا هك )نیاب( نیذب )شوغآ( شوگا )هب( ذب )بارخ( دنم دنك دننام
.دوب هدنام یقاب نیذبو – شوگ اذب رد راعشا
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ناتسیسرد ىرد نیتسخن راثآ
ىمالسا رصع رد

 نایرهاط ءهرود رد .تفر ركذ البق هدمآ تسدب ناسارخ رگید طاقن رد یرد راثآ زا هچنآ یمالسا لوا نرق ود رد
 نوچو تشاد هار رتمك بداو رابرد رد یرد نابز یلو تفای جاور ناسارخ رد یبرع رعش ـه٢٠٠ دودح رد گنشوپ
 نابز نیزا دعب،تشاذگ تموكح ساسا ناسارخ رد و تساخرب ناتسیس زا یرافص ثیل بوقعی ـه٢٥٠ لاس زا دعب
 رد هكیروطو .درك ذوفن زین برغ فرط هب ناسارخ زا دعبام یاهنرق ردو تفای امنو وشن مه نآ بدا ورعشو یرد
 مباین ردنا نم هك یزیچ تفگو ،دیمهفن وا و تفگ یرعش بوقعی حدم رد نابز یبرع رعاش دنا هتشون ناتسیس خیرات

 هاشداپ لیبتر بوقعی نوچو ،دورس یرد رعش دوب وا لیاسر ریبد هك یزگس فیصو نب دمحم سپ ؟ تفگ دیاب ارچ
 ظفح ناتسیس خیرات ارنآ تیب دنچ هك تفگ یی هدیصق وا حدم رد فیصو نب دمحم تشكب ار یجراخ رامعو لباز
: تسا هدرك

 مالغو  ١دنب گسو یالومو ركاچو هدنب      ماعو هصاخ ناهج ناریما هکیریما یا 
 مامه ثیللا نب بوقعی فس وی یــبا هب        دیهدب یكلم هك حول رد یطخ یلزا
 مانك تشـگ ابهو لیبتر ركشل دش ٣هرتل      گنلب دروخ یتلو لیبتر دمآ ٢ ماتل هب
 لیعمسا تسدب ثیلو رمع نوچ لاس نیمه رد اریز دوب هدنز ـه٢٨٧ ات نایرافص رابرد یشنم رس دمحم نیمهو

:دورس ار هعطق نیا یو دش ریسا یناماس هاشداپ
 تـسیـن بیـعارتو دوـب اضق راك        تـسا٤ ششخب زا ببس هدنب ششوك
؟ تـسیـك هراچیب ءهدنام رد ةدنب        تـــسا دزـیا تفـص زا دوـبـنو دوـــب
 تــسیكی رخاو لوا ناـهـجراـك  لاوز دــشاــب هـــچ قوــلــخــم لوا
 تـسیابرب نآرب و وش یدقـتـعـم        "مقـتـساــف" ناوـخـب دـنوادــخ لوــق
 ود و تسنامز نیمهب طوبرم وا رگید راعشا اریز ،تشاد یگدنز مه ـه٢٩٧ دودح ات نایرافص رابرد یشنمرس نیا

.تسا نایامن نا رد نابز یگنهك راثآ هك تسا هدش لقن ناتسیس خیرات رد وزا مه رگید هعطق
 تاعقاو نیردمهو دوب رعاشو لضاف یدرم هك تسا یزگس دلخم نب دمحم ناتسیس رابرد نیمه یارعش زا رگید

:دزاسیم نشور ار یرد نابز میدق عضو یبوخب هكد وب هتفگ ار رعش نیا
٥تشنم رسبو لدــب یداهــن ریش تشكن مدآ و اوح دازن وت زج

٦ تـشوــگــبو شنمـبو شنكــب! یـــیوت یكــم ربمغیپ زجعم

 تشُك بوقعی هك نم منامهوكگرزب یزور رامع دنك رخف
: تفگ وا حدم رد و دوب ثیل بوقعی رصاعم هك تسا ناتسیس یارعش زا یجراخ دروك ماسب نینچمه

 .دُب عمج،دنشاب ینعی   ١
.ییاج مان  ٢
.هابت ینعی  ٣
.بیصنو تمسق ینعی ٤
شنم :تشنم  ٥
.لوق :تشوگ،هدیقع:شنم،لمع :شنک  ٦
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 مـعن درـك وت توـعد رـثا رـب مهـتم لدـب وا دوـبـن هـك رــه
مرجال ات دروآ فالخ یواكیرـب دــش نادب رامـعز رمــع
 مـلا رد وا نـت مـلاعـب تشـگشیوـخ ناجربو نترب الب دید
 مجع رد مرح درـك ارت دـهـعیادخ ار برع درك مرح هكم
مرـح نیا دیدن هك دش انـف زابدندش یقاب همه دمآ رد هك ره
 و رابرد نابز ناتسیس رد نایرافص رصعو یرجه موس نرق طساوا رد یرد نابز هكنیرب دراد تلالد رثا هسره نیا

 یسایس ذوفنو ،درك برع ءهطلس لباقم رد بوقعی هك تسا یلم تكرح نامه تكرب نیاو ،دوب هتشگ بداو رعش
:دوب هدرك باطخ نینچ برعب نارد هك داتسرف ار یی هدیصق دادغب رابرد هبو ،تفریذپن ار برع یبداو

منغلا یعرو باضلا لك الزاجحلاب مكضرا یلا اودوعف
 تحت ردو "دینارچب نادنپسوگ و دیروخب رامسوس احنا رد و دیدرگ رب زاجح رد دوخ نیمز رس هب !بارعا یا ینعی"

 ییادتبا هرود نیا رعش یلو،دش هدنز یردرعشو نابز ،بوقعی رابرد رد هك تسا یهاوخ تیلم دیدش لیامت نینچ
 رنه رظن زا هك دنا هدروآ دوجوب ار یراعشا،دندوبن هدیزرو یزاس رعش رد مدرم نیا نوچو تسا تسسو هتخپانو
 هدروآ مه روسكم تشِكاب ار مومضم تشُك یفاوق یتحو ،دراد یدایز یاه هتكسو هدوب صقان و ماخ رایسب یرعش
 یركف رظن زا هك تفگ دیاب یلو.دنراد ناوارف صیاقن یبدا لامج و بیكارت و ظافلا یراوتساو ماجسنا ظاحلزاو دنا
 نب دمحم رعش رد فرطكیزا هك، دراد ار یناسارخو یمالسا یركفو یگنهرف جازتماو طلخءهرود یگدنیامن راعشا نیا
 زجعمو مدآو اوح ینآرق ناتساد زین دلخم نب دمحم رعش رد و هدش ركذ نارب داقتعا و اضقو ادخرب هیكت،فیصو
 نوچ یلو ،تسیمالساو ینآرق تاحالطصاو یمالسا هدیقع رهاظم همه "یبرع مرح"ركذزین ماسب رعش رد و ربمایپ
 یم ار نید نآ ءهصاخ ریباعت دلخم نب دمحم رعش رد ،دوب یقاب ناتسیس مدرم رد یتشدرز دیاقع راثآ یایاقب زونه
:دوب یساسا زیچ هس یتشد رز شیك رد هك ،مینیب

 نامهو هدش هراشا تشوگ و تشنمو شنك رد ریباعت نیمه نیع هب هك كین راتفگو -كین رادنپ – كینرادرك
 رب نآ رثاو مدرم راكفا لوحت زا تسیبوخ ةنومن دوخ نیاو ،تسا هداد زرابت تاملك نیرد ار میدق یگنهرف رهاظم
 یبدا ةطلس اب تفلاخم ایوگو تسا هدیناچیپ یكم ربمغیپ زجعم رد ار یتشدرز نهك ریباعت نامه هك،گنهرفو بدا
 مالسا نید مدرم هكی دوجو ابو دوب هدش یرد نابز یناگدنز و شرورپ لماع ناشیا نابز اب بصعتو برع یسایسو
 هطلس زین تقو نیا ات گنهرفو نابز رب یتشدرز ینید نهك ریباعت مه زاب ،دندوب هدرك لوبق راوتسا تدیقعاب ار
.تسا هتشاد
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نایناماس رصعرد یرد تایبدا

 ءهلسلس هك تشاد دوج و خلب ناماس یاتسور رد تادخ ناماس مانب یتشدرز نادناخ مالسا زا لبق میدق نامز زا
 یصخش نیلوا نادناخ نیزاو دیسریم همانهاش ناناولهپو فورعم نارادرس زا یكی نیبوچ مارهب هب ناشیا بسن
 فارطا و ناسارخ یهاشنهاش نی زا دعبو درك لوبق مالسا یسابع دیشرلا نومام تسدرب ـه١٩٧ هنس رد یتشدرز
 شرسپ راهچو تفای یرابتعا خلب نانارمكحو دادغب تفالخ هاگتسد رد ناماس نب دسا هك ،دیسر نام دود نیاب نآ
 دندنار مكح ـه ٢٧٩ ات٢٦١ زا دمحا نارسپ لیعامساو رصنو ،دنتفای توق ناسارخ رد سایلا و ییحی و دمحا و حون
.دندوب نارمكح ناسارخ مامت رب اراخب زا ـه ٣٩٥ ات رفن هدزای یخلب نادناخ نیا رگید ناهاش و

 ینعی ،دندش ناسارخ رد یرثؤم رایسب تضهن دجوم شیوخ یهاش نرق كی تدم رد یخلب ناماس لآ نامدود
 نابز مظنو رثنو ،دیدرگ نیمز رس نیا یلخاد تفاقث یایحاو مولع عیسوتو رشن و یرد بدا هاگشرورپ ناشیا رابرد
 رابرد نیا ناریزو و ءارما یتحو ،دندمآ دوجوب نابز نیرد مهم ناگدنسیونو نارعاشو تفای یبوخ یامنو وشن یرد
 درم یدنق رمس یدغس صوحا نب میكح صفحوبا هك تسا هرود نیمهرد و .دنا هدوب یرد هدنسیون ای رعاش مه
 نیاو تشون سراپ تغلرد یی هلاسر و ،درك عارتخا ار یقیسوم دورهش هلآ ـه ٣٠٠ دودح رد رصع نادیقیسومو رعاش
:تسبوسنم واب ءاحصفلا عمجم رد تیاده لوقب یرد تیب

اذور هنوگچ رای یبرای ذرا دنوچ       )ادود( ادوب هنوگچ تشد رد یهوك یوهآ 
: تسوا راعش ا زا هك تسا رصع نیمهو یرد میدق یارعش زا ـه٢٨٣ یفوتم یقرشم زوریف نینچمه
بات رد دـنراد ارـم هراوـمـه هـك    رگـنـب شـنادـند و بـل نآو طــخب
 باتهم درگ زا ٢ درویاش نوچ یكی  دیشروخ جوا رب١ نرپ نوچمه یكی
 نیاو هدروآ ناسارخ یارعش ءهلمج رد اروا مه یرهچونم هك تسا یناگرگ كیلسوبا رصع نیمه یارعش زا رگید

:تسا راگ دای وزا یقالخا یاهبنارگ هعطق
رانكرد یزـیر یور بآ هك هبنیمز رب یزیرب رگ ار دوخ نوخ
راد شوــگ و دنبراك وریگ دنپ تسرـپ مدرم زا هب هدنتــسرپ تب

 ٣٧ ٢٣٢/٢(روجنیاب لآدننام ،دندوب ناتسناغفا فلتخم طاقنردزین ناهاش یلحم یاهنامدودزا یخربرصع نیرد 
 لآو )ـه٣٥٩/٣٦٥( باردنا یارماو خلبو ناجزوج رد )ـه٢٧٩/٣٦٨(نوغیرف لآو ناتسراختو خلب رد)ـه
 هك)ـه ٢٥٠/٤٠٠( ناتلم نایدولو )ـه٢٨٩/٤٥٠( ناتسرغ ناراشو ناتسیسو ناسارخ رد)ـه٣٣٠/٣٨٧(روجمیس
 ناملاعو نارعاش زا اسب ناشیاراب ردب هكدنا هدوبرورپ بداودنمشناد ناهاش نایدولو ناراشو ناینوغیرف هلمج نیزا
.تفای یم امنو وشن اه رابرد نیرد وتپو یردو یبرع بداو دنا هدش هدرورپ

 تیب دنچو ،دوب هتشاد موظنم ار میدق یسامحو یخیرات تایاور هك تسا هرود نیا یارعش زا زین یزورم یدوعسم
 هللادبعوبا،مجع ناگدنیوگ مدقمو نارعاش داتسا دوجوب هرود نیمه زابو تسا روكذم یبرع خیرات بتكرد نا زا

 رخآ ردو دمآ ایندب موس نرق طساوا رد هك دنكیم راختفا دنقرمس كدور یاتسور هب بوسنم یكدور دمحم نب رفعج
 باتكو تفگ یرد هب ناوارف راعشاو دیاصقو دوب رابرد نآ یارعشو ناماس لآ ناحدامزا یو،دش هدرك روك رمع
.تخاس موظنم ار هنمدو هلیلك

.نیورپ = نرپ  ١
.هلاه = درویاش  ٢
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 یرد رد ار ناوارفو ابیز و زغن راعشا رادقم نیاب وزا شیپ هك تفگ ناوت ببس نیدب یرد رعش ردپ ار یكدور
 رادتقا لامكرد ار هعطق و یعابر و لزغو هدیصق رعش عاونا زا هك هدش قفوم یكدور و هدیسرن امب ایو دندوب هدورسن
 دنچ نیا دننام دروآ رد یرعش نابزب ار بلاطمو راكفا عاوناو دزاس اونمه یقیسوم رد دوخ دوراب ارنآو دیارسب یرنه
: هنمدو هلیلك یونثم تیب
 زاین یب شناد زار زا دوبن سكزارــف مدرـــم رـس زا دوـب ناهـجاـت
ناـبز هـنوـگ رهب ار شــناد زار ناـــمز رــه ردــنا درــخـب ناـمدرـم
 دنتشاگنب یمه ردـنا گنسب اـتدنـتـشاد یــمارـگ و دــندرـك ریــگ
تسا نشوجوت نترب دب همهز وتـسا نـشور غارـچ لد ردنا شناد

 ناور هعطق ود نیا هتشامگ نآ زا هدافتسا هب ار ناسناو هدیشكریوصتار ناهج یقیقح فیك هكوا فیطل یناعمزا
:دیوگ یو،دنكیم یگدنیامن اروا قطنمو عانقا تردقو تلازج هك تسوا یابیزو

؟یراد مغ هچ هریخ دوب چنآ دوـبدمآ كنآ دمآو تفر كـنآ تفر
یراومه دریذـپ یـك تسا یتیگ؟ ار یتـیگ یهاوـخ درـك راوـمـه
 گنرلگ یم یورهام مشچ هیس ناوكین اب دابو هناسف ناهج نیرد و تسیز دیاب داش سپ تسا نینچ نوچ

 یامنو وشن ناكرا زا ود ره نتشیوخ شرورپو نارگیدب شهدو داد،دوبدیابن یلطاعوضع مه عامتجارد یلو،دیشكدیاب
 عفانماب ار ذذلت هكلب ،تسین یدام ذذلت رد انفو ضحم یرگیلاب ا ال یكدور یركف هفسلف سپ ،تسناسنا دارفا
:دیوگو دهدیم رارق مأوت یعامتجا

داــبو هناــسف زج تسین ناهـج هك     داـش نامـشـچ هاـیـساـب یز داــش
 داـی دــیاـب درـكـن هتــشذــگ ز و                دوــب دـیاـب هـن لدـگنـت هدــــماز
 داژـن روــح یورــهاـم نآو نـم       یوب هیلاغ یوـم دـعـج نآو نــم
دادـنو دروخن وا هكنآ تخب روش دروخبو داد هك یسك نآ تخب كین
داـب اداـب هــچرـه ،رآ شـیـپ هداـب سوسفا ناهج نیا تسا رباو داب

:هتفهن نارد ار دوخ یقشع قیمع تاساسحا هك تسا یكدور نازوسو اویش رایسب تایعابر زا
 دابم زورفا ملاع غارچ وت یب مه    دابم زوس ناهج دیشروخ وت یور یب
دابم زور نآ منیبن ارت هك یزور     دابم زومآ دب نم نوچ سكوت لصو اب
گنـت لداـب ناـهـج یاـپ ارس میتـشـگ       گنجو هنیك رپ راگن نآ نتسجرد
گنسب هكسب نآ و میدز رسب هكسب نیا  راتفر زا اپ تفرو راكز تسد دش
:یكدور رظن رد راهب

بیجع شیارآو تهزن رازه دص اب   ١بیط یوبو گنراب مرـخ راـهـب دم آ
 ٢بیشم یپ زا بابش تفای لیدب یتیگ   ناوج دوش هگ نیدب ریپ درـم هكدیاش

 .شوخ - ١
. یریپ- ٢
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١بیقـن ابـص داـبو هریـترـبا شرـكـشـل دركـب یرـكشل یكی راوـگرزـب خرچ

بیـهـم نینچ مدیدنو لیخ رازــه مدـید نز لبط شردنتو نـشور قرـب ٢طافن
٣ بـیـئک قـشاع نوـچدلان هـك نیـبدعر ناوراوگ وس درم نوچ دیرگ هك نیـببرـبا نآ

٤بیقرزا درادرذگ هك ییراصح نان وچهاـگ هاـگ یور دـهد ربا زار دیشروخ

 بیط ار داب نمس یوب تفای هك دش هب دوب دنم درد ناهج راگزور دنچ كی
 ٥بیصق ةلح یكی هدیشك رب فربز ووــن هــب وـن دـیرابـب یوبكـشـم ناراـب

 ٦بیطر دـش دوبیمه كشـخ هـك یكـیوـجرـه       تفرـگ لـگ تشادیمه شیپ فرب هك یجنك

٧بیـضـق دشـكرـب یمهربا نایم زا قرـبدـمدرــب داـب یـمـه تشد نایم ردنت

٨بیضـخ هدش انح هب سورع هجنپ نوچ       رود ز یمـه د دنخب تشك نایم هلال

٩بیجم هدش اروارم ورس تخرد زا راس       دیبراسـخ اـشرد دناوخب یمه لبلـب

بیرغ كنحلابرب لـــگ خاشــب لـبـلـب   نـهـك ةمغن اب،رب نب ورسـب ١٠لـصـلـص
بیبـح رـب زا بیبـح بیصـن درـب نونـك اك       داش دییز نونكا و هداب دـیروـخ نونـكا

 بـیـلدـنـع غابزا و دلان راس ،تشك زك     ریز گنابب روخیمو هداب نیزگ یقاس
... بیسح رتهم نآ رتـبوـخ هـجاوـخ رادـید     بوـخ مشچب تسا ناهج راهب ون دنچ ره
:هنارعاش هیبنت

 تسارت هك یغارـفزا دریمب هك مس رت            تسارـت هـك یغارـچ داب رذـگـهر رد
 تسارت هك یغامد یهز یدینشن رـگ         تــفرگب ملاـع هـتـخوـس رـگـج یوـب
: )نیریش قیقع( یكدور زا رگید یعابر كی

        ردپ ؟ هك شمصخ !مصخز ؟یكز هدنسرت      رحـس تقو ؟یك،رای ؟ هـك ،نمرـب دمآ
ركش وچ ؟دب نوچ ! قیقع ؟دوب هچ ،هن ؟ دب بل         رـت بلرـب ؟اجك رـب هسوـبو د شـم داد

 نیا تشذگ رد یلو.دوب هدش نفد احنار دمه هك،دنا هتشون دنق رمس جنپ هیرق رد ـه ٣٢٩ لاسرد ار یكدور تافو
 نیرد هك ینعم نیدب ،دراد شارخلد یناتساد دوب تعیبط بهاوم زا دوخ رصع رد تهبش الب هك ساسحو نانف رعاش
 هك دندروآرب كاخ زا ار شیاهناوختساو دنتفای ار یكدور ربق هنهك ناتسروگ رد دنق رمس كدور جنپ ءهیرق رد رخاوا
 ادگ مسج یتقو هك تشگ ملسم و دش ادیپ یا هتخادگ مسج اب دروخ رب و یگتخوس رثا هجمج رد یو مشچ هساكرد
 یگتسكش رثا وا تشپ یاه هرهم رد زینو ،دنا هتخاس روك شرمع رخآ رد اروا و ،دنا هدرب ورف وا مشچ رد ار یا هتخ

رسفا - ١
نز طفن،طافن ٢
نیگمغ - ٣
نابهگن - ٤
مشیربا ءهماج - ٥
کانمن - ٦
هزین - ٧
گنر - ٨
 هدنهد باوج  -  ٩
 هتخاف- ١٠
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 دشاب یلیعامسا هقرف هب وا باستنا دیاش شارخلد یارجام نیا تلع هك،دنیوگ نامگو سدحب ناققحم هك تسنایامن
 دندوب نایسابع تفالخ رادفرط ناسارخ مدرم اریز.دنا هدید ناوارف بیاصم ناسارخ رد هقرف نیاب نابوسنم یهاگ هك
 مالآاب هراومه تسایس هاگنالوج نیرد و دندیناسر یم رصم نایمطاف تفالخ هب یطبر نایلیعامسا هكیلاحرد
 هك مرج نیدب ـه ٣٣١ رد ار یكدور حودمم دمحا نب رصن یناماس هاشداپ یتحو دندوب ورب ور نوگانوگ یاهرازآو
 بئاصم نیمه یكدور هك ،دندرك ماع راتشك ار ناینط اب مامت رهنلاءاروام رد و دنتشادرب تنطلس زا دوب هدش ینطاب
.دشاب هدید هماگنه نیرد ار

 رصاعم هك تسا یخلب یكنادوهج نیسح نب دیهش نسحلاوبا یناماس رصع نادنمشنادو یرد یارعشزا رگید
 رد رصع نآ فوسلیف یزار ایركز نب دمحم اب هك دوب دوخ دهع یامكحو نیملكتم ءهلمج زاو یكدور مارتحا درومو
 شناد روفو و طخ نسح هب و دراد یثحابم تذل ءهلئسم حرش رد اصوصخم و تشاد یتارظانم یفسلف لیاسم
: دوب هتفگ وا هیثرم رد یكدور هك دنا هتشون ـه٣٢٥ هنس رد اروا تافو دوب فورعم

شیدنا یموریگ هتفر ام نازشیپ زا تفر دیهش ناوراك
شیب نارازه درخ رامش ز و مك نتكی مشچود رامش زا
 قمعو قیقد یناعمو ظفل توارطو تحاصف یارادو سیفن یاه هچراپ زا یخرب دیهش یبرعو یرد راعشا زا

:تسا هلمج نا زا هك تسا هدنام یقاب یركف
 مهب دنـفـگـشـن یاـج كیـب هـكلگو سگ رن تسا هتساوخو شناد
 مك شناد تسا هتساوخ ار هكناو تسین١ هتساوخ تسا شناد ارك ره
:تسا هدرك هراشا هدرك ساكعنا زین اپورا رخاتم یركف بتاكم رد هك ار ملا تلاصا هب هعطق نیرد
هنادواج یدوـب كیراـت ناهـجیدوب دود شتآ وچ ار مغ رگا
 هنامداـش یــبایـن یدـنـمدرـــخید رگب رگ رسارس یتیگ نیرد
 ،دش هتشك نا زا دعبو دوب ریزو ـه ٣٢٦ دودحرد هك یناماسرابردریزو و تلاسر ناوید بحاص یبعصم بیطوبا

: تسیرد نابز یركفو یبدا یراكهش زاوا هعطق نیا هك تسا رصع نیمه دنمورینو تسدربز رایسب یارعش زا زین و
یزاسن سك اب و یباین سك رب هك     یزاـبو سوسـف انامـه اناـهج
!یزابو نیهاش وـچ ندوـبر هاـگـب            ٢ندینش زاروخ وچ ندومن زا هام وچ
:دیوگ و دهدیم رارق هلمح دروم ار یتیگ رثؤم یاه باطخ نی زا دعب

؟ یزاـیـن یـب سب تس ار ناـهلــبا ارـچیزور گنـت سب دنناك ریز ارچ
؟یزارد رد دـیز سگرـكو راــم ارــچ هتوــك جارد و سواط رمع ارچ
یزات درم نآ تسیز هسو تـسشارـچ٣هچرـغ درـم یكی هلاس دناودص

یزاوـن اروا وـت سـكان هـكـنآ ارـــچ٤هنوگ ژاب وـت راـك همـه هن رـگا
 یزآ یاــج وــتو مــیــیاـم راـگ هنگیزاین یـب نـیزا اـن اـمـه اـناـهـج
 مه ـه ٣٩٤ ات و دلوتم ٣٤١ هنسرد هك تسا یزورم ییاسك میكح رصع نیا ملسم داتس او فورعم رعاش رگید

: تسنآ هنومن تایبا نیا هك دراد فیطل یناعمو هدورس ناوارف مكح و ظعاوم یو ،دوب هدنز
لام ینعی-  ١
موجه ینعی - ٢
یهوک = هچرغ - ٣
هپچرس ینعی - ٤
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 هاپس تناقشاعو ینسح هاش هام هنیآ وت خر سكعز یا
 هام دیارب یرذگب اجــك ره سگرن دم د یرگنب اجك ره
 هایسو دیپس زج همان دوب هچ تسیبوخ همان وت یومو یور

 یكی وا زیمآ تمكح نانخس زا هك هدوب راعشا و اهیونثم اسب یاراد ـه ٣٣٦رد همان نیرفآ مظان یخلب روكش وبا
: تسنیا

یوـش الاو دوز یوــش اـناد وــچ یوش اناد دوز ات شوــــك ن ادب
 تـسا رتاناد هكنآ تس رت الاو هك تسا رتالاو هك سكنآ رت اناد هن
هار دنیوـــج زاـب ناــگ هدـنــنادز هاگتخـت رب هـك ناـهاــشز ینیبن
 زاـیــن هـشیـمـه ناــش دوـب اـنادـب ز ار دورـید دـنـناـمـب هـچ رـگا
 نادواــج وــت نابهگـــن شــنادونانمشد زا وت یجنـگ نابـهـگـن
رایشوه ١درخب نا تـفــگ نیـنـچ راگزیـهرـپ درم دوــش شـنادـب
 دروآ هارـب یدرـگ هارــیـــب وــچ دروآ هانـپ یگنـتز شـناد هـك
 نییآرب هكدمآایندب ـه ٣٢٠دودح رد یخلب یقیقد دمحا نب دمحمروصنم وبا داتسا هكدوب یناماس ةرود نیمه رد

 دش هتشك ـه ٣٧٨ دودحرد یمالغ تسد رب یناوجرد و تخادرپ همانهاش مظنب یسودرفزا شیپو،دوب یتشدرز
: تفگ یسودرفو

 دش هتشك رب هدنب یكی تسدبدش هتشگرب تخبو زا كیاكی
 و دش هتشك هكدوب هدورسن دوخ ءهمانهاش مظنزا تیب رازهزونهو هتشاد یونثمو لزغو دیاصقو دایز راعشا یقیقد

 ار حیصف ظافلاو فیطل یناعم دوخ راعشا رد هك تسا مراهچ نرقو یناماس هرود یارعش نیرتگرزب زا ههبش نودبوا
: هك دوب هدوتس نابز هداشك تفص هب اروا یسودرف و هدرب راكب

 ناور عبط و ب وخ نتفگ نخسناــبز هداشـك دـمایـب یـناوـج
 تعارب و مالك توق هدیصق نیمه زاو دیمهف ناوت وا یاویش رایسب ءهدیصق نیا رخآ تیب ود زا ار یقیقد یناگدنز
: تسا رهاظ مه وا عبط

یتشهب یدرُا تعلخ ار نیمزیتشهب ربا منـص یا دـنـگــفارــب
یتشهب روح هتسارآ تخ رد دناـــم رازلــگ ار ندع تـشـهـب
 یتشپ دیشروـخ زا دراد واك یهم هرهـــچ دیشروخ نونك دیاب یتب
٢یتشنك هــماــج هنوگرب ییم توــقای گنرمه وا راسخر یتب

 یتشزو یبوخ همه زا یتیگب تس دیزگ رب تلصخ راچ یـقیـقد
 یتشهدرز شیكو گنر نوخ یم گنچ هلانو گنر توـقای بـل
 تسایس عضو نا زا هک تسا هداد لیصفت ییوكین هب هدوب شرصعرد هكار تسایسو یرادناهج مزاول لیذ ةعطقرد

:دیمهف ناوتیم ار تقونآ ینابناهجو
 ینارفـعز یكی ٣یـناینرپ یكی ار تكلمم رــم دنریـگ زیچ ودـب
 ینامی هداد ب آ نهآ رگدهتشبـن رـب كـلـم ماـنرز یكـی

رظن بحاص - ١
تشاد خرس گنر دیاش و دندیشوپ یم اسیلک رد هک یی هماج -  ٢
یمشیربا ء هماج - ٣
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 ینامسآ شدـیاب یشبنج یكی   دزیـخ كلـم تلصو ١ءهیوب ارك
 ینابرهم شمه هنیك شمه یلد هداشك یتسدو  یوگنخس ینابز
٢ینایژ ریش هن هدـنرپ باقع دریگن ار واك تسیراكش تكلم هك

یناكرز رگد یدنه غیت یكیدرآردنادنبب ارواك تسا زیچ ود
یناوت را  یاپ شنتسـب رانیدب ارو ارـم نتفرـگ دـیاـب ریـشمشـب
ینامك تشپ وریت نت دـیابـن دشاب رانید و ریشمشو تخب ارك
 یناگی ار دهد یک تكلمم كلف           تــعاـجـشو ٣دوـج و احن آ دـیاب درـخ
 هتشاد راهظا ار یدیاقع،تسین نآ یونعمو یركف شزرازا مك نآ یرنه شزرا هك حیصفو عیدب هعطق نیرد
 باتك رد )م١٥٢٧ – ١٤٦٩( یلوایكام یولاتیا یسایس فوسلیفو رادم تسایس دعبام نورق رد هك
 صاخ بتكمو هتفای ترهش تسایس ناهجرد مزیلو ایكام مانبو هداد یفسلفو یرصع بیترت ارنآ "رادمامز"
.تسا هدش هدرمش یسایس ركفت

 تخب،هداهن انب ضحم تعفنم بلجرب ارنآ و هدنار شیوخ تسایس بتكمزا ار هفطاعو قالخا هك یلوایكام
 هدیدرگ ریبعت تعاجشو ریشمشو تخبو ینامسآ شبنج هب یقیقد رعش نیرد هك هدرمش یرادناهج مزاولزا ار تمهو
. تسا

 تسیز یم نایناغچرابردرد ـه ٣٥٠ زادعب هك تسا هرود نیا نارعاش زا زین یذم رت كیجنم دمحم نب یلع
: تسوا مالك ةنومن راعشا نیاو ،دنناد رصع گرزب نارعاشزا اروا،دركیم حدمار جاتحم لآ ناهاشو

 هاگآراگزور كیـنو دـبز وهانش هدرك لقـع یایر دب یا
هاوخم ریش هلفس چیه رد زوشیوخ هدید بآ هب نز ورف نان
: تسا كیجنم زا مه اویش لزغ نیا
 ینمـهـب ناراب هرطق زرت كاپ یاینم را یابید ركیپز رت بوخ یا
 ینشو رب روشك همه وت یور هك احناو     كشم ریزب ٤نزرب همهوت یوم هك احنا
 ینـمرب وـتاـت منـسح راهـب ردـن و تسنم اب هدیدات مقرغ تارف ر دنا
 ینهآ هكنوچ لدب وـت یرـب نـمـس اـیرد تسارچ وم خلت نخس یب بل نیبگنا زا
ینكشب كاپ یهسورس غابب رذگم كشرز دوش هریت شرون هامب رگنم
ینت نمسایو طخ هشفنبو خر هلال وت هك ارت قشاع دناوخ راهب مرخ
ینشوــج كین ناتب قارــف رب ربـص یا تشگ هتسخ وت قارف ریت هب رگج ار ام
 زا یخلب بعك تنب هعبار هك ،میراد یغارس رادزقو خلب ردزین یرد نابز تارعاش نیرتمیدق زا رصع نیرد

 هك ،دوب نخس لامجو یور لامج یارادو هتشاد رادزقو تسبو خلبرد یگداز ریما تایحو دشاب مراهچ نرق نارعاش
 نیدب تسا هدیدرگ یباذجو پسچلد هصق عوضوم یرد تایبدا رد شردارب مالغ شاتكباب وا یزابقشع ناتساد
 هك دنگفا مرگ یمامح رد اروا و تشگ هعبار ردارب یگتفشآ رب تلع یورلگ ناوج نآ اب وا هلزاغمو هقشاعم هك ینعم
 دوخ نوگلگ نوخ تارطق اب هب امرگ یاه راویدربارنآو،دورس یم شاتكب قشعرد ار دوخ راعشا گرم مد ات
.دیدرگ دعبام ناگ دنسیونوءارعش یارب یرثومو شكلد عوضوم وا یدژارتو،داد ناج هار نیردات .تشونیم
شهاوخ : هیوب - ١
نیگمشخ :نایژ - ٢
.مرک:دوج - ٣
.هچوک :نزرب - ٤
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:دوب هدیشك دوخ دنب هبو هدناچیپ تخس ییادیشو قشع اروا هك تفایرد ناوت هعبار هعطق نیزا
 دنمدوس دمان رایسب شـشوـك دنب هب مدروآ ردنا زاب وا قشع
؟ دنمشوه یا انش ندرك ناوت یك دیدپان هنارك ییایرد قشــع
 دنسپان دیاب دی دنسپب هك سـبیرب نایاپات هك یهاوخ ار قشع
 دنق دیراگناو دروخ دیاب رهز بوخ دیراگناو دید دیاب تشز
 دنمك ددرگ رتگنت ندیشك زك یمه متسنادن مدرك ینسوت

 تردقاب گرزب ناگدنیوگو تفای ییازسب قنور ناسارخ رد یرجه مراهچ نرقو نایناماس رصعرد یرد بداو رعش
 یونثمو لزغو هدیصق دننام یرد نخس عاوناو ،دندرك روهظ هدنزارب یناعمو ركف تعسوو نابز تحاصفو مالك
 ندوبنو مالك یناور و یگداس هك،دندش هدرورپزین هزاتراكفاو ركب نیماضمو یناعمو تفای جاور یعابرو هعطقو
.تسا هرود نیا رعش صیاصخ زا ماهباو كیراب تالایخ

 هسامح ،درك ناوت هعلاطم ار یماظنو یسایس تانایرجو رابرد لاوحاو یعامتجا یناگدنز عضو هرود نیا رعش رد
. دنا هتخادرپ نادب یقیقد و یزورم یدوعسم هك ،دنكیم یگدنیامن ار مدرم ینامرهق میدق رورغو توخن حور ییارس

 هدروآ دوجوب تسا ییابیزو لامج شیاتس هك ار یفصو و یقشع راعشا نیرتهب رصع نیا ییانغ یاهدورسو لزغ
. تسا هتخاس هدامآ دعبام هرود شكلد تالزغت یارب ار ینیتم ساساو

 و مكح راعشاو ،تسا شكلد و وكین یاه بیبشت اب یراگن رظنم هتسجرب یاه هنومن یرابرد هیحدم دیاصق
.تسا هدوب دعبام عیسو تایبدا هدولاش هك هدش هدورس زین قالخاو ظعاوم

 هدركیم ادا هیاریپ یبو هداس زرطب مذ و حدم رد هاوخو یعامتجاو یقالخا هاوخ ار دوخ دصاقم هرود نیا یارعش
 هك نشور و حیرص تاهیبشت زا ریغو ،دوش یمن هدید رعشر د هرود نیرد یتعنص تافلكت یضعبو هراعتساو هیانك،دنا
 یضعب ردو هدیب رچیم یزات تاغل رب یرد تاغل ،دنا هدركیمن یور هدایز اهتعنص ریاس رد،تسا هدوب بولطم رایسب
 -تاكز -داهج دننام دوب هدمآ یبرعزا نیدو تسایسو هرادا رد هك یتاغل الا.دوش یمن هدید یبرع تغل الصا راعشا

. هریغو یضاق -مكاح -لماع -جارخ -ربص
 هك درادن رظن رد رعاش هك تسا هفلتخم مولعب تراشا مدعو تحارص یناماس رصع ءهینایب تاصتخم زا نینچمه

 ناشیا راعشا رد زردناو دنپ داوم هكیلاحرد دنا هدوب رذح رپ مه یریگ هشوگ و فوصت زا روطنیمهو دنك لضف راهظا
.تسا ناوارف
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) ـه ٦٠٠ ات ٤٠٠ زا( نایروغو نایونزغ رصعرد یرد تایبدا
 دیدپ رد نیمز رس نیا مدرم و دنرورپ ار یرد بدا دندوب یناسارخ بذهم میدق یاه هداوناخ زا هك یخلب نایناماس

 اب نارالاس هپسو لاجر زا یعمج هك دوب یگنهرف دعاسم طیحم نیرد و ،دنتفرگ مهس یبدا نیزو و منتغم راثآ ندروآ
 ٢٧ رد هك ،دوب یروالدو یفاك ملسم ون درم نیگتكبس یگنج لاجر نیزا یكی هك دندش هیبرت مه رورپ بداو قوذ
 یرسپ وزا هك تفرگ ینزب ار لباز یاسؤر زا یكی رتخد و تسشن تراما دنسم رب هنزغ رد م ٩٧٦ ـه ٣٦٦ نابعش
:دیوگ یسودرفو دنتفگ یلباز دومحم اروا نیرب انبو دمآدوج وب دومحم مانب

.تسایرد یلباز دومحم هگ رد هتسجخ
 یلتفی وناشوك رصانع یایاقب زا مالسا زا لبق نامز زا نانیگت نیا یلو تسیكرت ًالسن هچ رگا نیگتكبس نامدود

 شرورپ هب یهج وت نیرب انبو ،دندوب یناسارخ تیلمو تفاقثو گنهرف یاراد و هتفای شرورپ اهنرق ناسارخ رد هك دنا
.دنا هتشاد یناسارخ تعنصو بداو گنهرفو یرد نابز

 ریبد هك تسا ـه٤٠٠دودح یفوتم یبرعو یرد غیلب یشنمو رعاش یتسب حتفلاوبا نایونزغرصع لیاوا یارعش زا
 دناوخ وا یردراعشا زا هعطق نیاو دش هدنار رهنلا ءاروام هب دومحم ناطلس مشخ ببسبو دوب نیگتكبس رابرد
:تسین

درك نامرف هك دنك نآ دوس تحیصن زا هك    نك نامرفورا دشوگ نم تحیصن یكی
درم ددرـــگ هدوتس ندرــك ارادــم زا هـــكنـــك ارادـــم همهو یارگ حلصب همه
 درگم گنـج درگـب و یارـگ حلـص درـگـب رایسب ١ تدــعو یراد توــق هچ رگا
دروــخ دـیاب رـهز رـهزاـپدراد هــك رــه هن تفر دیاب برح ریشمش دراد هك ره هن

 ) ـه ٤٣١( یفوتم و راگزور نیا دمآرسو مانب ناگدنیوگ زا زین تسا دمحا نب نسح شمان هك یخلب یرصنع
 تب گنخ – ارذعو قماو و تایحلا نیع ورهب داش مانب رگید موظنم یاه باتك راعشا ناوید رب هوالع هك تسا
 مولعرب یو هك دیآ یمرب نا زاو هتفای هار مه یملع تاحالطصاو راكفا یخرب وا راعشا ردو تشاد زین تب خرسو
. تسادیوه یبوخب شراعشا رد یعادباو ركب نیماضم ندروآ و هشیدنا یكیرابو لایخ تقد اما تشاد یرظن یلقع

 دنچ هك تسنامز نآ لاجر رگید و دومحم ناطلس حدم رد حیصفو ابیزو لیوط دیاصق زا ترابع یرصنع ناوید
 یهاپسو یورلگو طخون هك،دیوگ نابوخ حدمرد نیریش یاه بیبشت دیاصق لیاو ارد ،دراد زین یعابر و لزغ
ًالثم دناس ریم ار نامزنآ یتسرپ درما عضو نیاو ،دنمزب ناراگتمدخایو

ناسر دب هپس حدمب ار نخس                  ارت یهاپس راگن زا دوس هچ
:دیاتس یم نینچ ار یهاپس راگن نیا نونكا

 ناوراـب وا رهـم هـتـخیــمآ رــب ناور ورسو تسا هتفگش ون لگ
 ناجـب د دنب زاب وا رهم لد هـكلدـــب دراگـن وا هرـهـچ درــخ
 ناوـغرا تردنا مشچب دیورــب وا راسخر یوـــس یرـگنب رگا
 ناشـف ربنع فـلز شربنع زا هب نكش ركش ظفل شركش زا هب
 ناهدو ماكوت یب ای كشم زارپیرـــب شفلز هدیچیپ مان رگا

یرایت :تدع     ١
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 نابز رـب نیبگنا تددرـگ ناورشبل نیریش ز ییوگ فصو رگو
ناتسوب هتسارآ وــچ یراگناپس نایم ییوگ تسا راگن
 رخاوا رد ناسارخ یبرغ تیاهن ناغماد رد هك تسا یرهچونم صوق نب دمحا هنزغ رابرد گرزب یارعش زا رگید

 تدوجو هب هدوب رصع بداو مولعب انشآو دنمشناد درم یو .تشذگ رد ـه ٤٣٢ ردو دمآ ایندب یرجه مراهچ نرق
 طمسمو دورس رادبآ دیاصقو تشگ نارقا دم آرس یونزغ دوعسم ناطلس رابرد رد نایب تردقو نابز ینیریشو نهذ
 و دیناجنگ دوخ راعشا رد ار یبرع روجهم ناوارف تاملك ،تشاد یفاك ییانشآ برع بدااب نوچ.تسوا تاعدبم زا
 رظانمو نارابو ربا و نامسآو ناتسوب و لگنجو هوك و نابایب زا ار تعیبط فلتخم رظانم هك تسوا رنه صیاصخ زا
 دوجواب هكیلاحرد،دشكیمریوصت یتسد هریچ و تراهم اب دوخ دیاصق یاهبیبشت رد یناوج شیعو بارشزا ار مزب
 رومان نایوگ هدیصق زاو دزیهرپ یم هدیدنسپ ان رادركب رهاجتو كیكر نانخس زا ینارذگشوخو یناوج تاساسحا
 یگریچ اب هدادلد ود عادو و ناوراك تلحر یراگن هرظنم هدهع زا هیحدم هدیصق نیا بیبشت ردو.تسیرد نابز غیلبو
 ا هدادن تسد زا ار دوخ رنه صاخ یزیوالدو نخس توارط یبرع روجهم تاملك لامعتسا دوج و ابو هدمآرب نایب

:تس
لزنمز دش نوریب گنهآ شیپ هكلــهورف همیخ یگمیخ اـــیالا
لمحم دندنب یـمـه ناـناـب رتــشنیـتـسخـن لبـط دزــب نز هریبت
لـباـقـم منیب ار دیــشروـخو هـمبشماو تسكیدزن ماـش زامــن
لـباـب هوـك زا باـتـفآ دــشورـفالاــب دصـق دراد هاـم  نكـیـلو
لیام هفک ناز دوش هفک نـیا هـکوزارــت نیمیس هـفـكود ناـنـچ
لـیاز دوز نینوچ زور ددرـگ هكربونص نیمیس یا نم متسنادن
لفاغ تسین نادرگ نودرگ نیرـبدیشروخو هامو میلفاغ وت و نم
 لصاـح تسین ار ناقشاع راک هک یرگـم و درـگرـب !انم نـیراگن
١لماح شیوخراب زور کـی دـهـندبالو تسرجه لـماـح هـناـمز

2٢لـبا و ناراـــب هژــم زا دــیراـبـبدید نینچ نم لاحوچ نمراگن

لپلپ هدید ردنا فــک زا دنگارـپتشاد فکب هدوس ٣لپلپ ییوگوت
لمسب مین دــشاب هک یغرم نانچ نــمرـب نازیـخ ناـتـفوا دـمایـب
...لیامح نوچ نم زا تخیوآ ورفنمرب درـک لیامـحار دعاس ود
لد رـب گنـس ار یرباـص مداهـن٤قوشمم قوشعم نآ نم زا تشگربوچ
٥ لــحاور یاـج و همیـخ یاـجـبهاگــناوراــک درگــب مدرـــک هـگـن

 ٦لجار هن و احنآ مدید بـکار هـن یسـنا هـن و اـجـنآ مدـید یشـحو هن

رادربراب : لماح  ۱
زیت ناراب  ۲
چرم =لپلپ ۳  
دنلب،الاب = قوشمم  ٤
هواجک : هلحار  ٥
هدایپ   ٦



۱٦

۱۷

۱۸

٢لس السردنااپ و تسد یوید وچوسکیـب مدـید ار شـیوـخ ١بیـجـن

لیاه ٤تیرفع یکی نوچ وا تسجبسیقلب٣ شرع نوچ شرب زا متسشن
...لهس مهــللا هـک متـفـگ یـمـهداب نوچ شیوخ بیحن مدنار یمه
لـضاــف درـــم ریـگتـــسد اــیالارتکبـس متـفـگار شـیوـخ بیـجـن
٥ لصافم اداب نیـنـهآ تـک مـچـب هاگارچاد اـب نیربـنـع تــکرـچـب

لســگـب هارو بوـکـباـه لزانـمراذـگـب هوــک و دروــن رد ناـبایـب
٧لــهاـب هب ٦یشـعا ندروآ دورــفمرــــیزو هاــگردـــبروآ دورــــف

 هک تسا یونزغ یدوعسم هلمج نآ زا و ،دنا هدوب نآ فارطا و ناسارخ رد زین یرد رگید یارعش نایونزغ رصعرد
 لوق هب و درک یفن ناتسودنهب ار وا ـه٤٣٠ هنسرد و تفرگ مشخ ورب زیمآ دنپ هعطق نیا نتفگ ببسب دوعسم ناطلس
".دسرن نیا ناکولمابارءارعش ودوب لوضفدنچره،درک یتحیصنوکین تخس نیکسم نیا"یقهیب

 :تسنیازیمآ دنپ ةعطق
رامد هتشگرام نارومز،دوزرآربدندشر امو دندب ناروم وت نافلاخم
رامدبای راگزور را دوش اهدژا هکربمراگزورو شیب نیز ناشنامز هدم

 تسدب ـه ٤٣١ هنسرد دوعسم تسكشزا دعب هك تسا یرد یرعاش یقرتو جاور رصع دومحم ناطلس ةرود
 یرپس نادناخ نیا تمظع ةرود،دنس یاروام هلگیرامردوا ندش هتشكو دنهب وا زیرگو ورم ناقنا دندر د نایقوجلس
 فالخا نایونزغ هبروهال ات لباكو ناتسلباز اهنتو دنتفای طلست قارعو ناسارخ مظعا تمسقرب نایقوجلسودش
.تشاد ماود تفرگ ار هنزغ یروغ نیدلا ثایغ ناطلس هك  ـه ٥٨٣ ات هرود نیاو دنام یقاب دومحم ناطلس

 ومآ لامش رد نایهاشمزراوخو ناسارخ رد نایقوجلسو هنزغرد دومحم لآ كولم هیقب لاس هاجنپو دصكی نیرد
 ننس نامه،دمآ یزیگنچ راك هبت بالیس هك ـه ٦١٨ اتو دندناریم مكح روغو روشك بلق رد پسنش لآ نایروغو
 زا دندربیم جنر فئاوط كولم یاهفالتخازا فرطكی زا رگا مدرمو دشیم بیقعت اهرابرد نیرد یرورپ بداو یبدا

 نامهزا نابز نیا رعش اب یرد بدا نیرب انبو دندوب هدوسآ ،دوب هتفای یقنور هك یرهشو یناقهد تایح رد رگید یوس
.داتفین دوخ قارطمط

 میدق ینادناخ هك پسنش نادنزرف روغ مدرم زا،دنتشاد ینارمكح روهالو هنزغ رد نایونزغ یایاقب هك مجنپ نرق رد
 لامعتسا دروم هماع تایحو رابردرد وتپو یرد نطو یلخاد نابز ود ناشیا ییاورن امرف رصعرد،دندمارب دوب روغ
 ةیاس ردزین ترآو هسیفن عیانص مامت ،دوب هتفای طسب نایونزغ یروتارپمارد ترشاعم بادآو ندمتو ملع نوچو ،دوب
 مه هرود نیا رنهو دندروآ دوجوبارروثنمو موظنمرتهب راثآ نابز یرد ناگدنسیونو ناگدنیوگو،تفای یم شرورپ نآ
. تفای لیمكتو عونترهاظو ادا یولهپ زا مهو ركفو ینعم هیحانزا

 - لزغ دننام رگید فلتخم ماسقا رد حدمب زیرگ و بیبشتو ضحم ییوگ هدیصق زا بلاقو رهاظ یور زا رعش الثم
 یفسلفراكفا یردرعشردزینركفو ینعم هیحانزاو تفای عونت هریغودازتسمو سیدستو سیمختو عیب رت هعطق - یعابر

پسا :  ۱
اهریجنز  ۲
سیقلب تخت  ۳
وید  ٤
اهدنب  ٥
 یبرعرعاش مان  ٦
هلیبق مان  ۷
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. درك روهظ یعامتجاو یقالخاو یرگیفوصو یمالكو
 رابردب ـه ٤٥١ دودحرد و خروم یقهیب ناتسود زا هك تسیونزغ یفاكسا هفینحوبا هرود نیا نارعاش نیرتهب زا

 یاهب هعطق نیا هلمج نا زا هك هدش لقن وا زا یعامتجازردنازا رپ دنمدوس راعشاو دوب روشحم یونزغ میهاربا ناطلس
: دراد یناوارف یركف

 ناــسآ تكلمم گنـچب درآ ناــــسآ ناتسلگ و مزبز دنكرــب لد وــچ هاش
 ناسناـب هتسب هـنوگـچیـه دوشـن و اـك       نــیا نا زا منادو كلم تسیزیچ یشحو    

١ ن اس شدوــش رـگد همه دریـگ سنا      شی دنبب لدعب نوچ تسلدـع شدنب

 یمزر نهك یاهیونثم زا وا ءهماـن پساش رگ هك تسناسارخردتقم نایارس هسامحزازین دمحا نب یلـع یسوط یدسا
 ظعاومزاو دنا هتشون ـه ٤٦٥رد شتافوو ،تس وزا زین)سرف تغل( مانب یرد تغل باتك نیرتمیدقو تسا یرد
:دوشیم رهاظ وا رایتخا ءهدیقع نازا هك تسوا

 تسنتسـبآ شاـــفرـپـب هزـیـتـس تسنمی رــها راـك یروآ زیـتس
 زارف وـش نـیرتـهـبر د یوـسوـت زاب تـسهدـبو  كین رد هشیمه
 دزــس یـچـیـپـب وت را یو یاجب دبب یـشاـب راـك هـنـگ رای وــچ
 ار شیوخ نتو ناور یهاوخ هك ار شـیوـخو هناگیب هاوخ نامه
 درگود اب وتز دنیشن سـكرـب هـندردب دوبنوت زاروم هك یز نانچ

:همانهاشو یسودرف
 هك تسیناسارخ یسوط یسودرف ءهمانهاش ناهج تایبدا مهم بتكزا یتحو یرد نابز یبدا یاهراكهاش زا

 سوط نارباط ژاب هیرق ناناقهد ءهداوناخ رد )ق ـه ٣٣٠( دودح ردو هدوب نسح نب روصنم رت دمتعم لوقب شمان
 دودحرد یناسارخ رادمانو تسد هریچ یوگ نخس یسودرف،تسا هتفر ناهجزا)ق ـه ٤١١( دودحردو هدمآ دوجوب
 دعب )ـه٤٠٢ ( دودحرد ار نآو درب جنر هار نیرد لاس یس زا هدایز تدم ردو هدرك زاغآ همانهاش مظن هب )ـه ٣٧٠(
 یسودرف نوچ یلو،تشاد میدقتدومحم ناطلس رابردبودیناسر نایاپب تیب رازه یس دودحر د رركم بیت رت زا

 نیاو دشن هتخاون یگرزب ةلص هب دومحم ناطلس فرط زا رگید للعرب انب ایو تشادن یراگزاسرابرد عضو اب ًاتدیقع
:دیوگو دنك وجه ار ناطلس یسودرف هك دیدرگ بجوم رما

 هاگـب یدناشن رب ارـم هنرگو هاگتــــسد ار هاش دبن یكین هب
دونـش ناگرزب ماـن تسنادـن دوبـن یگرزب شرابت ردنا وچ
رایرهـش ردپ دشاب دنچرـگوراكــب دـیاـیـن هداز راتــسرـپ
 هخسنرب هدنامن یقاب لوغم دهع زا لبق میدق ةخسن نوچو تسا ر ادیدپ یدیدش فالتخا همانهاش یاه هخسن رد

.دیآ یم رظنب دایز یاه قاحلاو اه فالتخا ناردو درك ناوتن دامتعا لغمزا دعب توافتم یاه
 یگنجو یمزب،یقالخا،یسامح ،یناتساد فلتخم بلاطم،ناورو هداس نابزب هك تسا یسودرف مالك صیاصخزا

:دننام هدرك ظفح ار یرد نابز لیصا تاملك یخربو دنكیم نایب ییاویشو تردقاب ار یمالكو یفسلف یتحو
 اهدص هب یرد میدق تاغل نیا ةدع هك هریغو )گنج( دروان )هوبنا( نشگ )تشز( هرایتپ )شاداپ( هارف اداب

 گنهرف یاهبنارگو گرزب رادومنو ،دراد نایب تردقو نخس تحاصفو مالك ٢تبوذع یسودرف همانهاشو ،دسریم
 حراشو رگیدكی اب مدرم تاقبط طباور و حلصو گنجو هرادا ریتاسد و دیاقعو رصع ن آ یعامتجا لوصا و ركفو
زرط : ناس : ۱
.نخس ییابرلد و ییاراوگ،ینیریش،یناور : ۲
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.دوب ناسارخ رد نابز لها یمومعو یداع هرواحم تاقوا نارد هك هدش هدورس ینابزب و تسا مدرم یناگدنز بوخ
 روزو اه یشك ركشلو نت هب نت یاهگنجو راكیپ یاهنادیمو تعیبط رظانم فصو همانهاش رد یرعاش رظنزا 

 زردناو تمكحزا یدمآ راك بلاطم مهو قشعو یلم رورغو یسامح تاساسحا ریوصتو ناناولهپ یاه ییامزآ
 یباذجو فطل ار وا مالك یناتساد یگنهآ كی یهاگ هك تفای ناوت یعامتجا یناگدنز رد دنمدوس نانخسو تربعو
. دشخبیم یصاخ

 تسین یكش نیرد دنهدیم صاخ شزرا هیحان نیزا ار وا رنهو دنا هدرمش هسامحو مزر رعاش ار یسودرف امومع
 یداتسا لامك زین یمزب رظانم نایب رد یلو تسا تسد هریچ راتشكو راكیپ بیهم رظانم ریوصت رد یسودرف هك
 ناتساد نیردو ،درادن یمك هنوگچیه یبدا هاگیاپو یرنه شزرا رد وا یمزر راعشا زا هك هداد ناشن ار دوخ تراهمو

: دشكیم ریوصت مات یزیوالد و تراهماب ار یلباك تخ دهاش هبا دورو یلباز ناولهپ لاز ةقشاعم ةنحص
یوج تفج مدرم دوب نوچ نانچیور داهنـب خاـك یوـس دبهپـس
 مات هام شرسرب ١یهسو رس وچ مابب خرـلـگ مشـچ هایـس دـما رب

 رادمان رتخد نآ ،دمآ دیدپراوــس ماـس ناتـساد رود زا وـچ
! داش درمناوج یا یدمآ داش هك داد زاوآو داـشـكـب ٢هداجـیـبو د
 داز دنزرفوت نوچ وا هك سك نارب  دابوت رـب نـیرـفآ ناـهـج ٣دور د
 تشگ زورفا لد یناهج تی وبز تشگ زور وت یور زا هریت یبـش
دیدب ار خر دیشروخو درك هگندینــش اوآ٤ هراب زا وــچ دبـهـپـس
 كاخ توق ای خرس شخر باتزكاـنـباـت رـهوـگو زا ماــب هدــش
رهپس زا نیرفآ نمز تدو ردرهچ هام یا هك خـــساپ داد نینچ
 ناهن ردنا تیور نمب دیامنناهــج یادـخ ات متـساوـخیـمـه
 وت زان اب راتفگ برچ نیدب وــت زاوآ هـب متـشـگ داـش نونـك
یوكب نمو هراب رب وت یسرپ هچیوــج رادـید هار یی هراچ یكی
 دوز داشكب نوگبش ٥رعش رسز دونش دبهپـسو تفـگ یورـی رـپ
 دنمك دچیپ هن ناس ناز كشمزا سك         دنلـب ورــس زوا داشــك یدنمــك
رب راترب رات شبغبغ ناربربراـمرـب راـمو مــخ ردــنا مــخ
 هرسكی نب هبات ٧دشو ٦ دیزای هك هرگـنـك ناز اوسیـگ تشـهورــف
 داز٨درگ هچب ناولهپ یا هك داد زاوآ هـب اد ور هراــب زا ســپ
 ماوسیگ یمه دیابوت رهبز ماوس كی زا وسیگ رس نیا ریگب
 ار رای دنك یریگ تسدات هك ار راـت نـیا م دـیـنارو رـپ نادـب
یومو یور ناردنا دنامب یتفگشیورــهام نا ردنا لاز درـك هگن

تسار : ۱
ناجرم : ۲
.توبن لآ هب تفای صیصخت رت دعبو دوب سکره هب نتفگاعد قلطم ینعمب میدق تایبدارد : ۳
هعلق ینعمب : ٤
یوم :رعش : ٥
.ندیسر،ندمآ دورف،ندرک هدارا ،ندیشک .: ٦
.نتفر : ۷
.ناولهپ :درگ : ۸
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سورع شسوب زاوآ دینشب هك سوبب شدنمك نیكشم ١ دییاسپ
 مد چیه دزن و ٣ راوخ دنگفیبمـخدادو دتسـب ٢یـهرزا دنـمـک
 هرسکی رس هب ات نی دمارب هرــگـنـك رـس دــمآ رد هقلـحـب

٤ زامن شدرب و یوریرپ دمایبزاب تسشنب هراـب نآ ماـبرـب وـچ

 ناردنا تفـگش دندمآ راوهاش سلجم ٥ نادب دــندـمآ راگـنرز ءهناخ یوــس
 رفو بیز نآو یوم نآ و یور نادب  رز لاز دب هدناـم 
 نكش رب نكش شفلز دعج رس                نمچردنا هلال نوچ هراسخرود
             یه رفاب هام رب هتسشن       یـهاشنـهاـشرـف اـب لاز ناـمـه
شرس رب یرسفا خرس توق ایز    شرـب ردـنا هنشد یـكـی لـیاـمـح
 دیرگنب یمه یور د هدیدز رد هب دیمران یــم هباد ور شـن دـیدز
 تخوس شیب شلد و دید شیب ورد تـخورف رب ناج هك ار شخر غورف
٧ دیركشن ار روگ ،وك ریش رگم٦ دیبـنو راـنـكو سوـب دوـب یـمـه

:گنج رظنم كی
 ریت مخز و رجنخ ندیشخ ردریـــگو راد ندیـــش ورــخ دـمارــب
 دنتخیمآ ردنا مهب یتفگ وت دنتخیوآ رگــید كـیـب رـكــشل ود
سوسف نارغ دعر رب درك یمهسوـــك هدـنرــغو درم ندـی وـیرغ
گنلپ مرچو ریش لد هدی رد گنـــچ دالوـــپ ناریـــش بیـسآز
 گنچب ركیپ ٨واگ هزرگ یكی گنجــب متـسر خرس دُب هدرك نیمز
 یتخیر ورف رس نازخ گرب وچ یتخیگــن ارب بكرـم هـك وـس رـهـب
 تسپ درك یمه نازارف رس رس تـسد تشاذگب وچ نارب ریشمش هب
 زاسو بسا اب شیدرك همین ودب زارــف رــس نآرـس رـب یدز رـب رـگا

یتخادنا رس ناراوس زا هوك وچ یتـخارـفا ندرـگ رـب ریـشـمـش وـچ
 نوخب دش نز جوم نیمز ایرد وچ نوردــنا تــشدـب ناریـلد نوــخز
یامزآ گنج پسا مس ریزبیاپو تسد ورس ارحص یور هـمـه
 تشه تشگ نامسآ و شش دش نیمز              تـشد نـهـپ نا رد ناروتــس مـسز
 درگ هامربو نوخ من یهاب ٩دربـن زور تـفر رـبو تــفر ورــف

.ندرک سمل :ندییاسپ  : ۱
مالغ ‑یهر : ۲
نیمشیربا نامسیر : ۳
ندرک مارتحا : ندربزامن : ٤
 دوخ میدق لصا یرد رد ،هدوب تپ یولهپرد هدش هب یرد رد هتفای فیفخت رورمب و هدش هتشون دب لکشب تسا تبث نالغب ۀبیتک رد نآ ۀنومن  هک میدق یرد رد )هب( : ٥
.دنام نادبو نیدب بیکرت رد هدرک ظفح ار
بارش :دیبن: ٦
ندرکراکش : ندیرکش : ۷
.دنتخاس یمواگ لکشبار زدگرس : ۸
گنج :  ۹
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 دنمكو زرگ هب رجنخو ریشمش هب دنـمـــجرا ١لــی نآ دربــن زورــب
 تسد واپو هنیسو رس ار نالی تـسب هبو تسكشو دیردو دـیرـب

 یعامتجا دیاوفو مكحو ظعاورد یدنمدوسو دیفم یتایبا یمزبو یمزر رظانمو ناتساد لالخ رد یهاگ یسودرف
:تسا هلمج نازا هك دراد زین یقالخاو
متخومآ متسیاب هچ ره همه ٢متخوت درخ ماو هك یـیوـگ وــچ
راگزومآ شیپ تدناشنب هكراــگزور دنك یزاـب  ٣زغن یـكـی
:رگید
ینمی رها شیك یوس ٤ دزاین ینمیاو دـیوـج درـخ وـك یسك
٥جیسب نداد دادو یدرم همهچیـه یاـمـنم جـنر ار جـن ریـب وـت

ىناتسیس ىخرف

 یخرفو تسیزیم نایرافص رابردب شردپ هك تسیونزغ هرود یارس هدیصق یارعشزا یناتسیس غولوج نب یلع
 رد رعش داتساو هداتفا قافتا ) ـه ٤٢٩( رد یخرف تافو ،یتفگ شوخ رعشو یتخاون رت گنچو یدرك یزرو اشك
: دیوگ دمحم نب دمحم ریما حدم رد،تسیخوشو یراگن رظنمو تعیبط فاصوا و قشعو مزبو حدم

بلط احنآ ارم ینیب یكی ناشیز اجك رهبل هداجیب رب نیمیس كدوك مراد تسود
بش كیرات نوچو هریتو هایس یوماب هصاخزور هدنبات نوچ كاپو دیپس یوراب هصاخ
برط زا ینامز دیاس ایب را روذعم تسینیوم كشم یورهام دشاب هنوگ نیز ار هك ره
بل تشاد دیاشنرب شلعل ود زا تسا هتسشنات مشچ تشاد دیاینرب شمشچ ود زا تسا هداتس ات
 بجع نداد یم داد یماه هسوبوا بل ربیادخ یتسداد یور تب كدوك نیز ارم رگ
٦ بلس نیرزو هنیس نیمیس دندوب ناكدوك تفص نیز میارس ردناك رتشیب نیز اشوخ یا

بلط وب هنارت نوچ یبوخو یزیوالد زودیهش یاه لزغ نوچ یزغنو ییارالد زا
بسن ورسخ ورسخ نیرفآ زا تسارپ لد تسین كاب میارس نونكا ناتب نیز دش یهترگ
 برع نآو مجع نارادج ات زارف رس تخب زوریپ ورسخ دمحم هدازهش داپ

٧ بسح مهو كلمب هداز كلم دراد بسن مه دوب یزیچ نیرتوكین بسن رگ ار ناورسخ

بسنو مان رب لامو كلم هدرك ٨هنیزه یا كلم یوخرب لضف ،ر دنا هدروآ نیرق یا
 بقل یدرك نالف درگاش گنهرف یپ زا ار دنزرف یورسخ رهو یهاشره نیزا شیپ

ناولهپ :لپ : ۱
.ندرک لیصحت : نتخوت : ۲
.بیجع و بوخ  :زغن:  ۳
تکرحو هدارا :ندیزای: ٤
.یزاسراک و ناماس نتسارآ :جیسب : ٥
.هماج: ٦
هاج : ۷
جرخ : ۸



۲۱

۲۲

۲۳

 بختنم شلاعفو تشگ للخ یب شلاصخات دش درگاش هگدنچ ار متسور كنآ نمهب
بداو گنهرف تخومآ یمه ناتسد متسر ار درگ رای دنفسا ورسخیك نانچمه
 ٢بعت هدیدانو درگاش١ لذ هدیشكاناه گنهرف همه یتسنادب یدرخ زا مه وت
٣ بهذ یزاب یمه نیز رهاوج یشاپ یمه نازرباوچ یراد یفكو ایردوچ یراد یلدوت

ببس یتسدوبوت مه ار نتشیوخ یاه لضفیرگنب رتوكین نوچ یشیوخ درگاش رنه رد
بسح دنوادخ مه ٤یماسح دنوادخ مه نخس دنوادخ مه ییاخس دنوادخ مه
بضغ متفگ نم هك نیز دیاینار ورسخ چیهیورسخ ار یورسخ ره ار دومحم كلم زج
٥بسن هدازهش داپ یا تست هب ار یهاشداپ ناهج ناهاشداپ زا ئیوت نوچ اهاشداپ

 ٦بط رز اراخ یتسادیپرا ندرك مناد هچ نم تسارت یهاش مرج ال یراد وت نوچ یهاشرف
بطخ دناوخ یمه تمان رب دادغب ٧بطاخ جارخ دهاوخ یمهوت مانب هرصب لماع
بصع نوچ نادرگ مرن ار ناشك ندرگ ندرگقارع نك ٨یلاخ هك ناطلس زا دیآ نامرف ترگ
 بلح رگیدو دشاب ناولح وت ناز یلزنمرصمز رگیدو دیآ ماش زا وت حتف ءهمان

برخ ددرگ وت تسد زا یبرغم یاه جنگبارخ ددرگ وت غیت زا ناتعاط یب ةناخ
 برف زا نیچ هكات ناناخز دنادرگ درف وت ریشمش دهد نامرف رگید یوس نیرب رو
 ٩بغس دراد نتخیر نوخو نتشكرب وت غیت تسا هتفیش یدرم داررب وت عبط ن وچ نانچ مه
 ١٠برتقا ناشیارب دناوخ یمه رب زا نامساودنشك فص ركشلود ناریش هك ارحص ناردنا

 ١٢بلچو سوك وغ زا شوگ دونشن ردنت گناب هاپس درگ زا هدید دنیبن نشور ١١ءهمشچ
 ١٣ببح اه دبنگ هداجیب نانچمه نوخرس ربهتساخربو هتفر ناش نایم ردنا نوخ لیس
 ١٥بقث رپ ناطلس جامآ ذغاك نوچ ١٤اه هق رد گنجب نادرم فك ردنا گندخ ریت زا هتشگ
بهن و جارات میبزا نیاو قلخ نوخز نآ دیلبنش نوچ اه یورو ناوغرا نوچ اه غیت

 بغشو بوشآ دنیشنب نامز رد ركشل ود ناز رودز دیامنب یور وت تیار یامه نوچ
 ١٦بره ردنا دننك یشیپ یمه ناش ناتس دشیپ گنن دندنسپب مان یاجب ناش نایوجم ان

یراوخ : ۱
تمحز : ۲
الط : بهذ: ۳
.ریشمش :ماسح: ٤
.تبسن: ٥
امرخ : ٦
.یوگ هبطخ : ۷
حتف : ۸
یگنسرگ: ۹
.وش کیدزن : ۱۰
.باتفآ: ۱۱
جنس: ۱۲
)؟( بابح: ۱۳
اهرپس : ۱٤
خاروس: ۱٥
زیرگ: ۱٦



۲۲

۲۳

۲٤

 ١بشخ ارحص نآو هاك ناشیاو دابو یشتآ وت هك یرادنپ هك ددرگ نانچ ناشیاز هگم زر
 بتوت غیت تبیه زا تفرگ ار وك یسك ره تسخن زور زا مه دشوپ هتخودان ءهماج
 بر نید زا تشگز اب ددرگ زاب دمحم زا وا هك ره دمحم تمانو تریس ! دمحم یا
 ٢بج و دق نتفرگ رب یتیگ زار كی كیوت رب دندزیا نانمشد كیرش وت نانمشد
بهلوب یهاگو میناوخ نیعل لهجوب هاگ ارت نالاگس دبرم وت مان سایق زا

 ٣بهل د دنسپب هک دناوخ نآ دوخرب ار بهل وبلهج ز دشیدنن هک ددرگ یسک نآ لهجوب درگ
 ٤بحوچمه هُك اور دشاب رگا یشابوا وچ وت ودب دیوگ نامسآ،وتو نم دیوگ یسك رگ
 بجر زا زور یس هك هب كرابم هام زا بش كی تساه لضفار بجر هچرگ یمه مناد نیقی نم
بدا ار یلاگس دب ره ندرگ یهاوخ درك دنمك باتو یدنه مخز هب وت سپ نیز هكناز
 ٥بیر یب یداوج ردو داوج یا شاب هاشداپ ای ریب یمیرك ردو میرك یا شاب نامداش
 بعتر د یناگدنز و یسكیب ردنا گرمارت نالاگس ،دبو نادساحو نانمشد

ىخلب ورسخ رصان زا نتم دنچ

 ٧ناگمیرد ـه٤٨١ لاسرد و دلوتم خلب نایدابق رد ـه٣٩٤ هنسرد تجح هب بقلم یخلب ٦ینایدابق ورسخ رصان
 هب یگلاس ٤٣ ردو دوب هدش روشحم یتموكح یاه هاگتسد رد یگلاس ٢٧ رمع زا شیپ رصان ،تشذگر د ناشخدب

 نیرد جرادم یط زا دعبو تفریذپ ار یلیعامسا بهذم رصم رد ق ـه ٤٧٠ دودح رد،دیسر رصماتو دمارب جح رفس
.دوب هلاس هاجنپ تقو نیرد هك دش هداتسرف غیلبت یارب ناسارخبو دیسر"تجح"هجردب بهذم

 نیماضم هك تسا یرد نابز رعاش نیرتمیدق و دراد ییاهبنارگو اویش رایسب روثنمو موظنم ناوارف راثآ رصان 
 هدزایرد شناوید و هدنارورپ دوخ راعشا عاونا رد مامت تحارص اب ار ظعاومو یداقتناو ینیدو یفسلف صاخ دیاقعو
 نیرتهب هدش هتشون ـه ٤٥٥ هنس رد هك وا ءهمانرفسو تسا دایز روثنمو موظنم وا رگید راثآ،هدیدرگ عبط تیب رازه
 راثآ ردو هتفگن ار یمكاح چیه حدم هك تسا دنتو زیت راتفگو هجهل تحارص یارادو داقن رعاش یو ،تسا یرد رثن

:تسا هتخیرن ناك وخ یاپ رد ار دوخ نخس رهوگ شدوخ هتفگ هبو تسا هدرك ظفح ار یونعمو یرنه شزرا دوخ
 ار یرد ِظفل ِرد یتمیق نیا رم مزیرن ناكوخ یاپ رد هك منآ نم
: درب یم دنلب نینچ ار دوخ نخسو رنه یاهب رصان
 ارم ردـق و اضق دن ربهر ود ره نیو دنك ردــقو اضقز رذح یمه سك ره
ارم رومان یكیز نخس نیا تسا دای نخـــس ردـــق مانو نك درخ اضق مان

.بوچ: ۱
.دش بجاو: ۲
.هلعش: ۳
.هناد: ٤
.بیع: ٥
 ومآ یایرد لامش رد یلحم نایداوق ای نایدابق : ٦
.ناشخدب رد یتیحان مسا : ۷



۲۳

۲٤

۲٥

 ارم رم تفگ نینچ ریطخ رطاخ نیا        كلمو لامو هاج زا هبو ١عایض زا هب شناد
 ارم رگن تریصب مشچب نالقاع نوچ     مامــت ارم ینیبـب هــك یمه تدـیاب رــگ
 ارم رث ا تسن وزف هراتس رپ خرچ نیز نخس رد هكناز منت فیعض نیدب رگنم
 نخس راعشا تیرثكا هك دوب هدش لذتبم نانچ یسولپاچو یحادم رد رعشو رنه یاهبنارگ عاتم نایونزغ رصع رد

 رنه عاتم هك یراب رد رگشیاتسو حادم نارعاش نیا رصان اما،رابج یارما شیاتس رد دیاصق زا دوب ترابع نایوگ
: دنكیم داقتنا نینچ دنا هداهن ییوگغورد و قلمت رازاب رد ار دوخ

 ار یربـنـع كـفـلزو هـــم نوــچ خر هلالو داشمـشز ییوگ دنچ تفص
 ار یرهوگ دبو لهجرم تسا هیام هك ارنآ تحدم ینك رهوگ هبو ملعب
 ار یرـفاك رـم هـیاـمرس تــسا غورد ار عمـطو غورد یرآردنا مظن هب
 هتفشآ ردقنآ و تسا تفتلم دوبن یرگ دادو یربارب نارد هك نزاوتمان عامتجا زارفو بیشنو دنلبو تسپ هب رصان

:دنكیم جاجتحا ادخاب هراب نیرد هك دوشیم
! یتـش رس لیـمـج هـمـه ناســنا ٢تنیط یـیادــخ یورز رـگا !اـیادــخ راـب

؟ یتشز تلـعو دوـب هـچ یـب وـخ ةـیاـم ار یشبـح تروـصو یمور هرـهـچ
؟یتشـهـب یور و یـخزود لد وــچـمـه دش ارچ كرت یور و ودنه تعلط
٤یتشنــك شیشــك و یــبارـحــم دـهاز  دش ٣یقش هچ زاو داتفا دیعس هچ زا

یتشگ وت هـطاشـمو هـیاد ار هـمـه نوـچ ملاع شنیرفآ ردنا فالخ تسیچ
! یتشهب سیسـخو  ٦طبرـخ یهورـگ رـب ایــند ٥یلـحـم یـب زایــند مرـیـگ
؟یتشك یتشـك تـس ارچ سلفم تنحم ایرد ایرد تــس ارچ معنم تمعن
: دیوگ نینچ لوزعم رگمتس كیب یو میراد یرعاش رتمك هجهل تحارصو تأرج نیااب یرد تایبدا رد
 یسـك ان سب زا یـیوـج ار ناسـكاـن ناگ راچیب نیا درگ یدرگ دنچ
یسـگ رك یتف رگ زجاع یدش نوچ باقـع نوچ یدوبر یتسناوت ات
 یسـلـفـم رد نوـنـك یتشـگ اـسراـپسرتـسد تقوب یدوب یقـساـف
:ورسخ رصان هدیصق كی

ار نادانو ماع هنار درخو لضف لهارم ارناسارخ رم !داب یا نمز نـك مالـس
 ار ناشیارمربخ تقیقح هب نم لاحز   ٧یوـب هداد وچ نمب ناشیا زا روایب ربخ
 ار٨ناهیگراك تسا نیادوخ شیوخركم     درـكربنمچ وــچ نمورس ناهج هك ناش یوگـب
ار نامیپو دهع چیه دنكن افو وا هك  شـــناـمـیـپو دـــهـــع هرغ دنكن ناتكِ رگــن 
 ار نامهب مشچب وك رگنبو دب نانچ  دـهاوـــــخ هـچ نار دـنا تسكشب رـگا نالـف
 ار نآدوب هداد هچره دتسزاب هك نانچ داد شچ رــــه هلمـجـب دـناتسـب هـمـه نـیزا

.دادیاج: ۱
.تشرس و کاخ:تنیط: ۲
.تخبدب :یقش: ۳
.ییاسیلک :تشنک: ٤
ییاج یب :یلحم یب : ٥
نادانو قمحا : طبرخ: ٦
.ندوب زا یشاب ینعی :یوب: ۷
. ناهج : ناهیک: ۸



۲٤

۲٥

۲٦

 ار ناتسپ رهق هب دناتسب نامز رگد ناتسـپ دهـن ناــــمز نـیا شنـهد رد هكـنازا
 ار ناسارخ رم دیدیدب هنوگ دنچ هب١سارــخ وچ نآو نیا تسدرد هكدینك هگن
 ار ناتسلواز دومحم تلود و لالجدینـــــك داـی دـیا هرـغ ارچ كرت كلم هب
 ار ناناگ زوگ دندادب شیوخ تسدز وا تبیهز ناینوغـیرـف هكــنآ تــساــجـك
 ار نالتخ كاخ درپسب نالیپ یاپب درك ناریو كرت پسا مسب ار دــنـه وـــچ
 ار ناكیپ دناشن ردنا نادنس هب یمه ناشـن دادن یرـگـید ناهـجــــب ونچ یسك
 ار ناویا تشارفارب رس ناویك جواز و دتسب نایزارز یر ،فلخز ناتسیس وـــــچ
 ار ناوارف ناهج نیا دوب هتفیرف ونچیرآ ناهج رد تشگیم هدـش هتـفـیرـــــف
 ار ناطلس رمع داب نوزف لاس رازه دیتفـگ یـمه وا شیـپ ناگتفیرـف امـــــش
 ار نادنس تفای موم نوچ نادند ریزب درـك نادنس دصق یكرـــــه وا تلود رفب
 ار نامی ا لها زورما تسا هبعك هكنانچ دوـــب ناتـســـلواز رارــحا ةلبـق رــیرـــــپ
 ار ناطرس جرب دید یمه شیوخ ریز هكهاجو تلالج نآودرم نآ نونكا تس اجك
 ار نادند و گنچ گرم واربدرك زیت وچشنادند تشگ هدوسرفو شگنچ تخیرب
 ار نادنخ زین تسدرك نایرگ هك اسب ار نایرگ خرچ تسا هدرك نادنخ هكاسب
 ار ناد رگ خرچ لاح كیب چیه رارق تسین وچ خرچ ریزب یرا د هچ مشچ رارق
 ار ناز ات راوس دریگن رانك یسك تسا نازات راوـس نیاـكو زا ریـگ هراـنـك
 ارناسآ راك،تخس دنك دوز خرچ هك دش ناسآ راك وچ یتخـس ز تخـس سرتب
 ار نابات هامو ناشخ رد باتف آرم تسین شـیاـهر هیـس فوسـك ز نامـسارب
 ار نازراو راوخ زیچ نآ رمث هدش نارگ دش نازراو راوخ هچ ره ناهج یاه زیـچز
 ار ناصقن رهبز زج دشن مامت هم هك ٢یوجم لامك سـبو شاـب یمه راـك هنایم
 ار ن اج ،رم هریخ شورفم ناجرم و ردب نكم كالـه نتشیوـخ وكیـن لاـح رهـبز
 ار نادزی شیوخ قلخ رد نامرف دنامن دش رهاظ وـید نامرـف وـچ هـك نـك هاـگن
ار ناتسم رایشوه نوچ نك اهر ناش وت درـك ناتسم وچ ار قلخ ناهج بارش رگا
 ار نارپ ناسوواط وكین رپ رهبز دننك كالـه یمه تلیحب هـك نـك هاـگن
 ار ناطیش دنتما همه داقتعا هبكـیـلو دــنرداــق نادزــی هدـنـب لوــقــب
 ار ناوید وتز ادمان شوخ ندناوخ وید هكدیناوید داقتـع اـب امـش هـك ناـش یوـگـم
 ار ناقهد دوب لوغشم دیاب تشك هب تسناقهد تناجو مخت نخسو نیمز ناهج
ار ناد رم رایشوه دوب هدنسب لثم تسیلثم وكین ارت متفگب هك نخس نـیا نـم
ار ن اتسمز رگم یرآ فك هب یكنان هك ینكـن نآدهـج تـس راهـب هـك نونـك ارـت

 ار ناكد داشك مراین میبز یمه دنتـفر یـم  لهـج را زابـب هلمـج قلـخ وچ
 ار ناسارخ رفس رد دبلط ارچ یسك تسا ناكمی هب نیمز ناسارخـب ناـكـم ارـم
 ار ناجرم ورد ورز نیا مشكیم هتش رب رعشب هك ارم رم تشـگ نیمـه هرهـب رـمـعز
: میریگیم همان رفس زا اروا رثن ءهنومن نونكا

 ییاسن یلع داتسااروا هكدنداد ناشن یدرم.مدرك ملع لها بلطو مدرك ماقم یتدماحنآو مدمآ نانمس هب"
ایسآ گنس: ۱
تیاهن: ۲



۲٥
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 شیپ یعمج،هدوشك یومو،ملید لها نابزب،تفگیمه یسراف نابزب نخسدوب ناوج یدرم مدش یو كیدزن،دنتفگیم
 یلعوباداتسارب هك تفگیم نخس یانثارد.باسح یهورگو بط یهورگو،دندناوخیم سدیلقا یهورگ .رضاح یو
 نوچ.تس انیس یلعوبا درگاش وا هك منادب نم ات دوب نآ یو ضرغ انامه،مدینش نینچ یو زا و مدناوخ نینچ حرانیس
 متشاد بجع .مناوخب باسح یزیچ هك مراد سوهو مناد هناهاپس یزیچ نم :تفگ وا مدش ثحب رد ناشیا اب
)٥ ص همانرفس( "دزومآ یرگی دب هچ دنادیمن یزیچ نوچ متفگو مدمآ نوریبو

:ینور جرفلاوبا
 یو .تفر ناهج زا ـه٤٩٢ لاس زا دعبو ،دشاب روهال وا أشنمو دلوم هك ،دوب روپاشن هیرق كی هنو رزا دوعسم نب

.دننادیم یرد رعش نیون هویش هدنروآ دیدپ ار وا هك،تسیونزغ رصع مود تمسق رد یرد رعش ملسم ناداتسا زا
 یملع راكفاو تاحالطصاو یبرع تاملكو ،تسین یناماسو یونزغ رصع لوا مسق یارعش لماك دلقم وا اریز

 لزغت زا دیاصق زاغآ ردو دورس ار راوشد ناز واو ،دومن دوخ راعشا دراو ار بختنمو هدیجنس ظافلاو عیدب تالایخو
 نینچو تشاد تیاكش رنه رازاب داسك زاو تخادرپ دوخ ناحودمم حدمب نآ لیاوا زاو درك رظن فرص بیبشتو
: تفگیم
 تخیم آ رد ازگناج تبرش دص دـنـمدرـخ رـــه یارــبز نودرــــگ
 تخیر حدق رد تشاد هك رهز ره درـم ناوــج رــه یارــــبز یـتـیـگ
 تخیگنا رب رت بعص هك هنتف ره هـــناـــمز نــــیرد رـنه رـــهـــب زا

 تخیر مخر رب هنامز هك یكاخ دــیوشــن یــم هدــید ود بآ زــج
 تخیرگب خرچ یافجز ناوتن خرـــچ دنـــك افـــج رنــه لـها رـب

 تخیب ناوت رب هنامز تسد یك رورپ هلفس هـــناـــمز تـــسا نوـــچ

ناملس دعس دوعسم

 رمعب ٥١٥ یفوتم و ـه ٤٤٠ دودح دلوتمو ناینادنز زیگنا ملا تاساسحا روصمو یونزغ رصع یارعش نیرتگرزب زا
 عالق سباحم رد یكانمغو ارغو رثوم دئاصقو هدینارذگ نادنز و سبح رد ار دوخ رمع گرزب ءهصح هك .یگلاس ٨٠
.تسا دوجوم نونك ات یهوك یاهراصح نیا یایاقب هك هدورس یانو كهدو وس

 لامكر د طمسمو هعطقو عیجرتو یونثمو یعابرو لزغو دیاصق رب لمتشمو تیب رازه 16 دودح رد دوعسم ناوید
 :تسنیا نآ تیب دنچ هك تسوا راثآ نیرتهب زاوا یان راصح هدیصق و تسا ناوارف شزرا و ریثأتو تحاصف
یاج دنلب نیز نم تمه تفرگ یتسپ       یان راصحردــنا نـم یان وـچ لدـب ملان
یان یاوه درآ هچ راز یاه هلان زج      راز یاـه هـــلاــن ارــم یاـن یاوـه درآ
 نیدب،دراد تسوا لعتشم ساسحاو لد درد زا یكاح هك یراكو رثوم باطخ دنچ كاندرد ةدیصق نیا ریخا رد     
: وحن
یارگ رب كین ارم رهپس لد روك یو درون رد كاپ ارم هناـمز رنــه یــب یا
یاشك مغز رد هدو نك متنحم ز هچ هد  دسح زا زور رهو بش ره راگزور یا
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یاسب رت گنت منت خرچ یایسآ یو! روخـب رتشیب مـلد ! خرـچ یاـهدژا یا
یازم ووش١نورتس دیما ردام یو نیـبـم ووــش یراـت تداعـس هدـید یا

یارس نیا تسیجنـپ هـس هـكوشم نیمغ لد یو      ! ناهج نیا تسیزاجم هك نكم ٢عزج نت یا
یامنهرو روتسد تعانق زج وربص زجرادم ناهج ردنا یهاوخ كلم وزع رگ

 مایخ رمع

 رصع رخاوا رد ناسارخ گرزب نارعاشو ناناد یضایرو ءامكح زا یروپاشن یمایخلا میهاربا نب رمع میكح
ـ ه ٥١٧ دودح رد شتافو و تشاد یگدنز ـه ٤٧٠ دودح رد و هدیدرگ دلوتم مجنپ نرق لیاوا رد هك تسا نایونزغ
 ناور بدا رظن زا وا تایعابر و دراد دایز تافیلات یضایر و تمكح رد و فورعم یو تایعابر وا راعشا زا تسا
 تشون رسو تقلخ رارسا رد ار دوخ یفسلف راكف ا هك تسا راوتساو زجوم ظافلاو یلاع یناعم لماشو هداسو
 :الثم .تسا هدرك داقتنا امن دهاز ناراكایر اب ار ناهج عاضوا هنادنر روطبو هتشاد نایب ناسنا لوهجم

: ناسنا لوهجم تشونرس
 تس ادیپ تـیاهـن هـن تـیادـب هـن ارـــنآ تسام نتفر و ندماك یی هریاد رد
؟ تس اجكب نتف رو اجك زا ندمآ نیاك تسار ملاع نیرد یمد دنزن یم  سك
: تقلخ لصا رد تریح

تسم درادیمن اور نآ نتسكشب تسویپ مه رد هك یی هلایــپ یازــجا
؟تسكش هك نیكبو تسویپ هك رهم هب تسدرس زا نینزان یاپورـس نـیدنــچ
 :شون یم سپ تسین مولعم تقلخ رارسا نوچ
 تفر یهاوخ انف رارسا ءهدرپ رد  تفر یهاوخ ادج حور زا هـك باـیرد
؟ تفر یهاوخ اجكب ینادن شاب شوخ! یی هدـمآ اجــك زا یـنادـن شوـن یـم
 هدرك قاحلا نآب ار تایعابر یخرب دعبام ءهنمزا رد دوبن زواجتم دص دنچ زاو مك الصا مایخ رمع تایعابر
 .درادن یشزاس مایخ ةنادنر یگدنز و یركف نایرج اب الص ا هك دنا هتشاد بوسنموابو

 هدرورپ دوخ راعشا رد ار یداقتناو صاخ ركف هك تسا یصخش مایخ رمع ناسارخ نابز یرد یارعش ءهلمجرد
 بسك ار یناهج ترهش ورنی زا مهو دنكیم یرگ هولج وا داقنو روكف تفایق تایعابر نیا یاروام رد نیربانبو تسا

 تسا هدرك

)ـه ٥٢٥( یفوتم یونزغ ییانس

 ركف تناتم وا راعشاو راثآ رد هك تسا یونزغ هرود ماقمیلاع یارعش زا یونزغ ییانس مدآ نب دودجم میكح
 تسا هدرورپ نیتمو ناور رعش رد ار یهلاو یفسلفو یعامتجاو یقالخا یلاع رایسب راكفا وا و تسا دوجوم نخسو

یازان : ۱
.یراز: ۲
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 رازه هدزیس لماش شناوید و ،دراد اهبنارگو لیوط تایونثم و هعطق – یعابر – هدیصق – لزغ دننام رعش عاوناو
.تسا تیب

 كیكر تاملك یتحو وجهو لزهو حدم راثآ وا یناگدنز هرود نیا راعشا رد و هدوب ییارس حدم رعاش اهتدم ییانس
 هتشذگوهلو لزه تایحزارعاش هكدیآ یم رظنب یماگنه وا مالك تردقو رنه جارعم تقیقحرد اما،دوشیم هدید
 یرد یبدا یاه راكهاش زا انیقیوا تایح هرود نیا راعشاو ،دسریم یونعم یناگدنز قیمعو یدج ركفت ةلحرمبو
 لماكت اروا رنهو هدش اجكی یونعم قیمع ركفت اب وا نخس تناتمو مالك تردق هك تسا هرود نی رد اریز،تسا
 ظعواب ار ینافرعو یقالخاو یفسلفو یراكتباو عیدب راكفا،ون یاه هشیدنا ییانس،تسا هداد یونعمو یظفل
 رد یقالخاو ینافرع صاخ كبس قالخو تسا هدروآرد نیریشو نیتمو یوق رعش نابزب یمیلعتو ینید تالیثمتو
 یسراف رعش رد یگرزب لوحت أدبم تفرگ شیپ رعش رد ییانس هك شور نیا تفگ دیاب.تسا هدیدرگ یرد یرعاش
 ییارعش بلاغو تسا هدش رتلكشم لیاسمب نانآ هجوتو یداع تافیصوتو هداس روما زا ءارعش فارصنا للعزا یكیو
 دیلقتو هتشاد رظن وا راثآو رعاش نیا هب دندشیم دراو ظعو و ینیدو ینافرعو یمكح لیاسم رد ییانس زا دعب هك
. دنا هدركیم

 ةلاسر"دننام هك هدش دراو یناحور یركف ریس كی رد دراد مان داعملا یلا دابعلا ریس هك دوخ باتك كیرد ییانس

 رثا نیرتهب یرد تایبدا رد وا رثا نیا هك تسیولاتیا ركفم هتناد یهلا یدیمك ایو برع رعاش یرعم یالعلاوبا" نارفغلا
 ار عامتجا تاقبط ًانمضو دشكیم ریوصت اقترا فلتخم بتارم رد ار ناسنا یناحور ریس هك تسا یزمر و كیلوبمس
 یم غیردیب ارناشیا یاه یدبو اه یبوخدسریم ارف هقبط رهب دوخ یناحور ریس رد نوچو دیامنیم یداقن
:دنك داقتنا نینچ ار راكایر نویناحور هقبطالثم،دسیون

مدید رگدكی یور ناش هلبقمدـید رـبز لدو رــیز ناــش نــت
 یعمش نوچ داز هریتو نشور یــعمــج وردـــن ا مدــید ناـمدرـم
هدرك دوخ یاذغ ار نتشیوخ هدرـــك دوـــخ یادـف ار دوـخ لصا
 یتیراع یاه هیاریپ همه یتیــفاـع رــهــبز دوـــخ رــب هتـسـب
 دندركیم زامن هلبق ودب دـندرـكیـم زاــن قوشـعــم ود اــــب

١زوت ،وس نوربو هبنپ نورد زازوس ردــنا كی رــه دندوب عــمــش

:دیوگو دربیم هانپ قشع نامالا رادبو هتخیرگ یزات درخو لقعزا راك هتخپ نایفوص دننام هراومه ییانس     
مینك زاب قشع نادیم ٍرد مینك زاب لقـعز دوــخ اـت زیــخ
 مینك زارف درخ یورب رد مــیزاــت رد حور تابارـخـــــب
مینك زان میدش وا همه نوچ  میـیاــم هـمــهاــت مــیزایــن اــب

 مینك زاس هوشع لقع تفآ ار نافـیرــظ ترشـع تــلاــح
 هناداقن ریوصت كین هعطق نیرد تسا لوغشم یناگدنز گنجب نا رد ناسنا هك اراقبلل عزانت نادیم ییانس    
:تسا یرگیفوص نیزاوم قفاوم هك دشكیم
 رازه رازه وا درگ ناسك رك تسـی رادرــم لاثـم رـــب ناهـج نـیا
راقنم دنز یمه ار نآرم نآ٢بلخــم دــنز یمــه ار نارــم نـیا
رادرم نیا دنام زاب همهزو هــمــه دـــــنرــپ رــب رــمالا رــخآ
: هك دنكیم حیرصت رگید روطب تیب نیرد یخلب یولوم ار بلطم نیمهو
.ناتک : ۱
گنچ : ۲
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یناگدنز گنج رد دندرمب ناسكان نیوار یگدنز دندرب دنحلص لها هك اهنآ
 ار مهم بلاطم ناتساد و تیاكح رد یهاگ مهو هدروآ درگ دوخ راثآ رد ار رامشیب قیاقح و فراعم ییانس
: دنكیم داقتنا نینچ ار هتخپان نایفوص هقیدح رد الثم دناجنگیم
یرگید یز دیسر ناسارخب       یربـــخاـــب قارـــع زا یـیـفوــــص 
؟ تسیك ییوگن نامز نیا نات ریپ؟ تسیــچرب نات قیرط !اخیـش تفــگ
؟ امش هانپ همه دشاب یك هب؟ اـمـش هارو مـــسرو نـیــیآ تسیـچ
 تفج یدارم همهاب هدش یا تفـگ ار رـگد نــیا یـناـس ارخـــنآ
مینك ركشو بیصن نآ میروخبمینخـــس نا ردــــنا هــك یبیصـن نآ
 مینكش نورد لدب ار وزرآ مینــك ربـص هلمــج میــبایــن هــــنرو
 درك دیاشن ییفوص نینچ نیا!درــم هرس یا :یقارــع درــم تـفـگ
 ناگس دننكام میلقا ردنا نامـیا یــب ییـفوـص نینــچ نــیاــك
 دنرذگ ردو دنوب رباص هنرو دـــنروخــب ناوـختــسا دنبایــب نوــچ
دینزحو هُدنا زا رود لدب هك دینك هــچامــش اـت یوــگرـب تفـــگ
رافغتسا ركشب دشاب هنرو راثـــیا مینــك دوــب نوــچاــم تفــگ
 میراگنا هتفر هدوب ان هدوب میراذــگـب زور هـنوـگ نــیرـــب مـــه
!یدوسرب وت مه هك وش نینچ نیایدونـشــب هــك دوـــــب نـــیااــم هار

 دننام،دهدیم حرش ناتساد نمضرد ار یگدنز و تایح دیفم بلاطم یهاگ یرگیفوص بلاطم رب هوالع ییانس
: تیاكح نیا
ر اكشب یلواز دومحم تفر راهـب تــقوــب اـــه زور زا یزور
 هایس هتشگ ملظ دود زا شیور هار رـــس رـب هتسشن یـــلاز دـــید
 نماد ات هدی رد نابی رگ زا نهاریپ روــج و ملــظ زا نــت رــب
 دادیب نیا تسیچو ملظ نیا تسیچ دایرــف كلـم یا یتفگ ناـمز رـه
شروتسد و هاش رود زا دید شرود دنك اـت تـفر یــشواـــچ
لاوحا نآ دسرپ زاب یمهاتلاز رـب ار پــسا دومــحـم دــنار
؟تسا دادیب وت رب یكزكوگ زاب تسا دایرــفو گناـبو بوــشآ هــچ نــیاك
ناور ،درك هدید ز ترسح بآ ناور هریـت فیـعـض ریــپ هدــنــگ
 مشیبو مك زا درا زاین سك مشـــیوردو فیعــض لاز تفــگ
د رم هك لاسود دش هس ره ردپ درـــخ رتــخد ود و مراد یرســـپ
 ناشیورد قیرط رب مودیم ناشــــیا ءهماـــجو ناــن مـــغ زا

 وجو مدنگ و یلقاب و نزرا وردو تشك تق وب منیچ هشوـــخ
 مناسآ نت نم هك ییوگن اتمناـن دوــب نا زا لاــس اــت لاـــس
 ادرف دوب ار زور نیرخآ ادیپ وت روـج تسیــچ زا نــمرــب

 ندروخ ناكمیتی كلمو لام ند رزآ تیعرو مــلظ نـیزا دنـچ
روگنا دبس یكی یارب زارودزـم یـهـم یــهد ردـنا مدوــب
طاب رب مور ات دزم مدتسبطاشنز نـمو دوــب هاــم رــس ید
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 مشییوخرب یكی ناشیا زا دناوخ مشیپ اضـق زا دــمآ كرــت جنـپ
 نویش ١انع زا مدروآرب نم نم ندرگز دبـس نآ تـفرگـــب
یبوشآ دزیخن رب نمز اتیــبوــچ مدز و دــمآ یرگــید
 دود نم نت زا دروآ ربوك دوب دیاش هك نیو تسیك نیا متفگ
 تسا دوصقم هچارت رم ربخ نیزتسا دومحـم هاش ٢رادناـج تفـــگ
 رادم گنابو ریگ شیپار هارراهنز روخم دوخ ناـجودوـخ رـب
 مدیسرپب وت راكشِا هار مدیــــــس رتـب یو راتـفـگز نــم
 تفرب هلمج ربصو مارآ نم زا٣تـفـــت مدــــیود وـــت هار رســب
س رتب فیعض نم یاعد زاسرد مدرك شیوـخ لاـح ارت نم
 دایرف منك وا دزن رحس رد داد نــم وــت دزــن ز مــبایــنرــگ
نیبوز و كوانو ریت زا رتب نیـقـی هــب رحــس رد موــلظــم هآ
 نامورحم هآو راز ءهلان نامولظــم یاــعد هــگ رحــس رد
 نماد او رسخ ملظ زا شكرد ندرـــگ ار هزرــش ریــش دنكشــب
 یلاس یورسخ وت نوچ دنك هن یلاز دنك بــش میــن رد هــچــنآ

 داش یشابن دوخ كلم زا یزور داد یهاوخن نم فاصنا وت رگ
؟ تسی رابج هچو ینوعرف هچ نیو تسی راكمتسو یمسر یب هچ نیا

ی دوب رب هن نمز یهاك زابیدوــب یلداــع كـلـم نیرد رگ
 درك دیاب داد و ضرع ار هاش درــك دــیاــب داـی رشـح زا رـخآ
 تسا هدینشا سكره دادیبو داد    تسا هدید یسبوت وچ ناطلس ،تخت
 هالك دنهن یرگید رسب هاــگاــن وــت رــمــع رود درذــگــب

؟ یهد باوج نوچ زور نآردنایهد باسـح وــت ،لاــم وا دروــخ
 دازآو هدنب چیه ارت رم داـیرـــف دــسر یــكزور نا ردــنا
 نابز هریچ ریپ هدنگ نا ردنا ناریــح یــلواز دومــحــم دــناــم
 تسیز دیاب هچ نینچ ارام تفگ تسـیرگــب وا ثــیدــح زا راز راز
رودزم ٍنز درب هناخ یوس روگــــــناٍز رزا هـــك دراــیــن اــــت
 مدنسرخ هچ نم ،لهج زا رگنب مدنــسرپــب نــیارــخآ رشـــح زور
 تسمتس نم مانز مغ نیا نم رب تسمغ هچ نیا هنای تسهرگا کلم 
 هاتوك دش لامز متسد هچ رگ هاش یا تفگو لاز تسـی رگــب راز
جنر نیا نم ناجز دزیخن ربجنگ دـص یــهد نــمـبرا ادــخـــب

 داز مدآ تشپز سك ره هنرو دادو دـیاــب لدــع رـهـب زا ورســخ
 نآرق وربمیپ وادخب ناهج رای رهــش دنـگوــس دروـــخ
مزیگنارب سپ یاج نی زا پسا مزــیو ارــب ار جـنــپ رــه تـفــگ
دندرب نامسیر یوس ناش قلحدـــندرواــیــب ار جـنــپ رـــــه دوز

جنر :انع: ۱
ظفاحم: ۲
مرگ: ۳
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 دوب نیا بیصن نانزهر رب وت زا دونشوـخ یدـش ناـه تفـگ ار لاز
 دیدپ ود ره لدعو دوجو زا اتدیشخب ودب دوـخ صاــخزا یــغاــب

دیاسآ رب نیدو كلمو زا ات دـــیاــب نینـچ نارـــماـــك ورســخ
 دشاب نیرفآو دمح روخ رد دشاب نینچ نیدو كلم رد یك رگه



۳۲

ىرد رثن

 هك دش همج رت یبرع زا ایو هتشون یرد رثن هب ییاهباتك و تفای جاور زین رثن یرد رعشرب هوالع یناماس رصع رد
.تسا هتفر نیبزا یی هدعو هدیسر امب بتك نازا یخرب

 هتفاین هار نارد ناوارف یبرع تاملكو تسین هار نا رد ار عنصتو فلكت هك تسا هداسو ناور رایسب ةرود نیا رثن
. تسا
 فیلأت هیطارقب هجلاعم باتكو )ـه٣٠٣-٢٣٥(یلزتعم ییابج یلعوبا فیلأت نآرقریسفت یسرافرثن میدق یاهباتكزا   
 یسخ رس یمارهب ةمان هتسجخو یدغس صفح وبا یسراپ تغل ةلاسرو )ـه ٣٥٠ دودح( یربط دمحم نب دمحا
 وبا ةمانهشو )ـه ٣٥٠ دودح( یخلب دمحا نبا دمحم ةمانهشو )ـه ٣٢٠( دودح یخلب دیؤملاوبا روثنم ةمانهشو
 دیشروخ یوهامو داد نادزیو ناسارخ ریپ خام تایاور زا ـه ٣٤٦ مرحم رد هك تسا قازرلادبع نب دمحم روصنم
.تسا دوجوم كنیا نآ میدق ةمدقمو هدش هتشون ناداشو

 همان پساشرگو نمهب رابخاو زرمارف رابخاو )ـه٣٠٠( دودح رد یورم و رس دازآ فیلات متسر رابخا یاهباتك
.تسا هدنامن اجب هك هدوب یرد رثن میدق بتكزا زین دابق یك رابخاو نامیرن رابخاو

 داوس باتك یرد همجرت تسا دوجوم لباكرد نآ یطخ ةدحاو ةخسن نیا هك یرد رثن ةدنامیقاب میدق بتك زا
ـ ه ٣٧٠ دودح رد و هدش هتشون یبرعب ـه ٢٩٠ هنسرد هك تسا یدنق رمس میكح هب روهشم دمحم نب قحسا مظعا
 هك تنس لها یودیقع هلئـسم ٥٦ رب تسا لمتشمو دنا هدرك همجرت یرد نابزب یبرع زا یناماس مود حون ریمارم اب
 ،دندوب هتسناد باتك نیا لصا ار یرجه متشه نرق ةررحم اسراپ هجاوخ یفنح هقف ماكحا هلاسر یناریا ناگدنسیون
 سابتقا كیو درادن میدق گنر نامه اسراپ هجاوخ رثا هك دش مولعم مظعا داوس یطخ ءهخسن فشكزا دعب یلو
. اسراپ هجاوخ دوخ یاشنا هب تسنآ بلاطم یضعب صیخلتو

 نارهت رد ـه ٣٦٥ زا دعب فیلات روصنم نب حون مانب یخلب دیؤملا وبا زا نادلبلا بئاجع مانب یباتك نینچمه
 ریزو یمعلب دمحم نب دمحم زا نیریشو هداس یرد هب یبرع یربط لیمكتو صیخلتو همجرت رگید باتكو دوب دوجوم
 هتخادرپ نآ فیلاتو همجرتب ـه ٣٦٠ دودح رد و دندوب ورم نامعلب زا شدادجا هك تسا حون نب روصنم فورعم
. تسا

 ءاروامو ناتسیس،تارهو خلب زا ناسارخ یاملع تیعمج كی ـه ٣٦٦ – ٣٥٠ حون نب روصنم دهع رد نینچمه
.تسا هدش رشنو عبط نارهت زا دلج ٧ رد نیا هك دنا هدرك همجرت یرد نابزب ار یربط یبرع ریسفت باتكرهنلا

 نآرقریسفتو)ـه ٣٦٧(دودحرد یمق یلع نب نسح فیلات موحن رد عرابلا باتك نامز نیا یرد رثن رگید بتك زا
 ملاعلا دودح باتكو )٣٧٠(دودح فیلات یراخب دمحا نب عیبر زا بط رد نیملعتملا ةیاده باتكو جیربمك یطخ ةخسن
 باتكو )ـه ٤٠٠( دودح یناقرخ نسحلاوبا زا مولعلا رون باتكو )ـه ٣٧٢( هنسرد )؟( یناجزوج ینوغیرف فیلات
 هداس نابزب اهباتك نیا رثكا هك تسا )ـه ٤٠٠ دودح( یوره یلع نب قفوم روصنموبا هیودالا قیاقح نع هینبالا
. میروآ یم اج نیرد ار یرد میدق رثن زا هنومن هس ام هكنیا هك ،دنا هدش هتشون یرد رثن نیریشو



۳۳
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:)ـه ٣٤٦( مرحم رد یروصنم وبا ةمانهاش ةمدقم زا
 نییآ هك یسك رتشیپ هك دندناوخ ذاد شیپ ارواو ،دوب گنشوه تسشنب یك یهاشداپ تسخن یك دنیوگ نوذیا

 نایناساس هورگ مراهچو. دنذوب نایناكشا رگی دسو دنذوب نایك هورگ رگید ُد -دوب وا دروآ ذیدپ نامدرم نایمرد ذاد
 .نتسج یرتربو ندرك یشیپو اه نتخاتو رگیدكی اب ندرك بوشآزا تفر ١اهیروا دو اهراكیپ هاگ نایم ردناو ،دنذوب
 لالذا( ئنتورفب یهاشداپ نیا یدنتفرگبو یدندمآردنا ناگناگیبو یدنام یهت رایسب روشك نیا ناشیا یهاشداپ زك
.نیا دننامو ذوب ردنكسا هاگبو ذوب رذ ون هاگبو ذوب دیشمج هاگب هكنانچ)دابعتساو

:لباك یطخ هخسن ـه ٣٧٠ دودح یبرع مظعا داوس باتك یرد همجرت زا
 درگ رهنلا ءاروامو اراخب و دنقرمسب ناراداوهو ناع دتبمو ناهاریب هك دوب نآ باتك نیا فینصت ببس كنادب اما"

:دنتفگ )مدرم (و دندمآ
 نیا تسا رت زئاج ارام و دش ادیپ فلتخم یاهاوه نونكا،دنا هدوب تعامجو تنس قیرطرب دندوب ات دادجاو ابا

.ندیناسر ناسارخ ریماب ار نخس
 تنس قیرط تسار بهاذم دینك نایب هك ار اهقف یقابو ار رفعج یبا نب هللادبعرم دومرفب لیعامسا لداع ریما

 ادیپ دنتفگ ارنآو یدنقرمس مساقلاوبا هجاوخب دندرك تراشا وا و همئا سپ .دنا هدوب ناربام ناردپ هك نآ،تعامجو
 كیدزنبو یزاتب ارباتك نیا،درك فینصتات دومرفبو دوب نارب )ص( ربمغیپ هك نآ،تعامجو تنس تسار هار ارام نك
.تسنیا تعامجو تنس تسار هار دنتفگو دندیدنسپ همه،درك هضرعو دروآ ناسارخ ریما

 و دنك تعفنمو دوب زین ار ماع دوبار صاخ هكنانچ ات دینادرگ یسراپب ارباتك نیا هك دومرفب ناسارخ ریما سپ
"... دنشاب رود تعدبو اوه زاو دنناد وكین ار بهذم

: ـه ٣٥٢ دودح رد ناسارخ ریزو یمعلب دمحم یربط خیرات همجرت زا
 یم كزینك یورهب زا ات،ناتسكرت هب یكیو نازرخ هب یكیو مور هب یكی یداتسرفب ار یصخ هس یلاس ره یرسك"

 اروا هك كزینك نآ،مهاوخ تفص  نیدب هك یدومرف.یاپاترسزا یتشونب ار ناك زینك نآ تفص  یرسك – یدندروآ
 – هدنب رگا و دازآ رگا -یدیرخب یدیدب تفص نادب كزینك رگا یتفرب یصخ نآ،ندرك دیاب دیدب ارت،دشاب تفص نیا
.یدرك ینزب اروا یرسك ات  یدندروایب - یدوب هك ره،یكلم رتخد ای رگناوت رگاو شیورد رگاو

 نآ هك دوب نآ تفص نیا لصاو ،دوب نینچمه،زاب ناورشون تقو زا ،دندوب زیورپ زا شیپ هك مجع كولم مسرو
 درك تراغ ار ماشو دش ماش هبوا.ناورشونا لیبق زا دوب برع كلم هك یدندناوخ ءامسلاءام نبا اروا هك رذنم
 ،دوب هداتفا یگدنب هبوا تسدبو ناگداز كلم زا تفای یكزینك وا یارس رد و تشكب اروا دوب ثراح ماش كلمو
 تشون یزات هب وا تفص و داتسرف ناورشونا هب ار كزینك نآرذنمو ،دوبن رت یور وكین وزا ینز مور و مجع همه ردنا
 دوب ریگیاج تخسو شدمآ شوخو دینشب یو تفص ناورشونا .ناورشونارهب زا درک یسراپ هبار تفص نآ ءهمجرت و
 نایصخ ندرك یتساوخ بلط یكزینك ناورشون هك هگره داهن هنازخبو تشون كزینك نآ تفص ناورشون ،دوب عقومبو
".یدندروآ كزینك تفص نادبات یداد ناشیاب هخسن نآو یداتسرف ار

:یسراپب كزینك تفص ركذ
 وا هنوگ ئدیفس ،دیفس اپ نخانب نت همه شوگ انبو یور دیفس ،هاتوك هنو زارد هن،الاب مامت تقلخ تسار یكزینك"

اهفالتخا ینعی: ۱
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 هایس یهایس ،خارف یمشچو ،هداشكورب اود نایم و ناپك نوچ قاط ناوربا .باتفآ و هام هنوگب بلاغو هدز یخرسب
 ،شكو زارد و هایس یوم ،درگ تخس و زارد هن یور ،كیرابو دنلب ینیب ،شكو زاردو هایس ناگژم ،دیفس یدیفس
.دنز ١فِتَكرب هراوشوگ هك هاتوك هنو زارد هن ندرگ ،درخ هنو گرزب هن هنایم شرس

 تسد ناتشگنا ،هبرف نحنروآ یاجو لدتعم ناوزابو اهفتكرس ،تخسو درگو كچوك یناتسپ ،درگو نهپ یرب
 ،كیراب دنب ندرگ یاج ،كیراب هنایمو رت دنلب تشپ سپ زا هنوگ ود ،تسار رباب مكشو ،هاتوك هن و زارد هن كیراب
 لهاك دور نوچ.درگو درخ یاپ ناتشگناو درگو دروخ یاپ یاهگنلاتش،ربطس اهقاسو درگ اهونازو هدنگآو هبرف اهنار
 نیگمرش هدمارب هاجو زعبو هدیدن یتخس زگره ،دربن نامرف ار دوخ دنوادخ زج هك یرادرب نامرف ،یهبرف زا دوب
 شیورب رگاو یور زا هب یرگنبوا بسن هب رگا ،میرك ردام  بناج زاو كاپ ردپ یوس زا تبسنبو ،یدرمابو دوخابو
 هب صیرحو،راگزیهرپ تسدب،صیرح ندرك راكب،یگرزب و فرشاب،قلخزا هب یرگن شتقلخ رگاو، بسنزا هب یرگن
 نخس شوخ دیوگ نخس نوچو.نخس بوخو نخس مك و شوماخ نابزبو نتفرگربو نداهنو نتخودو نتسشو نتخپ
 رگاو دوش رود وت زا یوش رود وزا رگاو دنك وت گنهآ ینك وا گنهآ رگا .دشاب زاوآ شوخو نابز شوخو یوخشوخو
. وت یوزرآزا دوش خرس شیاه مشچو شٍيور یشابب یواب

)١١٠٦ هحفص لوا دلج یمعلب خیرات(

:ق ـه )٣٧٢( هنس ملاعلا دودح زا
 لآ یارمازا دمحا نب دمحم ثراح یبا مان هب ناجزوج رد نوچ اما تسین مولعم قیقحت هب باتك نیا فلوم

 نوغیرف نادناخ زا دیاب باتك نیا ءهدنسیون هك هداد یار رصاعم ملاع یكس رانیم هدش هتشون )٣٧٢( لاسب نوغیرف
.دشاب

 ءهدنیامن هارو اهراك هدنیاشكو ناهج هدننیرفآ ،ار دیواج اناوت یادخ ساپس ءهداعسلاو نمیلاب ": باتك همدقم
.ناربمغیپ همهو )ص( دمحم رب رایسب دورد ،نوگانوگ یاه شنادب ار شیوخ ناگدنب

 لاطا نینموملا ریما یلوم دمحا نب دمحم  ثراحلا یبا لداع ملاعلا دیسلا ریما یرتخا كینو یزوریپو یخرف هب
 ادیپوربمغیپ ترجه زا )٣٧٢( لاس رد نیمز تفص ردنا ار باتك نیا میدرك زاغآ یو راگزور تداعسو هئاقب هللا

 یهاشداپ و نیمز یاه تیح ان همه میدرك ادیپ،یو یناریو و ینادابآ رادقمو یو داهنو نیمز تفص یو ردنا میدرك
 كنانوچ.ناشیا كولم یاه مسرو دنا فلتخم ءاه تیحان ردناك یموق ره لاح اب تسا فورعم چنآ یو ٢ءاه
 ردنا میتفایب وا ربخ هك ناهج یاهرهش همه میدرك ادیپو دزیخ تیحان نازا هك ی زیچ ره اب تسام راگزور نیردنا

 مدرمو هتساوخو تمعن یرایسبو یكدناو یدروخو یگرزب هب،رهش نآ لاح اب نامیكحو ناگ هنیشیپ یاه باتك
 داهن میدرك ادیپو ،دزیخ نازا هك یزیچ رهاب نابایبو ایردو دورو هوك زا یرهش ره داهنو،یو یناریو و ینادابآو
 ایرد نازا هك زیچ رهاب دنناوخ جیلخ ار واك یاه با درمو گرزبو دروخ زا یو یاه یاجو ناهج همه یاهایرد
 نا زا هكیزیچ ره و یو مدرم لاحو یو ناریو و یو نادابآ زا تسا گرزب هك ییاه هریزج همه میدرك ادیپو ،دزیخ
 یناروناجو تسا یو ردناك نوگانوگ یاه ندعمو تسا ناهجردناك یلصا یاه هوك همه میدرك ادیپو.دزیخ هریزج
 راكب ای دتفا ایرد ردناك اج نآ ات دوش ادیپ هك اج نازا گرزب تسا ناهج ردناك اه دور همه میدرك ادیپو دنشاب احناك
 ادیپو ،تسین دیدپ ددعاردروخ یاهبآ كنازا،نتشذگ دناوت یتشكو ردناك هك اهدور نآ هصاخ،زربو تشك ردنا دوش
".انهپو ازار دب  یو رادقم اب ناهج ردنا تسا فورعم هك ییاهگیرو اه نابایب همه میدرك

.وزاب مود ۀرسک و لوا حتفب :فتک : ۱
.کلامم: ۲
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یرــــــه
 تسا ناور یاه بآ یوردناو تسا ١ضب روز دنهق ارواو تسا راوتسا تخس یو ناتس رهشو تسا گرزب یرهش

 تمعن رایسب یاجو تسا هوك نامادربو .ناسارخ همه زا مدرمب تساه تگزم رت نادابآ رهش نیا عماج ٢تگزمو
 راكب وا یحاون ردنا دور ناناگزوگوروغ نایمدحزا هک گرزب تسیدور اروا و رایسب تسا نایز ات یو ردناو تسا

.دزیخ باش ودو تشخ ریشو ساب رك وا زاو ،دوش

لـباــك
 هناختب یو ردناو دنناودنه و دننان املسم یوردنا و یراوتسا هب فورعمو مكحم تسیراصح ار وا و تسیكرهش  

.دندنب اجنیا شكلم یاولو دنكن هناختب نیا ترایز ات ددرگن مامت كلم ار جونق یارو ،تساه

نایماـب
 دور و دنناوخ ریش ار وا یاشداپ و تسا زرب و تشك رایسبو ناسارخ دودحو ناناگزوگ نایم دحرب تسی رهش

.تب كنخ ار یكیو دنناوخ تب خرس ار یكی تسا نیگنس تبود یو ردناو درذگیمه وا نارك رب گرزب

: ناتسیس خیرات رثن ءهنومن
 هدش هتشون باتك نیا میدق تمسق ـه ٤٤٥ دودحرد هدش نیمخت یلو تسین مولعم نونك ات باتك نیا فلوم

 قحلم نآ هب دعبام یاه نامز رد هك دراد زین یتاقاحلا باتك نیا اما تسا یرد رثن رد یونزغ ةرود كبس هدنیامنو
: باتك نیا رثن زا هنومن كی نیا تسا رت دیدج لوا تمسق هب تبسن نآ كبس هك دنا هدرك

:یره نتفرگو تارهب بوقعی نتفر
 تفیلخ ار هللادبع نب دواد ناتسیس هب بوقعی،رهاط نب دمحم تفیلخ،دوبرهاط نب هللادبع نب نیسح یره ریما

 راصح رخآ دندرك برح هاگ ریدو ،دمآ دورف احنآ بوقعیو تفرگ راصح یره نیسح ،٣دش یرهبو تفرب دوخو درك
 گنشوپ هب و بوقعی برح هب دمآ دوب ناسارخرالاسهپس دسا نب سایلا نب میهاربا زاب ،تفرگ ریسا ار نیسحو دتسب
 هك تفرب دوخو تشاذگب یره هب ار هنبو ناسوبحمو ار شیوخ ردارب ثیللا نب یلع دیسر بوقعی هب ربخو دمآ دورف
 نب میهاربا ابو دش گنشوپ هب نتخاتبو دنداهنب ورب لد ات درك نمیاو داد ناما ار یره نامدرم و ،٤دوش گنش وپب
 رهاط نب دمحم یوس تمیزه هب میهارباو دنتشگ زاب تمیزه هب رگید و تشكب وا هاپس زا رایسبو درك برح سایلا

 یبو فلكت یبو دنرادیمن كاب چیه نتشك زا و دراد كانلوه یهاپس هك دیاین چیه برح هب درم نیا اب تفگ و دش
 اب جراوخ ،دنا هداز ار برح ردام زا هك ییوگ دنرادن یراك چیه ندز ریشمش نود و ،دننك برح یمه ٥شرگن
 دشاب عفد ودب جراوخ نآو وا رش ات دیآ هدرك ٦تلامتسا اروا هك تسنآ باوص ،دنیوا نامرفبو دنا هدش یكی همهوا

.رودارود یدابآ: ۱
.دجسم : تگزم : ۲
.تفر: ۳
.دور : ٤
.هظحالم یب: ٥
.یرادلد : ٦
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 ناتسیس روشنمو اه هیدهو داتسرف همانو نالوسر دینشب نآ نوچ دمحم سپ،عبط یزاغو شنم هاشو تسا ١دج درمو
 نب نامثع یوس داتسرف همانو درك نتشگ زاب دصقو تفرگ مارآ بوقعی،داتسرف تعلخ ار وا سراپو نامركو لباكو
 هدنام هك جراوخ زا یضعبو دیسر ارف بوقعی،درك هبطخ هنیدآ هس نامثع ات ار وا زامنو هبطخ هب داد نامرفو نافع
: یزاتب یدنتفگ رعش اروا ارعش سپ تفرگ رب ناشیا یاه لامو تشكب ار ناشیا دندوب

ددُعلاو لاضفالا یذ بوقعی كلمب دلبلاو رصملا لها هللا مركا دق
 وكین بداو ،دوب وا لیاسر ریبد و دوب رضاح فیصو نب دمحم تفاین رد دوبن ملاع وا دندناوخ رب رعش نیا نوچ

 فیصو دمحم ؟ تفگ دیاب ارچ مباین ردنا نم هك یزیچ تفگ بوقعی سپ ،دوبن یسراپةمان راگزور نادبو تسناد
 نایسراپ ات هك ،دوب هتفگن یسكوا زا شیپو ،تفگ وا مجع ردنا یسراپ رعش لوا و تفرگ نتفگ یسراپ رعش سپ
 نایم رعش دندمآ برع و دندش هدنک رب مجع نوچ و،یناورسخ قیرط هب یدنتفگ زاب٢دور هب ناشیا شیپ نخس دندوب
 زا شیپ دوب نآ یگرزب اروا هك دماینرب یسك مجع ردناو دوب یزات رعش تفرعمو ملع ار ناگمهو دوب یزات  هب ناشیا
 نامركو ناتسیسو تفرگب یرهو تشكب ار یجراخ رامعو لیبتر بوقعی نوچ ،یدنتفگ رعش وردنا هك بوقعی
:)فیصو دمحم( تفگب رعش نیا دنداد ار وا سرافو

 ماعو هصاخ ناهج ناریما هك یریما یا
.... مالغو ٣دنب گسو یالوم رك اچو هدنب
.میدرك دای یكدنا اما تسا زارد رعش نیا

ىقهیب

 هداتفا هنزغ هب یناوج مایا ردو تفای دلوت ٤قهیبدابآ ثراح رد ـه٣٨٥ لاس رد یقهیب نیسح نب دمحم لضفلاوبا
 دنسیونو تباتك تلاسر ناوید ردو هدوب ٥ناكشم رصنوب ینعی یونزغ دومحم ناطلس تلاسر ناوید سیئر درگاش
 یس زا تدایز نیگتكبس لآ خیرات رد یرد نابزب یباتك یقهیب ،تشذگر د هنزغ رد ق ـه ٤٧٠ هنسردو دركیم یگ
 ،تشاد مه باتكلا تنیز مانب رگید باتكو تسا دوجوم یدوعسم خیرات مانب نازا یو زج نونكا هك تشون دلج
 و ییوگتسار هب زایتما یرابرد رگید ناخروم زا هك تسا هجهللا حیرص و یوگتسار خرومو تسدربز ةدنسیون یقهیب
 رابرد عضو ریوصترد دنا هدرك زارتحا نآ نتشون زا رگید ناخروم هك ار ینتفگ ان یاه هتكن یو ،دراد یراگن تیعقاو
 یپ یرابرد یناگدنز قیاقد اسب هب نآ ندناوخ زا هك دسیون یم هجهل تحارص اب هنزغ نایرابردو ءارمارادركو قالخاو
 و رگیدكیاب ار نایراب رد یزیگنا هسیسدو تباقر یقهیب .تسا دوهشم رتمك رگید خیراوت نیبرد زیچ نیاو میربیم
 یم هناداقن ةجهل اب ارناشیا یار تفاخس مه یهاگو ناهاشداپ شونو شیعو یناسآ نت تایح یتحو یصخش رادرك
 :میروآ یم لی ذ رد نآ هنومن كی كنیا هك دسیون

 دندرك یصاع ار یدرم متسبو ناتسودنه رالاس نیگتلانی دمحا ثیدح زا تفر رگید یلاح ناتسبات نیرد مهو"
 ،تسا یببس ار یراك ره ،دوب نآ هركذ زع هللا ءاضق دعبو نایقوجلسو نانامكرت نتفرگ توقو ناسارخ هنتف ببسو

ناشوک: ۱
دورس : ۲
دنشاب: ۳
. هدش عقاو نامرك لامشو سوط و دهشم بونجب میقتسم طخب راوزبس لباقم تسا دوجوم الاح ناتسناغفاو ناریا یدح رس طخ رد هك تسییاج : ٤
 روغ رد ناگژم = ناكشم .ناریا هدوجوم نیمزرس رد ناسارخو یر بیرق،تسا نادب بوسنم وا هك هدوب یلحم مان دنا هتفگ یضعبو دوب ناكشم شردپ مان دنا هتفگ : ٥
؟ ناسارخ ای روغ ناگژم هیحان هب تسا بوسنم صخش نیا هك تسین تباث الاحو تسا عقاو
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 ینعمرددركاهدصق یو هك ما هدومن زاب باب نی زا شیپ هك ببس نادب،دمحا نیااب دوبدب نسح دمحا گرزب هجاوخ
 دوب هتفگ دومحم ریما دنچ یراب هچنا زا ،دوب دب مه زاریش یضاقابو-یوابداتفا هعفارم نآ هك تقو نادب یو١یالاك
 زا هك دوب هدیمد یو رد ناتسودنه رالاس نیگتل انیدمحا ندرك لیسگ تقوب نسح دمحا .دیاش ار ترازو یضاق هك
 هك دشابن نانچ ات تسین ینامرف وت رب ار یو و - ناطلس نامرفب ناتسودنه رالاسوت هك دیشیدنا دیابن زاریش یضاق
.درآ شیوخ نامرفرب ارتو دناوخ وت رب ینوسفا

 مهش یدرم دمحا نیا .یرالاس ینعم رد دیشیدنین یضاقز ا ٤هبحود و تفرب٣هرهزو ٢ءارغا رب نیگتل انی دمحاو
 نانخس دومحم ریماو یو تدالو و ردام ثیدح ردو یتسنامب كین ودبو یدنتفگ دومحم ریما ٥هسطع ارو ادوب
.دناد لجو زع یادخ تقیقح ،یتسودب یلاح شردام و هاشداپ نآ نایم دوب هدوبو یدنتفگ

 یمالغ دیسر ناتسودنهب نوچ ،نتفگ نخسو نتسشنرد دوب هتفایرد كین دومحم ریما تداعو لاوحا درم نیاو
 یضاق ،یرالاس ینعم رد تفر ٦جاجل زاریش یضاقو یو نایم،وكین یلمجتو یزاسو تشاد هنادرم شك ندرگ یدنچ
 ارم لغش نیا ناطلس ،مشابن لاح چیهب تفگ دمحا ،دوبوا نامرف ردو ،داد دیاب ار نیگتارق هللادبع یرالاس تفگ
. تفر دیاب نم ٨تمالع ریز ار نارگیدو ار یوو ،ما هدوبرتمشتحم٧رت هیجو راگزور همهب هللادبعزاو تسا هدومرف

)دعبب ٤٠٠( یقهیب خیرات (
 

ىنف رثن زاغآ

 نابز رد هك ینف رثن زینو ییایرآ بتك میدق تنس یوریپ هب یسیون رثن رد یتكرح ناسارخ رد مجنپ نرق طساوا رد
 یاه هلمجب یهاگ مه میدق سرفو یولهپو اتسوا میدق یاهباتك رد هك ینعم نیا هب ،دش ادیپ دوب هدمآ دوجوب برع
 یوره یراصنا هللادبع مالسالا خیش فرط زا یزادرپ عجس تكرح نیا ناسارخ رد ،میروخیم رب عجسمو عونصم

 زا یكی ـه ٤٨١ زا دعب اروا ٩یلاما هك دش زاغآ ناسارخ روهشم ملاعو رعاشو راگن رثنو یفوص ق ـه ٤٨١ – ٣٩٦
 یكی یذبیم ار نآ هك دراد مه رارسالا فشك مانب یریسفت نیرب هوالعو هدروآ مهارف هیفوصلا تاقبط مانب شنادرگاش
 مه هداسو ناور رثن یراصنا هللادبع هجاوخ .دراد زین یسرافو یبرع رد اه فیلات رگید و تسا هتشون وا نادرگاش زا
:الثم دیوگیم عجسمو عونصم یاه هلمج یهاگ نآ نمضرد یلو دراد

!یشاب یسگم یرپ اوه رب رگا
!یشاب یسخ یور بآ رب رگاو
!یشاب یسكات رآ تسدب لد

.عاتم :الاك : ۱
نتخاس رورغم :ءارغا : ۲
هرهزو یوق لداب ینعی : ۳
 هناد :هبح : ٤
دشاب لصا اب مات هباشم هك ،تسا حالطصا كی ندوب یسك هسطع : ٥
هنیک :جاجل : ٦
رت بوبحم :رت هیجو .: ۷
قریب تمالع: ۸
.دسیونیم یرگید و دنکیم ثحب یکی بدا لها حالطصا رد والما عمج یلاما: ۹
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: تسا نیا وا هداس و ناور رثن هنومن
 یلبش زا یسك هك :تفگ یناسارخ نمحرلادبع هك تفگ یزمرت رفظملاوب هك تفگ نمردپ هك:تفگ مالسالا خیش

 ؟ تسا دنچ نم نآو وت نآ تفگ؟شیوخ نآ ای میوگب وت نآ تفگ ؟داد دیابب ةوكز دنچ مرد تسیود ز ا هك دیسرپ
 دیابب مرد جنپ و مرد تسیود مرد تسیود زا ام بهذم رد ینعی ار امو داد دیابب مرد جنپ هب مرد تسیود ارت تفگ
.داد

)هیفوصلا تاقبط( زا
: وا عجسم رثن ءهنومن
دید ارت هك دنیب سك نآ ارت یهلا
دیدپان اریو یتیگ ود هك دید ارت یو و
دیدنسپ هدیدان هك دید وا ارتو
دید نتشیوخ هب هك دیدن ارت نا زا سپ
دیدپان وا رد لدو مشچ هك رادید
دیربب یانزارد و تسا نیا رادید
دیدن بآ یرپ زا قیرغ مشچ
؟دید هچ دید هدید كیب ا رت هك سك نآ
دیدپان رادید رد وا همه هك دید ارت وا و
دید دوخب ارت هك دمآ زاب وا نتسیرگنز و
 دیدنو دید ارت هك وا نیكسم
دید تسیاب وت هب ارت
دیدن تسُج هچنآ دید دوخب
دید دوخ هرهب
دید هچنآ هب تسا یضار هك تسا نآ رتهب
دید ارت هك درك مگ ار دوخ فراع
.دیربب یان زاردو تسا نآ رادید

)٤٣ هیفوصلا تاقبط(

: یسراف ریسفت كی رثن

 یارب ق ـه ٥٨٤ رد نآ یطخ ةخسنو تسین مولعم نآ فلؤمو باتك مان هك تسا دوجوم ناریا هزوم رد یریسفت
 هك ،دراد یصیاصخ بداو ءالما رظن زا ریسفت نیاو تسا هدش هتشون یروغ ماس دمحم نیدلا ثایغ ناطلس هعلاطم
 نا و نادنزو رازیب لباقمردرازیو :دننام واو هب لیدبت الثم تسارت هیبش یراصنا هللادبع هجاوخ یوره هجهل هب
 افو یواب  لباقم رد ی و افو ناشیازاب لباقم رد ناشیا زاف :نوچ ف هب  ب  لیدبت نینچ مهو ،نابنادنز لباقمرد
 یاه باتك زا یكی ار نآ هك دراد یرمارگو یوغل رایسب صیاصخ ریسفت نیا نینچ مهو نارسپ اب لباقم رد نارسپ

:فسوی ءهروس زا نآ هنؤمن نیاو دنا هتسناد یرد رثن بوخ
 ره و ،یدركیم هناش هب ارو ا یومو یتسارآ یم اریو ،دوب اخیلز ءهناخ رد فسوی لاس تفه هك تسار ابخا رد"
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 شیپ رد فسوی و ،یتخاب یم رد یورا دیدرب ناجو لدو یتخاون یم اریو و ،یدناش وپیم نوگ رگید سابل ار وا زور
 اریو یو هیاد یزور .دمآ دیدپ مامت رثا یو نترد ات ،یتخادگیم وا قشع زا اخیلز و یدرواین رب شیپ زا رس یو
 تفگ ؟یراد یمه ناهنپ ارچ نم زا ،دوبیم یرامیب ای یتلع ارت رگم ؟یزادگ یمه نینچ هك دوبیم هچ ارت  :تفگ
 یو و ،تسا هتسب یناعنك مالغ نیرد لد همه ارم تفگ میوگب وت ارف ،ما هتشادن ناهنپ وت زا شیوخ زار زگ ره نم
 نآ هراچ تفگ هیاد ،دوشب یو ثیدح رد نم ناج هك،دوب هرطاخم هن رگاو نك تلیح ارم ،درگنن یمه نم رد هتبلا
 هك ،درگن نم رد ات منك نوچ تفگ اخیلز ،درادن رب وت رادید زا مشچ زین دنیبب ارت یو رگا هك ،دنیبب ارت یو هك تسا
 یلاوحو هناخ نوردنا ،نشور و دیفس رمرم ماخر زا ینكب هناخ هك تسا نآ وت تلیح تفگ،درادیمنرب شیپ زا رس یو
 وت رد شلد همه ،دنیبب نتشیوخ اب ارتو درگن نارد یوات .مهب یو تروص اب شیوخ تروص شقن هب شقنم نآ
.دزیوآ

 نیرز تخت ات دومرفب دش مامت نوچ ،درك لذب نا رد رایسب لامو ندركب ١نوطیق نانچمه ات :دومرف اخیلز 
 دنتفگ اریو ،دناوخ ار فسوی ات دومرف ار هیاد ،هتسارآ تسشنب تخت نارب اخیلزو ،دند اهنباج نا رد عص رم رهاوجب
 هب رد نآ دشیم هكردرهب،دناوخب اریو اخیلز دوب فسوی هك احنا زاو ،زیزع هب دهد یماغیپ ارت ات ،دناوخیم ارت وناب هك
 یاه هماجو ،درك راوتسا نوطیق ِرد دوز اخیلز ،دوب احنارد اخیلز هك ،دش نوطیق رد ات ،دنتسب یم راوتسا ٢رامسم
 رب هناخ رد اخیلز دش هناخ رد فسوی ...یو هب دراد دصق هك تسنادب فسوی هگنآ دیشكرب دوخ زا تشاد هك رخاف
 هك یرد نآ ،تسجب اخیلز دنب زا ات داشكب یورب تمصع رد یلاعت هللا ،درآ شیوخ دنب رد اروا ات تسب هب فسوی

.داشك دناوتن زاب سكو دنب رد قح هك یرد نآو ،دیاشك قحو دنب رد قلخ
 هدیرفآ نیقلاخلا نسحا :تفگ ،وت یور تسوكین نوچ !فسوی ای :تفگ ،درآ نخسر د اروا ات تساوخ اخیلز

 یورب هكیزیچ لوا :تفگ وت مشچ تس وكین نوچ :تفگ ،هللا عنص :تفگ ،وت یوم تسوكین نوچ :تفگ .تسا
 :تفگ اخیلز .یزیرگب نم زا ینیب ارم زور هس هب گرم زا سپ رگا تفگ ،دراد یوبشوخ :تفگ .دوب نیا ددرگ ورف
 .لجو زع یادخ تماركب میوجیم یكیدزن نم :تفگ فسوی !ییوجیم یرود نم زا وت و  ،میوجیم یكیدزن وت هب نم
 لسغ زا :تفگ ،دریگ رارق ات ،هن نم هنیس رب تسد رابكی :تفگ .مسرتیم نیشتآ لیم زا :تفگ ،رگن نمرد تفگ
 دوب نم ناردارب هانگ تفگ ،ینك یم ربكت همهنیا نمرب وت،ما هدیرخب شیوخ لامب ارت فسوی ای :تفگ .مسرتیم نیشتآ

 ".یتفای تسد یك نمرب وت هن رگا ،دنتخورفب ارم هك

یونزغو یناماس هرود رد یرد رثن و مظن صیاصخ لمجم

 لكش یرد یرعش هرود نارد هك،دوب هدش زاغآ یرافص ثیل بوقعی رابرد و )ق ـه ٢٥٠( دودح زا یرد رعش هرود
 ییادتباو هتخپان رعش یاه هچراپ ینعمو ظفل رظن زا ،تسا یقاب هرود نازا هك رعش دنچو ،تشاد ییادتبا رایسب
 تقو نیرد و تفرگ یگتخپو جضن ناسارخ رد ق ـه ٣٠٠ هنس زادعب نایناماس رصع رد ود ره رثن و رعش اما ،تسا
 رظن زا ار نخسو رعش فرطكی زا هك ،دندما نایمب هریغو یقیقد و یكدور و یسیغداب هلظنح دننام ییارعش هك تسا
 ار منتغم یاه راك ظافلا ماجسناو قیقد یناعمو یرعش بلاوق داجیا رد رگید فرط زاو ،دندرورپ یبوخب ینعمو ظفل
 ،داد یاج ار یقالخا بلاطمو دنپو  هنامیكح یناعم دوخ رعش رد راب نیتسخن یزورم ییاسك ًارهاظ ،دنداد ماحنا
.رصق: ۱
.خیم: ۲
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 زا هرود نیا رعش تاصتخم ،دوبن هنارعاش یحطس بلاطمو یحادم هب رصحنم یسراف رعش نایناماس ءهرود ردو
 فوصت اما ،تسا هدش هداهن تمكحو هفسلف ناینب رب ،ارعش یضعب راكفا ءهیاپ ،تسا هدوب رایسب ینعم ظاحل
 مالسا هب مدرم هكیدوجو اب ،دوش یم هدید برع لباقم رد مه یلم بصعت یهاگ ،دیآ یم رظن هب رتمك نافرعو
 جیورتو امنو وشنایردراپ یاه نیمز رسو ناتسناغفا لامشرد یرد بدا هرود نیرد ،دنتشاد مه یتدیقع ینید لاجرو
 هك یخلب دیهش ،دیدرگ یرد نخسو رعشو ركف راهظا ءهلیسو نیمزرس نیمه رد یرد حیصف نابزو  ،تفای یم
:تسا هلمج نا زا هك هتفگ دیفمو هنامیكح راعشا هداتفا قافتا ق ـه ٣٢٥ رد شتافو

 مهـب دنفگشن یاج كیب هـك لـگو سگرن تسا هتساوخو شناد
 مك شناد ١هتساوخ ارـك رــهتسین هتساوخ تسا شناد ارك ره
 شنادبزیچ ره هك رضاح نامز رد یلو ،تشاد یقدص دیاش ،دركیم یگدنز رعاش هك تقو نامه رد ینعم نیا

.دیاین تسدب شناد یب مه هتساوخ تسا هتسب
 ار ناشیا هك یعمج ؟تسا تبسن هچ ینامداشو هودنا نیب هك ،دندركیم ركف رشب نادنمشناد میدق نامز زا

 ار یداشو هتشادنپ ساسا ار هودنا تسا اپورا رخاتم فوسلیف هك رواهنپوش هلمج نا زاو دنیوگ نیبدب ینعی مئاشتم
 :تسا هدرورپ هعطق نیرد ار ینعم نیمه یخلب دیهش ،دننادیم نآ تدایزو یمك یتبسن بتارم رد

هنادواج یدوب كیرات ناهجیوبدود شتآ وـچ ار مـغ رـگا
هـناـمداـش یبایـن یدنـمدرـخیدرگـب رگ رسارس یتیگ نیرد
:دیآ یم رظنب لیذ هتكن دنچ مینك هاگن یركفو یونعم تاصتخم رظن زا ار اه هرود نیا یرعاش رگا
 یخرب هكلب ،دنراذگب یناتس هلصو یحادم رازاب رد اهنت ار رنه ءهیامنارگ عاتم هك دنتشادن هدارا ءا رعش : لوا

.دندادیم رارق شیوخ یرونخس عوضوم مه ار یتمكحو یقالخاو یعامتجا دمآ راك بلاطم
 هب مه یحادم نیا یلو ،تسا هدش لامعتسا مه حدم رد ییادتبا رایسب تروصب یناماس هرود رد هدیصق :مود

.تسا هدرك ظفح ار دوخ لدتعم دحو هدیسرن هغلابمو قارغا
 هك ار میدق ناهاش یاهناتساد و ،دش زاغآ هرود نیمه زا اه یونثم رد یلم میدق تایاور یرادهاگن :موس

 ظفح روثنم یاه همانهش نتشون ای عیدبو اویش یاه یونثم مظن ةلیسوب دنتشادربزا لاسنهك نادنمشنادو ناناقهد
 ریاظن نیا مامت زاو دورسب یرد یونثم رد زین ار هنمدو هلیلك یدنه ناتساد یكدور هك تسا هرود نیمهر د.دندرك
.دنا هتشاد یم هجوت زین یعامتجا دنمدوس میهافمو تایونعم هب مدرم هك دیآ یم نشور

 نا ردو تفگ دیاب فیطل هنارعاش لزغت ار نآ هك تسا دوجوم زین یراعشاو یرونخس راثآ هرود نیرد :مراهچ
 رنه ءهنومن ار راعشا عون نیاو ،دوشیم هدید زین تسا هدنیوگ یبلقو ینورد فطاوع زا یكاح هك یقشع دیدش تالیامت
.تفگ ناوت رصع نا رد ،رنه یارب

 یصاخ شزراو اهب راعشا هنوگنیاو ،دیآ یم رظن هب زین هدنیوگ یسامح تاساسحا راعشا نمض رد یهاگ -:مجنپ
.درب یپ مدرم نیا یماقم دنت تاساسحاو یلم حور هب ناوتیم نآ ندناوخ زا اریز ،دراد

 د هعیش یلیعامسا هقرف هك ینعم نیا هب تسا دوجوم مه یو هقرفو یبهذم تایبدا عونكی هرود نی رد -:مشش
 یروپاشین خرس نبا هدیصق دننام ،دنا هتشون اهباتك یرد مظن ورثن رد ناشیاو ،دنتشاد یئدایزو توق ناسارخر
 نیا رشن لباقمرد ،تسا هقرف نیا یفسلف قیاقح نایبرد هك بوجحملا فشك مانب یناتسیس بوقعیوبا باتكای
 دوخ دیاقعرد ار ییاهباتك زین ینس یاملع ،هیردنكسا ینوطالف ون هفسلفو یمالسا دیاقع زا دوب یطولخم هك بهذم
 دوجومو هدش یناماس رصع نیمه رد مه نآ یرد همجرت هك تسا یبرع مظعا داوس باتك هلمج نازا هك ،دنا هتشون
.تسا
 لام : هتساوخ : ۱
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: دوصقم یادا زرط رد یرد بدا یرهاظ تاصتخم
 هدرك یم ادا هیاریپ یبو هداس زرط هبوجهو حدم رد هاوخو یعامتجاو یقالخا هاوخ ار دوخ دصاقم هرود نیا یارعش

 نشور و حیرص تاهیبشت زا ریغو دوشیم هدید رتمك رعش رد هرود نیرد یتعنص تافلكت یضعبو هراعتساو هیانك ،دنا
 تاغلرب یرد تاغل لامعتسا مهو دندرکیمن یور هدایز اه تعنص ریاس رد ،تسا هدوب حودممو بولطم رایسب هك
 یتاغل دشاب مه رگاو ،دوشیم هدید مك رایسب یبرع تغل اهیونثمو تایلزغو دیاصق یضعبرد ،تسا هدیب رچ یم یبرع
 و رترصتخم لكش ثیح زا هك یتاغل ای ینیدو یسایسو یرادا تاغل دننام ،دشابن اهنآ ریظن یرد رد هك تسا

 یبرع تاغل لامعتسا هب هدید یمن جاتحم یتهج زا ار دوخ رعاش ات هك تسا نآ دارم ،دشاب یرد تغل زا رتكچوك
 یرد رد هك یبهذم تاغل ایو جارخ ،بستحم ،هنحش ،لماع ،مكاح :یرادا تاغل دننام تسا هدرب یمن تسد
 یتغلایو هریغو ربصو تلاحو لاح لثم هتشادن یرد هكیتاغل ایو ناذا،تاكز ،داهج ،جح :لثم تسا هتشادن لداعم
 یتاغل مك هك تفگ دیاب یلك روطب ،دشاب رتففخم رامیت و هودنا زا هك مغ تغل لثم تسارت فیفخ مجح ثیحزا هك
 ،دروآ یم ار یبرع هملك كی صاخ بلطم یادا یارب رعاش مه یهاگو تسا هدش ذخا برع زا هرود نآ رثنو مظن رد
:دیوگ یم دروخیم سوسف برع ذوفنرب هك ییاجر د یسودرف الثم

 دوش رمعو ركبوب مان وا رب دوش ربنم تخت نیا هك اغیرد
 تخت لباقم رد ار ربنم هملك مه زاب ،هتشاد كاسما یبرع تاملك لامعتسا رد هكیدوجواب یسودرف تیب نیرد هك

 رد الثم دنا هدروآ یم ار یبرع تغل رعش ةیفاق تاعارم یارب مه یهاگو ،تسا هدرب راكب صاخ دوصقم یادا یارب
: تسا دوجوم یبرع تاملك یخرب یكدور فورعم هدیصق

 نادنزب دركو تفرـگ ار وا هچـب ناـبرـق دـیاـب درـكـب ار یرداــم
 ناتسپو ردام ریشز كچوك هچب ندركب رود لالح دشابن هك زج
 هرود نیردارعش دوصقم یادا زرط هك تفگدیابو دوشیم هدید نیدو لالحو نابرق لیبق زا یتاملك هدیصق نیرد هك

 هب عیانصو یظفل تادیقعت نودبو تایانكو ماهبا زا یلاخ یگداسو تطاسب لامك رد ار بلطم ینعی هدوب نینچ
 ،تسا هدنام یقاب مه نایونزغ لیاوا ات ظفل تحارصو مالك یگداس هویش نیاو ،دندومن یم نایب نارو و یرد ظافلا
 :میهدیم ناشن تسا لالز بآ نوچ یناور رد هك ار تیب نیاب ردصم یكدور هعطق كی لاثم یارب

داب و هناسف زج تسین ناهج هك     داش نامشچ هیساب یز داش   
.تسا هدش هدروا ًالبق رعش نیا تایبا ءهیقب
:دیوگ نآ یادتبا رد هك تسا یخرف هدیصق راعشا عاونا نیا رگید لاثم كی
 داد مهاوخ تسودب نم ارت هك داب تراشـــبارت نــم لد یا
 داتس رفن تسودب لد یسك هك تسرفن ارم رم هك ییوگن ات
 داـب اداـب هـچ رـه تسود رب ور دبلط یمه ارت نم زا تسود
 رد مه یدعسو تسا هدوب دعبام ناور رنهو گرزب یارعش رظندم هراومهدوصقم یادا زرط نیا هك تسا مولعمو

:دوب هتفگ هنیمز نیمه
 دایب دـیایـن ناتـسود زا تسیچـیه  دابوـت یادف نم ناج نم ناج
 دازآ تـف رـن نیـنـچ زگ رهو رسینكـن یـم تافـتـلاو یوریم
 داز وت هك یردامو ،درورپ وت هكتردـپ رب یادــخ نیرـــفآ
 داــسرم دــب مشـچو داــناـس رــب دیما یاهتنم هــب تكین تخب
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 چیه رعاش عقاو رد هك ،تسا هفلتخم مولعب تراشا مدعو تحارص یناماس كبس ًهینایب تاصتخم زا نینچمه
 دوخ لیبقزا دنا هدوب میكح هك ییارعش رثكا تهج نیدبو ،دشورفب یلضف ایو دنك لضف راهظا هك درادن رظن رد تقو
 زا روط نیمهب ،دنا هتفرگ راك ناش دوخ راعشا رد یفسلفو یملع تاحالطصا زا رتمك هریغو سابعلاوباو یكدور
  ،دوشیم هدید دایز یلیخ تحیصنو زردناو دنپ هك دنچ ره دهع نآ راعشا ردو هدوب نادرگور مه یریگ هشوگو فوصت
 :دوشیم هدروآ زیچ دنچ هرود نیا یظفل تاصتخم زا ،دنا هدركن یور هدایز ایند كرت و اوزناو فوصت رد نآ دوجواب

 یلع نب قفوم هینب الا باتك هلمج نیا دننام  ،دیایم رظنب رثنو راعشا رد موزل زا شیبردنا هملك لامعتسا :لوا
 مود هجرد ردن ا تسا كشخ و لوا هجرد ردنا  تسمرگ اذغ ایوراد یضعب هك دنیوگ یمه مور نامیكح(( :یوره
))دنا هداتفا طلغب ناشیا نیردناو

 نیا دننام دنا هدادیم رارق هفاضا یاب هب فاضم یامسا زا دعب ار ربو نورد و نوردناو ردنا هملك دیكات یأرب :مود
:یزعم رعش

ردنا رفتاـغ هب وت وـچ دـلابن ورسردنا رغش اكب وت وچ دیازن كرت

 جاور زا اه دعب و هدوب لوادتم تاغل و زج رصع نارد هك ،دنا هدركیم لامعتسا دایز ار میدق یسراف تاغل :موس
 اریو زگ ره نم(( :تسا هدمآ اخیلز و فسوی ریسفت رد هك هلمج نیا دننام ،افخ لباقم رد ئیادیپان الثم دنا هداتفا

 دروم رایسب نایناماس ةرود رد هك یبرع دجسم لباقم رد تگزم هملك الثم ای  .))ییادیپان رد ما هدركن تنایخ
 یونزغو یناماس یاه هرود راثآ رد تاملك هنوگنیا ریاظنو ،دنتشون یم هنیدآ تگزم ار عماج دجسمو دوب لامعتسا
 هجاوخ هیفوصلا تاقبط رد یوره ءهجهل رد اما ،تسین یلمعتسم هملك هطقن یارب یرد نابز رد الثم تسا ناوارف
 روجهم تاملك هنوگنیا رگاو تسا منتغم هملك كی هتبلا هك هدش لامعتسا هكژ هملك ینعم نیا یارب یراصنا هللادبع
 وتپ نابز و ناتسناغفا یرد یاه هجهل رد اصوصخم ،دوب دهاوخ یبدا بوخ هریخذ میروآ مهارف میدق نوتم نیبزا ار
.تسا ناوارف داوم هنوگنیا

 دعبام یاه هنامز رد یلو هتشاد صاخ ینعم نامز ن ارد هك تسا دوجوم یرد تاغلو تاملك یضعب :مراهچ
 یبو روسج ینعم هب هماع ءهرواحم رد زین نونكا و میدق نوتم رد هك خوش ءهملك الثم تسا هتفای رییغت نآ یناعم
:دیوگ ریطلا قطنم رد راطع الثم ،دوب كرچ ینعم هب یهاگ دعبام یاه هرود رد تسا شوگیزابو كاب

دوب ماــخ درــم هداتـفا شمـیاــق دوـــب مامح رد  ١هنهم دیعسوب
 وا یور شیپ هلمج نآ درك عمج وا یوزاب رب دروآ خیـش خوـش
 دش تروص شوخو ابیز كرچ یاجب هك دید مه یرگید لوحت كی نیا نیزا دعبو هدمآ كرچ ینعم هب اج نیرد هك

.نیكرچ ینعم هنو دراد روسج ینعم هن اج نیرد هك تسا هدیشوپ خوش سابل ینالف :الثم

 یم راكب لوقعلا یوذ و رادناج یارب ار یو و وا ریامض )رهنلا ءاروام مدرم زج( نانابز یرد تیرثكا نونكا :مجنپ
 اریو و وا میدق نوتم رد یلو دننك یم لامعتسا رادشوهو رادناج یارب ریمض روطب تسا هراشا مسا هك ار نآو دنرب
 یو دنی وگیم مه تخرد دروم رد الثم دنوگیم نینچ دنقرمس مدرم مه نونك اتو ،دنا هدرب راكب دروم ودرهرد امومع
:دوب هتفگ ییاسك دش گرزب

.ناسارخ لامشرد تسیلحم مان:هنهم: ۱
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رانـچ گرـب تـخــیر ورـــب هــكـــنآ مـیـبزیهب گرب ،درز كشجنـگ وچ هزرـل تـفرـگ
.))دیبنج یو(( دیوگ نیمز هرابرد دوریم تیاكح هلزلز زا هكییاج رگید نتم رد

 )ی( هب طقف نونكاو دندوزفا یم مه ار یكی ءهملك نا زا شیپ دندروآ یم ار تدحو )ی( هكیدروم رد :مشش
 یلگ یكی دنتفگ یم مدید یلگ دنیوگب هكنآ یاجب اراخب مدرم هك دیوگ یم خرؤم یسدقم الثم دننك افتكا تدحو
:دیوگ یسودرف ،مدید

.تسا یفاك یرتخد ای رتخ دكی اج نیرد هك .))هام وچ ناقاخ تشاد یرتخد یكی(( .....

 یم راكب دایز ار هكنازرگ ای هكنازرو ای هك ناز رگو هدروآ مه ار هكنآ  ،رگا زا دعب هیطرش یاه هلمجر د : متفه
:تیب نیا ای تسا سوه نارای ندید ارت رگا ینعی ))تسا سوه نارای ندید ارت هكنازرگ(( دنتفگ یم الثم دندرب

 دنیاینو دنیوگب دنیایب هكنازر و دنیاپن كیل ناتـب دـندنبب دنویـپ
.دننك یمن افو دوخ ءهدعو هب مه زاب دنیوگبو دنیابب رگا ینعی

 كاریاو كاریزاو اریا زاو اریاو كنوچو كاریز تاملك هكنوچو هكنیا یاربو هك اریز  :تلع یاه دیق رد : متشه
. تسا هدش لامعتسا مه

 كاریزا ریذپ امكح زا دنپ
)ورسخ رصان( دنزرف دنپو تسا ردپ تمكح
 كاریاوش رمث وكین
)ورسخ( تسین رمث زجب مدرم
اریا لهاج دوب مرای هك مراین
)ورسخرصان( شرام تسرای تسا رای لهج ارك

 هب هك یصوصخم تروصب لعف مسق ود یخرف رعش نیرد الثم دنتشاد یتایصوصخ زین لاعفا لامعتسا رد : مهن
:تسا هدمآ ،دراد قلعت هنامز نآ لامعتسا

 داد دیاب یمه هسوب ارم هداب سپ زا داش یهاوخ یمه درك نم لدرگ رسپ یا
 داش یتسدركنو شوهیب یتسدنگفنارم هسوب زاو هداب زا هك تسا هاگ دنچ

:تسا یخلب یقیقد یاه تیب نیا لاعفا لامعتسا عون نیمه ریاظن زا
 یتسین بل نآ نارجـه ارـم ات یتسین بش ناهج ردنا یكشاك
 یتسین بر ای شاك یناگدنز نتسـیز دـیاـب راـی یـب ارـم رو

 ریغ تروصب نونكا ار نآ ام هك یتاملك یهاگ و دنتشون یم ففخم ان هزورما هدش ففخم تاملك یهاگ : مهد
:دنا هتشون ففخم ارنآ نامدقتم میسیون یم ففخم

 هك ،دنا هدش لامعتسا مان ماهو هار ماهو هساك ماه تاملك یوره یراصنا تاقبطو اخیلزو فسوی ریسفت رد ًالثم
 چیه یاجب ار نگهودناو زیچیه و یاچیه نامدقتم اما ،دنسیون یم مانمهو هارمه هساك مه ار نآ ففخم نونكا

: الثم دنتشون یم یزورما نیگهودناو زیچ چیهو یاج
)فسوی ءهروس ریسفت(" تمدخب یدمآ كلم شیپ هاگنبشو دادمابزوررهدندیدن باتفآ یاچیهودمآرب باتفآ"
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 هجهل رد اصوصخم هك یفن یاه هغیصو ردصمو یضام لاعفا رسرب تنیز یایو دیك أتءاب لامعتسا : مهدزای
 دومنب ای ،تفر دهاوخن یاجب )دورنب( لثم یراصنا هللادبع هجاوخ ریسفتو هیفوصلا تاقبط دننام هدمآ ناوارف یوره
 رد اما تسا هدروخبو تسا هتفرب دنیوگو دننك لامعتس ا اراب نیا نایتا ره مه نونك اتو ورم یاجب ورمب ،دومن یاجب
.تسا هدش لامعتسا رتمك دعبام یاه هنامز رد ءاب نیا رثن نتشون

 دننام دنا هتخاس عمج )نا( قاحلا هب ار یبرع یاه عمج یونزغو یناماس یاه هرود مظنو رثن رد : مهدزاود
.اه بتارمو اه بیاجع دننام دنا هتخاس عمج زاب ار یبرع یاه عمج مه اه قاحلا هب یهاگو ،ناكولم

 نآ ازس ان دننام دنا هودزفا )نا( هملك دشاب فلا اهنآ رخآ رگا یسراف ای یبرع تاملك نتسب عمجرد -:مهدزیس
.نایاناد یاجب ناانادو نایازسان یاجب

 دایز یقهیب رثن رد تیصاخ نی ا هك ،دنا هدرك مه ار یبرع رثن دیلقت یدنب هلمجرد ناسیون رثن یهاگ : مهدراهچ
.))دوب لوغشم تخس شلد هك برط سب دومننو درك بارش طاشن ریما(( دننام تسا

 نیا ای ))تخس یندز دندزب اریو ات دومرفب(( تسا هتفر راكب دیكات یارب یبرع دیلقت هب قلطم لوعفم مه یهاگ
:دیآیم رظنب مه یسودرف رعش رد یهاگ تیصاخ نیاو )) هوكشاب تخس ینداد راب داد راب ریما(( :هلمج

راسهاـچ زا شزاوآ دینشـب هـك راوــهاـش ندــیدنـخ دـیدنـخـب

 زا لاثم دوبن زیاج میدق رثن رد زیچ نیا هك دندركیم فذح هنیرقب مه ار لاعفا یونزغ هرود رد یهاگ : مهدزناپ
)).تیعر اه خیمو بانطو هاشداپ نوتسو تسا كلُم یناملسم همیخ(( :یقهیب

 اجنیا ینعمب ردیاو نینچنیا و نینچ ینعمب نودیمهو نودیا تاملك لامعتسا هرود نیا مظنو رثن رد : مهدزناش
))دمآ ردیا ای دنتفگ نودیمه .باتك فلوم دیوگ نودیا((،دننام دوب ناوارف

 الثم ،هدش هدروآ هرودنیا رثن رد زین دنشاب هتفرگ هماع ةرواحم زا ار نآ هك یرد نابز صاخ ریباعت یهاگ :مهدفه
 ار ییاوسر راك یصخش هك دشاب یششوك نا ینعم هك ))میلگ ریز دننزیم یلبط ناشیا(( :هدمآ یقهیب خیرات رد
 هناخ ای دجنگ یمن تسوپ رد یداشزا ای ،دومن نایصع ینعی ))درك نوریب ربنچ زارس(( ای ،درادهاگن هدیشوپ دهاوخب
.دیورب زاب هك تسینان دنگ یمدآ رس ای .ناریو یادخ دك ود زاو ،دوب هتفور ان وناب دك ودب

 مدرم نامه رثن رد هك تسا هتشاد جاور صاخ لاعفاو تاملك لامعتسا صاخ یاه هجهل رد یهاگ :مهدجه
 یتایصوصخ هرود نامه رد نآ ریاظن رد ای و تسا بوسنم یوره یراصنا هب هكیئاهباتك رد الثم  ،تسا هدرك روهظ
 لامعتسا تسهو تسا یاجب هك دیا لعف دننام دیآ یمن رظنب هرود نامه رگید بتك رد هك دوشیم هدید دراوم نیرد
 هب ناوشوگو تظافح ینعمب نتشاد شوگ نینچمه .تسا كین مدا وا ینعمب ))دیا یدرم وكین یو ((لثم هدشیم
.دوجو ینعم هب شوُبو هطقن ینعم هب هكژ و هدنرادهاگن ینعم

 یقاس ینعمب یقاس زا ییئقاس دننام دنتخاس یم تافص زا تبسن یای قاحلا هب ار تلاح یامسا یهاگ :مهدزن
 تكلمم ینعمب ئیاشداپو تباتك زا یبتاك و ریژه زا یریژهو تماما ینعم هب ییماما و اضق ینعم هب ئیضاقو یرگ
.تسا هتفر نیبزا دعبام یاه هنامز رد لامعتسا نیاو
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 رد ار هغلابمو قارغا هك تسا یدیكات تخس هملك ناوارف لامعتسا هرودنیا مظنو رثن صیاصخ زا رگی د : متسیب
 نونك ات لامعتسا نیا هك هوكش هب تخسو دوب مرن تخس یتحو دوب گرزب تخس دننام ،دنكیم هدافا صاخ دراوم
.تسا هدنامیقاب وتپو یرد هرواحم رد دراوم یضعب رد مه

 قوشعمو بوبحم هب تبسن تاقشاعمو لزغ رد هك تسا نیا یكی هرودنیا رعش تاصتخم زا :مكیو تسیب
 ناشن ار هرودنآ مدرم یریذپ تمواقم ءهیحور تلاح نیاو ،دندومن یمن دایز یگراچیبو زجع راهظاو یكچوك شیوخ
 ،دندومن یمن لیلذو راوخو كچوك بوبحم دزن ار دوخ لوغم هرود یارعش لثم هرودنآ یارعشزا كی چیه ،دهدیم
:دهدیم ناشن ار دوخ یگرزب هشیمه قوشعم هب تبسن یخرف الثم

 زان رگید دنكن نماب هك طرش نادب مهزارد گنجزا سپ تسود اب مدرك یتشآ
 زاب مداد وا فك رد لد و متفرذپ رذع تساوخ همه رذعو دش نامیشپ تس درك هچناز
 زارف وزورما مشاب وا لد دارمبریرپو ید وا لد دارم هب مدوبن رگ
١ زامن درب ارمو دیدنخب دید ارم نوچ وا ءهرجح ردب مدیسر هاگان شود

 زارد یالاب نداد مخ هب هحنر یوش هچتست ءهسوب وت تمدخ ناهج ناج یا متفگ
! زاون هدنب یا هزو تنسحا هك تفگ بل ریز تخورفب لگ نوچ ةراسخرود هتشگ نامداش

 لیلذ و خسم یروطب دعبام ءهنم زارد تسا قشاع ربكت یتحو انغتسا رپ یلیخ هك هنارعاش ركفت زرط نیا
:تسا هدركیم راختفا شدوخ ندوب گس هب رعاشو هتفر راكشب قوشعم یتقو هك تسا هدش

؟یدوب هتفر راك هچ هب یدوب هدوبن گس هك وتیدوب هتفر راكشب تیوكب مدمآ رحس

.درک مارتحا ینعی : ۱
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ىرد طسوتم هرود نوتم

  عونتم نیماضم مظنو رثن رد هك تفای یتعسو و لوحت ینعمو رهاظ رظن زا یرد بداو نابز یونزغ هرود رخاوا رد
 روطس رد رثنو مظن یاه هنومن ءهلمج زا دنتشون یونثمو هدیصقرد رعش نابزب ایو هلاسرو باتك تروصب ار نوگانوگو
 شوارت رگید هسو ،فوسلیفو ملاع رفن كی ءهتشون رگید ،ریما رفنكی ملق زا یكی هك دوشیم سابتقا هچراپ هس هدنیآ
.تسا ردتقم رعاش كی ركف

: همان سوباق زا لوا ةنومن

 دوخ رسپ هب باتك نیرد و تسا هتفای غارف نآ فیلات زا ق ـه ٤٧٥ رد هك ردنكسا نب سواكیك ریما فیلات
 ناور تخس یاشنا یاراد باتك هدنسیونو ،دراد اه ییامنهر یگدنز روما رد دومحم ناطلس یرتخد هساون هاشنالیگ
 تحارص اب روكف ءهتسجرب تیصخش كی و ،دوب ینافرع قوذ یاراد دنمشناد و یهاپس و ریما یو تسا ریذپلد و
 .دوشیم هدرمش یرد رثن راثآ نیرتهب زا شباتك و ،تسافص و قدص و هجهل

:دیوگ ندروخ بارش بیترت رد
 دوخ لعف زا سك لوقب ناناوج هك ،روخم هك نتفگ مناوتن زین و روخب بارش هك میوگن ندروخ بارش ثیدح اما

 رگا اما ،تشاد ینازرا هب وت راگدرورپ تمحر ،لاس هاجنپ سپ زا ات ،مدونشن و دنتفگ رایسب ارم هك ،دندرگن زاب
 لعف و نالقع یب تسلاجم و ناقلخ تمالم زا مهو یبایب یلاعت دزیا یدونشوخ و دشاب وت یناهج ود دوس یروخن
 منادو یناوج نكیلو ،مراد رتسود یروخن رگا یور نینچ زا .دشاب ریف وت رایسب ئیادخ دك رد و  ،یشاب هتسر لاحم
 لد یراب یروخب رگا سپ  ،ءوسلا سیلجلا نم ریخ 1هدحولا دنا هتفگ اج نیزا و ،یروخن هك دنراذگن ناقیفر هك
 دراد ینازرا حوصن هب وت قیفوت رگم شاب یمه نامیشپ دوخ رادرك زا ،هاوخ یمه هبوت قیفوت یلاعت دزیازاو راد هبوتب
 رگاو تسارهز ندروخ ینادن رگا هك ،دروخ دیاب هنوگچ هك ینادب دیاب یروخ 2دیبن رگا لاح همهب .شیوخ لضفب
 نیزاو ،ددرگ رهز ینك فارسا رگا یروخ هك هبرشمو همعطم تالوكام همه تقیقحلا یلع .رهز اپ ندروخ ینادب

:دنا هتفگ ببس
 دوش نوریب شیوخ ،ءهزادنازا رو      دوش نوزف ارآ تسا رهز رهز اپ هك 
 هنشت رگاو یرب راكب 3عاقف ای بآو ،یدرگن هنشت راب هس ات یروخن دیبن تقو رد یشاب هدروخ نانوچ هك دیاب

 ماعط راب دنچ رگا دشاب یوقو تسرد هدعم دنچ ره هك نا زا نك فقوت ندروخ نان زا سپ تعاس هس رادقم یدرگن
 رگجبو دناتسب ماعط توق رگید تعاس هس و دنازپب تعاس هس هب دنك مضه تعاس تفهب ،دوش هدروخ بارشو
 هدور هب دشاب هدنام هك 5لفث نآ رگید تعاس كیبو تسوا 4ماسق هچنا زا ،ءاضعا رب دنك تمسق رگج ات دناسر
 تهج نی زا سپ ،هدعم هن دشاب ودك دشاب توق نیرب هن هك هدعم ره ،دشاب هدش یلاخ هك دیاب متشه تعاس ،دتسرف
 زا ندروخ یكیس زاغآاما .بارش زا مهو یشابرو ه رهب ماعط زا مه ات،روخ دیبن هتشذگ ماعط زا تعاس هس هك متفگ

.تسارتهبدب نیشنمه زا ییاهنت ینعی ‑ 1
.ماخ بارش :دیبن ‑ 2
.وج بآ ‑ 3
 .هدننک تمسق‑ 4
 . هلافت‑ 5
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 دومحم هن هك نكم لقنت یتسم هب و دننیبن وت یتسم نامدرمو دشاب هدما رد بش یدرگ تسم نوچ ات نك رگید زامن
 بیش رد هچنآ هك، نك دوخ هناخ رد یتسمو یازاب هناخب ار یتسم یروخ رگا و ،روخم یكیس غابو تشد ردو ،دشاب
 ،شیوخ راوید راهچ رد مدرم هك نازا ،تخرد هیاس زا هٍب هناخ فقس ةیاسو ناوتن،نامسآ ریز رد ندرك دیاش 1هنامسآ

 ؟دسر اجك ات بیرغ تسد هك دوب ادیپو دشاب یبیرغ نوچ مدرم تشد ردو ،شیوخ كلم رد دوب یهاشداپ نوچ
 یریس هك ،یتسم حدق زا و یریس همقل زا نك زیهرپو،دشاب یاج ار هلایپ ود زونه هك زیخرب ن انچ ذیبن زا هشیمهو
 سپ ،نیسپ زاب حدق رد یتسم هكنانچ،دشاب نیسپ زاب همقل زا یریس هكلب ،دوب بارشو ماعط ءهمه زا هن یتسمو
 یكیس هرمث هك یشابن تسم هشیمه ات نك دهجو یشاب نمیا زیچ ره ینوزف زا ات روخ رتمك 2یكیس حدقو همقل

 ةلمج زا دشاب تسم نوچ ،رومخم ای دوب تسم راوخ یكیس هكنازا .یگناویدو یرامیب تسا زیچ ود ار ناگ هراوخ
 دیاب 3علوم راكب ارچ سپ  ،یرامیب زا تسیعون رامخ سپ  ،نارامیب ءهلمج زا دوب رومخم نوچو  ،دوب ناگناوید
 نم تحیصنو یرادن زاب تسد ذیبنزا نخس نیدبوت هك منادیم نمو ،یگناوید ای دوب یرامیب نآ ءهرمث هك ندوب
 تسا نآ نآ یموش تسخنو دنا هتشاد هدوتسان نادنم درخ ار حوبص تداع هك نكم 4حوبص یناوتب ات یراب یریذپن
 نآ ةرمثو  ،دوش رای یو اب زورما راخب هتفرن نوریب غامد ورس زا نیش ود رامخ هك نآ رگید دوش توف دادم اب زامن هك
 .نتفخ دیابب راچان ارت دنشاب رادیب مدرم نوچو یشاب رادیب وت دنشاب هتفخ مدرم هك یتقوب رگید ،دشابن ایلوخیلام زج
 رد هك دشاب حوبص مك و  ،دوب روحنرو هتسخ وت یاضعا همه ،یشاب رادیب بش همه هنیئآ ره  ،یپسخب زور همه نوچ
 یهاگ تاقوا هب رگا اما ،دوش هدرك بجاو انب یجرخ ای ،دزیخن ینامیشپ نازا هك دیاین هدرك یزیچ ای دوبن هدبرع نا

 ردنا هک ،نك تداع یشاب علوم ندروخذیبنربرگاو،تسادومحم ان هكدركدیابن تداعاما ،دشاب اور دوش عقاو یحوبص
 هعمج تمرح رهبزآ تسا تمرح ار هنیدآ اما ،تسا مارح زور ود ره هبنشو هنیدآ رد ذیبن دنچ ره یروخن هنیدآ بش
 ناهج نادبو  ،ددرگ هتسب وترب هماع نابز و ،ینادرگ شوخ مدرم لدرب شیوخ ندروخ هتفهكی یروخن ذیبن هك هنیدآو
 ردو تشاد دیاب هاگن دیآ لصاح هب مان نوچو دیآ لصاحب یمان زین ناهج نیدبو دشاب باوث ناهج نیدبو دشاب باوث
.دشاب رتهب ات دیشوك دیابن فارسا

: همان زورون زا
 زور هك تسا هدوب نانچ دوب مجع كولم رخآ هك رای رهش درج دزی راگزورب ات ورسخیك هاگ زا مجع كولم نییآ

 یمردورتشگناو یمرپ نیرز ماجاب یدمآ كلم شیپ نادبؤمدبؤم هناگیب نامدرم زا سك تسخن زورون
 شیاتسو یورب وخ یمالغو یزابو یپساو ملقو تاودو نامكوریتوریشمشو هتسرزبسدیوخ هتسدكیو یناورسخرانیدو
 ناگرزب سپ یتخادرپب نیرفآ زا نادبؤم دبؤم نوچ ،ناشیا ترابع هب یسراف نابزب ار وا یدرك 5شیاینو یدومن
.یدندروآ شیپ اه تمدخو یدندمآرد

ناشیا ترابع هب 6نادبؤم دبؤم نیرفآ
 ینادراك هب ییانیبو ییاناد ارت دروآ شورس نایك نیدو نادزی!نیزگ یدازآ نیدرورف هام هب نیدرورف نشج هب!اهش"

.هناخ فقس ریز ینعی‑ 1
.بارشم :یکیس‑ 2
.صیرح :علوم ‑ 3
.حبص یروخبارش :حوبص ‑ 4
 . مارتحا : شیاین ‑ 5
.یتشدرز نویناحور سیر :نادبؤم دبؤم ‑ 6
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 و یراك وكینو دنلب تمه رد ناكاین مسرو ،دیشمج ماجب روخ 1هشوناو نیرز تخترب شابداش وریژه یوخاب ویز ریدو
!راد هاگن یتسارو داد شزرو

 هتسجخو اریگ تزابو نمش دب یراكو نشور تغیتوزوریپو راگماك تپسا ،دیوخ وچ یناوجو داب زبس ترس
 راوخ مرد و ،یمارگ انادو یرنه تشیپ رانیدو مرد اب تخترب ،ون ریگب یروشك مهو ریت نوچ تسار تراكو ،راكشب
".رایسب یناگدنز و دابآ تیارس و

 یداهنب وا تخت شیپ رد مردو رانیدو رگید تسد رد دبوخو یداد كلمب ماجو یدرك ینشاچ یتفگب نیا نوچ
 نآ اب مرخو نامداش رگید لاس ات دننگفا نارب مشچ رادید لوا ناگرزب هچ ره ون لاسو ون زور هك یتساوخ نآ نیدبو
 كلم شیپ هك تس اه زیچ نیرد ناهج ینادابآو یمرخ هك ،ددرگ كرابم ناشیارب نآو دننامب ینارماك رد اه زیچ
.یدندروآ

: باتك نیمه زا رگید تیاكح
 هك درب یم نادب هار همه هك ،دیدیم نوگانوگ یاهباوخ تشگب ناهج درگ هک کنا زا شیپ یمور ردنكسا دنیوگ

 یدمآ ردنا یو تشگنا هبو یدش یرتشگنا یكی ناهج هلمج هك ،دوب نآ یكیاه باوخ نا زاو ،دوش اروا ناهج نیا
 نا زا سب ارتو ددرگ وت كلم همه ناهج نیا! :تفگ ،دیسرپب سیلاطاطسرا زا نوچ ،یدوبن نیگن اروا نكیلو
.یو ناطلس نیگنو تسا تیالو یرتشگنا هچ دوبن یرادروخرب

:همان كی نومضم
".ق ـه ٤٤٦ دودح رد یناگرگ  دعسا نیدلا رخف نیمار و سیو باتكز ا باختنا سیو هب نیمار زا"

 دودنا رز یراسخرو یوم نوچ ینت دود زا رپ یناجو شـتآ زا رـپ یلد
راسـخر كاـخرــب وا شیـپ مـلاـمـب2راداد شیپ هگ رحــس بش ره مرب

 ناوــیــك هار ددنــبــب نـــم ناــغــف ناویا تشپ دردـب نــم شورــخ
راسهك كبك دـلاـن هـك مـلاـن نانـچراز آ رــبا دـیرـگ هـك میرگ نانچ
 داشمشو ورس دزرـل هـك مزرـل نانـچداب زا رحب دشوج هك مشوج نانچ
یــهاــم تـشـپاـت نـیـمز 3مراـغاـیــبیهایـس میوش ورف لد زا کشا هب

ه ام نامـسآ رـب دـنـك مـگ هراـجــكهآ مشكرــب لد ترسح زا نانـچ
 زور ندــــــمآ دراـیـن رـــب رواــخززوسناهج هآ مشك لد زك ســبز
 هوـــــــك اــــت هوـــك هریت ربا ددنبب هودنا دود مرآ رب ناج زك سپ ز
 درگ رپ یور مراد بآ رپ هژمدرد نیدــب یراز نیدب یراوخ نیدب
! ارابد رب !اهاشداپ !اگرزباراـــگ درـك اـیادــخ مــیوــگ یمه
یناگ هراچیب ءهراچ هشیمهیـــناســك یـــبو نالدـیـب راــی وــت
سب ییوت نم رای هكوت اب رگمســكاب شـیوـخ زار تـفـگ مراـیـن
منابز هتسب نوچ هك یناد یمهمــناور هتسخ نوچ هـك ینیـب یـمـه
دیوج هچ ره دیوج وت زا مناوردــیوگ هچ رـه دـیوـگوـت اـب مـناـبز
ییادج راب ملد زا رادرب وتیـیاـهر مـغ نــیز ارـم ناـج هد وـت

اراوگ :هشونا ‑  1
.هدنهد داد :رادا د ‑ 2
 .نداد من :ندیراغآ ‑ 3



٤۸

٤۹

٥۰

 نادرگ مرگ ینابرهم بات هبنادرـــگ مرـــن ار لدـگـنس نآ لد
 نیریش رهم نك شلد رد هكنآ سپ نــیرـــید رـهـم ار شلد روآ دایبـب
هٍم یهُک ره زا وا راب دشاب هک هٍن ورـــب مراد نـم هک مغ نیز یکی
ربوا كیدزن ارم 2ردیز ایوروآ نـم 1یزارـیو شـیوـخ لضفب
رامیت هار ددرگ هتسب دوخ اجكرادــــید هار رـب اـمـب نـك هداـشـك
هاوخدب تسد و مشچز شراد هگنهاـم نآ یور منـیـب زاــب اــت یـمـه
یامن رادید نم رادید زجبیاـمـن 3راـمـیـت شنـم رـهـم زجــب
سب ناهجو ناج وا یور یبارمسـپ نــیزادـید مـهاوـخــن شــیوررــگو
 هب ناج وداب تب نآو ناجیب نم هك هدودـب ناتسب نــم ناج نونكا مه
 میوم دنچ میرگ دنچ یراز هب مـیرــگ دـچ مـلاـن دـنـچ اراـگـن
                                            راوازس نیدنچ دص تسه هچرــــگو          ر اتفگ هـــمانرد نیزا شیب میوگن
تیادخ اب نادیم وت دوخ سپ نیزا تـــیافــج زا مدـید هچره متفگب
میومب نم نوچو ا رگنس دیومب مــــیوــــگ هوك اب وت رادرك رگا
 هب تلد ز ا گنس یدرم هاگب هــن تـلدو گـنس ارــم دیاشخبب
تسكشب گنسو تشگ دالوپ تلد تسم لدنیا یدوب گنس نوچ ارم
 دالوپ هدیشوپ نایم رد دراد هك دازآ داشمـش نادـب نـم زا دورد 
 سلفم باوخ زارمرم دراد هكسـگرـن راـیـع نارب نم زا دورد
هتفرگ نم تخب هام دراد هك هتـفـهود هاـم نادـب نـم زا دورد
 هتفهن یور درهگ یس دراد هك هتـفـس توـقاـی نادب نم زا دورد
رب یبو كشخ مماك خاشدراد هكرــبوـنـص خاـش نادب نم زا دورد
 نایرگ هراومه ارمرم دراد هك نادنخ گربلگ نادب نم زا دورد
 هلاژ هب هدنگآ مشچ دراد هك هلال یور دوـخ نادب نم زا دورد
شوخ ان باوخ رد ارم رم دراد هكشـك رس راـیع نادب نـم زا دورد
 4هتفشك مربص هناخ دراد هك هـتـفـگـش غاـب نادـب نـم زا دورد
 نیورپو باتهم نادب نم زا دورد نـیگـنر یاـبـید نادب نمزا دورد
... مادام هتسخلد ارمرم دراد هك مادنا لگ ورس نادـب نـم زا دورد
 ناراب و ایرد ءهرطق زا نوزف ناـب ایـبو راسهـك گـیر زا نوزـف
 ناوید یاه رتفد فرح زا نوزف ناوـیـح یوـم و غرـم رـپ زا نوزف
 ام ءهشیپو شیكو مهو زا نوزف اـم ءهـشـیدـناو ترـكـف زا نوزـف
ینابرهمو افو وت زا ارمیــنادــیواــج دورد نــمزا ارــت
ییانشور تیور هامزا ارمیــــی انـــشآ دورد نــم زا ارــت
 نیمآ كین تخبز نمزا اعد نـیـنوـچ داـب نیـنوـچ راب نارازه

.فرط :یز ‑ 1
.وس نیزا :ردیز‑ 2
.هلان : هیوم‑ 3
.هتفاگش ینعمب‑ 4
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ق ـه مششو مجنپ نرق رد ىرد نابز ىبدا صیاصخ

 ،دوشیم هداد هدحیلع تاحیضوت عون ره هرابرد هك دنیآ یم رظن هب راثآ هنوگ هس تسام هعلاطم ریز هك ینورق رد
.یسیون هماقم – موس .ینف رثن – مود .نایفوص بتك – لوا

:نایفوص یاهباتك
 ،ودوب نآ ساسا یعامتجا یاوقتو لدتعم دهز هك نآ یمالسا لكشب ناناملسم نیبرد یمالسا لوا نرق زا فوصت

 هك تشاد مالسا ملاع رد فورعم هسردم ود فوصت مراهچ نرق طساوا ات ـه موسو مود نرق رد یلو تشاد دوجو
 ییاطخ هسردم نیا نیقلتزرطو ،دنا بوسنم نا هب یلبشو دیزی ابو دینج دننام ینایفوص هك دشاب دادغب هسردم یكی
.دندرکیم نیقلت ار فوصت یدابم مدرم عماجم رد وربانم رب فوصت ناداتساو دوب

 بلاطم هكنیا یاجب هسردم نیا نایفوص ،دوب روپاشین نآ زكرم هك تشاد دوجو ناسارخ رد مود هسردم اما 
 نیرت عماجو نیرت نودم هك دنتخاد رپ فوصت بتك نتشونب رت هدایز دننك داریا هب اطخ ایو دنیوگب نابزب ار هنایفوص
 هیریشق هلاسر یریشق ماما الثم تسا هدش هتشون یردو یبرع نابزب هسردم نیا نیبوسنم فرط زا مه فوصت بتك
 مانب ار فوصت عماجو مهم رایسب باتك تسا روهشم رگ نالاپ مانب نونك ات وا ربق هك جارس رصن وباو تشون ار
 رت هدایز فوصت كلسم هب نایناسارخ  .تسا فوصت مهم نوتم زا مه نونك ات هك تشون یبرع نابزب 1عمللا

 دساف قالخاو نادنمتورث یاوران فارساو یدعتو ملظ فالخرب هك دندوب یمدرم هناگی نایفوص هفیاط اریز ،دندیورگ
 دندوب زود رازیپ ای فورعم نایفوص رثكا و دنا هدوب یرازابو بساك مدرم ناشیا ،دندركیم مایق یعامتجا یاهداسفو
 یب وركاخ یتحو یراكلگ مه یهاگو ،دنا هدوب رگ هینب ایراحنو شورف تسوپ مه ئی هدعورزاگ یخرب ،زود نالاپ ایو
 ،دندومنیم یهاقناخ نارایو رهش یابرغو نادنمتسم راثن ارنآ دندروآ یم تسدب هرم زور دزم زا هچنآ یلو ،دندركیم
 شیوخ یناحور و یقالخا یدابم نیقلت یارب راب نیتسخن یناسارخ نایفوص نیا دنتشاذگ یمن یزیچ ادرف یاربو
 دندومن صوصخم دوخب رثن رد هچو مظن رد هچ ار یرد بدا گرزب هصح كی هك ،دنا هتشون اهباتك یرد نابزب
 یونزغ یریوجه یلع بوجحملا فشكو یخلب یولوم یونثمو ییانس ةقیدح دننام ییاه راكهاش هنایم نیردناو
 ینهیم ریخلا وبا دیحوتلا رارساو یوره یراصنا هللادبع هجاوخ هیفوصلا تاقبطو یروپاشین راطع ءایلوا هركذتو
 شومارف نآ یقالخاو یعامتجا ءهبنج زینو دنراد تفگنه یاهب بدا رظن زا هك.دنا هدش هتشون فوصت بتك رگیدو
 هصاخو هماع تاقبط هكدندیشوك یم ناشیا ،دنراد یبوخ یاه باتك یسراف مظنو رثن رد نایفوص،تسین یندش
 زا یخرب یلو هدش هتشون ملع لهاو نادنمشناد یارب یدج رایسب بلاطم هیفوص راثآ رد نیرب انب دننك 2نیقلتار
 بتكرد الثم .لقعودرخاب هن دراد راك هفطاعو ساسحا اب هك تسا ییاطخو ینیقلت فرص اهباتك نیا بلاطم

 یناسنا لقعت هنو درخ هن دهدیم شرورپ ار نامیاو هدیقع هك تسا دراو نایفوص مدقتم دیتاسا زا یتایاكح نایفوص
 روخرد هك دننك یم لامعتسا ار ینابز هراومه شیوخ ناگتشذگ تایاكحو راثآ رد نایفوص هك مینیب یمام سپ .ار
 حرش فوصت نتم نیرتمیدق دنیامن نایب هداسو لهس نابزب مه ار یدج بلاطم دنهاوخیمودشاب مدرم تاقبط مهف
 رصعو مراهچ نرق ریخا فصن رد یراخب یلمتسم نایفوص خیش ار نآ هك تسا یبرع )فرعت( باتك یسراف
 میدق نایفوص ةداسو لهس نایب هنومن هك تسا لهسو نیریش رایسب یرد باتك نیا نابز تسا هدرك ریرحت نایناماس
 دراد تحاصف مه هك دوشیم هدیمان بوجحملا فشك تسا دوجوم مدقتم نایفوصزا هك یرگید باتك دوشیم هدرمش
 ،)نابنت( هماجیاب،)صقر( یزابیاپ دننام :تشاد جاور مدرم نیب ام رد هك دربیم راكب ار یتاحالطصا ،یناور مهو
.وترپو هلعشو عاعش ینعم هب- 1
. یرگید نهذ رد یبلطم نتخاس نیشن نهذ ینعمب نیقلت - 2
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 تفای،)لوصحلا بعص( راوشد ،)نابز( نافز ،)نیهوت( تشاد راوخ ،)شزرو( شزرب ،)ندش دوجوم( نتشگ هدوب
رتنلب دننام ففخم تاملك،)وناز راچ( نتسشن یاپ درگ،ندش مامتو لماك،ندیسرب ،كارداو مهف ینعمب تفای ردناو
 پسچلد رایسب ون بیكارت یهاگ )اج چیه( اجیه )زیچ چیه( زیچیه )نیرتدب( نیرتب،)رت تسود( رتسود ،)رتدنلب(
 درم( درم راگ زور )نتسج قوفت ینعی( یسكرب ندروآ تدایز )یمیاد هدش هدنار( یگشیمه ةداتف دننام دزاسیم
.)راگ زور گرزب

 فوصت لاوحا هب طوبرم نازا یخرب هك هدش لامعتسا یبرع هزات تاملكو تاحالطصا یخرب نایفوص یاهباتك رد
 قیفوتو تیمدآو تیصوصخو تیرشبو تیریخ الثمدنا هدش لامعتسا مه رگید بتك رد تاملك یضعب یلو تسا
.دنیآ یم رظنب نامز نیا دعبام یاهباتك رد هك تسیتاحالطصا زا تبحصو تنهادمو

 گنر هك تسا لمعتسم نایفوص بتكرد یرد نابزب یبرع نابز زا نایفوص صاخ تاحالطصا زا یعمج اما
 و تیعطقو حتفو دیرمو وحص ووحمو تقیرطو اقبو انفو هدهاشمو لاحو باجح دننام تسا هتفرگ دوخب ار یسراف
 اه هنزاوم زا یخرب نایفوص بتك رد ،هریغو دج و عامس وركسو تفشاكم و نیقیلا نیعو نیقیلا ملعو بیغ لامج
 تمالم زا رتشوخ ''زیچیه یتسود تقیقح ردناو'' :دیوگ بوجحملا فشك رد یریوجه الثم دیآ یم رظنب مه اه عجسو
: دشابن رذگ تسود یوك رس ربزج ار تسود و دشابن رثا لدرب ار تسود تمالم هك تسین

دننام هفطاعتم یاه هلمج رد تسا دوجوم مه هنیرق هب لاعفا فذح یهاگ
 زا هكیباتك رگید.یراج یورب ضیارف ماكحاو نوئصم تافآ زا شنتو دشاب ظوفحم ضارغا زا شرس'' 

 نآ ریخلاوبا دیعسوبا خیش ناگ هداون زا رونم نب دمحم هك تسا دیحوتلا رارسا دوشیم هدرمش یرد رثن یاهیراكهاش
 دودح رد خیش نیمه لاوحاو تاملك زا ار

 اب توافت كدنا نودب وحنو فرص ظاحل زا تایلك رد دیحوتلا رارسا كبس .تسا هدروآ مهارف )ق ـه ٦٠٠(
 تحاصف دیقاب رصع هرواحم نابزب باتك نیا یاه هلمج هك تفگ ناوتیم یتهج زاو تسا ربارب یرد میدق كبس
 رد مهار یرد تابیكرتو تاغل هتسدكی دراد هك ینایب یناورو ینشور اب دیحوتلا رارسا ،تسا هدیدرگ داریا تغالبو
 ریغو رادناج یارب فیرظو ابیز قلطم ینعم هب اردهاش هملك الثم تسا صوصخم باتك نیمهب هك مینیب یم نا

 تسا بوخ یاه ماعط دارم اج نیرد هك .''دندروآ دهاش یاه ماعط ات دومرفب خیش'' :نوچ دنكیم لامعتسا رادناج
 ار شیورد نآ دوب هبامرگ رد دهاش یكدوك دندشورف هب امرگ هب مه اب یشیورد اب دیسر تارهب نوچ''دیوگیم زابو
.''داتفا یرظنودب

 ینعی هاریپ نخان ،ینیب دوخ ینعم هب یسراف نم زا تینم :تسا نیا دسریم رظنب ردان باتك نیرد هك یتاملك زا
 یوم.دنهد سورع هب یسورعزا شیپ هكرتشگناو لاش ینعم هب نامیپ تسد ،ریگ نخانو یاریپ نخ ان

 رد تماماو فوصت ینعم ییماما و ییفوص ،كاشاخو سخ ینعم هب هشاخ تیناسنا ینعی یرگ یمدآ،یناملسرتس
 تینز دینز یاجبو تینك دینك یاجب الثم دنروآ یم صاخ تروصب ار لاعفا یضعب یهاگو ،طایخ ینعم هب یز
. تیبایب دیبایب یاجبو
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ىنف رثن

 نرق تاصتخم زا یبرع رثن رد یبدا تفصو عجس روهظ هك تسا هدیدرگ ملسم هدیقع نیا ناسانش رواخ نایم
 هللادبع مالسالا خیش مجنپ نرق رد هك مینادیم امو درك رثا زین یرد رثن رب هك دوب تكرح نیمهو تسا یرجه مراهچ
 زا تسی زاغا نیا و دربیم راكب اه هلمج رد اراه عجسو اه هنزاوم دوخ هیفوصلا تاقبطو اه تاجانم رد زین یراصنا
 هك دننكیم طارفا ردقنآ نارد ناگدنسیون زا یخرب یتحو ،دوشیم دیلقت دعبام یاه هنامز رد هك یبدا تكرح كی
.دنربیم نیب زا ار نخس ینیریشو مالك یناور ،یبدا تفص مانب

 فدارتم یاه هلمج ندروآو رركم یاه عجسو یروص تافلكتو عیانص لامعتسا هبرعش دننام مشش نرق رثن رد
 قیاقح زا هجوت هلمجلاب .دیدرگ رایسب یسراپو یزاتزا یرعشدهاوشو ،دش هدربراكب رامشیب ظفل رد فلتخمو ینعمرد
 رایسب تاباتكو كدنا یناعمو فلكترپ یبرع ظافلا ركذو یزاس تروصو یظافل هب ظفل تحارصو یلاع یناعمو
 یهاشمارهب هنمدو هلیلك باتك نتشون رد )ـه ٥٤٠( دودح رد هنزغ رابرد ریزو دمحم نب هللارصن ار راك نیاو ،دیشك
 یفوع دمحم بتكو یدیمح تاماقم و یضورع یماظن هلاقم راهچ رد وا زا سپو دنیوگ ینف رثن ار نآ هك ،درك
 رد تاهیبشتو تایانكو عیانص زا یخرب ندروآ و یزاس عجسو هنزاوم ببس نیزا ،دیدرگ یوریپ ناگدنسیون رگیدو
.''درمش سیفن تریخذو زیزع 1تیهوم دوخ نیازخ زا ار نآ''  :دوب نینچ هلمج رد هنزاوم تفص :الثم تفای جاور رثن

 یو تداعس و لابقا 2لیاخمو تسا حیالوا تباحنو دشر لیال د هكی دنزرف نوچ'':هلمج نیا لثم یزاس عجس هنومن
 نایرذگ زا و رود هارزا ریگبآ رد هك دنا هدروآ '' :هلمج نیرد الثم دنروآ یم رثن رد مهار تافدارتم یهاگ ''حضاو
 دنتسین هلمج یلصا زجو دنا فدارتم نایرذگ زا دعب تاملك هلمج نیرد ''دندوب یهام هس نوئصم ناشیا ضرعتو
 ناتسلگ رد یدعس ار نآ هك هدوب زین یگنهآ شوخو هنزاوم ینف رثن صیاصخ زا ،دنا هدروآ ینعم ققحتو دیكات یاربو
 :تفگ تشپ گنس'' :تسا هلمج نیا ریزو هللا رصن ةنمدو ةلیلك زا نآ لاثمو تسا هدنارو رپ یلدتعم تروص هب
 بصخ رد هچ رگا میور اجك رهو تسا شیب ارام وت نارجه جنر دنتفگ :دیزاس یتلیحو دیشیدنا یهجو ارم ندرب
.''میباین تذلو عتمت نازاوت رادید یب میشاب تمعنو

 دادضا نیب عمج ای ریظنلا تاعارم تعنص هلمج نیرد :الثم تسا هتفر راكب زین یعیدب عیانص یهاگ ینف رثن رد
.''قرتحمیادوس نآ هجیتن هك تسا ییارفص ندیبلط یدرس شتآ زاو نتسج یكشخ بآ زا '' :تسا هتفر راكب

 قفا رب یهاگ رحس غرمیس هكنادنچ'' :هنمدو هلیلك هلمج نیادننامدندربیمراكب مهار تاراعتساو تایانك ینفرثنرد
.تسا دیشروخ عولط زا هیانك هلمج نیرد هك ''دیناشوپب فارطارب ار دوخ رتسگ رون لابو ،درك یزاورپ قرش

    

یسیون هماقم

 نابز رد هك تسا زیگنا تربع تایاكحو اهناتساد نازا دارمو تفای لاقتنا یرد نابزب برع تایبدا زا نف نیا
 تاماقمو یریرح تاماقم یاهباتك رد هك ،دشیم هتشون رادگنهآو عجسمو نیزم رایسب یاشناو تحاصف اب یبرع
 و یگداس لاحب یرد رثن مشش نرق ات دوب یرد نابز ةنایشآ هك ناسارخ رد .یبرع نابزب تسا دوجوم نامزلا عیدب

.ششخب : تبهوم- 1
.اه هلیخم :لیاخم -  2
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 زاب تدم نیردو درك ریثات زین یرد نابز رب برع یبدا ذوفن هك ات دوب یقاب یزاس عجس زا زارتحاو فلكت مدع
 هتشذگ رد ـه 559 هنس رد هك یخلب دومحم نب رمع نیدلادیمح یضاق لثم دندوب یناسارخ مدق شیپ نامدرم
:دوریم هراشا نازا یضعب هب هك تسا یصیاصخ یاراد یخلب نیدلادیمح تاماقم ،تسا

 :الثم دننك متخ لعف نودب ار هلمجو دنروآ مدقم هلمج یاضعا ریاس رب ار لعف هك یزات هب هیبشیاه هلمج لوا
 .1))مغو مه سینا رفس ردو دوب مدمهو سیلج ارم رضح رد هك یتسود ارم درك هیاكح((

 ناهج خیرات رد هك ییاه هلمج نیا دننام تفای جاور یبرع تالوقمو ثیداحاو تایآ 2نیمضتو سابتقا -مود
 زور نآ تعاس نالف دیاب رازه نیدنچ هك دنك مكح دنتفا جایتحا یركشل هب هاگ ان رگا ((؛تسا دراو ینیوج یاشك
)نومدقتسیالو هعاس نورخاتسیال ،دیآ رضاح عضوم نالفب بش ای

 عقوم تبسانم هبار یبرع ای یرد یتایبا ،رثن تالمج نمض رد هك تشاد هدارا هدنسیون ینف رثن رد -موس
 هكنادنچ تفگن چیهو درب رسب هشیدنا رد زور نآ(( :همان نابزرم هچراپ نیادننام ،دنك ییامنرنه نف نیردودناجنگب
:یتساوخ رگ ا هك دش نانچوا اب راگزور و ،دمآ نوریب لابو زا لابقا رتخا

یتشگ رهگ وا تسد رد گنسیتشگ ركــش وا ماـــك رد رهز
.))یتفاتش ورسخ تمدخب رسپ

 دنتسنادیم دوخ رثن یایازم زا ار نآ هكلبو دنا هتشادن یغی رد زین رثن نیب رد یعیدب عیانص ندروآ رد -مراهچ
 نیردو .))داد ناوت ییارآ نخس داد وا رد هك یباتك((: تسا مات سینجت نارد هك همان نابز رم ءهلمج نیا دننام
 یور ربو راخ نانمشد هدید رد(( تسا سناجتم ءهملك ود رد فرحكی فالتخا هب فرطم سانج هنمدو هلیلكةلمج
.))دوب لاخ ناتسود

 دراو رثنو مظنرد ار یروتف داد یور ناسارخ رد هك ییاه هنتفو نازغو نایقوجلس ذوفن یونزغ ءهرود رخاوا رد
 یگدنسیون یایازم زا یكی رثن رد یبرع لكشم تاملك لامعتساو ،دندمآ یبرع نابز رثا ریز ناگدنسیون رثكاو ،دروآ

 یرثن مه یزات نابز رد هك ار یبرع ینیمی خیرات ـه ٥٩٠ دودح رد یناقدافرج رفظ نب حصان الثم ،دش هدرمش
 یزیچ نینچ یعدم وا دوخ هچ رگا تسا رهاظ نارد یبرع ینف فلكت نامه هك ،دروآرد یرد نابزب دوب ینفو لكشم
 اب هك یترابعبار نا هك تسنآ باوص تسا دیفم یباتك یبتع فینصت زا ینیمی باتك هك درك تراشا(( الثم :تسین
 فلكت زا و ،یوشن زارف باتك بولسا زاو ینك لقن یسراپب ،كاردا نا رد ار كیزاتو كرتو دشاب كیدزن ماهف
 تسد عبط تو اخسو رطاخ هیاده هچنا دبو یزاسن كسمت بیرغ یتاغلو عیشب یظافل ابو ییامن تبناجم فلصتو
.))ییامن تعانق دهد

 یشنم طاوطو دیشر راثآ رد زابو ) ـه ٥٦٠ دودح( یقهیب دیز نب یلع یقهیب خیرات رد شیبو مك هیور نیمه
 بتك نیزا یكی ره یهاگو .تس ادیپ هریغو دمحم نیدلاءواهب لسرتلا یلا لسوتلا باتكو رصع نیا فورعم
 شناوت تاملك ایو  ))تاعوضوم تایاكح(( یقهیب خیرات رد فوصومو تفص ءهقباطم دننام ،دراد یصیاصخ
.زیخ لصاح نیمز ینعی جیمز و ،دشابن هراچ وزا هكنآ ینعمب ناریزگان و شناد فدارم

 خیرات رد الثم دوشیم هدید هرود نیا رثن رد یوره یراصنا هجاوخ رثن دننام مه یفن لعفرب دیكات ءاب ندروآ یهاگ
 رداب سپ(( :قهیب خیرات ترابع نیا لثم :هب ینعمب اب ندروآ ایو هریغو دراذگنب ای دندنامنب نامیارب :دیوگ قهیب

.تسیكی ود ره مغو مه- 1
.ندروآ نمز رد نیمضت و نتفرگ  سابتقا- 2
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. ))تفر روپاشین
 رثآملا جاتو ـه ٧٠٠ دودح ردیزاریش بتاك هللادبع فیلات فاصو خیرات رد یگدنسیون تافلكتو یزادرپ عجس نیا

 راشفا هاشردان رابرد یشنم یدهم ازریم ةردان ةرد رد هرخالابو ـه ٦٠٢ رد یماظن نسح نب دمحم نیدلا جات فیلات
 جارس جاهنمو یزاریش یدعس دننام یتس د هریچ ناسیون رثن نامز نیا نیعرد یلو ،دوشیم دیلقت تأشنم رگیدو
 دزن(( :فاصو تافلكت لاثم ،دنا هتشون یم نیریشو ناور یرثن هك ،دنا هدوب مه یرصان تاقبط فلوم یناجزوج
 لامك لها رهاوج ناسواط ،دزاغآ ریفص نوچ هك راقنم غرم یركیپرام ،ترافس تطاسوبو داتسرف یلوسر ناخ اقابا
))...دنیارد طاشن ءهولج رد

 عجسو هراعتساو هیانكب یزاتو یسراپ تاغلو تاملك زا هحفص كی بیرق ینعی رطس ٢٠ تسرد دعبب اج نی زا
 ركف ءهدرپ زا ركذ نیا هضیرع ملق ینعی :دیوگ رطس ٢٠ زا دعبو ،دشكیم ار راقنم غرم ركیپ رام نیمه هلابند یزاب
 دیاب تسا دنمدوس مهو ناور مه هك ار یدعس رثن نیا اجیب تافلكت نیا لباقم رد الاح  ))... هدینادرگ فوشكم
:دناوخ

 زا هك ار یلماع  ،دنك هراپ نادندب ار دوخ ندب هك دشاب یرس نادان ،ندب لاثم تیع رو دنرس لثم نامكاح((
 اریز ،هاشداپب هك تسا رت جاتحم تیعرب هاشداپ هك ،دنناد رادرك دبو یطاخ ،دزیگنا ریفوت تیعر لام زا هاشداپ یارب
.))دوشن روصتم تیعر دوجو یب هاشداپو ،تسا تیعر نامه تسینای تسه هاشداپ رگا تیعر هك

 دننام نامز نیا نافلوم و دشن یوریپ یلكب وا لاثماو فاصو خیرات ناگدنسیون فلكت رپ هویش نایرومیت ءهرود رد
 دمحم دناوخ ریمو خیراوتلا هدبزو یدیشر خیرات فلوم ـه٨٣٤ یفوتم ربا ظفاح هب روهشم یوره هللا فطل نیدلارون
 و ـه ٩٢٠ دودح رد هریغ و ریسلا بیبح فلؤم یوره ریم دناوخ و افصلا هضور فلؤم ـه ٩٠٣ یفوتم یوره
ـ ه٨٩٨ یافوتم یوره یماج نمحرلادبع انالومو ـه ٨٨٧ یفوتم نیدعس علطم فلؤم یوره یدنقرمس قزارلادبع
 دنا هتشاد هاگن ینف رثنو هداس رثن نیب ار طسوتم دح هرود نیا یاملعو ناگدنسیون رگیدو فورعم راگن رثنو رعاش
 دعب ةرك دننام دندركیم لامعتسا رتشیب ار یزات بیكارتو دوب ناگدنسیون باد روطنامه یبرع لمج ندروآ یلو
 قاری لاثما ،دوب هتفای جاور مه یلوغم تاغل هك هریغو عقو ام یف ریخلا - دارملاوهف - لاحلا عرسا یلع ـ یرخا
1هریغو )ركشل( نوشق )هناخ هحلسا( هناخ هبج )تراغ( اجلوا )نیمزرس( اكلا )هحلسا(

:نیدعس علطم زا هرود نیا رثن ةنومن کی کنیا
 نیچامو نیچ هاشداپ ناخ كنم یاد شیپ زا نایچلیا یاطخ تایالو زا الو نیرد :یاطخ هاشداپ نایچلیا ندمآ((

 هدرك رهاظ رنه لامكروتعنص رهو دندنب نییآ اه رازابو رهش هك تفای ذافن نویامه نامرف ،دندیسر كلامم نآ ریاسو
 مامت میظعت هب ار همهو ،دنتشاد كرابم دوخرب ار ناشیا مدقم هتفر نوریب لابقتسا مس رب ءارماو دیارآ ار دوخ ناكد
 )).دنروآ رهش رد

 دمحاب ار نآو دشیم یوریپ هنایشنم عونصم فلكت عون كییراب رد نیمارف نتشون رد نایوفصو نایرومیت رصع رد
 نیاو دنتشون یم اه هحفص یتحو اهرطس مه ءارماو ناهاش باقلا ردو ،دنتشابنا یم یبرع تالوقمو تایباو تعنو
 ار نآ لاثم امو .دوب جورمو لوبقم یرابرد نایشنم نیب رد مه ١٣ نرق طساوا و ناغفاو سیلگنا لوا گنج ات هیور
 لوبناتسا هب دمحا نب ثلاث یفطصم ناطلس مانب اباب هاش دمحا رابرد زا ــه ١١٧٤ لاس رد هك میهدیم یی همان زا
.تسا هدش هتشون یرابرد نایشنم زا یكی ملقب

 زاغآ هك روكذم ةحفصودزا دعبو دوشیم زاغآ دراد لوط هحفص ود هك هنایشنم لصفم تعنو دمح هب همان نیا
 لفحم نویامهب :لیبق زا هدش هتشابنا هیلا بوتكم ناطلس تافصو باقلاب لماك هحفص كیزاب تسا بلطم

 – تاناوید – تاموسرم – تاهوجو - تاسیغداب – تاناسارخ دننام یسراف تاغل رد ءاتو فلاب تس ییاه عمج هرود نیا رثن بیجع صیاصخزا - 1
. تاملق – تاتویب – تانامغل – تاروغ – تارنك – دننام دوشیم بیقعت یعوبطم ان تروصب مه نونك ات هیور نیا هك هریغو – تاناموت
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:خلا ار هاپس محنا هانپ ناهیك هاشداپ تلزنم ایرث و تمظع رهپسو تعفر نامسآ ترضحیلعا لكاشم یسودرف
 ار هتفر نخس هحفص نیدنچ رد ،شندش هتشكو ملاظمو راشفا هاشردان یهاشزا لمم بانطا نیمه اب نیزا دعب

:دسیون یم ناغفا یهاش تخت رب دوخ سولج یدابم هب عج
: تابجومو یعاود نیربانب

 میلقا ورسفا دزان ورب هك نامز نارد میوقت نادب دنك دلوت هك یتعاسب
 و دروآ یاجب یلاعتو كرابت قح یاربك هیطعو یمظع تبهوم نیا ركش هدومن سونام تنمیم تخت رب سولج

 لیا ناگدرك رسو نارس ،هدرك ممصم رطاخب ناشن تحسف تكلمم نآ رارشا بیداتو ناریا كلامم راكش وریس هدارا
 هصرع نایامیپ هقیقد قیقدتو قیقحت یور زا هك دندومن رهاظ هدمآ روضحب هتفای ینعم نیا هب عالطا ناغفا لیلج
 جورخ یلا ،ناركیبو نیرقیب كلامم نآ تنطلسو تسا نیمز یور كلامم عیمج زا رت عیسو ناتسودنه تكلمم ناهج
 لثم لیلج لیا نازا )٢٩( رفن هنو تسیبو دنتشاد ناغفا ناشلا لیلج یاسءورب قلعت ،نارق بحاص رومیت ریما
 شقن ،هدومن رادتقاو تمظع لامكب تكلمم نآ ییاورنام رف هریغو هاش میهارباو هاشریشو زوریفو ردنكساو لولهب
.....دنا هتشاذگ راگزور هحفص رب راهتشاو یمانكین

 تمیزع تایار دیامرف ءاضتقا امن باوص یار هك بناج رهب دعب نمو تخادرپ دیاب ثوروم تکلمم حالص اب لوا
))...تخارفا دیاب فرط نآ هب

 راثآ زاو ،دش یم بیقعت مه مود گنج ات هیور نیمه هك ،ناتسناغفا مهدزاود نرق یرابرد یاشنا زرط دوب نیا
 هب صلختم یروپ راکش دمحم اطع ازریم فیلات کراعم یاونو١٢٤١ دودح رد عاجش هاش تاعقاو هرود نیا روثنم
 رخاتم ناهاشداپو ١٢٨٧ دودح رد یراهدنق یرون دمحم رون فیلات تراما نشلگو ـه١٢٤٠ دودح رد ییاطع
 رایسبو دراد یگداس اتبسن ناشیا رثن هك تسا هریغو ـه ١٣٢٥ دودح رد یفاخ یلع بوقعی ازریم فیلات ناتسناغفا
: تسنیا عاجش هاش رثن هنومن الثم دنچیپ یمن هنایشنم تافلكت رد

 مزعب هك نامز هاش ناش ردنكس ناگدنب هك ،دندیناسر فرشا عمسب رواشپ یاكلا رد هاگان هك دوب ـه ١٢١٦ هنس(
 و ررقم لوا رق شیپ ییازرون ناخ دمحاو دندوب هدرب فیرشت راهدنق تمسب لباك هنطلسلااراد زا دومحم هاش هلباقم
 ،دومن رارف نافلاخم اب هداهن رارفب ور احنا زا مه هتخاس نافلاخم اب نطاب ثبخ ربانب هدربمان ،دن داتسرف شیپ لزنمود
 زا هتشگ لاح ناشیرپ و راچان تروص نیرد فوصوم هاش ناگدنب ،داتفا حودمم هاگ ركشل رد شحاف تمیزه نیزا
.دندومرف فوطعم لباك تمسب ار تمیزع نانع رقم لزنم

 لامها ناش ردنكس ناگدنب تمدخ رد ،دوب یلوتسم رطاوخ رد دومحم هاش ساره ار لباك مدرم هك اج نا زا
 یاكلا یوسب ار تمیزع نانع هدش امرف روبع لباك رهش زا نانچمه ،دندیدن احنآ مایق رد تلود حالص اذهل ،دندیزرو
 اب تسا دابآ لالج بیرق هك یراونش مان قشاع هعلق رد هار یگد رسفاو ترورض ببسب ،هتخاس فوطعم رواشپ
 ص تاعقاو( ))....دندومرف لالجا لوزن هدیدرگ دراو نامالغ راوس هدزناپو ییازیم اب ناخ نامزو ناخ رادافو ریزو
٢(

 یم رظنب اهیزاد رپ اشنا یراهدنق یرون تراما نشلگ ردو تسین رتماع یلو دناسریم یگداس هب ار بلطم رثن نیا
 هبو دیوگیمن امیقتسم ار نانخس رثكا دمحم اطع ازریم اریز ،تسا رتدرسو درابو رتدایز نازا كراعم یاون ردو دیآ
 بیان :دسیون یم دیدرگ لزع دوخ لغش زا سك نالف دیوگب هكنیا یاجب ،درب یم نهدب همقل رس تشپ زا حالطصا

 ره(( :دیوگ دناریم ثحب راهدنق قوذ لها ییارآ مزبو یتبحص شوخ زا هك ییاجو ،دش لزع حدق ماشآدرد حودمم
 ندینش )).میدشیم ماك نیریش تیاهن اهنآ نیریش نانخس 1دیاوم ندینشزا دندینارتسگ یم تبحص نیگنر ناوخ هاگ
 زا یماك نیریشو دیاومو تسا تایعمس هلوقمزا ندینش ،تسا یبیجع ریباعت یماك نیریشو نیریش نانخسدیأوم
.اهناوخرتسد :دیأوم- 1
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 رگیدو لمج راوگان لیوطتو هنیرق نودب لاعفا فذح باتك نیمه رسات رس رد و تسا هقیاذب طونمو تالوكام باب
.تسا دوجوم ندرك مالس ینعمب  1مالیتسا لیبق زا تاغل طلغ لامعتسا یتحو یبدا بویع

 و یلباك لصاو و یراهدنق یزرط دننام ینارعاش نامز نیرد ،تفای شمارآ یمك تكلمم مود گنج متخ زا دعب
 رادرس و هایس نسح دمحم رادرسو یراهدنق رجات ناج دمحا یولومو یراهدنق ناخ لدرهم رادرسو یلباك تفلاریم
 یم یرثن ای دندورس یم رعش میدق كبس نامه رب هك دندوب دوجوم نارگید و ناخ دمحم تسود ریما نب ناخ دمحا
.دنتشون

.ندرك سمل یبرعرد :مالیتسا- 1
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ددجت هرود رثن و مظن

 رد راب نیلوا راهنلا سمش مانب یی هدیرجو ،دش هدروآ لباكب راب نیلوا هعبطم ناخ یلعریش ریما رصع رد
 ریما ـه ١٢٩٧ هنس رد هكیماگنهو ،دیدرگ عبط وتپ و یرد یاه نابزب مه باتك دنچو تفایرشن ناتسناغفا

 یلم نابز ود ره هب باتك نیدنچ رصع نیرد زاب دش هدرك یلوتسم تكلمم رب مود گنج متخ زا دعب ناخ نمحرلادبع
 رشن لباك رد گرزب عطق اب نیدو ایند هماندنپ مانب نمحرلادبع ریما دوخ ملقب یباتك هلمج نا زا هك ،دیسر عبط هب

 :دسیون یم یو دوشیم هدروآ یداع داوساب رفنكی هتشون روطب اج نی رد نمحرلادبع ریما دوخ رثن هنومن هك ،دش
 ناتسناغفا تلودو نید ماود سپ تسا هناگیو هكی هك ییادخ نازا مهاوخیم تنواعمو ار باتك نیا نم مدرك ادتبا((
 هك لقعو دشاب ناش تلود و نیدب دوبهب هكیزیچ ،متسه موق نیزا مهنم هك ارچ ،مهاوخیم نوچیب قالخ نا زا ار
 دننامو لاثمیب دنوادخ هاگ رد هدنب هكنمو دنكیم ینومنهر ریخ هاربو درادیم هاگنرش زاو تسا رشو ریخ یامنهار
 راگزور تاثداوح زا هتشذگ نمرس رب هكیزیچ دوخ موق راگدای یارب زا هك دیاب تسا هداد شوهو لقع ارمو  ،متسه
 حیاصنو تشذگرس نیا ناتسناغفا موق دالوا یارب زاو دنریگب دنپ نم تشذگ رس زا هك ،مدروآ مقر نیكشم ملق هب
 جالع :عرصم هك دننادب تقو زا شیپ ار ایندو نید راك زور رهو ،دنربب راكب ثداوح زور رد و ،دنامب راگدای نم
 دمحم ریما موحرم دلو نمحرلادبع ریما هكنم،دنوشن ماك نمشد هك دننك راك هتسناد ،درك دیاب عوقو زا شیپ هعقاو
 خرف لیا تیا قباطم یوبن یرجـه ١٣٠٣ لاس رد متسه نارد رد ناخدمحم تسود ریما موحرم هریبن ناخ لضفا
 حیاصن زا هك ییاه تعفنمزا ،دنوش روآ دای ریخ یاعدب ارم هك مدومن مقر دوخ طخ تسدب مایص كرابم هامو لیلد
 یاه تشذگ رس فرح مه هك مداهن مان نیدو ایند ءهمان دنپ ار باتك نیا سپ یلاعت هللاءاشنا دسرب نم موقب نم
)).تنایدو یراد نید هتشر رس مهو حیاصن مهو تسا جرد نم

 زا هیناترب یروطارپما هك ینعم نیا هب دیسر ناتسناغفا هب فرط هس زا دیدج تیندم راثآ مهدزن نرق لیاوا رد
 رساترس رد اه هلجمو دیارج رشنو ،دیسر دوب ناتسناغفا یعیبط دحرس هك دنس یایرد یاه هنارك هب قرش فرط
 زین ناریا رد هكیلاح رد تفای تعسو ومآیایرد لحاوس ات هیسور یروطارپما لامش فرطزا تفای جاور ناتسودنه
 مودو لوا گنج زا هزات هك ناتسناغفا مدرم اما .،دوب هدش زاغآ دیارج رشنو نونفلاراد سیسات هب دیدج تكرح
 ره رد دیدج تیندم رشن اب هكیدیدج تكرح نی زا اعبط دندوب هدنار شیوخ روشك زا ار رامعتسا یاوقو هتفای ییاهر
 هعبطم هك ناخ نمحرلادبع ریما دندوشك یم ون ناهجب مشچ و ،دندشیم رثاتم دوب هدشزاغآ ناتسناغفا فرط
 لاصتا زكرم كیب اردیدج ناتسناغفا هكیلاحرد دوب هدركدراو ناتسناغفا هب ار دیدج تیندم راثآ زا یخربو نیشامو
 یناغفا تخت رب نیدلاو هلملا جارس بقل هب ناخ هللا بیبح ریما شرسپو درك تافو لباك رد ق ١٣١٩ هنسرد داد
 یكلم بتكم كیو یبرح بتكم كی تشاد ییانشآ هلمجلا یف دیدج تیندم عاضوا اب هك هاشداپ نیا ،تسشن
 یولوم نآ ریدم هك درك رشن ق ١٣٢٣ هنسرد ناتسناغفا رابخ الا جارس مانبار یی هدیرجودوشك هیبیبح مانبار
 دوب هدرك ذوفن ناتسناغفا رد دیدج تیندمو ون ركف هك دزاس یم نشور هدیرج نیا رشن ،دوب یراهدنق فورلادبع
 رشن اب هدیرج نیا ))دوب لجعتسم یلو دیشخ رد شوخ(( اما دنزاس هاگا ایند عاضوا اب ار مدرم هك دنتساوخیمو
 ركفو تفاحص ردپ ق ١٣٢٩ هنسرد هك ات دشن رشن رگید لاس تفهو دش فیقوت سیلگنا هراشا هب هرامش نیمه
 فده هب و ،تخاس هدنز ار هدیرج نیا سپ یراهدنق یزرط دمحم مالغ رادرس دلو گیب دومحم ناتسناغفا دیدج
 و ،دش لخاد میدق مظنو رثن بلاق رد دیدج ركف ءادتبا رد ،دیسر مه دوب ناتسناغفا لماك لالقتسا یبایزاب هك دوخ
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 یولوم ار نآ هك تسا دوجوم یی هدیصق نآ لوا هرامش رد هك تشگ عقاو رابخالا جارس مه تكرح نیا  1هعیلط رد
 دیدج تیندم فرطب ار دوخ مدرمو ار تقو هاشداپ ناردو هدورس یراهدنق ناجدمحا یولوم نب فصاو رورسدمحم
:دیوگ الثم دوشیم جرد اج نیرد نا زا یباختنا هك تسا زارد هدیصق نیا دنكیم ینومنهر دیدج ركفو

 2ینایر تقو نونكا دمآ ار یدرخب غاب هك هدژم نیزا ار شنادو  لضف لها داب تراشب
 یناشیرپ كلم زا تیعمج یوس وش نایارگشنیب  ءهیاپ جوا هب یتسس یتسپ زا لابب
 یناپاج هچ ینامرج هچو اسنرفو 3اسمن هچیپرد یپ یاه یقرت ار ملاع فانكا نیبب
 یناسنا 5نارقا همه زا دیآ قیاف یتیگ هب دنیچ لد ماك راب بیذهت  4هح ود زك یسك
یناشفا رپ داینب درك تعفر جوا رب ناسچ ترطف 6ترتف نآ اب هك ار ناپاج میلقا رگن
 یناریح بادرگ رد داتفا ایشیا مس رز نونكاو تقبس رد ناهج رب یدرك رخف اپورا
 ینار نوریب ار تمه شخر سواسو دیق زا هك  نك یدهجو نام تورم و دهج هصرع رد مدق
ینادزی یاه تمحرو لاضفا هویم درآ هك هد یرایبآ تمهب ار تلودو نید لاهن
 یـناسفن  7تالیوسـت راگـنز لد حوــل زاـیوشــبار ینید ناوخا هدب یدادما رطاخ قدصب
ینایرس هچ یناربع هچ میوگ ناتسار ینعموچ مظافلا  8نییزت یپرد هن فرط رب فلكت
یناف طخو لاخ رد مین نود نارعاش نوچمه هك مناد ردقنیا نكیلو منابحس هكنیا میوگن

ینامیا عمش نآ لسر هاش ترضح برقب دوخ لیمج فاصوا و كاپ تاذ هب ادنوادخ
 ینازرا راد تمحر ز ارام تلم یماوق ار ربمیپ نید هتشر كلس شخب یماظن

 رتسدرد ار دوخ رنه عاتمو دزیرگ یم میدق ركفو لاخو طخ شیاتس موهوم یایند زا یراهدنق فصاو تروص نیدب
 مدق دیدج بدا شرورپ رد هك ام یلم رعاش نیلوا تسا نیاو ،دهن یم دیدج ركف شرورپو یلم عفانمو مدرم س

 كیب دومحم تمهب زاب لاس شش زا دعب یلو دش فیقوت لوا هرامش نامه رشن اب رابخالا جارس ،تسا هتشادرب
 هك تفای شرورپ ون ركف اب یرد رثن هك تسا تقو نیرد دش رشن السلسم رگید لاس تفه ات و تفای یگدنز یزرط
 ش 1294یدج 16 نآ خیرات هك میریگ یم رابخالا جارس مجنپ لاس هلاقمرس زا ار هرودنیا یقرتم رثن هنومن كنیا ام
 :درك ساكعنا تاعوبطم رد ناتسناغفا مات لالقتسا ددجم لیصحت یارب هك تسیدازآ یادص نیلوا نیاو تسا

)حالفلا یلع یح(
ینیب نارگ ار لمحم وچ نكیم رت زیت ار یدح یبای مك همغن قوذ وچ نزیم رت خلت ار اون

 !نكب رت زیت ار یدح ،دجنگب تا هرجنحرد هك ردق نامه ! نزب رتخلت ار اون یناوت یم هك ردق نآ ره ،یرآ ،یرآ

. گنهآ شیپ - 1
یگزات- 2
.کیژلب - 3
.تخرد،لاهن - 4
.نارسمه :نارقا - 5
.یبارخ  - 6
.نیقیرف - 7
.نتخاسابیز :نییزت - 8
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 نیگنس یی هجردب لمحمو تسا زارد یلیخ لزنم ....ربخ یب لفحمو تسا رذگ رد رامیب یاه سفن دننام تقو اریز
 اما هدروآ رد یشارخ هعماس زازتها كیرد ار برغو قرش هدمآ زاسمد اهارد یاه زاوآ اب اهیدح یاهادص هك دوریم
.درادیمن رب مدق زا مدقو ،دناهر یمناو تلاطعو تلاسك زا ار راسگمغ رای لمحم رادرب راب نا رتش هك سوسفا رازه

 دش تسد زا تقو وچ دشاب بقع رد نامرح ماش زاوناسآ یتسار زاس زیخرب دش حبص

 كشخ ،دیامن یم نالیس فرط ره زا ینیگمهس شتآ دریگ یم ارف شتآ نافوط ار ناهج دوشیم هتخورفا اه شتآ
 هدرك نا روف شتآ رحب رعق زا ،دوریم هدرك وحم و هتخوس كاپ دنكیم فداصت شیور شیپ رد هچنا ره دب، بوخ ،رت
 یماجكرد ؟دزیریم یكرب ،دزیریم بضغ یاه بمب ربایاه هكلزا تمحر ناراب ضوعب ، دنكیم ریثأت یمیسن هركب
 یدنوادخ یاعداروپیش ،دنا هدش یعدماهرحب یدنوادخب هكدزیریماهدادش،اه نوعرف،اهدورمن نارب ؟دنتفا
 اه تموكح هچ اهیدازآ هچ اه لالقتسا هچ ،دنتخاس دوخ ریسا ار تیرشب اهنویلم اه نویلم ،دنا هتخیوآ رمكباراهرب
″....؟دننك اه هچ هك دنراد اه لایخ هچ مه زونه ؟دندومن لاماپ ار

 هب ناغفا ″: دیوگیمو دنكیم شیپ ار ناتسناغفا مات یدازآ یاعدا حضاو تروصب نآ موحرم هدنسیون هلاقم نیرد
 هدرك مضه ار تیامحو تیعبات هنفعتم تاملك هاگچیه یلو دناوتیم هدرك لوبق ار گرم یراوگشوخو یناسآ رایسب
 اریرگید نم زا ریغب هك دیوگب یتلود رگیدب یتلو د كی هك تسا نیا تیامحو تیعبات حیرصو فاص ینعم ،دناوتیمن
 تابسانم هطبارو تادهاعم دقع یتلود رگید اب نم زا ریغب ،نزم فرح یتلود رگیداب نم زا ریغب ،سانشن
 همات لالقتسا حیرصو فاص ینعم !نك لوبق ریفس هنو ،تسرفب ریفس هن تلود رگیدب نم زا ریغب !نكم تالماعمو
 كیب ایند .دشاب دازآ و لقتسم دیدرگ روكذم الاب رد هك ییاه زیچ همهرد تلود ره هك تسا نیا زین هلماك یدازآو
 ریگریش ،دوشیم ناوج ،دروخیم ریش ،دشابیم لفط  ،دنكیم رود وریس هفلتخم جرادم رب تیرشب دنام یمن لاح
 هلملا جارس ترضحیلعا رورپ نید رویغ هاشداپ رصح تداعس رصع ،دنكیم لماك ار دوخو دسریم لامك هب ،ددرگیم
 هدرك لصاح یهاگآ ییاناد ،ییانیب ناغفا ءهبیحن تلم ،تسا ناغفا جورخو یلاعت رصعو لالجو یناوج رصع نیدلاو
 لاحب ات اما ،هتخانش یبوخب ار دوخ یتلم لالقتسا قوقح ،یموق یدازآ فرش ،هدرب یپ دوخ ررضو عفن هب رش و ریخب
″.دناوتب یشوپ مشچ دوخ قوقح زا هك تسین یناغفا نآ ناغفا نیزا دعب نكیل ،دش دش هچ ره ،دوبدوب هك هچ ره

 زرط رد هكلب دوب هدرك رییغت ناناغفا ركف یارجم اهنت هن هكدوشیم هدید حضاو تروصب رثن هنومن نیرد نونكا
.تسا یزرط گیب دومحم نیمه ءاشناو ركف هسردم نیا سسوم هك دوب هدمآ لمعب یرییغت زین بلاطم یاداو ءاشنا

 قوقحو نطو و تلم تاملك ون ون هك مینیبیمام و ،درك رثا مه رعشو مظن رد دیدج ءهروكفم نیمه هرود نیرد
 ،لاخو طخو لكاك و فلز ماهوا زا هك تس ا روبجم رصع نیا رعاش نونكاو ،دوشیم دراو مه رعش رد یعامتجا
 ار نآ یخیرات لماكت نوناق تحت رد نامزو رصع هك ،دهد یاج ار یبلاطم دوخ رعش ردو ،دراذگاپ تیعقاو یایندب
 ماش تكلمم زا ،تیرو رفم ینالوط هرود زا دعب رابخالا جارس موحرم هدنسیون نیمه هك یتقوات الثم تسا هدروآ
:دسیون یم گیب دومحم ،دورس ))نطو قشع(( ناونعب ار رعش نیا تشگرب نطوب

 اریز هدش هتفگ نطوب مندمآ هراب رد قلخ تمالم زا سفن هعفادم یارب لباك ءهنطلسلاراد رد هناقشاع ءهدیشن نیا
:دندركیم تمالم هدوبن لمح یگناوید رب نطوب ار متعجر اقفر زا یضعب

 ادجو زا چیه دوشن نیدو لقعو نامیاالتبم درك نطو قشعب لد هك سك ره
دوب نیدو نامیا هب ساسا نطو بح دوب نینچ نیازا ام قح رب لوسر لوق

 تسین غار و ارحصبو هوكب نطو بح تسین غابو رازلگو هویمب نطو بح 
 همه نیا هب ایند هدش رپ هك ارچ دوبنهعرزم ور اهنا هبو رهشب نط و بح
 تسیونعم ضیف زا هك صاخ تسی رهوج نآتسا یضراع هن تبحمو تسا ضراوع اهنیا



٥۹

٦۰

ادج هدمآ تخ ردو گنسو كاخ بحزك ارو دوب رگید یناعم نطو بح

 نومنهر هتشگ نطو لها نابز قطن نورب دوشیم ناهدز نوچ مالك لوا
تفای قزر تاذل 1تیادب نطو زا قوذ تفای قشع یوب نطو ز مه ماشم لوا
 دنكیم زان نطو كاپ كاخ سمل زا دنكیم زاغا وچ  2یشنم هب مدق لوا
 دوب طاحم ار تنطو ناك ساوح نآزا دوب تایح دم ثعاب هك سفن لوا
 ددع یب بابسا همهنیا ركف هاگ ناو دجب ینك نادجو یوس تعج ارمرگ سپ
3عیضو رگ تسا فیرش تسوا بح روبجم عیطم ار شیوخ نطو قشع رهبز یبای 

 ماوت هدادلد ییادف ناجو مسجاب ماوت ءهداتفا قشاع كاپ كاخیا
 نم یاود نم ض رم ره رهبز تقشع نم یاوقو ساوح تست بح روبجم
تقشاع ناجو لد عمش وچمه تخوسیمتتقرفو ییادج غاد هك اهلاس دش
 دوش ردب ناجابو دش نوردنا ریشاب دوش ردب نم رسز ناسچ وت قشع سپ

 ما هدنام باترد وت ركفب اه زور رد ما هدنام باوخیب وت لصو دایب اهبش
 ما هدرب وت عفنو تمدخ یارب تین ما هدرك لیصحتو ،هدناوخ هك نفو ملع ره
 تس افصو صلاخ نم تین و ركف هك دناد تساه بیغ مالع هك لالجلاوذ هللا
ماكب هدش تداعس حبص زوك ماش نآ ماش كلمز روصت رازه سوه دص اب
 متخاس یاپ رسز هدیود وت قشعزامتشاذگ تحار و ترشعو شیع هنوگ ره
مدمایب  تمشحو تورثو هاج رهب ین مدمایب تیوس هك دوب قشع بذجزا

 مرب  اه خیب وت و هنعط رازه دص رگ مروخ رسب  تمالم گنس رازه دص رگ
 تسرپ نطو مدننك هرهش هك وزرآ نیا تسه هك همه اب منك لوبق ار هلمج نم
! نم نیشنلدو نم بیبح ،نم قوشعم           نم نیمز شوخ نطو یا كاپ كاخیا
ناماو یرومعمو یقرت رد و ظفح رد نامب دبا ات یزب داشو شاب دوعسم
یرو رنه ره رد عیانصرد و ملعردیرترب و نارمعو ندمت كلسم رد
یوش نایع ناشخ رد سمش وچمه قرش ردیوش ناشن ندمت دالب روآ كشر
قافن زا دنیاربو بای هرهب دندرگقافتا تاضویفز وت لهاو ءانبا

 كمكو تمه رمك یگلمج دندنب كی تسد دنیامن ،دوجو كی دندرگ
4 مزر دنجو یسایس مظنو برح نوناقمظنو ماظن، تورثو تداعسو تیریخ

یوش رمس یقرتب نیمز ءهرك ردیوش رو هرهب مهو رگنا وت همه نیا زا

)ق ١٣٢٥ لباك هنطلسلاراد رد(
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