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تسا لصف  هدزاود  لّوا  11يهلاقم 

11هراشا

نف نیا  زا  فده  رب  تلالد  رد  لّوا  11لصف 

ناهرب باتک  يهبترم  رد  مّود  14لصف 

تسا 14 ملع  کی  هب  قوبسم  ینهذ  مّلعت  میلعت و  ره  هکنیا  رد  مّوس  17لصف 

ماع وحن  هب  اهسایق  يدابم  شرامش  رد  مراهچ  24لصف 

دوشیم رکذ  طسو  دودح  فانصا  مولع و  يدابم  فانصا  لصف  نیا  رد  اهنآ و  هب  طوبرم  روما  بلاطم و  رد  مجنپ  29لصف 

تامولعم 53 زا  تالوهجم  بسک  یگنوگچ  رد  مشش  33لصف 

دوشیم هدیمان  لیلد  هک  ّنا »  » ناهرب و  مل »  » ناهرب نآ : مسق  ود  رد  ناهرب و  قلطم  رد  متفه  39لصف 

رما نیا  زا  ناهرب  دودح  ياهتبسن  تاعارم  و  دوشیم ، لصاح  نآ  ببس  قیرط  زا  تسا  ببس  ياراد  هچنآ  هب  تبسن  ینیقی  ملع  هکنیا  رد  متشه  46لصف 

دنکیم باجیا  هچنآ  هبرجت و  رد  و  دنکیم ، باجیا  هچنآ  ءارقتسا و  رد  و  درادن ، تلع  نآ  عوضوم  هب  تبسن  نآ  لومحم  هک  هچنآ  ییاسانش  تیفیک  رد  مهن  لصف 

لوصف روص و  نیب  قرف  و  داوم ، سانجا و  نیب  قرف  نییبت  و  صخا ، موهفم  رب  ماع  موهفم  لمح  جاتنا  رد  صاخ  موهفم  کی  تیلع  یگنوگچ  نایب  رد  مهد  لصف 

نآ طیارش  ریاس  تّیلع و  مدقت و  تهج  زا  ناهرب  تامدقم  رابتعا  رد  مهدزای  66لصف 

ناهرب 139 أدبم  رد  مهدزاود  70لصف 

مجنپ ّنف  زا  مّود  78يهلاقم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


78هراشا

نآ ترورض  تیلک و  ناهرب و  يدابم  تخانش  رد  لوا  78لصف 

دنوشیم طرش  ناهرب  رد  هک  یتاذ  ياهلومحم  رد  مود  87لصف 

« یتاذ  » يهرابرد نخس  مامتا  و  یلّوا »  » ینعم ناهرب و  تامدقم  ندوب  یلک  رد  مّوس  99لصف 

[ دوشیم عقاو  هابتشا  دروم  ناهرب  يهمدقم  ندوب  یّلک  یهاگ  هنوگچ  هکنیا  رد   ] مراهچ 108لصف 

اهنآ 229 تبسانم  اهناهرب و  تامدقم  ندوب  يرورض  قیقحت  رد  مجنپ  114لصف 

فیراعت رد  لئاسم  يدابم و  نیا  نارتقا  مولع و  لئاسم  يدابم و  تاعوضوم و  رد  مشش  119لصف 

لصفم روط  هب  اهنآ  كارتشا  مولع و  فالتخا  رد  متفه  126لصف 

ّدح 265 دروم  رد  نینچمه  تایلک و  تحت  رد  دوجوم  تایئزج  دروم  رد  نآ  لومش  یملع و  هب  یملع  زا  ناهرب  لاقتنا  رد  متشه  134لصف 

دننکیم ادیپ  فالتخا  ّنا  ّمل و  ياطعا  رد  ملع  ود  هنوگچ  هکنیا  رد  و  اهنآ ، بلاطم  اب  یلدج  یناهرب و  تامدقم  تبسانم  قیقحت  رد  مهن  139لصف 

292 نآ ] عاونا  يدابم و  يهرابرد   ] مهد 150لصف 

مجنپ نف  زا  موس  156يهلاقم 

156هراشا

مولع رد  اهنآ  عوقو  تیفیک  بسانم و  ریغ  بسانم و  لئاسم  يدابم و  رد  لوا  156لصف 

. تسا هدش  هتفگ  بیکرت  لیلحت و  يهرابرد  هک  هچنآ  نایب  رد  تسین و  نوصم  اطخ  زا  یضایر  ریغ  تسا و  نوصم  اطخ  زا  تایضایر  هکنیا  نایب  رد  و  لدج ، اب  یضایر  ریغ  یضایر و  مولع  فالتخا  نایب  رد  مّود  لصف 

ملع ود  رد  ای  ملع  کی  رد  اهنآ  فالتخا  يهرابرد  دودح و  رد  اهنآ  تینابم  تکراشم و  و  ّنا ، ناهرب  مل و  ناهرب  يهرابرد  موس  168لصف 

دیآیم دوجو  هب  لاکشا  رد  طلغ  سایق  هنوگچ  هکنیا  رد  و  رگید ، یضعب  رب  لاکشا  یضعب  تلیضف  رد  مراهچ  177لصف 

دوشیم  یهتنم  اهنآ  هب  تاسایق  لیلحت  هنوگچ  هکنیا  اهنآ و  لوا  بیکرت  رد  و  اهنآ ؛ باستکا  تیفیک  طیسب و  تاروصت  رکذ  و  تالوقعم ، رد  سح  قیرط  زا  سفن  عافتنا  تیفیک  رکذ  رد  مجنپ  لصف 

تسا هدش  هتفگ  هبلاس  هبجوم و  طاسوا  دودح  تاسایق و  ءازجا  یهانت  يهرابرد  لوا  میلعت  رد  هچنآ  تیاکح  رد  مشش  196لصف 

457 دنالضفا . دوخ  لباقم  ناهرب  زا  میقتسم  هبجوم و  یّلک و  ياهناهرب  زا  کیره  هکنیا  رد  متفه  206لصف 

تاعوضوم 482 يدابم و  رد  اهنآ  قافتا  مولع و  فالتخا  رکذ  هب  تشگزاب  رد  متشه  216لصف 

تمکح 502 تعانص و  ءاکذ و  سدح و  مهف و  نهذ و  ینعم  يهرابرد  اهنآ و  نیابت  كارتشا و  ّنظ و  ملع و  يهرابرد  مهن  225لصف 

مجنپ ّنف  زا  مراهچ  229يهلاقم 

229هراشا
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لّوا 518 230لصف 

دوشیمن 554 بسک  میسقت  ناهرب و  اب  ّدح  هکنیا  رد  مّود  240لصف 

دودح  رب  نیهارب  یضعب  ندیهاگآ  دودح و  اب  نیهارب  یضعب  تبسانم  رد  و  باب ؛ نیا  رد  نخس  دیکأت  و  دیآیمن ، تسد  هب  زین  ءارقتسا  میسقت و  هار  زا  دح  هکنیا  رد  مّوس  لصف 

للع 617 عاونا  نتفرگ  رارق  طسوا  ّدح  دودح و  نتفرگ  رارق  طسوا  ّدح  تّیفیک  و  نیهارب ، یضعب  ءازجا  ّدح و  ءازجا  تکراشم  رد  مراهچ  259لصف 

دوش لصاح  فوقو  ناهرب  ّدح و  نیب  تکراشم  رب  قیرط  نیا  زا  هکنیا  ات  نیهارب  دودح و  رد  للع  فانصا  لوخد  لیصفت  رد  مجنپ  266لصف 

دوشیم 653 باستکا  بیکرت  قیرط  زا  ّدح  هکنیا  هب  هراشا  رد  مشش  277لصف 

نآ  رد  كرتشم  مسا  زا  یشان  ياطخ  لیلقت  تّیفیک  رد  و  بیکرت ، شور  لیصفت  رد  و  رما ؛ نیا  تّیفیک  رد  و  تسا ، دنمدوس  دیدحت  رد  میسقت ، شور  هکنیا  رد  متفه  لصف 

نآ 680 یگنوگچ  قیقحت  و  سکعنم ، ریغ  سکعنم و  للع  نداد  رارق  طسوا  ّدح  يهرابرد  نخس  مامتا  و  ءازجا ، هب  ّلک  میسقت  زا  ندرب  دوس  رد  متشه  لصف 

نآ 699 حیضوت  اب  هارمه  بلطم  نیا  رد  وا  بهذم  اب  يزاوم  ریس  و  هدروآ ، للع  طیسوت  ینعم  رد  لوا  مّلعم  هچنآ  قیقحت  رد  مهن  295لصف 

ناهرب 721 رد  نخس  يهمتاخ  مهد  300لصف 

303اهتشاددای

[ تسرهف ]443
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( يرفص ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

باتک تاصخشم 

428ق.  - 370 هللادبع ، نب  نیسح  انیس ، نبا  هسانشرس : 
[ ناهرب هدیزگرب . افش .  : ] يدادرارق ناونع 

. يرفصماوق يدهم  شهوژپ  همجرت و  انیس ؛ یلعوب  افش / ناهرب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1373 زور ، رکف  نارهت : رشن :  تاصخشم 

640 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
هدیزگرب افش . رگید :  ناونع 

ناهرب عوضوم : 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  قطنم --  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1339 يدهم ، يرفص ، ماوق  هدوزفا :  هسانش 
B هرگنک :  يدنب  هدر 

قب 164ش ب/ فلا 189/1 ییوید :  يدنب  هدر 
م1015-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يرازگساپس

وا رب  و  مـنک ، رّکــشت  وا  زا  تـسا  بـجاو  نـم  رب  تـسا ؛ نـم  زیزع  راـگدرورپ  يرورپهدـنب  تـّنم و  نوـهرم  راـک  نـیا  ندــمآ  ناـماس  هـب 
هنوگچ دیـشخب . لّوحت  راک  نیا  يهتـسیاش  تّوق  هب  شیوخ  مرک  محر و  هب  ار  اهنآ  و  تشاذـگناو ، میاهفعـض  اب  ارم  هک  مرازگساـپس :

«. تسوا کیبل  نم  هللا  نامه  نیا   » یتح هک  مشابن  رازگرکش  يهدنب 
لباـق یهلا و  ياهدـئام  يزرورکف  هشیدـنا و  روـخرد  مارآ و  یطیحم  كرادـت  رد  وا  يهناـملاع  هناتـسود و  شـشوک  هـک  مرـسمه ، زا  زین 

ار دوخ  ءافش ، ناهرب  صوصخ  رد  هژیو  هب  شتامحز ، رطاخ  هب  میوگیم و  نیرفآ  وا  یهالا  يهلصوح  رب  منکیم و  رّکـشت  تسا ، شیاتس 
. مبلطیم ینامسآ  یشمارآ  وا  يارب  مزیزع  دنوادخ  زا  منادیم . وا  نویدم 

لباق رثا  نیا  پاچ  رد  پاچ و  هب  زور ، رکف  تاراـشتنا  مرتحم  لـماع  ریدـم  رفمّدـقم ، یلع  دـمحم  ياـقآ  مزیزع  تسود  يهقیلـس  تبغر و 
. منکیم رکشت  ناشیا  زا  تسا ، شیاتس 

رارق دوخ  يهناتـسود  تیانع  تبحم و  دروم  ارم  یبرع ، نتم  یپاچ  ياـههنومن  حیحـصت  رد  هک  وجداد  میهاربا  ياـقآ  مزیزع  تسود  زا  زین 
. منکیم رکشت  تسا ، هداد 

9 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مجرتم يهچابید 

: ءافش . 1

هب برغ  رد  هک  يو ، تسا . مالـسا  ملاـع  ردـقنارگ  فوسلیف  و  نادیـضایر ، نادیعیبط ، کـشزپ ، انیـس ، نب  هللا  دـبع  نب  نیـسح  یلع  وبا 
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 )- يرجه لاس 428  رد  دش و  ّدلوتم  اراخب  ي  هنشفا »  » ياتـسور رد  980 م ) يرجه -(  لاس 370  رد  تسا ، روهشم   Avicenna انسیوا
. تشذگرد نادمه  رد  1037 م )

، باتک نیا  ءازجا  تاّیهلا . و  تایضایر ، تاّیعیبط ، قطنم ، تسا : یلصا  شخب  راهچ  لماش  انیس ، نبا  يهنوگ  فراعملا  ةریاد  باتک  ءافّشلا ،
: تسا ریز  حرش  هب  درادن ، ریظن  دوخ  عون  رد  دیدرت  نودب  هک 

. رعّشلا و 9 - هباطخلا ، - 8 ۀطسفسلا ، - 7 لدجلا ، - 6 ناهربلا ، - 5 سایقلا ، - 4 ةرابعلا ، - 3 تالوقملا ، - 2 لخدملا ، - 1 قطنم : - 1
-6 ۀـیولعلا ، راثآلا  نداعملا و  - 5 تالاعفنالا ، لاعفالا و  - 4 داسفلا ، نوکلا و  - 3 ملاعلا ، ءامّسلا و  - 2 یعیبّطلا ، ءامّسلا  - 1 تاّیعیبط : - 2

. ناویحلا و 8 - تابّنلا ، - 7 سفّنلا ،
. ۀیئهلا و 4 - یقیسوملا ، - 3 باسحلا ، - 2 ۀسدنهلا ، لوصا  - 1 تاّیضایر : - 3

. تاّیهلا - 4
هرهاق رد  1952 و 1977 م ) يرجه -(  ياهلاس 1371 و 1379  نیب  هک  تسا  یـشیاریو  ءافـش  ءازجا  مامت  پاچ  نیرتزیمت  نیرتلماک و 

، روکدم میهاربا  رتکد  ياقآ  دناهتـشاد . هدـهع  هب  ار  شیاریو  نیا  يداقتنا  حیحـصت  رـصم  روشک  دـیتاسا  زا  نت  هدـجیه  تسا . هدـش  پاچ 
ناتسگنهرف سیئر 

10 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اب دبلطیم ، يدیدج  شیاریو  پاچ  نیا  هکنیا  اب  تسا . هتـشون  همّدقم  نآ  تادـّلجم  مامت  رب  هدرک و  تراظن  شیاریو  نیا  رب  رـصم ، نابز 
هب یفّجنلا ،» یـشعرملا  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ۀـبتکم  تاروـشنم   » يهعوـمجم وزج  يرجه  لاـس 1404  رد  حیحـصت ، هنوگره  نودـب  لاـح  نیا 

. تسا هتفشآ  طلغ و  تسفا  پاچ  نیا  رد  تاّیعیبط  مّود  دلج  قطنم و  لّوا  دلج  يدنبهحفص  تسا . هدش  پاچ  دیدجت  تسفا  تروص 

: ءافش ناهرب  . 2

دنچ میدق  قطنم  کیسالک  ياهباتک  رد  دوشیم . بوسحم  ءافش  قطنم  زا  مجنپ  ّنف  نآ ، رخآ  لّوا و  رد  انیس ، نبا  حیرـصت  قبط  ناهرب » »
بوـسحم قـطنم  تقیقح  رد  لاکـشا  اـیاضق و  ثحبم  طـقف  فـلتخم  ثحاـبم  نیا  ناـیم  زا  دـناهتفرگ ؛ رارق  مه  راـنک  رد  فـلتخم  ثـحبم 
يهفـسلف وزج  دیاب  هطـسفس  لدج و  ناهرب ، ثحابم  یـسانشیئابیز و  ملع  وزج  رعـش  ثحبم  یـسانشینعم ، وزج  ظافلا  ثحابم  دنوشیم .

: دنانینچ دنهدیم  لیکشت  ار  ءافش  ناهرب  نتم  هک  يایلصا  ياهروحم  دنوش . بوسحم  ملع 
. قیدصت رّوصت و  هب  ملع  میسقت  فلا -

. نآ عاونا  ناهرب و  ینعم  ب -
. ناهرب تامّدقم  طیارش  ج -

. رگید ملع  هب  یملع  ره  ندوب  قوبسم  د -
. اهنآ طابترا  تامولعم و  قیرط  زا  تالوهجم  هب  لین  ّتیفیک  ه -

. ملع ریغ  زا  ملع  زییمت  يهلاسم  ینعی : ینیقی ، ملع  ّتیهام  و -
. هبرجت اب  نآ  توافت  و  نآ ، لح  هار  نآ و  لکشم  ءارقتسا ، يهلاسم  ز -

. مولع لخادت  يهلاسم  ینعی : یملع ، هب  یملع  زا  ناهرب  لقن  ح -
. مولع زیامت  يهلاسم  ط -

. رگید یضعب  رب  سایق  لاکشا  زا  یضعب  تلیضف  ي -

. نآ طیارش  نآ و  ياهتیدودحم  ّدح ، ّتیهام  ك -
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. ّنظ ملع و  قرف  ل -
. ینیقی ملع  باستکا  رد  سح  يدنمدوس  م -

. یقطنم ياهلالدتسا  عاونا  رد  طلغ  عوقو  یگنوگچ  ن -
. ناهرب ّدح و  تکراشم  یگنوگچ  ای -

11 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. ناهرب باتک  رد  نآ  یننعم  و  یتاذ »  » ضارعا فلتخم  یناعم  بی -

. یناهرب لالدتسا  اب  یناهرب  تامّدقم  تبسانم  ینعم  جی -
. هبلاس هبجوم و  ياهفالدتسا  رد  طاسوا  دودح  ندوب  یهانتم  دی -

. دوشیم بوسحم  ینیقی  یملع  تایضایر  ارچ  هکنیا  و  یضایر ؛ ریغ  مولع  اب  یضایر  مولع  یساسا  قرف  هی -
. یبرجت مولع  ياهتیدودحم  وی -

. ّدح باستکا  یگنوگچ  زی -
. یفسلف ّتیرطف  راکنا  یلوا ، يدابم  باستکا  یگنوگچ  حی -

. اهنآ یئاسانش  رد  تادوجوم  ءایشا و  يدنبهقبط  میسقت و  مهس  طی -
«. یلک روس   » موهفم اب  موهفم  نیا  توافت  و  یبرجت ؛ مولع  يهزوح  رد  نیاربانب  و  ناهرب ، باتک  رد  ّتیلک »  » موهفم اک -

. یبرجت مولع  يهزوح  رد  نیاربانب  و  ناهرب ، باتک  رد  ترورض »  » موهفم بک -
. فلتخم ملع  ود  رد  دحاو  ياهلاسم  ّتّینا »  » و ّتیّمل »  » ياطعا ّتیفیک  جک -

هتفای رایـسب  تعـسو  یـسانشملع  ثحاـبم  هزورما  دـنراد . رارق  ملع  يهفـسلف  یـسانشملع و  يهزوح  رد  همه  هک  يرگید  یعرف  ثحاـبم  و 
يهمجرت ینعی  راک ، نیا  دنام ؛ یقاب  هدشن  همجرت  یـسراف  نابز  هب  ملع  يهفـسلف  نوتم  نیرتهب  زا  یکی  هک  دوبن  راوازـس  لاح  نیا  اب  تسا ،

اـهاعّدا و زا  يرایـسب  يهراـبرد  ءافـش  ناـهرب  اـب  هفـسلف  نایوجـشناد  ییانـشآ  دـیدرت  نودـب  دوب . يروـف  ـالماک  نم  رظن  هب  ءافـش ، ناـهرب 
يهلاسم ملع و  ریغ  زا  ملع  زییمت  يهلاسم  ءارقتـسا ، لکـشم  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دیـشخب . دهاوخ  يدـیدج  هاگدـید  اهنآ  هب  اهيروآون 

هب ملع  ینعم  هکنیا  و  تسا ؛ هدوب  حرطم  زین  ناملـسم  نادنمـشیدنا  يارب  ماّیالا  میدـق  زا  نوگانوگ ، مولع  كارتشا  فالتخا و  ّمهم  رایـسب 
و دودح » دـیدحت   » ّمهم رایـسب  يهلاسم  حرط  لصا  رد  تسا  یبرجت  ملع  رپوپ  تناک و  يهدـیقع  هب  الثم  ینیقی و  ملع  انیـس ، نبا  يهدـیقع 

هداد يوتف  یبرجت  مولع  تابّرجم و  ندوب » ینیقی   » هب انیـس  یلع  وبا  دنچره  هک  دش  دـهاوخ  مولعم  دروآیمن . دوجو  هب  یقرف  چـیه  زییمت » »
دودحم و رایـسب  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  ناملـسم  يهفـسالف  هب  هچنآ  فالخرب  نیقی ، عون  نیا  ورملق  يو  يهدـیقع  هب  لاح  نیا  اب  تسا ،
« تناک يهلاسم  ، » دودح دیدحت  و  زییمت »  » يهلاسم هن  تسا و  مویه » يهلاسم  «، » ءارقتسا  » يهلاسم هن  هک  دش  دهاوخ  مولعم  تسا . طورشم 

هدننکصّخشم شور ، ءاحنا  هک  دش  دهاوخ  مولعم  تسا . هدوب  زین  امدق  مولعم  ءایشا » تایتاذ  هب  نتفاین  تسد   » هک دش  دهاوخ  مولعم  تسا .
. تسین ملع  عاونا 

12 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: یسراف يهمجرت  نتم و  نیا  يهرابرد  . 3

، ناهربلا قطنملا ، ءافّـشا ، یفیفع ، ءالعلا  وبا   ) تسا هدش  ماجنا  یفیفع  ءالعلا  وبا  داتـسا  حّصم  نتم  ساسارب  ءافـش  ناهرب  یـسراف  يهمجرت 
(. 1956 م 1375 ه - هرهاقلاب ، ۀیریمالا  ۀقبطملا  سیئرلا ، خیشلل  ۀیفلالا  يرکذلا  ۀبسانمب  ۀفاقشلل ، ۀماعلا  ةرادالا  میلعتلا . ۀیبّرتلا و  ةرازو  رشن 

: تسا هدمآ  لمع  هب  نآ  نتم  رد  کچوک  رییغت  دنچ  هک  توافت  نیا  اب 
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ياهفارگاراپ بلاطم  لاصفنا  لاّصتا و  ترورـض  ربانب  راـک  نیا  تسا ؛ هدـش  ضوع  هرهاـق  نتم  يدـنبفارگاراپ  اـهاج ، زا  ضعب  رد  - 1
. تسا هدش  ماجنا  یلاوتم 

. تسا هدش  حیحصت  دوب  رودقم  نم  يارب  هک  اجنآ  ات  یپاچ  ریغ  یپاچ و  طالغا  - 2
. تسا هدش  هدروآ  نتم  رد  هدش و  هداد  حیجرت  هرهاق  نتم  هب  لدب  هخسن  يدراوم  رد  - 3

. دیاز ای  دناهدوب  ررّکم  رارکت  ای  اههژاو  نیا  تسا ؛ هدش  فذح  هرهاق  نتم  زا  هژاو  دنچ  دودحم ، دروم  دنچ  رد  - 4
ات 826. زا 1  تسا : هدش  يراذگهرامش  پاچ  نیا  رد  افش  ناهرب  نتم  ياهفارگاراپ  مامت 

رد يراذگهرامش  اب  افش ، ناهرب  لکشم  عضاوم  تسا . هدش  هداد  رارق  نتم  زا  دعب  هلـصافالب  هرامـش  نامه  اب  نتم ، فارگاراپ  ره  يهمجرت 
. تسا هدش  ریسفت  هرامش  بیترت  هب  دلج  ره  رخآ  رد  هدش و  هداد  ناشن  ات 728 ، زا 1  همجرت ، نتم 

بر دـمحلا هللا  ناناوع  رخآ و  و  هللا . ءاش  نا  دوش ؛ عقاو  هفـسلف  نایوجـشناد  نف و  دـیتاسا  فیرـش  رطاخ  دنـسپ  دروم  باتک  نیا  مراودـیما 
. نیملاعلا

زیربت هاگشناد  دادرخ 1372  يرفص 23  ماوق  يدهم 
13 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ناهرب و رد  قطنم  زا  مجنپ  نف  ءافـش  باتک  زا  ناهرب  تالاقم  عبرأ  وه  و  ناهربلا ، یف  قطنملا  نم  سماخلا  نفلا  ءافـشلا  باتک  نم  ناهربلا 
. تسا هلاقم  راهچ  نآ 

15 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
الصف رشع  انثا  یلوألا  ۀلاقملا 

تسا لصف  هدزاود  لّوا  يهلاقم 

هراشا

: نیمسق يرکف - باستکا  ریغب  لصاحلا  و  ةرکفلاب ؛ بستکملا  ملعلا  ناک  امل  ( 1  ) نفلا اذه  یف  ضرغلا  یلع  ۀلالدلا  یف  لوألا  لصفلا 
روصتلا نم  ةرکفلاب  بستکملا  و  اـم ؛ ساـیقب  اـنل  الـصاح  قیدـصتلا  نم  ةرکفلاـب  بستکملا  ناـک  و  روصتلا ؛ رخـألا  قیدـصتلا و  امهدـحأ 

- لعفلا نم  ۀبیرقلا  ةوقلاب  امإ  لعفلاب و  امإ  ناث - داقتعا  هعم  دـقتعی  ینیقی  هنمف  بتارم ؛ یلع  قیدـصتلا  نأ  امک  ناک  و  ام ؛ ّدـحب  انل  الـصاح 
دقتعی يذـلا  امإ  وه  و  نیقیلاب : هیبش  هنم  و  هیف ؛ داقتعالا  اذـه  لاوز  نکمی  ناک ال  اذإ  هیلع  وه  ام  یلع  نوکی  الأ  نکمی  ـال  هب  قدّـصملا  نأ 

هیلع هّبن  نإ  یـسع  ول  ثیحب  وه  لب  لعفلا : نم  ۀبیرقلا  ةوقلاب  لعفلاب و ال  هعم  دقتعم  ریغ  هانرکذ  يذـلا  یناثلا  داقتعالا  و  دـحاو ، داقتعا  هیف 
و ناکمإ ؛ هضیقنل  لعفلاب  هعم  دقتعی  ررقتم ال  لوألا  داقتعالا  نأ  الإ  لاوزلا ؛ زئاج  ناک  ادقتعم  ناک  نإ  وأ  لوألا ، قیدـصتلا  ماکحتـسا  لطب 

نأ لعفلا - نم  ۀـبیرقلا  ةوقلاب  امإ  لعفلاب و  اـمإ  ناـث  داـقتعا - هعم  نوکی  لوـألا و  داـقتعالا  دـقتعی  نأ  وه  و  کـلذ : نود  ینظ  یعاـنقإ  هنم 
عقوی ام  اهنمف  بتارم . یلع  اضیأ  تاسایقلا  تناک  نونظم - ۀقیقحلاب  وه  هل و  ضرعتی  نهذـلا ال  نألف  اذـه  دـقتعی  مل  نإ  و  اناکمإ ، هضیقنل 

انظ عقویف  عنقی  اهنم  و  یطلاغملا . یقیطـسفوسلا  سایقلا  امإ  یلدـجلا و  سایقلا  امإ  وه  نیقیلا و  هبـش  عقوی  ام  اـهنم  و  یناـهربلا . وه  نیقیلا و 
سفنلل اکرحم  الیخت  عقوی  نکل  و  اقیدصت ؛ عقوی  الف  يرعّشلا  امأ  و  یباطخلا . سایقلا  وه  ابلاغ و 

16 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. ۀحیبق وأ  ۀلیمج  رومأل  ةاکاحملاب  طاسبنا  ضابقنا و  یلإ 

نف نیا  زا  فده  رب  تلالد  رد  ّلوا  لصف 
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و رّوـصت ؛ قیدـصت و  تسا : مـسق  ود  رب   1 يرکف ، باـستکا  ریغ  زا  لـصاح  ملع  زین  يرکف ، باـستکا  زا  لـصاح  مـلع  هـک  اـجنآ  زا  ( 1)
هب تسا ، یبتارم  ياراد  قیدصت  هک  روطنامه  و  دـنوشیم . لصاح  ّدح 3  طسوت  یباستکا  تارّوصت  سایق 2 و  طسوت  یباستکا  تاقیدصت 
هب بیرق  يهوق  اـب  هاوخ  لـعفلاب ، هاوخ  يرگید - داـقتعا  نآ  ياوـتحم  هب  داـقتعا  هارمه  تسا و  ینیقی  تاقیدـصت  زا  یخرب  هک  بیترت  نیا 

ناکما نآ  ياوتحم  رب  داـقتعا  لاوز  هاـگره  دـشاب ، تسه  هک  هچنآ  زا  ریغ  دـناوتیمن  قیدـصت  ياوتحم  هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  لـعف -
دوجو يدحاو  داقتعا  طقف  نآ  رد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ای  قیدصت  عون  نیا  و  تسا : ینیقی  هبـش  تاقیدصت  زا  یخرب  و  دـشاب ؛ هتـشادن 

هب قیدـصت  ياوتحم  رب  داقتعا  هکلب  دـشابن ، دوجوم  نآ  هارمه  لعف ، هب  بیرق  يهوق  اب  هاوخ  لعفلاب و  هاوخ  يرگید ، داقتعا  دـشاب و  هتـشاد 
نینچ دنچره  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ای  و  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ماکحتسا  قیدصت  دوش  کیکشت  نآ  تّحـص  رد  رگا  هک  دشاب  يوحن 

داقتعا دروم  العف  نآ  ضیقن  ناکما  تساجرباپ و  العف  هکنیا  اب  دـشاب ، لاوزلا  زئاج  داقتعا  نیا  لاح  نیا  اـب  تسا ، داـقتعا  دروم  یقیدـصت 
هاوخ لعفلاب ، هاوخ  يرگید - داقتعا  قیدصت ، ياوتحم  رب  داقتعا  هارمه  هک  وحن  نیدب  تسا ، یّنظ  یعانقا و  تاقیدـصت  زا  یخرب  و  تسین ؛

هب عقاو  رد  دـشابن  يداـقتعا  ضیقن  ناـکما  رب  رگا  تسا و  دوجوم  دراد ، ناـکما  لّوا  داـقتعا  ضیقن  هکنیا  رب  ینبم  لـعف - هب  بیرق  هوق  اـب 
مه تاسایق  بیترت  نیمه  هب  تسا . ّنظ  دروم  قیدـصت  رب  داقتعا  لصا  لاـح  ره  رد  و  تسا ؛ هدـش  ضراـع  نهذ  رب  هک  تسا  یتلفغ  رطاـخ 

سایق نآ  دنکیم و  نیقی  هبش  دیلوت  اهنآ  زا  یخرب  و  تسا . یناهرب  سایق  نآ  دنکیم و  نیقی  دیلوت  تاسایق  زا  یخرب  تسا . بتارم  ياراد 
قیدـصت دـیلوت  يرعـش  سایق  اّما  تسا . یباطخ  سایق  نآ  دـنکیم و  بلاغ  ّنظ  دـیلوت  اهنآ  زا  یخرب  و  تسا . یطلاغم  ساـیق  اـی  یلدـج و 

. ددرگیم تشز  ابیز و  روما  لابق  رد  سفن  ضابقنا  طاسبنا و  بجوم  هک  دنکیم  یّلیخت  دیلوت  هکلب  دنکیمن ،
همعی و هجو  یلع  وأ  اهعومجم ؛ هصخی  یتلا  ۀیـضرعلا  یناـعملاب  ءیـشلل  روصت  هنمف  بتارم : یلع  بستکملا  روصتلا  نأ  اـمک  اـضیأ  و  ( 2)

یناعملاب ءیشلل  روصت  هنم  و  هریغ .
17 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ۀقیقح لامک  یلع  لمتـشی  نأ  امإ  هدحو  تایتاذلا  نم  هصخی  يذلا  روصتلا  و  هریغ . همعی و  هجو  یلع  وأ  هدـحو ، هصخی  هجو  یلع  ۀـیتاذلا 
هتقیقح نم  ارطـش  لوانتی  نأ  امإ  و  ۀیتاذلا . هیناعم  نم  ءیـش  اهنم  ذشی  مل  اذإ  ةدوجوملا  هتروصل  ۀیزاوم  ۀـلوقعم  ةروص  نوکی  یتح  هدوجو 

نإف ضعب : نود  ضعب  نع  ازییمت  فّرعملل  هزییمت  ناک  امبر  هفیرعت ؛ ءیـشلا و  زییمت  یف  لمعتـسملا  لصفملا  لوقلا  کلذـک  اهلامک . نود 
مسر وهف  تایضرعلاب  ناک  نإف  لکلا ؛ نع  هزییمت  امنإ  ناک  امبر  و  صقان . دح  وهف  تایتاذلاب  ناک  نإ  و  صقان ، مسر  وهف  تایضرعلاب  ناک 

ناک نإ  نیلـصحملا : دـنع  و  مات ، دـح  نییقطنملا  نم  نییرهاظلا  دـنع  وهف  تایتاذـلاب  ناک  نإ  و  هیف . ابیرق  سنجلا  ناک  نإ  اصوصخ  و  مات ؛
یف ضرغلا  سیل  و  امات . ادـح  سیلف  ءیـش  اهنم  ذـشی  ناک  نإ  و  مات ؛ دـح  وهف  ءیـش  اهنم  ذـشی  ـال  الامتـشا  تایتاذـلا  عیمج  یلع  لمتـشا 

، مات دحب  تایتاذلاب ، ّزیم  نإ  اذه و  سیلف  تئام ؛» قطان  مسج  ناسنإلا  نإ   » کلوق یلإ  يرت  الأ  طقف . تایتاذـلاب  زییمت  لصحی  نأ  دـیدحتلا 
لوصف هریغ  ۀکرـش  ریغب  هدحو  ءیـشلل  ناک  ۀطـسوتملا و  سانجألا  لوصف  یلع  لمتـشا  نا  کلذک  و  ۀطـسوتم . سانجأ  لوصفب  ّلخأ  هنأل 

دحلا نوکی  یتح  اهتلمج  رکذـت  نأ  جاتحی  لب  دـحلا ؛ مامت  یف  ۀـیافک  هدـحو  هب  نکی  مل  و  زییمتلا ؛ یف  ۀـیافک  اهنم  دـحاوب  ناـک  و  ةریثک ؛
. یقیقحلا

ای زیچ ، کی  هب  طوبرم  یـضرع  یناعم  لماش  تارّوصت  نیا  زا  یخرب  تسا : بتارم  ياراد  یباـستکا  تارّوصت  هک  روطناـمه  نینچمه  ( 2)
هب افرـص  هک  يرّوصت  دشابیم . زیچ  دنچ  هب  صتخم  ای  زیچ ، کی  هب  صتخم  یتاذ  یناعم  لماش  رگید  یخرب  و  تسا ؛ زیچ  دـنچ  هب  طوبرم 
رد تسا و  لماش  ار  نآ  یتاذ  یناعم  همه  هک  يوحن  هب  تسا  لمتـشم  رما  نآ  يدوجو  تقیقح  لاـمک  هب  اـی  دـشاب ، صتخم  يرما  تاـیتاذ 

تقیقح زا  یئزج  هکلب  ءیش ، تقیقح  مامت  هن  هکنیا  ای  و  دوب ؛ دهاوخ  ربارب  ضورفم  رما  یجراخ  تروص  اب  يرّوصت  نینچ  تروص ، نیا 
هب تبسن  طقف  ار  فّرعم  دریگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  يرما  فیرعت  زییمت و  يارب  هک  یلّصفم  لوق  اسبهچ  ناسنیمه  هب  دراد . رب  رد  ار  نآ 

هدیمان صقان  ّدح  دوش ، بیکرت  تاّیتاذ  زا  رگا  صقان و  مسر  دوش ، بیکرت  تاّیضرع  زا  رگا  یفیرعت  نینچ  دنک و  زیامتم  رایغا  زا  یـضعب 
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مسر دبای  بیکرت  فّرعم  تاّیـضرع  زا  یفیرعت  نینچ  رگا  تروص  نیا  رد  دزاس ، زیامتم  رایغا  مامت  زا  ار  فّرعم  فیرعت ، رگا  اّما  دوشیم .
رظن هب  دوـش ، لـصاح  فّرعم  تاـّیتاذ  زا  فـیرعت  نـیا  رگا  و  دـشاب . لـخاد  نآ  رد  فّرعم  بـیرق  سنج  رگا  هژیوـب  دوـشیم ، هدـیمان  ماـت 

هدیمان مات  ّدح  دشاب  فّرعم  تایتاذ  همه  لماش  هک  یتروص  رد  طقف  نانادقطنم  زا  نیّققحم  يهدیقع  هب  و  مات ، ّدح  نانادقطنم  زا  نییرهاظ 
زییمت لوصح  افرـص  دیدحت  زا  فده  اریز  دوشیمن . هدیمان  مات  ّدـح  دـشابن  فّرعم  تاّیتاذ  يهمه  لماش  هک  یتروص  رد  هنرگو  دوشیم ،

؛ تسین تاّیتاذ  طسوت 
18 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رد اریز  تسین ، مات  ّدح  لاح  نیا  اب  دـنکیم ، زیامتم  تایتاذ  رظن  زا  ار  ناسنا  دـنچره  هک  تسا ،» هدـنریم  قطان  مسج  ناسنا  : » هکنیا دـننام 
رد يرگید  رما  اب  هک  دـشاب  يدایز  لوصف  ياراد  يزیچ  رگا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـشن  هراشا  ناسنا  طـسوتم  ساـنجا  ياـهلصف  هب  نآ 

تفگ ناوتیمن  لاح  نیا  اب  دنکیم ، تیافک  نآ  نتخاس  زیامتم  رظن  زا  لوصف  زا  یکی  رکذ  تروص  نیا  رد  دنچره  درادـن ، تکرـش  اهنآ 
. تسا يرورض  فیرعت  رد  لوصف  نآ  مامت  رکذ  یقیقح  ّدح  لیصحت  يارب  هکلب  تسا ، مات  ّدح  یفیرعت  نینچ  هک 

لوق دحلا  نإ  لدجلا :» باتک   » یف لوألا  ملعملا  هلاق  ام  لب  تاذلاب ،» بولطملل  زیمم  زیجو  لوق   » هنأ نم  لیق  ام  دحلا  مسر  سیل  اذـهلف  ( 3)
. هتاذ لوصح  متی  اهب  و  وه ؛ ام  وه  اهب  یتلا  ءیشلا  ۀقیقح  لامک  ۀیهاملاب  ینعی  ۀیهاملا . یلع  لاد 

تـسرد دـنکیم » زیامتم  ار  بولطم  اـتاذ  هک  يرـصتخم  لوق  زا  تسا  تراـبع  ّدـح   » هک هدـش  هتفگ  ّدـح »  » فیرعت رد  هچنآ  نیارباـنب  ( 3)
رب هک  تسا  یلوق  زا  ترابع  ّدح   » هک تسا  هتفگ   4 لدج » باتک   » رد لوا  مّلعم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ترابع  ّدح »  » فیرعت هکلب  تسین ،

قیرط زا  نآ ، تاذ  مامت  مات و  لوصح  و  تسه ، هک  تسا  نانچنآ  رطاخ  هب  ءیـش  هک  ءیـش ، یقیقح  لامک  ینعی  دـنک ؛» تلـالد  تیهاـم 
. تسا ریذپناکما  تیهام 

داوملا اندیفی  و  یناهربلا - سایقلا  وه  و  نیقیلل - اعقوم  سایقلا  ناک  سایق  دودح  تلعج  نإ  یتلا  داوملا  اندیفی  يذلا  وه  باتکلا  اذـهف  ( 4)
. ماتلا روصتلل  اعقوم  ّدحلا  ناک  دح ؛ ءازجأ  تلعج  اذإ  یتلا 

یناهرب سایق  نآ  و  دنک - نیقی  دیلوت  سایق  نآ  دـنریگب ، رارق  سایق  دودـح  رگا  هک  دـنکیم  دـیلوت  ار  يّداوم  باتک 5  نیا  نیارباـنب ، ( 4)
. دنک مات  رّوصت  دیلوت  ّدح  نآ  دنریگب ، رارق  ّدح  ءازجا  رگا  و  تسا -

ظافلألا یناعم  نإف  هب : اقّدـصم  روصتم  لک  سیل  و  رّوصتم ؛ هب  قّدـصم  لک  نأل  قیدـصتلل ، أدـبم  ام  عونب  روصتلا  لعجی  نأ  حلـصی  و  ( 5)
قّدص رّوصتت و  دق  ۀمزاجلا  لاوقال  لب  ۀقدصمب . تسیل  ةروصتم و  اهلک  مزاج  لوق  بیکرت  اهبیکرت  سیل  یتلا  ۀـبکرملا  ظافلألا  ةدرفملا و 

کلوقک سفنلا  یف  مئاق  اهانعم  نأ  ۀهج  نمف  روصتلا  امأ  نیهجو . نم  کلذ  نوکی  نکل  و  اهب ؛
19 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نم ۀلوقعم  ةروص  هنم  تلصح  امک  هنأ  يأ  رّوصت : امک  هنأب  هسفن  یف  ءیشلا  لاح  یلإ  فاضم  اهانعم  نألف  قیدصتلا  امأ  و  ناویح ، ناسنإلا 
. رمألا سفن  یف  دوجولا  یف  اهیدحل  لاحلا  کلذک  اهیّدح . نیب  تعقوأ  ۀبسن 

اّما تسا ؛ مه  رّوصت  دروم  تسا ، قیدصت  دروم  هک  هچنآ  ره  اریز  دوش ، عقاو  قیدصت  أدبم  يوحن  هب  هک  دراد  ار  تیحالص  نیا  رّوصت  ( 5)
عقاو رد  دنتسین ، مزاج  لوق  هک  هیضق ، ریغ  بّکرم  ظافلا  و  درفم ، ظافلا  یناعم  تسین : قیدصت  دروم  اموزل  تسا  رّوصت  دروم  هک  هچنآ  ره 
دروم رگید  ظاحل  کی  هب  دنوشیم و  رّوصت  یظاحل  هب  مه  مزاج  لاوقا  یتح  دنوشیمن ؛ عقاو  قیدـصت  دروم  زگره  یلو  دـنوشیم  رّوصت 

و تسا ؛ ناویح  ناسنا  دوش :] هتفگ  طقف   ] هکنیا دـننام  تسا  سفن  هب  نآ  يانعم  ماـیق  مزاـج ، لوق  رّوصت  هجو  دـندرگیمن . عقاو  قیدـصت 
ماقم رد  هیـضق  دـح  ود  نیب  هک  روطنامه  ینعی  دـنکیم ، طبترم  هسفن  یف  ءیـش  لاح  اـب  ار  نآ  هک  تسا  یتبـسن  مزاـج  لوق  قیدـصت  هجو 

. دراد دوجو  ياهطبار  نینچ  دح  ود  نآ  نیب  مه  رمالا  سفن  ماقم  رد  تسا ، ياهطبار  یلقع  تروص 
قیدصتلا یف  عفنت  یتلا ال  تاروصتلا  فانصأ  رئاس  نوکت  و  روصتلل ؛ مامتلاک  ام  هجوب  قیدصتلا  نوکی  نأ  هبـشیف  اذکه ، اذه  ناک  اذإف  ( 6)
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یلإ باتکلا  اذه  بسن  امنإ  نوکی  نأ  زوجیف  اذکه ؛ اذه  ناک  اذإف  قیدـصتلا . یف  نیعی  ام  مولعلا  یف  اهنم  بلطی  امنإ  و  مولعلا . یف  ۀـحرّطم 
. اعم دحلا  ناهربلا و  باتک  وهف  ۀقیقحلا  یف  امأ  و  ینعملا . اذهل  ناهربلا » باتک   » یّمس نأب  دحلا  نود  سایقلا 

زا هتـسد  نآ  اهنت  تهج  نیا  زا  دشاب ؛ رّوصت  لّمکم  هجو  کی  هب  قیدصت  هک  دسریم  رظن  هب  میتفگ ، هک  دـشاب  نانچ  هاگره  نیاربانب ، ( 6)
مولع رظن  زا  دنرادن  ياهدـیاف  تهج  نیا  زا  هک  یتارّوصت  دـنیآیم و  راک  هب  مولع  رد  دنتـسه  هدافتـسا  دروم  تاقیدـصت  رد  هک  تارّوصت 

نآ نداد  تبسن  نودب  دهدیم  تبسن  سایق  هب  ار  نآ  طقف  هک  ناهرب » باتک   » هب باتک  نیا  يهیمـست  هجو  بیترت  نیا  هب  دنتـسه . كورتم 
. دیمان  5 ّدح » ناهرب و   » باتک ار  باتک  نیا  دیاب  تقیقح  رد  اّما  دوشیم ؛ نشور  ّدح ، هب 

لـصوتلا وه  و  ةرهاظ ؛ باتکلا  ۀـعفنمف  یقیقحلا ، روصتلا  ینیقیلا و  قیدـصتلل  ۀـعقوملا  قرطلا  ةدافإ  وه  باتکلا و  ضرغ  اـنرکذ  اذإ  و  ( 7)
ۀیقیقحلا تاروصتلا  ۀینیقیلا و  مولعلا  یلإ 

20 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. اعم ۀیلمعلا  ۀیرظنلا و  مولعلا  اهنازیمب  نزن  انذخأ  و  قطنملا ؛ یه  یتلا  ۀلآلا  هذه  لامعتسا  یف  انعرش  اذإ  انل  ۀیرورضلا  لب  انل ؛ ۀعفانلا 

رهاـظ نآ  يهدـیاف  تسا ، یقیقح  رّوصت  ینیقی و  قیدـصت  هب  لـین  قرط  هب  لّـسوت  هک  باـتک ، نیا  فدـه  دروـم  رد  هتـشذگ  ناـیب  زا  ( 7)
يرظن و مولع  شجنـس  قطنم و  رازبا  لامعتـسا  هاگدـید  زا  هک  یقیقح  تاروصت  ینیقی و  مولع  هب  ندیـسر  زا  تسا  تراـبع  نآ  دوشیم و 

. تسا يرورض  هکلب  دنمدوس ، اهنتهن  ام  يارب  نآ  هارمه  یلمع  مولع 
يذلا نفلا  قح  نم  ناکف  بیترتلا ؛ نم  یعیبط  جهن  یلع  اهرثکأ  فلس  تفلـس ، یتلا  نونفلا  نإ  ( 8  ) ناهربلا باتک  ۀبترم  یف  یناثلا  لصفلا 

قح نم  ناک  و  سایقلا ؛ یف  يذـلا  یلع  مدـقی  نأ  مزاجلا  لوألا  بیکرتلا  یف  يذـلا  نفلا  قح  نم  و  تابکرملا ؛ یلع  مّدـقی  نأ  طئاسبلا  یف 
یلع اهـضعب  مدـقی  نأ  زئاجلا  نمف  اهیلإ  انلقتنا  یتلا  نونفلا  هذـه  امأ  و  ۀـصاخلا . تاـسایقلا  یلع  مّدـقی  نأ  قلطملا  ساـیقلا  یف  يذـلا  نفلا 

ناهربلا یف  يذلا  نفلا  اذه  بتر  لوألا  ملعملا  نوکی  نأ  هبـشألا  نکل  ۀیرورـض . ۀـجاح  عاضوألا  بیتارتلا و  نم  ءیـش  یلإ  سیل  و  ضعب ؛
ضرغلا اذـه  و  نیقیلا . قحلا و  بسک  یلإ  لصوتلا  وه  هسفن ، سایقلا  یف  و  فلـس ، اـم  عیمج  یف  لـضفألا  ضرغلا  نـأل  نونفلا : رئاـس  لـبق 

رئاس هدیفی  ام  امأف  لفّنلا . لبق  ضرفلا  یلإ  لغشلا  فرـصی  نأ  مّهألا و  مّدقی  نأ  ءیـش  لک  یف  یلوألا  و  نونفلا . رئاس  نود  نفلا  اذه  هدیفی 
ام لیبس  یلع  هنم  ملعتی  ام  الإ  ۀیـصاخلا  تالامکلا  ةدافتـسا  نود  ۀکرتشملا  ۀیندملا  رومألا  یف  اهـضعبب  عفتنی  یتلا  رومألا  نم  هنأکف  نونفلا 
هب حـبکیل  وا  هب  ضاتریل  اهـضعب  و  هنم ؛ زرحتیل  ملعتی  اهـضعب  نأل  کلذ  و  كرتشملا . لامکلا  لبق  صاـخلا  لاـمکلا  و  رذـحیل . رّـشلا  ملعتی 
امم کلذ  عیمج  و  الیخت . نولیختی  وأ  انظ  هنم  نونظی  امب  حلاصملا  یلع  مهلمح  یف  روهمجلا  ۀبطاخم  یلع  هب  ردقیل  اهضعب  و  قحلا . دناعم 

. ماسقألا ۀلمکتل  هصیخلت  نع  ۀینغ  ال 
21 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ناهرب باتک  يهبترم  رد  ّمود  لصف 

نف دشاب و  مّدـقم  تابّکرم  رب  طیاسب 6  نف  هک  دوب  نیا  قح  دـیدرگ و  تاـعارم  ثحب  یعیبط  بیترت  ارثکا  قطنم ، يهتـشذگ  نونف  رد  ( 8)
کنیا هک  ینونف  زا  کی  ره  اّما  دشاب . مّدقم  صاخ 7  تاسایق  نف  رب  قلطم  سایق  نف  و  دوش ؛ حرطم  سایق  نف  رب  مّدـقم  مزاج  لّوا  بیکرت 

دسریم رظن  هب  لاح  نیا  اب  تسین . زاین  دروم  اترورض  یّصاخ  بیترت  چیه  و  دشاب ، مدقم  يرگید  رب  دناوتیم  میاهدش  لقتنم  اهنآ  ثحب  هب 
و قطنم ،]  ] يهتشذگ نونف  يهمه  زا  یلصا  فده  اریز  دشاب : هدرک  حرطم  سمخ ] تاعانص   ] نونف ریاس  زا  لبق  ار  ناهرب  نف  لّوا  مّلعم  هک 

مّدـقم يرما  ره  رد  و  دوشیم ، لـصاح  رگید ، ثحاـبم  رد  هن  و  ناـهرب ، نف  رد  فدـه  نیا  و  تسا ، نیقی  ّقح و  بسک  ساـیق ، دوخ  یتح 
تروص نیا  هب  دـننکیم  هدافا  نونف  ریاس  هچنآ  اّما  تخادرپ . بجاو  رما  هب  دـیاب  بّحتـسم  رما  زا  لبق  هکناـنچ  دراد ؛ تیولوا  ّمها ، نتـشاد 

زا یخرب  میلعت  دوشیمن و  هدافتـسا  صاخ  تالامک  اهنآ  زا  دنتـسه و  دـنمدوس  كرتشم  یعامتجا  لـئاسم  رد  اهنآ 8  زا  یـضعب  هک  تسا 
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یخرب اریز  تسا . كرتشم  لامک  زا  لبق  صاخ  لامک  و  دوشیم . میلعت  اهنآ  زا  زارتحا  رطاخ  هب  هک  تسا  ّرـش  روما  میلعت  نوچ  مه  اهنآ 9 
بـسک رطاخ  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  و  دوشیم . میلعت  ّقح  دـناعم  بوکرـس  اـی  نیرمت  رطاـخ  هب  یخرب  و  نآ ، زا  زارتحا  رطاـخ  هب  نونف  نیا  زا 
دوشیم میلعت  دـننکیم ، ّنظ  ای  لّیخت  هک  هچنآ  قیرط  زا  شیوخ ، حـلاصم  رب  اهنآ  نتـشاداو  يارب  مدرم  يهدوت  اب  نتفگ  نخـس  رب  ییاناوت 

. تسا ریذپانبانتجا  سمخ ] تاعانص   ] ماسقا لیمکت  يارب  نونف  نیا  صیخلت  و  . 10
هیلع درو  راکنتـسالا  لک  هلوقی  ام  رکنتـساف  نفلا ، اذـه  یلع  لدـجلل  مّلعملا  ّنفلا  مّدـقتی  نأ  وه  بوصألا  نأ  يأر  نم  سانلا  نم  نکل  ( 9)

، لیبسلا کلذ  کلسف  لجألا  یف  هل  یلمأ  رخأتلل و  هتقو  عسو  نم  نإف  دّرلا : کلذ  لک  ریکنلا و  کلذ  لک  لجرلا  قحتسی  سیل  و  درلا ، لک 
و راکزورلا . یلع  ۀقفـشلا  رایتخالا و  نسح  ۀـهج  نم  نسحأ  لوألا  نإـف  هجو . نم  نسحأ  لوـألا  ناـک  نإ  و  هجو ، نم  نسحأ  کـلذ  ناـک 

یناهرب امهنم : دحاو  لک  نم  و  ءارقتـسالا ، سایقلا و  یلع  وه  امنإ  لدجلا  رادم  نأل  کلذ  و  جیردتلا : نسح  رایتخا  ۀهج  نم  نسحأ  یناثلا 
. یناهرب ریغ  و 

یه ۀیناهربلا  تاءارقتـسالا  و  هیلع . فقتـس  امک  سایقلا  ۀّیلوأ  ۀبّرجم و  ۀسوسحم و  تامدقم  نم  ۀفلؤملا  یه  یلوألا  ۀـیناهربلا  تاسایقلا  و 
و يوعدلا . بسحب  وأ  رهاظلا  بسحب  ۀیفوتسملا  نم  هؤارقتسا  و  ةروهشملا ، تامدقملا  نم  وهف  یلدجلا  سایقلا  امأف  ةروکذملا . ۀیفوتسملا 

22 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
بـسحب ءارقتـسا  اضیأ  وهف  یقیقح  ءارقتـسا  لک  و  سکعنی . و ال  اهمکح . یف  ةروهـشم و  اهنإف  ۀیلوأ  وأ  ۀـبرجم  وأ  ۀـسوسحم  ۀـمدقم  لک 

، لدـجلا یف  ةروکذـم  ۀـیناهربلا  داوملا  نم  ریثک  لب  ناهربلا ، نع  دـیعب  ءیـش  وهف  لدـجلا  یف  دروأ  ام  لک  سیل  و  سکعنی . ـال  و  رهاـظلا ،
ضری مل  ۀـقداص  یه  ثیح  نم  تذـخأ  وـل  و  ةروهـشم . یه  ثیح  نم  لـب  طـسو ، ـالب  وأ  طـسوب  ۀـقداص  یه  ثیح  نم  ذـخؤت  مل  اـهنکل 

و ةروهـشم ، نوکت  داوم ال  یلإ  ناهربلا  بعـشتیس  معن  یلوألا . یناهربلا  ةداملا  نم  معأ  یلوألا  ۀـیلدجلا  ةداـملاف  ۀـقداص . ریغ  تاروهـشمب 
، اهلامعتـسا لدجلا  عفدی  ۀیناهربلا ال  داوملا  کلت  نیب  نوکت  یتلا  ۀبـسنلا  نإف  کلذ  عم  و  ناهربلل . یلوألا  داوملاب  داوملا  کلت  تسیل  نکل 

امبر اهسفنأ  دودحلا  نکل  لدجلا ، یف  لمعتـستف  دودحلا  کلت  نیب  یتلا  ۀبـسنلا  امأ  و  لیبس . اهتفرعم  یلا  هل  سیل  هنأل  اهلمعتـسی  امنإ ال  لب 
یف اضیأ  یطعی  اـمم  یناوثلا  داوملا  بسن  نذإـف  دودـحلا . نیب  یتلا  بسّنلا  یطعی  اـمنإ  دودـحلا  یطعی  ـال  قطنملا  یف  و  لدـجلا . نع  ّتقد 

. قطنملا بسحب  لدجلا  ۀعانص  میلعت 
راـکنا و اـب  نخـس  نیا  و  دـشاب ، مّدـقم  ناـهرب ]  ] نف نیا  رب  دزوـمآیم  ار  لدـج »  » هک ینف  تسا  رتـهب  هک  دـنراد  داـقتعا  یـضعب  نکل  ( 9)

ریخأت هب  يارب  هک  یسک  اریز  تسین ، تفلاخم  راکنا و  نینچ  قّحتـسم  ییأر  نینچ  بحاص  و  تسا ، هدش  وربور  نارگید ]  ] دیدش تفلاخم 
؛ دوب دهاوخ  رتهب  یتهج  زا  قیرط  نیا  دنک ، نینچ  و  دهد ، تلهم  شیارب  راک ] نیا  رد   ] لجا دشاب و  هتـشاد  یفاک  تقو  ناهرب  نف  نتخادنا 
و تساور ، راگزور  زا  سرت  رایتخا و  نسح  تهج  زا  ناهرب  نتـشاد  مّدقم  دراد . تیحجرا  يرگید  تهج  زا  ناهرب  نتـشاد  مّدقم  دـنچره 
ود نیا  زا  کیره  و  تسا ، راوتسا  ءارقتسا  سایق و  رب  لدج  رادم  اریز  تسا : بسانم  میلعت  رد  جیردت  تیاعر  تهج  زا  لدج  نتشاد  مّدقم 

کی زا  ای  دباییم ، فیلأت  یلّوا  بّرجم و  سوسحم و  تامّدـقم  زا  ای  یناهرب  ياهسایق  نیلّوا  و  دـشاب . یناهرب  ریغ  یناهرب و  تسا  نکمم 
ار دارفا  ماـمت  هک  دنتـسه  یتائارقتـسا  یناـهرب  تائارقتـسا  و  دـش . یهاوخ  فقاو  نآ  رب  يدوز  هب  هکناـنچ  دوشیم ، هجیتن  یهیدـب  ساـیق 

فرط  ] ياعدا بسح  هب  ای  رهاظ و  بسح  هب  ای  یلدـج  ءارقتـسا  دوشیم و  لصاح  روهـشم  تامّدـقم  زا  یلدـج  سایق  اـّما  دـننک . ءاـفیتسا 
ره و  سکعرب . هن  اّما  تسا ؛ روهـشم  مکح  رد  هدوب و  روهـشم  یلّوا ، یبرجت و  سوسحم و  يهمدـقم  ره  و  دوشیم . بوسحم  ّمات  هلداجم ]

دوش دراو  لدـج  رد  هچنآ  ره  هک  تسین  روطنیا  و  سکعرب . هن  دوشیم و  بوـسحم  ءارقتـسا  مه  رهاـظ  بسح  هب  یقیقح ، ماـت و  ءارقتـسا 
، ناشندوب قداص  ثیح  زا  لدج  رد  ّداوم ] نیا   ] نکل تسا ، هدافتسا  دروم  لدج  رد  یناهرب  داوم  زا  يرایـسب  هکلب  دشاب ، یناهرب  ریغ  يرما 
زا افرـص  ّداوم ] نیا   ] رگا و  دنوشیم . لامعتـسا  تیروهـشم  ثیح  زا  هکلب  دنوشیمن  ذخا  هطـساویب ، قدص  هاوخ  هطـساو ، اب  قدص  هاوخ 

، دندشیم ذخا  ناشندوب  قداص  ثیح 
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23 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
لاحنیا اب  تسا ، یناهرب  ّداوم  نیلّوا  زا  ّمعا  یلدـج  داوم  نیلّوا  سپ  دـشیمن . هداد  تیاضر  قداـص  ریغ  تاروهـشم  هب  لدـج ] رد   ] زگره

لدـج لاـحنیا  اـب  دنتـسین . ناـهرب  ّداوم  نیلّوا  ّداوم  نیا  نکل  دنتـسین ، روهـشم  هک  دـنوشیم  بعـشنم  يّداوم  هب  تیاـهن  رد  یناـهرب  ّداوم 
لدـج حطـس  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  لدـج  رد  اـهنآ  لامعتـسا  مدـع  نکل  دـنکیمن ، ّدر  ار  یناـهرب  ّداوم  نیب  دوجوم  تبـسن  لامعتـسا 

ياوتحم دوخ  یهاگ  لاح  نیع  رد  دوشیم ، تیاعر  لدج  رد  دودح  نیب  دوجوم  تبـسن  اّما  درک . بسک  یتفرعم  اهنآ  هب  تبـسن  ناوتیمن 
نیب ياهتبـسن  نیاربانب  ددرگیم . یـسررب  دودح  نیب  دوجوم  ياهتبـسن  هکلب  دودـح ، دوخ  هن  قطنم  رد  و  تسا ؛ لدـج  زا  رتقیقد  ّدـح 

. تسا رظن  حمطم  لدج  تعانص  میلعت  رد  قطنم  بسح  هب  لدج  يوناث  داوم 
داوملا یلإ  نافلتخم - نایئیـش  امه  و  لدـجلا - نوناـق  میلعت  یف  یطعت  یتلا  بسنلا  ۀبـسن  لدـجلا و  ةداـم  ۀبـسنف  کلذـک  ناـک  اذإ  و  ( 10)

یلإ قلطملا  سایقلا  ةروص  ۀبسن  نافلتخم - نائیـش  امه  و  ناهربلا - نوناق  میلعت  یف  داوملا  دودحل  یطعت  یتلا  بسنلا  یلإ  ناهربلل و  یلوألا 
. یناهربلا سایقلا 

ناهرب و ّداوم  هب  تبـسن  دـنافلتخم - زیچ  ود  هک  لدـج - میلعت  رد  ثحب  دروم  طباور  لدـج و  يهداـم  نیارباـنب  تسا ، نینچ  نوچ  ( 10)
11 یناهرب . سایق  هب  تسا  قلطم  سایق  تبسن  لثم  دنافلتخم - زیچ  ود  هک  ناهرب - داوم  دودح  يهرابرد  ثحب  دروم  طباور 

نکل لدجلا . باتک  میدقت  یلإ  یعاودلا  يدحإ  یه  کلت  کلذکف  سایقلا ، میدقت  یلإ  یعاودلا  يدـحإ  ۀبـسنلا  هذـه  تناک  اذإ  و  ( 11)
یه یناهربلا  سایقلا  یلإ  قلطملا  سایقلا  ۀبـسن  و  اضراع . نوکی  دـق  ءیـشلل و  امّوقم  نوکی  دـق  ماعلا  نأل  کلذ  و  قرف . کلذ  دـعب  امهنیب 
نم طسو - الب  قداصلا  یلإ  ناسنإلا  تفتلا  اذإ  کلذـل  و  مّوقم . رمأ  ۀبـسن  سیل  طسو  الب  قداـصلا  یلإ  روهـشملا  ۀبـسن  و  مّوقم . رمأ  ۀبـسن 
امک هب  قیدصتلا  یف  اللخ  کلذ  عقوأ  امل  عینش ، لب  روهـشم ، ریغ  هنأ  الثم  ضرف  لب  هترهـس ، یلإ  تفتلی  مل  و  طسو - الب  قداص  وه  ثیح 

صخألا یلإ  جردـتلا  مث  معألاب  ءادـتبالا  نإف  کلذـک  ناک  نإ  هنکل و  عنتمال . لب  لتخال ، قلطملا  سایقلا  دـح  یناهربلا  ساـیقلا  بلـس  ول 
. امّوقم سیل  معألا  ناک  نإ  و  عفان ، رمأ  معألا ، کلذ  یف  هکراشی  ام  نیب  هنیب و  لصفلا  هیف  افّرعتم 

[ یناهرب سایق  رب  قلطم   ] سایق نتشاد  مّدقم  لیالد  زا  یکی  یتبسن 12  نینچ  رگا  و  ( 11)
24 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ّماع رما  هکنیا  نآ  و  دنراد ؛ قرف  مه  اب  ود  نیا  لاحنیا  اب  دوب . دهاوخ  ناهرب ] رب   ] لدـج میدـقت  لیالد  زا  یکی  تبـسن  نیمه  سپ  دـشاب ،
قداص رما  هب  روهشم  تبسن  یلو  تسا ، مّوقم  رما  تبـسن  یناهرب  سایق  هب  قلطم  سایق  تبـسن  و  نآ ، ضراع  هاگ  تسا و  صاخ  مّوقم  هاگ 

رظن رد  تسا - قداص  هطساویب  هک  ثیح  نیا  زا  ار - هطساویب  قداص  رما  ناسنا  هاگره  لیلد  نیمه  هب  تسین . مّوقم  رما  تبسن  هطـساویب 
قیدصت رد  یللخ  ضرف  نیا  دنک  یّقلت  روهـشم  فالخ  ای  روهـشم  ریغ  الثم  ار  نآ  یتح  هکلب  دنکن ، یتیانع  نآ  ترهـش  هب  دـشاب و  هتـشاد 

. ددرگیم عنتمم  هکلب  لتخم و  نآ  ندوب  ناهرب  دوش ، بلـس  یناهرب  سایق  زا  ندوب  قلطم  سایق  ّدح  رگا  هکیلاح  رد  دـنکیمن ؛ داجیا  نآ 
دنمدوس ود  نیا  نیب  توافت  نتخانـش  ّصخا و  يوس  هب  یجیردت  نتفر  ّمعا و  اب  ندرک  عورـش  اّما  تسا ، حیحـص  بلطم  نیا  دـنچره  نکل 

. دشابن ّصخا ]  ] مّوقم ّمعا ، دنچره  تسا ؛
اذإ ۀـلوهجملا  رومألا  نإف  اضیأ  و  ناهربلا . یلإ  لقتنا  مث  لدـجلل  الوأ  نطف  اـمنإ  هنإـف  ناـهربلا : ۀـکلم  تلـصح  ةروصلا  هذـه  یلع  و  ( 12)
اذه و  یناهربلا . سایقلا  یلإ  اهنم  صلختی  مث  ضایترالا ، لیبس  یلع  ۀیلدج  تاسایق  الوأ  دروت  نأب  رمألا  رثکأ  یف  اهیلإ  لصوتی  امنإف  تبلط 

. لدجلا هعانص  یف  هملعتس  ءیش 
لقتنم ناهرب  نف  هب  سپـس  هدرک و  نیرمت  لدـج  نف  رد  ادـتبا  صخـش  اریز  دوشیم : لصاح  ناـهرب  يهکلم  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  ( 12)
ساـیق نآ  زا  سپ  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  نیرمت  لـیبس  رب  یلدـج  تاـسایق  ادـتبا  ارثکا  لوهجم  روما  فشک  رد  نینچمه  دوشیم .

. تفرگ یهاوخ  دای  لدج  تعانص  رد  يدوز  هب  ار  نآ  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دوشیم ؛ هتفرگ  راک  هب  یناهرب 
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یلإ تلقن  نإ  و  ۀیئزجلا . رومألا  امهعوضوم  نأل  کلذ  و  ۀیرظنلا : ۀیلکلا  رومألا  یف  عفنلا  نع  نادیعبف  رعـشلا  ۀـباطخلا و  ۀعانـص  امأف  ( 13)
. ۀیلکلا رومألا  یه  تملظ  ۀیلکلا  رومألا 

روما رد  اهنآ  زا  هدافتسا  و  تسا ، یئزج  روما  اهنآ  عوضوم  اریز  دنتـسین ، دنمدوس  يرظن  یّلک  روما  رد  رعـش  هباطخ و  تعانـص  اّما  ( 13)
. دوشیم یقلت  ّدح  زا  زواجت  یعون  یّلک 

. عفانلا راضلا ال  مدقت  مدقتت  تناک  امنإ  اهنإف  نامزلا ، یف  ناهربلا  لبق  الوأ  تناک  اهنأ  یف  لدجلا  تکراش  نإ  اهنإف و  ۀـطلاغملا  امأ  و  ( 14)
ۀیطلاغملا ةداملا  لب ال  هجوب . ناهربلا  ةدامل  ۀکراشمب  اهتدام  و ال  هجوب ، عفنی  امم  تسیل  ۀطلاغملا  و  عفانلا . مدقت  لدجلا  مدقت  و 

25 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. سکعلاب و ال  هتروص ، یلع  اهتروص  ناهربلا و ال  ةدام  یلع  لمحت 

مّدـقم عقاو  رد  ناهرب ، رب  هطلاغم  نتـشاد  مّدـقم  نکل  تسا ، كرتشم  لدـج  اب  ناهرب  رب  ینامز  مّدـقت  تهج  زا  دـنچره  هطلاغم  اّما  و  ( 14)
هک تسین  يرما  هطلاغم  و  تسا . دنمدوس  رما  نتشاد  مّدقم  لدج ، نتشاد  مّدقم  یلو  دنمدوس ، رما  نتـشاد  مّدقم  هن  تسا  ّرـضم  رما  نتـشاد 
هن یناهرب و  يهدام  رب  یطلاغم  يهدام  هن  درادـن . تکراشم  ناهرب  يهدام  اب  یتهج  چـیه  زا  مه  هطلاغم  يهدام  دـشاب و  دـنمدوس  یهجو  هب 

. تسا قداص  بلطم  نیا  سکع  هن  تسا و  لمح  لباق  ناهرب  تروص  رب  هطلاغم  تروص 
. ۀطلاغملا مکح  یلع  تناک  وأ  لدجلا ، مکح  نم  لدجلاب و  ۀهبـشم  امإ  تناکف  نامزلا  یف  ناهربلا  یلع  اضیأ  تمدقت  دقف  ۀباطخلا  و  ( 15)

. ام ۀکراشم  عم  يذلا  عفانلا  مدقتلا  لب  دوصقملا ، وه  نامزلا  یف  مدقتلا  سیل  و 
هطلاغم مکح  ای  و  دراد ، ار  نآ  مکح  هدوب و  لدـج  هیبش  ای  نیاربانب  تسا ، مدـقم  ناهرب  رب  ینامز  رظن  زا  یهاگ  نوچ  مه ، هباـطخ  و  ( 15)

رظن حمطم  دراد  ناهرب  اب  یتکراشم  يدنمدوس  نیع  رد  هک  يرما  نآ  مّدقت  هکلب  تسین ، رظنّدم  ینامز  مدقت  فرـص  اّما  تشاد . دهاوخ  ار 
13 تسا .

لصحی امنإ  و  ۀغابصلا ، ةراجنلا و  ملعت  لثم  یعانص  هنم  ملعتلا  میلعتل و  ( 16  ) قبس دق  معلبف  ینهذ  ملعت  میلعت و  لک  نأ  یف  ثلاثلا  لصفل 
کلتب ظفلتلا  یلع  ۀـبظاوملاب  لصحی  امنإ  و  ام ، ۀـغل  وأ  ام  رعـش  نیقلت  لثم  ینیقلت  هنم  و  ۀعانـصلا . کـلت  لاـعفأ  لامعتـسا  یلع  ۀـبظاوملاب 
داقتعا ناسنإلا  فلأی  نأ  وه  و  يدـیلقت ، هنم  و  هملعتم . یلع  ةروشملاب  لصحی  امنإ  و  یبیدأـت ، هنم  و  ۀـکلم . لـصحیل  ظاـفلألا  تاوصـألا و 

هتقو و یف  هنع  لفاغ  هنکل  دیدحلا ، بذجی  سیطانغملا  نأ  ملعی  نم  لاحک  یهیبنت  هنم  و  ملعملاب . ۀقثلا  ۀهج  نم  هل  لصحی  امنإ  و  ام ، يأر 
. بجعتلا هنع  لوزی  هبنتی و  ذئنیحف  هلاح . تفرع  يذلا  سیطانغملا  وه  اذه  هل : لاقیف  هنم ، بجعیف  دیدحلل ، ابذاج  هساسحإ  دـنع  هل  نطفی  ال 

نمک وأ 
26 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

وأ ینهذـب  اهنم  ءیـش  سیل  و  رخأ ، فانـصأ  هنم  و  هل . اهریرقت  یف  لاتحیف  هنهذ  یف  وأ  ةرابعلا  یف  صقنل  اهل  نطفی  ـالف  لـئاوألاب  بطاـخی 
مل اّم  اروصت  عقوی  وأ  نکی ، مل  ایأر  وأ  اداقتعا  عقوی  نأ  هنأش  نم  لوقعم  وأ  عومـسم  لوقب  بستکی  يذـلا  وه  يرکفلا  ینهذـلا و  و  يرکف .

سدحی ام  ۀهج  نم  نوکیف  نیتهج . نم  هسفن  عم  دحاو  ناسنإ  نیب  نوکی  دق  نیناسنإ و  نیب  نوکی  دق  ینهذلا  ملعتلا  میلعتلا و  اذـه  و  نکی .
رابتعالاب دـحاو و  تاذـلاب  ملعتلا  میلعتلا و  و  امّلعتم . سایقلا - نم  ۀـجیتنلا  دیفتـسی  ام  ۀـهج  نم  و  امّلعم ، الثم - سایقلا  یف  طـسوألا  دـحلا 

. نانثا
يذـلا یلإ  سایقلاب  و  املعت ، هیف - لصحی  يذـلا  یلإ  سایقلاب  یمـسی  مولعمب - لوهجم  باستکا  یلإ  اـّم  قایـسنا  وه  و  ادـحاو - ائیـش  نإـف 

. كرحتلا کیرحتلا و  لثم  امیلعت . ۀلعافلا - ۀلعلا  وه  و  هنع ، لصحی 

تسا 14 ملع  کی  هب  قوبسم  ینهذ  مّلعت  میلعت و  ره  هکنیا  رد  مّوس  لصف 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


لاـمعا نیرمت  قـیرط  زا  هک  يزرگنر  يراـجن و  میلعت  دـننام  تسا ، یعانـص  مّلعت  میلعت و  نآ  زا  یعوـن  دراد ؛ یعاوـنا  مّلعت  میلعت و  ( 16)
نیرمت قیرط  زا  هک  ّصاخ ، یناـبز  نیقلت  اـی  رعـش  نیقلت  دـننام  تسا ، ینیقلت  مّلعت  میلعت و  رگید ، یعون  دوشیم . لـصاح  اـهنآ  هب  طوبرم 

رگید و  دوشیم ؛ لصاح  مّلعتم  اب  تروشم  قیرط  زا  هک  تسا  یبیدأـت  مّلعت  میلعت و  رگید  و  دوشیم ؛ لـصاح  نآ  يهکلم  بسک  ظاـفلا و 
میلعت و زا  عون  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  سنا  صاخ  ییأر  کی  هب  داقتعا  اـب  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  تسا و  يدـیلقت  مّلعت  میلعت و 

بذـج ار  نهآ  ابرنهآ  دـنادب  یـسک  هکنیا  دـننام  تسا ، یهیبنت  مّلعت  میلعت و  رگید  و  ددرگیم ؛ لـصاح  مّلعم  رب  داـمتعا  تهج  زا  مّلعت 
هک دوش  هتفگ  نوچ  و  دنک ، بّجعت  ابرنهآ  طسوت  نهآ  بذـج  زا  هک  يوحن  هب  دـشاب  هتـشاد  تلفغ  نآ  زا  ّصاخ  ینامز  رد  اّما  دـنکیم 

، دوش هضرع  وا  رب  تایهیدب  زا  یکی  هک  یسک  دننام  ای  دوش ؛ فرطرب  وا  بّجعت  هدش و  هبّنتم  دنکیم  بذج  ار  نهآ  هک  تسا  ابرنهآ  نیا 
میلعت دوش . ییوجهراچ  يو  رب  بلطم  نایب  اب  سپ  دنکن ، كرد  ار  نآ  شیوخ  نهذ  ییاناوت  مدع  رطاخ  هب  ای  ترابع  صقن  رطاخ  هب  وا  اّما 

. تسین يرکف  ای  ینهذ  مّلعت  میلعت و  عقاو  رد  عاونا  نیا  زا  کی  چیه  هتبلا  هک  دراد  زین  يرگید  عاونا  مّلعت  و 
يرّوصت ای  يأر  هدیقع و  شیادـیپ  بجوم  هک  لوقعم  ای  عومـسم  ینخـس  قیرط  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و 

مّلعت میلعت و  عون  نیا  دوش . بسک  تسا ، هدوبن  البق  هک  ددرگ 
27 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ار سایق  طسوا  ّدـح  هک  تهج  نآ  زا  درف  الثم ، دریگیم . ماـجنا  ظاـحل ، ود  هب  اـّما  درف ، کـی  طـسوت  یهاـگ  درف و  ود  نیب  یهاـگ  ینهذ 
تسا و دـحاو  يرما  اـتاذ  عـقاو  رد  مّلعت  میلعت و  تسا . مّلعتم  دـنکیم  ذـخا  ار  ساـیق  يهجیتـن  هک  تهج  نآ  زا  و  مّلعم ، دـنزیم ، سدـح 

لـصاح وا  رد  هک  يدرف  هب  تبـسن  تسا - مولعم  رما  طسوت  لوهجم  رما  باستکا  نامه  هک  دـحاو - رما  نیا  تسا . يرابتعا  نآ  یگناگود 
. كّرحت کیرحت و  دننام  دوشیم . هدیمان  میلعت  دیآیم  دیدپ  یلعاف ، تلع  ینعی  وا ، زا  هک  يدرف  هب  تبسن  مّلعت ، دوشیم 

لوق دعب  نانوکی  امنإ  امهب  نینئاکلا  روصتلا  قیدصتلا و  نأل  کلذ  و  قبس . دق  ملعب  لصحی  امنإف  يرکف  ینهذ و  ملعت  میلعت و  لک  و  ( 17)
نأ هنأش  ام  ۀهج  نم  لب  قفتا ، فیک  امولعم ال  نوکی  نأ  بحی  و  الّوأ ، امولعم  لوقلا  کلذ  نوکی  نأ  بجی  و  لوقعم . وأ  عومسم  مدقت  دق 

. ةوفلابف لعفلاب  نکی  مل  نإ  بولطملاب : اّم  املع  نوکی 
دیدپ رّوصت  قیدصت و  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  دوشیم . لصاح  قباس  ملع  کی  قیرط  زا  افرـص  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و  ره  ( 17)
مولعم الوا  نخـس  نآ  تسا  بجاو  و  دراد . مّدقت  هک  تسا  یلوقعم  ای  عومـسم  نخـس  زا  دعب  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و  قیرط  زا  هدـمآ 

. تسا بولطم  هب  ملع  مکح  رد  هوقلاب ، لقادح  لعفلاب  هنرگا  هک ، تهج  نیا  زا  هکلب  نکمم ، تروص  ره  هب  هن  هتبلا  و  دشاب ،
یف هیلع  مدقتی  يذلا  لوقلا  روصت  یناثلا  و  دعب . هب  قدصی  مل  نإ  بولطملا و  روصت  اهدحأ  ۀـثالث : تامولعم  همدـقتیف  قیدـصتلا  امأ  ( 18)

لوقلا تلعج  ءاوس  و  بولطملاب . قیدصت  تامولعملا  ۀـثالثلا  هذـه  عبتیف  ۀـبترملا . یف  هیلع  مدـقتی  يذـلا  لوقلا  قیدـصت  ثلاثلا  و  ۀـبترملا .
: نیهجو نم  اهب  ملعلا  لصحی  تامدقم  وأ  ۀمدقم  نم  دب  الف  کلذ ، ریغ  وأ  اریمض  وأ  الیثمت  وأ  ءارقتسا  وأ  اسایق  ۀبترملاب  هیلع  مدقتی  يذلا 

. نکی مل  قیدصت  اهب  بستکی  یتح  ایناث ، قیدصتلا  و  الّوأ ، روصتلا  ۀهج  نم 
رب هبتر  ظاحل  زا  هک  یلوق  رّوصت  مّود ، دشابن . مأوت  نآ  قیدصت  اب  دنچره  بولطم ، رّوصت  لّوا ، تسا : قوبـسم  رما  هس  رب  قیدصت  اّما  ( 18)

ماجنا هناگهس  تاـمولعم  نیا  زا  دـعب  بولطم  قیدـصت  تسا . مّدـقم  نآ  رب  هبتر  ظاـحل  هب  هک  یلوق  قیدـصت  مّوس ، 15 و  تسا . مّدـقم  نآ 
ای همدقم  شریذپ  زج  ياهراچ  دشاب ، هریغ  ای  ریمض  سایق  ای  لیثمت  ای  ءارقتـسا  ای  سایق  هبتر ، ظاحل  هب  مّدقم  لوق  هکنیا  زا  ّمعا  و  دوشیم .

دوش لصاح  ملع  اهنآ  هب  تبسن  قیدصت  روصت و  ظاحل : ود  زا  هک  یتامّدقم 
28 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا هدوبن  البق  هک  دیآ  دیدپ  یقیدصت  قیرط  نیا  زا  هکنیا  ات  تسین ،
ملعتلا میلعتلا و  یلإ  لّصّوتی  امنإ  اضیأ  ۀیلمعلا  تاعانـصلا  یف  و  ریغ . مسرلا ال  وأ  دحلا  ءازجأ  روصت  همدـقتی  نأ  بجیف  روصتلا  امأ  و  ( 19)

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


رـشنی مودـقلاب و  تحنی  هنأـش  نم  بشخلا  نأ  و  مودـقلا ؛ اـم  بشخلا و  اـم  ـالوأ  ملعی  نأ  بجی  ةراـجنلا  ملعتم  نأ  اـمک  مدـقتم : مـلع  نـم 
. اذه هبشأ  ام  بقثملاب و  بقثی  راشنملاب و 

زا زین  یلمع  تاعانـص  رد  و  رگید . زیچ  هن  دـشاب ، مّدـقم  مسر  ءازجا  ای  ّدـح  ءازجا  رّوصت  تسا  بجاو  طقف  رّوصت ] دروم  رد   ] اـّما و  ( 19)
: دوشیم هتخادرپ  مّلعت  میلعت و  هب  یمدقم  ملع  قیرط 

خاروس هّرا و  اب  ندش  هدیرب  و  هدنراب ، ندش  هدنر  تیلباق  بوچ  هک  دنادب  دسانشب و  ار  هدنر  بوچ و  دیاب  ادتبا  يراّجن  مّلعتم  هکنیا  دننام 
16 دراد . ار  نآ  دننام  يروما  هّتم و  اب  ندش 

اضیأ ملعتی  دق  هنإف  اولاق  یسحلا . نع  قرفی  نأ  وه  ینهذ »  » هلوق یف  ضرغلا  نأ  اوبـسح  ینهذ ، ملعت  میلعت و  لک  لیق : امل  هنأ  ملعا  و  ( 20)
. قبس ملع  دعب  یناثلا  بلطتلا  اذه  نوکیف  هفرعتی ، هبلطتی و  وهف  هیسن  مث  سحلاب  ائیش  كردأ  نمک  قبس : دق  ملع  نع  ّیسح 

ام ائیـش  هریغ  اناسنإ  يرأ  اناسنإ  نأ  ول  و  سحلاب . دافتـسی  ام  یلع  نالاقی  میلعتلا ال  ملعتلا و  نوکی  نأ  هبـشی  هنإف  ینبجعی : سیل  اـمم  اذـه  و 
هب لوعفملل  لاقی  و ال  ائیش ، همّلع  هنإ  رخآلا  هب  لعف  ام  سفنل  لاقی  هنإف ال  هتفرعم ، هدنع  نکت  مل  سوسحمل  اکاردإ  هدافأف  هسح  یلع  هضرع 

کلذ و  لمع . ۀئیه  وه  هیری  ام  ناک  اذإ  کلذ  و  ۀیعانـص . ام  ۀکلم  هب  هل  ثدحیل  هارأ  ام  هارأ  امنإ  نوکی  نأ  الإ  مهللا  ائیـش ، مّلعت  هنإ  کلذ 
ّالأ و  افرعت ، افیرعت و  لب  املعت ، امیلعت و  سیل  اضیأ  اذه  نوکی  نأ  هبـشألا  و  سوسحم . وه  ثیح  نم  کلذل  اکردم  هنوک  رابتعا  ریغ  رابتعا 

. ۀفرعم لب  املع  تایئزجلا  كاردإ  نوکی 
« مّلعت میلعت و   » زا ار  نآ  هک  تسا  نیا  ینهذ » مّلعت  میلعت و  ره   » ترابع رد  ینهذ »  » دیق زا  فدـه  هک  دناهتـشادنپ  یخرب  هک  نادـب  و  ( 20)

سح اب  ار  يزیچ  یسک  هکنیا  دننام  تسا : ملع  کی  هب  قوبسم  زین  یّسح  مّلعت  میلعت و  هک  دناهتفگ  ساسا ] نیا  رب   ] و دنک . زیامتم  یـسح 
ملع کی  هب  قوبـسم  یتخانـش  نینچ  دیآرب ، نآ  نتخانـش  ددص  رد  هدرک و  بلط  ار  نآ  دعب  دزاس و  شومارف  ار  نآ  سپـس  دـنک ، كاردا 
رگا دوشیمن . هدـناوخ  مّلعت  میلعت و  دوش  بسک  ّسح  قـیرط  زا  هک  هچنآ  اریز  مریذـپیمن : نم  هک  تسا  يزیچ  نخـس  نیا  دوـب . دـهاوخ 

ار نآ  هدرک و  هضرع  يرگید  درف  هب  ار  يزیچ  يدرف 
29 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

درف نآ  لمع  اـجنیا  رد  تسا ، هتـشادن  ار  نآ  تفرعم  ـالبق  هک  هدـنک  هداـفا  يو  رب  یکاردا  قیرط  نیا  زا  دـهد و  رارق  وا  ّسح  ضرعم  رد 
هب طوبرم  تداع  داجیا  رما  کی  نتـشاد  هضرع  زا  فده  هکنیا  رگم  دوشیمن ؛ هدیمان  مّلعت  زین  مّود  درف  رد  هدش  لصاح  كاردا  و  میلعت ،

، رما نیا  و  دـشاب . لمع  کی  تیفیک  زا  ترابع  هدـش  هئارا  هچنآ  هک  دوشیم  لصاح  هاگنآ  ینعم  نیا  دـشاب و  مّود  درف  رد  تعنـص  کـی 
فیرعت هکلب  تسین ، مّلعت  میلعت و  مه  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  یّتح  تسا ؛ كردم  صخـش  فرط  زا  یـسح  كاردا  رابتعا  زا  ریغ  يرابتعا 

. تسا نتخانش  هکلب  تسین  ملع  تایئزج  كاردا  اریز  تسا ، فّرعت  و 
یف اعفان  اقبـس  نوکی  نأ  لب  قفتا ، قبـس  يأ  هب  ضرغلا  سیل  قبـس ، دـق  ملعبف  ّینهذ  ملعت  میلعت و  لک  نإ  مهلوق : نإـف  کـلذ  دـعب  و  ( 21)

ساسحألا یلإ  الـصوم  ائیـش  سیلف  لوألا  ساـسحألا  اـمأ  و  لولعملا . عم  ۀـلعلا  لوصح  ملعتلا  اذـه  یف  دوجولا  لـصاح  و  ملعتلا ، میلعتلا و 
. هعم ادوجوم  هیف ، اعفان  یناثلا  ساسحألا  یلإ  لصوملا  ببسلا  نم  اءزج  یناثلا و ال 

نم مهفی  وأ  فرعتلا ، فیرعتلا و  ملعتلا  میلعتلا و  لدـب  لعجی  نأ  بجیف  حیحـصلاک ، لیوأتلا  اذـه  یلع  مـالکلا  اذـه  نوکی  نأ  دـیرأ  نإـف 
. کلذ یف  ۀشقانم  و ال  فرعتلا ، فیرعتلا و  نم  مهفی  ام  لب  بتکلا ، هذه  یف  هیلع  أطاوتی  مل  ام  ملعتلا  میلعتلا و 

ره هب  تیقوبـسم  نیا  هک  تسین  نیا  تسا ، قوبـسم  ملع  کـی  هب  یمّلعت  مـیلعت و  ره  دـنیوگیم : هـک  یناـسک  فدـه  نآ ، رب  هوـالع  ( 21)
مّلعت هارمه  قباـس  ملع  هک  يوحن  هب  دـتفا ، دـنمدوس  مّلعت  میلعت و  رد  هک  تسا  یتیقوبـسم  فدـه  هکلب  دـنکیمن ، قرف  دـشاب  هک  یتروص 

زا هن  تسا و  مّود  ساـسحا  هب  یهتنم  هن  ـالاب ] لاـثم  رد   ] لّوا ساـسحا  هکیلاـح  رد  لولعم . اـب  ّتلع  دوجو  نوچمه  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو 
ترورض تروص  نیا  رد  دنک  یقّلت  حیحـص  ار  اهنآ  نخـس  هک  دشاب  نیا  ددص  رد  یـسک  رگا  اّما  دشابیم . مّود  ساسحا  هب  لین  بابـسا 
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حلطـصم اـهباتک  نیا  رد  هک  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  مّلعت  میلعت و  زا  اـی  دربـب ، راـک  هب  ار  فّرعت  فیرعت و  مّلعت ، میلعت و  ياـج  هب  هک  دراد 
. تسین هشقانم  حالطصا  رد  هتبلا  و  دوشیم ؛ هدیمهف  فّرعت  فیرعت و  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  تسین ،

دق نوکی  لئاقلا  اذه  نإف  ّيرکف :» ملعت  میلعت و  لک   » لئاقلا لوق  ۀحـص  یف  سیل  ّینهذ » ملعت  میلعت و  لک   » لئاقلا لوق  نإ  اولاق  دق  و  ( 22)
و نهذـلاب ، بستکی  يذـلا  وه  ینهذـلا  نأ  وه  و  رخآ : ءیـش  و  کـئلوأل . ضرع  اـم  مهل  ضرعی  ءـالؤهف  ّیـسحلا . يرکفلا »  » هلوقب جرخأ 

نأ وه  يدنع  يذلا  و  سحلاب ؟ يذلا  نع  هلصفی  ام  یلإ  ۀجاح  يأف  سحلا : ریغ  نهذلا 
30 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نوکیف بلطلا ؛ نم  عونب  نوکی  يذلا  وه  يرکفلا  نإف  یمهفلا : یـسدحلا و  يرکفلا و  نم  معأ  ینهذـلا  نأف  يرکفلا ؛ نم  حلـصأ  ینهذـلا 
یلإ ۀبسانملا  رومألا  ضرعتـست  لازت  الف  سایقلا . باستکا  یف  ةروکذملا  ۀهجلا  یلع  طسوألا  بلط  یلإ  سفنلا  كرحتت  مث  بولطم  كانه 

وأ نوکی . ام  اریثک  اذه  و  بلط . ریغ  نع  طسوألا  دحلا  لّثمت  نهذلل  حنس  اذإ  بولطملا  نوکی  نأ  وهف  یسدحلا  امأ  و  طسوأ . دح  دجت  نأ 
یمهفلا امأ  و  بلط . رکف و ال  ریغ  نم  ۀجیتن  قلختف  ربکأ ، امإ  رغـصأ و  امإ  دح  ۀعفد  اهیلإ  فاضیف  نهذلل  ۀحناس  نیتمدقملا  يدـحإ  نوکت 

. اذه عیمج  یقلتی  يذلا  وه  نهذلا  و  جراخ ، نم  مّلعم  نم  عمسب  لب  حونسب ، بلطب و ال  لصح  طسوألا  دحلا  نوکی  ّالأ  وهف 
هدـنیوگ نیا  و  تسین ، يرکف » مّلعت  میلعت و  ره   » تراـبع ّدـح  رد  تّحـص  رظن  زا  ینهذ » مّلعت  مـیلعت و  ره   » تراـبع دـناهتفگ  یخرب  ( 22)

و تسا . دراو  مه  اهنیا  رب  دش  دراو  اهنآ  یلبق ] يهیرظن   ] رب هک  يداریا  دنک . جراخ  ار  یّـسح  مّلعت ] میلعت و  « ] يرکف  » دـیق اب  ات  هتـساوخ 
بـسک نهذ  اـب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  تراـبع  ینهذ  هک  تسا  نیا  نآ  و  تـسا ] حرطم  اـجنیا  رد  مـه   ] يرگید لاکـشا  نآ ] رب  هوـالع  ]

[ دـیق  ] زا ینهذ  دـیق ]  ] نم رظن  هب  دراد ؟ دوجو  یّـسح  زا  ینهذ  نتخاس  ادـج  يارب  يزاین  هچ  نیارباـنب  تسا . ّسح  زا  ریغ  نهذ  دوشیم و 
يرکف مّلعت  میلعت و  تقیقح  رد  تسا : ّمعا  یمهف  یـسدح و  يرکف و  مّلعت ] میلعت و   ] زا ینهذ  مـّلعت ] مـیلعت و   ] اریز تـسا ، حلـصا  يرکف 

، دنکیم تکرح  نآ  طسو  ّدـح  هب  یبایتسد  يارب  سفن  هک  دراد  دوجو  یبولطم  مّلعت  میلعت و  عون  نیا  رد  سپ  تسا ؛ وجوتسج  یعون 
ّدح هب  هکنآ  ات  دهدیم  رارق  یـسررب  دروم  یپردیپ  ار  بولطم  اب  بسانم  روما  و  تسا . هدش  هتفگ  سایق  بسک  تیفیک  رد  هک  يوحن  هب 

وجوتسج هنوگره  یب  نآ ]  ] طسو ّدح  دش ، رادـیدپ  نهذ  يارب  بولطم  یتقو  هک  تسا  نآ  یـسدح  مّلعت ] میلعت و   ] اّما دوش . لیان  طسوا 
هفاضا نآ  رب  يرگید  ّدح  و  دوش ، رادیدپ  نهذ  يارب  همدقم  ود  زا  یکی  هکنیا  ای  دتفایم . قاّفتا  رایسب  هک  تسا  يرما  نیا  و  دوش ؛ لّثمتم 

[ مّلعت میلعت و   ] اـّما و  دـیآ . دوجو  هب  وجوتسج  رکف و  هنوگره  یب  هجیتن  قیرط  نیا  زا  و  ربکا 17 - ّدح  دهاوخ  رغـصا ، دح  هاوخ  ددرگ -
و دوش ؛ بسک  یمّلعم  زا  ندینش  طسوت  هکلب ، ندش ، رادیدپ  قیرط  زا  هن  وج و  تسج و  قیرط  زا  هن  طسو  ّدح  نآ  رد  هک  تسا  نآ  یمهف 

. دراد دوخ  رد  ار  مّلعت ] میلعت و  يهناگهس   ] دراوم نیا  مامت  هک  تسا  يزیچ  نهذ 
هملعف سایقلل  ادـح  دروأ  املک  ملعملا  نإ  هل  لاـقیف  رّکفت ؛ عمـست  اـم  دـنع  سفنلا  نـأل  اـضیأ : يرکف  وه  یمهفلا  نإ  لـئاق  لاـق  نإـف  ( 23)

اذإ مث  ۀعفد . کلذ  ناک  روصتلا  ۀهج  نم  ملعتملا 
31 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نم ابّکرم  امیلعت  اذه  نوکیف  ملعیف ، هسفن  یف  رکفی  نأ  ّالإ  ملعملا ، لاق  امب  عفتنی  مل  اهیف  کش  نإف  ۀمدقم ، تلـصحف  رخآ  دح  هیلإ  فاضنا 
هدیفیف ملعملا  یلإ  عجری  نأ  امإ  و  درفملا . یف  انم  الک  و  درفم ، میلعت  وهف  هتلمج  نم  سایق  لک  و  بکرم ، سایق  وه  ذإ  يرکف : نم  یمهف و 

نأ رهاظف  ملعتملا ، کشی  مل  نإ  امأف  مالکلا . اذـهک  سایقلا  کلذ  یف  انم  الک  و  سایقلا : عم  ءاج  امنإ  ملعلا  نوکیف  ساـیقلاب ، ملعلا  ملعملا 
. ةرکف الب  ۀعفد  روصتلا  عبتی  قیدصلا 

رد دـنکیم ؛ رّکفت  دونـشیم  هچنآ  يهراـبرد  سفن  اریز  تسا ، يرکف  مّلعت  میلعت و  ناـمه  یمهف  مـّلعت  مـیلعت و  دـیوگب  یـسک  رگا  ( 23)
یتقو سپـس  دمهفیم . اتعفد  رّوصت و  ظاحل  زا  ار  نآ  مّلعتم  دنکیم ، حرطم  سایق  يارب  ار  يّدـح  ره  مّلعم  هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  باوج 
مّلعم هچنآ  زا  تروص  نیا  رد  دـنک  کش  همدـقم ]  ] نآ رد  مّلعتم ]  ] رگا سپ  دوشیم . لـصاح  ياهمدـقم  دوش  هفاـضا  نآ  رب  يرگید  ّدـح 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


[ عقاو رد   ] اریز تسا : يرکف  یمهف و  میلعت  زا  بّکرم  یمیلعت  نینچ  و  دـمهفب ، دـنک و  رکف  شدوخ  هکنیا  رگم  دربیمن ، عـفن  تسا  هتفگ 
رگا اـی  و  تسا . یمهف ]  ] درفم میلعت  يهراـبرد  اـم  مـالک  هک  تسا  يدرفم  میلعت  اـهسایق  نیا  زا  کـیره  تسا و  بّـکرم  ساـیق  کـی  نآ 
نیا يهرابرد  ام  مالک  دوب و  دهاوخ  هارمه  سایق  اب  ملع  تروص  نیا  رد  دیامن ، هدافا  ار  سایق  هب  ملع  مّلعم  دنک و  هعجارم  مّلعم  هب  مّلعتم ] ]
رکف نودب  اتعفد و  رّوصت  لابند  هب  قیدصت  هک  تسا  نشور  تروص  نیا  رد  دنکن ، ّکش  مّلعتم  رگا  اّما  دوب . دهاوخ  یلبق  مالک  نیع  سایق 

. دش دهاوخ  لصاح 
نأ زوجی  دـق  طلخلا  نإف  اطلخ : ذـخؤی  و ال  ادـحاو ، اسایق  ادـحاو و  امیلعت  هراـبتعا  یف  نحن  يذـلا  میلعتلا  درفی  نأ  بجی  ۀـلمجلاب  و  ( 24)

هـسفن یف  رکف  داع و  نإف  عافتنا . نوکی  کل ال  انه  و  ۀـعفد ، مهف  ریغ  وه  ام  و  ۀـعفد ، امهف  نوکی  ام  اهیف  دـجیف  یتش ، فانـصأ  نم  بکرتی 
. ةرّکلا هذه  یف  يذلا  وه  ملعتلاف  مهفف ، يرخأ  ةرم  ملعملا  مهفتساف  داع  وأ  هسفن . نم  ملعت  کلذف 

طلخ دـیابن  تسا و  يرورـض  دـحاو ، سایق  میلعت و  ناونع  هب  تسا  نآ  يهراـبرد  ثحب  ـالعف  هک  یمیلعت  نتخاـس  ادـج  یّلک  روطهب  ( 24)
رد دشابن و  اتعفد  اهنآ  زا  یـضعب  دـشاب و  اتعفد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـشاب  بکرم  میلعت  فلتخم  عاونا  زا  طلخ  هک  تسا  زیاج  اریز  دوش :

رگید راب  هتـشگرب و  ای  تسا ؛ دوخ  شیپ  رد  مّلعت  نیا  دنک ، رّکفت  شدوخ  هتـشگرب و  مّلعتم ]  ] رگا دشاب . هتـشادن  دوجو  مّلعم  زا  عافتنا  نآ 
18 دوشیم . لصاح  هبترم  نیا  رد  میلعت  سپ  دمهفب ، دعب  دنک و  لاوئس  مّلعم  زا 

32 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
میلعتلا و یف  لصحی  مل  اذإف  هدـجاو . هبلاط ال  ددرتی  و  ءیـش ، یلإ  ءیـش  نم  اـهب  لـقتنی  سنفلل  ۀـکرحلاک  رمأ  ةرکفا  نأ  ملع  دـق  مث  ( 25)

. ةرکف كانه  نکت  مل  اههجو  یلع  ۀکرحلا  هذه  [ 191  ] ملعتلا
سک نآ  و  دوشیم ؛ لقتنم  رگید  زیچ  هب  يزیچ  زا  نآ  یط  سفن  هک  تسا  تکرح  دننام  يرما  رّکفت  هک  دـش  مولعم  رگید  فرط  زا  ( 25)

یمّلعت میلعت و  رد  تکرح  نیا  رگا  سپ  تسا . بلطم  نآ  دجاو  هک  سک  نآ  هن  دـنکیم ، دّدرت  رما  ود  نیب  تسا  بلطم ] کی   ] بلاط هک 
. تسا هدشن  ماجنا  يرکفت  مّلعت ، میلعت و  نآ  رد  دوشن ، لصاح 

لب و طقف ، قیدصتلا  یف  کلذ  سیل  و  مهفلا ، وأ  سدـحلا  وأ  رکفلا  لیبس  یلع  امإ  وهف  ۀـیلقعلا ، رومألل  ملعت  میلعت و  لک  ناک  اذإ  و  ( 26)
. ینهذ کلذ  لک  و  روصتلا . یف 

. بوصأ ینهذ » ملعت  میلعت و   » مهلوقف
نایرج مه  رّوصت  رد  هکلب  قیدـصت  رد  اهنت  هن  رما  نیا  و  تسا ، مهف  اـی  سدـح و  اـی  رکف ، لـیبس  رب  یلقع  روما  مّلعت  میلعت و  نوچ  و  ( 26)

. تسا بوصا  ینهذ » مّلعت  میلعت و  : » ترابع نیاربانب  تسا ، ینهذ  مّلعت ] میلعت و  ، ] عون هس  ره  دراد و 
وأ هتحت ، یئزج  وأ  هقوف ، یلک  وأ  هدناعم ، امإ  هموزلم و  امإ  وهف  رخآ ، ءیشب  ةوقلاب  اقیدصت  ناک  هب  قیدصتلا  عقو  اذإ  يذلا  ءیـشلا  و  ( 27)

. ۀلصتم تایطرش  نم  یئانثتسالا  سایقلاب  کلذ  و  همزالب ، ةوقلاب  املع  ملعلا  کلذ  ناک  لعفلاب  ملع  اذإ  موزلملا  و  هعم . یئزج 
سایقلاب کلذ  و  کلذ . عفر  دنع  هعـضو  وأ  کلذ ، عضو  دـنع  هعفرب  امإ  هدـناعمب : ةوقلاب  املع  ملعلا  کلذ  ناک  لعفلاب  ملع  اذإ  دـناعملا  و 

يذلا یئزجلاب  ةوقلاب  املع  کلذ  ناک  لعفلاب ، بلس  وأ  باجیا  نم  هیلع  مکح  دوجو  ملع  اذإ  یلکلا  و  ۀلـصفنم . تایطرـش  نم  یئانثتـسالا 
مولعملا ناک  نإ  هقوف  يذـلا  یلکلاب  ةوقلاب  انظ  کلذ  ناک  بلـسلا ، وأ  باجیالاب  هیلع  مکح  دوجو  ملع  اذإ  یئزجلا  و  سایقلا . قیرطب  هتحت 

و یئزج ، لک  معی  امکح  مولعملا  ناک  نإ  هقوف  يذلا  یلکلاب  ةوقلاب  املع  ناک  وأ  صقانلا . ءارقتـسالاب  کلذ  و  تایئزجلا ، ضعب  یف  امکح 
یف هکراشی  ناک  اذإ  کلذـک - هنأ  رخآ  یئزج  یف  ةوقلاب  اـنظ  کـلذ  ناـک  هیلع ، مکح  دوجو  ملع  اذإ  یئزجلا  و  ماـتلا . ءارقتـسالاب  کـلذ 

. لیثمتلاب کلذ  و  ینعم -
33 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مّود رما  قوف  هک  تسا  يایلک  ای  و  نآ ، دـناعم  اـی  تسا  مّود  رما  موزلم  اـی  تسا ، رگید  رما  قیدـصت  هوقلاـب  نآ ، قیدـصت  هک  يرما  ( 27)
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نیا دوش  هتسناد  لعفلاب  موزلم ، هاگره  و  تسا . مّود  رما  هارمه  هک  تسا  یئزج  ای  دراد ، رارق  مّود  رما  تحت  رد  هک  تسا  يایئزج  ای  تسا 
تبسن هاگره  و  دریگیم . تروص  هلصتم  تایطرش  زا  هدش  لیکشت  ییانثتسا  سایق  رد  رما  نیا  و  تسا ، هوقلاب  ملع  نآ  مزال  هب  تبـسن  ملع 

زا یمّود و  عفر  هب  ملع  یلّوا  عضو  زا  هک  يوحن  هب  تسا : هوقلاب  ملع  نآ  دناعم  هب  تبـسن  یملع  نینچ  دوش ، لصاح  لعفلاب  ملع  دـناعم  هب 
و دریگیم . تروص  هلصفنم  تایطرش  زا  هدش  لیکشت  ییانثتسا  سایق  رد  رما  نیا  و  دوشیم ، لصاح  یمّود  عضو  هب  ملع  یلّوا  عفر  هب  ملع 

یئزج هب  تبـسن  یملع  نینچ  دوش ، لصاح  ملع  لعفلاب  یبلـس ، یباجیا و  زا  ّمعا  یمکح ، دوجو  هب  تبـسن  یّلک  رما  کی  يهرابرد  هاگره 
لصاح ملع  یبلـس  ای  یباجیا  یمکح  دوجو  هب  تبـسن  یئزج  يهرابرد  هاگره  و  دوشیم . بوسحم  هوقلاب  ملع  سایق ، قیرط  زا  نآ ، تحت 

قیرط زا  رما  نیا  دوب و  دـهاوخ  ّنظ  مکح  رد  نآ  قوف  یّلک  هب  تبـسن  دـشاب  تاـیئزج  زا  یـضعب  يهراـبرد  مکح  رگا  یملع  نینچ  دوـش ،
دوب و دهاوخ  هوقلاب  ملع  مکح  رد  نآ  قوف  یّلک  هب  تبـسن  دـشاب ، تایئزج  يهمه  يهرابرد  مکح  رگا  و  دوشیم ؛ لصاح  صقان  ءارقتـسا 

یئزج هب  تبسن  ملع  نیا  دوش ، لصاح  یمکح  دوجو  هب  ملع  یئزج  کی  هب  تبسن  هاگره  و  دوشیم . لصاح  مات  ءارقتسا  قیرط  زا  رما  نیا 
. دوشیم لصاح  لیثمت  قیرط  زا  يرما  نینچ  دوب و  دهاوخ  ّنظ  مکح  رد  دراد  تکراشم  ینعم  رد  لوا  یئزج  اب  هک  يرگید 

طابنتـساب وأ  ریغلا  نم  ملعتب  ناک  ءاوس  قباس : نظ  وأ  ملعب  وهف  اینهذ  هباستکا  ناک  اذإ  بستکملا  ملعلا  نظلا و  نم  فنـص  لک  نذإـف  ( 28)
موزلملا یف  انمضتم  سیل  مزاللا  نإف  دعبأ . اهضعب  ةوق  و  برقأ ، اهضعب  ةوق  لب  ةوقلاب ، املع  اهنوک  یف  ءاوس  اهلک  هذه  تسیل  و  سفنلا . نم 

عـضوی بب و  فصوی  امم  تحت ب و  امم  دحاو  لک  لوقلا : اذه  ینعمف  لک ب ا  انلق  اذإ  اناف  لمح . عضو و  لیبس  یلع  هموزل  نکی  مل  اذإ 
املع سیل  رغصألل  دوجوم  طسوألا  نأب  ملعلا  و  لعف . اهنأک  یتلا  ةوقلاب  ۀفرعملا  هذهف  مکحلا . اذه  یف  تاعوضوم ب  اّنّمـض  دقف  اوهف . بل 

روصحم هنأک  طسوألل  رغـصألا  نوک  یف  اجردـم  سیل  رغـصألل  ربکألا  نوک  نإف  الوهجم : ربکـألا  ناـک  اذإ  هل  دوجوم  ربکـألا  نأـب  ةوقلاـب 
اذإ امأ  و  بب . تافوصوملا  هیف  تلخدـف  وه ا ، بب  فوصوم  لک  نأ  تملع  دـقف  لک ب ا  نأ  تملع  اذإ  کنإف  سکعلاب . رمـألا  لـب  هتحت ،

بب و فوصوم  لک  هانعم  لک ب ا  انلوق  نأل  ةوق ، لـعفب و ال  ـال  اذـه ، یف  یلع ب  لومحم  وه  يذـلا  لخدـی ا  ملف  لـک ج ب  نأ  تملع 
اذإ هنإ  لئاق  لاق  نإف  عوضوملا . بنج  یف  ۀـیلکلا  ذإ  لومحم ب : لک  وه  لک ج  هاـنعم  لـک ج ب  کـلوق  سیل  و  وهف ا . تحت ب  لـخاد 

تلق اذإ  هنع . مزال  وه  لب  ظفللا ، سفن  موهفم  سیلف  اقح ، ناک  نإ  کلذف و  بل ، لومحم  لکب  افوصوم  ناک ج  لک ج ب  ناک 
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تحت ب. عوضوم  لک  هموهفمف  لک ب 
نیا هکنیا  زا  ّمعا  تسا ؛ قوبـسم  يرگید  ملع  ّنـظ و  هـب  دـشاب ، ینهذ  نآ  باـستکا  هـک  مـلع ، ّنـظ و  زا  یفنـص  ره  باـستکا  سپ  ( 28)

ندوب هوقلاب  ملع  تهج  زا  قباس  مولع  نیا  مامت  و  دـشاب . هدـش  لـصاح  طابنتـسا 20  قیرط  زا  ای  رگید 19  يدرف  میلعت  قیرط  زا  باـستکا 
نیا رد  دشابن  لمح  عضو و  لیبس  رب  موزل  هاگره  اریز  تسا . دعبا  رگید  یضعب  ندوب  هوق  برقا و  یـضعب  ندوب  هوق  هکلب  دنتـسین ، ناسکی 

هچنآره هک : تسا  نیا  نخـس  نـیا  ینعم  تسا 22 ، فلا » « » ب  » ره مییوـگیم : ـالثم   21 دوب . دـهاوخن  نمّـضتم  موزلم  رد  مزال  تروص ،
يهمه اـم  بـیترت  نـیا  هـب  سپ  تـسا . فـلا »  » زیچ نآ  دـشاب ، عوـضوم  ب »  » يارب هدوـب و  فّـصتم  ب »  » فـصو هـب  تـسا و  ب »  » تـحت
ندوب دوجوم  هب  ملع  و  تسا . لعفلاب  تفرعم  مکح  رد  هک  هوقلاب  تسا  یتفرعم  نیا  و  میاهدرک ، جردـنم  مکح  نیا  رد  ار  ب »  » تاعوضوم

اریز دـشاب : لوهجم  ربکا  هاگره  تسا 23 ، دوجوم  رغـصا  دـح  يارب  ربکا  دـح  هک  تسین  نیا  هب  هوقلاب  ملع  رفـصا ، دـح  يارب  طسوا  دـح 
. تسا سکعرب  هکلب  دشاب ، رغـصا  تحت  رد  ربکا  ییوگ  هچنانچ  تسین ، جردـنم  رغـصا 24  يارب  طسوا  توبث  رد  رفـصا  يارب  ربکا  توبث 

ییاهزیچ مامت  تسا و  فلا »  » تسا فوصوم  ب »  » هب هچنآ  ره  هک  ياهتسناد  عقاو  رد  تسا ، فلا » « » ب  » ره هک  یتسناد  یتقو  نیاربانب   25
لعفلاب هن  تسا ، ب »  » لومحم هک  فلا »  » اجنیا رد  تسا ، ب » « » ج  » ره هک  یتسناد  یتقو  اّما  دنتـسه . لخاد  نآ  رد  دنافّصتم  ب »  » هب هک 

ب»  » هب فوصوم  هچنآره  هک  تسا  نیا  تسا ، فلا » « » ب  » ره هک : اـم  نخـس  نیا  ياـنعم  اریز  تسین : لـخاد  هیـضق ]  ] نیا رد  هوقلاـب  هن  و 
. تسا فلا »  » نآ سپ  دشاب ، هتشاد  رارق  ب »  » تحت دشاب و 
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. تسا هیـضق ]  ] عوضوم فرط  رد  ّتیلک  اریز  تسا ، ب »  » لوـمحم ره  ج »  » ره هک  تسین  نیا  تسا ، ب » « » ج  » ره هک : وـت  نخـس  ياـنعم  و 
اّما تسا ، تسرد  دنچره  بلطم  نیا  تسا ؛ فوصوم  ب »  » ياهلومحم مامت  هب  ج »  » ره سپ  تسا  ب » « » ج  » ره یتقو  دیوگب : یـسک  رگا 

. دشاب ب »  » تحت هک  یعوضوم  ره  هک : تسا  نیا  نآ  موهفم  ب ،»  » ره یتفگ : یتقو  تسا . نآ  مزال  هکلب  تسین  ظفل  دوخ  موهفم  نآ ،
نآلا اهفرعن  ام  ءایـشألا  نمف  تاذـلاب . لب  نامزلا ، یف  وه  قبـسلا  اذـه  نأ  قباـس » ملعبف   » وطـسرأ لوق  ینعم  نأ  نظی  نأ  بجی  سیل  و  ( 29)
ملعلا عم  اهفرعن  امنإ  اهـضعب  و  نامزلاب . تقبـس  دـق  ۀـفرعملا  کلت  نوکت  و  لعف ، اهنأک  یتلا  ةوقلاب  ۀـمیدق  ۀـفرعم  اـنعم  تناـک  اذإ  لـعفلاب 

طسوأ و ربکأ و  ادح  تضرف  اذإ  کنأ  کلذ  لاثم  و  ادج . ۀبیرقلا  ةوقلاب  املع  ناکل  نامزلا  یف  قبـس  ول  يذـلا  هملعن ، نأ  یف  هیلإ  جاتحملا 
و رغصألل ، دوجولا  لصاح  طسوألا  ناک  و  رغصأ ،
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رظتنت نأ  جتحت  مل  و  رغصالل ، هنأ  لاحلا  یف  کل  نآب  طسوألل ، هنأ  کل  ناب  اذإف  رغـصألل . ربکألا  هنم  جتنیل  طسوالل  ربکألا  له  رظنت  تنأ 
ربکألا دوجو ك  دـعب  بلطت  نأ  جـتحت  مل  و  ناـمزلا ، یف  اـعم  نا  رمـألا  کـل  نیبتی  لـب  طـسوألا ؛ عم  رغـصألا  فیلأـت  یف  رظنت  نأ  اـئیش و 

لوأ هجوت  هیلإ  و  تاذـلاب ، قباس  وه  امنإ  قباـسلا  ملعلا  اذـه  نکل  ناـک ، ول  ناـمزلا  نم  ءزج  رـصقأ  یف  ـال  رغـصألل و  دوجوم  هنأ  طـسوألل 
. عضوملا اذه  مهفی  نأ  یغبنی  اذکهف  تاذلاب . بلطلا 

یتاذ قبس  روظنم  هکلب  تسا ؛ ینامز  قبس  تسا ،» ملع  کی  هب  قوبسم  : » هک وطسرا  نخـس  رد ] قبـس   ] زا روظنم  هک  دوش  نامگ  دیابن  ( 29)
اجنیا رد  ددرگیم ، لعفلاب  هوقلاب ، یمیدـق  ییاسانـش  یعون  قیرط  نیا  زا  هک  يوحن  هب  میـسانشیم ، لـعفلاب  ار  ییایـشا  اـم  یهاـگ  تسا .

نآ رگا  و  میـسانشیم ؛ تسا  مزال  روما  نآ  ییاسانـش  يارب  هک  یملع  اب  هارمه  ار  روما  زا  یـضعب  یلو  دراد . ینامز  قبـس  یمیدـق  تفرعم 
يارب طسوا  و  ینک ، ضرف  ار  رغـصا  طسوا و  ربکا و  ّدح  وت  یتقو  الثم ، دوب . هوقلاب  دیدج  ملع  هب  تبـسن  عقاو  رد  تشاد  ینامز  قبـس  ملع 

وت رب  سپـس  و  دوش ، هجیتن  رغـصا  يارب  ربکا  توبث  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  لصاح  طسوا  يارب  ربکا  ایآ  هک  ینادـن  وت  و  دـشاب ، تباث  رغـصا 
چیه هب  زاین  رگید  و  تسا ، تباث  زین  رغـصا  رب  ربکا  هک  دش  دـهاوخ  نشور  وت  رب  هلـصافالب  تسا ، تباث  طسوا  يارب  ربکا  هک  ددرگ  نشور 

و دوشیم ؛ نشور  دـحاو  نامز  رد  وت  يارب  رما  ود  ره  هکلب  ینک ، رکف  طسوا  اب  رغـصا  فیلأت  يهوحن  يهرابرد  تسین  مزال  تسین و  يرما 
؛ تشاد یهاوخن  هظحل  کی  يارب  یّتح  ار  رغصا  يارب  ربکا  توبث  بلط  هب  زاین  رگید  یتفایرد ، ار  طسوا  يارب  ربکا  توبث  وت  هکنیا  زا  دعب 
هک تسا  هتـسیاش  نیاربانب  تسا . بلط  دروم  تاّذـلاب  الوا و  هک  تسا  ملع  نیا  و  تاذـلاب ، قباس  اّما  تسا ، قباـس  ملع 26 ، نیا  لاحنیا  اـب 

. دوش هدیمهف  نینچ  وطسرا ] مالک  زا   ] عضوم نیا 
ریغ وأ  هجوب  اهب  اقدـصم  ارومأ  نوکت  نأ  اـمإ  اـهّلک  تاـسایقلا  ئداـبم  نإ  مث  ( 30  ) ماع لوقب  تاسایقلا  يداـبم  دـیدعت  یف  عبارلا  لـصفلا 
ماقم ام  ۀهج  نم  ریثأتلا  کلذ  موقی  سفنلا ، یف  اهنم  نوکی  ریثأت  ببـسب  اهب  قّدصملا  يرجم  رجت  مل  نإ  اهب  قّدصی  یتلا ال  و  اهب . قدـصم 

. الصأ تاسایقلا  یف  اهب  عفتنی  مل  قیدصتلا ، هب  عقی  ام 
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عم موقتف  هب ، قّدصملا  ئـشلا  هلعفی  ام  لثم  رومأ ، وحن  اهطیـسبت  رومأ و  نع  سفنلا  ضبقت  اهنإف  تالّیخملا ، یه  لعفلا  اذه  لعفی  يذـلا  و 
هب قیدصتلا  عم  هنع  ززقتت  امک  لیق ، امب  بیذکتلا  عم  سفنلا  هنع  ززقتتف  ۀئّیقم  ةرم  هنإ  لسعلل  لوقی  نمک  هب : قّدصی  ام  ماقم  اهب  بیذـکتلا 

لیختیف هبرـش ، کیلع  لهـسی  یتح  ابارـش  هلیختت  نأ  بجی  و  برـشلا ، مکح  یف  وه  لّهـسملا  خوبطملا  اذـه  نإ  لاقی  اـمک  و  هنم . اـبیرق  وأ 
رومألا یف  روهمجلا  دنع  ۀیرعشلا  تاسایقلا  عفانم  و  ۀیرعشلا . تاسایقلا  أدبم  وه  دحاولا  اذهف  هب . بیذکتلا  عم  کلذ  و  هیلع ، لهـسیف  کلذ 
عاـقیإ یف  ضرغلا  ناـک  ذإ  ۀـیئزجلا : رومـألا  یف  تاـسایق  اـهنم  فلؤت  یتلا  تاقدـصملا  نم  ةدوقعملا  تاـسایقلا  عفاـنم  نم  ۀـبیرق  ۀـیئزجلا 

نأ یلع  هماقم . ماق  کلذ ، لعفی  نأ  هنأش  نم  لیختلا  ناک  اذإ  و  امهنع . نوکـس  وأ  طاسبنا ، ضابقنا و  یلع  سفنلا  ززقت  وه  اهیف  قیدـصتلا 
. مسق اذهف  قیدصتلل . مهنم  لیختلل  عوطأ  سانلا  ماوع  رثکأ 
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ماع وحن  هب  اهسایق  يدابم  شرامش  رد  مراهچ  لصف 

زا رگا  تسین  داقتعا  دروم  هچنآ  و  دنشابیمن . داقتعا  دروم  ای  دنشابیم ، داقتعا  دروم  يوحن  هب  هک  دنتـسه  يروما  ای  اهسایق  يدابم  ( 30)
رارق هدافتـسا  دروم  اهسایق  رد  الـصا  دـشابن ، داقتعا  دروم  رما  يارجم  يراج  تسا ، داقتعا  دروم  رما  ماقم  مئاق  هک  سفن ، رد  ریثأـت  قیرط 

رد ضبق و  روما  یخرب  لابق  رد  ار  سفن  داـقتعا ، دروم  رما  لـثم  تـالّیخم ، اریز  تسا ، تـالّیخم  دراد  ار  لـعف  نیا  هچنآ  27 و  دریگیمن .
هکنیا دننام  دنـشاب : داقتعا  دروم  رما  ماقم  مئاق  دـنناوتیم  ندوب  بذاک  مغریلع  قیرط  نیا  زا  و  دنـشخبیم ، طسب  رگید  روما  یخرب  لابق 
تسرد دنکیم ، ادیپ  ضبق  تلاح  سفن  نآ ، ندوب  غورد  هب  ملع  مغریلع  هک  تسا ، روآعّوهت  خلت و  لسع  دیوگب : لسع  يهرابرد  یسک 

اراوگ تبرش  کی  مکح  رد  لهسم  يوراد  نیا  دوشیم  هتفگ  یتقو  ای  و  درکیم . ادیپ  لوق  نیا  قیدصت  اب  سفن  هک  یتلاح  هب  هیبش  ای  نیع 
مغر یلع  دروخیم ، یناـسآ  هب  هدرک و  لـّیخت  نینچ  ار  نآ  درف  و  دوـشیم ؛ ناـسآ  نآ  ندروـخ  تبرـش ، ناوـنع  هب  وراد  لـّیخت  اـب  تسا ،
مدرم يهماـع  دزن  يرعـش  تاـسایق  يدـنمدوس  و  تسا . يرعـش  تاـسایق  أدـبم  يروـما  نینچ  دراد . فارتـعا  نخـس  نیا  بذـک  هب  هـکنیا 

: دنباییم فیلأت  یئزج  روما  يهرابرد  هک  تسا  يداقتعا  تاقیدصت  زا  هدـش  لصاح  تاسایق  يدـنمدوس  هب  کیدزن  یئزج  روما  يهرابرد 
هاگره و  تسا . تالاح  نیا  زا  ییاهر  ای  طاسبنا ، ضابقنا و  هب  سفن  لاح  رییغت  ریخا  عون  تاسایق  رد  قیدصت  عاقیا  زا  فده  اریز 
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رثکا نآ ، رب  هوالع  دوب ؛ دـهاوخ  یعاقیا  تاقیدـصت  نآ  ماقم  مئاق  تروص  نیا  رد  دـهد ] لاح  رییغت  سفن  رد  هک   ] دـشاب نیا  لـّیخت  نأـش 

28 تسا . مسق  کی  نیا  و  یعاقیا ، تاقیدصت  زا  ات  دنریذپیم  رثا  رتشیب  لّیخت  زا  مدرم  يهماع 
وأ هدناعم ، سفنلا  یف  جلتخی  میلـست ال  هجو  یلع  وأ  ةرورـض  هجو  یلع  هب  قیدصتلا  نوکی  نأ  امإف  قیدـصتلا  هیف  يذـلا  مسقلا  امأ  و  ( 31)

نوکت وأ  رتاوتلاب - وأ  ۀـبرجتلاب  وأ  سحلاب  کلذ  و  ۀـیرهاظ - هترورـض  نوکت  نأ  امإف  ةرورـض ، هجو  یلع  يذـلا  و  بلاـغ . نظ  هجو  یلع 
نع يذلا  امأف  لقعلا . ریغ  يرخأ  ةوقل  لقعلا و  نع  ۀجراخ  نوکت  نأ  امإ  و  لقعلا ، لنع  نوکت  نأ  امأ  ۀینطابلا  ةرورـضلا  و  ۀـینطاب . هترورض 

لکلا انلوقک  هلوبق : بجاولا  ّیلّوألا  وهف  لقعلا  درجم  نع  يذـلا  و  ئـشب . هیف  انیعتـسم  لقعلا  نع  وأ  لقعلا ، درجم  نع  نوکی  نأ  امإف  لقعلا 
اعقاو قیدـصتلا  اذـه  نوکیف  لـقعلا  یف  يزیرغ  ریغ  نیعملا  نوکی  نأ  اـمإف  ئـشب : ۀناعتـسالا  عـم  لـقعلا  نع  يذـلا  اـمأ  و  ءزجلا . نم  مظعأ 

امولعم نوکی  يذـلا  وه  و  ارـضاح - يأ  لـقعلا  یف  اـیزیرغ  نیعملا  نوکی  نأ  اـمإ  و  ئداـبملا . یف  اـنمالک  و  ئداـبملا ، دـعب  نوکیف  بسکب 
امهنیب طسولا  اذه  لثمت  رغـصأ  ربکأ و  نیدـح  نم  افلؤم  بولطملا  رـضحأ  املکف  نهذـلل . رـضاح  ةرطفلاب و  دوجوم  طسوألا  هدـح  سایقب 

هنإف جوز ، ۀعبرألا  نأ  هل  لثمت  جوزلا  مهف  ۀعبرألا و  مهف  نم  نإف  جوز : ۀـعبرأ  لک  نإ  انلوق : لثم  اذـه  و  هبـسک . یلإ  ۀـجاح  ریغ  نم  لقعلل 
دحلا لثمتل  هفعـض  اهنأ  لاحلا  یف  لثمت  نانثالا ، لثمت  و  ۀـعبرأ ، نهذـلل  لثمت  اـملک  کلذـک  و  نییواـستمب . مسقنم  هنأ  لـثمتی  لاـحلا  یف 
ۀمدقم یمـسی  نأ  هب  یلوألا  مسقلا  اذهف  طسوألا . بلط  یلإ  نهذلا  رقتفا  رخآ ، ددع  وأ  نوثالث  ۀتـس و  کلذ  لدـب  ناک  اذإ  امأ  و  طسوألا .

. سایقلا ۀیرطف 
نآ دض  هک  تسا  یشریذپ  هجو  رب  ای  تسا ، ترورض  هجو  رب  نآ  رد  دوجوم  قیدصت  ای  دراد ، دوجو  قیدصت  نآ  رد  هک  یمـسق  اّما  ( 31)

و تسا - يرهاظ 29  شترورض  ای  تسا ، ترورـض  هجو  رب  هچنآ  و  تسا . بلاغ  ّنظ  هجو  رب  ای  و  دنکیمن ، داجیا  یناجلخ  وا  رد  قیدصت 
يهوق زا  ای  دریگیم و  تأشن  لقع  زا  ای  ینطاب  ترورض  و  تسا . ینطاب  شترورـض  ای  و  دوشیم - لصاح  رتاوت  ای  هبرجت و  ای  سح  اب  نیا 

تسا 30، بجاو  نآ  لوبق  هدوب و  یلّوا  دریگیم ، تأـشن  لـقع  دوخ  زا  طـقف  هچنآ  و  تسا . لـقع  زا  جراـخ  هک  دریگیم  تأـشن  يرگید 
زا لقع  هک  يرما  نآ  تروص  نیا  رد  دریگیم ، تأشن  رگید  زیچ  تناعتـسا  هارمه  هب  لقع  زا  هچنآ  و  تسا . ءزج  زا  رتگرزب  لـک  دـننام :

دعب نیاربانب  دوشیم و  لصاح  باستکا  قیرط  زا  عقاو  رد  یقیدـصت  نینچ  تروص  نیا  رد  هک  تسین  لقع  يزیرغ  ای  دریگیم  کمک  نآ 
ای و  تسا ؛ يدابم  رد  ام  مالک  هکنآ  لاح  دریگیم و  رارق  يدابم  زا 
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دوشیم مولعم  یـسایق  قیرط  زا  قیدصت  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، رـضاح  لقع  رد  ینعی  تسا  لقع  يزیرغ  هدننککمک ، رما  نآ  هکنیا 

. تسا رضاح  دوجوم و  نهذ  رد  اترطف  نآ  طسوا  دح  هک 
نهذ رد  بسک  هب  زاین  نودب  ود  نآ  نیب  طسوا  دـح  دوش ، رـضاح  نهذ  رد  هتفای  فیلأت  رغـصا  ربکا و  ّدـح  ود  زا  هک  یبولطم  هاگره  سپ 

لثمتم راـهچ  ندوب  جوز  دـمهفب ، ار  جوز  ینعم  راـهچ و  ینعم  هک  یـسک  يارب  تسا ، جوز  راـهچ  مییوگیم : یتقو  ـالثم  دـباییم . لـثمت 
رد ود  راهچ و  هاگره  روطنیمه  و  تسا . میسقت  لباق  يواسم  تمـسق  ود  هب  راهچ  هک  دوشیم  لثمتم  هلـصافالب  هکنیا  رطاخ  هب  دوشیم ،

یـس و ددـع  الثم  یتقو  اّما  تسا . ود  ربارب  ود  راهچ  هک  دوشیم  مولعم  نهذ ، رد  طسوا  دـح  لثمت  قیرط  زا  هلـصافالب  دـنوش  لـثمتم  نهذ 
سایقلا يرطف  يهمدقم  مسق ، نیا  تسا  رتهب  سپ  دوب . دهاوخ  طسو  دح  جاتحم  نهذ  دوش ، هتفگ  راهچ  ياج  هب  يرگید  ددع  ره  ای  شش 

. دوش هدیمان 
یف ماکحألا  کلت  تناک  اذإ  ۀیمهولا  ةرورـضلاب  امزج و  اهب  مکحی  یتلا  ۀیمهولا  ةوقلا  ماکحأ  وهف  لقعلا  نع  جراخ  وه  يذـلا  امأ  و  ( 32)
اهیف يرورـض  مکح  یلإ  سفنلا  مهولا  رطـضیف  تاسوسحملا  نع  ۀـجراخ  کـلذ  عم  رومـألا  کـلت  و  یلّوأ . مکح  لـقعلل  اـهیف  سیل  رومأ 
وهف دوجوم  لک  نأ  رظنلا ، ءارآلاب و  فقثت  نأ  لبق  و  هزیمم ، دـجوی  ام  لوأ  یف  سفنلا  مکح  لثم  سحی ، ام  ماکحأ  یف  اهلعجی  ذإ  بذاک ،

اذـهب مکحت  سفنلا  نإـف  دوـجومب . سیلف  هجراـخ  یف  ـال  ملاـعلا و  لـخاد  یف  سیل  يذـلا  ئـشلا  نأ  و  هـیلإ ؛ راـشم  زیح  یف  وا  ناـکم  یف 
نم تاسایق  ّفلأ  و  هصخی ، يذلا  رظنلا  لقعلا  رظن  اذإ  مث  اذـه . نع  اتکاس  نوکی  نکل  و  اذـهل ، بجوملا  وه  لقعلا  نوکی  و ال  ةرورـضلاب ،

ۀفلاخم ئدابم  تاسوسحملا  نأ  جـتنأ  میلـستلا - لوبقلا و  یف  مکح  اهل  ناک  نإ  يرخأ - يوق  نیب  لـقعلا و  نیب  لوبقلا  ۀـکرتشم  تامدـقم 
اهترورض اهترطف و  نأ  و  ةرورض ، ۀبذاک  اهنأ  ملعیف  روکذملا ، مکحلا  مکحت  یتلا  ةوقلا  تعنام  ۀجیتنلا  یلإ  رظنلا  یهتنا  اذإف  تاسوسحملل .

. رمألا لوأ  یف  ۀیوق  ةرورض  تناک  نإ  و  ۀیلقعلا ، ةرورضلا  ریغ 
عوضوم یف  رظنن  نأ  الإ  نیترورـضلا ، نیب  زییمتلا  انیلع  بعـصی  دـق  هنإف  کلذ  عم  و  مهولا . یف  لخدـت  ـال  اهـسفن  اـهنأ  اهبذـکی  اـم  لوأ  و 

مل ۀـسوسحم ، ةروص  یلع  هلعج  یلإ  وعدـت  ةرورـضلا  تناک  و  هنع ، اـجراخ  وأ  سوسحملا  نم  معأ  ائیـش  ناـک  نإـف  هلومحم . بولطملا و 
نع ۀـجراخ  اهلک  کلذ  هبـشأ  ام  ۀـیاهنلا و  یئزجلا و  یلکلا و  أدـبملا و  ۀـلعلا و  ئـشلا و  دوجوملا و  و  ۀـجحلا . یلإ  غرفن  لب  اـهیلإ  تفتلن 

و انلقع . اهلانی  امنإ  لب  انماهوأ . یف  لثمتت  ۀتبلأ و ال  لیختی  امم ال  اهنإف  ناسنإلا  ۀـقیقح  لثم  اضیأ  تایعونلا  قئاقح  لب  ۀـسوسحملا . رومألا 
. هعضوم یف  کلذ  نیبنس  امک  ۀیلقعلا  نع  الضف  ۀیسحلا  رومألا  تایعون  قئاقح  نم  ۀیلک  ۀقیقح  لک  کلذک 

39 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
مکح اهنآ  رب  یمهو  ّتیمزج  ترورض و  اب  هک  هیمهو  يهوق  ماکحا  زا  تسا  ترابع  لقع ، زا  جراخ  يرورـض ] ینطاب  قیدصت   ] اّما ( 32)

زا جراخ  روما  نیا  لاحنیا  اب  درادـن . یلّوا  مکح  اهنآ  يهراـبرد  لـقع  هک  دنـشاب  يروما  دروم  رد  ماـکحا  نیا  هک  یتروص  رد  دوشیم ،
ياهزیچ يهرمز  رد  ار  اهنآ  اریز  دـنکیم ، اهنآ  يهرابرد  بذاک  يرورـض  مکح  رودـص  هب  راداو  ار  سفن  مهو  و  دنتـسه ، تاـسوسحم 

: هکنیا هب  درادن  تراهم  دیاقع  ءارآ و  رد  زونه  یلو  دنکیم  ادیپ  ّزیمم  تلاح  هک  رما  يداب  رد  سفن  مکح  دننام  دهدیم ؛ رارق  سوسحم 
سفن تسین . دوجوم  درادـن  رارق  ملاع  جراخ  رد  ای  لخاد  رد  هک  يزیچ  هکنیا  و  دراد ؛ رارق  هراشا  لباق  ّزیح  رد  ای  ناکم  رد  يدوجوم  ره 

. تسا تکاس  نآ  دروم  رد  نکل  تسین ، مکح  نیا  بجوم  لقع  هتبلا  و  دنکیم ، يرورض  مکح  روما  هنوگنیا  رد 
شریذپ لوبق و  رد  رگید  ياوق  رگا  رگید - ياوق  لقع و  نیب  كرتشم  تامدقم  زا  دـنکیم و  لامعا  ار  دوخ  ّصاخ  رظن  لقع  یتقو  سپس 

. تسا فلاخم  تاسوسحم  يدابم  اب  تالوقعم 31  يدابم  هک  دریگیم  هجیتن  دنکیم ، فیلأت  یتاسایق  دنشاب - هتشاد  یمکح  تامّدقم  نآ 
بذاک اترورـض  مکح  نیا  هک  دوشیم  مولعم  و  دـنکیم ، مکح  نینچنیا  هک  ددرگیم  ياهوق  عنام  دیـسر ، هجیتن  نیا  هب  لقع  رظن  یتقو  و 

يوق مهو  ترورض  ترطف و  رما  يداب  رد  دنچره  تسا ، یلقع  ترورض  زا  ریغ  یمهو 32  ترورض  ترطف و  هک  دوشیم  نشور  و  تسا ،
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. ددرگیمن لخاد  مهو  يهزوح  رد  زگره  ترورـض »  » موهفم هک  تسا  نیا  دنکیم  بیذکت  مهو  دروم  رد  لقع  هک  يزیچ  لوا  دشاب . زین 
بوخ ار  بولطم  لوصحم  عوضوم و  هکنیا  رگم  دوـشیم ، لکـشم  اـم  رب  یمهو  ترورـض  زا  یلقع  ترورـض  زییمت  یهاـگ  لاـحنیا  اـب 

ار بولطم  نآ  هک  دـنک  توعد  ار  ام  ترورـض  و  دـشاب ، سوسحم  زا  ّمعا  يرما  اـی  سوسحم  زا  جراـخ  يرما  بولطم  رگا  مینک ؛ یـسررب 
لیبـق زا  یمیهاـفم  و  میورب . تجح  غارـس  دـیاب  مینک و  هجوت  ترورـض  نیا  هب  دـیابن  تروص  نیا  رد  مینک ، ظاـحل  تاـسوسحم  نوچمه 

زا ناسنا ، تقیقح  دننام  هیعون ، قیاقح  هکلب  دنتسه . سوسحم  روما  زا  جراخ  همه  نآ  دننام  تیاهن و  یّلک و  أدبم و  ّتلع و  ئش ، دوجوم ،
ره روطنیمه  و  دوشیم ؛ لیان  روما  نیا  هب  ام  لقع  هکلب  دندرگیمن ، لّثمتم  ام  ماهوا  رد  دنوشیمن و  لّیخت  هتبلا  هک  دنتـسه  يروما  هلمج 

نـشور دوخ  ياج  رد  رما  نیا  يدوز  هب  هک  روطنامه  یلقع ؛ روما  هب  دـسر  هچ  تسا ، نینچ  یـسح  روما  يهیعون  قیاقح  زا  یّلک  تقیقح 
33 دش . دهاوخ 

. ۀیمهولا کلت  نود  ۀیقیقحلا  ةرورضلاب  اهب  قدصی  كردت و  یتلا  هذه  نم  ةرورضلاب  تاکردملا  سنج  نم  یتلا  نیهاربلا  ئدابمف  ( 33)
، هک دنتسه  یماکحا ]  ] نآ زا  دناتاکردم ، عون  زا  اعطق  هک  اهناهرب ، يدابم  نیاربانب  ( 33)

40 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. دنوشیم قیدصت  كرد و  یقیقح  ترورض  اب  هکلب  یمهو ، ترورض  اب  هن 

میلست لیبس  یلع  يذلا  امأ  طلغ . میلست  لیبس  یلع  امإ  و  باوص ، میلست  لیبس  یلع  نوکی  نأ  امإف  میلـستلا  لیبس  یلع  نوکی  ام  امأ  و  ( 34)
هب بطاخی  يذلا  سایقلا  یف  اعفان  کلذ  نوکی  صاخ ، دـحاو  نم  میلـست  لیبس  یلع  امإ  و  هیف ، كرتشم  میلـست  لیبس  یلع  امإ  وهف  باوص 

ساّیقلا بطاخملا و  هب  عفتنی  الف  بطاخملا . وحن  لب  ساّیقلا  بطاخملا و  وحن  هجتی  امم  هب  قیدـصتلا  نوکی  ـال  و  صاـخلا ، دـحاولا  کـلذ 
. ادرجم وأ  ایقیقح  اعافتنا  ۀتبلا  هسفن  نیب  هنیب و  امیف 

[ نآ قیدصت   ] هچنآ اّما  تسا . طلغ  میلست  لیبس  رب  ای  تسا ، حیحص  میلـست  لیبس  رب  ای  تسا ، میلـست  لیبس  رب  نآ ] قیدصت   ] هچنآ اّما  ( 34)
تسا و درف  کی  ّصاخ  هک  تسا  يوحن  هب  ای  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  درف  کی  زا  شیب  هک  تسا  يوحن  هب  ای  تسا ، حیحص  میلـست  لیبس  رب 
هک تسا  یـسک  هجوتم  رما  نیا  قیدـصت  عقاو  رد  و  دـشاب ، ّصاخ  درف  نامه  نآ  بطاخم  هک  تسا  دـنمدوس  یـسایق  رد  طـقف  يرما  نینچ 
هک هچنآ  زا  دناوتیمن  دهدیم  لیکشت  سایق  قیرط  نیا  زا  هک  يدرف  نیاربانب  دنکیم . فیلأت  ار  سایق  هک  یـسک  هجوتم  هن  تسا  بطاخم 

. دربب یعقاو  یقیقح و  عفن  دراد  نایرج  شدوخ  بطاخم و  نیب  رد 
افراعتم نوکی  لب  ۀفئاط ، یلإ  دنتـسی  ایأر ال  نوکی  وأ  ۀفئاط ، یلإ  دنتـسی  ایأر  نوکی  نأ  امإ  هیف : كرتشم  میلـست  لیبس  یلع  يذـلا  و  ( 35)

یف لصح  هنأک  هسفن  لعج  و  زیمملا ، هربتعا  اذإ  ام  هنم  ناک  نإ  و  کـشلا : لـحم  هنولحی  ـال  مهف  هیلع ، اونرم  دـق  و  هلوبق ، مهلک  ساـنلا  یف 
همکح نوکیف  لجخلا ، ءایحلا و  نع  لعفنی  مل  و  لقعلا ، ریغ  مکاح  یلإ  تفتلی  مل  بدؤی و  مل  ائیـش و  دّوعی  مل  و  زیمم ،، وه  ۀـعفد و  ملاعلا 

یلإ تفتلی  مل  و  طسوب ؛ نوکیف  اضیأ  ءارقتـسالا  نع  ضرعأ  و  ةرورـضب ؛ طسوب ال  نوکیف  ۀحلـصم  بجوم  یلإ  رظنی  مل  و  ایلقع ؛ اـیقلخ ال 
: کشلا هنکمأ  هسفن  هیف  ککشی  نأ  مار  هلک و  اذه  لعف  اذإف  ئشب . هیلع  ضقتنی  له  هنأ 

امم سیل  اهقدصف  ۀقداص  تناک  نإ  و  ۀلوبقم ؛ تاروهشم  هذه  نإف  بجاو . معنملا  رکش  نإ  و  حیبق ، ملظلا  نإ  و  لیمج ، لدعلا  نإ  مهلوقک 
یلإ انیقی  ریـصی  نأ  یف  جاتحی  نکل  قداص و  وه  ام  اهنم  اـهلاثمأ  هذـه و  تاروهـشملا  لـب  ةروکذـملا ؛ ۀـلزنملا  ّلزنملا  لـقعلا  ةرطفب  نیبتی 

. روهمجلا هل  نطفی  قیقد ال  طرشب  قداص  وه  ام  اهنم  و  ۀجح ،
41 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دنتسم یّصاخ  يهفیاط  کی  رب  هک  تسا  ییأر  ای  تسا ؛ هتفریذپ  ار  نآ  درف  کی  زا  شیب  هک  يوحن  هب  تسا  میلـست  لیبس  رب  هچنآ  و  ( 35)
نآ رد  هدمآ و  راب  هدیقع  نآ  رد  دنراد و  لوبق  ار  نآ  مدرم  يهمه  هکلب  تسین ، دنتسم  یّـصاخ  يهفیاط  کی  هب  هک  تسا  ییأر  ای  تسا و 

ناهگان هک  دنک  ضرف  نینچ  دوخ  يهرابرد  دریگب و  رظن  رد  ار  تاقیدصت ]  ] نآ زا  یکی  یلقاع  درف  رگا  و  دنرادیمن : اور  يدـیدرت  چـیه 
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يزیچ هب  هتفرگن و  رارق  بیدأت  تحت  هدـشن و  هداد  تداع  يزیچ  هب  و  تسه ، مه  لقاع  تسا و  هتـشاذگ  مدـق  یتسه  ملاع  رد  کنیامه ] ]
دهاوخ یقلخ  يو  مکح  تروص  نیا  رد  دوش  لعفنم  ود  نیا  زا  رگا  هکنیا  هچ  دوشن - لعفنم  تلاجخ  ایح و  زا  دـنکن و  تافتلا  لقع  ریغ 
يرورض تفرگ و  دهاوخ  تروص  طسوا  دح  قیرط  زا  يو ] قیدصت   ] تروص نیا  ریغ  رد  هچ  دنکن ، تیاعر  ار  یتحلصم  و  یلقع - هن  دوب 

هب و  تفرگ ، دهاوخ  تروص  طسوا  ّدح  قیرط  زا  يو ] قیدصت   ] تروص نیا  ریغ  رد  زاب  هچ  دنک ، ضارعا  مه  ءارقتـسا  زا  و  دوب ، دـهاوخن 
ددص رد  دروآ و  اج  هب  ار  طورـش ]  ] نیا مامت  هاگره  سپ  دـنکن ؛ هجوت  ددرگ  عقاو  نارگید  ضقن  دروم  يو  يأر  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا 

: هک تاقیدصت ]  ] نیا دننام  دراد : ناکما  قیدصت ] نآ  رد   ] ّکش هک ] دید  دهاوخ  ، ] دـیآرب هتفرگ ] رظن  رد  هک  قیدـصت   ] نآ رد  کیکـشت 
لوـبق دروـم  هک  دنتـسه  یتاروهـشم  تاقیدـصت  نیا  نیارباـنب ، تسا .» بجاو  معنم  رکـش   » و تـسا ،» تـشز  مـلظ   » و تـسا ،» اـبیز  لدـع  »

زا یخرب  هکلب  دوشیمن ، نشور  هدش  هداد  رارق  روکذم  تلزنم  رد  هک  یلقع  ترطف  طسوت  اهنآ  قدـص  دنـشاب ، قداص  رگا  و  دنـشابیم ؛
یقیقد طرـش  تیاعر  اب  رگید  یخرب  و  دنراد ، ناهرب  هب  زاین  دنـشاب  ینیقی  هکنآ  يارب  نکل  دنتـسه و  قداص  نآ  دـننام  تاروهـشم و  نیا 

34 دنرادن . هّجوت  طرش  نآ  هب  ماوع  هک  دندرگیم  قداص 
نهذلا یف  اهلیثمت  دنع  هنع  زازتحالاب  انمدقت  ام  ذخأ  تاروهـشملا  داقتعا  یف  ببـسلا  و  بذاک . تاروهـشملا  یف  نوکی  نأ  دعبی  و ال  ( 36)

. ۀقلطملا تاروهشملا  یه  هذه  و  ناحتمالل .
دیاب میتفگ  البق  ام  هک  تسا  يروما  نتفرگ  رظن  رد  تاروهشم  هب  داقتعا  ببس  و  دنـشاب . بذاک  تاروهـشم  زا  یخرب  هک  تسین  دیعب  ( 36)

. قلطم تاروهشم  دوب  نیا   35 دوش . يراددوخ  شیامزآ  يارب  نهذ  رد  روهشم  قیدصت  لّثمت  ماگنه  اهنآ  تیاعر  زا 
دحاو یلإ  دنتسی  ام  لثم  و  ةدودحم ، تاروهشم  یمست  ۀعانـص و  بابرأ  یلإ  ۀمأ و  یلإ  دنتـسی  ام  لثمف  ۀفئاط  یلإ  دنتـست  یتلا  امأ  و  ( 37)

هب قثوی  روصحم  ددع  وأ  نینثا  وأ 
42 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تالوبقملا مساب  ّصخی  و 
هدیمان دودحم  تاروهشم  تسا ، دنتـسم  ّصاخ  ياهشیپ  نابحاص  هب  صاخ و  یّتما  هب  هچنآ  دننام  تسا ، دنتـسم  ياهفیاط  هب  هچنآ  اّما  ( 37)

. دوشیم هدناوخ  تالوبقم  مسا  هب  دنریذپیم ، ار  نآ  درف  دنچ  ای  تسا ، دنتسم  درف  ود  ای  کی  هب  هچنآ  و  دوشیم ؛
. سکعنی لایخلل و ال  كّرحم  لّیختم و  اهب  قّدصملا  عیمج  نأ  امک  سکعنی ، ةروهشم و ال  اضیأ  تایلوألا  عیمج  نأ  ملعا  و  ( 38)

قیدصت دروم  هک  يروما  يهمه  هک  روطنامه   36 تسین ؛ تسرد  بلطم  نیا  سکع  اما  دنتسه ، مه  روهشم  تایلّوا  يهمه  هک  نادب  ( 38)
. تسین تسرد  بلطم  نیا  سکع  زاب  اما  دنالایخ ، كّرحم  هدوب و  لّیختم  دنوشیم  عقاو 

ینعم وأ  ظفل  یف  هتکراشم  هایإ و  هتهباشمل  رخآ  رمأ  هنأ  یلع  ائیـش  مّلـسملا  مّلـسی  نأ  وهف  طلغ  میلـست  لیبس  یلع  اهب  قدصملا  امأ  و  ( 39)
دحأ هنم  مهفی  ثیح  نم  هل  امّلـسم  کلذ  نوکی  و  ةرـصاب » نیع  لک   » لوقی نمک  ۀهبـشملا ، تامدقملا  یه  و  هعـضوم ، یف  نیبنـس  ام  یلع 

رانیدلا نأ  هریغ  نظی  وأ  هسفنب  نظی  نأ  یف  عقی  یتح  ۀطلاغم  هب  دصقی  وأ  مّلسملا ، هنأ  هبـسحیف  رخآ  هلدب  ذخأی  و  كرتشملا ، مسالا  یناعم 
. ۀهبّشملا تامدقملا  یه  هذه  و  ةوقلاب . رکسی  ام  هلدب  ذخأ  رمخ و  رکسم  لک  نأ  ملسی  نم  کلذک  و  رصبی .

هب ار  نآ  سپـس  دریذـپیم و  ار  يرما  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دوشیم  عقاو  قیدـصت  دروم  طلغ  شریذـپ  لیبس  رب  هچنآ  اّما  ( 39)
هنوگنیا دـش ؛ دـهاوخ  ثحب  دوـخ  ياـج  رد  هچناـنچ  دـنکیم ؛ طـلخ  يرگید  رما  اـب  ینعم  رد  اـی  ظـفل  رد  تکراـشم  تهباـشم و  رطاـخ 

هک يوحن  هب  دریذپیم  ار  هیضق ]  ] نیا و  دنیبیم ». ینیع  ره  : » دیوگیم هک  یسک  نخس  دننام  دنوشیم . هدیمان  ههّبشم  تامّدقم  تاقیدصت 
شریذـپ دروم  مه  نآ  هک  دربیم  نامگ  هدرک و  ظاحل  ار  نآ  رگید  ینعم  سپـس ]  ] و دـمهفیم ، ار  نیع ]  ] كرتشم یناـعم  زا  یکی  نآ  زا 

تـسا روطنیمه  و  دنیبیم . مه  رانید 37  هک  دزادـنا  نامگ  نیا  هب  ار  يرگید  درف  ای  دوخ  هکنیا  ات  دـیآیمرب  هطلاـغم  ددـصرد  اـی  تسا ؛
تامّدقم اهنیا  دنکیم . ضرف  تسا  روآرکـس  هوقلاب  هک  ار  هچنآ  نآ  ياج  هب  سپـس ]  ] تسا و رمخ  رکـسم  ره  هک  دریذـپیم  هک  یـسک 
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. دنتسه ههّبشم 
43 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ئداب یف  ةروهـشم  نوکتف  ةروهـشملا  رومألل  اهتهباشمل  امإ  کلذ  و  مزج : داقتعا  عوقو  ریغ  نم  اـنظ  ّنظت  یتلا  یهف  تاـنونظملا  اـمأف  ( 40)
انظ و عمسلا  عرقی  امک  نظی  اذه  نإف  امولظم » وأ  املاظ  كاخأ  رصنأ   » مهلوق لثم  ةروهـشم  ریغ  اهنأ  ملع  تبقعت  اذإف  بقعتملا ؛ ریغلا  يأرلا 
و بقعتی . نأ  یلإ  هلعف  لعفی  لاحلا  یف  هنکل  ادـلو ، وأ  ناک  اخأ  ملاظلا  رـصنی  نأ  زوجی  هنأ ال  روهـشملا  ناک  بقعت  اذإ  مث  الیم : هیلإ  لامی 

يری نمک  تاروهـشم ، اهنأ  یلع  اهذـخأل  سیل  يرخأ  تاهج  نم  اهب  نظلا  عقی  نأ  امإ  و  ۀـقث : نم  لوبقلا  لیبس  یلع  نظلا  اهب  عقی  نأ  امإ 
. ریمضلا یف  جلتخی  اهلباقم  نإ  ثیح  نم  اداقتعا ال  اهب  نإ  ثیح  نم  سییاقملا  یف  عفنت  امنإ  تانونظملا  هذه  و  هباشطاب . هنظیف  هیتأی  اسوبع 

تهباشم رطاخ  هب  ای  ّنظ  ندمآ  دیدپ  و  دروآیم : دیدپ  یّنظ  یمزج ، داقتعا  هنوگره  نودب  هک ، هچنآ  ره  زا  دـناترابع  تانونظم  اّما  ( 40)
مولعم دوش ، يریگیپ  یتقو  اّما  دسریم ؛ رظن  هب  روهـشم  يریگیپ  قّمعت و  نودب  يودب  رظن  رد  قیرط ] نیا  زا  هک   ] تسا روهـشم  روما  اب  نآ 
هدینش ضحم  هب  نخـس  نیا  نک ؛» يرای  مولظم ، هاوخ  دشاب  ملاظ  هاوخ  ار ، تردارب  : » هک نخـس  نیا  دننام  تسا . روهـشم  ریغ  هک  دوشیم 
يراـی : » هک تسا  نیا  تسا  روهـشم  هچنآ  هک  دوشیم ] مولعم   ] دوش يریگیپ  یتقو  سپـس  دروآیم : دـیدپ  ناـسنا ] رد   ] یلیم ّنظ و  ندـش 

و دوش . يریگیپ  هکنیا  رگم  دراذگیم  ار  دوخ  ریثأت  نخس  نآ  لاحنیا  اب  تسین ؛» زیاج  تدنزرف ، هاوخ  دشاب  تردارب  هاوخ  ملاظ ، ندرک 
اهنآ نتسناد  روهشم  هب  هک  دیآیم  دیدپ  يرگید  تاهج  هب  ای  و  دوشیم ؛ لصاح  دامتعا  دروم  صخش  نخس  لوبق  لیبس  رب  ّنظ  هکنیا  ای 
هلمح وا  هب  تسا  ددـصرد  درف  نآ  هک  دربیم  نامگ  و  دـیآیم ، وا  فرط  هب  هک  دـنیبیم  ار  یـسوبع  درف  هک  یـسک  لثم  درادـن ؛ یطاـبترا 
ریمـض رد  اهنآ  لباقم  فرط  هک  ثیح  نیا  زا  هن  دنوریم ، راک  هب  تاسایق  رد  دنتـسه  داقتعا  دروم  هک  ثیح  نیا  زا  تانونظم  نیا  و  دنک .

. دروآیم دیدپ  یناجلخ  ناسنا ] ]
، تانونظملا لامعتسا  اهیف  زاج  ۀعانـص  يأف  ةدقتعم . اهنأل  یه  عفنت  ثیح  عفان  اهعم  اضیأ  هرکذ  فلـس  ام  تاروهـشملا و  عیمج  نذإف  ( 41)

. اهلک اهلبق  تاروکذملا  لامعتسا  زاج 
؛ هلباقم جلتخی  اداقتعا ال  ةدقتعم  یه  ثیح  نم  لب  اهیف - ککـشتی  نأ  زوجی  دـق  اهنإ  ثیح  نم  ال  اهب - عفتنی  امنا  تاروهـشملا  کلذـک  و 

. کلت لامعتسا  حلصی  ثیح  هلامعتسا  حلصیف  اهعفن ، اعفان  تمّلس  تدقتعا و  اذإ  ۀیرورضلا  رومألا  نم  اهلبق  ام  نوکیف 
داقتعا دروم  هکنیا  رطاخ  هب  دنادنمدوس ، دش  رکذ  هچنآ  تاروهشم و  مامت  نیاربانب  ( 41)

44 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
روطنیمه و  تسا . زیاج  زین  دش  رکذ  البق  هک  هچنآ  مامت  لامعتـسا  دشاب ، زیاج  تانونظم  لامعتـسا  هک  یتعانـص  ره  رد  و  دـنوشیم . عقاو 

یناجلخ نآ  لباقم  فرط  هک  يداقتعا  دنتـسه ، دـنمدوس  ندوب  داقتعا  دروم  ثیح  زا  هک  اهنآ  رد  کیکـشت  زاوج  ثیح  زا  هن  تاروهـشم 
لامعتـسا و  دنراد ؛ ار  تاروهـشم  عفن  دنوش ، عقاو  شریذپ  داقتعا و  دروم  هاگره  زین ، يرورـض  روما  نیاربانب  دروآیمن . دـیدپ  سفن ] رد  ]

. تسا زیاج  تاروهشم  لامعتسا  هک  روطنامه  تسا  زیاج  تایرورض  نیا 
ۀموقملا ریغلا  سفنلا  ناعذإ  ةدـش  یف  لب  عفنلا - یف  ال  تاروهـشملا - نم  يوقأ  نوکت  نأ  ّيرجلاب  اهنإف  ۀـیمهولا  تایرورـضلا  امأ  و  ( 42)

زئارغلا نم  هیلإ  وعدی  رمأ  ببسب  تسیل  ۀعنش  اهتروریص  نوکت  و  اعم . ۀعنش  ۀبذاک و  نوکتف  ۀعنش ، تراص  امبر  ةروهشم و  تیقب  امبرف  اهل .
. لقعلا هیلإ  وعدی  امل  لب  حلاصملا ، قالخألا و  و 

زا رتيوق  نآ ، رب  موقم  ریغ  سفن  ناعذا  تّدـش  تهج  زا  هکلب  يدـنمدوس ، تهج  زا  هن  هک ، تسا  هتـسیاش  یمهو ، تایرورـض  اّما  و  ( 42)
مه بذاک و  مه  ریخا ] تروص  رد  هک  [ ؛ دندرگ روهشم  ریغ  عینش و  اسبهچ  و  دنشاب ، روهشم  تایرورض ] نیا   ] اسبهچ و  دنشاب . تاروهـشم 

توعد نآ  هب  اهتحلـصم  قالخا و  زیارغ و  هک  تسا  يرما  ببـس  هب  هن  نآ  ندوب  عینـش  روهـشم و  ریغ  و  دوب . دنهاوخ  عینـش  روهـشم  ریغ 
. دنکیم توعد  نآ  هب  لقع  هک  تسا  يرما  ببس  هب  هکلب  دننکیم ،
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تایمهو و و  تاسایقلا ، ۀـیرطف  تامدـقم  و  تایلوأ ، و  تارتاوتم ، و  تابرجم ، و  تاـسوسحم ، و  تـالیخم ، تاـسایقلا  ئداـبم  نذإـف  ( 43)
تانونظم و  بقعتملا ، ریغلا  يأرلا  یئداب  یف  تاروهشم  و  تاهبشم ، و  تالوبقم ، و  تاملسم ، و  ةدودحم ، تاروهشم  و  ۀقلطم ، تاروهـشم 

. افنص رشع  ۀعبرأ  یهف  انظ .
و ساـیقلا ، يرطف  تامدــقم  و  تاـّیلّوا ، و  تارتاوـتم ، و  تاـبرّجم ، و  تاـسوسحم ، و  تـالّیخم ، زا : دــنترابع  تاـسایق  يداـبم  سپ  ( 43)

هدشن يریگیپ  يودب و  رظن  رد  هک  یتاروهشم  و  تاهّبشم ، و  تالوبقم ، و  تامّلسم ، و  دودحم ، تاروهشم  قلطم و  تاروهشم  و  تاّیمهو ،
. دنشابیم عون  هدراهچ  اعمج  هک  تانونظم ، و  دنانینچ ،

ام وه  سئاقلا  ۀهج  نم  نوکی  يذـلا  ماسقأ  نإف  هسفن ، سئاقلا  ۀـهج  نم  ئدابم  تسیل  یتلا  یه  سییاقملا و  ئدابم  نم  مسق  انهاه  و  ( 44)
، ملعملا ۀهج  نم  ئدابم  یه  نکل  و  هانلق ،
45 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

الوصأ یمـست  یتلا  رومألا  یه  هذه  و  هعـضی . هملـسیف و  رخآ  ئـش  نایب  هیلع  ینبیل  هعـضو  ئـش و  میلـست  ملعتملا  مّلعملا  فّلکی  نأ  یه  و 
. تارداصم ۀعوضوم و 

[ صخـش  ] تهج زا  هـک  ار  یماـسقا  هـچ   38 دنتـسین ، يداـبم  هدـننکسایق ، تـهج  زا  هـک  دراد  دوـجو  تاـسایق  يداـبم  زا  یمـسق  و  ( 44)
هب فـلّکم  ار  مّلعتم  مّلعم ، هک  بیترت  نیا  هب  دنتـسه . يداـبم  مّلعم  تهج  زا  يداـبم  نیا  نکل  و  مـیدرک ، رکذ  دـندوب  يداـبم  هدـننکسایق 

هدـیمان تارداصم  هعوضوم و  لوصا  روما  نیا  دریذـپیم . مه  مّلعتم  دـنک و  ینتبم  اهنآ  رب  ار  يرگید  رما  نایب  اـت  دـنکیم  اـهنآ  شریذـپ 
39 دنوشیم .

بلاطملا امأ  ( 45  ) یطـسولا دودـحلا  فانـصأ  مولعلا و  ئدابم  فانـصأ  نایب  کلذ  یف  اهب و  لصتی  اـم  بلاـطملا و  یف  سماـخلا  لـصفلا 
و له »  » بلطم و  ام »  » بلطمف یلوألا  ۀمـسقلاب  امأ  ۀتـس . ۀیناثلا  ۀمـسقلاب  و  ماسقأ ، ۀثالث  یلوألا  ۀمـسقلاب  اهنإف  انهاه  هیلإ  جاتحی  ام  بسحب 

؟ ءاقنعلا ام  ءالخلا و  ام  انلوقک  مسالا  ینعم  هب  بلطی  يذلا  امهدحأ  نیمسق : یلع  ام »  » بلطم و  مل .»  » بلطم
ئشلا له  بلطم  وه  طیسب و  امهدحأ  نیمـسق : یلع  له »  » بلطم و  ناکملا ؟ ام  ۀکرحلا و  ام  انلوقک  تاذلا  ۀقیقح  هب  بلطت  يذلا  یناّثلا  و 

، الومحم ۀـطبار ال  دوجوملا »  » نوکیف اذـک ، ادوجوم  سیل  وأ  اذـک  دوجوم  ئـشلا  له  بلطم  وه  بکرم و  رخآلا  و  قـالطإلا ، یلع  دوجوم 
: نیمسق یلع  مل »  » بلطم و  اناویح . ادوجوم  سیل  وأ  اناویح  دوجوم  ناسنإلا  له  کلوق  لثم 

بـسحب امإ  و  ام ، ابولطم  جتنی  سایق  یف  هب  قیدـصتلا  لوقلا و  داقتعال  ۀـلع  وه  و  طسوألا ، دّـحلا  بلطی  يذـلا  وه  لوقلا و  بسحب  امإ  هنإف 
فیکلا و ّيألا و  بلطم  امأ  و  لاحب . هدوجو  وأ  اقلطم  هدوجو  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هسفن  یف  ئـشلا  دوجو  ۀـلع  بلطی  وه  هسفن و  یف  رمـألا 

الا لعفیلف ، هذه  هدیدعتب  بلاطملا  رثکی  نأ  دـحأ  دارأ  نإف  بکرملا . لهلا »  » یلإ ام  هجوب  ۀـعجار  یهف  کلذ ، ریغ  یتملا و  نیألا و  مکلا و 
هب بلطی  هنإف  هب ، بولطملا  یلع  ۀـلالد  دـشأ  یقاوبلا و  هذـه  طسبأ  يأ »  » بلطم نإف  کلذ  عم  و  کـلت . یه  ۀـیتاذلا  ۀـیملعلا  بلاـطملا  نأ 

المتشم يأ »  » بلطم لعجی  نأ  دحأ  بحأ  نأ  و  الاجم . ضرعأ  ابهذم و  عسوأ  کلت  و  هصخی ، امب  ئشلا  زییمت 
46 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نابلطی يأ »  » و ام »  » ابلطم و  قیدصتلا ، نابلطی  مل »  » و له »  » ابلطم نوکی  ذئنیحف  لعفیلف . کلذ  ریغ  نیأ و  مک و  فیک و  بلاطم  یلع  هجوب 
. روصتلا

دوشیم رکذ  طسو  دودح  فانصا  مولع و  يدابم  فانصا  لصف  نیا  رد  اهنآ و  هب  طوبرم  روما  بلاطم و  رد  مجنپ  لصف 

لوا میـسقت  هب  اّما  دنوشیم . میـسقت  مسق  شـش  هب  مّود  میـسقت  هب  و  مسق ، هس  هب  لوا  میـسقت  هب  اجنیا ، رد  ام  زاین  بسح  هب  بلاطم ، ( 45)
دوشیم هدیسرپ  مسا  ینعم  نآ  اب  هک  تسا  نآ  لّوا  مسق  تسا : مسق  ود  رب  ام »  » بلطم مل .»  » بلطم و  له »  » بلطم ام ،»  » بلطم زا : دنترابع 
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: دننام
؟ تسیچ ناکم  تسیچ ، تکرح  دننام : دوشیم  هدیـسرپ  تاذ  تقیقح  زا  نآ  اب  هک  تسا  نآ  مّود  مسق  40 و  تسیچ ؟ اقنع  تسیچ و  ألخ 

له مّود ، دوش و  هدیسرپ  قالطا  روطهب  ئش  دوجو  زا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  و  طیـسب ، له  لوا ، تسا : مسق  ود  رب  زین  له »  » بلطم و 
هن تسا  یطبار  دوجو  دوجو ، اـجنیا  رد  و  هن 41 ؛ ای  تسا  نانچ  نینچ و  زیچ  نـالف  اـیآ  هک : تسا  شـسرپ  نیا  زا  تراـبع  نآ  و  بّکرم ،

لوق و بسح  هب  ای  مل »  » لاوئـس اریز  تسا : مسق  ود  رب  زین  مل »  » بلطم تسین . ناویح  اـی  تسا ، ناویح  ناـسنا  اـیآ  دـننام : یلومحم . دوجو 
ای و  دهدیم . هجیتن  ار  یبولطم  هک  تسا  یسایق  رد  نآ  قیدصت  هیضق و  هب  داقتعا  ّتلع  نآ  دنکیم و  لاوئس  طسوا  ّدح  زا  هک  تسا  هیـضق 

تیفیک زا  ای  دوجو  لصا  زا  هکنیا  زا  معا  دـنکیم ، لاوئـس  تسه  هکنانچ  ئـش  دوجو  تلع  زا  هک  تسا  رمـالا  سفن  بسح  هب  لاوئـس ] ]
یـسک رگا  تسا . تشگزاب  لباق  له »  » بلطم هب  يوحن  هب  هریغ ، نامز و  ناـکم و  ّمک و  فیک و  ّيابلطم و  اـّما  دـنک . لاوئـس  نآ  دوجو 

« ّيا  » بلطم لاح  نیا  اب  تسا . هناگشش ] بلاطم   ] نامه یتاذ ، یملع  بلاطم  تقیقح  رد  اّما  درادن ؛ لاکشا  دشاب  بلاطم  دایدزا  ددصرد 
هدیـسرپ دوخ  ّصاوخ  اب  ئـش  زایتما  زا  ّيا »  » بلطم اب  اریز  تسا ؛ رتدـیدش  بولطم  رب  تلـالد  رظن  زا  تسا و  رتطیـسب  رگید 42  بلاطم  زا 

ظاحل يوحن  هب  ار  ّيا »  » بلطم دـهاوخب  یـسک  رگا   43 تسا . ضیرع  ناشلاجم  عیـسو و  رظن  نیا  زا  رگید  بلاـطم  ورملق  اـّما  دوشیم و 
ود و  قیدصت ، مل »  » و له »  » بلطم ود  تروص  نیا  رد  سپ  درادن . لاکـشا  دشاب  لمتـشم  هریغ  ناکم و  مک و  فیک و  بلاطم  رب  هک  دـنک 

44 داد . دنهاوخ  رارق  شسرپ  دروم  ار  رّوصت  ام »  » و ّيا »  » بلطم
« ام  » بلطم امأ  و  بلطم ؛ لک  یلع  مدقتم  مسالا  بسحب  يذلا  ام »  » بلطمف ( 46)

47 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
رمأ ۀیئام  بلطی  امنإف  نامزلا  ام  ۀکرحلا و  تاذ  ام  بلطی  يذـلا  نإف  طیـسبلا . له »  » بلطم نع  رخأتمف  هسفن  یف  رمألا  ققحت  بسحب  يذـلا 
هذه هیلع  لدت  ام  الوأ  مهف  نوکی  نأ  بجیف  دوجوم ، هلإ  له  وأ  ءالخ  له  وأ  نامز  له  وأ  ۀـکرح  له  دـحأ  بلط  نإ  امأ  و  هدـنع . دوجوم 

: یماسألا
ۀقیقحلاب وه  امنإ  دـحلا  ناک  نإ  و  دوجوم . ریغ  وأ  دوجوم  هیلع  لولدـملا  کلذ  لـه  ملعی  ـال  مسـالا و  هیلع  لدـی  اـم  ملعی  نأ  نکمی  هنإـف 

و ةدوجوم . تاذـلا  نأ  فرعی  نأ  دـعب  الإ  تاذـلا  بسحب  وأ  مسالا  بسحب  دـح  لوقلا  اذـه  نأ  رمألا  لوأ  یف  فقوی  ـال  نکل  و  دوجوملل ،
باـتک لوأ  یف  تّدـح  يرخأ  لاکـشأ  عـبرملا و  ثلثملاـک و  دـعب  نـم  اـهدوجو  یلع  نهربـی  ءایــشأ  دودـح  میلاـعتلا  یف  عـضوی  کلذـل 

بـسحب لب  طقف  مسالا  بسحب  سیل  دـحلا  راصف  دـعب ، نم  اهدوجو  تبثأ  مث  مسـالا ، حرـش  بسحب  اّدـح  ناـکف  ۀـسدنهلا .» تاسقطـسأ  »
. لیلق ریغ  لیـصفتلاب  دحلا  نم  مهفی  يذلا  ۀلمجلاب و  مسالا  نم  مهفی  يذلا  نیب  قرفلا  نأ  ملعی  نأ  بجی  و  ۀقیقحلاب . ادح  راص  لب  تاذلا :

الإ هیلع  فقی  الف  دحلا  امأ  و  ۀغللاب . املاع  ناک  اذإ  مسالا  هیلع  لدـی  يذـلا  ئـشلا  یلع  فقو  ام و  امهف  مهف  مساب  بطوخ  اذإ  ناسنإ  لکف 
. قطنملا ۀعانصب  ضاترملا 

. ملع لقعلا  ۀفرعم و  سحلا  نأ  امک  املع ، یناثلا  و  ۀفرعم ، نیرمألا  دحأ  نوکیف 
زا دشاب  رمالا  سفن  رد  یئـش  قّقحت  بسحرب  هک  ام »  » بلطم اّما  و  تسا ؛ مّدقم  بلاطم  يهمه  رب  دـشاب  مسا  بسحرب  هک  ام »  » بلطم ( 46)

تـسا دوجوم  وا  رظن  هب  هک  يرما  تیهام  زا  عقاو  رد  دـسرپیم  نامز  تکرح و  تاذ  زا  هک  یـسک  اریز  تسا . رخأـتم  طیـسب  لـه »  » بلطم
نکمم اریز  دنادب : ار  یماسا  نیا  لولدم  لّوا  دیاب  تسا ، دوجوم  ادخ  ای  ألخ  ای  نامز  ای  تکرح  ایآ  هک : دـسرپب  یـسک  رگا  اّما  دـسرپیم .
دوجوم رما  يارب  طقف  تقیقح  رد  ّدح  دـنچره  و  هن . ای  تسا  دوجوم  لولدـم  نیا  ایآ  هک  دـنادن  لاحنیا  اب  و  دـنادب ، ار  مسا  لولدـم  تسا 

و تسا . دوجوم  تاذ  هکنیا  نتـسناد  زا  دعب  رگم  تسین  ّدح  تاذ  بسح  هب  ای  مسا  بسح  هب  رظن  يداب  رد  مسا ]  ] ینعم نکل  دراد ، دوجو 
عبرم و ثلثم و  دـننام  ددرگیم ، تابثا  ناهرب  قیرط  زا  ادـعب  اهنآ  دوجو  هک  دوشیم  عضو  ییایـشا  دودـح  تایـضایر  رد  رطاخ  نیمه  هب 

دوجو یتقو ]  ] سپس تسا ، ّدح  مسالا  حرـش  بسح  هب  ّدح  نیا  تسا . هدمآ  هسدنه » لوصا   » باتک لّوا  رد  اهنآ  ّدح  هک  يرگید  لاکـشا 
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ددرگیم 45. یقیقح  ّدح  هکلب  دوشیم و  ّدـح  زین  تاذ  بسح  هب  هکلب  تسین ، ّدـح  مسا  بسح  هب  طقف  رگید  هاگنآ  ددرگیم ، تابثا  نآ 
زیچان دوشیم  هدیمهف  لیـصفت  وحن  هب  ّدح  زا  هچنآ  اب  دوشیم  هدیمهف  لامجا  وحن  هب  مسا  زا  هچنآ  نیب  قرف  هک  دوش  هتـسناد  تسا  مزال  و 

نآ لولدـم  رب  دـمهفیم و  يزیچ  مسا  نآ  زا  دـشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  نابز  نآ  اب  يو  رگا  دوش ، هضرع  یـسک  رب  یمـسا  یتقو  سپ  تسین .
و ددرگیمن ؛ فقاو  دراد  تسرامم  قطنم  تعانص  رد  هکنآ  زج  یسک  ّدح  رب  اّما  ددرگیم . فقاو 

48 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
[. دوشیم هدیمان   ] ملع لّقعت ، ییاسانش و  ساسحا ، هک  روطنامه  دوشیم ، هدیمان  ملع  يرگید  و  ییاسانش ، رما  ود  نیا  زا  یکی 

دوجوم ریغ  وأ  دوجوم  رمألا  نأ  عضوی  اـمنإ  اهـضعب  یفف  اـهب . میلاـعتلا  ریدـصت  مولعلا و  یلع  اهمیدـقت  یف  فلتخم  مولعلا  ئداـبم  و  ( 47)
ۀیواسملا ءایـشألا  نأ   » مهعـضو لثم  وأ  ضیقنلا ،» یفرط  نع  جرخی  رمألا ال  نإ   » انلوقک رادـقملا  اذـه  یلإ  اهیف  وعدـت  ةرورـضلا  نأل  طقف ،

ۀحتاف یف  نیررکذـملا  عبرملا  ثلثملا و  لاح  نم  هانرکذ  امک  مسالا  هیلع  لدـی  اذام  الوأ  عضوی  امنإ  اهـضعب  یف  و  ۀـیواستم .» دـحاو  ئـشل 
و ددعلا . ملع  ۀحتاف  یف  ةدـحولا  لثم  اعیمج : نارمألا  عضوی  نأ  جاتحی  اهـضعب  یف  و  هدوجو . نیبی  کلذ  دـعب  نم  مث  تاسقطـسالا ، باتک 

: لوقنف اذهل  نوصقتسم  نحن 
دوجو مدع  ای  دوجو  طقف  مولع ]  ] زا یضعب  رد  تسا . فلتخم  مولع  نیا  میلعت  رب  مولع و  رد  اهنآ  نتـشاد  مدقم  رظن  زا  مولع  يدابم  ( 47)

ياهزیچ  » دننام ای  دشاب ،» جراخ  ضیقن  فرط  ود  زا  دناوتیمن  يزیچ  : » دننام دراد  ترورـض  رادـقم  نیمه  طقف  اریز  دوشیم  عضو  يزیچ 
« لوصا  » باتک لّوا  رد  هچنآ  دننام  دوشیم ، عضو  ظفل  لولدم  ادـتبا  مولع  زا  یـضعب  رد  و  دـنايواسم .» رگیدـمه  اب  رگید  زیچ  اب  يواسم 

لثم دوش : عضو  رما  ود  ره  تسا  مزـال  مولع  زا  یـضعب  رد  و  ددرگیم . نییبت  نآ  دوجو  سپـس  تسا ، هدـش  هتفگ  ثلثم  عبرم و  يهراـبرد 
: مییوگیم هدرک و  ءاصقتسا  ار  روما  نیا  ام  دوشیم . ماجنا  باسح  ملع  لّوا  رد  تدحو  يهرابرد  هچنآ 

. ةدرفم ناعم  اهنم  ۀبکرم و  ناعم  اهنم  ئدابملا  یف  رکذت  یتلا  رومألا  نإ  ( 48)
دودـحلا امأ  و  قیدـصتلل . يربخلا  بیکرتلا  نإف  دودـحلا ، اهل  یطعت  نألال  قیدـصتلا  اهیف  یعدتـسی  نأ  اـهب  قیلی  اـمنإ  ۀـبکرملا  یناـعملا  و 

. ةدرفملا مکح  یف  ام  ةدرفملا و  یناعمللف 
اهب نیبتیل  ۀیلهلاب  لبقت  نأ  نم  دب  و ال  ۀیهاملا ، دحلا و  ءاطعإ  ینعم  اهیف  ققحتی  نذإف ال  ۀبکرم ، ۀعوضوملا  لوصألا  ۀـفراعتملا و  ایاضقلا  و 

. ۀیلهلاب عضوی  ئدابملا  نم  مسقلا  اذه  نأ  اذه  نم  لصح  دقف  اهریغ .
يهداـفا بّکرم  یناـعم  نأـش  و  دنتـسه ، درفم  یناـعم  رگید  یخرب  و  بّکرم ، یناـعم  دوـشیم  رکذ  يداـبم  رد  هـک  يروـما  زا  یخرب  ( 48)

رد ای  هدوب  درفم  هک  تسا  یناعم  نآ  زا  دودـح  و  تسا ، قیدـصت  نآ  زا  يربخ  بیکرت  اریز  تافیرعت ؛ دودـح و  يهداـفا  هن  تسا  قیدـصت 
يایاضق دندرفم . یناعم  مکح 

49 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
« له  » بلطم ناونع  هب  دـیاب  و  دـباییمن ، قّقحت  اـهنآ  رد  تیهاـم  ّدـح و  ياـنعم  يهداـفا  اریز  دـنابّکرم ، هعوضوم  لوصا  فراعتم 46 و 

. دوش نییبت  اهنآ  ساسارب  رگید  لئاسم  ات  دنوش  هتفریذپ 
. دنوشیم یّقلت  له »  » بلطم ناونع  هب  يدابم  زا  مسق  نیا  سپ 

نم اهنم  ناک  امف  ۀعانـصلا . عوضوم  ۀـلمج  یف  ۀـلخاد  یه  ام  اهنم  و  ۀعانـصلا ، عوضوم  ضارعأ  یه  ام  اهنمف  ةدرفملا  یناعملا  اـمأ  و  ( 49)
یف رظنلا  نوکیف  عوضوملل . الإ  اهدوجو  سیل  و  اهدوجو . اهیف  ححـصیل  ۀعانـصلا  یف  بلطت  یتلا  یهف  هراثآ ، ۀعانـصلا و  عوضوم  ضارعأ 

هذـهف ال ۀعانـصلا . کلت  یلإ  هدوجو  تابثإ  نذإف  ةدوجوم . اـهنأ  یف  رظنلا  وه  کـلذ  و  ۀعانـصلا . کـلتل  ۀعانـصلا  عوضومل  ةدوجوم  اـهنأ 
نأ اهدوجو  اهدح و  یف  ذوخأم  وه  دعب  نم  کل  نّیبی  امک  ۀعانصلا  عوضوم  ذإ  ۀعانصلا ، عوضومل  ۀلوهجم  دوجولا و  ۀنّیب  نوکت  نأ  زوجی 
یف اقلطم  اهدوجو  لب  ۀعانصلا ، عوضومل  اهدوجو  بلطی  امنإ  و  دوجولا ، ۀنیب  ریغ  اهعوضومل  ۀلمعتـسملا  ۀعانـصلا  یف  هذه  ذإ  و  هل . نوکی 
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بجیف اهدودح  مهفت  نأ  نم  دب  ذإ ال  و  ئدابملا . یف  اهدوجو  ضرفی  نأ  لیحتسمف  اقلطم ، اهدوجو  ضرفی  نأ  لیحتـسیف  ۀعانـصلا ، کلت 
. اهدوجو نود  ئدابملا  یف  اهدودح  مسقلا  اذهب  ئدابملا . یف  اهدودح  عضوت  نأ 

ضارعا وزج  یناـعم  نیا  زا  هچنآ  و  تسا ؛ لـخاد  ملع  عوـضوم  رد  اـهنآ  زا  یخرب  ملع و  عوـضوم  ضارعا  درفم ، یناـعم  زا  یخرب  ( 49)
يزیچ نینچ  دوجو  دهدیم . رارق  وجوتسج  دروم  شدوجو  تابثا  يارب  ار  نآ  ملع  هچنآ  زا  تسا  ترابع  تسا ، نآ  راثآ  ملع و  عوضوم 

رظن زا  تسا  ترابع  ثحب  نیا  و  تسا ، طوبرم  ملع  دوخ  هب  عوضوم ، يارب  اهنآ  دوجو  يهرابرد  ثحب  نیاربانب  تسا . عوضوم  يارب  طقف 
يدوخ هب  اهنیا  دوجو  هک  درادن  ناکما  نیاربانب  تسا . ملع  نیا  يهدـهع  رب  اهنآ  دوجو  تابثا  اریز  ناشندوب . دوجوم  تهج  زا  اهنآ  رد 

ضارعا نیا  ّدح  رد  ملع  عوضوم  دش  دهاوخ  نایب  ادعب  هک  روطنامه  اریز  دشاب ، لوهجم  ملع  عوضوم  يارب  ناشدوجو  اّما  دشاب  نّیب  دوخ 
یـسررب ار  اـهنآ  عوـضوم  هک  یملع  رد  ضارعا  نیا  دوـجو  سپ  تسا . تباـث ]  ] ملع عوـضوم  يارب  ضارعا  نیا  دوـجو  تـسا و  ذوخأـم 

ضرف نیاربانب  تسا ، ملع  نیا  رد  اـقلطم  ناـشدوجو  هکلب  تسا ، وجوتسج  دروم  ملع  عوضوم  يارب  اـهنآ  دوجو  و  تسین ، نّیب  دـنکیم 
نوچ و  دـشابیم . لاـحم  زین  يداـبم  ناونع  هب  اـهنآ  دوجو  ضرف  روطنیمه  تسا و  لاـحم  قلطم  دوجو ]  ] ناونع هب  اـهنآ  دوـجو  ندرک 

[ ضارعا  ] مسق نیا  دوجو  هن  نیاربانب  دنریگ . رارق  يدابم  رد  فیراعت  هک  تسا  بجاو  سپ  دنوش ، هتسناد  ضارعا  نیا  فیراعت  دیاب  راچان 
47 تسا . يدابم  وزج  اهنآ  دودح  هکلب 

50 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. اعم ۀقح  اهنأ  اهدوجوب و  فرتعی  نأ  نم  اضیأ  دب  و ال  مهفی ، نأ  نم  دـب  الف  عوضوملا  ۀـلمج  یف  الخاد  تادرفملا  نم  ناک  ام  امأ  و  ( 50)

؟ اهل ئش  دوجو  بلطی  فیکف  اهدوجو  عضوی  مل  نإ  و  اهرمأ . نم  ئش  فرعی  نأ  نکمی  مل  اهتیهام  مهفت  مل  نإ  اهنإف 
اهنآ تیهام  رگا  اریز  دوش . هتخانـش  ناشدوجو  مه  اهنآ و  فیراعت ]  ] مه دـیاب  تسا ، لخاد  ملع  عوضوم  رد  تادرفم  زا  هچنآ  اّما  ( 50)
اهنآ يارب  يرگید  زیچ  دوجو  ناوتیم  هنوگچ  دوشن  هتفریذـپ  ناشدوجو  رگا  تسناد و  اـهنآ  يهراـبرد  يزیچ  ناوتیمن  دوشن ، هتخاـنش 

؟ داد رارق  یسررب  دروم 
امإ و  هنم ، وه  ام  ۀعانصلل و  يذلا  عوضوملا  امإ  ۀعانصلا  یف  لخادلا  و  ۀعانصلا : یف  لخاد  ءیش  الإ  ۀیناهربلا  مولعلا  یف  درفم  ذإ ال  و  ( 51)

. اهدوجو اهدودح و  عضوت  اهضعب  و  اهدوجو : نود  ئدابملا  یف  اهدودح  عضوت  تادرفملا  ضعب  نذإف  عوضوملا . ماکحأ 
ای ملع  عوضوم  ای  تسا  ملع  رد  لخاد  هچنآ  و  تسا ، ملع  رد  لخاد  هکنیا  رگم  تسین  یناهرب  مولع  رد  يدرفم  يانعم  چیه  نوچ  و  ( 51)

تسا و يداـبم  وزج  ناـشدوجو ، هن  و  ناشدودـح ، طـقف  تادرفم  زا  یـضعب  نیارباـنب  تسا ، ملع  عوضوم  ماـکحا  اـی  ملع و  عوضوم  ءزج 
. تسا يدابم  وزج  ناشدوجو  مه  دودح و  مه  رگید  یضعب 

انلق ام  یلع  و  اهدح . نود  ۀلاحم  اهدوجو ال  عضوی  امنإ  ۀیـضقلا  و  ۀیـضق ، مولعلا  یف  عفانلا  بکرملا  و  بکرملا ، درفملا  الخ  ام  ذإ  و  ( 52)
. هتیهام هتیلهب و  عضوی  ام  هنم  و  هتیهامب . عضوی  ام  هنم  و  طقف ، هتیلهب  عضوی  ام  ۀعانصلا  یف  ةرّدصملا  رومألا  نم  نأ  کلذ  عیمج  نم  نیبتف 

رارق عضو  دروم  نآ  دوجو  هکلب  هیـضق ، ّدـح  هن  هتبلا  و  تسا ، هیـضق  دـیآیم  راـک  هب  موـلع  رد  هک  یبّـکرم  تسا : بّکرم  هچنآ  اـّما  ( 52)
تهج زا  طـقف  دـنوشیم  ضرف  يداـبم  ناوـنع  هب  موـلع  رد  هک  يروـما  زا  یخرب  هک  دـش  نشور  میتـفگ  هک  هـچنآ  رب  اـنب  48 و  دریگیم .

. دنوشیم عضو  ّتیهام » ّتیله و   » تهج ود  ره  زا  یخرب  و  تیهام »  » تهج زا  یخرب  و  ّتیله » »
مل ام  نإف  اعم ؛ نیبلطملا  نع  رخأتم  لاح  لک  یلع  هنأف  مّللا »  » بلطم امأ  و  ( 53)

51 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ریغ وأ  دوجوم  هنأ  طعی  مل  و  هلع ، لادـلا  مسالا  ینعم  ام  وأ  وه  اـم  هنأ  هاـنعم و  اـضیأ  روصت  اـم  و  لاـحم ؛ هیف  مّللا  بلط  نإـف  هاـنعم  رّوصتی 
مّللا بلط  یلع  امدـقتم  ناک  امبر  لوقلا  بسحب  يذـلا  مّللا  بلط  نکل  و  لاحم . اضیأ  هیف  مّللا  بلط  نإـف  قـالطإلا ، یلع  وأ  لاـحب  دوجوم 
نذإ انأ  انملع  دق  نوکنف  نوکل ج ب . دوجولا  سفن  یف  ۀلعلا  يردن  نأ ج ب و ال  سایقب  اندنع  حـص  امبرف  هسفن . یف  رمألا  بسحب  يذـلا 
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یلإ رقتفم  ریغ  هسفن  یف  رمـألا  بسحب  يذـلا  مل »  » بلطم ناـک  اـمبر  و  رمـألا . سفن  یف  ناـک ج ب  مل  هنأ  ملعن  مل  نأ ج ب و  دـقتعن  مـل 
کلذ نإف  دیدحلا ، سیطانغملا  بذج  لثم  ۀیفخف  هتلع  امأ  و  سحلاب . هسفنب  انّیب  ئشلا  ناک  اذإ  کلذ  و  لوقلا ، بسحب  يذلا  مللا »  » بلطم

راص مل  بلطیف  مّللا  بلط  لابلاب  رطخ  سحلاب  بیصأ  اذإ  نکل  و  هیف . طسوألا  دحلا  یطعی  یتح  ملب  بلطب  وأ  سایقب  تبثی  نأ  نکمی  سیل 
ۀلع وه  و  سایقلا - یف  طسوألا  دحلا  نوکی  نأ  قفتی  ام  اریثک  هب و  قیدصتلا  ۀلع  هسفن ال  یف  رمألا  ۀلع  بلطیف  دـیدحلا ، بذـجی  سیطانغم 

. دحاو نایب  یف  اعم  نابلطملا  عمتجا  دق  نوکیف  هسفن  یف  رمألل  اضیأ  ۀلع  سایقلا -
رّوصت شیاـنعم  هک  هچنآ  يهراـبرد  مل »  » يوجوتسج اریز  تسا ؛ رخأـتم  اـم ]»  » و لـه »  ] » بلطم ود  زا  لاـحره  رد  مل »  » بلطم اـّما  ( 53)

یلو هدش  هتـسناد  نآ  ظفل  ینعم  یتسیچ و  هدش و  رّوصت  نآ  يانعم  هک  هچنآ  يهرابرد  مل »  » يوجوتسج نینچمه  و  تسا ، لاحم  هدـشن 
. تسا لاحم  هدشن ، نشور   50 تسا ، فّصتم  یفاصوا  هب  هکیلاح  رد  ای   49 قلطم ، روطهب  نآ  مدع  ای  دوجو 

اریز  51 دـشاب . مّدـقم  تسا  رمـالا  سفن  بسحهب  هک  یّمل »  » يوـجوتسج رب  تسا  لوـق  بسحهب  هک  یّمل »  » يوـجوتسج اـسبهچ  نکل 
تروص نیا  رد  میـشاب ؛ هتـسنادن  ار  رمالا  سفن  رد  ج »  » ندوب ب »  » تلع اـّما  تسا  ب » «، » ج  » هک میـشاب  هتـسناد  ساـیق  طـسوت  اـم  اـسبهچ 

هک ي  مل »  » بلطم اـسبهچ  و  تسا . ب » «، » ج  » رمـالا سفن  رد  ارچ  هک  مینادیمن  یلو  میراد  داـقتعا  ج »  » ندوـب ب »  » هب ارچ  هـک  مـینادیم 
نّیب ساـسحا ، قـیرط  زا  يزیچ  هک  تسا  یتـقو  نیا  دـشاب و  زاـینیب  تسا  لوـق  بسحهب  هک  ي  مل »  » بلطم زا  تسا  رمـالا  سفن  بـسحهب 

[ یتابثا  ] مل قیرط  زا  ای  دوش  تابثا  سایق  طسوت  درادن  ناکما  هک  ار ، نهآ  ابرنهآ  ندرک  بذج  دننام  دـشاب ، مولعمان  نآ  ّتلع  اّما  دـشاب ،
هب نآ  مل »  » يوجوتسج دـش ، تفایرد  سح  قیرط  زا  رما  نیا  یتقو  نکل  ددرگ . مزال  طـسو  دـح  هکنیا  اـت  دوش ، عقاو  وجوتسج  دروم 

رمالا سفن  رد  رما  تلع  اجنیا  رد  سپ  دوشیم ؛ عقاو  وجوتسج  دروم  ابرنهآ  طـسوت  نهآ  ندـش  بذـج  لـیلد  دـنکیم و  روطخ  نهذ 
ّتلع لاح  نیع  رد  تسا ، سایق  تلع  هک  سایق ، رد  طسو  دـح  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب  و  نآ . قیدـصت  تلع  هن  تسا  وجوتسج  دروم 

نایب رد  یتوبث ] مل  یتابثا و  مل   ] بلطم ود  تروص  نیا  رد  و  دشاب ؛ زین  رمالا  سفن  رد  یش  دوجو 
52 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

52 دنوشیم . عمج  مهاب  يدحاو 
. ۀلـصاح ةدوجوم  رومأب  هلین  یلإ  لصوتی  امنإف  هذـه  نم  بلطم  لـک  ( 54  ) تامولعملا نم  تالوهجملا  ۀـباصإ  ۀـیفیک  یف  سداسلا  لصفلا 
«. وه له   » کلذ دـعب  بلطی  یتح  وه » ام   » هنع لئـس  اذإ  رّوصتی  فیک  دوجوملا  لاحملا  تاذـلا  مودـعملا  نأ  یف  کش  عضوم  اـنهاه  نکل 

ذخؤی فیکف  دوجولا ، یف  هل  ةروص  لاحملا ال  و  لصاح ؟ ریغ  وأ  لصاح  هنأـب  هیلع  مکحی  فیک  ینعم ، سفنلا  یف  هل  لـصحی  مل  نإ  هنإـف 
نأ نکمی  الف  لیـصفت ، هیف و ال  بیکرت  ادرفم ال  نوکی  نأ  امإ  لاحملا  اذه  نإ  لوقنف  هانعم ؟ رّوصتملا  کلذ  نوکی  نهذـلا  یف  ةروص  هنع 
دـض و  لباقلاک ، ماسجألل  هنأب  روصتی  ءالخلا  نإف  هّللا : دض  و  ءالخلا ، انلوقک  هیلإ  ۀبـسنلاب  دوجوملاب و  ۀسیاقملا  نم  عونب  الإ  ۀـتبلأ  روصتی 
امأ و  هب . اهبـشت  هیلإ و  ۀبـسن  رّوصتی  و  لاحملا ، هیلإ  بسنی  نکمم  رمأ  ةروصب  رّوصتی  لاحملا  نوکیف  درابلا ؛ راحلل  امک  هّلل  هنأب  رّوصتی  هّللا 

. هل تاذ  الوقعم و ال  ارّوصتم و ال  نوکی  الف  هتاذ  یف 

تامولعم 53 زا  تالوهجم  بسک  یگنوگچ  رد  مشش  لصف 

. دنراد قّقحت  هک  دوشیم  لسوت  يدوجوم  روما  هب  تالوهجم  زا  کیره  هب  لین  يارب  ( 54)
هنوگچ تسیچ » نآ   » هک دوشیم  لاوئـس  یتقو  تسا ، لاحم  شندوب  دوجوم  هدوب و  مودـعم  اتاذ  هچنآ  هک  تسا  ّکش  ّلحم  رما  نیا  نکل 

نآ هک  درک  مکح  ناوتیم  هنوگچ  دشابن  لّصحم  نآ  ینعم  رگا  اریز  دراد .» دوجو  نآ  ایآ  : » هک دوش  هدیسرپ  نآ  زا  دعب  ات  دوشیم  روصت 
يوحن هب  دوش  لصاح  نهذ  رد  نآ  زا  یتروص  دناوتیم  هنوگچ  سپ  درادن ، یتروص  یتسه  رد  لاحم ، رما  و  درادن ؟ دوجو  ای  دراد  دوجو 

، درادن هار  بیکرت  لیـصفت و  نآ  رد  تسا و  طیـسب 54  ای  لاحم  رما  نیا  مییوگیم : نیاربانب  دـشاب ؟ لاحم  رما  نآ  يانعم  تروص  نیا  هک 
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اریز هّللا : دـض  ءالخ و  دـننام  دوجوم ، رما  کی  هب ، تبـسن  و  اب ، هسیاقم  یعون  قیرط  زا  رگم  دوش  رّوصت  تسین  نکمم  تروص  نیا  رد  هک 
هب ءالخ 

53 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تروص هب  لاحم  رما  نیاربانب  مرگ ؛ هب  تسا  درس  تبـسن  دننام  هّللا  هب  هّللا  دض  تبـسن  و  دوشیم ، رّوصت  ماسجا  يهدنریذپ  فرظ و  ناونع 

و ددرگیم . رّوصت  نآ  اب  هباشتم  نکمم و  رما  نآ  هب  تبـسن  و  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  نآ  هب  ندوب  لاـحم  هک  دوشیم  رّوصت  ینکمم  رما 
. دراد تاذ  هن  تسا و  لوقعم  هن  دوشیم و  رّوصت  هن  تاذ ، رظن  زا  اّما 

روصتی مث  ۀلاحم ، ریغ  یه  یتلا  هلیـصافت  الوأ  روصتی  امنإف  ریطی  ناسنإ  ءاقنع و  وأ  لّیازنع  لثم  لیـصفت  ام و  بیکرت  هیف  يذـلا  امأ  و  ( 55)
نانثا ۀثالث  ءایشأ  كانه  نوکیف  تاوذلا . ۀبکرملا  ةدوجوملا  ءایـشألا  لیـصاقت  یف  دوجوملا  نارتقالا  سایق  یلع  ام  نارتقا  لیـصافتلا  کلتل 

نم فیلأت  وه  ام  ۀهج  نم  فیلأتلا  نأ  ببسب  روصتم ، فیلأت  وه  ام  ۀهج  نم  وه  امهنیب ، فیلأت  ثلاثلا  و  دوجوم ، هدارفناب  لک  نا  ءزج  اهنم 
. تادوجوملل مدقتم  روصتل  روصت  امنإ  مودعملا  نوکیف  مودعملا . مسا  ۀلالد  ینعم  یطعی  وحنلا  اذه  یلعف  دجوی . ام  ۀلمج 

ءازجا لیـصافت  ادتبا  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  هدـنرپ ، ناسنا  ءاقنع و  ای  لّیازنع 55  دـننام  دراد  هار  لیـصفت  بیکرت و  نآ  رد  هچنآ  اّما  ( 55)
يایـشا ءازجا  لیـصافت و  رد  دوـجوم  نارتـقا  ناـسهب  لیـصافت ، نیا  یکیدزن  نارتـقا و  سپـس  و  دوـشیم ، رّوـصت  تسا  لاـحم  ریغ  هـکنآ 

هک دنتـسه  یئزج  ود  اـهنآ ، زا  رما  ود  تـسا : دوـجوم  رما  هـس  اـجنیا  رد  سپ  ددرگیم . رّوـصت  دـنابکرم ، تاذ  رظن  زا  هـک  يدوـجوم 
هک تهج  نآ  زا  فیلأـت  اریز  دوشیم ، روصت  ندوب  فیلأـت  تهج  زا  هک  تساـهنآ ، فیلأـت  مّوس  رما  تسا و  دوـجوم  ییاـهنت  هب  کـیره 

رّوصت قیرط  زا  مودعم  و  دوشیم ، هداد  مودعم  مسا  لولدم  ینعم  بیترت  نیا  هب  سپ  دـنراد . دوجو  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  تسا  فیلأت 
56 دوشیم . رّوصت  دوجوم ، روما  مّدقم 

نم مظعأ  لکلا  و  ناویح ، ناسنإ  لک  نإ  لثم  هسفنب  انّیب  اـمإ  هلوصح : لوأ  یلک  یلع  مکح  اندـنع  لـصح  ناـک  اذإ  هنإ  نـآلا  لوقن  و  ( 56)
یئزج لک  یلع  مکحلا  ةوقلاب  انملع  دقف  سایقب ، ۀناعتـسا  ریغ  نم  ءایـشألاب  اهب  قّدصی  یتلا  هوجولا  یلع  ۀبرجت  وأ  ءارقتـساب  انّیب  وأ  ءزجلا ،

و ناویح ، ناسنإ  لک  نأ  انفرع  ذإ  ةوقلاب  دـعب  هانفرع  امنإ  انأل  ناویح : دـنهلاب  يذـلا  ادـیز  نأ  الثم  فرعن  الف  لعفلاب . هاـنلهج  نکل  و  هتحت ،
هنأب کلذ  و  لعفلا . یلإ  ةوقلاب  يذـلا  جرخی  یتح  نارخآ  ناملع  وأ  رخآ  ملع  ملعلا  اذـه  یلإ  انل  عمتجی  نأ  جاتحی  هنأل  لعفلاب  هانلهج  امنإ 

نوکی نأ  ریغ  نم  ناسنإ  هنأ  دوجوم و  هنأ  ۀـفرعم  سحلاب  اـنل  لـصح  اذإـف  اـناسنإ . دوجوم  هنأ  ملعن  نأ  و  دوجوم ، ادـیز  نأ  ملعن  نأ  بجی 
اندنع ناک  ملع ، کلذب  نرتقا  و  امّلعتم ، وأ  ابولطم 

54 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نع ۀفرعم و  نع  نوکیف  ناویح . ادیز  نأ  انملع  اثلاث ، املع  تاذلاب  ثدحی  نأ  هنأش  نم  يذلا  فیلأتلا  یلع  انارتقا  سایق ، ریغب  اضیأ  الـصاح 
امأ و  لاحلا ، یف  تثدح  ۀفرعملا  و  لقعلا . نم  ناک  امف  ملعلا  امأ  و  سحلا ، نم  ناک  ام  وهف  امهنم  ۀـفرعملا  امأ  ملع . انل  ثدـح  اعمتجا  ملع 
ائیـش نوکی  نأ  زوجی  و  هیلإ ، ۀلـصوملا  هئدابم  انبلط  ابولطم و  انل  ناک  دق  نوکی  نأ  زوجی  دقف  امهنم  لصحی  يذـلا  و  اهلبق . ناک  دـقف  ملعلا 

. لاح لک  یلع  هئدابم  بولطملا و  روصت  مدقتی  نأ  بجیف  کلذ  عم  و  بلط . ریغ  نع  هبابسأ  ةافاومل  اقایسنا  هیلإ  انقسنا 
ناویح ناسنا  ره  دـننام : دـشاب  نّیب  هسفنب  یّلک  مکح  نیا  هاوخ  دوش : لصاح  یّلک  یمکح  اـم  يارب  ادـتبا  هاـگره  مییوگیم : کـنیا  ( 56)
نودب ءایـشا  اهنآ  طسوت  هک  يوحن  هب  دـشاب  نّیب  هبرجت  ءارقتـسا و  قیرط  زا  یّلک  مکح  نیا  هاوخ  و  تسا ، ءزج  زا  رتگرزب  لک  و  تسا ،

اهنآ هب  تبـسن  دـنچره  میراد ، ملع  هوقلاب  یّلک  نآ  تحت  تایئزج  يهمه  هب  ام  تروص  ود  ره  رد  سپ  دـنوش ؛ قیدـصت  سایق  هب  لـسوت 
نآ زا  دعب  تسا ، ناویح  ناسنا  ره  میتسناد  یتقو  اریز  تسا : ناویح  تسا  ناتسودنه  رد  هک  يدیز  هک  مینادیمن  الثم  میرادن . ملع  لعفلاب 

لیدبت لعفلاب  ملع  هب  دیز ] هب  تبـسن   ] ام هوقلاب  تفرعم  نیا  هکنآ  يارب  اریز  میرادـن ، ملع  وا  هب  لعفلاب  میـسانشیم و  هوقلاب  طقف  ار  دـیز 
هک مینادب  سپـس  تسا و  دوجوم  دیز  مینادـب  الوا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوش ؛ هفاضا  ام  تفرعم  نیا  رب  يرگید  مولع  ای  ملع  تسا  مزال  دوش 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


دوجوم و دیز  هک  دـش  لصاح  تفرعم  نیا  ام  رب  میلعت ، وجوتسج و  رکفت و  نودـب  سح ، قیرط  زا  یتقو  و  تسا . یناسنا  دوجوم  وا  هتبلا 
تینأش اتاذ  هک  يوحن  هب  تفاـی  نارتقا  اـم  ملع  اـب  رما  نیا  و  دـش ، لـصاح  ساـیق  لیکـشت  هب  زاـین  نودـب  هتبلا  لوصح  نیا  و  تسا ، ناـسنا 

کی تفرعم و  کی  عامتجا  زا  اجنیا  رد  سپ  مینکیم . ادیپ  ملع  تسا  ناسنا  دیز  هک  هتکن  نیا  رب  هاگنآ  تشاد ، ار  یمّوس  ملع  ثادـحا 
و دیدرگ ؛ لصاح  لقع  زا  ملع  اّما  دش و  لصاح  ّسح  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  تفرعم  اّما  تسا . هدش  لصاح  يرگید  ملع  ام  يارب  ملع ،
ام بولطم  هک  تسا  زیاج  یهاگ  دوشیم  لصاح  قیرط  نیا  زا  هچنآ  تشاد . دوجو  البق  ملع  هک  یلاح  رد  دـش ، لصاح  نونکامه  تفرعم 
ام رب  شیاهتلع ، عبت  هب  بلط ، نودـب  هک  دـشاب  يرما  تسا  زیاج  یهاگ  مینک و  بلط  دوشیم  یهتنم  نآ  هب  هک  ار  يايداـبم  اـم  دـشاب و 

. دشاب بولطم  دوخ  رب  مّدقم  نآ  يدابم  بولطم و  رّوصت  لاحره  رد  هک  تسا  بجاو  لاحنیا  اب  ددرگ . راکشآ 
اذإف رخآ . سایقب  الـصاح  یئزجلا  یلع  مکحلا  و  سایقب ، اندـنع  الـصاح  یلکلا  یلع  مکحلا  نوکی  لب  اذـکه : نوکی  الأ  قفتی  دـق  و  ( 57)

ءارقتسالاب ۀبستکم  وأ  اهسفنب  ۀنّیب  تامدقم  نم  نوکت  یلوألا  تاسایقلا  نإف  کلذک  ناک  نإ  نکل و  و  ثلاثلا . ملعلا  لصح  اعمتجا 
55 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دعب حّصون  ام  یلع  سایق  ریغ  نم  سحلا  ۀبرجتلا و  و 
زا زین  نآ  یئزج  مکح  تسا و  لصاح  سایق  قیرط  زا  اـم  دزن  یّلک  مکح  هکلب  دـشاب :] یهیدـب  یّلک  مکح  هک   ] تسین نینچ  یهاـگ  ( 57)

ماکحا نیا  دـنچره  نکل  ددرگیم . لـصاح  یمّوس  ملع  دـنوش ، عمج  مهاـب  مکح  ود  نیا  یتقو  و  دوشیم ؛ لـصاح  يرگید  ساـیق  قیرط 
زا دادمتسا  نودب  ّسح ، هبرجت و  ءارقتـسا و  قیرط  زا  ای  دنـشاب و  نّیب  دوخهبدوخ  ای  تاسایق  نآ  دوخ  دیاب  دنوشیم ، لصاح  سایق  طسوت 

. داد میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  نیا  زا  سپ  هچنانچ  دنوش ؛ لصاح  سایق ،
یف يذلا  له  لوقی : دوعیف و  کلذ . ملعأ  ینإ  هباوج  نأ  مولعم  و  جوز ؟ نینثا  لک  نأ  ملعت  له  لوقیف : ادـحأ  لأسی  نأ  لئاسل  نإ  مث  ( 58)
لک نأ  نوفرعت  متـسلف  لاقف : داع  کلذ ، ملعن  انأب ال  بیجأ  نإف  درف ؟ وأ  جوز  اذـک  ۀـنیدمب  يذـلا  ساـنلا  ددـع  و  درف ؟ وأ  جوز  وه  يدـی 

میقتـسم ریغ  باوجب  اذه  نع  اوباجأ  اموق  نإ  میلعتلا  یف  لیق  دق  و  جوز . هنأ  اوفرعت  مل  نانثا و  يدـی  یف  يذـلا  اذـه  نإف  جوز ، ددـع  نینثا 
وهف فرعی ، مل  وأ  فرع  دوجوم  نینثا  لک  نأ  فرعن  انإف  دـساف : باوجلا  اذـه  و  جوز . وهف  هانفرع  نینثا  لـک  نأ  فرعن  اـمنإ  نحن  اولاـقف :

نم فرعن  انإ  لقن  مل  اضیأ  و  انلوق . ضقتنأ  اجوز  نینثا  فرعن  مل  اذإف  جوز ، نینثا  لک  فرعن  انإ  لـقن  مل  اـنأ  اذـه : نع  باوجلا  لـب  جوز .
- هسفن یف  نینثا  لک  وأ  جوز ، هنأ  فرعن  انإف  هانفرع  نینثا  لک  نأ  امإ  نیلوق : دـحأ  انلق  لب  جوز . هنأ  فرعنف  نانثا  هنأ  ناـنثا  وه  ءیـش  لـک 

هضقانی ۀیماع ال  ۀفرعم  وهف  یناثلا  هجولا  امأ  و  تدروأ . یتلا  ۀهبـشلاب  ضقتنی  الف  لوألا  مسقلا  امأ  جوز . هسفن  یف  وهف  هفرعن - مل  وأ  هانفرع 
ریغ هانعم  تباث  جوز ، هسفن  یف  وهف  نینثا  لک  نأ  انملعف  جوزب  سیل  وأ  جوز  نـالف  دـی  یف  يذـلا  نأ  ملعن  مل  نإ  اـنأل و  یّـصاخلا : لـهجلا 
یف يذلا  نأ  اندنع  لصح  اذإ  و  اندـنع . امب  لعفلاب  الهج  نوکی  هب ال  لهجلاف  لعفلاب . ةوقلاب ال  انملع  یف  لخاد  هنإف  هانلهج  ام  امأ  و  لطاب .

فرعن مل  اذإ  سیل  و  انمولعم . ریغ  انلوهجم  نذإف  جوز . هدی  یف  يذلا  نأ  لاحلا  یف  انفرع  اندنع ، ناک  يذـلا  مولعملا  انرکذـت  و  نانثا ، هدـی 
نأ اضیأ  انملع  دـق  نوکنف  جوز ، وهف  نانثا  وه  ام  لک  نأ  ملعن  نأ  کلذ  لطبی  مأ ال - نانثا  هنأ  فرعن  اـنأل ال  ـال - مأ  جوز  وه  اـم  ائیـش  نأ 

. کشلا کلذ  لوزی  اذهبف  هجو ، نم  جوز  کلذ 
؟ تسا جوز  ود  ددع  ره  هک  ینادیم  وت  ایآ  دسرپب : یسک  زا  هک  دسر  ار  یلئاس  سپس  ( 58)

و درف ؟ ای  تسا  جوز  تسا  نم  تسد  رد  هچنآ  ایآ  دـیوگب : هدننکلاوئـس  سپـس  منادیم . يرآ  هک : تسا  نیا  يو  باوج  هک  تسا  مولعم 
باوج رگا  درف ؟ ای  تسا  جوز  رهش  نالف  نینکاس  دادعت  ایآ 

56 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ود تسا  نم  تسد  رد  هچنآ  اریز  تسا ، جوز  ود  ره  هک  دـینادیمن  امـش  سپ  دـیوگیم : هدننکلاوئـس  مینادیمن ، ار  نـیا  هـک  دوـش  هداد 
ام دناهتفگ : هداد و  یمیقتـسم  ریغ  باوج  ههبـش  نیا  هب  یخرب  هک  تسا  هتفگ  لوا 57  میلعت  رد  تسا . جوز  نآ  هک  دیتسنادن  امـش  تسا و 
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هتخانـش هکنآ  زا  معا  ود ، ره  هک  مینادیم  ام  اریز  تسا : دـساف  باوج  نیا  اـّما  تسا . جوز  میـسانشیم  ار  نآ  اـم  هک  ود  ره  هک  مینادیم 
ار ي  ود »  » ندوب جوز  یتقو  ات  میـسانشیم ، ار  جوز  ي  ود »  » ره هک  میتفگن  ام  هک : تسا  نیا  حیحـص  خـساپ  هکلب  تسا . جوز  هن ، اـی  دوش 

نیا زا  یکی  ام  فرح  هکلب  میسانشیم ؛ ار  نآ  ندوب  جوز  نیاربانب  ود و  ره  ندوب  ود  هک  میتفگن  ام  نینچمه  دوش ؛ ضقن  ام  نخـس  مینادن 
: هک تسا  نخس  ود 

. تسا جوز  میـسانشن ، هاوخ  میـسانشب  ام  هاوخ  دوخهبدوخ ، ود  ره  هکنیا : اـی  مینادیم ، ار  نآ  ندوب  جوز  میـسانشیم  اـم  هک  ار  ود  ره  اـی 

. دـنکیمن ضقن  ار  نآ  صاخ  دروم  کی  هب  لهج  هک  تسا  یماع  تفرعم  مّود  هجو  اـّما  و  دوشیمن ، ضقن  روکذـم  يههبـش  اـب  لوا  مسق 
هدوب تباث  تسا  جوز  هسفن  یف  ود  ره  هکنیا  هب  ام  ملع  يانعم  زاب  هن ، ای  تسا  جوز  تسا  نـالف  تسد  رد  هچنآ  هک  مینادـن  رگا  یتح  اریز 

لعفلاب لهج  نآ ، هب  لهج  سپ  تسا ، لخاد  ام  يهوقلاـب  ملع  رد  هکلب  لـعفلاب ، ملع  رد  هن  مینادیمن ، ار  نآ  اـم  هچنآ  اـّما  تسین . لـطاب  و 
، میدروآ رطاـخ  هب  میراد  هک  ار  یملع  و  تسا ، ود  تسوا  تسد  رد  هچنآ  هک  دـش  لـصاح  اـم  دزن  یتـقو  و  تسین . میراد  هچنآ  هب  تبـسن 

. تسام مولعم  زا  ریغ  اجنیا  رد  ام  لوهجم  نیاربانب  تسا . جوز  تسوا  تسد  رد  هچنآ  هک  دوشیم  مولعم  ام  رب  هلصافالب 
لطاب تسا ،» جوز  ود  ره   » هک ار ، ام  ملع  نیا  هن - ای  تسا  ود  زیچ  نآ  مینادیمن  اریز  هن - ای  تسا  جوز  يزیچ  مینادـن  اـم  هکنیا  نیارباـنب ،

58 دوشیم . لیاز  ّکش  ههبش و  نیا  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، جوز  نآ  هک  مینادیم  یهجو  هب  ام  سپ  دنکیمن ؛
نوکیف هملعی  امل  ابلاط  نوکی  نأ  امإ  ام  املع  بلاطلا  نإ  هل : لاق  ملعتلا  میلعتلا و  لاطبإ  یف  طارقـس  بطاخ  يذلا  ننأم  نأ  رکذ  دـق  و  ( 59)

. هفرعی مل  هدجو  اذإف  هفرعی ، اقبآ ال  ادبع  بلطی  نمک  هباصأ ؟ اذإ  هملعی  فیکف  هلهجی  امل  ابلاط  نوکی  نأ  امإ  و  الطاب ، هبلط 
ناک نأ  دـعب  مولعملاـب  داـصی  فیک  لوهجملا  نأ  هدـنع  ررقف  یـسدنه ، لکـش  ناـیب  ذـخأم  هیلع  ضرع  نأ  هتـضقانم  یف  طارقـس  فلکتف 

هناکمإ و ریغ  جتنأ  سایقب  ننام »  » هب یتأ  ناک  ام  ناکمإ  جتنأ  سایقب  یتأف  نکمم  کلذ  نأ  نّیب  هنأل  یقطنم ، مالکب  کلذ  سیل  و  الوهجم .
لبق امولعم  ناک  دـق  بولطملا  ریـصی  نأ  کلذـب  لواحی  رکذـت : ملعتلا  نإ  لاق  ۀهبـشلا و  لح  فلکت  هنأف  نوطالفأ  امأ  و  ۀهبـشلا . لـحی  مل 

. یسن دق  ناک  ذإ  بلطی  ناک  امنإ  نکل  و  ۀباصإلا ، لبق  بلطلا و 
عقوف اهنم  صالخلا  بلط  ۀهبشلل و  نعذأ  دق  نوطالفأ  نأکف  هملع . ناک  ارمأ  بلاطلا  ملع  امنإ  نوکیف  مّلعت : رّکذت و  ثحبلا  هیلإ  يدأت  املف 

هفشک انیصقتسا  دق  انک  ءیش  اذه  و  لاحم . یف 
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: لوقن کلذ  عم  نحن  انکل  سایقلا .»  » یف يذلا  باتکلل  انصیخلت  یف 
ای ملع  کی  بلاـط   59 تسا : هتفگ  يو  هب  مّلعت  میلعت و  لاـطبا  رد  طارقـس  اـب  هرواـحم  رد   ) Menon نونم ) هک  تسا  هدـش  هتفگ  ( 59)

تروص نیا  رد  هک  دنکیم ، بلط  دنادیمن  هک  ار  هچنآ  ای  و  تسا ؛ لطاب  وا  بلط  تروص  نیا  رد  هک  دنکیم ، بلط  دنادیم  هک  ار  هچنآ 
دهاوخن دبایب  ار  وا  نوچ  هک  دنکیم  وجوتسج  دسانشیمن  هک  ار  يرارف  ياهدرب  هک  یـسک  دننام  دسانـشیم ؟ هنوگچ  دبایب  ار  نآ  یتقو 

هنوگچ لوهجم  رما  هک  دراد  مولعم  يو  رب  ات  هتـشاد  هضرع  وا  رب  ار  یـسدنه  یلکـش  هک  هاگنآ  يو ، يههبـش  ضقن  رد  طارقـس  تخانش .
نخـس نیا  اریز  تسا ؛ هتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوـخ  دریگیم ، رارق  ییاسانـش  دروـم  تسا  هدوـب  لوـهجم  هکنآ  زا  دـعب  موـلعم  رما  طـسوت 

نآ يهجیتـن  هک  هدرک  حرطم  ار  یـسایق  طارقـس  و  تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ  هک  تسا  نـشور  هـکنیا  رطاـخ  هـب  تـسین ؛ یقطنم  طارقس 
هدنام یقاب  لحنی  روکذم ال  ههبـش  بیترت  نیدـب  تسا و  هتفرگ  هجیتن  ار  نآ  ناکما  مدـع  یـسایق  حرط  اب  نونم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ناکما 

هک دوش  نشور  قیرط  نیا  زا  ات  تسا : رّکذـت  نامه  مّلعت  هک  تسا  هتفگ  نیارباـنب  دـنک ، ّلـح  ار  ههبـش  تسا  هتـساوخ  نوطـالفا  اـّما  تسا .
يروآدای دوش  ثحب  نآ  يهرابرد  نوچ  سپ  تسا . هدـش  شومارف  بلط  تقو  هب  نکل  تسا ، هدوب  مولعم  باستکا  بلط و  زا  لبق  بولطم 

هک تسا  نیا  لثم  نخـس  نیا  و  تسا . هتـسنادیم  ـالبق  هک  هتـسناد  ار  يرما  بلاـط ، صخـش  نوطـالفا  رظن  هب  سپ  دوشیم : میلعت  هدـش و 
نشور سایق »  » باتک رد  ام  ار  بلطم  نیا  تسا . هتفر  ورف  لاحم  يهطرو  رد  اذل  دبای و  ییاهر  نآ  زا  هتساوخ  هتفریذپ و  ار  ههبـش  نوطالفا 
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: مییوگیم اجنیا  رد  فصو  نیا  اب  ماهتخاس ؛
نم انل  مولعم  وهف  هبلطن . انک  ام  ۀـهج  لک  نم  انل  ـالوهجم  ناـک  ول  و  هبلطن ، اـنک  اـم  ۀـهج  لـک  نم  اـنل  اـمولعم  ناـک  ول  بولطملا  نإ  ( 60)

صوصخم وه  ثیح  نم  انل  لوهجم  وه  امنإ  و  ةوقلاـب . قیدـصتلاب  اـنل  مولعم  و  لـعفلاب ، روصتلاـب  اـنل  مولعم  وهف  هجو ، نم  لوهجم  نیهجو 
لقع ةرطفب  لب  بلط ، ریغ  نم  اذک  وهف  اذک  وه  ام  لک  نأب  ملعلا  انم  قبـس  اذإف  لعفلاب . اضیأ  صخی  ثیح ال  نم  امولعم  ناک  نإ  و  لعفلاب ،
اهنإف بلط ، ریغ  نم  تایئزجلا  کلت  ضعب  سحلاب  اندـهاش  اذإف  ةریثک . ءایـشأب  املع  ةوقلاب  انطحأ  دـقف  هوجولا ، نم  کلذ  ریغ  وأ  سح  وأ 

روصتلاب بولطملا  ملعن  انإف  وذحب . اوذـح  قبآلا  لاثم  نم  ننام  دروأم  هجو  نم  يذاحی  اذـه  و  لوألا . ملعلا  تحت  لعفلاب  لخدـت  لاحلا  یف 
اذإف قبآلا . دـبعلا  ناکم  ۀـفرعم  لبق  قیرطلا  ملعن  امک  قیدـصتلاب ، هتفرعم  یلإ  لصوی  امم  هلبق  ام  ملعن  و  الوأ ، روصتلاب  قبآلا  ملعن  امک  ـالوأ 

لصوم قیرط  و  قباس ، هتاذل  روصت  هنم  اندنع  ناک  بولطملا و  یلإ  لیبسلا  انکلس 
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لصوم قیرط  هتاذل و  قباس  روصت  هنم  اندنع  ناک  قبآلا و  یلإ  لیبسلا  انکلـس  اذإ  امک  بولطملا ، انکردأ  نوکن  ذئنیحف  هیلإ  انیهتنا  اذإف  هیلإ ،
مث انقبآ . وهف  ۀمالعلا  کلت  یلع  نوکی  نم  لک  ۀـمالع : هل  انروصت  نکل  و  ۀـتبلإ ، قبآلا  دـهاشن  مل  انک  انأ  ول  هانفرع و  هیلإ  انیهتنا  اذإف  هیلإ ،
یلع ۀـمالعلا  کلت  اندـجوف  فّرعت ، ناحتما و  بلط و  بسکب و  عقاو  وأ  ةدـهاشملاب ، اقافتا  لـب  بسکب  ـال  عقاو  ملع  کـلذ  یلإ  مضنا  اذإ 

لک نأب  انملع  و  يرغـصلا ، لوصحک  دبع  یف  ۀمالعلا  کلتل  انـصانتقا  و  سایقلا . یف  طسوألا  دحلاک  ۀـمالعلا  نوکتف  انقبآ . هنأ  انملع  دـبع ،
لک نم  انل  امولعم  نکی  مل  اضیأ  قبآلا  اذه  و  ۀـجیتنلاک . قبآلا  نادـجو  و  اندـنع ، امیدـق  يربکلا  لوصحک  انقبآ ، وهف  ۀـمالعلا  کلت  هب  نم 
ۀهج نم  لوهجم ال  وه  ام  ۀـهج  نم  هبلطن  نحنف  ناکملا . ۀـهج  نم  الوهجم  روصتلا ، ۀـهج  نم  انل  امولعم  ناک  لب  هبلطن ؛ انک  ام  الإ  و  هجو ،

اهکولـس لیبسلا و  امهدـحأ  ملعلل : نیببـس  عامتجاب  ثدـح  امنإ  و  نکی . مل  هب  ملع  بلطلاب  انل  ثدـح  هب  انرفظ  هانملع و  اذإف  مولعم . وه  ام 
. هیلع سحلا  عوقو  یناثلا  و  هیلإ ،

ود زا  بولطم  سپ  مینکیمن . بلط  ار  نآ  دـشاب ، لوهجم  ام  رب  تهج  ره  زا  رگا  اـی  و  دـشاب ، مولعم  اـم  رب  تهج  ره  زا  بولطم  رگا  ( 60)
رما هک  تهج  نیا  زا  و  تسا ، مولعم  هوقلاـب ، قیدـصت  لـعفلاب و  رّوصت  تهج  زا  ینعی  لوهجم ؛ تهج  کـی  زا  تسا و  مولعم  اـم  رب  تهج 

قیرط زا  هن  ام ، یتقو  سپ  دـشاب . مولعم  لـعفلاب  تسین  یّـصاخ  رما  هک  تهج  نیا  زا  دـنچره  تسا ، لوهجم  اـم  رب  لـعفلاب  تسا ، یّـصاخ 
روما هب  ملع  نیا  قیرط  زا  ام  تروص  نآ  رد  تسا ، نامهب  نالف  هک  میـشاب  هتـشاد  ملع  هریغ  اـی  ّسح  اـی  لـقع  ترطف  قیرط  زا  هکلب ، بلط 

نآ هلـصافالب  میدرک ، هدـهاشم  رکف ، بلط و  نودـب  ار ، تایئزج  نیا  زا  یـضعب  سح  قیرط  زا  یتقو  و  تشاد . میهاوخ  هوقلاب  ملع  يدایز 
. دراد تقباطم  هدرب  دروم  رد  نونم  لاثم  اب  ءزج  هب  ءزج  یتهج  زا  بلطم ، نیا  و  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  ام  لّوا  ملع  تحت  لعفلاب  تاـیئزج ،

دوـشیم یهتنم  نآ  یقیدـصت  تخانـش  هب  هک  ار  هچنآ  و  مـیراد ، هدرب  زا  يرّوـصت  هـک  روطناـمه  مـیراد ، بوـلطم  زا  يرّوـصت  ادـتبا  اـم 
يرّوصت هکیلاح  رد  مینک ، یط  ار  بولطم  هب  لین  هار  هک  هاگنآ  نیاربانب  مینادیم ؛ ار  هدرب  ناکم  هب  ندیـسر  هار  هک  روطنامه  مینادیم ،

فرط هب  یتقو  هک  روطنامه  درک ؛ میهاوخ  كرد  ار  نآ  میسرب  بولطم  هب  نوچ  میراد ، دوخ  دزن  البق  ار  نآ  هب  لوصو  قیرط  قباس و  اتاذ 
البق دنچره  تخانش ، میهاوخ  ار  وا  میـسرب  يو  هب  نوچ  میراد ، ار  يو  هب  ندیـسر  هار  قباس و  اتاذ  رّوصت  هکیلاح  رد  میداتفا ، هار  هب  هدرب 

سپـس تسام . يهدرب  دشاب  هتـشاد  ار  تمالع  نیا  سکره  هکنیا : نآ  میدوب و  هدرک  رّوصت  ار  یتمالع  وا  يارب  اریز  میـشاب ، هدـیدن  ار  وا 
ییاسانـش ناـحتما و  بلط و  اـی  بسک  قیرط  زا  هک  یملع  اـی  هدـش ، عقاو  هدـهاشم  قیرط  زا  هکلب  باـستکا ، قیرط  زا  هن  هک ، یملع  یتـقو 

رد ار  تمالع  نیا  و  دوش ، همیمض  تمالع  نیا  هب  هدش ، لصاح 
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هدرب رد  تمالع  نیا  ییاسانش  و  تسا ؛ سایق  طسوا  ّدح  يهلزنم  هب  تمالع  اجنیا  رد  تسام . يهدرب  يو  هک  تسناد  میهاوخ  میبایب ، هدرب 
ییاربک لوصح  يهلزنم  هب  تسام ، يهدرب  دشاب  هتشاد  ار  تمالع  نیا  سکره  هکنیا  هب  ام  ملع  و  تسا ؛ سایق  يارغص  لوصح  يهلزنم  هب 
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؛ میدرکیمن بلط  ار  وا  هنرگو  تسین ، اـم  موـلعم  تهج  ره  زا  هدرب  نیا  تسا . هجیتـن  يهلزنم  هب  هدرب  نتفاـی  و  تساـم ؛ دزن  ـالبق  هک  تسا 
تهج زا  هن  و  شندوب ، لوهجم  تهج  زا  ار  نآ  اـم  و  تسا ؛ لوهجم  اـم  يارب  شاناـکم  تهج  زا  و  مولعم ، اـم  يارب  رّوصت  تهج  زا  هکلب 

هب ملع  نیا  و  میتشادن ؛ البق  هک  مینکیم  ادیپ  یملع  وا  هب  تبسن  میتفای  تسد  وا  هب  میتخانش و  ار  وا  نوچ  و  مینکیم . بلط  شندوب ، مولعم 
. وا یّسح  يهدهاشم  مّود ، هدرب و  يوس  هب  نتفر  لوا ، دوشیم : لصاح  لیلد  ود  عامتجا  رطاخ 

یف لوألا  ببـسلا  ریظن  وه  وا  لک ب  نأ  وه  اندنع و  مدقتم  ءیـش  امهدـحأ  نیئیـش : عامتجاب  فرعت  ۀـلوهجملا  تابولطملا  کلذـک  ( 61)
نیببـسلا نأ  امک  و  قبآلا . لاثم  یف  یناـثلا  ببـسلا  ریظن  وه  و  سحلاـب ، برح  نأ  اـنتفرعم  وه  و  لاـحلا : یف  عقاو  رمأ  یناـثلا  و  قبـآلا . لاـثم 

لک نم  ملعی  مل  ام  لک  نأ  : » هیلع رداص  ام  سیل  و  بولطملا . كاردإل  نابجوم  انهاه  ناببـسلا  کلذـکف  قبآلا ، كاردإل  ناـبجوم  كاـنه 
هب ملعلا  یضم  رمأ  ملع  دق  ناک  اذإ  امأ  و  بیـصأ . اذإ  ملعی  يذلا ال  وهف  هجو  لک  نم  لهج  ام  لک  لب  مّلـسمب ، بیـصأ » اذإ  ملعی  الف  هجو 

کلذ هب  نرتـقی  اـمکف  لـعفلا . یلإ  هجرخی  هب  ءیـش  نارتـقا  یلإ  جاـتحی  اـمنإ  و  هل . ۀـمالعلاک  وه  ةوقلاـب و  بولطملا  ءزجلاـب  ملع  کلذـف 
. بولطملا لصحی  لعفلا  یلإ  جرخملا 

زا تسا  تراـبع  هک  اـم ، دزن  رد  یمّدـقم  رما  دوجو  لّوا ، دـنوشیم : هتخانـش  زیچ  ود  عاـمتجا  رطاـخ  هب  زین  لوهجم  روما  روـطنیمه  ( 61)
شناد نیا  نآ  دوشیم و  عقاو  هلـصافالب  هک  يرما  مّود ، و  تسا . هدرب  لاـثم  رد  لّوا  ببـس  دـننام  رما  نیا  و  تسا ، فلا » «، » ب  » ره هکنیا 

، تسا هدرب  كاردا  بجوم  ببس  ود  نآ  هک  روطنامه  تسا . هدرب  لاثم  رد  مّود  ببـس  دننام  رما  نیا  و  تسا ؛ ب » « » ج  » هک تسام  یّـسح 
هب دـشاب ، لوهجم  هچنآره  : » هک ترابع  نیا  رد  عوضوم  لصا  ناونع  هب  هچنآ  تسا . بولطم  كاردا  بجوم  اـجنیا  رد  مه  ببـس  ود  نیا 
هب دـشاب ، لوهجم  تهج  ره  زا  هچنآره  هک : تسا  مّلـسم  نیا  هکلب  تسین ، مّلـسم  هدـش  هتفریذـپ  دوشیمن ،» هتخانـش  نآ  اب  دروخرب  ماگنه 
ءزج يارب  ملع  نیا  عقاو  رد  دراد ، ّقلعت  نآ  رب  قباـس ، ملع  هک  دوشیم  هتخانـش  يرما  یتقو  اـّما  دوشیمن . هتخانـش  نآ  اـب  دروخرب  ماـگنه 
لعف هب  هوق  زا  ار  نآ  ات  دراد  زاین  نآ  هب  يرما  نارتقا  هب  و  دوشیم ، بوسحم  نآ  يارب  یتمالع  دـننام  تسا و  هوقلاب  ملع  مکح  رد  بولطم 

. دوشیم لصاح  بولطم  دروآ  لعف  هب  هوق  زا  ار  ملع  نیا  رما  نآ  نارتقا  هکنآ  ضحم  هب  و  دروآ ،
60 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یلوأ ئدابم  اندـنع  نوکت  نأ  بجیف  قباس ؛ ملعب  لـصحی  اـمنإ  کـلذ  نأ  و  ینهذـلا ، ملعتلا  میلعتلا و  نوکی  فیک  هنأ  ررقت  دـق  ذإـف  ( 62)
ریغ یلإ  رمألا  بهذـل  ملعت ؛ میلعتب و  ملع  لـک  ناـک  مث  قباـس ؛ ملعب  ملعت  میلعت و  لـک  ناـک  هنأ  ول  و  قیدـصتلل . یلوأ  ئداـبم  و  روصتلل ،
یه نوکت  نأ  و  ۀطـساو ؛ الب  ةروصتم  رومأ  و  ۀطـساو ؛ الب  اهب  قدصم  رومأ  اندـنع  نوکی  نأ  ۀـلاحم  لب ال  ملعت . میلعت و  نکی  ملف  ۀـیاهنلا ؛

. روصتلا قیدصتلل و  یلوألا  ئدابملا 
لـصاح قباـس  ملع  کـی  طـسوت  نآ  هک  دـش  موـلعم  دریگیم و  تروـص  هنوـگچ  ینهذ  مّلعت  میلعت و  هک  دـیدرگ  رّرقم  نوـچ  سپ  ( 62)

یملع هب  یمّلعت  میلعت و  ره  رگا  اریز  دـشاب . هتـشاد  دوجو  قیدـصت  رّوـصت و  يارب  یلوا  يداـبم  اـم  دزن  رد  هک  تسا  بجاو  سپ  دوـشیم 
سپ دریگیمن . ماجنا  مّلعت  میلعت و  دنکیم و  ادیپ  همادا  تیاهنیب  ات  هلـسلس  نیا  دوش ، لصاح  مّلعت  میلعت و  زا  یملع  ره  و  دشاب ، قوبـسم 

. دنشاب رّوصت  قیدصت و  یلوا  يدابم  روما  نیا  و  دنوشیم ، قیدصت  رّوصت و  هطساو  نودب  هک  دنشاب  يروما  ام  دزن  دیاب  راچان 
. ینیقیلا قیدصتلا  ئدابمب  الوأ  لغتشنل  و  قیدصتلا ؛ ئدابمب  أدبنل  و  ( 63)

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  ینیقی  قیدصت  يدابم  ادتبا  مینکیم و  زاغآ  ار  قیدصت  يدابم  رد  شهوژپ  کنیا  ( 63)
هوجو الوأ  لصفن  و  ( 64  ) الیلد یمـسی  و  ّنإ »  » ناهرب رخآلا  و  مل »  » ناهرب امهدحأ  نیذللا  هیمـسق  یف  قلطملا و  ناهربلا  یف  عباسلا  لصفلا 

قیدـصت لکل  لاقی  و  مولعلا ؛ اهب  حـتتفت  یتلا  عاضوألا  تارداصملا و  دودـحلاب و  عقاولا  روصتلل  بستکم  ملع  لاقی  دـقف  بستکملا : ملعلا 
عقوی سایق  نم  عقو  قح  قیدـصت  لک  وه  و  اذـه : نم  صخأ  ناک  امل  لاقی  و  اذـک ؛ سیل  وأ  اذـک  اذـک  لـک  نأ  جـتنم  ساـیق  نم  عقو  قح 
ملعی ۀقلطملا  جئاتنلا  نأل  اناقرف : نیقیدصتلا  نیب  نأ  مولعم  و  اذک . نوکی  نأ ال  نکمی  هنأب ال  اقیدصت  اضیأ  عقوی  و  اذک ؛ اذک  نأب  قیدصتلا 
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اهعم نوکی  اذک و ال  اهنأ 
61 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ادوجوم عوضوملا  مادام  يرورـضلل  و  ةدوجوم ؛ تاذلا  مادام  يرورـضلل  اماع  قلطملا  ذخأ  اذإ  الإ  اذک  نوکت  الأ  نکمی  اهنأب ال  قیدـصتلا 
يذلا ملعلاف  ناثرظن . کلذ  و  قالطالا ، هجو  ملع  دعب  ةرورـضلا  هجو  ملع  مث  نیهجولا ، ذخأب  يرورـضلا  ریغ  دوجوملل  و  هب ؛ عضو  ام  یلع 

. لوزی نأ  نکمی  اداقتعا ال  اذک  نوکی  الأ  نکمی  هنأ ال  دقتعی  و  اذک ؛ اذک  نأ  هیف  دقتعی  يذلا  وه  نیقی  ۀقیقحلاب  وه 

دوشیم هدیمان  لیلد  هک  ّنا »  » ناهرب و  مل »  » ناهرب نآ : مسق  ود  رد  ناهرب و  قلطم  رد  متفه  لصف 

نآ اب  ار  ملع  هک  یتافیرعت  تارداصم و  دودـح و  زا  لصاح  رّوصت  هب  یهاگ  مینکیم : نایب  لیـصفت  هب  ار  یباستکا  ملع  هوجو  ادـتبا  ( 64)
ای تسا  نانچ  نالف  ره  هکنیا  رب  ینبم  جتنم  یـسایق  زا  لصاح  یقیقح  قیدصت  ره  هب  یهاگ  و  دوشیم ؛ هتفگ  یباستکا  ملع  دننکیم  زاغآ 
ره زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دوـشیم ، هتفگ  ود  نیا  زا  ّصخا  يرما  هب  یباـستکا  ملع  یهاـگ  و  دوـشیم ؛ هتفگ  یباـستکا  ملع  تسین ، ناـنچ 

. دـشابن نانچ  هک  درادـن  ناکما  تسا و  نانچ  زیچ  نالف  هکنیا  رب  ینبم  دـنکیم  هدافا  قیدـصت  ود  هک  یـسایق  زا  لـصاح  یقیقح  قیدـصت 
نیا تسا و  نانچ  زیچ  نالف  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدیمهف  قلطم  جـیاتن  زا ] هچنآ   ] اریز دـنراد : قرف  مهاب  قیدـصت  ود  نیا  هک  تسا  مولعم 

يهیرورـض يهیـضق  لماش  ار  قلطم  هکنآ  رگم  تسین ، قلطم ] جیاتن  ینعی :  ] اهنآ هارمه  دشابن  نانچ  درادن  ناکما  زیچ  نالف  هک  قیدـصت 
هجو هب  ملع  زا  دعب  ترورض  هجو  هک  دش  مولعم  سپ  مینادب . ترورض  عون  ود  ره  زا  يراع  دوجوم  هیفصو و  يهیرورض  يهیـضق  هیتاذ و 

نآ رد  هک  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  تسا  ینیقی  تقیقح  رد  هـک  یملع  سپ  تـسا . يرگید  ظاـحل  کـی  رما  نـیا  و  تـسا ، هیـضق ]  ] قـالطا
هک يداقتعا  دشابن ، نانچ  تسین  نکمم  زیچ  نالف  هک  دوشیم  لصاح  داقتعا  زین  تسا و  نانچ  زیچ  نالف  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  داقتعا 

60 درادن . ناکما  نآ  لاوز 
. ام اتقو  نیقی  لب  مئاد ؛ ریغ  نیقی  وهف  نیقی ، هنأ  یناثلا - قیدصتلا  هب  نرتقی  نأ  ریغ  نم  اذک - اذک  نإ  عقاولا  قیدصتلل  لیق  نإف  ( 65)

يهمیمض مّود  قیدصت  هکنیا  نودب  تسا - نانچ  زیچ  نالف  هک : قیدصت  نیا  هب  رگا  و  ( 65)
62 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا یتّقوم  یمئاد و  ریغ  نیقی  ینیقی  نینچ  عقاو  رد  دوش ، هتفگ  ینیقی » - » دشاب نآ 
ناک اذإ  هنإف  ۀـجیتنلا ؛ ینیقی  هنأ  ینیقیلاب  دارملا  نوکی  الأ  هبـشی  و  لاوقأ . اذـه  ریـسفت  یف  لیق  دـق  و  ینیقی . فلتؤم  ساـیق  ناـهربلاف  ( 66)
لب لوقلا . نم  اوشح  هیف  فلتؤملا  لاخدإ  لعج  فّلکت ، ول  فلکتم ، هجو  اذهل  لعجی  نأ  نکمأ  نإ  و  اینیقی ؛ هسفن  وه  سیلف  ۀـجیتنلا  ینیقی 

. ۀجیتنلا ینیقی  سایق  لاقی  نأ  یفکی 
زا روظنم  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدـش  هتفگ  یفلتخم  نانخـس  فیرعت  نیا  ریـسفت  رد  تسا . ینیقی  يهدـش  فیلأـت  ساـیق  ناـهرب  ( 66)

تسا نکمم  دنچره  تسین 61 ، ناـهرب  دوخ  ندوب  ینیقی  ینعم  هب  نیا  دـشاب  ینیقی  هجیتن  یتـقو  اریز  دـشابن ؛ هجیتـن  ندوب  ینیقی  ینیقی ،» »
و دوب ، دـهاوخ  دـیاز  فیرعت  رد  هدـش » فیلأـت   » تراـبع ندروآ  دوش  فلّکت  نینچ  رگا  یلو  تفاـی ، ریـسفت  نیا  يارب  زیمآفلّکت  یهجو 

. درک دهاوخ  تیافک  هجیتنلا ، ینیقی  تسا  یسایق  ناهرب  هکنیا : یتفگ 
ناک تامدقملا ، یف  تناک  اذإ  ۀینیقیلاف  فیرحت . یندأ  ظفللا  یف  نأ  و  تاینیقی ، نم  فلؤم  سایق  اذـهب  دارملا  نأ  ینظ  یلع  بلغی  و  ( 67)

، هتاذ یف  هل  رمأ  تامدقملا  ینیقی  هنوک  و  هریغ . یلإ  سایقلاب  هلاح  کلذ  ناک  ۀجیتنلا ، یف  تناک  اذإ  و  هسفن . ۀهج  نم  ناهربلا  لاح  کلذ 
. هتعیبطل افرعم  هدح و  یف  اذوخأم  نوکی  نأ  یلوأ  وهف 

یکدـنا رییغت  وطـسرا ]  ] ظافلا رد  و  دوشیم ؛ فیلأت  تاّینیقی  زا  هک  تسا  یـسایق  ناـهرب  هک  تسا  نیا  ینیقی »  » زا دارم  نم  ناـمگ  هب  ( 67)
لاح دشاب ، هجیتن  فصو  یتقو  تسا و  ناهرب  دوخ  لاح  رگناشن  دشاب ، تامّدقم  فصو  ندوب  ینیقی  یتقو  اریز   62 تسا . هتفرگ  تروص 
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سپ تسا ، هدـش  ذـخا  ناهرب  تاذ  رد  هک  تسا  يرما  ناهرب  تامدـقم  ندوب  ینیقی  و  دـهدیم ؛ ناشن  نآ  ریغ  يرما  اب  سایق  رد  ار  ناـهرب 
. دراد تیولوا  ناهرب  تعیبط  رد  فیرعت و  رد  ندوب  ینیقی  ذخا 

لوقلا یف  ریـصت  یتلا  یه  و  ۀینیقی ، ۀیئزجلا  ایاضقلا  تناک  نإ  اضیأ  نیقیلا  دیفی  هنإف  اهّلک  تایئزجلا  هیف  یفوتـست  يذـلا  ءارقتـسالا  و  ( 68)
و سایق ، ۀقیقحلاب  وه  ءارقتـسالا  کلذ  نأل  کلذ  و  نإلل . دیفملا  ناهربلا  ۀلمج  یف  یه  و  تایرغـص . نوکت  نأ  اهّقح  ناک - نإ  تایربک و 

تملع دق  و  ّدحلا . اذه  یف  لخدی  يذلا ال  وه  رخآلا  ءارقتـسالا  امنإ  مکحلا . اذه  یف  لخاد  وهف  مسّقملا . همـسا  يّذلا  یطرـشلا  سایقلا  وه 
سایق وه  فیک  مسقملا  سایقلا  نأ 

63 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نإلا و یف  نیقیلا  دـیفی  ائیـش  نأ  کیلع  جوری  الأ  بجیف  نیتلمج . نم  وه  اـمنإ  ینارتقا  ساـیق  لـک  سیل  هنأ  تملع  دـق  ذإ  ینارتقا ، یقیقح 

. ام سایق  ءارقتسالا  کلذ  لب  طقف . ۀیلمحلا  الإ  ۀینارتقالا  تاسایقلا  فانصأ  نم  فرعی  نم ال  هلوقی  ام  یلإ  تفتلی  و ال  ناهربب . سیل 
هب ربکا  دودح  رد  هک  ییایاضق  دنـشاب ، ینیقی  نآ  یئزج  يایاضق  رگا  تسا ، ینیقی  دوش  ءافیتسا  تایئزج  مامت  نآ  رد  هک  ییارقتـسا  ( 68)

ءارقتسا نیا  اریز  دنتـسه . ّنا  ناهرب  عون  زا  عقاو  رد  ایاضق  نیا  دنور . راک  هب  رغـصا  دودح  رد  دیاب  تقیقح  رد  هکنآ  لاح  دنوریم و  راک 
ءارقتسا طقف  تسا . لخاد  مکح  نیا  رد  مه  ءارقتسا  نیا  نیاربانب ، مّسقم . سایق  هب  موسوم  یطرـش  سایق  مه  نآ  تسا ، سایق  تقیقح ، رد 

ياهتـسناد اریز  تسا ، ینارتقا  یقیقح  سایق  نامه  یتّیفیک  هچ  اب  مّسقم  سایق  هک  ياهتـسناد  63 و  دـنوشیمن . لخاد  فیرعت  نیا  رد  رگید 
هک دزادنین  هابتشا  هب  ار  وت  يزیچ  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دشاب . هدش  لیکشت  هیلمح  يهیضق  ود  زا  ینارتقا  سایق  ره  هک  تسین  روطنیا  هک 

ینارتقا ياهسایق  عاونا  هک  یـسک  نخـس  هب  دیابن  و  تسین . ناهرب  اّما  دنکیم ، نیقی  دیلوت  ّنا »  » قیرط زا  هک  تسه  يزیچ  هک  ینک  نامگ 
64 تسا . سایق  یعون  دوخ ] مات   ] ءارقتسا نیا  هکلب  ینک ؛ هجوت  دنادیمن  دوشیم ، لیکشت  یلمح  يایاضق  اب  هچنآ  زج  ار 

ناهرب وهف  قیدصتلا ، یف  ۀلعلا  یطعأ  امک  اذک ، اذک  دوجو  یف  ۀـلعلا  یطعی  و ال  اذـک ، اذـک  نأب  قیدـصتلا  یطعی  سایقلا  ناک  اذإ  و  ( 69)
یف هنع  هبلس  وأ  رغـصألل  ربکألا  دوجوب  قیدصتلل  ۀلع  وه  امک  هیف  طسوألا  دحلا  نوکی  یتح  اعیمج  نیرمألا  یف  ۀلعلا  یطعی  ناک  اذإ  و  نإ .

. مل ناهرب  یمسی  ناهربلا  اذهف  دوجولا ؛ سفن  یف  هبلس  وأ  رغصألل  ربکألا  دوجول  ۀلع  وه  کلذک  نایبلا ،
ّتلع هک  نانچنآ  دـنکن ، اطعا  ار  زیچ  نآ  ندوب  نانچ  ّتلع  اّما  دـنک ، اطعا  ار  تسا  نانچ  زیچ  نـالف  هکنیا  هب  قیدـصت  یـسایق  رگا  ( 64)

زا طسوا  ّدح  هک  روطنامه  هک  يوحن  هب  دنک ، اطعا  ار  رما  ود  ره  ّتلع  یـسایق  رگا  و  تسا . ّنا  ناهرب  سایق  نآ  دنکیم ، اطعا  ار  قیدصت 
ّتلع ای  رغـصا  يارب  ربکا  دوجو  تلع  مه  رمالا  سفن  رد  تسا ، رغـصا  زا  ربکا  بلـس  ای  رغـصا  يارب  ربکا  دوجو  هب  قیدصت  ّتلع  نایب  رظن 

. دنمانیم مل  ناهرب  ار  ناهرب  نیا  دشاب ، رغصا  زا  ربکا  بلس 
هل افیاضم  ارمأ  لب  هلالولعم ، رغـصألا و ال  یف  ربکألا  دوجول  ۀلع  دوجولا ال  یف  طسوألا  دـحلا  نوکی  نأ  هیف  قفتی  ذـقف  نإلا  ناهرب  و  ( 70)

اضراع هتلع ، یلإ  ۀبسنلا  یف  هل  ایواسم  وأ 
64 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نإلا ناهرب  یمسی  لوألاف  رغـصألا . یف  ربکألا  دوجوب  الولعم  دوجولا  یف  نوکی  نأ  قفتی  دق  و  اعم . عبطلا  یف  هعم  وه  امم  کلذ  ریغ  وأ  هعم 
نم لک  و  ةداحلا ، هتلع  یف  رثاخ  ضیبأ  لوب  هل  ضرع  دق  مومحملا  اذه  نأ  قلطملا : نإلا  ناهرب  لاثم  الیلد . یمـسی  یناثلا  و  قالطألا ، یلع 
اعم ماسرـسلا  ضیبـألا و  لوبلا  نأ  ملعت  تنأ  و  ماسرـسلا . هیلع  فاـخی  مومحملا  اذـه  نأ  جـتنی  مث  ماسرّـسلا ؛ هیلع  فـیخ  کـلذ  هل  ضرعی 

و رخآلل . لولعم  ۀلعب و ال  اهنم  دحاو  سیل و ال  و  هوحن . اهعافدنا  سأرلا و  ۀیحان  یلإ  ةداحلا  طالخألا  ۀـکرح  یه  ةدـحاو و  ۀـلعل  نالولعم 
. ءارفصلا ۀنوفع  نم  هامحف  ابغ  هامح  بان  نم  لک  و  ابغ ، هاّمح  بونت  مومحملا  اذه  لیلدلا : لاثم 

؛ ۀبسنلا کلت  یلع  عجارتی  مث  اردب ، مث  صرق  فصن  مث  الاله  الوأ  نوکی  يأ  ةرانتسالا : دنع  اذک  اذک و  لکشب  لکـشتی  رمقلا  نإ  لوقن  وأ 
. يرک رمقلاف  يرک ؛ وهف  اذکه  ءوضلا  لبق  ام  و 
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ۀقرتحم و ۀبشخلا  هذه  لوقن : وأ  سمشلا . نیب  هنیب و  ضرإلا  تلاح  دقف  هفاسکنا  رمقلا  فسکنا  اذإ  و  هفاسکنا ، فسکنی  رمقلا  نإ  لوقن  وأ 
. هنایبب لوطن  رهاظ ال  اذه  و  الیلد ؛ یمسی  لولعملا و  نم  ۀلعلا  نّیبی  اذه  عیمجف  رانلا . هتّسم  ذقف  قرتحم  لک 

زا ای  فیاضم  نآ  اب  هکلب  نآ ، لولعم  هن  تسا و  رغصا  ّدح  رب  ربکا  دح  توبث  تلع  هن  دوجو  رظن  زا  طسوا  دح  ّنا ، ناهرب  رد  یهاگ  ( 70)
دح یهاگ  65 و  دراد . ّتیعم  نآ  اب  عبط  رظن  زا  يوحن  هب  هکنیا  ای  تسا ، ضراـع  نآ  هارمه  هدوب و  يواـسم  نآ  اـب  شتلع  هب  تبـسن  رظن 

. دوشیم هدیمان  لیلد  مّود ، عون  قلطم و  ّنا  ناهرب  لوا ، عون  تسا . رغصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  لولعم  طسوا 
نینچ هک  سکره  و  تسا ، هدـش  ضراع  ظیلغ  دیفـس  لوب  ضرم ، تّدـش  رطاخ  هب  رادبت ، درف  نیا  رب  تسا : نینچ  قلطم  ّنا  ناـهرب  لاـثم 

، ماسرـس دیفـس و  لوب  هک  ینادیم  وت  و  تسا . ماسرـس  ضرعم  رد  رادبت  درف  نیا  هک  دوشیم  هجیتن  سپ  تسا ، ماسرـس  ضرعم  رد  دوش 
چیه و  نآ ؛ فرط  هب  ناشندش  عفد  رـس و  فرط  هب  ظیلغ  طالخا  تکرح  زا  تسا  ترابع  ّتلع  نآ  دنتـسه و  يدحاو  تلع  لولعم  ود ، ره 

: هک تسا  نینچ  لیلد  لاثم  تسین . يرگید  لولعم  ای  يرگید  تلع  ود ، نیا  زا  کی 
: رگید لاثم  ای  تسا . ءارفـص  تنوفع  زا  یـشان  وا  بت  سپ  دنک  بت  نایم  رد  زور  کی  سکره  و  دنکیم ، بت  نایم  رد  زور  کی  درف  نیا 

رون هچنآ  و  ددرگیمزاب ؛ بیترت  نیمه  هب  سپـس  تسا ، ردب  دعب  تسا و  نشور  نآ  فصن  دعب  تسا و  لاله  لّوا  ینعی  دـنکیم : هّلها  هام 
نیمز دنک ، فوسخ  هام  یتقو  و  دـنکیم ، فوسخ  هام  یهاگ  رگید : لاثم  ای  تسا . يورک  هام  سپ  تسا ؛ يورک  دریذـپب  بیترت  نیا  هب  ار 

نیا مامت  تسا . هتفرگ  رارق  شتآ  رد  اـعطق  دزوسیم  هچره  و  دزوسیم ، بوچ  نیا  رگید : لاـثم  اـی  تسا . هتفرگ  رارق  دیـشروخ  نآ و  نیب 
. میهدیمن لیصفت  ار  نآ  تسا  حضاو  بلطم  نیا  نوچ  و  دوشیم ، هدیمان  لیلد  دننکیم و  نییبت  لولعم  قیرط  زا  ار  ّتلع  اهلاثم 

65 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نم لک  و  ماسملا ، دادـسنا  اهناقتحال و  ءارفـصلا  هیف  تنفع  ناسنإلا  اذـه  نإ  لوقن : نأ  لثمف  مل - ناهرب  ینعأ  قلطملا - ناهربلا  امأ  و  ( 71)
یلع نوکی  لباقملا  نم  رونلا  هتدافتسا  نإف  يرک  لک  و  يرک ، رمقلا  لوقن : وأ  ثلاثلا . یف  دتشت  ۀمزال  وأ  ۀبئان  ابغ ، محی  وهف  اذه  هل  ضرع 

وأ فسکنا . کلذـک  ناک  ام  لک  و  هنع ، اهءوض  رتست  ۀطـسوتم  ضرألا  سمـشلا و  ۀـلباقم  یف  عقو  رمقلا  نإ  لوقن  وأ  اذـک . اذـک و  لکش 
دوجو ۀلع  یطعی  بولطملاب و  قیدصتلا  یطعی  امم  هلک  اذه  نإف  قرتحت . رانلا  اهترشاب  ۀبـشخ  لک  و  رانلا ، اهترـشاب  ۀبـشخلا  هذه  نإ  لوقن :

. اعم هسفن  یف  بولطملا 
نآ يهچیرد  ندـش  دودـسم  رطاـخ  هب  صخـش  نیا  ءارفـص  مییوگب : هک  تسا  نیا  دـننام  مل - ناـهرب  ینعی  قلطم - ناـهرب  لاـثم  اـّما  ( 71)

دیدـشت مّوس  زور  رد  وا  بت  ای  دـنکیم و  بت  نایم  رد  زور  کی  اـی  دوش ، ضراـع  يو  رب  یتلاـح  نینچ  هکنآ  ره  و  تسا ، هدرک  تنوفع 
: مییوگب ای  دوشیم .

نیمز دیشروخ و  لباقم  رد  هام  مییوگیم : ای  دنکیم . هدافتسا  نانچ  نینچ و  دوخ  لباقم  رون  زا  تسا ، يورک  هچنآره  و  تسا ، يورک  هام 
ای دنکیم . فوسخ  دشاب  هتشاد  یتلاح  نینچ  هچنآره  و  تسا ، هدش  هام  هب  دیـشروخ  رون  ندیـسر  عنام  تسا و  هتفرگ  رارق  اهنآ  طسو  رد 
مه بولطم و  قیدصت  مه  اهلاثم ، نیا  مامت  دزوسیم . دشاب  هتفرگ  رارق  شتآ  رد  یبوچ  ره  هتفرگ و  رارق  شتآ  رد  بوچ  نیا  مییوگیم :

66 دننکیم . نایب  ار  بولطم  دوجو  تلع 
: لوقنف نآلا  امأ  و  دعب . یصقتسملا  لیصفتلا  اهلصفنسف  یطسو  ادودح  ذخؤت  نأ  نکمی  فیک  بابسألا و  فانصأ  امأ  و  ( 72)

نآلا و  داد ؛ میهاوخ  حرـش  لّصفم  روطهب  نیا  زا  سپ  يدوزهب  ار  ناهرب  رد  طسوا  ّدـح  ناونع  هب  اهنآ  ذـخا  تیفیک  اهّتلع و  عاونا  ( 72)
: مییوگیم طقف 

اببـس نوکی  الوأ  رغـصألل ، هدوجول  اببـس  هنوک  عم  ربکألا  دـحلا  سفنل  اببـس  نوکی  نأ  اـمإ  بولطملا  دوجول  ببـس  وه  اـم  عیمج  نإ  ( 73)
ۀلولعم و  قالطإلا ، یلع  ءارفـصلا  ۀنوفعل  ۀـلولعم  ّبغلا  یمح  نأ  لوألا  لاثم  طقف . رغـصألل  هدوجول  نکل  و  هسفن ، یف  ربکألا  دـحلا  دوجول 

نأل اناویح - دیز  دوجول  ۀلع  ناسنألاف  ناسنإلا . یلع  هلمح  طسوتب  دیز  یلع  لومحم  ناویحلا  نأ  یناثلا  لاثم  و  دیزل . اهدوجو  یف  اضیأ  اهل 
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لومحم مسجلا  کلذک  و  دیز . یلع  کلذک  لومحم  ناویحلاف  دیز ؛ یلع  لومحم  ناسنإلا  و  ناسنإلا ، یلع  الوأ  لومحم  ناویحلا 
66 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. امسج ناسنإلا  دوجو  یف  ۀلع  ناسنإلل  هدوجو  ناویحلاف  ناسنإلا . یلع  مث  ناویحلا  یلع  الوأ 
. قالطإلا یلع  مسجلا  ینعم  دوجول  ۀـلع  هدـحو  ناویحلا  و ال  قالطإلا ، یلع  ناویحلا  دوجول  ۀـلع  هدـحو  ناسنإلا  سیلف  قالطإلا  یلع  امأف 

نأ یف  کشلا  لح  کلذک  و  اناسنإ : رـصی  مل  اناویح  رـصی  مل  ام  هنإف  دیزل ، ۀیناسنإلا  دوجول  ۀـلع  ۀـیناویحلا  لب  لوقی : نأ  لئاقل  حنـس  نإف 
: لوقنف نآلا  و  هیضقن ؛ انید  انیلع و  هل  اضرف  کلذ  نع  باوجلا  نکیلف  سنجلل ؟ وأ  عونلل  الوأ  وه  سنجلا  لصف 

تلع طقف  ای  تسا و  رغـصا  ّدح  رد  ربکا  ّدح  دوجو  ّتلع  مه  ربکا و  ّدـح  سفن  ّتلع  مه  ای  تسا ، بولطم 67  دوجو  تلع  هچنآره  ( 73)
تنوفع لولعم  قلطم 68  روطهب  هبون  بت  هک : تسا  نیا  لّوا  دروم  لاثم  تسین . ربکا  ّدح  سفن  ّتلع  تسا و  رغصا  ّدح  رد  ربکا  ّدح  دوجو 

: هک تسا  نیا  مّود  دروم  لاثم  و  تسا . ءارفص  تنوفع  لولعم  زین  دیز  رد  ندوب  رظن  زا  نینچمه  و  تسا ، ءارفص 
رب لّوا  تیناویح  اریز  تسا - دـیز  تیناویح  ّتلع  تیناسنا  سپ  دریگیم ؛ تروص  ناسنا  رب  نآ  لمح  يهطـساو  هب  دـیز  رب  تیناویح  لمح 

، ناـس نیمه  هب  و  دوشیم . لـمح  دـیز  رب  قـیرط  نیمه  هب  مه  تیناوـیح  سپ  ددرگیم . لـمح  دـیز  رب  تیناـسنا  دوـشیم و  لـمح  ناـسنا 
هب ّتیناسنا  اّما  تسوا . ّتیمسج  ّتلع  ناسنا  تیناویح  سپ  ددرگیم . لمح  ناسنا  رب  نآ  زا  سپ  دوشیم و  لمح  ناویح  رب  لّوا  تیمـسج 

روطخ یسک  ینهذ  هب  رگا  و  تسین . قلطم  روطهب  ّتیمـسج  ّتلع  ییاهنت  هب  تیناویح  نینچمه  تسین . قلطم  روطهب  تیناویح  ّتلع  ییاهنت 
دنک ّکش  روطنیمه  و  دشاب ، ناسنا  دناوتیمن  دشابن  ناویح  يزیچ  ات  اریز  تسا ، دیز  ندوب  ناسنا  ّتلع  تیناویح  هکلب  دـیوگب : هک  دـنک 
ادا ادـعب  ار  نآ  هک  تسا  ینید  تسا و  بجاو  ام  رب  هلاسم  نیا  باوج  سپ  سنج ؟ يارب  ای  تسا  تباث  عون  يارب  لّوا  سنج  لصف  اـیآ  هک 

: مییوگیم نآلا  اّما   69 مینکیم .
لح نم  کـلذ  قیقحت  نیبن  و  هیلع . سنجلا  سنج  لـمح  یف  هل  ۀـلع  وه  اـمک  هیلع ، سنجلا  لـصف  لـمح  یف  عونلل  ۀـلع  سنجلا  نإ  ( 74)

: لوقن و  دعب ، روکذملا  کشلا 
نیا تسا . عون  تلع  عون ، رب  سنج  سنج  لـمح  رد  سنج ، هک  روطناـمه  تسا ؛ عون  تلع  عون ، رب  سنج  لـصف  لـمح  رد  سنج ، ( 74)

: مییوگیم کنیا  میهدیم ؛ رارق  یگدیسر  دروم  نیا ، زا  سپ  روکذم ، ّکش  هب  خساپ  ماگنه  هب  ار  هلاسم 
، هل طسوأ  دح  نوکی  نأل  احلاص  نوکی  هنإف  ربکألا  دحلل  ۀلع  نوکی  ءیش  لک  نإ  ( 75)

67 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نیبت اذإ  و  ماتلا . نیقیلا  هب  بستکی  الف  کلذ  نیبی  نأ  یلإف  دعب . مل » ناهرب   » فلؤملا سایقلا  نوکی  نکل ال  و  هل . ۀلع  هنأ  انّیب  نکی  مل  نإ  و 

ببـسلا نأ  نیبی  يذلا  وه  و  رخآلا - طسوألا  دحلاب  لب  هدحو ، طسوألا  دحلا  کلذب  متی ال  امنإ  نیقیلا  نوکیف  ۀجح ، وأ  رابتعاب  ناب  ۀجحب ،
لثم اذه  و  ببس . ءزج  ۀقیقحلاب  وه  لب  تاذلاب ، هدحو  اببـس  سیل  وأ  ابیرق ، اببـس  سیل  الوأ  یطعملا  ببـسلا  نوکی  ام  اریثکف  لعفلاب . ببس 

افدارم ناویحلا  مسا  لعجی  نأ  امإ  نیهجو : دـحأ  نم  کلذ  لخی  مل  ناویح : ساسح  لک  انلق : اذإف  ناویحلل . اـم  هجوب  ۀـلع  هنإـف  ساـسحلا :
امهدحأ نوکی  و ال  نیفدارتم ، نیمسا  ربکألا  طسوألا و  ذئنیح  نوکیف  سحلا ، يذ  ءیشلا  سفن  الإ  ناویحلا  نوکی  یتح ال  ساسحلا  مسأل 

وه ام  یلع  هنم  ینعم  لمکأ  ءیـش  یلع  ناویحلا  ینعم  و  ءیـش ، یلع  لدـی  ساسحلا  ینعم  نوکی  نأ  اـمإ  و  رخـآلل ، ۀـلع  نوکی  نأـب  یلوأ 
ملعت تنأ  و  ۀکرحتم . ۀساسح  ةدلوم  ۀیمان  ۀیذاغ  سفن  اذ  امسج  لب  طقف ، ّسح  اذ  ائیـش  سیل  ناویحلا  نوکی  یتح  تملع ، ام  یلع  قحلا و 

نیب قرفلا  تملع  دق  و  هنع . ولخی  اذه ال  ناک  نإ  و  ۀساسح ، ةدلوم  هیمان  ۀـیذاغ  سفن  اذ  امـسج  هنوک  سفن  سیل  ّسح  اذ  هنوک  سفن  نأ 
سفن اذ  امـسج  نوکی  نأ  بجی  هنأ  ملعت  نأ  ۀـجح  طسو و ال  ریغ  نم  سح  اذ  ائیـش  کعـضو  نم  مزلی  اضیأ  سیلف  کـلذ  عم  و  نیینعملا ؛

، معن ۀهیدبلاب . هروصت  کیلع  عنتمی  مل  کلذ ، نم  ءیـش  سح و ال  هل  امـسج  انهاه  نأ  تضرف  ول  کنإف  کلذ . ریغ  ةدلوم و  ۀیمان  ۀیذغتم 
رکنت ام ال  لک  لب  ال ، تملع . دـق  امک  ءارقتـسالاب  هل و  دوجولا  ۀـقبلاطمب  انیقی  ریـصی  نیقیلا  سیل  و  هفلاخی ، دوجولا  دـجت  هرکنتـست و  دـق 
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. کل انیقی  هلباقم  سیلف  هدوجو  تزوج  ام  لک  و  هدوجو ؛ زوجت  کنإف  هدوجو  ۀهیدبلا 
زا هک  یـسایق  دشابن ، نشور  شّتیلع  رگا  و  دریگ ، رارق  طسوا  ّدح  نآ  يارب  هک  دراد  تیحالـص  دـشاب  ربکا  ّدـح  ّتلع  هک  يزیچ  ره  ( 75)

شتّیلع یتقو  و  دوشیمن . باستکا  ماـت  نیقی  نآ  زا  هنرگو  دوش  نشور  شتّیلع  رگم  دوب ، دـهاوخن  مل » ناـهرب   » دوشیم فیلأـت  قیرط  نیا 
نیقی دیلوت  ییاهنت  هب  طسوا  ّدح  تروص  نیا  رد  و  ددرگیم ، نشور  لیلد  نآ  رابتعا  هب  طسوا  دح  تیلع  عقاو  رد  دوش ، نایب  یلیلد  طسوت 

ّدح هک  دزاسیم  نشور  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  طـسوا  ّدـح  نآ  و  دوشیم - بسک  يرگید  طـسوا  ّدـح  طـسوت  نیقی  هکلب  دـنکیمن ،
ببـس ءزج  تقیقح  رد  هکلب  دشابن ، ببـس  ییاهنت  هب  ای  دشابن ، بیرق  ببـس  رظن  دروم  ببـس  اسب  هچ  و  تسا . ّتلع  لعفلاب  یلّوا ،]  ] طسوا

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  نخـس  نیا  تسا ، ناویح  ساّسح  ره  مییوگیم : یتقو  تسا . ناویح  ّتلع  یهجو  هب  هک  ساسح ، لـثم  دشاب 70 .
طسوا و ّدـح  تروص  نیا  رد  هک  تسین ، ّسح  ياراد  رما  زج  يزیچ  ناویح  ینعم  هک  يوحن  هب  تسا  ساّسح  مسا  فدارم  ناویح  مسا  اـی 

مسا ود  ربکا  ّدح 
68 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تلالد يزیچ  رب  ساسح  ینعم  هکنیا  ای  دـشاب . يرگید  ّتلع  هک  تشاد  دـهاوخن  تیولوا  ود  نآ  زا  کـی  چـیه  و  دوب ، دـنهاوخ  فدارتم 
يوحن هب  ياهتـسناد ؛ ار  نآ  البق  وت  تسا و  ّقح  ّقش ]  ] نیا هک  روطنامه  دنکیم ، تلالد  نآ  زا  رتلماک  يزیچ  رب  ناویح  ینعم  دـنکیم و 

و تسا . كرحتم  ساّسح و  هدننکدیلوت و  هدننکومن ، ۀیذاغ ، سفن  ياراد  یمسج  ناویح  هکلب  تسین ، ّسح  ياراد  يزیچ  طقف  ناویح  هک 
ناویح دـنچره  تسین ؛ ساّـسح  يهدـننکدیلوت  هدـننک و  ومن  هیذاـغ ، سفن  ياراد  اـب  ربارب  دوخهبدوخ  ندوب  ّسح  ياراد  هک  ینادیم  وـت 
نودـب یناوتیمن  ّسح  ياراد  يرما  ضرف  اب  لاح ، نیا  اب  و  ياهتـسناد ؛ ار  ود  نیا  نیب  قرف  ـالبق  وت  و  تسین . ّتیـساسح  دـقاف  دوخهبدوخ 

نیا هک  ینک  ضرف  وت  رگا  اریز  تسا . هریغ  هدننکدیلوت و  هدننکومن و  هیذاغ ، سفن  ياراد  رما  نآ  هک  ینک  ادـیپ  ملع  طسوا  ّدـح  ناهرب و 
، یلب تسین . لاحم  وت  يارب  اراکـشآ  يزیچ  نینچ  رّوصت  درادـن ، ار  تافـص  نآ  زا  کـی  چـیه  اـّما  تسا و  ّسح  ياراد  هک  تسا  یمـسج 
ای نآ  اب  دوجو  تقباطم  قیرط  زا  نیقی ، ینادیم  هک  روطنامه  یلو  دوشیم ؛ راکنا  تسا ، نآ  فـالخرب  تیعقاو  نوچ  ضرف ، نیا  یهاـگ 

فرط و  ینادیم ؛ زیاج  ار  نآ  دوجو  وت  دنکیمن  راکنا  ار  نآ  دوجو  تهادب ، ترورض و  هچنآره  هکلب  دوشیمن . نیقی  ءارقتسا ، قیرط  زا 
71 دوب . دهاوخن  ینیقی  وت  يارب  ینادب ، زیاج  ار  شدوجو  هچنآ  لباقم 

ارمأ هلعجت  لب  هل ، افدارم  امسا  نوکی  یتح  هسفن  ساسحلا  ناویحلاب  ینعت  و ال  ناویح - ساسح  لک  کلوق  سیلف  کلذک  ناک  اذإ  و  ( 76)
بجیف ۀلعلا . ءزج  يأ  للعلا : يدحإ  وه  لب  ۀلع ، هدحو  سیل  ۀلع  هنأ  الإ  ۀلع ، ساسحلا  نأ  عم  هب ، انقیتم  ارمأ  هانققح - موهفم  ۀیصوصخ  هل 

امف ربکألا ؛ مسال  افدارم  امسا  طسوألا  دحلا  تلعج  دقف  ناویحلل  افدارم  ساسحلا »  » تذخأ اذإ  امأف  لاقی . ام  یلإ  تفتلی  اذه و ال  دقتعی  نا 
. ائیش تلعف 

اب مسا  نیا  هکنیا  ات  مینکیمن  هدارا  ار  ساّسح  ینعم  ناویح ، زا  و  تسا - ناویح  ساّـسح  ره  هک  نخـس  نیا  سپ  تسا ، نینچ  نوچ  ( 76)
تلع ساّسح  دنچره  تسین ؛ ینیقی  يرما  دشاب - هتشاد  ار  روکذم  تاّیصوصخ  هک  مینادیم  يزیچ  ار  ناویح  هکلب  دشاب ، فدارتم  ساّسح 
هتفگ نانخـس  رگید  هب  دوش و  كرد  هتکن  نیا  دـیاب  نیاربانب  تسا . ّتلع  ءزج  عقاو  رد  لـلع و  زا  یکی  هکلب  تسین ، تلع  اـهنت  اـّما  تسا ،
هداد رارق  طسوا  ّدـح  ربکا  ّدـح  مسا  يارب  یفدارم  مسا  و  دوش ، ذـخا  ناویح  فدارم  ساّسح  هاـگره  اریز  دوشن ، هجوت  باـب  نیا  رد  هدـش 

. دریگیمن تروص  یسایق ]  ] يراک عقاو  رد  دوش ،
69 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: لوقنف دوعن  و  اهانیطعأ . یتلا  تارابتعالا  ربتعت  مث  ۀحضاو ، ۀلع  ۀلماک و  ۀلع  نوکت  نأ  بجی  اهرکذ  یف  نحن  یتلا  يربکلا  ۀلع  نذإف  ( 77)
سپـس و  دـشاب ؛ حـضاو  ام  يارب  نآ  ّتیلع  مه  دـشاب و  هّمات  ّتلع  مه  دـیاب  مینکیم ، ثحب  نآ  يهرابرد  العف  هک  يربک ، تلع  سپ  ( 77)

. درک رابتعا  نآ  يهرابرد  ار  هدشهتفگ  تارابتعا  دیاب 
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: مییوگیم میدرگیم و  زاب 
ۀقیقحلاب ناک  نإ  هنإ و  لب  رغـصألا . یف  ربکألا  دوجو  لولعم  سیل  هنکل  ۀـقیقحلاب ، ربکـألا  لولعم  دوجولا  یف  طـسوألا  ناـک  اـمبر  و  ( 78)

، اهل الولعم  ءیشلا  کلذ  نوکیف  ءیـشل  ةدوجوم  الوأ  ۀلعلا  نوکت  نأ  عنتمی  هنإف ال  لولعملا . یف  ۀلعلا  دوجول  ۀلع  نوکی  هنإف  ربکألل  الولعم 
لولعم یف  ۀـلع  دوجول  ۀـلع  اهنکل  ربکألل ، دوجولا  یف  ۀـلولعم  ۀطـساولا  هذـه  نوکتف  رخآ ، لولعمل  لولعملا  کلذ  طسوتب  ۀـلعلا  نوکت  مث 

لوقن مث  ءیـشلا ، لولعم  اذـه  لوقن  نأ  ضقانتی  ـال  و  یـشلا .» یف  ءیـشلا  دوجو   » لوقن نأ  و  ءیـشلا ،» دوجو   » لوقن نأ  ءاوس  سیل  رخآ و 
يذلا ءیـشلا  دنع  اهتعیبط  لوصحل  ۀلع  ریـصت  دق  مث  اهتعیبطل ، ۀلولعم  الثم  رانلا  ۀکرح  نإف  رخآ : لولعم  یف  ءیـشلا  اذه  دوجول  ۀـلع  هنکل 
اهتاذب قارحإلا  ۀلع  نوکت  رانلا ال  ۀعیبط  سفن  نإف  رانلا ، ۀعیبط  سفن  نود  طسوأ  ادح  لعجت  یتلا  یه  کلذل  و  هیف . تلعفف  هدنع  تلصح 

. الثم هیلإ  اهتکرح  وأ  قرتحملل  اهتسامم  وه  لولعم  طسوتب  الإ 
رد دنچره  طسوا  ّدح  هکلب  دشابن ؛ رغـصا  رد  ربکا  دوجو  لولعم  نکل  دـشاب ، ربکا  ّدـح  لولعم  تقیقح  رد  طسوا  ّدـح  دوجو  اسبهچ  ( 78)

دـشاب دوجوم  يرما  رد  ادتبا  یتّلع  هکنیا  اریز  تسا . لولعم  رد  ربکا ] ّدـح  ینعی :  ] تلع دوجو  تلع  لاحنیا  اب  تسا  ربکا  لولعم  تقیقح 
هطـساو نیا  دوجو  سپ  تسین ؛ لاـحم  دـشاب  يرگید  لولعم  تلع  لولعم ، نیا  طـسوت  تلع  نآ  سپـس  دـشاب ، تلع  نآ  لولعم  رما ، نآ  و 
هکنیا نتفگ  و  تسا ؛ زیچ  ود  ءیـش » رد  ءیـش  دوجو   » و ءیـش » دوجو   » و تسا . رگید  لولعم  رد  تلع  دوجو  تلع  اّما  تسا  ربکا  لولعم 

شتآ تکرح  ـالثم : تسین . ضقاـنتم  تسا ، رگید  لوـلعم  رد  زیچ  نآ  دوـجو  تلع  رما  نیا  هک  نخـس  نیا  اـب  تسا  يزیچ  لوـلعم  رما  نیا 
هدـش لـصاح  نآ  رد  شتآ  هک  تسا  يزیچ  رد  شتآ  تعیبـط  لوـصح  تلع  یهاـگ  شتآ  تکرح  نیمه  و  تسا ، شتآ  تعیبـط  لوـلعم 

تـسین قارحا  ّتلع  دوخهبدوخ  شتآ  تعیبط  اریز  شتآ ، تعیبـط  هن  دوشیم  هداد  رارق  طـسوا  ّدـح  شتآ  تکرح  رطاـخ  نیمه  هب  تسا ؛
72 ددرگیم . قارحا  تلع  تسا ، ءیش  فرط  هب  تکرح  ای  ءیش  اب  سامت  نامه  هک  لولعم ، کی  طسوت  هکلب 

70 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
، اقلطم هدوجول  ۀلع ال  وهف  الإ  و  رغصأ . لک  یف  هدوجول  و  عوضوم ، لک  یف  هل  ۀلع  وهف  اقلطم ، ربکألا  دوجول  ۀلع  وه  يذلا  ءیـشلاف  ( 79)
هل الولعم  ناک  امبر  لب  ربکألل ، ۀلع  ۀـلاحم  نوکت ال  نأ  بجی  سیلف  رغـصألا  یف  ربکألا  دوجول  ۀـلعلا  امأف  ام . عوضوم  یف  هدوجول  نکل  و 

. انلق يذلا  هجولا  یلع 
ربکا دوجو  تلع  اقلطم  دناوتیمن  هنرگو  تسا ، رغصا  ره  رد  عوضوم و  ره  رد  ربکا  ندوب  تلع  تسا ، ربکا  دوجو  تلع  اقلطم  هچنآ  ( 79)

مه ربکا  دوخ  تلع  هشیمه  رغـصا  رد  ربکا  دوجو  ّتلع  تسین  مزال  اّما  دشاب . ّصاخ  یعوضوم  رد  ربکا  دوجو  تلع  دناوتیم  هکلب  دـشاب ،
. دشاب ربکا  لولعم  میتفگ ، هک  یهجو  رب  دناوتیم ، اسبهچ  هکلب  دشاب ،

، کلذک ناک  اذإ  و  هل ، دجو  امل  هدوجو  یف  ۀـلع  وهف  ءیـشلا  دوجول  ۀـلع  وه  ام  نوکی  نأ  مکلوق  نم  بجی  لوقی : نأ  لئاقل  سیل  و  ( 80)
یف ربکألا  دوجول  ۀـلع  وه  نکی  ملف  رغـصألل : هدوجو  یف  هل  ۀـلع  ناکف  ناک ، ثیح  هل  ۀـلع  ناک  طسوألا ، دوجول  ۀـلع  ربکـألا  ناـک  یتمف 

دحاو لکل  ربکألا  طسوألا و  نوکی  نأ  زوجی  هنأ  کـلذ  نع  باوجلا  نإـف  هتلع . ۀـلع  لولعملا  نوکی  نأ  لاـحم  و  هل . ـالولعم  لـب  رغـصألا ،
لکل نوکی  و  هتاذ ، وه  ثیح  نم  طسوألل  ۀـلع  هتاذ  وه  ثیح  نم  ربکألا  نوکیف  ءیـش ؛ یف  نوک  نیتاذـلا  نم  ةدـحاو  لکل  تاذ و  اـمهنم 

الف رغـصألا ، کلذ  یف  نوکت  نأ  الإ  ةدوجوم  ققحتت  طسوألا ال  تاذ  ناک  نإـف  هتاذ . راـبتعا  ریغ  وه  ءیـش  یف  هنوک  راـبتعا  اـمهنم  دـحاو 
نأ زوجی  و  کلذـل . ۀـلع  رخآ  ءیـش  نوکی  نأ  زوجیف  همزلی ، ارمأ ال  کلذ  ناک  نإ  امأ  و  رغـصألا . یف  هدوجول  ۀـلع  ربکـألا  نأ  یف  کـش 
نم رغـصألل  ربکألا  دوجو  نوکی  الأ  زوجیف  ءیـش . رغـصألل  هدوجو  و  ءیـش ، ربکألا  تاذ  نإف  ناـک ، فیک  و  کلذـل . ۀـلع  ربکـألا  نوکی 
نم کلذ  نوکی  و  رغـصألل ؛ هدوجو  ثیح  نم  هل  ۀلع  وأ  طسوألا ؛ تاذ  ثیح  نم  طسوألل  ۀـلع  وه  ربکألا  نوکیف  ربکألل ؛ ۀـمزاللا  رومألا 
یف ینعملا  اذه  لمأت  و  الولعم . ۀلعلا  بلقنت  الف  رغصألل ؛ هنوک  لولعملا  نوکی  و  رغصألل ؛ دوجوم  وه  ثیح  نم  سیل  هتاذ  ثیح  نم  ربکألا 

. هاندروأ يذلا  لاثملا  لثم 
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زیچ رد  زیچ  نآ  قّقحت  تلع  دشاب ، يزیچ  دوجو  ّتلع  هچنآ  هک  تسا  نیا  امش  نخـس  يهمزال  دیوگ : نینچ  هک  دسریمن  ار  یـسک  ( 80)
ّدح دوجو  ّتلع  نینچمه  و  دوب ، دهاوخ  وا  ّتلع  هشیمه  دـشاب  طسوا  ّدـح  دوجو  ّتلع  ربکا  ّدـح  هاگره  دـشاب ، نینچ  رگا  و  تسا ، رگید 

نآ لولعم  هکلب  تسین  رغصا  ّدح  رد  ربکا  ّدح  دوجو  ّتلع  طسوا  ّدح  سپ  دوب : دهاوخ  مه  رغصا  رد  طسوا 
71 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تیهام و کیره  ربکا  ّدـح  طسوا و  ّدـح  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  خـساپ  اریز  دـشاب . شیوخ  تلع  ّتلع  لولعم ، هک  تسا  لاـحم  تسا و 
تاذ ثیح  زا  طسوا  ّدـح  ّتلع  شیوخ  تاذ  ثیح  زا  ربکا  ّدـح  دـنبای ؛ قّقحت  يزیچ  رد  دـنناوتیم  تاذ  ود  نیا  زا  کیره  دـنراد و  یتاذ 

قّقحت دناوتیمن  طسوا  ّدح  تاذ  رگا  تسه . مه  يرگید  زیچ  رد  ناشندوب  رابتعا  ناشتاذ  رابتعا  زا  ریغ  ود  نیا  زا  کیره  يارب  و  تسوا ؛
مه سپ  دشابن ، مزال  رما  نیا  رگا  اّما  دوب ؛ دهاوخ  رغـصا  ّدح  رد  طسوا  ّدح  دوجو  ّتلع  ربکا  ّدح  دیدرت  نودب  رغـصا ، ّدـح  رد  رگم  دـبای 

ربکا ّدح  تاذ  لاحرههب ، دشاب . رما  نیا  ّتلع  دناوتیم  ربکا  ّدـح  مه  دـشاب و  رگید  زیچ  رد  طسوا  ّدـح  قّقحت  ّتلع  دـناوتیم  يرگید  رما 
ّدح يارب  مزال  روما  زا  رغصا  ّدح  رد  ربکا  ّدح  دوجو  هک  تسا  زیاج  و  تسا . يرگید  زیچ  رغـصا  ّدح  رد  ربکا  ّدح  ندوب  تسا و  زیچ  کی 

؛ رغـصا ّدح  رد  نآ  ندوب  ثیح  زا  تسا  طسوا  ّدح  ّتلع  ای  تسا ، طسوا  ّدح  ّتلع  طسوا  ّدح  تاذ  تهج  زا  ای  ربکا  ّدح  سپ  دشابن ؛ ربکا 
سپ تسا ؛ لولعم  رغصا  دح  رد  ندوب  ثیح  زا  ربکا  ّدح  و  رغصا ، ّدح  رد  نآ  ندوب  ثیح  زا  هن  تسا  ربکا  ّدح  تاذ  ثیح  زا  ود  ره  نیا  و 

. هد رارق  لمأت  دروم  میدرک ، رکذ  البق  هک  یلاثم  رد  ار  ینعم  نیا  دوشیمن . بلقنم  لولعم  هب  ّتلع 
ام هجوب  ۀلع  طسوألا  نوک  نأ  تملع  نأ  دعب  مل »  » ناهرب اذهف  رغـصألا  یف  ربکألا  دوجول  ۀلع  طسوألا  دحلا  ناک  اذإف  لوقن : و  اذـه ؛ ( 81)

هدوجو یف  ربکألل  الولعم  طسوألا  دحلا  ناک  اذإ  امأ  و  هتیلع . طئارـش  لمکتـسی  مل  ام  طسوأ  ادح  هعـضو  حلـصی  نأ  یف  ایفاک  سیل  ربکألل 
ةروصلا هذـه  یلع  لـصفلا  اذـه  فرعت  نأ  بجیف  نإ .»  » ناـهرب هلثم  نم  ناـهربلا  نوکی  يذـلا  وهف  هیف : هتلع  کـلذ  نوـکی  یتـح  رغـصألل 

. تاهبشلا نم  ریثک  نم  صّلختتف 
ّدح تیلع  رگا  هک  ینادیم  هتبلا  تسا ، مل  ناـهرب  یناـهرب  نینچ  دـشاب ، رغـصا  ّدـح  رد  ربکا  دـح  دوجو  تلع  طـسوا  ّدـح  رگا  سپ  ( 81)

طیارـش هکنیا  رگم  دـنکیمن ، تیافک  نآ  نداد  رارق  طسوا  ّدـح  يارب  دـشاب  تهج  کی  زا  رغـصا  ّدـح  رد  ربکا  ّدـح  دوجو  يارب  طـسوا 
، دشاب طسوا  ّدح  ّتلع  رما  نیا  هک  يوحن  هب  دـشاب  رغـصا  ّدـح  رد  ربکا  ّدـح  دوجو  لولعم  طسوا  ّدـح  هاگره  اّما  و  دوش . لماک  نآ  ّتیلع 

. یبای ییاهر  يرایسب  تاهبش  زا  ات  یبایرد  تروص  نیا  هب  ار  لصف  نیا  تسا  بجاو  دوب . دهاوخ  ّنا  ناهرب  یناهرب  نینچ 
72 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لمحل ناک  اذإ  لوقن : مث  ( 82  ) کلذ نم  ناهربلا  دودح  بسن  ةاعارم  هببس و  ۀهج  نم  ببس  هل  ام  لکب  ینیقیلا  ملعلا  نأ  یف  نماثلا  لصفلا 
ۀبـسنلا تراص  ۀلعلا ، کلتل  ۀلع  ةرورـضلاب  هیف  نانوکی  نیعم  تقو  یف  هبلـس  وأ  هلمحل  وأ  امئاد ، هنع  هبلـس  وأ  امئاد ، عوضوم  یلع  لومحم 

و ناکمإلاب . لب  بوجولاب  ۀبسنلا  کلت  ۀلعلا - کلت  ول ال  اهل - سیل  عوضوملا  لومحملا و  تاذ  و  ۀبسنلا . کلت  لومحملا  عوضوملا و  نیب 
الأ نکمی  اهب ال  یتلا  ۀـهجلا  ریغ  ۀـهج  نم  املع  دـقف  ۀبـسنلا ، کلت  یلع  ای  رورـض  امهنیب  ام  مکح  راـص  هب  يذـلا  هجولا  ریغ  نم  اـملع  اذإ 

؛ نیروکذملا لومحملا  یلإ  عوضوملل  ۀبسن  لک  نأل  هبجوی : يذلا  ببسلا  هجو  ریغ  هجوب  مکحلا  ملعی  نأ  وه  کلذ  و  لاحلا : کلتب  انوکی 
دق نوکیف  بوجو . ناکمإ ال  ۀهج  نم  ۀعقاو  یهف  ۀـلعلا ، اهبجوت  یتلا  ۀـهجلا  نم  ۀـعقاو ال  ضرفت  نیروکذـملا  عوضوملا  یلإ  لومحملل  و 
هب انالف  نإ  لاقف : ناسنإ  ساق  نإف  اذـک . نوکی  الأ  نکمی  هب ال  ام  ملعی  ذإ ال  اذـک ؛ نوکی  ـالأ  نکمی  ـال  هنأ  ملعی  مل  و  اذـک ، اذـک  نأ  ملع 
وأ ینیقی  ملع  جـتنأ  امب  هل  نکی  مل  جـتنأ ، و  ماسرـس ، هل  ضرعی  وهف  ةداح  یمح  یف  لوب  ضایب  هب  نم  لک  و  ةداح ، یمح  یف  لوبلا  ضایب 

: لئاق لاق  ول  کلذک  و  ملعی .
ناکمإب قدـصی  نأ  زوجی ، ثیحب ال  قطان ، ناسنإ  لک  نأ  نقیتی  نأ  اذـه  نم  بجی  الف  قطان ، كاحـض  لـک  و  كاحـض ، ناـسنإ  لـک  نإ 

و سانلل ، الوأ  قطنملا  ةوق  بوجو  ملعی  مل  امف  قطنلا ، ةوقل  ۀـلولعم  تناک  امل  ۀیکحـضلا - ةوق  يأ  کحـضلا - نـأل  کـلذ  و  اذـه : ضیقن 
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یف کلذ  دجوی  نأ  الإ  کحـضلا  ةوق  هل  تسیل  ناسنإ  دجوی  نأ  نکمی  هنأ ال  نقیتی  نأ  بجی  مل  قطنلا ، ةوقل  کحـضلا  ةوق  عابتإ  بوجو 
هنأ مهوتیف  اذـه  یف  کشی  نأ  ةداعلا  كرت  اذإ  نکمیف  لقعلا  امأ  و  ۀـبرجتلاب . دـجوی  وأ  سحی  مل  امیف  فالخلا  عنمی  ـال  سحلا  و  سحلا ؛

هنقیت نوکی  نأ  ـالإ  هل ؛ دوجولا  نّیب  وأ  ناـسنإلا  ۀـیهامل  موـقمب  سیل  ذإ  ـالئاز ، همهوـتی  وأ  عـیمجلل ، اـمئاد و  کحـض  ةوـق  ناـسنإلل  سیل 
نأ لاحتـساف  هتلعب  هبوجو  فرع  دق  نوکی  ذئنیح  و  ةدایز . یلإ  جتحی  مل  بجوأ و  نإ  اکحاض - هنوک  بجوب  اقطان  ناسنإلا  نوک  بوجوب 

و قطانلا . قیرط  نم  نیقیلاب و  كاحـض  ناسنإلا  نأ  هل  نیبتی  ذئنیحف ال  قطان ؛ ناسنإلا  نأ  فرعی  سیل  هنأ  انـضرف  نإف  ۀلعلا . هب  نیبت  دوعی و 
مل قطان  ناسنالا  نأ  امولعم  ناک  اذإ  ۀـلمجلاب  و  قطان ؟ ناسنإلا  نأ  انیب  کلذ  نم  ریـصب  فیکف  قطان  كاحـض  لـک  نأ  ـالثم  اـنیب  ناـک  نإ 

نم نذإف  بلطت . نأ  بجی  ۀلوهجم  سایقلا  اذه  یف  يرغصلاف  لهجی ، بلطی و  امم  ناک  نإ  و  هجو . هیلع  سایقلا  هبلطل و  نکی 
73 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نأ رابتعا  ۀـهج  نم  بستکا  امنإ  ناک  ذإ  لاوزلا ؛ زئاج  هنم  بستکملا  ملعلا  نوکیف  کحاضب . ناسنإ  لک  سیل  هنأ  مهوتی  نأ  ذـئنیح  زئاجلا 
بجیف کحـضلل ، رمألا  سفن  یف  ۀـبجوملا  ۀـلعلا  تیطعأ  نأ  وه  و  ابجاو ؛ کحـضلا  راص  يذـلا  هجولا  نم  ملع  نإف  کحاض . ناسنإ  لک 

لاح کلذـک  و  لضف . کحـضلا  طسوتب  کـلذ  هصاـنتقاف  قطاـن . ناـسنإ  لـک  نأ  ـالوأ  فرع  نوکیف  قطنلا . ةوق  کـلذ  نوکی  نأ  ةرورض 
اجازم بارغلل  نأ  انفرع  اذإ  کلذب  نقیتن  نأ  اننکمی  امنإ  و  ۀبرجتلا ؛ ءارقتـسالا و  نم  هجوب  دوسأ  بارغ  لک  لوقن  امنإ  انإف  بارغلل . داوسلا 

. هببس نم  الإ  نقیتی  مل  ببس  هل  ناک  اذإ  لاحلا  وأ  ءیشلا  نأ  نیبف  شیرلا . نم  هیلع  رهظی  ام  امئاد  ّدوسی  نأ  هنأش  نم  ایتاذ 

زا ناهرب  دودح  ياهتبسن  تاعارم  و  دوشیم ، لصاح  نآ  ببس  قیرط  زا  تسا  ببس  ياراد  هچنآ  هب  تبسن  ینیقی  ملع  هکنیا  رد  متشه  لصف 
رما نیا 

ّتقوم ببس  لمح و  ترورض  ای  عوضوم ، زا  نآ  یمئاد  بلس  ترورـض  ای  عوضوم ، کی  رب  لومحم  یمئاد  لمح  ترورـض  هاگره  ( 82)
ّتلع نیا  رگا  و  دوب . دهاوخ  يرورض  تبسن  ّتلع  نآ  رطاخ  هب  لومحم  عوضوم و  نیب  دوجوم  تبـسن  دشاب ، هتـشاد  یتّلع  عوضوم  زا  نآ 

ریغ یتهج  زا  لومحم  عوضوم و  هاگره  و  دوبیم . یناکما  تبسن  هکلب  دوبیمن ، يرورض  تبسن  عوضوم  لومحم و  تاذ  نیب  تبسن  دوبن ،
زا ریغ  هک  دناهدش  ییاسانـش  یتهج  زا  اهنآ  تروص  نیا  رد  دنوش  ییاسانـش  دنکیم  باجیا  ار  ترورـض  اهنآ  نیب  هک  یتبـسن  تهج  زا 

يوحن هب  دوش ، ضرف  روکذم  لومحم  عوضوم و  نیب  یتبسن  ره  اریز  دنتسه : هک  دنشابن  نانچ  دنتـسناوتیمن  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  یتهج 
. تشاد دـهاوخ  ناکما  تهج  هکلب  بوجو  تهج  هن  یتبـسن  نینچ  دـباین ، ققحت  دـنکیم  باجیا  ار  نآ  هک  یتّلع  تهج  زا  تبـسن  نیا  هک 
هک تسا  ینامز  نیا  و  دشاب ، تسه  هک  هچنآ  ریغ  دناوتیمن  نالف  هک  دوشیمن  مولعم  اّما  تسا  نانچ  نالف  هک  دوشیم  لصاح  ملع  یهاگ 

لوب هکنیا : رب  ینبم  دنک  فیلأت  یـسایق  یـسک  رگا  نیاربانب  دشابن . مولعم  دـشاب  تسه  هک  هچنآ  ریغ  دـناوتن  نالف  ات  دوشیم  ببـس  هچنآ 
و دش ، دهاوخ  ضراع  يو  رب  ماسرـس  دشاب  دیفـس  دیدش  بت  تلاح  رد  سکره  لوب  و  تسا ، دیفـس  دـیدش  بت  تلاح  رد  صخـش  نالف 
ره دیوگب : یسک  رگا  نینچمه  دسانشب . ار ] ماسرس  لوب و  ندش  دیفـس  تلع   ] هکنآ رگم  دوب  دهاوخن  ینیقی  ملع  هجیتن  نیا  دریگب ؛ هجیتن 

كانهدنخ ناسنا 
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ناـکما قیدـصت  هک  يوحن  هب  تسا  قطاـن  ناـسنا  ره  هک  دوشیمن  هجیتن  ینیقی  روط  هب  ساـیق  نیا  زا  تسا ، قطاـن  كانهدـنخ  ره  و  تسا ،
قطن دادعتسا  بوجو  ادتبا  ات  تسا ، قطن  دادعتسا  لولعم  هک  اجنآ  زا  ندیدنخ - دادعتـسا  ینعی : یکانهدنخ - اریز  دشابن . زیاج  نآ  ضیقن 
دوجو هب  یناسنا  درادن  ناکما  هک  تسناد  نیقی  هب  ناوتیمن  دشابن ، مولعم  مدرم  يارب  قطن  دادعتـسا  زا  ندیدنخ  دادعتـسا  تیعبت  سپـس  و 
فالخ دیآ  دوجو  هب  هبرجت  اب  ای  دوشیمن  ساسحا  هچنآ  رد  مه  سح  و  سح ، قیرط  زا  رگم  دشاب  هتـشادن  ار  ندیدنخ  دادعتـسا  هک  دیآ 

هب همه  اهناسنا  هک  دـنک  مّهوت  هدرک و  ّکش  رما  نیا  رد  دـنک  كرت  ار  دوخ  تداع  نوچ  هک  تسا  نکمم  مه  لقع  اّما  دـنکیمن . عنم  ار 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


نّیب مزال  هن  مّوقم و  هن  یکانهدنخ  اریز  تسا ، یندـش  لئاز  دـنراد  مه  رگا  هک  دـنک  مّهوت  ای  دنتـسین ، ندـیدنخ  دادعتـسا  ياراد  مئاد  روط 
كانهدـنخ ناسنا  هک  دـنکیم  باـجیا  ناـسنا  ندوب  قطاـن  هک  دـنک  لـصاح  نیقی  قیرط  نیا  زا  هکنآ  رگم  تسا ، ناـسنا  تیهاـم  دوجولا 

بوجو مه  تروص  نیا  رد  و  دوب . دـهاوخن  زاین  يرگید  لیلد  هب  تروص  نیا  رد  دـنک  باجیا  ار  یکانهدـنخ  اـعقاو  تیقطاـن  رگا  دـشاب -
تیقطان ینعی :  ] ار نآ  تلع  یکانهدنخ  قیرط  زا  دـناوتب  تخانـش ، نیا  زا  سپ  تسا  لاحم  تسا و  هتخانـش  نآ  ّتلع  هار  زا  ار  یکانهدـنخ 

قیرط زا  تروص  نیا  رد  دنادیمن ، ار  ناسنا  ندوب  قطان  روکذم  سایق  يهدـننک  فیلأت  صخـش  هک  مینک  ضرف  رگا  73 و  دنک . نییبت  ار ]
نّیب نشور و  تسا  قطان  كانهدـنخ  ره  هکنیا : الثم  رگا  یّتح  تسا . كانهدـنخ  ناسنا  هک  دـش  دـهاوخن  نشور  يو  رب  ناسنا  ندوب  قطان 
بلط يارب  یهجو  دـشاب ، مولعمان  ناسنا  ندوب  قطان  رگا  یّلک  روط  هب   74 دشاب ؟ نّیب  دناوتیم  هنوگچ  ناسنا  ندوب  قطان  اجنیا  زا  دـشاب ،

مه سایق  يارغـص  یلوا  قیرط  هب  سپ  دوش ، بلط  دـشابن و  مولعم  ناسنا ] ندوب  قطان   ] رگا و  تشاد . دـهاوخن  دوجو  سایق  لیکـشت  نآ و 
نیا رد  و  دوب . دهاوخ  زیاج  دنتسین  كانهدنخ  اهناسنا  مامت  هک  مّهوت  نیا  تروص  نیا  رد  سپ   75 دوش . بلط  دیاب  دوب و  دهاوخن  مولعم 
رگا و  دوشیم . ذـخا  ناسنا  ره  ندوب  كانهدـنخ  رابتعا  زا  ملع  نآ  اریز  دوب ، دـهاوخ  لاوّزلا  زئاج  دوشیم  باستکا  نآ  زا  هک  یملع  لاح 

، تسا رمالا  سفن  رد  یکانهدـنخ  يهدـننکباجیا  تلع  ياطعا  زا  ترابع  هک  دوش ، هتـسناد  یکانهدـنخ  بوجو  قیرط  زا  سایق ] يهجیتن  ]
یکانهدـنخ طسوت  نآ  بلط  تسا و  مولعم  ادـتبا  زا  ناسنا  ره  ندوب  قطاـن  نیارباـنب  دـشاب ؛ قطن  دادعتـسا  تلع ، نیا  هک  تسا  بجاو  سپ 

یتقو طقف  تسا ، هایـس  غالک  ره  هک  مییوگیم  هبرجت  ءارقتـسا و  قیرط  زا  هک  غالک ، یهایـس  دروم  رد  روطنیمه  تسا . لصاح  لیـصحت 
دش نشور  نیاربانب  دشاب . غالک  ياهرپ  يهمه  ندرک  هایس  نآ  نأش  هک  دشاب  يایتاذ  جازم  ياراد  غالک  هک  میشاب  هتـشاد  نیقی  میناوتیم 

76 درک . ادیپ  ینیقی  ملع  ناوتیمن  ببس  نآ  قیرط  زا  زج  دشاب  هتشاد  ببس  رگا  یلاح  ای  زیچ  هب  هک 
75 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مث رغصألل ؛ دوجولا  نیب  هنأ  الإ  رغـصألل  کلذک  طسوألا  و  هل ؛ دوجولا  نیب  سیل  هنکل  هتاذل  لب  ببـسب  رغـصألل ال  ربکألا  ناک  نإف  ( 83)
ناتبجاو ناتیلک  نیتمدـقملا  نأل  انیقی  ناک  امنإ  و  مل . ناهرب  سیل  نإ  ناهرب  نوکی  و  ینیقی ؛ ناـهرب  دـقعنیف  طـسوألل ؛ دوجولا  نیب  ربکـألا 

لب بجی ؛ هب  يذلا  ببـسلا  نم  ملعی  مل  نیح  ناک  هرغـصأب ، هلـصی  ببـس  هربکأل  يذلا  سایقلا  یف  ناک  يذـلا  کشلا  و  کش . امهیف  سیل 
ربکألا ناک  و  تاذـلا ؛ ّببـسلا  لدـب  ناکف  انهاه  امأ  و  هببـسب . بجی  امنإف  ببـس  يذ  لک  نإف  نکمی . لب  بجی  ـال  اـهب  وه  ۀـهج  نم  ذـخأ 

ۀمدقملا تملع  ذقف  ایفخ . نکی  مل  هنکل  و  لهج . لهج  نإ  یتح  ببسب ؛ هتاذل ال  هل  اضیأ  طسوألا  ناک  و  اّیفخ ، ناک  نکل  هتاذل و  رغصألل 
يذلا و  هلهجل : همکح  لهجی  ببـسل  ال  اهتاذل ؛ الإ  طسوألاب  تافوصوملل  ربکألا  نکی  مل  ذإ  کلذـک : اضیأ  يربکلا  و  اهبوجوب ، يرغـصلا 

یـضتقی ب فیک  رغـصألا  الثم ج  نیئیـش : اهتاذل  یـضتقت  ةدحاولا  تاذلا  نوکت  فیک  لوقی  نأ  لئاقل  نأ  وه  و  دحاو : ءیـش  انهاه  یقبی 
ۀلع نوکی ب  ذئنیحف  امهنیب . لوألا  کلذ  طسوتب  لب  هتاذل  یناثلا ال  یـضتقی  و  الوأ ؛ هتاذل  امهدـحأ  یـضتقی  نأ  الإ  مهللا  ربکألا  طسوألا ،
هذه داوم  یف  نکمی  اذـه  نأ  ذـخأی  نأ  بجی  یقطنم  وه  ثیح  نم  یقطنملا  نأ  باوجلاف  دوجولا . بسحب  لب و  طقف ، نایبلا  بسحب  ال  ا -

؛ یقطنم ملعب  وه  سیلف  مأ ال ؛ اهیف  حیحص  کشلا  اذه  له  و  مأ ال ؛ ناکمإ  داوملا  هذهل  له  امأ  و  اهل . ۀفلاخم  داوم  یف  نکمی  و ال  اهتفص ؛
تاذـلل نوکی  نأ  زوجی  هنأ  نیبـتی  كاـنه  و  تادوجوملا . لاوحأ  نع  ثحبلاـب  قـلعتم  هنإـف  یلوـألا ؛ ۀفـسلفلل  هذـه  لاـثمأ  نع  ثحبلا  لـب 

الاوحأ ۀطیـسبلا  تاوذلا  ضعب  یف  نأ  و  ضعب ؛ لبق  اهـضعب  سیل  اعم  قحلت  ةریثک  قحاول  ۀـطاسبلا  ۀـیاغب  تسیل  یتلا  تاوذـلا  نم  ةدـحاولا 
. اهتروص هذه  تادوجوملا  رثکأ  و  ۀقلطم . ۀطاسب  اهتطاسب  نوکت  ذإ ال  اهیف ، يونعم  بیکرت  ۀهج  نم  اذه  هبشت 

مه رغـصا  رب  طسوا  ّدح  توبث  و  دشابن ، دوجولا  نّیب  توبث  نیا  نکل  دـشاب  یتاذ  هکلب  دـشاب  هتـشادن  یتّلع  رغـصا  رب  ربکا  توبث  رگا  ( 83)
ناوتیم تروص  نیا  رد  دـشاب ، دوجولا  نّیب  طـسوا  ّدـح  يارب  ربـکا  ّدـح  روطنیمه  و  دـشاب ، دوجولا  نّیب  نآ  يارب  یلو  دـشاب  روطنیمه 

یبجاو یلک  يهمدقم  ود  رطاخ  هب  ناهرب  نیا  ندوب  ینیقی  و  مل . ناهرب  هن  دوب  دـهاوخ  ّنا  ناهرب  یناهرب  نینچ  درک و  دـقعنم  ینیقی  ناهرب 
هک تشاد  دوجو  ّکش  تهج  نآ  زا  دوب  مزال  ببس  رغـصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  يارب  هک  یـسایق  رد  و  تسین ؛ ّکش  اهنآ  رد  هک  تسا 
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. دوشیم بجاو  شیوخ  ببس  طسوت  طقف  تسا  ببس  ياراد  هچنآره  اریز  دوب ؛ هدش  ذخا  ناکما  تهج  زا  اذل  و  دوبن ، هتخانش  ببس  نیا 
توبث نینچمه  تسین ؛ راکشآ  توبث  نیا  نکل  تسا ، تاّذلاب  رغـصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  تسا 77 و  تاذ  ببـس  ياج  هب  اجنیا  رد  اّما 

ببس ياراد  و  تسا ، تاّذلاب  مه  رغصا  ّدح  رب  طسوا  ّدح 
76 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

سپ تسین . یفخ  رغـصا  ّدـح  رب  طـسوا  ّدـح  توبث  یلو  دوشن . هتخانـش  مه  توبث  نیا  دوشن  هتخانـش  ببـس  نآ  رگا  هک  يوـحن  هب  تسین 
تاّذلاب طسوا  ّدح  تافوصوم  يارب  ربکا  ّدح  اریز  روطنیمه ، مه  يربک  يهمدقم  و  دوشیم ، هتخانـش  بوجو  تفـص  اب  يرغـص  يهمدقم 

تسا نیا  دنامیم  یقاب  اجنیا  رد  هچنآ  دوشن . هتخانـش  مه  توبث  نیا  دوشن  هتخانـش  ببـس  نآ  رگا  هک  ببـس ، کی  طسوت  هن  تسا  تباث 
دح هک  ب ،»  » هنوگچ تسا ، رغصا  ّدح  هک  ج ،»  » الثم دنکیم : اضتقا  ار  فلتخم  رما  ود  دحاو  تاذ  هنوگچ  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  هک :

اـضتقا یلّوا  قیرط  زا  ار  يرگید  تاّذـلاب و  ار  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  رگم  دـنکیم ؟ اضتقا  تسا ، ربکا  ّدـح  هک  ار ، فلا »  » و تسا ، طـسوا 
نآ زا  یقطنم  هک ، تسا  نیا  خـساپ  دوب . دـهاوخ  مه  فلا »  » دوجو ّتلع  هکلب  فلا »  » قیدـصت ّتلع  اـهنت  هن  ب »  » تروص نیا  رد  و  دـنک .

و دوشیمن ، لیکـشت  نآ  فلاخم  ّداوم  اب  دوشیم و  لیکـشت  ّنا  ناهرب  ّداوم  نیا  اب  هک  دراد  رظن  هتکن  نیا  هب  طـقف  تسا  یقطنم  هک  تهج 
لیبق نیا  زا  ثحب  تسین . طوبرم  یقطنم  ملع  هب  هن ، ای  تسا  حیحص  ّکش  نیا  ایآ  هکنیا  و  هن ، ای  دنراد  دوجو  ناکما  ّداوم  نیا  ایآ  هکنیا 

هک تسا  هدش  نشور  یلوا  يهفسلف  رد  و  دراد ؛ ّقلعت  تادوجوم  لاوحا  زا  ثحب  هب  بلطم  نیا  اریز  تسا ، طوبرم  یلوا  يهفسلف  هب  لئاسم 
طیسب تاوذ  زا  یـضعب  رد  و  دشاب ؛ هتـشاد  دنرادن  ّبترت  دنامه و  ضرع  رد  هک  يدایز  قح  اول  تسین  طیـسب  هک  يدحاو  تاذ  تسا  زیاج 

78 دنراد . ار  یعضو  نینچ  تادوجوم  رثکا  و  تسین ، قلطم  تطاسب  اهنآ  تنطاسب  اریز  دراد ، هار  يونعم  بیکرت  زا  یعون  مه 
. هل ببس  امیف ال  لب  مئادلا ، نیقیلا  یطعی  الف  ببس  هلامیق  امأ  و  امئاد ؛ انیقی  عضاوم  یف  یطعی  دق  نإلا  ناهرب  نأ  اذه  نم  لّصحت  دقف  ( 84)

. دصرلاب تدجو  ام  ۀهج  نم  اهذخأی  هنأل  ۀئیهلا  یلإ  ۀبوسنملا  رومألا  نم  ریثک  یف  هل  نیقی  یضایرلا ال  نأ  لوقن  ۀهجلا  هذه  نم  و 
اهؤطبف ائطب . ۀعرس و  جوربلا  کلف  ءازجأ  یف  ۀیوتسم  ریغ  سمـشلا  ۀکرح  نأ  ۀهج  نم  سمـشلا  جوأ  الثم  جرختـسی  نیح  هعینـص  کلذک 

. یعیبطلا اهیطعی  امنإ  اذه و  نم  ءیش  یف  ۀلعلا  یطعی  و ال  ضیضحلل ، اهتعرس  جوألل و 
هک ییاج  رد  هکلب  دشاب ، راک  رد  یتّلع  ببـس و  هک  ییاج  رد  هن  اّما  دنکیم ، نیقی  دیلوت  عقاوم  یخرب  ّنا  ناهرب  هک  دش  نشور  سپ  ( 84)

روما نیا  تایضایر  اریز  دنکیمن ، نیقی  دیلوت  تئیه  هب  طوبرم  روما  زا  يرایسب  رد  تایـضایر  لیلد  نیمه  هب  دشابن . راک  رد  یتّلع  ببس و 
ار ییاج  و  تسین ، ناسکی  يدنک  تعرس و  رظن  زا  جورب  کلف  ءازجا  رد  دیـشروخ  تکرح  لاثم ، يارب  دروآیم . تسد  هب  دصر  هار  زا  ار 

عیرس دیشروخ  هک  ار  ییاج  جوا و  يهطقن  دوش  دنک  دیشروخ  تکرح  هک 
77 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اطعا ار  نآ  تلع  دروآیم  تسد  هب  دـصر  اب  نوچ  ار  دیـشروخ  جوا  يهطقن  ـالثم  تایـضایر  دـنیوگیم ؛ ضیـضح  يهطقن  دـنک  تکرح 
. دهدیم تسد  هب  ار  نآ  ّتلع  یعیبط  ملع  اّما  و  دنکیمن ،

لولعملا نم  لالدتسا  وه  و  قیدصتلا - اذه  اهنع  لوزی  نأ  نکمی  مل  و  اعناص ؛ اهل  نأ  ةرورـض  انملع  ۀعنـص  انیأر  اذإ  انإ  لئاق  لاق  نإف  ( 85)
مـسج لک  کلوقک  یلک  امإ  و  رّوصم . هلف  روصم  لک  روصم و  تیبلا  اذه  کلوقک  یئزج  امإ  نیهجو : یلع  اذه  نأ  باوجلاف  ۀـلعلا ؛ یلع 

مئادـلا نیقیلا  هب  عقی  امم  سیلف  روصم ، هل  تیبلا  اذـه  نأ  وه  و  لوألا : ساـیقلا  اـمأف  فلؤم . هلف  فلؤم  لـک  و  ةروص ؛ یلویه و  نم  فلؤم 
و یلکلا . مئادلا  نیقیلا  یف  انمالک  و  لوزی . مئادلا ال  نیقیلا  و  هدوجو . عم  حصی  امنإ  ناک  يذلا  داقتعالا  لوزیف  دـسفی  امم  تیبلا  اذـه  نأل 

امإ ةروص  یلویه و  نم  افلؤم  مسجلا  نوک  نإف  فلؤم ؛ هلف  فلؤم  لک  و  ةروص ، یلویه و  نم  فلؤم  مسج  لک  نأ  وه  و  رخآلا : لاثملا  امأ 
ام لیبق  نم  نوکی  نأ  زوجیف  کلذ ، یف  هل  ببـس  هتاذـل و ال  همزلی  امزال  اـضرع  ناـک  نإـف  مزـال . ضرع  اـمإ  و  موقتی ؛ هب  مسجلل  یتاذ  رمأ 
هیف مالکلاف  ۀطـساول ، لب  هتاذـل  همزلی  سیل  امزال  اضرع  ناک  نإ  و  هلاـح . أربتـست  نأ  یلإ  کـلذ  كرتنلف  نیقیلاـب . نـإلا  ناـهرب  هیلع  موقی 
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نأ  » هیلع لومحملاف  ببسب ؛ مزلت ال  یتلا  مزاوللا  نم  ناک  وأ  ایتاذ  ناک  نإ  و  هببـسب . انیقی  هنع  جتنی  ام  نوکی  الف  هب ؛ بولطملا  یف  مالکلاک 
«. ّفلؤملا  » ال اّفلؤم » هل 

لومحم وه  اذـهف  افلؤم .» هل  نإ   » لب ربکألا  دـحلا  وه  فلؤملا »  » سیل و  افلؤم .» هل  نأ   » ال فلؤملا »  » یه ۀـلعلا  نـأل  ۀـلعلا ، لومحملا  سیلف 
فلؤملا نإ  لوقت  و ال  ناویح . هنإ  ناسنإلل  لاقی  اـمک  اـفلؤم  هل  نأـب  فصوی  فلؤملا  نإ  لوقت  کـنإف  فلؤملا »  » وه يذـلا  طـسوألا  یلع 

و امزال . اعبات  وأ  دوجولا  سفن  یف  فلؤملل  اـموقم  ناـک  ءاوس  ةروص ، یلویه و  نم  فلؤملل  مث  فلؤملل ، ـالوأ  وه  فلؤملا  وذ  مث  فلؤم .
نیقیلا نوکیف  فلـس . امیف  تفرع  ام  یلع  فلؤملا  ببـسب  فلؤملا  تحت  امل  وهف  فلؤملل ، الوأ  وه  دوجولا  سفن  یف  فلؤملا  وذ  ناک  اذإ 

ناب دقف  فلؤملل . ۀلع  فلؤملا - وه  و  فلؤملا - يذ  نم  ءزج  ناک  نإ  و  مسجلل ، فلؤملا  يذ  دوجول  ۀلع  فلؤملا  نوکی  ۀـلعب و  الـصاح 
و طسوألا . دحلل  ۀـلع  وه  ءزج  هیف  نوکی  نأ  یـسع  طسوألل ؛ ۀـلع  نوکی  نأ  زوجی  یقیقحلا ال  نیقیلا  نقیتملا  ءیـشلا  یف  ربکألا  دـحلا  نأ 

فلؤملا امأ  و  فلؤملا ؛ یلع  لومحم  هنیعب  وه  فلؤملا  اذ  نإف  رخآ : ءیش  فلؤملا  وذ  ءیش و  فلؤملا  نإف  لکلا : رابتعا  ریغ  ءزجلا  رابتعا 
. فلؤملا یلع  الومحم  نوکی  نأ  لاحمف 

نیا تسین  نکمم  دراد و  یعناـص  نآ  هک  مینکیم  ادـیپ  ملع  اترورـض  مینکیم  هدـهاشم  ار  ياهدـیدپ  یتـقو  اـم  دـیوگب  یـسک  رگا  ( 85)
زا لالدتسا  نیا  و  دوش - لیاز  هدیدپ  نآ  يهرابرد  قیدصت 

78 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یـشاّقن هناخ  نیا  مییوگب : هکنیا  دننام  تسا ، یئزج  هدـیدپ ] نآ   ] ای دراد : هجو  ود  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؛ تلع  هب  لولعم 

زا تسا  ّفلؤم  یمـسج  ره  مییوگب : هکنیا  دننام  تسا ، یّلک  هدیدپ ] نآ   ] ای و  دراد ؛ شاقن  سپ  دشاب  هدـش  یـشاقن  هچره  و  تسا ، هدـش 
مئاد نیقی  هک  تسین  يزیچ  تسا ، شاّقن  ياراد  هناخ  نیا  هکنیا  ینعی ، لّوا ، سایق  اـّما  تسا . یّفلؤم  یّفلؤم  ره  يارب  و  تروص ، یلویه و 

نآ ندش  دساف  ماگنه  هب  دوب  حیحـص  نآ  ندوب  دوجوم  ماگنه  هب  طقف  هک  يداقتعا  نیاربانب  تسا و  ریذپداسف  هناخ  نآ  اریز  دـنک ؛ دـیلوت 
ّفلؤم یمسج  ره  هک  رگید : لاثم  اّما  تسا . یّلک  مئاد  نیقی  يهرابرد  ام  مالک  دوشیمن و  لیاز  یمئاد  نیقی  هکیلاح  رد  ددرگیم ، لیاز 

ماوق هک  تسا  مسج  یتاذ  ای  تروص  یلویه و  زا  مسج  ندوب  ّفلؤم  هک  تسا  نینچ  دراد ، ّفلؤم  ّفلؤم  ره  و  تروص ، یلویه و  زا  تسا 
تروص نیا  رد  تسا ، مسج  تاذ  يهمزلا  ببـس  هب  زاین  نودب  هک  دـشاب  یمزال  ضرع  رگا  تسا . مسج  مزال  ضرع  ای  تسا ، نآ  هب  مسج 

دوخ ياج  رد  ات  میراذـگیم  رانک  العف  ار  هلاسم  نیا  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  ّنا  ناـهرب  يهماـقا  ناـکما  هک  تسا  يدراوم  لـیبق  زا  اـعطق  نیا 
نآ رد  مالک  تروص  نیا  رد  دباییم ، تروص  ياهطـساو  طسوت  مسج  رب  نآ  توبث  هک  دـشاب  یمزال  ضرع  رگا  و  دوش . نییبت  یـسررب و 
رگا و  دوب . دهاوخن  دیآ  تسد  هب  نآ  ببـس  طسوت  هک  ینیقی  يهجیتن  دوش ، هجیتن  نآ  زا  هچنآ  و  دوب ، دهاوخ  نآ  يهجیتن  رد  مالک  دننام 

هن تسا  ّفلؤم »  » تلع اریز  تسین ، ّتلع  لومحم  سپ  ّفلؤم ؛»  » هن تسا  نتشاد » ّفلؤم   » نآ لومحم  سپ  دشاب  ببس  نودب  مزال  ای  یتاذ 
، تسا ّفلؤم »  » هک طسوا ، ّدح  رب  نتشاد » ّفلؤم   » سپ تسا ؛ ربکا  ّدح  نتشاد » ّفلؤم   » هکلب تسین ، ربکا  ّدح  ّفلؤم »  » و نتشاد ؛» ّفلؤم  »

تفگ ناوتیمن  یلو  تسا  ناویح  ناسنا  مییوگیم  هکنیا  دـننام  دـنکیم ، ادـیپ  فاّصتا  نتـشاد » ّفلؤم   » هب ّفلؤم »  » اریز دوشیم ؛ لمح 
رب ادـتبا  دـشاب ، نآ  يارب  یمزـال  عباـت  اـی  دـشاب  ّفلؤم  مّوقم  رمـالا  سفن  رد  هکنآ  زا  معا  نتـشاد ،» ّفلؤم   » اـّما تسا . ّفلؤم  ّفلؤم  هک 

« ّفلؤم  » رب ادتبا  رمالا  سفن  رد  نتـشاد » ّفلؤم   » هاگره و  تسا ؛ تباث  دوشیم و  لمح  تروص » یلویه و  زا  ّفلؤم   » رب سپـس  و  ّفلؤم » »
هتـشذگ رد  هک  روطناـمه  درک ، دـهاوخ  تباـث  ّفلؤم »  » ببـس هب  تسا  عقاو  ّفلؤم  تحت  رد  هک  هچنآ  رب  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، تباـث 
دنچره تسا ، مسج  رب  نتـشاد » ّفلؤم   » توبث تلع  ّفلؤم »  » و تسا 80 ، هدـش  لصاح  ّتلع  هار  زا  نیقی  اجنیا  رد  نیارباـنب  یتسناد 79 .

، دـشاب یقیقح  ینیقی  ياهیـضق  رد  ربـکا  ّدـح  رگا  هک  دـش  نشور  نیارباـنب  تسا . ّفلؤم  تلع  ّفلؤم - ینعی : نتـشاد -» ّفلؤم   » زا یئزج 
رابتعا زا  ریغ  ءزج  رابتعا  و  دشاب ؛ طسوا  ّدح  ّتلع  ءزج  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  یئزج  ربکا  ّدح  اسبهچ  اّما  دشاب ، طسوا  ّدـح  ّتلع  دـناوتیمن 

اّما تسا ، لـمح  لـباق  ّفلؤم »  » رب نتـشاد » ّفلؤم   » اریز تسا : يرگید  زیچ  نتـشاد » ّفلؤم   » تسا و زیچ  کـی  فـّلؤم »  » اریز تسا : ّلـک 
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تسا 81. لاحم  ّفلؤم »  » رب ّفلؤم »  » لمح
79 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

وه لب  هل ، لولعمب  سیل  کلذ  عم  هل و  مزال  رمأ  وه  لب  طـسوألل ؛ لوقم  ریغ  ربکـألا  دـحلا  نوکی  نأ  زوجی  هنإ  لوقی  نأ  لـئاقل  نکل  ( 86)
نأ اننکمی  فیک  و  خألا . خألا و  نیب  لاحلا  لثم  اهیف  ناکرتشی  ةدحاو  دوجولا  یف  ۀلع  امهیلکل  و  دوجولا ، یف  اعم  امهالک  و  هل ، نراقم  رمأ 
نأ انملع  اذإ  کلذـک  و  هیف . کش  ینیقی ال  هنإف  کلذ  عم  و  ۀـلع ؟ نع  موزل  طسوأ - دـح  هانلعج  اذإ  خألا - نع  خألا  دوجو  موزل  نإ  لوقن 

؛ ادرف هنوک  ۀلع  جوزب  سیل  هنأ  سیل  هنإف  ۀلع : نع  کلذ  سیل  و  هتبلأ . لوزی  نیقیلاب ال  املع  درف  هنأ  هطـسوتب  انملع  جوزب  سیل  ددـعلا  اذـه 
یف رظنن  نأ  بجیف  هریغ . رابتعاب  وه  ذإ  هتاذ ، نع  جراخ  رمأ  وه  و  جوزب ، سیل  هنوکل  ۀلع  هسفن  یف  رمأ  وه  ادرف  هنوک  نوکی  نأ  یلوألا  لب 

: لوقنف اهلحن ، هذه و 
مه نآ  لولعم  لاح  نیا  اب  هدوب و  نآ  مزال  هکلب  دـشابن  طسوا  ّدـح  تلع  ربکا  ّدـح  تسا  زیاج  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  نکل  ( 86)

. ردارب ود  دننام  دنشاب ، كرتشم  نآ  رد  هک  دنشاب  هتشاد  يدحاو  ّتلع  هتـشاد و  تیعم  دوجو  رظن  زا  ود  ره  هدوب و  نآ  نراقم  هکلب  دشابن ،
لاحنیا اب  تسا ؟ ّتلع  زا  موزل  میهد - رارق  طسوا  ّدح  ار  نآ  یتقو  ردارب - زا  ردارب  دوجو  موزل  مییوگب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  رد 

نیا تسا و  درف  هک  مینادیم  هلـصافالب  تسین . جوز  ددـع  نیا  هک  میتـسناد  یتـقو  روطنیمه  تسین . ّکـش  نآ  رد  تسا و  ینیقی  ملع  نیا 
هـسفن یف  ندوب  درف  دوخ  هکلب  تسین ، ندوب  درف  تلع  ندوبن  جوز  اریز  دوشیمن  یـشان  مه  ّتلع  زا  و  دوشیمن ، لیاز  تسا و  ینیقی  ملع 

ام يارب  تسا . ندوب  درف  رابتعا  زا  ریغ  نآ  راـبتعا  اریز  تسا  ندوب  درف  تاذ  زا  جراـخ  يرما  نیا  تسا و  ندوبن  جوز  تلع  هک  تسا  يرما 
: مییوگیم سپ  میشوکب ، نآ  ندرک  ّلح  رد  هدرک و  یسررب  ار  لاکشا  نیا  تسا  بجاو 

بجی امهدحأ  سیل  هنإف  رخآ ، ءیـشب  امهالک  وأ  امه  دـحأ  قلعت  لب  رخآلا ، ۀـعیبطب  اقلعتم  امهدـحأ  سیل  نا  رمأ  انهاه  ناک  اذإ  امأ  ( 87)
ملع رخآلا  ناک  نإف  ۀلعلا ؛ ۀـهج  نم  ملع  امهدـحأ  ناک  اذإ  امأ  و  رخآلاب . نقیتی  امهدـحأ  سیلف  کلذـک  ناک  اذإ  و  رخآلا . عم  لب  رخآلاب ،
ۀهج نم  ملعی  امهدحأ  تناک  نإ  امأ  و  ۀلعلا . ۀهج  نم  کلذ  لصح  دق  ذإ  هتاذـب ؛ انیقی  دـیفی  رخآلا ال  رمألا  طیـسوتف  ۀـلعلا  ۀـهج  نم  اضیأ 

اذإ و  اعم . نهذلا  نارضحی  نیفاضملا  نإف  ۀفاضإلا ؛ لاح  امهنیب  سیلف  رخآلا ، هب  ملعی  نأ  هنأش  نم  مث  هملعب ، ملعی  مل  لوهجم  رخآلا  ۀلعلا و 
فورعم ربکألا  وه  يذلا  رخآلا  نکل  رخآلا ؛ نم  رغـصألل  فرعأ  امهدحأ  ناک  ذإ  خإلا  خإلا و  يرجم  ایراج  اذه  نکی  مل  کلذک  نکی  مل 

بجی ثیحب  هتاذ  یف  ناـک  نإ  هنإـف  طـسوألا . یلإ  رقتفی  مل  رغـصألل ، اـضیأ  کـلذ  بجوت  طـسوألل  ۀـبجوملا  ۀـلعلا  تناـک  ولف  طـسوألل .
رغصألل

80 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هرابتعا ناک  نإ  و  کلذـک . ضرف ال  و  هتیلع ، یف  لخدـم  طسوأللف  هل - ناکمإلا  دـح  یف  هدـحو  طسوألاب  هرابتعاب  وه  سیل  و  طـسوألاب -

. نیقی عقی  نأ  طسوألا  ۀهج  نم  بجی  الف  بوجوب - سیل  رغصألا - یف  دعب  ناکمإ  هل  ءیش  رابتعا  طسوألاب 
رد دنشاب ، ّقلعتم  يرگید  زیچ  هب  ود ، ره  ای  ود ، نآ  زا  یکی  هکلب  دشابن ، ّقلعتم  يرگید  تعیبط  هب  یکی  هک  دنـشاب  نانچ  رما  ود  رگا  ( 87)

قیرط زا  ناوتیمن  لاح  نیا  رد  دوشیم . بجاو  يرگید  نآ  اـب  هارمه  هکلب  دوشیمن ، بجاو  يرگید  طـسوت  ود  نآ  زا  یکی  تروص  نیا 
شتلع تهج  زا  قیرط  نیمه  هب  مه  یمّود  و  دوـش ، هتخانـش  شتلع  تهج  زا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  اـّما  درک . لـصاح  نیقی  يرگید  رب  یکی 

اّما تسا . هدش  هتخانش  لصاح و  شتلع  تهج  زا  رما  نیا  اریز  دنکیمن ، نیقی  دیلوت  اتاذ  يرگید  ندوب  هطـساو  لاح  نیا  رد  دوش ، هتخانش 
مّود رما  قیرط  زا  دـناوتب  اـّما  دوشن ، هتخانـش  شتلع  هب  ملع  قـیرط  زا  دـشاب و  لوـهجم  يرگید  دوـش و  هتخانـش  شتلع  تهج  زا  یکی  رگا 
نینچ هاگره  و  دنوشیم . رـضاح  مهاب  نهذ  رد  فاضم  رما  ود  اریز  دوب ، دـهاوخن  رارقرب  هفاضا  ود  نیا  نیب  تروص  نیا  رد  دوش ، هتخانش 

؛ تسا فرعا  يرگید  توبث ]  ] زا رغصا  ّدح  يارب  ود  نآ  زا  یکی  توبث ]  ] اریز دوب ، دهاوخن  رگیدمه  هب  ردارب  ود  تبـسن  دننام  نیا  دشابن ،
ّدح رب   ] طسوا ّدح  توبث ]  ] هک یتلع  نامه  رگا  سپ  تسا . مولعم  طسوا  ّدح  يارب  تسا ، ربکا  ّدح  هک  يرگید ، توبث ] ، ] رگید يوس  زا  و 
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توبث  ] اتاذ رگا  و  تسین . يزاین  طسوا  ّدح  هب  تروص  نیا  رد  دنک  باجیا  مه  ار  رغصا  ّدح  رب ] ربکا  ّدح  توبث   ] دنکیم باجیا  ار  رغصا ]
طسوا ّدح  سپ  تسین - ناکما  ّدح  رد  طسوا  ّدح  هب  تبـسن  ییاهنت  هب  ربکا  ّدح  رابتعا  و  تسا - طسوا  ّدح  طسوت  رغـصا  ّدح  رب  ربکا ] ّدح 

يزیچ رابتعا  طسوا ، ّدـح  هب  تبـسن  رغـصا  رد  ربکا  توبث  رابتعا  رگا  و  دوب . نیا  زا  ریغ  ضرف  هکنآ  لاـح  و  دراد ، تلاـخد  نآ  ّتیلع  رد 
دنک 82. نیقی  دیلوت  دناوتیمن  طسوا  ّدح  تهج  نیا  زا  سپ  دراد ، ناکما  تلاح  هکلب  بوجو  تلاح  هن  هک  تسا 

لمتـشی وأ  اخأ ؛ هل  نأب  کملع  وه  خأ  ادیز  نأ  کملع  سفن  نأل  کلذ  و  مولعلا . یف  يودـجلا  لیلق  رمأ  فاضملا  طسوت  نأ  ملعا  و  ( 88)
هل نأ  نیبتی  یلإ  لهجی  ثیحب  لب  کلذک ، نکی  مل  نإف  يرغـصلا . ۀـمدقملا  نم  فرعأ  ائیـش  هیف  ۀـجیتنلا  نوکت  الف  کلذـب . کملع  یلع 

. نیهارب نوکت  نأ  نع  الضف  تاسایق  یمست  الأ  یلوألا  ءایشألا  هذه  لاثمأ  و  خأ . دیز  کلوق  سفن  تروصت  امف  ذاخأ ؛
دیز  » هکنیا نتسناد  اریز  تسا . ياهدیاف  مک  رما  فاضم  نداد  رارق  طسوا  ّدح  هک  نادب  ( 88)

81 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
يهمدقم زا  فرعا  يزیچ  هجیتن  رد  اجنیا  رد  سپ  تسا . نآ  نتسناد  رب  لمتـشم  ای  دراد ، ردارب  وا  هک  تسا  نیا  نتـسناد  نیع  تسا » ردارب 

نیا ینعم  تروص  نیا  رد  سپ  دراد ، نییبـت  هب  زاـین  هک  دـشاب  یلوـهجم  رما  وا  نتـشاد  ردارب  دـشابن و  نینچ  رگا  و  درادـن . دوـجو  يرغص 
نیهارب ار  اهنآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  دیمان ، سایق  دـیابن  الـصا  ار  روما  نیا  لاثما  ياهدرکن . رّوصت  تسرد  ار  تسا » ردارب  دـیز   » هک تنخس 

. میمانب
ریغ ۀـمدقمل  کلذ  لوقی  نأ  امإ  ۀـیجوزلا - دـح  هل  سیل  يأ  جوزب - سیل  هنکل  لاقف : ینثتـسا  اذإ  ولخی : الف  روکذـملا  ءانثتـسالا  اـمأ  ( 89)
نأ امإ  و  ۀینیقی . نایبلا  اذه  ۀهج  نم  درف  هنأب  ۀجیتنلا  نوکت  الف  ینیقی ؛ ریغ  ۀمدقملا  هذهب  ملعلا  نوکیف  جوزب ، سیل  نوکی  نأ  اهتاذل  ۀبجوم 
نأب الإ  جوزلا  دح  دـقفی  نأ  نکمی  سیل  و  جوزلا ؛ دـح  نادـقف  الإ  کلذـل  ۀـلع  و ال  جوزب - سیل  هنأل  ۀـبجوملا  ۀـلعلل  کلذـب  ملع  نوکی 
جتنی ام  یئانثتـسالا  سایقلا  نم  دیفی  امنإ  و  ءانثتـسالا . لبق  ملع  دق  ام  جتنی  هنأل  هیف : ةدئاف  امم ال  سایقلا  اذه  نوکیف  درفلا - دح  الوأ  دجؤی 

. ءانثتسالا دعب  ملعی  ام 
ّدح ینعی : تسین - جوز  نآ  نکل  دیوگیم : دنکیم و  ءانثتسا  یـسک  یتقو   83 تسین : جراخ  لاح  ود  زا  روکذم  ییانثتـسا  سایق  اّما  ( 89)
نآ هب  ملع  تروص  نیا  رد  هک  دنکیمن ، باجیا  ار  ندوبن  جوز  اتاذ  هک  دیوگیم  ياهمدقم  قیرط  زا  ار  همّدقم  نیا  ای  درادـن - ار  ّتیجوز 

يهبجوم ّتلع  قیرط  زا  همدـقم  نیا  هب  اـی  و  دوب . دـهاوخن  ینیقی  تسا  درف  نآ  هکنیا  رب  ینبم  زین  هجیتـن  دوب و  دـهاوخ  ینیقی  ریغ  همدـقم 
دوش لصاح  تیجوز  نادقف  هک  تسین  نکمم  و  درادـن ، تیجوز  ّدـح  نادـقف  زج  یتّلع  ندوبن  جوز  و  دـنکیم - لصاح  ملع  ندوبن  جوز 

ءانثتسا زا  لبق  هک  تسا  يزیچ  نآ  يهجیتن  اریز  تسین ، هدیاف  دیفم  سایق  نیا  سپ  دشاب - هتشاد  دوجو  تیدرف  ّدح  نآ  زا  لبق  هکنیا  رگم 
. دوش مولعم  ءانثتسا  زا  دعب  نآ  يهجیتن  هک  تسا  هدیاف  دیفم  هاگنآ  ییانثتسا  سایق  هکیلاح  رد  تسا ؛ مولعم 

هنکل ۀجراخ . رومأب  اهلک  هذه  و  لاحملا . هباجیأل  هضیقن  بذـکب  ءیـش  قدـص  نیبی  هنأل  نإلا  ناهرب  دـیفی  امنإف  فلخلا  سایق  امأ  و  ( 90)
. اناهرب نوکی  نأ  هتوق  یف  ام  هنم  نوکیف  میقتسملا  یلإ  دوعی  نأ  هتوق  یف 

بذک طسوت  يزیچ  قدص  فلخ  ناهرب  رد  اریز  تسا ، ّنا  ناهرب  دیفم  فلخ  سایق  اّما  ( 90)
82 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تشگرب لباق  فلخ  سایق  لاحنیا  اب  دنتـسه ، ناهرب  دوخ  زا  جراخ  روما  اهنیا ، مامت  و  دوشیم . تابثا  لاحم  باجیا  قیرط  زا  نآ  ضیقن 
. تسا ناهرب  يهوق  رد  فلخ  ياهسایق  زا  یخرب  تسا و  میقتسم  سایق  هب 

ملعی نأ  و  طقف ؛ رغصألا  یف  ربکألا  دوجول  ۀلع  طسوألا  نوکی  نأ  مئادلا  ماتلا  نیقیلا  یف  یفکی  هنأ ال  ملعی  نأ  بجیف  هلک  اذه  دعب  و  ( 91)
؛ هقرو ضرع  و  رجـشلا ؛ لاح  لثم  ۀحماسملا ؛ لیبس  یلع  تدروأ  امنإ  ردقلا  اذه  یلع  ةرـصتقملا  لوألا  میلعتلا  یف  ةدروملا  ۀلثمألا  رثکأ  نأ 
هنإف ال رغـصألل ، دوجولا  مئاد  سیل  طسوألا  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  و  فوسکلا . ضرألا و  رتس  رمقلا و  لاح  و  راـشتنالا ؛ و  ۀـبوطرلا ؛ فاـفج 
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. هل ۀلع  وه  ام  هیجوی و  ام  مودی  نأ  بجی 
. ام اتقو  هدیفی  امنإ  نیقیلا  نم  هدیفی  ام  نوکیف  ۀلع  ناک  نإف 

و تسین ، یفاـک  رغـصا  رب  ربـکا  توبث  يارب  طـسوا  ّدـح  ندوب  ّتلع  طـقف  مئاد  ماـت و  نیقی  لوصح  رد  هک  تسناد  دـیاب  ماجنارـس  و  ( 91)
هام و نتفرگ  رارق  تیفیک  تبوطر و  ندش  کشخ  رثا  رد  اهنآ  نتخیر  و  تبوطر ] رثا  رد   ] تخرد گرب  ندـش  ضیرع  لیبق  زا  ییاهلاثم 

روطهب طسوا  ّدـح  یتقو  اریز  تسا . هحماسم  لیبق  زا  تسا ، هدـش  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  نآ  رد  هک  وطـسرا ، باتک  رد  هام  نتفرگ  نیمز و 
توبث نیا  رگا  هکلب  دوب ؛ دـهاوخن  یمئاد  دـنکیم  باـجیا  ار  نآ  تسا و  نآ  تلع  توبث  نیا  هک  هچنآ  دـشابن ، تباـث  رغـصا  ّدـح  رب  مئاد 

. درک دهاوخ  دیلوت  مئاد ، هن  و  ّتقوم ، نیقی  دشاب  تلع 
: لوقنف نیهاربلا ؟ یف  طسوألا  نم  رغصألا  لاح  نوکی  فیکف  لوقی : نأ  لئاقل  و  ( 92)

ۀلع ال طسوألا  نکل  ایلوأ . اثاعبنا  هنع  ۀثعبنملا  هصاوخل  عونلا  ءاضتقا  ۀلع  طسوت  الب  اهتاذـل  هیـضتقت  طسوألل  ۀـلع  رغـصألا  نوکی  نأ  زوجی 
طسوألا هانلعج  اذإ  نیتمئاقل ،» ۀیواسم  ثلثملا  ایاوز  نوک   » لثم طسوألل ، ۀعبات  یه  یتلا  هصاوخ  هماکحأ و  ضعب  یف  لب  هتاذ ، یف  رغصألل 

«. عبرملا ایاوز  فصن  ثلثملا  ایاوز  نوک   » ربکألا نکیل  و  ثلثملا ، نکیل  و  رغصألا - یلإ  سایقلاب  کلذک  هنأ  انضرف  و 
؟ تسا هنوگچ  نیهارب  رد  طسوا  ّدح  اب  رغصا  ّدح  طابترا  دیوگب : یسک  رگا  ( 92)

ار دوخ  صاوخ  عون ، هکنانچمه  دنک ، اضتقا  یتلع  تطاسو  نودب  ار  نآ  دـشاب و  طسوا  ّدـح  ّتلع  رغـصا  ّدـح  هک  تسا  زیاج  مییوگیم :
دناوتیمن طسوا  دح  رگید  تروص  نیا  رد  نکل  دنکیم . اضتقا 

83 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ود : » دننام دننکیم . ّتیعبت  طسوا  ّدح  زا  هک  دشاب  رغصا  ّدح  صاوخ  ماکحا و  زا  یضعب  ّتلع  دناوتیم  هکلب  دشاب ، رغـصا  ّدح  تاذ  ّتلع 

، مینک ضرف  تسا - ثلثم  هک  رغـصا - ّدـح  لولعم  ار  نآ  میهد و  رارق  طسوا  ّدـح  ار  ندوب » همئاق  ود   » نوچ هک  ثلثم » يایاوز  ندوب  همئاق 
.[ دوب دهاوخ  طسوا  ّدح  لولعم  - ] تسا ثلثم  يایاوز  ندوب  عبرم  فصن  هک  ربکا - ّدح 

نوکی فیک  امأ  و  رغـصألا . نراقی  مکحل  ۀـلع  طسوألا  مث  طـسوألا ؛ اهیـضتقی  یتلا  طـسوألا  صاوخ  نم  رغـصألا  نوکی  نأ  زوجی  و  ( 93)
. تملع امف  طسوألا  نم  ربکألا  سایق  امأ  و  هیف . هجولا  تملع  دقف  رخآلا ، یضتقت  ۀلع  امهدحأ  سیل  ءیشل و  نیمزال  اعم  رغصألا  ربکألا و 

نراقم هک  دشاب  یمکح  ّتلع  طسوا  ّدح  سپس  دنکیم ، اضتقا  طسوا  ّدح  هک  دشاب  یّـصاوخ  زا  رغـصا  ّدح  هک  تسا  زیاج  نینچمه  ( 93)
ّتلع یکی  هکیلاح  رد  دـنوشیم  دـحاو  رما  کی  مزال  مهاب  رغـصا  ّدـح  ربکا و  ّدـح  هنوگچ  هکنیا  رب  نیا  زا  لـبق  اـّما  تسا . رغـصا  ّدـح 

. ياهتسناد البق  مه  ار  رغصا  ّدح  اب  ربکا  ّدح  يهطبار  اّما  و  ياهدش ؛ فقاو  تسین ، يرگید 
کلذ نوکی  فیکف  ام ، ساـیق  يربک  اـهلعجن  نأ  اـندرأف  ۀـجیتنلا  تحـصف  رغـصألا  یلع  مکح  تباـث  اذإ  هنإ  لوقی  نأ  لـئاقل  نکل  و  ( 94)

ام لکل  ۀـلع  اهنیعب  ۀـلعلا  کلت  تراص  دـقف  ۀـلعب ؛ هل  انیب  ربکألا  راص  دـق  طسوأ و  راـص  اذإ  رغـصألا  نإ  لوقنف  نیقیلا ؟ ةداـفإ  یف  ساـیقلا 
. ۀطساو ریغب  لوألل  و  ۀطساوب ؛ یناثلا  رغصالل  ۀلع  اهنأ  الإ  یناثلا ؛ رغصألل  اضیأ  ۀلع  تراص  دقف  رغصألاب ؛ فصوی 

ياربک ار  هجیتن  نیا  میهاوخب  رگا  دمآ ، تسد  هب  حیحـص  يهجیتن  دش و  تباث  رغـصا  ّدح  يارب  یمکح  یتقو  هک  دیوگب  یـسک  رگا  ( 94)
ربکا ّدح  دش و  طسوا  ّدح  رغـصا ، ّدح  یتقو  مییوگیم : دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  نیقی  دـیلوت  رظن  زا  ریخا  سایق  نیا  میهد  رارق  يرگید  سایق 

نیا رد  سپ  دوشیم ؛ فّصتم  رغصا  ّدح  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  ّتلع  عقاو  رد  ّتلع  نیا  دش ، تباث  رغـصا ] ّدح   ] نآ يارب  یتّلع  طسوت 
تلع لوا  رغصا  ّدح  رد  هطـساو و  اب  تلع  یناث  رغـصا  ّدح  رد  هک  توافت  نیا  اب  دوب ؛ دهاوخ  مه  مّود  رغـصا  ّدح  ّتلع  تلع ، نیا  تروص 

. دوب دهاوخ  هطساویب 
مل و ناهرب  وه  لب  طقف ؛ لعفلاب  ۀبیرقلا  ۀلعلا  یطعی  يذلا  وه  مللا  ناهرب  سیل  و  ( 95)

84 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
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اذإ ناهربلا  نأ  نم  هلوقنـس  يذلا  و  للعلا . یلإ  هیف  نایبلا  لحنی  ناک  و  نیقیلا ، ۀلعلاب و  نّیبی  ام  نّیبی  امنإ  نوکی  نأ  دـعب  کلذ  لعفی  مل  نإ 
نکل ب ربکألا ا ؛ دحلا  طسوألا ب و  دحلا  رغـصألا ج و  دحلا  الثم  نوکی  نأ  وهف  مل ، ناهرب  نکی  مل  ربکألا  دحلا  نم  ةدیعبلا  ۀلعلا  یطعأ 
، اندنع الوبقم  نأ ب ا و  انل  انیقی  نوکی  نأ  امإ  لخی  مل  نأ ب ا  انیطعأ  اذإ  و  هنأ د . لجأل  کلذل  ۀـلع  وه  امنإ  نوکل ج ا ؛ ۀـبیرق  ۀـلع  سیل 

نکی مل  ۀـهج د  نم  الوبقم ال  ناک  نإ  و  نإ . ناهرب  نوکی  نأ  نع  الـضف  اناهرب ، ساـیقلا  اذـه  نکی  مل  ـالوبقم  نکی  مل  نإـف  نوکی . ـال  وأ 
لجألا لک ب  نأب  ملعلا  مدقت  دق  ناک  اذإ  امأف  امات . امئاد  انیقی  نقیتم  ریغ  هنأل ب  لک ج ا  نأ  انجاتنإ  ناک  و  امات ، انیقی  لک ب ا  نأب  اننیقی 

. ادرجم نإ  ناهرب  نوکی  ذئنیح ال  ناهربلا  نإف  کلذ ، ملعف  رخأت  وأ  نأ د ا ،
ّتلع اـب  دـیاب  هک  هچنآ  رگا  دوشن ، حرطم  بیرق  ّتلع  رگا  یّتـح  هکلب  دوش ، هداد  نآ  رد  بیرق  ّتلع  طـقف  هک  تسین  نآ  مل  ناـهرب  ( 95)

يدوزهب هکنیا  و  دوب . دـهاوخ  للع  هب  لیلحت  لباق  نآ  رد  دوجوم  نایب  تسا و  مل  ناهرب  ناـهرب ، نیا  زاـب  ددرگ ، ناـیب  نآ  رد  دوش  نییبت 
ب»  » رغـصا و ّدـح  ج » : » الثم هک  تسا  وحن  نیا  هب  نآ  تسین ، مل  ناهرب  دـنک  اطعا  ار  ربکا  ّدـح  دـیعب  ّتلع  هک  یناهرب  نآ  تفگ  میهاوخ 

ندوب فلا »  » ّتلع تسا  د »  » هک تهج  نآ  زا  ب »  » هکلب دشابن  ج »  » ندوب فلا »  » بیرق ّتلع  ب »  » اّما دشاب ، ربکا  ّدح  فلا »  » طسوا و ّدـح 
ای تسا  لوبقم  ینیقی و  اـم  يارب  ب »  » ندوب فلا »  » اـی تسین ، جراـخ  لاـح  ود  زا  نیا  تسا  فلا » « » ب  » مییوگیم اـم  یتقو  و  دـشاب . «ج »

. دشاب ّنا  ناهرب  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسین  ناهرب  سایق  نیا  سپ  دشابن ، لوبقم  رما  نیا  رگا  تسین . نینچ 
جاتنتسا هجیتنرد  دوب و  دهاوخن  ّمات  نیقی  ب »  » ندوب فلا »  » هب ام  نیقی  زاب  شندوب ، د »  » تهج زا  هن  اّما  دشاب  لوبقم  ام  يارب  رما  نیا  رگا  و 

« فلا « » ب  » ره هک  مینادـب  البق  رگا  اّما  دوب . دـهاوخن  ّمات  یمئاد و  نیقی  تسا ، ینیقی  ریغ  ب »  » نوچ تسا ، فلا » « » ج  » هکنیا رب  ینبم  اـم 
ّمل ناهرب  دـناوتیم  و   ] دوب دـهاوخن  ّنا  ناهرب  اهنت  قوف  ناهرب  تروص  نیا  رد  دوش ، مولعم  ادـعب  سایق  نیا  یتح  ای  تسا ، د »  » نوچ تسا 

.84 دشاب ] مه 
اهبجوم ۀبرجتلا و  و  هبجوم ، ءارقتسالا و  یف  و  هعوضوم ، یف  ببس  هلومحمل  سیل  ام  فرعت  ۀیفیک  یف  عساتلا  لصفلا 

85 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
؟ ناـیبب اـمهنیب  ۀبـسنلا  نیبـت  فیکف  دوجولا ، سفن  یف  ببـس  عوضوملا  لومحملا و  نیب  نکی  مل  اذإ  هنإ  لوـقیف  لأـسی  نأ  لـئاسل  مث  ( 96)

تاذف عوضوملا ، تاذل  عوضوملا  یلإ  لومحملا  ۀبسن  نأ  ۀهج  نم  نیقیلا  هیف  تبثی  و  نایب ، یلإ  جاتحی  هسفنب ال  انیب  کلذ  ناک  اذإ  لوقنف :
، هسفنب انیب  نکی  مل  نإ  و  ینیقی . لصاحلا  ملعلاف  تبجو ، ثیح  نم  اهبوجو  ۀلصاوملا و  تملع  دق  و  لومحملل . اهتلـصاوم  بجی  عوضوملا 

نا و  ینیقیلا . ملعلا  اذـه  هب  بلطی  نأ  نکمی  مل  ببـسب ، سیل  ام  طسوتملا  انلعج  اذإ  اـنأل  لـئاز : ریغ  ینیقی  ملع  هب  عقی  نأ  هتبلأ  نکمی  ـالف 
. ببس هنأ ال  انضرف  اذإ  لاحم  اذه  و  اببس ، انطسو  دقف  ببس  وه  ام  هانلعج 

هنأل کلذ  و  نیرمأ : دحأ  نم  ءارقتسالاب ، نیب  اذإ  ولخی ، هنأ ال  الإ  ءارقتسالاب . اهنایب  نوکی  وأ  اهلک ، اهسفنب  ۀنیب  هذه  لاثمأ  نوکت  نأ  هبشیف 
دوجو نوکی  نأ  امإ  و  عونلا ، اذهب  ءارقتسالا  نیبتی  امنإ  ذإ  ببس ، الب  هسفنب  انیب  عوضوملا  تایئزج  یلإ  لومحملا  ۀبسن  دوجو  نوکی  نأ  امإ 

و طقف ، سحلاب  نایبلا  نوکی  نأ  امإف  اهنم ، دـحاو  لک  یف  هسفنب  اـنیب  ناـک  نإـف  ببـسب . هسفن  یف  عوضوملا  تاـیئزج  یلإ  لومحملا  ۀبـسن 
، زئاج ریغ  مسقلا  اذـه  لقعلاب و  نوکی  نأ  امإ  و  نیقی . تامدـقملا  کلت  نم  نوکی  الف  لاوزلا ، زئاج  رمأ  عفر  ماودـلا و ال  بجوی  کـلذ ال 

هدوجو لب  ۀقیقحلا ، یف  بولطم  ریغ  موقملا  ینعمب  یتاذلا  نأ  دـعب  نیبنـس  انإف  موقملا : ینعمب  ایتاذ  نوکی  نأ  زوجی  لومحملا ال  اذـه  نأل 
یلع هلمح  حـص  اذإ  تایئزجلا  یلع  لاقی  یلکل  ۀـمزاللا  ضارعألا  نم  نوکی  هنأ  کش  و ال  ایـضرع - نوکی  نأ  امإ  و  نیب . هل  یتاذ  وه  امل 
ناک کلذک  ناک  اذإ  و  هنأش . اذه  هتفـص ، هذه  يذلا  ضرعلا  نإف  تایئزجلل ، ۀیتاذلا  یناعملا  نم  ءیـشل  امزال  ضرعلا  اذه  نوکیف  لکلا -
یف ضرعلا  اذـه  دوـجول  اـماع  اببـس  یتاذـلا - يا  کـلذ - نوـکیف  تایتاذـلا ، نم  هریغل  هل و  دوـجوم  ینعم  لـجأل  یئزج  لـک  یلع  هـلمح 

و هسفنب . نّیب  نع  الـضف  نیقی ، ـال  يرورـض و  ملعب  کـلذ  نکی  مل  ببـسلا ، کـلذ  ۀـهج  نم  ملع  اذإ  و  ببـس . ـالب  هانـضرف  و  تاـیئزجلا ،
عیمجل یتاذلا  نإف  اهرخآ : یلإ  تایئزجلا  نم  دحاو  لکل  یتاذ  هنکل  ابولطم ، نوکی  نأ  حصی  یتح  ماعلا  ینعملل  اضرع  نوکی  نأ  لیحتـسی 
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کلذ هل  ضرعی  یلکلا  کلذ  تاعوضوم  نم  ءیـش  ۀـمث  سیل  هنـأل  اـهل ، يواـسملا  یلکلا  ینعملل  ایـضرع  نوکی  نأ  حـصی  ـال  تاـیئزجلا 
ۀکرحلا نإف  لکلا : ضراع  یلکلا  ۀعیبط  ضراع  و  اهلکل ؟ اضراع  نوکی  فیکف  اهنم ، ءیشل  اضراع  نکی  مل  اذإف  هباجیإ . وأ  هبلـسب  لمحلا 

ام لثم  یف  لومحملا  ۀبـسن  نأ  ناب  طقف  ناسنإلا . عم  عون  لکل  ناسنإلل و  اضرع  تناک  ناـسنإلا  سنجل  اـمزال  اـضرع  تناـک  اـمل  ةدارـإلاب 
یف اببـس  تایئزج  ءارقتـسا  نوکی  نأ  نذإ  لطب  دقف  هببـسب . تایئزجلا  نم  دحاو  لک  یف  نیبت  نأ  جاتحت  و  ۀماع ، ۀیـضرع  نوکت  هیف  انمالک 

. هسفنب تایئزجلا  یف  انیب  کلذ  نوکی  نأ  و  اینیقی ، اقیدصت  هل  ۀطساو  امب ال  انقیدصت 
86 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هبرجت و رد  و  دنکیم ، باجیا  هچنآ  ءارقتسا و  رد  و  درادن ، تلع  نآ  عوضوم  هب  تبسن  نآ  لومحم  هک  هچنآ  ییاسانـش  تیفیک  رد  مهن  لصف 
دنکیم باجیا  هچنآ 

ناوتیم هنوگچ  دشاب  هتـشادن  دوجو  یتلع  عقاو ، نتم  رد  قّقحت  رظن  زا  عوضوم ، لومحم و  نیب  هاگره  هک  دوش  لاوئـس  تسا  نکمم  ( 96)
نیا رد  دوب و  دـهاوخن  نایب  هب  يزاین  دـشاب  نّیب  دوخهبدوخ  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  رگا  مییوگیم : درک ؟ ناـیب  ار  اـهنآ  نیب  تبـسن 

دنکیم باجیا  ار  لومحم  هب  تلصاوم  عوضوم  تاذ  تسا و  عوضوم  تاذ  رطاخ  هب  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  هک  تهج  نیا  زا  تروص 
اذل دوشیم و  هتخانش  تسا  هدش  بجاو  هک  ثیح  نآ  زا  نآ  بوجو  تلـصاوم و  دوشیم و  لصاح  نیقی  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هب 

. دوب دهاوخ  ینیقی  لصاح  ملع 
نکمم نآ  هب  تبـسن  ریذـپانلاوز  ینیقی  ملع  لوصح  تروص  نیا  رد  هتبلا  دـشابن ، نّیب  دوخهبدوخ  عوضوم  يارب  لوـمحم  توـبث  رگا  اـّما 

هک ار  هچنآ  رگا  و  درک ؛ لصاح  ینیقی  ملع  نآ  زا  ناوتیمن  دشابن ، عوضوم  رب  لومحم  توبث  ببـس  طسوا  ّدح  هاگره  اریز  دوب : دـهاوخن 
ضرف اریز  تسا ، لاحم  نیا  میاهداد و  رارق  طسوا  ّدح  ار  ببس  عقاو  رد  سپ  میهد ، رارق  طسوا  ّدح  تسا  عوضوم  رب  لومحم  توبث  ببس 

نایب ءارقتـسا  قیرط  زا  ای  دنـشاب  نّیب  دوخهبدوخ  دـیاب  ای  روما  هنوگنیا  نیارباـنب  درادـن . ببـس  عوضوم  رب  لومحم  توبث  هک  میدوب  هدرک 
نودب نّیب و  دوخهبدوخ  عوضوم  تایئزج  هب  لومحم  تبـسن  دوجو  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  دنوش  نایب  ءارقتـسا  قیرط  زا  رگا  و  دنوش .

رب لومحم  توبث  رگا  و  دراد . ببـس  عوضوم  تایئزج  هب  لومحم  تبـسن  دوجو  اـی  و  دـنکیم ؛ نییبت  ار  عون  نیا  ءارقتـسا  هچ  تسا ، ببس 
ناکما هدرکن و  ماود  باجیا  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، سح  قیرط  زا  طقف  نآ  ندوب  نّیب  اـی  دـشاب ، نّیب  تاـیئزج  زا  کـیره  رد  عوضوم 

ریذـپناکما مسق  نیا  هک  تسا ، لقع  زا  یـشان  ندوب  نّیب  نیا  اـی  و  دوشیمن . لـصاح  نیقی  تامّدـقم  عون  نیا  زا  دـنکیمن و  عفر  ار  لاوز 
سپ هک  روطنامه  اریز  دـشاب : مّوقم  يانعم  هب  یتاذ  دـنادیم ] یهیدـب  تایئزج  يارب  لقع  هک   ] لومحم نیا  تسین  نکمم  اریز  تسین 85 ،
يرما لومحم ] نیا   ] ای تسا . نّیب  دوخ  عوضوم  يارب  نآ  دوجو  هدوبن و  بولطم  تقیقح  رد  مّوقم  يانعم  هب  یتاذ  رما  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا 

زا کیره  رب  ضرع  نیا  لمح  اریز  دوشیم  لمح  تایئزج  رب  هک  تسا  يایّلک  مزال  ضارعا  زا  يرما  نینچ  دیدرت  نودب  و  تسا - یضرع 
یتاذ یناعم  زا  یکی  مزال  ضرع ، نیا  سپ  تسا - حیحص  تایئزج 
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لمح سپ  تسا  نینچ  نوچ  تسا . نیمه  دوش ] لمح  تایئزج  مامت  رب  هک   ] دشاب هتشاد  یتفص  نینچ  هک  یضرع  نأش  اریز  تسا ؛ تایئزج 
ببـس یتاذ  رما  نیا  نیاربانب ، تسا . ریذـپناکما  تسا ، تایئزج  یتاذ  هک  یتاذ ، ياـنعم  کـی  ببـس  هب  تاـیئزج  زا  کـیره  رب  ضرع  نیا 
ببـس نیا  قیرط  زا  ضرع  نآ  رگا  و  میدوب . هدرک  ضرف  ببـس  نودـب  ار  ضرع  نآ  ام  هکیلاح  رد  تسا . تاـیئزج  رد  ضرع  نآ  دوجو 
يارب يرما  هک  تسا  لاحم  نیا  و  دـشاب . نّیب  دوخ  هبدوخ  هکنیا  هب  دـسرهچ  دوب  دـهاوخن  ینیقی  يرورـض و  لصاح ، ملع  دوشن ، هتخاـنش 

هک تسین  حیحـص  و  دشاب ؛ یتاذ  یّلک  نآ  تایئزج  زا  کیره  يارب  لاح  نیع  رد  اّما  دوش ، عقاو  بلط  دروم  ات  دشاب  یـضرع  یلک ، موهفم 
یّلک نآ  تاعوضوم  دارفا و  زا  کـی  چـیه  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ، یـضرع  تاـیئزج  نآ  اـب  يواـسم  یلک  يارب  تاـیئزج  عیمج  یتاذ 
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، دوشیمن تایئزج  زا  کی  چـیه  ضراع  یتقو  سپ  دوش ؛ ضراع  نآ  رب  یبلـس  وحن  هب  هاوخ  یباجیا و  وحن  هب  هاوخ  لـمح ، نیا  هک  تسین 
تکرح الثم  تسا : ضراع  مه  نآ  دارفا  مامت  رب  تسا ، ضراع  یّلک  کی  تعیبط  رب  هچنآ  ددرگ ؟ اهنآ  يهمه  ضراع  دـناوتیم  هنوگچ 
نـشور سپ  دوب . دـهاوخ  مزال  ضرع  تسا  ناسنا  اب  هک  یعون  ره  ناسنا و  يارب  هاگنآ  دـشاب ، مزال  ضرع  ناسنا  سنج  يارب  رگا  يدارا 

نآ قیرط  زا  تایئزج  زا  کیره  رد  دـیاب  تسا و  ماـع  هدوب و  یـضرع  تسا  ثحب  دروم  هچنآ  دـننام  يدراوم  رد  لومحم  تبـسن  هک  دـش 
هکیلاح رد  ددرگ  درادن  ياهطساو  هچنآ  هب  تبسن  ام  ینیقی  قیدصت  ببـس  تایئزج  ءارقتـسا  هک  تسا  لطاب  نیا  سپ  دوش . نییبت  لومحم 

86 دشاب . نّیب  دوخهبدوخ  تایئزج  دوخ  رد ] مکح   ] قیدصت
انایب ال نوکی  نأ  امإ  نایبلا  کلذـف  نایبب ، نیبی  نأ  نکمی  لب  هسفنب ، نیب  ریغ  عوضوملا  تایئزج  دـنع  لومحملا  لاح  ناـک  نإ  اـمأ  و  ( 97)

نوکی نأ  امإ  و  هدعب ؟ يذلا  یلکلا  یقیقحلا  نیقیلا  انیقی  سیل  ام  عقوی  فیکف  هدـصقت ، يذـلا  یقیقحلا  نیقیلا  اهنم  دـحاو  لک  یف  بجوی 
و الوأ . یلکلا  ینعملل  ببسلا  دوجو  نوکیف  انلق ؛ امک  ببسلا  یف  قفتت  نأ  بجیف  اهنم ، دحاو  لک  یف  یقیقحلا  نیقیلا  بجویل  ببسلاب  انایب 
کـلذ ال دـنع  ساـیقلا  وه  عفاـنلا  نوکیف  یلکلا  یف  عفن  اذإ  و  یئزجلا . یف  عفاـنب  اـضیأ  سیلف  یلکلا  ینعملا  یف  عفنی  ـال  ببـسلا  ناـک  اذإ 

الب بهذـی  امم  اذـه  و  رخآ ، ءارقتـسا  امإ  و  لطبأ ، دـق  امم  کلذ  و  هسفنب ، انیب  امإ  نوکیف  ۀـتبلأ ، كانه  ببـس  نوکی  الأ  امإ  و  ءارقتـسالا .
. فوقو

هک تسا  ینایب  ای  نایب  نیا  دشاب ، هتـشاد  ناکما  ینایب  طسوت  نآ  نییبت  هدوبن و  نّیب  دوخهبدوخ  عوضوم  تایئزج  رد  لومحم  رگا  اّما  ( 97)
، تسین ینیقی  دوخ  هک  يرما  هنوگچ  تروص  نیا  رد  هک  دـنکیمن  باـجیا  تساـم ، دوصقم  هک  ار ، یقیقح  نیقی  تاـیئزج  زا  کـیره  رد 

یقیقح نیقی 
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دیاب سپ  دـنکیم ، باجیا  ار  یقیقح  نیقی  تایئزج  زا  کیره  دروم  رد  هک  تسا  ببـس  قیرط  زا  یناـیب  اـی  و  دـنکیم ؟ نیمأـت  ار  يایّلک 
ینعم دروم  رد  ببس  هاگره  و  دشاب . هتشاد  ار  ببس  نآ  یّلک  ینعم  دیاب  ادتبا  تروص  نیا  رد  و  دنشاب ؛ هتشاد  قافتا  ببس  نیا  رد  تایئزج 

هن دوب  دهاوخ  سایق  نیا  دشاب ، دنمدوس  یّلک  دروم  رد  ببس  هاگره  دوب و  دهاوخن  دنمدوس  مه  یئزج  دروم  رد  اعبط  دشابن  دنمدوس  یّلک 
هک دشاب - نّیب  دوخهبدوخ  دیاب  ای  تروص  نیا  رد  زاب  هک  دشاب ، هتشادن  دوجو  ببس  اجنیا  رد  الصا  هک  دراد  ناکما  هکنیا  ای  و  ءارقتـسا .

. دیماجنا دهاوخ  لسلست  هب  هک  دوش  نایب  يرگید  ءارقتسا  قیرط  زا  ای  و  تشذگ - ّقش  نیا  لاطبا 
. یسایق هجوب  اینیقی  انایب  ۀتبلأ  نیبی  امإ ال  هسفنب و  نیب  امإف  هعوضوم ، یلإ  هلومحم  ۀبسنل  ببس  ام ال  نأ  ناب  دقف  ( 98)

زا هکنیا  ای  تسا و  نّیب  دوخهبدوخ  اـی  دـشاب ، هتـشادن  ببـس  نآ  عوضوم  هب  نآ  لومحم  تبـسن  هک  هچنآ  هک  دـش  نشور  نیارباـنب  ( 98)
. داد تسد  هب  نآ  زا  ینیقی  نایب  ناوتیمن  سایق  قیرط 

ارارم اذه  ررکت  امل  هنإف  ءارفصلل ، لهسم  اینومقسلا  نأ  انمکح  لثم  ۀبرجتلا  و  دعب . کلذ  نیبنس  و  ءارقتـسالا ، ریغ  اهنإف  ۀبرجتلا  امأ  و  ( 99)
ضرع ءارفـصلا  لاهـسإ  و  هل . نعذأ  ءارفـصلا و  لاهـسإ  اینومقـسلا  نأش  نم  نأ  نهذلا  مکحف  قافتالاب . عقی  امم  نوکی  نأ  نع  لاز  ةریثک ،

. اینومقسلل مزال 
اینوموقـس هک  مکح  نیا  ـالثم ، داد . میهاوـخ  رارق  یـسررب  دروـم  ار  نآ  نیا  زا  سپ  يدوزهب  و  تسا 87 ، ءارقتـسا  زا  ریغ  هبرجت  اـّما  ( 99)

قاـفتا 88 يور  زا  هک  دوشیم  مولعم  ددرگ ، رارکت  رایـسب  دراوم  رد  رما  نیا  یتـقو  اریز  تسا ؛ یبرجت  مکح  کـی  تسا ، ءارفـص  لهـسم 
. تسا اینوموقس  مزال  ضرع  ءارفص  لاهسا  تسا و  ءارفص  لاهسا  اینوموقس  نأش  هک  دنکیم  مکح  نهذ  اذل  دباییمن ، تروص 

نوکی نأ  نکمی  ـال  اینومقـسلا  نأ  نم  اندـنع  يذـلا  نیقیلا  اذـه  عقی  فیکف  هببـس ، فرعی  مل  اـمم  اذـه  لوقیف : لأـسی  نأ  لـئاسل  و  ( 100)
؟ ءارفصلل الهسم  نوکی  الف  عبطلا  حیحص 

نإـف اـقاقتا ، کـلذ  سیل  نأ  ملع  ریثکلا ، رارکتلا  لـیبس  یلع  کـلذ  نیبت  ءارفـصلا و  لاهـسإ  هل  ضرعی  اینومقـسلا  نأ  ققحت  اـمل  هنإ  لوقأ 
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ءیش کلذ  نأ  ملعف  ایرثکأ . وأ  امئاد  نوکی  یقافتالا ال 
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، هیف ۀبیرق  ةوقب  هبجویف  ینعملا ، اذـه  بجوی  مسج ال  وه  امب  مسجلا  نإ  ملع  ذإ  ارایتخا : هنع  نوکی  نأ  حـصی  ذإ ال  اعبط ، اینومقـسلا  هبجوی 
ۀلهـسملا ةوقلا  و  ءارفـصلل . ۀلهـسم  ۀـلع  هعم ، وأ  عبطلاب ، اینومقـسلا  یف  نأ  نایبلا  نم  عونلا  اذـهب  حـصف  هب . ۀـنورقم  ۀبـسن  وأ  هل ، ۀـصاخ  وأ 

اذإ ءارفـصلا  امئاد  لهـست  اندالب  یف  اینومقـسلا  نأ  حصف  لاعفنالا . لعفلا و  لصح  ادعتـسم ، لعفنملا  ناک  و  ۀحیحـص ، تناک  اذإ  ءارفـصلل 
تدجو سایقلا  یقاب  تّللح  اذإ  و  ببسلا - وه  ۀلهـسملا و  ةوقلا  وه  يذلا  طسوألا - ۀطـساوب  رغـصألل  مظعألا  انفرع  نذإف  ۀحیحـص . تناک 

. ربکألاب ملعلل  ۀلع  نکی  مل  نإ  و  طسوألا ، یف  ربکألا  دوجول  ۀلع  یه  ۀطساوب  نایب  وه  امنإ  نایب  لک 
. اضیأ نیقیلا  نم  عونلا  اذه  انل  لصح  ببسلاب  نذأف 

هک درک  لـصاح  نیقی  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوـشیمن ، هتخانـش  نآ  ببـس  هک  تسا  يدراوـم  زا  نیا  هک : دـنک  لاوئـس  یـسک  رگا  ( 100)
ءارفـص لاهـسا  اینوموقـس  رب  هک  دش  قّقحم  یتقو   90 میوـگیم :  89 دـشابن ؟ ءارفـص  لهـسم  هک  درادـن  ناکما  دـشاب  ملاس  رگا  اینوموقس 

هن یمئاد و  هن  تسا  یقاّفتا  هچنآ  اریز  تسین ، یقاـّفتا  هک  دوشیم  مولعم  دـش ، هدـهاشم  ریثک  رارکت  لـیبس  رب  رما  نیا  و  دوشیم ، ضراـع 
هک تفگ  ناوـتیمن  اریز  دـنکیم ، اـضتقا  اـعبط  ار  نآ  اینوموقـس  هک  تسا  يزیچ  اـجنیا  رد  هـک  دوـشیم  موـلعم  سپ  تسا 91 . يرثـکا 
نآ ای  اینوموقس  سپ   92 درادـن ، ییاضتقا  نینچ  تسا  مسج  هک  تهج  نآ  زا  مسج  هک  تسا  مولعم  اریز  دـنکیم : رایتخا  ار  نآ  اینوموقس 

تبسن زا  یشان  ای  تسا و  اینوموقس  تایصوصخ  زا  یکی  رما  نآ  هکنیا  ای   93 دنکیم ؛ اضتقا  دراد ، دوخ  رد  هک  ياهوق  طسوت  تاذلاب ، ار 
ءارفص لاهسا  ّتلع  نآ ، هارمه  يرما  عبط  رد  ای  اینوموقس ، عبط  رد  هک  دوشیم  نشور  نایب  نیا  اب  تسا . نیرق  اینوموقـس  اب  هک  تسا  يرما 
لصاح نیب  امیف  لاعفنا  لعف و  دشاب  هتشاد  دادعتسا  مه  لباق  دشاب و  ملاس  دشابیم  ءارفـص  لاهـسا  ثعاب  هک  ياهوق  هاگره  و  دراد . دوجو 
توبث ام  تروص  نیا  رد  تسا . ءارفص  لهسم  مئاد  روطب  دشاب  ملاس  هاگره  ام و  نیمزرـس  رد  اینوموقـس  هک  دش  نشور  سپ  دوشیم 94 .

ینک لیلحت  رگا  زین  ار  رگید  ياهسایق  میاهتخانش ؛ تسا - ببس  لهسم و  يهوق  نامه  هک  طسوا - ّدح  قیرط  زا  ار  رغـصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح 
ربکا ّدـح  ییاسانـش  ّتلع  دـنچره  تسا ، طـسوا  ّدـح  رد  ربکا  ّدـح  توبث  ّتلع  هک  دراد  دوجو  ياهطـساو  مه  اـهنآ  رد  هک  دـید  یهاوخ 

. دوشیم لصاح  ببس  قیرط  زا  عقاو  رد  ینیقی  نینچ  بیترت  نیا  هب  سپ  دشابن .
؟ ءارقتـسالا ةداقإ  هتدافإ  یف  فلاخی  هجو  یلع  ءارفـصلا  لهـست  اینومقـسلا  ناب  املع  ناسنإلا  دیفت  ۀبرجتلا  لاب  ام  لوقی : نأ  لئاقل  و  ( 101)

ایفوتسم نوکی  نأ  امإ  ءارقتسالا  نإف 
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: لوقیف ککشتی  دوعی  مث  کلذک . تسیل  ۀبرجتلا  و  بلغألا . نظلا  ریغ  عقوی  نأ ال  امإ  و  ماسقألل ،
لهف دوسأ ، الإ  ناسنإ  سحلا  یلع  ررکتی  و ال  نادوسلا ، دالب  یف  الإ  سان  نأ ال  اتمهوت  ول  مث  اینیقی ؟ امکح  ءایـشأ  یف  عقوت  ۀبرجتلا  لاب  ام 

أطخ و تعقوأ  دـقف  تعقوأ  نإ  و  عقوی ؟ ررکت ال  عقوی و  ررکت  راص  ملف  عقوی ، مل  نا  و  دوسأ ؟ ناسنإ  لک  نأب  داقتعا  عقی  نأ  کلذ  بجوی 
باوج یف  لوقنف  نیهاربلا : ئدابم  اهنم  بستکت  نأ  ۀـحلاص  اهب و ال  قوثوم  ریغ  ۀـبرجتلا  تراـص  دـقف  ابذـک  أـطخ و  تعقوأ  اذإ  و  ابذـک .

: کلذ
هک یهجو  هب  مه  نآ  تسا ، ءارفـص  لهـسم  اینومقـس  هک  دـنکیم  هداـفا  ناـسنا  هب  ار  ملع  نیا  هـبرجت  ارچ  دـنیوگب : تـسا  نـکمم  ( 101)

95 تسین . نینچ  هبرجت  یلو  دنکیم  دیلوت  بلاغ  ّنظ  طقف  ای  دنکیم ، ءافیتسا  ار  دارفا  مامت  ای  ءارقتسا  اریز  دنک ؟ هدافا  دناوتیمن  ءارقتـسا 
نیمزرس رد  زج  هک  مینک  مهوت  رگا  دنکیم ؟ دیلوت  ینیقی  مکح  ءایشا  يهرابرد  هبرجت  ارچ  دنیوگب : هدرک و  کیکشت  تسا  نکمم  سپس 

نیا رارکت  ایآ  ددرگن ، هضرع  ام  ّساوح  رب  تسوپ  هایس  ناسنا  زج  یناسنا  چیه  و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یناسنا  رگید  ياج  چیه  رد  نادوس 
داقتعا باـجیا  یهاـگ  ياهدـیدپ  رارکت  ارچ  دـنکن ، باـجیا  رگا  دـنکیم ؟ باـجیا  دناتسوپهایـس  اـهناسنا  يهمه  هک  ار  داـقتعا  نیا  رما 
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اطخ و یتقو  و  دوب ؛ دـهاوخ  بذاک  اطخ و  داقتعا  نآ  عقاو  رد  دـنک ، باـجیا  ار  يداـقتعا  رارکت  نیا  رگا  و  دـنکیمن ؟ یهاـگ  دـنکیم و 
رد دوش . بسک  نآ  زا  ناهرب  يدابم  هک  تشاد  دهاوخن  ار  تیحالص  نیا  دوب و  دهاوخن  دامتعا  دروم  هبرجت  تروص  نیا  رد  دشاب  بذاک 

: مییوگیم لاکشا  نیا  باوج 
دیفت سیلف  کلذ  عم  و  هانرکذ . دـق  هب  سایق  نارتقال  لب  طقف ، مکحلا  کـلذ  یلع  دـهاشی  اـم  ةرثکل  ملعلا  دـیفت  تسیل  ۀـبرجتلا  نإ  ( 102)

ارمأ اهب  سحلا  ررکت  یتلا  ۀیحانلا  یف  هعابط  مزلت  سحلا  یلع  ررکت  يذـلا  ءیـشلا  اذـه  نأ  وه  و  طرـشب ، ایلک  لب  اقلطم ، ایـسایق  ایلک  املع 
، رمأ ثودح  عم  ررکت  مث  ببس ، یلإ  ۀلاحم  جاتحی ال  رمأ  لصح  اذإ  هنإف  اقلطم . ایلک  طرـشلا ال  اذهب  ایلک  نوکیف  عنام  نوکی  نأ  الإ  امئاد ،
وأ ببسلا  وه  نکی  مل  نإف  ببس . نوکی  وأ ال  ببـسلاب ، نرتقملا  وأ  ببـسلا  وه  رمألا  کلذ  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  ررکت . دق  اببـس  نأ  ملع 

. ببسلل عبطلاب  نراقملا  وأ  ببسلا  هنأ  ملعی  نأ  بجی  ۀلاحم  لب ال  رثکألا  یف  هلوصح  عم  رمألا  ثودح  نکی  مل  ببسلاب  عبطلاب  نرتقملا 
یهارمه رطاخ  هب  هکلب  دنکیمن ، ملع  دیلوت  تادهاشم  ترثک  رطاخ  هب  اهنت  هبرجت  ( 102)
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طورشم ّتیلک  هکلب  تسین ، قلطم  یسایق  ّتیلک  هبرجت  زا  یـشان  ّتیلک  زاب  لاحنیا  اب   96 دش . هتفگ  البق  هک  دنکیم  ملع  دیلوت  یـسایق  اب 

رگم دنکیم  باجیا  ار  یمئاد  رما  دریذپیم  رارکت  هک  یطیارش  رد  افرص  دریذپیم ، رارکت  هچنآ  تعیبط  هک : تسا  نیا  طرش  نآ  و  تسا ،
ّتلع جاتحم  هک  دوش  لصاح  يرما  یتقو  سپ  تسین . قلطم  هدوب و  طورـشم  طرـش  نیا  هب  نآ  ّتیلک  نیاربانب  دشاب ، راک  رد  یعنام  هکنآ 
لاـح دـنچ  زا  نیا  و  تسا . هدـش  رارکت  مه  نآ  ّتلع  هک  دوشیم  مولعم  دوـش ، رارکت  رگید  يرما  ثودـح  اـب  لوـصح  نیا  سپـس  تسا ،

نآ دوخ  رگا  و  تسین . ّتلع  مادـک  چـیه  الـصا  ای  و  تسا ، ّتلع  دراد  یهارمه  وا  اب  هچنآ  ای  تسا ، ّتلع  رما  نامه  دوخ  ای  تسین : جراخ 
هک دوشیم  مولعم  راچان  سپ  دوشیم ؛ ثداح  ارثکا  هکیلاح  رد  دوش ، ثداح  دـیابن  رما  نآ  دنـشابن ، ّتلع  تسا  هارمه  نآ  اب  هچنآ  ای  رما 

. تسا هارمه  ببس  اب  اعبط  هچنآ  ای  تسا  رما  نآ  دوخ  ای  ببس 
، هانیطعأ يذلا  نوناقلا  اذه  تربتعا  اذإ  و  دحلا . اذه  یلإ  لیبسلا و  اذـه  یلع  یتلا  ثداوحلا  یف  الإ  دـیفت  تسیل  ۀـبرجتلا  نأ  ملعا  و  ( 103)

نم تذـخأ  اذإ  ةدالولا  نإف  ۀـلمجلاب  و  دوسلا . مهتدالو  نادوسلا و  دالب  یف  دوسلا  سانلا  لاحل  دروملا  ککـشتلا  نع  باوجلا  کل  لـهس 
، طقف سان  نع  ةدالو  یه  ثیح  نم  تذـخأ  نإ  امأ  و  ۀـبرجتلا . هنم  تحـص  اذـک ، دالب  یف  ساـن  نع  وأ  دوس ، ساـن  نع  ةدـالو  یه  ثیح 

نإف اذـهل  و  دوسلا . سانلا  ریغ  نوقلطملا  سانلا  و  دوس ، سان  یف  تناک  ۀـبرجتلا  ذإ  ةروکذـملا ، تاـیئزجلا  راـبتعاب  ۀـیتأتم  ۀـبرجتلا  تسیلف 
ۀبرجت و ناک  نأ  قفتا  ام  اهنم  نیقیلا  عقوی  امنإ  و  انیقی . سیل  انظ  عقوتف  تاذـلاب  ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذـخأ  اذإ  اضیأ  طلغت  ام  اریثک  ۀـبرجتلا 

. نیقیلا دیفت  ۀبرجتلا ال  نإف  صخأ ، وأ  هنم  معأ  وه  امم  هریغ  ذخأ  اذإ  امأف  هتاذب . هیلع  بّرجملا  ءیشلا  اهیف  ذخأ 
میداد تسد  هب  هک  ار  نوناق  نیا  هاگره  و  دهدیمن . هجیتن  دنـشاب  ّدح  نیا  رب  لیبس و  نیا  رب  هک  یثداوح  رد  زج  هبرجت  هک  نادـب  و  ( 103)
ناسآ وت  رب  تسوپهایـس  ردام  ردپ و  زا  اهنآ  تدالو  نادوس و  روشک  رد  تسوپهایـس  ياهناسنا  دروم  رد  کیکـشت  باوج  ینک  تیاعر 

زا ندش  ّدلوتم  ثیح  زا  ای  تسوپهایـس ، ياهناسنا  زا  ندش  ّدلوتم  ثیح  زا  ندش  دـّلوتم  رگا  هک : تسا  نیا  باوج  نآ  لامجا  و  ددرگیم .
ّدلوتم ثیح  زا  طقف  ار  ندـش  دـّلوتم  رگا  اّما  و  تسا . حیحـص  هبرجت  تروص  نیا  رد  دوش ، ذـخا  روشک  نـالف  رد  تسوپهایـس  ياـهناسنا 

هایـس ياهناسنا  دروم  رد  هبرجت  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  حیحـص  تایئزج  نیا  رابتعا  هب  هبرجت  تروص  نیا  رد  يریگب ، رظن  رد  ناسنا  زا  ندـش 
ام  » یتـقو و  تسا ، طـلغ  يرایـسب  دراوـم  رد  هبرجت  نیارباـنب  و  تسا . تسوپهایـس  ياـهناسنا  زا  ریغ  ناـسنا  قـلطم  هدـش و  ماـجنا  تسوـپ 

هکلب نیقی ، هن  هبرجت  دوش ، ذخا  تاّذلاب » ام   » ياج هب  ضرعلاب »
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و ددرگ . ظاحل  تسا  هبرجت  دروم  ءیـش  یتاذ  هچنآ  نآ  رد  دشاب و  هبرجت  هک  دـنکیم  نیقی  دـیلوت  ینامز  طقف  97 و  دنکیم . ّنظ  دیلوت 
. درک دهاوخن  نیقی  دیلوت  هبرجت  دوش ، ظاحل  یتاذ  رما  نآ  زا  ّصخا  ای  ّمعا  يرما  رگا 
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ام اریثک  نإ  لوقن  لب  کلذـک ! سیل  اضیإ  سایقلا  فیک و  و  امئاد . نیقیلل  ۀـعقوم  اهنإ  طلغلا و  نع  ناـمأ  ۀـبرجتلا  نإ  لوقن  انـسل  و  ( 104)
کلذ و  ضرعلاب ، ءیـش  ذخأ  كانه  نوکی  نأ  انمأ  اذإ  نوکی  اذـه  و  نیقیلا . اهنم  عقوی  ام  عاقیإ  هجو  بلطن  ۀـبرجتلا  نع  نیقیلا  انل  ضرعی 

ناک ناف  رمألا . کلذ  دجوی  مل  وه  دجوی  مل  اذإف  رمأ ، هدوجوب  رثکألا  یف  وأ  امئاد  دـجوی  ناک  مث  انل ، ۀـمولعم  ءیـشلا  فاصوأ  نوکت  نأ 
ایواسم فصولا  کلذ  ناک  نإ  و  مکحلل . نراقم  اضیأ  صاخلا  فصولاف  صاخلل . نراـقم  ماـعلا  هفـصوب  ءیـشلاف  ماـع  فصو  نع  کـلذ 

فـصولا کلذـف  اضیأ ، ءیـشلل  یتلا  ۀـعیبطلا  نم  صخأ  لب  صاخ  فصول  ناک  نإ  و  مکحلل . نراقم  يواسملا  صاخلا  هفـصوف  ءیـشلل ،
ۀقلطملا و ۀیلکلا  مدهی  امم  کلذ  نوکیف  اندنع ، ءیشلا  نم  دوجوملا  رثکأ  یف  انحتما و  امیف  انیلع  ررکت  يذلا  وه  نوکی  نأ  یـسع  صاخلا 

لثم یف  نإف  یلکلا : انمکح  ۀـهج  نم  ۀـبرجتلا  یف  انل  اطّلغم  کلذ  نع  لوفغلا  نوکی  و  ۀـقلطملا ، ءیـشلا  ۀـیلک  نم  صخأ  ام  ۀـیلک  اهلعجی 
: رمألا کلذ  لعفی  ءیـشلا  کلذب  فصوی  ام  لک  نأب  نیقی  انل  نوکی  الف  اذک ، وه  ارمأ  لعفی  اذـک  وه  ائیـش  نأب  نیقی  انل  ناک  نإ  و  کلذ ،

مکحلا نوکی  نأ  بجی  لب  لهـسی . ۀیـصاخ ال  جازم و  هیف  مدـعی  وأ  ۀیـصاخ  جازم و  هنراقی  دالبلا  ضعب  یف  اینومقـس  نأ  عنمن  اضیأ ال  انإف 
کلذک و  عنامب . مواقی  نأ  الإ  ءارفـصلا  لهـسی  هیف  عبطل  وأ  هتاذل  وه  انیدل ، سوسحملا  اندنع ، فراعتملا  اینومقـسلا  نأ  وه  اندنع  یبرجتلا 

. ۀیحلا هئامعإ  یف  درمزلا  لاح 
یّتح هکیلاح  رد  دراد ، ناکما  يزیچ  نینچ  هنوگچ  و  دـنکیم ، نیقی  دـیلوت  امئاد  هدوب و  اطخ  زا  نوصم  هبرجت  هک  مییوگیمن  اـم  ( 104)

. دوش یـسررب  دـیاب  هبرجت  رد  نیقی  دـیلوت  تیفیک  سپ  مینکیم ؛ لـصاح  نیقی  هبرجت  زا  ارثکا  اـم  مییوگیم  هکلب  تسین ! نینچمه  ساـیق 
رب ءیش  یتاذ ]  ] فاصوا و  میـشاب ، نوصم  تاّذلاب ] رما  ياج  هب   ] ضرعلاب رما  ذخا  زا  ام  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هبرجت  طسوت  نیقی  دیلوت 
رما نیا  دشاب ، هتشادن  دوجو  ءیش  نآ  رگا  و  دوش ، لصاح  رایسب  دراوم  رد  ای  مئاد  روطهب  يرما  ءیـش  نآ  دوجواب  سپـس  دشاب ، مولعم  ام 

نراقم دوخ  ّصاخ  فاصوا  اب  دوخ  ّماع  تفص  اب  ءیـش  سپ  دوش ، لصاح  ءیـش  ّماع  تفـص  زا  رما  نیا  رگا   98 دشاب . هتشادن  دوجو  مه 
ّصاخ فصو  سپ  دشاب ، ءیش  يواسم  تفص  نیا  رگا  و  تسا . نراقم  مکح  اب  زین  ّصاخ  تفص  سپ  تسا ،
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رثکا رد  تسا  نکمم  دوش  لصاح  ءیش  تیبط  زا  ّصخا  تفص  زا  هکلب  ّصاخ و  تفص  زا  رما  نیا  رگا  و  تسا . مکح  نراقم  زاب  يواسم ،
قلطم ّتیلک  فصو  نیا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدش  رارکت  ّصاخ  تفص  نیمه  تسا ، دوجوم  ام  دزن  ءیش  نیا  هک  يدراوم  اهشیامزآ و 

ام یّلک  مکح  رد  عوـضوم  نیا  زا  تلفغ  و  دـهدیم ؛ هجیتـن  تسا ، ّصخا  ءیـش  قـلطم  ّتیلک  زا  هک  ار ، ّصاـخ  ّتیلک  دربیم و  نیب  زا  ار 
نیقی میناوتیمن  اجنیا  زا  و  دراد ، يرثا  نانچ  دـشاب  نینچ  هک  يزیچ  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  اـم  هکنیا  دـننام  دوب : دـهاوخ  اـطخ  بجوم 

یضعب رد  اینوموقس  هک  میریگیمن  هدیدان  ار  ناکما  نیا  ام  تشاد : دهاوخ  ار  رثا  نامه  دشاب  فّصتم  زیچ  نآ  هب  هچنآره  هک  میشاب  هتشاد 
. دشابن ءارفص  لهسم  رگید  هک  يوحن  هب  دهد ، تسد  زا  ار  یتّیصاخ  جازم و  ای  دوش ، هارمه  یجازم  ّتیصاخ و  اب  اهروشک  زا 

عبطب ای  تاّذلاب  تسام ، سوسحم  هک  اینوموقس  نامه  ام ، يارب  هدش  هتخانش  ياینوموقـس  هک  دشاب  نیا  ام  یبرجت  کح  تسا  بجاو  هکلب 
. تسا نیمه  لثم  مه  دّرمز  ربارب  رد  رام  ندش  روک  و  دنک . دروخرب  یعنام  اب  هکنآ  رگم  تسا  ءارفص  لهسم  شیوخ 

اهدحو ۀبرجتلا  تناکل  صخأ ، ینعم  نع  یبرجتلا  رظنلاب  دوجوملا  نوکی  نأ  عنمت  اهبحـصی  يذـلا  سایقلا  عم  ۀـبرجتلا  تناک  ول  و  ( 105)
وه يذلا  سایقلا  ریغ  سایق  رظن و  هب  نرتقی  نأ  الإ  کلذ  بجوی  هدحو ال  کلذ  ذإ  و  طقف . ةدیقملا  ۀیلکلاب  ۀقلطملا ال  ۀیلکلاب  نیقیلا  عقوت 

زییمتلا فیعـض  وه  وأ  فصنب  ملف  اذه  ریغ  لاق  نم  و  قحلا ، وه  اذهف  کلذ . دیفت  ۀبرجت ال  یه  امب  ۀبرجتلا  نأ  يرحلابف  ۀـبرجتلا ، نم  ءزج 
نإف ۀـلمجلاب  و  نیقیلاب . تسیل  نیقیلا و  هبـشت  دـئاقع  انهاه  نإف  نیقیلا . نیب  و  هتایئزج ، هلئـالد و  ةرثکل  هیف  کـشلا  رـسعی  اـم  نیب  قّرفی  ـال 

. طقف اهللع  رابتعا  یف  و  هانطرش ، يذلا  طرشلا  یلع  ثدحت  یتلا  رومألا  یف  ةربتعم  ۀبرجتلا 
سیل نیقیلا  کلذ  عوقو  نوکی  نأ  هبـشیف  هیف ؛ کش  هانطرـش ال  يذلا  طرـشلا  ریغ  یلع  متح  یلک  نیقی  هعبتی  ۀبرجتلا  نم  برـض  ناک  نإف 
هبـشیف قطنملا . ریغ  مولع  یف  هربخ  و  نیقیلا ، لئاوا  دیفی  يذـلا  نیابملا  ببـسلا  نع  لب  اهنع ، مزلی  رمأ  هنأ  یلع  ۀـبرجت  یه  امب  ۀـبرجتلا  نع 
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. طقف دعم  لب  سایقلا ، وه  يذلا  مزلملا  دعملا  کلذب  سیل  و  دعملاک ، ۀبرجتلا  نوکت  نأ  ذئنیح 
نیا رد  دنک 100 ، ادـیپ  ققحت  یّـصخا  يانعم  زا  یبرجت  رظن  زا  يدوجوم  هک  دوب  نیا  عنام  روکذـم 99  سایق  هارمه  هب  هبرجت  رگا  ( 105)
نینچ ییاهنت  هب  هبرجت  هکیلاح  رد  دّیقم . یّلک  هب  نیقی  دیلوت  هن  و  درکیم ، قلطم  یّلک  هب  نیقی  دیلوت  طقف  دـیاب  ییاهنت  هب  هبرجت  تروص 

هک تسا  نیا  راوازـس  سپ  تسا 101 ؛ هبرجت  ءزج  هک  تسا  یـسایق  زا  ریغ  هک  دوش  هارمه  يرگید  ساـیق  اـب  رگم  دـنکیمن  دـیلوت  ینیقی 
دنکیمن 102. یلک  نیقی  دیلوت  تسا  هبرجت  هک  تهج  نآ  زا  هبرجت  مییوگب :] ]

94 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هب هچنآ  نیب  دـناوتیمن  زییمت  فعـض  رطاخ  هب  ای  تسین  فصنم  ای  دـشاب  لـئاق  نآ  ریغ  هب  هبرجت ] دروم  رد   ] سکره و  تقیقح ، تسا  نیا 

هبـش هک  دراد  دوـجو  يدـیاقع  اریز  دراذـگب . قرف  نیقی  نیب  درک و  کـش  نآ  رد  ناوـتیم  یتخـس  هـب  تاـیئزج  لـیالد و  ترثـک  لـیالد 
نآ ياهّتلع  دوش و  تیاـعر  نآ  رد  روکذـم  طیارـش  هک  تسا  ربتعم  يروما  رد  هبرجت  یّلک  روطهب  دنتـسین . ینیقی  عقاو  رد  اـّما  دـناینیقی 
رد دـنک ، دـیلوت  روکذـم  طیارـش  تیاعر  نودـب  دـشابن ، ّکـش  نآ  رد  هک  یمتح ، یّلک و  ینیقی  هبرجت  عاونا  زا  یخرب  رگا  ددرگ . راـبتعا 

، تسا تاـّیلّوا  زا  هک  هبرجت ، ریغ  یتّلع  زا  هکلب  دـشاب ، هدـشن  یـشان  هبرجت  دوخ  زا  هجیتن ، ناونع  هب  نیقی ، نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  اـجنیا 
. دشاب هدش  لصاح 

يّدعم هن  مه  نآ  دشاب ، ّدعم  ناونع  هب  هبرجت  هک  دسریم  رظن  هب  تروص  نیا  رد  دریگ . تروص  قطنم  ریغ  رد  دیاب  يزیچ  نینچ  یسررب  و 
. دوب دهاوخ  سایق  نامه  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  روآمازلا  هک 

. دشاب حرطم  ّدعم  ناونع  هب  طقف  هکلب 
يرقتسملا نیب  قرفلا  و  نادیفی . دق  ناذه  و  ۀتبلا ، ایلک  ایأر  دیفی  سوسحملا ال  نأ  بّرجملا  يرقتـسملا و  سوسحملا و  نیب  قرفلاف  ( 106)

ۀیلک بجوی  بّرجملا  و  ۀبرجت . یلإ  لّوؤی  نأ  الإ  مهللا  ابلاغ - انظ  عقوی  لب  طرش  ریغ  وأ  طرـشب  ۀیلک  بجوی  يرقتـسملا ال  نأ  برجملا  و 
. روکذملا طرشلاب 

رما اـّما  دـنکیمن ، دـیلوت  یّلک  يأر  هجو  چـیه  هب  سوسحم  هک  تسا  نیا  هدـش  هبرجت  هدـش و  ءارقتـسا  سوـسحم و  نیب  قرف  سپ  ( 106)
طورشم ریغ  ای  طورشم  ّتیلک  هدش  ءارقتسا  رما  هک  تسا  نیا  رد  ود  نیا  نیب  قرف  و  دننکیم . دیلوت  یّلک  يأر  هدش  هبرجت  هدش و  ءارقتسا 
روکذم طیارش  هب  طورشم  ّتیلک  هدش  هبرجت  رما  و  دوش . لیوحت  هبرجت  هب  هکنآ  رگم  دنکیم - دیلوت  يوق  ّنظ  هکلب  دنکیمن ، باجیا  ار 

103 دنکیم . باجیا  ار 
روصلا و نیب  داوملا و  سانجألا و  نیب  قرفلا  ۀـنابإ  صخألا و  نود  ام  یلع  معألا  جاتنإل  ۀـلع  صخألا  نوک  ۀـیفیک  نایب  یف  رـشاعلا  لصفلا 

نوکل اببس  نوکی  فیک  ناویحلا  نأ  امیظع  الاکشإ  لکشی  امم  هنإ  لوقأف : ( 107  ) لوصفلا
95 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ام و  اساسح ، ناسنإلا  نوکل  اببـس  نوکی  فیک  و  اناویح . نکی  مل  امـسج  ناسنإلا  نکی  مل  ام  هنإف  کلذ : نم  انیعدا  ام  یلع  امـسج  ناسنإلا 
. هب هدوجو  قلعتی  ام  دجوی  مل  ءیشلا  دجوی  مل  امف  ناویحلا . دوجول  ناببس  سحلا  ۀیمسجلا و  نأل  اناویح : نکی  مل  اساسح  ناسنإلا  نکی  مل 

ناویحلا یلع  مسجلا  لمحی  فیکف  اناویح ، امهنم - دـحاو  ال  اـمهعومجم - نوکیف  سفنلا  ینعم  یلإ  مضنی  مسجلا  ینعم  ناـک  اذإ  اـضیأ  و 
: لوقنف نینثالا ؟ یلع  دحاولا  لمحی  امک  نوکیف  ناویحلا  یلع  سفنلا  لمحت  فیک  کلذک  و  نینثالا ؟ یلع  دحاولا  لمحی  امک  نوکیف 

قرف و  داوم ، سانجا و  نیب  قرف  نییبت  و  صخا ، موهفم  رب  ماع  موهفم  لمح  جاتنا  رد  صاخ  موهفم  کی  تیلع  یگنوگچ  نایب  رد  مهد  لـصف 
لوصف روص و  نیب 

تسا ناسنا  تیمسج  تلع  وحن  هچ  هب  ناویح  میدرک 104 ، اعدا  هک  روطنامه  هک ، تسا  نیا  گرزب  تالاکشا  زا  یکی  میوگیم : ( 107)
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ساسح ات  ناسنا  اریز  تسا ، ناسنا  ندوب  ساسح  تلع  ناویح  وحن  هچ  هب  نینچمه  و  دـشاب ، ناویح  دـناوتیمن  دـشابن  مسج  ات  ناـسنا  اریز 
نآ تاقّلعتم  دباین ، ققحت  يزیچ  دوخ  ات  و  دنتـسه . ناویح  دوجو  تلع  ود  سح  ّتیمـسج و  هکنیا  يارب  دشاب ، ناویح  دـناوتیمن  دـشابن 
زا تراـبع  اـهنآ - زا  یکی  هن  و  اـهنآ - عومجم  دوـش  همیمـض  سفن  ینعم  رب  مسج  ینعم  هاـگره  رگید  فرط  زا   105 دنباییمن . ققحت 

هنوگچ روطنیمه  و  تسا ، ود  رب  کی  ددع  لمح  لثم  لمح  نیا  هکیلاح  رد  ددرگیم ، لمح  ناویح  رب  مسج  هنوگچ  سپ  تسا ، ناویح 
: میئوگیم باوج  رد   106 تسا ؟ ود  رب  کی  ددع  لمح  لثم  لمح  نیا  هکیلاح  رد  ددرگیم ، لمح  ناویح  رب  سفن 

يذلا و  ءزج ، وأ  ةروص  وه  يذلا  قطانلا  ساسحلا و  و  سنج ؛ وه  يذلا  مسجلا  ةدام و  وه  يذلا  مسجلا  انفرع  اذإ  لحی  هلک  اذه  نإ  ( 108)
امک لب  اهدحو ، اهتاذب  یطـسو  ادودح  ذخؤی  و ال  ۀتبلأ ، لمحی  الف  ةروصلا  وأ  ةداملا  ینعمب  هنم  ناک  ام  نأ  کلذ  نم  انل  ناب  و  لصف ، وه 

: لوقنف دعب  هنیبن  يذلا  وحنلا  یلع  یطسو و  ادودح  للعلا  ذخؤت 
ار یمسج  تسا و  هدام  هک  ار  یمسج  ام  هک  دنوشیم  لح  ینامز  تالاکشا  نیا  مامت  ( 108)

96 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
زاب تسا  لـصف  هک  یقطاـن  ساـسح و  زا  تسا  ءزج  اـی  تروص  هک  ار  یقطاـن  ساّـسح و  نینچمه  و  میـسانش ؛ زاـب  مه  زا  تسا  سنج  هک 

یئاهنت هب  زین  و  دوش ، لمح  دناوتیمن  هتبلا  تسا  تروص  ای  هدام  ینعم  هب  اهنآ  زا  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  ام  رب  قیرط  نیا  زا  و  میسانش ؛
دنـشاب طسوا  دح  دنناوتیم  مه  اهنیا  دنریگیم  رارق  طسوا  دح  للع  هک  يوحن  هب  طقف  هکلب  ددرگ ، ذخا  طسوا  دح  ناونع  هب  نیهارب  رد 

: میئوگیم نآلا  سپ   107 درک . میهاوخ  نایب  نیا  زا  سپ  ار  بلطم  نیا  ام  و 
ول ثیحب  و  اذه - ریغ  وه  ینعم  هیف  الخاد  سیل  هنأ  طرشب  اذه  هل  ام  ۀهج  نم  قمع  ضرع و  لوط و  اذ  ارهوج  مسجلا  انذخأ  اذإ  انإ  ( 109)
وه ذوخأملا  ناک  اهیلإ - افاضم  ۀیمـسجلا  یف  الومحم  ۀیمـسجلا  نع  اجراخ  ناک  کلذ  ریغ  وأ  ذغت  وأ  سح  لثم  اذـه  ریغ  ینعم  هیلإ  مضنا 

. ةداملا وه  يذلا  مسجلا 
نیا زا  ریغ  يرگید  ینعم  چـیه  نآ  رد  هک  مینک  ظاـحل  يوحن  هب  قـمع  ضرع و  لوـط و  ياراد  رهوـج  ناوـنع  هب  ار  مسج  اـم  رگا  ( 109)
نیا دوش ، همیمـض  هریغ  هیذغت و  سح و  ینعم  دننام  روکذـم  یناعم  زا  ریغ  يرگید  یناعم  نآ ، رب  رگا  هک  يوحن  هب  دـشابن - لخاد  یناعم 

. تسا هدام  دوش  ظاحل  وحن  نیا  هب  هک  یمسج  تروص  نیا  رد  دوش - هفاضا  نآ  رب  دیآ و  دوجوب  نآ  رد  دشاب و  ّتیمسج  زا  جراخ  یناعم 
108

ۀیرهوجل ۀیمـسج  نوکت  نأ  بجون  ۀتبلأ و ال  رخآ  ءیـشل  ضرعتن  الأ  طرـشب  قمع  ضرع و  لوط و  اذ  ارهوج  مسجلا  انذـخأ  نإ  و  ( 110)
اهیف اهعم و  ناک  ةروص و  و  ۀـیرهوجلا ، کلت  ۀیـصاخل  موقم  ینعم  فلأ  عم  ول  تناـک و  فیک  ۀـیرهوج  لـب  طـقف ، راـطقألا  هذـهب  ةروصم 

و ۀثالث ، راطقأ  اذ  ارهوج  اهتلمج  نوکت  نأ  دـعب  نوکت  تاعمتجم  يأ  ۀـلمجلاب ؛ مسجلل و  یه  ام  یلع  ۀـثالث  راطقأ  ۀـلمجلل  نکل  راطقألا و 
مث راطقألاب  ثّمت  ۀـیرهوجلا  کلت  نوکت  نأ  ال  رهوجلا ، کلذ  ۀـیوه  یف  ۀـلخاد  تاعمتجم - كانه  تناک  نإ  تاـعمتجملا - کـلت  نوکت 

. سنجلا وه  يذلا  مسجلا  وه  ذوخأملا  اذه  ناک  مت ، دق  يذلا  ءیشلا  نع  ۀجراخ  یناعملا  کلت  اهب  تقحلا 
نأل لومحمب : سیلف  ةداملا  ینعمب  یتلا  ۀیمـسجلا  دعب  یتلا  روصلا  مسجلا و  نم  بکرملا  رهوجلا  نم  ءزج  وه  ذإ  لوألا - ینعملاب  مسجلاف 

، ةروص ةدام و  نم  عمتجم  لک  یلع  لومحم  هنإـف  یناـثلا  اذـه  اـمأ  و  طـقف . قمع  ضرع و  لوط و  يذ  رهوج  درجمب  تسیل  ۀـلمجلا  کـلت 
ۀلمج نأل  سفنلا ، نم  و  ةداملاک ، یه  یتلا  ۀیمـسجلا  نم  عمتجملا  یلع  لومحم  نذإ  وهف  ۀـثالثلا . راطقألا  اـهیف  و  اـفلأ ، وأ  تناـک  ةدـحاو 

کلت نإف  ةریثک  ناعم  نم  عمتجا  نإف  رهوج . کلذ 
97 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. قمع ضرع و  لوط و  هل  رهوج  اهنأل  مسج  ۀلمجلا  کلت  و  عوضوم . یف  ةدوجوم ال  ۀلمجلا 
ّتیمسج و  میـشابن ، يرگید  زیچ  ضّرعتم  هک  يوحن  هب  مینک  ظاحل  قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  يرهوج  ناونع  هب  ار  مسج  رگا  و  ( 110)
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مّوـقم هک  ینعم  رازه  اـب  رگا  یتـح  هک  مینک  ضرف  يرهوـج  ار  نآ  هکلب  مینکن ، رـصحنم  تسا  داـعبا  نیا  ياراد  طـقف  هک  يرهوـج  رد  ار 
داعبا ياراد  دیاب  هعومجم  نیا  همه  نکل  و  تسا . قوف  داعبا  ياراد  لاح  نیع  رد  دشاب  هارمه  یتروص  ره  اب  دنشاب و  نآ  يرهوج  تیصاخ 

هناگهس داعبا  ياراد  يرهوج  هعومجم ، دوخ  لاح  ره  هب  دوش  هفاـضا  نآ  رب  يزیچ  ره  یلک  روطب  دـشاب و  اراد  دراد  مسج  هک  ياهناـگهس 
رهوج نیا  هکنیا  هن  دنـشاب  لخاد  رهوج  نیا  تیوه  رد  دشاب - هتـشاد  دوجو  یعمتجم  یناعم  عقاولا  یف  رگا  عمتجم - یناعم  نیا  و  دـشاب ؛
تروص نیا  رد  دندرگ ؛ هفاضا  دراد  مات  تیهام  هک  يرما  رب  جراخ  زا  یناعم  نیا  سپـس  دشاب  هتـشاد  یّمات  تیهام  هناگهس  داعبا  اب  ءادـتبا 
تروص مسج و  زا  بکرم  رهوج  ءزج  هک  ینعم  نیا  هب  ینعی  لوا - ینعم  هب  مسج  دوب . دـهاوخ  سنج  دوـش  ظاـحل  وـحن  نیا  هب  هک  مسج 

ياراد رهوج  طقف  بکرم ، يهعومجم  نیا  اریز  تسین : لومحم  دوشیم - قاحلا  نآ  هب  تسا  هدام  هک  ّتیمسج  زا  دعب  هک  یتروص  دشاب ،
لمح تسا  هثـالث  داـعبا  نآ  رد  تسا و  تروص  هداـم و  زا  بکرم  هک  هچنآ  ره  رب  مّود  ینعم  هب  مسج  اـّما  تسین . قـمع  ضرع و  لوـط و 
سفن و  تسا ، هداـم  ناـسب  هک  ّتیمـسج ، عومجم  رب  مّود  ینعم  هکنیا  رطاـخ  هب  دـشاب ؛ رازه  اـی  یکی  بکرم  نآ  هکنآ  زا  معا  دوـشیم ،

تسین و عوضوم  رد  نآ  عومجم  دوجو  زاب  دوش  لصاح  رایـسب  یناعم  عامتجا  زا  رگا  یتح  تسا ، رهوج  عومجم ، نیا  اریز  دوشیم ، لمح 
. دشابیم قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  هک  تسا  يرهوج  ریز  تسا  مسج  عومجم ، نیا  و  تسا ] رهوج  ]

و ةدام ، نوکی  نأ  دعبی  ناک ال  سح ، ءاذتغا و  ۀیمسج و  الإ  هتیناویح  یف  نوکی  الأ  طرـشب  اناویح  ذخأ  اذإ  ناویحلا  نإف  کلذک  و  ( 111)
امـسج نوکی  نأ  طرـشب  ذـخأ  نإ  و  ۀـقطانلا . سفنلا  هتروص  اعوضوم و  ناسنإلل و  ةدام  ناک  امب  رف  هنع ؛ اجراخ  کلذ  دـعب  اـم  نوکی  نأ 

وأ قطنلا ، ناک  ول  و  روصلا . نم  کلذ  ریغ  ّسحلا و  زیوجتلا  لیبس  یلع  مسجلا  کلذ  یناعم  یف  اـسنج و  مسجلا  نوکی  هب  يذـلا  ینعملاـب 
ةرورضلاب اهعم  كانه  نکل  و  هتیوه ، یف  ناک  کلذ  يأ  دوجو  هل  ازوجم  لب  هعـضو  وأ  اهنم  ءیـش  عفرل  ضرعتم  ریغ  قطنلا - لباقی  الـصف 

. سنجلا ینعمب  اناویح  ناک  نوکی ، وأ  اهریغ  نوکی  الأ  یف  ةرورض  و ال  ةرورض ، ۀکرح  سح و  ۀیذغت و  ةوق 
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هک تسین  دیعب   109 دـشابن ، سح  هیذـغت و  ّتیمـسج و  زج  نآ  تیناویح  رد  هک  دوش  ظاحل  يوحن  هب  ناویح  رگا  ناسنیمه  هب  و  ( 111)
سفن دشاب و  ناسنا  يهدام  عوضوم و  ناویح  نیا  اسبهچ  و  دـشاب ؛ نآ  زا  جراخ  تسا  فاصوا ]  ] نیا زا  دـعب  هچنآ  هدوب و  هدام  ناویح  نیا 

ّسح و دوجو  و  هدام ؛] ینعم  رد  هن   ] سنج يانعم  رد  اما  دـشاب ، مسج  هک  دوش  ظاحل  يوحن  هب  ناویح ]  ] رگا و  ددرگ . نآ  تروص  هقطان 
رد ای  مسج و  يانعم  نیا  زا  يزیچ  عفر  رد  ام  و  دـشاب - قطن  لباقم  یلـصف  ای  قطن  رگا  یتح  دوش - زیوجت  مسج  نیا  یناعم  رد  رگید  روص 

ار تکرح  سح و  هیذغت و  يهوق  ترورض  اهنت  مینادب و  زیاج  نآ  تیوه  رد  ار  اهنآ  همه  دوجو  هکلب  مینکن ، ثحب  نآ  رد  یئانعم  عضو 
هب ناویح  تروـص  نیا  رد  دشابن 110 ، یترورـض  مسج  نیا  رد  اهنآ  دوجو  مدـع  یناعم و  ریاس  دوجو  رد  و  مینادـب ، طرـش  مسج  نآ  رد 

. دوب دهاوخ  سنج  ینعم 
نکی مل  يرخأ ، ةدایز  نوکت  الأ  طرشب  سح  هل  ائیـش  وأ  امـسج  ساسحلا  ذخأ  نإف  قطانلا . ساسحلا و  یف  لاحلا  مهفاف  کلذک  و  ( 112)

روصلا و يأ  هعم  هیف و  هل و  ازوجم  ائیش  وأ  امـسج  ذخأ  نإ  و  هیلع . لومحم  ریغ  ناویحلا  ناک  کلذک  و  ناسنإلا . نم  اءزج  ناک  لب  الـصف 
. هیلع الومحم  ناویحلا  ناک  الصف و  ناک  سح ، اهیف  نوکی  نأ  دعب  تناک ، طئارشلا 

هب دوش  ظاحل  تسا  سح  ياراد  هک  يزیچ  ای  مسج  ناونع  هب  ساسح  رگا  درک : كرد  ناسنیمه  هب  دیاب  مه  ار  قطان  ساسح و  و  ( 112)
ریغ نآ  رب  مه  ناویح  هک  دوب  دهاوخ  ناسنا  زا  یئزج  هکلب  دوب ، دهاوخن  لصف  تروص  نیا  رد  دـشابن  نآ  رد  يرگید  رما  چـیه  هک  يوحن 

ار یطیارـش  تروص و  ره  دـناوتیم  سح  ندوب  اراد  رب  هوالع  هک  دوش  ظاحل  يزیچ  ای  مسج  ناونع  هب  ساـسح  رگا  و  تسا . لـمح  لـباق 
. دوب دهاوخ  لمح  لباق  نآ  رب  مه  ناویح  هدوب و  لصف  تروص  نیا  رد  دشاب  اراد 

هیف و اهنأ  یلع  ناک - اهیأ  هیلإ - لوصفلا  مامضنا  زوجی  دق  هتدجوف  هتیدام  وأ  هتیسنج  یف  لاحلا  لکـشی  امم  هتذخأ  ینعم  ّيأ  نذإف  ( 113)
ۀلمجلا و کلت  نم  نکی  مل  رخآ  ءیـش  لخدأ  ول  یتح  هتمتخ  ینعملا و  هب  تمّمت  لوصفلا و  ضعب  ۀهج  نم  هتذخأ  نإ  و  اسنج . ناک  هنم ،
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ةراشإلا یف  تنک  نإ  و  اعون . راص  لخدی ، نأ  نکمی  ام  هیف  لخد  یتح  ینعملا  مامت  هل  تبجوأ  نإ  و  ةدام . لب  اسنج  نکی  مل  اجراخ ، ناک 
الأب و  اعون ، ةدایز  نوکت  نأ  طارتشاب  و  ةدام ، نوکی  ةدایز  نوکت  الأ  طارتشاـب  نذإـف  اـسنج . ناـک  کلذـل ، ضرعتت  ـال  ینعملا  کـلذ  یلإ 
هتاذ امیف  لکـشی  امنإ  اذه  و  اسنج . نوکی  هانعم ، ۀـلمج  یف  ۀـلخاد  اهنأ  یلع  تادایزلا  نم  دـحاو  لک  نوکی  نأ  زوجی  لب  کلذـل  ضرعتی 

لقعلا نأ  یسعف  طیسب  هتاذ  امیف  امأ  و  بکرم ،
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، سنج وه  زیمتم  ءیـش  هنم  نوکی  الف  دوجولا  یف  امأ  و  هسفن . یف  لصفلا - اذه  لبق  انرکذ  يذلا  وحنلا  یلع  تارابتعالا - هذـه  هیف  ضرفی 
. ةدام وه  ءیش  و 

ره يرگید - لوصف  مامـضنا  رگا  دـیامن ، لکـشم  نآ  ندوب  هدام  ای  ندوب  سنج  نتخانـش  زاب  دوش  ظاحل  نوچ  هک  ییانعم  ره  سپ  ( 113)
زا ار  ییانعم  رگا  و  تسا . سنج  ییانعم  نینچ  ددرگ  نآ  زا  یئزج  نآ و  رد  لوصف  نیا  هک  يوحن  هب  دـشاب  زیاج  نآ  رب  دـشاب - هک  لـصف 
نآ زج  دوش  لخاد  نآ  رد  يرگید  زیچ  رگا  هک  يوحن  هب  دـیدرک  مامت  لوصف  نآ  اب  ار  نآ  ینعم  هدومن و  ظاـحل  لوصف  زا  یـضعب  تهج 
نآ رب  دراد  ناکما  هچنآ  ندـش  مامـضنا  اب  هک  دـیتفرگ  رظن  رد  نانچ  ار  نآ  رگا  و  تسا . هداـم  هکلب  تسین  سنج  ینعم  ینعم  نیا  ددرگن ،

سپ دـشابن ، یمامـضنا  یناعم  نیا  هب  یـضرعت  ینعم  نیا  رد  رگا  و  تسا . عون  ینعم ، نآ  تروص  نیا  رد  دـبای ، تیمامت  ینعم  دوش  مضنم 
. تسا سنج 

نیا زا  کیره  مامضنا  زا  ادج  یفاضا و  روما  نیا  هب  ضّرعت  مدع  اب  عون و  یفاضا ، يرما  طرش  اب  و  هدام ، یفاضا ، يرما  مدع  طرش  اب  سپ 
اّما دـنراد و  بکرم  تاذ  هک  تسا  يروما  دروم  رد  سنج  هدام و  یـسانشزاب  لاکـشا  نیا  و  ددرگیم . سنج  نآ ، يانعم  رد  یفاـضا  روما 
نیا اّما  میاهتفگ - البق  هک  يوحن  هب  دـشاب - هتـشاد  ار  تارابتعا  نیا  شدوخ  فرظ  رد  لقع  اسبهچ  تسا  طیـسب  تاذ  رظن  زا  هچنآ  هراـبرد 

. دوش هدیمان  هدام  سنج و  ات  دنرادن  یصخشم  ءزج  دوجو  رظن  زا  طئاسب 
تذخأ اذإ  مدقتلا  هوجو  ضعب  یف  ۀـیناویحلا  لبق  ۀیمـسجلا  ناسنإلل  دـجوی  امنإ  لوقن : لوألا و  دوصقملا  دـصقنلف  اذـه  انررق  اذإ  و  ( 114)
ینعمب ال  هیلع ، لمحی  ینعمب ال  مسجلا  ناک  اذإ  ۀیناویحلا  لبق  مسجلا  هل  دـجوی  امنإ  کلذـک  و  سنجلا . ینعمب  ةداملا ال  ینعمب  ۀیمـسجلا 
دجوت اهنإف ال  ۀـثالثلا ، راطقألا  نمـضتت  نأ  بوجو  عم  هب  نورقم  ینعم  لـکل  ۀنمـضتم  عضوت  نأ  زوجی  یتلا  ۀیمـسجلا  اـمأ  و  هیلع . لـمحی 

ۀیناویحلا ینعم  نوکیف  اهایإ . هنمـضت  هسفن  یف  ازوجم  ناک  نأ  دعب  لعفلاب  ۀـیناویحلا  نمـضت  دـق  الإ و  ناویحلا  نم  عون  وه  يذـلا  ءیـشلل 
مـسجلا مث  ناویحلا . دوجو  نم  ءزج  هنإـف  ةداـملا  ینعمب  يذـلا  مسجلا  لاـح  سکعب  مسجلا ، لـصح  ذإ  مسجلا  کـلذ  دوجو  نم  اـم  اءزج 

اببـس وه  سیل  هدوجول و  بابـسأ  یهف  هتحت ، عضوی  اـم  هعاونأ و  دوجو  نم  هعاـمتجا  هدوـجو و  اـمنإف  ةداـملا : ینعمب  سیل  يذـلا  قـلطملا 
. اهدوجول

و ةداملا - ینعمب  يذلا  مسجلا  لثم  ۀیعونلا  دوجو  ببـس  ناکل  ۀـیعونلا ، دوجو  لبق  لصحم  دوجو  سنجلا  ینعمب  یتلا  ۀیمـسجلل  ناک  ول  و 
وه عونلا  نوکی  الف  عونلا ، هدوجوب  دجوی  عونلل  ۀلع  لب  عونلا ، وه  سیل  ائیـش  دـجوی  کلذ ، دـجوی  ذإ  ناکل  و  نامزلاب - هتیلبق ال  تناک  نإ 

وه دوجولا  یف  وه  لب  ریغ ، عونلا ال  دوجو  وه  عونلا  یف  ۀیمسجلا  کلت  دوجو  لب  لاحم . اذه  و  وه ،
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. هعون
ینعم هب  هن  هدام و  ینعم  هب  هاگره  ناسنا  يارب  تیمـسج  میئوگیم : هتـشگزاب و  یلـصا  ثحب  هب  بلاـطم  نیا  ناـیب  زا  سپ  کـنیا ، ( 114)

لـصاح تیناویح  زا  لبق  ناسنا  يارب  ّتیمـسج  نینچمه  دوشیم . لصاح  تیناویح  زا  لبق  مدـقت 111 ، هوجو  یخرب  زا  دوش  ظاحل  سنج 
هب تیمسج  اما   112 دشاب . لمح  لباق  ناسنا  رب  نآ  تحت  هک  یئانعم  هب  هن  دشابن  ناسنا  رب  لمح  لباق  هک  دشاب  یئانعم  هب  نآ  هاگره  تسا 

تـسا ناویح  عون  هک  يزیچ  يارب  دشاب  دوخ  هب  نورقم  ینعم  ره  نمـضتم  هناگهس  داعبا  نمـضت  اب  هارمه  تسا  زیاج  نآ  تحت  هک  یئانعم 
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دوخ رد  هسفن  یف  یناعم  نیا  نمـضت  البق  اریز  دشاب ، هدش  لصاح  زیچ  نآ  يارب  لعفلاب  تیناویح  البق  هکنیا  رگم  دوشیمن ، لصاح   113
. دوـب دـهاوخ  نآ  دوـجو  زا  یئزج  تیناوـیح  دـباییم  لـصحت  مسج  یتـقو  تروـص  نیا  رد  سپ  دـش  هتـسناد  زیاـج  سنج  ینعم  هب  مسج 
هک قلطم 114  مسج  عامتجا  دوجو و  سپس  تسا . ناویح  دوجو  زا  یئزج  تیمـسج  نیا  اریز  تسا ، هدام  ینعم  هب  هک  یتیمـسج  فالخرب 

هکنیا هن  تسا ، سنج  دوجو  ببس  عون  سپ  دوشیم 115 ؛ لصاح  تسا  عاونا  نیا  تحت  هچنآ  نآ و  عاونا  دوجو  زا  تسین  هدام  ینعم  هب 
تسیابیم تروص  نیا  رد  دوب  تیعون  دوجو  زا  لبق  یلصحم  دوجو  سنج  ینعم  هب  تیمـسج  يارب  رگا  و  دشاب . عون  دوجو  ببـس  سنج 

نیا یتقو  تسیابیم  زین  و  دشابن - ینامز  تیلبق  نآ  تیلبق  دنچره  دوبیم - تیعون  دوجو  ببـس  هدام ، ینعم  هب  مسج  دننام  تیـسنج ، نیا 
رد و  دـیآ ؛ دوجوب  سنج ]  ] نآ دوجو  طسوت  عون  و  دـشاب ، عون  تلع  هکلب  دـشابن ، عون  نیع  دـشاب و  توافتم  عون  اب  دـمآ  دوجوب  سنج ] ]

، رگید زیچ  هن  تسا و  عون  دوجو  نامه  عون  رد  تیمسج  دوجو  هکلب   116 تسا . لاحم  نیا  دوب و  دـهاوخن  سنج  نامه  عون  تروص  نیا 
. تسا دوخ  عون  دوجو  نامه  سنج ] ینعم  هب   ] تیمسج دوجو  یّتح  و 

: لوقنف هسنج  سنج  هسنج و  لصف  هسنج و  هیلع  لمحنل  اعون و  نآلا  بتزنلف  ( 115)
: میئوگیم مینکیم و  لمح  نآ  رب  ار  نآ  سنج  سنج  نآ و  سنج  لصف  نآ و  سنج  میریگیم و  رظن  رد  ار  یعون  کنیا  ( 115)

سنجلا دـجن  مل  طقف - اهعئابط  رابتعا  ۀـهج  نم  سیل  اهتاعوضوم - یلإ  لعفلاب  ۀبـسن  اـهل  اـم  ههج  نم  رومـألا  هذـه  اـنربتعا  اذإ  اـنإ  ( 116)
لمحلا یف  اعبات  یلعأ  وه  ام  لک  دجن  لب  هدعب ؛ لمحی  هنود و  يذلا  سنجلا  هولتی  مث  عونلل ، هسفنب  ارقتسم  الوأ  دجوی  یلعألا 
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بلـسی لب  ناویحلا ، ریغ  مسج  هیلع  لمحی  سیل  هنإف  ناویحلا ، وه  يذلا  مسجلا  الإ  ناسنإلا  یلع  مسج  لمحی  هنأ ال  ملعت  کنإف  لفـسألل .

يذلا مسجلا  ذإ  هیلع : لمحی  مسجلا ال  ناکل  ۀیناویحلا  ول ال  و  اناویح . نوکی  نأ  هیلع  لمحی  يذلا  مسجلا  طرـشف  ناویحب . سیل  مسج  هنع 
ناک هتاذـب  ربتعا  اذإ  يذـلا  وه  هیلع  لمحی  يذـلا  مسجلا  و  ناویحلا . سفن  وه  وأ  اناویح  ـالإ  مسجلا  سیل  و  هیلع . لـمحی  ـال  ناویحب  سیل 

زوجملا راص  دـق  لعفلاب  هیلع  لمح  اذإ  وه  و  قیمع . ضیرع  لیوط  رهوجلا  کلذ  و  ینعم ، فلأ  نم  اـبکرم  ناـک  ول  و  ناـک ، فیک  ارهوج 
کلذکف نّیعملا . ببـسلا  وه  و  بجی ، هب  ببـس  هل  ضرعی  دقف  هملعت  هتملع و  امک  زوجم  لک  نإف  بوجولا : یف  الـصحم  بیکرتلا  نم  هیف 

هایإ لعاجلا  بیکرتلا  هیف  بجو  دق  مسجلا  نوکیف  بجی  دق  لب  ۀتبلإ ، بجی  ازوجم ال  یقبی  امم  سیل  هثیدـح  یف  نحن  يذـلا  زوجملا  اذـه 
ناویح ال وه  يذـلا  مسجلا  الإ  مسج  هیلع  لمحی  ناسنإلا ال  نوکیف  اناسنإ . ناویحلا  کلذ  و  اـناویح ، ذـئنیح  مسجلا  کـلذ  نوکیف  اـناویح ،

. ناسنإلا مث  مسج ، الوأ  وه  ناویحلاف  رخآ . ءیش 
ظاحل اهنآ - عئابط  راـبتعا  تهج  زا  طـقف  هن  و  دـنراد - دوخ  تاـعوضوم 117  اـب  هک  یلعفلاـب  تبـسن  تهج  زا  ار  روما  نیا  یتقو  ( 116)

هکلب دنوش ، لمح  عون  رب  طسوتم  سانجا  نآ  زا  دعب  سپس  دبای و  ءارقتـسا  عون  رد  یلعا  سنج  لوا  هک  تسین  روطنیا  هک  مینیبیم  مینک ،
هک یتیمسج  نآ  رگم  دوشیمن  لمح  ناسنا  رب  تیمسج  ینادیم  هک  روطنامه  اریز  تسا 118 . لفسا  عبات  لمح  رد  تسا  یلعا  هچنآره 
رب هک  یمسج  طرـش  سپ   119 ددرگیم . بلـس  نآ  زا  هکلب  دوشیمن  لمح  اهنتهن  ناـسنا  رب  ناویح  ریغ  مسج  و  تسا ، ناویح  زا  تراـبع 
رب تسین  ناویح  هک  یمـسج  اریز  دوشیمن : لمح  ناسنا  رب  مسج  دشابن  تیناویح  رگا  و  دـشاب ، ناویح  هک  تسا  نیا  دوشیم  لمح  ناسنا 

ناسنا رب  هک  یمـسج  هاگره  و  تسین 120 . ناویح  سفن  ای  ناویح  زج  يزیچ  دوشیم  لمح  ناـسنا  رب  هک  مسج  و  دوشیمن . لـمح  ناـسنا 
بکرم رگا  یتح  تسا ، ناکمالاب  دوخ  نودام  یناعم  هب  تبـسن  هک  تسا  يرهوج  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دوش ، رابتعا  هتاذب  دوشیم  لمح 

، دـنوش لمح  رهوج  نآ  رب  لعفلاب  وحن  هب  نودام ، یناعم  نیا  یتقو  و  تسا . قمع  ضرع و  لوط و  ياراد  اعطق  اـّما  و  دـشاب ، ینعم  رازه  زا 
، تسا زیاـج  هچنآره  ینادیم  هک  روطناـمه  اریز  ددرگیم : بجاو  هتفاـی و  لـصحت  دوب ، نکمم  رهوج  نآ  رد  هک  هچنآ  تروص  نیا  رد 

نآ هرابرد  هک  زاجم  رما  نآ  سپ  هدننکنییعت . تسا  یببس  ببس  نیا  و  دوشیم ، بجاو  ببس  نآ  اب  دوش  ضراع  نآ  رب  یببـس  هک  هاگنآ 
یبیکرت مسج  رد  یهاگ  سپ  ددرگیم ، بجاو  یهاگ  هکلب  ددرگن ، بجاو  دـنامب و  یقاـب  زاـجم  هتـسویپ  هک  تسین  نینچ  مینکیم  ثحب 
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مـسج سپ  دوشیم . ناسنا  مه  ناویح  نیا  ددرگیم و  ناویح  مسج ، نیا  تروص  نیا  رد  و  دوشیم ، بجاو  دـنادرگیم  ناویح  ار  نآ  هک 
رگم دوشیمن ، لمح  ناسنا  رب 

102 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. ددرگیم مسج  ناسنا  سپس  دوشیم و  مسج  ناویح  ادتبا  سپ  رگید . زیچ  هن  تسا و  ناویح  هک  یمسج 

نوکی نأ  تملع - اـم  یلع  اـعنام - کـلذ  سیل  و  ناوـیحلا ، دوـجول  ۀـلع  ناـسنالا  یلع  لوـمحملا  مسجلا  نکیلف  هلک ، اذـه  دـعب  و  ( 117)
یف ۀلعلا  دوجو  نکی  مل  اذإ  هدنع  هتلعل  اببس  ناکف  تاذلاب  هتلع  لبق  ءیـشلا  یلإ  لولعملا  لصو  امبرف  ناسنإلل ، مسجلا  دوجول  ۀلع  ناویحلا 
لاح کلذک  سیل  و  دحاو . امهیف  ۀلعلا  نإف  هعوضوم  یف  هدوجو  هسفن و  یف  ضرعلا  دوجو  لثم  ادحاو : یـشلا  کلذـل  اهدوجو  و  اهـسفن ،

، نکمی مل  ناویحلا  لبق  ناسنإلا  یلإ  مسجلا  لصون  نأ  انئـش  ول  ۀـلمجلاب  و  ناسنإلل . هدوجو  وه  مسجلا  دوجو  سیل  هنإف  ناسنإلا : مسجلا و 
. اناسنإ نکی  مل  اناویح  نکی  مل  ام  نأل  اناسنإ ، نوکی  ذئنیح ال  هیلإ  لوصوملا  نأل  کلذ  و 

عنام نیا  ینادیم - هک  روطنامه  دـشاب - ناویح  دوجو  تلع  ناـسنا  رب  لومحم  مسج  هک  اـضرف  ثحابم 121 ، نیا  مامت  رب  هوـالع  ( 117)
لوصح ببس  یتح  دوش و  لصو  دوخ  تلع  زا  لبق  يزیچ  هب  لولعم  اسبهچ  اریز  دشاب ، ناسنا  يارب  مسج  دوجو  تلع  ناویح  هک  دوشیمن 

یف دوـجو  روطناـمه  دـشابن : يدـحاو  رما  زیچ  نآ  يارب  شدوـجو  تلع و  يهسفن  یف  دوـجو  هاـگره  دـشاب ، زیچ  نیا  رد  شیوـخ  تـلع 
دوجو اریز  تسین : نینچ  ناـسنا  مسج و  نیب  تبـسن  و  تسا ، دـحاو  يرما  ود  ره  تلع  هک  دوخ ، عوـضوم  رد  نآ  دوـجو  ضرع و  يهسفن 

ریذـپناکما هتـساوخ  نیا  مینک  لصو  ناسنا  هب  ناویح  زا  لـبق  ار  مسج  میهاوخب  رگا  هصـالخ  تسین . ناـسنا  يارب  نآ  دوجو  ناـمه  مسج 
. تسین ناسنا  ارهق  تسین  ناویح  هچنآ  اریز  دوب ، دهاوخن  ناسنا  تسا  تیمسج  ياریذپ  هچنآ  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ،

ءیش یلإ  لصو  اذإ  ناویحلا  و  ناویحلا . هیلإ  لصی  مل  اناسنإ و  رغصألا  دحلا  کلذ  نوکی  رغـصأ  دح  یلإ  مسجلا  لصون  نأ  لاحمف  ( 118)
لوصح سفن  اهلوصو  نوکی  ۀطـساو  الب  اـضیأ  نکمم  ریغ  هیلإ  ناویحلا  لوصو  نوکی  و  ناویحلا . قوفاـم  لوصو  لوصولا  کـلذ  نمـضت 

. ضورفم یلع  لمحلا  لوصولا  نم  مهفا  و  ناسنإلا .
هاگره 122 و  دشاب . هدشن  لصو  نآ  رب  ناویح  هکیلاح  رد  مینک  لصو  تسا ، ناسنا  هک  رغـصا ، دـح  رب  ار  مسج  تسا  لاحم  سپ  ( 118)

رب ناویح  يهطـساو  نودب  لوصو  نینچمه  و  دوب . دهاوخ  نمـضتم  ار  ناویح 123  قوفام  لوصو  لـصو  نیا  دوش  لـصو  يزیچ  رب  ناویح 
نکمم ریغ  نآ 

103 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا ضورفم  زیچ  رب  ندرک  لمح  لوصو »  » حالطصا زا  ضرغ  تسا . ناسنا  لوصو  نیع  نآ  لوصو  تسا و 

. اهب ناهتسی  نأ  ( 8  ) بجی اهسفنأ ال  یف  ( 7  ) ۀقیقد مولعلا  یف  ۀعفان  لوصف  هذه  و  ( 119)
. دوش هداد  اهب  مک  اهنآ  هب  دیابن  تسا و  دنمدوس  مولع  رد  هک  تسا  یقیقد  تاکن  دوخ  يدوخ  هب  بلاطم  نیا  ( 119)

ناویحلا نم  ءزج  هنأ  یف  اضیأ  ناویحلا  سنجک  هنإف  ناسنإلل  هدوجو  یف  ناـسنإلا  سنجل  وه  يذـلا  لـصفلا  لاـح  اذـه  یلع  سق  و  ( 120)
نأ كدنع  لّیخت  ریخألا  نایبلا  نم  هنافرع  تلواح  نإ  کنإف  تمّدق ، یتلا  تانایبلاب  اذـه  فرعا  ناسنإلل . ناویحلاب  و  ناویحلل ، الوأ  دـجوی 

تینأت نإ  کیلع  تلهـس  امبر  ۀبوعـص  هیف  لاـحلا  ۀـیفیک  مهفت  یف  نکل  و  کلذـک . سیل  و  لـصفلل ، لاـقی  ـال  سنجلاـب و  صتخم  کـلذ 
نأ نم  هانیب  ام  رکذت  و  عونلا ، لصفلا و  نیب  قرفلا  لاح  رکذتف  کلذ  ربتعت  نأ  تدرأ  اذإف  ةدرطم . ریغ  اهتعیبط  و  ترـسع . امبر  و  رابتعالل ،

تنـسحأ اذـه و  ترکذـت  اذإف  ةریثک . عاونأ  یلع  لاقت  نأل  ۀـحلاص  یهف  دـحاو ، عونل  ۀـیواسم  دوجولا  یف  تناک  نإ  و  لصف ، لـک  ۀـعیبط 
انل ناب  دـقف  ناویحلا . هیلع  لمحی  مل  املاح  ناویحلا  هیلع  لمحی  مل  ناسنإلا و  یلع  اهلمح  لیحتـسی  سنجلا  لصف  ۀـعیبط  تدـجو  رابتعالا ،

عونلا کـلذ  یلإ  هلـصف  بسن  وأ  لـعفلاب ، عوـنلا  کـلذ  یلإ  هیلی  يذـلا  سنجلا  بسن  لـعفلاب و  عوـنلا  یلإ  تبـسن  اذإ  برقـألا  سنجلا  نأ 
لـصفلا سنجلا و  ۀـعیبط  ذـخآلا  ذـخأی  امک  سیل  کلذ  نأ  و  سنجلا ، ۀبـسن  لـبق  سنجلا  لـصف  سنجلا و  سنج  ۀبـسن  نکت  مل  لـعفلاب ،
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یف لبق  نوکی  نأ  یب  قرف  و  صخأ . وه  ام  دجوی  مل  نإ  دجوی و  نأ  زوجی  امم  معأ  وه  ام  نوکی  یتح  هنیعب  ءیش  یلإ  ۀبوسنم  ریغ  امهتاذب 
. ءیشل دوجولا  یف  لبق  نوکی  نأ  و  اقلطم ، دوجولا 

دننام تسا  ناویح  ءزج  هکنیا  رد  ناسنا  يارب  لصف  اریز  ناسنا . يارب  دوخ  دوجو  تیفیک  رد  ناسنا  لـصف  تسا  قایـس  نیمه  رب  و  ( 120)
تانایب قیرط  زا  ار  ینعم  نیا  و  دوشیم . لصاح  ناسنا  يارب  ناویح  قیرط  زا  و  دوشیم ، لـصاح  ناویح  يارب  ادـتبا  و  تسا ، ناویح  سنج 

تسا و صتخم  سنج  هب  نایب  نیا  هک  ینک  مهوت  اسبهچ  یبایرد ، ریخا  نایب  قیرط  زا  ار  نآ  یهاوخب  رگا  اریز  یسانشب ، دیاب  هتشذگ 124 
نآ رابتعا  رد  رگا  اسبهچ  تسا و  لکـشم  نآ  یگنوگچ  مهف  نکل  تسین  نینچ  هکیلاح  رد  درک ، هدافتـسا  لـصف  هراـبرد  نآ  زا  ناوتیمن 

يارب بلطم  كرد  ینک  ینأت 
104 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

و دشاب .] ناسآ  ای  لکـشم  ای  هشیمه  هک   ] تسین تخاونکی  هلئـسم  نیا  تعیبط  هتبلا  و  دـشاب ، لکـشم  نآ  كرد  اسبهچ  و  ددرگ ، ناسآ  وت 
یلـصف ره  تعیبط  هکنیا  رب  ینبم  ام ، نایب  شاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  عون  لصف و  نیب  قرف  ینک ، راـبتعا  ار  بلطم  نیا  يدرک  هدارا  هاـگره 

تقد دروم  ار   125 دوش ، لمح  يدایز  عاونا  رب  هک  دراد  ار  تیحالـص  نیا  دوخهبدوخ  تسا  يواسم  يدحاو  عون  اب  دوجو  رظن  زا  دنچره 
هکنیا نودـب  دوش  لمح  ناسنا  رب  سنج  لصف  تعیبط  تسا  لاحم  هک  یباییمرد  يدرک  رابتعا  بوخ  ار  هتکن  نیا  هاگره  سپ  هدـب ، رارق 
هدـشن لمح  نآ  رب  تیناویح  زونه ] دوش  رابتعا  دوخهبدوخ  لصف  تعیبط  یتقو   ] هکیلاح رد  دـشاب ، هدـش  لمح  لـصف  نیا  رب  ناویح  ـالبق 
لعفلاب عون  نیا  رب  نآ  لصف  ای  دـیعب  سنج  نآ  زا  دـعب  دوش و  هداد  تبـسن  عون  هب  لعفلاب  بیرق  سنج  هاـگره  هک  دـش  نشور  سپ  تسا .

یسک رابتعا  دننام  رابتعا  نیا  و  دشاب ، سنج  تبسن  زا  لبق  دناوتیمن  سنج  لصف  سنج و  سنج  تبسن  تروص  نیا  رد  دوش  هداد  تبـسن 
تـسا زیاج  تروص  نآ  رد  هک  دـنکیم  ذـخا  لعفلاب  وحن  هب  يزیچ  هب  نداد  تبـسن  نودـب  دوخبدوخ  ار  لصف  سنج و  تعیبط  هک  تسین 

. تسا قرف  رگید  يزیچ  رد  ندوب  دوجوم  رظن  زا  تیلبق  دوجو و  لصا  رظن  زا  تیلبق  نیب  و  دیآ . دوجو  هب  صخا  زا  لبق  معا 
نوللا ینعم  دجوی  نأ  زوجی  هنإف ال  ۀطیسبلا . رومألا  انلمأت  نحن  اذإ  حضوأ  انایب  نیبتی  اذه  و  ۀلحنم . ۀهبـشلا  نأ  کلذ  نم  حضتا  دقف  ( 121)

ناک نإ  و  انول ، ءیشلل  نأ  دوجو  هعبت  اداوس  وأ  اضایب  ءیشلا  دجو  اذإ  و  ۀیضایبلا . وه  هل  لوألا  دوجوملا  لب  ۀیـضایبلا ، هل  دجوت  مث  ءیـشل 
لـصف ینعم  ناک  ذإ  ضایبلل ، دوجوم  هنأل  الإ  ضایبلا  تایئزجل  دجوی  هنکل ال  ضایبلا . دجوی  ثیح ال  دـجوی  دـق  ضایبلا و  نم  معأ  نوللا 

سنجلا ینعمل  نذإ  امهف  سنجلل . ادـجو  دـق  الإ و  عونلل  نادـجوی  ـال  و  نیعملا . هعونل  ادـجوی  مل  نإ  سنجلل و  نادـجوی  هسنج  سنجلا و 
. سنجلاب عونلل  امهدوجو  و  هتاذب ، سنجلل  امهدوجو  نأ  نّیب  رهاظف  عونلا . ینعمل  امهلبق 
. هتاذب سیل  امل  ببس  وهف  هتاذب  وه  ام  لک  نأل  عونلل : امهدوجو  یف  ببس  سنجلا  نذإف 

يرتحضاو نایب  اب  میهد  رارق  لمأت  دروم  ار  طیـسب  روما  هاگره  ههبش 127  لح  نیا  رد  126 و  دوشیم ، لح  ههبش  نایب  نیا  اب  سپ  ( 121)
هکلب دـبای ، لصحت  نآ  رب  يدیفـس »  » ینعم سپـس  دوش و  لـصاح  يزیچ  يارب  گـنر »  » ینعم ادـتبا  هک  تسین  زیاـج  اریز  دوشیم ؛ نشور 

هچرگا دوشیم ، لصاح  نآ  يارب  گنر  ینعم  نآ  عبت  هب  دشاب  هایـس  ای  دیفـس  يزیچ  یتقو  و  تسا . يدیفـس »  » دوشیم لصاح  ادتبا  هچنآ 
تایئزج يارب  گنر  موهفم  نکل  دوش . لصاح  يدیفـس  لوصح  نودب  گنر  یهاگ  هچرگا  و  دـشاب ، معا  دیفـس »  » موهفم زا  گنر  موهفم 

هب رگم  دوشیمن  لصاح  يدیفس 
105 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لـصاح نآ  نیعم  عون  يارب  دـنچره  دوشیم ، لصاح  سنج  يارب  نآ  سنج  سنج و  لصف  ینعم  هچ  اهنآ ، يارب  يدیفـس  لوصح  رطاخ 
لـصاح سنج  ینعم  يارب  عون  ینعم  زا  لبق  ود  نیا  سپ  دـنباییمن . لصحت  عون  يارب  سنج ، يارب  لصحت  نودـب  زگره  و  دنـشاب . هدـشن 

سپ تسا . سنج  قیرط  زا  عون  يارب  ناشلصحت  تسا و  تاذـلاب  سنج  يارب  اـهنآ  لـصحت  هک  تسا  نشور  راکـشآ و  سپ  دـنوشیم .
. تسین تاذلاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ببس  تسا  تاذلاب  هچنآره  اریز  تسا : عون  رد  اهنآ  دوجو  ببس  سنج 
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لک ج نأ  انجتنأف  ناویح ، ساسح  لک  و  ساسح ، لک ج  نإ  انلق  اذإ  انإ  لئاق : لاـق  نإـف  عونلا : عم  عونلا  تحت  اـم  لاـح  کلذـک  و  ( 122)
، اذکه سیل  رمألا  نأ  باوجلاف  اناویح : لک ج  نوکی  الأ  نکمی  هنأب ال  قدصن  الأ  اّنکمی  مل  و  ۀتبلأ ، ملعلا  اذـه  لوزی  نأ  نکمی  مل  ناویح ،
و یناهرب . نایبب  ام  نایب  وه  وأ  ایدوجو ، انایب  لـب  اـینیقی ، اـنایب  ناویح  ساـسح  لـک  نأ  اـنّیب  سیلف  ساـسحلا ، دوجو  مزل  نإ  و  ناویحلا ، لـب 
ود هنأ  ۀهج  نم  ءیـشل  کلذ  نوکی  نأ  ةرورـض  مزلی  سیلف  طرـش ، ةدایز  ریغ  نم  سح  وذ  ءیـش  هنأ  وه  ساسح  کلوق  ینعم  نأل  کلذ 

بجوی لقعلا  نوکی  نأب  و ال  لعفلاب ، انیمضت  ساسحلا  یف  ۀنّمـضم  یناعملا  هذه  نوکت  نأب  ال  ۀیناکم ، ۀکرح  ومن و  ءاذتغا و  وذ  وه  سح 
. ناویحلا ینعم  یناعملا  هذه  ۀلمج  و  اهتاذب - اهلک  یناعملا  هذه  همزلی  ساسح  لک  نوکی  نأ  رمألا  لوأ  یف 

: دیوگب یسک  رگا  سپ  تسا : ناسنیمه  هب  عون  اب  تسا  عون  تحت  هچنآ  لاح  و  ( 122)
نیا تسین  نکمم  هتبلا  تسا ،» ناویح  ره ج   » هک میریگب  هجیتـن  سپ  تسا » ناوـیح  ساـسح  ره   » و تسا » ساـسح  ره ج   » میئوـگب هاـگره 

، ناویح هکلب  تسین ، نینچ  میئوگ : باوج  رد  سپ  تسا :» ناویح  ره ج   » هک مینکن  قیدـصت  هک  درادـن  ناـکما  اـم  يارب  دوش و  لـیاز  ملع 
نیا هب  یناهرب  نایب  اب  ای  يدوجو  نایب  اب  هکلب  تسا  ناویح  ساسح  ره  هک  تسین  نّیب  ینیقی  نایب  اب  تسا ، مزالم  ساسح  دوجو  اب  دـنچره 

تسا سح  ياراد  يزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  یفاضا ، طرش  هنوگره  نودب  ساسح » : » یئوگیم یتقو  وت  نخس  ینعم  اریز  میـسریم . بلطم 
یناعم نیا  و  دشاب ، یناکم  تکرح  دشر و  هیذغت و  هوق  ياراد  تسا  سح  ياراد  هک  تهج  نیا  زا  زیچ  نآ  هک  دـیآیمن  مزال  اترورـض  و 
یناعم نیا  همه  و  تساراد ، دوخبدوخ  ار  یناعم  نیا  ساـسح  ره  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  هن  دـنراد و  دوجو  ساـسح  ینعم  رد  لـعفلاب  هن 

. تسا ناویح  ینعم  نامه 
بوجولاب نّیعتی  سیل  رمأ  رخآ  نایب  الب  اناویح  ساسحلا  نوک  نذإف  ( 123)

106 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نوکت اهب  یتلا  یناعملا  رئاس  هل  سیل  سح و  هل  امـسج  نوکی  وأ  ارجـش  نوکی  نأ  ۀـلهو  لوأ  یف  لـقعلا  عنمی  ـال  رمأ  وه  لـب  طـسوب ، ـالإ 

ممتی مث  الـصف . ناویحلل ال  ۀلع  نوکی  ۀهج  نم  ساسحلا  ذـخؤی  نأ  الإ  یعّدـملا ، نیقیلا  بجوی  هدـحو ال  ساسحلا  طیـسوت  نذإف  ةایحلا .
نوکی ذـنیحف ال  یطـسو . ادودـح  للعلا  ذـخأ  ۀـیفیک  نم  للعلا  باب  یف  حـضون  ام  یلع  ةایحلل  ۀـبجوم  ۀـلع  اهب  ریـصی  یتلا  یناـعملا  رئاـس 

امزال سیل  هیف ، نّمـضم  ساسحلا  طسوألا و  دـحلا  وه  ناویحلا  ناک  اذإ  امأ  و  هّدـح . ساسحلا و  اضیأ  و ال  طسوأ ، ادـح  لصفلا  ساـسحلا 
. فلس امم  اذهل  اقیقحت  دادزت  تنأ  و  ریغتی . نأ  نکمی  مل  ۀلاحم و  ساسحلاب ال  نیقیلا  بجو  هنع ، اجراخ 

نآ هکلب  هطساو ، کی  تلاخد  اب  رگم  دوشیمن  نیعتم  ترورـض  اب  هک  تسا  يرما  يرگید ، نایب  نودب  ساسح ، ندوب  ناویح  سپ  ( 123)
. درادن ار  تایح  یناعم  ریاس  تسا و  سح  ياراد  هک  دـشاب  یمـسج  ای  تخرد  نآ  هک  دـنکیمن  عنم  لوا  يهلهو  رد  لقع  هک  تسا  يرما 

تلع هک  تهج  نیا  زا  ساسح  هکنیا  رگم  دـنکیمن ؛ باجیا  ار  لکـشتسم  یئاـعدا  نیقی  یئاـهنت  هب  ساـسح  نداد  رارق  طـسوا  دـح  سپ 
، دننک لیمکت  ار  نآ  ددرگیم  تایح  يهبجوم  تلع  اهنآ  اب  ساسح  هک  یناعم  ریاس  سپـس  دوش و  ذخا  ناویح ، لصف  هن  و  تسا ، ناویح 

یئاهنت هب  ساسح  هن  لصف و  ینعم  هب  ساسح  هن  سپ  داد . میهاوخ  حیـضوت  طسوا  دح  ناونع  هب  للع  ذـخا  تیفیک  باب  رد  هک  روطنامه 
نیقی راچان  دشاب  طسوا  دح  تسین ، نآ  زا  جراخ  دراد و  دوجو  نآ  نمـض  رد  ساسح  هک  ناویح ، هاگره  اّما  دشاب . طسوا  دح  دـناوتیمن 

. زادرپب رتشیب  یقیقحت  هب  میتفگ  هرابنیا  رد  البق  هچنآ  زا  وت  و  دبای . رییغت  هک  درادن  ناکما  دنکیم و  باجیا  ار  ساسح  هب 
اللع ناهربلا  تامدـقم  تناک  امل  و  ( 124  ) اهطئارـش رئاس  اهتیلع و  اهمدقت و  ۀـهج  نم  ناهربلا  تامدـقم  رابتعا  یف  رـشع  يداحلا  لصفلا 

یف اندنع  مدقأ  نامزلا و  یف  اندـنع  ۀـجیتنلا  نم  مدـقأ  یه  کلذـک  و  تاذـلاب . مدـقأ  ناهربلا  تامدـقمف  تاذـلاب ، مدـقأ  للعلا  و  ۀـجیتنلل ،
. قدصلا جتنی  یتح  ۀقداص  نوکت  نأ  بجی  و  اهب . الإ  فرعت  ۀجیتنلا ال  نأ  ۀهج  نم  ۀفرعملا 

107 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نآ طیارش  ریاس  تّیلع و  مدقت و  تهج  زا  ناهرب  تامدقم  رابتعا  رد  مهدزای  لصف 
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هب دنامدقم . تاذلاب  ناهرب  تامدقم  سپ  دنشابیم ، مدقم  تاّذلاب  اهتلع  و  دنتـسه ، هجیتن  ياهتلع  ناهرب  تامدقم  هک  اجنآ  زا  ( 124)
هتخانش تامدقم  قیرط  زا  زج  هجیتن  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، مدقم  هجیتن  رب  یئاسانـش  رظن  زا  نامز و  رظن  زا  ام  دزن  رد  تامدقم  ناسنیمه 

128 دشاب . قداص  هجیتن  هکنیا  ات  دنشاب  قداص  دیاب  تامدقم  نینچمه  دوشیمن .
یلع هکراشی  ملع  وأ  ۀجیتنلا  هیف  يذلا  ملعلا  ۀلمج  یف  ۀـلخاد  ۀـجیتنلل  ۀبـسانم  نوکت  نأ  بجیف  اللع ، تامدـقملا  هذـه  تناک  اذإ  و  ( 125)
هذهب نکت  مل  نإ  و  اهدعب . ۀمدقم  لک  نم  مدقأ  فرعأ و  یه  اهـسفنب  ۀنیب  لوأ  تامدقم  نم  اهنیهارب  لئاوأ  نوکت  نأ  و  دـعب ، نّیبن  ام  وحن 

. ۀیناهرب تامدقملا  نکت  مل  طئارشلا 
، تسا نآ  وزج  هجیتن  هک  دنشاب  یملع  وزج  دنشاب و  هتشاد  تبـسانم  هجیتن  اب  هک  تسا  مزال  دنـشاب ، اهتلع  تامدقم  نیا  هاگره  و  ( 125)
زا اهناهرب  نیلوا  هک  دراد  ترورـض  زین  مینکیم . نایب  نیا  زا  دـعب  هک  يوحن  هب  تسا ، كراشم  ملع  نآ  اـب  هک  دـنریگ  رارق  یملع  رد  اـی 

رگا دنشاب . رتمدقم  رتهتخانش و  يدعب  يهمدقم  ره  زا  تامدقم  نیا  دیاب  و  دنوش ؛ لیکـشت  دنتـسه ، نشور  دوخ  هبدوخ  هک  یلوا  تامدقم 
129 دوب . دنهاوخن  یناهرب  تامدقم  دنشابن ، طیارش  نیا  دجاو  تامدقم 

اهب جتنی  تاسایق  یف  ۀبـسانم  ریغ  قداوص  ذخؤت  ام  اریثک  و  قداص . اهب  جتنی  ةروهـشم  بذاوک  یلدجلا  عانقإلا  یف  ذخؤی  ام  اریثک  و  ( 126)
نیهارب لئالد ال  هذه  لاثمأ  نوکتف  ۀطاحإ . رثکا  ریدتسملا  نأ  لبق  نم  اءرب  رـسعا  ةریدتـسملا  تاحارجلا  نأ  بیبطلا  جاجتحا  لثم  قداوص :

. ۀبسانم ۀلع  حضوی  مل  یعیبط و  بولطم  ۀنابإ  اهب  یّخوت  ۀیسدنه  يربک  ۀمدقم  لمعتسا  هنإف  ۀبسانم : ریغ  اهنأل  ۀیقیقح 
زا یهاگ  و  دوش ؛ لصاح  قداص  يهجیتن  دنتـسه  روهـشم  بذاک و  هک  یلدج  عانقا  رد  هدش  ذخا  تامدـقم  زا  تسا  نکمم  یهاگ  ( 126)

نیا قیرط  زا  کشزپ  کی  هکنیا  دـننام  دوش : لصاح  قداص  جـیاتن  دنتـسه  بسانم  ریغ  اّما  قداـص  هک  اـهسایق  رد  هدـش  ذـخا  تامدـقم 
لکش هک  همدقم 

108 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نیهارب لالدتـسا ، نیا  لاـثما  دـنریذپیم . ماـیتلا  رید  لکـش  هریاد  ياـهمخز  هک  دـنک  لالدتـسا  نینچ  دراد ، ار  هطاـحا  نـیرتشیب  ياهریاد 

ات تسا  هدمآرب  ددص  رد  بسانم  تلع  حیضوت  نودب  کشزپ  اریز  دنابسانم : ریغ  ياهلالدتسا  اریز  دنتسه  لیالد  هکلب  دنتسین و  یقیقح 
. دروآ تسد  هب  ار  یعیبط  بولطم  یسدنه ، ياربک  يهمدقم  لامعتسا  اب 

و ساکعنا . ریغ  نم  اهدعب  ام  عفترا  تعفر  اذإ  یتلا  ءایـشألا  یه  عبطلا  دنع  مدقألا  و  الوأ . اهبیـصن  یتلا  ءایـشألا  یه  اندنع  مدـقألا  و  ( 127)
. اندنع مدقألا  اضیأ  یه  اندنع  فرعألا 

تناک ۀـسوسحملا ، تایئزجلا  ءازأـب  تاـیلکلا  تبتر  اذإـف  دوجولا . یف  اهدـصق  ۀـعیبطلا  دـصقت  یتلا  ءایـشألا  یه  ۀـعیبطلا  دـنع  فرعـألا  و 
ةذوخأم تالایخ  تاسوسحملا و  وه  هفرعن  نحن و  هبیـصن  ءیـش  لوأ  نأل  کلذ  و  اعم ، اندنع  فرعأ  اندـنع و  مدـقأ  ۀـیئزجلا  تاسوسحملا 

مدقأ ۀیـسنجلا  تایلکلا  تناک  ۀیـسنجلا ، تایلکلا  ءازأب  ۀیعونلا  تایلکلا  تبتر  اذإ  امأ  و  ۀـیلقعلا . تایلکلا  صانتقا  یلإ  ریـصن  اهنم  مث  اهنم ،
لقأ ارخأت و  دـشأ  ۀـیعونلا  تایلکلا  و  انلوقع . دـنع  فرعأ  مدـقأ و  اضیأ  ۀیـسنجلا  تایلکلا  تناک  و  ۀـعیبطلا ، دـنع  فرعأ  تسیل  عبطلاـب و 

نم ال  ۀیلک - یه  ام  ۀهج  نم  سنجلا  ۀعیبط  تناک  نإ  و  عاونألا ، عئابط  تعفترا  تعفر  اذإ  سنجلا  ۀعیبط  نأل  کلذ  و  انیلأ : سایقلاب  ۀـفرعم 
. عاونألاب ۀمئاق  طقف - ۀعیبط  یه  ام  ۀهج 

سنجلا ۀعیبط  دصقت ال  امنإ  ۀعیبطلا  نأل  عاونألا : عئابط  یه  ۀعیبطلا  دنع  فرعألا  نکل  عاونألا . عئابط  نم  هجولا  اذهب  مدقأ  سانجألا  عئابطف 
لماکلا ینعملا  وه  عونلا  نأل  کلذ  و  ضرعلاب : وأ  ةرورـضلاب  دوصقملا  لیبس  یلع  سنجلا  ۀـعیبط  اهمزلیف  عونلا . ۀـعیبط  لب  دـجوی ، نأ  یف 

. لیصحت دوجولا  یف  اهل  عضوی  نأ  نکمی  الف  اهدحو ، سنجلا  ۀعیبط  امأ  و  لصحملا .
و ۀعیبطلا ، یف  سنجلا  عاونأ  ترثکت  امل  اهتاذب  سنجلا  ۀعیبط  دوصقملا  ناک  ول  اضیأ  و  ۀیاغلا . وه  يذلا  لصحملا  لماکلا  دصقت  ۀعیبطلا  و 
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. دحاو عون  یلع  راصتقالا  عقو 
نوچ هک  دنتـسه  یئایـشا  عبطلاب  مدقتم  و  مینکیم . كرد  ار  نآ  زیچ  ره  زا  لبق  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا  مدقم  ام  دزن  رد  هچنآ  ( 127)
مدقم ام  دزن  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا  رتهتخانـش  ام  دزن  رد  هچنآ  و  ساکعنا . نودب  دنوش ، عفر  مه  اهنآ  دعب  ام  ءایـشا  دـنوش ، عفر 

سوسحم تایئزج  ءازا  هب  تایلک  رگا  دنکیم و  دصق  ار  اهنآ  دوجو  ملاع ]  ] تعیبط هک  دنتسه  یئایشا  تعیبط  دزن  رد  رتهتخانـش  و  تسا .
لوا اهنآ  زا  ذوخأم  تالایخ  تاسوسحم و  هکنیا  رطاخ  هب  دوب ، دنهاوخ  مدقم  رتهتخانـش و  ام  دزن  رد  یئزج  تاسوسحم  دـندرگ ، ّبترم 

ءازاب هیعون  تایلک  رگا  اّما  مینکیم ، بسک  ار  یلقع  تایلک  اهنآ  قیرط  زا  میسانشیم و  هدرک و  كرد  ام  هک  تسا  يزیچ 
109 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تایلک و  دوب ؛ دـنهاوخن  رتهتخانـش  تعیبط  دزن  اما  تشاد 130 ، دنهاوخ  عبطلاب  مدقت  یـسنج  تایلک  هاگنا  دـنوش ، بترم  یـسنج  تایلک 
عاونا عئابط  دوش ، عفترم  سنج  تعیبط  هاگره  اریز  دش : دنهاوخ  هتخانش  رتمک  هدوب و  رخأتم  هیسنج  تایلک  زا  ام ] كردا   ] هب تبسن  هیعون 

سپ  131 دنشاب . مئاق  عاونا  هب  ناشندوب - تعیبط  فرص  تهج  زا  هن  و  ناشندوب - یلک  تهج  زا  سنج  تعیبط  دنچره  دش ، دهاوخ  عفترم 
تعیبط اریز  تسا : عاونا  عئاـبط  تسا ، رتهتخانـش  تعیبط  دزن  هچنآ  نکل  دنتـسه . مدـقم  عاونا  عئاـبط  زا  تهج 132  نیا  زا  ساـنجا  عئاـبط 
دوصقم ای  يرورـض  دوصقم  لیبس  رب  سنج  تعیبط  دـنکیم و  دـصق  ار  عون  تعیبط  هکلب  دـنکیمن ، دـصق  ار  سنج  تعیبط  نتفاـی  دوجو 

. تسا لّصحم  لماک  ینعم  نامه  عون  هکنیا  رطاخ  هب  تسا : عون  تعیبط  يهمزال  ضرعلاب 
هک دنکیم  دصق  ار  یلّصحم  لماک  نآ  تعیبط  و  دوش . ظاحل  یلّصحت  دوجو  رظن  زا  نآ  دح  سنج و  تعیبط  يارب  هک  درادن  ناکما  اّما  و 

افتکا يدـحاو  عون  هب  تفاـییمن و  رثـکت  تعیبـط  رد  سنج  عاونا  زگره  دوب ، دـصقم  سنج  تعیبـط  دوخ  رگا  روطنیمه  و  تسا ؛ تیاـغ 
. دشیم

ماظنل ۀکـسمملا  ۀـیلکلا  ۀـعیبطلا  لب  اهریغ ، داوسلا و  ضایبلا و  نم  ۀـعیبطلا  دـنع  فرعأ  یه  نوللا  ۀـعیبط  نأ  ّناـظ  ّنظی  نأ  دـیعب  و  ( 128)
دـصقلا یف  لخاد  سنجلا  و  ۀیـصخشلا ، عئابطلا  دـصقت  ملاعلا  ماـظنل  ۀـیتاذ  تسیل  یتلا  ۀـیئزجلا  عئاـبطلا  و  ۀـیعونلا . عئاـبطلا  دـصقت  ملاـعلا 

. ضرغلاب وأ  ةرورضلاب 
هک هیلک  تعیبط  هکلب  دشابیم ؛ هریغ  هایـس و  دیفـس و  زا  رتهتخانـش  تعیبط  دزن  گنر  تعیبط  هک  دـنک  نامگ  یـسک  تسا  دـیعب  و  ( 128)

دصق ار  هیصخش 134  عیابط  دنتسین ، ملاع  ماظن  یتاذ  هک  یئزج 133  عیابط  دنکیم و  دـصق  ار  هیعون  عیابط  دراد ، تسد  رد  ار  ملاع  ماظن 
135 تسا . ضرعلاب  ای  يرورض  دوصقم  سنج  و  دننکیم ،

سانجألا عئابط  نکل  عونلا . نم  عبطلاب  مدـقأ  سنجلا  ناک  نإ  و  ۀـعیبطلا ، یف  سانجألا  عئابط  نم  فرعأ  عاونألا  عئابط  نأ  ناـب  دـقف  ( 129)
كردـی امنإ  ءیـش  لوأ  لقعلا  نإف  اهل : ققحملا  كاردإلا  اـنلوقع  كاردإ  اـنلوقع و  یلإ  ساـیقلاب  ینعأ  عاونـألا - عئاـبط  نم  اندـنع  مدـقأ 
تایعون امأ  و  معأ . عونب  ءایـشألا  ۀـفرعم  یف  نیکرتشم  مهلک  سانلا  دـجن  ام  اذـهلف  لصفم . وه  ام  یلإ  لصوتی  ابناث  و  یلکلا ، ماـعلا  ینعملا 

یف ارخأت  دشأ  قالطإلا و  یلع  اندنع  مدقأ  وه  ام  انل  حولی  تاکردملل  انتدافتسا  أدبم  یف  نحن  و  رثکأ . هثحب  نم  رثکأ  اهفرعی  امنإف  ءایـشألا 
دعب و  تایلکلا . اهنم  صنتقنف  تاسوسحملا - تایئزجلا  یه  و  قالطإلا - یلع  ۀعیبطلا 

110 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دنع مدقألا  و  اندنع ، فرعألا  بناج  نم  وه  هنم  يدتبن  ام  نوکی  ایلایخ ، ارشتنم  ائیـش  سیل  ایلک ، اققحت  تایلکلا  ققحتن  نأ  اندرأ  اذإ  کلذ 
لزنن لصفن و  مث  ثحب ، معأ  ءیش  لوأ  ثحبنف  تایعونلا ، يأ  تایئزجلا ، صاوخلا و  یلإ  جیردتلا  یلع  اطحنم  هنم  کلـسن  و  اعم ، ۀعیبطلا 
سیل اندنع و  فرعأ  عبطلاب و  مدقأ  وه  امم  انأدتبا  دق  نوکن  انإف  ۀیعونلا ، مث  ۀیسنجلا  تایلکلا  عئابط  ءیـش  لوأ  فرعتن  انک  اذإف  جیردتلاب .

یلإ انیهتنا  اذإف  ۀعیبطلا . دنع  فرعأ  هنکل  عبطلاب ، مدقألا  اهب  انددـح  یتلا  ۀـهجلا  نم  عبطلاب  مدـقأ  سیل  ام  یلإ  انیهتنا  و  ۀـعیبطل ، انع  فرعأ 
. ۀعیبطلا دنع  فرعأ  یه  یتلا  ءایشألا  دنع  میلعتلا  متخن  امنإ  و  صاخشألا ، یلإ  لزنن  انإف ال  میلعتلا ، انمتخ  ةریخألا  عاونألا 
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دزن نکل  تسا . عون  رب  مدقم  عبطلاب  سنج  هچرگا  دنتـسه  رتهتخانـش  سانجا  عئابط  زا  عاونا  عئابط  تعیبط ، رد  هک  دـش  نشور  سپ  ( 129)
اریز دنتـسه ؛ عاونا  عئابط  رب  مدـقم  سانجا  عئابط  دـباییم  ار  عون  تقیقح  لقع  نآ  یط  هک  ام  لقع  كاردا  اـم و  لـقع  هب  تبـسن  ینعی  اـم 
ماع نتخانش  رد  مدرم  همه  هک  مینیبیم  رطاخ  نیمه  هب  دنکیم . كرد  هدش  هداد  لیصفت  هک  ار  هچنآ  سپـس  و  یلک ، ماع  ینعم  لوا  لقع 

ام هدافتسا  لوا  رد  و  دننکیم . رتشیب  ثحب  اهنآ  يهرابرد  هک  دنسانشیم  رتشیب  یئاهنآ  ار  ءایـشا  تایعون  اّما  دنتـسه ، كرتشم  اهزیچ 
تاـیئزج نآ  و  دوشیم ؛ لـصاح  اـم  يارب  تسا ، رخؤم  قلطم  روط  هب  تعیبـط  دزن  تسا و  مدـقم  قلطم  روـطب  اـم  دزن  هچنآ  تاکردـم ، زا 

یلایخ رشتنم  زیچ  هن  و  یلک ، میهافم  تقیقح  میتساوخ  رگا  سپس ، و  میزادرپیم . تایلک  باستکا  هب  اهنآ  قیرط  زا  هک  تسا  تاسوسحم 
مدـقت رگید  میهافم  هب  تبـسن  هدوب و  رتهتخانـش  ام  دزن  نامزمه  هک  مینکیم  زاـغآ  يزیچ  زا  تروص  نیا  رد  میـسانشب ، مینک و  قیقحت  ار 

زا هک  ار  هچنآ  ادتبا  سپـس  مینکیم ؛ ریـس  تایعون  ینعی  یئزج  صاخ و  میهافم  هب  میهافم  نیا  قیرط  زا  جـیردت  هب  دـشاب و  هتـشاد  عبطلاب 
لوا هاگره  سپ  میـسریم . صاخ  میهافم  هب  هداد و  لیـصفت  ار  بلطم  جـیردتهب  سپـس  میهدیم و  رارق  ثحب  دروم  تسا  معا  ثحب  رظن 
هتشاد یعبط  مدقت  هک  میاهدرک  عورش  يزیچ  زا  اعطق  سپ  دشاب ، هیعون  تایلک ] عئابط   ] سپس و  یسنج ، تایلک  عئابط  میسانشب ، هک  يزیچ 
میداد تسدب  عبطلاب  مدقم  زا  هک  یفیرعت  رب  انب  هک  میاهدش  یهتنم  يزیچ  هب  و  تسین ، رتهتخانش  تعیبط  دزن  اّما  تسا و  رتهتخانش  ام  دزن  و 
زگره ام  اریز  میاهداد  همتاخ  ار  میلعت  دوش ، یهتنم  ریخا  عاونا  هب  تفرعم  هاـگره  سپ  تسا ، فرعا  تعیبط  دزن  نکل  هتـشادن  یعبط  مدـقت 

136 میهدیم . متخ  دنتسه  رتهتخانش  تعیبط  دزن  هک  یئاهزیچ  تخانش  رد  ار  میلعت  و  میسریمن ، صاخشا  هب  ملع ] رد  ]
یلإ بیکرتلا  قیرط  یلع  انرص  طئاسبلا و  نم  انذخأ  الوأ و  انأدتبا  اذإ  امأف  ( 130)

111 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
فرعأ امئاد  وه  سیلف  اندنع ، فرعأ  انرظن  هب  انـصصخ  امم  کلذ  ناک  نإ  نکل و  عبطلا . یف  مدـقأ  وه  امم  انأدـتبا  دـق  نوکنف  تابکرملا ،
فرعأ صوصخملا  بکرملا  اذـه  ۀـفرعم  یف  انل  عفانلا  طیـسبلا  اذـه  ناک  نإ  و  بکرملا ، نم  اندـنع  فرعأ  طیـسب  لـک  سیل  هنإـف  اندـنع ،
طئاسبلا امأف  تابکرملا . وأ  ۀعیبطل  دنع  فرعأ  طئاسبلا  له  ثحبنلف  بابسأ . طئاسبلا  نأل  ۀلاحم ، ایناهرب ال  الیبس  انکلس  دق  نوکن  و  اندنع ،

نوکت نأ  بجیف  لکلا . لجأل  ءزجلا  ةروصلا و  لجأل  ةداملا  نإـف  تاـبکرملا ، لـجأل  یه  نوکت  نأ  هبـشیف  تاـبکرملا  نم  ءازجأ  یه  یتلا 
نم فرعأ  اهنم  دـحاو  ءازجألا  نوکت  نأ  بجی  و ال  حـصألا . وه  اذـه  و  طئاسبلا ، کلتل  ۀـیاغلا  یه  اـهنأل  ۀـعیبطلا  دـنع  فرعأ  تاـبکرملا 

. ءزج هنأ  یلع  ةدئاز  ۀیصوصخ  اهضعبل  ربتعت  نأ  الإ  ۀعیبطلا ، دنع  ۀفرعملا  یف  ءاوس  یه  لب  ءازجأ . اهنإ  ثیح  نم  رخآلا 
زاغآ دراد  عبطلاب  مدـقت  هچنآ  زا  عقاو  رد  میوش  لیان  تابّکرم  هب  اـهنآ  بیکرت  قیرط  زا  هدرک و  زاـغآ  طـئاسب  زا  هاـگره  اـم  سپ  ( 130)

دنشاب رتهتخانش  ام  دزن  هراومه  طئاسب  هک  تسین  روطنیا  دنارتهتخانش ، ام  دزن  رد  هک  دنتـسه  يروما  وزج  طئاسب  نیا  هچرگا  اّما  میاهدرک .
ام دزن  دوـشیم ، عـقاو  دـنمدوس  بکرم  رما  ییاسانـش  رد  هک  یطیـسب  نآ  دـنچره  تسین ، رتهتخانـش  بّـکرم  ره  زا  طیـسب  ره  اـم  دزن  اریز 

مادـک ایآ  هک  مینک  ثحب  دـیاب  دنتـسه . بابـسا  اهتلع و  طئاسب ، اریز  تسا ، یناهرب  قیرط  عقاو  رد  یئاسانـش  قیرط  نیا  تسا ، رتهتخانش 
دوجو تابکرم  رطاخ  هب  دنتـسه ، تابکرم  ءازجا  هک  یطئاسب  دـسریم  رظن  هب  تسا ، رتهتخانـش  تعیبط  دزن  تاـبکرم  اـی  طـئاسب ، زا  کـی 

رتهتخانـش تعیبط  دزن  تابکرم  تسا  مزال  سپ  دـباییم . ققحت  لـک  رطاـخ  هب  ءزج  تروص و  رطاـخ  هب  هداـم  هک  روطناـمه   137 دنراد ؛
تهج نآ  زا  ءازجا ، زا  یکی  هک  تسین  مزال  تسا و  نیمه  حیحـص  يهدیقع  دنتـسه و  طئاسب  نیا  تیاغ  تابکرم  هکنیا  رطاخ  هب  دنـشاب ،
يارب هکنآ  رگم  تسا ، ناـسکی  تعیبط  دزن  ندـش  هتخانـش  رظن  زا  ءازجا  زا  کـیره  هکلب  دـشاب ، رتهتخانـش  رگید  ءزج  زا  تسا  ءازجا  هک 

. دوش رابتعا  شندوب  ءزج  رب  هوالع  يرگید  تیصوصخ  اهنآ  زا  یضعب 
. تالولعملا ءازجأب  تسیلف  تایاغلا  لعاوفلاک و  للع  یه  یتلا  طئاسبلا  امأ  و  ( 131)

دنع مدقأ  وه  امع  نکل  ایناهرب : اهنم  نایبلا  نوکیف  تاذـلاب ، اهل  یتلا  تالولعملا  نم  ۀـعیبطلا  دـنع  اعم  مدـقأ  فرعأ و  یه  نوکت  نأ  هبـشیف 
. ارخأت دشأ  وه  امل  اعم  عبطلا  دنع  فرعأ  عبطلا و 
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روطهب طئاسب  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  و  دنتـسین ، ام  لولعم  ءزج  عقاو  رد  تایاهن ، اهلعاف و  دـننام  دنتـسه ، اهتلع  هک  یطئاسب  اّما  ( 131)
دوخ تاذلاب  ياهلولعم  زا  تعیبط  دزن  نامزمه 
112 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مدـقت هچنآ  زا  ناهرب  نیا  نکل  دوب : دـهاوخ  یناهرب  نایب  دـبای  تروص  اهنآ  قیرط  زا  هک  ینایب  لاـح  نیا  رد  دنـشاب ؛ مدـقم  رتهتخاـنش و 
. دنکیم ریس  تسا  رخؤم  هچنآ  يوس  هب  تسا  رتهتخانش  تعیبط  دزن  هتشاد و  عبطلاب 

نیلدتسم نوکن  انإف  و  ءارقتسالاب ، تایلکلا  یلإ  انکلـس  تایئزجلا و  نم  انأدتبا  وأ  طئاسبلا ، یلإ  انکلـس  تابکرملا و  نع  انأدتبا  نإف  ( 132)
. ذخأملا اذه  یلع  لوصألا  هذه  ققحتت  نأ  بجیف  ۀعیبطلا . دنع  فرعألا  وه  اندنع  فرعألا  ناک  نأ  قفتا  دق  نوکی  و  نینهربم ، ریغ 

عقاو رد  میـسرب ، تایلک  هب  ءارقتـسا  قیرط  زا  هدرک  عورـش  تایئزج  زا  اـی  میوش ، لـیان  طـئاسب  هب  مینک و  زاـغآ  تاـبکرم  زا  رگا  و  ( 132)
مه تعیبـط  دزن  هک  تسا  ناـمه  تسا  رتهتخانـش  اـم  دزن  هچنآ  تروـص  نیا  رد  و  تسین ، ناـهرب  لالدتـسا  نـیا  اـّما  میاهدوـمن ، لالدتـسا 

. ددرگ ققحت  نینچنیا  لوصا  نیا  تسا  بجاو  و  تسا . رتهتخانش 
سایقب هسفن و  یف  وهف  ءیش  بسحب  فرعی  مل  نإ  هنأل و  ۀعیبطلا  دنع  فرعأ  یـسنجلا  ینعملا  نإ  مهـضعب : هلاق  دق  ام  لئاق  لاق  نإف  ( 133)

ام لک  وأ  لقعلاب  نحن  امإ  هفراع  و  هفراعب ، افورعم  ریصی  امنإ  ءیشلا  نأل  فرعأ ، قحلا  سایقب  هنإ  کلوقل  ینعم  ال  هل : لاقیف  فرعأ . قحلا 
ۀفرعملاب انربتعا  نإف  لکلا . ماظنل  هدصقت  ام  اهدنع  فرعألا  نوکیف  ةراعتسالا  لیبس  یلع  لکلا  ماظنل  اهدصق  یف  ۀعیبطلا  امأ  و  لقع . وذ  وه 

اهتاذب ۀفورعم  نوکت  امنإ  و  لوقعلاب . تفرع  اذإ  فرعت  امنإف  لعفلاب  امأ  و  ةوقلاب : الإ  اهتاذب  ۀفورعم  نوکت  ۀیـسنجلا ال  ۀـعیبطلاف  ۀـیقیقحلا ،
ذخأت ۀیناهربلا  ۀقیرطلا  نإف  لوقعلا ، دنع  فرعأ  ۀیسنجلا  ۀعیبطلا  نأ  دحأ  رکنی  و ال  لعفلاب . ۀفورعم  ریـصت  نأ  دیرن  يذلا  وحنلا  یلع  ةوقلاب 
كانه هب  لبقتن  نحن  و  تایعیبطلل . همیلعت  ءادتبا  یف  لوألا  ملعملا  هب  حرصی  امک  ۀعیبطلا  دنع  فرعأ  وه  ام  یلإ  لوقعلا  دنع  فرعأ  وه  امم 

. هیف رمألا  حرشن  و 
يزیچ بسحهب  نآ  هچرگا  اریز  تسا  رتهتخانش  تعیبط  دزن  یسنج  ینعم  هک : دنک  حرطم  دناهتفگ  یـضعب  هک  ار  هچنآ  یـسک  رگا  ( 133)

تقیقح رد  سنج  هک  وت  نخـس  نیا  دوشیم : هتفگ  وا  خساپ  رد  تسا . رتهتخانـش  تقیقح  رد  هسفن و  یف  لاحره  رد  دشابن ، هدـش  هتخانش 
لقع ای  نآ  يهدنـسانش  و  دوشیم ، هتخانـش  نآ  يهدنـسانش  اـب  طاـبترا  رد  افرـص  زیچ  کـی  اریز  درادـن ، یلّـصحم  ینعم  تسا  رتهتخاـنش 

تسا فرعا  يزیچ  نآ  تعیبط  دزن  اّما  تسا . لقع  ياراد  هچنآره  ای  تسام ،
113 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یـسنج تعیبط  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  یقیقح  تفرعم  رگا  سپ  دـنکیم ، بلط  هراعتـسا  لیبس  رب  لک  ماظن  دـصق  رد  ار  نآ  تعیبط  هک 
هوقلاب روطهب  دوخبدوخ  و  دوش ؛ یئاسانش  ام  لقع  طسوت  هک  دوشیم  هتخانـش  لعفلاب  ینامز  طقف  و  هوقلاب : رگم  تسین  هتخانـش  دوخبدوخ 

؛ تسین رکنم  یسک  تسا  رتهتخانش  ام  لقع  دزن  یسنج  تعیبط  هک  ار  نیا  دوش . هتخانش  لعفلاب  مینکیم  هدارا  هک  يوحن  هب  تسا  فورعم 
رد لوا  ملعم  هک  روطنامه  دنکیم ، ریس  تسا  رتهتخانش  تعیبط  دزن  هچنآ  يوس  هب  تسا  رتهتخانـش  اهلقع  دزن  هچنآ  زا  ناهرب  قیرط  هچ 

138 داد . میهاوخ  رارق  حرش  دروم  تایعیبط  رد  میاهتفریذپ و  ار  نآ  ام  تسا و  هدومن  حیرصت  نآ  هب  یشیوخ  یعیبط  تامیلعت  زاغآ 
أدـبم لاقی  و  اقلطم ، ملعلا  بسحب  ناهربلا  أدـبم  لاـقیف  نیهجو . یلع  لاـقی  ناـهربلا  أدـبم  و  ( 134  ) ناهربلا أدـبم  یف  رـشع  یناثلا  لصفلا 

نایب قلعتی  نأ  اهنأش  نم  سیل  يأ  قالطالا ، یلع  طسو  تاذ  ریغ  ۀـمدقم  وه  اقلطم  ملعلا  بسحب  ناهربلا  أدـبم  و  اـم . ملع  بسحب  ناـهربلا 
. اهلبق اهنم و  مدقأ  يرخأ  ۀمّدقم  نوکتف  طسوأ  دحب  ابلس - وأ  اباجیإ  تناک  اهعوضوم - یلإ  اهلومحم  ۀبسن 

ناهرب 139 أدبم  رد  مهدزاود  لصف 

أدبم و  صاخ 141 . یملع  بسحهب  ناهرب  أدـبم  و  ملع 140 ، قلطم  بسحهب  ناهرب  أدـبم  دوشیم : هتفگ  هجو  ود  رب  ناـهرب  أدـبم  ( 134)
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تبـسن نایب  هک  تسا  نیا  نآ  نأش  ینعی  درادن ، زاین  طسوا  دح  هب  قلطم  روطهب  هک  ياهمدـقم  زا  تسا  ترابع  ملع ، قلطم  بسحهب  ناهرب 
دیآیم مزال  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  درادن ، زاین  طسوا  دـح  هب  دـشاب - یبلـس  ای  یباجیا  هیـضق  هکنآ  زا  معا  نآ - رد  عوضوم  هب  لومحم 

. دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رب  مدقم  وحن  هب  نآ و  زا  لبق  يرگید  يهمدقم  هک 
عضوی هنکل  هسفن ، یف  طسو  اذ  نوکی  نأ  زوجی  ام  ملع  بسحب  ناهربلا  أدبم  و  ( 135)

114 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یف هطـسو  نوکی  وأ  هعم ، وأ  هلبق  ملع  یف  هطـسو  نوکی  نأ  امإ  لب  طسو ، ملعلا  کلذ  یف  هتبترم  یف  هل  نوکی  اعـضو و ال  ملعلا  کـلذ  یف 

. هیف لاحلا  فرعتس  امک  ۀبترملا  کلت  دعب  ملعلا  کلذ 
لـصا ناونع  هب  ملع  نآ  رد  یهتنم  دـشاب ، طسوا  دـح  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  صاخ ، یملع  بسحهب  ناهرب  أدـبم  هک  تسا  زیاـج  و  ( 135)

نآ هارمه  ای  لبق  یملع  رد  ای  نآ  طسوا  دح  هکلب  دشاب ، هتـشادن  طسوا  دح  روکذم ، ملع  رد  أدبم  نآ  هبترم  نیا  رد  دوش و  عضو  عوضوم 
. تفای یهاوخ  ار  ینعم  يدوز  هب  هک  روطنامه  دشاب ؛ دعب  يهبترم  رد  یهتنم  ملع  نیمه  رد  ای  و  دشاب ،

. ایناهرب رخآلا  نوکی  نأ  نکمی  هنیعب و ال  ضیقنلا  یفرط  دحأ  امهنم  دحاو  لک  نأ  یف  ناقفتی  و  ناهربلا . أدـبم  نم  نیمـسقلا  الک  و  ( 136)
. تملع ام  یلع  هنیعب  سیلف  ضیقنلا  یفرط  دحأ  تناک  نإ  ۀیلدجلا و  نأب  ۀیلدجلا  ۀمدقملا  نافلاخی  و 

فرط ود  زا  یکی  طقف  اهنآ  زا  کیره  رد  هک  دـنراد  كارتشا  تیـصوصخ  نیا  رد  دنتـسه و  ناـهرب  أدـبم  روکذـم  مسق  ود  ره  و  ( 136)
هک دـنراد  فـالتخا  یلدـج  يهمدـقم  اـب  تیـصوصخ  نیا  رد  و  دـشاب . یناـهرب  رگید  فرط  هک  تسین  نآ  ناـکما  تسا و  نـّیعتم  ضیقن 

142 ياهتسناد . هک  روطنامه  تسین  نّیعتم  دوخبدوخ  اّما  تسا ، ضیقن  فرط  ود  زا  یکی  دنچره  یلدج  يهمدقم 
ۀمدـقملا فراعتملا و  ملعلا  یمـست  اهنإف  لقعلا ، ریغ  ۀـهج  نم  بستکت  ۀـتبلأ و ال  اهل  طسو  ناـهرب و ال  أدـبم  یه  یتلا  ۀـمدقملا  و  ( 137)

. اعضو اهنومسی  مهنأ  رهاظلا  یفف  ۀمدقم - وأ  دح  ناک  ءاوس  انیقلت - مولعلا  تاحاتتفا  یف  نقلی  امم  اهدعب  ءیش  لک  امأ  و  اهلوبق . بجاولا 
بجاو يهمدـقم  فراعتم و  ملع  دوشن ، باستکا  لقع  قیرط  زا  زج  هتـشادن و  طسوا  دـح  هتبلا  دـشاب و  ناهرب  أدـبم  هک  ياهمدـقم  ( 137)

ار همدقم - هاوخ  ّدح ، هاوخ  دننکیم - نیقلت  مولع  زاغآ  رد  هک  روکذم ، ناهرب  أدبم  زا  ریغ  رگید ، ياهزیچ  مامت  و  دوشیم . هدیمان  لوبقلا 
143 دنمانیم . عضو » »

یلع لاقی  دق  دحلا  ناک  نإ  و  ۀمدقم . لک  فلاخی  لب  اهـسفنب ، ۀنیب  تسیل  اهمیلـست و  مّلعتملا  فّلکی  یتلا  ۀمدقملا  فلاخی  دحلا  و  ( 138)
نإ لوقی  نأ  لئاقل  امک  الثم  ۀمدقم : ۀئیه 

115 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ةدحولا مسا  ینعم  روصتی  نأ  لب  ام ، لومحم  ةدحولا  یلع  قدـصی  نأ  سیل  ضرغلا  نأ  ۀـفلاخملا  هجو  و  مکلاب . مسقنی  ام ال  یه  ةدـحولا 

یف نوکی  ۀمدقملا و ال  ۀئیه  یلع  لاقی  لوقب  الإ  کلذ  نیقلت  یلإ  لیبس  مث ال  اذک . تسیل  وأ  اذـک  یه  له  اهنأ  ال  ةدـحولا ، تاذ  ینعم  وأ 
نإ أطخ  یف  لب  قیدصتلا  ینعم  یف  ال  تعقو - نإ  دودحلا - یف  ۀعزانملا  عقت  امنإ  مسا . ّلک  هل  عضوی  نأ  دج  لکل  نأل  ۀتبلأ : ۀعزانم  کلذ 

. روصتلا قیدصتلا ال  اهب  ررقیل  دروت  امنإف  ۀمدقملا  امأ  و  روصتلا . یف  عقو 
دنچره تسا . توافتم  ياهمدقم  ره  اب  دح  هکلب  دراد ، توافت  دوشیم  فیلکت  مّلعتم  رب  نآ  رب  میلست  هک  ینّیب  ریغ  يهمدقم  اب  دح  ( 138)

لباق ّتیمک  رظن  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  تدـحو  دـیوگب : یـسک  هکنیا  دـننام  دوشیم ، نایب  همدـقم  هیـضق و  کـی  تروص  هب  ّدـح 
هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دوش ، تابثا  تدحو »  » رب یلومحم  هک  تسین  نیا  دوصقم  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  توافت  هجو  تسین . میـسقت 

نایب و يارب  و  تسین . ای  تسا  نالف  تدـحو  هک  دوش  قیدـصت  هکنیا  هن  دوش ، رّوصت  تدـحو »  » تقیقح ینعم  اـی  تدـحو »  » یظفل ینعم 
دناوتیم یمـسر  ره  يارب  يّدح  ره  اریز  درادـن ، هعزانم  هتکن  نیا  رد  یـسک  هتبلا  تسین و  هیـضق  هب  لسوت  زج  ياهراچ  دوصقم  نیا  نیقلت 

اّما دوب . دـهاوخ  روصت  رد  ياطخ  رد  هک  قیدـصت  ینعم  رد  هن  هعزانم  نیا  هتبلا  دوش ، عقاو  هعزاـنم  فیراـعت  دودـح و  رد  رگا  دوش . عضو 
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. روصت هن  تسا  قیدصت  نتشاد  رّرقم  همّدقم  زا  دوصقم 
هنأل ال اـعوضوم ، الـصأ  سیل  عضو و  دـحلا  و  عوضوملا . لـصألا  وه  و  رخآ ، مساـب  دـحلا  نود  صتخت  ۀیعـضولا  ۀـمدقملا  نإ  مث  ( 139)

. بلس هیف و ال  باجیإ 
عوضوم لصا  اما  تسا ، عضو  دـح  تسا . عوضوم  لصا  نآ  دـباییم و  صاـصتخا  دـح  زا  ریغ  يزیچ  هب  یعـضو  يهمدـقم  یهاـگ  ( 139)

. درادن هار  نآ  رد  باجیا  بلس و  اریز  تسین ،
ملعتملا سفن  یف  سیل  و  ۀـلهاسملاب ، لوبقم ، یلإ  عوضوملا  لصألا  نومـسقی  موق  و  ةرداـصملاب . عوضوملا  لـصألا  نوّمـسی  موق  و  ( 140)
ملعتملا سفن  یف  هتقو و  یف  هنایب  مّلعملا  نامـض  بسحب  هیف  فّقوتم  یلإ  و  عوضوملا » لصألا   » مساـب يرخأ  ةرم  هنوصخی  و  هفلاـخی ، يأر 

مل وأ  هفلاخی  ام  ملعتملا  سفن  یف  ناک  یلوأ - ریغ  وأ  ایلوأ  ناک  ام - قیدـصت  هیف  عوضوم  لـصأ  لـکل  عضو »  » اولاـق اـمبر  و  هفلاـخی . يأر 
. نکی

116 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
قیرط زا  لوـبقم  ( 1 : ) دـننکیم میـسقت  مسق  ود  هب  ار  عوضوم  لصا  رگید  ياهدـع  و  دـنمانیم . هرداصم  ار  عوضوم  لـصا  ياهدـع  ( 140)

هب تبسن  هچنآ  ( 2  ) دنمانیم و عوضوم  لصا  ار  مسق  نیا  هک  دشاب ، هتشادن  دوجو  نآ  فلاخم  يأر  مّلعتم  سفن  رد  هک  يوحن  هب  هلهاسم ،
دمآ دــهاوخ  بـلطم  ناـیب  رگید  ياـج  رد  هـک  مـّلعم  تنامــض  نیارباـنب  ار  نآ  يو  یلو  دراد  دوـجو  فلاـخم  ییأر  مـّلعتم  سفن  رد  نآ 

رد هکنیا  زا  معا  دـشاب ، یلّوا - ریغ  یلّوا و  قیدـصت  زا  معا  قیدـصت - یعون  نآ  رد  هک  ار  یعوـضوم  لـصا  ره  هک  اـسبهچ  و  دریذـپیم .
. دنمانیم عضو  دشابن ، ای  دشاب  نآ  فلاخم  يأر  ملعتم  سفن 

لکلا نإ  لاق  نم  يوق  لثم  لقعلا : نود  ناسللاب  لاقی  قحلا  رهاظ  فلاخی  يأر  لـک  عضولا  مساـب  لوـألا  میلعتلا  یف  یّمـس  اـمبر  و  ( 141)
. ۀکرح هنإ ال  دحاو و 

نیا لثم  تسا ؛ هدـیمان  عضو  دوش  هتفگ  ناـبز  رد  طـقف  لّـقعت و  نودـب  افرـص  هک  ار  قح  رهاـظ  فلاـخم  يأر  ره  لوا ، میلعت  رد  و  ( 141)
. درادن دوجو  تکرح  ای ، تسا ، ناسکی  زیچ  همه  هک : نخس 

هترطف یف  صقنل  امإ  کلذ  و  اعاضوأ ، هیلإ  سایقلاب  تاـیلوألا  ریـصتف  ۀـیلوأ ، لـقعلا  یف  تاـیلوألا  روصت  نع  ملعتملا  رـصق  اـمبر  و  ( 142)
ظفللا ناک  امبر  و  اهضیقن . جتنی  الئل  یلوألا  دراهب  مزلی  ةروهشم  وأ  ۀلوبقم  ءارآب  هترطف  نم  شّوشتل  وأ  یّنس ؛ وأ  یضرم  ثداح ، وأ  یلـصأ 

نع هدعب  هدیرجت و  هتیلکل و  اریثک  نوکی  دق  هضومغ  و  هل . نعذأ  مهف  اذإف  مهفی ، اضماغ ال  ینعملا  نوکی  وأ  لدبی ، نأ  جاتحیف  موهفم  ریغ 
. رکذی دقف  تبثی ، ناک ال  نإ  ءارقتسالا و  نأل  اریثک  عفتنیف  تایئزجلا  بطاخملا  يرقتسی  دق  اذه  لثم  یف  و  لایخلا .

نآ هب  تبـسن  تایلّوا  تروص  نیا  رد  و  دـشاب ، رـصاق  دنتـسه  یلّوا  لقع  رد  اهنآ  هکنیا  ناونع  هب  تاّیلّوا  رّوصت  زا  مّلعتم  اـسب  يا  ( 142)
نس رغـص  ای  ضرم  زا  یـشان  صقن  زا  ای  تسوا  ترطف  رد  یلـصا  صقن  زا  یـشان  ای  روصت  رد  روصق  نیا  و  دش ؛ دنهاوخ  عاضوا  صخش ،

ّدر قیرط  زا  هک  دـنک  مزلم  ار  وا  اـت  دراد  روهـشم  لوـبقم و  ءارآ  لـباقم  رد  وا  ترطف  هک  تسا  یـشیوشت  رطاـخ  هب  اـی  و  دریگیم ؛ تأـشن 
ار نآ  مّلعتم  هدوب و  ضماغ  ینعم  اـی  دـشاب . زاـین  نآ  لیدـبت  هب  هدوبن و  موهفم  ظـفل  هک  اـسبهچ  و  دریگب . هجیتن  ار  اـهنآ  ضیقن  تاـیلّوا ،

. دنک ناعذا  نآ  رب  دمهفب  ار  نآ  هک  یتقو  و  دمهفن ،
ءارقتـسا زا  مّلعم  يدراوم ، نینچ  رد  دوشیم ؛ لصاح  ملعتم  لایخ  زا  شندوب  رود  نآ و  ندوب  يدیرجت  تیلک و  زا  یهاگ  طقف  یگدیچیپ 

ار بلطم  دنچره  ءارقتسا  اریز  دیوجیم ، دوس  یئزج  دراوم 
117 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دهدیم رکذت  يراب  دنکیمن ، تباث 
وأ ۀـبرجتلا ، سحلاب و  وأ  لقعلا ، لوأ  یف  اهلوبق  بجاو  تامدـقم  دودـح و  مولعلا  ئدابم  نأ  عضن  نأ  بجیف  اهلک  لاوحألا  یلع  و  ( 143)
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لوصألا تسیل  و  تارداصم . و  ملعتملا ، يأر  اهفلاخی  نکل ال  اهیف و  كوکـشم  ۀـعوضوم  لوصأ  اذـه  دـعب  و  لـقعلا . یف  یهیدـب  ساـیقب 
عیمج اهیف  لمعتسیف  ۀسدنهلا  امأ  و  باسحلاک . طقف  تایلوألا  دودحلا و  اهیف  لمعتـسی  ام  مولعلا  نم  لب  ملع ، لک  یف  لمعتـست  ۀعوضوملا 

. زیمم ریغ  اطولخم  نکل  و  کلذ ، عیمج  هیف  لمعتسی  دق  اضیأ  یعیبطلا  ملعلا  و  کلذ .
دنالوبقلا 144، بجاو  لقع  لوا  رد  ای  تامدقم  مینک ؛ عضو  مولع  يدابم  ناونع  هب  ار  تامدقم  دودح و  هک  تسا  مزال  یلک  روطب  ( 143)

لوصا روما ، نیا  زا  دـعب  و  دـندرگیم . تفاـیرد  لقع 146 ، رد  یهیدـب  یـسایق  قیرط  زا  اـی   145 دـنوشیم ، هتفریذـپ  هبرجت  سح و  اب  اـی 
یملع ره  رد  هعوـضوم  لوـصا  دـنراد . رارق  تارداـصم  و  درادـن - فلاـخم  يأر  اـهنآ  لاـبق  رد  مّلعتم  هک  کیکـشت - لـباق  يهعوـضوم 
يدابم نیا  يهمه  هسدـنه  رد  اما  باسح ؛ دـننام  دـننکیم ، لامعتـسا  ار  دودـح  تاّیلوا و  طـقف  مولع  زا  یخرب  هکلب  دـنوشیمن ، لامعتـسا 

دروم هدـشن  هداد  زیمت  طوـلخم و  تروـص  هب  تداـع ، رب  اـنب  یهتنم  يداـبم  نیا  يهمه  یهاـگ  زین  یعیبـط  ملع  رد  و  دـنوشیم . لامعتـسا 
. دنریگیم رارق  لامعتسا 

اهب انقیدـصت  نوکی  نأ  بجیف  ناهربلا ، ئدابم  ببـسب  ناهربلا  هعقوی  امنإ  و  لوهجمب ، انیقی  اقیدـصت  اـنل  عقوی  ناـهربلا  ناـک  اـمل  و  ( 144)
اهب انقیدـصت  نوکی  نأ  لب  طقف ، ةرداصمب  سیل  يذـلا  يأ  اهـضعب ، وأ  اهلک  ناهربلا  ئداـبمب  نیقدـصم  نوکن  نأ  اـنیفکی  سیل  و  امدـقتم .

و دضلاب . لب و  طقف ، ضیقنلاب  لباقملا  سیل  و  ۀجیتنلا . لباقمب  انبیذکت  نم  دشأ  اهتالباقمب  انبیذکت  و  ۀجیتنلاب ، انقیدـصت  نم  یلوأ  ودـکآ 
نم ناک  اذإ  رثکأ  ودکآ  ۀلعلا  یف  ینعملا  کلذ  نوکی  نأ  بجیف  هیف ، ناکرتشی  ینعم  یف  ءیـشل  ۀلع  ءیـش  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  بجو  امنإ 

دـلولاک و رثکأ  ّبحی  نأب  یلوأ  ببـسلاف  رخآلا ، بحن  نأل  ببـس  امهدـحأ  بح  نکل  نیئیـش  ّبحن  انک  اذإ  اـنإف  رخـآلا . یف  لـصحی  هلجأ 
دـضلا نم  ۀـطلاخمل  وأ  رخآلا  یف  صقنل  وهف  رخآلا  نم  رمأب  یلوأ  امهدـحأ  نإ  لاقی  نیئیـش  لـک  نأ  نظی  نأ  بجی  سیل  و  دـلولل . ملعملا 
ءایشلا نوکی  یتح  ۀیـضایب ، دیزأ  رخآلا  نوکیف  ۀیداوس  دیزأ  ناک  داوسلا و  سفن  یف  كراش  ام  ۀیداوسلاب  یلوألا  نأ  نم  نظی  امک  رخآلل ،

یلوأ رخآلا  ناک  اذإ  قدصلاب  یلوأ  نوکی  امنإ 
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هـسفن یف  رمألا  هل  امهدحأ  نکل  ءاوس  ۀعیبط  یف  اناک  اذإ  اذک  نم  اذکب  یلوأ  اذک  نإ  لاقی  دق  لب  بذکلا . نم  ءیـش  هطلاخیف  قدـصاللاب 
امهدحأب قدصت  سفنلا  تناک  دـعب ، رخآلاب  لبق و  نیرمألا  دـحأب  تقدـص  نکل  امهیلک ، نیرمأب  سفنلا  تقدـص  اذإ  و  دـعب . رخآلل  الوأ و 

لصفلا اذه  کشّوش  نإف  ینعملا . اذهل  دشأ  لوألاب  قیدصتلا  ناکف  لوألا ، یلإ  ۀتفتلم  لب  هسفن  هیلإ  ۀتفتلم  سیل  رخآلاب  و  هسفن ، هیلإ  ۀتفتلم 
. هیف يودج  ریبک  الف  هعدف 

مزال سپ  دوشیم ، لصاح  ناهرب  يدابم  ببـس  هب  رما  نیا  و  دنکیم ، دیلوت  ینیقی  قیدصت  لوهجم ، يهرابرد  ناهرب ، هک  اجنآ  زا  ( 144)
نآ ینعی  ناهرب ، يدابم  زا  یضعب  ای  همه  قیدصت  فرص  دشاب . مدقم  هجیتن ] هب  تبسن  ام  قیدصت  زا   ] يدابم هب  تبسن  ام  قیدصت  هک  تسا 

هتشاد تیولوا  هدوب و  دکآ  هجیتن  هب  قیدصت  هب  تبسن  يدابم  نیا  هب  قیدصت  دیاب  هکلب  دنکیمن ، تیافک  دنتسین ، هرداصم  طقف  هک  يدابم 
زا روظنم  و  دشاب 147 . هتـشاد  دیکأت  تیولوا و  دیاب  ام ، فرط  زا  هجیتن  لباقم  بیذـکت  هب  تبـسن  يدابم  لباقم  قیدـصت  نینچمه  دـشاب ؛

تلع كرتشم  ینعم  کی  رد  يزیچ ، هاگره  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  تسا . رظن  ّدم  مه  دض  هکلب  تسین ، ضیقن  طقف  اجنیا ، رد  لباقم 
ود رگا  الثم  دوشیم . لصاح  لولعم  رد  نآ ، قیرط  زا  اریز  دشاب ، دایز  دکآ و  تلع  رد  كرتشم  ینعم  نیا  تسا ، بجاو  دشاب ، رگید  زیچ 

دراد تیولوا  ببس  تروص  نیا  رد  دشاب ؛ يرگید  نتشاد  تسود  ببس  یکی  نتـشاد  تسود  هک  يوحن  هب  میـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  زیچ 
تیولوا يرگید  هب  تبـسن  یکی  هک  يزیچ  ود  ره  هک  دوش  ناـمگ  دـیابن  و  دـنزرف . ملعم  دـنزرف و  دـننام  دوـش ، هتـشاد  تسود  رتشیب  هک 

هک دوشیم  نامگ  هک  روطناـمه  تسا ؛ رما  نآ  دـض  هب  يرگید  یگدولآ  رگناـشن  اـی  يرگید  صقن  رگناـشن  تیولوا ، نیا  دـشاب ، هتـشاد 
یتقو هکنیا  ات  تسا ؛ يرگید  رد  يدیفـس  ندوب  دایز  یکی و  رد  یهایـس  ندوب  دایز  رگناشن  تسا ، كرتشم  هایـس  رد  هچنآ  ندوب  رتهایس 
یهاگ هکلب  ددرگ . هتخیمآ  نآ  اب  بذک  زا  يزیچ  دـشاب و  هتـشاد  تیولوا  قدـص  لباقم  هب  يرگید  دـشاب  هتـشاد  تیولوا  قدـص  هب  یکی 
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نـالف نکل  تسا ، ناـسکی  ود  ره  تعیبـط  هکیلاـح  رد  دراد  تیولوا  رگید  زیچ  نـالف  زا  تیـصاخ  نـالف  هب  زیچ  نـالف  هک  دوشیم  هتفگ 
ود نآ  زا  یکی  ادتبا  هک  يوحن  هب  وا  سفن  هاگره  و  دوشیم . تباث  یلوا  زا  دعب  يرگید  يارب  تسا و  تباث  هسفنیف  یکی  يارب  تیـصاخ 

یلوا هب  هجوت  اب  هکلب  نآ  دوخ  هب  هجوت  اب  هن  ار  يرگید  نآ و  دوخ  هب  هجوت  اب  ار  یلوا  سفن  عقاو  رد  دـنک ؛ قیدـصت  ار  يرگید  سپـس  و 
. تسا رتدیدش  ینعم  نیا  هب  یلوا ، قیدصت  تروص  نیا  رد  سپ  تسا ؛ هدرک  قیدصت 

. تسین دنمدوس  دایز  اریز  نک ، اهر  ار  نآ  دنک ، شوشم  ار  وت  نهذ  فارگاراپ  نیا  بلاطم  رگا 
یتلا عیمجف  : » لیق ام  لیق  ثیح  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  ام  عمس  امل  هنأ  ملعا  و  ( 145)
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ینعأ عوضوم : لصأ  یه  و  اعـضو ، اهعـضی  امنإف  ملعتملا  دـنع  نونظم  وه  امل  هذـخأ  ناـک  نإ  اـهنیبی ، مل  ثیح  نم  ۀـلوبقم  یه  اهذـخأی و 

، دض یلع  هنظ  ثیح  نم  وأ  دحاو ، نظ  هنیعب و ال  هیف  هل  سیل  ثیح  نم  هذـخأ  وه  نإ  امأف  طقف . کلذ  دـنع  اهنکل  قالطإلا  یلع  عضولا ال 
وه ةرداصملا  نأ  کلذ  و  عوضوملا ، لصألا  نیب  ةرداصملا و  نیب  لوألا  میلعتلا  یف  روکذملا  قرفلا  وه  اذـه  و  ةرداصم ، هیلع  رداصی  امنإف 
وه عوضوملا  لصألا  نأ  اونظ  هنیبی ، مل  ثیح  نم  هلمعتـسی  نهربتم و  وه  ناسنإلا و  هذـخأی  يذـلا  اذـه  وه  و  ملعتملا ، نظل  الباقم  ناـک  اـم 

یندأ رّکف  اذإ  هتقیقح  ملعتملا  رضحی  يذلا  وه  عوضوملا  لصألا  نأک  لب  لمأت ؛ یندأب  نیبتی  ام ال  ةرداصملا  نأ  و  لمأت ، ینذأب  نیبتی  يذلا 
فاشکتسالا وه  لمأتلا  نوکی  نأ  امإ  لمأت  یندأب  نیبتی  يذلا  نإف  کلذک . رمألا  سیل  کلذ و  یلإ  هل  لیبس  ام ال  وه  ةرداصملا  نأ  و  رکف ،

و ظفللا . موهفم  نع  ۀلفغلا  نم  عونل  هنیبتی  ملعتملا و ال  هنع  لهذی  مث  ملعی  نأ  هقح  ءیشلا  نوکی  نأ  وه  و  هیبنتلا : لیبس  یلع  ظفللا  موهفمل 
وه يذلا  مسقلا  یف  ضرعی  امنإ  سیلف  روصتلل  فاشکتسالا  امأف  همهف . یف  هقدص ال  یف  لوقلا  لاحل  فاشکتـسالا  وه  لمأتلا  نوکی  نأ  امإ 

لمأتلا امأف  ملعتملا . هبنی  نأ  جاتحیف  ترکنأ  یتح  تلفغأ  اهنع و  بهذ  امبر  اهنإف  ۀیقیقحلا ؛ لئاوألا  یف  اضیأ  عقی  دق  لب  عوضوملا ، لصألا 
یلع لهـسی  عونب  عضوم  یف  طسوألا  دـحلا  ءاغتبا  وه  فاشکتـسالا  اذـه  نوکیف  طسولاب ، ـالإ  حـضتی  ـال  لوهجملاـب  قیدـصتلاف  قیدـصتلل 

ۀلهـسلا لئاسملا  نم  ریثک  راص  کلذک  ناک  نإف  ۀعوضوم . الوصأ  طاسوألا  ۀـلیلقلا  لئاسملا  بلاطملا و  نوکت  نأ  هبـشیف  هکاردإ . ملعتملا 
تامدقملا یه  ۀعوضوملا  لوصألا  لب  لاحم . اذه  و  ۀعوضوملا : لوصألا  ۀلمج  نم  لمأت ، یندأب  ملعتملا  اهل  نطفی  یتلا  ۀـسدنهلا  یف  یتلا 

نم هاری  ام  نأب  هتقث  ملعملاب و  هنظ  نسحب  اهنظ  اهلبق و  دق  ملعتملا  ناک  ذإ  يرخأ  ۀعانـص  یف  نیبت  نأ  اهقح  نم  یتلا  اهـسفنأ  یف  ۀلوهجملا 
. قدص کلذ 

: هک دناهدینش  لوا  میلعت  رد  ار  وطسرا  نخس  نیا  ياهدع  هک  اجنآ  زا  نادب  و  ( 145)
مّلعم دراد ، نظ  نآ  هب  تبـسن  مّلعتم  هک  دشاب  يوحن  هب  رگا  دنک ، ذخا  لوبقم  ناونع  هب  نییبت و  نودب  ار  اهنآ  مّلعم  هک  یتامدقم  يهمه  »

ماقم و نآ  رد  عضو  طقف  هکلب  تسین ، قالطالا  یلع  عضو  دوصقم  و  دوشیم : هدـیمان  عوضوم  لصا  ياهمدـقم  نینچ  هدرک و  عضو  ار  نآ 
. تسا رظن  ّدم  هبترم 

رد دشاب ، هتشاد  ار  همدقم  نآ  لباقم  نظ  ای  دشاب ، هتشادن  یـصاخ  نظ  چیه  نآ  يارب  مّلعتم  هک  دنک  ذخا  يوحن  هب  ار  همدقم  ملعم  رگا  اّما 
، هرداصم عوضوم و  لصا  نیب  قرف  ناـیب  رد  ار  نخـس  نیا  لوا  ملعم  و  ، 148 دوشیم » هتفریذپ  هرداصم  ناونع  هب  همدـقم  نآ  تروص  نیا 

هک ياهمدقم  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  رارق  مّلعتم  نظ  لباقم  رد  هرداصم  هک  تسا  نیا  قرف  نیا  تسا و  هتفگ 
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تـسا ياهمدقم  زا  ترابع  عوضوم  لصا  هک  دناهدرک  نامگ  هدع  نآ  دنکیم . لامعتـسا  ار  نآ  نییبت  نودب  ناهرب ، يهماقا  ماقم  رد  ناسنا 
اب مّلعتم  يارب  عوضوم  لصا  تقیقح  هک  دناهتفگ  و  دوشن . نییبت  لمأت  نیرتمک  اب  هک  ياهمدقم  هرداصم  دوش و  نییبت  لمأت  نیرتمک  اب  هک 

نینچ وطـسرا  روظنم  هکنآ  لاح  و  تفاـی . هار  نآ  هب  رکف  اـب  ناوتیمن  هک  تسا  ياهمدـقم  هرداـصم  یلو  دوشیم ، لـصاح  رکف  نیرتمک 
نیا و  تسا ، هیبنت  لیبس  رب  ظفل  موهفم  هب  نتفای  تسد  لمأت  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  ای  دوشیم ، نییبت  لـمأت  نیرتمک  اـب  هچنآ  اریز  تسین ؛
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ار نآ  ظـفل  موهفم ، زا  تلفغ  رطاـخ  هب  دزاـس و  شومارف  ار  نآ  مّلعتم  نآ  زا  دـعب  و  دوش ، هتـسناد  دوـخبدوخ  همدـقم  هک  تسا  یلاـح  رد 
لـصا هب  همدـقم ، روصت  هب  نتفای  تسد  اّما  نآ . مهف  هن  تسا ، همدـقم  قدـص ، هب  نتفاـی  تسد  لـمأت  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  اـی  و  دـمهفن .
راکنا یتح  تلفغ و  دروم  ایاضق  نیا  اسب  هچ  اریز  تسا . مزال  مه  یقیقح  یلّوا  يایاضق  رد  لمأت  نیا  یهاگ  و  درادـن ، صاصتخا  عوضوم 

قیرط زا  زج  لوهجم  رما  کی  قیدصت  هک  تسا  نشور  دشاب  همدقم  قیدـصت  لمأت ، زا  روظنم  رگا  اما  دوش . مزال  مّلعتم  هیبنت  دـنوش و  عقاو 
یعون هب  ار  همدقم  كاردا  هک  دوب  دهاوخ  طسوا  دح  نتسج  انامه  نتفای ، تسد  زا  روظنم  تروص  نیا  رد  و  دوشیمن ، لصاح  طسوا  دح 
لوصا همه  دنتـسه ، طسوا  دح  ياراد  تردن  هب  هک  یلئاسم  بلاطم و  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  همزال  اجنیا  زا  و  دنادرگ . ناسآ  مّلعتم  رب 
عوضوم لوصا  وزج  دباییمرد  یلمأت  نیرتمک  اب  ار  اهنآ  مّلعتم  هک  هسدنه  ناسآ  لئاسم  زا  يرایـسب  دـشاب ، نینچ  رگا  و  دنـشاب ، عوضوم 

هاگره دنوش ، نییبت  يرگید  ملع  رد  دیاب  دناهتخانشان و  دوخبدوخ  هک  دنتسه  یتامدقم  عوضوم ، لوصا  اریز  تسا . لاحم  نیا  دنوشیم و 
. دریذپب اهنآ  قدص  زا  مّلعم  مهف  قیثوت  ملعم و  هب  نظ  نسح  رطاخ  هب  ار  اهنآ  مّلعتم 

دنع نوکی  نأ  هیف  ۀلمجلاب  دکؤملا  و  ائیش . نظی  مل  وأ  ۀلباقم  نظ  ملعملا  هاری  ام  نظی  ملعتملا ال  نکل  کلذک ، ناک  ام  ةرداصملا  و  ( 146)
یف لئاسملا  نم  ناک  وأ  ئدابملا  نم  ناک  هنظی ، مل  نإ  همیلست و  ملعتملا  فّلکت  ام  یه  ةرداصملا  نوکت  نأ  هبـشألا  لب  هلباقی . نظ  ملعتملا 

. ۀمدقتم ۀجرد  یف  اهمیلستب  حمستسیف  دعب  نیبتت  یتلا  لئاسملاک  هنیعب : ملعلا  کلذ 
. رابتعاب ةرداصم  و  رابتعاب ، اعوضوم  الصأ  هسفنب  انیب  سیل  يذلا  دحاولا  أدبملا  نوکیف 

هتـشاد مّلعم  ّنظ  لباقم  یّنظ  هاوخ  دریذپیمن ، ار  نآ  زا  مّلعم  مهف  مّلعتم  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، عوضوم  لصا  لثم  مه  هرداصم  و  ( 146)
مّلعتم هک  تسا  ياهمدقم  زا  ترابع  دوشیم  هدیمان  هرداصم  ادیکأت  هچنآ  هرداصم ، ماسقا  زا  اصوصخم  دشاب ، هتشادن  یّنظ  الـصا  ای  دشاب ،

نآ هب  تبسن  مّلعتم  هک  تسا  ياهمدقم  زا  ترابع  هرداصم  یلک  روطهب  هکلب  دشاب . هتشاد  لباقم  ینظ  نآ  هب  تبسن 
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اب ار  نآ  دشاب ، هتـشادن  یّنظ  نآ  هب  تبـسن  دنچره  مّلعتم  هک  تسا  ياهمدقم  زا  ترابع  هرداصم  یلک  روطب  هکلب  دشاب . هتـشاد  لباقم  ینظ 
هتـساوخ ملعتم  زا  دنوشیم و  نییبت  ادعب  هک  یلئاسم  دننام  دشاب ؛ ملع  نآ  لئاسم  زا  ای  يدابم  زا  همدقم  نیا  هکنیا  زا  معا  دریذـپب ؛ فّلکت 

کی هب  دناوتیم  تسین  نّیب  دوخبدوخ  هک  يدحاو  يهمدقم )  ) أدـبم سپ  دریذـپب . هحماسم  روطب  ار  نآ  لوا  يهجرد  رد  العف  هک  دوشیم 
149 دوش . یقلت  هرداصم  يرگید  رابتعا  هب  عوضوم و  لصا  رابتعا 

لاقیف ۀعانـصلا . یف  نیبتی  ناک  اذإ  ۀعانـصلا  لئاسم  ضعبل  أدـبم  یف  لب  ۀعانـصلل ، أدـبملا  ریغ  یف  رابتعالا  کلذ  لـثم  نوکی  دـق  و  ( 147)
«. ةرداصم  » أدبملا کلذل 

کی لئاسم  زا  یـضعب  يارب  طقف  هکلب  تسین ، أدـبم  ملع  کی  مامت  يارب  هک  تسا  یئادـبم  کی  دروم  رد  هرداصم  رابتعا  یهاگ  و  ( 147)
. دوشیم هتفگ  هرداصم »  » یئأدبم نینچ  هب  دشاب ؛ هدش  نییبت  ادعب  ملع  نیا  دوخ  رد  أدبم  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  أدبم  ملع 

طسوألا ال ناک  ذإ  ةرداصم »  » نیتمئاق نع  صقانلا  ۀـهج  یف  نیطخ  ءاقتلا   » وه سدـیلقوأ و  باتک  یف  عضو  ام  نوکی  نأ  يرحلاـب  و  ( 148)
. ۀسدنهلا ۀعانص  نم  الإ  كانه  نوکی 

عـضو سدیلقا  باتک  رد  هک   150 دـننکیم ، عطق  ار  رگیدـمه  دنـشاب  هداح  يایاوز  تهج  رد  هک  یطخ  ود  لصا : تسا  هتـسیاش  و  ( 148)
. تسا هسدنه  لئاسم  زا  دوخ  نآ  تابثا  طسوا  دح  دنچره   151 دشاب ؛ هرداصم  تسا ، هدش 

«: ۀـیواستم طـیحملا  یلإ  زکرملا  نم  ۀـجراخلا  طوطخلا  نا   » ۀـسدنهلا یف  مهلوقک  نوکی  عوضوملا  لـصألا  نأ  نظ  نمم  بجعلا  و  ( 149)
راکرفب کلذ  لاق و  لمأت : یندأب  هنایب  عقی  امم  لاکشإلا  اذه  نوکی  مث  ۀیواستم . دحاول  ۀیواسملا  نأ  لکشی  و ال  الیلق ، لکشی  دق  اذه  نإف 

هل ناکل  راکرفلاب ، هیف  عفتنی  دـق  روصتلا  لیبس  یلع  ۀیـضقلا  هذـه  مّهفت  نإ  لاق  ول  لفاغلا  اذـه  نإ  يرمعل  و  هلبقیف . کلذ  ملعتملا  هب  فرعی 
همّلـس اذـک و  هزکرم  طوطخ  لکـش  اهب  ینعی  ةرئادـلا  نأ  ملعتملا  عمـس  اذإ  هنإف  کلذ ؟ نکمی  فیکف  قیدـصتلا  لـیبس  یلع  اـمأ  و  ینعم .
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ضرف دـعب  هیف  کشی  نأ  هنکمی  ـال  اذـه  و  ةرئاد . تسیل  ةرئاد  عضو  نوکیف  اذـک : ـال  اـهزکرم  طوطخ  ةرئاد و  عضی  نأ  هنکمی  مل  هدـحو ،
. ةرئادلا ضرف  نم  موزللا  نیب  اذه  نوکی  و  ةرئاد ؛ عضو 

نإف دوجو ؟ هل  سیل  مأ  دوجو  هل  ةرئاد  یمسملا  اذه  له  هنأ  وه  هیلع  لکشی  نأ  بجی  يذلا  لب 
122 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یف یلقعلا  رمألا  ححـصی  فیک  راکرفلاف  ادوجو  اهل  نأ  ضرف  ةرئادـلا و  دـح  عمـس  نأ  دـعب  طوطخلا  هذـه  لاـح  هیلع  لکـشأ  نأ  یلإ  غلب 
اطوطخ نأ  الإ  یـسح  وأ  یلقع  یئزج  راکرفب  ّلدی  نأ  نکمی  فیکف  یـسحلا ! نع  الـضف  هیف  کلذ  زعل  یلقع  راکرف  ناک  ول  و  ۀـسدنهلا ؟

؟ ایرورض اموزل  کلذک  ةوقلا  یف  هل  ۀیاهن  امم ال  طخ  لک  نأ  کلذ  نم  مزلی  فیک  و  ۀیواستم ؟ یه  هدودحم 
یف کشی  نإ  اهّدح - دق  هنکمی و  مل  ةرئادلا  دوجو  مّلس  نا  و  هضرفی . راکرف  لک  عم  کلذ  یف  کش  ةرئادلا  دوجو  یف  ملعتملا  کش  نإف 

. کلذ
ار هریاد  زکرم  هک  یطوطخ  : » دنیوگیم هسدنه  رد  هک  تسا  یلصا  دننام  عوضوم  لصا  هدرک  نامگ  هک  تسا  یسک  زا  نم  بجعت  ( 149)

دوخ زیچ ، کی  اب  يواسم  رما  ود   » هک لصا  نیا  اّما  تسا و  هدـیچیپ  یکدـنا  لـصا  نیا  اریز  دـنايواسم :». دـننکیم  لـصتم  نآ  طـیحم  هب 
هدرک و كرد  ار  نآ  مّلعتم  راگرپ ، طسوت  هک  تروص  نیا  هب  دوشیم : عفر  یکدنا  لمأت  اب  یگدـیچیپ  نیا  و  تسین ؛ هدـیچیپ  دـنايواسم »
. تشاد یئانعم  وا  فرح  زاب  دوشیم ؛ هدافتـسا  راگرپ  زا  روصت  ماقم  رد  هیـضق  مهف  رد  هک  دوب  هتفگ  رگا  درف  نیا  هک  تسادیپ  دریذـپیم !

نـالف ياراد  نآ  زکرم  طوطخ  هک  یلکـش  ینعی  هریاد  هک  هدینـش  ار  نیا  مّلعتم  رگا  اریز  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  قیدـصت  ماـقم  رد  اـّما 
نآ زکرم  طوطخ  هک  ار  ياهریاد  هک  درادن  ناکما  يو  يارب  رگید  تسا ، هتخانـش  هریاد  دح  ناونع  هب  هتفریذـپ و  ار  نآ  و  تسا ، تیـصاخ 
يو يارب  زین  و  تسین . هریاد  عقاو  رد  هک  هدرک  عضو  ار  ياهریاد  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  دـنک ، عضو  ضرف و  دـشابن  تیـصاخ  نآ  ياراد 

. تسا نشور  اموزل  هریاد  فیرعت  ضرف و  دوخ  زا  هتکن  نیا  و  دنک ؛ کش  نآ  رد  هریاد  فیرعت  ضرف  زا  سپ  هک  تسا  نکمم  ریغ 
هریاد فیرعت  ندینـش  زا  دعب  رگا  سپ  هن ؟ ای  دراد  یجراخ  دوجو  هریاد  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  لاکـشا  لباق  يو  يارب  هک  هچنآ  هکلب 

رد دـناوتیم  هنوگچ  راـگرپ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  لاکـشا  روکذـم  طوطخ  دروم  رد  زاـب  جراـخ ، رد  نآ  دوـجو  ندرک  ضرف  و 
؟ دنک نایب  ار  یلقع  يرما  هسدنه 

- یئزج راگرپ  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  یسح ! راگرپ  هب  دسر  هچ  دوبن  هتخاس  نآ  زا  راک  نیا  زاب  تشاد  دوجو  یلقع  راگرپ  رگا  یتح 
زا هک  یطوطخ  ندوب  يواسم  اترورض  هنوگچ  و  دوش ؟ للدم  دنايواسم ، مهاب  طخ  دنچ  هکنیا  زج  يزیچ  یسح - ای  یلقع  راگرپ  زا  معا 
وا کش  دـنک  ضرف  هک  يراگرپ  ره  اب  دـنک ، کش  هریاد  دوجو  رد  مّلعتم  رگا  و  دـیآیم ؟ مزال  راگرپ  اب  دـنایهانتمان  هوقلاـب  رادـقم  رظن 

152 دنک . کش  نآ  رد  هک  تسین  نکمم  يو  يارب  هتخانش ، ار  نآ  فیرعت  دح و  هتفریذپ و  ار  هریاد  دوجو  رگا  و  دوشیمن ؛ لیاز 
راکرفلاب عفتنا  و  ةرئادلا ، ام  مهف  نأ  دعب  کلذ  یف  کش  هلبأ  ملعتم  ناک  نإ  مث  ( 150)

123 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یتح ۀیواستم ، دحاو  رادقمل  ۀیواسملا  ریداقملا  نأ  مهفت  نع  نولفغیس  کلذ  نم  رثکأ  ءاهلب  نیمّلعتم  دجتسف  ۀلفغلا ، نع  هیبنتلا  لیبس  یلع 

. هیبنتلا لیبس  یلع  کلذ  مهل  نیبیف  طوطخ  ةرطسم و  مهل  ذخؤی 
زا تلفغ  ندرب  نیب  زا  هیبـنت و  لـیبس  رب  تروـص  نیا  رد  دـنک ، کـش  نآ  رد  تسیچ  هریاد  هکنیا  نتـسناد  زا  دـعب  هلبا  مـّلعتم  رگا  ( 150)

دوخ دحاو  رادقم  کی  اب  يواسم  ریداقم  هکنیا  كرد  زا  دنارتهلبا و  هک  دنوشیم  تفای  ینیمّلعتم  رگید  يوس  زا  دوشیم ؛ هدافتسا  راگرپ 
. دوش نشور  يواست  نیا  تیفیک  ناشيارب  هکنیا  ات  تفرگ  رظن  رد  یطوطخ  شکطخ و  دیاب  اهنآ  يارب  هک  دنراد ، تلفغ  دنايواسم 

الـصأ ۀـمدقملا  هذـه  تراص  امنإ  هنأ  وه  قحلا  لـب  فراـعتملا ، ریغ  نم  فراـعتملا  ملعلا  هب  زیمتی  ـال  هیبنتلا  لـیبس  نإـف  ۀـلمجلاب  و  ( 151)
بجی لب  اعوضوم . الـصأ  راص  ملعتملا  حماس  نإف  راکرفلاب . عقاولا  نایبلا  قوف  نایب  یلإ  جاتحیف  هسفنب  نیب  ریغ  ةرئادلا  دوجو  نأل  اعوضوم 
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ملعتملل عقی  و  نایب ، یلإ  جاتحم  وه  و  نایب - ریغ  نم  هلوبق  فلکی  ذـخؤی و  ام  لکف  هنع . ربعأ  ام  یلع  لوـألا  ملعملا  نم  عمـس  اـم  مهفی  نأ 
هنظی ام  نظی  ـال  وه  هذـخأ و  نإ  اـمأف  هریغ . یلإ  ساـیقلاب  ـال  نظ ؛ يذـلا  ملعتملا  کـلذ  یلإ  ساـیقلاب  عوضوم  لـصأ  وهف  هقیدـصتب - نظ 

هریغ و نظی  نأب  داضتلاب  وأ  ّنظی  نأب ال  بلـسلاب  امإ  ملعتملا : نظ  لباقی  ام  وه  ةرداصملا  و  ةرداـصم ، وهف  کـلذ ، فـالخ  نظی  وأ  ملعملا ؛
. نایب ریغ  نم  اذخأ  نایب  یلإ  جاتحی  يذلا  اذه  ذخأی  نیح  کلذ 

همدـقم نیا  هک  تسا  نیا  قح  هکلب  دوشیمن ؛ هداد  زییمت  يروآدای  هیبنت و  قیرط  زا  فراعتم  ریغ  ملع  زا  فراعتم  ملع  یلک  روط  هب  ( 151)
رد مّلعتم  رگا  سپ  دوشیم . عقاو  عوضوم  لصا  دراد  زاین  راگرپ  زا  لـصاح  ناـیب  قوف  یناـیب  هب  تسین و  نیب  دوخبدوخ  هریاد  دوجو  نوچ 

يوحن هب  هدش ، هدینـش  لوا  ملعم  زا  هچنآ  تسا ، مزال  سپ  دوشیم . عوضوم  لصا  همدقم  نیا  دـنک ، هحماسم  هریاد ) دوجو   ) نآ نتفریذـپ 
هب نآ  الوا  هکیلاح  رد  ددرگ - فیلکت  مّلعتم  رب  نایب  نودب  نآ  لوبق  دوش و  ذخا  هچنآره  سپ  دوش . هدـیمهف  منکیم  ریبعت  ار  نآ  نم  هک 
هب تبسن  هن  تسا  عوضوم  لصا  مّلعتم  نیا  هب  تبسن  طقف  نآ  دشاب - هتشاد  یّنظ  نآ  قیدصت  هب  تبـسن  مّلعتم  ایناث  دشاب و  هتـشاد  زاین  نایب 

سپ دشاب ، هتشاد  ار  نآ  فالخ  نظ  ای  دشاب ، هتـشادن  دراد  ملعم  هک  ار  ینظ  نآ  هب  تبـسن  مّلعتم  دنک و  ذخا  ار  نآ  رگا  اما   153 يو . ریغ 
نظ لباقم  هچنآ  زا  تسا  ترابع  هرداصم  و  تسا ؛ هرداصم  نآ 

124 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هک ار  يزیچ  هک  تسا  یعقوم  نیا  و  دشاب ؛ هتشاد  ار  نآ  ریغ  ینظ  هک  ّداضت  وحن  هب  ای  دشاب ، هتشادن  ینظ  هک  بلس ، وحن  هب  ای  دشاب : مّلعتم 

. دنک ذخا  نایب  نودب  دراد  زاین  نایب  هب 
و هسفن ؛ یف  هل  طسو  هانعم ال  نأ  اوبـسح  و  هل ؛ طسو  ام ال  یمـسق  دـحأ  هلعج  هنأ  عمـس  ام  عوضوملا  لصألا  رمأ  یف  مهّطلغ  اـمم  و  ( 152)

. طسو مولعلا  نم  ءیش  یف  نکی و ال  مل  وأ  رخآ  ملع  یف  طسو  هل  ناک  ءاوس  ملعلا  کلذ  یف  هل  طسو  ام ال  هانعم  لب  کلذک . سیل 
هکنیا رب  ینبم  دناهدینش  وطـسرا ] زا   ] هک تسا  ینخـس  زا  ترابع  هدرک  هارمگ  عوضوم  لصا  دروم  رد  ار  هدع  نیا  هک  يروما  زا  و  ( 152)

نیا يو  نخس  ینعم  هک  دناهدرک  نامگ  هدع  نیا  و  تسا ؛ هتسناد  عوضوم  لصا  دنرادن  طسوا  دح  هک  ار  تامدقم ]  ] مسق ود  زا  یکی  يو 
عوضوم لصا   ] هک تسا  نیا  وطـسرا  فرح  ياـنعم  هکلب  تسین . نینچ  هکنآ  لاـح  و  درادـن ، طـسوا  دـح  الـصا  عوضوم  لـصا  هک  تسا 
هتـشادن طسوا  دح  الـصا  ای  دشاب  هتـشاد  طسوا  دح  رگید  ملع  رد  هکنیا  زا  معا  درادن  طسوا  دح  ملع  نیا  رد  هک  هچنآ  زا ] تسا  ترابع 

. دشاب
یه اهلاثمأ  یف  ۀیناهربلا  تاطلاغملا  و  ۀیرورض ، ۀبجاو  داوم  یف  یه  امنإ  ۀیرورـض  بلاطم  یلع  یتلا  ۀیناهربلا  تامدقملا  نأ  ملعا  و  ( 153)

و ۀیناهرب . ریغ  ۀیلدج  تاطلاغم  تاطلاغملا  نم  نإف  اناهرب . سیل  ناهربلا و  هبشی  ام  ۀیناهربلا  تاطلاغملاب  ینعأ  و  ۀیرورض . ۀعنتمم  داوم  یف 
سایقلا نوکیف  انکمم  ارمأ  بولطملا  نوکی  نأ  الإ  ۀیرورـض ؛ رومأ  نم  نوکت  ۀیلوألاب و  هّبـشت  ۀـیناهربلا  ۀـطلاغملا  ۀـمدقم  نأ  امهنیب  قرفلا 

ۀیلک دـجوت  کلذـلف  ۀیرورـضلا . تالباقم  اهتالباقم  تایرورـض و  نم  نوکی  امنإف  اهنم  سیل  ام  یلع  ساـیقلا  اـمأ  و  تاـنکمملا . نم  هیلع 
، ۀیناهربلا ۀمدقملل  ةداضم  اهنم  ۀمدقملا  نوکت  و  يربک ؛ تذخأ  اذإ  لکلا  یف  ۀبذاک  جیاتن  اهنم  جتنی  و  يرغـص ، يربک و  لکلا ، یف  ۀبذاک 

. ةروصلا هذه  یلع  تذخا  اذإ  ۀیناهربلا ، ۀجیتنلل  ةداضم  اهنم  ۀجیتنلا  و 
دنتـسه و يرورـض  بجاو و  هک  تسا  يدراوم  لماش  طقف  تسا ، يرورـض  بلاـطم  رب  لمتـشم  هک  یناـهرب  تامدـقم  هک  نادـب  و  ( 153)

تسا يزیچ  نآ  زا  ترابع  یناهرب  تاطلاغم  زا  نم  دوصقم  و  تسا . يرورض  عنتمم و  داوم  لماش  تامدقم  نیا  لاثما  رد  یناهرب  تاطلاغم 
يهطلاغم نیب  قرف  یناهرب . تاطلاغم  هن  دنتـسه  یلدـج  تاطلاغم  تاطلاغم ، زا  یخرب  هچ  تسین  ناهرب  عقاو  رد  اّما  تسا ، ناـهرب  هیبش  هک 

یناهرب يهطلاغم  يهمدقم  هک  تسا  نیا  يایلدج  يهطلاغم  یناهرب و 
125 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هک تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  نکمم  يرما  بولطم  هکنیا  رگم  دوشیم ؛ لیکـشت  يرورـض  روما  زا  هدوب و  تاـیلوا  هب  هیبـش 
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هجیتن رد  دوش و  لیکـشت  تایرورـض  زا  دیاب  دـشابن ، نکمم  روما  يارب  هک  یـسایق  اّما  دوش . هدافتـسا  یناکما  تامدـقم  زا  نآ  تابثا  يارب 
، دوش هداد  رارق  يرغص  هچ  يربک و  هچ  تسا ، بذاک  الک  هک  ياهیلک  يهمدقم  نیاربانب  دوب . دهاوخ  يرورـض  تالباقم  مه  نآ  تالباقم 

لاح نیا  رد  و  میـشاب ؛ هداد  رارق  يربک  ار  بذاک  همدقم  نآ  هک  یتروص  رد  درک ، ذخا  تسا  بذاک  الک  هک  یبذاک  جیاتن  نآ  زا  ناوتیم 
. دوب دهاوخ  یناهرب  يهجیتن  ّدض  نآ  يهجیتن  یناهرب و  يهمدقم  ّدض  سایق  نیا  يهمدقم 

. ۀیرورض نوکت  نأ  رثکألا  یف  بجی  و ال  بقعتلا ؛ دنع  ةروهشم  نوکت  ةروهشملاب و ال  هّبشت  اهنإف  ۀیلدجلا  ۀبطلاغملا  ۀمدقملا  امأ  و  ( 154)
فالخ یهف  ۀقداص  تناک  نإ  اهنأل و  ۀطلاغم  نوکی  لدجلا  یف  اهلامعتـسا  نکل  ۀـقداص و  اهتعانـش  عم  تناک  امبر  و  ۀعنـش ؛ تناک  امبر  و 
لطابلا قحلا و  ۀبسن  ۀیدجلا  تاسایقلا  یلإ  عنشلا  روهشملا و  ۀبسن  و  قح . عنشلا  نم  اریثک  و  بذاک ؛ تاروهشملا  نم  اریثک  نإف  ةروهـشملا .

، ساّیقلا نم  وهسل  عقت  ۀیناهربلا  ۀطلاغملا  و  روهشمب ؛ سیل  امب  لدجلا  یف  و  قحب ؛ سیل  امب  وه  ناهربلا  یف  طلغلاف  ۀیناهربلا ، تاسایقلا  یلإ 
. سفن ةءادرو  ارش  عقت  دق  و  ناحتمالا ، دصقل  عقت  دق  و 

هک اسبهچ  و  دشاب . يرورـض  هشیمه  هک  تسین  مزال  و  تسین ، روهـشم  عقاو  رد  هدوب و  روهـشم  هب  هیبش  یطلاغم  لدج  يهمدقم  اّما  ( 154)
اریز تسا ، هطلاغم  لدـج ، رد  نآ  لامعتـسا  نکل  دـشاب ، مه  قداص  شندوب  عینـش  مغریلغ  اسبهچ  و  دـشاب ، عینـش  یطلاغم  لدـج  همدـقم 

تبسن و  تسا . قداص  عینش  روما  زا  يرایسب  بذاک و  تاروهـشم  زا  يرایـسب  اریز  تسا . روهـشم  فالخ  لاحنیا  اب  تسا ، قداص  دنچره 
تسا يزیچ  نآ  زا  ترابع  ناهرب  رد  طلغ  سپ  تسا ؛ یناهرب  ياهسایق  هب  لطاب  قح و  تبـسن  لثم  یلدج ، ياهسایق  هب  عینـش  روهـشم و 

هاگ و  هدننک ، سایق  هابتـشا  رطاخ  هب  هاگ  یناهرب  يهطلاغم  دشابن . روهـشم  هک  يزیچ  نآ  زا  تسا  ترابع  لدـج  رد  طلغ  دـشابن و  قح  هک 
. دوشیم لصاح  تعیبط  يدب  ترارش و  يور  زا  هاگ  و  شیامزآ ، رطاخب 

127 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
سماخلا نفلا  نم  ۀیناثلا  ۀلاقملا 

مجنپ ّنف  زا  مّود  يهلاقم 

هراشا

نم فرعأ  حـضوأ و  نوکی  نأ  بجی  ناهربلا  أدـبم  نأ  ملع  امل  هنإ  ( 155  ) اهتیرورـض اهتیلک و  ناهربلا و  يدابم  ۀـفرعم  یف  لوألا  لصفلا 
یناثلا و  ناهربلا ، لطبم  يأر  امهدـحأ  نایأر  امهنم  عمتجا  لطاب ، وه  ناـهربلاب و  نیبتی  ءیـش  لـک  نأ  نظ  هب  نرتقا  و  قحلا ؛ وه  ناـهربلا و 

. ارود نیبت  ناهربلا  ئدابم  نأ  يری  نم  يأر 

نآ ترورض  تیلک و  ناهرب و  يدابم  تخانش  رد  لوا  لصف 

، قح بلطم  نیا  هب  و  تسا ، قح  بلطم  نیا  و  دشاب ، رتهتخانـش  حـضاو و  ناهرب  دوخ  زا  ناهرب  ءادـبم  تسا  بجاو  هک  دـش  مولعم  ( 155)
(1 : ) تسا هدش  لصاح  يأر  ود  لطاب  قح و  بلطم  ود  نیا  زا  دوش : نایب  ناهرب  اب  دیاب  يزیچ  ره  هک  تسا  هدش  همیمـض  لطاب  نامگ  نیا 

. دنوشیم نییبت  رگیدکی  طسوت  يرود  وحن  هب  ناهرب  يدابم  هکنیا  ( 2  ) تسا و لطاب  ناهرب  هکنیا 
نأ بجیف  هنم  حضوأ  نوکت  نأ  جاتحت  تامدقمب  نیبتی  ناهربلاب  بولطملا  ناک  امل  اولاق : نأب  هباحـصأ  ّجتحا  دقف  لوألا  يأرلا  امأف  ( 156)

ناهربلاب بولطملا  لبق  اهنایب  نوکی 
128 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تامدقم اضیأ  اهمدقتی  نأ  جاتحتف  اهیلع ؛ ناهربلا  ۀـماقأب  اقلعتم  اهنایب  نوکی  نأ  بجیف  اهنم ، حـضوأ  نوکت  نأ  جاتحت  تامدـقمب  عقی  امنإ 
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نأ یلع  هیلع  ناهربلا  ۀماقإ  یف  افقوتم  دحاولا  ءیـشلا  نوکی  نأ  یلإ  يدؤی  کلذ  و  ارج . مله  کلذک  و  اهنایب . لبق  تناب  دق  اهنم و  حضوأ 
سیل ام  کلذکف  نّیب . ریغ  وهف  نّیبلا  ریغ  یلع  ینبی  ام  و  نایب ، ریغ  نم  ملستی  ءیـشلا  نوکی  وأ  لاحم . اذه  ۀیاهن و  الب  نیهارب  ۀماقإ  همدقتی 

. ءیش یلع  ناهرب  ۀماقإ  یلإ  لیبس  نذإف ال  نایبلل . أدبم  نوکی  الف  نّیبی 
، دوشیم نییبت  دـنرتحضاو  نآ  زا  هک  یتامدـقم  اب  ناهرب  هب  بولطم  هک  اجنآ  زا  دـناهدرک : جاجتحا  نینچ  لوا  يأر  باحـصا  اـّما  ( 156)
هک تسا  بجاو  سپ  دـنوش ، نییبت  دـنرتحضاو  نآ  زا  هک  يرگید  تامدـقم  اـب  ناـهرب  دوخ  زا  لـبق  تامدـقم ، نیا  هک  تسا  بجاو  سپ 

اهنآ رب  مدقم  هک  یتامدقم  هب  دوخ ، تامدقم  نیا  هک  دیآیم  مزال  اجنیا  زا  و  دـشاب ؛ قلعتم  رگید  یناهرب  يهماقا  هب  تامدـقم  نآ  نییبت 
دحاو يرما  رب  ناـهرب  هماـقا  هک  دوشیم  یهتنم  نیا  هب  بلطم  نیا  و  اّرج . مّله  روـطنیمه  دنـشاب و  جاـتحم  دـناهدش  نییبـت  ـالبق  دنتـسه و 

رما رب  هچنآ  اّما  دوش ، هتفریذپ  نییبت  نودب  نایم  نیا  رد  يزیچ  دیاب  هکنیا  ای  تسا . لاحم  نیا  دشاب و  یهانتمان  ینیهارب  يهماقا  هب  قوبـسم 
دوجو يزیچ  رب  ناهرب  هماقا  يارب  یقیرط  سپ  دشاب . ینایب  أدبم  دـناوتیمن  تسین  نّیب  هچنآ  سپ  تسا . نّیب  ریغ  دوخ  تسا  ینتبم  نّیب  ریغ 

. درادن
اوناک و  لوأ . ئدابم  نیهاربلل  نإ  اولوقی  نأ  یلإ  اورطـضا  جاجتحالا  نم  ذـخأملا  اذـه  مهمزل  امل  هباحـصأ  نإـف  یناـثلا  يأرلا  اـمأ  و  ( 157)

أدبملا اذه  نهربیف  ضعب ؛ یلع  اهضعب  اهیلع  اهنم  ناهربلا  نوکی  ئدابملا  هذه  نإ  اولاق  نأ  یف  اوعقوف  ناهربب ، نیبتی  ءیـش  لک  نأ  اوعـضو 
، اعم اناهرب  ءیش  لک  یلع  نأ  مهعضو  و  دوجوم ، ناهربلا  نأ  مهعضو  اوظفح  مهنأ  اوبسحف  رودلا . لیبس  یلع  اذهب  کلذ  و  أدبملا ، کلذب 

. ۀیاهنلا ریغ  یلإ  تامدقملا  ئدابملا و  باهذ  نع  اوصلخت  و 
يوس زا  دنتـسه ، یلوا  يدابم  ياراد  نیهارب  هک  دـناهتفریذپ  اترورـض  دـناهدش ، وربور  جاجتحا  نیا  اب  نوچ  مّود  يأر  باحـصا  اّما  ( 157)

نیا زا  یـضعب  طسوت  هک  دناهتفریذپ  ار  يأر  نیا  راچان  سپ  دوشیم ، نییبت  ناهرب  اب  افرـص  يزیچ  ره  هک  دـناهدرک  ضرف  هدـع  نیا  رگید 
نیا هب  هک  دـناهدرب  نامگ  و  ددرگیم . نّیبم  يرود  وحن  هب  أدـبم  نآ  و  نآ ، اـب  ادـبم  نیا  و  دوشیم . هماـقا  ناـهرب  رگید  یـضعب  رب  يداـبم 

ره هک  دوخ  ضرف  نیا  مه  تسا و  دوجوم  ناهرب  هک  دوخ  ضرف  نیا  مه  بیترت 
129 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دناهتفای یصالخ  تیاهنیب  هب  يدابم  تامدقم و  نتفر  يهصیوع  زا  دناهدرک و  ظفح  امأوت  ار  دراد ، ناهرب  يزیچ 
نوـکی وأ  ملع  نوـکی  اـمإ  هنأ  و  ناـهربلاب ، عـقی  اـمنإ  ملع  لـک  نأ  یه  و  نییأرلا - یلإ  ۀـیدؤملا  ۀـمدقملا  و  لـطاب . نییأرلا  ـالک  و  ( 158)

لک سیل  و  ناهربب . مولعم  وأ  هتاذب  مولعملا  و  امولعم . ءیش  نوکی  وأ  الوهجم ، ءیـش  لک  نوکی  نأ  امإ  لاقی . نأ  قحلا  لب  ۀلطاب . ناهربب -
ناک ول  هنإف  (: 1  ) ناهربب مولعم  ءیش  لک  و ال  مولعمب ، لوهجم » ءیـش  لک  . » انلوق نکی  مل  الوهجم  ءیـش  لک  ناک  ول  هنإف  الوهجم : ءیش 

مل قسنلا  اذـه  یلع  سایقلا  اوممت  ول  و  هتاذـب . ملعی  ام  ءایـشألا  نمف  لاحم ، اذـه  و  ناهربب ، ملعی  ناهرب  لک  ناکل  ناهربب ، ملعی  ءیـش  لک 
نیب نوکی  نأ  نکمی  و ال  نیدح ، نیب  تاطسوتمب  نوکت  نیهاربلا  نأ  تملع  دق  ناهرب و  ءیـش  لک  یلع  نوکی  فیک  و  مهمزل . ام  مهمزلی 

نم هانتم ، ریغ  وأ  ایهانتم  ناک  يددع ، بیترت  لک  یف  دب  هنأل ال  اضیأ : نیلوألا  نیفرطلا  نیب  ام  ددعب  تاطـسوتم  تاطـسوتملا  نم  نینثا  لک 
. رخآل دحاو  ولت 

نیب ام  ددـعب  تاطـسوتم  تاطـسوتملا  نم  نینثا  لک  نّیب  نوکی  نأ  امهدـحأ  نالاحم : مزل  ۀـیاهن  الب  تاطـسوتم  ب  نیب ج ، الثم  ناک  اذإـف 
نإ تاطـسوتملا و  هذـه  نأ  یناثلا  و  فلخ . اذـه  و  رـصاحلا - لکلا  لثم  ابترم  نیبناجلا  روصحم  ضعب  نوکیف  هل ، ۀـیاهن  هنأ ال  یف  نیفرطلا 

ضعب نذإ  نوکتف  ۀطساو : هراج  نیب  هنیب و  سیل  هنأ  مولعم  و  ناراج . هیبناج  نم  هل  ۀیاهن  امم ال  دحاو  لکلف  ۀیاهنلا ، ریغ  یلإ  بهذت  تناک 
ناهربلا أدـبم  وه  ام  ضعب  نوکیف  طسوب : ملع  لک  نأ  عضو  و  ۀـلاحم . ناهربلا ال  ئدابم  نم  وه  و  هل ، طسو  طسولا ال  یف  یتلا  تامدـقملا 

: مولعم ریغ 
. فلخ اذه 
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لـصاح ناـهرب  اـب  یملع  ره  هک : همدـقم  نیا  ینعی  تسا - يّدؤـم  يأر  ود  نیا  هب  هـک  ياهمدـقم  و  تـسا . لـطاب  يأر  ود  ره  نـیا  ( 158)
لوهجم يزیچ  ره  اـی  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  ّقح  هکلب  تسا . لـطاب  دوشیم - لـصاح  ناـهرب  اـب  اـی  درادـن  دوجو  یملع  اـی  دوشیم و ،
لوهجم يزیچ  ره  اما  تسا . مولعم  ناهرب  طسوت  ای  تسا  مولعم  دوخبدوخ  ای  تسا  مولعم  هچنآ  و  تسا . مولعم  هک  تسه  يزیچ  اـی  تسا ،

اب يزیچ  ره  رگید ، يوس  زا  دـشیمن ؛ اـم  مولعم  تسا » لوـهجم  يزیچ  ره  : » هک اـم  نخـس  نیا  دـشاب  لوـهجم  يزیچ  ره  رگا  اریز  تسین :
سپ تسا ؛ لاحم  هک  دـشیم  مولعم  ناهرب  اب  مه  ناهرب  تسیابیم  دـشیم ، مولعم  ناـهرب  اـب  يزیچ  ره  رگا  اریز  دوشیمن ، مولعم  ناـهرب 

و دـندشیمن . مزتلم  دناهتـسناد  مزال  هچنآ  مازلا  هب  دـندرکیم ، ریـس  نینچنیا  هدـع  نیا  رگا  و  دنتـسه . مولعم  دوخبدوخ  اهزیچ  زا  یـضعب 
وت هکنآ  لاح  دشاب و  هتشاد  ناهرب  يزیچ  ره  هک  دوشیم  هنوگچ 

130 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
طـسوا دـح  ود  ره  نیب  هک  تسین  نکمم  و  دـنیآیم ، دـیدپ  رغـصا ] ربکا و  دـح -[  ود  نیب  ياهطـسوا  دـح  قیرط  زا  اهناهرب  هک  ینادیم 

ره رد  اریز  دشاب : هتـشاد  دوجو  ناهرب ] نیلوا  رغـصا  دح  ربکا و  دح  لوا -[  فرط  ود  نیب  ياهطـسوا  دودح  دادـعت  هب  یئاهطـسوا  دودـح 
ياهطـسوا دودـح  ب »  » و ج »  » نیب الثم  رگا  و  تسا . رگید  ددـع  یلات  يددـع  ره  راچان  یهاـنتمان ، هاوخ  یهاـنتم و  هاوخ  يددـع ، بیترت 
ياهطـسوا دودح  دادـعت  هب  یهانتمان  یئاهطـسوا  دودـح  طسوا  دـح  ود  ره  نیب  دـیاب  هکنآ  لوا  دـیآیم : مزال  لاحم  ود  دـشاب ، یهانتمان 

نیب ياهطسوا  دودح   ] ءزج هک  دیآیم  مزال  لاح  نیا  رد  و  دشاب ، هتشاد  دوجو  رغـصا ] دح  ربکا و  دح  فرط -[  ود  نیب  دوجوم  یهانتمان 
ود رـصاح -[  لـک  لـثم  ندوب ] یهاـنتمان  رد  ، ] تسا بکرم  هدوـب و  روـصحم  فرط  ود  زا  هک  فرط ] ود  نیب  دوـجوم  ياهطـسوا  دودـح 

نیا دنچره  طاسوا ، دودح  نیا  زا  کیره  هک  دیآیم  مزال  هکنآ  رگید  و  تسا . فلخ  نیا  و  دشاب - یهانتمان ] ياهطـسوا  دودح  فرط +
طـسوا دـح  نیب  نآ و  نیب  هک  تسا  نشور  و  دـشاب . راوـجمه  طـسوا  دـح  ود  ياراد  دـننکیم ، لـیم  تیاـهنیب  فرط  هب  طاـسوا  دودـح 

، تشاد دهاوخن  طسوا  دح  دنتسه ، طسوا  دح  يهرمز  رد  هک  یتامدقم  زا  یـضعب  تروص  نیا  رد  سپ  تسین : ياهطـساو  رگید  راوجمه ،
هک دـش  مولعم  هکنآ  لاـح  و  تسا : طـسوا  دـح  ياراد  یملع  ره  هک  دوـب  نیا  ضرف  و  تسا . ناـهرب  يداـبم  زا  همدـقم  نیا  هکیلاـح  رد 

. تسا فلخ  نیا  و  تسا : مولعم  ریغ  ناهرب  يدابم  زا  یضعب 
ام وه و  نوکی  و  لیلحتلا ، یف  ۀـیاهنلا  دـنع  نوکیف  طسو ، الب  هتاذـب  ملعی  ملعی  ام  ضعب  نأ  و  ناـهربب . ملع  لـک  سیل  هنأ  نذإ  نّیبف  ( 159)
وأ ۀـیاهن ، الب  نوکت  نأ  امإ  نیهاربلا  تامدـقم  نأ  نم  ّنظ  اـم  اـضیأ  نوکی  ـالف  نیهاربلا . تامدـقم  هیلا  یهتنت  يذـلا  أدـبملا  هارجم  يرجی 

. ۀطساو الب  هسفنب  نّیب  یلإ  یهتنی  کلذ  نأ  قحلا  لب  اقح . نایب  الب  عوضوم  لصأ  دنع  ناهرب  لک  یف  فقوت 
دح نودـب  عقاو  رد  دوشیم  هتـسناد  هک  هچنآ  زا  یـضعب  و  دـشاب . هتـشاد  ناـهرب  یملع  ره  هک  تسین  روطنیا  هک  دـش  نشور  سپ  ( 159)
هب نیهارب  تامدقم  هک  تسا  يزیچ  نآ  يارجم  يراج  نآ و  و  دریگیم ، رارق  تیاهن  رد  لیلحت  رد  يزیچ  نینچ  و  دوشیم ، هتسناد  طسوا 

یعوضوم لصا  هب  ناهرب  ره  رد  ای  دشاب  تیاهنیب  دیاب  ای  نیهارب  تامدـقم  هک  تسین  تسرد  مه  نامگ  نیا  نینچمه  دوشیم . یهتنم  نآ 
. ددرگ یهتنم  تسا  نّیب  دوخبدوخ  طسوا  دح  نودب  هچنآ  هب  هلسلس ]  ] نیا هک  تسا  نیا  حیحص  هکلب  دنک . فقوت  هدشن  نییبت 

131 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یف مهقیرط  خـسف  دـقف  ضعبب ، اهـضعب  نّیب  لـئاوأ  یلإ  ۀـیهتنم  نیهاربلا  اولعجی  نأـب  ۀهبـشلا  نم  نوصلختی  مهنأ  اونظ  نیذـلا  اـمأ  و  ( 160)

: ثالث ججحب  کلذ  نّیب  و  ۀتبلأ ، نایبب  سیل  رودلاب  نایبلا  نإ  لیقف  لوألا ، میلعتلا 
صالخ دـنریذپ  نییبت  رگیدـکی  اب  هک  یتایلوا  هب  نیهارب  نتـسناد  یهتنم  اب  ههبـش  نیا  زا  هک  دـناهدرک  نامگ  هک  یناسک  شور  اـما  ( 160)

هدـش هدروآ  لیلد  هس  بلطم  نیا  رب  تسین و  ناـیب  عقاو  رد  رود  قیرط  زا  ناـیب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هدـش و  خـسف  لوا  میلعت  رد  دـناهدش ،
: تسا

ارخأت و دشأ  امهنم  دحاو  لک  و  رخآلا ، نم  فرعأ  امدقت و  رثکأ  امهنم  دحاو  لک  نائیـش  نوکی  نأ  بجوی  رودلا  نایب  نأ  اهادـحإ  ( 161)
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فرعأ وهف  فرعأ  وه  ام  نوکی  یتح  ۀعیبطلا ، یلإ  سایقلاب  رخآلا  انیلإ و  سایقلاب  امهدـحأ  نوکی  نأ  لثم  نیهجو  نم  ال  رخآلا ، نم  یفخأ 
فرعألا نکل  و  نکمی . اذه  نإف  ۀعیبطلا ، دنع  فرعأ  اندنع و  ارخأت  دشأ  وه  ارخأت  دـشأ  وه  ام  نوکی  نأ  و  ۀـعیبطلا ، دـنع  یفخأ  اندـنع و 

نم دب  هنأل ال  اعم : ۀعیبطلا  یلإ  انیلإ و  سایقلاب  وأ  هدحو ، انیلإ  سایقلاب  و  ةدـحاو ، ۀـهج  نم  اعیمج  نیئیـشلا  یف  يرودـلا  نایبلاب  قلعتی  امیف 
لب کلذک ، نوکی  دق ال  و  عبطلاب . مدـقأ  فرعأ  هنأ  عم  نوکی  دـق  مث  ۀـجیتنلا . نم  اندـنع  فرعأ  ام  سایق  یف  ۀـمدقم  ذـخؤی  ام  نوکی  نأ 

اندنع فرعأ  هنیعب  دحاولا  ءیشلا  لصح  کلذک  ناک  اذإ  و  ۀیصخشلا . ءارقتـسالا  تایئزجک  ۀعیبطلا  دنع  ارخأتم  اندنع  فرعأ  وه  ام  نوکی 
. ادج لیحتسم  اذه  و  هنیعب ، هنم  ۀفرعم  ّلقأ  و  ءیش ، نم 

دـشاب و يرگید  زا  رتهتخانـش  يرگید و  رب  مدـقم  ضورفم  ءیـش  ود  زا  کیره  هک  دـنکیم  باجیا  يرود  نایب  هکنیا  لوا  لـیلد  ( 161)
ام هب  تبسن  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  دننام  تهج ، ود  زا  هن  هتبلا  دشاب ، يرگید  زا  رتهتخانـشان  يرگید و  زا  رخؤم  اهنآ  زا  کیره  نینچمه 

و تسا ، رتهتخانشان  تعیبط  دزن  رتهتخانش و  ام  دزن  تسا  رتهتخانـش  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، هدیجنـس  تعیبط  هب  تبـسن  يرگید  و 
، ضورفم ءیـش  ود  دروم  رد  يرود  نایب  رد  اّما  نکمم . تسا  يزیچ  نیا  تسا و  رتهتخانـش  تعیبط  دزن  رخؤم و  ام  دزن  تسا ، رخؤم  هچنآ 
هب سایق  رد  هچنآ  اریز  تسا : رتهتخانش  نامزمه  تعیبط ، ام و  هب  سایق  رد  ای  ام ، هب  سایق  رد  الثم  يدحاو ، تهج  زا  تسا  رتهتخانش  هچنآ 

رتهتخانش مدقم و  تعیبط  دزن  لاح  نیع  رد  نآ  تسا  نکمم  یهاگ  لاح  دشاب ، رتهتخانـش  هجیتن  زا  ام  دزن  دیاب  دوشیم  ذخا  همدقم  ناونع 
نینچ رگا  و  یـصخش . ءارقتـسا  تایئزج  دننام  دـشاب ، رخؤم  تعیبط  دزن  تسا ، رتهتخانـش  ام  دزن  هچنآ  هکلب  دـشابن ، نینچ  یهاگ  دـشاب و 

دشاب
132 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

154 تسا . لاحم  ادج  نیا  هک  رتهتخانشان ، مه  دوب و  دهاوخ  رتهتخانش  ام  دزن  مه  دحاو  ءیش 
، ۀمدقمب ۀمدقم  نیبی  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  و  لوألا . بولطملا  یلع  ارداصم  ۀقیقحلا  یف  نوکی  رودلاب  نهربملا  نأ  ۀـیناثلا - ۀـجحلا  و  ( 162)
تامدقملا و کلت  تناک  ءاوس  یلوألا : ۀمدقملاب  نیبت  تامدقم  وأ  ۀمدقمب  نیبت  وأ  یلوألا ، ۀمدقملاب  اهسفن  نّیبت  ۀمدقملا  کلت  تناک  مث 

نایبب ءیـشلا  نّیبت  امنإ  نوکیف  ءیـشلا ، نایب  یلع  هنایب  فقوتی  امب  ءیـشلا  نّیبی  امنإ  هنإف  تناک ، ةرثک  ّيأ  ةریثک ، وأ  ةدحاو  طاسوألا  کلت 
نإ لاقی  نأ  نیب  و  هتّیمل ، نایب  الب  اعـضو  عضوی  نأ  نیب  لاحلا  هیف  قرتفی  ـال  دوجوم  ءیـشلا  نأـب  لوقلا  نـأل  لاـحم : اذـه  و  هسفن ، ءیـشلا 

ءیـشلا نأل  دوجوم  ءیـشلا  نأ  اضیأ  لبقی  الف  دوجوم ، ءیـشلا  نأ  لبقی  ناک ال  نإف  دازی . ـال  طـقف و  دوجوم  ءیـشلا  نـأل  دوجوم  ءیـشلا 
. رودلاب نایبلا  لبقی  الف  دوجوم ، ءیشلا  نأل  دوجوم  ءیشلا  نأ  لبقی  ناک ال  نإ  و  دوجوم .

اب ياهمدقم  هاگره  اریز  تسا . هدرک  لوا  بولطم  رب  هرداصم  تقیقح  رد  دنک  هماقا  ناهرب  رود ، هب  لسوت  اب  هک  یـسک  مّود - لیلد  ( 162)
نایب لوا  يهمدـقم  اب  دوخ  هک  یتامدـقم  ای  همدـقم  اـب  اـی  ددرگ ، ناـیب  لوا  يهمدـقم  اـب  همدـقم  نیا  سپـس  دوش ، ناـیب  يرگید  يهمدـقم 

هچنآ اب  يزیچ  عقاو  رد  دوش - ضرف  هک  یترثک  ره  ریثک ، ای  دنـشاب  دـحاو  طاسوا  تامدـقم و  نیا  هکنیا  زا  معا  ددرگ - ناـیب  دـنوشیم 
نتفگ رد  اریز  تسا : لاحم  نیا  تسا و  هدـش  نایب  دوخ ، نایب  طسوت  زیچ  نآ  سپـس  تسا ، هدـش  نایب  دراد  فقوت  زیچ  نآ  نایب  هب  شنایب 
تسا دوجوم  زیچ  نیا  هک  دوش  هتفگ  ای  دوش ، هدروآ  نآ  ّتیمل  نتخاس  نشور  نودب  ینایب  هک  دنکیمن  قرف  تسا ، دوجوم  يزیچ  هکنیا :
نتفگ دوشن ، هتفریذـپ  تسا  دوجوم  زیچ  نالف  هکنیا  نتفگ  افرـص  رگا  سپ  دوشن . هفاـضا  بلطم  رب  يزیچ  تسا و  دوجوم  زیچ  نیا  نوچ 
نالف نوچ  تسا  دوجوم  ءیـش  نـالف  هکنیا  نتفگ  رگا  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  زین  تسا  دوجوم  نوچ  تسا ، دوجوم  یـش  نـالف  هکنیا 

155 تسا . هدشن  هتفریذپ  يرود  نایب  عقاو  رد  دوشن ، هتفریذپ  تسا  دوجوم  ءیش 
یف عقی  نأ  نم  دب  هنإف ال  نوکی ؛ ءیش  يأ  یف  نوکی و  فیک  رودلاب  نایبلا  نأ  یلوألا  اقیط  ول  ونأ  یف  نیبت  دق  هنأ  ۀثلاثلا - ۀجحلا  و  ( 163)
نأ قفتی  نأ  نکمی  فیک  و  لیلق . نیهاربلا  یف  هذـه  لثم  قافتا  و  هل . ایواسم  ضعب  یلع  اـسکعنم  اهـضعب  نوکی  نأ  و  ۀـثالث ، اـهلقأ  دودـح 

؟ رودلاب ضعبب  اهضعب  نیبتی  یتح  ۀطیرشلا  هذه  یلع  اهلک  نیهاربلل  یلوألا  ئدابملا  نوکت 
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اهدودح نوکت  نأ  اهعیمج  یف  قفتی  ادج ال  ةریثک  نیهاربلا - ئدابم  ینعأ  هذه - و 
133 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اوصلختی نأ  اودارأ  امل  مهنإف  هنم . يودأب  ءادلا  نوجلاعی  ءالؤه  نإ  لیق : ام  معن  و  رودلاب . نیبتی  اهـضعب ال  یف  اذـه  قفتی  مل  نإف  ۀـسکاعتم .
الإ ملعی  ام ال  یلإ  ملعت  نأ  یف  ۀجاتحم  ناهربلا  ئدابم  اولعجف  ۀـیاهنلا ، ریغ  یلإ  ناهربلا  ئدابم  باهذ  نم  دـب  وأ ال  ناهرب ، نأ ال  موزل  نم 

. ءیش اهب  ملعی  ۀتبلأ و ال  ملعت  ناهربلا ال  ئدابم  اولعج  نأ  یلإ  مهرمأ  لآف  اهب ؛
، تسا هدافتسا  لباق  اجک  رد  تروص و  هچ  هب  يرود 157  نایب  هک  تسا 156  هدش  نایب  سایق ] لوا -[  ياقیطولانا  رد  مّوس - لیلد  ( 163)

نینچ و  دنشاب ، يواسم  مهاب  هدوب و  ساکعنا  لباق  رگیدمه  هب  دودح  نیا  هک  يوحن  هب  دشاب ، هتشاد  دح  هس  الّقا  دیاب  افرـص  یـسایق  نینچ 
یضعب قیرط  نیا  زا  ات  دنشاب ، طیارـش  نیا  دجاو  نیهارب  يهمه  يدابم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  ردان  رایـسب  نیهارب  دروم  رد  يرما 

رگید مه  هب  نآ  دودـح  هک  درادـن  ناکما  دنتـسه و  داـیز  دادـعت  رظن  زا  اّدـج  ناـهرب  يداـبم  و  دوش ؟ نییبت  رگید  ضعب  طـسوت  اـهنآ  زا 
هدـش هتفگ  بوخ  هچ  و  تسین . نییبت  لباق  رود  اب  ناهرب  يداـبم  زا  یـضعب  راـچان  تسین ، رودـقم  يرما  نینچ  رگا  سپ  دنـشاب . سکاـعتم 

لیم ای  ناهرب ، ندوبن  هب  لوق  زا  هک  دـناهدرک  هدارا  هک  اجنآ  زا  و  دـننکیم . نامرد  نآ  زا  رتدـیدش  يدرد  اـب  ار  درد  هدـع  نیا  هک : تسا 
يدابم نیا  دوخ  قیرط  زا  زج  هک  دناهتـسناد  يزیچ  هب  جاتحم  ار  ناهرب  يدابم  راچان  دـنبای ، صالخ  تیاهنیب  هب  ناـهرب  يداـبم  يهلـسلس 

قیرط زا  يزیچ  هن  تسا و  یئاسانش  لباق  هن  ناهرب  يدابم  هتبلا  نانآ  يأر  ربانب  هک  تسا  هدش  نیا  ناشراک  ماجنارـس  اذلف  دنوشیمن ، نییبت 
. تسا نتخانش  لباق  يدابم  نیا 

ۀیهانتم تاعوضوم  یف  نکل  و  ۀیاهنلا ، ریغ  یلإ  باهذ  هسفن  رودلا  نإف  ۀیاهن ، ریغ  یلإ  باهذـلا  نم  صلخی  رودـلا ال  نایب  نأ  یلع  ( 164)
. ۀیاهنلا ریغ  یلإ  باهذلا  نم  اوصلخت  و ال  ملعلل ، ۀلطبملا  ۀعانشلا  نم  اوصلخت  مه  الف  ددعلا .

لیم تیاهنیب  هب  دوخهبدوخ  رود  اریز  دـشخبیمن ، یئاهر  تیاهنیب  هب  يدابم  يهلـسلس  لیم  زا  يرود ، نایب  هب  لوق  نیا ، رب  هوالع  ( 164)
ییاهر دـنکیم  لطاب  ار  ملع  هک  دـساف  لوق  نیا  زا  هن  هّدـع  نیا  سپ  دـشاب . یهاـنتم  ددـع  رظن  زا  نآ  تاـعوضوم  دـنچره   158 دنکیم ،

. دناهتفای تاجن  تیاهنیب  يدابم ]  ] لیم زا  هن  دناهتفای 159 و 
بحیف هب ، ملع  ام  ریغ  يرخأ  لاحب  ملعلا  کلذ  مولعم  نوکی  نأ  نکمی  ریغتی و ال  يذلا ال  ملعلا  دیفت  ناهربلا  تامدقم  تناک  امل  و  ( 165)

ریغ اضیأ  ناهربلا  تامدقم  نوکت  نأ 
134 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

انأم وأ  ّاناک  و  يرورـضلا .»  » اهیلع لاقی  یتلا  هوجولا  ّدعنلف  ۀیرورـض . یمـست  یتلا  یناعملا  دحأ  ینعملا  اذه  و  هیلع . یه  امع  ریغتلا  ۀـنکمم 
: لوقنف فلس  ام  ضعب  یف  کلذ  یلإ 

طـسوت هچنآ  ریغ  يرگید  تفـص  ملع  نیا  قلعتم  درادـن  ناکما  دـننکیم و  دـیلوت  ار  ریغتم  ریغ  ملع  ناهرب  تامدـقم  هک  اجنآ  زا  ( 165)
یناعم زا  یکی  نیا  و  دنـشاب . هتـشادن  دـنراد  هک  ار  یتلاح  زا  ّریغت  ناکما  زین  ناـهرب  تامدـقم  تسا  مزـال  سپ  دـشاب ، اراد  دراد  تامدـقم 
ثحب هراـبنیا  رد  مه  ـالبق  اـم  و  مینکیم . ناـیب  دوشیم  هدـیمان  يرورـض »  » هک ار  هچنآ  فلتخم  هوـجو  ادـتبا  اـم  سپ  تسا . يرورـض » »

: میئوگیم سپ   160 میاهدومن .
نم تقو  یف  امودـعم  ضرفی  نأ  ۀـتبلأ  نکمی  ـال  يذـلا  اذـه  و  طرـش : ـالب  قلطملا  دوـجولا  بسحب  لاـقی  نأ  اـمإ  يرورـضلا »  » نإ ( 166)

لاقی نأ  امإ  و  تاقوألا ، نم  تقو  یف  ادوجوم  ضرفی  نأ  ۀتبلأ  نکمی  يذلا ال  ءیشلا  وه  و  قلطملا ، مدعلا  بسحب  لاقی  نأ  امإ  و  تاقوألا .
لزی و ال مل  امئاد  باجیإلا  بلـسلا و  نوکی  نأ  امإ  لاقیف  ۀسمخ : ءاحنأ  یلع  اذـه  و  هبلـس . وه  ام و  لمح  مدـع  وأ  ام  لمح  دوجو  بسحب 

عوضوملا تاذ  مادام  امئاد  لب  قالطإلا ، یلع  امئاد  سیل  باجیإلا  بلـسلا و  نوکی  وأ  مسجب . سیل  يرابلا  و  دـحاو ، يرابلا  اـنلوقک  لازی :
: تاذـلا دوجوم  عوضوملا - وه  و  ناسنإ - هنأب  فوصوم  لک  ناسنإ و  لک  مادام  يأ  ةرورـضلاب ، ناویح  ناسنإ  لـک  اـنلوقک : اـتاذ  ادوجوم 
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لب ادوجوم ، عوضوملا  تاذ  مادام  نوکی ال  وأ  امئاد ، ناویح  هنأب  هفاصتا  یقبی  الف  دـسفی  ناسنإ  لک  نإف  امئاد : ناویح ال  هنأب  فصوی  هنإف 
و لازی ، لزی و ال  مل  امئاد  رـصبلل ال  قّرفم  نول  وذ  ةرورـضلاب  وهف  ضیبأ  لک  هلاثم : هعم . اعوضوم  لعج  يذلا  ینعملاب  افوصوم  هتاذ  مادام 

لوزی اهدوجو و  عم  اهنع  ۀفـصلا  هذه  لوزت  دـق  ضیبأ  اهنأب  ۀـفوصوملا  تاوذـلا  ضعب  ّنإف  ادوجوم - ضیبا  هنأب  فوصوملا  تاذ  مادام  ال 
تاذ اهنأب  ۀفوصوم  هلاحم  نوکت ال  اهنإف  ضیبأ  اهنأب  ۀفوصوم  تاذـلا  تماد  ام  لب  رـصبلل - قرفم  نول  وذ  وه  ۀفـصلا و  هذـه  مزلی  ام  اضیأ 

امم ةرورـضلا  نم  وحن  لک  یف  دوجو و  لک  یف  حصی  اذـه  و  ادوجوم . لومحملا  مادام  طرـشب  هیف  ةرورـضلا  نوکت  وأ  رـصبلل . قرفم  نول 
ادوجوم نوکی  ّالأ  نکمی  الف  ادوجوم  مادام  هنإف  دوجولا  ّيرورـض  ریغ  وأ  دوجولا  يرورـض  دوجوم  لک  نإف  دـعب : ءیجی  اـم  هرکذ و  قبس 

دعاق هنإف  ناسنإ  لک  انلوقک  ۀتبلأ . طرشلا  اذه  عفر  اذإ  ةرورض  هلومحمل  نوکی  امیف ال  مسقلا  اذه  درفی  امنإ  نکل  و  ادوجوم . مادام  طرـشب 
لک یف  عوضوملا و  نم  لکلل  ۀنکمم  تایرورـضلا  نم  ۀهجلا  هذـه  ةدامف  تکـسن . ةرورـضلاب و  دـعاق  لوقن  و ال  ادـعاق ، مادام  ةرورـضلاب 

ۀلاحم نئاک ال  تقو  طرشب  ۀقلعتم  ةرورضلا  نوکت  وأ  يرخألا . ماسقألا  قرافت  اذهب  و  تقو .
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عیبرلا یف  قروی  ةرورضلاب و  هقرو  رشتنی  رجشلا  ضعب  و  ام ، تقو  يأ  ةرورضلاب - فسکنی  رمقلا  نإ  انلوق  لثم  لمح - وأ  عضو  طرشب  ال  - 
یلع مسق  اذه  لب  کلذک : سیل  و  افـسکنم ، مادام  ةرورـضلاب  فسکنی  رمقلا  نأل  هلبق : يذلا  وه  مسقلا  اذـه  نأ  اوبـسح  موق  و  ةرورـضلاب .

الأ نکمی  يرورض ال  تقو  هل  مسقلا  اذه  نأل  کلذ  و  ۀفلاسلا ، ماسقألا  رئاس  یف  حصی  امک  مسقلا  کلذ  طرـش  هیلع  حصی  ناک  نا  ةدح و 
و تقو . لک  یف  حـلاص  هسفن  دوجو  طارتشا  و  هسفن ، دوجو  طارتشا  هترورـض  لـب  يرورـض ؛ تقو  هل  سیل  هلبق  يذـلا  مسقلا  و  هیف . نوکی 
. نوکی الأ  نکمی  تقولا ال  کلذ  یف  وه  و  قالطالا . یلع  لب  طقف ، هدوجو  طرشب  دوجوم و  هنأل  ال  دوجولا - يرورض  هتقو  یف  مسقلا  اذه 

. هدوعق تقو  دیز  دوعقک  هفاسکنا  تقو  رمقلا  فاسکنا  سیل  و 
. حضاو هانلق  يذلا  رادقملا  نإف  اذه  یف  مالکلا  لوطن  نأ  یلإ  جاتحن  و ال 

مودـعم تاقوا  زا  یتقو  رد  هک  تسین  نکمم  هتبلا  يزیچ  نینچ  دوشیم و  هتفگ  طرـش  نودـب  قلطم  دوجو  بسحهب  اـی  يرورـض » ( » 166)
، دوش ضرف  دوجوم  تاقوا  زا  یتقو  رد  تسین  نکمم  هتبلا  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوشیم و  هتفگ  قلطم  مدع  بسحهب  ای  161 و  دوش ، ضرف 
ای تسا : عون  جـنپ  رب  ریخا  قش  نیا  163 و  تسا ، نآ  بلـس  هک  دوشیم  هتفگ  لومحم  دوجو  مدـع  ای  لومحم  دوجو  بسحهب  اـی  و  ، 162

یمئاد قلطم  روطب  باجیا  بلس و  ای   164 تسین . مسج  دنوادخ  و  تسا ، دحاو  دنوادخ  لثم  تسا : ریذـپانلاوز  یمئاد و  باجیا  بلس و 
ناسنا و ره  تاذ  هک  مادام  ینعی  تسا ، ناویح  اترورـض  ناسنا  ره  دـننام : تسا ، یمئاد  تسا  دوجوم  عوضوم  تاذ  هک  مادام  هکلب  تسین ،
ره اریز   165 مئاد ، روطهب  هن  دوشیم ، فصو  تیناویح  هب  تسا ، دوجوم  تسا - هیـضق  عوضوم  هک  تسا - ناـسنا  هک  فوـصوم  ره  تاذ 
ات هکلب  تسا ، دوجوم  عوضوم  تاذ  مادام  هک  تروص  نیا  هب  هن  ای  دوریم . نیب  زا  تیناویح  هب  وا  یمئاد  فاصتا  دریذپیم و  داسف  یناسنا 

اترورض دیفس  ره  لثم :  166 تسا . هدـش  هداد  رارق  عوضوم  عوضوم ، تاذ  هارمه  هب  هک  تسا  یئانعم  هب  فصتم  عوضوم  تاذ  هک  یناـمز 
دوجوم يدیفـس  هب  فوصوم  تاذ  هک  یناـمز  اـت  هن  زین  دـشاب ، ریذـپانلاوز  هک  یمئاد  تروص  هب  هن  اـما  تسا ، مشچ  قّرفم  گـنر  ياراد 

رد دوشیم  لیاز  تسا  ندوب  مشچ  قرفم  گنر  ياراد  هکنآ  همزال  تفـص و  نیا  يدیفـس ، هب  فوصوم  تاوذ  زا  یـضعب  زا  اریز  دـشاب -
ياراد هک  تفـص  نیا  هب  تاذ  تروص  نیا  رد  هچ  تسا ، فّصتم  يدیفـس  هب  تاذ  هک  ینامز  اـت  هکلب  تسا - دوجوم  تاذ  دوخ  هکیلاـح 

هب ترورض  عون  نیا  167 و  تسا . لصاح  لومحم  دوجو  طرش  اب  هیضق ، رد  دوجوم  ترورـض  ای  تسا . فصتم  تسا  مشچ  قّرفم  گنر 
دوجو هاوخ  يدوجوم  ره  اریز  تسا . قالطا  لباق  دوشیم  رکذ  هدـنیآ  رد  هچنآ  هدـش و  رکذ  ياهترورـض  زا  کـیره  رب  يدوجو و  ره 

نکمم تسا ، دوجوم  هک  ینامز  ات  دشاب ، يرورض  ریغ  ای  دشاب  يرورض  نآ 
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، دوش هتـشادرب  طرـش  نیا  رگا  عوضوم ، يارب  لومحم  هک  دـنربیم  راکب  یعقاوم  رد  ار  ترورـض  زا  مسق  نیا  اهتنم  دـشابن . دوجوم  تسین 
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هتسشن اترورـض  یناسنا  ره  تفگ : میناوتیمن  و  تسا ؛ هتـسشن  هک  ینامز  ات  تسا ، هتـسشن  اترورـض  ناسنا  ره  دننام : درادن  یترورـض  چیه 
نامز ره  رد  عوضوم و  دارفا  مامت  هب  تبسن  تسا ، لومحم  طرشب  ترورض  اهنآ  تهج  هک  یئایاضق  نینچ  يهدام  مینک . توکس  تسا و 
یتقو ندرک  طرش  هب  قلعتم  ترورض  هکنیا  ای  دوشیم . زیامتم  ترورض  ماسقا  رگید  زا  تفص  نیا  اب  ترورـض  زا  مسق  نیا  تسا ، ناکما 
ماجنا یگتفرگ  نیا  نیعم  یتقو  رد  ینعی  دش ، دهاوخ  هتفرگ  اترورـض  هام  دننام : لومحم  ای  عوضوم  طرـش  هن  دمآ ، دهاوخ  امتح  هک  تسا 
ناـمگ یـضعب  دروآیم . گرب  اترورـض  راـهب  رد  تخرد  یـضعب  دزیریم و  اترورـض  تخرد  یـضعب  گرب  دـننام : 168 و  دش ، دـهاوخ 

اما تسا ، هتفرگ  هک  ینامز  ات  دریگیم  اترورـض  هام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، لومحم  طرـشب  ترورـض  نامه  هیتقو ، ترورـض  هک  دناهدرک 
نیا هک  روطنامه  تسا ، قداص  مه  نآ  يهرابرد  لومحم  طرـشب  ترورـض  دـنچره  تسا  هدـحیلع  مسق  کی  مسق ، نیا  و  تسین : نینچ 

نکمم هک  تسا  يرورض  تقو  ياراد  مسق  نیا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لیلد  و  تسا ، قداص  ترورض  عاونا  يهمه  دروم  رد  ترورـض  عون 
تسا و نآ  دوخ  دوجو  طرـش  نآ  ترورـض  هکلب  تسین ، يرورـض  تقو  ياراد  لومحم  طرـشب  ترورـض  اما  دـشابن ، تقونآ  رد  تسین 

رطاـخ هب  طـقف  هن  اـما  تسا - يرورـض  دوخ  تقو  رد  مسق  نیا  دوجو  اـما  تسا . لاکـشا  نودـب  یتقو  ره  رد  نآ  دوخ  دوجو  ندرک  طرش 
دوخ نیعم  تقو  رد  نآ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  ترورـض  نآ  و  دراد . ترورـض  قلطم  روطب  هکلب  شندوب ، دوجوم  یـش و  دوـجو  طرش 

. تسین مالک  لیوطت  هب  يزاین  و  تسین . شانتـسشن  تقو  رد  دیز  نتـسشن  دننام  نآ ، یگتفرگ  تقو  رد  هام  یگتفرگ  و  دـشابن . دـناوتیمن 
. تسا حضاو  دش  ثحب  هک  رادقم  نامه  هچ 

جئاتن جتنت  نأ  تحلـص  ۀیرثکأ  ۀنکمم  داوم  نم  تناک  نإ  لب  اهتاذب : ۀیرورـضلا  ۀیناهربلا  جئاتنلا  جاتنإ  یف  لخدی  عبارلا ال  مسقلا  و  ( 167)
ۀجیتن دیفی  وحن  لک  نکل  و  دعب . یتاذلا  لصفنـس  و  ۀیتاذ . اهتالومحم  تناک  نإ  ناهربلا  یف  لمعتـستف  ءاحنألا  رئاس  امأ  و  ۀیرثکأ . ۀیناکمإ 

یهف اهنم  ةدحاو  لک  نأل  نیقیلا  دیفت  نأل  تحلـص  امنإ  و  نیقیلا . دیفت  نأ  حلـصت  اهنأل  ناهربلا  یف  لخدـت  نأ  تحلـص  امنإ  و  هسفن . لثم 
. ریغتلا عنتمم  ۀجیتنلا  نم  همزلی  امف  ریغتلا ، عنتمم  ایرورض  اهب  راص  یتلا  ۀهجلا  نم 

هک دراد  تیحالص  دشاب ، يرثکا  نکمم  داوم  زا  رگا  هکلب  دوشیمن : لخاد  يرورض  اتاذ  یناهرب  جیاتن  جاتنا  رد  مراهچ 169  مسق  ( 167)
ماسقا اما   170 دوش . ذخا  نآ  زا  يرثکا  یناکما  جیاتن 
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یمـسق ره  اهتنم  دـنوشیم ، لامعتـسا  ناهرب  رد  درک - میهاوخ  نشور  ادـعب  ار  یتاذ »  » ینعم دـشاب - یتاذ »  » اهنآ ياـهلومحم  رگا  رگید 

دیلوت نیقی  یعون ]  ] دراد تیحالـص  هک  دوش  لامعتـسا  ناهرب  رد  دراد  تیحالـص  تهج  نیا  زا  طقف  و  دنکیم . دـیلوت  دوخ  لثم  ياهجیتن 
نیا يهجیتن  سپ  دننکیم ، نیقی  دیلوت  تهج  نیا  زا  دننک و  رییغت  تسا  لاحم  دنتـسه  يرورـض  هک  یتهج  زا  اهترورـض  عون  نیا  و  دـنک .

. دنک رییغت  تسا  لاحم  زین  اهترورض 
، ةرورضلاب وأ  امئاد  جب - فصو  فیک  هنأب ج - فصوی  ام  لک  نأ  انینع  ةرورضلاب ، لک ج ب  نإ  سایقلا » باتک   » یف انلق  اذا  انک  و  ( 168)

باتکلا اذه  یف  امأ  و  هنأب ج . فصوی  مل  نإ  و  هنأب ب ، امئاد  تقو و  لک  فوصوم  وهف  يرورضلا ، ریغلا  دوجولاب  وأ  ام ، اتقو  هب  فصو  وأ 
نأ وه  اذـه و  نم  معأ  ینعم  لب  ال - هنأب ب . فوصوم  هنإف  ةرورـضلاب  هنأب ج  فصوی  ام  لک  نأ  انینع  ةرورـضلاب ، لک ج ب  اـنلق  اذإ  اـنإف 

تایرورضلا تالومحملا  نأل  تاذلا ، دوجوم  مادام  نکی  مل  نإ  و  هنأب ب ، فوصوم  هنإف  هنأب ج  افوصوم  مادام  هنإف  هنأب ج  فصوی  ام  لک 
نأ بجی  ام  عونب  ءیـش  فصو  اذإ  سیل  هنإف  ۀـهجلا . هذـه  یلع  ةرورـضلاب  هذـه  موزل  و  ۀـمزال . ۀـیتاذ  ضراوع  لوصف و  سانجأ و  اـنهاه 

هلوصف نم  ریثک  و  ۀلاحم . لوزی ال  هّدح  نإف  لاز  اذإف  عونلا ؛ کلذـب  افوصوم  مادام  لب  امئاد . هل  مزال  وأ  هّدـح  وأ  هلـصف  وأ  هسنجب  فصوی 
، هسنج عونلا و  ذئنیح  لازف  هل ؛ معط  اهفت ال  راصف  ولحلا  وأ  اّفشم ؛ راصف  ضیبألا  لاحتـسا  اذإ  الثم  لاز . امبرف  سنجلا  امأ  و  ۀلاحم . لوزی ال 

لمح لطبی  مل  عونلا و  لمح  لطب  ضیبأ ، راصف  دوسألا  لاحتـسا  اذإ  امک  لزی  مل  امبر  و  اعم . معطلا  ولحلا و  لاز  و  نوللا ؛ ضیبـألا و  وه  و 
. سنجلا
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ره هب  دـشاب - ج »  » فوصوم هچنآره  هک  دوب  نیا  تسا ، ب »  » اترورـض ج »  » ره میتفگیم : سایق »  » باـتک رد  هکنیا  زا  اـم  دوصقم  ( 168)
مئاد روط  هب  يرورض - ریغ  دوجو  هب  هاوخ  و  تقوم ، روط  هب  ای  يرورـض  وحن  هب  ای  مئاد ، روط  هب  هاوخ  دوش ، فصو  ندوب  ج »  » هب هک  وحن 
اهنت تسا ، ب »  » اترورـض ج »  » ره میئوگیم : یتقو  باتک  نیا  رد  اما  دـشابن . فّصتم  مه  ندوب  ج »  » هب یتح  دـنچره  تسا ، ب »  » فوصوم

رد ار  ینعم  نیا  زا  معا  ییاـنعم  هکلب  تسا ، ب »  » هب فصتم  سپ  دوش ، فـصو  ج »  » هب اترورـض  هچنآره  هک  میرادـن  رظن  رد  ار  ینعم  نیا 
تاذ دوجو  دـنچره  تسا ، فصتم  مه  ب »  » هب تسا  فصتم  ج »  » هب هک  یناـمز  اـت  دوش ، فصو  ج »  » هب هچنآ  ره  هکنیا  نآ  میراد و  رظن 
تهج نیا  زا  اهنیا  موزل  تسا و  مزال  یتاذ  ضراوع  لوصف و  سانجا و  زا  ترابع  تایرورض  تالومحم  اجنیا  رد  اریز  دوشن ، طرش  نآ 

عون هب  يزیچ  هاگره  اریز  دراد . ترورض 
138 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تـسا فصتم  عون  نیا  هب  هک  ینامز  ات  طقف  هکلب  دـشاب ، فصتم  امئاد  زین  نآ  مزال  ای  دـح  ای  لصف  ای  سنج  هب  تسین  مزال  دـشاب  فصتم 
الثم دوش . لیاز  اسبهچ  سنج  اما  دش . دـهاوخ  لیاز  نآ  لوصف  زا  يرایـسب  زین  نآ ، دـح  اعطق  دوش ، لیاز  عون  هاگره  و  دراد ،] ترورـض  ]
اولح و  گنر ، يدیفس و  هکنآ  عون  سنج و  تروص  نیا  رد  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  معط  اولح  ای  دش ، گنریب  تفر و  نیب  زا  دیفس  یتقو 

تروص نیا  رد  دـش ، دیفـس  تفر و  نیب  زا  هایـس  یتقو  هک  روطناـمه  دورن  نیب  زا  سنج ]  ] اـسبهچ و  دوریم . نیب  زا  مهاـب  دـشاب ، معط  و 
. دوشیمن لطاب  سنج  لمح  اما  دوشیم ، لطاب  عون  لمح 

ۀیناهربلا تامدـقملا  یف  لکلا  یلع  لوقملا  نوکی  فیک  نیبنلف  ۀـیلک ؛ نوکت  نأ  بجی  اهنإ  اـهیف  لـیق  ۀـیناهربلا  تامدـقملا  نـأل  و  ( 169)
: لوقنف

سپ  171 مینکیم . نییبت  ار  ّتیلک  نیا  زا  روظنم  ام  دنشاب ، هتشاد  ّتیلک  دیاب  هک  هدش  هتفگ  ناهرب  تامدقم  يهرابرد  هک  اجنآ  زا  ( 169)
: میئوگیم

الإ و الثم  جـک  عوضوملاب  ۀـفوصوملا  ءایـشألا  نم  ءیـش  سیل  هنأ  ینعمب  لکلا  یلع  لوقملا  ناـک  اـمنإف  ساـیقلا » باـتک   » یف اـمأ  ( 170)
و ناث : طرـش  كانه  نکی  مل  و  ابلاس . یلکلا  لوقلا  ناک  نإ  اهنع  بولـسم  و  ابجوم ، یلکلا  لوقلا  ناک  نإ  اهل  دوجوم  الثم  بک  لومحملا 

نم دـحاو  لـک  یف  ادوجوم  لومحملا  نوکی  نأ  زوجی  ناـک  دـقل  تاـقلطملا - یف  لـب  ناـمز ، لـک  یف  نوـکی  بلـسلا  دوـجولا و  نأ  وـه 
. اتقو دجوی  ام و ال  اتقو  عوضوملاب  تافوصوملا 

ج»  » دـننام عوضوم  هب  فوصوم  ءایـشا  زا  کی  چـیه  دـشاب ، هبجوم  یلک  هیـضق  رگا  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  تیلک  سایق »  » باـتک رد  ( 170)
اجنآ رد  و  تسا . هدـش  بلـس  عوضوم  دارفا  مامت  زا  لومحم  هبلاس ، هیـضق  رد  و  تسا ، تباث  نآ  رب  ب »  » الثم لومحم  رگم  درادـن  دوجو 

لومحم هک  دوب  زیاج  هقلطم ، يایاضق  رد  هکلب  دشاب ، اهنامز  همه  رد  بلس  دوجو و  هک  تسا  نیا  طرـش  نآ  تشادن : دوجو  یمّود  طرش 
. دشابن تباث  يرگید  نامز  رد  دشاب و  تباث  ینّیعم  نامز  رد  عوضوم  هب  ياهفوصوم  زا  کیره  رد 

نامز لک  یف  ال  هب - فصوی  نامز  لک  یف  و  عوضوملاب ، فصوی  امم  دـحاو  لـک  نأ  هاـنعم  لـکلا  یلع  لوقملا  نإـف  اـنهاه  اـمأ  و  ( 171)
وأ لومحملاب  فوصوم  هنإف  اقلطم -

139 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
عوضوملا نم  نإ  لاقی  نأ  امإ  نیئیـشب : هتیلک  لطبت  يرورـضلا  و  ۀیرورـض . تایلک  تامدـقملا  هذـه  نأل  کـلذ  و  لومحملا . هنع  بولـسم 

وه ام  عوضوملاب  فوصوملا  نم  نإ  لاقی  وأ  ابتاک . ناسنإ  لک  سیل  هنأل  ناسنإلا : ۀـباتکلاک  ادوجوم : لومحملاب  هیلع  مکحلا  سیل  ادـحاو 
. ایرورض لکلا  یلع  لوقملا  نوک  نالطبی  ناذهب  ملاعب . فصوی  هنأل ال  یبصلاک  لومحملاب ، فصوی  سیل  اّم  نامز  یف 

يهمه رد  هن  تسا - فصتم  نآ  هب  هک  یناـمز  رد  عوضوم ، هب  فصتم  دارفا  زا  کـیره  هک  تسا  نیا  تیلک  ياـنعم  اـجنیا  رد  اـما  ( 171)
يهیـضق تیلک  و  دنتـسه ، هیرورـض  تایلک  تامدـقم  نیا  اریز  تسا . فصتم  نآ  زا  لومحم  بلـس  ای  لومحم  هب  قلطم - روط  هب  اـهنامز 
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يارب نتـشون  دـننام  دـشابن : دوجوم  عوضوم  دارفا  زا  يدرف  رب  لومحم  مکح  هک  وـحن  نیا  هب  اـی  ( 1 : ) دوریم نـیب  زا  زیچ  ود  اـب  يرورض 
لومحم هب  فصتم  ینیعم  ناـمز  رد  عوـضوم  هب  فـصتم  دارفا  زا  يدرف  هک  وـحن  نیا  هب  اـی  ( 2  ) تسین و هدنـسیون  یناسنا  ره  اریز  ناـسنا :

. تسین تیملاع  هب  فصتم  هک  كدوک  دننام  دشابن .
172 دنربیم . نیب  زا  ار  یّلک  رما  ندوب  يرورض  زیچ  ود  نیا  سپ 

تناکف سایقلا ، باتک  یف  تاقلطملا  ۀـلمج  نم  افوصوم » عوضوملا  مادام   » ینعمب یتلا  تایرورـضلا  متذـخأ  مکنإ  لئاق : لاق  نإ  و  ( 172)
ۀهج اهنع  عفرن  نأب  تاقلطم  اهذخأن  انک  امنإ  انأ  باوجلاف : نامزلا ، ۀـهج  نم  عقاولا  للخلاب  لطبت  اهتیلک ال  تناک  و  ۀـقلطم ، تایلک  كانه 

افوصوم عوضوملا  مادام  يرورضلا - نإ  لوقن  انک  امف  ۀقلطم  اهلعجن  انک  ثیح  و  لومحملا . یف  ةرورضلا  ۀهج  اهل  انتبثأ  انهاه  و  ةرورضلا ؛
ةرورـضلا ناکمإ  ال  هیف ، ةرورـضلا  هذه  طارتشا  ناکمإ  ۀهج  نم  قلطم  لب  لعفلاب ، ةرورـضلا  هذـه  طارتشا  ۀـهج  نم  قلطم  هب - فصو  امب 

طئارشلا هذه  نم  تلخ  اذإ  ۀقلطم  یهف  ۀهجلا ، هذه  نم  الإ  طرتشت  نأ  نکمی  مل  ةرورضلا  اهیف  طرتشا  اذإ  یتلا  ۀمدقملا  نإ  یتح  ۀیقیقحلا ،
ّيأ مکحلا  نع  ولخلاب  تضقتنا  ةرورـضلا  تطرتشا  اذإ  انهاهف  لـعفلاب . هطارتشا  نیب  ءیـش و  طارتشا  ناـکمإ  نیب  دـیعب  قرف  و  تاـهجلا . و 
دجو ذإ  انامز  مکحلا  نع  ولخلاب  ضقتنت  ملف  لعفلاب ، طرـش  الب  ۀـقلطم  ۀیـضقلا  تناک  لب  ةرورـضلا ، طرتشت  مل  اذإ  كانه  و  ناـک ، ناـمز 

یف دجوی  ملف  عوضوملاب ، افوصوم  مادام  ةرورضلاب  ناکف  ةرورضلا  طرش  كانه  طرتشا  ول  و  عضولل . لمحلا  ماود  طرتشی  مل  ناک  انامز و 
. اضقتنم لوقلا  ناکل  هب ، هفاصتا  نامز  ضعب 

هک ینامز  ات   » هک ینعم  نیا  هب  تایرورض  سایق »  » باتک رد  امش  دیوگب : یسک  رگا  ( 172)
140 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

زا ناشتیلک  دـندوب و  هقلطم  تایلک  اجنآ  رد  ایاضق  نیا  سپ  دـیتسناد ، هقلطم  ياـیاضق  يهلمج  زا  ار  دـشاب » فوصوم  یتفـص  هب  عوضوم 
هتـشادن ترورـض  هک  تهج  نیا  زا  ار  ایاضق  نیا  ساـیق ]  ] باـتک رد  اـم  میهدیم : خـساپ  تفریمن . نیب  زا  ناـمز  زا  لـصاح  لـلخ  تهج 

رد ام  مینکیم . طرش ] و   ] تباث اهنآ  رد  ار  لومحم  رد  ترورض  تهج  ناهرب ] باتک   ] اجنیا رد  و  میدرکیم ، ذخا  هقلطم  ناونعب  دنشاب ،
قلطم ترورض  نیا  لعفلاب  طرش  تهج  زا  ار  تسا - فصتم  هدش  فیصوت  نآ  هب  هک  یفـصو  هب  عوضوم  مادام  يرورـض - سایق ]  ] باتک

نیا رد  هک  یقیقح ، ترورـض  ناکما  هن  هتبلا  مینادیم ، قلطم  نآ ، رد  ترورـض  نیا  طرـش  ناکما  تهج  زا  ار  نآ  هکلب  مینکیمن ، دادملق 
تاهج طیارـش و  نیا  زا  هاگره  هیـضق  عون  نیا  سپ  دوب ، دـهاوخن  ریذـپناکما  تهج  نیا  زا  زج  هیـضق  رد  ترورـض  طرـش  یتح  تروص 
طرـش ترورـض  نوچ  اجنیا  رد  سپ  تسا . رایـسب  قرف  نآ  لعفلاب  طارتشا  نیب  يزیچ و  طارتشا  ناکما  نیب  و  تسا . هقلطم  دـشاب ، یلاخ 

و تسا ، هدشن  طرش  ترورض  نوچ  سایق ] باتک   ] اجنآ رد  و  دوریم ، نیب  زا  هیضق  تیلک  مکح  دش ، یـضقنم  طرـش  نیا  نامز  ره  دش ،
شیپ ضقانت  دـشاب  هتـشادن  ینامز  دـشاب و  هتـشاد  ار  مکح  ینامز  هیـضق  هکنیا  زا  اذـل  تسا ، هقلطم  لعفلاب  طرـش  هنوگره  نودـب  هیـضق 

نآ هب  عوضوم  هک  ینامز  ات  دوب ، هدـش  طرـش  اـجنآ  رد  ترورـض  رگا  و  تسا . هدـشن  طرـش  عوضوم  يارب  لومحم  ماود  اریز  دـیآیمن ،
. دشیم لصاح  ضقانت  دوبن  فصتم  نآ  هب  ینامز  رد  رگا  تروص  نیا  رد  تشاد ، ترورض  دوب ، فصتم  تفص 

نارمألا هیف  ربتعی  ناک  يذـلا  ریغ  وه  انهاه  انامز  ماودـلا  انامز و  ولخلا  هیف  ربتعی  يذـلا  نإ  لوقنف : يرخأ  ۀـهج  نم  اذـه  نع  ربعنل  و  ( 173)
، رـصبلل قرفملا  نوللا  تاذ  ضیبألا و  ءیـشلا  تاذ  امه  و  قالطإلا : یلع  بولطملا  يدـح  نیب  ام  کلذ  ربتعی  ناـک  اـمنإ  كاـنهف  كاـنه .

افوصوم عوضوملا  تاذ  مادام  وه - عوضوملل و  طرـش  یف  کلذ  ربتعی  انهاه  و  هتاذ . ثیح  نم  عوضوملا  تاذ  دـنع  لومحملا  لاـح  ربتعیف 
هفاصتا تقو  یف  لب  امئاد ، عوضوملا  تاذـل  ضرعی  سیل  هنأل  اقلطم  نوکی  امنإ  ناک  لب  اذـه  طرـشب  نکی  مل  كاـنه  و  ضیبأ . هنأ  ۀفـصب 

وذ  » ناکف ضیبأ . هنأب  افوصوم  مادام  لب  تاذـلا ، دوجوم  مادام  رـصبلل  قرفم  نول  وذ  وهف  ضیبأ  هنأب  فوصوم  لک  سیل  ناـکف  اذـک . هنأـب 
نأ انهاه  عنمی  امنإ  نکل  و  اضیأ . کلذک  انهاه  و  ام . اتقو  لب  ضیبأ ، هنأب  فوصوملا  تاذ  یلع  تقو  لک  یف  لمحی  ال  رـصبلل » قرفم  نول 

و اضیأ . کلذک  كانه  ناک  ةرورـضلا و  هعم  قدـصت  يذـلا  طرـشلاب  عوضوملا  انذـخأ  اذإ  انامز  لومحملا  نع  عوضوملا  نم  ءیـش  ولخی 
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یلإ رظ  لب  ونت ، مل  تفذح و  اذإ  ۀقیقحلاب  ۀقلطم  نوکت  امنإ  و  يونت . کل  ةرورـضلا و  ۀهج  فذح  عم  ناهربلا  یف  لمعتـست  ۀمدقملا  هذه 
. طقف دوجولا 

141 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هک تسا  يزیچ  زا  ریغ  هدـش ، ظاـحل  نآ  رد  یناـمز  ماود  ولخ و  نیا  هچنآ  میئوگیم : هدرک و  ریبعت  رگید  تهج  زا  ار  بلطم  نیا  ( 173)
دح ود  نآ  دشیم و  ظاحل  قلطم  روطب  بولطم  ّدح  ود  نیب  دشیم  ظاحل  هچنآ  اجنآ  رد  تسا . هدـش  ظاحل  نآ  رد  رما  ود  نیا  اجنآ  رد 

: زا دوب  ترابع 
دراد هک  یطرش  رد  رما  نآ  اجنیا  رد  و  دشیم . ظاحل  عوضوم  تاذ  هب  تبسن  لومحم  سپ  مشچ ، قّرفم  گنر  تاذ  دیفـس و  ءیـش  تاذ 
نیا اجنآ  رد  و  تسا . هدـش  ظاحل  تسا - فصتم  يدیفـس ، ـالثم  یتفـص ، هب  عوضوم  تاذ  هک  یناـمز  اـت  هکنیا ، زا  تسا  تراـبع  نآ  و 

هب عوضوم  فاصتا  نامز  رد  هکلب  دوشیمن ، ضراع  عوضوم  تاذ  يارب  امئاد  تفـص ،]  ] اریز دشیم ، ظاحل  قلطم  روطب  هکلب  دوبن ، طرش 
قّرفم گـنر  ياراد  تسا  دوجوم  نآ  تاذ  هک  یناـمز  اـت  تسا  فوـصوم  يدیفـس  هب  هچنآره  هک  تسین  نینچ  اریز  دـشیم . ضراـع  نآ 

تاذ رب  یناـمز  ره  رد  مشچ » یقرفم  گـنر  نتـشاد  ، » اذـل دراد . ار  تفـص  نیا  تسا  فّـصتم  دیفـس  هب  هک  یناـمز  اـت  هکلب  تـسا ، مـشچ 
زا يدرف  هکنیا  اجنیا  رد  اهتنم  تسا ، روطنیمه  مه  اجنیا  و  دوشیم ، لمح  ینّیعم  تقو  رد  هکلب  دوشیمن ، لمح  يدیفـس  هب  فوصوم 

، دشاب قداص  نآ  رب  ترورـض  هک  میاهدرک  ظاحل  طرـش  نیا  هب  ار  عوضوم  ام  هچ  تسا ، هدش  عنم  دشاب ، یلاخ  لومحم  زا  ینامز  عوضوم 
لامعتـسا ناـهرب  رد  نآ ، رد  ترورـض  ندرک  تین  اـب  اـهتنم  ترورـض ، تهج  فذـح  اـب  یتح  همدـقم ، نیا  و  دوب . نینچمه  اـجنآ  رد  و 

رظن دروم  دوجو  طـقف  هکلب  دوشن ، مه  تین  دوش و  فذـح  اـهنت  هن  ترورـض  تهج  هک  تسا  هقلطم  تقیقح  رد  یناـمز  طـقف  و  دوشیم .
. دشاب

. ۀصیوعلا ۀهبشلا  هذه  تلحنا  دقف  ( 174)
173 دش . لح  تروص  نیا  هب  لکشم  يههبش  نیا  سپ  ( 174)

تالومحملا ۀیتاذ  نوکت  نأ  بجی  ۀیناهربلا  تامدقملا  تناک  اذإ  و  ( 175  ) ناهربلا یف  طرتشت  یتلا  ۀیتاذلا  تالومحملا  یف  یناثلا  لصفلا 
نوکت نأ  زوجی  ۀیناهربلا  تالومحملا  تناک  ول  و  اللع . نوکت  ۀـبیرغلا ال  نإف  اهتبیرغ ، ریغ  ناهربلا  یف  طرتشت  یتلا  ۀـیتاذلا  تاعوضوملل ،

نوکت الف  اللع ، ناهربلا  ئدابم  نکت  مل  ۀبیرغ ،
142 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: لوقنف هتاذب ، وه  يذلا  ام  نیبنلف  ۀجیتنلل . اللع  ناهربلا  ئدابم 

دنوشیم طرش  ناهرب  رد  هک  یتاذ  ياهلومحم  رد  مود  لصف 

و هدش ، طرـش  ناهرب  رد  هک  یتاذ  زا  عون  نآ  دنـشاب ، یتاذ  دوخ  تاعوضوم  يارب  یناهرب  تامدـقم  تالومحم  تسا  بجاو  نوچ  ( 175)
يدابم سپ  دوب ، دنهاوخن  تلع  ناهرب  يدابم  دنشاب  بیرغ  یناهرب  تالومحم  رگا  و  تسین ، تلع  تسا  بیرغ  هچنآ  اریز  دنـشابن ، بیرغ 

: میئوگیم و  مینکیم ، نییبت  تسا  یتاذ  هک  ار  هچنآ  ادتبا  نیاربانب   174 دوب ، دنهاوخن  هجیتن  ياهتلع  ناهرب 
«: ناهربلا باتک   » یف امهب  ّدتعملا  امه  و  عضولا ، لمحلاب و  ناصاخ  ناهجو  اهنم  هوجو : یلع  لاقی  هتاذب  وه  يذلا  نإ  ( 176)

ود نیمه  ناهرب ،»  » باتک رد  هک  دراد  صاصتخا  لـمح  عضو و  هب  هجو  ود  هوجو ، نیا  ناـیم  زا  دوشیم : هتفگ  هجو  دـنچ  هب  یتاذ  ( 176)
: تسا رظندم  هجو 

تلق وأ  یتاذ »  » تلق ءاوس  نوکی  یتح  هدح ، یف  لخاد  وه  و  وه ؛ ام  قیرط  نم  ءیشلا  یلع  لوقم  ءیش  لکل  ۀهج  نم  یتاذ »  » لاقیف ( 177)
طخلا لثم  ءیـشلا  تاذـل  موقم  لک  هّدـح و  هسنج و  لـصف  هلـصف و  هسنج و  سنج  ءیـشلا و  سنج  وه  اذـه  و  وه .» اـم  قیرط  نم  لوقم  »
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نأ بجی  ضرغلا  یلإ  عجرن  نأ  لبق  لوقأف  لوألا . میلعتلا  یف  اضیأ  لیق  اذکه  و  هانتم ، طخ  وه  ثیح  نم  یهانتملا  طخلل  ۀطقنلا  و  ثلثملل ،
لک سنجلا  لصفلا و  عضو  لوألا  میلعتلا  یف  و  سنجلا . حولص  وه  ام  باوج  یف  ۀلخاد  نوکت  نأ  یف  ۀحلاص  لوصفلا  نأ  اذه  نم  نقیتسن 

. وه ام  قیرط  یف  الوقم  و  هتیهام ، یف  الخاد  هنوک  یف  رخآلاک  عونلل  امهنم  دحاو 
. لصفلا ریغ  لصفلا و  سنجلا و  نیب  هب  قّرف  و  وه : ام  باوج  یف  لوقم  هنأب  سنجلا  دح  یف  دروملا  ریخألا  لصفلا  لعج  دق  مث 

هانیأر و اـم  یلع  ( 2  ) ناـقرف اـمهنیب  نوکی  نأ  و  وه ، اـم  قیرط  یف  لوقملا  ریغ  وه  اـم  باوج  یف  لوقملا  نوـکی  نأ  ( 1  ) کـلذ نم  بجیف 
. هعضوم یف  هانحضوأ 
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هک يوحن  هب  دنیوگیم ، یتاذ  دشاب  لخاد  نآ  دح  رد  دوش و  لمح  وه  ام  قیرط  زا  رگید  زیچ  رب  هک  يزیچ  ره  هب  یتهج  زا  یهاگ  ( 177)

نآ و سنج  لـصف  نآ و  لـصف  نآ و  سنج  سنج  ءیـش و  سنج  تسا و  ناـسکی  وه » اـم  قـیرط  زا  هدـش  هتفگ   » و یتاذ » : » حالطـصا ود 
رد و  دنتـسه ؛ یتاذ  لیبق  نیا  زا  تسا ، یهانتم  هک  ثیح  نآ  زا  یهانتم  طخ  يارب  هطقن  ثلثم و  يارب  طـخ  دـننام  ءیـش ، تاذ  موقم  هچره 

، لوصف هک  میشاب  هتـشاد  نیقی  هتکن  نیا  هب  هک  تسا  بجاو  یلـصا  ثحب  هب  نتخادرپ  زا  لبق   175 تسا . هدـش  هتفگ  نینچ  مه ، لوا  میلعت 
رد ندوب  لخاد  رظن  زا  ار  سنج  لصف و  زا  کـیره  مه ، لوا  میلعت  رد  دـنراد . ار  وهاـم  باوج  رد  ندـش  لـخاد  تیحالـص  سنج ، دـننام 

تـسا هداد  رارق  وه  ام  باوج  رد  لوقم  ار  سنج  دح  رد  دراو  ریخا  لصف  سپـس  هدرک ، یقلت  ناسکی  وه  ام  قیرط  رد  ندوب  عون و  تیهام 
. تسا هتشاذگ  قرف  ریخا  لصف  لصف و  سنج و  نیب  بیترت  نیا  هب  و 

میهاوخ ار  اهنآ  دوخ  لـحم  رد  هک  روطناـمه  تسا ، قرف  اـهنآ  نیب  تسا و  وه  اـم  قیرط  رد  لوقم  زا  ریغ  وه  اـم  باوج  رد  لوقم  سپ 
176 داد . میهاوخ  حیضوت  دید و 

: لوقن و  هانقراف ، يذلا  انعضوم  یلإ  دعنل  و  اذه ، ( 178)
: میئوگیم هتشگزاب و  بلطم  لصا  هب  کنیا  ( 178)

یف فنألاک  هل  ضورعملا  امإ  ضراعلا  دح  یف  ذخؤی  ناک  ءیشل و  اضراع  ءیـش  ناک  اذإ  هنإف  يرخأ : ۀهج  نم  هتاذب  يذلا  لاقی  و  ( 179)
واسمل نییزاوتملا  نم  جراخلاک  هل  ضورعملا  عوضوم  وأ  ءانحنالا ؛ ۀماقتـسالا و  دح  یف  طخلا  و  جوزلا ، دـح  یف  ددـعلا  و  ۀـسوطفلا ، دـح 
ضراع یتاذ و  ضراع  هنإ  هل  لاقی  کلذ  عیمج  نإف  رکذـی ، يذـلا  طرـشلاب  هل  ضورفملا  عوضوملا  سنج  وأ  نیتمئاـقل ؛ ۀـهج  نم  هاـیاوز 
عوضوم سنج  اهدـح  یف  ذـخؤی  یتاوللا  و  نیهاربـلا ، یف  تـالومحملا  نم  نالخدـی  ناذـللا  اـمه  ناذـه  و  وه . وه  اـم  قـیرط  نم  ءیـشلل 

. ۀعانـصلا عوضومب  صّـصخ  لب  ماعلا ، هجولا  یلع  ۀعانـصلا  یف  لمعتـسی  مل  ۀعانـصلا  عوضوم  نم  ّمعأ  سنجلا  کـلذ  ناـک  نإ  ۀـلأسملا :
یف و  ۀیرادقم ؛ ۀبسانم  ریداقملا  یف  ۀبسانملا  و  ایعیبط . نوکی  امب  هیف  امب  هیف  رظنلا  ۀهج  نم  اصصخم  تایعیبطلا  یف  لمعتسملا  دضلا  نوکیف 

هیلإ و ال تفلتی  هب و ال  ّدتعی  الف  ۀعانصلا  عوضوم  نم  جرخ  ام  امأ  و  ۀعانصلا . عوضوم  اهدح  یف  لخدی  ثیحب  لعجت  ۀیددع  ۀبسانم  ددعلا 
عوضوم هدح  یف  ذخؤی  الف  ۀعانـصلا ، عوضوم  نم  اجراخ  سیل  ۀـلأسملا و  عوضوم  نم  اجراخ  ناک  نإ  معن  جراخ . وه  ثیح  نم  هب  عفتنی 

وهف رمألا ، رخآ  هدح  یف  ۀعانصلا  عوضوم  ذخؤی  نأ  نم  دب  نکل ال  و  هنم . ّمعأ  رمأ  هعوضوم و  هسنج و  لب  ۀلأسملا ،
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نم معأ  هلومحم  جوز » هسفن  یف  بورـضملا  اذـه   » و طخلا » اذـهل  واسم  طخلا  اذـه   » کـلوق یف  لومحملا  نإـف  ناـهربلا . یف  لخدـی  اـمم 
؟ عوضوملا هدح  یف  ذخؤی  فیکف  عوضوملا ؛

الإ مهللا  عوضوملا ، دـح  یف  ذوخأم  وه  ام  امإ  و  هّدـح ، یف  ذوخأم  عوضوملا  سفن  امإ  نوکی  ۀـیناهربلا  تامدـقملا  یف  لومحم  لک  سیلف 
نإ لاقی  وأ  ۀعانـصلا ؛ عوضوم  اهدودـح  یف  ذـخؤی  وأ  اـهل ، تاـعوضوملا  دودـح  یف  ذـخؤت  نأ  اـمإ  تامدـقملا  تـالومحم  نإ  لاـقی  نأ 
یف ذخؤی  ۀعانصلا  کلت  نم  وه  امم  اهموقی  ام  وأ  تاعوضوملا  نوکت  وأ  اهل ، تاعوضوملا  دودح  یف  ذخؤت  نأ  امإ  تامدقملا  تالومحم 
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. هب حصفی  مل  نإ  لوألا و  ملعملا  بهذ  اذه  یلإ  و  اهدودح .
: هدح یف  ذوخأم  همّوقی  ام  عوضوملا و  وأ  عوضوملا ، دح  یف  ذوخأم  امإ  یناهرب  لومحم  لکف 

طخل يواسملا   » هیلع لمحی  امنإف  يواسملا »  » هیلع لمح  اذإ  طخلا  نأ  امک  ةرورض ، هب  قحلی  صصیختل  امإ  و  ثلثملل ، حطـسلاک  اقلطم  امإ 
وأ لوقب  هل  صیـصخت  اضیأ  اذه  و  اقلطم . دحاولا  ۀیملاعلا ال  یف  دـحاولا  هیلع  لمح  دـحاو  هنأ  هیلع  لمح  اذإ  ملاعلا  و  صّـصخم . وه  و  ام »

. لعف
ضورعم ای  ضراع ، دح  رد  دشاب و  رگید  زیچ  ضراع  يزیچ  تسا : تروص  نیدـب  نآ  دوشیم و  هتفگ  زین  يرگید  تهج  زا  یتاذ  ( 179)

ذخا نآ  ضورعم  عوضوم  ای  ءانحنا ، تماقتـسا و  دح  رد  طخ  جوز و  دح  رد  ددع  ینیب و  ندوب  نهپ  دـح  رد  ینیب  دـننام : دوش  ذـخا  نآ ،
ادـعب هک  یطرـش  اب  هتبلا  دوش ، ذـخا  نآ  فورعم  عوضوم  سنج  ای  همئاق ، ود  اب  يزاوم  طخ  ود  جراخ  تهج  يایاوز  يواست  دـننام ، دوش ،

عون ود  نیا  و  دـنیوگیم . ءیـش  نآ  تیهام  قیرط  زا  يزیچ  رب  ضراع  یتاذ و  ضراع  ضراع ، نآ  هب  دراوم  نیا  يهمه  رد  دوشیم ، رکذ 
نیا هب  ، ] دوشیم ذخا  هلئسم  عوضوم  سنج  اهنآ  دح  رد  هک  یتالومحم  دنوشیم و  لامعتـسا  نیهارب  رد  لمعتـسم  تالومحم  رد  یتاذ » »

عوضوم هب  هکلب  دوشیمن ، لامعتـسا  دوخ  معا  تروص  هب  ملع  نامه  رد  دـشاب  معا  رظندروم  ملع  عوضوم  زا  سنج  نیا  رگا  هک ] تروص 
و تسا . هتفاـی  صیـصخت  تاـیعیبط  هب  اوـتحم  تهج  زا  تسا  لامعتـسا  دروـم  تاـیعیبط  رد  هـک  ي  ّدـض »  » ـالثم دـباییم . صیـصخت  مـلع 

ملع عوضوم  دح  رد  هک  دنوشیم  ظاحل  يوحن  هب  يددع  ياهتبسن  ددع  دروم  رد  دنتسه و  يرادقم  ياهتبـسن  ریداقم  نیب  ياهتبـسن 
عوضوم زا  شندوب  جراخ  تهج  زا  نآ  زا  و  دوشیمن ، انتعا  دامتعا و  دـشاب ، جراخ  ملع  عوضوم  زا  هچنآ  هب  اـما  دـنریگ و  رارق  باـسح ] ]
عوضوم نآ  دـح  رد  تروص  نیا  رد  دـشابن ، جراخ  ملع  عوضوم  زا  یلو  دـشاب  هلئـسم  عوضوم  زا  جراخ  رگا  یلب  دوشیمن . هدافتـسا  ملع 

دیاب ماجنارـس  لاحره  رد  اهتنم  دوشیم ، ذخا  نآ  زا  معا  يرما  یلک ] روطب  و   ] نآ سنج  عوضوم  نآ و  سنج  هکلب ، دوشیمن  ذخا  هلئـسم 
. دشاب هدافتسا  لباق  ناهرب  رد  ات  دوش  ذخا  نآ  دح  رد  ملع  عوضوم 

جوز دوخبدوخ  برض  لصاح  نیا   » و تسا » يواسم  طخ  نآ  اب  طخ  نیا   » ایاضق نیا  لومحم  سپ 
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ای یناهرب  تامدقم  رد  لومحم  ره  دح  رد  هک  تسین  نینچ  سپ  دوشیم ؟ ذـخا  عوضوم  دـح  رد  هنوگچ  تسا ، معا  عوضوم  زا  هک  تسا »
دودح رد  ای  یناهرب ]  ] تامدقم ياهلومحم  هک  دیوگب  نینچ  یـسک  هکنیا  رگم  دوش ، ذخا  تسا  عوضوم  دـح  رد  هچنآ  ای  عوضوم  دوخ 

تامدـقم تـالومحم  رگید ، تراـبع  هب  اـی  دوشیم ؛ ذـخا  اـهلومحم  نیا  دودـح  رد  ملع  عوضوم  اـی  دـنوشیم ، ذـخا  دوـخ  تاـعوضوم 
دروم  ] ملع ورملق  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  تاعوضوم  موقم  هچنآ  ای  تاعوضوم  ای  دـنوشیم ، ذـخا  دوخ  تاعوضوم  دودـح  رد  ای  یناهرب ] ]

ره سپ  تسا . هدرکن  حیرـصت  نآ  هب  دـنچره  تسا ، هداد  يأر  نینچ  لوا  مـلعم  و  دـنوشیم . ذـخا  تـالومحم  دودـح  رد  دنـشاب . ثـحب ]
حطـس دننام  قلطم ، تروص  هب  ای  دوشیم ، ذخا  لوصحم  دح  رد  نآ  موقم  عوضوم و  ای  دوشیم ، ذخا  عوضوم  دح  رد  ای  یناهرب  لومحم 

تروصب دوش ، لـمح  نآ  رب  يواـسم »  » هاـگره طـخ  هکنآ  دـننام  دریگیم ، دوخب  اترورـض  هک  یـصیصخت  تروـص  هب  اـی  و  ثلثم ، يارب 
قلطم تروصب  هن  نآ  رب  دـحاو  دوش ، لمح  ملاع »  » رب دـحاو »  » هاگره و  تسا . صّـصخم  يرما  هک  دوشیم  لمح  طخ » کـی  اـب  يواـسم  »

177 تسا . یلعف  ای  ینابز  زا  معا  صیصخت ، یعون  لاحره  رد  نیا  و  دوشیم . لمح  تیملاع  رد  هکلب 
عوضوم وأ  هل  ضورعملا  سنج  وأ  هل  ضورعملا  عوضوم  ذخؤی  نأ  کلذف  ضراعلا  دـح  یف  عوضوملا  مّوقی  ام  ذـخأ  ۀـیفیک  امأ  و  ( 180)

بورـضمل هسفن  یف  هعلـض  بورـضم  ةاواسم  دح  یف  ثلثملا  و  درف ؛ ددع  یف  جوز  ددع  بورـضم  دح  یف  ددعلا  ذخؤی  امک  لوألا  هسنج .
حطـسلا ذخؤی  امک  یناثلا  و  ثلثملا . هدح  یف  ذخؤی  نکل  و  ۀـیوازلا . مئاقلا  ثلثملا  وه  ضراعلا  اذـه  عوضوم  نإف  هسفن : یف  لک  نیرخآلا 

. ۀیتاذ ضارعأ  اهل  لاقی  هذه  عیمجف  جوزلا . جوز  دح  یف  ددعلا  ذخؤی  امک  ثلاثلا  و  هسنج . عوضوم  هنإف  ۀیوازلا ، مئاقلا  ثلثملا  دح  یف 
سنج عوضوم  ای  ضورعم  سنج  ای  ضورعم  عوضوم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ضراع 178  دح  رد  عوضوم  موقم  ذخا  تیفیک  اما  ( 180)
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و دوشیم ؛ ذـخا  درف  ددـع  رد  جوز  ددـع  برـض  لصاح  فیرعت  رد  هک  ددـع  دـننام : لوا  عون  لاثم  دوشیم . ذـخا  نآ  رد  ضورعم 179 
یضراع نینچ  عوضوم  هک  دوخ ، رد  رگید  علض  ود  برض  لصاح  عومجم  اب  دوخ ، رد  علض  کی  برض  لصاح  يواست  فیرعت  رد  ثلثم 

عون لاثم  و  تسا . نآ  سنج  عوضوم  حطس  هک  هیوازلا ، مئاق  ثلثم  دح  رد  حطـس  ندش  ذخا  دننام  ود  عون  لاثم  تسا و  هیوازلا  مئاق  ثلثم 
180 دوشیم . هدیمان  یتاذ  ضراع  ضراع ، عاونا  نیا  يهمه  جوز - جوز  دح  رد  ددع  ندش  ذخا  دننام  موس 
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ضرع وه  لب  یتاذب ، سیلف  هّدـح ، یف  اذوخأم  همّوقی  ام  وأ  عوضوملا  و ال  عوضوملا ، ّدـح  یف  اذوخأم  تالومحملا ال  نم  ناک  امف  ( 181)

. حضونس ام  یلع  امزال  ناک  نإ  سنققلل و  ضایبلا  لثم  ناهربلا  ۀعانص  یف  لخاد  ریغ  قلطم 
، دنتـسین یتاذ  دوشیمن ، ذخا  اهنآ  دح  رد  نآ  موقم  ای  عوضوم  زین  دنوشیمن و  ذخا  عوضوم  دح  رد  هک  تالومحم  زا  هتـسد  نآ  ( 181)

حیضوت ادعب  هچنانچ   181 دشاب ، نآ  مزال  دنچره  سونقق ، يارب  يدیفس  دننام  دنیآیمن ، راکب  ناهرب  نف  رد  هک  دنتسه  قلطم  ضرع  هکلب 
. داد میهاوخ 

یف وأ  عوضوم  یلع  لوقم  ریغ  هانعم  امل  لاقیف  ناهربلاب : اقئال  عضولا و ال  لمحلاب و  قیلت  ۀـهج  یلع  هتاذـب ال  لاقیف  اذـه  دـعب  ام  و  ( 182)
رخآ ائیش  یضتقی  و  یـشاملا ؛ ینعم  لثم  هتاذ  ینعم  یـضتقی  اهنم  دحاو  لکف  اهلک  تالومحملا  یـشاملا و  امأ  و  هتاذب . مئاق  وه  عوضوم و 

. اهتاوذب یه  یه  تسیل  اهتاوذف  اهتاذ . یلع  ینعملا  یف  ۀلالدلا  دوجولا و  رصتقم  اهنم  دحاو  سیلف و ال  هل . عوضوملا  وه 
یهاـگ تسین : لامعتـسا  دروم  ناـهرب »  » باـتک رد  هدوبن و  عضو  لـمح و  يهطبار  هب  طوبرم  تسه  یتاذ  عون  ود  نیا  زا  ریغ  هچنآ  ( 182)
يهمه یـش و  ام  اّما  و  دراد . دوجو  تاذـلاب  مئاق  عوضوم  رد  هن  تاذـلاب و  مئاق  عوضوم  رب  هن  نآ  يانعم  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  یتاذ 

زا کی  چـیه  و  دـننکیم ، اضتقا  ار  تسا  اهنآ  عوضوم  هک  يرگید  زیچ  یـشام و  ینعم  دـننام  دوخ ، تاذ  ینعم  اهنآ ، دـننام  تـالومحم 
[. دـنرادن تیهام   ] تسین و اهنآ  تاذ  دوخهبدوخ  اهنآ  تاذ  سپ  دـنوشیمن ، هصالخ  دوخ  تاذ  ینعم  رد  تلالد  دوجو و  رظن  زا  اـهنآ 

182
: اقافتا کلذ  ضرع  دق  هنإ  لقی  مل  توملا  هعبت  اذإ  حبذلا  نإ  لثم  هل : بجوم  ءیـشلل  ببـس  وه  يذلا  ءیـشلل  هتاذب »  » اضیأ لاقی  و  ( 183)

. اقافتا ناک  ام  لک  رئاس  و  زنک ، یلع  رثعیف  ناسنإ  یشمی  وأ  شام ، یشم  رثإ  قرب  ضرعی  نأ  لثم  ال  هتاذب ، توملا  هعبتی  حبذلا  لب 
اجنیا رد  هک  ناویح ،]  ] گرم نآ  عبت  هب  حـبذ و  لـثم  تسا . رگید  زیچ  باـجیا  ببـس  هک  دوـشیم  هتفگ  يزیچ  هب  یتاذ  یهاـگ  و  ( 183)

نتفر هار  زا  یـشان  يهقرج  ندش  ادیپ  لثم  هن  تسا ، حبذ  يهجیتن  تاذلاب  گرم  هکلب  دـش : ناویح  ضراع  اقافتا  گرم  هک  دوشیمن  هتفگ 
ادیپ ای  صخش ، کی 
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183 لیبق . نیا  زا  یقافتا  روما  رئاس  ار و  جنگ  یسک  ندرک 

ناک ام  لب  هل ، ضرع  مث  رخآ  ءیشل  ضرعی  مل  هنأ  ایلوأ  یلوقب  ینعأ  ایلوأ . ءیـشلا  یف  ضارعألا  نم  ناک  امل  هتاذب »  » اضیأ لاقی  و  ( 184)
حطس ضیبأ و  مسج  لوقن  امک  رخآ : ءیش  یف  ضرع  هنإ  لاقی  نأل  اببـس  هل  ضورعملا  ناک  و  هل ، ضورعملا  ضراعلا و  نیب  هیف  ۀطـساو  ال 

. ضیبأ حطسلا  نأل  ضیبأ  مسجلا  و  هتاذب ، ضیبأ  حطسلاف  ضیبأ .
زیچ ضراع  ادتبا  ضرع ، نآ  هک  تسا  نیا  یلوا  زا  نم  دوصقم  و  دشاب . ءیش  رد  الوا  هک  دوشیم  هتفگ  یضارعا  هب  یتاذ  یهاگ  و  ( 184)

ندش ضراع  ببس  ضورعم  دشابن و  ياهطساو  ضورعم  ضراع و  نیب  هکلب  دشاب ، رظن  دروم  ءیش  ضراع  نآ ، قیرط  زا  ات  دوشن  يرگید 
تاذـلاب حطـس  اجنیا  رد  سپ  تسا ، دیفـس  مسج ] نآ   ] حطـس تسا و  دیفـس  مسج  میئوگیم  هک  روطناـمه  دـشاب : رگید  زیچ  هب  ضرع 

184 تسا . دیفس  حطس  ندوب  دیفس  رطاخ  هب  مسج  تسا و  دیفس 
ۀفادرم هتاذب » ام   » ۀظفل قلطی  دق  هنإف  نالوألا : ناروکذملا  وه  انـضرغ  یف  لخادلا  لب  انهاه . انـضرغ  نع  ۀجراخلا  هوجولا  یه  هذهف  ( 185)
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هتاذب و ۀـظفل  قلطی  دـق  و  هل . هتاذـب  هموقی و  امل  یتاذ  موقملل  لاقیف  نفلا : اذـه  یف  روکذـملا  ینعملا  یلع  وه » ام   » ۀـهج نم  لوقم  وه  امل 
هب ینعی  و  اقیقحت - ّدشأ  ّصخأ و  ینعم  یلع  لیق  امبر  و  لیق - ام  یلع  هموقی  ام  وأ  عوضوملا  هدح  یف  ذوخأملا  ضراعلا  هب  ینعی  یتاذلا و 
یف ینعملا  اذه  یلع  لمعتـسا  یح  و  هنم . صخأ  رمأ  لجأل  و ال  هنم ، معأ  رمأ  لجأل  ال  وه ، وه  امل  هتاذل و  هیلع  لاقی  وأ  ءیـشلل  ضرعی  ام 

شوش و کلذ  مهفی  مل  اذإ  و  ایلوأ . نوکی  نأ  بجی  هنأ  هنم  جتنأ  طرش  ءانثتسا و  ریغ  نم  کلذلف  ۀیلوألا . طرش  نمضتی  دقف  لوألا  میلعتلا 
ال لیق : کلذـل  و  لوألا . كارتشالا  اذـه  مهفی  مل  هنأ  هیف  ببـسلا  و  وه . وه  امل  يذـلا  وه  هتاذـل  نإ  لاقی  نأ  بجی  ناک  ام  لـیق : ضقون و 

هنأل هل  وهف  ضایبلا  امأ  و  ناسنا . هنأ  ببـسب  ناویحلل  نوکتف  ناسنألا  صاوخ  نم  یقیـسوملا  نـأل  ناویحلل : هتاذـب  ضاـیبلا  ـال  یقیـسوملا و 
لعفلاب کحـضلا  لثم  يرورـض  ریغ  وه  ام  هنم  و  ناسنإلل ، کحـضلا  ةوق  لثم  يرورـض  وه  ام  ۀیتاذلا  ضارعألا  هذـه  نم  و  بکرم . مسج 

. ناسنإلل
اب یتاذ »  » ظـفل یهاـگ  هک : تساـم . دوصقم  روکذـم  لوا  ینعم  ود  هکلب  تسا . جراـخ  اـم  دوصقم  زا  اـجنیا  رد  یتاذ ]  ] هوجو نیا  ( 185)

رد هک  ییانعم  هب  دوشیم  هتفگ  وه » ام   » تهج رد  هچنآ 
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یتاذ ظـفل  زا  یهاـگ  و  دوشیم . هتفگ  یتاذ  دـشخبیم  ماوق  ار  نآ  هک  يزیچ  موقم  هب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  فدارتم  تسا  رظندـم  قطنم 
ّدشا صخا و  ییانعم  هب  یتاذ  اسبهچ  دشاب و  هدش  ذخا  نآ  دح  رد  دشخبیم  ماوق  ار  عوضوم  هچنآ  ای  عوضوم  هک  دوشیم  هدارا  یـضراع 
ناـنچ زیچ  نآ  هک  دوشیم  هدـناوخ  زیچ  نآ  یتاذ  تهج  نآ  زا  دوشیم  يزیچ  ضراـع  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  و  دوـش . هتفگ  نآ  زا 

نآ رد  ار  تیلوا  طرـش  ینعم ، نیا  لامعتـسا  ماگنه  هب  لوا ، میلعت  رد  و  نآ . زا  صخا  يرما  ای  نآ  زا  معا  يرما  رطاـخب  هن  تسه  هک  تسا 
كرد ینعم  نیا  نوچ  و  دشاب . یلّوا  دیاب  یتاذ  نینچ  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  نآ  زا  طرش  ءانثتسا و  هنوگره  نودب  اذل  و  تسا ، هدرک  ماغدا 

و دـشاب . وه  وه  ام  تهج  زا  یتاذ  هک  دوش  هتفگ  تسین  مزال  دـناهتفگ . هدـمآرب و  نآ  ضقن  ماقم  رد  هدـش و  شّوشم  ناشنهذ  اذـل  هدـشن ،
هک تسا  هدش  هتفگ  یتاذ  رد  تیلوا  طرش  ماغدا  رطاخ  هب  دناهدرکن و  كرد  ار  یتاذ  لوا  كرتشم  ینعم  هک  تسا  نیا  شیوشت  نیا  ببس 

يدیفس دوشیم و  ضراع  ناویح  رب  ناسنا  ببس  هب  تسا و  ناسنا  صاوخ  زا  یقیسوم  اریز  تسین ، یتاذ  ناویح  يارب  يدیفس  یقیـسوم و 
ندیدنخ يهوق  دننام  تسا  يرورض  یتاذ  یتاذ ، ضارعا  نیا  زا  یـضعب  و  دوشیم . ضراع  تسا  بکرم  مسج  هک  تهج  نآ  زا  ناویح  رب 

. ناسنا يارب  لعفلاب  يهدنخ  دننام  تسا  يرورض  ریغ  یتاذ  ضارعا  نیا  زا  یضعب  ناسنا و  يارب 
نم الإ  ۀتبلأ  نوکت  نیهاربلا ال  یف  تالومحملا  نأ  ّنظ  نأ  همهف  ءوسل  بابلا  اذه  یف  ۀّجحملا  نع  سانلا  ضعب  لودع  نم  غلب  دق  و  ( 186)
نظ موقملا ، الإ  یتاذلا  نم  كانه  مهفی  و ال  ایتاذ ، موقملا  اومـسی  نأب  یجوغاسیإ »  » باتکل هلمأت  یف  هیلع  ةداعلا  ترجامل  هنأل  تاموقملا ،

طـسو امهدـحأ  لعجی  نأ  حلـصی  ۀـیاغلا ال  لعافلا و  نإف  ۀـلع ، ّلک  سیل  و  لاق : ۀـلعلا . وه  هنیعب و  کلذ  ناهربلا » باـتک   » یف یتاذـلا  نأ 
یه اضیأ  بلاطملا  تالومحم  نإ  و  لصفلا ؛ وه  اهارجم و  يرجی  ام  وأ  ةروصلا  وأ  سنجلا ، وه  اهارجم و  يرجی  ام  وأ  ةداـملا  لـب  ناـهرب ،

نوکی طسوألا  دـحلا  نإ  لاق  و  عوضوملل . موقملا  ینعمب  ایتاذ  اهلومحم  ناک  اذإ  ۀـیتاذ  يربکلا  ۀـمدقملا  نوکت  اـمنإ  هنإ  و  اـهنایعأب ؛ هذـه 
هنأ بسح  لب  لومحملا ، وه  نیلمعتسملا  نیمسقلا  الک  یف  یتاذلا  نأ  ملعی  مل  یتاذلا  ۀمسق  عمس  نیح  و  مّوقملا . ینعی  نیفرطلا  الکل  ایتاذ 
دح یف  ذوخأم  عوضوم  وه  ام  هنم  و  هعوضوم ؛ دح  یف  ذوخأم  لومحم  وه  ام  تایتاذلا  نم  نأ  اذکه : ۀمـسقلا  نأ  نظف  دـحلا  یف  ذوخأملا 

. عوضوملا لب  عوضوملل ، ایتاذ  نوکی  لومحملا  کلذ  نأ  سیل  لومحملا ،
تسا هدیسر  يدح  هب  باب  نیا  رد  یمهفدب  رطاخ  هب  تسار  هار  زا  یضعب  فارحنا  ( 186)
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هب یجوغاسیا »  » باتک رد  شیوخ  لمأت  رد  يو  اریز  دوشیمن ، لـصاح  تاـموقم  زا  زج  نیهارب  رد  تـالومحم  هک  تسا  هدرک  ناـمگ  هک 
رد یتاذ  هک  هدرک  ناـمگ  اذـل  دوشیمن و  هدـیمهف  موـقم  زج  یتاذ  زا  اـجنآ  رد  و  دـنمانیم ، یتاذ  ار  موـقم  هک  هدرک  تداـع  بلطم  نیا 
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تیحالـص تیاغ  لعاف و  اریز  تسین ، رظندـم  یتلع  ره  هک  تسا  هتفگ  و  تسا . تلع  زا  ترابع  نآ  تسا و  نامه  انیع  زین  ناهرب » باـتک  »
سنج و ینعی  نآ  يارجم  يراـج  تروـص و  سنج و  ینعی  نآ  يارجم  يراـج  هداـم و  هکلب  دـنرادن ، ار  یناـهرب  يارب  ندوـب  طـسوا  دـح 

يربک يهمدقم  و  دـنانینچ ، انیع  زین  ناهرب ) جـیاتن  بلاطم -(  تالومحم  هکنیا  تسا و  رظندـم  لصف  ینعی  نآ  يارجم  يراج  تروص و 
رغـصا فرط -(  ود  ره  يارب  طسوا  ّدح  هک  تسا  هتفگ  زاب  و  دـشاب . عوضوم  موقم  ینعم  هب  یتاذ  نآ  لومحم  هک  تسا  یتاذ  ینامز  افرص 
لومحم لقتسم ، مسق  ود  ره  رد  یتاذ  هک  تسا  هتسنادن  هدینش ، ار  یتاذ  میـسقت  نوچ  صخـش ] نیا   ] و تسا . مّوقم  ینعم  هب  یتاذ  ربکا ) و 

: هک تسا  نینچمه  روبزم  میسقت  هک  تسا  هتشادنپ  نینچ  دوشیم و  ذخا  دح  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  یتاذ  هک  هدرک  نامگ  هکلب  تسا ،
دنوشیم ذخا  لومحم  دح  رد  هک  دنتسه  عوضوم  اهنآ  زا  یضعب  دنوشیم و  ذخا  عوضوم  دح  رد  هک  دنتـسه  لومحم  تایتاذ  زا  یـضعب 

. تسا لومحم  یتاذ  عوضوم  هکلب  تسین  عوضوم  یتاذ  لومحم  لاح  نیا  رد  و 
اذه عیمج  دقتعاف  قطنملا ، یف  هیلع  لّوعف  هعبط  یلإ  برقأ  ناسنإلا  اذه  ةرابع  تناک  نمم  ۀفرعملا  یلإ  نیبستنملا  ضعب  تیأر  دق  و  ( 187)

: لاق نأ  جهنملا  اذه  موزل  همزلأف 
و هتقرافم ؛ عنتمی  امم ال  ۀصاخلا  نأ  و  تقو ؛ لک  یف  هلک  عونلا  ّمعت  یتلا  ۀصاخلل  ینعم  الأ  و  موقم ؛ وهف  قرافم  ریغ  يرورـض  لومحم  لک 

نیتمئاقل ۀـیواسم  ایاوز  اذ  ثلثم  ّلک  نوک  نأ  و  ۀـصاخ ؛ لصف ال  ةدـعاقلا  دـنع  نیتیواستم  نیتیواز  اذ  نیقاسلا  يواـستملا  ثلثملا  نوک  نأ 
و اناهرب . ناهربلا  نوکی  یتح  ربکألل  ۀـبجوم  ۀـلع  طسوألا  دـحلا  لعجیف  کـلذ  عم  و  اـهعوضومل . تاـموقم  هذـه  نأ  و  ۀـصاخ ؛ ـال  لـصف 

لب اموقم  سیل  لولعملا  ربکألا  نوکیف  موقمب ، سیل  لولعملا  نأ  و  ۀـلع ، موقم  لک  نأ  فرتعی  و  ایواسم ، نوکی  ام  اریثک  کـلذ  نأ  فرتعی 
سیل اهلومحم  ۀـیتاذ و  نوکت  ۀـمدقملا  نإف  کلذ  عم  و  موقم - ریغ  مزال  نوکی  نأ  عنم  و  مّوقملا . ینعمب  ایتاذ  الومحم  هضرف  دـق  و  امزال ،

يواسملا لثم  نأ  فرتعی  کلذ  هلوق  عم  هنإف  اضیأ  و  هقرافی . امئاد ال  ۀلعلا  نع  امزال  ناک  امبر  لولعملا  نأ  فرتعی  و  موقملا . ینعمب  یتاذب 
الولعم ۀلع و  دحاولا  ءیـشلل  نوکی  ءیـشلا ال  و  ۀلع ، موقملا  نأل  هل : اموقم  ثلثملا  نوکی  الف  ثلثملا  لثمل  اموقم  ناک  نإ  نیتمئاقل  هایاوز 

ءیـش عم  وه  ام  لک  سیل  هنأ  فرتعی  و  مدقتم . هنع  وه  ام  سفن  نع  ارخأتم  نوکی  مدـقتملا ال  و  مدـقتم ؛ موقم  لک  نأل  ضرعلا : لیبسب  الإ 
لب ۀلع ، وهف  امئاد 
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طسوألا نأل  و  طسوألل . اموقم  یتاذ - هنأل  يربکلا - یف  لومحملا  نوکیف  موقم . ریغ  ۀیعملا  عم  رخآلا  و  اموقم ، ۀیعملا  عم  نوکی  نأ  جاتحی 

: یتاذ وهف  ایلک  اموزل  مزال  وه  ام  و  ایلک . اموزل  مزال  وهف  موقم  ریغ  ناک  امهیأ  و  طسوألاب . موقتم  وهف  اقلطم ، هدنع  ربکألل  ۀـلع  ناهربلا  یف 
. مّوقم يرخأ  ةرم  وهف 

یتالیوأت قطنم  رد  نآ  ساسارب  هتفای و  شیوخ  عبط  قباطم  ار  درف  نیا  تاملک  هک  مسانـشیم  ار  تفرعم  هب  نیبستنم  زا  یـضعب  نم  ( 187)
يرورـض لومحم  ره  هک : دیوگب  نینچ  هک  تسا  هتخاس  مزلم  ار  وا  شور  نیا  زا  يوریپ  هجیتن  رد  هتفریذپ و  ار  نانخـس  نیا  و  تسا ، هدرک 

و دوش ، لماش  هنمزا  يهمه  رد  ار  عون  کی  دارفا  يهمه  هک  دـشاب  يوحن  هب  صاخ  ضرع  درادـن  ینعم  تسا و  مّوقم  عقاو  رد  قرافم ، ریغ 
يواستم ثلثم  رد  هدـعاق  رواجم  يایاوز  يواست  هکنیا  و  درادـن . یعانتما  عوضوم ] زا   ] نآ كاکفنا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  صاـخ  ضرع 

، تسا ثلثم ]  ] لصف همئاق  ود  اب  ثلثم  ره  يایاوز  يواست  هکنیا  و  نآ ]  ] صاخ ضرع  هن  تسا ، نیقاسلا ] يواستم  ثلثم   ] لـصف نیقاـسلا ،
ربکا دـح  يهبجوم  تلع  ار  طسوا  دـح  درف ] نیا   ] فصو نیا  اب  دنتـسه . دوخ  تاعوضوم  تامّوقم  زا  روما  نیا  و  نآ ،]  ] صاـخ ضرع  هن 

[ طسوا دـح  ربکا و  ّدـح   ] تاقوا بلغا  رد  هک  دـنکیم  فارتعا  هتکن  نیا  رب  و  دـشاب ، یعقاو  ناهرب  ناهرب ، قیرط  نیا  زا  اـت  دـهدیم ، رارق 
هک ربکا  دح  لاح  نیا  رد  سپ  تسین ؛ مّوقم  زگره  لولعم  تسا و  تلع  یمّوقم  ره  هک  دنکیم  فارتعا  زاب  دنـشاب و  مه  يواسم  دنناوتیم 

يانعم هب  یتاذ  لومحم  ار  ربکا  دح  يو  هکیلاح  رد  تسا ، طسوا ] دـح   ] مزال هکلب  تسین ، طسوا ] دـح   ] موقم تسا  طسوا ] دـح   ] لولعم
دوب و دـهاوخ  یتاذ  همدـقم  لاـح ، نیا  رد  دریذـپیمن و  دـشاب  مّوقم  ریغ  مزـال ، رما  هک  ار  نیا  يو  رگید  فرط  زا  دوب . هدرک  ضرف  مّوقم 
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زا زگره  هک  يوحن  هب  دشاب  دوخ  تلع  مزال  لولعم  اسبهچ  هک  دنکیم  فارتعا  درف  نیا  دوب ، دـهاوخن  مّوقم  يانعم  هب  یتاذ  اهنآ  لومحم 
ثلثم مّوقم  رگا  همئاق  ود  اب  ثلثم  ياـیاوز  يواـست  ـالثم  هک  دراد  فارتعا  دوخ ، نخـس  نیا  مغریلع  صخـش  نیا  دریذـپن . كاـکفنا  نآ 
يزیچ تسا و  تلع  عقاو  رد  تسا  مّوـقم  هچنآ  اریز  دوـب : دـهاوخن  همئاـق ] ود  اـب  اـیاوز  يواـست   ] نآ موـقم  ثلثم  تروـص  نیا  رد  دـشاب ،
يزیچ زا  دناوتیمن  تسا  مدقتم  هچنآ  تسا و  مدقتم  یمّوقم ، ره  اریز  ضرع : لیبس  رب  رگم  دشاب و  دحاو  يزیچ  لولعم  تلع و  دناوتیمن 

، دـشاب نآ  تلع  دراد ، تیعم  يزیچ  اب  هچنآره  هک  تسین  نینچ  هک  دـنکیم  فارتعا  صخـش  نیا  و  دـشاب . رخأتم  تسا  مدـقتم  نآ  زا  هک 
- يربک لومحم  سپ  دشاب . یلوا  مّوقم  ریغ  نتـشاد ، تیعم  رب  هوالع  يرگید  نآ  و  دشاب ، زین  نآ  مّوقم  دـیاب  تیعم  نتـشاد  رب  هوالع  هکلب 

ماوق طسوا  اب  ربکا  سپ  تسا ، ربکا  تلع  هراومه  صخـش  نیا  يهدـیقع  هب  ناهرب  رد  طسوا  نوچ  و  تسا . طسوا  موقم  تسا - یتاذ  نوچ 
، دشاب موقم  ریغ  ود  نیا  زا  مادکره  و  دراد .
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. دوب دهاوخ  مّوقم  ربکا ]  ] رگید راب  سپ  تسا : یتاذ  عقاو  رد  تسا ، مزال  هچنآ  و  دوب ، دهاوخ  يرگید  مزال  عقاو  رد 
ۀمزال رومأ  نع  بلطت  ددـعلا  ۀـسدنهلا و  ملع  یف  بلاطملا  عیمج  نأ  ملعت  تنأ  و  ءالؤه ! لوقع  نم  بّجعتی  نأ  لـقاعلاب  قلخأ  اـمف  ( 188)

نوکت نأ  رکنأ  ذإ  هب  هبشتملا  لوألا  کلذ  نم  بجعلا  و  یلـصف . وأ  یـسنج  لومحم  نع  بلطی  اسایق  اهیف  دجت  کنإف ال  هجوب ، ۀموقم  ریغ 
ۀیلعاف ۀلع  ۀقیقحلا  یف  کلذ  و  فوسکلا : تابثإ  یف  طسولا  یف  ضرألا  مایق  طسوتب  لثملا  برـض  لاحلا  یف  هنإ  مث  اطـسو ، ۀـلعافلا  ۀـلعلا 

. فوسکلا دح  یف  ذخؤت  فوسکلل و 
نم هنایب  کیتأی  امک  نیهاربلا  دودحلا و  یف  ذخؤت  ۀیئاغلا  ۀیلعافلا و  بابـسألا  نم  ریثک  و  تاّیمحلا . نم  فنـص  دـح  یف  ذـخؤت  ۀـنوفعلا  و 

. دعب
هسدنه و ملع  بلاطم  يهمه  هک  ینادیم  وت  و  دشاب ! بجعت  رد  دارفا  نیا  يهشیدـنا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  لقاع  صخـش  رب  ردـقچ  ( 188)
زا نآ  رد  هک  یباییمن  یـسایق  زگره  باسح  هسدـنه و  رد  وت  و  دـنوشیم . تابثا  دنتـسین  عوضوم ]  ] مّوقم هک  یمزال  روما  هار  زا  باسح ،
دح يو  اریز  تسا ، هدرک  هبشت  وا  هب  صخش  نیا  هک  تسا  ثحب  لوا  رد  روکذم  درف  زا  بجعت  و  دوش . هدافتسا  یلصف  ای  یـسنج  لومحم 

نتفرگ رارق  يهوحن  نداد  رارق  هطـساو  قیرط  زا  ار  فوسک  تابثا  هلـصافالب  سپـس  تسا و  هدرک  راکنا  ار  یلعاف  تلع  نتفرگ  رارق  طسوا 
: تسا هتخاس  حرطم  لاثم  ناونع  هب  نیمز 

رد تنوفع  الثم  نینچمه  دوشیم . ذخا  فوسک  دـح  رد  تسا و  فوسک  یلعاف  تلع  تقیقح  رد  نیمز ، نتفرگ  رارق  يهوحن  هکیلاح  رد 
نایب نیا  زا  دعب  هک  روطنامه  دـنوشیم ، ذـخا  نیهارب  دودـح و  رد  ییاغ  یلعاف و  بابـسا  زا  يرایـسب  دوشیم و  ذـخا  بت  زا  یعون  دـح 

. دش دهاوخ 
و هب ، ۀـموقتم  ال  هل ، ۀـمّوقم  ءوضلا  قاحمن  ۀـلع ال  کلذ  و  طـسولا : یف  ضرـألا  ماـیق  وه  هدروأ  يذـلا  لاـثملا  نأ  رخـآلا  بجعلا  و  ( 189)

لک نأ  نوبـسحیف  ناهربلل ، بسانم  هنأ  دحلا و  رمأ  نم  لاقی  ام  مهرغی  امم  و  هل . موقم  ال  رغـصألا ، دـحلا  وه  يذـلا  رمقلل  یـصاخ  ضراع 
کلذ نوکی  امنإف  ناک  نإ  کلذـک . سیل  رغـصألا و  وأ  طسوألا  دـحلا  وه  بولطملا  ناک  دـحلا  یلإ  لحنأ  اذإ  و  دـحلا ، یلإ  لحنی  ناهرب 

ۀملظ هنثروأ  سمشلا  نیب  هنیب و  ضرألا  تماق  ام  و  سمـشلا : نیب  هنیب و  ضرألا  موقت  رمقلا  نإ  لئاقلا  سئاقلا  نأ  و  ربکألا . طسوألا و  نیب 
لب هل . لولعم  هنکل  هل ، دـح  ءزج  و ال  موقملا ، ینعمب  طسوألل  ادـح  ربکـألا  ـال  و  دـح ، ءزج  ـال  رمقلل و  ادـح  هیف  طـسولا  نکی  مل  رتسلاـب ،

- ملعتس امک  امهعومجم - وأ  امهنم  دحاو  لک  ربکألا  طسوألا و 
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يذـلا ینعملاب  اـیتاذ  نوکی  یتح  هل  اـمّوقم  ائیـش  سیل  و  رمقلل ، یتلا  ضارعـألا  نم  یتاذ  ضرع  وه  و  فوسکلا ، وه  يذـلا  بولطملل  دـح 
. مهدنع
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مّوقم نیاربانب ]  ] تسا و هام  رون  ندـش  وحم  تلع  هک  تسا  طـسو  رد  نیمز  ندوب  تسا  هدروآ  هک  یلاـثم  يو  هکنیا  رگید  بجعت  ( 189)
و تسین . نآ  مّوقم  تسا و  صاخ  ضرع  تسا  رغصا  دح  هک  هام  هب  تبسن  هام  رون  ندش  وحم  هکیلاح  رد  نآ ؛ هب  مّوقتم  هن  تسا ، رما  نیا 

دناهدرک نامگ  هدع  نیا  دراد و  تبسانم  ناهرب  اب  دح  هک  هدش  هتفگ  دح  دروم  رد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هّدع  نیا  هابتشا  لیالد  زا  یکی 
هکنآ لاح  و  رغـصا ، دح  ای  دوب  دهاوخ  طسوا  دح  ای  بولطم  دوش ، لحنم  دح  هب  ناهرب  یتقو  تسا و  دح  هب  لالحنا  لباق  یناهرب  ره  هک 

یـسایق یـسک  رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  دناوتیم  ربکا  دح  طسوا و  دـح  نیب  افرـص  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ياهطبار  نینچ  رگا  تسین ، نینچ 
نیا ددرگیم ، کیرات  دریگ  رارق  دیـشروخ  نآ و  نیب  نیمز  هچنآ  تسا و  هتفرگ  رارق  دیـشروخ  هام و  نیب  نیمز  دـیوگب : دـهد و  لیکـشت 

لولعم هکلب  تسین . مّوقم  ینعم  هب  نآ  دح  ءزج  ای  طسوا  دح  دح  ربکا  ّدـح  نینچمه ، تسین و  هام  دـح  ءزج  هام و  دـح  طسوا  دـح  سایق 
هک دنتـسه  بولطم  دـح  تسناد - یهاوخ  ادـعب  هک  روطنامه  اهنآ - ود  ره  ای  ربکا  دـح  ای  طسوا و  دـح  زا  یکی  اـما  تسا . طـسوا  دـح 

هدع نیا  هک  ییانعم  هب  ات  تسین  هام  مّوقم  دراد و  هام  هک  تسا  یضارعا  زا  یتاذ  یـضرع  رون  یگتفرگ  دوخ  تسا و  رون  نتفرگ  زا  ترابع 
. دشاب یتاذ  هام  يارب  دنراد  رظن  رد 

و یجوغاسیإ .» باتک   » یف یتاذلا  ۀظفل  لامعتسا  نم  ةداعلا  هب  ترج  ام  ببسب  امهدحأ  نیببـس : نم  مهل  ضرعی  امنإ  نایغطلا  اذه  و  ( 190)
نم هولعج  ذإ  ناهربلا  رمأ  میخفت  یناثلا  و  هلبق . باتک  یف  لیق  ام  وه  باتکلا  اذـه  یف  یلکلا  يرورـضلا و ال  یتاذـلا و ال  ـال  هنأ  اوملعی  مل 

نوکت نأ  بجی  هنأ  نومهوتیف  فرـشأ . وه  ۀقیقحلاب  اضیأ  ناهربلا  و  فرـشأ ؛ هنأ  مهدنع  لیختی  موقملا  یتاذلا  ناک  ذإ  ۀموقملا ، تایتاذلا 
نوکی نأ  بجی  الوأ  سیسخ ، هنأل  بلاس  یلع  ناهرب  نوکی  نأ  اضیأ  بجی  هنإ ال  لئاق  لاق  ول  امک  ریغ ، فرـشألا ال  نم  ناهربلا  تامدقم 

اذـه یف  فرـشألل  ناک  نإ  هنإف  یهلألا : رمألا  وه  رومألا و  نم  فرـشألا  ناهربلا  بسانی  امنإ  لب  هیمیلاعتلا ، وا  ۀـیعیبطلا  رومألا  یلع  ناهرب 
، ئدابملا یف  اذه  ربتعی  نأ  بجی  ناک  و  رخآلا ، فرـشلا  لب  قدصلا ، ۀبـسانملا و  فرـش  لیبس  یلع  سیل  لخدملا  ناک  و  لخدم ، باتکلا 

تناک اذإ  فرـشلاب  زئافلا  موقملا  ینعمی  تالومحملا  ۀیتاذ  نوکت  نأ  تامدقملا  یف  بجی  امنإ  نوکیف  لئاسملا : یف  اضیأ  ربتعی  نأ  بجیف 
. هفرشل یهلألا  ملعلاب  ۀصتخم 
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رد یتاذ »  » حالطـصا لامعتـسا  تداـع  رطاـخ  هب  لوا ، تسا : هدـش  ضراـع  هدـع  نیا  رب  تهج  ود  زا  قح ] کلـسم  زا   ] ناـیغط نیا  ( 190)

نآ 185 زا  لبق  باتک  رد  هک  ییانعم  نامه  هب  ناهرب »  » باتک رد  یّلک »  » و يرورـض »  » و یتاذ »  » هک دناهتـسنادن  اریز  یجوغاسیا ،» باتک  »
یتاذ هدع  نیا  رظن  رد  هچ  دوشیم  لصاح  مّوقم  تایتاذ  زا  ناهرب  هک  قیرط  نیا  زا  ناهرب  ماقم  تشادگرزب  مود ، و  تسین . هدش  لامعتـسا 

مّهوـت هدـع  نیا  بیترت  نیا  هب  تسا . فرـشا  تقیقح  رد  ناـهرب »  » هک روطناـمه  تسا ، فرـشا  یتاذ ] عاوـنا  رگید  زا  ، ] مّوـقم ياـنعم  هـب 
ناهرب هبلاس  يایاضق  رب  هک  تسین  مزال  دیوگب  یـسک  هکنیا  لثم  دنـشاب ، تامّدقم ]  ] فرـشا زا  ناهرب  تامدـقم  تسا  مزال  هک  دـناهدرک 

دراد تبسانم  ناهرب  اب  هچنآ  هکلب  دوش ، هماقا  ناهرب  یضایر  ای  یعیبط  روما  رب  هک  تسین  مزال  ای  دناتسپ ، هبلاس  يایاضق  اریز  دوش ، هماقا 
قیرط زا  تلاخد  نیا  دـشاب ، یتلاخد  تیفرـشا  يارب  تایهلا ] باتک -[  نیا  رد  رگا  اریز  تسا : یهلا  روما  زا  ترابع  هک  تسا  روما  فرـشا 
دیاب یهلا ]  ] لئاسم رد  نینچمه  يدابم و  رد  دـیاب  تفارـش ] هجو  زیچ -[  نآ  و  تسا ، يرگید  زیچ  رطاـخب  هکلب  تسین  قدـص  تبـسانم و 

. دنشاب مّوقم  ینعم  هب  یتاذ  یهلا  ملع  تفارش  رطاخب  یهلا ، ملع  هب  صتخم  تامدقم  تالومحم  تسا  مزال  سپ  دوش : رابتعا 
لب سیسخ ، اذ  فیرش و  اذ  نأ  نم  نورصاقلا  هیلإ  عزفی  ام  یلإ  یملعلا  لجرلا  یغصی  نأ  بجی  ءیشب و ال  هلاثمأ  اذه و  سیل  نکل  ( 191)

: لوقنف ۀیتاذلا  ضارعألا  قیقحت  یف  انضرغ  یلإ  رصنل  و  نیجراخلا ؛ ءالؤه  لاثمأ  نع  ضرعنلف  رومألا . سفن  یف  دوجوملا  یلإ 
تـسا تسپ  ای  فیرـش  نالف ، هکنیا  دننام  رـصاق ، دارفا  نانخـس  هب  یملع  صخـش  دـیابن  و  تسا . هدـیافیب  نآ  لاثما  نخـس و  نیا  ( 191)
تـسا یتاذ  ضارعا  رد  قیقحت  هک  دوخ  دصقم  هب  هدرک و  رظنفرـص  دنجراخ ، یملع  ثحب  يهریاد  زا  هک  رارفا ، نیا  زا  اذل  دـهد . شوگ 

: مییوگیم هتخادرپ و 
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امإ هتاذ - سنج  وأ  ءیـشلا  تاذ  اهنع  ولخی  الف  ءیـشلا : تاذ  سنج  وأ  ءیـشلا  تاذب  ۀصاخ  اهنأل  ۀیتاذ  اضارعأ  هذـه  تیمـس  امنإ  ( 192)
نع وأ  هنع  ولخی  عوضوملا ال  ناک  اذإ  ۀـلباقملا  بسحب  امإ  و  نیتمئاـقل ، ۀـیواسم  ثـالثلا  اـیاوزلا  نوک  نم  ثلثملل  اـم  لـثم  قـالطإلا  یلع 

وأ ۀـیجوز  نع  ددـعلا  و  ءانحنا ، وأ  ۀماقتـسا  نع  ولخی  هنإف ال  طخلا  لثم  اصوصخ : هلباقی  يذـلا  مدـعلا  بسحب  وأ  ةداضملا  بسحب  هلباـقم 
. ۀبلاس وأ  ۀبجوم  نع  ءیشلا  و  ۀیدرف ،

ءیش تاذ  سنج  ای  ءیش  تاذ  هب  هک  دناهدش  هدیمان  یتاذ  تهج  نآ  زا  ضارعا  نیا  ( 192)
154 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اب ثلثم  يهناگهس  يایاوز  يواست  لثم  قلطم ، وحن  هب  هچ  تسین  یلاخ  ضارعا  نیا  زا  نآ  تاذ  سنج  ای  ءیـش  تاذ  و  دـنراد ، صاـصتخا 
داضت لباقت  بسحرب  ای  نآ  لباقم  و  دـشابن ، یلاخ  نآ  لباقم  زا  ای  ضرع  نآ  زا  عوضوم  هک  تروص  نیا  هب  هلباقم  وحن  هب  هچ  همئاـق و  ود 

هک یقطنم  يهیضق  و  درف ، ای  تسا و  دوز ج  ای  ددع  و  ینحنم ، ای  تسا  میقتـسم  ای  هک  طخ  لثم  نآ 186 ، صاخ  مدع  بسحرب  ای  تسا و 
. هبلاس ای  تسا  هبجوم  ای 

وأ عوضوملا  ریغل  تسیل  تناـک  و  نیروکذـملا ، نیهجولا  دـحأب  اـهنع  ولخی  ـال  عوضوملا  ناـک  نأ  ضراوعلا  هذـه  یف  عمتجا  اذإـف  ( 193)
- بارغلل داوسلا  لثم  هسنج - وأ  هتاذ  نم  ۀبیرغ  ءایشأ  نم  هریغل  دجوت  نکل  و  اهنع ، ولخی  عوضوملا ال  ناک  ولف  هتاذل . ۀبسانم  تناک  هسنج ،

یلإ اهنع ال  ولخی  عوضوملا  ناک  ول  و  اهب . موقتت  ءیـشلا  تاذ  هموقی و ال  ام  تاذب  هتاذب و ال  قلعتت  تناک ال  ذإ  هجوب : هل  ۀـیتاذ  تناک  امل 
ۀقحاللا رومألا  نم  تناک  اذإ  امأف  اهب . موقتلا  یف  ۀـنراقملا و ال  یف  اهیـضتقی  عوضوملا ال  تاذ  ناـکل  طـقف ، بلـس  یلإ  لـب  اـهلثم ، لـباقم 

. ۀیتاذ اضارعأ  یمست  نأ  ّقحتست  تراص  لباقتلا ، یلع  وأ  اقلطم ، هتمزل  هسنجب و  تصتخا  و  هتاذ ، اهیضتقت  یتلا  عوضوملل ،
لصاح نآ ، سنج  ای  عوضوم  نیا  ریغ  هب  ضراوع  نیا  دشابن و  یلاخ  ضراوع  نیا  زا  روکذم  هجو  زا  یکی  هب  عوضوم  هاگره  سپ  ( 193)

عوضوم ریغ  يارب  ضراوع  نیا  اما  دشابن  ضراوع  نیا  زا  یلاخ  عوضوم  رگا  دوب . دنهاوخ  عوضوم  نآ  تاذ  بسانم  ضراوع  نیا  دـشابن ،
دنهاوخن عوضوم  یتاذ  ظاحل  کی  هب  تروص  نیا  رد  غالک - يارب  یهایس  دننام  دنشاب - لصاح  عوضوم  سنج  تاذ و  زا  هناگیب  ءایـشا  و 

نیا زا  عوـضوم  رگا  و  دراد . ماوـق  اـهنآ  رب  عوـضوم  تاذ  هن  دـنرادن و  قـلعت  عوـضوم  مّوـقم  تاذ  هب  هن  عوـضوم و  تاذ  هب  هن  اریز  دوـب :
تروص نیا  رد  دنوش ، بلس  نآ  زا  طیـسب  وحن  هب  ضراوع  نیا  هکلب  دشاب ، هتـشادن  مه  ار  اهنآ  لباقم  هک  يوحن  هب  دشاب  یلاخ  ضراوع 

سنج هب  هدوب و  عوضوم  تاذ  ياضتقم  عوضوم ، رب  قحال  روما  هاگره  اما  دنکیمن . اضتقا  ار  اهنآ  رب  ماوق  اهنآ و  تنراقم  عوضوم  تاذ 
هک تفای  دـنهاوخ  قاقحتـسا  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، عوضوم  تاذ  يهمزال  لباقت  وحن  هب  اـی  اـقلطم  دنـشاب و  هتـشاد  یـصاصتخا  عوضوم 

187 دنوش . هدیمان  یتاذ  ضارعا 
نأ اهدوجو  یتلا  ینعأ  لئاسملل ، عوضوم  عوضوم  یف  ینعأ  تسل  تاعانصلل - عوضوم  عوضوم  یف  ةدوجوملا  ءایشألا  نإ  لوقن : و  ( 194)

کلذل ضرعت  یتلا  یه  هیف - نوکت 
155 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دیفت نأ  نع  ۀـجراخ  یهف  ۀـمزال  تناـک  نإ  اـهنإف و  ۀفـصلا  هذـهب  تسیل  یتلا  ۀیـضرعلا  مزاوللا  اـمأ  و  وه . وه  اـم  هنـأل  هتاذـل و  عوضوملا 
ۀجراخ دجوت  یه  و  عوضوملا ، یف  دـجوت  امنإ  راثآلا  کلت  ذإ  راثآلا : کلت  نم  معأ  یه  فیک و  و  هل . ۀـبولطملا  راثآلا  نم  ارثأ  عوضوملا 

. عوضوملا اهدح  یف  اذوخأم  ۀیتاذ  تراص  عوضوملاب  ۀصّصخم  یه  ثیح  نم  تذخأ  نإف  هنع .
ینعی تسین  ملع  لئاسم  تاعوضوم  کتکت  نم  دوصقم  دـنوشیم - تفای  مولع  تاعوضوم  زا  کـیره  رد  هک  يروما  میئوگیم : ( 194)

رب تسه ، هک  تسا  نامه  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  عوضوم و  تاذ  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  يروما  دـنراد - دوجو  لئاسم  نیا  رد  هک  يروما 
دیلوت ورملق ]  ] زا لاح  نیا  اب  دـنا  عوضوم ]  ] مزال دـنچره  دنتـسه ، تفـص  نیا  دـقاف  هک  یـضرع  مزال  روما  اما  دـنوشیم ، ضراع  عوضوم 

راثآ نیا  اریز  دنتـسه : راثآ  نیا  زا  ّمعا  مزاول  نیا  دوخ  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  و  دـنجراخ ؛ عوضوم  يارب  بولطم  راثآ  زا  يرثا 
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عوضوم هب  صاصتخا  ثیح  زا  رگا  مزاول  نیا  دـیآیم . دوجو  هب  عوضوم  زا  جراخ  رد  مزاول  نآ  یلو  دـنیآیم  دوجو  هب  عوضوم  رد  طـقف 
. دش دهاوخ  ذخا  اهنآ  فیرعت  رد  عوضوم  دوب و  دنهاوخ  یتاذ »  » دنوش ظاحل 

: ۀیناهربلا عئانصلا  لئاسم  یف  تابولطم  لعجت  ۀبیرغلا ال  ضارعألا  نأ  ملعا  و  ( 195)
ۀبـسانم تناـک  اذإ  صّـصخت  نأ  نکمی  اـمنإ  و  اـهتبارغ . کلذـب  لاز  ۀعانـصلا  عوـضومب  صـصختت  ثیح  نم  تذـخأ  نإ  اـهنأل  کـلذ  و 

یف المعتـسم  نکی  مل  کلذـک  نکی  مل  اـم  و  صّـصخملل . صـصخملا  ماـعلل و  ملعلا  نوـکیف  سنجلاـک  وـه  اـمل  وأ  هسنجل  وأ  عوـضوملل 
رظنلا نوکی  الف  هریغ  یف  دجوت  دق  ذإ  ۀعانـصلا - عوضوم  وه  ثیح  نم  ۀعانـصلا - عوضومل  اهدوجو  سیلف  ۀـقلطم  تذـخأ  نإ  و  ناهربلا .

. ۀعانصلاب صوصخملا  رظنلا  سنج  نم  اهیف 
ثیح زا  ضارعا  نیا  رگا  اریز  دـنوشیمن : عـضو  یناـهرب  موـلع  لـئاسم  ياـهبولطم  ناوـنع  هب  زگره  هناـگیب  ضارعا  هک  نادـب  و  ( 195)

تـسا رودـقم  ینامز  طقف  عوضوم ] يارب   ] اهنآ نتفای  صاصتخا  دوریم و  نیب  زا  نآ  یگناگیب  دوش ، ظاحل  مولع  عوضوم  هب  صاـصتخا 
ماع عوضوم ]  ] يارب دوش  ظاحل  ماع  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشاد  تبـسانم  تسا  سنج  يهلزنم  هب  هچنآ  ای  نآ  سنج  ای  عوضوم  اب  هک 

و دوشیمن . لامعتـسا  ناهرب  رد  دوشن ؛ ظاحل  نینچ  هچنآ  ره  و  تفای . دـهاوخ  صاصتخا  صاخ  عوضوم  يارب  دوش  ظاـحل  صاـخ  رگا  و 
، تشاد دهاوخن  دوجو  تسا  ملع  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  ملع  عوضوم  يارب  تروص  نیا  رد  دوش ، ظاحل  قلطم  وحن  هب  ضارعا  نیا  رگا 

یسررب عون  زا  نآ ، یسررب  تروص ، نیا  رد  و  دوشیم . تفای  مه  ملع  نیا  عوضوم  ریغ  رد  اریز 
156 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دوب دهاوخن  ملع  کی  هب  صوصخم 
نم هل  ضرعی  امع  ثحبی  تاعوضوملا و  نم  اعوضوم  ضرفی  هنأل  یئزج  وه  امنإ  یئزجلا  ملعلا  و  ۀیلک . امإ  ۀـیئزج و  امإ  مولعلا  مث  ( 196)

سیل رظنلا  راص  و  ملع ، لک  یف  ملع  لک  لخد  لب  ایئزج ، یئزجلا  ملعلا  نکی  مل  کلذـک  لعفی  مل  نإف  عوضوملا . کـلذ  وه  وه  اـم  ۀـهج 
لعج باسحلا  ملع  نأ  اذـه  لاثم  ۀـینابتم . مولعلا  نکت  مل  ایلک و  املع  یئزجلا  ملعلا  ناکف  قلطملا ، دوجولا  یف  لب  صوصخم ، عوضوم  یف 
رظنی بساحلا  ناک  ولف  ددع . وه  ام  ۀهج  نم  ددعلل  ضرعی  امیف  هبحاص  رظنیف  ددعلا . وه  ةدح و  یلع  عوضوم  هل  لعج  هنأل  ةدح  یلع  املع 

ال مکلا »  » امهل عوضوملا  ناکل  مک ، وه  ام  ۀـهج  نم  رادـقملا  یف  رظنی  ۀـسدنهلا  یف  رظانلا  ناک  وأ  مک : وه  اـم  ۀـهج  نم  اـضیأ  ددـعلا  یف 
وه ثیح  نم  رادقملل  ضراع  یف  هرظن  نوکیف  رادـقم ، وذ  وأ  ام ، رادـقم  یف  وه  ام  ۀـهج  نم  ددـعلا  یف  رظنی  ناک  نإ  و  رادـقملا . ددـعلا و 

. رادقم
املع اراص  دق  ناملعلا  ناک  ددع ، وه  ثیح  نم  ددعلل  ضرعی  امیف  رظنی  نأ  ددع  وه  ام  ۀهج  نم  رادـقملا  یف  رظنی  نیح  اضیأ  هل  ناک  اذإ  و 

، ۀکرح أدبم  هل  ۀهج  نم  ءیـشلا  یف  رظنی  نأ  هل  نوکیف  ۀکرح ، أدبم  نراقی  ام  ۀهج  نم  رادقملا  یف  رظنی  اذـه  ناک  نإ  کلذـک  و  ادـحاو .
ثیح نم  دوجوملل  ضرعی  امیف  رظنی  نأ  هل  ناک  دوجوم ، وه  ام  ۀـهج  نم  ددـعلا  یف  رظنی  ددـعلا  بحاص  ناـک  وأ  ملع . نم  ملع  زیمتی  ملف 

. یلوألا ۀفسلفلا  قرافی  باسحلا ال  ناکف  دوجوم ، وه 
زا دوشیم و  ضرف  تاـعوضوم  زا  یعوـضوم  نآ  رد  هک  تسا  یئزج  تهج  نآ  زا  یئزج  ملع  و  یلک ، اـی  دنتـسه  یئزج  اـی  موـلع  ( 196)
ره هکلب  دوب  دـهاوخن  یئزج  ملع  یئزج ، ملع  دـشابن ، نینچ  رگا  دوشیم و  ثحب  ددرگیم  ضراع  شندوب  عوضوم  تهج  زا  نآ  رب  هچنآ 

دوب دهاوخ  قلطم  دوجوم  صاخ  یعوضوم  هن  دهاوخ ، یـسررب  دروم  هک  هچنآ  تروص  نیا  رد  و  دش ، دـهاوخ  لخاد  یملع  ره  رد  یملع 
هک تسا  هدـش  ظاحل  درفنم  ملع  تهج  نآ  زا  باسح  ملع  لاـثم  يارب  دوب . دـهاوخن  زیاـمتم  مه  زا  مولع  هتـشگ و  یلک  ملع  یئزج  ملع  و 

. تسا ددع  هک  دراد  یصاخ  عوضوم 
رد باسح  یطاعتم  رگا  دنوشیم . ضراع  تسا ، ددع  هک  تهج  نآ  زا  ددـع ، رب  هک  دـنکیم  یـسررب  ار  یـضارعا  باسح  ملع  یطاعتم  و 

« مک  » ملع ود  ره  عوضوم  دنک  رظن  تسا  مک »  » هک تهج  نآ  زا  رادقم  رد  هسدنه  یطاعتم  ای  دـنک  رظن  تسا  مک »  » هک تهج  نآ  زا  ددـع 
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تروص نیا  رد  دنک  رظن  تسا  رادقم  ياراد  ای  دراد  رارق  رادقم  رد  نآ  هک  تهج  نآ  زا  ددع  رد  رگا  و  رادقم ، هن  ددع و  هن  دوب ، دـهاوخ 
، رادقم یـسررب  ماگنه  هب  هاگره  نینچمه  دوشیم  ضراع  تسا  رادقم  هک  تهج  نآ  زا  رادـقم  رب  هک  تسا  يزیچ  یـسررب  یـسررب ، نیا 

رب هک  ار  هچنآ  عقاو  رد  دنک  ظاحل  ندوب  ددع  تهج  زا  ار  نآ 
157 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رگا روطنیمه  و  دش . دنهاوخ  دحاو  ملع  ملع ، ود  نیا  لاحره  رد  تسا و  هدرک  یسررب  دوشیم  ضراع  تسا  ددع  هک  تهج  نآ  زا  ددع 
تسا تکرح  ءادبم  ياراد  هکنآ  تهج  زا  ءیـش  رد  سپ  دنک ، رظن  دراد  تنراقم  تسا  تکرح  أدبم  هچنآ  اب  هک  تهج  نآ  زا  رادقم  رد 
تسا دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  ددع  رد  ددع  یطاعتم  رگا  ای  دوشیمن . زیامتم  رگید  ملع  زا  یملع  چیه  تروص  نیا  رد  و  تسا ، هدرک  رظن 

اب باـسح  ملع  لاـح  نیا  رد  تسا و  هدرک  رظن  دوـشیم  ضراـع  تسا  دوـجوم  هک  تـهج  نآ  زا  دوـجوم  رب  هـچنآ  رب  عـقاو  رد  دـنک  رظن 
188 تشاد . دهاوخن  قرف  چیه  یلوا  يهفسلف 

ناسنإلل سیل  بیرغ  ضراع  بلط  و  ناسنإلا - ندـب  نکیل  و  ارمأ - بطلا - نکیل  و  هیئزج - ام  ۀعانـص  عوضوم  ناـک  اذإ  کلذـکف  ( 197)
ۀکرحلا و  ام ، ابیکرت  بکرم  مسج  وه  ام  ۀهج  نم  ناسنإلل  داوسلا  نإف  ۀـقلطملا - ۀـکرحلا  قلطملا و  داوسلاک  الثم  ناسنإ - وه  ام  ۀـهج  نم 

- مسج وه  ثیح  نم  وأ  بکرم ، مسج  وـه  ثیح  نم  بکرملا  مسجلل  ضرعی  اـمیف  رظنی  نأ  هل  ناـک  و  یعیبـط ، مسج  وـه  اـم  ۀـهج  نم  هل 
ملعلا امهنم  دحاو  لک  نوکی  ناک  ذإ  ۀحالف ، ةرطیب و  اضیأ  نوکی  ناکف  ایئزج ، املع  نکی  مل  و  یلکلا ، یعیبطلا  ملعلا  نیع  وه  بطلا  ناکل 
کلت عم  لاحب  وه  اداوس  لـب  ناـسنإل  اداوس  هلعجی  نأ  سیل  ناـسنإلاب ، اصّـصخم  اداوس  داوسلا  لـعجی  نأ  ـالإ  مهفلا ، هیف  ّریحتی  یعیبطلا و 

نأ نیبف  ۀبـسنلا . تصّـصخت  صاخلا  کلذـل  صاخ ، رمـأل  صیـصخت  لـب  طـقف ، ۀبـسن  صیـصخت  نوکی  ـال  یتح  ناـسنإلل ، نوکی  لاـحلا 
. تایناهربلا نم  ملع  یف  اهیف  رظنی  ۀبیرغلا ال  ضارعألا 

نآ زا  ناسنا  ضراع  هک  بیرغ  ضراع  ملع  نیا  رد  و  ناسنا - ندب  دننام  دشاب - يرما  یکـشزپ - دننام  یئزج - یملع  عوضوم  رگا  ( 197)
بکرم مسج  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  يارب  یهایـس  اریز  قلطم - تکرح  قلطم و  یهایـس  ـالثم  دوش - بلط  دـشابن  تسا  ناـسنا  هک  تهج 

تهج نآ  زا  بکرم  مسج  رب  هچنآ  رد  دـناوتب  یکـشزپ  ملع  و  تسا ، ضراع  تسا  یعیبط  مسج  هک  تهج  نآ  زا  وا  يارب  تکرح  تسا و 
ملع دش و  دهاوخ  یلک 189  یعیبط  ملع  نیع  یکشزپ ، تروص  نیا  رد  دنک ، رظن  تسا ، مسج  هک  ثیح  نآ  زا  ای  تسا ، بکرم  مسج  هک 

یکـشزپماد و  ] موـلع نیا  زا  کـیره  اریز  دـش  دـهاوخ  مه  يزرواـشک  یکـشزپماد و  یکـشزپ ، تروـص  نـیا  رد  و  دوـب ؛ دـهاوخن  یئزج 
هب یهایـس ، هکنیا  رگم  دـش . دـهاوخ  تریح  راچد  دروم  نیا  رد  یمدآ  مهف  دوب و  دـنهاوخ  یعیبط  ملع  روبزم ] لالدتـسا  ربانب  يزرواشک 

دراد تنراقم  يرما  اب  هک  يایهایـس  ناونع  هب  هکلب  ناسنا ، يارب  يایهایـس  ناونع  هب  هتبلا  هن  دوش  ظاحل  ناـسنا  هب  صتخم  یهایـس  ناونع 
هب صاصتخا  هکلب  دوش  ظاحل  اجنیا  رد  ناسنا ] يارب  یهایس   ] تبسن صاصتخا  طقف  دیابن  ینعی ] ، ] تسا ناسنا  صتخم  هک 

158 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
مولع رد  هک  دش  نشور  سپ  دباییم  صاصتخا  ناسنا ] يارب  یهایس   ] تبسن صاخ ، رما  نیا  رطاخ  هب  هک  دریگ  تروص  یـصاخ  رما  رطاخ 

. دوشیمن ثحب  بیرغ  ضارعا  زا  یناهرب 
لثم یف  نأل  ضرعلا : لیبس  یلع  انایب  نوکی  امنإف  ۀقداص - تامدقم  نم  ناک  نإ  و  ام - ملع  یف  اذـه  نم  ءیـش  جـتنأ  نأ  قفتا  اذإ  و  ( 198)

ملعلل رخآ و  عوضومل  ابـسانم  نوکیف  عوضوملا ، اذه  نم  ابیرغ  ارمأ  طسوألا  ناک  نإف  ربکألا . وأ  ابیرغ  طسوألا  نوکی  نأ  امإ  سایقلا  اذـه 
. ضرعلا قیرطب  ۀعانصلا  هذه  نم  نوکی  و  يرخأ ، ۀعانص  نم  تاذلاب  ناهربلا  نوکیف  یلکلا ،

ربکألا ناکل  الإ  و  هسنج - نم  هنم و  بیرغ  لومحملا  ربکألا  لـب  وه ، هنـأل  نوکی  ـال  هیلع  ربکـألا  لـمح  نکل  ابـسانم ، طـسوألا  ناـک  نإـف 
تذـخأ و  كرت ، دـق  رخآ  طسوأ  ربکألا  نیب  هنیب و  نوکی  نأ  طسوألا  قح  نم  نوکیف  هعم ، لخاد  ءیـش  لجأل  اـضیأ  نوکی  ـال  و  ابـسانم ،

لـصأ ملعل و  أدبم  اهنأ  یلع  اهرمأ  يرجی  ۀمدقم  و ال  اهـسفنب ، ۀـنیب  ۀـمدقم  اهنایب  یف  ذـخؤی  مل  نیح  هب  نیبت  يذـلا  اههجو  نع  ۀـجیتنلا ال 
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. ضرعلاب لب  ایقیقح  انایب  نایبلا  نوکی  الف  عوضوم . لصأ  نع  مزال  نیقی  قلطم و ال  نیقی  کلذ  نم  لصحی  الف  عوضوم ،
نیا دنـشاب - قداـص  جاتنتـسا  تامدـقم  دـنچره  دـتفا - قاـفتا  بیرغ ] ضارعا  زا  هدافتـسا   ] عون نیا  زا  یهابتـشا  یملع  رد  هاـگره  ( 198)

بیرغ عوضوم  نیا  زا  طسوا  دح  رگا  ربکا . دح  ای  تسا ، بیرغ  طسوا  دح  ای  یسایق ، نینچ  رد  اریز  دوب : دهاوخ  ضرع  لیبس  رب  جاتنتـسا 
يرگید ملع  هب  تاذـلاب  ناهرب  نیا  تروص  نیا  رد  سپ  تشاد . دـهاوخ  تبـسانم  یلک  ملع  اب  تیاهن  رد  يرگید و  عوضوم  اب  سپ  دـشاب 

هب نآ  رب  ربکا  دـح  لمح  اّما  دـشاب ، بسانم  عوضوم ] اب   ] طسوا دـح  رگا  و  دـشابیم . تیراع  ضرع و  لیبس  رب  ملع  نیا  رد  تسا و  قلعتم 
دهاوخ بسانم  مه  ربکا  دح  هنرگو  دشاب - بیرغ  نآ  سنج  زا  طسوا و  دـح  زا  تسا  لومحم  هک  ربکا  دـح  هکلب  دـشابن ، نآ  دوخ  رطاخ 
طسوا دح  ربکا ، دح  طسوا و  دح  نیب  سپ  دشابن  دشاب ، طسوا  لخاد  هک  يزیچ  رطاخ  هب  طسوا  دح  رب  ربکا  دح  لمح  رگا  نینچمه  دوب ؛

نآ ناـیب  رد  اریز  تسا ، هدـشن  ذـخا  تامدـقم ]  ] طـسوا و نیا  قـیرط  زا  ساـیق  يهجیتـن  و  تسا ، هدـش  فذـح  هک  هتـشاد  دوـجو  يرگید 
نینچ زا  سپ  تسا ، هدشن  ذخا  دشابن  عوضوم  لصا  ای  ملع  کی  يارب  أدبم  ناونع  هب  هک  ياهمدقم  ای  دـشاب  نّیب  دوخهبدوخ  هک  ياهمدـقم 
ینایب هکلب  تسین ، ناهرب ) یقیقح -(  نایب  کی  نایب  نیا  سپ  عوضوم . لصا  زا  یـشان  نیقی  هن  دوشیم و  لصاح  قلطم  نیقی  هن  یتامدـقم 

190 تسا . ضرعلاب 
ضرع نم  طسو  نیهاربلا  یف  لمعتسی  الأ  یف  ببسلا  نأ  مهضعب  ّنظ  دق  و  ( 199 ) )

159 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
رظنلا اذـه  نإف  کلذ : یلع  رمألا  سیل  و  مل .» ناهرب   » ناهربلا نوکی  الف  ربکألا ، فرطلل  ۀـیتاذ  ۀـلع  نوکی  هنأ ال  امزال - ناک  نإ  و  بیرغ -

نع اجراخ  اسایق  ذئنیح  راص  و  باتکلا ، اذه  یف  هیف  رظنی  مل  مل » ناهرب   » ءیشلل نکی  مل  اذإ  یتح  مل » ناهرب   » یف هلک  سیل  هیف  نحن  يذلا 
تامدقم نم  اقدص  ائیـش  جـتنی  نأب  سایقلا  ریـصی  سیل  هنإف  کلذ . ریغ  وأ  ایطلاغم  وأ  ایلدـج  کلذ  راصف  باتکلا ، اذـه  یف  یتلا  تاسایقلا 

ماسقأ و ال  ناهربلا . نع  ۀجراخلا  نونفلا  نم  رخآ  نف  یف  نایب  نأ  هقح  ائیـش  ایطلاغم و ال  ایلدج و ال  ۀقداص ، یه  ثیح  نم  ةذوخأم  ۀقداص 
یلع و  طقف ، نإلاب  نیقیلا  یطعی  ام  یلع  عقاولا  قلطملا  ناهربلا  نایب  یلع  لمتشی  باتکلا  اذه  لب  ۀسمخلا . هذه  نم  رثکأ  ۀیـسایقلا  عئانـصلا 

بجوی و ال  ناهربلا ؛ باتک  یف  يذلا  ثحبلا  نع  اجراخ  سایقلا  لعجی  ۀلعب ال  سیل  يذـلا  بیرغلا  ضراعلا  نوکیف  مللا . نإلا  عم  هیطعی  ام 
هرکذ لج  ئرابلاب  نیقی  هل  نوکی  الأ  بجوی  هنأ  نیقی ، هب  نوکی  ۀلع ال  هل  فرعی  ام ال  نإ  لوقی  نم  لوقب  اطوقـس  یفک  و  نیقی . نوکی  الأ 

. هدج یلاعت  ئرابلاب  نیقیلا  وه  و  ملعلا ، هل  بلطی  يذلا  ءیشلل  دقاف  وه  ذإ  ملعلا ، بلط  یف  یعسلا  عئاض  هنأب  فرتعیف  هدوجول ، ببـس  ذإ ال 
اطـسو لعج  اذإ  ضراعلا  اذـه  نأ  وه  و  همهف : نمل  لوألا  ملعملا  مالک  موهفم  وه  ام  ضراعلا  اذـه  فبیزت  یف  ۀـلعلا  نأ  ملعی  نأ  بجی  لب 
کلذ و  ۀعانصلا . عوضوم  نع  اجراخ  ۀعانصلا  عوضوم  نع  ابیرغ  ارمأ  ناک  ربکألا ، ناک  فیک  و  هنم : معأ  امإ  هل و  ایواسم  امإ  ربکألا  ناک 

ضارعألا نم  ربکألا  نکی  مل  کلذـک  ناک  اذإف  هنم . معأ  وه  امع  الـضف  اجراخ ، عقاو  وهف  ۀعانـصلا  عوضوم  جراخ  عقی  ائیـش  يواسام  نأ 
، ادوجو معأ  یه  یتلا  تامالعلا  ّلدت  امک  ّلد  هنم ، معأ  ابیرغ  اضرع  طسوألا  ناک  ایتاذ و  اضرع  ربکألا  ناک  نإف  هوجولا . نم  هجوب  ۀـیتاذلا 

. ضرعلا لیبس  یلع  اقح  عقی  امنإف  اقح  عقو  نإ  انایب  نایبلا  اذه  لثم  نوکی  و  مدقتملا . نفلا  یف  لیق  ام  یلع  و 
- دـشاب مزـال  ضرع  ضرع ، نیا  دـنچره  بیرغ - ضرع  زا  یطـسوا  دـح  نیهارب  رد  هـکنیا  لـیلد  هـک  دناهتـشادنپ  نـینچ  یـضعب  ( 199)

دهاوخن مل » ناهرب   » ناهرب تروص ، نیا  رد  نیارباـنب  و  تسین ، ربکا  دـح  يارب  یتاذ  تلع  یـضرع  نینچ  هک  تسا  نیا  دوشیمن  لامعتـسا 
نیا رد  دـشابن ، مل  ناهرب  يزیچ  يارب  هاگره  هکنیا  ات  تسین  مل » ناـهرب   » يهراـبرد اـمامت  اـم  ثحب  اریز  تسین ؛ نینچ  هک  یلاـح  رد  دوب .

ای یطلاغم  ای  یلدـج  و  هدوب ، جراخ  ناهرب ]  ] باتک نیا  رد  ثحب  دروم  تاسایق  زا  نآ  هب  طوبرم  تاسایق  دریگن و  رارق  ثحب  دروم  باـتک 
دناوتیم هن  دـنکیم  جاتنا  دناهدش 191  ذـخا  ندوب  قداص  ظاحل  زا  هک  یقداص  تامدـقم  زا  ار  یقداص  زیچ  هک  یـسایق  اریز  دـشاب . هریغ 

. دریگ رارق  یگدیسر  دروم  ناهرب  زا  جراخ  یّنف  رد  دناوتیم  هن  و  دشاب ؛ یطلاغم  ای  یلدج 
ناهرب نایب  رب  تسا  لمتشم  باتک  نیا  هکلب  تسین . عون  جنپ  زا  رتشیب  یسایق  عیانص  ماسقا  و 
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160 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ضرع فرـص  نیاربانب  سپ  دـنکیم ؛ اـطعا  مه  ار  ّتیمل  ّتینا ، اـب  هارمه  هچنآ  دـنکیم و  نیقی  ءاـطعا  ّتینا  قیرط  زا  هچنآ  زا  معا  قلطم ،

192 دوشن . لصاح  نیقی  هک  دوشیمن  بجوم  دنکیمن و  جراخ  ناهرب  باتک  ثحب  زا  ار  سایق  تسین  تلع  هک  یطسوا  دح  ندوب  بیرغ 
نیا يهمزـال  هک  سب  نیمه  تشاد  نیقی  ناوتیمن  دوـشن  هتخانـش  یتـلع  نآ  يارب  هچنآ  يهراـبرد  دـیوگب  هک  یـسک  فرح  نـالطب  رد  و 
دیاـب یـسک  نینچ  سپ  تسین ، ببـس  ار  نآ  دوجو  اریز  تشاد ، نیقی  هرکذ ) لـج   ) یلاـعت يراـب  يهراـبرد  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  نخس 
نیقی زا  ترابع  نآ  دبلطیم و  نآ  رطاخ  هب  ار  ملع  هک  تسا  يزیچ  دـقاف  يو  اریز  تسا ، عیاض  ملع  بلط  رد  يو  شالت  هک  دـنک  فارتعا 
مالک نیا  هک  یسک  يارب  تسا  لوا  ملعم  مالک  موهفم  بیرغ ] ضرع   ] یضراع نینچ  در  تلع  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  تسا . یلاعت  يراب  هب 

ود ره  رد  و  تسا : نآ  زا  معا  ای  نآ  يواسم  ای  ربکا  دـح  دوش  هتفرگ  طسوا  دـح  ناونع  هب  هاگره  ضراـع  نیا  هکنیا ، نآ  و  دـنک : مهف  ار 
[ بیرغ ضرع  ملع -[  عوضوم  زا  جراـخ  يرما  اـب  هچنآ  اریز  دوب . دـهاوخ  جراـخ  نآ  زا  هدوـب و  بیرغ  ملع  عوـضوم  زا  ربـکا  دـح  لاـح 

. دشاب معا  ملع ، عوضوم  زا  جراخ  رما  نیا  زا  هک  هچنآ  هب  دسرهچ  دوب ، دهاوخ  جراخ  ملع  عوضوم  زا  دوخ  دشاب  يواسم 
طسوا دح  دشاب و  یتاذ  ضرع  ربکا  دح  رگا  193 و  دوب . دهاوخن  عوضوم  یتاذ  ضارعا  زا  هجوچیه  هب  ربکا  دح  دشاب ، نینچ  هاگره  سپ 

دنتـسه و تامالعلا ] وذ  زا   ] معا هک  دنکیم  تلالد  یتامالع  دننام  طسوا  دـح  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، ربکا  دـح  زا  معا  بیرغ  ضرع 
194 دوب . دهاوخ  قح  ضرع  لیبس  رب  دشاب  قح  رگا  یتح  ینایب  نینچ  میاهدرک . تبحص  سایق ] لبق -[  ّنف  رد  البق  هرابنیا  رد 

لکلا یلع  لوقملا  ناک  دـق  و  ( 200 « ) یتاذلا  » یف لوقلا  میمتت  و  یلّوألا »  » ینعم یف  ۀـیلک و  ۀـیناهربلا  تامدـقملا  نوک  یف  ثلاثلا  لصفلا 
لک یلع  الوقم  ناهربلا » باتک   » یف لکلا  یلع  لوقملا  ناک  و  نامز . لـک  یف  نکی  مل  نإ  دـحاو و  لـک  یلع  ـالوقم  ساـیقلا » باـتک   » یف
نم و  لکلا ،» یلع  لوقملا   » نم موهفملا  ناهربلا » باتک   » یف فلتخی  دق  مث  روکذملا . طرشلاب  عوضوملا  هیف  نوکی  نامز  لک  یف  دحاو و 
لک و  ۀـثالث . طئارـش  عامتجاب  ایلک  نوکیف  الّوأ . نامز و  لک  یف  دـحاو  لک  یلع  لوقملا  وه  ناـهربلا » باـتک   » یف یلکلا »  » نإـف یلکلا ،» »

یعون نم  دحاو 
161 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

امنإف مزاللا  ضرعلا  لصفلا و  سنجلا و  لثم  عوضوملا  ۀـیلک  یلع  الومحم  ءیـشلا  ناک  اذإف  لوأ . ریغ  لاقی  دـق  و  الوأ ، لاـقی  دـق  یتاذـلا 
نإف مسج » ناسنإ  لک   » انلق اذإ  ّانإف  هیلع . ءیـشلا  کلذ  طسوتب  لـمحی  یتح  هنم  معأ  ءیـش  یلع  ـالوأ  لـمحی  ـال  ناـک  اذإ  هل  اـیلوأ  نوکی 
یلع هلمح  فقوتی  الف  ناسنإلا . یلع  هلمح  لبق  ناویحلا  یلع  هلمح  نوکیف  ناویحلا  یلع  لـمحی  مسجلا  نـأل  ناـسنإلل : اـیلوأ  سیل  مسجلا 
نکی مل  ءیـشل و  نوکی  يذـلا  ءیـشلا  و  ناویحلا . یلع  لمح  دـق  الإ و  ناسنإلا  یلع  لمحی  و ال  ناسنإلا . یلع  الومحم  نوکی  نأ  ناویحلا 

. رخآلل هنوک  لبق  الوأ و  ءیشلل  وهف  هل ، ناک  دق  الإ و  رخآلل  نوکی  ال  رخآل ،

« یتاذ  » يهرابرد نخس  مامتا  و  یلّوا »  » ینعم ناهرب و  تامدقم  ندوب  یلک  رد  مّوس  لصف 

رد و  دـشابن . قداص  اـهنامز  يهمه  رد  دـنچره  دوشیم ، هتفگ  تسا  قداـص  دارفا  يهمه  رب  هک  هچنآ  رب  یلک  ساـیق »  » باـتک رد  ( 200)
رکذ طرـش  عوضوم  هک  زین ، اهنامز  يهمه  رد  دارفا ، يهمه  رب  نآ  قدـص  رب  هوالع  هک  دوشیم  هتفگ  یلومحم  رب  یلک  ناـهرب ،»  » باـتک

هب دننکیم ، ادیپ  فالتخا  رگیدـمه  اب  ناهرب »  » باتک رد  یّلک »  » و لکلا » یلع  لوقم   » میهافم یهاگ  دـشاب . قداص  دراد ، ار  دوخ  يهدـش 
زین یلّوا  نیا ، رب  هوالع  هدوب و  قداص  اـهنامز  يهمه  رد  دارفا  يهمه  رب  هک  هچنآ  زا  تستراـبع  ناـهرب »  » باـتک رد  یّلک »  » هک ینعم  نیا 

يزیچ هاگره  اریز  تسا . یلّوا  ریغ  یهاگ  یلّوا و  یهاـگ  یتاذ ، عون  ود  زا  کـیره  و  ددرگیم . یلک  طرـش ، هس  نیا  عمج  اـب  سپ  دـشاب .
هک دوب  دـهاوخ  یلّوا  عوضوم  نآ  يارب  ینامز  طقف  لومحم  نیا  دـشاب ، عوضوم  دارفا  يهمه  لومحم  مزال  ضرع  لصف و  سنج و  دـننام 
ره : » مییوگیم یتقو  دوش . لمح  روکذم  عوضوم  رب  معا  زیچ  نیا  يهطـساو  هب  هکنیا  ات  دشاب ، هدشن  لمح  عوضوم  زا  معا  يزیچ  رب  البق 
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رب نآ  لمح  زا  لبق  ناویح  رب  نآ  لمح  دوشیم و  لمح  ناویح  رب  مسج  اریز  تسین : یلّوا  ناـسنا  يارب  مسج  عقاو  رد  تسا » مسج  ناـسنا 
لبق هکنیا  رگم  دوشیمن ، لمح  نانـسا  رب  مسج  تسین و  فّقوتم  ناسنا  رب  نآ  ندوب  لومحم  رب  ناویح  رب  مسج  لـمح  سپ  تسا . ناـسنا 

رب ادـتبا  هکنآ  رگم  دوشیمن ، لـمح  مّوس  زیچ  رب  تسین ، يرگید  يارب  یلو  تسا  يزیچ  يارب  هک  يزیچ  و  دوش . لـمح  ناوـیح  رب  نآ  زا 
. تسا موس  زیچ  يارب  شندوب  زا  لّوا  لبق و  مّود  زیچ  يارب  زیچ  نآ  اریز  دوش ، لمح  مّود  زیچ 

162 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
وأ نامزلاب  وأ  ناکملاب  وأ  ۀـیلعلاب  وأ  عبطلاب  ناک  ۀّیـصاخلا - هذـه  یف  لخدـت  اهتدـجو  لبق ، الوأ و  لاـقی  اـم  فانـصأ  تبقعت  اذإ  و  ( 201)

. کلذ ریغ  وأ  فرشلاب 
تلاخد تیصاخ  نیا  رد  مدقت  عاونا  يهمه  هک  دید  یهاوخ  ینک ، یـسررب  دوشیم  هدیمان  لبق  یلّوا و  هک  ار  هچنآ  عاونا  هاگره  و  ( 201)

. دشاب هریغ  فرش و  هب  ای  نامز  هب  ای  ناکم ، هب  ای  عبّطلاب  مدقت  هکنیا  زا  معا  دنراد -
انلق اذإ  ساـیقلا  اذـه  یلع  و  اـیناث . عوضوملا  یلع  و  ـالوأ ، معـألا  یلع  لومحم  وهف  عوضوملا  نم  ّمعأ  یلع  لومحم  لـک  نأ  نیبتف  ( 202)

و الوأ ، ثلثملل  نذإ  وهف  تاثلثملا . نم  نیقاسلا  يواستم  ریغل  دجوی  امم  کلذ  نإف  نیتمئاقل » ۀیواسم  ثالثلا  هایاوزف  نیقاسلا  يواستم  لک  »
و لوألا ، لاثملا  یف  ناویحلل  مسجلاک  عوضوملا ، نم  ّمعأ  هیف  الوأ  لومحملا  ناـک  اـمبر  لوـألا  فنـصلا  اذـه  و  اـیناث . نیقاـسلا  يواـستملا 
و لوألا ، لاثملا  یف  امک  ۀـیهاملا  یف  الخاد  ناک  امبر  اذـه  و  ثلثملل . نیتمئاقل - ایاوزلا  ةاواسم  لثم  ایواسم  ناک  امبر  و  ناـسنإلل . ناویحلا 

. یناثلا لاثملا  یف  امک  ایتاذ  ضرع  ناک  امبر 
لمح عوضوم  رب  اـیناث  ددرگیم و  لـمح  معا  رب  ـالوا  دوشیم ، لـمح  عوضوم  زا  ّمعا  يزیچ  رب  هک  یلوـمحم  ره  دـش  نشور  سپ  ( 202)

يواستم ریغ  ياهثلثم  رب  مکح  نیا  نوچ  تسا » همئاق  ود  اب  ربارب  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  ره  ياـیاوز  : » مییوگب هاـگره  نیارباـنب  دوشیم .
نآ رد  یهاگ  لّوا »  » ینعم زا  مسق  نیا  تسا . قداص  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  رب  ایناث  ثلثم و  قلطم  رب  ـالوا  سپ  تسا ، قداـص  زین  نیقاـسلا 

يارب ناویح  لّوا و  لاـثم  رد  ناوـیح  يارب  مسج  دـننام  تسا ، عوـضوم  زا  معا  نآ  دوـشیم و  لـمح  ـالّوا  نآ  رب  لوـمحم  هک  تسا  يزیچ 
همئاق ود  اب  ایاوز  يواست  دننام  تسا ، عوضوم  اب  يواسم  نآ  دوشیم و  لمح  الوا  نآ  رب  لومحم  هک  تسه  يزیچ  نآ  رد  یهاگ  و  ناسنا ،

. مّود لاثم  دننام  دشاب ، یتاذ  ضرع  اسبهچ  لّوا و  لاثم  دننام  دشاب ، تیهام  رد  لخاد  اسبهچ  ینعم  نیا  و  ثلثم . يارب 
نإف ثلثملا : لثم  ایناث : کلذ  هل  ضرعی  يذـلا  عوضوملا  ۀـیهامل  امّوقم  الوأ  ضراعلا  هل  ضرعی  يذـلا  عوضوملا  نوکی  نأ  زوجی  و  ( 203)

و هل . ایناث  اضراع  و  هسنجل ، الوأ  اضراع  نوکیف  ایناث ، کلذ  هل  ضرعی  امنإف  نیقاـسلا  يواـستم  اـمأ  و  ـالوأ . هل  ضرعی  اذـکه  اـیاوزلا  نوک 
. همّوقی هسنج 

163 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ضراع ایناث  نآ  رب  ضراع  هک  دـشاب  یعوضوم  تیهام  مّوقم  دوشیم  ضراـع  نآ  رب  ـالوا  ضراـع ، هک  یعوضوم  هک  تسا  زیاـج  ( 203)

الوا سپ  دوشیم  ضراع  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  رب  ایناث  و  دوشیم ، ضراع  نآ  رب  الوا  همئاق  ود  اب  ایاوز  يواست  اریز  ثلثم . لثم  دوشیم :
. تسا نآ  مّوقم  نآ  سنج  دوشیم و  ضراع  نیقاسلا ) يواستم  ثلثم   ) نآ دوخ  رب  ایناث  نآ و  سنج  يارب 

الأ یسع  و  مسجلل . ۀضراع  ۀکرحلا  و  مسجلل ، مث  ۀکرحلل  الوأ  هنإف  نامزلا  لثم  عوضوملل : ضراعل  الوأ  اضراع  نوکی  نأ  نکمی  و  ( 204)
هنإ لیق  يذلا  نم  معأ  یلع  الومحم  ءیـشلا  نوکی  الأ  یه  عضوملا  اذه  یف  ۀیلوألا  نوکت  لب  عضوملا ، اذه  یف  ةربتعم  ۀیلوألا  هذـه  نوکت 
هیلع ماق  ناـهربلا  نوکی  ـالف  لوأ ، ریغ  ءیـش  یلع  ءیـش  لـمح  یلع  موقی  ناـهرب  لـکف  واـسم . طـسوتب  هیلع  ـالومحم  ناـک  نإ  ـالوأ و  هل 
نیبی ملف  نیتمئاقل ، ۀـیواسم  هایاوز  نإف  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  لک  نأ  نّیب  نم  نإف  لوأ . هل  وه  ام  یلع  ماق  امنإ  ۀـقیقحلا  یف  لب  ۀـقیقحلاب ؛

. ثلثم وه  ام  ۀهج  نم  لب  نیقاسلا ، يواستم  وه  ام  ۀهج  نم  ۀقیقحلاب  کلذ 
دوشیم و مسج  ضراع  سپـس  تکرح و  ضراع  لّوا  هک  نامز ، دـننام  دوش : ضراع  عوضوم  رب  ضراع  رب  لّوا  هک  دراد  ناکما  و  ( 204)
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زا تسا  ترابع  اجنیا  رد  تیلّوا  هکلب  دـشابن ، ربتعم  ناـهرب »  » باـتک رد  تیلّوا  عون  نیا  هک  اـسبهچ  195 و  تسا . مسج  ضراـع  تکرح 
196 دوش . لمح  نآ  رب  يواسم  يرما  طـسوت  دـنچره  دوشن ؛ لـمح  تسا ، یلّوا  نآ  رب  دوشیم  هتفگ  هک  هچنآ  زا  ّمعا  زیچ  رب  یـش  هکنیا 

هکلب تسا . هدـشن  هماقا  عوضوم  نیا  يارب  ناهرب  نیا  تقیقح  رد   197 دوش ، هماقا  يزیچ  رب  يزیچ  یلّوا  ریغ  لـمح  يارب  یناـهرب  ره  سپ 
ثلثم ره  يایاوز  هک  دنک  تباث  یـسک  رگا  الثم  تسا . هدش  هماقا  تسا  یلّوا  نآ  يارب  لومحم  هک  یعوضوم  يارب  تقیقح  رد  ناهرب  نیا 
قلطم تهج  زا  هکلب  نیقاسلا ، يواستم  ثلثم  تهج  زا  هن  ار  مکح  نیا  تقیقح  رد  یسک  نینچ  تسا ، يواسم  هماق  ود  اب  نیقاسلا ، يواستم 

. تسا هدرک  تباث  ثلثم 
ادودـح طئاسو و  ثلثملا  نیب  ثلثملل و  ضراـعلا  اذـه  نیب  نإـف  ۀطـساو : عوضوملا  نیب  هنیب و  نوکی  ـالأ  لوـألا  طرـش  نم  سیل  و  ( 205)

. الوأ هانیب  دق  ام  طرشلا  لب  هنم . برقأ  ضراوع  اهلک  ۀکرتشم 
( همئاق ود  اب  يواست   ) مکح نیا  نیب  اریز  دشابن : ياهطساو  چیه  عوضوم  نیب  نآ و  نیب  هک  تسین  نیا  ندوب  لّوا »  » طیارش زا  هتبلا  و  ( 205)

یکرتشم دودح  طئاسو و  ثلثم  نیب  ثلثم و  يارب 
164 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

198 میتفگ . البق  هک  تسا  يزیچ  نامه  طرش  هکلب  دنتسه . برقا  ثلثم )  ) عوضوم هب  تبسن  مکح  نیا  زا  اهنآ  مامت  هک  دراد  دوجو 
نم لب  ءیـشلا ، ۀیهام  یف  ۀلخادلا  تایتاذلا  ۀـلمج  نم  اذـه  نوکی  نأ  نکمی  الف  عوضوملا ، ۀـیلک  یلع  الومحم  سیل  ناک  ام  امأ  و  ( 206)

عوضوملا ۀیلک  یلع  لمحی  امنإ  نکل  ءیـشلل . ۀیتاذلا  ۀیـصاخلا  ضارعألا  ۀلمج  نم  وأ  ءیـشلا ، عاونأ  تایهام  یف  ۀلخادلا  تایتاذلا  ۀـلمج 
. انلق ام  یلع  لباقتلا  لیبسب 

دناوتیم هکلب  دـشاب . عوضوم  تیهام  رد  لخاد  تایتاذ  يهلمج  زا  تسین  نکمم  دوشیمن  لمح  عوضوم 199  تیلک  رب  هچنآ  اـما  ( 206)
تیلک رب  تروص  نیا  رد  نکل  دشاب ؛ عوضوم  يارب  یتاذ  ّصاخ  ضارعا  يهلمج  زا  ای  عوضوم ، عاونا  تیهام  رد  لخاد  تایتاذ  يهلمج  زا 

200 میتفگ . البق  هچنانچ  دوشیم  لمح  لباقت  لیبس  رب  عوضوم 
اهنأ ۀـهج  نم  عاونالل  ۀـیلوأ  الوصف  نوکتف  ۀـتبلأ : هتحت  اعون  مّسقت  ـال  یتلا  سنجلل  ۀمّـسقملا  لوصفلا  لـثم  وهف  لوـألا  مسقلا  اـمأف  ( 207)

. اهعاونأ مّسقت  اهمّسقت و ال  اهنأ  ۀهج  نم  سانجألل  ۀیلوأ  الوصف  نوکت  و  اهسانجأ ، موقت  اهمّوقت و ال 
نیا زا  عاونا  يارب  لوصف  سپ  دـنکیم : میـسقت  ار  نآ  تحت  عون  هتبلا  هک  سنج  مسقم  لوصف  زا  تسا  تراـبع  لّوا 201 ، مسق  اما  ( 207)

ار سانجا  هک  تهج  نیا  زا  سانجا  يارب  لوصف  و  دـشخبیمن . ماوق  ار  عاونا  نیا  سانجا ، تسا و  یلّوا  دـشخبیم  ماوق  ار  عاونا  هک  تهج 
. دنکیمن میسقت  ار  سانجا  نیا  عاونا ، تسا و  یلّوا  دنکیم  میسقت 

لوبقل ذئنیح  ّأیهتیف  انیعم  ام  اعون  سنجلا  ریـصی  نأ  جاتحی  و ال  هّمعت ، یتلا ال  ام  سنجل  ۀّیـصاخلا  ضراوعلا  یهف  یناثلا  مسقلا  امأ  و  ( 208)
نوکی نأ  یف  جاتحی  و  اناسنإ ، وأ  اناویح  ریـصی  نأ  یلإ  انکاس  اـکرحتم و  نوکی  نأ  یف  جاـتحی  ـال  مسجلا  نأ  لـثم  ضراـعلا ، کـلذ  لـثم 

. اناسنإ لب  اناویح  الوأ  ریصی  نأ  یلإ  اکاّحض 
هب زاین  یـضراع  نینچ  شریذـپ  يارب  سنج  و  دنـشابن ، معا  سنج  نیا  زا  هک  سنج ، ّصاخ  ضراوع  زا  تسا  ترابع  مّود  مسق  اّما  ( 208)

مسج هکیروطنامه  درادن ، یصاخ  عون  تروص  هب  نّیعت 
165 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دوش ناسنا  هکلب  ناویح و  الّوا  هک  دراد  زاین  ندش  کحاض  يارب  اما  درادن ، ندش  ناسنا  ای  ناویح  هب  يزاین  ندش  نکاس  كرحتم و  يارب 
. تایتاذلا نم  فنص  لک  ۀیلوأ  ۀیفیک  یف  انلق  دقف  ( 209)

. میدرک نایب  دنتسه  یلّوا  هک  ار  تایتاذ  عاونا  مامت  اجنیا  ات  نیاربانب  ( 209)
نأ جاتحت  یتلا ال  یه  ۀـیلوألا  ۀـمدقملا  نأل  ّیلّوأ :» اهلومحم  ۀـمدقم   » لاقی نأ  نیب  و  ۀـیلوأ » ۀـمدقم   » لاـقی نأ  نیب  قرف  هنا  ملعا  و  ( 210)
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یف ایلک  نوکی  امنإ  لومحملاف  طئاسو . یلإ  جاتحی  ام  اریثکف  هیف  نحن  يذـلا  امأ  قیدـصتلا و  یف  ۀطـساو  اهلومحم  اهعوضوم و  نیب  نوکی 
دجو يذـلا  عونلاب  ّصتخی  سیل  ۀـیتاذلا  ضارعألا  نم  ناک  ام  و  ایلوأ . نامز ، لک  یف  لکلا  یلع  الوقم  هنوک  عم  ناک  اذا  ناهربلا » باـتک  »

ضارعألا سانجأ  نوکت  دق  و  هدـح . یف  ذـخؤی  هسفن  ّنأب  سنجلل  یتاذ  و  ضراعلا ؛ کلذ  هدـح  یف  ذـخؤی  هسنج  ّنأب  عونلل  یتاذ  وهف  هل ،
عوضوملل و ایتاذ ال  نوکی  دق  و  جوزلا . وه  هسنج و  کلذک  ددعلل ، یلوأ  یتاذ و  ضرع  هنأ  امک  جوزلا  جوز  لثم  عوضوملل . ۀیتاذ  ۀیتاذلا 

وه ددـعلا و  سنجل  یتاذ  هنکل  و  ریداقملا ؛ یف  دـجوی  هنأل  ددـعلل  اـیتاذ  اـضرع  سیل  مسقنملا - وه  و  جوزلا - سنج  نأ  لـثم  هسنجل ، نکل 
. مکحلا

«: تسا یلّوا  نآ  لومحم  هک  ياهمدقم   » و یلّوا » يهمدقم   » نیب تسا  قرف  هک  نادب  ( 210)
ام العف  هچنآ  اّما  202 و  دشابن ، زاین  قیدصت  رد  يهطـساو  هب  نآ  لومحم  عوضوم و  نیب  هک  تسا  ياهمدقم  زا  ترابع  یلوا  يهمدقم  اریز 
رب لوقم   » رب هوالع  هک  تسا  یلک  ناهرب » باتک   » رد ینامز  طقف  لومحم  سپ  دراد . زاین  یطئاسو  هب  اسبهچ  مینکیم ، ثحب  نآ  يهراـبرد 

تـسا عون  یتاذ  دشابن  ّصتخم  دوشیم  تفای  نآ  رد  هک  یعون  هب  یتاذ  ضارعا  زا  هچنآ  و  دشاب . زین  یلّوا  ینامز ، ره  رد  ندوب   203 ّلک »
. دوشیم ذخا  سنج  نیا  دح  رد  ضراع  نیا  دوخ  اریز  تسا  سنج  یتاذ  روطنیمه  و  دوشیم ، ذـخا  ضراع  نیا  دـح  رد  عون  سنج  اریز 

هچنانچ تسا ؛ یلّوا  مه  تسا و  یتاذ  ضرع  مه  ددع  هب  تبـسن  هک  جوز  جوز  دننام  تسا : عوضوم  یتاذ  یتاذ ، ضارعا  سانجا  یهاگ  و 
یتاذ عوضوم  سنج  يارب  نکل  تسین و  یتاذ  عوضوم  يارب  یتاذ ، ضرع  یهاگ  و  تسا . نینچ  دشاب ، جوز  زا  ترابع  هک  زین ، نآ  سنج 
نکل و  دوشیم ؛ تفای  مه  ریداقم  رد  اریز  تسین  یتاذ  ضرع  ددع  يارب  هک  ریذپمیـسقت  ددع  زا  تسترابع  هک  جوز - سنج  دـننام  تسا ،

. تسا یتاذ  تسا  مک  نامه  هک  ددع  سنج  يارب 
166 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

سنجل ایتاذ  ۀـلاحم  نوکی ال  نأ  بجیف  عوضوملا  کلذـل  ایتاذ  هسنج  نکی  مل  رهاوجلا و  نم  عوضومل  ایتاذ  اضرع  ناک  اـم  لـک  و  ( 211)
و مغنلل ، ۀـیتاذ  ضارعأ  قاّفتالا  رفانّتلا و  نأ  لثم  عوضوملا  سنجل  ایتاذ  نوکی  دـقف ال  رهوجلا  ریغ  یف  امأ  و  هماقم .، موقی  اـم  وأ  عوضوملا 

. مکلا یف  تعقو  امبر  لب  مغنلا ، سانجأل  ۀیتاذ  اضارعأ  تسیل  اهسانجأ 
نآ سنج  تسا  مزـال  تسین ، یتاذ  ضرع  عوضوم  نیا  يارب  نآ  سنج  تسا و  یتاذ  ضرع  رهاوـج ، زا  یعوـضوم  يارب  هک  هچنآ  ( 211)
لثم تسین ، یتاذ  ضرع  عوضوم  سنج  يارب  رهوج  ریغ  رد  اـّما  دـشاب . یتاذ  ضرع  عوضوم 204  سنج  نیـشناج  ای  عوضوم  سنج  يارب 

یقیسوم ياههمغن  سانجا  يارب  فاصوا  نیا  سانجا  لاحنیا  اب  دنتـسه ، یتاذ  ضرع  یقیـسوم  ياههمغن  يارب  هک  قفاوت ، رفانت و  فاصوا 
205 دوش . عقاو  زین  اهتیمک  رد  فاصوا  نیا  سنج  اسبهچ  هکل  دنتسین ، یتاذ  قارعا 

ۀیلوألا تالومحملا  نم  نأ  ملعت  نأ  کلذ  نم  کل  لهـس  و  اـم ، ةراـشإ  هیلإ  کـل  انرـشأ  اـمم  صاـخلا  یلّوـألا  یلکلا  تفرع  دـقف  ( 212)
، ۀـیلوأ تناک  نإ  و  ۀـصاخ ، ریغ  یه  ام  اـهنم  و  ناویحلل ؛ ساـسحلاک  لوصفلا  ضعب  دودـحلاک و  ۀـصاخ  یه  اـم  ءیـشلا  ۀـیهامل  ۀـمّوقملا 

. کلملا ناسنإلل و  اکرتشم  قطانلا  يری  نم  دنع  ناسنإلل  قطانلا  و  جوزلل ، نییواستمب  مسقنملا  لثم  لوصفلا  ضعب  سنجلاک و 
تالومحم زا  یـضعب  هک  تسا  ناسآ  وت  يارب  بلطم  نیا  مهف  کنیا  و  یتخانـش ، ار  صاخ  یلّوا  یّلک  میدرک  هراـشا  هچنآ  زا  سپ  ( 212)

، تسا یلّوا  دنچره  اهنآ  زا  یضعب  و  ناویح ؛ يارب  ساسح  لثم  لوصف ، زا  یضعب  دودح و  دننام : تسا ، صاخ  ءیش ، تیهام  مّوقم  یلوا 
ربانب ناسنا  يارب  قطان  و  ددع ، يارب  يواسم  شخب  ود  هب  ریذپمیـسقت  موهفم  لثم  لوصف  زا  یـضعب  سنج و  دـننام  تسا . صاخ  ریغ  یلو 

. دنادیم كرتشم  هتشرف  ناسنا و  نیب  ار  قطان  هک  یسک  رظن 
ایاوز یکاحک  ( 5  ) ۀصاخ ۀیلوأ  اهنمف  ۀـیتاذ  ضارعأ  یه  یتلا  تالومحملا  امأ  و  صاخ . ّیلوأ  دـحلا  و  صاخ ، ریغ  ّیلوأ  سنجلا  و  ( 213)
یلع عقاولا  طخلل  ّیلوأ  هنإـف  نیتمئاـقل : نیتیواـسم  ةدـحاو  ۀـهج  نم  نیتللا  نیتیوازلا  نوک  لـثم  ۀـصاخ  ریغ  ۀـیلوأ  اـهنم  و  ثلثملل ، ثلثملا 
سیل نکل  و  ۀـلباقملا ؛ ۀـلخادلاک  ۀـجراخلا  ۀـیوازلا  ّریـصملا  نیطخ  یلع  عقاولا  طخلل  و  نیتیواستم ، نیتلداـبتملا  اـمهیتیواز  ّریـصملا  نیطخ 
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ناک نإ  طخلا و  اذه  و  امهدحأل . صاخب 
167 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یتیواز لعاجلا  نیطخ ، یلع  عقاولا  طخلا  امهل  دبذحف  ۀینینثالا  هذه  روصت  کیلع  بعـص  نإف  رابتعالا . ینعملاب و  نانثا  وهف  تاذلاب  دحاو 
. ناتیواستم نیتلدابتملا  نکل  نیتفلتخم ، امهایإ  لعاجلا  رخآلا  و  نیتیواستم ، ةدحاو  ۀهج 

یلوا دنتـسه ، یتاذ  ضارعا  زا  هک  یتالومحم  زا  یـضعب  اّما  تسا . صاـخ  یلوا  لومحم  دـح ، صاـخ و  ریغ  یلوا  لومحم  سنج ، ( 213)
ود اب  طخ  تهج  کی  يهیواز  ود  يواست  لثم  تسا ، صاخ  ریغ  یلوا  رگید  یـضعب  و  ثلثم ؛ هب  تبـسن  ثلثم  يایاوز  دـننام  تسا  صاـخ 

يارب نینچمه  و  تسا ، یلّوا  دروآ ، دوجو  هب  يواـسم  لداـبتم  ياـیاوز  هدـش و  عقاو  رگید  طـخ  ود  رب  هک  یطخ  يارب  رما  نیا  اریز  همئاـق :
زا اما  تسا ، طخ  کی  دـنچره  طخ  نیا  تسا . یلّوا  دـنکیم  يواسم  ار  نآ  لباقم  یلخاد  یجراخ و  ياـههیواز  هدـش و  عقاو  رگید  طـخ 
هک تروص  نیا  هب  ریگب  رظن  رد  ار  اهنآ  لدـب  سپ  تسا ، لکـشم  وت  يارب  تیئود  نیا  روصت  رگا   206 تسا . طخ  ود  رابتعا  ینعم و  رظن 
هب فلتخم  يایاوز  هک  رگید  یطخ  دـنادرگ و  يواسم  ار  تهج  کی  رد  دوجوم  ياـیاوز  هک  يوحن  هب  دوش  عقاو  رگید  طـخ  ود  رب  یطخ 

. دنتسه يواستم  لدابتم ، يایاوز  تروص  ره  رد  نکل  دروآ ؛ دوجو 
لوصفلا یف  اذـه  اولاق  امنإ  مهنأ  یـسع  و  عونلل . نایلوأ  هلـصف ، و  اـسنج ، نکی  مل  اذإ  لـصفلا ، سنج  نأ  نظی  نم  لوق  لـبقی  ـال  و  ( 214)

. ۀیواسملا
، دنتسه یلوا  عون  هب  تبـسن  لصف  لصف  207 و  دوشن ، ظاحل  سنج  یتقو  لصف ، سنج  هک  تسا  هدرک  نامگ  هک  یـسک  نخـس  و  ( 214)

. دنشاب هتفگ  ءیش ] دوخ  اب   ] يواسم لوصف  دروم  رد  ار  نخس  نیا  اسبهچ  تسین . هتفریذپ 
هیلع لمح  یلکلا و  سایقلا  یف  رغصألا  نم  ّمعأ  ناک  اذإ  طسوألا  نإف  ّیلوأ : لمحب  سیل  ام  یلع  الوأ  ناهربلا  نوکی  دق  هنأ  ملعا  و  ( 215)

دق و  ناث . ناهرب  رغـصألا  تایئزج  یلع  هنکل  ناهرب ، لوأ  هیلع  ناهربلا  نوکی  لب  الوأ ، رغـصألا  یلع  هلمح  نوکی  ـال  ربکـألا  نإـف  ربکـألا ،
. نیتمئاقل ۀیواسم  ثالثلا  ایاوز  نوک  تبثملا  ثلثملا  یلع  ناهربلاک  اعیمج ، نارمألا  عمتجی 

ام یلع  لاقی  سیل  هنکل  هنم . معأ  وأ  لاثملا ، اذـه  یف  امک  طسوألل  ایواسم  ربکألا  ناک  ءاوس  رغـصألل  ایواسم  طسوألا  نوکی  ثیح  اذـه  و 
. تملع دق  امک  هنم  معأ  وه 

: تسا یلّوا  دوشیمن  لمح  یلّوا »  » وحن هب  هک  هچنآ  رب  ناهرب  سفن  یهاگ  هک  نادب  ( 215)
168 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

208 دوب ؛ دهاوخن  یلّوا  رغـصا  رب  ربکا  لمح  دوش ، لمح  طسوا  نیا  رب  ربکا  دـشاب و  ّمعا  رغـصا  زا  طسوا  یلک  سایق  کی  رد  هاگره  اریز 
ود نیا  یهاـگ  هتبلا   209 دوب . دـهاوخ  يوناث  ناهرب  رغـصا  تایئزج  رب  ناهرب  اـّما  دوب ، دـهاوخ  یلّوا  رغـصا  رب  ربکا  لـمح  رب  ناـهرب  هکلب 
رد نیا  و  تسا ، ربارب  همئاق  ود  اـب  ثلثم  يهناـگهس  ياـیاوز  هک  دـنکیم  تباـث  ثلثم  دروم  رد  هک  یناـهرب  دـننام  دـنوشیم ، عمج  بلطم 
زا ربکا  هاوخ  و  تسه ، لاثم  نیا  رد  هک  روطنامه  دـشاب  يواسم  طـسوا  اـب  ربکا  هاوخ  دـشاب ، يواـسم  رغـصا  اـب  طـسوا  هک  تسا  یتروص 

. میتفگ هک  تسا  نانچ  دشاب ، معا  هک  یتروص  رد  نکل  دشاب ، ّمعا  طسوا 
صاخ ریغ  نوکی  دق  و  هل ؛ واسم  ثلثملل و  یتاذ  هنإف  نیتمئاقل  ثالثلا  ةاواسم  لثم  عوضوملاب  ۀصاخ  نوکت  دق  ۀـیتاذلا  ضارعألا  و  ( 216)

یتاذ هنأ  امأ  و  رهاظ . وهف  صاخ  ریغ  هنأ  امأ  صاخ . ریغ  نکل  و  جوزلا ، یف  درفلا  بورـضمل  یتاذ  ضرع  هنإف  جوزلا  لثم  کلذ  و  ایتاذ ، و 
یلع ءیـشلا  نم  صقنأ  نوکی  دق  و  ایواسم ، نوکی  دـق  صاخلا  یتاذـلا  ضرعلا  و  هدـح . یف  ذـخؤی  هعوضوم - سنج  وه  و  ددـعلا - نألف 

. ددعلل جوزلا  لثمف  صقنألا  امأ  و  ثلثملل . واسم  هنإف  نیتمئاقل  ثالثلا  ةاواسم  لثمف  يواسملا  امأ  و  قالطإلا .
مه تسا و  ثلثم  یتاذ  مه  هک  همئاق ، ود  اب  ثلثم  يهناگهس  يایاوز  تاواسم  لثم  دنتسه . یعوضوم  صاخ  یهاگ  یتاذ  ضارعا  و  ( 216)
ریغ نآ  هب  تبـسن  اما  تسا ، یتاذ  جوز  رد  درف  برـض  لصاح  هب  تبـسن  هک  جوز  دننام  دنتـسه ، صاخ  ریغ  یتاذ و  یهاگ  نآ ؛ اب  يواسم 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا صاخ 
[ جوز  ] نآ دح  رد  تسا - نآ  عوضوم  سنج  هک  ددع - هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نآ  ندوب  یتاذ  اما   210 تسا . نشور  نآ  ندوب  ّصاخ  ریغ 

يهناگهس يایاوز  تاواسم  دـننام  يواسم  اما  تسا . ءیـش  زا  قلطم  صخا  یهاگ  يواـسم و  یهاـگ  صاـخ  یتاذ  ضرع  و  دوشیم . ذـخا 
. ددع يارب  جوز  دننام  صخا ، اما  و  تسا ؛ يواسم  ثلثم  اب  رما  نیا  هک  همئاق ، ود  اب  ثلثم 

: ةاواسملا لثم  هجو  نم  معأ  هجو و  نم  صخأ  امإ  و  لبق ، هب  انلثم  ام  لثم  قالطإلا  یلع  ّصاخلا  امإ  نوکیف : صاـخلا  ضرعلا  اـمأ  و  ( 217)
ضعب یف  دجوی  هنأل  هجو ، نم  ددـعلا  نم  صخأ  هنکل  و  مکلا . وه  هدـح و  یف  ذـخؤی  ددـعلا  سنج  نأل  ددـعلل  ۀـیتاذلا  ضارعألا  نم  هنإف 

هناف الباقتم  ناک  ۀـهجلا و  هذـه  یلع  ۀـیتاذلا  ضارعألا  نم  ناک  ام  و  ریداقملاک . ددـعب  سیل  امیف  دـجوی  هنـأل  هجو  نم  هنم  ّمعأ  و  ددـعلا ،
. کلذ هبشأ  ام  نامزلا و  مظعلا و  طخلاک و  رخأ  اعاونا  و  انهاه ، ددعلاک  هعوضوم  مسقی 

169 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دننام تسا  ماع  یتهج  زا  صاخ و  یتهج  زا  ای  و  میدروآ 211 ، لبق  لاثم  رد  هچنآ  دـننام  تسا  صاخ  اقلطم  ای  صاخ  ضرع  اما  و  ( 217)

و دوشیم ؛ ذـخا  نآ  دـح  رد  تسا ، مک  زا  ترابع  هک  ددـع ، سنج  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، ددـع  یتاذ  ضارعا  زا  تاواسم  اریز  تاواسم :
رد تاواسم  اریز  تسا ، معا  رگید  یتهج  زا  و  دوشیم ، تفای  دادعا  زا  یـضعب  رد  طقف  تاواسم  اریز  تسا . ددع  زا  صخا  یتهج  زا  نکل 
رد دوخ ، عوضوم  مه   212 دشاب ، مه  لباقتم  دـشاب و  تهج  نیا  رب  یتاذ  ضارعا  زا  هچنآ  و  دوشیم . تفای  ریداقم ، دـننام  مه ، ددـع  ریغ 

. دنکیم میسقت  ار  هریغ  نامز و  مجح و  طخ و  دننام  رگید  عاونا  مه  و  ددع ، دننام  اجنیا 
لثم و  ۀـیتاذلا ، هضارعأل  ناسنإلا  لـثم  ۀـیلاع  وأ  ۀطـسوتم  ساـنجأ  وأ  عاونأ  ۀـقیقحلاب  یه  اـم  ۀـیتاذلا  ضارعـألا  تاـعوضوم  نم  و  ( 218)
یتلا یناعملا  یه  و  تسیل ، اعاونأ و  اسانجأ و  هبـشی  ام  اهنم  و  انلق . ام  یلع  ۀـیتاذ  اضارعأ  اهنم  دـحاو  لـکل  نإـف  مکلا : مسجلا و  ناویحلا و 

ناهیبش امه  و  ةدحولا ، دوجولا و  لثم  تالوقملا  یف  ۀلخادلا  ءایـشألا  ۀیهام  یف  ۀلخاد  ریغ  مزاول  یه  و  ۀـیوسلاب ، نکل ال  ریثک و  یلع  لاقت 
بجاولا و و  لولعملا ، ۀلعلا و  و  لعفلا ، ةوقلا و  لثم  ۀعیبطلا  دعب  ام  یف  اهنع  ثحبی  ۀیتاذ  ضراوع  اهل  ضرعی  و  ۀیلاعلا . سانجألل  ۀـهج  نم 

. اهل عاونألاک  دوجوملا و  دحاولا و  نم  صخأ  رومأل  اضیأ  نوکت  دق  و  نکمملا .
، دوخ یتاذ  ضارعا  يارب  ناسنا  دننام  دنتسه ، یلاع  سانجا  ای  طسوتم  سانجا  ای  عاونا  اتقیقح  یتاذ  ضارعا  تاعوضوم  زا  یخرب  و  ( 218)

یتاذ ضارعا  تاعوضوم  زا  یخرب  و  تسا . یتاذ  ضارعا  ياراد  اهنیا  زا  کیره  میتفگ  هک  روطنامه  اریز  مک : مسج و  ناویح و  لـثم  و 
لمح ریثک  روما  رب  هک  يایناـعم  زا  دـناترابع  تاـعوضوم  نیا  دنتـسین و  عاونا  ساـنجا و  تقیقح  رد  اـما  دنتـسه ، عاونا  ساـنجا و  هیبـش 

، دنتـسین لخاد  دناتالوقم  رد  لخاد  هک  یئایـشا  تیهام  رد  هک  دنتـسه  یمزاول  روما  نیا  هیوسلاب 213 ؛ ؤطاوت و  وحن  هب  هن  اـما  دـنوشیم ،
هعیبطلا دعب  ام  رد  اهنآ  زا  هک  دنوشیم  ضراع  یتاذ  ضراوع  اهنآ  رب  و  دنتسه . یلاع  سانجا  هیبش  یتهج  زا  هک  تدحو  دوجو و  دننام :

دنوشیم لمح  دوجوم  دحاو و  زا  یّـصخا  روما  رب  یناعم  نیا  یهاگ  و  نکمم ، بجاو و  لولعم ، تلع و  لعف ، هوق و  دننام  دوشیم ، ثحب 
. دنتسه دوجوم  دحاو و  عاونا  مکح  رد  هک 

ددع لک  مث  ددعلاب . نیتصاخ  ریغ  امهنأ  انّیی  انک  و  ددعلل ، نایتاذ  ناضرع  ةاواسماللا  ةاواسملا و  نأ  انیب  انک  دق  لوقنف : دوعن  و  اذـه : ( 219)
ۀمسق درفلا  جوزلا و  یلإ  مسقنی  ددعلا  نإف  اضیأ  و  ةافوتسم . ۀمسق  امهیلإ  ددعلا  مسقنیف  واسم : ریغ  وأ  ایواسم  نوکی  نأ  امإف 
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لثم کلذک : مسقنی  ددعلا  تحت  ددعب و ال  سیل  ام  نأل  ۀیلوأ : ۀمـسق  تسیل  يواسملا  ریغ  يواسملا و  یلإ  ددـعلا  ۀمـسق  نکل  و  ةافوتـسم .
امهب ۀیلوألا  ۀمسقلا  نذإف  واسم . ریغ  امإ  واسم و  امإ  ّمک  لک  نإف  کلذک : مسقنی  ددعلا  سنج  اضیأ  و  نامزلا . مسجلا و  حطـسلا و  طخلا و 

مـسقنی ددعلا ال  سنج  نإف  کلذل  و  ددعب . سیل  ام  یلإ  سایقلاب  ۀیلوأ  ۀمـسق  ددعلل  یهف  درفلا  جوزلا و  یلإ  ۀمـسقلا  امأ  و  ددـعلا . سنجل 
. درف امإ  جوز و  امإ  مک  لک  لوقن  الف  ةافوتسم . ۀمسق  امهب 
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ددـع صوصخم  ود  نیا  هک  میدرک  ناـیب  و  دنتـسه ، ددـع  یتاذ  ضرع  ود  تاواـسم  ریغ  تاواـسم و  هک  میتفگ  میئوگیم : کـنیا  ( 219)
ددع نینچمه  دوشیم . میسقت  یفوتسم  مسق  ود  هب  یتاذ  ود  نیا  يهلیـسو  هب  ددع  سپ  يواسم : ریغ  ای  تسا  يواسم  ای  يددع  ره  دنتـسین .

، تسین ددع  هچنآ  اریز  تسین : یلّوا  میسقت  يواسم  ریغ  يواسم و  هب  ددع  میسقت  نکل  دوشیم و  میسقت  درف  جوز و  هب  یفوتسم  میـسقت  هب 
هب زین  ددـع  سنج  نینچمه  ناـمز . مسج و  حطـس و  طـخ و  دـننام  تسا ، میـسقت  لـباق  ناـس  نیمه  هـب  زین  دریگیمن ، رارق  ددـع  تـحت  و 

سنج دوشیم ، میـسقت  يواسم  ریغ  يواسم و  اب  الوا  هچنآ  سپ  يواسم . ریغ  ای  تسا  يواسم  ای  یمک  ره  اریز  دوشیم : میـسقت  ناسنیمه 
مسق ود  هب  درف  جوز و  اب  ددع  سنج  اریز  تسا ، یلّوا  میسقت  ددع  ریغ  هب  تبسن  ددع  دروم  رد  درف  جوز و  هب  ددع  میـسقت  اّما  تسا . ددع 

. درف ای  تسا  جوز  ای  یمک  ره  تفگ  ناوتیمن  سپ  دوشیمن ، میسقت  یفوتسم 
امإ جوز و  امإ  ددع  لک  و  نحنم ، امإ  میقتسم و  امإ  طخ  لک  انلوقک : لباقتب  نوکت  دق  ۀیتاذلا  ضارعألاب  ۀیلوألا  ۀمسقلا  نإ  لوقن  و  ( 220)

. رئاط هنم  فحاز و  هنم  و  شام ، هنم  حباس و  وه  ام  ناویحلا  نم  نإ  انلوقک : لباقت  ریغب  نوکت  دق  و  درف .
تسا جوز  ای  ددع  ره  و  ینحنم ، ای  تسا  میقتسم  ای  طخ  ره  دننام  تسا ، لباقتم  وحن  هب  یهاگ  یتاذ  ضارعا  قیرط  زا  یلوا  میـسقت  ( 220)

: دننام تسین ، لباقتم  وحن  هب  یهاگ  و  درف . ای 
. تسا هدنرپ  یخرب  هدنزخ و  یخرب  هدنور و  هار  یخرب  هدننکانش و  تاناویح  زا  یخرب 

ۀیلوألا یف  ۀفلتخم  عونلا  یلإ  اهتبـسن  سنجلا و  یلإ  اهتبـسن  نوکت  لوصفب و ال  نوکت  نأ  امإ  ۀیلوألا  ةافوتـسملا  ۀمـسقلا  نإ  لوقن  و  ( 221)
ریغ امإ  واسم و  اما  ّمک  لک  انلوق  لثم  ۀیلوأ  اضیأ  سنجلل  یه  ضراوعب  نوکت  نأ  امإ  و  رخآ ؛ لک  یف  ۀیلوألا  ۀبـسن  ناک  نإ  و  انّیب ، ام  یلع 

نإ ۀیلوإ و  سنجلل  نوکت  ضراوعب ال  امإ  و  نکاس ، امإ  كرحتم و  امإ  مسج  لک  انلوق  و  واسم ،
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، درف امإ  جوز و  امإ  ددـع  لک  انلوق  لثم  هنیعب : اعون  راص  اذإ  سنجلل  ضرعت  امنإ  ضراوعلا  تناک  اذإ  کلذ  و  ۀـیلوأ - اـهب  ۀمـسقلا  تناـک 
ۀمزال ضراوع  درفلا  جوزلا و  نأل  ادرف : اجوز و ال  نکی  مل  امولعم  اعون  ددـعلا  رـصی  مل  ام  لـب  ـالوأ ، ددـعلل  ضرعی  سیل  درفلا  جوزلاـف و 

اهعئابط تماق  نأ  دعب  عاونألل  ضرعت  ضراوع  هذه  نأل  کلذ : ریغ  كاحـضلا و  ریغ  كاحـضلا و  یلإ  ناویحلا  ۀمـسق  کلذک  و  هعاونأل .
ۀیلوأ تسیلف  اهتاذب  امأ  و  سنجلل ؛ ۀیلوأ  ۀمسقلا  ۀهج  نم  یهب  ضراوعلا . هذه  نم  ءیـش  ضرعی  نأ  یف  سنجلا  ۀعیبط  یفکت  و ال  ۀیعونلا .

. هل
زا عون  سنج و  هب  لوصف  نیا  تبـسن  میدرک  نایب  هچنانچ  تروص  نیا  رد  هک  دریذـپیم  ماجنا  لوصف  اب  ای  یلّوا  يافوتـسم  میـسقت  ( 221)
اب یلّوا  يافوتسم  میـسقت  ای  214 و  تسا ؛ يرگید  لکـش  هب  اهنآ  زا  کیره  رد  ّتیلّوا  تبـسن  دـنچره  دـنکیمن ، توافت  ندوب  یلّوا  رظن 

تسا كرحتم  ای  مسج  ره  و  يواسم ، ریغ  ای  تسا  يواسم  ای  ّمک  ره  دننام : دنتسه ، یلّوا  سنج  هب  تبـسن  هک  دریگیم  تروص  یـضراوع 
یلّوا میـسقت  اهنآ  يهلیـسو  هب  دـنچره  دنتـسین  یلّوا  سنج  هب  تبـسن  هک  دوشیم  ماجنا  یـضراوع  اب  قوف  میـسقت  هکنیا  ای  و  نکاس ؛ اـی 

ای ددع  ره  دننام ، دشاب : هتفای  عّونت  سنج  هک  دـنوشیم  ضراع  سنج  رب  ینامز  طقف  یـضراوع  نینچ  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  تسا -
: دوب دهاوخن  درف  ای  جوز  دشابن  یمولعم  عون  هک  ینامز  ات  ددع  هکلب  دـنوشیمن ، ضراع  ددـع  رب  الّوا  درف  جوز و  اریز  درف ، ای  تسا  جوز 

. دنتسه ددع  عاونا  مزال  ضراوع  درف  جوز و  اریز   215
عئابط هکنآ  زا  دـعب  دنتـسه  عاونا  ضراـع  ضراوع  نیا  اریز  تسا : نینچ  هریغ  كانهدـنخ و  ریغ  كانهدـنخ و  هب  ناویح  میـسقت  نینچمه 

هب تبسن  میسقت  تهج  زا  ضراوع  نیا  سپـس  دنکیمن . تیافک  ضراوع  نیا  ضورع  رد  سنج  تعیبط  و  دشاب . هتفای  ماوق  اهنآ  يهیعون 
216 دنتسین . یلّوا  سنج  هب  تبسن  دوخهبدوخ  اّما  دنتسه ، یلّوا  سنج 

: ۀصوصخم سنجلا  ۀعیبط  ذخأن  نحتمن و  نأ  نیرمألا  زییمت  یف  نوناقلا  و  ( 222)
اذـه دـنع  و  ّیلّوأ . امهـضورعف  نیلاح ، یف  نارمألا  هل  ضرعی  نأل  احلاص  کلذ  نوکی  نأ  نکمأ  نإـف  اـّم . مسج  وأ  اـّم  ددـع  کـلوق  لـثم 
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ۀعیبط نإف  ادرف . نوکی  نأ  اجوز و  نوکی  نـأل  حلـصی  اـّم  اددـع  دـجت  ـال  و  نکـسی . نأ  كرحتی و  نـأل  حلـصی  اـّم  مسج  نوکی  ناـحتمالا 
دق اهروصتن  نأ  یف  ۀیفاک  ددعلا  ۀعیبط  سیل  و  اهب . لصف  قوحل  یلإ  تفتلن  نأ  لبق  نارمألا  اهل  ضرع  دق  اهروصتن و  نأل  ۀـیفاک  ۀیمـسجلا 

. ضراعلا کلذ  اهقحلی  نأ  ذئنیح  کل  نیبت  اهب  هتقحلأ  اذإ  لصف  نهذلا  یف  اهیلإ  مضنی  مل  ام  نیرمألا  نم  دحاو  اهل  ضرع 
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نیا رگا  مسج . ددـع و  دـننام  میئاـمزایب ، هتفرگ و  رظن  رد  یّـصاخ  وـحن  هب  ار  سنج  تعیبـط  هک  تسا  نیا  رما  ود  نیا  زییمت  نوناـق  ( 222)
رگا هچناـنچ  تسا . یلّوا  اـهنآ  ضورع  سپ  دـنوش ، ضراـع  نآ  رب  فلتخم  تلاـح  ود  رد  لومحم  ود  نیا  هک  تشاد  تیحالـص  تعیبط 

جوز و مه  هک  دشاب  هتشاد  تیحالص  هک  دوشیمن  تفای  يددع  یلو  دراد . ار  نوکس  تکرح و  تیحالص  میئامزایب ، وحن  نیا  هب  ار  مسج 
نآ رب  یلـصف  قوحل  رب  هکنیا  نودـب  تسا  یفاـک  نآ  رب  رما  ود  زا  یکی  ضورع  نآ و  روـصت  يارب  یمـسج  تعیبـط  سپ  دـشاب . درف  مه 
نآ رب  یلـصف  نهذ  رد  هک  مادام  تسین ، یفاک  نآ  رب  درف ) جوز و   ) رما نیا  زا  یکی  ضورع  نآ و  روصت  رد  ددـع  تعیبط  اما  مینک ، هّجوت 

. ددرگ نآ  رب  ضراع  نیا  ضورع  رگنشور  هک  دوشن  قحال 
امإ دـئاز و  امإ  ددـع  لک  کلوقک  هقوف ، امل  لوأ  وه  لب  هل ، لوأ  ـال  ةافوتـسمب و  سیل  اـم  سنجلل  ۀمـسقلا  ءاـحنأ  نم  نوکی  دـق  و  ( 223)

. درف امإ  جوز و  امإ  مک  لک  کلوقک  هتحت  امل  وأ  واسم ، امإ  صقان و 
تسا دئاز  ای  ددع  ره  دننام : تسا  لّوا  تسا  سنج  قوف  ام  هچنآ  يارب  میسقت  هکلب  یفوتسم ، هن  تسا  لّوا  هن  سنج  میـسقت  یهاگ  ( 223)

. درف ای  تسا  جوز  ای  ّمک  ره  دننام : تسا  یلّوا  دراد  رارق  سنج  تحت  رد  هچنآ  يارب  میسقت  یهاگ  و  يواسم ؛ ای  صقان و  ای 
لب سنجلل  ۀیلوأ  تسیل  اهیلإ  مسقنا  یتلا  ضارعألا  نوکت  و  ۀمـسقلا ، ثیح  نم  سنجلل  ۀیلوأ  نوکت  یتلا  ۀمـسقلا  نإ  اضیأ  لوقن  و  ( 224)
هنم ۀـیواز  نوکت  نأ  امإ  ثلثم  لک  انلوقک  هعونب  اصاخ  ایلوأ و  اهنم  دـحاو  لک  ضارعـألا  کـلت  نوکت  نأ  اـمإ  ۀـثالث : ماـسقأ  یلع  عونلل ،

لوـألاف ۀـثلاثلا . نم  مظعأ  نیتعومجم  هنم  نیتـیواز  لـک  نوکت  نأ  اـمإ  و  نیتـعومجم ، نیتیقاـبلا  نم  مظعأ  هنم  ۀـیواز  وأ  نیتیقاـبلل  ۀـیواسم 
لک نوکی  نأ  امإ  و  ۀیوازلا . داحب  صاخ  ضراع  ثلاثلا  و  ۀـیوازلا ، جرفنمب  صاخ  ضراع  یناثلا  و  ۀـیوازلا ، مئاقلا  ثلثملاب  صاخ  ضراع 
نإف فحاز . امإ  رئاط و  امإ  حـباس و  امإ  ءاشم و  امإ  ناویح  لک  و  درف ، امإ  جوز و  امإ  ددـع  لک  انلوق : لثم  صاخ  ریغ  اـیلوأ و  اـهنم  دـحاو 

امإ ناویح  لک  انلوق : لثم  صاخ  ریغ  اهضعب  اصاخ و  ایلوأ  اهضعب  نوکی  امإ  و  هب ، اصاخ  نوکی  الف  ام  عونل  ایلوأ  ناک  نإ  اهنم و  دحاو  لک 
. صاخ ریغ  ّیلوأ  کحاضلا  ریغ  و  صاخ ، یلوأ  کحاضلاف  کحاض : ریغ  امإ  کحاض و 

طسوت میسقت  هک  یضارعا  و  دشاب ، یلوا  تمسق  رظن  زا  سنج  يارب  هک  یمیسقت  ( 224)
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: تسا مسق  هس  رب  دوخ  دنشاب  یلّوا  عون  يارب  هکلب  هدوبن ، یلوا  سنج  يارب  هتفرگ  تروص  اهنآ 
، تسا رگید  يهیواز  ود  يواسم  ای  ثلثم  ره  يایاوز  زا  یکی  دننام : تسا  ّصاخ  یلّوا و  دوخ  عون  هب  تبـسن  ضارعا  نیا  زا  کیره  ای  ( 1)

ثلثم صاخ  ضراع  لّوا  تلاح  هک  تسا ، نآ  زا  رتگرزب  رگید  يهیواز  ود  زا  کیره  ای  تسا  رتگرزب  رگید  يهیواز  ود  عومجم  زا  اـی 
زا کیره  ای  ( 2  ) و تسا ؛ هیوازلا  ّداح  ثلثم  صاخ  ضراع  موس  تلاح  هیوازلا و  جرفنم  ثلثم  صاخ  ضراع  مّود  تلاـح  و  هیوازلا ، مئاـق 
ای هدنرپ  ای  هدننکانـش  ای  تسا  هدنور  هار  ای  ناویح  ره  و  تسا ، درف  ای  تسا  جوز  ای  ددـع  ره  دـننام : تسا ، صاخ  ریغ  یلوا و  ضارعا  نیا 

یلّوا و ضارعا ، نیا  زا  یکی  هکنیا  ای  ( 3  ) و تسین ؛ عون  نآ  صاخ  اّما  تسا  یلّوا  عون  يارب  دنچره  اهنیا  زا  کیره  اریز  تسا . هدـنزخ 
تسا و ناویح  صاخ  یلّوا و  یکانهدنخ  اریز  تسا : كانهدنخ  ریغ  ای  كانهدـنخ  ای  ناویح  ره  دـننام : تسا ، صاخ  ریغ  يرگید  صاخ و 

. تسا صاخ  ریغ  یلّوا و  یکانهدنخ  ریغ 
نم عونلا  نأ  وه  و  رهاظ : نیمّـسقم ، نیلـصف  وأ  نیعونب  اسیل  ددعلل و  ناضراع  درفلا  جوزلا و  نإ  لیق  مل  هنأ  یف  ببـسلا  نإ  لوقن  و  ( 225)

مـسقنی له  هنأ  رظنب  الإ  درفلا  جوزلا و  هل  فرعی  و ال  درفلا ، جوزلا و  ینعم  ام  فرعی  و  هتیهاـم ، هتقیقح و  لاـمک  وه  هغلبم و  فرعی  ددـعلا 
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. هلباقم نییواستمب و  ماسقنالا  هل  انّیب  نوکی  نأ  یضتقت  ال  هغلبم ، یه  و  هتیعون ، نوکت  و  مسقنی . سیل  وأ  نییواستمب 
: تسا نشور  دنتسین  ددع  يهدننکمیـسقت  لصف  ود  ای  عون  ود  دنتـسه و  ددع  ضراع  درف  جوز و  هک  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  لیلد  ( 225)

درف اـی  جوز  یلو  دوشیم ، هتـسناد  درف  جوز و  ینعم  زین  تسا ، نآ  تیهاـم  تقیقح و  لاـمک  زا  تراـبع  هک  ددـع ، زا  یعون  ره  غلبم  اریز 
نآ غلبم  هک  ددـع  تیعون  سپـس  هن . ای  تسا  میـسقت  لباق  يواسم  مسق  ود  هب  ایآ  دوش  مولعم  هکنیا  رگم  دوشیمن . مولعم  ددـع  نآ  ندوب 

. دشاب نشور  نّیب و  ددع  نیا  يارب  تیلباق  نیا  مدع  ای  يواسم  مسق  ود  هب  میسقت  تیلباق  هک  درادن  اضتقا  تسا 
نوکی وا  اصاخ . الـصف  وأ  سنج  لصف  وأ  ددـعلا  نم  عونلا  کلذـل  اسنج  امهنم  دـحاو  لک  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ـال  درفلا  جوزلا و  و  ( 226)
دجوت دق  و  هل ؟ اصاخ  الصف  نوکی  نأ  نکمی  فیک  و  هل ؛ امزال  اضراع  نوکی  نأ  نکمی  فیکف  عونلا ، کلذ  سفن  ملع  دق  و  عونلا ، سفن 

. ۀیدرفلا کلذک  رخآ و  عونل  ۀیجوزلا 
174 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هکیلاح رد  دنتسه ؛ عون  دوخ  هکنیا  ای  دنتـسه ، نآ  صاخ  لصف  ای  نآ و  سنج  لصف  ای  ددع  عون  سنج  ای  درف ، جوز و  زا  کیره  ( 226)
رگید عاونا  رد  تیدرف  تیجوز و  اریز   217 دنشاب ؟ ددع  صاخ  لصف  درف  جوز و  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هدش  هتخانش  عون  دوخ 

218 دنوشیم . تفای  زین  ددع 
ددـعلا و ال کلذ  ینعم  هانعم و  مهفی  نأ  زوجی  دـق  و  قـالطإلا ؟ یلع  تایتاذـلا  نم  ائیـش  وأ  سنج  لـصف  وأ  اـسنج  نوکی  فیک  و  ( 227)

لثم هل  یتاذ  وه  امع  اهانعم  عفری  نأ  نکمی  یتلا ال  لـب  تقو ، لـک  یف  مزلت  یتلا  تـالومحملا  تسیل  تایتاذـلا  تناـک  و  هل ، کـلذ  مهفی 
اموهفم و ددعلا  ینعم  نوکی  نأ ال  الإ  مهللا  نابتـسی ، لمأتی و  یتح  ددع  ۀعبرالا  نأ  لهجی  ددعلا و  ام  لقعی  نأ  نکمی  هنإف ال  ددعلا : ینعم 
فلأ و لثم  ام  ددـع  ینعم  هانعم و  انرـضحأ  اذإف  درفلا . جوزلا و  ینعم  ام  انملع  دـق  نحن  و  ۀـعبرألا . ینعم  عم  نهذـلا  یف  رـضحأ  نوکی  ال 
رکف و عونب  هلباقم  وأ  نیفـصنب  ماسقنالا  لاح  لمأتن  نیبتـسن و  یتح  درف  وأ  جوز  هنأ  ۀلهو  لوأ  یف  يردـن  الف  کشن  نأ  نکمأ  ۀئامـسمخ ،

هنأ لجأل  جوز ال  هنأ  ۀعرـسب  مکحن  امنإ  انإف  ۀینامثلا ، ۀعبرألا و  لثم  ۀلهو  لوأ  یف  هنأک  وأ  ۀعرـسب  هیف  کلذ  فرعی  اّم  ددع  ناک  نإف  رظن .
نذإف تبثتسی . نأ  یلإ  فقوتی  ناکل  کلذ  حولی  ناک ال  ول  و  بیرق . نع  فصتنم  هنأ  انل  حولیف  لیلق ، هنأل  نکل  و  ۀینامثلا - ۀعبرألل و  یتاذ 

. فصنتلا وه  هل و  هانفرع  رخآ  ضراع  روهظل  لب  هتاذل ، اجوز  ۀعبرألا  نوک  نایب  سیل 
جوز يانعم  تسا  زیاج  هکیلاح  رد  دشاب ؟ دناوتیم  قلطم  روطهب  تایتاذ  زا  يزیچ  ای  سنج  لصف  ای  سنج  درف ، جوز و  هنوگچ  و  ( 227)

هک دنتـسین  یتالومحم  تایتاذ  و  دوشن . هتـسناد  ددع  نیا  يارب  درف  ای  جوز  ندوب  يانعم  یلو  دوش ، هتـسناد  یـصخشم  ددع  يانعم  درف و  و 
هتشادن ناکما  دنتسه  یتاذ  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  زا  اهنآ  يانعم  عفر  هک  دنتـسه  یتالومحم  هکلب  دنـشاب ، دوخ  عوضوم  مزالم  نامز  ره  رد 

دوش عقاو  تلفغ  دروم  راهچ ، الثم  ندوب  ددع  تسیچ و  ددع  هک  دوش  لقعت  نهذ  رد  هک  تسا  نکمم  اریز  ددع : ینعم  دننام  دنشاب 219 ،
ام هکیلاح  رد  دـشابن . رـضاح  نهذ  رد  راـهچ  ینعم  هارمه  هدوبن و  موهفم  ددـع  ینعم  هکنیا  رگم  ددرگ ، رکفت  لـمأت و  دروم  نیا  رد  اـت 

ّکـش تسا  نکمم  میدرک  رـضاح  نهذ ] رد   ] ار دصناپ  رازه و  دننام  يددع  ینعم  نآ و  ینعم  یتقو  سپ  میاهتـسناد . ار  درف  جوز و  ینعم 
اب فصن  هب  نآ  ماسقنا  مدـع  ای  فصن  هب  نآ  ماسقنا  دروم  رد  هکنیا  ات  تسا ، درف  ای  تسا  جوز  ددـع  نیا  ایآ  هک  مینادـن  لّوا  راب  هدرک و 

راب هک  دشاب  نیا  لثم  ای  دوش  هتسناد  نآ  يهرابرد  عیرس  یلیخ  رما  نیا  هک  دشاب  يددع  رگا  و  مینک . لمأت  رظن  رکف و  یعون 
175 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مینکیم مکح  تعرـس  هب  ام  هک  تسین  تشه  راهچ و  يارب  تیجوز  ندوب  یتاذ  رطاخ  هب  نیا  تشه ، راـهچ و  دـننام  دوشیم  هتـسناد  لّوا 
و تسا . ندـش  فصن  لباق  نآ  هک  دوشیم  مولعم  ام  رب  عیرـس  هک  تسا ، تشه  راـهچ و  رادـقم  ندوب  مک  رطاـخ  هب  هکلب  تسا ، جوز  نآ 

رطاخ هب  هکلب  تسین  راهچ  تاذ  رطاخ  هب  راهچ  ندـناوخ  جوز  سپ  دوش . تابثا  ات  مینک  ربص  دـیاب  دـشن ، مولعم  ام  رب  عیرـس  رما ، نیا  رگا 
. تسا ندش  فصن  زا  ترابع  نآ  میاهتخانش و  ار  نآ  هک  تسا  يرگید  ضراع  روهظ 
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درفلا جوزلا و  ناک  اذإف  اهب . لـیوطتلا  یلإ  جاـتحی  ـال  ددـعلا  فانـصأل  یتاذ  ـال  ضراـع  جوزلا  نأ  اـهب  فرعی  رخأ  هوجو  اـنهاه  و  ( 228)
مّسقملا لصفلا  نأل  نیمّسقم - نیلصف  ددعلل و ال  نیعون  انوکی  نأ  نکمی  و ال  سانجأ ، ۀیتاذ و ال  لوصفب  اسیل  ددعلا و  فانصأل  نیـضراع 

اـضرع و  هریغ ، ددـعلا و  نم  عون  عون  یلإ  سایقلاب  اماع  اضرع  اـمهنم  دـحاو  لـک  نوکی  نأ  یقبف  عونلل - مّوقملا  لـصفلا  هنیعب  وه  سنجلل 
. ددعلا یلإ  سایقلاب  اصاخ 

اّما یتاذ ؛ هن  تسا  ضراع  ددـع  فانـصا  هب  تبـسن  جوز  هک  درک  مولعم  اهنآ  طسوت  ناوتیم  هک  تسه  يرگید  هوجو  اـجنیا  رد  ( 228)
دنتـسین و نآ  سانجا  یتاذ و  لوصف  دنتـسه و  ددـع  فانـصا  ضراـع »  » درف جوز و  یتقو  سپ  تسین . دروم  نیا  رد  ثحب  لـیوطت  هب  زاـین 

لـصف هنیعب  سنج  مسقم  لصف  اریز  دنتـسین - مّسقم  لصف  ود  ددع  هب  تبـسن  نینچمه  و  دندرگ ، یّقلت  عون  ود  ددع ، هب  تبـسن  دنناوتیمن 
ددع قلطم  هب  تبسن  و  ماع ، ضرع  ددع  عاونا  هب  تبـسن  اهنآ  زا  کیره  هک  تسا  نیا  دنامیم  یقاب  هک  یقـش  اهنت  سپ  تسا - عون  مّوقم 

. دنتسه صاخ  ضرع 
و هانیطعأ . انأ  انب  ّنظیف  هطعن  مل  ام  اریثک  و  هطعن ، مل  انأ  انب  ّنظی  ّیلوألا و  ّیلکلا  انیطعأ  امبر  انإ  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  ( 229  ) عبارلا لصفلا 

کلف یف  كرحتت  سمـشلا  نإ  انلوق  لثم  طعن ، مل  انأ  نظی  انیطعأ و  دـق  نوکی  امل  ببـس  وه  اهنم  دـحاو  رومأ ، ۀـثالث  کلذ  یف  بابـسألا 
هذـه نإف  لکلا . طـسو  یف  ضرـألا  نإ  و  اذـک ، ۀـکرح  برغملا  یلإ  هریودـت  کـلف  یف  كرحتی  رمقلا  نإ  و  اذـک ، ۀـکرح  زکرملا  جراـخ 

. باتکلا اذه  طرشب  ۀیلک  تسیل  اهنأ  نظی  ۀیلوأ و  لکلا  یلع  ۀلوقم  نوکت  ضراوعلا 
176 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

[ دوشیم عقاو  هابتشا  دروم  ناهرب  يهمدقم  ندوب  یّلک  یهاگ  هنوگچ  هکنیا  رد   ] مراهچ لصف 

و میاهدادـن ، ار  یلّوا  یلک  هک  تسا  هدـش  نامگ  میاهداد و  ار  یلّوا  یلک  ساـیق ، رد  اـم  اـسبهچ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  ( 229)
لوا تسا : زیچ  هس  ناـمگ  نیا  ببـس   220 میاهداد . ار  یلّوا  یلک  هک  تسا  هدـش  ناـمگ  میاهدادـن و  ار  یلّوا  یلک  اـم  تاـقوا  زا  يرایـسب 

اب زکرم  جراخ  کلف  رد  دیشروخ  هک : ام  نخس  نیا  دننام  میاهدادن ، هک  دوش  نامگ  میاهداد  ار  یلّوا  یّلک  ام  یتقو  ددرگیم  ببـس  هکنآ 
[ ماع  ] ّلک طسو  رد  نیمز  و  تسا ، تکرح  رد  تکرح ، نالف  اـب  برغم  يوس  هب  ریودـت  کـلف  رد  هاـم  و  تسا ، تکرح  رد  تکرح  نـالف 

یّلک يارب  باتک  نیا  رد  هک  یطیارـش  هک  تسا  هدش  نامگ  یلو  دنتـسه ، یلک  یلّوا  يوحن  هب  تقیقح  رد  ماکحا ] و   ] ضراوع نیا  تسا .
. تسین اهنآ  رد  هدش  هتفگ 

نأ نظیف  دوجولا ، یف  ریثک  یلع  ۀـلوقم  اـهیف و ال  كرتشم  ریغ  اـهعئابط  ةدرفم و  دوجولا  یف  ءایـشألا  هذـه  نأ  کـلذ  یف  ببـسلا  و  ( 230)
نأل کلذ  و  نافلتخم . سمـشلا » هذه   » انلوق و  سمـش »  » انلوق نإف  کلذک . رمألا  سیل  و  ۀیلکب ، تسیلف  ۀـیلوأ  الثم  تناک  نإ  اهتالومحم و 
لک مث  هنیعب . دحاوب  ۀعیبطلا  کلت  نم  صاصتخا  یلع  لدی  امنإف  سمـشلا » هذه   » انلوق و  ام . رهوج  ام و  ۀـعیبط  یلع  لدـی  سمـشلا »  » انلوق

هذـه ریغ  یلع  ۀـلوقم  سمـشلا  ۀـعیبط  تناک  ول  یتح  سمـشلا ؛ هذـه  یه  ام  ۀـهج  نم  اـهیلع  نهربن  انـسلف  سمـشلا  یلع  هب  نهربن  ناـهرب 
اهیلع مکحن  وأ  ءیشب  اهیلع  نهربنف  مومع . صوصخ و ال  رابتعا  ریغ  نم  سمشلا  ۀعیبط  درجم  لب  هیلع ، مقی  مل  اّمم  ناهربلا  ناک  سمشلا ،

. عیمجلل الوانتم  ناهربلا  مکحلا و  ناکل  یسمش  صخش  فلأ  یلع  ۀلوقم  ۀعیبطلا  کلت  تناک  ول  ءیشب 
قدـص دوجو  رد  نیریثـک  رب  هدوب و  كرتـشم  ریغ  اـهنآ  تعیبـط  دنتـسه و  درفم  دوجو  رد  ءایـشا  نیا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لـیلد  ( 230)

نیب اریز  تسین . نینچ  هکیلاح  رد  دنتـسین ؛ یّلک  دنـشاب ، یلّوا  الثم  دـنچره  اهنآ ، تـالومحم  هک  تسا  هدـش  ناـمگ  نیارباـنب  دـنکیمن 
رب دیـشروخ » نیا   » یلو دـنکیم ، تلـالد  رهوج  تعیبـط و  کـی  رب  سمـش »  » اریز تسا ، فـالتخا  دیـشروخ » نیا   » و دیـشروخ »  » موـهفم
زا مینکیم  هماقا  دیـشروخ  دروم  رد  هک  یناهرب  ره  هک  تسین  روطنیا  نیارباـنب  دراد . تلـالد  دـحاو  درف  کـی  رب  تعیبط  نیا  صاـصتخا 

هک يوحن  هب  دشاب ، دیشروخ  نیا  رب  نآ  قدص  تهج 
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177 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دروم رد  ناهرب  هکلب  دـشاب ، هدـشن  هماقا  دیـشروخ  نآ  يهرابرد  روبزم  ناهرب  دـشاب ، قداـص  دیـشروخ  نیا  ریغ  رب  دیـشروخ  تعیبط  رگا 

ای مینکیم  هماقا  ناهرب  دیـشروخ  دروم  رد  یتقو  سپ  دوشیم . هماـقا  نآ  تیمومع  اـی  تیـصوصخ  راـبتعا  نودـب  دیـشروخ  تعیبط  درجم 
. دوب دهاوخ  رظان  اهنآ  مامت  رب  ناهرب  مکح و  نیا  دشاب ، قداص  زین  یصخش  دیشروخ  رازه  رب  تعیبط  نیا  رگا  مینکیم ، رداص  یمکح 

ماکحألا سیل  و  نیریثک ، یلع  لعفلاب  ۀلوقم  دوجولا  یف  یه  ام  ۀهج  نم  ۀیلک »  » لاقیف ۀثالث . هوجوب  ۀیلک  اهل  لاقی  ۀیلکلا  ۀعیبطلا  و  ( 231)
و نیریثک ، یلع  دوجولا  یف  لاقت  نأل  ۀلمتحم  یه  ام  ۀهج  نم  ۀیلک »  » لاقی و  طرـشلا . اذهب  ۀیلک  یه  ام  ۀهج  نم  تایلکلا  نع  لاقت  ۀیلقعلا 

ادحاو ملاعلا  یف  نوکی  هنإ  لاقی  یتح  سنقق  هل  لاقی  رئاط  رمأ  نم  یکحی  امک  و  عّبـسم ، تیب  لثم  دحاو  یلع  لاحلا  یف  تلیق  نأ  قفتا  نإ 
ناکمإ دوجولا  یف  هل  اضیأ  مومع و ال  لعفلاب  دوجولا  یف  هل  سیل  امل  ۀیلک »  » لاقی و  رخآ . هلثم  هتفیج  دامر  وأ  هتفیج  نم  ثدـح  لطب  اذإف 

لدـی هیلا و  مضنی  رخآ  ینعم  رمأ و  هیف  ۀکرـشلا  دوجو  عنم  نإ  و  ۀکرـش ، هیف  نوکی  نأ  عنمی  هل ال  لـقعلا  روصت  درجم  نـأل  نکل  و  مومع ،
ریغ ءیـش  اهروصت  لب  ادحاو ، ائیـش  ددعلاب  ةدحاو  اهنأ  روصت  اهروصت و  نوکی  الف  ۀعیبطلا  سفن  امأ  و  ادبأ . ادـحاو  الإ  دـجوی  هنأ ال  یلع 

. کلذ زیوجت  نع  لقعلا  عنمی  يذلا  وه  هروصت  ءارو  رخآ  ینعم  نکل  و  نیریثک . یلع  لقعلا  یف  لاقت  نأ  نع  هدحو  عنام 
لعفلاب دوجو  رظن  زا  یّلک ] تعیبط   ] هک دوشیم  هتفگ  یّلک »  » تهج نآ  زا  یهاـگ  دوشیم . هتفگ  یّلک  هجو  هس  رب  یّلک  تعیبط  رب  ( 231)
تعیبط  ] هک دوشیم  هتفگ  یّلک »  » تهج نیا  زا  یهاگ  و  دـنیوگیمن . یّلک  طرـش  نیا  تهج  زا  ار  یلقع  ماکحا  تسا ، قداـص  نیریثک  رب 
يهناخ دـننام  دـشاب ، رظن  قافتا  دراد  درف  کی  طـقف  هکنیا  رد  ـالعف  دـنچره  دـشاب ، قداـص  نیریثک  رب  دوجو  رظن  زا  دراد  لاـمتحا  یّلک ]

درف نیا  هاگره  و  دراد ، درف  کی  طقف  ملاع  رد  نآ  هک  دننکیم  تیاکح  سونقق  هب  موسوم  ياهدنرپ  دروم  رد  هچنآ  دننام  و  هشوگ ، تفه 
دوجو رظن  زا  العف  هن  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  رب  یّلک »  » یهاگ و  دوشیم . ثداح  يرگید  درف  نآ  دسج  كاخ  زا  ای  دـسج  زا  دور  نیب  زا 
دنچره دـنکیمن ، یفن  نآ  رد  ار  تکرـش  نآ ، يهراـبرد  لـقع  روصت  فرـص  نکل  و  تسه ، یتـّیمومع  نینچ  ناـکما  هن  دراد و  تیمومع 

دحاو يدرف  زج  نآ  زا  هک  دـنک  تلـالد  هتکن  نـیا  رب  هدرک و  یفن  ار  نآ  رد  تکرـش  دوـش و  همیمـض  نآ  رب  رگید  یئاـنعم  رگید و  يرما 
تعیبط سفن  روصت  هکلب  تسین ، ناسکی  دراد  يددع  تدحو  نآ  هکنیا ، رّوصت  تعیبط و  سفن  روصت  اما  دوشیمن . تفای  زگره 
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هک تسا  تعیبط  روصت  يارو  رگید  ییاـنعم  نکل  دـشاب ، قداـص  نیریثـک  رب  تعیبـط  نیا  هک  تسین  نیا  عناـم  دوخبدوخ  هک  تسا  يزیچ 

. دنکیم عنم  يزیچ  نینچ  زیوجت  زا  ار  لقع 
نوکت نأ  نکمی  و ال  دیز . وه  امب  دـیز  تاذ  انمه  وتک  ددـعلا  نم  درف  روصت  هروصت  هانعم و  سفن  يذـلا  وهف  هل  لباقملا  یئزجلا  و  ( 232)

. هیف اکرتشم  ارمأ  لقعلا - نع  الضف  مهوتلا - یف  دوجولا و ال  یف  ال  دیز ، وه  امب  دیز ، ۀیوه 
دیز تاذ  زا  ام  مهوت 221  دننام  يددـع ، درف  روصت  وحن  هب  نآ  روصت  انعم و  سفن  زا  تسا  ترابع  تسا  یّلک  لباقم  هک  یئزج  و  ( 232)

رد هکنیا  هب  دسرهچ  مهوت - رد  هن  دوجو و  رد  هن  تسا ، دیز  هک  تهج  نآ  زا  دـیز ، تیوه  درادـن  ناکما  و  تسا . دـیز  هک  تهج  نآ  زا 
. دشاب هیف  كرتشم  رما  لقع 

اهنم روصتملا  نوکی  نأ  عنمی  لقعلا ال  نأ  وه  و  نیلوألا . معی  اهنم  ریخألا  ناـک  و  ۀـثالثلا . هوجولا  هذـه  یلع  لاـقت  ۀـیلکلا  عئاـبطلاف  ( 233)
ۀعیبطلا نم  دیزأ  وه  و  رابتعالا ، اذه  اهب  انورقم  ۀعیبطلا  لب  ۀیناویحلاک ، ۀعیبطلا  سفن  اذه  سیل  و  رخآ . ینعم  هروصت  یلإ  مضنی  وأ  اکرتشم 

رابتعا ریغ  رابتعا  وه  يذـلا  ۀـیلکلا  رابتعا  سیل  رابتعالا  اذـه  نأ  نظی  ـال  یتح  هیلع  هّبنی  اذـه و  طرتشی  اـمنإ  و  ةداـیز . راـبتعا  ـالب  اهدـحو 
. طقف ءیشلا  ۀعیبط  رابتعا  وه  لب  ۀعیبطلا ؛

نیا عناـم  لـقع  هک  دوـب  نیا  نآ  تسا و  ّمعا  لوا  هجو  ود  زا  ریخا  هجو  و  دوـشیم . هتفگ  هناـگهس  هوـجو  نـیا  رب  یلک  عیاـبط  سپ  ( 233)
سفن یّلک  تعیبـط  نیا  زا  روظنم  و  دـشاب . هدـش  همیمـض  نآ  روـصت  رب  رگید  یئاـنعم  هکنیا  رگم  دـشاب ، كرتـشم  نآ  روـصت  هک  تسین 
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دیاز يرما  رابتعا  نودـب  تعیبط  دوخ  زا  رابتعا  نیا  و  تسا ، رابتعا  نیا  هب  نورقم  تعیبط  روظنم  هکلب   222 تسین ، تیناویح  دننام  تعیبط 
ریغ هک  تسا  یتیلک  رابتعا  رابتعا ، نیا  هک  دوشن  نامگ  هکنیا  ات  میداد  یهاگآ  نآ  رب  میدرک و  طرـش  ار  بلطم  نیا  تسا . رتداـیز  نآ  رب 

. تسا ءیش  تعیبط  رابتعا  افرص  نآ  هکلب  تسا ، تعیبط  رابتعا 
ینعملا اذه  نم  هتعمس  ام  رکذتت  نأ  بجی  و  تامدقملا . تاعوضوم  یف  مولعلا و  یف  ربتعملا  یلکلا  هلعجن  نأ  یغبنی  يذلا  وه  اذهف  ( 234)

نوکت نأ  بجی  و ال  يرخأ . عضاوم  یف 
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سفن ام  ّلک  دیز و  لثم  اصخـش  اهعوضوم  نوکی  ام  یه  ۀیـصخشلا  ۀمدقملا  نأ  دقتعت  نأ  بجی  لب  ۀیـصخش ، كدنع  ایاضقلا  هذه  لاثمأ 
. ۀیلک هتمدقم  یلک و  هیف  عوضوملاف  سمشلا  لثم  ناک  ام  امأ  و  هیف . ۀکرشلا  عوقو  عنمی  هعوضوم  روصت 

زا هچنآ  تسا  مزال  و  دوش . رابتعا  یّلک »  » ناونع هب  تامدـقم  تاعوضوم  رد  مولع و  رد  هک  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  ( 234)
هک تسا  مزـال  هکلب  ینک ؛ یّقلت  یـصخش  ياـیاضق  ار  اـیاضق  نیا  لاـثما  دـیابن  و  ینک . يروآداـی  ياهدـید  رگید  عضاوم  رد  ار  ینعم  نیا 

عوضوم روصت  فرـص  هچنآره  و  دیز ؛ دننام  دشاب ، یـصخش  نآ  عوضوم  هک  تسا  ياهمدقم  نآ  یـصخش  يهمدقم  هک  ینک  ادیپ  داقتعا 
یّلک زین  نآ  زا  لصاح  يهمدقم  تسا و  یّلک  نآ  عوضوم  سپ  تسا ، دیـشروخ  دننام  هچنآ  اما  دنکیم . عنم  ار  نآ  رد  تکرـش  عوقو  نآ 

. تسا
یلع تمکح  اذک و  سمـشلا  نإ  تلق  اذإف  کلذـک . رخآلا  دـحاولا  حـصی  نأ  دـعب  ۀـثالثلا  هوجولا  نم  هتیلک  ناک  فیک  لست  و ال  ( 235)

یف كرتشی  نأ  عنمیف  ةریثک  سومـش  نأ  عنمی  اعنام  نأ  الإ  تناک ، ول  سمـش  لک  یلع  تمکح  طـقف  سمـش ، یه  اـم  ۀـهج  نم  سمـشلا 
هذه ببس  اذهف  یلوأ . ریغ  سمشلا  هذه  یلع  و  یلوأ ؛ یتاذ  قالطإلاب  سمشلا  یلع  مکحلاف  ایلک . هتلعج  تنأ  و  نوریثک ، یلکلا  کمکح 

. ةدحاولا ۀهبشلا 
زا کـی  مادـک  هب  هک  نکن  لاؤس  نآ  ندوـب  یّلک  تیفیک  زا  یتفاـیرد  ار  موـهفم  يارب  يرگید  درف  دوـجو  تّحـص  هکنیا  زا  دـعب  و  ( 235)

، يدرک مکح  تسا  دیشروخ  هک  تهج  نآ  زا  دیـشروخ  رب  و  تسا ، نالف  دیـشروخ  یتفگ  هاگره  سپ  تسا . یّلک  قوف  يهناگهس  یناعم 
مکح رد  رایسب  ياهدیشروخ  تکرش  دنک و  عنم  ار  رایسب  ياهدیـشروخ  دوجو  یعنام  رگم  ياهدرک  مکح  رّدقم  دیـشروخ  ره  رب  عقاو  رد 
یلّوا ریغ  دیشروخ  نیا  رب  اما  تسا ، یلّوا  یتاذ و  دیـشروخ  قلطم  رب  مکح  سپ  ياهدرک . مکح  وت  لاحره  رد  یلو  دشاب ؛ عنام  ار  وت  یّلک 

. لوا ههبش  ببس  دوب  نیا  تسا .
مل هنأ  یف  امهدحأ  اعیمج . نیهجولا  یف  یلوألا  هذه  سکع  اهنأک  یه  و  ۀیناثلا ؛ ۀهبشلا  ببس  وهف  ۀثالثلا  بابـسألا  نم  یناثلا  امأ  و  ( 236)

ناکف دحاو  لک  یلع  مکح  امل  هنأ  هیف  ببـسلا  نأ  یناثلا  و  عضی . مل  هنأ  نظف  عضو  كانه  ناک  و  عضو . هنأ  نظف  لکلا  یلع  لوقملا  عضی 
مکحی مل  هنأ  نظف  دـحاو  یلع  مکح  كانه  ناک  و  یلوأ ؛ هنأ  هتاف  دـق  ناک  اذإ  اـیلک  ۀـقیقحلا  یف  نکی  مل  یلک و  هنأ  بسح  اـماع  مکحلا 

عقی نیطخل  یلوأ  يزاوتلا  نإ  لئاقلا  لوقی  امک  اذه  و  ایلک .
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نظف نایزاوتم . امه  الإ و  ۀفـصلا  هذهب  نیطخ  نم  ءیـش  ولخی  هنأل ال  کلذ  و  ۀمئاق . ةدحاو  ۀهج  نم  ۀلخاد  ۀـیواز  لک  لجعیف  طخ  امهیلع 
ۀمئاق ةدحاو  لک  نکت  مل  نإ  و  ةدحاو - ۀـهج  نم  نیتللا  نیتیوازلا  نأل  تئاف ، ۀـیلوألا  طرـش  نأل  کلذـک : سیل  ایلک و  لکلا  یلع  لوقملا 

امهمعی ناطخلا  کناذ  ناطخلا و  ناذـه  و  نیطخلا . یلع  الومحم  نوکی  يزاوتلا  نإف  نیتمئاق  لثم  اـمهعومجم - نکل  نیتفلتخم  اـتناک  لـب 
اتناک ءاوس  نیتمئاقل ، نیتلداعم  ةدحاو  ۀهج  نم  نیتلخادلا  ریصف  طخ  امهیلع  عقو  ناطخ  وه  ءیـشلا  کلذ  و  الوأ . هل  دوجوم  يزاوتلا  ءیش 

. نیتفلتخم وأ  نیتمئاق  نیتواستم و 
و هدرکن ، عضو  ار  ّلک  رب  لوقم  صخش  هکنیا  لوا  تسا . لّوا  ههبش  سکع  تهج  ود  زا  تسا  مّود  ههبش  ببس  هک  مّود  ببـس  اّما  ( 236)
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ببـس هکنیا  مّود  و  تسا . هدرکن  عضو  هک  درکیم  نامگ  دوب و  هدرک  عضو  لوا ) ههبـش   ) اجنآ رد  و  تسا ، هدرک  عضو  هک  دـنک  نامگ 
هک یلاح  رد  تسا ، یّلک  مکح  هک  هدرک  نامگ  تسا  ّماـع  مکح  هدرک و  مکح  داـحآ  کـتکت  ره  رب  صخـش  نوچ  هک  تسا  نیا  ههبش 

يزیچ رب  لوا ] ههبش   ] اجنآ رد  و  تسا ، هدرک  تلفغ  دشاب  یلّوا  دیاب  ناهرب ] باب  رد   ] یلک هکنیا  زا  اریز  تسین ، یّلک  مکح  تقیقح  رد 
يزاوت مکح  دیوگب  یسک  هک  تسا  نیا  دننام  مود ] يههبـش   ] نیا و  تسا . هدرکن  یّلک  مکح  هک  درکیم  نامگ  دوب و  هدرک  مکح  دحاو 

. تسا یلّوا  دنادرگیم  همئاق  ار  هدش  لیکشت  یلخاد  يایاوز  مامت  هدرک و  عطق  ار  اهنآ  یمّوس  طخ  هک  یطخ  ود  يارب 
نینچ هکنآ  لاح  تسا و  یّلک  ّلک ، رب  لوقم  هک  تسا  هدـش  نامگ  سپ  دوب . دـنهاوخ  مه  يزاوم  دـشاب  تفـص  نیا  اب  طخ  ود  اجره  اریز 

فالتخا مهاب  دشابن و  همئاق  اهنآ  زا  کیره  دنچره  طخ  فرط  کی  رد  هدش  لیکشت  هیواز  ود  نوچ  تسا ؛ تیلّوا  طرش  دقاف  اریز  تسین :
طخ ود  نیا  رب  يزیچ  سپ  دـش . دـهاوخ  لـمح  طـخ  ود  نیا  رب  يزاوت  مکح  سپ  تسا ؛ همئاـق  ود  اـهنآ - عوـمجم  نکل  دنـشاب ؛ هتـشاد 

یّطخ ود  زا  ترابع  زیچ  نآ  و  تسا ، تباث  نآ  رب  الوا  يزاوت  مکح  هک  دراد  تیمومع  صخش ] نآ  ضورفم   ] طخ ود  نآ  و  ام ] ضورفم  ]
ود هیواز ، ود  نیا  هاوخ  دـشاب ؛ همئاق  ود  اـب  يواـسم  نآ  فرط  کـی  یلخاد  ياـیاوز  عومجم  دـنک و  عطق  ار  اـهنآ  یمّوس  طـخ  هک  تسا 

223 دشاب .] همئاق  ود  اهنآ  عومجم  و   ] دنشاب هتشاد  توافت  مهاب  هاوخ  دنشاب ، مه  يواسم  يهمئاق  يهیواز 
ماعلا یلکلا  ءیشلا  ناک  اذإف  ةرورضلا  امأ  أطخلا . وأ  ةرورضلا  اهیف  عقوت  ۀهبش  یه  و  ۀثلاثلا . ۀهبـشلا  ببـس  وهف  ثلاثلا  ببـسلا  امأ  و  ( 237)

هنم معأ  ءیـشل  مکحلا  دـجوی  مل  اذإف  ۀـصاخ . تانایبب  ءامـسأ  اهل  یتلا  هعأونأ  نم  دـحاو  لک  یف  مکحلا  نیبیف  هل . مسا  ۀـفلتخم ال  عاونـأل 
نهربی نأ  هلاثم  یلک . هیلع  انم  مکحلا  نأ  و  اهنم ، دحاو  لکل  یلوأ  هنأ  نظ  ماعلا  مسالا  نادقفل 
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ۀبسانتم و نوکت  تلدب  اذإ  ۀبـسانتملا  دادعألا  نأ  دادعألا  یف  اضیأ  نهربی  و  ۀبـسانتم ؛ نوکت  تلدب  اذإ  ۀبـسانتملا  ریداقملا  نأ  ریداقملا  یف 
مکلا ال مسا  نأ  الإ  مک  لکل  یلوأ  وه  لب  امهنم . دـحاول  ایلوأ  سیل  هیلع  نهربملا  نکل  و  رخآ . ناـهربب  اـمهنم  دـحاو  لـک  یف  نهربی  دـق 

هعانـص و  زواجتی . سنج و ال  معأ  هنأ  یلع  اهیف  ددـعلا  عضوی  باسحلا  ۀعانـص  نأل  ۀـسدنهلا  ۀعانـص  یف  باسحلا و ال  ۀعانـص  یف  عضوی 
يدـحإ یف  سیل  هنأـک  و  نیتعانـصلا ، بسحب  مودـعم  مکلا  مسا  نأـکف  زواـجتی . ـال  سنج و  معأ  هنأ  یلع  رادـقملا  اـهیف  عـضوی  ۀـسدنهلا 

یعوضوم سنجل  یلوأ  ۀـقیقحلا  یف  وه  هتعانـص و  عوضومل  یلوأ  ضراعلا  اذـه  نأ  ۀعانـص  لک  یف  نظیف  مسا . ماـعلا  ینعملل  نیتعانـصلا 
. مک وذ  وأ  تاذلاب  مک  وه  امم  کلذ  ریغ  یف  لاوقألا و  یف  مغنلا و  یف  نامزألا و  یف  ررقتم  لدبتلا  اذه  کلذک  و  نیتعانصلا .

اطخ نآ  ءاشنم  هاگ  ترورـض و  نآ  أشنم  هاگ  هک  تسا  ياههبـش  زا  تراـبع  نآ  و  تسا . موس  يههبـش  ببـس  هک  مّوس ، ببـس  اـما  ( 237)
نیارباـنب دـشابن ، مسا  ياراد  تسا  فلتخم  عاونا  لـماش  هک  ماـع  یّلک و  يرما  هک  دوشیم  ههبـش  نیا  ببـس  یتروص  رد  ترورـض  تسا .

رب مسا ، نادـقف  رطاخ  هب  هاگره  سپ  ددرگیم . نایب  صاخ  تاـنایب  اـب  دنتـسه ، مسا  ياراد  هکنآ  عاونا  زا  کـیره  رد  یلک  رما  نیا  مکح 
ناهرب يهماقا  دننام  تسا . یّلک  و  یلّوا »  » عاونا زا  کیره  يارب  مکح  نیا  هک  دوشیم  نامگ  دـشاب ، هدـشن  مکح  عون ]  ] نآ زا  معا  يزیچ 
دادعا هکنیا  رب  ینبم  دادعا  دروم  رد  ناهرب  يهماقا  دننام  و  دوب ، دنهاوخ  بسانتم  زاب  دـنوش  لیدـبت  هاگره  هک  بسانتم ، ریداقم  يهرابرد 

هماقا زین  يرگید  ياهناهرب  هسدنه ] باسح و   ] مولع نیا  زا  کیره  رد  یهاگ  و  دوب ؛ دـنهاوخ  بسانتم  زاب  دـنوش  لیدـبت  هاگره  بسانتم 
قلطم يارب  نآ  هکلب  تسین ، یلّوا  هسدنه ] باسح و   ] اهنآ زا  کی  چیه  يارب  دریگیم  رارق  ناهرب  دروم  هچنآ  اجنیا ] رد   ] نکل دوشیم .

نیرتالاب ناونع  هب  ددـع  باسح  ملع  رد  اریز  دوشیمن ، عضو  ّمک  مسا  هسدـنه  ملع  باسح و  ملع  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، یلوا  ّمک 
رد ّمک  مسا  هک  تسا  نیا  ناسهب  سپ  دوشیمن . زواـجت  نآ  زا  دوشیم و  عضو  سنج  نیرتـالاب  ناونع  هب  رادـقم  هسدـنه  ملع  رد  سنج و 

قیرط نیا  زا  سپ  درادن . دوجو  یمسا  مک ]  ] ماع ینعم  نیا  يارب  ملع  ود  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا  نیا  ناسهب  و  تسا ، مودعم  ملع  ود  ره 
یلّوا ملع  ود  ره  عوـضوم  سنج  يارب  تقیقح  رد  هکنآ  لاـح  و  تسا ، یلّوا  دوـخ  ملع  عوـضوم  يارب  ضراـع  نیا  هـک  دوـشیم  ناـمگ 

224 تسا . نینچ  دنتسه  ّمک  ياراد  ای  تاّذلاب  ّمک  هک  هریغ  لاوقا و  اههمغن و  اهنامز و  دروم  رد  لیدبت  نیا  نیا ، رب  هوالع  تسا .
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لب یلّوأ ، هیلع  مکحلا  يذلا  ماعلا  یلع  نهربی ال  نأ  هلجأل  عقی  يذلا  ببسلا  و  ( 238)
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یلع ناهربلا  نأل  امإ  و  ۀیناهربلا ، ۀعانـصلا  کلتل  عوضوم  معأ  نع  جراخ  لوألا  ماعلا  نأل  امإ  و  انلق ، ام  یلع  مسالا  نادقف  امإ  هعاونأ ، یلع 
و یـسنج ، هنأل  لایخلا  ءاذـحب  بصتنی  ماعلا ال  نأل  امإ  و  لهـس ؛ عونلا  کـلذ  صخت  لاوحأ  نم  عون  عون  یلع  هنکل  و  ادـج ، بعـص  ماـعلا 

تالیکـشتلاک اـّم  لـییختب  هیلع  نهربـی  نأ  ماـعلا  کـلذ  نأـش  نوـکی  و  هئاذـحب ؛ بصتنتف  لاـیخلا  یلإ  برقأ  نوـکت  هتحت  یتـلا  تاـیعونلا 
. ۀیسدنهلا

هماقا ماع  رما  نآ  عاونا  رب  هکلب  دوشن  هماقا  تسا  یلوا  نآ  رب  مکح  هک  یماع  رما  رب  ناهرب  نآ  رطاـخ  هب  دوشیم  بجوم  هک  یببـس  ( 238)
جراخ یناهرب  ملع  نیا  عوضوم  زا  لوا  ماع  رما  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اـی  و  میتفگ ؛ هچناـنچنآ  تسا . مسا  نادـقف  زا  تراـبع  اـی  دوش 

و تسا ؛ ناسآ  دراد  صاصتخا  عون  نیا  هب  هک  یتالاح  زا  کیره  رد  ناهرب  هماقا  و  هدوب ، راوشد  ادج  ماع  رما  رب  ناهرب  يهماقا  ای  و  تسا ؛
لاـیخ يهوق  هب  دنتـسه  موهفم  نیا  تحت  هک  یعاونا  یلو  تسا ، یـسنج  موـهفم  اریز  دوـشیمن  مّسجم  لاـیخ  يهوـق  لاـبق  رد  ماـع  رما  اـی 

دوش ناهرب  يهماقا  اهنآ  رب  لیخت  یعون  اب  هک  تسا  نیا  یماع  رما  نینچ  نأش  و  دنوشیم 225 ، مسجت  نآ  لابق  رد  نیاربانب  دنرتکیدزن ؛
. هسدنه ياهيدنبلکش  دننام 

يدحإ تاعوضوم  نم  سیل  مکلا  اضیأ  و  نیتعانصلا . یف  زئاج  ریغ  مکلا  مسا  نإف  لیدبتلا : ۀلأسم  یف  ۀعمتجم  اهلک  یناعملا  هذه  و  ( 239)
. ءازجألا لاح  ۀـهج  نم  ددـعلا  یلع  موقی  و  فاعـضألا ، لاح  ۀـهج  نم  ریداقملا  یلع  هتماقإ  لهـست  امنإ  ناهربلا  نإـف  اـضیأ  و  نیتعانـصلا .
لیکـشتلاب و رادـقملا  ددـعلا و  لیخت  نأل  اضیأ  و  اعیمج . امهمعی  وحنب  هتماقإ  بعـص  و  هصخت ، ۀـهج  نم  دـحاو  لک  یلع  ماـق  دـق  نوکیف 

نم رادقملا - یلإ  بسنی  مل  لب  هعاونأل ، عضو  امک  هصخی  ثحب  مکلل  عضوی  ببسلا ال  اذهل  و  مکلا . لیخت  نم  لهـسأ  مهولا  نم  بیرقتلا 
نم تایعونلا  یلإ  ماکحألا  ۀبسن  تناک  ذإ  ةدح ، یلع  لک  مسجلا  حطـسلا و  طخلاب و  اهرثکأ  ّصخ  لب  ةریثک ، ثحابم  رادقم - وه  ام  ۀهج 

. لیختلا یلإ  سایقلا  مکحب  قلطملا  رادقملا  یلإ  اهتبسن  نم  لهسأ  مسجلا  حطسلا و  طخلا و 
. تسین زئاج  هسدنه ] باسح و   ] ملع ود  ره  رد  مک  مسا  دربراک  اریز  دـناعمج : لیدـبت  يهلئـسم  رد  هناگراهچ ]  ] یناعم نیا  مامت  و  ( 239)

دروم رد  و  فاعـضا ، لاح  تهج  زا  ریداقم  دروم  رد  ناهرب  يهماقا  نینچمه ، تسین . روکذم  ملع  ود  زا  کی  چیه  عوضوم  مک  نینچمه ،
، دوشیم هماقا  اهنآ  هب  ناهرب  یصاصتخا  تهج  زا  اهنیا  زا  کیره  رد  و  تسا ، ناسآ  ءازجا  لاح  تهج  زا  دادعا 
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زا مهو  رد  بیرقت  لیکـشت و  قیرط  زا  رادـقم  ددـع و  لیخت  نینچمه  و  تسا . راوشد  دـشاب  ود  ره  عماج  هک  يوحن  هب  ناهرب  يهماقا  یلو 

و دوشیمن ، عضو  ددرگیم  عضو  مک  عاونا  دروم  رد  هک  نانچنآ  مک  قلطم  هب  ّصتخم  ثحب  روکذـم  لیالد  هب  و  تسا . ناسآ  ّمک  لیخت 
حطـس و طخ  عاونا  هب  ماکحا  نداد  تبـسن  اریز  دوشیمن ، حرطم  يریثک  ثحابم  تسا - رادـقم  هک  تهج  نآ  زا  رادـقم - قلطم  يهراـبرد 

. تسا رتناسآ  رادقم  قلطم  هب  اهنآ  نداد  تبسن  زا  لیخت  يهوق  اب  سایق  رد  مسج 
یف ةرظن  لوأ  ناسنإلا  رظنی  نأ  کلذ  و  طلغلا : ۀهج  نم  هعوقو  ۀیفیک  امأ  و  ةرورـضلا ؛ لبق  نم  طلخلا  اذـه  ببـس  عوقو  هجو  اذـهف  ( 240)
مل اهلک  اهافوتـسا  ناک  نإـف  اـهلک ، اـهئافیتسا  یف  هجولا  ۀـیفیک  سحی  نأ  ریغ  نم  ماـعلا  ثلثملا  عاونأ  نم  ثلثم  ثلثمک  ماـع  ینعم  داـحآ 

ثلثملا یف  کلذ  نّیبیف  ئدـتبی  نأ  هل  و  دـحاو . لکل  صاخ  ناهرب  وأ  ماع  ناهربب  رمأ  اـهنم  دـحاو  لـک  یف  نّیبیف  اـهلک ، اـهئافیتساب  سحی 
نأ الإ  قلطملا  ثلثملا  یلإ  لقتنی  نأ  هنکمی  فیک  ذـئنیحف  تایئزجلاب . هرظن  ءادـتبا  صخ  هنع و  هب  غاز  طلغلا  نأ  الإ  ـالوأ ، هل  هنـأل  قلطملا 

سیل اذـه  نإف  یلکلا . یلإ  اهؤافیتسا - ققحتم  ریغ  وأ  ةافوتـسم - ریغ  تایئزج  نم  مکحلا  لقنی  نأ  وه  و  یطلاـغملا ، ءارقتـسالا  یلع  لـمعی 
: ناهربلا یف  ۀطلاغم  وه  و  لدجلا ، یف  ۀطلاغم 

مکحلا امأ  و  لکلا . یلع  نیقیلا  مکحلاب  مکحن  نأ  اـنیقی  اـهئافیتساب  رعـشی  مل  ءیـش  تاـیئزج  یف  ناـک  مکح  يأ  دوجو  نم  مزلی  ـال  هنـأل 
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یف رظانلا  اذـه  نأل  ناهربلا : یف  ۀـطلاغم  وه  لدـجلا و  یف  ۀـطلاغم  اذـه  سیل  کلذـل  و  هب . مکحی  نأ  زوجی  دـقف  نیقیلاب ، هیبشلا  یعاـنقإلا 
هل ناک  هل  لصح  ناک  ول  يذلا  نّقیّتلا  ماسقألا  ءاقیتسا  نقیت  نکی  مل  ام  قلطملا  ثلثملا  وه  يذلا  ءیشلل  هّبنتی  فیک  تاثلثملا  نم  تایئزجلا 

کلتل ّیلوأ  مکحلا  نأ  بسح  کلذـل ، هبنتی  مـل  اذإ  و  ّیلک ؟ هـیلع  ّیلوأ و  هـل  مـکحلا  يذـلا  قـلطملا  ثـلثملا  یلإ  مـکحلا  لـقنی  نأ  دـعب 
ناک اذإ  بجیف  ّیلوأ ، مکحلا  نأ  ۀـفرعم  یف  لضیألا  دارأ  نم  و  باتکلا . اذـه  قیرطب  ایلک  اهنم  فنـص  لک  یلع  مکحلا  نظ  و  تاـیئزجلا ،

تبثأ و اذإ  امف  امئاد : دحاولا  کلذ  لدبی  و  اهنم ؛ ادحاو  الإ  یناعملا  ۀلمج  عفری  نأب  مکحلا  ۀیلوأ  نحتمی  نأ  ۀـفلتخم  ناعمل  انراقم  مکحلا 
يواستم ثلثم  اذـه : لاثم  الوأ . هل  مکحلاف  مکحلا . عفترا  کـلذ - نکمأ  ول  یقاوبلا - تیقب  نإ  عفترا و  اذإ  و  مکحلا ، تبث  یقاوبلا ؛ تلطب 

هنم ایاوز  ثالث  نوک  تدـجو  ثلثملا ؛ ّتبثأ  و  ساحن ؛ نم  هنوک  نیقاسلا و  يواـست  تعفر  اذإـف  لکـش . اـضیأ  وه  و  ساـحن ؛ نم  نیقاـسلا 
اذإ مث  یقبی . ثلثملا ال  نأل  یقبی  ـال  اـمنإ  نکل  و  اـتباث . مکحلا  ناـک  ثلثملا ، یقبی  لکـشلا و  ینعم  عفری  نأ  نکمأ  ول  و  اـتباث . نیتمئاـقک 

نیرمألا و عفر  عم  اتباث  مکحلا  دـجت  ساحن ، نم  هنوک  نیقاسلا و  يواـست  بناـج  نمف  مکحلا . اذـه  قبی  مل  لکـشلا ، یقب  ثلثملا و  تعفر 
؛ لکشلا بناج  نم  و  ثلثملا . تابثإ 
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. ریغ ثلثملل ال  یلک  مکحلا  نأ  نیناحتمالا  نم  عمتجیف  ثلثملا . عفر  نیرمألا و  عضو  عم  اعفترم  مکحلا  دجت 

ادتبا ناسنا  هک  تسا  نینچ  طلغ  اطخ و  تهج  زا  نآ  عوقو  تیفیک  اّما  دوشیم ، یـشان  ترورـض  زا  هک  یطلخ  عوقو  هجو  دوب  نیا  ( 240)
یتح و  دنادب ، ار  نآ  عاونا  يهمه  يافیتسا  تیفیک  هکنیا  نودب  ماع ، ثلثم  عاونا  زا  کیره  لثم  دـنک ، رظن  ماع  نیعم  داحآ  زا  کیره  رد 

ناهرب طسوت  ار  يرما  عاونا  نیا  زا  کیره  رد  قیرط  نیا  زا  و  دشابن ، هاگآ  ّتیعماج  نیا  رب  يو  دـشاب ، عماج  يو  يافیتسا  هک  یتروص  رد 
اریز دنک ، نایب  ثلثم  قلطم  دروم  رد  ار  مکح  نیا  ادـتبا  دـناوتیم ، یـصخش  نینچ  دـنک . نییبت  اهنآ  زا  کیره  يارب  صاخ  ناهرب  ای  ماع 

رد دزادرپب ، تایئزج  هب  ادـتبا  يو  هک  هدـش  ثعاب  هتخاس و  فرحنم  ار  وا  هابتـشا  اطخ و  اّما  تسا ، یلّوا  ثلثم ] قلطم   ] نآ يارب  مکح  نیا 
لاقتنا زا  ترابع  هک  یطلاغم ، ءارقتـسا  قیرط  زا  رگم  دوش ، لـقتنم  ثلثم  قلطم  هب  هک  تسا  نکمم  صخـش  نیا  يارب  هنوگچ  تروص  نیا 
باسح هطلاغم  لدـج  رد  دـنچره  مکح  لاقتنا  عون  نیا  تسا . یلک  هب  قّقحتم - ریغ  يهدـش  ءافیتسا  ای  هدـشن - ءاـفیتسا  تاـیئزج  زا  مکح 
تفرعم اهنآ  ّمات  ءاـفیتسا  هب  هک  يزیچ  تاـیئزج  يهراـبرد  یمکح  دوجو  زا  اریز  ددرگیم : بوسحم  هطلاـغم  ناـهرب ، رد  یلو  دوشیمن ،

قیرط نیا  زا  ینیقی  هبـش  یعانقا  مکح  رودـص  اّما  مینک . مکح  نیقی  اب  اهنآ ] هب  طوبرم   ] یلک دروم  رد  هک  دـیآیمن  مزـال  میرادـن  ینیقی 
رد هک  صخـش  نیا  اریز  تسا : هطلاغم  ناهرب  تعانـص  رد  اّما  تسین . هطلاغم  لدـج  تعانـص  رد  مکح  رودـص  عون  نیا  اریز  تسا . زیاـج 

ماجنا نیقی  وحن  هب  اهنآ  ماسقا  ءافیتسا  هکیلاـح  رد  دوشیم ، هاـگآ  تسا  ثلثم  قلطم  هک  يزیچ  زا  هنوگچ  دـنکیم ، رظن  ثلثم  تاـیئزج 
هب تبـسن  هک  یمکح  دهد ، لاقتنا  ثلثم  قلطم  هب  ار  مکح  نآ  زا  دـعب  تسناوتیم  صخـش  دوب  هدـش  لصاح  رگا  هک  ینیقی  تسا ، هدـشن 

تسا و یلّوا  تاـیئزج  هب  تبـسن  روبزم  مکح  هک  دـنکیم  ناـمگ  دوشن ، هاـگآ  ثلثم  قلطم  زا  صخـش  یتقو  و  تسا ؟ یّلک  یلّوا و  قلطم 
رد قیرط  نیا  زا  هک  دنک  هدارا  سکره  226 و  تسا . یّلک  باتک  نیا  قیرط  هب  یّلک  ثلثم  فانـصا  زا  کیره  رب  مکح  نیا  هک  درادنپیم 

یناعم همه  عفر  اب  ار  مکح  ندوب  یلوا  دـشاب  هارمه  یفلتخم  یناعم  اب  یمکح  هاگره  تسا ، مزال  دوشن ، هارمگ  مکح  ندوب  یلّوا  یئاسانش 
تباث مکح  نآ  ندوب  تباث  اب  هک  یئانعم  سپ  دـهد : رارق  نومزآ  دروم  رگید  ینعم  هب  ینعم  نیا  موادـم  لیدـبت  اـهنآ و  زا  یکی  ظـفح  و 

اـساسا يزیچ  نینچ  رگا  دنـشاب - یقاب  رگید  یناعم  دـنچره  ددرگ ، عفترم  مکح  نآ  عافترا  اب  و  دنـشاب ، لـطاب  رگید  یناـعم  دـنچره  دوش 
. تسا یلّوا  ینعم  نآ  يارب  مکح  دشاب 227 - هتشاد  ناکما 

نیقاس و يواست  موهفم  هاـگره  تسا . لکـش  لاـح  نیع  رد  ثلثم  نیا  هک  مینکیم ، ضرف  سم  سنج  زا  ینیقاـسلا  يواـستم  ثلثم  دـننام ،
ثلثم موهفم  هدرک و  عفر  ثلثم  نیا  زا  ار  ندوب  سم  موهفم 
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نآ زا  لکـش  ینعم  هک  دوب  نکمم  رگا  و  تسا . تباث  همئاق  ود  اب  نآ  هناـگهس  ياـیاوز  يواـست  موهفم  هک  مینیبیم  مینک ، تاـبثا  ار  ندوب 
تـسا نیا  رطاخ  هب  دنامیمن  یقاب  تروص  نیا  رد  مکح  هکنیا  و  دوب ، دهاوخ  تباث  مکح  زاب  دـشاب ، یقاب  ندوب  ثلثم  ینعم  و  دوش . عفر 

عفر اب  سپ  دش  دهاوخن  ءاقبا  مکح  ینک ، ءاقبا  ار  لکـش  ینعم  هدرک و  عفر  ار  ثلثم  ینعم  هاگره  سپـس  دنامیمن . یقاب  تیثلثم  ینعم  هک 
عفترم مکح  ندوب ، یـسم  نیقاس و  يواست  عفر  تیثلثم و  عفر  اب  و  دـنامیم ، یقاـب  مکح  تیثلثم  تاـبثا  ندوب و  یـسم  نیقاـسلا و  يواـست 

228 تسا . یّلک  ریغ ، يارب  هن  ثلثم و  يارب  مکح  هک  دوشیم  مولعم  عضو  عفر و  ناحتما  ود  نیا  زا  دوشیم و 
اذإ کلذ  و  ۀیرورض ، نوکت  نأ  بجی  ناهربلا  تامدقم  نإ  مث  ( 241  ) اهتابسانم نیهاربلا و  تامدقم  ۀیرورض  قیقحت  یف  سماخلا  لصفلا 
نم مزلت  ۀیرورـضلا  ۀـجیتنلا  لب  ریغتی . اتباث ال  نوکی  ریغتی ال  نأ  زوجی  اـم  طـسوب  بستکی  اـم  نـأل  لـیق : ۀیرورـض . تاـبولطم  یلع  تناـک 

. ریغت ناکمإ  اهیف  عقّی  ۀیرورض ال  تامدقم 

اهنآ 229 تبسانم  اهناهرب و  تامدقم  ندوب  يرورض  قیقحت  رد  مجنپ  لصف 

اریز تسا : هدش  هتفگ  دشاب ، يرورـض  ناهرب  رد  بولطم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنـشاب و  يرورـض  ناهرب  تامدقم  تسا  مزال  ( 241)
زا اهنت  يرورـض  يهجیتن  دـشاب و  رییغت  نودـب  تباث و  دـناوتیمن  دوخ  دـشاب  زیاج  رما  نآ  يارب  ّریغت  هک  دـش  بسک  يرما  قیرط  زا  هچنآ 

. دشاب هتشادن  دوجو  رییغت  ناکما  اهنآ  رد  هک  دیآیم  مزال  يرورض  تامدقم 
هذه و  ۀعیبطلا ، رهوجلا و  یف  ایرورض  ضعبل  اهضعب  نوکی  نأ  ریغ  نم  موزللا  یف  ۀیرورـض  رومأ  نیهجو : یلع  ۀیرورـضلا  رومألا  و  ( 242)

ةدوجوملا رومألا  یه  و  ۀعیبطلا ، رهوجلا و  یف  ۀیرورض  و  ینیقیلا ؛ ملعلا  بسک  یف  عفنت  اهنأ ال  لبق  انحضوأ  دق  و  ۀجراخ . مزاول 
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. اهتاذب
یضعب تعیبط  رهوج و  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هکنآ  نودب  دنتـسه  يرورـض  موزل  رد  هک  يروما  تسا : هجو  ود  رب  يرورـض  روما  و  ( 242)
دنمدوس ینیقی  ملع  بسک  رد  روما  نیا  هک  میداد  حیضوت  البق  ام  دنتـسه . یجراخ  مزاول  زا  ترابع  روما  عون  نیا  دشاب و  يرورـض  رگید 

230 دنتسه . دوجوم  عوضوم  تاذ  بسحهب  هک  تسا  يروما  زا  ترابع  تسا ، نینچ  تعیبط  رهوج و  رد  هک  يايرورض  دنتسین و 
يرورض اهل  عوضوملاف  اهدح ، یف  لخاد  عوضوملا  یتلا  امأ  و  هرهوج . یف  عوضوملل  ۀیرورض  یهف  عوضوملا  ّدح  یف  ۀلخادلا  امأ  ( 243)

یف اهنم  ذوخأملاف  ۀـلباقملا ، یلع  یتلا  و  ۀـلباقملا . یلع  اـمإ  قـالطإلا و  یلع  اـّمإ  اـضیأ : موزللا  یف  عوضوملل  ۀیرورـض  یه  و  رهوجلا ، یف 
یلع ناهربلا  یف  الخاد  سیلف  عونلاب ، دـحاو  عوضوم  یف  دـجوی  دـجوی و ال  امم  ناک  نإف  دـحاولا . عونلل  موزللا  يرورـض  ناک  ام  ناهربلا 

. يرورض وه  ام  ثیح  نم  يرورضلا  رمألا 
لخاد اهنآ  ّدـح  رد  عوضوم  هک  يروما  اّما  دنتـسه و  يرورـض  نآ  تاذ  بسحهب  عوضوم  يارب  عوضوم ، ّدـح  رد  لخاد  روما  اّما  ( 243)

ترورض عوضوم ، يارب  هلباقم 231  وحن  هب  ای  قلطم  وحن  هب  ای  روما  نیا  تسا و  يرورـض  اهنآ  يارب  ناشتاذ  بسحهب  عوضوم  سپ  تسا 
عون کـی  يارب  لقادـح  هک  دوشیم  ذـخا  ناـهرب  رد  یتروص  رد  دراد  موزل  ترورـض  عوضوم  يارب  هلباـقم  وحن  هب  هچنآ  و  دـنراد ؛ موزل 
تفای عوضوم  دحاو  عون  رد  یهاگ  هک  دـشاب  يوحن  هب  رما  نیا  رگا  اّما  دـشاب . هتـشاد  موزل  ترورـض  موادـم ] روط  هب   ] عوضوم صخـشم 

. دوشیمن ذخا  ناهرب  رد  تسا  يرورض  هک  تهج  نآ  زا  تروص  نیا  رد  دوشیمن  تفای  یهاگ  دوشیم و 
. دعب هلوقنف  نیقیلا  ملعلا  اهنم  نوکیل  هذه  بترن  فیک  امأ  و  ( 244)

. میهدیم حیضوت  نیا  زا  دعب  مینکیم ، بترم  اهنآ  زا  نیقی  ذخا  يارب  ار  روما  نیا  هنوگچ  هک  ار  نیا  اّما  ( 244)
امف دوجولا ، مئاد  سیل  ۀتعـضو  يذـلا  موزلملا  نإ  لوقی  نأ  دـناعملل  نإف  ایرورـض  سیل  يرورـض و  رمأ  هب  جـتنی  لوق  لک  و  اولاـق : ( 245)

نوکی نأ  بجی  ذإ ال  دوجولا ، مئادب  سیل  همزلی 
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نوکی ّالأب  وه  اهیف  ةرورـضلا  نیقیلا و  ةوق  ماکحتـسا  نإف  لیبسلا ، هذهب  نوکی  ۀیرورـض  اهنأ  ةاعّدملا  ۀـجیتنلا  لاطبإ  ناک  نإف  دوجولا . مئاد 

. نعطملا اذه  اهیف 
نآ دروم  رد  دناعم  صخش  هک  تسا  راوازس  دشابن  يرورض  نآ  دوخ  اما  دوش ، هجیتن  يرورـض  يرما  نآ  زا  هک  یلوق  ره  دناهتفگ : ( 245)
اریز دروآیمن  مزـال  ار  دوجولا  مئاد  هجیتـن  نیارباـنب  تسین  دوجولا  مئاد  دـیاهدرک  عضو  طـسوا ] دـح  ناوـنع  هب   ] هک یموزلم  هک  دـیوگب 

نکمم قیرط  نیا  هب  دوشیم  اـعّدا  نآ  ترورـض  هک  ياهجیتن  لاـطبا  رگا  سپ  دـشاب ، دوجولا  مئاد  يرما  نینچ  يهجیتـن  هک  تسین  بجاو 
. داد رارق  نعط  داقتنا و  دروم  نینچنیا  ناوتن  هک  دشاب  يوحن  هب  نآ  رد  ترورض  ینیقی و  ماکحتسا  دیاب  دشاب 

، مامإ وأ  موق  دنع  اهب  افرتعم  يأ  ۀلوبقم : وأ  اهـسفن ، یف  ۀقداص  نوکت  نأ  یلع  ئدابملا  ذخأ  یف  نورـصتقی  نیذلا  نأ  اذه  نم  نّیبتف  ( 246)
باتک  » یف هفرعن  اـمک  ۀـقداص  ریغ  تناـک  اـمبر  و  قدـصلا - ۀـیلوأ  نوکت  نأ  ریغ  نم  اـهارت ، ساـنلا و  ۀـفاک  اـهب  فرتعی  يأ  ةروهـشم : وأ 

نأ نکمی  ذإ  ۀهالب : طلغ و  وأ  ۀـطلاغم  نیقیلا  بلط  یف  اهلاثمأ  تاروهـشملا و  تالوبقملا و  لامعتـسا  نإف  لیبسلا : نولـضی  دـقف  لدـجلا ،»
اهلثمب یتلا  ۀهجلا  نم  ائیـش  نیبت  ال  ۀبیرغ ، ۀیجراخ  تناک  و  رظنلا ، هیف  يذـلا  سنجلل  ۀبـسانم  نکت  مل  اذإف  تاقداصلا  امأ  و  ۀـبذاک . نوکت 

ال طقف ، ۀـجیتنلا  قدـص  یطعت  امنإ  و  ءیـشلل . ۀبـسانم  للعلا  اذإ  للعلا : یلع  لدـت  اـهنأل ال  اـّم  نیقی  اـهب  عقی  ناـک  نإ  یملعلا و  نیقیلا  عقی 
. اهقدص ۀّیمل  وأ  اهقدص  ةرورض 

ینعی اهنآ ، ندوب  لوبقم  ای  يدابم  يهسفن  یف  ندوب  قداص  هب  ناـهرب  يداـبم  ذـخا  رد  هک  هدـع  نآ  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  ( 246)
نتفرگ رظن  رد  نودب  اهنآ  هب  مدرم  مومع  فارتعا  ینعی  اهنآ  ندوب  روهـشم  ای  هدع  کی  ياوشیپ  ای  هدـع  کی  فرط  زا  اهنآ  هب  فارتعا 

يارب دننکیم : اطخ  دننک  تعانق  دوشیم - ثحب  لدج »  » باتک رد  هک  روطنامه  دنشاب  مه  قداص  ریغ  اسبهچ  و  ناشندوب - قدصلا  ّیلوا 
ناکما یئایاضق  نینچ  اریز  تسا ، تهافـس  طلغ و  هطلاـغم و  نیقی  بلط  رد  اـهنیا  لاـثما  تاروهـشم و  تـالوبقم و  نتـسب  راـک  هب  هکنیا 

دنشاب و هتشادن  تبـسانم  تسا  هیف  روظنم  هک  یبلطم  سنج  اب  ایاضق  نیا  هاگره  هک  تفگ  دیاب  قداص  يایاضق  دروم  رد  اما  دنراد . بذک 
نیقی یعوـن  طـقف  اـیاضق  نیا  دـنچره  دروآ و  تسدـب  اـهنآ  زا  ار  یملع  نـیقی  زا  يزیچ  ناوـتیمن  دنـشاب  بـیرغ  هیجراـخ و  ضارعا  زا 

نیا دـنراد - تبـسانم  روما  اب  روما  ياهتلع  هکنیا  رطاخ  هب  دـننکیمن  تلالد  روما  ياهتلع  هب  اهنآ  اریز  دـننکیم - دـیلوت  یقطنمریغ 
دیلوت ار  هجیتن  قدص  افرص  ایاضق 
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. دننکیمن نایب  ار  قدص  ّتیمل  ای  قدص  ترورض  یلو  دننکیم 

نأ امإ  ولخی  الف  رغصألل ، يرورض  ریغ  یتاذ و  ریغ  طسوألا  ناک  اذإ  هنإف  ایرورض : نکی  مل  اذإ  اصوصخ  ابـسانم و  قح  لک  سیل  و  ( 247)
. يرورض ریغ  وأ  ایرورض  ربکألا  نوکی 

، نکمم وه  ام  ۀهج  نم  هیلع  ناهربلا  نوکی  نأ  الإ  اضحم ، انیقی  نکی  ملف  تباث ؛ ریغ  رغصألا  یلإ  هتبـسنب  نیقیلا  ناک  ایرورـض  نکی  مل  نإف 
نأ نکمی  هنأل  هیلع ، سایقلا  دـنع  ای  رورـض  سیل  هسفن  یف  يرورـض  وه  امنإف  ایرورـض  ناک  نإ  و  ةرورـضلاب . دوجوم  وه  ام  ۀـهج  نم  ـال 

دوجوم ءیشلا  نظلا و  ذئنیح  لوزیف  هطسوتب  ملع  ناک  يذلا  ءیشلا  یقبی  ذئنیحف ال  هل . يرورض  ریغ  هنأل  رغـصألا  نع  طسوألا  دحلا  لوزی 
، یشملا طسوتب  بستکا  يذلا  ملعلا  انع  لطب  شمی  مل  اذإف  ناویح ، شام  لک  یشمی و  هنأل  ناویح  ناسنإلا  اذه  نأ  انملع  اذإ  انإف  هسفن . یف 

. قاب هسفن  یف  رمألا  و  ناویحب . سیل  وأ  ناویح  هنأ  ذئنیح  ردن  ملف 
ود زا  دشاب  يرورض  ریغ  یتاذ و  ریغ  رغصا  يارب  طسوا  دح  هاگره  هکنیا  يارب  تسین : بسانم  دشابن  يرورـض  رگا  هژیوب  قح  ره  ( 247)

هدـش دـیلوت  نیقی  تروص  نیا  رد  دـشاب  يرورـض  ریغ  ربکا  رگا   232 تسا ، يرورـض  ریغ  ای  تسا  يرورـض  ربکا  ای  تسین : جراـخ  لاـح 
زا هن  دشاب  هدش  هماقا  ناهرب  ناکما  تهج  زا  رغـصا  يارب  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  ضحم  نیقی  دوب و  دـهاوخ  تباث  ریغ  رغـصا  هب  تبـسن 
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طسوا دح  هک  اجنآ  زا  اریز  نآ ، رب  سایق  رطاخ  هب  هن  تسا  يرورض  هسفن  یف  سپ  دشاب  يرورض  ربکا  رگا  و  نآ . ندوب  يرورـض  تهج 
لیاز هدش  لصاح  طسوا  دـح  نیا  طسوت  هک  یملع  لاح  نیا  رد  دوش و  لیاز  نآ  زا  هک  دراد  ناکما  تسا  يرورـض  ریغ  رغـصا  هب  تبـسن 

هار هچنآره  دوریم و  هار  نوچ  تسا  ناویح  ناسنا  نیا  مینادیم  ام  یتقو  الثم  دوریم . نیب  زا  رغـصا  يارب  ربکا  توبث  هب  داقتعا  دوشیم و 
مینادیمن لاح  نیا  رد  دوریم و  نیب  زا  دوب  هدـش  لصاح  نتفر » هار   » طـسوت هک  یملع  دورن  هار  ناـسنا  نیا  هاـگره  تسا ، ناویح  دوریم 

233 هن . ای  تسا  ناویح  ناسنا  نیا  ایآ 
اتقو شام  هنأب  فوصوم  ءیـش  لک  هانعم  ناویح  شام  لک  انلوق  نأل  طسوألا : دحلا  لاز  نإ  لوزی و  نیقیلا ال  اذـه  نإ  لئاق  لاق  نإف  ( 248)

ام یلع  شمی - مل  نإ  انیقی و  ناویح  وهف  شام  هنأب  فوصوم  ءیش  لک  نإف  ةدوجوم - یـشملل  ۀعوضوملا  هتاذ  مادام  امئاد - ناویح  وهف  ام 
اتقو یشم  ول  و  یشمی - هنأب  فوصوم  لک  یلع  ناویحلا  لمح  نأل  ۀیرورض : يربکلا  ۀیدوجو و  يرغصلا  نوکتف  سایقلا ،» باتک   » یف ملع 

ۀیرورض نیذه  نع  ۀجیتنلا  و  يرورض ؛ اّم -
189 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. ملع امک 
هدنورهار ره  میئوگیم  یتقو  اریز  دوش : لیاز  طسوا  دح  رگا  یتح  دوشیمن  لیاز  نیقی  نیا  هک  دیوگب  دـنک و  لاکـشا  یـسک  رگا  ( 248)
فوصوم تاذ  هک  مادام  تسا - ناویح  امئاد  دشاب  فوصوم  ینامز  رد  نتفر  هار  هب  هچنآره  هک  تسا  ینعم  نیدب  نخـس  نیا  تسا  ناویح 

« سایق  » باتک رد  هک  روطناـمه  دورن - هار  دـنچره  تسا  ناویح  اـنیقی  تسا  فوصوم  نتفر  هار  هب  هچنآره  اریز  دـشاب - دوجوم  یـشم  هب 
: تسا يرورض  يربک  يدوجو و  يرغص  نیهارب  نیا  رد  تسا  هدش  هتسناد 

همّدقم ود  نیا  زا  هک  ياهجیتن  تسا و  يرورـض  دورب - هار  ینامز  طقف  دنچره  تسا - فوصوم  نتفر  هار  هب  هچنآره  رب  ناویح  لمح  اریز 
. تسا يرورض  زین  دوشیم  دیلوت 

ۀیرورـضلا يربکلا  نأل  کلذ  و  نیقیلا . دفی  مل  کلذ  ول ال  یناهرب ، سایق  یلإ  ةوقلاب  هعوجرل  نیقیلا  دـیفی  امنإ  اذـه  نع  باوجلاف  ( 249)
- ناویح ةرورـضلاب  شام  لک  انلوق  یه  و  ناهربلا -» باتک   » ةرورـض وحن  یلع  ال  سایقلا ،» باـتک   » ةرورـض وحن  یلع  اهترورـض  ذوخأـملا 

وهف یـشمی  نأ  هنأش  نم  ام  لک  نأ  ۀـلعلاب  فرع  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  ةرورـضلاب . ناویح  وهف  یـشمی  نأ  هنأش  نم  ءیـش  لک  نأ  اهقیقح 
ناک نإ  و  لبق . هانحـض  وأ  ام  یلع  ایلک  ایقیقح  اتباث  نیقیلا  نکی  مل  ۀـیمللا  ۀـلعلاب و  فرعی  مل  ناـک  نإـف  ۀـلعلاب . فرع  نکی  مل  وأ  ناویح ،
رخآ هجو  نم  ناویحلاب  و  هجو ، نم  ناسنإلاب  ۀیتاذلا  ضارعألا  نم  نوکی  نأ  داکی  یـشملا  اذه  و  ۀلعلا . سایقب  نیقیلا  بستکا  امنإف  فرع ،

. یشملا وه  و  یتاذ - ضرع  هیف  طسوألا  نأل  ایناهرب  لوقلا  اذه  راص  امنإ  نوکیف  ۀمدقتملا . باوبألا  یف  لیق  ام  یلع 
هک دنکیم  عوجر  يرگید  یناهرب  سایق  هب  هوقلاب  هک  دنکیم  نیقی  دیلوت  تهج  نآ  زا  سایق  نیا  هک  تسا  نیا  لاکشا  نیا  باوج  ( 249)
نآ ترورض  هک  يرورـض  ياربک  تقیقح  هک  تسا  نینچ  بلطم  نیا  نایب  و  دنکیمن . نیقی  دیلوت  سایق  نیا  دشابن  یناهرب  سایق  نآ  رگا 

هدنور هار  هچنآره  هک : تسا  هیـضق  نیا  زا  ترابع  هک  هدش - ذـخا  ناهرب » باتک   » ترورـض وحن  هب  هن  و  سایق » باتک   » ترورـض وحن  هب 
نآ تلع  قیرط  زا  اـی  بلطم  نیا  سپ  تسا . ناوـیح  اترورـض  دراد  نتفر  هار  تینأـش  هچنآره  هک  تسا  نیا  تسا - ناوـیح  اترورـض  تسا 

ّتیمل تلع و  قیرط  زا  رگا  و  تسا ، هدـشن  مولعم  نآ  تلع  قیرط  زا  ای  تسا  ناویح  دراد  نتفر  هار  تینأـش  هچنآره  هک  تسا  هدـش  مولعم 
هدش مولعم  تلع  قیرط  زا  رگا  و  میداد . حیـضوت  البق  هچنانچ  دوب  دهاوخن  یلک  یقیقح و  تباث  نآ  زا  لصاح  نیقی  دشاب  هدشن  مولعم  نآ 

تلع نآ  اب  سایق  رد  هدش  بسک  نیقی  سپ  دشاب 
190 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دـشاب ناویح  یتاذ  ضارعا  زا  رگید  یهجو  هب  دـشاب و  ناـسنا  یتاذ  ضارعا  زا  یهجو  هب  دـناوتیم  نتفر » هار   » نیا تسا و  هدـش  لیـصحت 
هار زا  ترابع  هک  نآ - رد  هدـش  ذـخا  طـسوا  دـح  هک  ددرگیم  یناـهرب  تهج  نآ  زا  لوق  نیا  سپ  میتفگ 234 . لبق  لوصف  رد  هچناـنچ 
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. تسا یتاذ  ضرع  دشاب - نتفر 
انلوق نأل  کلذ  و  ۀیرورـض : امه  اربک  نیتمدـقم  یلإ  ةوقلا  یف  نیتمدـقملاب  عجری  نیقیلاب  اتفرع  اذإ  نیتمدـقملا  لاـح  قیقحت  نإ  مث  ( 250)

هنإف یشمی  نأ  حصی  یشمی و  نأ  نکمی  یشمی و  نأ  هنأش  نم  ام  لک   » انلوق ةوق  هتوق  ةرورضلاب » ناویح  وهف  اّم  اتقو  یشمی  امم  دحاو  لک  »
. هعم اذه  قدص  قدص  یتم  و  یشمی » نأ  حصی  ناسنإ  لک   » انلوق ةوق  یف  هنإف  یشمی » ناسنإ  لک   » انلوق و  ةرورضلاب .» ناویح 

هچنآره  » هکنیا نتفگ  اریز  تسا  يرورض  اهنآ  ياربک  هک  دنکیم  تشگزاب  همدقم  ود  هب  دوش  قیقحت  همدقم  ود  نیا  نوچ  سپ  ( 250)
دورب و هار  تسا  نکمم  دراد و  نتفر  هار  تینأـش  هچنآره  هک  تسا  نیا  نـتفگ  يهوـق  رد  تـسا » ناوـیح  اترورـض  دوریم  هار  یناـمز  رد 

ناـسنا ره   » هک تسا  نیا  نتفگ  هوـق  رد  تسا » هدـنورهار  ناـسنا  ره   » هکنیا نتفگ  و  تسا ، ناوـیح  اترورـض  دورب  هار  هـک  تـسا  حـیحص 
. تسا قداص  مه  مود  هیضق  دشاب  قداص  لوا  هیضق  هاگره  و  ، 235 دورب » هار  هک  تسا  حیحص 

انیقی الوق  ناویح » وهف  یـشمی  نأ  هنأش  ام  لک   » انلوق ناک  و  اهب ، نیقیلا  حص  یتح  ۀلعلاب  تفرع  يربکلا  تناک  کلذک و  ناک  اذإ  و  ( 251)
یـشمی و نأ  نکمی  ناسنإ  لک  لوقت : کنأک  ناک  و  ایناهرب ، سایقلا  ناک  نیرابتعاب ، نیدـحلل  ایتاذ  اضراع  طسوألا  ناـک  و  هتلعب ، اـمولعم 
انیقی و جتنأ  سایقلا ، اذه  ةوق  یف  روکذملا  سایقلا  ناک  املف  ناویح . وهف  یـشمی  نأ  حص  یـشمی و  نأ  نکمأ  ام  لک  و  یـشمی ، نأ  حـصی 

هنوک الإ  نکی  مل  ول  لب  اذـکه . لعفلاب  هنوک  نم  ءاج  امنإ  نیقیلا . سیل  هنإف  لعفلاب ، هنیعب  سایقلا  اذـه  وه  نوکی  الأ  کلذ  یف  رـضی  سیل 
. هب نیقیلا  عوقو  لاحتسا  کلذ  هتوق  یف  نکی  مل  ول  و  اذکه ، ةوقلاب  هنوک  ببسب  نیقیلا  عقو  لب  نیقی ، عقی  مل  اذکه  لعفلاب 

هار ّتیناش  هچنآره   » هک نخـس  نیا  دشاب و  حیحـص  نآ  زا  نیقی  ذخا  ددرگ و  مولعم  شیوخ  تلع  اب  يربک  دشاب و  نینچ  هاگره  و  ( 251)
قیرط زا  مولعم  ینیقی و  نخس  تسا » ناویح  دراد  نتفر 

191 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
، دوب دـهاوخ  یناهرب  سایق  تروص  نیا  رد  دشاب 236  یتاذ  ضرع  رابتعا  ود  هب  ربکا ] رغـصا و   ] ود ره  هب  تبـسن  طسوا  دح  دـشاب و  تلع 
. تسا ناویح  دوریم  هار  تسا  حیحـص  نکمم و  هچنآره  دور و  هار  تسا  حیحـص  دور و  هار  تسا  نکمم  ناسنا  ره  ییوگب : هکنیا  لـثم 
هب يررض  تسین 237  سایق  نیا  لعفلاب  انیع  سایق  نآ  هکنیا  و  دـنکیم ، نیقی  دـیلوت  تسا  سایق  نیا  هوق  رد  هک  اجنآ  زا  سایق  نآ  سپ 

دشابن سایق  نیا  لعفلاب  رگا  هکنیا  ات  دشاب  سایق  نیا  لعفلاب  سایق  نآ  هک  تسا  هدشن  لصاح  تهج  نیا  زا  نیقی  اریز  دناسریمن . بلطم 
دیلوت دـشابن  سایق  نیا  يهوق  رد  رگا  تسا و  سایق  نیا  يهوق  رد  سایق  نآ  هک  دوشیم  دـیلوت  تهج  نیا  زا  نیقی  هکلب  دوشن  دـیلوت  نیقی 

. دوب دهاوخ  لاحم  سایق  نآ  طسوت  نیقی 
ریغ تامدقم  نع  ۀیرورض  ۀجیتن  جتنت  نأ  نکمی  دق  کلذکف  ۀبذاک ، تامدقم  نع  ۀقداص  جئاتن  جتنی  نأ  نکمی  ناک  دق  هنأ  امک  و  ( 252)

سفن نم  نأ  و  ۀقداص ، اهتاذب  تناک  اهنأ  ۀهج  نم  لب  سایقلا  نیع  ۀهج  نم  كانه  اهقدص  نکی  مل  ۀقداصلا  ۀـجیتنلا  نأ  امک  و  ۀـیرورض .
نم لب  سایقلا ، نع  موزللا  ۀهج  نم  ۀیرورض  نوکت  انهاه ال  ۀیرورـضلا  ۀجیتنلا  کلذک  ضرعلاب ، ول  اهتجیتن و  قدص  دجوی  دودحلا  کلت 

. هترورض اهتجیتن  وحن  یلع  بلغت  نأ  دودحلا  ةوق  یف  و  ۀیرورض ، اهتاذب  اهنأ  ۀهج 
زا يرورـض  جیاتن  تسا  نکمم  هاگ  ناس  نیمه  هب  دوش  لصاح  بذاک  تامدـقم  زا  یقداص  جـیاتن  تسا  نکمم  هاگ  هک  روطنامه  ( 252)

تسا و قداص  دوخهبدوخ  نآ  هکلب  تسین  سایق  تهج  زا  هجیتن  قدص  اجنیا  رد  هک  روطنامه  و  دوش ، لیـصحت  يرورـض  ریغ  تامدقم 
تـسین سایق  يهمزال  يرورـض  يهجیتن  اجنیا  رد  هک  ناسنیمه  هب  دوشیم  لصاح  ضرعلاـب  وحن  هب  هجیتن  قدـص  ساـیق  دودـح  دوخ  زا 

. دوش بلاغ  اهنآ  هجیتن  رد  ترورض  فصو  هک  دنراد  ار  تینأش  نیا  سایق  دودح  تسا و  يرورض  دوخهبدوخ  هجیتن  نیا  هکلب 
- اهسفن یف  ۀقداص  تناک  نإ  و  ۀبذاک - وأ  ۀقداص  ۀجیتنلا  نأ  يردن  الف  تامدقملا ، بذکب  ّسحأ  یتم  ّکشی  دق  كانه  نأ  امک  و  ( 253)

نم اهترورـض  ملعن  مل  ام  ۀیرورـض  ریغ  وأ  ۀیرورـض  ۀجیتنلا  له  يردن  الف  کشن  انهاه  کلذک  رخآ ، هجوب  اهـسفن  یف  اهقدص  ملعی  مل  ام 
. يرخأ تامدقم  نع  لب  اهنع  حولی  وأ ال  اهتوق ، یف  تامدقملا و  کلت  عم  حولی  رخآ  هجو 
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هجیتن يهسفن  یف  قدص و  دوش  ساسحا  تامدقم  بذک  ینامز  رگا  هک  روطنامه  و  ( 253)
192 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هب دشاب - قداص  هسفن  یف  دـنچره  تسا - بذاک  ای  قداص  هجیتن  ایآ  هک  مینادیمن  دوشیم و  لصاح  دـیدرت  دـشابن  مولعم  رگید  قیرط  زا 
زا ای  تامدـقم و  نیا  نأش  رد  تامدـقم و  نیا  هارمه  هب  يرگید  قیرط  زا  هجیتن  ترورـض  هک  ینامز  ات  هدرک و  دـیدرت  نیا  رد  ناـسنیمه 

238 هن . ای  تسا  يرورض  هجیتن  ایآ  هک  مینادیمن  دوشن  مولعم  يرگید  تامدقم  قیرط 
طـسوألا دحلا  اتبـسن  ۀیرورـض و  ریغ  جاتنإ  نکمی  انهاه ال  کلذک  قداوص ، نع  ۀبذاک  جـتنت  نأ  نکمی  نکی  مل  كانه  نأ  امک  و  ( 254)

. ناتیرورض
تـسین نکمم  ناسنیمه  هب  مه  اجنیا  رد  دوش  لصاح  بذاک  جـیاتن  قداص  تامدـقم  زا  تسین  نکمم  اجنآ  رد  هک  روطنامه  و  ( 254)

239 تسا . يرورض  طسوا  دح  تبسن  ود  ره  هکیلاح  رد  دوش  لصاح  يرورض  ریغ  جیاتن 
: ةرورضلاب جتنی  ام  نیب  ایرورض و  جتنی  ام  نیب  قرف  و  ةرورضلاب . جتنت  دقف  ایرورض  ائیش  جتنت  تناک ال  نإ  ۀیـضرعلا و  تامدقملا  و  ( 255)

نع يرعی  هنإف ال  ایرورض  جتنی  مل  نإف  ةرورضلاب ، اجتنم  لوقلا  ناک  اذإ  و  ایرورض . جتنی  سایق  لک  سیل  و  ةرورضلاب ، جتنی  سایق  لک  نإف 
نیب قلطملا و  ملعلا  نیب  قرفف  هببـس . لهجن  اننإف  اینیقی  نکی  مل  نإ  ءیـش و  دوجوب  ملعلا  امهادحإ  ناتدـئاف : هعبتی  نأ  نم  دـب  لب ال  ةدـئاف ،

نم عفان  وهف  اقلطم  ایناهرب  ارظن  نکی  مل  نإ  اذـه و  و  اذـک . اذـک  مل  فرعی  نأ  اذـک و  اذـک  نأ  فرعی  نأ  نیب  قرف  هنأ  اـمک  ینیقیلا ، ملعلا 
مصخلا و مازلإ  یناثلا  و  هتّیمل . هنک  نم  فشکی  وأ  هنع  ناـهربلا  رـصقی  مل  دوجولا  یف  هلوخد  تبث  اذإ  ءیـشلا  نـأل  ناـهربلا : یف  اـّم  ۀـهج 

یلع لب  ۀمدقملل ، مصخلا  میلـست  یلع  فقوتی  ناهربلا ال  نأل  ناهربلا ، ذخأم  نع  دـیعب  اذـه  و  ۀـمدقملا . میلـستب  حمـس  ام  دـنع  بطاخملا 
، اهترورـض عم  اهتالومحم ، نوکت  نأ  الإ  ناهربلا  یف  ذوخأملا  وحنلا  یلع  ۀیرورـض  نوکت  ـال  و  ۀیرورـض . نوکت  نأ  اـهایإ و  قحلا  میلـست 

کلذ يوس  ام  و  ۀیتاذلا . اهضراوع  امإ  و  اهلوصف ، اهسانجأ و  امإ  یه  سنج  لکب  ۀصاخلا  تایرورضلا  نإف  یتاذلا : یهجو  دحأ  یلع  ۀیتاذ 
. ۀتبلأ ءیش  ۀیمل  اهنم  ملعی  و ال  ۀقلطم ، ضارعأ  لب  تایرورض  ریغ  امإ  و  ۀبیرغ ، تایرورض  امإ  یهف 

يهجیتن لوصح  نیب  و  دوشیم . لصاح  هجیتن  اترورـض  لاحنیا  اب  دوشیمن  لصاح  يرورـض  يهجیتن  دنچره  یـضرع  تامدقم  زا  ( 255)
هاگره و  درادن . يرورـض  يهجیتن  یـسایق  ره  اما  دـهدیم  هجیتن  اترورـض  یـسایق  ره  اریز  تسا : قرف  هجیتن  يرورـض  لوصح  يرورض و 

اترورض یسایق 
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، ءیـش دوجو  هب  ملع  لوا  دراد : هدـیاف  ود  هکلب  تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  زاب  دـشابن  يرورـض  يهجیتن  هجیتن  نیا  دـنچره  دـشاب  هتـشاد  هجیتن 
نتـسناد نیب  هک  روطنامه  تسا  قرف  ینیقی  ملع  ملع و  قلطم  نیب  دوب و  دـهاوخن  ینیقی  ملع  نیا  مینادیمن  ار  نآ  ببـس  ام  نوچ  دـنچره 

اب تسین  یناـهرب  رظن  هب  طوـبرم  اـقلطم  رما  کـی  دـنچره  هتکن  نیا  و  تسا ، قرف  تسا » فـلا ب   » ارچ هکنیا  و  تـسا » فـلا ب   » هـکنیا
دهاوخن رـصاق  نآ  ّتیمل  هنک  فشک  زا  ناهرب  دش  تباث  يزیچ  دوجو  یتقو  هکنیا  يارب  تسا . دنمدوس  ناهرب  رد  تهج  کی  زا  لاحنیا 

يارب تسا ، رود  هب  ناهرب  ذخأم  زا  مّود  يهدیاف  نیا  و  دریذپب ، ار  تامدـقم  بطاخم  هک  هاگنآ  تسا ، بطاخم  مصخ و  مازلا  مود  و  دوب .
تسا و تامدقم  ندوب  يرورـض  قح و  شریذپ  رب  فقوتم  ناهرب  هکلب  تسین  مصخ  يوس  زا  تامدـقم  شریذـپ  رب  فقوتم  ناهرب  هکنیا 
، هجو ود  زا  یکی  هب  ترورـض ، رب  هوالع  اهنآ  تالومحم  هکنیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  ناهرب  رد  ذوخأـم  وحن  هب  يرورـض  زگره  تامدـقم 
ود نیا  زا  ریغ  دنشابیم و  نآ  یتاذ  ضراوع  ای  دنتسه  نآ  لوصف  سانجا و  ای  سنج  ره  هب  صتخم  تایرورـض  اریز   240 دنشاب : زین  یتاذ 

موـلعم زگره  ءیـش  ّتیمل  روـما  عوـن  نـیا  زا  دـنقلطم و  ضارعا  يرورـض و  ریغ  روـما  اـی  دنتـسه 241  هبیرغ  تایرورـض  اـی  یتاذ ، عون ،
. دوشیمن

تامدـقمب ملع  لک  نیبی  لب  رخآ . ملع  یلإ  ملع  نم  لقتنی  نأ  نکمی  مل  ایتاذ ، طسوألل  ربکألا  و  ایتاذ ، رغـصألل  طسوألا  ناک  اذإـف  ( 256)
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امیف الإ  بیرغ  نایب  وأ  لوقنم  نایب  مولعلا  نم  ءیش  یف  لخدی  مل  و  ددعلاب . تایددعلا  و  ۀسدنهلاب ، ۀصاخ  نیهاربب  تایـسدنهلا  لثم  ۀصاخ 
. ۀجیتنلل ۀبسانم  تامدقملا  نوکتف  دعب - اذه  حضونس  و  هیف - ناکرتشی 

دهاوخن دوجو  رگید  ملع  هب  یملع  زا  لاقتنا  ناکما  دشاب  یتاذ  طسوا  دح  يارب  ربکا  دح  رغصا و  دح  يارب  طسوا  دح  هاگره  سپ  ( 256)
هب طوبرم  روما  هسدنه و  صوصخم  نیهارب  اب  هسدنه  هب  طوبرم  روما  دـننام  دوشیم  نییبت  دوخ  صاخ  تامدـقم  اب  یملع  ره  هکلب  تشاد 

- تسا كرتشم  مولع  نیب  هک  هچنآ  رد  رگم  دوشیمن  لخاد  ملع  زا  يزیچ  رد  بیرغ  نایب  ای  لوقنم  نایب  و  ددع . هب  طوبرم  نیهارب  اب  ددع 
. دنشاب هتشاد  تبسانم  هجیتن  اب  دیاب  تامدقم  سپ   242 داد . میهاوخ  حیضوت  نیا  زا  دعب  ار  هتکن  نیا  ام  و 
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دحاو لکل  نإ  لوقن  ( 257  ) ۀلومحملا اهدودـح  یف  اهلئاسم  اهئدابم و  نارتقا  اهلئاسم و  اهئدابم و  مولعلا و  تاعوضوم  یف  سداسلا  لصفلا 
نهربت ۀعانصلا و ال  کلت  نهربت  اهنم  یتلا  تامدقملا  یه  ئدابملا  و  لئاسم . تاعوضوم و  ئدابم و  ۀیرظنلا - اصوصخ  و  تاعانصلا - نم 
نهربت نأ  نع  اهنأش  وندل  امإ  و  اهقوف ، ملع  یف  نهربت  امنإ  اهیف و  نهربت  نأ  نع  اهنأش  ۀلالجل  امإ  و  اهحوضول ، امإ  ۀعانصلا : کلت  یف  یه 

. لیلق اذه  و  هنود ، ملع  یف  لب  ملعلا ، کلذ  یف 

فیراعت رد  لئاسم  يدابم و  نیا  نارتقا  مولع و  لئاسم  يدابم و  تاعوضوم و  رد  مشش  لصف 

. تسا لئاسم  تاعوضوم و  يدابم و  ياراد  يرظن - مولع  هژیوهب  مولع - زا  کیره  ( 257)
نیا تابثا  مدع  و  دـنوشیمن : تابثا  ملع  رد  تامّدـقم  نیا  دوخ  و  دوشیم ، هماقا  ملع ، نیهارب  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  یتامدـقم  يدابم 243 

زا رترب  یملع  رد  افرـص  اهنیا  تسا و  ملع  رد  تابثا  زا  اهنآ  نأش  تلالج  رطاخ  هب  ای  و  تساهنآ ، حوضو  رطاخ  هب  ای  ملع  رد  تامدـقم 
ّقـش نیا  و  دنوشیم ، تابثا  ملع  نیا  نود  یملع  رد  و  تسا ، ملع  نیا  رد  تابثا  زا  اهنآ  نأش  وند  رطاخ  هب  ای  و  دـنوشیم ، تابثا  ملع  نیا 

244 تسا . لیلق  مّوس ،
ایاضقلا یه  لئاسملا  و  اهل . ۀیتاذلا  ضراوعلا  و  اهیلإ ، ۀبوسنملا  لاوحألا  نع  ۀعانـصلا  ثحبت  امنإ  یتلا  ءایـشألا  یه  تاعوضوملا  و  ( 258)

. ملعلا کلذ  یف  اهلاح  أربتسیف  اهیف  كوکشم  یه  و  هضراوع ، وأ  هعاونأل  وأ  عوضوملا  اذهل  ۀیتاذ  ضراوع  اهتالومحم  یتلا 
ییاـیاضق لـئاسم  و  دـنکیم . ثحب  اـهنآ  یتاذ  ضراوع  زا  و  اـهنآ ، هب  بوسنم  لاوحا  زا  ملع  هک  دنتـسه  يروـما  تاـعوضوم  و  ( 258)

کـش دروم  هّتبلا  و  تسا ، یتاذ  یـضراوع  نآ ، ضراوع  يارب  اـی  و  نآ ، عاونا  يارب  اـی  ملع ، عوـضوم  يارب  اـهنآ  تـالومحم  هک  دنتـسه 
رد دیاب  کش  نیا  و  تسا ،
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. دوش لیاز  هدش و  عقاو  ثحب  دروم  ملع ،

و ۀیتاذلا ، ضارعألا  ناهربلا  هیلع  امیف  ضرغلا  نأک  و  ناهربلا . اهیلع  تاعوضوملا  و  ناهربلا ، اهل  لئاسملا  و  ناهربلا ، اهنم  ئدابملاف  ( 259)
. ئدابملا وه )  ) هنم يذلا  و  عوضوملا ، وه  کلذ  هلجأل  يذلا 

. دوشیم هماقا  تاعوضوم  ساسارب  و  لئاسم ، تابثا  يارب  و  يدابم ، زا  ناهرب  سپ  ( 259)
ناهرب هک  هچنآ  دـباییم و  ماجنا  عوضوم  رطاخ  هب  رما  نیا  تسا و  یتاذ  ضارعا  دوشیم  هماقا  نآ  ساسارب  ناـهرب  هک  هچنآ  زا  دوصقم  و 

. تسا يدابم  دوشیم  لیکشت  نآ  زا 
لک ماسقنا  ناکمإ  داقتعا  و  یعیبطلا ، ملعلل  ۀکرحلا  دوجو  داقتعا  لثم  ملع  ملعب  ۀـصاخ  دابم  امإ  نیهجو : یلع  ئدابملا  نإ  لوقن : و  ( 260)
نأ امإ  ءیـش  لک   » انلوقک ملع  لکل  قالطإلا  یلع  ۀـماع  امإ  نیمـسق : یلع  یه  ۀـماع و  دابم  امإ  و  یـضایرلا . ملعلل  ۀـیاهنلا  ریغ  یلإ  رادـقم 
ملع هیف  كرتشی  أدابم  اذهف  ۀیواستم :» دحاو  ءیـشل  ۀیواسملا  ءایـشألا   » انلوق لثم  مولع  ةدعل  ۀماع  امإ  و  بلـسلا ،» وأ  باجیإلا  هیلع  قدصی 
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یف تایواسملا  یه  ءایـشألا  هذـه  نإف  اّم : ریدـقت  هل  ام  يدـعتی  مث ال  کـلذ ، ریغ  نوحللا و  ملع  ۀـئیهلا و  ملع  باـسحلا و  ملع  ۀـسدنهلا و 
. كارتشاب الإ  مکوذوأ  مک  وه  ام  ریغل  لاقت  ةاواسملا ال  نإف  ریغ : اهتاوذ ال  تایمکلا و 

و یعیبط ، ملع  يارب  تکرح  دوجو  هب  داقتعا  لثم  تسا ، مولع  زا  کیره  هب  صاخ  يدابم  ای  تسا : هجو  ود  رب  يدابم  میئوگیم : و  ( 260)
قلطم روط  هب  ای  تسا : مسق  ود  رب  دوخ  هک  تسا  هماع  يدابم  اـی  و  یـضایر . ملع  يارب  تیاـهنیب  اـت  رادـقم  ره  ماـسقنا  ناـکما  هب  داـقتعا 

يواسم ءایشا   » لثم تسا  ماع  مولع  زا  ياهدع  يارب  ای  و  تسا ،» قداص  بلس  ای  باجیا  ای  يزیچ  ره  رب   » لثم تسا  ماع  یملع  ره  هب  تبـسن 
سپ دناكرتشم ؛ نآ  رد  هریغ  ناحلا و  ملع  تئیه و  باسح ، هسدنه ، هک  تسا  یئادبم  لصا  نیا  دـنايواسم ؛» مهاب  دوخ  دـحاو ، ءیـش  اب 
تسا تایمک  ياراد  تایمک و  رد  نایواستم  ءایشا  رد  نیا  اریز  دنکیمن : زواجت  تسا  يریگهزادنا  یعون  ياراد  هچنآ  زا  زگره  لصا ، نیا 

[. یظفل  ] كارتشا هب  رگم  دوریمن  راک  هب  تاواسم  هملک  تسین  مک  ياراد  هچنآ  ای  مک  ریغ  دروم  رد  هکنیا  رطاخ  هب  رگید : زیچ  رد  هن  و 
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یهف ۀـصاخلا  اهـضراوع  وأ  اـهتاعوضوم  ءازجأ  وأ  اـهتاعوضوم  عاونأ  وأ  ۀعانـصلا  عوـضوم  اـهتاعوضوم  یتـلا  ۀـصاخلا  ئداـبملا  و  ( 261)
ۀسدنهلا و نم  تامدقم  یف  ةاواسملا  لثم  هسنجب ، لب  هب  ۀـصاخ  ریغ  وأ  عوضوملاب  ۀـصاخ  اهتالومحم  تناک  ۀعانـصلاب - ۀـصاخلا  ئدابملا 

امهالک و  ددع ، يواسم  ددعلا  یف  و  رادقم ، يواسم  ۀـسدنهلا  یف  يواسملا  نأل  اهب : اهـصصخی  ۀعانـصلا  یف  اهلامعتـسا  ناک  نإ  و  ددـعلا ،
عوضومب ۀـصاخ  تسیل  ةاواـسملا  نإـف  هنیعب : هجولا  کـلذ  یلع  یقلخلا  یعیبـطلا و  ملعلا  نم  تامدـقم  یف  ةداـضملا  و  ۀعانـصلاب . صاـخ 

یلع رابتعالا  یعیبطلا و  ملعلا  عوضوم  وه  ام  ۀهج  نم  یعیبطلا  ملعلا  عوضومب  ۀـصاخ  اضیأ  ةداضملا  و ال  باسحلا ، عوضوم  ۀـسدنهلا و ال 
، ئدابملا یف  هعوضوم  ءزج  وأ  هعوضوم  عون  وأ  ملعلا  عوضوم  یلع  الومحم  ۀـیتاذلا  ضارعألا  نم  وه  امم  ءیـش  ناـک  نإ  نکل  و  رهاـظلا .

ددع لک   » انلق نإ  و  جوزلا . عوضوم  سنجب  صاخ  نییواستمب  مسقنملاف  نیواستمب ،» مسقنم  جوز  ددع  لک   » انلوقک ۀصاخ  ئدابملا  تناک 
وأ ۀعانـصلا  عوضوم  نع  اجراخ  ادـبملا  یف  عوضوملا  ناک  اذإ  امأ  و  عوضوملا . سفنب  اصاخ  لومحملا  ناک  جوز ،» وهف  نییواستمب  مسقنی 

. صاخ ریغ  أدبم  وهف  هنم ؛ معأ 
تعانص صاخ  يدابم  تسا ، تعانص  عوضوم  صاخ  ضراوع  ای  ءازجا  ای  عاونا  ای  تعانص  عوضوم  ناشعوضوم  هک  صاخ  يدابم  ( 261)

، دـشاب تعانـص  عوضوم  سنج  صاخ  هکلب  دـشابن  تعانـص ]  ] عوضوم صاخ  هاوخ  دـشاب  عوضوم  صاخ  اهنآ  لومحم  هاوخ  دنتـسه -،
، هسدنه رد  يواسم  اریز  تسا : تعانص  نآ  هب  صتخم  تعانص  ره  رد  نآ  لامعتسا  دنچره  باسح ، هسدنه و  تامدقم  رد  تاواسم  دننام 

موهفم و  دناطوبرم . دوخ  هب  صتخم  تعانـص  هب  هدوب و  صاخ  ود  ره  و  تسا ، ددـع  رد  يواست  باسح ، رد  يواسم  و  رادـقم ، رد  يواست 
باسح عوضوم  صاخ  هسدنه و  عوضوم  صاخ  تاواسم  اریز  تسا : هجو  نیمه  هب  انیع  زین ، قالخا  ملع  یعیبط و  ملع  تامدـقم  رد  دـض 

تالومحم ندوب  معا   ] رابتعا و  تسین ، تسا ، یعیبط  ملع  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  یعیبط  ملع  عوضوم  صاخ  تیدض  نینچمه  و  تسین ،
عقاو عوضوم  ءزج  اـی  عون  لومحم  اـی  ملع  عوـضوم  لوـمحم  يداـبم ، رد  هیتاذ  ضارعا  زا  يزیچ  رگا  نکل  و  تسا . تهج  نیا  زا  يداـبم ]

ود هب  میـسقت  لباق  هک  تسا » میـسقت  لـباق  تمـسق  ود  هب  جوز  ددـع  ره  : » دـننام دوب . دـنهاوخ  صاـخ  يداـبم ، نآ  تروص  نیا  رد  دوش ،
هیضق نیا  لومحم  تسا » جوز  دشاب  میسقت  لباق  تمسق  ود  هب  هک  ددع  ره   » میتفگ رگا  و  تسا . جوز  عوضوم  سنج  صاخ  ندوب  تمسق 

. دوب دهاوخ  صاخ  ریغ  أدبم  دشاب ، نآ  زا  معا  ای  تعانص  عوضوم  زا  جراخ  أدبم ، عوضوم  هاگره  اما  تسا . عوضوم  دوخ  صاخ 
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ۀمدقم و اهنأ  یلع  لمعتـست  مل  ةوقلاب  تلمعتـسا  اذإ  و  لعفلاب . امإ  ةوقلاب و  امإ  نیهجو : یلع  مولعلا  یف  لمعتـست  ۀـماعلا  ئدابملا  و  ( 262)
هیلع قدصی  نأ  امإ  ءیـش  لک  نأل  لاقی  و ال  قح ؛ اذـک - وه  و  هلباقمف - اقح  اذـک  نکی  مل  نإ  لیقف  طقف  اهتوق  تلمعتـسا  لب  سایق ؛ ءزج 
یف امإ  تصـصخ  لعفلاب  تلمعتـسا  اذإ  و  نیرکانملا . نیطلاغملا و  تیکبت  دـنع  ـالإ  هنع  ینغتـسم  روهـشم  اذـه  نـأل  باـجیإلا : وأ  بلـسلا 

ءیـشلا انـصصخ  طقف  نیابم .» امإ  كراشم و  امإ  رادقم  لک   » یـسدنهلا ملعلا  یف  روکذملا  أدـبملا  اذـه  صیـصخت  یف  انلوقک  اعم  اهیءزج 
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ءایـشألا لک   » انلوقک یه  و  ۀـماعلا : ۀـمدقملا  انلقنکف  عوضوملا  یف  امأ  و  نیابملا . كراشملاب و  بلـسلا  باجیإلا و  انـصصخ  و  رادـقملاب ،
لومحملا انکرت  رادقملاب و  ءیـشلا  انـصصحف  ۀیواستم .» دحاو  رادقمل  ۀیواسملا  ریداقملا  لک   » نأ یلإ  ۀـیواستم » دـحاو  ءیـشل  ۀـیواسملا 

. اضیأ انل  یضم  يذلا  رابتعالا  یلع  اذه  و  هلاحب .
همّدـقم و تروص  هب  دـنوش ، لامعتـسا  هوقلاب  هاگره  و  لعفلاب . ای  هوقلاب و  ای  دـنوشیم : لامعتـسا  هجو  ود  رب  مولع  رد  هماع  يدابم  ( 262)
، نآ لباقم  دشابن ، حیحص  فلا  رگا  دوشیم : هتفگ  یتقو  الثم  دنوشیم ، لامعتـسا  هتفهن  تروص  هب  هکلب  دنوشیمن ، لامعتـسا  سایق  ءزج 

. باجیا ای  تسا  قداص  نآ  رب  بلس  ای  يزیچ  ره  اریز  دوشیمن ، هتفگ  اجنیا  رد  و  تسا ؛ حیحص  فلا - ضیقن  ینعی 
لامعتـسا لعفلاب  هاگره  و  راکنا . هطلاغم و  لها  نتخاـس  باـجم  يارب  رگم  تسین  نآ  رکذ  هب  يزاـین  تسا و  روهـشم  رما  نیا  هکنیا  يارب 

ای رادقم  ره  : » هک هسدنه  ملع  رد  ضقانت ] مدع  لصا   ] ءادبم نیا  صیـصخت  دننام  دوشیم  هداد  صیـصخت  مهاب  نآ  ءزج  ود  ره  ای  دـنوش ،
رد طقف  ای  و  میاهداد . صیـصخت  نیابم  كراشم و  هب  ار  بلـس  باجیا و  و  رادـقم ، هب  ار  ءیـش  اـجنیا  رد  هک  نیاـبم ،» اـی  تسا  كراـشم 

يواسم ریداقم   » هکنیا هب  دنايواسم ، مه  اب  دحاو ، یشاب  يواسم  ءایشا   » هک ماع  همدقم  نیا  لقن  دننام  دنوشیم ، هداد  صیـصخت  عوضوم 
ربانب نیا  و  میاهتـشاذگ . دوخ  لاح  هب  ار  لومحم  هداد و  صیـصخت  رادـقم  هب  ار  یـش  اـجنیا  رد  هک  دـنايواسم ،» مهاـب  دـحاو  رادـقم  اـب 

. میتفگ البق  هک  تسا  يرابتعا 
وأ ۀلأسم  بسحب  وأ  هلک ، ملعلا  کلذ  بسحب  ۀصاخ  نوکت  نأ  امإ  نیمـسق : یلع  ام  ملع  لئاسمب  ۀصاخلا  ئدابملا  نإ  اضیأ  لوقن  و  ( 263)

. لئاسم
245 هلأسم . دنچ  ای  کی  صاخ  ای  تسا ، ملع  نیا  لئاسم ]  ] مامت صاخ  ای  تسا : مسق  ود  ملع  کی  لئاسم  صاخ  يدابم  نینچمه  ( 263)
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تاعوضوم ۀـقیقحلا  یف  نوکت  لـب  درفم ؛ ریغ  نوکی  دـق  و  باـسحلا . ملعل  ددـعلا  لـثم  درفم  عوضوم  ملعلل  نوکی  دـق  هنإ  لوقن  و  ( 264)

حطسلا و طخلا و  كارتشا  هب ، دحتملا  ءیشلا  وه  سنج  یف  كرتشت  نأ  امإ  اهنإف  هوجو : یلع  کلذ  و  هب ، دّحأتت  ءیـش  یف  كرتشت  ةریثک 
لوألا ۀبسن  نإف  مسجلا ؛ حطسلا و  طخلا و  ۀطقنلا و  كارتشا  اهنیب  ۀلصتم  ۀبـسانم  یف  كرتشت  وأ  رادقملا . وه  هب و  دحتت  سنج  یف  مسجلا 
ینعأ بطلا - ملع  تاعوضوم  كارتشاک  ةدحاو  ۀیاغ  یف  كرتشت  نأ  امإ  و  عبارلا . یلإ  ثلاثلا  ثلاثلا و  یلإ  یناثلا  هبـسنک  یناثلا  یلإ  اهنم 
اهنإـف دـحاو ، عوضوم  ءازجأ  ـال  بطلا  تاـعوضوم  هذـه  تذـخأ  نإ  لاـعفألا - يوقلا و  ءاـضعألا و  طـالخألا و  تاـجازملا و  ناـکرألا و 

كارتشا لـثم  دـحاو  أدـبم  یف  كرتـشت  نأ  اـمإ  و  ةداـعلا . یلإ  اهتبـسن  یف  یقلخلا  ملعلا  تاـعوضوم  و  ۀحـصلا ؛ یلإ  اهتبـسن  یف  كرتـشت 
. ۀیهلإ اهنوک  وأ  ۀعیرشلا  ۀعاط  امإ  دحاو  أدبم  یلإ  اهتبسن  یف  كرتشت  اهنإف  مالکلا ، ملع  تاعوضوم 

تاـعوضوم ياراد  تقیقح  رد  تسا و  درفم  ریغ  یهاـگ  و  باـسح ، ملع  يارب  ددـع  لـثم  تسا  درفم  عوـضوم  ياراد  ملع  یهاـگ  ( 264)
دننام دـشخبیم ، تدـحو  اهنآ  هب  هک  دـناكرتشم  یـسنج  رد  ای  دراد : تروص  دـنچ  نیا  و  دـنراد ، كارتشا  يزیچ  رد  هک  تسا  يریثک 

دنکیم لصتم  مه  هب  ار  اهنآ  هک  یتبـسانم  رد  ای  و  تسا . رادقم  نامه  هک  شخبتدـحو ، سنج  کی  رد  مسج  و  حطـس ، طخ ، كارتشا 
هب یمّوس  تبـسن  یمّوس و  هب  یمّود  تبـسن  لثم  یمّود  هب  یلوا  تبـسن  هک  مسج ، حطـس و  طخ و  هطقن و  كارتشا  دـننام  دـنباییم ، داحتا 

هوق و ءاضعا و  طالخا و  و  اهجازم ، ناکرا و  ینعی : بط - ملع  تاعوضوم  دننام  دـنراد ، كارتشا  يدـحاو  تیاغ  رد  ای  و  تسا . یمراهچ 
، دناكرتشم تّحص  هب  تبسن  رد  اریز  دحاو ؛ عوضوم  ءازجا  يهلزنم  هب  هن  دنوش  ذخا  بط  ملع  تاعوضوم  ناونع  هب  روما  نیا  رگا  لاعفا -

ملع تاعوضوم  كارتشا  دننام  دنراد ، كارتشا  يدـحاو  ءادـبم  رد  ای  و  تداع . هب  تبـسن  كارتشا و  رد  قالخا  ملع  تاعوضوم  دـننام  و 
. دنراد كارتشا  تسا ، ندوب  یهلا  ای  تعیرش  زا  تعاطا  هک  دحاو ، ءادبم  هب  تبسن  رد  هک  مالک ،

تبلط مث  ینعم ، ةدایز  اهیف  طرتشم  ریغ  هتعیبط  هتیوه و  ۀـهج  نم  قالطإلا  یلع  ذـخأ  دـق  نوکی  نأ  امإ  ملعلا  عوضوم  نإف  اـضیأ  و  ( 265)
هتعیبط یلع  ینعم  ةدایز  طارتشا  ۀهج  نم  نکل  و  قالطإلا ، یلع  ذخأ ال  دق  نوکی  نأ  امإ  و  باسحلل . ددعلا  لثم  ۀقلطملا  ۀیتاذلا  اهضراوع 
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. ۀکرحتملا رکألا  ضراوع  یف  رظنلا  لثم  ۀهجلا  کلت  نم  هقحلت  یتلا  ۀیتاذلا  هضراوع  تبلط  مث  هعّونی ، الصف  نوکی  نأ  ریغ  نم 
199 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

، دوش طرـش  نآ  رد  يرگید  ینعم  هکنیا  نودب  دوشیم ، ذـخا  قلطم  روطب  نآ  تعیبط  تیوه و  تهج  زا  ای  ملع  عوضوم  نینچمه  ( 265)
كارتـشا تهج  ره  زا  هکلب  دوشیمن ، ذـخا  قلطم  روطب  اـی  و  باـسح ، يارب  ددـع  دـننام  دوشیم  بلط  نآ  قلطم  یتاذ  ضراوع  سپـس  و 

تهج نیا  زا  عوضوم  یتاذ  ضراوع  سپـس  دـشاب و  نآ  عّونم  لصف  ینعم  نیا  هکنیا  نودـب  دوشیم  ذـخا  نآ  تعیبط  رد  يرگید  يانعم 
. كرحتم تارک  ضراوع  رد  ثحب  دننام  دوشیم  بلط 

یلإ ۀمسقنم  یهف  ۀطیسب  ۀلأسم  لک  لوقنف : هدرون  امیف  طیسبلا  عبتی  بکرملا  و  ۀیطرـش . ۀبکرم  امإ  و  ۀیلمح ؛ ۀطیـسب  امإ  ۀلأسملا »  » و ( 266)
هعوضوم ۀلمج  یف  الخاد  نوکی  نأ  امإ  ام  ملعب  هصاخلا  ۀلأسملا  یف  عوضوملا  نإ  لوقنف : عوضوملا  ۀهج  الوأ  لمأتنلف  عوضوم . لومحم و 
عوضوملا ریثک  وأ  عوضوملا  دـحاو  ناک  ءاوس  هعوضوم  سفن  امإ  هعوضوم  ۀـلمج  یف  لخادـلا  و  هل . ۀـیتاذلا  ضارعألا  ۀـلمج  نم  انئاک  وأ 

ءاملا یف  سوبحملا  ءاوهلا  له  انلوقک : هل  عون  امإ  و  یعیبطلا ؛ ملعلا  لئاسم  یف  کلذ  و  هل ؟ ۀـیاهن  ام ال  یلإ  مسقنی  مسجلا  لـه  اـنلوق : لـثم 
؟ بلقلا وأ  غامدلا  هؤدبم  بضغلا  له  و  رساقلا ؛ طاغضنالل  وأ  عبطلاب  قوف  یلإ  عفدنی 

: انلوقک هعوضوم  عاونأل  یتاذ  ضرع  وأ  اذک ؟ ۀکرحل  ةداضم  اذک  ۀـکرح  له  انلوقک : هعوضومل  یتاذ  ضرع  امإف  هضارعأ : نم  ۀـنئاکلا  و 
یه یتلا  ۀـکرحلل  ضراع  نامزلا  نإف  نوکـسلا ؟ دـعب  نامزلا  له  انلوقک : هل  یتاذ  ضرعل  یتاذ  ضرع  وأ  ۀنّخـسم ، ۀیـسمشلا  ةءاـضإلا  لـه 

؟ نوکس للختل  وه  ۀکرحلا  ءاطبإ  له  انلوقک : هل  ضرع  عونل  یتاذ  ضرع  وأ  مسجلل ، یتاذ  ضرع 
. ۀتبلأ ءیطبت  ۀعرسلا ال  ۀیفوتسم  تاکرحلا  ضعب  نإف  ضعب : نود  تاکرحلا  ضعب  ضراوع  نم  ءاطبإلا  نإف 

هب طیسب  يهلئسم  ره  میئوگیم : سپ  تسا ، طیسب  عبات  ام  یلعف  ثحب  رد  بکرم  و  یطرش . بّکرم  ای  تسا  یلمح  طیسب  ای  هلئسم » ( » 266)
ملع کی  صاخ  يهلئـسم  رد  عوضوم  میئوگیم : هداد و  رارق  لمأت  دروم  ار  عوضوم  تهج  ادتبا  سپ  دوشیم . میـسقت  عوضوم  لومحم و 

عوضوم ای  تسا ، لخاد  ملع  عوضوم  لـک  رد  هچنآ  و  تسا . ملع  عوضوم  یتاذ  ضارعا  زا  اـی  تسا 246 ، لخاد  ملع  عوضوم  لک  رد  اـی 
تسا 247 میـسقت  لباق  تیاهنیب  روط  هب  مسج  ایآ  هکنیا : دننام  دشاب ، ریثک  عوضوم  ای  دـحاو  عوضوم  ياراد  ملع  هاوخ  تسا ، ملع  دوخ 

غامد بضغ  ءادـبم  ایآ  248 و  دوشیم ؟ عفد  الاب  فرط  هب  رـساق  راشف  طـسوت  اـی  عبطلاـب  بآ  ریز  رد  سوبحم  ياوه  اـیآ  هکنیا : دـننام  و 
نالف دض  تکرح  نالف  ایآ  دننام ، تسا ، ملع  عوضوم  یتاذ  ضرع  ای  تسا : ملع  عوضوم  یتاذ  ضارعا  زا  هچنآ  اّما  249 و  بلق ؟ ای  تسا 

یعون یتاذ  ضرع  ای  250 و  تسا ؟ تکرح 
200 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

، ملع عوـضوم  یتاذ  ضرع  يارب  تسا  یتاذ  ضرع  اـی   251 دوشیم ؟ ندـش  مرگ  بجوم  دیـشروخ  رون  ایآ  دـننام : تسا  ملع  عوضوم  زا 
تـسا یتاذ  ضرع  ای  تسا ، مسج  یتاذ  ضرع  تکرح  دوخ  هک  تسا  تکرح  ضراع  نامز  اریز  تسا ؟ نوکـس  زا  دـعب  نامز  ایآ  دـننام :

زا یـضعب  ضراوع  زا  ندش  دنک  اریز  تسا ؟ نوکـس  لّلخت  زا  یـشان  تکرح  ندش  دـنک  ایآ  دـننام : ملع ، عوضوم  یتاذ  ضرع  عون  يارب 
. دنوشیمن دنک  هک  دنراد  تخاونکی  تباث و  تعرس  تاکرح  زا  رگید  یضعب  هکنیا  يارب  تسا : تاکرح 

ۀلوهجم یه  یتلا  ال  ۀینإلا ، اهیف  بلطت  ۀینإلا و  ۀلوهجم  اهنأ  یلع  ۀـلأسملا  یف  لومحملا  نإ  لوقنف : لومحملا  ۀـیحان  نآلا  دـصقنل  و  ( 267)
. ۀلصحم عوضوملا  ۀعیبط  تناک  اذإ  امهنم  اعمتجم  ائیش  وأ  لصف ، وأ  سنج  ۀعیبط  نوکی  نأ  زوجی  ال  ۀینإلا ، نود  ۀیمللا  اهیف  بلطت  ۀیمللا و 

ناک نإ  و  تملع ؛ دـق  امک  ءیـشلا  ققحت  اذإ  ءیـشلل  دوجولا  ۀـنیب  نوکت  نأ  بجی  ءیـشلا  دـح  یف  ذـخؤت  یتلا  ۀـیتاذلا  تالومحملا  نإـف 
، طسوأ دحب  ام  هجوب  نیبت  نأ  نکمی  دق  تایلوألا  نإف  سایق ؛ وهف  طسوأ  دحب  نایب  لک  سیل  نکل  طسوأ : دحب  نیبت  نأ  اهـضعب  یف  نکمی 

سیل و  لومحملا . نیب  عوضوملا و  نیب  طسویف  رغصألل ، کلذک  طسوألا  لعجی  وأ  همـسر ، وأ  لومحملا  ّدح  طسوألا  دحلا  لعجی  نأ  لثم 
اذإ مّللا  یلع  اسایق  نوکی  و  تابثلا ؛ ّیفخ  یلع  ناک  اذا  ۀنابإلا  تابثإلا و  یلع  اسایق  نوکی  امنإ  سایقلا  نإف  قیقحتلا : دـنع  اسایق  کلذ  لثم 
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نوکی نأ  زوجی  امم  وهف  لصف ، وأ  سنج  وأ  ّدح  وه  له  لومحملا  اذه  نأ  بلط  امأ  و  ناقرتفی . دق  ناعمتجی و  دـق  و  مللا . ّیفخ  یلع  ناک 
نم و  ام ؛ ۀعیبط  ساسح  وه  ام  ۀهج  نم  ساسحلا  نإف  نافلتخم . نارمأ  ءیشل  الـصف  وأ  ام  اسنج  هنوک  ام و  ۀعیبط  ءیـشلا  نوک  نأل  ابولطم :

سیل وأ  ناسنألل  سنج  وه  له  هنأ  اذـه  لـثم  یف  لکـشی  اـمنإ  نوکی  نأ  هبـشیف  سنج . لـصف  وه  ناـسنإلا ، یلإ  ساـیقلاب  و  يرخأ ، ۀـهج 
. سیل وأ  هسنجل  وأ  هل  لصف  وه  له  وأ  سنجب ،

. مومعلا رابتعا  هل  ربتعا  اذإ  سنج  لصف  وأ  اسنج  نوکی  نأ  هنأش  نم  ام  ینعم  وه  ام  ۀهج  نم  دوجوم  ناسنإلل  وه  له  هنأ  لکشی  و ال 
بلط نآ  ّتینا  هلئـسم  رد  دـشاب و  لوهجم  نآ  ّتینا  هک  یتروص  رد  هلئـسم ، لومحم  میئوـگیم : هدرک و  دـصق  ار  لوـمحم  کـنیا  ( 267)

تعیبط هک  تسین  زیاج  دـشاب ، هدوب  مولعم  عوضوم ، تعیبط  هاـگره  ددرگ ، بلط  تیمل  هلئـسم  رد  دـشاب و  لوهجم  تیمل  هکنیا  هن  دوش ،
هک تسا  بجاو  دنوشیم  ذخا  یـش  دح  رد  هک  یتاذ  تالومحم  یتسناد  البق  هچنانچ  هکنیا  يارب  دشاب . اهنآ  عومجم  ای  لصف ، ای  سنج 

دوجولا نّیب  یش  هب  تبسن  دشاب  هدش  هتخانش  مولعم و  ءیش  هاگره 
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دح قیرط  زا  هک  ینایب  ره  نکل  دنوش ، نییبت  طسوا  دح  قیرط  زا  یتاذ  تالومحم  نیا  تاقوا  زا  یضعب  رد  هک  دراد  ناکما  دنچره  دنـشاب .
دح هکنیا  دـننام  دـنوش ، نییبت  طسوا  دـح  اـب  يوحن  هب  هک  دراد  ناـکما  یهاـگ  مه  تاـیلوا  یتح  اریز  تسین ، ساـیق  دوش  ماـجنا  طـسوا 

هطساو لومحم  عوضوم و  نیب  ددرگ و  ظاحل  نینچ  رغـصا  دح  هب  تبـسن  طسوا  دح  ای  و  دوش ، هداد  رارق  طسوا  دح  نآ ، مسر  ای  لومحم 
فـشک يارب  اـی  و  توبثلا ، یفخ  يرما  نتخاـس  نشور  تاـبثا و  يارب  اـی  ساـیق  اریز  تسین : یـسایق  اـقیقحت  يزیچ  نینچ  یلو  دریگ . رارق 

ود نیا  زا  یکی  طقف  یهاگ  دوشیم و  عمج  سایق  کی  رد  رما  ود  ره  یهاگ  و  ددرگیم ، لیکشت  تسین  نشور  شاتیمل  هک  هچنآ  تیمل 
: تسا زیاج  تسا ، لصف  ای  سنج  ای  دح  لومحم  نیا  ایآ  هکنیا  بلط  اّما  دوشیم . حرطم  سایق  کی  رد  رما 

زا تیـساسح  الثم  تسا . فلتخم  زیچ  ود  رگید ، رما  کی  لصف  اـی  سنج  ناونع  هب  نآ  ندوب  تعیبط و  ناونع  هب  يزیچ  ندوب  هکنیا  يارب 
دناوتیم هک  هچنآ  اجنیا  رد  تسا . سنج  لصف  ناسنا ، هب  تبـسن  رگید و  تهج  زا  و  تسا ، تعیبط  کـی  تسا  تیـساسح  هک  تهج  نآ 

تسا ناسنا  سنج  لصف  ای  ناسنا و  لصف  تیساسح  ایآ  ای  و  هن ، ای  تسا  ناسنا  سنج  تیساسح  ایآ  هک  تسا  نیا  دوش  عقاو  لاکشا  دروم 
تینأش نیا  تسا و  ینعم  کی  هک  تهج  نآ  زا  تسا  دوجوم  ناسنا  يارب  تیساسح  ایآ  هک  دوشیمن  عقاو  لاکشا  دروم  هتکن  نیا  و  هن ، ای 

. دریگ رارق  سنج  لصف  ای  سنج  دوش ، رابتعا  ماع  روط  هب  هاگره  هک  دراد  ار 
ئدابملا یلع  هبنی  امک  ةرطفلا  میلـس  سیل  نم  اّم ، ناـیبب  تایتاذـلا  ۀـموقملا  تـالومحملا  هذـه  لاـثمأ  دوجو  یلع  اـضیأ  هبنی  دـق  و  ( 268)
بوسنم وه  ام  ۀهج  نم  الثم  فرعف  هرهوج : قّقحت  نکی  مل  هضراوعب و  فرع  ناک  اذإ  ام  ءیـشل  اهدوجو  یلع  نهربی  دـق  اضیأ  و  ۀـیلوألا .

نکل و  سفنلا . سنج  رهوجلا  و  رهوجب ؛ سیل  وأ  رهوج  سفنلا  له  بلطن  انأ  لثم  هتاذ : فرع  نکی  مل  لاعفنا و  وأ  لـعف  هل  وأ  ءیـش ، یلإ 
اهنع ردـصت  و  هل ، ام  لامک  ندـبلا و  یلإ  ۀـفاضم  یه  ام  ۀـهج  نم  اهانفرع  نکل  و  اهتاذـب ، سفنلا  انفرع  دـعب  نکن  مل  اذإ  اذـه  بلطن  اـمنإ 
انفرع نوکن  الف  اهتاذ ، انفرع  ام  دعب  نوکنف  طقف ؛ اذکل  أدبم  اذک و  لامک  وه  ءیش  اهنأ  ۀهج  نم  اهانفرع  اذإ  ۀلمجلاب  و  ۀیناویحلا . لیعافألا 
سنج رمألا  کلذ  اهیلع - رخآ  رمأ  لمح  بلطن  مث  اـهتاذ  ۀـقیقح  انعـضو  نکن  مل  اذإـف  اـهیلع . اهـسنج  لـمح  اـنبلط  مث  اهانعـضو  اـهتاذ و 
بلطی يذلا  اذه  هل  ضرعی  لوهجم  رخآ  ءیـشل  اسنج  ناک  لب  ۀیـضقلا ؛ یف  عوضوملل  اسنج  ۀقیقحلاب  انبلط  یف  لومحملا  نکی  مل  اهتادل -
بلطن امک  طقف : مسا  امهنم  اندـنع  لب  بولطملا ، عوضوملا و  ینعم  انلـصح  دـق  نوکن  ثیح ال  بلطلا  اذـه  قفتی  اـم  اریثک  و  هل . لومحملا 

و عوضوم ، یف  دوجوملا ال  هنأ  انفرع  و  رهوجلا ، ام  ۀقیقحلاب  انفرع  انک  اذإ  انإف  مأ ال : رهوج  ةروصلا  له 
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ناک و  اهب ، موقتت  لب  ةداملا ، کلت  اهنود  موقت  ـال  ةداـمل  ۀـئیه  لـک  ةروصلا  تناـکف  ةروصلا - اـم  اـنفرع  و  عوضوملا ، اـم  ۀـقیقحلاب  اـنفرع 
ۀئیهلا تناک  وأ  اهلدـب ؛ فلخی  ءیـش  ۀـئیهلا و ال  نکت  مل  نإ  امهیف و  یتلا  ۀـئیهلا  نود  موقتم  لباق  وأ  تاذـلا ؛ ۀـمّوقتم  ةدام  لک  عوضوملا 
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نم اندـنع  ناک  اذإ  نکل  و  طسو . یلإ  جـتحن  مل  رهوج و  ةروصلا  نأ  انفرع  لباق - وأ  ةدام  وه  يذـلا  رمألا  کـلذ  موقت  دـعب  تقحل  ۀـمزال 
. سایقلا یلإ  ۀجاح  ریغ  نم  سیقن  جتحن و  انذخأ  لایخ ، رهوجلا  نم  لایخ و  ةروصلا 

، دوشیم هداد  هبنت  نایب  یعون  اب  درادـن  ملاس  ترطف  هک  یـسک  يارب  تسا  تایتاذ  مّوقم  هک  تالومحم  نیا  لاثما  یهاـگ  نینچمه  ( 268)
هماقا ناـهرب  يزیچ  يارب  یتاذ  تـالومحم  نیا  دوجو  رب  یهاـگ  نینچمه  ددرگیم . عقاو  هیبنت  دروم  هاـگ  زین  یلوا  يداـبم  هک  روطناـمه 
تهج زا  زیچ  نآ  الثم  دشاب ، هدشن  هتخانـش  شتقیقح  رهوج و  دشاب و  هدش  هتخانـش  شـضراوع  اب  زیچ  نآ  هک  تسا  ینامز  نآ  دوشیم و 

: دشاب هدشن  هتخانـش  شتاذ  تسا و  لاعفنا  لعف و  ياراد  هک  دشاب  هدش  هتخانـش  تهج  نیا  زا  ای  دـشاب ، هدـش  هتخانـش  زیچ  کی  هب  تبـسن 
بلط یناـمز  ار  رما  نیا  اـم  اـجنیا  رد  نکل  تسا . سفن  سنج  رهوـج  و  هن ، اـی  تسا  رهوـج  سفن  اـیآ  هک  مینکیم  بلط  ار  نیا  اـم  ـالثم 
ندب يارب  یلامک  هکنیا  تسا و  ندب  هب  بوسنم  هک  میشاب  هتخانـش  تهج  نیا  زا  ار  نآ  هکلب  میـشاب ، هتخانـشن  ار  سفن  تاذ  هک  مینکیم 

زیچ نالف  ءادـبم  لامک و  هک  میاهتخانـش  تهج  نیا  زا  ار  نآ  ام  هک  ینامز  هصالخ  دوشیم . رداص  نآ  زا  یتایح  یناویح و  لاعفا  و  تسا ،
سپ میاهدرک . بلط  نآ  رب  شاسنج  لمح  زا  هداد و  رارق  عوضوم  ار  نآ  یلو  میاهتخانشن ، ار  شتاذ  سپ  میاهتخانـشن ، ار  شتاذ  و  تسا ،

تروص نیا  رد  تسا - سفن  سنج  رما  نآ  میـسرپیم - نآ  رب  رگید  رما  لـمح  زا  و  میاهدادـن ، رارق  عوضوم  ار  سفن  تاذ  تقیقح  نوـچ 
نیا عوضوم  و  تسا ، هتخانـشان  ناـمیارب  هک  تسا  يرگید  زیچ  سنج  هکلب  تسین . هیـضق  عوضوم  سنج  تقیقح  رد  اـم  شـسرپ  لومحم 
طقف میشاب و  هتخانـشن  ار  بولطم  عوضوم و  ینعم  ام  هک  ینامز  شـسرپ  عون  نیا  اسبهچ  و  دوشیم . ضراع  هتخانـشان  زیچ  نآ  رب  لومحم 

هک مینادب  ار  رهوج  یقیقح  ینعم  هاگره  هک  هن : ای  تسا  رهوج  تروص  ایآ  میـسرپیم  الثم  هک  روطنامه  دـیآ : شیپ  مینادـب ، ار  نآ  مسا 
یتئیه ره  زا  تسا  ترابع  تروص  و  تسیچ - تروص  هک  مینادب  مینادـب و  ار  عوضوم  یقیقح  ینعم  و  تسا ، عوضوم  رد  هن  دوجوم  ینعی 

هک تسا  یلباق  ای  تسا ، تاذلاب  موقتم  هدام  ره  عوضوم  و  دنکیم ، ادیپ  ماوق  نآ  هب  هدام  هکلب  درادـن ، ماوق  هدام  نآ  نودـب  هک  هّدام  يارب 
هک رما ، نیا  مدقت  زا  دعب  هک  دشاب  مزال  تئیه  دنچره  ای  دشابن ، نآ  نیـشناج  تئیه و  نیا  دنچره  دراد ، ماوق  نآ  رد  دوجوم  تئیه  نودـب 

زا افرص  رگا  اّما  تسین . طسوا  دح  هب  يزاین  تسا و  رهوج  تروص  هک  میاهتسناد  تروص  نیا  رد  ددرگ - نآ  قحال  تسا ، لباق  ای  هدام 
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. دشاب سایق  هب  يزاین  تقیقح  رد  هکنیا  نودب  مینکیم ، سایق  لالدتسا و  هب  عورش  میشاب ، هتشاد  یلایخ  يروصت  رهوج  تروص و 
ساـنجأ و  ۀـیتاذلا ، اهـضارعأ  نم  اـهتالومحم  تناـک  ۀعانـصلل ، عوضوملا  نم  اـهتاعوضوم  تناـک  اذإ  لـئاسملا  تاـبولطملا و  لـب  ( 269)

سنج نم  اـهتالومحم  نوـکت  نأ  زاـج  ۀـیتاذلا ، هضارعا  نم  اـهتاعوضوم  تناـک  نإـف  اهـضارعأ . ضارعأ  اهـضارعأ و  لوـصف  اهـضارعأ و 
نوـکت دـق  و  اـهارجم . يرجی  اـم  اـهلوصف و  يرخأ و  ضارعأ  ساـنجأ  هضارعأ و  ضارعأ  هضارعأ و  هلوـصف و  هعاوـنأ و  نم  عوـضوملا و 

سنج هیبش  وه  امل  ۀـیتاذ  ضراوع  و  ددـعلا ، ۀـسدنهلا و  ملع  یف  ةاواسملاک  سنجلل  ۀـیتاذ  ضراوع  تاعوضوملا  نم  نیفنـصلا  تالومحم 
یعیبطلا ملعلا  یف  تلمعتـسا  اذإ  اضیأ  ةداضملا  و  دوجوملاب . ۀـصاخلا  ضراوعلا  نم  لعفلا  ةوقلا و  نإف  یعیبطلا : ملعلا  یف  لعفلا  ةوقلاـک و 

ۀکرحتم و ریغ  امإ  یضایرلا  ملعلا  تاعوضوم  نأل  یضایرلا  ملعلا  لئاسم  یف  ۀلومحم  نوکت  امنإ ال  و  هسنجب . ۀصاخلا  ضراوعلا  نم  تناک 
. دادضألا نیب  ریغتلل  ةأیهمف  یعیبطلا  ملعلا  تاعوضوم  امأ  و  ۀهج . لک  نم  اهتاکرح  قفتت  مل  نإ  و  اهیف ، ةداضم  ۀکرحلا ال  ۀهباشتم  امإ 

ضارعا و سانجا  زا  و  یتاذ ، ضارعا  زا  لئاسم  نیا  تالومحم  دشاب ، تعانص  عوضوم  زا  لئاسم  تابولطم و  عوضوم  هاگره  هکلب  ( 269)
نیا رد  دـشاب ، تعانـص  عوضوم  یتاذ  ضارعا  زا  لئاسم  عوضوم  رگا  و  دوب . دـهاوخ  تعانـص  عوضوم  ضارعا  ضارعا  ضارعا و  لوصف 

رگید و ضارعا  ساـنجا  ضارعا و  ضارعا  ضارعا و  لوصف و  عاونا و  زا  عوضوم و  سنج  زا  لـئاسم  تـالومحم  هک  تسا  زیاـج  تروص 
[ تعانـص  ] عوضوم سنج  یتاذ  ضراوـع  زا  عوضوم 252 ، عون  ود  ره  تالومحم  یهاگ  و  دـشاب . اـهنآ  يارجم  يراـج  اـهنآ و  لوصف 

دننام تسا  تعانـص ] عوضوم   ] سنج هیبش  هک  تسا  يزیچ  یتاذ  ضراوع  زا  یهاگ  و  باـسح ، هسدـنه و  ملع  رد  تاواـسم  دـننام  تسا ،
زا دوش  لامعتسا  یعیبط  ملع  رد  تیدض  هاگره  الثم  نینچمه  تسا . دوجوم  صاخ  ضراوع  زا  لعف  هوق و  اریز  یعیبط ؛ ملع  رد  لعف  هوق و 
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تاـعوضوم اریز  دوشیمن ، عقاو  لومحم  یـضایر  ملع  لـئاسم  رد  لـیلد  نیا  هب  تیدـض ]  ] و تسا . یعیبط ] مسج   ] سنج صاـخ  ضراوع 
ناسکی تهج  ره  زا  ناشتاکرح  دـنچره  تسین ، نآ  رد  یتیدـض  هک  تسا  هباشتم  اهنآ  تکرح  اـی  تسا و  كرحتم  ریغ  اـی  یـضایر  ملع 

. دنتسه ایهم  دادضا  نیب  ّریغت  يارب  یعیبط  ملع  تاعوضوم  اّما  دشابن ،
ادح اّم  مّوقم  لعجی  نأ  حلصیف  ۀینإلا  نود  ۀیمللا  وه  بولطملا  ناک  اذإ  امأف  ( 270)
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هنإف كردملاک  رغصألل : نوکت  هتبـسن  و  طسوألل ، الوأ  ربکألا  نوکی  ذإ  هل : ربکألا  دوجول  ۀلع  طسوألا  ناک  اذإ  رخآ  موقم  هب  نیبی  طسوأ 

. ناسنإلل مث  ساحلا  قطانلل و  الوأ 
دوش و هداد  رارق  طسوا  دـح  مّوقم  کی  هک  درادـن  لاکـشا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، تینا ، هن  ّتیمل و  زا  ترابع  بولطم  هاگره  اـّما  ( 270)

نآ قیرط  زا  طسوا و  دح  يارب  لّوا  ربکا  دـح  اریز  دـشاب . رگید  مّوقم  رد  ربکا  دوجو  تلع  طسوا  دـح  نیا  رگا  دـنک  نییبت  ار  رگید  مّوقم 
. تسا قداص  ناسنا  يارب  سپس  ساسح و  قطان و  يارب  الّوا  هک  ناسنا  ندوب  كردم  ندیمهف  دننام  تسا : تباث  رغصا  دح  يارب 

ۀتبلأ ۀـیناهربلا  تامدـقملا  یف  الومحم  نوکی  نأ  حلـصی  الف  ۀـیناهربلا  لئاسملا  یف  الومحم  نوکی  نأ  حلـصی  مل  ام  لک  نإ  لوقأ  و  ( 271)
یف اـهعاونأ  یلع  ۀـلومحم  نوکت  نأ  زوـجی  اـهنإف  اههبـشی  اـم  لوـصفلا و  ساـنجألا و  ـالإ  ۀـماع ، ئداـبم  وأ  ۀـصاخ  ئداـبم  تناـک  ءاوـس 

. تامدقملا
، بلطیف أدـتبی  نأ  زوجی  ضرعلا  نأ  امک  نوکی  و  رغـصألل . ایتاذ  اضرع  طـسألا  و  الـصف ، وأ  طـسوألل  اـسنج  ربکـألا  نوکی  نأ  زوجی  هنإـف 
. طسوألل ایتاذ  اضرع  ربکألا  و  الصف ، وأ  رغـصألل  اسنج  طسوألا  نوکی  نأ  زوجی  اضیأ  و  هلـصف . وأ  هسنج  بلطیف  أدتبی  نأ  زوجی  کلذکف 

. تالومحملا ۀلمج  یف  لوصفلا  سانجألا و  لخدت  ۀهجلا  هذه  نمف 
تامّدقم رد  هک  تشاد  دـهاوخن  تیحالـص   253 دوش ، عقاو  لومحم  یناـهرب  لـئاسم  رد  هک  درادـن  تیحالـص  هچنآره  میئوگیم  ( 271)

، تساهنیا هب  هیبش  هچنآ  لوصف و  سانجا و  رگم  دوش ، عقاو  لومحم  دنـشاب ، ماع  يدابم  ای  صاخ  يدابم  تامّدـقم  نیا  هاوخ  زین ، یناهرب 
نآ لصف  ای  طسوا  سنج  ربکا  تسا  زیاج  هکنیا  رطاخ  هب  دـنوش . عقاو  دوخ  عاونا  لومحم  تامّدـقم  رد  لوصف  سانجا و  تسا  زیاج  اریز 

سنج طسوا  تسا  زیاج  زین  و  دوش . عقاو  بلط  دروم  ءادـتبا  ضرع  تسا  زیاج  هک  روطناـمه  دـشاب . رغـصا  یتاذ  ضرع  طـسوا  و  دـشاب ،
. دنوشیم لخاد  تالومحم  يهلمج  رد  لوصف  سانجا و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشاب . طسوا  یتاذ  ضرع  ربکا  و  نآ ، لصف  ای  رغصا 

. سنجلا وأ  لصفلا  طّسوی  نأ  زاج  ءیـشلل ، هنم  حضوأ  هسنجل  وأ  ءیـشلا  لصفل  یتاذلا  ضرعلا  دوجو  نوکی  نأ  نکمی  ناک  اذإ  و  ( 272)
و فرعألا : اذه  طسوی  نأ  زاج  ءیشلل ، فرعأ  ضرعلاب  لوصفملا  وأ  ءیشلل ، فرعأ  ضرعلا  عون  نوکی  نأ  نکمی  ناک  امل  کلذک  و 

205 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یلع لمحی  الأ  سنجلا  قح  نم  ناک  امل  لاق : بلاطم و  بلط  نإف  دودحملا . هجولا  یلع  الإ  عقی  سیلف  رغصألل  اموقم  ربکألا  نوکی  نأ  امأ 

لمحی امم ال  سیل  تملع - امک  سنجلا - نأ  کلذ  نع  باوجلاف  هسنج ؟ دوجو  فرعی  رغـصألا و ال  یف  عونلا  دوجو  فرعی  فیکف  عونلا 
هذـه یف  امهنیب  ۀبـسنلا  ۀـتبلأ  عاری  مل  و  لابلاب ، عونلا  ینعم  و  لابلاب ، هانعم  رطخی  مل  ام  لب  ۀـتبلأ ، لمحلا  هوجو  نم  اهجو  عونلا  یلع  ۀـلمج 

الومحم لابلاب  عاونلا  رطخی  نأ  زوجی  و  سنجلا . یلإ  نهذلا  تفتلی  لابلاب و ال  عونلا  رطخی  نأ  زوجیف  نهذـلا . نع  بیغی  نأ  نکمأ  لاحلا ،
هیلع لمحی  ام  یلع  لعفلاب  لمح  لابلاب  عونلا  عم  رطخأ  اذإ  هنکل  لمحی ؛ الف  لابلاب  لعفلاب  هلمح  سنجلا و ال  ذئنیح  رطخی  ءیـش و ال  یلع 
هایإ رطخملا  نإف  یلوأ : کلذ  و  ۀتبلإ . لابلاب  سنجلا  رطخی  مل  هیلع ، عونلا  لمح  یلإ  تفتلی  مل  هدـحو و  عوضوملا  کلذ  ضرف  نإف  عونلا .

؟ ۀتبلإ رطخی  مل  اذإ  فیکف  لابلاب . سنجلا  رطخی  رطخی و ال  ناک  لابلاب 
زیاج دشاب ، حضاو  ءیـش  دوخ  هب  یتاذ  ضرع  توبث  زا  ءیـش  سنج  ای  لصف  هب  یتاذ  ضرع  توبث  هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  هاگره  ( 272)

. دوش هداد  رارق  طسوا  دح  سنج  ای  لصف  تسا 
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نیا تسا  زیاـج  دـشاب ، فرعا  ءیـش  هب  تسا  هدـش  هداد  زییمت  ضرع  قیرط  زا  هچنآ  اـی  ضرع  عون  توبث ]  ] دراد ناـکما  نوچ  روـطنیمه 
یسک رگا   255 دودحم . یهجو  رب  رگم  دوشیمن  عقاو  نیا   254 دشاب ، رغصا  مّوقم  ربکا  هکنیا  اّما  دوش . هداد  رارق  طسوا  دح  فرعا  رما ] ]

دوشیم هتخانـش  رغـصا  رب  عون  توبث  هنوگچ  دیدرک ] ضرف  نینچ  اریز   ] دوش لمح  عون  رب  هک  تسا  نیا  سنج  قح  هک  اجنآ  زا  دـیوگب :
هک روطناـمه  سنج - هک  تسین  روـطنیا  هـّتبلا   257 هک : تسا  نـیا  باوـج   256 دوشیمن ؟ هتخانـش  رغـصا ] رب   ] عوـن سنج  توـبث  یلو 

هداد روطخ  نهذ  هب  عون  يانعم  سنج و  يانعم  هک  ینامز  ات  هکلب  دوشیمن ، عقاو  لومحم  لمح ، هوجو  زا  یهجو  چـیه  هب  اقلطم  یتسناد -
نهذ هب  عون  تسا  زیاج  و  دـشاب . بیاـغ  نهذ  زا  سنج  موهفم  تسا  نکمم  دوشن ، هتفرگ  رظن  رد  لاـح  نیا  رد  اـهنآ  نیب  تبـسن  دوشن و 
یلو دوش  هداد  روطخ  نهذ  هب  زیچ  کی  لومحم  ناونع  هب  عون  هک  تسا  زیاـج  و  دـشابن . عون ] نآ   ] سنج تفتلم  نهذ  دوش و  هداد  روطخ 
سنج هاگره  نکل  دش . دهاوخن  لمح  سنج  تلاح  نیا  رد  دوشن ، هداد  روطخ  نهذ  هب  لعفلاب  تروص  هب  نآ  لمح  سنج و  لاح  نیا  رد 
ضرف ییاهنت  هب  عوضوم  نیا  رگا  سپ  دش . دهاوخ  لمح  لعفلاب  دوش ، لمح  نآ  رب  عون  هک  هچنآ  رب  دوش  هداد  روطخ  نهذ  هب  عون  هارمه 

عون طقف  هک  سک  نآ  هک  تسا  یهیدب  نیا  و  دـش ، دـهاوخن  هداد  روطخ  نهذ  هب  سنج  هتبلا  دـشابن ، هجوت  دروم  نآ  رب  عون  لمح  دوش و 
امتح هکنیا  هب  دسرهچ  دـهدیمن ، رارق  هجوت  دروم  ار  سنج  یلو  دـهدیم  رارق  هجوت  دروم  ار  عون  عقاو  رد  دـهدیم  رارق  هجوت  دروم  ار 

. دشاب هدادن  رارق  هجوت  دروم  مه  ار  عون 
206 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

کلذ و  اهتاعوضوم . ببـسب  وه  ۀـیقیقحلا  مولعلا  فـالتخا  نإ  لوقن  ( 273  ) لصفم لوقب  اهکارتشا  مولعلا و  فـالتخا  یف  عباـسلا  لـصفلا 
: لوقن لوألا و  هجولا  ماسقأ  لصفنل  و  دحاو . عوضوم  فالتخا  امإ  تاعوضوملا و  فالتخا  امإ  ببسلا 

لصفم روط  هب  اهنآ  كارتشا  مولع و  فالتخا  رد  متفه  لصف 

کی فالتخا  ای  تسا ، تاعوضوم  فـالتخا  اـی  ببـس  نیا  و  تساـهنآ . تاـعوضوم  ببـس  هب  یقیقح  مولع  فـالتخا  میئوگیم : ( 273)
: میئوگیم هداد و  رارق  لیصفت  دروم  ار  لّوا  هجو  ماسقا  دحاو 258 . عوضوم 

نم ءیـش  سیلف  ۀـسدنهلا ، باسحلا و  یعوضوم  فالتخا  لثم  ۀـلخادم - ریغ  نم  قالطإلا  یلع  امإ  مولعلا  تاعوضوم  فالتخا  نإ  ( 274)
نوکی نأ  امإ  نیهجو : یلع  اذـه  و  ءیـش . یف  رخآلا  كراشی  امهدـحأ  نوکی  نأ  لثم  ۀـلخادم  عم  امإ  و  کلذ - عوضوم  یف  اذـه  عوضوم 

كرتشم و ءیـش  نیعوضوملا  یف  نوکی  نأ  امإ  و  عونلاب . ۀـصاخلا  ضارعألا  وأ  عونلاک  صخأ  رخآلا  و  سنجلاک ، معأ  نیعوضوملا  دـحأ 
: قالخألا ملع  بطلا و  ملع  لثم  نیابتم  ءیش 

ملع صتخی  و  هئاصعأ ، ناسنإلا و  دـسج  یف  رظنلاب  بطلا  صتخی  مث  ناویح ، ناسنإلا  ام  ۀـهج  نم  ناسنإلا  سفن  يوق  یف  ناکرتشی  امهنإف 
. ۀیلمعلا اهاوق  ۀقطانلا و  سفنلا  یف  رظنلاب  قالخألا 

زا يزیچ  هک  هسدـنه ، باسح و  عوضوم  فالتخا  لثم  تسا - مهرد  لخادـت  نودـب  قالطا و  وحن  هب  ای  مولع  تاعوضوم  فالتخا  ( 274)
اب يزیچ  رد  اهنآ  تاعوضوم  زا  یکی  هکنیا  دننام  تسا ، مهرد  لخادت  هارمه  ای  و  دوشیمن - تفای  هسدنه  عوضوم  رد  باسح  عوضوم 
ای عون  دننام  تسا  صخا  يرگید  و  سنج ، دننام  تسا  ّمعا  عوضوم  ود  زا  یکی  ای  تسا : مسق  ود  مّود ] ّقش   ] نیا دراد و  كارتشا  يرگید 

هجو ياراد  قوف  عوضوم  ود  ای  و  عون ، يهصاخ  ضارعا 
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ناـسنا هک  تهج  نیا  زا  ناـسنا  سفن  ياوق  رد  ییوس  زا  ملع  ود  نیا  اریز  قـالخا ، ملع  بط و  ملع  دـننام  دنتـسه  نیاـبت  هجو  كارتـشا و 
هقطان سفن  یسررب  هب  قالخا  ملع  دراد و  صاصتخا  ناسنا  ياضعا  دسج و  یسررب  هب  بط  رگید  يوس  زا  دنراد و  كارتشا  تسا  ناویح 

. تسا صتخم  نآ  یلمع  ياوق  و 
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دحاولا و مومع  لثم  مزاوللا  مومع  وأ  سنجلا  مومع  ّصاخلل  همومع  هیف  ماعلا  نوکی  نأ  امإف  نیمسقلا  نیذه  نم  لوألا  مسقلا  امأ  و  ( 275)
و تامـسجملا ، نم  اهنأ  یلع  تاطورخملا  یف  رظنلاک  وهف  عونلل  سنجلا  مومع  هیف  همومع  يذلا  امأ  و  مسقلا . اذه  نآلا  رّخونل  و  دوجوملا .

عوضوم نإف  یقیسوملا : عوضوم  یعیبطلا و  عوضوم  لثمف  عونلا  ضراعل  سنجلاک  همومع  يذلا  امأ  و  ریداقملا . نم  اهنأ  یلع  تامـسجملا 
. یعیبطلا ملعلا  عوضوم  نم  عون  ضراع  یقیسوملا 

تیمومع ای  تسا ، سنج  تیمومع  صاخ  عوضوم  هب  تبـسن  ماع  عوضوم  تیمومع  هک  تسا  نیا  اـی  مسق ، ود  نیا  زا  لّوا  مسق  اـما  ( 275)
نآ تیموـمع  هچنآ  اـّما  مینکیم . لوـکوم  دـعب  هب  ار  ریخا  مسق  نیا  زا  ثـحب  اـم  و  تـسا . دوـجوم ، دـحاو و  دـننام  مزاوـل ، تیموـمع  نآ 

ياـهزیچ زا  ثحب  دـننام  تسا و  رادمسج  ياـهزیچ  زا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  تاـطورخم  زا  ثحب  دـننام  تسا  عون  يارب  سنج  تیمومع 
یعیبط ملع  عوضوم  دننام  تسا ، عون  ضراع  يارب  سنج  دننام  نآ  تیمومع  هچنآ  اّما  و  تسا . ریداقم  زا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  رادمسج 

. تسا یعیبط  ملع  عوضوم  زا  یعون  ضراع  یقیسوم  ملع  عوضوم  اریز  تسا ، یقیسوم  ملع  عوضوم  و 
. معألا یف  رظنلا  نم  اءزج  هیف  رظنلا  نوکی  یتح  هملع  یف  معألا و  ۀلمج  نم  صخألا  لعجی  مسق  نیمسق : یلع  همـسقن  مسقلا  اذه  و  ( 276)

. هتحت املع  هلعجی  نکل  و  معألا . یف  رظنلا  نم  اءزج  هیف  رظنلا  لعجی  معألا و ال  نم  صخألا  درفی  مسق  و 
هک يوـحن  هب  دـهدیم  رارق  معا  هب  ملع  رد  معا و  يهلمج  زا  ار  صخا  هک  یمـسق  مینکیم : میـسقت  مسق  ود  هـب  ار  ریخا  مـسق  نـیا  ( 276)

، دشابیمن معا  زا  ثحب  زا  یئزج  نآ ، زا  ثحب  دنکیم و  درفنم  معا  زا  ار  صخا  هک  یمـسق  و  دـشاب ، معا  زا  ثحب  زا  یئزج  نآ ، زا  ثحب 
. دوشیم عقاو  معا  هب  ملع  تلع  صخا  هب  ملع  نآ ، رد  نکل 

ببسب ّصخأ  راص  امنإ  نوکی  نأ  امإ  صخألا  نأ  وه  ماسقنالا  اذه  یف  ببسلا  و  ( 277)
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هعیمج لوانتی  لب  لاح ، نود  لاح  ءیش و  نود  هنم  ءیـشب  رظنلا  صتخی  الف  اعون ، راص  ام  ۀهج  نم  ۀیتاذلا  هضراوع  تبلط  مث  ۀیتاذ  لوصف 
. ۀسدنهلل تاطورخملا  لثم  کلذ  و  اقلطم :

راص دـق  ناک  نإ  و  صخألا ، یف  هرظن  نوکی  نأ  امإ  و  معـألا . عوضوملا  یف  رظنی  يذـلا  ملعلا  نم  اءزج  صخـألا  عوضوملاـب  ملعلا  نوکیف 
کلذ عبتت  ضراوع  ضعب  ۀـهج  نم  لب  اقلطم ، هتیعون  ۀـهج  نم  هل  ضرعی  ام  موقملا و  لصفلا  کلذ  ۀـهج  نم  سیلف  موقم ، لصفب  صخأ 
ملعلا نع  صخألاب  ملعلا  درفی  اذـه  و  طقف . ضرمی  حـصی و  ام  ۀـهج  نم  کلذ  نإف  ناسنإلا : ندـب  یف  بیبطلا  رظن  لثم  هقحاول ، لصفلا و 

. هتحت عوضوم  ملع  لب  یعیبطلا . ملعلا  نم  اءزج  سیل  بطلا  نأ  امک  هتحت . املع  هلعجی  معألاب و 
عوـن تهج  رد  نآ  یتاذ  ضراوـع  سپـس  ددرگیم و  صخا  یتاذ ، لوـصف  ببـس  هب  اـی  صخا  هک  تسا  نیا  میـسقت  نـیا  ببـس  و  ( 277)
ادـیپ صاـصتخا  رگید  لاـح  نودـب  نآ  زا  یلاـح  اـی  رگید  زیچ  نودـب  نآ  زا  يزیچ  هب  ثحب  تروص  نیا  رد  هک  ددرگیم ، بلط  شندوب 

، صخا عوضوم  هب  ملع  تروص  نیا  رد  هسدـنه . يارب  تاـطورخم  لـثم  دریگیم : ربرد  ار  تـالاح  نیا  ماـمت  قلطم  روطب  هکلب  دـنکیمن ،
هدش صخا  مّوقم  لصف  طسوت  صخا  دنچره  صخا ، نداد  رارق  رظنّدم  هکنیا  ای  و  دراد . رظنّدم  ار  معا  عوضوم  هک  تسا  یملع  زا  یئزج 
نیا زا  دعب  هک  تسا  یضراوع  تهج  زا  هکلب  تسین ، دوشیم  ضراع  نآ  رب  نآ  تیعون  تهج  زا  هچنآ  مّوقم و  لصف  نیا  تهج  زا  دشاب ،

، مسق نیا  و  دوشیم . ماجنا  ضرم  تحص و  تهج  زا  افرـص  هک  ناسنا ، ندب  رد  بیبط  رظن  دننام  دنوشیم ، ضراع  نآ  رب  قحا  ول  لصف و 
، تسین یعیبط  ملع  زا  یئزج  بط  هک  روطناـمه  دـهدیم . رارق  معا  هب  ملع  تحت  ار  نآ  دـنکیم و  درفنم  معا  هب  ملع  زا  ار  صخا  هب  ملع 

. دریگیم رارق  یعیبط  ملع  تحت  هک  تسا  یعوضوم  هب  ملع  هکلب 
صخأ و هب  راص  ام  ۀـهج  نم  هیف  رظنیف  ضراعی  و  افنـص ، هدرفی  لب  اعون  هلعجی  سیل  صخأ  هب  راص  يذـلا  ءیـشلا  نوکی  نأ  امإ  و  ( 278)

. هتحت املع  هلعجی  معألاب و  ملعلا  نع  صخألاب  ملعلا  درفی  اضیأ  اذه  و  همزلت . ۀیتاذ  ضراوع  ّيأ  ثحبیل  افنص ،
تروص نیا  رد  دهد ، رارق  درفنم  یفنـص  هکلب  دنادرگن ، معا  ملع  زا  یعون  ار  نآ  دـنکیم ، صخا  ار  ملع  عوضوم  هچنآ  رگا  اّما  و  ( 278)
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؛ تسا نآ  يهمزال  یتاذ  ضراوع  مادک  هک  دوش  ثحب  ات  دوشیم  رظن  هدنادرگ  فنـص  صخا و  ار  نآ  هک  هچنآ  تهج  زا  فنـص  نیا  رد 
. دهدیم رارق  معا  هب  ملع  تحت  هتخاس و  درفنم  معا  هب  ملع  زا  ار  صخا  هب  ملع  مه  هجو  نیا 

209 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
کلذ تحت  ملع  وه  لب  معـألا ، عوضوملاـب  ملعلا  نم  اءزج  سیل  اـهب  ملعلا  یتلا  ۀصـصخملا  تاـعوضوملا  ماـسقأ  نإـف  ۀـلمجلاب  و  ( 279)

: ۀعبرأ ملعلا -
معا هب  ملع  تحت  یملع  هکلب  هدوـبن  ّمعا  عوـضوم  هب  ملع  زا  یئزج  اـهنآ ، هب  ملع  هک  صخا ، تاـعوضوم  ماـسقا  یّلک ، روـط  هب  و  ( 279)

: تسا مسق  راهچ  دشاب ،
عوـضوملا قـحلت  یتـلا  قـحاوللا  یف  رظنیف  اـنیعم ، ۀـیتاذلا  ضارعـألا  نـم  اـضرع  صخأ  هـب  راـص  يذـلا  ءیـشلا  نوـکی  نأ  اهدـحأ  ( 280)

نم ءزج  ناسنإلا و  ندب  یف  رظنی  بطلا  نإف  یعیبطلا : ملعلا  تحت  وه  يذلا  بطلاک  طقف . ضراعلا  کلذ  هب  نرتقا  ام  ۀـهج  نم  صّـصخملا 
نع ثحبی  قالطإلا و  یلع  هیف  رظنی  ناسنإلا  ندب  یف  رظنی  يذلا  یعیبطلا  ملعلا  نم  ءزجلا  نکل  ناسنإلا . ندـب  یف  اضیأ  رظنی  یعیبطلا  ملعلا 

حصی و ام  ۀهج  نم  هیف  رظنیف  بطلا  امأ  و  هب . نرقی  طرش  ثیح  نم  ال  ناسنإ ، وه  ثیح  نم  هل  ضرعت  یتلا  قالطإلا ، یلع  ۀیتاذلا  هضراوع 
. ۀهجلا هذه  نم  هل  یتلا  هضراوع  نع  ثحبی  و  طقف . ضرمی 

زا طقف  هک  دوش  رظن  یقحاول  رد  افرص  دشاب و  نّیعم  یتاذ  ضارعا  زا  یـضرع  دوشیم ، صخا  نآ  اب  عوضوم  هک  هچنآ  هکنیا  لّوا  ( 280)
رظن ناسنا  ندـب  رد  بط  اریز  تسا ، یعیبط  ملع  تحت  هک  بط ، دـننام  دـنوشیم  هتخانـش  هتفاـی  صیـصخت  عوضوم  هب  ضراـع  نیا  تهج 
قلطم روط  هب  دنکیم ، رظن  ناسنا  ندب  رد  هک  یعیبط  ملع  ءزج  نآ  نکل  دـنکیم . رظن  ناسنا  ندـب  رد  زین  یعیبط  ملع  زا  یئزج  دـنکیم و 

ناـسنا هک  تهج  نآ  زا  دـنوشیم  ناـسنا  ضراـع  هک  یتاذ  ضراوع  نآ  دـنکیم ، ثحب  نآ  یتاذ  ضراوع  قـلطم  زا  هدرکن و  رظن  نآ  رد 
ضراوع زا  دنکیم و  رظن  ناسنا  ندب  رد  ضرم  تحـص و  تهج  زا  افرـص  بط  اّما  تسا . هدـش  نیرق  نآ  اب  هک  یطرـش  تهج  زا  هن  تسا 

. دنوشیم ناسنا  ضراع  تهج  نیا  زا  هک  دنکیم  ثحب  نآ  یتاذ 
ال عوضوملا ، تاذ  یف  هتئیه  عم  هنکل  و  ایتاذ ، سیل  ابیرغ  اضراع  معألا  نم  ّصخأ  راص  هب  يذـلا  ءیـشلا  نوکی  نأ  یناـثلا  مسقلا  و  ( 281)

نارتقا ۀـهج  نم  هل  ضرعت  یتلا  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  یف  رظن  و  ادـحاو ، ائیـش  بیرغلا  ضراعلا  کلذ  عم  عوضوملا  ذـخأ  دـق  و  ةدرجم . ۀبـسن 
. ۀسدنهلا وأ  تامسجملا  یف  رظنلا  تحت  ۀکرحتملا  رکألا  یف  رظنلا  لثم  هب ، بیرغلا  کلذ 
کی دوشیم  معا  زا  صخا  نآ ، يهلیسو  هب  صخا  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  مّود  مسق  ( 281)

210 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اهنآ فرـص  تبـسن  هکنیا  هن  دوش ، لـصاح  عوضوم  تاذ  رد  یتـئیه  هارمه  بیرغ  ضرع  نیا  نکل  یتاذ ، ضرع  هن  دـشاب  بیرغ  ضرع 

نیا نارتـقا  تهج  زا  هک  یتاذ  ضراوع  دوشیم و  یقّلت  دـحاو  ءیـش  کـی  بیرغ  ضراـع  نیا  هارمه  هب  عوـضوم  یهاـگ  و  دوـش . ظاـحل 
ای رادمسج  ياهزیچ  رد  رظن  تحت  هک  كرحتم  تارک  رد  رظن  لـثم  دنوشیم 259  هداد  رارق  رظنّدم  دـناهدش  ضراع  نآ  رب  بیرغ  ضرع 

. تسا هسدنه 
ذخأ دق  و  ةدرجم ، ۀبسن  نکل  هتاذ و  یف  ۀئیه  سیل  ابیرغ و  اضراع  معألا  نم  صخأ  راص  هب  يذلا  ءیشلا  نوکی  نأ  ثلاثلا  مسقلا  و  ( 282)
ذخأی هنإف  رظانملا  یف  رظنلا  لثم  هب  ۀبـسنلا  کلت  نارتقا  ۀهج  نم  هل  ضرعت  یتلا  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  یف  رظن  ادـحاو و  ائیـش  ۀبـسنلا  کلت  عم 

. ۀسدنهلا تحت  لب  ۀسدنهلا ، نم  تسیل  کلذل  یه  و  ۀیتاذلا . اهقحاول  یف  رظنی  اعوضوم و  کلذ  عضیف  رصبلاب  ۀنرتقم  طوطخلا 
نآ تاذ  رد  یتـئیه  یلو  تسا  بیرغ  ضرع  دوـشیم  معا  زا  صخا  نآ ، يهلیـسو  هب  صخا  هک  يزیچ  هـک  تـسا  نـیا  مّوـس  مـسق  ( 282)

يایتاذ ضراوع  رد  دنوشیم و  یقّلت  دـحاو  ءیـش  تبـسن ، نیا  هارمه  هب  صخا  نیا  یهاگ  دراد ، نآ  اب  ضحم  تبـسن  کی  هکلب  تسین ،
ار مشچ  اب  نیرق  طوطخ  هک  رظانم ، ملع  رد  رظن  لثم  دنریگیم ؛ رارق  رظندم  دنوشیم  ضراع  نآ  رب  نآ  اب  تبـسن  نیا  نارتقا  تهج  زا  هک 
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. تسا هسدنه  تحت  هکلب  تسین  هسدنه  زا  یئزج  نیا  و  دنکیم . رظن  نآ  یتاذ  قحاول  رد  دهدیم و  رارق  عوضوم  ار  نآ  هدرک و  ذخا 
نم یلعألا  ملعلل  عوضوملا  ۀـعیبط  ۀـلمج  نم  وه  فوصوملا  ضراـعلا  هب  نورقملا  ءیـشلا  نأ  یف  كرتشت  ۀـثالثلا  ماـسقألا  هذـه  و  ( 283)

. هیلع یلعألا  عوضوم  لمحیف  نیملعلا 
ملع يارب  عوضوم  تعیبط  يهلمج  زا  روکذـم  ضراـع  نآ  هب  نورقم  یـش  هک  دـنراد  كارتـشا  هتکن  نیا  رد  هناـگهس  ماـسقا  نیا  و  ( 283)

. دوشیم لمح  اهنآ  رب  یلعا  ملع  عوضوم  دنتسه و  یلعا 
ملعلا عوضوم  یلإ  تسیق  اذإ  مغنلاـک  هعاونأ  نم  ءیـشل  ضراـع  وـه  لـب  معـألا ، هیلع  لـمحی  صخـألا  نوـکی  ـالأ  عـبارلا  مسقلا  و  ( 284)

ثیح نم  یقیـسوملا  ملع  یف  مغنلا  تذخأ  دقف  کلذ  عم  و  یعیبطلا . ملعلا  عوضوم  عاونأ  ضعبل  ضرعت  ضراوع  ۀلمج  نم  اهنإف  یعیبطلا :
نرتقا ام  ۀهج  نم  اهقحاول  بلطتف  ددعلا - وه  و  اهسنج - نم  اهنم و  بیرغ  رمأ  اهب  نرتقا  دق 

211 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. مغنلا یف  بولطملا  فالتخالا  قافتالاک و  کلذ  و  اهتاذ . ۀهج  نم  ال  اهب ، بیرغلا  کلذ 

یقیـسوملا انعـضو  لثم  کلذ  و  هب . نرتقا  ام  هنم  يذـلا  ملعلا  تحت  لب  هعوضوم  ۀـلمج  یف  يذـلا  ملعلا  تحت  ـال  عضوی  نأ  بجی  ذـئنیحف 
ضراوع وأ  معألا  ملعلا  عوضوم  ضراوع  یف  رظن  اهتاذ  ههج  نم  ۀـمغنلا  یف  رظنلا  نأل  اهتاذ » ۀـهج  نم  ال   » انلق امنإ  و  باسحلا . ملع  تحت 

. هتحت ملع  یعیبطلا ال  ملعلا  نم  ءزج  کلذ  و  هعاونأ . ضراوع 
اب هاـگره  اـههمغن ، دـننام  تسا . ماـع  عاونا  زا  يایـش  ضراـع  نآ  هکلب  دوـشیمن  لـمح  صخا  رب  معا  هک  تسا  نیا  مراـهچ  مسق  ( 284)

نیا اب  و  تسا . یعیبط  ملع  عوضوم  عاونا  زا  یـضعب  ضراع  هک  تسا  یـضراوع  هلمج  زا  تامغن  اریز  دـنوش . هسیاقم  یعیبط  ملع  عوضوم 
سپس و  تسا ، ددع  نامه  بیرغ  رما  نآ  هک  دنوشیم  ذخا  سنج  اب  اهنآ و  اب  بیرغ  يرما  نارتقا  ثیح  زا  یقیسوم  ملع  رد  تامغن  لاح 

فالتخا قافتا و  دننام  تامغن ، تاذ  ثیح  زا  هن  دریگیم ، رارق  یگدیسر  دروم  اهنآ  هب  ددع - بیرغ - رما  نارتقا  ثیح  زا  تامغن  قحاول 
هداد رارق  یملع  تحت  هکلب  دوـشیمن ، هداد  رارق  تسا  نآ  عوـضوم  يهلمج  زا  هک  یملع  تحت  یقیـسوم ]  ] نیارباـنب تاـمغن . رد  دوـجوم 
رارق باسح  ملع  تحت  ار  یقیـسوم  ام  هک  تسا  نینچ  و  تسا . ملع  نآ  هب  طوبرم  تامغن  اـب  هدـش  نورقم  بیرغ  ضراـع  نآ  هک  دوشیم 

رد ندرک  رظن  اـهنآ  تاذ  تهج  زا  تاـمغن  رد  ندرک  رظن  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  تاـمغن » تاذ  ثیح  زا  هن   » میتـفگ هکنیا  و  مـیهدیم .
. یعیبط ملع  تحت  هن  تسا  یعیبط  ملع  زا  یئزج  نیا  تسا و  معا  ملع  عاونا  ضراوع  ای  معا  ملع  عوضوم  ضراوع 

تحت اعوضوم  سیل  ملعلا  کلذ  نأ  ۀکرحتملا  رکألا  هلاثم  انلعج  يذـلا  مسقلا  ینعأ  هلبق - يذـلا  مسقلا  مسقلا و  اذـه  نیب  قرفلا  و  ( 285)
لب تایعیبطلا ، تحت  سیل  ۀـکرحتملا  رکألا  ملع  اذإ  هعوضومل : ماعلا  یف  رظنی  يذـلا  ملعلا  تحت  لب  هب ، نورقملا  ضراعلا  یف  رظانلا  ملعلا 

باسحلا تحت  لب  یعیبطلا  تحت  سیل  یقیسوملا  نأل  هب : نورقملا  ضراعلا  یف  رظانلا  ملعلا  تحت  عوضوم  وهف  اذه  امأ  و  ۀسدنهلا . تحت 
ملع نآ  عوضوم  هک  تسا  نیا  میداد - رارق  نآ  لاثم  ار  كرحتم  تارک  هک  یمـسق  ینعی  نآ - زا  لبق  مسق  مراهچ و  مسق  نیب  قرف  ( 285)
ملع اریز  دـنکیم : ثحب  ملع  عوضوم  زا  هک  دوب  یملع  تحت  هکلب  دـنکیم ، ثحب  عوـضوم  هب  نورقم  ضراوـع  زا  هک  دوـبن  یملع  تحت 

دنکیم ثحب  یـضراوع  زا  هک  تسا  یملع  تحت  ملع  نیا  عوضوم  اّما  تسا . هسدـنه  تحت  هکلب  تسین ، تاـیعیبط  تحت  كرحتم  تارک 
یعیبط ملع  تحت  یقیسوم  اریز  تسا : هدش  نیرق  عوضوم  نیا  اب  هک 

212 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا باسح  ملع  تحت  هکلب  تسین ،

هل ۀـیتاذ  تسیل  اهنأل  هملع : نم  اءزج  هتحت  یتلا  ءایـشألاب  ملعلا  نوکی  نأ  زوجی  ـالف  دـحاولا  دوجوملا و  مومع  همومع  يذـلا  اـمأ  و  ( 286)
دوجوملا نأل  و  هنم . ءازجأ  تسیل  ۀیئزجلا  مولعلا  نوکت  نأ  بجی  لب  سکعلاب ؛ صاخلا و ال  دح  ذخؤی  ماعلا  الف  یتاذلا . یهجو  دحأ  یلع 

نأ زوجی  الف  امهنم  معأ  عوضوم  هنأل ال  و  امهیف . رظانلا  ملعلا  تحت  مولعلا  رئاـس  نوکت  نأ  بجیف  تاـعوضوملا ، عیمجل  ناـماع  دـحاولا  و 
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دوجوملا عیمجل  أدـبم  وـه  لـب  ضعب ، نود  تادوـجوملا  ضعب  دوـجول  أدـبم  سیل  اـم  نـأل  و  رخآ . ملع  تحت  اـمهیف  رظاـنلا  ملعلا  نوـکی 
ۀبـسن یـضتقی  هنأل  یئزج ، ملعل  اعوضوم  هسفنب  نوکی  نأ  زوجی  ـال  و  ۀـیئزجلا ، مولعلا  نم  ملع  یف  هیف  رظنلا  نوکی  نأ  زوجی  ـالف  لولعملا ،

. ملعلا اذه  نم  اءزج  هب  ملعلا  نوکی  نأ  بجیف  اماع . ایلک  ارمأ  سیل  هنأل  ماعلا ، یلکلا  ملعلا  عوضوم  وه  و ال  دوجوم . لک  یلإ 
رارق نآ  تحت  هک  ییایـشا  هب  طوـبرم  ملع  هک  تسین  زیاـج  تسا ، دـحاو  دوـجوم و  تیموـمع  لـثم  نآ ، تیموـمع  هـک  هـچنآ  اـّما  ( 286)

هن 260 و  دنتـسین . یتاذ  یتاذ ، ینعم  ود  زا  کی  چیه  هب  صخا ، میهافم  يارب  میهافم  نیا  اریز  دشاب : میهافم  نآ  هب  ملع  زا  یئزج  دریگیم 
نوچ و  دنـشابن ، نآ  ءازجا  هیئزج  مولع  هک  تسا  بجاو  هکلب  تسا ؛ ریذپناکما  نآ  سکعرب  هن  دوشیم و  ذخا  صاخ  رما  دح  رد  ماع  رما 
چیه نوچ  و  دنوش . عقاو  ود  نآ  هب  طوبرم  ملع  تحت  مولع  ریاس  هک  تسا  بجاو  دنتسه ، ماع  تادوجوم  عیمج  هب  تبسن  دحاو  دوجوم و 

ءادـبم هک  هچنآ  نوـچ  و  دریگ . رارق  يرگید  ملع  تحت  اـهنآ  هب  طوـبرم  ملع  هک  تسین  زیاـج  نیارباـنب  تسین  ود  نیا  زا  معا  یعوـضوم 
زین دوش و  عقاو  رظن  حـمطم  یئزج  مولع  زا  یملع  رد  تسین  زیاج  تسا ، لولعم  تادوجوم  عیمج  أدـبم  هکلب  تسین ، تادوجوم  زا  یـضعب 
ملع عوضوم  رگید  يوس  زا  دشاب و  هتشاد  تبسن  تادوجوم  مامت  اب  هک  دراد  اضتقا  اریز  دشاب  یئزج  یملع  عوضوم  دوخ ، هک  تسین  زیاج 

261 دشاب . یّلک ] ملع   ] ملع نیا  زا  یئزج  نآ  هب  ملع  هک  تسا  بجاو  سپ  تسین ، یّلک  رما  اریز  تسین ، مه  ماع  یلک 
ۀلاحم یهتننف ال  هنم  معأ  وأ  هلثم  یئزج  امإ  رخآ  ملع  یف  نیبی  نأ  بجیف  هسفنب ، انیب  سیل  ام  مولعلا  ئدابم  نم  نأ  انعـضو  دـق  انأل  و  ( 287)
ۀیطرـش ایاضق  یلع  نهربت  مولعلا  عیمج  نأک  نوکی  کلذـلف  ملعلا . اذـه  یف  حـصت  مولعلا  رئاـس  ئداـبم  نوکت  نأ  بجیف  مولعلا . معأ  یلإ 

. دوجوم ینالفلا  ثلثملا  وأ  اذک ، ینالفلا  ثلثملاف  ةدوجوم  ةرئادلا  تناک  نإ  هنإ  الثم  ۀلصتم :
. دوجوم الثم  ةرئادلاک  أدبملا  نأ  نهربیف  مدقملا  دوجو  نّیبی  یلوألا  ۀفسلفلا  یلإ  ریص  اذإف 
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. یطرش ریغ  یلع  نهربی  مل  ۀیئزجلا  نم  ملع  سیل  نأکف  دوجوم . هولتی  ام  نأ  ناهرب  متی  ذئنیحف 

نآ هک  دـنوش  نییبـت  يرگید  ملع  رد  هک  تسا  بجاو  دنتـسین و  نّیب  دوخهبدوخ  مولع  يداـبم  زا  یـضعب  هک  میدرک  ضرف  نوچ  و  ( 287)
هک تسا  بجاو  سپ  دوش ، یهتنم  مولع  نیرتماع  هب  دـیاب  راچان  لاحره  رد  هک  تسا  ملع  نیا  زا  معا  ای  تسا  یئزج  ملع  نیا  لـثم  اـی  ملع 

هماقا ناهرب  یلاصتا  یطرـش  يایاضق  اب  مولع  مامت  هک  تسا  نیا  لثم  نیاربانب  دنوش . تابثا  یلوا ] هفـسلف  ملع -[  نیا  رد  مولع  ریاس  يدابم 
هفـسلف هب  هاگره  سپ  تسا ؛ دوجوم  ثلثم  نالف  ای  تسا ، تیـصاخ  نالف  ياراد  ثلثم  نالف  دـشاب ، دوجوم  هریاد  رگا  ـالثم   262 دننکیم :

نیا رد  ددرگیم ، هماقا  یناهرب  تسا  دوجوم  هریاد ، الثم  أدبم ، هکنیا  رب  دوشیم و  نییبت  یطرش  نیا  مّدقم  دوجو  دنوش  هدنادرگزاب  یلوا 
ریغ وحن  هب  هک  تسین  یئزج  موـلع  زا  کیچـیه  هک  تسا  نیا  لـثم  سپ  ددرگیم ، ماـمت  تسا  دوـجوم  یلاـت  هک  بلطم  نیا  ناـهرب  لاـح 

. دنک هماقا  ناهرب  یطرش 
لدجلا و قرافت  یلوألا  ۀفـسلفلا  و  ۀیئاطـسفوسلا . لدجلا و  یلوألا و  ۀفـسلفلا  ۀثالث : ملعلا  اذه  عوضوم  یف  ۀکرتشملا  تاعانـصلا  و  ( 288)

ۀیتاذـلا ضراوعلا  یف  رظنت  امنإ  یلوـألا  ۀفـسلفلا  نـألف  عوضوملا  یف  اـمأ  رظنلا : ۀـیاغ  یف  و  رظنلا ، أدـبم  یف  عوضوملا و  یف  ۀیئاطـسفوسلا 
نارظنی ۀیئاطـسفوسلا  لدجلا و  و  ۀیئزجلا . مولعلا  نم  ملع  ملع  تاعوضومل  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  یف  رظنت  امهئدابم و ال  دـحاولا و  دوجوملل و 

. دوجوملا دحاولا و  ضراوع  یلع  امهنم  دحاو  رصتقی و ال  و ال  یتاذ - وأ  ایتاذ  ناک  عوضوم - لک  ضراوع  یف 
: دنمسق هس  دناكرتشم  دحاو ] دوجو و  ملع -[  نیا  عوضوم  رد  هک  یتاعانص  ( 288)

رطاخ هب  عوضوم  رد  اّما  دراد : قرف  رظن  تیاغ  رظن و  ءادبم  عوضوم و  رد  هطسفس  لدج و  اب  یلوا  هفـسلف  هطـسفس . لدج و  یلوا و  هفـسلف 
مولع کتکت  ره  تاعوضوم  یتاذ  ضراوع  رد  هن  دنکیم ، رظن  ود  نیا  يدابم  دحاو و  دوجوم و  یتاذ  ضراوع  رد  یلوا  هفـسلف  هکنیا ،

ضراوع رد  ود  نیا  زا  کی  چیه  دننکیم و  رظن  یتاذ - ریغ  ای  یتاذ  ضراوع  زا  معا  عوضوم - ره  ضراوع  رد  هطـسفس  لدج و  و  یئزج .
. دنوشیمن دودحم  دوجوم  دحاو و 
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عوضوم لک  یلع  ناملکتی  امهنأل  ۀـبئزجلا  مولعلا  نم  ارظن  معأ  امه  و  اهعوضوم . مومعل  ۀـیئزجلا  مولعلا  نم  معأ  یلوـألا  ۀفـسلفلاف  ( 289)
لکل اّجوعم ، وأ  ناک  امیقتسم  ام  الک 
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. هتعانص بسحب 

مولع زا  دوخ  تعانص  بسحهب  مادک  ره  هطسفس  لدج و  و  تسا ، معا  عوضوم  تیمومع  رطاخ  هب  یئزج  مولع  زا  یلوا  هفسلف  سپ  ( 289)
. لطاب قحان و  نخس  هاوخ  قح و  نخس  هاوخ  دنیوگیم ، نخس  عوضوم  ره  يهرابرد  اریز  دنتسه ، معا  یئزج 

نم هؤدبمف  لدجلا  امأ  و  ۀینیقیلا . ۀیناهربلا  تامدقملا  نم  اهئدابم  ذـخأت  امنإ  یلوألا  ۀفـسلفلا  نأل  أدـبملا : ۀـهج  نم  امهقرافت  دـق  و  ( 290)
کلذک نوکت  نأ  ریغ  نم  ۀینیقیلا  وأ  ۀعئاذلاب  ۀهبشملا  تامدقملا  نم  هؤدبمف  ۀیئاطسفوسلا  امأ  و  ۀقیقحلا . یف  ةروهشملا  ۀعئاذلا  تامدقملا 

. ۀقیقحلا یف 
ذخا ینیقی  یناـهرب  تامدـقم  زا  ار  دوـخ  يداـبم  یلوا  هفـسلف  اریز  دراد ؛ قرف  مـلع  ود  نآ  اـب  زین  ءادـبم  تـهج  زا  یلوا  يهفــسلف  ( 290)
نودب تسا  ینیقی  ای  عیاش  هب  هیبش  تامدـقم  زا  هطـسفس  ءادـبم  اما  تسا و  یقیقح  روهـشم  عیاش و  تامدـقم  زا  لدـج  أدـبم  اما  دـنکیم ،

. دشاب نانچ  تقیقح  رد  هکنآ 
یف ضایترالا  لدجلا  ۀیاغ  و  ناسنإلا . رودقم  بسحب  نیقیلا  قحلا  ۀـباصإ  یلوألا  ۀفـسلفلا  یف  ۀـیاغلا  نأل  ۀـهج : نم  امهقرافت  دـق  و  ( 291)

بـسحب ناک  امبر  لدـعلا  کلذ  و  لدـعلاب . ۀـبلغلا  اهتیاغ  تناک  اـمبر  و  ۀـنیدملل . اـعفن  ناـهربلا و  یلإ  اجردـت  روهـشملا  یفنلا  تاـبثإلا و 
و اباوص . اقح و ال  مزاللا  نکی  مل  نإ  و  مّلـستی ، امم  ابجاو  مازلإلا  نوکی  نأف  ۀلماعملا  بسحب  يذـلا  و  عفنلا ، بسحب  ناک  امبر  ۀـلماعملا و 

. دومحملا باوصلاب  ناک  امبر  قحلاب و  ناک  امبرف  عفنلا  بسحب  يذلا  امأ 
تارودقم بسحهب  ینیقی  قح  تباصا  یلوا  هفسلف  تیاغ  اریز  دنکیم : قرف  ملع  ود  نآ  اب  تیاغ ]  ] تهج زا  یلوا  هفـسلف  یهاگ  و  ( 291)

هعماج عفن  رگید  يوس  زا  وس و  کی  زا  ناهرب  هب  یجیردـت  ندیـسر  يارب  روهـشم  روما  یفن  تابثا و  نیرمت  لدـج  تیاغ  و  تسا ، ناـسنا 
و تسا . عفن  بسح  هب  یهاگ  هلماعم و  بسحهب  یهاگ  تلادع  نیا  و  دـشاب ، تلادـع  قیرط  زا  مصخ  رب  هبلغ  لدـج  تیاغ  اسبهچ  و  تسا ،
( شریذـپ دروم  باوص -(  قح و  مازلا  یهاـگ  تسا و  بجاو  دوـشیم  هتفریذـپ  هچنآ  ساـسارب  مازلا  یهاـگ  تسا  هلماـعم  بسحهب  هچنآ 

اسبهچ تسا  عفن  بسحرب  هچنآ  اّما  و  تسین .
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. دشاب هدومحم  ءارآ  ساسارب  اسبهچ  دشاب و  قح 
. لطابلاب رهقلا  ۀمکحلاب و  یئاّرتلا  ۀیئاطسفوسلا  ۀیاغ  و  ( 292)

. تسا لطاب  قیرط  زا  مصخ  رهق  تمکح و  هب  رهاظت  هطسفس  تیاغ  و  ( 292)
یلع عوضوملا  یف  رظنی  نیملعلا  دحأ  نوکی  نأ  امإ  هنإف  نیهجو : یلع  نوکی  دـحاو  عوضوم  یف  هقفتملا  مولعلا  فالتخا  نأ  ملعا  و  ( 293)

و بطلا - هیف  رظنی  دق  قالطإلا و  یلع  یعیبطلا  ملعلا  نم  ءزج  هیف  رظنی  دق  ناسنإلا »  » نأ ام  لثم  ام  ۀهج  نم  عوضوملا  یف  رخآلا  قالطإلا و 
نم دـحاو  لـک  نوکی  نأ  اـمإ  و  ضرمی . حـصی و  هنأ  ههج  نم  هیف  رظنی  اـمنإ  لـب  قـالطإلا ، یلع  ـال  نکل  یعیبـطلا و  ملعلا  تحت  ملع  وه 

و اعیمج . یعیبطلا  مجنملا و  هیف  رظنی  کلفلا  مرج  وا  ملاـعلا  مسج  نأ  لـثم  اـهیف ، رخـآلا  رظنی  یتلا  ۀـهجلا  نود  ۀـهج  نم  هیف  رظنی  نیملعلا 
و طرشب : مجنملا  هیف  رظنی  و  تاذلاب . نوکس  ۀکرح و  أدبم  هل  نأ  وه  طرـشلا  کلذ  و  طرـشب : یعیبطلا  ملعلل  عوضوم  وه  لکلا  مسج  نکل 

لاوحأ هل  مک و  وه  ام  ۀهج  نم  هرظن  لعجی  اذـهف  کلفلا . مسج  ۀـیرک  نع  ثحبلا  یف  اکرتشا  نإ  امهنإ و  و  (. 2  ) امک هل  نأ  طرشلا  کلذ 
یتلا هتئیه  نوکت  نأ  زوجی  و ال  هتئیه . یلع  هنوکـس  هتکرح و  أدبم  یه  ۀطیـسب  ۀعیبط  وذ  وه  ام  ۀـهج  نم  هرظن  لعجی  کلذ  و  مکلا . قحلت 
ةوقلا نأل  ۀـیواز : هضعب  یف  نوکت  ۀـیواز و ال  هضعب  یف  نوکتف  هئازجأ ، یف  ۀـفلتخم  ۀـئیه  ۀلاحتـسالا  داسفلل و  لباقملا  نوکلا  اهیلع  نوکی 
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بجوت هیلإ  ۀجراخلا  طوطخلا  اذک و  هرظانم  نأل  يرک  کلفلا  نإ  لوقیف  سدنهملا  امأ  و  ۀهباشتم . ةروص  لعفت  ةدـحاو  ةدام  یف  ةدـحاولا 
نأل اـقفتی  نأ  لـئاسملا  ضعب  یف  قفتیف  هل . يذـلا  مکلا  ۀـهج  نم  سدـنهملا  و  هیف . یتلا  يوقلا  ۀـهج  نم  رظنی  اـمنإ  یعیبطلا  نوکیف  اذـک .

. نافلتخی رثکألا  یف  و  دحاو . عوضوملا 
قـالطالا یلع  ار  عوضوم  ملع  ود  زا  یکی  اـی  تسا : هجو  ود  رب  دـنراد  قاـفتا  دـحاو  عوضوم  رد  هک  یمولع  فـالتخا  هک  نادـب  و  ( 293)

قلطم روط  هب  نآ  رد  یعیبط  ملع  زا  یئزج  یهاگ  هک  ناسنا »  » الثم دنکیم ، یسررب  تهج  کی  زا  طقف  ار  عوضوم  يرگید  دراد و  رظندم 
ضرم تحـص و  تهج  زا  هکلب  دـنکیمن ، رظن  قلطم  روط  هب  نآ  رد  یعیبط - ملع  تحت  تسا  یملع  بط  و  بط - یهاـگ  دـنکیم و  رظن 

دراد رظن  عوضوم  رد  رگید  ملع  هک  یتـهج  زا  ریغ  یتـهج  زا  ار  ملع  عوـضوم  ملع ، ود  زا  کـیره  اـی  و  دـهدیم . رارق  ثحب  دروـم  ار  نآ 
هکنیا لثم  دهدیم ، رارق  ثحب  دروم 
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طرـش کی  اـب  هارمه  یّلک ، روط  هب  مسج  نکل  دـهدیم . رارق  ثحب  دروم  یعیبط  دنمـشناد  مه  مجنم و  مه  ار  کـلف  مرج  اـی  ملاـع  مسج 

رظن کلف  مرج  ای  مسج  رد  رگید  طرـش  اـب  مجنم  و  تسا . نوکـس  تکرح و  تاذـلاب  أدـبم  مسج  هکنیا  نآ  تسا و  یعیبط  ملع  عوضوم 
مکوذ تهج  زا  مجنم  سپ  دـنراد . كارتـشا  کـلف  مسج  تیورک  زا  ثحب  رد  دـنچره  تسا ، مک  ياراد  کـلف  مسج  هـکنیا  نآ  دراد و 
هکنیا تهج  زا  یعیبط  دنمـشناد  و  دـهدیم . رارق  رظن  دروم  ار  نآ  دوشیم ، ضراع  کلف  رب  مک  قاحلا  زا  هک  یتـالاح  تهج  زا  ندوب و 

هک تسین  زئاج  و  دـهدیم ، رارق  رظندـم  ار  نآ  ددرگیم ، نآ  تئیه  نوکـس  تکرح و  ءادـبم  هک  تسا  طیـسب  تعیبط  ياراد  کلف  مسج 
ياراد ءازجا  نیا  زا  یـضعب  هکنیا  ات  دـشاب ، دوخ  ءازجا  رد  یفلتخم  تئیه  ياراد  تسا  هلاحتـسا  داسف و  لـباقم  نوکـس  ياراد  هک  یتئیه 

دیوگیم سدنهم  اّما  دنکیم . لمع  هباشم  تروص  هب  دحاو ، يهّدام  رد  دحاو  يهّوق  اریز  دشاب ؛ هتشادن  هیواز  رگید  یـضعب  دشاب و  هیواز 
یعیبط دنمـشناد  سپ  دنکیم . باجیا  نینچ  دوشیم  جراخ  نآ  زا  هک  یطوطخ  دـهدیم و  ناشن  نینچ  دـصر  اریز  تسا  يورک  کلف  هک 
دتفایم قافتا  یهاگ  سپ  دراد . مسج  نیا  هک  یتیمک  تهج  زا  سدـنهم  دـنکیم و  یـسررب  ار  نآ  کلف  مسج  رد  دوجوم  ياوق  تهج  زا 

. دنراد فالتخا  لئاسم  رثکا  رد  یلو  تسا ، دحاو  ناشعوضوم  اریز  دنشاب ، هتشاد  قافتا  لئاسم  یضعب  رد  هک 
و لـئاسملا . یف  اـمإ  تاـعوضوملا و  یف  كرتـشت  نأ  اـمإ  ئداـبملا و  یف  كرتـشت  نأ  اـمإ  ۀـکرتشملا  مولعلا  نإ  سأر  نم  لوـقن  و  ( 294)

مولعلا لثم  ام  امولع  معت  یتلا  ئدابملا  یف  ۀـکرتشملا  لب  ملع ، لکل  ۀـماعلا  ئدابملا  یف  ۀـکرتشملا  اهب  ینعن  انـسلف  ئداـبملا  یف  ۀـکرتشملا 
. ۀیواستم دحاو  ءیشل  ۀیواسملا  ءایشألا  نأ  یف  ۀکرتشملا  ۀیضایرلا 

رد كارتشا  زا  ام  روظنم  و  لئاسم . رد  ای  تاـعوضوم ، رد  اـی  دـنراد و  كارتشا  يداـبم  رد  اـی  كرتشم  مولع  هک  میئوگیم  کـنیا  ( 294)
هک لصا  نیا  رد  هک  یـضایر  مولع  دـننام  تسا ، ملع  دـنچ  ماع  يدابم  رد  كارتشا  هکلب  تسین ، ملع  ره  ماـع  يداـبم  رد  كارتشا  يداـبم 

. دنراد كارتشا  دنیواسم » رگیدمه  اب  دوخ  دحاو  یشاب  يواسم  ءایشا  »
امهنم دحاولل  أدبملا  نوکی  نأ  امإ  و  هانرکذ . يذلا  أدبملا  یف  ددعلا  ۀسدنهلاک و  ةدحاو  ۀـبترم  یلع  نوکت  نأ  امإ  ۀکرـشلا  کلت  و  ( 295)

اعوضوم معأ  هسدنهلا  نکل  أدبملا . اذه  یف  ناکرتشی  یقیـسوملا ، ملع  باسحلا و  لب  رظانملا ، ملع  ۀسدنهلا و  نأ  لثم  هدعب ، یناثلل  الوأ و 
کلذک و  رظانملل . اهدعب  و  الوأ . أدبملا  اذه  اهل  نوکی  کلذلف  رظانملا . ملع  نم 
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. یقیسوملا نم  باسحلا  لاح 

كرتشم ءادبم  هکنیا  ای  و  روکذم ، ءادبم  رد  ددع  هسدنه و  كارتشا  دـننام  دوشیم ، لصاح  دـحاو  ياهبترم  رد  ای  كارتشا  نیا  و  ( 295)
يدابم رد  هک  یقیـسوم ، باسح و  دننام  یـسانشرون و  هسدنه و  دننام  رگید ، ملع  يارب  سپـس  تسا و  ءادبم  مولع  نیا  زا  یکی  يارب  الّوا 

رد هسدنه و  يارب  لّوا  يهبترم  رد  ءادبم  نیا  نیاربانب ، تسا . معا  یـسانشرون  عوضوم  زا  هسدـنه  عوضوم  نکل  دنتـسه . كرتشم  روکذـم 
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. تسا نینچ  زین  یقیسوم  باسح و  دروم  رد  روطنیمه  و  دوشیم ، بوسحم  أدبم  یسانشرون  يارب  مّود  يهبترم 
مومعلاب و نیعوضوملا  یفلتخم  ناملعلا  نوکی  نأ  امإ  نیهجو : یلع  اذه  رخآ و  ملع  یف  ۀلأسم  ملع  یف  أدبم  وه  ام  نوکی  نأ  امإ  و  ( 296)

أدبم ذخؤی  لفسأ و  ملع  یف  ءیش  نیبی  وأ  ایقیقح . أدبم  نوکی  اذه  و  لفـسأ ، ملع  یف  أدبم  ذخؤی  یلعأ و  ملع  یف  ءیـش  نیبیف  صوصخلا 
باسحلا و لثم  امه  لب  صوصخلا ، مومعلا و  یف  نیفلتخم  ریغ  ناملعلا  نوکی  نأ  امإ  و  اـنیلإ . ساـیقلاب  أدـبم  نوکی  اذـه  و  یلعـألا ، ملعلل 

نهربت دق  ۀیددع  تاسقطـسالا » باتک   » نم ةرـشاعلا  ۀلاقملا  ئدابم  نم  اریثک  نإف  رخآلا : لئاسمل  ئدابم  امهدحأ  لئاسم  لعجتف  ۀـسدنهلا ،
. عوضوم سنج  یف  وأ  عوضوم  یف  ۀکرش  نیملعلا  نیب  نکی  مل  اذإ  نکمی  اذه ال  و  ۀیددعلا . تالاقملا  یف  لبق  اهیلع 

هک تسا  نـیا  اـی  ( 1 : ) تسا هجو  ود  رب  نـیا  تـسا و  هلئـسم  رگید  مـلع  رد  تـسا  ءادـبم  مـلع  کـی  يارب  هـک  هـچنآ  هـکنیا  اـی  و  ( 296)
ذخا ءادـبم  ناونع  هب  لفـسا  ملع  رد  دوشیم ، تابثا  یلعا  ملع  رد  هک  يزیچ  و  دـنافلتخم ، صوصخ  مومع و  رظن  زا  ملع  ود  تاعوضوم 
ذخا ءادـبم  ناونع  هب  یلعا  ملع  رد  دوشیم و  تاـبثا  لفـسا  ملع  رد  يزیچ  هکنیا  اـی  و  دوب ؛ دـهاوخ  یقیقح  ءادـبم  يزیچ  نینچ  دوشیم ،

فالتخا صوصخ  مومع و  رظن  زا  ملع  ود  تاعوضوم  هک  تسا  نیا  اـی  263 و  دوب . دهاوخ  أدبم  ام  هب  تبسن  افرص  يزیچ  نینچ  دوشیم ،
هداد رارق  رگید  ملع  يدابم  ملع  ود  زا  یکی  لئاسم  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، هسدنه  باسح و  يهطبار  لثم  اهنآ ، يهطبار  هکلب  دنرادن ،
ددـع هب  طوبرم  تالاقم  رد  ـالبق  هک  تسا  باـسح ] ملع  ددـع -[  هب  طوبرم  لوصا » باـتک   » مهد يهلاـقم  يداـبم  زا  يرایـسب  و  دوشیم :

. درادن ناکما  دنشاب ، هتشادن  كارتشا  عوضوم  سنج  رد  ای  عوضوم و  رد  ملع  ود  رگا  قش  نیا  و  دناهدش ، تابثا 
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نکمی اضیأ ال  اذه  و  ۀکرـش . الف  الإ  و  دـحاو ، عوضومل  الومحم  اعیمج  امهیف  بولطملا  نوکی  نأ  یهف  لئاسملا  یف  ۀکرـشلا  امأ  و  ( 297)
. عوضوملا یف  نیملعلا  كارتشا  عم  الإ  نوکی  نأ 

لـصاح كارتشا  هنرگو  دنـشاب ، دـحاو  عوضوم  لومحم  ملع ، ود  ره  رد  ام  بولطم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لئاسم  رد  كارتشا  اّما  ( 297)
. دوشیمن لصاح  عوضوم  رد  ملع  ود  كارتشا  اب  زج  همه  نیا  و  دوشیمن .

هوجولا نم  هجو  یلع  عوضوملا  یف  ۀکرـشلا  وـه  و  ثلاـثلا ، مسقلا  بجوـم  یلع  یه  موـلعلل  یتـلا  ۀیلـصألا  ۀـیلوألا  ۀکرـشلا  نذإـف  ( 298)
: ۀثالث یه  و  ةروکذملا .

هس میتفگ  هچنانچ  نآ  و  تسا ، عوضوم  رد  تکرش  زا  ترابع  هک  تسا  مّوس  مسق  بجوم  هب  مولع  یلصا  یلّوا و  تکرـش  نیاربانب  ( 298)
: تسا مسق 

و کلذ . هبـشأ  ام  رئاس  و  تاطورخملا ، ۀسدنهلا و  و  یعیبطلا ؛ ملعلا  بطلاک و  صخأ  رخآلا  معأ و  نیعوضوملا  دحأ  نوکی  نأ  امإ  ( 299)
تاذ نوکی  نأ  اـمإ  و  قـالخألا . بطلاـک و  رخـآلا  هیف  كراـشی  ءیـش  صاـخ و  ءیـش  نیملع  یعوضوم  نم  دـحاو  لـکل  نوـکی  نأ  اـمإ 

ءامـسلا و مسج  نأ  امک  کلذل . اعوضوم  رابتعاب  اذـهل و  اعوضوم  رابتعاب  راصف  نیفلتخم  نیرابتعاب  ذـخأ  نکل  و  ادـحاو ، امهیف  عوضوملا 
. یعیبطلا ملعلل  ۀئیهلا و  ملعل  عوضوم  ملاعلا 

یمولع تاطورخم و  هسدنه و  دـننام  یعیبط و  ملع  بط و  دـننام  تسا ، صخا  يرگید  معا و  عوضوم  ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ای  ( 299)
ود نیا  زا  کیره  رگید  يوس  زا  دشاب و  یـصاخ  فصو  ياراد  ملع  ود  عوضوم  ود  زا  کیره  وس  کی  زا  هک  تسا  نیا  ای  و  لیبق ، نیا  زا 
ملع ود  ره  رد  عوضوم  تاذ  هک  تسا  نیا  ای  و  قالخا . بط و  دننام  دشاب ، هتـشاد  كارتشا  رگید  ملع  عوضوم  زا  رگید  يزیچ  اب  عوضوم 

رگید ملع  عوـضوم  رگید  راـبتعا  هب  ملع و  کـی  عوـضوم  راـبتعا  کـی  هب  و  دوـشیم ، ذـخا  فـلتخم  راـبتعا  ود  هب  نکل  تـسا : زیچ  کـی 
264 تسا . یعیبط  ملع  تئیه و  عوضوم  هک  ملاع  نامسآ و  مسج  دننام  ددرگیم .

، لئاسملا ئدابملا و  تاعوضوملا و  یف  مولعلا  ۀکراشم  یف  انملکت  اذإ  و  ( 300)
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. ناهربلا لقن  یف  ملکتن  نأ  بجیف 
زین ناهرب  لاقتنا  دروم  رد  تسا  بجاو  سپ  میتفگ ، نخـس  لئاسم  يداـبم و  تاـعوضوم و  رد  مولع  تکراـشم  دروم  رد  هک  لاـح  ( 300)

. میئوگب نخس 
یلع لاقی  ناهربلا  لقن  ( 301  ) دـحلا لوانت  کلذـک  تایلکلا و  تحت  تایئزجلل  هلوانت  ملع و  یلإ  ملع  نم  ناهربلا  لقن  یف  نماثلا  لصفلا 

هناهرب لقنی  ملعلا و  اذه  یف  ملـستیف  رخآ ، ملع  یف  هناهرب  نوکی  ملع و  یف  ۀـمدقم  اذوخأم  ءیـش  نوکی  نأ  یلع  امهدـحأ  لاقیف  نیهجو :
هیلع نهربی  مث  بولطم  هنأ  یلع  ملع  یف  اذوخأم  ءیـش  نوکی  نا  وه  رخآ و  هجو  یلع  لاـقی  و  ملعلا . یلع  هب  لاـحی  يأ  ملعلا ، کـلذ  یلإ 

طورخم ایاوز  یلع  نهربی  امک  نیملعلا ، یف  عوقولل  ۀـحلاص  دودـحلا - یه  و  سایقلا - ءازجأ  نوکتف  رخآ . ملع  نم  طسوألا  هدـح  ناـهربب 
کلذک و  کلذ . اهیلع  ناهربلا  ناکل  ۀضحم  ۀیـسدنه  ۀیوازلا  کلت  اهعم  تلعج  ول  ۀـهج  یلع  ۀیـسدنه  تاریدـقتب  رظانملا  ملع  یف  رـصبلا 

هنیبنس ام  یلع  ام  ةرورـض  لب  رومألا ، سفن  نم  ءیـش  اذه ال  یلإ  یعادلا  ناک  نإ  فیلأتلا و  ملع  یف  یتلا  دادعألا  یلع  موقت  یتلا  نیهاربلا 
. دعب

ّدح 265 دروم  رد  نینچمه  تایلک و  تحت  رد  دوجوم  تایئزج  دروم  رد  نآ  لومش  یملع و  هب  یملع  زا  ناهرب  لاقتنا  رد  متشه  لصف 

ملع رد  نآ  ناهرب  دوش و  ذـخا  همدـقم  ناونع  هب  ملع  کی  رد  يزیچ  هک  تسا  نیا  روظنم  یهاـگ  دراد : حالطـصا  ود  ناـهرب  لـقن  ( 301)
. دوش هداد  هلاوح  رگید  ملع  هب  ینعی  دوش ، لقتنم  رگید  ملع  هب  نآ  ناهرب  دوش و  هتفریذپ  ناهرب ] نودـب   ] ملع نیا  رد  و  ددرگ ، هماقا  رگید 

تابثا یناهرب  اب  سپس  دوش  ذخا  بولطم  ناونع  هب  ملع  کی  رد  يرما  هکنیا ، نآ  تسا و  يرگید  زیچ  روظنم  یهاگ  و 
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ره هب  ّقلعت  تیحالـص  دیاب  دنوشیم - هدـیمان  دودـح  هک  سایق - ءازجا  لاح ، نیا  رد  تسا . رگید  ملع  هب  قلعتم  نآ  طسوا  دـح  هک  ددرگ 
هماقا يوحن  هب  ار  ناهرب  یسدنه  ياهشجنس  قیرط  زا  رصب  طورخم  يایاوز  رب  یسانشرون  ملع  رد  هک  روطنامه  دنشاب ؛ هتشاد  ار  ملع  ود 
دروم رد  هک  ینیهارب  تسا  روطنیمه  و  دنکن . توافت  روکذم  ناهرب  دنهد ، رارق  ضحم  یـسدنه  يایاوز  ار  ایاوز  نآ  هاگره  هک  دننکیم 

هب هچنانچ  هکلب  تسین ، يرمالا  سفن  زیچ  چـیه  زا  یـشان  نیهارب  نیا  يهماـقا  يهزیگنا  دـنچره  دـنوشیم ، هماـقا  یقیـسوم  ملع  رد  دادـعا 
. تسا ترورض  زا  یشان  درک  میهاوخ  نایب  نیا  زا  سپ  يدوز 

و رخآلا . تحت  نیملعلا  دـحأ  نوکی  نأ  الإ  نکمی  کلذ ال  و  یناثلا : مسقلا  لیبس  یلع  ناـک  اـم  ناـهربلا  لـقنب  اـنهاه  ینعن  نحن  و  ( 302)
تحت امهدـحأ  نأ  وه  هجولا  اذـه  و  ام ؛ هجوب  امإ  و  قالطإلا ، یلع  امإ  هراـثآ ، یف  اـکرتشی  یتح  عوضوملا  یف  اـکرتشی  نأ  بجی  ۀـلمجلاب 

. دعب هحضونس  ام  یلع  صاخلل  ۀلعلا  یطعی  ماعلا  نوکیف  صاخلا ؛ یلإ  ماعلا  نم  ناهربلا  لقنی  نأ  زوجی  ذئنیحف  رخآلا .
رگید ملع  تحت  ملع  ود  زا  یکی  هک  دراد  ناکما  یتروص  رد  طقف  مسق  نیا  و  تسا : مّود  مسق  ناهرب  لقن  زا  اـم  روظنم  اـجنیا  رد  ( 302)

رد كارتـشا  نیا  دنـشاب و  كرتـشم  عوـضوم  نآ  راـثآ  رد  هکنیا  اـت  دنـشاب  هتـشاد  كارتـشا  عوـضوم  رد  ملع  ود  یلک  روـط  هب  و  دـشاب .
نیا رد  دوش . عقاو  رگید  ملع  تحت  یملع  هک  تسا  نامه  تهج  نیا  و  تسا ، لـصاح  یتهج  زا  طـقف  اـی  تسا  قلطم  روط  هب  اـی  عوضوم ،

میهدیم حیـضوت  نیا  زا  سپ  يدوز  هب  هک  روطنامه  ماع  ملع  و  دوش ، لـقتنم  صاـخ  ملع  هب  ماـع  ملع  زا  ناـهرب  هک  تسا  زیاـج  تروص 
. تسا صاخ  ملع  يارب  ناهرب ] توبث   ] تلع

وأ رغـصألل  اسنج  طسوألا  دـحلا  ناک  اذإ  هنإف  سایقلا : یف  اـقفتی  نأ  نکمیف  يرخـألا  هوجولا  یلع  عوضوملا  یف  اـکرتشا  اذإ  اـمأ  و  ( 303)
وأ تایناهربلا - ذخآم  نم  لوألا  ذخأملا  وه  و  موقملا - کلذ  وأ  سنجلا  کلذل  اضراع  ربکألا  و  تاموقملا ، هذه  نم  ائیش  وأ  اموقم  الـصف 
نم یناثلا  ذـخأملا  وه  و  هل - اموقم  ائیـش  وأ  هلـصف  وأ  ضراع  سنج  وأ  رخآ  ایتاذ  اضراع  ربکـألا  و  رغـصألل ؛ اـیتاذ  اـضراع  طـسوألا  ناـک 

امهیلک یف  ایناهرب  سایقلا  نکی  مل  اذـکه  نکی  مل  نإ  و  ادـحاو . نیملعلا  یف  رظنلا  وحن  ناک  انحـضوأ - ام  یلع  امهریغ  سیل  تاـیناهربلا -
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نع ولخی  ناهربلا ال  نأ  انیب  ذإ  یناهرب : ریغ  امهیلک  یف  نوکی  وأ  رخآلا ؛ یف  یناهرب  ریغ  امهدـحأ  یف  اـیناهرب  نوکی  نأ  هاـسع  لـب  اـعیمج :
و نیذخأملا ، نیذه  دحأ 
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. هیف لوقلا  انعبشأ 

اریز دنـشاب : كرتشم  سایق  نیا  رد  تسا  نکمم  دنـشاب ، هتـشاد  كارتشا  عوضوم  رد  يرگید  قیرط  هب  ثحب  دروم  ملع  ود  رگا  اّما  ( 303)
مّوقم نآ  ای  سنج  نیا  ضراع  ربکا  دـح  و  دـشاب ، رغـصا  تامّوقم  زا  يزیچ  ای  رغـصا  مّوقم  لصف  ای  رغـصا  دـح  سنج  طسوا  دـح  هاـگره 
سنج ای  رگید ، یتاذ  ضراع  ربکا  دشاب و  رغـصا  یتاذ  ضراع  طسوا  دح  ای  تسا - تایناهرب  ذـخأم  زا  لوا  ذـخأم  تروص  نیا  و  دـشاب -

يرگید ذـخأم  مسق ، ود  نیا  زا  ریغ  و  تسا - تایناهرب  مّود  ذـخأم  تروص  نیا  و  دـشاب - ضراع  موقم  يرما  ای  ضراع  لصف  اـی  ضراـع 
نینچ رگا  و  تسیرگن . میهاوخ  دـحاو  رظن  کی  هب  ملع  ود  ره  رد  ام  تروص  ره  رد  میاهداد ، حیـضوت  البق  هکناـنچ  میرادـن  ناـهرب  يارب 

ملع هب  تبـسن  و  دشاب ؛ یناهرب  سایق  ملع  ود  زا  یکی  هب  تبـسن  اسبهچ  هکلب  دوب : دهاوخن  یناهرب  سایق  ملع  ود  نیب  كرتشم  سایق  دشابن 
: دشاب یناهرب  ریغ  ملع  ود  ره  هب  تبسن  ای  دشاب ، یناهرب  ریغ  رگید 

ادا لماک  روط  هب  باـب  نیا  رد  ار  نخـس  دوش و  لـصاح  روکذـم  ذـخأم  ود  قیرط  زا  زج  درادـن  ناـکما  ناـهرب  هک  میدرک  ناـیب  ـالبق  اریز 
. میدرک

سیل ببـسلا  اذـهل  و  عوضوملا . یف  رظنلا  وحن  اـنیابتم  وأ  عوـضوملا  اـنیابتم  ناـملع  نیذـخأملا  دـحأ  یف  قـفتی  نأ  لاـحملا  نم  مث  ( 304)
وأ هل  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  نم  هملع و ال  تاعوضوم  ۀـلمج  نم  تسیل  دادـضألا  نإف  الوأ : دـحاو  ملع  اـهب  دادـضألا  لـه  نیبی  نأ  سدـنهملل 

. هسنجل
روکذم ذخأم  ود  زا  یکی  رد  دـنانیابتم  ملع  ود  نآ  رد  رظن  تیثیح  ای  دنتـسه  نیابتم  عوضوم  رظن  زا  هک  یملع  ود  هک  تسا  لاحم  ( 304)
يدحاو ملع  دادـضا ، يهرابرد  ایآ  هک  دـنک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  دـناوتیمن  یـسدنه  صخـش  الثم  لیلد  نیمه  هب  و  دنـشاب . هتـشاد  قافتا 

. تسا هسدنه  عوضوم  سنج  ای  یتاذ  ضراوع  زا  هن  تسا و  هسدنه  ملع  تاعوضوم  يهلمج  زا  هن  دادضا  اریز  هن ؟ ای  دراد  دوجو 
لمعتـست ۀیـسدنهلا  نیهاربلاک  هتحت  ملع  یلإ  یلعأ  ملع  نم  ناهربلا  لقنی  امنإ  هنأ  ملعن  نأ  بجیف  هانققح  ام  یلع  رمـألا  ناـک  اذإ  و  ( 305)

. فیلأتلا یف  لمعتست  ۀیددعلا  و  رظانملا ، یف 
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دننام تسا ، ریذپناکما  رتنییاپ  ملع  هب  یلعا  ملع  زا  افرـص  ناهرب ، لاقتنا  هک  تسناد  دـیاب  میدرک ، قیقحت  هک  تسا  نینچ  نوچ  و  ( 305)
. دنیآیم راک  هب  یقیسوم  ملع  رد  هک  باسح  ملع  ياهناهرب  و  دنوشیم ، لامعتسا  یسانشرون  ملع  رد  هک  یسدنه  ياهناهرب 

ۀـبیرغلا و ال ضارعألا  یف  رظنی  مولعلا  نم  ءیـش  نوکی  الأ  و  ضارعألا ؛ تاعوضوملا و  یف  نینیابتم  نیملع  اثحب  قفتی  ـالأ  بجی  و  ( 306)
ریدتسملا نیب  تیعؤر  اذإ  ۀلباقملا  و  طخلا ؛ لکشلا و  یف  المعتسا  اذإ  حیبقلا  نسحلا و  لثم  وه  وه  امب  ءیشلل ال  ضرعت  یتلا  ضارعألا  یف 

ضراوع یه  لب  یه ، یه  امب  اـهل  ضرعت  تسیلف  ۀـسدنهلا ، تاـعوضوم  یف  اـم  هجوب  ذـخؤت  تناـک  نإ  هذـه و  لاـثمأ  نإـف  میقتـسملا : و 
. ۀسدنهلا تاعوضومب  صتخی  يذلا  سنجلا  ریغ  ءایشأل  ضرعت  دق  ۀیجراخ 

دروم رد  دناوتیمن  یملع  چـیه  و  دنـشاب ؛ هتـشاد  یقفّتم  ثحب  دـنناوتیم  دـنانیابتم  ضارعا  عوضوم و  رظن  زا  هک  ملع  ود  نیاربانب  ( 306)
ثحب دننام  دنک ، ثحب  تسه ، هک  تسا  نانچ  ءیش  نآ  هک  تهج  نآ  زا  هن  اهتنم  دنوشیم ، ءیـش  ضراع  هک  یـضارعا  بیرغ و  ضارعا 

زا دـنچره  اهثحب ، نیا  لاثما  اریز  میقتـسم ؛ طخ  ریدتـسم و  طخ  دروم  رد  هلباقم  زا  ثحب  و  طـخ ، لکـش و  دروم  رد  یتشز  یئاـبیز و  زا 
، دنوشیمن اهنآ  ضراع  دنتسه  هسدنه  تاعوضوم  هک  تهج  نآ  زا  لاح  نیا  اب  دنوشیم ، ذخا  هسدنه  تاعوضوم  دروم  رد  تهج  کی 

. دنوشیم ضراع  تسا  هسدنه  تاعوضوم  هب  طوبرم  سنج  ریغ  هک  یئایشا  رب  هک  دنتسه  یجراخ  ضارعا  روما  نیا  هکلب 
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، ۀیصخشلا رومألا  ّریغت  ریغتت  ۀینیقی ال  نوکت  یتح  ۀیلک  ناهربلا  تامدقم  نوکت  نأ  بجی  ناک  امل  لوألا : میلعتلا  یف  لیق  دق  و  اذه : ( 307)
لدی ام  سایق  اهلاوحأ  یلع  لب  ةدسافلا ؛ ۀـیئزجلا  ءایـشألا  یلع  ناهرب  نوکی  الأ  بجو  ۀـمئاد ، ۀـیلک و  کلذـک  اهجئاتن  نوکت  نأ  بجو  و 

نیقیلا امأ  و  ضرعلا . قیرطب  يذـلا  ملعلا  الإ  ملع  اهب  اضیأ  و ال  ریغتی . الأ  بجی  هنأ  یلع  لدـی  نأ  نکمی  هنإف ال  طقف : اذـکه  رمألا  نأ  یلع 
هیـضتقت الوخد ال  مکحلا  کلذ  تحت  صخـشلا  اذه  لخد  نأ  قفتا  ضرع و  مث  هریغ ، صخـشلا و  معی  يذـلا  یلکلا  مکحلاب  نوکی  امنإف 

. ام اتقو  ۀضراع  امهنیب  ۀبسنلا  نذإف  رخآلا . عم  ۀبسنلا  ماود  یضتقی  امهدحأ  سیلف  هتحت . هماود  یـضتقی  صخـشلا  و ال  مکحلا ، کلذ  سفن 
دیز له  هنأ  لثم  تایتاذـلا : یف  ول  کـش و  هیف  عقو  ّسحلا  نع  لاز  اذإ  کلذـل  و  ضرعلاـب . ملع  صخـشلا - ینعأ  یئزجلاـب - نذإ  ملعلا  و 

. اناویح نکی  مل  دسف  وأ  تام  نإ  هنإف  ناویح ؟
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روما لـثم  هدوب و  ینیقی  هک  يوحن  هب  دنـشاب  یّلک  ناـهرب  تامدـقم  تسا  بجاو  هک  اـجنآ  زا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  ( 307)
یئزج ءایـشا  هک  دیآیم  مزال  سپ  دنـشاب 266 ، یمئاد  یلک و  زین  ناهرب  جـیاتن  هک  تسا  بجاو  و  دنـشابن ، ریذـپرییغت  یئزج  یـصخش و 
سایق نیا  و  دشاب : هتـشاد  ناشندوب  يهوحن  رب  تلالد  هک  میـشاب  هتـشاد  یـسایق  ءایـشا  نیا  تالاح  رب  هکلب  دنـشابن ، رادربناهرب  ریذـپداسف 

هک یملع  رگم  میـشاب ، هتـشاد  ملع  ریذـپداسف  ءایـشا  نیا  هب  میناوـتیمن  اـم  نینچمه  دـنک . تلـالد  ءایـشا  نیا  ّریغت  مدـع  رب  تسین  نـکمم 
دعب و  دوشیم ، لصاح  تسا  لماش  ار  صخش  ریغ  صخش و  هک  يایلک  مکح  اب  افرص  نیقی  اّما   267 دوش . هداد  تبسن  اهنآ  هب  ضرعلاب 

ياضتقا صخـش  نینچمه  و  تسین ، مکح  نیا  دوخ  ياضتقا  هب  لوخد  نیا  و  دـتفایم ، قاـفتا  یلک  مکح  نیا  تحت  صخـش  لوخد  نآ  زا 
ود نآ  نیب  تبـسن  سپ  دـنکیمن . اضتقا  ار  يرگید  اب  تبـسن  ماود  ود ، نآ  زا  کی  چـیه  نیارباـنب  درادـن . ار  مکح  نیا  تحت  لوخد  ماود 

لیاز ّسح  ربارب  زا  صخش  هاگره  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ؛ ضرعلاب  ملع  صخش - ینعی  یئزج - هب  ملع  نیا  رب  انب  تسا ، تقوم  یـضراع و 
دریمب دیز  رگا  اریز  تسا ؟ ناویح  دیز  ایآ  هک  زیمآکش  شـسرپ  نیا  لثم  دوشیم : عقاو  دیدرت  لحم  زاب  دشاب  تایتاذ  زا  رگا  یتح  دوش ،

. تسین ناویح  رگید  دریذپداسف  ای 
امأ ةدساف ، و  يرغـصلا - یه  و  ۀیلک - ریغ  نیتمدقملا  يدحإ  تناک  ناهرب  دـسافلا  یلع  ضرف  اذإ  هنإ  اضیأ  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  و  ( 308)

. لاحم اذه  و  هداسف . دعب  ول  ربکألاب و  دسافلا  صخـشلا  فصوی  امئاد  ناکف  ۀمئاد ، ۀجیتنلا  تناکل  ۀمئاد  تناک  ول  تامدقملا  نألف  ةدساف 
امایأ و الومحم  یلکلا  یقبی  امنإ  و  ۀـیلکلاب ؟ هیلع  مکحی  نأ  نکمی  فیکف  دـسف ، دـق  صخـشلا  اذـه  یقبت و  ۀـیلکلا  نإـف  ۀـیلک  ریغ  اـمأ  و 

یف تاسایق  لب  ایلک ، اضیأ  سایق  و ال  دسافلا . یلع  ناهرب  نذإف ال  نیتمئاد . نیتیلک و  ناتمدـقملا  تسیل  ناهرب و  نوکی  نأ  لاحم  و  اماتقو .
یتلا ءازجألا  نوکت  و  ابلقتم ؛ اریغتم  اناهرب  نوکی  وأ  هتجیتن - وأ  ناهرب  مامت  وأ  ناهرب  أدبم  نوکی  نأ  امإف  دح  لک  نأ  دـعب  نیبنـس  و  تقو .

، هعون نع  اجراخ  ائیـش  امإ  اهنم  دحاو  لک  قرافی  امنإ  تادسافلا  مث  اهل . دح  الف  اهیلع  ناهرب  ذإ ال  و  دحلا . ناهربلا و  نیب  ۀـکرتشم  دـحلل 
. ۀیتاذلا تالومحملاب  نوکی  نأ  زوجیف  هعون  نع  جراخ  وه  امل  هتقرافم  امأف  هعون . یف  ائیش  وأ 

لب ۀـیتاذ ، ریغ  رومأب  اهقرافی  امنإف  هعون  یف  یتلا  ءایـشألا  اـمأ  و  عونلا . ۀـعیبط  هل  اـمب  لـب  صخـشلا ، اذـه  وه  اـمب  کـلذ  نوکی  ـال  نکل  و 
نإف یتاذ ، یـضرع ال  رخآ  لصف  اهنم  دـحاو  لک  عم  هل  و  ۀـیاهن ، ـالب  ةوقلاـب  هعون  یف  هتاـکراشم  نوکت  نأ  نکمی  و  ۀیـضرع . هل  ّصاوخب 

. تایتاذلا یف  اهلک  قفتم  دحاولا  عونلا  تحت  یتلا  ءایشألا 
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ود زا  یکی  تسا ، هدـش  هماقا  ناهرب  ریذـپداسف  يرما  رب  هک  مینک  ضرف  هاـگره  هک  تسا 268  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  نـینچمه  ( 308)
هجیتن دیاب  دوب ، یمئاد  همدقم  نآ  رگا  هک  تسا  نآ  همدقم  نیا  داسف  لیلد  اّما  دوب . دـهاوخ  دـساف  یلک و  ریغ  زین  يرغـص - ینعی  همدـقم -

ریغ لیلد  اما  و  تسا ؛ لاحم  نیا  دوبیم و  ربکا  دح  هب  فصّتم  دیاب  مه  داسف  زا  دعب  یتح  دساف ، صخـش  تروص  نیا  رد  دوب و  یمئاد  مه 
؟ دوش مکح  تیلک  اب  دساف  صخش  رب  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  سپ  تسا ، یقاب  صخش  داسف  زا  دعب  تیلک  هک  تسا  نینچ  نآ  ندوب  یلک 
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یمئاد یلک و  تامدقم  اّما  دـشاب ، ناهرب  یـسایق  هک  تسا  لاحم  و  تسا . صخـش  لومحم  تقوم  روطب  افرـص  تیلک  تفگ  ناوتیم  طقف 
269 و درک . فیلأت  تقوم  ياهسایق  ناوتیم  اهنآ  يهرابرد  هکلب  دنرادن ، مه  یلک  سایق  یتح  دنرادن ، ناهرب  دساف  ءایـشا  سپ  دنـشابن .

سپ نآ  ءازجا  هک  تسا  یناهرب  ای  تسا ، ناهرب  يهجیتن  ای  ناهرب  مامت  ای  ناهرب ، أدبم  ای  يّدح  ره  هک  درک 270  میهاوخ  نایب  نیا  زا  سپ 
روما زیامت  رگید  يوس  زا   271 درادن . ّدح  درادن ، ناهرب  هچنآ  نیاربانب  تسا ، كرتشم  دح  ناهرب و  نیب  دح  ءازجا  و  تسا ؛ هداتفا  شیپ  و 

زا جراخ  هک  هچنآ  زا  ریذپداسف  رما  تقرافم  اّما  تساهنآ ؛ عون  مه  ءایشا  زا  یشان  ای  تساهنآ و  تیعون  زا  جراخ  ءایشا  زا  یشان  ای  دساف 
دهاوخن رما  نآ  تیـصخش  تهج  زا  تقرافم  نیا  تروص  نیا  رد  نکل  دوش ، لصاح  یتاذ  تالومحم  اب  هک  تسا  زیاج  تسا ، نآ  تیعون 

اب هکلب  دوشیم ، لصاح  یتاذ  ریغ  روما  اب  افرص  دوخ ، عونمه  ءایـشا  زا  نآ  تقرافم  اّما  دوب . دهاوخ  شایعون  تعیبط  تهج  زا  هکلب  دوب ،
دوخ عونمه  اب  ریذـپداسف  رما  کی  تکراشم  هک  دراد  ناـکما  و  دنتـسه ، یـضرع  ریذـپداسف  رما  هب  تبـسن  هک  دوشیم  لـصاح  یـصاوخ 

يهمه اریز  دـشاب ، هتـشاد  یتاذ  هن  و  یـضرع ، يزیاـمت  هجو  دوخ  عونمه  اـب  كارتشا  دروم  ره  رد  ریذـپداسف  رما  نیا  و  دـشاب ، تیاـهنیب 
. دناكرتشم تایتاذ  رظن  زا  دنراد  رارق  دحاو  عون  کی  تحت  هک  یئایشا 

ّزیم نإ  هنأل  الصأ ، صخـش  وه  امب  هل  نوکی  ادح  برقألا  هعون  یف  كراشملا  صخـشلا  دسافلا و  صخـشلا  ّدحی  نأ  زوجی  نذإف ال  ( 309)
نم هقرفی ال  يذـلا  تایتاذـلا  نم  يذـلا  لوقلا  امأ  و  ةدودـحم . ریغ  تایـضرع  نم  و  تایتاذ ، نم  تایـضرع ال  نم  لوقلا  کلذ  ناک  لوقب 

. عونلا ۀعیبط  هل  نأل  لب  صخشلا ، اذه  هنأل  هل  سیلف  عاونألا ، رئاس  نم  لب  هعون ، صاخشأ 
. ناهربلا لثم  ضرعلاب  اضیأ  دسافلا  صخشلل  دحلاف 

ار نآ  هک  دوش  هداد  بیترت  يدح  تسا ، كرتشم  دوخ  بیرق  عونمه  ءایشا  اب  هک  ریذپداسف  صخـش  يارب  هک  تسین  زیاج  نیاربانب  ( 309)
، تایتاذ زا  هن  دش  دهاوخ  لیکـشت  تایـضرع  زا  لوق  نیا  دوش ، هداد  زیمت  یلوق  اب  رگا  اریز  دنک ، صخـشم  تسا  صخـش  هک  تهجنآ  زا 

زا مه  نآ 
225 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

زیمت عاونا  ریاس  زا  هکلب  داد ، دهاوخن  زیمت  دوخ  عونمه  صاخشا  زا  ار  صخـش  نیا  دشاب ، تایتاذ  زا  هک  یلوق  اّما  دودحم . ریغ  تایـضرع 
تسا یعون  تعیبط  نالف  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دش  دهاوخن  صخشم  تسا  صخش  نیا  هک  تهج  نآ  زا  صخش  سپ  داد ، دهاوخ 

. دش دهاوخ  صخشم 
. ناهرب دننام  دوب ، دهاوخ  ضرعلاب  ّدح  ریذپداسف  صخش  دیدحت  سپ 

ام نیهاربلا  تامدقم  نم  نأ  انملع  دق  نحن  و  ۀلاحم ؛ ۀیلک ال  نوکت  نأ  نیهاربلا  تامدقم  یف  متطرتشأ  دـق  مکنإ  لوقی : نأ  لئاقل  و  ( 310)
نیقیلا و یطعی  ناهرب  هنإف  یلکلا  ناهربلا  فرـش  یف  نکی  مل  نإ  یئزجلا و  ناـهربلا  و  ۀـیئزج . بلاـطملا  تناـک  اذإ  کـلذ  و  ۀـبئزج - یه 

نوکیف تاقوألا . نم  ریثک  یف  ۀـلعلا  نیقیلا و  یطعی  ناهرب  هنإف  بجوملا ، ناهربلا  فرـش  یف  نکی  مل  نإ  بلاسلا و  ناهربلا  نأ  امک  ۀـلعلا ،
. باوجلا

تامدقم زا  یـضعب  هک  مینادیم  ام  و  دیدرک ؛ طرـش  ار  اهناهرب  تامدـقم  ندوب  یلک  امـش  هک : دـنک  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم  ( 310)
لاح نیا  اب  درادن ، ار  یلک  ناهرب  تفارـش  دنچره  یئزج ، ناهرب  و  دنـشاب . هیئزج  بلاطم  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  و  تسا - هیئزج  اهناهرب 

یطعم تاقوا  زا  يرایـسب  رد  لاح  نیا  اب  درادـن ، ار  یباجیا  ناهرب  تفارـش  دـنچره  هبلاس  ناهرب  هک  روطنامه  تسا ، تیلع  نیقی و  یطعم 
. تسا تیلع  نیقی و 

هلک یلع  ناک  ءاوس  یلک ، یلع  هیف  مکحلا  نأ  هب  داری  و  صوصخملا ؛ صخـشلا  سایقل  یلک  لاقیف  نیهجو : یلع  لاـقی  یلکلا »  » نإ ( 311)
یلع یلک و  عوضوم  یلع  مکحلا  نأ  هب  داری  و  لمهملا ، یئزجلا و  سایقل  یلک  لاقی  و  ایلک . عوضوملا  نوکی  نأ  دـعب  ـالمهم  وأ  هضعب  وأ 

. هلک
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نیا نآ  زا  روظنم  و  دوریم ، راـک  هب  صوصخم » صخـش   » لـباقم یلک »  » یهاـگ دراد : حالطـصا  ود  یلک » : » هک تسا  نیا  باوـج  ( 311)
، دشاب هلمهم  الصا  ای  دشاب  هتشاد  یئزج  روس  ای  دشاب  هتشاد  یلک  روس  مکح  نیا  هاوخ  تسا ، یلک  وحن  هب  نآ  رد  دوجوم  مکح  هک  تسا 

يور رب  مکح  نآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  دوریم و  راک  هب  لمهم » یئزج و   » لـباقم یلک »  » یهاـگ و  تسا . یلک  نآ  عوضوم  اریز 
. تسا یلک  روس  ياراد  هتفر و  یلک  عوضوم 

يذلا اضیأ  ضعبلا  و  یلک . اهعوضوم  نإف  ۀیصخشلا : ریغ  ۀیئزجلا  ۀمدقملا  و  ( 312)
226 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. قطان ناویحلا  ضعب  انلوقک  ۀیلک : ۀعیبط  رثکألا  یف  هنإف  انیعم  نکی  مل  نإ  اهنم و  مکحلاب  صتخی 
یئزج هب  صاصتخا  نآ  مکح  هک  زین  یئزج  روس  و  تسا . یلک  نآ  عوضوم  اریز  تسا ، هیـصخش  يهمدـقم  ریغ  هیئزج  يهمدـقم  و  ( 312)

. تسا قطان  ناویح  ضعب  دننام : تسا  یلک  تعیبط  هب  طوبرم  تاقوا  رثکا  رد  نکل  تسین ، نیعم  دنچره  دراد 
. ۀیصخشلا لخدت  ۀیئزجلا و ال  ۀمدقملا  هیف  لخدت  عضوملا  اذه  یف  هانطرتشا  يذلا  هجولا  نذإف  ( 313)

. تسین هیصخش  يهمدقم  لماش  اّما  تسا  یئزج  يهمدقم  لماش  میاهدرک  طرش  عوضوم  نیا  رد  ام  هک  یهجو  نآ  نیاربانب  ( 313)
نأ يرحف  رمقلا ، فوسک  لثم  ّدـحت  اهیلع و  نهربی  دـق  ددـعلاب  ةررکتملا  عوقولا  ۀـبجاولا  ءایـشألا  نأل  و  لوـألا : میلعتلا  یف  لـیق  و  ( 314)

. دح ناهرب و  اهداسف  عم  اهل  عقو  فیک  هنأ  ّكاش  ّکشی 
ناهرب و هام ، یگتفرگ  لثم  ریذپرارکت  عوقولا و  بجاو  روما  زا  یضعب  يارب  هک  اجنآ  زا   272 هک : تسا  هدش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  ( 314)
درک و هماقا  ناهرب  ریذپداسف  روما  هنوگنیا  رب  ناوتیم  هنوگچ  دیوگب : هدرک و  کش  نآ  رد  یـسک  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم ، هماقا  ّدح 

. دومن دیدحت  ار  نآ 
ۀلوقعم ۀعیبط  عونلا  کلذ  و  ةدـساف ، ۀـیئزج  ۀـیرمق  تافوسک  یلع  لوقم  هتاذـب  ام  عون  قالطإلا  یلع  رمقلا  فوسک  نأ  باوجلا : و  ( 315)

، ادحاو الإ  نوکی  الأ  قفتا  نإ  هنإف و  ام : تقو  یف  فوسکلا  کلذک  ۀینیقی و  ۀمئاد  ۀیتاذ و  ۀـیعونلا  ۀـعیبطلا  کلتل  دـحلا  ناهربلاف و  ۀـیلک .
ۀفـصلا کـلتب  اـم  تقو  یف  نوکی  یتح  نیریثک  یلع  لاـقی  نأ  نع  عنمی  اذـک  هتفـص  هلاـح و  تقو  یف  اـیرمق  اـفوسک  هرّوصت  سفن  سیلف 

. نیریثک یلع  لاقی  نأ  عنمی  رمقلا  سمشلا و  ینعم  روصت  سیل  امک  ۀیرمق ؛ وأ  ۀیسمش  کلذک  تافوسک 
227 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

عون نیا  و  دنکیم : قدص  ریذپداسف  یئزج  ياهیگتفرگ  رب  هک  تسا  یعون  موهفم  کی  تاذـلاب  قلطم  روطب  هام  یگتفرگ  باوج : ( 315)
رد یگتفرگ  دروم  رد  تسا  نینچ  و  تسا . ینیقی  یمئاد و  یتاذ ، یعون  تعیبط  نیا  يارب  ّدح  ناهرب و  سپ  تسا . یلک  لوقعم و  تعیبط ،

: صاخ نامز 
نیا قدص  زا  عنام  صخـشم ، یفاصوا  اب  صخـشم و  ینامز  رد  هام  یگتفرگ  روصت  سفن  اّما  تسا ، يدحاو  رما  یگتفرگ  نیا  دنچره  اریز 

دیـشروخ و ياهیگتفرگ  هاوخ  دوش ؛ لصاح  فاصوا  نیا  اب  یئاهیگتفرگ  رگید  ياـهنامز  رد  تسا  نکمم  و  تسین ، نیریثک  رب  موهفم 
. تسین نیریثک  رب  یناعم  نیا  قدص  عنام  هام ، دیشروخ و  ینعم  روصت  سفن  هک  روطنامه  هام ؛ ياهیگتفرگ  هاوخ 

هیف عقت  نأ  عنم  روصت  اذإ  هانعم  نأل  ال  ریثک ، ریغ  اذـک  تقو  یف  عقاولا  فوسکلا  راص  امنإ  نذإف  هحرـش ، انم  کل  فلـس  اـم  یلع  و  ( 316)
و ادحاو ؛ الإ  ملاعلا  و  ادـحاو ، الإ  رمقلا  و  ةدـحاو ، الإ  سمـشلا  تسیل  ذإ  اهتلاحتـسال : جراخ و  نم  يرخأ  رومأ  نادـقفل  قفتا  لب  ۀـکرش ،

هلوانتی امنإف  نیعم ، ام  تقو  یف  هیلإ  راشم  نیعم  ام  فوسک  اـمأ  و  هیف . مـالکلا  اـنم  فلـس  اـم  یلع  هسفن  رمقلل  ضرع  اـم  فوسکلل  ضرع 
وه ام  ۀـهج  نم  لب  ام ، فوسک  وه  اـم  ۀـهج  نم  اـم  فوسک  یلع  ناـهربلا  موقی  سیل  و  تادـسافلا . رئاـس  لواـنتی  اـمک  ضرعلاـب  ناـهربلا 

. هعم هدوجو  مهولا  زّوج  وأ  ررکت ؛ ناک و  يددع  فوسک  لک  هیف  هکراشی  قالطإلا  یلع  فوسک 
هک تسین  نیا  صخـشم  نامز  کی  رد  عقاو  یگتفرگ  دّدـعت  مدـع  لیلد  هک ، تسا  نشور  تشذـگ  نآ  حرـش  هک  یبلاـطم  رب  اـنب  و  ( 316)
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دیـشروخ و اریز  تسا : نآ  ندوب  لاحم  یجراخ و  روما  نادـقف  نآ  لیلد  هکلب  تسا ، نآ  رد  تکرـش  عوقو  عنام  نآ  يانعم  روصت  فرص 
نیا نایب  هک  روطنامه  دوشیم  ضراع  نامه  مه  هام  یگتفرگ  رب  دوشیم ، ضراع  هام  دوخ  رب  هچنآ  و  تسا ، دـحاو  مادـکره  ملاع  هام و 
کی رب  ناهرب  يهماقا  و  تسین . رادربناهرب  ریذـپدساف  روما  ریاس  لثم  نیعم ، نامز  رد  هراشا  لباق  نّیعم  فوسک  اّما  تشذـگ . ـالبق  بلطم 

يرگید يددع  فوسک  ره  اب  هک  تسا  یقلطم  فوسک  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  تسین ، نآ  صّخـشت  تهج  زا  صخـشم  فوسک 
. دنادیم زیاج  ار  يرگید  ياهفوسک  دوجو  مهو  يهوق  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ای  دراد ؛ تکراشم  دریذپ  رارکت  دیآ و  دوجو  هب  هک 

موقلا راص  فیکف  نیقی ؛ هب  یقبی  دـسافلا ال  نأ  نایبب  الإ  نیبتت  ۀـیلک ال  ناـهربلا  تامدـقم  نوک  یلإ  ۀـجاحلا  نإ  لوقی  نأ  لـئاقل  و  ( 317)
؟ ۀیلک ناهربلا  تامدقم  نأل  هیلع  ناهرب  دسافلا ال  نأ  نوتبثی 

228 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دـساف روما  دروم  رد  نیقی  هک  دوشیمن  لصاح  قیرط  نیا  زا  زج  ناهرب  تامدـقم  ندوب  یلک  هب  زاـین  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  ( 317)

273 دنشاب ؟ یلک  دیاب  ناهرب  تامدقم  نوچ  تسین ، رادربناهرب  دساف  هک  دننکیم  تابثا  موق  هنوگچ  سپ  درادن ، ماود 
لک یف  امئاد  سیل  عوضوملا و  یلع  الوقم  ذـخأ  اذإ  مکحلا  ناک  امل  هنأ  وه  لوقلا  ینعم  نکل  و  کلذ ، سیل  ضرغلا  نأ  باوجلاف  ( 318)

و دادـعألا ، نم  ضعبلا  یف  ریغتی  ناک  ذإ  ضاـقتنالا  ّکـشلل و  مکحلا  ضرعأ  ناـهربلا ، یف  یلکلا  بسحب  اـیلک  نکی  مل  یتح  هنم ، دـحاو 
، هل تقو  لک  یف  امئاد  سیل  عوضوملا و  یلع  ـالوقم  مکحلا  ناـک  اذإ  ریغتملا  یئزجلا  لاـح  کلذـک  اـقلطم . ذـخأ  اذإ  هب  نیقی  ـال  ریغتملا 

ۀیماعلا رومألا  یف  عقوأ  يذلا  ببـسلا  لوقی : هنأکف  هب : نیقی  ریغتملا ال  و  ۀـنمزألا ، نم  ضعبلا  یف  ریغتی  ناک  ذإ  ضاقتنالا  کشلل و  ضرعیف 
مدع ریغتلا و  وه  کلذ  و  تایـصخشلا ، یلع  مکحلا  یف  هنیعب  دوجوم  نیقیلا ، عنم  الإ  و  ۀیلک ، اهیلع  نیهاربلا  تامدقم  نوکت  نأ  یلإ  ۀجاح 

. نایب ۀمدقم  سفن  نوکی  نأل  ال  ۀلعلا ، یلع  ۀنیبلل  ادروم  یلکلا  نوکیف  ماودلا ،
قدص عوضوم  رب  هک  دوش  ذخا  يوحن  هب  هاگره  مکح  هک  اجنآ  زا  هک  تسا  نیا  موق  نخـس  ینعم  و  تسین ، نینچ  بلطم  باوج : ( 318)
ضقن دیدرت و  کش و  ضرعم  رد  دشابن ، یلک »  » ناهرب باتک  بسحهب  عقاو  رد  و  دشابن ، یمئاد  نآ  قیداصم  زا  کیره  دروم  رد  اّما  دنک 

ناوتیمن دوش  ظاحل  قلطم  روطب  هاگره  تسا  ریغتم  هچنآ  و  دنکیم ، رییغت  قیداصم  نیا  زا  یضعب  دروم  رد  مکح  نیا  اریز  دریگیم ؛ رارق 
رد یمئاد و  روـطب  هن  اـّما  دـنک ، قدـص  یعوـضوم  نینچ  رب  مکح  هاـگره  اریز  تسا ، نینچمه  ریغتم  یئزج  دروـم  رد  تشاد . نیقی  نآ  هب 

تـسا ریغتم  هچنآ  و  دـنکیم ، رییغت  اـهنامز  زا  یـضعب  رد  اریز  دوـب  دـهاوخ  ضاـقتنا  کـش و  ضرعم  رد  یمکح  نینچ  اـهنامز ، يهمه 
ار هماـع  روما  رد  نیهارب  تامدـقم  ندوب  یلک  هب  زاـین  هک  یببـس  هک : تسا  نینچ  یئوگ  موق  ناـیب  نیارباـنب  تشاد : نیقی  نآ  هب  ناوـتیمن 
ار یلک »  » ریبعت موق ]  ] نیاربانب تسا . ماود  مدـع  رییغت و  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، دوجوم  مه  تایـصخش  رب  مکح  دروم  رد  دـنکیم ، دـیلوت 

يرادربناهرب مدـع   ] تابثا يارب  ياهمدـقم  شدوخ  ریبعت  نیا  هکنیا  هن  دـننکیم ، حرطم  تایئزج ] يرادربناـهرب  مدـع   ] تلع ناـیب  يارب 
. دشاب تایئزج ]

229 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
(319  ) ّنإلا مللا و  ءاطعإ  یف  نیملعلا  فالتخا  نوکی  فیک  و  اهبلاطمل ، ۀـیلدجلا  ۀـیناهربلا و  تامدـقملا  ۀبـسانم  قیقحت  یف  عساتلا  لصفلا 

ریغ ۀـیلوأ  کلذ  عم  نوکت  نأ  بجی  لب  ۀـقداص ، تامدـقملا  نوکت  نأ  یلع  ناهربلا  ۀـماقإ  یف  رـصتقی  الأ  بجی  هنإ  لوألا  میلعتلا  یف  لیق 
ارارم هیلإ  انرـشأ  ام  یلع  ۀبـسانم  نوکت  نأ  هلک  کلذ  عم  بجی  نکل  طقف ، لکلا  یلع  ۀـلوقم  کلذ  عم  نوکت  نأ  یلع  و ال  طاـسوأ ؛ تاذ 

. ةریثک

ادـیپ فالتخا  ّنا  ّمل و  ياطعا  رد  ملع  ود  هنوگچ  هکنیا  رد  و  اهنآ ، بلاطم  اب  یلدـج  یناهرب و  تامدـقم  تبـسانم  قیقحت  رد  مهن  لصف 
دننکیم
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دیاب تامدـقم  هکلب  دوشن ، افتکا  تامدـقم  ندوب  قداص  هب  ناهرب  يهماقا  رد  تسا  مزـال  هک  تسا 274  هدـش  هتفگ  لّوا  مـیلعت  رد  ( 319)
رب هوالع  دیاب  هکلب  دوشن ، افتکا  زین  تامدقم  ندوب  لکلا  یلع  لوقم  هب  تسا  مزال  و  دنشاب ، زین  طسو  نودب  یلّوا و  ندوب  قداص  رب  هوالع 

. میاهدرک هراشا  دّدعتم  دراوم  رد  هتکن  نیا  هب  ام  و  دنشاب ؛ مه  بسانم 275  نیا 
نأ الإ  لکلا ، یلع  ۀلوقم  اهـسفنب ، ۀنیب  ۀقداص  تامدقم  نم  اذوخأم  ةرئادلا  عیبرت  یلع  نسورب  هدروأ  يذلا  سایقلا  نوکی  نأ  داکیف  ( 320)

ۀیواسم ةرئاد  نأ  نیبی  نأ  عیبرتلا  اذـه  یف  ضرغلا  و  ضرعلاب ؛ تملع  امک  هنایبف  ۀبـسانم . ریغ  هتامدـقم  نأل  یـسدنه : ناـهربب  سیل  همـالک 
، اهل واسم  عبرم  ۀثلثم  لکل  دجوی  نأ  نکمی  مث  الثم ، تاثلثم  یلإ  لحی  نأ  نکمی  هنإف  هعالضأ ، ددع  ناک  فیک  طوطخلا  میقتـسم  لکـشل 

کلذ هضرغ  نسورب  نیبف  ةرئادلا . رذج  عبرملا  کلذ  علض  نوکیف  ةرئادلل ، ایواسم  عبرملا  کلذ  نوکیف  واسم ، دحاو  عبرم  اضیأ  اهتلمجل  و 
یه ایاوزلا  ریثک  طوطخلا  میقتسم  لکش  لک  نم  رغـصأ  و  اهیف ، وه  ایاوزلا  ریثک  طوطخلا  میقتـسم  لکـش  لک  نم  ربکأ  ةرئادلا  نإ  لاق : نأب 

لک نم  رغصأ  و  اهیف ، عقی  طوطخ  میقتسم  لک  نم  ربکأ  وه  ایاوزلا  ریثک  طوطخلا  میقتسم  لکش  لکل  ۀیواسم  نوکتف  هیف ؛
230 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. ةرئادلل واسم  طوطخلا  میقتسم  لکش  اضیأ  دجو  دقف  اهنع . اجراخ  عقی  طوطخ  میقتسم 
یـسدنه ناهرب  هدرک ، ذـخا  لک  رب  لوقم  نّیب و  دوخهبدوخ  قداـص و  تامّدـقم  زا  هرئاد  عیبرت  يارب  نسورب 276  هک  یـسایق  سپ  ( 320)

نتخاس نشور  هریاد  عیبرت  زا  فدـه  تسا . ضرعلاب  نایب  یتسناد  هک  روطناـمه  يو  ناـیب  سپ  تسین . بساـنم  نآ  تامدـقم  اریز  تسین :
هب دراد  ناکما  دشاب  يواسم  دنکیمن - توافت  دشاب  یعلض  دنچره  لکش  نیا  عالضالا - میقتسم  لکش  اب  هک  ياهریاد  هک  تسا  هتکن  نیا 

رظن رد  دـحاو  عبرم  کی  تاعبرم  عومجم  يارب  تخاس و  نیـشناج  عبرم  کـی  اـب  ار  ثلثم  ره  ناوتیم  سپـس  دوش  ّلـحنم  ثلثم  يدادـعت 
دوخ فده  نیا  نسورب  دوب . دهاوخ  هرئاد  تحاسم ]  ] رذـج نآ  علـض  و  لوط ]  ] هدوب و يواسم  هرئاد  اب  ریخا  عبرم  تروص  نیا  رد  تفرگ ،
ریثـک ره  زا  رتگرزب و  دـشاب  هریاد  نورد  رد  هک  یطوطخلا  میقتـسم  عالـضالا  ریثـک  ره  زا  هریاد  هک : تسا  هدرک  ناـیب  تروص  نیا  هب  ار 

. تسا رتکچوک  دشاب  هریاد  جراخ  رد  هک  یطوطخلا  میقتسم  عالضالا 
لاکشا مامت  زا  دشاب و  رتگرزب  هرئاد  رد  عقاو  ياهعالـضالا  ریثک  مامت  زا  هک  یعالـضالا  ریثک  طوطخلا  میقتـسم  لکـش  ره  اب  هریاد  سپ 

هب هریاد  اب  يواسم  طوطخلا  میقتـسم  لکـش  بیترت  نیا  هب  سپ  تسا . يواـسم  دـشاب  رتکـچوک  هریاد  جراـخ  رد  عقاو  طوطخلا  میقتـسم 
. دیآیم تسد 

ءایشأل دجوی  هیف و  كرتشم  ماع  وه  لب  ۀسدنهلا ، ۀقیرطب  صاخ  ریغ  نایب  مالکلا  اذه  نا  وه  و  لمجم : لوق  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  و  ( 321)
. عوضوملا سنج  وأ  عوضوملا  یف  ۀکرتشم  يأ  سنجلا - ۀبسانتم  ءایشألا  کلت  تسیل  و  اهقباطی ، يرخأ و 

ماع و نایب  درادن و  صاصتخا  هسدنه  هب  هک  تسا  ینایب  نسورب ]  ] مالک نیا  هکنیا : رب  ینبم  هدش  هتفگ  یلمجم  لوق  لوا  میلعت  رد  ( 321)
ای عوضوم  رد  ینعی  دنتسین - بسانم  هسدنه  اب  سنج  رظن  زا  رگید  ياهزیچ  نیا  دنکیم و  تقباطم  زین  رگید  ياهزیچ  اب  تسا و  یکرتشم 

. دناكرتشم عوضوم  سنج 
عضو هنأل  ریداقملاب ، ۀصاخ  ریغ  ۀمدقم  ذخأ  هنأ  هیف  ببسلا  نإ  ۀیناهربلا ، طورشلا  یلع  سایقلا ال  اذه  نوک  نایب  یف  مهـضعب  لاق  و  ( 322)

ءایشألاک اهنیعب  ةدحاو  ءایشأ  نم  رغصأ  و  ةرئادلا ، یف  یتلا  لاکشألاک  اهنیعب  ةدحاو  ءایشأ  نم  مظعأ  یه  یتلا  لاکشألا  نأ   » همالک ةوق  یف 
ۀـصاخ ریغ  ۀـمدقملا  هذـه  و  لاـق : روکذـملا . طوطخلا  میقتـسّملا  لکـشلا  وـه  کـلذ  و  ةرئادـلاک - يأ  ۀـیواستم -» ءایـشأ  یه  ۀـطیحملا ،

ریغ ۀنمزألاب و  دادعألاب و  لب  لاکشألاب ،
231 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. بسانم ریغ  ناهربلا  راص  کلذف  کلذ .
هدش ذخا  یتامدقم  سایق  نیا  رد  هک  تسنیا  نآ  تلع  هک  دناهتفگ  سایق  نیا  ندوبن  یناهرب  رد  وطسرا ] مالک   ] نیحراش زا  یـضعب  ( 322)

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


رتگرزب هریاد  رد  طاحم  لاکشا  دننام  ینیعم  لاکشا  زا  هک  یلاکشا   » هک تسنیا  مکح  رد  يو  مالک  اریز  درادن ، صاصتخا  ریداقم  هب  هک 
میقتسم لکش  زین  نآ  هک  هریاد - دننام  ینعی  دنتسه -» يواسم  لاکشا  دنشاب ، رتکچوک  هریاد  رب  طیحم  لاکـشا  دننام  ینّیعم  لاکـشا  زا  و 

، تسا قالطا  لباق  زین  ناـمز  ریداـقم  دادـعا و  هب  هکلب  تسین  لاکـشا  صاـخ  همدـقم  نیا  دـناهتفگ  نیحراـش  نیا  تسا . روکذـم  طوطخلا 
. تسا بسانم  ریغ  ناهرب  نیاربانب 

. مکلا ینعأ  ریداقملا - سنجب  ۀصاخ  یهف  ریداقملاب ، ۀصاخ  ریغ  تناک  نإ  و  سایقلا ، اذه  یف  ۀلمعتـسملا  ۀمدقملا  هذـه  نأ  نظأ  و  ( 323)

. صقنأ امإ  دـیزأ و  امإ  واسم و  امإ  مّک  لک  نأ  و  ءزجلا ، نم  دـیزأ  لکلا  نأ  لثم  مولعلا : یف  ۀلمعتـسم  سنجلا  اذـه  نم  یتلا  تامدـقملا  و 
، ءزجلا نم  مظعأ  لکلا  نإ  ریداقملا  یف  لیق  نیعوضوملا  دحأب  نیـصاخ  العجی  نأ  دیرأ  اذإ  و  ددعلا . ریداقملل و  مث  مکلل  الوأ  نیذـه  نإف 

یف و  صقنأ ؛ وأ  دـیزأ  وأ  رخآ  رادـقمل  واسم  امإ  رادـقم  لک  نإ  ریداقملا  یف  لـیق  اـضیأ  و  ءزجلا . نم  ربکأ  لـکلا  نإ  دادـعألا  یف  لـیق  و 
: ةرات لاقی  ام  سنجلا  اذه  نّم  و  صقنأ . امإ  دیزأ و  امإ  رخآ و  ددعل  واسم  امإ  ددع  لک  دادعألا 

ام وحن  یلع  هذه  عیمج  و  کلذ . هبـشأ  ام  و  ۀیواستم ؛ دحاو  ددعل  ۀیواسملا  دادعألا  ةرات  و  ۀیواستم ؛ دحاو  رادّـقمل  ۀـیواّسملا  ریداقملا  نإ 
صاوخلا لب و  اهتاعوضومب ، تالومحملا  ۀصاخ  ئدابم  ئدابملا  نم  ۀیئزجلا  مولعلا  یف  لمعتسی  امنإ  سیلف  ۀلمجلاب  و  لوأتملا . اذه  هرکنأ 

: لاقیف ۀمدقملا  هذهب  لمعی  نأ  نکمی  اذه  و  هیلإ . ریشأ  دق  امب  صوصخلا  یلإ  مومعلا  نم  لقنی  نکل  و  اهیف . كرتشت  یتلا  اضیأ  اهسانجأب 
ینعی ریداقم - سنج  هب  لاحنیا  اب  تسین ، ریداقم  صوصخم  دنچره  هدـش ، لامعتـسا  سایق  نیا  رد  هک  همدـقم  نیا  منکیم  نامگ  ( 323)

ای يرادقم  ره  تسا و  ءزج  زا  رتدایز  ّلک  هک  همدقم  نیا  لثم  دنوشیم : لامعتسا  مولع  رد  لیبق  نیا  زا  یتامدقم  و  تسا . صوصخم  مک -
. دناقالطا لباق  ددع  ریداقم و  يارب  ایناث  مک و  يارب  الوا  همدقم  ود  نیا  اریز  تسا ، رتمک  ای  رتدایز  ای  يواسم 

رد میئوگیم  اـی  تسا و  مظعا  ءزج  زا  ّلـک  ریداـقم ، رد  میئوگیم : میهد  صاـصتخا  عوضوم  ود  زا  یکی  هب  ار  اـهنآ  میهاوـخب  هاـگره  و 
نآ زا  ای  رتشیب  نآ  زا  ای  رگید  رادـقم  يواسم  ای  يرادـقم  ره  هک  دوشیم  هتفگ  ریداقم  رد  نینچمه  تسا . رتگرزب  ءزج  زا  ّلک  دادـعا ،

دوشیم هتفگ  دادعا  رد  و  تسا ، رتمک 
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ریداقم اب  يواسم  ریداقم  دوشیم . هتفگ  یهاگ  لیبق  نیا  زا  و  تسا . نآ  زا  رتمک  ای  نآ  زا  رتشیب  ای  رگید  ددـع  يواسم  ای  يددـع  ره  هک 
زا تامدقم  هنوگنیا  مامت  و  دنايواسم ، رگیدمه  اب  دحاو  ددـع  کی  اب  يواسم  دادـعا  دوشیم : هتفگ  یهاگ  و  دـنايواسم ، دوخ  يواسم 

يدابم طقف  یئزج  مولع  رد  هک  تسین  روطنیا  هصالخ  و  تسا . هدش  رکنم  ار  نآ  وطـسرا ] مالک   ] يهدننک لیوأت  هک  تسا  ياهمدـقم  عون 
هک روطنامه  نکل  دوشیم . لامعتسا  دناكرتشم  هک  مه  سانجا  هب  طوبرم  صاوخ  هکلب  دوش  لامعتـسا  تاعوضوم  تالومحم  هب  صاخ 

: تفگ داد و  لاقتنا  نینچ  ناوتیم  مه  همدقم  نیا  دروم  رد  دننکیم . لقتنم  صوصخ  هب  مومع  زا  دراوم  نیا  رد  میاهدرک  هراشا  البق 
ریـصیف ۀـیواستم ، یهف  اهنایعأب  لاکـشا  نم  ربکأ  اهنایعأب و  لاکـشأ  نم  رغـصأ  یه  یتلا  لاکـشألا  تاوذ  ریداقملا  وأ  لاکـشألا  نإ  ( 324)

. رخألا ئدابملا  کلت  نم  دحاو  الف  أدبم  اذه  رصی  مل  نإف  امئالم . أدبم  ذئنیح 
نیا رد  هک  دـنايواسم ، دنـشاب  رتگرزب  ینّیعم  لاکـشا  زا  رتکـچوک و  ینیعم  لاکـشا  زا  هـک  لاکـشا  ياراد  ریداـقم  اـی  لاکـشا  ( 324)

تامدقم زا  کی  چیه  دیاب  دوشن  هتفریذپ  أدـبم  ناونع  هب  همدـقم  نیا  رگا  و  دوب . دـهاوخ  بسانم  میالم و  أدـبم  کی  همدـقم  نیا  تروص 
. دوشن عقاو  لوبق  دروم  أدبم  ناونع  هب  یسدنه ] ]

: اذکه تذخأ  اذإ  عفنت  امنإ  ۀمدقملا  هذه  نأ  اذه  یف  يدنع  يذلا  هجولا  نکل  و  ( 325)
لک نم  ربکأ  وه  ام  ۀطساولاب  ینعأ  اهب . ۀطیحم  ةوقلا  یف  ۀیاهن  الب  لاکشأ  و  اهیف ، ۀلخاد  ةوقلا  یف  ۀیاهن  الب  لاکشأ  نیب  ۀطـساو  ةرئادلا  نإ 

. ۀجراخلا عیمج  نم  رغصأ  ۀلخادلا و  عیمج  نم  ربکأ  وه  ۀلاحم  طوطخلا ال  میقتسم  لکش  انهاه  و  اهنایعأب . کلت  لک  نم  رغصأ  هذه و 
نوکی نأ  بجی  مل  ۀیهانتم ، ریغ  ضرفت  مل  اهنایعأب و  الاکشأ  لاکشألا  تضرف  نإف  نایواستم . طوطخلا  میقتسملا  لکشلا  کلذ  ةرئادلاف و 
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رغصأ هضرفن  لکش  لک  نأل  لاکشألا ، یف  نکمی  اذه ال  و  لصتم ، بیترت  یلع  لاکـشألا  کلت  عضوت  نأ  ال  نییواسم ، امهنیب  ناطـسوتملا 
، ۀیاهن ریغب  ةوقلاب  الاکـشأ  ۀجراخلا  ۀلخادلا و  هذه  عقت  نأ  جاتحی  لب  ةرئادلا . نم  رغـصأ  هنم و  ربکأ  اضیأ  رخآ  لکـش  كانهف  ةرئادـلا  نم 

اهنم لعج  ةوقلاب و  رومأ  یلع  ملکت  هنالف  ناهربلا  یف  امأ  بولطملا . یف  رخآلا  ناهربلا و  یف  امهدحأ  نیهجو : نم  ّلخأ  دـق  ذـئنیح  نوکیف 
کلذ عیمج  نم  معأ  لب  مکلا ، سنجب  ۀیتاذلا  ضراوعلا  نم  و ال  لاکـشألا ، ریداقملاب و  ۀیتاذلا  ضراوعلا  نم  ةوقلاب  ام  سیل  و  تامدقملا :

امنإ و  دوجوملاب . ۀیتاذلا  ضراوعلا  نم  هنأل 
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یف ةرظانلا  مولعلا  یلإ  دوجوم ، وه  ام  ۀـهج  نم  هتاذـب  هل  ضرعی  ام  و  دوجوم ، وه  امب  قلطملا  دوجوملا  یف  رظاـنلا  یلعـألا  ملعلا  نم  لـقنی 
ةروصلا اـمأ  و  ۀـکرحلا . ریغتلل و  ۀـلباقلا  رومـألاک  لـعفلاب  ةوقلاـب و  نوکت  نأ  اـهنأش  نم  ءایـشألا  کـلت  تناـک  اذإ  دوجوملا ، تحت  ءایـشأ 

. ةدوجوم رومأ  اهنأ  یلع  لعفلاب  لقعلا  مهولا و  یف  اهیلإ  اراشم  و  داوملا ، نع  ةدرجم  ذخؤت  امنإف  ۀیسدنهلا 
دح هریاد  دوش : ذخا  ریز  تروص  هب  هک  تسا  دنمدوس  یتقو  طقف  همدقم  نیا  هک  تسا  نیا  دسریم  نم  رظن  هب  دروم  نیا  رد  هچنآ  ( 325)
نآ طسو  دح  زا  نم  روظنم  و  تسا . دنتـسه  نآ  رب  طیحم  هک  یتیاهنیب  هوقلاب  لاکـشا  نآ و  لخاد  رد  هک  یتیاهنیب  هوقلاب  لاکـشا  طسو 

یطوطخلا میقتسم  لکش  راچان  اجنیا  رد  و  تسا . رتکچوک  طیحم  لاکشا  يهمه  زا  رتگرزب و  طاحم  لاکـشا  همه  زا  هک  تسا  يزیچ 
طوطخلا میقتسم  لکش  نیا  هریاد و  سپ  تسا . رتکچوک  هریاد  رب  طیحم  لاکشا  زا  رتگرزب و  هریاد  نورد  لاکشا  زا  هک  تفای  ناوتیم 

مزال درک ، ضرف  یهانتم  ریغ  ناوتیمن  ار  اهنآ  رادقم  تروص  نیا  رد  هک  دنوش ، ضرف  یعقاو  لاکشا  قوف  لاکـشا  رگا  سپ  دنايواسم .
لاکشا دروم  رد  مه  نیا  دنوش و  هداد  رارق  لصتم  بیترت  رب  لاکشا  نیا  رگم  دنشاب . يواسم  طوطخلا  میقتسم  لکـش  هریاد و  هک  دیآیمن 

دـشاب هریاد  زا  رتکچوک  نآ و  زا  رتگرزب  هک  يرگید  لکـش  مینک  ضرف  هریاد  زا  رتکچوک  ار  یلکـش  ره  ام  اریز  درادن ، ناکما  قوف 
. تشاد دهاوخ  دوجو 

ود زا  زین  تروص  نیا  رد  هک  مینک  ضرف  تیاهنیب  هوقلاب و  تروص  هب  هریاد  جراخ  لخاد و  رد  ار  لاکـشا  نیا  هک  میراد  زاین  ام  نیارباـنب 
نخـس هوقلاـب  روما  زا  ناـهرب  هک  تسا  نیا  ناـهرب  رد  لـصاح  لـلخ  اـّما  هجیتنرد . مود ، ناـهرب و  رد  لوا ، دوشیم : لـصاح  لـلخ  تهج 

مه مک  سنج  یتاذ  ضراوع  زا  یتح  لاکـشا و  ریداقم و  یتاذ  ضراوع  زا  تسا  هوقلاب  هچنآ  و  دـهدیم : رارق  همدـقم  ار  نآ  دـیوگیم و 
دوجوم هک  تهج  نآ  زا  قلطم  دوجوم  رب  هک  یلعا  ملع  زا  و  تسا . دوجوم  یتاذ  ضراوع  زا  اریز  تسا  معا  روما  نیا  ماـمت  زا  هکلب  تسین 

، درک لقتنم  دزادرپیم  دوجو  تحت  ءایشا  هب  هک  نودام  ملع  هب  دوشیم  ضراع  دوجوم  رب  تهج  نیا  هب  هک  ار  يزیچ  ناوتیم  تسا  قلطم 
وحن هب  یسدنه  تروص  اّما  دنراد . ار  تکرح  رییغت و  ّتیلباق  هک  يروما  دننام  دنشاب ، هتشاد  ار  لعف  هّوق و  تینأش  ءایشا  نیا  هک  یطرـش  هب 

. درک تراشا  نآ  دوجو  هب  ناوتیم  لقع  مهو و  رد  طقف  دوشیم و  ذخا  هدام  زا  دّرجم 
دوجوم هنأ  یلع  هیلإ  ریشن  امنإ  لعفلاب . هیلإ  اراشم  سیل  طسوتملا  علضملا  کلذ  نأل  هنیعب : اذه  هیبش  وهف  بولطملا  یف  للخلا  امأ  و  ( 326)

. ۀلوهجم ةوقلاب  ام  رومأ  نیب  ةوقلاب 
234 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هنأ نظأ  انأ  و  ۀـبیرغلا . ضراوعلا  نم  يأ  ایقطنم - امإ  ایلدـج و  امإ  لب  ایـسدنه : اضیأ  نوکی  سیل  اذـه  لثم  اعلـضم  نأ  نیبی  يذـلا  نایبلا  و 
. ایجراخ لب  ۀسدنهلل  ایتاذ  ایناهرب و ال  سیل  سایقلا  اذه  راص  ببسلا  اذهب 

ام تسین و  لعفلاب  رما  کی  طسوتم ، عالضالا  ریثک  اریز  میداد : حیـضوت  هک  تسا  یللخ  نامه  هیبش  زین  هجیتن ، رد  لصاح  للخ  اّما  ( 326)
هجیتن ار  یعالضالا  ریثک  نینچ  هک  یلالدتسا  مینکیم . هراشا  دراد  رارق  هوقلاب  يهتخانشان  روما  نیب  هک  هوقلاب  يرما  ناونع  هب  نآ  هب  افرص 
دهاوخ هبیرغ  ضراوع  زا  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  یقطنم  لالدتـسا  ای  یلدج و  لالدتـسا  ای  هکلب  دوب : دهاوخن  یسدنه 277  لالدتسا  دهدیم ،

278 تسا . یجراخ  هکلب  هدوبن  یتاذ  هسدنه  يارب  هدوبن و  یناهرب  سایق  سایق ، نیا  تهج  نیا  هب  هک  منکیم  نامگ  نم  و  دوب .
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ابـسانم و ناهربلا  نوکی  یتح  ۀـیتاذلا  تالومحملا  ۀـیتاذلا و  ضراوعلا  نم  طسوألا  ّدـحلا  نوکی  نأ  بجی  لوألا  میلعتلا  یف  لـیق  و  ( 327)
ذخأن نأ  بجیف  نیتمئاقل ، ۀـیواسم  ثلثملا  ایاوز  ثالث  نأ  نیبن  نأ  اندرأ  ول  الثم  وه . وه  ام  ۀـهج  نم  ءیـشلا  یلع  ناهربلا  ماق  اـمنإ  نوکی 

طـسوأ ّدح  ءاج  نإف  ۀیتاذلا . هضراوع  نم  ثلثملا  يذلا  عوضوملل  ۀلمجلاب  و  ثلثملا : سنجل  وأ  ثلثملل  ۀـیتاذلا  رومألا  نم  طسوألا  دـحلا 
. یقیسوملا باسحلا و  و  رظانملا ، ۀسدنهلا و  لاح  نم  انیب  امک  هتحت  ام  یلإ  هنع  لقنی  یلعأ و  سنج  نم  نوکی  نأ  بجیف  رخآ ، سنج  نم 

ملعلا و  ّنإ ، ناهرب  یطعی  لفسألا  ملعلا  ذئنیح  نوکیف  لبق . نم  لیق  ام  یلع  ام  هجوب  عوضوملا  یف  ۀکراشملا  وه  کلذ  یف  ببسلا  نوکی  و 
ۀمولعم ریغ  تارداصم  وأ  تاعوضوم  لیبس  یلع  ۀملسم  ةذوخأم  لفـسألا  ملعلا  یف  نوکت  تامدقملا  نأل  کلذ  و  مل . ناهرب  یطعی  یلعألا 

، یلعألا ملعلا  یف  اهتامدقمب  نیقیلا  لصحی  امنإ  و  اهتامدقمب . نیقیلا  لصحی  مل  ام  ۀینیقی  ۀقیقحلا  یلع  نوکت  اهجئاتن ال  نأ  مولعم  و  للعلا ،
یلعألا ملعلا  نم  ناهربلا  کلذ  دحأ  لقن  نإف  ۀـیتاذلا . بابـسألا  للعلاب و  رفظن  كانهف  یلعألا . ملعلا  یف  تاذـلاب  وه  امنإ  طسوألا  ناک  ذإ 

. هنم سیل  ام  لفسألا  ملعلا  یف  لخدأ  دقف  لفسألا ، یلإ 
ناهرب هکنیا  ات  دـشاب 280  یتاذ  تالومحم  یتاذ و  ضراوع  زا  طسوا  دـح  تسا  مزـال  هک  تسا 279  هدـش  هتفگ  لوا  مـیلعت  رد  ( 327)

میتساوخ رگا  الثم   281 تسه . هک  تسا  نانچ  یئـش  نآ  هک  دوش  هماقا  تهج  نآ  زا  دـش  هماـقا  يزیچ  رب  ناـهرب  نوچ  و  دـشاب ، بساـنم 
سنج يارب  ای  ثلثم  يارب  هک  يروما  زا  ار  طسوا  دح  تسا  مزال  مینک ، نایب  ار  همئاق  ود  اب  ثلثم  يایاوز  يواست 

235 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دح رگا  تسا . نآ  یتاذ  ضراوـع  زا  ثلثم  هک  دـشاب  یعوـضوم  یتاذ  هک  يروـما  زا  یلک  روـط  هب  و  مینک : ذـخا  تـسا  یتاذ  ثلثم 282 

دروم رد  هک  روطناـمه  دوـش ، لـقتنم  تسا  نآ  تحت  هچنآ  هب  نآ  زا  دـشاب و  یلعا  سنج  زا  تسا  مزـال  دـشاب ، يرگید  سنج  زا  طـسوا 
. دـش هتفگ  البق  هک  روطنامه  تسا  عوضوم  رد  ملع ] ود   ] تکراشم رما  نیا  تلع  و  میدرک . نایب  یقیـسوم  باسح و  و  رظاـنم ، هسدـنه و 
هعوضوم و لوصا  ناوـنع  هب  لفـسا  ملع  رد  تامدـقم  اریز  دـنکیم . دـیلوت  ّمل  ناـهرب  یلعا  ملع  ّنا و  ناـهرب  لفـسا  ملع  تروـص  نیا  رد 

ناوتیمن دوشن ، لصاح  نیقی  تامدقم  زا  ات  هک  تسا  نشور  و  دنوشیم ، ذخا  مّلسم  دناهدشن  مولعم  ناشیاهّتلع  قیرط  زا  هک  یتارداصم 
. تسا یتاذ  یلعا  ملع  رد  طسوا  دح  اریز  دوشیم . لصاح  یلعا  ملع  تامدـقم  اب  افرـص  نیقی  و  درک . لصاح  ینیقی  جـیاتن  زا  تقیقح  رد 

هچنآ عقاو  رد  دنک ، لقتنم  لفسا  ملع  هب  یلعا  ملع  زا  ار  ناهرب  نیا  یسک  رگا  و  میباییم . تسد  یتاذ  بابسا  للع و  هب  یلعا  ملع  رد  سپ 
283 تسا . هدرک  لخاد  نآ  رد  تسین  لفسا  ملع  وزج  ار 

ریغ اذـه  و  ّنإلا ، اهیف  لفـسألا  ملعلا  یطعی  یتلا  اهنیعب  ۀـلأسملا  یف  مللا  یطعی  یلعألا  ملعلا  نأ  کـلذ  یف  دارملا  نأ  موق  نظ  دـق  و  ( 328)
و لئاسملا ، یف  یلعألا  ملعلل  اکراشم  لفـسألا  ملعلا  نوکیف  اهنیعب ، ةدـحاو  امهیف  ۀـلأسملا  لعجت  نأ  بجی  لـیوأتلا  اذـه  یلع  هنـأل  دـیدس :

دحاو لک  یف  نهربی  نأل  احلاص  نوکیف  طسوألا ، یف  اکراشم  نوکیف  ۀـلأسملا ، یف  عوضوملل  ۀـیتاذلا  رومألا  یف  اکراشم  ۀـلاحم  ـال  نوکی 
یلع مللا  یطعی  امنإ  یلعألا  نأ  ملعی  نأ  بجی  لب  مللا  یطعی  کلذ  نالا و  یطعی  اذـه  نأب  ناـقرتفی  ـال  و  رخـآلا ، یف  هب  نهربی  اـمب  اـمهنم 

يذـلا هجولا  نإف  ۀـقیقحلاب  و  لیق . يذـلا  هجولا  یلع  ال  رظانملا ، یقیـسوملا و  لاح  یف  انملکت  ثیح  هانیب  هجو  یلع  وأ  هانلق ، يذـلا  هجولا 
هریغ نع  الـضف  هسفنل  هتقو  لبق  هیلإ  جاتحی  ام  دادعإ  نع  ناسنإلا  روصق  ةرورـضلا و  هیلإ  وعدـت  ۀـصخر  وهف  رظانملا  یقیـسوملا و  یف  لیق 

. ةدع یلإ  جاتحی  رمأ  یف  ارظن  رظنی  نمم 
نامگ نیا  اّما  دنکیم ، اطعا  ار  هلئسم  نامه  ّتینا  لفـسا  ملع  دنکیم و  اطعا  ار  هلأسم  ّتیمل  یلعا  ملع  هک  دناهدرک  نامگ  یـضعب  ( 328)
هلئسم یلعا  ملع  لفسا و  ملع  دیاب  سپ  دوش ، عضو  دحاو  يهلئـسم  کی  ملع  ود  ره  رد  هک  تسا  مزال  لیوأت  نیاربانب  اریز  تسین : تسرد 

كارتشا زین  طسوا  دح  رد  دیاب  تروص  نیا  رد  و  دنشاب ، كرتشم  زین  هلأسم  عوضوم  یتاذ  روما  رد  راچان  دیاب  زین  دنشاب ، هتـشاد  كرتشم 
284 و ددرگ ، هماقا  دوشیم  هماقا  يرگید  رد  هک  یهجو  رب  ناهرب ، ملع  ود  نیا  زا  کیره  رد  هک  دشاب  حیحص  دیاب  نیاربانب  دنشاب ، هتشاد 

ار ّنا  یکی  هک  دننکن  قرف  تهج  نیا  زا 
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236 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
رب ای   285 دنکیم ، اطعا  میتفگ  هک  یهجو  رب  ار  ّتیمل  یلعا  ملع  هک  دوش  هتـسناد  تسا  مزال  هکلب  دـنک ؛ اطعا  ار  ّمل  يرگید  دـنک و  اطعا 

یقیسوم رد  هک  یهجو  تقیقح  رد  دنیوگیم . هدع  نیا  هک  یهجو  رب  هن  میتفگ ؛ رظانم  یقیـسوم و  ملع  يهرابرد  هک  دنکیم  اطعا  یهجو 
نآ اب  ادعب  هک  هچنآ  یلبق  نتخاس  هدامآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دـهدیم و  ام  هب  ترورـض  هک  یتصرف  زا  تسا  ترابع  میتفگ  رظانم  و 

. تسا زاین  دروم  نآ  نتخاس  هدامآ  هک  هچنآ  زا  دـنک ، هداـمآ  نارگید  يارب  هکنیا  هب  دـسرهچ  تسا ، رـصاق  شدوخ  يارب  یتح  دراد  زاـین 
286

، یقیـسوملا یف  ذخؤت  یتلا  دادعألا  لاوحأ  و  رظانملا ، یف  ذـخؤت  یّتلا  طوطخلا  لاوحأ  یلع  نهربی  نأ  ّيرحلاب  ناکل  کلذ  ول ال  و  ( 329)
تناک امل  نکل  و  یقیـسوملا . رظانملا و  باحـصأل  اهجئاتن  ّدـعت  باسحلا و  ۀـسدنهلا و  یملع  یف  لب  یقیـسوملا ، رظاـنملا و  یملع  یف  ـال 
نکمی مل  ادج - اریثک  کلذ  ناک  ذإ  ام - ۀجاح  یقیسوملا  رظانملا و  یف  اهیلإ  قفتت  یتلا  تامدقملا  عیمج  ۀفرعم  نع  ةرصاق  ۀیناسنإلا  ۀّنملا 

اهب رعشی  لوصأ  نود  اهب  روعـشملا  لوصألا  هیلإ  رقتفت  وأ  عورفلا ، نود  لوصألا  هیلإ  رقتفت  ام  کلذ  نم  ّدعا  لب  یفوتـسم ، ادادعإ  اهدادعإ 
. دعب

دادـعا تیفیک  لاوحا و  رظاـنم و  رد  تجاـح  دروم  طوطخ  ّتیفیک  لاوحا و  هک  دوب  نیا  قـح  دوـبن ، ناـسنا  روـصق  تهج  نیا  رگا  ( 329)
رظانم باحصا  يارب  اهنآ  جیاتن  دشیم و  یناهرب  باسح  هسدنه و  ملع  رد  هک  یقیـسوم ، رظانم و  ملع  رد  هن  یقیـسوم ، رد  تجاح  دروم 
دروم یقیـسوم  رظانم و  رد  تسا  نکمم  هک  یتامدـقم  مامت  یئاسانـش  زا  یناسنا  ناوت  هک  اـجنآ  زا  نکل  و  تشگیم . هداـمآ  یقیـسوم  و 
لوصا هکلب  درادن ، ناکما  یفوتسم  روطهب  اهنآ  نتخاس  هدامآ  نیاربانب  دنشاب - دایز  رگا  تامدقم  نیا  هژیوهب  تسا - رصاق  دنشاب  تجاح 
یهاگآ اهنآ  هب  هک  ار  یلوصا  دنزاسیم و  هدامآ  دنراد  یهاگآ  اهنآ  هب  هک  ار  یلوصا  ای  دـنراذگیم ، او  ار  عورف  دـنزاسیم و  هدامآ  ار 

. دنراذگیماو دنرادن 
عجرنل و  هنم . وه  يذلا  ملعلاب  قحلت  نیملعلا و  نع  درفت  نأ  نع  لسک  يرخأ  تامدقم  یلإ  ۀجاح  طابنتـسالا  یف  ناعمإلا  عقوأ  املف  ( 330)

: لوقنف نإلا  مللا و  یلع  نیملعلا  ۀنوعم  فالتخا  رکذ  یلإ 
، دنوشیم عقاو  زاین  دروم  يرگید  تامدقم  و  دوشیم ، عورش  طابنتسا  هک  هاگنآ  و  ( 330)

237 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
لـسک دـننک  قحلم  دنتـسه  طوبرم  نآ  هب  هک  یملع  هب  دـنزاس و  ادـج  رظانم ) یقیـسوم و   ) روکذـم ملع  ود  زا  ار  تامدـقم  نیا  هکنیا  زا 

: میئوگیم میدرگیمرب و  ّنا  ّمل و  ءاطعا  رد  ملع  ود  فالتخا  یگنوگچ  رکذ  هب  کنیا  دندرگیم .
یلعألا یطعی  نأب  لفـسألل  یلعألا  ملعلا  نم  ملل  یطعملا  ناـهربلا  ّمتی  اـمنإ  رثکـألا  یفف  وندـلا  ولعلا و  یف  ناـفلتخملا  ناـملعلا  اـمأ  ( 331)

ناهرب یناثلا  یف  و  اّم ، ۀلع  طسوألا  هدـح  ناهرب  امهدـحأ  یف  نوکی  نأ  اضیأ  لیبقلا  اذـه  نم  و  ناهربلا . ئدابم  ذـخؤت  تامدـقم  لفـسألا 
. مامتلاب ۀلعلا  طعی  مل  لفسألا  نوکیف  ۀلعلا . ۀلع  وه  و  ۀلعلا - کلت  لبق  يرخأ  اّم  ۀلع  طسوألا  هدح  رخآ 

ملع هب  یلعا  ملع  زا  ّمل  يهدـننکاطعا  ناهرب  تروص  نیا  رد  اـبلاغ  دـنراد ، فـالتخا  ندوب  لفـسا  یلعا و  رظن  زا  هک  یملع  ود  اـّما  ( 331)
و دـنریگیم . رارق  ناـهرب  يداـبم  نآ  رد  هک  دـنکیم  اـطعا  لفـسا  ملع  هب  یتامدـقم  یلعا ، ملع  هک  تروص  نیا  هب  دوشیم ، ماـمت  لفـسا 
هک دـشاب  رگید  یناهرب  یمود  رد  دـشاب و  یتلع  نآ  طسوا  دـح  هک  دـشاب  یناهرب  ملع  ود  نیا  زا  یکی  رد  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  نینچمه 

، لاحنیا رد  و  تسا . تلع  نآ  ّتیلع  تلع  تلع  نیا  هک  تسا - قباس  طسوا  دـح  ّتیلع  نآ  زا  لبق  هک  دـشاب ، رگید  یتلع  نآ  طسوا  دـح 
. دنکیمن اطعا  ار  مات  تلع  لفسا  ملع 

نأ هلاثم  زییمتلا . یف  ۀغلابملا  نع  سانلا  ننم  روصق  اهدیدرت  یف  ببـسلا  و  نیملعلا . یف  ةدّدرم  لئاسملا  هذه  لاثمأ  نوکت  ام  اریثک  و  ( 332)
ۀعیبطلا یه  یتلا  ۀـلعلا  یطعی  یعیبطلا  ملعلا  ّنکل  اهتابث . یلوألا و  ۀـکرحلا  هباشت  یف  رظنلا  یف  ناـکرتشی  یلوـألا  ۀفـسلفلا  یعیبطلا و  ملعلا 
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یتلا ۀقرافملا  ۀلعافلا  ۀلعلا  یطعت  یلوألا  ۀفسلفلا  و  ریغت . وأ  داسف  ضرعی  نأ  عنمیف  اهیف ، فالتخا  یتلا ال  ۀطیسبلا  ةداملا  و  اهل ، دض  یتلا ال 
ملعلا نـکل  ناـفلتخم ، نـیملعلا  یف  ناـهربلا  و  ضحملا . دوـجولا  یه  یتـلا  یلوـألا  ۀـیئاغلا  ۀــلعلا  و  ضحملا ، لـقعلا  ضحملا و  ریخلا  یه 

ۀعیبطلا کلت  ةدوجوم و  ةداملا  تماد  ام  هباشتم  کلذ  نأ  یطعأ  لب  اقلطم ، یمللا  ناـهربلا  طـعی  مل  هنإـف  اـم  اـناهرب  یطعأ  هنأ  عم  یعیبطلا 
. اهاضتقم مودیف  اهل  دض  یتلا ال  ۀعیبطلا  ةداملا و  ماود  ۀلع  یطعأ  و  اقلطم ، مئادلا  یمللا  ناهربلا  یطعأ  یلعألا  ملعلا  و  ةدوجوم .

روـصق دـیدرت  نیا  ببـس  287 و  دـنوشیم . عـقاو  دـیدرت  کـش و  دروـم  مـلع  ود  رد  لـئاسم  نـیا  لاـثما  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  و  ( 332)
ملع لاثم : تسا . قیقد  زییمت  زا  ناسنا  ياهیئاناوت 

238 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
کلف تعیبط  ار ، رما  نیا  تلع  یعیبط  ملع  نکل  دـنراد . كارتشا  کلف  تکرح  تاـبث  هباـشت و  زا  ثحب  دروم  رد  یلوا  يهفـسلف  یعیبط و 
عنتمم ار  کلف  رب  ّریغت  ای  داسف  ضورع  قیرط  نیا  زا  و  دنکیم ، مالعا  درادن  هار  یفالتخا  نآ  رد  هک  کلف  طیـسب  يهدام  درادن و  دـض  هک 

هک ار  نآ  یئاغ  تلع  زین  دـنکیم ، اطعا  تسا  ضحم  لقع  ضحم و  ریخ  هک  ار  رما  نیا  قراـفم  یلعاـف و  تلع  یلوا  هفـسلف  اـّما  دـنادیم .
اطعا رما  نیا  هب  یناهرب  دـنچره  یعیبط  ملع  اریز  دنـشابیم : فلتخم  ملع ، ود  نیا  رد  ناـهرب  ود  نیا  و  دـنکیم . اـطعا  تسا  ضحم  دوجو 

تعیبط نآ  کلف و  يهدام  هک  ینامز  ات  هک  دنکیم  اطعا  ار  بلطم  نیا  هکلب  دـنکیمن ؛ اطعا  ار  نآ  قلطم  یّمل  ناهرب  لاحنیا  اب  دـنکیم ؛
هک یتعیبط  هدام و  ماود  تلع  زین  دـنکیم ؛ اطعا  ار  قلطم  مئاد و  یمل  ناهرب  یلعا  ملع  اـّما  تسا . هباـشم  تکرح  نآ  تسا ، دوجوم  کـلف 

288 دنکیم . تباث  ار  نآ  یضتقم  ماود  قیرط  نیا  زا  هدرک و  اطعا  ار  درادن  دض 
یف اهمیدأ  فشکنی  یتح  اهنم  روعق  یف  ءاملا  عوقو  و  قیقحتلاب ، ۀـیرک  ریغ  ضرألا  نوک  یف  ۀـلعلا  یطعی  یعیبطلا  ملعلا  کلذـک  و  ( 333)

طفحت لب  اهتاذـب ؛ لکـشتت  ۀـسبای ال  ضرألا  روعقلا و  یلإ  لایـس  عبطلاـب  ءاـملا  نأ  یعیبطلا  ملعلا  یف  کـلذ  ببـس  نوکیف  یحاونلا . ضعب 
یقب و  ّيرکلا ، لکشلا  یلع  یقابلا  هلجأل  عمتجی  مل  و  ةدهو ، ارعق و  دسافلا  ناکم  یقب  داسف  نوک و  اهئازجأل  قفتا  اذإف  ۀیقافتالا . لاکشألا 
کلذ ریغ  ءاوهلا و  ءاملا و  امأ  و  هعـضوم . نع  اهنم  ءزج  لقن  بجوت  یتلا  بابـسألا  رئاس  قافتا  دـنع  لاحلا  کلذـک  و  ةوبر . نئاکلا  ناکم 

یـضتقم نوکی  نأ  هریغ  زوجی  يذـلا ال  يرکلا  طیـسبلا  لکـشلا  وه  لکـشلا  کلذ  و  هنم . صقن  وأ  هیلع  دـیز  اذإ  هلکـش  یلع  عمتجی  لکف 
. طیسبلا ۀعیبط 

دنکیم نشور  تروص  نیا  هب  ار  نآ  تلع  هداد و  رارق  ثحب  دروم  تسین  ضحم  يورک  نیمز  ارچ  هک  ار  نیا  یعیبط  ملع  نینچمه  ( 333)
هک تسنیا  یعیبط  ملع  رد  رما  نیا  لیلد  و  دوشیم . راکشآ  نیمز  يهتـسوپ  یتح  اهاج  زا  یـضعب  رد  دنامیم و  یقاب  اهلادوگ  رد  بآ  هک 

ظفح هدمآ  دیدپ  نآ  رد  اقافتا  هک  ار  یلاکـشا  هکلب  درادن ، یلکـش  اتاذ  هدوب و  کشخ  نیمز  و  دـنکیم ؛ تکرح  اهلادوگ  فرط  هب  بآ 
لکـش هب  دـیآیمرد و  هّرد  لادوگ و  تروص  هب  هدـش  دـساف  ناکم  دـتفایم ، قافتا  يداسف  نوک و  نیمز  ءازجا  يارب  یتقو  سپ  دـنکیم .

هک یللع  بابـسا و  ریاس  دروم  رد  تسا  روطنیمه  و  دـنامیم . یقاب  يدـنلب  تروص  هب  هدـشن  دـساف  هک  یناکم  و  دـنامیمن ، یقاب  يورک 
ددرگ مک  يزیچ  اهنآ  زا  ای  دوش  هفاضا  يزیچ  اهنآ  رب  یتقو  هریغ  اوه و  بآ و  اّما  دوشیم . دوخ  ناکم  زا  كاـخ  زا  یئزج  لـقن  بجوم 

اریز تسا  يورک  طیسب  لکش  نامه  لکش  نیا  دننکیم و  ظفح  ار  دوخ  لکش 
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289 تسا . یلکش  نینچ  طیسب  تعیبط  ياضتقا 
یف لاحلا  و  ۀیعیبطلا . اهعـضاوم  یلع  تانئاکلا  رقتـست  نإ  وه  و  ۀـیاغلا : ۀـهج  نم  الثم  اذـهل  ۀـلعلا  نوکتف  یلوألا  ۀفـسلفلا  یف  امأ  و  ( 334)

. هانلق ام  نیناهربلا 
رتتـسم دوخ  یعیبط  عضاوم  رد  تانئاک  ات  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوشیم : نشور  تیاـغ  تهج  زا  رما  نیا  تلع  یلوا  يهفـسلف  رد  اـّما  ( 334)

. میتفگ یلبق  لاثم  رد  هک  تسا  نامه  مه  هب  تبسن  ناهرب  ود  نیا  لاح  و  دنشاب .
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دعب لفـسألا  ملعلا  نم  مللا  ئدابم  یلعألا  ملعلا  ذخأ  امبرف  لقألا  یف  امأ  و  مللا . یف  یلعألا  ۀنوعم  لاح  نم  رثکألا  یلع  وه  ام  اذـهف  ( 335)
نکل یلعألا ، ملعلا  نم  ئدابمب  نیبت  نوکت  وأ  یلعألا ، ملعلا  یف  نیبت  امنإ  ئدابم  ۀحـص  یلع  ۀحـصلا  یف  ۀـفقوتم  ئدابملا  کلت  نوکت  الأ 
دحاو ملع  لئاسم  ضعب  نأ  امک  لب  لفـسألا . ملعلا  اذه  نم  هیف  يذلا  ءزجلل  اهل و  ئدابم  تسیل  لئاسم  یلعألا  ملعلا  نم  ایناث  اهب  نیبت  امنإ 
نیبتت ام  ملع  لئاسم  نوکت  نأ  دـعبی  الف  اهنم ؛ ئداـبملا  یلإ  برقأ  یه  هنم  لـئاسم  ۀطـساوب  هنم  لـئاسم  ضعب  یلإ  ساـیقلاب  ئداـبم  نوکت 

یف نیبتت  لئاسم  لاح  اذـه  نوکیف  رود . الب  رخآلا  ملعلا  کلذ  نم  يرخأ  لئاسمل  ئدابم  لئاسملا  کـلت  ریـصت  مث  رخآ ، ملع  نم  ئداـبمب 
نیبتت لفسألا ال  ملعلا  نم  ةذوخأملا  ئدابملا  هذه  نوکت  نأ  امإ  و  یلعأ . ملع  نم  ام  لئاسم  اهب  نّیبت  مث  یلعأ ؛ ملع  نم  ئدابمب  لفـسأ  ملع 

. ۀبرجتلاب وأ  سحلاب  وأ  اهسفنأب  ۀنیبلا  ئدابملاب  نّیبت  نأ  لثم  کلذ  و  هجوب ، یلعألا  ملعلا  نم  ئدابمب 
يدابم یلعا  ملع  هک  اسبهچ  دراوم  ياهراپ  رد  اّما  دنکیم . کمک  ناهرب  ّتیمل  رد  یلعا  ملع  نآ  رد  میتفگ و  هک  تسا  نینچ  ارثکا  ( 335)

دنوشیم نییبت  یلعا  ملع  رد  هک  يايدابم  تحـص  رب  يداـبم  نیا  تحـص  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنکیم و  ذـخا  لفـسا  ملع  زا  ار  ّمل 
دنوشیم تابثا  یلعا  ملع  رد  يدابم  نآ  اـب  هک  یلئاـسم  هک  ناـنچنآ  دـنوشیم  نییبت  یلعا  ملع  يداـبم  اـب  اـی   290 دشاب ، هتـشادن  فقوت 

نامه رگید  لئاسم  زا  یضعب  يدابم  ملع  کی  لئاسم  زا  یضعب  هکنیا  دننام  هکلب  دشابیمن . نآ  رد  دوجوم  ءزج  لفـسا و  ملع  نیا  يدابم 
يدابم اب  ملع  کی  لئاسم  هک  تسین  دیعب  و  دـنرتکیدزن ؛ اهنآ  يدابم  هب  هک  دریگیم  تروص  یلئاسم  طسوت  رما  نیا  دـنوش و  عقاو  ملع 

هکنیا نودب  دشاب  ملع  نامه  زا  يرگید  لئاسم  يدابم  لئاسم  نیمه  سپس  دوش ، تابثا  يرگید  ملع 
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نیا طسوت  سپـس  تسا ؛ نینچ  دـنوشیم  تابثا  یلعا  ملع  يدابم  اـب  لفـسا  ملع  رد  هک  یلئاـسم  تیفیک  و  ددرگ . لـصاح  رود  اـجنیا  رد 
. دندرگیم تابثا  یلعا  ملع  زا  یلئاسم  لفسا ، ملع  لئاسم 

نّیب دوخبدوخ  هک  يايدابم  اب  الثم  هکلب  دـنوشیمن . تابثا  یلعا  ملع  يدابم  اـب  لفـسا  ملع  زا  هدـش  ذـخا  يداـبم  نیا  اـساسا  هکنیا  اـی  و 
. دندرگیم تابثا  دنوشیم  نّیب  هبرجت  سح و  اب  ای  دنتسه 

لئاسمل ام  أدـبم  یئزجلا  ملعلا  ۀـطاسوب  تراص  یلعألا ، ملعلا  نم  لئاسمل  ئدابم  یه  یئزجلا  ملعلا  نم  لئاسملا  هذـه  تناـک  اذإ  و  ( 336)
هذـه نم  مللا  یطعی  نأ  نکمی  امنإ  لب  قوف ، ملع  لفـسأ و ال  ملع  یف  مللا  یطعی  ۀـبرجتلا ال  سحلا و  یلع  ینبملا  نکل  یلعـألا . ملعلا  نم 

. اهسفنب ۀنیبلا  ئدابملا  یلع  اینبم  ناک  ام  یلعألا  ملعلا  یف 
هچنآ نکل  دنـشابیم . یلعا  ملع  لئاسم  أدبم  یئزج  ملع  يهطـساو  هب  دـشاب ، یلعا  ملع  لئاسم  يدابم  یئزج ، ملع  لئاسم  هاگره  و  ( 336)

يداـبم رب  هک  هچنآ  طـقف  هکلب  دـنک ؛ اـطعا  ار  ّتیمل  نآ  قوف  ملع  رد  هن  لفـسا و  ملع  رد  هن  دـناوتیمن  دـشاب  ینتبم  هبرجت  ّسح و  رب  هک 
. دنک اطعا  ار  ّتیمل  یلعا  ملع  رد  تسا  نکمم  تسا  ینتبم  نّیب  دوخبدوخ 

ۀیلقعلا ۀماعلا  رومألا  نأ  امک  ۀیلکلا ، مولعلا  یلإ  اهنم  ۀـیئزجلا  مولعلا  یلإ  برقأ  یه  ۀـیبیرجتلا  ۀیـسحلا و  ۀـیئزجلا  رومألا  نأ  ملعا  و  ( 337)
. امومع دشأ  وه  يذلا  ملعلل  أدبم  نوکی  نأب  یلوأ  وهف  امومع  دشأ  ناک  ام  نإف  هیلکلا ؛ مولعلا  ئدابم  ۀبضتقملا  ئدابملا  نوکت  نأب  یلوأ 

تیولوا یلقع  ماع و  روما  هک  روطنامه  دـنرتکیدزن ، هیلک  مولع  زا  هیئزج  مولع  هب  تبـسن  یبرجت  یـسح و  یئزج  روما  هک  نادـب  ( 337)
هک دشاب  یملع  ادبم  هک  دراد  تیولوا  دراد ، يرتشیب  ّتیمومع  هچنآ  سپ  دنـشاب . یلک  مولع  يدابم  نانآ ، زا  هدش  ذخا  يدابم  هک  دنراد 

. دراد يرتشیب  ّتیمومع 
اهنیعب ةدـحاو  ۀـلأسم  یف  ایطعم  نیملعلا  دـحأ  نوکی  ام  اریثکف  ضعب ، ءزج  تحت  ـال  ضعب و  تحت  اهـضعب  سیل  یتلا  مولعلا  اـمأ  و  ( 338)
ناهرب یطعی  یعیبطلا  ملعلا  و  لیلدلاب ؛ ّنإ  ناهرب  ءاملا  ۀـیرک  یف  یطعی  یـضایرلا  ملعلا  نأ  لثم  مللا . ناهرب  هیف  ایطعم  رخآلا  و  ّنإلا ؛ ناهرب 

ماسجألا ۀّیرک  و  طسولا ؛ یف  اهعوقو  ضرألا و  ۀیرک  یف  لوقلا  کلذک  اضیأ  و  مّللا .
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. کلذ عیمج  یف  مللا  ناهرب  یطعی  یعیبطلا  ّنإلا و  ناهرب  یطعی  یضایرلا  نإف  ۀیوامسلا ؛
دحاو يهلأـسم  کـی  رد  ملع  ود  نیا  زا  یکی  تاـقوا  بلغا  تسین ؛ يرگید  ءزج  تحت  اـی  يرگید  تحت  یکی  هک  یموـلع  ود  اـّما  ( 338)
اطعا لیلد  ّنا  ناـهرب  بآ  يهرک  ندوب  يورک  رد  تئیه )  ) یـضایر ملع  هک  نیا  دـننام  دـنکیم . هماـقا  ّمل  ناـهرب  رگید  ملع  و  ّنا ، ناـهرب 

ماسجا ّتیورک  و  نآ ، نتفرگ  رارق  طسو  رد  يهرابرد  نیمز و  ندوب  يورک  رد  نینچمه  دـنکیم . اطعا  ّمل  ناـهرب  یعیبط  ملع  و  دـنکیم ،
. دنکیم اطعا  ّمل  ناهرب  تایعیبط  دنکیم و  اطعا  ّنا  ناهرب  تایضایر ، يوامس ،

ددعلا و لثم  ّمل  أدـبم  رخآلا  یطعی  ضعب  تحت  اهـضعب  سیل  یتلا  مولعلا  هذـه  نم  نیملعلا  نیذـه  دـحأ  نوکی  نأ  قفتی  ام  اریثک  و  ( 339)
. ةرشاعلا ۀلاقملا  لئاسم  یف  ۀسدنهلا 

: دننام دنکیم ، اطعا  يرگید  هب  ار  ّمل  ناهرب  أدبم  دنتـسین ، مه  تحت  هک  یملع  ود  زا  یکی  هک  دـتفایم  قافتا  تاقوا  زا  يرایـسب  و  ( 339)
. مهد يهلاقم  لئاسم  رد  هسدنه  باسح و 

حضونس انإف  کلذ . یف  ۀلعلا  نع  دعب  نم  ربخن  نحن  و  ةدحاو . ۀلأسمل  مّللا  ناهرب  اعم  ناملع  یطعی  نأ  ۀیئزجلا  مولعلا  یف  قفتی  و ال  ( 340)
. ماتلا ناهربلا  ۀیطعم  نوکت  یتح  نوکت  فیک  یطسو  ادودح  تناک  اذإ  و  یطسو . ادودح  نوکت  فیک  اهنأ  و  یه ، مک  للعلا  نأ  دعب 
نشور ار  رما  نیا  تلع  نیا  زا  سپ  ام  و  دننک . اطعا  ار  يدحاو  هلئسم  ّمل  ناهرب  نامزمه  ملع  ود  هک  دیآیمن  شیپ  یئزج  مولع  رد  ( 340)

رارق طاسوا  دودح  هنوگچ  للع  نیا  و  تسا ؛ دنچ  ناشدادـعت  دـنوشیم  عقاو  ناهرب  رد  هک  یللع  هک  میهدیم  حیـضوت  يدوزهب  مینکیم .
؟ ددرگیم مات  ّمل  ناهرب  ناهرب ، یتروص  هچ  رد  دنوشیم  عقاو  طاسوا  دودح  للع  نیا  یتقو  هکنیا  و  دنریگیم .

و هتلمج ، یف  اـم  عوضوملا و  و  هتلمج - یف  اـم  لـعافلا و  يأ  ۀـکرح - أدـبم  ۀـعبرأ : بابـسألا  نإ  ۀـلمجلا  یلع  لوقنف  اـنهاه  اـمأ  و  ( 341)
. هارجم يرجی  ام  ۀکرحلا و  أدبم  قوسن  هیلإ  و  نوکی ، ام  نوکی  هلجأل  يذلا  مامتلا  یه  ۀیاغلا و  و  اهارجم ، يرجی  ام  ةروصلا و 

عوضوم 291 و  لعاف - نوئش  لعاف و  ینعی  تکرح - أدبم  تسا : عون  راهچ  بابـسا  هک  میئوگیم  رـصتخم  روط  هب  اجنیا  رد  اّما  و  ( 341)
و نآ ، يارجم  يراج  تروص و  و  نآ ، نوئش  و 

242 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نآ فرط  هب  نآ  يارجم  يراج  تکرح و  أدـبم  و  دـتفایم ، قافتا  هچنآ  دـتفایم  قافتا  نآ  رطاخ  هب  هک  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  هک  تیاـغ 

. دوشیم هداد  قوس  تیاغ 
طقف ۀیاغلا  لعافلا و  الإ  بابـسألا  نم  هل  سیل  ئـشلا  ناک  امبر  و  تاذلاب . دـحاو  ئـشل  اهلک  بابـسألا  هذـه  عمتجت  نأ  قفتی  دـق  و  ( 342)
وحنبف لعاف ، هنإ  هل  لاقی  يذلا  لعافلا  نإف  ۀکرح  ةدام و  ئشلل  نکی  مل  اذإ  و  بابـسألا . هذه  عیمج  ئـشلل  ناک  امبر  و  ۀقرافملا . لوقعلاک 

. هتیاغ کلذک  و  هتروص . یف  ۀلخاد  ۀبسن  هیلإ  هتبسن  نوکت  و  لاقی : رخآ 
ار تیاغ  لعاف و  طقف  بابسا  نیا  زا  هک  دشاب  یئیش  اسبهچ  و  دنوشیم . عمج  تاذلاب  دحاو  یئش  کی  رد  بابـسا  نیا  مامت  یهاگ  ( 342)
نآ لعاف  دشابن ، تکرح  هدام و  ياراد  یئش  هاگره  و  دنوش . عمج  یئش  کی  رد  بابسا  نیا  مامت  اسبهچ  و  قرافم . لوقع  دننام  دشاب  اراد 

تسا روطنیمه  و  دوب ؛ دهاوخ  لخاد  ءیش  تروص  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  ءیش  نآ  اب  لعاف  نیا  تبسن  و  تشاد ؛ دهاوخ  يرگید  يانعم 
. تیاغ دروم  رد 

امولع هلثمب  ۀـصتخملا  مولعلا  یمـست  و  طـقف . هتروص  وـه  اـم  بابـسألا  نم  یطعی  نأ  نکمی  اـمنإف  ةداـملا  نع  درجم  وـه  اـم  لـکف  ( 343)
ام اهنم  و  قالطإلا . یلع  داوملل  ۀـقرافم  اهروص  یتلا  تادوجوملا  یف  ةرظانلا  مولعلاک  تاذـلاب  هتیعازتنا  ام  ۀـیعازتنالا  مولعلا  نمف  ۀـیعازتنا .
نأل کلذ  و  اهل ؛ دودحلا  ۀـقرافم  نکل  و  تاعوضوملل ؛ تاذـلا  ۀـقرافم  ریغ  رومأ  اهتاعوضوم  نإف  ۀیـضایرلا . مولعلاک  دـحلاب  ۀـیعازتنا  یه 

: عونلاب ۀنیعم  ریغ  رومأ  اهتاعوضوم 
نم ءیـش  سیلف  قفتا . فیک  لـب  اـنیعم ، اـعوضوم  اـهعابط  یـضتقت  سیلف  بهذ . یف  نوکی  کلذـک  ۀبـشخ  یف  نوـکی  اـمک  ثلثملا  نإـف 
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. ببسلا اذهل  اهدودح  یف  ۀلخاد  هیف  دجوت  یتلا  تاعوضوملا 
صوصخم روما  نیا  هب  هک  یمولع  و  دوش . اطعا  تروص  طقف  بابسا ، عاونا  زا  تسا  درجم  هدام  زا  هک  هچنآ  دروم  رد  تسا  نکمم  ( 343)

دهدیم رارق  ثحب  دروم  ار  یتاعوضوم  هک  یمولع  دننام  دنایعازتنا ، اتاذ  یعازتنا ، مولع  زا  یـضعب  دنوشیم . هدـیمان  یعازتنا  مولع  تسا ،
تاعوضوم اریز  یـضایر . مولع  دننام  دـنایعازتنا ، دـح  رظن  زا  مولع  نیا  زا  یـضعب  و  تسا . قرافم  داوم  زا  قلطم  روط  هب  ناشتروص  هک 

: دنباییمن عونت  عون  اب  هک  دنتسه  يروما  یضایر  مولع  تاعوضوم  اریز  دناقرافم ، دودح  رظن  زا  هکلب  دنتـسین ، قرافم  اتاذ  یـضایر  مولع 
ثلثم الثم 

243 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هکلب دـنکیمن ، اضتقا  ار  ینیعم  عوضوم  نآ  تعیبط  اریز  دوش ؛ هتخاس  زین  الط  زا  دـناوتیم  دوشیم ، هتخاس  بوچ  کـی  زا  هک  روطناـمه 

. تسین نآ  دودح  رد  لخاد  تسه  نآ  تعیبط  يارب  هک  یتاعوضوم  و  دریذپیم ؛ دشاب  هک  ار  یعوضوم  ره 
ةدام یف  و ال  اهل ، ۀقرافم  اهنم  ةروصلا  کلت  دجوت  نأ  نکمی  عونلاب ال  اهل  ۀمئالم  ةدام  اهنم  ةدحاو  لکل  نإف  ۀـیعیبطلا  روصلا  امأ  و  ( 344)

تاذـلاب اهیف  عمتجت  یتلا  یه  ۀـیعیبطلا  رومألا  و  اهدودـح . یف  داوملا  لخدـت  کلذـلف  ةداملا . کلتب  ۀـصتخم  ةروصلا  کلت  عابطف  يرخأ .
. اهلک للعلا  هذه 

ناکما هک  تسا  یمئـالم  يهداـم  عون  کـی  ياراد  یعیبط  روما  زا  کـیره  اریز  تسین ؛ روطنیا  یعیبط  ياـهتروص  دروم  رد  اـّما  ( 344)
نیا لیلد  نیمه  هب  تسا . هدام  نآ  هب  صتخم  تروص  نیا  عابطنا  و  دشاب ؛ يرگید  يهدام  رد  ای  دـشاب و  قرافم  نآ  زا  ناشتروص  درادـن 

. ددرگیم عمج  اهنآ  رد  هعبرا  للع  نیا  مامت  اتاذ  هک  دنتسه  يروما  یعیبط  روما  دنوشیم . لخاد  یعیبط  روما  نیا  دودح  رد  داوم 
هیلع ناهربلا  یف  كرتشی  نأ  زوجی  الف  طقف ، ۀـیروص  للع  نم  ةذوخأم  هناهرب  یف  یطـسولا  دودـحلا  تناـک  اـم  نأ  مولعملا  نم  مث  ( 345)

عوضوم نع  ۀـجراخ  بابـسألا  ضعب  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  ۀـفلتخم ، لـلع  هل  تناـک  اذإ  اـمأ  و  مّللا . ناـهرب  ناـهربلاب  دـیرأ  اذإ  ناـملع -
لعافلا ببسلا  امأ  ۀیعیبطلا . تادوجوملل  ۀقرافم  اهنإف  يوصقلا ، ۀیاغلا  و  قالطإلا ، یلع  ۀیعیبطلا  رومالل  لعافلا  لوألا  ببسلا  لثم  ۀعانـصلا 

امإ يأ  ۀعانـصلا : عوضوم  یف  ۀـلخاد  کلت  لک  نوکت  نأ  امإ  و  تاذـلاب . هجو  نم  دـحلاب و  هجو  نمف  اهل  يوصقلا  ۀـیاغلا  امأ  و  تاذـلابف ،
ۀماعلا نود  ۀـیعیبط ، اّم  تادوجومل  يروصلا  يداملا و  یمامتلا و  یلعافلا و  ببـسلا  لثم  ۀـیتاذلا  هضراوع  ع )  ) ۀـنئاک وأ  اـهل  اـعاونأ  ۀـنئاک 

اهلک ةرهاظلا  اهبابسأ  نإف  ۀنئاکب ، تسیل  یتلا  تایعیبطلا  وأ  ۀیعیبطلا  تانئاکلا  نم  رخآ  سنج  وأ  عون  بابسأ  وأ  ناسنإلا  بابسأ  لثم  لکلل 
. ۀیعیبط

كارتشا نآ  ناهرب  رد  ملع  ود  تسین  زیاج  تسا ، ذوخأم  يروص  تلع  زا  طقف  ناهرب  رد  نآ  طسوا  دح  هک  هچنآ  هک  تسا  نشور  ( 345)
جراخ لاح  ود  زا  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ راک  رد  یفلتخم  للع  رگا  اّما  دـشاب . ّمل  ناهرب  ناـهرب ، زا  روظنم  هک  یتقو  هژیوب  دنـشاب - هتـشاد 

ای تسین :
244 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هک یئاـهن ، تیاـغ  لـثم  و  تسا ، قلطم  روطهب  یعیبط  روما  لـعاف  هک  لوا ، ببـس  لـثم  دـناجراخ ، تعانـص  عوضوم  زا  بابـسا  زا  یـضعب 
ّدح رطاخ  هب  یتهج  زا  یئاهن ، تیاغ  تقرافم  اّما  تسا و  یتاذ  یلعاف ، ببـس  تقرافم  اّما  دناهدام . زا  قرافم  یعیبط  تادوجوم  صوصخم 
زا ای  دناتعانـص ، عوضوم  عاونا  ینعی  دنتـسه : لخاد  تعانـص  عوضوم  رد  للع  نیا  مامت  هکنیا  اـی  و  تسا . یتاذ  رگید  تهج  زا  تسا و 

روط هب  یعیبـط  تادوجوم  هن  صاـخ ، یعیبـط  تادوجوم  يارب  يروص  يداـم و  یئاـغ و  یلعاـف و  ببـس  لـثم  دنتـسه ، نآ  یتاذ  ضراوع 
مامت هک  تسا  نشور  اریز  دنتـسین ؛ نئاک  هک  یتایعیبط  ای  یعیبط ، تانئاک  زا  يرگید  سنج  ای  عون  بابـسا  ای  ناسنا  بابـسا  دـننام  لـماک .

. تسا یعیبط  اهنآ  بابسا 
امإ ۀثالثلا  هذه  و  اهیف . ةروص  ۀفطن و  یف  ةوق  وأ  ۀفطن  وأ  ناسنإ  امإ  رهاظلا  لعافلا  هببس  نإف  ناسنإلاک ، رهظأ  وه  امیف  اذه  حرـشن  و  ( 346)
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. نکسی كرحتی و  ام  ۀهج  نم  مسجلا  وه  يذلا  یعیبطلا  ملعلا  عوضوم  یف  لخاد  یتاذ  ضرع  امإ  ةروص و  امإ  ۀعانصلا و  عوضوم  عون 
، وه ثیح  نم  وه ، و  سفنلا ، يروصلا  هببـس  و  یعیبـطلا . مسجلا  عاونأ  نم  وه  و  ءاـضعألا ، وأ  طـالخألا  وأ  ناـکرألا  اـمإ  يداـملا  هببـس  و 

ةدساف ۀنئاک  ئدابم  نم  هلوصح  نکمی  رهوج  لمکأ  دوجو  هصخی ، يذلا  یلامکلا  یئاغلا  هببس  و  هل . اّم  لامک  یعیبطلا و  مسجلل  اّم  ةروص 
نکمی یتلا ال  یعیبطلا  مسجلا  ضراوع  نم  لامکلا  اذه  و  ةداعـسلل . هسفن  یقبت  نأ  هنأش  نم  نوکی  یتح  ندب ، سفن و  نم  ادـحتم  الوصح 

. هریغ یف  دجوت  نأ 
يهوق ای  هفطن  ای  تسا ، ناسنا  ای  ناسنا  يرهاـظ  یلعاـف  تلع  مینکیم ؛ حرـش  دـشاب  ناـسنا  هک  نشور  لاـثم  کـی  اـب  ار  بلطم  نیا  ( 346)

رد لخاد  یتاذ  ضرع  ای  تروص و  ای  تسا ، یعیبط )  ) تعانـص عوضوم  عون  ای  هس  نیا  و  هفطن . رد  دوجوم  تروص  اـی  هفطن و  رد  دوجوم 
ای طـالخا و  اـی  تسا  ناـکرا  اـی  يداـم  تلع  دراد . نوکـس  تکرح و  هک  تهج  نآ  زا  مسج  زا  تستراـبع  هک  تسا  یعیبط  ملع  عوضوم 

يارب یجراخ  تروص  تسا ، سفن  هک  تهج  نآ  زا  هک  تسا ، سفن  نآ  يروص  تلع  و  تسا . یعیبط  مسج  عاونا  زا  هک  دشابیم ، ءاضعا 
زا نآ  لوصح  هک  تسا  يرهوج  يهدـشلماک  دوجو  نآ ، هب  صتخم  لامک  یئاـغ  تلع  و  تسا . نآ  يارب  یـصاخ  لاـمک  یعیبط و  مسج 

سفن تداعس  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  ّتینأش  نیا  ات  دوشیم ، دحتم  سفن  اب  ندب  نآ  یط  هک  یلوصح  دراد ؛ ناکما  دساف  نئاک و  يدابم 
. دیآ دوجو  هب  یعیبط  مسج  ریغ  رد  درادن  ناکما  هک  تسا  یعیبط  مسج  ضراوع  زا  لامک  نیا  و  دشاب . یقاب  نآ 

245 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یف ةروصلا  ریغ  یه  یتـلا  ۀـیاغلا  نوـکت  نأ  و  عونلاـب ، ادـحاو  ۀـیعیبطلا  رومـألا  یف  ۀـیاغلا  ةروـصلا و  لـعافلا و  نوـکی  نأ  هبـشی  و  ( 347)

و هتیناسنإ ، هتروص  و  اّم ، ۀیناسنإ  ناسنإلا  لعاف  نأ  لثم  هل ، ۀیاغ  ۀعیبطلا و  نم  یلعأ  أدبم  دـنع  نم  و  ۀـیعیبطلا ، لعف  نع  ۀـجراخ  تایعیبطلا 
أدبم دنع  ةدوصقم  یهف  نحطلل ، سارضألا  ضیرعت  یف  ةدوصقملا  ۀیاغلا  وه  يذلا  نحطلاک  رخآلا  لامکلا  امأ  و  یعیبطلا . لعافلا  ۀیاغ  یه 

یه و  ةروص - یه  ۀیاغ  ناتیاغ : تایعیبطلا  یف  ۀیاغلا  نأکف  هل . دوصقم  یعیبطلا و  لعافلل  ۀیاغ  هنإف  ضیرعتلا  سفن  امأ  و  ۀعیبطلا . نم  یلعأ 
یه و  نیوکتلا ، ۀکرح  یف  ایلوأ  ادصق  ةدوصقملا  ةروصلا  سیل  ةروصلا  دعب  ۀـیاغ  و  ضیرعتلا - لثم  یعیبط - كرحم  مامت  ۀـکرح و  ۀـیاهن 

. ۀعیبطلا نم  یلعأ  لعافل  ۀیاغ  یه  و  نحطلا . لثم 
تروص زا  ریغ  تایعیبط  رد  هک  یتیاغ  هکنیا  دنراد و  یعون  تدحو  یعیبط  روما  رد  تیاغ  تروص و  لعاف و  هک  دـسریم  رظن  هب  ( 347)

، ناسنا لعاف  هکنیا  دـننام  دوشیم ؛ بوسحم  وا  لعف  يارب  یتیاغ  تسا و  یلعا  ییأدـبم  يهیحان  زا  تسا و  تعیبط  لعف  زا  جراـخ  دـشاب ،
تروص زا  جراخ  هک  رگید  لامک  اّما  تسا . یعیبط  لعاف  تیاغ  تروص ، نامه  تسا و  ّتیناـسنا  زین  نآ  تروص  و  تسا . یتّیناـسنا  کـی 

نیا تسا و  دوجوم  اذـغ  ندرک  درخ  يارب  ایـسآ  ياهنادـند  ندـش  نهپ  رد  هک  یتیاغ  زا  تسا  ترابع  هک  اذـغ  ندرک  درخ  دـننام  تسا ،
روما رد  یئوگ  سپ  تسا . نآ  دوصقم  یعیبط و  لعاف  تیاغ  نادند ، ندـش  نهپ  دوخ  اّما  تسا ؛ تعیبط  زا  يالعا  أدـبم ، يهیحان  زا  تیاغ 

- یعیبط كرحم  ندش  مامت  تکرح و  تیاهن  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا - تروص  نامه  هک  یتیاغ  تسا : دوجوم  تیاغ  روج  ود  یعیبط 
درخ زا  ترابع  هک  ینیوکت ، تکرح  دصق  دروم  لوا ، دصق  اب  تیاغ  نیا  تسا و  تروص  زا  دعب  هک  یتیاغ  و  نادـند ؛ ندـش  نهپ  دـننام  ، 

. دراد تعیبط  زا  یلعا  لعاف  هک  تسا  یتیاغ  نآ  و  تسنیا . دشاب ، اذغ  ندرک 
اذإف نیبیرغ . ناک  امبر  ۀـیاغلا  لعافلا و  و  ۀعانـصلا ؛ سنج  نم  نیبیرغ  انوکی  نأ  زوجی  ةروصلا ال  ةداـملا و  نإ  قلطم  لوقب  لوقن  و  ( 348)

: لوقنف لوصألا  هذه  اندهم 
. دنتسه بیرغ  تیاغ  لعاف و  اسبهچ  اّما  دنشاب ؛ بیرغ  تعانص  سنج  زا  تروص  هدام و  هک  تسین  زیاج  میئوگیم : قلطم  روطهب  و  ( 348)

: میئوگیم میدرک  دیهمت  ار  لوصا  نیا  هک  کنیا 
اعقاو هتعانص و  عوضوم  نع  اجراخ  ءیشلا  بابسأ  ضعب  نوکت  نأ  نکمأ  اذا  ( 349)
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نکمی مل  هنم ، ۀبیرغ  ریغ  عوضوملاب  ۀقلعتم  بابسألا  تناک  اذإ  امأ  و  نیملع . نم  ناناهرب  ۀلأسملا  یلع  نوکی  نأ  نکمأ  يرخأ ، ۀعانص  یف 
. مّللا ناهرب  ءاطعإ  ملعلا  کلذ  ریغ  یف 

هلئسم کی  يارب  هک  دراد  ناکما  ددرگ ، عقاو  يرگید  تعانص  رد  دشاب و  تعانص  عوضوم  زا  جراخ  یئیش  للع  زا  یـضعب  هاگره  ( 349)
ملع نآ  ریغ  رد  درادـن  ناکما  دنـشابن ، بیرغ  نآ  زا  هدوب و  قلعتم  تعانـص  عوضوم  هب  اهتلع  هاگره  اّما  دوش . اطعا  ملع  ود  زا  ناهرب  ود 

. دوش هماقا  هلئسم  نآ  يارب  ّمل  ناهرب 
ءایشألا نم  ریثک  یف  ّنظنف  طلغن  ببـسلا  اذهب  و  ۀصاخ . ئدابم  نم  الإ  نیهاربلا  ۀماقإ  یلإ  لیبس  هنأ ال  هانلق  ام  عیمج  نم  عمتجا  دقف  ( 350)

. ۀبسانم نکت  مل  اذإ  یقیقحلا  ملعلا  هانملع  نوکن  ۀقداص و ال  اهتاسایق  یف  ةذوخأملا  تامدقملا  تناک  اذإ  ۀقیقحلاب  هانملع  انأ 
ام لیلد  نیمه  هب  و  درادـن . دوجو  صاخ  يداـبم  قیرط  زا  زج  یهار  نیهارب  يهماـقا  يارب  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  هچنآ  ماـمت  زا  ( 350)
ار اهزیچ  نیا  هک  مینکیم  رکف  دنـشاب  قداص  اهنآ  تاـسایق  رد  ذوخأـم  تامدـقم  یتقو  و  مینکیم ، هابتـشا  اـهزیچ  زا  يرایـسب  يهراـبرد 

. میباییمنرد ار  اهنآ  تقیقح  دنشابن ، بسانم  تامدقم  نیا  رگا  هکیلاح  رد  میاهدیمهف ، اتقیقح 
قحأ هب  ملعلا  و  أدبملا ، وه  أدبملا  هب  نیبی  امف  الإ  و  اهئدابم ، یلع  مولعلا  یف  نیهاربلا  ۀماقإ  یلإ  لیبس  هنأ ال  نیبلا  نم  ( 351  ) رشاعلا لصفلا 

مولعلا یف  انّیبی  نأ  لیحتـسملا  نم  امهالک  و  نایب . یلإ  ۀجاتحم  اهـضعب  و  اهـسفنأب ، ۀنیب  مولعلا  ئدابم  ضعبف  هل . أدبم  هنإ  لیق  امب  ملعلا  نم 
. لوأ ئدابم  اهل  یه  یتلا 

292 نآ ] عاونا  يدابم و  يهرابرد   ] مهد لصف 

هنرگو دوش ؛ هماقا  ناهرب  اهنآ  يدابم  يارب  مولع  رد  درادن  ناکما  هک  تسا  نشور  ( 351)
247 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دوب دهاوخ  رتراوازـس  تسا  نیا  أدبم  نآ  دوشیم  هتفگ  هک  یملع  زا  نآ  هب  ملع  و  دوب ، دهاوخ  أدبم  دوخ ، دوشیم  نایب  أدبم  اب  هک  هچنآ 
تابثا یمولع  رد  تسا  لاحم  مسق ، ود  ره  و  دـناتابثا . جاتحم  رگید  یـضعب  و  دنتـسه ، نّیب  دوخهبدوخ  مولع  يداـبم  زا  یـضعب  نیارباـنب 

. دنراد لوا  يدابم  هک  دنوش 
و رخآ ، ملع  یف  هنایب  نکمی  امنإف  هسفنب  انیب  سیل  ام  امأ  و  رخآ . ملع  یف  ملعلا و ال  کلذ  یف  اهنایب  نکمی  الف  اهـسفنأب ، تانیبلا  امأ  ( 352)
ام یلع  اهتحت  ۀیئزج  مولع  نم  ةذوخأم  اهـضعب  و  اهـسفنب ، ۀنیب  اهّلج  هتحت  مولعلا  رئاس  يذـلا  معألا  ملعلا  ئدابم  و  یلعأ . ملع  یف  اصوصخ 

. لیلق کلذ  و  انلق ،
هک يداـبم  زا  هتـسد  نآ  اـّما  دـنوش . تاـبثا  يرگید  ملع  اـب  ملع  نآ  رد  هک  درادـن  ناـکما  دنتـسه  نّیب  دوـخهبدوخ  هـک  يايداـبم  ( 352)

تحت رگید  مولع  هک  یلعا ، ملع  يداـبم  و  دـنوش . تاـبثا  یلعا - ملع  رد  هژیوهب  و  يرگید - ملع  رد  تسا  نکمم  دنتـسین  نّیب  دوخهبدوخ 
البق هک  یهجو  هب  دـناعقاو ، یلعا  ملع  نآ  تحت  هک  یئزج  مولع  زا  اهنآ  زا  یـضعب  دنتـسه و  نیب  دوخهبدوخ  ناـشرثکا  دـنراد - رارق  نآ 

. تسا زیچان  يدابم  عون  نیا  دادعت  دنوشیم و  ذخا  میتفگ 
مل یعیبطلا  مسجلا  لثم  ّدحلا  یفخ  دوجولا  رهاظ  هنم  ناک  امف  اعیمج ؛ روصتی  نأ  هب و  قّدصی  نأ  بجی  دقف  ۀعانصلا  عوضوم  امأ  و  ( 353)

مهنإف ۀـطقنلا ، دـحاولا و  ددـعلا و  لثم  اعم  دـحلا  دوجولا و  یفخ  ناک  اـم  و  طـقف . هدـح  عضوی  نأـب  لغتـشا  لـب  ملعلا ، یف  هدوجو  عضوی 
اهیلع ینبم  اهیف ، كوکشم  ۀمدقم  هنأل  ۀعوضوم ، الوصأ  یمست  یتلا  ۀعانـصلا  ئدابم  ۀلمج  نم  وه  هدوجو  عضو  و  اضیأ . هدوجو  نوعـضی 

. الضف نیرمألا  عضو  فلکت  ناک  اعیمج  نیرمألا  ةرهاظ  تناک  نإ  و  ۀعانصلا .
دننام تسا ، ناهنپ  شدـح  اّما  تسا  رهاظ  شدوجو  هچنآ  و  دراد ؛ جایتحا  رّوصت  هب  مه  و  قیدـصت ، هب  مه  یهاگ  ملع ، عوضوم  اّما  ( 353)
تسا ناهنپ  ود  ره  نآ ، ّدح  دوجو و  هک  هچنآ  و  ددرگیم . عضو  نآ  دح  طقف  هکلب  دوشیمن ، عضو  ملع  رد  شدوجو   293 یعیبط ، مسج 
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هک تسا  ملع  يدابم  نآ  يهلمج  زا  نآ  دوجو  عضو  و  ددرگ ، عضو  زین  شدوجو  دح ، عضو  رب  هوالع  دـیاب  هطقن ، دـحاو و  ددـع و  دـننام 
کی عوضوم  دـح  دوجو و  رگا  و  دوشیم . انب  نآ  رب  ملع  هک  دـیدرت  دروم  تسا  ياهمدـقم  نآ  هک  اریز  دـنوشیم  هدـیمان  عوضوم  لوصا 

رد دنشاب ، حضاو  ود ، ره  ملع ،
248 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا ياهدوهیب  تمحز  ملع ، رد  اهنآ  عضو  تروص  نیا 
دحلا نأ  دوجوم و  ءیشلا  نأ  کلذ  نم  مهفی  دق  ذإ  اعیمج ، ّدحلا  دوجولا و  یفخ  وه  يذلا  ئشلا  یف  طقف  دودحلا  اوعـضو  امبر  و  ( 354)

: تاذلا بسحب  لب  مسالا  بسحب  سیل 
. هل ءزج  ءیش ال  ۀطقنلا  نإ  ۀسدنهلا  مولع  ۀحتاف  یف  مهلوقک 

هک دوشیم  هتسناد  اجنیا  زا  اریز  دوش ، عضو  ملع  رد  نآ  ّدح  طقف  دنشاب ، ناهنپ  ود ، ره  زیچ ، کی  دح  دوجو و  هک  اجنآ  اسبهچ  ( 354)
ملع لوا  رد  نانادهسدـنه  نخـس  نیا  دـننام  دـنکیم : تلالد  تاذ  رب  دـح  هکلب  دـنکیمن  تلالد  مسا  رب  دـح  اریز  تسا ، دوجوم  زیچ  نآ 

: هک هسدنه 
. درادن ءزج  هک  تسا  يزیچ  هطقن 

اهدوجو عضوی  نأ  نکمی  الف  ارارم ، انلق  امک  ۀـبولطملا  یه  اهنإف  تاعوضوملا  هذـه  یف  ضراوعلا  نم  ۀـیتاذلا  تـالومحملا  اـمأ  و  ( 355)
ۀیفخ تناک  نإ  اهدودـح  ۀعانـصلا  ۀـحتاف  نم  عضوت  امنإ  اهیلع . ناهربلا  لبق  نایبلا  لیبس  یلع  و ال  ةرداصم ، وأ  عوضوم  لصأ  لـیبس  یلع 

. کلذ عضو  فلّکتی  مل  امبرف  ۀسدنهلا ، ملع  یف  کلذ  هبـشأ  ام  صقانلا و  دئازلا و  ةاواسملا و  لثم  ۀیهاملا  ةرهاظ  تناک  نإ  امأ  و  دودحلا .

. باسحلا یف  ریدتسملا  عبرملا و  درفلا و  جوزلا و  و  ۀسدنهلا ، یف  قطنملا  مصألا و  ثلثملا و  میقتسملا و  ةدحولا و  لثم  دح  عضوی  امنإ  لب 
. طقف دودحلا  هیف  عضوت  امنإ  مسقلا  اذهف 

هب ار  اهنآ  درادن  ناکما  نیاربانب  دـنابولطم ، میاهتفگ  اهراب  هک  روطنامه  دنتـسه ، تاعوضوم  ضراوع  زا  هک  یتاذ ، تالوصحم  ( 355)
مینکیم عضو  ار  اهنآ  دودح  ملع  لّوا  رد  طقف  درک . عضو  ملع  رد  دنانّیب  ناهرب  نودب  هک  يروما  ای  و  هرداصم ، ای  عوضوم  لصا  ناونع 

، هسدـنه رد  هریغ  ناصقن و  و  تدایز ، تاواسم ، دـننام  دـشاب  رهاظ  اهنآ  تیهام  رگا  اـّما  دـشاب . یفخ  ناشدودـح  هک  یتروص  رد  مهنآ 
رد ریدتـسم  عبرم و  درف و  جوز و  و  هسدـنه ، رد  قطنم  مصا و  و  میقتـسم ، تدـحو ، دـح  الثم  هکلب  تسین . مزال  اهنآ  دودـح  عضو  رگید 

. ددرگیم عضو  دودح  طقف  مسق  نیا  رد  هک  دوشیم 294  عضو  باسح 
اقیدصت امإ  رخآ ، ءیـش  ۀیله  اهب  ملعی  نأ  نکمی  یتح  قیدصتلا ، وه  ۀیلهلا و  قیرط  نم  تملع  دـق  نوکت  نأ  بجیف  ئدابملا ، امأ  و  ( 356)

نم دب  و ال  ایعضو . اقیدصت  وأ  ایقیقح ،
249 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نأ الإ  ۀعانـصلا ، ۀحتاف  یف  ءازجألا  ۀیهام  ۀعوضوم  و  اهـسفن ، یف  ۀینإلا  ۀعوضوم  نوکت  نأ  بجیف  اهب ؛ قیدـصتلا  نکمی  مل  الإ  اهروصت و 
. کلذ نع  حوضولا  ةرهشلا و  طرفل  ینغتسی 

. لیق ام  وحن  یلع  ۀعانصلاب  تصّصخ  ۀعانصلا  نم  معأ  تناک  نإ  و 
يرگید زیچ  ّتیله  اهنآ  قیرط  زا  هکنیا  ات  دـشاب ، مولعم  تسا ، قیدـصت  زا  ترابع  هک  ّتیله ، قیرط  زا  يدابم  هک  تسا  مزال  اـّما  ( 356)

اریز مینک ، روصت  ار  اهنآ  دـیاب  لاحره  رد   295 دشاب . یعوضوم  لصا  هاوخ  دـشاب  یقیقح  يدابم  نیا  قیدـصت  هاوخ  لاح  دوش ، هتخانش 
دـشاب و ضورفم  ملع  رد  دوخهبدوخ  يداـبم  نیا  دوـجو  هک  تسا  مزـال  نینچمه  تشاد ؛ دـهاوخن  ناـکما  قیدـصت  تروـص  نیا  ریغ  رد 
زا معا  يدابم  نیا  رگا  و  دـشابن . زاین  يزیچ  نینچ  هب  حوضو  ترهـش و  طرف  زا  هکنیا  رگم  دوش ؛ حرطم  ملع  لوا  رد  اهنآ  ءازجا  تیهاـم 

. دوش هداد  صیصخت  ملع  نیا  هب  میتفگ  البق  هک  يوحن  هب  دیاب  دشاب  ملع  عوضوم 
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و ۀیتاذلا . اهضراوع  یلع  لب  ۀعانـصلا ، یف  اهیلع  ناهرب  اعـضو و ال  تعـضو  اهدوجو  یلع  هیبنتلا  یلإ  جیتحا  نإ  تاعوضوملا  نذإف  ( 357)
اهنأ هنم  نیبتـسیل  ۀلأسم  یف  ناهربلا  ۀـماقإ  نع  غارفلا  دـنع  الإ  ةدوجوم  عضوت  و ال  هیلإ ، جـیتحا  نإ  طقف  ادـح  دـحتف  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  امأ 

. عوضوم نع  ۀبولسم  وأ  عوضومل  ةدوجوم 
، دوشیمن هماقا  ناهرب  ملع  عوضوم  دوجو  رب  اریز  دـننکیم ؛ عضو  ملع  رد  ار  اهنآ  دـشاب ، زاین  تاعوضوم  دوجو  ناـیب  هب  هاـگره  ( 357)
و دوشیم ، عضو  اهنآ  دـح  طقف  دـشاب  زاین  دروم  هک  یتروص  رد  یتاذ ، ضراوع  اّما  ددرگیم . هماقا  اهنآ  یتاذ  ضراوع  رب  ناـهرب  هکلب 
رب ای  یتاذ  ضراوع  نیا  هک  دوش  مولعم  قیرط  نیا  زا  ات  نآ ، لئاسم  کتکت  رب  ناهرب  يهماـقا  زا  سپ  رگم  دوشیمن ، عضو  اـهنآ  دوجو 

. دنوشب بلس  عوضوم  زا  دیاب  ای  دناتباث  عوضوم 
هبـشأ ام  ناعمتجی و  نیـضیقنلا ال  نأ  لثم  فلکتلا ، نم  اهعـضو  نإف  تارداـصم  تسیل  ۀـعوضوم و  ـالوصأ  تسیل  یتلا  ئداـبملا  و  ( 358)

جراخلا لوقلاب  و  لقعلا ، نود  ناسللاب  ۀـعزانملا  کلت  نأل  ةرداصم ، وأ  اعوضوم  الـصأ  کلذـب  بلقنت  الف  عزانم  اـهیف  عزاـن  نإ  و  کـلذ .
کلذ نإف  ۀیئاطـسفوسلا ، نم  هیف  فلاخم  تیکبت  وأ  کلذ  نم  ءیـش  حیحـصت  یف  انایحا  فّلکتی  يذلا  سایقلا  امنإ  و  لخادلا . لوقلا  نود 

. فنأتسی امیف  فرعی  فلس و  امیف  فرع  ام  یلع  و  جراخلا ، لخادلا ال  لوقلا  وحن  هلک 
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نیا و  نآ . دـننام  نیـضیقن و  عامتجا  مدـع  دـننام  دـنوش ، عضو  دـیابن  دنتـسین ، هرداصم  هعوضوم و  لوصا  هک  يداـبم  زا  هتـسد  نآ  ( 358)
ینابز و يهعزانم  کی  هعزانم  نیا  اریز  دـنوشیمن ؛ لیدـبت  هرداصم  ای  عوضوم  لصا  هب  اهنآ  يهرابرد  یـسک  يهعزانم  فرـص  اب  يدابم 
زا یفلاـخم  درف  تیکبت  اـی  دـیاقع  هنوـگنیا  حیحـصت  يارب  اـنایحا  هک  یـسایق  نآ  اـّما  ینورد . ینـالقع و  يهعزاـنم  کـی  هن  تسا  یلوـق 

دش و هتسناد  تشذگ  هچنآ  زا  هتکن  نیا  و  یجراخ ، ینابز و  روما  زا  هن  تسا  ینورد  ینالقع و  روما  عون  زا  دوشیم  لیکشت  نایئاطسفوس 
. دش دهاوخ  هتسناد  هدنیآ  رد  زین  نیا  زا  دعب 

. ءازجألا روصت  ۀنیب  نکت  مل  نأ  اهئازجأ  ۀیهام  مهفت  اهدوجو و  عضوی  نأ  نم  دب  الف  اهیف ، کشی  دق  یتلا  ئدابملا  امأ  و  ( 359)
رّوصت رظن  زا  رگا  اهنآ ، ءازجا  تیهام  دوش و  عضو  ناشدوجو  دیاب  دراد ، دوجو  دیدرت  اهنآ  يهرابرد  هک  يدابم  زا  هتسد  نآ  اّما  ( 359)

. دوش هدیمهف  دشابن ، نّیب 
ّلک ناسنإ  یّمـسی  نأ  الإ  مهللا  طقف ، مسا  میهفتل  عضوی  امنإ  لب  مکح ، هیف  سیل  هنأل  ةرداصم  اـعوضوم و ال  الـصأ  سیلف  ّدـحلا  و  ( 360)

. اعوضوم الصأ  تاعانصلا  حتاوف  یف  عومسم 
- يرخأ تامدـقم  عم  عضولاب  ول  و  اهب - قیدـصتلا  نم  عمتجت  ۀـقداص  اهـسفنأ  یف  یه  اهب و  قّدـصم  ءایـشأ  ۀـعوضوملا  لوصألا  اـمنإ  لـب 

تامدقملا نم  ناک  امبر  هنأ  نیعماسلا : ضعب  یلإ  قبـسی  هلعل  نظل  نطف  اذه  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  امل  و  کلذک . تسیل  دودحلا  و  ۀـجیتن .
الوصأ مولعلا  یف  يرن  دـق  لاق : لأـس و  ـالئاس  نأـکف  ۀـجیتن . اـهنم  بلطی  مث  بذاـک  وه  اـم  هنم  ۀـلأسمل  وأ  هلک ، ملعل  اـم  أدـبم  ۀلمعتـسملا 

و کلذک . نوکی  و ال  میقتـسم ، وه  و  هل ، ضرع  با ال  طخ  لوقی  سدنهملا  نأ  لثم  لئاسملا  یلإ  اهنم  جردتی  ۀبذاک  تامدقم  ۀعوضوم و 
جاتنإ کلذ  عم  موری  لوقی و  امیف  ابذاک  نوکی  لب  کلذـک ، ۀـقیقحلا  یف  نوکی  و ال  عالـضألا ، يواـستم  طوطخلا ، میقتـسم  لـثم ا ب ج 

يواستم نوکی  ثلثملا  کلذ  و ال  ۀقیقحلا ، یف  امیقتـسم  ضرعلا و ال  میدع  نوکی  طخلا ال  کلذ  نأل  ابذاک  نوکی  امنإ  و  ۀـقداص . ۀـجیتن 
. ۀقیقحلا یف  عالضألا 

ۀقیقحلاب طخ  یلع  وه  ناهربلا  و  هلثم ، یلإ  ناهربلا  راقتف  ـال  اـطوطخم  سیل  لکـشملا  ثلثملا  طوطخملا و  ّطـخلا  اذـه  نإ  لـیق  بیجأـف و 
نهذلل ۀناعإ  اذـه  لکـش  کلذ و  طخ  امنإ  لب  ۀمیقتـسملا ، عالـضألا  يواستم  ۀـقیقحلاب  ثلثم  یلع  کلذـک  و  ضرعلا ؛ میدـع  میقتـسم و 

یلإ جیتحا  امل  لیختلا  نع  درجملا  ناهربلا  روصت  بعصی  مل  ول  و  لّیختملا . سوسحملا و  نود  لوقعملا  یلع  وه  ناهربلا  و  لّیختلا . ببـسب 
. ۀتبلأ لیکشت 
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مامت یسک  هکنیا  رگم  دوشیم ، عضو  مسا  میهفت  يارب  طقف  هکلب  تسین ؛ مکح  لماش  اریز  تسین ؛ هرداصم  ای  عوضوم  لصا  ّدح ، ( 360)

دـناقیدصت و دروـم  هک  یتامدـقم  زا  دـناترابع  هعوـضوم  لوـصا  هکلب  دـمانب . عوـضوم  لـصا  دوـشیم  هدروآ  ملع  لوا  رد  هک  ار  هچنآ 
رد دنتـسین . نینچ  دودح  و  دوشیم . لصاح  هجیتن  يرگید - تامدـقم  عضو  اب  مأوت  دـنچره  اهنآ - قیدـصت  زا  و  دـناقداص ، دوخهبدوخ 
ای ملع  مامت  يارب  هک  یتامّدقم  زا  یضعب  اسبهچ  هک : دنیوگب  ناگدنونش  زا  یـضعب  دیاش  هک  تسا  هتـشادنپ  نینچ  دروم  نیا  رد  لوا  میلعت 

نینچ یـسک  هکنیا  لثم  دوش . يریگهجیتن  اهنآ  زا  یلو  دنـشاب ، بذاـک  دـنوشیم  لامعتـسا  أدـبم  ناونع  هب  ملع  لـئاسم  زا  یـضعب  يارب 
نادهسدـنه هکنیا  دـننام  دـنوریم  لـئاسم  يوس  هب  اـهنآ  زا  هک  میباـییم  یبذاـک  تامدـقم  عوضوم و  لوصا  مولع  رد  اـم  دـنک : لاوئس 

، تسا عالـضالا  يواستم  ثلثم  ثلثم ا ب ج ، هکنیا  دننام  و  تسین . نینچ  یلو  تسا ، میقتـسم  درادن و  ضرع  فلا ب »  » طخ دـیوگیم :
لیلد دریگیم . نآ  زا  یقداص  يهجیتن  لاح  نیا  اب  تسا ؛ بذاک  دـیوگیم  نادهسدـنه  هچنآ  هکلب  تسین ؛ نینچ  تقیقح  رد  هکیلاـح  رد 

يواستم تقیقح  رد  هدش  مسر  ثلثم  هن  تسا و  میقتـسم  هدوب و  ضرع  دـقاف  تقیقح  رد  طخ  هن  هک  تسا  نیا  نادهسدـنه  نخـس  بذـک 
نآ رب  ناهرب  هک  دنوشیمن  مسر  رطاخ  نیا  هب  هدـش ، مسر  ثلثم  طخ و  دـیوگیم : نینچ  لاکـشا  نیا  باوج  رد  وطـسرا  تسا . عالـضالا 

هماـقا تسا  عالـضالا  يواـستم  تقیقح  رد  هک  یثـلثم  رب  تسا و  ضرع  دـقاف  میقتـسم و  تقیقح  رد  هـک  یطخ  رب  ناـهرب  تـسا ، دـنمزاین 
رما رب  هن  و  دوشیم ، هماقا  لوقعم  رما  رب  ناهرب  سپ  دـنوشیم . مسر  لّیخت  يارب  نهذ  هب  کمک  يارب  طـقف  لکـش  طـخ و  نیا  و  دوشیم ؛

. دوبن يزاین  زین  لکش  مسر  هب  دوبن  لکشم  لایخ ، زا  درجم  ناهرب  رّوصت  هچنانچ  رگا  و  لّیختم . سوسحم و 
. دحلا کلذک  و ال  بولطملا ، ۀجیتنلاب و  قیدصتلل  للع  و  اهب ، قّدصم  ۀعوضوملا  لوصألا  نأ  ناب  دقف  ( 361)

نینچ ّدح  اّما  دندرگیم ؛ بولطم  هجیتن و  قیدصت  تلع  هاگنآ  دنوشیم و  عقاو  قیدصت  دروم  عوضوم  لوصا  هک  دش  نشور  سپ  ( 361)
. تسین

نم ءیش  سیلف  یئزج . یلک و ال  روصحمب  دودحلا  نم  ءیش  سیل  و  یئزج . وأ  یلک  روصحم : وهف  عوضوم  لصأ  ّلک  نإف  اضیأ  و  ( 362)
. لیق ام  دعب  نایبلا  اذه  یلإ  ۀجاح  هنأ ال  یلع  دودحب . ۀعوضوملا  لوصألا 
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چیه یپ  دنتـسین . یئزج  یلک و  رادروس و  زا  کی  چـیه  اّما  یئزج . اـی  تسا  یلک  اـی  تسا : رادروس  یعوضوم  لـصا  ره  نینچمه ، ( 362)

. دش نایب  البق  بلطم  اریز  تسین ، نایب  نیا  هب  نآ ، رب  هوالع  دنتسین . ّدح  عوضوم  لوصا  زا  کی 
، ةدام یف  دوجوم ال  یلقع  هتاذـب  مئاق  ههبـشی  ل  اهنم ؟؟؟ عون  لـکل  ۀـقرافم ، روص  یه  مولعلا  تاـعوضوم  نأ  اوبـسح  اـموق  نـأل  و  ( 363)

: لوقنف نظلا  اذه  یلع  کئلوأ  لمح  يذلا  ببسلا  الوأ  رکذن  نأ  بجی  و  ناهربلاب . قل  ام ؟؟؟ ۀلمج  یف  هّلح  ّکشلا و  عقی  نأ  يرحلابف 
تـساهنآ هب  هیبش  هک  دراد  دوجو  یلاثم  اهنآ  ره ز  يارب  و  دناقرافم ، ياهتروص  مولع  تاعوضوم  هک  دناهدرک  نامگ  ياهدـع  ( 363)

هک دشاب  يروما  زا  دیاب  نآ  باوج  مولع و  تاعوضوم  يهرابرد  لاوئس  تسا  هتسیاش  ن  تسین ؟؟؟، يّدام  تسا و  یلقع  تاذ و  هب  مئاق  و 
: مییوگیم نیاربانب  مینک ، نایب  ار  نامگ  نیا  تلع  ادتبا  اجنیا  رد  ام  تسا  مزال  تسا . قلعت  هب ؟؟؟

تامودعملاف ال اّم ، تادوجوم  یف  رظنت  امنإ  اهّلک  مولع  هذه  نإ  اولاقف : هوساق ، سایق  ۀهج  نم  نظلا  اذه  یف  موقلا  کئلوأ  عقو  امنإ  ( 364)
و ۀلوقعم . امإ  و  ۀسوسحم ، امإ  اضیأ  و  ةریغتم . ریغ  دوجولا  ۀمئاد  امإ  و  ریغتلا ، داسفلا و  تحت  ۀعقاو  امإ  تادوجوم  مث  اهیف . رظنلا  یف  ةدـئاف 

لب ۀیصخش ، ۀسوسحم و  یه  ام  ۀهج  نم  ةدودحم  اهیلع و ال  انهربم  اض  تسیل ؟؟؟ تاسوسحملا  و  اهل . ّدح  اهیلع و ال  ناهرب  تادسافلا ال 
نم ةدرجم  سمش  اه  ام ؟؟؟ ۀهج  نم  لب  سمـشلا ، هذه  یه  ام  ۀهج  نم  سمـشلا  یلع  موقی  سیل  ناهربلاف  يرخأ . ۀیل  ۀعیبط ؟؟؟ ۀهج  نم 

. سمشلا هذه  یه  ام  ۀهج  نم  اهل  س  دحلا ؟؟؟ کلذک  و  اهل . ۀضراعلا  ۀیصخشلا  اهل و  ۀقحاللا  ضراوعلا  رئاس 
اریز دـننکیم ، ثحب  تادوجوم  زا  مولع  دـن : هک ؟؟؟ تسا  نیا  سایق  نآ  دـناهداتفا و  نامگ  نیا  رد  یـسایق  کی  رطاخ  هب  موق  نیا  ( 364)
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ای دـناسوسحم  اـی  نینچمه  دـنریذپان ، رییغت  هکنیا  اـی  دـنریذپرییغت و  ریذـپدا و  مه ؟؟؟ تادوـجوم  تسا ؛ هدـیافیب  تامودـعم  زا  ثحب 
هن دنایـصخش  سوسحم و  هک  تهج  نآ  زا  زین  تاسوسحم  و  دح ، هن  دنراد و  ناهرب  هن  دناریذپداسف  هک  تادوجوم  ز  نآ ؟؟؟ اّما  لوقعم .

« دیشروخ  » رب ناهرب  الثم  نیاربانب  دنراد . دح  دنرادرب و  ناهرب  ي  ینالقع ؟؟؟ تعیبط  تهج  زا  تاسوسحم  هکلب  دح ، هن  دنرادرب و  ناهرب 
و ددرگیم . هماقا  تسا  درجم  یضراع  تیصخش  قحال و  ضراوع  ریاس  زا  هک  يدیشروخ  رب  دوشیمن ؟؟؟، هماقا  سوسحم 
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. درادن زین  دح  تیصخش  ثیح  زا  دیشروخ  روطنیمه 

. داسفلل ۀلباق  ۀسوسحم و ال  نوکت  الئل  ةداملا ، نع  ةدرجم  هلوقعم  روص  یلع  ناهربلا  ناک  کلذک ، ناک  اذإف  ( 365)
. دریگیم ّقلعت  تسین  ریذپداسف  سوسحم و  هک  هدام ، زا  درجم  لوقعم  تروص  رب  ناهرب  نیاربانب ، ( 365)

نود ۀیمیلاعتلا  روصلل  ۀلمجلاب  و  ۀیسدنهلا ، روصلا  تایددعلل و  مهـضعب  و  طقف ، تایددعلل  کلذ  عضو  مهـضعبف  دحلا . کلذک  و  ( 366)
. ۀیعیبطلا اهیلإ  یّقرو  ۀیعیبطلا 

هب دناهدرک . عضو  یـسدنه  ياهتروص  ددع و  رب  ار  نآ  ياهدع  و  ددع ، دروم  رد  طقف  ار  ّدـح  ياهدـع  تسا . روطنیمه  مه  ّدـح  ( 366)
. دناهدنادرگ زاب  تایضایر  هب  ار  تایعیبط  دناهدرک و  عضو  تایعیبط ، و  یمیلعت ، ياهتروص  هب  ار  دح  یلک  روط 

ام امأ  و  اولاق : دوجولا . یف  کلذـک  و  ّدـحلا ، یف  ةداملا  نع  ۀینغتـسم  هذـه  نأ  وه  و  رخا : ائیـش  جاجتحالا  یف  ءالؤه  ذـخأم  ناـک  و  ( 367)
. ناهربلا هیلع  یلقع و  یقیقحلا  لکشلا  ّطخلا و  و  هیف . بذاک  وهف  سوسحم  لکش  ّطخ و  نم  یضایرلا  هعضی 

: اهتروص هکنیا : نآ  تسا و  مه  يرگید  زیچ  شیوخ  لالدتسا  رد  هدع  نیا  ذخأم  ( 367)
تیعقاو دـنکیم ، عضو  سوسحم  کش  طخ و  زا  تایـضایر  هک  هچنآ  دـناهتفگ : و  دنتـسه . ینغتـسم  هدام  زا  دوجو  ّدـح و  رظن  زا  یمیلعت 

. دریگیم ّقلعت  نآ  هب  ناهرب  هک  تسا ، ینالقع  يرما  یقیقح ، لکش  طخ و  و  درادن ،
. تایسدنهلا أدبم  تایددعلا  اولعج  و  تایددعلا ، نم  تایسدنهلا  اوّفلأ  موق  و  ( 368)

ةداملاب تنرتقا  اذإ  و  الثم ، ةدرجم  تناک  اذإ  اهامـسف  تایعیبطلل  یتح  لوقعم  لکل  ةدوجوم  ۀقرافملا  ۀـلوقعملا  روصلا  لعجف  نطالفأ  امأ  و 
نإ ةدام و  الب  موقت  ۀیمیلعتلا ال  روصلا  و  ةداملا ، نع  تدرج  اذإ  یه  یه  نوکت  ۀـیعیبطلا ال  روصلا  نإف  لطاب ، اذـه  عیمج  و  ۀـیعیبط . اروص 

یف وه  امنإ  اهیلإ  ۀیعادلا  تاسایقلا  ءارآلا و  هذه  لاطبإ  یف  مالکلا  و  ةداملاب ، ّدحت ال  تناک 
254 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

الف ةدوجوم  تضرف  نإ  هذـه و  نأ  نیبی  نأ  هوجولا  نم  هجوب  قطنملا  یف  نسحی  لب  يرخأ ، مولع  قطنملا و  نود  یلوـألا  ۀفـسلفلا  ۀـعانص 
رومأل الوأ  تاذلاب و  تناک  نإ  نیهاربلا و  هذـه  نأل  اهمیلعت : یف  نحن  یتلا  نیهاربلا  هذـهل  ۀـعوضوم  یه  ناهربلا و ال  ملع  یف  اهل  لخدـم 

لک و  سمشلا ، هذه  یلع  حصی  ۀقلطملا  سمـشلا  یلع  حصی  مکح  لک  نإف  تادسافلا . تاسوسحملل و  ضرعلاب  ایناث و  اهنإف  ۀیلک ، ۀیلقع 
. ناویح هنأ  ام  ناسنإ  یلع  حص  ناویح ، ناسنإ  لک  نأ  حص  اذإ  و  بغلا . اذه  یلع  حصیف  قالطإلا  یلع  ّبغلا  یلع  حصی  مکح 

رما ره  يارب  نوطالفا  اّما  دنهدیم . رارق  یـسدنه  روما  أدبم  ار  دادعا  و  دـننادیم ، دادـعا  زا  یـشان  ار  یـسدنه  روما  رگید  ياهدـع  ( 368)
اب ناشنارتقا  تهج  زا  و  لثم ، ناشدرجت ، تهج  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  رظن  رد  قراـفم  لوقعم  ياـهتروص  یعیبط ، روما  يارب  یتح  لوقعم ،

رگید دـندرگ  درجم  هدام  زا  هاگره  یعیبط  ياهتروص  اریز  تسا . لطاب  دـیاقع  نیا  مامت  اّما  تسا . هدـناوخ  یعیبط ، ياـهتروص  هداـم ،
دیاقع و نیا  لاطبا  دنرادن . ماوق  هدام  نودب  اّما  دنتـسه ، هدام  نودـب  ّدـح  تهج  زا  دـنچره  مه ، یمیلعت  ياهتروص  و  دنتـسین ، ناشدوخ 

نایب هک  درک  حرطم  ار  نآ  قطنم  رد  ناوتیم  تهج  کی  زا  اّما  رگید ؛ مولع  اب  قطنم  رد  هن  دوش  حرطم  یلوا  يهفسلف  رد  دیاب  اهنآ  لیالد 
عوضوم روما  نیا  نینچمه  و  تشاد ، دـهاوخن  ناـهرب  رد  یتیلخدـم  زاـب  دـنوش  ضرف  دوجوم  يرما  ناونع  هب  رگا  یتح  روما  نیا  هک  دوش 

اّما دوشیم ، هماقا  یلک  یلقع و  روما  يارب  الوا  اتاذ و  دـنچره  ناهرب  اریز  مینکیم : ثحب  اهنآ  میلعت  يهرابرد  العف  ام  هک  دنتـسین  نیهارب 
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نیا رب  تسا  قداص  دیـشروخ  قلطم  رب  هک  یمکح  ره  نیاربانب  ددرگیم . هماـقا  زین  ریذـپدساف  روما  تاـسوسحم و  يارب  ضرعلاـب  اـیناث و 
و تسا ، قداـص  زین  نآ  زا  یـصخشم  دروم  رب  تسا ، قداـص  هبوـن  بت  قـلطم  رب  هک  یمکح  ره  و  تسا ، قداـص  زین  سوـسحم  دیـشروخ 

. تسا ناویح  هک  دوب  دهاوخ  قداص  مه  سوسحم  ناسنا  رب  تسا  ناویح  ناسنا  ره  هک  دشاب  قداص  هاگره 
لعجی نأ  نکمی  و  ۀـیئزجلا . ةرثکلل  هدـحو  همـسا  یطعی  نأب  ةرثکلل  الماش  نوکیل  یّلک  لوق  هیف  نوکی  نأ  نم  دـب  امنإ ال  ناهربلا  و  ( 369)
روصلا امأ  و  ةرثکلا . یلع  مکح  هیلع  مکح  امف  دـحلا . مسالاب و  ةرثکلا  یلع  ابجوم  طـسوأ  ادـح  یلکلا  مکحلاـب  هیلع  موکحملا  هیف  یلکلا 
ادودـح نوکت  نأ  نکمی  و ال  ۀیـصخشلا ، تاـیئزجلا  نم  ةرثکلا  یلع  اـمکح  اـهیلع  مکحلا  نوکی  نأ  بحی  ـالف  ةدوجوم  تناـک  نإ  اـهنإف 

نأ اننکمی  الف  اهءامـسأ ، ةرثکلا  یطعت  اهنأ  انلزنأ  نإ  لثملا و  نأل  کلذ  و  ۀیـصخشلا ، تایئزجلا  نم  ةرثکلا  یلع  ءیـش  تاـبثإ  یف  یطـسو 
ّدحلا وه  اذه  و  ۀیدبأ - ۀقرافم  ۀیلقع  ةروص  تایئزجلا  نم  ءیش  سیل  هنأل  اهدودح : اهیطعت  اهنإ  لوقن 

255 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ناویح ناسنإلا  اذـه  و  یلاثملا ، ناسنالا  ۀـعیبط  اهیلع  لمحت  سوسحملا  ناسنإلا  ۀـعیبط  نوکت  نأ  نکمی  فیک  و  ۀـقرافملا . روصلل  عماجلا 

؟ ناویح اهنإ  لاقی  امک  کلت  اهنإ  هذه  نم  ءیشل  لاقی  فیک  و  تئام . و ال  مسالا ، كارتشاب  الإ  قطان  ناویح و ال  کلذ ال  و  تئام ، قطان 
نآ هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  و  دشاب . دوخ  تحت  تایئزج  لماش  دـح  مسا و  رظن  زا  هک  دـشاب  یلک  یلوق  ناهرب  دـیاب  راچان  نیاربانب  ( 369)
لک رب  هچنآ  و  دوش . لـعج  دـح  مسا و  رظن  زا  دوخ ، تحت  تاـیئزج  رب  بجوم  طـسوا  دـح  ناوـنع  هب  دوریم  نآ  يور  رب  مکح  هک  یلک 

تایئزج مکح  اهنآ ، مکح  هک  تسا  مزال  دنـشاب ، دوجوم  رگا  یتح  لوقعم ]  ] ياهتروص اّما  دوش . مکح  مه  تاـیئزج  رب  دوشیم  مکح 
مـسا رگا  لثم ، اریز  دـنوش ، عقاو  طسوا  دـح  یـصخش  تایئزج  يارب  يزیچ  تاـبثا  رد  روص  نیا  هک  درادـن  ناـکما  و  دـشاب ، زین  یـصخش 

ّدح نیا ، و  تسین - يدبا  قرافم  یلقع  تروص  تایئزج ، زا  کیچیه  اریز  دـنک : اطعا  ار  اهنآ  ّدـح  تسین  نکمم  دـنک ، اطعا  ار  تایئزج 
، سوسحم ناسنا  نیا  دوش ، لمح  سوسحم  ناسنا  تعیبط  رب  یلاثم  ناسنا  تعیبط  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسا . قرافم  ياهتروص  عماج 

تفگ ناوتیم  هنوگچ  تسا . هدنریم  هن  تسا و  یظفل  كارتشا  هب  قطان  هن  تسا ، ناویح  هن  یلاثم ، ناسنا  نآ  و  تسا ، هدنریم  قطان  ناویح 
296 دنتسه ؟ ناویح  اهناسنا  نیا  هکیلاح  رد  تسا ، اهناسنا  نیا  نیع  ناسنا  نآ 

یلع ناهرب  یف  یطـسو  ادودـح  ذـختت  نأ  حلـصت  الف  تایئزجلا ، ةرثکلل و  اعم  اهدودـح  اهؤامـسأ و  یطعت  ۀـیلثملا ال  روصلا  نذإـف  ( 370)
نألف يرغـص  ادودـح  تسیل  اهنأ  امأ  و  يربک . ادودـح  نوکت  نأ  زوجی  کلذـک ال  و  ضرعلاب . اناهرب  ناهربلا  کلذ  ناک  نإ  و  تایئزجلا ،

ناـیعأ یلع  اـم  هجوـب  مکح  اـهیلع  مـکحلا  اروـمأ  اـمإ  و  اـهلاوحأ ، نـع  ثوـحبملا  تادوـجوملا  ناـیعأ  نوـکت  نأ  اـمإ  يرغـصلا  دودـحلا 
کلت ناـیعأ  یلع  اـم  هجوب  مکح  اـهیلع  مکحلا  رومأ  اـضیأ  یه  ـال  و  ۀیـضایرلا ، ـال  ۀـیعیبطلا و  تادوجوملا  ناـیعأ  تسیل  و  تادوجوملا .
مولعلا هذهل  ۀیلوألا  تاعوضوملا  اضیأ  یه  و ال  یطـسو . ادودح  نوکت  اهنأ ال  انیب  دـق  و  یطـسو ، ادودـح  نوکت  ذـئنیح  اهنأل  تادوجوملا 

مکحلاک اهیلع  مکحلا  امإ  و  نایعأ ، امإ  یه  رومأل  ۀـیتاذ  اضارعأ  بلطن  امنإ  اضیأ  اهنأل  کلذ  و  ۀـیتاذلا . اهـضارعأ  بلطت  امنإ  نوکت  یتح 
اهئدابم یف  نیهاربلا و ال  تاعوضوم  یف  ۀـلخاد  نذإ  ۀـقرافملا  لـثملا  روصلا و  سیلف  نیمکحلا . دـحأ  یلع  لـثملا  تسیل  و  ناـیعألا . یلع 

. هجوب
هک تسین  حیحص  سپ  دنوشیمن ، اطعا  تایئزج  رب  اماؤت  لثم  دح  مسا و  نیاربانب  ( 370)

256 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هک تسین  زیاج  روطنیمه  دـشاب . ضرعلاب  ناهرب  اهنآ  ناهرب  دـنچره  مینک ، طاحل  طاسوا  دودـح  تایئزج  رب  ناهرب  يهماـقا  رد  ار  لـثم 

نایعا زا  دـیاب  ای  يرغـص  دودـح  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دـنوش  ظاحل  يرغـص  دودـح  دـنناوتیمن  هکنیا  اّما  دـنوش . ظاـحل  يربک  دودـح 
نیا و  دشاب . تادوجوم  نایعا  مکح  یهجو  هب  اهنآ ، مکح  هک  دنشاب  يروما  زا  ای  و  تسا ، ثحب  دروم  اهنآ  لاوحا  هک  دنشاب  تادوجوم 
مکح یهجو  هب  اهنآ  مکح  هک  دنتـسه  يروما  هکنیا  هن  و  یـضایر ، تادوجوم  نایعا  زا  هن  دنتـسه و  یعیبط  تادوجوم  نایعا  زا  هن  لـثم 
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یلّوا تاعوضوم  زا  لثم  نینچمه  درادـن . ناکما  نیا  میتفگ  هک  دنـشابیم ، طاـسوا  دودـح  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ، یئزج  تادوجوم 
، اهنآ مکح  ای  دنتسه ، نایعا  ای  هک  دوشیم  بلط  يروما  یتاذ  ضراوع  اریز  دشاب . بلط  دروم  اهنآ  یتاذ  ضراوع  هک  دنتسین  مولع  نیا 
هن دنالخاد و  نیهارب  تاعوضوم  رد  هن  قرافم  لثم  اهتروص و  نیاربانب  دنرادن . ار  مکح  ود  نیا  زا  کی  چیه  لثم  اّما  تسا . نایعا  مکح 

. دنراد تلاخد  یهجو  هب  اهنآ  يدابم  رد 
257 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

سماخلا نفلا  نم  ۀثلاثلا  ۀلاقملا 

مجنپ نف  زا  موس  يهلاقم 

هراشا

أدـبملا اصوصخ  اهلوبق و  بجاولا  يدابملا  ( 371  ) مولعلا یف  عقت  فیک  ۀبـسانملا و  ریغ  ۀبـسانملا و  لئاسملا  يدابملا و  یف  لوالا  لـصفلا 
: اهلک بّعشتت  هنم  يذلا  لوألا 

مولع رد  اهنآ  عوقو  تیفیک  بسانم و  ریغ  بسانم و  لئاسم  يدابم و  رد  لوا  لصف 

. دنوشیم بعشنم  نآ  زا  يدابم  مامت  هک  لوا  أدبم  هژیو  هب  و  تسا ، بجاو  اهنآ  لوبق  هک  يايدابم  ( 371)
دنع الإ  لعفلاب  اعـضو  مولعلا  یف  عضوی  سیل  ۀبلاسلا » هیلع  قدصت  نأ  امإ  ۀبجوملا و  هیلع  قدصت  نأ  امإ  ءیـش  لک  نإ   » انلوق ینعأ  ( 372)

لیمکت یف  ربتعی  نأ  بجی  هجو  ۀـثالث . هوجو  یلع  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  اـم  یلع  اـهیف  عضوی  اـمنإ  لـب  نیدـکانملا ، نیطلاـغملا و  ۀـبطاخم 
تناک وأ  ۀبلاس ؛ قدصت  نأ  زوجی  الف  ۀبجوم  تناک  نإ  يربکلا  نأ  دقتعی  نأب  کلذ  و  ۀجیتنلا ، یف  هلثم  ربتعیل  يربکلا  ۀـمدقملاب  قیدـصتلا 

ۀجیتنلا نوکتل  ۀبجوم ، نوکت  نأ  زوجی  الف  ۀبلاس 
258 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

بجومب سیلف  بلاس  وه  ذإ  بلاسب و  سیلف  بجوم  وه  ذإ  هنأ  ملعی  هنأل  لعفلاب : هب  ظفلی  مل  نإ  امئاد و  دقتعی  داقتعالا  اذهف  لاحلا . هذـهب 
یف ةوقلا  هذه  نوکت  امنإ  و  هب . حیرصتلا  یلإ  جاتحی  الف  امهدحأ  هیف  قدصی  ءیـش  لک  نأ  وأ  ناعمتجی ، باجیإلا ال  بلـسلا و  نأ  و  ۀتبلإ ،

ناسنإ لکف   » الثم ربکألا  یف  تلق  تنک  اذإ  کنإف  سکع . ریغ  نم  ۀیجتنلا  یف  ربکألا  یلإ  رغصألا  وأ  يربکلا ، یف  ربکألا  یلإ  طسوألا  ۀبسن 
. ناویحب سیل  سیل  ترمضأ و  و  ناویح » بتاکلا   » نأ تجتنأ  و  ناویحب » سیل  سیل  و   » ترمضأ ناویح »

عـضو لـعفلاب  تروـص  هب  موـلع  رد  دوـشیم ،» قیدـصت  هبلاـس  وـحن  هب  اـی  هبجوـم و  وـحن  هب  اـی  یـش  ره   » هک اـم  نخـس  نیا  ینعی  ( 372)
عـضو مولع  رد  هجو  هس  رب  تسا  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  هک  روطنامه  هکلب  دانع ؛ هطلغم و  لـها  اـب  باـطخ  ماـگنه  هب  رگم  ددرگیمن ،
تروص نیدـب  نیا  و  ددرگ . راـبتعا  هجیتن  رد  قیرط  نیا  زا  اـت  دوش ، راـبتعا  يربک ، يهمدـقم  لـیمکت  رد  هکنیا ، لوا  هجو   297 دوشیم .
تروص هب  تسین  زیاج  تسا و  هبلاس  ای  دوش ؛ قیدصت  هبلاس  تروص  هب  تسین  زیاج  نیاربانب  تسا . هبجوم  يربک  هک  دوش  داقتعا  هک  تسا 
تروص هب  ظـفل  رد  دـنچره  تسا ، رظندـم  مئاد  تروص  هب  داـقتعا  نیا  دـشاب . لاونم  نیمه  هب  زین  هجیتـن  هکنیا  اـت  دوش ، قیدـصت  هبجوم 

بلـس و و  تسین ، هبجوم  تسا ، هبلاـس  هاـگره  و  تسین ، هبلاـس  تسا  هبجوم  يربـک  یتـقو  هک  دوشیم  موـلعم  اریز  دوـشن : حرطم  لـعفلاب 
تـسناد دیاب  و  تسین . نآ  هب  حیرـصت  هب  يزاین  سپ  دوشیم ، قیدصت  فرط ، ود  زا  یکی  يزیچ  ره  دروم  رد  ای  دـنوشیمن ، عمج  باجیا 

زین نآ  سکع  هکنیا  نودب  تسا ، هجیتن  رد  ربکا  دح  رغصا و  دح  ای  يربک ، رد  ربکا  دح  طسوا و  دح  نیب  تبسن  رد  ندوب  هوقلاب  نیا  هک 
« دشابن ناویح  هک  تسین  روطنیا   » هک يراد  ار  نیا  تریمـض  رد  تسا » ناویح  ناسنا  ره   » ییوگب يربک  رد  الثم  هاگره  اریز  دشاب . قداص 
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«. دشاب ناویح  هک  تسین  روطنیا   » هک يراد  تریمض  رد  تسا » ناویح  بتاک   » هک يریگیم  هجیتن  یتقو  و 
. هلباقمل اعوضوم  سیلف  لومحم  مکحل  اعوضوم  لعج  ام  ۀلمجلاب  و  ( 373)

. دشاب نآ  لباقم  مکح  عوضوم  دناوتیمن  دوشیم ، هداد  رارق  عوضوم  لومحم ، مکح و  کی  يارب  هچنآ  یلک  روطهب  ( 373)
سیل ام  یلع  الومحم  سیل  ناسنإلا و  یلع  الومحم  ساـیقلا  یف  ناویحلا  نوکی  یتح  اذـه  رمتـسی  سیلف  لومحملا  ۀـهج  نم  اـمأ  و  ( 374)

الومحم ۀجیتنلا  یف  ناویحلا  نوکی  وأ  ناسنإب ،
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اهـضعب بلـسی  تاعوضوم  یلع  لمحی  نأ  زوجی  لومحملا  نأل  میقتـسی ، اذـه ال  نإف  بتاکب ، سیل  ام  یلع  الومحم  سیل  بتاـکلا و  یلع 
. دحاو هجو  اذهف  ضعب . نع  اهضعب  بلسی  تالومحمل  عوضوملا  عضوی  نأ  زوجی  و ال  ضعب . نع 

ناویح ای  دشابن ، ناسنا  لومحم ال  دـشاب و  ناسنا  لومحم  سایق  رد  ناویح  هکنیا  ات  درادـن ، رارمتـسا  لومحم  تهج  زا  رما  نیا  اّما  ( 374)
یتاعوضوم رب  لومحم  تسا  زیاج  هکنآ  رطاخ  هب  تسین ، حیحـص  نیا  اریز  دـشابن ، بتاـک  ـال  لومحم  دـشاب و  بتاـک  لومحم  هجیتن  رد 

زا اهنآ  زا  یـضعب  هک  دشاب  یتالومحم  عوضوم  عوضوم ، تسین . زیاج  اما  دـنوش . بلـس  رگید  یـضعب  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوش  لمح 
298 لوا . هجو  دوب  نیا  دوشیم ، بلس  رگید  یضعب 

يذـلا أدـبملا  اذـه  نوکیف  قداص ، با » سیل   » انلوقف اقداص ، سیل  با » نإ   » انلوق ناک  نإ  هنإ  فلخلا  یف  لاقی  امک  یناـثلا  هجولا  و  ( 375)
. بلاسلا وأ  بجوملا  هیلع  قدصی  نأ  امإ  ءیش  لک  نأل   » کلذ هلوق  دعب  لوقی  هنأک  يربکلا ، ةوق  هتوق  و  ارمضم ، هرکذ  یف  نحن 

رد تسا ؛ قداـص  تسین » فلا ب   » سپ تسین ، قداـص  تسا » فلا ب  : » هک دوشیم  هتفگ  ساـیق  رد  هک  تسا  نیا  لـثم  مود  هجو  ( 375)
میئوگب لوا  نخـس  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ يربک  توق  نآ  توق  تسا و  رمـضم  مینکیم  ثحب  نآ  يهرابرد  هک  ییادـبم  اجنیا 

299 دوشیم .» عقاو  قیدصت  دروم  هبلاس  وحن  هب  ای  ددرگیم  قیدصت  هبجوم  وحن  هب  ای  ییش  ره  اریز   » هک
و لوألا ، یف  امک  ۀمدقم  لیمکت  یف  عفان  هنأ  یلع  أدبملا  اذه  هیف  ةوقلاب  لخدـی  سیل  هنإف  اعیمج ، نیهجولا  فلاخی  ثلاثلا  هجولا  و  ( 376)

امإ نیابم و  امإ  رادـقم  لک  انلوقک  اعم : هلومحم  هعوضوم و  امإ  هعوضوم و  امإ  صّـصخی  نأـب  لـب  یناـثلا ، یف  اـمک  ساـیق  لـیمکت  یف  ـال 
لدب و  كراشملا ، وه  ۀعانصلاب و  اصاخ  ابجوم  بجوملا  لدب  و  رادقملا - وه  و  ۀعانصلاب - اصاخ  ام  ائیـش  یـشلا  لدب  هیف  ذخأنف  كراشم ،

ثیحب لب  ملع ، لک  یف  اکرتشم  اعفن  عفنی  ثیحب  أدـبملا  اذـه  ذـخأت  نأ  جاتحت  کنأل ال  نیابملا : وه  ۀعانـصلاب و  اصاخ  ام  اـبلاس  بلاـسلا 
. کیفکی کلذ  نإف  ۀصاخ  ملعلا  کلذ  یف  عفنی 

، دوریمن راک  هب  ناهرب  يهمدقم  يهدننک  لیمکت  ناونع  هب  أدبم  نآ  هجو  نیا  رد  اریز  تسا ، روکذم  هجو  ود  ره  زا  ریغ  موس  هجو  ( 376)
و تفریم ، راک  هب  نینچ  لوا  هجو  رد  هک  روطنامه 

260 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
، لومحم عوضوم و  ای  عوضوم  هب  هکلب  تشاد ، يدربراک  نینچ  مود  هجو  رد  هچنانچ  دوریمن ، راک  هب  ساـیق  لـیمکت  ناونع  هب  نینچمه 

ملع هب  صوصخم  عوضوم  قلطم ، عوضوم  ياجهب  اجنیا  رد  هک  كراشم ، ای  تسا  نیابم  ای  رادقم  ره  دـننام : دـباییم ، صاصتخا  ود ، ره 
نیابم هک  ار  یـصاخ  بلـس  بلـس ، ياج  هب  تسا و  كراشم  هک  ار  یـصاخ  باجیا  باجیا ، ياج  هب  تسا و  رادـقم  هک  میاهدرک  ذـخا  ار 

ملع نیا  رد  میهاوخیم  هکلب  دـشاب ، كرتـشم  مولع  ماـمت  رد  هک  مینک  ذـخا  يوحن  هب  ار  أدـبم  نیا  میرادـن  زاـین  اریز  میاهدـیزگرب ، تسا 
300 دنکیم . تیافک  صاصتخا  نیا  و  دشاب ، دنمدوس 

و نیبن - هایإ  نایبلا و  هل  وأ  تاعوضوملا - يأ  نایبلا - هیف  ام  اهنأ  یلع  ال  اهیف ، مولعلا  كرتشت  اهلوبق  بجاولا  ۀـیماعلا  مولعلا  هذـه  و  ( 377)
ملع لک  كراشی  اضیأ  لدجلا  و  اضیأ . روهشم  یلوأ  لک  نأ  ۀهج  نم  اهلمعتسی  لدجلا  و  نایبلا . هنم  يذلا  نم  اهنأ  یلع  لب  لئاسملا - یه 

سیل لدـجلا  نأل  عوضومب . صتخی  هنإف ال  تاعوضوملا ، یف  كراـشی  اـمک  و  اـهلوبق ، بجاولا  ئداـبملا  یف  كراـشی  اـمک  لـئاسملا  یف 
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. لئاسملا ئدابملا و  تاعوضوملا و  نم  ۀثالثلا  هوجولا  یف  رظنلا  دودحم  هنإف  ملع  لک  و  هوجولا . نم  ءیش  یف  رظنلا  دودحمب 
نآ رد  ناـهرب  هک  هچنآ  تروص  هب  هن  اـّما  دـناكرتشم ، مولع  نیب  تسا  بجاو  اـهنآ  لوبق  هک  فراـعتم ] موـلع   ] هماـع موـلع  نیا  ( 377)

تروص هب  هکلب  لئاسم - ینعی  میتسه - اهنآ  نییبت  ددـصرد  ام  تسا و  نآ  تابثا  يارب  ناهرب  هچنآ  ای  تاـعوضوم - ینعی  دراد - ناـیرج 
تـسا زین  روهـشم  یلّوا ، ره  هک  تهج  نآ  زا  لدـج  ار  هماع  يدابم  نیا  يدابم -] ناونع  هب  ینعی   ] دریگیم تأـشن  نآ  زا  ناـهرب  هک  هچنآ 

كراشم تسا  بجاو  اهنآ  لوبق  هک  يايدابم  رد  هک  روطنامه  تسا  كراشم  یملع  ره  لئاسم  رد  لدج  دـهدیم . رارق  لامعتـسا  دروم 
یتهج چـیه  زا  لدـج  اریز  درادـن . صاصتخا  یـصاخ  عوضوم  هب  لدـج  نیا  رب  انب  تسا ، كراشم  تاـعوضوم  رد  هک  روطناـمه  تسا و 

. لئاسم يدابم و  تاعوضوم و  تهج  زا  تسا ، دودحم  تهج  هس  زا  یملع  ره  تسین . دودحم 
. ءاوس هدنع  عیمجلا  لب  هلاوحأ ، نع  ثحبی  دحاو  عوضوم  یلع  رصتقی  هنإف ال  تاعوضوملا  یف  رظنلا  دودحم  سیل  لدجلا  نأ  امأ  و  ( 378)

ۀیتاذلا لئاسملا  یلع  رـصتقی  هنأ ال  امهدحأ  نیهجو : نم  کلذـف  لئاسملا ، یف  رظنلا  دودـحمب  سیل  هنأ  نایب  امأ  و  هیلع . رـصتقب  ناهربلا  و 
اذک و ناک  طخ  هیلع  ماق  اذإ  میقتـسملا  طخلا  له  رظنی  سیل  هنأ  لثم  اضیأ : ۀبیرغلا  یف  لب  تقولا ، یف  هلاوحأ  نع  ثحبی  يذلا  عوضوملاب 

نیضیقنلا نیدضلا و  رصنن  نأ  قفتی  دق  هنأل  یناثلا  و  سیل . وأ  ریدتسملل  داضم  هملع  له  و  سیل ، وأ  ریدتـسملا  نم  نسحأ  وه  له  لب  اذک ،
اعم
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و تومت ، سفنلا ال  نأ  تاروهـشملا  نم  سیقن  ةراتف  لدجلا : یف  ملکتن  ثیح  هفرعتـس  ام  یلع  یلدج  امهنم  دحاو  لک  نیتقو  یف  نیـسایقب 

ئدابملاب یتأی  هنأ ال  امهدحأ  نیهجو : نم  کلذف  ئدابملا  یف  رظنلا  دودـحم  اضیأ  سیل  هنأ  نایب  امأ  و  تومت . سفنلا  نأ  اهنم  سیقن  ةرات 
نم هملـستی  ام  و  اعم ، ۀـقداصب  تسیل  یتلا  ةروهـشملا  ۀـقداصلا و  ۀـیلوألا و  ئدابملا  ذـخأی  هنأ  یناـثلا  و  قفتا . فیک  لـب  ءیـشلاب ، ۀـیتاذلا 

دودحم هنإف  ناهربلا  امأ  و  تملع . ام  یلع  تقو  یف  اذه  و  تقو ، یف  کلذ  هسایقل - أدبم  نیلباقتملا  نم  دحاو  لک  لعجی  دق  و  بطاخملا .
ۀلأسم مولعلا  یف  سیل  هنأ  وه  قحلا  نوکی  نأ  داکی  و  نیبت . اهنم  یتلا  ئدابملا  دودـحم  اهرـصنی  اهنیبی و  یتلا  ۀـلأسملا  دودـحم  عوضوملا ،

یف رمتسا  و  زاج ، ناک ، امهیأف  لئاسلا ، دنع  اعم  نیفرطلا  میلست  أفاکتی  نأ  وه  ۀقیقحلاب  امهنع  عفانلا  لاؤسلا  نأ  کلذ  و  ضیقنلا ، یفرط  نع 
هنکمی مل  تکـس و  هلباـقم ، ملـس  نإ  و  هب . عفتنا  هساـیق ، دـقع  یف  هل  عفاـنلا  نیعملا ، دـحاولا  هل  ملـس  اذإ  نهربملا  سئاـقلا  و  هساـیق . دـقع 

. ۀلأسم ریغ  نم  اذخأ  هذخأی  نأ  بجیف  دحاولاب  عفتنی  امنإ  ناک  اذإ  ةدئاف ، ذئنیح  هلاؤسل  نوکی  الف  رارمتسالا ،
زا هک  دوشیمن  رـصحنم  یـصاخ  عوضوم  هب  لدـج  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  درادـن  تیدودـحم  تاعوضوم  رظن  زا  لدـج  هکنیا  اّما  ( 378)

هکنیا نایب  اما  تسا . رـصحنم  یـصاخ  عوضوم  هب  ناهرب  اما  تسا ، ناسکی  یلدـج  دزن  تاعوضوم  ماـمت  هکلب  دـنک ؛ ثحب  نآ  تـالاوحا 
ثحب دروم  عوضوم  یتاذ  لئاسم  رب  لدج  هکنیا  لوا  تسا : نینچ  ظاحل  ود  زا  لدج  هک  تسا  نیا  درادـن ، تیدودـحم  لئاسم  رد  لدـج 

مئاق رگید  طخ  رب  یطخ  رگا  هک  دنکیمن  ثحب  الثم  لدج  هکنیا  دننام  دنکیم ، ثحب  زین  هبیرغ  ضارعا  زا  هکلب  دـنکیمن ، تعانق  دوخ 
هب ملع  اب  میقتسم  طخ  هب  ملع  ایآ  ای  ریدتسم و  طخ  ای  تسابیز 301  میقتسم  طخ  ایآ  هک  دنکیم  لاؤس  یتح  هکلب  دیآیم ، شیپ  هچ  دوش 

سایق ود  ره  هک  دریذـپیم ، سایق  ود  زا  ار  ضقانتم  داـضتم و  بلاـطم  یلدـج  یهاـگ  هکنیا  مّود  و  هن . اـی  تسا  داـضت  رد  ریدتـسم  طـخ 
هک دـنکیم  دـیلوت  سایق  تاروهـشم  زا  راب  کی  الثم  تخادرپ ؛ میهاوخ  هلأسم  نیا  هب  يدوزهب  لدـج  زا  ثحب  رد  هچنانچ  تسا ، یلدـج 
ود زا  لدج  هک  تسا  نیا  درادن  تیدودحم  زین  يدابم  رظن  زا  لدج  هکنیا  نایب  اما  دریمیم . هک  دنکیم  سایق  رگید  راب  دریمیمن و  سفن 

يدابم لدج  هکنیا  مود  و  دریگیم . راک  هب  ار  يدابم  هنوگره  هکلب  دنکیمن . حرطم  ار  ءیش  یتاذ  يدابم  هکنیا  لوا  تسا : نینچ  ظاحل 
هچنانچ و  دریگیم . راک  هب  دریذپیم  بطاخم  هک  ار  هچنآ  یتح  دنکیم و  لامعتـسا  مه  اب  ار  قداص  ریغ  روهـشم  يدابم  قداص و  یلوا و 

. رگید نامز  رد  ار  يرگید  نامز و  نیا  رد  ار  یکی  دهدیم  رارق  سایق  أدبم  ار  لباقتم  أدبم  ود  یلدج  یتسناد 
هک يايدابم  رظن  زا  و  دنکیم ، دییأت  نایب و  هک  ياهلاسم  رظن  زا  و  عوضوم ، رظن  زا  ناهرب  اما 
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اریز دوشیمن ، لاؤس  ضیقن  فرط  ود  زا  موـلع  رد  هک  تسا  نیا  قـح  هک  دـسریم  رظن  هب   302 تسا . دودـحم  دوشیم  نایب  اهنآ  طسوت 

نیارباـنب دـشاب ، ناـسکی  لـئاس  فرط  زا  نآ  فرط  ود  ره  نتفریذـپ  هک  تسا  نیا  تسا  عفاـن  تقیقح  رد  ضیقن  فرط  ود  زا  هـک  یلاؤـس 
هماقا یناهرب  سایق  هک  یـسک  و  دـشاب . هتـشاد  رارمتـسا  نآ  رب  سایق  لیکـشت  رد  دـشاب و  زیاج  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  فرط  ود  زا  مادـکره 

دوس نآ  زا  دـهدیم و  لیکـشت  ساـیق  فرط  نآ  رب  تسا ، دـنمدوس  لـئاسم  يارب  هک  دوـش  هتفریذـپ  ینیعم  فرط  کـی  هاـگره  دـنکیم ،
لاؤس يارب  تروص  نیا  رد  و  دهد ؛ همادا  دناوتیمن  دنامیم و  تکاس  ناهرب  يهدـننکهماقا  دوش  هتفریذـپ  نآ  لباقم  فرط  رگا  و  دربیم .

. دنک ذخا  لاؤس  نودب  ار  فرط  نآ  هک  تسا  بجاو  درب ، هدیاف  ضیقن  فرط  کی  زا  لئاس  هاگره  تسین . بترتم  ياهدیاف  لئاس 
و قحلا ، وه  هنأ  مولعملا  ضیقنلا  یفرط  دحأ  وه  و  ملعتلا - میلعتلا و  یف  عقی  امهدحأ  نیهجو : یلع  ۀیملع » ۀـلأسم   » لاقی دـق  نکل  و  ( 379)

یتلا ۀیناحتمالا  تابطاخملا  یف  یناثلا  و  ۀیدجلا . لئاسملا  لیبس  یلع  دیدعتلا ال  ریرقتلل و  لأسی  امنإ  و  بطاخملا ، وأ  بیجملا  هادعتی  هنأ ال 
. هملعتس ام  یلع  ناک  ضیقنلا  یفرط  يأ  میلستب  اهیف  یلابی  مولعلا و ال  یف  نوکت 

نیا زا  تراـبع  نآ  و  دوـشیم - عـقاو  ملعت  میلعت و  رد  هکنآ  لوا  دوـشیم : قـالطا  زین  رگید  هجو  ود  هب  یملع » يهلأـسم   » یهاـگ ( 379)
رارقا يارب  طقف  هدـننکلاؤس  و  دـننکیمن ، زواـجت  ّدـح  نیا  زا  بطاـخم  اـی  بیجم  و  تسا ، قح  ضیقن  فرط  ود  زا  یکی  هک  تسا  مولعم 

هب اجنیا  رد  و  تسا ، عقاو  مولع  رد  یناحتما  تابطاخم  رد  هکنآ  مود  یلدـج . لئاسم  لیبس  رب  هن  دـنکیم  لاؤس  نتخاس  هدامآ  اـی  نتفرگ 
303 تخادرپ . میهاوخ  بلطم  نیا  هب  يدوزهب  ام  و  دوشیمن ؛ تیانع  تسا  هدش  هتفریذپ  ضیقن  فرط  ود  زا  کی  مادک  هکنیا 

نم ۀیملع  تسیل  و  ۀبـسانم . اهئدابم  نأ  ۀهج  نم  ۀـیملع  اهنإف  ۀـیملع : تسیل  هجو  نم  ۀـیملع و  هجو  نم  اهنإف  ۀـیناحتمالا  ۀـلأسملا  و  ( 380)
و ةدودحم . ۀقلطملا  ۀیملعلا  لئاسملا  لب  ۀقلطم ، ۀیناهرب  ۀیملع  ۀـلأسم  نکت  مل  تقّقح  اذإ  کلذـلف  ملع . تابثإ  سیل  اهیف  ضرغلا  نأ  ۀـهج 
تّحص و ۀمدقم  نع  امإ  یه  امنإ  الثم  ۀیـسدنهلا  ۀلأسملا  لب  رخألا ، مولعلا  نم  ملع  نم  ایباسح و ال  ایبط و ال  ایـسدنه و ال  لاؤس  لک  سیل 

صاخ ۀیـسدنهلا  لئاسملل  ماع  أدـبم  نع  امإ  و  بولطملاب ، صاـخ  أدـبم  نع  نوکتف  اـهریغ  اـهب  ناـبی  نأ  داری  و  ۀیـسدنهلا ، قرطلاـب  تناـب 
یف لاحلا  کلذک  و  ۀیسدنهلا . یف  وه  نیبی  ۀیسدنهلا و ال  بلاطملا  هب  نیبتی  ۀسدنهلاب 

263 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
، ۀـسدنهلا نم  هئدابم  نإف  رظانملا  ملعل  أدـبم  یه  و  ۀیـسدنه ، نوکت  نأ  امإ  و  اهیف ، نیبت  ۀـصاخ  ۀـیرظنم  نوکت  نأ  اـمإ  ۀـیرظنملا : ۀـلأسملا 

یه ۀیـسدنه  بلاطم  نوکت  یتح  کلذ  نوکی  فیک  هنأ  امأ  و  ۀیـسدنه . لـئاسم  هجو  نم  و  ۀـیرظانم ، ئداـبم  یه  ۀیـسدنه  لـئاسم  نوکتف 
یف ۀعفان  اهنأل  ۀیـسدنه  یه  و  لئاسم ، اهـسفن  یف  اهنأل  ۀیـسدنه  لئاسم  اهنإف  ئدابملا  امأ  نیفلتخم . نیهجوب  کلذف  ۀیـسدنه ، يدابم  اضیأ 

. ۀسدنهلا نم  یه  لئاسم  اهنأ  ینعمب  ۀیسدنه  لئاسم  یهف  بلاطملا  امأ  و  ۀیسدنه . لئاسم  ۀسدنهلا  یف  ۀعفانلا  لئاسملا  نوکتف  ۀسدنهلا ،
، تسا یملع  تسا  بسانم  نآ  يدابم  هک  تهج  نیا  زا  تسین : یملع  رگید ، هجو  زا  تسا و  یملع  هجو ، کی  زا  یناحتما  يهلأسم  ( 380)

لاؤس کی  لاؤس  نیا  دوش ، حرطم  یلاؤس  نینچ  هاگره  نیاربانب  تسا ؛ یملع  ریغ  تسین  ملع  کی  تابثا  نآ  زا  فده  هک  تهج  نیا  زا  و 
مولع زا  یملع  هب  طوبرم  ای  یباسح  ای  یّبط  ای  یـسدنه  لاؤس ، ره  تسا . دودـحم  قلطم  یملع  لئاسم  دوب و  دـهاوخن  قلطم  یناـهرب  یملع 
قیرط زا  هدش و  نایب  یـسدنه  قیرط  زا  هک  دوش  لصاح  ياهمدـقم  زا  ای  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  هسدـنه  لئاسم  الثم  هکلب  تسین ، رگید 
تـسا هسدنه  هب  صتخم  هک  هسدنه  لئاسم  ماع  أدبم  زا  ای  و  دوش ، نییبت  هدـش  لصاح  بولطم  هب  صاخ  أدـبم  زا  هک  يرگید  يهلاسم  نآ 

ملع يهلاـسم  دروم  رد  تسا  روطنیمه  و  دوشن . نییبت  هسدـنه  رد  نآ  دوخ  اـّما  دـناهدش  نییبت  یـسدنه  بلاـطم  نآ  اـب  هک  دوش ، لـصاح 
رامـش هب  رظانم  ملع  أدـبم  دنتـسه و  یـسدنه  هکنیا  ای  و  دـنوشیم ، نییبت  نآ  رد  دـنراد و  رظانم  ملع  هب  صاصتخا  نآ  لئاسم  اـی  رظاـنم :
یتهج زا  دـنارظانم و  ملع  يدابم  هک  دنتـسه  یـسدنه  یلئاسم  اهنیا  سپ  دوشیم ، ذـخا  هسدـنه  ملع  زا  رظانم  ملع  يدابم  اریز  دـنوریم ،

، يدابم اما  داد : خساپ  ناوتیم  هجو  ود  رب  دنشاب ، یسدنه  يدابم  یسدنه ، بلاطم  دراد  ناکما  هنوگچ  هکنیا  اما  دنتسه . یـسدنه  لئاسم 
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لئاسم نیاربانب  دنتـسه ، دـنمدوس  هسدـنه  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  دنایـسدنه  هکنیا  و  دـنالئاسم ، دوخهبدوخ  اریز  دنتـسه  یـسدنه  لـئاسم 
304 دناهسدنه . زا  یلئاسم  هک  ینعم  نیا  هب  دنتسه  یسدنه  لئاسم  بلاطم ، اما  دنشابیم . یسدنه  لئاسم  هسدنه  رد  دنمدوس 

. رظانملل الثم  أدـبم  اهنأ  یلع  ۀیـسدنه  هجو  نم  ۀـلأسملا  نوکت  نأ  وه  و  رخآ ، هجو  یلع  لوألا  میلعتلا  نم  عضوملا  اذـه  مهف  دـق  و  ( 381)

. رخآ ملع  یلإ  ۀفاضم  ریغ  ۀفرص  ۀیسدنه  تناک  اذإ  ۀیسدنه  رخآ  هجو  نم  ۀلأسملا  نوکت  و  ۀیسدنه . لب  ۀیرظانم  تسیل  رظانملا و  نم  یهف 
یهجو زا  هلأسم  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدش  هدیمهف  دب  هاگ  لوا 305  میلعت  زا  هرقف  نیا  ( 381)

264 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هکلب تسین ، رظانم  ملع  هب  طوبرم  اـما  تسا ، رظاـنم  ملع  زا  هلاـسم  نیا  سپ  تسا . رظاـنم  ملع  ءادـبم  هجو  نآ  زا  ـالثم  هک  دـشاب  یـسدنه 

هتـشادن یتبـسن  يرگید  ملع  چیه  اب  دشاب و  فرـص  یـسدنه  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، یـسدنه  زین  رگید  یهجو  زا  هلاسم  و  تسا ؛ یـسدنه 
. دشاب

ذخؤت یتلا  ۀـلأسملا  لب  بولطملا ، انهاه ال  ۀـلاسملاب  ینعی  امنإ  لب  هب . ناقرتفی  نیابت  نیرمألا  نیب  ـال  دـّیجب و  سیل  لـیوأتلا  اذـه  و  ( 382)
. اضیأ هریغ  هب  نیبی  ملعلا و  کلذ  یف  نیبی  نأ  هنأش  نم  ام  کلذ  نم  و  ملعلا ، کلذ  یف  هنایب  ّمتی  أدبم ال  کلذ  نمف  ۀمدقم .

هکلب تسین ؛ بولطم »  » اـجنیا رد  هلاـسم »  » زا روظنم  تسین . قرف  دـناهتفگ  هک  یبـلطم  ود  نیب  و  تسین : یبوخ  لـیوأت  لـیوأت ، نیا  ( 382)
ار نأش  نیا  رگید  یـضعب  و  دوشیمن ، نایب  ملع  نیا  رد  هک  تسا  یئادبم  لئاسم  نیا  زا  یـضعب  و  دوشیم . ذخا  همدـقم »  » ناونع هب  لئاسم 

. دندرگ نایب  نآ  طسوت  رگید  لئاسم  دوش و  نایب  ملع  نیا  رد  هک  دراد 
امهنوک سیل  و  ۀـسدنهلا . نم  لئاسم  يأ  ۀیـسدنه ، لئاسم  بلاطملا  و  ۀـسدنهلا . یف  ۀـعفان  لـئاسم  يأ  ۀیـسدنه ، لـئاسم  ئداـبملاف  ( 383)

، ۀلأسملا ینعم  رابتعا  تقّقح  اذإ  و  نافلتخی . ۀسدنهلا ال  نم  يرخأ  بلاطم  یف  ناعفان  امه  ثیح  نم  اناک  نإ  و  دحاو ، عونب  ۀیسدنه  لئاسم 
. هئدابمب بستکت  ملعلا  کلذ  نم  ءزج  ام  ملع  یف  ۀلأسملا  نأل  هیف ، أدبم  وه  يذلا  ملعلا  نم  ۀلأسم  أدبملا  نوکی  نأ  زوجی  الف 

هک ینعم  نیا  هب  تسا  یـسدنه  لئاسم  بلاطم ، تسا و  دنمدوس  هسدنه  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یـسدنه  لئاسم  يدابم ، نیاربانب  ( 383)
زا يرگید  بلاطم  رد  هکنیا  رد  ود  ره  دـنچره  دـنوشیمن ، قالطا  ینعم  کی  هب  لئاسم  قـالطا  عون  ود  نیا  و  تسا . هسدـنه  زا  یلئاـسم 
هک دـشاب  یملع  لئاسم  زا  أدـبم ، هک  تسین  زیاج  رگید  يدرک ، كرد  ار  هلاسم  ینعم  نیا  یتقو  و  دـنرادن . فـالتخا  دـنادنمدوس  هسدـنه 

. دوشیم باستکا  ملع  نآ  يدابم  طسوت  هک  تسا  ملع  نآ  زا  یئزج  ملع  کی  لئاسم  اریز  تسا ، أدبم  ملع  نآ  يارب 
سدنهملاف هملع . بحاص  وه  ام  ۀهج  نم  هئدابم  نیبی  نأ  هنکمی  مولعلا  باحـصأ  نم  دـحأ  سیل  و  ئدابملا . نع  ةزیمتم  لئاسملا  و  ( 384)
هئدابم یف  کلذ  يرظانملا  فلکت  نإف  کلذک . يرظانم  وه  ام  ۀهج  نم  يرظانملا  و  هئدابم . تابثإ  هنکمی  سدنهم ال  وه  ام  ۀهج  نم 

265 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
وه ام  ۀـهج  نم  و  افوسلیف . راص  دـقف  هئدابم ، یف  کلذ  سدـنهملا  فلکت  نإ  و  هئدابم . نیبی  اـم  ۀـسدنهلا  ۀـهج  نم  و  ایـسدنه . راـص  طـقف 

. هئدابم نیبی  ام  فوسلیف 
يدابم تسا  رظن  بحاص  ملع  نآ  رد  هکنیا  تهج  زا  هک  درادن  ناکما  مولع  باحـصا  زا  کی  چـیه  دـنازیامتم و  يدابم  زا  لئاسم  ( 384)

ملع بحاص  روطنیمه  دنک و  تابثا  ار  هسدنه  يدابم  درادن  ناکما  تسا  سدـنهم  هک  تهج  نیا  زا  سدـنهم  الثم  دـنک . نایب  ار  ملع  نآ 
دوشیم و سدـنهم  دـنک ، تابثا  ار  نآ  يدابم  هدرک و  فّلکت  رظانم  ملع  بحاص  رگا  و  تسا . رظانم  ملع  بحاص  هک  تهج  نیا  زا  رظانم 

نآ زا  و  ددرگیم ، فوسلیف  دنک ، تابثا  ار  هسدنه  يدابم  هدیزرو و  فلکت  سدنهم  رگا  و  دنکیم . نایب  ار  نآ  يدابم  هسدـنه ، تهج  زا 
. دنکیم نایب  ار  هسدنه  يدابم  تسا  فوسلیف  هک  تهج 

هل مالک  کلذکف ال  هئدابم ، نیبی  نأ  مولعلا  باحصأ  نم  دحأل  سیل  هنأ  امک  و  هعیبطلا . دعب  ام  ملع  یف  نّیبت  مولعلا  عیمج  ئدابم  و  ( 385)
اـسدنهم ناک  نإ  همزلی  امنإ  لب  ۀلأسم ، لک  نع  بیجی  نأ  همزلی  اضیأ  و ال  هئدابم . یلع  ینبی  نم ال  عم  هل  مالک  و ال  هئدابم ، ضقانی  نم  عم 
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. ۀیسدنهلا ۀلأسملا  نع  بیجی  نأ 
ناـیب ار  دوخ  ملع  يداـبم  مولع  باحـصا  زا  کـی  چـیه  هک  ناـسنیمه  هب  و  دوشیم . ناـیب  هعیبـطلا  دـعب  اـم  رد  مولع  ماـمت  يداـبم  ( 385)

مزال نینچمه  تفگ . نخس  دریذپیمن  ینبم  ناونع  هب  ار  يدابم  ای  دنکیم  ضقن  ار  ملع  يدابم  هک  یسک  اب  ناوتیمن  روطنیمه  دننکیم ،
. دیوگ خساپ  ار  یسدنه  لئاسم  دیاب  تسا  سدنهم  یصخش  رگا  الثم  هکلب  دیوگ ؛ خساپ  ار  ياهلأسم  ره  ملع  کی  بحاص  هک  تسین 

سدـنهملا بطاخی  امنإ  لئاسلا  ناک  اذإف  لأسی . اذ  امع  فرعی  نأ  لئاسلا  یلع  و  بیجی ، اذ  امع  فرعی  نأ  اـم  ملع  بحاـص  یلع  و  ( 386)
یسع لب  تاذلاب ، ۀسدنهلا  یف  فشکنی  هبولطم  اضیأ  و ال  بیصمب . سیلف  الإ  و  بیصم ، وهف  ۀسدنهلا  ئدابم  یلع  ۀّینبم  ۀیـسدنه  رومأ  یف 

. ذخآملا ئدر  يرجم  يرجی  لضف و  امهمالک  نإف  سدنهمب  سیل  نم  عم  هل  مالک  الف  سدنهملا . بیجملا  کلذک  و  ضرعلاب ،
هدننکلاؤس رگا  دنکیم . لاؤس  زیچ  هچ  زا  هک  دنادب  دیاب  ياهدننکلاؤس  ره  دهدیم و  خساپ  هچ  هک  دنادب  دیاب  یملع  ره  بحاص  ( 386)

هسدنه يدابم  يانبم  رب  یسدنه  روما  هب  عجار  سدنهم  زا 
266 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هک یـسدنهم  تسا  روطنیمه  و  ضرعلاب ؛ رگم  دیآیمن ، تسد  هب  هسدـنه  رد  اتاذ  وا  بولطم  و  درادـن ، قح  هنرگو  دراد  قح  دـنک  لاؤس 
. دشابیمن تسرد  تسا و  دیاز  وا  مالک  اریز  تسین  ینخس  تسین  سدنهم  هک  یسک  اب  ار  وا  و  دهدیم . باوج 

و ملعلا ، کلذ  نع  ۀجراخ  ۀلمجلاب  نوکت  نأ  امه  دحأ  نیهجو : یلع  ۀیـسدنه - الثم  تسیل  يأ  ۀیملع - تسیل  یتلا  ۀـلأسملا  نإ  مث  ( 387)
ۀفـسلفلا قح  نم  ۀـلأسم  لأس  طقف  دـحاو ، اهملع  له  دادـضألا  نع  ۀـسدنهلا  یف  لأس  اناسنإ  نأ  ول  الثم  هیف . ۀـلخاد  هجوب  نوکت  نأ  رخآلا 

له الثم  لاق  وأ  ۀیباسح . ۀلأسم  لأس  طقف  عبرم ، نیعبرم  نیددع  نم  عمتجی  امک  بعکم  امهنم  عمتجی  له  نیبعکم  نیددـع  نع  وأ  یلوألا .
و قالطإلا . یلع  ۀیـسدنه  ریغ  هتلأسم  تناک  ۀـسدنهلا  یف  لأس  ءالؤه  يأف  ۀـیفیلأت . ۀـلأسم  لأس  دـقف  ناقفتم ؟ ۀـعبرألا  لکلاب و  يذـلا  افرط 

لکف هعـضوم . یف  دعب  حـضون  ام  یلع  قلطملا  لهجلا  أطخلا و  نیب  قرف  و  قالطإلا . یلع  یـسدنه  ریغ  هلهج  ناک  اذـه ، لهج  نإ  کلذـک 
. أطخ لهج  لک  سیل  و  لهج ، أطخ 

رگید و  دـشاب ، ملع  زا  جراخ  یّلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  لوا  تسا : هجو  ود  رب  تسین - یـسدنه  ـالثم  تسین - یملع  هک  ياهلأـسم  ( 387)
لاؤس کی  عقاو  رد  تسا ، دحاو  ملع  دادضا  هب  ملع  ایآ  هک  دنک  لاؤس  هسدنه  رد  یـسک  رگا  الثم  دـشاب . ملع  رد  لخاد  یهجو  رب  هکنیا 

. تسا هدیسرپ  یفسلف 
، تسا عبرم  ددع  کی  عبرم ، ددع  ود  عومجم  هک  روطنامه  تسا ، بعکم  ددع  کی  هس ) ناوت   ) بعکم ددع  ود  عومجم  ایآ  هک  دسرپب  ای 
رد هک   306 دـناقفّتم ؟ مهاب  راهچ  ّلک و  فرط  ود  ایآ  الثم  هک  دـسرپب  اـی  تسا . هدیـسرپ  باـسح  ملع  هب  طوبرم  لاؤس  کـی  تقیقح  رد 

و دوب ؛ دـهاوخ  یـسدنه  ریغ  قلطم  روطهب  وا  لاؤس  دـسرپب ، هسدـنه  رد  ار  تالاؤس  نیا  زا  کیره  تسا . هدیـسرپ  یفیلأت  هلأسم  کی  عقاو 
قلطم لهج  نیب  تفگ  میهاوخ  دوخ  ياج  رد  هک  روطنامه  و  دوب . دهاوخ  یسدنه  ریغ  لهج  تالاؤس ، نیا  هب  تبسن  وا  لهج  روطنیمه ،

. تسین اطخ  یلهج  ره  اّما  تسا ، لهج  ییاطخ  ره  تسا . قرف  اطخ  و 
یف نظ  وأ  نایقتلی ، نییواستم - نالدابتت  نیّتلا  نیتّیاوزلا  ّریـصف  طخ  امهیلع  عقو  ناطخ  له  ریرقتلا  لـیبس  یلع  لأـس  اـناسنإ  نأ  ول  و  ( 388)
ریغ نأل  کلذ  ۀهج . نم  نییسدنه  اناک  و  ۀهج ، نم  ایـسدنه  انظ  نظلا  اذه  و ال  ایـسدنه ، ارب  رقت  ۀلأسملا  هذه  نکت  مل  نایقتلی ، امهنأ  هسفن 

و اهل ، ۀیاهن  اهل و ال  نزو  ۀطقنلا ال  نإ  انلوقک  ءیـشلا ، یف  ةوقلا  مدعل  نراقملا  ماعلا  بلـسلا  ینعمب  امهدحأ  نیهجو : یلع  لاقی  یـسدنهلا 
ینعمب یناثلا  و  عومسم . ریغ  نوللا  نإ 
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یلع یسدنهلا  ریغلا  نظلا  و  ۀیسدنهلا ، ریغلا  ۀلأسملاف  كرحتی . سیل  هنإ  كرحتی  نأ  هنأش  نم  يذلا  نکاسلل  انلوقک  ةوقلل ، نراقملا  بلسلا 

ۀعبرألا لکلاب و  يذلا  یفرط  نإ  انلوق  لثم  ۀیـسدنه ، ام  لمعب  ریـصت  وأ  ۀیـسدنه  نوکت  نأ  هدودح  ةوق  یف  نوکی  يذلا ال  وه  لوألا  هجولا 
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وه يذلا  اهلاح  لیزأ  نا  و  یسدنه . نظ  وأ  ۀیـسدنه  ۀلأسم  یلإ  درت  نأ  نکمی  دودحلا ال  هذه  نإف  اّطخ : ناک  امهیأ  نیقفتم  ریغ  وأ  ناقفتم 
نأ ببسب  ۀیسدنه  نوکت  نأ ال  یهف  یناثلا  هجولا  یلع  امأ  و  ۀیـسدنه . ریـصت  نأ  ۀمدقملا  هذه  دودح  ةوق  یف  سیلف  بلـسلا ، یلإ  باجیإلا 
نأ يرت  الأ  لعفلاب . تسیل  تناک  نإ  و  ۀیـسدنه ، ةوقلاب  اهدودح  نوکل  هجو  نم  ۀیـسدنه  تناک  نإ  و  ۀـئیدر ، ۀبـسن  ۀـسدنهلا  یلإ  اهتبـسن 

اذک و طخ  امهیلع  عقاولا  نیطخلا  نإ  الثم  لیقف  ۀیبلس ، ۀبسن  یلإ  اهنیب  ۀیباجیإلا  ۀبـسنلا  نم  اهل  ضرع  ام  لیزأ  تظفح و  اذإ  دودحلا  کلت 
بسنت امنإ  دادضألا  تناک  امل  و  ۀسدنهلل . ةداضم  لعفلاب  و  ۀیسدنه ، ةوقلاب  ۀلأسملا  هذهف  ۀیـسدنه . ذئنیح  ۀلأسملا  تراص  نایقتلی ، اذک ال 

. یسدنه نظ  وأ  ۀیسدنه  ۀلأسم  امهیکل  ۀهجلا  هذه  نم  لاقی  نأ  سأب  الف  دحاو ، سنج  دحاو و  عوضوم  یلإ 
دوجو هب  يواستم  لداـبتم  هیواز  ود  هدرک و  عطق  ار  اـهنآ  موس  طـخ  هک  یطخ  ود  اـیآ  هک  دـنک  لاؤس  ریرقت  لـیبس  رب  یـسک  رگا  ( 388)

دهاوخن یسدنه  يهلأسم  هلأسم  نیا  تهج  کی  زا  دننکیم ؛ یقالت  طخ  ود  نیا  هک  دنک  نامگ  صخـش  نیا  ای  دننکیم ؟ یقالت  دروآیم 
هجو ود  رب  یـسدنه  ریغ  اریز   307 دوب . دـنهاوخ  یـسدنه  ود ، ره  رگید ، تهج  زا  اما  دوب ، دـهاوخن  یـسدنه  نامگ  مه  نامگ  نآ  دوب و 

هک نکاس  زیچ  مییوگب ؛ هکنیا  دـننام  دـشاب ، هارمه  ءیـش  دادعتـسا  هوق و  مدـع  اب  هدوب و  ماـع  بلـس  بلـس ، هکنآ  لوا  دوشیم : قـالطا 
مه هوقلاب  یتح  هلاسم  هک  تسا  نیا  لوا  هجو  رب  یـسدنه  ریغ  نامگ  یـسدنه و  ریغ  هلأسم  نیاربانب  تسین . كرحتم  دراد ، تکرح  تینأش 
ریغ ای  دـناقفتم  دـشاب  راهچ  ّلک و  هک  یفرط  ود  مییوگیم  هک  لاـثم  نیا  دـننام  درک ؛ یـسدنه  ار  نآ  ناوتن  يراـک  اـب  اـی  دـشابن  یـسدنه 
نیا باجیا  رگا  و  دنوش . هداد  تشگزاب  یـسدنه  نامگ  ای  هلأسم  هب  دودح  نیا  درادن  ناکما  اریز  تسا : اطخ  دشاب  مادکره  هک  دـناقفتم ،

ببـس هب  هلأسم  نیا  هک  تسا  نیا  مود  هجو  رب  اما  دوش . یـسدنه  هلأسم  هک  درادن  دادعتـسا  همدقم  نیا  زاب  مینک ، لیدبت  بلـس  هب  ار  لاؤس 
ملع رد  لخاد  تسا  یـسدنه  هوقلاب  نآ  دودـح  هکنیا  تهج  زا  دـنچره  تسین ، یـسدنه  تسا  روجاـن  یتبـسن  هک  یـسدنه  هب  شاتبـسن 
نیا رب  یـضراع  باجیا  تبـسن  هدرک و  ظفح  ار  دودح  نیا  دوخ  هاگره  هک  ینیبیمن  ایآ  تسین . یـسدنه  لعفلاب  هکنیا  اب  تسا ، هسدـنه 

هلأسم دنتسین ، یقالتم  دنک  عطق  ار  اهنآ  تیصاخ  نالف  اب  موس  طخ  هک  طخ  ود  هک  مییوگب  الثم  و  مینک ، لیدبت  یبلس  تبسن  هب  ار  دودح 
یسدنه يهلاسم  کی  هوقلاب  هلاسم  نیا  سپ  دوشیم ؟ یسدنه  يهلاسم  کی  تروص  نیا  رد 
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نیا هک  تفگ  ناوتیم  دنوشیم ، هداد  تبـسن  دحاو  سنج  عوضوم و  هب  دادـضا  هک  اجنآ  زا  و  تسا . داضت  رد  هسدـنه  اب  لعفلاب  تسا و 

. تسا یسدنه  نامگ  ای  هلاسم  بلس - باجیا و  تهج  ود  ره  زا  هلاسم 
نایب و  هنم ، ةدیعب  ریغ  اهریغ  طلغلا و  نع  ةدیعب  ۀیضایّرلا  نأ  یف  و  لدجلا ، عم  ۀیـضایّرلا  ریغ  ۀّیـضایّرلا و  مولعلا  فالتخا  یف  یناثلا  لصفلا 
ةروص يری  دقتعی و  نأ  لب  طقف ، ملعلا  هعم  مدـعی  امنإ  سیل  يذـلا  وه  و  ملعلل - ّداضملا  لهجلا  نإ  ( 389  ) بیکرتلا لیلحتلا و  یف  رکذ  ام 

امنإ لهجلا  اذـه  نأل  کلذ  و  میلاعتلا . یف  عقی  املف  یـسدنهاللا - یملعاللا و  یهجو  نم  یناثلا  هجولا  یف  عقی  امک  ملعلا ، ةروصل  ةداـضم 
هببـسب عقی  عادخنا  رثکأ  نإف  طسوألا ، اصوصخ  مسالا و  كارتشال  سایقلا  دودح  موهفم  سابتلا  امهدـحأ  نارمأ : اهرهظأ  و  بابـسأل ، عقی 

لثم جـتنملا  هبـشأ  اـجتنم و  نکی  مل  اذإ  لوقلا  لکـش  فیلأـتلا و  لاـح  یناـثلا  و  اـفلتخم . ینعملا  نیتمدـقملا و  یف  ادـحاو  ظـفللا  ناـک  اذإ 
. کلذ هبشأ  ام  یناثلا و  لکشلا  یف  نیتبجوملا 

اطخ زا  یضایر  ریغ  تسا و  نوصم  اطخ  زا  تایـضایر  هکنیا  نایب  رد  و  لدج ، اب  یـضایر  ریغ  یـضایر و  مولع  فالتخا  نایب  رد  ّمود  لصف 
. تسا هدش  هتفگ  بیکرت  لیلحت و  يهرابرد  هک  هچنآ  نایب  رد  تسین و  نوصم 

لـصاح داـقتعا  ملع  دـض  هب  نآ  ساـسا  رب  هکلب  دربیم ، نیب  زا  ار  ملع  اـهنتهن  هک  یلهج  ینعی  تـسا - داـضتم  مـلع  اـب  هـک  یلهج  ( 389)
اریز دتفایم . قافتا  تردـنهب  یـضایر  مولع  رد  میدـید - ندوب  یـسدنه  ریغ  یملع و  ریغ  هجو  ود  زا  مود  هجو  رد  هک  روطنامه  دوشیم ،
رطاخ هب  طسوا ، دـح  هژیوهب  ساـیق ، دودـح  میهاـفم  هکنآ  لوا  تسا : زیچ  ود  اـهنآ  نیرتنشور  هک  دـیآیم  شیپ  یلیـالد  هب  لـهج  نیا 
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نیتمدقم رد  يدحاو  ظفل  هاگره  تاهابتشا ، رثکا  و  دنشاب ، مهبم  یظفل  كارتشا 
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. دیآیم شیپ  یظفل  كارتشا  رطاخ  هب  دشاب ، توافتم  همدقم  ود  رد  نآ  ینعم  یلو  دشاب  هتشاد  دوجو 
: دننام تسا ، جتنم  هک  دوش  نامگ  دشابن و  جتنم  نآ  هاگره  سایق ، لکش  فیلأت و  رطاخ  هب  مّود  و 

. نآ دننام  و  مّود ، لکش  رد  همدقم  ود  ره  ندوب  هبجوم 
ینعملا ریغ  مهوت  الف  لیـصحتلاب  یناعملا  ۀـمولعم  تایـسدنهلا  یناعم  ظافلأ  نأل  تایمیلعتلا  یف  عقی  امم ال  هنإف  لوألا  مسقلا  اـمأ  و  ( 390)

، لایخلا نم  ۀـبیرق  ظافلألا  کلت  یناعم  مث  دـیدحتلا . نم  قبـس  ام  بسحب  وأ  ضرغلا  بسحب  موهفم  ینعم  اهنم  ظفل  لکل  لب  هب . دوصقملا 
نهذـلا عدـی  هظفحی و ال  ینعملا و  کلذ  ۀـقیقح  هلایخ  تبثیف  لایخ ، مهولا  یف  هل  موقی  کلذـک  ینعم ، اهنم  ظفلل  لـقعلا  نم  مهفی  اـمکف 

و يرخألا - مولعلا  یف  امأ  و  ةرورـض . جتنیف  نیمولعم  نیئیـشل  نیترم  ذخؤی  هنیعب  ادحاو  يأ  افعاضم  طسوألا  دحلا  نوکی  ذئنیحف  هنع . غیزی 
ریغ سفنلا  یف  رئاغ  نطاب  یلقعلا  ینعملا  و  ۀـکرتشم ، رمألا  رثکأ  یف  اهظافلأ  نوکت  لـب  نواـعملا ، هذـه  نوکت  ـالف  اـصوصخ - لدـجلا  یف 

ینعم ضرغلا  ینعمل و  ابـسانم  نهذـلا  یف  هنم  حـئاللا  لایخلا  ناک  امبر  لب  نهذـلا . یف  هظفحی  هتبثی و  ینعملا  کلذـل  مئالم  لایخب  ناـعم 
. لایخلا یلإ  ضرغلا  نع  نهذلا  غیزی  و  رخآ ،

يانعم و  دنتسه ، مولعم  لیصحت  قیرط  زا  ینعم  رظن  زا  یسدنه  یناعم  رب  ّلاد  ظافلا  اریز  دتفایمن . قافتا  تایضایر  رد  لوا  مسق  اّما  ( 390)
. دوشیمن هدیمهف  اهنآ  زا  دوصقم  يانعم  زا  ریغ  يرگید 

و دـنارتکیدزن ، لاـیخ  هب  ظاـفلا  نیا  یناـعم  دراد . دوجو  فیرعت  بسحهب  اـی  دوـصقم  بسحهب  اـی  ییاـنعم  ظاـفلا  زا  کـیره  يارب  هکلب 
یلایخ ریوصت  و  دوشیم ، ادـیپ  نآ  زا  يریوصت  مه  لایخ  رد  روطنامه  دوشیم ، هدـیمهف  لقع  رد  ظافلا  نیا  زا  یکی  ینعم  هک  روطنامه 

فعاـضم طـسوا  دـح  لاـح  نیا  رد  دوـشیمن . فرحنم  نآ  زا  نهذ  دـنکیم و  ظـفح  ار  نآ  درادیم و  هگن  تباـث  ار  ینعم  نـیا  تـقیقح 
نیا لدـج - رد  هژیوهب  رگید - موـلع  رد  اـما   308 دـهدیم . هجیتن  اترورـض  ددرگیم و  ذـخا  راب  ود  همدـقم  ود  يارب  اـنیع  ینعی  دوشیم ،
لایخ تسا و  هتفر  ورف  سفن  رد  تسا و  ناهنپ  یلقع  ینعم  و  تسا ، كرتشم  اهنآ  ظافلا  تاقوا  يرایسب  رد  هکلب  درادن ؛ دوجو  اهکمک 

زا هدـش  لصاح  لایخ  یهاگ  اسبهچ  هکلب  دـنک . ظفح  نهذ  رد  هدرک و  تیبثت  ار  نآ  ات  دـنک  کمک  دروم  نیا  رد  دـناوتیمن  نآ  اب  مئالم 
فرحنم لایخ  نآ  فرط  هب  فدـه  دوصقم و  زا  نهذ  تروص  نیا  رد  تسا و  رظن  دروم  ییانعم  زا  ریغ  ییانعم  کی  بساـنم  نهذ  رد  نآ 

. دوشیم
. دشرم داه  تایمیلعتلا  یف  و  لضم ، رمألا  رثکأ  یف  تایمیلعتلا  يوس  امیف  لایخلا  و  ( 391)
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لایخلل و ۀنوعم  کلذ  نوکیل  فورحب ، ۀملعم  ۀـسوسحم  الاکـشأ  لکـشت  ناب  الإ  اهمیلعت  بعـصی  ۀیـضایرلا  لئاسملا  تراص  ام  کلذـل  و 

. يرخألا مولعلا  یف  فاخی  ام  اهیف  کلذ  نم  فاخی  ناک ال  ذإ  ۀیوقت ،
، تهج نیمه  هب  تسا . هدـننکداشرا  تیادـه و  تایـضایر  رد  اّما  تسا ، هدـننکهارمگ  تاقوا  رثکا  رد  یـضایر  ریغ  مولع  رد  لاـیخ  ( 391)

لایخ يهوق  يارب  یکمک  رما  نیا  اریز  تسا ، لکشم  دشاب ، هدش  يراذگتمالع  فورح  اب  هک  یلاکشا  قیرط  زا  زج  یضایر  لیاسم  میلعت 
309 درادن . دوجو  یفوخ  لایخ  يهوق  زا  رگید ، مولع  فالخرب  تایضایر ، رد  اریز  تسا  نآ  تیوقت  بجوم  و 

و نهذـلا . غاز  ۀبوعـص ، هیناعم  لیـصفت  یف  اکرتشم و  ظفللا  ناک  لایخلا و  لبق  نم  ۀـنوعم  اهیف  نکی  مل  اذإـف  يرخـألا  مولعلا  اـمأ  و  ( 392)
هیف اکرتشم  ۀقیقحلا  بسحب  ناک  امبرف  ۀقیقحلا . بسحب  ةرهشلا ال  بسحب  نوکت  دق  هیف  لمعتمـسا  ظفللا  ینعم  ۀینادحو  نأ  لدجلا  صخی 

سدنهملا دنع  ةرئادلا  ۀظفل  نإف  ةرئادلا : ۀـظفل  و  لدـجلا ، یف  رودـلا  ۀـظفل  لامعتـسا  لثم  رثکأ - لدـجلا  یف  یظفللا  سابتلالا  اذـه  نوکیف 
. مسرت مل  ام  ۀسبتلم  یلدجلا  دنع  ینعملا و  ةدودحم 
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نم بیرق  اهعیمج  یف  ةرئادلا  ۀظفل  موهفم  يرودلا ، نایبلا  و  ضعب ، یلع  هضعب  ءازجألا  رئادلا  رعّشلا  ۀلکشملا و  ةرئادلا  نأ  هدنع  عقی  داکیف 
اببـس اذـه  لثم  نوکیف  لکـشب ، ةرئاد  لک  سیل  هنأ  نظ  امبر  و  لکـش . ةرئاد  لک  لئاقلا  لوق  قدـص  لکـشیف  ءیطاوتملا ، نم  ظفللا  موهفم 

. کلذ زیمی  مسری و  نأ  الإ  امیظع  طلغلل 
، تسه یتالاکـشا  ظافلا  یناعم  یلیـصفت  كرد  رد  تسا و  كرتشم  ظفل ، درادـن و  دوجو  لایخ  کـمک  نوچ  رگید  مولع  رد  اـّما  ( 392)
و تقیقح ، بسحب  هن  تسا  ترهـش  بسحهب  یهاگ  هدش  لامعتـسا  ظفل  یناعم  یناسکی  لدـج  رد  هژیوهب  دوشیم . فرحنم  نهذ  نیاربانب 
رد هریاد  ظفل  رود و  ظـفل  لامعتـسا  دـننام  دـیآیم - شیپ  یظفل  ماـهبا  نینچ  لدـج  رد  ارثکا  دـشاب و  كرتشم  تقیقح ، بسحهب  اـسبهچ 
هک دراد  ناکما  و  تسا . مهبم  فیرعت  مدع  رطاخ  هب  نآ  ینعم  یلدج  دزن  یلو  تسا  دودحم  ینعم  رظن  زا  سدـنهم  دزن  هریاد  ظفل  لدـج :

اهنآ يهمه  رد  هک  دنشاب  یمیهافم  يرود ، نایب  310 و  تسا ، ریاد  یضعب  رب  نآ  ءازجا  زا  یضعب  هک  يرعش  و  هریاد ، لکـش  یلدج ، دزن 
دهاوخ لکشم  تسا ، لکش  هریاد  ره  هک : نخـس  نیا  قیدصت  تروص  نیا  رد  و  تسا ، هتفر  راک  هب  یطاوتم  ظفل  کی  ناونع  هب  هریاد  ظفل 
هکنآ رگم  دوشیم  مولع  رد  یـشحاف  ياهطلغ  ببـس  روما  نیا  دـننام  و  تسین ؛ لکـش  ياهریاد  ره  هک  دـنک  نامگ  یلدـج  اسبهچ  و  دوب .

. دنوش هداد  زیمت  هدش و  فیرعت  میهافم 
271 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ةرئاد لک   » انلوق نوکی  نأ  بجو  دحلا ، یف  ادحاو  سیل  یناعملا  هذه  لاثمأ  یلع  ةرئادـلا  هبـشأ  ام  وأ  ةرئادـلا  مسا  عوقو  ناک  امل  و  ( 393)
ایلدج لئاقلا ، لوق  ضقانی  الأ  بجو  و  ةدحاو . ۀمدقم  نوکت  نأ  دیرأ  نإ  ضعبلا  نود  یناعملا  هذه  ضعب  یلع  ۀـلالدلا  یف  ارـصتقم  اذـک »

روهـشملا بسحب  هدنع  نوکت  الف  ادحاو . ینعم  روهـشملا  بسحب  ةرئادلا  لیختی  هنأک  لکـش » ةرئاد  ّلک  نإ  ، » یلدج ریغ  وأ  يرقتـسی  ناک 
مل ام  و  اهریغ . یلإ  سایقلاب  ۀضقانم  و  اهـسفنب ، ۀمدقم  ۀضقانملا  نأل  لکـشب : تسیل  ۀیرعـشلا  ةرئادـلا  نإ  هل  لاقی  نأب  هضقانی  اکرتشم  اظفل 

. اهریغل ۀضقانم  ریصت  نأ  حلصت  مل  اهسفن  یف  ۀمدقم  الوأ  رصت 
هاگره هک  تسا  مزال  دوشیمن ، قالطا  دـحاو  تروص  هب  یناعم  نیا  لاثما  رب  تسا  هریاد »  » هیبش هچنآ  ای  هریاد »  » ظفل هک  اـجنآ  زا  ( 393)

رـصحنم یناعم  نیا  زا  یـضعب  رب  تلالد  رظن  زا  دراد » ار  تیـصاخ  نالف  هریاد  ره   » هک نخـس  نیا  مینک  هدارا  يدـحاو  يهمدـقم  میهاوخب 
نیا ءارقتـسا  قیرط  زا  هک  دشاب  یلدج  یـصخش  هدنیوگ  هاوخ  تسا -» لکـش  هریاد  ره  : » دـیوگیم هک  یـسک  نخـس  تسا  مزال  و  دـشاب ،

يدحاو ینعم  هب  روهـشم ، بسحهب  ار  هریاد »  » وا اریز  دوشن ، عقاو  ضقن  دروم  دـشاب - یلدـج  ریغ  یـصخش  هاوخ  دـنکیم ، نایب  ار  بلطم 
دروم تسین ، لکش  هریاد » رعـش  : » هک نخـس  نیا  اب  هک  تسین  یکرتشم  ظفل  روهـشم  بسحهب  صخـش  نیا  دزن  نیاربانب  تسا . هدرک  یقلت 
ضقن ار  دوخ  ریغ  درادن  تیحالـص  دشابن  قداص  دوخ  رب  ادـتبا  هک  هچنآ  و  دوشیم . لماش  ار  دوخ  ادـتبا  ضقن  نیا  اریز  دوش . عقاو  ضقن 

311 دنک .
مل لکـش » ةرئاد  لک   » لئاقلا لوق  ینعم  لصح  اهانعم و  لصح  اذإف  لصحمب . اهیف  ةرئادلا  ینعم  سیل  ۀـمدقم و  ۀـملکلا  نوکت  و ال  ( 394)
هذه ریـصت  امإ  ناک  ذإ  ۀمدقم : ۀـقیقحلا  یف  نوکت  امهب ال  نیذـللا  نیهجولا  دـحأ  یلع  ۀـضقانم  اهنأ  نظی  امنإ  لب  اهل . ۀـضقانم  هذـه  نکت 

نوکت نأب  ۀمدقم  ریغ  ریصت  نأ  امإ  و  ینعم : اهعوضومل  مهفی  لب ال  ةرئادلا ، وه  يذلا  اهعوضوم  ینعمب  نئاکلا  لهجلل  ۀمدقم  ریغ  ۀمدقملا 
«. ةرئادلا ینعم  هل  ام  لک   » ینعم یلع  ال  ةرئاد » یمـسی  ام  لک   » ینعم یلع  لکـش » ةرئاد  لک   » مهلوق یف  ةرئادلا - وه  و  اهعوضوم - ذخأ  دق 

. ۀمدقم اهنأ  یف  ۀحیحـص  ۀمدقمل  ۀلباقم  ۀمدقم ، اهنأ  یف  ۀحیحـص  ۀمدقم  ۀـضقانملا  نإف  ۀـضقانم : كانه  نوکت  نأ  ناعنمی  نیرمألا  الک  و 
. ۀضقانم ررقتت  مل  ۀمدقملا  ررقتت  مل  امف 

ره : » هک نخـس  نیا  ینعم  دوـش و  نشور  نآ  ینعم  هاـگره  و  تسین . نشور  نآ  رد  هریاد »  » ینعم و  دوـشیمن ، عـقاو  همدـقم  هـملک  ( 394)
دراو نآ  رب  ضقن  نیا  دشاب ، نشور  تسا » لکش  هریاد 
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ینعم هب  لهج  رطاخ  هب  همدـقم  نیا  ای  تسا : همدـقم  ضقن  تقیقح  رد  هجو  ود  زا  یکی  هب  نآ  هک  دوشیم  نامگ  هکلب   312 دوب . دهاوخن 
عوضوم هک  دشاب  همدقم  ریغ  رطاخ  نیا  هب  ای  دوشن : هدـیمهف  نآ  عوضوم  ینعم  الـصا  هکلب  دـشاب ، همدـقم  ریغ  تسا  هریاد  هکنآ  عوضوم 

« دراد هریاد  ینعم  هچنآره   » ینعم هب  هن  دراد » هریاد  مسا  هچنآره   » ینعم هب  تسا » لکش  هریاد  ره   » هک نخس  نیا  رد  تسا - هریاد  هک  نآ -
لباقم شندوب ، همدقم  رد  حیحص  يهمدقم  ضقن  اریز  دشاب : هتفرگ  تروص  یضقن  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  عنام  رما  ود  ره  و  دوش . هتفرگ 

313 دباییمن . ررقت  مه  ضقن  دباین ، ررقت  همدقم  ناونع  هب  همدقم ، ات  نیاربانب  شندوب . همدقم  رد  حیحص  يهمدقم  اب  تسا 
: لوقنف تایمیلعتلا  نود  مولعلا  یف  عقاولا  طلغلا  هوجو  نم  یناثلا  مسقلا  مکح  نایب  یلإ  عجرنلا  و  ( 395)

: مییوگیم هتشگزاب و  یضایر 314  ریغ  مولع  رد  عقاو  طلغ  هوجو  زا  مود  مکح  نایب  هب  کنیا  ( 395)
یناثلا برضلا  لمعتسا  امبر  و  لوألا . برضلا  هبورـض ، نم  و  لوألا ، لکـشلا  رمألا  رثکأ  یف  اهیف  لمعتـسی  امنإ  ۀیـضایرلا  مولعلا  نإ  ( 396)

هنأل اعادخنا  اوهس و  ۀجتنم  ریغ  تاسایق  هیف  لمعتـست  ام  اریثکف  لدجلا  امأ  و  ادج . ةردانلا  ةردنلا  یف  الإ  سایقلا  فیلأتب  ۀطلاغم  هیف  عقت  الف 
هنإف یناثلا ، لکشلا  یف  نیتبجوملا  نم  نئاکلا  فیلأتلا  اصوصخ  و  نونظملا ، یقیقحلا و  لمعتسی  و  بورضلا ، یف  لاکسألا و  یف  فرـصتم 

و دیزتلا » دلوتلا و  ۀعیرس  رانلا  : » لوقی نأب  ۀبسنلا  یف  فاعضألا  ةریثک  رانلا  نأ  نیبی  نأ  الثم  مهنم  دیری  نمک  لدجلا ، یف  لمعتـسی  ام  اریثک 
ۀقیقحلا و یف  ۀجتنم  ریغ  ةروصلا  هذه  نإف  ۀبسنلا .» یف  فاعضألا  ةریثک  رانلا  نأ   » جتنیف دیزتلا » دلوتلا و  عیرـس  ۀبـسنلا  یف  فاعـضألا  ریثک  »

ۀیواستم ۀـمدقملا  تناک  اذإ  ةداملا  ببـسب  عضاوملا  ضعب  یف  ۀـجیتن  اهل  حـصت  نأ  نکمی  اـمنإ  و  رهاـظلا . یف  ۀـجتنم  دـعت  دـق  تناـک  نإ 
. لوألا لکشلا  یلإ  عجرتف  ۀیلک  اهربک  سکعت  نأ  نکمیف  لومحملا ، عوضوملا و 

نیا رد  نیاربانب  دـنکیم ، لامعتـسا  ار  مّود  برـض  یهاگ  و  لوا ، برـض  بورـض ، زا  و  لوا ، لکـش  دراوم  رثکا  رد  یـضایر  مولع  ( 396)
. دوشیم لصاح  هطلاغم  مک  رایسب  سایق  فیلأت  قیرط  زا  مولع 

رد یلدج  اریز  دوشیم ، لامعتسا  جتنم  ریغ  ياهسایق  تلفغ  هابتشا و  رطاخ  هب  ارثکا  لدج  رد  اّما 
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مود لکـش  فیلأت  رد  هبجوم  همدقم  ود  زا  هژیوهب  و  دربیم ، راک  هب  ار  نونظم  یقیقح و  تامدـقم  دـنکیم و  فرـصت  بورـض  لاکـشا و 
ریثک تابثا  يارب  نویلدـج  زا  یکی  هک  تسا  لاـثم  نیا  دـننام  دوشیم  لامعتـسا  لدـج  رد  هک  هچنآ  ارثکا  نیارباـنب   315 دنکیم ؛ هدافتسا 

نیاربانب تسا » دیزتلا  دلوتلا و  عیرس  فاعضالا  ریثک   » و تسا » دیزتلا  دلوتلا و  عیرـس  شتآ  : » هک تسا  هدرب  راک  هب  شتآ  ندوب  فاعـضالا 
نکمم یهاگ  دیآیم . رظن  هب  جتنم  رهاظ  رد  دـنچره  تسا ، میقع  جـتنم و  ریغ  تقیقح  رد  تروص  نیا  اما  تسا ». فاعـضالا  ریثک  شتآ  »
لومحم عوضوم و  رظن  زا  همدقم  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دیآ و  لصاح  هجیتن  هدام  ببس  هب  عضاوم  یـضعب  رد  تروص  نیا  زا  هک  تسا 

316 ددرگزاب . لوا  لکش  هب  دوش و  سکعنم  هیلک  روطهب  نآ  ياربک  هک  دشاب  هتشاد  ناکما  و  دشاب ، يواسم 
ام دودحلا و  نم  اهلئاسم  تالومحم  ذخؤت  میلاعتلا  نأل  کلذ  و  سکعلاب . لیلحتلا  یف  فلاختلا  ۀیاغ  نافلاختی  میلاعتلا  لدـجلا و  و  ( 397)

و اهدودح . اهل  ثیح  نم  یه  یه ، ام  ۀـهج  نم  یه  و  اهتاذـب ؛ ءایـشألل  ضرعت  یتلا  ضراوعلا  یه  و  دودـحلا - ببـسب  ضراوعلا  نم  مزلی 
. سکعنم اهرثکأ  مولعم و  روصحم و  دودحم  اهلک 

زا ای  دودح  زا  ار  دوخ  لئاسم  تالومحم  تایـضایر  اریز  دنراد ، رایـسب  فالتخا  مهاب  سکع  هب  لیلحت  رظن  زا  تایـضایر  لدـج و  ( 397)
روما نیا  دناضراع و  ءایشا  تاذ  هب  هک  یضراوع  زا  تسا  ترابع  روما  نیا  و  دنکیم - ذخا  تسا  مزال  دودح  ببـس  هب  ضراوع  زا  هچنآ 
ندـش سکعنم  تیلباق  اهنآ  رثکا  و  تسا . دودـحم  مولعم و  ضراوع  نیا  ددـعت  و  دـنادودح . ضراوع  زا  دنتـسه ، نینچ  هک  تهج  نآ  زا 

. دنراد
، ةروکذملا ۀطیرـشلا  یلع  وه  ام  نیفرطلا  قحاول  نم  بلط  سکعلاب ، لیلحتلا  ۀهج  نم  سایق  هل  بلطی  نأ  دیرأ  بولطم و  ناک  اذإف  ( 398)

. الهس اهیف  لیلحتلا  لیبس  نوکیف  بثک  نع  باصتف  ۀمولعم  ةدودحم  قحاول  یه  و 
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مولعم هک  نیفرط  قحاول  زا  میهدب ، لیکشت  یـسایق  بولطم  نیا  رب  سکع  هب  لیلحت  تهج  زا  میهاوخب  دشاب و  یبولطم  هاگره  سپ  ( 398)
. تسا کیدزن  زا  نتخادنا  ریت  ناسهب  ناسآ و  روما  نیا  لیلحت  نیاربانب  مینکیم ، عورش  دنتسه  دودحم  و 

اهیف بیکرتلا  نوکیف  لیلحتلا  سکع  وه  يذلا  بیکرتلا  لیبس  کلذک  و  ( 399)
274 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

طسو و تاذ  تامدقمب  اّولخی  نأ  ریغ  نم  ۀلأسم  یلإ  ۀلأسم  نم  نوجّردتی  بیکرتلا  قیرطب  و  لهس . لهـسلا  سکع  وه  ام  نأل  الهـس : اضیأ 
. اجوهنم قیرطلا  ادودحم و  ادیزت  اهیف  دیزتلا  نوکی  و  اهنم ، ۀبیرقلا  تاسایقلاب  اهحاضیإ  دعب  الإ  اهنع  اوزواجتی 

بیکرت قیرط  زا  و  تسا . ناـسآ  زین  نآ  سکع  تسا ، ناـسآ  هچنآ  اریز  تسا : ناـسآ  تسا  لـیلحت  سکع  هک  بیکرت  روـطنیمه  ( 399)
حیضوت زا  دعب  رگم  میراذگب  رانک  دشاب  طسوا  ّدح  ياراد  هک  ار  ياهمدقم  چیه  هکنیا  نودب  دنوریم ، ياهلأسم  هب  ياهلأسم  زا  مارآمارآ 

. تسا دودحم  دّیزت  تسا  نشور  یقیرط  هک  قیرط  نیا  رد  نیاربانب  بسانم ، ياهسایق  اب  نآ  نداد 
نوکت اهنإف  ۀـشّوشتم ، ةریثک  ارومأ  نوکت  طاسوألا  نأل  کلذ  و  سکعلاب : لیلحتلا  یفف  الوأ  امأ  اذـه . عیمج  یف  فلاخم  لدـجلا  و  ( 400)

و اهلیلحت . بعـصیف  طاسوألا  بلاطم  فعاضتتف  ةروهـشم ، نوکت  نأ  دعب  ۀبذاک  ۀقداص و  تایـضرعلا  نم  نوکت  و  ۀـیتاذ ، ۀیـضرع و  ارومأ 
وأ ةروهـشم  تناک  اذإ  بذاوک  نم  جتنت  دـق  اهنأل  اهنم ، ۀـقداصلا  یف  لب و  قالطإلا ، یلع  ۀـیلدجلا  لئاسملا  یف  لیلحتلا  بعـصی  امنإ  سیل 

یفف ایناث  امأ  و  تاقداصلا . یلع  ةرـصتقم  نوکت  تناک  اهنأ  وه  و  دـحاو : هجو  نم  ۀلهـس  تناک  امل  کلذ  ـال  ول  و  اـهنم . ۀـجتنم  وأ  ۀملـسم 
تاوذ ریغ  نع  ئدتبی  میقتـسم  فیلأت  یلع  نوکی  سیل  هیف  بیکرتلا  نأل  بیکرتلا ، وه  هسکع و  بعـص  بعـص  امل  لیلحتلا  نأل  بیکرتلا :

لدـجلا هنّیب  ام  لـعجف  لدـجلا  یف  بیکرتلا  سکع  اـمبر  و  تقفتا ، طاـسوأ  يأـب  قفتا و  فیک  نوکی  لـب  ماـظن ، یلع  رمتـسی  مث  طاـسوأ 
. بیکرتلا فعاضتیف  يرخأ ، ۀلداجم  یف  اهنیعب  اهب  نابی  ۀمدقملا  کلتل  ۀجیتن  ۀمدقمب 

طاسوا دودـح  هک  تسا  فلاخم  رطاخ  نیا  هب  سکع : هب  لیلحت  رظن  زا  اّما  تسا . فلاـخم  تایـضایر  اـب  روما  نیا  ماـمت  رد  لدـج  ( 400)
- دناقداص رگید  یضعب  بذاک و  تایضرع  زا  یضعب  تسا و  هدش  لصاح  یتاذ  یضرع و  روما  زا  هک  شوشم  ریثک و  تسا  يروما  لدج 

لیاسم رظن  زا  طقف  لدج  رد  لیلحت  تبوعص  هتبلا  ددرگیم . لکشم  لیلحت  دوشیم و  ریثک  طاسوا  دودح  سپ  دنروهـشم - ود  ره  دنچره 
ینامز نآ  و  دوشیم ، جاتنتـسا  بذاک  تامدـقم  زا  یهاگ  اریز  دراد ، دوجو  تبوعـص  نیا  زین  اهنآ  ندوب  قداـص  رظن  زا  هکلب  تسین ، نآ 

لدج رد  لیلحت  تبوعص  دوبن  مود  تهج  نیا  رگا  و  دنشاب . يرگید  يهمدقم  زا  یشان  ای  ملـسم  ای  روهـشم  بذاک  تامدقم  نیا  هک  تسا 
لیلحت نوچ  هک  تسا  فلاخم  رطاخ  نیا  هب  بیکرت : رظن  زا  اما  تامدـقم . ندوب  قداص  رد  تقد  زا  دوب  تراـبع  نآ  دوب و  تهج  کـی  زا 

اریز دوب ؛ دهاوخ  بعص  مه  نآ  تسا  بیکرت  هکنآ  سکع  تسا  بعص 
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روجره هکلب  دبای ، رارمتسا  قیرط  نیا  زا  ات  دوشیمن  زاغآ  امیقتـسم   317 دنتـسین ، طاسوا  دودح  ياراد  هک  یتامدقم  زا  لدج  رد  بیکرت 
ياهمدقم اب  لدج  هک  ار  هچنآ  دوش و  سکع  بیکرت ، لدج ، رد  اسبهچ  و  دوشیم . هتفرگ  راک  هب  دیآ  شیپ  یطـسوا  دح  ره  دتفا و  قافتا 
فعاضم بیکرت  تروص  نیا  رد  و  دوش ، لصاح  يرگید  يهلداجم  نآ  اب  اـت  دوش  هداد  رارق  همدـقم  نآ  يارب  ياهجیتن  تسا ، هدرک  نییبت 

. دوشیم
یلإ بیکرتلا  نم  عجر  ملـست  مل  نإ  و  سایقلا ؛ دـقع  اهیف و  ذـفن  تملـس  نإ  یتلا  یلدـجلا  تامدـقم  ضعب  یف  کـلذ  عقو  اـمبر  و  ( 401)
. لیلحتلا وه  اذه  و  يرخأ ، ةرم  طسوأ  دح  هل  بلطی  ملسی و  امع ال  ۀثحابملا  عضاوم  یه  و  لیلحتلا - عضاوم  بیکرتلا  للختیف  لیلحتلا ،

. لیلحتلاب هبیکرت  طلتخیف 
هتفریذپ تامدقم  نیا  رگا  ددرگ و  لیکـشت  سایق  دوش و  عقاو  هدـش  هتفریذـپ  هک  یلدـج  تامدـقم  زا  یـضعب  رد  رما  نیا  اسبهچ  و  ( 401)

دوشیمن و هتفریذـپ  هک  تسا  هثحابم  زا  یعـضاوم  نآ  و  دنیـشن - لیلحت  ياج  هب  بیکرت  و  ددرگزاـب ، لـیلحت  هب  بیکرت  زا  یلدـج  دوشن ،
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. دوشیم طلخ  لیلحت  اب  بیکرت  نیاربانب  تسا . لیلحت  زا  ترابع  نیا  ددرگیم و  بلط  يرگید  طسوا  دح  نآ  يارب 
طیـسوتلاب دیزتی ال  هنأ  ۀهج  نم  یمیلعتلا  یناهربلا  دـیزتلا  هب  ینعی  هنأ  یلع  مهفی  نأ  نکمی  عضوملا  اذـه  و  دـیزتلا . یفف  اثلاث  امأ  و  ( 402)

سدیلقوأ یف  لعف  امک  لوألا  نع  عطقنم  ءیـش  یلع  اناهرب  ئدـتبنف  فقن  وأ  ۀـیاهنلا  ریغ  یلإ  امإ  جراخ - نم  دـح  ۀـفاضاب  لب  انیب ، ام  یلع 
مث مکوذ ، ددع  هنأ  طسوتب  دودحم  مکوذ  ددـع  درفلا  ددـعلا  نأ  الوأ  نیبت  نوکی  نأ  لثم  و  طخ . یلع  مئاق  طخ  لوح  ایاوزب  لغتـشا  نیح 

طـسوأ یف  درفلا  ررک  نیطـسوألا ، نیدحلا  یف  فالخلا  مهفی  نأ  بحأ  نم  و  لّدـع . لب  رمتـسا  دـق  نوکی  الف  کلذـک . جوزلل  اضیأ  نّیبی 
. رخآلا یف  جوزلا  امهدحأ و 

دـشر هک  تسا  نیا  دّیزت  زا  يو  دارم  هک  دوش  هدـیمهف  نینچ  تسا  نکمم  وطـسرا ] مالک  زا   ] هرقف نیا  318 و  دـّیزت : رد  مّوس  اّما  و  ( 402)
ادـیپ دـشر  جراخ  زا  يّدـح  يهفاضا  اب  یـضایر  ناهرب  هکلب  تسین  طاسوا  دودـح  تهج  زا  میدرک ، نایب  هک  روطناـمه  یـضایر ، ناـهرب 

سدیلقا هک  روطنامه  مینکیم ، ادتبا  لوا  زا  ار  یناهرب  ءیـش  رب  مینکیم و  فقوت  يدح  رد  ای  دناتیاهنیب ، دودح  نیا  ای  لاح  دنکیم -
هدرک نینچ  رگید  طخ  رب  مئاق  طخ  کی  عاطقنا  زا  لصاح  يایاوز  دروم  رد 
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دح اجنیا  رد  و  ار ؛ جوز  ددع  دعب  مینکیم  نییبت  تسا  دودحم  هک  طسوا  دح  نیا  طسوت  ار  دودحم  درف  ددع  لوا  هکنیا  دـننام  و  تسا .

دناوتیم دشاب  هتـشاد  تسود  یـسک  رگا  و  میروآیم . درف  ددع  هب  طوبرم  طسوا  دـح  لثم  یطـسوا  دـح  هکلب  مینکیمن ، رارکت  ار  طسوا 
هدش رارکت  جوز  ددع  يرگید  رد  هدش و  رارکت  درف  ددع  اهنآ  زا  یکی  طسوا  دح  رد  دـیوگب : هدـش و  لئاق  یفالتخا  طسوا  دـح  ود  نیب 

. تسا
ۀماقتـسالا یلع  نوکی  سیل  ۀیلدجلا  ۀقیرطلا  جئاتن  یف  دـیزتلا  نإ  لوقی  هنأک  نوکیف  یلدـجلا  دـیزتلا  هب  ینعی  هنأ  مهفی  نأ  نکمی  و  ( 403)

لثم ۀلخادملا ، نم  ةریثک  اعاونأ  يرخأ ، جئاتن  تامدقملا  طاسوأ  یف  لخادیف  بناج  یلإ  لدعی  ةرات  و  ۀماقتسالا ، یلع  دیزتی  ةرات  لب  طقف ،
و مکوذ - درف  ددع  وهف  رغـصألا - وه  و  درف - ددع  لک  نإ  لوقیف : نیفلتخم  نیرخآلا  نیدحلا  و  الثم ، ادـحاو  ائیـش  ربکألا  دـحلا  لعجی  هنأ 
وأ هانتم  دودحم  مکوذ  وه  درفلا  ددعلا  نأ  جتنیف  هانتم . دودحم و ال  ریغ  وأ  هانتم  دودش  مک  وذ  ددع  وهف  مک  يذ  ددـع  لک  و  طسوألا ؛ وه 

هانتم دودحم  مکوذ  ددع  وهف  مک  يذ  ددع  لک  و  مکوذ ؛ جوز  ددع  رغـصألا - وه  و  جوزلا - ددعلا  اضیأ : لوقی  و  هانتم . دودـحم و ال  ریغ 
. ربکألا دحلا  یف  نکل  ۀجیتنلا و  یف  لوألا ال  سایقلا  كراشی  رخآ  اسایق  اذه  نوکیف  هانتم . دودحم و ال  ریغ  وأ 

: هک دیوگیم  نینچ  وطـسرا  ییوگ  تسا ؛ یلدج  دّیزت  دّیزت  زا  يو  روظنم  هک  دوش  هدـیمهف  نینچ  وطـسرا ] فرح   ] تسا نکمم  و  ( 403)
رد ءاحنا  زا  يوحن  هب  دـنکیم و  لودـع  رگید  فرط  هب  یهاـگ  تسا و  میقتـسم  یهاـگ  هکلب  تسین . میقتـسم  هراومه  تایلدـج  رد  دـّیزت 

وحن هب  ار  رگید  دح  ود  دهدیم و  رارق  ربکا  دح  ار  دحاو  يزیچ  یلدج  هکنیا  دننام  دوشیم . لخاد  رگید  جیاتن  تامدقم  طاسوا  دودـح 
، مکوذ ددع  ره  و  تسا - طسوا  دح  نیا  و  تسا - مکوذ  تسا - رغـصا  دح  نیا  و  يدرف - ددـع  ره  دـیوگیم : دـنکیم و  رایتخا  فلتخم 

یهانتم ریغ  دودحم  ریغ  ای  یهانتم  مکوذ  ددع  زا  ترابع  درف  ددع  نیاربانب  تسا ؛ یهانتم  ریغ  دودحم  ریغ  ای  یهانتم  دودـحم  مکوذ  ددـع 
ریغ دودـحم و  ریغ  ای  یهاـنتم  مکوذ  ددـع  مکوذ ، ددـع  ره  و  تسا ؛ مکوذ  جوز  ددـع  رغـصا - نیا  جوز - ددـع  دـیوگیم : زاـب  و  تسا ؛

. تسا كرتشم  ربکا  دح  رد  هکلب  هجیتن  رد  هن  لوا  سایق  اب  سایق  نیا  تسا . یهانتم 
. ۀجیتنلا سایقلا و  ریثکت  یف  رخآ  بناج  یلإ  انهاه  لّوحی  دق  و  ( 404)
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. دنکیم هدافتسا  رگید  بناج  زا  سایق  هجیتن و  ریثکت  رد  یلدج  اجنیا  رد  و  ( 404)

یف اذـه و  نیهاربلا  یف  لقی  و  لیبسلا . هذـه  یلع  هتاسایق  رثکأ  نأ  نیبتیل  لدـجلا  بناـج  هب  دـیزی  هنأ  اذـه  مهفی  نأ  اـنزوج  اـمنإ  و  ( 405)
. نیلباقتم نیبولطم  یلع  هنإ  ثیح  نم  تامدقملا و  ثیح  نم  نییلدجلاب  قیلی  لاثملا  اذه  نأل  دودحلا و  ۀسکعنم  اهنأل  تایمیلعتلا 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


دیزت قیرط  نیا  زا  یلدج  ياهسایق  رثکا  الوا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میتسناد  زیاج  ار  وطـسرا  مالک  زا  ار  تشادرب  نیا  ام  هکنیا  و  ( 405)
و دنراد ؛ ار  رگیدمه  هب  ساکعنا  تیلباق  نیهارب  دودح  اریز  دتفایم  قافتا  تردن  هب  تایـضایر  ناهرب و  رد  شور  نیا  دـننکیم و  لصاح 

. تسا یلدج  نأش  رد  نآ  لباقتم  بولطم  ود  ثیح  زا  تامدقم و  ثیح  زا  لاثم  نیا  ایناث 
رثکأ ناک  نإ  لدـجلا و  نأل  کلذ  و  هسکع : یلع  لب  هجولا ، اذـه  ریغ  یلع  لوـألا  میلعتلا  نم  عضوملا  اذـه  مهفی  نأ  نکمی  دـق  و  ( 406)

ام هتاروهـشم و  کلذب  یفت  هنإف ال  لئاسملا ، عیمج  یف  مالکلا  یلإ  لغلغتی  لدجلا ال  نإف  جـئاتن . لقأ  هنإف  فرـصت ، بعـش  رثکأ  افرـصت و 
عفتنی اضیأ  و ال  هرـضحی . نأ  هنکمی  طسو ال  فلأب  الثم  نیبتی  ناک  امف  رـضاح . سایق  یلإ  ۀـلأسم  لک  یف  جاتحی  هنأل  کلذ  و  اـهیلع . ینبی 

یف اسأب  يری  الف  یناهربلا  ساّیقلا  و  ۀلداجملا . تقو  اهلک  اهداریاب  بطاخملا  یفی  ادج ال  ةریثک  طاسوأ  یلإ  جاتحی  ءیـش  نایبب  هلدـج  یف 
اـضیأ لودعلا  یف  اسأب  يری  و ال  ۀماقتـسالا ؛ یلع  بیکرتلا  یف  نعمی  وهف  ۀلیوط . ةدم  یف  طسو و  فلأب  هیلإ  لصوتی  اّمنإ  هبولطم  نوکی  نأ 

. بعتلا یلع  هسفن  نطو  دق  غارف و  ةدم  هل  نأل  اهریغ  یلإ  يرغص  دودح  طاسوأ و  نع 
نیا هب  نیا  و  دوش : هدـیمهف  هجو  نآ  سکع  رب  هکلب  دوشن ، هدـیمهف  میتـفگ  هچناـنچ  لوا  میلعت  زا  هرقف  نیا  تسا  نکمم  یهاـگ  و  ( 406)
اریز تسا . دودحم  جیاتن  رظن  زا  اّما  دنکیم ، بسک  ار  دوخ  تامدقم  فلتخم  بعـش  فلتخم و  ياهاج  زا  دـنچره  لدـج  هک  تسا  رطاخ 

ره رد  یلدج  صخـش  اریز  دنکیمن . افو  رما  نیا  هب  نآ  تاروهـشم  هکنیا  رطاخ  هب  دشاب ، هتـشاد  ینخـس  لئاسم  مامت  رد  دناوتیمن  لدج 
رـضاح دوخ  دزن  ار  نآ  یلدـج  درادـن  ناکما  تسا  نییبت  لباق  هطـساو  رازه  اب  الثم  هک  هچنآ  و  تسا ؛ جاتحم  ياهدامآ  ساـیق  هب  ياهلئـسم 

اّما درب . دوس  دناوتیمن  هلداجم  تقو  رد  دوخ  فرط  اب  هبطاخم  رد  دراد  ریثک  طاسوا  هک  هچنآ  زا  شیوخ  لدج  رد  یلدج  نینچمه  دـنک ؛
وا درادـن ؛ یفوخ  دوش  تباث  ینالوط  رایـسب  تدـم  رد  هطـساو و  رازه  اب  نآ  بولطم  هکنیا  زا  دـنکیم  هماقا  یناهرب  سایق  هک  یـسک  نآ 

هکنیا زا  دوشیم و  دراو  تامدقم  بیکرت  رد  میقتسم  روطهب 
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شیوخ سفن  يدونشخ  اب  دراد و  تغارف  اریز  درادن  یفوخ  دوش  لسوتم  يرگید  يرغص  دودح  طسوا و  دودح  هب  بیکرت  ماجنا  نیح  رد 
. تسا هتخادنا  بعت  هب  ار 

دق ( 407  ) نیملع یف  ملع و  یف  امهفالتخا  دودـحلا و  یف  امهتنیابم  امهتکراشم و  نإ و  مل و  ناهرب  یلع  لوقلا  فانئتسا  یف  ثلاثلا  لصفلا 
يذاحن نأ  یقب  و  مل . ناهرب  نإ و  ناـهرب  دـحاو  ءیـش  یلع  نوکی  فیک  و  مل ؛ ناـهرب  نإ و  ناـهرب  نیب  قرفلا  ۀـنابإ  یف  لوقلا  اـنم  مدـقت 

: لوقنف لوألا  میلعتلا  یف  لیق  ام  انمالکب 

ملع ود  رد  ای  ملع  کی  رد  اهنآ  فالتخا  يهرابرد  دودح و  رد  اهنآ  تینابم  تکراشم و  و  ّنا ، ناهرب  مل و  ناهرب  يهرابرد  موس  لصف 

ّنا و ناهرب  دحاو  ءیش  رب  ناوتیم  هنوگچ  هک  میدرک  نایب  ار  نیا  تیفیک  زین  میدرک و  نایب  ار  ّمل  ناهرب  ّنا و  ناهرب  نیب  قرف  البق  ( 407)
319 مییوگیم : لوا  میلعت  رد  وطسرا  نانخس  تازاوم  هب  کنیا  درک . هماقا  ّمل  ناهرب 

: ناـسایق هیلع  نوکیف  هنیعب  ادـحاو  بوـلطملا  نوـکی  نأ  امهدـحأ  نیهجو : یلع  مل  ناـهرب  نإ و  ناـهرب  اـهیف  عـقی  دـق  دودـحلا  نإ  ( 408)
كرتشیف رخآلا ، یف  تیفو  دـق  ۀـلعلا  هذـه  نوکت  و  هتاذـل ، هل  ۀـبجوملا  رمألل ، ۀـبیرقلا  يأ  یلوألا - ۀـلعلا  هیف  تیفو  دـق  نوکی  امهدـحأ ال 

یطعأ یناثلا  ةدیعبلا و  ۀلعلا  یطعأ  نیـسایقلا  دحأ  نأ  امهدحأ  نیئیـش : یف  ناقرتفی  و  رمألل ، ۀلعلا  یطعأ  امهنم  دـحاو  لک  نأ  یف  ناسایقلا 
اهیف طعی  مل  کلذل  و  بیرقلا ؛ لولعملا  و  ۀبیرقلا ، ۀلعلا  وه  طسوتم و  یلإ  جاتحت  ۀمدقم  هیف  نیسایقلا  دحأ  نأ  امهنم  یناثلا  و  ۀبیرقلا . ۀلعلا 

279 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نأف ال یناثلا  هجولا  امأ  و  دعب . هلیـصفت  دریـس  نینکمملا و  نیهجولا  دحأ  اذهف  کلذ . یلإ  ۀجاتحم  ۀـمدقم  هیف  سیل  رخآلا  و  ققحملا ، مللا 
ام نوکی  نأ  نکمی  دق  هنإف  الـصأ : ۀلعب  سیل  ام  امهدحأ  یف  یطعأ  نکل  و  ةدیعب ، ۀبیرق و ال  ۀلع ال  امهنم  سایق  لک  یف  یطعأ  دـق  نوکی 
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امم وه  و  هدعبل ، لولعم  وه  يذلا  بکوکلا  عملک  رخآلل  اللولعم  ۀلعب  سیل  ام  ناک  ءاوس  ۀمدقملا ، نم  رخآلا  دحلا  یلع  اسکعنم  ۀـلعب  سیل 
ناک وأ  هتّیرک ، یه  ۀلعلا و  یلع  سکعنی  امم  وه  و  هتیرک ، لولعم  وه  يذلا  رمقلا  ءوض  دیزت  ۀـئیه  لثم  و  هدـعب ، یه  ۀـلعلا و  یلع  سکعنی 
ناک اذإ  هنإف  ۀلاهلا . هیف  يذـلا  باحـسلا  نع  رطملا  موجـس  یلع  ۀـلاهلا  تابث  ۀـلالد  لثم  ۀـلع ، رخآلل و ال  لولعمب  اضیأ  سیل  ۀـلعب  سیل  ام 

ةءاضإ لثم  معأ  ناـک  لـب  اـسکعنم ، لولعملا  نکی  مل  اـمبرف  کـلذ  بجی  مل  نإ  و  ۀـسکعنم - ۀـمالع  وأ  سکعنم  لولعم  نوکی  نأ  نکمی 
لولعملاب نیبی  نأ  نکمی  هنأ  نیبتف  تملع - ام  یلع  ۀـمالعلا  کلذـک  و  رانلا ، نع  نیخدـتلا  لثم  صخأ  ناـک  وأ  حابطـصالا ، ببـسب  تیبلا 

ۀمالعلا وأ  لولعملا  ۀبـسن  فرعإلا  ناک  نإف  فرعألا . یلع  رمألا  فقوتی  امنإ  و  سکعلاب . نیبی  نأ  نکمی  و  ۀـمالعلا ، وذ  ۀـمالعلاب  و  ۀـلعلا ،
نإ کلوق : لثم  ناهربلا ، اذه  یهجو  نم  اهجو  کلذ  ناکف  ربکأ ، ادح  ۀـلعلا  طسوأ و  دـح  لعجی  نأ  یلوألا  وه  ناک  رغـصألا ، دـحلا  یلإ 

ۀئیـضم ال ۀتباثلا  بکاوکلا  اضیأ : و  ۀبیرق . ةریحتملا  بکاوکلاف  بیرق ، وهف  عمال  ریغ  ءیـضم  لک  و  ۀعمال ، ریغ  ۀئیـضم  ةریحتملا  بکاوکلا 
. برقلل اذه  و  دعبلل ، کلذ  لولعم : ببسم و  هبلـس  عمللا و  نم  دحاو  لک  مث  ةدیعب . ۀتباثلا  بکاوکلاف  دیعب ، وهف  عم  ءیـضم ال  لک  و  ۀعم ،

هیف طسوألا  دحلا  اضیأ  اذهف  يرک . رمقلاف  يرک ، وهف  اذک  اذک و  هءوض  دیزتی  ام  لک  و  اذک ، اذک و  هءوض  دیزتی  رمقلا  کلوق : کلذک  و 
. ربکألا لولعم 

بولطم نیا  رب  دـشاب و  دـحاو  بولطم  هکنآ  لّوا  هجو  دوشیم : هماقا  هجو  ود  رب  دودـح  يهرابرد  ّمل  ناـهرب  ّنا و  ناـهرب  یهاـگ  ( 408)
هداد دنک - باجیا  اتاذ  ار  بولطم  هک  بولطم ، بیرق  ّتلع  ینعی  یلوا - تلع  نآ  رد  هک  یـسایق  لوا  دشاب : هتـشاد  دوجو  سایق  ود  دحاو 

ار تلع  اهنآ  زا  کیره  هک  رما  نیا  رد  سایق ، ود  نیا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ؛ هدـش  هداد  يرگید  ساـیق  رد  تلع  نیا  و  دـشاب ، هدـشن 
یمود دـنکیم و  اطعا  ار  دـیعب  تلع  سایق  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  رد  لّوا  دـنراد : قرف  مهاب  تهج  ود  زا  یلو  دـنکرتشم ؛ دـننکیم ، اطعا 

هک دشاب  جاتحم  يرگید  يهمدقم  هب  هک  دـشاب  ياهمدـقم  ياراد  سایق  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  رد  مّود   320 دنکیم . اطعا  ار  بیرق  تلع 
. دشاب هتشاد  زاین  يرگید  همدقم  هب  هک  دشاب  هتشادن  ياهمدقم  يرگید  و  دنکیمن ؛ ّمل  ياطعا  نیاربانب  تسا ، بیرق  یلولعم  تلع و  لماش 
هک دـشابن  روطنیا  هک  تسا  نیا  مّود  هجو  اّما  مینکیم . نایب  لـصفم  روطهب  نیا  زا  سپ  يدوزهب  ار  نآ  اـم  تسا و  نکمم  هجو  کـی  نیا 

بیرق و تلع  اهسایق  نآ  يود  ره  رد 
280 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تلع هک  هچنآ  هک  تسا  نکمم  یهاگ  اریز  دـشاب : هدـشن  هداد  یتلع  الـصا  ساـیق  ود  نآ  زا  یکی  رد  هکلب  دـشاب ؛ هدـشن  هداد  دـیعب  تلع 
هراتـس ندز  کمـشچ  دننام  دشاب ، رگید  دح  لولعم  تسین ، تلع  هک  هچنآ  هکنیا  زا  معا  دشاب ، ساکعنا  لباق  همدقم  رگید  دح  رب  تسین 

هام رون  ندش  دایز  دننام  321 و  تسا ؛ ساکعنا  لباق  تسا - ندوب  رود  هک  تلع - رب  ندز  کمشچ  نیا  و  تسا ، نآ  ندوب  رود  لولعم  هک 
تلع هک  هچنآ  هکنیا  ای  تسا ؛ ساـکعنا  لـباق  تسا - تیورک  هک  نآ - تلع  رب  هاـم  رون  ندـش  داـیز  نیا  تسا و  نآ  ّتیورک  لولعم  هک 

322 دراد . هلاـه  هک  يربا  زا  ناراـب  شزیر  رب  هلاـه  دوـجو  تلـالد  دـننام  دـشاب . رگید  دـح  لوـلعم  هن  دـشاب و  رگید  دـح  تلع  هن  تسین ،
سکعنم لولعم  اسبهچ  هک  اریز  تسین ، یمازلا  رما  نیا  دنچره  دـشاب - هتـشاد  ناکما  تمالع  ساکعنا  ای  لولعم و  ساکعنا  هاگره  نیاربانب 
روطنیمه 323 و  شتآ ، هب  تبـسن  دود  دننام  دشاب  صخا  ای  غارچ ، ندوب  نشور  ببـس  هب  قاتا  ندوب  نشور  دننام  دشاب ، معا  هکلب  دشابن 

ای تمالع ، قیرط  زا  تمالع  بحاص  لولعم و  قیرط  زا  تلع  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  ياهتـسناد - هک  روطنامه   324 تمالع ، تسا 
. دراد فقوت  تسا  فرعا  هک  هچنآ  رب  سایق  رما  یتروص  نینچ  رد  دوش . نییبت  سکعرب ،

تروص نیا  و  دوش ؛ هداد  رارق  ربکا  دح  تلع ، طسوا و  دـح  هک  دراد  تیولوا  دـشاب ، فرعا  رغـصا ، دـح  هب  تمالع  ای  لولعم  تبـسن  رگا 
کمـشچ هدوـب و  یناروـن  هچنآره  و  دـننزیمن ، کمـشچ  هدوـب و  یناروـن  كرحتم  ناگراتـس  دـننام : تسا . ناـهرب  تروـص  ود  زا  یکی 

ینارون هچنآره  و  دننزیم ، کمشچ  هدوب و  ینارون  تباث  ناگراتـس  زین : و  دنکیدزن . كرحتم  ناگراتـس  نیاربانب  تسا ، کیدزن  دنزیمن 
شارون هچنآره  و  دوشیم ، دایز  نانچ  نینچ و  هام  رون  زین : و  دنتـسه . رود  تباث  ناگراتـس  نیاربانب  تسا ، رود  دـنزیم  کمـشچ  هدوب و 
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. تسا ربکا  دح  لولعم  طسوا  دح  اهلاثم  نیا  رد  تسا . يورک  هام  نیاربانب  تسا ، يورک  دوش  دایز  نانچ  نینچ و 
برقلا و ناک  و  یطـسولا ، دودحلا  هذه  نم  فرعأ  تناک  يربکلا  دودحلا  هذه  نأ  ول  و  نإ . ناهرب  نم  یناثلا  برـضلا  ۀلثمأ  هذـهف  ( 409)

للعلا هذـه  لـعجت  نأ  نکمی  ناـکل  ءوضلا ، لوبق  ۀـئیه  نم  رمقلل  فرعأ  ۀـیرکلا  و  عمللا ، ـال  عـمللا و  نم  فرعأ  ۀـتباثلا  ةریحتملل و  دـعبلا 
هنإف يرک  لک  و  يرک ، رمقلا  نإ  لاقی  وأ  عملی ؛ هنإف ال  ءوضلا  بیرق  لـک  و  ءوضلا ، ۀـبیرق  ةریحتملا  بکاوکلا  نإ  لاـقیف  یطـسو ؛ ادودـح 

نایبلا نأل  ارود : نوکی  الف  ۀلعلاب  مللا  ملعیف  بلقی  مث  لولعملاب  نإلا  الوأ  ملعی  نأ  زوجی  هنأ  یلع  مل . ناهرب  اذه  ناکف  اذـکه ، ءوضلا  لبقی 
ةرداصم سیل  بولطملا و  یلع  ةرداصملا  نم  ابیرق  اذـه  نوکیف  ۀـتبلأ . نإ  هیف  بلطی  ملف  یناثلا  نایبلا  اـمأ  و  ۀـتبلأ ؛ مل  هیف  بلطی  مل  لوـألا 

. بولطملا یلع 
281 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يارب يرود  یکیدزن و  و  دـندوب ، فرعا  اهطـسوا  دـح  زا  اـهربکا  دـح  نـیا  رگا   325 دنتـسه . ّنا  ناـهرب  مّود  عوـن  زا  اـهلاثم  نیا  ( 409)
ناکما دوب  فرعا  هام  يارب  رون  لوبق  تئیه  زا  تیورک  و  دـندوب ، فرعا  ندزن  کمـشچ  ندز و  کمـشچ  زا  تباـث  كرحتم و  ناـگراتس 
تـسا کیدزن  شرون  هچنآ  تسا و  کیدزن  ناشرون  كرحتم  ناگراتـس  مییوگب : میهدـب و  رارق  طسوا  دودـح  ار  اـهتلع  نیا  هک  تشاد 
ناهرب ناهرب ، تروص  نیا  رد  دریذپیم ، تروص  نیا  هب  ار  رون  تسا  يورک  هچنآره  و  تسا ، يورک  هام  میتفگیم  ای  دنزیمن ؛ کمشچ 

ددرگ و مولعم  تلع  قیرط  زا  نآ  تیمل  سپـس  و  دوش ، مولعم  لولعم  قیرط  زا  ادـتبا  يزیچ  تینا  هک  تسا  زیاج  نآ  رب  هوـالع  دـشیم . مل 
هب دـنچره  ساـیق  عون  نیا  تسین و  بلط  دروم  ّتینا  مّود  تروص  رد  و  تسین ؛ بلط  دروـم  تیمل  لّوا  تروـص  رد  اریز  تسین . دـیعب  نیا 

. تسین بولطم  رب  هرداصم  اّما  دشاب  بولطم  رب  هرداصم  دسریم  رظن 
اهیف عم  اهنایعأب  داوم  نم  ایناث  فرـص  ّمل  ملعی  مث  الّوأ  فرـص  ّنإ  ملعی  نأ  دحاو  ملع  یف  نکمی  هسکعنملا  داوملا  هذـه  لاثمأ  یفف  ( 410)
اذـه نوکیف  اذـک ، اذـک و  ءیـضتسی  هنأل  لکـشلا  يرک  رمقلا  نأ  يدـصرلا  ملعلاب  ملعی  نأ  هلاثم  ناـصقن . ةداـیز و  ریخأـت و  میدـقت و  نم 
ّنإلا ّمللا و  یطعی  یعیبط  ناهرب  ۀهج  نم  ۀیرکلا  لاکـشألاب  صتخت  نأ  بجی  ۀیوامـسلا  مارجألا  نأ  یعیبطلا  ملعلا  نم  فّرعتی  مث  اظوفحم .

. هتیمل لهجت  امنإ  هتینإ و  یف  هب  ّكاش  ریغ  تنأ  يذلا  لکشلا  اذه  یلع  لکشتی  راص  ام  کلذلف  لاقی : مث  اعیمج ،
ملع کی  رد  اهنآ  ناصقن  تدایز و  ریخأت و  میدـقت و  اب  هک  دراد  ناـکما  دـنوشیم 326  سکعنم  مه  هب  هک  يداوم  نیا  دروم  رد  ( 410)

مولعم دصر  ملع  قیرط  زا  هکنیا : نآ  لاثم  دوش . هتسناد  یصوصخ  هب  داوم  زا  هدافتسا  اب  فرـص  تیمل  سپـس  فرـص و  ّتینا  ادتبا  دحاو 
هک یعیبط  ناهرب  قیرط  زا  یعیبط  ملع  رد  سپس   327 تسا . ظوفحم  نیا  تسا ، يورک  دنک  لوبق  نانچ  نینچ و  ار  رون  نوچ  رمق  هک  دوش 
رب هک  هچنآ  ّتیمل  نیاربانب  دوش : هتفگ  سپـس  دنـشاب ؛ لکـش  يورک  دیاب  ینامـسآ  مارجا  هک  دوش  هتـسناد  دنکیم  اطعا  ار ، ّتینا  تیمل و 

. دوشیم نشور  یتسنادیمن  ار  شاتیمل  یلو  یتشادن  کش  نآ  تینا  رد  وت  تسا و  لکش  نیا 
للع و ال یه  ال  ۀنراقم ، مزاول  تالولعم و  دـحاو  ءیـشل  نوکی  نأ  نکمی  دـق  هنأل  کلذ  و  رخآ . هجو  نم  کلذ  لثم  نکمی  دـق  و  ( 411)

کلت دوجو  نوکی  و  هیلع ، ۀسکعنم  ۀـیتاذ  للع  اضیأ  هل  نوکی  هیلع و  ۀـسکعنم  نوکت  دـحاو و  ءیـشل  تالولعم  نوکت  نأ  لثم  تالولعم ،
کلذل اضیأ  ۀلعلا  کلت  دوجو  و  هل ، ءیشلا  دوجو  نم  فرعأ  ام  عوضومل  مزاوللا  تالولعملا و 

282 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تالولعملا مزاوللا و  نم  لعج  نإ  و  اعم ؛ نإ  مل و  ناهرب  ناک  للعلا ، نم  طسوألا  دـحلا  لعج  نإـف  هل . ءیـشلا  دوجو  نم  فرعأ  عوضوملا 

. طقف نإ  ناهرب  ناک 
دنالولعم هن  للع و  هن  هک  یفراـعتم  مزاول  تـالولعم و  ياراد  يدـحاو  زیچ  یهاـگ  اریز  تسا . نکمم  زین  يرگید  هجو  هب  رما ، نیا  ( 411)

رب زاب  هک  دشاب  یتاذ  یللع  ياراد  نینچمه  زیچ  نامه  دناسکعنم و  نآ  رب  هک  دشاب  یتالولعم  ياراد  يدحاو  زیچ  هکنیا  دننام  دشابیم ،
یکی رگا  تروص  نیا  رد  دشاب . فرعا  نآ  يارب  يرگید  زیچ  دوجو  زا  عوضوم  نآ  يارب  مزاول  تالولعم و  نیا  دوجو  و  دناسکعنم ؛ نآ 
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طقف ناهرب  دوش  هداد  رارق  تالولعم  مزاول و  زا  طـسوا  دـح  رگا  دوب و  دـهاوخ  ّنا  ّمل و  ناـهرب  ناـهرب  میهد ، رارق  طـسوا  دـح  ار  لـلع  زا 
. دوب دهاوخ  ّنا  ناهرب 

اهیف اکرتشم  هداوم  نوکت  يذـلا  هجولا  امهدـحأ  نیهجو : یلإ  بعـشنا  دـق  امیدـق  هیف  نحن  ام  یهجو  نم  دـحاولا  هجولا  اذـه  نذإف  ( 412)
سیل يذلا  نیفلتخملا ، دحأ  ذخأ  اهیف و  افلتخم  هداوم  نوکت  يذـلا  هجولا  یناثلا  و  سکعلا . یلع  نیرمألا  یف  رمألا  يرجی  نکل  نیرمألل و 

نأ بجی  هجولا  اذه  یلعف  اعم . مل  نإ و  ناهرب  یطعأف  ةرات  اطـسو  ۀلعلا  وه  يذـلا  امهیناث  ذـخأ  و  نإ ، ناهرب  یطعأف  ةرات  اطـسو  ۀـلعلا ، وه 
. رخآ ءیشل  مللا  ءیشل و  نإلا  هیف  نوکی  نورخآ  موق  هرّسفی  يذلا  و  دحاو . ءیشل  مللا  نإلا و  نوکی  یتح  عضوملا  اذه  رّسفی 

ناهرب رد  نآ  داوم  هک  یهجو  لّوا ، دوشیم : هجو  ود  هک  میدوب  نآ  ناـیب  رد  ـالبق  هک  تسا  یهجو  ود  زا  یکی  هجو ، نیا  نیارباـنب  ( 412)
ّنا ناهرب  مل و  ناهرب  رد  نآ  داوم  هک  یهجو  مّود ، و  دـباییم . ناـیرج  مه  سکع  رب  ّنا  ّمل و  ناـهرب  رد  رما  نکل  تسا ، كرتشم  ّنا  مل و 
زا  ] هرقف نیا  تسا  مزال  و  دـنکیم . ّتینا  ياطعا  دوشیم و  ذـخا  طـسوا  دـح  ناونع  هب  تسین  تلع  هک  داوم  نآ  زا  یکی  و  تسا ، فلتخم 
هک هچنآ  رد  یلو  ددرگ . هماقا  دحاو  ءیـش  رب  نا  مل و  ناهرب  هک  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هکنیا  ات  دوش  ریـسفت  نینچنیا   328 وطسرا ] مالک 

. دوشیم هماقا  رگید  یش  رب  ّنا  ناهرب  یش و  کی  رب  ّمل  ناهرب  دناهدرک  ریسفت  نارگید 
ۀلع هیف  نوکی  يذلا ال  امأ  ۀبیرق . ۀـلع  یناثلا  یف  نوکی  ۀـبیرق و  ۀـلع  هیـسایق  دـحأ  یف  نوکی  يذـلا ال  مسقلا  لیـصفت  یلإ  عجرنل  و  ( 413)

: هظفل اذه  ام  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  دقف  ۀبیرق 
اهـسفن اهب  ربخی  مل  نإف  اهـسفن ، ۀلعلاب  ربخأ  ناک  اذإ  وه  مل  یلع  ناهربلا  نوکی  امنإ  اجراخ : اهیف  طسوألا  عضوی  یتلا  ءایـشألا  یف  اضیأ  «و 

ینعی امنإ  و  نإ .» یلع  لب  مل  یلع  ناهرب  نکی  مل 
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. ۀبیرقلا ۀلعلا  ۀلعلاب 
تلع نآ  ياهسایق  زا  یکی  رد  دـشاب و  هدـشن  هداد  بیرق  تلع  نآ  ياهسایق  زا  یکی  رد  هک  یمـسق  نآ  هب  میدرگیم  زاب  کنیا  ( 413)

رد نینچمه  : » تسا هدش  هتفگ  نینچ  لّوا  میلعت  رد  دشاب  هدـشن  هداد  بیرق  تلع  نآ  رد  هک  یمـسق  نآ  دروم  رد  دـشاب . هدـش  هداد  بیرق 
تلع دوخ  زا  رگا  و  دوش ، هداد  ربـخ  تلع  دوخ  زا  هک  تسا  یمل  یتروص  رد  ناـهرب  دوشیم : هداد  رارق  جراـخ  طـسوا ، دـح  هک  يدراوم 

. تسا بیرق  تلع  تلع ، زا  روظنم  329 و  دوب ». دهاوخ  ّینا  ناهرب  هکلب  دوب  دهاوخن  یمل  ناهرب  ناهرب ، دوشن ، هداد  ربخ 
: نیینعم لمتحی  اجراخ » طسوألا  اهیف  عضوی  یتلا  ءایشألا   » هلوق نکل  ( 414)

یطعأ نوکی  اجراخ و ال  طسوألا  دحلا  نوکیف  الثم ، یناثلا  بیترت  یلع  لب  لوألا  لکـشلا  بیترت  یلع  دودحلا  بیترت  نوکی  الأ  امهدـحأ 
و رهظأ . لیوأتلا  اذـه  و  ناویح . سفنتم  لک  و  ناویحب ، سیل  هنأل  سفنتی  ـال  رادـجلا  نإ  یناـثلا  لکـشلا  یف  لوقن  اـمک  هیف - ۀـبیرقلا  ۀـلعلا 

. ۀبجوملا یف  عقی  دق  ناک  نإ  رثکأ و  ۀبلاسلا  نیهاربلا  یف  عقی  اذه  و  بلسلاب . یلوأ  تملع  امک  ّهنال  یناثلا  لکشلا  یلإ  بسن  امنإ  نوکی 
دودح بیترت  هکنآ  دشاب : هتشاد  دناوتیم  ینعم  ود  دوشیم » هداد  رارق  جراخ  طسوا  دح  هک  يدراوم  رد   » هک وطـسرا  نخـس  نیا  ( 414)

نآ رد  بیرق  تلع  دـشابیم و  جراخ  طسوا  دـح  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ مّود  لکـش  تروص  هب  الثم  هکلب  دـشابن ، لّوا  لکـش  تروص  هب 
ناویح ياهدـننک  سفنت  ره  و  تسین ، ناویح  اریز  دـنکیمن  سفنت  راوید  مییوـگیم : مّود  لکـش  رد  ـالثم  هک  روطناـمه  دوـشیمن - هداد 

هداد تبـسن  مود  لکـش  هب  ار  نآ  دراد ، تیولوا  بلـس  هب  مود ، لکـش  هک  اـجنآ  زا  تسا و  رهظا  وطـسرا ، نخـس  لـیوأت  نیا   330 تسا .
. دتفایم قافتا  زین  هبجوم  نیهارب  رد  یهاگ  دنچره  دوشیم ، عقاو  هبلاس  نیهارب  رد  ارثکا  طسوا  ّدح  نتفرگ  رارق  جراخ  رد  وحن  نیا  تسا .

331
ۀلعلا وه  و  اعیمج ، دوجولا  سایقلا و  یف  طسوألا  طسوألاب  ینعی  هنأ  وهف  رهظألا - نکی  مل  نإ  بوصألا و  وه  و  یناثلا - ریسفتلا  امأف  ( 415)
انلاثم یف  رادجلا  نإف  جراخ . نم  كرت  لب  سایقلا  ءازجأ  یف  بتر  دق  نوکی  الأ  اجراخ  هعـضو  ینعم  نوکی  و  ۀسکعنم ؛ اهنأ  یلع  ۀـبیرقلا ،
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لب ناویحب ، سیل  هنوک  وه : عضو و  ام  سفنتم  ریغ  هنوک  ۀلع  سیل  روکذملا 
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اقلطم بلـسلا  ناک  و  بلـسلا ، ۀلع  ۀلعلا  کلت  عفرف  ۀسکعنم ، ۀـلع  اقلطم  باجیإلل  ناک  اذإ  هنإف  ۀـئر . يذ  ریغ  هنوک  وه : اجراخ و  كرت  ام 
هنوک سفنتی ، هنأ  ۀلع  ناک  ناویحب ، سیل  هنوک  سفنتی  هنأ ال  ۀـلع  ناک  ول  و  باجیإلا . ۀـلع  ۀـلعلا  کلت  لباقمف  ۀـسکعنم ، ۀـلع  هل  ناک  اذإ 

سفنتی امم ال  معأ  ناویحلا  لب  ناویحب ، سیل  هنأ  سفنتی  هنأ ال  ۀلع  سیل  کلذک  و  سفنتی . ام ال  ناویحلا  نم  ناف  کلذک ، سیل  و  اناویح :
و ۀئرلا . دوجو  وه  ۀـیناویحلا و  نم  صخأ  سفنتلا  ۀـلع  لب  ناویح . وه  ام  تاسفنتملا  ریغ  نم  ناف  سفنتی :» ال   » امم صخأ  ناویحب » سیل   » و

. ۀئرلا مدع  وه  ةایحلا و  مدع  نم  معأ  سفنتلا  مدع  ۀلع 
ود ره  دوجو ، سایق و  رد  طسوا  طسوا ، زا  روظنم  هک  تسا  نیا  تسین - رهظا  یلو  دـسریم  رظن  هب  رتحیحـص  هک  مود - ریـسفت  اّما  ( 415)

تـسا نیا  طسوا  ندـش  هداد  رارق  جراخ  ینعم  و  دراد ؛ ار  لولعم ]  ] رب ساکعنا  تیلباق  هک  تهج  نآ  زا  تسا  بیرق  تلع  ناـمه  هک  تسا 
سفنتم ریغ  تلع  میدرک  رکذ  ام  هک  یلاثم  رد  دشاب . هدش  كرت  سایق  زا  جراخ  رد  هکلب  دشاب  هدـشن  هداد  رارق  سایق  ءازجا  رد  طسوا  هک 

هک تسا  يزیچ  نآ  تلع ]  ] هکلب نآ  ندوبن  ناویح  زا : تسا  تراـبع  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  ساـیق  رد  هک  تسین  يزیچ  نآ  راوید  ندوب 
: زا ترابع  هک  تسا  هدش  كرت  جراخ  رد 

يارب هاگره  و  دوب ، دهاوخ  بلـس  تلع  تلع ، نیا  عفر  دشاب ، دوجوم  یـسکعنم  تلع  قلطم ، باجیا  يارب  هاگره  اریز  تسا . نتـشادن  هیر 
، دوب تیناویح  مدع  سفنت ، مدع  تلع  رگا  و  دوب . دهاوخ  باجیا  تلع  تلع ، نیا  لباقم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یـسکعنم  تلع  قلطم  بلس 

سفنت مدـع  تلع  روطنیمه  و  دـنکیمن . سفنت  هک  یناویح  اـسبهچ  اریز  تسین ، نینچ  هکیلاـح  رد  دوبیم ، سفنت  تلع  تیناوـیح  دـیاب 
سّفنت هچنآ  اـسبهچ  اریز  تسا : صخا  سفنت  مدـع  زا  تیناویح  مدـع  تسا و  معا  سفنت  مدـع  زا  تیناوـیح  هکلب  تسین ، تیناوـیح  مدـع 

معا تاـیح  مدـع  زا  سفنت  مدـع  تلع  و  هیر . زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  صخا  تیناوـیح  زا  سفنت  تلع  هکلب  تسا . ناوـیح  دـنکیمن 
. هیر مدع  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و 

اهیف سیل  ۀبلاقصلا  دالب  نإ  لیق  امک  ةدیعبلا ، یلإ  ۀبیرقلا  للعلا  نع  نودعابتی  هیف ، ریدقتلا  مالکلا و  ۀقد  مهفلکت  ةدشل  اموق  نکل  و  ( 416)
ۀلع یطعأ  نکل  و  نیبرطملا . نع  ءانغإلا  یف  ۀـبیرقلا  ۀـلعلا  تیدأ  دـق  یـسع  ناکل  رومخ  اهیف  سیل  هنإ  لیق  ول  و  مورک . اهیف  سیل  ذإ  راـّمز 

. نهربی مل  دوصقملا و  حضوی  ملف  ۀلعلا 
ياهتلع زا  نآ ، رد  ریدقت  نخس و  ندوب  قیقد  رد  فلکت  تدش  زا  ياهدع  نکل  ( 416)

285 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دوجو اجنآ  رد  وم  تخرد  اریز  تسین  برطم  هبلاقـص  ياهرهـش  رد  دناهتفگ  هک  روطنامه  دنوشیم ، هدـناشک  هدـیعب  ياهتلع  هب  هبیرق 
نکل تسا ؛ هداد  ار  نیبرطم  هب  يزاینیب  بیرق  تلع  دیاش  هک  تفگ  دـشیم  تسین ، بارـش  اجنآ  رد  اریز  دوب  هدـش  هتفگ  رگا  و  درادـن .

. تسا هدرکن  یناهرب  نشور و  ار  دوصقم  تسا و  هداد  ار  تلع  تلع 
دنع رظانملا  ملع  ۀلزنمب  رخآلا  تحت  امهدحأ  ناک  اذإ  نیملع  یف  رثکألا  یف  اذه  نوکی  نأ  نکمی  امنإ  لوألا : میلعتلا  یف  لیق  دـق  و  ( 417)

- موجنلا ماکحأ  تحت  کلفلا  تارهاظ  ملع  و  ددعلا ؛ ملع  دـنع  نوحللا  فیلأت  ملع  و  تامـسجملا ، ملع  دـنع  لیحلا  ملع  و  ۀـسدنهلا ، ملع 
و ۀقیقحلاب ؛ لقی  مل  و  داکی »  » لیق امنإ  و  مسالا . ئطاوتم  امهنم  لفـسألا  یلعألا و  نوکی  نأ  داکی  مولعلا  هذـه  نإف  ۀـئیهلا : ملع  ماکحأ  يأ 
و داعبألا . مارجألا و  لاح  یف  رظنی  امهالک  ۀـئیهلا  ملع  تارهاظلا و  نإف  هجو : نم  دـحاو  ءیـش  یلإ  نابـسنی  نیذـه  نم  نیملعلا  نأل  کلذ 

نوحللا فیلأـت  یمیلعتلا و  نوحللا  فیلأـت  و  موجنلا . عضاوم  یف  رظنی  اـمهیلک  نإـف  ۀـحالملا ، باحـصأ  موجن  یمیلعتلا و  موجنلا  کلذـک 
. مغنلا لاح  یف  رظنی  امهالک  یعامسلا 

ریداقم یف  نارظنی  تامّسجملا  ملع  لیحلا و  ملع  کلذک  و  ریداقم . طوطخ و  لاکشأ و  یف  نارظنی  ۀسدنهلا  ملع  رظانملا و  ملع  کلذک  و 
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. قمع تاوذ 
ملع ود  نآ  زا  یکی  هاـگره  تسا ، ملع  ود  رد  ارثکا  ّنا  ناـهرب  مل و  ناـهرب  رد  فـالتخا   332 هک : تسا  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  ( 417)
ملع هب  تبسن  یقیسوم  ملع  333 و  تامّسجم ؛ ملع  هب  تبسن  کیناکم  ملع  و  هسدنه ، ملع  هب  تبسن  رظانم  ملع  دننام  دشاب ؛ يرگید  تحت 
نیا رد  لفـسا  ملع  یلعا و  ملع  رب  هک  دسریم  رظن  هب  و  تئیه : ملع  ماکحا  ینعی  دراد - رارق  موجن  ملع  تحت  رد  هک  كالفا  ملع  و  ددع ،
رطاخ هب   335 تقیقح » رد   » تسا هتفگ  هن  و  دـسریم » رظن  هب   » تسا هتفگ  هکنیا  334 و  دوشیم . قالطا  یطاوتم  روطهب  مسا  کـی  مولع 
داعبا مارجا و  دروم  رد  ود  ره  تئیه  ملع  كالفا و  ملع  دـنوشیم : هداد  تبـسن  زیچ  کی  هب  تهج  کی  زا  ملع  ود  روج  نیا  هک  تسا  نیا 

نینچمه دـننکیم . ثحب  ناگراتـس  عضوم  دروم  رد  ود ، ره  نادروناـیرد ، هب  طوبرم  موجن  یمیلعت و  موجن  روـطنیمه  و  دـننکیم . ثحب 
دروم رد  هسدـنه  ملع  رظاـنم و  ملع  روطنیمه  و  دـننکیم . ثحب  اـههمغن  لاوحا  دروم  رد  ود ، ره  یعامـس ، یقیـسوم  یمیلعت و  یقیـسوم 
ثحب قـمع  ياراد  ریداـقم  دروـم  رد  ود ، ره  تامـسجم ، ملع  کـیناکم و  ملع  نینچمه  و  دـننکیم . ثحب  ریواـصت  طوـطخ و  لاکـشا و 

. دننکیم
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فانـصألا ضعب  یف  نیملعلا  نأ  امهدـحأ  نیببـسل : ۀـئطاوتم  ۀـقیقحلاب  تسیل  نکل  ۀـئطاوتملا و  هبـشت  اـهل  يذـلا  كارتشـالا  اذـهلف  ( 418)
یف رظنی  رظانملا  ملع  و  مغن . یف  عقو  ددع  وه  و  لاحب ؛ ام  ددع  یف  رظنی  یقیسوملا  ملع  نإف  امات : اکارتشا  ۀبسنلا  یف  ناکرتشی  ةروکذملا ال 
یلع ریداقملا  یف  رظنی  ۀـسدنهلا  ملع  و  قالطإلا ، یلع  ددـعلا  یف  رظنی  باسحلا  ملع  و  ۀبـسن . اهیلإ  رـصبلل  ام  ریداقم  یه  لاحب و  ام  ریداقم 

. قالطإلا
نینچ تقیقح  رد  ببـس  ود  هب  اما  دوشیم ؛ قالطا  اهنآ  رب  یطاوتم  روطهب  مسا  کـی  هک  دـسریم  رظن  هب  كارتشا ، نیا  رطاـخ  هب  ( 418)
ددع هک  یصاخ ، ددع  دروم  رد  یقیسوم  ملع  الثم  اریز  دنرادن : مات  كارتشا  قوف  دراوم  زا  یـضعب  رد  روکذم  ملع  ود  هکنآ  لوا  تسین :

اب هک  يریداقم  زا  تسا  ترابع  هک  دـنکیم  ثحب  یـصاخ  ریداقم  يهراـبرد  رظاـنم  ملع  و  دـنکیم . ثحب  دـشاب ، همغن  رد  هدافتـسا  دروم 
. دننکیم ثحب  ریداقم  قلطم  يهرابرد  هسدنه  ملع  ددع و  قلطم  يهرابرد  باسح  ملع  و  دشاب . هتشادن  یتبسن  هدهاشم  ندید و 

ۀبـسنلا تسیلف  هتیفیک ، هیلإ و  بوسنملا  ۀیمک  ۀـهج  نم  هیلإ  امهتبـسن  ترقتـسا  هیف و  روظنملا  یف  اکرتشا  ول  امهنأ و  یناثلا  هجولا  و  ( 419)
تفلتخا لـب  هیف ، واـستت  مل  اذإ  ینعملا  یف  ءایـشأ  تکرتشا  نإ  و  فرـصلا - ؤطاوتلا  عنمی  اذـه  و  ارخآ - اهـضعبل  ـالوأ و  اهـضعبل  لـب  اـعم ؛

تهباش اهؤامـسأ  ۀـئطاوتملا  نم  هذـه  نوکت  تداک  امل  و  لبق . نم  کل  نیبت  امک  ةدایزلا  ناصقنلا و  وأ  قاقحتـسالا  ریخأتلا و  میدـقتلاب و 
ام وحن  یلع  نإلا  یطعی  لفـسألا  ملعلا  مللا و  یطعی  یلعألا  ملعلا  نإف  تفلتخا ؛ نکل  لئاسملا  یف  ام  هجوب  تکراشف  دحاولا  ملعلا  ام  هجوب 

. هعضوم یف  هانحضوأ  انسفنأ  نحن  اّنک 
اب دشاب ، ناسکی  ّتیفیک  ّتیمک و  تهج  زا  ناشتبسن  دنشاب و  هتشاد  كارتشا  لئاسم  دروم  رد  دنچره  ملع  ود  هکنآ  مود  هجو  و  ( 419)

عنام رما  نیا  و  تسا - تباث  یلوا  زا  سپ  يرگید  يارب  تسا و  تباث  ادـتبا  اهنآ  زا  یکی  يارب  هکلب  تسین ، نامزمه  تبـسن  نیا  لاـحنیا 
ناصقن ای  قاقحتسا  و  رخأت ، مدقت و  رظن  زا  هکلب  دنشاب ، هتشاد  كارتشا  دنتسین  يواسم  نآ  رد  هک  ییانعم  رد  دنچره  تسا - فرص  ؤطاوت 
قالطا یطاوتم  روطهب  اهنآ  رب  مسا  کی  ییوگ  هک  اـجنآ  زا  و  تسا . هدـش  نشور  تیارب  ـالبق  هک  روطناـمه  دـننکیم ، قرف  تداـیز  و 

یلعا ملع  اریز  دنراد ، فالتخا  تقیقح  رد  یلو  دنراد ، كارتشا  رظن  کی  زا  نیاربانب  دنتسه ، ملع  کی  هک  دسریم  رظن  هب  سپ  دوشیم ،
بلطم نیا  دوخ  ياج  هب  البق  نامدوخ  ام  هک  يوحن  نامه  هب  دهدیم ، تسد  هب  ار  ّنا  لفسا  ملع  یلو  ار  ّمل 

287 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. میاهداد حیضوت  ار 

ملعلا حاّلملل و  وه » نإب   » ملعلا نأ  هانعم  میلاعتلا . باحصأل  وهف  ملب  ملعلا  امأف  رمألاب ؛ ّسحی  نمل  وه  نإب  ملعلا  نأل  کلذ  و  لیق : مث  ( 420)
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وه اذـه  و  یمیلعتلا . فیلأتلا  ملع  بحاصل  وه » ملب   » ملعلا ۀـیلمعلا و  یقیـسوملا  هعانـص  یف  بردـتملل  وه » نإب   » ملعلا و  مجنملل . وه » ملب  »
اهب نورعشی  تایئزجلاب و ال  نوسحی  اریثک ال  ببسلا و  مهدنع  ۀیلاعلا  مولعلا  باحـصأ  نإ  لیق  و  لوألا . میلعتلا  یف  لیق  يذلا  مالکلا  رهاظ 

سحی الف  ۀقفتملا ، داعبألا  نم  کلذ  ریغ  وأ  ینینطلا  وأ  ۀعبرألاب  يّذلا  دعب  یقیسوملاب  ملاعلا  یمیلعتلا  عمـسی  ام  اریثک  و  اهیلع ، یه  ام  یلع 
یف ةداملا  نع  ةدرجم  ةروصلاب  هتیانع  و  ییزجلا ، رمألا  یلکلا ال  رمألاب  هتیانع  نـأل  اـهقافتا ؛ یف  ببـسلا  ملعی  هنأ  عم  ۀـقفتم  اـهنأ  ملعی  ـال  و 

اهعزنی سدـنهملا  نإف  ةداملا ، یف  الإ  نوکت  تناک ال  نإ  تاحوسمملا و  وأ  ریداقملا  نإف  ۀعانـصلا : وأ  عبطلاب  ةداملا  یف  ۀلّـصحم  مهولا ال 
. لبق نم  هانحضوأ  ام  یلع  ةدام  یف  دوجو  نم  اهل  ضرعی  امل  اهتاذل ال  اهیف  رظنی  اهنع و 

نیا ياـنعم  تسا . میلعت  باحـصا  صتخم  مل »  » هب ملع  و  هدـننکسح ، صتخم  ّنا »  » هب ملع  نیارباـنب   336 تسا : هدش  هتفگ  سپـس  ( 420)
و تسا . مجنم  صوصخم  ءیـش » تلع  « » نآ تیمل   » هب ملع  دروناـیرد و  صوصخم  ءیـش » توـبث  « » نآ تینا   » هب ملع  هک  تسا  نیا  نخس 
هک تسا  یـسک  صوصخم  ءیـش » تلع   » هب ملع  دنکیم و  صحفت  یلمع  یقیـسوم  رد  هک  تسا  یـسک  صوصخم  ءیـش » توبث   » هب ملع 

ارثـکا موـلع  باحـصا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  تسا . هدـش  هتفگ  لّوا  میلعت  رد  هک  تـسا  ینخـس  رهاـظ  نـیا  و  دراد . یمیلعت  فیلأـت  مـلع 
دعب ای  هعبرالاب  دـعب  دـنادیم  یقیـسوم  ملع  یـسک  هک  اسبهچ  337 و  دـننادیمن ، دنتـسه  هچنانچ  ار  اهنآ  دـننکیمن و  كرد  ار  تاـیئزج 
یلک رما  هب  وا  هجوت  اریز  دـنادیم ؛ ار  اهنآ  قافتا  ببـس  هکنیا  اب  تسا ، قّفتم  هک  دـنادیمن  اّما  دونـشیم ، ار  قّفتم  داعبا  زا  هریغ  ای  ینینط 

: دراد قلعت  هدام  هب  یگتخاس  روطهب  ای  عبطلاب  هک  یتروص  هب  هن  تسا  مهو  رد  هداـم  زا  درجم  تروص  هب  وا  هجوت  و  ییزج ؛ رما  هب  هن  تسا 
دنکیم و عازتنا  هدام  زا  ار  اهنآ  نادهسدنه  صخـش  لاحنیا  اب  دـنرادن ، دوجو  هدام  رد  زج  دـنچره  یحاّسم  لباق  ياهزیچ  ریداقم و  اریز 

. میداد حیضوت  البق  هک  روطنامه  دوشیم ؛ ضراع  يدام  دوجو  رظن  زا  هک  ار  هچنآ  هن  دهدیم  رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  اتاذ 
اّم ملع  نم  ءزج  نوکی  نأ  وه  و  ناث . هجو  یلع  نوکی  دق  و  رثکألا . وه  مسقلا  اذهف  ( 421)
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ریغ نّولم  وأ  ّرین  یلإ  رـصبلا  ساکعنا  نم  ۀنئاکلا  تالایخلا  نم  کلذ  هبـشأ  ام  سوقلا و  ۀـلاهلا و  یف  رظنلا  نأ  لثم  هّلک ، رخآ ال  ملع  تحت 
یف رظنلا  نإف  اضیأ  و  کلذـک . سیل  هلک  ملعلا  و  ۀـسدنهلا ، تحت  مث  رظانملا  ملع  تحت  عوضوم  یعیبطلا و  ملعلا  نم  ءزج  لیقـص ، سلمأ 

اهداعبأ یف  ریودـتلا  رکا  هیلع  يری  وأ  بکوکلا  هیلع  يری  ام  نیب  و  بکاوکلا ، ناکم  نم  مّوقملا  طسولا و  نیب  رـصبلا  دـنع  ۀـعقاولا  اـیاوزلا 
اضیأ انهاهف  هتحت . اعقاو  سیل  هلک  ملعلا  و  رظانملا . ملع  تحت  عقاو  یطـسجملا و  ملع  نم  ءزج  رظنملا ، تافارحنا  ایاوز  و  ۀبیرقلا ، ةدیعبلا و 

دنع و  برقم . لصحم و ال  ریغ  اببـس  اذـک » ببـسب  اذـکه  وأ  اذـکه  یه  سوقلا  نأ   » یعیبطلا دـنع  نوکیف  كاـنه  ضرعی  اـم  لـثم  ضرعی 
. برقملا لّصحملا  ببسلاب  وه  مل  هنأ  يرظانملا 

يرگید ملع  تحت  ملع  کی  زا  ییزج  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  338 و  تسا . مود  تروص  هب  یهاـگ  و  دراد . تیرثکا  مسق  نیا  ( 421)
زیچ ای  نشور  يزیچ  يوس  هب  مشچ  ساکعنا  زا  یـشان  تالایخ  زا  نآ  دـننام  حزقسوق و  هلاه و  یـسررب  هکنیا  دـننام  نآ ؛ لک  هن  دـشاب ،
ملع لـک  اـما  تسا ؛ هسدـنه  ملع  تحت  نآ  زا  سپ  رظاـنم و  تحت  هک  تسا  یعوضوم  تسا و  یعیبـط  ملع  زا  ییزج  یلقیـص ، ریغ  یگنر 
هچنآ نیب  و  اههراتـس ، ناـکم  زا  مّوـقم  طـسو و  نیب  مشچ  رد  هدـش  لـصاح  ياـههیواز  یـسررب  نـینچمه   339 تسین . روطنیا  یعیبـط ] ]

ملع زا  ییزج  همه  رظنم ، تافارحنا  يایاوز  یـسررب  نینچمه  و  دوشیم ، هدهاشم  نآ  رد  بیرق  دیعب و  داعبا  رد  ریودت  تارک  ای  ناگراتس 
یلبق لاثم  مکح  دننام  مه  لاثم  نیا  مکح  نیاربانب  تسین . رظانم  ملع  تحت  یطـسجم ]  ] ملع لک  اّما  دنتـسه . رظانم  ملع  تحت  یطـسجم و 
دیعب لّصحم و  ریغ  ببـس  اجنیا  رد  و  تسا ،» ناـنچ  نینچ و  ببـس  نـالف  رطاـخ  هب  حزق  سوق   » هک دوشیم  هتفگ  یعیبط  ملع  رد  و  تسا ،

. دوشیم هداد  نآ  بیرق  لّصحم و  ببس  بلطم و  ّمل »  » رظانم ملع  رد  یلو  دوشیم ، هداد 
ذإ اهنیعب : ام  ۀلأسم  لب  رخآ ، ملع  تحت  هنم  ّنّیعم  اّم  ءزج  هلک و ال  ملعلا  نوکی  الأ  قفتی  دـق  هنأ  وه  و  ثلاث : هجو  یلع  نوکی  دـق  و  ( 422)

نوکیف لامدنالا ، رـسع  وه  ایتاذ و  اضراع  بجوی  ضراعلا  اذـه  نإف  حرجلا ، ةرادتـسا  لثم  ۀعانـصلا  عوضومل  بیرغ  ضراع  عقی  نأ  قفتی 
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ام یلع  ایتاذ  اضراع  مزتلا  اـم  اصـصخم  لـعجی  مل  ول  و  یتاذ . ضراـع  مازتلـال  اـّیهم  اصّـصخم  بیرغ  ضراـع  نارتقاـب  راـص  دـق  عوضوملا 
تاـحارجلا نأ  مکحی  بیبطلاـف  بیرغلا . ضراـعلا  هنم  يذـلا  ملعلا  نـم  لـب  مـلعلا ، کـلذ  نـم  ـال  مـلل  یطعملا  هناـهرب  نوـکیف  انحـضوأ .

. ۀطاحإ لاکشالا  عسوأ  ةرئادلا  نأل  لوقی  نیح  کلذ  یف  ۀلعلا  یطعی  سدنهملا  و  لامدنالا ، ۀئیطب  ةریدتسملا 
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رارق رگید  ملع  تحت  نآ  زا  ینّیعم  ءزج  هن  ملع و  لـک  هن  یهاـگ  هـک  تـسا  نـیا  نآ  340 و  دراد : دوجو  مه  یموـس  هجو  یهاـگ  ( 422)
تعانص عوضوم  رب  یبیرغ  ضرع  هک  دیآیم  شیپ  یهاگ  دریگیم . رارق  رگید  ملع  تحت  ملع  کی  زا  ینیعم  هلئـسم  طقف  هکلب  دریگیمن 

مایتلا رید  زا  تسا  ترابع  هک  دنک  باجیا  ار  يرگید  یتاذ  ضرع  بیرغ  ضرع  نیا  و  تحارج ؛ ندوب  لکش  هریاد  دننام  دوشیم ، ضراع 
رگا و  دوشیم . یتاذ  ضراع  مازتلا  يهدامآ  هتفای و  صیـصخت  بیرغ  ضراع  نارتقا  قیرط  زا  عوضوم  اجنیا ، رد  نیاربانب  تحارج . نتفاـی 

مل ناهرب  تروص  نیا  رد  دوشیمن . یتاذ  ضراع  مزتلم  میداد  حیـضوت  البق  هک  روطنامه  دـباین ، صیـصخت  بیرغ  ضرع  نیا  هب  عوضوم 
یتاحارج هک  دنکیم  مکح  کشزپ  و  تسا . طوبرم  نآ  هب  بیرغ  ضرع  هک  دنکیم  اطعا  یملع  هکلب  دـنکیمن ، اطعا  ملع  نیا  ار  هلئـسم 

: دیوگیم هک  یتقو  نادهسدنه  دنباییم و  مایتلا  رید  دنتسه  ریدتسم  هک 
. دنکیم اطعا  ار  رما  نیا  تلع  تسا  عسوا  رگید  لکش  ره  زا  هطاحا  رظن  زا  هریاد  اریز 

ۀیواز تناک  اذإـف  طـسولا : یلإ  هکّرحت  لامدـنالا  نـأل  لاـقیف : یـسدنهلا  یعیبطلا و  ملعلا  نم  بکرم  ببـس  یطعی  نأ  نکمی  دـق  و  ( 423)
. لامدنالا أطبأ  ءازجألا و  تمواقت  اعم و  طیحملا  عیمج  یف  ۀکرحلا  تناک  ۀیواز  نکت  مل  اذإ  و  ءاقتلالا ، لهسیف  ۀکرحلا  ۀهج  تنّیعت 

تحارج نتفاـی  ماـیتلا  اریز  دوش : هتفگ  هکنیا  دـننام  دوـش  هداد  یـسدنه  یعیبـط و  ملع  زا  یبـکرم  ببـس  هک  تسا  نکمم  یهاـگ  ( 423)
ناسآ ءاـقتلا  و  دوشیم ، نّیعم  تکرح  تهج  دـشاب ، ياهیواز  ياراد  مخز  لکـش  هاـگره  و  طـسو : يوس  هب  نآ  تکرح  زا  تسا  تراـبع 

نیاربانب دوشیمن و  لصاح  ءاقتلا  دریگیم و  تروص  مهاـب  طـیحم  ماـمت  رد  تکرح  دـشاب ، هیواز  دـقاف  مخز  لکـش  هاـگره  و  ددرگیم ،
. دباییم مایتلا  رید  تحارج 

بحاص نأ  مللا : ۀـهج  نم  یلعألا  ملعلا  یف  و  نإلا . ۀـهج  نم  لفـسألا  ملعلا  یف  هناهرب  نوکی  اـمل  ـالاثم  حورـشلا  یف  اودروأ  دـق  و  ( 424)
ریغ نع  ناجرخی  نیذـللا  نیطخلا  نأب  هتفرعم  لبق  نم  سدـنهملا  هفرعی  کلذ  ۀـلع  و  ینف : دـعب  اذإ  يرـصبلا  طورخملا  نأب  مکحی  رظاـنملا 

نیناـهربب نیملعلا  یف  هیلع  نهربـی  ءیـش  یلع  المتـشم  لاـثملا  نوـکی  نأ  بجی  هنـأل  کـلذ  و  دـیج : ریغ  لاـثملا  اذـه  و  ناـیقتلی . نیتمئاـق 
. هیف هیلع  نهربی  امم  اعضو ال  رظانملا  یف  عضوی  امم  نوکیف  ّحص - نإ  هدروأ - يذلا  امأ  و  نیفلتخم .
لفسا و ملع  رد  نآ  ّنا  ناهرب  هک  دناهدرک  حرطم  یلاثم  وطسرا ] مالک   ] حورش زا  یضعب  رد  ( 424)
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نیب زا  دوـش  رود  هاـگره  يرـصب  طورخم  هک  دـنکیم  مکح  رظاـنم  ملع  ملاـع  هکنیا : رب  ینبم  دوـش ، اـطعا  یلعا  مـلع  رد  نآ  مـل  ناـهرب 

اب هطقن  کـی  زا  هک  یطخ  ود  هک  دـنادیم  دوخ  یـسدنه  تفرعم  نیا  هب  هجوـت  اـب  نادهسدـنه  صخـش  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  و  دوریم :
ود اب  ملع  ود  ره  رد  هک  دـشاب  يزیچ  لماش  دـیاب  لاثم  اریز  تسین  یبوخ  لاثم  لاثم  دـننکیم . یقالت  دـنوشیم  جراـخ  همئاـق  ریغ  يهیواز 

ناونع هب  رظانم  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  تّحـص - ضرف  رب  تسا - هدش  حرطم  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ هدش  هماقا  ناهرب  نآ  رب  فلتخم  ناهرب 
. دوش هماقا  ناهرب  نآ  تابثا  يارب  هکنیا  هن  دوشیم . عضو  عوضوم  لصا 

ققحتی مل  امب  نّیبی  امنإف  ۀـلعلا ، ةاطعم  ریغ  یه  و  يرظانملا ، ملعلا  یف  ۀـمدقملا  هذـهب  نهربی  اـمم  ناـک  اذإ  اـّم  ارمأ  نأ  اونع  ول  معن  ( 425)
سکعلاب اّدج و  ءيدر  لاثملا  اذه  نأ  یلع  هجو . هل  ناک  مل - ناهرب  کلذ  راص  سدنهملا  یلإ  عقو  اذإ  و  مل ، ناهربب  هنایب  نوکی  الف  دـعب ،

. ۀتبلأ ءاقتلا  کلانه ال  و  رصبملا ، دنع  اهتدعاق  ۀقدحلا و  دنع  اهتیواز  ةربونصلا  نأل  بجاولا : نم 
. رثکأ نیابتلا  ناک  نعمأ  املک  لب 
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و تسا ، هدشن  هداد  شتلع  هک  دننکیم  یناهرب  ار  يزیچ  رظانم  ملع  رد  همدـقم  نیا  اب  هک  دـشاب  نیا  حراش  نیا  دوصقم  رگا  يرآ ، ( 425)
حرطم نادهسدـنه  صخـش  اب  هک  یتقو  طقف  و  تسین ، یمل  نایب  نآ  ناـیب  و  دوشیم ، نییبت  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  ادـعب  هک  يزیچ  اـب  اـفرص 

: تسا سکع  رب  هیـضق  و  تسا ، درط  لباق  ادج  لاثم  نیا  نیا ، رب  هوالع  تسا . یهجو  ياراد  نیا  دوشیم ، یّمل  ناهرب  نآ  ناهرب  دوشیم ،
ره هکلب  دریگیمن ، تروص  یقـالت  هتبلا  تروـص  نیا  رد  و  تسا ، یئرم  ءیـش  رد  نآ  يهدـعاق  مشچ و  رد  يرـصب  طورخم  يهیواز  اریز 

. دوشیم رتشیب  طخ ] ود   ] نیابت دور ، شیپ  طورخم  ردق 
نیملع یف  مل  ّنإ و  یلع  نیـسایق  انیری  نأ  لوألا  میلعتلا  دـعو  ناک  دـق  و  حورـشلا . یف  لوألا و  میلعتلا  یف  تلیق  امم  ءایـشألا  هذـهف  ( 426)
امولعم مللا  نوکی  نأ  امهدـحأ  نیرمأ : انیرت  اـمنإ  اـهل  ریـسافتلا  ذـخآم  و  دـعولا . کـلذ  زاـجنإ  یف  تدروا  یتلا  ۀـلثمألا  هذـه  و  نیفلتخم ،

امإ و  نیفلتخم ، یلع  نیـسایق  انیرت  نأ  امإ  ۀلثمألا  هذـه  نذإف  مللا . هیف  عقو  ام  ریغ  یف  ّنإلا  عقی  نأ  یناثلا  و  سحلاب . ادوجوم  نإلا  و  سایقب ،
. سایق ریغ  رخآلا  سایق و  امهدحأ  نیرمأ  انیرت  نأ 

هدـنع نوکت  لب  بولطملا ، ۀـجیتنلاب و  اّساح  نوکی  نأ  رمألاب » سحی   » هلوقب نعی  مل  لوألا  ملعملا  نأ  وه  ۀهبـشلا  هذـهل  اـّلح  هنظأ  يذـلا  و 
بولطملا جتنت  سحلا . نم  ةذوخأم  تامدقم 
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یلع ۀینبم  تیکبت  تابثإ و  یف  ةرواحم  مهنیب  و  ۀـیناحتما ، ۀـیبیرجت و  تامدـقم  نع  سییاقم  مهل  لمعلا  باحـصأ  نإف  وه :» مل   » نود ّهنإ » »

نأ لجأ  نم  و  اذک ، ینالفلا  رتولا  نأ  لجأ  نم  ۀمغنلا  هذهل  ۀقفاوم  تسیل  ۀمغنلا  هذه  نإ  یعامسلا  فیلأتلا  بحاص  لوقی  امک  الثم  کلذ :
ۀعانـص بحاص  لوقی  کلذک  و  اذک . سیل  وأ  اذک  یـش  نأ  اهب  نیبتی  ۀیـسح  ۀجیتن  اهنم  جتنی  ۀیـسح  تامدقم  نوکتف  اذک . ۀینالفلا  ۀمغنلا 

نإ  » یعیبطلا ملعلا  بحاص  لوقی  و  قرـشی .» مل  دعب  اذک  بکوک  نأل  عضوملا  کلذ  یف  اذک  بکوک  نوکی  نأ  تقو  اذه  سیل   » ۀـحالملا
ذخأ دقف  اذه  امأ  و  ۀیناحتما ، تامدقم  اوذـخأ  دـقف  کئلوأ  امأ  نوکیف  قفألا -» یلع  تسیل  سمـشلا  نأل  ةرئاد  فصن  تسیل  سوقلا  هذـه 
بطق عوقو  کلذل  ۀبیرقلا  ۀلعلا  امنإ  ۀبیرق ، ۀلع  تسیل  قفألا  یلع  سمشلا  نوک  نإف  ۀبیرقلا : ۀلعلاب  هل  ۀنّیب  ریغ  ةدیعب  ۀلع  نع  ۀملسم  ۀمدقم 

. هجولا اذه  یلع  لوألا  ملعملا  ۀلثمأ  ینعم  نوکیف  رظانملا ، ملع  یف  ۀبیرقلا  ۀلعلاب  هتمدقم  نایب  امنإ  لب  قفألا . یلع  سوقلا 
نا و ناهرب  لماش  یکی  هک  سایق  ود  هک  دوب  هداد  هدـعو  لّوا  میلعت  تسا . هدـش  هتفگ  نآ  حورـش  رد  لّوا و  میلعت  رد  نانخـس  نیا  ( 426)

حرطم هدـعو  نآ  هب  ندرک  لـمع  يارب  ار  اـهلاثم  نیا  و  دـهد . ناـشن  اـم  هب  ار  تسا  فلتخم  ملع  ود  رد  يزیچ  مل  ناـهرب  لـماش  يرگید 
ناهرب دوش و  مولعم  سایق  قیرط  زا  ّمل  ناهرب  هکنآ  لّوا  دـننکیم : نشور  ام  رب  ار  زیچ  ود  اـهلاثم  نیا  فلتخم  ياهریـسفت  تسا . هتخاـس 

سایق ود  ای  اهلاثم  نیا  نیاربانب  تسین . دروم  نآ  رد  مل  ناهرب  هک  تسا  يدروم  رد  ّنا  ناهرب  هکنآ  مّود  و  یـسح . كاردا  سح و  زا  ّنا 
نیا لح  رد  نم  نامگ  تسا . سایق  ریغ  يرگید  سایق و  یکی  هک  دننکیم  حرطم  ار  يزیچ  ود  هکنیا  ای  دنهدیم و  ناشن  ام  هب  ار  فلتخم 
هکلب دـنک  سح  ار  بولطم  هجیتـن و  هک  تسین  نیا   341 دـنکیم » سح  ار  يزیچ   » هک یـصخش  زا  لّوا  ملعم  دوـصقم  هک  تسا  نیا  ههبش 

ارچ  » هکنیا اـما  تسه »  » بوـلطم هک  دـنهدیم  هجیتـن  و  دـناهدش ، ذـخا  سح  زا  هک  تسا  یتامدـقم  اـجنیا  رد  هک  تسا  نیا  وا  دوـصقم 
یبرجت و تامدـقم  زا  هک  دـننکیم  هدافتـسا  ییاهسایق  زا  دـنراد ، راکورـس  لـمع  اـب  هک  یناـسک  اریز   342 دـنهدیمن : هجیتـن  ار  تسه »
: تسا ینتبم  یبرجت  روما  نامه  رب  ثحب  نیا  و  دننکیم ، ثحب  بلاطم  لاطبا  تابثا و  دروم  رد  مهاب  هورگ  نیا  و  دناهدش ، هتفرگ  یناحتما 

نالف ای  تسا  روج  نالف  رتو  نالف  اریز  تسین  قفاوم  همغن  نالف  اب  همغن  نیا  دـیوگیم  دراد  راکورـس  یعامـس  فیلأت  اب  هک  یـصخش  الثم 
زیچ نالف  هک  دوشیم  نایب  یسح  يهجیتن  نیا  قیرط  زا  دوشیم و  لصاح  یسح  هجیتن  یـسح ، تامدقم  زا  نیاربانب  تسا . روج  نالف  همغن 

نالف رد  هراتـس  نالف  هک  تسا  هدـشن  نآ  تقو  زونه  : » دـیوگیم درونایرد  کی  الثم  روطنیمه  و  تسین . روج  نـالف  اـی  تسا  روج  نـالف 
زونه نآ  زا  دعب  يهراتس  نالف  اریز  دشاب ، نامسآ  زا  عضوم 
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لّوا هورگ  نیارباـنب  درادـن -» رارق  قفا  رد  دیـشروخ  اریز  تسین ، هریاد  فصن  حزقسوق  نیا  : » دـیوگیم نادیعیبط  و  تسا .» هدرکن  عولط 
دیعب تلع  زا  تسین ، نشور  بیرق  تلع  قیرط  زا  هک  ار ، یمّلـسم  يهمدقم  نادیعیبط  یلو  دـناهدرک  ذـخا  ار  یناحتما  یبرجت و  تامدـقم 
هکلب قفا . رد  حزقسوق  بطق  ندوب  زا  تسا  تراـبع  بیرق  تلع  هکلب  تسین ، بیرق  تلع  قفا  رد  دیـشروخ  ندوـب  اریز  تسا : هدرک  ذـخا 

343 تسا . هجو  نیا  رب  لّوا  ملعم  ياهلاثم  ینعم  نیاربانب  تسا . حرطم  رظانم  ملع  رد  بیرق  تلع  اب  همدقم  نآ  نایب 
لکشلا نأ  لوألا  ملعملا  نّیب  دق  ( 427  ) لاکشألا یف  عقی  فیک  طلغلا  سایق  نأ  یف  ضعب و  یلع  لاکشألا  ضعب  ۀلیـضف  یف  عبارلا  لصفلا 

و اهنیهارب ، تافیلأت  یف  لکـشلا  اذه  لمعتـست  امنإ  ۀیمیلاعتلا  مولعلا  نأ  اهل  وأ  ۀـثالث : هوجول  نیقیلل  ةدافإ  اهرثکأ  لاکـشألا و  ّحـصأ  لوألا 
ةدوجوم ۀلعلا  نوکت  نأ  لکشلا  اذه  ۀقیقح  نأل  کلذ  و  رثکألا : یف  لکـشلا  اذه  لمعتـسی  امنإف  مل  ناهرب  ۀلأسم  یف  یطعی  ملع  لک  داکی 

ناک نإف  ۀلعلا . لولعملا  هیف  عبت  رغصألل و  ۀلعلا  تدجوأ  دق  نوکی  ذإ  لوألا : لکشلا  فیلأت  وه  اذه  نإف  لولعملا ، هل  دجویف  رغـصألا  دحلل 
اذه ّریغ  دق  نوکی  نکل  و  یناثلا ، لکشلا  یف  نکمی  دقف  بلسلاب  ناک  نإ  و  لوألا ؛ لکـشلاب  الإ  نوکی  الف  یلکلا ، باجیال  یناهربلا  نایبلا 

لولعملا لعجف  فّرح  لب  هل ، دوجولا  یف  ۀلعلل  اعبات  لولعملا  لعجی  مل  مث  ۀلعلا  هیلع  تلمح  ۀلعلا و  یطعأ  نوکی  رغـصألا  دحلا  نأل  ماظنلا 
امأ و  لوألا . دصقلاب  کلذ  تلعف  دق  نوکت  لوألا  لکـشلا  یف  و  لوألا ، دصقلاب  اهلولعم  تّرج  دق  ۀلعلا  نوکت  الف  هل . ۀعبات  ۀـلعلا  اعوبتم و 
مل ۀلعلا  نوکتف  لولعم ، اهعبتی  یتلا  ۀلعلا  دجوأ  رغصألا  دحلا  نوکی  لب  رغصألا ، دحلل  هیف  تدجوأ  دق  ۀلعلا  اضیأ  نوکت  الف  ثلاثلا  لکشلا 

لعفلاب يذلا  وه  ۀقیقحلاب  اذهف  هتلع . لولعملا  عبتی  مث  ام  ۀلع  هیف  ءیـشلا  یطعی  يذـلا  وه  لوألا  لکـشلا  امنإ  لوألا . دـصقلاب  لولعملا  ّرجت 
. مل ناهرب  ةوقلاب  کلذ  رئاس  و  مل . ناهرب 
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دیآیم دوجو  هب  لاکشا  رد  طلغ  سایق  هنوگچ  هکنیا  رد  و  رگید ، یضعب  رب  لاکشا  یضعب  تلیضف  رد  مراهچ  لصف 

نیقی دـیلوت  رتشیب  رگید  لاکـشا  هب  تبـسن  تسا و  لاکـشا  نیرتحیحـص  تهج  هس  زا  لّوا  لکـش  هک  تسا  هدرک  ناـیب  لوا  مّلعم  ( 427)
يهرابرد هاگره  مولع  مامت  بلغا  و  دنکیم ؛ هدافتسا  لکش  نیا  زا  نیهارب  فیلأت  رد  یضایر  مولع  هک  تسا  نیا  لوا  تهج   345 دنکیم :

ّتلع نآ  رد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  لکش  نیا  تقیقح  هکنیا  رطاخ  هب  دنریگیم : راک  هب  ار  لکش  نیا  دننک  اطعا  ّمل  ناهرب  هلاسم  کی 
دوجوم رغـصا  ّدـح  يارب  تلع  تسا : نینچ  لّوا  لکـش  فیلأـت  اریز  دـیآیم ، دوجو  هب  نآ  يارب  لولعم  تسا و  دوـجوم  رغـصا  ّدـح  يارب 

رما نیا  دـشاب ، یّلک  باجیا  تروص  هب  یناهرب  نایب  هک  دـشاب  رارق  رگا  دوشیم . دوجوم  رغـصا  ّدـح  يارب  ّتلع  عبت  هب  زین  لولعم  و  تسا ،
اّما دوش ، ماجنا  مّود  لکش  اب  هک  تسا  نکمم  یهاگ  دشاب ، یبلس  تروص  هب  یناهرب  نایب  رگا  و  دوشیمن 346 ؛ لصاح  لّوا  لکش  رد  زج 

يارب ندوب  رد  لولعم  اّما  دوشیم ، لمح  نآ  رب  ّتلع  هدرک و  اطعا  ار  تلع  رغـصا  ّدح  اریز   347 دروخیم ، مه  هب  مظن  نیا  مّود  لکش  رد 
[ مّود لکـش  رد   ] نیاربانب دوشیم . هداد  رارق  عبات  ّتلع ، عوبتم و  لولعم ، هدـش و  اـجهباج  هکلب  دوشیمن ، هداد  رارق  تلع  عباـت  رغـصا  ّدـح 

لکـش رد  اّما  دریگیم . تروص  لّوا  دـصق  هب  رما  نیا  لوا  لکـش  رد  هکیلاح  رد  دـشکیمن ، دوخ  لاـبند  هب  لّوا  دـصق  هب  ار  لولعم  تلع 
، تلع نیاربانب  دروآیم ؛ دوجو  هب  تسا  نآ  عباـت  لولعم  هک  ار  یتلع  رغـصا  دـح  هکلب   348 درادن ، دوجو  رغـصا  ّدـح  يارب  ّتلع  زین  موس 

ّتیعبت دوخ  تلع  زا  لولعم  نآ  لابند  هب  دوشیم و  هداد  يزیچ  ّتلع  هک  تسا  لوا  لکـش  رد  طقف  درادن . لابند  هب  لوا  دـصق  هب  ار  لولعم 
349 دنتسه . ّمل  ناهرب  هّوقلاب  طقف  رگید  لاکشا  و  تسا ، ّمل  ناهرب  لعفلاب  هک  تسا  نامه  عقاو  رد  لکش  نیا  سپ  دنکیم .

نکمی فیک  هنأ  دعب  حضونس  و  لکشلا . اذهب  نکمی  امنإف  سایقب  لانی  نأ  نکمأ  نإ  ّدحلا - وه  و  وه - امب  ملعلا  نأ  یناثلا  هجولا  و  ( 428)
ثلاثلا ال لکـشلا  و  ابجوم ، جتنی  یناثلا ال  لکـشلا  و  یلک ، بجوم  دحلا  ّنألف  لکـشلا  اذهب  وه  مل  هنأ  امأ  نکمی . فیک ال  سایقب و  کلذ 

. ایلک جتنی 
ناکما سایق  قیرط  زا  تسا  ّدح  زا  ترابع  هک  وه » ام   » هب ملع  رگا  هک  تسا  نیا  مود  هجو  ( 428)
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، تسا ریذپناکما  سایق  اب  ملع  نیا  هنوگچ  هک  داد  میهاوخ  حیضوت  نیا  زا  سپ  دوب . دهاوخ  لوا  لکش  تروص  هب  سایق  نآ  دشاب ، هتشاد 

هّیلک يهبجوم  يهیـضق  کی  ّدح ،»  » هک تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  ریذپناکما  لکـش  نیا  اب  ارچ  هکنیا  اما  درادـن . ناکما  یتروص  هچ  رد  و 
. دهدیمن یّلک  يهجیتن  موس  لکش  و  هبجوم ، يهجیتن  مود  لکش  350 و  تسا ،

امإ هیلإ - درلاب  ناسایق  امهنأ  نیبی  امنإ  نارخآلا  نالکشلا  و  هسفنب . ۀیـسایقلا  نّیب  لماک  سایق  لوألا  لکـشلا  نأ  وهف  ثلاثلا  هجولا  و  ( 429)
بتترتلا یلإ  اهل و  طسو  یتلا ال  یلوألا  تامدـقملا  یلإ  راـص  هیلإ  ّدر  اذإـف  هوجوب . هیلإ  ّدری  هنإـف  اـضیأ  فلخلا  و  ضارتفاـب . اـمإ  سکعب و 

. اعیمج نیهجولا  یف  طسولا  مدع  عمتجاف  هل : طسو  يذلا ال  یسایقلا  لوألا 
لکـش ود  ندوب  سایق  و  تسا . تباث  دوخهبدوخ  نآ  ندوب  جـتنم  سایق  هک  تسا  یلماک  سایق  لوا  لکـش  هک  تسا  نیا  موس  هجو  ( 429)

زین فلخ  ناهرب  نینچمه   351 دوشیم . تباث  ضارتفا - لیلد  قیرط  زا  ای  سکع و  قیرط  زا  ای  لوا - لکش  هب  اهنآ  لیوحت  قیرط  زا  رگید 
بیترت نآ  بیترت  طسو و  نآ  تامدقم  دنکیم ، تشگزاب  لوا  لکش  هب  هک  یتقو  نیاربانب   352 دنکیم . تشگزاب  لوا  لکش  هب  يوحن  هب 

. دوشیم لصاح  هجو  ود  ره  زا  طسو  نادقف  قیرط  نیا  زا  و  ددرگیم : درادن  طسو  هک  یسایق 
لک یف  دب  هنأل ال  هریغب : نکمی  ۀیلوألا ال  تامدقملا  یلإ  تاسایقلا  لیلحت  نأ  کلذ  نم  لوألا : لکشلل  ۀلیـضفلا  نم  هوجو  انهاه  و  ( 430)

. ثلاّثلا لکّشلاب  اهیلإ  لحنت  ۀّیلکلا ال  و  یناثلا . لکّشلاب  اهتجتنأ  یتلا  اهتامدقم  یلإ  ّلحنت  ۀبجوملا ال  و  ۀیلک ، ۀبجوم و  نم  سایق 
: دراد دوجو  لوا  لکش  تلیضف  زا  يرگید  هوجو  ( 430)

هبجوم و يهمدقم  کی  دیاب  راچان  یسایق  ره  اریز  درادن : ناکما  لوا  لکـش  قیرط  زا  زج  هّیلوا  تامدقم  هب  تاسایق  لیلحت  هکنیا  هلمج  زا 
و تسین ، لیوحت  لباق  دناهدرک  دیلوت  ار  نآ  هک  یتامدقم  هب  مود  لکش  قیرط  زا  هبجوم  يهیـضق  353 و  دشاب ، هتشاد  هیلک  يهمدقم  کی 

354 دوشیمن . لیوحت  دوخ  هب  طوبرم  تامدقم  هب  موس  لکش  قیرط  زا  هیلک  يهّیضق 
سیلف یئزجلا  امأف  بجوملا . یلکلاب  کلذ  تاذلاب و  ءیـشلل  ام  ۀفرعم  ملعلا و  یّـصقت  اهیف  داری  ۀیناهربلا  بلاطملا  نأ  رخآ  هجو  و  ( 431)

ضعب ج ب کلوق  نأل  یّصقتسم : ملع  هب 
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نم فّرعی  هنإف  بلاّسلا  امأ  ّلک د ب . راصف  ۀیلکلا  یلإ  داع  وه د » يذلا  ضعبلا   » الثم ناک  هتفرع و  هتنّیع و  اذإف  وه . ضعب  ّيأ  هنأ  لوهجم 
ۀبجوملا ةوق  هتوق  نوکتف  بلسلا  جذاس  سیل  ینعم  یلإ  بلسلا  نمض  یف  أموی  نأ  الإ  ۀیاهن ، ریغب  یتاذ و  ریغ  رمأ  اذه  و  هل ، سیل  ام  ءیشلا 

رظنلا نذإـف  هل . دـض  ـال  کـلفلا  نأ  یلع  لوـألا  مـلعملا  ناـهربک  ۀفـصلا  هذـه  یلع  ۀـیناهربلا  بلاوـسلا  رثـکأ  نوـکی  داـکی  و  ۀـیلودعملا .
. لوألا لکشلاب  الإ  لانی  امم ال  وه  و  یلکلا ، بجوملا  وه  یتاذلا  یصقتسملا 

لـصاح یلک  يهبجوـم  يهیـضق  رد  رما  نیا  و  تـسا ، رظنّدـم  ءیـش  یتاذ  ریگارف و  مـلع  یناـهرب ، بلاـطم  رد  هـکنیا  رگید  هـجو  ( 431)
لوهجم ضعب »  » نآ ینعی  تسا ، لوهجم  تسا  ب » « » ج  » یـضعب هکنیا  نتفگ  اریز  تسین : ریگارف  ملع  دـیفم  هیئزج  يهیـضق  اـّما  دوشیم .

هب هدش و  لیدبت  هّیلک  يهیـضق  هب  هیئزج  يهیـضق  نیا  دـشاب  د » « » ضعب نآ   » الثم ینک و  یفرعم  صخـشم و  ار  ضعب »  » نآ هاگره  و  تسا .
یتاذ و ریغ  يرما  نـیا  و  دنناسانـشیم ، درادـن  ءیـش  هـک  ار  یفاـصوا  هبلاـس  ياـیاضق  اـّما  تـسا . ب » «، » د  » ره دـیآیمرد : تروـص  نـیا 

يهبجوم مکح  رد  هدوبن و  هداس  بلـس  بلـس ، نآ  ساسارب  هک  دـشاب  ییاـنعم  نمـضتم  بلـس ، نمـض  رد  هکنآ  رگم  تسا ، ریذـپاننایاپ 
تابثا يارب  لّوا  ملعم  هک  یناهرب  دـننام   356 دـنراد ، ار  تفـص  نیا  دـنوریم  راک  هب  ناهرب  رد  هک  ییاههبلاس  رثکا  355 و  دشاب . هلودعم 
دیلوـت لّوا  لکـش  قـیرط  زا  زج  نآ  و  تسا ؛ هیلک  يهبجوـم  افرـص  یتاذ ، ریگارف و  ملع  نیارباـنب  تـسا . هدرک  هماـقا  کـلف  نتـشادن  ّدـض 

. دوشیمن
فیک کلذ  نأ  انحـضوأ  دقف  ةوقلاب ، سایق  ۀئیه  هریغ  ۀئیه  و  لعفلاب ؛ سایق  ۀئیه  هتئیه  نأ  لئاضفلا  نم  لوألا  لکـشلا  یفکی  دـق  و  ( 432)
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. نوکی
ام و  تسا ، هوقلاب  سایق  تئیه  رگید  لاکـشا  تئیه  و  تسا ، لعفلاب  ساـیق  تئیه  نآ  تئیه  هک  سب  نیمه  لوا  لکـش  تلیـضف  رد  ( 432)

357 میاهداد . حیضوت  ار  بلطم  نیا 
ریغ تامدـقم  یلإ  نیرخآلا  نیلکـشلا  نم  تاسایقلا ، لیلحت  نأ  رکذ  ذإ  عضوملا  اذـه  یف  لوألا  ملعملا  یلع  کّکـشت  الئاق  ناـک  و  ( 433)

ۀبلاسلا اهیلإ  لحنت  یتلا  تامدقملا  نإف  طسو ، تاذ  ریغ  تامدـقم  یلإ  لیلحت  اهل  نوکی  فیک  ۀـبلاسلا  نأ  لوألا ؛ لکـشلا  یف  طسو ، تاذ 
یهف اهل  طسو  یتلا ال  ۀبجوملا  امأ  طسو ؟ تاذ  ریغ  ۀبلاس  نوکت  فیک  و  طسو ، تاذ  ریغ  ۀبلاس  یلإ  یهتنت  فیکف  ۀـبلاس ، نم  اهیف  دـب  الف 

ءیشل الوأ  اهیف  لومحملا  نوکی  نأ  نکمی  یتلا ال 
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يأ طسو - ریغب  نوکت  دـق  ۀـبجوملا  نأ  امک  هنإ  لاـقف  يرعـش ! تیل  طـسولل ، هنادـقف  نوکی  فیک  بلاـسلا  و  عوضوملل . هدوجول  ۀـلع  وه 
مث ـالوأ  هل  لومحملا  و  عوضوملل ، ـالوأ  وه  نوـکیف  اـمهترواجم ، عـطقی  اطـسوتم  ائیـش  هعوـضوم  یلع  هلوـمحم  لـمح  یـضتقی  ـال  ثیحب 
هنع رخآ  ائیـش  ایـضتقم  اهعوضوم  نع  اهلومحم  بلـسب  مکحلا  نوکی  ـال  ثیحب  يأ  عاـطقنا ، ریغب  نوکت  دـق  ۀـبلاسلا  کلذـکف  عوضوملل ؛

دحأل دـجو  یتمف  تایتاذـل : تایرورـضلا  یف  اـصوصخ  و  سکعنم ، یلکلا  بلـسلا  نـأل  و  عوضوملل ؛ دوجوم  وه  ـالوأ و  هلومحم  بلـسی 
وأ لوألل ، سیل  هیلع  لومحم  رخآلل  ءیش  دوجو  نهذلا  یلإ  الوأ  قبسی  مل  وأ  نکی  مل  نإ  و  رخآلا ، یلع  سیل  هیلع  لومحم  ءیـش  نیدحلا 

ناتبترلا تناک  دـحلا ، کلذ  يواست  ۀـصاخ  ءایـشأ  وأ  ءیـش  ۀـبتر  لک  یف  نوکیف  ءایـشأ  وأ  هصخی  ءیـش  امهنم  دـحاو  لکل  دـجوی  ناـک 
امهبلـس نوکیف  طسوأ ، ادح  لعجی  نأ  نکمی  امهدحأ  یلع  لومحملا  نإف  يرخألا ، ۀـلمج  یف  لخدـی  ءیـش  امهادـحإ  یف  سیل  نیتیفانتم 

. سایقب رخآلا  نع  تئش  امهّیأ 
، طسویب تامدقم  هب  رگید  لکـش  ود  رد  اهسایق  لیلحت  هک  تسا  هتفگ  لّوا  ملعم  یتقو  دروم ، نیا  رد  لّوا  ملعم  رب  یـسک  ییوگ  ( 433)
، دریگیم تروص  طسویب 358  تامدـقم  هب  لـیلحت  هبلاـس  رد  هنوگچ  تسا : هتفگ  هتفرگ و  داریا  دریگیم ، تروص  لوا  لکـش  قیرط  زا 

اـساسا و  دـنوشیم ، یهتنم  طسویب  يهبلاـس  هب  هنوگچ  سپ   359 تسا ، هبلاـس  دـبال  دوشیم  یهتنم  هبلاـس  هب  هک  یتامدـقم  زا  یکی  اریز 
دشاب تباث  يزیچ  رب  الوا  نآ  لومحم  هک  تسین  نکمم  درادن ، طسو  هک  ياهبجوم  يهیـضق  رد  تشاد ؟ طسویب  يهبلاس  ناوتیم  هنوگچ 

رد لوا ] ملعم  ! ] دشابیم طسویب  هبلاس ، يهیـضق  هنوگچ  هک  متـسنادیم  شاک  و  تسا . دوخ  عوضوم  رب  لومحم  توبث  تلع  زیچ  نآ  هک 
زیچ ياـضتقا  شعوضوم  رب  شلومحم  لـمح  هک  تسا  ياهنوگهب  ینعی  تسا - طـسویب  هبجوم  یهاـگ  هک  روطناـمه  دـیوگیم : باوج 

زیچ و نآ  رب  لوا  هیـضق  لومحم  و  دـشاب ، تباث  عوضوم  رب  ءادـتبا  زیچ  نآ  هکنیا  ات  درادـن ، دـنک ، عطق  ار  اهنآ  ترواجم  هک  ار  يرگید 
نآ لومحم  بلـس  هب  مکح  هک  تسا  ياهنوگهب  ینعی  تسا ، طسو  نودـب  یهاگ  زین  هبلاس  روطنیمه  دوش ؛ تباث  هیـضق  عوضوم  رب  سپس 

بلـس اریز  دـشاب ؛ تباث  عوضوم  يارب  زیچ  نآ  دوش و  بلـس  زیچ  نآ  زا  الوا  نآ  لومحم  هک  درادـن  اضتقا  ار  يرگید  زیچ  نآ  عوضوم  زا 
يرگید رب  هک  دوش  لمح  يزیچ  هیضق  دح  ود  زا  یکی  رب  هاگره  نیاربانب  تایتاذ : تایرورض  رد  اصوصخ   360 تسا ، ساکعنا  لباق  یلک 

نهذ هب  الوا  ای  دـشابن  عقاولا  یف  اـی  تسا ، لومحم  مّود  ّدـح  رب  تسین و  لومحم  لوا  ّدـح  رب  هک  موس ، زیچ  نآ  دوجو  و  دوشیمن ، لـمح 
نیا رد  دـشاب  يواسم  ّدـح  نآ  اب  هدوب و  نآ  ّصتخم  هک  دـشاب  تباث  ییاهزیچ  ای  زیچ  دـح  ود  نآ  زا  کیره  رب  هکنیا  ای  و  دـنکن ، روطخ 

مه هب  تبسن  دح  ود  نآ  تروص 
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زا یکی  لومحم  هک  دراد  ناکما  تروص  نیا  رد  و  دوش . تفای  يرگید  رد  هک  دش  دـهاوخن  تفای  اهنآ  زا  یکی  رد  يزیچ  هدوب و  یفانتم 
361 دینک . بلس  يرگید  زا  سایق  کی  قیرط  زا  دیهاوخب  هک  ار  ود  نآ  زا  کیره  هداد و  رارق  طسوا  ّدح  ار  ّدح  ود  نآ 

لک ا ج و ال ناک  نإ  لثم  ریغ ، دـحاو ال  سایقب  کلذ  ناک  طقف ، نیدـحلا  دـحأ  بناج  یف  وه  امنإ  بجوملا  لومحملا  ناـک  نإـف  ( 434)
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نم ا ج. ءیش  لک ب ج و ال  ناک  وأ  نم ب ج : ءیش 
تـسا ج » « » فلا  » ره دننام : تسا : مزال  سایق  کی  طقف  تروص  نیا  رد  دشاب ، دـح  ود  زا  یکی  رد  طقف  یباجیا  لومحم  رگا  سپ  ( 434)

362 تسین . ج » « » فلا  » چیه تسا و  ج » « » ب  » ره ای  تسین : ج » « » ب  » چیه و 
و ط ۀیواستم ، ۀقبط  د  ح ، ناک ا ، نإ  الثم  نیسایقب . ناک  نیدحلا ، نم  دحاو  لک  بناج  یف  دجو  دق  بجوملا  لومحملا  ناک  نإ  و  ( 435)

نم ءیـش  یلع  لمحی  ۀقبطلا ال  هذـه  نم  ائیـش  نأ  مولعم  و  اهیواسی ؛ اهیلع و  لمحی  ج  ۀـیواسم ، ۀـقبط  ز  ه ، و ب ، اهیواست ؛ اهیلع و  لمحت 
و ناسایق . امه  و  سایق ، ناک  نم ا ج  ءیـش  لک ب ج و ال  لیق  نإ  و  سایق . ناک  نم ب ط ، ءیـش  لک ا ط و ال  لیق : نإـف  ۀـقبطلا . کـلت 

. کلذب ترج  لیثمتلا  یف  ةداعلا  نکل  طقف . هیلع ج  لمحی  وأ ب و  طقف  هیلع ط  لمحی  وا  الإ  نکی  مل  نإ  لاحلا  کلذک 
: الثم تسا . مزال  سایق  ود  دشاب  هتشاد  دوجو  ّدح  ود  زا  کیره  رد  یباجیا  لومحم  رگا  و  ( 435)

يهقبط ه »  » و ز » «، » ب « ؛ دـشاب يواسم  اهنآ  عومجم  اب  دوش و  لمح  اـهنآ  رب  ط »  » دـشاب و يواـسم  يهقبط  کـی  د »  » و ح » «، » فلا  » رگا
؛ دوشیمن لمح  هقبط  نآ  زا  يزیچ  رب  هقبط  نیا  زا  يزیچ  هک  مینادـب  و  دوش ؛ لمح  يواسم  روطهب  اهنآ  رب  ج »  » دـشاب و يرگید  يواـسم 
تسا و ج » « » ب  » ره دوش  هتفگ  رگا  و  دوشیم . لیکـشت  ساـیق  کـی  تسین ، ط » « » ب  » چـیه تسا و  ط » « » فلا  » ره دوش : هتفگ  رگا  سپ 

طقف اـی  ددرگ و  لـمح  نآ  رب  ط »  » دـشاب و فلا »  » طـقف رگا  تسا  روطنیمه  363 و  دوشیم . لیکـشت  سایق  ود  تسین ، ج » « » فلا  » چـیه
. دراد نایرج  تروص  نیا  رب  لیثمت  رد  تداع  نکل  دوش . لمح  نآ  رب  ج »  » دشاب و «ب »

و صاخ ، لومحم  نیدحلا  دـحأ  یلع  سیل  ناک  اذإ  هنأ  بجیف  عاطقناب . بلـسلا  ناک  صاخ  لومحم  نیدـحلا  دـحأ  یلع  ناک  اذإف  ( 436)
ابلس کلذ  نوکی  نأ  رخآلا ، نع  بولسم  امهدحأ 
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. جتنی ملف  نیفرطلا  یلع  ۀبجوم  وأ  نیفرطلا  نع  ۀبولسم  تناک  ترضحأ ، ۀطساو  يأ  هنإف  ۀطساو - الب  يأ  عالطقنا - الب 

. دریگیم تروص  هطساو  اب  بلس ، دشاب  یصاخ  لومحم  ياراد  ّدح  ود  زا  یکی  هاگره  سپ  ( 436)
بلـس بلـس ، نیا  دوش ، بلـس  يرگید  زا  ّدـح  ود  زا  یکی  و  دـشابن ، یـصاخ  لومحم  ياراد  ّدـح  ود  زا  یکی  هاگره  تسا  مزال  نیارباـنب 
دهاوخ بلس  فرط  ود  ره  زا  ای  دیهد ، رارق  دیهاوخب  ياهطـساو  ره  تروص  نیا  رد   364 دشاب ؛ هطساو - نودب  بلس  ینعی  عاطقنا - نودب 

. داد دهاوخن  هجیتن  لاحره  رد  دش و  دهاوخ  لمح  فرط  ود  ره  رب  ای  دش 
جئاتنلا نکل  و  میقتـسی ، هجو  نم  اضیأ  کلذ  و  اهلاحب . ماسقألا  عوضوملا و  لومحملا  لدـب  مهویف  انتخـسن  یف  باتکلا  ظـفل  اـمأ  و  ( 437)
نوکی نأ  هبـشیف  عاطقنا . الب  ایلک  عضو  دـق  و  سایق . الب  لکلا  یلع  سیلف  سایقب ، یلک  مکح  ضعب  لک  یلع  ناک  اذإ  هنإـف  ۀـیئزج : نوکت 

. الوأ هانبتک  ام  یلوألا  و  اندنع . یتلا  ۀخسنلا  رهاظ  ینعم  اذه 
یماسقا نامه  لاح  نیا  اب  تسا و  هتفرگ  لومحم  ياج  هب  ار  عوضوم  هک  دراد  ار  ماـهیا  نیا  اـم  يهخسن 365  رد  باتک  ترابع  اّما  ( 437)

اریز دوـب : دـهاوخ  یئزج  جـیاتن  تروـص  نیا  رد  اـّما  دـشاب  تسرد  دـناوتیم  یهجو  هب  زین  نیا  میدرک . حرطم  اـم  هک  هدرک  حرطم  هک  ار 
نودـب یلک  مکح  هکیلاح  رد  دوشیمن . تباث  لک »  » رب سایق ، نودـب  مکح  نیا  دوش ، تباث  یّلک  یمکح  ضعب »  » رب سایق  طسوت  هاگره 
تـسا نامه  دراد  تیولوا  هچنآ  اّما  تسام . دزن  رد  هک  دشاب  ياهخـسن  رهاظ  ینعم  نیا ، هک  دسریم  رظن  هب   366 دوب . هدش  عضو  عالطقنا 

. میتشون ادتبا  هک 
نم مسر و  وأ  دـح  نم  ب  اولخی ، ـال  هنإـف  دـجوت : مل  ۀطیرـشلا  هذـهب  تبلط  نإ  اـهل  طـسو  ـال  یتـلا  ۀـبلاسلا  نإ  لوقی : نأ  لـئاقل  و  ( 438)
یتح مزاول  صاوخ و  نع  ولخت  ءایـشألا  تسیل  ۀلمجلاب  و  لیـصفت . الب  ینعملا  یلع  لدی  مسا  نم  لخی  مل  ادـح  هسفن  ناک  نإ  و  امهئازجأ .

؟ رخآلا یلع  لمحی  ءیش ال  امهدحأ  یلع  لومحم  ریغ  ب  دجوی ا ، فیکف  سنج . اهیلع  لمحی  یتلا ال  ۀیلاعلا  سانجألا 
و فلا »  » اریز دیآیمن : تسد  هب  دوش  بلط  دـیتفگ  هک  یطرـش  نیا  اب  رگا  تسا  طسویب  هک  ياهبلاس  دـیوگب : نینچ  یـسک  دـیاش  ( 438)
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و دنتسین . یلاخ  مسر  ءازجا و  مسر و  ای  ّدح  کی  زا  «ب »
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یلاخ مزاول  صاوخ و  زا  ءایـشا  یلک  روطهب  و  تسین . یلاخ  دـنک  تلـالد  لیـصفت  نودـب  ینعم  رب  هک  یمـسا  زا  دـشاب  ّدـح  نآ  دوخ  رگا 
. دوشیمن لمح  اهنآ  رب  یسنج  چیه  هک  یلاع  سانجا  یتح  دنتسین ،

. دوشن لمح  یصاصتخا  روطهب  اهنآ  يود  ره  رب  یلومحم  چیه  هک  دوش  تفای  دناوتیم  يا  ب »  » و فلا »  » هنوگچ نیاربانب 
نأ بجی  لب  قفتا ، طسو  ّيأ  طسو  هل  ام  لک  سایقلا  نوکی  الأ  و  قفتا ، لومحم  ّيأ  طسولا  اذـه  لثم  نوکی  ـالأ  یـسع  هنإ  لوقأـف : ( 439)

بولطملا یف  و  رغـصألا . یلع  ربکألاب  مکحلا  نم  فرعأ  امهنم  دـحاو  لـک  هیلع : ربکـألاب  مکحلا  رغـصألل و  هدوجو  ائیـش : طـسولا  نوکی 
طسو و نوکی  ذئنیحف  رغصألا . نع  ربکألا  بلس  نم  فرعأ  طسوألا ، نع  ربکألا  بلـس  و  رغـصألل ، طسولا  دوجو  نوکی  نأ  بجی  بلاسلا 

. سایق
هک هچنآره  زا  تسا  تراـبع  ساـیق ، هک  تسین  نیا  و  دریگ ، رارق  طـسو  دـشاب  هک  یلوـمحم  ره  هک  تسین  نیا  روـظنم  میوـگیم : ( 439)
زا ود ، ره  نآ ، رب  ربکا  مکح  و  رغصا ، يارب  شدوجو  هک  دشاب  يزیچ  طسوا  ّدح  هک  تسا  مزال  هکلب  دشاب . هک  یطـسو  ره  دراد ، یطـسو 
زا ربکا  بلـس  زا  طسوا ، زا  ربکا  بلـس  و  رغـصا ، يارب  طسوا  دوجو  هک  تسا  مزال  هبلاـس  يهجیتنرد  و  دـشاب . فرعا  رغـصا  رب  ربکا  مکح 

. دوشیم لصاح  سایق  طسوا و  ّدح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب . فرعا  رغصا 
. امهنیب ام  ۀبسن  نم  فرعأ  یلإ ب  یلإ ا و  هتبسن  الومحم  ینع  لوألا  ملعملا  نوکی  نأ  هبشیف  ( 440)

. دشاب فرعا  ود  نیا  نیب  تبسن  زا  ب »  » هب و  فلا »  » هب نآ  تبسن  هک  تسا  یلومحم  لّوا  ملعم  دوصقم  هک  دسریم  رظن  هب  ( 440)
نوکی الأ  وه  و  طقف : سفنلا  یف  ملعلا  مدـع  وه  و  طیـسب - وه  ام  لهجلا  نم  لب  ادـحاو : افنـص  سیل  لـهجلا  نأ  تملع  دـق  اذـه و  ( 441)

کلذ نأ  نظی  دق  ناک  نإ  و  هنع ، سفنلا  ولخ  طقف و  ملعلا  بلس  هنإف  سایقب ، بستکی  اذه ال  و  باوص - قح و ال  رمألا - یف  يأر  سفنلل 
تبثی ججحلا  ؤفاکت  لب  أطخ . اذـه  و  لهجلا ، اذـه  بجوی  جـجحلا  ؤفاکت  نأ  مهـضعب  هنظ  ام  یلع  امإ  نیهجو : دـحأ  یلع  سایقب  بستکم 

هداسفب حضتی  مل  ججحب و  دسفأ  اذإ  لطابلا  يأرلا  نأ  مهـضعب  هنظ  ام  یلع  اّمإ  و  سیلف . هثدـحی  هنأ  اّمأ  و  هظفحی ، دوجوملا و  لهجلا  اذـه 
، قحلا يأرلا 

300 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
لب سایقلا ، نع  اثداح  ۀـقیقحلاب  سیل  اضیأ  اذـه  و  سایقب . ناـک  و  طـقف ، بلـسلا  هجو  یلع  يذـلا  طیـسبلا  لـهجلا  ذـئنیح  کـلذ  بجوأ 

سفنلا تیقب  نأ  ضرع  رخآ ، يأر  كانه  نکی  مل  لطب و  املف  دـسافلا . يأرلا  نالطب  تاذـلاب  بجوأ  امنإ  ساـیقلا  کـلذ  نـأل  ضرعلاـب :
. بستکی لهجلا ال  اذه  نأ  باوصلا  لوقلا  لب  تناک . امک  الصأ  يأرلل  ۀمداع 

و سفن : رد  ملع  مدع  طقف  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا - طیسب  لهج ، زا  یمسق  هکلب   367 تسین : فنص  کی  لهج  هک  ياهتسناد  ( 441)
؛ دوشیمن بسک  سایق  اب  لهج  زا  مسق  نیا  و  باوص - قح و  يأر  دـشاب - هتـشادن  يأر  يرما  دروم  رد  سفن  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ 
ود زا  یکی  رب  لهج  زا  مسق  نیا  هک  تسا  هدش  نامگ  یهاگ  دنچره  نآ ؛ زا  سفن  ندوب  یلاخ  ملع و  بلـس  زا  تسا  ترابع  طقف  نآ  اریز 

نیا و  دوشیم ، لهج  نیا  بجوم  اهتجح  ؤفاکت  هک  دـناهدرک  نامگ  یـضعب  هک  تروص  نیا  هب  اـی  دوشیم : بسک  ساـیق  قیرط  زا  هجو 
نیا هب  ای  و  دروآیمن . دوجو  هب  ار  نآ  اّما  دنکیم ، ظفح  ار  نآ  هدرک و  تیبثت  ار  لهج  زا  مسق  نیا  اهتجح  ؤفاکت  هکلب  تساطخ . نامگ 

لطاـب يأر  لاـطبا  قیرط  زا  قح  يأر  دـش و  لاـطبا  اـهتجح  قیرط  زا  لـطاب  يأر  هاـگره  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یـضعب  هک  تسا  تروص 
نیا تسا . هدش  لصاح  سایق  قیرط  زا  و  تسا ، بلس  طقف  هک  دروآیم  مزال  ار  یطیسب  لهج  رما  نیا  تروص  نیا  رد  دشن ، هداد  حیـضوت 

ار دـساف  يأر  نالطب  تاّذـلاب  سایق  نیا  اریز  دوشیم : هداد  تبـسن  سایق  هب  ضرعلاب  هکلب  دوشیمن ، ثداح  سایق  زا  تقیقح  رد  مه  مسق 
. دوب البق  هک  روطنامه  دـنامیم  يأر  نودـب  سفن  دـشن ، هداد  يرگید  يأر  نآ  ياج  هب  دـش و  لـطاب  دـساف  يأر  یتقو  دـنکیم . باـجیا 
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. دوشیمن بسک  طیسب  لهج  هک  تسا  نیا  قح  نخس  نیاربانب 
ۀـینقلا و لیبس  یلع  لهج  وه  و  هل ، داضم  يأر  دوجو  ملعلا  مدـع  عم  هیف  لب  طـقف ، امدـع  وه  سیل  و  بکرم - وه  اـم  لـهجلا  نم  و  ( 442)

دق نوکی  وأ  طقف ، ۀیلصألا  هترطف  یتاذلا و  هجازم  یلع  ةدوجوم  نوکت  نأ  امإ  ءیش  لک  ۀحـص  نأل  کلذ  و  یناسفن . ضرم  وه  و  ۀکلملا ،
یف لب و  ندـبلا ، نم  جازملا  یف  وه  سیل  و  ایوق . وأ  ـالیمج  یّحّـصلا  هجاوم  یلع  هدوجو  عم  نوکی  نمک  اـیناث ، ـالامک  کـلذ  عم  بستکا 
یتلا رومألا  نییندبلا  نیرمألا  نیذهب  نرتقت  نأ  ۀحصلا  لامک  و  بیکرتلا . ءاوتسا  جازملا و  لادتعا  یف  یه  ندبلا  ۀحص  نإف  اضیأ ، بیکرتلا 

. ةوقلا ۀلازجلا و  لامجلا و  نم  اهل  نیذهب  ندبلا  دعتسی 
يأر ملع ، مدـع  رب  هوـالع  بکرم  لـهج  رد  هکلب  تسین ، ملع ]  ] مدـع فرـص  نآ  و  تسا - بّکرم  لـهج  لـهج ، زا  يرگید  مـسق  ( 442)

لیبس رب  لهج  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دراد ، دوجو  زین  ملع  اب  ّداضتم 
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، دشاب دوخ  یلصا  ترطف  یتاذ و  جازم  رب  هک  تسا  نیا  هب  ای  يزیچ  ره  تحـص  اریز  تسا . یناسفن  ضرم  لهج ، عون  نیا  و  هکلم ؛ مدع و 
. دشاب مه  يوق  ابیز و  جازم ، تّحص  نتشاد  رب  هوالع  هکنیا  دننام  دنک ، بسک  مه  يوناث  تالامک  تحـص ، نآ  هارمه  هک  تسا  نیا  هب  ای 

ءاوتـسا جازم و  لادـتعا  زا  تسا  تراـبع  ندـب  تّحـص  اریز  تسه ؛ مه  ندـب  بیکرت  رد  هکلب  تـسین  ندـب  جازم  رد  طـقف  تّحـص  نـیا  و 
نراقم زین  تّوق ، مادنا و  بسانت  ییابیز و  دـننام  يروما  اب  یندـب ، رما  ود  نیا  نتـشاد  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رد  تّحـص  لامک  و  بیکرت .

. دشاب
جراخ ینعم  اهیف  سیل  و  یلصألا ، اهجازم  یلوألا و  اهترطف  یلع  نوکت  نأ  یه  و  یلوأ - ۀحص  نیهجو : یلع  سفنلا  ۀحص  کلذک  ( 443)

. ۀقیقحلا مولعلا  یه  و  ۀحصلا ، کلتب  اهل  دعتست  یتلا  ۀیلامکلا  دئاوزلا  اهل  لصحت  نأ  یه  و  ۀیناث - ۀحص  و  ۀمءالملا . نع 
دوخ یلـصا  جازم  یلّوا و  ترطف  رب  سفن  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  یلوا - تحـص  تسا : هجو  ود  رب  سفن  تحـص  روطنیمه  ( 443)
رطاخ هب  سفن  هک  ار  يوناث  تالامک  سفن  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هک  مّود - تّحـص  و  دشابن . نآ  رد  تمئالم  زا  جراخ  ییانعم  و  دـشاب ،

. یقیقح مولع  زا  تسا  ترابع  تالامک  نیا  و  دشاب ، اراد  تساهنآ  دعتسم  لّوا  تحص 
، اضیرم ندـبلا  ناک  هتاذـب ، هل  یتلا  لاـعفألا  هترطف و  یـضتقم  عنمف  هترطف ، هیـضتقت  ـال  بیرغ  رمأ  هیف  ثدـح  اذإ  ندـبلا  نأ  اـمک  و  ( 444)

. ۀضیرم تناک  ۀیلصألا ، اهترطف  یلع  اّینبم  نوکی  نأ  بجی  امل  ۀفلاخملا  ۀلطابلا  ءارآلا  تدقتعا  اذإ  سفنلا  کلذک 
عنم ار  نآ  یتاذ  لاعفا  ندـب و  ترطف  ياضتقم  تسین و  ندـب  ترطف  ياـضتقا  هک  یبیرغ  رما  نآ  رد  هاـگره  ندـب  هک  روطناـمه  و  ( 444)

رب تسا  بجاو  هک  تسا  يزیچ  فلاخم  هک  دزرو  داقتعا  یلطاب  ءارآ  هب  سفن  هاگره  روطنیمه  دوشیم ؛ ضیرم  دوش ، ثداـح  دـنکیم ،
. دوشیم ضیرم  سفن  تروص  نآ  رد  دشاب ، ینتبم  سفن  یلصا  ترطف 

عم نأ  یناثلا  و  ملعلا ، نع  ۀـیلاخ  سفنلا  نأ  امهدـحأ  نیهجو : نم  هلباقم  ملعلا و  فالخ  هیف  نأل  ابّکرم  لـهجلا  اذـه  یمـس  اـمنإ  و  ( 445)
عقی دـق  و  طسوأ ، دـح  ریغ  نم  هل  سفنلل  اناعذإ  ءادـتبا و  عقی  دـق  لـهجلا  نم  عونلا  اذـه  و  ملعلا . دـض  اـهیف  ثدـح  دـق  ملعلا  نع  اـهولخ 

نئاکلا و  طسو . هل  امیف  وأ  هل ، طسو  امیف ال  نوکی  نأ  امإ  یسایق  باستکاب  نئاکلا  و  یسایق . باستکاب 
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هنیعب وه  هیف  طسولا  نوکی  نأ  امإ  کلذ  عیمج  و  ۀبیرغلا . ءایشألا  نم  وأ  ۀبسانملا  ءایـشألا  نم  هیف  طسوألا  دحلا  نوکی  نأ  امإ  طسو  هل  امیف 
. هنیعب وه  سیل  وأ  هنیعب ، قداصلا  سایقلا  طسوأ 

بجوم قح  هلباقی  نوکی  وأ  ایلک ، ناک  نإ  طـقف  لوـألا  لکـشلا  یف  عقی  و  اـبجوم ، وه  نوکیف  بلاـس  قح  هلباـقب  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی  ـال  و 
. ایلک ناک  نإ  اعم  یناثلا  لوألا و  لکشلا  یف  عقی  و  ابلاس ، وه  نوکیف 

لّوا دراد : دوجو  ملع  لباقم  ملع و  فالخ  تهج  ود  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  بّکرم  لهج  رطاـخ  نیا  هب  لـهج ، عون  نیا  ( 445)
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لهج عوـن  نیا  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  نآ  رد  ملع  ّدـض  ملع ، زا  ندوـب  یلاـخ  رب  هوـالع  هکنآ ، مّود  و  تسا ؛ یلاـخ  ملع  زا  سفن  هـکنآ 
یـسایق باستکا  اب  هچنآ  و  ددرگیم . لصاح  یـسایق  باستکا  اب  یهاگ  و  دوشیم ، لصاح  سفن  يارب  طسوا  ّدـح  نودـب  ائادـتبا و  یهاگ 

هک تسا  يزیچ  دروم  رد  هچنآ  و  دراد . طـسو  هک  تسا  يزیچ  دروم  رد  اـی  درادـن  طـسو  هک  تسا  يزیچ  دروم  رد  اـی  دوـشیم ، لـصاح 
طسوا ّدح  انیع  نآ  رد  طسوا  ّدح  ای  دراوم  نیا  مامت  رد  و  تسا . بیرغ  ءایشا  زا  ای  تسا  بسانم  ءایشا  زا  نآ  رد  طسوا  ّدح  ای  دراد ، طسو 

تسا هبلاس  قح  نخـس  نآ ، لباقم  ای  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  سایق  نیا  و  تسین . قداص  یـسایق  طسوا  ّدح  انیع  ای  تسا ، قداص  یـسایق 
، نآ لباقم  هکنیا  ای  و  تسا ؛ هدـش  عقاو  لوا  لکـش  رد  دـشاب  یّلک  رگا  هک  دوب ، دـهاوخ  ياهبجوم  سایق  سایق ، دوخ  تروص  نیا  رد  هک 

. تسا هدش  عقاو  مّود  لّوا و  لکش  رد  دشاب  یّلک  رگا  هک  تسا  ياهبلاس  سایق  سایق ، دوخ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هبجوم  قح  نخس 
یتح لک ب ا  نأ  نظف  عدـتخا  عاطقنا و  ریغب  ناـک  نم ب ا و  ءیـش  ـال  هنأ  وه  قحلا  ناـک  اذإ  لوقنف : بجاولا  عادـخنالاب  أدـبنل  و  ( 446)

نأ نکمی  دـق  هبذاک و  يربکلا  يرغـصلا و  نوکت  نأ  نکمی  دـقف  طسوألا ج ، هدـح  سایقب  کلذ  ناک  و  قحلل ، ةداـضملا  ۀـیاغ  یف  نوکی 
جتنأ لک ج ا ، لک ب ج ، نأ  ذخأ  و  هیلع ا ، لمحی  یلع ب و ال  لمحی  ائیـش ال  ناک ج  اذإف  لوألا  مسقلا  امأ  ۀبذاک . طقف  امهادحإ  نوکت 
ضعب صتخی  نأ  بجو  الإ  کلذ و  نم  دـحاو  یف  اقفتی  نأ  زوجی  و  هیلع . نالمحی  اـم ال  ل ا  بل ، نأ  دـب  ـال  هنإـف  نکمم : اذـه  و  لـطابلا .

لک یف  نوکی  نأ  نکمم  ریغ  ب  هلک ، یلع  نم ب ال  اّم  ضعب  یلع  لمحی  امنإ  ناک ج  نإ  کلذـک  و  طسو . ءاجف  فرط  باـجیإب  کـلذ 
ۀبذاک لک ب ج  انلوق  نوکیف  اـهلک ، یف  طـسو  ـالب  ۀـمدقم  نـأل ب ا  نیاـبی ب ، اـمم  يأ  ۀـتبلأ - ءیـش  هلک  یف  نوکی  نأ  وأ  ۀـتبلأ ؛ ءیش 
نوکت نأ  الإ  نکمی  الف  ۀـقداص ، طقف  امهادـحإ  تناک  نإ  امأ  و  هدـحو . ءزجلاـب  وأ  اـعم ، ءزجلا  لـکلاب و  اـمإ  ۀـبذاک  لـک ج ا  و  ءزجلاـب ؛

ۀبولسم یلع ج و  ۀبجوم  نوکت  اهنکل  ب ، ناعوضوم ج ، اهل  ۀلومحم و  ضرفن ا  نأ  اذه  لاثم  و  يربکلا .
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نأ وه  الطاب و  جـتنأ  قحلا ، وه  لک ج ا و  و  لطابلا ، وه  لک ب ج و  لیق  نإف  رخآلا . یلع  امهدـحأ  لمحی  ج ال  ب ، عاـطقنا ،؛ ـالب  نع ب 
. الطاب الإ  جتنت  ةداملا ال  هذه  نإف  عاطقنا ، ریغب  وأ  عاطقناب  باجیإلا  بلسلا و  اذه  ناک  ءاوس  و  لک ب ا .

هیضق نیا  تسین و  فلا » « » ب  » چیه هک  دشاب  نیا  قح  هاگره  مییوگیم : و  دراد ، ترورض  هک  مینکیم  عورش  یبلطم  اب  اجنیا  رد  ( 446)
نیا و  دشاب ؛ قح  اب  ّتیدض  تیاغ  رد  قیرط  نیا  زا  تسا و  فلا » « » ب  » ره هک  دنک  نامگ  هداتفا و  اطخ  هب  صخـش  و  دشاب ، عاطقنا  نودـب 
یکی تسا  نکمم  و  دنشاب ، بذاک  ود  ره  يربک  يرغص و  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دشاب ، ج »  » نآ طسوا  ّدح  هک  دشاب  یسایق  ار  رما 

و دوشن ، لمح  نآ  رب  زین  فلا »  » دوشن و لمح  ب »  » رب هک  دـشاب  يزیچ  ج »  » هاگره هک  تسا  نینچ  لّوا  مسق  اـّما  دـشاب . بذاـک  ود  نآ  زا 
يزیچ راـچان  اریز  تسا : نکمم  نیا  و  دریگب . لـطاب  يهجیتن  و  تسا ، فلا » « » ج  » ره و  تسا ، ج » « » ب  » ره هک  دـنک  ضرف  نینچ  صخش 

یـضعب تسا  مزال  هنرگو  دنـشاب  هتـشاد  قافتا  ود  نیا  زا  یکی  رد  هک  تسا  زیاج  و  دنوشیمن . لمح  نآ  رب  فلا »  » هن و  ب »  » هن هک  تسه 
هن دوش  لمح  ب »  » زا یـضعب  رب  طقف  ج »  » رگا روطنیمه  دیایب . مزال  طسوا  ّدح  و  دشاب ، هتـشاد  صاصتخا  فرط  کی  باجیا  هب  اهنیا  زا 
اریز تسا ،- نیابم  ب »  » اب هک  يزیچ  ینعی  دشاب - نآ  مامت  رد  يزیچ  ای  دشاب ، يزیچ  ره  رد  ب »  » هک تسا  نکمم  ریغ  هتبلا  و  نآ ، ّلک  رب 

بذاک يهیئزج  تروص  هب  تسا  ج » « » ب  » ره هک  ام  نخـس  نیا  سپ  تسا ؛ طسو  نودب  يهمدقم  اهنآ  يهمه  رد  تسا 368  فلا » « » «ج
ود زا  یکی  طـقف  دـشاب  رارق  رگا  اـّما  تسا . بذاـک  هیئزج ، تروص  هب  طـقف  اـی  هیئزج ، هّیلک و  تروص  هب  اـی  تسا  فلا » « » ج  » ره تسا و 

« فلا  » مینک ضرف  اـم  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  لاـثم  369 و  دشاب . قداص  يربک  هکنآ  رگم  درادـن  ناکما  نیا  دـشاب ، قداص  همدـقم 
و ب »  » و دوشیم ؛ بلـس  عاطقنا  نودـب  ب »  » زا دوشیم و  باجیا  هب  لـمح  ج »  » رب نکل  دراد ، ار  ج »  » و ب »  » عوضوم ود  تسا و  لومحم 
، تسا قـح  هک  تسا ، فـلا » « » ج  » ره و  تسا ، لـطاب  هـک  تـسا ، ج » « » ب  » ره دوـش : هـتفگ  رگا  سپ  دـنوشیمن . لـمح  رگیدـکی  رب  «ج »
؛ تسا ناسکی  دشاب ، عاطقنا  نودب  ای  عاطقنا  اب  باجیا  بلس و  هکنیا  و  تسا . فلا » « » ب  » ره زا : تسا  ترابع  هک  دهدیم  لطاب  يهجیتن 

. دنکیمن دیلوت  لطاب  يهجیتن  زج  هدام  نیا  اریز 
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. لوألا لکشلا  یف  الإ  نوکی  و ال  بجوملا ، یلکلا  داقتعا  یف  ۀعدخ  عقوی  يذلا  سایقلا  ءاطعإ  هجو  وه  اذهف  ( 447)
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. درادن ناکما  لوا  لکـش  رد  زج  نیا  و  تسا ؛ هجو  نیا  رب  دنکیم  دیلوت  یلک  يهبجوم  تروص  هب  اطخ  داقتعا  هک  یـسایق  نیاربانب  ( 447)
370

ناک اذإ  هنإف  نیتبذاک : نیتمدـقم  نع  لوألا  لکـشلا  یف  نوکیف  طسو ، يذ  ریغ  بلاس  یلکب  بکرملا  لهجلل  عقوملا  ساـیقلا  اـمأ  و  ( 448)
نوکت نأ  نکمی  و  نم ب ا . ءیش  جتنأ ال  نم ج ا ، ءیـش  و ال  لک ب ج ، لیقف  نم ب ج ، ءیـش  ناک ال  ۀطـساو و  الب  لک ب ا  لک ج و 

و انلق . امک  امه  و  بل ، تابجوملا  نع ج و  تابولـسملا  نم  ذئنیح  نکتل ا  و  ۀـقداص . يربکلا  الوأ  عضنلف  تناک . امهتیأ  ۀـقداص  امهادـحإ 
، قدص وه  نم ا ج و  ءیش  و ال  بذک ، وه  و  لک ب ج ، لیق  نإف  يرغـصلا .- یه  و  ابذاک - لک ب ج  انلوق  نوکی  نأ  بجیف  نکمم . اذه 

ۀلاحم جـتنأ ال  نم ج ا  ءیـش  لک ب ج و ال  لیقف  لک ج ا  لک ب ج و  نأ  قحلا  ناک  اذإ  هنإف  ۀـقداص : يرغـصلا  عضنل  و  بذـکلا . جـتنأ 
. جل واسم  وأ  تحت ج  ب  اعم ، بل و ج  ابجوم  نوکت ا  نأ  یه  ةداملا  هذه  و  قحلل . اداضم  ابلاس 

فیلأت بذاک  يهمدقم  ود  زا  لّوا  لکـش  رد  دنکیم ، دیلوت  طسویب  يهّیلک  يهبلاس  يهیـضق  کی  هب  بکرم  لهج  هک  یـسایق  اّما  ( 448)
، تسا ج » « » ب  » ره دوش  هتفگ  و  تسین ، ج » «، » ب  » چـیه و  طسو ، نودـب  تسا  فلا » «، » ب  » ره و  ج »  » ره هک  دوش  ضرف  هاگره  دوشیم :
، دشاب قداص  همدـقم  ود  زا  یکی  هک  دراد  ناکما  اجنیا  رد   371 تسین . فلا » « » ب  » چیه هک  دـهدیم  هجیتن  تسین ، فلا » «، » ج  » چـیه و 
و دوشیم ، باجیا  ب »  » رب دوشیم و  بلـس  ج »  » زا فلا »  » تروص نیا  رد  تسا . قداـص  يربک  مینکیم  ضرف  ادـتبا  دـشاب . هک  مادـکره 

ترابع هک  تسا - ج » « » ب  » ره هک  نخس  نیا  تروص  نیا  رد  تسا  مزال  تسا . نکمم  نیا  372 و  میتفگ ، هک  دنشاب  روطنامه  ج » « » «ب
« فلا « » ج  » چـیه و  تسا ؛ بذاـک  همدـقم  نیا  و  تسا ، ج » « » ب  » ره دوش  هتفگ  رگا  تروص  نیا  رد   373 دشاب . بذاک  تسا - يرغـص  زا 

دـشاب نیا  تقیقح  هاگره  تسا : قداص  يرغـص  مینکیم  ضرف  کنیا  دوب . دهاوخ  بذاک  هجیتن  تسا ، قداص  همدقم  نیا  374 و  تسین ،
اب راـچان  هجیتـن ، تروص  نیا  رد  تسین  فلا » « » ج  » چـیه تسا و  ج » « » ب  » ره هک  دوـش  هتفگ  و  تسا ، فـلا » « » ج  » ره و  ج » « » ب  » ره هک 

ج»  » اب يواسم  اـی  ج »  » تحت ب »  » و هدـش ، باـجیا  مهاـب  ج »  » و ب »  » رب فلا »  » هک تسا  ناـمه  هداـم  نیا  و  دوب . دـهاوخ  ّداـضتم  تقیقح 
375 دشاب .

. طسو تاذ  ریغ  ۀمدقمب  نوکی  بکرملا ال  لهجلا  نکل  ( 449)
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376 دوشیمن . لصاح  طسو  نودب  يهمدقم  زا  بّکرم  لهج  نکل  ( 449)
تبلـس ۀـبلاسلا و  تبجوأف  قدـصلا  یلإ  اّدر  اذإ  امهنأل  کلذ  نکمی  ـالف  لـکلاب ، ناـتبذاک  ناتمدـقملا  یناـثلا و  لکـشلا  یف  اـمأ  و  ( 450)

ادر نإف  نم ب ا ، ءیـش  اتجتنأ ال  ۀیلکلاب و  نیتبذاک  اتناک  نم ا ج و  ءیـش  لک ب ج و ال  نإ  الوأ  لیق  اذإ  هنإف  هنیعب : کلذ  اجتنأ  ۀبجوملا 
نم ب ا. ءیش  هنأ ال  وه  و  هنیعب - کلذ  اتجتنأ  لک ا ج  نم ب ج ، ءیش  لیقف ال  قدصلا  یلإ 

قداص يایاضق  هب  همدـقم  ود  نیا  هاـگره  اریز   377 درادـن . ناکما  دنـشاب ، بذاک  یلک و  همدـقم  ود  ره  رگا  مّود ، لکـش  رد  اـّما  ( 450)
ره هک  دوش  هتفگ  ادـتبا  هاگره  الثم  دـیآیم . تسد  هب  هجیتن  نامه  انیع  و  ددرگیم ، هبلاس  هبجوم  و  دوشیم ، هبجوم  هبلاس  دـنوش ، لیدـبت 

رگا تسین ؛ فلا » « » ب  » چیه هک  دنهدیم  هجیتن  دنشاب ، بذاک  هّیلک و  ود  ره  همدقم  ود  نیا  و  تسین ، ج » « » فلا  » چیه و  تسا ، ج » « » «ب
ار لبق  يهجیتن  نامه  انیع  تسا ، ج » « » فلا  » ره و  تسین ، ج » « » ب  » چیه هک  دوش  هتفگ  دنوش و  لیدـبت  قداص  يایاضق  هب  همدـقم  ود  نیا 

. تسین فلا » «، » ب  » چیه زا  تسا  ترابع  هک  دننکیم  دیلوت 
ادر نإف  نم ب ا . ءیش  اتجتنأ ال  ۀیلکلاب و  نیتبذاک  اتناک  لک ا ج و  نم ب ج ، ءیـش  هنأ ال  وه  بذاکلا  سایقلا  ناک  نإ  کلذک  و  ( 451)

. امئاد ۀقداص  مسقلا  اذه  ۀجیتن  نذإف  هنیعب . کلذ  اتجتنأ  نم ا ج  ءیش  لک ب ج و ال  لیقف : قدصلا  یلإ 
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یلک و همدـقم  ود  ره  و  تسا ، ج » « » فـلا  » ره و  تسین ، ج » « » ب  » چـیه هک  دـشاب  تروـص  نیا  هـب  بذاـک  ساـیق  رگا  روـطنیمه  ( 451)
ره دوش : هتفگ  دنوش و  لیدبت  قداص  يایاضق  هب  همدقم  ود  نیا  رگا  تسین . فلا » « » ب  » چیه هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  هجیتن  دنـشاب ، بذاک 

. دوب دـهاوخ  قداص  امئاد  مسق  نیا  يهجیتن  نیاربانب  دـمآ . دـهاوخ  تسد  هب  انیع  هجیتن  نامه  تسین ، ج » « » فلا  » چـیه و  تسا ، ج » « » «ب
378

و ضعب ا ج ؛ ضعب ب ج ، ناک  اذإ  هنإف  ۀعطقنم . ریغ  ۀبجوم  یلع  ۀعدخلا  سایق  هنم  عقی  نأ  نکممف  ءزجلاب  بذـکلا  ناک  نإ  امأ  و  ( 452)
لک ا ج: نم ب ج ، ءیش  لیقف ال  لک ب ا  ناک 

. ۀلاحم ۀبذاک ال  ۀجیتنلا  ءزجلاب و  نیتبذاک  ناتمدقملا  تناک  نم ا ج ، ءیش  لک ب ج و ال  لیق  وأ 
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هاگره درک . ذخا  تسا  عطقنم  ریغ  يهبجوم  نآ  يهجیتن  هک  یطلغ  سایق  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  دشاب  ییزج  هیـضق ، بذک  رگا  اما  ( 452)
چیه دوش : هتفگ  رگا  تروص  نیا  رد  تسا ؛ فلا » « » ب  » ره و  تسا ، ج » « » فـلا  » یـضعب و  تسا ، ج » « » ب  » یـضعب هک  مینک  ضرف  نینچ 

تامدـقم تروـص  نیا  رد  تسین ، ج » « » فـلا  » چـیه و  تسا ، ج » « » ب  » ره هک : دوـش  هتفگ  اـی  تسا ؛ ج » « » فـلا  » ره و  تـسین ، ج » « » «ب
. دوب دهاوخ  بذاک  راچان  هجیتن  دنابذاک و  ییزج 

لک ا ج. لک ا ب ، نأل  نوکی ج  لک ب  نأ  نّیبف  لک ا ج  انلاثم  یف  ناک  اذإ  هنإف  طقف : امهادحإ  یف  بذکلا  نوکی  نأ  زوجی  دق  و  ( 453)
نم ءیش  ناکف ال  نم ا  ءیش  یلع  الومحم  سیل  ناک ج  نإ  اضیأ  و  بذکلا . جتنأ  نم ب ج ، ءیش  لک ا ج و ال  لیقف  هذه  یف  بذک  نإف 

. بذکلا جتنأ  لک ب ج  نم ا ج ، ءیش  لیق ال  نإف  نم ب ج . ءیش  ۀلاحم ال  نوکیف ال  ا ج 
ج» « » ب  » ره هک  تسا  نشور  دشاب ، ج » « » فلا  » ره روکذم  لاثم  رد  هاگره  دـشاب : بذاک  همدـقم  ود  زا  یکی  طقف  هک  تسا  زیاج  ( 453)
، تسین ج » « » ب  » چیه و  تسا ، ج » « » فلا  » ره هک : دوش  هتفگ  دـشاب و  بذاک  نیا  رگا  تسا . ج » « » فلا  » ره و  ب » « » فلا  » ره اریز  تسا ،

دهاوخن ج » « » ب  » چیه راچان  نیاربانب  دشابن ، ج » « » فلا  » چیه و  دشابن ، لمح  لباق  فلا »  » رب ج »  » رگا نینچمه  دوب . دـهاوخ  بذاک  هجیتن 
. دوب دهاوخ  بذاک  هجیتن  تسا ، ج » « » ب  » ره و  تسین ، ج » « » فلا  » چیه دوش  هتفگ  رگا  و  دوب .

- بذک وه  و  نم ا ج - ءیـش  و ال  لک ب ج ، لیق  نإف  ج . نأل ب ا ، نم ا ج  ءیـش  هنأ ال  ذئنیح  بذک  لک ب ج  ناک  نإ  اضیأ  و  ( 454)
. بذکلا جتنأ 

ج» « » ب  » و تسا ، فلا » « » ب  » اریز دوب ، دهاوخن  ج » « » فلا  » چـیه تروص  نیا  رد  دـشاب ، بذاک  تسا  ج » « » ب  » ره رگا  نینچمه  ( 454)
. دوب دهاوخ  بذاک  هجیتن  دشاب - بذاک  نیا  و  تسین - ج » « » فلا  » چیه و  تسا ، ج » « » ب  » ره دوش  هتفگ  رگا  و  تسا ؛

لکـشلا یف  طسو  يذ  یلک  بجوم  یف  هعقوی  اـمب  أدـبنل  و  طـسو . تاذ  ۀیـضقب  بکرملا  لـهجلل  عقوملا  ساـیقلا  یف  نـآلا  ملکتنلف  ( 455)
: لوقنف لّوالا ،] ]

ثحب دنکیم  دیلوت  بکرم  لهج  رادطسو ، يهیضق  قیرط  زا  هک  یسایق  يهرابرد  کنیا  ( 455)
307 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دیلوت بکرم  لـهج  رادطـسو ، يهیلک  يهبجوم  يهیـضق  رد  لوا 379  لکـش  رد  هک  مینکیم  زاـغآ  یـسایق  زا  ار  ثـحب  نـیا  و  مـینکیم ؛
: مییوگیم سپ  دنکیم 

وه قحلا و  جتنأ  یتح  لک ج ا  لک ب ج ، الثم  ناکف  نیتبجوم ، نیتیلک  نم  ۀلاحم  قحلا ال  سایق  ناک  ابـسانم ، طسوألا  ناک  اذإ  امأ  ( 456)
. فیلأتلا جتنی  ملف  نیتبلاس  اتراص  الإ  و  اعیمج ، نیتمدقملا  یف  بذکی  نأ  نکمی  الف  قحلل  داضملا  جتنأ  یتح  هیف  طلغ  امل  و  لک ب ا .

و تسا ، ج » « » ب  » ره الثم   380 دوشیم ، لیکـشت  هیلک  يهبجوم  يهمدقم  ود  زا  راچان  قح  سایق  دشاب ، بسانم  طسوا  دح  هاگره  ( 456)
، هجیتـن بیترت  نیا  هب  دـتفا و  قاـفتا  یطلغ  ساـیق  نیا  رد  رگا  و  تسا . فـلا » « » ب  » ره هک  تسا  نیا  قـح  يهجیتـن  تسا ، فـلا » « » ج  » ره
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هبلاـس همدـقم  ود  نآ  تروـص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـشاب ، همدـقم  ود  ره  بذـک  زا  یـشان  طـلغ  نیا  هـک  درادـن  ناـکما  دـشاب ، قـح  فـالخ 
381 دهدیمن . هجیتن  فیلأت  تئیه  دندرگیم و 

یف ابلاس  نوکی  نأ  زوجی  ام  بذکلا  یلإ  دّری  نأ  نکمی  امنإ  لب  جتنی ، الف  ۀبلاس  ریـصتف  يرغـصلا  یف  بذـکی  نأ  نکمی  اضیأ  و ال  ( 457)
. طقف يربکلا  یف  نوکی  نأ  نکمی  امنإ  بلاسلا  بذکلاف  لوألا . لکشلا  وه  لکشلا  ذإ  ۀلاحم ، يربکلا ال  وه  لکشلا و 

نیا رد  هک  ياهمدقم  هک  دراد  ناکما  طقف  هکلب   382 دهدن ؛ هجیتن  هتشگ و  هبلاس  هدوب و  بذاک  يرغص  هک  تسین  نکمم  نینچمه  ( 457)
383 تسا . لوا  لکـش  ثحب  دروم  لکـش  اریز  يربک ؛ زا  تسا  تراـبع  راـچان  نآ  دـشاب و  هدوب  بذاـک  دـشاب  هبلاـس  تسا  زیاـج  لـکش 

. دراد ناکما  يربک  رد  طقف  هبذاک  يهبلاس  نیاربانب 
لثم بل  نیاـبم  هنأ  ـالإ  لـثم ب  عوضوم ل ا  ج  لـک ب ، یلع  ۀـلومحم  نوـکت ا  نأ  نکمیف  ابـسانم  سیل  طـسوألا  ناـک  اذإ  اـمأ  و  ( 458)

نم ءیش  قحلا ال  و  بذکلا . جتنأ  بذک - وه  و  نم ج ا - ءیـش  و ال  بذک - وه  و  لک ب ج - لیق  نإف  ناویحلا . تحت  سرفلا  ناسنإلا و 
. ابسانم طسوألا  سیلف  ۀتبلأ ، جتنی  اذه ال  و  لک ج ا ، ب ج و 

، دشاب فلا »  » عوضوم ب »  » لثم زین  ج »  » دشاب و لومحم  ب »  » ره رب  فلا »  » هک تسا  نکمم  دـشابن ، بسانم  طسوا  دـح  هاگره  اما  ( 458)
ناسنا و دننام  دشاب ؛ نیابم  ب »  » اب ج »  » هکنیا زج 

308 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
بذاک زین  نیا  و  تسین - فلا » « » ج  » چـیه و  تسا - بذاـک  نیا  و  تسا - ج » « » ب  » ره دوش  هتفگ  رگا  نیارباـنب   384 ناویح . تحت  بسا 

سپ دـهدیمن  هجیتن  هتبلا  نیا  و  تسا ، فلا » « » ج  » ود ره  تسین و  ج » « » ب  » چـیه هک  تسا  نیا  قح  و  دوب . دـهاوخ  بذاـک  هجیتن  تسا -
. تسین بسانم  نآ  طسوا  ّدح 

ناک ج، و  اهل ، ۀعوضوم  تحت ا و  تناک ب  تحت ا و  نکت ج  مل  اذإ  هنإف  ۀـبذاک : يرخألا  ۀـقداص و  امهادـحإ  نوکت  نأ  نکمی  و  ( 459)
نم ب ا. ءیش  هنأ ال  وه  و  بذاک ، امهنم  جتنأ  اقداص ، ناک  نم ج ا و  ءیش  لیق و ال  مث  ابذاک ؛ ناک  لک ب ج  لیق  اذإف  نیتنیابتم ، ب 

دـشابن و فلا »  » تحت ج »  » هک تسا  تروص  نیدـب  نآ  و  دـشاب : بذاـک  يرگید  قداـص و  همدـقم  ود  زا  یکی  هک  تسا  نکمم  و  ( 459)
نیا و  تسا ، ج » « » ب  » ره مییوگب : رگا  تروـص  نیا  رد  دنـشاب ؛ نیاـبتم  ب »  » و ج »  » دـشاب و فـلا »  » عوـضوم هدوـب و  فـلا »  » تحت «ب »
چیه زا : تسا  ترابع  هک  دیآیم  تسد  هب  بذاک  يهجیتن  همدقم  ود  نیا  زا  دشاب ، قداص  نیا  و  تسین ، فلا » « » ج  » چیه و  دـشاب ؛ بذاک 

. تسین فلا » « » «ب
نأ امهرمأ  نم  ناب  دـق  لکلا  یف  نیتبذاکلا  نإف  بسانم - ریغ  وأ  ابـسانم  ناک  ءاوس  طسوألا - یف  یناثلا  لکـشلا  یف  کلذ  لثم  اـمأ  ( 460)

. ۀلاحم ۀقداص ال  امهتجیتن 
البق هک  تسا  يوحن  نامه  بسانمان - ای  دـشاب  بسانم  طسوا  ّدـح  هاوخ  طسوا - ّدـح  رظن  زا  مّود  لکـش  رد  لاـثم  نیمه  لـثم  اـّما  ( 460)

385 دننکیم . دیلوت  قداص  يهجیتن  راچان  بذاک  يهیلک  همدقم  ود  لکش  نیا  رد  هک  دش  نشور 
لک لک ا ج ، لک ب ج ، نوکی  نأ  لثم  ۀعدخلا  سایق  هنم  عقی  نأ  نکمأ  تناک ، امهتیأ  لکلا  یف  ۀبذاک  امهادـحإ  تناک  اذإ  امأ  و  ( 461)

نیتمدقملا يدحإ  و  بذک ، وه  نم ب ا و  ءیـش  جتنأ ال  تناک ، امهتیأ  يرخألا  تبلـس  قدصلا و  یلع  نیتمدقملا  يدحإ  تّرقأ  نإف  ب ا .
. ۀقداص

، دوش لصاح  یطلغ  سایق  مود  لکـش  زا  هک  دراد  ناکما  دشاب ، هبذاک  يهیلک  دشاب - هک  مادـکره  همدـقم - ود  زا  یکی  هاگره  اّما  ( 461)
میراد و هگن  دوخ  لاـح  هب  ار  همدـقم  ود  زا  یکی  رگا  تسا . فلا » « » ب  » ره و  تسا ، ج » « » فـلا  » ره و  تسا ، ج » « » ب  » ره هکنیا : دـننام 

ار مادکره  ار ، يرگید 
309 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
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386 تسا . قداص  تامدقم  زا  یکی  هکیلاح  رد  تسا ، بذاک  هک  تسین ، فلا » « » ب  » چیه هک  دهدیم  هجیتن  مینک ، بلس  میهاوخب ، هک 
ابلاس یناثلا  ایلک و  ابجوم  ناک  اـمهیأ  ذـخأف  لـک ب ا ، ضعب ب و  یف  ضعب ا و  یف  نوکی ج  نأ  لـثم  ءزجلا  یف  ناـتبذاکلا  اـمأ  و  ( 462)

بلاس و قحلا  ۀـعدخلا و  سایق  امأ  و  لک ب ج . نم ا ج و  ءیـش  ال  وأ : نم ب ج  ءیـش  لک ا ج و ال  لاقی  نأ  لثم  بذـکلا ، جـتنأ  ایلک ،
. لوألا لکشلا  یف  الإ  نوکی  اذه ال  نأ  ناب  دقف  بسانم ، طسوتملا  بجوم و  نظلا 

ب»  » ره دوش و  لـمح  ب »  » زا یـضعب  رب  و  فلا »  » زا یـضعب  رب  ج »  » هکنیا دـننام  دـنبذاک ، يهیئزج  روـطهب  هک  ياهمدـقم  ود  اـّما  ( 462)
هتفگ هکنیا  دننام  دننکیم ، دیلوت  بذاک  يهجیتن  دوش ، ذخا  هبلاس  يرگید  یلک و  همدقم  ود  زا  یکی  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ فلا » »

387 تسا . ج » « » ب  » ره تسین و  ج » « » فلا  » چیه ای : تسین  ج » « » ب  » چیه تسا و  ج » « » فلا  » ره دوش :
نکمی امنإ  و  اقداص ، یقبیف  قداصلا  سایقلا  یف  ناک  يذـلا  اهباجیا  یلع  ّرقت  نأ  بجی  يرغـصلا  نأ  اذـه  دـض  یف  هانلق  اـمب  نّیب  و  ( 463)

. يربک ۀبذاک  يرغص و  ۀقداص  نم  الإ  نذإ  نکمی  الف  بجوملا  یلإ  اهعجر  يربکلا و  بلق 
زج بسانم  طسوا  دح  و  طلغ ، یّنظ و  یباجیا  يهمّدـقم  قداص و  يهبلاس  يهمّدـقم  اب  هک  تسا  نشور  دـش  نایب  هک  روطنامه  اّما  ( 463)

دوخ یباجیا  تلاح  رب  يرغـص  تسا  مزال  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  عضو  نیا  ّدض  صوصخ  رد  هچنآ  زا  و  درادـن . دوجو  لّوا  لکـش  رد 
زا زج  یـسایق  نینچ  نیاربانب  دوش - لیدـبت  هبجوم  هب  هتفای و  رییغت  يربک  هک  تسا  نکمم  طقف  و  ددرگ ، اقبا  تشاد  قداـص  ساـیق  رد  هک 

388 دوشیمن . فیلأت  بذاک  ياربک  قداص و  يارغص 
یف ابذـکی  نأ  نکمیف  قحلا ، جـتنی  سایق  نیفرطلا  یلإ  ۀـقداصلا  هتبـسن  نم  دـقعنی  ثیحب ال  بسانم و  ریغ  طسوألا  دـحلا  ناک  نإـف  ( 464)

ءیـش ناک ال  لک ج ا و  ناک  نإ  هنإف  اهدحو . يربکلا  بذکت  نأ  نکمی  و ال  اهدحو ، يرغـصلا  بذـکت  نأ  نکمی  و  اعم ، ۀـعدخلا  سایق 
نإ و  لک ب ا . نأ  وه  ابذاک و  جـتنأ  اقداص ، ناک  لک ج ا و  و  ابذاک ، ناک  نإ  لک ب ج و  لیق  نإف  نم ب ا . ءیـش  ـال  ناـک و  نم ب ج ،
نإف نم ب ج . ءیش  نوکی  الأ  نکمی  و  ا ، وه ]  ] ج نم ب ، ءیش  ناک ال  اذإ  لک ب ج  نوکی  نأ  نکمیف  قحلا ، وه  نم ج ا  ءیـش  ناک ال 

لک لیق  اقح و  لک ب ج  ناک 
310 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

طـسوأ نم  جـتنی  نأ  نکمی  هنإف  هبذـک ، یف  ایئزج  ناک  نإ  امأ  و  بسانم . نم  الطاب  جـتنأ  ناک  هنالطب - یف  ایلک  ناک  و  الطاب - ناـک  ج ا و 
نوکت ثیح  هنإـف  بساـنم : نع  ـال  ابذـک  جـتنأ  یلکلا ، باـجیإلا  یلإ  ناتمدـقملا  تلقنف  نم ب ج  ءیـش  نکی  مل  نإ  اـمأ  و  بساـنم . ریغ 

لدب ا. یقیسوملا  لدب ج و  ملعلا  لدب ب و  ناویحلا  لوألا  لاثم  کلذ . عم  ابسانم  طسوألا  نوکی  ۀبلاس ال  يرغصلا 
یفف لدب ا . ناویحلا  لدب ج و  رظانملا  لدب ب و  یقیـسوملا  ثلاثلا  و  لدب ا . رظانملا  لدب ج و  ملعلا  لدـب ب و  یقیـسوملا  یناثلا  لاثملا  و 
اعیمج ناتمدـقملا  نوکت  ثلاثلا  یف  و  ءزجلا ؛ یف  ۀـبذاک  يربکلا  یناـثلا  مسقلا  یف  و  ۀـبذاک . يرغـصلا  نوکت  نأ  نم  دـب  ـال  لوـألا  مسقلا 

. ناویح وهف  یقیسوم  لکف  ناویح ، وهف  رظانملا  ملع  لک  و  رظانملا ، ملع  وهف  یقیسوم  لک  نوکیف  بذکلا ، جتنی  یتح  نیتبذاک 
تـسا نکمم  مه  دوشن ، فیلأت  یّقح  سایق  نیفرط ، هب  نآ  قداص  نداد  تبـسن  زا  هک  يوحن  هب  دشاب ، بسانم  ریغ  طسوا  دـح  رگا  ( 464)
بذاک يربک  طقف  درادـن  ناکما  یلو  دـشاب ، بذاک  يرغـص  طقف  تسا  نکمم  مه  و  دنـشاب ، بذاک  مهاب  طـلغ  ساـیق  رد  همدـقم  ود  ره 
بذاک هک  تسا ، ج » « » ب  » ره دوش  هتفگ  رگا  تسین . فلا » « » ب  » چیه تسین و  ج » « » ب  » چیه و  تسا ، فلا » « » ج  » ره مینک  ضرف  دشاب .

« فلا « » ج  » چیه  » يهیـضق رگا  389 و  تسا . ج » « » ب  » ره هک  دـهدیم  بذاـک  يهجیتـن  تسا ؛ قداـص  هک  تسا ، فلا » « » ج  » ره و  تسا ؛
تـسا نکمم  ای  دشاب ، قداص  تسا » ره ب ج   » تسا نکمم  تروص  نیا  رد  دشابن ؛ فلا » «، » ج  » چیه و  ب »  » چیه دـشاب و  قداص  تسین »
نالطب رد  و  دشاب - لطاب  نیا  تسا و  فلا » « » ج  » ره هک  دوش  هتفگ  دشاب و  قح  تسا  ج » « » ب  » ره رگا  دشاب . قداص  تسین » چـیه ب ج  »
تـسا نکمم  دشاب ، ییزج  نآ  بذک  رگا  اّما   390 دهدیم . لطاب  يهجیتن  بسانم  طسو  دـح  قیرط  زا  تروص  نیا  رد  دـشاب - یلک  دوخ 

رد دنوش ، هدنادرگرب  یلک  باجیا  هب  همدقم  ود  ره  و  دشابن ، ج » « » ب  » چـیه رگا  اّما  391 و  دهد . هجیتن  بسانمان  طسوا  دح  قیرط  زا  هک 
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بسانم نآ  اب  طسوا  دح  تسا ، هبلاس  يرغص  هک  اجنآ  زا  اریز  دهدیم : بذاک  يهجیتن  بسانمان  طسوا  ّدح  قیرط  زا  سایق ، تروص  نیا 
يارب  393 میراذـگیم . فلا »  » ياج هب  ار  یقیـسوم  و  ج »  » ياـج هب  ار  ملع  و  ب »  » ياـج هب  ار  ناویح  لّوا ، دروم  لاـثم  يارب   392 تسین .

، مّوس دروم  لاثم  يارب  394 و  میراذـگیم . فلا »  » ياج هب  ار  رظانم  و  ج »  » ياج هب  ار  ملع  و  ب »  » ياـج هب  ار  یقیـسوم  مّود ، دروم  لاـثم 
هبذاک يرغـص  دیاب  راچان  لّوا  مسق  رد   395 میراذـگیم . فلا »  » ياج هب  ار  ناویح  و  ج »  » ياج هب  ار  رظاـنم  و  ب »  » ياـج هب  ار  یقیـسوم 

هب لالدتـسا  و  تسا ، بذاک  زین  هجیتن  دنبذاک و  همدـقم  ود  ره  مّوس  مسق  رد  و  تسا ؛ بذاک  يهیئزج  روطهب  يربک  مود  مسق  رد  و  دـشاب .
ملع ره  و  تسا ، رظانم  ملع  یقیسوم  ره  هک : تسا  تروص  نیا 

311 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا ناویح  یقیسوم  ره  سپ  تسا ؛ ناویح  رظانم 

بیکرتلا یف  و  بستکت . فیک  یناعملا و  نم  تادرفملا  رکذ  تـالوقعملا و  یف  سحلاـب  سفنلا  عاـفتنا  ۀـیفیک  رکذ  یف  سماـخلا  لـصفلا 
كرحی يذـلا  ملعلا  يأ  ام - املع  دـقفی  نأ  بجی  طقف  اـماسح  ذـقف  نم  نإ  لـیق  ( 465  ) تاسایقلا لـیلحت  هیلإ  یهتنی  فیک  اـهنم و  لوـألا 

يأ ءارقتـسا : ناـهرب و  ینیقیلا  ملعلا  یلإ  لـصوتی  اـهنم  یتـلا  ئداـبملا  نأ  کـلذ  و  هیلإ . لـصی  نأ  هـنکمی  ـالف  سحلا  کـلذ  هـیلإ  سفنلا 
. سحلا یلإ  ءارقتسالا  دانتسا  نم  دب  و ال  یتاذلا . ءارقتسالا 

اهنآ لوا  بیکرت  رد  و  اهنآ ؛ باستکا  تیفیک  طیسب و  تاروصت  رکذ  و  تالوقعم ، رد  سح  قیرط  زا  سفن  عافتنا  تیفیک  رکذ  رد  مجنپ  لصف 
دوشیم 396 یهتنم  اهنآ  هب  تاسایق  لیلحت  هنوگچ  هکنیا  و 

هب ار  سفن  ّسح  نآ  هــک  ار  یملع  ینعی   397 دشاب » دـقاف  ار  یملع  تسا  مزال  دـشاب ، دـقاف  ار  یّـسح  سکره  : » تسا هدـش  هتفگ  ( 465)
هب اهنآ  قیرط  زا  هک  يايدابم  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  دوش ؛ لیان  ملع  نآ  هب  هک  تسین  نکمم  نیاربانب  دـنکیم ، کیرحت  نآ  يوس 

. تسا دنتسم  سح  هب  اموزل  ءارقتسا  398 و  یتاذ . ءارقتسا  ینعی  تسا : ءارقتسا  ناهرب و  دنوشیم  لیان  ینیقی  ملع 
ۀیلقعلا ةوقلا  اهیف  فرـصتلل  تادرفملا  تالایخ  هطـسوتب  بستکت  نأب  و  سحلاب ، لصحت  امنإ  اهئدابم  و  ۀـیلک ، ناـهربلا  تامدـقم  و  ( 466)

مل اهل ، هبنتلا  نسحی  اهنع و ال  لهذی  نمل  اهحـضوی  نأ  دحأ  مار  نإ  و  لوقلا . ۀئیه  یلع  اهبّکرت  و  ةدرفم ؛ ۀیلکلا  رومألا  هب  بستکت  افرـصت 
تامدقملا لثم  اهیلع ، ناهرب  و ال  لئاوأ ، اهنأل  سحلا  یلإ  دنتسی  ءارقتساب  الإ  نکمی 

312 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. ۀفیفخ رانلا  ۀلقث و  ضرألا  نأ  یف  ۀیعیبطلا  تامدقملا  و  طسولا ؛ یف  ضرألا  نأ  نایب  یف  ةذوخأملا  ۀیضایرلا 

تالایخ سح  طـسوت  هک  تروص  نیا  هب  دوشیم ، لیـصحت  سح  قیرط  زا  طـقف  اـهنآ  يداـبم  و  دنتـسه ، یّلک  ناـهرب ، تامّدـقم  ( 466)
هیـضق تروص  هب  ار  اهنآ  هدرک و  بسک  ار  درفم  یّلک  روما  اهنآ  زا  هدرک و  فرـصت  اـهنآ  رد  یلقع  يهوق  اـت  ددرگیم  بسک  يدرفم 

زا زج  راک  نیا  دهد ، حیضوت  دنکیمن  هّبنت  بوخ  تسا و  لفاغ  اهنآ  زا  هک  یسک  يارب  ار  ایاضق  نیا  دهاوخب  یـسک  رگا  و  دنک . بیکرت 
هک يایـضایر  تامدقم  دننام  دنرادن ؛ ناهرب  دنتـسه و  تایلوا  ایاضق  نیا  اریز  درادـن ؛ ناکما  تسا - دنتـسم  سح  هب  هک  ءارقتـسا - قیرط 
راک هب  شتآ  ندوب  کبس  نیمز و  ندوب  نیگنس  نایب  يارب  هک  يایعیبط  تامدقم  دننام  ای  دنوشیم ، ذخا  نیمز  ندوب  طسو  رد  نیبت  يارب 

. دنوریم
لوقعم سوسحملا  نم  بستکی  مث  الوأ  سحلاب  فرعت  امنإف  تاعوضوملا  نم  دـحاو  لکل  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  لئاوأ  نإـف  کلذـل  و  ( 467)

اذهف سحلاب . الوأ  اهیلإ  لوصولا  هوجو  نإف  ۀقرافم ، ریغ  وأ  ۀقرافم  تناک  ءاوس  ۀسدنهلا ، ملع  یف  کلذ  ریغ  حطسلا و  ثلثملا و  لثم  رخآ :
: لوقنف الیصفت  كدیزن  انأ  یلع  کلذ ، انم  الکب  انیذاح  دقف  نحن  و  لوألا ...  میلعتلا  یف  لیق  لمجم  لوق 

سح اـب  افرـص  ادـتبا  تاـعوضوم  زا  کـیره  قراـفم ، ریغ  هاوخ  قراـفم و  هاوخ  یتاذ ، ضراوـع  نیلوا  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  و  ( 467)
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ياههار اریز  هسدنه ، ملع  رد  هریغ  حطس و  ّثلثم و  دننام  دوشیم ؛ باستکا  يرگید  لوقعم  رما  سوسحم ، رما  زا  سپس  دنوشیم ، هتخانش 
نآ تازاوم  هب  ار  دوخ  نخـس  مه  ام  تسا و  هدش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  هک  یلمجم  لوق  تسنیا  تسا . سح  قیرط  زا  ادـتبا  اهنآ  هب  لوصو 

: میئوگیم هداد و  لیصفت  ار  نآ  کنیا  و  میتشون ،
يأ لوقعمب ، سحلل ، ضرعم  وه  ام  ۀهج  نم  سوسحملا ، نم  ءیش  و ال  سوسحمب ؛ تالوقعملا  نم  ءیـش  سیل  هنأ  ملعت  نأ  بجی  ( 468)
الوأ لوقعملا  سوسحملا و  ناسنإلا  نم  اذـهل  لثمن  و  تالوقعملا . نم  ریثک  لوصحل  ام  أدـبم  سحلا  ناک  نإ  و  هل ، لقعلا  كاردإل  ضرعم 

. لوقنف
ءازجأ یف  نیعم  ام  عضو  و  ۀـیفیکلا ، نم  ام  ۀـئیه  و  مظعلا ، نم  اـم  ردـقب  اـضیأ  هلاـنی  سحلا  نإـف  نیـسوسحملا  ساـنلا  نم  دـحاو  لـک  نإ 

وه سحلا  هکردأ  يذـلا  اذـه  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  هنم . وضع  وضع  یف  لاوحألا  هذـه  لاـنت  کلذـک  و  هناـکم . یف  هل  عضو  و  هئاـضعأ ،
وأ لوقعملا ، ناسنإلا 

313 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
لقعلا دنع  دیزف  ءاوسلا . یلع  هیف  كرتشم  لوقعملا  ناسنإلا  نأ  نیبلا  نم  مث  همزالی . ناک  نإ  و  سوسحملا - اذه  ریغ  ائیـش  لوقعملا  نوکی 
اکرتشم هعـضو  هتیفیک و  هرادـقم و  سیل  ذإ  هیف : كرتشمب  سیل  سوسحملا  اذـه  و  قلطملا . ؤطاوتلاب  کلذ  و  ناسنإ ، ورمع  اـمک و  ناـسنإ 

. کلذک الإ  سوسحملا  اذه  سوسحم  ریغ  وه  و  اهیف .
رد هک  تهج  نآ  زا  تاسوسحم ، زا  يزیچ  چیه  و  تسین ؛ سوسحم  تالوقعم ، زا  يزیچ  چیه  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  نتسناد  ( 468)

. تسا تالوقعم  زا  يرایسب  لوصح  ءادبم  سح  دنچره  تسین ، لقع  كاردا  ضرعم  رد  ینعی  تسین ؛ لوقعم  دوشیم ، عقاو  سح  ضرعم 
ياهناسنا زا  کیره  رد  سح  میئوگیم : مینکیم و  یـسررب  لوقعم  ناسنا  سوسحم و  ناـسنا  دروم  رد  یلاـثم  اـب  ار  بلطم  نیا  ادـتبا  اـم 

لاوحا نیا  ّسح  نینچمه  دباییم . ناکم  رد  یفـصو  ءاضعا و  ءازجا  رد  ینّیعم  عضو  و  تیفیک ، زا  یتئیه  یگرزب ، زا  ياهزادـنا  سوسحم 
دنچره لوقعم  ناسنا  ای  تسا ، لوقعم  ناسنا  نامه  دنکیم  كرد  سح  هک  هچنآ  ای  لاح  دباییم . زین  اهناسنا  ياضعا  کتکت  ره  رد  ار 

ناـسکی وحن  هب  لوقعم  ناـسنا  هک  تسا  نشور  رگید  يوـس  زا  تسا . سوـسحم  نیا  زا  ریغ  يزیچ  یلو  تسا ، سوـسحم  ناـسنا  يهمزـال 
ناـسنا اـّما  دراد . ناـیرج  قـلطم  وـطاوت  اـجنیا  رد  و  تسا ، ناـسنا  ورمع  هک  روطناـمه  تسا  ناـسنا  دـیز  لـقع ، دزن  تسا . هیف  كرتـشم 

. دوشیمن عقاو  سوسحم  قیرط  نیا  زا  زج  سوسحم  و  تسین . كرتـشم  نآ  عضو  تیفیک و  رادـقم و  اریز  تسین : هیف  كرتـشم  سوـسحم 
399

. سوسحملا ناسنإلا  نم  لایخلا  یف  روصتملا  وه  لوقعملا  ناسنإلا  سیل  نذإف  ( 469)
. ضرعلاب الإ  اهنم  لقعلا  هفداصی  يذـلا  وه  سیل  و  اهیف ، كرتشملا  ناسنإلا  ۀـقیقح  وه  سیل  سحلا  هفداـصی  يذـلا  ءیـشلا  نإ  ۀـلمجلاب  و 

: لوقنف لوقعملا  ناسنإلا  نوکی  نأ  بجی  فیک  رظننلف 
. تسین سوسحم  ناسنا  زا  لایخ  رد  هدش  لصاح  روصت  نامه  لوقعم  ناسنا  نیاربانب  ( 469)

رگم دـنکیم ، كرد  ار  نآ  لـقع  هک  تسین  ناـمه  زین  تسین ، كرتـشم  ناـسنا  تقیقح  دـنکیم  كرد  ار  نآ  سح  هچنآ  یلک  روطهب  و 
: مییوگیم هدرک و  یسررب  ار  ناسنا  ندوب  لوقعم  تیفیک  کنیا  ضرعلاب .

ام مظعب  ریدقت  لثم  جراخ  نم  هقحلت  ۀطیرش  نع  ادرجم  نوکی  نأ  بجی  ( 470)
314 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ریداقملا و لک  اهل  ضرعت  نأل  ةأیهم  ۀلوقعم  ۀعیبط  نوکی  لب  نیعم . ام  نیإ  و  نیعم ، ام  عضوب  دیدحت  و  ۀنیعم ، ام  ۀـیفیکب  فییکت  و  نّیعم ،
ریدقتب انرتقم  هدحب  لقعلا  یف  هروصت  ناک  ناسنإلا  نأ  ول  و  دوجولا . یف  ناسنإلل  ضرعت  نأ  اهنأش  نم  یتلا  نویألا  عاضوألا و  تایفیکلا و 

قحلی امنإ  کلذ  ریغ  نیألا و  عضولا و  و  هیلإ ، راشملا  مظعلا  اذـه  و  ناسنإ . لک  هیف  كرتشی  نأ  بجی  ناکل  کـلذ ، ریغ  اـم و  عضو  وأ  اـم 
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. هب ّصخت  یتلا  هتدام  ۀهج  نم  ناسنإلا 
نیعم یتیفیک  نّیعم ؛ ياهزادنا  نتـشاد  دننام  دشاب ، درجم  دنوشیم  قحلم  نآ  هب  جراخ  زا  هک  یطیارـش  زا  لوقعم  ناسنا  تسا  مزال  ( 470)
دـشاب یناکم  عضو و  تیفیک و  رادـقم و  ره  ضورعم  دراد  یگدامآ  هک  تسا  یلوقعم  تعیبط  لوقعم  ناسنا  هکلب  نّیعم . ناکم  عضو و  و 

، تشاد نارتقا  هریغ  عضو و  ریدـقت و  اب  لقع  رد  ناسنا  روصت  ّدـح  رگا  و  تسا . یجراخ  دوجو  ورملق  رد  ناسنا  رب  ضورع  اهنآ  نأش  هک 
تهج زا  افرـص  هریغ  ناـکم و  عـضو و  هزادـنا و  سپ   400 دوبیم . كرتـشم  هریغ  ریدـقت و  عضو و  نآ  رد  یناـسنا  ره  هک  دـمآیم  مزـال 

. دنوشیم قحلم  يو  رب  ناسنا  هب  ّصتخم  يهدام 
قّرطتم ریغ  کلذـک  وه  امب  وه  و  اهقحاول ، ةداملا و  نع  لقعلا  دـیرجتب  درجم  هدـحب ، لقعلا  یف  رّوصتی  ثیح  نم  ناسنإلا  نأ  نّیبف  ( 471)

: لوقن مث  ۀبیرغ . قح  اولب  ارومغم  لوانت  سحلا  هلوانت  اذإ  ناسنإلا  لب  سحلاب . هیلإ 
دّرجت نیا  تسا و  دّرجم  نآ  قحاول  هداـم و  زا  دوشیم ، روصت  لـقع  رد  دوخ  دـح  اـب  هک  ثیح  نیا  زا  ناـسنا  هک  دـش  نشور  سپ  ( 471)
هتخیمآ بیرغ  قحاولاب  دنکیم ، كرد  ار  نآ  ّسح  یتقو  ناسنا  هکلب  درادن . هار  نآ  هب  تهج  نیا  زا  سح  و  تسا ؛ لقع  دیرجت  زا  یـشان 

: میئوگیم سپس  تسا .
یتلا یهف  دوجولا  یف  تاوذلا  ۀلوقعم  امأف  دوجولا . یف  تاوذلا  ۀسوسحم  و  دوجولا ، یف  تاوذـلا  ۀـلوقعم  نامـسق : تادوجوملا  نإ  ( 472)

نوکت نأ  نکمی  و ال  ۀـلوقعم ، ریـصت  یتح  اهب  لمعی  لمع  یلإ  جاتحت  اهنأل ال  اهتاذـب  ۀـلوقعم  یه  امنإ  و  ةدام ، قحاول  ـال  اـهل و  ةداـم  ـال 
ریـصت ثیحب  اهلعجی  لقعلا  نکل  ۀسوسحم ، لب  ۀلوقعم  ریغ  دوجولا  یف  اهتاوذ  نإف  دوجولا  یف  تاوذلا  تاسوسحم  امأ  و  ۀـتبلأ . ۀـسوسحم 

. ةداملا قحاول  نع  اهتقیقح  دّرجی  هنأل  ۀلوقعم 
رظن زا  هکنآ  و  تسا ، لوقعم  اتاذ  دوجو  رظن  زا  هکنآ  تسا : مسق  ود  تادوجوم  ( 472)

315 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
لوقعم اتاذ  و  درادـن ، ار  هدام  قحاول  هدام و  هکنآ  زا  تسا  ترابع  تسا  لوقعم  اتاذ  دوجو  رظن  زا  هکنآ  اـّما  تسا . سوسحم  اـتاذ  دوجو 

اّما دـشاب . سوـسحم  هک  تسین  نکمم  هتبلا  401 و  دوش ، لوـقعم  هاـگنآ  دریگ  رارق  لـمع  نآ  تحت  هک  تسین  یلمع  جاـتحم  اریز  تسا ،
رد يوحن  هب  ار  نآ  لـقع  نکل  تسا ، سوسحم  هدوب و  لوقعم  ریغ  یتـسه ، رظن  زا  اـهنآ ، تاذ  تسا ، سوسحم  اـتاذ  دوـجو  رظن  زا  هچنآ 

402 دنکیم . دیرجت  هدام  قحاول  زا  ار  نآ  تقیقح  لقع  اریز  ددرگیم ، لوقعم  هک  دریگیم  رظن 
اهملـسی تاسوسحملا و  روص  ذـخأی  سحلا  نأ  وه  و  دـحاو ، هجو  یلع  سحلا  طسوتب  تالوقعملا  روصت  بستکی  امنإ  هنإ  لوقن  و  ( 473)

ساـنلا نم  ةذوخأـم  ةریثـک  روـص  كاـنه  نوـکتف  اـنل ، يذـلا  يرظنلا  لـقعلا  لـعفل  تاـعوضوم  روـصلا  کـلت  ریـصتف  ۀـیلایخلا  ةوـقلا  یلإ 
ریغ يرخأب  اصتخم  ارمع  دجت  و  ءاضعأ ، ۀئیه  ۀنحـس و  نولب و  اصتخم  ادیز  دـجت  ام  لثم  ضراوعب  ۀـفلاختم  لقعلا  اهدـجیف  نیـسوسحملا ،

يذـلا ینعملا  یلإ  لصوتی  یتح  بناج  نم  اهحرطی  اهنم و  ضراوعلا  هذـه  رـشقی  هنأک  نوکیف  اـهعزنیف  ضراوعلا  هذـه  یلع  لـبقیف  کـلت .
نم و  تایتاذ ؛ ضراوع و  دـجی  هنإـف  لاـیخلا  یف  يذـلا  طـلخلا  نع  شتفی  اـم  لوأ  و  اـهروصتی . اهلـصحیف و  هب ، فلتخی  ـال  هیف و  كرتشی 

. هتاذ یلإ  اهذخأی  لایخلا و  یف  ۀعمتجملا  ةرثکلا  نم  ینعم  ینعم  درفیف  ۀمزال ، ریغ  ۀمزال و  ضراوعلا 
هدرک و ذـخا  ار  تاـسوسحم  ياـهتروص  سح  هکنیا  نآ  و  دراد ، تروـص  کـی  سح  طـسوت  تـالوقعم  روـصت  میئوـگیم : و  ( 473)
زا هدـش  ذـخا  ریثک  ياهتروص  اجنیا  رد  دـنریگیم . رارق  ام  يرظن  لقع  لعف  تاعوضوم  اـهتروص  نیا  دـنکیم ، لاـیخ  يهوق  لـیوحت 

گنر و هب  صتخم  ار  دـیز  ـالثم  دـباییم ، نوگاـنوگ  ضراوع  رظن  زا  ار  اـهتروص  نیا  لـقع  و  دـیآیم ، دوجو  هب  سوسحم  ياـهناسنا 
. دنکیم تفایرد  نآ  ریغ  تاصتخم  اب  ار  ورمع  و  دباییم ، صاخ  ياضعا  تئیه  تیفیک و 

ات دزادـنایم ، رود  دـنکیم و  ریـشقت  اهنآ  زا  ار  ضراوع  نیا  ییوگ  دراذـگیم ، رانک  ار  اهنآ  دزادرپیم و  ضراوع  نیا  هب  لـقع  سپس 
يهرابرد لقع  هک  يزیچ  نیلّوا  و  دنک . روصت  هدرک و  لیصحت  ار  نآ  و  دسرب ، تسین - رادرب  فالتخا  هک  اهنآ  كرتشم  يانعم  هب  هکنیا 
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ره سپس  و  دباییم ؛ مزال  ریغ  ار  رگید  یضعب  مزال و  ار  ضراوع  زا  یضعب  و  تسا ، نآ  تایتاذ  ضراوع و  دنکیم  شیتفت  یلایخ  دوجوم 
. دنکیم ذخا  اتاذ  ار  نآ  هدرک و  درفنم  ار  لایخ  رد  عمتجم  ریثک  یناعم  کتکت 

، ۀلعافلل ۀنیعملا  ةوقلا  و  کلذل ، ۀلعافلا  ةوقلا  ۀیئام  عینصلا و  اذه  ۀیفیک  امأ  و  ( 474)
316 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: وهف انهاه  هلوقن  يذلا  نکل  سفنلا . ملع  قح  نم  وه  لب  هب ، ملعلا  عضوم  عضوملا  اذه  سیلف 
دروم هلعاف ، يورین  يارب  یکمک  يهوق  و  رما ، نیا  هب  طوبرم  هلعاف  هوق  یگنوگچ  راک و  نیا  تیفیک  هک  تسین  نآ  ياج  اجنیا  اّما  ( 474)

: زا تسا  ترابع  میئوگیم  اجنیا  رد  هچنآ  نکل  دوش ، حرطم  سفن  ملع  رد  دیاب  بلطم  نیا  هکلب  دریگ ، رارق  ییاسانش 
اهبّکری نأ  هل  ناک  ۀـلوقعم  لقعلا  اهدرفأ  اذإـف  ۀـلوقعم . اـهلعجی  لـقعلا  و  ۀـلوقعم ، ریغ  ۀـطلتخم  ارومأ  سفنلا  یلإ  يدؤی  ّسحلا  نأ  ( 475)

. مزاجلا بیکرتلاب  اهضعب  و  مسرلا ، دحلاک و  ءیشلا  ینعمل  مهفملا  لوقلاب  ّصاخلا  بیکرتلا  یلع  اهضعب  بیکرتلا ، نم  ءاحنأ 
هتخاس و ادـج  ار  اهنآ  لـقع  یتقو  دزاـسیم . لوقعم  ار  اـهنآ  لـقع  و  دـنکیم ، اـطعا  سفن  هب  ار  لوقعم  ریغ  طـلتخم  روما  سح  ( 475)

دننام دناسریم  ار  یـش  ینعم  هک  ّصاخ ، بیکرت  تروص  هب  ار  یـضعب  دـنک ، لامعا  اهنآ  رب  ار  بیکرت  عاونا  دـناوتیم  دـنادرگ ، لوقعم 
403 مزاج . بیکرت  تروص  هب  ار  یضعب  و  دنکیم ؛ بیکرت  مسر ، ّدح و 

ءارقتـسالاب ثلاثلا  یئزجلا و  سایقلاب  یناثلا  ضرعلاب و  اهدحأ  ۀعبرأ : هوجو  یلع  سحلاب  بستکی  تالوقعملا  قیدصت  نإ  لوقن  لب  ( 476)
طالتخالا نع  ةدرجم  هلوقعملا  ةدرفملا  یناعملا  اـنلق ، يذـلا  هجولاـب  سحلا ، نم  بستکی  نأ  وهف  ضرعلاـب  نئاـکلا  اـمأ  ۀـبرجتلاب . عبارلا  و 

یف ةرطفلاب  لقعلا  ماکحأ  کـلذ  عبتی  و  ضعب . عم  اهـضعب  بیکرت  ضعب و  نع  اهـضعب  لیـصفت  یلع  لـقعلا  لـبقی  مث  یلاـیخلا ، یـسحلا و 
سفنألا و یلع  ضافم  عناصلا  نم  رونب  لقعلا  نم  لاصتاب  نوکیف  نیذـه  نم  لوألا  مسقلا  اـمأ  ناـهربلا . یلإ  اهـضعب  یف  فقوتی  اهـضعب و 
. تاذلاب ضرعلاب ال  هل  ام  أدبم  سحلا  نإف  کلذک ، ناک  نإ  هنکل و  لعفلا و  یلإ  ةوقلاب  لقعلل  جرخملا  وه  و  لاعفلا ، لقعلا  یمسی  ۀعیبطلا 

مراهچ و  ءارقتسا ، اب  موس  یئزج ، سایق  اب  مّود  ضرعلاب ، لوا  دراد : تروص  راهچ  ّسح  طسوت  تالوقعم  قیدصت  میئوگیم : هکلب  ( 476)
هک يوحن  هب  یلایخ  یـسح و  طـالتخا  زا  دّرجم  لوقعم و  درفم  یناـعم  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  تسا ، ضرعلاـب  هکنآ  اـّما   404 هبرجت . اب 

رگید یـضعب  اب  اهنآ  زا  یـضعب  بیکرت  و  رگید ، یـضعب  زا  اهنآ  زا  یـضعب  يزاسادـج  هب  لقع  سپـس  و  دـنوش ، بسک  سح  اـب  میتفگ 
یضعب رد  دیآیم و  راک  هب  لقع  يرطف  ماکحا  اهنآ  زا  یضعب  رد  نآ  زا  سپ  دزادرپب .

317 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اهسفن و رب  هدـننکهضافا  عناص و  رون  هب  لقع  لاصتا  اب  لقع ، درکراک  عون  ود  نیا  زا  لوا  مسق  اـّما  دـنکیم . راـک  ناـهرب  اـب  لـقع  رگید 

نینچ دـنچره  نکل  دریگیم . تروص  دروآیمرد - لعفلاب  تلاح  هب  هوقلاب  تلاح  زا  ار  لقع  دوشیم و  هدـیمان  لاعف » لـقع   » هک تعیبط -
. نآ تاذلاب  أدبم  هن  تسا  نآ  ضرعلاب  ءادبم  سح  اّما  تسا ،

تایلوألا باستکا  هب  قدصملا  لوقعملا  بستکا  طسوألا  دـحلا  لصح  اذإف  طسوألا ، دـحلا  یلإ  هیف  عزفیف  امهنم  یناثلا  مسقلا  امأ  و  ( 477)
. ۀعبرألا نم  هجو  اذهف  أدبملا . کلذ  ةوقب  اهنیعب و 

قیدصت لوقعم  دش ، لصاح  طسوا  دح  هاگره  و  دربیم ، هانپ  طسوا  دـح  هب  نآ  رد  لقع  هک  تسا  نآ  عون  ود  نیا  زا  مّود  مسق  اّما  ( 447)
. تسا هناگراهچ  نوجو  زا  هجو  کی  نیا   405 دندوب . هدش  بسک  نآ  اب  تایلوا  هک  دوشیم  بسک  ياهوق  نامه  اب  نآ  اب  هدش 

هنع روصتیف  سنجلا ، کلذل  عون  صاخشأ  سحیف  سنجلا  یلع  یلک  ام  مکح  لقعلا  دنع  نوکی  نأف  یئزجلا  سایقلاب  نئاکلا  امأ  و  ( 478)
. نکی مل  الوقعم  بستکیف  عونلا  یلع  مکحلا  کلذ  لمحی  و  ۀیعونلا ، ةروصلا 

دوجو سنج  يهرابرد  یلک  مکح  کی  لـقع  دزن  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دوشیم  لـصاح  ییزج  ساـیق  قیرط  زا  هک  هچنآ  اـّما  و  ( 478)
روصت ار  نآ  هیعون  تروـص  یـسح  كاردا  نآ  زا  لـقع  و  دـنوشیم ، عـقاو  یـسح  كاردا  دروـم  سنج ، نیا  عوـن  زا  یـصاخشا  و  دراد ،

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم بسک  دوبن  البق  هک  ار  یلوقعم  هدرک و  لمح  عون  رب  ار  مکح  نآ  دنکیم و 
لقعلا هبنت  هتایئزج  أرقتـسا  اذإف  الوا . روکذـملا  قیرطلاب  لقعلل  تنیبت  دـق  نوکت  تایلوألا ال  نم  اریثک  نإف  ءارقتـسالاب  نئاکلا  امأ  و  ( 479)

دحاو و ءیشل  نیسامملا  نأ  لثم  هیلع . اهبنم  لب  ۀتبلأ ، یلک  داقتعال  ابجوم  ییزجلا  یسحلا  ءارقتـسالا  نوکی  نأ  ریغ  نم  یلکلا  داقتعا  یلع 
لقعلا و هل  هبنتی  هتایئزجب  سحی  امکف  سفنلا . یف  اروکذـم  اتباث  نوکی  ـال  اـمبر  اذـهف  ءیـشلا . کلذـل  ۀمـسق  ناـبجوی  نیـسامتم  ریغ  اـمه 

. هدقتعی
زا يرایسب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دوشیم  بسک  ءارقتسا  قیرط  زا  هک  هچنآ  اّما  و  ( 479)

318 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هّبنتم نآ  هب  یلک  داقتعا  نتفای  يارب  لقع  دوش ، ءارقتـسا  نآ  تایئزج  هاگره  و  دنتـسین . نشور  لـقع  يارب  روکذـم  قیرط  زا  ادـتبا  تاـیلوا 

ود هکنیا  دـننام  دزاسیم . هّبنتم  ار  لقع  طقف  هکلب  دـنک ، باجیا  اجنیا  رد  ار  یلک  داقتعا  یئزج ، یـسح  ءارقتـسا  هکنآ  نودـب  دوشیم ،
نآ تایئزج  یتقو  اما  دشابن  تباث  سفن  رد  اسبهچ  رما  نیا  دننکیم و  میـسقت  ار  یـش  نآ  دنتـسه ، سامم  ریغ  دوخ  هک  ءیـش  کی  سامم 

406 دنکیم . ادیپ  داقتعا  نآ  رب  هدش و  هبّنتم  لقع  دریگ ، رارق  یسح  كاردا  دروم 
لب ۀفرـصلا  تاـیلوألا  یف  هتداـفإ  سیل  و  ءارقتـسالا . نم  دـکآ  وه  و  ءارقتـسا ؛ ساـیق و  نم  طولخم  هنأـکف  ۀـبرجتلاب  نئاـکلا  اـمأ  و  ( 480)
امأ و  اهبنم . نوکی  دق  ناک  نإ  اینیقی و  ایلک  املع  تایئزجلا  طاقتلا  ۀهج  نم  عقوی  ءارقتسالا ال  نإف  ءارقتسالاک ، سیل  و  سحلا . تابـستکمب 

اریثک کلذ  ررکت  اذإف  لاعفنا . وأ  لعف  ثودح  اهعبتی  دحاو  عون  نم  ءایـشأ  ساحلا  ّسحی  یئارلا و  يری  نأ  لثم  ۀبرجتلا  لب  عقوتف ؛ ۀبرجتلا 
بذـجی سیطانغملا  رجح  نأ  انمکح  لثم  اذـه  و  مودـی . قافتالا ال  نإف  هنع ، ایقافتا  سیل  ءیـشلا و  اذـهل  یتاذ  اذـه  نأ  لقعلا  مکح  ادـج 

هیلإ هلوصو  هعم و  رخآ  ءیش  نارتقال  عبطلاب  يذلا  هلاح  نم  ریغتی  ءیش  نوکی  نأ  بابلا  اذه  نم  و  ءارفصلا . لهست  اینومقسلا  نأ  دیدحلا و 
. ررکت اذإ  اصوصخ  و  هیلإ ، لصاولا  وه  ببسلا  نأ  مکحیف  هتاذب ، هریغت  نوکی  نأ  لقعلا  دنع  نکمی  و ال 

زا هتبلا  و  تسا ، ءارقتـسا  ساـیق و  زا  یطوـلخم  هبرجت  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  دوـشیم ، بسک  هبرجت  قـیرط  زا  هـک  هـچنآ  اـّما  و  ( 480)
راـک هب  دوشیم  بسک  سح  قـیرط  زا  هک  هچنآ  دروـم  رد  هکلب  دیآیمن 407  راک  هب  فرـص  تایلوا  رد  هبرجت  تسا . رتراوتـسا  ءارقتـسا 

. دهدیم هبّنت  یهاگ  دنچره  دنکیمن ، دیلوت  ینیقی  یلک  ملع  تایئزج ، یسررب  تهج  زا  ءارقتسا  اریز  تسین ، ءارقتسا  دننام  هبرجت  دیآیم .
رد هک  دنکیم  سح  دنیبیم و  ار  دحاو  عون  کی  زا  ییایـشا  یـسک  هک  تسا  نیا  دننام  هبرجت  هکلب  دنکیم ، دیلوت  یملع  نینچ  هبرجت  اّما 

يرگید نآ و  يارب  رما  نیا  هک  دـنکیم  مکح  لقع  دریذـپ ، رارکت  رایـسب  ادـج  نایرج  نیا  یتقو  و  دوشیم . ثداح  یلاعفنا  ای  لعف  اهنآ 
لهـسم اینوموقـس   » و دنکیم » بذج  ار  نهآ  سیطانغم  گنـس  : » هک مکح  نیا  دننام  درادن . ماود  قافتا  اریز  تسین ، یقافتا  تسا و  یتاذ 

، دوش جراخ  نآ  هب  رگید  زیچ  لوصو  ای  رگید ، زیچ  اب  نارتقا  رطاخ  هب  دوخ  یعیبط  تلاـح  زا  يزیچ  رگا  تسا  روطنیمه  و  تسا .» ءارفص 
ّریغتم زیچ  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  رییغت  ببس  هک  دنکیم  مکح  لقع  سپـس  دوش ، ثداح  دوخهبدوخ  زییمت  نیا  هک  دریذپیمن  لقع 

408 دریذپ . رارکت  رگا  اصوصخ  تسا ، هدرک  ادیپ  لاصتا 
319 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یلقع سایقب  یّـسح  ءارقتـسا  طالتخا  اهیف  نإف  اهنم ، ۀـبرجتلا  و  ةریثک ، مولعلا  ئدابم  و  ةریثک . امولع  سحلاب  اندـیفت  عاونـألا  هذـهف  ( 481)
. فلس امیف  اذه  نایب  یلإ  انرشأ  دق  و  مودی . ضرعلاب ال  يذلا  نإ  و  ضرعلاب ، ام  تاذلاب و  ام  فالتخا  یلع  ینبم 

. دننکیم دیلوت  ام  يارب  ار  يرایسب  مولع  سح  قیرط  زا  هناگراهچ ، عاونا  نیا  ( 481)
فالتخا رب  هک  یسایق  دزیمآیم ، مه  هب  یلقع  سایق  اب  یسح  ءارقتسا  هبرجت  رد  و  تساهنآ ؛ زا  یکی  هبرجت  هک  تسا ، رایسب  مولع  يدابم 

409 میاهدرک . تبحص  دروم  نیا  رد  هتشذگ  رد  درادن . ماود  تسا  ضرعلاب  هک  هچنآ  و  تسا . ینتبم  ضرعلاب  ام  تاذلاب و  ام 
ملعلا ةدافتسا  نم  اعون  انرکذ  دق  و  نآلا . انرضح  ام  بسحب  سحلا  نم  ببسب  ایقیدصت  املع  لقعلا  ةدافتـسال  یتلا  ءاحنألا  یه  هذهف  ( 482)
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. هببسب يروصتلا 
لقع يهدافتسا  البق  و  میراد . رطاخ  رد  العف  هک  هچنآ  بسحهب  سح  زا  یقیدصت  ملع  رد  لقع  يهدافتسا  فلتخم  ءاحنا  تسا  نیا  ( 482)

. میاهدرک رکذ  ار  يرّوصت  ملع  صوصخ  رد  ّسح  زا 
. املع سحلا  نکی  مل  نإ  ام و  ملعل  دقاف  هنإف  ام  ّسح  دقاف  لک  نذإف  ( 483)

410 دوشیمن . بوسحم  ملع  سح  دوخ  دنچره  تسا ؛ دقاف  ار  یملع  دشاب ، دقاف  ار  یسح  سکره  نیاربانب  ( 483)
. یناثلل دوجوم  ثلاثل  دوجوم  هنأل  ناثل  دوجوم  ام  ائیش  نأ  نیبی  امنإف  هنم  بجوملا  امأ  ۀثالث : دودح  نم  افلؤم  سایق  لک  ناک  امل  و  ( 484)

. یناثلل دوجوم  ثلاثل  دوجوم  ریغ  هنأل  ناثل  دوجوم  ریغ  ائیش  نأ  نیبیف  بلاسلا  امأ  و 
مّود زیچ  يارب  يزیچ  هک  دـنکیم  نییبت  ار  بلطم  نیا  یباجیا  ساـیق  اـما   411 دوشیم : فیلأت  ّدـح  هس  زا  یـسایق  ره  هک  اجنآ  زا  ( 484)

يارب يزیچ  هک  دـنکیم  نایب  بلاس  سایق  اّما  و  تسا . تباث  مّود  زیچ  يارب  هک  تسا  تباث  یمّوس  رما  يارب  مّود  زیچ  نآ  اریز  تسا  تباـث 
. تسین تباث  تسا  تباث  مّود  زیچ  هب  هک  یمّوس  رما  يارب  مّود  زیچ  نآ  اریز  تسین  تباث  یمّود  زیچ 

320 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نأ نم  دب  الف  ۀبیرغ ، ۀلکـشم  طسو و  یلإ  ۀجاتحم  تناک  نإ  نیدـح . نیدـح  نیب  ام  ۀبـسن  نم  دـحاو  لک  یلع  سایقلا  کلذـک  و  ( 485)

تامدقملا ذخأی  نهربملا  و  ملعلا . کلذ  یف  وأ  قالطإلا ، یلع  اهل  طسو  ۀلاحم ال  ۀبلاس ال  وأ  ۀبجوم  ۀـعوضوم  لوصأ  ئدابم و  یلإ  یهتنت 
. ملعلا کلذ  یف  نکی  مل  نإ  اقلطم و  هل  طسو  ام ال  یلإ  هرخآ  لحنی  و  نیروکذملا ، نیهجولا  دحأ  یلع  اهل ، طسو  اهنأ ال  یلع  یلوألا 

412 دنشاب ؛ هتـشاد  زاین  طسوا  ّدح  هب  هدوبن و  نّیب  دح  ود  نآ  رگا  تسا ، روطنیمه  زین  ّدح  ود  نیب  ياهتبـسن  زا  کیره  رب  سایق  ( 485)
طـسو ملع  نیا  رد  ای  دـنرادن  طسو  قلطم  روطهب  ای  هک  دـنوش  یهتنم  ياهبلاـس  اـی  هبجوم  يهعوضوم  لوصا  يداـبم و  هب  راـچان  هکنیا  اـت 

و دنکیم ، ذخا  روکذم ، هجو  ود  زا  یکی  هب  دنرادن ، طسو  هکنیا  بسحهب  ار  یلوا  تامدـقم  دـنکیم ، هماقا  ناهرب  هک  یـسک  و  دـنرادن .
413 دشابن . ملع  نیا  رد  أدبم  نآ  دنچره  دهدیم ، لیوحت  درادن  طسو  اقلطم  هک  ییأدبم  هب  ار  يرگید 

لیلحت یهتنی  نأ  بجی  سیلف  نویلدـجلا - مه  و  روهـشملا - يأرلا  یلع  وأ  نویباـطخلا - مه  و  نـظلا - یلع  اـمإ  نوـسیقی : نیذـلا  و  ( 486)
، قیرف اهاری  یتلا  تالوبقملا  وأ  روهمجلا ، اهاری  یتلا  تاروهـشملا  یلإ  تهتنا  اذإ  لب  ۀقیقحلا . یف  طسو  تاوذ  ریغ  تامدـقم  یلإ  مهـسایق 

لدـعلا نأ  لثم  قیقحتلا ؛ رابتعا  یف  طسو  اهل  لب  طسو ، تاوذ  ریغ  تسیل  اهنی  یلوألا  تامدـقملا  تناک  نإ  و  هباب ، یف  اسایق  ساـیقلا  ناـک 
یلع لدـجلا  یف  اضیأ  بلط  امبر  و  طسو . کلذـل  بلطی  مولعلا  یف  و  هل . طسو  هنأ ال  یلع  لدـجلا  یف  ذوخأم  هنإف  حـیبق ، ملظلا  لـیمج و 

. سوخ اموسارت  طارقس  هب  بطاخی  ام  وحن 
تسین مزال  نویلدج - ینعی : دنهدیم - لیکشت  سایق  روهـشم  يأر  لیبس  رب  ای  هباطخ - لها  ینعی : نظ - لیبس  رب  هک  ییاهنآ  رب  و  ( 486)

هب ای  دـنریذپیم ، روهمج  هک  یتاروهـشم  هب  هاگره  هکلب  دوش . یهتنم  دـنرادن  طسو  تقیقح  رد  هک  یتامدـقم  هب  اهنآ  ساـیق  لـیلحت  هک 
نآ رد  یلوا  تامدقم  دنچره   414 دوب ، دهاوخ  یحیحص  سایق  دوخ  عون  رد  سایق  دوش ، یهتنم  دنریذپیم  صاخ  یهورگ  هک  یتالوبقم 
رد تامدقم  نیا  اریز  تسا ؛ حیبق  ملظ  تسا و  ابیز  لدع  دننام : دنشاب  هتشاد  یطسو  قیقحت  رابتعا  هب  هکلب  دنشابن ، طسو  نودب  دوخهبدوخ 

يارب زین  لدج  رد  اسب  هچ  و  دوشیم . بلط  طسو  اهنآ  يارب  یناهرب  مولع  رد  و  دـنرادن . طسو  هک  دـنوشیم  ذـخا  تروص  نیا  هب  لدـج 
سوخاموسارت اب  طارقس  تاملاکم  رد  هک  روطنامه  دوش ، بلط  طسو  اهنآ 

321 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
415 تسا . نینچ 

. ةداعس ریخ و  ةذللا  نأ  لثم  بذاک  هنأل  لب  هتقیقح - یف  هسفنب و  نّیب  هنأل  ال  هل - طسو  روهشملا ال  ناک  امبر  و  ( 487)
هکنیا رطاـخ  هب  هکلب  تسا  نّیب  تقیقح  رد  دوـخهبدوخ و  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  دـشاب - هتـشادن  طـسو  روهـشم  يهمدـقم  اـسبهچ  و  ( 487)
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.« تسا تداعس  ریخ و  تذل  : » هک مکح  نیا  دننام  تسا ، بذاک 
. تایناهربلا یلإ  نوکی  نأ  بجی  ۀیناهربلا  لیلحت  و  تاروهشملا ؛ یلإ  نوکی  نأ  بجی  ۀیلدجلا  تاسایقلا  لیلحتف  ( 488)

416 دوش . یهتنم  تایناهرب  هب  یناهرب  تاسایق  لیلحت  و  تاروهشم ، هب  یلدج  تاسایق  لیلحت  هک  تسا  بجاو  نیاربانب  ( 488)
. تالومحملا نم  ضرعلاب  ام  تاذلاب و  ام  لاح  يرخأ  ةرم  دواعن  نأ  دـعب  ۀـیهانتم  طاسوألا  هذـه  نأ  نیبنف  نآلا  ئدـتبن  نأ  بجی  و  ( 489)

: لوقنف
تالومحم رگید  راب  کی  نآ  زا  لبق  یلو  تسا ؛ یهانتم  اهطسوا  دح  نیا  دادعت  هک  مینک  زاغآ  ار  هتکن  نیا  نییبت  تسا  مزال  کنیا  ( 489)

: مییوگیم و  میهدیم . رارق  یسررب  دروم  ار  ضرعلاب  ام  تاذلاب و  ام 
هیلع لمحیل  تاذلا  لصحم  هتاذب  عضوی  نأل  اقحتـسم  عوضوملا  ناک  اذإ  ضرعلاب  ۀقیقحلاب ال  لومحم  هنإ  لومحملل  هجو  نم  لاقی  ( 490)
لماح یلإ  جاتحم  ریغ  هتاذـب  مئاق  رهوج  ناسنإلا  نإف  ضیبأ : ناسنإلا  انلوق  لثم  ناک ، لمح  ّيأ  ام  لومحم  هیلع  لمح  عضوف و  لمحی ، اـم 
لمح وهف  میقتـسم  لمح  دـقف  الومحم  ضیبألا  اعوضوم و  ناسنإلا  لـعج  اذإـف  هلثم . هل  لـماح  یلإ  جاـتحم  هیف و  مئاـق  ضاـیبلا  مث  هلمحی .

نم امل  عضویف  هعابط  یف  الومحم  نوکی  نأ  هنأش  نم  ام  بلقی  نأ  امإ  اذـه  و  ضرعلاب ، ام  لمح  مسقلا  اذـه  ءازإـب  و  ضرعلاـب . ـال  یقیقح 
ذخأ دق  ۀقیقحلاب  نوکیف  ناسنإ ، ام  ضیبأ  لاقیف  هعابط . یف  اعوضوم  نوکی  نأ  هنأش 

322 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ضرع يذلا  وه  عوضوملا  نکل  و  اعوضوم ، نوکی  نأ  نکمی  طقف ال  ضیبأ  وه  ام  ۀـهج  نم  ضیبألا  نأل  کلذ  و  ةوقلاب . نیترم  عوضوملا 

، رخآلا یلع  امهدحأ  لمحیف  دحاو  یف  ناضرع  نوکی  نأ  امإ  و  ضیبأ . وهف  ضایبلا ، هل  ضرع  يذـلا  ناسنإلا  وه  اذـه  ضیبأ و  ناک  نأ  هل 
عوضوم ضیبأ  وه  ثیح  نم  هسفن  ضیبألا  نأ  ال  ۀـکرحلا ، هل  ضرع  دـقف  ضایبلا  هل  ضرع  يذـلا  ءیـشلا  يأ  كرحتم : ضیبألا  نإ  لاقیف 

. كرحتملل
هب اتاذ  هک  دشاب  هتشاد  قاقحتسا  عوضوم  هاگره  دوشیم  هدیمان  ضرعلاب - لومحم  هن  و  هقیقحلاب - لومحم  یتهج  زا  لومحم  کی  ( 490)
هک یلومحم  ره  یلومحم ، نآ  رب  و  ددرگ ، لمح  نآ  رب  تسا  لمح  لباق  وا  رب  هک  هچنآ  دوش و  عضو  دراد  لصحم  تاذ  هک  يزیچ  ناونع 
اّما تسین . جاتحم  دنک  لمح  ار  نآ  هک  یلماح  هب  هک  تسا  یتاذب  مئاق  رهوج  ناسنا  اریز  تسا ؛» دیفـس  ناسنا  : » دننام ددرگ ، لمح  دشاب ،
نآ لومحم  يدیفـس »  » دوش و عقاو  عوضوم  ناسنا »  » هاگره سپ  تسا . دـنمزاین  ناـسنا  دـننام  یلماـح  هب  تسا و  ناـسنا  رد  مئاـق  يدـیفس 

ضرعلاب لمح  لمح ، زا  مسق  نیا  لباقم  رد  ضرعلاب . لمح  هن  دوشیم  هدـیمان  یقیقح  لمح  هک  تسا ، میقتـسم  لـمح  لـمح  نیا  دـشاب ،
عوضوم تینأش  اـعبط  هک  يزیچ  ناونع  هب  دوش و  بلق  دراد  ار  ندوب  لومحم  تینأـش  اـعبط  هک  هچنآ  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  دراد و  رارق 

417 دوشیم . ذـخا  هرابود  هوقلاب  عوضوم  اجنیا  رد  تقیقح  رد  تسا ، ناسنا  يدیفـس  عون  کی  دوش : هتفگ  الثم  ددرگ  عضو  دراد  ندوب 
نآ رب  يدیفـس  هک  تسا  يزیچ  نآ  عوضوم  نکل  دوـش ، عـقاو  عوـضوم  تسین  نکمم  تسا  يدیفـس  طـقف  هک  تهج  نآ  زا  يدیفـس  اریز 

ضرعلاب لمح  رگید  تروص  ددرگیم . دیفـس  نآ  و  دوشیم ، ضراع  نآ  رب  يدیفـس  هک  تسا  ناسنا  زا  ترابع  نآ  و  دوشیم - ضراـع 
كرحتم يدیفـس  : » دوش هتفگ  ـالثم  دوـش ؛ لـمح  يرگید  رب  یکی  دـنوشیم ، دـحاو  عوـضوم  کـی  ضراـع  هک  ضرع  ود  هک  تسا  نیا 

ندوب دیفس  ثیح  زا  يدیفس  دوخ  هکنیا  هن  دوشیم ، ضراع  نآ  رب  مه  تکرح  دوشیم ، ضراع  نآ  رب  يدیفـس  هک  يزیچ  ینعی  تسا :»
418 دوشیم . عقاو  تکرح  عوضوم 

ءیـشل سیل  هنکل  و  هیف ، هدجوأ  رـساقب  وأ  هعبط  نع  ناک  هسفنب ، هل  فصولا  ناک  اذإ  ۀقیقحلا  تاذـلاب و  لومحم  هنإ  یـشلل  لاقی  و  ( 491)
نکل كرحتی و  تاذـلاب  ناک ال  نإ  كرحتم و  رجحلا  نإ  لاقی  اـم  لـثم  هسفن ، یف  ۀفـصلا  دـجت  مل  تققحت  اذإ  و  هل . لاـقی  هلجأ  نم  هریغ 

. رسقلاب
ءیش هاگره  دوشیم ، هدناوخ  هقیقحلاب  تاّذلاب و  لومحم  لومحم ، کی  یهاگ  و  ( 491)
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323 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نآ دیابن  نکل  دشاب ؛ هدروآ  دوجو  هب  نآ  رد  يرساق  ای  دشاب  هتشاد  اعبط  ار  فصو  نآ  هکنآ  زا  ّمعا  دشاب ، هتـشاد  دوخهبدوخ  ار  یفـصو 
دوخ يدوخ  هب  ار  فصو  نآ  هک  ددرگ  مولعم  دوش  قیقحت  هاگره  هکنیا  ات  دـشاب  هتـشاد  شدوخ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  رطاـخ  هب  ار  فصو 

: هک هیضق  نیا  دننام  درادن .
419 دشاب » يرسق  هکلب  دشابن  یتاذ  تکرح ، نیا  دنچره  تسا ،» كّرحتم  گنس  »

هنإ ۀنیفـسلا  یف  نکاسلل  لاقی  اـم  لـثم  هتاذ  یف  سیل  لومحمب  فصوی  ءیـشلا  ناـک  اذإ  کـلذ  و  ضرعلاـب ، لومحم  اذـه  ءازإـب  و  ( 492)
اذـه یف  ۀنیفـسلاک  هنع  الـصفنم  ۀـقیقحلاب  هب  فوصوملا  ناـک  اـمبرف  اـنکاس . هتدـجو  هتققح  اذإ  و  اذـک ، عضوم  یلإ  ریـسی  هنإ  كرحتم و 

. ضیب هدیقانع  يأ  ضیبأ  مرک  لاقی  امک  الصتم  ناک  امبر  و  لاثملا .
شیارب هک  دوش  فصو  یلومحم  هب  يزیچ  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دراد ، رارق  ضرعلاـب  لومحم  یلومحم ، نینچ  لـباقم  رد  ( 492)

، دـنکیم تکرح  يدـصقم  يوس  هب  تسا و  كرحتم  تسا ، نکاس  كرحتم ، یتشک  رد  هک  یـسک  دوش  هتفگ  هکنیا  دـننام  تسین ، یتاذ 
نیا رد  یتشک  دننام  دـشاب  ادـج  یلـصا  فوصوم  زا  يزاجم  فوصوم  اسبهچ  اجنیا  رد  و  تسا . نکاس  یـسک  نینچ  اقیقحت  هکیلاح  رد 

420 تسا . دیفس  نآ  ياههشوخ  ینعی  تسا ،» دیفس  روگنا  تخرد  : » دوشیم هتفگ  هکنیا  دننام  دنشابن  ادج  ود  نیا  اسبهچ  و  لاثم ؛
لمحی نأ  وه  ضرعلاب و  لومحملا  هلباـقی  و  ناـسنإلا . یلع  ناویحلاـک  صخـألا  یلع  معـألا  لـمح  لـثمل  تاذـلاب  لومحم  لاـقی  و  ( 493)

. ناسنإ ام  ناویح  لاقیف  معألا ، یلع  صخألا 
، تسا ضرعلاب  لومحم  نآ  لباقم  و  ناسنا ؛ هب  ناویح  لمح  دننام : دوشیم  هتفگ  صخا  هب  معا  لمح  هب  تاذـلاب  لومحم  یهاگ  و  ( 493)

421 تسا . ناسنا  یناویح  کی  دوش : هتفگ  و  هدش ، لمح  معا  هب  صخا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
لومحم اذه : ءازإب  و  ضیبأ . هل  لیق  اذإ  حطـسلا  لثم  الوأ ، هیلع  لمحی  ام  یلع  الومحم  ناک  اذإ  تاذلاب  لومحم  هنإ  ءیـشلل  لاقی  و  ( 494)

. ضیبأ هحطس  يأ  ضیبأ - مسج  لاقی  امک  ضرعلاب 
324 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هک دوشیم  هتفگ  یتقو  حطـس ؛ لثم  دوش ، لـمح  عوضوم  هب  ـالوا  لومحم  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـج  رد  تاذـلاب  لومحم  یهاـگ  و  ( 494)
. تسا دیفس  نآ  حطـس  ینعی  تسا - دیفـس  مسج  دوشیم : هتفگ  هچنانچ  دراد ، رارق  ضرعلاب  لومحم  نآ : لباقم  رد  و  تسا . دیفـس  حطس 

422
هعبط و هیـضتقی  ءیـش  وه  لب  ابیرغ ، جراخ ، نم  ءیـشلا  یلع  ادراو  سیل  ناـک  اذإ  ۀـقیقحلا  تاذـلاب و  لومحم  هنإ  ءیـشلل  لاـقی  و  ( 495)

. رسقلاب قوف  یلإ  كرحتی  رجحلاک  ضرعلاب  لومحملا  اذه  ءازإب  و  تاذلاب . لفسأ  یلإ  كرحتی  رجحلا  نإ  لوقن  ام  لثم  هعبط  نم  نوکی 
هکلب دـشابن ، هدـماین  جراـخ  زا  هدوبن و  بیرغ  يزیچ  لوـمحم : هک  دوـشیم  هتفگ  ییاـج  رد  یقیقح  تاذـلاب و  لوـمحم  یهاـگ  و  ( 495)

، نآ لباقم  رد  و  دـنکیم ». تکرح  نیئاـپ  يوس  هب  اـتاذ  گنـس  : » مییوگب هکنیا  دـننام  دراد ، اـضتقا  ار  نآ  عوضوم  عبط  هک  دـشاب  يزیچ 
423 دنکیم ». تکرح  الاب  فرط  هب  رسق  هب  گنس  : » هکنیا دننام  دراد ، رارق  ضرعلاب  لومحم 

رادـحنا نوکی  نأ  هبـشیف  ضرعلاب . لومحملا  هئازإب  و  لاح . یف  ءیـشلا  قرافی  نأ  هنأـش  نم  نکی  مل  اـمل  تاذـلاب  لومحم  لاـقی  و  ( 496)
. امزالم سیل  هنأل  ۀهجلا  هذه  نم  ضرعلاب  تالومحملا  نم  رجحلا  یلع  لمح  اذإ  رجحلا 

لومحم نآ ، لباقم  رد  دـشاب ؛ عوضوم  زا  لومحم  تقرافم  مدـع  نآ  نأش  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـج  رد  تاذـلاب  لومحم  یهاـگ  و  ( 496)
تالومحم زا  تسین  گنـس  اب  مزـالم  نوچ  تهج  نیا  زا  دوشیم ، لـمح  گنـس  هب  یتقو  گنـس  ندـمآ  نییاـپ  ـالثم  دراد . رارق  ضرعلاـب 

424 تسا . ضرعلاب 
هئازإب و  اـبیرغ . ادراو  ـال  هتیه  اـمل  اـموقم  کـلذ  عم  ناـک  ءیـشلا و  قراـفی  نأ  هنأـش  نم  سیل  ناـک  اـمل  تاذـلاب  لومحم  لاـقی  و  ( 497)
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. ضرعلاب الومحم  ضیبأ  حطسلا  نوک  نذإ  نوکیف  فورعم . ضرعلاب  لومحملا 
مّوقم لومحم  نآ  رب  هوالع  دـشاب و  عوضوم  زا  تقرافم  مدـع  لومحم  نأش  هک  دوشیم  هتفگ  ییاج  رد  تاذـلاب  لومحم  یهاگ  و  ( 497)
دیفـس تروص  نیا  رد  تسا . فورعم  ضرعلاب  لومحم  نآ ، لباقم  و  دشابن . عوضوم  تیهام  زا  بیرغ  يزیچ  دـشاب و  زین  عوضوم  ّتیهام 

حطس ندوب 
325 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

425 دوب . دهاوخ  ضرعلاب  لومحم 
کلذل ابـسانم  نوکی  ام  ۀلمجلاب  و  هدح . یف  یـشلا  ذخؤی  وأ  ءیـشلا  دـح  یف  ذـخؤی  نأ  هنأش  نم  ام  لکل  تاذـلاب  لومحم  لاقی  و  ( 498)

. ضرعلاب الومحم  نوکی  نیذه  نم  جرخ  امف  امهدحأل . يذلا  دحلاب  ءیشلا 
ذخا لومحم  ّدح  رد  عوضوم  ای  عوضوم ، ّدح  رد  هک  دشاب  نیا  لومحم  نأش  هک  دوشیم  هتفگ  ییاج  رد  تاذلاب  لومحم  یهاگ  و  ( 498)

لومحم دشاب  جراخ  رما  ود  نیا  زا  هک  هچنآ  و  دشاب ؛ هتـشاد  ود  نآ  زا  یکی  ّدـح  رظن  زا  عوضوم  اب  یتبـسانم  لومحم  یلک  روطهب  و  دوش .
426 تسا . ضرعلاب 

. عوضوملا اذه  یف  ضرعلاب  ام  یلإ  تفتلی  و ال  ۀیهانتم ، یتاذلا  نم  انیب  ام  یلع  ۀیتاذلا  تالومحملا  نأ  نیبن  نأ  دیرن  و  ( 499)
اجنیا رد  و  دنتـسه ؛ یهانتم  میدرک  نایب  یتاذ  عاونا  رد  هک  روطنامه  یتاذ  تالومحم  هک  مینکیم  زاغآ  ار  هتکن  نیا  نییبت  کنیا  ( 499)

. مینکیمن یهجوت  تسا  ضرعلاب  عوضوم  نیا  رد  هچنآ  هب 
نیکاحم لوقنف  ( 500  ) بلاسلا بجوملا و  طاسوأ  تاسایقلا و  ءازجأ  یهاـنت  نم  لوـألا  میلعتلا  یف  لـیق  اـم  ۀـیاکح  یف  سداـسلا  لـصفلا 

هنأش نم  سیل  لثم ج و  هتاذب  عوضوم  نکیلف  ةدوجوم . اهتاذب  تاعوضوملا  و  ةدوجوم ، اهتاذب  تالومحملا  نأ  ملع  دق  لیق  لوألا : میلعتلل 
يدامتت تالومحملا  هذـه  نأ  يرتفأ  ب ل ز . کلذـک ز ل ه ، طسوتم و  الب  الوأ  یلع ج  لمح ه  نکیل  و  ضرعلاب . الإ  ـالومحم  ریـصی  نأ 

؟ فقی وأ  فقی ، ۀطساو و ال  الب  لومحم  لومحم  لک  یلع  امئاد  ذخؤیف  دودحم  لوأ  عوضوم  نم  ۀیاهن  الب 
326 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تسا هدش  هتفگ  هبلاس  هبجوم و  طاسوا  دودح  تاسایق و  ءازجا  یهانت  يهرابرد  لوا  میلعت  رد  هچنآ  تیاکح  رد  مشش  لصف 

دوجو تاذـلاب  تاـعوضوم  تاذـلاب و  تـالومحم  دـش  مولعم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  مییوگیم : لوا  میلعت  زا  لـقن  هب  ( 500)
ضرف و  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  ضرعلاـب ، تروص  هب  رگم  ندـش ، عقاو  لومحم  تینأـش  دـشاب و  تاذـلاب  عوـضوم  ج »  » مینکیم ضرف  دـنراد .

، دودـحم لّوا  عوـضوم  تـالومحم  نیا  اـیآ  دـنوش . لـمح  ز »  » رب ب »  » و ه »  » رب ز »  » دوـش و لـمح  ج »  » رب هطـساو  نودـب  ه »  » هک مـینکیم 
؟ هن ای  دراد  فقی  دح  رما  نیا  دشاب و  هتشاد  دناوتیم  هطساو  نودب  یلومحم  یلومحم  ره  امئاد  دنتسه و  تیاهنیب 

یلع د ج  کلذک ، یلع ج  ط  طسوالب ، یلع ط  لومحم  هنکل  تاذلاب ، رخآ  ءیش  هیلع  لمحی  نأ  هنأش  نم  سیل  ائیش  نکیل ب  مث  ( 501)
ۀطـساو الب  عوضومل  عوضوم  امئاد  ذخؤی  ۀیاهن و  الب  يدامتی  دودحم ، لوأ  لومحم  نم  تاعوضوملا  یف  لوزنلا  اذه  نأ  يرتفأ  کلذـک ،

؟ فقی وأ  فقی ، و ال 
رب دوخ ، نکل ، دوش ، لمح  نآ  هب  يرگید  زیچ  هک  دشاب  هتشادن  ار  نیا  تینأش  اتاذ  هک  دشاب  يزیچ  ب »  » هک مینکیم  ضرف  سپـس  ( 501)
رد لوزن  نیا  ایآ  دوش . لمح  هطـساو  نودـب   428 د »  » رب ج »  » دوش و لـمح  هطـساو  نودـب  ج »  » رب ط »  » و دوش ؛ لـمح  هطـساو  نودـب  «ط »

فقی دـح  رما  نیا  دراد و  دوجو  هطـساو  نودـب  یعوضوم  يارب  یعوضوم  امئاد  تسا و  تیاـهنیب  لّوا ، دودـحم  لومحم  زا  تاـعوضوم 
429 هن ؟ ای  دراد 

امهنم یناثلا  یف  انأدتبا  و  تالومحملا . یف  دعـصن  انذخأ  دودحملا و  عوضوملا  نم  امهنم  لوألا  یف  انأدتبا  انأ  نیثحبلا  نیب  قرفلا  و  ( 502)
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. تاعوضوملا یف  لزنن  انذخأ  دودحملا و  لومحملا  نم 
زا یمّود  رد  میتـفر و  ـالاب  تـالومحم  رد  میدرک و  عورـش  يدودـحم  عوـضوم  زا  ادـتبا  اـم  هک  تسا  نیا  ثـحب  ود  نـیا  نـیب  قرف  ( 502)

نییاپ تاعوضوم  رد  میدرک و  عورش  يدودحم  لومحم 
327 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. میدمآ
نکمی لهف  عوضوم . هل  وأ  هل  عوضوم  و ج ال  لومحم ؛ هیلع  وأ  هیلع  لومحم  ناک ا ال  ءاوس  طسوتب ب - یلع ج  ۀلومحم  نکتل ا  و  ( 503)

نأب نیلوألا  قرافی  ثحبلا  اذه  و  کلذک ؟ ب  نیب ج ، و  ۀیاهن ، الب  یلع ب  تالومحم  تاعوضوم ل ا و  طاسوأ  نیب ب  نیب ا و  نوکی  نأ 
: بلطی امنإ  و  نافرط . انهاه  دودحملا  و  ادحاو ، افرط  کنیذ  یف  ناک  دودحملا 

؟ ۀیاهن الب  نیهارب  یلع  ۀحصلا  فقوتم  ناهربلا  اذه  نوکیف  ۀیاهن ، ریغب  امهنیب  طئاسولا  له 
عوضوم ج »  » و هن ، ای  دراد  لومحم  فلا »  » اـیآ هک  میرادـن  يراـک  اـجنیا  رد  دوش - لـمح  ج »  » رب ب »  » طـسوت فلا »  » مینک ضرف  ( 503)

و دنـشاب ، ب »  » لومحم و  فلا »  » عوضوم هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یتیاهنیب  طاـسوا  ب »  » نیب و  فلا »  » نیب دراد  ناـکما  اـیآ  هن . اـی  دراد 
کی دودـحم  فرط  ثحب  ود  نآ  رد  هک  دراد  قرف  هتکن  نیا  رد  لوا  ثحب  ود  اـب  ثحب  نـیا  و  دـشاب ؟ نـینچ  ب »  » و ج »  » نـیب روـطنیمه 

تـسا نکمم  دودـحم  فرط  ود  نیا  نیب  اـیآ  هک : تسا  نیا  لاؤـس  و  تسا . فرط  ود  دودـحم ، فرط  ثحب  نـیا  رد  دوـب و  دـحاو  فرط 
؟ دشاب فقوتم  دودحمان  نیهارب  رب  ناهرب  نیا  دشاب و  دودحمان  طئاسو 

امئاد لهف  ۀبلاس . ا ج  ۀبجوم ، تراصف ب ج  طسوتملا ب  ۀبلاس و  ۀـمدقم ا ج  تناک  نإ  لب و  طقف ، اهل ا  بجوم  اذـه و ج  سیل  و  ( 504)
؟ ۀطساو نیب ا ج 

ا»  » هک دوشیم  طوبرم  مه  تلاح  نیا  هب  هکلب  دوشیم ، باجیا  ج »  » رب فلا »  » نآ رد  هک  تسین  یتلاح  هب  رـصحنم  طقف  بلطم  نیا  ( 504)
نیا رد  ایآ  دشاب . هبلاس  ج » « » ا  » و دشاب ، هبجوم  ج » « » ب  » هک دوش  لیکشت  سایق  تروص  نیا  هب  دشاب و  طسو  دح  ب »  » دشاب و هبلاس  «ج »

؟ دشاب هتشاد  دوجو  ياهطساو  دناوتیم  امئاد  ج »  » و ا »  » نیب امئاد  تروص 
؟ لبق فقت  وأ  ۀطساو ، ثدحت  ۀبلاس  يربک  لک  نیب  له  کلذک  و  ( 505)

430 دوشیم ؟ فقوتم  تیاهنیب  هب  لوصو  زا  لبق  ای  دیآیم ، مزال  ياهطساو  هبلاس  ياربک  ره  نیب  ایآ  روطنیمه  و  ( 505)
328 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یلع اهضعب  سکعنی  نأ  قحتست  ءایـشأ  تناک  نإ  ضعب ، یلع  اهـضعب  سکعنی  نأ  قحتـست  یتلا  ءایـشألا  یف  نوکی  بلطلا ال  اذه  و  ( 506)
ۀطساو وأ  اعوضوم ، الومحم و  نوکی  نأ  حلـصی  امهنم  دحاو  لک  لب  ناث ، لومحم  لوأ و  عوضوم  اهیف  سیل  ۀقیقحلاب و  لمحلا  یف  ضعب 
هبحاص یلع  هیلع و  سکعنی  رخآ  ءیـش  الومحم  عضو  امل  دجوی  له  هنأ  اعیمج  نیتلاحلا  یف  انم  نوکی  کشلا  لب  عوضوم . لومحم و  نیب 

یف لمحلا  یهانت  ۀنابتـسا  کلذ  ناک  ۀـهج ، نم  اهیف  عضولا  یهانت  نابتـسا  اذإ  و  ةدودـحم ؟ یه  وأ  ۀـیاهنلا ، ریغ  یلإ  کلذ  بهذـی  ثیحب 
مکح لثم  سکعلا  یف  امهنم  دـحاو  لک  مکح  نوکی  الأ  ـالإ  مهللا  عضو ، لـمحلا  لـمح و  كاـنه  عضولا  ذإ  سکعلاـب ، و  ۀـهجلا . کـلت 

. ایضرع المح  لمح  رخآلا  ایقیقح و  المح  لمح  امهدحأ  نوکی  لب  هبحاص .
دنراد قاقحتسا  هک  دنشاب  يروما  رگا  دنوش . سکعنم  رگید  یضعب  رب  یضعب  دنراد  قاقحتسا  هک  دوبن  يروما  يهرابرد  لاؤس  نیا  ( 506)

عوضوم و  ) اـهنآ زا  کـیره  هکلب  درادـن ، دوـجو  یعطق  لوـمحم  عوـضوم و  اـهنآ  رد  دـنوش ، سکعنم  رگیدـکی  رب  یقیقح ، لـمح  رد 
دراوم مامت  رد  ام  تروص  نیا  رد   431 دنوش ، عقاو  عوضوم  لومحم و  نیب  يهطساو  ای  عوضوم  لومحم و  هک  دنراد  تیحالـص  لومحم )

رب لومحم و  نآ  رب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  زیچ  هدـش ، ضرف  لومحم  هک  هچنآ  يارب  تسا  نکمم  اـیآ  هک  مینک  لاؤس  میناوتیم 
زا نآ  رد  عضو  یهانت  هاگره  و  تسا ؟ دودـحم  يزیچ  نینچ  هن  ای  دـنک  لیم  تیاهنیب  هب  رما  نیا  هک  يوحن  هب  دوش  سکعنم  نآ  عوضوم 
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عـضو لمح  تسا و  لمح  عضو  اجنیا  رد  اریز  سکعلاـب ؛ 432 و  دوب . دـهاوخ  نشور  تهج  نامه  رد  لمح  یهانت  دـشاب ، نشور  یتهج 
لمح يرگید  لمح  یقیقح و  لمح  یکی  لمح  هکلب  دشابن ، رگید  فرط  مکح  لثم  سکع  رد  اهنآ  زا  کیره  مکح  هکنیا  رگم  تسا ،

. دشاب ضرعلاب 
یلع ناسنإلا  لمحک  یضرعلا  و  ناسنإلا ، یلع  كاحـضلا  لمح  لثم  یقیقحلا  لمحلا  نوکی  نأ  امهدحأ  نیلیوأت : نیذهل  نإ  لوقأ : ( 507)

نوکی و ال  انیعتم ، الومحم  رخآلا  اعوضوم و  امهدحأ  عبطلا  یف  نوکت  تاسکاعتملا  هذـه  نأ  هانعمف  بهذـملا  اذـه  بهذ  نإف  كاحـضلا .
یلع ناسنإلا  لمحک  یـضرعلا  لمحلا  نوکی  نأ  یناثلا  لـیوأتلا  و  کلذـب . رخـآلا  نم  یلوأ  امهدـحأ  سیل  هنأ  نم  اـنلق  اـم  یلع  اـمهمکح 

عوضوملاف و ناویح  یلع  ناسنإ  ناسنإ و  یلع  ناویح  لمح  نأ  هنإف و  ناسنإلا : یلع  ناویحلا  لـمحک  یقیقحلا  یتاذـلا  لـمحلا  و  ناویحلا ،
: لوقنف اذه  ررقت  دق  ذإ  و  نیعم . تاذلاب  لومحملا 

329 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
لمح دشاب و  ناسنا  رب  كانهدنخ  لمح  دننام  یقیقح  لمح  هکنیا  لوا  دراد : دوجو  لیوأت  ود  وطسرا ]  ] نخس نیا  يارب  میوگیم : ( 507)
فرط ود  زا  یکی  تاسکاعتم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب  نیا  وطسرا  دوصقم  رگا  دشاب . كانهدنخ  رب  ناسنا  لمح  دننام  یـضرع 

هتـشادن ّتیولوا  تیعوضوم  يارب  ـالثم  يرگید  زا  یکی  میتـفگ  هک  دـشابن  ناـنچ  ود  نیا  مکح  دـشاب و  لومحم  يرگید  عوضوم و  دـیاب 
هچرگا و  دشاب : ناسنا  رب  ناویح  لمح  دننام  یقیقح  یتاذ و  لمح  ناویح و  رب  ناسنا  لمح  دننام  یضرع  لمح  هکنیا  مود  لیوأت  و  دشاب .

نیا هک  لاـح   433 تسا . نّیعم  اجنیا  رد  تاّذـلاب  لومحم  عوضوم و  لاـحنیا  اـب  تسا ، لـمح  لـباق  ناویح  رب  ناـسنا  ناـسنا و  رب  ناویح 
: مییوگیم دش  نشور  بلطم 

لک یلع  لمحت  یتلا  ءایـشألا  یه  ۀـیهانتم و  امهنیب  طئاسولا  نإ  لوقنف  لک ب ا : نکیلف  ۀـیهانتم . باجیإلا  يدـح  نیب  طـئاسولا  نإ  ( 508)
ۀهج ب، نم  انذخأ  اذإ  ناکل  ۀیاهن  ریغب  تناک  نإ  اهنأ  کلذ  و  ءالولا . یف  ضعب  یلع  اهـضعب  یلع ب و  اهنم  دحاو  لمحی  وأ  اهنم ، دـحاو 
وأ اهنیب ، ۀطـساو  الب  ءالولا  یلع  اهـضعب  انذخأ  ءاوس  و  یناثلا . فرطلا  ۀتبلأ  غلبن  مل  ءالولا ، یلع  نیلزان  ۀهج ا  نم  وأ  ءالولا ، یلع  نیدعاص 

تارفط یلع  لکلا  انذخأ  وأ  یهانتت ، تناک ال  اهنیب و  ۀطـساو  ۀـیلاتتم و ال  لکلا  انذـخأ  وأ  اهنیب ، امیف  طئاسولا  انکرت  دـق  اهـضعب و  انذـخأ 
هنإف ریخأ : دح  كانه  سیلف  ریخأ ، دح  یلإ  هتنن  مل  دح  نم  انأدتبا  املک  انک  اذإف  دحاو . کلذ  یف  مالکلا  نإف  هل ، ۀیاهن  ام ال  اهل  فعاضتی 

كولـسلا دنع  هیلإ  یهانتی  کلوق  و  دح ، هل  کلوق  کلذک  و  هل . دح  کلوق ال  و  كولـسلا ، دنع  یهانتی  لیبس ال  اذـه  کلوق  نیب  قرف  ال 
تذـخأ اذإ  تنأ  لوقی  نم  لوقک  کلذ  نوکی  و  اهیلإ . یهانتی  ـال  ۀـیاهن  و  هیلإ ، غلبی  ـال  دودـحم و  دـح  نوکی  نأ  لاـحملا  نم  مث  دـحاو .

لوقی ریداقملاب و  اذه  ضقتنی  و ال  ۀیاهن . الب  ددعلل  تاجرد  امهنیب  نأل  دودـحم  دـح  وه  يذـلا  فلألا  ۀـتبلا  غلبت  مل  دـحاولا  نم  دـعاصتت 
ضرفی مسق  لک  و  ۀتبلأ : مسقی  مل  ام  اهل  مسق  ۀلـصتملا ال  ریداقملا  نأل  کلذ  و  ۀیاهن ، الب  ةوقلاب  ادودح  رادـقم  لک  یفرط  نیب  نإ  لئاقلا :
اهدوجو و  ةوقلا ، یف  یه  اهیف  یتلا  دودحلا  کلت  يأ  ةوقلاب ، رمأ  وه  اهنم  نیدح  نیب  مهوتت  یتلا  ۀیاهناللا  نأ  و  ددعلا ، دودحم  نوکی  اهیف 

. دحاو دعب  اهنم  دحاو  لب  لعفلاب ، ةدوجوم  ۀتبلأ  دجوت  و ال  ةوقلا ، یف 
یهاـنتم ود  نیا  نیب  طـئاسو  مییوگیم  سپ  تسا : ا » «، » ب  » ره هک  مینکیم  ضرف   434 تسا . یهانتم  باجیا  دـح  ود  نیب  طئاسو  ( 508)

هب رگید  یـضعب  رب  یـضعب  و  ب »  » رب اهنآ  زا  یکی  ای  دنوشیم ، لمح  اهنیا  زا  کیره  رب  هک  يروما  زا  تسا  ترابع  طئاسو  نآ  تسا و 
لمح بیترت 

330 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ا»  » تهج زا  ای  میور ، الاب  بیترت  هب  مینک و  عورش  ب »  » تهج زا  هاگره  دنشاب  تیاهنیب  طئاسو  رگا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لیلد  دنوشیم .
ای مینک ، ذخا  بیترت  هب  ار  طئاسو  زا  کیره  هک  دنکیمن  قرف  و  میـسرب . دـیابن  مّود  فرط  هب  زگره  میورب ، نییاپ  بیترت  هب  مینک و  عورش 

يرگید رب  بیترت  هب  مادکره  هک  يوحن  هب  میریگب  رظن  رد  ار  ّلک  ای  میراذگب ، رانک  ار  اهنآ  نیب  طئاسو  مینک و  ذخا  ار  طئاسو  زا  یضعب 
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بلطم تروص  ره  رد  میریگب ؛ رظن  رد  هرفط  اب  نایم  رد  دـنچره  ار  طاسوا  دودـح  هکنیا  اـی  دـشابن ، اـهنآ  نیب  ياهطـساو  دوشب و  لـمح 
نیا ییوگب  هکنیا  اریز  درادن : دوجو  يرگید  دـح  عقاو  رد  میـسرن ، رگید  دـح  هب  مینک و  عورـش  دـح  کی  زا  ام  هاگره  سپ  تسا . یکی 

تـسا یهانتم  هلـسلس  هکنیا  نتفگ  اب  دراد  دـح  هکنیا  نتفگ  روطنیمه  تسا . یکی  درادـن  دـح  ییوگب  هکنیا  تسا و  یهانتمان  هلـسلس 
نآ هب  ناوتن  هک  دشاب  یتیاهن  و  دیـسر ، ناوتن  نآ  هب  یلو  دشاب  هتـشاد  دوجو  دودحم  يّدـح  هک  تسا  لاحم  رگید  يوس  زا  تسا . ناسکی 

تـسا يدودحم  دح  هک  رازه  ددع  هب  زگره  ینک  ندرمـش  هب  عورـش  کی  ددع  زا  رگا  دـیوگب  یـسک  هک  دـنامیم  نادـب  رما  نیا  دیـسر .
فرط ود  نیب  هک ، دیوگب  یـسک  ات  دوشیمن  ضقن  ریداقم  اب  بلطم  نیا  و  دراد . دوجو  دادعا  تیاهنیب  ددـع ، ود  نآ  نیب  اریز  یـسریمن 

رد هک  یمسق  ره  و  دنرادن : ییازجا  مسق و  دنوشن  میـسقت  ات  یلاصتا  ریداقم  اریز  دوشیم ؛ ضرف  تیاهنیب  ات  ياهوقلاب  دودح  يرادقم  ره 
هوقلاب تیاهنیب ، نیا  دوشیم ، مهوت  ءازجا  تیاهنیب  رادقم ، زا  دح  ود  نیب  هکنیا  و  دوب ، دهاوخ  دودحم  يددـع  رظن  زا  دوش ، ضرف  نآ 
لـصاح لعفلاب  دوجو  تروص  هب  هتبلا  تسا و  هوقلاـب  دوجو  نآ  دوجو  تسا و  هوقلاـب  دراد  رادـقم  نآ  هک  یتیاـهنیب  دودـح  ینعی  تسا ،

. دیآیم دوجو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هکلب  دوشیمن ،
تناک اهـسفنأ ، یف  ابیترت  قحتـست  یناعم  نوکت  طئاسو ، اـمهنیب  ناـک  اذإ  و  نیفرط . نیدـح و  هیف  نإـف  هیف  ثحبلا  یف  نحن  يذـلا  و  ( 509)

. ۀیاهن الب  طئاسو  نیفرطلا  نیذه  لثم  نیب  نوکی  نأ  نکمی  هنأ ال  نذإ  نیبف  مساق . ۀمسق  یلع  ۀفقوتم  ۀلصاح ال 
ینامه دشاب ، یطئاسو  دح  ود  نیا  نیب  هاگره  و  تسا . فرط  ود  دـح و  ود  ياراد  مینکیم  ثحب  نآ  يهرابرد  العف  ام  هک  هچنآ  و  ( 509)

سپ دـنرادن . فّقوت  مساـق  میـسقت  رب  دوخ  لوصح  رد  دـنراد و  لوصح  دوخبدوخ  و  دـنراد ، ار  بیترت  قاقحتـسا  دوخهبدوخ  هک  دنتـسه 
435 دشاب . هتشاد  دوجو  یهانتمان  طاسوا  یفرط  ود  نینچ  نیب  تسین  نکمم  هک  دوشیم  نشور 

ینعأ ۀطساو : امهنیب  ناک  نم ج ا و  ءیش  ال  انلق : اذإ  بلسلا  یف  رمألا  کلذک  و  ( 510)
331 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ۀـبلاسلا و يربکلا  اعیمج : نیتمدـقملا  یف  ۀطـساو  دـعب  ۀطـساوب  امئاد  نوکت  نأ  نکمی  سیلف  هل ا ، دـجوی  ـال  دـجوی ل ج و  لـثم ب  اـئیش 
لوألا لکشلا  لیبس  یلع  امأ  ۀثالثلا ، لاکشألا  دحأ  نم  نوکی  کلذ  نایب  نألف  ۀبلاسلا  امأ  و  هنع . انغرف  دقف  ۀبجوملا  امأ  ۀبجوملا . يرغصلا 

، ۀـیاهن ریغب  تابجوم  لصحت  نأ  ۀـیاهنلا - ریغ  یلإ  بهذـت  ۀـبلاسلا  تایربکلل  یتلا  طئاسولا  تناک  نإ  لاح  لـک  یلع  بجیف  هل  اـنلثم  اـمک 
. ۀیهانتم اهنأ  تابجوملا  یف  ناب  دق  و  تابجوم . ۀبجوملل  مث  اعم ، اهناجتنی  ۀبلاس  ۀبجوم و  ۀبلاس  لکل 

لثم يزیچ  ینعی  دشاب : ياهطساو  اهنآ  نیب  و  تسین ، ا » « » ج  » چیه مییوگیم : یتقو  تسا ، رارق  نیمه  زا  بلطم  زین  هبلاس  هیضق  رد  ( 510)
ياهطـساو زا  دـعب  ياهطـساو  هتـسویپ  همدـقم  ود  رد  هک  تسین  نکمم  سپ  دـشابن ؛ لمح  لباق  نآ  رب  ا »  » یلو دوش  لـمح  ج »  » رب هک  «ب »

تروص هب  نآ  نایب  هک  هبلاس ، اّما  تشذگ . هبجوم  ثحب  اّما  میشاب . هتشاد  هبجوم  يارغص  هبلاس و  ياربک  هراومه  ینعی  دشاب : هتشاد  دوجو 
هک یطئاسو  رگا  هک  تسا  بجاو  لاحره  رد  هک  میدز ، لاثم  هک  روطنامه  تسا  لوا  لکـش  لیبس  رب  اـی  تسا ، هناـگهس  لاکـشا  زا  یکی 

يهّیضق ود  هبلاس  يهّیضق  ره  يارب  و  دوش ، لصاح  یتیاهنیب  تابجوم  دننک  لیم  تیاهنیب  هب  دنوشیم  هتفرگ  رظن  رد  هبلاس  تایربک  يارب 
دش نشور  تابجوم  رد  و  دیآیم . مزال  یتابجوم  هبجوم  ره  يارب  سپـس  دنهد ، هجیتن  ار  هبلاس  يهّیـضق  نآ  هک  تسا  مزال  هبلاس  هبجوم و 

. دنایهانتم هک 
ددعلا یف  اهیلع  دیزی  يذلا ال  نأ  نیبف  نیدح ، نیب  ۀیاهن  ریغ  یلإ  بهذت  نأ  نکمی  ۀلفاسلا ال  يرغصلل  ۀبجوملا  دودحلا  تناک  اذإف  ( 511)

. ۀیهانتم ۀبلاسلا - ۀیلاعلا  تایربکلا  دودح  نم 
هک هچنآ  هک  دوشیم  نشور  دشاب ، تیاهنیب  ّدح  ود  نیب  هک  تسین  نکمم  يرغـص  يهّیـضق  نیرخآ  يهبجوم  دودـح  هاگره  سپ  ( 511)

436 تسا . یهانتم  دوشیمن ، هفاضا  نآ  رب  هبلاس  یلاوتم  تایربک  دودح  رد  يددع  رظن  زا 
نأ نم  دـب  الف  اهنیعب ، يرغـصلا  نوکت  نأ  هیف  بجی  مل  نإ  ۀـبجوملا و  نأل  کلذ  و  ایناث : الکـش  لکـشلا  ناـک  اذإ  اذـه  کلذـک  و  ( 512)
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. ۀبجوم ۀمدقم  سایق  لک  یف  نوکی 
لکش رد  دنچره  اریز  تسا : روطنیمه  زاب  دشاب  مود  لکش  سایق  لکش  هاگره  و  ( 512)

332 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. دشاب ياهبجوم  يهمدقم  کی  دیاب  یسایق  ره  رد  لاحنیا  اب  دشاب . هبجوم  يرغص  تسین  مزال  مود 

. لاح لک  یلع  نیعتم  اهیف  بجوملا  نإف  اهنم ، ثلاثلا  لکشلا  امأ  و  ( 513)
. تسا يرورض  نشور و  لاحره  رد  مّوس  لکش  رد  هبجوم  يهمدقم  دوجو  اّما  و  ( 513)

ولف اهب . متت  امنإ  دودحلا  و  ءایـشألا ، دیدحت  یف  ۀـلخاد  هذـه  نأل  ۀـیهانتم ، ءیـشلا  ۀـیهام  یف  ۀـلخادلا  تالومحملا  نإ  اضیأ  لیق  و  ( 514)
اهئدابمف ةروصتم ، رومألا  ذإ  ةدوجوم ، دودحلا  نکل  ائیـش . دحن  نأ  اننکمی  ناک  امل  ۀیاهن ، ریغب  اهیف  دـجوت  نأ  یلإ  ۀـفقوتم  دودـحلا  تناک 

. ۀیهانتم
تلاخد ءایـشا  دـیدحت  رد  تالومحم  نیا  اریز  دـنایهانتم ، زین  ءیـش  تیهام  رد  لخاد  ياهلومحم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه  ( 514)

ار ءایـشا  هک  دوبن  نکمم  ام  يارب  دوب ، فقوتم  یهانتمان  تـالومحم  هب  فیراـعت  دوجو  رگا  و  دوشیم . ماـمت  اـهنآ  اـب  فیراـعت  دـنراد و 
437 دنایهانتم . زین  اهنآ  يدابم  سپ  دناروصت ، لباق  روما  هکنیا  هچ  دندوجوم . فیراعت  نکل  مینک . دیدحت 

: لوألا میلعتلا  یف  اذه  دعب  لیق  مث  ( 515)
438 تسا : هدش  هتفگ  نینچ  نخس  نیا  زا  دعب  لوا  میلعت  رد  سپس  ( 515)

یه ۀبشخلا  لیق  اذإ  امأ  هقاقحتـسا و  هجو  نع  عضولا  لمحلا و  سکع  دقف  ۀبـشخ ، وه  ریبکلا  اذه  و  یـشمی ، ضیبألا  نإ  انلق  اذإ  انإ  ( 516)
وأ ۀبشخ  ریبکلا  نأ  وه  و  لوألا - انلوق  نأ  کلذ  و  هقاقحتسا . هجو  یلع  عضولا  لمحلا و  يرجأ  دق  هنإف  یشمی ، ناسنإلا  اذه  لیق  وأ  ةریبک ،

هانعم و ال  ناسنإلا ، وأ  ۀبشخلل  عوضوم  ریبک  وه  ام  ۀهج  نم  ریبکلا  وأ  شام ، وه  ام  ۀهج  نم  یشاملا  سفن  نأ  هانعم  سیل  ناسنإ - یـشاملا 
نأ ناسنإ » یشاملا   » انلوق ینعم  لب  حصی : کلذ ال  نإف  هل ، عوضوم  وه  رخآ  ائیـش  نمـضتم  ضتقم و ال  ریغ  مئاق  ءیـش  هسفنب  یـشاملا  نأ 
اذک رادقمب  ناک  نأ  هل  ضرع  يذلا  ءیشلا  کلذک  و  ناسنإ . وه  ءیشلا  کلذ  ایشام ، ناک  نأ  هل  ضرع  یشملا و  هل  ضرع  يّذلا  ءیـشلا 

نأ هل  ضرعی  ائیش  ال  هسفن - ناسنإلا  نأ  هانعم  شام » ناسنإلا  نإ   » انلوق ینعم  امأ  و  ۀبشخ . وه  ءیشلا  کلذ  اریبک ، ناک  نأ  هل  ضرع  و 
333 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یه ۀبـشخ - نوکی  نأ  هل  ضرعی  رخآ  ائیـش  ال  ۀبـشخلا - سفن  نأ  هانعم  ةریبک » ۀبـشخلا   » اـنلوق کلذـک  و  شاـم . هسفن  وه  اـناسنإ - نوکی 
رهوج وأ  ۀبشخ  وأ  ناسنإ  وه  يذلا  ءیشلا   » کلوق نیب  و  یـشملا ،» ضرع  هل  شام و  وه  يذلا  ءیـشلا   » کلوق نیب  نأ  ملعت  تنأ  و  ةریبک .
ثیح نم  یـشاملا ، و  قئاقحلا . نم  ۀـقیقح  و  عاونألا ، نم  عون  هسفن  یف  وه  نایعألا  نم  نیع  لوألا  یف  ءیـشلا  نأل  کلذ  و  اقرف . تاذ ،» وأ 

. وه سیل  رخآ  ءیش  یشم ، يذ  ءیش  درجم  وه 
سکعنم دوخ  قاقحتـسا  هجو  زا  عـضو  لـمح و  تقیقح  رد  تسا ،» بوـچ  گرزب  نیا   » و دوریم ،» هار  دیفـس  : » مییوـگیم یتـقو  ( 516)

نایرج دوخ  قاقحتـسا  هجو  رب  عضو  لـمح و  تقیقح  رد  دوریم ،» هار  ناـسنا   » اـی تسا ،» گرزب  بوچ  : » دوش هتفگ  یتقو  اـّما  دـناهدش ؛
هک تسین  نیا  شیانعم  تسا -» ناسنا  هدـنور  هار   » اـی تسا » بوچ  گرزب   » هکنیا زا  تسا  تراـبع  هک  اـم - لوا  نخـس  اریز  تسا . هتفاـی 

یـشام هک  تسین  نیا  شیاـنعم  زاـب  و  تسا ، ناـسنا  اـی  بوچ  عوـضوم  ندوـب  گرزب  تهج  زا  گرزب  اـی  ندوـب ، یـشام  تهج  زا  یـشام 
هک ام  نخـس  نیا  ینعم  هکلب  تسین . حیحـص  نیا  اریز  تسین ، دشاب  نآ  عوضوم  هک  يرگید  زیچ  نمـضتم  تسا و  مئاق  يزیچ  دوخهبدوخ 

و ناسنا . زا  تسا  ترابع  دوشیم ، ضراع  نآ  رب  ندوب  یشام  دوشیم و  ضراع  نآ  رب  یشم  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  تسا » ناسنا  یشام  »
یـشام ناسنا   » هک ام  نخـس  نیا  ینعم  اّما  بوچ . زا  تسا  ترابع  دوشیم  ضراع  نآ  رب  ندوب  گرزب  رادقم و  نالف  هک  يزیچ  روطنیمه 

ام نخس  نیا  روطنیمه  و  تسا . یشام  دوخهبدوخ  دوشیم - ضراع  نآ  رب  ندوب  ناسنا  هک  يزیچ  هن  و  ناسنا - سفن  هک  تسا  نیا  تسا »
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و تسا . گرزب  دوشیم - ضراع  نآ  رب  ندوب  بوچ  هک  يرگید  زیچ  هن  و  بوچ - دوخ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا » گرزب  بوچ   » هک
زا تسا  تراـبع  هک  يزیچ   » هک نخـس  نیا  نیب  و  دوشیم » ضراـع  وا  رب  یـشم  تسا و  یـشام  يزیچ   » هک نخـس  نیا  نیب  هک  ینادیم  وت 
زا یتقیقح  عاونا و  زا  یعون  دوخهبدوخ  نایعا و  زا  ینیع  لوا  نخـس  رد  زیچ  اریز  دراد . دوجو  یقرف  تاذ » ای  رهوج ، ای  بوچ ، اـی  ناـسنا ،

439 تسا . یشم »  » زا ریغ  يرگید  زیچ  تسا ، یشم  ياراد  يزیچ  افرص  هکنیا  ثیح  زا  یشام  و  تسا . قیاقح 
ارمأ هسفن  یف  نوکیف  ۀیرهوج  هل  ضرع  ائیـش  سیل  و  رهوجلا ، تاذ  ریغ  سیل  رهوج  وه  يذـلا  ءیـشلا  نإف  رخآلا ، لاثملا  یف  امأ  و  ( 517)

. ایشام هلجأل  كانه  یمس  امکا  رهوج  هلجأل  یمسی  هتاذ  نع  جراخ  رخآ  ینعم  هیلإ  فیضأ  دق  و  ۀقیقحلا : ۀیعونلا و  لّصحم 
نینچ و  تسین ، رهوج  تاذ  زا  ریغ  تسا  رهوج  هک  يزیچ   440 رخآ ، لاثم  رد  اّما  ( 517)

334 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ییانعم دـشاب و  لصحم  يرما  تقیقح  تیعون و  رظن  زا  دوخهبدوخ  هکنیا  ات  دـشاب  نآ  ضراـع  تیرهوج  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  هک  تسین 

. دوشیم هدیمان  یشام  انعم  نآ  رطاخ  هب  هک  روطنامه  دوش ، هدیمان  رهوج  ینعم  نیا  رطاخ  هب  دوش و  هفاضا  نآ  رب  شتاذ  زا  جراخ  رگید 
لکف ریبکلا  یـشاملا و  امأف  امهرهوج . ریغ  ءیـش  یلإ  عوضوم و  یلإ  ۀبـسن  نایـضتقی  ناعوضوم و ال  ۀقیقحلاب  ۀبـشخلا  ناسنإلاف و  ( 518)

. عوضوم یلع  لدی  و  ریبکلا ، یشاملا و  ینعم  یلع  لدی  امهنم  دحاو 
کیره اّما  دننکیمن . اضتقا  ار  ناشدوخ  رهوج  ریغ  يزیچ  عوضوم و  هب  یتبـسن  چیه  دنتـسه و  عوضوم  اتقیقح  بوچ  ناسنا و  سپ  ( 518)

441 دننکیم . تلالد  عوضوم  کی  رب  نیاربانب  گرزب و  یشام و  ینعم  رب  گرزب »  » و یشام »  » زا
یلع ناسنإلا  لمح  امأ  و  ۀقیقحلاب ، لمحلا  مساب  اصوصخم  ناسنإلا  یلع  یشاملا  لمح  لعجنف  هب ، ناقرتفی  نیمـسا  نیرمألل  عضنلف  ( 519)

. ضرعلاب لمحلا  مساب  هصخنلف  یشاملا 
لمح ار  یـشام  رب  ناـسنا  لـمح  اـّما  هقیقحلاـب و  لـمح  ار  ناـسنا  رب  یـشام  لـمح  و  میهدیم ، زیمت  مسا  ود  اـب  ار  رما  ود  نیا  سپ  ( 519)

442 میمانیم . ضرعلاب 
، وه نیأ  وأ  وه ، فاضم  وأ  وه ، مک  وأ  وه  فیک  لیبس  یلع  نوکی  نأ  امإ  و  ءیـشلا ، وه  ام  قیرط  نم  نوکی  نأ  امإف  لـمح  لـک  و  ( 520)

هیلع لمحی  ناسنإلاک  ضراع : هضعب  و  رهوجلا ، یف  لـخاد  کـلذ  ضعب  و  تـالوقملا . رئاـس  کلذـک  و  لـعفنی ، وأ  لـعفی  وأ  وه ، یتم  وأ 
. ضیبألا

. ۀتبلأ نیذه  نع  جراخ  ءیش  تالومحملا  یف  سیل  و 
. تسا تالوقم  ریاس  لاعفنا و  لعف و  یتم ، نیا ، فاضم ، ّمک ، فیک ، لیبس  رب  ای   443 تسا ، ءیش  تیهام  قیرط  رد  ای  یلمح  ره  و  ( 520)

هتبلا یلومحم  چیه  و  دوشیم . لمح  نآ  رب  يدیفـس  هک  ناسنا  دننام : دنتـسه ، ضراع  رگید  یـضعب  دنارهوج و  اهلومحم  نیا  زا  یـضعب 
. تسین عون  ود  نیا  زا  جراخ 

335 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ملع یف  لخدم  اهل  نکی  مل  ةدوجوم  تناک  ول  و  اهل . ینعم  ۀـلطاب ال  ءامـسأ  تاوصأ و  اهنإف  مالـسلا ، اهیلعف  ۀـینوطالفألا  روصلا  امأ  ( 521)

. ةروکذملا تالومحملا  هذهب  ناهربلا  ذإ  ناهربلا ،
دوجوم رگا  یّتـح  444 و  دنرادن . ینعم  هک  دنتـسه  یلطاب  ءامـسا  تاوصا و  اهنآ  اریز  تشاذـگ ، رانک  دـیاب  ار  ینوطالفا  لثم  اّما  ( 521)

. دراد راکورس  روکذم  تالومحم  نیا  اب  طقف  ناهرب  اریز  دنرادن ، ناهرب  ملع  رد  یتّیلخدم  چیه  دنشاب 
اّم فیک  و  ّمکل ، اعوضوم  هدحو  اّم  ّمک  لعجی  نأ  لوقلا  یف  نکمی  ناک  نإ  و  ۀقیقحلا ، یف  رهاوجلا  یف  دـجوت  تایـضرعلا  هذـه  و  ( 522)
یف لکـشلل  عوضوم  حطـسلا  نأ  کلذ  لاثم  رهوجلا . لوألا  اهعرـضوم  نوکی  اهلک  لب  کلذ ، نکمی  الف  دوجولا  یف  امأ  و  فیکل . هدـحو 

ۀقیقحلاب عوضوملا  وه  رهوجلا و  یف  نیمئاق  ـالإ  هل  ضرعی  اـم  حطـسلا و  نوکی  نأ  ۀـتبلأ  نکمی  ـالف  دوجولا  یف  اـمأ  و  لوقلا ، دـیدحتلا و 
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. عیمجلل
ای رگید  ّمک  يارب  ییاهنت  هب  ار  یّمک  ام  نخس ، ماقم  رد  تسا  نکمم  دنچره  دنوشیم ، تفای  رهاوج  رد  تقیقح  رد  تایضرع  نیا  ( 522)

يهمه لوا  عوضوم  هکلب  درادـن ، ناکما  ضارعا  دوجو  ماقم  رد  نایرج  نیا  اّما  میهد . رارق  عوضوم  رگید  فیک  يارب  ییاـهنت  هب  ار  یفیک 
هک درادـن  ناکما  هتبلا  دوجو  رد  اّما  تسا ، لکـش  عوضوم  نخـس  ماقم  فیرعت و  رد  هک  حطـس  دـننام  بلطم  نیا  لاثم  تسا . رهوج  اهنآ 

. تسا یقیقح  عوضوم  اهنآ  مامت  يارب  رهوج  سپ  دنشاب ، هتشاد  دوجو  رهوج  رد  زج  دوشیم  ضراع  حطس  رب  هچنآ  حطس و 
. ۀیاهن دح و  یقیقحلا  عوضوملا  وه  يذلا  فرطلا  نإف  کلذک  ناک  اذإ  و  ( 523)

ۀیاهن الب  ارومأ  عطقی  نأ  نکمی  نهذـلا ال  نأ  انیب  ذإ  لوصفلا : سانجألا و  نم  ۀـیهانتم  ةدودـحم  ءیـشلا ، وه  امیف  ۀـلخادلا  تـالومحملا  و 
. دوجوم دیدحتلا  و  دحاو . ءیش  دیدحتل 

لک نأل  رـشعلا : تالوقملا  وه  و  تالومحملا - ۀهج  نم  فرط  و  رهوجلا - وه  و  عوضوملا - ۀـهج  نم  فرط  اهل  ۀـضراعلا ، تالومحملا  و 
. لبق انحضوأ  ام  یلع  دودحم  نیفرطلا  نیب  امف  کلذ . ریغ  امإ  فاضم و  امإ  مک و  امإ  فیک و  امإ  اهنم  دحاو 

و تسا . تیاهن  ّدح و  تسا  یقیقح  عوضوم  هک  یفرط  تسا ، نینچ  نوچ  و  ( 523)
336 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

روـما نهذ  درادـن  ناـکما  هک  میتـفگ  اریز  دـنایهانتم : دودـحم و  دـنالوصف  ساـنجا و  زا  دـنالخاد و  ءیـش  تیهاـم  رد  هـک  یتـالومحم 
- دنراد عوضوم  تهج  زا  یفرط  هضراع  تالومحم  445 و  میراد . هک  مه  فیرعت  و  دنک ، یط  دحاو  زیچ  کی  فیرعت  يارب  ار  یتیاهنیب 

تسا فیک  ای  اهنآ  زا  کیره  اریز  تسا : رـشع  تالوقم  زا  ترابع  هک  دنراد - تالومحم  تهج  زا  یفرط  و  تسا - رهوج  زا  ترابع  هک 
. تسا دودحم  میداد  حیضوت  البق  هچنانچ  تسا  عقاو  فرط  ود  نیب  هچنآ  و  هریغ . ای  تسا و  فاضم  ای  تسا  ّمک  ای 

نإ و  عوضوملا ، یف  ةدوجوملا  اهنم ، ۀیئزجلا  تادودحملا  دودح  ینعأ  اهدودـح - یف  ۀـلخاد  اهتلمج  نم  تالومحملا  نإف  اضیأ  و  ( 524)
تناک ءاوس  ۀیهانتم ، تالومحملا  عیمج  نذإف  ۀیهانتم . ءیـشلا  دودح  یف  تالخادلا  و  رهاوجلا . نم  اهتاعوضوم  دودح  یف  ۀلخاد  نکت  مل 

. ۀبیرغ اضارعأ  وأ  ۀیتاذ ، اضارعأ  تناک  وأ  رهاوجلا ، دودح  یف  ۀلخاد 
دوجوم عوضوم  رد  هکنآ  یئزج  ياهدودحم  دودح  رد  ینعی  تسا - لخاد  عوضوم  دودح  رد  تالومحم  زا  یـضعب  روطنیمه  و  ( 524)

هاوخ تالومحم ، مامت  سپ  تسا . یهانتم  تسا  لخاد  ءیش  دودح  رد  هک  هچنآ  و  دشابن . لخاد  رهاوج  عوضوم  دودح  رد  دنچره  تسا ،
. دنایهانتم دنشاب  بیرغ  ضارعا  ای  یتاذ  ضارعا  ای  دنشاب ، رهاوج  دودح  رد  لخاد 

انهاه نأ  حـضتا  ناب و  دـقف  دـحلا . روصتلا و  رابتعا  ۀـهج  یه  ۀـهجلا  هذـه  و  طاسوألا . یهانت  اـضیأ  ۀـهجلا  هذـه  نم  نابتـسا  دـقف  ( 525)
هجوب ملعت  نأ  نکمی  ناهربلاب ال  ملعت  یتلا  ءایشألا  و  ءالولا . یلع  ۀیراج  اهنأ  و  ۀطساو ، الب  تاعوضوم  تالومحم و  نأ  و  یلوأ ، تامدقم 

نإ امأ  و  الـصأ . یناهربلا  ملعلا  عفترا  ۀـیاهنلا  ریغ  یلإ  کلذ  بهذ  نإف  هنم . مدـقأ  ملعب  نوکی  امنإف  یناهرب  ملع  لـک  و  هنم . فرـشأ  رخآ 
- ۀعوضوم لوصأ  دنع  فوقولا  و  ۀعوضوم . لوصأ  دنع  فوقولا  نوکی  نأ  کلذ  هیلع  لّوأت  ام  نسحأف  اهل ، طاسوأ  تامدقم ال  دنع  فقو 

. یناهرب ریغ  فوقو  رخآ - ملع  یف  نهربتت  لوصألا ال  کلت  تناک  نإ 
نـشور سپ  ّدـح . روصت و  رابتعا  تهج  زا  تسا  ترابع  تهج  نیا  446 و  دوشیم . نشور  طاـسوا  یهاـنت  مه  تهج  نیا  زا  سپ  ( 525)

هب هتـشاد و  دوجو  زین  هطـساو  نودب  تاعوضوم  تالومحم و  هکنیا  مه  و  دنراد ؛ دوجو  یلوا  تامدقم  مه  هک  دـش  هداد  حیـضوت  دـش و 
ناهرب قیرط  زا  فرشا  هک  يرگید  قیرط  زا  درادن  ناکما  دنوشیم  مولعم  ناهرب  اب  هک  ییاهزیچ  و  دنراد . نایرج  بیترت 

337 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
میهاوخن یناهرب  ملع  الـصا  دشاب ، تیاهنیب  ناهرب  تامدقم  رگا  و  تسا . یمّدقم  ملع  هب  قوبـسم  یناهرب  ملع  ره  و  دنوش . هتـسناد  دـشاب 

فوقو دنک . فقوت  هعوضوم  لوصا  رد  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  دنک ، فقوت  طسو  نودـب  تامدـقم  رد  ناهرب  تامّدـقم  رگا  اما  تشاد .
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. تسا یناهرب  ریغ  فوقو  دنشابن - یناهرب  يرگید  ملع  رد  هعوضوم  لوصا  نیا  رگا  هعوضوم - لوصا  رد 
یلإ ثحبلا  یهتنی  نأ  بجی  رمألا  رخآ  یف  و  یناهرب . نایب  ام  اتقو  اهل  نوکی  نأ  ۀـعوضوم  لوصأ  یلع  فوقو  ناـک  نإ  نذإ  بجیف  ( 526)

. یناهرب ملع  ناهرب و ال  نکمی  مل  الإ  و  اهل ، طاسوأ  تامدقم ال 
و دنـشاب ؛ هتـشاد  یناـهرب  ناـیب  ییاـج  رد  هعوضوم  لوصا  نآ  دـننک ، فـّقوت  هعوـضوم  لوـصا  رد  تامدـقم  رگا  تسا  مزـال  سپ  ( 526)

. تشاد میهاوخن  یناهرب  ملع  ناهرب و  هنرگو  دوش  یهتنم  طسو  نودب  تامدقم  هب  ثحب  ماجنارس 
. هیلإ تفتلی  ایناهرب  اهل  ۀیاهن  طاسوأ ال  دوجو  ناکمإ  یف  موصخلا  جاجتحا  نکی  ملف  ( 527)

. دوش هجوت  نآ  هب  دیابن  تسین و  یناهرب  تیاهنیب ، طاسوا  دوجو  ناکما  رب  ینبم  مصخ ، جاجتحا  و  ( 527)
یف لخاد  عوضوملا  وأ  عوضوملا  دح  یف  ۀلخاد  امإ  اهتاذب - عوضوملل  ةدوجوملا  ءایـشألا  ۀـهج  نم  ذـخؤی  امنإ  ناهربلا  ناک  امل  و  ( 528)
یلإ بهذی  نأ  زوجی  اضیأ ال  اذه  و  ددعلل - درفلا  یناثلا  لاثم  و  هانتم - مسقلا  اذه  نأ  ناب  دق  و  ددـعلل - ةرثکلا  مکلا و  لوألا  لاثم  اهدـح :

، ددعلا یف  نوکی  درفلا  عم  کلذ  عیمج  ماوق  نأل  کلذ  و  رخآ : ءیش  ءیـشلا  کلذل  و  ددعلل ، ام  لثم  ءیـش  درفلل  نوکی  یتح  ۀیاهنلا  ریغ 
، ۀیاهنلا ریغ  یلإ  اهدودح  یف  ذخؤی  ام  اهعم  اضیأ  بهذ  ۀـیاهنلا  ریغ  یلإ  کلت  تبهذ  نإف  اهدودـح . یف  اذوخأم  درفلا  عم  ددـعلا  نوکی  و 

نذإ نوکتف  لومحملا . دـح  یف  قوبـسملا  عم  لخاد  قباـس  لـک  و  اهدودـح ؛ یف  ذـخؤت  یتلا  هذـه  نم  اـعوضوم  اـهنم  لومحم  لـکل  نـأل 
اهتالومحم دودح  یف  ةذوخأملا  تاعوضوملا  تناک  امل  هنإف  اذه . ۀلاحتسا  ناب  دق  و  دودحلا . یف  ذخؤت  اهلک  ۀیلاتتم  ۀیاهن  ریغب  تاعوضوم 

. ددعلا یف  اهیواست  یتلا  تالومحملا  کلذکف  ۀیاهن ، ریغ  یلإ  بهذت  ال 
338 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رد عوضوم  ای  دنالخاد  عوضوم  دح  رد  ای  ءایشا  نیا  و  دناعوضوم - یتاذ  هک  دوشیم  ذخا  ییایـشا  تهج  زا  ناهرب  هک  اجنآ  زا  و  ( 528)
يارب درف  مود ، لاثم  و  دش 448 - نشور  مسق  نیا  ندوب  یهانتم  و  ددع - يارب  ترثک  ّمک و  دننام  لوا ، لاثم   447 تسا : لخاد  اهنآ  دح 

لومحم نآ  يارب  دشاب و  هتـشاد  ددع »  » لومحم دننام  یلومحم  زین  درف »  » هکنیا ات  دنک  لیم  تیاهنیب  هب  هک  تسین  زیاج  مه  نیا  و  ددع -
کیره کی  دح  رد  درف  هارمه  ددع  تسا و  ددـع  رب  درف ، دوخ  ماوق  هارمه  هب  تالومحم ، نیا  مامت  ماوق  اریز  دـشاب : يرگید  لومحم  مه 

هب زین  دوشیم  ذـخا  تالومحم  دودـح  رد  هچنآ  اهنآ  هارمه  دـننک ، لـیم  تیاـهنیب  هب  تـالومحم  نیا  رگا  سپ  تسا . ذوخأـم  اـهنآ  زا 
دح رد  قوبـسم  هارمه  هب  زین  قباس  ره  دوشیم و  ذخا  نآ  دح  رد  هک  تسا  یعوضوم  لومحم ، ره  يارب  اریز  درک ، دهاوخ  لیم  تیاهنیب 

. تسا لاحم  نیا  و  دـش ، دـهاوخ  ذـخا  اهنآ  دودـح  رد  همه  یلاوتم  تیاهنیب  تاعوضوم  تروص  نیا  رد  نیاربانب  تسا . لـخاد  لومحم 
تاعوضوم اب  يددع  رظن  زا  هک  مه  تالومحم  دنکیمن ، لیم  تیاهنیب  هب  تالومحم  دودح  رد  هدش  ذـخا  تاعوضوم  هک  اجنآ  زا  سپ 

449 درک . دنهاوخن  لیم  تیاهنیب  هب  دنايواسم 
یف ذوخأملا  نوکی  انهاه ال  و  دحاو ، ءیـش  دح  یف  ذخؤت  ۀیهانتم  ریغ  ءایـشأ  یف  کلذ  ۀلاحتـسا  ناب  امنإ  لوقی . نأ  لئاقل  نأ  یلع  ( 529)

- دحاو لک  نیب  نیفرطلا و  نیب  ام  دحاولا و  کلذ  و  نیفرطلا ، نیب  ام  یه  ۀیهانتملا ، ریغلا  کلت  نم  ۀیهانتم  ۀلمجل  الإ  اهنم  دحاو  ءیـش  دح 
. هانتم

رد اّما  دش ، نشور  دنوشیم  ذخا  دحاو  ءیش  دح  رد  هک  یهانتمان  ءایـشا  رد  رما  نیا  ندوب  لاحم  دیوگ : نینچ  یـسک  تسا  نکمم  ( 529)
و دناعقاو ، نیفرط  نیب  هک  یهانتمان ، ءایـشا  زا  یهانتم  دادعت  زا  تسا  ترابع  طقف  دوشیم  ذخا  دحاو  ءیـش  کی  دـح  رد  هک  هچنآ  اجنیا 

. تسا یهانتم  دراد  رارق  دحاو  ره  نیب  فرط و  ود  نیب  هچنآ  دحاو و  رما  نیا 
ءیـش یقبی  نأ  ریغ  نم  عیمجلا  یلع  لمتـشی  لعفلا  و  لـعفلاب ، لوصح  تاـعوضوملا  نم  یهاـنتملا  ریغل  اـنهاه  لـعج  دـق  هل  لاـقیف  ( 530)
. قوبسملا هیف  ذخؤی  ام  دح  یف  ذوخأم  قباس  لک  نأل  دحاو . دح  یف  دوجوم  عیمجلا  لکلا و  دحاو و  لک  و  ةوقلاب . دعب  وه  هنم  اجراخ 

نم دوـجولا  یف  لـصح  اـمل  نوـکی  نأ  بـجیف  هدــح . یف  ذوخأـم  وـه  هـنع  جراـخ  ءیــش  نوـکی  و  فرطلا ، نـم  بـیرقلا  قباـسلاب  ینعأ 
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. لاحم اذه  اهتلمج . نم  دحاو  هنأ  یلع  ذخؤیف  دجوی  لومحم  لک  لب  اهنع ، جراخ  ءیش  سیل  نکل  اهنع ، جراخ  لومحم  تاعوضوملا 
339 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رب لعفلاب  تفـص  نیا  و  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لعفلاب  لوصح  یهانتمان  تاعوضوم  يارب  اـجنیا  رد  دوشیم : هتفگ  باوج  رد  ( 530)
رد تاعوضوم  مامت  و  ّلک ، و  اهنآ ، مامت  و  تسا . لماش  دـشاب  هدـنام  یقاب  جراخ  رد  هوقلاب  تروص  هب  يزیچ  هکنیا  نودـب  اهنآ  ماـمت 
زا نم  دوصقم  تسا . ذوخأم  دوشیم  ذخا  نآ  رد  قوبـسم  هک  هچنآ  دح  رد  یقباس  ره  اریز  دش ؛ دنهاوخ  ذخا  دوجوم  فیرعت  ّدح و  کی 

، دوجوم عوضوم  ره  يارب  هک  دیآیم  مزال  قوف  لاکشا  ربانب  سپ  تسا . ذوخأم  نآ  دح  رد  نآ  زا  جراخ  ءیـش  و  تسا ، فرط  کی  قباس 
يهلمج زا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلومحم  ره  هکلب  درادـن ، دوجو  نآ  زا  جراـخ  يزیچ  نکل  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  نآ  زا  جراـخ  یلوـمحم 

450 تسا . لاحم  نیا  و  تسا . اهلومحم 
نم هعبتی  ام  درفلا و  نإف  بیترت ؟ اهل  ددعلاب  دحاو  ءیش  یف  لب  دحاو ، سنج  یف  اعم  یه  ۀیاهن  الب  رومأ  نوکت  نأ  نکمی  فیک  مث  ( 531)

. اهددع صقتنا  تالومحملا  یف  دعص  املک  و  ددعلا . عاونأ  نم  ءیش  یف  ۀلاحم  اهلک ال  دجوت  امنإ  ۀیهانتملا  ریغلا  قحاوللا 
. ةدحولا یلإ  هانتم  ناصقنلا  یف  هنإف  بیترتلل  نمضتملا  ددعلا  و 

ياراد يدـحاو  ءیـش  تسا  نکمم  هنوگچ  هکلب  دـشاب ، یهاـنتمان  عاونا  ياراد  دـحاو  سنج  تسا  نکمم  هنوـگچ  رگید  يوـس  زا  ( 531)
و دـنیآیم . دوجو  هب  ددـع  عاونا  زا  يزیچ  رد  اهنآ  مامت  افرـص  دراد  یهانتمان  قحاول  زا  هچنآ  درف و  اریز  دـشاب ؟ ّبترتم  یهاـنتمان  ءازجا 

یهانتم دسرب ، کی  هب  ات  دریذـپیم  ناصقن  تسا و  بیترت  نمـضتم  هک  يددـع  و  دوشیمن . مک  نآ  ددـع  میور  الاب  تالومحم  رد  هچره 
. تسا

ۀبهاذ تاعوضوملا ، دودـح  یف  ةذوخأملا  تالومحملا  و ال  تالومحملا ، دودـح  یف  ةذوخأملا  تاعوضوملا  ـال  هنأ  نذإ  ناـب  دـقف  ( 532)
و ۀمسقنم ، ریغ  تامدقم  اهنأ  و  اهیلع ، ناهرب  اهنأ ال  نآب  و  طاسوأ ، تاوذ  ریغ  ئدابم  نیهاربلل  نأ  اذه  عیمج  نم  ناب  دقف  ۀیاهنلا . ریغ  یلإ 

. ءیشلا یلع  الّوأ  المح  كانه  نأ  و  فقاو ، لفسأ  نم  قوف و  نم  لمحلا  نأ  ناب  نیح 
تیاهنیب هب  تاعوضوم  دودـح  رد  ذوخأم  تالومحم  هن  و  تالومحم ، دودـح  رد  ذوخأم  تاـعوضوم  هن  هک  دـش  نشور  نیارباـنب  ( 532)

، يدابم نیا  دنرادن و  ناهرب  طسو و  دـح  هک  دنتـسه  يايدابم  ياراد  نیهارب  هک  دـش  نشور  ثحابم  نیا  مامت  زا  زین   451 دننکیمن . لیم 
و دراد ؛ فقی  ّدح  نییاپ  تهج  زا  مه  الاب و  تهج  زا  مه  لمح  هک  دش  نشور  زین  و  دنتسه ؛ طیسب  مسقنم و  ریغ  تامدقم 

340 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. درادن هطساو  هک  دراد  دوجو  یلّوا  لمح  کی  هرخالاب 

يواستم یلع  نیتمئاقل  ثلثملا  ایاوز  ثالث  ةاواسم  لمح  نأ  لثم  ماع  ببسل  نوکی  عوضوملا  یلع  لمحلا  نم  ریثک  ناک  نإ  هنإ و  و  ( 533)
- امهل ماع  ثلثملا  و  ثلثم - وه  ام  ۀـهج  نم  لب  وه ، وه  ام  ۀـهج  نم  الوأ  امهنم  دـحاو  یلع  ـال  سیل و  عالـضألا  فلتخم  یلع  نیقاـسلا و 

ءیشلا کلذل  کلذک  و  ماع ، رخآ  ءیش  ثلثملل  نوکی  یتح  ماع ، ءیشل  الوأ  وه  امنإ  ءیـش  لکل  لمح  لک  امئاد  نوکی  نأ  بجی  سیلف 
هذه یف  یه  ۀیسقطس  الا  ۀطیسبلا و  ةدحاولا و  ۀمدقملا  ۀطساو و  الب  هل  نوکی  و  الوأ ، هتاذب و  ءیـشل  رمألا  رخآ  نوکی  لب  ماع . رخآ  ءیش 

. ناهرب هیلع  سیلف  طسوأ  دحب  عطقنی  سیل  ام  نإف  ناهرب : اهیلع  سیل  و  دح ؛ لوخدب  نیتمدقم  یلإ  ةوقلاب  مسقنت  و ال  اهل ، ۀطساو  یتلا ال 
رب همئاق  ود  اب  ثلثم  لخاد  يایاوز  تاواسم  لمح  لثم  دریگیم  ماجنا  ماع  ببس  رطاخ  هب  عوضوم  رب  اهلمح  زا  يرایسب  دنچره  و  ( 533)

ندوب ثلثم  تهج  زا  هکلب  تسین ، یلّوا  لمح  اهنآ  زا  کی  چـیه  رب  لمح  نیا  هک  عالـضالا ، فلتخم  ثلثم  رب  نیقاـسلا و  يواـستم  ثلثم 
ماع ءیـش  هب  لمح  ادـتبا  يزیچ  ره  يارب  یلمح  ره  امئاد  دـشاب  مزـال  هک  تسین  روطنیا  اـّما  تسا - ماـع  اـهنآ  هب  تبـسن  ثلثم  و  تسا -

یلوا هتاذب و  لمح  اتیاهن  دیاب  هکلب  دشاب . يرگید  رتماع  يزیچ  زیچ ، نآ  يارب  دـشاب و  يرگید  ماع  زیچ  ثلثم  يارب  الثم  هکنیا  ات  دـشاب ،
هب ّدح  کی  قیرط  زا  زین  هوقلاب  یتح  درادن و  هطساو  هک  تسا  ياهمدقم  یسقطسا 452  طیسب و  دحاو و  يهمدقم  و  دشاب . هطساو  نودب  و 
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453 درادن . ناهرب  دوشن ، عطق  یطسوا  ّدح  اب  هک  هچنآ  اریز  درادن ؛ زین  ناهرب  و  تسین ، میسقت  لباق  همدقم  ود 
نوکت دـق  هنأ  امک  هنإف  تابلاسلل . ۀـجتنملا  نیهاربلا  ئدابم  اهـضعب  و  تابجوملل ، هجتنملا  نیهاربلا  ئدابم  اهـضعب  ئداـبملا  هذـه  و  ( 534)

. بلاسلا ناهربلل  أدبم  یه  و  ۀبلاس ، طسو  تاذ  ریغ  ۀمدقم  نوکت  کلذک  بجوملا ، ناهربلل  أدبم  یه  و  ۀبجوم - طسو  تاذ  ریغ  ۀمدقم 
. دنراد هبلاس  يهجیتن  هک  دنتسه  ینیهارب  يدابم  رگید  یخرب  دنراد و  هبجوم  هجیتن  هک  دنتسه  ینیهارب  يدابم  ئدابم ، نیا  زا  یخرب  ( 534)

بلاس ناهرب  أدبم  زین ، هبلاس  يهطـساو  نودب  يهمدقم  روطنامه  تسا ، بجوم  ناهرب  أدبم  هبجوم  طسو  نودب  يهمدقم  هک  روطنامه  و 
. تسا

341 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یلإ هیتمغن  يدـحإ  ۀبـسن  يذـلا  ینینطلا  عبر  وه  ۀـینحللا  داعبألا  لوأ  و  انم ، لقثلا  لوأ  نأ  امک  اهلئاوأ ، تامدـقملا و  طئاسب  هذـه  و  ( 535)
یتلا داعبألا  رئاس  ام  هجوب  اهیلإ  مسقنی  و  يرخأ ، داعبأ  یلإ  مسقنت  هذـه ال  نأل  کلذ  و  نیثالث . سمخ و  یلإ  نیثالث  تس و  ۀبـسن  يرخألا 

. ینینطلا ۀعبرألاب و  يذلا  ۀسمخلاب و  يذلا  لکلاب و  يذلا  لثم  ءامسألا ، اهل 
ود زا  یکی  تبسن  هک  دشابیم  تسا  ینینط  عبر  هک  یقیـسوم  دعب  نیلوا  دننام  نزو 454 و  دحاو  دننام  لّوا ، طیسب و  تامدقم  نیا  ( 535)

رگید داعبا  اّما  تسین ، میسقت  لباق  رگید  داعبا  هب  ینینط  عبر  نیا  اریز  تسا . جنپ  یس و  شش و  یـس و  تبـسن  رگید  تامغن  هب  نآ  يهمغن 
. دنا میسقت 455  لباق  ینینط  عبر  نیا  هب  یهجو  هب  ینینط  دعب  راهچ و  دعب  جنپ ، دعب  لک ، دعب  ياهمانب 

نوکی لب  نیفرطلا ، نع  اجراخ  طسوألا  دـحلا  عقی  نأ  نکمی  الف  ۀـیلک  ۀـبجوم  تناـک  طـسوألا و  دـحلاب  ۀـمدقملا  تمـسقنا  اذإ  و  ( 536)
. ۀلاحم امهنیب ال  اطسوتم 

هکلب دشاب ، جراخ  نیفرط  زا  طسو  دح  نیا  تسین  نکمم  دـشاب  هبجوم  همدـقم  نیا  دوش و  میـسقت  طسوا  دـح  اب  ياهمدـقم  هاگره  ( 536)
. دشاب فرط  ود  نیب  طسوتم  دیاب  راچان 

نکمی الف  رغصألل ، دوجوملا  نع  بلـست  نأ  کسایق  یف  كازغم  ناک  نإف  جراخ ، ریغ  عقی  دق  اجراخ و  عقی  دقف  بلاسلا  یف  امأ  و  ( 537)
. طیسوتلا نم  عونلا  اذه  بلس  يدح  لک  نیب  طسوت  لزت  ملف  لیلحتلا ، یف  تنعمأ  ول  و  اجراخ ، عقی  نأ 

بلـس رغـصا  زا  يزیچ  هک  دـشاب  یـسایق  لیکـشت  دوصقم  رگا  تسین ، جراخ  یهاگ  تسا و  نیفرط  زا  جراخ  یهاگ  هبلاـس  رد  اـّما  ( 537)
. دوب دهاوخ  بلس  دح  ود  نیب  امئاد  دینک  لیلحت  ار  سایق  نیا  دنچره  دشاب ، نیفرط  زا  جراخ  درادن  ناکما  طسوا  دح  دوش ،

عقی هنأف  لوألا  لکـشلا  یف  عقی  دح  لک  و  ةوقلاب . لب  لعفلاب  نایب ال  اضیأ  وه  و  طقف ، یئزجلا  تابثإلف  ثلاثلا  لکـشلاب  نایبلا  امأ  و  ( 538)
. یلکلا بناج  نم  ۀلمجلاب  و  ربکألا ؛ بناج  نم  نکل  رغصألا ، بناج  نم  ال  یناثلا - لکشلا  یف  جرخی  هنکل  نیدحلا . نیب  يأ  نیب ، نیب 

تسا ینایب  نینچمه  تسا و  یئزج  تابثا  يارب  طقف  مّوس ، لکش  تروص  هب  نایب  اّما  ( 538)
342 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دوب دهاوخ  فرط  ود  نیب  دوش ، عقاو  لوا  لکش  رد  هک  یطسوا  دح  ره  و  لعفلاب . هن  هوقلاب  تروصب 
456 یّلک . يهمّدقم  بناج  زا  یلک  يروطهب  و  ربکا ، بناج  زا  هکلب  رغصا ، بناج  زا  هن  تسا - جراخ  مّود  لکش  رد  طسوا  دح  نکل 

یف تدرأ  اذإ  کلذـک  و  رغـصألا . بناج  نم  لب  ابلاس ، نوکی  نأ  نکمی  يذـلا  ربکألا  بناج  نم  ـال  ثلاـثلا ، لکـشلا  یف  جرخی  و  ( 539)
تجتحا نإ  امأ  و  نیب . نیب  طسولا  لخدت  لیلحتلا و  یف  رمتـست  نأ  کلف  لوألا ، لکـشلا  نم  ۀمدقم  سایق  نم  ۀـبلاّسلا  ححـصت  نأ  لیلحتلا 

جرخی مل  ثلاثلا  یف  و  رغصألا . بناج  نم  جرخی  مل  ۀبلاّسلا ، جاتنأل  اسایق  بکرت  نأ  تدرأ  و  یناثلا ، لکشلا  یف  نئارق  نم  کلذ  لثم  یلإ 
. بلاّسلا بناج  نم 

. رغـصا دح  بناج  زا  هکلب  دـشاب ، هبلاس  تسا  نکمم  هک  ربکا  دـح  بناج  زا  هن  اهتنم  تسا ، جراخ  مه  موس  لکـش  رد  طسوا  دـح  ( 539)
نیب ار  طسوا  دـح  ینک و  لیلحت  مادـم  دـیاب  ینک ، لیلحت  هبلاس  يهجیتن  ذـخا  يارب  لوا  لکـش  رد  ار  یـسایق  یتساوخ  هاـگره  روطنیمه 
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دح ینک ، بیکرت  هبلاس  يهجیتن  ذخا  يارب  یسایق  یتساوخ  یشاب و  هتشاد  زاین  مّود  لکـش  رد  يزیچ  نینچ  هب  رگا  اّما  ینک . لخاد  نیفرط 
؛ دوب دهاوخن  جراخ  هبلاس  بناج  زا  مّوس  لکش  رد  و  دوب . دهاوخن  جراخ  رغصا  بناج  زا  طسوا 

رصحنت هتلمج  نأ  ملعت  نأ  بحی  و  روهـشملا . یف  لیق  ام  داریإ  هیف  انیخوت  اذه  نم  اندروأ  ام  عیمج  و  میلعتلا . یف  لیق  ام  انیذاح  دقف  ( 540)
مل ۀیهانتم ، ریغ  ۀقیقحلاب  تالومحم  تناک  نا  و  ۀیاهن . الب  طئاسو  تناک  نإ  رخآلا  یلإ  امهدحأ  نم  كولسلا  عنتما  نادح  ناک  اذإ  هنأ  یف 

سیل و  اناهرب . ادـح و  انهاه  نأ  رخآ  هجو  نم  هیلع  نیبی  نأ  الإ  دـحلا ، ناهربلا و  رکنی  نم  اذـه  نم  ءیـش  مزلی  الف  ناهرب . ـال  دـح و  نکی 
ءیـشلا یف  تالومحملا  نوکت  الأ  بجوی  لیلحتلا  نأل  لـیلحتلا  رمأ  نم  رکذ  اـم  دـمتعملا  نأ  و  هل . عوضوم  وه  لـب  یقطنملا ، یلع  کـلذ 

یلإ بهذی  فیک  دیازتلا  نأ  امأ  و  طقف . لیلحتلا  لب  ۀیاهنلا ، ریغ  یلإ  بهذـی  نیهاربلا ال  یف  دـیازتلا  نأ  نیبت  اذـه ال  عیمج  نم  و  ۀـیهانتم .
. دعب هحض  ونسف  ۀیاهنلا  ریغ 

دیابب و  میدروآ . ار  روهشم  نانخس  میدروآ  لصف  نیا  رد  هک  هچنآ  مامت  رد  و  میدمآ ، شیپ  لوا  میلعت  تانایب  تازاوم  هب  اجنیا  ات  ( 540)
تیاهنیب ّدـح  ود  نآ  نیب  طئاسو  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـح  ود  رگا  هکنیا  رد  تسا  رـصحنم  لصف  نیا  ماـمت  هک  تسناد 

یکی زا  كولس  دشاب ،
343 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نیا زا  يزیچ  و  تشاد . دنهاوخن  دوجو  ناهرب  هن  ّدح و  هن  دنشاب  تیاهنیب  تقیقح  رد  تالومحم  رگا  و  تسا . لاحم  يرگید  هب  اهنآ  زا 
دوش تباث  وا  رب  ناهرب  ّدح و  دوجو  يرگید  قیرط  هب  رگم  تسین ، روآمازلا  دنکیم  راکنا  ار  ّدـح  ناهرب و  دوجو  هک  یـسک  يارب  بلاطم 
نیا رد  ام  هک  نیا  و  تسا . عوضوم  لصا  یقطنم  صخـش  يارب  ناـهرب  ّدـح و  دوجو  هکلب  تسین ، یقطنم  صخـش  راـک  هتبلا  راـک  نیا  هک 

هک هجیتن  نیا  بلاطم  نیا  مامت  زا  و  دـشابن . یهانتمان  ءیـش  تالومحم  هک  دـنکیم  باجیا  لـیلحت  اریز  میدرک ، داـمتعا  لـیلحت  هب  لـصف 
نیهارب دیازت  هکنیا  اّما  و  دیآیم . تسدب  هجیتن  نیا  لیلحت  رما  رد  طقف  هکلب  دیآیمن  تسدب  دنکیمن  ریـس  تیاهنیب  هب  نیهارب  رد  دیازت 

. دش دهاوخ  هداد  حیضوت  ادعب  دنکیم ، ریس  تیاهنیب  هب  هنوگچ 
نیهاربلا تناک  امل  هنا  لّوالا : میلعتلا  یف  لـیق  ( 541  ) هلباقم نم  لضفأ  ّلک  میقتـسملا  بجوملا و  یلکلا و  ناهربلا  نأ  یف  عباـسلا  لـصفلا 

مأ لضفأ  یلکلا  ناهربلا  له  ثحبی  نأ  بجیف  فلخلاب ، اهنم  ۀمیقتـسم و  اهنم  و  ۀـبلاس ، اـهنم  ۀـبجوم و  اـهنم  و  ۀـیئزج ، اـهنم  ۀـیلک و  اـهنم 
؟ فلخلا مأ  لضفأ  میقتسملا  له  و  بلاّسلا ، مأ  لضفا  بجوملا  له  و  یئزجلا ،

457 دنالضفا . دوخ  لباقم  ناهرب  زا  میقتسم  هبجوم و  یّلک و  ياهناهرب  زا  کیره  هکنیا  رد  متفه  لصف 

هبجوم و اهنآ  زا  یـضعب  و  دنایئزج ؛ رگید  یـضعب  یلک و  اهناهرب  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  تسا 458  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  ( 541)
ایآ هک  دوش  عقاو  ثحب  دروم  بلطم  نیا  دیاب  سپ  دنافلخ ، تروص  هب  رگید  یضعب  میقتسم و  اهنآ  زا  یضعب  و  دناهبلاس ، رگید  یـضعب 

ناهرب ای  تسا  لضفا  میقتـسم  ناهرب  ایآ  و  بلاس ، ناهرب  ای  تسا  لضفا  بجوم  ناهرب  اـیآ  و  یئزج ، ناـهرب  اـی  تسا  لـضفا  یلک  ناـهرب 
؟ فلخ

344 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
وهف دـیز ، سفن  نم  قطان  وأ  راقیـسوم  ادـیز  نأ  انیب  اذإ  لوقی : نأب  یلکلا  نم  لضفأ  یئزجلا  ناهربلا  نأ  ّنظی  نأ  ناـظل  نإ  لـیق  مث  ( 542)
سیل و  هریغ . یف  رمأ  نایب  نم  لب  هتاذ ؛ نم  ال  هل - نایب  كاذ  و  هتاذ ، نم  ءیـشلل  نایب  اذه  نأل  کلذک ، ناسنإ  لک  نأ  نّیبی  نأ  نم  لضفأ 

ناک امل  و  ثلثملا . وه  رخآ  ءیـش  نم  لب  هسفن ، نم  کلذ ال  ملعی  امک  هسفن ، نم  نیتمئاقل  ۀـیواسم  هایاوز  نیقاّسلا  يواستم  نأ  فرعی  نأ 
. لضفأ یئزجلاف  لضفأ ، هتاذب  يذلا  و  هسفن ، نم  ءیشلا و  تاذ  نم  سیل  یلکلا  نم  نایبلا  و  هسفن ، نم  هتاذب و  یئزجلا  نم  نایبلا 

نایب ام  هاگره  دـیوگب : و  تسا ، لضفا  یلک  ناهرب  زا  یئزج  ناهرب  هک  دـنک  ناـمگ  یـسک  تسا  نکمم  تسا : هدـش  هتفگ  سپـس  ( 542)
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ره يهرابرد  بلطم  نیا  هک  تسا  لضف  نیا  زا  مینک ، تابثا  دیز  دوخ  يهرابرد  ار  بلطم  نیا  تسا و  قطان  ای  نادیقیـسوم  دـیز  هک  مینک 
رما يارب  ینایب  هکلب  تسین  نآ  تاذ  تهج  زا  ءیش  يارب  ینایب  مّود ، نایب  تسا و  ءیش  تاذ  يارب  ینایب  لّوا  نایب  اریز  دوش ، تباث  یناسنا 

تهج زا  رما  نیا  دوش  مولعم  هکنیا  اـب  تسا  همئاـق  ود  يواـسم  نیقاـسلا  يواـستم  ثلثم  نیا  ياـیاوز  دوش  مولعم  هکنیا  و  تسا . يرگید 
تاذ نایب  یئزج ، نایب  هک  اجنآ  زا  و  تسین . ناسکی  دشابیم  تسا 459  ثلثم  زا  ترابع  هک  يرگید  زیچ  تهج  هب  هکلب  تسین  نآ  سفن 

. تسا لضفا  یئزج  نایب  نیاربانب  تسا ، لضفا  تسا  یتاذ  هچنآ  سپ  تسین ، ءیش  تاذ  نایب  یلک  نایب  تسا و  ءیش 
لب دوجوم ، ریغ  رمأ  امإ  یلکلا  و  تایئزجلا ، هذـه  یه  تادوجوملا  نأل  يرخأ ، ۀـهج  نم  لضفأ  یئزجلا  نأ  نظی  نأ  ناظل  اـضیأ  و  ( 543)

. اهب مئاق  اهیف ، دوجوم  رمأ  امإ  و  طقف ، موهوم 
نإ و  دوجوملا . ریغ  یلع  هنم  لضفأ  دوجوملا  یلع  ناـهربلا  و  اـهیف . دوجوم  ریغ  یلع  نهرب  اـمنإ  هیلع  هب  نهرب  اـمف  دوجوم  ریغ  ناـک  نإـف 

لعجیف اهنع ، جراخ  تایئزجلل و  تاذـلاب  قرافم  ءیـش  هنأک  هلعجی  یّلکلا  یلع  ناهربلا  مث  اهنع . جراخ  ریغ  اـهیف  مئاـق  هنکل  ادوجوم  ناـک 
نع فرحم  وهف  قحلا  فیرحت  بجوأ  ام  و  ددعلا . كاذ  ددـعلا و  اذـه  ریغ  ائیـش  ددـعلا  و  ثلثملا ، كاذ  ثلثملا و  اذـه  ریغ  ائیـش  ثلثملا 

. لضفأ نذإ  یئزجلا  یلع  ناهربلاف  هتقیقح ، نع  دوجولا  فرحم  یلع  امإ  و  مودعم ، یلع  عقی  نأ  امإ  یلکلا  یلع  ناهربلا  نذإف  قحلا .
هک تـسا  نـیا  تـهج  نآ  تـسا و  لـضفا  زین  يرگید  تـهج  زا  یئزج  ناـهرب ]  ] هـک دـنک  ناـمگ  یـسک  تـسا  نـکمم  نـینچمه  ( 543)

رگا تسا . مئاـق  تاـیئزج  هب  هک  تسا  يدوجوم  رما  اـی  تسا  موهوم  دوجوم و  ریغ  اـی  یلک ، دنتـسه و  تاـیئزج  نیمه  یقیقح  تادوجوم 
دشاب دوجوم  ریغ  یلک 

345 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ریغ رما  رب  ناهرب  يهماقا  زا  لضفا  دوجوم  رما  رب  ناهرب  يهماقا  نیاربانب  تسا ؛ دوجوم  ریغ  رما  رب  ناهرب  يهماقا  نآ ، رب  ناهرب  يهماقا  سپ 

، یلک رب  ناهرب  يهماقا  تروص  نیا  رد  دـشابن  جراخ  تاـیئزج  زا  هدوب و  تاـیئزج  رد  مئاـق  نکل  دـشاب  دوجوم  یلک  رگا  و  تسا . دوجوم 
ار ددـع  ثلثم و  نآ  نیا و  ریغ  يزیچ  ار  ثلثم  الثم  و  دـهدیم ، رارق  اهنآ  زا  جراخ  تایئزج و  زا  تاذـلاب  قرافم  يرما  ناونع  هب  ار  یلک 
رب ناهرب  يهماـقا  نیارباـنب  تسا . فرحنم  قح  زا  دوخب  دوخ  سپ  دـنک  فیرحت  ار  قح  هچنآ  و  دـهدیم . رارق  ددـع  نآ  نیا و  ریغ  يزیچ 

یلک ناهرب  رب  یئزج  ناهرب  لاـحره  رد  و  تسا ؛ هدـش  فرحنم  تقیقح  زا  هک  يدوجوم  رما  رب  اـی  دوشیم و  عقاو  مودـعم  رما  رب  اـی  یّلک 
460 دوب . دهاوخ  لضفا 

نهرب اذإ  الثم  تابولطملا . ریغ  یلع  نینهربملاـک  نونوکی  هیلمعتـسم  نأ  ببـسب  طـلغلل  ضرعتلا  دـیدش  یلکلا  ناـیبلا  نإـف  اـضیأ  و  ( 544)
و اهنم . ائیش  سیل  ام  یلع  لب  حطس ، وأ  ّطخ  یلع  تاذلاب  نهرب  دق  نوکی  الف  ۀبسانتم ، نوکت  تلدب  اذإ  ۀبسانتملا  تایمکلا  نأ  یلع  نهربم 
وأ طخ  وه  دوجولا  یف  وه  يّذلا  ّنأل  دوجولا ، یف  لقأ  وه  ام  یلع  رخآ  هجو  نم  هنإف  رثکأ ، وه  ام  یلع  اّم  هجو  نم  یلکلا  ناهربلا  ناک  نإ 

دـصقی ناهربلا  ناک  ول  و  اقیطولونأ .»  » یف لیق  ام  یلع  یلکلا - قحلا  فلاخی  نظ  یئزجلاب  عقی  نأ  قفتی  اّم  اریثک  هنأ  یلع  ناـمز . وأ  حـطس 
. عضوأ ّسخأ و  یّلکلا  یلع  ناهربلا  نذإف  اعم . نظ  ملع و  عوقو  لاحتسال  لصاحلا ، دوجوملا  یلع  یئزجلا و  یلع  نوکی  نأ  هب 

هاگره الثم  دـنامیم . بولطم  ریغ  روما  رب  ناهرب  دـننام  نآ  لامعتـسا  اریز  دراد  رارق  هابتـشا  ضرعم  رد  ادـیدش  یلک  نایب  نینچمه  ( 544)
حطـس ای  طخ  رب  اتاذ  ناهرب  نیا  دوب ، دنهاوخ  بسانتم  زاب  دنوش  لیدـبت  هاگره  بسانتم  تاّیمک  هکنیا  رب  ینبم  دـنک  هماقا  یناهرب  یـسک 

لّقا رگید  یهجو  زا  اّما  دوشیم ، هماقا  ارثکا  یهجو  زا  یّلک  ناهرب  دـنچره  و  تسا . هدـش  هماقا  اـهنیا  زا  ریغ  يزیچ  رب  هکلب  هدـشن ، هماـقا 
. نامز حطس و  طخ و  زا  تسا  ترابع  دراد  تقیقح  دوجو  رد  هچنآ  اریز  تسا ،

باـتک رد  هچناـنچ  تسا - قـح  یلک  بلطم  کـی  فلاـخم  هک  میـشاب  هتـشاد  یّنظ  یئزج  هب  اـم  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب  نـیا  رب  هوـالع 
لاحم رگیدـکی  هارمه  هب  ّنظ  ملع و  عوقو  دـشیم  هماقا  لصاح  تادوجوم  تایئزج و  رب  ناهرب  رگا  461 و  تسا . هدش  هتفگ  اقیطولونا » »

. تسا ّسخا  یئزج  ناهرب  زا  یلک  ناهرب  نیاربانب   462 دومنیم .
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: لقأ لب  یّلکلاب ، ملعلا  نم  رثکأ  یئزجلاب  ملعلا  سیل  لوألا : میلعتلا  یف  لیق  مث  ( 545)
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يواستم یف  کلذ  ملعی  يذـلاف  ثلثم ، هنأل  لب  نیقاّسلا ، يواستم  هنأل  سیل  اذـک  اذـک و  هایاوز  نیقاـسلا  يواـستملا  ثلثملا  ناـک  اذإ  هنإـف 
ریغ یف  لعفلا  نم  ۀـبیرقلا  ةوقلاب  کـلذ  ملعی  ذإ  رثکأ ، هملعف  ثلثم ، وه  اـم  ۀـهج  نم  لـب  نیقاّـسلا ، يواـستم  وه  اـم  ۀـهج  نم  ـال  نیقاّـسلا 

يواستمل هملع  اذإ  و  تاذـلاب ، هل  وه  امل  هملع  دـقف  ثلثملل  هملع  اذإ  و  نیقاّسلا . يواستم  یف  هملعی  اـمک  تاـثلثملا ، نم  نیقاّـسلا  يواـستم 
. تاّذلاب هل  وه  امل  هملع ال  دقف  نیقاّسلا 

. لضفأ نذإ  یّلکلاف 
ثلثم ياـیاوز  هاـگره  اریز  تسا . ّلـقا  هکلب  تسین ، یلک  هب  ملع  زا  رثـکا  یئزج  هـب  مـلع  تـسا : هدـش  هـتفگ  لوا  مـیلعت  رد  سپـس  ( 545)
رطاخ هب  هکلب  تسا ، نیقاسلا  يواـستم  ثلثم  ثلثم ، نآ  هک  تسین  رطاـخ  نیا  هب  رما  نیا  دـشاب ، هتـشاد  ار  فصو  نـالف  نیقاـسلا  يواـستم 

يواـستم ثلثم  ثلثم ، نآ  هکنیا  تهج  زا  دـنادیم ، نیقاـسلا  يواـستم  ثلثم  يهراـبرد  ار  رما  نیا  هـک  یـسک  و  تـسا . نآ  ندوـب  ثـلثم 
رد لعف  هب  بیرق  ياهوق  اب  ار  رما  نیا  اریز  تسا ، رثکا  شملع  نیاربانب  دنادیم ؛ تسا  ثلثم  هکنیا  تهج  زا  هکلب  دنادیمن ، تسا  نیقاسلا 

، دـنادب ندوب  ثلثم  رطاخ  هب  هاگره  و  دـنادیم . نیقاسلا  يواستم  ثلثم  رد  هک  روطنامه  دـنادیم ، زین  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  ریغ  تاثلثم 
تـسا تاذـلاب  هک  يرما  رطاخ  هب  عقاو  رد  دـنادب ، ندوب  نیقاسلا  يواستم  رطاخ  هب  هاگره  تسا و  هتـسناد  تاذـلاب  يرما  رطاخ  هب  عقاو  رد 

. تسا لضفا  یلک  ناهرب  سپ  تسا . هتسنادن 
، ضارعألا ۀعیبطک  تایئزجلا  یف  هتعیبط  تسیل  و  ائطاوتم . امـسا  لب  اکرتشم  امـسا  سیل  یلکلا  ۀعیبط  یلع  لادـلا  ظفللا  نإف  اضیأ  و  ( 546)

ۀیاهن کلت ال  و  ههباشتل ، ادحاو  وه  ناک  نإ  و  ۀـیئزجلا ، داحآلا  دوجو  نم  لقأ  هدوجو  سیل  دـحلا و  یف  ۀـلخاد  رهوجلل  ۀـمئالم  ۀـعیبط  لب 
ینغی داکی ال  یئزج  وه  ام  ۀهج  نم  دسافلا  یئزجلا  یلع  ناهربلا  و  دـسافلا . دوجو  نم  دـکآ  رثکأ و  یقابلا  تباثلا  دوجو  نأل  کلذ  و  اهل .

ریغب نیهارب  یلإ  جیتحال  کلذ  ول ال  و  دحاو . ناهرب  اهلک  اهیفکیف  هب  دحتت  ۀیاهن و  الب  روما  هیف  كرتشت  لک  یف  عمجی  مل  اذإ  یهانتی  و ال 
انیاـبم ائیـش  هلعجی  نأ  همزلی  امودـعم  یلکلا  لـعجی  مل  نإ  هنأ  یلکلا  یلع  هناـهرب  ۀـهج  نم  نهربملا  یلع  بجی  سیل  هنإـف  اـضیأ  و  ۀـیاهن .

ضارعألا هذه  نوکل  بجی  له  يرتف  ۀّیمکلا . ۀّیفیکلا و  لثم  ۀـّیلکلا  ضارعألل  لاحلا  ۀـنیابمب  کلذ  یف  ۀـیلکلا  رهوجلا  تسیلف  تایئزجلل .
؟ عوضوم یف  ةدوجوم ال  اهتاذب ، ۀمئاق  تایئزجلا ، نع  ۀجراخ  ارومأ  نوکت  نأ  ۀیلک 

، هیلع ناهربلا  دارفإ  ببـسب  تایئزجلا  نع  جراخ  ءیـش  یّلکلا  نأ  نظف  طلاغ  طـلغ  اذإ  و  ماوقلاـب . درفنت  دـحب  تدرفنا  اذإ  اـهتایئزج  لـه  و 
لاحملا همّهوت  لطابلل و  هئاغصإ  یف  هقحلی  مّوللاف 
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. هبجاو یلع  یلکلا  ناهربلا  لمعتسی  يذلا  نود 

دنناـم تاـیئزج ، رد  یلک  تعیبـط  و  تسا . یطاوتم  مسا  هکلب  تسین ، كرتـشم  مسا  یلک ، تعیبـط  رب  هدـننکتلالد  ظـفل  نینچمه  ( 546)
، تسین رتمک  یئزج  داـحا  دوجو  زا  یلک  دوجو  و  تسا ؛ لـخاد  ّدـح  رد  هک  تسا  رهوج  اـب  مئـالم  تعیبـط  هکلب  تسین ؛ ضارعا  تعیبـط 
رثکا و یقاب  تباث و  دوجو  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  و  درادـن . يدـح  نآ  یجراخ  ياهدوجو  و  تسا ، دـحاو  تهباشم  رطاخ  هب  دـنچره 

روما رد  ار  تایئزج  نیا  مامت  هک  یتروص  رد  تسا ، یئزج  هکنیا  تهج  زا  دساف  یئزج  رب  ناهرب  يهماقا  و  تسا . دـساف  دوجو  زا  دّـکوم 
تیاهنیب هدوبن و  هدننکزاینیب  هک  دسریم  رظن  هب  مینکن ، عمج  دنوش  دحتم  یلک  نآ  اب  دنشاب و  كرتشم  نآ  رد  یتیاهنیب  روما  هک  یّلک 

میهاوخ دـنمزاین  یتیاهنیب  نیهارب  هب  دـشابن  نینچ  رگا  و  تسا . یفاک  اهنآ  مامت  يارب  ناهرب  کی  میهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  اـّما  تسا ؛
دنکن ضرف  مودـعم  رما  ار  یلک  رگا  هک  تسین  بجاو  یلک  رب  شناهرب  تهج  زا  دـنکیم ، هماـقا  یلک  ناـهرب  هک  یـسک  رب  نینچمه  دوب .
ّتیفیک دننام  یلک  ضارعا  اب  تهج  نیا  رد  یلک 464  رهاوج  463 و  دریگب . رظن  رد  تایئزج  نیابم  يرما  ار  یلک  هک  دیآ  مزال  يو  يارب 
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زا جراـخ  يروما  ضارعا  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  میـشاب  هتـشاد  یلک  ضارعا  اـم  هکنیا  يارب  اـیآ  منیبـب  وـگب  دـنرادن . یتنیاـبم  تیمک  و 
شدوجو دیاب  میتفرگ  رظن  رد  یّـصاخ  ّدح  ضارعا  نیا  تایئزج  يارب  ام  رگا  و  دنـشاب ؟ عوضوم  یف  دوجوم ال  و  تاذـب ، مئاق  و  تایئزج ،

؟ دشاب تاذ  هب  مئاق  مه 
هب ار  صخـش  نیا  دـیاب  سپ  تسا ، تایئزج  زا  جراخ  يرما  یلک  سپ  دوشیم ، هماـقا  یلک  رما  رب  ناـهرب  نوچ  دـنک  ناـمگ  یـسک  رگا  و 

. دنکیم هماقا  یلک  ناهرب  يرورض  بلطم  کی  رب  هک  ار  یسک  هن  دومن  تمالم  لاحم  رما  مهوت  لطاب 465 و  رما  هب  داقتعا  رطاخ 
. هریغل نیابم  درجم  وه  هیلإ و  رظنی  يّذلا  نیب  و  هریغ ، رابتعا  نود  هیلإ  رظنی  يّذلا  نیب  قرفلا  يرخأ  عضاوم  یف  تنأ  تملع  دق  و  ( 547)
ناونع هب  يزیچ  هکنآ  نیب  دوش و  هتسیرگن  نآ  ریغ  رابتعا  نودب  يزیچ  هب  هکنآ  نیب  تسا  قرف  هک  ياهتسناد  رگید  ياج  رد  وت  و  ( 547)

466 دوش . هتسیرگن  دوخ  ریغ  اب  نیابم  دّرجم و 
دجوی ینعملا  نأل  کلذ  و  ۀلعلا : یطعی  نأب  یلوأ  یلکلا  و  ۀیمللا ، ۀلعلا و  نم  سایق  وه  ناهربلا  نأ  یف  لوقلا  انعبشأ  دق  انإف  اضیأ  و  ( 548)

ریغلل نکی  مل  نإ  لب  هل ، نوکی  یتح  هریغ  ضرفی  رخآ  ءیشل  نوکی  نأ  جاتحی  هتاذب ال  رمأ  هل  ءیش  لک  نإف  الوأ ، هتاذب و  یلکلل 
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. ۀبیرقلا ۀلعلا  وه  و  هببسب . ریغلل  وهف  هل ، نوکی  الإ و  ریغلا  کلذل  نوکی  و ال  هل ، ناک  ضورفملا 
مینادیم و  میاهتفگ ، نخس  دنکیم  ثحب  تیمل  تیلع و  زا  هک  تسا  یسایق  ناهرب  هکنیا  دروم  رد  یفوتسم  روطهب  البق  روطنیمه  ( 548)

يزیچ ره  هکنیا  رطاخ  هب  دوشیم ؛ تباث  تاذـلاب  الوا و  یلک  يارب  مکح  اریز  تسا : تاـیئزج  زا  رتراوازـس  ّتلع  ءاـطعا  رد  یلک  رما  هک 
رما ینعی : یلـصا ، ءیـش  يارب  زیچ  نآ  قیرط  زا  ات  دوش  ضرف  يرگید  زیچ  يارب  لوا  تفـص  نیا  تسین  مزال  هک  دراد  یتاذ  تفـص  کـی 
نیا رب  مکح  تابثا  زا  سپ  طقف  و  تسا ، تباث  یلـصا  ءیـش  يارب  دشابن  تباث  ریغ  نآ  يارب  مکح  نیا  رگا  یتح  هکلب  ددرگ ، تباث  یّلک ،
ءیش نیاربانب  تسا ، تباث  ریغ  يارب  یلصا  ءیـش  ببـس  هب  مکح  نآ  سپ  دشاب ؛ مکح  نآ  ياراد  دناوتیم  ریغ  نآ  هک  تسا  یلـصا  ءیش 

. تسا ریغ  يارب  مکح  تابثا  بیرق  تلع  یلصا 
انملع انأ  نظی  ام  ثحبلا  یهانت  دنع  و  مل . نع  ثحبلا  ۀـیاهن  هدـنع  يذـلا  وه  یلکلا  و  هتاذـب . هلام  یئزجلا  یطعی  يذـلا  وه  یلکلاف  ( 549)

یکل ال لیق  یضقی ؟ مل  لیق و  همیرغ ، نید  یضقیل  لیق  ذخأی ؟ مل  لاقیف : ام ، الام  ذخأیل  لیقف  نالف ؟ ءاج  مل  لئاس : لأس  ول  امک  و  ءیشلا ،
. اهمولعم یلإ  سفنلا  تنکس  دقف  هلاثمأ ، اذه و  دنع  مللا  نع  ثحبلا  فقو  اذإف  املاظ . نوکی 

نایاپ ثحب  یتقو  و  دوشیم ، یهتنم  یّلک  هب  ءیـش  ّمل  زا  ثحب  تیاهن  دـنکیم و  اطعا  تایئزج  هب  دراد  اتاذ  ار  هچنآ  یلک  نیارباـنب  ( 549)
. میاهتخانش ار  زیچ  هک  مینکیم  ادیپ  داقتعا  ام  تفای 

لاؤس هرابود  تسا ؛ هدمآ  لوپ  نتـشادرب  يارب  دوش ، هتفگ  باوج  رد  دمآ ؟ صخـش  نالف  ارچ  دـنک : لاؤس  یـسک  رگا  الثم  هک  روطنامه 
هداد باوج  دـنکیم ، ادا  ار  دوخ  نید  ارچ  دوش ، هدیـسرپ  هراـبود  دوخ ! نید  يادا  يارب  دوش : هداد  باوج  درادیمرب ؟ ار  لوـپ  ارچ  دوـش :
. دباییم ار  دوخ  مولعم  دنکیم و  ادیپ  شمارآ  سفن  دنک  فقوت  نآ  لاثما  اجنیا و  رد  ّمل  زا  ثحب  یتقو  و  دشابن ؛ ملاظ  هکنیا  ات  دوش ،

هسفنل و مکحلا  همزلی  يّذلا  یلعألا  ّمعألا  رمألا  اذه  نوکی  هنع ، زواجتی  رمأ ال  یلإ  یهتنی  اذـه  لاثمأ  یف  مّللا  ثحب  نأ  ۀـلاحم  و ال  ( 550)
. ۀبولطملا ۀّلعلا  وه  و  هببسب ، هریغل 

زواجت نآ  زا  هک  دوشیم  یهتنم  يزیچ  هب  راچان  لاثم  نیا  لاثما  رد  ّمل  ثحب  ( 550)
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بوـلطم ّتلع  نیا  و  دوـشیم ، تباـث  ریغ  يارب  نآ  ببـس  هب  مکح  دراد و  دوـخهبدوخ  ار  مکح  هک  تسا  یلعا  ّمعا  رما  نـیا  و  دـنکیمن ،
. تسا

نم هنأل  انلقف  یئزج  ءیـشب  انبجأ  و  مئاوق ، عبرأل  ۀـیواسم  ۀـجراخلا  هایاوز  مل  ثلثملا  اذـه  نأ  تاـیئزجلا : نع  انلئـس  اذإ  کلذـک  و  ( 551)
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لکش هنأل  لوقن  نأ  الإ  بلطت ، یتلا  ۀیتاذلا  ۀلعلا  نع  اباوج  اذه  نم  ءیـش  نکی  مل  ثلثملا ، اذه  هنأل  وأ  بوث ، یف  طوطخم  هنأل  وأ  بهذ ،
اهنم ناتنثا  مئاوق : ایاوز  تس  اهعیمج  نوکیف  نیتمئاقل  ناتیواسم  هلوح  مسترا  جرخ  اذإ  اهنم  دـحاو  لـک  ۀمیقتـسم  طوطخ  ۀـثالث  هب  طـیحی 
اذـه یلع  نهربن  نأ  اننکمی  سیل  کلذـک  و  یلکلا . یلع  ناهربلا  یلإ  رطـضن  ۀـلعلا  ءاطعإ  یف  نذإ  نحنف  اـعبرأ . جراـخلا  یقبیف  ناـتلخاد ،

. اذک اذک و  جرخت  نأ  هعالضأ  لاح  ثلثم  هنإ  لوقن  نأ  الإ  ایلک  اناهرب  نیقاسلا  يواستملا  یف  مکحلا 
و تسا ؟ همئاق  راهچ  اب  يواسم  ثلثم  نیا  یجراخ  يایاوز  عومجم  ارچ  هک : دوش  لاؤس  یتایئزج  دروم  رد  ام  زا  هاـگره  روطنیمه  ( 551)

نوچ هکنیا  ای  تسا و  هدش  یـشاقن  هچراپ  رد  نوچ  ای  تسا ، هدش  هتخاس  الط  زا  نوچ  الثم  هک  مینک  هراشا  یئزج  يزیچ  هب  باوج  رد  ام 
هک تسا  یلکـش  ثلثم  نوچ  مییوگب  هکنیا  رگم  دنتـسین ؛ تسا  بولطم  هک  یتاذ  تلع  زا  باوج  اهباوج  نیا  عقاو  رد  تسا ، ثلثم  نیا 
هک دـیآیم  دـیدپ  همئاق  ود  اب  يواسم  ياهیواز  میهد  همادا  ار  طخ  هس  زا  کیره  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  هدـش  هطاحا  میقتـسم  طخ  هس  اب 

تیلع ءاطعا  رد  ام  نیاربانب  ثلثم . جراخ  رد  همئاق  راهچ  دراد و  رارق  ثلثم  لخاد  رد  اـهنآ  همئاـق  ود  هک  دوشیم : همئاـق  شـش  اـعومجم 
یلک ناهرب  تروص  هب  نیقاّسلا  يواستم  ثلثم  دروم  رد  ار  مکح  نیا  تسین  نکمم  ناسنیمه  هب  مینک . هدافتـسا  یلک  ناهرب  زا  دیاب  راچان 

. دوشیم نانچ  نینچ و  دنوش  هداد  همادا  یتقو  نآ  عالضا  نوچ  مییوگب  هکنیا  رگم  مینک  تابثا 
. دودحم طیسب  یّلکلا  و  ةدودحم ، ۀیهانتم و ال  ریغ  تاّیئزجلا  نإف  اضیأ  و  ( 552)

یف ربکأ  وه  و  یّلکلل ، وه  امنإ  یتاّذـلا  ملعلا  نذإف  دودـحملا . یهانتملا  ملعی  امنإ  و  مولعم . ریغ  هانتم ، ریغ  وه  ام  ۀـهج  نم  یهانتملا  ریغلا  و 
باـب نم  یلوـألا  نـأل  هب ، یلوأ  اـضیأ  نیهاربلاـف  نیهاربلاـب ، یلوا  وه  ناـک  اذإ  و  ناـهربلاب . دوصقملا  نوکی  نأـب  یلوأـف  ۀـّیمولعملا ؛ ینعم 

. هنم هب  ریغلا  کلذ  نم  یلوأ  اضیأ  کلذف  هریغب ، هنم  هب  یلوأ  اذه  ناک  اذإ  و  فاضملا .
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ریغ ناشیهانت  مدع  تهج  زا  یهانتمان  روما  و  تسا . دودحم  طیسب و  یلک  یلو  دنادودحمان ، تیاهنیب و  تایئزج ، رگید  يوس  زا  ( 552)
یلک رد  ّتیمولعم  تیثیح  و  دوشیم ، لصاح  یلک  يارب  یتاذ ، ملع  نیاربانب  دنتسه . نتسناد  لباق  دودحم  یهانتم و  روما  طقف  و  دنامولعم .
یلک راوازـس  زین  ناهرب  تسا ، ناهرب  راوازـس  یلک  هک  اجنآ  زا  و  دـشاب . ناهرب  دوصقم  هک  تسا  نیا  يهتـسیاش  یلک  سپ  تسا ؛ رتشیب 

زیچ هب  تبـسن  مه  نآ  دشاب ، یلوا  نآ  هب  رگید ، زیچ  اب  سایق  رد  نیا ، هاگره  و  تسا . فاضم  باب  زا  تیراوازـس  ینعم  اجنیا  اریز  تسا ،
. دوب دهاوخ  یلوا  نیا  هب  رگید ،

هیلع نهرب  اذإ  یلکلا  و  ریغلا . کلذ  نم  ملعلا  دیفی  نأب  یلوأ  وهف  ساکعنا ، ریغ  نم  هریغ  ملع  وه  ملع  اذإ  يذلا  ءیـشلا  نإف  اضیأ  و  ( 553)
- یّلکلاب املع  کلذ  نوکی  نأ  بجی  سیلف  یئزجلا  ملع  اذإ  و  لعفلا . نم  ۀـبیرقلا  ةّوقلاب  هتحت  اضیأ  یئزجلاب  هب و  املع  کلذ  ناـک  ملع ، و 

. رثآ نذإ  یّلکلاب  ملعلاف  لعفلا . نم  ۀبیرقلا  ةوقلاب  لعفلاب و ال  ال 
رد دشابن ، مولعم  ریغ  نیا  قیرط  زا  زیچ  نآ  اما  دوش ، مولعم  زین  نآ  ریغ  دـش  مولعم  نوچ  هک  میـشاب  هتـشاد  يزیچ  رگا  روطنیمه  و  ( 553)
ملع نیا  دیدرگ ، مولعم  قیرط  نیا  زا  یلک  رما  دـش و  هماقا  ناهرب  یلک  رما  رب  هاگره  و  تسا . رتشیب  زیچ  نآ  رد  ملع  يهدافا  تروص  نیا 

، ملع نیا  هک  تسین  بجاو  دـشاب ، مولعم  یئزج  هاگره  اـما  دوشیم . لـماش  لـعف  هب  بیرق  يهوقلاـب  تروصب  زین  یلک  نآ  تحت  یئزج  هب 
. دراد ناحجر  یلک  هب  ملع  نیاربانب  لعف . هب  بیرق  يهوقلاب  هچ  هوقلاب و  هچ  دشاب - مه  یلک  هب  ملع 

يذلا ینعملا  یف  ربکأ  ءیـش و  لک  یف  ءاصقتـسا  دشأ  وهف  أدبملا ، یلإ  برقأ  هیف  طسوألا  دحلا  نوکی  یلکلا . ناهربلا  نإف  اضیأ  و  ( 554)
. أدبملا نم  هنم  دعبأ  وه  امم  أدبملا  هل 

. یئزجلا نم  ءاصقتسا  دشأ  یلکلا  ناهربلاف 
هدوب و هدیدش  يزیچ  ره  رد  ءاصقتسا  رظن  زا  یطسوا  دح  نینچ  تسا ، کیدزن  یهیدب  أدبم  هب  یلک  ناهرب  طسوا  دح  روطنیمه  و  ( 554)

دیدش تایئزج  ءاصقتـسا  رظن  زا  یلک  ناهرب  نیاربانب  تسا . رتشیب  تسا  رود  أدبم  زا  هچنآ  زا  دراد  تلالد  نآ  رب  أدبم  هک  ییانعم  رظن  زا 
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. تسا
نوکی نأ  هبشی  نکل  و  لّوألا ، میلعتلا  یف  تلیق  یتلا  یه  لیواقألا  هذه  لاثمأ  و  ( 555)
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هذه ضعب  نإ  لوقی  هنأ  هنم  مهفی  مهـضعب  ناک  نا  و  ۀیلدج ؛ ۀـیقطنم  جـجحلا  هذـه  ضعب  نأ  نم  هسفنب - لوألا  ملعملا  لاق  ام  یلع  رمألا -

. ناهربلاب صتخت  ججحلا ال 
دسریم رظن  هب  تسا  هتفگ  زین  لوا  ملعم  دوخ  هک  روطنامه  نکل  تسا ، هدش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  هک  تسا  ینانخـس  نانخـس ، نیا  ( 555)

يو هک  دناهدیمهف  نینچ  يو  نخس  زا  وطسرا  نیرـسفم  زا  یـضعب  دنچره   467 دشاب ؛ یلدج  ياهلالدتسا  اهلالدتسا ، نیا  زا  یـضعب  هک 
. درادن صاصتخا  ناهرب  هب  اهلالدتسا  نیا  زا  یضعب  دیوگیم 

امأ و  یئزجلا . یلع  ناهربلل  أدبم  و  یئزجلاب ، ةوقلاب  ملع  یلکلاب  ملعلا  نأ  وه  ججحلا  هذه  ۀلمج  نم  هیلإ  یغـصی  نأ  بجی  يذـلا  و  ( 556)
و کلذک . نیقاسلا  يواستم  نأ  فرعی  نأ  لهـسأ  امف  اذک ، هایاوزف  ثلثم  لک  نأ  ملع  نم  نإف  یلکلاب . ملع  ۀـتبلأ  هیف  سیلف  یئزجلاب  ملعلا 

یلإ جوحی  مللاب  ثحبلا  نإ  لیق  ام  اذه  لثم  و  کلذک . ثلثم  لک  نأ  ۀتبلأ  هدحو  کلذ  نم  ملعی  الف  کلذک  نیقاسلا  يواستم  نأ  ملع  نم 
ملع سوسحم ال  وه  ام  ۀـهج  نم  سوسحملا  سوسحمف و  یئزجلا  امأ  و  لقعلل . یقیقحلا  ملعلا  و  لوقعم ، یلکلا  نإف  اـضیأ  و  یلکلا . ملعلا 

. هیلع ناهرب  هب و ال 
رب ناهرب  يارب  ییأدبم  تسا و  یئزج  هب  ملع  هوقلاب  یلک ، هب  ملع  هک  تسا  نیا  درک  دامتعا  دیاب  نآ  هب  اهتجح  نیا  مامت  زا  هچنآ  ( 556)

يارب دراد ، ار  فصو  نالف  یثلثم  ره  يایاوز  دنادیم  هک  یسک  نیاربانب  درادن . دوجو  یلک  هب  ملع  هتبلا  یئزج  هب  ملع  رد  اّما  تسا . یئزج 
ار فصو  نالف  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  دنادیم  هک  یسک  اّما  تسا . ناسآ  تسا  روطنیمه  مه  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  هکنیا  ندیمهف  يو 
زا ثحب  هک  دناهتفگ  هک  ینخـس  نآ  تسا  نیا  دننام  و  دراد . ار  فصو  نامه  یثلثم  ره  هک  دمهفب  دناوتیمن  هتبلا  ملع  نیا  قیرط  زا  دراد ،

تسا و سوـسحم  یئزج  اـّما  تسا ؛ لـقع  يارب  یقیقح  ملع  و  تـسا ، لوـقعم  یلک  روـطنیمه  دراد . جاـیتحا  یلک  مـلع  هـب  تـّیمل  قـیرط 
468 تسا . رادربناهرب  هن  دوشیم و  عقاو  ملع  قلعتم  هن  تسا  سوسحم  هک  تهج  نآ  زا  سوسحم 

نع ۀـنئاکلا  نم  لضفأ  بجوملا ، نّیبت  یتلا  یه  و  طقف ، ۀـبجوم  تارداـصم  ئداـبم و  لوصأ و  نم  ةذوخأـملا  نیهاربلا  نإ  لـیق  مث  ( 557)
: ججحب کلذ  یف  ّجتحا  و  بلاوس .
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هک دنتـسه  ینیهارب  اهنآ  و  دـنوشیم ، لیکـشت  هبجوم  تارداصم  يداـبم و  لوصا و  زا  هک  ینیهارب  تسا 469  هدش  هتفگ  سپـس  ( 557)

هماـقا یئاـهتجح  بلطم  نیا  رب  و  دـنالضفا . دـنوشیم  لیکـشت  هبلاـس  تامدـقم  زا  هـک  ینیهارب  زا  دـننکیم ، نییبـت  ار  هبجوـم  يهیـضق 
: دناهدرک

مل ذإ  کلذ : یلإ  جوحی  بلسلا  یلع  ناهربلا  و  فانصألا ، ةریثک  ۀفلتخم  ۀننفم  ءایـشألا  لامعتـسا  یلإ  جوحت  کلت ال  نأ  کلذ  نم  ( 558)
یطعن امنإف  ءیـشلا  یف  ۀیلاوتم  اللع  انیطعأ  اذإ  و  تابجوملاب . تطلخ  اذإ  جـتنت  لب  ۀفرـصلا ، تابجوملا  جاتنإ  جـتنت  ۀفرـصلا  بلاوسلا  نکت 

اهنم راصتخالا  اهیلقت و  یف  ةدئافلا  لب  ةدئاف . طاسوألا  ریثکت  یف  سیل  و  لولعملا . نم  برقأ  وه  يذلا  ریخألا  اهنم  دحاولا  ۀـیقیقحلا  ۀـیمللا 
. ۀلمجلاب قصلملا  بیرقلا  یلع 

راصحنا و  رثکأ . ریثکلا  یف  و  لـقأ ، لـیلقلا  یف  طـلغلا  نأـف  ةریثک . رومأ  عاـمتجاب  عقاولا  ملعلا  نم  لـضفأ  لـقأ ، وه  اـمم  نئاـکلا  ملعلا  نإـف 
ناهربلا نم  لضفأ  ۀـفلتخم  ریغ  ةدـحاو  ۀنـس  یلع  يرجی  يذـلا  ناـهربلاف  کلذـک  ناـک  اذإـف  لـقأ . ریثکلا  یف  و  رثکأ ، لـیلقلا  یف  ینعملا 

. اهفلتخملا ءازجألا  رثکتملا 
جایتحا دراد  رایـسب  فانـصا  فلتخم و  نونف  هک  يروما  لامعتـسا  هب  هبجوم  تامّدـقم  هک  تسا  نیا  یکی  اهتجح  نآ  يهلمج  زا  ( 558)
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هجیتن یتقو  طقف  هکلب  دهدیمن ، فرـص  يهبجوم  يهجیتن  فرـص ، يهبلاس  يایاضق  اریز  دراد : جایتحا  روما  نیا  هب  هبلاس  ناهرب  اما  درادن 
نیا زا  یکی  ار  رما  نآ  یقیقح  ّتیمل  عقاو  رد  مینک ، نایب  ار  يرما  یلاوتم  للع  ام  هاـگره  و  دوش . طولخم  هبجوم  ياـیاضق  اـب  هک  دـهدیم 

لیلقت رد  هدیاف  هکلب  تسین ؛ ياهدـیاف  طساوا  ریثکت  رد  470 و  تسا . کیدزن  لولعم  هب  هدوب و  للع  نیرخآ  هک  یتلع  دـنکیم ، اطعا  للع 
عامتجا زا  هک  یملع  زا  دوشیم  لیکـشت  لیلق  روما  زا  هک  یملع  نیاربانب  دـشابیم . تسا  لصتم  لولعم  هب  هک  یتلع  هب  راـصتخا  طاـسوا و 

رد ینعم  راصحنا  دوشیم و  عقاو  رایـسب  طلغ  ریثک  روما  رد  تسا و  رتمک  طلغ  لیلق  روما  رد  اریز  تسا . لـضفا  دوش  لـصاح  رایـسب  روما 
دراد نایرج  فلتخم  ریغ  دحاو  يهویش  رب  هک  یناهرب  سپ  تسا  نینچ  هک  اجنآ  زا  نیاربانب  رایـسب . ریثک و  روما  ات  تسا  رایـسب  لیلق  روما 

. تسا لضفا  تسا  فلتخم  رایسب و  يازجا  ياراد  هک  یناهرب  زا 
ئدابم عونلا و  یف  لقأ  بجوملا  ئدابمف  بلاس . بجوم و  نم  وه  بلاّـسلا  ناـهربلا  و  طـقف . تاـبجوم  نم  وه  بجوملا  ناـهربلا  و  ( 559)

. افالتخا دشأ  عونلا و  یف  رثکأ  بلاّسلا 
. لضفأ بجوملاف 
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نیاربانب دوشیم . لیکـشت  هبلاس  هبجوم و  تامدـقم  زا  هبلاس  ناـهرب  اـما  دوشیم ؛ لیکـشت  هبجوم  ياـیاضق  زا  طـقف  هبجوم  ناـهرب  ( 559)

ناهرب نیاربانب  دـنراد . يدـیدش  فالتخا  هدوب و  رایـسب  عون  رظن  زا  هبلاـس  ناـهرب  يداـبم  تسا و  رتمک  عون  رظن  زا  هبجوم  ناـهرب  يداـبم 
. تسا لضفا  هبجوم 

نم اعم  فرعأ  مدقأ و  وهف  ۀجاح - هیلإ  امهنم  یناثلا  و  ناث - ءیش  یلإ  اعم  دجوی  نأ  فرعی و  نأ  یف  هل  ۀجاح  يذلا ال  نإف  اضیأ  و  ( 560)
بجوملا ناهربلا  و  اهب . الإ  فرعی  و ال  ناک ، نإ  بجوم  ناهرب  اهیلع  نوکی  امنإ  ۀبجوم  ۀـمدقمب  الإ  ۀـتبلأ  متی  بلاّسلا ال  ناهربلا  و  یناثلا .

. فرعأ بلاسلا و  نم  مدقأ  بجوملا  ناهربلا  نذإف  ۀبلاس . الب  فرعی  مّتی و 
مدقا و مّود  زیچ  زا  تسا - نآ  جاتحم  مّود  زیچ  نآ  و  درادن - زاین  یمّود  زیچ  هب  دوجو  رد  هن  تخانـش و  رد  هن  هک  يزیچ  نینچمه  ( 560)

هتخانش نآ  قیرط  زا  زج  دوشیمن و  مامت   471 تسا ، ياهبجوم  ناهرب  ياراد  هک  هبجوم  يهمدـقم  اب  زج  هتبلا  هبلاس  ناهرب  و  تسا . فرعا 
. دوشیمن

. تسا فرعا  مدقا و  هبلاس  ناهرب  زا  هبجوم  ناهرب  نیاربانب  دوشیم . هتخانش  هدش و  مامت  هبلاس  ناهرب  نودب  هبجوم  ناهرب  یلو 
وه و  اهیف - دیاّزتلا  کلذک  و  طقف . باجیا  ۀبسن  نیفرطلا  یلإ  هتبـسن  امنإ  اهدودح  یف  طسوتملا  دجت  ۀبجوملا  نیهاربلا  نإف  اضیأ  و  ( 561)

ۀیاهن ریغب  کلذ  نوکی  نأ  زوجی  ناک  ول  کلذک  رمتـسی  و  اضیأ ، بجوم  ۀبجوملا - نیهاربلا  بیکرتل  ۀثالثلا  دودحلا  نع  جراخ  دح  دخأ 
و ال لک ج ب ، تلق  تنک  اذإ  کنإف  بجوملا . وه  اعم  دّیّزتلا  طیـسوتلا و  یف  هیف  بلاغلاف  بلاسلا  ناهربلا  امأ  و  اهیف . بلّـسلل  لخدـم  و ال 

دب نکی  مل  ادـح ، نیب ب ا  طسوت  نأ  تدرأ  نإ  و  نیباجیأب . طسوت  کنأ  ّکش  الف  ادـح  نیب ج ب  طّـسوت  نأ  تدرأ  نإـف  نم ب ا : ءیش 
ءیش لک ب د و ال  لک ج ب و  کلوقک  ةدحاو : ۀبلاس  نیتبجوم و  نم  ۀفلؤم  تطّسو - فیک  سایقلا - ۀلمج  ریـصتف  ۀبلاس . ۀبجوم و  نم 

نم ب ا. ءیش  لک د ب و ال  لک ج د و  وأ  نم د ا .
روطنیمه و  تسا . باجیا  تبـسن  طقف  ناهرب ، نیفرط  هب  دراد ، ار  طـسوا  دـح  دوخ  دودـح  رد  هک  هبجوم  نیهارب  تبـسن  نینچمه  ( 562)

نیا تسا و  هبجوم  زین  هبجوم - نیهارب  بیکرت  يارب  هناگهس  دودـح  زا  جراخ  يدـح  ذـخا  زا  تسا  ترابع  هک  هبجوم - نیهارب  رد  دـیازت 
هاوخ هبلاس ، ناهرب  رد  اّما  درادـن . یتّیلخدـم  نآ  رد  هبلاـس  هیـضق  و  دـنک ، لـیم  تیاـهنیب  هب  هک  دـشاب  زیاـج  رگا  یتح  دراد  رارمتـسا  رما 

هک میراد  زاین  یتامدقم  هب  مینک  بیکرت  میهاوخب  هاوخ  مینک ، لیلحت  ار  نآ  میهاوخب 
354 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رارق ب »  » و ج »  » نیب يّدح  یهاوخب  رگا  و  تسین : فلا » « » ب  » چیه تسا و  ب » « » ج  » ره ییوگب : هاگره  الثم  دنتـسه . هبجوم  اهنآ  بلغا 
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کی دـیاب  راـچان  یهد  رارق  فـلا »  » و ب »  » نـیب يدـح  یتـساوخ  رگا  و  یهد . رارق  یباـجیا  يهمدـقم  ود  دـیاب  دـیدرت  نودـب  یهد 472 ،
فیلأت هبلاس  کی  هبجوم و  ود  زا  یهد - رارق  هطـساو  هک  روجره  سایق  مامت  نیاربانب  یهد . رارق  هبلاس  يهمدـقم  کـی  هبجوم و  يهمدـقم 

ب»  » چیه تسا و  ب » « » د  » ره تسا و  د » « » ج  » ره ای  تسین . فلا » « » د  » چیه تسا و  د » « » ب  » ره تسا و  ب » « » ج  » ره دننام : دش ؛ دهاوخ 
. تسین فلا » »

سایقلا ۀمتت  نکت  مل  نإف  ةدحاو . نوکت  ۀبلاّسلا  دیزت و  تابجوملا  تناک  یلألأ ، تامدقملا  یلإ  طیـسوتلا  یف  تبهذ  ول  کلذـک  و  ( 562)
نکل و  بکرم . سایقب  یتأت  نأ  کنکمی  مل  رخآ ، ابلاس  الوق  نم ب ا  ءیـش  کلوق و ال  یلإ  تممـضف  جراخ ، نم  دـییزتلاب  لب  طیـسّوتلاب 

نم ج د. ءیش  نأ ال  بکرم  سایقب  جتنی  یتح  لک د ا  لوقتف و  ۀبجوم  ۀلاحم  دیزت ال  نأ  یلإ  جاتحت 
همدقم یلو  دـننکیم  ادـیپ  شیازفا  هبجوم  تامدـقم  هراومه  دیـسرب ، یلوا  تامدـقم  هب  نداد  رارق  طسو  دـح  رد  رگا  روطنیمه  و  ( 562)

رگا دینک ،] بیکرت   ] دینک مامت  جراخ  زا  ياهمدقم  ندوزفا  اب  هکلب  دینکن  مامت  طیـسوت  اب  ار  سایق  رگا  و  دوب . دهاوخ  یکی  هراومه  هبلاس 
نکل تشاد ، دهاوخن  ناکما  یبکرم  سایق  ندـمآ  دوجوب  دـینک ، هفاضا  يرگید  يهبلاس  يهمدـقم  تسین  ا » « » ب  » چـیه هک  همدـقم  نیا  هب 

نیا دوش و  لصاح  تروص  نیا  هب  یبکرم  سایق  هک  نیا  ات  تسا  فلا » « » د  » ره و  دـییوگب : دـینک و  هفاضا  ياهبجوم  يهمدـقم  دـیاب  راچان 
. تسین ب » « » ج  » چیه هک : دهدب  ار  هجیتن 

. ۀبلاّسلا نم  ةوقلا  یف  اددع  رثکأ  ۀبلاّسلا و  نیهاربلا  یف  ۀبلاغ  تابجوملا  نذإ  نیبف  ( 563)
. تسا رتشیب  هوقلاب  هبلاس  تامدقم  زا  يددع  رظن  زا  تسا و  بلاغ  هبجوم  تامدقم  زین ، هبلاس  نیهارب  رد  نیاربانب  ( 563)

اهیلإ يّدؤملا  اهنم و  بّکرملاف  لضفأ . اهـسفنأ  یف  یه  و  سایق ، لک  یف  بلاوّسلا  نم  نهّذـلا  یف  اراضحإ  بجوأ  نذإ  تابجوملاف  ( 564)
. لضفأ

راضحا نهذ  هب  هبلاس  تامدقم  زا  رتشیب  هبجوم  تامدقم  یسایق  ره  رد  سپ  ( 564)
355 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لـضفا تامدـقم ، نیا  هب  لیلحت  تامدـقم و  نیا  زا  بیکرت  نیاربانب  دـنالضفا . هبلاس  تامدـقم  زا  دوخبدوخ  هبجوم  تامدـقم  و  دوشیم ؛
. تسا

نیهاربلا یف  ۀـبلاس  ۀـبجوملا و  نیهاربلا  یف  ۀـبجوم  تناـک  طاـسوأ و  تاوذ  ریغ  تاـیربکلا  تامدـقملا  تناـک  نإ  هنإـف و  اـضیأ  و  ( 565)
. فرعأ مدقأ و  ۀبجوملا  نإف  ۀبلاّسلا ،

ناهرب زاب  دنشاب ، هبلاس  هبلاس ، نیهارب  رد  دنشاب و  هبجوم  هبجوم ، نیهارب  رد  دنشابن و  هطـساو  ياراد  يربک  تامدقم  رگا  نینچمه  ( 565)
473 تسا . فرعا  مدقا و  هبلاس  ناهرب  زا  هبجوم 

نفلا یف  تملع  امک  بلـس  فرح  ۀطبار و  نیدح و  یلإ  جاتحت  ۀبلاسلا  و  ۀـطبار . نیدـحب و  متت  اهنأل  طسبأ ، اهنألف  مدـقأ ، اهنأ  امأ  ( 566)
. ةدایز ءایشألا و  کلتب  هدوجو  متی  يذلا  نم  مدقأ  طسبأ ، ّلقأ و  ءایشأب  هدوجو  متی  يذلا  و  ثلاثلا .

، هبلاـس يهمدـقم  و  دراد . هطبار  کـی  دـح و  ود  نآ  اریز  تسا ، رتطیـسب  نآ  هک  تـسا  نـیا  رطاـخ  هـب  تـسا  مدـقا  نآ  هـکنیا  اـّما  ( 566)
روما اب  شدوجو  هک  هچنآ  475 و  دراد . جایتحا  بلـس  فرح  کی  هطبار و  کی  دح و  ود  هب  ياهتـسناد ، مّوس 474  نف  رد  هک  روطناـمه 

. تسا مدقا  دوشیم  مامت  ياهفاضا  روما و  نیا  اب  شدوجو  هک  يزیچ  هب  تبسن  دوشیم ، مامت  يرتطیسب  رتمک و 
یلإ هسایق  یلإ  همهفت  یف  جاتحی  ـال  هسفنب ، رّوصتم  هتاذـب ، فورعم  وهف  يدوجو  ینعم  لـک  باـجیإلا و  نـألف  فرعأ ، اـهنأ  اـمأ  و  ( 567)

، دوجواللا فرعی  مل  دوجولا  فرعی  مل  امف  يدوجولاب . فرعی  امنإ  هنإف  یمدع  ینعم  لک  بلّـسلا و  امأ  و  تاکلملاک . دوجولاک و  بلّـسلا 
وه ام  فرعی  مل  اذإ  هنإف  باجیالا ، فرع  اذإ  فرعی  امنإ  بلّـسلاف  فلـس . امیف  کل  حضتا  دق  امک  مدعلا  فرعی  مل  ۀـکلملا  فرعی  مل  ام  و 

. فرشأ لضفأ و  هل  جتنملا  بجوملا و  أدبملل  لمعتسملا  ناهربلا  نذإف  وه . سیل  ام  فرعی  مل 
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تسا و روصت  دروم  دوخبدوخ  فورعم و  اتاذ  يدوجو  ینعم  ره  یباجیا و  رما  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  فرعا  نآ  هکنیا  اّما  و  ( 567)
هتخانـش يدوجو  رما  اب  طقف  یمدع  ینعم  ره  بلـس و  اّما  تسین . يزاین  تاکلم  دننام  دوجو و  دننام  بلـس  اب  نآ  يهسیاقم  هب  نآ  مهف  رد 

هتخانش هکلم  نآ  مدع  دوشن  هتخانش  هکلم  ات  دوشیمن و  هتخانش  دوجو  ال  دوشن ، هتخانش  دوجو  رگا  و  دوشیم .
356 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ات اریز  دوش ، هتخانـش  باجیا  هک  دوشیم  هتخانـش  ینامز  بلـس  نیاربانب  میاهداد . حیـضوت  وت  يارب  ار  بلطم  نیا  ـالبق  هچناـنچ  دوشیمن ،
هبجوم يهجیتـن  دـنکیم و  لامعتـسا  ار  هبجوم  أدـبم  هک  یناـهرب  سپ  تسین . هچ  هک  دوشیمن  هتخانـش  تسیچ ، هک  دوشن  هتخانـش  يزیچ 

. تسا فرشا  لضفا و  دهدیم 
. فلخلا نم  لضفأ  میقتسملا  ناهربلا  و  ( 568)

476 تسا . لضفا  فلخ  ناهرب  زا  میقتسم  ناهرب  و  ( 568)
ءیش انلوق ال  ناک  نإ  اذکه : فلخلا  نکیل  و  نم ج ا . ءیش  هنأل ال  جتنی  نم ب ا ، ءیـش  و ال  لک ج ب ، اذکه : میقتـسملا  نکیل  و  ( 569)

مث لک ج ب . ناک  اذإ  فلخ  اذـه  لک ج ب . سیل  هنأ  جـتنی  ملـسم - وه  و  نم ب ا - ءیـش  ناک ال  و  ضعب ج ا ، نکیلف  ـالط ، اـب  نم ج ا 
بولطملا بجوأ  امنإ  میقتسملا  یفف  قح . وه  نم ج ا  ءیش  انلوق ال  وه  و  هضیقنف - لاحم : وهف  ضعب ج ا . انعـضو  فلخلا  اذه  بجوأ  امنإ 

عم ضعب ج ا  انلوق  بذک  ۀجیتنلا  بجوأ  امنإ  فلخلا  یف  و  هتاذـب . اباجیإ  نم ب ا  ءیـش  انلوق ال  بنجب  عوضوملا  لک ج ب  انلوق  قدـص 
هقدصب بجوی  يذلا  و  اذـه . لبق  يذـلا  نفلا  یف  کل  ناب  امک  اهدـض  قدـص  یلإ  ۀـجیتنلا  بذـک  نم  هب  لقتنا  یطرـش  رخآ  لوق  قدـص 
مـضنی رخآ  سایقب  لب  هدحو ، هتاذب و ال  ۀجیتنلا ال  قدص  هبذکب  بجوی  يذـلا  نم  لضفأ  رخآ ، سایق  الب  ۀـجیتنلا  قدـص  هتاذـب  هدـحو و 

. هیلإ
« فلا « » ج  » چیه هک  دهدیم  هجیتن  تسین ، فلا » « » ب  » چیه و  تسا ، ب » « » ج  » ره دـشاب : نینچ  میقتـسم  ناهرب  هک  مینکیم  ضرف  ( 569)
هک دـشاب  نینچ  سپـس  دـشاب ، لـطاب  تسین  فلا » « » ج  » چـیه هک  نخـس  نیا  رگا  دـشاب : نینچ  فلخ  ناـهرب  هک  مینکیم  ضرف  و  تسین .

هاگره تسا  فلخ  نیا  و  تسین . ب » « » ج  » ره هک  دهدیم  هجیتن  تسا - مّلسم  نیا  و  تسین - فلا » « » ب  » چیه و  تسا ، فلا » « » ج  » یضعب
ضیقن سپ  تسا : لاحم  نیا  و  تسا . فلا » « » ج  » یضعب هک  هیضق  نیا  زا  تسا  ترابع  دش  فلخ  نیا  ثعاب  هک  هچنآ  دشاب . ب » « » ج  » ره

نخس نیا  هارمه  هب  تسا  ب » « » ج  » ره هک  نخـس  نیا  قدص  میقتـسم  ناهرب  رد  تسا . قح  تسین - ا » « » ج  » چیه زا  تسا  ترابع  هک  نآ -
هب تسا  فلا » « » ج  » یـضعب هک  نخـس  نیا  بذک  زا  هجیتن  فلخ  ناهرب  رد  و  دـنکیم . باجیا  ار  هجیتن  اتاذ  تسین ، فلا » « » ب  » چـیه هک 

یلبق نف  رد  هک  روطنامه  دیآیم ، تسدب  میوش  لقتنم  نآ  ّدض  قدص  هب  هجیتن  بذک  زا  نآ  اب  هک  يرگید  یطرـش  نخـس  قدـص  هارمه 
نشور

357 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یـسایق زا  تسا  لضفا  دنکیم  باجیا  ار  هجیتن  قدص  يرگید  سایق  نودب  اتاذ  دوخ و  قدص  زا  ییاهنت  هب  هک  یـسایق  نآ   477 میاهدرک .

. دنکیم باجیا  ار  هجیتن  قدص  يرگید  سایق  هارمه  هب  هکلب  یئاهنت ، هب  هن  اتاذ و  هن  هجیتن و  بذک  اب  هک 
ءزجلاک هیف  نیتمدـقملا  يدـحإ  نوکت  ام  وه  اذـه - لبق  يذـلا  نفلا  یف  کل  هانحـضوأ  اـم  یلع  تاذـلاب - ساـیقلا  نأ  ملعت  تنأ  و  ( 570)

، لکلا تحت  ءزجلاک  يربکلا  تحت  اـضیأ  ۀـجیتنلا  نوکت  و  يربکلا ، یه  ءزجلا و  قوف  لـکلاک  يرخـألا  و  يرغـصلا . یه  و  لـکلا ، تحت 
لک ج ب ۀـمدقم  نوکت  و  ءزجلا ، دـنع  لکلاک  ۀـجیتنلا  دـنع  يربکلا  نوکت  کلذـک  و  ۀـجیتنلاب . ةوقلاب  املع  يربکلاـب  ملعلا  نوکی  یتح 

تحت يرغـصلا  نوک  امأ  لکلا . تحت  ءزجلاک  نم ب ا  ءیـش  ۀـمدقم ال  تحت  نم ج ا  ءیـش  ۀـجیتن ال  و  نم ب ا ، ءیـش  ۀـمدقم ال  تحت 
هجولا و اذهبف  ۀـجیتنلا  یف  امأ  و  یلع ج . مکحلاک  یلع ب  مکحلا  و  تحت ب ؛ نألف ج  ۀـیفیکلا ، یف  يربکلا  فلاخت  تناک  نإ  يربکلا و 
نم ب ا. یش  انلوق و ال  تحت  الخاد  سیل  ضعب ج ا  انلوق  نإف  ۀجیتنلا . عم  فلخلا  سایق  يرغصل  دجوی  اذه ال  و  اعم ، ۀیفیکلا  یف  قافتالاب 
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اذه اهطرـش  یتلا  تاذـلاب - سایقلا  ةروص  نذإف  نم ب ا . ءیـش  انلوق و ال  تحت  الخاد  ضعب ج ب - سیل  انلوق  وه  و  ۀـجیتنلا - اضیأ  و ال 
. فلخلل میقتسملل ال  یه  طرشلا -

دننام نآ  تامدـقم  زا  یکی  هک  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  میاهداد - حیـضوت  یلبق  نف  رد  هک  روطناـمه  تاذـلاب - ساـیق  هک  ینادیم  ( 570)
، هجیتن نینچمه  و  يربک ؛ زا  تسا  ترابع  هک  ءزج ، قوف  دشاب  ّلک  دننام  يرگید  و  يرغـص . زا  تسا  ترابع  هک  دـشاب ، ّلک  تحت  یئزج 

دننام هجیتن  هب  تبسن  يربک  روطنیمه  دشاب . هجیتن  هب  ملع  هوقلاب  يربک  هب  ملع  هکنیا  ات  دریگ ، رارق  يربک  تحت  ّلک ، تحت  یئزج  دننام 
« فلا « » ج  » چیه يهجیتن  و  دریگیم ، رارق  تسین  فلا » « » ب  » چیه همدقم  تحت  تسا  ب » « » ج  » ره يهمدقم  و  دـشاب ، ءزج  هب  تبـسن  لک 

تیفیک رظن  زا  يربک  دنچره  تسا ، يربک  تحت  يرغـص  اما  لک . تحت  ءزج  دننام  دشابیم  تسین  فلا » « » ب  » چیه همدـقم  تحت  تسین 
تیفیک رد  هکنیا  هارمه  هب  هجو  نیا  هجیتـن  رد  اـما  تسا . ج »  » رب مکح  دـننام  ب »  » رب مکح  تسا و  ب »  » تحت ج »  » اریز دـشاب ، فلاـخم 

ج»  » یـضعب هک  نخـس  نیا  اریز  درادـن . دوجو  فلخ  سایق  رد  هجیتن  يرغـص و  نیب  يهطبار  عضو و  نیا  اّما  دراد  دوجو  دـنراد  قافتا  مه 
لخاد تسین - ب » « » چ  » یضعب زا  ترابع  هک  هجیتن - نینچمه  تسین . فلا » « » ب  » چیه هک  تسین  نخس  نیا  تحت  رد  لخاد  تسا  فلا » »

طقف تسا 478 - طرـش  نیا  نآ  طرـش  هک  تاذـلاب - سایق  تروص  نیاربانب  دـشابیمن . تسین  فلا » « » ب  » چـیه هک  نخـس  نیا  تحت  رد 
ناهرب يارب 
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. فلخ ناهرب  يارب  هن  دراد  دوجو  میقتسم 

. ۀجیتنلا نم  فرعأ  تسیل  و  اهیف ؛ كوکـشم  فلخلا  تامدقم  و  ۀملـسم . اهتاذب  ۀضورعم  اهنأل  فرعأ  میقتـسملا  تامدقمف  اضیأ  و  ( 571)
. لاح لک  یلع  لضفأ  فرعأ  تامدقم  نم  نئاکلا  سایقلا  و  ۀجیتنلا . ضیقن  امهدحأ  لب 

هجیتن زا  و  دناكوکـشم ، فلخ  ناهرب  تامدـقم  و  دناملـسم . ضورعم و  اتاذ  اریز  تسا  فرعا  میقتـسم  ناهرب  تامدـقم  نینچمه  ( 571)
. تسا لضفا  لاحره  رد  دوش  لیکشت  فرعا  تامدقم  زا  هک  یسایق  و  تسا . هجیتن  ضیقن  اهنآ  زا  یکی  هکلب  دنتسین . فرعا 

فقو مللا و  نإلا  عم  عمج  دق  نیملعلا  دحأ  نوکی  نأ  اهدحأ  ۀـثالث : هوجو  نم  ملع  نم  ءاصقتـسا  دـشأ  ملع  نوکی  دـق  هنا  لوقن : و  ( 572)
نع هتروصب  ادرجم  هیف  روظنملا  ءیّشلا  ذخأ  نیملعلا  دحأ  نوکی  نأ  یناثلا  و  طقف . نإلا  یلع  رـصتقا  یناثلا  و  یتاذلا ، بیرقلا  ببـسلا  یلع 

ددعلا ملع  نإف  کلذل  و  ةدامب . انرتقم  ءیـشلا  کلذ  ذخأی  يذلا  ملعلا  نم  ءاصقتـسا  دشأ  درجملا  نوکیف  کلذ ، لعفی  مل  یناثلا  و  ةداملا ،
. ۀئیهلا ملع  رظانملا و  ملع  نم  ۀسدنهلا  ملع  لاح  کلذک  و  یقیسوملا . ملع  نم  ءاصقتسا  دشأ 

ّمل ّنا ، هارمه  ملع  ود  زا  یکی  هکنیا  لوا  دشاب : ّدشا  ءاصقتسا  رظن  زا  تهج  هس  زا  دناوتیم  رگید  ملع  زا  یملع   479 مییوگیم : و  ( 572)
ءیش ملع  ود  زا  یکی  هکنیا  مود  و  دشاب . رصحنم  ّنا  هب  طقف  مود  ملع  و  دشاب . هتشاد  فوقو  یتاذ  بیرق  ببـس  رب  دهد و  تسد  هب  زین  ار 

هک یملع  زا  دریگیم  رظن  رد  درجم  ار  ءیـش  هکنآ  نیاربانب  دنکن ، ار  راک  نیا  يرگید  دنک و  ظاحل  هدام  زا  درجم  تروصب  ار  رظن  دروم 
. تسا ّدشا  ءاصقتسا  رظن  زا  یقیسوم  ملع  زا  ددع  ملع  رطاخ  نیمه  هب  تسا . ّدشا  ءاصقتـسا  رظن  زا  دریگیم  رظن  رد  هدام  اب  هارمه  ار  ءیش 

. تئیه ملع  رظانم و  ملع  هب  تبسن  هسدنه  ملع  لاح  تسا  نینچ  و 
يذـلا ملعلا  نم  ءاصقتـسا  ّدـشأ  دـئاوزلا - رئاـس  هنع  بولـسم  هنأ  طرـشب  طیـسب - ینعم  لوـألا  هعوـضوم  يذـلا  ملعلا  نأ  ثلاـثلا  و  ( 573)

دحاو لک  تاذ  نأ  وه  و  طیـسب ، ینعمب  امهیملعل  ناعـضوی  ۀـطقنلا  ةدـحولا و  نأ  هلاثم  ةدایز . هل  بجوم  ینعملا و  کـلذ  لوـألا  هعوضوم 
اهل نوکی  نأ  ۀطقنلاب  و  عضو ، اهل  نوکی  الأ  ةدحولا  یف  کلذب  نرتقی  مث  مسقنم ، ریغ  امهنم 
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. عضو ةدایز  ینعملا و  کلذ  ۀطقنلل  و  عضو ، ةدایز  طیـسبلا ، ینعملا  کلذ  عم  اهل ، سیل  اهنأل  ۀطقنلا  نم  اتاذ  طسبأ  ةدـحولا  نوکتف  عضو ،

. ۀسدنهلا نم  کلذل  ءاصقتسا  ّدشأ  باسحلاف  ۀسدنهلل . یلوأ  ۀعوضوم  هطقّنلا  و  ددعلل ، یلوأ  ۀعوضوم  ةدحولا  مث 
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هک یملع  زا  تسا - هدش  بلس  دیاوز  ریاس  نآ  زا  هک  طرش  نیا  اب  تسا - طیسب  ینعم  کی  نآ  لّوا  عوضوم  هک  یملع  هکنآ  مّوس  ( 573)
ینعم هب  ملع  ود  يارب  هطقن  تدـحو و  هکنیا  نآ  لاثم  تسا . ّدـشا  ءاصقتـسا  رظن  زا  تسا  يدـیاز  رما  کـی  ینعم و  نیا  نآ  لوا  عوضوم 

، طیـسب ینعم  نیا  هب  تدحو  رد  اّما  تسا . مسقنم  ریغ  اهنآ  زا  کیره  تاذ  هک  تسا  نیا  طیـسب  ینعم  نآ  و  دنوشیم 480 - عضو  طیسب 
هارمه تدـحو  اریز  تسا ، هطقن  زا  رتطیـسب  تاذ  رظن  زا  تدـحو  سپ   481 تسا ، هدـش  هفاضا  عضو  هطقن ، هب  نکل  هدـشن و  هفاـضا  عضو 

هـسدنه لوا  عوضوم  هطقن  ددع و  لوا  عوضوم  تدحو  سپـس  دراد . زین  عضو  طیـسب ، ینعم  نیا  هارمه  هطقن  درادن و  عضو  طیـسب ، ینعم 
. تسا ّدشا  ءاصقتسا  رظن  زا  هسدنه  زا  تهج  نیا  زا  باسح  سپ  تسا -

نم طمنلا  اذه  ناکف  ءاصقتـسالا ، نود  انـضرغ  کلذ  ناک  و  اهیف ، هتاکاحم  لوألا و  میلعتلا  ةاذاحم  نم  ءایـشألا  هذـه  یف  انبرق  دـقف  ( 574)
. هناقتإ اندرأ  اذإ  انل  دایقنالا  نسح  انماهفأب و ال  قلاع  انروصتل و ال  بسانم  ریغ  رظنلا 

نامدوخ میـشاب  هتـساوخ  هکنیا  هن  دوب  نیمه  اـم  ضرغ  میدرک و  لـقن  نآ  زا  تیاـکح  لوا و  میلعت  تازاوم  هب  ار  بلاـطم  نیا  اـم  ( 574)
رگا هـک  تـسین  ناـنچ  یئاـبیز  بـیترت و  رظن  زا  تـسین و  بساـنم  اـم  مـهف  يارب  اـم و  روـصت  يارب  طـمن  نـیا  نیارباـنب ، مـینک . ءاصقتـسا 

. دوبیم مینک  نایب  نامدوخ  ار  نآ  میتساوخیم 
اذإ دـحاو  ملع  نم  نوکت  اـمنإ  ثحاـبملا  ( 575  ) تاعوضوملا يداـبملا و  یف  اـهقافتا  مولعلا و  فـالتخا  رکذ  ةدواـعم  یف  نماـثلا  لـصفلا 

یف تکرتشا  و  هعاونأل ، وأ  هئازجأل  وأ  هل  ضرعت  یتلا  ۀیتاذلا  ضراوعلا  نع  وه  امنإ  اهیف  ثحبلا  ناک  لوألا و  عوضوملا  یف  تکرتشا 
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عوضوملا یف  تفلتخا  اذإف  هعاونأل . وأ  هئازجأل  وأ  لوألا  عوضوملل  ةدوجوم  ۀـیتاذلا  ضراوعلا  کلت  نأ  نهربتی  اهنم  یتلا  یلوألا  ئداـبملا 
تـسیلف کلذ - ریغ  دودحلا و  لب  طقف ، تامدقملا  یلوألا ال  ئدابملاب  ینعن  و  هیلإ - ریـشن  ام  افالتخا  نیهاربلل  یلوألا  ئدابملا  یف  لوألا و 

مولعلا نم  تافلتخملا  دـجتف  هعوضوم - يأ  لوألا - هسنج  یلوـألا و  هئداـبم  یلإ  ءیـش  ّلـک  عفراـف  ناـحتمالا  تدرأ  اذإـف  دـحاو . ملع  نم 
ئدابملا یف  امأ  و  ۀلاحم . هیف ال  نیفلتخم  امهدـجتف  عوضوملا - يأ  سنجلا - یف  امأ  ۀـسدنهلا . لئاسم  رظانملا و  لئاسم  لثم  امهیف  ۀـفلتخم 

رمأ اذه  و  ایناث . رظانملل  الوأ و  ۀـسدنهلل  یه  و  ئدابملا ، دـجت  کنإف  رخآ . هجو  نم  نافلتخی  امهنإف  ام ، هجوب  اهیف  اکرتشا  نإ  امهدـجتف و 
. هنم انغرف 

تاعوضوم 482 يدابم و  رد  اهنآ  قافتا  مولع و  فالتخا  رکذ  هب  تشگزاب  رد  متشه  لصف 

يهراـبرد و  دنـشاب ، هتـشاد  كارتـشا  لوا  عوضوم  رد  هک  دـنوشیم  بوسحم  دـحاو  ملع  کـی  زا  یتروص  رد  نوگاـنوگ  ثحاـبم  ( 575)
رد دـیاب  ثحاـبم  نیا  نینچمه  دوش ، ثحب  دـنوشیم  عوضوم  نآ  عاونا  اـی  عوضوم  نآ  ءازجا  اـی  عوضوم  نآ  ضراـع  هک  یتاذ  ضراوـع 
ای لوا  عوضوم  يارب  یتاذ  ضراوع  نیا  هکنیا  رب  ینبم  یناهرب  دنـشاب ، هتـشاد  كارتشا  دوشیم  لیکـشت  اـهنآ  زا  ناـهرب  هک  یلوا  يداـبم 

هراـشا ـالبق  هک  یفـالتخا  نیهارب  یلوا  يداـبم  لوا و  عوـضوم  رد  ثحاـبم  نـیا  هاـگره  دـنراد . دوـجو  نآ  عاوـنا  يارب  اـی  نآ  ءازجا  يارب 
لماش نآ  هکلب  تسین ، تامدـقم  طقف  یلوا ، يدابم  زا  اـم  دوصقم  دـش - دـنهاوخن  بوسحم  دـحاو  ملع  کـی  زا  دنـشاب ، هتـشاد  میاهدرک 

عوضوم ینعی  نآ - لّوا  سنج  نآ و  یلوا  يدابم  هب  ار  يزیچ  ره  ینک ، شیامزآ  ار  بلطم  نیا  یتساوخ  رگا  دـشابیم . زین  هریغ  دودـح و 
- سنج رد  اّما  هسدـنه . ملع  لئاسم  رظانم و  ملع  لـئاسم  لـثم  دوب ، دـنهاوخ  فلتخم  روما  نیا  ود  ره  رد  فلتخم  مولع  نک ؛ لـیلحت  نآ -

یهجو زا  ملع  ود  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  كارتشا  یهجو  هب  دنچره  يدابم ، رد  اما  تفای . یهاوخ  فلتخم  راچان  ار  ود  ره  عوضوم - رد  ینعی 
. میاهدـش غراف  نآ  زا  البق  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـنراد . دوجو  رظانم  يارب  ایناث  هسدـنه و  يارب  الوا  يداـبم  اریز  دـنراد . فـالتخا  رگید 

483
ءیش یلع  نوکی  دقف  بابلا ، اذه  یف  افالتخا  بجوی  نیهاربلا  فالتخا  سیل  و  ( 576)
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انلوق و  ذتغم ؛ ناویح  لک  و  ناویح ، ناسنإ  لک  انلوق  لثم  طقف ، رخآلا  یلع  امهدحأ  لمحی  نیطـسوأ  نیدح  نم  نافلتخم ال  ناناهرب  دـحاو 

لک و  كرحتم ، ةذـلل  لباق  لک  انلوق  لثم  رخآلا  یلع  امهدـحأ  لمحی  ـال  نیطـسوأ  نیدـح  نم  لـب و  ذـتغم ، ماـن  لـک  و  ماـن ، ناـسنإ  لـک 
. یمانلا تحت  ناویحلا  نإف  رخآلا : تحت  نیطـسوألا  هیّدح  دحأ  لوألاف  ریغتم . نکاس  لک  نکاس و  ةذـلل  لباق  لک  انلوق  عم  ریغتم ، كرحتم 

ناسنإ لک  اضیأ  و  بجعتم . کحاض  لک  و  کحاض ، ناسنإ  لک  انلوق  کلذـک  و  رخآلا . تحت  امهدـحأ  سیل  نافلتخم  امهف  یناثلا  امأ  و 
نوکی امم  اسیل  امهف  امهعوضوم ، لجأل  رخآلا  یلع  امهدحأ  سکعنی  ام  ۀلمج  نم  اناک  نإ  نیذه و  نإف  بجعتم : یحتسم  لک  و  یحتسم ،

نأ نکمی  دق  و  اهمولع . فالتخا  ۀـهج  نم  ثحابملا  یف  افالتخا  دـجوی  یطـسولا ال  دودـحلا  فالتخا  نأ  ناب  دـقف  رخآلا . تحت  امهدـحأ 
ذخأم برقل  و  ةدحاو . ۀجیتن  جتنت  اعیمج  نیهجولاب  ۀـفلتخملا  یطـسولا  دودـحلا  دـجوتف  نیرخآلا : نیلکـشلا  یف  اذـه  ریظن  دـجویف  بلطی 

. هلیصفتب مالکلا  لوطن  نایبلا ال  کلذ 
هن دوشیم  هماقا  فلتخم  ناهرب  ود  دحاو  ییش  کی  رب  اسبهچ  اریز   484 دروآیمن ، مزال  ار  باب  نیا  رد  فالتخا  نیهارب  فالتخا  ( 576)

هکنیا و  تسا ، هدننکهیذغت  ناویح  ره  تسا و  ناویح  ناسنا  ره  هکنیا  دننام : دنالمح ، لباق  رگیدمه  رب  هک  یطسوا  ّدح  ود  قیرط  زا  طقف 
: هکنیا دـننام  دنتـسین ، لمح  لباق  رگیدـمه  رب  هک  یطـسوا  ّدـح  ود  قیرط  زا  هکلب  تسا ؛ هدـننکهیذغت  یماـن  ره  تسا و  یماـن  ناـسنا  ره 

ریغتم نکاس  ره  تسا و  نکاس  تسا  تذـل  لباق  هچنآره  هکنیا  هارمه  هب  تسا ، ریغتم  كرحتم  ره  كرحتم و  تسا  تذـل  لـباق  هچنآره 
هدوب و فلتخم  طسوا  ّدح  ود  یمود  رد  اما  تسا . یمان  تحت  ناویح  اریز  تسا : يرگید  تحت  طسوا  ّدح  ود  زا  یکی  لوا  لاثم  رد  تسا .
و تـسا . بّـجعتم  كانهدـنخ  ره  تـسا و  كانهدـنخ  ناـسنا  ره  هـک  نخــس  نـیا  تـسا  نـینچمه  و  دریگیمن . رارق  يرگید  تـحت  یکی 

رطاخ هب  هک  دنتسه  يروما  زا  دنچره  طسو  دح  ود  نیا  و  تسا : بجعتم  ایحاب  ره  تسا و  ایحاب  ناسنا  ره  هک  نخـس  نیا  تسا  روطنیمه 
فالتخا یطـسو  دودح  فالتخا  هک  دش  نشور  نیاربانب  درادن . رارق  يرگید  تحت  یکی  اّما  دناساکعنا ، لباق  رگیدـمه  رب  ناشتاعوضوم 

تـسدب درک و  وجتـسج  رگید  لکـش  ود  رد  ار  بلطم  نیا  ریظن  تسا  نکمم  دروآیمن . مزـال  ار  مولع  رد  فـالتخا  تهج  زا  ثحاـبم  رد 
نایب نیا  ذـخام  نوچ  و  دـنهدیم . تسدـب  ار  يدـحاو  يهجیتن  دـنراد  فالتخا  مهاـب  هجو  ود  ره  زا  هک  یطـسوا  ّدـح  ود  نیارباـنب  دروآ :

. میهدیمن لیصفت  نآ  يهرابرد  ار  نخس  ام  تسا ، نشور 
نوکی دق  هنأ  امأ  و  هنم . انغرف  دق  رمأف  يرورضلا  یلع  وه  امنإ  ناهربلا  ّلج  نأ  امأ  و  ( 577)

362 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اهعبتی اهنأل ال  لوقی  و  سایق ، اهیلع  نوکی  نأب  هسفن  حمـست  امنإ  لب  ناهرب . يرثکألا  یلع  نوکی  نأ  یبأی  نیرـسفملا  ضعبف  يرثکألا  یلع 
یطعی ۀیرثکأ  تامدقم  نم  عونصم  ناهرب  يرثکألا  یلع  نوکی  دق  هنأ  بجوی  لوألا  ملعملا  يأر  قحلا و  و  نیقی . اهسفنأ  اهب  سیل  ذإ  نیقی 

یف تملع  ام  یلع  دوجوم  وه  ام  ۀـهج  نم  انظ  ناـک  نإ  و  يرثکأ ، وه  اـم  ۀـهج  نم  لـئاز  ریغ  نیقی  هب  نوکی  و  ۀـیرثکأ ، بابـسأ  نم  اـببس 
. يرخأ عضاوم 

ناهرب یهاگ  هکنیا  اّما  485 و  میاهدش . غراف  نآ  زا  البق  هک  تسا  يرما  دنوشیم  هماقا  يرورض  روما  رب  نیهارب  رثکا  هکنیا  اّما  و  ( 577)
دوش هماقا  ناهرب  يرثکا  رما  رب  دناوتب  هکنیا  زا  وطـسرا  مالک  نیرّـسفم  زا  یـضعب  تسا ؛ ثحب  لباق  دوش  هماقا  دناوتیم  مه  يرثکا  رما  رب 

یئاهسایق نینچ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  دنیوگیم  و  دنمانب ، سایق  ار  نیهارب  نآ  هک  دننکیم  عناق  نیا  هب  ار  دوخ  طقف  هکلب  دنراد ، ابا 
هماـقا ناـهرب  يرثکا  رما  رب  هک  تسنیا  لّوا ، ملعم  يأر  و  قح ، اـّما  دوشیمن . لـصاح  نیقی  يرثکا  روما  نیا  هب  اریز  دـننکیمن  نیقی  دـیلوت 

لیاز ریغ  نیقی  ندوب  يرثکا  تهج  زا  دنکیم و  اطعا  ار  يرثکا  بابسا  زا  یببس  دوشیم و  هتخاس  يرثکا  تامدقم  زا  هک  یناهرب  دوشیم ،
. ینیقی هن  دشاب  یّنظ  دوخ  تیدوجوم  تهج  زا  يرثکا  رما  نیا  یتسناد  رگید  عضاوم  رد  هچنانچ  دنچره  دوشیم ، لصاح  نآ  هب 

دارأ نإ  امأ  و  ناهرب . يرثکألا  یلع  نوکیف  هدوجو ، وحن  یلع  ۀـلعلا و  ۀـهج  نم  ءیـشلا  یلع  نوکی  سایق  لک  ناهربلاب  دـیرأ  نإـف  ( 578)
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فرـصلا و لعفلاب  فلتخم و  ریغ  ریغتم و  ریغ  ادوجو  یطعی  نأ  طرـش  یلع  ۀلعلل  ۀیطعملا  تاسایقلاب  ناک  ام  ناهربلا  مساب  صخی  نأ  دـحأ 
نوکی و  ّيرعشلا ، ّیطلاغملا و  ّیباطخلا و  ّیلدجلا و  ّیناهربلا و  نم  عنـصی  رخآ  ام  سایق  لب  ناهرب ، يرثکألا  یلع  سیلف  ناکمإ ، هیف  سیل 

اذـه و  دوجو : نع ال  زیمتم  دوجول  نوکی  امنإ  نایب  ّلک  ناک  امل  هنإ  لوقی  نأ  یلوألا  لب  هیلإ . ۀـجاح  اـم ال  طارتشـالا  اذـه  یف  فلکت  دـق 
. يرثکألا وه  و  مئاد - ریغ  ابلاغ  وأ  ایرورض ، نوکیف  امئاد  قاقحتسالا  نوکی  نأ  امإ  نیهجو : یلع 

. نیذهل الإ  دوجولا  زیمتم  رمأ  یف  نایب  نذإف ال 
. دوشیم هماقا  ناهرب  يرثکا  رما  رب  سپ  دشاب ، شدوجو  وحن  رب  تلع و  تهج  زا  یش  رب  هک  تسا  یـسایق  ره  ناهرب  زا  روظنم  رگا  ( 578)

ضحم لعفلاب  فلتخم و  ریغ  ّریغتم و  ریغ  دوجو  هک  یطرـش  هب  دننکیم  تلع  ياطعا  هک  دـنادب  یتاسایق  نآ  طقف  ار  ناهرب  یـسک  رگا  اما 
عون زا  یسایق  هکلب  دوشیمن ، هماقا  ناهرب  يرثکا  رما  رب  تروص  نیا  رد  دشابن ، نآ  رد  ناکما  تهج  چیه  دنک و  اطعا  ار 

363 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نیا ندرک  طرش  رد  یـسک  نینچ  دوشیم ، لصاح  يرعـش  یطلاغم و  یباطخ و  یلدج و  یناهرب و  تامدقم  زا  هک  دوشیم  لیکـشت  رگید 

. تسین يزاین  نآ  هب  هک  هدیزرو  فسلفت  يزیچ  هب  طورش 
یمئاد دوجو ، قاقحتسا  نیا  ای  تسا . هجو  ود  رب  نیا  و  دوشیم : ادا  دوجو  زا ال  دوجو  زییمت  يارب  ینایب  ره  نوچ  هک  تسا  نیا  یلوا  هکلب 

هجو ود  نیا  قیرط  زا  زج  نیارباـنب  تسا - يرثـکا  نآ  و  تسا ، یمئاد  ریغ  یبلاـغ و  هکنیا  اـی  و  تسا ، يرورـض  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
. تسین دوجولا  زیمتم  رما  يهرابرد  ینایب 

. هنوک نع ال  قاقحتسالاب  ّزیمتی  یّقافتا ال  هدوجو  هنوک و  ءیش  یلع  ناهرب  و ال  ( 579)
. تسین زییمت  لباق  شمدع  زا  يزیچ  نینچ  اریز  دوشیمن  هماقا  ناهرب  تسا  یقافتا  شدوجو  هک  يزیچ  رب  و  ( 579)

: لوقأ الیصحت و  مالکلا  اذه  دیزأ  نکل  ( 580)
: مییوگیم هدرک و  هفاضا  مالک  نیا  رب  نکل  ( 580)

بلط الف  عقوتلا  لیبس  یلع  تانکمملا  یف  دوجولا  لاح  رابتعا  امأف  اهناکمإ . لاح  ربتعی  اـهدوجو و  لاـح  ربتعی  ۀـنکمملا  رومـألا  نإ  ( 581)
یف اهانحـض  وأ  یتلا  ۀهجلا  یلع  و  ةدارإلا ، عبطلا و  یف  اهدوجو  یلع ال  ۀلیـضف  اهدوجول  نإف  اهیلع ، الإ  سایق  و ال  تایرثکألا ، نع  الإ  هیف 
هایإ جرخم  فرطلا  کلذل  حجرم  مایق  الإ  هیفرط  دحأ  یلع  لیلد  وأ  ناهرب  موقی  سیلف  دوجواللا  دوجولا و  یف  ءیفاکتملا  امأ  و  فلس . ّنف 

نکمملا یلع  ناـهرب  هفانـصأ  عیمج  یلعف  ناـکمإلا  سفن  راـبتعا  ۀـهج  نم  اـمأ  و  دوجولا . راـبتعا  ۀـهج  نم  رظنلا  وـه  اذـهف  ةأـفاکملا . نع 
يذلا ناهربلا  ال  مدعلا - يرورـض  دوجولا و ال  يرورـض  نکمم ال  هنأ  نّیبی  يذـلا  ناهربلا  ینعأ  یلقألا - یلع  يواسملا و  یلع  يرثکألا و 

انأ لزنأ  دوجواللا و  يرثکألا  یلإ  هلقناف  دوجولا  يرثکألا  یف  هانلق  ام  لک  و  ایرثکأ . امهنم  ءیش  نوکی  نأ  الإ  هدوجو ، وأ ال  هدوجوب  رذنی 
. ابلس وأ  اباجیإ  ناک  مکح  يأ  مکحلا  دوجولاب  انینع 

یعون هب  هشیمه  راظتنا ، لیبس  رب  تانکمم  رد  دوجو  رابتعا  اّما  دوشیم . رابتعا  اـهنآ  ناـکما  یهاـگ  و  نکمم ، روما  دوجو  یهاـگ  ( 581)
يرثکا روما  نآ  رب  طقف  سایق  و  تسا ، يرثکا  روما  بلط 

364 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. دراد تلیضف  میداد  حیضوت  هتـشذگ  نف  رد  هک  یتهج  رد  هدارا 486 و  عبط و  رد  اـهنآ  دوجو  ـال  رب  روما  نیا  دوجو  اریز  دوشیم ، عقاو 
زا ار  فرط  کی  یحّجرم  هکنآ  رگم  دوشیمن  هماقا  نآ  فرط  کی  رب  لیلد  ناهرب و  تسا ، یفاکتم  دوجوال  دوجو و  رظن  زا  هک  هچنآ  اما 

. دنک جراخ  تافاکم  لاح 
رب نآ ، فانـصا  عیمج  رب  ناکما ، سفن  رابتعا  تهج  زا  اـما  و  تسا . نینچ  ناـشدوجو  راـبتعا  تهج  زا  تاـنکمم  هراـبرد  اـم  رظن  نیارباـنب 
نآ مدـع  دوجو و  تسا و  نکمم  رما  نآ  دـنکیم  ناـیب  هک  یناـهرب  ینعی  دوشیم - هماـقا  ناـهرب  یّلقا  رب  يواـسم و  رب  و  يرثـکا ، نکمم 
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رد هک  هچنآ  مامت  و  دـشاب . يرثکا  روما ، نآ  زا  يزیچ  هکنآ  رگم  دـنکیم ، رابخا  شمدـع  اـی  دوجو  زا  هک  یناـهرب  هن  درادـن - ترورض 
. یبلس ای  یباجیا  مکح  ینعی  تسا  مکح  دوجو ، زا  ام  روظنم  و  داد ، لاقتنا  دوجواللا  يرثکا  هب  ناوتیم  میتفگ  دوجولا  يرثکا  دروم 

تقوب و ّصتخت  تاّیلک ال  اهئدابم  نیهاربلا و  ّنأل  ّسح : وه  امب  ناهربلل  أدـبم  اناهرب و ال  ّسحلا  سیل  هنإ  لوألا  میلعتلا  یف  لـیق  مث  ( 582)
هنم ءیش  و ال  نیهاربلا ، ناهربلا و ال  ئدابم  لانی  سحلا ال  نذإف  هنیعب . نیأ  هنیعب و  نآ  یف  یئزج  یف  امکح  دجی  ّسحلا  و  نیأ . صخش و 
لک نأ   » یلک يأر  کلذ  ساسحا  نم  انل  دـقعنی  ناک  امل  نیتمئاـقل ، ۀـیواسم  سوسحملا  ثلثملا  اـیاوز  نأ  سحن  اـنک  ول  و  یلکب . ملع  وه 
نأ ّسحلا - ۀهج  نم  اّنکمی - مل  فسکنا ، یلظلا  طورخملا  یف  لصح  امل  رمقلا  نأ  اضیا  سحن  انک  ول  و  ۀلعلاب . ملع  و ال  کلاذک .» ثلثم 
لک امأ  یلکلا . فوسکلاب  فوسک و ال  لکب  سحن  نأ  اننکمی  ـال  اـنأل  اذـک ،» اذـک و  نمف  يرمق  فوسک  لـک  نأ   » وه و  یلکلاـب : مکحن 

تاسوسحملا رارکت  نم  ئرقتـسن  دـق  انک  نإ  و  طقف ، لقعلل  هنألف  یلکلا  فوسکلا  امأ  و  ةوقلا . یف  هل  ۀـیاهن  اـمم ال  کـلذ  نـألف  فوسک 
الوقعم ادّرجم  ایلک  ةررکتملا  تایئزجلا  نم  صنتقی  نأ  هنأش  نم  لقعلا  نأل  نکل  و  اهلان - اهکردأ و  ّسحلا  نأل  ال  ۀـیلک - ارومأ  تاـیئزجلا 

ضیف قارـشإب  هلانی  لب  سحلل ، هیلإ  لیبس  ـالوقعم ال  ینعم  تاـیئزجلا  نم  لـقعلا  قلتخاـف  هتاـیئزج  كردأ  نکل  و  هکردأ ، سحلا  نکی  مل 
. هیلع یهلإ 

يدابم نیهارب و  اریز   487 ناـهرب ؛ أدـبم  هن  تسا  ناـهرب  هن  تسا  سح  هک  تهج  نآ  زا  سح  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  ( 582)
یـصخشم ناکم  نامز و  یئزج و  يهرابرد  ار  یمکح  سح  و  دـنرادن . صاصتخا  ینیعم  ناـکم  صخـش و  تقو و  هب  دـناتایلک و  اـهنآ 
. تسین یلک  هب  ملع  سح ، زا  يزیچ  تسین و  ناهرب  مه  شدوخ  دوشیمن و  لئان  ناهرب  يدابم  هب  سح  نیاربانب  دنکیم . حرطم 

یثلثم ره   » یلک يأر  اـم  يارب  ساـسحا  نیا  زا  تسا ، همئاـق  ود  اـب  يواـسم  سوسحم  ثلثم  ياـیاوز  هک  میدرکیم  سح  اـم  ضرف  رب  رگا 
لصاح نآ  تلع  هب  ملع  دشیمن و  دقعنم  تسا » نانچ 

365 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
- سح تهج  زا  دوبن - نکمم  دریگیم ، دوشیم  عقاو  یطورخم  يهیاـس  رد  یتـقو  هاـم  هک  میدرک  ساـسحا  اـم  ضرف  رب  رگا  و  دـشیمن .
. تسین نکمم  اـم  يارب  یلک » فوسک   » و فوسک » ره   » ساـسحا اریز  تسا » ناـنچ  نینچ و  هاـم  فوسک  ره  : » هک مینکب  یلک  مکح  نینچ 

. تسا تیاهنیب  هوقلاب  هک  تسا  يرما  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  درک  ساسحا  ناوتیمن  ار  یفوسک  ره  هکنیا  اّما 
نیا مینکیم - ءارقتسا  ار  یلک  روما  یئزج  تاسوسحم  رارکت  زا  یهاگ  ام  رگا  تسا و  لصاح  لقع  يارب  طقف  یّلک ، فوسک  كرد  اّما  و 

هک تسا  نآ  لقع  نأش  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هکلب  و  دوشیم . لئان  نآ  هب  هدرک و  كرد  ار  یلک  روما  نآ  سح  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب 
زا لقع  دنکیم و  كرد  ار  روما  تایئزج  سح  نکل  دنک ، صانتقا  دـنکیمن  كرد  سح  هک  ار  لوقعم  دّرجم  یلک  رما  رّرکم  تایئزج  زا 

488 دوشیم . لئان  نآ  هب  یهلا  ضیف  قارشا  اب  لقع  هکلب  درادن ، یهار  نآ  يارب  سح  هک  دنکیم  قلخ  ار  یلوقعم  ینعم  تایئزج  نیا 
، ۀبرّجتلا لیبس  یلع  اهداطـصی  لقعلا  ّنأل  لب  اهکردی - ّسحلا  ّنأل  ال  ۀّیلک - تامدقم  یلإ  ّسحلاب  لّصوتن  ام  اریثک  ع )  ) ّانإف اضیأ  و  ( 583)

. ۀبرجتلا ام  انّیب  ثیح  لبق  نم  نحن  هانحضوأ  ام  یلع  و 
كرد ار  اـهنآ  سح  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  میوشیم - لـسوتم  سح  هب  یلک  تامدـقم  ندروآ  تسدـب  يارب  ارثـکا  اـم  روـطنیمه  و  ( 583)
تسد هب  ار  اهنآ  میاهداد  حیضوت  تسیچ  هبرجت  هکنیا  نایب  رد  البق  هک  یقیرط  هب  هبرجت و  لیبس  رب  لقع  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  دنکیم -

489 دروآیم .
سوسحملا کلذ  لاح  نع  ثحب  ءانع و  یف  کلذ  انعقوی  راص  یـصقتسملا ، كاردإلا  نع  اهنم  ریثک  یف  ارـصاق  سحلا  ناک  اـمل  و  ( 584)

نم يری  اهءارو  يّذـلا  نّولملا  مسجلا  نإف  اهءارو ، يذـلا  نّولملا  مسجلا  ۀـجاجّزلا و  لاح  لثم  لعفلاب  لـقعلا  یه  سحلا و  ریغ  ةوقب  هسفن 
هل نول  ام ال  لک  نأ  ۀـجاجزلا  فش  یف  ببـسلا  نإ  نولوقی  موقف  يرخألا . ماسجألا  نم  ةریثک  بجح  کلذ  نود  ةروراـقلا  بجحت  نأ  ریغ 
نم جراخلا  عاعـشلا  اهیف  ذفنیف  ۀـجاجزلا  یف  یّتلا  بقثلا  ماسملا و  ۀماقتـسا  کلذ  ببـس  نأ  نوری  موق  و  هءارو . يّذـلا  نّولل  ّدؤم  ّفاش  وهف 
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الیبس دجیس  لقعلا  ناکل  بقثلا  كاردإ  هسفنب  هنکمی  امم  سحلا  ناک  ولف  لوألا : میلعّتلا  یف  لیق  رصبملا . یقالی  نأ  یلإ  اهزوجی  رـصبلا و 
نإ و  هیلإ ، لئاملا  بهذـملا  یلإ  لیمی  ناکل  و  بقثلا ، کلت  یف  رـصبلا  ذوفنب  نئاـک  راـصبإلا  نأ  و  بقثلا ، هیف  ببـسلا  نأـب  مکحی  نأ  یلإ 

وأ نوللا ، يدؤی  بقثلا  کلت  یف  ءاوهلا  لهف  ءاوه  اهیف  ناک  نإ  و  ءالخ ، وأ  ءاوه  اهیف  له  هنأ : ایقاب  ثحبلا  هدعب  ناک 
366 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دجی لقعلا  ناکل  هکردی ، کلذ و  زیمی  کلذ  عم  ّسحلا  ناک  و  بقثلا ، یف  ءیش  ذوفنب  راصبألا  ناک  ول  ۀلمجلاب  و  هیف .؟ هیلإ  ذفنی  عاعـشلا 
نول ثیح ال  نم  ۀجاجزلا  فیفش  سفن  ال  ۀیعاعش ، ۀطساوب  رـصبملا  رـصبلا و  نیب  لاّصتا  هیف  ببـسلا  نأب  راصبألا  یف  مکحی  نأ  یلإ  الیبس 

. ۀبرجتلل أدبم  ّسحلا  ذختا  لقعلا  نأل  نکل  هلّصح ، سحلا  نأ  ال  ّسحلاب ، الصاح  ملعلا  کلذ  نوکی  ذئنیح  ناک  و  اهل ،
ثعاب هتخادنا و  تمحز  هب  ار  ام  سح  روصق  نیا  تسا ، رـصاق  لماک  كاردا  زا  مه  یئزج  روما  زا  يرایـسب  رد  سح  هک  اجنآ  زا  ( 584)
ینیگنر مسج  هشیـش و  لثم  میزادرپب . ثحب  هب  تسا  لعفلاب  لقع  نامه  هک  سح  ریغ  ياهوق  اـب  سوسحم  رما  دوخ  يهراـبرد  هک  دوشیم 
هتشادن دوجو  هشیش  ام و  نیب  رگید  ماسجا  زا  يرایسب  ياهباجح  رگا  هشیـش ، تشپ  نیگنر  مسج  اریز  تسا ، هدش  عقاو  نآ  تشپ  رد  هک 

گنر تسا و  فافش  دشاب ، هتـشادن  یگنر  هچنآره  اریز  تسا ، هشیـش  تیفافـش  رما  نیا  لیلد  دنیوگیم  ياهدع  تسا . تیؤر  لباق  دشاب ،
زا هدش  جراخ  عاعـش  هک  تسا  هشیـش  رد  میقتـسم  ياهخاروس  دوجو  رما  نیا  لیلد  دـناهتفگ  رگید  ياهدـع  دـهدیم . ناشن  ار  دوخ  تشپ 

: تسا هدش  هتفگ  لوا  میلعت  رد  دنکیم . ادیپ  یقالت  یئرم  ییش  اب  هدرک و  روبع  اهنآ  زا  مشچ 490 
، نیگنر ییـش  تیؤر  تلع  هک  دنک  مکح  تسناوتیم  لقع  تروص  نآ  رد  دنک ، كرد  ار  اهخاروس  نیا  تسناوتیم  ییاهنت  هب  سح  رگا 

دنچره تفریذپیم ، لقع  ار  هیرظن  نیا  و  دریگیم ، تروص  اهخاروس  نیا  رد  مشچ  رون  ذوفن  قیرط  زا  راصبا  هکنیا  و  دنتـسه ، اهخاروس 
رد رگا  و  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  اوه  ای  دنتـسه  یلاخ  اـهخاروس  نیا  اـیآ  هک : دوب  نیا  ثحب  نآ  دوبیم و  یقاـب  یثحب  زاـب  مه  نآ  زا  دـعب 

ذوفن یئرم  ییـش  فرط  هب  اهخاروس  نآ  زا  مشچ  رون  هکنیا  ای  دـنوشیم ، گنر  هب  يدؤم  اهخاروس  نیا  ياوه  ایآ  دراد  دوجو  اوه  اهنآ 
لقع درکیم ، كرد  هداد و  زیمت  ار  رما  نـیا  سح  و  دوـبیم ، اـهخاروس  رد  يزیچ  ذوـفن  قـیرط  زا  راـصبا  رگا  یلک  روـطهب  و  دــنکیم ؟

نآ زا  هشیش  تیفافش  هن  تسا ، عاعش  يهطساو  هب  یئرم  ییـش  مشچ و  نیب  لاصتا  راصبا  ببـس  هک  دنک  مکح  راصبا  دروم  رد  تسناوتیم 
لقع هکلب  دشاب ، هدرک  لصاح  ار  نآ  سح  هکنیا  هن  دشیم ، لصاح  سح  کمک  هب  ملع  نیا  تروص  نیا  رد  و  درادـن ، گنر  هک  ثیح 

491 درکیم . ذخا  هبرجت  يارب  یئدبم  ناونع  هب  ار  سح 
نوکت نأ  بجی  و  ۀـبذاکلل ، ۀـجتنم  اهنم  سییاقملا  نإف  الوأ  امأ  ۀـقفتم : اهلک  سییاـقملا  ئداـبم  نأ  ّنظی  نأ  حـصی  ـال  هنإ  لـیق  مث  ( 585)

لب تاّذلاب  اهنم ال  عقی  جاتنإ  کلذف  ۀـبذاک  اهتامدـقم  نوکت  نأ  زوجی  دـق  تناک  نإ  یه و  و  ۀـقداصلل - ۀـجتنم  اهنم  و  ۀـبذاک ؛ اهتامدـقم 
و ضرعلاب .

367 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ام ۀهج  نم  ال  تاذلاب ، جـتنی  ام  ۀـهج  نم  سایق  وه  امنإ  سایقلا  نأل  تاسایق ، ۀـبذاکلا  نع  قداصلل  اهجاتنإ  ۀـهج  نم  یه  نوکت  الأ  هبـشی 
اذإ و  ۀـبذاک . نم  تابذاکلل  و  ۀـقداص ، تامدـقم  نم  تاقداصلل  ۀـجتنملا  تاسایقلا  نوکت  نأ  بجیف  کلذـک  ناـک  اذإ  و  ضرعلاـب . جـتنی 

. ۀبذاکلا تاسایقلا  ئدابم  ریغ  ۀقداصلا  تاسایقلا  ئدابم  تناک  کلذک  تناک 
مزال و  دـنراد ، بذاک  يهجیتن  تاسایق  زا  یـضعب  الوا  دـناناسکی : همه  تاسایق  يدابم  هک  دوش  نامگ  اداـبم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ( 585)

تامدقم هک  تسا  زیاج  یهاگ  دـنچره  نیا  و  دـنراد - قداص  يهجیتن  تاسایق  زا  یـضعب  و  دنـشاب ؛ بذاک  یتاسایق  نینچ  تامدـقم  تسا 
رظن هب  492 و  دوشیم . يریگهجیتن  ضرعلاب  هکلب  دوشیمن ، ذخا  اتاذ  بذاک  تامدـقم  زا  قداص  هجیتن  اّما  دنـشاب ، بذاک  یتاسایق  نینچ 

اتاذ هک  تسا  سایق  تهج  نآ  زا  سایق  اریز  دنـشابن ؛ سایق  دـنریگیم  قداص  يهجیتن  بذاک  تامدـقم  زا  نوچ  تاسایق  نیا  هک  دـسریم 
زا دـنراد  قداص  يهجیتن  هک  یتاسایق  تسا  مزـال  نیارباـنب  تسا  نینچ  نوچ  و  دـهدیم . هجیتن  ضرعلاـب  هک  تهج  نآ  زا  هن  دـهد ، هجیتن 
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تاسایق يدابم  تروص  نیا  رد  و  دنوش . لیکـشت  بذاک  تامدقم  زا  دنراد  بذاک  يهجیتن  هک  یتاسایق  دنوش و  لیکـشت  قداص  تامدقم 
. دوب دهاوخ  بذاک  تاسایق  يدابم  زا  ریغ  قداص 

يواسملا و  ربکأ ، وه  يواسملا  نإ  انلوق  لثم  اعم : بذکت  دق  دادضألا  نإف  جئاتنلا ، یف  ۀـقفتم  تسیل  ۀـبذاکلا  تاسایقلا  نإف  اضیأ  و  ( 586)
. رغصأ وه 

، يواسم هک  نخس  نیا  دننام  دنوشیم . عقاو  بیذکت  دروم  مهاب  دادضا  یهاگ  اریز  تسین ، ناسکی  بذاک  تاسایق  جیاتن  نینچمه  ( 586)
. تسا رتکچوک  يواسم ، و  تسا ، رتگرزب 

کلذک و  ۀعاجـش . لدعلا  نإ  هلوق  و  رّوهت ، لدعلا  نإ  لئاقلا  لوق  لثم  اعم : قدصت  اعم و ال  بذکت  ةداضتم  ریغ  ءایـشأ  نإف  اضیأ  و  ( 587)
. لعفلاب ۀلباقتم  وأ  ةداضتم  نکت  مل  نإ  ۀلباقتملا و  ةوق  یف  هذه  نإف  روث ، ناسنألا  هلوق  سرف و  ناسنإلا  هلوق 

لدع هک : نخـس  نیا  دننام  دنوشیمن  عقاو  قیدـصت  دروم  مهاب  یلو  دـنوشیم  عقاو  بیذـکت  دروم  مهاب  داضتم  ریغ  روما  نینچمه  ( 587)
اریز تسا ؛» واگ  ناسنا   » هک نخـس  نیا  و  تسا ،» بسا  ناسنا   » هک نخـس  نیا  دـننام  روطنیمه  و  تسا . تعاجـش  لدـع  و  تسا ، یکابیب 

. دنتسین لباقتم  ّداضتم و  لعفلاب ، دنچره  دنالباقتم ، هوقلاب  روما  نیا 
368 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. هذه لثم  ۀفلتخم  یه  ۀبذاکلا  جئاتنلا  ئدابم  نأ  نّیبف  ( 588)
. دنراد فالتخا  قوف ، ياهلاثم  دننام  بذاک ، جیاتن  يدابم  هک  دوشیم  نشور  نیاربانب  ( 588)

، ملع لکل  ۀعوضوملا  سانجألاب  ۀصاخ  امإ  ئدابملا  نأ  کلذ  و  اهنایعأب : ةدحاو  نوکت  نأ ال  بجی  ۀقداصلا  سییاقملا  نإف  اضیأ  و  ( 589)
ددع ّلک  ددعلا : یف  انلوق  و  مصأ ، امإ  قوطنم و  امإ  رادقم  لک  نإ  ۀسدنهلا  یف  انلوق  لثم  ۀـّیتاّذلا : اهـضراوع  نم  اهتاعوضوم و  نم  نوکتف 

نکمی و ال  ةدحولا ، دـعب  اهلک  ۀـیددعلا  و  ۀـطقنلا ، دـعب  اهّلک  ۀـسدنهلا  نأل  اهیف ، ۀـقباطم  ۀـفلتخم ال  هذـه  نأ  نّیب  و  بکرم . امإ  لوأ و  امإ 
: هوجو دحأ  یلع  تناکل  ۀفرص  ریغ  ۀقباطم  تناک  ول  و  ۀفرص . ۀتبلأ  ۀقباطم  امهنیب 

سانجا هب  ّصاخ  ای  يدابم  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  دـشاب : ناسکی  انیع  قداص  تاسایق  يدابم  هک  درادـن  ترورـض  نینچمه  و  ( 589)
ره  » هک هسدـنه  رد  نخـس  نیا  لـثم  دوب : دـنهاوخ  ملع  نآ  یتاذ  ضراوع  زا  تاـعوضوم و  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، ملع  ره  عوضوم 

يدابم نیا  هک  تسا  نشور  و  بکرم ». اـی  تسا  لوا  اـی  يددـع  ره  : » هک باـسح  رد  نخـس  نیا  493 و  مصا ،» ای  تسا  قطنم  ای  يرادـقم 
هتبلا تسا 494 و  تدـحو »  » زا دـعب  باسح  ملع  ماـمت  و  هطقن »  » زا دـعب  هسدـنه  ملع  ماـمت  اریز  تسین ، ناـشنیب  یتقباـطم  دـنافلتخم و 

: دوب دهاوخ  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  دشاب  ناشنیب  فرص  ریغ  تقباطم  رگا  و  تسین . فرص  تقباطم  ناشنیب 
دحأ ناـک  کلذـک  ناـک  اذإـف  تحت ب . نأ ج  یلع  لـک ب ا  لـک ج ا و  اـنلوقک  رخـآلا  نم  معأ  نیأدـبملا  دـحأ  نوـکی  نأ  اـمإ  ( 590)

دق كانه  و  ئدابملا . یف  عقت  دق  ۀکرـشلا  هذـه  لثم  و  هقوف . وأ  رخآلا  تحت  نیـسنجلا  دـحأ  ذـئنیح  ناکف  هقوف ، وأ  رخآلا  تحت  نیأدـبملا 
سیل یتلا  سانجألا  امأ  و  ضعب . تحت  اهـضعب  اعقاو  ۀـکراشتملا  مولعلا  سانجأ  تناـک  اذإ  کـلذ  و  لـبق ، هانحـضوأ  اـم  یلع  رمـألا  نوکی 

. تاعوضوملا سانجألاب  ینعأ  و  اهیف ، کلذ  نکمی  الف  ضعب  تحت  اهضعب 
ب»  » تحت ج »  » هک يروطهب  تسا  فلا » « » ب  » ره تسا و  فلا » « » ج  » ره دننام : دشاب  رگید  ءادـبم  زا  ّمعا  أدـبم  ود  نآ  زا  یکی  ای  ( 590)

يرگید تحت  سنج ، ود  زا  یکی  تروص  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  يرگید  قوف  ای  يرگید  تحت  أدبم ، ود  زا  یکی  دشاب  نینچ  رگا  و  دشاب .
قوف ای 

369 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
حیـضوت البق  هک  تسا  یتروص  هب  هلئـسم  اجنیا  رد  و  دشاب . هتـشاد  دوجو  دناوتیم  يدابم  رد  یتکرـش  نینچ  یهاگ  دوب . دهاوخ  يرگید 

رگید یـضعب  تحت  یـضعب  هک  یـسانجا  اّما  و  دشاب . يرگید  تحت  یکی  هدوب و  كرتشم  مولع ، سانجا  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  میاهداد و 
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. تسا مولع  تاعوضوم  سانجا ، زا  نم  دوصقم  تسین و  نکمم  اهنآ  دروم  رد  رما  نیا  دشابن 
یف نیتکراشتم  امإ  ذـئنیح  نانوکیف  نییزاوتملا : نیب  یتلا  ۀـیزاوتملا  طوطخلا  لثم  رخـآلل  طـسولا  یف  ـالخاد  أدـبم  نوکی  نأ  اـمإ  و  ( 591)
دحأ اضیأ  نوکیف  هسنج ، یف  لب  عوضوملا - ینعأ  سنجلا - یف  نیتکراشتم  ریغ  وأ  أدبم ، ۀجیتن ال  رخآلا  أدبم و  امهدـحأ  نوکیف  سنجلا ،

. لبق هانددح  ام  وحن  یلع  أدبملا  یف  ۀکرشلا  نوکتف  رخآلا ، تحت  نیملعلا 
نیا رد  هک  دنايزاوم : طخ  ود  نیب  هک  يايزاوم  طوطخ  دننام  دشاب ، لخاد  رگید  أدبم  طسوا  ّدـح  رد  أدـبم  ود  زا  یکی  هکنیا  ای  ( 591)

: ینعی كرتشم - سنج  ای  دوب ؛ دـهاوخ  أدـبم ، هن  و  هجیتن ، يرگید  أدـبم و  ود ، نآ  زا  یکی  و  تشاد ، دـنهاوخ  كرتشم  سنج  ای  تروص 
رگید ملع  تحت  ملع  ود  زا  یکی  زاب  تروص  نیا  رد  هک  دوب  دنهاوخ  كرتشم  سنج  سنج  رد  هکلب  تشاد ، دنهاوخن  كرتشم - عوضوم 

. میاهدرک حرطم  ار  نآ  ام  البق  هک  دوب  دهاوخ  يوحن  هب  أدبم  رد  تکرش  و  دوب ، دهاوخ 
یف اهنم  دـح  لخدـی  نأ  یلع  ـال  ۀـتبلأ ، صاـخلا  أدـبملا  یف  كرتشت  نأ  نکمی  ـالف  ضعب  تحت  سیل  یتلا  ۀـفلتخملا  مولعلا  اـمأ  و  ( 592)

. نیملع یف  کلذ  یف  افلتخم  الومحم  وأ  اعوضوم  اجراخ  اهنم و ال  تحت  اهنم و ال  قوف  طسولا و ال 
هکنیا تروص  هب  هن  دنشاب ، هتشاد  كارتشا  یصاخ  أدبم  رد  درادن  ناکما  تسین ، رگید  یضعب  تحت  یـضعب  هک  یفلتخم  مولع  اّما  ( 592)

مه لومحم  ای  عوضوم  هکنیا  ناونع  هب  هن  دشاب و  يرگید  تحت  ای  يرگید  قوف  یکی  هن  و  دشاب ، لخاد  يرگید  طسوا  ّدح  رد  یکی  ّدح 
. دنافلتخم ملع ، ود  رد  روما  نیا  اریز  دنشاب 

هذه نأل  اهیف ، كرتشی  طقف  ۀبلاس ، هیلع  قدصی  نأ  امإ  ۀبجوم و  هیلع  قدصی  نأ  امإ  ءیـش  لک  نإ  انلوق  لثم  ۀـماعلا  ئدابملا  امأ  و  ( 593)
ۀلمج نم  اهنأل  رخآ ، ءیش  اهضعب  فیک و  اهضعب  مک و  اهضعب  یتلا  ۀفلتخملا  تادوجوملا  عیمج  لاوحأ  نایب  یف  ۀحلاص  ئدابملا 

370 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تامدـقم لعفلاب  ۀـتبلأ  ذـخؤت  و ال  ةوقلاب ، مولعلا  یف  دـجوت  اهنکل  و  دوجوم ، وه  ام  ۀـهج  نم  دوجوملا  یف  رظانلا  ملعلا  یف  ام  أدـبم  وه  ام 

نوکی نذإف ال  فلس . امیف  کلذ  عیمج  انیب  ام  یلع  ۀیتاذلا  هضراوعل  ملعلا و  کلذ  عوضومل  ۀصصخم  تذخأ  دق  الإ و  يرغص  يربک و ال 
. ةوقلاب لب  لعفلاب  كارتشا  ۀفلتخملا  مولعلا  یف 

موـلع رد  یهاـگ  ، 495 هبلاـس » يهّیـضق  اـی  تسا  قداـص  هبجوـم  يهّیـضق  اـی  يزیچ  ره  يهراـبرد   » هـکنیا دـننام  هّماـع  يداـبم  اـّما  ( 593)
دنرگید ساـنجا  زا  یـضعب  فیک و  یـضعب  ّمک و  یـضعب  هک  فلتخم  تادوـجوم  ماـمت  لاوـحا  ناـیب  يارب  يداـبم  نیا  اریز  دـناكرتشم ؛

مولع رد  نکل  و  دنکیم ، ثحب  دوجوم  وه  امب  دوجوم  يهرابرد  هک  تسا  یملع  يدابم  هلمج  زا  أدبم  نیا  هکنیا  يارب  دـنراد ، تیحالص 
عوضوم و هب  هکنآ  رگم  دوریمن  راک  هب  يرغـص  ای  يربک  تامدقم  ناونع  هب  هتبلا  لعفلاب ، تروصب  و  دوشیم ؛ تفای  هوقلاب  وحن  هب  رگید 
، يدابم نیا  رد  فلتخم  مولع  نیاربانب   496 میاهدرک . نایب  البق  ار  بلاطم  نیا  مامت  هچنانچ  دوش ، هداد  صیـصخت  ملع  کی  یتاذ  ضراوع 

. دناكرتشم هوقلاب  هکلب  دنتسین  كرتشم  لعفلاب 
ۀطرفم ةداـیز  تسیلف  ساـیقلا ، بیکرت  یف  مولعملا  وـحنلا  یلع  تامدـقملا  یلع  دـیزت  تناـک  نإ  موـلعلا و  یف  ۀـبولطملا  جـئاتنلا  و  ( 594)

. اهنایعأب جئاتنلا  کلت  الإ  تامدقملا  کلت  نع  سیل  و  ۀظوفحم . بسن  نع  ۀجراخ 
کی زا  جراخ  ندـش  هفاضا  نیا  اما  دوشیم ، هفاضا  ساـیق  بیکرت  رد  مولعم  وحن  هب  تامدـقم  رب  دـنچره  مولع ، رد  بولطم  جـیاتن  ( 594)

. دوشیمن لصاح  جیاتن  نآ  زج  تامدقم  نیا  زا  497 و  تسین . ظوفحم  تبسن 
بـسانی ام  لب  تقفتا ، ۀجیتن  يأ  ددزی  مل  طسولا  یف  وأ  بناج  نم  ّدـح  لخدأ  اذإ  و  ةرثکلا . نم  ردـقلا  کلذ  ریغل  حلـصت  تسیل  و  ( 595)

جئاتن لب  هذه ، اهنم ال  جتنی  نأل  ۀحلاص  اهنم  ئدابملا  یه  یتاوللا  نوکت  فیکف  ۀبسنلا ، هذه  جئاتنلا  عم  تامدقملا  ۀبـسن  تناک  اذإف  کلذ .
نأ نم  دعبأ  ئدابملا  یه  یتلا  اهضعبف  تامدقملا . کلتل  ۀبسانملا  الإ  اهنم  جتنی  ام ال  ملع  یف  یتلا  تامدقملا  عیمج  نإف  هذه ؟ نم  ۀجراخ 

ئدابملل یتلا  دودحلا  و  ةوقلاب ، ۀیهانتم  ریغ  مولعلا  یف  ۀبوطملا  جئاتنلا  فیک و  و  ملعلا . کلذـل  ۀبـسانم  ریغ  يرخأ  مولع  لئاسم  اهنم  جـتنی 
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بسنلا امأ  و  ۀیهانتم . ۀعانص  لکل  ۀعوضوملا  لوصألا  ئدابملا و  نأف  ۀیهانتم :
371 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نوکت تالومحملا  ضعب  نأ  ۀـهج  نم  ةوقلاب  یهانتت  دـقف ال  ةروصحم  اـهتاوذ  یف  تناـک  نأ  و  اهـضراوع ، نیب  اـهنیب و  اـهرابتعا  نکمملا 
هیتیواز نأ  هلاح  نم  نیقاسلا  يواستملا  ثلثملا  نأ  کلذ  لاثم  اهنیب . تارابتعاب  لصحت  ۀنکمم  اهضعب  و  ۀمئاد ، ءیشلا  یف  ةررقتم  ۀیرورض 

و اذک ، ۀبسن  اذک  سّمخم  یف  و  اذک ، ةرئاد  یف  الثم  عقی  رخآ  ثلثم  یلإ  هتبـسن  رمأ  هنأ  امأ  و  ةرورـضلاب . هسفن  یف  دوجوم  رمأ  ناتیواستم -
تابـسانم ۀهج  نم  هل  ثدحت  رومأ  یه  لب  لعفلاب . ۀـیهانتم  ریغ  رومأ  هیف  تناکل  الإ  و  هیف ، دوجولا  ۀلـصحم  تسیل  رومأف  هارجم ، يرجی  ام 

. اهیف لقعلا  اهضرفی  ۀنکمم 
يهجیتن ره  مینک ، هفاضا  طسوا  ّدـح  رد  اـی  بناج 498  کی  رد  يّدـح  هاگره  و  درادـن . تبـسانم  یترثک  ره  اـب  ملع ] ره  يداـبم  ( ] 595)
تامدقم تبسن  یتقو  دشاب . هتشاد  تبـسانم  هفاضا  نیا  اب  هک  دروآ  تسدب  ناوتیم  ار  ياهجیتن  هکلب  دروآ ، تسدب  ناوتیمن  ار  یهاوخلد 

یجیاتن هکلب  دنتـسین ، بسانتم  عوضوم  نیا  اب  هک  ار  یلئاسم  نّیعم ، يدابم  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا ، یتبـسن  نینچ  کی  جـیاتن ، اب 
جاتنتـسا اهنآ  اـب  بساـنم  جـیاتن  طـقف  دـنراد  دوجو  ملع  کـی  رد  هک  یتامدـقم  ماـمت  زا  نیارباـنب  تفرگ ؟ هجیتن  دـناعوضوم ، زا  جراـخ 

نیا هنوگچ  و  دوش . جاتنتسا  تسین  بسانتم  ملع  نیا  اب  هک  يرگید  مولع  لئاسم  اهنآ  زا  هکنیا  زا  تسا  رترود  يدابم  زا  یضعب  دوشیم .
يدابم و نیاربانب  تسا : یهانتم  دنراد  يدابم  هک  يدودح  یلو  دنایهانتمان ، هوقلاب  مولع  رد  بولطم  جـیاتن  هکیلاح  رد  تسا ، نکمم  رما 

روصحم اتاذ  دـنچره  دوش ، رابتعا  اهنآ  ضراوع  مولع و  نیب  تسا  نکمم  هک  یئاهتبـسن  اّما  تسا . یهانتم  یملع  ره  يهعوضوم  لوصا 
رگید یضعب  دوخ و  عوضوم  رد  و  دنامئاد ، يرورـض و  تالومحم  زا  یـضعب  هک  تهج  نیا  زا  دشاب ، یهانتمان  هوقلاب  تسا  نکمم  تسا ،
مهاـب هیواز  ود  نیقاـسلا  يواـستم  ثلثم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  لاـثم  دـنوشیم . لـصاح  اـهنآ  نیب  تاراـبتعا  زا  دـنانکمم و  دـنراد ، رّرقت 

کی اب  ياهریاد  رد  الثم  هک  يرگید  ثلثم  هب  ثلثم  نیا  تبـسن  اما  و  تسا . دوجوم  اترورـض  دوخهبدوخ  هک  تسا  يرما  نیا  دـنايواسم و 
يروما ثلثم ، نآ  رد  دیاب  هنرگو  دشاب  دوجولا  لصحم  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  رد  هک  تسین  يروما  تسا ، عقاو  نآ  دننام  ای  یعلـض  جـنپ 

هب دـنکیم  ضرف  نآ  رد  لقع  هک  ینکمم  تابـسانم  تهج  زا  هک  دنتـسه  يروما  روما ، نیا  هکلب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  لعفلاب  یهانتم  ریغ 
. دنیآیم دوجو 

ۀجراخ ال لئاسم  نع  الـضف  ۀـسدنهلا ، لئاسمب  ۀـیفاو  نوکت  نأ  اهیف  مظعی  ۀـسدنهلا - ملعب  ۀـصاخلا  الثم  ۀـصاخلا - ئدابملا  لاثمأف  ( 596)
. اهب قلعتت 

372 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تیافک هسدـنه  لئاسم  تابثا  يارب  دـنک  رنه  یلیخ  رگا  هسدـنه - ملع  هب  صاخ  يداـبم  ـالثم  ّصاـخ - يداـبم  نیا  لاـثما  نیارباـنب  ( 596)

. دشاب یفاک  زین  ملع  نآ  زا  جراخ  لئاسم  تابثا  يارب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنکیم ،
لک نأ  ۀهج  نم  وأ  نالطبلا ؟ رهاظ  اذـه  ۀـقفّتم و  ۀـفلتخملا  مولعلا  نأ  ۀـهج  نمأ  ۀـقفّتم ؟ ۀـفلتخملا  مولعلا  ئدابم  نإ  لاقی  فیک  و  ( 597)

ئدابم نإف  ۀلاحتـسالا . مولعم  اذه  و  قفتا ؟ ملع  يأل  احلاص  قفتا  ملع  يأ  أدبم  نوکی  یتح  ملع ، ّلک  یف  اهنم  جتنی  نأ  حلـصی  اهنم  دـحاو 
؟ ملع لکل  حلصت  فیکف  ضعبل ، اهـضعب  حلـصی  اهنأ ال  اهرمأ  نم  رهاظ  لعفلاب ،- ةّزیمم  تارداصملا  یف  ةدودحم  یه  و  ۀیمیلعتلا - مولعلا 

.؟ يرخأ مولع  لئاسمل  فیکف  ملعلا ، کلذ  لئاسم  عیمجل  حلصی  دحاو  ملع  أدبم  لب و ال 
هب نیا  هک  دـندحاو ، فلتخم  مولع  هک  دـنیوگیم  تهج  نیا  زا  ایآ  دـنراد ؟ يدـحاو  يداـبم  فلتخم  مولع  هک  دـنیوگیم  هنوگچ  ( 597)

هکنیا ات  دنشاب ، شخبهجیتن  یملع  ره  رد  هک  دنراد  تیحالـص  يدابم  نیا  زا  کیره  هک  دنیوگیم  تهج  نیا  زا  ای  تسا ؟ لطاب  ینـشور 
مولع يداـبم  هک  تسادـیپ  هکیلاـح  رد  تسا . مولعم  شندوـب  لاـحم  مه  نیا  و  دـشاب ؟ هتـشاد  تیحالـص  یملع  ره  يارب  یملع  ره  أدـبم 
يارب هنوگچ  سپ  دنوش ، رگید  یضعب  نیشناج  یضعب  دنناوتیمن  دوخ  دناصخـشم - لعفلاب  دنادودحم و  تارداصم  رظن  زا  هک  یمیلعت -
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تابثا يارب  هنوگچ  سپ  درادـن ، تیحالـص  ملع  نآ  لئاسم  مامت  تابثا  يارب  دـحاو  ملع  کـی  أدـبم  یتح  هکلب  دـنور ؟ راـک  هب  یملع  ره 
. دنشاب هتشاد  تیحالص  رگید  مولع  لئاسم 

ةّزیمم نکت  مل  نإ  اهانّزیم  ام و  ملع  یف  اهل  طاسوأ  یتلا ال  تامدـقملا  یلإ  انرـصف  سکعلاب  لیلحتلا  قیرط  انلمعتـسا  اذإ  اضیأ  ـال  و  ( 598)
. اهنایعأب جئاتن  وأ  ۀجیتنل  ۀّصاخ  ّلک  ناک  لب  جئاتنلا ، عیمجل  ۀکرتشم  اهاندجو  تاّیضایّرلا ، یف  اهزیمت 

، مینک تشگزاب  دنرادن  طسوا  ّدح  ملع  کی  رد  هک  یتامدقم  هب  هدرک و  هدافتـسا  لیلحت  شور  زا  رگا  هک  تسین  روطنیا  نینچمه  ( 598)
نآ زا  کیره  هکلب  میباییم ، كرتشم  ملع  نآ  جیاتن  مامت  يارب  ار  اهنآ  دنشابن ، صخشم  تایضایر  لثم  رگا  میئامن ، صخشم  ار  اهنآ  و 

. تشاد دهاوخ  صاصتخا  هجیتن  دنچ  ای  کی  يارب  تامدقم 
373 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

امیف ناب  دـقف  اهنم . ءیـش  یف  ۀـتبلأ و ال  اهیف  كارتشا  افالتخا ال  ۀـفلتخم  مولعلا  ئداـبم  نإ  لوقن : نأ  اـننکمی  سیلف  هلک  اذـه  عم  و  ( 599)
يأ سنجلا ، یف  ۀبـسانتم  ئدابملا  نأ  وه  قحلا  یـسعف  ۀماع . اهنم  ۀصاخ و  ئدابملا  نم  نأ  و  ئدابملا ، یف  كرتشی  مولعلا  ضعب  نأ  فلس 
یف اضیأ  بسانتت  ـال  اهـسانجأب  ۀیـصاخلا  اـهئدابم  نإـف  عوضوملا ، یف  بساـنتت  ـال  یتلا  مولعلا  نإـف  نکمی ؛ ـال  اذـه  نکل  و  عوضوملا . یف 

. عوضوملا
البق دنرادن . كارتشا  وحن  چیه  هب  هک  دنراد  فالتخا  مهاب  نانچنآ  فلتخم  مولع  يدابم  مییوگب : میناوتیمن  بلاطم ، نیا  يهمه  اب  ( 599)

يدابم هک  دشاب  نیا  قح  دیاش  دناّماع . يدابم ، زا  یـضعب  صاخ و  يدابم ، زا  یـضعب  و  دناكرتشم ، يدابم  رد  مولع  زا  یـضعب  هک  میتفگ 
مولع نآ  يدابم  دـنرادن ، بسانت  عوضوم  رد  هک  یمولع  اریز  تسین ؛ نکمم  لامتحا  نیا  اّما  دـنراد . بسانت  عوضوم ، رد  ینعی  سنج ، رد 

. تشاد دنهاوخن  بسانت  عوضوم ، رد  هزادنا  نیمه  هب  مه 
تامّدـقملا يا  ناهربلا - اهنم  ئدابم  اّمإ  نیعون : یلع  ئدابملا  ّنا  وه  لصفلا  ءاضقلا  ّقحلا و  ّهنا  هیف  دـقتعی  نا  اـضیا  بجی  يّذـلا  و  ( 600)

دحاولاک اهیواسی  وأ  اهعم  عضوی  امم  اهب - قلعتی  ام  اهتاعوضوم و  يأ  مولعلا - سانجأ  یه  ناهربلا و  اهیف  يدابم  اـّما  و  مولعلا ، یف  یلوـالا 
: انلوق و  بلـسلا ؛ وأ  باجیإلا  هیلع  قدـصی  امإ  ءیـش  لک  انلوق : لثم  ۀـماع  ئدابم  اهیف  نوکی  نأ  زوجی  لوـألا  مسقلاـف  دوجوملل . اـم  هجوب 

. ۀیواستم دحاو  ءیشل  ۀیواسملا  ءایشألا 
وه امم  تامدقملا - ینعمب  یتلا  ئدابملا - نم  ناک  ام  و  سنجلا . یف  ناملع  بسانتی  وأ  ۀصاخ ، نوکت  نأ  الإ  زوجی  الف  یناثلا  مسقلا  امأ  و 

. ایناث یناثلل  الوأ و  امهدحأل  نوکی  و  رخآلا ، قوف  امهدحأ  ناملع  الإ  رمألا  ّلج  یف  اهیف  كرتشی  الف  ملع ، امک  صصخم  وأ  صاخ 
ناهرب اهنآ  اب  هک  دنتسه  يايدابم  ای  دنتسه : عون  ود  يدابم  هک  تسا  نیا  تسا  ییاهن  نخس  قح و  دوب و  دقتعم  نآ  هب  دیاب  هچنآ  ( 600)

- مولع سانجا  زا  دنترابع  اهنآ  دوشیم و  لیکشت  اهنآ  رد  ناهرب  هک  دنتسه  يايدابم  ای  و  مولع ، یلوا  تامدقم  ینعی  دوشیم - لیکشت 
هب هک  دـحاو »  » دـننام دـنايواسم ؛ تاعوضوم  اب  ای  و  دـنوشیم ، عضو  تاعوضوم  هارمه  هب  اـی  هک  اـهنآ - تاـقلعتم  تاـعوضوم و  ینعی 

بلـس ای  يزیچ  ره  يهرابرد  دـننام : دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  ياهماع  يدابم  لوا  مسق  رد  تسا  زیاج  تسا . نینچ  دوجوم »  » هب تبـسن  یهجو 
رگم تسا ، هّصاخ  يدابم  طقف  مّود  مسق  اّما  دـنايواسم . مهاب  دوخ  دـحاو ، ءیـش  اب  يواسم  ءایـشا  دـننام : و  باجیا ؛ اـی  دـنکیم ، قدـص 

ای هک  تامّدقم ، ینعم  هب  يدابم  اّما   499 دنشاب . بسانتم  سنج  رظن  زا  ملع  ود  هکنیا 
374 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يدابم الوا  يدابم  نیا  و  دـشاب ، يرگید  قوف  یکی  هک  یملع  ود  رد  رگم  دنتـسین  كرتشم  ابلاغ  دـناهدش ، هداد  صیـصخت  اـی  دـناّصاخ و 
500 رگید . ملع  يدابم  ایناث  دنشاب و  ملع  کی 

نوکت نأ  زوجی  الف  هیف ، ایتاذ  اضرع  هنم و  اعون  وأ  ۀعانـصلل ؛ عوضوملا  سنج  امإ  ۀـیملعلا  لئاسملا  یف  تاـعوضوملا  تناـک  اـمل  و  ( 601)
. ۀکرشلا هب  زوجت  يذلا  وحنلا  یلع  تایربکلاف ، دب  ناک و ال  نإ  لب  هوجولا . نم  هجوب  ۀکرتشملا  ئدابملا  نم  تایرغصلا 
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تـسین زیاج  سپ  تسا ، نآ  یتاذ  ضرع  نآ و  زا  یعون  ای  تسا ، ملع  عوضوم  سنج  ای  یملع  لئاسم  رد  تاعوضوم  هک  اجنآ  زا  ( 601)
كارتشا تسا  زیاج  هک  يوحن  هب  تسا  نکمم  تایربک  طقف  هکلب   501 دوش . لیکشت  هوجو  زا  یهجو  هب  هکرتشم  يدابم  زا  تایرغص  هک 

. دنشاب هتشاد 
(602  ) ۀمکحلا ۀعانصلا و  ءاکذلا و  سدحلا و  مهفلا و  نهذلا و  میهفت  یف  امهنیابت و  امهکراشت و  نظلا و  ملعلا و  لاح  یف  عساتلا  لصفلا 

نأ و  يأرلا ، تحت  نالخاد  امهنأ  و  قلقلا ، ۀـقاثولا و  ۀـهج  نم  امهیف  فالتخالا  نأ  و  هب ؛ انظ  اـنهاه  و  ءیـشب ، اـملع  اـنهاه  نأ  مولعملا  نم 
. ۀبسانم ۀسیاقم و  عضوم  امهنیب 

تمکح 502 تعانص و  ءاکذ و  سدح و  مهف و  نهذ و  ینعم  يهرابرد  اهنآ و  نیابت  كارتشا و  ّنظ و  ملع و  يهرابرد  مهن  لصف 

یتسـس تقاثو و  تهج  زا  ود  نیا  نیب  فالتخا  و  میراد ؛ نظ  يزیچ  هب  یهاگ  میراد و  ملع  يزیچ  هب  یهاـگ  هک  تسا  مولعم  ( 602  ) 502
. دناهسیاقم لباق  مهاب  دنوشیم و  بوسحم  يأر  ود ، ره  نیا  هکنیا  و  تسا ،

375 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
و يأرلا . سنج  یف  هقفاوی  نظ  عم  لب  نظ ، لک  عم  ملع  ّلک  و ال  یقیدـصتلا . ملعلا  لب  نظلاب ؛ سیاـقی  نأ  نسحی  ملع  لـک  سیل  و  ( 603)

. لهجلاب سیاقی  نأ  بجیف  نظلا  نم  هاوس  ام  نأ 
هسیاقم لباق  یّنظ  ره  اب  یملع  ره  زین  دوشیم . هسیاقم  نظ  اب  یقیدصت  ملع  طقف  هکلب  دوش ، هسیاقم  نظ  اب  درادن  تیلباق  یملع  ره  ( 603)
. دنوش هسیاقم  لهج  اب  دیاب  رگید  ياهنظ  و  تسا . كرتشم  نآ  اب  يأر  سنج  رد  هک  دوشیم  هسیاقم  یّنظ  اب  یملع  ره  هکلب  تسین ،
نوکی الأ  نکمی  هنأ ال  دقتعی  و  اذک ، هنأ  یشلا  یف  دقتعی  نأ  وه  هنم  نیقیلا  و  اذک . هنأ  ءیـشلا  یف  دقتعی  نأ  وه  یقیدصتلا  ملعلا  و  ( 604)

. هلاوز نکمی  ثیح ال  نم  هعوقو  اداقتعا  اذک 
. هعقوأ یلعألا  طسوألا  ّدحلا  نوکی  وأ  لاوزلا ؛ نکمم  ریغ  ریصی  الف  هسفنب ، انّیب  نکی  مل  نإ  و  هلاوز . نکمی  مل  هسفنب  انیب  ناک  نإ  هنإف 

. تساراد ار  فصو  نالف  يزیچ  هک  دوش  داقتعا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یقیدصت  ملع  ( 604)
نـالف هک  تسین  نکمم  هک  دوـش  داـقتعا  زاـب  تساراد و  ار  فـصو  نـالف  يزیچ  هک  دوـش  داـقتعا  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  رد  نیقی  و 

رگا و  تسین . نکمم  نآ  لاوز  دـشاب ، نـّیب  دوـخهبدوخ  رگا  زیچ  نآ  اریز  دـشاب . ریذـپانلاوز  هـک  يداـقتعا  هـتبلا  دـشابن ، اراد  ار  فـصو 
503 دشاب . هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  يرتالاب  طسوا  ّدح  هکنیا  رگم  دوب ؛ دهاوخن  لاوزلا  نکمم  ریغ  دشابن ، نّیب  دوخهبدوخ 

: داقتعالا نم  فانصأ  هفلاخی  يّذلا  و  بستکملا . انهاه  ملعلاب  ینعن  انأ  یلع  ( 605)
نکمم هسفن  یف  داقتعالا  اذـه  نوکی  نکل  اذـک ، نوکی  الأ  نکمی  هنأ ال  داـقتعا  عم  اذـک ، هنأ  ةرورـض  اذـک  وه  يذـلا  ءیـشلا  یف  داـقتعا 
لابلاب رطخأ  اذإ  ةوقلاب - لب  لعفلاب  رخآ  داقتعا  مدـع  عم  اذـک  هنا  ءیـشلا  یف  داقتعا  و  لاوزلا . هعم  نکمی  ثیح ال  نم  عقی  مل  هنأل  لاوزلا ،

. هکراشی ملعلل ال  ّداضم  لهج  اذه  و  اذک - سیل  هنأ  ءیشلا  کلذ  یف  داقتعا  و  اذک . نوکی  الأ  نکمی  هنأ  وه  دقتعا و 
هک يزیچ  هب  داـقتعا  دراد : دوجو  داـقتعا  زا  یعاونا  ملع  عون  نیا  لـباقم  رد   504 تسا . یباستکا  ملع  اـجنیا  رد  ملع  زا  اـم  روظنم  ( 605)

هـسفن یف  داقتعا  نیا  لاوز  نکل  دشاب ، هتـشادن  ار  تفـص  نالف  درادن  ناکما  هکنیا  هب  داقتعا  اب  هارمه  تسا ، تفـص  نالف  ياراد  اترورض 
، تسا نکمم 

376 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
يرگید داقتعا  یلو  تساراد ، ار  تفـص  نالف  هک  يزیچ  هب  داقتعا  505 و  تسا . هدشن  لصاح  دـشابن  نکمم  نآ  لاوز  هک  ياهنوگهب  اریز 
لـصاح داـقتعا  نیا  دوش ، هداد  هجوت  نآ  هب  هاـگره  و  تسا - هارمه  نآ  اـب  هوقلاـب  تروص  هب  هکلب  تسین ، هارمه  نآ  اـب  لـعفلاب  تروصب 

عون نیا  و  تسین - تفـص  نالف  ياراد  زیچ  نآ  هکنیا  يهرابرد  داـقتعا  و  دـشابن . تفـص  نـالف  ياراد  زیچ  نآ  تسین  نکمم  هک  دوشیم 
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506 درادن . تکراشم  نآ  اب  هدوب و  داضت  رد  ملع  اب  تسا و  لهج  داقتعا ،
دوجوملا یف  وأ  اذـک ، الإ  نوکی  الأ  هنأش  نم  سیل  يذـلا  اذـک  دوجوملا  یف  هدـقتعی  نأ  امإ  اذـک  نوکی  الأ  نکمی  هنأ  داقتعا  نکل  ( 606)

امأ و  داضم . لهجب  بکرم  قداص  نظ  هنإف  امهنم  لوألا  و  انظ . یمـسی  نأ  يرحلاب  نیذه  نم  دحاو  لک  و  اذک . نوکی  الأ  هنأش  نم  اذک و 
یف زئاج  هنأ  یلع  هنوک  ناک ال  نإ  نوکی ، الأ  هنأش  نم  نأ  داقتعالا  عم  اذـک  هنأ  هیف  داقتعالا  و  اذـک ، نوکی  الأ  هنأـش  نم  اذـک و  دوجوملا 
یلع ءیـشلاب  ام  انیقی  ناک  هبجوی  امب  عقو  نإ  هنکل  و  انظ . سیل  ملعلا  نم  عون  اذهف  رخآ ، تقو  یف  زئاج  وأ  بلغ - دـق  دوجولا  نکل  هسفن -

نأ زوجی  یتح  ادوجوم ، هضرفی  ام  دـنع  ادوجوم  نوکی  الأ  یـسع  لابلاب  رطخی  و  دوجوم ، هنأ  مکحی  يری و  هنأ  یلع  ناـک  نإ  و  هب . وه  اـم 
ذإ ال طیـسب : لهجب  لب  داضم ، لهجب  بیکرت  هیف  سیل  يذـلا  قلطملا  قداصلا  نظلا  وهف  ابذاک - ادوجوم  هعـضی  نیح  هدوجو  داقتعا  نوکی 

. لهج نم  نظ  لک  یف  دب 
هک تسا  نیا  نآ  تینأش  هک  تسا  يدوجوم  يهرابرد  ای  دـشابن ، تفـص  نـالف  ياراد  تسا  نکمم  زیچ  نآ  هکنیا  هب  داـقتعا  نکل  ( 606)

نیا زا  کیره  و  دشاب . هتشادن  ار  تفـص  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  تینأش  هک  تسا  يدوجوم  يهرابرد  ای  و  دشاب ، هتـشاد  ار  تفـص  نآ  امتح 
يدوجوم يهرابرد  رگا  اما  نآ . اب  داضتم  لهج  قداص و  ّنظ  زا  تسا  بکرم  لوا  دروم   507 دوش . هدیمان  ّنظ  هک  تسا  هتسیاش  دروم  ود 

هتـشاد داقتعا  زین  دراد ، ار  تفـص  نالف  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  دـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شنأش  یلو  دراد  ار  تفـص  نالف  هک 
رد نکل  دشاب - زیاج  الـصا  تاقوا  زا  یتقو  رد  ای  هسفن  یف  تفـص  نآ  نتـشادن  رگا  دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شنأش  هک  میـشاب 

ببـس هب  داقتعا  نیا  رگا  نکل   508 دوشیمن . بوسحم  ّنظ  تسا و  ملع  زا  یعون  داـقتعا  نیا  دـشاب - هتـشاد  اـبلاغ  ار  تفـص  نآ  تیعقاو 
صخـش رگا  و  تسا . عقاو  اب  قباطم  تسا و  ینیقی  داقتعا  کـی  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  لـصاح  تسا  هدرک  باـجیا  ار  نآ  هک  یتلع 

بذـک بیترت  نیا  هب  و  دـشابن ، دوجوم  اسبهچ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  هجوت  نیا  یلو  تسا ، دوجوم  زیچ  نآ  هک  دـنکیم  مکح  يروطنیمه 
لهج اب  هک  تسا  یقلطم  قداص  ّنظ  کی  داقتعا  نیا  تروص  نیا  رد  دنادب - زیاج  ار  دوخ  داقتعا 

377 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا هتخیمآ  یلهج  کی  اب  راچان  یّنظ  ره  اریز  تسا : هتخیمآ  طیسب  لهج  اب  هکلب  تسین ، هتخیمآ  ّداضتم 

و طرّـشلاب . اضیأ  ملعلا  نوکیف  طرّـشلاب  يرورّـضلا  وأ  ماوّدلا ، یلع  ملعلا  نوکیف  ماودـلا  یلع  امإ  يرورـضلا ، وه  هعوضوم  ملعلا  و  ( 607)
بـسحب هیف  يأرلا  لاح  دوجولا  یلإ  سایقلا  بسحب  رمألا  لاح  نوکیف  طبـضت : ـال  یتلا  ةریغتملا  ۀـنکمملا  رومـألا  یقیقحلا  هعوضوم  نظلا 

نم بجی - سیل  دّـکؤملا  داقتعالا  و  ۀیرورّـضلا . رومألا  یف  اضیأ  اعقاو  بّکرملا  لهجلاب  بّکرملا  نظلا  نوکی  دـق  و  ۀحـصلا . یلإ  سایقلا 
. ّنظلا یف  ّدعی  ّالأ  دّکؤم - وه  ثیح 

رد هک  طورـشم ، يرورـض  ای  و  دوب ، دهاوخ  یمئاد  مه  ملع  تروص  نیا  رد  هک  یمئاد  يرورـض  ای  تسا ، يرورـض  ملع ، عوضوم  ( 607)
عوضوم لاح  تروص  نیا  رد  و  تسا : هطباض  نودب  ّریغتم  نکمم  روما  ّنظ ، یقیقح  عوضوم  و  دوب . دهاوخ  طورشم  مه  ملع  تروص  نیا 

لهج اب  هتخیمآ  نظ  یهاگ   510 دوب . دهاوخ  تّحص  اب  نآ  شجنـس  بسحهب  داقتعا  يأر و  لاح  لثم  دوجو 509  اب  نآ  شجنس  بسحهب 
. دشابن ّنظ  عاونا  زا  هک  تسین  مزال  تسا - دّکؤم  هک  تهج  نآ  زا  دّکؤم - داقتعا  و  دوشیم . لصاح  زین  يرورض  روما  رد  بّکرم 

هعم داقتعالا  و  دوجوم ، هنأ  الثم  دوجوملا  ءیشلاب  داقتعالا  اهدحأ ، نظلا : رابتعا  یف  ۀلخاد  هانددع  ام  ۀلمج  نم  ءایشأ  ۀثالث  نوکتف  ( 608)
قداصلا نظلا  هانیمس  يذلا  یناثلا  و  انظ . لب  املع ، سیل  ۀقیقحلاب  اذه  نإف  داقتعالا . اذه  ۀلاحتسا  زاوج  عم  ادوجوم  نوکی  الأ  نکمی  هنأ ال 

هنأ وه  دحاو و  ءیش  یف  اهلک  هذه  كرتشت  و  طیـسبلا . لهجلاب  بکرملا  قداصلا  نظلا  هانیمـس  يذلا  ثلاثلا  و  بکرملا . لهجلاب  بکرملا 
یف اعنتمم  سیلف  ۀلاحتـسالا ، زئاج  ناک  اذإ  امهنم  لوألا  نأل  کلذ  و  اذک . نوکی  نأ ال  دقعلا  هقحلی  نأ  نکمم  اذـک ، هنأ  ءیـشلا  یف  دـقع 

يذلا رخآلا  دقعلل  اخـساف  امإ  و  هعم - يذلا  رخآلا  دـقعلا  یلع  يراط  ریغ  ءادـتبا و  امإ  ءیـشلا - نوکی  الأ  ناکمإ  دـقع  هب  نرتقی  نأ  هعابط 
. قحلا وه  هعم و 
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نآ الثم  هک  دوجوم ، يرما  هب  داقتعا  لوا ، دوشیم : بوسحم  نظ  يهلمج  زا  نآ  مسق  هس  میدرک ، نایب  هک  یتاداقتعا  ماـسقا  نیب  زا  ( 608)
عون نیا  هک  داـقتعا ؛ نیا  نتفر  نیب  زا  ندوب  زیاـج  اـب  هارمه  دـشابن ، دوجوم  رما  نآ  درادـن  ناـکما  هک  داـقتعا  نیا  هارمه  هب  تسا ، دوجوم 

بکرم لهج  اب  هتخیمآ  قداص  نظ  هچنآ  مّود ،  511 تسا . ّنظ  هکلب  تسین ، ملع  تقیقح  رد  داقتعا 
378 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

زا تسا  ترابع  نآ  دناكرتشم و  دحاو  يرما  رد  مسق  هس  نیا  میدیمان 513 . طیسب  لهج  اب  هتخیمآ  قداص  نظ  هچنآ  مّوس ،  512 میدیمان .
رب ینبم  يرگید  داقتعا  اـب  داـقتعا  نیا  تسا  نکمم  اـّما  دراد . ار  تفـص  نـالف  يزیچ  هک  دراد  دوجو  داـقتعا  نیا  اـهنآ  يهمه  رد  هکنیا 
اب هک  تسین  عنتمم  اعبط  تروص  نیا  رد  دـشاب ، لاوزلا  زیاج  لّوا  داقتعا  هاـگره  اریز  دـشاب . هارمه  درادـن  ار  تفـص  نـالف  زیچ  نآ  هکنیا 

هتـشاد دوجو  رگید  داقتعا  نودـب  لّوا و  زا  داقتعا  نآ  لاوز  ناکما  هک  دـنکیمن  قرف  دـشاب - هارمه  زیچ  نآ  ندوبن  ناـنچ  ناـکما  داـقتعا 
. دیآ دوجو  هب  یناکما  نینچ  دنک ، خسف  هدوب  قح  هک  ار  لوا  داقتعا  نآ  هک  يرگید  داقتعا  قیرط  زا  ای  و  دشاب -

الأ نکمی  هنأ ال  دقتعی  ناک  کلذ  نأل  لوألا ، دـقعلا  بحاص  دـقع  لباقی  و  لطابلا ، دـقعلاب  بکرملا  یناثلا  دـقعلا  لاح  کلذـک  و  ( 609)
وأ ةوقب  هعم  نراقم  روکذـملا  داقتعالا  نإف  ثلاثلا  دـقعلا  امأ  و  هنوک . دـقتعا  ام  نوکی  الأ  نکمی  هنأ  دـقتعی  اذـه  و  هنوک ؛ دـقتعا  ام  نوکی 

. لعفب
نیا داقتعا  نظ ، لوا  عون  دروم  رد  اریز  تسا ، لباقم  لوا  داقتعا  اب  و  تسا ، نینچ  زین  لطاب  داقتعا  اب  هتخیمآ  مود  داقتعا  روطنیمه  ( 609)

، دـشابن تسرد  لوا  داـقتعا  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  داـقتعا  نظ ، مود  عون  رد  514 و  دـشابن ، تسرد  لوا  داقتعا  تسین  نکمم  هک  دوب 
516 تسا . نراقم  لعفلاب  تروصب  ای  هوقلاب  تروصب  ای  يرگید  داقتعا  اب  موس  عون  داقتعا  اّما   515

ریغ ۀطساو  لک  سیل  هنإف  ملعلا ، عقوت  ۀطساوب  بستکی  ملعلا  نأ  امک  نظلا ، عقوت  ۀطـساوب  بستکی  دق  ّنظلا  ماسقأ  نم  دحاو  لک  و  ( 610)
. بجاو رمأ  یلإ  وعدت  دق  لب  عنتمم ، یلإ  وعدت  رثکألا ، مازلإ  ۀیرورض 

قیرط زا  ملع  هک  روطناـمه  دوـشیم ، بسک  دـنکیم  نظ  دـیلوت  هـک  ياهطـساو  کـی  قـیرط  زا  یهاـگ  نـظ  ماـسقا  زا  کـیره  و  ( 610)
یعنتمم رما  یـضتقم  ارثکا  امازلا و  يرورـض ، ریغ  يهطـساو  ره  هک  تسین  روطنیا  اریز  دوشیم ، بسک  دنکیم  ملع  دیلوت  هک  ياهطـساو 

517 تسا . یبجاو  رما  یضتقم  یهاگ  هکلب  دشاب ،
یلوأ ملعلا  یتلا  رومألا  یف  دقعلا و  ۀئیه  یف  نظلل  فلاخم  ۀلمجلاب  ملعلا  و  ( 611)

379 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یتح جّردتت  ملعلا  کلذ  ئدابمب  ملع  اذهل  عقی  نوکی  نأ  نکمی  کلذکف  نظ ، رخآل  و  ملع ، ءیشلا  اذه  یف  ناسنإل  عقی  دق  هنأ  امک  و  اهب .

کلت یف  يری  لوألا  نوکیف  اهل . ۀجیتن  وه  يذـلا  نظلا  کلذ  یلإ  جردـتیف  تامّدـقملا ، ئدابملا و  کلتب  نظ  رخآلل  عقی  نأ  و  هیلإ ، یهتنت 
، یناثلا يأّرلا  نع  لاخ  هنأ  الإ  اقداص  اهیف  هیأر  نوکیف  یناثلا  اذه  امأ  هیلع و  یه  امع  ریغتت  اهنأ ال  يری  و  اقداص ، ایأر  ۀجیتنلا  تامدـقملا و 

. لیحتسی نأ  زّوجی  لاحل  هاری  ام  ریغل  زّوجم  وأ 
نکی مل  نإ  و  دوجوم . وه  مل  هنأ  نظی  و  دوجوم ، هنأ  نظی  یناـثلا  اذـه  و  دوجوم ؛ وـه  مل  ملعی  و  دوـجوم ، ءیّـشلا  نأ  ملعی  لوـألا  نوـکیف 

. دوجوم وه  مل  نظی  و ال  طقف ، دوجوم  هنأ  نّظیف  تاطسوتمب ، کلذ 
یهاـگ هک  روطناـمه  و  تسا . فلاـخم  دراد  تیولوا  اـهنآ  رب  ملع  هک  يروما  رد  و  داـقتعا ، تیفیک  رد  ّنظ ، اـب  ملع  یلک  روطهب  ( 611)

هب یسک  تسا  نکمم  ناسنیمه  هب  دشاب ، هتشاد  نظ  زیچ  نآ  هب  يرگید  صخش  دشاب و  هتـشاد  ملع  يزیچ  هب  یـصخش  هک  دتفایم  قافتا 
هتـشاد ّنظ  تامدـقم ، يدابم و  نیا  هب  يرگید  صخـش  دوش و  یهتنم  زیچ  نآ  هب  ملع  هب  جـیردت  هب  ات  دـشاب  هتـشاد  ملع  ملع ، کی  يدابم 

و دراد ، قداص  يأر  هجیتن  تامدقم و  هب  تبـسن  مه  دراد  ملع  هکنآ  دوش . لئان  تسا  تامدقم  نآ  يهجیتن  هک  یّنظ  هب  جیردت  هب  دشاب و 
يأر هجیتن  تامدقم و  هب  تبسن  دنچره  دراد  نظ  هکنآ  اّما  دنکیمن ؛ رییغت  تساراد  هک  یتروص  زا  هجیتن  تامّدقم و  هک  دراد  داقتعا  مه 
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اریز دنادیم ، زیاج  تسوا ، داقتعا  دروم  زا  ریغ  هک  ار  یتّیعضو  ناکما  هکنیا  ای  تسا ، یلاخ  مّود  داقتعا  يأر و  زا  لاحنیا  اب  دراد  قداص 
و دـنادیم ؛ ار  نآ  تیدوجوم  تلع  مه  تسا و  دوجوم  یـش  هک  دـنادیم  مه  دراد ، ملع  هکنآ  دـنادیم . زیاج  ار  دوخ  داقتعا  دروم  لاوز 

تروص نیا  رد  دشاب ، هتـشادن  طسوا  دـح  ّنظ  دروم  رگا  و  دراد . ّنظ  نآ  تیدوجوم  ّتلع  ییـش و  تیدوجوم  هب  تبـسن  دراد  نظ  هکنآ 
. درادن نظ  نآ  دوجو  تلع  هب  تبسن  رگید  تسا و  دوجوم  یش  هک  دراد  ّنظ  طقف  صخش 

: نافلتخم نانظ  هیف  عقی  امک  نظ  ملع و  دحاو  ءیـش  یف  عقی  دق  ناک  نإ  و  ادـحاو - ائیـش  نظلا  ملعلا و  سیلف  اهلک  لاوحألا  یلع  و  ( 612)
. اعم بذاک  نظ  قداص و  نظ  و ال  اعم ، ملع  نظ و  دحاو  ناسنإ  یف  نوکی  نأ  نکمی  و ال  بذاک . قداص و 

هک روطنامه  تسا ، دحاو  يزیچ  نظ  ملع و  ّقلعتم  یهاگ  دنچره  دنتـسین - يدـحاو  زیچ  نظ  ملع و  دراوم  نیا  مامت  رد  لاحرههب  ( 612)
، نظ ملع و  يدحاو  صخـش  هک  درادن  ناکما  یلو  بذاک ؛ نظ  قداص و  نظ  دراد : دوجو  فلتخم  نظ  ود  دـحاو  يزیچ  هب  تبـسن  یهاگ 

نظ ای 
380 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دشاب هتشاد  مهاب  ار  بذاک  نظ  قداص و 
وه امع  لوحتلا  عنتمم  هنأ  وه  و  الّـصحم ، ءیـشلا  یف  اتباث  اداقتعا  یـضتقی  ملعلا ، انلوق  نأل  ناـعمتجی : ـال  اـمهنإف  نظلا  ملعلا و  اـمأ  ( 613)

و ةدـیعبلا : وأ  ۀـبیرقلا  ةوقلاب  وأ  لعفلاب  ایناث  اداقتعا  یـضتقی  نظلا ، انلوق  و  یناثلا . اذـهل  داضم  داقتعا  هیلع  أرطی  وأ  هنراقی  نأ  عنتمی  و  هیلع ،
وه اّمع  هلوحت  عانتما  دـحاو ، تقو  یف  دـحاولا  ناسنإلل  دـحاولا  ءیـشلا  یف  عمتجی  نأ  لاحم  و  هیلع . وه  اّمع  لوحتلا  زئاـج  ءیـشلا  نأ  وه 

. هلاوز زوجی  الأ  يأر  هلاوز و  زوجی  نأ  يأر  هیف  عمتجی  وأ  اعم ؛ هلوحت  زاوج  هیلع و 
هک دراد  اضتقا  ار  لّصحم  يزیچ  هب  تبـسن  یتباث  داـقتعا  ملع  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنوشیمن  عمج  مهاـب  نظ  ملع و  هکنیا  اـّما  ( 613)

هدوب هارمه  مّود  داقتعا  نیا  اب  يداضتم  داقتعا  تسا  لاحم  و  تسا ، عنتمم  تساراد  هک  یتلاح  زا  ملع  ّقلعتم  لّوحت  هکنیا  زا  تسا  ترابع 
ّقلعتم تسا  زیاج  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  ءاضتقا  ار  يدـیعب  ای  بیرق  يهوقلاب  ای  لعفلاب  مّود  داقتعا  ّنظ  و  دوش . ضراع  نآ  رب  ای 

نآ لوحت  عانتما  دحاو ، يزیچ  هب  تبـسن  دحاو  ینامز  رد  دحاو  یـصخش  يارب  هک  تسا  لاحم  و  دـبای . لوحت  تساراد  هک  یتلاح  زا  ّنظ 
هک دـنوش  عمج  ییأرود  زیچ  نآ  دروم  رد  ای  دـشاب ؛ مهاـب  لـصاح  تساراد  هک  یتلاـح  زا  نآ  لوحت  زاوج  تساراد و  هک  یتلاـح  زا  زیچ 

. دشابن لاوزلا  زئاج  يرگید  دشاب و  لاوزلا  زئاج  یکی 
هل و يذـلا  لباقملا  نظلا  و  بذاک ؛ وه  هنظی و  يذـلا  نظلا  نإف  دـحاو ؟ ناسنإ  یف  ناعمتجی  فیکف  بذاکلا  قداصلا و  نظلا  امأ  و  ( 614)

بذاکلا یلإ  وأ  نونظم ؛ ریغ  بذاکلا  یقب  قداصلا  یلإ  سفنلا  تلام  نإ  و  نیرمألا . یف  کش  لب  نظ  نکی  مل  ایواست  نإ  قداـص - هیف  وه 
ریغ هنوک  يأرلا  لواـنت  اذإـف  يرخأ . نکمم  ریغ  يری  و  ةرم ، اـنکمم  نظی  دـق  تباـثلا ، هنیعب ، دـحاولا  ءیـشلا  و  نوـنظم . ریغ  قداـصلا  یقب 

: نیناسنإل ملع  نظ و  نیتهج  نم  دـحاولا  ءیـشلا  یف  نوکیف  نظ . وهف  ۀـیناثلا  ۀـهجلا  نم  يأرلا  هیلع  عقو  اذإ  و  ملع . وهف  امات ، الوانت  نکمم 
. بذکیف هل  كراشم  رطقلا  نأ  يری  کلذ  و  قدصی ، علضلل و  كراشم  ریغ  رطقلا  نأ  نظی  اذه  الثم 

. عوضوملا یف  دحاو  امنهکل  نافلتخم  نانظلا  و 
ّنظ و  تسا ، بذاک  دزرویم و  صخش  هک  یّنظ  رگا  اریز  تسا ؟ عمج  لباق  دحاو  صخش  رد  هنوگچ  بذاک  ّنظ  قداص و  ّنظ  اما  ( 614)

نیا دنشاب ، يواسم  مهاب  تسا  قداص  هکنآ  لباقم 
381 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لیم قداـص  نظ  فرط  هب  سفن  رگا  تروص  نیا  رد  و  ددرگیم . بوـسحم  رما  ود  يهراـبرد  ّکـش  هکلب  دوـشیمن ، بوـسحم  نظ  رگید 
دراد ناکما  اّما  دوب . دهاوخن  نونظم  قداص  فرط  دـنک ، لیم  بذاک  نظ  فرط  هب  سفن  رگا  ای  دوب ، دـهاوخن  نونظم  بذاک  فرط  دـنک ،
رگا تروص  نیا  رد  دـشاب ، ّنظ  دروم  نکمم  ریغ  يرما  تروص  هب  یهاگ  نکمم و  يرما  تروص  هب  یهاگ  تباث ، دـحاو و  زیچ  کـی  هک 
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نظ داـقتعا  نیا  دوش ، ادـیپ  داـقتعا  مّود  تهج  هب  رگا  و  دوشیم . بوسحم  ملع  داـقتعا  نیا  دوـش ، لـصاح  داـقتعا  ناـکما  مدـع  فرط  رب 
الثم دوشیم : لصاح  ناسنا  ود  يارب  تهج  ود  زا  ملع  نظ و  دحاو  زیچ  کی  دروم  رد  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  نیاربانب  دوشیم . بوسحم 

بذاک نظ  نیا  و  درادنپن ، كراشم  علض  اب  ار  رطق  يرگید  و  تسا ؛ قداص  ّنظ  نیا  تسا و  كراشم  علض  اب  رطق  هک  دنک  ادیپ  نظ  یـسک 
. دنراد يدحاو  عوضوم  اّما  دنافلتخم ، ّنظ ، ود  نیا  تسا ؛

تایعیبطلا و نم  يرخأ  مولعب  یلوأ  هرثکأ  نوکی  داکیف  سدحلا  ءاکّذلا و  ۀمکحلا و  مهفلا و  ۀعانّـصلا و  نهّذلا و  یف  مالکلا  امأ  و  ( 615)
. اّدح انهاه  اهّدحن  انأ  الإ  تایقلخلا .

؛ تسا تایقالخا  تایعیبط و  دننام  يرگید  ملع  هب  طوبرم  سدح ، ءاکذ و  تمکح و  مهف و  تعانص و  نهذ و  يهرابرد  نخـس  اّما  ( 615)
. مینکیم فیرعت  ار  روما  نیا  طقف  اجنیا  رد  ام  و 

نم اهیلع  دری  اـم  رّوصت  وحن  ةوقلا  هذـهل  ّؤیهت  ةدوج  مهفلا  و  ءارـآلا . دودـحلا و  باـستکال  ةدعتـسملا  ةأـّیهملا  سفّنلل  ةوق  نهّذـلاف  ( 616)
نم ءیـضی  امنإ  هنأ  رمقلا و  ناسنإلا  يری  نأ  لثم  اهـسفن : ءاقلت  نم  طسوألا  دحلا  صانتقا  یلإ  ةوقلا  هذهل  ۀـکرح  ةدوج  سدـحلا  و  اهریغ .
نم سدح  ةدوج  ءاکذلا  و  سمشلا . نم  هئوض  ببـس  نأ  وه  طسوأ و  ادح  هسدحب  هنهذ  صنتقیف  هلاکـشأ ، یلع  سمّـشلا  یلی  يذلا  هبناج 

. لمهم ریغ  ریصق  نامز  یف  عقی  ةوقلا  هذه 
ریغب ۀیدارإ  لاعفأ  اهنع  ردـصت  ۀـیناسفن  ۀـکلم  ۀعانـصلا  و  بلاطملا . یلإ  اهنم  عجریل  بلاطملل  ئدابملا  وحن  ناسنإلا  نهذ  ۀـکرح  ةرکفلا  و 
نأف ملعلا  بناج  یف  اـمأ  لـمعلا . ملعلا و  يّدـح  یف  هل  نکمملا  هلاـمک  یلإ  ناـسنإلا  سفن  جورخ  ۀـمکحلا  و  ادوصقم . اـمامت  وحنت  ۀـّیور 

یّمـس يذلا  قلخلا  هدـنع  لصح  دـق  نوکی  نأف  لمعلا  بناج  یف  امأ  و  یه . امک  ایاضقلاب  اقدـصم  یه و  امک  تادوجوملل  اروصتم  نوکی 
. قلخ لصحی  مل  نإ  ۀیلمعلا و  ۀیرظنلا و  تالوقعملاب  ۀطاحإلا  ۀهج  نم  ۀقطانلا  سفنلا  لامکتسال  ۀمکح  لیق  امبر  و  ۀلادعلا .

مهف دراد . دادعتسا  یگدامآ و  ءارآ  دودح و  بسک  يارب  هک  تسا  یسفن  يهّوق  نهذ  ( 616)
382 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نیا بوخ  تکرح  زا  تسا  ترابع  سدح  دوشیم . هضرع  نآ  رب  ریغ  يوس  زا  هچنآ  رّوصت  يارب  هوق  نیا  بوخ  یگدامآ  زا  تسا  ترابع 
تروص هب  نآ  دیـشروخ  لباقم  فرط  هک  دـباییمرد  دـنیبیم و  ار  هام  ناـسنا  هکنیا  دـننام  دوخ : شیپ  زا  طـسوا  ّدـح  صاـنتقا  يارب  هوق 

هاـم تینارون  ببـس  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  هک  دـنکیم  صاـنتقا  ار  یطـسوا  ّدـح  يو  نهذ  هلـصافالب  و  تسا ، یناروـن  فـلتخم  لاکـشا 
. دوشیم عقاو  هاتوک  رایسب  ینامز  رد  هک  هوق  نیا  بوخ  سدح  زا  تسا  ترابع  ءاکذ  تسا . دیشروخ 
. بلاطم يوس  هب  نآ  زا  تشگزاب  و  بلاطم ، يدابم  يوس  هب  ناسنا  نهذ  تکرح  زا  تسا  ترابع  رکف 

هجوتم ناسنا  دوصقم  هب  دوخهب  دوخ  دوشیم و  رداـص  نآ  زا  هشیدـنا  نودـب  يدارا  لاـعفا  هک  يایناـسفن  يهکلم  زا  تستراـبع  تعاـنص 
ار تادوجوم  ملع ، بناج  رد  اّما  لمع . ملع و  دـح  ود  رد  دوخ  نکمم  لامک  يوس  هب  ناسنا  سفن  جورخ  زا  تسا  ترابع  تمکح  تسا .

تلادع هک  دوش  لصاح  یقلخ  نآ  دزن  لمع ، بناج  رد  اّما  و  دنک . قیدصت  دنتسه  هک  روطنامه  ار  ایاضق  و  رّوصت ، دنتسه  هک  روطنامه 
يرظن و تـالوقعم  هب  هطاـحا  تهج  زا  هقطاـن  سفن  لامکتـسا  زا  تسا  تراـبع  تمکح  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اـسبهچ  و  دوـشیم . هدـیمان 

. دوشن لصاح  نآ  رد  قلخ  دنچره  یلمع ،
383 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

سماخلا نفلا  نم  ۀعبارلا  ۀلاقملا 

مجنپ ّنف  زا  مراهچ  يهلاقم 

هراشا
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ناک نإ  و  بلاطملا ، و  بلطلا . لطب  ملع  اذإف  ملعیل . بلطی  امنإ  ءیـشلا  نإف  ۀیواستم . بلطلاب  تامولعملا  بلاطملا و  ( 617  ) لوألا لصفلا 
- لهلا یف  نالخاد  نانثا  ۀـعبرأ : عضوملا  اذـه  یف  هنع  ثحبی  اـم  بسحب  اـهنإف  کـلذ ، ریغ  فیکلا و  مکلا و  يـألاب و  اـهرثکی  نأ  رثکملل 
و ۀئّزجتم .؟ ریغ  ءازجأ  نم  ابکرم  مسجلا  دجوی  له  هنأ  لثم  ائیش ؟ ءیشلا  دجوی  له  یناثلا  و  قالطإلا - یلع  يأ  یـشلا  دجوی  له  امهدحأ 

. املا بلطمل  عباوتلا  نمف  يألا  بلطم  امأ  و  املا . بلطم  کلذب  لصتی  و  مللا ؛ بلطم  هعبتی  لهلا  یبلطم  نم  دحاو  لک 

ّلوا 518 لصف 

و ددرگ ، مولعم  هک  دوـشیم  بلط  نآ  رطاـخ  هب  زیچ  ره  اریز   519 دـنايواستم . دـنوشیم  لصاح  بلط  اب  هک  یتامولعم  بلاطم و  ( 617)
هدرک ریثکت  میسقت و  هریغ  و  فیک »  » و مک »  » و يا »  » بلطم هب  ار  نآ  یـضعب  دنچره  بلاطم ، و  دوشیم . لطاب  بلط  ددرگ ، مولعم  هاگره 
ءیـش ایآ  هکنیا ، لوا  تسا - لخاد  له »  » بلطم رد  نآ  عون  ود  تسا : عون  راهچ  دوشیم  ثحب  عضوم  نیا  رد  هک  هچنآ  بسح  هب  تسا ،

بکرم ریذپانهیزجت  ءازجا  زا  مسج  ایآ  هکنیا  دننام  تسا ؟ دوجوم  ییش  يارب  ییش  ایآ  هکنیا  مّود  و  قالطا - روطهب  ینعی  تسا ، دوجوم 
عباوت زا  يا »  » بلطم اـّما  تسا . لـصتم  مل »  » بلطم هب  اـم »  » بلطم و  دـنکیم ، لاـبند  مل »  » بلطم ار  لـه »  » بلطم ود  زا  کـیره  و  تسا ؟

520 تسا . ام »  » بلطم
لک و  لاحب . هدوجو  وأ ال  هدوجوب  مکحلا  ۀلع  وأ  قالطإلا ؛ یلع  همدع  وأ  عوضوم  دوجوب  مکحلا  ۀـلع  بلطی  نأ  امإ  مللا  بلطم  و  ( 618)

ۀلع بلط  هیف  يدعتی  نأ  امإ  کلذ 
384 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رئاس امأ  طرشلا . یف  هتلع  و  ایئانثتسا ، ایطرـش  قلطملا  لهلل  نیبملا  سایقلا  نوکی  نأ  يرحألا  و  يّدعتی . وأ ال  دوجولا  ۀلع  بلط  یلإ  مکحلا 
. طسوأ ادح  هیف  ۀلعلا  نوکت  نأ  يرحألاف  کلاذ 

یتفص نتشادن  ای  نتـشاد  هب  مکح  تلع  ای  دنکیم ؛ بلط  قلطم  روطهب  ار  عوضوم  مدع  ای  دوجو  هب  مکح  تلع  طقف  ای  مل »  » بلطم ( 618)
521 و دنکیم . بلط  ار  مکح  تلع  طقف  ای  دـنکیم ، بلط  ار  دوجو  تلع  مه  مکح و  تلع  مه  ای  ود  نیا  زا  کیره  و  دـنکیم . بلط  ار 
رد اّما   522 دوش . نایب  طرـش  رد  نآ  تلع  دشاب و  یئانثتـسا  یطرـش  تروص  هب  دنکیم  نایب  ار  قلطم  له »  » هک یـسایق  هک  تسا  نیا  رتهب 

. دوش عقاو  طسوا  ّدح  ّتلع ، هک  تسا  هتسیاش  اهنآ  تاسایق  بلاطم و  ریاس 
یـشلا کـلذ  اـم  بلط  دوجوم ، یـشلا  نأ  ملع  اذإ  هنإـف  ارهاـظ . اـعبت  لـهلا  یبـلطم  نم  طیـسبلا  بلطملا  عبتی  هنإـف  اـم  بلطم  اـمأ  و  ( 619)

. مسالا ینعمب  ام  بلطم  وه  ثیح  نم  قبـسی  دق  هنکل  هل ، عبات  له و  بلط  دعب  وهف  تاذـلا  بسحب  يذـلا  ام  بلطم  نأ  ملع  طقف  دوجوملا .
یلع اضیأ  لهلا  یبلطم  نم  بکرملا  بلطملا  عبتی  و  تاذلا . بسحب  ام  بلط  یـضتقم  لاحلا  یف  حـضتا  له ، بلطم  یطعأ  مث  یطعأ ، اذإف 

بجی بکرملا  لهلاب  بولطملا  یف  عوضوملا  نأل  کلذ  و  طسوألا . دحلا  ام  وأ  ربکألا  دـحلا  ام  بلطی  هنأک  نوکی  یتح  هوجولا ، نم  هجو 
لهلاب هدوجو  وأ ال  هل  ضراعلا  دوجو  بلط  اذإف  ۀیلهلاب . هل  ۀیتاذلا  هضراوع  بلطت  مث  ملع ؛ لک  یف  الوأ  ۀیهاملا  ۀـیلهلا و  یطعم  نوکی  نأ 
کلذ و  هسفن . یلإ  سایقلاب  طیـسبلا  لهلاب  ضراعلا  لومحملا  تابثإ  یـضتقی  کلذ  نأ  يرحلابف  عوضوملا ؛ کلذ  یلإ  سایقلاب  بکرملا ،

عنم نإف  اهـسانجأ . تاعوضوملا و  کلت  یف  الإ  دـجوت  ضارعألا ال  کلت  و  تاعوضوملل ، ۀـیتاذلا  ضارعألا  نع  ثحبت  امنإ  نیهاربلا  نأل 
. تادوجوملا یف  اهنأ  تبث  اهنم ، یـش  یف  ادوجو  تیطعأ  اذإ  و  تاعنتمملا . ۀـلمج  یف  تراص  اهنم ، ۀـلمجلا  کلت  یف  دوجو  اهل  نوکی  نأ 

ثلثملل عالـضألا  يواـستملا  ثلثملا  ۀـّیله  نع  ثحبلاـک  اـقلطم : اـهتیله  نع  هوجولا  نم  هجوب  اـثحب  عوـضوملل  اـهتیله  نع  ثحبلا  نوـکیف 
و دوجو . ناکمإ  هل  نأ  ملعی  کلذبف  هسفن . یف  هتیله  نع  ثحب  وهف  عیطاقتلاب ، اضیأ  الـصو  دـق  نیترئاد و  ازکرم  هافرط  طخ  یلع  لومعملا 

بسحب الإ  اهءاطعإ  وأ  اهبلط  قحتسا  نوکی  کلذ ال  لبق  و  تاذلا . بسحب  اهاطعی  نأ  ۀیئاملا و  هل  بلطی  نأ  قحتسا  هتیله  ءیـشلل  حص  اذإ 
. فلس امیف  اذه  نم  انغرف  دقف  تاذلا  بسحب  مسالا ال 
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اریز تسا . نشور  تیعبت  نیا  تسا و  طیسب » له   » بلطم عبات  ام »  » بلطم اما  ( 619)
385 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

؟ تسیچ دوجوم  ءیش  نیا  تقیقح  هک  دوشیم  لاؤس  تسا ، دوجوم  يزیچ  هک  دش  مولعم  یتقو 
بلطم یهاگ  نکل  تسا ، نآ  عباـت  524 و  له »  » بلطم زا  دـعب  تسا 523  تاذ  بسحهب  هک  یئ  اـم »  » بلطم هک  دوشیم  موـلعم  نیارباـنب 

نیع رد  دوش ، هداد  له »  » بلطم خـساپ  سپـس  و  مسا ، بسحهب  ام »  » بلطم خـساپ  هاگره   525 دریگیم . تقبـس  نآ  رب  مسا  بسحهب  ام » »
، تسا بکرم » لـه   » بلطم عباـت  یهجو  هب  اـم »  » بلطم نینچمه   526 دوشیم . نشور  ام  يارب  تاذ  بسحهب  اـم »  » بلطم ياـضتقم  لاـح 
ره رد  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  تسیچ ؟ طسوا  دح  ای  ربکا  دـح  هک  دوشیم  هدیـسرپ  ییوگ  هک  دـیآرد  تروص  نیا  هب  هکنیا  ات   527

بلط بکرم  له »  » اب نآ  یتاذ  ضراوع  سپـس  دشاب ، هدش  هداد  الوا  بکرم » له   » بلطم عوضوم  تیهام  تیله و  هک  تسا  بجاو  یملع 
نیا هک  تسا  راوازـس  دوش ، لاؤس  بکرم » له   » اب عوضوم ، نآ  هب  تبـسن  نآ  دوجو  مدـع  ای  عوضوم  يارب  ضراع  دوجو  هاـگره  و  دوش .

ثحب تاعوضوم  یتاذ  ضارعا  زا  طقف  نیهارب  اریز   528 دنک . اضتقا  شدوخ ، هب  تبسن  ار ، طیسب » له   » اب ضراع  لومحم  تابثا  شسرپ ،
اهنآ ساـنجا  عوضوم و  رد  ضارعا  نیا  رگا  دوشیمن . تفاـی  تاـعوضوم  نیا  ساـنجا  تاـعوضوم و  نیا  رد  زج  ضارعا  نیا  دـنکیم و 

سانجا تاعوضوم و  زا  یکی  رد  ضارعا  نیا  هک  دوش  تباث  هاگره  و  دـنوشیم . بوسحم  تاـعنتمم  يهلمج  زا  دنـشاب ، هتـشادن  يدوجو 
دهاوخ ترابع  عوضوم  يارب  اهنآ  تیله  زا  ثحب  تروص  نیا  رد  و  دـش . دـنهاوخ  بوسحم  تادوجوم  يهلمج  زا  دـنراد ، دوجو  اـهنآ 

ود هک  دوش  هتخاـس  یطخ  يور  رب  هک  یثـلثم  يارب  عالـضالا  يواـستم  ثلثم  تیله  زا  ثحب  دـننام   529 اـهنآ : قلطم  تیله  ثحب  زا  دوب 
يهسفن یف  تیله  زا  ثحب  نامه  هک  دنـشاب ، هدش  لصو  مه  هب  دـنک  عطق  ار  اههریاد  هک  یطوطخ  طسوت  هدوب و  هریاد  ود  زکرم  نآ  فرط 
قحتـسم زیچ  نآ  دوش ، تباث  يزیچ  تیله  هاگره  و  دراد . دوجو  ناکما  يزیچ  نینچ  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  دوب . دـهاوخ  ثلثم  نآ 

رگم درادـن  ناکما  نآ  هب  نداد  خـساپ  بلط و  زیچ ، کی  تیله  تابثا  زا  لـبق  و  دوش . لاؤس  تاذ  بسحهب  شاتیهاـم  زا  هک  دوب  دـهاوخ 
531 میاهداد . رارق  ثحب  دروم  هتشذگ  رد  ار  بلاطم  نیا  ام  530 و  تاذ . بسحرب  هن  مسا ، بسحهب 

ام باوج  یف  دیفأ  دق  ام  نوکی  نأ  نم  عنام  ناک ال  نإ  و  تقولا ، اذـه  وه  ضراوعلا  هذـهل  تاذـلا  بسحب  املا  ثحب  حوضو  تقوف  ( 620)
. ۀیلهلا حاضیإ  عم  ذئنیح  حضّتی ، هنإف  تاذلا : بسحب  ام  بلط  ءادتبا  ایفاک  لهلاب  لاغتشالا  لبق  مسالا  بسحب 

رد هچنآ  هک  تسین  یعنام  دـنچره  تسا ، ینامز  نینچ  ضراوع ، نیا  يارب  تاذ » بسحهب  ام   » زا ثحب  ندـش  نشور  نامز  نیاربانب  ( 620)
« له  » هب لاغتشا  زا  لبق  مسا » بسحهب  ام   » باوج

386 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نشور  532 تیله ، ندـش  نشور  هارمه  هب  تاذ » بسحهب  اـم   » اریز دـنک : تیاـفک  تاذ » بـسحهب  اـم   » بـلط عورـش  زا  تـسا  هدـش  هداد 

. دوشیم
: نیهجو یلع  لهلا  دعب  املا  بلط  هیف  عبتی  و  ۀّلعلا ، وهف  طسوألا  ّدحلا  امأ  و  ( 621)

بلطی هنأ  لهلا  بلط  یضتقیف  هیف . كوکـشم  وه  امع  بلطی  امنإ  اذه  لثم  یف  لهلا  بلاط  نألف  ةوقلاب  امأ  لعفلاب . رخآلا  ةوقلاب و  امهدحأ 
لهلا یطعأ  اذإف  فسکنی ؟ رمقلا  نأب  ملعلا  بجوی  ءیش  له  بلطی  امنإف  فسکنی ؟ رمقلا  له  لأس  نم  لثم  طسوأ : دح  كانه  له  ةوقلاب 

طسوألا دحلا  وه  و  سایق ، هنأ  یف  سایقلا  ۀلع  ام  بلطی  هنإف  فسکنی ، رمقلا  نإ  تلق  مل  و  فسکنی ، رمقلا  ناک  مل  ایناث  بلط  معن و  لیق  و 
طـسوألا دـحلا  نأ  اعیمج  نیبلطلا  ینعم  و  هسفن . یف  رمألا  ۀـلع  وه  يذـلا  طسوألا  ۀـلع  وه  و  ناهرب ، هنأ  یف  سایقلا  ۀـلع  ام  وأ  ناک ؛ فیک 

نع ثحبلا  نوکیف  نإلا . وه  ام  لوقت  لعفلاب و  نإلا  هیطعت  نأ  بجی  اذک ، قحلا  رمألا  نأ  تنمض  نیح  دوجوم  هنأ  الوأ  ةوقلاب  هتیطعأ  يذلا 
سایقلاب ام »  » بلط و  لعفلاب ، نوکی  و  ۀجیتنلا ، یلإ  سایقلاب  مل  بلط  وه  امنإ  انهاه  مل  بلط  نوکیف  ةوقلاب ، طسوألا  دـحلا  وه  امع  اثحب  مل 

. الوهجم ناک  نإ  هنم  دب  رهاظ ال  کلذف  لعفلاب  طسوألا  دحلا  ام  بلط  امأ  و  ةّوقلاب . نوکی  طسوألا و  دحلا  یلإ 
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: تسا له »  » و ام »  » بلطم عبات  هجو  ود  رب   533 تسا ، ّتلع  هک  طسوا  ّدح  اما  ( 621)
لاؤس تسا  دیدرت  لحم  هک  يزیچ  زا  دنکیم  لاؤس  له »  » زا هک  یـسک  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هوقلاب  اّما  لعفلاب . يرگید  هوقلاب و  یکی 

دنکیم لاؤس  هک  یسک  دننام  دراد : دوجو  یطـسوا  دح  اجنیا  رد  ایآ  هک  دنک  لاؤس  هوقلاب  يو  هک  دنکیم  اضتقا  له »  » بلط و  دنکیم .
هداد له »  » خـساپ هاگره  و  دوشیم ؟ هام  فوسخ  هب  ملع  بجوم  يزیچ  ایآ  هک  دـنکیم  لاؤس  عقاو  رد  هک  دـنکیم ؟ فوسخ  هام  اـیآ  هک 

فوسخ هام  هک  یتفگ  وت  ارچ  و  دـنکیم ، فوسخ  هام  ارچ  هک  دـنکیم  لاؤس  هرابود  يو  دـنکیم ، فوسخ  هاـم  يرآ  دوش  هتفگ  دوش و 
ناهرب تلع  ای  تسا ؛ طسوا  ّدـح  زا  ترابع  ّتلع  نآ  لاحره  رد  هک  دـسرپیم ، ار  سایق  ندوب  سایق  تلع  یـسک  نینچ  عقاو  رد  دـنکیم ؛

دح هک  تسا  نیا  بلطم  ود  ره  ینعم  و  تسا . زیچ  نآ  يهسفن  یف  تلع  هک  یطـسوا  ّدـح  زا  تسا  تراـبع  هک  دـسرپیم  ار  یـسایق  ندوب 
هک تسا  بجاو  تسا ، قح  بلطم  هک  يدرک  نیمضت  تسا و  دوجوم  زیچ  نآ  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  يدرک  اطعا  هوقلاب  ادتبا  هک  یطـسوا 

هوقلاب طسوا  دـح  هکنیا  ثحب  زا  تسا  ترابع  مل »  » زا ثحب  نیاربانب  تسیچ . نآ  هک  یهد  خـساپ  ینک و  اطعا  لعفلاب  تروص  هب  کـنیا 
بلط و  هجیتن ، هب  تبسن  تسا  مل »  » لعفلاب بلط  نامه  اجنیا  رد  مل »  » بلط سپ  تسیچ ،؟

387 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا نشور  دشاب  لوهجم  طسوا  دح  رگا  تسیچ ، طسوا  دح  هکنیا  زا  لعفلاب  شسرپ  اما  طسوا . دح  هب  تبسن  تسا  ام »  » يهوقلاب

. قالطإلا یلع  دوجوملا  هب  ینعی  لکلاب » دوجوملا   » و اّم .» ائیش   » دوجوملا ینعی  ءزجلاب » دوجوملا   » لوألا ملعملا  لوقف  ( 622)
روطهب دوجوم  ینعی  لـکلاب » دوجوم   » زا وا  روـظنم  و  دراد ، ار  یفـصو  هک  تسا  يدوـجوم  ءزجلاـب » دوـجوم   » زا لوا  مّلعم  روـظنم  ( 622)

534 قلطم .
. ایجراخ اضرع  وأ  اّیتاذ  اضرع  وأ  عوضوملل ، ای  رهوج  ائیش  امإ  اّم  ائیش   » دوجوملا و  ( 623)

. تسا یجراخ  ضرع  ای  تسا و  یتاذ  ضرع  ای  تسا ، عوضوم  يارب  يرهوج  ای  تساراد ، ار  یفصو  هک  يدوجوم  و  ( 623)
؟ هلالا وأ  دوجوم  ثلثملا  له  انلوق  لثم  دوجوم ؟ هسفن  له  بولطملا  ءیـشلا  قالطإلا  یلع  دوجوملاب  ینعأ  لّوألا : مّلعملا  لوقی  مث  ( 624)

الوأ ام  ضراع  دوجو  نع  ثحبی  امنإ  هنإف  ءیشلل ، ببـس  هلالا  له  وأ  اذک ؛ ثلثملا  له  امأ  و  عوضوملا . سفن  دوجو  نع  ثحبی  امنإ  اذهف 
. ام ائیش  دوجوملا  وه  اذه  و  قح .

ایآ هکنیا  دننام  دوشیم ، هدیسرپ  نآ  ّتیدوجوم  هک  تسا  يزیچ  قالطالا  یلع  دوجوم  زا  نم  دوصقم  دیوگیم : لوا  ملعم  سپس  ( 624)
ادـخ ایآ  ای  تسا ، ناـنچ  نینچ و  ثلثم  اـیآ  هکنیا  اـّما  و  دـنکیم . ثحب  عوضوم  سفن  دوجو  زا  نیا  و  تسا ؟ دوجوم  ادخ 535  ای  ثلثم 

. دراد ار  یفصو  هک  تسا  يدوجوم  نامه  نیا  و  دنکیم ، ثحب  یقحال  ای  ضراع  دوجو  زا  تسا ، يزیچ  ببس 
هنأل هجوب ، ءیـشلا  ام  نع  ثحب  ّمّللا  بلطم  نأ  و  ءیـشلا . ام  یلإ  ءیـشلا و  له  یلإ  عجرت  ةوقلاـب  بلاـطملا  نأ  اذـه  نم  ناـب  دـقف  ( 625)

. طسوألا ام  ینعمب  ةوقلاب 
و دنراد . تشگزاب  ام »  » و له »  » هب هوقلاب  بلاطم ، هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  ( 625)

388 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
536 تسیچ ؟ طسوا  دح  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هوقلاب  نآ  اریز  تسا ، ام »  » بلطم زا  ثحب  یهجو  هب  مل »  » بلطم هکنیا 

املا ثحب  و ال  ةوقلاب ، املا  ثحب  وه  الا و  مللا  ثحب  وه  ءیـش  نیهاربلا  یف  سیل  هنأ  و  سکعنم ، اذه  نأ  ّنظ  نم  ساّنلا  نم  نکل  و  ( 626)
ام نع  ثحب  لک  سیل  هنإف  لطاب . رمأ  کلذ  لک  و  دودـحلا . یه  نیهاربلا  یف  طسوألا  نأ  ّنظ  نأ  یلإ  اذـه  يدـعت  و  مللا . ثحب  وه  الإ و 
لک و ال  اّدح . هب  باوجلا  نوکی  یتح  نیرخآلا  نیّدحلا  دـحأ  ۀـیئام  نع  ثحبلا  وه  طسوألا  وه  امع  ثحبلا  سیل  اضیأ  و  طسوألا . نع  وه 

- بجاولا سفن  ام  هجوب  یه  اهـسفنا و ال  یف  رومأل ال  ۀبجوملا  للعلا  ّنإف  ةروص : وأ  ةدام  وأ  لصف  وأ  سنج  وأ  دح  وهف  ۀبجوم  ۀـلع  وه  ام 
. ةّدام ةروص و ال  ال 
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، دوـش ثحب  مل »  » بلطم نیهارب  رد  اـج  ره  هک  يوـحن  هب  تسا ، حیحـص  مه  بلطم  نیا  سکع  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یـضعب  نکل  ( 626)
رتارف مه  نیا  زا  ار  اـپ  یتـح  تسا . ثحب  دروـم  مه  مل »  » بلطم دوـش ، ثحب  اـم »  » بلطم اـجره  و  تسا ، ثحب  دروـم  اـم »  » بـلطم هوقلاـب 

هک تسین  روطنیا  اریز  تسا . لطاب  يروما  اهنامگ  نیا  مامت  دنتـسه . دودح  نامه  نیهارب  رد  طسوا  ّدح  هک  دـناهدرک  نامگ  هتـشاذگ و 
ثحب زا  تسا  ترابع  طـسوا  ّدـح  تیهاـم  زا  ثحب  هک  تسین  روطنیا  نینچمه  دـشاب . طـسوا  ّدـح  يهراـبرد  ثحب  وه » اـم   » زا یثحب  ره 

، تسا هدننکباجیا  تلع  هک  هچنآره  و  دـشاب . ّدـح  زا  ترابع  نآ  باوج  هکنیا  ات  دـشاب ، رگید 537  ّدـح  ود  زا  یکی  تیهام  يهرابرد 
هـسفن یف  ءایـشا  هن  روما  نیا  و  دننکیم ، باجیا  ار  يروما  هک  یللع  اریز  دـشاب : تروص  ای  هدام  ای  لصف  ای  سنج  ای  دـح  هک  تسین  نینچ 

538 دنشاب . هدام  تروص و  دنناوتیمن  دناناسکی ، للع  دوخ  اب  یهجو  هب  هن  دنتسه و 
سنجلا نإف  ءیـش : یف  ءیـشل  ابجوم  ائیـش  هدجن  لب  ادح ، ةروص و ال  ةدام و ال  سیل  ام  نیهاربلا  یف  طاسوألا  نیب  دـجن  ام  اریثک  و  ( 627)

کلذ نأ  یلع  نکی  مل  نإ  و  طسوتملا - سنجلا  هیلع  لمحی  اـم  لـک  یف  لـب و  رخـآلا ، عّونلا  یف  یلعـألا  سنجلا  دوجو  بجوی  طـسوتملا 
تملع امک  ۀّلع  ریغ  باجیإ  بجوی  اضیأ  و ال  ةدام . ةروص و ال  ربکألا و ال  ّدـح  وه  سیل  و  ۀـلعلا ؛ باجیإ  طسوتملا - سنجلا  عون  ءیـشلا 

. ملعتس وأ 
دودح نیا  هکلب  دنادح ، هن  تروص و  هن  و  هدام ، هن  نیهارب  طاسوا  دودح  زا  يرایسب  ( 627)

389 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ار یلعا  سنج  دوجو  طسوتم  سنج  هک  روطنامه  دـنکیم : باجیا  ار  يرگید  زیچ  رد  يزیچ  توبث  هک  دنتـسه  يزیچ  زا  ترابع  طاسوا 

طـسوتم سنج  عون  زیچ  نیا  دـنچره  دوشیم - لمح  نآ  رب  طـسوتم  سنج  هک  هچنآره  رد  هکلب  دـنکیم ، باـجیا  تاـبثا و  ریخا  عون  رد 
سنج نیا  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، باـجیا  ریخا  عوـن  رد  یّلع  باـجیا  وـحن  هب  ار  یلعا  سنج  طـسوتم ، سنج  اـهنیا  يهـمه  رد  دـشابن -

ریغ باجیا  اجنیا  رد  طسوتم  سنج  باجیا  هک  تسین  روطنیا  نینچمه  تسا . تروص  هن  هدام و  هن  تسا و  ربکا  يارب  يّدـح  هن  طـسوتم 
539 تسناد . یهاوخ  نیا  زا  دعب  ای  یتسناد  البق  هک  روطنامه  دشاب ، یّلع 

ثلثملا نوک  نإف  دـح . ـال  لـصف و  ـال  اـهل و  سنجب  تسیل  اـهنع  ۀـجراخ  یه  و  صاوخلا ، نم  ریثکل  ۀـّلع  وه  صاوخلا  نم  ریثک  و  ( 628)
اسنج و ۀفّصلا - کلتب  هطخ - نوکی  نأ  ریغ  نم  نیتمئاقل  ۀیواسم  هایاوز  نوک  بجوی  ةروکذم ، ۀفص  یلع  هنع  جراخلا  هطخ  نوکی  ثیحب 

. ةروص ةّدام و ال  و ال  نیتمئاقل ، ۀیواسم  هایاوز  نوکل  تاّذلا  یف  الخاد  الصف  ال 
سنج و هدوب و  جراـخ  دوخ  تـالولعم  زا  لـلع  نیا  و  تسا ، رگید  صاوخ  زا  يرایـسب  ّتلع  ّصاوـخ ، زا  يرایـسب  رگید  يوـس  زا  ( 628)
ود اب  ثلثم  يایاوز  ندوب  يواسم  هک  تسا  یتفص  نالف  ياراد  نآ  زا  هدش  جراخ  طخ  ثلثم  رد  الثم ، دنتـسین . دوخ  تالولعم  دح  لصف و 
اب ثلثم  يایاوز  ندوب  يواسم  تاذ  رد  هک  دشاب  یلصف  ای  سنج  تفـص - نآ  اب  طخ - نیا  هکنآ  نودب  دنکیم ، تابثا  باجیا و  ار  همیاق 

. دشاب نآ  تروص  ای  هدام  ای  هدوب ، لخاد  همئاق  ود 
مکح اذکه  و  ۀبجوم . ۀلعاف و  اللع  لب  ءیـشلا ، رهوج  یف  ۀـلخاد  اللع  ادودـح و ال  تسیل  ۀـیناهربلا  طاسوألا  نم  ریثک  کلذـک  و  ( 629)

نأ زوجی  دـق  ناک  نإ  و  ۀبـشخلا . قارتحا  تابثإ  یف  طسوأ  دـح  لعجت  دـق  اهنإف  رانلا  ۀّـسامم  اذـکه  و  فوسکلل . طسولا  یف  ضرألا  ماـیق 
لاقی مودقلا ال  نأ  امک  اهنم . ۀلومعملا  لوصفلا  لمحت  لب  لمحت ، لوصف ال  ءازجأ  اهنأ  یلع  ۀهج - نم  الوصف  ۀـبجوملا  للعلا  هذـه  لعجت 

. ۀنوفع نم  لب  ۀنوفع ، یمحلا  نإ  لاقی  و ال  دیدح ، نم  لب  دیدح ، هنإ 
دننام دنتـسه . هدننکباجیا  یلعاف و  للع  هکلب  دنتـسین ، ءیـش  رهوج  رد  لخاد  للع  دودـح و  یناهرب  طاسوا  زا  يرایـسب  نینچمه  ( 629)

عقاو طسوا  ّدح  الثم ، بوچ ، قارتحا  تابثا  رد  یهاگ  هک  شتآ  اب  سامت  دننام  و  فوسک . رد  نیمز  نتفرگ  رارق  طسو  رد  مکح 
390 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اهنیا هک  راـبتعا  نیا  هب  دـنوش - هتفرگ  رظن  رد  لوصف  ناونع  هب  یتهج  زا  هبجوم  لـلع  نیا  هک  تسا  زیاـج  یهاـگ  دـنچره   540 دوشیم .
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دروم رد  ـالثم  هک  روطناـمه  ددرگیم . لـمح  دوشیم  هتخاـس  اـهنیا  زا  هک  یلوصف  هکلب  دـندرگیمن ، لـمح  دنـشابیم و  لوصف  ءازجا 
هکلب تسا  تنوـفع  بت ، هک  دوـشیمن  هتفگ  اـی  و  تسا ، نهآ  زا  نآ  هک  دوـشیم  هتفگ  هکلب  تسا  نهآ  نآ  هک  دوـشیمن  هـتفگ  شکچ 

. تسا تنوفع  زا  یشان  هک  دوشیم  هتفگ 
دوجّولا و للع  یه  ۀـلعافلا  للعلا  نإف  طـقف . ۀّیّـصاخ  لوصف  ءازجأ  لـب  لوصفلا ، صخأ  یه  تاّذـلل  ۀـمّوقم  لوصف  ءازجأ  تسیل  و  ( 630)

دوجولا للع  امأ  و  ۀیهاملل . اللع  نوکت  یتلا  یه  لوصف - ءازجأ  وأ  ۀیقیقح ، الوصف  وأ  تناک  اسانجأ  دـحلا - ءازجأ  و  ۀـیهاملل . اللع  تسیل 
موسرلا یف  لخدـت  لب  دودـحلا ، یف  تایاغلا - لعاوفلا و  یه  و  دوجولا - للع  لخدـت  ـال  کلذـل  و  ۀـیهاملل . ـاللع  نوکت  نأ  بجی  سیلف 
ثدحم ّلک  ثدحم  ثدحم و  لک  ثودح  ملعن  انکل  دودحلا  یف  لخدت  دوجولل  ۀبجوملا  للعلا  عیمج  تناک  ول  و  دودـحلا . ماقم  ۀـمئاقلا 

. هّدح نم 
ار ءایـشا  صاوخ  هک  دنتـسه  یلوصف  ءازجا  طقف  هکلب  دنتـسین ، دنـشاب ، یقیقح  لوصف  هک  تاذ ، مّوقم  لوصف  ءازجا  للع ، نیا  هتبلا  ( 630)

ءازجا ای  یقیقح  لوصف  ای  سانجا ، هکنیا  زا  معا  دـح - ءازجا  و  تیهاـم . لـلع  هن  دنتـسه  دوجو  لـلع  یلعاـف  لـلع  اریز  دـننکیم . یفرعم 
للع یلعاف و  للع  هک  دوجو - للع  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب . تیهام  للع  هک  تسین  بجاو  دوجو  للع  اما  و  دناتیهام . للع  دنـشاب - لوصف 

رد لخاد  دوجو  للع  هک  دوب  انب  رگا  دنوشیم . لخاد  دنادودح  ماقم  مئاق  هک  موسر  رد  هکلب  دـنوشیمن ، لخاد  دودـح  رد  دنـشاب - ییاغ 
. میتسنادیم نآ  دح  قیرط  زا  ار  ثداح  رما  ره  ثدحم  ثداح و  رما  ره  ثودح  ام  هک  دوب  نیا  شاهمزال  تروص  نآ  رد  دنشاب ، ّدح 

سیل نذإف  رومألا . کلت  نم  ءازجأ  دودحلا  کلت  سیل  رومأل  ۀبجوم  للع  یه  ام  نیهاربلا  یف  یطسولا  دودحلا  نم  نوکی  دق  نذإف  ( 631)
مـسرلا دحلا و  دحلاب  ینعی  نوکی  نأ  الإ  مهللا  اهؤازجأ ، یطـسو و  ادودح  دودحلا  نوکت  دق  ناک  نإ  و  ّدح ، ءزج  وأ  ادح  طسوأ  دح  لک 

. موسرلا یف  لخدی  امم  اهب  ۀصصخم  وأ  قالطإلا  یلع  ۀصاخ  ءیشلل  ۀبجوملا  للعلا  نوکتف  اعم 
391 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لخاد هن  روما  نیا  هک  دننکیم  باجیا  ار  يروما  هک  دنتـسه  ياهبجوم  للع  نیهارب  یطـسو  دودـح  یهاگ  هک  دـش  نشور  نیاربانب  ( 631)
یش دح  ءازج  ای  ءیـش  دودح  یهاگ  دنچره  تسین ، دح  ءزج  ای  ّدح  یطـسوا  ّدح  ره  سپـس  دنـشابیم . اهنآ  ءازجا  هن  دنایـش و  ّدح  رد 

مـسر دح و  زا  معا  ّدح ، زا  تسا  ءیـش  دح  هشیمه  طسوا  دح  دنیوگیم  هک  یناسک  دوصقم  هکنیا  رگم  دریگیم ، رارق  طسوا  ّدـح   541
موسر رد  دوش  هداد  صاصتخا  ءیش  هب  ای  دشاب  ءیش  صوصخم  هکنیا  زا  معا  قلطم  روطهب  ءیش  يهبجوم  للع  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

. دوشیم لخاد 
. ءیش لیبقلا  اذه  نم  مزلی  مل  ربکألا  نم  صخأ  طسوألا  دحلا  ناک  اذإ  امأ  و  ( 632)

. نیرخآلل هلوقن  ام  اضیأ  مزلی  و  رغصألل . ادح  كانه  نوکی  طسوألا  نإ  اولوقی  نأ  ذئنیح  مهل  امنإ 
نافلاخم تروص  نیا  رد  دیآیمن . مزال  اجنآ  رد  نانخـس  نیا  زا  کی  چـیه   542 دشاب ، صخا  ربکا  ّدـح  زا  طسوا  دـح  هاگره  اما  ( 632)

باوج رد  هک  میئوگیم  ار  یبلاطم  نامه  اهنآ  باوج  رد  ام  تسا و  رغـصا  ّدح  ّدـح »  » اجنیا رد  طسوا  ّدـح  هک  دـنیوگب  دـنناوتیم  طقف 
543 میاهتفگ . نارگید 

دوجو بلطی  نأ  لاحملا  نم  نأل  کلذ  و  الهس . رمأ  ءایشألا  كاردإ  نوکی  ناکل  اهریغ  یطسولا ال  دودحلا  یه  دودحلا  تناک  ولف  ( 633)
کلذ ال لعفن  امکف  طقف . همسرف  الإ  و  هّدح ، مهفن  نأ  انیلع  ام  لوأف  دح  هل  ناک  نإف  هظفل . نم  مهفی  يذلا  ام  ملعی  عوضومل و ال  لومحم 

انل موقی  ثلثملا - وه  و  رغصألا - یلإ  هفیـضن  نیتمئاقل و  ةاواسملا  دح  مهفن  امک  هنإف  رغـصألل . هدوجو  مهفن  نأ  یف  لغـش  ریثک  انیلع  یقبی 
دق و  اهیف . ةاواسملا  ۀفرعم  انل  حرـشنیف  رظانتلا ، یلع  عالـضألا  ییواستم  نیثلثم  یلإ  هفیـضن  ةاواسملا و  دـح  مهفن  امک  و  هنم . نهربی  طسوأ 
ّدح انملع  دق  نوکن  و  نایواستم ، نیثلثملا  نأ  انملع  اهانرـضحأ  اهانیطعأ و  اذإ  ۀیرورـض  يرخأ  طاسوأ  یلإ  جاتحی  لب  حلفی  الف  اذه  لعفی 

. امهب انملع  عفنی  مل  کلذ و  لبق  ثلثملا  ّدح  يواستلا و 
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تسا رطاخ  نیدب  نیا  544 و  دوبیم . یناسآ  رما  ءایـشا  كاردا  تروص  نآ  رد  دوب  یطـسو  دودح  زا  ترابع  دودـح  هچنانچ  رگا  ( 633)
يدـح موهفم  نآ  رگا  و  مینادـن . ار  ود  نیا  یظفل  ینعم  اـم  یلو  دـشاب  اـم  بولطم  یعوـضوم  يارب  یلوـمحم  دوـجو  هک  تسا  لاـحم  هک 

هک يراک  لوا  تشاد ،
392 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

میداد ماجنا  ار  راک  نیا  هکنیا  ضحم  هب  میمهفب . ار  نآ  مسر  دیاب  تشادن  ّدح  رگا  و  میمهفب . ار  نآ  دح  هک  تسا  نیا  میهدب  ماجنا  دیاب 
همئاق و ود  تاواسم  دـح  نتـسناد  ضحم  هب  هچنانچ  میرادـن . تسا  تباث  رغـصا  يارب  ربکا  هکنیا  مهف  كرد و  يارب  ینادـنچ  راـک  رگید 

ّدح نتـسناد  ضحم  هب  ناسنیمه  هب  دوشیم . مامت  ناهرب  دوشیم  لصاح  ام  يارب  طـسوا  دـح  ثلثم - ینعی  رغـصا - دـح  هب  نآ  يهفاـضا 
و دـشیم ؛ نشور  ام  يارب  ثلثم  ود  نآ  تاواسم  تسا ، يواسم  کـیهبکی  اـهنآ  عالـضا  هک  یثلثم  ود  هب  نآ  ندرک  هفاـضا  تاواـسم و 

تابثا ام  يارب  ات  میراد  جایتحا  اترورـض  يرگید  طاسوا  دودـح  هب  و  میریگیمن ، هجیتن  یلو  میهدیم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  ام  هکنآ  لاـح 
ثلثم ود  نآ  يواـست  زا  اـم  یهاـگآ  يارب  نیا  یلو  مینادیم  ار  ثلثم  دـح  يواـست و  دـح  یهاـگ  اـم  و  دـناییواستم ؛ ثلثم  ود  هک  دـننک 

. دنکیمن تیافک 
. ریغ ّدحلا ال  نم  يذلا  ءیشلا  هنأ  و  ناهربلا ، مساب  هیونتلا  اهب  نوموری  یتلا  فراخزلا  سنج  نم  لیواقأ  هذهف  ( 634)

ءیـش ّدـح  زا  طقف  ناهرب  دـنهد  ناشن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ناـهرب  نداد  هولج  ّمهم  يارب  هک  تسا  یفرخزم  نانخـس  نانخـس ، نیا  ( 634)
. دوشیم لیکشت 

و ربکألل ، دحلاک  هب  یتأی  امم  طسوألا  نوکیف  دودـحملل ، دـحلا  دوجو  یلع  ناهربب  یتأی  هنأ  همالک  للخ  یعدـی  ءالؤه  نم  ریثک  و  ( 635)
. ّدحلا نیب  هنأ  هدنع  و  دحلا ، ریغ  نّیب  نوکیف  دح ، ریغ  رغصألل  اضرع  الإ  ربکألا  نوکی  و ال  رغصألل ، ربکألا  دوجو  وه  هنیبی  يذلا  نوکی 
نیا رد  دنروآیم و  دودـحم  ّدـح  دوجو  رب  یناهرب  اهنآ  هک  دـننکیم  تابثا  نینچ  ار  دوخ  مالک  فالتخا  دارفا  نیا  زا  يرایـسب  و  ( 635)
ربکا و  تسا ، رغـصا  يارب  ربکا  دوجو  دننک  نایب  دنهاوخیم  هک  ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  دنهدیم ، رارق  ربکا  دح  ّدح  ار  طسوا  دح  ناهرب 

هک دنراد  نامگ  دننکیم و  نایب  تسا  دح  ریغ  هک  ار  هچنآ  یناسک  نینچ  نیاربانب  تسا ؛ ّدح  زا  ریغ  نیا  رغـصا و  يارب  یـضرع  زج  تسین 
. دناهدرک نایب  ار  ّدح 

ّدـحلا و طسوتب  الإ  مسر  وأ  دـح  هل  ربکأ  ّدـح  تابثإ  ۀـقیقحلا  یف  نکمی  هنأ ال  وه  و  هنّقیتن ، هملعن و  نأ  بجی  ائیـش  اـنهاه  نأ  یلع  ( 636)
دح نکی  مل  ام  هنإف  لعفلاب : وأ  ةوقلاب  مسّرلا 

393 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
طسوألا دحلا  وه  هنأ  یلع  کلذ  سیل  هنکل  بولسمب ، وه  سیلف  ابولسم  نکی  مل  ام  و  بجومب ، وه  سیلف  ءیـشلل  ابجوم  همـسر  وأ  ءیـشلا 

اذه لعج  اذإ  هنإ  و  اذک ، ۀیددع  ۀبـسن  یلع  مغنلا  نوک  وه  قافتالا  دـح  نإ  مهتلثمأ  یف  لیق  ام  قح  هنإف  هریغ . یلإ  ۀـجاح  يذـلا ال  یفاکلا 
نأ کلذ  نم  بجی  سیل  هنکل  طسوأ . دـح  هنیعب  وه  قاّفتالل  ۀلـصفم  ۀـیهام  وه  يذـلا  ءیـشلا  نوکیف  ۀـقفتم ؛ مغنلا  نأ  جـتنأ  طسوأ  ادـح 

انکل ال دحلا ، اذه  اهل  دوجوم  مغنلا  هذه  نأ  انل  امولعم  ناک  ول  هنإف  طسوتلا . اذـه  لثمب  الإ  ناهربلا  نوکی  هنأ ال  وأ  طسوتلا ، اذـه  کیفکی 
طـسوتب عفتنن  الف  دودحملا ، لمح  انیلع  لکـشی  امک  دـحلا  لمح  انیلع  لکـشی  رومألا  رثکأ  یف  نکل  و  قافتالا ، اهل  دوجوم  اهنأ  یف  کشن 

اهیلع لدی  یتلا  ۀلمجلا  جاتنإ  یلإ  اهتیدأت  لبق  دحلا  دوجو  جاتنإ  یلإ  اهطیـسوتب  يدأتی  ۀـلاحم  يرخأ ال  رومأ  طسوت  یلإ  جاتحن  لب  دـحلا ،
هنم جتنأ  مث  ربکألل  یقیقح  ّدـح  هیف  طّسو  طق  اناهرب  يرت  تسلف  دودـحلل . دودـحلا  ریغ  ارومأ  نوکت  طئاسولا  کلت  نکل  دودـحملا . مسا 

دوجو ام  یلع  الإ  ءیـش  یلع  اناهرب  دجن  انک  ام  ّدحلا ، هطـسوأ  يذلا  ینعأ  طقف : اذه  وه  ناهربلا  ناک  ول  و  رغـصألا . یلع  دودـحملا  لمح 
ّدح طسوألا  اولعج  نإ  کلذـک  و  ءایـشألا . هذـه  لاثمأ  لقأ  ام  و  یفخ ، ربکألا  ّدـحلا  سفن  دوجو  و  رهاظ ، هیف  رغـصألل  ربکـألا  ّدـحلا  ّدـح 

. مهتلثمأ یف  کلذ  يرجی  املق  و  رغصألل ،
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دح تاـبثا  تقیقح  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  میراد ، نیقی  نآ  رب  هتـشاد و  لوبق  ار  نآ  اـم  هک  تسا  یبـلطم  اـجنیا  رد  نیا  رب  هوـالع  ( 636)
ینامز ات  اریز   545 میریگب : کمک  نآ  مسر  دح و  زا  لعفلاب  ای  هوقلاب  روطب  هکنیا  رگم  درادن  ناکما  تسا  مسر  ای  ّدح  ياراد  هک  يربکا 

، دوشن بلـس  يزیچ  زا  يزیچ  دـح  هک  ینامز  ات  و  دوشیمن ، تابثا  مه  زیچ  نآ  دوخ  دوشن ، تابثا  زیچ  نآ  رب  نآ  مسر  اـی  يزیچ  دـح  هک 
يزاین تسا و  طسوا  ّدح  نامه  ربکا  ّدح  فرعم  ّدح و  هک  تسین  ینعم  نیدـب  بلطم  نیا  نکل  دوشیمن ، عقاو  بولـسم  مه  زیچ  نآ  دوخ 

نیب هکنیا  زا  تسا  ترابع  قافتا »  » ّدح هک  تسا  قح  نخـس  نیا  دناهدز  هدع  نیا  هک  ییاهلاثم  نایم  رد  و  درادـن . دوجو  يرگید  زیچ  هب 
رد و  دناقفتم ، اههمغن  هک  دهدیم  هجیتن  دوش  هداد  رارق  طسوا  ّدح  ناونع  هب  بلطم  نیا  یتقو  و  دشاب ، رارقرب  يددـع  تبـسن  نالف  اههمغن 

یطسوا ّدح  نینچ  هک  تسا  ینعم  نیدب  هن  بلطم  نیا  نکل  دریگیم  رارق  طسوا  دح  انیع  تسا ، قافتا »  » یلیـصفت تیهام  هک  هچنآ  اجنیا 
هک دشاب  مولعم  ام  يارب  رگا  الثم  دوشیم . لیکـشت  یطـسوا  ّدـح  نینچ  زا  یناهرب  ره  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هن  دـنکیم و  تیافک  هراومه 
هک روطنامه  ارثکا  نکل  مینکیمن ، کش  اهنآ  يارب  قافتا »  » ندوب دوجوم  رد  تروص  نیا  رد  تسا ، دوجوم  اـههمغن  نیا  يارب  دـح  نیا 
ّدح هب  راچان  هکلب  میربیمن ، يدوس  ّدح  نداد  رارق  طسوا  ّدح  اب  و  تسا ، لکشم  ام  يارب  مه  دح  لمح  تسا  لکـشم  دودحم 546  لمح 

رارق طسوا 
394 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ّدح دوجو  جاتنا  هب  دراد  تلالد  دودـحم  رب  هک  ياهلمج  جاتنا  زا  لـبق  اـهنآ  نداد  رارق  طـسوا  دـح  اـب  هک  میراد  زاـین  يرگید  روما  نداد 
دح نآ  رد  هک  داد  ناـشن  ار  یناـهرب  ناوتیمن  نیارباـنب  دنارغـصا . ربـکا و  دـح  ود  دودـح  زا  ریغ  يزیچ  رگید ، روـما  نیا  نکل  میزادرپـب .

ینعی دوب : نیا  طقف  ناهرب  رگا  و  دـشاب . هدـش  جاتنتـسا  رغـصا  رب  دودـحم  لمح  قیرط  نیا  زا  دـشاب و  هتفرگ  رارق  طسوا  دـح  ربکا  یقیقح 
دوجو هک  يزیچ  رب  رگم  میدرکیمن  ادیپ  يزیچ  رب  یناهرب  چیه  ام  تروص  نیا  رد  تفرگیم ، رارق  طسوا  دح  ناهرب ، رد  ربکا  ّدح  ّدـح » »

و دوشیم . تفای  تردنهب  يزیچ  نینچ  لاثما  547 و  دشاب ؛ یفخ  ربکا  ّدح  سفن  دوجو  دشاب و  رهاظ  نآ  رد  رغـصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح  ّدح » »
. دوشیم تفای  مک  یلیخ  يزیچ  نینچ  نانآ  ياهلاثم  نیب  رد  و  دنهد ، رارق  رغصا  ّدح  ّدح »  » ار طسوا  دح  رگا  تسا  روطنیمه 

فیک هنأ  یلع  اّولدی  نأ  مهیلع  رسعی  ۀلمجلاب  و  تلعفل . نونظلا  بسحب  نوکی  امنإ  ۀقیقحلاب و  نوکی  اذه ال  نأ  نّیبا  نأ  تئش  ول  و  ( 637)
میلعتلا بیترت  یلإ  عجرن  و  ۀـقّفلملا . لیواقوألا  هذـهب  ّرتغن  فصنن و ال  نأ  نذإ  بجیف  صخأ . طـسوتمب  معأ ، هلومحم  بولطم  یلع  نهربی 

. لوألا
. میدرکیم ار  راک  نیا  نظ ، نامگ و  بسح  هب  تسا  ینایب  هکلب  تسین  یقیقح  نایب  دراوم  نیا  هک  مینک  تاـبثا  میتساوخیم  رگا  و  ( 637)

لومحم هک  دوشیم  هماقا  یبولطم  رب  ّصخا  طسوا  دح  طسوت  ناهرب  هنوگچ  هک  دننک  تابثا  دنناوتیم  یتخس  هب  هدع  نیا  یلک ، روطهب  و 
. میدرگزاب لوا  میلعت  بیترت  هب  کنیا  میروخن . ار  نانخس  نیا  لوگ  میهدب و  فاصنا  دیاب  ام  نیاربانب   548 تسا . معا  نآ 

نوکی امنإ  نیقیلا  نأ  انیب  انأل  ناهربلا ، یف  ۀـلخاد  یهف  ءیـشلا ، تاذـل  ۀـموقم  اهنأل  دـحلا  یف  ۀـلخاد  ۀـیهاملل  ۀـیتاذلا  للعلا  نـأل  و  ( 638)
، ربکألا ّدحلا  ّدح  طسوألا  ّدحلا  یف  انیطعأ  اذإ  و  الوأ . هانرکذ  يذلا  هجولا  دـعب  وه  ام  نع  ام  هجوب  ام  ثحب  وه  مل  نع  ثحبلا  و  اهتفرعمب .

. ببّسلا یلع  انللد  ذإ  انهرب  طقف  عوضوملل ، دوجولا  نّیب  ناک  و 
نایب ـالبق  اریز  دـناناهرب ، رد  لـخاد  لـلع ، نیا  سپ  تسا ، ءیـش  تاذ  مّوقم  اریز  تسا ، ّدـح  رد  لـخاد  تیهاـم  یتاذ  لـلع  نوچ  ( 638)
تسا یهجو  زا  ریغ  هجو  نیا  تسا و  وه » ام   » زا ثحب  یهجو  هب  وه » مل   » زا ثحب  و  دوشیم . لصاح  للع  نیا  نتخانش  اب  نیقی  هک  میدرک 

رکذ ادتبا  هک 
395 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نیا رد  دشاب ، دوجولا  نّیب  عوضوم  يارب  رما  نیا  و  میهدـب ، تسد  هب  طسوا  دـح  رد  ار  ربکا  دـح  فیرعت  ّدـح و  ام  هاگره  549 و  میدرک .
. میاهداد ناشن  ار  دودحم  هب  ملع  ببس  اریز  میاهدرک ، هماقا  ناهرب  ام  تروص 
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لاقیف رمقلا ؟ فوسک  ناک  مل  لاقی : نأ  هلاثم  اندّدح . دقف  ءیـشلا  لوق  یف  اداریإ  ۀیتاذلا  ۀّلعلا  وه  يذلا  طسوألا  ّدـحلا  اندروأ  اذإ  و  ( 639)
: فوسکلا ۀیهام  وه  طسوألا  دحلا  و  فسکنی . رمقلا  نإف  کلذک  ناک  املک  و  ءوضلا . بجتحاف  سمشلا  نیب  هنیب و  تطسوت  ضرألا  نأل 

هذه تقّفتا  مل  لیق  اذإ  کلذک  و  سمّشلا . ینعأ  ءوضلا - دیفم  نیب  هنیب و  ضرألا  طسوتل  رمقلا  ءوض  ءاحمنا  وه  رمقلا  فوسک  ۀّیهام  نأل 
یف يذلا  قافتالا  ۀیهام  هنیعب  اذهف  نیددعلا . دحأ  لثم  لعفلاب  وأ  ةوقلاب  اهیف  توافتلا  ۀیددع ، ۀبـسن  امهنیب  نأل  لیق  ۀمغنلا ؟ هذه  عم  ۀـمغنلا 
یف هلوخد  انهاه  دـحلا  یف  لخاد  نذإ  طسوألاف  ۀـئیهلا . هذـهب  ۀـیددع  ۀتبـسن  ببـسب  سحلا  دـنع  نیتوص  فـالتئا  مغنلا  قاـفتا  نـأل  مغنلا :
هنم بستکنف  ۀیـسح  ةدهاشم  ول  ضرألا و  طسوتب  رمقلا  فاسکنا  ۀئیه  دهاشن  انک  ول  انأ  يرت  الأ  طسوألا . بلطی  مل  نع  ثحبلا  و  ناهربلا ،

؟ فوسکلا ۀلع  اندجو  انک  ذإ  الطاب : مل  نع  ذئنیح  انثحب  ناکل  ایلک  املع  ناهربلا  نود  ۀبرجتلاب 
. سایقلاب هایإ  بلطن  امنإ  نحنف  هجولا  کلذ  نم  هدجن  مل  اذإ  کلذکف 

.: میاهدرک فیرعت  دـیدحت و  ار  زیچ  نآ  عقاو  رد  میروایب  يزیچ  فیرعت  يهراـبرد  تسا  یتاذ  تلع  هک  ار  یطـسوا  ّدـح  هاـگره  و  ( 639)
رد نآ  رون  هتفرگ و  رارق  دیـشروخ  نیب  هاـم و  نیب  نیمز  نوـچ  هک  دوـشیم  هتفگ  باوـج  رد  تسا ؟ هتفرگ  هاـم  ارچ  دوـشیم : هتفگ  ـالثم 

تیهام اریز  تسا : فوسک  تیهاـم  زا  تراـبع  طـسوا ، ّدـح  اـجنیا  رد  دریگیم . هاـم  دـشاب ، نینچ  تقو  ره  و  تسا ، هدـش  عقاو  باـجح 
یتقو روطنیمه  تسا . دیـشروخ  ینعی  رون  عبنم  نیب  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  رطاخ  هب  هام  رون  ندش  وحم  زا  تسا  ترابع  هام  فوسک 

و دراد ، دوجو  يددـع  تبـسن  اـهنآ  نیب  اریز  هک  دوشیم  هتفگ  باوج  رد  تسا ؟ قـفتم  همغن  نآ  اـب  همغن  نیا  ارچ  هک  دوـشیم  هتفگ  هک 
اههمغن رد  هک  تسا  ي  قاـّفتا »  » تیهاـم زا  تراـبع  اـنیع  نیا  و  تسا . قوـف  ددـع  ود  نیب  هک  تسا  یقرف  لـثم  اـنیع  همغن  ود  نیا  نیب  قرف 

رد طسوا  ّدـح  نیاربانب  روکذـم . يددـع  تبـسن  ببـس  هب  سح  دزن  توص  ود  فالتئا  زا  تسا  تراـبع  اـههمغن ، قاـفتا  اریز  دراد : دوجو 
طـسوت هام  فاسکنا  تیهام  رگا  دبلطیم . ار  طسوا  دح  مل »  » زا ثحب  و  تسا ، لخاد  ناهرب  رد  هک  روطنامه  تسا  لخاد  ّدـح  رد  اجنیا 

نیا رد  میدرکیم  لصاح  یلک  ملع  هبرجت  اب  ناهرب  نودب  قیرط  نیا  زا  و  یـسح ، يهدهاشم  اب  طقف  دنچره  میدرکیم ، هدـهاشم  ار  نیمز 
تلع تروص  نیا  رد  ام  اریز  دوبیم : لطاب  مل »  » زا ثحب  تروص 

396 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. مینکیم وجتسج  بلط و  سایق  قیرط  زا  ار  نآ  میباییمن ، ار  فوسک  تلع  فیرط  نیا  زا  یتقو  نیاربانب  میدوب . هتفای  ار  فوسک 

. کلذ نم  عقو  ام  بلط  یف  عفاّنلا  وه  مّللاب  بولطملا  نذإف  ( 640)
. تسا عفان  هدرک  ادیپ  عوقو  هک  هچنآ  بلط  رد  مل »  » اب بولطم  نیاربانب  ( 640)

و ناهربلا - بلط  وه  و  مللا - بلط  ۀـکراشم  رکذ  نم  فلـس  امیف  مّهوتی  دـق  ناک  نإ  و  ادـح ، انیطعأ  دـقف  اناهرب  انیطعأ  اذإ  سیل  و  ( 641)
سیل و  ادح ، انیطعأ  اناهرب  انیطعأ  اذإ  انأ  و  ةدحاو ، ۀهج  نم  دحاو  ءیـش  یلع  ناموقی  دق  دـحلا  ناهربلا و  نأ  دـحلا ، بلط  وه  و  ام ، بلط 

: هوجو نم  کلذک 
يهرابرد هتـشذگ  بلاطم  زا  دـنچره  میاهدرک ، حرطم  مه  ار  ّدـح »  » عقاو رد  مینکیم ، هماقا  ناهرب  هاگره  ام  هک  تسین  روطنیا  اما  ( 641)

ناهرب و هک  تسا  هدش  مهوت  نینچ  تسا ، ّدـح  بلط  زا  ترابع  هک  ام ،»  » بلط و  تسا - ناهرب  بلط  زا  ترابع  هک  مل -»  » بلط تکراشم 
دنچ زا  یلو  تسا ؛ هدش  اطعا  مه  ّدح  عقاو  رد  دوش ، ناهرب  هماقا  هاگره  هکنیا  دنوشیم و  هماقا  دـحاو  تهج  زا  دـحاو  زیچ  کی  رب  ّدـح 

: درادن تّحص  یبلطم  نینچ  تهج 
. بلسی دق  لب  هنهربم  یلع  بجوی  ناهرب  لک  سیل  و  دودحمل ، یباجیإ  وهف  دح  لک  نأ  اهلوأ  ( 642)

بلـس یهاگ  هکلب  دـنکیمن  باجیا  بولطم  رب  ار  يزیچ  یناهرب  ره  اـّما  تسا ، یباـجیا  دوخ  دودـحم  يارب  يدـح  ره  هکنیا  لوا  ( 642)
. دنکیم

. هنهربم یلع  ایلک  ناهرب  لک  سیل  و  یلک ، هدودحمف  دح  لک  نأ  اضیأ  و  ( 643)
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. دودحملا ّدح  ءاطعإ  نهربملا  ناهرب  ءاطعإ  سیلف 
ءاطعا نامه  بولطم  دروم  رد  ناـهرب  ءاـطعا  نیارباـنب  تسین . هیلک  یناـهرب  ره  اـّما   550 تسا ، یّلک  يّدـح  ره  دودـحم  نـینچمه  ( 643)

. تسین دودحم  دروم  رد  دودح 
397 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ریغ یتاذلا  ضرعلا  و  ۀموقملا . تایتاذلا  نم  یطعی  ّدحلا  و  ارارم - انحضوأ  ام  یلع  ایتاذ - اضرع  ءیـشلل  یطعی  ناهربلا  نإف  اضیأ  و  ( 644)
ۀیواسم هاـیاوز  ثلثملا  نأ  یطعی  اـمنإ  ناـهربلا  نأ  هلاـثم  دـحلا . هیطعی  اـم  هنیعب  وه  ناـهربلا  هیطعی  اـم  نذإ  سیلف  ءیـشلا . دـح  یف  لـخاد 

لومحملا بجوی  لب  لومحملا ، ّدح  اضیأ  عوضوملا و ال  ّدح  ۀـتبلأ  ناهربلا  یطعی  و ال  ثلثملا . دـح  نع  جراخ  ینعملا  کلذ  و  نیتمئاقل .
. ءیش نع  هبلسی  وأ 

و دنکیم . اطعا  ار  مّوقم  تایتاذ  دح  یلو  دنکیم  اطعا  ار  ءیـش  یتاذ  ضرع  ناهرب  میاهداد  حیـضوت  اهراب  هک  روطنامه  نینچمه  ( 644)
الثم لاثم : دـنکیم . اطعا  دـح  هک  تسین  يزیچ  نامه  انیع  دـنکیم  اطعا  ناهرب  هچنآ  نیارباـنب  تسین . لـخاد  ءیـش  دـح  رد  یتاذ  ضرع 

ّدح ناهرب  هتبلا  و  تسا . جراخ  ثلثم  دـح  زا  ینعم  نیا  دـنکیم و  اطعا  تسا  يواسم  همئاق  ود  اـب  ثلثم  ياـیاوز  هک  ار  بلطم  نیا  ناـهرب 
551 دنکیم . بلس  يزیچ  زا  ار  نآ  ای  دنکیم  باجیا  ار  لومحم  هکلب  دنکیمن ، اطعا  ار  لومحم  دح  نینچمه  ای  عوضوم 

هنوک كاطعأ  عوضوملل  هدوجو  نم  کیطعی  ام  سفن  ناکف  ایـضرع  وأ  ایتاذ  الومحم  كاطعأ  اذإ  ناهربلا  دجت  مل  تیرقتـسا  اذإ  و  ( 645)
. اّدح هنوک  نع  الضف  ایضرع ، وأ  ایتاذ 

يارب ار  نآ  دوجو  دهد و  تسد  هب  ار  یضرع  ای  یتاذ  لومحم  رگا  هک  دیباییمن  ار  یناهرب  دینک ، ءارقتـسا  ار  ناهرب  دراوم  یتقو  و  ( 645)
. دنک اطعا  ار  نآ  ندوب  ّدح  هکنیا  هب  دسرهچ  دنک ، اطعا  زین  ار  نآ  ندوب  یضرع  ای  یتاذ  دنک ، اطعا  عوضوم 

ّدحب ءیش  نع  ائیش  بلسن  مل  و  ءیش ، یلع  ائیش  بجون  ملف  اّدح  انیطعأ  اذإ  انأل  کلذ  و  اناهرب : انیطعأ  طقف  ادح  انیطعأ  اذإ  سیل  و  ( 646)
یف قفتی  دق  ناک  نإ  و  ناهرب . ءاطعإ  وه  دحلا  ءاطعإ  سفن  سیلف  هیلع : ناهربلا  بلطی  يذلا  ینعملا  یف  دودـحملا  لاح  ملعن  مل  و  طسوأ ،

ءازجأ و  اهیلع ، ناهرب  اهلوبق ال  بجاولا  تامدـقملا  نإف  امئاد : کلذ  سیل  نکل  ةداملا ، یف  ناهربلا  دـحلا  كراـشی  نأ  عضاوملا  نم  ریثک 
طئاسب و اهنأل  اهیلع  ناهرب  اهنإف ال  اهیلع ، اناهرب  کلذـب  یطعت  اهدودـح و ال  یطعت  ةدودـحملا - دودـحلا  ینعأ  اهلک - تامدـقملا  کـلت 

ول و  ناهربلا . ءاطعإ  ۀـنوئم  دـحلا  ءاطعإ  فکی  مل  ناهرب  اضیأ  ناک  ول  و  ناهرب . ریغب  نّیب  اهنم  فیلأتلا  و  اهیلع . نهربی  دـحت و ال  طـئاسبلا 
و ال هّدحب ، انهربم  دودحم  لک  سیل  هنأ  و  ناهربلا ، ریغ  ءیش  ّدحلا  نأ  ملعت  تنأ  و  ناهرب . ءیش  یلع  ناک  امل  ناهرب  ءیش  لک  یلع  ناک 

ّلک
398 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. هناهربب ادودحم  نهربم 
: میشاب هداد  تسد  هب  ار  ناهرب  میهدب ، تسد  هب  ار  ّدح  هاگره  هک  تسین  روطنیا  و  ( 646)

میاهدرکن و بلـس  طسوا  ّدـح  طسوت  يزیچ  زا  ار  يزیچ  ای  میاهدرکن ، تابثا  يزیچ  رب  ار  يزیچ  میهدـب ، تسد  هب  ار  ّدـح  اـم  هاـگره  اریز 
دنچره تسین . ناهرب  ءاطعا  دوخبدوخ  ّدح ، ءاطعا  سفن  نیاربانب  میاهتـسنادن : دـنکیم  بلط  ار  نآ  ناهرب  هک  ییانعم  رد  ار  دودـحم  لاح 
بجاو اهنآ  لوبق  هک  یتامدقم  اریز  تسین : نینچ  امئاد  نکل  دـنراد ، كارتشا  هدام  میهافم و  رظن  زا  ناهرب  ّدـح و  عضاوم  زا  يرایـسب  رد 
جایتحا ناـهرب  هب  یلو  دـنراد  جاـیتحا  فیراـعت  دـح و  هب  اـهنآ - لومحم  عوضوم و  ینعی  تامدـقم - نیا  ءازجا  و  دـنرادن ، ناـهرب  تسا 

نیا فیلأت  و  دنتـسین . رادربناهرب  اّما  دنوشیم  فیرعت  دـیدحت و  طئاسب ، و  دناطیـسب ؛ هکنیا  رطاخ  هب  دـنرادن  ناهرب  اهنیا  اریز  دـنرادن ،
و درکیمن . ناهرب  ءاطعا  هب  یکمک  ّدـح  ءاطعا  دنتـشاد  ناهرب  هب  جایتحا  هچنانچ  رگا  و  تسا . نّیب  دوخهبدوخ  و  ناـهرب ، نودـب  میهاـفم ،

ّدح هک  ینادیم  وت  552 و  تشاد . دهاوخن  دوجو  ناهرب  يزیچ  چـیه  رب  تروص  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناهرب  يزیچ  ره  يارب  رگا 
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فیرعت دودـحم و  دوخ  ناهرب  اب  یناـهرب  رما  ره  دوشیمن و  یناـهرب  دوخ  ّدـح  اـب  يدودـحم  ره  هک  ینادیم  زاـب  و  تسا ، ناـهرب  زا  ریغ 
. دنوشیمن

نأ امک  ذإ  دـحلا - ریغ  وه  امب  دـحلا - ریغ  وه  ام  هیـضتقی  ام  ـالإ  ناـهربلا  هیطعی  يذـلا  سیلف  ناـهربلا ، ریغ  ائیـش  دـحلا  ناـک  اذإ  و  ( 647)
ناکل الإ  و  تاذلاب . دـح  وه  امب  دـحلا - هدـیفی  يذـلا  ریغ  ءیـش  تاذـلاب - ناهرب  وه  امب  ناهربلا - هدـیفی  ام  کلذـک  دـحلا ، ریغ  ناهربلا 

بجوی کلذ  و  طقف ، اجذاس  اروصت  تاذـلاب  بجوی  اذـه  فیک و  و  نهربی . لب  هیلإ ، جاتحی  دـحلا ال  و  دـحی : لب  هیلإ ، جاتحی  ناـهربلا ال 
وه قیدصتلا  لب  ناهربلا ، ۀهج  نم  روصتلا  کلذ  نأ  یلع  ال  ملـسمف - روصتلاب  الإ  نوکی  قیدصتلا ال  نأ  امأ  طقف ؟ اجذاس  اقیدصت  تاذلاب 

و رارطضالاب . ضرغلا  همزلیف  ضرغلا ، یلإ  اقوبسم  افیلأت  ّفلؤی  ناهربلا  و  اعـضو ، عضوی  اباضتقا و  بضتقی  دحلا  و  ناهربلا . ۀهج  نم  يذلا 
اهـسفنب ۀـنیب  رومألا  کلت  و  اعم . هیلع  ساکعنالا  یف  ینعملا و  یف  هتاذـل  ۀـیواسم  ۀـعمتجم  ءیـشلا  رهوج  یف  ۀـلخادلا  رومألا  یطعی  دـحلا 

. دودحملل
ناهربلا و  طارتشا . دییقت و  فیلأتب  لب  لمح ، فیلأتب  هدح  ءازجأ  دودحملا  یطعی  دحلا ال  و  ۀیهاملا . نع  ۀجراخ  ضراوع  یطعی  ناهربلا  و 

ءیشلل ال دحلا  و  ایناث . هریغ  یلع  اناهرب  نوکی  الوأ  ءیـشلا  یلع  ناهربلا  و  لمح . فیلأتب  لب  دییقت  فیلأتب  هناهرب ال  ءازجأ  نهربملا  یطعی 
هنأ یلع  سیلف  صخألا ، یلع  لمحی  معألا  دح  ناک  نإ  و  ناث . لوأ و  هنم  نوکی  هریغل و ال  نوکی 

399 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. صخألا یلع  اناهرب  نوکی  صخألا و  یلإ  لقنی  دقف  ناهربلا  امأ  و  صخألل . دح 

نآ زا  نآ - ندوب  ّدـح  ریغ  هک  هچنآ  رگم  تسین  يزیچ  دـنکیم  اـطعا  ناـهرب  هچنآ  سپ  دـشاب ، ناـهرب  زا  ریغ  يزیچ  دـح  یتقو  و  ( 647)
زا دنکیم - دـیلوت  ناهرب  هک  هچنآ  ناس  نیمه  هب  تسا ، ّدـح  زا  ریغ  ناهرب  هک  روطنامه  اریز  دـنکیم ؛ اضتقا  تسا - ّدـح  ریغ  هک  تهج 

هنرگو دنکیم . دیلوت  تسا - دح  تاذـلاب  هک  تهج  نآ  زا  دـح - هک  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تسا  يزیچ  تسا - ناهرب  تاذـلاب  هک  تهج  نیا 
نکمم هنوگچ  و  میدرکیم . هماقا  ناهرب  یش  رب  هکلب  میتشادن ، جایتحا  دح  هب  و  میدرکیم : دیدحت  ار  یش  هکلب  میتشادن  زاین  ناهرب  هب  ام 

اما دنکیم ؟ باجیا  ار  هداس  قیدصت  طقف  ناهرب  دنکیم و  باجیا  ار  هداس  روصت  طقف  دح  هک  یلاح  رد  دنوش  مه  نیـشناج  ود  نیا  تسا 
هک تسا  قیدصت  هکلب  دوشیم ، لصاح  ناهرب  زا  روصت  نیا  هکنیا  هن  تسا - مّلـسم  يرما  دوشیمن  لصاح  روصت  اب  زج  قیدـصت  هکنیا 

یـضرغ و کـی  رباـنب  ناـهرب  و  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  عضو  ناوـنع  هب  دوـشیم و  باـصتقا  ییاـهاج  زا  ّدـح  دـیآیم و  دـیدپ  ناـهرب  زا 
يواسم ینعم  رد  عمتجم و  تروص  هب  ار  ءیـش  رهوج  رد  لخاد  روما  ّدح  دروآ . مزال  اترورـض  ار  ضرغ  نآ  ات  دوشیم  فیلأت  يدوصقم 

اطعا ار  تیهام  زا  جراخ  ضراوع  ناهرب  و  دنتـسه . نّیب  دودـحم  يارب  دوخهبدوخ  روما  نیا  و  دـنکیم . اطعا  نآ  رب  ساکعنا  رد  تاذ و  اب 
و دنکیم . اطعا  یطرـش  يدییقت و  فیلأت  تروص  هب  هکلب  دنکیمن ، اطعا  دودحم  رب  یلمح  فیلأت  تروص  هب  ار  ّدح  ءازجا  ّدح  دـنکیم .

تـسا نآ  ناهرب  الوا  هک  يزیچ  ناـهرب   553 يدـییقت . فیلأت  هن  دـنکیم  اطعا  یلمح  فیلأـت  تروص  هب  ار  بولطم  ناـهرب  ءازجا  ناـهرب 
. دوشیمن ظاحل  ّتیوناث  ّتیلوا و  نآ  رد  دـشاب و  رگید  زیچ  ّدـح  دـناوتیمن  زیچ  کی  دـح  یلو  دـشاب ، رگید  زیچ  ناـهرب  اـیناث  دـناوتیم 

صخا ناـهرب  دوشیم و  لـقتنم  صخا  هب  یهاـگ  ناـهرب  اـما  تسین . ّصخا  دـح  نیا  یلو  دوشیم  لـمح  ّصخا  دـح  رب  ّمعا  ّدـح  دـنچره 
. ددرگیم

نیقاسلا يواستم  یلع  ناهربلا  راصحنا  لثم  ناهربلا  یف  روصحم  ناهربلا  و  ناهربلا . یف  دـحلا  دـحلا و ال  یف  روصحم  ریغ  ناهربلاف  ( 648)
. هجوب رخآلا  یلع  امهدحأ  لمحی  سیل  هنأل  نافلتخم  امه  ناهربلا  دحلا و  لب  ثلثملا . یلع  ناهربلا  تحت  هایاوز  ۀیمک  یف 

نیقاسلا يواستم  ثلثم  رب  ناهرب  لثم  دجنگیم ، ناهرب  بوچراهچ  رد  ناهرب  اما  دجنگیمن . ناهرب  رد  ّدـح  ّدـح و  رد  ناهرب  سپ  ( 648)
. تسین لمح  لباق  يرگید  رب  یکی  اریز  دنافلتخم  ناهرب  ّدح و  هکلب  دجنگیم ، ثلثم  رب  ناهرب  تحت  هکنآ  يایاوز  ّتیمک  رظن  زا 

400 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
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نوکی نأ  یلع  طسوأ  ّدحب  ناهربب و  اضیأ  بستکی  سیل  ّدحلا  نإ  لوقن  و  ( 649  ) ۀمسق ناهربب و ال  بستکی  ّدحلا ال  نأ  یف  یناثلا  لصفلا 
بجی هیف  ربکألا  ناک  امل  و  طسوأ . دح  نم  دب  نکی  مل  بستکی  امم  کلذ  ناک  ول  و  ربکأ . دح  دحلا  و  سایقلا ، یف  رغـصأ  ادح  دودحملا 

نم ءیـش  ۀـلاحم  ـال  طـسوألاف  اـمهیلع . اـسکعنم  طـسوألا  نوکی  نأ  طـسوألا و  یلع  نوـکی  نأ  بجیف  رغـصألا ، یلع  اـسکعنم  نوـکی  نأ 
اهتاواسمل لوألا  میلعتلا  نم  عضوملا  اذـه  یف  اذـه  عیمج  یمـسی  و  دـح . اـمإ  مسر و  اـمإ  و  واـسم ، لـصف  وأ  ةدرفم  ۀـصاخ  اـمإ  صاوخلا :

«. ّصاوخ »

دوشیمن 554 بسک  میسقت  ناهرب و  اب  ّدح  هکنیا  رد  ّمود  لصف 

555 و دنشاب . سایق  ربکا  ّدح  ّدح ، رغصا و  ّدح  دودحم ، هک  يوحن  هب  دوش  باستکا  طسوا  ّدح  قیرط  زا  ناهرب و  اب  دناوتیمن  دح  ( 649)
و دشاب ، رغـصا  رب  سکعنم  ربکا  سایق  نیا  رد  تسا  مزال  هک  اجنآ  زا  و  دشاب . هتـشاد  یطـسوا  ّدح  دـیاب  دـشاب  یباستکا  روما  زا  ّدـح  رگا 

راچان طسوا  نیاربانب  دـشاب ، سکعنم  اهنآ  رب  زین  طـسوا  هک  تسا  مزـال  نینچمه   556 دنـشاب ، سکعنم  زین  طسوا  ّدـح  رب  هک  تسا  مزال 
زا عوضوم  نیا  رد  روما  نیا  مامت  557 و  دح . ای  مسر و  ای  و  يواسم ، لصف  ای  هدرفم ، يهصاخ  ای  دوب : دـهاوخ  عوضوم  صاوخ »  » زا یکی 

558 دناهدش . هدیمان  ّصاوخ »  » ناشتاواسم رطاخ  هب  لوا  میلعت 
اضیأ حلصی  الف  لصفلا  ۀصاخلا و  امأ  و  هدح . نیب  ءیشلا و  نیب  طسوأ  ادح  نوکی  نأ  اضیأ  حلـصی  الف  ءیـشلا  نم  معأ  وه  ام  امأف  ( 650)

لک ج نأ  تجتنأ  و  اذک ، اذکب  دودحم  يأ  وه ، ام  قیرط  نم  اذـک  اذـک و  وه  لک ب  لک ج ب و  تلق  اذإ  کنإف  طسوأ ، دـح  نوکی  نأ 
وه لصفلا  دح  وأ  ۀصاخلا  دح  وه  ام  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزل  وه ، ام  قیرط  نم  اذک  اذکب و  دودحم  يأ  وه ، ام  قیرط  نم  اذک  اذک و  وهف 
امأ میقتـسم . ریغ  رمألا  نإف  وه ب ، ثیح  نم  لک ب  تینع  وأ  بب ، فوصوم  وه  ام  ّلک  لک ب »  » کلوقب تینع  ءاوس  و  اضیأ . عونلا  دـح 

هجولا لیبس  یلع 
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نوکت ذإ  ادحاو - اهدح  ۀفلتخم  عاونأ  نم  یتلا  رومألا  نوکت  ذـئنیح  و  ۀـفلتخم ، عاونأ  نم  تحت ب  تایئزجلا  نوکت  نأ  زوجی  هنألف  لوألا 
. هب دودحم  هدحو  وه  کلذ ، ریغ  وأ  ۀصاخ  وأ  لصف  وه  و  سفن ب ، وه  يّذلا  طسوألا  نأ  ال  ربکألاب ، ةدودحم  اهلک 

زین لصف  هصاخ و  اّما   560 دوش . عقاو  طسوا  ّدح  نآ  ّدح  نیب  نآ و  نیب  هک  درادن  تیحالص  دشاب  ءیش 559  زا  معا  هک  هچنآ  اّما  ( 650)
دودحم ینعی   561 دراد ، ار  تفص  نالف  اتّیهام  ب »  » ره تسا و  ب » « » ج  » ره مییوگب  هاگره  اریز  دنوش ، عقاو  طسوا  دح  درادن  تیحالص 

هک دیآیم  مزال  تسا ، دودحم  تفص  نالف  هب  اتّیهام  ینعی  دراد ، ار  تفص  نالف  اتّیهام  ج »  » ره هک  میریگب  هجیتن  و  تفـص ، نالف  هب  تسا 
ب»  » هب هک  هچنآره  زا  دـشاب  ترابع  ره ب »  » زا ام  دوصقم  هک  تسا  ناسکی  اجنیا  رد  و  دـشاب . عون  ّدـح  انیع  لصف ، ّدـح  ای  هصاـخ  ّدـح 

تسردان بلطم  تروص  ود  ره  رد   562 تسا ، ب »  » هک ثیح  نآ  زا  ب »  » ره هکنیا  زا  دشاب  ترابع  نآ  زا  ام  دوصقم  ای  تسا ، فوصوم 
تروص نیا  رد  و  دنـشاب ، فـلتخم  عاوـنا  زا  دـنریگیم  رارق  ب »  » تحت هک  یتاـیئزج  هک  تسا  زیاـج  لّوا  تروـص  رد  اریز  دوـب . دـهاوخ 

هک یطـسوا  ّدح  طقف  هن  دوب ؛ دنهاوخ  ربکا  دح  هب  دودحم  اهنآ  يهمه  اریز  تشاد - دنهاوخ  يدحاو  ّدح  دنافلتخم  عاونا  زا  هک  يروما 
. دشاب دودحم  ربکا  دح  هب  تسا ، هریغ  ای  هصاخ  ای  لصف  زا  ترابع  هک  تسا ، «ب »

لوقلا اذـه  نإف  ۀـیهام - یلع  لدـی  اذـک  و  اذـک ، وه  وه ب  ثیح  نم  لک ب  نأ  ینعن  نأ  کلذ  و  یناّثلا - هجولا  لیبس  یلع  امأ  و  ( 651)
دح وه  وه ب  ثیح  نم  دـح ب  وه  ام  نوکی  نأ  بجول  اجتنم  لوقلا  اذـه  ناک  ول  و  رخآ . هلعجی  طسولا و  ریغی  نارتقالا و  جـتنی  نأ  عناـم 

امنإف امهدـح ، عونلا  یلع  لمحی  عونلا و  یلع  نالاقی  اناک  نإ  لصفلا و  ۀـصاخلا و  نإف  لاـحم : اذـه  هدـح . ریغ  دـحلا و  یف  هریغ  وه  و  ج ،
اذـه نوکی  نأ  نیب  قرف  و  عونلل . دوجوم  هنأ  قیرط  نم  نکل  عونلا و  دـح  امهدـحف  دـحاو : امهدـح  وأ  عونلل ، دـح  هنأ  قیرط  نم  لمحی ال 

هتـصاخ ۀعیبط  ّدح  هلـصف و  ۀعیبط  ّدح  عونلا و  ۀعیبط  ّدح  لب  ادـحاو . امهدـح  نوکی  وأ  هل ، ادـح  نوکی  نأ  نیب  ءیـشلل و  ادوجوم  ءیـشلا 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


. لعفلاب وأ  ةوقلاب  هدح  هیف  ذوخأم  هتصاخ  ّدح  و  هدح . نم  ءزج  هلصف  ّدحف  قرتفم .
رب مه  تفـص  نالف  و  دراد ، ار  تفـص  نالف  تسا  ب »  » هک ثیح  نآ  زا  ب »  » ره هک  مینک  هدارا  هکنیا  ینعی  مّود - تروص  رد  اـّما  ( 651)

563 و دنادرگب . يرگید  زیچ  هداد و  رییغت  ار  طسوا  ّدح  دناوتیمن  هدش و  نارتقا  جاتنا  عنام  لوق  نیا  تروص  نیا  رد  دنک - تلالد  تیهام 
لوق نیا  رگا 
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تسا ج »  » دح ریغ  ب »  » ّدح هک  یلاح  رد  دشاب ، ج »  » دح انیع  تسا ، ب »  » هک ثیح  نآ  زا  تسا  ب »  » ّدح هچنآ  هک  تسا  مزال  دشاب  جتنم 

نیا زا  عون  رب  اهنآ  دح  اّما  ددرگیم ، لمح  عون  رب  اهنآ  دح  دـنوشیم و  قالطا  عون  رب  دـنچره  لصف  هصاخ و  و  تسا : لاحم  رما  نیا  و 
هّصاخ و ّدح  هکلب  دشاب - عون  ّدـح  انیع  لصف  هصاخ و  دـح  هکنیا  ات  دوشیمن  لمح  تسا  دـحاو  اهنآ  ّدـح  ای  تسا  عون  ّدـح  هک  تهج 
دـشاب و دوجوم  رگید  ءیـش  يارب  یئیـش  هکنیا  نیب  تسا  قرف  و  دـندوجوم . عون  يارب  اهنآ  هک  دوشیم  لمح  عون  رب  تهج  نیا  زا  عون 

نآ دح  ای  دشاب ، ءیش  نآ  ّدح  ءیش  نیا  هکنیا  نیب  دشاب و  دوجوم  رگید  ءیش  ود  نآ  دح  ای  دشاب ، ءیـش  نآ  ّدح  ءیـش  نیا  هکنیا  نیب 
یئزج عون ، لصف  ّدح  دنراد . قرف  مهاب  عون  يهصاخ  تعیبط  ّدح  عون و  لصف  تعیبط  ّدح  عون و  تعیبط  ّدح  هکلب  دشاب . دحاو  ءیش ، ود 

. تسا ذوخأم  لعفلاب  ای  هوقلاب  تروص  هب  عون  يهّصاخ  ّدح  رد  عون  ّدح  تسا و  عون  ّدح  زا 
. اضیأ امسر  و ال  هجولا ؛ اذه  نم  الصف  وأ  ۀصاخ  طسوألا  دحلا  نوکی  نأ  نکمی  سیل  نذإف  ( 652)

. دوش عقاو  طسوا  ّدح  دناوتیمن  مه  مسر  نینچمه  دـنریگب ، رارق  طسوا  دـح  هجو  نیا  زا  لصف  هّصاخ و  هک  تسین  نکمم  نیاربانب  ( 652)
564

الثم لوقت  نأ  امإ  ولخت  کنأل ال  ۀبذاک : يربکلا  نوکت  نأ  امإ  و  دحلا ، دیفی  الأ  امإ  طسولا  اذه  لثم  نإ  دـیعملاک  سأر  نم  لوقأ  و  ( 653)
اذـه نأ  نایب  ةدایز  ریغ  نم  تئام ، قطان  ناویح  ناسنإ  لک  نأ  جـتنی  ذـئنیحف  تکـست ، و  تئام » قطان  ناویح  وهف  قطاـن  وأ  كاحـض  لـک  »
امنإ انإف  حضوأ : کلذ  ناک  امبر  لب  طسوألا ، دـحلا  یلع  هلمح  نم  یفخأ  سیل  ۀـجیتنلا  عوضوم  یلع  دـحلا  لمح  نوکی  ذـئنیح  و  هدـح .

نوکی نأ  بجی  هیلع  عونلا  دـح  لمح  نأ  لصفلا  لاح  نم  کل  ناـب  دـق  و  ناـسنإ . هنأ  ملعن  اـنأل  تئاـم ، قطاـن  ناویح  كاحـضلا  نأ  ملعن 
و تئام ، قطان  ناویح  هنأب  دودـحم  وهف  قطان  وأ  كاحـض  لک  لوقت  نأ  امإ  و  تفلـس . الوصأ  رکذـت  تنک  نإ  عونلا  یلع  هلمح  نم  یفخأ 
: هیف نینمـضتم  نیهجو  یلع  مهفی  قطان » لک   » وأ كاحـض » لک   » کلوق ینعم  نأل  ۀبذاک : ۀمدقملا  هذـه  نوکتف  هتیهام ، ۀـلمجلا  هذـه  نأ 

ءیش لک  كاحّضلل و  عضوی  ءیش  لک  رخآلا ، و  قطان . وه  ام  ۀهج  نم  قطان  لک  وأ  كاحـض ، وه  ام  ۀهج  نم  كاحـض  لک  نأ  امهدحأ 
سیل ّدـحلا  اذـه  مث  قطان . لک  كاحـض و  لک  انلوق  یف  لخاد  نیهجولا  الک  و  قطانلا . تاذ  وأ  كاحـضلا  تاذ  وه  سیل  قطانلل و  عضوی 

نم كاحضلل  ادح 
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نأب مّوقتی  كاحض و  هتاذل  ضرعی  امم  ام  ءیشل  لب  قطان ، تاذ  قطان و  وه  ام  ۀهج  نم  قطانلا  و ال  كاحض ، تاذ  كاحـض و  وه  ام  ۀهج 
. ناسنإلا وه  قطانلا و  هیلع  لمحی 

لاح ود  زا  اریز  ددرگیم : بذاک  يربک  هکنیا  ای  دنکیمن  ّدح  يهدافا  ای  یطـسوا  ّدح  نینچ  مییوگیم : هتفرگ و  رـس  زا  ار  نخـس  ( 653)
نیا هجیتن  تروص  نیا  رد  هک  يوشیم ، تکاـس  تسا و  هدـنریم » قطاـن  ناویح  یقطاـن  ره  اـی  یکحاـض  ره   » ییوگیم اـی  تسین ، جراـخ 

تروص نیا  رد  رگید  يوس  زا  و  تسا . ناسنا  ّدح  نایب ، نیا  هک  دوش  تباث  هکنیا  نودب  تسا ، هدنریم  قطان  ناویح  ناسنا  ره  هک  دوشیم 
هک مینادیم  نوچ  اـم  اریز  تسا : نآ  زا  رتحـضاو  اـسبهچ  هکلب  تسین ، یفخا  طـسوا  ّدـح  رب  دـح  لـمح  زا  هجیتـن  عوضوم  رب  دـح  لـمح 

هتـشاد دای  هب  هدش  هتفگ  هتـشذگ  رد  هک  ار  یلوصا  رگا  و  تسا . هدـنریم  قطان  ناویح  کحاض  هک  مینادیم  نیاربانب  تسا  ناسنا  کحاض 
. دـشاب یفخا  عون  رب  عون  ّدـح  لمح  زا  هک  تسا  مزال  لصف  رب  عون  ّدـح  لمح  هک  تسا  هدـش  نشور  وت  يارب  لصف  دروم  رد  البق  یـشاب ،
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نایب ار  نآ  تیهام  هلمج  نیا  و  تسا ، هدـنریم  قطان  ناویح  هکنیا  هب  تسا  دودـحم  قطان  ره  ای  كاحـض  ره  ییوگیم : هکنیا  اـی  565 و 
ره هکنیا  لوا  تسا : زیچ  ود  نمـضتم  قطان » ره   » ای کحاض » ره   » نتفگ اریز  دوب : دـهاوخ  بذاـک  همدـقم  نیا  تروص  نیا  رد  دـنکیم ،

کحاـض عوضوم  هک  يزیچ  ره  هکنآ ، رگید  566 و  تسا . قطان  هک  تهج  نآ  زا  قطان  ره  ای  تسا  کـحاض  هکنآ  تهج  زا  کـحاض 
ره  » رد نـتفگ  رد  هـجو  ود  ره  نـیا   567 قطاـن . تاذ  اـی  کـحاض  تاذ  هن  دوشیم ، عقاو  قطاـن  عوـضوم  هک  يزیچ  ره  دوـشیم و  عـقاو 

. تسا لخاد  قطان » ره   » و کحاض »
تـسا يزیچ  ّدح  هکلب  تسین ، تسا  قطان  هک  تهج  نآ  زا  قطان  ّدـح  ای  تسا ، کحاض  هک  تهج  نآ  زا  کحاض  ّدـح  نخـس  نآ  سپس 

اب و  دوشیم ، ضراع  نآ  تاذ  رب  کحاض  هک  تسا  يزیچ  ّدح  هکلب  تسین ، تسا  قطان  هک  تهج  نآ  زا  قطان  ّدح  ای  تسا ، کحاض  هک 
. تسا ناسنا  نآ  و  دباییم ، ماوق  نآ  رب  قطان  لمح 

. ّدح هنأ  یلع  ینعملا  اذه  هیلع  لمحیف  قطان  وأ  كاحض  وه  ام  لاقی : نأ  حصی  سیل  نذإف  ( 654)
569 دوشیم . لمح  قطان  ای  کحاض  رب  ّدح  ناونع  هب  ینعم 568  نیا  مییوگب : هک  تسین  حیحص  نیاربانب  ( 654)

اعضو كاحضلل  عوضوم  وه  ام  لک  نأ  ینعی  نأ  وه  و  یناثلا - هجولا  امأ  و  ( 655)
404 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يربکلا لب  يربکلاب ، نایب  یلإ  جتحی  مل  انیب  اذه  ناک  نإف  نهذلا . یف  هیلإ  ریـشی  ناسنإلا و  کلذب  ینعی  و  هدح ، اذـهف  قطانلل - وأ  ایقیقح ،
يربکلا نکت  مل  کلذ ، نم  ائیـش  لعفن  نإ  و  انبذک . دحاو ، دحاو  لک  یلإ  انرـشأ  لب  هیلإ ، رـشن  مل  نإ  و  انّیب . کلذ  ناک  اذإ  نیبت  ۀقیقحلاب 

. ۀمّلسم
و تسا ؛ قطاـن  عوـضوم  اـی  کـحاض ، عوـضوم  اـتقیقح  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  ّدـح  ینعم  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  مود - هجو  اـّما  ( 655)

رگید دـشاب ، نّیب  بلطم  نیا  رگا  دـشاب و  نیا  دوصقم  رگا  دـنک . هراـشا  نآ  هب  دوخ  نهذ  رد  هدـنیوگ  دـشاب و  ناـسنا  زیچ  نآ  زا  دوصقم 
. دشاب نّیب  البق  بلطم  نیا  هک  دنکیم  نشور  ار  بلطم  نیا  ینامز  يربک  دوخ  هکلب  دهاوخن ، يربک  يهمّدقم  هب  یجایتحا 

ود نیا  زا  کی  چیه  رگا  570 و  دوب . دهاوخ  غورد  نخس  نآ  میشاب ، هتشاد  رظندم  ار  ناسنا  دارفا  کتکت  مینکن و  هراشا  ناسنا  هب  رگا  و 
571 دوب . دهاوخن  مّلسم  يربک  تروص  نیا  رد  میشاب  هتشادن  ار  هراشا 

نوکی نأ  بجیف  دب ، ناک و ال  نإ  لب  امـسر ، الـصف و ال  ۀصاخ و ال  نوکی  دحلل ال  جتنملا  سایقلا  یف  طسوألا  ّدـحلأ  نأ  ناب  دـقف  ( 656)
تاذل واسم  هنأ  انفرع  و  یقیقحلا ، دـحلا  ام  انفرع  اذإ  رهظی  کلذـف  ادـحاو  الإ  نوکی  دـحاولا ال  ءیـشلل  یقیقحلا  دـحلا  نأ  امأ  رخآ . ادـح 

هیواسی و یتح  هتیهام  یف  لخاد  یتاذ  ینعم  ّلک  ءافیتسا  ۀـهج  نم  یناثلا  و  ساـکعنالا ، لـمحلا و  ۀـهج  نم  امهدـحأ  نیهجو : نم  ءیـشلا 
ناث دح  هل  ناک  ول  و  ادحاو . الإ  ةدـحاولا  تاذـلل  نوکی  دـحلا ال  اذـه  لثم  نأ  مولعم  و  ةدوجوملا . هتروصل  ۀـیواسم  ۀـلوقعم  ةروص  نوکی 

. ۀلمجلاب ایقیقح  ادح  و ال  ءیشلا ، تاذ  ینعمل  ایواسم  ادح  لوألا  ناک  امل  لوألا ، دحلا  لامتشا  نع  ۀجراخ  ۀیتاذ  تافص  یلع  لمتشی 
هتشاد یطـسوا  ّدح  رگا  هکلب  دشاب ، مسر  لصف و  هصاخ و  دناوتیمن  دهد  هجیتن  ار  ّدح  هک  یـسایق  طسوا  دح  هک  دش  نشور  سپ  ( 656)
هتشاد يرگید  یقیقح  ّدح  دحاو  ّدح  زا  ریغ  دناوتیمن  دحاو  ءیـش  هکنیا  اما   572 دریگب . رارق  طسوا  ّدح  يرگید ، ّدح  دیاب  راچان  دـشاب 
تهج زا  لوا  تسا : يواسم  ءیش  تاذ  اب  هجو  ود  زا  یقیقح  دح  هک  مینادب  میسانشب و  ار  یقیقح  دح  ام  هک  دوشیم  نشور  ینامز  دشاب ،

دـشاب و يواسم  ءیـش  تیهام  اب  دـح  هکنیا  ات  ءیـش ، تیهاـم  رد  لـخاد  یتاذ  یناـعم  ماـمت  ءاـفیتسا  تهج  زا  مّود  و  ساـکعنا ، لـمح و 
يارب رگا  و  دشاب . دناوتیمن  دحاو  زج  دحاو ، تاذ  يارب  يّدح  نینچ  هک  تسا  مولعم  و  دـشاب . يواسم  دوجوم  تروص  اب  لوقعم  تروص 

نیا رد  دشاب ، لمتشم  لوا  ّدح  لامتشا  زا  جراخ  یتاذ  تافص  رب  هک  دشاب  یمّود  ّدح  ءیش  کی 
405 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

573 دوب . دهاوخن  ءیش  یقیقح  دح  یلک  روط  هب  و  ءیش ، تاذ  يانعم  يواسم  لوا  ّدح  نآ  تروص 
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كانه تناک  نإ  و  اوفقو ، زییمتلا  لصح  اذإ  یتح  ةزیمم ، لوصف  سنج و  یلع  اورصتقا  طرـشلا و  اذه  اوصقتـسی  مل  ام  اریثک  مهنکل  ( 657)
ةرات ناسنإلا  ّدحی  نأ  الثم  نانثا : هنم  ءیـشلل  نوکی  نأ  زوجی  دق  دحلا  اذه  لثمف  یقیقحلا . ّدـحلا  ّمتی  یتح  اهیلإ  جاتحی  يرخأ  ۀـیتاذ  ناعم 

نأ و  اهتاذب . ةایحلل  أدبم  اضیأ  و  اهتاذب ، كرحم  ددـع  سفنلا  نأ  و  تئام . قطان  ناویح  ناسنإلا  نأب  يرخأ  و  ءاشم ، نیلجر  وذ  ناویح  هنأب 
ادح رخآلا  طسوأ و  دح  نیدحلا  نیذه  نم  دحاو  لعج  اذإف  کلذ . هبشأ  ام  و  ماقتنالا ، یلإ  ۀکرح  ةوهش  اضیأ  و  بلقلا . مد  نایلغ  بضغلا 

و مات . دح  ءزج  اصقان و  ادح  لب  امات ، ادح  نوکی  ۀقیقحلاب ال  بستکملا  نأ  امهدحأ  نائیش : هنم  ضرعی  هنأ  الإ  ایسایق . ام  افیلأت  ناک  ربکأ ،
نوکی وأ  هیلع ؛ هلمح  یف  کلذـک  ربکألا  و  هدـح ، هنأ  هیف  طرتشا  المح  رغـصألا  یلع  هلمح  نوکی  نأ  نم  ولخی  طسوألا ال  اذـه  نأ  یناثلا 

دقف ّدح ، ّدحلا  ّدح  نأل  جل  ّدحاف  جل  دح  ب  بل ، دحا  نإ  الثم  لیق  نإف  هیلع . لمح  امل  دح  هنإ  لقی  مل  و  طقف ، المح  امهدحأ  یف  لمحلا 
یف طرـشلا  ناک  و  سایق . ریغ  نم  اباضتقا  بضتقم  اعـضو و  عوضوم  جل  ادح  نوک ب  نأل  کلذ  و  هوجو . نم  فیرعتلا  باوص  نع  جرخ 
نأ امأ  و  رخآ . سایقب  جل  دح  هنأ  الوأ  حص  دقف  نوکی ب  الأ  امأ  و  سایقب . الإ  نوکی  الأ  عزانملا  اذه  دنع  سنجلا  فاشکنا  دعب  دـیدحتلا 

ثلاث دـح  یلإ  جـیتحال  ّالإ  و  سایق ، یلع  اهیف  الوعم  کلذ  ۀنابتـسا  نوکی  نأ  زوجی  ـال  نکل  ساـیقب ، جاـتنإلا  هقیرط  سیل  دـیدحتلا  نوکی 
وه ا، ج  نیب ب ، دحلا  نوکی  نأ  زوجی  ذإ ال  ۀیاهن ، ریغب  دودح  ءیـشلل  نوکیف  دح ، نیدح  لک  نیب  نوکی  لازی  ناک ال  و  اطـسوتم ، نوکی 

. هیلإ نوبهذی  ام  فالخ  اذه  و  ۀبستکم ، ریغ  ادودح  نوکتف  اهل ، طاسوأ  طاسوأ ال  یلإ  یهتنی  کلذ  نأ  ناب  دق  و  رود . اذه  نإف 
فّقوـت دـش  لـصاح  زییمت  یتـقو  و  هدرک ، اـفتکا  ّزیمم  لوـصف  سنج و  هب  هدرکن و  تیاـعر  ار  طرـش  نیا  تاـقوا  زا  يرایـسب  نکل  ( 657)

تروص نیا  رد  نیاربانب  دنـشاب . تجاح  دروم  یقیقح  ّدـح  لوصح  يارب  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  یتاذ  یناعم  دـنچره  دـننکیم ،
اپ ود  ياراد  تسا  یناویح  نآ   » هک مینک  دیدحت  نیا  هب  راب  کی  ار  ناسنا  الثم ، تشاد : عون  نیا  زا  دح  ود  ناوتیم  دـحاو  زیچ  کی  يارب 

كرحم اتاذ  هک  تسا  يددع  سفن   » الثم و  تسا .» هدـنریم  قطان  یناویح  ناسنا   » هک مینک  دـیدحت  نینچ  رگید  راب  و  تسا ،» هدـنور  هار  و 
بـضغ  » نینچمه و  تسا ،» بلق  نوـخ  ندـمآ  شوـج  هب  زا  تراـبع  بضغ   » و تسا .» تاـیح  ءادـبم  اـتاذ  سفن   » نینچمه 574 و  تسا ،»

نیا زا  یکی  هاگره  نآ . دننام  و  دوشیم ،» ماقتنا  يوس  هب  تکرح  أشنم  هک  تسا  یتوهش  زا  ترابع 
406 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: تسا دراو  لاکـشا  ود  بلطم  نیا  رب  یلو   575 دوشیم . لصاح  یـسایق  فیلأت  دوش ، هداد  رارق  ربکا  ّدح  يرگید ، طسوا و  ّدـح  ّدـح ، ود 
طـسوا دح  هکنیا  مّود  و  تسا . مات  دح  ءزج  صقان و  ّدح  هکلب  تسین  مات  دـح  دوشیم  بسک  سایق  نیا  زا  تقیقح  رد  هچنآ  هکنیا  لوا 

ربکا لمح  رد  نینچمه  دوشیم و  طرـش  نآ  ندوب » ّدح   » رغـصا ّدح  رب  طسوا  ّدح  لمح  رد  هکنیا  ای  تسین ، جراخ  لاح  ود  زا  سایق  نیا 
هک دوشیمن  هتفگ  دوشیم و  حرطم  لمح  ناونع  هب  طقف  اـهنآ  زا  یکی  رد  لـمح  هکنیا  اـی  و  ددرگیم ؛ روظنم  طرـش  نیا  زین  طـسوا  رب 

« فلا  » سپ تسا ، ج »  » ّدح ب » ، » تسا ب »  » ّدح فلا »  » هک دـش  هتفگ  رگا  الثم  سپ  دوشیم . لمح  نآ  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ّدـح  نیا ،
ندوب ّدح  اریز  تسا . هدش  جراخ  فیرعت  طیارـش  زا  دنچ  یتاهج  زا  نخـس  نیا  تروص  نیا  رد  تسا ، ّدح  ّدح ، ّدـح  اریز  تسا  ج »  » ّدـح
عزانم صخـش  دزن  دیدحت  طرـش  هکیلاح  رد  تسا ، هدش  هتفریذپ  ناهرب  سایق و  نودب  هدـش و  عضو  هک  تسا  یعوضوم  ج »  » يارب «ب »

نیا يرگید  سایق  طسوت  ادـتبا  زا  ای  نیارباـنب  دوش . لـصاح  ساـیق  قیرط  زا  زیچ  نآ  دـیدحت  زیچ  کـی  سنج  فشک  زا  دـعب  هک  دوب  نیا 
ّدح نییبت  هک  تسین  زیاـج  نکل   576 تسین ، سایق  طسوت  جاـتنا  ّدـح ، باـستکا  قیرط  هکنیا  اـی  تسا و  ج »  » ّدـح ب »  » هک تسا  نشور 
ّدح يّدـح ، ود  ره  نیب  تروص  نیا  رد  و  دوب ، دـهاوخ  تجاـح  دروم  دـشاب  طّـسوتم  هک  یّموس  ّدـح  هنرگو  دـشاب ، لّوعم  ساـیق  رب  ندوب 

« فلا «، » ج  » و ب »  » نیب دح  هک  تسین  زیاج  اریز  دمآ ؛ دهاوخ  مزال  تیاهنیب  دودح  دحاو  ءیش  کی  يارب  دوب و  دهاوخ  بجاو  يرگید 
، دودح تروص  نیا  رد  دوش و  یهتنم  دنرادن  طسوا  ّدح  دوخ  هک  یطاسوا  هب  دیاب  رما  نیا  هک  دش  نشور  سپ  تسا . رود  نیا  اریز  دـشاب ،

. دناهدرک نامگ  هدع  کی  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  هتکن  نیا  و  دوب ، دنهاوخ  بستکم  ریغ 
هنأ دحاو : بلطلا  نإف  اضیأ  و  طقف . اباضتقا  بضتقا  دق  نوکی  طسوألل ، ادح  ربکألا  ذخأ  و  رغصألل ، ادح  طسوألا  ذخأ  نأ  ناب  دقف  ( 658)
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؟ هدحل دح  وأ  ءیشلا  دح  ءیشلا  اذه  له 
دحل ج، دحا  نأ  عضو  ذإ  فیرعتلا ، باوص  نع  هیف  جرخ  دق  رخآ  وحن  اضیأ  اذهف  ءیـشلل . دح  هنأ  انیب  نوکی  وأ  هدحل  دـح  هنأ  نیبتی  و ال 

دح هدح  له  يردی  الف  جل ، ادح  عضوی ب  مل  اذإ  امأ  و  جل . دح  ب  بل ، دحا  نأ  عضو  ناک  اذإ  اذه  جل . دـحا  له  هنأ  هیف  كوکـشملا  و 
. عونلل ادح  سیل  عونلا و  یلع  لومحم  ۀصاخلا  سنجلا و  لصفلا و  ّدح  نأ  امک  یلع ج ، لومحم  هدح  نإ  لاقی  نکل  مأ ال . جل 

577 تسا . یلاجترا  طقف  طسوا ، ّدح  ناونع  هب  ربکا  ّدـح  ذـخا  رغـصا و  ّدـح  ّدـح  ناونع  هب  طسوا  ّدـح  ذـخا  هک  دـش  نشور  سپ  ( 658)
تسا و دحاو  ءیش  ام  بولطم  اجنیا  رد  روطنیمه 

407 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ندوب ءیـش  ّدح  هکنیا  رگم  دوشیمن  نشور  ندوب  ءیـش  ّدح  ّدح  و  تسا ؟ ءیـش  ّدح  ّدـح  ای  تسا  ءیـش  دـح  ّدـح ، نیا  ایآ  هکنیا : نآ 

ج»  » ّدـح ّدـح  فلا »  » هک تسا  نیا  اـم  ضرف  اریز  تسا ، فیرعت  طیارـش  زا  ندـش  جراـخ  زا  يرگید  عون  دوخ  نیا  و  دـشاب . هدـش  نشور 
دح فلا »  » مینک ضرف  هک  تسا  حرطم  یتروص  رد  تالاکـشا  نیا  هن . اـی  تسا  ج »  » دـح فلا »  » اـیآ هک  تسا  دـیدرت  دروـم  نیا  و  تسا ،
هک دوشیمن  مولعم  ج ]»  » رب ب »  » لمح زا  ینعی :  ] اجنیا زا  دوشن ، ضرف  ج »  » دح ب »  » هک یتروص  رد  اّما  و  دـشاب . ج »  » دـح ب »  » و «ب »
رب هصاخ  سنج و  لصف و  ّدح  هک  روطنامه  دوشیم ، لمح  ج »  » رب ب »  » دح هک  دوشیم  هتفگ  طقف  و  هن ، ای  تسا  ج »  » ّدح ب »  » دـح ایآ 

. دوشیمن بوسحم  عون  ّدح  یلو  دوشیم  لمح  عون 
سیلف بّدح : وه  نوکی  نأ  بجی  دحل ب ، دوجوم  نأ ا  ملع  اذإ  سیل  هنإف  بل : دحا  نأ  عضوی  مل  اذإ  دحلا  سایقلا  اذه  دـیفی  و ال  ( 659)

. ادح یتاذ  لومحم  مزال و  لک 
: تسا هدشن  ضرف  ب »  » ّدح فلا »  » نآ رد  اریز  دنکیمن ، ّدح  يهدافا  سایق  نیا  و  ( 659)

مزال و ره  روطنیمه  و  دشاب : ب »  » ّدح نآ ، هک  دیآ  بجاو  تسا ، دوجوم  ب »  » ّدـح يارب  فلا »  » دوش مولعم  هاگره  هک  تسین  نینچ  اریز 
. تسین ّدح  یتاذ  لومحم 

یلع سایق . هجتنی  نأ  ریغ  نم  اعـضو  عضو  دق  ائیـش  نوکیف  جل ، دحا  نإ  نایبلا ، اذـه  هجو  نم  طبنتـسملاک  رمألا  رخآ  یف  لیق  نإ  و  ( 660)
- اّدح اذه  ناک  ول  هتاذل - كّرحم  ددع  سفنلا  نإ  لوقی  نمک  رعـشی : وه ال  لوألا و  بولطملا  یلع  رداص  دـقف  دـحلل  دـحلا  طّسو  نم  نأ 

نأ لب  طقف ، عضولا  لمحلا و  یلع  نهربی  نأ  هب  ینعی  سیل  و  یلآ . یعیبط  مسج  لامکتـسا  وهف  هتاذل  كّرحم  ددـع  وه  ام  لک  لوقی و  مث 
هنأ هتقیقح  هّدح و  هتاذل ، كّرحم  ددع  هنأ  هّدح  هتقیقح و  هتیهام و  يذلا  ءیشلا  و  لوقی : هنأک  نوکیف  رغصألل ، ّدح  ربکألا  نأ  یلع  نهربی 

مولعملا هتاذل ، كّرحم  ددع  هنأ  هدح  يذلا  ءیـشلا  نأ  انّیب  ناک  ولف  هدح . بولطملا  سفن  وه  ءیـشلا  اذه  و  یلآ . یعیبط  مسج  لامکتـسا 
. اذه بلطی  ناک  امل  یعیبط ، مسجل  لامکتسا  وه  هدح  بولطملا ، وه  يذلا  ریغ ، سفنلا ال  هنأ  لعفلاب 

ناـتدوخ تسین و  ساـیق  يهجیتن  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ، ج »  » دـح فلا »  » هک دـینک  طابنتـسا  ناـیب  نیا  زا  راـک  رخآ  رد  رگا  و  ( 660)
هک یـسک  دننام  تسا : هدرک  لوا  بولطم  هب  هرداصم  هاگآدوخان  دهد  رارق  طسو  ّدح  يارب  ار  ّدح  سکره  نیا  رب  هوالع  دـیاهدرک . عضو 

سفن دیوگیم 
408 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مـسج لامکتـسا  تسا  كّرحم  اتاذ  ددع و  هچنآره  و  دیوگب ، سپـس  مینک - ضرف  دـح  ار  نیا  رگا  تسا - كرحم  اتاذ  هک  تسا  يددـع 
ربکا ندوب  ّدح  رب  هک  دشاب  نیا  ماقم  رد  هکلب  دنک ، تابثا  ار  یفـصو  لمح و  هک  دشابن  نیا  طقف  صخـش  نیا  روظنم  و  تسا ؛ یلآ  یعیبط 

، دشاب كرحم » اتاذ  ددع   » نآ ّدح  تقیقح و  تیهام و  هک  هچنآ  دشاب : هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  یصخش  نینچ  دنک ، هماقا  ناهرب  رغـصا  رب 
نیارباـنب تسا . بولطم  نآ  ّدـح  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  تسا ،» یلآ  یعیبط  مسج  لامکتـسا   » هک تسا  نیا  نآ  تقیقح  نآ و  ّدـح 

رگید يزیچ  تسا و  سفن  زا  ترابع  هک  تسا  مولعم  لعفلاب  تسا ، كّرحم » اتاذ  ددـع   » نآ ّدـح  هک  يزیچ  هک  دـشاب  نشور  رما  نیا  رگا 
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. تسین بلط  لباق  تسا » یعیبط  مسج  لامکتسا   » هک زین  نآ  ّدح  و  تسا ، بولطم  نامه  نیا  تروص  نیا  رد  تسین ،
ءیـش لب  هتقیقح ، طسوألا و  سفن  نوکی  كانه ال  رغـصألا  نأل  رغـصألل ، ّدح  ریغ  طسوألا  نوکی  ام  دنع  نوکی  امک  اذـه  سیل  و  ( 661)

. دحلا هل  يذلا  ءیشلا  سفن  وهف  دودحملا  امأ  و  هیلع . وه  لمحی  رخآ 
نآ تقیقح  طسوا و  دوخ  رغـصا ، ّدـح  اجنآ  رد  اریز  دـیآیمن ، شیپ  یلاکـشا  نینچ  دـشابن  رغـصا  ّدـح  ّدـح  طسوا  هک  ییاج  رد  ( 661)

. تسا نآ  يارب  ّدح  هک  يزیچ  دوخ  زا  تسا  ترابع  دودحم ، اّما  و  دوشیم . لمح  نآ  رب  طسوا  هک  تسا  يرگید  زیچ  هکلب  تسین ،
اطسوتم بلطی  وهف  دودحملا  دحلا و  نیب  اطـسوتم  بلطی  نم  نأ  یلإ  ۀقیقحلا  یف  رمألا  دوعی  و  عضوملا . اذه  مهفی  نأ  بجی  اذکهف  ( 662)

الإ رومألا  کلت  قئاقح  یه  سیل  ءایـشأ  رومأ و  نیب  طسوتملا  نوکی  امنإ  و  طسوتم : لـب ال  لاـحم . اذـه  و  هتاذ ، ۀـقیقح  نیب  ءیـشلا و  نیب 
. رخآ عضوم  یف  انیب  ام  یلع  ضرعلاب ،

بلط یطـسوتم  دودحم  دـح و  نیب  سکره  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  دوش . هدـیمهف  نینچ  وطـسرا  مالک  زا  عضوم  نیا  تسا  مزال  ( 662)
دوجو الـصا  یطـسوتم  نینچ  هکلب  تسا . لاـحم  نیا  و  تسا ، هدرک  بلط  یطـسوتم  ءیـش  تاذ  تقیقح  نیب  ءیـش و  نیب  عـقاو  رد  دـنک ،

، ضرعلاب رگم  دنتـسین  روما  نیا  قیاقح  هک  ییاهزیچ  نیب  روما و  نیب  افرـص  طسوتم  میاهتفگ  يرگید  ياج  رد  هک  روطناـمه  اریز  درادـن :
578 دوشیم . تفای 

یلع ۀمسقلاب  سایق  لب ال  ّدحا ج . نأ  اضیأ  تبثی  ۀمسقلا ال  قیرط  نإ  لیق  مث  ( 663)
409 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نأ امإ  اذک و  نوکی  نأ  امإ  لاقیف : طقف  لّصفی  امنإ  لب  ءیـش ، دوجو  ۀمـسقلا  یف  عضوی  سیل  هنأل  مدـقتملا : نفلا  یف  انحـضوأ  امک  ءیش 
هبـشی اذه  و  سایق . نکی  مل  نأک  امّلـسم  عضوی  هیلع و  رداصی  نأ  الإ  ةرورـضلاب ، ماسقألا  دحأ  عضوی  نأ  کلذ  نم  مزلی  و ال  اذـک ؛ نوکی 

لک ا ب، لک ج ا ، نأل  کلذک  کلذ  نأ  حّضوم  حضوأف  لک ج ب  له  اندـنع  الکـشم  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  و  هجو . نم  رئادـلا  ءارقتـسالا 
اذإ لئاقلا - لوقیف  لکف ا ب . لوقی  مث  ۀبتر ج ، یف  یتلا  تایئزجلا  یه  و  ز ب ، ب ، نأل د ب ، لوقیف : رظنی  نأب  لک ا ب  نأ  نّیبی  ذخأ  مث 

نوکی نأ  مزلی  مل  ب ، وه ]  ] وه ا امم  ز  ه ، نأ د ، تملـس  نإف  اضیأ ؛ ج  لب ، طقف  ز  ه ، سیل د ، تحت ا  ام  نإ  يرورـضلا - الإ  لبقی  ـالأ  دارأ 
يذـلا نأ ج  ز و  ه ، وه د ، و  فلألا - ضعب  وه ب  يذـلا  امنإ  یـسعف  دـعو ؛ دـهوش  ام  فالخ  ّدـعی  مل  وأ  دـهاشی  مل  ام  یـسعف  لـک ا ب :

یلع ترداص  دـقف  هیلع ب ، لمح  دـق  الإ و  یئزج ل أ  قبی  مل  یتح  وه ب  اضیأ  نأ ج  ءارقتـسالا  یف  تذـخأ  نإ  و  فلاـخم . هیف  اـنعزانت 
. لاحم اذه  و  نأ ج ب : نایبل  نأ ا ب  نایب  یف  نأ ج ب  تذخأ  بولطملا و 

هتـشذگ نف  رد  هک  روطنامه  هکلب   579 تسا . ج »  » دـح فلا »  » هک دوشیمن  تباث  میـسقت  قیرط  زا  نینچمه  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ( 663)
، دوشیمن عضو  میسقت  قیرط  زا  يزیچ  دوجو  اریز  داد : لیکشت  سایق  ناوتیمن  يزیچ  چیه  رب  میسقت  قیرط  زا  الوصا  میداد  حیـضوت   580

اترورـض ماسقا  زا  یکی  عضو  تمـسق  نیا  زا  و  روج ؛ نامهب  ای  تسا  روج  نالف  ای  دوشیم : هتفگ  الثم  و  دوشیم ؛ هداد  لیـصفت  طقف  هکلب 
نیا و  درادن . دوجو  یسایق  الـصا  هکنیا  ییوگ  دوش ، ضرف  مّلـسم  مسق  نآ  دوجو  دوش و  بولطم  هب  هرداصم  هکنیا  رگم  دیآیمن ، مزال 

و تسا ، ب » «، » ج  » ره ایآ  هک  دشاب  نیا  ام  لکشم  هاگره  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  581 و  دراد . يرود  ءارقتسا  اب  یتهابش  هجو  کی  رما 
ره هکنیا  نایب  يارب  صخش  نیا  سپس  تسا . ب » «، » فلا  » ره و  فلا » «، » ج  » ره اریز  تسا ، نینچ  هک  دهد  حیـضوت  ار  بلطم  نیا  یـسک 

ج»  » يهبتر رد  هک  دنتـسه  یتایئزج  اهنیا  تسا و  ب » « » ز  » تسا و ب » «، » ه  » تسا و ب » «، » د  » نوچ هک : دـیوگب  نینچ  تسا  ب » « » فلا »
- دریذپن ار  يرورـض  رما  زج  هک  دنک  هدارا  رگا  یـسک - تسا  نکمم  لاح  نیا  رد  تسا . ب » «، » فلا  » ره سپ  دیوگب  سپـس  دنراد ، رارق 
هک میریذـپب  رگا  و  دراد ؛ رارق  فلا »  » تحت مه  ج »  » هکلب تسین ، ز »  » و ه » « » د  » زا تراـبع  طـقف  دراد  رارق  فـلا »  » تحت هچنآ  هک  دـیوگب 

: دشاب ب » «، » فلا  » ره هک  دیآیمن  مزال  اجنیا  زا  دنتسه ، ب »  » دنریگیم رارق  فلا »  » تحت هک  ز »  » و ه » « » «د
اسبهچ 582 و  تسا ، هدمآ  باسح  هب  هدش و  هدـهاشم  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  فالخ  هتـشگن  بوسحم  هدـشن و  هدـهاشم  هچنآ  اسبهچ  اریز 
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رد رگا  و  دـشاب . فلاـخم  تسا ، هیف  عزاـنتم  هک  ج ،»  » و ز ؛»  » و ه » «، » د  » زا تسا  تراـبع  هـک  دـشاب - فـلا »  » ضعب تـسا  ب »  » هـک هـچنآ 
يدرک ذخا  نینچ  ءارقتسا 

410 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
و ياهدرک ، بولطم  هب  هرداصم  عقاو  رد  دـش ، لمح  نآ  رب  ب »  » رگم دـنامن  یقاب  فلا »  » يارب يایئزج  چـیه  تسا و  ب »  » ناـمه ج »  » هک

. تسا لاحم  نیا  و  ياهدرک : هدافتسا  ج »  » ندوب ب »  » زا فلا »  » ندوب ب »  » نایب رد  ج »  » ندوب ب »  » نایب يارب 
یلع و  میـسقتلا . کلذکف  لوألا ، بولطملا  یلع  رداصی  وأ  ةرورـضلاب  هبجوی  بولطملا و ال  عضی  ءارقتـسالا ال  اذـه  لثم  نأ  امک  و  ( 664)

هنأ عنـصی  مث  سفن ، يذ  ریغ  مسج  لب  ناویح  ریغ  امإ  ناویح و  امإ  ناسنإلا  نأـب  مساـقلا  مّسق  اذإ  هنإـف  عضوملا . اذـه  مهفی  نأ  بجی  اذـه 
ناک شام ، ناویح  نذإ  ناسنإلاف  لوقی  مث  شام ، هنأ  الثم  عضیف  رئاط ، امإ  فحاز و  امإ  حباس و  امإ  شام و  امإ  ناویحلا  و  لوقی : مث  ناویح 

: ۀثالث هوجوب  ۀلمجلا  هذه  نم  دحلا  جاتنإ  یف  ّلخأ 
لوا بولطم  هب  هرداـصم  هکنیا  رگم  دـنکیمن  باـجیا  اترورـض  ار  نآ  هدرکن و  عضو  ار  بوـلطم  ییارقتـسا  نینچ  هک  روطناـمه  ( 664)

ای ناسنا  دیوگب  دنک و  میسقت  یسک  یتقو  اریز  دیمهف . ار  وطسرا ] باتک  زا   ] عضوم نیا  دیاب  لاونم  نیا  رب  و  تسا . نینچ  زین  میـسقت  دوش ،
ای ناوـیح  و  دـیوگب : دـعب  تسا و  ناوـیح  ناـسنا  هک  دـنک  عـضو  سپـس  تسا ؛ سفن  ياراد  ریغ  مـسج  ناوـیح و  ریغ  اـی  تـسا و  ناوـیح 

ناویح ناسنا  سپ  هک  دیوگب  سپـس  تسا و  هدنورهار  ناویح  هک  دنک  عضو  الثم  و  تسا ؛ هدنرپ  ای  هدنزخ و  ای  و  هدننکانـش ، ای  هدنورهار ،
: دوشیم دراو  للخ  هلمج  نیا  زا  ّدح  جاتنا  رد  هجو  هس  زا  تروص  نیا  رد  تسا ، هدنورهار 
. امیلست ةرداصم و  هعضو  لب  نیفرطلا  دحأ  ۀمسقلاب  هل  نّیعتی  مل  مّسق  اّمل  هنأ  اهدحأ  ( 665)

هرداـصم تروـص  هب  ار  فرط  ود  زا  یکی  يو  هکلب  دـشن ، نشور  میـسقت  هار  زا  صخـش  نیا  يارب  فرط  ود  زا  یکی  هـکنیا ، لّوا  ( 665)
. تفریذپ

و اعمتجم . بذکی  اقرفتم و  لوقلا  قدصی  نأ  نکمی  دـق  هنأ  اهدـحأ  هوجو : نم  للخلا  هیف  عقی  دـق  اذـه  و  اقرفتم . عمج  هنأ  یناثلا  و  ( 666)
عقی نأ  نکمی  دـق  هنأ  ثلاثلا  و  ساینیمریراب . یف  ناروکذـم  ناذـه  و  تاذـلاب ، ةدـحاو  ۀـیعیبط  تاـقرفتم  نم  عمتجی  ـالأ  نکمی  هنأ  یناـثلا 

کلذ و  رّخؤی - نأ  بجی  اهیأ  مّدقی و  نأ  بجی  لوصفلا  يأ  هیف  رظنیف  دـحلا ، یف  یعاری  نأ  بجی  يذـلا  دومحملا  بیترتلا  یلع  عمجلا ال 
هوجو ۀثالث  هذهف  لوصف . ةدع  تعمتجا  اذإ 

411 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. قرفتملا عمج  یف  أطخلا  وه  و  یناثلا ، هجولا  اهیلإ  بعشنی 

هکنیا لوا  دوـشیم : دراو  لـلخ  رما  نیا  رد  هجو  دـنچ  زا  اـجنیا  رد  و  تسا ، هدرک  عـمج  ار  تاـقّرفتم  صخـش  نـیا  هـکنآ ، مّود  ( 666)
تعیبط اتاذ  تاقرفتم ، زا  تسا  نکمم  هکنآ  مّود   583 دشاب . بذاک  عمتجم ، تروص  هب  قداص و  قرفتم ، تروص  هب  ینخس  تسا  نکمم 

رب تالومحم ] نیا   ] عمج تسا  نکمم  هکنآ  مّوس  584 و  تسا . هدش  رکذ  سانیمریراب »  » باتک رد  دروم  ود  نیا  و  دوشن ، لصاح  يدحاو 
مادـک هک  دوش  تاعارم  دـیاب  دـنوش - عمج  لوصف  يدادـعت  هاگره  هچ - دـشابن ، دوش  تاعارم  ّدـح  رد  تسا  مزال  هک  ياهتـسیاش  بیترت 

هک دوشیم  لصاح  اـهنآ  زا  لاکـشا  مّود  هجو  هک  دنتـسه  یهوجو  هجو  هس  نیا  و  دـشاب . رّخؤم  دـیاب  لـصف  مادـک  مّدـقم و  دـیاب  لـصف 
. تسا تاقّرفتم  ندرک  عمج  رد  اطخ  هکنیا  زا  تسا  ترابع 

هنأل ءیشلا  هیلإ  مسقنی  ام  يأ  تملع : دق  ام  یلع  ۀمسقلا  یف  تایلوألاب  تایتاذلاب و  ۀمـسقلا  عوقو  اهنع  نّمؤی  ۀثالثلا  هوجولا  هذه  و  ( 667)
. هفرعت امل  دحلا  یلع  سایق  هیف  نوکی  کلذ ال  عم  هنأ  الإ  هنم . ّصخأ  ءیش  لجأل  ال  وه ،

ياهتـسناد هک  روطناـمه  دوشیم ، فرطرب  دوش ، ماـجنا  تاـّیلوا  تاـیتاذ و  هب  هراومه  میـسقت  هک  یتروص  رد  هناـگهس  هوجو  نیا  ( 667)
اب دوـشیم . میـسقت  نآ  هب  شدوـخ  زا  صخا  يزیچ  رطاـخب  هن  و  شدوـخ ، رطاـخ  هـب  ءیـش  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  یلّوا  زا  روـظنم  و  : 585
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. درادن دوجو  دح  رب  سایق  زین  یمیسقت  نینچ  رد  لاحنیا 
باوصلا یلع  تاّیتاذ  عومجم  لک  سیل  هنإف  دح : هنأ  یلع  ّلدی  مل  طقف و  عمج  هنأ  هذه  نم  دـحلا  جاتنإ  یف  لالخإلا  نم  ثلاثلا  و  ( 668)

ءیـش یلإ  تایتاذـلل  ّطخت  وأ  ةرفط  ۀمـسقلا  یف  عقی  الأ  دـعبی  وأ  رـسعی  هنأ  یلع  داز . وأ  بجاولا  نم  ءیـش  صقن  امبرف  ادـح ، بیترتلا  یف 
. اهیف ۀماقلا  بصتنم  وأ  رافظألا  ضیرع  وأ  كاحضلا  لخدی  ناب  الثم  کلذ : عیمج  اهیف  عقی  دق  ۀمسقلا  نأل  رهوجلا ، نم  جراخ 

لالدتسا تسا و  هدرک  عمج  ار ] تالومحم   ] طقف یصخش  نینچ  هک  تسا  نیا  میسقت  هار  زا  ّدح  جاتنا  رد  لالخا  زا  مّوس  لاکشا  و  ( 668)
زا يزیچ  اسبهچ  و  تسین ، ّدـح  دـنراد  حیحـص  بیترت  هک  یتایتاذ  زا  ياهعومجم  ره  اریز  دنتـسه : ّدـح  تـالومحم ] نیا   ] هک تسا  هدرکن 

صقان بجاو  روما 
412 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يزیچ يوس  هب  تایتاذ  زا  ای  دهدن  خر  هرفط  میـسقت  رد  هک  تسا  دیعب  لکـشم و  یلیخ  نیا  رب  هوالع  دشاب . بجاو  روما  رب  هفاضا  ای  دشاب 
ندوب تسار  نخان و  ندوب  نهپ  ای  كانهدنخ ، الثم  دنوشیم : عقاو  میـسقت  رد  روما  نیا  مامت  اریز  ددرگن ، یطخت  ءیـش  ره  دـح  زا  جراخ 

586 دنوشیم . لخاد  میسقت  رد  تماق 
ضیقن ینثتـساف  مّسق  نأب  سایقلا  یلإ  ۀمـسقلا  يدعت  نإ  و  ۀمـسقلا . یـضتقم  زواج  دقف  اذه ، نع  زارتحالا  عوقو  ۀنابإ  فّلکت  نأ  و  ( 669)

تالومحملا عمج  نأب  سایق  یلإ  اضیأ  سایقلا  اذـه  يّدـعت  دودـحلا و  ءازجأ  عمجف  ماسقألا ، نم  یقابلا  وه  ادـحاو  جـتنأ  ماـسقأ و  وأ  مسق 
کلذک ناک  ام  لک  و  واسم ، ۀیهاملا  یلع  لاد  لصفم  لوق  تالومحملا  هذـه  ۀـلمج  لاقف  ءیـشلل  واسم  اهنم  لصح  یتح  ۀـیرهوج  ةدرفم 

. اهعم سایق  ۀمسقب و  دحلا  تابثإ  لواح  نیح  ائیش  لمع  امف  دح . اذهف  دح : وهف 
يور سایق  هب  میـسقت  زا  رگا  و  دـیاهدش . جراخ  میـسقت  ياـضتقم  زا  عقاو  رد  دـیزرو ، فّلکت  تالاکـشا  نیا  زا  زیهرپ  يارب  رگا  و  ( 669)
دودح ءازجا  دینک و  جاتنا  ار  يدحاو  مسق  هدرک و  ءانثتسا  ار  یماسقا  ضیقن  ای  مسق  کی  ضیقن  هدرک و  میسقت  هک  تروص  نیا  هب  دیروآ 
اهنآ زا  هکنیا  اـت  دـینک  عمج  ار  یتاذ  ّزیمم  تـالومحم  هکنیا  رب  ینبم  دـیهد ، لـیوحت  يرگید  ساـیق  هب  ار  ساـیق  نیا  هدرک و  عـمج  ار 

دنايواسم نآ  اب  دنراد و  تلالد  ءیش  تیهام  رب  هک  دنتسه  یلصفم  لوق  تالومحم  نیا  عومجم  هک  دییوگب  دوش و  لصاح  ءیش  يواسم 
سایق میـسقت و  قیرط  زا  ّدح  تابثا  يارب  زین  تروص  نیا  رد  دنتـسه ، ّدح  تالومحم  نیا  سپ  تسا ، دـح  نآ  دـشاب ، نینچ  هک  هچنآره  و 

! دیاهدادن ماجنا  يراک 
المجم و مهولا  یف  هتاذ  لصح  ناک  اذإ  و  دودـحملل . اهـسفنب  ۀـنیب  دـحلا  ءازجأ  نأل  سایقب  سیل  ۀـقیقحلاب  هنألف  لوألا  سایقلا  امأ  ( 670)

سیلف نایب ، یلإ  جاتحی  هنأ  ّناظ  نظ  نإف  نایب . یلإ  جاتحی  الف  لمجملل  ۀنیب  نوکت  لمجملا  کلذ  ءازجا  نإف  هدیدحت ، یلإ  ۀـجاحلا  تناک 
: ءافخلا یف  هل  واسم  وأ  ماسقألا  رئاس  عفر  نم  نیبأ  اهتابثإ  نإف  ماسقألا ، رئاس  عفر  اهنایب 

وأ اهلثم  سیل  ۀـجیتنلا ، نم  نیبأ  نوکی  نأ  یلإ  جاتحی  ءانثتـسالا  و  قطان . ریغ  سیل  هنأ  نم  قطانلا - ام  فرع  اذإ  ناسنإلل - نیبأ  قطانلا  ناـف 
. اهنم یفخأ 

هکنآ رطاخ  هب  تسین ، سایق  تقیقح  رد  اریز  تسا ، یلاکشا  ياراد  لوا  سایق  اّما  ( 670)
413 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

، دشاب تیهام  نآ  دـیدحت  هب  زاین  دوش و  لصاح  مهو  رد  الامجا  یتیهام  تاذ  هاگره  و  دنتـسه . نّیب  دوخهبدوخ  دودـحم  يارب  دـح  ءازجا 
نآ نایب  دراد ، نایب  هب  جایتحا  هک  دـنک  نامگ  یـسک  رگا  و  دـنرادن . ناـیب  هب  جاـیتحا  دنتـسه و  نّیب  نآ  دوخ  يارب  یلاـمجا  رما  نیا  ءازجا 

قطان الثم  تسا : يواسم  ماسقا  نآ  اب  ءافخ  رظن  زا  ای  تسا  رتنشور  ای  ماسقا  ریاس  عفر  زا  نآ  تابثا  اریز  تسین ، ماسقا  ریاس  عفد  زا  ترابع 
ای هجیتن  لثنم  هکنیا  هن  دنشاب  رتنشور  هجیتن  زا  دیاب  ءانثتـسا  و  تسا . رتنشور  قطان  ریغ  زا  تسیچ - قطان  هک  مینادب  هاگره  ناسنا - يارب 

. دشاب هجیتن  زا  رتیفخم 
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قطانلا ناویحلا  نأ  انبلط  و  ناسنإلل ، دح  تئاملا  قطانلا  ناویحلا  نأ  انبلط  نأل  کلذ  و  ائیش : اضیأ  لمعی  ملف  یناثلا  سایقلا  یف  امأ  و  ( 671)
لوق تئاملا  قطانلا  ناویحلا  نأ  فرعن  انک  ولف  حوضولا . ءافخلا و  یف  نتفلتخم  ریغ  هتیهام ، یلع  لاد  ناـسنإلل  واـسم  لـصفم  لوق  تئاـملا 
نذإف لاحلا . هذـهب  وه  يذـلا  لّصفملا  لوقلا  اذـه  بلطن  امنإ  لب  هتبلأ . ناسنإلا  ّدـح  بلطن  انک  امل  هتیهام ، یلع  لاد  ناسنإلل  واسم  لصفم 

وه طسوأ  ادح  لاحلا  هذهب  لوقلا  انذخأ  و  ادح ، لعجی  ام  میلست  لاحلا ، هذهب  لوق  هنأ  ملسن  کلذک ال  ناسنإلل ، دح  اذه  نأ  ملسن  امک ال 
يرخأ عضاوم  یف  نوکی  امبر ال  سایقلا  یف  ادح  ءیـشلا  دح  طیـسوت  نأ  ینعأ  لعفلا . نود  ةوقلاب  لوألا  بولطملا  یلع  هجو  نم  ةرداصم 

ذإف یفخلا . وه  بولطملا و  وه  لیـصفتلاف  عضوملا ، اذـه  یف  امأ  و  لامجإلا . نم  رهـشأ  لیـصفتلا  ناـک  اذإ  لوـألا  بولطملا  یلع  ةرداـصم 
يذلا عضوملا  یف  طیـسوتلا  اذه  ةوق  تناک  امل  نکل  لعفلاب . ةرداصم  سیل  اذهف  لوألا ، بولطملا  یلع  ةرداصم  ءیـشلا  دح  طیـسوت  سیل 

. عضوملا کلذ  یف  ةوقلاب  لوألا  بولطملا  یلع  ةرداصم  وهف  ربکألا ، دحلا  طیسوت  ةوقک  هیف  نحن 
تسا و ناسنا  ّدـح  هدـنریم  قطان  ناویح  هک  نخـس  نیا  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  دـیاهدادن : ماجنا  يراک  زین  مّود  ساـیق  رد  اـّما  ( 671)
ام رگا  و  دـناناسکی . حوضو  ءافخ و  رظن  زا  دراد ، تلالد  نآ  تیهام  رب  تسا و  ناسنا  يواسم  لصفم و  لوق  هدـنریم  قطاـن  ناویح  هکنیا 

ناسنا ّدح  لابند  هّتبلا  تروص  نیا  رد  دراد ، تلالد  نآ  تیهام  رب  هدوب و  ناسنا  يواسم  لصفم و  لوق  هدنریم  قطان  ناویح  هک  میتسنادیم 
هب تسا ، ناسنا  دـح  نیا  هک  میریذـپیمن  هک  روطنامه  نیاربانب  میدرگیم . لاـح  ناـمه  هب  لـصفم  لوق  نیا  لاـبند  اـم  هکلب  میتشگیمن .

لوق نآ  ام  هکنیا  و  دریذپیم . ّدح  ناونع  هب  ار  لوق  نآ  هک  یشریذپ  تسا ؛ ناسنا  ّدح  لصفم و  لوق  لوق ، نیا  هک  میریذپیمن  ناسنیمه 
هک تسا  نیا  نم  دوصقم  تسا . لوا  بولطم  هب  هرداصم  لعفلاب ، هن  هوقلاب و  تروص  هب  هجو ، کی  زا  میهد ، رارق  طـسوا  دـح  ناونع  هب  ار 

ار ءیش  ّدح  ام  دشاب و  رهشا  یلامجا  لوق  زا  یلیصفت  لوق  هاگره 
414 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

و تسا . یفخ  تسام و  بولطم  یلیصفت  لوق  اجنیا  رد  اّما  دشابن . لوا  بولطم  رب  هرداصم  رگید  ياهاج  رد  اسبهچ  میهد  رارق  طسوا  ّدح 
ّدح هوق  نوچ  نکل  تسین . لعفلاب  يهرداصم  رما  نیا  اذـل  تسین ، لوا  بولطم  رب  هرداصم  اجهمه  ءیـش  ّدـح  نداد  رارق  طسوا  دـح  نوچ 
رب هرداصم  هوقلاب  عضوم  نیا  رد  نآ  نیاربانب  تسا ، ربکا  ّدح  نداد  رارق  طسوا  دح  يهوق  دننام  عضوم  نیا  رد  ءیش  ّدح  نداد  رارق  طسوا 

. تسا لّوا  بولطم 
وه و  سایق - الب  هل  ایواسم  ناسنإلل  ادوجوم  ارمأ  تئاملا » قطاـنلا  یحلا   » ذـخأ اـمک  ۀطـساو ، ـالب  دـحلا  دـح  هیف  ذـخا  دـق  هنأ  یلع  ( 672)

؟ دحلل دحلا  دح  ناب  نیأ  نمف  بولطملا .
لّسوت نودب  ناسنا  دروم  رد  هدنریم » قطان  ّیح   » هک روطنامه  تسا ، هدش  ذخا  هطـساو  نودب  دح  ّدح  مّود  سایق  رد  نیا  رب  هوالع  ( 672)

اجک زا  ّدح  يارب  ّدح ، ّدح  نیاربانب  تسا . بولطم  نیا  و  تسا - يواسم  ناسنا  تیهام  اب  هک  تسا  هدش  ذـخا  يدوجوم  رما  سایق ، کی  هب 
587 دوشیم ؟ لصاح 

امک حیحصلا ، ریغلا  دحلا  حیحصلا و  دحلا  ۀفرعم  یف  نوناق  هدنع  نوکی  نأ  بحی  ۀعانـصلا  بحاص  نأ  وه  و  رخآ ، ءیـش  انهاه  مث  ( 673)
کلذ عم  اسایق و  سایقلا  نوکی  نأ  بجی  هنأ ال  امک  و  حیحـصلا . ریغلا  سایقلا  حیحـصلا و  سایقلا  ۀفرعم  یف  نوناق  هدـنع  نوکی  نأ  بجی 

، سایقلا نیناوقب  نیلهاجلا  نیطلاغملا  نیدـکانملا  عم  ـالإ  جـتنم  هنأ  و  یـسایقلا ، نوناـقلا  یلع  وه  همظن  يذـلا  لوقلا  نأ  ساـق و  هنأ  نهربی 
. لعفلاب نوناقلا  کلذ  هیف  لمعتسی  نوناقلا و ال  کلذ  یلع  دحی  نأ  بجی  دّدحملا  کلذکف 

ّدح حیحـص و  ّدـح  نتخانـش  يارب  هک  تسا  بجاو  نف  بحاص  يارب  هک ، تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرگید  هتکن  اجنیا  رد  ( 673)
و دـشاب . هتـشاد  ینوناق  حیحـص  ریغ  سایق  حیحـص و  سایق  نتخانـش  يارب  تسا  بجاو  هک  روطنامه  دـشاب ، هتـشاد  ینوناـق  حیحـص  ریغ 
و تسا ، هداد  لیکـشت  یـسایق  هکنیا  تابثا  رب  ینبم  دهد  لیکـشت  يرگید  سایق  دیابن  دـهدیم  لیکـشت  یـسایق  هک  یـسک  هک  روطنامه 

نوناق هب  تبـسن  هک  هطلغم  دانع و  لها  يارب  رگم  تسا  جـتنم  نخـس  نیا  تسا و  سایق  نوناق  قبط  رب  تسا  هدرک  مظنم  هک  ینخـس  هکنیا 
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لعفلاب ار  نوناق  نآ  دـیدحت ، رد  هکنیا  هن  دـنک ، دـیدحت  نوناق  کی  قبط  رب  دـیاب  مه  هدـننکدیدحت  ناـسنیمه  هب  دنتـسه ، ناداـن  ساـیق 
. دنک لامعتسا 

415 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
کلذـک سایق ، وهف  اذـک  اذـک و  هنأش  نم  لوق  لک  لوقی و  نأب  ساق  هنأ  یلع  سیقی  طقف و ال  سیقی  ساـّیقلا  نأ  اـمک  ۀـلمجلاب  و  ( 674)

دحلا ام  سایقلا و  ام  ملع  دق  نوکی  نأ  بجی  لب  دح . وهف  اذک  اذک و  وه  لوق  لک  لوقی  نأب  ّدحلا  ّدحی  طقف و ال  دحی  نأ  بجی  دّدـحملا 
. الوأ

یـسایق رگید  تسا  هدرک  سایق  هک  بلطم  نیا  رب  دهدیم و  لیکـشت  سایق  طقف  سایق  يهدنهدلیکـشت  هک  روطنامه  یّلک  روطهب  ( 674)
طقف تسا  مزال  مه  هدننکدیدحت  ناسنیمه  هب  تسا ؛ سایق  دشاب  نامهب  نالف و  نآ  نأش  هک  یلوق  ره  دیوگب  هکنیا  ات  دهدیمن  لیکـشت 

هک دنادب  لّوا  زا  هک  تسا  بجاو  هکلب  تسا . ّدـح  دـشاب  نامهب  نالف و  هک  یلوق  ره  هک  دـیوگن  دـنکن و  دـیدحت  ار  ّدـح  دـنک و  دـیدحت 
. تسیچ ّدح  تسیچ و  سایق 

، ناهربلا دـح  هل  نأب  ناهرب  هنأ  یلع  ّلدـی  نأ  فّلکی  ناهرب و  هنأ  یلع  ءیـش  هیلع  درو  اذإ  اذـک  اذـک و  نأ  رکنی  يذـلا  نأ  اـمک  و  ( 675)
: ناهرب لوقلا  اذه  نأ  مّلسأ  تنکل  لوقلا ، اذهل  دوجوم  وهف  ناهربلا  دح  ناک  نإ  هنأ  وأ  ناهربلا ، دح  اذه  نأ  تمّلس  ول  لوقی : نأ  هل  نوکی 

نأ تمّلس  ول  ینإ  لوقی : نأ  هل  نإف  دحلا  رکنی  نم  لاح  کلذک  ناهربلا ؛ دح  لوقلا  اذهل  نأ  مّلسأ  فیکف  ناهرب ، اذه  نأ  ملـسأ  تسل  ذإف 
. دح ءیشلا  کلذل  هنأ  و  دح ، هنأ  مّلسأ  تنکل  ءیشلا ، اذهل  دوجوم  وهف  دحلا  دح  ناک  نإ  هنأ و  وأ  دحلا ، دح  وه  اذه 

رب هک  دوش  هتـساوخ  يو  زا  دوش و  هضرع  يو  رب  یناهرب  هاگره  تسا ، نامهب  نـالف و  هک  تسا  نیا  رکنم  یـسک  هک  روطناـمه  و  ( 675)
هک متفریذپیم  نم  رگا  هک : دـیوگب  نینچ  تسا  نکمم  دـنک ، لالدتـسا  نآ ، رب  ناهرب  ّدـح  ندوب  قبطنم  قیرط  زا  ناهرب ، نیا  ندوب  ناهرب 

لوق نیا  هک  متفریذپیم  تروص  نیا  رد  تسا ، قبطنم  لوق  نآ  رب  تسا  ناهرب  ّدح  نیا  رگا  هک  متفریذـپیم  رگا  ای  تسا ، ناهرب  ّدـح  نیا 
ناسنیمه هب  تسا ؛ قبطنم  لوق  نیا  رب  ناهرب  ّدح  هک  مریذـپب  هنوگچ  تسا ، ناهرب  لوق  نیا  هک  مریذـپیمن  نم  هکیلاح  رد  تسا : ناهرب 

ّدح لوق  نیا  رگا  هک  متفریذپیم  ای  تسا ، دح  ّدح  لوق  نیا  هک  متفریذـپیم  رگا  نم  دـیوگب : تسا  نکمم  تسا  رکنم  ار  ّدـح  هک  یـسک 
. تسا زیچ  نالف  دح  لوق  نآ  تسا و  ّدح  لوق  نآ  هک  متفریذپیم  تروص  نآ  رد  تسا ، قبطنم  زیچ  نالف  رب  تسا  دح 

یف دعبی  اهنع ال  جراخ  هتیئام  نع  بیرغ  ءیـشلا  ۀینإ  و  ءیـشلل ، ءیـشلا  ۀینإ  یلع  ناهربلا  ءیـشلا و  ۀیئام  یلع  دحلا  نإف  ۀلمجلاب  و  ( 676)
تملع امک  ءیشلل  لهجی  نأ  اهلثم 

416 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. ناهربلاب بلطیف 

تسا و بیرغ  ءیش  تیهام  زا  ءیش  توبث  و  ءیـش ، يارب  ءیـش  توبث  رب  ناهرب  دراد و  تلالد  ءیـش  تیهام  رب  ّدح  یّلک  روط  هب  ( 676)
588 دوش . بلط  ناهرب  اب  ینادیم  هک  روطنامه  هدش و  عقاو  لهج  دروم  هک  تسین  دیعب  تسا و  نآ  زا  جراخ 

دودحلا عم  نیهاربلا  ضعب  ۀبسانم  یف  باوبألا و  هذه  یف  لوقلا  دیکأت  و  ءارقتسالا ، ۀمسقلاب و  اضیأ  صنتقی  دحلا ال  نأ  یف  ثلاثلا  لصفلا 
ّدض هّدح  نأل  هّدض ، دح  نم  یطرشلا  سایقلاب  طبنتسم  ءیـشلا  ّدح  نإ  لوقی  نأ  لئاقل  سیل  و  ( 677  ) دودحلا یلع  نیهاربلا  ضعب  هیبنت  و 

: اذکه لوقن  نأب  مظتنملا  مئتلملا  رمألا  وه  ریخلا  دح  نأ  انملع  مظتنملا ، ریغلا  تتشملا  رمألا  وه  رـشلا  دح  نأ  انملع  اذإ  انإ  الثمف  هّدض ، دح 
ّدح نذإف  اذک ، رشلا  ّدح  نکل  ینثتسن ، مث  مظتنملا ، مئتلملا  رمألا  هنأ  وه  ریخلا  دحف  مظتنملا ، ریغلا  تتشتملا  رمألا  وه  هنأ  رشلا  دح  ناک  نإ 

: ۀعبرأ هوجو  یلع  اذه  نع  باوجلا  نإف  اذک ، ریخلا 

دودح و اب  نیهارب  یضعب  تبسانم  رد  و  باب ؛ نیا  رد  نخس  دیکأت  و  دیآیمن ، تسد  هب  زین  ءارقتسا  میسقت و  هار  زا  دح  هکنیا  رد  مّوس  لصف 
دودح 589 رب  نیهارب  یضعب  ندیهاگآ 
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دض ّدح  دض  یش ، ّدح  اریز  تسا ؛ طابنتسا  لباق  ءیـش  دض  ّدح  زا  یطرـش  سایق  قیرط  زا  ءیـش  ّدح  هک  دیوگب  دناوتیمن  یـسک  ( 677)
زا تسا  ترابع  ریخ  ّدح  هک  میاهتسناد  مظتنم .» ریغ  ّتتـشتم  رما   » زا تسا  ترابع  رـش  ّدح  هک  مینادب  هاگره  الثم  نیاربانب   590 تسا . یش 

، مظتنم مئتلم  رما  زا  تسا  تراـبع  ریخ  ّدـح  سپ  مظتنم ، ریغ  تتـشتم  رما  زا  تسا  تراـبع  رـش  ّدـح  رگا  هک : میئوگب  و  مظتنم ،» مئتلم  رما  »
ریخ ّدح  نیاربانب  تسا ، نینچ  رش  ّدح  نکل  هک ، مینک  ءانثتسا  سپس 

417 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
591 تسا : هجو  راهچ  رب  بلطم  نیا  باوج  تسا . نانچ 

بحاص هجو  نم  هبـشأف  سایق ، ریغ  نم  عضو  باضتقاب و  ادح  ذـخأ  یتح  سایقب  ادـح  یطعی  نأ  ّسایقلا  اذـه  نکمی  مل  هنأ  اهلوأ ، ( 678)
نإ و  يرورض . سایقب  هنیب  هنأ  نظی  اعضو و  هعضی  و  ةرداصم ، ام  هجوب  بولطملا  ذخأی  امهنم  دحاو  لک  ذإ  ءارقتـسالا ، بحاص  ۀمـسقلا و 

. سایق الب  دحلا  ذخأف  سایقب  دحلا  نیبی  نأ  بلط  هنأل  هبولطم : ضیقن  یلع  رداص  امنإ  اذه  ناک 
ذخا سایق  ریغ  هار  زا  عضو  تروص  هب  ار  نآ  دـنک ، اطعا  ساـیق  قیرط  زا  ار  يّدـح  تسا  هتـسناوتن  هک  اـجنآ  زا  صخـش  نیا  لّوا ، ( 678)

ار دوخ  بولطم  صاخشا  نآ  زا  کیره  اریز  دراد ، تهباشم  ّدح ] ثحب  رد   ] ءارقتسا میسقت و  رادفرط  صخـش  اب  یهجو  زا  و  تسا ؛ هدرک 
دنچره دناهدرک . نایب  يرورـض  سایق  اب  ار  نآ  هک  دننکیم  نامگ  هدرک و  عضو  ار  بولطم  و  دننکیم ، ذـخا  هرداصم  قیرط  زا  یهجو  هب 

نودب ار  ّدح  عقاو  رد  یلو  دنک  نییبت  سایق  اب  ار  ّدح  تسا  هتساوخ  صخـش  نیا  اریز  تسا : هدرک  هرداصم  ار  بولطم  ضیقن  صخـش  نیا 
. تسا هدرک  ذخا  سایق 

. كانه نم  لمأتیلف  اذه - لعفی  نأ  هل  ضرعی  فیک  ءارقتسالا  بحاص  نأ  و  اذه ، لعفی  فیک  ۀمسقلا  بحاص  نأ  انفرع  دق  و  ( 679)
ضرعم رد  هنوگچ  زین  يرود ]  ] ءارقتسا رادفرط  صخش  و  دادیم ، ماجنا  ار  لمع  نیا  هنوگچ  میسقت  رادفرط  صخش  هک  میتسناد  و  ( 679)

592 دینک . لمأت  بلطم  نیا  يهرابرد  اجنآ  رد  تشاد - رارق  یلمع  نینچ 
نیبی نأب  هانبلاط  اذإف  دودحملا . ّدـض  دـح  عضوی  نأ  دـحلا  بسک  یف  نوناقلا  لعج  هنأ  وه  رخآ و  ءیـش  اذـهل  ضرع  هنأ  یناثلا ، و  ( 680)
اذهل دحب  هنوناق - مکح  یلع  ۀلاحم - هنیبی ال  نأ  جاتحا  ریخلا - لاثملا  اذه  یف  وه  و  دـضلا - اذـه  دـح  هب  نیبملا  رخآلا  دـضلا  دـحی  فیک 

. روّدلا لمعتسی  هنإف  لوألا  بولطملا  عم  رداصی  هنأ  عمف  رشلا . لاثملا  اذه  یف  وه  و  دضلا ،
ّدح دیاب  هک  تسا  هدرک  لعج  نینچ  ار  ّدح  بسک  نوناق  هک  تسا  نیا  نآ  هدرک و  حرطم  يرگید  بلطم  صخش  نیا  هکنیا  مود ، ( 680)

صخش نیا  زا  هاگره  نیاربانب  مینک . عضو  ار  دودحم  دض 
418 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

بـسک ریخ - زا  تسا  ترابع  لاثم  نیا  رد  نآ  و  دنکیم - نییبت  ار  دـض  نیا  ّدـح  نآ ، طسوت  هک  ار ، رگید  دـض  ّدـح  هنوگچ  هک  میـسرپب 
نیا و  دنک . نییبت  ّرـش ، زا  تسا  ترابع  لاثم  نیا  رد  هک  دـض ، نیا  ّدـح  اب  ار  نآ  دوخ - نوناق  ساسارب  هک - دراد  جایتحا  راچان  دـنکیم ؟

. تسا رود  مزلتسم  لّوا ، بولطم  رب  هرداصم  رب  هوالع 
امم نایب  لک  و  ۀیقیقحلا . ۀفرعملا  ۀـلاهجلا و  یف  هلثم  وه  لب  رخآلا ، دـضلا  دـح  نم  فرعأ  نیدـضلا  دـحأ  ّدـح  سیل  هنأ  ثلاثلا ، و  ( 681)

. نایبب سیلف  ةرداصم ، ارود و ال  نکی  مل  نإ  و  فرعأ ، سیل 
ره و  دنامه . لثم  یقیقح  تفرعم  رد  ندوب و  لوهجم  رد  هکلب  تسین ، فرعا  رگید  دض  ّدح  زا  دـض  ود  زا  یکی  ّدـح  هکنیا  موس ، ( 681)

. تسین نییبت  عقاو  رد  دشابن ، هرداصم  رود و  دنچره  دشابن ، فرعا  قیرط  زا  هک  ینییبت 
ّدـضلا دحی  فیک  وأ  ّدض ، هل  سیل  ام  دحی  فیکف  نوناقلا ، اذهب  دـض  هل  ام  ّدـح  دـق  ناسنإلا  اذـه  نأ  عضنل  حـماسنل و  انأ  عبارلا  و  ( 682)

یف رخآلا  دضلا  دح  نم  دضلا  ّدح  باستکا  متفّیز  دق  مکنإ  لوقی : نأ  لئاقل  و  دض ؟ هل  سیل  نیفرطلا  یلع  عقاولا  قلطملا  ّدـضلا  و  قلطملا ،
نع باوجلا  و  اهلاطبإ . دودحلا و  تابثإ  یف  متملکت  ثیح  نم  نوناقلا  اذـه  متلمعتـسا  دـقف  لدـجلا » باتک   » یف امأ  و  انهاه ، باتکلا  اذـه 
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نع باوجلا  و  اهلاطبإ . دودحلا و  تابثإ  یف  متملکت  ثیح  نم  نوناقلا  اذـه  متلمعتـسا  دـقف  لدـجلا » باتک   » یف امأ  و  انهاه ، باتکلا  اذـه 
: نیهجو نم  اذه 

هدرک دیدحت  نوناق  نیا  قیرط  زا  تسا  ّدـض  ياراد  هک  ار  هچنآ  صخـش  نیا  هک  مینکیم  ضرف  هدرک و  هحماسم  ام  هکنیا  مراهچ  ( 682)
دـض هکیلاح  رد  دنکیم ، دیدحت  ار  قلطم  دض  هنوگچ  ای  دـنکیم ، دـیدحت  درادـن  دـض  هک  ار  هچنآ  هنوگچ  يو  تروص  نیا  رد  تسا ،
ّدـض ّدح  زا  دض  ّدح  باستکا  اجنیا ، رد  باتک ، نیا  رد  امـش  دیوگب : تسا  نکمم  یـسک  درادن ؟ دـض  دوشیم  عقاو  نیفرط  رب  هک  قلطم 
نیا باوج  دـینکیم . لامعتـسا  ار  نوناق  نیا  اهنآ ، لاطبا  دودـح و  تاـبثا  زا  ثحب  رد  لدـج » باـتک   » رد اـما  دیتخانـش ، دودرم  ار  رگید 

: تسا هجو  ود  رب  لاکشا 
، هتمدقمل مصخلا  میلـست  نم  امإ  نئاکلا  یلع  نکل  و  نییقیقحلا ، لاطبإلا  تابثإلا و  یلع  هیف  لدی  سیل  لدجلا » باتک   » نأ امهدحأ  ( 683)

عنمن نحن ال  و  روهشملا . يأرلا  نم  امإ  و 
419 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نوکی نأ  عنمن  و ال  دحلا . اذه  دض  رخآلا  دح  نوکی  نأ  یبأ ، وأ  ءاش  همزلی ، ذـئنیحف  مصخلا ، نم  ملـستی  نیدـضلا  يدـح  دـحأ  نوکی  نأ 
وه امب  ال  روهشملا ، یف  فرعأ  وه  امب  ّدح  امنإ  نوکی  رخآلا ، دضلا  دح  نم  فرعأ  عئاذلا  یلإ  روهشملا و  یلإ  سایقلاب  نیدضلا  دحأ  دح 
یلإ سایقلاب  اهسفن  یف  ۀیفخ  یه  یتلا  تامدقملا  نم  ریثک  لثم  رهتشا ، نکل  هسفنب و  ایفخ  ناک  امبر  حیرصلا و  لقعلا  دنع  ۀفرعملا  یقیقح 

. ۀلوبقم وأ  اهسفنب  ۀنیب  یه  ةرهشلا  یلإ  سایقلاب  نکل  و  حیرصلا ، يرظنلا  لقعلا 
نآ مصخ  ای  هک  مینکیم  ثحب  یلاطبا  تابثا و  زا  هکلب  دوشیمن ، تلالد  یقیقح  لاطبا  تابثا و  رب  لدـج » باـتک   » رد هکنیا  لوا  ( 683)

. تسا نانچ  روهشم  ای  و  هتفریذپ ، ار 
ّدح تسا  مزال  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  يو  هچ  تروص ، نیا  رد  دریذـپب و  ار  دـض  فرط  ود  زا  یکی  مصخ  هک  تسین  یعنام  اجنآ  رد  و 

، دشاب فرعا  رگید  دض  ّدح  زا  ترهش  رظن  زا  دض  ود  زا  یکی  ّدح  هک  تسین  یعنام  و  تسا . هتفریذپ  هک  دشاب  يّدح  نآ  دض  رگید ، دض 
حیرـص لقع  دزن  رد  یقیقح  تفرعم  رظن  زا  هچنآ  اـب  هن  دریگیم ، تروص  تسا  فرعا  ترهـش  رظن  زا  هچنآ  اـب  فیرعت  تروص  نیا  رد  و 
يرظن لـقع  رظن  زا  هسفن  یف  هک  یتامدـقم  زا  يرایـسب  دـننام  دـشاب ، هتـشاد  ترهـش  یلو  دـشاب  یفخ  دوخهبدوخ  اـسبهچ  و  تسا ؛ فرعا 

. دنالوبقم ای  نّیب  دوخهبدوخ  ترهش  رظن  زا  اما  دنتسه  یفخ  حیرص 
یف يرجی  نأ  بجی  الف  ۀقیقحلا ، نوناق  بسحب  ةرهـشلا ال  نوناق  بسحب  دحلا  وه  لدجلا » باتک   » یف بولطملا  ّدـحلا  نأ  یناثلا  و  ( 684)

. ۀیقیقحلا دودحلا  يرجم  ۀیقیقحلا  ماکحألا 
هک تسین  مزال  نیاربانب  تقیقح ، نوناق  بسحهب  هن  تسا ، ترهـش  نوناق  بسحهب  ّدح  لدج » باتک   » رد بولطم  ّدح  هکنیا ، مّود  ( 684)

. دشاب هتشاد  نایرج  یقیقح  دودح  يارجم  رد  یقیقح  ماکحا  رظن  زا  نآ 
هذه و  ۀسوسحملا ، تایئزجلا  نم  وه  یقیقحلا  ءارقتـسالا  نأ  نم  کل  اذه  نیبت  دق  و  ءارقتـسالاب . داطـصی  دحلا ال  نإ  اضیأ  لوقن  و  ( 685)

. انحضوأ ام  یلع  اهل  دودح  ال 
نایب 593 و  دیآیمن ، تسدب  ءارقتسا  قیرط  زا  ّدح  هک  مییوگیم  نینچمه  ( 685)

420 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هک روطنامه  سوسحم ، تایئزج  نیا  و  دریگیم ، تروص  سوسحم  تایئزج  زا  یقیقح  ءارقتـسا  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  بلطم  نیا 

. درادن ّدح  میاهداد ، حیضوت 
یلإ لقنیف  صاخـشألا  نم  دحاو  لکل  دح  هنأ  یلع  ذخؤی  نأ  امإ  لوقلا  کلذ  نإف  دـح  هنأ  یلع  لوق  اهنم  ئرقتـسا  نإ  هنأ  یناثلا  و  ( 686)
لکل ادـح  نوکی  نأ  نکمی  و ال  صاخـشألا . عونل  دـح  هنأ  یلع  وأ  یلکلا ، یلإ  لقن  تاـیئزجلا  یف  مکح  دـجو  اذإ  اـمک  یلکلل ، دـح  هنأ 

ناک و  رخآلا ، هیف  هکراشی  ناکل ال  هصخی  ّدح  اهنم  دحاو  لکل  ناک  وا  هنأ  امهدـحأ  نالاحم : کلذ  نم  ضرعی  هنإف  تایئزجلا ، نم  دـحاو 
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. ۀفلاختم ةریثک  دودح  هیلإ  لقنت  وأ  هلک ، عونلا  یلإ  لقنی  نأ  نکمی  ال 
دوشیم هتفرگ  رظن  رد  نانچ  لوق  نیا  تروص  نیا  رد  دیآ ، تسد  هب  دشاب  ّدح  هک  یلوق  ءارقتـسا  زا  هک  ضرف  نیاربانب  هکنیا  مّود  ( 686)

تفاـی تاـیئزج  رد  یمکح  هک  روطناـمه  ددرگیم ، یلک  ّدـح  دوـشیم و  لـقتنم  یلک  هب  اـهنآ  زا  تسا و  صاخـشا  کـتکت  ّدـح  هک 
ّدح لوق  نیا  هک  تسین  نکمم  اـّما  دوـشیم . هتفرگ  رظن  رد  صاخـشا  عوـن  ّدـح  لوـق  نیا  هکنیا  اـی  ددرگیم ؛ لـقتنم  یلک  هب  دوـشیم و 

هتشاد دوجو  یصوصخم  ّدح  تایئزج  کتکت  ره  يارب  رگا  هکنیا  لوا  دیآیم ! مزال  لاحم  ود  رما  نیا  زا  اریز  دشاب ، تایئزج  کتکت 
هکنیا ای  دشابن و  نکمم  صاخـشا  عون  هب  ّدح  نآ  لاقتنا  و  دشابن ، كرتشم  ّدح  نآ  رد  یئزج  نآ  اب  رگید  یئزج  چـیه  تسا  مزال  دـشاب ،

. دشاب هتشاد  فلاختم  رایسب  دودح  صاخشا  عون 
ّصخت نأ  یـسع  یتلا  ضراوعلاب  لب  اهیف ، كرتشت  یتلا  ۀیتاذلا  رومألا  نم  ناک  امل  ناک ، ول  دحاو ، لکب  صاخلا  دحلا  نأ  یناثلا  و  ( 687)

. ءارقتسالا اذه  نم  دحاو  مسق  نذإ  لطب  دقف  ءیـشلا . وه  امیف  ۀلخاد  ریغ  ضراوعلا  و  یجوغاسیإ »  » یف ملع  امک  ادحاو  اصخـش  اهنم  ۀلمج 
فرعی نأ  الإ  هعونل  دح  هنأ  یلع  هیف  ینعم  دوجوب  لدی  صاخشألا  نم  ءیش  سیل  و  صاخشألا . عونل  دح  هنأ  یلع  ئرقتسی  امنإ  هنأ  یقب  و 

اذه عون  دح  و  صخشلا ، اذه  عون  دح  اذه  ناک  امل  لاقی : نأ  نکمی  هنأل ال  کلذ  و  الطاب . ءارقتـسالا  نوکیف  هل : دحلا  فرعی  الوأ و  هعون 
. لوألا صخشلا  عونل  ّدح  هنأ  فرع  ذإ  فرع  دق  اذه  نأل  صاخشألا ، هذه  لک  عون  دح  وهف  صخشلا 

421 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اهنآ نیب  كرتشم  يهّیتاذ  روما  زا  دـناوتیمن  ّدـح  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  ّدـح  صاخـشا  نیا  کـتکت  ره  رگا  هکنیا  مّود  و  ( 687)
هدـش حرطم  یجوغاسیا »  » رد هچنانچ  دوش  لیکـشت  تسا  صخـش  کی  صتخم  اهنآ  عومجم  هک  یـضراوع  زا  دـیاب  هکلب  دوش ، لیکـشت 

ّدح لوق  نآ  هک  قش  نیا  دنامیم  یقاب  دوشیم . لطاب  ءارقتسا  نیا  زا  مسق  کی  نیاربانب  دنتسین . لخاد  ءیش  تیهام  رد  ضراوع ، و  تسا .
عون لّوا  زا  هکنیا  رگم  دنکیمن  تلالد  دشاب  شعون  ّدـح  هک  درف  رد  ییانعم  دوجو  رب  صاخـشا  زا  کی  چـیه  یلو  دـشاب . صاخـشا  عون 

ّدح رما  نیا  تفگ : ناوتیمن  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  دوشیم . لطاب  ءارقتسا  تروص  نیا  رد  و  دنشاب . هدش  هتخانش  نآ  عون  ّدح  نآ و 
هک تسا  هدـش  هتخانـش  ینامز  رما  نیا  اریز  تسا ، صاخـشا  نیا  مامت  عون  دـح  نیارباـنب  تسا  صخـش  نآ  عون  دـح  و  صخـش ، نیا  عون 

. تسا لّوا  صخش  عون  ّدح  نآ  هک  تسا  هدش  هتسناد 
لیبس هنإف ال  لمعن ، يرعـش  تیل  فیکف  تایئزجلا ، نم  ءارقتـسالاب  ۀمـسقلاب و ال  ناهربلاب و ال  دحلا  باستکا  قیرط  سیل  ذإف  لیق : ( 688)

؟ عبصإلاب هیلإ  راشی  سحلاب و  فرعی  نأ  یلإ 
هچ هک  متـسنادیم  شاک  نیاربانب  تسین ، تایئزج  زا  ءارقتـسا  میـسقت و  ناهرب ، ّدـح ، باـستکا  قیرط  نوچ  سپ  تسا : هدـش  هتفگ  ( 688)

؟ تسین تشگنا  اب  ندرک  هراشا  يارب  سح و  اب  ّدح ]  ] نتخانش يارب  یهار  چیه  اریز  درک ، دیاب 
لاد لوق  هل  نوکی  دـق  تاذـلا  مودـعملا  و  تاذـلا ، دوجومل  الإ  نوکی  نأ  زوجی  ال  یقیقحلا - دـحلا  وه  و  ءیـشلا - وه  ام  ینعم  مث  ( 689)

. مسالا كارتشاب  الإ  الف ، دح  امأ  و  مسالا . ینعم  یلع 
تسا مودعم  هچنآ  رب  و  دشاب ، دوجوم  هک  تسا  زیاج  يزیچ  نآ  يارب  طقف  تسا - یقیقح  ّدح  زا  ترابع  هک  ءیـش - تیهام  ینعم  ( 689)

594 ظفل . رد  كارتشا  بسحهب  رگم  تسین  مودعم  دروم  رد  ّدح  اّما  دوشیم . هدروآ  مسا  ینعم  رب  ّلاد  یلوق  یهاگ 
اذإف یقیقحلا . دـحلا  ینعی  وأ  کلذـک ، وه  ثیح  نم  مسالا  بسحب  يذـلا  لوقلا  هب  ینعی  نأ  امإف  ساـیقب  نّیبی  دـحلا  نأ  نظ  نم  و  ( 690)

سیل هنإف  لاحم : کلذف  مسالا  حرش  ینع 
422 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دح وه  ثیح  نم  یقیقحلا  دـحلا  هب  ینع  نإ  و  لوقلا . اذـه  ینعم  مسـالا  اذـهب  ینعی  هنأ  یلع  نهربملا  نهربـی  وأ  نیبـملا  نیبـی  نأ  جاـتحی 
. دوجوم یلإ  هیف  راشی  نأ  یضتقی  کلذف  یقیقح ،
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یلإ ریـشی  هسفن  دـحلا  نوکی  وأ  رخآ ، هجو  نم  هدوجو  ملعی  امنإ  و  ءیـشلا ، کلذ  دوجو  یلإ  ۀـتبلأ  ریـشی  دـحلا ال  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف 
، یقیقح دح  وه  ثیح  نم  ال  الوأ - هل  ّدحلا  فرع  اذه  نوکی  نأ  مزلیف  الوأ ، هدوجو  ملع  دقف  هدوجو ، یلإ  ریشی  دحلا ال  ناک  نإف  هدوجو .

همسا ینعم  مهفی  مل  امف  دوجوم . وه  يذلا  ءیشلا  مساب  ینعی  ام  و  دوجوملا ، وه  يذلا  ءیشلا  ام  فرع  نیح  مسالا  حرش  وه  ثیح  نم  لب 
يذلا ناهربلا  نوکیف  نیب  ریغ  ناک  نإ  هسفنب و  اننیب  هل  ادـح  مسالا  حرـش  ةروریـص  نوکت  هسفنب  انیب  هدوجو  ناک  نإف  هدوجو ! مهفی  فیک 

ءیـشلا نأ  حص  امل  ادح ، نآلا  راص  دق  مسا  حرـش  لبق  نم  ناک  يذلا  نوکیف  هل ، ادح  همـسا  حرـش  لعجب  هدوجو  نّیبی  امک  هدوجو ، نّیبی 
عنمی وحنلا ال  اذه  و  ضرعلاب . هدـح  یلع  و  تاذـلاب ، هدوجو  یلع  ناهرب  وه  لب  تاذـلاب ، هدـح  یلع  ناهرب  کلذ  نأ  ۀـهج  نم  دوجوم ال 

. فالخ هیف  دودحلا و ال  یف  هعوقو 
دوصقم ای   596 تسا ، مسا  بسحرب  یلوق  اـهنآ  دوصقم  اـی   595 درک ، نییبت  ناوتیم  سایق  اب  ار  ّدـح  دـنکیم  ناـمگ  هک  یـسک  ( 690)
يهدننک هماقا  ای  بلطم  يهدننکنایب  هک  تسین  مزال  اریز  تسا : لاحم  نیا  دشاب  مسالا  حرـش  اهنآ  دوصقم  رگا  تسا . یقیقح  ّدـح  اهنآ 
شاهمزال دشاب ، یقیقح  ّدح  ثیح  زا  یقیقح  ّدح  يو  دوصقم  رگا  597 و  تسا . لوق  نیا  ینعم  مسا  نیا  زا  دوصقم  هک  دننک  نییبت  ناهرب 

نآ دوجو  دنکیمن و  هراشا  زیچ  نآ  دوجو  هب  ّدح  ای  تسین ، یلاخ  لاح  ود  زا  نیا  و  دـشاب . هدـش  هراشا  يدوجوم  هب  نآ  رد  هک  تسا  نیا 
سپ دـنکیمن ، هراشا  زیچ  نآ  دوجو  هب  ّدـح  رگا  دـنکیم . هراشا  زیچ  نآ  دوجو  هب  ّدـح  دوخ  هکنیا  ای  و  تسا ، تباث  يرگید  هار  زا  زیچ 
ءیـش مسا  زا  دوـصقم  تسیچ و  دوـجوم  ءیـش  دـمهفیم  هک  یناـمز  تسا  مزـال  تروـص  نیا  رد  و  تسا ، موـلعم  لّوا  زا  زیچ  نآ  دوـجو 

ءیش مسا  ینعم  هک  یسک  اریز  مسالا . حرش  ثیح  زا  هکلب  یقیقح ، ّدح  ثیح  زا  هن  هتبلا  دنادب - لّوا  زا  ار  ءیـش  نآ  ّدح  تسیچ ، دوجوم 
زین مسالا  حرـش  ندش  ّدـح  دـشاب ، نّیب  دوخهبدوخ  ءیـش  نآ  دوجو  رگا  نیاربانب   598 دمهفیم ! ار  ءیـش  نآ  دوجو  هنوگچ  دـنادیمن  ار 

، دـنکیم نییبـت  ار  ءیـش  نآ  دوـجو  هک  یناـهرب  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، نّیب  ریغ  ءیـش  نآ  دوـجو  رگا  و  دوـب ، دـهاوخ  نّیب  دوـخهبدوخ 
دوب مسالا  حرـش  البق  هک  يزیچ  نآ  و  دـنکیم ، لیدـبت  ّدـح  هب  زین  ار  نآ  مسالا  حرـش  دـنکیم ، نییبت  ار  ءیـش  نآ  دوجو  هک  روطناـمه 

نیا زا  هن  اّما  ددرگیم ، لیدبت  ّدح  هب  دوشیم  تباث  یش  نآ  دوجو  هکنیا  رطاخ  هب  کنیا 
423 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نآ ّدح  ناهرب  ضرعلاب  تسا و  ءیـش  نآ  دوجو  ناهرب  اتاذ  ناهرب  نآ  هکلب  دـشاب ، یـش  نآ  ّدـح  يارب  یناهرب  اتاذ  ناهرب ، نآ  هک  تهج 
. تسین یفالخ  نآ  رد  درادن و  یعنام  دودح  رد  ناهرب  وحن  نیا  عوقو  599 و  ءیش .

یقیقح دـح  وه  ثیح  نم  دوجولا  نّیب  سیل  امل  دـحلا  اطعإ  نوکی  یتح  دوجولا  یلإ  ریـشملا  وه  هسفن  دـحلا  ءاطعإ  ناک  نإ  اـمأ  و  ( 691)
یلع ینبی  امنإ  دحلا  نإف  لاحم : اذه  دح ، ثیح  نم  اعم  هدوجو  یلع  ساق  دقف  ءیـشلا ، دح  نم  نوکیف  دوجوم ، رمألا  نأ  نایب  دوجولا  نیب 

دـحلا ال و  مزال ، لومحم  وه  لب  الـصف  اسنج و ال  دوجولا  سیلف  اهنم . سیل  تملع - امک  دوجوملا - و  دودـحملا ، ۀـیهام  یف  ۀـلخاد  رومأ 
ناهربلا ناف  دـحلا . یف  ۀـلخاد  سیل  یتلا  تامزاللا  یطعم  وه  ناهربلا  نأل  هیطعی : ناهربلا  لب  طقف . لوصفلا  ساـنجألا و  یطعی  هنـأل  هیطعی 
ناـهربلا ـالف  ۀـیهاملا . نع  ۀـجراخ  مزاول  اـهلک  هذـه  و  ءیـشلل . هدوجو  لوهجم  وأ  اـقلطم ، دوجولا  لوهجم  دوجو  یطعی  دوجولل  یطعملا 

کلذل و  ءیـشلا . رهوج  نع  جراخ  کلذ  نأل  ناهربلا  بولطم  وه  ام  یطعی  دحلا  و ال  هسفنب ، نیب  کلذ  نأل  دحلا  یف  لخاد  وه  ام  بلطی 
ذخأم نوزیمی  و  اباضتقا ، دودـحلا  نوبـضتقی  و  اباب ، دودـحلا  ءاطعإ  ذـخآم  نوّزیمی  نیرمألا و  نیب  اروس  نوبرـضی  اـهلک  مولعلا  لـهأ  ناـک 

اذه نأ  اونّیبی  مل  لب  ائیـش  هدوجو  رکذ  یلع  اومدقی  مل  ۀـسدنهلا  یف  ثلثملا  دـح  اوطعأ  اذإ  و  افیلأت . نیهاربلا  نوفلؤی  و  رخآ ، اباب  نیهاربلا 
امیهفت ناک  ام  ذـئنیح  راص  تاسقطـسالا  یف  مهباتک  نم  لوـألا  لکـشلاب  دوجوم  ثلثملا  نأ  اونهرب  اـملف  مسـالل . میهفت  وأ  ۀـقیقحلاب  دـح 

. ۀقیقحلاب ادح  میلعتلا  ءادتبا  دنع  مسالل 
دوجولا نّیب  هک  یقیقح  ّدح  اب  تسین  دوجولا  نّیب  هچنآ  دیدحت  هک  يوحن  هب  دشاب  هتشاد  هراشا  دوجو  هب  دوخهبدوخ  ّدح  رگا  اما  و  ( 691)

رب ّدح  هارمه  تقیقح  رد  دنکیم ، دـیدحت  ار  ءیـش  هک  یـسک  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا ، دوجوم  رما  نآ  هک  دـشاب  هتکن  نیا  نایب  تسا 
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- دوجوم و  تسا ، ینتبم  دودـحم  تیهام  رد  لـخاد  روما  رب  افرـص  دـح  اریز  تسا ! لاـحم  نیا  و  دـشاب ، هدرک  ساـیق  زین  ءیـش  نآ  دوجو 
اطعا ار  دوجو  ّدح  و  تسا ، مزال  لومحم  هکلب  تسین ، لصف  سنج و  دوجو   600 دوریمن . رامش  هب  روما  نیا  زا  ياهتسناد - هک  روطنامه 

هک تسا  يزیچ  نآ  زا  ترابع  ناهرب  اریز  دنکیم : اطعا  ناهرب  ار  دوجو  هکلب  دنکیم . اطعا  ار  سانجا  لوصف و  طقف  ّدـح  اریز  دـنکیمن ،
اطعا ار  يدوجو  ای  قلطم ، دوجولا  لوهجم  دوجو  دـنکیم ، اطعا  ار  دوجو  هک  یناهرب  دـنک . اطعا  دنتـسین  ّدـح  رد  لـخاد  هک  ار  یتاـمزاول 

جراخ مزاول  روما  نیا  مامت  و  تسا ، لوهجم  ءیش  يارب  شندوب  هک  دنکیم 
424 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ار ناهرب  بولطم  ّدح  هن  و  تسا ، نّیب  دوخهب  دوخ  نآ  اریز  دنکیم  بلط  تسا  ّدح  رد  لخاد  هک  ار  هچنآ  ناهرب  هن  نیاربانب  دناتیهام . زا 
يراوید ّدـح  ناـهرب و  نیب  مولع  لـها  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  601 و  تسا . ءیـش  رهوج  زا  جراخ  ناهرب  بولطم  اریز  دـنکیم ، اـطعا 

هداد رارق  رگید  یباب  ار  ناهرب  ذخأم  و  دناهدروآ . تسد  هب  باضتقا  هار  زا  ار  دودح  دناهداد و  رارق  یباب  ار  دودح  ءاطعا  ذخأم  و  دـناهدز ،
ثلثم دوجو  هرابرد  يزیچ  اتمدـقم  دـننکیم ، حرطم  ار  ثلثم  ّدـح  هسدـنه  رد  هاگره  الثم  دـناهدروآ . تسد  هب  فیلأـت  هار  زا  ار  نیهارب  و 

« لوصا  » باتک رد  لّوا  لکـش  اب  یتقو  اّما  تسا . مسالا  حرـش  ای  تسا  یقیقح  ّدح  ّدح ، نیا  ایآ  هک  دـننکیمن  نایب  یتح  هکلب  دـنیوگیمن 
. ددرگیم لیدبت  یقیقح  ّدح  هب  دوب  مسالا  حرش  میلعت ، يادتبا  رد  هچنآ  ماگنه  نیا  رد  تسا  دوجوم  ثلثم  هک  دندرک  هماقا  ناهرب 

وه دـحب و  سیل  يذـلا  مسالا  ۀـیهامل  فّرعملا  لوقلا  کلذـک  و  سایقلا . ذـخأمل  نیابم  یقیقحلا  دـحلا  ذـخأم  نأ  ناب  ام  رهظأ  امف  ( 692)
نأ امأ  و  مسالا . یف  عزانی  امک ال  مصاخی  وأ  هیف  عزانی  نأ  نکمی  اذـه ال  و  اذـک . اذـک و  هب  ینعأ  مسالا  اذـه  نأ  هانعم  نأل  کلذ  و  رهظأ .

. قرف نیرمألا  نیب  و  مصاخی . هیف و  عزانی  نأ  نکمیف  اذک  اذک و  اهدح  تاذلا  هذه 
مـسا تیهام  يارب  فّرعم  لوق  تسا  روطنیمه  و  تسا . سایق  ذخام  نیابم  یقیقح  ّدـح  ذـخام  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  ردـقچ  ( 692)
نامهب نالف و  مسا  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  مسـالا  حرـش  ياـنعم  هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  نیا  و  تسا . رتنشور  نیا  و  تسین ، ّدـح  هک 

نیا ّدح  هکنیا  رد  اّما  و  درادـن . دوجو  هعزانم  مسا  يهرابرد  هک  روطنامه  دـشاب  ياهمـصاخم  ای  هعزانم  تسین  نکمم  اجنیا  رد  و  تسا .
. تسا قرف  رما  ود  نیا  نیب  و  دشاب . هتشاد  دوجو  ياهمصاخم  هعزانم و  دراد  ناکما  تسا  نامهب  نالف و  تاذ 

مـسالا هیلع  لدی  ام  لیـصفت  یلع  لدـی  لوقلا  و  ۀـلمجلا ، کلت  یلع  لدـی  مسالا  اهل  نوکی  ۀـقباطم  مسا  هقباطی  لوق  لک  ناک  ول  و  ( 693)
وأ یهن  وأ  رمأ  وأ  جرت  وأ  بجعت  وأ  نمت  وأ  ءاعد  وأ  ربخ  وأ  ماهفتـسا  ظفلب  بکرم  ظفل  نم  امف  ادودـح . انمالک  انتابطاخم و  ناـکل  اّدـح ،

یمسملا سوریم  وأ  رعـش  لثم  ۀلیوطلا  ةدیـصقلا  نوکت  لب  ادودح . کلذ  عیمج  نوکیف  هلدب . درفم  مسا  عضوی  نأ  نکمی  الإ و  کلذ ، ریغ 
لیصفت هّدح  نوکی  مث  دحاو . مساب  هئازجأ  ةرثک  عم  ۀیرقلا  دلبلا و  یمس  امک  درفم ، دحاو  مساب  یمست  نأ  نکمی  هنأل  ادح  سایلیأب 

425 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. هتلمج

لیـصفت رب  لوق  و  درکیم ، تلالد  هلمج  نآ  رب  مسا  تقباطم  نیا  ببـس  هب  هک  يوحن  هب  دوب  قباطم  نآ  اب  یمـسا  هک  یلوق  ره  رگا  ( 693)
یبکرم ظفل  چیه  و  دوبیم . ّدح  ام  مالک  تابطاخم و  مامت  تروص  نیا  رد  دوب  ّدح  درکیم ، تلالد  دـنکیم  تلالد  نآ  رب  مسا  هک  هچنآ 

کی نآ ، ياج  هب  هک  تشاد  ناکما  هکنآ  رگم  دوبیمن  هریغ  ای  یهن  ای  رما  ای  یجّرت  ای  بجعت  ای  یّنمت  اـی  اـعد  اـی  ربخ  اـی  ماهفتـسا  زا  معا 
مه دایلیا  هب  موسوم  سوریموا  رعـش  لثم  ینالوط  ياهدیـصق  هکلب  دـندشیم . دودـح  روما  نیا  مامت  تروص  نیا  رد  دوش . عضو  درفم  مسا 

دحاو مسا  هب  ءازجا ، ترثـک  مغریلع  هد ، رهـش و  هک  روطناـمه  دوش ، موـسوم  يدرفم  دـحاو  مسا  هب  هک  دراد  ناـکما  اریز  دـشیم  ّدـح 
. دشابیم نآ  ّدح  نآ  يهلمج  لیصفت  سپس  ددرگیم ، موسوم 

امیف لخدی  ام  یلع  سایق  هنإف ال  هنیعب . دحاو  ءیـش  یلع  امهتلالد  و ال  اسایق ، نوکی  دحلا ال  و  ادـح ، تبثی  سایقلا ال  نأ  نذإ  نیبف  ( 694)
. وه
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سپ دنرادن ، تلالد  انیع  يدحاو  زیچ  کی  رب  ود  نیا  و  تسین ، سایق  ّدح  و  دنکیمن ، تباث  ار  ّدـح  سایق  هک  دـش  نشور  نیاربانب  ( 694)
602 درادن . دوجو  سایق  تسا  لخاد  تیهام  رد  هک  هچنآ  رب 

. هب دحلا  تابثإ  یلإ  لیبس  و ال  ناهربلا . سایقلا و  مکح  همکح  و  ۀبکرم ، وأ  ۀطیسب  ۀیله »  » تابثإل وه  امنإ  اضیأ  ءارقتسالا  و  ( 695)
ّدح تاـبثا  يارب  یهار  و  تسا ، ناـهرب  ساـیق و  مکح  نآ  مکح  تسا و  بکرم  اـی  طیـسب  تیله »  » تاـبثا يارب  ءارقتـسا  نـینچمه  ( 695)

. درادن دوجو  ءارقتسا  طسوت 
: لوقن انإف  نآلا  امأ  و  هانیب . دقف  دحلا  یلع  نهربی  نأ  کمی  هنأ ال  امأ  ( 696)

: مییوگیم کنیا  اما  و  میدرک . نایب  ار  نآ  دوش ، هماقا  ناهرب  ّدح  رب  درادن  ناکما  هکنیا  اما  ( 696)
426 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نأ دعب  الإ  ءیـشلا  مل  بلطن  انأ ال  امک  لوقن  و  سکعلاب . دودحلا و  ضعب  سدح  یف  ۀعفنم  نیهاربلا  ضعبل  نوکی  نأ  قفتی  دـق  هنإ  ( 697)
نأب ال ضرعلا  لیبس  یلع  انل  لصحت  دق  ءیشلا  له  ۀفرعم  مث  ءیشلا  له  فرعن  نأ  دعب  الإ  ءیـشلا  ام  فرعن  کلذک ال  ءیـشلا ، له  عضن 

انفرع اذإ  کلذ  و  تاذـلاب : لصحت  دـق  امزال و  ابیرغ  اضراع  نوکی  وأ  ۀـجیتنلا ، موزلل  ۀـلع  لب  ۀـجیتنلا ، دوجول  ۀـلع  طـسوألا  دـحلا  نوکی 
انعفنی لوألا ال  قیرطلا  و  ۀیقیقح . لهلاب  ۀفرعم  یلإ  يدؤی  يذلا  قیرطلا  وه  قیرطلا  اذـهف  هدوجو . ببـس  وه  طسوأ  دـحب  سایق  نم  ءیـشلا 

دعبی الف  هل ، ۀیتاذ  یه  یتلا  ۀلعلا  ءیشلا  دوجو  ۀلع  یلع  هیف  لدی  ناک  امل  هنإف  قیرطلا  اذه  امأ  و  دحلا . ءانتقا  یف  وه و  ام  باستکا  یف  ۀتبلأ 
ذئنیحف ال هدح  نم  ءزج  امإ  هدح و  امإ  وه  و  ۀـیتاذلا : ۀـلعلا  دوجو  وه  و  قلطملا - هدوجو  یلع  ادـئاز  یـش  هدوجو  نم  انمهفی  ام  نوکی  نأ 

عم کلذکف  ۀیلهلا ، ۀـیمل  یلإ  ریـشی  ۀـیلهلا  یلع  فیقوتلا  عم  هنأ  امک  اذـه  لثمف  هدـح . یلع  ةروکذـملا  طئارـشلا  ةاعارم  عم  هّبنتی  نأ  دـعبی 
نم نأ  اذه  لاثم  و  ۀکراشم . ۀیلهلا  ۀیئام  ۀیلهلا و  ۀّیملل  نأ  نایبلا  انم  فلـس  دـق  اصوصخ و  و  ۀـیلهلا . ۀـیئام  یلإ  ریـشی  ۀـیلهلا  یلع  فیقوتلا 

يرجم يرجی  ام  لاق  وأ  فسکنا ، کلذک  عقو  اذإ  و  ضرألا ، رتس  ءارو  سمـشلا  ۀلابق  عقی  دق  رمقلا  نإ  لاقف  فسکنی  رمقلا  نأ  یلع  ساق 
تبثی ضرألا - رتسب  هئوض  لاوز  وه  و  هفوسک - ام  هنأ  اضیأ  و  هب . تبثی  فسکنی  مل  هنأ  اضیأ  و  هب . تبثی  رمقلا  فوسک  نإف  مـالکلا ، اذـه 
کلت تعمج  اذإف  هل . ۀلعافلا  للعلا  دعب  فوسکلل  ةروصلا  یه  یتلا  ۀـبیرقلا  ۀـلعلا  یلإ  ریـص  یتح  نایبلا  اذـه  یـصقتسا  اذإ  اصوصخ  و  هب .

ام لک  و  رطقلا ؛ یلع  ءوضلا  هایإ  ةدیفملا  سمـشلا  ۀـلابق  عقی  نأ  نکمی  رمقلا  نإ  انلوق  لثم  امات ، ادـح  ناک  ربکألا  دـحلا  عم  اهلک  طاسوألا 
وهف کلذک  ناک  ام  لک  ءیضی و  ناک  نأ  دعب  ءیضی ، هنإف ال  اذک  نوکی  ءیش  لک  و  سمـشلا ، ءوض  هنع  رتست  ضرألا  نإف  کلذک  عقو 

و ءیـضی - ناک  نأ  دعب  ءیـضی  هنأ ال  وه  و  فسکنملا - یلإ  اهبرقأ  نم  ئدـتبا  طاسوألا و  هذـه  تذـخأ  اذإف  فسکنم . رمقلاف  فسکنم ،
ءیـضی ناک  نأ  دعب  رمقلا  ءیـضی  نأ ال  وه  رمقلا  فوسک  دـح  نأل  کلذ  و  امات : فوسکلل  ادـح  ناک  اهبیترت ، نم  سکعلاب  هذـه  تمج 

. رطقلا یلع  سمّشلا  نم  هعوقول  سمّشلا  ءوض  هنع  ضرألا  رتسل 
. صقان ناهرب  نم  ذخأ  صقان  دح  لوألا  کلذ  و  لوألا . فوسکلا  یلع  ماتلا  ناهربلا  اذه  نم  بستکا  و  فوسکلل ، ماتلا  ّدحلا  وه  اذهف 

ام هک  روطنامه  مییوگیم   603 سکعلاب . دنشاب و  دنمدوس  دودح  یضعب  ندز  سدح  رد  نیهارب  یضعب  هک  دتفایم  قافتا  یهاگ  ( 697)
دعب رگم  میسانشیمن  ار  ءیش  ام »  » ام ناسنیمه  هب  ءیش ، له »  » ندرک عضو  زا  دعب  رگم  مینکیمن  بلط  ار  ءیش  مل » »

427 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تلع طسوا  دـح  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دوشیم و  لصاح  ام  يارب  ضرعلاب  یهاگ  ءیـش  له »  » نتخانـش اما  ءیـش ؛ لـه »  » نتخانـش زا 

ام يارب  تاذلاب  ءیش  له »  » نتخانـش یهاگ  605 و  دـشاب ، مزال  بیرغ  ضراع  ای   604 دشاب ، هجیتن  موزل  تلع  هکلب  دـشابن ، هجیتن  دوجو 
، میشاب هتخانـش  تسا  نآ  يهجیتن  دوجو  ببـس  نآ  طسوا  ّدح  هک  یـسایق  قیرط  زا  ار  ءیـش  ام  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و  دوشیم : لصاح 

ّدح صانتقا  تیهام و  باستکا  رد  هتبلا  لوا  قیرط  و  دوشیم . يدؤم  لـه »  » هب یقیقح  تفرعم  هب  ار  اـم  هک  تسا  یقیرط  قیرط  نیا  606 و 
دیعب دوشیم ، تلالد  تسا ، یتاذ  ءیـش  يارب  هک  یتلع  ءیـش ، دوجو  تلع  رب  نآ  رد  هک  اجنآ  زا  رخآ  قیرط  نیا  رد  اّما  تسین . دنمدوس 
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ام هب  ار  یتاذ - تلع  دوجو  زا  تسا  تراـبع  هک  نآ - قلطم  دوـجو  لـصا  زا  دـیاز  يزیچ  دـنامهفیم ، اـم  رب  ار  ءیـش  دوـجو  هچنآ  تسین 
هب روکذم  طیارش  تاعارم  اب  هک  تسین  دیعب  يدروم  نینچ  رد  تسا ؛ ءیش  ّدح  زا  یئزج  ای  و  تسا ، ءیش  ّدح  ای  دیاز  زیچ  نآ  و  دنامهفب :
رب هوالع  ناسنیمه  هب  دراد ، هیله  تیمل  هب  هراشا  تیله ، رب  ندرک  هاگآ  رب  هوالع  هک  روطنامه  ییاج  نینچ  رد  مینک . ادیپ  هبّنت  ءیش  دح 
مه یتکراشم  هیله  تیئام  هیله و  تیمل  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  ناـیب  اـصوصخ  و  دراد . مه  هیله  تیئاـم  هب  هراـشا  تیله ، هب  ندرک  هاـگآ 

و دریگیم ، رارق  نیمز  يهیاس  هب  تشپ  دیـشروخ و  يوربور  یهاگ  هام  دـیوگب  دروآ و  ناهرب  هام  فاسکنا  رب  سکره  لاثم :  607 دنراد .
مل نینچمه  دوشیم و  تاـبثا  هاـم  فوسک  ناـیب  نیا  اـب  دـیوگب ؛ بلطم  نیا  هب  هیبش  يزیچ  اـی  دوشیم ، فسکنم  هاـم  دوش ، نینچ  هاـگره 

- نیمز يهیاس  رثا  رد  هام  رون  لاوز  زا  تسا  ترابع  هک  هام - فوسک  ي  اـم »  » ناـیب نیا  اـب  نینچمه   608 ددرگیم . تباث  زین  هام  فوسک 
فوسک يروص  تلع  نامه  هک  بیرق  تلع  هب  ات  میهد  همادا  ار  نایب  ام  هک  دریگیم  تروص  ینامز  اصوصخ  رما  نیا  و  دوشیم . تباث  زین 

دننام دوشیم . لصاح  مات  دح  دنوش  عمج  ربکا 609  ّدح  هارمه  طاسوا  نیا  مامت  هاگره  نیاربانب  میوش . لیان  تسا  نآ  یلعاف  للع  زا  دعب 
نیمز دوش  عقاو  نینچ  هچنآره  و  دباتب ، نآ  رطق  رب  دیشروخ  رون  هک  دوش  عقاو  دیـشروخ  يوربور  نانچنآ  هام  تسا  نکمم  هک : لاثم  نیا 

دهدیم و تسد  زا  دوب  ینارون  هکنیا  زا  دعب  ار  دوخ  رون  دشاب ، نینچ  هک  يزیچ  ره  و  دوش ، نآ  هب  دیـشروخ  رون  ندیـسر  عنام  دـناوتیم 
هدرک و ادتبا  اهنآ  برقا  زا  دنوش و  ذـخا  طاسوا  نیا  هاگره  سپ  دوشیم . فسکنم  هام  سپ  دوشیم ، فسکنم  دـشاب  نینچ  هک  هچنآره 

روما نیا  يدرک ، ظاحل  سکع  رب  بیترت  هب  ار  روما  نیا  يدیـسر و  تینارون - زا  دعب  تینارون  مدـع  زا  تسا  ترابع  هک  فسکنم - هام  هب 
تـسا هدوب  ینارون  هکنآ  زا  دعب  هام  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هام  فوسک  دح  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  دوب : دـنهاوخ  فوسک  مات  دـح 

هب ار  دوخ  رون 
428 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مات ناهرب  اجنیا  زا  تسا و  فوسک  مات  دح  نیا  نیاربانب ، دـهدب . تسد  زا  دوشیم  هام  هب  دیـشروخ  رون  ندیـسر  عنام  نیمز  هکنیا  رطاخ 
. دوشیم ذخا  صقان  ناهرب  زا  هک  دوب  صقان  ّدح  لّوا ، نایب  و  دوشیم . باستکا  لوا  فوسک  يارب 

نوکی الف  فوسکلا ، ّدح  فرعف  مّدقت  نمل  الإ  موقی  حـصی و ال  ناهربلا ال  اذـه  نأک  لوقیف : اذـه  یف  ضرتعی  ککـشملا  یـسع  و  ( 698)
: لوقنف دحلا . دافأ  دق  ناهربلا 

: دیوگب دنک و  ضارتعا  هدرک و  کیکشت  نایب  نیا  رد  هک  یسک  اسبهچ  و  ( 698)
. دنکیمن ّدح  هدافا  ناهرب  نیا  سپ  دشابن ، ربتعم  دنادیم  ار  فوسک  دح  البق  هک  یـسک  يارب  زج  تسین و  حیحـص  ناهرب  نیا  هکنیا  لثم 

: میئوگیم سپ 
یلع لدی  ناهربلاف  هیبنت . یلإ  اهیف  جاتحی  ۀلفغ و  اهنع  نوکی  لعفلا  نم  ۀبیرق  ةوقب  ۀفرعم  فرعی  و  لعفلاب ، ۀفرعم  فرعی  ءیـشلا  نإ  ( 699)

. هنع لفغف  سمشلا  نم  اذک  هبیصی  رمقلا  نأ  فرعی  ناک  دق  اذه  نأکف  ۀتبلأ . هیلع  نهربی  الف  دحلا  امأ  و  ۀلفغلا . نع  هیبنتلا  لیبس  یلع  دحلا 
. دحلا بیترت  یلإ  لاقتنالا  هل  رّسیتی  نأ  ثبلی  ملف  ءازجألا ، هذه  هنهذ  ظحل  اذه  عمس  اذإف 

یتلفغ نآ  زا  هک  دوشیم  هتخانـش  لعف  هب  بیرق  يهوقلاـب  تفرعم  اـب  یهاـگ  و  دوشیم ؛ هتخانـش  لـعفلاب  تفرعم  اـب  یهاـگ  ءیـش  ( 699)
. دراد هیبنت  هب  جایتحا  هک  دوشیم  لصاح 

صخـش نیا  هک  تسا  نیا  لثم  نیاربانب  دوشیمن . هماقا  ناهرب  ّدـح  رب  هتبلا  و  دراد . تلالد  ّدـح  رب  تلفغ ، زا  هیبنت  لیبس  رب  ناهرب  نیاربانب 
ار ءازجا  نیا  شنهذ  دونـشیم  ار  بلطم  نیا  هاگره  و  تسا ، هدـش  لفاغ  نآ  زا  تسا و  هتـسنادیم  ار  دیـشروخ  زا  هاـم  ندـش  ینارون  ـالبق 

610 دنکیمن . فقوت  ّدح  بیترت  هب  لاقتنا  رد  دنکیم و  ظاحل 
، لابقتـسالا یف  لظ  هل  عقی  دق ال  رمقلا  نإ  الثم  لیقف  مزاوللا ، ضراوعلا و  نم  اسایق  ناک  لب  للعلاب ، افلؤم  ناهربلا  نکی  مل  اذإ  اّما  و  ( 700)

ۀیقیقحلا ۀلعلا  امأ  اهنیعب . ۀلعلا  یطعی  نأ  بجب  لب  دح ، اذه  لثم  نم  داطصی  سیلف  فسکنی ، دق  رمقلاف  فسکنم ، وهف  لظ  هل  عقی  مل  اذإ  و 
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. هلاعتشا دعب  هءوفط  موق  دنع  و  رمقلا ، بالقنا  موق  دنع  و  رتسلاف ، موق  دنع 
429 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

و دزادنایمن ، هیاس  نآ  اب  هلباقم  رد  یهاگ  هام  دننام : دشاب ، مزاول  ضراوع و  زا  یسایق  هکلب  دشابن ، للع  لماش  ناهرب  هاگره  اّما  و  ( 700)
تـسا بجاو  هکلب  دیآیمن ، تسدب  ّدح  لاثم  نیا  دـننام  یناهرب  زا  تسا ؛ فسکنم  یهاگ  هام  سپ  تسا ، فسکنم  دزادـناین  هیاس  هاگره 

هب و  تسا ، هاـم  بـالقنا  یموق  يهدـیقع  هب  و  تسا ، نآ  رتـس  یموـق  هدـیقع  هب  هاـم  فاـسکنا  یقیقح  تلع  اـما  دوـش . هداد  اـنیع  ّتلع  هک 
. تسا نآ  لاعتشا  زا  دعب  هام  ندش  شوماخ  یموق  يهدیقع 

اذه نم  جرختسی  نأ  نکمی  هنإف  دعرلا ، توص  ثدح  رانلا  هیف  تئفط  اذإ  و  رانلا ، هیف  أفطت  دق  باحـسلا  نإ  لئاق  لاق  نإ  کلذک  و  ( 701)
. دعرلا ّدح  ناهربلا 

ثداح دعر  يادـص  دوش ، شوماخ  شتآ  ربا  رد  هاگره  و  دوشیم ، شوماخ  شتآ  ربا  رد  یهاگ  دـیوگب : یـسک  رگا  روطنیمه  و  ( 701)
611 دوش . جارختسا  دعر  ّدح  هک  تسا  نکمم  یناهرب  نینچ  زا  دوشیم :

لوأ یف  هانملع  لصف  نم  رّکذتی  لّمأتی و  نأ  بجی  يذلا  هجولا  الإ  هل  ۀقیقحلاب  ّدح  هیلع و ال  ناهرب  الف  هل ، ۀـلع  ءیـش ال  لک  امأ  و  ( 702)
ملعملا نإف  دـحلا ، یلع  لدـی  هنإف  ۀـلعب  ناهرب  لک  نأ  سانلا - ضعب  نظ  امک  ّنظی - نأ  لصفلا  اذـه  یف  انمالک  نم  بجی  مث ال  باـتکلا .

هنإف اقح : ناک  هنمض  ول  و ال  کلذک . هلک  نأ  یلع  ال  دحلا ، یلع  ّلدی  ام  فنصلا  اذه  نم  نوکی  دق  هنأ  نمـض  لب  اذه ، نّمـضی  مل  لوألا 
مل کلذ  عم  و  ادرجم ، ربکألا  دـحلل  ال  اهدـحو ، ۀـجیتنلا  ۀـلع  نم  اذوخأم  اناهرب و  سایقلا  ناک  ربکألا  دـحلل  اعون  طسوألا  دـحلا  ناـک  اذإ 

و هیلع ، ۀسکعنم  ربکألل  هتاذب  ۀلع  طسوألا  وه  يذلا  ءیشلا  نوکی  ثیح  اذه  نوکی  نأ  هبشیف  کلذ . نع  نحن  انغرف  دق  و  دح . هنم  طبنتسی 
یلع لب و  يربکلا ، دودـحلا  یلع  ۀـسکعنم  للع  یه  یطـسو  دودـح  یه  امنإ  نیهاربلا  نأ  موقل  مکحتـسملا  نظلا  امأ  و  اـعم . ۀـجیتنلل  ۀـلع 

نع هیلإ  ریـصنس  و  ءاصقتـسالا ، ّقح  هوصقتـسی  مل  لوألا  ملعملا  مالک  نم  لصف  و  رظنلا ، ۀـیانعلا و  ۀـلق  مهّرغ  امنإ  و  لطاب . رمأف  يرغـصلا ،
انـضرغ وه  امب  انهاه  لغتـشن  انأ  ـالإ  اـهیلع ، سکعنت  ـال  ءایـشالا و  نم  ریثک  یف  تـالولعملا  نم  صخأ  نوکت  دـق  لـلعلا  نأ  نّیبن  و  بیرق ،

: لوقنف
درادن یقیقح  ّدح  تسین و  یناهرب  نآ  يارب  درادن ، تلع  هک  هچنآره  اما  ( 702)

430 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نامگ دـیابن  لصف  نیا  رد  ام  مالک  زا  اّما   612 دوش . رکذـت  لمأت و  میداد  میلعت  باتک  لّوا  رد  هک  یلـصف  رد  دـیاب  هک  هجو ، کی  هب  رگم 

هدرکن تنامـض  ار  نیا  لوا  ملعم  و  دنکیم ؛ تلالد  ّدـح  رب  دـشاب  تلع  لماش  هک  یناهرب  ره  هک  دـناهدرک - نامگ  یـضعب  هچنانچ  دوش -
یتح و  دـشاب . نینچ  اهناهرب  نیا  مامت  هکنیا  هن  دـنکیم ، تلالد  ّدـح  رب  فنـص  نیا  زا  یناهرب  یهاگ  هک  هدرک  تنامـض  وا  هکلب  تسا ،
تلع اهنت  دوب و  دهاوخ  یناهرب  سایق  دشاب ، ربکا  ّدح  زا  یعون  طسوا  ّدح  هاگره  اریز  دوبن : قح  رب  درکیم ، تنامض  ار  یبلطم  نینچ  رگا 
غراـف هلأـسم  نیا  زا  اـم  و  دوشیمن . طابنتـسا  ّدـح  یناـهرب  نینچ  زا  لاـحنیا  اـب  دوب ، دـهاوخ  ذوخأـم  نآ  رد  ربکا ، دـح  تلع  هن  و  هجیتن ،

نیع رد  دنـشاب 613 و  سکعنم  مهرب  دشاب و  ربکا  ّدح  تلع  اتاذ  طسوا  ّدـح  هک  دـشاب  ییاج  رد  رما  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  و  میاهدـش .
دودح رب  هدنبای  ساکعنا  للع  هک  دنتـسه  ییاطـسو  دودـح  انامه  نیهارب  هکنیا  رب  ینبم  ياهّدـع  يوق  نظ  اّما  دـشاب . مه  هجیتن  تلع  لاح 

ار لوا  مّلعم  مالک  زا  یلصف  و  دناهدش ، هتفیرف  رظن  تیانع و  ّتلق  رطاخ  هب  هّدع  نیا  و  تسا . لطاب  يرما  دنايرغـص  دودح  رب  هکلب  يربک ،
دوخ تالولعم  زا  للع  ءایشا  زا  يرایسب  رد  یهاگ  هک  مینکیم  نایب  میزادرپیم و  لصف  نیا  هب  بیرق  نع  ام  و  دناهدرکن ، ءاصقتـسا  بوخ 

: مییوگیم میزرویم و  لاغتشا  دوخ  دوصقم  هب  کنیا  و  دنوشیمن ، سکعنم  اهنآ  رب  دنتسه و  صخا 
ءیشل ۀضراع  یه  یتلا  ءایشألا  یف  کلذ  و  دودحلا ، یلع  اهیبنت  ام  هجوب  یطعت  للعلا  تاوذ  نیهاربلا  نأ  یلع  لد  لوألا  ملعملا  نإ  ( 703)

. دودحلا یف  ةذوخأملا  للعلا  سنج  نم  ۀلعل  ءیش  یف  و 
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یتلع رطاخ  هب  هک  تسا  ییایـشا  رد  نیا  دـنهدیم و  هّبنت  دودـح  رب  یهجو  هب  دنتـسه  للع  لماش  هک  ینیهارب  تسا  هتفگ  لّوا  ملعم  ( 703)
614 دنتسه . ضراع  يزیچ  يارب  يزیچ و  رد  دشابیم  دودح  رد  هدش  ذخا  للع  سنج  زا  هک 

- مولعلا ئدابم  هسنج  نم  و  ۀلع - الب  لوأ  ضراع  وأ  ءیش ، یف  ضراع  ریغ  هنأل  ءیشل : وأ  اقلطم ، هتاذ  دوجو  یف  هل  ۀلع  ام ال  امأ  و  ( 704)
. ّدح اهل  بستکی  دقف  کلذ  عم  و  ۀحضاو . اهتیله  لب  ۀتبلأ . ۀیله  یطعی  سایق  ریغ  نم  هب  قّدصی  دق  هنإف 

تلع يزیچ  يارب  نآ  دوجو  ای  نآ ، قلطم  دوجو  هک  هچنآ  اما  و  ( 704)
431 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نآ دوجو  ییاج  نینچ  رد  تسا - لیبق  نیا  زا  مولع  يدابم  و  تسا - ّتلع  نودـب  یلّوا  ضراع  اـی  تسین ، يزیچ  ضراـع  اریز   615 درادن :
ّدح يزیچ  نینچ  يارب  یهاگ  لاحنیا  اب  تسا . حضاو  نآ  تیله  اریز  دوشیم . قیدـصت  دـنک  اطعا  ار  ءیـش  تیله  هک  یـسایق  نودـب  زیچ 

. دوشیم باستکا 
، اعـضو عضوی  لب  هدوجو ، یلع  ناهربلاب  ساقی  الف  ددعلا ، ملع  یف  ةدحولا  لثم  اعـضو ، مولعلا  یف  عضوی  یناعملا  نم  ریثک  اضیأ  و  ( 705)

. هدیدحت رّذعتی  کلذ ال  نکل  و  میلعتلا ، طرش  نم  سیل  ابیرغ  اعانقإ  ءارقتسا  وأ  یلدج  مالکب  هیف  عنقأ  امبر  و 
اهنآ دوجو  هکلب  دیآیمن ، تسدب  ناهرب  اب  ددع ، ملع  رد  تدحو  دـننام  مولع ، رد  هدـش  عضو  یناعم  زا  يرایـسب  دوجو  نینچمه  ( 705)
میلعت طرـش  زا  نیا  هتبلا  هک  دوش  لصاح  عانقا  اهنآ  دوجو  يهرابرد  يوحن  هب  یئارقتـسا  اـی  یلدـج  یمـالک  اـب  اـسبهچ  و  دوشیم ؛ عضو 

. دنکیمن فاعم  انعم  نآ  دیدحت  زا  ار  ام  رما  نیا  نکل  تسین ؛
یلع ناهربلا  هدـح  نم  صنتقیف  ـالوأ  ءیـشلا  دـحی  اـم  اریثک  لـب  ناـهربلا ، نم  هیلإ  راـصی  نأ  هیف  عقوتی  اـمنإ  دـح  لـک  سیل  نذإـف  ( 706)

یف ثدحی  توص  دعرلا  نإ  انلوق  لثم  لولعم ، رخآ  ءیش  ۀلع و  ءیش  اهیف  یتلا  دودحلا  ۀیتاذلا و  ناهربلا  دودح  نم  اصوصخ  و  هضراوع ،
رانلا ءوفط  ناک  نإ  هنإف و  ماتلا : دحلا  وه  هدـحو - امهدـحأ  ال  امهعومجم - و  لولعم ، توصلا  ۀـلع و  رانلا  ءوفط  و  هیف . رانلا  ءوفطل  مامغلا 

ناک نإ  و  دودحملل ؛ ۀیروص  ۀلع  هتلمجب  دحلا  و  ۀیروصلا . للعلا  لیبس  یلع  دعرلل  ۀلع  توصلاف  هل ، لولعم  توصلا  و  توصلل ، ۀلعاف  ۀـلع 
ادیفم ناهربلا  نوکی  امنإ  و  ۀلاحم . ۀـلع ال  وه  هنم  ءزج  لکف  دودـحملل  ۀـیروص  ۀـلع  ۀـلمجلاب  دـحلا  ناک  اذإ  و  ضعبل . ۀـلع  هئازجأ  ضعب 

. انلق ام  وحن  یلع  لولعم  وه  ءزج  ۀلع و  وه  ءزج  هیف  ناک  اذإ  دحلل 
دیدحت ءیش  ادتبا  تاقوا  يرایسب  هکلب   616 میسرب ، ناهرب  هار  زا  يّدح  ره  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  عّقوت  ام  هک  تسین  نینچ  نیاربانب  ( 706)

رد يزیچ  هک  يدودح  یتاذ و  ناهرب  دودـح  قیرط  زا  اصوصخ  و  میـسریم ، ءیـش  نآ  ضراوع  رب  ناهرب  هب  ّدـح  نیا  قیرط  زا  دوشیم و 
. دوشیم ثداح  ربا  رد  شتآ  ندـش  شوماخ  زا  هک  تسا  یتوص  دـعر  مییوگیم : هکنیا  دـننام  تسا . لولعم  يرگید  زیچ  تلع و  اـهنآ 

اجنیا رد  شتآ  ندش  شوماخ 
432 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: مات ّدح  زا  تسا  ترابع  ییاهنت  هب  مادک  چیه  هن  و  اهنآ - عومجم  و  تسا ، لولعم  توص  و  تلع ،
تلع يروص ، تلع  لیبس  رب  توص  لاحنیا  اـب  تسا ، نآ  لولعم  توص  و  تسا ، توص  یلعاـف  تلع  شتآ  ندـش  شوماـخ  دـنچره  اریز 

عومجم هاگره  سپ  تسا . رگید  ءازجا  زا  یضعب  تلع  نآ  ءازجا  زا  یـضعب  دنچره  تسا ؛ دودحم  يروص  تلع  ّدح ، عومجم  تسا . دعر 
میتفگ هک  يوحن  هب  هک  تسا  ّدـح  دـیفم  ییاج  رد  افرـص  نیارباـنب  تسا . تلع  راـچان  نآ  ءزج  ره  سپ  دـشاب  دودـحم  يروص  تلع  ّدـح 

. دشاب لولعم  رگید  یئزج  و  تلع ، نآ  زا  یئزج 
امم و  ( 707  ) للعلا فانصأ  طیـسوت  دودحلا و  طیـسوت  یف  لاحلا  ۀیفیک  و  نیهاربلا ، ضعب  ءازجأ  دحلا و  ءازجأ  ۀکراشم  یف  عبارلا  لصفلا 

دحلا ام  و  ناهرب ، أدـبم  وه  يذـلا  صقانلا  دـحلا  ام  صقانلا و  دـحلا  ام  ماـتلا و  دـحلا  اـم  فّرعن  نأ  اوزغن ، اـهایإ  یتلا  دـصاقملا  یف  اـنعفنی 
و مسالا . بسحب  يزاجم  دح  وه  يذلا  ام  و  تاذلا ، بسحب  یقیقح  دـح  وه  يذـلا  ام  کلذ  عیمج  نم  و  ناهرب ، ۀـجیتن  وه  يذـلا  صقانلا 
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. ماسقأ ۀعبرأ  یف  رصحنی  هذه  عیمج 

للع عاونا  نتفرگ  رارق  طسوا  ّدح  دودح و  نتفرگ  رارق  طسوا  ّدح  تّیفیک  و  نیهارب ، یـضعب  ءازجا  ّدح و  ءازجا  تکراشم  رد  مراهچ  لصف 
617

مات ّدح  هک  تسا  نیا  نتخانـش  تسا  دـنمدوس  مینکیم 618  بلط  ار  اـهنآ  هک  ییاـهزیچ  هار  رد  اـم  يارب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  ( 707)
نیا عیمج  زا  و  تسیچ ، تسا  ناهرب  يهجیتن  هک  یـصقان  ّدح  و  تسیچ ، تسا  ناهرب  أدبم  هک  یـصقان  ّدح  تسیچ و  صقان  ّدح  تسیچ و 

619 تسا . رصحنم  مسق  راهچ  رد  روما  نیا  مامت  و  تسیچ . مسا  بسحهب  يزاجم  ّدح  و  تسیچ ، تاذ  بسحهب  یقیقح  ّدح  روما 
433 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لدی و ال  ضرعلاب ، ال  مسالا ، کلذ  یف  تاذـلاب  دوصقم  وه  يذـلا  ینعملا  مّهفی  مسالا و  حرـشی  لوق  وه  امل  ام  هجوب  دـح »  » لاقیف ( 708)
ضرعلاب ام  ۀلالد  ذئنیح  هیف  نوکیف  دوجولا ، فورعم  ادوجوم  مسالا  ینعم  نوکی  نأ  قفتی  نأ  الإ  مهللا  دوجو ، ببـس  یلع  دوجو و ال  یلع 

ذخأ نإف  مسا . حرش  وه  الإ و  تاذ  دح  نوکی  ناک ال  نإ  و  تاذ ؛ دح  سیل  مسالا  حرـش  وه  ام  ۀهج  نم  هنأل  کلذ  و  دوجولا . ببـس  یلع 
، ۀلعلل طعم  ضرعلاب  وهف  ادوجوم ، ناک  ول  مسالا  ینعم  ببس  نایب  نّمضت  مسالا و  ینعم  دوجو  یف  کشلل  مسا  حرـش  هنأ  یلع  ءادتبالا  یف 

دوجوم وه  له  هرمأ  نم  يردـی  و ال  مسا ، حرـش  هنأ  یلع  الوأ  ذـخؤی  دروی و  امنإ  هنإـف  ثلثملا ، دوجو  توبث  لـبق  ثلثملا  دـح  رکذ  لـثم 
ناک ول  امل  ابابسأ  یطعی  اذه  لثم  نوکیف  ۀثالثلا . عالـضألا  یه  ثلثملا و  بابـسأ  یطعی  نأ  نم  دب  ال  مسا ، حرـش  ذخؤی  هنأ  عم  و  ینعملا .

و ۀلعلل . ایطعم  ادح و  ناسنإلا  کلذ  یلإ  سایقلاب  لوقلا  کلذ  بلقنا  دوجوم  هنأ  ناسنإ  دنع  ّحص  نأ  قفتا  اذإف  هذه . هبابسأ  تناک  ادوجوم 
. دوجولا یلع  هتلالد  کلذک  و  ضرعلاب . مسا - حرش  وه  ام  ۀهج  نم  ۀلعلل - هؤاطعإ 

مـسا نیا  رد  ضرعلاب ، هن  و  تاّذلاب ، هک  ار  ییانعم  هک  یلوق  دوشیم . هتفگ  دنکیم  حرـش  ار  مسا  هک  یلوق  نآ  هب  یهجو  هب  ّدح » ( » 708)
هدش هتخانـش  نآ  دوجو  هدوب و  دوجوم  مسا  ینعم  هکنیا  رگم  دـنکیمن ، تلالد  دوجو  ببـس  رب  دوجو و  رب  و  دـنامهفیم ، تسا  دوصقم 
حرـش هک  تهج  نآ  زا  لوق  نآ  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  دنکیم . تلالد  دوجو  ببـس  رب  ضرعلاب  لوق ، نآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ،

رگا نیاربانب  تسا . مسا  کی  حرـش  زا  ترابع  نآ  هک  نیا  زج  تسین  تاذ  کی  ّدح  اج  چـیه  دـنچره  تسین ، تاذ  کی  ّدـح  تسا  مسالا 
دوجوم انعم  نیا  رگا  دشاب  مسا  يانعم  ببـس  نایب  نّمـضتم  دوش و  ذـخا  مسالا  حرـش  مسا ، ینعم  دوجو  رد  ّکش  رطاخ  هب  ادـتبا  رد  یلوق 

ناونع هب  ادتبا  نآ  اریز  ثلثم : دوجو  توبث  زا  لبق  ثلثم  ّدـح  رکذ  دـننام  دـنکیم ، ّتلع  ياطعا  ضرعلاب  لوق  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب ،
ذخا مسالا  حرـش  لوق  نآ  هکنیا  اب  و  هن . ای  تسا  دوجوم  ثلثم  ایآ  هک  دوشیمن  هتـسناد  مسالا  حرـش  نیا  زا  و  دوشیم ، ذخا  مسالا  حرش 

هک دنکیم  اطعا  ار  یبابسا  یمـسالا  حرـش  نینچ  دنکیم . اطعا  تسا  هثالث ، عالـضا  زا  تسا  ترابع  هک  ار ، ثلثم  بابـسا  راچان  دوشیم ،
تبسن لوق  نآ  تروص  نیا  رد  تسا ، دوجوم  ینعم  نآ  هک  دمهفب  یسک  رگا  و  دشاب . بابسا  نیمه  شبابـسا  دشاب  دوجوم  ینعم  نآ  رگا 

. دنکیم ّتلع  ياطعا  هدش و  بلقنم  ّدح »  » هب صخش  نیا  هب 
620 تسا . ناسنیمه  هب  زین  دوجو  رب  لوق  نیا  تلالد  و  تسا . ضرعلاب  ندوب - مسالا  حرش  تهج  زا  ّتلع - ياطعا  و 

434 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تاذـلا بسحب  ناک  اذإف  هجو . نم  اربتعم  ائیـش  هئازجأ  داحتا  ناک  دوجولا ، ینعم  قفاوی  مل  اذإ  مسـالا  بسحب  لوقملا  دـحلا  اذـه  و  ( 709)

: رخآ هجو  نم  اربتعم  هئازجأ  داحتا  ناک 
لثم فلـس  امیف  هرکذ  انم  یـضم  امک  ۀعماجلا  ۀـطبرألاب  ءازجالا  لصتم  هنأل  امإ  نیهجو : دـحأ  یلع  ادـحاو  نوکی  امنإ  لوقلا  نأل  کلذ  و 

بسحب نوکی  يذلا  دحلا  و  دوجولا . یف  دحاو  ءیش  یلع  لدی  سفنلا  یف  ادحاو  ائیش  ریصت  هءازجألا  نأل  اما  و  هنود . امف  باتک  وأ  ةدیصق 
یف دـحاو  لایخ  یلإ  سایقلاب  ذـخؤی  نأ  الإ  ۀـطبرألاب ، اداحتا  دـحاو - دوجومل  اقباطم  سیل  مادام  هئازجأ - داـحتا  نوکی  نأ  هبـشیف  مسـالا 
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ینعملا ناک  اذإ  هنإف  مسالا . حورـش  ینعمب  یه  یتلا  دودـحلا  عیمج  یف  رمتـسم  ریغ  هنأـکف  موق . بهذ  هجولا  مسقلا و  اذـه  یلإ  و  سفنلا .
، عبطلا یف  عمتجت  ءازجأ ال  وذ  سفنلا  یف  لایخ  هل  الاحم و  ناک  نإ  و  اینادـجو ؟ هلایخ  نوکی  فیکف  ۀـتبلأ ، سفنلا  یف  هل  لاـیخ  ـال  ـالاحم 

. ریطی اناسنإ  انلیخت  لثم  ادحاو ؟ لایخلا  کلذ  نوکی  فیکف 
نإف ةدحاو . ۀحیحـصلا  تالایخلا  ۀیلقعلا و  یناعملا  نوکت  اهب  یتلا  ههجلا  ریغ  ۀهجب  ادـحاو  نوکی  نأ  هاسعف  ادـحاو ، لایخلا  اذـه  ناک  نإف 

یعیبط داحتا  یلإ  ریـشن  لب  دـحاو ، ءیـش  دـحاو و  ینعم  اـنلوق  یف  ینعملا  اذـه  یلإ  بهذـن  ـال  نحن  و  ةریثک ، هوجو  یلع  لاـقی  دـحاولا » »
. يرهوج

621 و دوش . رابتعا  هجو  کی  زا  نآ  ءازجا  داّحتا  تروص  نیا  رد  دیاب  دشاب  هتـشادن  یقّلعتم  جراخ  ملاع  رد  رگا  مسا  بسحهب  ّدح  ( 709)
لوق کی  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  دوشیم . رابتعا  رگید  هجو  کی  زا  نآ  ءازجا  داّحتا  تروص  نیا  رد  دـشاب  تاذ  بسحهب  ّدـح ، رگا 

نآ رکذ  هک  هچنآ  دننام  دنک  ادیپ  طابترا  مهاب  ياهدننکعمج  ياهدنویپ  اب  نآ  ءازجا  ای  دـشاب : دـحاو  دـناوتیم  ریز  هجو  ود  زا  یکی  رب  انب 
دحاو ءیش  رب  هک  دنهدیم  لیکشت  سفن  رد  ار  يدحاو  ءیـش  لوق  نآ  ءازجا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  و  باتک . ای  هدیـصق  لثم  تشذگ ،

اب تسین - قباطم  يدـحاو  دوجو  اب  هک  مادام  نآ - ءازجا  داـّحتا  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا  مسا  بسح  هب  هک  يّدـح  دراد . تلـالد  دوجوم 
اّما دناهدش . دقتعم  ار  هجو  مسق و  نیا  یموق  و  دوش ؛ ذخا  سفن  رد  يدحاو  لایخ  هب  تبـسن  داّحتا  نیا  هکنآ  رگم  دریگ ، تروص  اهدنویپ 
نآ يازا  هب  هتّبلا  دشاب  یلاحم  رما  لوق ، ینعم  هاگره  اریز  درادن ، رارمتسا  دنامسالا  حرش  يانعم  هب  هک  يدودح  مامت  رد  داّحتا  نیا  ییوگ 
همه نیا  اب  دـشاب و  لاحم  ینعم  نآ  رگا  و  دوش ؟ كاردا  دـناوتیم  ینعم  نآ  لایخ  هنوگچ  سپ  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  سفن  رد  یلاـیخ 
دحاو دـناوتیم  لایخ  نیا  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دـنوشیمن ، عمتجم  عبط  رد  هک  تسا  ییازجا  ياراد  هک  دـشاب  هتـشاد  سفن  رد  یلاـیخ 

رد هک  تسا  یتهج  زا  ریغ  هک  دشاب  یتهج  هب  نآ  تدحو  اسبهچ  دشاب ، يدحاو  لایخ  لّیخت  نیا  رگا  هک  هدنرپ ، ناسنا  لّیخت  دننام  دشاب ؟
و دوشیم ، هتفگ  يرایسب  هوجو  هب  دحاو »  » اریز دراد . رابتعا  دحاو  حیحص  تالایخ  هّیلقع و  یناعم 

435 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
622 مینکیم . هراشا  يرهوج  یعیبط  داّحتا  هب  هکلب  میرادن ، رظن  رد  ار  دحاو  ینعم  نیا  دحاو ، ءیش  ای  دحاو  ینعم  میئوگیم  یتقو  ام 

ةدـحوب ۀـقیقحلاب  دـحاو  دوجومل  وأ  ینعمل  وأ  لایخل  هنأل  ۀـقیقحلاب  ءازجألا  دـحتم  وهف  تاذـلا  بسحب  نئاکلا  دـحلا  اـمأ  و  اذـه ، ( 710)
. دحلا هیلع  لاقی  امم  هجو  اذه  و  ۀیعیبط .

هک تسا  يدـحاو  دوجوم  ای  اـنعم  اـی  لاـیخ ، يارب  ّدـح  نآ  اریز  تسا ، ءازجـالا  دـّحتم  اـتقیقح  تسا  تاذ  بسحهب  هک  يّدـح  اـّما  ( 710)
623 دنیوگیم . ّدح  نآ  هب  هک  تسا  یهوجو  زا  هجو  کی  نیا  و  دراد . یعیبط  تدحو 

اذإ و  ناهربلل . أدبم  نوکیف  طسوأ  ادح  ناهربلا  یف  هنیعب  ذـخؤی  دودـحملا و  ینعم  دوجو  ۀـلع  یطعی  امل  رخآ  هجوب  دـح »  » لاقی و  ( 711)
یطعی ادح  و  دودحملا ، ینعأ  ءایـشأ : ۀثالث  هیف  عمتجا  دودحملا ، عضو  و  لولعملا - یلإ  هتفاضإ  وه  و  هلامک - هیلإ  ّمض  دحلا و  اذـه  ذـخأ 

ّدـح و دودـحم و  ناک  امل  الإ  و  ضعب ، یلع  اهـضعب  سکعنی  ۀـثالثلا  ءایـشألا  هذـه  و  لولعملا . رکذ  وه  ۀـلعلا و  ءاطعإ  یف  هلامک  و  ۀـلعلا ،
اضیأ وه  و  دودحملا ، عیمجل  دجوی  و  طقف ، هنع  دجوی  يذلا  دحلا  لولعم  وه  دحلا  لامک  و  نایواستم ، ّدحلا  دودحملا و  نأل  دحلل : لامک 

. نیسایقب ام  عوضومل  ّدحلا  لامک  جتنی  ناهرب  اهنم  نوکی  نأل  ۀعوضوم  ۀثالثلا  رومألا  هذه  و  نیلوألل . واسم 
طـسوا ّدح  ناونع  هب  انیع  ناهرب  رد  هدرک و  ءاطعا  ار  دودحم  ینعم  دوجو  ّتلع  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  رگید  یهجو  هب  ّدـح » ( » 711)

نآ هب  لولعم - هب  نآ  يهفاضا  زا  تسا  ترابع  هک  نآ - لامک  دوش و  ذخا  ّدـح  نیا  هاگره  و  ددرگیم . عقاو  ناهرب  أدـبم  دوشیم و  ذـخا 
رد ّدـح  لاـمک  و  دـنکیم ، ّتلع  ياـطعا  هک  ّدـح  و  دودـحم ، ینعی  ددرگیم : عمج  زیچ  هس  نآ  رد  دوش ، عضو  دودـحم  و  دوش ، همیمض 

لامک ّدح و  دودحم و  هنرگو  دوشیم  سکعنم  رگید  یضعب  رب  یـضعب  هناگهس  روما  نیا  و  تسا . لولعم  رکذ  زا  ترابع  هک  ّتلع  ياطعا 
رب اهنیا  مامت  و  دیآیم ، دوجو  هب  ّدح  زا  طقف  هک  ّدح  لولعم  زا  تسا  ترابع  ّدـح  لامک  و  دـنايواسم ، ّدـح  دودـحم و  اریز  دنـشابیمن :
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لـصاح یناهرب  اهنآ  زا  هکنیا  يارب  دنعوضوم  هناگهس  روما  نیا  و  تسا . يواسم  لّوا  رما  ود  اب  نینچمه  نآ  و  دنوشیم ، لمح  دودـحم 
. دهد هجیتن  سایق  ود  قیرط  زا  یعوضوم  يارب  ار  ّدح  لامک  هک  دیآ 

436 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نکیل و  ۀثالثلا ، دودحلل  عوضوملا  وه  میغلا  نکیل  اذه : لاثم  دحلا . ءازجأ  عضو  نم  سکعلاب  ناهربلا  دودح  عضو  یف  رمألا  نأ  الإ  ( 712)

لک و  ران ، اهیف  تئفط  دق  ۀبوطر  میغلا  نإ  لوقنف : توص ، ثودح  وه  هل  امک  نکیل  و  میغلا . یف  رانلا  ءوفط  وه  ۀـلعلا  وه  يذـلا  دـحلا  اذـه 
. دعر هیف  ثدحی  میغلاف  دعر ، وهف  میغلا  یف  ثدـحب  توص  لک  و  توص ، هیف  ثدـحب  میغلاف  توص ، اهیف  ثدـحی  ران  اهیف  تئفط  ۀـبوطر 

روکذم لوأ  رانلا  ءوفط  ناکف  میغلا . وه  ۀثالثلا و  رومألا  عوضوم  امهدودح  رغـصأ  نیترم  نیناهرب  ءازجأ  ۀثالثلا  رومألا  هذـه  تراص  دـقف 
ناهرب ال أدبم  وه  لب  تبثی ، رانلا ال  ءوفط  لوألا و  ناهربلا  هجیتن  یف  تبثی  توّصلا  ثودح  ناک  و  توصلا . ثودـح  مث  ۀـثالثلا ، هذـه  نم 

. ۀیناثلا ۀجیتنلا  یف  روکذم  یناثلا و  ناهربلا  یف  ۀثالثلا  هذه  نم  روکذم  رخآ  وه  دعرلا - وه  و  دودحملا - و  ۀجیتن .
يّدح و  دشاب ، هناگهس  دودح  عوضوم  ربا »  » مینک ضرف  لاثم : تسا . ّدـح  ءازجا  عضو  بیترت  سکعرب  ناهرب  دودـح  عضو  بیترت  ( 712)
تـسا یتبوطر  ربا  میئوگیم : نینچ  نیاربانب  دشاب ، توص » ثودح   » ّدح نیا  لامک  دـشاب و  ربا » رد  شتآ  ندـش  شوماخ   » تسا ّتلع  هک 

ربا رد  نیارباـنب  دوشیم ، ثداـح  توـص  نآ  رد  دوـش  شوماـخ  نآ  رد  شتآ  هک  یتـبوطر  ره  و  تسا ، هدـش  شوماـخ  نآ  رد  یـشتآ  هک 
هناـگهس روما  نیا  سپ  دوشیم . ثداـح  دـعر  ربا  رد  نیارباـنب  تسا ، دـعر  دوش  ثداـح  ربا  رد  هک  یتوص  ره  و  دوشیم ؛ ثداـح  توـص 

تسا يزیچ  لّوا  شتآ ، ندش  شوماخ  و  تسا . دعر »  » نامه هک  تسا  هناگهس  روما  نیا  عوضوم  اهنآ  رغصا  هک  دنتسه  یناهرب  ود  ءازجا 
و دوشیم ، تابثا  لّوا  ناهرب  يهجیتن  رد  توص  ثودـح  ددرگیم . رکذ  توص  ثودـح  سپـس  و  دوشیم ، رکذ  هناگهس  روما  نیا  زا  هک 

يزیچ رخآ  تسا - دعر »  » زا ترابع  هک  دودحم - و  ناهرب . يهجیتن  هن  تسا  ناهرب  أدـبم  نآ  هکلب  دوشیمن ، تابثا  شتآ  ندـش  شوماخ 
. دوشیم روکذم  مّود  يهجیتن  مّود و  ناهرب  رد  هک  ددرگیم  رکذ  هناگهس  روما  نیا  زا  هک  تسا 

یف رانلا  ءوفط  مث  مامغلا ، یف  ثداحلا  توّصلا  مث  دعرلا ، ءیـش  لوأ  ترکذف  تسکع  يّدح  فیلأت  یلإ  دودحلا  هذـه  تددر  اذإف  ( 713)
ۀجیتن ناک  ام  و  دـحلا ، رخآ  راصف  ناهربلا  أدـبم  ناک  ام  بلقنا  دـقف  هیف . راـنلا  ءوفطل  ماـمغلا  یف  ثداـح  توص  دـعرلا  نإ  تلقف  ماـمغلا :

. عیمجلل اعوضوم  رمألا  رخآ  الومحم  ناک  يذلا  دودحملا  راص  و  ّدحلا . أدبم  راصف  ناهربلل 
نایلغ تمدق  تددح  اذإف  ناهربلا . ۀجیتن  وه  و  بلقلا ، مد  نایلغ  هلامک  ریظن  و  ماقتنالا ؛ ةوهـش  هنإ  بضغلا  دح  یف  انلوق  دحلا  اذـه  ریظن  و 

و ماقتنالا . ةوهش  وه  ۀلعلاب و  هتفدرأ  بلقلا و  مد 
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سنجلا و  بقلا . مد  نایلغ  ترخأ  ماقتنالا و  ةوهش  تمدقف  هبلق . مد  یلغ  ماقتنالا  یهتشا  نم  لک  و  ماقتنالا ، یهتـشی  نالف  تلق : تنهرب  اذإ 
. ناهربلا ۀجیتن  وه  يذلا  دحلا  عم  امئاد 

ینکیم رکذ  هک  يزیچ  لّوا  ینکیم و  سکع  ار  اهنآ  يروآرد ، ّدـح  تروص  هب  ار  هناـگهس ]  ] دودـح نیا  یتساوخ  هاـگره  سپ  ( 713)
هب ربا  رد  ثداح  توص  زا  تسا  ترابع  دعر  ییوگیم : و  ربا ؛ رد  شتآ  ندش  شوماخ  سپس  و  ربا ، رد  ثداح  توص  سپـس  تسا ، دعر 

و دوشیم . عقاو  ّدـح  أدـبم  دوب  ناـهرب  يهجیتـن  هچنآ  ّدـح و  رخآ  دوـب  ناـهرب  أدـبم  هچنآ  نیارباـنب  نآ . رد  شتآ  ندـش  شوماـخ  رطاـخ 
توهـش زا  تراـبع  بضغ  هک  تسا  بضغ  فیرعت  ّدـح ، نیا  ریظن  و  ددرگیم . عقاو  روما  نیا  عوضوم  دوـب  رخآ  لوـمحم  هک  يدودـحم 

یهد لیکـشت  ّدح  یتساوخ  هاگره  نیاربانب  تسا . ناهرب  يهجیتن  هک  تسا  بلق  نوخ  ندمآ  شوج  هب  ّدح ، نیا  لامک  ریظن  تسا و  ماقتنا 
لیکـشت ناهرب  یتساوخ  هاگره  و  یهدیم . رارق  نآ  زا  دعب  تسا  ماقتنا  توهـش  هک  ار  ّتلع  دعب  يرادیم و  مّدقم  ار  بلق  نوخ  شـشوج 

ار ماقتنا  توهـش  هک  دـیآیم ؛ شوج  هب  شبلق  نوخ  دـشاب  هتـشاد  ماقتنا  توهـش  یـسکره  و  دراد ، ماقتنا  توهـش  ینالف  ییوگیم : یهد 
. تسا ناهرب  يهجیتن  هک  تسا  يّدح  هارمه  امئاد  سنج 624  و  يرادیم . رّخؤم  ار  بلق  نوخ  ششوج  مّدقم و 
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اوبـسح و  ةروصلا ، نم  نوکی  ناهربلا  أدبم  وه  يذلا  و  ةداملا ، نم  ۀلاحم  نوکی ال  ناهربلا  ۀجیتن  وه  يذلا  دـحلا  نأ  موق  نظ  دـق  و  ( 714)
ةدام ۀهج  نم  اهناک  و  ۀیدام ، ۀـلع  ءوضلا  قاحمنا  نأ  و  فوسکلل ، ۀـیروص  ۀـلع  وه  فوسکلل  لعافلا  أدـبملا  وه  يذـلا  ضرألا  طسوت  نأ 

. عون لک  نم  ناهربلا  ئدابم  ۀطسوتملا و  للعلا  نوکت  لب  کلذک . سیل  و  فوسکلا ،
نامگ و  تسا ، تروص  زا  تسا  ناهرب  أدـبم  هک  يّدـح  و  هّدام ، زا  راچان  تسا  ناهرب  يهجیتن  هک  يّدـح  دـناهدرک  نامگ  ياهّدـع  ( 714)
ّتلع هام  رون  ندـش  وحم  و  تسا ، فوسک  يروص  ّتلع  ناـمه  تسا  فوسک  یلعاـف  أدـبم  هک  نیمز  نتفرگ  رارق  طـسو  رد  هک  دـناهدرک 

يدابم طّسوتم و  ياهّتلع  هکلب  تسین . نینچ  هکنآ  لاـح  و  تسا ؛ فوسک  يهّداـم  یتهج  زا  هاـم  رون  ندـش  وحم  ییوگ  و  تسا ، يّداـم 
. دشاب دناوتیم  یعون  ره  زا  ناهرب 

و ماسقألا ، نم  امـسق  ناهربلا  ۀجیتن  وه  يذلا  دحلا  ناهربلا و  أدـبم  وه  يذـلا  ّدـحلا  نم  عمتجملا  ماتلا  ّدـحلا  لعجی  لوألا  ملعملا  و  ( 715)
دعب ۀقیقحلا  یف  عباّرلا  وه  و  رکذ ، امم  جراخ  مسق  ۀقیقحلاب  وه  و  ملعتملا ، مهف  یلع  اراصتقا  ناهربلا  أدبم  وه  يذلا  دحلا  كرتی 
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اهدوجول بابـسأ  تاوذ ال  و  اهل ، للع  رومأ ال  دـح  عباّرلا  لعجن  امنإ  لب  لیلق . دـعب  هیلإ  ریـشنس  عضاوم و  یف  هیلإ  انرـشأ  امک  ماتلا ، دـحلا 

. ناهرب ۀجیتن  وه  رخآ  ءیش  ناهرب و  أدبم  وه  ءیش  كانه  نوکی  الف  لولعم ، ۀلع و  وه  ءیش  ماتلا  اهدح  یف  سیل  و  هجوب ،
يّدح هداد و  رارق  مسق  کی  تسا  ناهرب  يهجیتن  هک  يّدح  تسا و  ناهرب  أدبم  هک  يّدـح  عومجم  ناونع  هب  ار  مات  ّدـح  لّوا  مّلعم  ( 715)

هک هچنآ  زا  جراخ  تسا  یمـسق  تقیقح  رد  مسق  نیا  و  تسا ؛ هدرک  راذـگاو  مّلعتم  مهف  رب  ار  نآ  هدرک و  كرت  تسا  ناهرب  أدـبم  هک  ار 
نیا زا  دعب  بیرق  نع  میدرک و  هراشا  نآ  هب  البق  هک  روطنامه  تسا ، ّمات  ّدح  زا  دعب  مراهچ  مسق  تقیقح  رد  نآ  و  تسا ، هدرک  رکذ  يو 

یهجو هب  ناـشدوجو  هک  دنتـسه  یتاوذ  و  دـنرادن ، ّتلع  هک  میهدیم  رارق  يروما  ّدـح  ار  مراـهچ  مسق  اـم  هکلب  درک . میهاوخ  هراـشا  مه 
زیچ ناهرب و  أدبم  يزیچ  هک  تسین  نینچ  ییاج  نینچ  رد  درادن ، دوجو  دشاب  لولعم  ّتلع و  هک  يزیچ  اهنآ  ّمات  ّدح  رد  و  درادن ، بابسا 

625 دشاب . ناهرب  يهجیتن  يرگید 
. دحلا نع  ۀجراخ  ۀضراع  رومأل  ناهرب  أدبم  نوکی  نأ  زوجی  نکل  و  ناهرب ، ۀجیتن  وه  دح  یلإ  يدؤی  ناهرب  أدبم  لک  و ال  ( 716)

روما هب  تبـسن  أدـبم ، نآ  هک  تسا  زیاج  نکل  دوش ، يّدؤم  تسا  ناهرب  يهجیتن  هک  يّدـح  هب  یناهرب  أدـبم  ره  هک  تسین  نینچ  و  ( 716)
. دشاب ناهرب  أدبم  ّدح ، زا  جراخ  ضراع و 

دودحلا تیقب  ءیـشلا - دوجو  تبثی  یتح  ءیـشل  ادح  سیل  ۀقیقحلاب  هنأل  ادح - هانعمل  دوجو  مسال ال  حراشلا  مسقلا  دـتعی  مل  اذإف  ( 717)
لیبق نم  ۀطیـسبلا  ءایـشألا  دودح  لعجت  نأب  سأب  و ال  ادح . راص  دق  هنأ  الإ  مسالا  ۀـلالد  لیبق  نم  وه  ناهربلا  ۀـجیتن  نإف  ۀـثالث ، ۀـیقیقحلا 

، یناعملا بیکرت  مسالا و  ۀلالد  ۀصوصخم  ءایـشأل  الإ  اضیأ  نوکت  اهنأ ال  هذه  یف  طرتشی  نأ  الإ  مهللا  ادودح ، تراص  دق  مسالا و  ۀـلالد 
هنإف ناک  فیک  و  کلذ . وحن  سطفألا و  فنألا  ضیبألاک و  ضرعلاب  اهبیکرت  یتلا  ءایـشألل  یتح  و  کلذ . نم  معأ  مسالا  ۀـلالد  لـعجت  و 

. اهیلإ یلوألا  ۀمسقلا  ۀقیقحلاب  نوکت  الف  کلذ ، تحت  اعون  وأ  امسق  نوکی 
يزیچ ّدح  تقیقح  رد  مسق  نیا  اریز  میروآیمن  باسح  هب  ّدح  درادن  دوجو  نآ  يانعم  هدوب و  مسالا  حرش  هک  ار  یمسق  نآ  نوچ  ( 717)

- دوش تباث  زیچ  نآ  دوجو  هکنیا  ات  تسین 
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. ددرگیم لیدبت  ّدح  هب  یهاگ  هکنیا  زج  تسا ، مسا  رب  تلالد  لیبق  زا  زین  ناهرب  يهجیتن  دننامیم ، یقاب  مسق  هس  یقیقح  دودح  نیاربانب 
نیا رد  هکنیا  رگم  دنوشیم ، لیدبت  دودح  هب  هک  دوش  هداد  رارق  یمـسا  تلالد  لیبق  زا  طیـسب  ءایـشا  دودـح  هک  درادـن  یلاکـشا  626 و 

. دوش هداد  رارق  نآ  زا  ّمعا  مسا ، تلالد  بیترت  نیدب  و  دشاب ، بّکرم  دیابن  ءایشا  نیا  یناعم  نینچمه  هک  دوش  طرش  ءایشا 
مـسق نیا  لاحره  رد  نآ . دـننام  نهپ و  ینیب  ضیبا و  دـننام  دـنک ، تلـالد  نینچ  زین  تسا  ضرعلاـب  اـهنآ  بیکرت  هک  ییایـشا  يارب  یّتح 
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. دوشیمن نآ  لماش  ّدح  زا  ام  لّوا  میسقت  تقیقح  رد  و  دیآیمرد ، نآ  تحت  هک  تسا  یعون  ای  یمسق 
. هبسانی ناهربلا و  یف  لخدی  نأ  هنأش  نم  ام  دودحلا  نم  نأ  تفرع  دقف  ( 718)

. دنشاب بسانم  نآ  اب  دنوش و  لخاد  ناهرب  رد  هک  دنراد  ار  ّتینأش  نیا  دودح  زا  یضعب  هک  یتسناد  نیاربانب  ( 718)
لکـشلا نم  سایقلا  نوکی  طسوأ و  ادـح  ءیـشلا  کلذ  لعجیف  رغـصألل ، ربکألا  دوجو  نم  فرعأ  ءیـشل  ربکألا  دوجو  ناک  اذإ  و  ( 719)

و لوألا . لکـشلا  لیبس  یلع  رغـصألا  دحلا  دح  طسوتف  رغـصألل  هروهظ  نم  رثکأ  رغـصألا  دحل  رهظی  ایتاذ  اضراع  ربکألا  ناک  اذإ  و  لوألا .
نأ الإ  ریغ ، یناثلا ال  لکـشلاب  کلذ  اّنّیب  الومحم ، دـحلا  انظفح  و  ربکألا ، بلـس  نم  رهظأ  رغـصألا  نع  ربکـألا  دـحلا  دـح  بلـس  ناـک  نإ 
الإ ریغ ، لوألا ال  لکشلاب  کلذ  انّیب  رغصألا ، دحلا  نع  هبلس  نم  رهظأ  رغـصألا  دحلا  دح  نع  ربکألا  دح  بلـس  ناک  اذإ  و  ةروصلا . فّرحن 

. ةروصلا فّرحن  نأ 
تئیه هب  ساـیق  دوشیم و  عقاو  طـسوا  ّدـح  زیچ  نآ  دـشاب ، فرعا  رغـصا  يارب  شدوجو  زا  يزیچ 627  يارب  ربـکا  دوجو  هاـگره  ( 719)
دشاب رتشیب  رغصا  يارب  طسوا  ّدح  روهظ  زا  رغـصا  ّدح  يارب  شروهظ  دشاب و  یتاذ  ضراع  ربکا  هاگره  و  ددرگیم . لیکـشت  لّوا  لکش 

میهاوخب و  دشاب ، ربکا  بلس  زا  رهظا  رغصا  زا  ربکا  ّدح  ّدح  بلس  رگا  و  دوشیم . عقاو  طسوا  ّدح  لّوا  لکش  لیبس  رب  رغصا  يارب  ربکا  نآ 
هاگره 628 و  مینک ، فیرحت  ار  تروص  هکنآ  رگم  دوشیم ، نییبت  مّود  لکـش  تئیه  هب  طقف  رما  نیا  مینک ، ظفح  ار  ّدـح  ندوب  لومحم 

ار تروص  هکنآ  رگم  دوشیم ، نییبت  لّوا  لکش  اب  طقف  رما  نیا  دشاب ، رهظا  رغـصا  ّدح  زا  نآ  بلـس  زا  رغـصا  ّدح  ّدح  زا  ربکا  ّدح  بلس 
. مینک فیرحت 
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صاخ ءانغ  الف  لضفأ  یلوأ و  لوألا  ناک  نإ  سیل و  هنأ  و  ءانغ ، لوـألل  ءاـنغ و  لامعتـسالا  یف  یناـثلا  لکـشلل  نأ  نیبتـسن  اذـهب  و  ( 720)

. یناثلل
نوچ هک  تسین  روطنیا  و  دنراد ، ّتیمها  ود ، ره  مّود ، لکـش  مه  لّوا و  لکـش  مه  لامعتـسا  رظن  زا  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  ( 720)

. دنرادن لامعتسا  دروم  ّتیمها و  مّود  لکش  سپ  تسا ، لضفا  یلوا و  لّوا  لکش 
ماتلا هدح  بلط  ءیشلل و  ءیشلا  بلط  کلذک  و  ماتلا ، هّدحل  هبلط  ءیشلا و  بلط  يدنع  ءاوسف  قدصلاب ، کل  حوبأ  نأ  تئش  نإ  و  ( 721)

هجولا کلذک  و  لوألا . بولطملا  یلع  رداصم  وهف  ءیـشلل  دوجوم  هنأ  نّیبی  نأ  دیری  ءیـشلا و  دحل  دوجوم  اذک  نأ  ذـخأی  نم  نأک  و  هل .
رکذ اذأ  هلب  موق  یلع  تاسایق  نوکت  امنإ  اذه  لاثمأ  نکل  و  هدح . لمح  الإ  ءیـشلا  لمح  و ال  هّدـح ، عضو  الإ  ءیـشلا  عضو  سیلف  رخآلا :

مث هوروصت  رغـصألا و  طسوألاب  اومهف  ربکألا ، رکذ  مث  رغـصألل ، ادح  ناک  طسوألا و  رکذ  اذإ  و  هانعم ، مهرـضحی  مل  هّدح  رغـصألا و  مهل 
؟ هیلع ءیـش  لمحب  مکحی  ناک  فیکف  اموهفم ، نکی  مل  عوضوملا  نأل  لب  قیدـصتلا ، یف  طسوت  طسوألا  نأ  ال  هیلع - ربکـألا  لـمح  اولبق 

. ضرعلابف قیدصتلا  یف  امأ  و  تاذلاب ، روصتلا  یف  عقی  امنإ  طسوألا  نوکیف  هل . هقیدصت  بجی  ام  قّدص  مهف  املف 
بلط روطنیمه  و  نآ ، ّمات  ّدح  يارب  ءیـش  بلط  ءیـش و  بلط  نم  دزن  رد  هک  نادب  میوگب ، نخـس  وت  اب  هناقداص  یهاوخیم  رگا  ( 721)

دوجوم یش  ّدح  يارب  یلومحم  نالف  هک  دنکیم  رکف  هک  سک  نآ  ییوگ  629 و  تسا . ناسکی  نآ  ّمات  ّدح  بلط  يایش و  يارب  يایش 
هجو نینچمه  و  دنکیم . لّوا  بولطم  رب  هرداصم  عقاو  رد  تسا  تباث  مه  ءیـش  دوخ  يارب  لومحم  نآ  هک  دـنک  نایب  دـهاوخیم  تسا و 

لئاـسم نیا  لاـثما  نکل  تسین . یـش  نآ  ّدـح  ندرک  لـمح  زج  یـش  لـمح  تسین و  نآ  ّدـح  ندرک  عضو  زج  ءیـش  ندرک  عـضو  رگید :
هاگره و  دنباییمن ، رد  ار  نآ  يانعم  دوشیم ، رکذ  نآ  دـح  رغـصا و  اهنآ  يارب  یتقو  هک  دـیآیم ، راک  هب  ناهلبا  يارب  هک  تسا  یتاسایق 

لمح سپس  دننکیم و  رّوصت  هدرک و  مهف  ار  رغـصا  طسوا ، قیرط  زا  دوش ، رکذ  ربکا  سپـس  دوش و  رکذ  تسا  رغـصا  ّدح  ّدح  هک  طسوا 
عوضوم يانعم  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  دـشاب ، قیدـصت  رد  هطـساو  اعقاو  طسوا  اجنیا  رد  هکنیا  رطاخ  هب  هن  دـننکیم - لوبق  ار  نآ  رب  ربکا 

نوچ و  دنک ؟ مکح  تسا  هتسناوتیم  عوضوم  نآ  رب  يزیچ  لمح  هب  هنوگچ  لاح  نیا  رد  و  تسا ، هدوبن  موهفم  شیارب 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


441 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
630 تسا . عقاو  قیدصت  رد  ضرعلاب  رّوصت و  رد  اتاذ  طسوا  اریز  دوب . بجاو  يو  رب  نآ  قیدصت  هک  ار  هچنآ  درک  قیدصت  درک ، مهف 
ّدحلا طّسوی  نأ  یلإ  جیتحا  امل  هّدحب ، ّلک  اموهفم ، لومحملا  اموهفم و  عوضوملا  ناک  ول  هنإف  لومحملل : دحلا  ناک  نإ  کلذک  و  ( 722)

. دحلا طیسوت  عفنی  مل  انّیب  دحلا  یلع  نکی  مل  نإ  و  دودحملا ، یلع  انّیب  نوکی  هنإف  دحلا  یلع  انّیب  لمحلا  ناک  نإ  هنإف  طسوأ : اّدح 
رگید دنـشاب ، موهفم  ناشّدـح  قیرط  زا  ود ، ره  لومحم ، عوضوم و  رگا  اریز  تسا : روـطنیمه  زاـب  دـشاب  لوـمحم  يارب  ّدـح  رگا  ( 722)

ّدح رب  لمح  رگا  و  دوب ، دهاوخ  نّیب  زین  دودحم  رب  دشاب  نّیب  ّدح  رب  لمح  رگا  هکنیا  رطاخ  هب  تسین : ّدح  نداد  رارق  طسوا  ّدح  هب  يزاین 
631 تشاد . دهاوخن  ياهدیاف  ّدح  نداد  رارق  طسوا  ّدح  دشابن ، نّیب 

عافتنالا نوکی  الف  دـح ، هنأ  رعـشی  وه ال  هدـح و  طّسو  و  هّدـح ، ثیح  نم  ال  اموهفم ، ـالثم ، رغـصألا  نکیل  و  امهدـحأ ، ناـک  نإـف  ( 723)
مث ۀماقلا ، بصتنم  كاحض  هنأ  نم  لب  هدح ، نم  ناسنإلا ال  روّصتی ، نم  لاح  لثم  کلذ  نوکی  لب  اضیأ ، دح  وه  ثیح  نم  دحلا  طیسوتب 
نإف ۀماقلا . بصتنملا  كاحـضلا  یلع  هدوجو  نهربیل  طّسو  امنإ  و  ارهاظ . قطانلا  ناویحلا  یلع  زییمتلا  لمح  دـجیف  قطانلا ، ناویحلا  طسوی 

ناسنإلا لعج  دق  نوکیف  قطانلا ، ناویحلا  هدـح ال  نوکیف  ۀـماقلا ، بصتنم  اکاحـض  هنوکل  اعوضوم  ناسنإلا  ظفل  لعجی  هیلع  نهربملا  ناک 
اذـه ریغ  یف  تفرع  امک  هل  اّدـح  ال  ۀـماقلا ، بصتنملا  كاحـضلل  امـسر  امزال و  قطانلا  ناویحلا  ذـئنیح  راصف  قطاـنلا ، ناویحلا  ریغل  امـسا 

ۀماقلا و ال بصتنم  كاحض  هنأ  هدح  مسالا  اذه  ناک  اناسنإ ، ۀماقلا  بصتنم  كاحـض  وه  ام  ثیح  نم  ءیـشلا  تیّمـس  اذإ  کنإف  ناکملا .
وه ال ینعمل  لب  مسالا ، ءازإب  ۀماقلا  بصتنملا  كاحـضلا  لعجی  مل  نإ  امأ  و  رغـصألل . ادح  طسوألا  نوکی  انهاهف ال  ءامـسألا . یف  ۀـشقانم 

هنأ امولعم  اذه  نوکی  الف  قطان ، ناویح  هنأ  هل  الوهجم  ناک  ۀـماقلا و  بصتنم  كاحـض  هنأ  هنم  ملع  نإف  هل ، ضرعتی  سیل  رخآ  ءیـشل  قح 
نکی ملف  قطانلا  ناویحلا  یه  تاذـلا  هذـه  نأ  ارهاظ  ناـک  نإ  و  ۀـجیتنلا . مزلتف  رغـصألا  یلع  لومحم  طـسوألا  نأ  ملعی  یتح  هیلع  لومحم 

هنأ امولعم  ناک  نإ  و  ادـحاو . قطانلا  ناویحلا  ناسنإلل و  بلطلا  ناکف  لوألا  هجولا  یلإ  داع  هتیئام  ـالوهجم  نکی  مل  اذإ  و  هتیئاـم ؛ ـالوهجم 
ینعن ام  تاذلا  کلتب  ینعی  نوکی  هنأ ال  ایناث  و  دح ؛ وه  ثیح  نم  دحلا  طّسوتی  مل  الوأ  نوکیف  هدح ، هنأ  الوهجم  تاذـلا و  کلتل  دوجوم 

ینعی یناعلا  نوکی  نأ  زوجی  هنأل  کلذ  و  ناسنإلاب . نحن 
442 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لـصف هل و  هدوجو  هیلع و  دحلا  ینعم  لمح  فرع  اذإ  امأ  و  هل . هبنتی  دیدحتلا و ال  نع  زجعی  وأ  لفغی  هنکل  و  هب ، ینعی  نأ  بجی  ام  مسالاب 
ام ۀلفغ  نع  سیلف  يرجملا ، کلذ  هرجی  مل  دح و  هنأ  یلع  هذـخأی  مل  دـحلا و  عضو  مسالا و  عضو  اذإ  و  هدـح . هنأ  لهجی  مل  هیدـح ، نیب 

ناکل هیلع  هّبن  ول  هنع ، لفغی  وأ  هروصتی  امم  رخآ  ام  ائیـش  لب  دـحلا ، کلذ  مسالاب ال  هدارم  نوکی  و  دـصق ، نع  لب  هدـیدحت ، نع  بهذـی 
. ربکألا بناج  یف  مالکلا  کلذک  و  هیلإ . تفتلی  باوصلل ال  اعلاخ  ناسنإلا  کلذ  نوکی  وأ  دحلا ، اذه  ریغ  هانعم 

ّدح تسا  نآ  ّدح  دوش  هتـسناد  هکنآ  نودب  نآ  ّدح  و  شّدح ، تهج  زا  هن  یلو  دـشاب ، موهفم  رغـصا ، الثم  ود ، نآ  زا  یکی  رگا  و  ( 723)
نیا هکلب  دش ، دهاوخن  لصاح  ياهدیاف  تسا  ّدح  هک  تهج  نآ  زا  ّدح  نداد  رارق  طسوا  ّدح  زا  زین  تروص  نیا  رد  دوش ، هداد  رارق  طسوا 

، تسا تماق  تسار  كانهدنخ و  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  نآ ، ّدح  قیرط  زا  هن  یلو  دنکیم  رّوصت  ار  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  یسک  لاح  لثم 
قطان ناویح  یـسک  نینچ  عقاو  رد  و  دوش . لصاح  زییمت  يو  يارب  قطان  ناویح  قیرط  زا  ات  دهدیم ، رارق  طسوا  ّدح  ار  قطان  ناویح  سپس 
هماقا ناهرب  هک  یـسک  رگا  دـنک . هماقا  ناهرب  ندوب  تماق  تسار  كانهدـنخ و  قیرط  زا  ناـسنا  دوجو  رب  اـت  دـهدیم  رارق  طـسوا  ّدـح  ار 

اریز دوب ، دـهاوخن  قطان  ناویح  ناسنا ، ّدـح  يو  يارب  دـهد ، رارق  عوضوم  ندوب  تماق  تسار  كانهدـنخ و  يارب  ار  ناـسنا  ظـفل  دـنکیم 
يارب یمـسر  ناونع  هب  تامزاول و  زا  قطان  ناویح  تروص  نیا  رد  و  دـهد ؛ رارق  قطان  ناویح  ریغ  يارب  یمـسا  ار  ناـسنا  ظـفل  يو  اـسبهچ 

ار يزیچ  هاگره  اریز  ياهتـسناد ؛ ار  بلطم  نیا  رگید  ياهاج  رد  هک  روطنامه  نآ ، ّدح  هن  دوب ، دـهاوخ  ندوب  تماق  تسار  كانهدـنخ و 
رد ناوتیمن  دوب و  دـهاوخ  تماـق  تسار  كانهدـنخ و  مسا  نیا  ّدـح  يدـیمان ، ناـسنا  تسا  تماـق  تسار  كانهدـنخ و  هک  ثیح  نیا  زا 
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لعج مسا  ءازا  هب  ندوب  تماق  تسار  كانهدـنخ و  رگا  اّما  دوب . دـهاوخن  رغـصا  ّدـح  طسوا  ّدـح  اجنیا  رد  نیارباـنب  درک . هشقاـنم  ءامـسا 
نآ هک  دنادیم  رگا  تروص  نیا  رد  دـنک ، لعج  دـیوگیمن  يزیچ  نآ  زا  العف  هک  يرگید  زیچ  قحال  هک  ییانعم  يارب  ار  نآ  هکلب  دوشن ،

هکنیا ات  تسا  لومحم  نیا  رب  نآ  هک  دوب  دهاوخن  مولعم  يو  رب  سپ  تسا ، قطان  ناویح  هک  دنادیمن  تسا و  تماق  تسار  كانهدـنخ و 
ناـمه تاذ  نیا  هک  دـشاب  نشور  يو  رب  رگا  هدروآ و  تسد  هب  اـمازلا  ار  هجیتـن  تسا و  لومحم  رغـصا  رب  طـسوا  هک  دـنادب  قیرط  نیا  زا 

دنکیم تشگزاب  لّوا  هجو  هب  دـشابن  لوهجم  يو  رب  نآ  ّتیهاـم  هاـگره  و  دوب ؛ دـهاوخن  لوهجم  يو  رب  نآ  ّتیهاـم  تسا ، قطاـن  ناویح 
، تسا دوجوم  تاذ  نیا  يارب  نآ  هک  دشاب  مولعم  رگا  و  تسا . دحاو  زیچ  کی  قطان  ناویح  بلط  ناسنا و  بلط  ییوگ  هک  يوحن  هب   632

نیا زا  ایناث  و  تسا ، هدادن  رارق  طسوا  ّدح  تسا  ّدح  هک  ثیح  نآ  زا  ار  ّدح  الّوا  تروص  نیا  رد  دشاب ، لوهجم  يو  رب  نآ  ندوب  ّدح  یلو 
ییانعم تاذ 
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دیدحت زا  هدیزرو و  تلفغ  نکل  دمهفب ، دیمهف  مسا  زا  دیاب  هک  ار  هچنآ  يو  هک  تسا  زیاج  اریز  دـمهفیمن . میمهفیم  ناسنا  زا  ام  هک  ار 

لئاق زییمت  نآ  ّدـح  ود  نیب  تخانـش و  ار  تاذ  يارب  نآ  نتـشاد  دوجو  نآ و  رب  ّدـح  ینعم  لمح  هاگره  اّما  و  ددرگن . هّبنتم  هدـش و  زجاـع 
دنکن ذخا  تسا  ّدح  هکنیا  ناونع  هب  ار  نآ  دنک و  عضو  ار  ّدح  مسا و  هاگره  و  تسا . ناسنا  ّدح  نآ  هک  دنامیمن  لوهجم  يو  يارب  دـش ،

زا يو  دارم  و  دوب ، دهاوخ  دصق  زا  یـشان  هکلب  دوب ، دهاوخن  دیدحت  زا  تلفغ  يور  زا  نیا  دـهدن ، نایرج  میتفگ  هک  ییارجم  رد  ار  نآ  و 
رد هک  ییانعم  دوش ، هداد  هیبنت  نآ  رب  رگا  هک  هدیزرو ، تلفغ  نآ  زا  ای  هدرک  رّوصت  هک  تسا  يرگید  ءیش  هکلب  تسین  ّدح  نیا  مسا ، نآ 
رد مالک  و  تسین ، تفتلم  نیا  رب  تسا و  جراخ  تقیقح  هار  زا  یناـسنا  نینچ  هکنیا  اـی  دوب ، دـهاوخ  ّدـح  نیا  زا  ریغ  دروآ ، دـهاوخ  رظن 

. تسا نینچ  زین  ربکا  ّدح  دروم 
: لوقنف للعلا  مک  فرعن  نأ  بجاوف  للعلاب  متت  امنإ  اهرثکأ - اهضعب و  دودحلا - و  اهلک ، ۀیقیقحلا  نیهاربلا  تناک  امل  و  ( 724)

سپ میـسانشب ؛ ار  لـلع  دادـعت  تسا  بجاو  نیارباـنب  دـنوشیم  ماـمت  لـلع  اـب  دودـح  رثـکا  و  یقیقح ، نیهارب  ماـمت  هک  اـجنآ  زا  ( 724)
: مییوگیم

ةدوجوم الوأ  نوکت  نأ  جاتحی  یتلا  ءایشألا  وأ  ءیشلا  رخآلا  و  هسفن . یف  هدوجو  ۀقیقح  یف  ءیشلل  ةروصلا  اهدحأ  ۀعبرأ ، للعلا  نإ  ( 725)
عمجی هلجأل  يذلا  ءیـشلا  عبارلا  و  لعافلا . وه  و  ۀکرحلا - أدبم  ثلاثلا  و  ةداملا . وه  و  وه ، لصح  لعفلاب  اهتلمح  اذإ  هدوجو  ةروصل  ۀـلباق 

. امهنیب ۀطساو  یهف  ءیـش  یف  ءیـشل  ۀلع  نأل  کلذ  و  یطـسو . ادودح  عضوت  نأ  حلـصت  اهلک  و  مامتلا . وه  و  هتروص - نئاکلا و  ةدام  نیب 
یتح ۀمئاقل ، ناتلداعم  امه  و  رطقلا ، اهیطخ و  نم  ناثدحت  نیتللا  نیتیوازلا  عومجمل  ۀیواسم  ةرئادلا  فصن  یف  ۀـعقاولا  ۀـیوازلا  انلق  اذإ  الثم 

نیتلداعم نیتیوازل  وأ  نیتمئاق ، فصن  وأ  ۀـمئاق  یفـصنل  ۀـیواسم  ۀـیواز  لک  و  ۀـمئاق ، فصن  امهنم  لک  ناـک  نییواـستم  ناـطخلا  ناـک  نإ 
. ۀمئاقلل ةروصلاک  ۀلع  اذه  و  ۀمئاق ، هعومجم  امل  ۀلداعملا  وه  طسوألا  دحلا  نوکیف  ۀمئاق ، ةرئادلا  فصن  ۀیوازف  ۀمئاق ، یهف  ۀمئاقل ،

دوجوم البق  تسا  مزال  هک  ییاهزیچ  ای  زیچ  رگید ، و  هسفن . یف  شدوجو  تقیقح  رد  ءیـش  تروص  لّوا ، دـنامسق : راـهچ  اـهّتلع  ( 725)
نآ نوچ  و  دنشاب . ءیش  دوجو  تروص  لباق  هدوب و 
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هب هک  يزیچ  مراهچ ، و  تسا . لعاف  هک  تکرح  أدـبم  مّوس  و  تسا . يدام  ّتلع  نآ  و  دوش ، لـصاح  ءیـش  ددرگ  لـمح  لـعفلاب  تروص 

یطسو دودح  هک  دنراد  تیحالـص  للع  نیا  مامت  633 و  مامت . زا  تسا  ترابع  نآ  و  دوشیم - عمج  نآ  تروص  هداـم و  نیب  نآ  رطاـخ 
تسا يواسم  هرئاد ، فصن  رد  عقاو  يهیواز  مییوگب ، هاگره  الثم ، تساهنآ . نیب  يهطساو  ياءیـش  رد  ياءیـش  ّتلع  اریز  دنریگب . رارق 
دنـشاب مه  يواسم  ّطخ  ود  رگا  هک  يروط  هب  دـنايواسم ، همئاق  اب  ود  نآ  و  دوشیم ، ثداح  رطق  ّطخ و  ود  زا  هک  ياهیواز  ود  عومجم  اـب 

، تسا همئاق  دـشاب  يواسم  همئاق ، اب  يواسم  يهیواز  ود  ای  همئاق ، فصن  ود  اب  هک  ياهیواز  ره  و  ددرگیم ، همئاق  فصن  اـهنآ  زا  کـیره 
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نیا و  تسا ، همئاق  نآ  عومجم  هچنآ  اب  ندوب  يواسم  زا  تسا  تراـبع  طـسوا  دـح  اـجنیا  رد  تسا ، همئاـق  هریاد  فصن  يهیواز  نیارباـنب 
. تسا همئاق  يروص  ّتلع  يهلزنم  هب  هک  تسا  یتّلع 

الأ بجی  لب  ۀمئاقل . نیتلداعمل  ۀیواسم  اهنوکل  ۀلعلا  یه  ۀمئاق  اهنوک  نإ  لب  لاقی  و ال  ۀـلثمألا ، هذـه  لاثمأ  یف  حـماسی  نأ  بجی  و  ( 726)
. سدیلقوأ نم  عبارلا  لکشلا  یلع  ناهربلا  وه  اذه  نم  رهظألا  و  ۀیروص . ۀلع  طسوألا  دحلا  هیف  عضو  لاثم  اذهف  قیقحتلا . ۀلثمألا  یف  یعاری 
اب لداعم  ود  اب  نآ  ندوب  يواسم  ّتلع  نآ  ندوب  همئاـق  هکلب  هک  دوشن  لاکـشا  و  دوش ، هحماـسم  لاـثم  نیا  لاـثما  رد  تسا  مزـال  و  ( 726)

. دوشیمن تاعارم  قیقحت  اجنیا  رد  هکلب  تسا ؛ همئاق 
. دوشیم نشور  یسدیلقا  مراهچ  لکش  رب  ناهرب  اجنیا  زا  و  تسا ؛ يروص  ّتلع  نآ  رد  طسوا  ّدح  هک  تسا  یلاثم  نیا  نیاربانب 

نأل اوبراح  امنإ  مهل  لاقیف  اذک ، دلب  لهأ  اوبراح  مل  ۀنیثأ  لهأ  نإ  لئاسلا : لاؤس  باوج  یف  مهلوق  لثم  ۀـلعافلا  ۀـلعلا  عضوت  دـق  و  ( 727)
. ۀکرحلا أدبم  وه  يذلا  لعافلا  ببسلا  باوجلا  اذه  یطعأ  دقف  ۀنیثأ . لهأ  اوسبک  کئلوأ 

هب دوشیم  هتفگ  باوج  رد  دـندیگنج ، رهـش  نالف  لها  اب  هنیثآ  لها  ارچ  دوشیم : عضو  لئاس  لاؤس  باوج  رد  یلعاف  ّتلع  یهاگ  ( 727)
. تسا هدرک  اطعا  تسا  تکرح  أدبم  هک  ار  یلعاف  ببس  باوج  نیا  تقیقح  رد  دندرک . تیّذا  ار  هنیثآ  لها  اهنآ  نیا  رطاخ 

هنأکف حصی . یکل  لاقیف  یشمی  مل  انالف  نإ  لاقیف  ۀیمامتلا  ۀلعلا  عضوت  دق  و  ( 728)
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لاقیف تیبلا ؟ ناک  مل  لاقی  کلذک  و  ۀیاغلا . نم  وه  طسوألا  دحلاف  ۀـضایرلل . شمی  حـصی  نأ  بلطی  نم  و  حـصی ، نأ  بلطی  نالف  لوقی :
. ۀیاغلا وه  هلک  اذه  یف  ۀلعلا  و  مضهلا . دسفیف  ءاذغلا  وفطی  الئل  لاقیف  ءاشعلا ؟ دعب  یشمی  نأ  بجی  مل  کلذک  و  ثاثألا . ظفحیل 

. دـبای تحـص  هکنیا  ات  دـنیوگیم  باوج  رد  دـنزیم ، مدـق  ارچ  ینـالف  هک  دوشیم  هتفگ  دوشیم و  عضو  ّتیماـمت  ّتلع  یهاـگ  ( 728)
زا ترابع  طسوا  ّدح  سپ  دنزیم . مدق  تسا  تّحـص  بلاط  سکره  و  دبای ، تّحـص  دـهاوخیم  ینالف  دـناهتفگ : نینچ  باوج  رد  ییوگ 

ندز مدـق  ارچ  روطنیمه : و  ثاثا . ظفح  يارب  دوشیم  هتفگ  باوج  رد  تسیچ ، يارب  هناـخ  هک  دوشیم  هتفگ  روطنیمه  و  تسا ؛ تیاـغ 
. تسا تیاغ  زا  ترابع  ّتلع  هلثما  نیا  مامت  رد  دوش . مضه  عیرس  اذغ  هکنیا  يارب  دوشیم  هتفگ  باوج  رد  تسا ؟ مزال  ءاشع  زا  دعب 

. تاداضتم نم  بکرم  هنأل  لاقیف  ناسنإلا ؟ تومی  مل  لاقیف  ةداملا ، عوضوملا و  یطعی  دق  و  ( 729)
روما زا  بّکرم  ناسنا  اریز  دـشیم  هتفگ  باوج  رد  دریمیم ؟ ناسنا  ارچ  دوشیم  هتفگ  و  دوشیم ، اـطعا  هداـم  عوضوم و  یهاـگ  و  ( 729)

. تسا داّضتم 
. روکذملا وحنلا  یلع  ءیّشلا  دودح  اهنم  ذّختت  نأ  حلصت  یهف  یطسو ، ادودح  لعجت  نأ  حلصت  یتلا  للعلا  هذه  و  ( 730)

وحن هب  اهنآ  زا  ءایشا  دودح  هک  دنراد  ّتیحالص  نیاربانب  دنریگ ، رارق  یطـسو  دودح  دنراد  ّتیحالـص  هک  دنتـسه  یللع  اهنیا  و  ( 730)
. دوش ذخا  روکذم 

(731  ) ناهربلا دـحلا و  نیب  ام  ۀـکراشم  یلع  هب  فوقولا  متیل  نیهاربلا  دودـحلا و  یف  للعلا  فانـصأ  لوخد  لیـصفت  یف  سماخلا  لـصفلا 
باوج یف  مضهلا  ءوس  یّقوت  لثم  ةدیعب  یه  ام  اهنم  للعلا  نأ  ملعی  نأ  بجی 
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باوج یف  ناکرألا  داضت  و  لعافلا ؛ أدـبملا  نم  کـلذ  و  نـالف ؟ ّمح  مل  بلط  باوج  یف  ةدـشلا  و  ۀـیاغلا ؛ نم  کـلذ  و  یـشمی ؟ مل  بلط 

أدـبملاب کلذ  و  ۀـمئاق ، اذـک  ۀـیواز  نوک  بلط  باوج  یف  طخ  یلع  طـخ  ماـیق  و  يرـصنعلا ؛ أدـبملاب  کـلذ  و  ناویحلا ؟ تومی  مل  بلط 
. يروصلا

دوش لصاح  فوقو  ناهرب  ّدح و  نیب  تکراشم  رب  قیرط  نیا  زا  هکنیا  ات  نیهارب  دودح و  رد  للع  فانصا  لوخد  لیصفت  رد  مجنپ  لصف 
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مدـق ینالف  ارچ  هکنیا  باوج  رد  مضه  ءوس  زا  يریگولج  لثم : دنتـسه  دـیعب  للع ، زا  یـضعب  هک  دوش  هتـسناد  تسا  بجاو  ( 731  ) 634
رد ناکرا  داضت  و  تسا ؛ یلعاـف  أدـبم  زا  نیا  و  دراد ؟ بت  ینـالف  ارچ  هکنیا  باوج  رد  هدور  دادـسنا  و  تسا ؛ تیاـغ  زا  نیا  و  دـنزیم ؟

، تسا همئاق  هیواز  نالف  ارچ  هکنیا  باوج  رد  یطخ  رب  یطخ  مایق  و  تسا ؛ يرصنع 635  أدبم  نیا  و  دریمیم ؟ ناویح  ارچ  هکنیا  باوج 
. تسا يروص  أدبم  نیا  و 

و یلعافلا ، یّمحلا  أدبمب  باوجلا  یف  ۀـنوفعلا  و  یـشملا ، ۀـیاغب  باوجلا  یف  دربلا  ءالیتسا  طلخلا و  ناقتحا  یّقوت  لثم  ۀـبیرق  اهنم  و  ( 732)
باوجلا یف  نیتیواستم  نیتیواز  نع  طخ  یلع  مایقلا  و  توملل ، يرـصنعلا  أدـبملاب  باوجلا  یف  ظالخألا  یف  بطرلا  یلع  سباـیلا  ءـالیتسا 

. ۀمئاق اذک  ۀیواز  نوکل  يروصلا 
رد تنوفع  و  ندز ؛ مدـق  تیاغ  باوج  رد  يدرـس  يالیتسا  طـلخ و  ناـقتحا  زا  يریگولج  لـثم : دنتـسه  بیرق  لـلع ، زا  یـضعب  و  ( 732)

يهیواز ود  تروص  هب  یطخ  مایق  گرم ؛ يرـصنع  أدـبم  باوج  رد  طـالخا ، رد  تبوطر  رب  تسوبی  يـالیتسا  و  بت ؛ یلعاـف  أدـبم  باوج 
. هیواز نالف  ندوب  همئاق  يروص  باوج  رد  يواسم 

و یلعافلا ، أدـبملا  باب  نم  وه  طئاحلا و  مادـهنال  لقثل  اکف  تاذـلاب  يذـلا  امأ  ضرعلاب . وه  ام  اهنم  تاذـلاب و  وه  اـم  لـلعلا  نم  و  ( 733)
و ادومع ، طخلا  نوک  تابثإل  أدبم  نیبنجلا  یف  نیتیواستم  نیتیوازلا  نوک  لثم  و  يرصنعلا ، أدبملا  باب  نم  وه  و  حبّشلا ، سکعل  ۀلاقّصلاک 

. یمامتلا أدبملا  باب  نم  وه  و  ماعطلا ، دعب  یشمی  هنأ  تابثإل  ۀحصلاک  و  يروصلا ، أدبملا  باب  وه ن 
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باب زا  نیا  ینیگنـس و  رثا  رد  راوید  مادهنا  دننام ، تسا  تاذلاب  هچنآ  اّما  دناضرعلاب . رگید ، یـضعب  تاذـلاب و  للع ، زا  یـضعب  و  ( 733)
رد هیواز  ود  ندوب  يواسم  دننام  و  تسا ؛ يرصنع  أدبم  باب  زا  هک  سکع ، ندرک  سکعنم  يارب  ندوب  یلقیص  دننام  و  تسا ؛ یلعاف  أدبم 

ندروخ زا  دـعب  وا  هکنیا  تابثا  يارب  تحـص  دـننام  و  تسا ، يروص  أدـبم  باب  زا  نیا  و  تسا . طـخ  ندوب  دومع  تاـبثا  أدـبم  هک  بنج 
. تسا یمامت 636  أدبم  باب  زا  نیا  دنزیم و  مدق  ماعط 

أدـبملا ءاطعإ  یف  حبـشلا  سکعل  ۀـیدیدحلاک  و  یلعافلا ؛ أدـبملا  ءاطعإ  یف  طئاحلا  مادـهنال  ۀـماعدلا  لاوزکف  ضرعلاب  یتلا  اـمأ  و  ( 734)
ءاطعإ یف  ادومع - طخلا  نوکل  ۀـمئاق ، هیلع  موقملا  طخلل  يزاوملا  طخلا  نم  مئاـقلا  طـخلا  یلع  ۀـعقاولا  ۀـیوازلا  نوک  لـثم  و  يرـصنعلا ؛

. یمامتلا أدبملا  تابثإ  یف  زنک : یلع  روثعلا  وأ  ماعطلا  لبق  یشملل  لالکلاک  و  يروصلا ؛ أدبملا 
ندرک سکعنم  يارب  ندوب  نهآ  دننام  و  یلعاف ؛ أدـبم  ياطعا  رد  راوید  مادـهنا  يارب  نوتـس  لاوز  دـننام : تسا ، ضرعلاب  هچنآ  اّما  ( 734)

- طخ ندوب  دومع  يارب  نآ ، رب  مئاق  طخ  اب  يزاوم  طخ  زا  مئاق  طخ  رب  همئاق  هیواز  ندوب  عقاو  دـننام  و  يرـصنع ؛ أدـبم  ياطعا  رد  سکع 
. یمامت أدبم  تابثا  رد  جنگ : هب  ندش  لیان  ای  ماعط  زا  لبق  ندز  مدق  يارب  ندش  هتسخ  دننام  و  يروص ؛ أدبم  ياطعا  رد 

لولعملا نوکل  ببـس  وه  لعفلاب  ۀلعلا  نوک  و  لعفلاب . نوکی  دق  ةوقلاب و  نوکی  دق  بابـسألا  هذـه  نم  دـحاو  لک  نأ  اضیأ  ملعا  و  ( 735)
. هسفن نم  لولعملل  کلذ  لب  ةوقلاب ، لولعملا  نوک  سفنل  اببس  ةوقلاب  هنوک  سیلف  ةوقلاب  ناک  اذإ  امأ  و  لعفلاب ،

اّما تسا ؛ لولعم  ندوب  لعفلاب  ببـس  تلع ، ندوب  لعفلاب  و  تسا . لعفلاب  یهاگ  هوقلاب و  یهاگ  بابـسا  نیا  زا  کیره  هک  نادـب  و  ( 735)
637 تسا . دوخبدوخ  لولعم  ندوب  هوقلاب  هکلب  تسین . لولعم  ندوب  هوقلاب  سفن  ببس  نآ  ندوب  هوقلاب  دشاب ، هوقلاب  تلع  هاگره 

. اّیلک نوکی  دق  و  یئزجلا ، لولعملا  ءازإب  ایئزج  نوکی  دق  و  اماع ، نوکی  دق  اصاخ و  ببسلا  نوکی  دق  و  ( 736)
تسا یئزج  یئزج ، لولعم  ءازا  هب  یهاگ  و  تسا ؛ ماع  یهاگ  صاخ و  یهاگ  تلع  و  ( 736)
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. تسا یلک  یهاگ  و 

و نامزلا ، یف  لولعملا  عم  ةروصلاف  ۀـلاحم . لولعملا ال  دوجو  اـمهنم  دـحاو  لـک  نم  مزلی  ةروصلا  دوجو  ۀـیاغلا و  دوجو  نأ  ملعا  و  ( 737)
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دجوی ةرورـضلاب و  ةروصلا  اهمزلی  ۀـیعیبطلا  رومألا  نم  ریثک  یفف  ةداملا  امأ  و  ۀـیلعلاب . مدـقأ  امهالک  و  نامزلا . یف  هدـعب  نوکت  دـق  ۀـیاغلا 
ةداملا نأ  لثم  اعم ، ۀیاغلا  ةرورضلاب و  نوکی  ۀیعیبطلا  رومألا  نم  اریثک  نإف  ۀیاغلا : عنمت  ةرورـضلا ال  و  ۀلاحم . ۀیاغلا ال  لولعملا و  اهدوجوب 

مامتل و اهضرع  ۀقلخ  نإف  کلذ  عم  و  ةرورـض . ةروصلا  اهمزلی  دادعتـسالا  مامتب  تلـصح  اذإ  ۀضیرع ، نیحاوّطلا  نانـسألا  اهنم  تقلخ  یتلا 
. ماعطلا عطق  وه  و  ۀیاغ ، مامتل و  باینألا  ةّدح  ۀقلخ  نأ  امک  ماعطلا ، نحط  وه  و  ۀیاغ ،

نأ نکمیف  ذفنی ؟ ناک  نإ  عسوأ ، یه  یتلا  يراجملا  یف  جارـسلا  ءوض  ذفنی  مل  لیقف  لئـس  اذإ  هنأ  اذهل  لوألا  ملعملا  هبرـض  يذلا  لثملا  و 
و قلزن . هیف و  ّرثعتن  الئل  لاقیف  ۀـیمامتلا  ۀـلعلا  بناج  نم  باجی  نأ  نکمی  و  ءازجألا ، فطلل  لاـقیف  ۀیرـصنعلا  ةرورـضلا  بناـج  نم  باـجی 

باحـصأ دـیدهتل  لاقیف  ةرات  باجی  و  ءافطنالا ، ةرورـضل  لاقیف  ةرات  باـجیف  باحـسلا ؟ یف  توّصلا  ثدـحی  مل  لـیقف  لئـس  اذإ  کلذـک 
. عبط ةرورض  لب  رسق  ةرورض  ةرورضلا  هذه  سیل  و  هلاثمأ . یف  سروغاثیف  هلوقی  ام  یلع  ۀیواهلا 

لولعم هارمه  یناـمز  رظن  زا  تروص  638 و  تسا . لولعم  دوجو  مزلتـسم  راچان  تروص  دوجو  تیاغ و  دوجو  زا  کیره  هک  نادـب  ( 737)
اترورـض یعیبط  روما  زا  يرایـسب  رد  هدام  اّما  دـنراد  لولعم  هب  تبـسن  هیلعلاـب  مدـقت  ود  ره  و  تسا ؛ لولعم  زا  دـعب  یهاـگ  تیاـغ  تسا و 

: دنکیمن عنم  ار  تیاغ  ترورض ، و  دنیآیم ؛ دوجو  هب  راچان  تیاغ  لولعم و  هدام ، دوجو  اب  تسا و  تروص  مزلتسم 
قلخ نآ  زا  ضیرع  تروص  هب  ایـسآ  ياهنادند  هک  ياهدام  دننام  دـنراد ، تیاغ  مه  دنتـسه و  يرورـض  مه  یعیبط  روما  زا  يرایـسب  اریز 

ترابع هک  دراد ، یتیاغ  نآ  ضیرع  تقلخ  لاحنیا  اب  تسا ؛ تروص  مزلتـسم  اترورـض  دوش  لصاح  دادعتـسا  مامت  اب  هاگره  هک  دوشیم ،
ملعم دروم  نیا  رد  هک  یلاثم  و  تسا . ماعط  ندـیرب  زا  ترابع  هک  دراد  یتیاغ  باینا  ندـش  قلخ  زیت  هک  روطنامه  تسا ، ماعط  ندـیوج  زا 

639 دنک ؟ ذوفن  رگا  دـنکیم ؛ ذوفن  یعیـسو  ياضف  رد  غارچ  رون  ارچ  هک  دـنک  لاوئـس  یـسک  هاگره  یهاگ  هک  تسا  نیا  تسا  هدز  لّوا 
بناج زا  تسا  نکمم  و  ءازجا ؛ تفاطل  رطاـخ  هب  دوش  هتفگ  دوش و  هداد  خـساپ  يرـصنع  ترورـض  بناـج  زا  لاوئـس  نیا  هب  تسا  نکمم 

ربا رد  تروص  ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  یتـقو  روطنیمه  و  میتـفین . هدـیزغلن و  اـم  هکنیا  يارب  دوش  هتفگ  دوـش و  هداد  خـساپ  یماـمت  تلع 
شوماخ ترورض  رطاخ  يارب  دوشیم  هتفگ  باوج  رد  یهاگ  هک  دوشیم ؟ ثداح 
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هکلب تسین . رـسق  ترورـض  ترورـض ، نیا  و  تسا . هتفگ  سروغاثیف  هک  روطنامه  ءایقـشا ، دـیدهت  يارب  دوشیم  هتفگ  یهاگ  و  ندـش ،

. تسا عبط  ترورض 
و ۀکّرحم ، ۀلع  نم  ۀـکرحب  لصحی  ةداملا  کلت  مامت  نأل  مامّتلا ، لصحی  نأ  دادعتـسالا  لوصح  دـنع  مزلی  داوملا ال  نم  ریثک  یف  و  ( 738)

دوجول اضیأ  ةروصلا  دوجو  اهیف  مزلی  اهنإف ال  ۀیعانـصلا ، رومألا  یف  کلذـک  ةروصلا . یلإ  یهتنی  ام  هرخآ  یف  نامز و  یف  عقت  ۀـکرح  لک 
تدرو امبرف  جراخ ، نم  ۀبیرغ و  ۀلعافلا  ۀلعلا  تناک  نإف  ۀلعاف . ۀّلعب  الإ  ةروصلا  یلإ  قاسنی  عضوم ال  لک  یف  رصنعلا  نأل  هدحو ؛ رـصنعلا 

، ۀیعیبط ةوق  اهنأل  تاذلاب  ریخستلاب و  لعفی  امم  تناک  و  ءیشلا ، رهوج  یف  ةدوجوم  ۀیعیبط و  ۀلعلا  تناک  نإ  و  درت . مل  امبر  رصنعلا و  یلع 
. هتق ماتلا و ال  دادعتسالا  ثدح  اذإ  اهلعف  اهنع  ردصی  الأ  نکمی  مل 

لصاح هّکرحم  تلع  يوس  زا  یتکرح  اب  هّدام  نیا  تیاغ  اریز  تسین ؛ تیاغ  لوصح  مزلتسم  دادعتـسا  لوصح  ّداوم  زا  يرایـسب  رد  ( 738)
اریز تسا . نینچ  زین  یعانـص  روما  رد  نینچمه  ددرگیم ، یهتنم  تروص »  » هب رخآ  رد  دوشیم و  عقاو  ناـمز  رد  یتـکرح  ره  و  دوـشیم ،
رگم دباییمن  دنویپ  تروص  اب  یعـضوم  ره  رد  هدام  هکنیا  رطاخ  هب  دیآیمن ، مزال  هدام  دوجو  زا  ییاهنت  هب  تروص  دوجو  مه  اهنآ  رد 

، یلعاف یلع  رگا  ددرگن و  هدراو  اسبهچ  ددرگ و  دراو  هدام  رب  اسب  هچ  دـشاب ، جراخ  زا  بیرغ و  یلعاف  تلع  رگا  و  یلعاـف . تلع  قیرط  زا 
مامت دادعتـسا  یتقو  درادن  ناکما  دنک ، لمع  تاذـلاب  هجیتنلاب و  تسا  یعیبط  ياهوق  نوچ  دـشاب و  دوجوم  ءیـش  رهوج  رد  هدوب و  یعیبط 

. ددرگن رداص  نآ  زا  شلعف  دش 
هعضو نم  بجی  ام  اهنم  و  لولعملا ، عضو  لباقلا  عضو  عم  هعـضو  نم  بجی  سیل  ام  ۀکرح  أدبم  یه  یتلا  ۀلعلا  لیبق  نم  نأ  ملعا  و  ( 739)
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ام ۀـیقوشلا و  ۀـیدارإلا و  ۀیعانـصلا و  يوقلا  و  لعفلا . بجو  ۀـلعفنملا  تقال  اذإ  ۀـیعیبطلا  يوقلا  عیمج  نإف  لولعملا . عضو  لباقلا  عضو  عم 
ۀـیاغلا ال لعفب  یهف  ةرورـض ، اهطلاخی  ناک  نإ  و  للعلا ، هذـه  و  لاعفنا . لعف و  ۀـلعفنملا  ةوقلا  عم  اـهعامتجا  نم  بجی  سیل  کـلذ ، هبـشأ 

. قافتالاب
زا یضعب  عضو  اب  و  دیآیمن ، مزال  لولعم  عضو  لباق ، عضو  اب  هارمه  دنتسه  یلعاف  تلع  هک  ییاهتلع  زا  یضعب  عضو  اب  هک  نادب  ( 739)

. دیآیم بجاو  لعف  دنوش  هارمه  لعفنم  ءیـش  اب  نوچ  یعیبط  ياوق  مامت  دـیآیم . مزال  لولعم  عضو  لباق  عضو  اب  هارمه  یلعاف  ياهتلع 
عامتجا زا  و 
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وحن هب  دـنچره  لـلع  نیا  و  دوش . لـصاح  یلاـعفنا  لـعف و  هک  تسین  بجاو  لـعفنم  يهوق  اـب  نآ ، دـننام  یقوش و  يدارا  یعانـص و  ياوق 

. دننکیمن لمع  قافتا  يور  زا  دنراد و  تیاغ  اّما  دننک ، لمع  يرورض 
ةدوجوم نایعألا - یف  یه  ثیح  نم  تناک - امبر  ۀیاغلا  نکل  اهّلک . بابـسألا  تعـضو  دـقف  لعفلاب  لولعملا  عضو  املک  هنأ  ملعا  و  ( 740)

. شارفلا دوجو  عم  عاجطضالاک  ةوقلاب 
دوجو ثیح  زا  اسبهچ - تیاغ ، نکل  دـناهدش ؛ عضو  بابـسا  ماـمت  دـشاب ، هدـش  عضو  لـعفلاب  تروص  هب  لولعم  هاـگره  هک  نادـب  ( 740)

. باوختخت دوجو  هب  تبسن  ندیباوخ  دننام  دشاب ، دوجوم  هوقلاب  شایجراخ -
باوج یف  هدحو  هتیدأتف  ادیعب ، ناک  وأ  ۀنراقم ، طورشب  اببس  ریصی  امنإ  نکل  و  اقلطم ، هتاذب و  اببـس  نکی  مل  اذإ  ببـسلا  نأ  ملعا  و  ( 741)

غلبی یتح  و  اببس ، هتاذل  اهب  ریـصی  طورـشلا و  رکذ  یف  ۀیاغلا  غلبی  یتح  ناکم  مّلل  یقب  دق  نوکی  و  ببـس ، ۀیدأت  نوکت  ال  ءیـشلا ، ناک  مل 
. بیرقلا ببسلا 

نآ رگا  دشاب ، دیعب  تلع  ای  دشاب ، یطورـش  تنراقم  هب  طورـشم  نآ  تیّلع  و  دشابن ، قلطم  تاذلاب و  تلع  تلع ، هاگره  هک  نادـب  ( 741)
لاؤس ءیش  ییارچ  زا  هک  دراد  اج  زونه  و  میاهدرواین ؛ ار  ءیش  دوجو  تلع  عقاو  رد  میروایب ، تسا  دوجوم  ءیش  ارچ  هکنیا  باوج  رد  ار 

. میسرب بیرق  تلع  هب  هکنیا  ات  دشاب و  تاّذلاب  تلع  ّتلع ، قیرط  نیا  زا  میسرب و  تیاغ  هب  طورش  رکذ  رد  هکنیا  ات  دوش ،
ةوقلاب ۀـلعلا  نوکت  نأ  بجویف  طارتشا  اهب  نرتقی  دـقف  اللع ، نوکت  نأ  یف  اهیفکی  اهتاوذ ال  دوجو  یتلا  لـلعلا  نم  اریثک  نأ  ملعا  و  ( 472)

. ناسنإلل یتلا  ۀیزیرغلا  ةرارحلا  نم  نویفألا  لعفنا  نأ  قفتا  اذإ  نکل  امئاد و  سیل  کلذ  نإف  ةدّربم : نویفألا  ةوق  نوک  لثم  لعفلاب ، ۀلع  اهیف 
، دنکیمن تیافک  ناشندوب  تلع  رد  اهنآ  تاذ  دوجو  هک  یللع  زا  يرایسب  هک  نادب  ( 472)
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یلو تسین ، یمئاد  هک  نویفا ، ندوب  دّربم  لثم  ددرگیم ؛ لعفلاب  تلع  نآ  يهوقلاب  تلع  بیترت  نیدـب  هدـش و  نرتقم  یطیارـش  اـب  یهاـگ 

. دوشیم عقاو  رثؤم  دش  نرتقم  ناسنا  ندب  يزیرغ  ترارح  اب  هاگره 
. لعفلاب تاذلاب و  یّتلا  ۀّصاخلا  ۀبیرقلا  ۀّلعلا  یطعأ  اذإ  امات  اناهرب  نوکی  امنإ  ناهربلا  نأ  هلک  اذه  نم  نّیبف  ( 743)

تلع تاذـلاب و  ّتلع  هک  ار  یـصاخ  بیرق  تلع  هک  تسا  مات  ناهرب  یناـمز  افرـص  ناـهرب  هک  دوشیم  نشور  دراوم  نیا  ماـمت  زا  ( 743)
. دنک اطعا  تسا  لعفلاب 

دق هنإف  ۀیتاذ . تناک  نإ  ائیش  اهنم  یلخی  اهمامتب ال  اهدرویف  ۀیهاملا ، للع  هل  امیف  للعلا  هذه  لثم  یلع  لمتشی  يذلا  وه  ماتلا  دحلا  و  ( 744)
یتح ال ینعملا  یف  هل  ۀیواسملا  لب و  ۀسکاعملا ، یف  دودـحملل  ۀـیواسملا  تایتاذـلاب  زییمتلا  سیل  دـیدحتلا  یف  ضرغلا  نإ  فلـس  امیف  انلق 

ّلد امف  زییمتلا  یلع  اراصتقا  کلذ  نم  ءیـشب  لخأ  نإف  هیلع . لمتـشا  دحلا و  هنمـضت  دق  الإ و  دودحملل  ۀـیتاذلا  یناعملا  نم  ءیـش  نوکی 
ضعبلا فرعی  مل  اهـضعب و  فرع  نمف  ۀـیتاذلا  هیناعم  عیمج  عامتجاب  وه  لب  هتایتاذ ، ضعب  هتاموقم و  ضعبب  سیل  هتیهام  نأل  هتیهام ، یلع 

ءیشل نوکی  ببسلا ال  اذهل  و  اهلامکب . ءیـشلا  ۀیهامل  ۀیزاوم  ةروص  سفنلا  یف  لصحی  نأ  دیدحتلا  نم  ضرغلا  و  مامتلاب . هتاذ  فرع  امف 
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نأ بجو  ۀیتاذ ، للعلا  عیمج  یلإ  هتفاضإ  ام  تادودحملا  یف  ناک  و  کلذک ، ناک  اذإف  ناتاذ . دـحاو  ءیـشل  نوکی  امک ال  نادـح ، دـحاو 
دوجو و  ۀلاحم ، ءیـشل ال  للع  للعلا  هذه  نأل  هسنج : زیح  یف  هلوصف ال  ّزیح  یف  نوکت  نأ  بجی  للعلا  هذه  نأ  الإ  هدـح . یف  اهلک  ذـخؤت 

لّـصحم دوجو  هل  امیف  تاذـلل  ۀلّـصحملا  للعلا  هذـه  لاثمأ  نوکتف  صّـصختی . لصحتی و  ققحتی و  اهب  و  اهدوجو ، یـضتقی  ءیـشلا  کلذ 
یسنج و رمألا  کلذف  اهب . اصصخم  رمألا  کلذ  نوکی  و  الّصحم . هلعجت  یتح  اّم  رمأل  ۀصّصخم  صّصخم ، ریغ  رشتنم  دوجو  و  صـصخم ،

. اذکه دعر  لک  ناک  نإ  لصف ، رانلا  ءوفط  نم  و  سنج ، توصلاف  رانلا : ءوفط  نم  توص  کلوقک  ۀیلصف . للعلا 
رد دیاب  للع  نیا  مامت  و  تسا ، لمتشم  تسا  ّتیهام  للع  ياراد  هک  هچنآ  رد  للع  نیا  لاثما  رب  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  مات  ّدح  ( 744)
هک تسین  نیا  دـیدحت  زا  فدـه  هک  میتفگ  مه  البق  اریز  دوشن ، هتـشاذگ  رانک  اهنآ  زا  يزیچ  چـیه  دنـشاب  یتاذ  رگا  دـنوش و  دراو  ّدـح 

یتایتاذ قیرط  زا  ار  ءیش 
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یتاذ یناعم  زا  يزیچ  چیه  هکنیا  ات  دشاب  زین  ینعم  رد  دیاب  تاواسم  نیا  هکلب  دنايواسم ؛ دودـحم  اب  هسکاعم  رظن  زا  هک  میهد  صیخـشت 
ءیـش زییمت  هب  دشاب و  دقاف  ار  یتاذ  یناعم  نیا  زا  يزیچ  ّدح ، رگا  و  دشاب . نآ  رب  لمتـشم  نآ و  نمـضتم  ّدح ، هکنآ  رگم  دشابن  دودـحم 

، تسین ءیش  تایتاذ  زا  یضعب  تامّوقم و  یضعب  زا  ترابع  ّتیهام  اریز  درک ؛ دهاوخن  تلالد  یـش  ّتیهام  رب  تروص  نیا  رد  دنک ، افتکا 
تاذ عقاو  رد  دسانشن ، ار  یضعب  دسانشب و  ار  یتاذ ] یناعم  نیا  زا   ] یضعب سکره  و  نآ ؛ یتاذ  یناعم  عیمج  عامتجا  زا  تسا  ترابع  هکلب 
رطاخ نیمه  هب  و  تسا . سفن  رد  نآ  لامک  رد  ءیش  ّتیهام  اب  يزاوم  یتروص  لوصح  دیدحت  زا  فده  و  تسا . هتخانـشن  امامت  ار  ءیش 

. درادن تاذ  ود  دحاو  ءیش  هک  روطنامه   640 دشاب ، هتشاد  ّدح  ود  دحاو  ءیش  درادن  ناکما 
ّدح رد  اهنآ  مامت  تسا  بجاو  دشاب ، یتاذ  للع ، عیمج  هب  نآ  ندش  هفاضا  هک  دشاب  يزیچ  تادودحم  رد  و  دشاب ، نینچ  هاگره  نیاربانب 

ءیـش لـلع  لـلع ، نیا  اریز  دنـشاب : نآ ، سنج  ّزیح  رد  هن  و  ءیـش ، لوـصف  زیح  رد  لـلع  نیا  تسا  بجاو  هـکنیا  زج  دـنوش . ذـخا  ءیش 
نیا لاثما  و  دوشیم . صصختم  لّصحتم و  هدرک و  ادیپ  ققحت  للع  نآ  اب  و  دنکیم ، اضتقا  ار  للع  نآ  دوجو  ءیـش  نیا  دوجو  و  دنتـسه .

زیچ نآ  نیاربانب  دوشیم . صّـصخم  ریغ  رـشتنم  دوجو  و  صّـصخم ، لّصحم و  دوجو  هک  هچنآ  رد  دنـشخبیم ، لّـصحت  ار  تاذ  هک  لـلع 
. دنتسه یلصف  روما  للع ، تسا و  یسنج  رما  کی 

، تسا لصف  شتآ ، ندش  شوماخ  زا  ندش  یـشان  سنج و  توص ، شتآ :» ندش  شوماخ  زا  یـشان  یتوص   » هک لوق  نیا  رد  هکنیا  دـننام 
641 دشاب . نینچ  يدعر  ره  رگا 

اهطخ بنج  یف  يرخأل  ۀیواسملا  لوقتف : طقف  ةروصلاب  ۀمئاقلا  ۀیوازلا  ّدحت  تنأف  ۀفلتخملا ، للعلا  نم  ةدـحتملا  دودـحلا  ۀـلثمأ  امأ  ( 745)
ۀقلح متاخلا  لوقتف : ۀـیاغلاب  متاخلا  دـحت  و  ءارفـصلا . ۀـنوفعل  اـّبغ  بونت  یّمح  لوقتف : لـعافلاب  ّبغلا  ّیمح  ّدـحت  و  میقتـسم . یلع  مئاـقلا 

وأ ۀیعانـص  ۀلآ  فیـسلا  نإ  تلقف : دحاو  یف  عیمجلا  تعمج  امبر  و  فنألا . یف  ریعقت  لوقتف : عوضوملاب  ۀـسوطفلا  دـحت  و  عبـصإ . اهـسبلی 
. لاتقلا دنع  ناویحلا  ءاضعأ  هب  عطقیل  فارطألا  دّدحم  ضّرعم  لواطم  دیدح  نم  یعانص  حالس 

ینکیم و دـیدحت  تروص  قیرط  زا  طـقف  ار  همئاـق  يهیواز  وت  ـالثم  دـنوشیم : ذـخا  فلتخم  لـلع  زا  هک  يدودـح  ياـهلاثم  اـّما  ( 745)
يواسم تسا  نآ  بنج  رد  هک  ياهیواز  اب  هتفرگ و  رارق  میقتـسم  طخ  کی  رانک  رد  هک  ياهیواز  زا  تسا  ترابع  همئاق  يهیواز  ییوگیم :

زا ار  رتشگنا  و  دـشاب . ءارفـص  تنوفع  زا  یـشان  هک  تسا  یبت  هبون  بت  یئوگیم : ینکیم و  دـیدحت  لعاف  قیرط  زا  ار  هبون  بت  و  دـشاب .
تشگنا رد  هک  تسا  ياهقلح  رتشگنا  یئوگیم : هدرک و  دیدحت  تیاغ  قیرط 

453 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
[ للع نیا   ] عیمج اسبهچ  و  تسا . ینیب  یگتفر  ورف  تسوطف  یئوگیم : هدرک و  دیدحت  عوضوم 643  قیرط  زا  ار  تسوطف  642 و  دننکیم .

عطق يارب  زیت  ضیرع و  لیوط و  نهآ  زا  تسا  یعانـص  یحالـس  اـی  یعانـص  تسا  یتلآ  ریـشمش  یئوگب : ینک و  عمج  ءیـش  کـی  رد  ار 
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. نآ نتشک  ماگنه  هب  ناویح  ياضعا 
کلوق و  عوضوملا ، نم  لصف  دیدح  نم  کلوق  و  كّرحملا ، أدبملا  نم  لصف  یعانـصلا  کلوق  و  سنج ، حالـسلا  ۀلآلا و  کلوقف  ( 746)

. ۀیاغلا نم  لصف  ناویحلا  ءاضعأ  هب  عطقیل  کلوق  و  ةروصلا ، نم  لصف  ددحم  ضرعم  لواطم و 
یلصف نهآ » زا   » ترابع و  تکرح ، ءادبم  زا  تسا  یلصف  یعانص »  » ترابع و  تسا ، سنج  حالس » تلآ و   » ترابع فیرعت  نیا  رد  ( 746)

. تسا تیاغ  زا  یلصف  ناویح » ياضعا  عطق  يارب   » ترابع تروص و  زا  تسا  یلصف  زیت » ضیرع و  لیوط و   » ترابع و  عوضوم ، زا  تسا 
دح یف  ذخؤی  امنإ  هنأ  باوجلاف  هنع ؟ ۀجراخلا  بابسألا  هیف  ذخؤت  فیکف  هتاذ ، ءیشلا و  رهوج  فّرعی  دحلا  نإ  لوقی : نأ  لئاقل  و  ( 747)
وه ام  ءیشلا  نع  ۀجراخلا  بابسألا  نم  ناک  نإ  و  هرهوج . یف  هل  ۀیتاذ  اهیلإ  هتفاضإ  و  بابسألا ، کلتب  قلعتم  هرهوج  نأل  هبابـسأ : ءیـشلا 

. هبابسأ رکذت  وأ  هرهوج  لاح  اذه  ام  فرعی  نأ  نکمی  الف  اذکه 
زا جراخ  بابـسا  ّدح  رد  هنوگچ  سپ  دناسانـشیم ، ار  ءیـش  تاذ  رهوج و  ّدح   644 دیوگب : هدرک و  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم  ( 747)

بابـسا نیا  هب  ءیـش  رهوج  هک  دنوشیم  ذخا  ءیـش  ّدـح  رد  تهج  نیا  زا  بابـسا  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  دـنوشیم ؟ ذـخا  ءیـش  تاذ 
یفاصوا نینچ  ءیـش  زا  جراخ  بابـسا  زا  یـضعب  رگا  و  تسا . ءیـش  یتاذ  ءیـش ، رهوج  رد  بابـسا  نیا  رب  ءیـش  يهفاضا  و  هدوب ، ّقلعتم 

. دوش هتخانش  بابسا  نیا  رکذ  نودب  ءیش  رهوج  درادن  ناکما  دنشاب ، هتشاد 
رئاسب هتینإ  ۀهج  نم  متی  و  هنم . اجراخ  سیل  ام  هماوق و  ءازجأب  متی  هتیهام  ۀهج  نم  ءیـشلا  ّدـح  نأ  ملعن  قحلا و  لوقن  نأ  بجی  لب  ( 748)

. هب لوصح  ۀیهاملا  کلتل  عقیف  هدوجو ، هب  متیف  دوجولا ، یف  هتیهام  مدقتی  ام  کلذب  ققحتی  دوجوم و  وه  امک  هتیهام  رّوصتت  یتح  للعلا 
454 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

زا جراخ  يزیچ  دوشیم و  ماـمت  نآ  ماوق 645  ءازجا  اب  شتیهام  تهج  زا  ءیـش  ّدـح  هک  مینادـب  هتفگ و  ار  قح  تسا  بجاو  هکلب  ( 748)
هک تهج  نآ  زا  ّتیهام  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  دوشیم و  مامت  للع  ریاس  اب  شدوجو ] و   ] شتینا تهج  زا  ءیـش  ّدـح  و  تسین . زاین  نآ 

دوشیم و مامت  نآ  اب  شدوجو  نیاربانب  دوشیم ، ققحتم  تسا  مدـقم  دوجو  رظن  زا  شتیهاـم  هچنآ  اـجنیا  زا  دوش و  رّوصت  تسا  دوجوم 
. دباییم لوصح  ییاغ ] یلعاف و  للع  ینعی :  ] للع نآ  اب  تیهام  نیا 

- اهایإ دوجولا  نم  عون  موزل  نم  اهل  دـب  ناک ال  نإ  و  دوجولا - نم  اهمزلی  ام  اـهل  ربتعم  ریغ  ۀـیهاملا  سفن  یلإ  رظنلا  دـیرأ  اذإ  اـمأف  ( 749)
. ۀیهام یه  ثیح  نم  اهمّوقی  ام  داریإ  اهدح  یف  یفک 

هتـشاد دوجو  یعون  تسا  مزال  راچان  ّتیهام  دنچره  مینک - رظن  ّتیهام  دوخ  هب  تسا  دوجو  يهمزال  هچنآ  رابتعا  نودب  هاگره  اّما  ( 749)
. دنکیم تیافک  دهدیم  ماوق  تسا  ّتیهام  هک  ثیح  نیا  زا  ار  نآ  هچنآ  داریا  نآ  دیدحت  رد  دشاب -

نع تاذلاب  اهدوجو  رخأتی  کلتف  ۀکرتشملا  ۀصاخلا و  ضراوعلا  قحاوللا و  یلإ  اهتبـسن  ۀـقرافملا  للعلا  یلإ  ۀـیهاملا  ۀبـسن  سیل  و  ( 750)
ضرع اهل  ثیح  نم  لب  اهتاوذ ، ثیح  نم  ال  ّدحت - ءایـشألا  نم  ریثکف  ۀیهاملا . دوجو  یلع  مدقتم  اهدوجو  نإف  للعلا  اّما  و  ۀـیهاملا . دوجو 

، ۀیاغلا رکذـت  نأ  الإ  نکمی  ملف  ۀـیاغلا  نمـضتی  ۀبـسنلا  قحاللا و  کلذ  ناک  امبرف  بسنلا . نم  ۀبـسن  قحاوللا و  نم  قح  ضارعألا و ال  نم 
اهدوست ءیشلا و  ءازجأ  قرفتل  امـسا  سیل  هنإف  قارتحالاک ، لعافلا  نمـضتی  کلذ  ناک  امبر  و  ةءالملا . دح  یف  متاخلا و  دح  یف  سبّللاک 

. ةرارح نع  نوکی  نأ  لب  ناک ، فیک 
ضراوع قحاول و  نیا  دوجو  تسین ، كرتشم  صاـخ و  ضراوع  قحاول و  هب  نآ  تبـسن  دـننام  قرافم 646  للع  هب  ّتیهام  تبـسن  ( 750)

نیا زا  هکلب  ناشتاوذ ، ثیح  زا  هن  ءایـشا  زا  يرایـسب  و  تسا . مّدـقم  ّتیهام  دوجو  رب  للع  دوجو  اّما  تسا ؛ رخأتم  ّتیهاـم  دوجو  زا  اـتاذ 
نّمضتم تبسن  قح و  نیا ال  اسبهچ  و  دنوشیم . دیدحت  دنتسه  بسن  زا  یتبسن  قحاول و  زا  یقح  ضارعا و ال  زا  یـضرع  ياراد  هک  ثیح 

نیا اسبهچ  و  فاحل . رتشگنا و  ّدح  رد  ندیـشوپ  دننام : دوش ؛ رکذ  تیاغ  هکنیا  رگم  درادن  ناکما  دیدحت ]  ] تروص نیا  رد  دشاب ، تیاغ 
مسا هکلب  تسین ، نکمم » وحن  ره  هب  نآ  ندش  هایس  ءیش و  ءازجا  قرفت   » مسا نتخوس  اریز  نتخوس  دننام  دشاب  لعاف  نمضتم  ضراوع ] ]
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455 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
647 تسا . ترارح » رثا  رد  نآ  ندش  هایس  ءیش و  ءازجا  قرفت  »

؛ اهل قحاوللا  ۀـلمج  نم  یه  لب  اهل  ابابـسأ  تسیل  اهنع و  ۀـجراخ  رومأ  یه  اهلاعفأب و  الإ  ّدـحت  يوقلا ال  لاب  ام  لوقی : نأ  لـئاقل  مث  ( 751)
؟ مسر وأ  ّدح  کلذ  لهف 

زا جراخ  دنتسه  يروما  لاعفا  نیا  هکیلاح  رد  دنوشیم  دیدحت  ناشلاعفا  اب  اهورین  ارچ  دیوگب : هدرک و  لاکشا  تسا  نکمم  سپ  ( 751)
؟ تسا مسر  ای  ّدح  يدیدحت  نینچ  یتسار  هب  ایآ  دنتسه ، اهنآ  قحاول  زا  هکلب  دنتسین  مه  اهنآ  بابسا  اهنآ و 

یف لد  اذإ  هنإف  ّدح : هجو  یلع  ذخؤی  نأ  نکمی  و  مسر ، هجو  یلع  يوقلا  مسا  حرـش  یف  ذـخؤی  نأ  نکمی  دـق  کلذ  نأ  باوجلاف  ( 752)
نأ اهتاذ  ةوقلا و  کلت  رهوج  نأ  یلع  لد  اذإ  و  امـسر . ناک  تناک ، فیک  اـهعبتت  ۀـجراخ  رومأ  یلإ  اـهل  ۀبـسن  درجم  یلع  فّرعملا  لوقلا 
نأ اهنأش  نم  یتلا  الإ  ةوقلل  تاذ  و ال  هتاذ ، ءیشلا و  رهوج  فیرعت  یـضتقی  دحلا  نأل  ادح : ناک  الّوأ ، اذک  لعف  اهنع  ردصی  ثیحب  نوکت 

تاعانـصلا تالوقعملا و  یف  زییمتلا  لثم  تاذلاب  الّوأ و  لعف  اهنع  ردصی  ةوقلا  تناک  اذإ  اضیأ  و  کلذک . یه  ثیح  نم  اهلعف  اهنع  ردصی 
دادعتـسالا لثم  دحاو  لعف  اهتاذل  ةدحاو  ةوق  نع  يذلا  نأل  اهتاذـل : اهب ال  نرتقت  رومأل  اهعبتت  لاوحأ  لاعفأ و  و  ۀـقطانلا ، ةوقلل  قالخألا  و 

؛ اهدح یف  لخدی  امم  روکذملا  هجولا  یلع  يذلا  لوألا  لعفلا  لثم  یلإ  اهتبـسن  نإف  کلذ : ریغ  ۀحالملا و  ءاکبلا و  لجخلا و  کحـضلل و 
. اهمسر یف  لب  اهدح  یف  لخدی  ال  یناثلا ، لعفلا  لثم  یلإ  وأ  روکذملا ، هجولا  یلع  سیل  يذلا  لوألا  لعفلا  لثم  یلإ  اهتبسن  و 

ار نآ  تسا  نکمم  یهاگ  و  درک ، یقلت  مسا  عون  زا  اهورین  مسا  حرش  ار  دیدحت  عون  نیا  تسا  نکمم  یهاگ  هک  تسا  نیا  باوج  ( 752)
رب هاگره  و  دشابیم . مسر  تسا ، یجراخ  روما  اب  ءیـش  تبـسن  فّرعم  افرـص  هک  دنک  تلالد  یلوق  رب  نآ  هاگره  درک : ذخا  ّدـح  هجو  هب 

رهوج و فیرعت  یـضتقم  ّدح  اریز  تسا : ّدـح  دوشیم ، رداص  نآ  زا  الوا  لعف  نالف  هک  يوحن  هب  دـنک  تلالد  نآ  تاذ  ورین و  نآ  رهوج 
. دوش رداص  تسه  هک  تسا  نانچ  هکنیا  ثیح  زا  نآ  زا  شالعف  هک  تسا  نیا  نآ  نأش  هکنیا  رگم  درادن  یتاذ  ورین  تسا و  ءیـش  تاذ 
لاوحا و و  هقطان ، يهوق  يارب  قالخا  تاعانص و  تالوقم و  رد  زییمت  دننام  دوش ، رداص  ورین  زا  تاذلاب  الوا و  یلعف  هاگره  نینچمه   648

هچنآ اریز  تسا : نرتقم  نآ  اب  هک  يروما  رطاخ  هب  هکلب  ورین  تاذ  رطاخ  هب  هن  دننک ، ّتیعبت  لعف  نآ  زا  مه  یلاعفا 
456 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نآ تبسن  تروص  نیا  رد  هریغ : تمالم و  هیرگ و  تلاجخ ، هدنخ ، دادعتسا  لثم  تسا ، دحاو  لعف  دوشیم  لصاح  يدحاو  يورین  زا  اتاذ 
هک یهجو  رب  هن  لوا  لعف  دننام  یلعف  لثم  هب  نآ  تبسن  و  تسا ؛ ورین  ّدح  رد  لخاد  دش  روکذم  هک  یهجو  رب  لوا  لعف  دننام  یلعف  هب  ورین 

. تسا لخاد  نآ  مسا  رد  هکلب  تسین  لخاد  نآ  دح  رد  مّود ، لعف  هب  تبسن  ای  دش ، روکذم 
و ال مسرلا . یف  لخدـت  اهیلإ  ۀبـسنلا  نإف  ۀـقلطملا ، ۀعانـصلا  یلع  لب  الوأ ، اهیلع  ةوقلا  تسیل  یتلا  تاعانـصلا  تایئزج  نإف  اضیأ  و  ( 753)
ملف ال انل ، لوقی  نأ  لئاقل  سیل  اذـهلف  تاذـلاب : دـحاو  همزلی  دـحاولا  نأل  رومألا ، کلت  همزلی  ثیحب  وه  ءیـشلا  رهوج  نإ  لاقی  نأ  نکمی 

؟ هدح یف  الخاد  هل  الصف  کحضلا ، ةوق  هرهوج  یف  همزلی  ثیحب  ناسنإلا  نوک  نولعجت 
هعبتیف ام  جازم  اهب  نرتقی  لب  ضرعلاب ، الّوأ ال  اهتاذب  کحـضلا  ةوق  اهمزلی  هقطانلا  هتروص  ناسنإلا و  رهوج  سیلف  بذـک ، اذـه  نأل  لوقنف 

. ۀقطانلا ةوقلا  تاذل  اّیلوأ  هلعف  وأ  اهنم  دحاول  دادعتسالا  سیل  و  کلذ . ریغ  لجخ و  ةوق  اضیأ  ءاکب و  ةوق  اضیأ  و  کحض ، ةوق 
اهنآ تبسن  دوشیم ، هداد  تبسن  تعانص  قلطم  هب  هکلب  دوشیمن ، هداد  تبسن  اهنآ  رب  الّوا  هّوق  هک  یئزج  تاعانـص  رد  نینچمه  ( 753)

اتاذ دحاو  اریز  تسا ، یئزج  روما  نیا  مزلتسم  هک  تسا  یتیثیح  هب  ءیش  رهوج  هک  دوش  هتفگ  تسین  نکمم  و  تسا . مسا  رد  لخاد  هوق  هب 
هوق ات  دشاب  ندیدنخ  هوق  شاهمزال  هک  دـینکیمن  ظاحل  يروط  ار  ناسنا  ارچ  هک  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  نیاربانب  تسا : دـحاو  مزلتـسم 

تروص ناسنا و  رهوج  تسا ، غورد  رما  نیا  هک  مییوگیم  اریز  دیهد ؟ رارق  شّدـح  رد  لخاد  هتفرگ و  رظن  رد  لعف  نآ  يارب  ار  ندـیدنخ 
ندـیدنخ يهوق  مزلتـسم  هک  دوشیم  نرتقم  ناسنا  رهوج  اـب  یجازم  هکلب  و  تسین ؛ ندـیدنخ  يهوق  مزلتـسم  تاذـلاب  ـالوا و  يو  يهقطاـن 
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هقطان يهوق  يارب  اهنآ  لعف  اـی  اـهنآ  زا  یکی  يارب  دادعتـسا  و  هریغ ؛ ندیـشک و  تلاـجخ  ندرک و  هیرگ  يهوق  تسا  نینچ  و  ددرگیم ؛
. تسین تاّذلاب  الوا و 

اهنأ کلذ  و  لاح : یف  لمحت  دقف  اهنم  ةروصلا  و  ةرئادلا . یف  ۀـطقنلا  لثم  دودـحملا  یلع  لمحت  دـحلل و ال  ءازجأ  للعلا  نأ  ملعا  و  ( 754)
. قطاّنلا قطنلاک ال  ةدرجم  تذخأ  اذإ  لمحت  و ال  ةداملا ، عم  تذخأ  اذإ  لمحت 

نیا و  دوشیم : لمح  یهاگ  يروص  تلع   649 هریاد . رد  هطقن »  » دننام دنوشیمن  لمح  دودحم  رب  دناّدح و  ءازجا  للع ، هک  نادـب  ( 754)
ذخا هدام  هارمه  تروص  هک  تسا  یلاح  رد 

457 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. قطان هن  قطن و  دننام  دوشیمن  لمح  دوش  ذخا  درجم  هاگره  و  دوش ،

ۀیاغ كانه  تناک  ۀـیناسفنلا ، رومألا  ۀعانـصلا و  رومألا  ۀـیعیبطلا و  رومألا  یف  ةروص  عوضوم و  لـعاف و  أدـبم  ناـک  اذإ  هنأ  ملعا  و  ( 755)
بجی سیل  امک  ۀکرحلا ، هیلإ  یهتنی  يذلا  وحنلا  یلع  یئاغ  أدبم  كانهف  يروص  أدبم  كانه  ثیح  نوکی  نأ  بجی  سیل  و  لعفلا . اهلجأل 

اذإ امأ  و  يرخأ . ۀهج  یلعف  ۀیاغ  كانه  تناک  نإ  لب  ۀفـصلا ؛ هذه  یلع  ام  ۀیاغل  تسیل  اهنأ  لبقی  نأ  بجیف  ۀیـسدنهلا . یناعملا  یف  کلذ 
تّدأت نإ  اهنأل و  کلذ  و  ضرعلاب : لب  تاذلاب  ءیش  لجأل  کلذ  نوکی  نأ  بجی  الف  ایقافتا ، يداملا  ببسلا  و  ایقافتا ، لعافلا  ببسلا  ناک 

، قافتالا تخبلا و  وه  اذه  و  ضرعلاب : لب  تاذـلاب  تایاغ ال  نذإ  اهل  نوکیف  تاذـلاب ، ضرعلاب ال  ۀـیاغلا  کلتل  ئدابم  تناک  اّم  ۀـیاغ  یلإ 
. زنک یلع  رثعیف  همیرغ  بلطل  یشمی  اناسنإ  نأ  لثم 

ضرعلاب ال نکل  یـشملل و  هجو  نم  ۀـیاغ  زنکلا  یلع  روثعلا  و  تاذـلاب ، ـال  ضرعلاـب  نکل  زنکلا و  دوجول  هجو  نم  ببـس  اـنهاه  یـشملاف 
. رثکالا وأ  ماودلا  یلع  یه  ام  ۀیتاذلا  امنإ  تاذلاب .

هب لعف  هک  یتیاغ  دشاب ، دوجوم  یناسفن  روما  یعانـص و  روما  یعیبط و  روما  رد  تروص  عوضوم و  و  یلعاف ، أدبم  هاگره  هکنادـب  ( 755)
يانعم هب  ییاغ  أدـبم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يروص  أدـبم  اجره  هک  تسین  روطنیا  اّما  تشاد . دـهاوخ  دوجو  زین  دوشیم  ماجنا  نآ  رطاـخ 

دوش هتفریذپ  تسا  مزال  و  تسین . نینچ  یـسدنه  یناعم  رد  هک  روطنامه  دـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  دوشیم  یهتنم  نادـب  تکرح  هک  هچنآ 
یقافتا یلعاف  ببس  هاگره  اّما   650 تسا . رگید  تهج  زا  دنشاب  هتشاد  یتیاغ  رگا  هکلب  دنرادن ، ار  ینعم  نیا  هب  تیاغ  یـسدنه  یناعم  هک 

ضرعلاب تیاغ  هکلب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتاذـلاب  تیاغ  اجنیا  رد  تسین  بجاو  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یقافتا  زین  يّدام  ببـس  و  دـشاب ،
دوب دهاوخ  ضرعلاب  تیاغ ، نیا  يدابم  دوش  يدؤم  یتیاغ  هب  لعاف  نیا  رگا  رگا  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  دشاب : هتـشاد  دوجو  دناوتیم 

دهاوخ ضرعلاب  تایاغ  لعاف  نیا  و  تاذـلاب ، هن  دوب  دـهاوخ  ضرعلاب  تیاـغ ، نیا  يداـبم  دوش  يدؤم  یتیاـغ  هب  لـعاف  نیا  و  تاذـلاب ، هن 
. دباییم تسد  یجنگ  هب  دوریم و  دوخ  رادماو  لابند  هب  یـسک  هکنیا  دننام  تسا ، قافتا  تخب و  نامه  نیا  و  تاذـلاب : تایاغ  هن  تشاد 

نتفر هار  تیاغ  یتهج  زا  جـنگ  هب  نتفای  تسد  و  تاّذـلاب ؛ هن  ضرعلاـب  اـّما  تسا ، جـنگ  ندرک  ادـیپ  ببـس  یهجو  هب  نتفر  هار  اـجنیا  رد 
نآ یتاذ  اریز  تاّذـلاب . هن  ضرعلاـب  نکل  و  تسا ، نتفر  هار  تیاـغ  یتـهج  زا  جـنگ  هب  نتفاـی  تسد  و  تاّذـلاب ؛ هن  ضرعلاـب  نکل  و  تسا ،

651 دشاب . يرثکا  ای  یمئاد  هک  تسا  يزیچ 
458 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. ناهرب مسر و ال  دح و  یف  ذخؤی  الف  قافتالا ، نم  ناک  ام  تایاغلا  نم  و  ضرعلاب ، ناک  ام  بابسألا  نم  ّبنجتی  نأ  یغبنیف  ( 756)
ذخا روما ] هنوگنیا   ] ناهرب رد  مسر و  ّدـح و  رد  دوش و  بانتجا  یقافتا  تایاغ  و  ضرعلاـب ، بابـسا  زا  هک  تسا  راوازـس  نیارباـنب  ( 756)

. دنوشن
امیف ناک  دق  للعلا  نم  ناک  ام  ناک ، اذک  نأ  یلع  ناهربلا  یف  ذـخؤی  نأ  بجیف  تناک . دـق  هتّلعف  ناک ، دـق  امم  لولعملا  ناک  اذإ  و  ( 757)

یف هذـه  و  نوکی . نأ  دـیری  للعلا  نم  ناک  ام  نوکی ، نأ  دـیری  يذـلا  و  لاحلا ؛ یف  للعلا  نم  ناک  اـم  اذـک ، لاـحلا  یف  وه  اـمل  و  یـضم ؛
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لب هب ، نهربی  نأ  نکمی  الف  لعفلاب ، ۀـلع  دـعب  سیل  اتاذ و  دـجوی  امم  للعلا  ضعب  ناـک  اذإ  اـمأف  لـعفلاب . ـاللع  نوکت  اـهللع  یتلا  ءایـشألا 
بألا تاذ  ناک  اذإ  سیل  هنأ  لثم  تاـنئاکلا : یف  کلذـک  و  يربک . ادودـح  لـب  یطـسو ، ادودـح  کـلذ  لاـثمأ  عضوی  ـال  و  هیلع . ّلدتـسی 

طئاـحلا ناـک  اذإ  سیل  و  ادوجوم ؛ نینجلا  نوکی  نأ  بجو  ةدوجوم ، ۀـفطنلا  تناـک  اذإ  سیل  و  ادوجوم ؛ نبـالا  نوکی  نأ  بجو  ادوـجوم 
یلع اهیلع  اهتالولعم  لب  اهتالولعم - یلع  یه  ال  ذخؤت - نأ  بجی  انهاهف  سکعلاب . رومألا  لب  ادوجوم . فقـسلا  نوکی  نأ  بجو  ادوجوم ،

، نوکی نأ  دیری  فقـسلا  نإ  و  ناک ، دق  طئاحلاف  ناک ، دق  فقـسلا  نإ  و  هب ؛ دوجوم  طئاحلاف  دوجوم  فقـسلا  نإ  لاقیف  لالدتـسالا : لیبس 
نامزلا یف  لولعملا  یلع  نامدقتی  امهنإف  ةداملا ، لعافلا و  یف  نوکی  اذه  ۀلمجلاب  و  نبالا . بألا و  یف  کلذک  و  نوکی . نأ  دـیری  طئاحلاف 

بجی مل  یطـسو ، دودح  یف  اعـضو  ةوقلاب و  نیتلع  اتناک  اذإ  و  ةوقلاب . نیتلع  نانوکی  دق  و  لعفلاب ، نیتلع  نانوکی  دق  امهنأل  اریثک ، تاذلاب 
. ربکأ ادح  لولعملا  نوکی  نأ 

تروص هب  ّتلع ]  ] ناـهرب رد  تسا  بجاو  نیارباـنب  تسا . هدوب  هتـشذگ  رد  شتلع  اـعطق  دـشاب ، هدوـب  هتـشذگ  رد  لوـلعم  هاـگره  ( 757)
تـسا تلع  لاح  نامز  رد  هک  یتلع  تسا ، تلع  لاح  ناـمز  رد  هچنآ  يارب  و  تسا ؛ هدوب  هتـشذگ  رد  هک  یتلع  ینعی  دوش ، ذـخا  هتـشذگ 

اهنآ تلع  هک  تسا  ییایـشا  رد  رما  نیا  و  دوش . ذخا  دوب  دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  یتلع  دش ، دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  يارب  و  دوش ؛ ذـخا 
هماقا ناهرب  نآ  قیرط  زا  هک  درادن  ناکما  تسین ، لعفلاب  زونه  شیتلع  اّما  تسا  دوجوم  شتاذ  هک  دـشاب  یتلع  رگا  اّما  تسا . لعفلاب  تلع 

. درک هماقا  لیلد  نآ  تابثا  يارب  ناوتیم  هکلب  دوش ،
لثم تاـنئاک : دروم  رد  تسا  نینچ  652 و  دوشیم . هداد  رارق  يربک  دودح  هکلب  دوشیمن ، هداد  رارق  یطـسو  دودـح  یللع  نینچ  لاثما  و 

دوجوم ردپ  هاگره  هک  تسین  بجاو  هکنیا 
459 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

راوید هاگره  هک  تسین  نینچ  ددرگ و  دوجوم  مه  نینج  هک  دـشاب  بجاو  دـشاب ، دوجوم  هفطن  هاـگره  و  دـشاب ؛ دوجوم  مه  دـنزرف  دـشاب 
ذخا دوخ  تـالولعم  رب  لـلع  نیا  دـیابن  اـجنیا  رد  تسا . سکعرب  روما  هکلب  دـشاب . دوـجوم  زین  فقـس  هک  ددرگ  بجاو  دـشاب ، دوـجوم 

دوجوم مه  راوید  نیاربانب  تسا  دوجوم  فقـس  دوش : هتفگ  الثم  دندرگ ؛ ذـخا  للع  نیا  رب  لالدتـسا  لیبس  رب  تالولعم  دـیاب  هکلب  دـنوش ،
ردپ دروم  رد  تسا  نینچ  و  دوب . دهاوخ  مه  راوید  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  فقس  دوب ؛ دوجوم  زین  راوید  نیاربانب  دوب ، دوجوم  فقـس  تسا ؛

ود یهاگ  ود  نیا  اریز  دـنامدقم  اتاذ  دوخ  لولعم  رب  ینامز  رظن  زا  ود  نیا  تسا و  هدام  لـعاف و  دروم  رد  رما  نیا  یّلک  روطهب  و  دـنزرف . و 
اهنآ لولعم  هک  تسین  بجاو  دنوش ، عضو  یطسو  دودح  رد  دنـشاب و  هوقلاب  تلع  ود  هاگره  و  هوقلاب . تلع  ود  یهاگ  دنالعفلاب و  تلع 

. دشاب ربکا  دح 
فیک مث  یناوثلا ؟ اهب  لصتی  ئدابملا و ال  دـجوت  نأ  زوجی  ناک  اذإ  لـصتی  فیک  نوکلا  نأ  وه  و  بجعت ، عضوم  اذـه  یف  کـل  و  ( 758)

ولتی نأ  نکمی  اضیأ  و ال  نامز ، اهفلأت  نم  ثدحی  تانآلا ال  و  نآ ، یف  لولعملا  نوک  أدـبم  نآ و  یف  ۀـلعلا  نوک  أدـبم  لصتت و  نأ  نکمی 
نوکی نأ  بجو  نامّزلاب ، نوکلا  لصوی  نأ  دیرأ  نإف  ۀـیاهن ؟ الب  ةوقلاب  تانآ  هیف  نامز  نینآ  لک  نیب  لب  ةدـحاو ، ةدـحو  ولتت  امک  انآ  نآ 
نهربن و  الوبق ، انهاه  اهلبقن  یتلا  ءایـشألا  هذـه  نم  بجاوف  ۀـیلاوتم . تالولعم  للع و  تناک  امف  ۀـیاهن ، ریغب  طئاسو  ۀـلع  لولعم و  لـک  نیب 

ۀهج نم  وه  امنا  نوکلا  لاصتا  نإ  لاقی  نأ  یـسعف  نوکب ، نوک  لاصتا  اهللعب  ۀلـصتم  نوکلا  تالولعم  نوکت  الأ  یعیبطلا ، ملعلا  یف  اـهیلع 
یف نوک  ناک  اذإف  امهنیب . ۀکرحلا  طیـسوتب  ۀیعیبطلا  یناوثلاب  ۀـیعیبطلا  ئدابملا  لصت  نامزلل  ۀـلعافلا  ةریدتـسملا  ۀـکرحلا  نأ  وه  و  يرخأ ،

. قطنملا نود  مولعلا  یف  ۀقیقحلا  یف  ملعتیس  اذه  و  نامز . امهنیب  ام  لصی  رخآ  نآ  یف  رخآ  نوک  یلإ  ۀکرحلاب  عفدنا  نآ ،
دنـشاب دوجوم  يدابم  هک  دشاب  زیاج  هاگره  تسا ؛ یلاصتا  هنوگچ  سپ  ثودح  هکنیا  نآ  و  تسا ، بجعت  عضوم  وت  يارب  اجنیا  ( 758)

أدـبم نآ و  کی  رد  تلع  نوک  أدـبم  هک  یئاج  رد  دنـشاب  لصتم  تسا  نکمم  هنوگچ  سپـس  دـشابن . لصتم  اهنآ  هب  يوناـث  ثداوح ]  ] و
دـشاب رگید  نآ  لاـبند  هب  ینآ  هک  تسین  نکمم  نینچمه  و  دوشیمن ، ثداـح  ناـمز  تاـنآ  فیلأـت  زا  و  تسا ، رگید  نآ  رد  لولعم  نوک 
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؟ دراد دوجو  یتیاـهنیب  هوقلاـب  تاـنآ  نآ  رد  هک  تسا  یناـمز  نآ  ود  ره  نیب  هکلب  تسا ، رگید  دـحاو  لاـبند  هب  یتدـحو  هک  روطناـمه 
اهتلع نیاربانب  دشاب ، دوجوم  یتیاهنیب  طئاسو  یلولعم  تلع و  ره  نیب  هک  تسا  بجاو  دوش ، لصو  نامز  اب  نوک  دیهاوخب  رگا  نیاربانب 

تالولعم و 
460 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هتفگ اسبهچ  و  دـشابن ، رگید  ینوک  هب  نوک  لاصتا  دـننام  ناشیاهتلع  هب  نوک  تالولعم  لاصتا  هک  تسا  بجاو  نیاربانب  دنتـسین . یلاوتم 
يوناث ثداوح  هب  ار  یعیبط  يدابم  هک  تسا  نامز  يهدـنروآ  دوجوب  ریدتـسم  تکرح  نآ  تسا و  يرگید  تهج  زا  نوک  لاصتا  هک  دوش 

رد رگید  ینوک  هب  ار  نآ  تکرح  دـشاب ، ینآ  رد  ینوک  هاگره  هک  يوحن  هب  دـنکیم . لصتم  اـهنآ  نیب  تکرح  طیـسوت  قیرط  زا  یعیبط 
تفایرد قطنم  زا  ریغ  يرگید  مولع  رد  بیرقنع  ار  بلطم  نیا  تقیقح  دـیامنیم . عفد  دـنکیم  لصتم  نامز  ار  اهنآ  نیب  هک  يرگید  نآ 

. درک یهاوخ 
: لوقنف ناهربلا ؟ کلذ  نوکی  ۀلع  يأبف  ۀلعب ، ناهرب  ناک  سنجلل و  عونلا  طسو  اذإ  هیف  رظنی  نأ  بجی  امم  و  ( 759)

زا ناـهرب  دوش و  عقاو  طـسوا  دـح  سنج  تاـبثا  يارب  عوـن  هاـگره  هک  تسا  نیا  تسا  بجاو  نآ  رد  ندرک  رظن  هک  یلئاـسم  زا  و  ( 759)
: میئوگیم باوج  رد  دوشیم ؟ هماقا  تلع  مادک  اب  ناهرب  نیا  دوش ، هماقا  ّتلع  قیرط 

ۀجیتنلا مث  ۀجیتنلا ، وه  لولعملا  نأل  کلذ  و  میقتـسم . ریغ  اذه  و  ربکألل ، اعوضوم  نوکی  هنأل  ۀیدام  ۀلع  نم  نوکی  هنأ  ّنظی  دـق  هنإ  ( 760)
ۀلع نوکی  نأ  امإ  هنکل  و  عوضوملا . مسا  یف  كارتشالل  طلغلا  اذـه  عقی  امنإ  و  هتدام . یف  دوجوم  ۀـیداملا  ۀـلعلا  وذ  و  هیف . ةدوجوم  تسیل 
یلإ سایقلاب  اذه  و  دوجولا ، لمکتـسی  عونلا  دنع  و  عونلا ، لجأل  عئابطلا  یف  دازت  سنجلا  ۀعیبط  نإف  سانجألل : تالامک  عاونألا  نأل  ۀـیئاغ 

ۀلعلاب هبـشأ  وه  اذه  لثم  و  هبجوأ ، امل  تاذلا  نیابم  وه  و  عوضوم ، یف  ائیـش  بجوم  ءیـش و  یف  ارثأ  رثؤم  هنأل  ۀلعاف  ۀلع  وأ  ربکألا ؛ دحلا 
. ۀجیتنلا یلإ  سایقلاب  اذه  و  ۀیلعافلا .

تـسرد نامگ  نیا  یلو  تسا ، ربکا  عوضوم  يدام  تلع  اریز  دوشیم . هماقا  يدام  تلع  اب  ناهرب  نیا  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یهاـگ  ( 760)
دوخ يهداـم  رد  تسا  يداـم  تلع  ياراد  هک  هچنآ  هکنآ  لاـح  و  تسین ، دوجوم  نآ  رد  هجیتـن  تسا و  هجیتـن  ناـمه  لولعم  اریز  تسین .

، دوشیم هماقا  ییاغ  تلع  قیرط  زا  ای  ناهرب  نیا  نکل  و  تسا . هتفرگ  تأشن  عوضوم  مسا  رد  كارتشا  زا  طلغ  رادـنپ  نیا  و  تسا . دوجوم 
و دوشیم ، لیمکت  عون  اب  سنج  دوجو  و  دنکیم ، ادیپ  دایدزا  عون  رطاخ  هب  عیابط  رد  سنج  تعیبط  اریز  دـناسانجا : تالامک  عاونا ، اریز 

کی رد  يرثا  يهدـنروآ  دوجو  هب  تلع  نیا  اریز  دوشیم  هماقا  یلعاف  تلع  اب  ناهرب  نیا  هکنیا  اـی  و  تسا ؛ ربکا  دـح  اـب  هسیاـقم  رد  نیا 
ءیش

461 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تلع هک  دسریم  رظن  هب  یتلع  نینچ  تسا و  شتلع  تاذ  نیابم  لولعم  نیا  تاذ  و  تسا ، عوضوم  کی  رد  ءیـش  يهدـننکباجیا  تسا و 

. تسا هجیتن  اب  هسیاقم  رد  نیا  و  دشاب . یلعاف 
ضرألا نأ  ۀیداملا  للعلا  یف  کلذ  لاثم  رودلا . یلع  لب  ۀماقتـسالا  یلع  اهتالولعم  اهللع و  بیترت  سیل  ۀـیعیبطلا  رومألا  نم  ریثک  و  ( 761)

نإ لیق  نإف  رطملا . نم  اهلالتبا  وه  رطملا  نم  اهلالتب  یلوألا ال  ۀلعلا  نذإف  رطملا . نم  ّتلتباف  ترطمف  میغ  ثدـحف  ترخبف  رطملا  نم  تلتبا 
نیب نأ  الإ  هنم ، دـب  اقداص ال  هرود  عم  ارئاد و  اناهرب  ناک  رطملا ، نم  ّلتبت  اهنإف  رطملا  نم  ۀـّلتبم  نیط  لک  و  رطملا ، نم  ۀـّلتبم  نیط  ضرألا 

: ملل بلاطم  طئاسو و  ربکألا  طسوألا و  هدح 
هنأل لیق  رطملا ؟ نم  تلتبا  ترخب  اذإ  مل  و  ةرم ، لاـسی  مث  رخبت . اـهنأل  باـجیف  رطملا ؟ نم  ّلـتبت  رطملا  نم  ۀـّلتبملا  ضرـألا  مل  لاـقی  هنـأل 

لکف ارطق . لزنی  فئاکتی و  دربی و  باحـسلا  نأل  باجیف  رطملا ؟ نم  ّلتبت  باحـسلا  ثودح  دنع  مل  و  لأسیف : باحـس . کلذ  نم  ثدـحی 
: عونلاب لب  تاذلاب  ةدحاو  اهیف  لولعملا  ۀلعلا و  سیل  نکل  و  اعم . لیلد  ناهرب و  طسوأ  دح  هذـخأ  و  لولعم ، ۀـلع و  رومألا  هذـه  نم  دـحاو 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک يذلا  راخبلا  سیل  کلذک  و  دحاوف . لالتبالا  عون  امأف  رطملا . کلذ  نع  ناک  يذلا  لالتبالا  وه  رطملا  هنع  ناک  يذـلا  لالتبالا  سیلف 
. باحسلا هنع  ناک  يذلا  راخبلا  وه  باحسلا  نع 

نینچ يدام  ياهتلع  رد  بلطم  نیا  لاثم  تسا . يرود  هکلب  تسین  میقتـسم  یعیبط  روما  زا  يرایـسب  ياهلولعم  اـهتلع و  بیترت  ( 761)
رت يارب  یلوا  تلع  لاثم  نیا  رد  دـش . رت  ناراب  زا  نیمز  دـمآ و  ناراب  و  دـمآ ، دـیدپ  ربا  و  دـیدرگ ، راخب  و  دـش ، رت  ناراـب  زا  نیمز  تسا :

سیخ ناراب  زا  هک  یلگ  ره  و  تسا ، سیخ  ناراب  زا  هک  تسا  یلگ  نیمز  دوش : هتفگ  رگا  نیاربانب  تسا . ناراب  زا  ندش  رت  ناراب ، زا  ندش 
هکنیا زج  دوب  دهاوخ  قداص  راچان  شندوب  يرود  مغریلع  دوب و  دهاوخ  يرود  ناهرب  کی  ناهرب ، نیا  دوشیم ، سیخ  ناراب  زا  تسا ،

سیخ ناراـب  زا  تسا  سیخ  ناراـب  زا  هک  نیمز  ارچ  دوشیم : هتفگ  اریز  دراد : دوـجو  ّمل  بلاـطم  طـئاسو و  ربـکا  دـح  طـسوا و  دـح  نیب 
باوج دوشیم ؟ سیخ  ناراـب  زا  دوشیم  راـخب  یتـقو  ارچ  دوشیم و  لاؤس  سپـس  ددرگیم . راـخب  نوچ  دوشیم  هداد  باوج  دوـشیم ؟

هداد باوج  دوشیم ؟ سیخ  ناراـب  زا  نیمز  ربا  ثودـح  اـب  ارچ  و  دوشیم : لاؤس  هراـبود  دـیآیم . دـیدپ  ربا  راـخب  زا  نوچ  دوشیم  هداد 
ناونع هب  اهنآ  ذـخا  دـنالولعم و  تلع و  روما  نیا  زا  کیره  دوشیم . لزان  ناراب ]  ] تارطق ددرگیم  فثاـکتم  درـس و  ربا  نوچ  دوشیم 

: دنراد یعون  تدـحو  هکلب  دنتـسین  دـحاو  تاذ  رظن  زا  نآ  رد  لولعم  تلع و  نکل  لیلد . مه  تسا و  مل ]  ] ناهرب مه  نامزمه  طسوا  دـح 
« يرت  » نآ زا  ریغ  تسا  ناراب  أشنم  هک  يرت »  » نآ اریز 

462 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هک تسین  يراخب »  » نامه تسا  ربا  زا  یـشان  هک  يراخب »  » روطنیمه تسا و  دـحاو  ندـش  رت  عون  اّما  دوشیم . لصاح  ناراـب  زا  هک  تسا 

. تسا ربا  أشنم 
سیل انهاه  ناهربلا  ارئاد و  ناهربلا  نکی  مل  صخشلا  تربتعا  اذإ  و  ارئاد ، ناهربلا  ناک  ینعملا  عون  تربتعا  اذإف  سایقلا  اذه  یلع  و  ( 762)
مهوأ نإ  رود و  قیقحتلا  دـنع  كاـنه  سیلف  نّیبی . يذـلا  هنیعب  وه  هب  نّیبی  يذـلا  سیل  نذإـف  عونلا . نم  نیعتم  ءیـش  یلع  لـب  عونلا ، یلع 

. ارود
رد دوشیمن . يرود  ناهرب  دینک  رابتعا  ار  صخـش  هاگره  و  دوشیم ؛ يرود  ناهرب  دینک ، رابتعا  ار  ینعم  عون  هاگره  بیترت  نیدب  ( 762)
هک تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  دـنکیم  نییبت  هک  هچنآ  و  دوشیم . هماـقا  عون  زا  ینّیعم  ءیـش  رب  هکلب  ددرگیمن ، هماـقا  عون  رب  ناـهرب  اـجنیا 

. تسا رود  مهوم  دنچره  درادن  دوجو  يرود  قیقحت ، رظن  زا  اجنیا  رد  نیاربانب  دوشیم . نییبت 
اهنیهارب یف  بجاولا  نأ  اهلاح  نم  سبتلی  ۀیرورـضلا ال  رومألاف  ۀیرثکأ . رومأل  امإ  ۀیرورـض و  رومأل  امإ  ناهربلا  نإ  انلق  دـق  اذـه و  ( 763)

ظلغی رثکألا  یفف  سانلا  نم  رکذ  لک  نأ  لثم  ۀیرثکأ : ۀلع  نوکی  هناهرب  یف  طسوألا  دحلاف  يرثکألا  رمألا  امأف  ۀیرورـضلا . ۀّلعلا  طّسوت  نأ 
و رمألا ، دوجول  ۀلع  ناهربلا  اذه  یطعأ  دقف  ۀیحل . رثکألا  یلع  هل  تبنی  هنإف  کلذـک  نوکی  نم  لک  و  هنقذ ، ةدـلج  فثکی  هنع و  للحتی  ام 

. يرثکأ رمألا  دوجو  نأل  ۀیرثکأ ، نکل 
تـسین بجاو  يرورـض  روما  رب  ناهرب  يهماقا  رد  تسا . يرثکا  روما  يارب  ای  تسا و  يرورـض  روما  يارب  ای  ناهرب  هک  میتفگ  البق  ( 763)
تـسوپ نادرم  رثکا  رد  دننام : دشاب  يرثکا  تلع  طسوا ، دح  دـیاب  يرثکا  روما  رب  ناهرب  رد  اّما  دوش . عقاو  طسوا  دـح  يرورـض  تلع  هک 

اطعا يرثکا  تروص  هب  ار  رما  دوجو  تلع  ناهرب  نیا  هک  دروآیمرد . شیر  دراوم  رثکا  رد  ددرگ  نینچ  سکره  و  دوشیم ، تفـس  هناـچ 
. تسا يرثکا  رما ، دوجو  اریز  دنکیم ،

463 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
رکذ ببـسب  لیوطتلا  نم  هیلإ  انعقو  ام  یلإ  انعقو  امنإ  لوقن  ( 764  ) بیکرتلا قیرطب  وه  دـحلا  باستکا  نأ  یلإ  ةراشإلا  یف  سداسلا  لصفلا 

و ال هجوب . دـحلا  یلع  ناهرب  هنأ ال  انققح  دـق  و  دـحلا . هنم  جرختـسی  فیک  هنأ  یلإ  ریـشن  یتح  ناهربلا  دـحلا و  ۀـکراشم  نایب  رمأل  للعلا 
. دحلا بستکی  نأ  نکمی  فیک  نّیبن  نأ  نآلا  بجیف  دحلا . بسکت  ۀمسقلا 
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دوشیم 653 باستکا  بیکرت  قیرط  زا  ّدح  هکنیا  هب  هراشا  رد  مشش  لصف 

ناهرب زا  هنوگچ  ّدـح  هک  مینک  هراـشا  هکنیا  اـت  دوب  ناـهرب  ّدـح و  تکراـشم  ناـیب  يارب  لـلع  رکذ  رد  لـیوطت  همه  نیا  عقاو  رد  ( 764)
. دوشیمن باـستکا  زین  میـسقت  قیرط  زا  ّدـح  و  درک . هماـقا  ناـهرب  ّدـح  يارب  یهجو  هب  ناوتیمن  هک  میدرک  قیقحت  و  دوشیم . جارختـسا 

. دوشیم باستکا  هنوگچ  ّدح  هک  مینک  نایب  تسا  بجاو  کنیا 
ذخأنف اعون - دودحملا  ناک  وأ  اسنج  دودحملا  ناک  ءاوس  دودحملا - ۀلمج  نم  مسقنت  یتلا ال  رومألا  تاوذلا و  یلإ  دمعن  انإ  لوقن  ( 765)

وأ کلذ ؛ رئاس  فیکلا و  وأ  مکلا  وأ  رهوجلا  نع  الثم  لوألا ، اهـسنج  نم  جرخت  سیل  اهنم و  معأ  یه  یتلا  اهیلع ، ۀلومحملا  ۀیتاذلا  رومألا 
ءیش اهنم  لصحی  یتح  اعمج  اهعمجن  اهتیهام و  یف  لخاد  وه  ام  کلذ  عیمج  نم  ذخأنف  درفلل . ددعلاک  نوکی  سنج  الثم  برقألا  سنجلا 

نم ءیـش  یقبی  یتح ال  ینعملا  یف  دودـحملل  اضیأ  واسم  و  مومعلا ، یف  هنم  ربکأ  دـحاو  لک  ناـک  نإ  و  ساـکعنالا ، یق  دودـحملل  واـسم 
. هیف ۀنّمضم  تسیل  تاموقملا 

و دشاب - عون  ای  سنج  دودحم  هکنیا  زا  معا  هداد - رارق  دودحم  يهلمج  زا  دنوشیمن 654  میسقت  هک  ار  يروما  تاوذ و  ادتبا  ام  ( 765)
فیک ای  مک  ای  رهوج  دننام  نآ ، لّوا  سنج  زا  دنتـسه و  دودحم  نآ  زا  ّمعا  هک  يروما  مینکیم ، ذـخا  ار  نآ  رب  لومحم  یتاذ  روما  سپس 

هک ار  هچنآ  مامت  هاگنآ  و  درف ؛ هب  تبسن  تسا  ددع  دننام  هک  یسنج  دنتسین ، جراخ  نآ  بیرق  سنج  زا  ای  هریغ ، و 
464 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يواسم دودحم  اب  ساکعنا  رظن  زا  هک  دوش  لصاح  يزیچ  اهنآ  زا  هکنیا  ات  مینکیم  عمج  هدرک و  ذـخا  تسا  لخاد  دودـحم  تیهام  رد 
هکنیا ات  دنـشاب ، يواسم  دودـحم  اب  زین  ینعم  رد  نینچمه  و  هدوب ، رتگرزب  دودـحم  زا  تیمومع  رظن  زا  اهنآ  زا  کـیره  دـنچره  هدوب ،

655 دشاب . هدش  هدناجنگن  دودحم  رد  هک  دنامن  یقاب  تامّوقم  زا  يزیچ 
و لکلا ، یلع  لوقم  يرورـض  هتیهامل  موقم  لومحم  ّلک  انذـخأ  سنجلا ، دـیدحت  یلإ  هنم  زواجتن  ـال  عونلا و  ّدـحن  نأ  اـندرأ  نإـف  ( 766)

وه ام  انذخأ  کلذ و  عیمج  انذخأ  لب  ۀیلوألا ، ۀیلکلا  تالومحملا  یلع  رـصتقن  مل  سنجلا ، دـیدحت  یلإ  هزواجتن  نأ  اندرأ  نإ  و  اعم . یلوأ 
یقب هب ، تالومحملا  صخأ  وه  ام  عونلا  دح  نم  انطقـسأ  اذإ  انإف  سنجلا . دـیدحت  نم  اّنّکمت  دـقف  اندـجو  اذإف  هل . ایلوأ  سیل  ام  هل و  ّیلوأ 
نإف اهـسنج . مئالی  ام  ذخأن  لب  ددعلا - وه  و  اهـسنج - نع  جراخ  هنأل  دوجوملا »  » ذخأن الف  ۀـیثالثلا  دـحن  نأ  اندرأ  اذإ  هلاثم : سنجلا . دـح 

سنجلا و نإف  صوصخلا : بجوت  ۀیلوألا ال  نأ  تملع  دق  و  تایتاذلا . نم  ّیلوأ  وه  ام  لک  دحلا  یف  انذخأ  اهدـحو ، اهّدـحن  نأ  دـیرن  انک 
هذـخأنف ناینعم  هل  لوألا »  » و لوألا .»  » ذـخأن و  درف ، ۀـیثالثلا  نأل  درفلا »  » ذـخأن و  ددـع ، ۀـیثالثلا  نـأل  ددـعلا »  » ذـخأنف عونلل : ّیلوأ  لـصفلا 

ۀهج نم  لوأ » . » ۀسمخف ددع . هّدعی  ددعلا ال  نوکی  نأ  رخآلا  و  ۀتبلأ ، نیددع  نم  بکرم  ریغ  ددـعلا  نوکی  نأ  امهدـحأ  اعیمج : نیینعملاب 
نم لوأف »  » ۀـثالثلا امأ  و  نینثا . ۀـثالث و  نم  بکرم  هنأل  کلذ  و  نیددـع : نم  بکرتی  مل  هنأ  ۀـهج  نم  ـالوأ »  » سیل و  ددـع ، هدـعی  ـال  هنأ 
یلع هیلع و  لومحم  لوألا »  » و ۀعبـس . ۀسمخ و  یلع  هیلع و  لوأ  لومحم  درفلا »  » و هریغ ، یلع  هیلع و  لوأ  لومحم  ددعلاف  اعیمج . نیتهجلا 
ینعأ اعیمج : نیهجولا  نم  ۀثالثلل  ۀیواسم  اهتلمج  نوکتف  هذه . الإ  هیلع  لمحی  لوأ »  » هتیهامل موقم  لومحم  دجوی  و ال  نانثالا . وه  هریغ و 

. اعم ۀیهاملا  یف  ۀسکاعملا و  یف 
ار نآ  تیهام  مّوقم  ياهلومحم  مامت  مینکن ، زواجت  سنج  دیدحت  هب  عون  دـیدحت  زا  مینک و  دـیدحت  ار  عون  طقف  میهاوخب  هاگره  ( 766)

ذخا ار  یلّوا  یلک و  تـالومحم  طـقف  مینک ، زواـجت  سنج  دـیدحت  هب  میهاوخب  رگا  و  مینکیم . ذـخا  دنتـسه  یلّوا  یّلک و  يرورـض ، هک 
. مینک دیدحت  ار  سنج  میناوتیم  میبایب  ار  یمیهافم  نینچ  هاگره  و  مینکیم . ذـخا  زین  ار  یلّوا  ریغ  یلّوا و  روما  نیا  مامت  هکلب  مینکیمن ،

: لاثم دنامیم . یقاب  سنج  ّدح  میراذگب  رانک  ار  عون  تالومحم  نیرتصخا  هاگره 
ددـع زا  ترابع  هک  نآ - سنج  زا  جراـخ  دوجوم »  » اریز مینکیمن  ذـخا  ار  دوجوم » ، » مینک دـیدحت  ار  ندوب  هس  تفـص  میهاوخب  هاـگره 
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مئالم نآ  سنج  اب  هک  مینکیم  ذخا  ار  يزیچ  هکلب  تسا ، تسا -
465 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. مینکیم ذخا  دنتـسه  یلّوا  یتاذ و  هک  ار  هچنآ  مامت  نآ  ّدح  رد  مینک ، دیدحت  ار  ندوب » هس   » نیا دوخ  طقف  میهاوخب  رگا  نیاربانب  دـشاب .
نیاربانب دنتـسه . یلّوا  عون  يارب  لصف  سنج و  الثم  دـشاب : ءیـش  نآ  صوصخم  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ندوب  یلّوا  هک  ياهتـسناد  ـالبق  و 

« لّوا  » و مینکیم . ذخا  ار  لّوا »  » تسا و درف  ندوب » هس   » اریز مینکیم  ذخا  ار  درف »  » تسا و ددع  ندوب » هس   » اریز مینکیم  ذـخا  ار  ددـع » »
، هکنیا رگید  656 و  دشابن ، بکرم  رگید  ددـع  ود  زا  ددـع  هکنیا ، لّوا  مینکیم : ذـخا  ار  نآ  ینعم  ود  ره  هب  ام  تسا و  ینعم  ود  ياراد 

ددع ود  زا  بکرم  هک  تهج  نیا  زا  اّما  و  تسا ، لّوا  ددع  تسین  وا  ّداع  يددع  هک  تهج  نیا  زا  جنپ  ددع  الثم  دشابن . وا  ّداع  يددع  چیه 
يارب ددع »  » نیاربانب تسا . لّوا  ددـع  تهج  ود  ره  زا  هس  ددـع  اّما  دوشیم  لصاح  ود  هس و  بیکرت  زا  جـنپ  اریز  تسین : لّوا  ددـع  تسا 

لوـمحم هس  ریغ  يارب  هس و  يارب  لّوا »  » و تسا . یلّوا  لوـمحم  تفه  جـنپ و  هس و  يارب  درف  و  تسا ، یلّوا  یلوـمحم  هس  ریغ  يارب  هـس و 
نیارباـنب میباـییمن . دـشاب  هس  ددـع  تیهاـم  موقم  هک  رما  هس  نیا  زج  رگید  یلّوا  موهفم  چـیه  و  تسا . ود  زا  تراـبع  هس  ریغ  نآ  تسا و 

. دنايواسم هس  ددع  اب  تیهام  رد  ساکعنا و  رد  ینعی : هجو  ود  ره  زا  روما  نیا  عومجم 
، اهل ۀیتاذلا  ددعلا ، عاونأل  ۀـمزاللا  ضارعألا  نم  وه  لب  ددـعلا  نم  اعون  سیل  درفلا  نإ  انل  لاقی  و ال  ۀـلثمألا ، یف  شقانی  الأ  بجی  و  ( 767)

. اهیف ةدئاف  ۀلثمألا ال  یف  ۀشقانملا  نإف 
يارب مزال  ضارعا  زا  تسا  ترابع  هکلب  تسین 657  ددع  زا  یعون  درف  هک  دوشن  هتفگ  و  دوشن ، هشقانم  لاثم  رد  هک  تسا  بجاو  و  ( 767)

. درادن ياهدیاف  چیه  لاثم  رد  هشقانم  اریز  ددع ؛ یتاذ  ددع و  عاونا 
وه امم  ۀـیثالثلا  ریغ  ءیـش  یلع  لاقی  هسنج و ال  یلع  لاقی  ذإ ال  رهاظ : رمأ  ۀـیثالثلل  لوقلا  اذـه  ةاواسم  نإ  لوقنف  سأر  نم  دوعن  و  ( 768)

. هرهوج یلإ  يّدأتیف  اهیلع ، لومحملا  مسقنی  ام  رخآ  وه  و  هسنجب ، صتخی  امم  وه  هسنج و  تحت 
يزیچ رب  هس و  ددـع  سنج  رب  فیرعت  نیا  اریز  تسا : راکـشآ  يرما  هس  ددـع  اب  فیرعت  نیا  تاواسم  میئوگیم : هتـشگرب و  ون  زا  ( 768)
ددـع لومحم  هک  تسا  يزیچ  رخآ  نآ  تسا و  هس  ددـع  سنج  هب  صتخم  طقف  تسین و  قداـص  تسا  هس  ددـع  سنج  تحت  هک  هس  ریغ 

. تسا هس  ددع  تیهام  هب  يّدؤم  فیرعت  نیا  نیاربانب ،  658 دوشیم ، میسقت  نآ  رب  هس 
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. اعم هتیهام  یف  ذوخأملا  عوضوملا  و  ءیـشلا ، ۀـیهام  یف  ذوخأملا  ماعلا  لومحملا  اـمه  نارمأ : اـنهاه  سنجلا  نم  مهفی  نأ  بجی  مث  ( 769)
اسنج و کلذ  نوکیف  هل  ۀیلوأ  وه  ام  ال  ۀـیعونلا ، تایئزجلا  تافـص  نم  طقتلی  نأ  بجیف  لومحملا ، وه  يذـلا  سنجلا  ّدـحی  نأ  دـیرأ  اذإف 

امنإ لب  هسفن ، دـح  یف  ـالخاد  نوکی  ـال  هسفن  سنجلا  و  سنجلا ، نم  صخأ  لـصفلا  نإـف  سنجلا ، دـح  یف  نیلخاد  ناـنوکی  ـال  الـصف و 
لیبسلا ال هذه  نم  نإف  قطانلا . ناویحلا  هدح  یف  ذخأنف  ناسنإلا  انددح  دق  نوکن  نأ  لثم  اذه  و  الـصف . اسنج و  سیل  ام  دـح  یف  نالخدـی 

ریغ و  دـحلا ، اذـه  نم  قطانلا  تفذـح  اذإ  الثم  سنجلا : مسا  یقب  عون ، عون  ّدـحل  ّصاوخلا  تفذـح  اذإ  کنأل  سنجلا : دـیدحت  یلإ  راصی 
نأ بجیف  هل . دـحب  سیل  سنجلا  مسا  و  سنجلا ، مسا  یقاـبلا  نوکی  ذـئنیحف  ناویحلا . یقب  ناویحلا ، نم  ناـسنإب  سیل  اـم  دـح  نم  قطاـنلا 
اعم هسنج  دح  عونلا و  دح  کل  جرخی  ذئنیحف  هل . ۀیلوأ  ریغ  وأ  ۀـیلوأ  تناک  هتیهام ، یف  ۀـلخاد  هیلع  لمحت  یتلا  تالومحملا  عیمج  بلطت 

ینحنملا و عطقلا  طخ  ةرئادلا و  طخ  میقتـسملا و  طخلا  ذخؤی  نأ  لوألا  میلعتلا  یف  اذه  لاثم  لعج  دقف  کلذ  جرخی  فیک  امأ  و  ۀلوهـسب .
طخلا نوکیف  ۀیواز . یلع  امإ  ةرادتـسالا و  ءانحنالا و  یلع  امإ  ۀماقتـسالا و  یلع  امإ  طخب  طخ  لک  لاّصتا  نإف  ۀـمئاقلا . الثم  ۀـیوازلا ، طخ 

الب لوط  سوقلا  و  امهایإ . اـهلک  اـهتاذاحم  یلع  هیفرط  یتطقن  نیب  عقت  هیف  ضرفت  یتلا  طـقنلا  و  ضرع ، ـالب  لوط  هنأ  هل  دـجوی  میقتـسملا 
. ۀیواستم نوکت  هنم  اهیلإ  جرخت  یتلا  ۀمیقتسملا  طوطخلا  ّلک  ۀطقن  هیف  دجوت  نأ  نکمی  و  ضرع ،

یقب هذه  نم  ةدحاو  لک  ۀصاخ  فذح  اذإف  هأزج ، اهیلع  لصتی  لعفلاب  ۀطقن  هیف  حطـسب و  طیحی  ضرع  الب  لوط  ۀـیواز  یلع  بدـحتملا  و 
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. ضرع الب  لوط  هنأ  وه  و  سنجلل - ادح  ناک  اکرتشم و  یقب  ام 
: زا دنترابع  ینعم  ود  نآ  دوش : هدیمهف  ینعم  ود  سنج »  » زا اجنیا  رد  تسا  بجاو  ( 769)

، دینک دیدحت  تسا  لومحم  هک  ار  یسنج  دیتساوخ  هاگره  سپ  ءیش . تیهام  رد  ذوخام  عوضوم  و  ءیش ، تیهام  رد  ذوخأم  ماع  لومحم 
ترابع تسا  یلّوا  عون  يارب  هچنآ  اریز  دوش ؛ باـختنا  تسین  یلّوا  عاونا  يارب  هک  ار  هچنآ  عاونا ، تاـیئزج  تافـص  ناـیم  زا  تسا  بجاو 

، تسین شدوخ  ّدـح  رد  لخاد  سنج  دوخ  و  تسا ، سنج  زا  ّصخا  لصف  اریز  دنتـسین ، سنج  ّدـح  رد  لخاد  هک  لـصف  سنج و  زا  تسا 
نآ ّدح  رد  مینک و  دیدحت  ار  ناسنا  ام  هک  تسا  نیا  لثم  رما  نیا  و  دنالخاد . تسین  لصف  سنج و  هک  يزیچ  ّدح  رد  لصف  سنج و  هکلب 

عاونا کتکت  ره  دح  زا  یتقو  اریز  دیآیمن : تسد  هب  سنج  دیدحت  میدرک  دیدحت  ار  ناسنا  هک  هار  نیا  زا  و  مینک . ذخا  ار  قطان  ناویح 
ّدح زا  ار  قطان  یتقو  الثم  دنامیم : یقاب  سنج  مسا  طقف  دینک ، فذح  ار  اهنآ  هب  طوبرم  ّصاوخ 
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نیاربانب دنامیم . یقاب  ناویح  طقف  دینک ، فذح  تسا  ناویح  سنج  زا  یلو  تسین  ناسنا  هچنآ  دح  زا  ار  قطان  ریغ  و  دینک ، فذح  ناسنا 

ای یلّوا  زا  معا  تالومحم  عیمج  تسا  بجاو  نیاربانب  دشاب . دناوتیمن  سنج  ّدح  سنج  مسا  و  دنامیم ، یقاب  سنج  مسا  تروص  نیا  رد 
عون سنج  دح  عون و  دح  یناسآ  هب  تروص  نیا  رد  دـنوش . بلط  دنتـسه  نآ  تیهام  رد  لخاد  دـنوشیم و  لمح  نآ  رب  هک  ار  یلّوا ، ریغ 

هک بیترت  نیا  هب  تسا  هدش  حرطم  لوا  میلعت  رد  یلاثم  دوشیم  لصاح  دـح  نیا  هنوگچ  هکنیا  دروم  رد  اّما  دوشیم . لصاح  امـش  يارب 
تروص هب  ای  رگید  یطخ  اب  طخ  کی  لاصتا  اریز  مینکیم . ذـخا  ار ، همئاق  دـننام  هیواز ، طخ  ینحنم و  طخ  هریاد و  طخ  میقتـسم و  طـخ 
نودـب تسا  یلوط  نآ  هک  دوشیم  لـمح  ینعم  نیا  میقتـسم  طـخ  رب  تسا . هیواز  تروص  هب  اـی  اـنحنا و  هریاد و  تروـص  هب  اـی  میقتـسم ،

ضرع نودب  لوط  زین  سوق  و  دنـشاب . هدش  عقاو  تهج  کی  رد  نآ  فرط  ود  يهطقن  ود  اب  نآ  يور  رد  هدـش  ضرف  طاقن  مامت  و  ضرع ،
يواسم دـنوشیم  جراخ  طخ  فرط  هب  هطقن  نیا  زا  هک  یمیقتـسم  طوطخ  ماـمت  هک  دوش  تفاـی  ياهطقن  نآ  رد  هک  دراد  ناـکما  و  تسا ،

ءزج ود  هک  دراد  دوجو  یلعفلاب  يهطقن  نآ  رد  دراد و  هطاحا  یحطـس  هب  هک  ضرع  نودـب  تسا  یلوط  هیواز  هب  بّدـحتم  طخ  و  دنـشاب .
هک هچنآ  مینک ، فذح  ار  طوطخ  نیا  زا  کیره  صاخ  تافـص  هاگره  و  دـنوشیم ، لصتم  مهاب  هطقن  نآ  رد  هیواز  رب  بّدـحتم  طخ  نآ 

659 ضرع .» نودب  لوط  : » زا تسا  ترابع  نآ  و  تسا - سنج  دح  نامه  نآ  تسا و  كرتشم  طخ  هس  ره  نیب  دنامیم  یقاب 
مزاول نم  طبنتـست  تابکرملا  مزاول  نإف  الوأ ، ۀلوقملا  کلتب  ۀـصاخلا  همزاول  یف  رظنا  هیلع و  لاقت  یتلا  ۀـلوقملا  یلإ  عجراف  لیق  مث  ( 770)

فیک تلق  نّوللاک  افیک  ناک  نإ  و  ضرع ، ـالب  لوط  ّمک  تلق  طـخلاک  ءیـشلا  ناـک  نإ  هاـنعم  نإ  لوقیف  نیرـسفملا  ضعب  اـمأف  طـئاسبلا .
یف و  ضرع ، الب  ام  لوط  برعلا  ۀغل  یف  لوقت  کنأ  اذه  ینعم  نإ  لوقی : مجرتملا  نإ  مث  کلذـک  و  لعفلاب . فشم  وه  امب  ّفشملا  قرخی 

ۀلوقملا مسا  ام »  » ۀظفل لدب  نولمعتسیف  يرخألا  ءایـشألا  یف  امأ  و  رهوجلا . یف  الإ  راشتنالا  یلع  ۀلادلا  ام  ۀظفل  نولمعتـسی  نیینانویلا ال  ۀغل 
بابرأ مهنأل  بابلا  اذـه  یف  نیعزانم  ریغ  ءالؤه  و  نول . فیک  اولاق  ام  نول  وأ  حطـس ، مک  اولاـق  اـم ، حطـس  اولوقی  نأ  اودارأ  اذإـف  ۀـیلاعلا .

الب ام  لوط  هانعم  ام  لاقی  نأ  یلإ  ضرع ، الب  لوط  هنأ  ناب  نأ  دـعب  طخلا  دـیدحت  یف  ۀـجاحلا  ام  لوقی  نأ  لـئاقل  ناـک  نإ  و  ۀـغللا . کـلت 
ام ضرغلا  ناک  نإ  بکرملل  طـئاسبلا  نم  اهطابنتـسا  مزاوللا و  رکذ  یلإ  ۀـجاحلا  اـمف  کـلذ  عم  و  سنجلا ؟ عجاری  نأ  جاـتحی  یتح  ضرع 

یلإ یلعألا  سنجلا  یف  ۀـلخادلا  اهلک  لوصفلا  ذـخؤت  نأ  بجی  هنأ  وه  لوألا  ملعملا  مالک  ینعم  نوکی  نأ  یـسع  لب  لئاقلا ؟ کلذ  هلوقی 
یتح بترت  و  دودحملا ،
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و امهقوف ، سنج  تحت  همـساقم  وه  سنج  عم  سنجلا  کلذ  بّکری  مث  سنج ، دح  یقبیف  هیف ، ۀمیـسقلا  عاونألا  صاوخ  فذحت  نأ  نکمی 
و دح . ۀقیقحلاب  هل  سیل  يذلا  سانجألا  یلعأ  یلإ  یهتنی  یتح  کلذـک  و  هقوف . امل  ادـح  یقبی  ام  ذـخؤی  امهنیب و  كرتشملا  ریغ  فذـحی 

یلإ ریـشیس  هنإف  ۀیلاعلا ، سانجألل  یتلا  ۀیلاعلا  لوصفلاب  وأ  لباقتلاب ، همزلی  يذلا  قوف  امل  ۀمّـسقملا  لوصفلا  یه  مزاوللا  هذـه  ینعم  نوکی 
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دحلا نأ  یلإ  اذهب  راشأ  و  ۀیتاذلا ، ضراوعلا  مزاوللاب  ینع  نوکی  نأ  نکمی  و  بابلا . اذه  یف  ۀنوعم  ۀمـسقلل  نأ  رکذی  و  دعب ، ینعملا  اذـه 
. ۀیلاعلا سانجألا  یتح  هئازجأ  مزاول  بلطی  نأب  کلذ  نأ  و  ناهربلا ، یلإ  هب  لّصوتی  فیک 

، نک رظن  هلوقم  نیا  صاخ  لّوا  مزاول  رد  دوشیم و  لمح  عون  نیا  رب  هک  درگزاـب  ياهلوقم  هب   » هک تسا  هدـش  هتفگ  لّوا  میلعت  رد  ( 770)
يزیچ رگا  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  هک  دناهتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب   660 دوشیم ». طابنتـسا  طئاسب  مزاول  زا  تاـّبکرم  مزاول  اریز 

ییوگب دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  گنر  دننام  یفیک  رگا  و  تسا ، ضرع  نودب  لوط  هک  یمک  ییوگب  دیاب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  طخ  دـننام 
لوق نیا  مجرتم  سپس  تالوقم . ریاس  رد  روطنیمه  دنکیم و  جراخ  تیفافش  زا  تسا  فافش  هک  تهج  نآ  زا  ار  فافش  مسج  هک  یفیک 
ماهبا راشتنا و  رب  هک  ام »  » ظفل ینانوی  نابز  رد  و  ضرع ، نودب  یلوط  مییوگیم  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  نامه  نخس  نیا  ینعم  دیوگیم :

نیاربانب دوشیم . لامعتـسا  یلاع  يهلوقم  مسا  ام »  » ظفل ياج  هب  رگید  ءایـشا  رد  اّما  دوشیمن . لامعتـسا  رهوج  دروم  رد  زج  دراد  تلـالد 
هک یفیک  دنیوگیم  دننک  تبحـص  یگنر  زا  دنهاوخب  رگا  ای  تسا ، حطـس  هک  یمک  دنیوگیم  دـننک  حرطم  ار  یحطـس  دـنهاوخب  هاگره 
رد هک  دیوگب  تسا  نکمم  یسک  دنچره  تسا . نینچ  ناشنابز  اهنآ  اریز  تشاد  هعزانم  اهینانوی  اب  ناوتیمن  باب  نیا  رد  و  تسا . گنر 
ات تسا  ضرع  نودب  یلوط  نآ  يانعم  دوش  هتفگ  هک  تسا  يزاین  هچ  تسا  ضرع  نودب  لوط  نآ  دش  نشور  هکنیا  زا  دعب  طخ  دـیدحت 

مزاول و رکذ  هب  يزاین  هچ  رگید  دیوگیم  مجرتم  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فده  رگا  و  دوش ؟ هعجارم  نآ  سنج  هب  هک  دشاب  مزال  هکنیا 
لخاد لوصف  مامت  تسا  بجاو  هک  دـشاب  نیا  لوا  ملعم  مالک  ینعم  اسبهچ  هکلب  دراد ؟ دوجو  بکرم  يارب  طئاسب  زا  اهنآ  طابنتـسا  رکذ 
فذح دنامه  میـسق  نآ  رد  هک  یعاونا  صاوخ  هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  هکنیا  ات  دـندرگ  بترم  و  دـنوش ، ذـخا  دودـحم  يالعا  سنج  رد 

كرتشم اهنیا  نیب  هچنآ  و  دراد ، رارق  يرتالاب  سنج  تحت  دوخ  میـسق  سنج  اب  سنج  نیا  دوخ  سپـس  دنامب ، یقاب  سنج  ّدـح  ات  دوش ،
یهتنم ییالعا  سنج  هب  هکنیا  ات  روطنیمه  و  دوشیم . ذخا  رترب  سنج  دح  ناونع  هب  دنامیم  یقاب  هچنآ  هکنیا  ات  دوشیم  فذح  تسین 
لوصف هب  اـی  لـباقت ، هب  ار  مزاول  نیا  هک  ار  دوخ  قوف  اـم  هک  تسا  یلوـصف  ناـمه  مزاوـل  نیا  ياـنعم  و  درادـن . ّدـح  تقیقح  رد  هک  دوـش 

هک ياهیلاع 
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هک دـنکیم  رکذ  دـنکیم و  هراشا  اـنعم  نیا  هب  يدوزهب  لوا ] مّلعم   ] دوخ اریز  دـننکیم ، میـسقت  دـنراد  دراد ، دوجو  هیلاـع  ساـنجا  يارب 
هک تسا  هدرک  هراشا  اجنآ  رد  ینعم  نیا  هب  و  دشاب ، یتاذ  ضراوع  مزاول  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دنکیم . کمک  باب  نیا  رد  میـسقت 

یلاع سانجا  هب  هکنیا  ات  دـنوش  بلط  دـح  ءازجا  مزاول  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نیا  و  دـش ، لیان  ناـهرب  هب  ّدـح  طـسوت  ناوتیم  هنوگچ 
. ددرگ یهتنم 

یف انمـضم  هضعب  سیل  ام  ءیـشلل  ۀموقملا  تالومحملا  نم  ذخؤی  نأ  سانجألا  یلإ  عاونألا  نم  دودـحلا  بیکرت  دـیرأ  اذإ  بجی  و  ( 771)
وأ ناسنالا  ذخأ  اذإ  هلاثم  هیلإ . ۀجاحلا  تقو  یلإ  لزع  وأ  فذح  اهنم ، ءایـشأ  نمـضتی  ءیـش  دـجو  نإف  امزالم . ناک  نإ  و  هل ، اموقم  ضعب 

يذغتملا و ناویحلا و  ةدارإلاب و  كرحتملا  ساسحلا و  لاّهّصلا و  وأ  قطانلا  هل  ذخأ  و  دحلا ، بیکرت  هنم  يدتبأ  عون ، لوأ  هنأ  یلع  سرفلا 
ساسحلا و نأل  الوأ  ناویحلا »  » هذه ۀـلمج  نم  فذـحیف  رهوجلا . مسجلا و  قیمعلا و  ضیرعلا و  لیوطلا و  سفنلا و  وذ  دـلوملا و  یمانلا و 
ضیرعلا و لیوطلا و  نأل  اضیأ  مسجلا  فذـحی  و  هیف . نّمـضم  ۀـیلاعلا  کـلت  عیمج  کلذـک  و  ناویحلا . یف  نانمـضم  ةدارـإلاب  كرحتملا 

ۀکرحتم ۀـساسح  ۀـیذغتم  ةدـلوم  سفن  قمع و  ضرع و  لوط و  وذ  رهوج  ناـسنإلا  نإ  لوقتف : بیترتلا  یلع  عمجی  مث  هیف . نمـضم  قیمعلا 
بلطتف اکرتشم ، کلذ  ءاروام  و  نیعونلاب ، نیصاخ  لهاصلا  قطانلا و  دجتف  قطانلا ،»  » لدب لاهصلا »  » سرفلا دح  یف  ذخأت  و  قطان . ةدارإلاب 

نإ لاقیف  عونلا : مسا  دـح  یف  لصفلا  عم  وه  رکذـی  نأ  یفک  دـقف  انهاه - ناویحلا  دـجوی  امک  دـجو - نإف  كرتشملا . ۀـلمجل  ادرفم  امـسا 
الثم ذخؤیلف  و  معأ . کلذ و  نم  یلعأ  وه  امل  بلط  مسا  ۀکرتشملا  ۀلمجلل  دـجوی  مل  نإ  و  لهاص . ناویح  سرفلا  و  قطان ، ناویح  ناسنإلا 

سایقلا اذه  یلع  و  ناسنإلا . دح  مت  دقف  قطان : سفن  وذ  مسج  لاقیف  کلذ  ذخؤیلف  مسجلا .»  » وه و  مسا - قیمعلا  ضیرعلا  لیوطلا  رهوجلل 
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. سرفلل
یـضعب هک  ار  هچنآ  یـش  مّوقم  تالومحم  زا  دیروآ ، تسد  هب  سانجا  ات  عاونا  زا  ار  دودـح  بیکرت  دـیتساوخ  هاگره  تسا  بجاو  ( 771)

ءایشا نیا  زا  یضعب  نمضتم  هک  يزیچ  رگا  نیاربانب  دینک ؛ ذخا  دنشاب ، مزالم  دنچره  تسین ، رگید  یضعب  مّوقم  رگید و  یـضعب  نّمـضتم 
ناونع هب  بسا  ای  ناسنا  هاگره  لاثم : دـسرب . نآ  هب  تجاح  تقو  هکنیا  ات  دوشیم  هتـشاذگ  رانک  ای  ددرگیم  فذـح  دوش ، تفاـی  دـشاب 

يّذـغتم و ناویح و  هدارالاب و  كرحتم  ساسح و  لاّهـص و  ای  قطاـن  نآ  يارب  و  دوشیم ، عورـش  نآ  زا  ّدـح  بیکرت  دوش ، ذـخا  لّوا  عون 
دوشیم فذح  ناویح » ، » فاصوا نیا  مامت  زا  ادتبا  و  دوشیم . ذخا  رهوج  مسج و  قیمع و  ضیرع و  لیوط و  سفن و  وذ  دـّلوم و  یمان و 

اریز
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نّمـضتم اریز  دوشیم  فذح  مسج  نینچمه  و  دـنراد . دوجو  نآ  نمـض  رد  هیلاع  روما  نیا  مامت  روطنیمه  هدارالاب و  كرحتم  ساسح و 
قمع و ضرع و  لوط و  ياراد  تسا  يرهوج  ناـسنا  مییوگیم : هدرک و  عمج  بیترت  هب  ار  اـهنآ  سپـس  تسا . قیمع  ضیرع و  لـیوط و 
رد هک   ] مینیبیم و  دوشیم ، ذـخا  قطان »  » ياج هب  لاّهـص »  » بسا ّدـح  رد  و  قطان . يهدارالاب  كرحتم  ساـسح  يهیذـغتم  يهدـلوم  سفن 

بلط تاکرتشم  نیا  يهمه  يارب  یکرتشم  مسا  و  دناكرتشم ، هیقب  و  دنتـسه ، عون  ود  هب  صتخم  لهاص  قطان و  میهافم ] نیا  يهمه  نایم 
دح رد  لصف  اب  هک  دـننکیم  تیافک  مسا  نیمه  دوشیم - تفای  ناویح  اجنیا  رد  هک  روطنامه  دوش - تفاـی  یمـسا  نینچ  رگا  مینکیم .

، دوشن تفای  یمـسا  تاکرتشم  مامت  يارب  رگا  و  تسا . لهاص  ناویح  بسا  و  تسا ، قطان  ناویح  ناسنا  دوش : هتفگ  و  دوش ؛ رکذ  عون  مسا 
«. مسج  » زا تسا  تراـبع  هک  دوـشیم - ذـخا  یمـسا  قـیمع  ضیرع  لـیوط  رهوـج  يارب  ـالثم  دوـشیم . بلط  تسا  نآ  زا  معا  هک  هـچنآ 

نیا رب  مه  بسا  ّدـح ]  ] و دوشیم . مامت  ناسنا  ّدـح  اـجنیا  رد  و  قطاـن . سفن  وذ  مسج  دوشیم : هتفگ  دوشیم و  ذـخا  مسا  نیا  نیارباـنب ،
. تسا سایق 

دح وهف  الـصفم ، عاونألل  كرتشملا  کلذ  عیمج  ذخؤی  ۀصاخلا و  لوصفلا  كرتت  نأ  بجیف  سنجلا  دح  یلإ  لقتنی  نأ  دـیرأ  نإف  ( 772)
وه ام  اهل و  كرتشملا  وه  ام  رظنیف  دودـحملا ، سنجلل  ۀمیـسقلا  يرخـألا  ساـنجألا  دودـح  بلطت  نأ  بجی  هجولا  کـلذ  یلع  و  سنجلا .

یلعأ یلإ  کلذـک  و  سنجلا . کلذ  ّدـح  نوکیف  صاخلا  لصفلا  مسا  یلإ  مسالا  کلذ  ّمضی  كرتشملا و  بلطی  و  سنج ، لکب  صاـخلا 
. سانجألا

عاونا يارب  كرتـشم  میهاـفم  نیا  ماـمت  دوش و  كرت  هصاـخ  لوـصف  هک  تسا  بجاو  دـیوش ، لـقتنم  سنج  ّدـح  هب  دـیهاوخب  رگا  ( 772)
سنج میـسق  هک  يرگید  ساـنجا  دودـح  هک  تسا  بجاو  هجو  نـیا  هـب  و  دـهدیم . لیکـشت  ار  سنج  ّدـح  نآ  هـک  ددرگ ، ذـخا  لـصفم 

دوش و بلط  كرتشم  و  تسا ، سنج  ره  صتخم  يزیچ  هچ  تسا و  كرتشم  نآ  اب  يزیچ  هچ  هک  دوش  یسررب  و  دنوش ، بلط  دنادودحم 
. یلاع سانجا  ات  روطنیمه  و  دوش . لصاح  سنج  نآ  ّدح  ات  ددرگ  ّمضنم  صاخ  لصف  مسا  هب  مسا  نیا 

ناویحلا و لثم  انذخأ  نإ  انأل  رخآ ، تقو  یلإ  کلذ  عم  اهظفح  و  اهریغل ، تانمضتملا  طاقسإل  بجوملا  نوناقلا  کلذ  انبلط  امنإ  و  ( 773)
ناویحلا ّدحن  نأ  اّنکمی  مل  نیلصفلا ، انفذح  مث  لهاص ، ناویح  قطان و  ناویح  انلق  و  سرفلا ، لصف  ناسنإلا و  لصف  هیلإ  انممض 
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احرـصم و ةرم  نیترم : دحلا  یف  ساسحلا  انذخأ  دقف  اعم  ساسحلا  ناویحلا و  انذخأ  نإ  اضیأ  و  طقف . ناویحلا  مسا  الإ  قبی  مل  هنأل  یقب  امب 

يرخأ ةرم  مسجلا  ظفل  لثم  وأ  ناویحلا  ظفل  لثم  وه  ام  بلطن  مل  اذإ  اضیأ  و  تالومحملا . ۀلمج  نم  ناویحلا  انفذح  کلذـلف  ارمـضم . ةرم 
. زاجیإلا هیف  بلطی  دق  دحلا  و  دحلا ، انلطأ  دق  انک  ادرس ، تالومحملا  عیمج  اندرس  لب  هدعن ، مل  هفذح و  دعب 

بلط رطاخ  نیا  هب  دراذـگیم  راـنک  تجاـح  تقو  اـت  ار  نآ  تسا و  ریغ  نمـضتم  میهاـفت  طاقتـسا  بجوم  هک  ار  نوناـق  نیا  اـم  و  ( 773)
ناویح قطان و  ناویح  میتفگیم  میدرکیم و  همیمـض  نآ  هب  ار  بسا  لصف  ناسنا و  لصف  میدرکیم و  ذـخا  ار  ناویح  اـم  رگا  هک  میدرک 
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ناویح مسا  طقف  اریز  دوبن ، نکمم  دنامیم  یقاب  هک  هچنآ  اب  ناویح  دیدحت  تروص  نیا  رد  میدرکیم ، فذح  ار  لصف  ود  سپس  لهاص ،
راب کی  میدوب : هدرک  ذـخا  رابود  ّدـح  رد  ار  ساسح  عقاو  رد  میدرکیم  ذـخا  مهاـب  ار  ساّـسح  ناویح و  رگا  نینچمه  و  دـنامیم . یقاـب 
ظفل هاگره  نینچمه  و  میدرک . فذح  ار  ناویح  طقف  تالومحم  مامت  نایم  زا  رطاخ  نیا  هب   661 رمضم . روطهب  رگید  راب  حیرص و  روطهب 

ّدح عقاو  رد  میروایب ، ّدـح  رد  ار  تالومحم  مامت  هکلب  مینادرگن ، زاب  مینکن و  بلط  هرابود  اهنآ  فذـح  زا  دـعب  ار  مسج  ظـفل  اـی  ناویح 
. تسا بولطم  زاجیا  ّدح ، رد  هکیلاح  رد  دوشیم ، ینالوط 

تلعف اذإف  يرخأ . ةرم  هدر  یف  و  هلزع ، اهنم و  هریغل  نّمـضتملا  فذح  اهلک و  یناعملا  هذه  ذخأ  یلإ  ۀـجاحلا  یف  ضرعلا  ناب  دـقف  ( 774)
. دحلا بّکرت  دقف  اذه 

. دش نشور  اهنآ  يهرابود  ندنادرگزاب  تسا و  ریغ  نمضتم  هک  هچنآ  فذح  یناعم و  نیا  مامت  ذخا  هب  تجاح  زا  فده  نیاربانب  ( 774)
. دوشیم بیکرت  ّدح  يدرک  نینچ  هاگره  سپ 

فیک فاصوألا  نم  قفتی  امل  طق  ال  لفـسأ ، نم  ذـخأ  قیرط  یلع  دـحلا  باستکا  یف  رـصتقی  هنأ  لوألا  ملعملاب  ّنظی  نأ  بجی  و ال  ( 775)
. طقف بیکرت  ۀقیرط  الإ  يری  هنأک ال  ناک ،

انایحأ و ۀمـسقلا  یلإ  هیف  رقتفی  امم  اضیأ  کلذ  و  ۀـیلوألل . ۀـیلوألا  ۀـیلوألا و  تالومحملا  ةاعارم  سنجلا و  ةاعارم  کلذ  یلإ  فیـضی  لـب 
. هجو هلعف ، يذلا  هجولا  یلع  هلعف ، ام  ریغل  سیل  و  بیکرتلا . ةاعارم 

472 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هک یفـصو  ره  هب  نیئاپ  زا  فاصوا  ذـخا  قیرط  هب  دـح  باـستکا  رد  يو  هک  دورن  ناـمگ  نیا  لوا  ملعم  دروم  رد  هک  تسا  بجاو  ( 775)

تاـعارم سنج و  تاـعارم  قـیرط  نیا  رب  لوا  ملعم  هـکلب  دسانـشیمن  ار  بـیکرت  قـیرط  زج  لوا  مـلعم  یئوـگ  تـسا ، هدرک  اـفتکا  دـشاب 
تجاح بیکرت  تاعارم  میـسقت و  هب  نآ  رد  یهاگ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دـنکیم . هفاـضا  ار  یلّوا  يارب  یلّوا  و  یلوا ، تـالومحم 

. درادن یهجو  شلمع  دهد ، ماجنا  تسا  هداد  ماجنا  لّوا ] ملعم   ] اجنیا هک  هچنآ  ریغ  سکره  و  دتفایم .
یف عوقولا  ۀـلق  نم  اهیف  ام  بیکرتلا و  ۀـقیرط  لیـصفت  و  کلذ ، ۀـیفیک  و  دـیدحتلا . یف  اضیأ  ۀـعفان  ۀمـسقلا  ۀـقیرط  نأ  یف  عباسلا  لـصفلا 

تناک نإ  ۀمـسقلا و  نأل  کلذ  و  دحلا : یف  ۀعفان  یهف  دـحلا  یلع  سیقت  تناک ال  نإ  ۀمـسقلا و  نإ  لوقن  ( 776  ) كرتشملا مسالا  لیلضت 
وه ام  معأ و  وه  ام  یلع  لدت  ۀمـسقلا  نأ  اهدحأ  ۀثالث : هوجو  نم  دـیدحتلا  یف  ۀـعفان  یهف  اموزل ، ایاضتقا ال  دـحلا  ءازجأ  اهنم  ذـخؤت  امنإ 

نیلجر وذ  ناویح  ناسنإلا  دیدحت  یف  الثم  لاقیف  ایناث . صخألا  الوأ و  معألا  لعجیف  دحلا  ءازجأ  بیترت  ۀـیفیک  اذـه  نم  طبنتـسی  و  صخأ ،
. ناویحلا هیف  لیق  دـقف  نیلجر  وذ  هیف  لیق  اذإ  سنإ  ناویح  نیلجر  ود  کلوق  نأل  اقرف ، نیرمألا  نیب  نإف  سنإ ، ناویح  نیلجر  وذ  ـال  سنآ ،

. بیترت ءوس  رارکت و  وهف  کلذ  دعب  ناویحلا  هیف  لیق  اذإف 

ياطخ لیلقت  تّیفیک  رد  و  بیکرت ، شور  لیصفت  رد  و  رما ؛ نیا  تّیفیک  رد  و  تسا ، دنمدوس  دیدحت  رد  میـسقت ، شور  هکنیا  رد  متفه  لصف 
نآ 662 رد  كرتشم  مسا  زا  یشان 

دیدـحت رد  میـسقت  شور  لاحنیا  اـب  دـشاب ، نآ  يهجیتن  دـح  هک  داد  لیکـشت  یـسایق  ناوتیمن  میـسقت  هار  زا  دـنچره  مییوگیم : ( 776)
دنچره هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  تسا : دنمدوس 

473 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: تسا دنمدوس  دیدحت  رد  تهج  هس  زا  میـسقت  شور  لاحنیا  اب  دوشیم ، ذـخا  اموزل ، هن  باضتقا ، وحن  هب  طقف  میـسقت  هار  زا  دـح  ءازجا 
دوشیم و طابنتـسا  دـح  ءازجا  بیترت  تیفیک  اجنیا  زا  دـنکیم و  تلالد  تسا  صخا  هک  هچنآ  رب  معا و  هک  هچنآ  رب  میـسقت  هکنیا  لوا 

سنا ياـپ  ود  ناویح  دوـشیم : هتفگ  ناـسنا  دـیدحت  رد  ـالثم  دوـشیم : هداد  رارق  نآ  زا  سپ  تسا  صخا  هچنآ  ءادـتبا و  تسا  معا  هچنآ 
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ياراد : » مییوگیم یتقو  اریز  تسا ، قرف  ود  نیا  نیب  و  تسا ، هدـنریگسنا  ناویح  تسا و  اـپ  ود  ياراد  دوشیمن : هتفگ  و  تسا . هدـنریگ 
رارکت مه  ینکیم ، رکذ  ار  ناویح  نآ  زا  دـعب  یتـقو  و  تسا ؟ رتتـسم  اـپ  ود  ياراد  رد  ناویح  تسا ،» هدـنریگسنا  یناویح  تسا و  اـپ  ود 

. بیترت ءوس  مه  و  تسا ،
دعب نیلجرلا  وذ  لیق  اذإف  تانمـضملا ، اهب  لاقی  یتلا  ةوقلاب  لعفلاب و ال  ال  نیلجرلا ، وذ  دـعب  لـقی  مل  ـالوأ و  ناویح  لـیق  اذإ  اـمأ  و  ( 777)

. اللخ نکی  مل  ناویحلا 
دعب یتقو  نیاربانب  تسا ، هدشن  هتفگ  تسین و  رتتـسم  ناویح  رد  هوقلاب  هن  لعفلاب و  هن  اپ  ود  ياراد  دوش ، هتفگ  ناویح  لّوا  یتقو  اّما  ( 777)

. دوشیمن لصاح  فیرعت  رد  یللخ  دوش ، رکذ  اپ  ود  ياراد  ناویح  زا 
یلاوتلا یلع  لوصفلا  بیترت  يرجیف  هتحت ، امل  اسنج  هلعجتف  هقوف  سنج  عم  لصف  ّلـک  نرقت  نأ  یلع  کلدـت  ۀمـسقلا  نأ  یناـثلا  و  ( 778)

یلإ عاونألا  نم  دحلا  بّکری  نأ  دـیرأ  اذإف  طسولا . یف  ءیـش  اهنم  بهذـی  الف  اهیلاوت  یلع  عمتجی  امنإ  لوصفلا  نم  عمتجی  ام  نوکی  یتح 
. هیلی يذلا  سنجلا  لب  دعبأ ، سنج  یلإ  عون  نم  رفطی  مل  سانجألا 

رد هک  هچنآ  يارب  ار  اهنآ  عومجم  هدرک و  نورقم  نآ  قوف  سنج  اب  ار  یلصف  ره  هک  دنکیم  ییامنهار  ار  وت  میـسقت  هکنیا  مّود  ( 778)
دنریگیم رارق  بیترت  هب  لوصف  هکنیا  ات  دـباییم  نایرج  یلاوتم  روطهب  لوصف  بیترت  شور  نیا  اـب  و  یهد ، رارق  سنج  دراد ، رارق  تحت 

دیعب سنج  هب  عون  کی  زا  ياهرفط  دینک ، بیکرت  سانجا  هب  عاونا  زا  ار  ّدح  دـیتساوخ  هاگره  و  دـنامیمن . اج  طسو  رد  اهنآ  زا  يزیچ  و 
. دراد رارق  نآ  زا  دعب  هلصافالب  هک  دیآیم  عون  لابند  هب  سنج  هکلب  دوشیمن ، لصاح 

ۀیتاذلا لوصفلا  یلع  لمتشت  تناک  بجاولا  یلع  تفو  اذإ  اهنأ  ثلاثلا  و  ( 779)
474 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اهمامتب اهانیطعأ  و  الوط ، اهیلاوت  یلع  لوصفلا  انیطعأ  دق  نوکنف  هیف ، نمض  دق  الإ و  ءیشلا  ۀیهام  یف  تالخادلا  نم  ءیش  یقبی  الف  اهّلک ،
ریغ ةدارـإلاب و  كرحتملا  یلإ  سفنلا : يذ  مسجلا  لـثم  رخـآلا  تحت  امهدـحأ  سیل  نیمـسقب  سنجلا  مّسقی  نأ  نکمی  هنإـف  اـضرع . وـل  و 

لـصف توفی  الئل  الوط  یعور  امک  اضرع  ۀمـسقلا  یف  اذه  یعاری  نأ  بجیف  ةرم . ساسحلا  ریغ  ساسحلا و  یلإ  و  ةرم ، ةدارإلاب  كرحتملا 
. قطانلا ریغ  قطاّنلا و  و  تئاملا ، ریغ  تئاملا و  لثم  ۀلخادتملا  و  ۀیفاوتم . وأ  ۀلخادتم  ۀیتاذ  لوصف  یلإ  مسقنی  ام  لوصف  نم 

. اهب كّرحتملا  ریغ  ةدارإلاب و  كرحتملا  و  ساسحلا ، ریغ  ساسحلا و  لثم  ۀیفاوتملا  و 
رد لخاد  روما  زا  يزیچ  دوب و  دـهاوخ  لمتـشم  یتاذ  لوصف  ماـمت  رب  دـشاب  اراد  ار  میـسقت  مزـال  طیارـش  میـسقت  رگا  هکنیا  موس  ( 779)
هب اهنآ  یلوط  بیترت  رد  ار  لوصف  مامت  ام  تروص  نیا  رد  و  دوب ، دـهاوخ  نآ  نمـضتم  میـسقت  هکنیا  رگم  دـنام  دـهاوخن  یـش  تیهاـم 

دوش میسقت  مسق  ود  هب  سنج  هک  تسا  نکمم  اریز  درک ، میهاوخ  بسک  مه  ار  یـضرع  لوصف  یتح  لوصف ، مامت  دروآ و  میهاوخ  تسد 
هب نآ  میـسقت  رگید  راـب  و  هدارـالاب ؛ كرحتم  ریغ  هدارـالاب و  كّرحتم  هب  سفن  يذ  مسج  میـسقت  دـننام : تسین ، يرگید  تحت  یکی  هـک 

تاعارم یلوط  میـسقت  رد  هک  روطنامه  دوش  تاـعارم  زین  یـضرع  میـسقت  رد  رما  نیا  هک  تسا  بجاو  نیارباـنب  ساـسح . ریغ  ساـسح و 
ریغ تئام و  دننام  لخادتم  لوصف  دنامن . اج  یفاوتم  ای  لخادتم  یتاذ  لوصف  هب  هدنوشمیـسقت  لوصف  زا  ار  یلـصف  بیترت  نیدب  ات  دوشیم 

. تسا هدارالاب  كرحتم  ریغ  هدارالاب و  كرحتم  هب  تبسن  ساسح  ریغ  ساسح و  دننام  یفاوتم  لوصف  و  قطان ، ریغ  قطان و  هب  تبـسن  تئام 
663

نوکت نأ  و  عاونألل ، تاموقملا  تایتاذـلاب  ۀمـسقلا  نوکت  نأ  ۀـعفنم ، هنم  لصحی  یتح  ثلاثلا  یناثلا و  هجولا  ةاعارم  یف  نوناـقلا  و  ( 780)
رئاطلا و یلإ  الوأ  ناویحلا  مسقی  نأ  بجی  امنإ  الثم  سنج . وه  ام  قیرط  نم  سنجلل  یتلا  ۀمـسقلا  یف  وه  و  سنجلل ؛ ۀـیلوأ  ۀمـسق  ۀمـسقلا 

لخأ نإف  حانجلا . لصفنم  حانجلا و  لصتم  یلإ  رئاطلا  و  لجرألا ، ریثک  نیلجر و  يذ  یلإ  یشاملا  مسقی  مث  یـشاملا ، فحازلا و  حباسلا و 
. رئاط وه  ام  ۀهج  نم  لب  ناویح  وه  ام  ۀهج  نم  ناویحلا  مسق  امف  حانجلا ، لصفنم  حانجلا و  لصتم  یلإ  الوأ  ناویحلا  مّسق  اذهب و 
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. شام وه  ام  ۀهج  نم  لب  ناویح ، وه  ام  ۀهج  نم  ناویحلا  مسق  امف  نیلجرلا  يذ  لجرألا و  ریثک  یلإ  ناویحلا  مسق  نإ  کلذک  و 
ینوناق اهنآ  يهرابرد  دیاب  دنشاب  هتشاد  یتعفنم  هکنیا  يارب  مّوس  مّود و  هجو  ود  ( 780)

475 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
؛ دشاب یلّوا  سنج  يارب  میـسقت  هکنیا  و  دریگ ، تروص  دنعاونا  مّوقم  هک  یتایتاذ  قیرط  زا  دیاب  میـسقت  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  تاعارم 

. دوش میسقت  سنج  وه  امب  سنج  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و 
رایـسب ياهاپ  ياراد  اپ و  ود  ياراد  هب  سپـس  دوش ، میـسقت  هدنور  هار  هدننکانـش و  هدنرچ و  هدـنرپ و  هب  الوا  ناویح  هک  تسا  بجاو  الثم 

هب الوا  ناویح  دـتفا و  یللخ  رما  نیا  رد  رگا  اما  دوش . میـسقت  دراد  لصفنم  لاـب  هکنآ  دراد و  لـصتم  لاـب  هکنآ  هب  هدـنرپ  دوش و  میـسقت 
نآ زا  ناویح  هکلب  هدشن  میـسقت  ناویح  وه  امب  ناویح  میـسقت ، نیا  رد  عقاو  رد  دوش ، میـسقت  دراد  لصفنم  لاب  هکنآ  لصتم و  لاب  هکنآ 
امب ناویح  عقاو  رد  دوش ، میسقت  رایـسب  ياهاپ  ياراد  اپ و  ود  ياراد  هب  ناویح  رگا  روطنیمه  و  تسا . هدش  میـسقت  تسا  هدنرپ  هک  تهج 

. تسا هدش  میسقت  تسا  هدنور  هار  هک  تهج  نیا  زا  ناویح  هکلب  هدشن ، میسقت  ناویح  وه 
وأ ال ۀمـسقلا ؟ هذـه  لـبقی  یتح  ۀیـسنجلا  هتعیبط  یلع  ةدـئاز  هعیبط  هل  ریـصت  نأ  یلإ  جاـتحی  لـه  سنجلا  نأ  ـالوأ  رظنی  نأ  بجیف  ( 781)

تعمج ۀـیلوأ  ۀمـسق  تمّـسق  اذإف  الوأ . تسیل  یتلا  ۀمـسقلا  رخؤت  الوأ و  نوکت  یتلا  ۀمـسقلا  مدـقتف  الوأ ، هل  ۀمـسقلا  هذـه  لب و  جاـتحی ،
ۀمـسقلا فارطأ  بضتقت  مث  ددـعلاب ، ـالا  مسقنی  ـال  اـم  یلإ  یهتنت  نأ  یلإ  کلذـک  و  يرخأ ، ۀـیلوأ  ۀمـسق  تمـسق  مث  لـصفلا  موسقملا و 

ۀیلوأ يرخأ  ۀمسق  هل  دجوی  له  رظنت  كدهج و  دهتجت  نأ  بجیف  ۀیلوأ  ۀمسق  ةرم  ائیش  تمسق  اذإف  بیکرتلل . اهفیـضت  عونلل و  تالومحم 
لوصفلا نوکت  نأ  بجی  و  تالومحملا . عیمج  یفوتستف  اضرع  الوط و  ۀمسقلا  یفوتست  یتح  اضیأ  تمـسق  تدجو  نإف  ۀمـسقلا : هذه  ریغ 

. لوألا ننفلا  یف  کلذ  ۀیفیک  انیب  دق  و  ۀیتاذ . ۀمّسقملا 
شایـسنج تعیبط  رب  دئاز  یتعیبط  هک  دراد  زاین  میـسقت  نیا  نتفریذپ  يارب  سنج  ایآ  هک  دوش  هتـسیرگن  ءادتبا  تسا  مزال  نیاربانب  ( 781)

یلّوا هک  یمیـسقت  دوش و  هداد  رارق  مدقم  تسا  یلّوا  هک  یمیـسقت  و  تسا ، یلّوا  نآ  يارب  میـسقت  نیا  هکلب  درادـن ، زاین  ای  دـشاب ؟ هتـشاد 
رگید یلّوا  میـسقت  اب  ار  اـهنآ  هدرک و  عمج  ار  لـصف  موسقم و  دـیدرک  میـسقت  ار  یلّوا  میـسقت  هاـگره  نیارباـنب  دوش . عقاو  رخؤم  تسین 
ناونع هب  ار  میسقت  فارطا  سپس  دوشیمن ، میسقت  دارفا  هب  زج  هک  دسرب  يزیچ  هب  هکنیا  ات  دیهدیم  همادا  روطنیمه  و  دینکیم ، میـسقت 
تسا بجاو  دیدرک  میسقت  راب  کی  یلّوا  میـسقت  اب  ار  يزیچ  هاگره  و  دینکیم . هفاضا  بیکرت  رب  دینکیم و  ذخا  عون  يارب  ییاهلومحم 
میسقت هکنیا  ات  دینک  میسقت  دیاب  دیبایب ، رگا  و  دیباییم : ءیش  نآ  يارب  يرگید  میـسقت  میـسقت ، نیا  زا  ریغ  ایآ  هک  دینیبب  دیـشوکب و  هک 

نف رد  ار  بلطم  نیا  ّتیفیک  و  دنـشاب . یتاذ  مّسقم  لوصف  هک  تسا  بجاو  و  دیـشاب . هدرک  ءافیتسا  ار  اهلومحم  ماـمت  یـضرع و  یلوط و 
664 میاهتفگ . لّوا 

476 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: لاق ذإ  مهضعب  ّنظ  ام  یلع  ءیش  ّلک  ملعی  نأ  یلإ  هدیدحت  یف  داحلا  همیسقت و ال  یف  رطـضی  مسقملا  ال  لوألا : میلعتلا  یف  لیق  مث  ( 782)

دودحملل لصف  ّلک  رکذی  نأ  بجو  ام  ات  ادح  ددحملا  ّدح  اذإ  و  لعفلاب . اهلک  ةریخألا  عاونألا  عضی  نأ  بجو  ۀمات  ۀمسق  مسقملا  مسق  اذإ 
وه وه  سیل  ام  و  هنیعب ؛ وه  وهف  ءیشلا  فلاخی  ام ال  نإ  و  دحلا . یلإ  لیبس  الف  لصف  ّلک  ملعی  مل  اذإ  و  لعفلاب . ءایـشألا  نم  دحاو  لک  عم 
یلإ لک  جاتحی  و  ۀیاهن ، الب  یه  ۀیصخّشلا  تافلاخملا  و  ناسنإلل . طارقس  لب  نوطالفأل  طارقـسک  عونلا ، یف  قفاو  نإ  فلاخم و  وهف  هنیعب 
عون لک  نع  ءیشلا  قرف  فرعی  نأ  جاتحیف  ۀنیفنّصلا ، کلذک  و  کلذک ؛ هدنع  ۀیعونلا  تافلاخملا  نوکت  نأ  اضیأ  هبشی  و  لک . نع  لصف 

. اهلک اهنم  دب  ۀیاهن ال  الب  قورف  کلت  نأ  و  عونلا ، تحت  فنص  ّلک  نع  و 
رد هدـننکدیدحت  میـسقت و  رد  هدـننک  میـسقت  دـناهدرک ، نامگ  یـضعب  هکناـنچ  تسین ، مزـال  هک : تسا  هدـش  هتفگ  لّوا  میلعت  رد  ( 782)

ار ریخا  عاونا  ماـمت  هک  تسا  بجاو  دـنکیم  ماـت  میـسقت  ار  يزیچ  مّسقم  یتـقو  دـناهتفگ : هدـع  نیا   665 دسانـشب . ار  ءایـشا  مامت  دیدحت 
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هب يزیچ  ره  اـب  هارمه  ار  دودـحم  ياـهلصف  ماـمت  هک  تسا  بـجاو  دروآیم  ماـت  دـح  هدـننکدیدحت  هاـگره  666 و  دـنک . عضو  لعفلاب 
ءیش نامه  انیع  سپ  تسین  فلاخم  ءیش  اب  هچنآره  و  دنک . دیدحت  دناوتیمن  دسانـشن  ار  لوصف  مامت  ات  اریز  دنک ؛ رکذ  لعفلاب  تروص 

هب تبـسن  طارقـس  دـننام  دـشاب ، قفاوم  یـش  نآ  اب  عون  رد  دـنچره  تسا  ءیـش  نآ  فلاخم  سپ  تسین ، ءیـش  ناـمه  اـنیع  هچنآ  تسا و 
. دنراد زاین  لک  زا  یلصف  هب  اهنآ  زا  کیره  دناتیاهنیب و  یفنص  یعون و  ياهفلاخم  و  ناسنا . هب  تبسن  طارقـس  دننام  هکلب  نوطالفا ،
عون و لک  اب  ءیش  ره  قرف  هک  تسا  جاتحم  نیاربانب  دشاب ، نینچ  يو  دزن  زین  یفنـص  یعون و  ياهفلاخم  نینچمه  هک  دسریم  رظن  هب  و 

اهنآ مامت  نتخانـش  زج  ياهراچ  هک  تسا  یتیاهنیب  ياهقرف  اجنیا  رد  و  دسانـشب ، ار  عون  تحت  رد  دوجوم  فنـص  ره  اب  ءیـش  ره  قرف 
. تسین

: لطاب اذه  نأب  بیجأف  ( 783)
: تسا لطاب  بلطم  نیا  هک  تسا  هدش  هداد  باوج  ( 783)

یف افالخ  بجوت  ۀیـضرعلا ال  لوصفلا  نإف  دحلا : تاذـلاب و  رخال  افلاخم  ءیـشلا  نوکی  نأ  بجوت  ۀـنیابم  ّلک  سیل  هنألف  الوأ  امأ  ( 784)
عونلا یف  ۀقفّتملا  ءایشألا  و  دحلا . رهوجلا و 

477 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
صاخـشألا فانـصألا و  یلإ  تفتلی  و ال  ضرعلا . یف  فالتخالا  کلذب  عونلا  ّدحی  امنیح  یلابی  و ال  تایـضرعلاب . فلتخت  دـحلا  هل  يذـلا 

. ّدحی يذلا  عونلا  تحت 
دح رد  رهوج و  رد  یضرع  لوصف  اریز  دشاب : فلاخم  ّدح  رظن  زا  اتاذ و  رگید  ءیش  اب  ءیـش  هک  دنکیمن  باجیا  یتینابم  ره  الوا ، ( 784)

ماگنه هب  و  دنـشاب . هتـشاد  فالتخا  تایـضرع  رد  دـنناوتیم  دـنراد ، ّدـح  هتـشاد و  قافتا  عون  رد  هک  ییایـشا  و  دوشیمن . فالخ  بجوم 
یهجوت دوشیم  دـیدحت  هک  یعون  تحت  رد  دوجوم  صاخـشا  فانـصا و  هب  دوشیمن و  هداد  یتـیمها  یـضرع  تاـفالتخا  نیا  هب  دـیدحت 

. دوشیمن
یف الثم  عقوف  امهنم ، عقی  نیفرطلا  يأ  یف  هنأ  دودحملا  انرظن  و  قطانلا ، ریغ  قطاّنلا و  لثم  ۀلباقتم  لوصفلا  انذـخأ  اذإ  انإف  ایناث  امأ  و  ( 785)
نع هلـصفن  نأ  جاتحن  و ال  ۀقطان . ریغ  اهنأ  یف  قطانلا  ریغ  تحت  یتلا  عاونألا  كارتشال  قطانلا  ریغ  تحت  عون  لک  نع  هانلـصف  دقف  قطانلا ،

طـسوتم امهنیب  عقی  نأ  نکمی  سیل  هنإف  ةرداصم : قطانلا  تحت  دودحملا  انعاقیإ  نوکی  و ال  هدحو . بلکلا  هدحو و  سرفلا  هدحو و  روثلا 
ةرورـض ال قطانلا  تحت  هعوقوف  قطانلا . ریغ  تحت  قطان  ناسنإ و  وه  ام  عقی  نأ  نکمی  سیل  و  ناویحلا ، سنج  یف  اـمهنیب  ۀطـساو  ـال  هنـأل 

. عاونألا نم  دحاو  لک  نع  هل  الصف  بلطن  نأ  جتحن  مل  هل  ۀیواسم  هذه  لثم  الوصف  انسمتلا  اذإف  ةرداصم .
عقاو نآ  زا  فرط  مادـک  رد  دودـحم  هک  مینکیم  رظن  مینکیم و  ذـخا  ار  قطان ، ریغ  قطاـن و  دـننام  لـباقتم  لوصف  اـم  یتقو  اـیناث ، ( 785)

یعاونا اریز  میاهداد ، زییمت  دوشیم  عقاو  قطان  ریغ  تحت  هک  یعون  ره  زا  ار  نآ  عقاو  رد  دوشیم ، عقاو  قطان  رد  هک  میدـید  الثم  دوشیم ،
یئاهنت و هب  بسا  زا  یئاهنت ، هب  واگ  زا  ار  نآ  هک  تسین  مزال  و  دناكرتشم . دناقطان  ریغ  هکنیا  رد  دنوشیم  عقاو  قطان  ریغ  تحت  رد  هک 

تـسین نکمم  ود  نیا  نیب  اریز  تـسین : هرداـصم  مـیهدیم ، رارق  قطاـن  تـحت  ار  دودـحم  اـم  هـکنیا  و  مـیهد . زییمت  یئاـهنت  هـب  گـس  زا 
ریغ تحت  تسا  قطان  ناسنا و  هچنآ  هک  تسین  نکمم  تسین و  ناویح  سنج  رد  ياهطـساو  ود  نیا  نیب  هکنآ  رطاـخ  هب  دـشاب ، ياهطـساو 

تـسد هب  تسا  يواسم  هک  ار  یلوصف  یتقو  نیاربانب  تسین . هرداصم  تسا و  يرورـض  قطان  تحت  رد  نآ  عوقو  نیاربانب  دوش . عقاو  قطان 
. مینک بلط  ار  عاونا  ياهدحاو  مامت  زا  نآ  لصف  هک  تسین  يزاین  رگید  میروآ 

478 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: ۀثالث ضارعأ  دیدحتلا  یف  ۀعفانلا  ۀمسقلا  رایتخا  یف  یعاری  نأ  بجی  و  ( 786)

: دوش تاعارم  ياهناگهس  ياهفده  دیدحت  رد  دنمدوس  میسقت  رایتخا  رد  هک  تسا  مزال  ( 786)
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بابلا اذه  یف  ناعتـسی  نأ  زوجی  و  عاونألل . ۀیتاذ  لوصفب  نوکت  نأ  ینعأ  ۀیهاملا - یف  ۀلخاد  ۀمـسقلا  نوکت  نأ  يرحتی  نأ  اهدحأ  ( 787)
سیل ناک  ام  کلذ  نم  ذخؤی  و  سیل ، وأ  لصف  وأ  سنج  ءیـشلا  له  عضاوم  رکذن  ثیح  ۀیلدجلا  ججحلا  باتک  یف  ةروکذملا  عضاوملاب 
نوکت نأ  نع  زرحتیل  ءیشلا  ۀیهامل  موقم  ریغ  ضرع  ءیشلا  نأ  یلع  لدت  یتلا  عضاوملاب  اضیأ  ناعتسی  و  ۀجذاسلا . تاروهشملا  یلع  اّنیبم 

. ۀیضرع لوصفب  ۀمسقلا 
و دریگ . ماجنا  عاونا  يهیتاذ  لوصف  اب  میـسقت  هک  تسا  نیا  نم  دوصقم  دشاب - تیهام  رد  لخاد  میـسقت  تسا  هتـسیاش  هکنیا  لوا  ( 787)

یش ایآ  هک : دوشیم  رکذ  عضاوم  نیا  هک  اجنآ  دوش ، هتفرگ  کمک  یلدج  ياهتجح  رد  روکذم  عضاوم  زا  باب  نیا  رد  هک  تسا  زیاج 
. دوشیم ذخا  تسین  هداس  تاروهشم  رب  ینبم  هک  هچنآ  رما  نیا  زا  و  تسین ، لصف  سنج و  ای  تسا  لصف  ای  سنج 

هیضرع لوصف  هب  میسقت  زا  ات  دوش  هتفرگ  کمک  تسا  ءیش  تیهام  مّوقم  ریغ  ضرع  ءیش  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یعـضاوم  زا  زین  و 
667 دوش . زارتحا 

الوأ و معألا  لعجیف  الوأ : دحلا  بیترت  یف  لعجیف  لوأ ، ۀمسقلا  بیترت  یف  وه  امف  بیترتلا : ۀمسقلا  نم  دافتسی  نأ  یناثلا  ضرغلا  و  ( 788)
اذـه یف  افلتخی  مل  نإ  و  ۀـیاغلاب . هبـشأ  وه  ام  رّخأ  ةداملاب و  هبـشأ  وه  ام  مدـق  صوصخلا  مومعلا و  یف  نالـصف  يواست  نإف  ایناث . ّصخألا 

. تئش امهیأ  رّخؤت  تئش و  امهیأ  مّدقت  نأ  کلف 
، زین دح  بیترت  رد  تسا  لوا  میسقت ، بیترت  رد  هچنآ  و  دوش : هدافتـسا  یتاذ  میهافم  بیترت  میـسقت ، زا  هک  تسا  نیا  مّود  فده  و  ( 788)

هدام هب  هک  هچنآ  دنشاب  يواسم  صوصخ  مومع و  رد  لصف  ود  رگا  و  دوش . هداد  رارق  صخا  نآ  زا  دعب  لّوا و  ّمعا ، و  دوش . هداد  رارق  لّوا 
ار مادـکره  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشادن  فالتخا  باـب  نیا  رد  رگا  و  دوش . مّدـقم  دراد  تهابـش  تیاـغ  هب  هک  هچنآ  رب  دراد  تهاـبش 

. يراد رخؤم  یتساوخ  ار  مادکره  مدقم و  یناوتیم  یتساوخ 
479 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

سیل یتلا  تایتاذلاب  یتلا  ۀمسقلا  رخآ  یلإ  یهتنت  وأ  اطسوتم ، اعون  ناک  نإ  دودحملا  ءیّـشلا  غلبت  یتح  مّسقت  لازت  نأ ال  ثلاثلا  و  ( 789)
. ةریخألا عاونألا  دیدحت  دیرت  تنک  نإ  تایضرعلاب  ۀمسقلا  الإ  اهدعب 

طـسوتم عون  دودحم ، ءیـش  نآ  هک  یطرـش  هب  ددرگ ، یهتنم  دودحم  ءیـش  هب  هکنیا  رگم  دوش  فقوتم  دیابن  میـسقت  هکنیا  موس  ( 789)
دیهاوخب هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم و  زاغآ  تایضرع  هب  میسقت  نآ  زا  دعب  هک  دوش  یهتنم  تایتاذ  رخآ  هب  میـسقت  هکنیا  ای  دشاب .

. دینک دیدحت  ار  ریخا  عاونا 
یف ۀهباشتملا  اهنم  تاکرتشملا  ّزیمف  وه ، ام  یف  ۀلخادلا  تالومحملا  عیمج  ناک ، هجو  يأب  وأ  ۀمـسقلاب  ترـضحأ  اذإ  کنإ  لیق  مث  ( 790)

تبلط نیریثک و  یلع  لوقم  ءیـش  كدی  یف  عقو  نإف  لوصفلاب . هفدرأ  مث  الوأ  هّبترف  سنجلا ، دحتل  عون  عونب  ّصاوخلا  زیم  و  ةریثک ، عاونأ 
نم ءیـش  قبی  ملف  ادحاو  ادحاو  ّصخی  ام  تعفر  مث  دحلا  تبّکرف  کلذ ، ۀهج  نم  نیریثکلا  نم  دـحاو  دـحاول  یتلا  ۀـصاخلا  تالومحملا 

ام تلعفف  سفنلا » ربک   » دـحت نأ  تدرأ  اذإ  کلذ  لاثم  ۀـسناجتم . تسیل  ءایـشألا  کـلت  نأ  كرتشم و  مسـالا  نأ  ملعاـف  اـکرتشم ، ینعملا 
تدـجوف سفنلا ، ربک  ۀـهج  نم  مهتـالومحم  تبلطف  سفنلا  ربکب  صاخـشألا  نم  نیفوصوملا  تدـصق  نأـب  بیکرتلا  یف  لـعفت  نأ  بجی 
فوسلیفلا طارقس  حلاصلا و  سردنسول  اضیأ  تدجو  و  سفنلا ،» ریبک   » یمـسی مهنم  لک  سیآ ، عاجـشلا و  سولیخأ  کلملا و  سدایبقلأ 

و میـضلا ، لامتحا  نم  ۀفنأ  هسفن  لتق  ادحاو  دـجت  یلوألا  ۀـقبطلا  یفف  مهنم . دـحاو  دـحاول  دوجوملا  رمألا  تبلطف  سفنلا ، ربکب  نافـصوی 
ادحاو دجت  ۀیناثلا  ۀقبطلا  یف  و  میضلا . عوقو  نم  رأثلا  بلطل  ادیدش  لتاق  رخآلا  و  هقرافی ، مل  اداقتعا  هیلع  میّـضلا  عوقول  ادقح  دقتعا  رخآلا 
ببـسب ناک  هیلع  هدورو  نأل  هب  أبعی  ملف  میظع  ءالب  هیلع  درو  رخآلا  و  تخبلا ، نم  ناـک  هنأ  ببـسب  هب  أـبعی  ملف  میظع  ریح  هیلع  درو  اـمهنم 

اذإ و  میـضلا . عوقول  لامتحالا  ۀلق  وه  كرتشم و  ءیـش  مهل  یقبی  دق  مهتدجو  یلوألا  ۀقرفلا  نم  دحاو  دحاو  ّصاوخ  تفذح  اذإف  تخبلا .
کلت یلع  لاقی  سفنلا  ربک  نإف  تخبلا . فیرصتب  ةالابملا  ۀلق  وه  كرتشم و  ءیش  مهل  یقب  ۀیناثلا  ۀقرفلا  نم  دحاو  دحاو  صاوخ  تفذح 
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سفنلا ربکل  ۀیتاذلا  ریغ  ضراوعلا  فذح  دعب  ۀقرف  لک  یف  یقبی  ام  وه  دحلا  کلذ  و  دحاو ، ذحب  ۀقرفلا  هذـه  یلع  و  دـحاو ، دـحب  ۀـقرفلا 
. كرتشم ءیش  قبی  مل  ۀقرفلا ، کلت  ۀّیصاخ  ۀقرفلا و  هذه  ۀیصاخ  تفذحف  ۀیناثلا  ۀقرفلا  یلوألا و  ۀقرفلا  یلإ  تدمع  اذإ  امأ  و  صخت . یتلا 

معی اسنج  سیل  سفنلا » ربک   » نأ تملع  دقف 
480 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

فافختـسالا دجت  لمعلا و  کب  عطقنی  لب  بیکرتلا ، یف  نعمت  نأ  هذه  لثم  یف  کنکمی  مل  و  طقف . امـسا  لب  ادـحاو ، ینعم  نیتقرفلا و ال 
یلکل دحاولا  ناهربلا  دحاولا و  دحلا  نوکی  امنإ  و  امهل . اّیلک  سفنلا » ربک   » سیلف سفنلا . ربکل  نیعون  اسیل  میـضلل ، ضاعتمالا  و  تخبلاب ،

ال نیعلا ، ءافش  یلع  نهربی  و  ۀحص ، ۀحص  یه  ثیح  نم  ال  ۀیلک ، ۀحص  یه  ثیح  نم  ۀحصلا  ّدحی  بیبطلا  نإف  ۀیئزجلا . قیرافتلل  دحاو ال 
. ۀیصخش نویع  یلع  دحاو  ینعمب  ۀعقاولا  ۀیلکلا  نیعلا  ءافش  لب  نیعلا ، کلت  نیعلا و  هذه  ءافش 

دیاب يدرک ، عمج  ار  تیهام  رد  لخاد  تـالومحم  ماـمت  يرگید  هار  ره  زا  اـی  میـسقت  هار  زا  وت  یتقو  هک  تسا  هدـش  هتفگ  سپـس  ( 790)
، یسرب سنج  هب  ات  ینک  ادج  مه  ار  عاونا  کتکت  ره  صاوخ  زین  و  ینک ، ادج  دنتسه  هباشم  ریثک  عاونا  رد  هک  ار  اهنآ  كرتشم  میهافم 

تالومحم وت  دنک و  قدص  ریثک  رب  هک  دسرب  وت  تسد  هب  یموهفم  رگا   668 يروایب . ار  لوصف  نآ  زا  دعب  یهدب و  رارق  ادتبا  رد  ار  نآ  ات 
دراد صاـصتخا  عاونا  کـتکت  هب  هک  ار  هچنآ  ینک و  بیکرت  ار  دـح  ینک و  بلط  تهج  نیا  زا  ار  ریثک  نیا  عاونا  کـتکت  هب  ّصتخم 

رگیدـمه اـب  ءایـشا  نیا  هدوب و  یظفل  كرتشم  مسا ، نآ  هک  نادـب  تروص  نیا  رد  دـنامن ، یقاـب  كرتشم  ینعم  ناونعب  يزیچ  ینک و  عفر 
: لاثم دنتسین . سناجتم 

هب هک  ار  يدارفا  غارس  يداد و  ماجنا  داد  ماجنا  بیترت  رد  دیاب  هک  ار  هچنآ  ینک 669 و  دیدحت  ار  گرزب » حور   » موهفم یتساوخ  هاگره 
سدایبقلا 670 نایم  نیا  رد  يدرک و  بلط  گرزب » حور   » نتشاد تهج  زا  ار  اهنآ  تالومحم  و  یتفرگ ، دنروهشم  گرزب » حور   » نتشاد

طارقس حلاص و  ساردنـسول 673  نینچمه  یتفای و  دـنا  گرزب » حور   » ياراد یگمه  هک  ار  سیآ 672  عاجش و  سالیخا 671  هاشداپ و 
تروص نیا  رد  يدرک ؛ بلط  اهنیا  کتکت  يارب  ار  دوجوم  رما  و  دنافوصوم ، گرزب  حور  نتشاد  رد  زین  اهنآ  هک  یتفای  ار  فوسلیف 

قح رد  هک  یملظ  رطاخ  هب  يرگید  تشک 674 و  ار  دوخ  دادیم  شیوخ  قح  رد  ملظ  لامتحا  نوچ  هک  یباییم  ار  یسک  لّوا  يهقبط  رد 
676 و دیگنج . ادیدش  ملظ  لابق  رد  یهاوخنوخ  يارب  یموس  دشن 675 و  ادج  وا  زا  زگره  هک  تفرگ  لد  هب  ياهنیک  دندوب  هتشاد  اور  يو 

ببـس هب  میظع  زیچ  نیا  اریز  دـنکیمن 677  نآ  هب  یتیاـنع  يو  دروآیم و  يور  وا  هب  یمیظع  زیچ  هک  یباـییم  ار  یکی  مّود  يهـقبط  رد 
میظع ءالب  نیا  اریز  دـنکیمن  نآ  هب  یتیانع  یلو  دروآیم  يور  وا  هب  یمیظع  ءالب  هک  یباـییم  ار  يرگید  و  تسا ؛ هدوب  قاـفتا ]  ] تخب و
اهنآ نیب  رد  یکرتشم  زیچ  ینک  فذـح  ار  اهنآ  کـتکت  ره  تایـصوصخ  لّوا  هتـسد  زا  رگا   678 تسا . هدوب  قاـّفتا  تخب و  ببـس  هب 

یباییم اهنآ  نیب  رد  یکرتشم  زیچ  ینک  فذح  ار  مّود  هتسد  دارفا  کتکت  ره  صاوخ  هاگره  و  تسا . ملظ  لمحت  یمک  نآ  یباییم و 
کی هب  لوا  يهقرف  رب  حور » یگرزب   » تروص نیا  رد  نیاربانب  تسا . اهنآ  رد  تخب  تافرصت  هب  انتعا  مدع  نآ  و 
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هب صتخم  یتاذ  ریغ  ضراوع  فذـح  زا  دـعب  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  دـح  نآ  دوشیم و  قالطا  رگید  دـح  کـی  هب  مّود  هقرف  رب  ّدـح و 

نیا نیب  یکرتشم  زیچ  ینک  فذـح  ار  هقرف  نآ  هقرف و  نیا  تیـصاخ  يریگب و  رظن  رد  ار  هقرف  ود  نیا  رگا  اما  دـنامیم . یقاب  حور  یگرزب 
زین دـشاب و  لـماش  ار  هقرف  ود  ره  هک  تسین  یـسنج  حور » یگرزب   » هک دوشیم  نشور  وـت  رب  تروـص  نیا  رد  و  دـنامیمن . یقاـب  هقرف  ود 

؛ درادن ناکما  بیکرت  نداد  همادا  وت  يارب  يدراوم  نینچ  رد  تسا . یمسا  كرتشم  طقف  هقرف  ود  نیا  هب  تبسن  هکلب  تسین  يدحاو  يانعم 
یگرزب  » نیاربانب دنتـسین . حور » یگرزب   » عون ود  يزیتس ،» ملظ   » و تخب » هب  انتعا  مدـع   » و دـنکیم ؛ ادـیپ  همتاـخ  اـجنیا  رد  وت  راـک  هکلب 

تاـقرفتم هب  هن  تسا  دـحاو  یّلک  هب  رـصحنم  دـحاو  ناـهرب  دـحاو و  ّدـح  هک  یتروص  رد  تسین . یلک  ینعم  فـصو ، ود  نیا  يارب  حور »
یلک روطهب  مشچ  ءافـش  رب  و  دنکیم ، دیدحت  یئزج ، ياهتحـص  تهج  زا  هن  و  یلک ، تحـص  تهج  زا  ار  تحـص  کشزپ  الثم  یئزج .
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یصخش ياهمشچ  رب  يدحاو  يانعم  هب  هک  دروآیم  ناهرب  یّلک  مشچ  ءافـش  رب  هکلب  مشچ ، نآ  ای  مشچ  نیا  ءافـش  رب  هن  دروآیم  ناهرب 
. تسا قداص 

. یفخلا مسالا  كارتشا  وه  و  طلغلا ، یلإ  انایأ  هّرجأ  هیف و  عقن  ءیش  بعصأ  نمأن  مل  تایلکلا  نم  دیدحتلا  یف  انأدتبا  اذإ  انأ  ملعا  و  ( 791)
یف عوقولا  اـنّمأ  سفنلا ، ربـک  یف  اـنلثم  اـم  وـحن  یلع  تاـیلکلا  یلإ  ینعملا  قـیرط  نم  اندّعـصت  تاـیئزجلا و  تادرفملا و  نم  انأدـتبا  اذإـف 

نوکی نأ  وه  سایقلل  هیلع  رداصملا  سایقلا و  یف  مدقملا  ضرغلا  نأ  امک  و  ربکأ . تایلکلا  یف  مسالا  كارتشا  لیلضت  نأل  مسالا  كارتشا 
یفخلا و روصّتلل  ارهظم  نوکی  نأ  وه  دحلل  هیلع  رداصملا  دحلا و  یف  مدقملا  ضرغلا  نوکی  نأ  بجی  کلذـکف  یفخلا ، قیدـصتلل  ارهظم 

هنإف ةدیحولا : تایئزجلا  نم  تذخأ  اذإ  للخلا  اذه  عقی  ام  لق  و  كرتشملا . مسالا  هرتسی  دق  حوضولا  اذـه  و  حوضولا . ۀـیاغ  یف  نوکی  نأ 
نم وه  ذإ  اصوصخ  و  دـحاو ، ینعم  هنأ  نظی  طلغی و  نأ  نکمأ  هبـشلا  بناـج  نم  یتأ  نإـف  لکـشب ، هیبش  لکـش  نولب و  هیبش  نول  لـیق  اذإ 

کلذ ناکف  لکـشب  هیبش  لکـش  يأ  رظنف  نوللا  لکـشلا و  بناج  نم  یتأ  اذإ  امأ  و  ۀـیفیکلا . باب  نم  اـمه  و  ۀـیفیکلاب ، ۀـیتاذلا  ضراوعلا 
نوللا كراشی  انول  کلذ  ناکف  نولب  هیبش  نول  يأ  رظن  مث  رظاـنتلا ، یلع  امهعالـضأ  بساـنتت  رخآ و  لکـش  اـیاوز  هاـیاوز  يواـسی  ـالکش 
طلغلا عوقو  نمأف  كرتشم ، ءیـش  قبی  مل  نیهیبشلا  نم  نیتیـصاخلا  تفذح  اذإ  و  ادحاو . امهنم  اهلاعفنا  نوکی  ۀـکراشم  ۀـساحلا  یف  رخآلا 

. ۀیوازلاک لکشلا  یف  ّداحلا  توصلا و  یف  داحلا  لاح  کلذک  و  مسالا . قافتا  نم 
نآ رد  هک  يزیچ  نیرتراوشد  زا  مینک  عورش  تایلک  زا  دیدحت  رد  هاگره  هک ، نادب  ( 791)
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تایئزج تادرفم و  زا  هاگره  اّما  یفخ . یمسا  كارتشا  زا  تسا  ترابع  نآ  دوب و  میهاوخن  نمیا  دناشکیم  طلغ  هب  ار  ام  میوشیم و  عقاو 

اریز دوب ، میهاوخ  نمیا  مسا  كارتشا  رد  عوقو  زا  میـسرب  تایلک  هب  میتفگ ، حور » یگرزب   » لاثم رد  هچنانچ  ینعم ، قیرط  زا  مینک و  زاـغآ 
قیدصت سایق  هک  تسا  نیا  سایق  رد  راک  يانبم  مّدقم و  فده  هک  روطنامه  و  تسا . رتشیب  تایلک  رد  مسا  كارتشا  قیرط  زا  یهارمگ 

رد دوخ  دنک و  راکـشآ  ار  یفخ  رّوصت  دح ، هک  دشاب  نیا  ّدح  رد  راک  يانبم  مّدـقم و  فدـه  دـیاب  ناس  نیمه  هب  دـنک ، راکـشآ  ار  یفخ 
: دوشیم عقاو  رتمک  للخ  نیا  ینک  عورش  دحاو  تایئزج  زا  رگا  و  دناشوپیم . ار  حوضو  نیا  كرتشم  مسا  یهاگ  و  دشاب . حوضو  تیاغ 

نکمم ینک  عورـش  تهابـش  بناج  زا  رگا  تسا ، لکـش  نآ  هیبش  لکـش  نیا  تسا و  گنر  نآ  هیبش  گنر  نیا  دوشیم  هتفگ  یتقو  ـالثم 
لکـش گنر و  تسا و  تیفیک  یتاذ  ضراوع  زا  تهابـش  هژیوهب  تسا . دحاو  يانعم  تهابـش  هک  ینک  نامگ  يوش و  عقاو  طلغ  رد  تسا 

لکش رد  تهابش  تسا و  هیبش  رگید  لکش  اب  لکش  مادک  هک  ینیبب  ینک و  زاغآ  گنر  لکـش و  بناج  زا  رگا  اّما  دناتیفیک . باب  زا  مه 
ریظن هب  ریظن  ناشعالـضا  يواسم و  ود  نآ  يایاوز  هک  یتروص  رد  تسا  هیبش  رگید  لکـش  اـب  لکـش  هک  يروآ  رظن  رد  تروص  نیا  هب  ار 

اب یگنر  هک  يروآ  رظن  رد  تروص  نیا  هب  ار  گنر  رد  تهابـش  تسا و  رگید  گنر  هیبش  گـنر  مادـک  هک  ینیبب  سپـس  دـشاب ؛ بساـنتم 
اهنآ زا  لاعفنا  هک  تسا  یتکراشم  دـشاب  نیا  بجوم  هک  یتکراشم  دنـشاب و  كرتشم  ّسح ، رد  هک  یتروص  رد  تسا  هیبش  رگید  گـنر 
قیرط زا  طلغ  رد  عوقو  زا  قیرط  نیا  زا  و  دـنامیمن ، یقاب  یکرتشم  زیچ  ینک  فذـح  هیبش  ود  زا  ار  تیـصاخ  ود  هاگره  و  دـشاب . ناسکی 

679 دوریم . راک  هب  هیواز  يهرابرد  مه  توص و  يهرابرد  مه  هک  داح »  » ظفل تسا  نینچ  و  ینامیم . ناما  رد  مسا  كارتشا 
. طایتحالا یلإ  برقأ  لضفأ و  سنجلا  دح  روهظل  ضعب  یلإ  اهضعب  اهبیکرت  مث  عاونألا  نم  دیدحتلا  یف  ءادتبالا  نأ  نّیبف  ( 792)

، سنج ّدح  روهظ  يارب  رگید ، یضعب  اب  اهنآ  زا  یضعب  بیکرت  سپـس  عاونا و  زا  ندرک  زاغآ  دیدحت ، رد  هک  دش  نشور  نیاربانب  ( 792)
. تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  لضفا و 

هیف لاحلا  قیقحت  ۀسکعنملا و  ریغ  ۀسکعنملا و  للعلا  طیسوت  یف  مالکلا  مامت  و  ءازجألا ، یلإ  لکلا  ۀمسقب  عاقتنالا  یف  نماثلا  لصفلا 
483 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نم لب و  یئزجلا  یلإ  یلکلل  یتلا  ۀسقلا  نم  سییاقملا  دودحلا و  یف  دـجوت  یتلا  رومألا  طابنتـسا  یلع  رـصتقی  نأ  بجی  سیل  لاق : ( 793)
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مث ۀطیـسبلا ، ءاضعألاک  ۀـیناثلا  مث  ۀـیلآلا ، ءاضعألاک  یلوألا  هئازجأ  یلا  تابنلا  ناویحلا و  حیرـشت  لثم  ءازجألا : یلإ  لکلل  يذـلا  حیرـشتلا 
هنأ تایئزجلا  ءازجألا و  ترثک  اذإ  لمأتی  نأ  لب  طقف ، کلذ  یلع  رـصتقی  نأ  یغبنی  سیل  و  ءازجألا . رخآ  یلإ  کلذک  طالخألاک و  ۀثلاثلا 

. تایئزجلا يأ  مزلت  ءازجألا  يأ  اضیأ  و  ضراوعلا ، تالومحملا و  نم  ةّدع  لک  وأ  دحاو ، لک  مزلی  يذلا  ام 

قیقحت و  سکعنم ، ریغ  سکعنم و  للع  نداد  رارق  طسوا  ّدح  يهرابرد  نخـس  مامتا  و  ءازجا ، هب  ّلک  میـسقت  زا  ندرب  دوس  رد  متـشه  لصف 
نآ 680 یگنوگچ 

، دوش افتکا  تایئزج »  » هب یلک »  » میسقت هب  دنوشیم  تفای  اهسایق  دودح و  رد  هک  يروما  طابنتـسا  رد  تسین  مزال   681 دیوگیم : ( 793)
هب سپـس  و  یلآ ، ياضعا  دننام  نآ ، یلّوا  ءازجا  هب  تابن  ناویح و  حیرـشت  دننام  درک : هدافتـسا  دـیاب  زین  ءازجا »  » هب لک »  » حیرـشت زا  هکلب 

دوش لمأت  دیاب  هکلب  دوش ، افتکا  رما  نیا  رب  طقف  هک  تسین  هتـسیاش  و  ءازجا ، نیرخآ  ات  روطنامه  طالخا و  هب  نآ  زا  سپ  طیـسب و  ءازجا 
نینچمه و  دروآیم ، مزال  ار  ضراوع  تالومحم و  مامت  ای  کیره  اهنآ  زا  کی  مادـک  دـننکیم  ادـیپ  ترثک  تایئزج  ءازجا و  یتقو  هک 

. دروآیم مزال  ار  تایئزج »  » مادک ءازجا »  » مادک
ناویحلا نأ  حیرـشتلا  نم  انطبنتـسا  کلذـکف  سفنلا ، يذ  تحت  مسجلا و  تحت  ناویحلا  نأ  ۀمـسقلا  نم  انطبنتـسا  اـمک  اـنأ  ملعا  و  ( 794)

نأ و  ضیبی ، ملصأ  ناویح  لک  نأ  لثم  ءازجألا  نم  تایئزجلا  مزاول  انطبنتـسا  کلذک  و  لایـس . رهوج  نم  کسمتـسم و  رهوج  نم  بکرم 
نأ انملع  و  یلعألا . هّکف  یلع  نانـسأ  الف  نرق  يذ  ناویح  لک  نأ  و  ضیبی ، حانجلا ال  لـصتم  و  ضیبی ، حاـنجلا  لـصفنم  رئاـط  ناویح  لـک 

هفوج یلإ  هلوصو  لبق  هئاذـغل  نوکی  نأ  بجیف  غضملا ، دـیجی  هنأل ال  شرک  هلف  نرق  يذ  ناویح  لک  و  هنرق ، یف  بهذـت  ةداملا  نأل  کلذ 
. اهل ۀئر  الف  ۀکمس  لک  و  ام ، مضه  نطابلا 

سفن يذ  مسج و  تحت  ناویح  هک  میدرک  طابنتسا  میسقت  هار  زا  هک  روطنامه  نادب  ( 794)
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روطنیمه 682 و  تسا . لاّیـس  رهوج  کسمتـسم و  رهوج  زا  بکرم  ناویح  هک  میدرک  طابنتـسا  حیرـشت  هار  زا  ناـسنیمه  هب  دراد ، رارق 
لـصفنم نآ  لاب  هک  یناویح  ره  و  تسا ، راذگمخت  درادـن  شوگ  هک  یناویح  ره  هکنیا  لثم  میدرک ، طابنتـسا  ءازجا  زا  ار  تایئزج  مزاول 

. تسا نادند  دقاف  نآ  يالاب  ّکف  دراد ، خاش  هک  یناویح  ره  تسین و  راذگمخت  تسا  لصتم  نآ  لاب  هک  یناویح  تسا و  راذگمخت  تسا 
تسا مزال  درادن و  نادند  اریز  تسا  هبمکش  ياراد  رادخاش  ناویح  ره  و  تسا ، هدش  خاش  فرـص  نادند  يهدام  هک  مینادیم  اجنیا  زا  و 

. درادن هیر  یهام  چیه  و  دوش ، مضه  يّدح  ات  شانطاب  فوج  هب  ندیسر  زا  لبق  يو  ياذغ  هک 
حیرـشتلاب و انلـصح  انک  اذإ  هنإف  ۀلع ، ءاطعإ  هانرکذ  ام  لک  نکی  مل  نإ  و  مللا ، ءاطعإ  یف  ۀعفان  اهللع  تاطبنتـسملا و  هذـه  لاثمأ  و  ( 795)
وذ هنأل  نکل  و  رخآ ، لجر  يذل  دجوی  دق ال  ذإ  لجر : وذ  هنأل  نکل ال  و  لجر ، وذ  نینرق و  وذ  وه  ءیـشل  دـجوی  شرکلا  نأ  اعم  ۀـبرجتلا 
مل انل  لیق  نإ  وأ  نرق ، هل  هنأل  انلقف  شرک ؟ ناویحلا  اذـهل  مل  انل  لیق  اذإف  شرک ، هلف  زعاملا  يورـألا و  روثلا و  لـثم  نرق  يذ  لـک  ذإ  نرق -
نأ بجی  نکل  و  ۀـبیرقلا . ۀـلعلا  ءاطعإ  هیف  نکی  مل  نإ  و  مللا ، باوج  یف  ام  هجوب  اعفان  اذـه  ناک  نرق ، هل  سیل  هنأل  اـنلقف  شرک ؟ هل  سیل 
نم اذوخأم  كرتشملا  ینعملا  ناک  امبر  و  هنم . معأ  وأ  هنم  صخأ  وه  امل  امزال  هلعجی  یتح ال  تاذـلاب  ینعم  يأ  مزلی  ینعم  يأ  نأ  لـمأتی 

. ناسنإلل مظعلا  کمسلل و  كوشلاک  ةافحلسلل  فرحلا  نأ  لثم  بسانتلا  قیرط 
حیرشت هار  زا  ام  یتقو  اریز  دنکن ؛ تلع  ياطعا  میتفگ  هچنآ  دنچره  دناعفان ، ّمل  ياطعا  رد  نانآ  ياهتلع  تاطابنتـسا و  نیا  لاثما  ( 795)
یضعب اریز  دنراد : اپ  هک  تهج  نآ  زا  هن  نکل  دنراد ، هبمکش  دنتسه  اپ  خاش و  ود  ياراد  هک  یتاناویح  هک  میدرک  لصاح  هبرجت  اب  هارمه 

، زب یهوک و  زب  واگ و  دـننام  دراد  خاش  هک  یناویح  ره  اریز  دـنراد - خاش  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـنرادن ، هبمکـش  دـنراد  اپ  هک  یتاناویح 
نیا ارچ  دنسرپب  یتقو  ای  دراد ، خاش  نوچ  مییوگیم  باوج  رد  دراد ؟ هبمکش  ناویح  نیا  ارچ  هک  دنـسرپب  ام  زا  یتقو  و  دراد ؛ مه  هبمکش 
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باوج نیا  رد  دنچره  تسا ، دنمدوس  مل  باوج  رد  یهجو  هب  رما  نیا  درادن ، خاش  نوچ  هک  مییوگیم  باوج  رد  درادن ؟ هبمکـش  ناویح 
هچنآ هب  ار  يزیچ  هکنیا  ات  تسا  مزلتـسم  ار  ینعم  مادـک  اـتاذ  ینعم  مادـک  هک  دوش  لـّمأت  هک  تسا  بجاو  نکل  دوشن . اـطعا  بیرق  تلع 

يهلزنم هب  تشپكال  كال  هکنیا  دـننام  دوش ، ذـخا  بسانت  قیرط  زا  كرتشم  ینعم  اسبهچ  و  میهدـن . تبـسن  تسا  نآ  زا  ّمعا  اـی  ّصخا 
683 تسا . ناسنا  ناوختسا  یهام و  راخ  ياهناوختسا 
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لثم عونلاب  ادـحاو  ائیـش  طسوألا  دـحلا  نوکل  کلذ  و  ةدـحولا ، قاقحتـسا  فالتخا  یلع  ةدـحاو  ۀـلأسم  ةریثک  لئاسم  دـحتت  دـق  و  ( 796)

هعیمج یف  ببـسلا  نوکل  دّـحتی  دـق  کلذ  عیمج  نإف  ۀـمجحملا ، یف  دـلجلا  باذـجنا  ۀـقارّزلا و  یلإ  هقارزنا  ۀقارّـسلا و  یف  ءاـملا  ساـبتحا 
وأ هیف . وه  ام  لاقتنا  هعبتیف  ءاوهلا  لاقتنا  وه  دحاو و  ءیش  هببـس  ۀمجحملا  ءابرهکلا و  سیطانغملا و  بذج  نوطالف  دنع  و  ءالخلا . ةرورض 

. سوسحم ساکعنا  هنأ  وه  و  سنجلاب - دحاو  امهیف  طسوتملا  نإف  حزق ، سوق  يدّصلا و  لثم  سنجلا  یف  ادحاو  طسوألا  دحلا  نوک 
. نول ساکعنا  اذه  و  توص ، ساکعنا  کلذ  نکل 

رد طسوا  دح  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  دنیآیمرد ، يدـحاو  يهلاسم  تروصب  تدـحو ، قاقحتـسا  نودـب  ریثک ، لئاسم  یهاگ  ( 796)
، همجحم رد  تسوپ  ندش  بذج  گنرس و  رد  بآ  ندش  لخاد  كدزد و  بآ  رد  بآ  ندش  عمج  دننام  تسا ؛ يدحاو  ءیش  اعون  اهنآ 

يدحاو ببـس  همجحم  ابرهک و  سیطانغم و  بذج  نوطالفا  يهدـیقع  هب  684 و  دنباییم . داّحتا  ءالخ  ترورـض  رطاخ  هب  اهنیا  مامت  هک 
نآ رد  طسوا  دح  هک  تسا  نیا  رما 685  نیا  لیلد  ای  دوشیم . لقتنم  دراد  رارق  اوه  رد  هچنآ  نآ  ببس  هب  هک  تساوه ، لاقتنا  نآ  دنراد و 
نآ و  تسا - دحاو  سنج ، رظن  زا  ود  ره  رد  طسوا  دح  هک  حزق  سوق  شیادیپ  توص و  ساکعنا  دننام  تسا ؛ دحاو  سنج ، رظن  زا  لئاسم 

. تسا گنر  ساکعنا  نآ  تسا و  توص  ساکعنا  نیا  نکل  سوسحم . رما ]  ] ساکعنا زا  تسا  ترابع 
ۀبـسن تسیل  طسوتملا  کلذ  یلإ  اهتبـسن  نأل  ةدـحاو  ۀـلأسم  ۀـقیقحلاب  نوکت  الف  دـحاو  ببـس  یف  ۀـکرتشم  لـئاسم  فلتخت  دـق  و  ( 797)

. دعبأ کلذل  و  برقأ ، اذهل  یه  لب  ةدحاو ،
دنع رهشلا  لاقیف  انالیس ؟ دشأ  قاحملا  دنع  لینلا  راص  مل  لیقف  لئس  اذإ  الثم  ضعب ، تحت  اهضعب  ۀبترم  طاسوألا  نوکت  ۀلمجلا  یف  نکل  و 

رمقلا نأل  لاقیف  ءاتـشلا ؟ لاحب  هبـشأ  قاحملا  دنع  رهـشلا  راص  مل  و  يرخأ : ۀلأسم  لأست  مث  ۀلأسم . تمت  دقف  ءاتّـشلا . لاحب  هبـشأ  قاحملا 
؟ اضیأ اذه  نوکی  مل  لئس  ول  و  هنم . نئاکلا  نخستلا  مدعیف  انیلی  يذلا  هؤوض  صقنی 

. انیلی يذلا ال  یلعألا  هبناجل  ۀیذاحم  تراص  ءوضلا - هدیفی  يذلا  وه  و  سمشلا - نأل  باوجلا  ناک 
طسوا ّدح  هب  اهنآ  تبـسن  اریز  دنتـسین ، دحاو  يهلاسم  تقیقح  رد  دناكرتشم  دحاو  ببـس  کی  رد  هک  یفلتخم  لئاسم  یهاگ  و  ( 797)
طاسوا یلک  روطهب  نکل  تسا . دـیعب  ببـس  اهنآ  زا  یـضعب  رد  و  بیرق ، ببـس  طسوا  ّدـح  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  و  تسین ، دـحاو  تبـسن 

یضعب دناّبترم و 
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هک دوشیم  هداد  خـساپ  تسا ؟ رتشیب  هاـم  رخاوا  رد  لـین  دور  ناـیرج  ارچ  هک  دوش  لاؤس  هاـگره  ـالثم  دـنراد ؛ رارق  رگید  یـضعب  تحت 
رد تسا ؟ ناتسمز  هب  هیبش  هام  رخآ  ارچ  دوشیم : حرطم  يرگید  يهلاسم  سپـس  دوشیم . مامت  هلاسم  و  تسا ، ناتـسمز  هب  هیبش  هام  رخاوا 

قافتا نیا  ارچ  هک  دوش  لاوئـس  هرابود  رگا  و  دوریم . نیب  زا  نآ  ترارح  هدـش و  مک  هام  رون  هام  رخاوا  رد  اریز  هک  دوشیم  هتفگ  باوج 
. درادن رارق  ام  لباقم  رد  هک  دباتیم  هام  فرط  نآ  هب  تسا - نآ  زا  هام  رون  هک  دیشروخ - اریز  تسا : نیا  خساپ  دتفایم ؟

. ةدحاو ۀلأسم  تسیلف  دعبلا ، برقلا و  یف  ۀفلتخم  اهنأ  الإ  عامتجالا ، وه  دحاو و  ببس  تحت  اهلک  لئاسملا  هذهف  ( 798)
دعب برق و  رظن  زا  لـئاسم  نیا  هـکنیا  زج   686 عامتجا . زا  تسا  تراـبع  نآ  دـنراد و  رارق  ببـس  کـی  تحت  همه  لـئاسم  نیا  و  ( 798)

687 دنوشیمن . بوسحم  دحاو  يهلاسم  کی  و  دنراد ، فالتخا 
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ضرألا طسوت  لثم  اهیواسی  ام  تایربکلل  اللع  عضوت  یتلا  یطـسولا  دودـحملا  نم  ناک  اذإ  لوقیف : لـئاس  لأـسی  نأ  نکمی  و  لـیق : ( 799)
ۀعرـس وه  بیرقلا  و  ادـیعب ، ناک  نإ  راثتنالل و  واسم  ببـس  هنإف  هراثتنال ، اضیرع  قرولا  نوک  لثم  و  رمقلا ، فوسکل  سمـشلا  رمقلا و  نیب 

نإ هنإف  ارود . نایبلا  ریـصی  ۀلعلاب و  لولعملا  نّیبی  امک  اضیأ  لولعملاب  ۀـلعلا  نیبی  نأ  نکمیف  واسم ، اضیأ  وه  و  ۀکـساملا ، ۀـبوطرلا  شاشقنا 
دقف سمـشلا  نیب  هنیب و  ضرألا  تطـسوت  رمقلا  نإ  انلق  ائیـش  نإ  و  سمـشلا ، نیب  هنیب و  ضرألا  تطّـسوت  دـقف  فسکنا  رمقلا  نإ  انلق  انئش 

یف لاقیف  رهاظ . رود  اذه  و  قرولا . ۀـضیرع  یهف  اهقرو  رثتنا  ةرجـشلا  هذـه  و  اهقرو ، رثتنیف  قرولا  ۀـضیرع  ةرجـشلا  هذـه  اضیأ  و  فسکنا .
. ادحاو امهیف  نایبلا  هجو  ارود و ال  سیل  امهیف  نایبلا  اذه  نإ  هباوج 

عـضو تایربک  للع  ناونع  هب  هک  ییاطـسو  دودح  هاگره  دیوگب : هدرک و  لاوئـس  یـسک  تسا  نکمم   688 هک : تسا  هدـش  هتفگ  ( 799)
، تخرد گرب  ندوب  نهپ  دـننام  و  هام ، فوسک  يارب  دیـشروخ  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  دـننام  دنـشاب ، يواسم  تاـیربک  اـب  دـنوشیم 

تبوطر ندش  کشخ  نآ  بیرق  تلع  و  تسا ، گرب  نتخیر  دوز  اب  يواسم  ببـس  اّما  تسا  دیعب  تلع  دـنچره  هک  نآ ، نتخیر  دوز  يارب 
و لولعم ، اب  تلع  هک  دراد  ناکما  يدراوم  نینچ  رد  تسا ، يواسم  مه  نآ  هک  تسا 
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نآ و نیب  نیمز  سپ  تسا  فسکنم  هاـم  مییوگیم  میتـساوخ  رگا  اریز  دـشاب . يرود  ناـیب  ناـیب ، هجیتـن  رد  دوش و  نییبـت  تلع  اـب  لوـلعم 

روطنیمه تسا . فسکنم  هاـم  سپ  تسا  هتفرگ  رارق  دیـشروخ  هاـم و  نیب  نیمز  مییوـگیم  میتـساوخ  رگا  و  تسا ، هتفرگ  رارق  دیـشروخ 
. دنتـسه نهپ  نیاربانب  دنزیریم  دوز  تخرد  نیا  ياهگرب  و  تخیر ، دـنهاوخ  دوز  نیاربانب  تسا  نهپ  تخرد  نیا  ياهگرب  مییوگیم :

. تسا ناسکی  ود ، نیا  رد  نایب  هجو  هن  تسا و  يرود  نایب  نایب ، ود  نیا  هن  هک  دوشیم  هداد  خساپ  تسا . حیرص  رود  نیا  و 
. هلثم یف  انل  مالک  و ال  رودلا - وه  کلذ  نوکیف  نیلوهجم  نارمألا  نوکی  نأ  امإ  ولخی  هنأ ال  کلذـف  ارود  امهیف  سیل  نایبلا  نأ  امأ  ( 800)

فوسکلا نم  طسوتلا  تابثإ  لواحی  نأ  ـالإ  ارود  نکی  مل  فوسکلا ، هطیـسوتب  تبثأ  مث  باـسحب  فرعف  نهذـلا  یلإ  طّـسوتلا  قبـس  نإ  و 
لواحی نأ  الإ  ارود  نکی  مل  طسوتلا ، هطیسوتب  تبثأ  مث  سحلا  یلإ  فوسکلا  قبس  نإ  و  لوهجم . فوسکلا  نإف  طّسوتملا ، نم  تبث  يذلا 

لوألا کلذ  ال  رخآ - فوسک  یلع  لدـی  هنیعب - کلذ  ال  رخآ - طسوت  و  ام ، طسوت  یلع  لدـی  ام  فوسک  ناک  نأ  امأ  و  هاـنرکذ . اـم  ریظن 
وه و  طسوتلاب : تبثی  الوهجم و  فوسکلا  الثم  ناک  اذإ  ارود  ءایـشألا  هذـه  یف  نایبلا  نوکی  امنإ  و  رود . تملع  اـمک  كاـنه  سیلف  هنیعب -

. فوسکلاب تبثی  امنإ  لوهجم 
تروص نیا  رد  هک  دـنالوهجم  رما  ود  ره  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  تسین  يرود  ناـیب  ناـیب ، هکنیا  اـما  ( 800)

زا دیوج و  تقبس  نهذ  هب  دیشروخ  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  رگا  یلو  تسین . دروم  نیا  رد  ام  نخـس  و  دوب - دهاوخ  يرود  نایب  نایب ،
نیمز نتفرگ  رارق  دهاوخب  صخـش  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  رود  نایب  نیا  دوش ، تباث  فوسک  نآ ، قیرط  زا  سپـس  ددرگ ، مولعم  هار  نیا 

اریز دـنک ، تابثا  تسا  هدـش  تابثا  دیـشروخ  هاـم و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  طـسوت  دوخ  هک  یفوسک  نیا  قیرط  زا  ار  دیـشروخ  هاـم و  نیب 
رود نایب  نیا  زاب  دوش  تابثا  دیـشروخ  هاـم و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  نآ  طـسوت  سپـس  دوش  سح  فوسک  رگا  و  تسا . لوهجم  فوسک 

هام و نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  عون  کی  هب  فوسک  کی  هکنیا  اّما  و  دش . روکذم  هک  دنک  نانچ  دهاوخب  صخـش  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن 
هب انیع  هن  دنک - تلالد  رگید  فوسک  هب  نتفرگ - رارق  نیا  هن  رگید - دیشروخ  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  کی  و  دنک ، تلالد  دیـشروخ 
زا دـشاب و  لوهجم  فوسک  ـالثم  هک  تسا  رود »  » دراوم نیا  رد  یتروص  رد  ناـیب  و  تسین . رود »  » ینادیم هک  روطناـمه  لّوا - فوـسک 

فوسک قیرط  زا  مهنآ  دشاب و  لوهجم  دیشروخ  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  و  دوش : تابثا  دیـشروخ  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  قیرط 
. دوش تابثا 

488 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
فوسکلل ۀـلع  طسوتلا  نأ  يرت  الأ  طسوتلل . نإلا  سایق  یطعی  فوسکلا  و  فوسکلل ، مللا  ناـهرب  یطعی  طـسوتلا  نإـف  اذـه  دـعب  و  ( 801)
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؟ هّدح یف  ذخؤی  سیلف  طسوتلل  ۀلع  فوسکلا  سیل  و  فوسکلا ، دح  یف  ذخؤیف 
ّنا ناهرب  نآ  يارب  فوسک  یلو  دوشیم  بوسحم  ّمل  ناهرب  فوسک  يارب  دیـشروخ  هاـم و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  رگید ، يوس  زا  ( 801)
اّما دوـشیم ، ذـخا  نآ  ّدـح  رد  تسا و  فوـسک  تلع  دیـشروخ  هاـم و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  هک  ینادیمن  رگم   689 دوشیم . بوسحم 

690 دوشیمن ؟ ذخا  نآ  ّدح  رد  تسین و  دیشروخ  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  تلع  فوسک 
ةرات ۀیاغلا و  نم  ةرات  ةروصلا و  نم  هرات  لعافلا و  نم  ةراتف  ۀقلتخم : بابـسأ  نم  طئاسوب  ةدحاو  ۀـجیتن  یلع  نهربن  دـق  انإ  لوقن  و  ( 802)

اهب ّقلعتت  یتلا  ۀـبوطرلل  ۀـینفملا  ةرارحلا  یه  توملل و  ۀـلعافلا  ۀـلعلا  نایبب  تومی  نأ  بجی  ناسنإلا  نأ  یلع  نهربن  اـنأ  هلاـثم  رـصنعلا . نم 
ۀئیه اهمزلی  ةدام ، ءیشلل  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  و  داسفلل : ۀعوضوم  یهف  نوکلل  ۀعوضوم  ةدام  ّلک  نإف  ۀیداملا : ۀلعلا  ۀهج  نم  ةرات  و  ةایحلا .

و ۀئیهلا ؛ دوجو  جاتنإل  حلاص  ةداملا  طیـسوت  نأ  حـضاوف  ةرورـضلاب . ۀـئیهلا  کلت  اهنع  مزلی  ۀـلعاف  ۀـلع  كانه  اضیأ  ناک  و  ةرورـضلاب ، ام 
ةداملا ال نأل  رخآلا : طیسوت  ةوقلا  یف  نمضی  هدحو  ناک  امهیأ ، طّسو  اذإ  هنکل  نیعمتجم . امهطیـسوت  کلذک  و  لعافلا ؛ طیـسوت  کلذک 

امإ ةوقلاب و  امإ  اعیمج  امهعومجم  وه  ماتلا  طسوتلا  نوکیف  ةدام . یف  الإ  لعفی  ةداملا ال  تاوذ  یف  لعافلا  و  لعافب ، ـالإ  لـعفلا  یلإ  جرخت 
طـسوتل فسکنی  رمقلا  نإ  تلق  اذإ  کنأ  هلاثم  ۀـعمتجم . اهیف  ناک  نإ  و  ۀـجیتنلل ، ۀـبجوملا  ۀـلعلا  وه  کلذ  عومجم  نأـک  نوکیف  لـعفلاب ،

نوکیف ءوضلل - الباق  رتسی  طسوتملا  اذإ  فوسکلا - نم  لباقلا  ببـسلا  ةوقلا  یف  هتنّمـض  فوسکلل و  لعافلا  ببـسلا  تیطعأ  دقف  ضرألا ،
تلعج و  ءوضلا ، رمقلا  لوبق  ۀئیه  یف  ۀـلعلا  تیطعأ  نإ  و  لباقلا ، لاح  وه  هلوبق و  و  لعافلا ، لعف  وه  رتس و  نیرمألا : عامتجا  طسوتلا  مامت 

و اضیأ . لباقلا  لعافلا و  ببـسلا  هتنّمـض  نوکتف  ام ، عضو  یلع  سمـشلا  یلإ  هفیـضت  نأ  الإ  کلذ  متی  الف  لباقلا ، ببـسلا  نم  وه  هتّیرک و 
ۀلع طسوتلا  ناک  امل  رتسلا  لوبق  ول ال  و  لولعملا . بجی  مل  ـالإ  و  هیف ، لـباقلا  لـعافلا و  تنّمـض  دـقف  رمأ ، یف  ۀـیاغلا  تیطعأ  نإ  کلذـک 

ۀلعلا نوکت  ۀهجلا  هذـه  نمف  لوبقلا . نم  وحنلا  کلذـل  ۀـلع  ۀـیرکلا  تناک  امل  دـیفملا ، نم  ءوضلل  لباقلا  رثأتملا  ناکم  ول ال  و  فوسکلا .
. ۀلمجلا عومجم  وه  ادحاو  ائیش  ۀجیتنلل  ۀبجوملا 

489 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
راب و  یلعاف ، تلع  قیرط  زا  رابکی  مینکیم : هماقا  ناهرب  یفلتخم  ياهطـسوا  دـح  اـب  دـحاو  يهجیتن  کـی  يارب  یهاـگ  مییوگیم : ( 802)

ناسنا هک  بلطم  نیا  رب  ام  یهاگ  لاثم : يدام . تلع  قیرط  زا  راب  کـی  و  ییاـغ ، تلع  قیرط  زا  راـب  کـی  و  يروص ، تلع  قیرط  زا  رگید 
قلعت نآ  هب  تایح  هک  ار ، ندـب  تبوطر  هک  تسا  یترارح  زا  تراـبع  هک  مینکیم  هماـقا  ناـهرب  یلعاـف  تلع  ناـیب  اـب  دریمب  تسا  بجاو 

نیا و  دوب : دـهاوخ  مه  دـساف  دـشاب  نئاک  هک  ياهدام  ره  اریز  مینکیم : هماقا  ناهرب  يّداـم  تلع  تهج  زا  یهاـگ  و  دربیم . نیب  زا  دراد ،
تروص نیا  اجنیا  رد  نینچمه  و  تسا ، تروص  کی  مزلتسم  اترورـض  هدام  نیا  دشاب ، هتـشاد  ياهدام  يزیچ  یتقو  هک  تسا  رطاخ  نیدب 
تروص دوـجو  جاـتنا  يارب  ندـش  هداد  رارق  طـسوا  دـح  يارب  هداـم  هک  تسا  نشور  نیارباـنب  تسا . یلعاـف  تلع  کـی  مزلتـسم  اـترورض 

ندـش هداد  رارق  طـسوا  دـح  يارب  ود  ره  عوـمجم  روـطنیمه  و  تسا ، نینچمه  لـعاف  ندوـب  طـسوا  ّدـح  روـطنیمه  و  دراد ، تیحـالص 
زج هدام  اریز  تسا : نمـضتم  هوقلاب  ار  يرگید  طسوا ، دح  نآ  میهدیم ، رارق  طسوا  ّدح  ار  ود  نیا  زا  یکی  یتقو  نکل  دـنراد . تیحالص 
زا تسا  ترابع  مات  طسوا  ّدـح  نیاربانب  دـنکیمن . لمع  هداـم  رد  زج  تسا  هداـم  ياراد  هک  هچنآ  رد  لـعاف  و  دـباییمن ، تیلعف  لـعاف  اـب 

دوجو عمتجم  للع  اهنآ  رد  دـنچره  دوشیم ، بوسحم  هجیتن  يهبجوم  تلع  ود  نیا  عومجم  و  لـعفلاب ، اـی  هوقلاـب و  اـی  ود ، نیا  عومجم 
ءاطعا ار  فوسک  یلعاف  ببـس  عقاو  رد  تسا ، فسکنم  نیمز  نتفرگ  رارق  طسو  رد  رطاخ  هب  هام  هک  ییوگیم  یتقو  لاثم : دنـشاب . هتـشاد 
تـسا روـن  لـباق  هـک  ار  يزیچ  دریگیم  رارق  طـسو  رد  هـک  يزیچ  اریز  ياهدرک - ناـیب  نآ  نمــض  رد  ار  فوـسک  یلباـق  ببــس  هدرک و 

: دوشیم لصاح  رما  ود  نآ  عامتجا  زا  طسوا  دح  نیاربانب  دناشوپیم -
يورک و  دنکیم ، لوبق  ار  رون  هام  ارچ  هک  دـیدرک  نایب  ار  نیا  تلع  رگا  و  تسا ، لباق  لاح  هکنآ  لوبق  تسا و  لعاف  لعف  هک  ندـناشوپ 

، دینک هفاضا  نآ  هب  ار  دیـشروخ  اب  هلباقم  هکنیا  رگم  دوشیمن  مامت  نیا  تسا ، یلباق  ببـس  نامه  هک  دیداد  رارق  طسوا  ّدـح  ار  نآ  ندوب 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


یلعاف تلع  اعطق  دینک ، اطعا  ار  ییاغ  تلع  يزیچ  يهرابرد  رگا  روطنیمه  و  دـیاهدروآ . مهاب  ار  یلباق  یلعاف و  تلع  تروص  نیا  رد  هک 
تلع نیمز  نتفرگ  رارق  طـسو  رد  درکیمن  لوبق  ار  رتـس  هاـم  رگا  دـیآیمن . بجاو  لولعم  هنرگو  دـیاهدروآ ، نآ  هارمه  ار  یلباـق  تلع  و 

رون ندرک  لوبق  نینچنیا  تلع  دناوتیمن  ندوب  يورک  دنک ، لوبق  ار  رون  رون ، يهدننک  هدافا  زا  هک  دشابن  يزیچ  رگا  و  دشیمن . فوسک 
[. هعبرا ياهتلع   ] مامت عومجم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  دحاو  رما  هجیتن  يهبجوم  تلع  تهج  نیا  زا  نیاربانب   691 دشاب .

لعافلا طقف و  لباقلا  وأ  ةوقلاب ، لباقلا  و  لعفلاب ، طقف  لعاف  یطعی  نأ  وأ  ۀـیاغ ، نود  وأ  لباق  نود  لعاف  یطعی  نأ  بجی  هنأ  اـمأ  و  ( 803)
بجی لب  لطاب . رمأف  ماسقألا ، رئاس  و  ةوقلاب ،

490 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یلإ رـشی  مل  اـم  ءاـطعإلا  نـأل  ۀـقیقحلا : یف  ةدـحاو  ۀـلع  ةوق  یف  نوکت  اـهنأ  یطـسو  ادودـح  ةریثـکلا  بابـسألا  ءاـطعإ  لاـح  نم  ملعی  نأ 

کلذک سیل  و  دحاو ، ببـس  الإ  دحاو  بولطم  یف  طسوی  نأ  زوجی  هنأ ال  لصفلا  اذه  ببـسب  ّنظی  دق  و  ابجوم . ام  ات  نکی  مل  امهعومجم 
. انیب يذلا  وحنلا  یلع  لب  قالطإلا ، یلع 

هوقلاب لباق ، دوش و  اطعا  لعفلاب  لعاف ، طقف  ای  دوش ، اطعا  تیاغ  نودـب  ای  لـباق  نودـب  لـعاف  تسا  بجاو  هک  دوش  مهوت  رگا  اـّما  ( 803)
هکلب تسا . یلطاب  رما  مهوت  نیا  دـنوش ، اطعا  ماسقا  ریاس  ای  ددرگ و  اطعا  هوقلاب  لعاف ، دوش و  اـطعا  لـعفلاب  لـباق ، طـقف  اـی  ددرگ ، اـطعا 

ییاطعا اریز  دنادحاو : تلع  مکح  رد  تقیقح  رد  ریثک  بابـسا  نیا  هک  دوش  هتـسناد  ریثک  بابـسا  نتفرگ  رارق  طسوا  ّدـح  زا  تسا  بجاو 
بولطم يارب  تسین  زیاج  هک  تسا  هدش  نامگ  یهاگ  لصف  نیا  ببـس  هب  و  دوب . دهاوخن  بجوم  مات و  دـنکن  هراشا  اهنآ  عومجم  هب  هک 

. میدرک نایب  هک  تسا  يوحن  هب  هکلب  تسین ، نینچ  قلطم  روطهب  هکیلاح  رد  دریگ ؛ رارق  طسوا  ّدح  دحاو  ببس  زج  دحاو 
و دحاو : هجو  یف  الإ  بجاو  ریغ  اضیأ  اذه  و  هیلع ، ۀسکعنم  لولعملل  ۀـیواسم  نوکت  نأ  ۀـلاحم  بجی ال  ۀـلعلا  نأ  اضیأ  نظی  دـق  و  ( 804)

ۀعیبطل ۀلولعم  اهتیهام  یف  ربکألا  ۀعیبط  نوکت  و  اقلطم ، ربکألل  ۀـلع  طسوألا  نوکی  نأ  دـحاولا  هجولا  کلذ  و  لوألا : میلعتلا  یف  دـصق  هایإ 
ۀعیبطلا نإف  کلذ : اهیف  بجی  الف  يرخألا  هوجولا  امأ  و  ةدـحاو . هتلع  لولعملا  ناـک  اذإ  يأ  هل : ۀـلولعم  نوکت  تناـک  ثیح  نوکتف  ۀـنیعم ،

دق ةدحاو  ۀعیبط  هسفن  باحسلا  و  هیف . ران  ءوفط  وأ  باحس  یف  حیر  لثم  اهنم ، ادوجو  صخأ  ةریثک  بابسأ  نم  هّلل  نوکت  دعرلاک  ةدحاولا 
یمحلا یه  یتلا  ءاضعألا  یف  بلقلا  نم  ةرشتنملا  ةرارحلا  کلذک  و  هسفنب ؛ ءاوهلا  دربت  لثم  راخبلا و  دوعـص  لثم  ةریثک  بابـسأ  اهل  نوکی 

یه لولعملا و  تجتنأ  یطسو  ادودح  تلعج  بابسألا  هذه  يأف  وضع . لاعتشا  وأ  طلخ ، ۀنوفع  وأ  حور ، لاعتشا  امإ  بابسأ ، اهل  نوکی  دق 
. هنم صخأ 

زج تسین  بجاو  زین  نیا  اّما  دشاب ؛ سکعنم  نآ  رب  هدوب و  لولعم  يواسم  تلع  تسا  بجاو  هک  تسا  هدش  نامگ  یهاگ  نینچمه  ( 804)
ربکا ّدح  تلع  اقلطم  طسوا  ّدح  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هجو  کی  نآ  692 و  تسا : هدش  دصق  هجو  نیمه  لوا  میلعت  رد  و  هجو : کی  هب 
تلع لولعم ، هک  یتقو  ینعی  دشاب : طسوا  ّدح  لولعم  ثیح  نیا  زا  و  دـشاب ، ینّیعم  تعیبط  لولعم  شیوخ  تیهام  رد  ربکا  تعیبط  دـشاب و 

اریز تسین : بجاو  بلطم  نیا  رگید  هوجو  رد  اّما  دشاب . هتشاد  دحاو 
491 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ندش شوماخ  ربا و  رد  داب  ندوب  دـننام  دوشیم ، لصاح  دـناصخا  نآ  زا  دوجو  رظن  زا  هک  يریثک  بابـسا  زا  دـعر  دـننام  دـحاو  تعیبط 
ترارح روطنیمه  و  اوه ؛ دّربت  راخب و  دوعص  دننام  دراد  يریثک  بابـسا  یهاگ  هک  تسا  يدحاو  تعیبط  دوخهبدوخ  ربا  و  نآ . رد  شتآ 

و وضع . لاعتشا  ای  طلخ ، تنوفع  ای  حور ، لاعتشا  دننام  دراد ، فلتخم  ياهببـس  یهاگ  تسا  بت  زا  ترابع  هک  اضعا  رد  بلق  زا  رـشتنم 
693 تسا . صخا  لولعم  نآ  زا  طسوا  دح  نیا  یلو  دوشیم ، لصاح  لولعم  دریگ  رارق  طسوا  دح  بابسا  نیا  زا  کیره 

و یمحلل . جتنملا  سایقلل  ۀلع  عضوت  نأ  حلصت  الف  ام ، یمحل  لب  هلک  یمحلل  اببس  تسیل  حورلا  ۀنوخـس  نإ  لوقی  نأ  لئاقل  سیل  و  ( 805)
ناسنإلا نأ  نعن  مل  ناویح » ناسنإلا   » انلق اذإ  انإف  ام . یمح  لـب  هلک  یمحلا  اـضیأ  وه  سیل  يربکلا  یف  لومحملا  نـأل  کـلذ  هل  سیل  اـمنإ 
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. تناک ۀیناویح  يأ  تبثی  نأ  هل  ۀیناویحلا  تابثإ  یف  یفکی  و  ام . ناویح  لب  ناویح ، لک 
اهنم عون  لک  ۀطسوتملا  عاونألا  نإف  کلذک  و  قالطإلا . یلع  ۀیناویحلا  لب  تناک ، ۀیناویح  يأ  بلسی  نأ  ۀیناویحلا  بلس  یف  یفکی  سیل  و 

، نیهاربلا یف  امئاد  ۀـیواسم  نوکت  نأ  بجی  ۀـلعلا  نأ  طرتشی  نأ  بجی  ـالف  هتحت : صاخـشألا  هنود و  يذـلا  عونلا  یف  هسنج  دوجول  ببس 
ۀیواسم ال کلت  و  دحلا ، یف  لخدی  اهـضعب  بابـسألا  نأ  ملعی  نأ  بجی  لب  اناهرب . نکی  مل  ربکألا  نم  ّصخأ  طسوألا  دحلا  ناک  اذإ  یتح 

ءیشلا ۀعیبط  نأل  دحلا  یف  لخدی  صخألاف ال  معأ . تناک  امبر  و  ءیشلا ، ۀعیبط  نم  صخأ  نوکی  اهضعب  و  ۀلعاف - وأ  ةدام  تناک  ۀلاحم -
یلع دوجولا  یف  ۀفقوتم  ریغ  ۀیباحـسلا  نأ  الثم  ببـسلا . کلذ  دوجو  یلع  ۀعیبطلا  کلت  دوجو  فقوتی  یتح  وه  وه  ام  ۀهج  نم  هنّمـضتت  ال 

لب طقف ، حورلا  ۀنوخس  دجوت  نأ  یلع  دوجولا  یف  فقوتت  تسیل  اهتعیبط  ۀهج  نم  یّمحلا  اضیأ  و  ۀصاخلا . بابسألا  نم  هنیعب  ببس  دوجو 
ۀعیبط قلطمل  ابابسأ  تسیل  ۀجیتنلل - ّمللا  یطعت  اهنأ  عم  بابسأ و  اهنأ  عم  صخأ - یه  یتلا  بابسألا  تناک  اذإف  تناک . رخآ  ببس  ناک  نإ 

- رغـصألا یلإ  افاضم  اقلطم ال  ناک  اذإ  ربکألا  دـحلل  و  تاذـلاب ، ۀـجیتنلل  اللع  نوکت  بابـسألا  هذـه  و  دـحلا . یف  لخدـت  مل  ربکألا ، دـحلا 
یف یتلا  ۀنوخـسلا  لثم  ربکألا ، دـحلا  نود  طقف  ۀـجیتنلل  ۀـلع  وه  ام  للع ، یه  یتلا  یطـسولا  دودـحلا  نم  نأ  لبق  انیب  دـق  نحن  و  ضرعلاب .

ناکف ماع ، رمأ  صخأ  یه  یتلا  للعلا  هذـهل  دـجو  نإف  قالطإلا . یلع  یمحلا  دوجول  ال  ندـبلا - اذـه  یف  یمحلا  دوجول  ۀـلع  اـهنإف  حورلا 
ماعلا نیب  اهنیب و  دجوی  لازی  نأ ال  بجی  و ال  ماعلا . کلذل  اللع  صاوخلا  هذـه  تناک  هیلع ، ۀـسکعنم  لولعملا  ءیـشلل  ۀـقباطم  ۀـلع  کلذ 

. للعلا نم  ۀـتبلأ  امهنیب  ۀطـساو  ماع و ال  لولعم  ۀـصاخ و  للع  نوکتف  طسوت  الب  لوأ  اهل  وه  ماع  دـنع  فقن  لب  لاـحم . کلذـف  رخآ  ماـع 
باحسلا نأ  هلاثم :

492 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ةدشل نإف  یلاعلا ، ءاوهلا  فیثکت  ةدش  باحـسلل  ۀـقباطملا  ۀـلعلا  الثم  نوکتف  یلاعلا ، ءاوهلا  فیثکت  ةدـش  یف  اهلک  هللع  عمجت  تناک  نإ  و 
فقو ناک  نإ  و  رخآ ، ماع  ببـس  فیثکتلا  ةدـش  نیب  امهنیب و  نوکی  نأ  زوجی  و ال  دربلا . دـعاصتملا و  راخبلا  نیتلع  یلاعلا  ءاوهلا  فیثکت 

نم ناک  امف  باحـسلا . دح  یف  ةذوخأم  یلاعلا  ءاوهلل  ۀـفّثکملا  ۀـلعلا  و  کلذـل . باحـسلا  دـح  یف  ذوخأم  ریغ  راخبلا  دربلاف و  رمألا . رخآ 
. ۀسکعنم یهف  دحلا - یف  ۀلخاد  ینعأ  لاحلا - هذهب  للعلا 

رد هک  درادن  تیحالـص  نیاربانب  تسا ، یـصاخ  بت  ببـس  هکلب  تسین  بت  ره  ببـس  حور  تنوخـس  هک  دیوگب  دناوتیمن  یـسک  ( 805)
. دوش عقاو  طسوا  دح  دهد  هجیتن  ار  بت  هک  یسایق 

هک تسین  نیا  ام  دوصقم  تسا » ناویح  ناـسنا   » مییوگیم یتقو  اـم  تسا . ّصاـخ  بت  هکلب  تسین ، بت  ره  يربک  يهمّدـقم  لوصحم  اریز 
هک دـنکیم  تیافک  ناسنا  رب  تیناویح  تابثا  رد  و  تسا . یّـصاخ  ناویح  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـم  دوصقم  هکلب  تسا ، یناویح  ره  ناـسنا 

دیاب هکلب  دوش ، بلس  نآ  زا  یـصاخ  تیناویح  کی  هک  دنکیمن  تیافک  ناسنا  زا  تیناویح  بلـس  رد  اّما  دوش . تباث  وا  رب  یتیناویح  کی 
: دراد رارق  نآ  تحت  صاخشا ، عون و  هک  تسا  یسنج  دوجو  ببس  طسوتم  عاونا  زا  کیره  روطنیمه  دوش . بلس  قلطم  روطهب  تیناویح 

صخا ربکا  دـح  زا  طسوا  دـح  رگا  هکنیا  ات  دـشاب ، لولعم  اب  يواسم  نیهارب ، رد  اـمئاد  تلع  تسا  مزـال  هک  دوش  طرـش  تسین  بجاو  و 
هچ دنايواسم - راچان  هک  دنوشیم  لخاد  ّدح  رد  بابسا  زا  یضعب  یهاگ  هک  دوش  هتسناد  تسا  بجاو  هکلب  دشابن . ناهرب  ناهرب ، دشاب ،
اریز دوشیمن ، لخاد  دـح  رد  ّصخا  دنـشاب . معا  اسبهچ  دـناّصخا و  ءیـش  تعیبط  زا  بابـسا  زا  یـضعب  یهاگ  و  لعاف - هچ  دنـشاب  هدام 
الثم دشاب . ببس  نآ  دوجو  رب  فقوتم  تعیبط  نیا  دوجو  هکنیا  ات  تسین  نآ  نمضتم  تسا  هک  تسا  نانچ  هک  تهج  نآ  زا  ءیش  تعیبط 

تـسین نیا  رب  فقوتم  دوخ  تعیبـط  تهج  زا  بت  دوجو  روطنیمه  و  تسین . فقوتم  اهببـس  زا  یکی  دوجو  رب  دوخ  دوجو  رد  ندوـب  ربا 
ّصخا بابسا  هاگره  نیاربانب  دیآیم . دوجو  هب  بت  دشاب  دوجوم  مه  يرگید  تلع  رگا  هکلب  دشاب ، هتشاد  دوجو  حور  تنوخـس  طقف  هک 

و دنوشیمن . لخاد  ّدح  رد  و  دنتسین ، ربکا  دح  تعیبط  قلطم  بابـسا  دننکیم - اطعا  ار  هجیتن  ّمل  هکنیا  اب  دنابابـسا و  هکنیا  اب  دنـشاب -
ضرعلاب دوشن - هتفرگ  رظن  رد  رغصا  دح  اب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  قلطم  ربکا  ّدح  یتقو  ربکا ، دح  يارب  و  دناهجیتن : تلع  اتاذ  بابـسا ، نیا 
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تنوخـس دننام  ربکا ، دح  تلع  هن  دـناهجیتن  تلع  طقف  دـناتلع ، هک  یطـسو  دودـح  زا  یـضعب  هک  میاهدرک  نایب  البق  ام  694 و  دناتلع .
دوجو یماـع  رما  صخا ، لـلع  نیا  يارب  رگا  نیارباـنب   695 بت .» قـلطم   » دوـجو تلع  هن  تسا -، ندـب  نیا  رد  بت  دوـجو  تلع  هک  حور 

نیا دشاب ، هتشاد 
493 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مادم هک  تسین  بجاو  696 و  دوب . دـنهاوخ  ماع  رما  نآ  للع  صخا ، للع  نیا  و  دوب ، دـنهاوخ  سکعنم  نآ  اب  هدوب و  لولعم  قباطم  لـلع 
نودب الوا و  هک  یّماع  رد  دیاب  هکلب  تسا . لاحم  نیا  اریز  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يرگید  ماع  ماع 697 ، رما  نآ  نیب  صاـخ و  تلع  نآ  نیب 

. دشابن للع  زا  ياهطساو  ناشنیب  و  ماع ؛ لولعم ، نآ  دنشاب و  صاخ  للع ، نیا  دبای و  فقوت  تسا  تباث  تلع  نآ  يارب  هطساو 
ود اوه  فّثکت  نیا  دوخ  اما  ددرگیم ، ربا  قباطم  تلع  اوه  دیدش  فّثکت  و  دوشیم ، عمج  اوه  دـیدش  فّثکت  رد  ربا  ياهتلع  مامت  لاثم :

دیاب ماجنارس  دشاب  رگا  دشاب ، يرگید  ماع  ببـس  اوه  فّثکت  تلع و  ود  نیا  نیب  هک  تسین  زیاج  و  اوه . دّربت  دعاصتم و  راخب  دراد : تلع 
ذخا ربا  ّدـح  رد  تسا  یلاـع  تلع  هک  اوه » فثکت   » و دوشیمن ؛ ذـخا  ربا  ّدـح  رد  دـعاصتم » راـخب   » و اوـه » دّربـت   » نیارباـنب دـبای . فـقوت 

698 تسا . سکعنم  دشاب - دح  رد  لخاد  ینعی  دشاب - نینچ  هک  یتلع  نیاربانب  دوشیم .
یلإ نآلا  عجرنلف  ( 806  ) حاضیإلا عم  هیف  همالک  بهذم  ةاذاحم  للعلا و  طیـسوت  ینعم  یف  لوألا  ملعملا  هدروأ  ام  قیقحت  یف  عساتلا  لصفلا 

: لوقنف كوکشلا  ضرعت  الئل  لوألا  مّلعملا  مالک  هیلع  مهفی  نأ  بجی  يذلا  هجولا 

نآ 699 حیضوت  اب  هارمه  بلطم  نیا  رد  وا  بهذم  اب  يزاوم  ریس  و  هدروآ ، للع  طیسوت  ینعم  رد  لوا  مّلعم  هچنآ  قیقحت  رد  مهن  لصف 

، دنیاین شیپ  تاهبـش  قیرط  نیدب  دیاش  ات  دـیمهف ، هجو  نآ  رب  ار  لّوا  ملعم  مالک  تسا  بجاو  هک  مینکیم  حرطم  ار  یهجو  کنیا  ( 806)
: مییوگیم و 

ربکألا دحلاب  مکحی  نأ  نکمی  دق  ناک  نإ  هنإ و  لوقی : هنأک  مهفی  نأ  بجی  ( 807)
494 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لولعملا عضو  اذإ  مزلی  کلذ ال  لثم  یفف  يرخألا د ، امهادحإ ب و  نیتطساوب  ه  یلع ج ، هب  مکحی  نأ  لثم  نیببس : طسوتب  نیئیشل  دحاولا 
نوکی نأ  نم  دب  ناک ال  نإ  و  اهنیعب - ةدـحاو  عضوت  نأ  و ال  تقفتا ، تناک و  ۀـلع  ّيأ  صخأ  یه  یتلا  هللع  نم  عضوی  نأ  ادوجوم  معألا 
نوکت و  اذه ، فالخب  وه  ام  دجوی  نأ  نکمی  دق  و  ببـسب . نّیعتی  ام  نّیعتی  امنإ  لب  قفتا - فیک  ۀلع و  لک  نکل ال  و  ام ، ۀلع  تدـجو  دـق 

ۀلعلا هل  یلک  ءیـشل  بلطی  و  ۀیلک ، هتلع  ایلک و  ۀلأسملا  یف  بولطملا  نکیل  و  دحاو . لولعم  طسوتب  الإ  ةریثکلا  ءایـشألل  دجوت  هیف ال  ۀـلعلا 
اهل ماع  ءیشل  الوأ  دجوی  نکل  و  مرکلا ، عورخلا و  نیتلا و  نم  یتش  راجـشأل  دجوی  ۀبوطرلا  دومج  نأ  لثم  ایناث : هتحت  امل  ناک  نإ  و  الوأ ،

ۀّیعیبطلا اهتجوزل  تلطب  تدـمج  اذإ  و  دـمجت . هتبوطر  نإف  قرولا ، رـشتنم  رجـش  لک  وأ  قرولا ، ضیرع  ّلـک  نوکیف  قرولا - ضرع  وه  و 
سیل و  الوأ . ۀلعلا  هل  يذلا  وه  قرولا  ضرع  و  ۀلعلا ، ببـسلا و  وه  ۀبوطرلا  دومج  و  لولعملا ، ربکألا  وه  راثتنالا  نوکیف  ترثتناف . ۀکـساملا 

بجوی نوکی  امم  اذه  لثم  ناک  ام  و  اقلطم . هل  لولعم  وه  لباق  عوضوم  یف  هدوجو  بسحب  نکل  و  هتاذ ، یف  ۀبوطرلا  دومج  لولعم  راثتنالا 
لب طقف ، عوضوم  عوضوم  یف  هدوجو  یف  هل ال  ۀـلع  یه  و  اهّلک ، اهعمجی  ینعمل  لب  الوأ ، اهل  سیل  نکل  و  ةریثک ، ءایـشأ  یف  امولعم  امکح 

نوکت الأ  بجی  انهاه  للعلا  نأ  کلذ  و  اـهل . يواـسملا  مکحلا  دـح  یف  ۀـلخاد  ۀـلعلا  نوکت  نأ  بجی  اـم  هذـه  لـثم  یفف  اـقلطم ، هدوجول 
عوضوم عوضوم  یف  هدوجول  ۀلع  لب  قالطإلا ، یلع  لولعملا  ربکألا  دحلا  ۀـعیبطل  ۀـلع  سیل  لولعملا  نم  صخألا  نإف  لولعملا ، نم  صخأ 

رمأل لب  عوضوم  عوضومل  تسیل  ۀلعلا  نأ  انهاه  انضرف  دق  و  عاونألا ، ۀفلتخم  ۀلاحم  نوکت ال  تاعوضوملا  کلت  و  لبق ، نم  هانحضوأ  امک 
: عماج

. عضوم لک  یف  اسکعنم ال  نوکی  يذلا  وه  عضوملا  اذه  لثم  یف  طسوألا  و  ناهرب ، أدبم  دح  یهف  دحلا ، یف  ۀـلخاد  ۀـلعلا  هذـه  لثم  نذإف 
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تاذـلاب ۀـلع  تسیل  ۀـبوطرلا  شاشقنا  نأ  ۀـهج  نم  لاـثملا  اذـه  یف  قیاـضی  نأ  بجی  ـال  و  لوـألا ، ملعملا  لوق  مهفی  نأ  بجی  اذـه  یلعف 
، ۀلـصاولا ۀلعلا  مدعل  ۀلع  وهف  ناک  امهیأ  ۀبوطرلل  دومجلا  شاشقنالا و  امنإ  و  یعیبطلا ، لقثلا  وه  تاذلاب  ۀلعلا  امنإ  و  ضرعلاب . لب  راثتنالل ،

. قئاعلا لیزم  ینعمب  ضرعلاب - راثتنالا  و  تاذلاب ، لاصفنالا  ببس  وهف 
ود تطاسو  اب  زیچ ، ود  يارب  دحاو  ربکا  ّدـح  تسا  نکمم  دـنچره   700 تسا : هتفگ  ییوگ  هک  دوـش  هدـیمهف  نینچ  تسا  بجاو  ( 807)

؛ تسا ه » «، » ج  » هک دوش  مکح  تسا  د »  » يرگید و  ب »  » یکی هک  طسوا  ّدح  ود  طسوت  ربکا ، ّدح  نآ  رب  هکنیا  دننام : دوش ، تابثا  ببس ،
ّصخا للع  زا  یکی  مینک ، ضرف  دوجوم  ار  ّمعا 702  لولعم  هاگره  هک  تسین  مزال  يدراوم  نینچ  رد  اّما   701

495 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هچره تلع  نآ  هک  تسین  نینچ  اما  دوش ، عضو  یتّلع  دـیاب  دـنچره  مینک - عضو  ینّیعت ، تروص  هب  هن  و  یباـختنا ، تروص  هب  ار 703  نآ 

، دیآ شیپ  تیعضو  نیا  فالخ  تسا  نکمم  یهاگ   704 دباییم . نّیعت  یصاخ  ّتلع  ببس  هب  دباییم  نّیعت  هچنآ  هکلب  دشاب - دهاوخیم 
، ودره نآ ، ّتلع  بولطم و  تلاح ، نیا  رد  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ریثک  ءایـشا  يارب  دـحاو ، لولعم  قیرط  زا  زج  تلع ، نآ  رد  هک  یتیعـضو 
رد تبوطر  ندش  کشخ  هکنیا  دننام  دوشیم : تباث  دراد  رارق  یّلک  رما  نآ  تحت  هچنآ  يارب  ایناث  یّلک و  رما  يارب  الوا  تلع ، دنایلک و 
هک دوشیم - تفای  یلک  معا و  رما  يارب  الوا  تفـص  نیا  نکل  دوشیم ، تفای  روگنا  نوتیز و  ریجنا ، تخرد  لثم  تخرد  نوگانوگ  عاونا 
نآ تبوطر  دزیرب ، دوز  نآ  ياهگرب  هک  یتخرد  ره  ای  دـشاب ، نهپ  نآ  ياهگرب  هک  هچره  نیاربانب  گرب - ندوب  نهپ  زا  تسا  تراـبع 

ربکا و دح  نامه  گرب ، نتخیر  نیاربانب  دزیریم . شیاهگرب  هتفر و  نیب  زا  نآ  یعیبط  تیجوزل  دوش  کشخ  هاگره  و  دوشیم . کشخ 
گرب نتخیر  و  تسا . نآ  تلع  الوا  تلع ، هک  تسا  يزیچ  نامه  گرب  ندوب  نهپ  و  تسا ، تلع  تبوطر ، ندـش  کـشخ  تسا و  لولعم 
یمکح هک  یتـقو  تسا . نآ  لوـلعم  اـقلطم   705 لـباق ، عوضوم  رد  شدوجو  بسحهب  نکل  تسین ، تبوـطر  ندـش  کـشخ  لوـلعم  اـتاذ 

مامت هک  دوشیم  باجیا  ییانعم  يارب  الوا  هکلب  دوشیمن ، باجیا  اهنآ  يارب  الوا  مکح  نیا  نکل  دوشیم ، باجیا  ریثک  ءایـشا  يهراـبرد 
تلع هکلب  تاعوضوم ، کتکت  رد  شدوجو  رطاخ  هب  هن  اّما  تسا  انعم  نیا  تلع  تلع ، نآ  و  دـنکیم ، عمج  دوخ  رد  ار  ریثک  ءایـشا  نیا 

اجنیا رد  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  706 و  تسا . يواسم  نآ  اب  هدوب و  لخاد  مکح  دح  رد  تلع  ییاج  نینچ  رد  تسا ؛ نآ  قلطم  دوجو 
قلطم روطهب  لولعم  ربکا و  دـح  تعیبط  تلع  دـناوتیمن  تسا  لولعم  زا  ّصخا  هچنآ  اریز  دنـشابن ، ّصخا  لولعم ، زا  اهتلع  تسا  بجاو 

تاعوضوم نیا  707 و  میاهداد ، حیـضوت  البق  هک  روطنامه  دـشاب  تاعوضوم  کتکت  رد  ربکا  دـح  دوجو  تلع  دـناوتیم  هکلب  دـشاب ،
عماـج رما  تلع  هکلب  تسین  تاـعوضوم  کـتکت  تلع  تلع ، هـک  میدوـب  هدرک  ضرف  اـجنیا  رد  اـم  و  دـنافلتخم ، عوـن  رظن  زا  راـچان 

سکعنم هک  تسا  ییاج  نینچ  رد  طسوا  دـح  تسا ، ناهرب  أدـبم  ّدـح و  دوخ ، و  تسا ، دـح  رد  لـخاد  یملع  نینچ  نیارباـنب  تساـهنآ :
ندـش کـشخ  هکنیا  رب  ینبم  دوـش  هشقاـنم  لاـثم  نیا  رد  دـیابن  و  دوـش . هدـیمهف  هجو  نیا  رب  دـیاب  لوا  ملعم  نخـس  اـجره ، رد  هن  تسا ،
ندـش کشخ  تسا و  یعیبط  لقث  ناـمه  تاذـلاب  تلع  يرآ  تسا . نآ  ضرعلاـب  تلع  هکلب  تسین ، گرب  نتخیر  تاذـلاب  تلع  تبوطر 

يهدنرب نیب  زا  يانعم  هب  ینعی : تسا - گرب  نتخیر  ضرعلاب  ببـس  لاصفنا و  تاذـلاب  ببـس  نیاربانب  هلـصاو و  تلع  مدـع  تلع  تبوطر 
708 عنام .

ضراوعلا نم  هنیعب  دحاو  ءیشل  نوکی  الأ  نکمی  له  يرعش  تیلف  لیق : مث  ( 808)
496 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ۀلعلا امأ  لیق  مث  عوضوم ؟ عوضوم  یف  ال  ۀـفلتخملا - تاعوضوملل  عماجلا  ینعملا  لثم  یف  يأ  ةدـحاو - ۀـلع  لکلا  یف  ناهربلاب  ۀـبولطملا 
. نکمم وهف  ۀبیرغلا  ضارعألا  ۀمالعلاک و  سایقلا  ۀلع  امأ  و  انحـضوأ . امک  ناهرب  أدبم  ادح  نوکت  اهنأل  نکمی ، الف  رمألل  ۀیتاذلا  ۀـیقیقحلا 

ۀلعلا هذـه  لثم  نإ  لوقی  هنأکف  عوضوم . عوضومب  ۀیـصاخ  ۀـلع  ال  تاعوضوملا ، عیمج  یف  ۀـلع  یه  یتلا  ۀـلعلا  ینعی  هنأ  مهفی  نأ  نکمیف 
الإ ادحاو  ائیـش  ذخؤی  نأ  نکمی  هل ال  ۀلع  لعجی  امف  ادحاو ، ائیـش  ذـخأ  مسالا و  كرتشم  لولعملا  ناک  نإ  یتح  لولعملل ، ۀـیواسم  نوکت 
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ادـحاو ناک  نإ  و  ۀـیعون . للعل  ۀیـسنج  للعلا  تناک  ۀـیعون ، تالولعمل  اسنج  لولعملا  ناک  نإ  و  هل . اـیواسم  نوکی  یتح  مسـالا  كارتشاـب 
. کلذک ۀلعلا  تناک  ریثک ، یلإ  ۀبسنلاب 

ینعم تاذلاب ، هل  ۀلع  وه  و  هبجوی ، ام  نوکی  نأ  بجی  ائطاوتم ، ربکألا  ناک  نأ  هنإف  ربکألا . دحلا  ۀعیبط  یلع  کلذ  یف  طسوألا  ّدحلا  دجتف 
اهئازإب ینعم  اـهنع  بجی  اـم  نوکی  نأ  بجیف  مهبم ، ریغ  الـصحم  اـققحم  ینعم  ۀـلع ، یه  ثیح  نم  ۀـلعلا ، تناـک  نإ  و  اـئطاوتم . الـصحم 

. الـصحم سیل  طسوألاف  الـصحم ، ربکألا  نکی  مل  نإف  اذکه ، اذه  ناک  اذإ  و  دحاو . مساب  هیلع  لدی  ینعم  و ال  مهبم ، ریغ  الـصحم  اققحم 
اذإ و  ةدـحاو . لب  ةریثک  تسیل  لئاسملاف  اهل  ماع  ینعمل  الوأ  بولطملا  و  دـحاو ، بولطم  اهیف  ۀـفلتخم  تاعوضومب  لئاسم  تصـصخ  نإف 

یقبت لازت و  دق  هب  ۀقحلملا  تاصیـصختلا  نإف  بولطملا : ةدحول  ةدحاو  لب  ةریثک  ۀقیقحلاب  تسیلف  ۀصـصخم  یطـسو  دودـح  اهل  تذـخأ 
: هنیعب مکحلا  کلذ  یف  ماعلا  ینعملل  ۀلع  ۀلعلا 

وه امب  مکلل  الوأ  وه  امنإ  و  رخآ ، طسوأ  دح  كانه  و  ریداقملاب ، صـصخی  طسوأ و  دـح  كانه  و  ددـعلاب . صـصخی  ۀبـسنلا  لادـبإ  لثم 
و ۀلع . لوعجملا  دّیزتلا  نم  وحنلا  وه  و  نیفلتخملا ، نیملعلا  یف  نیذوخأملا  نیطسوألا  نیدحلل  كرتشملا  ءیـشلا  وه  طسوألا  دحلا  و  مک .

نأ نیطـسوألل  ضرع  کلذـکف  دـحاو ، سنجب  اصّـصخ  نإ  نیرغـصألا  نیربکـألا و  نیدـحلل  ضرع  اـمک  هنکل  مکلل ، ـالوأ  اـضیأ  کـلذ 
. اصصخ

اب هک  لـک ، رد  دوجوم  ضراوـع  ناـیم  زا  يدـحاو  زیچ  يارب  هک  تسا  نکمم  اـیآ  هک  متـسنادیم  شاـک   709 تسا : هتفگ  سپـس  ( 808)
سپس  711 تاعوضوم ؟ کتکت  رد  هن  فلتخم - تاعوضوم  عماج  ینعم  لـثم  ینعی  دشابن 710 - يدحاو  تلع  دنوشیم ، تابثا  ناهرب 
أدـبم ّدـح و  یقیقح ، تلع  میاهداد ، حیـضوت  هک  روطناـمه  اریز  دـشاب ، نینچ  تسین  نکمم  رما  کـی  یتاذ  یقیقح و  تلع  تسا ، هـتفگ 

هدـیمهف نینچ  وطـسرا ] مالک   ] يانعم تسا  نکمم  دـشاب . نینچ  تسا  نکمم  بیرغ  ضارعا  تمالع و  دـننام  سایق  تلع  اّما  تسا . ناهرب 
هتفگ وطسرا ]  ] ییوگ تاعوضوم . کتکت  هب  صوصخم  تلع  هن  تسا ، تلع  تاعوضوم  عیمج  رد  هک  تسا  یتلع  يو  دوصقم  هک  دوش 

تسا
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تلع ناونع  هب  هچنآ  دوش . ذـخا  يدـحاو  زیچ  ناونع  هب  دـشاب و  یمـسا  كرتشم  لولعم  رگا  یتح  تسا ، يواسم  لولعم  اب  یتلع  نینچ  هک 
لولعم رگا  و  دـشاب . يواـسم  نآ  اـب  هکنیا  اـت  مسا  كارتـشا  هب  رگم  دوش  ذـخا  يدـحاو  ءیـش  ناونع  هب  تسین  نکمم  دوشیم  عضو  نآ 

زین تلع  دشاب ، دحاو  ریثک  هب  تبـسن  لولعم ]  ] رگا و  دوب . دهاوخ  هیعون  للع  سنجمه  للع  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یعون  تالولعم  سنج 
، دـشاب یطاوتم  موهفم  کی  ربکا  دـح  رگا  دوب . دـهاوخ  ربکا  دـح  تعیبط  ّتلع  طسوا  دـح  يدروم  نینچ  رد  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  نینچ 
زا تلع  رگا  و  دـشاب ، یطاوتم  لصحم  ینعم  زین  تسا ، تاذـلاب  تلع  زا  ترابع  هک  دـنکیم ، باـجیا  ار  ربکا  دـح  نیا  هچنآ  تسا  بجاو 
ریغ لّصحم  قّقحم و  ینعم  زین  دـیآیم  بجاو  وا  زا  هچنآ  تسا  مزال  دـشاب ، یمهبم  ریغ  لّـصحم  قّقحم و  ینعم  تسا  تلع  هک  ثیح  نآ 
زین طسوا  دـح  دـشابن ، لّـصحم  ربکا  دـح  رگا  تسا ، نینچ  نوچ  712 و  دوشیم . تلالد  دـحاو  مسا  اـب  نآ  رب  هک  ییاـنعم  هن  دـشاب  مهبم 

يارب الوا  بولطم  و  تسا ، دـحاو  اهنآ  رد  بولطم  هک  دنـشاب  صتخم  یفلتخم  تاعوضوم  هب  یلئاسم  رگا  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  لّصحم 
ياطـسو دودـح  لئاسم  نآ  يارب  هاگره  و  دـنادحاو ، هدوبن و  ریثک  تقیقح  رد  لـئاسم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، دوجوم  اـهنآ  ماـع  ياـنعم 

یهاگ اریز  دوب : دنهاوخ  دحاو  بولطم ، تدحو  رطاخهب  هکلب  دوب  دـنهاوخن  ریثک  تقیقح  رد  یطـسو  دودـح  نیا  دوش ، ذـخا  صوصخم 
. ددع هب  صوصخم  تبسن  لیدبت  دننام  دنامیم : یقاب  تلع  انیع  مکح ، نیا  رد  ماع  ینعم  يارب  تلع  یلو  دنوریم  نیب  زا  تاصیصخت  نیا 
زا مک  يارب  الوا  طسوا  دـح  نیا  و  تسا ، يرگید  طسوا  دـح  اجنآ  رد  تسا و  ریداقم  صوصخم  هک  تسا  یطـسوا  دـح  کی  اجنیا  رد 

فلتخم ملع  ود  رد  هک  یطـسوا  دـح  ود  يارب  كرتشم  رما  زا  تسا  ترابع  طسوا  ّدـح  نیا  و  تسا . طسوا  ّدـح  تسا ، مک  هک  تهج  نآ 
هب هک  روطنامه  نکل  تسا ، مک  يارب  الوا  ندش  دایز  نیا  و  تسا . ّتلع  هک  تسا  يزیچ  ندش  دایز  وحن  کی  نیا  دـنوشیم و  ذـخا   713
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ضراع زین  طسوا  ّدـح  ود  هب  ناسنیمه  هب  دوشیم ، ضراـع  دـنوش ، هداد  صیـصخت  دـحاو  سنج  هب  رگا  رغـصا ، ّدـح  ود  ربکا و  دـح  ود 
714 دنوش . هداد  صیصخت  طسوا  دح  ود  نیا  رگا  دوشیم 

ۀهباشملا نایب  لثم  لب  هجو ، یلع  باسحلا  یف  و  هجو ، یلع  ۀـسدنهلا  یف  ذوخأملا  ۀبـسنلا  لادـبإ  نایب  لثم  نایبلا  نکی  مل  نإ  اـمأ  و  ( 809)
ادحاو نیتلأسملا  یف  ۀبولطملا  ۀهباشملا  یف  طسوألا  دحلا  نوکی  نأ  نکمی  سیلف  هجو ، یلع  لکـشلا  یف  و  هجو ، یلع  نوللا  یف  ةذوخأملا 

لکشلا یف  و  ّسح ، یف  كارتشا  وه  نوللا  یف  ۀهباشملا  ّدح  نإف  ّدحلا : یف  ۀفلاخم  و  مسالاب ، ةدحاو  امهیف  ۀهباشملا  نأل  مسالاب : الإ  هجوب 
. عالضألا بسانت  ایاوزلا و  يواست 
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ذوخأم تهباشم  نایب  لثم  هکلب  دـشابن ، یهجو  هب  باسح  رد  یهجو و  هب  هسدـنه  رد  ذوخأم  تبـسن  لیدـبت  نایب  لثم  نایب ، رگا  اّما  ( 809)

، هلاسم ود  رد  بولطم  تهباشم  رد  طسوا ، ّدح  هک  تسین  نکمم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، رگید  یهجو  هب  لکـش  رد  یهجو و  هب  گنر  رد 
: تسا فلاخم  ّدح  رظن  زا  یلو  تسا  دحاو  مسا  رظن  زا  طقف  ود  نیا  رد  تهباشم  اریز  مسا : كارتشا  هب  رگم  دشاب  دحاو 

. عالضا بسانت  ایاوز و  يواست  زا  تسا  ترابع  لکش  رد  تهباشم  ّدح  و  سح ، رد  كارتشا  زا  تسا  ترابع  گنر  رد  تهباشم  ّدح  اریز 
یف دـجوی  امک  کلذـک : طسوألا  دـحلا  ناکل  ۀبـسنلا ، یف  قافتالا  کیکـشتلاب و  نکل  مسالا و  كارتشاب  ۀـهباشملا ال  تناـک  ول  و  ( 810)

. کلذ ریغ  ةوقلا و  یبطلا و  یّحّصلا و  لثم  ۀککشم  ۀیبسن  ءایشأ  اهتابولطم  یتلا  لئاسملا 
روطنامه  715 دشاب ، نینچ  دناوتیم  طسوا  دح  دشاب ، قفتم  تبسن  رد  هدوب و  یکیکشت  هدوبن و  یمـسا  كرتشم  تهباشم  رگا  اما  ( 810)

. هریغ هوق و  یّبط و  یّحص و  دننام  تسا  نینچ  دنراد  یکیکشت  تبسن  هک  تسا  ییایشا  اهنآ  بولطم  هک  یلئاسم  رد  هک 
نوکی امنإ  هنإف  رغـصألا  دحلا  یلإ  هتبـسن  امأ  و  بابلا . اذـه  لثم  یف  ربکألا  دـحلا  یلإ  طسوألا  دـحلا  ۀبـسن  لاح  اذـه  نم  ناب  دـقف  ( 811)

. قرولا ضیرع  رجش  لک  لیقف : رغصألا  دحلا  وه  لعجف  قرولا - ضرع  لثم  الّوأ - هل  ۀلعلا  طسوألا و  دحلا  ام  ذخأ  اذإ  هیلع  اسکعنم 
ۀنیتلا و لثم  ۀتبلأ . سکعنی  نأ  بجی  مل  لوألا ، رغـصألا  دحلا  تحت  عاونألا  نم  ءیـش  لثم  رغـصأ  ادـح  لعجف  ایناث ، هل  وه  ام  ذـخأ  نإ  امأف 

. ایلک اهیلع  نوکی  قرولا  راثتنا  نإف  مرکلا ،
تروص نیا  هب  رغـصا  دح  هب  ربکا  دح  تبـسن  اّما  دـش . نشور  باب  نیا  رد  ربکا  دـح  هب  طسوا  ّدـح  تبـسن  لاح  اجنیا  زا  نیاربانب  ( 811)

هک گرب - ندوب  نهپ  دننام  دنوشیم - سکعنم  مهرب  ود  نآ  دوش ، ذخا  رغصا  ّدح  يارب  الوا  تسا  تلع  طسوا و  ّدح  هچنآ  رگا  هک  تسا 
و دوش ، ذـخا  تسا  تباث  ایناث  نآ  يارب  هچنآ  رگا  اّما  تسا . نهپ  شیاـهگرب  یتخرد  ره  دوشیم : هتفگ  دوشیم و  هداد  رارق  رغـصا  دـح 

دننام دنـشاب . سکعنم  مهرب  هک  تسین  بجاو  هتبلا  تروص  نیا  رد  دوش ، ذخا  لوا  رغـصا  دـح  تحت  عاونا  زا  يزیچ  ناونع  هب  رغـصا  دـح 
716 تسا . یلک  اهنآ  يارب  گرب  نتخیر  هک  روگنا ، تخرد  نوتیز و  تخرد 
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. كانه هیلع  انّللد  رخآ  ینعمب  ایلک  یّمسی  ناک  امنإف  لبق  نم  و  دئازلا . هیلع  لضافلا  یلکلاب  ینعأ  لیق : مث  ( 812)

میدرب راک  هب  يرگید  يانعم  هب  ار  یّلک  البق  یلو  تسا ، ندوب  معا  نامه  اجنیا  رد  یلک »  » زا دوصقم  هک  تسا : هدـش  هتفگ  سپـس  ( 812)
. دش عقاو  ثحب  دروم  دوخ  ياج  رد  هک 

نم صخأ  اهترثک  عم  یه  و  ةریثک ، للع  نوکت  نأ  زوجی  دـق  هنإ  لاقف : بهذـملا  نم  هیلإ  بهذ  اـم  حـضوأف  لوـألا  ملعملا  داـع  مث  ( 813)
و ةرارملا ، مظعف  عبرألا  تاوذ  سانلا و  یف  اّمأ  رمعلا : لوط  ۀلع  نأ  لثم  هفلتخم : تاعوضوم  یف  نکل  دحاو و  ءیشل  ۀلع  نوکت  و  لولعملا ،

یطعت یتلا  للعلا  يأ  ۀـفلتخم ، للع  نوکت  نأ  زوجی  ـالف  دـحاو  ءیـش  یف  دـحاو  ءیـشل  اـمأ  و  رخآ . ءیـش  وأ  جازملا  سبیف  ریطلا  یف  اـمأ 
. ردصلا یف  انلق  ام  وحن  یلع  مامتلاب 

: تسا هتفگ  هداد و  حیضوت  ار  هرابنیا  رد  دوخ  بهذم  هتشگرب و  لوا  ملعم  سپس  ( 813)
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: دنشاب فلتخم  تاعوضوم  رد  دحاو  ءیش  کی  تلع  هدوب و  لولعم  زا  ّصخا  ناشترثک  مغریلع  دنـشاب و  ریثک  للع ، یهاگ  تسا  زیاج 
يارب تسین  زیاج  اّما  تسا . رگید  زیچ  ای  جازم  یکـشخ  ناگدنرپ ، رد  ترارح و  مدـع  نایاپراهچ ، ناسنا و  رد  هک  رمع : لوط  تلع  دـننام 

. میتفگ لّوا  هک  يوحن  هب  دننکیم ؛ اطعا  مات  وحن  هب  هک  یللع  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  فلتخم  للع  دـحاو  ءیـش  رد  دـحاو  ءیـش  کی 
.717

الثم عوضوملا : یلع  سکعنت  اهنم ال  معأ  ۀلع  لومحملل  ناک  مث  لومحملا ، ۀـّلع  عوضوملا  یلع  سکعنا  اذإ  هنأ  لأسی  نأ  لئاسل  و  ( 814)
ءاوهلا فثاکت  ۀلع  امهدحأ  یف  و  ءاوهلا : فیثکت  نم  راخب و  نم  ناک  رخآ  باحس  و  ءاوهلا ، فیثکت  نم  درب و  نم  ناک  باحـسلا  اذه  نإ 

نأ باوجلاف  یناثلا ؟ باحسلاب  ۀیصاخلا  ۀلعلا  وه  امهیأ  و  لوألا ، باحسلاب  ۀیصاخلا  ۀلعلا  وه  امهیأف  راخبلا : فثاکت  رخآلا  یف  و  دربلا ، وه 
: هیلإ برقألا  وه  لوألاب  صاخلا 

. ءاوهلا فیثکت  وه  هیلإ و  برقألا  وه  قلطملا  باحسلاب  صاخلا  و  راخبلا . وه  هیلإ و  برقألا  یناثلاب  و  دربلا ؛ ینعأ 
زین يرگید  معا  تلع  لومحم  سپـس  دـشاب ، سکعنم  عوـضوم  رب   718 لومحم ، تلع  یتقو  هک  دـنک  لاوئـس  یـسک  تسا  نکمم  ( 814)

الثم  719 دشابن : سکعنم  عوضوم  رب  هک  دشاب  هتشاد 
500 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رد دّربت و  اوه ، فّثکت  تلع  اـهنآ  زا  یکی  رد  و  تسا : هدـش  لـصاح  اوه  فّثکت  زا  راـخب و  زا  ربا  نآ  و  اوه ، فّثکت  زا  دّربـت و  زاربا  نیا 
هک تسا  نیا  خـساپ  دراد ؟ صاـصتخا  مّود  ربا  هب  تلع  مادـک  لوا و  ربا  هب  تلع  مادـک  اـجنیا  رد  تسا : راـخب  اوه  فـّثکت  تلع  يرگید 

ینعی تسا ، بیرق  نآ  هب  هک  تسا  نامه  مّود  ربا  هب  صاخ  تلع  و  دّربت ؛ ینعی  تسا : بیرق  نآ  هب  هک  تسا  نامه  لوا  ربا  هب  صاـخ  تلع 
. تسا اوه  فّثکت  زا  ترابع  نآ  تسا و  بیرق  نآ  هب  هک  تسا  نامه  قلطم  ربا  هب  صاخ  تلع  و  راخب .

اذه ینعم  تفرع  دق  و  ۀـماعلا . ۀـلعلا  یه  ماعلا  عوضوملل  ۀـلعلا  و  ۀیـصاخلا . للعلا  یه  ۀیـصاخلا  تاعوضوملل  لعلا  نإف  ۀـلمجلاب  و  ( 815)
. للعلا یف  ماعلا  صاخلا و 

ماع صاـخ و  ینعم  ـالبق  و  تسا ؛ ماـع  تلع  ماـع ، عوضوم  تلع  دنتـسه و  صاـخ  لـلع  صاـخ ، تاـعوضوم  لـلع  یلک  روطهب  و  ( 815)
. ياهتسناد ار  للع  يهرابرد 

ۀیناثلا ۀلعلا  دوجول  ۀلع  هنأل  اهنم ، هیلإ  برقألا  وه  رغصألل  ۀلعلاف  ضعبلل ، ۀلع  اهضعب  هسکاعتم  طاسوأ  نیفرطلا  نیب  ناک  اذإ  اضیأ  و  ( 816)
. لومحملا نم  برقأ  یه  یتلا  اهل 

نم برقأ  وه  امف  ۀجیتنلل : ۀلع  وه  لوألا  نأب  هدحو ، ربکألا  ۀلع  ۀجیتنلا و  ۀلع  نیب  قرفلا  تفرع  دقف  ربکألا . نم  برقألا  یه  ربکألل  ۀلعلا  و 
ۀلع لب  اهب  قیدصتلا  ۀلع  عضوملا  اذـه  یف  ۀـجیتنلا  ۀـلعب  ینعأ  تسل  و  هدـحو . ربکألا  ۀـلع  وه  یناثلا  و  ۀـجیتنلل . ۀـلعلاب  یلوأ  وهف  رغـصألا 

. اهسفن یف  اهدوجو 
تلع اجنیا  رد  دنشاب ، سکاعتم  رگید  ضعب  رب  یـضعب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یطاسوا  رغـصا  ربکا و  دح  ود  نیب  هاگره  نینچمه  ( 816)

لومحم هب  هک  تسا  مود  تلع  دوجو  تلع  تلع ، نیمه  اریز  تسا ، برقا  رغـصا  دـح  هب  طاسوا  نآ  ناـیم  زا  هک  تسا  ناـمه  رغـصا  دـح 
هب ياهتـسناد ، ار  ربکا  دح  تلع  هجیتن و  تلع  نیب  قرف  البق  وت  و  دـشاب . برقا  ربکا  دـح  هب  هک  تسا  نامه  ربکا  دـح  تلع  و  تسا . برقا 
دح تلع  یمّود  و  دراد . تیولوا  هجیتن  هب  ندوب  تلع  يارب  نآ  تسا ، برقا  رغـصا  هب  هچنآ  نیاربانب  تسا : هجیتن  تلع  نامه  یلوا  هکنیا 

720 تسا . هجیتن  دوجو  يهسفن  یف  تلع  هکلب  تسین ، قیدصت  تلع  اجنیا  رد  هجیتن  تلع  زا  نم  دوصقم  و  تسا . ربکا 
501 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

جئاتنب ملعلا  نم  دـکآ  نوکی  نأ  بجی  ناـهربلا  ئداـبمب  ملعلا  نأ  لـبق  نم  اـّنّیب  دـق  ( 817  ) ناهربلا یف  مالکلا  ۀـمتاخ  یف  رـشاعلا  لـصفلا 
نأ امإ  ولخی  مث ال  يرخأ ؟ ةوقل  رخآ و  ءیـش  رخآلا  ملع و  امهدـحأ  وأ  ةدـحاو ، ةوقل  و  ملع ، امهالک  له  هنأ  ّکشی  نأ  ّكاشلف  ناـهربلا .
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زوجی سیل  و  انلمکتـسا ؟ یتح  هل  نطفن  انک ال  ملع و  اندنع  نوکی  فیکف  تقولا ، کلذ  ذنم  اهملعن  نحن  انقلخ و  امک  انیف  ةدوجوم  نوکت 
و انیـسن ؟ تقو  ینأ  یف  ملعن و  انک  یتم  انیـسن ، مث  ملعن  انک  نإ  و  ناهربلا ؟ نم  حـصأ  ملع  فیکف  هملعن ، ـال  یناـهرب  ملع  اندـنع  نوکی  نأ 

نیلفاغ نوکن  انأ  قحلا  نذإف  لامکتـسالا . دنع  يرخأ  ةدم  دعب  اهرکذتن  مث  لامکتـسالا  دعب  اهاسنن  لافطأ و  نحن  اهملعن و  نأ  زوجی  سیل 
ئدابملا لبق  ئدابم  یلإ  انجتحا  ناهربب ، ناک  نإ  و  ناهرب ؟ ریغب  الوهجم  لّصحن  فیکف  اهلّصحن ، اهبیصن و  انإ  مث  الوأ ، ناهربلا  ئدابم  نع 

ناوعأ ۀـنواعمب  ملعت و  الب  ام  ءایـشأ  ملعت  نأ  اهنأش  نم  ةوق  اندـنع  نوکت  نأ  الإ  صیوعلا  اذـه  لح  یلإ  لیبس  ـالف  لاـحم . اذـه  و  یلوـألا ،
هلک ناویحلا  یف  نیدوجوملا  نطابلا  سحلا  رهاظلا و  سحلا  يوق  ناوعألا  کلت  و  میلعتلا . یف  ۀنوعملا  ۀـهج  ریغ  ۀـهج  یلع  اهتنوعم  نوکت 

لکل دـجوی  امبر ال  سفنلا  یلإ  سحلا  ۀـیّدؤی  امل  ظفاحلا  نطاـبلا  سحلا  نإـف  هلک  ناویحلا  یف  دـجو  نإ  رهاـظلا و  سحلا  نإـف  هرثکأ . وأ 
مث رانلا  نم  رفت  یتلا  شارفلا  بابذـلا و  دودـلا و  یف  اهلاح  لثم  تاـبث  هلعفل  اهـضعب  یف  نکی  مل  اـمبرف  ناویح  لـکل  دـجو  نإ  وأ  ناویح ،

اهاوقب ذـخأت  تاناویحلا  و  ۀـلیوط . ةدـم  ساوحلا  نم  تذـخأ  ام  اهدـنع  یقبیف  ۀـلماکلا  تاناویحلا  اـمأ  و  اـهیلإ . عجرتف  ۀـیذؤم  اـهنأ  یـسنت 
ةروصلا هذه  ذخأت  امنا  و  سانلا . نم  اهل  نسحملا  ۀقلخ  و  اهل ، راضلا  بئذلا  ۀقلخک  هتقلخ  سوسحملا و  ةروص  امهدـحأ  نیئیـش : ۀـکاردلا 

مسقلا ال اذـه  و  نسحملا . ۀـقفاوم  بئذـلا و  ةافانم  لثم  سوسحملا  ینعم  یناثلا  و  غامدـلا . مدـقم  یف  وه  لاـیخلا و  یف  اـهنزخت  سحلاـب و 
. غامدلا رخؤم  یف  یه  و  ارکذ ، یمست  يرخأ  ةوق  یف  هنزخت  و  امه ، یّمست و  و  انل ، لقعلاک  اهل  ةزیمم  ةوقب  لب  سحلاب ، ناویحلا  هکردی 

یف و  ةروصملا ، یف  نزخی  اـم  نادـکؤی  مهولا  سحلا و  و  مهولا . ظـفحلا و  رکذـلا و  ةوق  ۀـصاخ  و  يوقأ ؛ ناـسنإلل  ۀـنطابلا  ةوـقلا  هذـه  و 
. ریرکتلاب ۀظفاحلا 

502 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ناهرب 721 رد  نخس  يهمتاخ  مهد  لصف 

هدرک و کش  یـسک  تسا  نکمم  دـشاب . رتدـکؤم  ناهرب  جـیاتن  هب  ملع  زا  ناهرب  يداـبم  هب  ملع  تسا  مزـال  هک  میدرک  ناـیب  ـالبق  ( 817)
؟ تسا يرگید  يهوق  هب  طوبرم  هک  تسا  يرگید  زیچ  یمّود  تسا و  ملع  یکی  ای  دنطوبرم ، هوق  کی  هب  دناملع و  ود  ره  نیا  ایآ  دـیوگب :

هنوگچ تروص  نیا  رد  مینادیم ، نامز  نآ  زا  ار  اهنآ  ام  و  دـنادوجوم ، ام  رد  میاهدـش  قلخ  هک  ینامز  زا  ناـهرب ] يداـبم  هب  ملع   ] اـیآ و 
ملع اـم  تسین  زیاـج  هکیلاـح  رد  میوش  لـماک  هدرک و  دـشر  هکنیا  اـت  میـشابن  هاـگآ  نآ  زا  میـشاب و  هتـشاد  یملع  اـم  هک  دراد  ناـکما 

نآ ام  رگا  و  مینادن ؟ ار  نآ  میشاب و  هتشاد  ناهرب  زا  رتحیحـص  یملع  دراد  ناکما  هنوگچ  سپ  مینادن ، ار  نآ  هک  میـشاب  هتـشاد  يایناهرب 
یعقوم مینادب و  ار  نآ  یکدوک  نارود  رد  ام  تسین  زیاج  میدرک ؟ شومارف  یک  میتسنادیم و  یک  میدرک ، شومارف  ادعب  میتسنادیم و  ار 

هب تبـسن  ادـتبا  ام  هک  تسا  نیا  قح  میروآ . دای  هب  لامکتـسا  ماگنه  هب  ار  نآ  یتدـم  زا  دـعب  مینک و  شومارف  ار  نآ  میتفای  لامکتـسا  هک 
722 مینک ؟ لیصحت  ناهرب  نودب  ار  یلوهجم  رما  میناوتیم  هنوگچ  ام  سپ  مینکیم ، لیصحت  ار  اهنآ  سپس  میراد ، تلفغ  ناهرب  يدابم 
. تسا لاحم  نیا  دـنراد و  دوجو  یلوا  يدابم  زا  لبق  هک  میتسه  جاـتحم  يايداـبم  هب  تروص  نیا  رد  مینکیم ، لیـصحت  ناـهرب  اـب  رگا  و 

کمک هب  میلعت و  نودب  يریگدای  نآ  نأش  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ياهوق  ام  رد  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  لکشم  نیا  ّلح  يارب  یهار   723
ای مامت ، رد  هک  تسا  نطاب  سح  رهاظ و  سح  ياوق  نامه  ناوعا  نیا  و  تسا . میلعت  تهج  زا  ریغ  یتهج  رد  ناشکمک  هک  دشاب  یناوعا 
هب رهاظ  سح  ياههداد  هک  ینطاب  ّسح  لاحنیا  اب  دوشیم ، تفای  تاـناویح  ماـمت  رد  دـنچره  رهاـظ  سح  تسا . دوجوم  تاـناویح  رثکا 
نآ لعف  اهنآ  زا  یضعب  رد  اسبهچ  دوش ، تفای  مه  تاناویح  مامت  رد  رگا  ای  دوشن ، تفای  تاناویح  مامت  رد  اسبهچ  دنکیم  ظفح  ار  سفن 

دناسریم و تیذا  نآ  هب  شتآ  هک  دنکیم  شومارف  سپـس  دنکیم  رارف  شتآ  زا  هک  هناورپ ، هشپ و  مرک و  دننام  دـشاب  هتـشادن  یتابث  هوق 
قیرط زا  تاناویح  دنامیم . یقاب  يدیدم  تّدم  دوشیم  ذخا  ساوح  قیرط  زا  هک  هچنآ  لماک ، تاناویح  رد  اّما  ددرگیم . زاب  نآ  يوس  هب 
ندوب ناـبرهم  تقلخ  و  گرگ ، ندوـب  ّرـضم  تقلخ  دـننام  نآ  تقلخ  سوـسحم و  تروـص  لوا  دـننکیم : ذـخا  ار  زیچ  ود  هکاّرد  ياوـق 
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دننام سوسحم  ینعم  مّود  و  دـنکیم . ظفح  تسا ، غامد  مّدـقم  رد  هک  لاـیخ ، رد  هدرک و  ذـخا  سح  اـب  ناویح  ار  تروص  نیا  و  ناـسنا ؛
هک دـنکیم  كرد  ياهّزیمم  هوق  اب  هکلب  دـنکیمن ، كرد  سح  اب  ار  مسق  نیا  ناویح  نابرهم . صخـش  تقفاوم  گرگ و  نتـشاد  تاـفانم 

و تسام ، لقع  ناسهب  هک  دوشیم  هدیمان  مهو 
503 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يهوق اصوصخم  تسا . يوق  ینطاب  يهّوق  نیا  ناسنا ، رد  تسا . غاـمد  رّخؤم  رد  هک  دـنکیم  ظـفح  هرکاذ  ماـن  هب  يرگید  يهوق  رد  ار  نآ 
. دنهدیم رارق  دیکأت  دروم  رارکت ، قیرط  زا  دراد ، رارق  هظفاح  رد  هرّوصم و  رد  هک  ار  هچنآ  مهو  سح و  مهو . هظفاح و  هرکاذ و 

ضرعلاب و اهل  ام  ةروص  لک  نع  عّزنت  فلاخملا و  هیبّشلا و  زیّمتف  ۀنطابلا  ماهوألا  هذه  علاطت  انیف  یلوألا  مولعلل  ۀینتقملا  ةّوقلا  نإ  مث  ( 818)
لـصفت و  ةرکفم ، یمـست  ةوق  ۀـنوعمب  ضعبب  اهـضعب  طئاسبلا  کلت  بکرت  مث  طئاسبلا ، روصت  ءیـش  لوأ  اهیف  ثدـحیف  تاذـلاب ؛ ام  دّرجت 

، هتنزخ ۀتملع و  طسو ، ملعت و ال  الب  هملعت  نأ  اهنأش  نم  ام  اهنم  ناک  نأ  قفتا  امف  تابیکرت : یناعملا  کلت  یف  اهل  حولتف  ضعب  نع  اهضعب 
ینعم ام  اـنلق  دـق  و  ۀـبرجتلا . لـیبس  یلع  سحلا  نم  لیـصفتلا  بیکرتلا و  مکح  دیفتـست  اـهنم  ریثک  یف  و  ءزجلا . نم  مظعأ  لـکلا  نأ  لـثم 

. ۀبرجتلا
ره زا  و  دهدیم ، زیمت  ار  فلاخم  هیبش و  هدرک و  هعلاطم  ار  ینطاب  ماهوا  نیا  دنکیم ، بسک  ار  یلّوا  مولع  ام  رد  هک  ياهوق  سپس  ( 818)

روصت دوشیم  ثداـح  هک  يزیچ  لوا  و  دـنکیم ؛ دـیرجت  تسا  تاذـلاب  هک  ار  هچنآ  هدرک و  عازتـنا  تسا  ضرعلاـب  هک  ار  هچنآ  یتروص 
و دزاـسیم ، ادـج  رگید  یـضعب  زا  ار  یـضعب  دـننکیم و  بیکرت  رگیدـمه  اـب  هرّکفم  هوق  کـمک  هب  ار  طـئاسب  نیا  سپـس  تسا ، طـئاسب 

ظفح دنادیم و  دوش ، هتـسناد  هطـساو  نودب  میلعت و  نودـب  هک  تسا  نیا  نآ  نأش  هک  ار  هچنآ  و  دوشیم : لصاح  یناعم  نیا  زا  تابیکرت 
، هبرجت لـیبس  رب  سح ، زا  ار  لیـصفت  بیکرت و  مکح  دراوـم  نیا  زا  يرایـسب  رد  و  تسا .» ءزج  زا  رتگرزب  لـک   » هکنیا دـننام  دـنکیم ،

724 میاهتفگ . ار  هبرجت  ینعم  البق  و  دنکیم . هدافتسا 
نم ئدابم  اهل  نکت  مل  نإ  یلوألا و  ئدابملا  نإف  روصتلا : وه  اهل و  اضیأ  أدبم  اننادقف  وه  ئدابملا  هذه  ملعن  انأ ال  یف  ببـسلا  نذإف  ( 819)
نأ نکمأ  تبـستکا  اذإف  مهوتلا . لیختلا و  سحلاب و  بستکتف  روصتلا  ۀهج  نم  اهئدابم  امأ  و  روصتلا . ۀهج  نم  ئدابم  اهلف  قیدـصتلا  ۀـهج 
اذـه و  تاذـلاب . اهلقعن  رّوصتلا  اذـه  دـعب  و  ۀلـصفم . ۀـبکرم و  یه  ثیح  نم  رّوصتف  قیدـصتلا  دروم  اهنیب  لیـصفتلا  اـهیف و  بیکّرتلا  دروی 

. اهئدابم دحأ  روصتلا 
زا دنچره  یلّوا  يدابم  میتشادـن : تسا  رّوصت  هک  ار  نآ  أدـبم  هک  تسا  نیا  میتسنادیمن  البق  ار  يدابم  نیا  ام  هکنیا  لیلد  نیاربانب  ( 819)

رّوصت تهج  زا  یلو  دنرادن  يدابم  قیدصت  تهج 
504 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ناکما دـنوش  بسک  تاروصت  نیا  یتقو  و  دوشیم . بسک  مهوت  لیخت و  سح و  طسوت  روصت  تهج  زا  اـهنآ  يداـبم  و  دـنراد ؛ يداـبم 
دعب و  دنوش . روصت  دنالصفم  بکرم و  هک  ثیح  نآ  زا  دوش و  عقاو  قیدصت  هاگیاج  رد  اهنآ  نیب  لیـصفت  و  اهنآ ، رد  بیکرت  هک  دراد 

. تسا يدابم  زا  یکی  روصت  نیا  و  مینکیم . لقعت  تاذلاب  ار  نآ  ام  هک  تسا  روصت  نیا  زا 
نوکیف ةررکتم . ۀهباشتم  تاظوفحمب  دقعنت - لب  دکأتت - ۀبرجتلا  کلذک  ةررکتم ، ۀـهباشتم  تاسوسحمب  دّـکأتی  ظفحلا  نأ  امک  و  ( 820)

نوکن و  میلعتلا . مّلعتلا و  هجو  ریغ  هجوب  اهؤانتقا  نوکیف  ناهرب ، الب  اهب  قیدصملا  تاّیلکلا  ةروصتملا و  تایلکلا  صنتقن  نأ  انل  هجولا  اذهب 
روکذملا و وحنلا  یلع  اهطئاسب  لیختلا  سحلا و  نم  انم  دحاولا  دافتـسا  املف  انلابب . رطخت  مل  انل و  حلت  مل  اهطئاسب  نأل  امیدـق  اهانلهج  امنإ 

. دعتسملا هنع  لصفنی  يذلا ال  یهلإلا  ضیفلاب  الصتم  ناک  اذإ  اهتاذل  اهب  انقیدصت  ببس  کلذ  ناک  اهفیلأت ، هل  حال 
ار رّرکم  هباـشتم  تاـظوفحم  هبرجت ، ناـس  نیمه  هب  دوـشیم ، دـیکأت  رّرکم  هباـشتم  تاـسوسحم  اـب  ندرک  ظـفح  هک  روطناـمه  و  ( 820)
مینکیم و صانتقا  ناهرب  نودب  ار  هدش  قیدصت  تاّیلک  هدـش و  روصت  تایلک  ام  هک  تسا  هجو  نیا  هب  و  دـنکیم . دـقعنم - هکلب  دـیکأت -
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هب ام  رد  طـئاسب  نیا  هکنیا  رطاـخ  هب  میاهدوب  لـهاج  تاـیلک  نیا  هب  تبـسن  هتـشذگ  رد  تسا . مّلعت  میلعت و  هجو  زا  ریغ  نآ  صاـنتقا  هتبلا 
هدرک و هدافتـسا  روکذم  وحن  هب  ار  طئاسب  نیا  لیخت  سح و  قیرط  زا  ام  زا  یکی  یتقو  و  دندوب . هدرکن  روطخ  ام  نهذ  هب  هدـماین و  دوجو 

ببس  725 دـشاب ، لّصتم  دوشیمن  ادـج  نآ  زا  ّدعتـسم  صخـش  هک  یهلا  ضیف  هب  لقع  هاگره  رما ، نیا  دـش ، رهاـظ  يو  رب  اـهنآ  فیلأـت 
. مینکیم قیدصت  ار  نآ  دوخ  هب  دوخ  ام  هک  دوشیم 

نم تابـستکملا  نوکتف  قیدصتلا . یـضتقی  طئاسبلا ال  فیلأت  سفن  ناک  اذإ  طسوب  امإ  ۀبرجتلا و  نم  امإ  دافتـستف  مولعلا  رئاس  امأ  و  ( 821)
وه و  نیببسلا : دحأ  اهقبس  اهسفنب  ۀنیبلا  لئاوألا  ۀبرجتلا و  طسولا و  مدع  نهذلل و  طئاسبلا  حول  مدع  امه  و  لهجلا - اببـس  اهقبـس  دق  مولعلا 

. لوألا
بـسک طسوا  ّدـح  قیرط  زا  اـی  هبرجت  قیرط  زا  اـی  دـنکن ، ءاـضتقا  ار  قیدـصت  دوخهبدوخ  طـئاسب  فیلأـت  هاـگره  مولع ، ریاـس  اـما  ( 821)

ود هب  قوبسم  یباستکا  مولع  نیاربانب   726 دنوشیم .
505 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یکی هب  دنانّیب ، دوخهبدوخ  هک  لئاوا ، مولع  یلو  هبرجت ؛ طسوا و  دح  مدع  و  نهذ ، رد  طئاسب  ندش  رهاظ  مدع  زا  دنترابع  هک  دـنالهج -
. لوا لهج  دناقوبسم : لهج  ود  نآ  زا 

دحاو تبثف  ۀمیزه  تعقو  اذإ  هنإف  برحلا ، یف  ّفصلا  عامتجا  لاحب  سفنلا  یف  یلکلا  ةروص  عامتجا  لاح  لوألا  ملعملا  هبـش  دق  و  ( 822)
و الیلق . الیلق  مظتنی  فصلا  نوکیف  ایناث ، فصلا  مظتنا  دوعی ، دحاو  دحاو  لعجف  رمألا  لصتا  ثلاث و  امهالت  مث  هعم ، فقو  رخآ و  هدـصقف 

ۀیلکلا ةروصلا  سفنلا  اهنم  تبـستکا  تعمتجا  اذإ  ۀسوسحم  داحآ  نع  الیلق  الیلق  سفنلا  یف  مسترت  ۀیلقعلا  ۀیلکلا  ةروصلا  ملعلا و  کلذک 
. ناسنإب سحی  دقف  طارقسب  سحی  يذلا  نإق  یّلکلا ، ام  هجوب  سحی  دقف  یئزجلا  سحی  يذلا  نأل  اضیأ  کلذ  و  اهتفذق . مث 

هرّشقی و لقعلا  نإ  مث  حارص . ناسنإ  ضراوعب ال  طلاخم  رشتنم  ناسنإ  هنأ  الإ  اناسنإ : طارقـس و  سفنلا  یلإ  يّدؤی  هنإف  هّیدؤی ؛ ام  کلذک  و 
ناکل ام ، هجوب  ناسنإلا  كردأ  نکی  مل  سحلا  نأ  ول  و  نوطالفا . طارقس  هب  قرافی  يذلا ال  درجملا  ناسنإلا  هل  یقبیف  ضراوعلا  هنع  طیمی 

نإ و  مهولا . لب  کلذ ؛ زیمی  اضیأ  سحلا  و ال  لقع . نکی  مل  ام  رخآلا  عونلا  دحاولا و  عونلا  صاخشأ  نیب  زیمی  ناویحلا ال  یف  انیف و  مهولا 
. رخآ ائیش  زیّیمی  لقعلا  ائیش و  ّزییمی  امنإ  مهولا  ناک 

تـسکش یهورگ  یتـقو  تـسا ، هدرک  هیبـشت  گـنج  رد  رکــشل  فـص  عاـمتجا  هـب  ار  سفن  رد  یّلک  تروـص  عاـمتجا  لوا  مـلعم  ( 822)
قحلم اهنآ  هب  یمّوس  سپـس  و  دتـسیایم ، وا  رانک  رد  هدرک و  دـصق  ار  وا  يرگید  دـنامیم و  ياج  رب  تباث  اـهنآ  زا  یکی  دـنروخیم و 

ملع ناسنیمه  هب  دوشیم . مظنم  شاویشاوی  هرابود و  فص  نیاربانب  ددرگیم ؛ مّظنم  هرابود  فص  دـندرگیم ، زاب  یکییکی  دوشیم و 
سفن دـنوشیم ، عمج  سوسحم  داحآ  نیا  یتقو  هک  دوشیم ؛ مسترم  سفن  رد  سوسحم ، داحآ  قیرط  زا  مارآمارآ  یلقع  یلک  تروص  و 

هب عقاو  رد  دنکیم  سح  ار  یئزج  هک  یـسک  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  و  دـنکیم . اهر  ار  اهنآ  هدرک و  بسک  ار  یّلک  تروص  اهنآ  زا 
هب سفن  رد  ناسنا  طارقس و  و  دنکیم . سح  مه  ار  ناسنا  عقاو  رد  دنکیم  سح  ار  طارقس  هک  یـسک  دنکیم ، سح  مه  ار  یلک  یهجو 

هدرک و ریـشقت  ار  نآ  لـقع  سپـس  تسین . صلاـخ  ناـسنا  و  تسا ، طولخم  ضراوـع  اـب  رـشتنم و  ناـسنا ، نآ  هکنیا  زج  دـیآیم : دوـجو 
، سح رگا  دنامیم . یقاب  دنرادن  قرف  نوطالفا  طارقـس و  نآ  رد  هک  يدرجم  ناسنا  لقع ، يارب  هاگنآ  دنکیم و  ادـج  نآ  زا  ار  ضراوع 
ار نآ  ات  دادیمن  زییمت  رگید  عون  زا  ار  دحاو  عون  صاخـشا  ناویح  مه  وام و  مه  تروص و  نیا  رد  درکیمن  كرد  هجو  چیه  هب  ار  ناسنا 

زیمت ار  یـصوصخم  ياهزیچ  مادکره  لقع  مه و  دـنچره و  دـهدیم . زییمت  مه  هکلب و  دـهدیمن ، زییمت  ار  رما  نیا  زین  سح  دـنک ؛ لقعت 
. دنهدیم

506 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
كاردإ یف  یعیبطلا  ذـخأملا  اذـه  و  رخآ . ایلک  ینعم  امهب  تداطـصا  رخآ و  یلإ  هنمـض  اـیلک  ینعم  ةوقلا  هذـه  تداطـصا  اـملک  و  ( 823)
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فرش لئالد  نم  اذه  و  بیکرتلا . وه  و  دودحلا - صانتقا  یف  لوألا  ملعملا  وعدی  هیلإ  يذلا  یعانصلا  ذخأملاب  هیبش  یلوألا ، رومألل  سفنلا 
ةوق و  ۀـلقاع ، ةوق  و  رظنلاب ، تالوهجملا  بستکت  اهب  ۀـمالع  ةوق  سفنلل  نإ  لوقن : انإف  هذـه ؟ سفنلا  يوق  نم  ةوق  ّيأ  رظننلف  لیق  بیکّرتلا .

و اهب ، دتعی  ۀمّهوتملا ال  ةرّکفتملا و  ّۀناظلا و  مث  هذه . ریغ  ۀکارد  ةوق  ۀنطابلا  يوقلا  یف  انل  ضرعی  و ال  ۀمهوتم . ةوق  و  ةرکفم ، ةوق  و  ۀـناظ ،
، ناهربلاب بستکی  سیل  ناهربلا  أدـبم  نأ  امک  هنأل  اذـهل ، ۀـحلاص  ملعلا  ةوق  ـال  و  ملعلا . ةوق  یلع  مدـقتت  یتح  اـمئاد ، قداـص  اـهمکح  ـال 

وه و  اـنیف ، لوبجملا  يرظنلا  لـقعلا  ةوق  یه  ةوقلا  هذـهف  لـقعلا . ـالإ  اذـهل  حلـصت  ةوق  قبت  مل  و  ملعلا . ةوقب  لاـنی  ـال  ملعلا  أدـبم  کلذـکف 
. حیحصلا يرطفلا  دادعتسالا 

تسدب ار  یمّوس  یلک  ینعم  هدرک و  همیمـض  يرگید  یلک  ینعم  هب  ار  نآ  دروآ ، تسدب  ار  یلک  ینعم  کی  هوق 727  نیا  یتقو  و  ( 823)
نآ هب  دودح  صانتقا  رد  لوا  ملعم  هک  تسا  يایعانص  ذخأم  هیبش  یلوا ، روما  يارب  كاردا  يارب  سفن  رد  یعیبط  ذخأم  نیا  و  دروآیم .

نیمه سفن  ياوق  زا  کی  مادک  تسا  هدش  هتفگ  تسا . بیکرت  تفارـش  لیالد  زا  نیا  و  تسا . بیکرت  زا  ترابع  نآ  و  دـنکیم - توعد 
يهوق ياراد  سفن  زین  دـنوشیم ؛ بسک  رظن  قیرط  زا  تـالوهجم  نآ  طـسوت  هک  هماـّلع  تسا  ياهوق  ياراد  سفن  مییوـگیم : تسا ؟ هوـق 

هرّکفم و هناـظ و  هوق  دروم  رد  میرادـن . غارـس  اـهنیا  زا  ریغ  يرگید  يهوق  ینطاـب  ياوـق  رد  اـم  و  تسا . همّهوـتم  هرّکفم و  هناّـظ ، هلقاـع ،
رما نیا  يارب  زین  ملع  هوق  دنـشاب . مّدـقم  ملع  يهوق  رب  هکنیا  ات  درک ، انتعا  اهنآ  هب  ناوتیمن  تسین  قداص  امئاد  ناشمکح  نوچ  همّهوتم 

و دوشیمن ؛ لصاح  ملع  يهوق  اب  زین  ملع  أدـبم  ناسنیمه  هب  دوشیمن ، بسک  ناهرب  اب  ناهرب  أدـبم  هک  روطنامه  اریز  درادـن ، تیحالص 
یّلبج هک  تسا  يرظن  لقع  يهوق  نامه  هوق ، نیا  نیارباـنب  دـشاب . هتـشاد  ار  رما  نیا  تیحالـص  هک  دـنامیمن  یقاـب  لـقع  زج  ياهوق  چـیه 

. حیحص يرطف  دادعتسا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسام و 
«. سفنلا باتک   » یف ناف  رعیس  و  ۀکلملاب . لقعلا  وهف  ملعلا  لوبقل  أدبملا  امأ  و  ( 824)

: ۀنیعملا يوقلا  تیوقف  غامدلا ، جازم  لدتعا  اذإ  لوألا  اهلعف  لعفت  امنإ  ۀلقاعلا  ةوقلا  هذه  و 
. لقعلا تالآ  تّمتف  ةرکفلا  مهولا و  رکذلا و  لایخلا و  ینعأ 

یهاوخ ار  نآ  سفن » باتک   » رد يدوزب  هک  تسا ، هکلملاب  لقع  ملع ، لوبق  أدبم  اما  ( 824)
507 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مهو و هرکاذ و  لاـیخ و  ینعی  یکمک ، ياوق  هدوب و  لدـتعم  غاـمد  جازم  هک  دـهدیم  ماـجنا  یناـمز  ار  دوخ  لـعف  هلقاـع  يهوـق  تخاـنش .
. دشاب لماک  لقع  تالآ  هدوب و  يوق  هرکفم ،

نحن و  ۀـیناهربلا . عضاوملا  هنم  تبّقعت  اذإ  ناهربلا  یف  ادـج  عفاـن  لدـجلا  یف  يذـلا  نفلا  یف  ۀـنیعملا  عضاوملا  یف  رظنلا  نأ  ملعا  و  ( 825)
. هیلع انّللد  یناهرب  عضوم  عضو  اذإف  کل . انه  ام  یلإ  انهاه  نم  لقتنن 

هب اجنیا  زا  اـم  و  تسا . دـنمدوس  اّدـج  دوش ، بیقعت  عضاوم  نآ  رد  یناـهرب  هاـگره  لدـج ،»  » ّنف عضاوم  رد  ندرک  رظن  هک  نادـب  ( 825)
. داد میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  دمآ  شیپ  یناهرب  عضوم  هاگره  اجنآ  رد  میوشیم . لقتنم  لدج » »

. دمحلا سماخلا و هللا  نفلا  وه  و  افشلا : باتک  نم  ناهربلا  مت  ( 826)
. تسار دنوادخ  رم  ساپس  و  دوب ؛ مجنپ  ّنف  نآ  و  افش ،»  » باتک ناهرب »  » دش مامت  ( 826)

509 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اهتشاددای

ملع دروم  رد  افرـص  درادن و  راکورـس  یباستکا  ریغ  ملع  اب  قطنم  هک  تسا  نشور  هتبلا  (- 1  ) 510 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
. دنکیم ثحب  نآ  تفایرد  حیحص  شور  یباستکا و 
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. دوشیم مه  ءارقتسا »  » و لیثمت »  » رد دوجوم  ياهسایق  لماش  اجنیا  رد  سایق »  » حالطصا (- 2)
لـصاح مسر  هار  زا  طـقف  تارّوصت  زا  یخرب  اریز  دوشیم ، مسر  ّدـح و  لـماش  هک  تسا  نآ  ّماـع  ینعم  اـجنیا  رد  ّدـح »  » زا روظنم  (- 3)

. دنوشیم
. مجنپ لصف  لوا  باتک  لدج ، وطسرا ، ر ك : (- 4)

(5)
فده نیا  دزومآیم و  ار  حیحـص  يهشیدنا  شور  قطنم  تسا ؛ قطنم  دوخ  زا  یلـصا  فده  نامه  ناهرب »  » باتک زا  یلـصا  فدـه  (- 5)
باتک نیودـت  زا  فدـه  تسا . ناهرب »  » ثحب تامدـقم  يهلزنم  هب  عقاو  رد  یقطنم  ثحابم  ریاس  دوشیم و  نیمأت  ناهرب » باتک   » رد اـهنت 
روما يهرابرد  یمامت  مات و  قیدـصت  رّوصت و  میناوتب  هک  ياهنوگهب  تسا  تاقیدـصت  تارّوصت و  يهرابرد  ندیـشیدنا  تیفیک  نایب  ناهرب 

. میروآ تسد  هب  عقاو 
ندروآ تسد  هب  لماک و 2 - ماـت و  ّدـح  بسک  يهوحن  ندروآ  تسد  هب  - 1 مینکیم : لابند  ار  فدـه  ود  ناهرب »  » باتک رد  ام  نیارباـنب 

مات و تارّوصت  دوشیم : ثحب  یـساسا  بلطم  ود  يهرابرد  ناهرب » باـتک   » رد رگید  تراـبع  هب  تاـسایق ؛ زا  ینیقی  جـیاتن  بسک  يهوحن 
نانادقطنم زا  یـضعب  هچنانچ  تسا ، بساـنم  سپ  دـهدیم . لیکـشت  ار  ناـهرب »  » ثحب یمّود  و  ّدـح »  » ثحب یلّوا  هک  ینیقی ، تاقیدـصت 

رّوصت الب  قیدصت  دنتـسه و  تاقیدصت  يدابم  زا  تارّوصت  هک  اجنآ  زا  اّما  میراذگب ؛ ناهرب » ّدـح و  باتک   » ار باتک  نیا  مسا  دـناهدرک ،
نیا يهیمـست  اذـل  میوش ، لیان  لماک  مات و  رّوصت  هب  ادـتبا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ینیقی  قیدـصت  هب  ندیـسر  رگید  يوس  زا  و  تسا ، لاحم 

. تسا ّدح » ناهرب و  باتک  ، » نآ تقیقح  رد  دنچره  تسین ، هجویب  ناهرب » باتک   » هب باتک 
رب قطنم  ياهثحب  رگید  نوچ  هک  تسا ؛ سمخ  تاّیلک  تالوقم و  یجوغاـسیا ، هب  طوبرم  ثحاـبم  طـیاسب »  » زا دوصقم  اـجنیا  رد  (- 6)

. دنوش ماجنا  يرگید  ثحب  ره  زا  لبق  دیاب  اهثحب  نیا  نیاربانب  دنتسه ، ینتبم  اهنآ 
- سایق قلطم  ثحب  زا  دعب  دیاب  تاسایق  نیا  هک  تسا ، سمخ  تاعانص  رد  لامعتسا  دروم  تاسایق  عاونا  ّصاخ ، تاسایق  زا  دوصقم  (- 7)

. دنوش عقاو  ثحب  دروم  دنکیم - ثحب  اهسایق  كرتشم  صیاصخ  زا  هک 
. تسا لدج  رعش و  هباطخ ، دوصقم  (- 8)

. تسا هطلاغم »  » دوصقم (- 9)
. تسا رعش » ، » دننکیم لّیخت  هک  هچنآ  زا  روظنم  و  تسا ، هباطخ »  » نف دوصقم  (- 10)

هیبش ندوب ، صاخ  ّماع و  رظن  زا  ّداوم ، نیب  تبـسن  ّداوم و  ظاحل  زا  ناهرب  اب  لدج  يهطبار  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  زا  دوصقم  (- 11)
رب دوب - ّماع  یناهرب  سایق  زا  هک  ار - قلطم  ساـیق  ثحب  ساـیق ، ثحب  رد  هک  روطناـمه  و  تسا ؛ یناـهرب  ساـیق  اـب  قلطم  ساـیق  يهطبار 

. تشاد مّدقم  ناهرب  ثحب  رب  ار  لدج  ثحب  ناوتیم  لیلد  نیمه  هب  میتشاد ، مّدقم  یناهرب  سایق  ثحب 
. میداد رارق  ثحب  دروم  ( 11  ) يهرامش تشاددای  رد  هک  تسا ؛ صاخ  ماع و  تبسن  روظنم  (- 12)

. تسا هناگجنپ  ياهتعانص  ياهباتک  ریاس  نیب  رد  ناهرب » باتک   » يهبترم نییعت  لصف  نیا  زا  فده  (- 13)
511 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اب درادـن ؛ فّقوت  يرگید  رب  یکی  میلعت  رظن  زا  دـنوش ، میلعت  یـصاخ  بیترت  اب  دـیاب  هک  قطنم  فلتخم  باوبا  فالخرب  سمخ ، تاعانص 
نیا تهج  نآ  تشاد و  مّدـقم  رعـش  هباطخ و  هطلاغم ، لدـج ، يهناگراهچ : تاعانـص  رگید  هب  ناوتیم  تهج  کی  زا  ار  ناهرب »  » لاحنیا
لدج روکذم ، يهناگراهچ  تاعانص  نایم  زا  یسک  تسا  نکمم  لاحنیا  اب  دوشیم . نیمأت  تعانص  نیا  رد  قطنم  یلـصا  فده  هک  تسا 
ّداوم هک  تسا  نیا  دراد  تهج  نیا  رب  یلع  وـب  هک  یهیجوـت  تسین ! هجویب  نادـنچ  یلع  وـب  رظن  زا  راـک  نیا  و  دراد ؛ مّدـقم  ناـهرب  رب  ار 

روطنیا ّداوم  نیا  و  تاروهـشم ،)  ) تسا ناگمه  لوبق  یلدج  داوم  شریذپ  كالم  دنراد : صوصخ  مومع و  يهطبار  ناهرب  داوم  اب  لدـج 
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تاقوا زا  یـضعب  رد  یّتح  دنـشاب و  هتـشاد  ناهرب  هدوب و  حیحـص  لدج  ّداوم  زا  یـضعب  اسبهچ  دنـشاب ، لطاب  هسفن  ّدح  یف  همه  هک  تسین 
هکلب دنتـسین  یهیدب  یلو  دنتـسه  ینیقی  هک  ایاضق  یـضعب  و  تسا ، زین  روهـشم  الومعم  دشاب ، یهیدب  هک  ياهیـضق  ره  اریز  دنـشاب . یهیدب 

ناوتیم رگید ، ترابع  هب  دنوشیم . مه  یناهرب  تامّدقم  لماش  یلدـج  تامدـقم  نیاربانب  دنـشاب ؛ روهـشم  تسا  نکمم  زاب  دـنراد  ناهرب 
تهج زا  لدـج  رد  یتامدـقم  نینچ  داد : رارق  هدافتـسا  دروـم  مه  ناـهرب  رد  دنتـسه  هدافتـسا  دروـم  لدـج  رد  هک  ار  یتامّدـقم  زا  یـضعب 

تامّدقم نوچ  ظاحل  نیا  زا  دنیآیم . راک  هب  ناشندوب  ینیقی  ای  تهادـب  تهج  زا  ناهرب  رد  دـنریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناشترهش 
. تشاد مّدقم  ناهرب  میلعت  رب  ار  لدج  میلعت  دیاب  دنتسه  یناهرب  تامّدقم  زا  ّمعا  یلدج 

سایق مّدقت  هجو  اب  ناهرب  رب  لدج  مدقت  يهسیاقم  ناهرب و  رب  لدج  مّدقت  هجو  نتسناد  حیحص  بلطم و  نیا  نایب  زا  سپ  یلع  وب  دوخ  اّما 
سایق ینعی :  ) ّصاخ یناهرب ، سایق  قلطم و  سایق  دروم  رد  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نآ  دنکیم . لاکـشا  نایب  نیا  رب  یناهرب ، سایق  رب  قلطم 

ره هک  تسین  نینچ  اریز  درادـن . دوجو  ياهطبار  نینچ  ناهرب  لدـج و  نیب  اـّما  تسا ؛ دوجوم  قلطم ) ساـیق  ینعی :  ) ماـع نطب  رد  یناـهرب )
. تسین قداص  لدج  ناهرب و  يهرابرد  یناهرب ، سایق  قلطم و  سایق  نیب  تبسن  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب . لدج  یناهرب 

یهجو تسا ، دوجوم  ناهرب  داوم  هب  تبـسن  لدـج  ّداوم  رد  هک  ار  ّتیمومع  زا  هزادـنا  نامه  یلو  دریذـپیم  ار  لاکـشا  نیا  یلع  وب  خـیش 
دوب ماع  یناهرب  ياهثحب  هب  تبـسن  یلدج  ياهثحب  هک  دوب  يروط  رگا  اّما  دنکیم . یقّلت  ناهرب  ثحب  رب  لدج  ثحب  میدقت  رب  حیحص 

ناهرب ثحب  رب  لدـج  ثحب  هک  تشاد  ترورـض  امتح  تروص  نآ  رد  دوب ، یناهرب  سایق  اب  قلطم  ساـیق  يهطبار  لـثم  ود  نیا  يهطبار  و 
. تسا هدش  هتشون  وطسرا  رخاوالا » اقیطولونا   » لوا يهلاقم  زا  لوا  لصف  تازاوم  هب  عقاو  رد  ءافش  ناهرب  زا  لصف  نیا  (- 14 . ) دشاب مّدقم 

. دنوشیم لیکشت  بولطم  جاتنا  يارب  هک  تسا  سایق  تامّدقم  دوصقم  (- 15)
مّلعت هکلب  تسا ، قوبـسم  یملع  هب  هک  تسین  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و  طقف  هک  دـنکیم  ناشن  رطاخ  فارگاراـپ  نیا  رد  خیـش  (- 16)

. مینکیم ثحب  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و  يهرابرد  طقف  العف  اجنیا  رد  ام  اهتنم  تسا ، ملع  کی  هب  قوبسم  مه  یلمع  تاعانص 
هفاـضا نآ  هب  مّود  يهمدـقم  دـنکیم و  روـطخ  نهذ  هب  همدـقم  کـی  یـسدح  مـّلعت  مـیلعت و  زا  یعوـن  رد  هـک  تـسا  نـیا  روـظنم  (- 17)

و دوشیم ، هفاضا  نآ  هب  ربکا  دح  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رغـصا  دح  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  هک  ياهمدـقم  تسا  نکمم  لاح  ددرگیم ،
. دوشیم هفاضا  نآ  هب  رغصا  دح  دشاب ، ربکا  دح  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  هک  ياهمدقم  رگا 

ار بلطم  هتخادرپ و  رّکفت  هب  شدوـخ  مّلعتم  رگا  تسا : نـینچ  فارگاراـپ  نـیا  ینعم  (- 18  ) 512 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
میلعت هک  تسا  هبترم  نیا  رد  دمهفب ، ار  بلطم  دعب  دنک و  لاؤس  مّلعم  زا  هرابود  رگا  اّما  دـنمانیم ؛ يرکف  میلعت  ار  میلعت  عون  نیا  دـمهفب ،

. دوشیم لصاح  یمهف 
. تسا یمهف  مّلعت  میلعت و  دوصقم  (- 19)

. تسا يرکف  یسدح و  مّلعت  میلعت و  دوصقم  (- 20)
ثودـح اجنیا  رد  تسا ؛» ثداح  ّریغتم  ره  : » مییوگیم هکنیا  دـننام  مینکیم ، لمح  نآ  موزلم  رب  ار  مزال  موهفم  کی  اـم  یهاـگ  (- 21)

مزال هب  ملع  تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  مینکیمن  لمح  نآ  رب  ار  مزال  مییوگیم و  ار  موزلم  طقف  یهاگ  اّما  تسا ؛ ّریغت  يهمزـال 
. تسا جردنم  موزلم  هب  ملع  رد 

: يهیضق رگید  ترابع  هب  داد . رارق  دیاب  ربکا  دح  ار  فلا »  » قادصم طسوا و  دح  ار  ب »  » قادصم لاثم  نیا  رد  (- 22)
. تسا ثداح  ّریغتم  ره  دننام : درک ، ضرف  يربک  دیاب  ار  تسا » فلا » « » ب  » ره »

نآ هب  ار  میتفگ - نخس  نآ  زا  تشاددای 22  رد  هک  يربک - يهیضق  و  مینک ، ضرف  يرغص  ار  تسا » ّریغتم  مسج  ره   » يهیـضق رگا  (- 23)
موهفم رد  ثودح  موهفم  تسین و  ربکا ) دـحا  ینعی   ) ثداح موهفم  رب  لمتـشم  طسوا ) دـح  ینعی   ) ّریغتم موهفم  هک  مینیبیم  مییامن  قحلم 
هجیتن هب  تبـسن  يربک  اّما  تسین ، هوقلاب  ملع  تسا )» ثداح  مسج  ره  : » ینعی  ) هجیتن هب  تبـسن  يرغـص  نیاربانب  تسا . هدشن  نیمـضت  ّریغت 
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. تسا هوقلاب  ملع 
: ریبعت دیاش  یلو  طسوالل -» رغصالا  نوک  یف  اجردم  سیل  رغصالل  ربکالا  نوک  ناف  : » تسا نینچ  ءافش  نتم  (- 24)

. میدروآ ریخا  تروص  هب  همجرت  رد  ام  و  دشاب ، رتهب  حیحص و  رغصالل » طسوالا  نوک  »
. تسا جردنم  رغصا  رب  ربکا  توبث  هب  ملع  رد  رغصا  هب  طسوا  توبث  هب  ملع  ینعی : (- 25)

. تسا ربکا  هب  ملع  دوصقم  (- 26)
دنچره هک  دنیآیم  راک  هب  اهسایق  رد  ینامز  طقف  دنتسین ، قیدصت  داقتعا و  دروم  هک  يروما  هک  تسا  نیا  خیش  نخـس  نیا  ینعم  (- 27)
دنتـسین داقتعا  دروم  زگره  تالّیخت  اریز  تالّیخت ؛ دننام  دنتـسه ، دـنمدوس  سفن  رد  ریثأت  تهج  زا  لمع و  رد  یلو  دنتـسین ، داقتعا  دروم 

. دنوشیم سفن  طاسبنا  بجوم  ای  ضابقنا و  بجوم  دنتسه و  رثا  ءاشنم  ناسنا  سفن  رد  لاحنیا ، اب  یلو 
. دنتسه تالّیخت  يدابم ، زا  مسق  کی  ینعی  (- 28)

. سفن دوخ  رد  يرما  هن  دشاب ، يرورض  قیدصت  ثعاب  سفن  زا  جراخ  يرما  هک  تسا  نیا  يرهاظ  ترورض  زا  روظنم  (- 29)
تهج نیا  زا  یلیلحت  يهیضق  کی  دنراد و  تشگزاب  یلیلحت  يایاضق  هب  یلّوا  يایاضق  مامت  هک  تسا  نیا  رد  تایلّوا »  » تهادب ّرس  (- 30)

طقف و تسا  یلیلحت  هیـضق  کی  رگید ، ترابع  هب  تسا : جردـنم  عوضوم  موهفم  رد  اـیاضق  عون  نیا  رد  لومحم  موهفم  هک  تسا  یهیدـب 
دییأت هب  يزاین  تسا و  قیدـصت  لباق  دوخهبدوخ  ياهیـضق  نینچ  هک  تسا  نشور  دوش . لصاح  عوضوم  نتفاکـش  اب  نآ  لومحم  رگا  طقف 

. تسین مه  ریذپلاطبا  هبرجت  قیرط  زا  ناسنیمه  هب  درادن ، هبرجت 
لّوا تاـسوسحملل »  » ياـج هـب  یقرواـپ  رد  و  تاـسوسحملل ؛» ۀــفلاخم  يداـبم  تاـسوسحملل  ّنا  جــتنا  : » تـسا نـینچ  یبرع  نـتم  (- 31)

، دشاب حیحـص  تالوقعملل »  » اهنآ ياج  هب  دشاب و  طلغ  ود  ره  هک  دسریم  رظن  هب  اّما  تسا . هدش  طبـض  لدب  يهخـسن  زا  تاسوسحملا » »
. میدرک حیحصت  تروص  نیا  هب  همجرت  رد  ام  هک 

هچنآ مامت  هک  تسا  هدومرف  تسا و  هدرک  حیرصت  مهو » ترطف   » هب تاجن »  » رد خیـش  (- 32  ) 513 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تـسا قداص  هراومه  هک  هچنآ  دـشاب ؛ بذاک  روما ، نیا  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، قداص  دـنکیم  باـجیا  ناـسنا  ترطف  هک 

. دشاب بذاک  هک  اسبهچ  دریگیم  تأشن  مهو  ترطف  زا  هک  هچنآ  یلو  تسا ، لقع  ترطف  زا  یشان 
هاگـشناد تاراشتنا  هوژپ ، شناد  یقت  دـمحم  شیاریو  تالالّـضلا ، رحب  یف  قرغلا  نم  تاّجنلا  یلع ، وب  هب : دـینک  عوجر  صوصخ  نیا  رد 

«. تاّیمهولا یف  لصف : : » ناونع تحت  يهحفص 115 ، قطنم ، شخب  ، 1364 نارهت ،
: تسا نینچ  لصف  نیا  رد  خیش  تارابع  زا  یشخب 

مهولا ةرطف  اّما  و  ـالقع ؛ یّمـست  یّتلا  ةوقلا  ةرطف  قداّـصلا ، اـّمنا  بذاـک . اـهنم  ریثک  لـب ، قداـصب ؛ ناـسنالا ، ةرطف  هیجوت  اـّم  لـک  سیل  «و 
.« ابذاک ناک  امبرف  ۀلمجلاب ،

(2  ) یلقع و تایرورض  ( 1 : ) دومن میسقت  هتسد  ود  هب  ار  تاّیرورض  هدرک و  ادج  تایرورـض  ریغ  زا  ار  تاّیرورـض  اجنیا  ات  خیـش  (- 33)
. دنایلقع تاّیرورض  نامه  دنوشیم ، عقاو  ناهرب  يدابم  هک  یتاّیرورض  یمهو . تایرورض 

دننام یماکحا  هک  تسا  نیا  ناشیا  يهدیقع  دـنکیم ؛ ثحب  یقالخا ، ماکحا  دـننام  تاروهـشم ، دروم  رد  فارگاراپ  نیا  رد  خیـش  (- 34)
نینچ زا  ناوتیمن  نیارباـنب  دـنکیمن ، یقّلت  يرورـض  دوخهبدوخ  ار  اـهنآ  ناـسنا  لـقع  دنتـسین و  یلّوا  تاّیهیدـب  وزج  یقـالخا  ماـکحا 

تاـبثا يارب  رگید  تراـبع  هب  و  دوش ؛ تیاـعر  اـهنآ  قدـص  طرـش  هکنآ  رگم  درک  هدافتـسا  نیهارب  رد  یلوا  يداـبم  ناونع  هب  یماـکحا 
هتفریذپ تباث و  ینیقی  ماکحا  ناونع  هب  ماکحا  نیا  و  دش ، تابثا  ناهرب  اب  ماکحا  هنوگنیا  قدـص  یتقو  و  دوش . هماقا  ناهرب  اهنآ  قدـص 

. درک هدافتسا  رگید  نیهارب  يهمدقم  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دندش ،
زاجم ار  ناهرب  رد  هدش  تابثا  یقالخا  ماکحا  زا  هدافتسا  يو  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  دروم  نیا  رد  خیـش  تانایب  زا  هک  هچنآ  ارهاظ 
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. تسین قیاقح  تایرابتعا و  نیب  طلخ  هب  لیاق  اجنیا  رد  دنادیم و 
رد ناحتما  یـسررب و  يارب  ار  تاروهـشم  نیا  هک  یماگنه  مدرم  هک  تسا  نیا  دنراد  داقتعا  تاروهـشم  هب  مدرم  هکنیا  لیلد  ینعی  (- 35)
زا دیاب  دوش  یسررب  روهشم  قیدصت  لصا  طقف  هکنیا  يارب  هک  دش - هتفگ  یلبق  فارگراپ  رد  هک  یطیارـش  زا  دننکیم  لّثمتم  دوخ  نهذ 

ياهنیقلت يور  زا  هکلب  لقع ، ترورـض  لقع و  ترطف  يور  زا  هن  ار  روهـشم  رما  ـالثم  و  دـننکیمن ؛ تیاـعر  دوش - تیاـعر  طیارـش  نآ 
حیرـص لقع  بناج  زا  طقف  ار  روهـشم  رما  رگا  هکیلاح  رد  دنهدیم . رارق  قیدصت  دروم  هریغ  تلاجخ و  ءایح و  دـننام  يروما  نارگید و 

. دنبایرد ار  نآ  بذک  هک  اسبهچ  دننک  یسررب 
قیقد تاکن  يواح  نوچ  هک  یلّوا  یهیدب و  يهیضق  کی  اسب  يا  اریز  دنروهشم ! تایلّوا  مامت  هک  تسا  لمأت  ّلحم  خیش  نخس  نیا  (- 36)
نخس نآ  نخس و  نیا  نیب  و  دنشاب ، روهـشم  هک  تسا  نیا  تایلّوا  مامت  نأش  هک  تفگ  ناوتیم  اّما  دننک . كرد  ار  نآ  دنناوتن  ماوع  تسا 

. تسا رایسب  قرف  خیش 
: دسیونیم سابتقالا  ساسا  ریظنیب  باتک  رد  یسوط  نیّدلا  ریصن  ققحم  يهجاوخ 

.« دوب روهشم  شضیقن  و  دوبن ، روهشم  دوش  هتفگ  کنانچ  بابسا  زا  یببس  هب  هک  دوب  هاگ  اّما  دوب ، روهـشم  بلغا  مکح  هب  دنچره  قداص  »
.347 ص : ، 1355 مّود ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يوضر ، سردم  حیحصت : هب  سابتقالا ، ساسا 

. تسا رانید » «، » نیع  » یناعم زا  یکی  (- 37)
، دندش رکذ  البق  هک  ياهناگهدراهچ  تامّدقم  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  زا  دوصقم  (- 38  ) 514 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مّلعتم هب  مّلعم  فرط  زا  تارداصم  هعوضوم و  لوصا  اّما  دنتسه ، تاسایق  يدابم  دریذپیم  ار  اهنآ  هدننکسایق  صخـش  هک  تهج  نیا  زا 
. دزاس انب  تارداصم  ای  هعوضوم  لوصا  نآ  هب  ار  يرگید  روما  نایب  مّلعم  دریذپب و  ار  اهنآ  مّلعتم  ات  دوشیم  اقلا 

، تسا هدرک  حرطم  تاسایق  يدابم  يهرابرد  ناهرب »  » باتک لوا  يهلاـقم  زا  مراـهچ  لـصف  رد  سیئرلا  خیـش  هک  یبلاـطم  دروم  رد  (- 39)
: ددرگ هجوت  یتاکن  هب  تسا  مزال 

هک تسا  يرما  ساوح  ماکحا  رد  اطخ  دوجو  اریز  درک ، ذـخا  سوسحم  تامّدـقم  زا  ناوتیمن  تسا  مزال  ناـهرب »  » رد هک  ار  ینیقی  فلا )
. تسا لمأت  لباق  ناهرب  يدابم  زا  تاسوسحم  نتشاد  بوسحم  نیاربانب  تسا ؛ نشور  نیرکفتم  مامت  يارب 

رد هک  تایلّوا ، زا  تسا  تراـبع  تسا  ینیقی  اـعقاو  هک  هچنآ  تسا  هدرک  حرطم  ار  اـهنآ  یلع  وب  هک  تاـسایق  يداـبم  عاونا  ناـیم  رد  ب )
رکف هب  جایتحا  اعطق  سایقلا  يرطف  يایاضق  الثم  اّما  دخرچیم . دحاو  موهفم  روحم  لوح  اهنآ  رما  رادم  دنشابیم و  یلیلحت  يایاضق  عقاو 

ناملـسم نیرکفتم  زا  يدـحا  اریز  تفرگ - رظن  رد  ماکحا  ایاضق و  هنوگنیا  يارب  ترطف »  » ماـن هب  یـصاخ  أدـبم  ناوتیمن  هتبلا  و  دـنراد ،
نوچ هک  تفگ  ناوتیم  تاـبّرجم  دروم  رد  رگید  يوـس  زا  تسین ! مه  شریذـپ  لـباق  هتبلا  و  تسا ؛ هدرکن  لوـبق  ار  ینعم  نیا  هب  ترطف » »
وزج دـنناوتیمن  نیاربانب  تسا ، یقافتا  يهدـعاق  هب  موسوم  یفـسلف ، روهـشم  ياربک  يهوـالع  هب  صقاـن  ءارقتـسا  لـصاح  اـیاضق  عون  نیا 

ینعی یقافتا - يهدعاق  رگید  يوس  زا  تسین ، یکـش  چیه  دنکیمن  نیقی  دیلوت  صقان  ءارقتـسا  هکنیا  رد  اریز  دـنوش . بوسحم  تایهیدـب 
بیترت نیدب  دوشیم و  لصاح  یفخ  سایق  صقان  ءارقتسا  لصاح  هب  نآ  يهمیمـض  اب  هک  یمئاد - هن  تسا و  يرثکا  هن  یقاّفتا  رما  هکنیا :

اقطنم هک  يرما  ناونع  هب  هک  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا و  لمأت  لباق  ادـیدش  دـنک  نیقی  دـیلوت  ات  دوشیم  هداد  لـیوحت  ساـیق  هب  ءارقتـسا 
اجنآ رد  هک  ردص - رقاب  دمحم  دّیس  دیهش  ءارقتـسالل » ۀیقطنملا  سـسالا  : » باتک لوا  شخب  هب  دینک  عوجر   ) تسا هدش  در  تسین  ینیقی 

، ناهرب زین  و  دـنوش . عقاو  یناـهرب  تاـسایق  يداـبم  وزج  دـنناوتیمن  تاـبّرجم  نیارباـنب  تسا .) هدـش  حرطم  هدـعاق  نیا  ناوارف  تالاکـشا 
. لصف نیا  هب  طوبرم  ياهتشاددای  و  لصف 9 ، لوا ، يهلاقم 

قفاوت  » هک تسا  نیا  اهنآ  ّمها  هک  دوشیم  رتاوتم  یّصاخ  طیارـش  ندوب  دجاو  اب  ربخ  کی  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  تارتاوتم  دروم  رد  ج )
دوخ يدوخ  هب  رتاوتم  ربخ  نیاربانب  دننکن ؛» هابتـشا  مادک  چـیه  ربخ  كرد  رد  دارفا  نیا   » زین و  دـشاب » لاحم  بذـک  رب  ربخ  يهدـنهد  دارفا 
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تاسایق یلوا  يدابم  وزج  دـناوتیمن  سپ  تسا ؛ سایق  کـی  زا  یـشان  دـشاب - راـک  رد  ینیقی  نینچ  رگا  نآ - ندوب  ینیقی  تسین و  ینیقی 
دیلوت یقطنم  نیقی  دنناوتیمن  تابرجم  هکیلاح  رد  تسا ؛ دنتسم  تابرجم  تحص  رب  تارتاوتم  تحـص  نیا ، رب  هوالع  دوش . عقاو  یناهرب 

. دننک
و دوش . عقاو  یناهرب  تاسایق  یلوا  يدابم  وزج  درادن  ّتیحالـص  تسا ، هدش  هدناوخ  يوناث  تایهیدب  امدق  مالک  رد  هچنآ  یّلک  روطهب  د )

لاکـشا مه  تایلّوا  دروم  رد  دنـشابیم . یلیلحت  يایاضق  عون  زا  هک  یتاـیلّوا  دـنراد - ار  ّتیحالـص  نیا  دوخبدوخ  هک  دـنا  تاـیلّوا »  » اـهنت
ای یلیلحت - يهیـضق  کـی  ياوتحم  دراد  ناـکما  هنوـگچ  اریز  تسا ، تیعقاو  اـب  اـیاضق  نیا  طاـبترا  تیفیک  نآ  دوـشیم و  حرطم  یگرزب 

کی زا  هک  هچنآ  ياوتحم 
515 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تسا و یسانشتفرعم  یساسا  رایسب  لیاسم  زا  یکی  هلاسم  نیا  دشاب ؟ ّتیعقاو  ّدح  رگنایب  دوشیم - هجیتن  یشان و  یلیلحت  يهیضق  دنچ  ای 
! تسا رکفت  لمأت و  هنوگره  يهتسیاش 

یلیلحت کیژولوتوت و  يهیـضق  کی  تروص  هب  هراومه  لصا  نیا  اما  تسا ، ینیقی  يرما  تیلع  لـصا  ياوتحم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ـالثم 
نیا حرط  رد  نم ، يهدـیقع  هب  تسا . یلیلحت  يهیـضق  کـی  هک  دراد » جاـیتحا  تلع  هب  لوـلعم  ره  : » دوـش سم  هتفگ  ـالثم  دوـشیم ؛ ناـیب 

میهافم نوگانوگ و  داوم  زا  کـیژولوتوت ، اـی  یلیلحت ، ياـیاضق  تسا . هدـش  تلفغ  هناسانـشتفرعم  قیقد  رایـسب  يهتکن  کـی  زا  لاکـشا 
. دنوشیم هتخاس  فلتخم 

یلیلحت هکنیا  اب  یلیلحت ، يهیـضق  نآ  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، یفـسلف  يهیناث  تالوقم  زا  یلیلحت ، يهیـضق  کی  يهدـنزاس  میهاـفم  رگا 
. نآ ینهذ  فصو  هن  تسا ، ییش  کی  یجراخ  فصو  تیلولعم  الثم ، اریز ، تسه . زین  جراخ  تیعقاو  دح  فّرعم  تسا ،

زا یتفرعم  ملع و  ره  اریز  دنوشیمن . هتخاس  زین  یبرجت  ملع  یتح  هکلب  یعیبطلا ، دـعب  ام  فراعم  اهنتهن  یفـسلف ، يهیناث  تالوقم  بایغ  رد 
تسا هطبار  تبسن و  يواح  تسا  قیدصت  هک  تهج  نآ  زا  قیدصت  ره  هک  تسا  نشور  و  تاروصت ، زا  طقف  هن  دوشیم  هتخاس  اهقیدصت 

. دوشیمن بوسحم  يوهام  میهافم  وزج  تسا و  یعازتنا  يرما  تبسن ، و 
لـصاح و  دنانیع . نهذ و  نیب  یخزرب  يوناث  یفـسلف  میهافم  دـشاب ؛ ینهذ  امازلا  يوهام ، ریغ  موهفم  ره  هک  تسین  نینچ  رگید ، يوس  زا 
اجنیا رد  خیش  (- 40 . ) دـنراد تلالد  نایعا  ملاع  رب  نیاربانب  دـنوشیم و  هتخاس  یفـسلف  يهیناث  تـالوقم  زا  تاـیلوا  هک  تسا  نیا  نخس 
هتـشاد ظفللا  حرـش  دـنناوتیم  اّما  دـنرادن ، تیهام  هک  دنتـسه  يروما  زا  ود  نیا  اریز  تسا ، هدرک  حرطم  ار  اـقنع »  » و ـالخ »  » دـمع روطهب 

. دوشیم لصاح  زیامت  دنکیم ، لاؤس  ءیش  تیهام  زا  هک  هیقیقح ،» ام   » و هحراش » ام   » نیب بیترت  نیا  هب  دنشاب .
يهلاـقم 2، لـصف 2 ، تسا :-( : هدـناوخ  ءزجلاـب » دوجو   » ار بّکرم  لـه  داـفم  و  قـالطالا » یلع  دوجو   » طیـسب لـه  داـفم  وطـسرا  (- 41)

(. رخاوالا اقیطولونا 
ساسا .« ) وزجب دوجوم  ار  مّود  دـناوخ و  ّلک  هب  دوجوم  ار  لّوا  سیلاطاطـسرا  و  : » تسا هدرک  شرازگ  نینچ  ار  بلطم  نیا  یـسوط  قّقحم 

.( ص 351 سابتقالا ،
. تسا و ...  نامز »  » و ناکم » «، » فیک «، » ّمک  » بلاطم رگید ، بلاطم  زا  دوصقم  اجنیا  رد  (- 42)

: تسین ءیش  کی  هب  صتخم  هریغ  و  نامز » «، » ناکم «، » فیک «، » ّمک  » بلاطم زا  خساپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  (- 43)
ناکم نامتخاس  نآ  هک  تسا  نشور  تسا ، نامتخاس  نالف  رد  يو  ناکم  دوش  هتفگ  خساپ  رد  دوش و  لاؤس  یـصخش  ناکم  زا  یتقو  الثم 

ءیش لصف »  » ای دیاب  ّيا »  » بلطم خساپ  رد  اریز  تسا ، صاخ  ءیـش  کی  هب  صتخم  ّيا »  » بلطم زا  خساپ  اّما  دشابیم ؛ زین  رگید  ياهزیچ 
. دوب دهاوخ  صتخم  ّصاخ  ءیش  کی  هب  خساپ  نیا  هتبلا  هک  دوش  هتفگ  ءیش  ّصاوخ  تاّزیمم و  زا  رگید  یکی  ای  و 

قیدصت هب  طوبرم  بلطم  ود  نیا  نیاربانب ، دوشیم  هداد  باوج  ءیـش  دوجو  تلع  دوجو و  زا  مل »  » و له »  » بلطم باوج  رد  نوچ  (- 44)
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نیا نیاربانب  دوشیم ، هداد  باوج  ءیش  ّدح  زا  ام »  » بلطم باوج  رد  ءیش و  تایصوصخ  زا  ّيا »  » بلطم باوج  رد  نوچ  و  دوب ؛ دنهاوخ 
. دوب دنهاوخ  طوبرم  ءیش  رّوصت  هب  بلطم  ود 

هحراش ام »  » خساپ دنکیم ؛ لاؤس  ءیش  تیهام  زا  هیقیقح  ام »  » اّما دنکیم ، لاؤس  ظفل  ینعم  زا  هحراش  ام » (- » 45)
516 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ناونع هب  دوشیم و  لیدبت  هیقیقح  ام »  » خساپ هب  انیع  دوش  تابثا  ءیش  نآ  تیدوجوم  هکنآ  زا  سپ  نآ ، مسا  ءیـش و  کی  ظفل  دروم  رد 
ّدح ینعم  اریز  دشاب . هدش  تابثا  ءیش  دوجو  هک  دوشیم  لیدبت  یقیقح  ّدح  هب  ینامز  مسالا  حرـش  نیاربانب  دوشیم . یقّلت  ءیـش  نآ  ّدح 

حرطم ثلثم  يهرابرد  ار  لاؤس  نیا  یـسک  دینک  ضرف  الثم  دهدیم . حیـضوت  ار  یجراخ  دوجوم  کی  تقیقح  دوجو و  نآ  هک  تسا  نیا 
حرطم ار  هحراش  ام »  » بلطم عقاو  رد  هک  وا  خساپ  رد  هن . ای  تسا  دوجوم  جراخ  رد  ثلثم  دـنادب  هکنآ  نودـب  تسیچ »؟ ثلثم  : » هک دـنک 
تابثا زا  دـعب  هحراـش  اـم »  » بلطم خـساپ  نیمه  تسا . هدـش  لیکـشت  علـض  هس  زا  هک  تسا  یلکـش  ثلثم  هک : دوشیم  هتفگ  تسا ، هدرک 

. دوشیم لیدبت  ثلثم  هیقیقح - ام »  » بلطم خساپ  هب  هجیتن  رد  و  یقیقح - ّدح  هب  ثلثم  دوجو 
. تسا هیقیقح » ام   » بلطم و  هحراـش » اـم   » بلطم بیترت  هب  اـجنیا ، رد  تاذ » بسحهب   » و مسا » بسحهب   » تاحالطـصا زا  انیـس  نبا  روظنم 

. دناهدافتسا دروم  یملع  ره  رد  هک  دنتسه  یتایهیدب  فراعتم  يایاضق  زا  روظنم  (- 46)
ناشدوجو تابثا  دـنوش ، تابثا  عوضوم  يارب  ملع  کی  رد  تسیابیم  هک  لئاسم  تالومحم  هک : تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  لـصاح  (- 47)

يدابم و وزج  تالومحم  نیا  ي  ام »  » بلطم رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ يدابم  وزج  اهنآ  فیراعت  دودـح و  اـّما  تسا  ملع  دوخ  يهدـهع  رب 
. مود لصف  مود ، يهلاقم  افش ، ناهرب  یتاذ - تالومحم  يارب  تسا . ملع  لئاسم  وزج  اهنآ  له »  » بلطم

نآ رد  دوجوم  لمح  رگید ، ترابع  هب  دـنکیم ؛ تیاکح  یجراخ  تیعقاو  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  اجنیا  رد  هیـضق  زا  دوصقم  اریز  (- 48)
. یلّوا لمح  هن  تسا  عیاش  لمح 

. تسا طیسب » له   » دافم نامه  قلطم  روطهب  ءیش  مدع  ای  دوجو  زا  دوصقم  (- 49)
. تسا بّکرم » له   » دافم نامه  تسا ، فّصتم  یفاصوا  هب  هکیلاح  رد  ءیش  دوجو  زا  دوصقم  (- 50)

ینعی مینک ، تاـبثا  ار  یبـلطم  میهاوخیم  یتـقو  تسا : مّدـقم  توبث » مل   » بلطم رب  تاـبثا » مل   » بلطم هک  تسا  نیا  خیـش  دوصقم  (- 51)
دقتعم هیـضق  نیا  داـفم  هب  ارچ  هک  مینیبب  دـیاب  ادـتبا  مینک ، تباـث  یعوضوم  يارب  ار  یلومحم  مکح و  نآ  رد  میهدـب و  لیکـشت  ياهیـضق 

دافم ارچ  هک  میسریم  شسرپ  نیا  هب  میدرک  یگدیـسر  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دعب  مینکیم ؟ قیدصت  ار  هیـضق  نیا  ارچ  ینعی ، میاهدش ؟
؟ دراد دوجو  زین  رمالا  سفن  رد  هیضق  نیا 

. تسا مّدقم  توبث » مل   » بلطم رب  تابثا » مل   » بلطم نیاربانب 
يدابم و يرـس  کی  زا  یملع  ره  هک : دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  لّوا ) يهلاقم  زا  مجنپ  لصف   ) لصف نیا  بلاـطم  دروم  رد  (- 52)

لئاسم رد  نیاربانب  تاعوضوم ، زا  يرس  کی  يارب  تالومحم  يرس  کی  توبث  زا  دنترابع  ملع  لئاسم  دوشیم ، لیکـشت  نیهارب  لئاسم و 
تابثا دنا . بّکرم » له   » بلطم لیبق  زا  ملع  لئاسم  مامت  سپ  تسا ؛ بّکرم » له   » دافم نیا  دریگیم و  تروص  ءیـشل » ءیـش  تابثا   » ملع
تابثا يارب  نیاربانب  تسا ؛ ّمل »  » بلطم نامه  طسوا  ّدـح  و  دریگیم ، تروص  ناهرب  طسوا و  دـح  قیرط  زا  تاـعوضوم  يارب  تـالومحم 

دروم نیهارب  سپ  مینکیم . حرطم  ار  قیدـصت  تلع  اـی  دوـجو و  تلع  اـی  ینعی : میدـنبیم ، راـک  هب  ار  مل »  » بلطم بّکرم » لـه   » بلاـطم
رّوصت دـیاب  مه  ملع  لـئاسم  يهراـبرد  ثحب  عورـش  زا  لـبق  رگید  يوس  زا  دـندرگیم . مل »  » بلطم روحم  لوـح  ملع  لـئاسم  رد  هدافتـسا 
بلطم نیا  و  دراد - دوجو  ملع  عوضوم  هک  مینادب  دیاب  مه  و  تسا - هیقیقح  ام »  » بلطم نیا  هک  میـشاب - هتـشاد  ملع  عوضوم  زا  یحیحص 

نیا و  تسا - طیسب » له  »
517 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
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عقاو رد  لصف  نیا  ثحابم  (- 53 . ) دـندشیم بوسحم  ملع  يدابم  وزج  طیـسب -» له   » بلطم هیقیقح و  ام »  » بلطم ینعی : بلطم - ود  ره 
. تسا لوا  يهلاقم  زا  مّوس  لصف  ثحابم  يهلابند 

دشاب رارق  رگا  هک  هّللا ، دض  دننام  دشاب ، هتـشاد  طیـسب  دوجو  دشاب  هتـشاد  دوجو  جراخ  رد  لاحم  رما  نیا  هک  دشاب  رارق  رگا  ینعی  (- 54)
. دوب دهاوخ  طیسب  نآ  دوجو  دشاب  هتشاد  ینیع  تیدوجوم 

. یلومعم زب  مه  تسا و  یهوک  زب  مه  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  لیازنع ، (- 55)
لباق دنتاّذلا  لطاب  هک  مه  یمیهافم  هکلب  تسین ، رصحنم  یقیقح  تایهام  هب  یباستکا  ملع  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  ود  نیا  لصاح  (- 56)

. دنباستکا رّوصت و 
. تسا وطسرا  هیناثلا - اقیطولونا  يوناث -» تالیلحت  - » ءافش ناهرب  باتک  رسارس  رد  و  اجنیا - رد  لوا » میلعت   » زا روظنم  (- 57)

حرطم - 35 - 32 فلا ،  71 رخاوالا - اقیطولونا  زا  لوا  يهلاـقم  زا  لوا  لـصف  رد  وطـسرا  هک  ار  ياههبـش  فارگاراـپ  نیا  رد  خیـش  (- 58)
تحت تایئزج   » هب ناوتیمن  یّلک »  » کی هب  ملع  زا  هک  تسا  نیا  ههبـش  نیا  زا  فده  دـنکیم . لقن  لیـصفت  هب  تسا  هتفگ  خـساپ  هدرک و 

! درک ادیپ  لعفلاب  ملع  یّلک » نآ 
زا هک  تسا  نیا  رب  رظان  یلبق  يههبـش  دننام  مه  ههبـش  نیا  دهدیم ؛ خـساپ  هدرک و  حرطم  ار  نونم  ههبـش  خیـش  فارگاراپ  نیا  رد  (- 59)
زا مهدزون  لصف  رد  ار  نونم  يههبـش  نیا  رگید  راـب  انیـس  نبا  درک ! ادـیپ  ملع  یّلک » نآ  تحت  تاـیئزج   » هب ناوتیمن  یّلک »  » کـی هب  ملع 

یلع ننام  هل  لاقی  لجر  ککـشت  لاز  دقف  : » دـیوگیم هک  اجنآ  تسا ، هدرک  حرطم  يهحفص 545 - ءافـش - سایق »  » باتک مهن  يهلاقم 
: هب دـینک  عوجر  نونم  يههبـش  يهرابرد  لوهجم .»... ؟ وا  مولعم ، ساـیقلاب  كدـنع  بولطملا  لـه  هل : لاـق  ذا  طارقـس . هل  لاـقی  فوسلیف 

.80 - 81 نونم ، نوطالفا -
ریغ یباستکا  ملع  زا  ار  نآ  اـت  تسا  ددـص  رد  اـجنیا  رد  یلع  وب  دـنکیم و  ثحب  ینیقی  یباـستکا  ملع  يهراـبرد  فارگاراـپ  نیا  (- 60)
نبا ياهدیقع  هب  دنکیم . فیرعت  تسا  رظنّدم  ناهرب »  » رد هک  ار  ینیقی »  » عون نآ  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  نینچمه  دزاس . ادـج  ینیقی 

مشاب هتـشاد  داقتعا  الوا  ام  هک  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  ناهرب  رد  دناوتیم  تسا و  ینیقی  ینامز  تسا ، ب » « » فلا : » يهیـضق هب  ملع  انیس 
، نیاربانب دشاب . یمئاد  دشابن و  ریذـپلاوز  هک  يداقتعا  دـشابن ، ب » « » فلا  » درادـن ناکما  هک  میـشاب  دـقتعم  ایناث  و  تسا ، ب » « » فلا  » هک

. دوشیم لیکشت  داقتعا  ود  زا  دیمان - یقطنم » نیقی   » ار نآ  ناوتیم  هک  نیقی -»  » عون نیا 
Modal تاـهّجوم قطنم  رب  رظاـن  هک  دـنکیم  حرطم  فارگاراـپ  نیا  رد  يرگید  يهتکن  یلع  وب  میدرک ، حرطم  هک  هتکن  نیا  رب  هوـالع 
هب ار  هقلطم  يایاضق  هکنآ  رگم  دشابن . ب » « » فلا  » الثم هک  تسا  داقتعا  نیا  لماش  طقف  قلطم  يایاضق  دیوگیم : یلع  وب  تسا .  Logic
وا تاذ  هک  مادام  یناسنا  ره  دـننام : هیتاذ - يهیرورـض  ياـیاضق  ( 1 : ) دـشاب ریز  يایاضق  يهناـگهس  عاونا  لـماش  هک  مینک  فیرعت  يوحن 

(3  ) و تسا ؛ كّرحتم  تسا  هدنـسیون  هک  مادام  هدنـسیون  ره  ناتـشگنا  دننام : هیفـصو - يهیرورـض  يایاضق  ( 2 ( ؛ تسا ناسنا  تسا  یقاـب 
کی یلع  وب  رظن  هب  نیا  و  دنتـسه ؛ يراع  یناونع - فصو  ترورـض  هاوخ  یتاذ ، ترورـض  هاوخ  ترورـض - عون  ود  ره  زا  هک  ییاـیاضق 
هقلطم ياـیاضق  زا  ناـهرب  رد  ناوـتیم  مینک  ظاـحل  یماـع  ياـنعم  رد  ریخا  تروـص  نیا  هب  ار  هقلطم  يهیـضق  رگا  تـسا . يرگید  ظاـحل 

هدافتـسا ناهرب  رد  اهنآ  زا  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  مینک ، ظاحل  هیرورـض  يایاضق  لباقم  رد  ار  هقلطم  ياـیاضق  رگا  یلو  درک  هدافتـسا 
نیا حرط  زا  فده  لاحره  رد  درک .

518 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. مینک هدافتسا  ناهرب  رد  يرورض  يایاضق  زا  میناوتیم  طقف  ام  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  رد  بلطم 

يایاضق يهرابرد  سایق ) « ) یلوا تالیلحت   » زا لّوا  يهلاـقم  یلا 22  لوصف 2 و 3 و 8  رد  و  ترابع »  » باـتک لوصف 12 و 13  رد  وطسرا 
. تسا هداد  ماجنا  یلصفم  ثحب  سایق  يهناگراهچ  لاکشا  تاطلتخم  ههجوم و 
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: دسیونیم نینچ  تهج  رظن  زا  ایاضق  میسقت  يهرابرد  یلوا » تالیلحت   » باتک لّوا  يهلاقم  زا  لصف 2  لوا  رد  يو 
.« ۀنکمم اّما  ۀیرارطضا و  اّما  ۀقلطم و  نوکت  نا  اّما  ۀمّدقم  لک  «و 

. هنکمم يایاضق  ( 3  ) و هیرورض ، يایاضق  ( 2 ، ) هقلطم يایاضق  ( 1 : ) تسا هدرک  میـسقت  مسق  هس  هب  تهج  رظن  زا  ار  ایاضق  بیترت  نیدب  و 
؛ دناهیرورـض يایاضق  ضرع  رد  لباقم و  رد  هقلطم  يایاضق  يو  يهدـیقع  هب  هک  دروآ  تسد  هب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  وطـسرا  تاملک  زا 

نیا ناـهرب  ندوب  هجیتـنلا  ینیقی  موهفم  (- 61 . ) درک هدافتـسا  ناـهرب »  » رد هقلطم  ياـیاضق  زا  ناوتیمن  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، نینچ  رگا 
: دننام دش : لیان  ینیقی  قداص و  يهجیتن  کی  هب  بذاک  تامدقم  زا  ناوتیم  اسبهچ  اریز  دشاب ، ینیقی  مه  ناهرب  دوخ  هک  تسین 

. تسا ییایسآ  نیهلأتملا  ردص  تسا - ییایسآ  یسیلگنا  ره  تسا / یسیلگنا  نیهلأتملا  ردص 
تـسرد مه  ناـهرب  دوـخ  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  و  میاهتفاـی ، تـسد  ینیقی  قداـص و  يهجیتـن  هـب  بذاـک  يهمدـقم  ود  زا  نآ  رد  هـک 

رگا یلو  دـنکیمن ، تیارـس  تامّدـقم  هب  فصو  نیا  امازلا  میهد  تبـسن  هجیتن  هب  رگا  ار  ینیقی »  » فصو نیارباـنب  تسا .  soundncss
تسا نیا  تسرد  لالدتسا  يرورـض  طرـش  اریز  دشاب ؛ ینیقی  دیاب  ارهق  هجیتن  تروص  نیا  رد  میهد  تبـسن  تامدقم  هب  ار  ینیقی »  » فصو

. دوش ذخا  قداص  ینیقی و  يهجیتن  هراومه  قداص  ینیقی و  تامدقم  زا  هک 
ینعا و  : » تروـص نیا  هب  تـسا ، هدروآ  رخاوـالا » اـقیطولونا   » لوا يهلاـقم  زا  لـصف 2  رد  ار  ناـهرب »  » زا روکذـم  فیرعت  وطـسرا  (- 62)

هدرک و ریـسفت  اقیبوط » لدج -  » باتک لّوا  يهلاقم  زا  لصف 1  رد  ار  ناهرب »  » زا دوخ  فیرعت  نیا  و  ینیقیلا ؛» فلتؤملا  ساـیقلا  ناـهربلاب 
نینچ لدـج »  » باتک رد  وطـسرا  ترابع  ناهرب ؛»  » يهجیتن رب  هن  تسا  رظان  ناـهرب »  » تامّدـقم رب  ینیقی »  » فصو هک  تسا  هتخاـس  نشور 

: تسا
ۀّیلّوا ام  تامدقم  نم  لصح  دق  اهب  ۀـفرعملا  أدـبم  نوکی  تامّدـقم  نم  وا  ۀـّیلّوا ، ۀـقداص  تامّدـقم  نم  نوکی  يّذـلا  سایقلا  وه  ناهربلاف  »

.« ۀقداص
زا اهنآ  هب  تفرعم  هک  دوشیم  لیکـشت  یتامّدـقم  زا  اـی  دوشیم ، لیکـشت  یلّوا  قداـص و  تامدـقم  زا  هک  تسا  یـسایق  ناـهرب  : » همجرت

.« دشاب هدش  یشان  قداص  یلّوا و  تامدقم 
ای تسا  ناهرب  تامدـقم  فصو  ندوب » ینیقی   » ایآ هک  دـناهدرک  فالتخا  وطـسرا  يوس  زا  ناهرب »  » فیرعت يهرابرد  هک  ییاهنآ  نیاربانب 

تلفغ میدرک - لقن  هک  ناهرب -»  » فیرعت يهرابرد  لدج »  » باتک رد  وطـسرا  تاملک  زا  انیـس - نبا  دوخ  هلمج  زا  و  نآ - يهجیتن  فصو 
هن تسا  ناهرب »  » تامدقم فصو  ندوب » ینیقی   » هک تسا  هدرک  حیرصت  لدج »  » باتک رد  وطـسرا  میدید ، هک  روطنامه  اریز  دناهدیزرو !

هتفرگن تروص  یفیرحت  نآ  فیرعت  و  ناهرب »  » يهرابرد وطـسرا  تاملک  رد  انیـس ، نبا  رظن  فالخرب  نیارباـنب ، ناـهرب .»  » يهجیتن فصو 
. تسا

لاح رگناشن  دشاب ، تامدقم  فصو  ندوب  ینیقی  یتقو  اریز  : » دیوگیم هک  سیئرلا  خیش  نخس  نیا  ینعم  و 
519 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ياوتحم هب  نیقی  رگا  هک  تسا  نیا  دهدیم ». ناشن  نآ  ریغ  يرما  اب  سایق  رد  ار  ناهرب  لاح  دشاب ، هجیتن  فصو  یتقو  تسا و  ناهرب  دوخ 
ياوتحم هب  نیقی  رگا  اما  تسا ، ناهرب  دوخ  لوصحم  نیقی  نیا  هک  تسا  نیا  رگناشن  دوش ، یـشان  تامدـقم  ندوب  ینیقی  زا  ناهرب  يهجیتن 

ياج زا  هکلب  ناهرب ، دوخ  زا  هن  نیقی ، نیا  هک  تسا  نیا  رگناشن  لبق ) تشاددای  لاثم  دـشابن -(  تامدـقم  لوصحم  ناهرب  يهجیتن  ناـهرب 
قدص لوصحم  نیهلأتملا ، ردص  ندوب  ییایسآ  هب  ینیقی  ینعی : هجیتن ، ياوتحم  هب  نیقی  لبق ، تشاددای  لاثم  رد  تسا . هتفرگ  تأشن  رگید 

هجیتـن فصو  ندوب ...  ینیقی  یتـقو  : » تشون یلع  وب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . يرگید  ملع  لوـصحم  هکلب  تسین ، تامدـقم  ندوـب  ینیقی  و 
اعطق مات  ءارقتسا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  (- 63 .« ) دـهدیم ناشن  ناهرب ] لالدتـسا و   ] نآ ریغ  يرما  اب  سایق  رد  ار  ناهرب  لاح  دـشاب ،

. دـنکیم تشگزاب  مّسقم  سایق  هب  عقاو  رد  مات  ءارقتـسا  اریز  دوشیم  بوسحم  نیهارب  وزج  تلـصخ  نیمه  رب  انب  و  دـنکیم ، نیقی  دـیلوت 
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- تسا هدش  ذخا  رّفظم  قطنم  زا  لاثم  نیا  : ) دـیریگب رظن  رد  ار  ریز  لاثم  مّسقم  سایق  هب  مات  ءارقتـسا  تشگزاب  تیفیک  ندـش  نشور  يارب 
ص 0264) ءارقتسا ، ماسقا  ثحب 

. تسا یهانتم  لکش  ره  سپ  تسا - یهانتم  عالضا ، ياراد  يورک و  زا  معا  لکش ، ره  عالضا / ياراد  ای  تسا  يورک  ای  لکش  ره 
نبا نیاربانب  تسا . یسدنه  لاکشا  يهرابرد  مات  ءارقتسا  کی  يهجیتن  عالضا - ياراد  ای  تسا  يورک  ای  لکش  ره  يرغص - سایق ، نیا  رد 

. تسا لخاد  ناهرب  فیرعت  مکح و  رد  مه  ءارقتسا  عون  نیا  هک  دش  دقتعم  انیس 
دوخ یتح  یلع و  وب  يهدیقع  هب  اریز  تسا ؛ صقان  ءارقتسا  نامه  دنادیمن ، ناهرب  فیرعت  لومشم  ار  نآ  یلع  وب  هک  يرگید  يارقتسا  اّما 

. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هلاسم  نیا  باتک  نتم  رد  يدوز  هب  هچنانچ  دنکیمن ، نیقی  دیلوت  دوخ  يدوخ  هب  صقان  ءارقتسا  وطسرا ،
ینارتقا سایق  اریز  تسین ؛ نینچ  هکیلاح  رد  دوشیم ، لیکـشت  یلمح  يایاضق  زا  افرـص  ینارتقا  سایق  هک  دناهدرک  نامگ  ياهدـع  (- 64)

نآ عاونا  هب  سایق  میسقت  رگید ، ترابع  هب  دراد . دوجو  تایطرش  زا  ینارتقا  سایق  لیکشت  ناکما  نیاربانب  تسا ، ییانثتـسا  سایق  لباقم  رد 
: دنکیم ّتیعبت  ریز  رادومن  زا 

520 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
يهیفـصق ود  زا  یلمح ، ینارتقا  سایق  فـالخرب  یطرـش ، ینارتقا  ساـیق  هک  تسا  نیا  یلمح  ینارتقا  ساـیق  اـب  یطرـش  ینارتقا  ساـیق  قرف 

ار یطرش  ینارتقا  سایق  تهج  نیمه  هب  دشاب . یطرش  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  ای  همدقم ، ود  ره  تسا  نکمم  هکلب  دوشیمن ؛ لیکشت  یلمح 
طسوا و دح  ینعی  (- 65 .« ) دشاب یطرش  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  ای  ود ، ره  هک  تسا  یسایق  یطرـش  ینارتقا  سایق  : » دناهدرک فیرعت  نینچ 

دوجو یلولعم  ّتلع و  يهطبار  تیهاـم  رظن  زا  هن  دوجو و  رظن  زا  هن  ناـشنیب  ینعی  دنـشاب ، هتـشادن  عبطلاـب  مّدـقت  مه  هب  تبـسن  ربکا  دـح 
. دشاب هتشادن 

مزال دنزیم . ییاهلاثم  اهنآ  زا  کیره  يارب  هدرک و  فیرعت  ار  لیلد  قلطم و  ّنا  مل ، ياهناهرب  انیـس  نبا  ریخا  فارگاراپ  هس  رد  (- 66)
: دوش هجوت  دنچ  یتاکن  هب  دروم  نیا  رد  تسا 

طـسوا ّدح  نیاربانب  تسا . رغـصا  ّدح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  هجیتن  زا  روظنم  تسا و  هجیتن  قیدـصت  ّتلع  طسوا  دـح  یناهرب  ره  رد  فلا )
. تسین تلصخ  نیا  دقاف  تسا  ناهرب  هک  تهج  نآ  زا  یناهرب  چیه  و  تسا ؛ هجیتن  هب  ملع  ّتلع  هراومه 

هب تسا ؛ رغـصا  ّدـح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  ّتلع  مه  رمالا  سفن  رد  تسا ، هجیتن  قیدـصت  تلع  هکنیا  رب  هوـالع  طـسوا  ّدـح  یهاـگ  ب )
نیا طسوا  ّدـح  یناهرب  رد  رگا  رمالا . سفن  رد  هجیتن  دوجو  تلع  مه  تسا و  هجیتن  هب  قیدـصت  ملع و  تلع  مه  طسوا  ّدـح  رگید  ترابع 

. دنمانیم مل » ناهرب   » ار ناهرب  نآ  دشاب ، هتشاد  ار  شقن  ود  ره 
تـسرد تسا - رغـصالل  ربکالا  توبث  لولعم  ینعی : هجیتن ، لولعم  لاحنیا  اب  تسا ، هجیتن  هب  قیدصت  ّتلع  دنچره  طسوا ، ّدـح  یهاگ  ج )

ربکالا توبث  ای  هجیتن ، لولعم  دوجو  رظن  زا  رمالا  سفن  رد  تسا ، هجیتن  قیدصت  تلع  هک  طسوا  دح  رگید ، ترابع  هب  مل . ناهرب  سکعرب 
. دوشیم هدیمان  لیلد »  » یناهرب نینچ  تسا . رغصالل 

، تسا هجیتن  يرمالا  سفن  لولعم  هن  هجیتن و  يرمالا  سفن  ّتلع  هن  لاحنیا ، اب  تسا  هجیتن  قیدـصت  ّتلع  دـنچره  طسوا ، ّدـح  یهاـگ  د )
، ود ره  هکلب ، درادن  دوجو  یتّیلولعم  ّتیلع و  يهطبار  رمالا ، سفن  دوجو و  رظن  زا  طسوا ، ّدح  و  رغصالل - ربکالا  توبث  هجیتن - نیب  ینعی :
« قلطم ّنا  ناـهرب   » ار ناـهرب  عون  نیا  میربـب . یپ  رگید  لولعم  هب  نیلولعملا  دـحا  زا  ناـهرب  رد  اـم  و  دنـشاب ، یثلاـث  تلع  لولعم  دـنناوتیم 

. دنمانیم
. تسا هدرک  يراددوخ  هجیتن  رکذ  زا  یهاگ  اهلاثم  نیا  رد  انیس  نبا  تسا . راکشآ  باتک  نتم  رد  ناهرب  عون  هس  ره  ياهلاثم 

. تسا رفصالل  ربکالا  توبث  ینعی : هجیتن - بولطم ،»  » زا دوصقم  (- 67)
. تسا طیسب  له  دافم  قلطم » روطهب   » زا دوصقم  هبون ؛ بت  يهسفن  یف  دوجو  ینعی : (- 68)
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هب طونم  نآ  رد  دوجوم  ّتیلع  مل و  ناهرب  لماک  كرد  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یّمهم  رایسب  يهتکن  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  (- 69)
نآ قیداصم  نییعت  نآ و  تفایرد  رد  هشیدـنا  ناگرزب  زا  یخرب  یّتح  هک  تسا  فیرظ  نانچنآ  هلاسم  نیا  تسا ؛ هتکن  نیا  هقیقد  ندـیمهف 

! دناهدش بارطضا  راچد  ّصخا - ینعم  هب  تایهلا  تایبوبر و  يهزوح  رد  هژیوهب  و  یناسنا - تفرعم  ورملق  رد 
هجیتن تسا - لولعم  هک  هک - يوحن  هب  دـنوش  عقاو  یناهرب  رد  ود  نیا  هاگره  تسین  مزـال  مینکیم ، ضرف  دـشاب  لولعم  هک  يوحن  هب  ار  و 

امازلا و ناهرب  نآ  دشاب ، طسوا  دح  تسا - ّتلع  هک  دشاب و -
521 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نآ لاحنیا  اب  دوش و  عقاو  یناـهرب  رد  طـسوا  دـح  ناونع  هب  تسا - لولعم  هک  هک - دراد  ناـکما  روطنیمه  و  دـشاب ! مل  ناـهرب  اـترورض 
هتفگ دنب 2 - يهرامـش 66 ، تشاددای  هب  دـینک  عوجر  مل -» ناهرب   » فیرعت رد  البق  هک  روطنامه  اریز  دـشاب ! مل  ناهرب  اترورـض  ناـهرب 

دنچره طسوا - ّدح  هک  تسا  نیا  كالم  هکلب  دشاب ، ربکا  ّدح  دوخ  ّتلع  طسوا  ّدح  هک  تسین  نیا  ناهرب  کی  ندوب  یّمل »  » كالم دـش ،
دوخ تلع  مه  طسوا  ّدح  هک  دراد  ناکما  یهاگ  اّما  دشاب . رمالا  سفن  رد  رغـصا  ّدح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  ّتلع  دـشاب - ربکا  ّدـح  لولعم 

هب یطبر  ربکا  ّدح  دوخ  يارب  طسوا  ّدح  ندوب  ّتلع  لاحنیا  اب  رمالا ؛ سفن  رد  رغصا  دح  يارب  ربکا  ّدح  توبث  ّتلع  مه  دشاب و  ربکا  ّدح 
ّدح هاوخ  و  دشاب ، ربکا  ّدح  لولعم  طسوا  ّدح  هاوخ  دشاب - هک  هچره  ربکا  ّدح  طسوا و  ّدح  نیب  تبسن  نیاربانب  درادن . ناهرب  ندوب  یّمل » »
نیا طقف  طقف و  ناهرب  کی  ندوب  یّمل »  » كالم یّلک  روطهب  سپ  درادـن . یتلاخد  ناـهرب  ندوب  یّمل »  » رد دـشاب - ربکا  ّدـح  ّتلع  طـسوا 

.« دشاب رمالا  سفن  رد  هجیتن - ینعی : رفصا - ّدح  يارب  ربکا  ّدح  توبث  ّتلع  طسوا  ّدح  : » هک تسا 
رب تیناویح  لمح  ّتلع  دـیز  تیناسنا  دوشیم : ناسآ  تسا  هدروآ  مّود  دروم  يارب  نتم  رد  انیـس  نبا  هک  یلاثم  مهف  بلاـطم  نیا  ساـسارب 
دیز تیناویح  هک  یناهرب  نیاربانب  ددرگیم . لمح  دیز  رب  ناسنا  قیرط  زا  سپـس  دوشیم و  لمح  ناسنا  رب  ادتبا  تیناویح  اریز  تسا ، دیز 

لولعم دریگیم  رارق  طسوا  ّدـح  ناهرب  نیا  رد  هک  ناسنا  دوخ  دـنچره  تسا - ّمل » ناـهرب   » کـی دـنکیم ، تاـبثا  وا  تیناـسنا  قیرط  زا  ار 
. تسا تیهام  تلع  تیهام  ءزج  هک  تسا  نشور  ناسنا و  تیهام  ءزج  ناویح  اریز  دشابیم  تسا ، ربکا  ّدح  ناهرب  نیا  رد  هک  ناویح ،

: دیآیمرد ریز  تروص  هب  روکذم  لاثم 
. تسا ناویح  دیز  تسا - ناویح  ناسنا  تسا / ناسنا  دیز 

سپ دوب ؛ رفـصا  ربکا و  سفن  ریغ  ار ، رفـصا  ربکا  دوجو  هک  تسناد  دیابب  و  : » دیوگیم يهحفص 363 - سابتقالا ، ساسا  یـسوط - قّقحم 
سفن ّتلع  عضو  هن  دوب  ناهرب  ّتیمل  یـضتقم  هک  طسوا  رد  اـهنت  تسوا  ّتلع  عضو  و  دـشاب . ّدـح  ود  نیا  زا  یکی  ره  ّتلع  ریغ  وا ، تلع 

هدرک ریـسفت  تروص  نیا  هب  طسوا » رد  اـهنت  تسوا  تلع  عضو  : » هک ار  یـسوط  قّقحم  تراـبع  نیا  هیـشاح ، رد  یـسانشان  صخـش  ربکا ».
ناهرب یلوا و  يهفـسلف  لئاسم  يرفـص ، ماوق  يدهم  صوصخ - نیا  رد  لّصفم  یثحب  يارب  ار .». رفـصا  ربکا  دوجو  ّتلع  ینعی  : » هک تسا 

: صص ، 2 يهرامش 3 -  1369 زیربت ، هاگشناد  یناسنا ، مولع  تایبدا و  يهدکشناد  يهیرشن  مل ،
.80 - 95

لاکشا نیا  خساپ  يو  دنکیم ؛ لوکوم  هدنیآ  هب  ار  نآ  دهدیمن و  خساپ  یلو  دنکیم  حرطم  ار  یلاکشا  فارگاراپ  نیا  رخآ  رد  انیس  نبا 
ود اجنیا ، ات  فارگاراپ ، نیا  رد  انیـس  نبا  (- 70 ( ) يهرامـش 105 تشاددای  ر ك : . ) تسا هدرک  حرطم  لوا  يهلاقم  زا  مهد  لـصف  رد  ار 
ّدح ایناث  ب -)  ) دـشاب و نّیب  نشور و  دـیاب  مل ، ناـهرب  رد  هجیتن ، هب  تبـسن  طـسوا  ّدـح  تیلع  ـالّوا  فلا -) : ) تسا هدرک  حرطم  ار  بلطم 

هجیتن يهصقان  تلع  طسوا  ّدح  یناهرب  رد  رگا  ب )  ) طرش رب  انب  نآ . يهصقان  تلع  هن  دشاب  هجیتن  يهمات  ّتلع  مل ، ناهرب  رد  دیاب  طسوا ،
نآ ّتیلع  زا  ام  یلو  دشاب  هجیتن  يهمات  تلع  طسوا  ّدـح  یتروص  رد  یتح  فلا )  ) طرـش رب  انب  و  دـنکیمن ؛ نیقی  دـیلوت  ناهرب  نآ  دـشاب ،
زا سپ  دنب 77  نتم  دوب -. دهاوخن  مل  ناهرب  میرادن - ملع  هجیتن  هب  تبسن  طسوا  ّدح  ّتیلع  هب  هک  ام - هب  تبـسن  ناهرب  نآ  میـشابن ، هاگآ 

. نیا
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تـسین ناویح  يهمات  تلع  ّتیـساسح  نوچ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  لاثم  نیا  رد  (- 71  ) 522 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
دهاوخن یّمل  ناهرب  ناهرب ، نآ  عقاو  رد  دوش ، تابثا  تیناویح  نآ  قیرط  زا  دریگب و  رارق  طسوا  دـح  تیـساسح  یناـهرب  رد  رگا  نیارباـنب 

لصاح ءارقتسا  قیرط  زا  دوجو و  اب  تقباطم  قیرط  زا  نیقی »  » عون نیا  هک  دنکیم  ثحب  یقطنم  نیقی »  » دروم رد  فارگاراپ  نیا  لیذ  دوب .
نآ ءارقتسا - دوجو و  اب  تقباطم  هکیلاح  رد  يهرامش 60 ) تشاددای  هب  دنکیم -(  هدافا  ار  قلطم  ترورض  یقطنم  نیقی »  » اریز دوشیمن 

. دوجولا ةردقم  دوجوم و  دارفا  يهرابرد  هن  دنکیم  نیقی  دیلوت  دوجوم  دارفا  يهرابرد  طقف  دشاب - مات  هک  یتروص  رد  مه 
لباقم فرط  و  ینادیم ؛ زیاج  ار  نآ  دوجو  وت  دنکیمن  راکنا  ار  نآ  دوجو  تهادب ، ترورض و  هچنآره  : » هک انیـس  نبا  ترابع  نیا  ینعم 

: هک تسا  نیا  دوب ». دهاوخن  ینیقی  وت  يارب  ینادب ، زیاج  ار  شدوجو  هچنآ 
لباقم فرط  میدرک  یقلت  نکمم  ار  يزیچ  هاگره  و  مینک ؛ یقلت  نکمم  ار  نآ  دوجو  دـیاب  مینک  تابثا  میناوتن  ار  يرما  ندوب  لاحم  یتقو 
تسا ترابع  نیقی »  » میاهتفگ يهرامـش 60 - تشاددای  رد  نیا - زا  شیپ  هک  روطنامه  رگید ، ترابع  هب  دوب . دـهاوخن  ینیقی  ام  يارب  نآ 

نآ عقاو  رد  دشاب ، نکمم  هکلب  دـشابن  لاحم  قیدـصت  فالخ  یتقو  دـشاب ، لاحم  قیدـصت  نیا  فالخ  هک  يوحن  هب  يرما ، هب  قیدـصت  زا 
. تسین ینیقی  قیدصت  کی  قیدصت ،

اسبهچ نیاربانب  تسا . بوچ  هب  شتآ  ندیـسر  ّتلع  تسا ، شتآ  لولعم  دوخ  هک  هلعـش ، نیمه  اّما  تسا ، شتآ  لولعم  هلعـش  ینعی  (- 72)
ج»  » و ب » «، » فلا  » الثم دشاب ؛ رگید  زیچ  رد  تلع  نآ  تاذ  ندوب  تلع  لولعم ، نامه  اّما  دـشاب ، يرگید  زیچ  تاذ  لولعم  زیچ  کی  تاذ 
- تسا فلا »  » لولعم دنچره  ب -»  » هک درادـن  یلاکـشا  اجنیا  رد  دـشاب ، فلا »  » لولعم اتاذ  ب »  » هک مینکیم  ضرف  و  مینکیم : ضرف  ار 
- تسا ب »  » لولعم هک  ج -»  » رد فلا »  » ندوب تسا و  زیچ  کی  تسا - ب »  » تلع هک  فلا -»  » تاذ اریز  دشاب . ج »  » رد فلا »  » ندوب تلع 

. تسا يرگید  زیچ 
- تسا یکانهدنخ  ّتلع  هک  ار - تیقطان  یکانهدنخ  قیرط  زا  هک  دوب  نیا  ددص  رد  روکذـم  سایق  فیلأت  اب  صخـش  هکنآ  لاح  و  (- 73)

. دهد رارق  ییاسانش  دروم  هجیتن  ناونع  هب 
: ریز سایق  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  ینعی  (- 74)

. تسا قطان  ناسنا  تسا - قطان  كانهدنخ  ره  تسا / كانهدنخ  ناسنا 
نینچ يهجیتن  زاب  نیاربانب  تسین ، ینیقی  تسا -» كانهدنخ  ناسنا  : » ینعی يرغص - يهیـضق  نوچ  لاحنیا  اب  تسا ، ینیقی  يربک  يهیـضق 

. دشاب ینیقی  نّیب و  دناوتیمن  تسا -» قطان  ناسنا  : » يهیضق ینعی  یسایق -
دـشابن موـلعم  تیقطاـن  یتـقو  و  تـسا ، ناـسنا  تیقطاـن  رب  عرف  تـسا -» كانهدـنخ  ناـسنا  : » ینعی روکذـم - ساـیق  يارفــص  اریز  (- 75)

. دوب دهاوخن  مولعم  مه  ندوب  كانهدنخ 
رظن هب  لکـشم  نآ  زا  بلطم  طابنتـسا  لوا  يهلهو  رد  هک  يوحن  هب  تسا  هدـیچیپ  رایـسب  دـنلب  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  تارابع  (- 76)

. دسریم
ببـس هک  هچنآ  دیوگیم : هدـعاق  نیا  تسا . اهبابـساب » ّالا  فرعی  بابـسالا ال  تاوذ  : » فورعم يهدـعاق  فارگاراپ  نیا  رد  ثحب  عوضوم 

؛ میزادرپیم ءایشا  تخانـش  دروم  رد  یـساسا  رایـسب  هتکن  کی  نایب  هب  ادتبا  اجنیا  رد  تسا . لاحم  ببـس  قیرط  زا  زج  نآ  نتخانـش  دراد 
: ینعی اهرایغاب !» وا  اهدادضاب  ءایشالا  فرعی  : » دناهتفگ

523 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هکلب تسین و  شیب  ياهحماسم  نخس  نیا  بابسالا » تاوذ   » يهدعاق هب  هجوت  اب  اّما  دنوشیم ؛ هتخانـش  ناشرایغا  اب  یتح  دادضا و  اب  ءایـشا 

زور اب  هسیاقم  رد  بش  شزرا  الثم ، يرآ  قیاـقح . تخانـش  يهزوح  هن  دـشاب  هتـشاد  ییآراـک  اـهشزرا »  » يهزوح رد  طـقف  تسا  نکمم 
یلک روطهب  نیارباـنب  دوش . هتخانـش  شّتلع  قیرط  زا  دـیاب  هکلب  دوشیمن ، هتخانـش  زور  قـیرط  زا  بش  دوـخ  زگره  یلو  دوـشیم  هتخاـنش 
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؟ هنوگچ اّما  دریگ ؟ تروص  ّتلع  ببس و  نآ  قیرط  زا  دیاب  افرص  دراد  ببس  هک  يزیچ  ره  ییاسانش 
تسا نکمم  تلاح  ود  مینک  مکح  بلس  هب  ای  باجیا  هب  نآ  يهرابرد  میهاوخب  مینک و  ظاحل  عوضوم  کی  هب  تبـسن  ار  یلومحم  هاگره 

عوضوم يارب  لومحم  توبث  رگید ، ترابع  هب  دـنک ؛ كرد  يرورـض  يهطبار  کی  عوضوم  نآ  لومحم و  نیا  نیب  لقع  ( 1 : ) دیایب شیپ 
. تشاد دهاوخن  ناهرب  هب  یجایتحا  دوب و  دهاوخ  یهیدب  يهیضق  کی  دوشیم  لصاح  هک  ياهیـضق  يدروم  نینچ  رد  دنادب ، يرورـض  ار 

نیا توبث  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  ناـکما  هکلب  دـشابن  يرورـض  هسفن  دـح  یف  عوضوم  يارب  لومحم  توـبث  تسا  نکمم  ( 2)
لیکـشت یناهرب  میهاوخب  رگا  يدراوم  نینچ  رد  دوب . دـهاوخ  یتّلع  زا  یـشان  ترورـض  نیا  دـنک ، ادـیپ  ترورـض  عوضوم  يارب  لومحم 

- ّتلع نآ  قیرط  زا  سپـس  مینک و  لمح  عوضوم  رب  ار  تلع  نآ  ادـتبا  ینعی  تسا : تلع  نآ  نداد  رارق  طسوا  ّدـح  هار  نیرتیعیبط  میهد ،
ینعی درک ، لصاح  ینیقی  ملع  ناوتیم  هک  تسا  ّتلع  نیا  هار  زا  طقف  اریز  مینک . تباـث  عوضوم  نآ  رب  ار  لومحم  تسا - طـسوا  ّدـح  هک 

ار ّتلع  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  مل »  » ناهرب افرـص  یناهرب  نینچ  نیاربانب  تسا . لاحم  عوضوم  نیا  زا  لومحم  نآ  بلـس  هک  درک  لـصاح  نیقی 
ار ّتلع  يدراوم  نینچ  رد  رگا  میـسانشب . شتّلع  قیرط  زا  زج  دراد  ّتلع  هک  ار  يزیچ  درادـن  ناکما  سپ  میاهداد . رارق  طسوا  ّدـح  نآ  رد 

زگره یـسایق  نینچ  مینک ، تباث  ار  ّتلع  لولعم ، هار  زا  میهاوخب  میهد و  رارق  طسوا  دح  ار  لولعم  سکعرب ، هکلب  میهدن ، رارق  طسوا  دح 
. دوب دهاوخن  نیقی  دیفم 

- يو ندوب  كانهدنخ  هار  زا  تسا - ّتلع  هک  ار - ناسنا  ندوب  قطان  میهاوخب  هک  دینک  ضرف  دنکیم : حرطم  یلاثم  دروم  نیا  رد  انیس  نبا 
: مینک فیلأت  ار  ریز  سایق  دیاب  مینک ؛ تابثا  تسا - ّتلع  نآ  لولعم  هک 

. تسا قطان  ناسنا  تسا - قطان  كانهدنخ  ره  تسا / كانهدنخ  ناسنا 
ندوب كانهدـنخ  ّتلع  هک  ار - ناـسنا  ندوب  قطاـن  اـم  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دوب ! دـهاوخن  ناـهرب  یـسایق ، نینچ  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب 
بلـس رگید  تراـبع  هب  دوـب ، دـهاوخن  ینیقی  اـم  يارب  ساـیق - يارغـص  ینعی  ناـسنا - ندوـب  كانهدـنخ  نیارباـنب  میـسانشیمن ، تـسوا -
قطان ناسنا  هک  مینادب  ادـتبا  هک  مینکیم  ادـیپ  ینیقی  ملع  ناسنا  یکانهدـنخ  هب  یتروص  رد  اهنت  دوب . دـهاوخن  لاحم  ناسنا  زا  یکانهدـنخ 

. تسا لومحم  توبث  ّتلع  عوضوم  تاذ  اجنیا  رد  ینعی  (- 77 . ) تسوا ندوب  كانهدنخ  ّتلع  يو  ندوب  قطان  تسا و 
نکمم میدرک - حرش  لیـصفت  هب  يهرامـش 76  تشادداـی  رد  ار  نآ  اـم  و  درک - حرطم  یلبق  فارگاراـپ  رد  انیـس  نبا  هک  هچنآ  زا  (- 78)
دراوـم هنوـگنیا  رد  ینیقی  ملع  لوـصح  هار  دـشاب ، هتـشادن  ببـس  عوـضوم  يارب  لوـمحم  توـبث  رگا  هک : دوـش  حرطم  لاؤـس  نیا  تـسا 
درادـن ببـس  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ، رودـقم  مل  ناهرب  يهماـقا  اـعطق  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسیچ ؟

اعطق دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  خساپ  تسیچ ؟ دراوم  هنوگنیا  رد  ینیقی  ملع  لوصح  هار  نیاربانب  تخانـش . ببـس  هار  زا  ناوتیمن 
ملع لوصح  هار  نیاربانب  تخانـش . ببـس  هار  زا  ناوتیمن  درادن  ببـس  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ، رودقم  مل  ناهرب  يهماقا 
لیاق یطیارـش  نآ  يارب  هدرک و  یفرعم  نا  ناهرب  ماـن  اـب  ار  نیا  یلع  وب  تسا ؛ مل  ناـهرب  هار  زا  ریغ  يرگید  هار  دراوم  هنوگنیا  رد  ینیقی 

لومحم ود  ياراد  عوضوم  نیا  هک  میشاب  هتشاد  یعوضوم  رگا  دوشیم :
524 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دـشاب و توبثلا  نّیب  عوضوم  يارب  یتاذ  ضراوع  نیا  زا  یکی  و  دنـشاب ، عوضوم  نآ  یتاذ  ضراوـع  زا  تـالومحم  نیا  دـشاب و  هناگادـج 
يارب نآ  توـبث  هک  ار  یـضراع  تروـص  نیا  رد  دـشاب  یهیدـب  نّیب و  مه  يرگید  ضراـع  رب  ضراـع  ود  نیا  زا  یکی  توـبث  روـطنیمه 
قیرط زا  ار  عوضوم  رب  مّود  ضراـع  توبث  قـیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  يربـک  ار  رگید  ضراـع  میهدیم و  رارق  يرغـص  تسا  نّیب  عوـضوم 

. مینکیم تباث  توبثلا  نّیب  ضراع 
نّیب عوضوم  يارب  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دناعوضوم  تایتاذ  وزج  لومحم  ود  ره  رگا  هک  دوش  حرطم  لاکشا  نیا  اجنیا  رد  تسا  نکمم 

مـسق ود  هب  هک  تسا  ناهرب  باب  یتاذ  ناهرب »  » باتک رد  یتاذ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسین ؟ توبثلا  نّیب  يرگید  تسا و  توبثلا 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


. توبثلا نّیب  ریغ  یتاذ  ضرع  ( 2  ) توبثلا و نّیب  یتاذ  ضرع  ( 1 : ) دوشیم میسقت 
 )- تسا قلطم  ّنا  ناهرب  عون  زا  دوشیم ، هدرب  یپ  رگید  یتاذ  ضراع  هب  یتاذ  ضراع  ود  زا  یکی  زا  نآ  رد  هک  ناهرب  عون  نیا  نیارباـنب ،

: تسا ریز  طیارش  ياراد  و  شخب 4 ؛) يهرامش 66  تشاددای  هب 
توبث رد  يهطـساو  ّتلع و  هب  دنمزاین  عوضوم  رب  اهنآ  توبث  ینعی : دنـشاب ؛ عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  دیاب  ربکا  ّدح  طسوا و  ّدـح  فلا )

. دنک اضتقا  ار  اهنآ  توبث  دوخ  يدوخ  هب  عوضوم  تاذ  فرص  دشابن و 
نّیب نآ  رب  شتوبث  تسا ، عوضوم ) رغـصا -(  ّدح  یتاذ  طسوا  ّدح  هکنیا  رب  هوالع  ینعی : دشاب ؛ نّیب  رغـصا  ّدـح  رب  طسوا  ّدـح  توبث  ب )

. دشاب مه 
. دشاب نّیب  رگید ) یتاذ  ضراع   ) طسوا ّدح  رب  یتاذ ) ضراع  ود  زا  یکی   ) ربکا ّدح  توبث  ج )

ساّـسح و دروـم  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  هراـشا  عاـجرا  نیا  (- 79 . ) دـشاب لوهجم  نیاربانب  نّیب و  ریغ  رغـصا  ّدـح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  د )
رد ناویح  اجنیا  رد  مینک  لمح  ناسنا  هب  ار  ساسح  میهاوخب  هاگره  هک  دش  هتفگ  اجنآ  دش . هتفگ  لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  ناویح 

. تسا هطساو  تسا - ناویح  عاونا  زا  هک  ناسنا - رب  تسا - ناویح  ضراوع  زا  هک  ساسح - توبث 
رد ص 308 ) ج 1 ، ق ، 1403 ه . باتک ، رـشن  رتفد   ) تاراشا حرـش  رد  یـسوط  قّقحم  تسا . یّمل  ناهرب  مه  ناهرب  نیا  نیارباـنب ، (- 80)

ّفلؤم ملاع  ینعی : ّفلؤم .» ّفلؤم  ّلکل  ّفلؤم و  ملاعلا  اـنلوق  : » تسا هدروآ  باـسح  هب  مل  نیهارب  وزج  ار  ناـهرب  نیا  مل  ناـهرب  زا  ثحب 
. دراد ّفلؤم  ّفلؤم  ره  تسا و 

نیا لصف  نیا  یلـصا  بلطم  دزادرپیم . نآ  خساپ  هب  دنکیم و  حرطم  لصف  نیا  بلطم  لصا  يهرابرد  ار  یلاکـشا  فارگاراپ  نیا  (- 81)
انیـس نبا  میربیم ! یپ  ّتلع  هب  لولعم  هار  زا  یهاگ  ام  دیوگیم : هدننکلاکـشا  دوش ؛ هتخانـش  شتلع  هار  زا  دـیاب  دراد  ّتلع  هچنآ  هک  دوب 

ثحب لحم  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هیـصخش  هیـضق  سایق  يارغـص  ای  ( 1  ) تسین جراخ  لاح  ود  زا  دیوگیم : لاکـشا  نیا  خـساپ  رد 
نیا رد  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا ، هیلک  يهیـضق  سایق  يارغـص  ای  ( 2  ) دراد و نایرج  یّلک  يایاضق  رد  ناـهرب  اریز  دوب  دـهاوخ  جراـخ 

: دنزیم یلاثم  دروم  نیا  رد  انیس  نبا  هن . ای  تسا  ینیقی  ایآ  هک  درک  تقد  يرغص 
. دراد ّفلؤم  مسج  دراد - ّفلؤم  ّفلؤم ، ره  تسا / تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  مسج  ره 

، دوش تقد  بوخ  ناهرب  نیا  رد  رگا  هکنآ  لاح  تسا و  هدش  لصاح  ملع  ّتلع  هب  لولعم  زا  هک  تسا  هدش  نامگ  اجنیا  رد  دـیوگیم  و 
ّفلؤم : » زا تسا  ترابع  ناهرب  نیا  طسوا  ّدح  اریز  تسا ؛ هدـش  لصاح  ملع  لولعم  هب  ّتلع  زا  تسا و  یّمل  ناهرب  نآ  هک  دوشیم  مولعم 
تروص هب  روکذم  سایق  دیاب  نیاربانب  تسا . هدشن  رارکت  امامت  طسوا  ّدح  نیا  يربک  يهیضق  رد  عقاو  رد  هک  تروص ،» یلویه و  زا  ندوب 

: دوش فیلأت  ریز 
525 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دراد ّفلؤم  هب  جایتحا  مسج  دراد - ّفلؤم  هب  جایتحا  تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  ره  و  تسا / تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  مسج  ره 
یلویه و زا  ّفلؤم   » هک اجنآ  زا  نیاربانب  ندوب ؛ تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  طسوا - ّدح  و  نتشاد ، ّفلؤم  هب  جایتحا  ربکا - ّدح  اجنیا  رد 

 )- رغـصا ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  ّتلع  ربکا و  ّدح  ّتلع  طسوا  ّدـح  نیاربانب  تسا ، نتـشاد » ّفلؤم   » هب جایتحا  زاین و  ّتلع  ندوب » تروص 
تسا نیا  لاکشا  دهدیم ، خساپ  هدرک و  حرطم  يرگید  لاکشا  خیـش  اجنیا  رد  (- 82 . ) تسا یّمل  ناهرب  ناهرب ، نیارباـنب  تسا ، مسج )

زا ار  نآ  هکنآ  نودب  میـسانشیم  ار  يرگید  یکی  طسوت  دنافیاضتم - مه  هب  تبـسن  ردارب  ود  دـننام  هک - میراد  يرما  ود  ام  یهاگ  هک 
قیرط زا  ار  لولعم  کی  دراد  ناکما  هکلب  میسانشب  شتلع  قیرط  زا  ار  لولعم  هراومه  ام  تسین  مزال  نیاربانب  میـشاب ؛ هتخانـش  شتلع  قیرط 

. دراد فیاضت  يهطبار  نآ  اب  هک  تخانش  يزیچ 
زا عوضوم ) رغـصا -(  ّدح  هب  نآ  تبـسن  و  فلا »  » رگا دنافیاضتم ، رما  ود  ب »  » و فلا »  » هک مینکیم  ضرف  دـیامرفیم : خـساپ  رد  خـیش 
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ساسارب ار - ب »  » الثم ار - يرگید  زیچ  ناوتیمن  نیاربانب  هدوبن و  ینیقی  نآ  تخانـش  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدـشن  هتخانـش  شتلع  قیرط 
اب تسا و  فیاضتم  فلا »  » اب نوچ  زین ، ب »  » اعطق دشاب ، هدش  هتخانش  شتلع  هار  زا  رغصا  ّدح  هب  نآ  تبـسن  و  فلا »  » رگا و  تخانـش . نآ 

رفصا ّدح  رب  ب »  » توبث زا  رغصا  ّدح  يارب  فلا »  » توبث الثم  هک  دینک  ضرف  رگا  و  تسا . هدش  هتخانـش  شتلع  هار  زا  دنکیم ، ؤفاکت  نآ 
نآ توبث  هک  دیهد  رارق  يزیچ  نآ  ییاسانش  يهطساو  ار - فلا » : » ینعی تسا - فرعا  هک  ار  هچنآ  قیرط  نیا  زا  دیهاوخب  و  تسا ، فرعا 

. دوب دنهاوخن  فیاضتم  مهاب  ود  نیا  تروص  نیا  رد  ب - : » ینعی تسا - یفخا  رفصا  دح  رب 
 ... درف ای  تسا  جوز  ای  ددع  هکنیا : رب  ینبم  لبق  لاکشا  رد  روکذم  ییانثتسا  سایق  هب  تسا  هراشا  (- 83)

. دشاب مه  مل  ناهرب  دناوتیم  دوب و  دهاوخن  ّنا  ناهرب  طقف  تروص  نیا  رد  دوش  هتخانش  ّتلع  هار  زا  رگا  ینعی  (- 84)
لـصاح یهیدـب  ملع  لقع  هار  زا  میناوتیمن  یّلک  موهفم  کی  تایئزج  زا  کی  چـیه  يهرابرد  اـم  هک  تسین  نیا  انیـس  نبا  دوصقم  (- 85)
دـشابن یهیدب  یّلک  موهفم  يارب  دشاب و  یهیدب  تایئزج  زا  کیره  يارب  مکح  هک  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  نیا  يو  دوصقم  هکلب  مینک ،

. تسین ریذپناکما  يزیچ  نینچ  مینک ، تابثا  ار  یهیدب  ریغ  یّلک  مکح  یهیدب  یئزج  هار  زا  میهاوخب  و 
لئاـسم ّمها  زا  هک  دـنکیم  ثحب  ءارقتـسا »  » یندوشگاـن يههبـش  يهراـبرد  هک  تسا  ناـهرب »  » باـتک لوـصف  ّمـها  زا  لـصف ، نـیا  (- 86)
عوضوم يارب  لومحم  توبث  هک  يدروم  رد  هک : دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اب  ءارقتـسا  يهلاـسم  تسا . ملع  يهفـسلف  اـی  یـسانشتفرعم 

يدنبتروص نیا  هتبلا  ( ؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  ینیقی  ملع  دوش ، هتخانـش  ّمل  ناهرب  ببـس و  نآ  قیرط  زا  ات  دشاب ، هتـشادن  ّتلع  ببس و 
: دیوگیم لاؤس  نیا  خساپ  رد  یلع  وب  تسا ). هلاسم  زا  یلع  وب  وطسرا و  ّصاخ  يدنبتروص  ءارقتسا  يهلاسم 

رگا تسین و  ناـهرب  هب  يزاـین  دـشاب  نّیب  رگا  تسین ؛ نّیب  دوخهبدوخ  هن ، اـی  تسا  نّیب  دوخهبدوخ  اـی  عوضوم  يارب  یلومحم  نینچ  توبث 
هار زا  یّلک  موهفم  کی  يارب  مکح  کی  تابثا  اریز  دنکیمن ! نیقی  دیلوت  صقان  ءارقتسا  اّما  دوش ؛ تابثا  ءارقتـسا  قیرط  زا  دیاب  دشابن  نّیب 

طقف ترورض ، نآ  دشاب ، یترورض  دجاو  رگا  مه  تاسوسحم  هب  ملع  تسا و  رصحنم  تاسوسحم  ءارقتـسا »  » رد نآ  تایئزج  رد  صّحفت 
ترورض
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: ینعی  ) تایئزج رد  صّحفت  زا  تسا  ترابع  ءارقتسا  اریز  دنکیمن . دیلوت  یقطنم  نیقی  تسا و  یندش  لیاز  ینعی : تسا ؛ لومحم  طرش  هب 
هب ملع  رد  دـنچره  دوش - لصاح  لقع  هار  زا  دـناوتیمن  یقیقح  تاـیئزج  هب  ملع  و  یّلک ؛ موهفم  هب  اـهنآ  مکح  میمعت  و  یقیقح ) یئزج 
هب ملع  عبات  یّلک  موهفم  هب  ملع  نیاربانب  دوشیم . لصاح  ّسح  هار  زا  نیارباـنب  دراد - دوجو  یناـکما  نینچ  عاونا  دـننام  یفاـضا  تاـیئزج 

دـنکیم و زاغآ  ار  هبرجت »  » يهرابرد ثحب  یلع  وب  اجنیا  زا  (- 87 . ) دوب دهاوخ  یقطنم  نیقی  دقاف  اذـل  تسا و  تایئزج ) تاسوسحم -( 
. دشابیم دش  حرطم  لصف  نیا  لوا  رد  هک  ءارقتسا  لکشم  يارب  یلح  هار  نتفای  ثحب  نیا  زا  دارم 

ّتلع هک  تسا  يزیچ  ضرعلاب ، ّتلع  دوش . ذـخا  تاذـّل  اب  ّتلع  ياج  هب  ضرعلاب  ّتلع  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  قاـفتا »  » زا روظنم  (- 88)
. تسین مولعم  یلصا 

رد هک  ار  هدعاق  نآ  دروم  نیا  سپ  مینکیم ، ادیپ  نیقی  نآ  ندوب  لهسم  هب  اّما  مینادیمن  ار  اینوموقـس  ندوب  لهـسم  ببـس  ام  ینعی  (- 89)
زا دیاب  دراد  ببـس  هچنآره  تفگیم  هک  ياهدعاق  دـنکیم ؛ ضقن  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  ناهرب »  » باتک لوا  يهلاقم  زا  متـشه  لصف 

! دوش هتخانش  شببس  قیرط 
: دیوگیم میدرک و  حرطم  ار  نآ  لبق  تشاددای  رد  هک  دزادرپیم  یشسرپ  خساپ  هب  دعب  هب  اجنیا  زا  یلع  وب  (- 90)

. دوشیم لصاح  ملع  ببس  قیرط  زا  عقاو  رد  ءارقتسا  فالخرب  هبرجت  رد 
هب هک  تسا  یئوطسرا  یسانشملع  یـساسا  نیناوق  زا  یکی  تسا » يرثکا  هن  یمئاد و  هن  تسا  یقاّفتا  هچنآ  : » هک یلع  وب  نخـس  نیا  (- 91)

تروص نیا  هب   20 78 ب ، وطسرا : رخاوالا  اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا  لصف 30  رد  هدعاق  نیا  ریرقت  نیلوا  تسا . روهـشم  یقاّفتا  يهدعاق  »
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: رد  ) هدعاق نیا  یسیلگنا  يهمجرت  رمالا .» رثکا  یلع  ایرورض و ال  وه  سیل  قاّفتالاب  يّذلا  رمالا  : » تسا هدمآ 
Jonathan Barncs ,Vol .one ,Princcton university press ,second printing ,The coplete works

of ARRISTOTLE ,the Revised oxford translation ,Edited by
: تسا نینچ   1985 .، 144 ). 

 .» What holds by chance is neither necessary nor for the most part « 
«. تسا يرثکا  هن  يرورض و  هن  تسا ، یقاّفتا  هک  يرما  : » ینعی

نیا زا  ات  دوشیم  هدافتسا  سایق  هب  ءارقتـسا  لیوحت  يارب  هدعاق  نیا  زا  يونیـس - یـسانشملع  رد  نآ  عبت  هب  و  یئوطـسرا - یـسانشملع  رد 
هدش ءارقتـسا  دراوم  يهرابرد  تسا  رداق  هک  دنهد  لیوحت  یـسایق  بانرز  هب  یقاّفتا »  » يهدعاق يایمیک  اب  ار  ءارقتـسا  دوجو  سم  رذـگهر 

: تسا ریز  تروص  هب  یگداس  هب  لیوحت  نیا  تیفیک  دنک . دیلوت  ینیقی  ملع 
، دنکیم ءارفص  لاهسا  امئاد  ای  ارثکا  اینوموقس  ( 1)

؛ تسین یقاّفتا  تسا  یمئاد  ای  يرثکا  هچنآ  ( 2)
؛ تسین یقاّفتا  اینوموقس  طسوت  ءارفص  لاهسا  نیاربانب  ( 3)

! تسا یّلع  اینوموقس  طسوت  ءارفص  لاهسا  سپ  ( 4)
و ( 3  ) هب تسا - یقاّفتا  يهدعاق  هک  (- 2  ) تطاسو هب  دنکیمن  ینیقی  تفرعم  دیلوت  هک  ( 1  ) بیترت نیا  هب  و 
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زا ار  ساـیق  نیا  تسا . ( 2  ) يهلحرم لالدتـسا ، نیا  رد  هلحرم  نیرتیعطق  دوشیم . هداد  لـیوحت  دـنکیم - ینیقی  تفرعم  دـیلوت  هک  (- 4)

« یفخ سایق   » دوشیم لیکـشت  هاگآدوخان  هدیـشوپ و  روطهب  ناسنا  نهذ  رد  یبرجت  يرما  ریثک  رارکت  يهدهاشم  ماگنه  هب  هک  تهج  نیا 
یئوطـسرا قطنم  رد  هدرک و  ینیقی  تفرعم  دـیلوت  دـنوشیم - لصاح  سایق  هب  ءارقتـسا  لیوحت  قیرط  زا  هک  تابّرجم - نیاربانب  دـنمانیم .

! دنکیم بوسحم  ناهرب »  » يدابم وزج  ار  تابّرجم  یئوطسرا  قطنم  تهج  نیمه  هب  و  دنوشیم ؛ یقّلت  يوناث  تایهیدب  وزج 
کی رب  دوخ  یقاّفتا - يهدـعاق  (- 2  ) هلحرم ینعی  نآ ، يهلحرم  نیرتیعطق  هک  دـنکیم  ینیقی  تفرعم  دـیلوت  ینامز  طـقف  یفخ »  » ساـیق

یـساسا و ياهداریا  دروم  رد  تسا ! رود  رایـسب  ندوب » ینیقی   » يراوتـسا و زا  یقاّفتا  يهدـعاق  اّما  دـشاب . راوتـسا  ینیقی  يهدولاش  ساسا و 
: صص ، 1986 توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  ءارقتـسالل ، ۀیقطنملا  سـسالا  ردـص ، رقاب  دّـمحم  دیـس  - » هدـعاق نیا  رب  دراو  نک  ناینب 
هک تسا  هدش  تباث  تسا و  هدمآ  لمع  هب  یئوطـسرا  یقاّفتا  يهدعاق  زا  هناگتفه  تاضارتعا  ساسارب  ییاهداقتنا  نآ  رد  هک  «- 47 - 65

! تسا یناهرب  يهدعاق  کی  هکنیا  هن  تسا و  یهیدـب  يهدـعاق  کی  هن  یبرجت و  هدـعاق  کی  هن  تسا و  یلقع  هدـعاق  کی  هن  هدـعاق  نیا 
یباطخ يهدعاق  کی  هکلب  تسین ، یلالدتسا  یفسلف - يهدعاق  کی  دیآیمرب  انیس  نبا  دوخ  تاملک  زا  یضعب  زا  هچنانچ  روکذم  يهدعاق 

نبا لوا ؛ يهلاقم  لصف 13 ، ، 1405 مق ، تسفا  پاچ  دیاز ، دیعس  قیقحت : یعیبطلا ، عامسلا  - 1 تایعیبطلا ، ءافش ، انیس ، نبا  تسا -؛ ضحم 
وا اقاّفتا  نئاک  هنا  اـمئاد ، وا  هنیعب  دـحاو  ببـس  نع  اریثک  نوکی  اـمل  نولوقی  ـال  ساـّنلا  ّنا  ملعت  تنا  و  : » دـسیونیم يهحفـص 63  رد  انیس 

«. تخبلاب
! دنناوخیمن یسناش  ای  یقاّفتا  دیآیم  دوجو  هب  يدحاو  ببس  زا  ارثکا  ای  امئاد  هک  ار  هچنآ  مدرم  هک  ینادیم  ینعی :

يهلاقم هب  دینک  عوجر  تابرجم  دروم  رد  زین  دراد ! یباطخ  تلـصخ  دـنکیم و  دـیکأت  هماع  میلـس  لقع  رب  ترابع  نیا  هک  تسا  نشور  و 
لسلسم 139- يهرامش  ناتسبات 1370 ، راهب و  زیربت ، هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  يهدکشناد  يهیرشن  ناهرب ، رد  هبرجت  یبایزرا  نم :

نینچ یمـسج  ره  دـیاب  دـنک ، ءاـضتقا  ار  ءارفـص  لاهـسا  تسا  مسج  هک  تـهج  نآ  زا  مـسج  رگا  اریز  (- 92 . ) 152 - 139 صـص : ، 138
. دشاب هتشاد  ییاضتقا 
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. تسا اینوموقس  تایتاذ  هوق  نیا  زا  روظنم  (- 93)
. دنکیم نیقی  دیلوت  هبرجت  طیارش  نآ  تحت  هک  تسا  یطیارش  نتخاس  حرطم  ددصرد  انیس  نبا  دعب  هب  اجنیا  زا  (- 94)

دیلوت صقان  ءارقتسا  ارچ  هک  دنکیم  حرطم  ار  ملع  يهفسلف  یسانشتفرعم و  ّمهم  رایسب  یساسا و  يهلاسم  نیا  انیس  نبا  اجنیا  رد  (- 95)
رد اریز  دوش ؛ حرطم  لبق  فارگاراپ  بلاطم  زا  لبق  یـساسا  لاؤس  نیا  هک  تشاد  اج  هتبلا  دنکیم ؟ نیقی  دیلوت  هبرجت  یلو  دـنکیمن  نیقی 

فارگاراپ رد  خساپ  نیا  هک  دوشیم  هداد  یفخ » سایق   » و یقاّفتا » يهدعاق   » ساسارب یلع  وب  وطـسرا و  يانبم  رب  انب  لاؤس  نیا  خـساپ  عقاو 
ینیقی ملع  دـهاوخب  رگا  ءارقتـسا  ارچ  هک : تسا  هدرک  حرطم  تروص  نیا  هب  ار  دوـخ  لاؤـس  ییوـگ  هدـننکلاؤس  تسا . هدـش  حرطم  لـبق 

دراوم يهدهاشم  اب  هبرجت  هکیلاح  رد  دنک  ءافیتسا  ار  دراوم  مامت  دیاب  دنک  دیلوت 
528 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
؟ دنکیم دیلوت  ینیقی  ملع  یهانتم  دودعم و 

دمانیم مویه  يهلاسم  تناک  زا  يوریپ  هب  ار  نآ  هداد و  تبـسن  مویه  دیوید  هب  ار  نآ  ریوپ  لراک  هک  تسا  ياهلئـسم  شـسرپ و  نامه  نیا 
ص: لوا 1370 ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  یملع ، فاـشتکا  قطنم  یلاـمک ، نیـسح  دیـس  رپوپ ، دـنومیر  لراـک  (ر ك :

یتخانشناور يهلئسم  کی  یقطنم و  يهلئسم  کی  تسا : هدرک  حرطم  هلئسم  ود  ءارقتسا  صوصخ  رد  ( 1776 - 1711  ) مویه دیوید  (. 48
)-

 , Karl R .Popper ,objextive knowleldge ,oxford ,at the clavendon press
1972 .، 3 . ). 

هب ار  هدشن  هبرجت  هدهاشم و  دراوم  مکح  هدش ، هدـهاشم  دراوم  زا  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  ءارقتـسا  يهرابرد  مویه  یقطنم  يهلئـسم 
انیع هدشن  هبرجت  هدهاشم و  دراوم  هک  دـنراد  رواب  راظتنا و  مدرم  ارچ  لاحنیا  اب  هک  تسا  نیا  يو  یتخانـشناور  يهلئـسم  و  دروآ . تسد 

-( ؟ دوب دنهاوخ  هدش  هبرجت  هدهاشم و  دراوم  لثم 
Book I ,Part III ,section vi ,p .19 ;Book I ,Part III ,section xii ,p .931 .( Hume ,treatise on

 , human Nature ,ed .Selby -Bigge ,oxford ,8881 ,8791
هب لسوت  اب  وطسرا ، زا  يوریپ  هب  و  هدرک ، حرطم  ار  مویه  يهلئسم  ود  ره  مویه  زا  لبق  نرق  تشه  عقاو  رد  روبزم  شـسرپ  حرط  اب  انیـس  نبا 

يهفـسلف رد  دیاب  دوش ، هدناوخ  مویه  يهلئـسم  مان  هب  برغ  يهفـسلف  رد  رگا  ءارقتـسا  يهلئـسم  تسا . هتفگ  خـساپ  نآ  هب  یقاّفتا  يهدـعاق 
(. يهرامش 91 تشاددای  تسا -( . یفخ »  » سایق روظنم  (- 96 . ) دوش هدیمان  یلع  وب  يهلئسم  مان  هب  یمالسا 

زا لصاح  ّتیلک  الوا ، هک : تسا  نیا  بلطم  نآ  تسا و  هدرک  حرطم  ار  یّمهم  ـالماک  بلطم  عقاو  رد  فارگاراـپ  نیا  رد  انیـس  نبا  (- 97)
ماجنا نآ  رد  هبرجت  هک  یطیارـش  هک  تسا  لوبقم  اقطنم  رـسّیم و  ینامز  طـقف  یبرجت  جـیاتن  میمعت  نیارباـنب  طورـشم ! تسا  یتّیلک  هبرجت 

نیا و  میتسه ! زجاـع  طیارـش  نآ  ینیع  رارکت  كاردا  زا  یبرجت  مولع  يهزوح  رد  اـم  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  اـّما  دریذـپ ! رارکت  اـنیع  هدـش 
. تسا یمدآ  یبرجت  فراعم  يهزوح  رد  یگرزب  صقن 

هک تسا  نیا  هتکن  نآ  دوشن : تلفغ  هتکن  کی  زا  دیاب  دنریذپیم  رارکت  دنراد و  تنراقم  مهاب  هک  يروما  دروم  رد  ياهبرجت  ره  رد  ایناث ،
يهجیتن دنشاب  هتشاد  یضرع  يهطبار  مه  هب  تبـسن  دنوشیم  رارکت  مهاب  هک  يروما  رگا  یـضرع ! هن  دشاب  یتاذ  مهاب  نراقم  روما  طابترا 

چیه اقطنم  هبرجت  زا  هدش  لصاح  جیاتن  میمعت  دوش  تلفغ  هتکن  نیا  زا  رگا  دوب . دـهاوخ  یّنظ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ینیقی  هبرجت  زا  لصاح 
ام  » ياج هب  ضرعلاب » ام   » ذخا يهطلاغم  زا  دیاب  هراومه  رگهبرجت  صخـش  هبرجت ، ماگنه  هب  رگید ، ترابع  هب  تشاد . دـهاوخن  ياهناوتـشپ 

ملع دیلوت  ینامز  طقف  طقف و  یلع  وب  يهدـیقع  هب  هبرجت  دزرو . يراددوخ  دراد - رارق  نآ  ضرعم  رد  ادـیدش  ياهبرجت  ره  هک  تاّذـلاب -»
زا دنکیم ، هراشا  اهنآ  هب  ياجهب  رایـسب  ادج و  یلع  وب  هک  هتکن ، ود  ره  نیا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  یتاذ  طباور  هراومه  هک  دـنکیم  ینیقی 
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. دنانکمم يهبرجت  ره  تّحص  طیارش 
وب دوخ  هلمج  زا  نامیکح ، هک  یکالم  تسیچ ؟ تاّذـلاب » ام   » زا ضرعلاب » ام   » زییمت كالم  هک  تسا  یقاب  نخـس  نیا  ياج  اـجنیا  رد  اـّما 

كالم نیا  دوخ  اّما  درادـن .) ماود  تسا  ضرعلاب  هچنآ  مودـی -( » ضرعلاـب ال  يّذـلا  ّنا  : » هک تسا  نیا  دـناهداد  هئارا  دروم  نیا  رد  یلع ،
اب یقرف  هچ  قرافم  ریغ  مزال و  یضرع  اریز  تسا ، ثحب  ياج 

529 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تیهاـم روصت  رب  قراـفم  ریغ  مزـال و  یـضرع  رّوصت  قباـس و  نآ  هب  طوبرم  تیهاـم  رّوـصت  رب  یتاذ  رما  رّوـصت  هکنیا  رد  زج  دراد  یتاذ 

تسا نیا  تقیقح  دنک ؟ رّوصت  دسانشب و  البق  ار  هبرجت  دروم  ءیش  یتاذ  روما  دناوتیم  هنوگچ  رگهبرجت  اّما  تسا . قوبسم  نآ  هب  طوبرم 
ام نخس  کنیا  هک  یبرجت ، مولع  روما و  يهزوح  رد  دنامیقع ! هدیافیب و  لمع  رد  دشاب ، دنسپ  فوسلیف  رگا  یّتح  ییاهكالم ، نینچ  هک 

ناـمیکح رگید  یلع و  وب  رگا  دسانـشب . هدروآ و  تسد  هب  اـعقاو  ار  ءایـشا  یتاذ  فاـصوا  دـناوتیمن  زگره  رگهبرجت  تسا ، هزوح  نآ  رد 
يرما لوصح  هب  ار  هبرجت  تحص  عقاو  رد  دننکیم ، لیلعت  ضرعلاب » ام   » زا تاّذلاب » ام   » زییمت هب  ار  هبرجت  تحـص  ءارقتـسا ، شور  رادفرط 

فاصوا ندروآ  تسد  هب  لکـشم  درک ! دامتعا  یبرجت  ماکحا  تّحـص  ّتیلک و  هب  ناوتیمن  زگره  تباب  نیا  زا  دـناهدرک و  لـیلعت  لاـحم 
دوخ دودـح » يهلاسر   » يهمدـقم رد  یلع  وب  دنـشاب ؛ هتـشاد  تلفغ  نآ  زا  وطـسرا  دوخ  یّتح  ای  یلع و  وب  هک  تسین  یلکـشم  ءایـشا  یتاذ 

، ناریا يهفـسلف  نمجنا  دودح ، دنودالوف ، يدـهم  دـمحم  انیـس ، نبا  تسا -( ، هتـشاد  ناعذا  رما  نیا  ندوب  بعـصتسم  بعـص و  هب  تبـسن 
اجنیا اـت  هچنآ  نیارباـنب  مینادیمن . ار  ءایـشا  یعقاو  دودـح  زگره  اـم  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  تـسرد  و  دـنب 8 ) الثم  رویرهش 1358 ،

ياهتشاددای ناهرب و  مراهچ  يهلاقم  زین - ! ) تسا نکمم  ریغ  اقطنم  لـمع  رد  هبرجت  تّحـص  هب  لوق  هک  تسا  نیا  تفرگ  هجیتن  ناوتیم 
هب دشاب » هتـشادن  دوجو  مه  رما  نیا  دشاب  هتـشادن  دوجو  یـش  نآ  رگا  و  : » دیوگیم هک  قوف  ترابع  لیذ  (- 98 .( ) یقطنم دح  هب  طوبرم 

يهجیتن ذخا  يارب  نیا  دنراد ، روضح  مهاب  ارثکا  ای  امئاد  ب »  » و فلا »  » رگا الثم  دـنکیم . هراشا  هبرجت  تّحـص  طورـش  زا  يرگید  طرش 
کی ب »  » و فلا »  » نیب يهطبار  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتب  اـت  دـشاب ، بیاـغ  زین  فلا »  » باـیغ رد  ب »  » دـیاب هکلب  دـنکیمن  تیاـفک  یبرجت 

. تسا یتاذ  یّلع و  يهطبار 
Jogn لـیم تراوتـسا  ناـج  طـسوت  اهدـعب  هک  تسا  یملع  شور  شهوژپ و  دروم  رد  انیـس  نبا  تاراـکتبا  زا  یکی  عـقاو  رد  طرـش  نیا 

یفرعم  Eliminative Induetion یفذح ءارقتسا  شور  رد  یشیامزآ  شهوژپ  شور  راهچ  وزج  Stuart Mill (1806- 1873 م )
هب یخیرات  يدـمآرد  يزال ، ناج  - 1 دینک : عوجر  ریز  ياهباتک  هب  لیم  تراوتـسا  ناج  يداهنـشیپ  شور  اب  ییانـشآ  يارب  تسا . هدـش 

، هفسلف خیرات  نوتـسلپاک ، کیردرف  - 2 . 197 تاحفص 211 - ، 1362 نارهت ، یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  ایاپ ، یلع  يهمجرت  ملع ، يهفـسلف 
ياهشخب 5 لصف 3 ، ، 1370 نارهت ، شورس ، تاراشتنا  یگنهرف و  یملع و  تاراشتنا  تکرـش  یهاشمّرخ ، نیّدلا  ءاهب  يهمجرت  دلج 8 ،

يهحفص 92. لصف 7 ، هژیوهب  و 6 ،
نیا نآ  دراد و  دوجو  ءارقتـسا  يهلاسم  يهرابرد  یلع  وب  ّلح  هار  لیم و  تراوتـسا  ناج  يداهنشیپ  ياهشور  نیب  یـساسا  توافت  کـی 

تراوتـسا ناج  دـنکیم ، یقّلت  لعفنم  يدایز  دـح  ات  ار  رگـشیامزآ  دوخ  نهذ و  هبرجت  شیامزآ و  رما  رد  یلع  وب  هکیلاـح  رد  هک  تسا 
. دهدیم رگشیامزآ  هب  ّیلاعف  شقن  نامزمه ) تارییغت   ) دوخ يهناگراهچ  ياهشور  زا  یکی  رد  لقاّدح  لیم 

. تسا یفخ »  » سایق روظنم  (- 99)
. دنک ادیپ  ققحت  تسا  ّصخا  اینوموقس  قلطم  زا  هک  يرما  زا  ءارفص  لاهسا  الثم  (- 100)

یقافتا و يهدعاق  يهوالع  هب  صقان  ءارقتسا  زا  تسا  ترابع  هک  هبرجت  دنکیم : حرطم  ار  یّمهم  رایسب  بلطم  انیس  نبا  اجنیا  رد  (- 101)
دشاب يرما  زا  یـشان  هبرجت  يهجیتن  هک  دنکیمن  یفن  ار  ناکما  نیا  دوخهبدوخ  و  دنکیم ؛ دّیقم  یّلک  رما  هب  نیقی  دیلوت  اهنت  یفخ ، سایق 

الثم دشاب . ّصخا  شیامزآ  هبرجت و  دروم  ءیش  زا  هک 
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530 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
طـسوت ارفـص  لاهـسا  دروـم  رد  هک  دـنکیمن  یفن  ار  ناـکما  نیا  دوـخهبدوخ  هبرجت  میتـفگ  يهرامـش 100  تشادداـی  رد  هک  روطناـمه 

سایق اب  دوب  مزال  درکیم  یفن  ار  ناکما  نیا  هبرجت  رگا  اریز  تسا . ّصخا  اینوموقـس  قلطم  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  يرما  اـینوموقس ،
لاهـسا اـجنیا  رد  هک  دـنک  تباـث  اـیناث  تسا و  هبرجت  ءزج  هراومه  هک  تسا  یفخ  ساـیق  زا  ریغ  ـالوا  ساـیق  نآ  هک  دوـش  هارمه  يرگید 

هب هبرجت  رد  ام  هک  تسا  نیا  دنب  نیا  رد  انیس  نبا  مالک  لصاح  نیاربانب  دشاب . ّصخا  اینوموقـس  قلطم  زا  هک  تسین  يرما  زا  یـشان  ءارفص 
دیلوـت طـقف  تسا  هبرجت  هک  تهج  نآ  زا  هبرجت  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  میباـییمن و  تسد  مکح  یلـصا  ّتلع  تـّیعقاو و  قاـح 

ءارقتـسا يهراـبرد  دوخ  ثحب  زا  انیـس  نبا  هک  تسا  ياهجیتن  نیرخآ  نیا  (- 102 ! ) طورـشم ریغ  قلطم و  نیقی  هن  دنکیم ، طورـشم  نیقی 
قمعت و هنوگره  يهتـسیاش  هلأسم  نیا  رد  انیـس  نبا  ّتقد  هک  تسین  هدیـشوپ  هشیدـنا  نابحاص  رب  افاصنا  و  دـنکیم ، ذـخا  هبرجت  صقاـن و 

. تسا ینادردق 
رد هک  ءارقتسا  لکشم  نیاربانب  تسا ، هتخادرپ  نآ  رد  دوجوم  لکـشم  ءارقتـسا و  هب  لصف  نیا  رد  انیـس  نبا  دش ، هظحالم  هچنانچ  (- 103)

تسا یلکـشم  تسا ، هدش  حرطم  زوسرکف - الماک  تروص  هب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  يارب  یّتح  و  يّدج - الماک  تروص  هب  ریخا  نرق  ود 
نآ ّلح  يارب  ییاهشالت  ناملسم  يهفـسالف  نانادقطنم و  وطـسرا و  طسوت  راب  نیلّوا  يارب  تسا و  هدوب  حرطم  وطـسرا  دوخ  نامز  زا  هک 

. تسا هتفرگ  تروص 
ردص رقاب  ّدمحم  دیس  دیهش  داتسا  دنکیمن ! ّلح  ار  روبزم  لکشم  اقطنم  ءارقتسا  لکشم  يهرابرد  انیس  نبا  يو ، زا  سپ  وطسرا و  لح  هار 

نآ رب  یساسا  یتاضارتعا  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ّتقد  هب  ار  لح  هار  نیا  ءارقتسالل » ۀیقطنملا  سـسالا   » هب موسوم  دوخ  نیزو  باتک  رد 
هک تسا  هداد  هئارا  قوف  لکشم  لح  يارب  تالامتحا  يهیرظن  ساسارب  یّلح  هار  روبزم  باتک  رد  دوخ  هر  ردص  دیهـش  تسا . هتخاس  دراو 

، شورـس تاراشتنا  عنـص ، جرفت  شورـس ، میرکلا  دـبع  رتکد  تسا -(  هدرک  ناشن  رطاخ  شورـس  میرکلا  دـبع  رتکد  داتـسا  هک  روطنامه 
لکشم لح  هب  تسا  هتسناوتن  .( 426 تاحفص 67 - ردص ، رقاب  دمحم  هّللا  ۀیآ  دیهش  رظن  زا  ءارقتسا  یقطنم  ینابم  يهلاقم : ، 1366 نارهت ،

. دبای هار  ءارقتسا 
هنوگره يهتـسیاش  لصف  نیا  و  تسا ، هدرک  نشور  یبرجت  مولع  هبرجت و  يهرابرد  ار  يرایـسب  قیاقح  لصف  نیا  رد  انیـس  نبا  لاحنیا  اـب 

. تسا لمأت 
. لوا يهلاقم  زا  متفه  لصف  (-- 104)

.( يهرامش 69 تشاددای  لیذ  تسا -( . هدش  حرطم  لّوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  هک  تسا  یلاکشا  نامه  ریرقت  اجنیا  ات  (- 105)
ّلک رب  ناوتیمن  ار  ءزج  تسا : نینچ  لاکـشا  نیا  يهصالخ  دـنکیم ، حرطم  اجنیا  رد  انیـس  نبا  هک  تسا  يدـیدج  لاکـشا  نیا  (- 106)

. تسا ود  وزج  کی  اریز  تسا ،» کی  ود ، : » تفگ ناوتیمن  هک  روطنامه  درک ، لمح 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  مراهچ  يهلاقم  زا  مجنپ  لصف  رد  نیا  زا  سپ  بلطم  نیا  (- 107)

. تسا طرش ال  هب  رابتعا  نامه  ظاحل ، نیا  (- 108)
. دوش رابتعا  ظاحل و  طرش ال  هب  ینعی  (- 109)

ظاحل نآ  رد  تکرح  سح و  هیذـغت ، یناعم  اترورـض  زین  تروص  نیا  رد  یتح  دوشیم ، ذـخا  طرـشب  یتقو ال  ناویح  الثم  ینعی  (- 110)
چیه هک  تفگ  دیاب  ناشمدع ، هن  ناشدوجو و  هن  رگید ، یناعم  دروم  رد  اّما  دوشیم ،

531 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دروم رد  مه  ار  هّیلعلاب  مّدـقت  امدـق  تسا . هیّلعلاب  مّدـقت  ناـمه  مّدـقت  عون  نیا  زا  روظنم  (- 111 . ) دوش ظاـحل  نآ  رد  هک  درادـن  یترورض 
مّدـقت ار  يدوجو  مّدـقت  و  رهوجتلاب » مدـقت   » ار ّتیهام  رب  ّتیهام  ءازجا  مدـقت  نیرخأتم  دـناهدربیم ؛ راک  هب  ّتیهام  دروم  رد  مه  دوجو و 
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. تسا رهوّجتلاب » مّدقت   » نیرخأتم حالطصا  هب  عقاو  رد  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  نتم  رد  هچنآ  دناهدیمان . هیلعلاب 
رب دوش ، رابتعا  طرـشب  ینعم ال  هب  هک  ینامز  اّما  تسین ؛ لـمح  لـباق  ناـسنا  رب  دوش ، راـبتعا  ـال  طرـش  هب  ینعم  هب  یتقو  ّتیمـسج  (- 112)

لـصاح ّتیناویح  زا  لبق  ناسنا  يارب  ّتیمـسج  تروص  نیا  رد  دوش  رابتعا  ـال  طرـش  هب  ینعم  هب  ّتیمـسج  رگا  تسا . لـمح  لـباق  ناـسنا 
. تسا

. تسا ناسنا »  » اجنیا رد  ناویح » عون   » زا روظنم  (- 113)
. تسا طرشب  رابتعا ال  نامه  نتم ، رد  قلطم » مسج   » زا روظنم  (- 114)

. سکعلاب هن  و  دنا ، سنج »  » قّقحت ّتلع  عاونا »  » سپ (- 115)
، دـشاب داّحتا  دـیابن  عون ) سنج و  نیب  اـجنیا  رد  و   ) لولعم ّتلع و  نیب  هک  تسا  نیا  دراد  ترورـض  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  اریز  (- 116)

. تسا لاحم  نآ  فالخ  دشاب و  داّحتا  سنج  عون و  نیب  هک  دراد  ترورض  هک  مینادیم  ام  هکنآ  لاح 
. دنوشیم لمح  اهنآ  رب  سانجا  نیا  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نامه  تاعوضوم  زا  روظنم  اجنیا  رد  (- 117)

زیچ کی  رب  لمح  رظن  زا  یلعا  سنج  دوشیم . لـمح  عون  رب  یلعا  سنج  سپـس  طّـسوتم و  سنج  دـعب  لـفاس ، سنج  لوا  ینعی  (- 118)
. دوشیم لمح  نآ  زا  دعب  تسا و  لفسا  سنج  عبات 

؛ دوشیم لمح  ناسنا  رب  تسا  ناسنا  رد  هک  ّتیمسج  زا  ياهّصح  طقف  و  دوشیم ، بلـس  ناسنا  زا  گنـس  بوچ و  ّتیمـسج  الثم  (- 119)
. دوشیمن لمح  ناسنا  رب  ّتیمسج  قلطم  رگید  ترابع  هب 

. تسا ّتیناویح  نیع  دوشیم  لمح  ناسنا  رب  هک  یتّیمسج  ینعی  (- 120)
زا تسا و  هداد  هئارا  نایب  ود  عون ، رب  دـیعب  سنج  لمح  يارب  بیرق  سنج  ندوب  ّتلع  يهرابرد  لصف  نیا  رد  اجنیا  اـت  انیـس  نبا  (- 121)

. دوشیم زاغآ  يو  مّوس  نایب  اجنیا 
. تسا طسوا  ّدح  ناویح  ربکا و  ّدح  ّتیمسج  رغصا ، دح  ناسنا  اجنیا  رد  (- 122)

. تسا ّتیمسج »  » اجنیا رد  ناویح  قوفام  زا  روظنم  (- 123)
سنج و نیب  قرف  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هتفگ  هدام  سنج و  نیب  قرف  يهراـبرد  هک  تسا  یناـیب  ناـمه  هتـشذگ  تاـنایب  زا  روظنم  (- 124)

يرگید زیچ  هب  شیوخ  لّصحت  رد  درادـن و  لّصحت  دوخهبدوخ  طرـشب  موهفم ال  کی  و  تسا . یئال  طرـش  هب  یطرـشب و  ـال  راـبتعا  هداـم 
.( دعب دنب 110 و  تسا -( . جاتحم 

صیخشت یترورـض  لقع  هک  مینیبیم  مینک  ّتقد  بوخ  نآ  رد  و  ار ، قطان »  » موهفم الثم  میریگب ، رظن  رد  ار  یلـصف »  » موهفم رگا  (- 125)
زا دنچره  یلصف  ره  تعیبط  : » دیوگیم انیـس  نبا  یتقو  دشاب . هتـشاد  لّصحت  ناسنا »  » رد الثم  یـصاخ ،» عون   » رد موهفم  نیا  هک  دهدیمن 

الثم هک  تسا  نیا  شروظنم  دوش ». لمح  يدایز  عاونا  رب  هک  دراد  ار  ّتیحالـص  نیا  دوخهبدوخ  تسا ، يواسم  يدحاو  عون  اب  دوجو  رظن 
اریز دشاب ، هتشاد  صاصتخا  ناسنا »  » هب هک  درادن  ترورـض  دوخهبدوخ  اّما  تسا ، يواسم  ناسنا »  » اب دوجو  رظن  زا  دنچره  قطان »  » تعیبط

« ناویح ، » الثم دروم  نیا  رد  هک  هطساو - کی  هب  دنک  ادیپ  صاصتخا  ناسنا »  » هب هکنیا  يارب 
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: هک دوب  نیا  ههبـش  (- 126 . ) دوش لمح  يداـیز  عاونا  رب  هک  دراد  تیحالـص  دوخهبدوخ  قطاـن »  » تعیبط نیارباـنب  تسا ؛ دـنمزاین  تسا -
؟ تسا ناویح  ءزج  مسج  هکنیا  اب  تسا ، مسج  ّتلع  ناویح  هنوگچ 

هّدام ینعم  هب  مسج  تسا ، ناویح  ءزج  هک  یمـسج  هک : دـش  نیا  يهرامش 126  تشاددای  رد  روکذم  يههبـش  هب  انیـس  نبا  خساپ  (- 127)
طـسوت نآ  لّـصحت  و  لّـصحت ، نودـب  تسا  یموـهفم  یتّیمـسج  نینچ  تسا ، سنج  ینعم  هب  هـک  تـسا  یتّیمـسج  رد  اـم  ثـحب  و  تـسا .

. تسا مسج  ّتلع  ناویح  رابتعا  نیا  هب  نیاربانب  دوشیم . لصاح  تیناویح  طسوت  هلمج  زا  يدعب ، ياهتروص 
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(2 ، ) دنـشاب مدقا  هجیتن  زا  دیاب  ناهرب  تامّدـقم  ( 1 : ) دـنکیم رکذ  طرـش  هس  ناهرب  تامّدـقم  يارب  انیـس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 128)
. دنشاب قداص  دیاب  ناهرب  تامدقم  ( 3  ) دنشاب و فرعا  ناهرب  يهجیتن  زا  دیاب  ناهرب  تامّدقم 

ناهرب يهجیتن  اب  دیاب  ناهرب  تامّدقم  هک  دنکیم  حرطم  ار  ناهرب  تامّدـقم  يارب  مزال  رگید  طرـش  انیـس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 129)
. دنشاب طوبرم  ملع  کی  هب  ینعی  دنشاب ، هتشاد  تبسانم 

رب عون  ءزج  تسا و  ّتیهام  ءزج  عون  ّتیهام  هب  تبسن  سنج  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هیعون  تاّیلک  رب  یـسنج  تاّیلک  عبطلاب  مّدقت  (- 130)
. دراد عبطلاب  مّدقت  عون  رب  سنج  نیاربانب  دراد ، عبطلاب  مّدقت  عون  دوخ 

. تسا سنج  لّصحت  ّتلع  عون  هک  ثیح  نیا  زا  تسا  سنج  رب  عون  مّدقت  نامه  عون  هب  سنج  مایق  زا  روظنم  (- 131)
. میتخادرپ نآ  هب  يهرامش 130  تشاددای  رد  هک  تسا  یتهج  نامه  تهج » نیا   » زا روظنم  (- 132)

یّلک تعیبط  هک  ملاع ،»  » لباقم رد  ار  عاونا  امدق  هریغ . بسا و  عون  ناسنا ، عون  دننام  دنتسه  عاونا »  » نامه یئزج » عیابط   » زا روظنم  ( 133)
. دناهدیمان یئزج  تعیبط  دندیمانیم ،

. عون کی  دارفا  ینعی : هیصخش ، عیابط  (- 134)
. تسا وطسرا  کیزیف »  » رد نآ  لصا  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یبلطم  هتشذگ  فارگاراپ  ود  رد  انیس  نبا  (- 135)

: تسا هتشون  نینچ  کیزیف  ملع  رد  قیقحت  شور  دروم  رد  کیزیف »  » لیاوا رد  وطسرا 
.« میشوکب تسا  طوبرم  نآ  لوصا  هب  هک  هچنآ  نییعت  يارب  هک  تسا  نیا  ام  يهفیظو  نیلوا  زین  تعیبط  ملع  رد  هک  تسا  حضاو  نیاربانب ، »

يروما يوس  هب  سپـس  و  دـنارتنشور ، فرعا و  اـم  دزن  رد  هک  مینک  زاـغآ  ییاـهزیچ  زا  هک  تسا  نیا  يراـک  نینچ  ماـجنا  یعیبط  قیرط  »
. دنـشابیمن فرعا  طرـش  نودـب  دنتـسین و  فرعا  ام  هب  تبـسن  اـهزیچ  ناـمه  اریز  دـنارتنشور ؛ فرعا و  هعیبطلا  دـنع  هک  مینک  يورـشیپ 

دنع هک  میورب  يزیچ  يوس  هب  تسا  رتنشور  ام  دزن  رد  یلو  مهبم  هعیبطلا  دـنع  هک  يزیچ  زا  هدرک و  يوریپ  دـتم  نیا  زا  دـیاب  ام  نیارباـنب 
.« تسا فرعا  نشور و  هعیبطلا 

Volume One ,P .513 .( Translation ,Edited by :Jonathan Barnes ,Princeton university  , 4891
Press ,51 -12 .in :The complete works of Aristotle ,The Revised oxford )Aristotle ,Physics

,Translated by :R .P .Hardie and R .K .Gaye ,Book I ,481 a
و میـسانشب ؛ تسا  فرعا  هعیبطلا  دنع  هک  ار  يزیچ  تسا  فرعا  ام  دزن  هک  هچنآ  هب  لسوت  اب  دیاب  کیزیف  رد  هک  تسا  نیا  وطـسرا  روظنم 

زاب دـنافرعا  هعیبطلا  دـنع  هک  ار  يروما  اهنآ  قیرط  زا  ات  دنـشاب  فرعا  ام  دزن  رد  دـیاب  ناـهرب  يداـبم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  لـصاح 
ربانب هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  میسانش .
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اقیطولونا وطسرا ، هرابنیا - رد  زین  دنشابن ! فرعا  ام  دزن  رد  دنچره  دنافرعا ، هعیبطلا  دنع  هک  دنراد  دوجو  يروما  یلع  وب  وطسرا و  يأر 

لصف 2. لوا ، يهلاقم  رخاوالا ،
ام دزن  هـچنآ  ( 1 : ) دـنامسق راـهچ  تهج  نیا  زا  روـما  يو  داـقتعا  هب  تسا ؛ هدرورپ  اـجنیا  رد  هتفرگ و  وطـسرا  زا  ار  بلطم  نیا  انیـس  نبا 

رظن زا  یئزج  روما  تسا . فرعا  هعیبـطلا  دـنع  هچنآ  ( 4  ) تسا و مدقا  هعیبطلا  دـنع  هچنآ  ( 3 ، ) تسا مدـقا  ام  دزن  هچنآ  ( 2 ، ) تسا فرعا 
عون موهفم  زا  انیـس  نبا  رظن  هب  سنج  موهفم  الثم  یلک ، میهافم  ناـیم  رد  دـنافرعا . اـم  دزن  رد  تاـیلک ، یلک و  روما  هب  تبـسن  ییاـسانش 

هب سپـس  مینکیم و  زاـغآ  ماـع  بلاـطم  زا  مینک  تاـبثا  یـسک  يارب  ار  یبـلطم  میهاوخیم  یتـقو  اـم  اریز  تسا : فرعا  اـم  دزن  رد  سنج 
يوهام میهافم  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا . فرعا  ام  لقع  رد  اـم و  دزن  رد  دوخ  عون  هب  تبـسن  سنج  نیارباـنب  میـسریم ، صاـخ  بلاـطم 

. تسا فرعا  تسا ، ّمعا  هچنآ 
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تدـحو ياراد  هک  دوجوم ، عاونا  عومجم  زا  تسا  ترابع  هک  ملاع - انیـس - نبا  هلمج  زا  يو - ناعبات  وطـسرا و  رظن  رباـنب  رگید  يوس  زا 
تـسا يزیچ  نامه  نیا   ) تسا هیعون  تعیبط  کی  ياراد  عون  کی  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  روطنامه  تسا ، یتعیبط  ياراد  تسا - یـصخش 

يهمجرت نآ ، نانمـشد  زاب و  يهعماج  رپوپ ، لراـک ر . ـالثم - درک : ّدر  دـیمان و  ییوطـسرا  یئارگتاذ »  » ار نآ  رپوپ  لراـک ر . اهدـعب  هک 
ياراد تعیبط  نیا  و  لگه ). يهفـسلف  ییوطـسرا  ياههشیر  لصف 11 ، دلج 3  نارهت 1366 ، یمزراوخ ، تاراـشتنا  دـنودالوف ، هّللا  تزع 

یناث دصق  هب  ار  عون  سنج  تعیبط  نیمه  و  دنامیدق ! يو  يهدیقع  هب  هک  یعاونا  دـنکیم ، دـصق  ار  عاونا  تاّذـلاب  الوا و  هک  تسا ، یتیاغ 
هک اـجنآ  فارگاراـپ 127  رخآ  رد  انیـس  نبا  تراـبع  تسا ! فرعا  مدـقا و  سنج  هب  تبـسن  هعیبـطلا  دـنع  عوـن  نیارباـنب  دـنکیم ! دـصق 
.« دشیم افتکا  يدحاو  عون  هب  تفاییمن و  ّرثکت  تعیبط  رد  سنج  عاونا  زگره  دوب ، دصقم  سنج  تعیبط  دوخ  رگا  روطنیمه  : » دیوگیم

مدقا فرعا و  هعیبطلا  دـنع  سنج  رگا  و  تسا ! مدـقا  فرعا و  هعیبطلا  دـنع  سنج  هب  تبـسن  عون  هک  بلطم  نیا  تابثا  رب  تسا  یلالدتـسا 
ریس (- 136 ! ) دوبن ناویح  رگید  عاونا  لّصحت  هب  يزاین  دشیم و  لصاح  دوصقم  نیا  ناویح  عون  کی  لّصحت  اب  الثم  تروص  نیا  رد  دوب ،
دنع هچنآ  هب  مینکیم و  زاـغآ  سنج ، ینعی : فرعا ، اـم  دزن  رد  هچنآ  زا  هک  تسا  تروـص  نـیا  هـب  انیـس  نـبا  رظن  زا  یملع  مـیلعت  یقطنم 

يهرامش 137. تشاددای  دباییم -. همتاخ  یملع  میلعت  عون  رد  و  میسریم ؛ عون ، ینعی : تسا ، فرعا  هعیبطلا 
زاـغآ تسا ؛ بکرم  لـصف  سنج و  موـهفم  ود  زا  عوـن »  » تعیبـط اریز  تـسا ، طیـسب  عوـن »  » تعیبـط هـب  تبـسن  سنج »  » تعیبـط (- 137)

ّتلع قیرط  زا  عون »  » اریز تسا . یناهرب  قیرط  عقاو  رد  عون ، ینعی : بّکرم ، موهفم  هب  نآ  متخ  و  سنج ، ینعی : طیـسب ، موهفم  زا  ییاسانش 
نیاربانب تسا . یناهرب  ییاسانش  کی  دریگ ، تروص  تلع  طسوت  هک  ییاسانش  ره  هک  میاهتسناد  و  دوشیم ، هتخانـش  تسا  سنج »  » هکنآ

. تسا فرعا  هعیبطلا  دنع  بکرم  تسا و  فرعا  ام  دزن  رد  طیسب 
یبّکرم ءازجا  هک  یطئاسب  نآ  تسین ؛ فرعا  بّکرم  ره  زا  طیـسب  ره  ام  دزن  رد  تسا ، فرعا  ام  دزن  رد  طیـسب  قلطم  هک  تشادنپ  دیابن  اّما 

. دنافرعا ام  دزن  رد  بّکرم  رما  نآ  هب  تبسن  دنهدیم  لیکشت  ار 
مدـقا تسا و  فرعا  ام  دزن  رد  هک  هچنآ  زا  یملع  میلعت  نوچ  هک  تسا  نیا  لصف  نیا  يهدـمع  بلاـطم  زا  انیـس  نبا  یّلک  فدـه  (- 138)

نیاربانب دباییم ، همتاخ  تسا  فرعا  هعیبطلا  دنع  هک  يزیچ  هب  دوشیم و  زاغآ  تسا 
534 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هجیتن نیوکت  رد  هک  دنتـسه  ییایاضق  ناهرب  تامدـقم  رگید  يوس  زا  يهرامـش 137 . تشاددای  تسا -. یناهرب  قیرط  یملع  میلعت  قیرط 
. دناعبطلاب مدقم  هجیتن  رب  اذل  دنراد ، تیببس 

تایلک ییاسانـش  تیفیک  نایب  رد  مراهچ  فارگاراپ  لـئاوا  رد  لـصف  نیا  رد  انیـس  نبا  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤس 
، طیسب زا  یملع  میلعت  هک  تفگ  ادعب  اّما  دنافرعا ، مدقا و  ام  دزن  رد  دنوش  هدیجنـس  تایلک  هب  تبـسن  یتقو  یئزج  تاسوسحم  هک  تفگ 
ود نیا  دـباییم ! همتاـخ  تسا  فرعا  هعیبـطلا  دـنع  هک  عون ، ینعی : بّکرم ، هب  دوـشیم و  زاـغآ  تسا  فرعا  اـم  دزن  رد  هک  سنج ، ینعی :

! دناراگزاسان مهاب  بلطم 
! دزاسیم یفتنم  ار  ءایـشا  دروم  رد  ییاسانـش  هنوگره  ناکما  عقاو  رد  دنکیم ، حرطم  انیـس  نبا  هک  نانچنآ  یملع  ریـس  هک  تسناد  دـیاب 

سنج زا  ار  نآ  ییاسانـش  هاگنآ  مینک و  نییعت  لصف  سنج و  پمال ، کـی  يارب  ـالثم : يزیچ ، ره  يارب  اـم  هک  دراد  ناـکما  هنوگچ  اریز 
: تسین رودقم  ام  يارب  ءایشا  یتاذ  فاصوا  ییاسانش  هک  يهرامش 97 ) تشاددای  میاهتفگ -(  البق  میهد ؟ همتاخ  نآ  عون  رد  مینک و  زاغآ 

ءایـشا قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  دروم  رد  ماـت  ّدـح  هب  فیرعت  الـصا  مینک ، نییعت  ار  نآ  لـصف  سنج و  يزیچ  ره  دروم  رد  میناوتیمن  اـم 
. تسین رودقم 

دننکیم ناـمگ  هک  تسا  نیا  انیـس ، نبا  دوخ  هلمج  زا  و  نایئوطـسرا ، وطـسرا و  یـسانشملع  تالاکـشا  نیرتگرزب  زا  یکی  یّلک  روطهب 
هک دسریم  رظن  هب  دنراد ، عبط  ءایـشا  هکنیا  هب  لوق  عقاو ! فالخ  تسا  يرادـنپ  نیا  دوشیم ! لیان  ءایـشا  عیابط  هب  شناد  قیرط  زا  یمدآ 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز يوس  هب  دنوش  اهر  الاب  زا  یتقو  اعبط  ماسجا  هکنیا  نتفگ  دنکیمن . یکمک  چـیه  اههدـیدپ  ییاسانـش  رد  رمثیب و  تسا  یلوق  کی 
رد اهنآ  نتخانـش  دنـشاب ، عیابط  ياراد  اههدـیدپ  رگا  یّتح  دـهدیمن . تسد  هب  ام  فارطا  یعقاو  ناهج  زا  یلوقعم  نییبت  چـیه  دـنوریم ،

لوط رد  عیابط  يوجوتسج  تسا ؛ ءایشا  عیابط  يوجوتسج  ییوطسرا  ملع  ندنام  ماکان  یـساسا  لیلد  تسین ! یمدآ  ییاناوت  هلـصوح و 
رانک ار  عیابط  يوجوتسج  هک  تسا  هدرک  ندـیلاب  هب  عورـش  ینامز  زا  دـیدرت ، نودـب  ملع ، درواین . راب  هب  يرمث  چـیه  يدامتم  ياـهنرق 

تسا ینیقی  یتاقیدصت  ایاضق و  لماش  افرـص  ناهرب » تامّدقم   » اریز تسا ، ّمعا  ناهرب » تامدقم   » زا ناهرب » أدبم  (- » 139 . ) تسا هتشاذگ 
. دودح دننام  دوشیم  مه  هیرّوصت  يدابم  لماش  ناهرب » يدابم   » اّما دنهدیم ، لیکشت  ار  ناهرب  ياربک  يرغص و  هک 

«. فراعتم لوصا   » زا تسا  ترابع  ملع  قلطم  بسحهب  ناهرب  أدبم  (- 140)
«. عوضوم لوصا   » زا تسا  ترابع  ّصاخ  یملع  بسحهب  ناهرب  أدبم  (- 141)

، یـضایر يهفـسلف  رکراـب ، نفیتسا  دـنمانیم -( . فراـعتم » لوصا   » ار عوضوم  لوصا  فراـعتم و  لوصا  عومجم  امدـق ، فـالخرب  هزورما 
: صص نارهت 1349 ، یمزراوخ ، تاراشتنا  کشریب ، دمحا  يهمجرت 

.( 51 - 52
تسا و هدافتـسا  دروم  أدـبم  ناونع  هب  ضیقن  فرط  ود  زا  یکی  ناهرب  رد  رگید  ترابع  هب  دـشاب ، قداص  دـیاب  امتح  ناهرب  أدـبم  (- 142)

رارق هدافتــسا  دروـم  تـسا ، قداـص  هـک  ضیقن ، فرط  ود  زا  یکی  طـقف  لدـج  رد  اـّما  تـسین . اـنتعا  دروـم  هدوـب و  بذاـک  رگید  فرط 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  لدج  أدبم  ناونع  هب  دناوتیم  دشاب  روهشم  بذاک  فرط  رگا  یتح  هکلب  دریگیمن ؛

تامدقم زا  یـضعب  تسا . عوضوم  لوصا  فراعتم و  لوصا  لماش  ناهرب  تامدـقم  (- 143  ) 535 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
. دوشیم عضو  عوضوم ، لوصا  ناونع  هب  ناهرب ،

. تسا تاّیلّوا »  » روظنم (- 144)
. تسا تاسوسحم »  » و تابّرجم »  » روظنم (- 145)

. تسا تایرطف »  » روظنم (- 146)
ناهرب تامّدقم  ضیقن  هب  ام  بیذکت  ناسنیمه  هب  و  دشاب ؛ ناهرب  يهجیتن  هب  ام  نیقی  زا  رتدیدش  دیاب  ناهرب  تامّدقم  هب  ام  نیقی  (- 147)

هب لوقم  يرما  نیقی »  » انیـس نبا  يهدـیقع  هب  هک  دـسریم  رظن  هب  عقاو  رد  دـشاب . ناـهرب  يهجیتـن  ضیقن  هب  اـم  بیذـکت  زا  رتدـیدش  دـیاب 
هب طوـبرم  يهبنج  ( 2  ) ییاسانـش و لـعاف  هب  طوبرم  يهبنج  ( 1 : ) دراد هبنج  ود  نیقی » ! » یقطنم نیقی  يهزوـح  رد  یتـح  تـسا ، کیکـشت 

يهبنج زا  اّما  دشاب . کیکشت  هب  لوقم  يرما  دناوتیمن  هبنج  نیا  زا  تسا و  ّتیعقاو  تابث  مزلتـسم  مّود  يهبنج  زا  نیقی  تیعقاو . كردم و 
. تسا کیکشت  هب  لوقم  دصرددص  تسا  ییاسانش  لعاف  فصو  نیقی »  » نوچ لّوا ،

.31 - 27 76 ب ، لصف 10 ، لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، (- 148)
عوضوم و لصا  دش ، دهاوخ  تابثا  ادعب  هکنیا  رابتعا  هب  دشاب : هرداصم  عوضوم و  لصا  دناوتیم  رابتعا  ود  هب  يدحاو  يهمّدـقم  (- 149)

. دشاب هرداصم  درادن  نآ  قافو  رب  یّنظ  مّلعتم  هکنیا  رابتعا  هب 
رد ار  نآ  سدـیلقا  هک  مجنپ  عوضوم  لصا  تسا .  Elements لوصا باتک  رد  سدـیلقا  مجنپ  عوضوم  لصا  نامه  لـصا  نیا  (- 150)

: دیوگیم تسا  هدروآ  دوخ  یسدنه  باتک 
همئاق ود  زا  دـنوشیم  لیکـشت  نآ  فرط  کی  رد  هک  هیواز  ود  عومجم  هکنانچ  دـنک ، عطق  ار  رگید  تسار  طخ  ود  یتسار  طخ  رگا  - 5»

نفیتسا .« ) دننکیم عطاقت  دنتسه  هیواز  ود  نآ  هک  یفرط  نامه  رد  میهد  دادتما  یفاک  يهزادنا  هب  ار  تسار  طخ  ود  نآ  نوچ  دشاب  رتمک 
.( يهحفص 41 یضایر ، هفسلف  رکراب ،

کی یّطخ  جراخ  يهطقن  کی  زا  : » هک دـنروآیم  تروص  نیا  هب  ار  سدـیلقا  مجنپ  عوضوم  لصا  الومعم  هسدـنه  ییادـتبا  ياهباتک  رد 
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نیا هک  تشاد  هجوت  دیاب  اّما  دیشک ». نآ  تازاوم  هب  ناوتیم  طخ ، کی  طقف  و  طخ ،
536 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هب هک  روبزم  لصا  تسا . هدشن  هتفگ  سدیلقا  يوس  زا  اّما  تسا  زرا  مه  یسدنه  رظن  زا  سدیلقا  عوضوم  مجنپ  لصا  اب  دنچره  ریخا ، لصا 
زا يرایـسب  رد   » سپ نآ  زا  تسا و  هدش  عضو  يدالیم  مهدـجه  نرق  رد   Playfair ریفیلپ طسوت  تسا  روهـشم  يزاوت » عوضوم  لصا  »

عوضوم لصا  ، » مجنپ عوضوم  لصا  طلغ ، هب  يّدـح  ات  یهاگ ، هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  هدـش و  هدرب  راـک  هب  یـسدیلقا  يهسدـنه  نوتم 
دـنکیم و نایب  ار  هدـیچیپ  يرما  مجنپ  عوضوم  لـصا  نوچ  (- 151 .( ) ص 69 یـضایر ، هفـسلف  رکراب ، نفیتسا  دوش -( .» هدـیمان  يزاوت »

. دیمان هرداصم »  » ار نآ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  يهرامش 149 ) تشاددای  درادن -(  نآ  قافو  رب  یّنظ  رما  ودب  رد  مّلعتم 
. دنک ّکش  رگیدکی  اب  نآ  ياهعاعش  يواست  رد  دناوتیمن  رگید  دمهفب  ار  هریاد  ینعم  یسک  هاگره  هک  تسا  نیا  رس  رب  نخس  (- 152)

يور زا  ار  نآ  هک  یسک  يارب  دحاو  مکح  و  تسا ، یبسن  يرما  یمکح ، کی  ندوب  عوضوم  لصا  انیـس  نبا  يهدیقع  هب  نیاربانب  (- 153)
. تسین عوضوم  لصا  هتفریذپن  نامگ  ّنظ و  يور  زا  ار  نآ  دنادیم و  ار  نآ  ناهرب  هک  یسک  يارب  عوضوم و  لصا  هتفریذپ ، نامگ  ّنظ و 
نآ زا  رگید  يوس  زا  و  دناسانشب ، ار  نآ  ات  دشاب  فرعا  رگید  زیچ  زا  دیاب  ییوس  زا  زیچ  کی  هک ، تسا  نیا  لوا  لیلد  يهصالخ  (- 154)

. دوش هتخانش  نآ  طسوت  ات  دشاب  یفخا  دیاب  رگید  زیچ 
ج»  » تسا و ج » « » فلا  » نوچ دـننام : تسا ؛ لّوا  بولطم  رب  هرداصم  تقیقح  رد  يرود  ناهرب  هک  تسا  نیا  مّود  لیلد  يهصالخ  (- 155)

اراکـشآ يرود ، ناـهرب  نیا  رد  هک  تسا . ب » « » ج  » سپ تسا  ب » « » فلا  » تسا و فلا » « » ج  » نوچ و  تسا ؛ ب » « » فلا  » سپ تسا  «ب »
. تسا ب » « » ج : » هک مکح  نیا  ینعی ، تسا ؛ هتسشن  ردص  رد  همدقم  ناونع  هب  تسا  بولطم  هچنآ 

لوا 1980. پاچ  توریب ، ملقلا ، راد  يودب ، نمحرلا  دبع  پاچ  مجنپ  لصف  مّود  يهلاقم  یلوالا ، اقیطولانا  وطسرا ، ر ك - (- 156)
. تسا يرود  سایق  نامه  يرود » نایب   » زا روظنم  (- 157)

« فلا  » رب ب »  » هراـبود و  ب »  » رب فلا »  » زاـب و  فـلا »  » رب ب »  » و ب »  » رب فـلا »  » ـالثم اریز  دـماجنایم ، لسلـست »  » هب ي  رود »  » ره (- 158)
! هل ۀیاهن  ام ال  ات  روطنیمه  تسا و  فّقوتم 

هراشا نآ  هب  لبق  فارگاراپ  رد  انیـس  نبا  هک  تسا ، ناهرب » ندوبن  هب  لوق   » نامه دـنکیم ، لطاب  ار  ملع  هک  دـساف  لوق  زا  روظنم  (- 159)
. دوشیمن دقعنم  یملع  چیه  رد  یناهرب  چیه  دساف  لوق  نیاربانب  درک .

فارگاراپ 64. (- 160)
تهج تسا ». دوجوم  دـنوادخ  : » مییوگیم هک  یتقو  تسا . قداص  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تاذ  يارب  طـقف  ترورـض  عون  نیا  (- 161)

. تسا یترورض  نینچ  مکح ، نیا 
.« تسا مودعم  يرابلا  کیرش  : » تسا قداص  ریز  مکح  رد  الثم  قلطم  مدع  بسحهب  ترورض  (- 162)

. تسا هبّکرم  يهیله  يایاضق  رد  ترورض  روظنم  (- 163)
. تسا هیلزا » يهیرورض   » نامه نیا  (- 164)
. تسا هیتاذ » يهیرورض   » نامه نیا  (- 165)

. تسا هیفصو » يهیرورض   » نامه نیا  (- 166)
. تسا لومحم » طرش  هب  ترورض   » نامه نیا  (- 167  ) 537 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا هیتقو » ترورض   » نامه نیا  (- 168)
اهنآ رد  ترورـض  هک  ایاضق  عون  نیا  زا  هک  دراد  داقتعا  انیـس  نبا  تسا . لومحم » طرـش  هب  ترورـض  «، » مراهچ مسق   » زا روظنم  (- 169)

. درک هدافتسا  ناهرب  رد  دیابن  تسا  لومحم » طرش  هب  ترورض  »
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اهنآ زا  هدافتـسا  زاوج  دنادیم و  یناهرب  تسا ، ناکما  اهنآ  تهج  هک  مه  ار  ییایاضق  اجنیا  رد  هک  انیـس  نبا  بانج  زا  بّجعت  (- 170)
. نیا زا  سپ  يهرامش 172 ، تشاددای  زین - دنکیم ! رداص  ار  نیهارب  يهماقا  رد 

. دنکیم عورش  ار  ناهرب  تامّدقم  ندوب » یّلک   » يهرابرد ثحب  اجنیا  زا  انیس  نبا  (- 171)
« یّلک  » حالطصا تسا . ناهرب »  » باتک رد  ندوب » یّلک   » اب سایق »  » باتک رد  ندوب » یّلک   » قرف رـس  رب  ثحب  فارگاراپ  ود  نیا  رد  (- 172)

مییوگیم یتقو  هک  تسا  نیا  سایق »  » باتک رد  ّتیلک »  » زا روظنم  تسا . ّصخا  سایق »  » باتک رد  یّلک »  » حالطـصا زا  ناهرب »  » باـتک رد 
تسا یّلک »  » ياهیضق نآ  ناهرب »  » باتک رد  اّما  دنالومحم . مکح  ياراد  عوضوم  دارفا  زا  کیره  ینعی  یّلک ، تسا  ياهّیضق  هّیـضق ، نالف 

« نامز  » مامت رد  عوضوم  دارفا  مامت  رب  لومحم  توبث  طرـش  دنـشاب . لومحم  مکح  ياراد  اهنامز »  » مامت رد  عوضوم  دارفا  زا  کـیره  هک 
رگا دنشاب . هتشاد  ترورض  دیاب  ناهرب »  » تامدقم هک  دوشیم  یشان  طرش  نیا  زا  عقاو  رد  یّلک »  » يهّیـضق يهرابرد  ناهرب »  » باتک رد  اه 

ترورـض ياهیـضق  نینچ  تهج  عقاو  رد  دـشابن ، تباـث  هنمزا  زا  یـضعب  رد  دـشاب و  تباـث  دوخ  عوضوم  رب  هنمزا  زا  یـضعب  رد  یلوـمحم 
. دوشیم یشان  ترورض  طرش  زا  ینامز  ّتیلک  طرش  نیاربانب  تسین .

تسین لصاح  تسا  ناکما  اهنآ  رد  تهج  هک  ییایاضق  زا  یضعب  رد  ینامز  تیلک  طرش  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد  اّما 
(. يهرامش 170 تشاددای  تسا -(  هدرک  رداص  ناهرب »  » رد زین  ار  ییایاضق  نینچ  زا  هدافتسا  زاوج  یّتح  انیس  نبا  هکنآ  لاح  و 

: دهدیم خساپ  نآ  هب  هدرک و  حرطم  ار  یلاکشا  انیس  نبا  لصف  نیا  رخآ  فارگاراپ  ود  رد  (- 173)
باتک رد  اریز  تسا . راگزاسان  ناهرب »  » باتک رد  هرابنیا  رد  امـش  نایب  اب  سایق »  » باتک رد  هقلطم  يایاضق  يهرابرد  امـش  ناـیب  لاکـشا :
دیتفگ دیدرکن و  یقلت  اهنآ  ّتیلک »  » ضقان ار  اهنآ  نتـشادن  ینامز  ّتیلک  دیتسناد و  تاقلطم  وزج  ار  یفـصو » ترورـض   » امـش سایق » »
ياراد هک  ار  ییایاضق  ّتیلک  ناهرب »  » باتک رد  یلو  درادن . لاکـشا  دـشابن  فّصتم  لومحم  هب  عوضوم  هنمزا  زا  یـضعب  رد  رگا  یتح  هک 
ّتیلک دشابن ، فّصتم  لومحم  هب  عوضوم  هنمزا  زا  یضعب  رد  رگا  دیتفگ  دیدرک و  طورشم  اهنآ  ینامز  ّتیلک  هب  دنا ، یفصو » ترورض  »

! دناراگزاسان مهاب  نایب  ود  نیا  تسا . لطاب  هیضق  نآ 
؛ تسا طرـشب  اهنامز ال  مامت  رد  عوضوم  رب  لومحم  توبث  ترورـض  طرـش  هب  تبـسن  سایق »  » باتک رد  هقلطم  يایاضق  انیـس : نبا  خساپ 
ار طرـش  نیا  هن  دشاب و  تباث  عوضوم  رب  اهنامز  مامت  رد  دـیاب  لومحم  هک  دراد  ار  طرـش  نیا  هن  هقلطم  يایاضق  سایق »  » باتک رد  ینعی :
(1 : ) دناهتـسد ود  هقلطم  يایاضق  ساـیق »  » باـتک رد  رگید  تراـبع  هب  دـشاب . تباـث  عوضوم  رب  اـهنامز  ماـمت  رد  دـیابن  لومحم  هک  دراد 

عوضوم رب  اهنامز  مامت  رد  لومحم  اهنآ  رد  هک  ییایاضق  ( 2  ) تسا و تباث  عوضوم  رب  اهنامز  مامت  رد  لومحم  اهنآ  رد  هک  ییاـیاضق 
. تسین تباث 

تباث عوضوم  رب  اهنامز  مامت  رد  لومحم  اهنآ  رد  هک  ار ، لّوا  عون  يایاضق  طقف  ام  ناهرب »  » باتک رد  اّما 
538 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

طرش اجنآ  رد  اریز  درادن ، تافانم  سایق »  » باتک رد  ام  نایب  اب  نیا  و  تسا . ترورـض  اهنآ  رد  تهج  هک  مینادیم  ییایاضق  وزج  تسا ،
هب تبـسن  هقلطم  يایاضق  هک  میدوب  هتفگ  و  دـشاب ؛ تباث  عوضوم  رب  اهنامز  ماـمت  رد  دـیابن  لومحم  هقلطم  ياـیاضق  رد  هک  میدوب  هدرکن 

. دناطرشب مه ال  طرش  نیا 
راوید : » لاثم دنـشاب . هیرورـض  رگید  رابتعا  هب  هقلطم و  رابتعا ، کی  هب  دـنناوتیم  دـنراد  یفـصو » ترورـض   » هک ییاـیاضق  رگید  يوس  زا 

، عوضوم تاذ  هب  تبسن  ار ، ندوب » مشچ  رون  قّرفم  : » ینعی ار ، هیضق  نیا  لومحم  ام  رگا  تسا ؛» مشچ  رون  قّرفم  تسا  دیفـس  مادام  دیفس 
رگا اّما  تسا . هقلطم  يهیـضق  کی  رابتعا  نیا  هب  هیـضق  درادن و  یترورـض  چیه  عوضوم  نآ  رب  لومحم  نیا  توبث  میجنـسب ، راوید ، ینعی :
دیفس هک  مادام  دیفس  راوید   » هب تبسن  ینعی : عوضوم ، رد  هدش  ذخا  ناونع  هب  تبسن  ار ، ندوب » مشچ  رون  قّرفم  : » ینعی ار ، لومحم  نیمه 

ات رگید ، تراـبع  هب  دوب . دـهاوخ  هیرورـض  هیـضق  نیا  و  تشاد ، دـهاوخ  ترورـض  عوضوم  نآ  رب  لوـمحم  نیا  توـبث  میجنـسب ، تسا ،»
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نیا رد  انیـس  نبا  (- 174 . ) دوب دـنهاوخن  هیرورـض  زگره  دـنراد  یفـصو  ترورـض  هک  ییایاضق  دوشن ، ذـخا  عوضوم  رد  یناونع  فصو 
رد هک  يوحن  هب  تسا  هدرک  ثحب  ناهرب » باب  یتاذ   » يهرابرد یفوتـسم  روطهب  تسا ، ءافـش  ناهرب  مّود  يهلاقم  زا  مّود  لصف  هک  لـصف ،

. تسا هدش  ادا  لصف  نیا  رد  هک  تسا  هدشن  ادا  نانچنآ  بلطم  قح  یباتک  چیه 
نیا بلطم  نیا  لیلد  دـشاب . یتاذ »  » دـیاب دوخ  عوضوم  هب  تبـسن  هیـضق  ره  لومحم  هک  تسا  نیا  ناهرب  تامدـقم  طیارـش  زا  رگید  یکی 

ناهرب يهجیتن  ّتلع  دنناوتیمن  ناهرب  تامّدـقم  تروص  نیا  رد  دـشابن ، یتاذ »  » عوضوم يارب  لومحم  ناهرب  تامدـقم  رد  رگا  هک  تسا 
« بیرغ  » هدوب و یتاذ »  » ناشتاعوضوم يارب  اهنآ  تالومحم  هک  دنـشاب  هجیتن  ّتلع  دـنناوتیم  یتروص  رد  طقف  ناـهرب  تامدـقم  دنـشاب .

. دنشابن
. دعب 40 و  - 34 فلا ،  73 لصف 4 ، م 1 ، رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، هب : تسا  هراشا  (- 175)

ای سنج ، لومحم  هکنیا  دننام  دشاب ؛ هیضق  عوضوم  ّدح  ءازجا  زا  هیضق  لومحم  یّلک  روطهب  هک  تسا  نیا  یتاذ »  » حالطصا کی  (- 176)
دهدیم و حیضوت  فارگاراپ  نیا  رد  ار  نآ  انیس  نبا  هک  تسا ، یتاذ »  » حالطـصا نیلوا  نیا  دشاب . دوخ  عوضوم  لصف  و  سنج ... ، سنج 

. دنکیم ریسفت  ار  نآ  دنکیم و  داهشتسا  تسا ، هدش  هداد  ناشن  لبق  تشاددای  رد  نآ  ذخام  هک  وطسرا ، بلاطم  هب 
هچنآ هک  تسا  نیا  يو  روظنم  و  دراذـگیم . قرف  وهام » قیرط  رد  لوقم   » نیب و  وه » ام  باوج  رد  لوقم   » نیب فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا 

يو تسین . ءیـش  تقیقح  ماـمت  دوشیم ، هتفگ  وه » اـم  قیرط   » رد هچنآ  اـّما  تسا ؛ ءیـش  تقیقح  ماـمت  دوشیم  هتفگ  وهاـم » باوج   » رد
. دنک ریسفت  ناسنیمه  هب  زین  ار  وطسرا  نخس 

هتفگ وه » ام  باوج   » رد ریخا  لصف  اّما  دنوشیم ، هتفگ  وه » ام  قیرط   » رد لصف  و  سنج ... ، سنج  سنج ، وطـسرا ، يهدیقع  هب  دیوگیم :
سنج سنج  زا  دـیاب  هار  نیا  رد  اعطق  ددرگ و  نشور  ءیـش  تقیقح  اـت  دوش  ّیط  دـیاب  هک  تسا  یهار  وه » اـم  قیرط   » زا روظنم  دوشیم .

. دوش هدافتسا  ءیش  لصف  ءیش و  سنج  و  ءیش ،
. تسا ریخا » لصف   » طقف طقف و  انامه  درک  نشور  ار  ءیش  تقیقح  قیرط  نیا  زا  تفگ و  ناوتیم  وه » ام  باوج   » رد هچنآ  اّما 

ای لصف و  ای  دـشاب ، عوضوم  سنج  سنج  الثم  دـشاب : هیـضق  عوضوم  ّدـح  وزج  هیـضق  لومحم  هک  تسا  نیا  یتاذ »  » حالطـصا کـی  سپ 
تسا ياینعم  نامه  یتاذ »  » ینعم نیا  هک  تسا  نشور  و  دشاب . عوضوم  سنج 

539 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نبا (- 177 . ) دـشاب عوضوم  ّدـح  ءزج  هک  تسا  یلومحم  نآ  یجوغاسیا » باب  یتاذ   » نیاربانب دوریم . راک  هب  یجوغاـسیا »  » باـب رد  هک 

سنج اـی  و  عوـضوم ، ضورعم  اـی  عوـضوم  ياهیـضق ، رد  رگا  دـهدیم . حیـضوت  ار  یتاذ »  » مّود حالطـصا  دـنلب  فارگاراـپ  نـیا  رد  اـنیس 
« یتاذ  » حالطـصا نیا  هک  دوشیم  هدهاشم  تسا . یتاذ »  » عوضوم نآ  رب  لومحم  نآ  دوش ، ذخا  هیـضق  لومحم  ّدـح  رد  عوضوم  ضورعم 

. دراد صاصتخا  ناهرب »  » باتک هب  طقف  طقف و  یتاذ »  » حالطصا نیا  تسا . یجوغاسیا  باب  رد  یتاذ »  » حالطصا سکعرب  تسرد 
: دیوگیم دراد ، ار  ّتیمها  لامک  نآ  نتسناد  هک  دنکیم  حرطم  ار  یبلطم  انیس  نبا  فارگاراپ  نیا  لیاوا  رد 

ّمعا رظن  دروم  ملع  عوضوم  زا  سنج  نیا  رگا  هک ] تروص  نیا  هب  ، ] دوشیم ذـخا  هلأـسم  عوـضوم  سنج  اـهنآ  ّدـح  رد  هک  یتـالومحم  »
.« دباییم صیصخت  ملع  عوضوم  هب  هکلب  دوشیمن ، لامعتسا  دوخ  ّمعا  تروص  هب  ملع  نامه  رد  دشاب ،

رگا میتـفگ  دـنک . نشور  تسا  دـّیقم  دـیق  نآ  هب  مّود ، حالطـصا  هب  یتاذ »  » هک ار  يدـیق  دـهاوخیم  انیـس  نبا  و  تسا ، نشور  بلطم  نیا 
سنج هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  اـّما  دوـب ؛ دـهاوخ  یتاذ »  » عوـضوم نآ  يارب  لوـمحم  نآ  دوـش ، ذـخا  لوـمحم  ّدـح  رد  عوـضوم  سنج 

هک روبزم  ملع  عوضوم  هب  دـیاب  دـشاب ، ّمعا  رگا  اّما  دـشابن ، ّمعا  دراد  ّقلعت  ملع  نآ  هب  ثحب  دروم  يهیـضق  هک  یملع  عوضوم  زا  عوضوم 
ود رب  هک  تسا  یتّیمک  جوز  ددع  : » مییوگب جوز » ددع   » فیرعت رد  رگا  الثم  دـبای . صیـصخت  دراد  ّقلعت  ملع  نآ  هب  ثحب  دروم  يهیـضق 

عوضوم زا  هدش  ذخا  جوز  ددـع  فیرعت  رد  هک  یتّیمک  قلطم  و  تسا ، باسح  ملع  لئاسم  زا  جوز » ددـع   » اجنیا رد  تسا ،» میـسقت  لباق 
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اب تقیقح  رد  هدشن و  ذـخا  جوز  ددـع  فیرعت  رد  ّتیمعا  نآ  اب  ّتیمک  نیاربانب  تسا ؛ معا  لصفنم ، تیمک  زا  تسا  ترابع  هک  باسح ،
لصفنم تسا  یتّیمک  جوز  ددع  : » میاهتفگ جوز  ددع  فیرعت  رد  ییوگ  تسا ؛ هدش  ذخا  جوز  ددع  فیرعت  رد  باسح  ملع  هب  صاصتخا 

«. تسا میسقت  لباق  ود  رب  هک 
. تسا لومحم »  » اجنیا رد  ضراع  زا  روظنم  (- 178)

. تسا عوضوم » ، » هلمج نیا  رد  ضورعم »  » زا روظنم  (- 179)
عوضوم ( 1  ) اـی هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  لومحم  ّدـح  رد  عوضوم  مّوـقم  ذـخا  تیفیک  انیـس  نبا  فارگاراـپ  نیا  رد  (- 180)

يارب یلومحم  نینچ  لاح  هس  ره  رد  دوشیم و  ذـخا  لومحم  ّدـح  رد  عوضوم  سنج  عوضوم  ای  ( 3  ) عوضوم و سنج  ای  ( 2  ) و عوضوم ،
: دروآیم یلاثم  هناگهس  دراوم  نیا  زا  کیره  يارب  انیس  نبا  تسا . یتاذ »  » یعوضوم نانچ 

: لومحم ّدح  رد  عوضوم  عوضوم  ذخا  ینعی : لوا - عون  لاثم 
. درف ددع  رد  جوز  ددع  برض  لصاح  فیرعت  رد  ددع  ذخا  (- 1)

عوضوم هک  دوخ ، رد  رگید  علـض  ود  برـض  لصاح  عومجم  اب  دوخ ، رد  علـض  کی  برـض  لصاح  يواست  فیرعت  رد  ثلثم  ذـخا  (- 2)
. تسا هیوازلا  مئاق  ثلثم  یضراع  نینچ 

540 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: تسا رارقرب  ریز  يهلداعم  هیوازلا  مئاق  ثلثم  ره  رد  سروغاثیف  يهطبار  ربانب  - 

a 2 b 2 G c 2
: لومحم ّدح  رد  عوضوم  سنج  ذخا  ینعی : مود - عون  لاثم 

! تسا نآ  سنج  عوضوم  حطس  هک  هیواّزلا ، مئاق  ثلثم  ّدح  رد  حطس »  » ندش ذخا  (- 1)
يارب هن  دروایب ، لاثم  لومحم » ّدح  رد  عوضوم  سنج  ذخا   » يارب انیـس  نبا  دوب  رارق  اریز  دـنکیمن ، قیبطت  انیـس  نبا  دوخ  نایب  اب  لاثم  نیا 

عوضوم لاثم  نیا  رد  نیاربانب  تسا ، هیوازلا  مئاق  ثلثم  سنج  ثلثم  تسا و  ثلثم  عوضوم  حطـس  لومحم !» ّدح  رد  سنج  عوضوم  ذـخا  »
. مّود عون  اب  هن  دنکیم  قیبطت  مّوس  عون  اب  عقاو  رد  هک  تسا  هدش  ذخا  لومحم  ّدح  رد  عوضوم  سنج 

: لومحم ّدح  رد  عوضوم  سنج  عوضوم  ذخا  ینعی : مّوس - عون  لاثم 
نیا انیس  نبا  روظنم  (- 181 . ) 2 * 4 8 تسا : جوز  ددع  ود  برـض  لصاح  جوز ، جوز  زا  روظنم  جوز . جوز  فیرعت  رد  ددـع  ذـخا  (- 1)

! تسا یقیقد  يهتکن  نیا  درادن . ییآراک  ناهرب  رد  مزال  قرافم و  ریغ  یضرع  یّتح  هک  تسا 
کی هب  رهوج  کی  فاّصتا  زا  اریز  یشام »  » موهفم دننام  تسا  یضرع  یهاگ  یموهفم  هک  دیوگیم  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  (- 182)

هدیمان یتاذ  موهفم  دنکیم ، تیاکح  هسفن  یف  دوجو  زا  هکلب  دنکیمن  تیاکح  یتعان  دوجو  زا  هکنآ  موهفم  و  دنکیم ؛ تیاکح  تفص 
. دنرادن ییآراک  ناهرب »  » رد نیاربانب  دنتسین و  ایاضق  عضو  لمح و  هب  طوبرم  یتاذ  میهافم  نینچ  مسج . موهفم  دننام  دوشیم ؛

یتاذ تیاغ  هب  حالطـصا  نیا  درادن . ییآراک  ناهرب »  » باب رد  زین  نآ  هک  هدش ، حرطم  یتاذ »  » رگید حالطـصا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 183)
. دروخیمن درد  هب  ناهرب »  » باب رد  هک  دوشیم ، طوبرم  یضرع  تیاغ  و 
. درادن لامعتسا  ییآراک و  ناهرب »  » رد مه  یتاذ »  » حالطصا نیا  (- 184)

. تسا یجوغاسیا »  » باتک نآ » زا  لبق  باتک   » زا روظنم  (- 185)
. تسا هکلم  مدع و  لباقت  نآ ،» ّصاخ  مدع   » زا روظنم  (- 186)

عوضوم هب  هک  تسا  یتالومحم  زا  ترابع  یتاذ  ضارعا  ناهرب »  » باـتک رد  هک : تسا  نیا  فارگاراـپ  نیا  رد  بلطم  يهصـالخ  (- 187)
. دشاب مزالم  تالومحم  نیا  دوخ  اب  هراومه  عوضوم  و  دنوشن . تفای  عوضوم  ریغ  سنج  رد  ای  عوضوم  ریغ  رد  دنشاب و  هتشاد  صاصتخا 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


. تساهنآ تاعوضوم  زیامت  هب  رگیدمه  زا  مولع  زیامت  هک  تسا  هتخادرپ  هتکن  نیا  هب  انیس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 188)
مولع ياهشور  رگیدمه ، زا  مولع  زیامت  هجو  ناونع  هب  تاعوضوم  زیامت  نتفرگ  يّدج  اب  امدق  هک  دوشیم  هدینش  هاوفا  زا  یـضعب  هزورما 

ياهشور نتخانـش  زاب  دیدج  یـسانشملع  تازایتما  زا  یکی  هک  دناهتفگ  هشیدـنا  نابحاص  زا  یـضعب  یتح  دـناهتفرگ ؛ هدـیدان  ار  فلتخم 
، تسناد ّصاخ  ملع  کی  صتخم  ناوتیمن  ار  یـشور  چیه  الوا ، اریز  درادن ، یهجو  نادـنچ  نخـس  نیا  تسا . رگیدـمه  زا  مولع  فلتخم 

هداد صیخـشت  دـنناوتیم  هک  تسا  ملع  عوضوم  نییعت  زا  دـعب  ملع  کـی  رد  ّقفوم  ياـهشور  اـیناث ، دـنرادن ؛ یـصوصخ  هب  شور  موـلع 
تأشن ملع  نآ  يهرابرد  يراگناهداس  زا  ملع  کی  ّصاخ  شور  ناونع  هب  شور  کی  مالعا  دشاب . نکمم  يراک  نینچ  الوصا  رگا  دنوش -

Paul, K دنباریاف ). لراک  لواپ  دریگیم ؛
) Feyerabend 541 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  رصاعم  ملع  گرزب  فوسلیف 
.« تسا نکمم  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  دوشیمن  تفرشیپ  عنام  هک  یلصا  اهنت  »

 . Feyerabend ,Against Method ,Verso ,London ,8891 ,P .91 .( )Paul ,K
یملع یّلک » یعیبـط  ملع   » زا روظنم  (- 189 (. ) دـینک هعجارم  نیا ، زا  سپ  تشاددای 258 ، هب  . ) تسا لـمأت  هنوگره  يهتـسیاش  ثحب  نیا 
. دوشیم هدیمان  یعیبط  عامس  ّنف  ای  تایعیبط  يهّماع  روما  هک  تسا  نامه  نآ  دنکیم و  ثحب  مسج  ّماع  یّلک و  ضارعا  زا  هک  تسا 

: تسا نینچ  نآ  يهصالخ  هک  دنکیم  نایب  ار  یبلطم  فارگاراپ  نیا  رد  انیس  نبا  (- 190)
نینچ دننکیم ؛ هدافتـسا  بیرغ  ضارعا  زا  یتاذ  ضارعا  ياج  هب  نآ  رد  دننکیم و  هماقا  یناهرب  هلأسم  کی  تابثا  يارب  یملع  رد  یهاگ 

نآ هک  یملع  تسا ؛ يرگید  ملع  هب  ّقلعتم  هکلب  تسین  ّقلعتم  تسا ، هدـش  هماقا  نآ  رد  روکذـم  ناـهرب  هک  ملع ، نیا  هب  لـصا  رد  یناـهرب 
. دوشیم بوسحم  یتاذ  ضارعا  وزج  نآ  رد  بیرغ  ضرع 

؛ تسا بیرغ  نآ  ربکا  دح  ای  ( 2  ) تسا و بیرغ  نآ  طسوا  دح  ای  ( 1 : ) دراد تلاح  ود  دوش  هدافتسا  بیرغ  ضارعا  زا  نآ  رد  هک  یناهرب 
رد دشاب . بیرغ  دناوتیمن  یناهرب  چیه  رغصا  دح  یملع  چیه  رد  نیاربانب  تسا و  ملع  عوضوم  لاحره  رد  يرغـص  يهیـضق  عوضوم  اریز 

شدوخ هب  طوبرم  ملع  رد  طسوا  دـح  نیا  دـیاب  تسا ، بیرغ  يرغـص ، يهمدـقم  رد  عوضوم  لومحم  ینعی : طـسوا ، دـح  هک  لّوا  تلاـح 
هک مّود  تلاح  رد  دوب . دهاوخ  ضرع  لیبس  رب  ملع  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  طوبرم  ملع  نآ  هب  تاّذـلاب  ناهرب  نیا  و  دریگ ، رارق  ثحب  دروم 

ناـهرب ار  یـسایق  نینچ  ناوتیمن  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب  عقاو  رد  تسا ، بیرغ  يربک ، يهمدـقم  رد  طـسوا  دـح  لومحم  ینعی : ربکا ، ّدـح 
رب ربکا  دح  تابثا  يارب  ینعی ، تسا . هدش  فذح  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  يرگید  طسوا  دح  وا  يهدیقع  هب  یتلاح  نینچ  رد  اریز  تسناد ؛
دح توبث  نیاربانب  تسا . مزال  يرگید  طسوا  دـح  تسا - ربکا  دـح  عوضوم  يربک  يهمدـقم  رد  طسوا  دـح  اجنیا  رد  هک  طـسوا - دـح 

ناوتیمن ار  یـسایق  نینچ  هک  تساـجنیا  زا  و  دراد ، يرگید  طـسوا  ّدـح  هب  زاـین  تسین و  راکـشآ  نّیب و  دوخهبدوخ  طـسوا  دـح  رب  ربکا 
. دیمان ناهرب » »

. ناشندوب روهشم  ای  مّلسم  تهج  زا  هن  دنشاب  هدش  ذخا  ناشندوب  قداص  تهج  زا  تامّدقم  ینعی  (- 191)
و دنشاب ، یتاذ  ناشتاعوضوم  يارب  نآ  تامّدقم  تالومحم  دیاب  یناهرب  ره  رد  هک  تسا  نیا  رـس  رب  انیـس  نبا  نخـس  اجنیا  رد  (- 192)

. درادن صاصتخا  ّمل » ناهرب   » هب طرش  نیا 
تاملک موهفم  ساسا  رب  ار  ناهرب  کی  رد  طسوا  دح  ناونع  هب  بیرغ  ضرع  شریذـپ  ناکما  مدـع  ّتلع  انیـس  نبا  هرقف ، نیا  رد  (- 193)
یناهرب ره  رد  الوا  هک ، دیآیم  تسد  هب  حرـش  نیا  هب  وا  روظنم  دوش  تقد  بوخ  وطـسرا  تاملک  رد  رگا  دیوگیم  دنکیم . نایب  وطـسرا 

اریز تسا ، معا  طسوا  دح  زا  ای  تسا  طسوا  دح  يواسم  ای  ربکا  دـح  هک  دوشیم  مولعم  میجنـسب  طسوا  دـح  اب  ار  ربکا  دـح  يهطبار  رگا 
تسا و رغصالل ، ربکالا  توبث  ینعی : هجیتن ، ذخا  یلصا  دوصقم  یناهرب  ره  رد  هکنیا  يارب  دشاب . ّصخا  طسوا  دح  زا  دناوتیمن  ربکا  دح 
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دح زا  ای  ربکا  ّدح  دیاب  دوش  لیـصحت  فده  نیا  هکنیا  يارب  دشاب و  ربکا  ّدـح  قیداصم  زا  رغـصا  ّدـح  هک  تسا  رودـقم  ینامز  طقف  نیا 
هب دوشیم . لمح  رغـصا  ّدح  رب  يرغـص  رد  طسوا  دـح  و  طسوا ، دـح  رب  يربک  رد  ربکا  دـح  اریز  دـشاب ، نآ  يواسم  ای  دـشاب  ّمعا  طسوا 

يهمدقم رد  ربکا  دح  نوچ  رگید ، ترابع 
542 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دشاب ّصخا  تسا ، طسوا  دح  هک  دوخ ، عوضوم  زا  دناوتیمن  تسا ، طسوا  دح  لومحم  و  دوشیم ، لمح  طسوا  دح  رب  يربک 
ای يواسم ، قوف  نایب  رب  انب  ربکا  دح  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  بیرغ  مه  ربکا  ّدـح  دـشاب ، بیرغ  طسوا  دـح  ناهرب  کی  رد  رگا  مییوگیم  لاح 
دح زا  معا  ربکا  دح  رگا  و  تسا ، بیرغ  ناهرب  رد  مه  نآ  سپ  تسا ، بیرغ  طسوا  دح  يواسم  ربکا  دح  رگا  تسا . طسوا  دـح  زا ، معا 

يهمدقم رد  رغـصا  ّدـح  يارب  دـناوتیمن  يربکا  دـح  نینچ  لاحره  هب  و  دوب ؛ دـهاوخ  بیرغ  زین  دوخ  یلوا  قیرط  هب  دـشاب ، بیرغ  طسوا 
طسوا دح  یلو  یتاذ  ضرع  ربکا  دح  رگا  دیوگیم ، دنکیم و  حرطم  ار  يدیدج  ضرف  اجنیا  رد  انیـس  نبا  (- 194 . ) دشاب یتاذ  يرغص 

، دشاب یتاذ  ضرع  ربکا  دح  هک  یتروص  رد  اریز  درک . دهاوخن  نیقی  دیلوت  ناهرب  تروص  نیا  رد  دشاب  ربکا  ّدـح  زا  ّمعا  بیرغ و  ضرع 
نیا رد  دـشاب ، ربکا  دـح  زا ، ّصخا  اـی  يواـسم ، رگا  نوچ  دـشاب ؛ ّمعا  ربکا  ّدـح  زا  هک  دـشاب  بیرغ  ضرع  دـناوتیم  یناـمز  طـسوا  دـح 
هدش هتفگ  سایق  نف  رد  هک  روطنامه  و  تسا . یتاذ  ضرع  ربکا  ّدح  هک  تسا  هدش  ضرف  نوچ  دـشاب ، بیرغ  ضرع  دـناوتیمن  تروص 

، تسا ءافش  سایق  رخآ  لصف  هک  ءافـش ، سایق  مهن  يهلاقم  زا  لصف 24  رد  انیـس  نبا  ار  بلطم  نیا  تسین . نیقی  دیفم  یناهرب  نینچ  تسا 
، سایقلا قطنملا ، ءافـشلا ، انیـس ، نبا  . ] تسا هداد  رارق  ثحب  دروم  تسارف » سایق  تمالع و  سایق  لـیلد و  ساـیق  يهراـبرد  : » ناونع تحت 

.[ هرهاقلا 1964 دیاز ، دیعس  قیقحت :
کی يهنیرق  هب  ربکا  دـح  نآ  رد  هک  تسا  رمـضم  سایق  یمون  تمالع ، ساـیق  : » تسا هتـشون  ءافـش  ساـیق  زا  يهحفص 574  رد  انیـس  نبا 

دوش هتفگ  هک  درادـن  ناکما  و  تسا . هدرک  لمح  عضو  سپ  تسا ، گـنر  درز  نز  نیا  دـننام : دوشیم ...  تاـبثا  رغـصا  دـحا  رب  تمـالع 
.« تسا گنر  درز  دنک ، لمح  عضو  هک  ینز  ره  هکلب  تسا ، هدرک  لمح  عضو  سپ  تسا ، گنر  درز  هک  یسکره 

تسا و بیرغ  طسوا  دح  نیاربانب  تسا ؛ معا  تسا  ربکا  دح  هک  ندرک » لمح  عضو   » زا تسا ، طسوا  دح  هک  گنر ، يدرز  قوف  لاثم  رد 
: تشون هک  اجنآ  دراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هدش  لقن  يهرقف  رد  انیـس  نبا  مالک  ریخا  شخب  و  نیقی . هن  دنکیم  ّنظ  دیلوت  روکذـم  سایق 

«. خلا هک ...  درادن  ناکما  «و 
ردـص ياـنبم  رب  اـنب  هتبلا  دراد . كّرحت  ّتیلباـق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  كرحتم  مسج  ره  ینعی  تسا ، يواـسم  مـسج  اـب  تـکرح  (- 195)

. تسا كّرحتم  تاّذلاب  هراومه  مسج  ره  نیهلأتملا 
یلو دشاب  هتـشادن  ّمعا  يهطـساو  تسا ، یلّوا »  » عوضوم نآ  هب  تبـسن  هک  یعوضوم  رب  لمح  رد  لومحم  کی  تسا ، نیا  روظنم  (- 196)

. درادن لاکشا  دشاب  هتشاد  دوخ  اب  يواسم  يهطساو  رگا 
هتـشاد دوجو  ب »  » زا معا  يهطـساو  کی  ج »  » رب ب »  » لـمح رد  ـالثم  هک  تسا  نیا  يزیچ » رب  يزیچ  یلّوا  ریغ  لـمح   » زا روظنم  (- 197)

. تسا هدیمان  یلّوا » ریغ  لمح   » ار یلمح  نینچ  دشاب .
عوضوم نآ  رب  لمح  رد  هک  تسا  نیا  عوضوم  کی  يارب  لومحم  کی  ندوب  یلّوا  طرش  هک : تسا  نیا  روکذم  طرـش  زا  روظنم  (- 198)

شیب هطساو  نیا  رگا  یتح  دشاب ، هتـشاد  يواسم  يهطـساو  رگا  یلو  نآ ؛) هب  طوبرم  نتم  تشاددای 196 و  دشاب -(  هتشادن  معا  يهطساو 
. تسا یلّوا  عوضوم  نآ  يارب  لومحم  درادن و  لاکشا  دشاب ، یکی  زا 

. عوضوم دارفا  يهمه  ینعی  عوضوم  ّتیلک  (- 199)
دراد یماسقا  تسا و  ددع  هک  باسح  ملع  عوضوم  دننام  دشاب ؛ هتشاد  یماسقا  ملع  عوضوم  رگا  (- 200)

543 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
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الثم ینعی  دـنوشیم . لمح  نآ  رب  دـنايواسم و  ملع  عوضوم  اب  لباقت  لیبس  رب  تـالومحم  تروص  نیا  رد  درف ؛ ددـع  جوز و  ددـع  دـننام 
باـب تاـیتاذ  ینعی  لوا  مسق  (- 201 . ) تسا يواـسم  تسا  ددـع  هک  باـسح  ملع  عوـضوم  اـب  تسا  ّتیدرف  هک  دوـخ  لـباقم  اـب  تیجوز 

. یجوغاسیا
. یهیدب تامّدقم  ینعی  (- 202)

. دشاب قداص  عوضوم  دارفا  کتکت  رب  هک  تسا  ّلکلا » یلع  لوقم   » ای لک » رب  لوقم   » ینامز لومحم  (- 203)
میهافم زا  يرایـسب  اریز  تسین ؛ سنج  لصا  رد  یلو  تسا  سنج  مکح  رد  هک  تسا  يزیچ  عوضوم » سنج  ینیـشناج   » زا روظنم  (- 204)

(. دینک هعجارم  يهرامش 260 ، تشاددای  نیا ، زا  سپ  هب  . ) دنرادن سنج  هیناث  تالوقعم  دننام 
ای ( 2  ) تسا و رهاوج  زا  یکی  اـی  ( 1 : ) تسین جراـخ  لاـح  ود  زا  ملع  عوضوم  هک  تسا  نیا  فارگاراـپ  نیا  رد  انیـس  نبا  روظنم  (- 205)

. تسا ضارعا  زا  یکی 
يارب لومحم  نآ  سنج  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یتاذ  یـضرع  عوـضوم  نیا  يارب  یلوـمحم  و  دـشاب ، رهوـج  کـی  ملع  عوـضوم  رگا  ( 1)

. تسا یتاذ  ضرع  عوضوم  سنج 
سنج يارب  نآ  سنج  هک  درادن  ترورـض  تسا  یتاذ  ضرع  عوضوم  نیا  يارب  هک  یلومحم  دشاب ، ضرع  کی  ملع  عوضوم  رگا  اّما  ( 2)

. دشاب یتاذ  ضرع  عوضوم 
: تسا ریز  لکش  هب  طوبرم  هرقف  نیا  رد  انیس  نبا  ریخا  لاثم  (- 206)

: ینعی تسا ،» طخ  ود  رابتعا  ینعم و  رظن  زا  اّما  تسا  طخ  کی  دنچره  طخ  نیا  : » تشون انیس  نبا  هکنیا 
هیواز ود  رگید  راـبتعا  هب  ( 2  ) دنکیم و دـیلوت  دـنايواسم  هک  ار  ,? h?, e لدابتم يهیواز  ود  راـبتعا  کـی  هب  ( 1 : ) دراد رابتعا  ود  طـخ 

. دروآیم دوجو  هب  دنايواسم  هک  ار  ? f?, e لباقتم
. دنوشیم هدیمان  یلخاد  يایاوز  رگید  يهیواز  راهچ  یجراخ و  ? h a?, d?, e يایاوز قوف  لکش  رد 

ظاحل سنج  عون  يارب  لصف  سنج  یتقو  هک  تسا  نیا  دوشن ،» ظاحل  سنج  یتقو  لصف  سنج  : » زا روظنم  (- 207)
544 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: دیریگب رظن  رد  ار  سایق  نیا  الثم ، ینعی ، (- 208 . ) تسا یلّوا  عون  هب  تبسن  دوشن ،
. تسا مسج  ناسنا  نیاربانب ، تسا - مسج  ناویح  تسا / ناویح  ناسنا 

، تسا طسوا  دح  هک  تیناویح ،»  » دنچره تسین ؛ یلّوا » ، » تسا رغـصا  دـح  هک  ناسنا ،  » رب تسا ، ربکا  دـح  هک  ّتیمـسج ،»  » ناهرب نیا  رد 
: ینعی  ) طـسوا دـح  ناـهرب  نیا  رد  دوشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه  و  تسا . یلّوا  ناویح »  » يارب ّتیمـسج »  » و تسا ، یلّوا  ناـسنا »  » يارب

. تسا ّمعا  ناسنا ) ینعی :  ) رغصا دح  زا  ناویح )
رب ربکا  دح  تابثا  رد  دشاب ، هتـشاد  ار  ّتیـصوصخ  نیا  هک  یناهرب  ره  و  دش ، حرطم  لاثم  ناونع  هب  لبق  تشاددای  رد  هک  یناهرب  (- 209)

تابثا يارب  الثم  تسا . يوناث  ناـهرب  کـی  رغـصا  دـح  دارفا  کـتکت  هب  ربکا  دـح  تاـبثا  رد  اـّما  تسا ، یلّوا  ناـهرب  کـی  رغـصا ، دـح 
ددصرد هک  يدـیدج  ناهرب  رد  روکذـم  ناهرب  يهجیتن  تسا  مزال  تسا ، ناسنا ) ینعی :  ) رغـصا دـح  زا  يدرف  هک  دـیز ، يارب  ّتیمـسج » »

: دوش ظاحل  يربک  يهمدقم  ناونع  هب  تسا  دیز  تیمسج  تابثا 
. تسا مسج  دیز  نیاربانب ، تسا - مسج  ناسنا  تسا / ناسنا  دیز 

ناهرب کی  ناسنا ) ینعی :  ) رغـصا دح  دارفا  رب  ّتیمـسج ) ینعی :  ) ربکا دـح  تابثا  يارب  تشاددای 208  رد  روکذـم  ناهرب  رطاـخ  نیمه  هب 
. تسا يوناث 

زاب دوش ، برـض  جوز  ددع  رد  يددع  ره  هکلب  دیآیمن ، تسد  هب  جوز  درف و  ددع  ود  برـض  لصاح  زا  هشیمه  جوز  ددع  اریز  (- 210)
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. تسا ّمعا  جوز » ددع  رد  درف  ددع  برض  لصاح   » موهفم زا  جوز » ددع   » موهفم نیاربانب ، دیآیم ؛ تسد  هب  جوز  ددع 
. ددع هب  تبسن  ّتیجوز  دننام  (- 211)

. تاواسم ریغ  تاواسم و  دننام : دنشاب ، هتشاد  لباقت  مه  هب  تبسن  ضرع  ود  هک  تسا  نیا  دشاب » لباقتم   » زا روظنم  (- 212)
نیا و  دناوخب ؛ یفـسلف  یناث  لوقعم  ار  اهنآ  هکنیا  نودب  دربیم ، مان  تدحو »  » و دوجو »  » دننام یمیهافم  زا  اجنیا  رد  انیـس  نبا  (- 213)

- تسا هتـشادن  دوجو  یفـسلف » یناـث  لوقعم   » حالطـصا زونه  يو  ناـمز  رد  هک  دوشیم  مولعم  تسا . یخیراـت  يهتکن  کـی  رگناـشن  رما 
رّکفتم نیا  تاملک  رهاظ  زا  هک  روطنامه  نیا ، رب  هوالع  دنکیم . دییأت  ار  یخیرات  يهتکن  نیا  زین  ءافش  تایهلا  رد  انیس  نبا  ثحب  يهوحن 

. تسا قیمع  هجوت  نایاش  ياهتکن  نیا  دنادیم و  یکیکشت  ار  میهافم  نیا  يو  دیآیمرب ، نأشلا  میظع  فوسلیف  و 
رد ندوب  یلّوا  تبسن  اّما  تسا ؛ هطـساو  نودب  لمح  ینعی  تسا ، یلّوا  لمح  ود ، ره  عون ، رب  لصف  لمح  و  سنج ، رب  لصف  لمح  (- 214)

. دباییم ماوق  لّصحت و  عون  عون ، رب  لصف  لمح  اب  دوشیم ؛ میسقت  سنج  سنج ، رب  لصف  لمح  اب  دنکیم . قرف  لمح  ود  نیا 
يهدـیقع کی  ساـسا  رب  دوب » دـهاوخن  درف  اـی  جوز  دـشابن  یمولعم  عون  هک  یناـمز  اـت  ددـع  هکلب ، : » دـسیونیم انیـس  نبا  هکنیا  (- 215)

اب یعیبط  دادعا  يهعومجم  اهنآ  يهدیقع  هب  هتبلا  دناهتسنادیم . ددع  زا  یعون  ار  یعیبط  ددع  ره  نآ  قبط  هک  تسا  ناملسم  نانادیضایر 
زا يریثـک  يهدـع  هکلب  تـسا ، یعیبـط  دادـعا  وزج  « 1  » اـهنتهن هزورما  تسین ! ددـع  اـهنآ  يهدـیقع  هـب  « 1  » دوـشیم و عورـش  « 2  » ددع

« رفص  » نانادیضایر
545 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

، تسا یلّوا »  » میـسقت اجره  درادـن  ترورـض  هک : تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  لـصاح  (- 216 . ) دـننکیم بوسحم  یعیبط  ددـع  کی  زین  ار 
« درف  » و جوز »  » لمح اّما  تسا ؛ یلّوا  میسقت  کی  درف ، ددع  هب  جوز و  ددع  هب  ددع  میسقت  الثم ، دشاب . یلّوا  مّسقم »  » هب تبسن  مه  لومحم 

. دوش لمح  لباق  نآ  رب  درف »  » ای جوز »  » ات 4 و ..  ، 3 ، 2 دننام : دوش  یصاخ  عون  دیاب  ادتبا  ددع  اریز  تسین . یلّوا  ددع »  » رب
ار ، ...( 5 ، 4 ، 3 ، 2 دـننام :  ) نآ عاونا  ددـع و  اـم  اریز  دنتـسین ؛ ددـع »  » صاـخ لـصف  ّتیدرف »  » و ّتیجوز »  » هک تسا  نیا  روظنم  (- 217)

رگا هکیلاـح  رد  میـسانشن . ار  ّتیدرف  ّتیجوز و  نآ ، عاوـنا  ددـع و  هب  تبـسن  دوـخ  تخانـش  نیا  مـغریلع  دراد  ناـکما  و  میـسانشیم ،
. میتخانشیم ار  ّتیدرف  ّتیجوز و  نآ ، عاونا  ددع و  نتخانش  هارمه  هب  هلصافالب  دمآیم  مزال  دندوب ، ددع  صاخ  لصف  ّتیدرف  ّتیجوز و 

دسانشب ار  ناسنا »  » یسک درادن  ناکما  الثم ، و ، تسا ؛ لصف  نتخانش  مزلتسم  کیسالک ، قطنم  نانادقطنم  يهدیقع  هب  عون ، نتخانـش  اریز 
! دسانشن تسا ، نآ  لصف  هک  ار ، قطان »  » اّما

. ددع صاخ  لصف  هن  دنتسه و  ددع  عون  هن  ّتیدرف  ّتیجوز و  سپ  (- 218)
هراومه هک  یموهفم  ره  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  ینعم  و  تسا . یجوغاسیا  باب  یتاذ  هلمج ، نیا  رد  تایتاذ »  » زا انیـس  نبا  روظنم  (- 219)

« ّتیجوز  » موهفم الثم  تسا . صاخ  عوضوم  نآ  یجوغاسیا ) باب   ) یتاذ موهفم ، نآ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دشاب  یصاخ  عوضوم  مزالم 
اّما تسا ، ناسنا  مزالم  هراومه  هوقلاب » نتفر  هار   » موهفم الثم ، اـی ، تسین ؛ « 2  » ددع یتاذ  موهفم ، نیا  اّما  تسا ، ریذـپانیئادج  « 2  » ددع زا 

. تسین یتاذ  لومحم  کی  یلصا  فصو  عوضوم  زا  كاکفنا  مدع  نیاربانب ، تسین . یتاذ  ناسنا  يارب 
عوجر 1980 ؛ تیوک ، توریب - يودب ، نمحرلا  دـبع  قیقحت : وطـسرا ، ناهرب »  » ای رخاوالا ،» اقیطولونا   » لوا يهلاقم  زا  لصف 5  هب  (- 220)

«. ناهربلا ۀیلک  یف  طالغالا  : » تسا هداد  ناونع  نینچ  وطسرا  ناهرب »  » زا لصف  نیا  هب  يودب  نمحرلا  دبع  دینک .
نانچنآ ار  یـصخش  درف  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدرک  هدافتـسا  مهوت »  » حالطـصا زا  اـجنیا  رد  انیـس  نبا  هکنیا  (- 221)

. دشاب نیریثک  رب  قدص  لباق  هک  درک  رّوصت 
ابا تکرـش  زا  هک  تسا  یلقع  یّلک  اریز  تسا ؛ یلقع  یّلک  هکلب  تسین ، یعیبط  یّلک  اـجنیا ، رد  یّلک ، تیعیبـط  زا  دوصقم  ینعی  (- 222)

. دراد ابا  تکرش  زا  تسا ، یصخش  درف  رد  هک  یتعیبط  اّما  درادن ،
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و تسا ، قداص  درف  کی  رب  مکح  کـی  یهاـگ  ( 1 : ) تسا هتخادرپ  اهنآ  ّلح  هب  هدرک و  حرطم  ار  ههبـش  ود  انیـس  نبا  اجنیا  اـت  (- 223)
یمکح نیاربانب  دراد  قادصم  کی  طقف  لعفلاب  نوچ  مکح  نیا  هک  دنکیم  نامگ  صخـش  و  تسا ، هتفر  دحاو  درف  يور  رب  مکح  الـصا 

، دراد درف  کی  طقف  نامز  ره  رد  سونقق  الثم  نوچ ، و  دیازیم !» شتآ  زا  هک  تسا  ياهدـنرپ  سونقق   » مییوگب هکنیا  دـننام  یئزج . تسا 
تکرـش زا  تسا و  قداص  نیریثک  رب  سونقق »  » موهفم اریز  تسین ، نینچ  هکیلاـح  رد  یئزج . تسا  یمکح  روبزم  مکح  هک  مینک  ناـمگ 

؛ تسا یّلک  یمکح  يو ، مکح  هک  دنکیم  نامگ  طلغ ، هب  اجنیا ، زا  دنکیم و  مکح  داحآ  کتکت  رب  صخـش  یهاگ  ( 2  ) و درادن . ابا 
یّلک مکح  نیا  تـسا ، هـجرد  هیوازلا 180  مئاـق  ثلثم  ره  یلخاد  ياـیاوز  عوـمجم  میتـفگ  رگا  ـالثم ، تسین . یّلک  عـقاو  رد  هکیلاـح  رد 

يهرابرد روبزم  مکح  هکنآ  لاح  و  دـشاب ؛ زین  یلّوا »  » مکح نآ  هک  تسا  نیا  ناـهرب »  » باـتک رد  مکح  ندوب  یّلک »  » طرـش اریز  تسین !
، نآ هب  تبسن  و  هیوازلا ، مئاق  ثلثم 

546 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا قداص  هیواّزلا » مئاق  ّثلثم   » رب ضرعلاب ، ایناث و  و  ثلثم ،» قلطم   » رب تاّذلاب  الّوا و  روبزم  مکح  اریز  تسین . یلّوا » »

الّوا و ( 2  ) درادن و ابا  تکرش  زا  هک  دشاب  هتفر  یموهفم  يور  رب  ( 1  ) هک تسا  نیا  ناهرب »  » باتک رد  مکح  کی  ندوب  یّلک »  » طرش سپ 
وذ ای  تاّذـلاب  ّمک  هک  هریغ  لاوقا و  اههمغن و  اهنامز و  دروم  رد  لیدـبت  نیا  : » تشون هکنیا  (- 224 . ) دشاب قداص  موهفم  نآ  رب  تاّذلاب 

هلمج نیا  رد  انیس  نبا  نیاربانب  تاّذلاب . ّمک  وذ  لاوقا  اههمغن و  تسا و  تاّذلاب  ّمک  نامز  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ،» نینچ  دنتـسه  ّمک 
. دنراد دادتما  اریز  دنتسه ، ّمک  ياراد  زین  لاوقا  میدق ، نانادقطنم  يهدیقع  هب  درک . دیدرت  ّمک ) ياراد   ) ّمک وذ  تاّذلاب و  ّمک  نیب 

يهوق طسوت  لایخ و  يهوق  اب  لکش ، قلطم  موهفم  دننام  یّلک ، میهافم  زا  یخرب  و  ناهذا ، زا  یخرب  هک  تسا  نیا  انیس  نبا  روظنم  (- 225)
. دننکیم كرد  ار  یّلک  میهافم  لایخ 

. دینک عوجر  يهرامش 223  تشاددای  هب  دشاب . زین  یلّوا »  » هک يا  یّلک » ، » ینعی باتک » نیا  قیرط  هب  یلک   » زا روظنم  (- 226)
اساسا نینچ  رگا  : » تشون انیـس  نبا  نیاربانب  میمهفب ؛ ار  ثلثم  ینعم  هک  درادن  ناکما  میـشاب  هتـشادن  ار  لکـش »  » ینعم الثم ، رگا ، (- 227)

.« دشاب هتشاد  ناکما 
نامه ابیرقت  تسا ؛ هدرب  راک  هب  موهفم  کی  يهرابرد  مکح  ندوب » یلّوا   » ندروآ تسد  هب  يارب  اجنیا  رد  انیـس  نبا  هک  ياهویـش  (- 228)
لئاسم ّلح  يارب  یـسیلگنا  فوسلیف  لیم John Stuart Mill ( (1806- 1873 م ،) تراوتـسا  ناج  طسوت  اهدعب ، هک ، تسا  ياهویش 

کی یلـصا  تلع  نتفای  يارب  نامزمه  ياهروضح  زا  نامزمه و  ياهفذح  زا  هویـش  نیا  رد  دـش . داهنـشیپ  یبرجت  مولع  یتخانـش  شور 
: هب دینک  عوجر  صوصخ ، نیا  رد  لیم ، يداهنشیپ  شور  زا  نشور  یثحب  يارب  . ) دوشیم هدافتسا  یبرجت  يهدیدپ 

: زین لصف 3 . مکی ، شخب  ، 1370 نارهت ، شورـس ، یهاشمرخ ، نیدـلا  ءاهب  يهمجرت  لسار ، ات  ماتنب  زا  دلج 8 ، هفسلف ، خیرات  نوتـسلپاک ،
يهحفص 197 و نارهت 1362 ، لوا ، پاچ  یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  ایاپ ، یلع  يهمجرت  ملع ، يهفـسلف  هب  یخیرات  يدـمآرد  يزال ، ناـج 

.( دعب
يهراـبرد تسا . مّود ) يهلاـقم   ) هلاـقم نیمه  مّود  لوا و  لوصف  رد  هدـش  حرط  ثحاـبم  مّمتم  لـصف  نیا  رد  هدـش  حرط  ثحاـبم  (- 229)

. تسا هدش  حرط  یثحابم  زین  لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  نیا ، زا  شیپ  ناهرب ،»  » باتک رد  نآ  موهفم  و  يرورض » »
ندوب يرورـض  رب  هوالع  دـیاب  تامدـقم  نیا  تسین . ناهرب  تامدـقم  طرـش  اهنت  نیا  اّما  دنـشاب ؛ يرورـض  دـیاب  ناهرب  تامدـقم  (- 230)

کی رد  هک  یناهرب  يهمدقم  لومحم  هک  تسا  نیا  ناهرب  تامدـقم  ندوب » بسانم   » زا روظنم  هک  تسا  هجوت  نایاش  دنـشاب . زین  بسانم » »
اّما دشاب ، يرورـض  ناهرب  کی  رد  همدقم  کی  هک  دراد  ناکما  نیاربانب ، دشاب . ملع  نآ  عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  دیاب  دوشیم  هماقا  ملع 
نبا تهج  نیمه  هب  دوشیم . هماقا  ملع  نآ  رد  ناـهرب  نیا  هک  دـشابن  یملع  عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  نآ  لومحم  ینعی : دـشابن ؛ بساـنم 

«. تسا هجو  ود  رب  يرورض  روما  : » هک تشون  انیس 
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عوضوم اـی  عوضوم ) یتاذ  ضراوع  عوـضوم - ّدـح  رد  لـخاد  روـما  ینعی :  ) روـما نآ  هک  تسا  نیا  قـالطا » وـحن   » هب زا  روـظنم  (- 231)
، هکلب ییاهنت  هب  هن  روما ، نآ  هک  تسا  نیا  هلباقم » وحن  هب   » زا روظنم  و  دنشاب ؛ يواسم 

547 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
« هّوق  » اّما تسا ؛ يواسم  تسا - هفـسلف  عوضوم  هک  دوجو -»  » اب ییاهنت  هب  تدحو » ، » الثم دنـشاب . يواسم  عوضوم  اب  دوخ  لباقم  هارمه  هب 

: ینعی دوخ ، لباقم  هارمه  هب  هکلب  تسین ، يواسم  دوجو »  » اب ییاهنت  هب 
ریغ ای  يرورض  زا  روظنم  (- 232 . ) تسا لعفلاب »  » ای تسا ، هوقلاب »  » ای دوجو  ره  اّما ، تسا ؛ دـحاو  دوجو  ره  تسا . يواسم  نآ  اب  لـعف ،» »

. تسا ناهرب ) يهجیتن  رغصالل -( » ربکالا  توبث   » ندوب يرورض  ریغ  ای  يرورض  اجنیا ، رد  ربکا »  » ندوب يرورض 
: تسا نینچ  فارگاراپ  نیا  بلاطم  لصاح  (- 233)

رد  ) رغصا دح  يارب  مه  ربکا  دح  ای  ( 1 : ) دراد ناکما  تروص  ود  دشابن ، يرورض  يرغص ) يهمدقم  رد   ) رغـصا دح  يارب  طسوا  دح  رگا 
رد  ) رغـصا دح  يارب  ربکا  دـح  ای  ( 2  ) دـنکیمن و دـیلوت  ینیقی  يهجیتن  ناهرب  نیا  تروص  نیا  رد  هک  تسین ، يرورـض  ناـهرب ) يهجیتن 
رد رغـصا  دـح  رب  ربکا  دـح  لـمح  ترورـض  ینعی :  ) ترورـض نیا  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب  نینچ  رگا  تسا ؛ يرورـض  ناـهرب ) يهجیتـن 

هدـش یـشان  ناهرب  نیا  دوخ  زا  رگا  اریز  تسا ؛ هدـش  یـشان  رگید  ناهرب  کی  زا  هکلب  تسین  ناـهرب  نیا  سفن  زا  یـشان  ناـهرب ) يهجیتن 
لمح هک  تسا  نیا  ضرف  هک  میتفگ  اریز  دور - نیب  زا  يرغـص  يهمدقم  رد  رغـصا  دح  رب  طسوا  دح  توبث  هب  ام  ملع  هاگره  دـیاب  دـشاب ،
هکنآ لاح  و  دورب ، نیب  زا  تسا  ناهرب  يهجیتن  هک  زین  رغصا  دح  رب  ربکا  دح  توبث  هب  ام  ملع  تسین - يرورـض  رغـصا  دح  رب  طسوا  دح 

. تسا يرورض  رغصا  دح  رب  ربکا  دح  لمح  هک  میدرک  ضرف  اریز  دوریمن  نیب  زا  ملع  نیا 
هعجارم يهرامـش 61  تشاددای  هب  طوبرم  نتم  هب  نینچمه  دـینک . هسیاـقم  يهرامـش 61  تشاددای  ياوتحم  اـب  ار  تشادداـی  نیا  ياوتحم 

نیا ناوتیم  دـشاب ،» ینیقی  نآ  يهجیتـن  هک  تسا  یـسایق  ناـهرب  : » هک دوـش  هتفگ  ناـهرب  فـیرعت  رد  رگا  هک  مینکیم  يروآداـی  دـینک .
. ثحب دروم  ناهرب  زا  هن  دشاب  رگید  ناهرب  کی  زا  یشان  اسبهچ  ینیقی  يهجیتن  نیا  هک  درک  ار  لاکشا 

رد اریز  تسا ؛ یتاذ  ضرع  ناسنا »  » يارب مه  و  ناویح »  » يارب مه  نتفر ) هار  ینعی : « ) یـشم ، » ناـهرب باـب  رد  یتاذ  فیرعت  رباـنب  (- 234)
يارب یـشم »  » نیارباـنب دوشیم  ذـخا  نآ  فیرعت  رد  ناویح »  » نوچ و  هدـنور ،» هار  ناویح  ینعی  یـشام  : » دوـشیم هتفگ  یـشام »  » فـیرعت
سنج اریز  تسا ؛ یتاذ  ضرع  مه  ناسنا  يارب  یـشم »  » سپ تسا ، سنج  ناـسنا  يارب  ناویح  هک  اـجنآ  زا  اـّما  تسا ؛ یتاذ  ضرع  ناویح 

. دوشیم ذخا  یشام »  » فیرعت رد  ناویح ) ینعی :  ) ناسنا
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  مّود ) يهلاقم  ینعی :  ) هلاقم نیمه  زا  مّود  لصف  رد  لیصفت  هب  بلاطم  نیا 

. تسا هیرورض  يهیضق  مکح  رد  هیدوجو  يهیضق  رگید ، ترابع  هب  (- 235)
يهرامش تشاددای  رد  بلطم  نیا  ّتیفیک  دشاب . یتاذ  ضرع  ربکا  دح  هب  تبـسن  مه  رفـصا و  دح  هب  تبـسن  مه  طسوا  دح  ینعی  (- 236)

: لاثم تشذگ ؛ نیا ، زا  شیپ  ، 234
. تسا ناویح  ناسنا  ره  نیاربانب ، تسا - ناویح  یشام  ره  تسا / یشام  ناسنا  ره 

تشاددای 234 رد  هک  روطنامه  و  تسا . ربکا  دـح  ناویح  و  رفـصا ؛ دـح  ناسنا  و  طسوا ؛ دـح  هدـنور ) هار  ینعی :  ) یـشام ناهرب ، نیا  رد 
: ینعی  ) رغصا دح  هب  تبسن  مه  یشام ) ینعی :  ) طسوا دح  دش ، هتفگ 
. تسا یتاذ  ضرع  ناویح ) ینعی :  ) ربکا ّدح  هب  تبسن  مه  و  ناسنا )

: دیریگب رظن  رد  ار  سایق  نیا  (- 237)
548 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا ناویح  ناسنا  ره  سپ  تسا - ناویح  دور  هار  تسا  حیحص  نکمم و  هچنآره  دوریم / هار  هک  تسا  حیحص  نکمم و  ناسنا  ره 
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اریز تسا . يرورض  سایق  کی  هوقلاب  لاحنیا  اب  تسا ؛ هیدوجو  يایاضق  نآ  يایاضق  اریز  تسین ، يرورض  سایق  کی  لعفلاب  سایق ، نیا 
هب فارگاراپ  نیا  رد  (- 238 (. ) دـینک هعجارم  نآ  هب  طوبرم  نتم  تشاددای 235 و  هب   ) تسا يرورض  يهیضق  مکح  رد  هیدوجو  يهیـضق 
نآ زا  يرورـض ، ریغ  بذاک و  تامّدـقم  زا  درادـن  ناکما  تسا  هدـش  هتفگ  سایق »  » باتک رد  هک  روطنامه  هک  تسا  هتخادرپ  بلطم  نیا 
نآ ترورض  قدص و  دوش ، دیلوت  ياهجیتن  نینچ  رگا  دوش - دیلوت  يرورـض  قداص و  يهجیتن  دنتـسه ، يرورـض  ریغ  بذاک و  هک  تهج 

هرامـش 233 تشاددای  نیا ، زا  شیپ  هب  . ) تسا هدـش  لـصاح  رگید  ساـیق  کـی  زا  اـمتح  تسا و  هدـشن  لـصاح  ثحب  دروم  تامدـقم  زا 
(. دینک هعجارم 

تیمکاح نایرج و  یقطنم  ياهلالدتسا  مامت  رد  ءانثتسا  نودب  هک  دنکیم  حرطم  ار  یلـصا  فارگاراپ  نیا  رد  کنیا ، انیـس ، نبا  (- 239)
روتـسد نیرتیلـصا  نیا  دوشیمن ». دیلوت  يرورـض  ریغ  بذاک و  جیاتن  زگره  يرورـض ، قداص و  تامّدـقم  زا  : » هک تسا  نیا  نآ  دراد و 

( نومل یج . يا . تسا .  ) unsoundness argument تسردان ) ياهناهرب  زا   ) soundness تسرد ) ياهناهرب  نتخانشزاب 
نیب یلـصا  طابترا  : » دسیونیم  ) Beginning Logic قطنم ) زاغآ  هب  موسوم  شیوخ  دـنمدوس  رایـسب  باتک  رد   ) E. J. Lemmon

ماـمت رگا  تسا : نینچ  رگید  يوـس  زا  اـهنآ  يهدنهدلیکـشت  ياـیاضق  بذـک  قدـص و  وـس و  کـی  زا  تسرداـن  تسرد و  ياـهناهرب 
تسا نیا  تسرد  لالدتـسا  يرورـض  طرـش  تسین . تسرد  ناهرب  نآ  دشاب ، بذاک  ناهرب  يهجیتن  دنـشاب و  قداص  ناهرب  کی  تامدقم 

.« دننک دیلوت  قداص  يهجیتن  هراومه  قداص  تامدقم  هک 
 , P .2 .[ ]E .J .Lemmon ,Beginning Logic ,Hackctt Publishing Company ,U .S .A ,8891

باـب یتاذ  ( 2  ) ناـهرب و باـب  یتاذ  ( 1 : ) تـسا یتاذ  عوـن  ود  روـظنم  دنـشاب ،» زین  یتاذ  هـجو ، ود  زا  یکی  هـب  : » تشوـن هـکنیا  (- 240)
رد افرص  درادن و  راکورس  یباستکا  ریغ  ملع  اب  قطنم  هک  تسا  نشور  هتبلا  (- 1  ) 510 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب  یجوغاسیا .

. دنکیم ثحب  نآ  تفایرد  حیحص  شور  یباستکا و  ملع  دروم 
. دوشیم مه  ءارقتسا »  » و لیثمت »  » رد دوجوم  ياهسایق  لماش  اجنیا  رد  سایق »  » حالطصا (- 2)

لـصاح مسر  هار  زا  طـقف  تارّوصت  زا  یخرب  اریز  دوشیم ، مسر  ّدـح و  لـماش  هک  تسا  نآ  ّماـع  ینعم  اـجنیا  رد  ّدـح »  » زا روظنم  (- 3)
. دنوشیم

. مجنپ لصف  لوا  باتک  لدج ، وطسرا ، ر ك : (- 4)
(5)

فده نیا  دزومآیم و  ار  حیحـص  يهشیدنا  شور  قطنم  تسا ؛ قطنم  دوخ  زا  یلـصا  فده  نامه  ناهرب »  » باتک زا  یلـصا  فدـه  (- 5)
باتک نیودـت  زا  فدـه  تسا . ناهرب »  » ثحب تامدـقم  يهلزنم  هب  عقاو  رد  یقطنم  ثحابم  ریاس  دوشیم و  نیمأت  ناهرب » باتک   » رد اـهنت 
روما يهرابرد  یمامت  مات و  قیدـصت  رّوصت و  میناوتب  هک  ياهنوگهب  تسا  تاقیدـصت  تارّوصت و  يهرابرد  ندیـشیدنا  تیفیک  نایب  ناهرب 

. میروآ تسد  هب  عقاو 
ندروآ تسد  هب  لماک و 2 - ماـت و  ّدـح  بسک  يهوحن  ندروآ  تسد  هب  - 1 مینکیم : لابند  ار  فدـه  ود  ناهرب »  » باتک رد  ام  نیارباـنب 

مات و تارّوصت  دوشیم : ثحب  یـساسا  بلطم  ود  يهرابرد  ناهرب » باـتک   » رد رگید  تراـبع  هب  تاـسایق ؛ زا  ینیقی  جـیاتن  بسک  يهوحن 
نانادقطنم زا  یـضعب  هچنانچ  تسا ، بساـنم  سپ  دـهدیم . لیکـشت  ار  ناـهرب »  » ثحب یمّود  و  ّدـح »  » ثحب یلّوا  هک  ینیقی ، تاقیدـصت 

رّوصت الب  قیدصت  دنتـسه و  تاقیدصت  يدابم  زا  تارّوصت  هک  اجنآ  زا  اّما  میراذگب ؛ ناهرب » ّدـح و  باتک   » ار باتک  نیا  مسا  دـناهدرک ،
نیا يهیمـست  اذـل  میوش ، لیان  لماک  مات و  رّوصت  هب  ادـتبا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ینیقی  قیدـصت  هب  ندیـسر  رگید  يوس  زا  و  تسا ، لاحم 

. تسا ّدح » ناهرب و  باتک  ، » نآ تقیقح  رد  دنچره  تسین ، هجویب  ناهرب » باتک   » هب باتک 
رب قطنم  ياهثحب  رگید  نوچ  هک  تسا ؛ سمخ  تاّیلک  تالوقم و  یجوغاـسیا ، هب  طوبرم  ثحاـبم  طـیاسب »  » زا دوصقم  اـجنیا  رد  (- 6)
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. دنوش ماجنا  يرگید  ثحب  ره  زا  لبق  دیاب  اهثحب  نیا  نیاربانب  دنتسه ، ینتبم  اهنآ 
- سایق قلطم  ثحب  زا  دعب  دیاب  تاسایق  نیا  هک  تسا ، سمخ  تاعانص  رد  لامعتسا  دروم  تاسایق  عاونا  ّصاخ ، تاسایق  زا  دوصقم  (- 7)

. دنوش عقاو  ثحب  دروم  دنکیم - ثحب  اهسایق  كرتشم  صیاصخ  زا  هک 
. تسا لدج  رعش و  هباطخ ، دوصقم  (- 8)

. تسا هطلاغم »  » دوصقم (- 9)
. تسا رعش » ، » دننکیم لّیخت  هک  هچنآ  زا  روظنم  و  تسا ، هباطخ »  » نف دوصقم  (- 10)

هیبش ندوب ، صاخ  ّماع و  رظن  زا  ّداوم ، نیب  تبـسن  ّداوم و  ظاحل  زا  ناهرب  اب  لدج  يهطبار  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  زا  دوصقم  (- 11)
رب دوب - ّماع  یناهرب  سایق  زا  هک  ار - قلطم  ساـیق  ثحب  ساـیق ، ثحب  رد  هک  روطناـمه  و  تسا ؛ یناـهرب  ساـیق  اـب  قلطم  ساـیق  يهطبار 

. تشاد مّدقم  ناهرب  ثحب  رب  ار  لدج  ثحب  ناوتیم  لیلد  نیمه  هب  میتشاد ، مّدقم  یناهرب  سایق  ثحب 
. میداد رارق  ثحب  دروم  ( 11  ) يهرامش تشاددای  رد  هک  تسا ؛ صاخ  ماع و  تبسن  روظنم  (- 12)

. تسا هناگجنپ  ياهتعانص  ياهباتک  ریاس  نیب  رد  ناهرب » باتک   » يهبترم نییعت  لصف  نیا  زا  فده  (- 13)
511 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اب درادـن ؛ فّقوت  يرگید  رب  یکی  میلعت  رظن  زا  دـنوش ، میلعت  یـصاخ  بیترت  اب  دـیاب  هک  قطنم  فلتخم  باوبا  فالخرب  سمخ ، تاعانص 
نیا تهج  نآ  تشاد و  مّدـقم  رعـش  هباطخ و  هطلاغم ، لدـج ، يهناگراهچ : تاعانـص  رگید  هب  ناوتیم  تهج  کی  زا  ار  ناهرب »  » لاحنیا
لدج روکذم ، يهناگراهچ  تاعانص  نایم  زا  یسک  تسا  نکمم  لاحنیا  اب  دوشیم . نیمأت  تعانص  نیا  رد  قطنم  یلـصا  فده  هک  تسا 
ّداوم هک  تسا  نیا  دراد  تهج  نیا  رب  یلع  وـب  هک  یهیجوـت  تسین ! هجویب  نادـنچ  یلع  وـب  رظن  زا  راـک  نیا  و  دراد ؛ مّدـقم  ناـهرب  رب  ار 

روطنیا ّداوم  نیا  و  تاروهـشم ،)  ) تسا ناگمه  لوبق  یلدج  داوم  شریذپ  كالم  دنراد : صوصخ  مومع و  يهطبار  ناهرب  داوم  اب  لدـج 
تاقوا زا  یـضعب  رد  یّتح  دنـشاب و  هتـشاد  ناهرب  هدوب و  حیحـص  لدج  ّداوم  زا  یـضعب  اسبهچ  دنـشاب ، لطاب  هسفن  ّدح  یف  همه  هک  تسین 

هکلب دنتـسین  یهیدب  یلو  دنتـسه  ینیقی  هک  ایاضق  یـضعب  و  تسا ، زین  روهـشم  الومعم  دشاب ، یهیدب  هک  ياهیـضق  ره  اریز  دنـشاب . یهیدب 
ناوتیم رگید ، ترابع  هب  دنوشیم . مه  یناهرب  تامّدقم  لماش  یلدـج  تامدـقم  نیاربانب  دنـشاب ؛ روهـشم  تسا  نکمم  زاب  دـنراد  ناهرب 

تهج زا  لدـج  رد  یتامدـقم  نینچ  داد : رارق  هدافتـسا  دروـم  مه  ناـهرب  رد  دنتـسه  هدافتـسا  دروـم  لدـج  رد  هک  ار  یتامّدـقم  زا  یـضعب 
تامّدقم نوچ  ظاحل  نیا  زا  دنیآیم . راک  هب  ناشندوب  ینیقی  ای  تهادـب  تهج  زا  ناهرب  رد  دـنریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناشترهش 

. تشاد مّدقم  ناهرب  میلعت  رب  ار  لدج  میلعت  دیاب  دنتسه  یناهرب  تامّدقم  زا  ّمعا  یلدج 
سایق مّدقت  هجو  اب  ناهرب  رب  لدج  مدقت  يهسیاقم  ناهرب و  رب  لدج  مّدقت  هجو  نتسناد  حیحص  بلطم و  نیا  نایب  زا  سپ  یلع  وب  دوخ  اّما 
سایق ینعی :  ) ّصاخ یناهرب ، سایق  قلطم و  سایق  دروم  رد  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نآ  دنکیم . لاکـشا  نایب  نیا  رب  یناهرب ، سایق  رب  قلطم 

ره هک  تسین  نینچ  اریز  درادـن . دوجو  ياهطبار  نینچ  ناهرب  لدـج و  نیب  اـّما  تسا ؛ دوجوم  قلطم ) ساـیق  ینعی :  ) ماـع نطب  رد  یناـهرب )
. تسین قداص  لدج  ناهرب و  يهرابرد  یناهرب ، سایق  قلطم و  سایق  نیب  تبسن  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب . لدج  یناهرب 

یهجو تسا ، دوجوم  ناهرب  داوم  هب  تبـسن  لدـج  ّداوم  رد  هک  ار  ّتیمومع  زا  هزادـنا  نامه  یلو  دریذـپیم  ار  لاکـشا  نیا  یلع  وب  خـیش 
دوب ماع  یناهرب  ياهثحب  هب  تبـسن  یلدج  ياهثحب  هک  دوب  يروط  رگا  اّما  دنکیم . یقّلت  ناهرب  ثحب  رب  لدج  ثحب  میدقت  رب  حیحص 

ناهرب ثحب  رب  لدـج  ثحب  هک  تشاد  ترورـض  امتح  تروص  نآ  رد  دوب ، یناهرب  سایق  اب  قلطم  ساـیق  يهطبار  لـثم  ود  نیا  يهطبار  و 
. تسا هدش  هتشون  وطسرا  رخاوالا » اقیطولونا   » لوا يهلاقم  زا  لوا  لصف  تازاوم  هب  عقاو  رد  ءافش  ناهرب  زا  لصف  نیا  (- 14 . ) دشاب مّدقم 

. دنوشیم لیکشت  بولطم  جاتنا  يارب  هک  تسا  سایق  تامّدقم  دوصقم  (- 15)
مّلعت هکلب  تسا ، قوبـسم  یملع  هب  هک  تسین  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و  طقف  هک  دـنکیم  ناشن  رطاخ  فارگاراـپ  نیا  رد  خیـش  (- 16)
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. مینکیم ثحب  يرکف  ینهذ و  مّلعت  میلعت و  يهرابرد  طقف  العف  اجنیا  رد  ام  اهتنم  تسا ، ملع  کی  هب  قوبسم  مه  یلمع  تاعانص 
هفاـضا نآ  هب  مّود  يهمدـقم  دـنکیم و  روـطخ  نهذ  هب  همدـقم  کـی  یـسدح  مـّلعت  مـیلعت و  زا  یعوـن  رد  هـک  تـسا  نـیا  روـظنم  (- 17)

و دوشیم ، هفاضا  نآ  هب  ربکا  دح  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رغـصا  دح  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  هک  ياهمدـقم  تسا  نکمم  لاح  ددرگیم ،
. دوشیم هفاضا  نآ  هب  رغصا  دح  دشاب ، ربکا  دح  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  هک  ياهمدقم  رگا 

ار بلطم  هتخادرپ و  رّکفت  هب  شدوـخ  مّلعتم  رگا  تسا : نـینچ  فارگاراـپ  نـیا  ینعم  (- 18  ) 512 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
میلعت هک  تسا  هبترم  نیا  رد  دمهفب ، ار  بلطم  دعب  دنک و  لاؤس  مّلعم  زا  هرابود  رگا  اّما  دـنمانیم ؛ يرکف  میلعت  ار  میلعت  عون  نیا  دـمهفب ،

. دوشیم لصاح  یمهف 
. تسا یمهف  مّلعت  میلعت و  دوصقم  (- 19)

. تسا يرکف  یسدح و  مّلعت  میلعت و  دوصقم  (- 20)
ثودـح اجنیا  رد  تسا ؛» ثداح  ّریغتم  ره  : » مییوگیم هکنیا  دـننام  مینکیم ، لمح  نآ  موزلم  رب  ار  مزال  موهفم  کی  اـم  یهاـگ  (- 21)

مزال هب  ملع  تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  مینکیمن  لمح  نآ  رب  ار  مزال  مییوگیم و  ار  موزلم  طقف  یهاگ  اّما  تسا ؛ ّریغت  يهمزـال 
. تسا جردنم  موزلم  هب  ملع  رد 

: يهیضق رگید  ترابع  هب  داد . رارق  دیاب  ربکا  دح  ار  فلا »  » قادصم طسوا و  دح  ار  ب »  » قادصم لاثم  نیا  رد  (- 22)
. تسا ثداح  ّریغتم  ره  دننام : درک ، ضرف  يربک  دیاب  ار  تسا » فلا » « » ب  » ره »

نآ هب  ار  میتفگ - نخس  نآ  زا  تشاددای 22  رد  هک  يربک - يهیضق  و  مینک ، ضرف  يرغص  ار  تسا » ّریغتم  مسج  ره   » يهیـضق رگا  (- 23)
موهفم رد  ثودح  موهفم  تسین و  ربکا ) دـحا  ینعی   ) ثداح موهفم  رب  لمتـشم  طسوا ) دـح  ینعی   ) ّریغتم موهفم  هک  مینیبیم  مییامن  قحلم 
هجیتن هب  تبـسن  يربک  اّما  تسین ، هوقلاب  ملع  تسا )» ثداح  مسج  ره  : » ینعی  ) هجیتن هب  تبـسن  يرغـص  نیاربانب  تسا . هدشن  نیمـضت  ّریغت 

. تسا هوقلاب  ملع 
: ریبعت دیاش  یلو  طسوالل -» رغصالا  نوک  یف  اجردم  سیل  رغصالل  ربکالا  نوک  ناف  : » تسا نینچ  ءافش  نتم  (- 24)

. میدروآ ریخا  تروص  هب  همجرت  رد  ام  و  دشاب ، رتهب  حیحص و  رغصالل » طسوالا  نوک  »
. تسا جردنم  رغصا  رب  ربکا  توبث  هب  ملع  رد  رغصا  هب  طسوا  توبث  هب  ملع  ینعی : (- 25)

. تسا ربکا  هب  ملع  دوصقم  (- 26)
دنچره هک  دنیآیم  راک  هب  اهسایق  رد  ینامز  طقف  دنتسین ، قیدصت  داقتعا و  دروم  هک  يروما  هک  تسا  نیا  خیش  نخـس  نیا  ینعم  (- 27)
دنتـسین داقتعا  دروم  زگره  تالّیخت  اریز  تالّیخت ؛ دننام  دنتـسه ، دـنمدوس  سفن  رد  ریثأت  تهج  زا  لمع و  رد  یلو  دنتـسین ، داقتعا  دروم 

. دنوشیم سفن  طاسبنا  بجوم  ای  ضابقنا و  بجوم  دنتسه و  رثا  ءاشنم  ناسنا  سفن  رد  لاحنیا ، اب  یلو 
. دنتسه تالّیخت  يدابم ، زا  مسق  کی  ینعی  (- 28)

. سفن دوخ  رد  يرما  هن  دشاب ، يرورض  قیدصت  ثعاب  سفن  زا  جراخ  يرما  هک  تسا  نیا  يرهاظ  ترورض  زا  روظنم  (- 29)
تهج نیا  زا  یلیلحت  يهیضق  کی  دنراد و  تشگزاب  یلیلحت  يایاضق  هب  یلّوا  يایاضق  مامت  هک  تسا  نیا  رد  تایلّوا »  » تهادب ّرس  (- 30)

طقف و تسا  یلیلحت  هیـضق  کی  رگید ، ترابع  هب  تسا : جردـنم  عوضوم  موهفم  رد  اـیاضق  عون  نیا  رد  لومحم  موهفم  هک  تسا  یهیدـب 
دییأت هب  يزاین  تسا و  قیدـصت  لباق  دوخهبدوخ  ياهیـضق  نینچ  هک  تسا  نشور  دوش . لصاح  عوضوم  نتفاکـش  اب  نآ  لومحم  رگا  طقف 

. تسین مه  ریذپلاطبا  هبرجت  قیرط  زا  ناسنیمه  هب  درادن ، هبرجت 
لّوا تاـسوسحملل »  » ياـج هـب  یقرواـپ  رد  و  تاـسوسحملل ؛» ۀــفلاخم  يداـبم  تاـسوسحملل  ّنا  جــتنا  : » تـسا نـینچ  یبرع  نـتم  (- 31)

، دشاب حیحـص  تالوقعملل »  » اهنآ ياج  هب  دشاب و  طلغ  ود  ره  هک  دسریم  رظن  هب  اّما  تسا . هدش  طبـض  لدب  يهخـسن  زا  تاسوسحملا » »
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. میدرک حیحصت  تروص  نیا  هب  همجرت  رد  ام  هک 
هچنآ مامت  هک  تسا  هدومرف  تسا و  هدرک  حیرصت  مهو » ترطف   » هب تاجن »  » رد خیـش  (- 32  ) 513 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تـسا قداص  هراومه  هک  هچنآ  دـشاب ؛ بذاک  روما ، نیا  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، قداص  دـنکیم  باـجیا  ناـسنا  ترطف  هک 

. دشاب بذاک  هک  اسبهچ  دریگیم  تأشن  مهو  ترطف  زا  هک  هچنآ  یلو  تسا ، لقع  ترطف  زا  یشان 
هاگـشناد تاراشتنا  هوژپ ، شناد  یقت  دـمحم  شیاریو  تالالّـضلا ، رحب  یف  قرغلا  نم  تاّجنلا  یلع ، وب  هب : دـینک  عوجر  صوصخ  نیا  رد 

«. تاّیمهولا یف  لصف : : » ناونع تحت  يهحفص 115 ، قطنم ، شخب  ، 1364 نارهت ،
: تسا نینچ  لصف  نیا  رد  خیش  تارابع  زا  یشخب 

مهولا ةرطف  اّما  و  ـالقع ؛ یّمـست  یّتلا  ةوقلا  ةرطف  قداّـصلا ، اـّمنا  بذاـک . اـهنم  ریثک  لـب ، قداـصب ؛ ناـسنالا ، ةرطف  هیجوت  اـّم  لـک  سیل  «و 
.« ابذاک ناک  امبرف  ۀلمجلاب ،

(2  ) یلقع و تایرورض  ( 1 : ) دومن میسقت  هتسد  ود  هب  ار  تاّیرورض  هدرک و  ادج  تایرورـض  ریغ  زا  ار  تاّیرورـض  اجنیا  ات  خیـش  (- 33)
. دنایلقع تاّیرورض  نامه  دنوشیم ، عقاو  ناهرب  يدابم  هک  یتاّیرورض  یمهو . تایرورض 

دننام یماکحا  هک  تسا  نیا  ناشیا  يهدیقع  دـنکیم ؛ ثحب  یقالخا ، ماکحا  دـننام  تاروهـشم ، دروم  رد  فارگاراپ  نیا  رد  خیـش  (- 34)
نینچ زا  ناوتیمن  نیارباـنب  دـنکیمن ، یقّلت  يرورـض  دوخهبدوخ  ار  اـهنآ  ناـسنا  لـقع  دنتـسین و  یلّوا  تاّیهیدـب  وزج  یقـالخا  ماـکحا 

تاـبثا يارب  رگید  تراـبع  هب  و  دوش ؛ تیاـعر  اـهنآ  قدـص  طرـش  هکنآ  رگم  درک  هدافتـسا  نیهارب  رد  یلوا  يداـبم  ناونع  هب  یماـکحا 
هتفریذپ تباث و  ینیقی  ماکحا  ناونع  هب  ماکحا  نیا  و  دش ، تابثا  ناهرب  اب  ماکحا  هنوگنیا  قدـص  یتقو  و  دوش . هماقا  ناهرب  اهنآ  قدـص 

. درک هدافتسا  رگید  نیهارب  يهمدقم  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دندش ،
زاجم ار  ناهرب  رد  هدش  تابثا  یقالخا  ماکحا  زا  هدافتسا  يو  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  دروم  نیا  رد  خیـش  تانایب  زا  هک  هچنآ  ارهاظ 

. تسین قیاقح  تایرابتعا و  نیب  طلخ  هب  لیاق  اجنیا  رد  دنادیم و 
رد ناحتما  یـسررب و  يارب  ار  تاروهـشم  نیا  هک  یماگنه  مدرم  هک  تسا  نیا  دنراد  داقتعا  تاروهـشم  هب  مدرم  هکنیا  لیلد  ینعی  (- 35)
زا دیاب  دوش  یسررب  روهشم  قیدصت  لصا  طقف  هکنیا  يارب  هک  دش - هتفگ  یلبق  فارگراپ  رد  هک  یطیارـش  زا  دننکیم  لّثمتم  دوخ  نهذ 

ياهنیقلت يور  زا  هکلب  لقع ، ترورـض  لقع و  ترطف  يور  زا  هن  ار  روهـشم  رما  ـالثم  و  دـننکیمن ؛ تیاـعر  دوش - تیاـعر  طیارـش  نآ 
حیرـص لقع  بناج  زا  طقف  ار  روهـشم  رما  رگا  هکیلاح  رد  دنهدیم . رارق  قیدصت  دروم  هریغ  تلاجخ و  ءایح و  دـننام  يروما  نارگید و 

. دنبایرد ار  نآ  بذک  هک  اسبهچ  دننک  یسررب 
قیقد تاکن  يواح  نوچ  هک  یلّوا  یهیدب و  يهیضق  کی  اسب  يا  اریز  دنروهشم ! تایلّوا  مامت  هک  تسا  لمأت  ّلحم  خیش  نخس  نیا  (- 36)
نخس نآ  نخس و  نیا  نیب  و  دنشاب ، روهـشم  هک  تسا  نیا  تایلّوا  مامت  نأش  هک  تفگ  ناوتیم  اّما  دننک . كرد  ار  نآ  دنناوتن  ماوع  تسا 

. تسا رایسب  قرف  خیش 
: دسیونیم سابتقالا  ساسا  ریظنیب  باتک  رد  یسوط  نیّدلا  ریصن  ققحم  يهجاوخ 

.« دوب روهشم  شضیقن  و  دوبن ، روهشم  دوش  هتفگ  کنانچ  بابسا  زا  یببس  هب  هک  دوب  هاگ  اّما  دوب ، روهـشم  بلغا  مکح  هب  دنچره  قداص  »
.347 ص : ، 1355 مّود ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يوضر ، سردم  حیحصت : هب  سابتقالا ، ساسا 

. تسا رانید » «، » نیع  » یناعم زا  یکی  (- 37)
، دندش رکذ  البق  هک  ياهناگهدراهچ  تامّدقم  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  زا  دوصقم  (- 38  ) 514 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مّلعتم هب  مّلعم  فرط  زا  تارداصم  هعوضوم و  لوصا  اّما  دنتسه ، تاسایق  يدابم  دریذپیم  ار  اهنآ  هدننکسایق  صخـش  هک  تهج  نیا  زا 
. دزاس انب  تارداصم  ای  هعوضوم  لوصا  نآ  هب  ار  يرگید  روما  نایب  مّلعم  دریذپب و  ار  اهنآ  مّلعتم  ات  دوشیم  اقلا 
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، تسا هدرک  حرطم  تاسایق  يدابم  يهرابرد  ناهرب »  » باتک لوا  يهلاـقم  زا  مراـهچ  لـصف  رد  سیئرلا  خیـش  هک  یبلاـطم  دروم  رد  (- 39)
: ددرگ هجوت  یتاکن  هب  تسا  مزال 

هک تسا  يرما  ساوح  ماکحا  رد  اطخ  دوجو  اریز  درک ، ذـخا  سوسحم  تامّدـقم  زا  ناوتیمن  تسا  مزال  ناـهرب »  » رد هک  ار  ینیقی  فلا )
. تسا لمأت  لباق  ناهرب  يدابم  زا  تاسوسحم  نتشاد  بوسحم  نیاربانب  تسا ؛ نشور  نیرکفتم  مامت  يارب 

رد هک  تایلّوا ، زا  تسا  تراـبع  تسا  ینیقی  اـعقاو  هک  هچنآ  تسا  هدرک  حرطم  ار  اـهنآ  یلع  وب  هک  تاـسایق  يداـبم  عاونا  ناـیم  رد  ب )
رکف هب  جایتحا  اعطق  سایقلا  يرطف  يایاضق  الثم  اّما  دخرچیم . دحاو  موهفم  روحم  لوح  اهنآ  رما  رادم  دنشابیم و  یلیلحت  يایاضق  عقاو 

ناملـسم نیرکفتم  زا  يدـحا  اریز  تفرگ - رظن  رد  ماکحا  ایاضق و  هنوگنیا  يارب  ترطف »  » ماـن هب  یـصاخ  أدـبم  ناوتیمن  هتبلا  و  دـنراد ،
نوچ هک  تفگ  ناوتیم  تاـبّرجم  دروم  رد  رگید  يوـس  زا  تسین ! مه  شریذـپ  لـباق  هتبلا  و  تسا ؛ هدرکن  لوـبق  ار  ینعم  نیا  هب  ترطف » »
وزج دـنناوتیمن  نیاربانب  تسا ، یقافتا  يهدـعاق  هب  موسوم  یفـسلف ، روهـشم  ياربک  يهوـالع  هب  صقاـن  ءارقتـسا  لـصاح  اـیاضق  عون  نیا 

ینعی یقافتا - يهدعاق  رگید  يوس  زا  تسین ، یکـش  چیه  دنکیمن  نیقی  دیلوت  صقان  ءارقتـسا  هکنیا  رد  اریز  دـنوش . بوسحم  تایهیدـب 
بیترت نیدب  دوشیم و  لصاح  یفخ  سایق  صقان  ءارقتسا  لصاح  هب  نآ  يهمیمـض  اب  هک  یمئاد - هن  تسا و  يرثکا  هن  یقاّفتا  رما  هکنیا :

اقطنم هک  يرما  ناونع  هب  هک  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا و  لمأت  لباق  ادـیدش  دـنک  نیقی  دـیلوت  ات  دوشیم  هداد  لـیوحت  ساـیق  هب  ءارقتـسا 
اجنآ رد  هک  ردص - رقاب  دمحم  دّیس  دیهش  ءارقتـسالل » ۀیقطنملا  سـسالا  : » باتک لوا  شخب  هب  دینک  عوجر   ) تسا هدش  در  تسین  ینیقی 

، ناهرب زین  و  دـنوش . عقاو  یناـهرب  تاـسایق  يداـبم  وزج  دـنناوتیمن  تاـبّرجم  نیارباـنب  تسا .) هدـش  حرطم  هدـعاق  نیا  ناوارف  تالاکـشا 
. لصف نیا  هب  طوبرم  ياهتشاددای  و  لصف 9 ، لوا ، يهلاقم 

قفاوت  » هک تسا  نیا  اهنآ  ّمها  هک  دوشیم  رتاوتم  یّصاخ  طیارـش  ندوب  دجاو  اب  ربخ  کی  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  تارتاوتم  دروم  رد  ج )
دوخ يدوخ  هب  رتاوتم  ربخ  نیاربانب  دننکن ؛» هابتـشا  مادک  چـیه  ربخ  كرد  رد  دارفا  نیا   » زین و  دـشاب » لاحم  بذـک  رب  ربخ  يهدـنهد  دارفا 

تاسایق یلوا  يدابم  وزج  دـناوتیمن  سپ  تسا ؛ سایق  کـی  زا  یـشان  دـشاب - راـک  رد  ینیقی  نینچ  رگا  نآ - ندوب  ینیقی  تسین و  ینیقی 
دیلوت یقطنم  نیقی  دنناوتیمن  تابرجم  هکیلاح  رد  تسا ؛ دنتسم  تابرجم  تحص  رب  تارتاوتم  تحـص  نیا ، رب  هوالع  دوش . عقاو  یناهرب 

. دننک
و دوش . عقاو  یناهرب  تاسایق  یلوا  يدابم  وزج  درادن  ّتیحالـص  تسا ، هدش  هدناوخ  يوناث  تایهیدب  امدق  مالک  رد  هچنآ  یّلک  روطهب  د )

لاکـشا مه  تایلّوا  دروم  رد  دنـشابیم . یلیلحت  يایاضق  عون  زا  هک  یتاـیلّوا  دـنراد - ار  ّتیحالـص  نیا  دوخبدوخ  هک  دـنا  تاـیلّوا »  » اـهنت
ای یلیلحت - يهیـضق  کـی  ياوتحم  دراد  ناـکما  هنوـگچ  اریز  تسا ، تیعقاو  اـب  اـیاضق  نیا  طاـبترا  تیفیک  نآ  دوـشیم و  حرطم  یگرزب 

کی زا  هک  هچنآ  ياوتحم 
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تسا و یسانشتفرعم  یساسا  رایسب  لیاسم  زا  یکی  هلاسم  نیا  دشاب ؟ ّتیعقاو  ّدح  رگنایب  دوشیم - هجیتن  یشان و  یلیلحت  يهیضق  دنچ  ای 
! تسا رکفت  لمأت و  هنوگره  يهتسیاش 

یلیلحت کیژولوتوت و  يهیـضق  کی  تروص  هب  هراومه  لصا  نیا  اما  تسا ، ینیقی  يرما  تیلع  لـصا  ياوتحم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ـالثم 
نیا حرط  رد  نم ، يهدـیقع  هب  تسا . یلیلحت  يهیـضق  کـی  هک  دراد » جاـیتحا  تلع  هب  لوـلعم  ره  : » دوـش سم  هتفگ  ـالثم  دوـشیم ؛ ناـیب 

میهافم نوگانوگ و  داوم  زا  کـیژولوتوت ، اـی  یلیلحت ، ياـیاضق  تسا . هدـش  تلفغ  هناسانـشتفرعم  قیقد  رایـسب  يهتکن  کـی  زا  لاکـشا 
. دنوشیم هتخاس  فلتخم 

یلیلحت هکنیا  اب  یلیلحت ، يهیـضق  نآ  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، یفـسلف  يهیناث  تالوقم  زا  یلیلحت ، يهیـضق  کی  يهدـنزاس  میهاـفم  رگا 
. نآ ینهذ  فصو  هن  تسا ، ییش  کی  یجراخ  فصو  تیلولعم  الثم ، اریز ، تسه . زین  جراخ  تیعقاو  دح  فّرعم  تسا ،
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زا یتفرعم  ملع و  ره  اریز  دنوشیمن . هتخاس  زین  یبرجت  ملع  یتح  هکلب  یعیبطلا ، دـعب  ام  فراعم  اهنتهن  یفـسلف ، يهیناث  تالوقم  بایغ  رد 
تسا هطبار  تبسن و  يواح  تسا  قیدصت  هک  تهج  نآ  زا  قیدصت  ره  هک  تسا  نشور  و  تاروصت ، زا  طقف  هن  دوشیم  هتخاس  اهقیدصت 

. دوشیمن بوسحم  يوهام  میهافم  وزج  تسا و  یعازتنا  يرما  تبسن ، و 
لـصاح و  دنانیع . نهذ و  نیب  یخزرب  يوناث  یفـسلف  میهافم  دـشاب ؛ ینهذ  امازلا  يوهام ، ریغ  موهفم  ره  هک  تسین  نینچ  رگید ، يوس  زا 
اجنیا رد  خیش  (- 40 . ) دـنراد تلالد  نایعا  ملاع  رب  نیاربانب  دـنوشیم و  هتخاس  یفـسلف  يهیناث  تـالوقم  زا  تاـیلوا  هک  تسا  نیا  نخس 
هتـشاد ظفللا  حرـش  دـنناوتیم  اّما  دـنرادن ، تیهام  هک  دنتـسه  يروما  زا  ود  نیا  اریز  تسا ، هدرک  حرطم  ار  اـقنع »  » و ـالخ »  » دـمع روطهب 

. دوشیم لصاح  زیامت  دنکیم ، لاؤس  ءیش  تیهام  زا  هک  هیقیقح ،» ام   » و هحراش » ام   » نیب بیترت  نیا  هب  دنشاب .
يهلاـقم 2، لـصف 2 ، تسا :-( : هدـناوخ  ءزجلاـب » دوجو   » ار بّکرم  لـه  داـفم  و  قـالطالا » یلع  دوجو   » طیـسب لـه  داـفم  وطـسرا  (- 41)

(. رخاوالا اقیطولونا 
ساسا .« ) وزجب دوجوم  ار  مّود  دـناوخ و  ّلک  هب  دوجوم  ار  لّوا  سیلاطاطـسرا  و  : » تسا هدرک  شرازگ  نینچ  ار  بلطم  نیا  یـسوط  قّقحم 

.( ص 351 سابتقالا ،
. تسا و ...  نامز »  » و ناکم » «، » فیک «، » ّمک  » بلاطم رگید ، بلاطم  زا  دوصقم  اجنیا  رد  (- 42)

: تسین ءیش  کی  هب  صتخم  هریغ  و  نامز » «، » ناکم «، » فیک «، » ّمک  » بلاطم زا  خساپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  (- 43)
ناکم نامتخاس  نآ  هک  تسا  نشور  تسا ، نامتخاس  نالف  رد  يو  ناکم  دوش  هتفگ  خساپ  رد  دوش و  لاؤس  یـصخش  ناکم  زا  یتقو  الثم 

ءیش لصف »  » ای دیاب  ّيا »  » بلطم خساپ  رد  اریز  تسا ، صاخ  ءیـش  کی  هب  صتخم  ّيا »  » بلطم زا  خساپ  اّما  دشابیم ؛ زین  رگید  ياهزیچ 
. دوب دهاوخ  صتخم  ّصاخ  ءیش  کی  هب  خساپ  نیا  هتبلا  هک  دوش  هتفگ  ءیش  ّصاوخ  تاّزیمم و  زا  رگید  یکی  ای  و 

قیدصت هب  طوبرم  بلطم  ود  نیا  نیاربانب ، دوشیم  هداد  باوج  ءیـش  دوجو  تلع  دوجو و  زا  مل »  » و له »  » بلطم باوج  رد  نوچ  (- 44)
نیا نیاربانب  دوشیم ، هداد  باوج  ءیش  ّدح  زا  ام »  » بلطم باوج  رد  ءیش و  تایصوصخ  زا  ّيا »  » بلطم باوج  رد  نوچ  و  دوب ؛ دنهاوخ 

. دوب دنهاوخ  طوبرم  ءیش  رّوصت  هب  بلطم  ود 
هحراش ام »  » خساپ دنکیم ؛ لاؤس  ءیش  تیهام  زا  هیقیقح  ام »  » اّما دنکیم ، لاؤس  ظفل  ینعم  زا  هحراش  ام » (- » 45)
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ناونع هب  دوشیم و  لیدبت  هیقیقح  ام »  » خساپ هب  انیع  دوش  تابثا  ءیش  نآ  تیدوجوم  هکنآ  زا  سپ  نآ ، مسا  ءیـش و  کی  ظفل  دروم  رد 

ّدح ینعم  اریز  دشاب . هدش  تابثا  ءیش  دوجو  هک  دوشیم  لیدبت  یقیقح  ّدح  هب  ینامز  مسالا  حرـش  نیاربانب  دوشیم . یقّلت  ءیـش  نآ  ّدح 
حرطم ثلثم  يهرابرد  ار  لاؤس  نیا  یـسک  دینک  ضرف  الثم  دهدیم . حیـضوت  ار  یجراخ  دوجوم  کی  تقیقح  دوجو و  نآ  هک  تسا  نیا 
حرطم ار  هحراش  ام »  » بلطم عقاو  رد  هک  وا  خساپ  رد  هن . ای  تسا  دوجوم  جراخ  رد  ثلثم  دـنادب  هکنآ  نودـب  تسیچ »؟ ثلثم  : » هک دـنک 
تابثا زا  دـعب  هحراـش  اـم »  » بلطم خـساپ  نیمه  تسا . هدـش  لیکـشت  علـض  هس  زا  هک  تسا  یلکـش  ثلثم  هک : دوشیم  هتفگ  تسا ، هدرک 

. دوشیم لیدبت  ثلثم  هیقیقح - ام »  » بلطم خساپ  هب  هجیتن  رد  و  یقیقح - ّدح  هب  ثلثم  دوجو 
. تسا هیقیقح » ام   » بلطم و  هحراـش » اـم   » بلطم بیترت  هب  اـجنیا ، رد  تاذ » بسحهب   » و مسا » بسحهب   » تاحالطـصا زا  انیـس  نبا  روظنم 

. دناهدافتسا دروم  یملع  ره  رد  هک  دنتسه  یتایهیدب  فراعتم  يایاضق  زا  روظنم  (- 46)
ناشدوجو تابثا  دـنوش ، تابثا  عوضوم  يارب  ملع  کی  رد  تسیابیم  هک  لئاسم  تالومحم  هک : تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  لـصاح  (- 47)

يدابم و وزج  تالومحم  نیا  ي  ام »  » بلطم رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ يدابم  وزج  اهنآ  فیراعت  دودـح و  اـّما  تسا  ملع  دوخ  يهدـهع  رب 
. مود لصف  مود ، يهلاقم  افش ، ناهرب  یتاذ - تالومحم  يارب  تسا . ملع  لئاسم  وزج  اهنآ  له »  » بلطم

نآ رد  دوجوم  لمح  رگید ، ترابع  هب  دـنکیم ؛ تیاکح  یجراخ  تیعقاو  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  اجنیا  رد  هیـضق  زا  دوصقم  اریز  (- 48)
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. یلّوا لمح  هن  تسا  عیاش  لمح 
. تسا طیسب » له   » دافم نامه  قلطم  روطهب  ءیش  مدع  ای  دوجو  زا  دوصقم  (- 49)

. تسا بّکرم » له   » دافم نامه  تسا ، فّصتم  یفاصوا  هب  هکیلاح  رد  ءیش  دوجو  زا  دوصقم  (- 50)
ینعی مینک ، تاـبثا  ار  یبـلطم  میهاوخیم  یتـقو  تسا : مّدـقم  توبث » مل   » بلطم رب  تاـبثا » مل   » بلطم هک  تسا  نیا  خیـش  دوصقم  (- 51)
دقتعم هیـضق  نیا  داـفم  هب  ارچ  هک  مینیبب  دـیاب  ادـتبا  مینک ، تباـث  یعوضوم  يارب  ار  یلومحم  مکح و  نآ  رد  میهدـب و  لیکـشت  ياهیـضق 

دافم ارچ  هک  میسریم  شسرپ  نیا  هب  میدرک  یگدیـسر  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دعب  مینکیم ؟ قیدصت  ار  هیـضق  نیا  ارچ  ینعی ، میاهدش ؟
؟ دراد دوجو  زین  رمالا  سفن  رد  هیضق  نیا 

. تسا مّدقم  توبث » مل   » بلطم رب  تابثا » مل   » بلطم نیاربانب 
يدابم و يرـس  کی  زا  یملع  ره  هک : دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  لّوا ) يهلاقم  زا  مجنپ  لصف   ) لصف نیا  بلاـطم  دروم  رد  (- 52)

لئاسم رد  نیاربانب  تاعوضوم ، زا  يرس  کی  يارب  تالومحم  يرس  کی  توبث  زا  دنترابع  ملع  لئاسم  دوشیم ، لیکـشت  نیهارب  لئاسم و 
تابثا دنا . بّکرم » له   » بلطم لیبق  زا  ملع  لئاسم  مامت  سپ  تسا ؛ بّکرم » له   » دافم نیا  دریگیم و  تروص  ءیـشل » ءیـش  تابثا   » ملع
تابثا يارب  نیاربانب  تسا ؛ ّمل »  » بلطم نامه  طسوا  ّدـح  و  دریگیم ، تروص  ناهرب  طسوا و  دـح  قیرط  زا  تاـعوضوم  يارب  تـالومحم 

دروم نیهارب  سپ  مینکیم . حرطم  ار  قیدـصت  تلع  اـی  دوـجو و  تلع  اـی  ینعی : میدـنبیم ، راـک  هب  ار  مل »  » بلطم بّکرم » لـه   » بلاـطم
رّوصت دـیاب  مه  ملع  لـئاسم  يهراـبرد  ثحب  عورـش  زا  لـبق  رگید  يوس  زا  دـندرگیم . مل »  » بلطم روحم  لوـح  ملع  لـئاسم  رد  هدافتـسا 
بلطم نیا  و  دراد - دوجو  ملع  عوضوم  هک  مینادب  دیاب  مه  و  تسا - هیقیقح  ام »  » بلطم نیا  هک  میـشاب - هتـشاد  ملع  عوضوم  زا  یحیحص 

نیا و  تسا - طیسب » له  »
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عقاو رد  لصف  نیا  ثحابم  (- 53 . ) دـندشیم بوسحم  ملع  يدابم  وزج  طیـسب -» له   » بلطم هیقیقح و  ام »  » بلطم ینعی : بلطم - ود  ره 
. تسا لوا  يهلاقم  زا  مّوس  لصف  ثحابم  يهلابند 

دشاب رارق  رگا  هک  هّللا ، دض  دننام  دشاب ، هتـشاد  طیـسب  دوجو  دشاب  هتـشاد  دوجو  جراخ  رد  لاحم  رما  نیا  هک  دشاب  رارق  رگا  ینعی  (- 54)
. دوب دهاوخ  طیسب  نآ  دوجو  دشاب  هتشاد  ینیع  تیدوجوم 

. یلومعم زب  مه  تسا و  یهوک  زب  مه  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  لیازنع ، (- 55)
لباق دنتاّذلا  لطاب  هک  مه  یمیهافم  هکلب  تسین ، رصحنم  یقیقح  تایهام  هب  یباستکا  ملع  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  ود  نیا  لصاح  (- 56)

. دنباستکا رّوصت و 
. تسا وطسرا  هیناثلا - اقیطولونا  يوناث -» تالیلحت  - » ءافش ناهرب  باتک  رسارس  رد  و  اجنیا - رد  لوا » میلعت   » زا روظنم  (- 57)

حرطم - 35 - 32 فلا ،  71 رخاوالا - اقیطولونا  زا  لوا  يهلاـقم  زا  لوا  لـصف  رد  وطـسرا  هک  ار  ياههبـش  فارگاراـپ  نیا  رد  خیـش  (- 58)
تحت تایئزج   » هب ناوتیمن  یّلک »  » کی هب  ملع  زا  هک  تسا  نیا  ههبـش  نیا  زا  فده  دـنکیم . لقن  لیـصفت  هب  تسا  هتفگ  خـساپ  هدرک و 

! درک ادیپ  لعفلاب  ملع  یّلک » نآ 
زا هک  تسا  نیا  رب  رظان  یلبق  يههبـش  دننام  مه  ههبـش  نیا  دهدیم ؛ خـساپ  هدرک و  حرطم  ار  نونم  ههبـش  خیـش  فارگاراپ  نیا  رد  (- 59)
زا مهدزون  لصف  رد  ار  نونم  يههبـش  نیا  رگید  راـب  انیـس  نبا  درک ! ادـیپ  ملع  یّلک » نآ  تحت  تاـیئزج   » هب ناوتیمن  یّلک »  » کـی هب  ملع 

یلع ننام  هل  لاقی  لجر  ککـشت  لاز  دقف  : » دـیوگیم هک  اجنآ  تسا ، هدرک  حرطم  يهحفص 545 - ءافـش - سایق »  » باتک مهن  يهلاقم 
: هب دـینک  عوجر  نونم  يههبـش  يهرابرد  لوهجم .»... ؟ وا  مولعم ، ساـیقلاب  كدـنع  بولطملا  لـه  هل : لاـق  ذا  طارقـس . هل  لاـقی  فوسلیف 

.80 - 81 نونم ، نوطالفا -
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ریغ یباستکا  ملع  زا  ار  نآ  اـت  تسا  ددـص  رد  اـجنیا  رد  یلع  وب  دـنکیم و  ثحب  ینیقی  یباـستکا  ملع  يهراـبرد  فارگاراـپ  نیا  (- 60)
نبا ياهدیقع  هب  دنکیم . فیرعت  تسا  رظنّدم  ناهرب »  » رد هک  ار  ینیقی »  » عون نآ  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  نینچمه  دزاس . ادـج  ینیقی 

مشاب هتـشاد  داقتعا  الوا  ام  هک  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  ناهرب  رد  دناوتیم  تسا و  ینیقی  ینامز  تسا ، ب » « » فلا : » يهیـضق هب  ملع  انیس 
، نیاربانب دشاب . یمئاد  دشابن و  ریذـپلاوز  هک  يداقتعا  دـشابن ، ب » « » فلا  » درادـن ناکما  هک  میـشاب  دـقتعم  ایناث  و  تسا ، ب » « » فلا  » هک

. دوشیم لیکشت  داقتعا  ود  زا  دیمان - یقطنم » نیقی   » ار نآ  ناوتیم  هک  نیقی -»  » عون نیا 
Modal تاـهّجوم قطنم  رب  رظاـن  هک  دـنکیم  حرطم  فارگاراـپ  نیا  رد  يرگید  يهتکن  یلع  وب  میدرک ، حرطم  هک  هتکن  نیا  رب  هوـالع 
هب ار  هقلطم  يایاضق  هکنآ  رگم  دشابن . ب » « » فلا  » الثم هک  تسا  داقتعا  نیا  لماش  طقف  قلطم  يایاضق  دیوگیم : یلع  وب  تسا .  Logic
وا تاذ  هک  مادام  یناسنا  ره  دـننام : هیتاذ - يهیرورـض  ياـیاضق  ( 1 : ) دـشاب ریز  يایاضق  يهناـگهس  عاونا  لـماش  هک  مینک  فیرعت  يوحن 

(3  ) و تسا ؛ كّرحتم  تسا  هدنـسیون  هک  مادام  هدنـسیون  ره  ناتـشگنا  دننام : هیفـصو - يهیرورـض  يایاضق  ( 2 ( ؛ تسا ناسنا  تسا  یقاـب 
کی یلع  وب  رظن  هب  نیا  و  دنتـسه ؛ يراع  یناونع - فصو  ترورـض  هاوخ  یتاذ ، ترورـض  هاوخ  ترورـض - عون  ود  ره  زا  هک  ییاـیاضق 
هقلطم ياـیاضق  زا  ناـهرب  رد  ناوـتیم  مینک  ظاـحل  یماـع  ياـنعم  رد  ریخا  تروـص  نیا  هب  ار  هقلطم  يهیـضق  رگا  تـسا . يرگید  ظاـحل 

هدافتـسا ناهرب  رد  اهنآ  زا  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  مینک ، ظاحل  هیرورـض  يایاضق  لباقم  رد  ار  هقلطم  ياـیاضق  رگا  یلو  درک  هدافتـسا 
نیا حرط  زا  فده  لاحره  رد  درک .

518 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. مینک هدافتسا  ناهرب  رد  يرورض  يایاضق  زا  میناوتیم  طقف  ام  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  رد  بلطم 

يایاضق يهرابرد  سایق ) « ) یلوا تالیلحت   » زا لّوا  يهلاـقم  یلا 22  لوصف 2 و 3 و 8  رد  و  ترابع »  » باـتک لوصف 12 و 13  رد  وطسرا 
. تسا هداد  ماجنا  یلصفم  ثحب  سایق  يهناگراهچ  لاکشا  تاطلتخم  ههجوم و 

: دسیونیم نینچ  تهج  رظن  زا  ایاضق  میسقت  يهرابرد  یلوا » تالیلحت   » باتک لّوا  يهلاقم  زا  لصف 2  لوا  رد  يو 
.« ۀنکمم اّما  ۀیرارطضا و  اّما  ۀقلطم و  نوکت  نا  اّما  ۀمّدقم  لک  «و 

. هنکمم يایاضق  ( 3  ) و هیرورض ، يایاضق  ( 2 ، ) هقلطم يایاضق  ( 1 : ) تسا هدرک  میـسقت  مسق  هس  هب  تهج  رظن  زا  ار  ایاضق  بیترت  نیدب  و 
؛ دناهیرورـض يایاضق  ضرع  رد  لباقم و  رد  هقلطم  يایاضق  يو  يهدـیقع  هب  هک  دروآ  تسد  هب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  وطـسرا  تاملک  زا 

نیا ناـهرب  ندوب  هجیتـنلا  ینیقی  موهفم  (- 61 . ) درک هدافتـسا  ناـهرب »  » رد هقلطم  ياـیاضق  زا  ناوتیمن  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، نینچ  رگا 
: دننام دش : لیان  ینیقی  قداص و  يهجیتن  کی  هب  بذاک  تامدقم  زا  ناوتیم  اسبهچ  اریز  دشاب ، ینیقی  مه  ناهرب  دوخ  هک  تسین 

. تسا ییایسآ  نیهلأتملا  ردص  تسا - ییایسآ  یسیلگنا  ره  تسا / یسیلگنا  نیهلأتملا  ردص 
تـسرد مه  ناـهرب  دوـخ  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  و  میاهتفاـی ، تـسد  ینیقی  قداـص و  يهجیتـن  هـب  بذاـک  يهمدـقم  ود  زا  نآ  رد  هـک 

رگا یلو  دـنکیمن ، تیارـس  تامّدـقم  هب  فصو  نیا  امازلا  میهد  تبـسن  هجیتن  هب  رگا  ار  ینیقی »  » فصو نیارباـنب  تسا .  soundncss
تسا نیا  تسرد  لالدتسا  يرورـض  طرـش  اریز  دشاب ؛ ینیقی  دیاب  ارهق  هجیتن  تروص  نیا  رد  میهد  تبـسن  تامدقم  هب  ار  ینیقی »  » فصو

. دوش ذخا  قداص  ینیقی و  يهجیتن  هراومه  قداص  ینیقی و  تامدقم  زا  هک 
ینعا و  : » تروـص نیا  هب  تـسا ، هدروآ  رخاوـالا » اـقیطولونا   » لوا يهلاـقم  زا  لـصف 2  رد  ار  ناـهرب »  » زا روکذـم  فیرعت  وطـسرا  (- 62)

هدرک و ریـسفت  اقیبوط » لدج -  » باتک لّوا  يهلاقم  زا  لصف 1  رد  ار  ناهرب »  » زا دوخ  فیرعت  نیا  و  ینیقیلا ؛» فلتؤملا  ساـیقلا  ناـهربلاب 
نینچ لدـج »  » باتک رد  وطـسرا  ترابع  ناهرب ؛»  » يهجیتن رب  هن  تسا  رظان  ناـهرب »  » تامّدـقم رب  ینیقی »  » فصو هک  تسا  هتخاـس  نشور 

: تسا
ۀّیلّوا ام  تامدقم  نم  لصح  دق  اهب  ۀـفرعملا  أدـبم  نوکی  تامّدـقم  نم  وا  ۀـّیلّوا ، ۀـقداص  تامّدـقم  نم  نوکی  يّذـلا  سایقلا  وه  ناهربلاف  »
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.« ۀقداص
زا اهنآ  هب  تفرعم  هک  دوشیم  لیکـشت  یتامّدـقم  زا  اـی  دوشیم ، لیکـشت  یلّوا  قداـص و  تامدـقم  زا  هک  تسا  یـسایق  ناـهرب  : » همجرت

.« دشاب هدش  یشان  قداص  یلّوا و  تامدقم 
ای تسا  ناهرب  تامدـقم  فصو  ندوب » ینیقی   » ایآ هک  دـناهدرک  فالتخا  وطـسرا  يوس  زا  ناهرب »  » فیرعت يهرابرد  هک  ییاهنآ  نیاربانب 

تلفغ میدرک - لقن  هک  ناهرب -»  » فیرعت يهرابرد  لدج »  » باتک رد  وطـسرا  تاملک  زا  انیـس - نبا  دوخ  هلمج  زا  و  نآ - يهجیتن  فصو 
هن تسا  ناهرب »  » تامدقم فصو  ندوب » ینیقی   » هک تسا  هدرک  حیرصت  لدج »  » باتک رد  وطـسرا  میدید ، هک  روطنامه  اریز  دناهدیزرو !

هتفرگن تروص  یفیرحت  نآ  فیرعت  و  ناهرب »  » يهرابرد وطـسرا  تاملک  رد  انیـس ، نبا  رظن  فالخرب  نیارباـنب ، ناـهرب .»  » يهجیتن فصو 
. تسا

لاح رگناشن  دشاب ، تامدقم  فصو  ندوب  ینیقی  یتقو  اریز  : » دیوگیم هک  سیئرلا  خیش  نخس  نیا  ینعم  و 
519 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ياوتحم هب  نیقی  رگا  هک  تسا  نیا  دهدیم ». ناشن  نآ  ریغ  يرما  اب  سایق  رد  ار  ناهرب  لاح  دشاب ، هجیتن  فصو  یتقو  تسا و  ناهرب  دوخ 
ياوتحم هب  نیقی  رگا  اما  تسا ، ناهرب  دوخ  لوصحم  نیقی  نیا  هک  تسا  نیا  رگناشن  دوش ، یـشان  تامدـقم  ندوب  ینیقی  زا  ناهرب  يهجیتن 

ياج زا  هکلب  ناهرب ، دوخ  زا  هن  نیقی ، نیا  هک  تسا  نیا  رگناشن  لبق ) تشاددای  لاثم  دـشابن -(  تامدـقم  لوصحم  ناهرب  يهجیتن  ناـهرب 
قدص لوصحم  نیهلأتملا ، ردص  ندوب  ییایسآ  هب  ینیقی  ینعی : هجیتن ، ياوتحم  هب  نیقی  لبق ، تشاددای  لاثم  رد  تسا . هتفرگ  تأشن  رگید 

هجیتـن فصو  ندوب ...  ینیقی  یتـقو  : » تشون یلع  وب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . يرگید  ملع  لوـصحم  هکلب  تسین ، تامدـقم  ندوـب  ینیقی  و 
اعطق مات  ءارقتسا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  (- 63 .« ) دـهدیم ناشن  ناهرب ] لالدتـسا و   ] نآ ریغ  يرما  اب  سایق  رد  ار  ناهرب  لاح  دـشاب ،

. دـنکیم تشگزاب  مّسقم  سایق  هب  عقاو  رد  مات  ءارقتـسا  اریز  دوشیم  بوسحم  نیهارب  وزج  تلـصخ  نیمه  رب  انب  و  دـنکیم ، نیقی  دـیلوت 
- تسا هدش  ذخا  رّفظم  قطنم  زا  لاثم  نیا  : ) دـیریگب رظن  رد  ار  ریز  لاثم  مّسقم  سایق  هب  مات  ءارقتـسا  تشگزاب  تیفیک  ندـش  نشور  يارب 

ص 0264) ءارقتسا ، ماسقا  ثحب 
. تسا یهانتم  لکش  ره  سپ  تسا - یهانتم  عالضا ، ياراد  يورک و  زا  معا  لکش ، ره  عالضا / ياراد  ای  تسا  يورک  ای  لکش  ره 

نبا نیاربانب  تسا . یسدنه  لاکشا  يهرابرد  مات  ءارقتسا  کی  يهجیتن  عالضا - ياراد  ای  تسا  يورک  ای  لکش  ره  يرغص - سایق ، نیا  رد 
. تسا لخاد  ناهرب  فیرعت  مکح و  رد  مه  ءارقتسا  عون  نیا  هک  دش  دقتعم  انیس 

دوخ یتح  یلع و  وب  يهدیقع  هب  اریز  تسا ؛ صقان  ءارقتسا  نامه  دنادیمن ، ناهرب  فیرعت  لومشم  ار  نآ  یلع  وب  هک  يرگید  يارقتسا  اّما 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هلاسم  نیا  باتک  نتم  رد  يدوز  هب  هچنانچ  دنکیمن ، نیقی  دیلوت  دوخ  يدوخ  هب  صقان  ءارقتسا  وطسرا ،

ینارتقا سایق  اریز  تسین ؛ نینچ  هکیلاح  رد  دوشیم ، لیکـشت  یلمح  يایاضق  زا  افرـص  ینارتقا  سایق  هک  دناهدرک  نامگ  ياهدـع  (- 64)
نآ عاونا  هب  سایق  میسقت  رگید ، ترابع  هب  دراد . دوجو  تایطرش  زا  ینارتقا  سایق  لیکشت  ناکما  نیاربانب  تسا ، ییانثتـسا  سایق  لباقم  رد 

: دنکیم ّتیعبت  ریز  رادومن  زا 
520 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

يهیفـصق ود  زا  یلمح ، ینارتقا  سایق  فـالخرب  یطرـش ، ینارتقا  ساـیق  هک  تسا  نیا  یلمح  ینارتقا  ساـیق  اـب  یطرـش  ینارتقا  ساـیق  قرف 
ار یطرش  ینارتقا  سایق  تهج  نیمه  هب  دشاب . یطرش  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  ای  همدقم ، ود  ره  تسا  نکمم  هکلب  دوشیمن ؛ لیکشت  یلمح 
طسوا و دح  ینعی  (- 65 .« ) دشاب یطرش  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  ای  ود ، ره  هک  تسا  یسایق  یطرـش  ینارتقا  سایق  : » دناهدرک فیرعت  نینچ 

دوجو یلولعم  ّتلع و  يهطبار  تیهاـم  رظن  زا  هن  دوجو و  رظن  زا  هن  ناـشنیب  ینعی  دنـشاب ، هتـشادن  عبطلاـب  مّدـقت  مه  هب  تبـسن  ربکا  دـح 
. دشاب هتشادن 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


مزال دنزیم . ییاهلاثم  اهنآ  زا  کیره  يارب  هدرک و  فیرعت  ار  لیلد  قلطم و  ّنا  مل ، ياهناهرب  انیـس  نبا  ریخا  فارگاراپ  هس  رد  (- 66)
: دوش هجوت  دنچ  یتاکن  هب  دروم  نیا  رد  تسا 

طـسوا ّدح  نیاربانب  تسا . رغـصا  ّدح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  هجیتن  زا  روظنم  تسا و  هجیتن  قیدـصت  ّتلع  طسوا  دـح  یناهرب  ره  رد  فلا )
. تسین تلصخ  نیا  دقاف  تسا  ناهرب  هک  تهج  نآ  زا  یناهرب  چیه  و  تسا ؛ هجیتن  هب  ملع  ّتلع  هراومه 

هب تسا ؛ رغـصا  ّدـح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  ّتلع  مه  رمالا  سفن  رد  تسا ، هجیتن  قیدـصت  تلع  هکنیا  رب  هوـالع  طـسوا  ّدـح  یهاـگ  ب )
نیا طسوا  ّدـح  یناهرب  رد  رگا  رمالا . سفن  رد  هجیتن  دوجو  تلع  مه  تسا و  هجیتن  هب  قیدـصت  ملع و  تلع  مه  طسوا  ّدـح  رگید  ترابع 

. دنمانیم مل » ناهرب   » ار ناهرب  نآ  دشاب ، هتشاد  ار  شقن  ود  ره 
تـسرد تسا - رغـصالل  ربکالا  توبث  لولعم  ینعی : هجیتن ، لولعم  لاحنیا  اب  تسا ، هجیتن  هب  قیدصت  ّتلع  دنچره  طسوا ، ّدـح  یهاگ  ج )

ربکالا توبث  ای  هجیتن ، لولعم  دوجو  رظن  زا  رمالا  سفن  رد  تسا ، هجیتن  قیدصت  تلع  هک  طسوا  دح  رگید ، ترابع  هب  مل . ناهرب  سکعرب 
. دوشیم هدیمان  لیلد »  » یناهرب نینچ  تسا . رغصالل 

، تسا هجیتن  يرمالا  سفن  لولعم  هن  هجیتن و  يرمالا  سفن  ّتلع  هن  لاحنیا ، اب  تسا  هجیتن  قیدـصت  ّتلع  دـنچره  طسوا ، ّدـح  یهاـگ  د )
، ود ره  هکلب ، درادن  دوجو  یتّیلولعم  ّتیلع و  يهطبار  رمالا ، سفن  دوجو و  رظن  زا  طسوا ، ّدح  و  رغصالل - ربکالا  توبث  هجیتن - نیب  ینعی :
« قلطم ّنا  ناـهرب   » ار ناـهرب  عون  نیا  میربـب . یپ  رگید  لولعم  هب  نیلولعملا  دـحا  زا  ناـهرب  رد  اـم  و  دنـشاب ، یثلاـث  تلع  لولعم  دـنناوتیم 

. دنمانیم
. تسا هدرک  يراددوخ  هجیتن  رکذ  زا  یهاگ  اهلاثم  نیا  رد  انیس  نبا  تسا . راکشآ  باتک  نتم  رد  ناهرب  عون  هس  ره  ياهلاثم 

. تسا رفصالل  ربکالا  توبث  ینعی : هجیتن - بولطم ،»  » زا دوصقم  (- 67)
. تسا طیسب  له  دافم  قلطم » روطهب   » زا دوصقم  هبون ؛ بت  يهسفن  یف  دوجو  ینعی : (- 68)

هب طونم  نآ  رد  دوجوم  ّتیلع  مل و  ناهرب  لماک  كرد  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یّمهم  رایسب  يهتکن  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  (- 69)
نآ قیداصم  نییعت  نآ و  تفایرد  رد  هشیدـنا  ناگرزب  زا  یخرب  یّتح  هک  تسا  فیرظ  نانچنآ  هلاسم  نیا  تسا ؛ هتکن  نیا  هقیقد  ندـیمهف 

! دناهدش بارطضا  راچد  ّصخا - ینعم  هب  تایهلا  تایبوبر و  يهزوح  رد  هژیوهب  و  یناسنا - تفرعم  ورملق  رد 
هجیتن تسا - لولعم  هک  هک - يوحن  هب  دـنوش  عقاو  یناهرب  رد  ود  نیا  هاگره  تسین  مزـال  مینکیم ، ضرف  دـشاب  لولعم  هک  يوحن  هب  ار  و 

امازلا و ناهرب  نآ  دشاب ، طسوا  دح  تسا - ّتلع  هک  دشاب و -
521 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نآ لاحنیا  اب  دوش و  عقاو  یناـهرب  رد  طـسوا  دـح  ناونع  هب  تسا - لولعم  هک  هک - دراد  ناـکما  روطنیمه  و  دـشاب ! مل  ناـهرب  اـترورض 
هتفگ دنب 2 - يهرامـش 66 ، تشاددای  هب  دـینک  عوجر  مل -» ناهرب   » فیرعت رد  البق  هک  روطنامه  اریز  دـشاب ! مل  ناهرب  اترورـض  ناـهرب 

دنچره طسوا - ّدح  هک  تسا  نیا  كالم  هکلب  دشاب ، ربکا  ّدح  دوخ  ّتلع  طسوا  ّدح  هک  تسین  نیا  ناهرب  کی  ندوب  یّمل »  » كالم دـش ،
دوخ تلع  مه  طسوا  ّدح  هک  دراد  ناکما  یهاگ  اّما  دشاب . رمالا  سفن  رد  رغـصا  ّدح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  ّتلع  دـشاب - ربکا  ّدـح  لولعم 

هب یطبر  ربکا  ّدح  دوخ  يارب  طسوا  ّدح  ندوب  ّتلع  لاحنیا  اب  رمالا ؛ سفن  رد  رغصا  دح  يارب  ربکا  ّدح  توبث  ّتلع  مه  دشاب و  ربکا  ّدح 
ّدح هاوخ  و  دشاب ، ربکا  ّدح  لولعم  طسوا  ّدح  هاوخ  دشاب - هک  هچره  ربکا  ّدح  طسوا و  ّدح  نیب  تبسن  نیاربانب  درادن . ناهرب  ندوب  یّمل » »
نیا طقف  طقف و  ناهرب  کی  ندوب  یّمل »  » كالم یّلک  روطهب  سپ  درادـن . یتلاخد  ناـهرب  ندوب  یّمل »  » رد دـشاب - ربکا  ّدـح  ّتلع  طـسوا 

.« دشاب رمالا  سفن  رد  هجیتن - ینعی : رفصا - ّدح  يارب  ربکا  ّدح  توبث  ّتلع  طسوا  ّدح  : » هک تسا 
رب تیناویح  لمح  ّتلع  دـیز  تیناسنا  دوشیم : ناسآ  تسا  هدروآ  مّود  دروم  يارب  نتم  رد  انیـس  نبا  هک  یلاثم  مهف  بلاـطم  نیا  ساـسارب 
دیز تیناویح  هک  یناهرب  نیاربانب  ددرگیم . لمح  دیز  رب  ناسنا  قیرط  زا  سپـس  دوشیم و  لمح  ناسنا  رب  ادتبا  تیناویح  اریز  تسا ، دیز 
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لولعم دریگیم  رارق  طسوا  ّدـح  ناهرب  نیا  رد  هک  ناسنا  دوخ  دـنچره  تسا - ّمل » ناـهرب   » کـی دـنکیم ، تاـبثا  وا  تیناـسنا  قیرط  زا  ار 
. تسا تیهام  تلع  تیهام  ءزج  هک  تسا  نشور  ناسنا و  تیهام  ءزج  ناویح  اریز  دشابیم  تسا ، ربکا  ّدح  ناهرب  نیا  رد  هک  ناویح ،

: دیآیمرد ریز  تروص  هب  روکذم  لاثم 
. تسا ناویح  دیز  تسا - ناویح  ناسنا  تسا / ناسنا  دیز 

سپ دوب ؛ رفـصا  ربکا و  سفن  ریغ  ار ، رفـصا  ربکا  دوجو  هک  تسناد  دیابب  و  : » دیوگیم يهحفص 363 - سابتقالا ، ساسا  یـسوط - قّقحم 
سفن ّتلع  عضو  هن  دوب  ناهرب  ّتیمل  یـضتقم  هک  طسوا  رد  اـهنت  تسوا  ّتلع  عضو  و  دـشاب . ّدـح  ود  نیا  زا  یکی  ره  ّتلع  ریغ  وا ، تلع 

هدرک ریـسفت  تروص  نیا  هب  طسوا » رد  اـهنت  تسوا  تلع  عضو  : » هک ار  یـسوط  قّقحم  تراـبع  نیا  هیـشاح ، رد  یـسانشان  صخـش  ربکا ».
ناهرب یلوا و  يهفـسلف  لئاسم  يرفـص ، ماوق  يدهم  صوصخ - نیا  رد  لّصفم  یثحب  يارب  ار .». رفـصا  ربکا  دوجو  ّتلع  ینعی  : » هک تسا 

: صص ، 2 يهرامش 3 -  1369 زیربت ، هاگشناد  یناسنا ، مولع  تایبدا و  يهدکشناد  يهیرشن  مل ،
.80 - 95

لاکشا نیا  خساپ  يو  دنکیم ؛ لوکوم  هدنیآ  هب  ار  نآ  دهدیمن و  خساپ  یلو  دنکیم  حرطم  ار  یلاکشا  فارگاراپ  نیا  رخآ  رد  انیس  نبا 
ود اجنیا ، ات  فارگاراپ ، نیا  رد  انیـس  نبا  (- 70 ( ) يهرامـش 105 تشاددای  ر ك : . ) تسا هدرک  حرطم  لوا  يهلاقم  زا  مهد  لـصف  رد  ار 
ّدح ایناث  ب -)  ) دـشاب و نّیب  نشور و  دـیاب  مل ، ناـهرب  رد  هجیتن ، هب  تبـسن  طـسوا  ّدـح  تیلع  ـالّوا  فلا -) : ) تسا هدرک  حرطم  ار  بلطم 

هجیتن يهصقان  تلع  طسوا  ّدح  یناهرب  رد  رگا  ب )  ) طرش رب  انب  نآ . يهصقان  تلع  هن  دشاب  هجیتن  يهمات  ّتلع  مل ، ناهرب  رد  دیاب  طسوا ،
نآ ّتیلع  زا  ام  یلو  دشاب  هجیتن  يهمات  تلع  طسوا  ّدـح  یتروص  رد  یتح  فلا )  ) طرـش رب  انب  و  دـنکیمن ؛ نیقی  دـیلوت  ناهرب  نآ  دـشاب ،
زا سپ  دنب 77  نتم  دوب -. دهاوخن  مل  ناهرب  میرادن - ملع  هجیتن  هب  تبسن  طسوا  ّدح  ّتیلع  هب  هک  ام - هب  تبـسن  ناهرب  نآ  میـشابن ، هاگآ 

. نیا
تـسین ناویح  يهمات  تلع  ّتیـساسح  نوچ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  لاثم  نیا  رد  (- 71  ) 522 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
دهاوخن یّمل  ناهرب  ناهرب ، نآ  عقاو  رد  دوش ، تابثا  تیناویح  نآ  قیرط  زا  دریگب و  رارق  طسوا  دـح  تیـساسح  یناـهرب  رد  رگا  نیارباـنب 

لصاح ءارقتسا  قیرط  زا  دوجو و  اب  تقباطم  قیرط  زا  نیقی »  » عون نیا  هک  دنکیم  ثحب  یقطنم  نیقی »  » دروم رد  فارگاراپ  نیا  لیذ  دوب .
نآ ءارقتسا - دوجو و  اب  تقباطم  هکیلاح  رد  يهرامش 60 ) تشاددای  هب  دنکیم -(  هدافا  ار  قلطم  ترورض  یقطنم  نیقی »  » اریز دوشیمن 

. دوجولا ةردقم  دوجوم و  دارفا  يهرابرد  هن  دنکیم  نیقی  دیلوت  دوجوم  دارفا  يهرابرد  طقف  دشاب - مات  هک  یتروص  رد  مه 
لباقم فرط  و  ینادیم ؛ زیاج  ار  نآ  دوجو  وت  دنکیمن  راکنا  ار  نآ  دوجو  تهادب ، ترورض و  هچنآره  : » هک انیـس  نبا  ترابع  نیا  ینعم 

: هک تسا  نیا  دوب ». دهاوخن  ینیقی  وت  يارب  ینادب ، زیاج  ار  شدوجو  هچنآ 
لباقم فرط  میدرک  یقلت  نکمم  ار  يزیچ  هاگره  و  مینک ؛ یقلت  نکمم  ار  نآ  دوجو  دـیاب  مینک  تابثا  میناوتن  ار  يرما  ندوب  لاحم  یتقو 
تسا ترابع  نیقی »  » میاهتفگ يهرامـش 60 - تشاددای  رد  نیا - زا  شیپ  هک  روطنامه  رگید ، ترابع  هب  دوب . دـهاوخن  ینیقی  ام  يارب  نآ 

نآ عقاو  رد  دشاب ، نکمم  هکلب  دـشابن  لاحم  قیدـصت  فالخ  یتقو  دـشاب ، لاحم  قیدـصت  نیا  فالخ  هک  يوحن  هب  يرما ، هب  قیدـصت  زا 
. تسین ینیقی  قیدصت  کی  قیدصت ،

اسبهچ نیاربانب  تسا . بوچ  هب  شتآ  ندیـسر  ّتلع  تسا ، شتآ  لولعم  دوخ  هک  هلعـش ، نیمه  اّما  تسا ، شتآ  لولعم  هلعـش  ینعی  (- 72)
ج»  » و ب » «، » فلا  » الثم دشاب ؛ رگید  زیچ  رد  تلع  نآ  تاذ  ندوب  تلع  لولعم ، نامه  اّما  دـشاب ، يرگید  زیچ  تاذ  لولعم  زیچ  کی  تاذ 
- تسا فلا »  » لولعم دنچره  ب -»  » هک درادـن  یلاکـشا  اجنیا  رد  دـشاب ، فلا »  » لولعم اتاذ  ب »  » هک مینکیم  ضرف  و  مینکیم : ضرف  ار 
- تسا ب »  » لولعم هک  ج -»  » رد فلا »  » ندوب تسا و  زیچ  کی  تسا - ب »  » تلع هک  فلا -»  » تاذ اریز  دشاب . ج »  » رد فلا »  » ندوب تلع 

. تسا يرگید  زیچ 
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- تسا یکانهدنخ  ّتلع  هک  ار - تیقطان  یکانهدنخ  قیرط  زا  هک  دوب  نیا  ددص  رد  روکذـم  سایق  فیلأت  اب  صخـش  هکنآ  لاح  و  (- 73)
. دهد رارق  ییاسانش  دروم  هجیتن  ناونع  هب 

: ریز سایق  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  ینعی  (- 74)
. تسا قطان  ناسنا  تسا - قطان  كانهدنخ  ره  تسا / كانهدنخ  ناسنا 

نینچ يهجیتن  زاب  نیاربانب  تسین ، ینیقی  تسا -» كانهدنخ  ناسنا  : » ینعی يرغص - يهیـضق  نوچ  لاحنیا  اب  تسا ، ینیقی  يربک  يهیـضق 
. دشاب ینیقی  نّیب و  دناوتیمن  تسا -» قطان  ناسنا  : » يهیضق ینعی  یسایق -

دـشابن موـلعم  تیقطاـن  یتـقو  و  تـسا ، ناـسنا  تیقطاـن  رب  عرف  تـسا -» كانهدـنخ  ناـسنا  : » ینعی روکذـم - ساـیق  يارفــص  اریز  (- 75)
. دوب دهاوخن  مولعم  مه  ندوب  كانهدنخ 

رظن هب  لکـشم  نآ  زا  بلطم  طابنتـسا  لوا  يهلهو  رد  هک  يوحن  هب  تسا  هدـیچیپ  رایـسب  دـنلب  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  تارابع  (- 76)
. دسریم

ببـس هک  هچنآ  دیوگیم : هدـعاق  نیا  تسا . اهبابـساب » ّالا  فرعی  بابـسالا ال  تاوذ  : » فورعم يهدـعاق  فارگاراپ  نیا  رد  ثحب  عوضوم 
؛ میزادرپیم ءایشا  تخانـش  دروم  رد  یـساسا  رایـسب  هتکن  کی  نایب  هب  ادتبا  اجنیا  رد  تسا . لاحم  ببـس  قیرط  زا  زج  نآ  نتخانـش  دراد 

: ینعی اهرایغاب !» وا  اهدادضاب  ءایشالا  فرعی  : » دناهتفگ
523 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هکلب تسین و  شیب  ياهحماسم  نخس  نیا  بابسالا » تاوذ   » يهدعاق هب  هجوت  اب  اّما  دنوشیم ؛ هتخانـش  ناشرایغا  اب  یتح  دادضا و  اب  ءایـشا 
زور اب  هسیاقم  رد  بش  شزرا  الثم ، يرآ  قیاـقح . تخانـش  يهزوح  هن  دـشاب  هتـشاد  ییآراـک  اـهشزرا »  » يهزوح رد  طـقف  تسا  نکمم 
یلک روطهب  نیارباـنب  دوش . هتخانـش  شّتلع  قیرط  زا  دـیاب  هکلب  دوشیمن ، هتخانـش  زور  قـیرط  زا  بش  دوـخ  زگره  یلو  دوـشیم  هتخاـنش 

؟ هنوگچ اّما  دریگ ؟ تروص  ّتلع  ببس و  نآ  قیرط  زا  دیاب  افرص  دراد  ببس  هک  يزیچ  ره  ییاسانش 
تسا نکمم  تلاح  ود  مینک  مکح  بلس  هب  ای  باجیا  هب  نآ  يهرابرد  میهاوخب  مینک و  ظاحل  عوضوم  کی  هب  تبـسن  ار  یلومحم  هاگره 

عوضوم يارب  لومحم  توبث  رگید ، ترابع  هب  دـنک ؛ كرد  يرورـض  يهطبار  کی  عوضوم  نآ  لومحم و  نیا  نیب  لقع  ( 1 : ) دیایب شیپ 
. تشاد دهاوخن  ناهرب  هب  یجایتحا  دوب و  دهاوخ  یهیدب  يهیضق  کی  دوشیم  لصاح  هک  ياهیـضق  يدروم  نینچ  رد  دنادب ، يرورـض  ار 

نیا توبث  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  ناـکما  هکلب  دـشابن  يرورـض  هسفن  دـح  یف  عوضوم  يارب  لومحم  توـبث  تسا  نکمم  ( 2)
لیکـشت یناهرب  میهاوخب  رگا  يدراوم  نینچ  رد  دوب . دـهاوخ  یتّلع  زا  یـشان  ترورـض  نیا  دـنک ، ادـیپ  ترورـض  عوضوم  يارب  لومحم 

- ّتلع نآ  قیرط  زا  سپـس  مینک و  لمح  عوضوم  رب  ار  تلع  نآ  ادـتبا  ینعی  تسا : تلع  نآ  نداد  رارق  طسوا  ّدـح  هار  نیرتیعیبط  میهد ،
ینعی درک ، لصاح  ینیقی  ملع  ناوتیم  هک  تسا  ّتلع  نیا  هار  زا  طقف  اریز  مینک . تباـث  عوضوم  نآ  رب  ار  لومحم  تسا - طـسوا  ّدـح  هک 

ار ّتلع  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  مل »  » ناهرب افرـص  یناهرب  نینچ  نیاربانب  تسا . لاحم  عوضوم  نیا  زا  لومحم  نآ  بلـس  هک  درک  لـصاح  نیقی 
ار ّتلع  يدراوم  نینچ  رد  رگا  میـسانشب . شتّلع  قیرط  زا  زج  دراد  ّتلع  هک  ار  يزیچ  درادـن  ناکما  سپ  میاهداد . رارق  طسوا  ّدـح  نآ  رد 

زگره یـسایق  نینچ  مینک ، تباث  ار  ّتلع  لولعم ، هار  زا  میهاوخب  میهد و  رارق  طسوا  دح  ار  لولعم  سکعرب ، هکلب  میهدن ، رارق  طسوا  دح 
. دوب دهاوخن  نیقی  دیفم 

- يو ندوب  كانهدنخ  هار  زا  تسا - ّتلع  هک  ار - ناسنا  ندوب  قطان  میهاوخب  هک  دینک  ضرف  دنکیم : حرطم  یلاثم  دروم  نیا  رد  انیس  نبا 
: مینک فیلأت  ار  ریز  سایق  دیاب  مینک ؛ تابثا  تسا - ّتلع  نآ  لولعم  هک 

. تسا قطان  ناسنا  تسا - قطان  كانهدنخ  ره  تسا / كانهدنخ  ناسنا 
ندوب كانهدـنخ  ّتلع  هک  ار - ناـسنا  ندوب  قطاـن  اـم  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دوب ! دـهاوخن  ناـهرب  یـسایق ، نینچ  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب 
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بلـس رگید  تراـبع  هب  دوـب ، دـهاوخن  ینیقی  اـم  يارب  ساـیق - يارغـص  ینعی  ناـسنا - ندوـب  كانهدـنخ  نیارباـنب  میـسانشیمن ، تـسوا -
قطان ناسنا  هک  مینادب  ادـتبا  هک  مینکیم  ادـیپ  ینیقی  ملع  ناسنا  یکانهدـنخ  هب  یتروص  رد  اهنت  دوب . دـهاوخن  لاحم  ناسنا  زا  یکانهدـنخ 

. تسا لومحم  توبث  ّتلع  عوضوم  تاذ  اجنیا  رد  ینعی  (- 77 . ) تسوا ندوب  كانهدنخ  ّتلع  يو  ندوب  قطان  تسا و 
نکمم میدرک - حرش  لیـصفت  هب  يهرامـش 76  تشادداـی  رد  ار  نآ  اـم  و  درک - حرطم  یلبق  فارگاراـپ  رد  انیـس  نبا  هک  هچنآ  زا  (- 78)
دراوـم هنوـگنیا  رد  ینیقی  ملع  لوـصح  هار  دـشاب ، هتـشادن  ببـس  عوـضوم  يارب  لوـمحم  توـبث  رگا  هک : دوـش  حرطم  لاؤـس  نیا  تـسا 
درادـن ببـس  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ، رودـقم  مل  ناهرب  يهماـقا  اـعطق  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسیچ ؟

اعطق دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  خساپ  تسیچ ؟ دراوم  هنوگنیا  رد  ینیقی  ملع  لوصح  هار  نیاربانب  تخانـش . ببـس  هار  زا  ناوتیمن 
ملع لوصح  هار  نیاربانب  تخانـش . ببـس  هار  زا  ناوتیمن  درادن  ببـس  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ، رودقم  مل  ناهرب  يهماقا 
لیاق یطیارـش  نآ  يارب  هدرک و  یفرعم  نا  ناهرب  ماـن  اـب  ار  نیا  یلع  وب  تسا ؛ مل  ناـهرب  هار  زا  ریغ  يرگید  هار  دراوم  هنوگنیا  رد  ینیقی 

لومحم ود  ياراد  عوضوم  نیا  هک  میشاب  هتشاد  یعوضوم  رگا  دوشیم :
524 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دـشاب و توبثلا  نّیب  عوضوم  يارب  یتاذ  ضراوع  نیا  زا  یکی  و  دنـشاب ، عوضوم  نآ  یتاذ  ضراوـع  زا  تـالومحم  نیا  دـشاب و  هناگادـج 
يارب نآ  توـبث  هک  ار  یـضراع  تروـص  نیا  رد  دـشاب  یهیدـب  نّیب و  مه  يرگید  ضراـع  رب  ضراـع  ود  نیا  زا  یکی  توـبث  روـطنیمه 
قیرط زا  ار  عوضوم  رب  مّود  ضراـع  توبث  قـیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  يربـک  ار  رگید  ضراـع  میهدیم و  رارق  يرغـص  تسا  نّیب  عوـضوم 

. مینکیم تباث  توبثلا  نّیب  ضراع 
نّیب عوضوم  يارب  اهنآ  زا  یکی  ارچ  سپ  دناعوضوم  تایتاذ  وزج  لومحم  ود  ره  رگا  هک  دوش  حرطم  لاکشا  نیا  اجنیا  رد  تسا  نکمم 

مـسق ود  هب  هک  تسا  ناهرب  باب  یتاذ  ناهرب »  » باتک رد  یتاذ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسین ؟ توبثلا  نّیب  يرگید  تسا و  توبثلا 
. توبثلا نّیب  ریغ  یتاذ  ضرع  ( 2  ) توبثلا و نّیب  یتاذ  ضرع  ( 1 : ) دوشیم میسقت 

 )- تسا قلطم  ّنا  ناهرب  عون  زا  دوشیم ، هدرب  یپ  رگید  یتاذ  ضراع  هب  یتاذ  ضراع  ود  زا  یکی  زا  نآ  رد  هک  ناهرب  عون  نیا  نیارباـنب ،
: تسا ریز  طیارش  ياراد  و  شخب 4 ؛) يهرامش 66  تشاددای  هب 

توبث رد  يهطـساو  ّتلع و  هب  دنمزاین  عوضوم  رب  اهنآ  توبث  ینعی : دنـشاب ؛ عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  دیاب  ربکا  ّدح  طسوا و  ّدـح  فلا )
. دنک اضتقا  ار  اهنآ  توبث  دوخ  يدوخ  هب  عوضوم  تاذ  فرص  دشابن و 

نّیب نآ  رب  شتوبث  تسا ، عوضوم ) رغـصا -(  ّدح  یتاذ  طسوا  ّدح  هکنیا  رب  هوالع  ینعی : دشاب ؛ نّیب  رغـصا  ّدـح  رب  طسوا  ّدـح  توبث  ب )
. دشاب مه 

. دشاب نّیب  رگید ) یتاذ  ضراع   ) طسوا ّدح  رب  یتاذ ) ضراع  ود  زا  یکی   ) ربکا ّدح  توبث  ج )
ساّـسح و دروـم  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  هراـشا  عاـجرا  نیا  (- 79 . ) دـشاب لوهجم  نیاربانب  نّیب و  ریغ  رغـصا  ّدـح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  د )
رد ناویح  اجنیا  رد  مینک  لمح  ناسنا  هب  ار  ساسح  میهاوخب  هاگره  هک  دش  هتفگ  اجنآ  دش . هتفگ  لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  ناویح 

. تسا هطساو  تسا - ناویح  عاونا  زا  هک  ناسنا - رب  تسا - ناویح  ضراوع  زا  هک  ساسح - توبث 
رد ص 308 ) ج 1 ، ق ، 1403 ه . باتک ، رـشن  رتفد   ) تاراشا حرـش  رد  یـسوط  قّقحم  تسا . یّمل  ناهرب  مه  ناهرب  نیا  نیارباـنب ، (- 80)

ّفلؤم ملاع  ینعی : ّفلؤم .» ّفلؤم  ّلکل  ّفلؤم و  ملاعلا  اـنلوق  : » تسا هدروآ  باـسح  هب  مل  نیهارب  وزج  ار  ناـهرب  نیا  مل  ناـهرب  زا  ثحب 
. دراد ّفلؤم  ّفلؤم  ره  تسا و 

نیا لصف  نیا  یلـصا  بلطم  دزادرپیم . نآ  خساپ  هب  دنکیم و  حرطم  لصف  نیا  بلطم  لصا  يهرابرد  ار  یلاکـشا  فارگاراپ  نیا  (- 81)
انیـس نبا  میربیم ! یپ  ّتلع  هب  لولعم  هار  زا  یهاگ  ام  دیوگیم : هدننکلاکـشا  دوش ؛ هتخانـش  شتلع  هار  زا  دـیاب  دراد  ّتلع  هچنآ  هک  دوب 
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ثحب لحم  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هیـصخش  هیـضق  سایق  يارغـص  ای  ( 1  ) تسین جراخ  لاح  ود  زا  دیوگیم : لاکـشا  نیا  خـساپ  رد 
نیا رد  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا ، هیلک  يهیـضق  سایق  يارغـص  ای  ( 2  ) دراد و نایرج  یّلک  يایاضق  رد  ناـهرب  اریز  دوب  دـهاوخ  جراـخ 

: دنزیم یلاثم  دروم  نیا  رد  انیس  نبا  هن . ای  تسا  ینیقی  ایآ  هک  درک  تقد  يرغص 
. دراد ّفلؤم  مسج  دراد - ّفلؤم  ّفلؤم ، ره  تسا / تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  مسج  ره 

، دوش تقد  بوخ  ناهرب  نیا  رد  رگا  هکنآ  لاح  تسا و  هدش  لصاح  ملع  ّتلع  هب  لولعم  زا  هک  تسا  هدش  نامگ  اجنیا  رد  دـیوگیم  و 
ّفلؤم : » زا تسا  ترابع  ناهرب  نیا  طسوا  ّدح  اریز  تسا ؛ هدـش  لصاح  ملع  لولعم  هب  ّتلع  زا  تسا و  یّمل  ناهرب  نآ  هک  دوشیم  مولعم 
تروص هب  روکذم  سایق  دیاب  نیاربانب  تسا . هدشن  رارکت  امامت  طسوا  ّدح  نیا  يربک  يهیضق  رد  عقاو  رد  هک  تروص ،» یلویه و  زا  ندوب 

: دوش فیلأت  ریز 
525 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دراد ّفلؤم  هب  جایتحا  مسج  دراد - ّفلؤم  هب  جایتحا  تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  ره  و  تسا / تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  مسج  ره 
یلویه و زا  ّفلؤم   » هک اجنآ  زا  نیاربانب  ندوب ؛ تروص  یلویه و  زا  ّفلؤم  طسوا - ّدح  و  نتشاد ، ّفلؤم  هب  جایتحا  ربکا - ّدح  اجنیا  رد 

 )- رغـصا ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  ّتلع  ربکا و  ّدح  ّتلع  طسوا  ّدـح  نیاربانب  تسا ، نتـشاد » ّفلؤم   » هب جایتحا  زاین و  ّتلع  ندوب » تروص 
تسا نیا  لاکشا  دهدیم ، خساپ  هدرک و  حرطم  يرگید  لاکشا  خیـش  اجنیا  رد  (- 82 . ) تسا یّمل  ناهرب  ناهرب ، نیارباـنب  تسا ، مسج )

زا ار  نآ  هکنآ  نودب  میـسانشیم  ار  يرگید  یکی  طسوت  دنافیاضتم - مه  هب  تبـسن  ردارب  ود  دـننام  هک - میراد  يرما  ود  ام  یهاگ  هک 
قیرط زا  ار  لولعم  کی  دراد  ناکما  هکلب  میسانشب  شتلع  قیرط  زا  ار  لولعم  هراومه  ام  تسین  مزال  نیاربانب  میـشاب ؛ هتخانـش  شتلع  قیرط 

. دراد فیاضت  يهطبار  نآ  اب  هک  تخانش  يزیچ 
زا عوضوم ) رغـصا -(  ّدح  هب  نآ  تبـسن  و  فلا »  » رگا دنافیاضتم ، رما  ود  ب »  » و فلا »  » هک مینکیم  ضرف  دـیامرفیم : خـساپ  رد  خـیش 

ساسارب ار - ب »  » الثم ار - يرگید  زیچ  ناوتیمن  نیاربانب  هدوبن و  ینیقی  نآ  تخانـش  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدـشن  هتخانـش  شتلع  قیرط 
اب تسا و  فیاضتم  فلا »  » اب نوچ  زین ، ب »  » اعطق دشاب ، هدش  هتخانش  شتلع  هار  زا  رغصا  ّدح  هب  نآ  تبـسن  و  فلا »  » رگا و  تخانـش . نآ 

رفصا ّدح  رب  ب »  » توبث زا  رغصا  ّدح  يارب  فلا »  » توبث الثم  هک  دینک  ضرف  رگا  و  تسا . هدش  هتخانـش  شتلع  هار  زا  دنکیم ، ؤفاکت  نآ 
نآ توبث  هک  دیهد  رارق  يزیچ  نآ  ییاسانش  يهطساو  ار - فلا » : » ینعی تسا - فرعا  هک  ار  هچنآ  قیرط  نیا  زا  دیهاوخب  و  تسا ، فرعا 

. دوب دنهاوخن  فیاضتم  مهاب  ود  نیا  تروص  نیا  رد  ب - : » ینعی تسا - یفخا  رفصا  دح  رب 
 ... درف ای  تسا  جوز  ای  ددع  هکنیا : رب  ینبم  لبق  لاکشا  رد  روکذم  ییانثتسا  سایق  هب  تسا  هراشا  (- 83)

. دشاب مه  مل  ناهرب  دناوتیم  دوب و  دهاوخن  ّنا  ناهرب  طقف  تروص  نیا  رد  دوش  هتخانش  ّتلع  هار  زا  رگا  ینعی  (- 84)
لـصاح یهیدـب  ملع  لقع  هار  زا  میناوتیمن  یّلک  موهفم  کی  تایئزج  زا  کی  چـیه  يهرابرد  اـم  هک  تسین  نیا  انیـس  نبا  دوصقم  (- 85)
دـشابن یهیدب  یّلک  موهفم  يارب  دشاب و  یهیدب  تایئزج  زا  کیره  يارب  مکح  هک  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  نیا  يو  دوصقم  هکلب  مینک ،

. تسین ریذپناکما  يزیچ  نینچ  مینک ، تابثا  ار  یهیدب  ریغ  یّلک  مکح  یهیدب  یئزج  هار  زا  میهاوخب  و 
لئاـسم ّمها  زا  هک  دـنکیم  ثحب  ءارقتـسا »  » یندوشگاـن يههبـش  يهراـبرد  هک  تسا  ناـهرب »  » باـتک لوـصف  ّمـها  زا  لـصف ، نـیا  (- 86)
عوضوم يارب  لومحم  توبث  هک  يدروم  رد  هک : دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اب  ءارقتـسا  يهلاـسم  تسا . ملع  يهفـسلف  اـی  یـسانشتفرعم 

يدنبتروص نیا  هتبلا  ( ؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  ینیقی  ملع  دوش ، هتخانـش  ّمل  ناهرب  ببـس و  نآ  قیرط  زا  ات  دشاب ، هتـشادن  ّتلع  ببس و 
: دیوگیم لاؤس  نیا  خساپ  رد  یلع  وب  تسا ). هلاسم  زا  یلع  وب  وطسرا و  ّصاخ  يدنبتروص  ءارقتسا  يهلاسم 

رگا تسین و  ناـهرب  هب  يزاـین  دـشاب  نّیب  رگا  تسین ؛ نّیب  دوخهبدوخ  هن ، اـی  تسا  نّیب  دوخهبدوخ  اـی  عوضوم  يارب  یلومحم  نینچ  توبث 
هار زا  یّلک  موهفم  کی  يارب  مکح  کی  تابثا  اریز  دنکیمن ! نیقی  دیلوت  صقان  ءارقتسا  اّما  دوش ؛ تابثا  ءارقتـسا  قیرط  زا  دیاب  دشابن  نّیب 
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طقف ترورض ، نآ  دشاب ، یترورض  دجاو  رگا  مه  تاسوسحم  هب  ملع  تسا و  رصحنم  تاسوسحم  ءارقتـسا »  » رد نآ  تایئزج  رد  صّحفت 
ترورض

526 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: ینعی  ) تایئزج رد  صّحفت  زا  تسا  ترابع  ءارقتسا  اریز  دنکیمن . دیلوت  یقطنم  نیقی  تسا و  یندش  لیاز  ینعی : تسا ؛ لومحم  طرش  هب 
هب ملع  رد  دـنچره  دوش - لصاح  لقع  هار  زا  دـناوتیمن  یقیقح  تاـیئزج  هب  ملع  و  یّلک ؛ موهفم  هب  اـهنآ  مکح  میمعت  و  یقیقح ) یئزج 
هب ملع  عبات  یّلک  موهفم  هب  ملع  نیاربانب  دوشیم . لصاح  ّسح  هار  زا  نیارباـنب  دراد - دوجو  یناـکما  نینچ  عاونا  دـننام  یفاـضا  تاـیئزج 

دـنکیم و زاغآ  ار  هبرجت »  » يهرابرد ثحب  یلع  وب  اجنیا  زا  (- 87 . ) دوب دهاوخ  یقطنم  نیقی  دقاف  اذـل  تسا و  تایئزج ) تاسوسحم -( 
. دشابیم دش  حرطم  لصف  نیا  لوا  رد  هک  ءارقتسا  لکشم  يارب  یلح  هار  نتفای  ثحب  نیا  زا  دارم 

ّتلع هک  تسا  يزیچ  ضرعلاب ، ّتلع  دوش . ذـخا  تاذـّل  اب  ّتلع  ياج  هب  ضرعلاب  ّتلع  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  قاـفتا »  » زا روظنم  (- 88)
. تسین مولعم  یلصا 

رد هک  ار  هدعاق  نآ  دروم  نیا  سپ  مینکیم ، ادیپ  نیقی  نآ  ندوب  لهسم  هب  اّما  مینادیمن  ار  اینوموقـس  ندوب  لهـسم  ببـس  ام  ینعی  (- 89)
زا دیاب  دراد  ببـس  هچنآره  تفگیم  هک  ياهدعاق  دـنکیم ؛ ضقن  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  ناهرب »  » باتک لوا  يهلاقم  زا  متـشه  لصف 

! دوش هتخانش  شببس  قیرط 
: دیوگیم میدرک و  حرطم  ار  نآ  لبق  تشاددای  رد  هک  دزادرپیم  یشسرپ  خساپ  هب  دعب  هب  اجنیا  زا  یلع  وب  (- 90)

. دوشیم لصاح  ملع  ببس  قیرط  زا  عقاو  رد  ءارقتسا  فالخرب  هبرجت  رد 
هب هک  تسا  یئوطسرا  یسانشملع  یـساسا  نیناوق  زا  یکی  تسا » يرثکا  هن  یمئاد و  هن  تسا  یقاّفتا  هچنآ  : » هک یلع  وب  نخـس  نیا  (- 91)

تروص نیا  هب   20 78 ب ، وطسرا : رخاوالا  اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا  لصف 30  رد  هدعاق  نیا  ریرقت  نیلوا  تسا . روهـشم  یقاّفتا  يهدعاق  »
: رد  ) هدعاق نیا  یسیلگنا  يهمجرت  رمالا .» رثکا  یلع  ایرورض و ال  وه  سیل  قاّفتالاب  يّذلا  رمالا  : » تسا هدمآ 

Jonathan Barncs ,Vol .one ,Princcton university press ,second printing ,The coplete works

of ARRISTOTLE ,the Revised oxford translation ,Edited by
: تسا نینچ   1985 .، 144 ). 

 .» What holds by chance is neither necessary nor for the most part « 
«. تسا يرثکا  هن  يرورض و  هن  تسا ، یقاّفتا  هک  يرما  : » ینعی

نیا زا  ات  دوشیم  هدافتسا  سایق  هب  ءارقتـسا  لیوحت  يارب  هدعاق  نیا  زا  يونیـس - یـسانشملع  رد  نآ  عبت  هب  و  یئوطـسرا - یـسانشملع  رد 
هدش ءارقتـسا  دراوم  يهرابرد  تسا  رداق  هک  دنهد  لیوحت  یـسایق  بانرز  هب  یقاّفتا »  » يهدعاق يایمیک  اب  ار  ءارقتـسا  دوجو  سم  رذـگهر 

: تسا ریز  تروص  هب  یگداس  هب  لیوحت  نیا  تیفیک  دنک . دیلوت  ینیقی  ملع 
، دنکیم ءارفص  لاهسا  امئاد  ای  ارثکا  اینوموقس  ( 1)

؛ تسین یقاّفتا  تسا  یمئاد  ای  يرثکا  هچنآ  ( 2)
؛ تسین یقاّفتا  اینوموقس  طسوت  ءارفص  لاهسا  نیاربانب  ( 3)

! تسا یّلع  اینوموقس  طسوت  ءارفص  لاهسا  سپ  ( 4)
و ( 3  ) هب تسا - یقاّفتا  يهدعاق  هک  (- 2  ) تطاسو هب  دنکیمن  ینیقی  تفرعم  دیلوت  هک  ( 1  ) بیترت نیا  هب  و 

527 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
زا ار  ساـیق  نیا  تسا . ( 2  ) يهلحرم لالدتـسا ، نیا  رد  هلحرم  نیرتیعطق  دوشیم . هداد  لـیوحت  دـنکیم - ینیقی  تفرعم  دـیلوت  هک  (- 4)
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« یفخ سایق   » دوشیم لیکـشت  هاگآدوخان  هدیـشوپ و  روطهب  ناسنا  نهذ  رد  یبرجت  يرما  ریثک  رارکت  يهدهاشم  ماگنه  هب  هک  تهج  نیا 
یئوطـسرا قطنم  رد  هدرک و  ینیقی  تفرعم  دـیلوت  دـنوشیم - لصاح  سایق  هب  ءارقتـسا  لیوحت  قیرط  زا  هک  تابّرجم - نیاربانب  دـنمانیم .

! دنکیم بوسحم  ناهرب »  » يدابم وزج  ار  تابّرجم  یئوطسرا  قطنم  تهج  نیمه  هب  و  دنوشیم ؛ یقّلت  يوناث  تایهیدب  وزج 
کی رب  دوخ  یقاّفتا - يهدـعاق  (- 2  ) هلحرم ینعی  نآ ، يهلحرم  نیرتیعطق  هک  دـنکیم  ینیقی  تفرعم  دـیلوت  ینامز  طـقف  یفخ »  » ساـیق

یـساسا و ياهداریا  دروم  رد  تسا ! رود  رایـسب  ندوب » ینیقی   » يراوتـسا و زا  یقاّفتا  يهدـعاق  اّما  دـشاب . راوتـسا  ینیقی  يهدولاش  ساسا و 
: صص ، 1986 توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  ءارقتـسالل ، ۀیقطنملا  سـسالا  ردـص ، رقاب  دّـمحم  دیـس  - » هدـعاق نیا  رب  دراو  نک  ناینب 
هک تسا  هدش  تباث  تسا و  هدمآ  لمع  هب  یئوطـسرا  یقاّفتا  يهدعاق  زا  هناگتفه  تاضارتعا  ساسارب  ییاهداقتنا  نآ  رد  هک  «- 47 - 65

! تسا یناهرب  يهدعاق  کی  هکنیا  هن  تسا و  یهیدـب  يهدـعاق  کی  هن  یبرجت و  هدـعاق  کی  هن  تسا و  یلقع  هدـعاق  کی  هن  هدـعاق  نیا 
یباطخ يهدعاق  کی  هکلب  تسین ، یلالدتسا  یفسلف - يهدعاق  کی  دیآیمرب  انیس  نبا  دوخ  تاملک  زا  یضعب  زا  هچنانچ  روکذم  يهدعاق 

نبا لوا ؛ يهلاقم  لصف 13 ، ، 1405 مق ، تسفا  پاچ  دیاز ، دیعس  قیقحت : یعیبطلا ، عامسلا  - 1 تایعیبطلا ، ءافش ، انیس ، نبا  تسا -؛ ضحم 
وا اقاّفتا  نئاک  هنا  اـمئاد ، وا  هنیعب  دـحاو  ببـس  نع  اریثک  نوکی  اـمل  نولوقی  ـال  ساـّنلا  ّنا  ملعت  تنا  و  : » دـسیونیم يهحفـص 63  رد  انیس 

«. تخبلاب
! دنناوخیمن یسناش  ای  یقاّفتا  دیآیم  دوجو  هب  يدحاو  ببس  زا  ارثکا  ای  امئاد  هک  ار  هچنآ  مدرم  هک  ینادیم  ینعی :

يهلاقم هب  دینک  عوجر  تابرجم  دروم  رد  زین  دراد ! یباطخ  تلـصخ  دـنکیم و  دـیکأت  هماع  میلـس  لقع  رب  ترابع  نیا  هک  تسا  نشور  و 
لسلسم 139- يهرامش  ناتسبات 1370 ، راهب و  زیربت ، هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  يهدکشناد  يهیرشن  ناهرب ، رد  هبرجت  یبایزرا  نم :

نینچ یمـسج  ره  دـیاب  دـنک ، ءاـضتقا  ار  ءارفـص  لاهـسا  تسا  مسج  هک  تـهج  نآ  زا  مـسج  رگا  اریز  (- 92 . ) 152 - 139 صـص : ، 138
. دشاب هتشاد  ییاضتقا 

. تسا اینوموقس  تایتاذ  هوق  نیا  زا  روظنم  (- 93)
. دنکیم نیقی  دیلوت  هبرجت  طیارش  نآ  تحت  هک  تسا  یطیارش  نتخاس  حرطم  ددصرد  انیس  نبا  دعب  هب  اجنیا  زا  (- 94)

دیلوت صقان  ءارقتسا  ارچ  هک  دنکیم  حرطم  ار  ملع  يهفسلف  یسانشتفرعم و  ّمهم  رایسب  یساسا و  يهلاسم  نیا  انیس  نبا  اجنیا  رد  (- 95)
رد اریز  دوش ؛ حرطم  لبق  فارگاراپ  بلاطم  زا  لبق  یـساسا  لاؤس  نیا  هک  تشاد  اج  هتبلا  دنکیم ؟ نیقی  دیلوت  هبرجت  یلو  دـنکیمن  نیقی 

فارگاراپ رد  خساپ  نیا  هک  دوشیم  هداد  یفخ » سایق   » و یقاّفتا » يهدعاق   » ساسارب یلع  وب  وطـسرا و  يانبم  رب  انب  لاؤس  نیا  خـساپ  عقاو 
ینیقی ملع  دـهاوخب  رگا  ءارقتـسا  ارچ  هک : تسا  هدرک  حرطم  تروص  نیا  هب  ار  دوـخ  لاؤـس  ییوـگ  هدـننکلاؤس  تسا . هدـش  حرطم  لـبق 

دراوم يهدهاشم  اب  هبرجت  هکیلاح  رد  دنک  ءافیتسا  ار  دراوم  مامت  دیاب  دنک  دیلوت 
528 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
؟ دنکیم دیلوت  ینیقی  ملع  یهانتم  دودعم و 

دمانیم مویه  يهلاسم  تناک  زا  يوریپ  هب  ار  نآ  هداد و  تبـسن  مویه  دیوید  هب  ار  نآ  ریوپ  لراک  هک  تسا  ياهلئـسم  شـسرپ و  نامه  نیا 
ص: لوا 1370 ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  یملع ، فاـشتکا  قطنم  یلاـمک ، نیـسح  دیـس  رپوپ ، دـنومیر  لراـک  (ر ك :

یتخانشناور يهلئسم  کی  یقطنم و  يهلئسم  کی  تسا : هدرک  حرطم  هلئسم  ود  ءارقتسا  صوصخ  رد  ( 1776 - 1711  ) مویه دیوید  (. 48
)-

 , Karl R .Popper ,objextive knowleldge ,oxford ,at the clavendon press
1972 .، 3 . ). 

هب ار  هدشن  هبرجت  هدهاشم و  دراوم  مکح  هدش ، هدـهاشم  دراوم  زا  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  ءارقتـسا  يهرابرد  مویه  یقطنم  يهلئـسم 
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انیع هدشن  هبرجت  هدهاشم و  دراوم  هک  دـنراد  رواب  راظتنا و  مدرم  ارچ  لاحنیا  اب  هک  تسا  نیا  يو  یتخانـشناور  يهلئـسم  و  دروآ . تسد 
-( ؟ دوب دنهاوخ  هدش  هبرجت  هدهاشم و  دراوم  لثم 

Book I ,Part III ,section vi ,p .19 ;Book I ,Part III ,section xii ,p .931 .( Hume ,treatise on
 , human Nature ,ed .Selby -Bigge ,oxford ,8881 ,8791

هب لسوت  اب  وطسرا ، زا  يوریپ  هب  و  هدرک ، حرطم  ار  مویه  يهلئسم  ود  ره  مویه  زا  لبق  نرق  تشه  عقاو  رد  روبزم  شـسرپ  حرط  اب  انیـس  نبا 
يهفـسلف رد  دیاب  دوش ، هدناوخ  مویه  يهلئـسم  مان  هب  برغ  يهفـسلف  رد  رگا  ءارقتـسا  يهلئـسم  تسا . هتفگ  خـساپ  نآ  هب  یقاّفتا  يهدـعاق 

(. يهرامش 91 تشاددای  تسا -( . یفخ »  » سایق روظنم  (- 96 . ) دوش هدیمان  یلع  وب  يهلئسم  مان  هب  یمالسا 
زا لصاح  ّتیلک  الوا ، هک : تسا  نیا  بلطم  نآ  تسا و  هدرک  حرطم  ار  یّمهم  ـالماک  بلطم  عقاو  رد  فارگاراـپ  نیا  رد  انیـس  نبا  (- 97)

ماجنا نآ  رد  هبرجت  هک  یطیارـش  هک  تسا  لوبقم  اقطنم  رـسّیم و  ینامز  طـقف  یبرجت  جـیاتن  میمعت  نیارباـنب  طورـشم ! تسا  یتّیلک  هبرجت 
نیا و  میتسه ! زجاـع  طیارـش  نآ  ینیع  رارکت  كاردا  زا  یبرجت  مولع  يهزوح  رد  اـم  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  اـّما  دریذـپ ! رارکت  اـنیع  هدـش 

. تسا یمدآ  یبرجت  فراعم  يهزوح  رد  یگرزب  صقن 
هک تسا  نیا  هتکن  نآ  دوشن : تلفغ  هتکن  کی  زا  دیاب  دنریذپیم  رارکت  دنراد و  تنراقم  مهاب  هک  يروما  دروم  رد  ياهبرجت  ره  رد  ایناث ،

يهجیتن دنشاب  هتشاد  یضرع  يهطبار  مه  هب  تبـسن  دنوشیم  رارکت  مهاب  هک  يروما  رگا  یـضرع ! هن  دشاب  یتاذ  مهاب  نراقم  روما  طابترا 
چیه اقطنم  هبرجت  زا  هدش  لصاح  جیاتن  میمعت  دوش  تلفغ  هتکن  نیا  زا  رگا  دوب . دـهاوخ  یّنظ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ینیقی  هبرجت  زا  لصاح 

ام  » ياج هب  ضرعلاب » ام   » ذخا يهطلاغم  زا  دیاب  هراومه  رگهبرجت  صخـش  هبرجت ، ماگنه  هب  رگید ، ترابع  هب  تشاد . دـهاوخن  ياهناوتـشپ 
ملع دیلوت  ینامز  طقف  طقف و  یلع  وب  يهدـیقع  هب  هبرجت  دزرو . يراددوخ  دراد - رارق  نآ  ضرعم  رد  ادـیدش  ياهبرجت  ره  هک  تاّذـلاب -»

زا دنکیم ، هراشا  اهنآ  هب  ياجهب  رایـسب  ادج و  یلع  وب  هک  هتکن ، ود  ره  نیا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  یتاذ  طباور  هراومه  هک  دـنکیم  ینیقی 
. دنانکمم يهبرجت  ره  تّحص  طیارش 

وب دوخ  هلمج  زا  نامیکح ، هک  یکالم  تسیچ ؟ تاّذـلاب » ام   » زا ضرعلاب » ام   » زییمت كالم  هک  تسا  یقاب  نخـس  نیا  ياج  اـجنیا  رد  اـّما 
كالم نیا  دوخ  اّما  درادـن .) ماود  تسا  ضرعلاب  هچنآ  مودـی -( » ضرعلاـب ال  يّذـلا  ّنا  : » هک تسا  نیا  دـناهداد  هئارا  دروم  نیا  رد  یلع ،

اب یقرف  هچ  قرافم  ریغ  مزال و  یضرع  اریز  تسا ، ثحب  ياج 
529 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تیهاـم روصت  رب  قراـفم  ریغ  مزـال و  یـضرع  رّوصت  قباـس و  نآ  هب  طوبرم  تیهاـم  رّوـصت  رب  یتاذ  رما  رّوـصت  هکنیا  رد  زج  دراد  یتاذ 
تسا نیا  تقیقح  دنک ؟ رّوصت  دسانشب و  البق  ار  هبرجت  دروم  ءیش  یتاذ  روما  دناوتیم  هنوگچ  رگهبرجت  اّما  تسا . قوبسم  نآ  هب  طوبرم 

ام نخس  کنیا  هک  یبرجت ، مولع  روما و  يهزوح  رد  دنامیقع ! هدیافیب و  لمع  رد  دشاب ، دنسپ  فوسلیف  رگا  یّتح  ییاهكالم ، نینچ  هک 
ناـمیکح رگید  یلع و  وب  رگا  دسانـشب . هدروآ و  تسد  هب  اـعقاو  ار  ءایـشا  یتاذ  فاـصوا  دـناوتیمن  زگره  رگهبرجت  تسا ، هزوح  نآ  رد 

يرما لوصح  هب  ار  هبرجت  تحص  عقاو  رد  دننکیم ، لیلعت  ضرعلاب » ام   » زا تاّذلاب » ام   » زییمت هب  ار  هبرجت  تحـص  ءارقتـسا ، شور  رادفرط 
فاصوا ندروآ  تسد  هب  لکـشم  درک ! دامتعا  یبرجت  ماکحا  تّحـص  ّتیلک و  هب  ناوتیمن  زگره  تباب  نیا  زا  دـناهدرک و  لـیلعت  لاـحم 

دوخ دودـح » يهلاسر   » يهمدـقم رد  یلع  وب  دنـشاب ؛ هتـشاد  تلفغ  نآ  زا  وطـسرا  دوخ  یّتح  ای  یلع و  وب  هک  تسین  یلکـشم  ءایـشا  یتاذ 
، ناریا يهفـسلف  نمجنا  دودح ، دنودالوف ، يدـهم  دـمحم  انیـس ، نبا  تسا -( ، هتـشاد  ناعذا  رما  نیا  ندوب  بعـصتسم  بعـص و  هب  تبـسن 

اجنیا اـت  هچنآ  نیارباـنب  مینادیمن . ار  ءایـشا  یعقاو  دودـح  زگره  اـم  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  تـسرد  و  دـنب 8 ) الثم  رویرهش 1358 ،
ياهتشاددای ناهرب و  مراهچ  يهلاقم  زین - ! ) تسا نکمم  ریغ  اقطنم  لـمع  رد  هبرجت  تّحـص  هب  لوق  هک  تسا  نیا  تفرگ  هجیتن  ناوتیم 

هب دشاب » هتـشادن  دوجو  مه  رما  نیا  دشاب  هتـشادن  دوجو  یـش  نآ  رگا  و  : » دیوگیم هک  قوف  ترابع  لیذ  (- 98 .( ) یقطنم دح  هب  طوبرم 
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يهجیتن ذخا  يارب  نیا  دنراد ، روضح  مهاب  ارثکا  ای  امئاد  ب »  » و فلا »  » رگا الثم  دـنکیم . هراشا  هبرجت  تّحـص  طورـش  زا  يرگید  طرش 
کی ب »  » و فلا »  » نیب يهطبار  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتب  اـت  دـشاب ، بیاـغ  زین  فلا »  » باـیغ رد  ب »  » دـیاب هکلب  دـنکیمن  تیاـفک  یبرجت 

. تسا یتاذ  یّلع و  يهطبار 
Jogn لـیم تراوتـسا  ناـج  طـسوت  اهدـعب  هک  تسا  یملع  شور  شهوژپ و  دروم  رد  انیـس  نبا  تاراـکتبا  زا  یکی  عـقاو  رد  طرـش  نیا 

یفرعم  Eliminative Induetion یفذح ءارقتسا  شور  رد  یشیامزآ  شهوژپ  شور  راهچ  وزج  Stuart Mill (1806- 1873 م )
هب یخیرات  يدـمآرد  يزال ، ناج  - 1 دینک : عوجر  ریز  ياهباتک  هب  لیم  تراوتـسا  ناج  يداهنـشیپ  شور  اب  ییانـشآ  يارب  تسا . هدـش 

، هفسلف خیرات  نوتـسلپاک ، کیردرف  - 2 . 197 تاحفص 211 - ، 1362 نارهت ، یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  ایاپ ، یلع  يهمجرت  ملع ، يهفـسلف 
ياهشخب 5 لصف 3 ، ، 1370 نارهت ، شورس ، تاراشتنا  یگنهرف و  یملع و  تاراشتنا  تکرـش  یهاشمّرخ ، نیّدلا  ءاهب  يهمجرت  دلج 8 ،

يهحفص 92. لصف 7 ، هژیوهب  و 6 ،
نیا نآ  دراد و  دوجو  ءارقتـسا  يهلاسم  يهرابرد  یلع  وب  ّلح  هار  لیم و  تراوتـسا  ناج  يداهنشیپ  ياهشور  نیب  یـساسا  توافت  کـی 

تراوتـسا ناج  دـنکیم ، یقّلت  لعفنم  يدایز  دـح  ات  ار  رگـشیامزآ  دوخ  نهذ و  هبرجت  شیامزآ و  رما  رد  یلع  وب  هکیلاـح  رد  هک  تسا 
. دهدیم رگشیامزآ  هب  ّیلاعف  شقن  نامزمه ) تارییغت   ) دوخ يهناگراهچ  ياهشور  زا  یکی  رد  لقاّدح  لیم 

. تسا یفخ »  » سایق روظنم  (- 99)
. دنک ادیپ  ققحت  تسا  ّصخا  اینوموقس  قلطم  زا  هک  يرما  زا  ءارفص  لاهسا  الثم  (- 100)

یقافتا و يهدعاق  يهوالع  هب  صقان  ءارقتسا  زا  تسا  ترابع  هک  هبرجت  دنکیم : حرطم  ار  یّمهم  رایسب  بلطم  انیس  نبا  اجنیا  رد  (- 101)
دشاب يرما  زا  یـشان  هبرجت  يهجیتن  هک  دنکیمن  یفن  ار  ناکما  نیا  دوخهبدوخ  و  دنکیم ؛ دّیقم  یّلک  رما  هب  نیقی  دیلوت  اهنت  یفخ ، سایق 

الثم دشاب . ّصخا  شیامزآ  هبرجت و  دروم  ءیش  زا  هک 
530 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

طـسوت ارفـص  لاهـسا  دروـم  رد  هک  دـنکیمن  یفن  ار  ناـکما  نیا  دوـخهبدوخ  هبرجت  میتـفگ  يهرامـش 100  تشادداـی  رد  هک  روطناـمه 
سایق اب  دوب  مزال  درکیم  یفن  ار  ناکما  نیا  هبرجت  رگا  اریز  تسا . ّصخا  اینوموقـس  قلطم  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  يرما  اـینوموقس ،

لاهـسا اـجنیا  رد  هک  دـنک  تباـث  اـیناث  تسا و  هبرجت  ءزج  هراومه  هک  تسا  یفخ  ساـیق  زا  ریغ  ـالوا  ساـیق  نآ  هک  دوـش  هارمه  يرگید 
هب هبرجت  رد  ام  هک  تسا  نیا  دنب  نیا  رد  انیس  نبا  مالک  لصاح  نیاربانب  دشاب . ّصخا  اینوموقـس  قلطم  زا  هک  تسین  يرما  زا  یـشان  ءارفص 

دیلوـت طـقف  تسا  هبرجت  هک  تهج  نآ  زا  هبرجت  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  میباـییمن و  تسد  مکح  یلـصا  ّتلع  تـّیعقاو و  قاـح 
ءارقتـسا يهراـبرد  دوخ  ثحب  زا  انیـس  نبا  هک  تسا  ياهجیتن  نیرخآ  نیا  (- 102 ! ) طورـشم ریغ  قلطم و  نیقی  هن  دنکیم ، طورـشم  نیقی 

قمعت و هنوگره  يهتـسیاش  هلأسم  نیا  رد  انیـس  نبا  ّتقد  هک  تسین  هدیـشوپ  هشیدـنا  نابحاص  رب  افاصنا  و  دـنکیم ، ذـخا  هبرجت  صقاـن و 
. تسا ینادردق 

رد هک  ءارقتسا  لکشم  نیاربانب  تسا ، هتخادرپ  نآ  رد  دوجوم  لکـشم  ءارقتـسا و  هب  لصف  نیا  رد  انیـس  نبا  دش ، هظحالم  هچنانچ  (- 103)
تسا یلکـشم  تسا ، هدش  حرطم  زوسرکف - الماک  تروص  هب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  يارب  یّتح  و  يّدج - الماک  تروص  هب  ریخا  نرق  ود 

نآ ّلح  يارب  ییاهشالت  ناملسم  يهفـسالف  نانادقطنم و  وطـسرا و  طسوت  راب  نیلّوا  يارب  تسا و  هدوب  حرطم  وطـسرا  دوخ  نامز  زا  هک 
. تسا هتفرگ  تروص 

ردص رقاب  ّدمحم  دیس  دیهش  داتسا  دنکیمن ! ّلح  ار  روبزم  لکشم  اقطنم  ءارقتسا  لکشم  يهرابرد  انیس  نبا  يو ، زا  سپ  وطسرا و  لح  هار 
نآ رب  یساسا  یتاضارتعا  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ّتقد  هب  ار  لح  هار  نیا  ءارقتسالل » ۀیقطنملا  سـسالا   » هب موسوم  دوخ  نیزو  باتک  رد 
هک تسا  هداد  هئارا  قوف  لکشم  لح  يارب  تالامتحا  يهیرظن  ساسارب  یّلح  هار  روبزم  باتک  رد  دوخ  هر  ردص  دیهـش  تسا . هتخاس  دراو 
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، شورـس تاراشتنا  عنـص ، جرفت  شورـس ، میرکلا  دـبع  رتکد  تسا -(  هدرک  ناشن  رطاخ  شورـس  میرکلا  دـبع  رتکد  داتـسا  هک  روطنامه 
لکشم لح  هب  تسا  هتسناوتن  .( 426 تاحفص 67 - ردص ، رقاب  دمحم  هّللا  ۀیآ  دیهش  رظن  زا  ءارقتسا  یقطنم  ینابم  يهلاقم : ، 1366 نارهت ،

. دبای هار  ءارقتسا 
هنوگره يهتـسیاش  لصف  نیا  و  تسا ، هدرک  نشور  یبرجت  مولع  هبرجت و  يهرابرد  ار  يرایـسب  قیاقح  لصف  نیا  رد  انیـس  نبا  لاحنیا  اـب 

. تسا لمأت 
. لوا يهلاقم  زا  متفه  لصف  (-- 104)

.( يهرامش 69 تشاددای  لیذ  تسا -( . هدش  حرطم  لّوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  هک  تسا  یلاکشا  نامه  ریرقت  اجنیا  ات  (- 105)
ّلک رب  ناوتیمن  ار  ءزج  تسا : نینچ  لاکـشا  نیا  يهصالخ  دـنکیم ، حرطم  اجنیا  رد  انیـس  نبا  هک  تسا  يدـیدج  لاکـشا  نیا  (- 106)

. تسا ود  وزج  کی  اریز  تسا ،» کی  ود ، : » تفگ ناوتیمن  هک  روطنامه  درک ، لمح 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  مراهچ  يهلاقم  زا  مجنپ  لصف  رد  نیا  زا  سپ  بلطم  نیا  (- 107)

. تسا طرش ال  هب  رابتعا  نامه  ظاحل ، نیا  (- 108)
. دوش رابتعا  ظاحل و  طرش ال  هب  ینعی  (- 109)

ظاحل نآ  رد  تکرح  سح و  هیذـغت ، یناعم  اترورـض  زین  تروص  نیا  رد  یتح  دوشیم ، ذـخا  طرـشب  یتقو ال  ناویح  الثم  ینعی  (- 110)
چیه هک  تفگ  دیاب  ناشمدع ، هن  ناشدوجو و  هن  رگید ، یناعم  دروم  رد  اّما  دوشیم ،

531 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
دروم رد  مه  ار  هّیلعلاب  مّدـقت  امدـق  تسا . هیّلعلاب  مّدـقت  ناـمه  مّدـقت  عون  نیا  زا  روظنم  (- 111 . ) دوش ظاـحل  نآ  رد  هک  درادـن  یترورض 
مّدـقت ار  يدوجو  مّدـقت  و  رهوجتلاب » مدـقت   » ار ّتیهام  رب  ّتیهام  ءازجا  مدـقت  نیرخأتم  دـناهدربیم ؛ راک  هب  ّتیهام  دروم  رد  مه  دوجو و 

. تسا رهوّجتلاب » مّدقت   » نیرخأتم حالطصا  هب  عقاو  رد  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  نتم  رد  هچنآ  دناهدیمان . هیلعلاب 
رب دوش ، رابتعا  طرـشب  ینعم ال  هب  هک  ینامز  اّما  تسین ؛ لـمح  لـباق  ناـسنا  رب  دوش ، راـبتعا  ـال  طرـش  هب  ینعم  هب  یتقو  ّتیمـسج  (- 112)

لـصاح ّتیناویح  زا  لبق  ناسنا  يارب  ّتیمـسج  تروص  نیا  رد  دوش  رابتعا  ـال  طرـش  هب  ینعم  هب  ّتیمـسج  رگا  تسا . لـمح  لـباق  ناـسنا 
. تسا

. تسا ناسنا »  » اجنیا رد  ناویح » عون   » زا روظنم  (- 113)
. تسا طرشب  رابتعا ال  نامه  نتم ، رد  قلطم » مسج   » زا روظنم  (- 114)

. سکعلاب هن  و  دنا ، سنج »  » قّقحت ّتلع  عاونا »  » سپ (- 115)
، دـشاب داّحتا  دـیابن  عون ) سنج و  نیب  اـجنیا  رد  و   ) لولعم ّتلع و  نیب  هک  تسا  نیا  دراد  ترورـض  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  اریز  (- 116)

. تسا لاحم  نآ  فالخ  دشاب و  داّحتا  سنج  عون و  نیب  هک  دراد  ترورض  هک  مینادیم  ام  هکنآ  لاح 
. دنوشیم لمح  اهنآ  رب  سانجا  نیا  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نامه  تاعوضوم  زا  روظنم  اجنیا  رد  (- 117)

زیچ کی  رب  لمح  رظن  زا  یلعا  سنج  دوشیم . لـمح  عون  رب  یلعا  سنج  سپـس  طّـسوتم و  سنج  دـعب  لـفاس ، سنج  لوا  ینعی  (- 118)
. دوشیم لمح  نآ  زا  دعب  تسا و  لفسا  سنج  عبات 

؛ دوشیم لمح  ناسنا  رب  تسا  ناسنا  رد  هک  ّتیمسج  زا  ياهّصح  طقف  و  دوشیم ، بلـس  ناسنا  زا  گنـس  بوچ و  ّتیمـسج  الثم  (- 119)
. دوشیمن لمح  ناسنا  رب  ّتیمسج  قلطم  رگید  ترابع  هب 

. تسا ّتیناویح  نیع  دوشیم  لمح  ناسنا  رب  هک  یتّیمسج  ینعی  (- 120)
زا تسا و  هداد  هئارا  نایب  ود  عون ، رب  دـیعب  سنج  لمح  يارب  بیرق  سنج  ندوب  ّتلع  يهرابرد  لصف  نیا  رد  اجنیا  اـت  انیـس  نبا  (- 121)
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. دوشیم زاغآ  يو  مّوس  نایب  اجنیا 
. تسا طسوا  ّدح  ناویح  ربکا و  ّدح  ّتیمسج  رغصا ، دح  ناسنا  اجنیا  رد  (- 122)

. تسا ّتیمسج »  » اجنیا رد  ناویح  قوفام  زا  روظنم  (- 123)
سنج و نیب  قرف  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هتفگ  هدام  سنج و  نیب  قرف  يهراـبرد  هک  تسا  یناـیب  ناـمه  هتـشذگ  تاـنایب  زا  روظنم  (- 124)

يرگید زیچ  هب  شیوخ  لّصحت  رد  درادـن و  لّصحت  دوخهبدوخ  طرـشب  موهفم ال  کی  و  تسا . یئال  طرـش  هب  یطرـشب و  ـال  راـبتعا  هداـم 
.( دعب دنب 110 و  تسا -( . جاتحم 

صیخشت یترورـض  لقع  هک  مینیبیم  مینک  ّتقد  بوخ  نآ  رد  و  ار ، قطان »  » موهفم الثم  میریگب ، رظن  رد  ار  یلـصف »  » موهفم رگا  (- 125)
زا دنچره  یلصف  ره  تعیبط  : » دیوگیم انیـس  نبا  یتقو  دشاب . هتـشاد  لّصحت  ناسنا »  » رد الثم  یـصاخ ،» عون   » رد موهفم  نیا  هک  دهدیمن 

الثم هک  تسا  نیا  شروظنم  دوش ». لمح  يدایز  عاونا  رب  هک  دراد  ار  ّتیحالـص  نیا  دوخهبدوخ  تسا ، يواسم  يدحاو  عون  اب  دوجو  رظن 
اریز دشاب ، هتشاد  صاصتخا  ناسنا »  » هب هک  درادن  ترورـض  دوخهبدوخ  اّما  تسا ، يواسم  ناسنا »  » اب دوجو  رظن  زا  دنچره  قطان »  » تعیبط

« ناویح ، » الثم دروم  نیا  رد  هک  هطساو - کی  هب  دنک  ادیپ  صاصتخا  ناسنا »  » هب هکنیا  يارب 
532 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: هک دوب  نیا  ههبـش  (- 126 . ) دوش لمح  يداـیز  عاونا  رب  هک  دراد  تیحالـص  دوخهبدوخ  قطاـن »  » تعیبط نیارباـنب  تسا ؛ دـنمزاین  تسا -
؟ تسا ناویح  ءزج  مسج  هکنیا  اب  تسا ، مسج  ّتلع  ناویح  هنوگچ 

هّدام ینعم  هب  مسج  تسا ، ناویح  ءزج  هک  یمـسج  هک : دـش  نیا  يهرامش 126  تشاددای  رد  روکذم  يههبـش  هب  انیـس  نبا  خساپ  (- 127)
طـسوت نآ  لّـصحت  و  لّـصحت ، نودـب  تسا  یموـهفم  یتّیمـسج  نینچ  تسا ، سنج  ینعم  هب  هـک  تـسا  یتّیمـسج  رد  اـم  ثـحب  و  تـسا .

. تسا مسج  ّتلع  ناویح  رابتعا  نیا  هب  نیاربانب  دوشیم . لصاح  تیناویح  طسوت  هلمج  زا  يدعب ، ياهتروص 
(2 ، ) دنـشاب مدقا  هجیتن  زا  دیاب  ناهرب  تامّدـقم  ( 1 : ) دـنکیم رکذ  طرـش  هس  ناهرب  تامّدـقم  يارب  انیـس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 128)

. دنشاب قداص  دیاب  ناهرب  تامدقم  ( 3  ) دنشاب و فرعا  ناهرب  يهجیتن  زا  دیاب  ناهرب  تامّدقم 
ناهرب يهجیتن  اب  دیاب  ناهرب  تامّدقم  هک  دنکیم  حرطم  ار  ناهرب  تامّدـقم  يارب  مزال  رگید  طرـش  انیـس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 129)

. دنشاب طوبرم  ملع  کی  هب  ینعی  دنشاب ، هتشاد  تبسانم 
رب عون  ءزج  تسا و  ّتیهام  ءزج  عون  ّتیهام  هب  تبسن  سنج  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هیعون  تاّیلک  رب  یـسنج  تاّیلک  عبطلاب  مّدقت  (- 130)

. دراد عبطلاب  مّدقت  عون  رب  سنج  نیاربانب  دراد ، عبطلاب  مّدقت  عون  دوخ 
. تسا سنج  لّصحت  ّتلع  عون  هک  ثیح  نیا  زا  تسا  سنج  رب  عون  مّدقت  نامه  عون  هب  سنج  مایق  زا  روظنم  (- 131)

. میتخادرپ نآ  هب  يهرامش 130  تشاددای  رد  هک  تسا  یتهج  نامه  تهج » نیا   » زا روظنم  (- 132)
یّلک تعیبط  هک  ملاع ،»  » لباقم رد  ار  عاونا  امدق  هریغ . بسا و  عون  ناسنا ، عون  دننام  دنتسه  عاونا »  » نامه یئزج » عیابط   » زا روظنم  ( 133)

. دناهدیمان یئزج  تعیبط  دندیمانیم ،
. عون کی  دارفا  ینعی : هیصخش ، عیابط  (- 134)

. تسا وطسرا  کیزیف »  » رد نآ  لصا  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یبلطم  هتشذگ  فارگاراپ  ود  رد  انیس  نبا  (- 135)
: تسا هتشون  نینچ  کیزیف  ملع  رد  قیقحت  شور  دروم  رد  کیزیف »  » لیاوا رد  وطسرا 

.« میشوکب تسا  طوبرم  نآ  لوصا  هب  هک  هچنآ  نییعت  يارب  هک  تسا  نیا  ام  يهفیظو  نیلوا  زین  تعیبط  ملع  رد  هک  تسا  حضاو  نیاربانب ، »
يروما يوس  هب  سپـس  و  دـنارتنشور ، فرعا و  اـم  دزن  رد  هک  مینک  زاـغآ  ییاـهزیچ  زا  هک  تسا  نیا  يراـک  نینچ  ماـجنا  یعیبط  قیرط  »

. دنـشابیمن فرعا  طرـش  نودـب  دنتـسین و  فرعا  ام  هب  تبـسن  اـهزیچ  ناـمه  اریز  دـنارتنشور ؛ فرعا و  هعیبطلا  دـنع  هک  مینک  يورـشیپ 
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دنع هک  میورب  يزیچ  يوس  هب  تسا  رتنشور  ام  دزن  رد  یلو  مهبم  هعیبطلا  دـنع  هک  يزیچ  زا  هدرک و  يوریپ  دـتم  نیا  زا  دـیاب  ام  نیارباـنب 
.« تسا فرعا  نشور و  هعیبطلا 

Volume One ,P .513 .( Translation ,Edited by :Jonathan Barnes ,Princeton university  , 4891
Press ,51 -12 .in :The complete works of Aristotle ,The Revised oxford )Aristotle ,Physics

,Translated by :R .P .Hardie and R .K .Gaye ,Book I ,481 a
و میـسانشب ؛ تسا  فرعا  هعیبطلا  دنع  هک  ار  يزیچ  تسا  فرعا  ام  دزن  هک  هچنآ  هب  لسوت  اب  دیاب  کیزیف  رد  هک  تسا  نیا  وطـسرا  روظنم 

زاب دـنافرعا  هعیبطلا  دـنع  هک  ار  يروما  اهنآ  قیرط  زا  ات  دنـشاب  فرعا  ام  دزن  رد  دـیاب  ناـهرب  يداـبم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  لـصاح 
ربانب هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  میسانش .

533 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اقیطولونا وطسرا ، هرابنیا - رد  زین  دنشابن ! فرعا  ام  دزن  رد  دنچره  دنافرعا ، هعیبطلا  دنع  هک  دنراد  دوجو  يروما  یلع  وب  وطسرا و  يأر 

لصف 2. لوا ، يهلاقم  رخاوالا ،
ام دزن  هـچنآ  ( 1 : ) دـنامسق راـهچ  تهج  نیا  زا  روـما  يو  داـقتعا  هب  تسا ؛ هدرورپ  اـجنیا  رد  هتفرگ و  وطـسرا  زا  ار  بلطم  نیا  انیـس  نبا 

رظن زا  یئزج  روما  تسا . فرعا  هعیبـطلا  دـنع  هچنآ  ( 4  ) تسا و مدقا  هعیبطلا  دـنع  هچنآ  ( 3 ، ) تسا مدـقا  ام  دزن  هچنآ  ( 2 ، ) تسا فرعا 
عون موهفم  زا  انیـس  نبا  رظن  هب  سنج  موهفم  الثم  یلک ، میهافم  ناـیم  رد  دـنافرعا . اـم  دزن  رد  تاـیلک ، یلک و  روما  هب  تبـسن  ییاـسانش 

هب سپـس  مینکیم و  زاـغآ  ماـع  بلاـطم  زا  مینک  تاـبثا  یـسک  يارب  ار  یبـلطم  میهاوخیم  یتـقو  اـم  اریز  تسا : فرعا  اـم  دزن  رد  سنج 
يوهام میهافم  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا . فرعا  ام  لقع  رد  اـم و  دزن  رد  دوخ  عون  هب  تبـسن  سنج  نیارباـنب  میـسریم ، صاـخ  بلاـطم 

. تسا فرعا  تسا ، ّمعا  هچنآ 
تدـحو ياراد  هک  دوجوم ، عاونا  عومجم  زا  تسا  ترابع  هک  ملاع - انیـس - نبا  هلمج  زا  يو - ناعبات  وطـسرا و  رظن  رباـنب  رگید  يوس  زا 

تـسا يزیچ  نامه  نیا   ) تسا هیعون  تعیبط  کی  ياراد  عون  کی  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  روطنامه  تسا ، یتعیبط  ياراد  تسا - یـصخش 
يهمجرت نآ ، نانمـشد  زاب و  يهعماج  رپوپ ، لراـک ر . ـالثم - درک : ّدر  دـیمان و  ییوطـسرا  یئارگتاذ »  » ار نآ  رپوپ  لراـک ر . اهدـعب  هک 

ياراد تعیبط  نیا  و  لگه ). يهفـسلف  ییوطـسرا  ياههشیر  لصف 11 ، دلج 3  نارهت 1366 ، یمزراوخ ، تاراـشتنا  دـنودالوف ، هّللا  تزع 
یناث دصق  هب  ار  عون  سنج  تعیبط  نیمه  و  دنامیدق ! يو  يهدیقع  هب  هک  یعاونا  دـنکیم ، دـصق  ار  عاونا  تاّذـلاب  الوا و  هک  تسا ، یتیاغ 

هک اـجنآ  فارگاراـپ 127  رخآ  رد  انیـس  نبا  تراـبع  تسا ! فرعا  مدـقا و  سنج  هب  تبـسن  هعیبـطلا  دـنع  عوـن  نیارباـنب  دـنکیم ! دـصق 
.« دشیم افتکا  يدحاو  عون  هب  تفاییمن و  ّرثکت  تعیبط  رد  سنج  عاونا  زگره  دوب ، دصقم  سنج  تعیبط  دوخ  رگا  روطنیمه  : » دیوگیم

مدقا فرعا و  هعیبطلا  دـنع  سنج  رگا  و  تسا ! مدـقا  فرعا و  هعیبطلا  دـنع  سنج  هب  تبـسن  عون  هک  بلطم  نیا  تابثا  رب  تسا  یلالدتـسا 
ریس (- 136 ! ) دوبن ناویح  رگید  عاونا  لّصحت  هب  يزاین  دشیم و  لصاح  دوصقم  نیا  ناویح  عون  کی  لّصحت  اب  الثم  تروص  نیا  رد  دوب ،
دنع هچنآ  هب  مینکیم و  زاـغآ  سنج ، ینعی : فرعا ، اـم  دزن  رد  هچنآ  زا  هک  تسا  تروـص  نـیا  هـب  انیـس  نـبا  رظن  زا  یملع  مـیلعت  یقطنم 

يهرامش 137. تشاددای  دباییم -. همتاخ  یملع  میلعت  عون  رد  و  میسریم ؛ عون ، ینعی : تسا ، فرعا  هعیبطلا 
زاـغآ تسا ؛ بکرم  لـصف  سنج و  موـهفم  ود  زا  عوـن »  » تعیبـط اریز  تـسا ، طیـسب  عوـن »  » تعیبـط هـب  تبـسن  سنج »  » تعیبـط (- 137)

ّتلع قیرط  زا  عون »  » اریز تسا . یناهرب  قیرط  عقاو  رد  عون ، ینعی : بّکرم ، موهفم  هب  نآ  متخ  و  سنج ، ینعی : طیـسب ، موهفم  زا  ییاسانش 
نیاربانب تسا . یناهرب  ییاسانش  کی  دریگ ، تروص  تلع  طسوت  هک  ییاسانش  ره  هک  میاهتسناد  و  دوشیم ، هتخانـش  تسا  سنج »  » هکنآ

. تسا فرعا  هعیبطلا  دنع  بکرم  تسا و  فرعا  ام  دزن  رد  طیسب 
یبّکرم ءازجا  هک  یطئاسب  نآ  تسین ؛ فرعا  بّکرم  ره  زا  طیـسب  ره  ام  دزن  رد  تسا ، فرعا  ام  دزن  رد  طیـسب  قلطم  هک  تشادنپ  دیابن  اّما 
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. دنافرعا ام  دزن  رد  بّکرم  رما  نآ  هب  تبسن  دنهدیم  لیکشت  ار 
مدـقا تسا و  فرعا  ام  دزن  رد  هک  هچنآ  زا  یملع  میلعت  نوچ  هک  تسا  نیا  لصف  نیا  يهدـمع  بلاـطم  زا  انیـس  نبا  یّلک  فدـه  (- 138)

نیاربانب دباییم ، همتاخ  تسا  فرعا  هعیبطلا  دنع  هک  يزیچ  هب  دوشیم و  زاغآ  تسا 
534 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هجیتن نیوکت  رد  هک  دنتـسه  ییایاضق  ناهرب  تامدـقم  رگید  يوس  زا  يهرامـش 137 . تشاددای  تسا -. یناهرب  قیرط  یملع  میلعت  قیرط 
. دناعبطلاب مدقم  هجیتن  رب  اذل  دنراد ، تیببس 

تایلک ییاسانـش  تیفیک  نایب  رد  مراهچ  فارگاراپ  لـئاوا  رد  لـصف  نیا  رد  انیـس  نبا  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤس 
، طیسب زا  یملع  میلعت  هک  تفگ  ادعب  اّما  دنافرعا ، مدقا و  ام  دزن  رد  دنوش  هدیجنـس  تایلک  هب  تبـسن  یتقو  یئزج  تاسوسحم  هک  تفگ 
ود نیا  دـباییم ! همتاـخ  تسا  فرعا  هعیبـطلا  دـنع  هک  عون ، ینعی : بّکرم ، هب  دوـشیم و  زاـغآ  تسا  فرعا  اـم  دزن  رد  هک  سنج ، ینعی :

! دناراگزاسان مهاب  بلطم 
! دزاسیم یفتنم  ار  ءایـشا  دروم  رد  ییاسانـش  هنوگره  ناکما  عقاو  رد  دنکیم ، حرطم  انیـس  نبا  هک  نانچنآ  یملع  ریـس  هک  تسناد  دـیاب 

سنج زا  ار  نآ  ییاسانـش  هاگنآ  مینک و  نییعت  لصف  سنج و  پمال ، کـی  يارب  ـالثم : يزیچ ، ره  يارب  اـم  هک  دراد  ناـکما  هنوگچ  اریز 
: تسین رودقم  ام  يارب  ءایشا  یتاذ  فاصوا  ییاسانش  هک  يهرامش 97 ) تشاددای  میاهتفگ -(  البق  میهد ؟ همتاخ  نآ  عون  رد  مینک و  زاغآ 

ءایـشا قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  دروم  رد  ماـت  ّدـح  هب  فیرعت  الـصا  مینک ، نییعت  ار  نآ  لـصف  سنج و  يزیچ  ره  دروم  رد  میناوتیمن  اـم 
. تسین رودقم 

دننکیم ناـمگ  هک  تسا  نیا  انیـس ، نبا  دوخ  هلمج  زا  و  نایئوطـسرا ، وطـسرا و  یـسانشملع  تالاکـشا  نیرتگرزب  زا  یکی  یّلک  روطهب 
هک دسریم  رظن  هب  دنراد ، عبط  ءایـشا  هکنیا  هب  لوق  عقاو ! فالخ  تسا  يرادـنپ  نیا  دوشیم ! لیان  ءایـشا  عیابط  هب  شناد  قیرط  زا  یمدآ 

نیمز يوس  هب  دنوش  اهر  الاب  زا  یتقو  اعبط  ماسجا  هکنیا  نتفگ  دنکیمن . یکمک  چـیه  اههدـیدپ  ییاسانـش  رد  رمثیب و  تسا  یلوق  کی 
رد اهنآ  نتخانـش  دنـشاب ، عیابط  ياراد  اههدـیدپ  رگا  یّتح  دـهدیمن . تسد  هب  ام  فارطا  یعقاو  ناهج  زا  یلوقعم  نییبت  چـیه  دـنوریم ،

لوط رد  عیابط  يوجوتسج  تسا ؛ ءایشا  عیابط  يوجوتسج  ییوطسرا  ملع  ندنام  ماکان  یـساسا  لیلد  تسین ! یمدآ  ییاناوت  هلـصوح و 
رانک ار  عیابط  يوجوتسج  هک  تسا  هدرک  ندـیلاب  هب  عورـش  ینامز  زا  دـیدرت ، نودـب  ملع ، درواین . راب  هب  يرمث  چـیه  يدامتم  ياـهنرق 

تسا ینیقی  یتاقیدصت  ایاضق و  لماش  افرـص  ناهرب » تامّدقم   » اریز تسا ، ّمعا  ناهرب » تامدقم   » زا ناهرب » أدبم  (- » 139 . ) تسا هتشاذگ 
. دودح دننام  دوشیم  مه  هیرّوصت  يدابم  لماش  ناهرب » يدابم   » اّما دنهدیم ، لیکشت  ار  ناهرب  ياربک  يرغص و  هک 

«. فراعتم لوصا   » زا تسا  ترابع  ملع  قلطم  بسحهب  ناهرب  أدبم  (- 140)
«. عوضوم لوصا   » زا تسا  ترابع  ّصاخ  یملع  بسحهب  ناهرب  أدبم  (- 141)

، یـضایر يهفـسلف  رکراـب ، نفیتسا  دـنمانیم -( . فراـعتم » لوصا   » ار عوضوم  لوصا  فراـعتم و  لوصا  عومجم  امدـق ، فـالخرب  هزورما 
: صص نارهت 1349 ، یمزراوخ ، تاراشتنا  کشریب ، دمحا  يهمجرت 

.( 51 - 52
تسا و هدافتـسا  دروم  أدـبم  ناونع  هب  ضیقن  فرط  ود  زا  یکی  ناهرب  رد  رگید  ترابع  هب  دـشاب ، قداص  دـیاب  امتح  ناهرب  أدـبم  (- 142)

رارق هدافتــسا  دروـم  تـسا ، قداـص  هـک  ضیقن ، فرط  ود  زا  یکی  طـقف  لدـج  رد  اـّما  تـسین . اـنتعا  دروـم  هدوـب و  بذاـک  رگید  فرط 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  لدج  أدبم  ناونع  هب  دناوتیم  دشاب  روهشم  بذاک  فرط  رگا  یتح  هکلب  دریگیمن ؛

تامدقم زا  یـضعب  تسا . عوضوم  لوصا  فراعتم و  لوصا  لماش  ناهرب  تامدـقم  (- 143  ) 535 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
. دوشیم عضو  عوضوم ، لوصا  ناونع  هب  ناهرب ،
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. تسا تاّیلّوا »  » روظنم (- 144)
. تسا تاسوسحم »  » و تابّرجم »  » روظنم (- 145)

. تسا تایرطف »  » روظنم (- 146)
ناهرب تامّدقم  ضیقن  هب  ام  بیذکت  ناسنیمه  هب  و  دشاب ؛ ناهرب  يهجیتن  هب  ام  نیقی  زا  رتدیدش  دیاب  ناهرب  تامّدقم  هب  ام  نیقی  (- 147)

هب لوقم  يرما  نیقی »  » انیـس نبا  يهدـیقع  هب  هک  دـسریم  رظن  هب  عقاو  رد  دـشاب . ناـهرب  يهجیتـن  ضیقن  هب  اـم  بیذـکت  زا  رتدـیدش  دـیاب 
هب طوـبرم  يهبنج  ( 2  ) ییاسانـش و لـعاف  هب  طوبرم  يهبنج  ( 1 : ) دراد هبنج  ود  نیقی » ! » یقطنم نیقی  يهزوـح  رد  یتـح  تـسا ، کیکـشت 

يهبنج زا  اّما  دشاب . کیکشت  هب  لوقم  يرما  دناوتیمن  هبنج  نیا  زا  تسا و  ّتیعقاو  تابث  مزلتـسم  مّود  يهبنج  زا  نیقی  تیعقاو . كردم و 
. تسا کیکشت  هب  لوقم  دصرددص  تسا  ییاسانش  لعاف  فصو  نیقی »  » نوچ لّوا ،

.31 - 27 76 ب ، لصف 10 ، لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، (- 148)
عوضوم و لصا  دش ، دهاوخ  تابثا  ادعب  هکنیا  رابتعا  هب  دشاب : هرداصم  عوضوم و  لصا  دناوتیم  رابتعا  ود  هب  يدحاو  يهمّدـقم  (- 149)

. دشاب هرداصم  درادن  نآ  قافو  رب  یّنظ  مّلعتم  هکنیا  رابتعا  هب 
رد ار  نآ  سدـیلقا  هک  مجنپ  عوضوم  لصا  تسا .  Elements لوصا باتک  رد  سدـیلقا  مجنپ  عوضوم  لصا  نامه  لـصا  نیا  (- 150)

: دیوگیم تسا  هدروآ  دوخ  یسدنه  باتک 
همئاق ود  زا  دـنوشیم  لیکـشت  نآ  فرط  کی  رد  هک  هیواز  ود  عومجم  هکنانچ  دـنک ، عطق  ار  رگید  تسار  طخ  ود  یتسار  طخ  رگا  - 5»

نفیتسا .« ) دننکیم عطاقت  دنتسه  هیواز  ود  نآ  هک  یفرط  نامه  رد  میهد  دادتما  یفاک  يهزادنا  هب  ار  تسار  طخ  ود  نآ  نوچ  دشاب  رتمک 
.( يهحفص 41 یضایر ، هفسلف  رکراب ،

کی یّطخ  جراخ  يهطقن  کی  زا  : » هک دـنروآیم  تروص  نیا  هب  ار  سدـیلقا  مجنپ  عوضوم  لصا  الومعم  هسدـنه  ییادـتبا  ياهباتک  رد 
نیا هک  تشاد  هجوت  دیاب  اّما  دیشک ». نآ  تازاوم  هب  ناوتیم  طخ ، کی  طقف  و  طخ ،
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هب هک  روبزم  لصا  تسا . هدشن  هتفگ  سدیلقا  يوس  زا  اّما  تسا  زرا  مه  یسدنه  رظن  زا  سدیلقا  عوضوم  مجنپ  لصا  اب  دنچره  ریخا ، لصا 
زا يرایـسب  رد   » سپ نآ  زا  تسا و  هدش  عضو  يدالیم  مهدـجه  نرق  رد   Playfair ریفیلپ طسوت  تسا  روهـشم  يزاوت » عوضوم  لصا  »

عوضوم لصا  ، » مجنپ عوضوم  لصا  طلغ ، هب  يّدـح  ات  یهاگ ، هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  هدـش و  هدرب  راـک  هب  یـسدیلقا  يهسدـنه  نوتم 
دـنکیم و نایب  ار  هدـیچیپ  يرما  مجنپ  عوضوم  لـصا  نوچ  (- 151 .( ) ص 69 یـضایر ، هفـسلف  رکراب ، نفیتسا  دوش -( .» هدـیمان  يزاوت »

. دیمان هرداصم »  » ار نآ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  يهرامش 149 ) تشاددای  درادن -(  نآ  قافو  رب  یّنظ  رما  ودب  رد  مّلعتم 
. دنک ّکش  رگیدکی  اب  نآ  ياهعاعش  يواست  رد  دناوتیمن  رگید  دمهفب  ار  هریاد  ینعم  یسک  هاگره  هک  تسا  نیا  رس  رب  نخس  (- 152)

يور زا  ار  نآ  هک  یسک  يارب  دحاو  مکح  و  تسا ، یبسن  يرما  یمکح ، کی  ندوب  عوضوم  لصا  انیـس  نبا  يهدیقع  هب  نیاربانب  (- 153)
. تسین عوضوم  لصا  هتفریذپن  نامگ  ّنظ و  يور  زا  ار  نآ  دنادیم و  ار  نآ  ناهرب  هک  یسک  يارب  عوضوم و  لصا  هتفریذپ ، نامگ  ّنظ و 
نآ زا  رگید  يوس  زا  و  دناسانشب ، ار  نآ  ات  دشاب  فرعا  رگید  زیچ  زا  دیاب  ییوس  زا  زیچ  کی  هک ، تسا  نیا  لوا  لیلد  يهصالخ  (- 154)

. دوش هتخانش  نآ  طسوت  ات  دشاب  یفخا  دیاب  رگید  زیچ 
ج»  » تسا و ج » « » فلا  » نوچ دـننام : تسا ؛ لّوا  بولطم  رب  هرداصم  تقیقح  رد  يرود  ناهرب  هک  تسا  نیا  مّود  لیلد  يهصالخ  (- 155)

اراکـشآ يرود ، ناـهرب  نیا  رد  هک  تسا . ب » « » ج  » سپ تسا  ب » « » فلا  » تسا و فلا » « » ج  » نوچ و  تسا ؛ ب » « » فلا  » سپ تسا  «ب »
. تسا ب » « » ج : » هک مکح  نیا  ینعی ، تسا ؛ هتسشن  ردص  رد  همدقم  ناونع  هب  تسا  بولطم  هچنآ 

لوا 1980. پاچ  توریب ، ملقلا ، راد  يودب ، نمحرلا  دبع  پاچ  مجنپ  لصف  مّود  يهلاقم  یلوالا ، اقیطولانا  وطسرا ، ر ك - (- 156)
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. تسا يرود  سایق  نامه  يرود » نایب   » زا روظنم  (- 157)
« فلا  » رب ب »  » هراـبود و  ب »  » رب فلا »  » زاـب و  فـلا »  » رب ب »  » و ب »  » رب فـلا »  » ـالثم اریز  دـماجنایم ، لسلـست »  » هب ي  رود »  » ره (- 158)

! هل ۀیاهن  ام ال  ات  روطنیمه  تسا و  فّقوتم 
هراشا نآ  هب  لبق  فارگاراپ  رد  انیـس  نبا  هک  تسا ، ناهرب » ندوبن  هب  لوق   » نامه دـنکیم ، لطاب  ار  ملع  هک  دـساف  لوق  زا  روظنم  (- 159)

. دوشیمن دقعنم  یملع  چیه  رد  یناهرب  چیه  دساف  لوق  نیاربانب  درک .
فارگاراپ 64. (- 160)

تهج تسا ». دوجوم  دـنوادخ  : » مییوگیم هک  یتقو  تسا . قداص  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تاذ  يارب  طـقف  ترورـض  عون  نیا  (- 161)
. تسا یترورض  نینچ  مکح ، نیا 

.« تسا مودعم  يرابلا  کیرش  : » تسا قداص  ریز  مکح  رد  الثم  قلطم  مدع  بسحهب  ترورض  (- 162)
. تسا هبّکرم  يهیله  يایاضق  رد  ترورض  روظنم  (- 163)

. تسا هیلزا » يهیرورض   » نامه نیا  (- 164)

. تسا هیتاذ » يهیرورض   » نامه نیا  (- 165)
. تسا هیفصو » يهیرورض   » نامه نیا  (- 166)

. تسا لومحم » طرش  هب  ترورض   » نامه نیا  (- 167  ) 537 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا هیتقو » ترورض   » نامه نیا  (- 168)

اهنآ رد  ترورـض  هک  ایاضق  عون  نیا  زا  هک  دراد  داقتعا  انیـس  نبا  تسا . لومحم » طرـش  هب  ترورـض  «، » مراهچ مسق   » زا روظنم  (- 169)
. درک هدافتسا  ناهرب  رد  دیابن  تسا  لومحم » طرش  هب  ترورض  »

اهنآ زا  هدافتـسا  زاوج  دنادیم و  یناهرب  تسا ، ناکما  اهنآ  تهج  هک  مه  ار  ییایاضق  اجنیا  رد  هک  انیـس  نبا  بانج  زا  بّجعت  (- 170)
. نیا زا  سپ  يهرامش 172 ، تشاددای  زین - دنکیم ! رداص  ار  نیهارب  يهماقا  رد 

. دنکیم عورش  ار  ناهرب  تامّدقم  ندوب » یّلک   » يهرابرد ثحب  اجنیا  زا  انیس  نبا  (- 171)
« یّلک  » حالطصا تسا . ناهرب »  » باتک رد  ندوب » یّلک   » اب سایق »  » باتک رد  ندوب » یّلک   » قرف رـس  رب  ثحب  فارگاراپ  ود  نیا  رد  (- 172)

مییوگیم یتقو  هک  تسا  نیا  سایق »  » باتک رد  ّتیلک »  » زا روظنم  تسا . ّصخا  سایق »  » باتک رد  یّلک »  » حالطـصا زا  ناهرب »  » باـتک رد 
تسا یّلک »  » ياهیضق نآ  ناهرب »  » باتک رد  اّما  دنالومحم . مکح  ياراد  عوضوم  دارفا  زا  کیره  ینعی  یّلک ، تسا  ياهّیضق  هّیـضق ، نالف 

« نامز  » مامت رد  عوضوم  دارفا  مامت  رب  لومحم  توبث  طرـش  دنـشاب . لومحم  مکح  ياراد  اهنامز »  » مامت رد  عوضوم  دارفا  زا  کـیره  هک 
رگا دنشاب . هتشاد  ترورض  دیاب  ناهرب »  » تامدقم هک  دوشیم  یشان  طرش  نیا  زا  عقاو  رد  یّلک »  » يهّیـضق يهرابرد  ناهرب »  » باتک رد  اه 

ترورـض ياهیـضق  نینچ  تهج  عقاو  رد  دـشابن ، تباـث  هنمزا  زا  یـضعب  رد  دـشاب و  تباـث  دوخ  عوضوم  رب  هنمزا  زا  یـضعب  رد  یلوـمحم 
. دوشیم یشان  ترورض  طرش  زا  ینامز  ّتیلک  طرش  نیاربانب  تسین .

تسین لصاح  تسا  ناکما  اهنآ  رد  تهج  هک  ییایاضق  زا  یضعب  رد  ینامز  تیلک  طرش  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد  اّما 
(. يهرامش 170 تشاددای  تسا -(  هدرک  رداص  ناهرب »  » رد زین  ار  ییایاضق  نینچ  زا  هدافتسا  زاوج  یّتح  انیس  نبا  هکنآ  لاح  و 

: دهدیم خساپ  نآ  هب  هدرک و  حرطم  ار  یلاکشا  انیس  نبا  لصف  نیا  رخآ  فارگاراپ  ود  رد  (- 173)
باتک رد  اریز  تسا . راگزاسان  ناهرب »  » باتک رد  هرابنیا  رد  امـش  نایب  اب  سایق »  » باتک رد  هقلطم  يایاضق  يهرابرد  امـش  ناـیب  لاکـشا :
دیتفگ دیدرکن و  یقلت  اهنآ  ّتیلک »  » ضقان ار  اهنآ  نتـشادن  ینامز  ّتیلک  دیتسناد و  تاقلطم  وزج  ار  یفـصو » ترورـض   » امـش سایق » »
ياراد هک  ار  ییایاضق  ّتیلک  ناهرب »  » باتک رد  یلو  درادن . لاکـشا  دـشابن  فّصتم  لومحم  هب  عوضوم  هنمزا  زا  یـضعب  رد  رگا  یتح  هک 
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ّتیلک دشابن ، فّصتم  لومحم  هب  عوضوم  هنمزا  زا  یضعب  رد  رگا  دیتفگ  دیدرک و  طورشم  اهنآ  ینامز  ّتیلک  هب  دنا ، یفصو » ترورض  »
! دناراگزاسان مهاب  نایب  ود  نیا  تسا . لطاب  هیضق  نآ 

؛ تسا طرـشب  اهنامز ال  مامت  رد  عوضوم  رب  لومحم  توبث  ترورـض  طرـش  هب  تبـسن  سایق »  » باتک رد  هقلطم  يایاضق  انیـس : نبا  خساپ 
ار طرـش  نیا  هن  دشاب و  تباث  عوضوم  رب  اهنامز  مامت  رد  دـیاب  لومحم  هک  دراد  ار  طرـش  نیا  هن  هقلطم  يایاضق  سایق »  » باتک رد  ینعی :
(1 : ) دناهتـسد ود  هقلطم  يایاضق  ساـیق »  » باـتک رد  رگید  تراـبع  هب  دـشاب . تباـث  عوضوم  رب  اـهنامز  ماـمت  رد  دـیابن  لومحم  هک  دراد 

عوضوم رب  اهنامز  مامت  رد  لومحم  اهنآ  رد  هک  ییایاضق  ( 2  ) تسا و تباث  عوضوم  رب  اهنامز  مامت  رد  لومحم  اهنآ  رد  هک  ییاـیاضق 
. تسین تباث 

تباث عوضوم  رب  اهنامز  مامت  رد  لومحم  اهنآ  رد  هک  ار ، لّوا  عون  يایاضق  طقف  ام  ناهرب »  » باتک رد  اّما 
538 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

طرش اجنآ  رد  اریز  درادن ، تافانم  سایق »  » باتک رد  ام  نایب  اب  نیا  و  تسا . ترورـض  اهنآ  رد  تهج  هک  مینادیم  ییایاضق  وزج  تسا ،
هب تبـسن  هقلطم  يایاضق  هک  میدوب  هتفگ  و  دـشاب ؛ تباث  عوضوم  رب  اهنامز  ماـمت  رد  دـیابن  لومحم  هقلطم  ياـیاضق  رد  هک  میدوب  هدرکن 

. دناطرشب مه ال  طرش  نیا 
راوید : » لاثم دنـشاب . هیرورـض  رگید  رابتعا  هب  هقلطم و  رابتعا ، کی  هب  دـنناوتیم  دـنراد  یفـصو » ترورـض   » هک ییاـیاضق  رگید  يوس  زا 

، عوضوم تاذ  هب  تبسن  ار ، ندوب » مشچ  رون  قّرفم  : » ینعی ار ، هیضق  نیا  لومحم  ام  رگا  تسا ؛» مشچ  رون  قّرفم  تسا  دیفـس  مادام  دیفس 
رگا اّما  تسا . هقلطم  يهیـضق  کی  رابتعا  نیا  هب  هیـضق  درادن و  یترورـض  چیه  عوضوم  نآ  رب  لومحم  نیا  توبث  میجنـسب ، راوید ، ینعی :
دیفس هک  مادام  دیفس  راوید   » هب تبسن  ینعی : عوضوم ، رد  هدش  ذخا  ناونع  هب  تبسن  ار ، ندوب » مشچ  رون  قّرفم  : » ینعی ار ، لومحم  نیمه 

ات رگید ، تراـبع  هب  دوب . دـهاوخ  هیرورـض  هیـضق  نیا  و  تشاد ، دـهاوخ  ترورـض  عوضوم  نآ  رب  لوـمحم  نیا  توـبث  میجنـسب ، تسا ،»
نیا رد  انیـس  نبا  (- 174 . ) دوب دـنهاوخن  هیرورـض  زگره  دـنراد  یفـصو  ترورـض  هک  ییایاضق  دوشن ، ذـخا  عوضوم  رد  یناونع  فصو 

رد هک  يوحن  هب  تسا  هدرک  ثحب  ناهرب » باب  یتاذ   » يهرابرد یفوتـسم  روطهب  تسا ، ءافـش  ناهرب  مّود  يهلاقم  زا  مّود  لصف  هک  لـصف ،
. تسا هدش  ادا  لصف  نیا  رد  هک  تسا  هدشن  ادا  نانچنآ  بلطم  قح  یباتک  چیه 

نیا بلطم  نیا  لیلد  دـشاب . یتاذ »  » دـیاب دوخ  عوضوم  هب  تبـسن  هیـضق  ره  لومحم  هک  تسا  نیا  ناهرب  تامدـقم  طیارـش  زا  رگید  یکی 
ناهرب يهجیتن  ّتلع  دنناوتیمن  ناهرب  تامّدـقم  تروص  نیا  رد  دـشابن ، یتاذ »  » عوضوم يارب  لومحم  ناهرب  تامدـقم  رد  رگا  هک  تسا 

« بیرغ  » هدوب و یتاذ »  » ناشتاعوضوم يارب  اهنآ  تالومحم  هک  دنـشاب  هجیتن  ّتلع  دـنناوتیم  یتروص  رد  طقف  ناـهرب  تامدـقم  دنـشاب .
. دنشابن

. دعب 40 و  - 34 فلا ،  73 لصف 4 ، م 1 ، رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، هب : تسا  هراشا  (- 175)
ای سنج ، لومحم  هکنیا  دننام  دشاب ؛ هیضق  عوضوم  ّدح  ءازجا  زا  هیضق  لومحم  یّلک  روطهب  هک  تسا  نیا  یتاذ »  » حالطصا کی  (- 176)

دهدیم و حیضوت  فارگاراپ  نیا  رد  ار  نآ  انیس  نبا  هک  تسا ، یتاذ »  » حالطـصا نیلوا  نیا  دشاب . دوخ  عوضوم  لصف  و  سنج ... ، سنج 
. دنکیم ریسفت  ار  نآ  دنکیم و  داهشتسا  تسا ، هدش  هداد  ناشن  لبق  تشاددای  رد  نآ  ذخام  هک  وطسرا ، بلاطم  هب 

هچنآ هک  تسا  نیا  يو  روظنم  و  دراذـگیم . قرف  وهام » قیرط  رد  لوقم   » نیب و  وه » ام  باوج  رد  لوقم   » نیب فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا 
يو تسین . ءیـش  تقیقح  ماـمت  دوشیم ، هتفگ  وه » اـم  قیرط   » رد هچنآ  اـّما  تسا ؛ ءیـش  تقیقح  ماـمت  دوشیم  هتفگ  وهاـم » باوج   » رد

. دنک ریسفت  ناسنیمه  هب  زین  ار  وطسرا  نخس 
هتفگ وه » ام  باوج   » رد ریخا  لصف  اّما  دنوشیم ، هتفگ  وه » ام  قیرط   » رد لصف  و  سنج ... ، سنج  سنج ، وطـسرا ، يهدیقع  هب  دیوگیم :
سنج سنج  زا  دـیاب  هار  نیا  رد  اعطق  ددرگ و  نشور  ءیـش  تقیقح  اـت  دوش  ّیط  دـیاب  هک  تسا  یهار  وه » اـم  قیرط   » زا روظنم  دوشیم .
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. دوش هدافتسا  ءیش  لصف  ءیش و  سنج  و  ءیش ،
. تسا ریخا » لصف   » طقف طقف و  انامه  درک  نشور  ار  ءیش  تقیقح  قیرط  نیا  زا  تفگ و  ناوتیم  وه » ام  باوج   » رد هچنآ  اّما 

ای لصف و  ای  دـشاب ، عوضوم  سنج  سنج  الثم  دـشاب : هیـضق  عوضوم  ّدـح  وزج  هیـضق  لومحم  هک  تسا  نیا  یتاذ »  » حالطـصا کـی  سپ 
تسا ياینعم  نامه  یتاذ »  » ینعم نیا  هک  تسا  نشور  و  دشاب . عوضوم  سنج 

539 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نبا (- 177 . ) دـشاب عوضوم  ّدـح  ءزج  هک  تسا  یلومحم  نآ  یجوغاسیا » باب  یتاذ   » نیاربانب دوریم . راک  هب  یجوغاـسیا »  » باـب رد  هک 

سنج اـی  و  عوـضوم ، ضورعم  اـی  عوـضوم  ياهیـضق ، رد  رگا  دـهدیم . حیـضوت  ار  یتاذ »  » مّود حالطـصا  دـنلب  فارگاراـپ  نـیا  رد  اـنیس 
« یتاذ  » حالطـصا نیا  هک  دوشیم  هدهاشم  تسا . یتاذ »  » عوضوم نآ  رب  لومحم  نآ  دوش ، ذخا  هیـضق  لومحم  ّدـح  رد  عوضوم  ضورعم 

. دراد صاصتخا  ناهرب »  » باتک هب  طقف  طقف و  یتاذ »  » حالطصا نیا  تسا . یجوغاسیا  باب  رد  یتاذ »  » حالطصا سکعرب  تسرد 
: دیوگیم دراد ، ار  ّتیمها  لامک  نآ  نتسناد  هک  دنکیم  حرطم  ار  یبلطم  انیس  نبا  فارگاراپ  نیا  لیاوا  رد 

ّمعا رظن  دروم  ملع  عوضوم  زا  سنج  نیا  رگا  هک ] تروص  نیا  هب  ، ] دوشیم ذـخا  هلأـسم  عوـضوم  سنج  اـهنآ  ّدـح  رد  هک  یتـالومحم  »
.« دباییم صیصخت  ملع  عوضوم  هب  هکلب  دوشیمن ، لامعتسا  دوخ  ّمعا  تروص  هب  ملع  نامه  رد  دشاب ،

رگا میتـفگ  دـنک . نشور  تسا  دـّیقم  دـیق  نآ  هب  مّود ، حالطـصا  هب  یتاذ »  » هک ار  يدـیق  دـهاوخیم  انیـس  نبا  و  تسا ، نشور  بلطم  نیا 
سنج هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  اـّما  دوـب ؛ دـهاوخ  یتاذ »  » عوـضوم نآ  يارب  لوـمحم  نآ  دوـش ، ذـخا  لوـمحم  ّدـح  رد  عوـضوم  سنج 

هک روبزم  ملع  عوضوم  هب  دـیاب  دـشاب ، ّمعا  رگا  اّما  دـشابن ، ّمعا  دراد  ّقلعت  ملع  نآ  هب  ثحب  دروم  يهیـضق  هک  یملع  عوضوم  زا  عوضوم 
ود رب  هک  تسا  یتّیمک  جوز  ددع  : » مییوگب جوز » ددع   » فیرعت رد  رگا  الثم  دـبای . صیـصخت  دراد  ّقلعت  ملع  نآ  هب  ثحب  دروم  يهیـضق 

عوضوم زا  هدش  ذخا  جوز  ددـع  فیرعت  رد  هک  یتّیمک  قلطم  و  تسا ، باسح  ملع  لئاسم  زا  جوز » ددـع   » اجنیا رد  تسا ،» میـسقت  لباق 
اب تقیقح  رد  هدشن و  ذـخا  جوز  ددـع  فیرعت  رد  ّتیمعا  نآ  اب  ّتیمک  نیاربانب  تسا ؛ معا  لصفنم ، تیمک  زا  تسا  ترابع  هک  باسح ،

لصفنم تسا  یتّیمک  جوز  ددع  : » میاهتفگ جوز  ددع  فیرعت  رد  ییوگ  تسا ؛ هدش  ذخا  جوز  ددع  فیرعت  رد  باسح  ملع  هب  صاصتخا 
«. تسا میسقت  لباق  ود  رب  هک 

. تسا لومحم »  » اجنیا رد  ضراع  زا  روظنم  (- 178)
. تسا عوضوم » ، » هلمج نیا  رد  ضورعم »  » زا روظنم  (- 179)

عوضوم ( 1  ) اـی هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  لومحم  ّدـح  رد  عوضوم  مّوـقم  ذـخا  تیفیک  انیـس  نبا  فارگاراـپ  نیا  رد  (- 180)
يارب یلومحم  نینچ  لاح  هس  ره  رد  دوشیم و  ذـخا  لومحم  ّدـح  رد  عوضوم  سنج  عوضوم  ای  ( 3  ) عوضوم و سنج  ای  ( 2  ) و عوضوم ،

: دروآیم یلاثم  هناگهس  دراوم  نیا  زا  کیره  يارب  انیس  نبا  تسا . یتاذ »  » یعوضوم نانچ 
: لومحم ّدح  رد  عوضوم  عوضوم  ذخا  ینعی : لوا - عون  لاثم 

. درف ددع  رد  جوز  ددع  برض  لصاح  فیرعت  رد  ددع  ذخا  (- 1)
عوضوم هک  دوخ ، رد  رگید  علـض  ود  برـض  لصاح  عومجم  اب  دوخ ، رد  علـض  کی  برـض  لصاح  يواست  فیرعت  رد  ثلثم  ذـخا  (- 2)

. تسا هیوازلا  مئاق  ثلثم  یضراع  نینچ 
540 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: تسا رارقرب  ریز  يهلداعم  هیوازلا  مئاق  ثلثم  ره  رد  سروغاثیف  يهطبار  ربانب  - 
a 2 b 2 G c 2

: لومحم ّدح  رد  عوضوم  سنج  ذخا  ینعی : مود - عون  لاثم 
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! تسا نآ  سنج  عوضوم  حطس  هک  هیواّزلا ، مئاق  ثلثم  ّدح  رد  حطس »  » ندش ذخا  (- 1)
يارب هن  دروایب ، لاثم  لومحم » ّدح  رد  عوضوم  سنج  ذخا   » يارب انیـس  نبا  دوب  رارق  اریز  دـنکیمن ، قیبطت  انیـس  نبا  دوخ  نایب  اب  لاثم  نیا 

عوضوم لاثم  نیا  رد  نیاربانب  تسا ، هیوازلا  مئاق  ثلثم  سنج  ثلثم  تسا و  ثلثم  عوضوم  حطـس  لومحم !» ّدح  رد  سنج  عوضوم  ذـخا  »
. مّود عون  اب  هن  دنکیم  قیبطت  مّوس  عون  اب  عقاو  رد  هک  تسا  هدش  ذخا  لومحم  ّدح  رد  عوضوم  سنج 

: لومحم ّدح  رد  عوضوم  سنج  عوضوم  ذخا  ینعی : مّوس - عون  لاثم 
نیا انیس  نبا  روظنم  (- 181 . ) 2 * 4 8 تسا : جوز  ددع  ود  برـض  لصاح  جوز ، جوز  زا  روظنم  جوز . جوز  فیرعت  رد  ددـع  ذـخا  (- 1)

! تسا یقیقد  يهتکن  نیا  درادن . ییآراک  ناهرب  رد  مزال  قرافم و  ریغ  یضرع  یّتح  هک  تسا 
کی هب  رهوج  کی  فاّصتا  زا  اریز  یشام »  » موهفم دننام  تسا  یضرع  یهاگ  یموهفم  هک  دیوگیم  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  (- 182)

هدیمان یتاذ  موهفم  دنکیم ، تیاکح  هسفن  یف  دوجو  زا  هکلب  دنکیمن  تیاکح  یتعان  دوجو  زا  هکنآ  موهفم  و  دنکیم ؛ تیاکح  تفص 
. دنرادن ییآراک  ناهرب »  » رد نیاربانب  دنتسین و  ایاضق  عضو  لمح و  هب  طوبرم  یتاذ  میهافم  نینچ  مسج . موهفم  دننام  دوشیم ؛

یتاذ تیاغ  هب  حالطـصا  نیا  درادن . ییآراک  ناهرب »  » باب رد  زین  نآ  هک  هدش ، حرطم  یتاذ »  » رگید حالطـصا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 183)
. دروخیمن درد  هب  ناهرب »  » باب رد  هک  دوشیم ، طوبرم  یضرع  تیاغ  و 
. درادن لامعتسا  ییآراک و  ناهرب »  » رد مه  یتاذ »  » حالطصا نیا  (- 184)

. تسا یجوغاسیا »  » باتک نآ » زا  لبق  باتک   » زا روظنم  (- 185)
. تسا هکلم  مدع و  لباقت  نآ ،» ّصاخ  مدع   » زا روظنم  (- 186)

عوضوم هب  هک  تسا  یتالومحم  زا  ترابع  یتاذ  ضارعا  ناهرب »  » باـتک رد  هک : تسا  نیا  فارگاراـپ  نیا  رد  بلطم  يهصـالخ  (- 187)
. دشاب مزالم  تالومحم  نیا  دوخ  اب  هراومه  عوضوم  و  دنوشن . تفای  عوضوم  ریغ  سنج  رد  ای  عوضوم  ریغ  رد  دنشاب و  هتشاد  صاصتخا 

. تساهنآ تاعوضوم  زیامت  هب  رگیدمه  زا  مولع  زیامت  هک  تسا  هتخادرپ  هتکن  نیا  هب  انیس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 188)
مولع ياهشور  رگیدمه ، زا  مولع  زیامت  هجو  ناونع  هب  تاعوضوم  زیامت  نتفرگ  يّدج  اب  امدق  هک  دوشیم  هدینش  هاوفا  زا  یـضعب  هزورما 

ياهشور نتخانـش  زاب  دیدج  یـسانشملع  تازایتما  زا  یکی  هک  دناهتفگ  هشیدـنا  نابحاص  زا  یـضعب  یتح  دـناهتفرگ ؛ هدـیدان  ار  فلتخم 
، تسناد ّصاخ  ملع  کی  صتخم  ناوتیمن  ار  یـشور  چیه  الوا ، اریز  درادن ، یهجو  نادـنچ  نخـس  نیا  تسا . رگیدـمه  زا  مولع  فلتخم 

هداد صیخـشت  دـنناوتیم  هک  تسا  ملع  عوضوم  نییعت  زا  دـعب  ملع  کـی  رد  ّقفوم  ياـهشور  اـیناث ، دـنرادن ؛ یـصوصخ  هب  شور  موـلع 
تأشن ملع  نآ  يهرابرد  يراگناهداس  زا  ملع  کی  ّصاخ  شور  ناونع  هب  شور  کی  مالعا  دشاب . نکمم  يراک  نینچ  الوصا  رگا  دنوش -

Paul, K دنباریاف ). لراک  لواپ  دریگیم ؛
) Feyerabend 541 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  رصاعم  ملع  گرزب  فوسلیف 
.« تسا نکمم  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  دوشیمن  تفرشیپ  عنام  هک  یلصا  اهنت  »

 . Feyerabend ,Against Method ,Verso ,London ,8891 ,P .91 .( )Paul ,K
یملع یّلک » یعیبـط  ملع   » زا روظنم  (- 189 (. ) دـینک هعجارم  نیا ، زا  سپ  تشاددای 258 ، هب  . ) تسا لـمأت  هنوگره  يهتـسیاش  ثحب  نیا 
. دوشیم هدیمان  یعیبط  عامس  ّنف  ای  تایعیبط  يهّماع  روما  هک  تسا  نامه  نآ  دنکیم و  ثحب  مسج  ّماع  یّلک و  ضارعا  زا  هک  تسا 

: تسا نینچ  نآ  يهصالخ  هک  دنکیم  نایب  ار  یبلطم  فارگاراپ  نیا  رد  انیس  نبا  (- 190)
نینچ دننکیم ؛ هدافتـسا  بیرغ  ضارعا  زا  یتاذ  ضارعا  ياج  هب  نآ  رد  دننکیم و  هماقا  یناهرب  هلأسم  کی  تابثا  يارب  یملع  رد  یهاگ 

نآ هک  یملع  تسا ؛ يرگید  ملع  هب  ّقلعتم  هکلب  تسین  ّقلعتم  تسا ، هدـش  هماقا  نآ  رد  روکذـم  ناـهرب  هک  ملع ، نیا  هب  لـصا  رد  یناـهرب 
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. دوشیم بوسحم  یتاذ  ضارعا  وزج  نآ  رد  بیرغ  ضرع 
؛ تسا بیرغ  نآ  ربکا  دح  ای  ( 2  ) تسا و بیرغ  نآ  طسوا  دح  ای  ( 1 : ) دراد تلاح  ود  دوش  هدافتسا  بیرغ  ضارعا  زا  نآ  رد  هک  یناهرب 
رد دشاب . بیرغ  دناوتیمن  یناهرب  چیه  رغصا  دح  یملع  چیه  رد  نیاربانب  تسا و  ملع  عوضوم  لاحره  رد  يرغـص  يهیـضق  عوضوم  اریز 

شدوخ هب  طوبرم  ملع  رد  طسوا  دـح  نیا  دـیاب  تسا ، بیرغ  يرغـص ، يهمدـقم  رد  عوضوم  لومحم  ینعی : طـسوا ، دـح  هک  لّوا  تلاـح 
هک مّود  تلاح  رد  دوب . دهاوخ  ضرع  لیبس  رب  ملع  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  طوبرم  ملع  نآ  هب  تاّذـلاب  ناهرب  نیا  و  دریگ ، رارق  ثحب  دروم 

ناـهرب ار  یـسایق  نینچ  ناوتیمن  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب  عقاو  رد  تسا ، بیرغ  يربک ، يهمدـقم  رد  طـسوا  دـح  لومحم  ینعی : ربکا ، ّدـح 
رب ربکا  دح  تابثا  يارب  ینعی ، تسا . هدش  فذح  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  يرگید  طسوا  دح  وا  يهدیقع  هب  یتلاح  نینچ  رد  اریز  تسناد ؛
دح توبث  نیاربانب  تسا . مزال  يرگید  طسوا  دـح  تسا - ربکا  دـح  عوضوم  يربک  يهمدـقم  رد  طسوا  دـح  اجنیا  رد  هک  طـسوا - دـح 

ناوتیمن ار  یـسایق  نینچ  هک  تساـجنیا  زا  و  دراد ، يرگید  طـسوا  ّدـح  هب  زاـین  تسین و  راکـشآ  نّیب و  دوخهبدوخ  طـسوا  دـح  رب  ربکا 
. دیمان ناهرب » »

. ناشندوب روهشم  ای  مّلسم  تهج  زا  هن  دنشاب  هدش  ذخا  ناشندوب  قداص  تهج  زا  تامّدقم  ینعی  (- 191)
و دنشاب ، یتاذ  ناشتاعوضوم  يارب  نآ  تامّدقم  تالومحم  دیاب  یناهرب  ره  رد  هک  تسا  نیا  رـس  رب  انیـس  نبا  نخـس  اجنیا  رد  (- 192)

. درادن صاصتخا  ّمل » ناهرب   » هب طرش  نیا 
تاملک موهفم  ساسا  رب  ار  ناهرب  کی  رد  طسوا  دح  ناونع  هب  بیرغ  ضرع  شریذـپ  ناکما  مدـع  ّتلع  انیـس  نبا  هرقف ، نیا  رد  (- 193)
یناهرب ره  رد  الوا  هک ، دیآیم  تسد  هب  حرـش  نیا  هب  وا  روظنم  دوش  تقد  بوخ  وطـسرا  تاملک  رد  رگا  دیوگیم  دنکیم . نایب  وطـسرا 

اریز تسا ، معا  طسوا  دح  زا  ای  تسا  طسوا  دح  يواسم  ای  ربکا  دـح  هک  دوشیم  مولعم  میجنـسب  طسوا  دـح  اب  ار  ربکا  دـح  يهطبار  رگا 
تسا و رغصالل ، ربکالا  توبث  ینعی : هجیتن ، ذخا  یلصا  دوصقم  یناهرب  ره  رد  هکنیا  يارب  دشاب . ّصخا  طسوا  دح  زا  دناوتیمن  ربکا  دح 

دح زا  ای  ربکا  ّدح  دیاب  دوش  لیـصحت  فده  نیا  هکنیا  يارب  دشاب و  ربکا  ّدـح  قیداصم  زا  رغـصا  ّدـح  هک  تسا  رودـقم  ینامز  طقف  نیا 
هب دوشیم . لمح  رغـصا  ّدح  رب  يرغـص  رد  طسوا  دـح  و  طسوا ، دـح  رب  يربک  رد  ربکا  دـح  اریز  دـشاب ، نآ  يواسم  ای  دـشاب  ّمعا  طسوا 

يهمدقم رد  ربکا  دح  نوچ  رگید ، ترابع 
542 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دشاب ّصخا  تسا ، طسوا  دح  هک  دوخ ، عوضوم  زا  دناوتیمن  تسا ، طسوا  دح  لومحم  و  دوشیم ، لمح  طسوا  دح  رب  يربک 
ای يواسم ، قوف  نایب  رب  انب  ربکا  دح  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  بیرغ  مه  ربکا  ّدـح  دـشاب ، بیرغ  طسوا  دـح  ناهرب  کی  رد  رگا  مییوگیم  لاح 
دح زا  معا  ربکا  دح  رگا  و  تسا ، بیرغ  ناهرب  رد  مه  نآ  سپ  تسا ، بیرغ  طسوا  دح  يواسم  ربکا  دح  رگا  تسا . طسوا  دـح  زا ، معا 

يهمدقم رد  رغـصا  ّدـح  يارب  دـناوتیمن  يربکا  دـح  نینچ  لاحره  هب  و  دوب ؛ دـهاوخ  بیرغ  زین  دوخ  یلوا  قیرط  هب  دـشاب ، بیرغ  طسوا 
طسوا دح  یلو  یتاذ  ضرع  ربکا  دح  رگا  دیوگیم ، دنکیم و  حرطم  ار  يدیدج  ضرف  اجنیا  رد  انیـس  نبا  (- 194 . ) دشاب یتاذ  يرغص 

، دشاب یتاذ  ضرع  ربکا  دح  هک  یتروص  رد  اریز  درک . دهاوخن  نیقی  دیلوت  ناهرب  تروص  نیا  رد  دشاب  ربکا  ّدـح  زا  ّمعا  بیرغ و  ضرع 
نیا رد  دـشاب ، ربکا  دـح  زا ، ّصخا  اـی  يواـسم ، رگا  نوچ  دـشاب ؛ ّمعا  ربکا  ّدـح  زا  هک  دـشاب  بیرغ  ضرع  دـناوتیم  یناـمز  طـسوا  دـح 
هدش هتفگ  سایق  نف  رد  هک  روطنامه  و  تسا . یتاذ  ضرع  ربکا  ّدح  هک  تسا  هدش  ضرف  نوچ  دـشاب ، بیرغ  ضرع  دـناوتیمن  تروص 

، تسا ءافش  سایق  رخآ  لصف  هک  ءافـش ، سایق  مهن  يهلاقم  زا  لصف 24  رد  انیـس  نبا  ار  بلطم  نیا  تسین . نیقی  دیفم  یناهرب  نینچ  تسا 
، سایقلا قطنملا ، ءافـشلا ، انیـس ، نبا  . ] تسا هداد  رارق  ثحب  دروم  تسارف » سایق  تمالع و  سایق  لـیلد و  ساـیق  يهراـبرد  : » ناونع تحت 

.[ هرهاقلا 1964 دیاز ، دیعس  قیقحت :
کی يهنیرق  هب  ربکا  دـح  نآ  رد  هک  تسا  رمـضم  سایق  یمون  تمالع ، ساـیق  : » تسا هتـشون  ءافـش  ساـیق  زا  يهحفص 574  رد  انیـس  نبا 

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش هتفگ  هک  درادـن  ناکما  و  تسا . هدرک  لمح  عضو  سپ  تسا ، گـنر  درز  نز  نیا  دـننام : دوشیم ...  تاـبثا  رغـصا  دـحا  رب  تمـالع 
.« تسا گنر  درز  دنک ، لمح  عضو  هک  ینز  ره  هکلب  تسا ، هدرک  لمح  عضو  سپ  تسا ، گنر  درز  هک  یسکره 

تسا و بیرغ  طسوا  دح  نیاربانب  تسا ؛ معا  تسا  ربکا  دح  هک  ندرک » لمح  عضو   » زا تسا ، طسوا  دح  هک  گنر ، يدرز  قوف  لاثم  رد 
: تشون هک  اجنآ  دراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هدش  لقن  يهرقف  رد  انیـس  نبا  مالک  ریخا  شخب  و  نیقی . هن  دنکیم  ّنظ  دیلوت  روکذـم  سایق 

«. خلا هک ...  درادن  ناکما  «و 
ردـص ياـنبم  رب  اـنب  هتبلا  دراد . كّرحت  ّتیلباـق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  كرحتم  مسج  ره  ینعی  تسا ، يواـسم  مـسج  اـب  تـکرح  (- 195)

. تسا كّرحتم  تاّذلاب  هراومه  مسج  ره  نیهلأتملا 
یلو دشاب  هتـشادن  ّمعا  يهطـساو  تسا ، یلّوا »  » عوضوم نآ  هب  تبـسن  هک  یعوضوم  رب  لمح  رد  لومحم  کی  تسا ، نیا  روظنم  (- 196)

. درادن لاکشا  دشاب  هتشاد  دوخ  اب  يواسم  يهطساو  رگا 
هتـشاد دوجو  ب »  » زا معا  يهطـساو  کی  ج »  » رب ب »  » لـمح رد  ـالثم  هک  تسا  نیا  يزیچ » رب  يزیچ  یلّوا  ریغ  لـمح   » زا روظنم  (- 197)

. تسا هدیمان  یلّوا » ریغ  لمح   » ار یلمح  نینچ  دشاب .
عوضوم نآ  رب  لمح  رد  هک  تسا  نیا  عوضوم  کی  يارب  لومحم  کی  ندوب  یلّوا  طرش  هک : تسا  نیا  روکذم  طرـش  زا  روظنم  (- 198)

شیب هطساو  نیا  رگا  یتح  دشاب ، هتـشاد  يواسم  يهطـساو  رگا  یلو  نآ ؛) هب  طوبرم  نتم  تشاددای 196 و  دشاب -(  هتشادن  معا  يهطساو 
. تسا یلّوا  عوضوم  نآ  يارب  لومحم  درادن و  لاکشا  دشاب ، یکی  زا 

. عوضوم دارفا  يهمه  ینعی  عوضوم  ّتیلک  (- 199)
دراد یماسقا  تسا و  ددع  هک  باسح  ملع  عوضوم  دننام  دشاب ؛ هتشاد  یماسقا  ملع  عوضوم  رگا  (- 200)

543 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
الثم ینعی  دـنوشیم . لمح  نآ  رب  دـنايواسم و  ملع  عوضوم  اب  لباقت  لیبس  رب  تـالومحم  تروص  نیا  رد  درف ؛ ددـع  جوز و  ددـع  دـننام 
باـب تاـیتاذ  ینعی  لوا  مسق  (- 201 . ) تسا يواـسم  تسا  ددـع  هک  باـسح  ملع  عوـضوم  اـب  تسا  ّتیدرف  هک  دوـخ  لـباقم  اـب  تیجوز 

. یجوغاسیا
. یهیدب تامّدقم  ینعی  (- 202)

. دشاب قداص  عوضوم  دارفا  کتکت  رب  هک  تسا  ّلکلا » یلع  لوقم   » ای لک » رب  لوقم   » ینامز لومحم  (- 203)
میهافم زا  يرایـسب  اریز  تسین ؛ سنج  لصا  رد  یلو  تسا  سنج  مکح  رد  هک  تسا  يزیچ  عوضوم » سنج  ینیـشناج   » زا روظنم  (- 204)

(. دینک هعجارم  يهرامش 260 ، تشاددای  نیا ، زا  سپ  هب  . ) دنرادن سنج  هیناث  تالوقعم  دننام 
ای ( 2  ) تسا و رهاوج  زا  یکی  اـی  ( 1 : ) تسین جراـخ  لاـح  ود  زا  ملع  عوضوم  هک  تسا  نیا  فارگاراـپ  نیا  رد  انیـس  نبا  روظنم  (- 205)

. تسا ضارعا  زا  یکی 
يارب لومحم  نآ  سنج  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یتاذ  یـضرع  عوـضوم  نیا  يارب  یلوـمحم  و  دـشاب ، رهوـج  کـی  ملع  عوـضوم  رگا  ( 1)

. تسا یتاذ  ضرع  عوضوم  سنج 
سنج يارب  نآ  سنج  هک  درادن  ترورـض  تسا  یتاذ  ضرع  عوضوم  نیا  يارب  هک  یلومحم  دشاب ، ضرع  کی  ملع  عوضوم  رگا  اّما  ( 2)

. دشاب یتاذ  ضرع  عوضوم 
: تسا ریز  لکش  هب  طوبرم  هرقف  نیا  رد  انیس  نبا  ریخا  لاثم  (- 206)

: ینعی تسا ،» طخ  ود  رابتعا  ینعم و  رظن  زا  اّما  تسا  طخ  کی  دنچره  طخ  نیا  : » تشون انیس  نبا  هکنیا 
هیواز ود  رگید  راـبتعا  هب  ( 2  ) دنکیم و دـیلوت  دـنايواسم  هک  ار  ,? h?, e لدابتم يهیواز  ود  راـبتعا  کـی  هب  ( 1 : ) دراد رابتعا  ود  طـخ 
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. دروآیم دوجو  هب  دنايواسم  هک  ار  ? f?, e لباقتم
. دنوشیم هدیمان  یلخاد  يایاوز  رگید  يهیواز  راهچ  یجراخ و  ? h a?, d?, e يایاوز قوف  لکش  رد 

ظاحل سنج  عون  يارب  لصف  سنج  یتقو  هک  تسا  نیا  دوشن ،» ظاحل  سنج  یتقو  لصف  سنج  : » زا روظنم  (- 207)
544 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: دیریگب رظن  رد  ار  سایق  نیا  الثم ، ینعی ، (- 208 . ) تسا یلّوا  عون  هب  تبسن  دوشن ،
. تسا مسج  ناسنا  نیاربانب ، تسا - مسج  ناویح  تسا / ناویح  ناسنا 

، تسا طسوا  دح  هک  تیناویح ،»  » دنچره تسین ؛ یلّوا » ، » تسا رغـصا  دـح  هک  ناسنا ،  » رب تسا ، ربکا  دـح  هک  ّتیمـسج ،»  » ناهرب نیا  رد 
: ینعی  ) طـسوا دـح  ناـهرب  نیا  رد  دوشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه  و  تسا . یلّوا  ناویح »  » يارب ّتیمـسج »  » و تسا ، یلّوا  ناـسنا »  » يارب

. تسا ّمعا  ناسنا ) ینعی :  ) رغصا دح  زا  ناویح )
رب ربکا  دح  تابثا  رد  دشاب ، هتـشاد  ار  ّتیـصوصخ  نیا  هک  یناهرب  ره  و  دش ، حرطم  لاثم  ناونع  هب  لبق  تشاددای  رد  هک  یناهرب  (- 209)

تابثا يارب  الثم  تسا . يوناث  ناـهرب  کـی  رغـصا  دـح  دارفا  کـتکت  هب  ربکا  دـح  تاـبثا  رد  اـّما  تسا ، یلّوا  ناـهرب  کـی  رغـصا ، دـح 
ددصرد هک  يدـیدج  ناهرب  رد  روکذـم  ناهرب  يهجیتن  تسا  مزال  تسا ، ناسنا ) ینعی :  ) رغـصا دـح  زا  يدرف  هک  دـیز ، يارب  ّتیمـسج » »

: دوش ظاحل  يربک  يهمدقم  ناونع  هب  تسا  دیز  تیمسج  تابثا 
. تسا مسج  دیز  نیاربانب ، تسا - مسج  ناسنا  تسا / ناسنا  دیز 

ناهرب کی  ناسنا ) ینعی :  ) رغـصا دح  دارفا  رب  ّتیمـسج ) ینعی :  ) ربکا دـح  تابثا  يارب  تشاددای 208  رد  روکذـم  ناهرب  رطاـخ  نیمه  هب 
. تسا يوناث 

زاب دوش ، برـض  جوز  ددع  رد  يددع  ره  هکلب  دیآیمن ، تسد  هب  جوز  درف و  ددع  ود  برـض  لصاح  زا  هشیمه  جوز  ددع  اریز  (- 210)
. تسا ّمعا  جوز » ددع  رد  درف  ددع  برض  لصاح   » موهفم زا  جوز » ددع   » موهفم نیاربانب ، دیآیم ؛ تسد  هب  جوز  ددع 

. ددع هب  تبسن  ّتیجوز  دننام  (- 211)
. تاواسم ریغ  تاواسم و  دننام : دنشاب ، هتشاد  لباقت  مه  هب  تبسن  ضرع  ود  هک  تسا  نیا  دشاب » لباقتم   » زا روظنم  (- 212)

نیا و  دناوخب ؛ یفـسلف  یناث  لوقعم  ار  اهنآ  هکنیا  نودب  دربیم ، مان  تدحو »  » و دوجو »  » دننام یمیهافم  زا  اجنیا  رد  انیـس  نبا  (- 213)
- تسا هتـشادن  دوجو  یفـسلف » یناـث  لوقعم   » حالطـصا زونه  يو  ناـمز  رد  هک  دوشیم  مولعم  تسا . یخیراـت  يهتکن  کـی  رگناـشن  رما 

رّکفتم نیا  تاملک  رهاظ  زا  هک  روطنامه  نیا ، رب  هوالع  دنکیم . دییأت  ار  یخیرات  يهتکن  نیا  زین  ءافش  تایهلا  رد  انیس  نبا  ثحب  يهوحن 
. تسا قیمع  هجوت  نایاش  ياهتکن  نیا  دنادیم و  یکیکشت  ار  میهافم  نیا  يو  دیآیمرب ، نأشلا  میظع  فوسلیف  و 

رد ندوب  یلّوا  تبسن  اّما  تسا ؛ هطـساو  نودب  لمح  ینعی  تسا ، یلّوا  لمح  ود ، ره  عون ، رب  لصف  لمح  و  سنج ، رب  لصف  لمح  (- 214)
. دباییم ماوق  لّصحت و  عون  عون ، رب  لصف  لمح  اب  دوشیم ؛ میسقت  سنج  سنج ، رب  لصف  لمح  اب  دنکیم . قرف  لمح  ود  نیا 

يهدـیقع کی  ساـسا  رب  دوب » دـهاوخن  درف  اـی  جوز  دـشابن  یمولعم  عون  هک  یناـمز  اـت  ددـع  هکلب ، : » دـسیونیم انیـس  نبا  هکنیا  (- 215)
اب یعیبط  دادعا  يهعومجم  اهنآ  يهدیقع  هب  هتبلا  دناهتسنادیم . ددع  زا  یعون  ار  یعیبط  ددع  ره  نآ  قبط  هک  تسا  ناملسم  نانادیضایر 
زا يریثـک  يهدـع  هکلب  تـسا ، یعیبـط  دادـعا  وزج  « 1  » اـهنتهن هزورما  تسین ! ددـع  اـهنآ  يهدـیقع  هـب  « 1  » دوـشیم و عورـش  « 2  » ددع

« رفص  » نانادیضایر
545 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

، تسا یلّوا »  » میـسقت اجره  درادـن  ترورـض  هک : تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  لـصاح  (- 216 . ) دـننکیم بوسحم  یعیبط  ددـع  کی  زین  ار 
« درف  » و جوز »  » لمح اّما  تسا ؛ یلّوا  میسقت  کی  درف ، ددع  هب  جوز و  ددع  هب  ددع  میسقت  الثم ، دشاب . یلّوا  مّسقم »  » هب تبسن  مه  لومحم 
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. دوش لمح  لباق  نآ  رب  درف »  » ای جوز »  » ات 4 و ..  ، 3 ، 2 دننام : دوش  یصاخ  عون  دیاب  ادتبا  ددع  اریز  تسین . یلّوا  ددع »  » رب
ار ، ...( 5 ، 4 ، 3 ، 2 دـننام :  ) نآ عاونا  ددـع و  اـم  اریز  دنتـسین ؛ ددـع »  » صاـخ لـصف  ّتیدرف »  » و ّتیجوز »  » هک تسا  نیا  روظنم  (- 217)

رگا هکیلاـح  رد  میـسانشن . ار  ّتیدرف  ّتیجوز و  نآ ، عاوـنا  ددـع و  هب  تبـسن  دوـخ  تخانـش  نیا  مـغریلع  دراد  ناـکما  و  میـسانشیم ،
. میتخانشیم ار  ّتیدرف  ّتیجوز و  نآ ، عاونا  ددع و  نتخانش  هارمه  هب  هلصافالب  دمآیم  مزال  دندوب ، ددع  صاخ  لصف  ّتیدرف  ّتیجوز و 

دسانشب ار  ناسنا »  » یسک درادن  ناکما  الثم ، و ، تسا ؛ لصف  نتخانش  مزلتسم  کیسالک ، قطنم  نانادقطنم  يهدیقع  هب  عون ، نتخانـش  اریز 
! دسانشن تسا ، نآ  لصف  هک  ار ، قطان »  » اّما

. ددع صاخ  لصف  هن  دنتسه و  ددع  عون  هن  ّتیدرف  ّتیجوز و  سپ  (- 218)
هراومه هک  یموهفم  ره  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  ینعم  و  تسا . یجوغاسیا  باب  یتاذ  هلمج ، نیا  رد  تایتاذ »  » زا انیـس  نبا  روظنم  (- 219)

« ّتیجوز  » موهفم الثم  تسا . صاخ  عوضوم  نآ  یجوغاسیا ) باب   ) یتاذ موهفم ، نآ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دشاب  یصاخ  عوضوم  مزالم 
اّما تسا ، ناسنا  مزالم  هراومه  هوقلاب » نتفر  هار   » موهفم الثم ، اـی ، تسین ؛ « 2  » ددع یتاذ  موهفم ، نیا  اّما  تسا ، ریذـپانیئادج  « 2  » ددع زا 

. تسین یتاذ  لومحم  کی  یلصا  فصو  عوضوم  زا  كاکفنا  مدع  نیاربانب ، تسین . یتاذ  ناسنا  يارب 
عوجر 1980 ؛ تیوک ، توریب - يودب ، نمحرلا  دـبع  قیقحت : وطـسرا ، ناهرب »  » ای رخاوالا ،» اقیطولونا   » لوا يهلاقم  زا  لصف 5  هب  (- 220)

«. ناهربلا ۀیلک  یف  طالغالا  : » تسا هداد  ناونع  نینچ  وطسرا  ناهرب »  » زا لصف  نیا  هب  يودب  نمحرلا  دبع  دینک .
نانچنآ ار  یـصخش  درف  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدرک  هدافتـسا  مهوت »  » حالطـصا زا  اـجنیا  رد  انیـس  نبا  هکنیا  (- 221)

. دشاب نیریثک  رب  قدص  لباق  هک  درک  رّوصت 
ابا تکرـش  زا  هک  تسا  یلقع  یّلک  اریز  تسا ؛ یلقع  یّلک  هکلب  تسین ، یعیبط  یّلک  اـجنیا ، رد  یّلک ، تیعیبـط  زا  دوصقم  ینعی  (- 222)

. دراد ابا  تکرش  زا  تسا ، یصخش  درف  رد  هک  یتعیبط  اّما  درادن ،
و تسا ، قداص  درف  کی  رب  مکح  کـی  یهاـگ  ( 1 : ) تسا هتخادرپ  اهنآ  ّلح  هب  هدرک و  حرطم  ار  ههبـش  ود  انیـس  نبا  اجنیا  اـت  (- 223)

یمکح نیاربانب  دراد  قادصم  کی  طقف  لعفلاب  نوچ  مکح  نیا  هک  دنکیم  نامگ  صخـش  و  تسا ، هتفر  دحاو  درف  يور  رب  مکح  الـصا 
، دراد درف  کی  طقف  نامز  ره  رد  سونقق  الثم  نوچ ، و  دیازیم !» شتآ  زا  هک  تسا  ياهدـنرپ  سونقق   » مییوگب هکنیا  دـننام  یئزج . تسا 

تکرـش زا  تسا و  قداص  نیریثک  رب  سونقق »  » موهفم اریز  تسین ، نینچ  هکیلاـح  رد  یئزج . تسا  یمکح  روبزم  مکح  هک  مینک  ناـمگ 
؛ تسا یّلک  یمکح  يو ، مکح  هک  دنکیم  نامگ  طلغ ، هب  اجنیا ، زا  دنکیم و  مکح  داحآ  کتکت  رب  صخـش  یهاگ  ( 2  ) و درادن . ابا 

یّلک مکح  نیا  تـسا ، هـجرد  هیوازلا 180  مئاـق  ثلثم  ره  یلخاد  ياـیاوز  عوـمجم  میتـفگ  رگا  ـالثم ، تسین . یّلک  عـقاو  رد  هکیلاـح  رد 
يهرابرد روبزم  مکح  هکنآ  لاح  و  دـشاب ؛ زین  یلّوا »  » مکح نآ  هک  تسا  نیا  ناـهرب »  » باـتک رد  مکح  ندوب  یّلک »  » طرـش اریز  تسین !

، نآ هب  تبسن  و  هیوازلا ، مئاق  ثلثم 
546 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا قداص  هیواّزلا » مئاق  ّثلثم   » رب ضرعلاب ، ایناث و  و  ثلثم ،» قلطم   » رب تاّذلاب  الّوا و  روبزم  مکح  اریز  تسین . یلّوا » »
الّوا و ( 2  ) درادن و ابا  تکرش  زا  هک  دشاب  هتفر  یموهفم  يور  رب  ( 1  ) هک تسا  نیا  ناهرب »  » باتک رد  مکح  کی  ندوب  یّلک »  » طرش سپ 
وذ ای  تاّذـلاب  ّمک  هک  هریغ  لاوقا و  اههمغن و  اهنامز و  دروم  رد  لیدـبت  نیا  : » تشون هکنیا  (- 224 . ) دشاب قداص  موهفم  نآ  رب  تاّذلاب 

هلمج نیا  رد  انیس  نبا  نیاربانب  تاّذلاب . ّمک  وذ  لاوقا  اههمغن و  تسا و  تاّذلاب  ّمک  نامز  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ،» نینچ  دنتـسه  ّمک 
. دنراد دادتما  اریز  دنتسه ، ّمک  ياراد  زین  لاوقا  میدق ، نانادقطنم  يهدیقع  هب  درک . دیدرت  ّمک ) ياراد   ) ّمک وذ  تاّذلاب و  ّمک  نیب 

يهوق طسوت  لایخ و  يهوق  اب  لکش ، قلطم  موهفم  دننام  یّلک ، میهافم  زا  یخرب  و  ناهذا ، زا  یخرب  هک  تسا  نیا  انیس  نبا  روظنم  (- 225)
. دننکیم كرد  ار  یّلک  میهافم  لایخ 
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. دینک عوجر  يهرامش 223  تشاددای  هب  دشاب . زین  یلّوا »  » هک يا  یّلک » ، » ینعی باتک » نیا  قیرط  هب  یلک   » زا روظنم  (- 226)
اساسا نینچ  رگا  : » تشون انیـس  نبا  نیاربانب  میمهفب ؛ ار  ثلثم  ینعم  هک  درادن  ناکما  میـشاب  هتـشادن  ار  لکـش »  » ینعم الثم ، رگا ، (- 227)

.« دشاب هتشاد  ناکما 
نامه ابیرقت  تسا ؛ هدرب  راک  هب  موهفم  کی  يهرابرد  مکح  ندوب » یلّوا   » ندروآ تسد  هب  يارب  اجنیا  رد  انیـس  نبا  هک  ياهویـش  (- 228)
لئاسم ّلح  يارب  یـسیلگنا  فوسلیف  لیم John Stuart Mill ( (1806- 1873 م ،) تراوتـسا  ناج  طسوت  اهدعب ، هک ، تسا  ياهویش 

کی یلـصا  تلع  نتفای  يارب  نامزمه  ياهروضح  زا  نامزمه و  ياهفذح  زا  هویـش  نیا  رد  دـش . داهنـشیپ  یبرجت  مولع  یتخانـش  شور 
: هب دینک  عوجر  صوصخ ، نیا  رد  لیم ، يداهنشیپ  شور  زا  نشور  یثحب  يارب  . ) دوشیم هدافتسا  یبرجت  يهدیدپ 

: زین لصف 3 . مکی ، شخب  ، 1370 نارهت ، شورـس ، یهاشمرخ ، نیدـلا  ءاهب  يهمجرت  لسار ، ات  ماتنب  زا  دلج 8 ، هفسلف ، خیرات  نوتـسلپاک ،
يهحفص 197 و نارهت 1362 ، لوا ، پاچ  یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  ایاپ ، یلع  يهمجرت  ملع ، يهفـسلف  هب  یخیرات  يدـمآرد  يزال ، ناـج 

.( دعب
يهراـبرد تسا . مّود ) يهلاـقم   ) هلاـقم نیمه  مّود  لوا و  لوصف  رد  هدـش  حرط  ثحاـبم  مّمتم  لـصف  نیا  رد  هدـش  حرط  ثحاـبم  (- 229)

. تسا هدش  حرط  یثحابم  زین  لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  نیا ، زا  شیپ  ناهرب ،»  » باتک رد  نآ  موهفم  و  يرورض » »
ندوب يرورـض  رب  هوالع  دـیاب  تامدـقم  نیا  تسین . ناهرب  تامدـقم  طرـش  اهنت  نیا  اّما  دنـشاب ؛ يرورـض  دـیاب  ناهرب  تامدـقم  (- 230)

کی رد  هک  یناهرب  يهمدقم  لومحم  هک  تسا  نیا  ناهرب  تامدـقم  ندوب » بسانم   » زا روظنم  هک  تسا  هجوت  نایاش  دنـشاب . زین  بسانم » »
اّما دشاب ، يرورـض  ناهرب  کی  رد  همدقم  کی  هک  دراد  ناکما  نیاربانب ، دشاب . ملع  نآ  عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  دیاب  دوشیم  هماقا  ملع 
نبا تهج  نیمه  هب  دوشیم . هماقا  ملع  نآ  رد  ناـهرب  نیا  هک  دـشابن  یملع  عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  نآ  لومحم  ینعی : دـشابن ؛ بساـنم 

«. تسا هجو  ود  رب  يرورض  روما  : » هک تشون  انیس 
عوضوم اـی  عوضوم ) یتاذ  ضراوع  عوـضوم - ّدـح  رد  لـخاد  روـما  ینعی :  ) روـما نآ  هک  تسا  نیا  قـالطا » وـحن   » هب زا  روـظنم  (- 231)

، هکلب ییاهنت  هب  هن  روما ، نآ  هک  تسا  نیا  هلباقم » وحن  هب   » زا روظنم  و  دنشاب ؛ يواسم 
547 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

« هّوق  » اّما تسا ؛ يواسم  تسا - هفـسلف  عوضوم  هک  دوجو -»  » اب ییاهنت  هب  تدحو » ، » الثم دنـشاب . يواسم  عوضوم  اب  دوخ  لباقم  هارمه  هب 
: ینعی دوخ ، لباقم  هارمه  هب  هکلب  تسین ، يواسم  دوجو »  » اب ییاهنت  هب 

ریغ ای  يرورض  زا  روظنم  (- 232 . ) تسا لعفلاب »  » ای تسا ، هوقلاب »  » ای دوجو  ره  اّما ، تسا ؛ دـحاو  دوجو  ره  تسا . يواسم  نآ  اب  لـعف ،» »
. تسا ناهرب ) يهجیتن  رغصالل -( » ربکالا  توبث   » ندوب يرورض  ریغ  ای  يرورض  اجنیا ، رد  ربکا »  » ندوب يرورض 

: تسا نینچ  فارگاراپ  نیا  بلاطم  لصاح  (- 233)
رد  ) رغصا دح  يارب  مه  ربکا  دح  ای  ( 1 : ) دراد ناکما  تروص  ود  دشابن ، يرورض  يرغص ) يهمدقم  رد   ) رغـصا دح  يارب  طسوا  دح  رگا 
رد  ) رغـصا دح  يارب  ربکا  دـح  ای  ( 2  ) دـنکیمن و دـیلوت  ینیقی  يهجیتن  ناهرب  نیا  تروص  نیا  رد  هک  تسین ، يرورـض  ناـهرب ) يهجیتن 
رد رغـصا  دـح  رب  ربکا  دـح  لـمح  ترورـض  ینعی :  ) ترورـض نیا  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب  نینچ  رگا  تسا ؛ يرورـض  ناـهرب ) يهجیتـن 

هدـش یـشان  ناهرب  نیا  دوخ  زا  رگا  اریز  تسا ؛ هدـش  یـشان  رگید  ناهرب  کی  زا  هکلب  تسین  ناـهرب  نیا  سفن  زا  یـشان  ناـهرب ) يهجیتن 
لمح هک  تسا  نیا  ضرف  هک  میتفگ  اریز  دور - نیب  زا  يرغـص  يهمدقم  رد  رغـصا  دح  رب  طسوا  دح  توبث  هب  ام  ملع  هاگره  دـیاب  دـشاب ،
هکنآ لاح  و  دورب ، نیب  زا  تسا  ناهرب  يهجیتن  هک  زین  رغصا  دح  رب  ربکا  دح  توبث  هب  ام  ملع  تسین - يرورـض  رغـصا  دح  رب  طسوا  دح 

. تسا يرورض  رغصا  دح  رب  ربکا  دح  لمح  هک  میدرک  ضرف  اریز  دوریمن  نیب  زا  ملع  نیا 
هعجارم يهرامـش 61  تشاددای  هب  طوبرم  نتم  هب  نینچمه  دـینک . هسیاـقم  يهرامـش 61  تشاددای  ياوتحم  اـب  ار  تشادداـی  نیا  ياوتحم 
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نیا ناوتیم  دـشاب ،» ینیقی  نآ  يهجیتـن  هک  تسا  یـسایق  ناـهرب  : » هک دوـش  هتفگ  ناـهرب  فـیرعت  رد  رگا  هک  مینکیم  يروآداـی  دـینک .
. ثحب دروم  ناهرب  زا  هن  دشاب  رگید  ناهرب  کی  زا  یشان  اسبهچ  ینیقی  يهجیتن  نیا  هک  درک  ار  لاکشا 

رد اریز  تسا ؛ یتاذ  ضرع  ناسنا »  » يارب مه  و  ناویح »  » يارب مه  نتفر ) هار  ینعی : « ) یـشم ، » ناـهرب باـب  رد  یتاذ  فیرعت  رباـنب  (- 234)
يارب یـشم »  » نیارباـنب دوشیم  ذـخا  نآ  فیرعت  رد  ناویح »  » نوچ و  هدـنور ،» هار  ناویح  ینعی  یـشام  : » دوـشیم هتفگ  یـشام »  » فـیرعت
سنج اریز  تسا ؛ یتاذ  ضرع  مه  ناسنا  يارب  یـشم »  » سپ تسا ، سنج  ناـسنا  يارب  ناویح  هک  اـجنآ  زا  اـّما  تسا ؛ یتاذ  ضرع  ناویح 

. دوشیم ذخا  یشام »  » فیرعت رد  ناویح ) ینعی :  ) ناسنا
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  مّود ) يهلاقم  ینعی :  ) هلاقم نیمه  زا  مّود  لصف  رد  لیصفت  هب  بلاطم  نیا 

. تسا هیرورض  يهیضق  مکح  رد  هیدوجو  يهیضق  رگید ، ترابع  هب  (- 235)
يهرامش تشاددای  رد  بلطم  نیا  ّتیفیک  دشاب . یتاذ  ضرع  ربکا  دح  هب  تبـسن  مه  رفـصا و  دح  هب  تبـسن  مه  طسوا  دح  ینعی  (- 236)

: لاثم تشذگ ؛ نیا ، زا  شیپ  ، 234
. تسا ناویح  ناسنا  ره  نیاربانب ، تسا - ناویح  یشام  ره  تسا / یشام  ناسنا  ره 

تشاددای 234 رد  هک  روطنامه  و  تسا . ربکا  دـح  ناویح  و  رفـصا ؛ دـح  ناسنا  و  طسوا ؛ دـح  هدـنور ) هار  ینعی :  ) یـشام ناهرب ، نیا  رد 
: ینعی  ) رغصا دح  هب  تبسن  مه  یشام ) ینعی :  ) طسوا دح  دش ، هتفگ 
. تسا یتاذ  ضرع  ناویح ) ینعی :  ) ربکا ّدح  هب  تبسن  مه  و  ناسنا )

: دیریگب رظن  رد  ار  سایق  نیا  (- 237)
548 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا ناویح  ناسنا  ره  سپ  تسا - ناویح  دور  هار  تسا  حیحص  نکمم و  هچنآره  دوریم / هار  هک  تسا  حیحص  نکمم و  ناسنا  ره 
اریز تسا . يرورض  سایق  کی  هوقلاب  لاحنیا  اب  تسا ؛ هیدوجو  يایاضق  نآ  يایاضق  اریز  تسین ، يرورض  سایق  کی  لعفلاب  سایق ، نیا 

هب فارگاراپ  نیا  رد  (- 238 (. ) دـینک هعجارم  نآ  هب  طوبرم  نتم  تشاددای 235 و  هب   ) تسا يرورض  يهیضق  مکح  رد  هیدوجو  يهیـضق 
نآ زا  يرورـض ، ریغ  بذاک و  تامّدـقم  زا  درادـن  ناکما  تسا  هدـش  هتفگ  سایق »  » باتک رد  هک  روطنامه  هک  تسا  هتخادرپ  بلطم  نیا 
نآ ترورض  قدص و  دوش ، دیلوت  ياهجیتن  نینچ  رگا  دوش - دیلوت  يرورـض  قداص و  يهجیتن  دنتـسه ، يرورـض  ریغ  بذاک و  هک  تهج 

هرامـش 233 تشاددای  نیا ، زا  شیپ  هب  . ) تسا هدـش  لـصاح  رگید  ساـیق  کـی  زا  اـمتح  تسا و  هدـشن  لـصاح  ثحب  دروم  تامدـقم  زا 
(. دینک هعجارم 

تیمکاح نایرج و  یقطنم  ياهلالدتسا  مامت  رد  ءانثتسا  نودب  هک  دنکیم  حرطم  ار  یلـصا  فارگاراپ  نیا  رد  کنیا ، انیـس ، نبا  (- 239)
روتـسد نیرتیلـصا  نیا  دوشیمن ». دیلوت  يرورـض  ریغ  بذاک و  جیاتن  زگره  يرورـض ، قداص و  تامّدـقم  زا  : » هک تسا  نیا  نآ  دراد و 

( نومل یج . يا . تسا .  ) unsoundness argument تسردان ) ياهناهرب  زا   ) soundness تسرد ) ياهناهرب  نتخانشزاب 
نیب یلـصا  طابترا  : » دسیونیم  ) Beginning Logic قطنم ) زاغآ  هب  موسوم  شیوخ  دـنمدوس  رایـسب  باتک  رد   ) E. J. Lemmon

ماـمت رگا  تسا : نینچ  رگید  يوـس  زا  اـهنآ  يهدنهدلیکـشت  ياـیاضق  بذـک  قدـص و  وـس و  کـی  زا  تسرداـن  تسرد و  ياـهناهرب 
تسا نیا  تسرد  لالدتـسا  يرورـض  طرـش  تسین . تسرد  ناهرب  نآ  دشاب ، بذاک  ناهرب  يهجیتن  دنـشاب و  قداص  ناهرب  کی  تامدقم 

.« دننک دیلوت  قداص  يهجیتن  هراومه  قداص  تامدقم  هک 
 , P .2 .[ ]E .J .Lemmon ,Beginning Logic ,Hackctt Publishing Company ,U .S .A ,8891

باـب یتاذ  ( 2  ) ناـهرب و باـب  یتاذ  ( 1 : ) تـسا یتاذ  عوـن  ود  روـظنم  دنـشاب ،» زین  یتاذ  هـجو ، ود  زا  یکی  هـب  : » تشوـن هـکنیا  (- 240)
. دینک هعجارم  نآ  هب  طوبرم  نتم  تشاددای 230 و  هب  هبیرغ » تایرورض   » يارب (- 241 . ) یجوغاسیا
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. دینک هعجارم  مّود  يهلاقم  زا  لصف 8  نیا ، زا  سپ  هب  (- 242)
. تسا هّیقیدصت  يدابم  روظنم  (- 243)

يدابم لاحرههب ، دـنوشیم . تابثا  رگید  ملع  رد  اـی  ( 2  ) دـنایهیدب و ای  ( 1  ) ملع کی  يهّیقیدـصت  يدابم  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب  (- 244)
(1 : ) دناهتـسد ود  دوخ  دنوشیم  تابثا  رگید  ملع  رد  هک  يدابم  زا  هتـسد  نآ  اّما  دنوشیمن . تابثا  ملع  نآ  دوخ  رد  ملع  کی  يهّیقیدصت 

لثم دنوشیم ، تابثا  هعیبطلا ) دعب  ام   ) یلوا يهفـسلف  رد  هک  یعیبط  ملع  يدابم  زا  یخرب  دننام  دنوشیم ، تابثا  ملع  نآ  زا  رترب  ملع  رد  ای 
و ماع . ّتیلع  لصا 

هب یلوا  يهفـسلف  رد  دـنوشیم و  تاـبثا  یعیبط  ملع  رد  هک  یتامّدـقم  زا  یخرب  دـننام  دـنوشیم ، تاـبثا  ملع  نآ  زا  رتورف  ملع  رد  اـی  ( 2)
. تسا ردان  رایسب  قش  نیا  انیس  نبا  يهدیقع  هب  دنوریم ؛ راک  هب  عوضوم  لصا  ناونع 

ياهثحب فارگاراپ 264  زا  و  دوشیم ، مامت  اـجنیا  رد  يداـبم »  » يهراـبرد ثحب  (- 245  ) 549 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
. دوشیم زاغآ  عوضوم »  » هب طوبرم 

زاب دوخ ، يهبون  هب  زین ، هلئـسم  ره  و  دراد ؛ یلئاسم  ملع  ره  نینچمه  و  دراد ؛ ّصاخ  یعوضوم  ناـنادقطنم ، يهدـیقع  هب  ملع ، ره  (- 246)
. تسا ملع  عوضوم  سنج  مکح  رد  ملع  عوضوم  و  تسا ؛ ملع  عوضوم  عاونا  زا  هلئسم  عوضوم  دراد . یعوضوم 

: ینعی هلئسم ، نیا  عوضوم  لاحنیا  اب  تسا ؛ یعیبط  ملع  لئاسم  زا  تسا »؟ میسقت  لباق  تیاهنیب  روطهب  مسج  ایآ  : » هک هلئسم  نیا  (- 247)
. تسا یعیبط  ملع  عوضوم  نیع  مسج ،

یعیبط مولع  لئاسم  زا  دوشیم »؟ عفد  الاب  فرط  هب  رساق ، راشف  طسوت  ای  عبطلاب ، بآ  ریز  رد  سوبحم  ياوه  ایآ  : » هک هلئـسم  نیا  (- 248)
: ینعی یعیبط ، ملع  عوضوم  عاونا  زا  یعون  اوه ، ینعی : هلئسم ، نیا  عوضوم  اّما  تسا ؛

. تسا مسج ،
عوضوم عاونا  زا  یعون  هلئـسم  عوضوم  نآ  رد  هک  يهرامش 248 -)  ) لبق تشاددای  دراوم  زا  يدروم  ار  لاثم  نیا  انیـس  نبا  ارهاظ  (- 249)

. دشن مولعم  نم  يارب  نآ  قیبطت  یگنوگچ  اّما  دنادیم ؛ تسا - ملع 
. تسا مسج ، ینعی : ملع ، عوضوم  یتاذ  ضارعا  زا  تکرح ، ینعی : هلئسم ، عوضوم  لاثم  نیا  رد  (- 250)

هدروآ ار  ریز  لاـثم  تسا ، ملع  عوضوم  عاوـنا  زا  یعوـن  یتاذ  ضرع  هلئـسم ، عوـضوم  یهاـگ  هکنیا  نداد  ناـشن  يارب  انیـس  نبا  (- 251)
و تسا ؛ دیشروخ  یتاذ  ضارعا  زا  دیـشروخ  رون  میدق  نارکفتم  يهدیقع  هب  اریز  دوشیم .»؟ ندش  مرگ  بجوم  دیـشروخ  رون  ایآ  : » تسا

دیـشروخ تسا ، یعیبط  ملع  عوضوم  مسج  اریز  تسا ؛ تسرد  روکذـم  لاثم  اـنبم  نیا  رب  سپ  تسا . مسج  عاونا  زا  یعون  دوخ ، دیـشروخ 
یتاذ ضارعا  زا  دیشروخ ، رون  ینعی : هلاسم ، نیا  عوضوم  سپ  تسا ؛ دیشروخ  یتاذ  ضارعا  زا  یکی  دیـشروخ  رون  تسا ، مسج  زا  یعون 

. تسا مسج ، ینعی : ملع ، عوضوم  دیشروخ ، ینعی : عاونا ، زا  یعون 
زا هلاسم  عوضوم  یهاگ  ( 2  ) تسا و ملع  عوضوم  نیع  هلئـسم  عوضوم  یهاگ  ( 1  ) هک تسا  نیا  عوضوم » عون  ود  ره   » زا روـظنم  (- 252)

.(. دینک هعجارم  نیا ، زا  لبق  يهرامش 250 ، يهرامش 247 و  ياهتشاددای  هب  ( ؛ تسا ملع  عوضوم  یتاذ  ضارعا 
. بیرغ ضارعا  دننام  (- 253)

. دشاب رفصا  لصف  ای  سنج  ربکا  هک  تسا  نیا  دشاب  رغصا  مّوقم  ربکا  هکنیا  ینعم  (- 254)
سنج و زا  لومحم ، هک  تسا  زیاـج  تروص  نیا  رد  دـشابن ، موـلعم  هلئـسم  ّتیمل  رگا  هک  تسا  نیا  دودـحم » یهجو   » زا روـظنم  (- 255)

. دوش لیکشت  هلئسم  عوضوم  لصف 
.»؟ تخانش نآ  سنج  نتخانش  نودب  ار  يزیچ  عون  ناوتیم  هنوگچ  : » تسا نینچ  لاکشا  نیا  رگید  ریرقت  (- 256)

تخانش عون  يهرابرد  تسا  زیاج  هک  تسا  نیا  هدش  حرطم  نآ  هب  طوبرم  نتم  لبق و  تشاددای  رد  هک  یلاکشا  هب  انیس  نبا  خساپ  (- 257)
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دیاش اّما  میراد ، نشور  يرّوصت  قوش »  » موهفم زا  ام  الثم ، مینک . ییاسانش  البق  میریگب و  رظن  رد  ار  نآ  سنج  هکنآ  نودب  میشاب ، هتـشاد 
. تسا نآ  سنج  مکح  رد  یناسفن » فیک   » و تسا ؛ یناسفن » فیک   » یعون قوش »  » هک میشاب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  تاقوا  زا  يرایسب  رد 

نآ یتاذ  ضراوع  زا  ثحب  لّفکتم  ملع  نآ  هک  دشاب  هتشاد  یّـصاخ  عوضوم  دیاب  یملع  ره  هتـشذگ ، نارّکفتم  مومع  يهدیقع  هب  (- 258)
زیامت زا  یشان  ای  مه  زا  فلتخم  مولع  زیامت  فالتخا و  انبم  نیا  رب  و  دشاب . عوضوم 

550 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تشاددای هب  اشگهار  یلو  رصتخم  رایسب  یثحب  يارب  . ) دوشیم یشان  صاخ  عوضوم  کی  فلتخم  تارابتعا  زا  ای  تساهنآ و  تاعوضوم 

.( دینک هعجارم  يهرامش 188 ،
هک تسا  هتفریذپ  هتشادرب و  تسد  دوخ  نخس  نیا  زا  هلصافالب  یسک  نینچ  اّما  تشاد ! عوضوم  نودب  یملع  دوشیم  هک  دناهتفگ  یـضعب 

ضبق شورس ، میرکلا  دبع  دروآرد -( . دحاو  ملع  کی  ناونع  تحت  ار  فلتخم  لئاسم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يدحاو  روحم  لقادح  دیاب 
دناوتب هک  يدحاو  روحم  17 و 18 ). صص : 1 و  ص : ، 1370 نارهت : لوا ، پاچ  طارص ، یگنهرف  يهسـسؤم  تعیرـش ، کیروئت  طسب  و 
الوصا رگا  شور - ضرغ و  دیدرت  نودب  دـحاو . شور  هن  تسا و  دـحاو  ضرغ  هن  دروآرد ، دـحاو  ناونع  کی  تحت  ار  ملع  کی  لئاسم 

دننام یسانشتسیز و  یمیـش ، کیزیف ، دننام  یبرجت ، مولع  دوش - هتفریذپ  دحاو  شور  ناونع  هب  یبرجت  مولع  يهزوح  رد  یـصاخ  شور 
هبرجت و هب  لـسوت  اـب  دـحاو ) ضرغ   ) نآ صاوـخ  هداـم و  ملاـع  نتخانـش  رد  تهج  کـی  زا  موـلع  نـیا  زا  مادـکره  تـسا . ناـسکی  نآ ،

کیزیف ياـج  هـب  یمیــش  یــسانشنیمز و  ياـج  هـب  کـیزیف  اـعقاو  ارچ  سپ  دـننکیم ، شـالت  دـحاو ) شور   ) شیاـمزآ يزاـسيروئت و 
عوضوم ای  دنراد ، فلتخم  تاعوضوم  ای  تسا : اهنآ  تاعوضوم  زیمت  دنکیم  زیامتم  مه  زا  ار  فلتخم  مولع  اعقاو  هک  هچنآ  دنیـشنیمن ؟

ییوجون و اّما  تسا ، ییوطسرا  يهفسلف  روخرد  وطـسرا و  ثاریم  دنچره  نخـس  نیا  و  دننکیم ؛ یـسررب  فلتخم  تارابتعا  هب  ار  يدحاو 
ضرغ دیآیم ! هن  تسا و  هدمآ  هن  تسد  هب  ییوطـسرا  وطـسرا و  ءارآ  حیبقت  نتـشاذگ و  رانک  اب  هشیمه  زگره  هفـسلف  ورملق  رد  ییوگون 

ملع هک  تسا  حضاو  اّما  تسا ؛ گرزب  دنوادخ  بان  صلاخ و  یگدنب  دنوشیم  میلعت  یمالـسا » فراعم   » دـحاو ناونع  اب  هک  یمولع  مامت 
رما نیا  هب  ماجنارس  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  مولع  میسقت  يارب  یکالم  ره  تسا . دیدج  مالک  ملع  زا  ریغ  مالک  ملع  و  ریسفت ، ملع  زا  ریغ  هقف ،

میـسقت دوخ  ماـسقا  ماـمت  هب  زگره  مولع  ریخا ، كـالم  نیا  نودـب  تساـهنآ ؛ تاـعوضوم  زیاـمت  هب  مولع  زیاـمت  هک  دـش  دـهاوخ  یهتنم 
. دنوشیمن

کی یتاذ  ضراوع  فشک  ( 1 : ) تسا ریذپلمأت  اراکشآ  دوریم ، نخـس  ملع  نآ  عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  یملع  ره  رد  هک  لوق  نیا  اّما 
لـصف فشک  و  یقطنم - هن  و  یعقاو - دیدحت  هک  روطنامه  تسا ، یعوقو  لاحم  عاونا  زا  دیدرت  نودـب  دـشابن ، یلقع  لاحم  رگا  عوضوم 

ار ملع  عوضوم  يهریاد  ملع ، عوضوم  زا  فیرعت  نیا  هب  دّـهعت  رگید  يوـس  زا  ( 2 ( ؛ تسا یعوقو  لاحم  قیداصم  دراوم و  زا  ءایـشا - ریخا 
. دوشیم عقاو  تلفغ  درزک  عوضوم  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایسب  هک  دنکیم  دودحم  نانچنآ 

ملع کیزیف و  ملع  عوضوم  ـالثم  دـنراد . طاـبترا  نآ  اـب  یـصاخ  راـبتعا  رب  اـنب  یـصاخ  لـئاسم  هک  تسا  يزیچ  ملع  عوضوم  یلک  روطهب 
هجیتن بلاطم  نیا  مامت  زا  و  دننکیم . ثحب  هدام  يوایمیک  صاوخ  زا  یمیـش  یکیزیف و  صاوخ  زا  کیزیف  اّما  تسا ؛ هدام  ود ، ره  یمیش ،

مزال يدادرارق  دادرارق ، نیا  اّما  تسا ؛ يدادرارق  هکلب  تسین  ینیوکت  يرما  صاخ  ملع  کـی  يارب  يزیچ  نداد  رارق  عوضوم  هک  دوشیم 
هارمه هب  ملع  کـی  عوضوم  یهاـگ  هک  تسا  نیا  روظنم  (- 259 .( ) دـینک هعجارم  نآ  هب  طوـبرم  نتم  نیا و  زا  سپ  تشادداـی  هب  ( ؛ تسا

زا هک  دـیآیمرد  یّـصاخ  ملع  عوضوم  ناونع  هب  دـحاو  رما  نیا  هاگنآ  دوشیم و  ظاحل  دـحاو  يرما  ناونع  هب  مهاـب  بیرغ  ضرع  کـی 
. تسا مولع  تاعوضوم  ندوب  يدادرارق  رگناشن  دوخ  نیا  و  دنکیم . ثحب  نآ  یتاذ  ضراوع 

زا یعوضوم  يارب  هک  هچنآ  : » تسا هتشون  يهرامش 204 ، يهقیلعت  طوبرم  نتم  رد  نیا  زا  شیپ  انیس ، نبا  (- 260)
551 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
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نیـشناج اـی  عوـضوم  سنج  يارب  نآ  سنج  تسا  مزـال  تسین ، یتاذ  ضرع  عوـضوم  نـیا  يارب  نآ  سنج  تـسا و  یتاذ  ضرع  رهاوـج ،
مکح رد  هک  تسا  يزیچ  عوضوم » سنج  نیـشناج   » زا روظنم  : » هک میتـشون  نتم  نیا  ریـسفت  رد  اـم  و  دـشاب ». یتاذ  ضرع  عوضوم  سنج 

نیا ریـسفت  نیا  نتـشون  زا  ام  روظنم  دنرادن ». سنج  هیناث  تالوقم  دـننام  میهافم  زا  يرایـسب  اریز  تسین ؛ سنج  لصا  رد  یلو  تسا  سنج 
ات دنراد  سنج  هراومه  نیاربانب  دـنوشیم ، يدـنبهقبط  رـشع  تالوقم  تحت  لوا ) لوقعم   ) يوهام میهافم  نانادقطنم  يهدـیقع  هب  هک  دوب 

تالوقم يدنبهقبط  دنتـسین و  يوهام  میهافم  اهنیا  اریز  دنـشاب  هتـشادن  سنج  تسا  نکمم  يوناث  میهافم  طقف  سانجالا ؛ سنج  هب  دسرب 
هک درکیم ، تلالد  یفـسلف  يهیناث  تالوقعم  رب  اجنآ  رد  انیـس  نبا  نخـس  نیاربانب  دراد . صاصتخا  يوهاـم  میهاـفم  هب  اراکـشآ ، رـشع ،

ار دوخ  نخـس  نآ  اـیوگ  انیـس  نبا  اـجنیا  رد  اـّما  دـشاب . یتاذ  ضرع  میهاـفم ، نیا  سنج  نیـشناج  يارب  میهاـفم  نیا  یتاذ  ضرع  سنج 
، یفـسلف يهیناث  تـالوقعم  ینعی  دـحاو ، دوجوم و  دـننام  یمیهاـفم  دـسیونیم : اریز  تسا ؛ هدومن  لودـع  نآ  زا  اـی  تسا ، هدرک  شومارف 
. تسا راگزاسان  يو  نخـس  نآ  اب  انیـس  نبا  نخـس  نیا  دنتـسین . یتاذ  یتاذ ، ینعم  ود  زا  کـی  چـیه  هب  دوخ ، زا  صخا  میهاـفم  هب  تبـسن 
، یلوا يهفـسلف  ینعی : یلک ، ملع  رد  دـیاب  یبوبر  یهلا و  ثحاـبم  هک  تسا  نیا  فارگاراـپ  نیا  ریخا  شخب  زا  انیـس  نبا  دوـصقم  (- 261)

. دشابن مامت  صوصخ  نیا  رد  انیس  نبا  لالدتسا  هک  دسریم  رظن  هب  دوش . ثحب 
هب دـننکیم .» هماقا  ناهرب  یلاّصتا  یطرـش  يایاضق  اب  مولع  مامت   » ییوگ هک  تسا  لمأت  بّجعت و  ياج  اعقاو  انیـس  نبا  نخـس  نیا  (- 262)

مامت الثم ، دوش ! نیمأت  یلوا  يهفسلف  رد  اهنآ  طرـش  هک  تسا  مامت  ینامز  و  تسا ، یطرـش  همه  یئزج  مولع  ياهلالدتـسا  يو  يهدیقع 
تایهلا رد  الثم ، ایآ ، یلو  ددرگیم ! تابثا  یلوا  يهفـسلف  رد  هریاد  دوخ  دوجو  اـّما  دوشیم و  رداـص  هریاد  دوجو  طرـش  هب  هریاد  ماـکحا 

؟ تسا هدش  تابثا  زگره  یئزج  مولع  ماکحا  تاعوضوم  ریاس  ای  هریاد ، اعقاو  یلوا ، يهفسلف  ياهباتک  رگید  رد  ای  افش ،
كارتشا لئاسم  يدابم و  رد  هک  یملع  ود  دـنکیم : ناـیب  ار  لـئاسم  يداـبم و  رد  ملع  ود  كارتشا  انیـس  نبا  فارگاراـپ ، نیا  رد  (- 263)

ماـع و مه  هب  تبـسن  عوـضوم  رظن  زا  ملع  ود  نیا  اـی  ( 1 : ) دراد تروص  ود  الّوا  دـشاب ، رگید  ملع  يهلئـسم  ملع  کی  أدـبم  ینعی  دـنراد ،
ای 1 ؟ : ) تسا تلاح  ود  لوا  تروص  رد  دنتـسین . قلطم  صاخ  ماـع و  مه  هب  تبـسن  عوضوم  رظن  زا  ملع  ود  نیا  اـی  ( 2  ) دناقلطم و صاخ 

یقیقح وحن  هب  یلعا  ملع  يهلئـسم  تسا و  كارتـشا  هوحن  نیا  یعیبـط  تروص  قـش  نیا  هک  تسا ، لفـسا  ملع  أدـبم  یلعا ، ملع  يهلئـسم 
تسین یقیقح  لئاسم  يدابم و  رد  كارتشا  هوحن  نیا  تسا ، یلعا  ملع  أدبم  لفسا ، ملع  يهلئـسم  ای  ( 2  ) دشاب و لفسا  ملع  أدبم  دناوتیم 
دتفایم قاّفتا  تردـن  قش  نیا  هک  درک  ناشنرطاخ  انیـس  نبا  نیا ، زا  شیپ  تسا . هدرک  رابتعا  ار  نآ  هک  تسا  ربتعم  یـصخش  يارب  طقف  و 

(. نآ هب  طوبرم  نتم  تشاددای 244 و  )- 
دوجو : » لوا تروص  يارب  تسا ، هدروآ  تروص  ود  نیا  يارب  لاثم  ود  ساـبتقالا » ساـسا   » يهحفص 404 رد  یسوط  نیّدلا  ریـصن  هجاوخ 

هدام تابثا  أدـبم  هک  يّزجتی  وزج ال  یفن  : » مّود تروص  يارب  و  یلوا ،». يهفـسلف  زا  ياهلئـسم  و  دوب ؛ تاّیعیبط  أدـبم  هک  تروص ، هداـم و 
(. تسا نم  زا  طخلا  مسر  رییغت  هدش ، دای  يهرقف  ود  رد  «. ) تایعیبط زا  تسا  هلئسم  و  یلوا ، يهفسلف  رد  تسا 

رد هک  دـنناوتیم  یتروص  رد  طـقف  ملع  ود  دنتـسین ، قلطم  ّصاـخ  ّماـع و  عوضوم  رظن  زا  مه  هب  تبـسن  ملع  ود  هک  مّود ، تروـص  رد  اـّما 
عوضوم سنج  رد  ای  عوضوم  رد  هک  دنشاب  هتشاد  كارتشا  يدابم  لئاسم و 

552 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا نشور  نتم ، رد  تروص ، نیا  لاثم  دنشاب . هتشاد  كارتشا 

رد انیـس  نبا  مالک  لصاح  (- 264 . ) تسا هدرک  حرطم  تروص  هس  طقف  يدابم  لـئاسم و  رد  كارتشا  يارب  انیـس  نبا  اـجنیا  رد  نیارباـنب 
زا یـشان  ارثکا  زین  لئاسم  يدابم و  رد  اهنآ  كارتشا  تسا ، تاعوضوم  هب  مولع  زیامت  هک  روطنامه  هک  تسا  نیا  لـصف  نیا  ریخا  شخب 

. تسا عوضوم  رد  اهنآ  كارتشا 
(2  ) و تسا ، هدـش  ثحب  لصف  لوا  رد  هک  ناهرب ، لـقن  يهلئـسم  ( 1 : ) تسا هتفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  بلطم  هس  لـصف  نیا  رد  (- 265)
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زا لصف 8  يازا  هب  هک  ناهرب  جـیاتن  تابث  تیلک و  يهلئـسم  ( 3  ) و تسا ، هدـش  ثحب  لصف  رخآ  رد  هک  ناهرب  تامّدـقم  ّتیلک  يهلئـسم 
. تسا هدش  حرطم  وطسرا  رخاوالا  اقیطولونا  لوا  يهلاقم 

ناوتیمن ار  یئزج »  » هک دنکیم  عورـش  ار  ثحب  نیا  اجنیا  زا  لصف 8 . لوا  يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطـسرا ، هب : دینک  عوجر  (- 266)
. درک تابثا  ناهرب  اب 

هداد تبسن  تاّذلاب  یّلک ، میهافم  هب  اّما  دوشیم ؛ هداد  تبـسن  ضرعلاب  یئزج ، ریذپداسف و  ءایـشا  رب  ام  ملع  انیـس  نبا  يهدیقع  هب  (- 267)
ندوب قطان  هب  لصا  رد  دراد و  ّقلعت  ناسنا  یّلک  موهفم  هب  لـصا  رد  اـم  ملع  عقاو  رد  تسا ،» قطاـن  دـیز  : » مییوگیم یتقو  ـالثم ، دوشیم .

. دوشیم هداد  تبسن  تسا ، ریذپداسف  یئزج و  هک  دیز ، هب  ضرعلاب  تروص  هب  ملع ، نیا  میراد و  ملع  ناسنا 
لصف 8. لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، هب : دینک  عوجر  (- 268)

. دشابن یمئاد  یّلک و  نآ  تامدقم  هک  تسا  یسایق  نآ  تقّوم » سایق   » زا انیس  نبا  روظنم  (- 269)
. تسا هداد  رارق  یگدیسر  دروم  ناهرب »  » باتک مراهچ  يهلاقم  زا  مراهچ  لصف  رد  نیا ، زا  سپ  ار ، بلطم  نیا  انیس  نبا  (- 270)

روـما هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  لـبق  نوـچ  و  درادـن ؛» ّدـح  درادـن ، ناـهرب  هچنآ  : » هک تسا  هدـش  لالدتـسا  بلطم  نیا  رب  اـجنیا  رد  (- 271)
. تشاد دنهاوخن  مه  ّدح  روما  نیا  سپ  دنرادن ؛ ناهرب  دناریذپداسف ، هک  یئزج ، یصخش و 

هب يرگید  لالدتـسا  فارگاراپ  نیا  يهیقب  دـینک . هعجارم  ناهرب »  » باتک مراهچ  يهلاقم  زا  مراـهچ  لـصف  هب  لالدتـسا  نیا  لیـصفت  يارب 
. تسا بلطم  نیمه 

. تسا هداد  خـساپ  نآ  هب  هدرک و  حرطم  رخاوالا » اقیطولونا   » لوا يهلاقم  زا  متـشه  لصف  رد  وطـسرا  دوخ  هک  تسا  یلاکـشا  نیا  (- 272)
نینچ وطسرا  خساپ  درک ؟ هماقا  ناهرب  تسا  ریذپداسف  یصخش و  یئزج و  يرما  هک  هام  یگتفرگ  يارب  ناوتیم  هنوگچ  تسا : نیا  لاکشا 

دنچره اریز  ریذـپداسف ؛ درف  هن  تسا  لوقعم  تعیبـط  دوـشیم  هماـقا  نآ  تاـبثا  يارب  لـصا  رد  ناـهرب  هک  هچنآ  يدراوـم  نینچ  رد  تسا :
. تسین نیریثک  رب  اهنآ  میهافم  قدص  زا  عنام  اهنآ  ینعم  رّوصت  فرـص  لاحنیا  اب  دنراد ، قادـصم  کی  طقف  جراخ  رد  هام  دیـشروخ و 

. دنکیم قدص  زین  اهنآ  ریذپداسف  قادصم  رب  هتبلا  هک  دوشیم  هماقا  اهنآ  یّلک  موهفم  رب  ناهرب  سپ 
ناهرب تامّدـقم  نوچ  هک  تسا  هتفگ  وطـسرا  تسا : نینچ  هداس  ناـبز  هب  نآ  ریرقت  هک  تسا  هدـش  حرطم  یـشسرپ  هرقف ، نیا  رد  (- 273)

نوچ هک  دوش  هتفگ  دیاب  و  تسا ، نآ  سکع  بلطم  هکیلاح  رد  دنرادن ، ناهرب  یئزج  ریذپداسف و  روما  نیاربانب  دشاب  یمئاد  یّلک و  دیاب 
. دشاب یمئاد  یّلک و  دیاب  ناهرب  تامدقم  نیاربانب  درک  لصاح  یمئاد  رادیاپ و  ملع  یئزج  ریذپداسف و  روما  هب  ناوتیمن 

.25 - 18 71 ب : لصف 2 ؛ يهلاقم 1 ، رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، هب : دینک  عوجر  (- 274)
هک تسا  نیا  تبسانم  زا  روظنم  و  دنشاب ؛ بسانم  دیاب  هک  تسا  نیا  ناهرب  تامدقم  طیارش  زا  یکی  (- 275)

553 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نسورب Bryson و طسوت  هریاد  عیبرت  يهرابرد  (- 276 . ) بیرغ ضراوع  زا  هن  دنـشاب  یتاذ  ضراوع  زا  دیاب  ناهرب  تامدقم  تالومحم 
و 171 ب 16 ، لصف 11 ، اقیطـسفوس  ب 401 و   75 لصف 9 ، لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطـسرا ، نآ - زا  وطـسرا  دـقن  و  شرازگ ،

.7 فلا 2 -  172
. تسا هسدنه » هب  طوبرم  یناهرب  لالدتسا   » اجنیا رد  یسدنه » لالدتسا   » زا روظنم  (- 277)

: دسیونیم نسورب  لالدتسا  للخ  يهرابرد  انیس  نبا  نایب  نیا  زا  داقتنا  رد  یسوط  قّقحم  (- 278)
؛ جراخ تاعّلضم  زا  رتدرخ  و  لخاد ، تاّعلـضم  زا  رتگرزب  دوب  یحطـس  هک  تسا  نآ  دیآ  مزال  سایق  نیا  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  رترهاظ  »
؛ دیاین مزال  نخس  نیا  زا  لعفلاب ، دوب  عّلضم  حطس  نآ  هک  نآ  اّما  تسا ، تفص  نیا  هب  تسا  دوجوم  هک  هریاد  هچ  تسا . مولعم  دوخ  نیا  و 

هکنانچ دـشابن ، یـسدنه  بلاطم  زا  لاکـشا  دوجو  ناکما  هچ  دوبن ، یفاک  شدوجو  ناکما  و  تسا . هدوبن  شیب  نیمه  لصا  رد  بولطم  و 
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روما عوقو  هن  تسا  نیا  للخ  هجو  سپ  ملع . نیا  هب  صاخ  هجو  رب  تسا  هدـیناسرن  بولطم  ضرعت  ساـیق  نیا  ببـس  نیا  هب  و  تسا . هتفگ 
.( ص 408 مهدفه ، لصف  مجنپ ، نف  سابتقالا ، ساسا  .« ) تامّدقم رد  هوقلاب 

، سپس دنکیم و  حرطم  ار  ناهرب  يهمدقم  تبسانم  طرش  وطسرا  عبت  هب  ادتبا  انیس  نبا  هک  تسا  نیا  اجنیا  ات  لصف  نیا  رد  نخـس  لصاح 
زا هریاد  عیبرت  تابثا  رد  نسورب  تسا . هریاد  عیبرت  تابثا  رب  نسورب  لالدتسا  لاثم  نآ  دروآیم . یلاثم  صوصخ  نیا  رد  وطسرا ، عبت  هب  زاب 

: هک تسا  هدرک  هدافتسا  همدقم  نیا 
رتکچوک هریاد ، رب  طیحم  لاکـشا  دننام  ینّیعم ، لاکـشا  زا  رتگرزب و  هریاد ، رد  طاحم  لاکـشا  دـننام  ینّیعم ، لاکـشا  زا  هک  یلاکـشا  »

زا هلمج  زا  و  دنتسه ، طاحم  نآ  رب  هک  ییاهعالضالا  ریثک  مامت  زا  هریاد  تسا : هدرک  لالدتـسا  نینچ  و  دنتـسه ». يواسم  لاکـشا  دنـشاب ،
اهنآ نیرتگرزب  زا  هلمج  زا  و  دنتسه ، نآ  رد  طیحم  نآ و  لخاد  رد  هک  ییاهعالـضالا  ریثک  مامت  زا  و  رتکچوک ، اهنآ  نیرتکچوک 

ریثک ماـمت  زا  رتگرزب و  هریاد  رد  طـیحم  ياهعالـضالا  ریثک  ماـمت  زا  هک  تسا  یعالـضالا  ریثک  يواـسم  هریاد  نیارباـنب  تسا ؛ رتگرزب 
. تسا يواسم  عبرم  کی  اب  هریاد  ره  سپ  تسا ، یعبرم  يواسم  عالضالا  ریثک  ره  نوچ  و  تسا ؛ رتکچوک  هریاد  رب  طاحم  ياهعالـضالا 

. تسا هدش  هدیمان  هریاد  عیبرت  تابثا  لالدتسا ، نیا 
75 ب: لصف 7 ، لوا ، يهلاقم  و  15 ؛ - 1 فلا :  75 لصف 6 ، لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، (-- 279)

.10 - 5
. تسا یتاذ  ضراوع  نامه  یتاذ  تالومحم  (- 280)

. بیرغ یضرع و  ناهرب  کی  هن  دشاب  یتاذ  ناهرب  کی  دوشیم  هماقا  يزیچ  تابثا  يارب  هک  یناهرب  ینعی  (- 281)
. رادقم زا  تسا  ترابع  ثلثم  سنج  (- 282)

تـسین لفـسا  ملع  وزج  هک  ار  يزیچ  عقاو  رد  دنک ، تابثا  لفـسا  ملع  رد  دوش  تابثا  یلعا  ملع  رد  دیاب  هک  ار  یبلطم  یـسک  رگا  (- 283)
. تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  ملع  ود  لخادت  هدرک و  دراو  نآ  رد 

. دوش هماقا  ّنا ، عون  زا  الثم  عون ، کی  زا  یناهرب  لفسا ، یلعا و  ملع  ود  زا  کیره  رد  الثم ، ینعی ، (- 284)
رد هک  يزیچ  هک  دوشیم  اطعا  مل  ناـهرب  تهج  نآ  زا  یلعا  ملع  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  هتفگ  ـالبق  هک  یهجو »  » زا روظنم  (- 285)

. ددرگیم تابثا  یلعا  ملع  رد  دوشیم  ذخا  عوضوم  لصا  ناونع  هب  لفسا  ملع 
هک تسا  رطاخ  نیا  هب  لفسا  ملع  هب  یلعا  ملع  زا  ناهرب  لقن  دنالفسا ؛ هسدنه  ملع  زا  رظانم  ملع  باسح و  ملع  زا  یقیـسوم  ملع  (- 286)

ناهگان تسا  هتخادرپ  صاخ  ياهلاسم  شهوژپ  هب  رظانم  ملع  رد  هک  یصخش  الثم 
554 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

زا راک  نیا  اریز  تسا ، هدشیم  حرطم  دیاب  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدشن  حرطم  هسدنه  ملع  رد  رظن  دروم  لکـش  الثم  صاوخ  هک  دباییمرد 
هب تبسن  هک  رظانم - ملع  رد  تسا ، هسدنه  ملع  هب  طوبرم  عقاو  رد  هک  ار ، هلئسم  نآ  رگـشهوژپ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ؛ هسدنه  ملع  لئاسم 
نآ ماجنا  ّرـس  دوشیم و  هدیمان  لفـسا  ملع  هب  یلعا  ملع  زا  ناهرب  لاقتنا  رما  نیا  دنکیم . تابثا  هدرک و  حرطم  تسا - لفـسا  هسدنه  ملع 

. تسا طوبرم  ملع  مادک  هب  هلئسم  نالف  هک  دوشیم  عقاو  دیدرت  دروم  رما  نیا  ینعی  (- 287 . ) دش هتفگ  هک  تسا  نامه 
الوا اریز  دوـشیم ؛ ثحب  نآ  یتاذ  ضراوـع  زا  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ملع  عوـضوم  هک  تـفگ  ناوـتیمن  لـیلد  نـیمه  هـب  (- 288)
قیرط نیا  زا  مولع  زا  یخرب  لئاسم  طقف  دوش  صخا  ینعم  نیا  هب  ملع  عوضوم  رگا  ایناث  و  تسین ، ناسآ  هراومه  یتاذ  ضراوع  صیخـشت 

. دروآ باسح  هب  ملع  عوضوم  یتاذ  ضراوع  زا  ناوتیمن  ار  مولع  زا  يرایسب  لئاسم  دوب و  دهاوخ  نییبت  لباق 
دنکیم اضتقا  ار  یلکش  طیسب  تعیبط  اریز  دشاب ، يورک  دیاب  طیسب  رصنع  لکش  میدق  تایعیبط  رد  هدش  هتفریذپ  يدابم  ساسارب  (- 289)

. دشاب ناسکی  رصنع  ءازجا  مامت  هب  نآ  تبسن  هک 
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رود و دراد ، فّقوت  یلعا  ملع  يدابم  رب  اهنآ  دوخ  تحص  هک  دریگ  راک  هب  ار  لفسا  ملع  يدابم  زا  هتسد  نآ  یلعا  ملع  رگا  اریز  (- 290)
. دوشیم لصاح  سفن  رب  ءیش  مدقت 

. تسا نآ » نوئش  يدام و  ّتلع  ، » اجنیا رد  نآ » نوئش  عوضوم و   » زا روظنم  (- 291)
یفیفع يهمدقم   ) درادن ناونع  یّطخ  ياههخسن  زا  مادک  چیه  رد  لصف  نیا  تسا ، هدرک  ناشن  رطاخ  یفیفع  رتکد  هک  روطنامه  (- 292)

اقیطولونا لوا  يهلاـقم  زا  مهد  لـصف  يازا  هب  لـصف  نیا  تسا . هدـش  باـختنا  ناـشیا  داهنـشیپ  هب  ناونع  نیا  و  يهحفـص 33 ؛) ناهرب ، رب 
. تسا هدش  هتشون  تسا  اهعاونا » يدابملا و   » نآ ناونع  هک  وطسرا  رخاوالا 

 ... یعیبط مسج  دننام  تسا ، ناهنپ  شّدح  اّما  تسا  رهاظ  شدوجو  هچنآ  : » هک انیس  یلع  وبا  نخس  نیا  (- 293)
سپ دـشاب ، یهیدـب  یعیبط  مسج  دوجو  رگا  تسا . یهیدـب »  » یعیبط مسج  دوجو  انیـس  یلع  وبا  هاگدـید  زا  هک  تسا  نیا  رگناـشن  خـلا ،»

! دنرادن جایتحا  هفسلف  هب  تسا - یعیبط  مسج  هک  ناشعوضوم - تابثا  رد  تایعیبط 
ملع رد  دنتـسه  ددع  عون  ود  هک  قطنم  ّمصا و  زا  ثحب  هک  تسا  نشور  اریز  تسا ، هداد  خر  ناهرب  نتم  رد  ییاجباج  کی  ارهاظ  (- 294)

زا ریدتـسم »  » و عبرم »  » رگید يوس  زا  و  تسا ؛ هداد  تبـسن  هسدنه  هب  ار  اهنآ  زا  ثحب  انیـس  یلع  وبا  هکنآ  لاح  دوشیم و  ماجنا  باسح 
. تسا هداد  تبسن  باسح  ملع  هب  ار  اهنآ  سیئرلا  خیش  یلو  دناهسدنه ، لئاسم 

. تسا نّیب  قیدصت  یقیقح ، قیدصت  زا  روظنم  (- 295)
ینامسج دنناوتیمن  دوجو - ضرف  رب  یلاثم - ناسنا  اّما  دنتسه ، ینامسج  سوسحم ، ياهناسنا  هک  تسا  نیا  سیئرلا  خیش  روظنم  (- 296)

. دنشاب
.25 - 10 فلا ،  77 لصف 11 ؛ لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، هب : دینک  عوجر  (- 297)

نبا لصف ، نیا  زاغآ  رد  تسا . ینتبم  نآ  رب  تیاهن  رد  یلالدتسا  ره  هک  تسا ؛ ضقانت  مدع  لصا  لّوا ،» أدبم   » زا انیـس  نبا  روظنم  (- 298)
نیا يو  هاگدید  زا  تسا . اهلالدتسا  رد  لصا  نیا  ییآراک  تیفیک  نایب  ددصرد  انیس ،

555 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ياربک ای  يرغـص  ناونع  هب  زگره  ضقانت  مدـع  لصا  ینعی : دریگیمن ، رارق  هدافتـسا  دروم  لعفلاب  تروص  هب  زگره  اهلالدتـسا  رد  لـصا 

: دوشیم هدافتسا  اهلالدتسا  رد  تروص  هس  هب  لصا  نیا  زا  هکلب  دوشیمن ، عقاو  سایق  کی 
هب عوضوم  نآ  هک  درادـن  ناـکما  ضقاـنت ، عاـنتما  لـصا  ساـسارب  رگید ، دوش ، لـمح  عوضوم  کـی  رب  لومحم  کـی  یتقو  لوا : تروص 

هتـسویپ نیا  و  دـشاب ؛ زین  لومحم  نآ  ضیقن  عوضوم  دـناوتیمن  لومحم  کی  عوضوم  رگید  تراـبع  هب  دوش . فصّتم  لومحم  نآ  ضیقن 
لومحم لاح  نیع  رد  دـناوتیم  دـشاب  عوضوم  کـی  لومحم  يزیچ  رگا  ینعی  درادـن ، ماود  لومحم  دروم  رد  مکح  نیا  اـّما  تسا . نینچ 

رد ضقاـنت  مدـع  لـصا  دربراـک  لوا  هجو  سپ  دـشاب . ناـسنا  ـال  ناـسنا و  لومحم  دـناوتیم  ناویح  ـالثم ، دـشاب ؛ مه  عوضوم  نآ  ضیقن 
سپ تسا  هبلاس  رگا  و  تسین ، هبلاس  سپ  تسا  هبجوم  رگا  هبلاس ؛ اـی  تسا  هبجوم  اـی  هراومه  لالدتـسا  ره  ياربک  هک  تسا  نیا  لالدتـسا 

هب سایق  ياربک  يهدننکلیمکت  ناونع  هب  ضقانت  مدـع  لصا  هجو  نیا  رد  دـنوش . عمج  باجیا  بلـس و  درادـن  ناکما  اریز  تسین ، هبجوم 
سایق و دوخ  يهدننکلیمکت  تروص  هب  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  رد  ضقانت  مدع  لصا  دربراک  مّود  هجو  تروص و  (- 299 . ) دوریم راک 
فلا ب  » سپ تسین ، قداـص  تسا » فلا ب  : » هک لالدتـسا  نیا  دـننام  ساـیق ؛ ياربک  هدـننکلیمکت  تروص  هب  هن  دور  راـک  هب  لالدتـسا 
ره اریز  : » هک مییوگب  ار  ضقاـنت  مدـع  لـصا  داـفم  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ینتبم  نیا  رب  لالدتـسا  نیا  تحـص  ییوـگ  تسا . قداـص  تسین »

.« دوشیم عقاو  قیدصت  دروم  هبلاس  وحن  هب  ای  دوشیم  قیدصت  هبجوم  وحن  هب  ای  يزیچ 
صاخ و دراوم  قلطم ، بلـس  باـجیا و  ياـج  هب  هک  تسا  نیا  اهلالدتـسا  رد  ضقاـنت  مدـع  لـصا  دربراـک  مّوس  هجو  تروص و  (- 300)
رد هک  كراشم ؛ ای  تسا  نیابم  ای  رادـقم  ره  مییوگب : هکنیا  دـننام  میدـنب ؛ راک  هب  سایق  تامدـقم  لالدتـسا و  رد  ار  اـهنآ  زا  یقادـصم 
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یصاخ بلـس  قلطم ، بلـس  ياج  هب  و  رادقم ؛» ره   » زا تسا  ترابع  هک  میاهدرک  ذخا  ار  ملع  کی  هب  صتخم  رما  زیچ » ره   » ياجهب اجنیا 
«. كراشم  » زا تسا  ترابع  هک  میاهدرک  ذخا  ار  یصاخ  باجیا  قلطم ، باجیا  ياج  هب  و  میاهدرک ؛ ذخا  تسا  نیابم »  » زا ترابع  هک  ار 

. تسین طخ »  » یتاذ ضارعا  زا  ییابیز »  » هک مینادیم  و  (- 301)
باتک هب  ار  نآ  لیصفت  دنکیم و  ثحب  لمجم  روطهب  ار  یلدج  لالدتسا  یناهرب و  لالدتسا  نیب  قرف  انیس  یلع  وبا  هرقف ، نیا  رد  (- 302)
تهج هس  زا  ناهرب  دـیوگیم  دـنکیم و  حرطم  لدـج  اـب  ار  ناـهرب  یـساسا  قرف  هس  اـجنیا  رد  انیـس  یلع  وبا  دـنکیم . لوکوم  لدـج » »

: درادن یتّیدودحم  چیه  تهج  نیا  زا  لدج  یلو  تسا  دودحم 
ناهرب اّما  درک ، لدج  ناوتیم  يزیچ  ره  يهرابرد  درادن . یتیدودحم  نینچ  لدج  یلو  تسا  دودحم  عوضوم  تهج  زا  ناهرب  لوا : تهج 

. تسین رودقم  يزیچ  ره  رب  دوشیم ، ذخا  ناهرب  تامّدقم  تاعوضوم  تالومحم و  يهرابرد  هک  یطیارش  رطاخ  هب  ندرک ،
حرطم عوـضوم  یتاذ  لـئاسم  هراوـمه  لدـج  رد  ـالوا  اریز  تسین ؛ نینچ  لدـج  یلو  تسا  دودـحم  لـئاسم  تـهج  زا  ناـهرب  مّود : تـهج 

طخ اـی  تسا  اـبیز  میقتـسم  طـخ  اـیآ  هک  دوشیم  هدیـسرپ  هکنیا  دـننام  دوشیم ، ثحب  زین  عوضوم  بیرغ  ضارعا  زا  یهاـگ  دوشیمن و 
، دـحاو يهلاسم  کی  هیلع  ای  هل  رب  ناوتیم  ایناث ، و  نآ . یتاذ  ضارعا  زا  هن  تسا  طخ  بیرغ  ضارعا  زا  ییابیز  تسا  نشور  هک  ریدتـسم ؟

بلس و فرط  ود  رب  هک  یلئاسم  دراد . فرط  کی  طقف  یناهرب  يهلاسم  ره  اّما  درک  لدج  هن ،؟ ای  تسا  یناف  سفن  ایآ  هکنیا  دننام 
556 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دنتسه  ) antinomy نیفرطلا ) ّیلدـج  لـئاسم  عقاو  رد  دـنراد ، ار  یتّیلباـق  نینچ  زین  لـئاسم  دوخ  و  دوـشیم ، لالدتـسا  اـهنآ  باـجیا 
: دسیونیم لئاسم  هنوگنیا  صوصخ  رد   ) S. Ko? rner رنروک ) نافتشا 

يهلاسم دـنیایب . مزـال  دـحاو  تاـضورفم  زا  ود  ره  هک  تسا  ضقاـنتم  رهاـظ  هب  ياـیاضق  زا  یجوز  نیفرّطلا ، یلدـج  يهلاـسم  ره  زا  دارم  »
مهاب زین  اـعقاو  ثحب  دروم  ضقاـنتم  رهاـظ  هب  ياـیاضق  داد  ناـشن  فلا )  ) هک درک  ّلـح  ناوتیم  هار  ود  نیا  زا  یکی  هب  ار  نیفرطلا  یلدـج 

هجو چیه  هب  اعقاو  ضقانتم  رهاظ  هب  يایاضق  هک  داد  ناشن  ب )  ) ای تسا ؛ نآ  تاذ  رد  نیابت  هک  دـنیآیم  مزال  یـضرف  زا  دـنراد و  ضقانت 
و تسا » رّودم  عبرم ، يهریاد   » دیوگیم یکی  هک  تسا  هیـضق  ود  نیا  لّوا ، عون  يهداس  لاثم  دنتـسین . عمجلا  ۀعنام  دـنرادن و  ضقانت  مهاب 

هجیتن عبرم  يهریاد  ضرف  زا  هیـضق  ود  ره  میهد  ناشن  هک  دوشیم  ّلح  وحن  نیدب  هلاسم  تسین .» رّودـم  عبرم ، يهریاد   » دـیوگیم يرگید 
هک تسا  یفانتم  رهاظ  هب  يهیضق  ود  نیا  نیفرطلا ، یلدج  لئاسم  ود  عون  يهداس  لاثم  تسا . ضقانت  مزلتـسم  دوخ  ضرف  نآ  هک  دنوشیم 
هک تسا  نیا  هب  ضراعت  عفر  رابنیا  تسین .» گرم  یگدـنز  تیاـغ   » دـیوگیم يرگید  و  تسا » گرم  یگدـنز  تیاـغ   » دـیوگیم یکی 

انعم ود  نیا  تسا و  هتفر  راک  هب  دوصقم » فدـه و   » يانعم هب  مّود  دروم  رد  و  ناـیاپ »  » ياـنعم هب  لوا  دروم  رد  تیاـغ »  » ظـفل میهد  ناـشن 
.( 255 - 56 صص : لوا 1367 ، پاچ  یمزراوخ ، تناک ، هفسلف  دنودالوف ، هللا  تزع  رنروک ، نافتشا  .« ) دنراد فالتخا  مهاب 

یکی ای  هک  تسا  یلدج  لالدتسا  کی  دوش ، هدروآ  دحاو  يهلاسم  کی  یبلس  یباجیا و  فرط  ود  ره  تابثا  رب  هک  یلالدتـسا  ره  نیاربانب 
هماقا دـحاو  يهلاسم  فرط  کی  تابثا  رب  طقف  یناهرب  لالدتـسا  اّما  دریگیم ؛ أشنم  دوخ  اب  ضقانتم  یـضرف  زا  ای  تسا و  هطلاـغم  عاونا  زا 
کی فرط  ود  تاـبثا  يارب  هک  یلالدتـسا  ود  زا  یکی  اـی  بیترت  نیا  هب  دراد . ناـهرب  دـحاو  يهلاـسم  ره  فرط  کـی  هراومه  و  دوـشیم ؛

ناهرب ار  نآ  ام  هک  تسرد ، لالدتـسا  دـناتسردان . لالدتـسا  ود  ره  هکنیا  اـی  و  تسا ، یطلاـغم  هراومه  دـنوشیم  ناـیب  دـحاو  يهلاـسم 
. دنکیم رارقرب  ار  دحاو  يهلاسم  فرط  کی  هراومه  میمانیم ،

رد ار  دـحاو  يهلاسم  دّدـعتم  تاهج  رگا  یلو  تسا  قداص  دـحاو  تهج  زا  دـحاو  يهلاسم  يهرابرد  طقف  ریخا  نایب  هک  تسا  نشور  هتبلا 
لقع دـقن   » ینالقع یـسانشناهج  ثحبم  رد  تناک  هک  ینیفرطلا  یلّدـج  لـئاسم  دوب . دـهاوخن  یقاـب  دوخ  تّوق  هب  نخـس  نآ  میریگب  رظن 

فالخ ضرف  یلـصا و  ضرف  تابثا  يارب  هک  ییاهلالدتـسا  زا  یکی  طقف  و  دـنالئاسم ، خنـس  نیا  زا  عقاو  رد  تسا ، هدرک  ناونع  ضحم »
زا هکنیا  ای  دنـشاب و  یطلاغم  لالدتـسا ، ود  ره  دـیاش  ای  دـشاب و  تسرد  دـناوتیم  دـناهدش  هدروآ  هناگراهچ  ياهضراعت  زا  کـیره  رد 
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ضراعتم فالخ  ضرف  اب  یلصا  ضرف  لوا  ضراعت  رد  الثم  دنشاب : تسرد  ود  ره  نیاربانب  دننک و  ثحب  دحاو  يهلاسم  فلتخم  ياههبنج 
هنوگچیه ياج  لاحره  رد  تسا . هتفرگ  رادیدپان  ياج  هب  ار  رادیدپ  فالخ  ضرف  رادیدپ و  ياج  هب  ار  رادیدپان  یلصا  ضرف  اریز  تسین 

هن تسا  یلدج  سایق  دنیـشنیم  لباقم  یناهرب  سایق  اب  هچنآ  هراومه  و  تسا ؛ یلدج  سایق  زا  ریغ  هراومه  یناهرب  سایق  هک  تسین  دـیدرت 
. دنشاب ضراعتم  دنناوتیمن  یناهرب  لالدتسا  ود  چیه  یناهرب ؛ سایق 

هب مهاب  ار  قداص  ریغ  روهشم و  قداص و  يدابم  لدج  یلو  دراد  ار  دوخ  صاخ  طیارـش  تسا و  دودحم  يدابم  رظن  زا  ناهرب  مّوس : تهج 
. ددنبیم راک 

. تسا هدش  ثحب  ءافش »  » قطنم زا  لدج »  » باتک رد  بلطم  نیا  (- 303  ) 557 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
عطق ار  رگیدمه  يزاوم  طوطخ  هک  نامگ  نیا   » هک تسا  هتفگ   23 77 ب ، لصف 12 ، لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  رد  وطسرا  (- 304)

فارگاراـپ نیا  رد  انیـس  یلع  وبا  تسا .» یـسدنه  ریغ  يهلاـسم  کـی  رگید  تهج  زا  تسا و  یـسدنه  يهلاـسم  کـی  یتـهج  زا  دـننکیم 
تـسا نیا  دنب  نیا  رد  يو  ثحب  يهصالخ  دشاب . هتـشاد  ّقلعت  ملع  ود  هب  دناوتیم  هلاسم  کی  هنوگچ  هک  تسا  هلاسم  نیا  نییبت  ددـصرد 
دنمدوس ملع  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  دنـشابن ، یلّوا  یهیدـب و  رگا  ار ، ملع  ره  صاـخ  يداـبم  ( 1 : ) دراد قالطا  ود  هلاسم »  » حالطـصا هک 

رد نیاربانب  دـنمانیم . ملع  نآ  لئاسم  زین  دـنوشیم  تابثا  صاخ  ملع  کی  رد  هک  ار  یبلاطم  ( 2  ) دیمان و ملع  نآ  لئاسم  ناوتیم  دنتـسه 
رد هک  ار ، یـسدنه  يهلاسم  ناوتیم  انعم  نیا  هب  دنتـسه . ّمعا  بلاطم  زا  لـئاسم  لّوا  ینعم  رد  اـّما  دـنالئاسم ، ناـمه  بلاـطم  مّود ، ینعم 

. تسناد رظانم  ملع  هب  طوبرم  يهلاسم  کی  انیع  دوشیم ، هتفریذپ  أدبم  ناونع  هب  رظانم  ملع  رد  دوشیم و  تابثا  هسدنه 
. دش لقن  لبق  تشاددای  رد  هک  تسا  وطسرا  رخاوالا  اقیطولونا  زا  هرقف  نامه  روظنم  (- 305)

: دنتسه یقیسوم  ملع  تاحالطصا  زا  قّفتم »  » و راهچ »  » و ّلک » (- » 306)
يهلیسو هب  اههمغن  نیب  توافت  و  دوشیم ، هدیمان  دعب  دشاب  فلتخم  يزیت  ینیگنس و  رظن  زا  هک  ياهمغن  ود  ره  : » دسیونیم یـسوط  قّقحم 

نایناهفصا و دواد  رتکد  یقیسوم ، ملع  رد  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  زا  ياهلاسر  ر ك : .« ] دریگیم رارق  سایق  دروم  دادعا  نیب  توافت 
یلا  23 صص : ناتسبات 1370 ، راهب و  ، 1 يهرامش 2 - زیربت ، هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  يهدکشناد  هیرـشن  رد  اتنپـس ، ناساس  رتکد 

.[ 42
هک دناهتفگیم  دعب  میدق  رد  ار  یئایقیسوم  تون »  » ود نیب  يهلصاف  (: » 35 ص : ( ؛ دسیونیم روکذم  يهلاسر  حرش  رد  هلاقم  ناگدننکهیهت 
هب رفانت  قافتا و  ای  رفانتم  میالم و  حالطـصا  عوبطمان  عوبطم و  لصاوف  ياج  هب  میدق  رد  تسا ...  هدـشیم  لصاح  نحل »  » اهنآ بیکرت  زا 

.« دناهدربیم راک 
يّذلا  » ریصن هجاوخ  يهلاسر  رد  هک  حالطـصا  نیا  ّلکلا : وذ  (: » 35 - 7 صـص : ( ؛ دنـسیونیم راهچ » هعبرالاب -  » و لکلا »  » ینعم نایب  رد  و 

یقیسوم دیدج  يدنبمیسقت  رد  دشاب  واتکا  يهلصاف  هک  تسا  تسرد » ماگنه   » يهلصاف نامه  ناریا  زورما  یقیسوم  رد  هدش ، رکذ  لکلاب »
هک دـسریم  رظن  هب  دوـشیم . هدـیمان  تسرد » مراـهچ   » زورما یقیـسوم  حالطـصا  رد  هک  تسا  ياهلـصاف  ناـمه  نـیا  عبرـالا - وذ  یناریا ؛

هجرد ّتیمها  زین  وشورف )  ) روش هاگتسد  ماگ  رد  هتشاد ، رارق  مراهچ  يهلصاف  ای  دروکارتت »  » عبرالا وذ  رب  ییایرآ  مدرم  یقیـسوم  ياهماگ 
ای کینکت  هب  تون )  ) مراهچ هجرد  هب  هراشا  اب  یتّنـس  ناگدـنزاون  زین  روش  هاگتـسد  يهمتاخ  رد  ابلاغ  تسا ، مجنپ  هجرد  زا  شیب  مراـهچ 

.« دنکیم رکذ  نیّدلا  ریصن  هجاوخ  هک  تسا  ۀعبرالاب » يّذلا   » يهلصاف نامه  نیا  و  دنیآیم ، دورف   La ماگ لوا  هجرد 
. تسا يهرامش 304  تشاددای  رد  وطسرا  زا  هدش  لقن  يهرقف  نامه  نیا  (- 307)

هرقف و نیمه  رد  وطـسرا  هک  طسوا ، ّدح  ندش  فعاضم  زا  روظنم  . 33 - 27 77 ب : رخاوالا ، اقیطولونا  وطـسرا ، اب : دینک  هسیاقم  (- 308)
رد دوجوم  ناوارف  ياهّتقد  رطاخ  هب  یـضایر  مولع  ياـهسایق  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، حرطم  ار  نآ  فارگاراـپ  نیا  رد  انیـس  یلع  وبا 

یعقاو رارکت  تیاعر  مدع  رطاخ  هب  زگره  یضایر  ياهلالدتسا  رد  هک  دراد  داقتعا  وطـسرا  دوشیم . رارکت  انیع  هراومه  طسوا  ّدح  اهنآ 
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هطلاغم طسوا  ّدح 
558 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

: تسا نینچ  روکذم  يهرقف  نیمه  رد  وا  ترابع  دریگیمن ؛ تروص 
.« فعاضم ادبا  وه  طسوالا  ّدحلا  ّنا  لبق  نم  لاثملا ، اذه  یلع  اهیف  ۀطلاغملا  سیلف  میلاعّتلا  یف  امأف  »

شزرا و هب  انیس ، یلع  وبا  فارگاراپ ، نیا  رد  (- 309 . ) تسا طسوا  ّدح  یعقاو  رارکت  مدع  زا  یشان  يهطلاغم  لاثملا » اذه  یلع   » زا روظنم 
یضایر ياهلومرف  یلصا  ياهزایتما  زا  یکی  تسا . هدرک  دیکأت  تایضایر  هسدنه و  رد  یضایر  مئالع  لاکشا و  نتـسب  راک  هب  يدنمدوس 

هکلب دـنوشیم  رترـصتخم  یـضایر  يایاضق  اهترابع و  اهنتهن  اهتمالع ، نیا  نتـسب  راک  هب  اب  هک  يوحن  هب  تسا ، اـهتمالع  زا  هدافتـسا 
یـضایر يایاضق  ندوب  قیقد  و  نشور ، رـصتخم ، قطنم » زاـغآ   » ماـن هب  دوخ  باـتک  رد  نومل  یج . ا . دـندرگیم . رتقیقد  یتح  رتنشور و 

قوف تازایتما  زا   ) symbols مئالع ) نتسب  راک  هب  اب  زین  قطنم  هک  تسا  هتفگ  هدرمـش و  شناد  نیا  تازایتما  زا  ار  مئالع  اب  هدش  هتـشون 
: هب دینک  عوجر  . ] دوشیم رادروخرب 

 . E .J .Lemmon ,Beginning Logic ,Hackett Publishing company ,8791 ,p .3
. دهدیم خر  رتمک  هطلاغم  یضایر  مولع  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  [ 

: دننام يهحفص 597 .) سابتقالا ، ساسا  دنیوگیم -(  هریاد  رعش ) ای   ) تیب ار  هملک  کی  رد  تیب  کی  رخآ  لّوا و  كارتشا  (- 310)
ام مادم  برش  تّذل  ربخیب ز  يا  میاهدید  رای  خر  سکع  هلایپ  رد  ام 

(11 ینیوزق ، ظفاح ، )
نیا اـب  هک  تسین  یکرتشم  ظـفل  روهـشم  بسحهب  صخـش  نیا  دزن  نیارباـنب  : » تسا هتفگ  هک  نخـس  نیا  زا  انیـس  یلع  وبا  روظنم  (- 311)

قداص دوخ  رب  ادـتبا  هچنآ  و  دوشیم ، لـماش  ار  دوخ  ادـتبا  ضقن  نیا  اریز  دوش ، عقاو  ضقن  دروم  تسین ، لکـش  هریاد » رعـش  : » هک نخس 
هک دریگب  یلکش  ینعم  هب  طقف  روهشم  بسحهب  ار  هریاد »  » ظفل یسک  رگا  هک  تسا  نیا  دنک ». ضقن  ار  دوخ  ریغ  درادن  ّتیحالـص  دشابن 

لکش هریاد  ( » 2 : ) دـیوگیم هک  ار  يو  لوـق  تسین » لکـش  هریاد ، رعـش  ( » 1 : ) هک نخـس  نیا  تروص  نیا  رد  دراد ، یّـصاخ  تاّصخـشم 
ضقن ار  ( 2  ) يهیـضق دناوتب  هکنآ  زا  شیپ  تروص  نیا  رد  دنک  ضقن  ار  ( 2  ) يهیضق دناوتب  ( 1  ) هیـضق رگا  اریز  دنکیمن ؛ ضقن  تسا »

رد و  دشاب ، ّصاخ  ي  لکـش »  » ینعم هب  هراومه  هریاد »  » ظفل دیاب  دـنک  ضقن  ار  ( 2 (، ) 1  ) هکنیا يارب  اریز  دنک ؛ ضقن  ار  دوخ  دیاب  دـنک 
دـشابن قداص  دوخهبدوخ  نآ ، ياوتحم  هک  ياهیـضق  و  دوب . دـهاوخ  ضقانتم  دوخ  اب  ( 1  ) يهیـضق ياوتحم  هک  تسا  نشور  تروـص  نیا 

. دنک ضقن  ار  نآ  هدوب و  ضقانتم  رگید  ياهیضق  اب  دناوتیمن 
کی رد  هراومه  هکلب  دوشیمن ، عقاو  لالدتـسا  کی  يهمدـقم  زگره  ییاهنت  هب  هریاد »  » ظفل ینعی : دوشیمن » عقاو  همدـقم  هملک  (- » 312)

و تسین ، نشور  تسین » لکـش  هریاد ، رعـش  : » هک هلمج  نیا  رد  هریاد »  » ینعم اـّما  دوشیم ، عـقاو  همدـقم  هلمج  نآ  هک  دریگیم  رارق  هلمج 
لکـش هریاد  ره  : » دیوگیم هک  ياهلمج  ياوتحم  اب  هلمج  نیا  ياوتحم  هک  ددرگیم  مولعم  دوش ، نشور  هلمج  نیا  رد  هریاد »  » ینعم یتقو 

. تسین ضقانتم  تسا »
. درک ضرف  نآ  ضقانتم  ار  يرگید  يهیضق  همدقم و  چیه  ناوتیمن  تسا ، هدشن  نشور  همدقم  ینعم  هک  ینامز  ات  ینعی  (- 313)

ناشن رطاخ  دـنب 389 )  ) لـصف نیا  لوا  رد  انیـس  یلع  وبا  هک  روطناـمه  یـضایر ، ریغ  مولع  رد  طـلغ  عوـقو  تیفیک  زا  مّود  هجو  (- 314)
جتنم هک  ار  یسایق  ینعی  سایق . لکش  فیلأت و  تیفیک  زا  تسا  ترابع  تسا ، هتخاس 

559 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا جتنم  هک  مینک  ضرف  تسین ،

لکش مّود ، برـض  زا  تردن  هب  و  لّوا ، برـض  زا  ندرک  لالدتـسا  يارب  هراومه  یـضایر  مولع  رد  هک  اجنآ  زا  انیـس  یلع  وبا  يهدیقع  هب 
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لکش تئیه  هب  هک  یـسایق  ره  (- 315 . ) دتفایم قافتا  ردان  رایـسب  مولع  نیا  رد  فیلأت  ءوس  زا  یـشان  طلغ  نیاربانب  دوشیم ، هدافتـسا  لوا 
. يربک ّتیلک  ( 2  ) تیفیک و رد  تامّدقم  فالتخا  ( 1 : ) دراد مزال  طرش  ود  ندوب  جتنم  يارب  دوش  فیلأت  مّود 

نیا رد  نوچ  طسوا  هکنآ ، تهج  زا  لوا  طرـش  اّما  : » دیوگیم لّوا  طرـش  صوصخ  رد  يهحفص 198 ] سابتقالا ، ساسا   ] یـسوط قّقحم 
بلـس هب  ای  قطان ؛ ناسنا و  رب  ای  سرف ، ناسنا و  رب  ناویح  لمح  دـننام  دوب ، باجیا  هب  ود  ره  رب  رگا  تسا ، لومحم  رغـصا  ربکا و  رب  لکش 

.« دوبن يرورض  جاتنا  سپ  دشابن ، دّرطم  ربکا  رغصا و  تنیابم  تاقالم و  و  دامج ، رجش و  زا  ای  رجش ، رجح و  زا  شبلس  دننام  دوب ،
ود رد   ) تنیابم و  هّبجوم ) يهمدـقم  ود  رد   ) تاقالم هک  تسا  نیا  دـشابن » دّرطم  ربکا  رغـصا و  تنیابم  تاقالم و  : » دومرف هکنیا  زا  روظنم 

دروم نیمه  انیـس  یلع  وبا  اقافتا  هک  میریگیم - رظن  رد  ار  هبجوم  يهمدقم  ود  الثم  دوشیمن . لماش  ّماع و  ربکا  رغـصا و  هبلاس ) يهمدـقم 
: تسا هتفرگ  داریا  لدج  لها  رب  ار 

. تسا مسج  طخ  ره  تسا - رادقم  مسج  ره  تسا / رادقم  طخ  ره 
: میراد میراذگب ، دادتما »  » يهژاو يربک  يهمدقم  رد  مسج »  » هژاو ياج  هب  رگا  لاح  تسا ، بذاک  هجیتن  نیا 

. تسا دادتما  طخ  ره  تسا - رادقم  دادتما  ره  تسا / رادقم  طخ  ره 
.[ ص 289 ، 1361 مایخ ، یشورف  باتک  درخ ، ربهر  یباهش - دومحم  تسا -[ . قداص  هجیتن  نیا  و 

ذخا فلتخم  داّوم  هب  هجوت  اب  قداص - يهجیتن  یهاگ  بذاک و  يهجیتن  یهاگ  هبجوم  يهمدـقم  ود  زا  الثم ، مّود ، لکـش  رد  هک  اـجنآ  زا 
فالتخا مّود ، لکـش  سایق  جاتنا  رد  نیاربانب  تسا ، سایق  جاـتنا  يروص  روتـسد  فشک  ددـصرد  يروص  قطنم  هک  اـجنآ  زا  و  دوشیم ،

. تسا هدش  طرش  تیفیک  رد  تامّدقم 
. لبق تشاددای  رد  مّود  لاثم  دننام  (- 316)

. دنایهیدب هک  تسا  یتامّدقم  دنرادن ». طسوا  ّدح  هک  یتامّدقم   » زا روظنم  (- 317)
رد یضایر ، ياهلالدتسا  اب  یلدج  ياهلالدتسا  لوا  توافت  تسا . دّیزت »  » رد یـضایر  ياهلالدتـسا  اب  لدج  مّوس  توافت  ینعی  (- 318)

دوخهبدوخ هک  یتامّدقم  هب  لیلحت  نیسپاو  رد  تسا  رایسب  شّوشم و  یلدج  ياهلالدتسا  طاسوا  دودح  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا . لیلحت » »
؛ تسا رادروخرب  یّصاخ  زایتما  زا  تهج  نیا  زا  انیس ، یلع  وبا  يهدیقع  هب  یضایر ، ياهلالدتسا  اّما  دوشیمن . یهتنم  دنـشاب  یهیدب  نّیب و 

ذخا دـنادودح  تافیرعت و  نآ  يهمزال  هک  یـضراوع  زا  اـی  ( 2  ) دودـح و یـضایر و  تافیرعت  زا  ای  ( 1  ) یـضایر لئاسم  تالومحم  اریز 
ای هک  میسریم  دودح  تافیرعت و  هب  لیلحت  نیـسپاو  رد  هرخالاب  مینک ، سکع  هب  لیلحت  ار  لئاسم  نیا  هاگره  هک  تسا  نشور  و  دوشیم ،

. عوضوم لوصا  ای  دنافراعتم و  لوصا 
، هدننکلالدتـسا صخـش  یلدج ، ياهلالدتـسا  رد  تسا . بیکرت »  » تهج زا  یلدـج  ياهلالدتـسا  اب  یـضایر  ياهلالدتـسا  مّود  توافت 

لالدتسا تایضایر و  رد  اّما  دنک ؛ هدافتـسا  یهیدب - نّیب و  دوخ  هب  دوخ  تامدقم  ینعی : طسو - نودب  تامّدقم  زا  افرـص  هک  تسین  دّهعتم 
. دنرادن طسو  ینعی  دنایهیدب  نّیب و  دوخهبدوخ  هک  دوشیم  زاغآ  یتامّدقم  زا  راک  هراومه  یضایر 

560 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
رد دّیزت »  » زا روظنم  تسا . دّیزت  رظن  زا  وطسرا ، عبت  هب  یلع  وب  يهدیقع  هب  یضایر ، ياهلالدتـسا  اب  یلدج  ياهلالدتـسا  مّوس  توافت  اّما 

. تسا اهلالدتسا  دشر  اجنیا 
ریسفت ود  اجنیا  رد  انیس  یلع  وبا  دوخ  هک  تسا  مهبم  نانچنآ  تسا ، دنتسم  نآ  رب  انیس  یلع  وبا  ثحب  نیا  هک  وطسرا  ناهرب »  » زا ياهرقف 

یسیلگنا و یبرع و  يهمجرت  ود  زا  وطسرا  تاملک  نیع  لقن  اب  دیـشوک  مهاوخ  اجنیا  رد  نم  تسا ! هدروآ  لمع  هب  نآ  زا  توافتم  الماک 
وطـسرا مهد . حـیجرت  نآ ، لـیالد  نداد  ناـشن  اـب  ار  هرقف  نـیا  زا  انیـس  یلع  وـبا  تواـفتم  ـالماک  ریـسفت  ود  زا  یکی  وا  تاـملک  رد  تـقد 

: دسیونیم
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اذه یلع  و  د ،»  » اضیا ب هذه  و  ج ،»  » هذه ب و  ب ،»  » ب ا ،» : » کلذ لاثم  نوبـضتقیف : نوفنأتـسی  مّهنأب  نکل  طسوالاب ، یمنت ال  دیزت و  «و 
«. ه  » یلع و  ب »  » یلع م »  » ۀلزنمب اضیا  بناجلا  یلا  نولدعی  وا  ۀیاهن . ام ال  یلا  وحنلا 

هیلع يّذـلا  درفلا  ددـعلا  و  د ،»  » هیلع يّذـلا  یّمکلا  درفلا  ددـعلا  و  ا ،»  » هیلع موسرملا  اضیا  هانتم  ریغ  وا  یّمکلا  ددـعلا  ناک  نا  کلذ ، لاـثم 
«. ]- ه  » یلع وه  نذا  ا »  » ف ه ؛»  » هیلع يّذـلا  جوّزلا  ددـعلا  و  د ،»  » هیلع ام  ّمک  ود  جوّزلا  ددـعلا  اضیا  نکیل  و  ج .»  » یلع وه  نذا  ا »  » ف «ج :»

[. 21 - 14 فلا :  78 رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ،
ر ك- : ] یسیلگنا يهمجرت 

university press ,4891 ,vol .one ,pp .411 -661 .complet works of Aristole ,Edithed by Janathan
Barnes ,Princeton ]Aristotle ,Posterior Analytics ,translated by :Janathan Barnes ,in :The

number :therefore A holds of E( .«58 a :41 -12 therefore A holds of C .And D is definite even
number ;E is even or even indefinite -namber ;B is -definite odd number ;C odd number

;infinitum :and laterally -e .g .A both of C and of E )e .g .A is definite -assumption -e .g .A of
B ,this of C ,this again of D ,and so on ad» A science increases not throught the middle

terms but by additional
: یسراف يهمجرت 

زا ب » «، » ب  » زا فلا » : » لاثم دننکیم ، يدیدج  ياهضرف  اهنآ  هکلب  دنکیمن ؛ ادـیپ  شیازفا  دـشر و  طاسوا  دودـح  قیرط  زا  شناد ] » ]
ددـع کی  فلا » : » لاثم « ) ه  » زا و  ج »  » زا فلا »  » دـننام دـننکیم  لودـع  رگید  بناج  هب  ای  تیاـهنیب . اـت  روطنیمه  و  د ،»  » زا ج »  » و «ج ،»

د»  » و دوشیم . هتفرگ  ج »  » زا فلا »  » نیاربانب تسا ؛ درف  ددع  ج » « ؛ تسا یهانتم  درف  ددـع  کی  ب » « ؛ تسا یهانتم - ریغ  یتح  ای  یهانتم -
.« دوشیم هتفرگ  ه »  » زا فلا »  » نیاربانب تسا : جوز  ددع  ه » « ؛ تسا یهانتم  جوز  ددع  کی 

دـشر و اریز  تسا ؛ یـضایر  شناد  هرقف ، نیا  رد  شناد ]  ] زا روـظنم  ( 1 : ) دروآیم فلاـخم  لوق  ود  مهبم  يهرقف  نیا  ریـسفت  رد  یلع  وـب 
طاسوا دودح  قیرط  زا  تایـضایر  دشر  ینعی  دنکیم ! دشر  جراخ  زا  يّدح  ذخا  اب  هکلب  دریگیمن ، تروص  طاسوا  دودح  اب  نآ  شیازفا 

دشر اریز  تسا ، لدج  هرقف ، نیا  رد  شناد ]  ] زا روظنم  ( 2  ) و دوش . تابثا  هناگادج  یطسوا  دح  اب  ياهیـضق  ره  هکلب  تسین ، مهرب  ّبترتم 
زا يوحن  هب  دنکیم و  لودع  رگید  فرط  هب  یهاگ  تسا و  میقتـسم  یهاگ  هکلب  تسین ، میقتـسم  ، » وطـسرا لوق  هب  یلدج ، ياهلالدتـسا 

: دننام دوشیم ». لخاد  رگید  جیاتن  تامّدقم  طاسوا  دودح  رد  ءاحنا 
561 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ّمک وذ  ددـع  زا  تراـبع  درف  ددـع  ره  نیارباـنب ، تسا - دودـحمان  اـی  دودـحم  ّمک  وذ  ددـع  ّمک ، وذ  ددـع  ره  تسا / ّمک  وذ  درف  ددـع  ره 
. تسا دودحمان  ای  دودحم 

، ای
ّمک وذ  ددع  زا  ترابع  جوز  ددـع  ره  نیاربانب ، تسا - دودـحمان  ای  دودـحم  ّمک  وذ  ددـع  ّمک ، وذ  ددـع  ره  تسا / ّمک  وذ  جوز  ددـع  ره 

. تسا دودحمان  ای  دودحم 
یـضایر مولع  نأش  رد  هتبلا  یلالدتـسا  نینچ  و  دنراد ، لباقتم  يهجیتن  اّما  دناكرتشم ، ربکا  دـح  رظن  زا  لالدتـسا  ود  نیا  هک  تسا  نشور 

ياهلالدتسا دشر  ّتیفیک  رب  رظان  هدش ، لقن  يهرقف  رد  وطـسرا  رظن  هک  دسریم  رظن  هب  نیاربانب ، تسا . یلدج  صخـش  نأش  هکلب  تسین 
راک یفاضا  دـیدج و  ياهضرف  ذـخا  نآ ، رب  هوالع  تسا . راگزاس  انیـس  نبا  مّود  ریـسفت  اب  نیا  و  یناهرب ، ياهلالدتـسا  هن  تسا  یلدـج 

زا لصف 12  رخآ  فارگاراـپ  روکذـم  يهرقف  رگید ، يوس  زا  دـنکیم . هراـشا  نآ  هب  روکذـم  يهرقف  ردـص  رد  وطـسرا  هک  تسا ، یلدـج 
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تئیه تیفیک  زا  لصاح  ياهطلغ  دوجو  یفن  ددـصرد  لصف  نیا  طساوا  زا  وطـسرا  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  وطـسرا  ناهرب »  » لوا يهلاـقم 
زا یـشان  طلغ  نداد  خر  هوجو  زا  رگید  یکی  هرقف  نیا  رد  وطـسرا  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  تسا ؛ یـضایر  ياهلالدتـسا  رد  ساـیق  فیلأـت 

. تسا تهج  نیا  زا  یلدج  ياهلالدتسا  اب  یضایر  ياهلالدتسا  قرف  نایب  ددصرد  و  دنکیم ، نایب  ار  لدج  رد  فیلأت  تئیه 
ریسفت اهنت  ام  رظن  هب  هک  ار - دوخ  مّود  ریـسفت  زا  لودع  زاوج  احیولت  دنب 406 ) لصف -(  نیا  فارگاراپ  نیرخآ  رد  دوخ ، انیـس ، نبا  هتبلا 

، ءافش ناهرب  زا  لصف  نیا  (- 319 . ) دشابن هدننکعناق  صوصخ  نیا  رد  يو  لالدتسا  دسریم  رظن  هب  هک  دهدیم ، تسد  هب  تسا - تسرد 
زا لصف 13  رد  هدش  حرطم  بلاطم  تازاوم  هب  و  تسا ، ءافـش  ناهرب  مّود  يهلاقم  زا  مهن  لصف  رد  هدشحرطم  ياهثحب  يهلابند  عقاو  رد 
رد هتخادرپ و  وطسرا  دیاقع  حرش  هب  ياجياج  انیـس ، نبا  لصف ، نیا  رد  تسا . هدش  هتـشون  وطـسرا  يوناث ) تالیلحت   ) ناهرب لّوا  يهلاقم 

ياـهشور و  ّنا ، ناـهرب  ّمل و  ناـهرب  فـالتخا  ار ، لـصف  نیا  رد  ثحب  یلـصا  روحم  تسا . هتـسیرگن  دـقن  يهدـید  هب  يو  نارّـسفم  ءارآ 
. دهدیم لیکشت  دنراد - طابترا  مهاب  يوحن  هب  هک  ملع - ود  رد  ّنا  ّمل و  نیهارب  يهماقا  فلتخم 

دنکیم اطعا  ار  بولطم  دـیعب  تلع  هک  یناهرب  سایق و  و  ّمل ؛ ناهرب  دـنکیم ، اـطعا  ار  بولطم  بیرق  ّتلع  هک  یناـهرب  ساـیق و  (- 320)
. تسا ّنا  ناهرب 

تلع دنچ  يرما  رگا ، یلو  تسا ؛ ساکعنا  لباق  تلع  نآ  رب  لولعم  نیا  دنیوگیم  دـشاب  هتـشاد  دـحاو  تلع  یلولعم ، يرما ، رگا  (- 321)
کی رد  قاتا  ندوب  مرگ  الثم ، دوب . دـهاوخن  ساکعنا  لباق  ییاهنت ، هب  اهّتلع ، نآ  زا  کی  چـیه  رب  رما  نآ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد 

مرگ نیاربانب  دشاب ؛ هتـشاد  دـناوتیم  نآ ، دـننام  يراخب و  ندوب  نشور  ژافوش ، ندرک  راک  دـننام : فلتخم ، ياهّتلع  ناتـسمز  درـس  زور 
لباق يراخب  ندوب  نشور  رب  قاتا  ندش  مرگ  تفگ  ناوتیمن  لاحنیا ، اب  دشاب ، يراخب  ندوب  نشور  لولعم  دـناوتیم  دـنچره  قاتا  ندـش 

. تسا ساکعنا 
شزیر تمالع  ربا  نتشاد  هلاه  دنامه . موزلم  مزال و  ود  نیا  تسین ؛ ّتیلع  يهطبار  ربا  نآ  زا  ناراب  شزیر  و  ربا ، نتـشاد  هلاه  نیب  (- 322)

. نیا زا  سپ  تشاددای 324  داد -: میهاوخ  حیضوت  تمالع  سایق  تمالع و  يهرابرد  هللا  ءاش  نا  يدوزهب  تسا . ربا  نآ  زا  ناراب 
. میداد حیضوت  تشادداـی 321  رد  نیا ، زا  شیپ  ار ، تلع  رب  لولعم  ساـکعنا  ینعم  (- 323  ) 562 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 

لباق غارچ  ندوب  نشور  رب  قاتا  ندوب  نشور  سپ  تسین ، نآ  ّتلع  اـهنت  اـّما  دـشاب ، قاـتا  ندوب  نشور  تلع  دـناوتیم  غارچ  ندوب  نشور 
. درادن دود  شتآ  ره  اریز  تسا ، شتآ  صخا  لولعم  دود  رگید  يوس  زا  تسا . نآ  زا  ّمعا  تسین و  ساکعنا 

نینچ دوشیم ؛ تاـبثا  رغـصا  دـح  رب  تمـالع »  » کـی هب  کّـسمت  اـب  ساـیق  يهجیتن  رد  ربکا  دـح  اـهسایق  زا  یـضعب  رد  یهاـگ  (- 324)
: لاثم دناهدش . هدناوخ  تمالع  سایق  نانادقطنم ، حالطصا  رد  ییاهسایق ،

. تسا هدروآ  هچب  نز  نیا  سپ  تسا - هدروآ  هچب  سپ  دراد ، ریش  نز  ره  و  دراد / ریش  نز  نیا 
. تسا تمالع  سایق  کی  قوف ، سایق  نیاربانب ، تسا ؛ ندروآ » هچب   » تمالع تسا - طسوا  دح  هک  نتشاد -» ریش   » لاثم نیا  رد 

سایق ناوتیم  تروص  نیا  رد  طقف  هک  الاب ؛ لاثم  دـننام  دـناسکاعتم ؛ تمالع » بحاص   » و تمـالع »  » یهاـگ هک  مینادـب  تسا  مزـال  هتبلا 
. داد لیکشت  دوشیم - هدیمان  لیلد »  » بلغا انیس  نبا  يهدیقع  هب  هک  تمالع -

دننام دنـشابن ، سکاعتم  تمالع » بحاص   » و تمالع »  » رگا اّما  ص 574 .] ، 1964 رصم ، دیاز ، دیعس  حیحصت : ءافـش ، سایق  انیـس ، نبا  ]- 
ناوتیمن دوش ، هداد  لیکـشت  یـسایق  نینچ  رگا  و  داد ؛ لیکـشت  تمالع  سایق  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  هچب ،» ندروآ   » و گـنر » يدرز  »

تمالع دـناوتیم  دـنچره  گنر » يدرز   » اریز اجنامه .]  ] دوش هدـناوخ  نونظم » سایق   » دـیاب انیـس  نبا  ریبعت  هب  هکلب  دـیمان ، لیلد »  » ار نآ 
« نونظم سایق  ، » هدش لیکشت  سایق  يدراوم  نینچ  رد  رطاخ  نیمه  هب  دشاب . ندروآ » هّچب   » تمالع طقف  ناوتیمن  اّما  دشاب ، ندروآ » هچب  »

: تسا نونظم » سایق   » کی ریز  لالدتسا  ثحب . نیا  حالطصا  هب  لیلد »  » هن دوشیم ، هدناوخ 
. تسا هدروآ  هّچب  نز  نیا  سپ  تسا - هدروآ  هچب  تسا  گنر  درز  نز  ره  و  تسا / گنر  درز  نز  نیا 
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يدرز  » سپ دشابن ؛ ندروآ  هّچب  زا  یشان  هک  دراد  ناکما  نز  کی  گنر  يدرز  اریز  تسین ، لوبق  لباق  سایق  نیا  ياربک  هک  تسا  نشور 
. دنتسین سکاعتم  مهرب  ندروآ » هچب   » و تسا ، ندروآ » هّچب   » تمالع هک  گنر »

: دوش فیلأت  ریز  تئیه  هب  دیاب  تقیقح  رد  روبزم  سایق  نیاربانب 
. تسا هدروآ  هچب  نز  نیا  سپ  تسا - گنر  درز  دشاب  هدروآ  هچب  هک  نز  ره  و  تسا / گنر  درز  نز  نیا 

، تسا هدـش  فیلأت  مّود  لکـش  تئیه  هب  اریز  تسین ، تسرد  تسا ، هتخاس  ناشن  رطاخ  انیـس  نبا  هک  روطنامه  مه ، سایق  تروص  نیا  اّما 
! تسا دقاف  ار  تسا ، فیک  رد  تامدقم  فالتخا  زا  ترابع  هک  مّود ، لکش  جاتنا  لّوا  طرش  هکیلاح  رد 

دوش و سکعنم  مهرب  دـنرادن  تیلباق  ود  نیا  هک  ییاج  رد  تمـالع » بحاـص   » و تمـالع »  » زا ساـیق  فیلأـت  حیحـص  تروص  لاـحرههب ،
هب دیآیم . شیپ  مّود  لکـش  جاتنا  طرـش  نادقف  لاکـشا  زین ، تروص  نیا  رد  هک  تسا ، مّود  لکـش  دناّصخا ، ای  ّمعا  رگیدـکی  هب  تبـسن 

: دینک هّجوت  تسا  هدرک  حرطم  اجنامه  رد  انیس  نبا  هک  يرگید  لاثم 
. تسا میکح  صخش  نالف  سپ  تسا - تلیضف  بحاص  تسا  میکح  سکره  تسا / تلیضف  بحاص  صخش  نالف 

مّود لکـش  رد  نیا  تسا و  هبجوم  نآ  يهمدـقم  ود  ره  لاحنیا  اب  تسا ، هدـش  فیلأت  مّود  لکـش  تئیه  هب  سایق  نیا  هکنیا  اـب  مینیبیم ،
. تسین زاجم 

563 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: تسا هدرک  فیلأت  ریز  تروص  هب  ار  سایق  نیا  انیس  نبا 

. دناتلیضف بحاص  ءامکح  سپ  تسا - میکح  صخش  نالف  تسا / تلیضف  بحاص  صخش  نالف 
لوا يهمدـقم  رد  تسا : عوـضوم  همدـقم  ود  ره  رد  طـسوا  دـح  نآ  رد  هک  تسا ، تمـالع » ساـیق   » يارب يرگید  هجو  نیا  تسا  هتفگ  و 

. دشابیم تسا ، ندوب  میکح  هک  تمالع - بحاص  عوضوم  مّود  يهمدقم  رد  و  تسا - تلیضف  هک  تمالع - عوضوم 
لکـش جاتنا  طرـش  نیا  و  تسا ؛ تامدقم  زا  یکی  ّتیلک  طرـش  دـقاف  لاحنیا  اب  تسا ، هدـش  فیلأت  مّوس  لکـش  تروص  هب  سایق  نیا  اّما 

« تمالع سایق   » نداد لیکشت  هب  ینامز  طقف  هک  تسا  نیا  صوصخ  نیا  رد  ام  ثحب  لصاح  تسین . ربتعم  سایق  نیا  نیاربانب ، تسا . مّوس 
رب تسا - تمالع  هک  تلیـضف - ریخا  لاثم  رد  دنـشاب . ساکعنا  لباق  رگیدـمه  رب  ادـج  تمـالع » بحاـص   » و تمـالع »  » هک میتسه  زاـجم 
(- 325 . ) تسین میکح  لضاف  ره  يراب  تسا ، لضاف  میکح  ره  دـنچره  اریز  تسین ؛ ساـکعنا  لـباق  تسا - تمـالع  بحاـص  هک  میکح -

. تسا لیلد  ینعی  مّود ، عون  زا  ّنا  ناهرب  لالدتسا  نیا  و  تسا ؛ هدش  هدربیپ  تلع  هب  لولعم  زا  اهنآ  زا  کیره  رد  اریز 
. تسا ربکا  ّدح  طسوا و  ّدح  مهرب ، سکعنم  ّداوم  زا  روظنم  (- 326)

هب ار  رون  نیمز  رود  هب  دوخ  شدرگ  راب  کی  ریسم  لوط  رد  هام  هک  دوشیم  نشور  یموجن  يهدهاشم  دصر و  قیرط  زا  هک  یتقو  (- 327)
، لالدتـسا نیا  اب  اّما  تسا ؛ لکـش  يورک  هام  هک  دوشیم  مولعم  دریذپیم ، سکعرب  و  ردـب ، و  صرق ، فصن  لاله ، فلتخم  ياهتروص 

لولعم رون  نتفریذـپ  نانچ  نینچ و  اریز  ، ) دوشیم نشور  هام  ندوب  يورک  ّتینا  طـقف  دوشیم ، لالدتـسا  ّتلع  هب  لولعم  زا  نآ  یط  نوچ 
يورک ّتیمل  هک  تساجنیا  رد  ددرگیم و  نایب  ینامسآ  مارجا  ندوب  يورک  ّتلع  الـصا  یعیبط  ملع  رد  سپـس  تسا .) هام  يورک  لکش 

. دوشیم نشور  هام  ندوب 
.30 - 1 78 ب : ، 40 - 24 فلا :  78 لصف 13 ، لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  وطسرا ، هب : دینک  عوجر  (- 328)

: تسا نینچ  وطسرا  ترابع  دراد ، توافت  یکدنا  وطسرا  دوخ  تاملک  اب  انیس ، نبا  لقن  هتبلا  . 15 . 13 ب : . 78 رخاوالا ، اقیطولونا  (- 329)
ناک ال ذا  وه » مل   » یلع ءّیـشلا ال  ّنا  یلع  ناهربلا  نوکی  اّمنا  اضیا  هذـه  یف  ّنإف  اجراخ ، اـهیف  طاـسوالا  عضوت  یّتلا  ءایـشالا  یف  اـضیا  «و 

.« اهسفن ۀلعلاب  ربخی 
: تسا نینچ  مّود  لکش  تئیه  هب  قوف  لالدتسا  بیترت  . 16 - 15 78 ب : تسا ؛ هتفرگ  وطسرا  زا  انیس  نبا  ار  لاثم  نیا  (- 330)
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. تسین هدننکسّفنت  راوید  چیه  تسا - ناویح  هدننکسّفنت  ره  تسین / ناویح  راوید  چیه 
ندرک سّفنت  اریز  تسین ؛ ندرک  سّفنت  بیرق  ّتلع  ناویح »  » هک تسا  نشور  اـّما  تسا ، طـسوا  ّدـح  ناوـیح »  » دـنچره لالدتـسا ، نیا  رد 

نینچ لاثم  نیا  صوصخ  رد  وطسرا  ترابع  تسا . هدشن  هداد  بیرق » ّتلع   » لالدتـسا نیا  رد  سپ  دراد . ار  دوخ  ّصاخ  کیژلویزیف  ّتلع 
: تسا

ببّـسلا وه  ناویحلا  نوکی  نا  بجی  ناک  دـقل  سّفنتی ، هنا ال  یف  ببـس  وه  اذـه  ناک  ولف  ناویحب . سیل  ّهنال  لاقیف : طئاحلا ؟ سّفنتی  مل ال  »
.« سّفنّتلا یف 

: ینعی
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مزـال دوب ، ندرکن  سّفنت  ببـس  ندوبن  ناویح  رگا  و  تسین . ناوـیح  راوـید  اریز  هک : دوـش  هتفگ  خـساپ  رد  دـنکیمن ؟ سّفنت  راوـید  ارچ  »
.« دشاب سّفنت  ببس  ندوب  ناویح  هک  دمآیم 

نیا يارب  انیس  نبا  دهد . ناشن  ار  طسوا  ّدح  نتشاد » رارق  جراخ  رد   » ّتیفیک لاثم  نیا  ندروآ  اب  اجنیا  رد  تسا  هتـساوخ  وطـسرا  عقاو  رد 
انیـس نبا  دوخ  رظن  هب  هیجوت  نیا  دـشاب . مّود  لکـش  تروص  هب  ساـیق  تئیه  هک  تسا  نیا  وا  لّوا  هیجوـت  تسا : هدروآ  هیجوـت  ود  ّتیفیک 

. دنک تلالد  وطسرا  روظنم  رب  تسا  دیعب  اّما  تسا ، رتنشور  رهظا و  دنچره 
ّدح هچنآ  لالدتسا  رد  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  زا  وطسرا  روظنم  هک  تسا  نیا  طسوا » ّدح  نتشاد  رارق  جراخ  رد   » زا انیس  نبا  مّود  هیجوت 

سایق زا  جراخ  رد  تسا ، هجیتن  هب  ملع  بیرق  تلع  هک  یعقاو ، طسوا  ّدح  هکلب  دشابن ، هجیتن  هب  ملع  بیرق  تلع  دوشیم  هداد  رارق  طسوا 
رهظا دنچره  انیس  نبا  رظن  هب  هیجوت  نیا  تسا . هدماین  سایق  رد  هک  تسا  نتشادن  هیر  ندرکن ، سفنت  یلصا  تلع  قوف  لاثم  رد  دوش . عقاو 

. تسا هدمآ  نتم  يدعب  فارگاراپ  رد  انیس  نبا  هیجوت  نیا  تسا . رتحیحص  لاح  نیع  رد  تسین ،
ناویح روکذم : لاثم  رد  طسوا - ّدح  تیلع  ندوب  دیعب  دنچره  لّوا  ریـسفت  رد  اریز  تسا ، رتتسرد  انیـس  نبا  مّود  ریـسفت  دـسریم  رظن  هب 

هک تفگ  دوشیمن  اریز  دوشیمن ؛ نشور  یلـصا  طسوا  ّدـح  یلـصا و  ّتلع  نتـشاد  رارق  جراخ  رد  يراب  دوشیم  نشور  ندوبن - ای  ندوب 
لکـش تروص  هب  ییاهسایق  اسبهچ  دراد . رارق  جراخ  رد  طسوا  ّدـح  دـنوشیم  فیلأت  مّود  لکـش  تروص  هب  هک  ییاـهسایق  رد  هراومه 

: لاثم تسا . هجیتن  هب  ملع  بیرق  تلع  اهنآ  رد  طسوا  ّدح  لاحنیا  اب  دناهدش و  فیلأت  مّود 
. تسین هدننکسّفنت  راوید  سپ  تسا - هیر  ياراد  دوجوم  هدننکسّفنت ، ره  تسین / هیر  ياراد  دوجوم  راوید ،

هدش فیلأت  مّود  لکش  تروص  هب  مه  لالدتـسا  هدش و  هداد  تسا  هدننکسّفنت »  » بیرق تلع  طسوا و  ّدح  هک  هیر » نتـشاد  ، » لاثم نیا  رد 
. تسا

لکـش  » وطـسرا روظنم  هک  تسا  هتفگ  طسوا » ّدح  نتـشاد  رارق  جراخ  رد   » ریـسفت رد  یـسیدورفا  ردنکـسا  ییحی ، وبا  لقن  هب  نآ  رب  هوالع 
: تسا هتفگ  صوصخ  نیا  رد  يوحن  ییحی  هک  دـنکیم  لقن  ییحی  وبا  زین  تسا . راگزاس  ریـسفت  نیا  اب  انیـس  نبا  لّوا  ریـسفت  تسا - مّود »

دوخ اریز  تسا ، رتحیحـص  يوحن  ییحی  نخـس  ییحی  وـبا  يهدـیقع  هب  تسا ». دـیعب  ّتلع  وطـسرا  دارم  هکلب  تسین ، مّود  لکـش  روـظنم  »
نبا مّود  ریـسفت  هتبلا  و  اهـسفن -» ۀلعلاب  ربخی  ناک ال  ذا  : » تسا هتفگ  لبق - تشاددای  رد  هدـش  لقن  يهرقف  روبزم - يهرقف  لیذ  رد  وطـسرا 
وبا يودب .] نمحّرلا  دـبع  حیحـصت  رخاوالا ، اقیطولونا  يهحفص 371 ، ( 1  ) يهرامـش یقرواپ  ر ك - . ] تسا راگزاس  ریـسفت  نیا  اـب  اـنیس 

. تسا حیحص  مّود  ریسفت  ینعی  تسا . يوحن  ییحی  اب  قح  صوصخ  نیا  رد  هک  تفگ  نم  هب  يدع  نب  ییحی  لضاف  خیش  دیوگیم : ییحی 
هبلاس اهنآ  يهجیتن  هک  دوشیم  عقاو  ییاـهناهرب  رد  بلغا  یعقاو  طـسوا  ّدـح  بیرق و  تلع  نتفرگ  رارق  جراـخ  رد  ارچ  هکنیا  (- 331)

سفنت راوید  : » هک هجیتن  نیا  ذخا  يارب  الثم  دـنکیم . تیافک  دـیعب  تلع  عضو  يزیچ  زا  يزیچ  بلـس  يارب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ،
ناویح يزیچ  یتـقو  اریز  داد . رارق  طـسوا  ّدـح  ناونع  هب  تسا - ندرکن  سفنت  دـیعب  تلع  هک  ار - نآ  ندوبن » ناویح   » ناوتیم دـنکیمن »
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دیعب تلع  زا  ناوتیمن  تسا  رگید  يزیچ  يارب  يزیچ  تابثا  فده  هک  ییاهناهرب  رد  اّما  دنکیمن . سفنت  امتح  تسین ،
565 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یضعب هکنآ  رطاخ  هب  تسا ؛ ناویح  بسا  اریز  تفگ  ناوتیمن  دنکیم » سّفنت  بسا  : » هک هجیتن  نیا  ذخا  يارب  الثم ، اریز ، درک ؛ هدافتسا 
اقیطولونا (- 332 . ) تسا ندرک  سّفنت  بیرق  ّتلع  نیا  و  دراد - هیر  بسا  اریز  هک  تفگ  دـیاب  هکلب  دـننکیمن ؛ سّفنت  الـصا  تاناویح  زا 

.15 - 1 فلا : 40 و 79  - 33 78 ب : رخاوالا ،
. دوشیم هدیمان  تامّسجم  ملع  دنکیم ، ثحب  مجح  ياراد  ماسجا  يهرابرد  هک  هسدنه  ملع  زا  یشخب  (- 333)

. دوشیم قالطا  ملع  ود  ره  رب  ینعم  کی  هب  مسا  کی  ینعی  (- 334)
: تسا نینچ  ، 40 - 39 78 ب : رخاوالا ، اقیطولونا  رد  وطسرا  ترابع  (- 335)

.« اهءامسا ۀئطاوتم  مولعلا  هذه  نوکت  نا  داک  هنا  کلذ  «و 
.« دشاب یطاوتم  مولع  نیا  مسا  دسریم  رظن  هب  : » ینعی

: دسیونیم وطسرا  4 ؛ - 2 فلا :  79 رخاوالا ، اقیطولونا  (- 336)
.« میلاعتلا باحصال  وهف  وه  ملب  ملعلا  اّما  و  رمالاب ، ّسحی  نملوه  هذه  یف  ءّیشلا  ّناب  ملعلا  ّنا  کلذ  و و 

: دسیونیم وطسرا  5 ؛ فلا -  79 رخاوالا ، اقیطولونا  (- 337)
.« اهل مهلّمات  ۀّلعت  داحوالا  ضعبب  نورعشی  ام ال  اریثک  مّهناف  »

هک رظانم  ملع  دننام  دشاب ، رگید  ملع  تحت  ملع  کی  مامت  هکنیا  ( 1 : ) دراد تروص  ود  رگید ، ملع  تحت  ملع  کی  عوقو  ینعی  (- 338)
کی عوقو  دیوگیم  انیس  نبا  تسا . باسح  ملع  تحت  هک  یقیسوم  ملع  و  تامّـسجم ، ملع  تحت  هک  کیناکم  ملع  و  هسدنه ، ملع  تحت 

. تسا تروص  نیا  هب  بلغا  رگید  ملع  تحت  ملع 
. نیا زا  سپ  يهرامش 340  تشاددای  زین - دشاب . رگید  ملع  تحت  ملع  کی  زا  یئزج  هکنیا  ( 2  ) و

ملع تحت  تسا - یعیبط  ملع  زا  یئزج  هک  حزقسوق - ـالثم ، زا ، ثحب  اـّما  درادـن ، رارق  رظاـنم  ملع  تحت  یعیبط  ملع  ّلـک  ینعی  (- 339)
. دراد رارق  رظانم 

يرگید تحت  ملع  کی  مامت  ( 1 : ) دراد تروص  ود  رگید  ملع  تحت  ملع  کی  ندـش  عقاو  هک  میتفگ  هرامش 338  تشاددای  رد  (- 340)
حرطم ار  رگید  ملع  تحت  ملع  کی  ندش  عقاو  مّوس  تروص  اجنیا  رد  انیـس  نبا  دـشاب . رگید  ملع  تحت  ملع  کی  زا  یئزج  ( 2  ) و دشاب ،

. دوش عقاو  رگید  ملع  تحت  ملع  کی  زا  ینّیعم  يهلاسم  طقف  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هک  دنکیم ،
يهرامش 336. تشاددای  (-- 341)

. دننکیمن نایب  ار  نآ  ّتیمل  یلو  دننکیم ؛ تلالد  ءیش  ّتینا  هب  طقف  دنوش ، هتفرگ  سح  زا  هک  یتامّدقم  (- 342)
ّنا و ناهرب  یکی  درک ، هماقا  ناهرب  ود  تواـفتم ، ملع  ود  رد  ناوتیم ، لـئاسم  زا  یـضعب  يهراـبرد  هک  تسا  نیا  نخـس  لـصاح  (- 343)

ّنا نیهارب  ناونع  هب  هک  اهلاثم  نیا  فرط  کی  هک  تسا  هدرک  حرطم  ییاـهلاثم  دراوم  نیا  نداد  ناـشن  يارب  وطـسرا  ّمل . ناـهرب  يرگید 
ندرک ّسح   » ترابع ّنا  ياهناهرب  نداد  ناشن  يارب  وطـسرا  دنوش . هداد  حیـضوت  دیاب  دنامهبم و  انیـس ، نبا  يهدـیقع  هب  دـناهدش ، حرطم 
هنوگچ هک  هدادن  ناشن  دوخ  يهدعو  فالخرب  وطـسرا  هک  دیامنیم  نینچ  لّوا  رظن  رد  هک  دـیوگیم  انیـس  نبا  و  تسا ، هدروآ  ار  يزیچ »

یّمل لالدتـسا  لماش  يرگید  ّینا و  لالدتـسا  لماش  یکی  هک  دـنهدیم  لیکـشت  سایق  ود  توافتم ، ملع  ود  رد  بلطم ، کـی  تاـبثا  يارب 
رب ینتبم  ّینا  لالدتسا  نامه  [ 336 هرامش : تشاددای  يزیچ -[ » ندرک  ّسح   » زا وطسرا  روظنم  هک  دهدیم  حیضوت  سپس  انیـس  نبا  تسا .

نیا اب  و  تسا ؛ یبرجت  سوسحم و  تامّدقم 
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لّوا يهلاـقم  زا  و 17  ، 16 ، 15 لوصف 14 ، زا  لـصف ، نیا  بلاـطم  (- 344 . ) دربیم نیب  زا  ار  وطـسرا  تاـملک  رد  دوجوم  ماـهبا  حیـضوت 
. تسا هدش  هتفرگ  وطسرا  رخاوالا  اقیطولونا 

: تسا ریز  حرش  هب  لصف  نیا  بلاطم  ّمها 
ّتیولوا سایق  رگید  ياهلکش  هب  تبسن  نیقی  دیلوت  رد  تسا و  سایق  لاکـشا  نیرتحیحـص  تهج  هس  زا  هعبرا  لاکـشا  زا  لّوا  لکـش  - 1

تروص هب  ار  ناهرب  نیا  رگید  ياهلکـش  اّما  دـنکیم ، هداـفا  ار  ّمل  ناـهرب  لـعفلاب  تروص  هب  لوا  لکـش  هک  تسا  نیا  لوا  تهج  دراد ؛
هب زاـین  تسا و  یهیدـب  دوـخهبدوخ  نآ  جاـتنا  ینعی  تسا ، نّیب  دوـخهبدوخ  لّوا  لکـش  هک  تسا  نیا  مود  تـهج  دـننکیم . هداـفا  هّوقلاـب 

. درادن يرگید  لالدتسا 
. دوش فیلأت  لّوا  لکش  تروص  هب  دناوتیم  طقف  سایق  نآ  دشاب ، هتشاد  ناکما  سایق  اب  ّدح »  » باستکا رگا  هک  تسا  نیا  مّوس  تهج 

تامّدـقم ینعی :  ) طسو نودـب  تامّدـقم  هب  مّوس  لکـش  مّود و  لکـش  ياهسایق  لیلحت  هک  تسا  هتفگ  رخاوالا ، اقیطولونا  رد  وطـسرا  - 2
یلـصا روحم  تسا ، هداد  رارق  ثحب  دروم  وطـسرا  نخـس  نیا  يهراـبرد  ار  یلاکـشا  انیـس  نبا  دراد . ناـکما  لّوا  لکـش  قیرط  زا  یهیدـب )

هب درادـن  ناـکما  تسا  هبلاـس  يهیـضق  اـهنآ  يهجیتن  هک  ار  ییاـهسایق  هک : تسا  نیا  صوصخ ، نیا  رد  وطـسرا ، زا  داـقتنا  رد  لالدتـسا 
. نیا زا  سپ  هرامش 361  تشاددای  دنوش -. لیلحت  طسو  نودب  تامّدقم 

ترابع هک  بّکرم ، لـهج  ( 2  ) و دوشیمن ؛ بسک  سایق  اـب  و  تسا ، ملع  مدـع  هک  طیـسب ، لـهج  ( 1 : ) لـهج عون  ود  يهراـبرد  ثحب  - 3
لالدتـسا سایق و  اب  یهاگ  لهج  عون  نیا  وطـسرا ، عبت  هب  انیـس ، نبا  يهدیقع  هب  عقاو . اب  داضتم  ملع  يهوالع  هب  عقاو  هب  ملع  مدع  زا  تسا 

یهاگ هک  دراد  داقتعا  انیـس  نبا  نینچمه  تسا . هدـش  حرطم  رخاوالا  اـقیطولونا  لوا  يهلاـقم  زا  لـصف 16  رد  بلطم  نیا  دوشیم . بسک 
. دوشیم لیکشت  دنتـسین ) نّیب  یهیدب و  دوخهبدوخ  هک  یتامّدقم  ینعی :  ) طسو ياراد  تامّدقم  زا  دنکیم  دیلوت  بّکرم  لهج  هک  یـسایق 

. تسا هدمآ  رخاوالا  اقیطولونا  لّوا  يهلاقم  زا  لصف 17  رد  زین  ثحب  نیا 
Meta- Logical یقطنم ) ارف  روکذـم ، روحم  هس  رد  نآ ، ثحاـبم  ماـمت  تسا . ءافـش » ناـهرب   » ياـهلصف نیرتهدـیچیپ  زا  لـصف  نیا 

ياهثحب زا  راشرـس  هطلاغم  لدج و  ناهرب و  تاعانـص  رد  ءافـش ، قطنم  وطـسرا و  قطنم  هژیوهب  قطنم ، میدـق  کیـسالک و  نوتم  تسا . )
دروم یهاگ  ینادان  لاـمک  رد  یّتح  و  تلفغ ، دروم  نینچنیا  ردـقنارگ  نوتم  نیا  هک  تسا  ناوارف  فسأـت  ياـج  تسا . یتخانـش  تفرعم 

! دننادیم نآ  ندوب  یملع  ریغ  یفارخ و  رب  ّلاد  ار  بلطم  کی  ندوب  یئوطـسرا »! ، » ام نایهاگـشناد  زا  يرایـسب  زونه  دـناهتفرگ . رارق  رّفنت ،
یملع شهوژپ  ّتقد و  دروم  هدشن و  همجرت  یسراف  نابز  هب  انیس و ...  یلع  وب  وطسرا ، ياههتشون  زا  يرایسب  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. تسا هتفرگن  رارق 
. رخاوالا اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا  لصف 14  (-- 345)

طقف و  دنکیمن . دـیلوت  یّلک  يهجیتن  مّوس  لکـش  و  یباجیا ، يهجیتن  زگره  نآ  جاتنا  صاخ  طورـش  هب  هجوت  اب  مّود  لکـش  اریز  (- 346)
. دنک دیلوت  یباجیا  یلک و  يهجیتن  نامزمه  تسا  رداق  هک  تسا  لّوا  لکش 

زا لولعم  یلو  دوشیم  تباث  رغـصا  دح  رب  تلع  هکلب  دوشیمن ؛ تباث  رغـصا  دـح  يارب  تلع  عبت  هب  لولعم  مّود ، لکـش  رد  ینعی  (- 347)
ياج هکلب  دوش ، تباث  رغصا  دح  رب  نآ  عبت  هب  هکنیا  ات  دنکیمن  تیعبت  تلع 

567 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ماگنه هب  نیا  زا  سپ  هللا ، ءاـش  نا  يدوز ، هب  ددرگیم . نآ  عوبتم  لولعم ، عباـت و  تلع ، عقاو  رد  دـنکیم و  رییغت  يربک  رد  تلع  لولعم و 

. نیا زا  سپ  يهرامـش 349  تشاددای  دـش -. دـهاوخ  نشور  نیا  زا  رتشیب  بلطم  لصا  تاحالطـصا و  نیا  یناعم  فارگاراپ  نیا  ریـسفت 
. دوشیمن لمح  رغصا  ّدح  رب  تلع  مّوس  لکش  يارغص  يهمدقم  رد  ینعی  (- 348)

رگید لاکـشا  هب  تبـسن  ّمل » ناـهرب   » يهماـقا يارب  لوا  لکـش  هک  تسا  هتکن  نیا  ناـیب  ددـصرد  انیـس ، نـبا  فارگاراـپ ، نـیا  رد  (- 349)
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رب هوالع  طسوا  ّدـح  ّمل ، ناهرب  رد  و  تسا ؛ هجیتن  هب  قیدـصت  ّتلع  یناـهرب  ره  رد  طـسوا  دـح  هک  تسا  نشور  دراد . يرتشیب  تبـسانم 
زا متفه  لـصف  تسا -[ . زین  رمـالا  سفن  جراـخ و  رد  هجیتـن ) ینعی :  ) رغـصالل ربکـالا  توـبث  ّتلع  تسا ، هجیتـن  هب  قیدـصت  ّتلع  هـکنآ 
رد نخـس ، اجنآ  زا  و  تسا . طسوا » ّدـح  ، » فارگاراپ نیا  رد  ّتلع »  » حالطـصا زا  انیـس  نبا  روظنم  نیارباـنب  ءافـش ]. ناـهرب  لّوا  يهلاـقم 

يهوالع هب  قیدصت  ّتلع  روظنم  هکلب  تسین  قیدـصت  ّتلع  طقف  ّتلع  ّتیلع و  زا  روظنم  نیاربانب  تسا ، ّمل » ناهرب   » يهماقا رـس  رب  اجنیا ،
ربکا ّدـح  ندوب   » نامه لـصا  رد  لولعم » « ؟ تسیچ لولعم »  » زا روظنم  سپ  تسا ؛ طـسوا  ّدـح  ّتلع ، زا  روظنم  رگا  اـّما  تسا . دوجو  ّتلع 

؛ تسا ربکا » ّدح   » دوخ اجنیا  رد  لولعم »  » زا يو  روظنم  ایوگ  هک  دـیآیمرب  انیـس  نبا  نایب  زا  اّما  تسا . هجیتن ،» : » ینعی رغـصا ،» ّدـح  يارب 
. دنکیمن توافت  بلطم  لصا  رد  دشاب ، نینچ  يو  روظنم  رگا  یّتح 

رد لّوا  لکـش  رد  تسا : نینچ  ّمل » ناـهرب   » يهماـقا اـب  لّوا  لکـش  ندوـب  بساـنم  رتشیب  صوـصخ  رد  انیـس  نبا  لالدتـسا  یلـصا  روـحم 
رد دوشیم و  لمح  ّتلع  رب  ربکا ) ّدـح   ) لولعم يربک  يهمّدـقم  رد  دوشیم و  لمح  رغـصا  ّدـح  رب  طسوا ) ّدـح   ) ّتلع يرغـص  يهمّدـقم 

مّود و لکش  رد  هدش  ماجنا  ياهنایرج  هب  تبسن  نایرج  نیا  ددرگیم و  لمح  رغـصا  ّدح  رب  میقتـسم  روطهب  لولعم  تلع ، فذح  اب  هجیتن 
: تسا تباث  رغصا  ّدح  رب  ّتلع  هک  دوشیم  تباث  رغصا  ّدح  رب  تهج  نآ  زا  لولعم  اریز  تسا ؛ رتیعیبط  مّوس  لکش 

يهمدقم رد  دنچره  لکش  نیا  رد  اریز  تسین ؛ رغصا  ّدح  رب  ّتلع »  » توبث عبات  رغـصا  ّدح  رب  توبث  رد  لولعم »  » نایرج مّود  لکـش  رد  اّما 
تباث طسوا ) ّدح  رب  ربکا  ّدح  ینعی :  ) ّتلع رب  لولعم  هکنآ  ياج  هب  يربک  يهمّدقم  رد  لاحنیا  اب  تسا ، تباث  رغصا  ّدح  رب  تلع  يرغص 

: تسا تباث  لولعم  رب  تلع  دنک - ّیط  ار  دوخ  یعیبط  ریس  نایرج  بیترت  نیا  هب  و  دشاب -
رغـصا دـح  رب  لولعم )  ) ربکا دـح  توبث  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  ناـیرج  جراـخ  رد  طـسوا ) ّدـح  ینعی : « ) ب  » ییوگ هک  دوشیم  هدـهاشم 

رب طسوا ) ّدح  ینعی : « ) ب  » توبث زا  سپ  هن  دوشیم و  ماجنا  میقتسم  روطهب 
568 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هدـش و اجهباج  هکلب  دوشیمن ، هداد  رارق  ّتلع  عبات  رغـصا  ّدـح  يارب  ندوب  رد  لولعم  : » دـیوگیم انیـس ، نبا  رطاخ ، نیمه  هب  رغـصا . ّدـح 
رد دشکیمن ؛ دوخ  لابند  هب  لّوا  دـصق  هب  ار  لولعم  ّتلع   » مّود لکـش  رد  رطاخ  نیمه  هب  دوشیم ؛» هداد  رارق  عبات  ّتلع ، عوبتم و  لولعم ،
عبت هب  زین  لولعم  ات  تسین  تباث  رغصا  ّدح  رب  ّتلع  الصا  مّوس  لکش  رد  و  دریگیم ». تروص  لّوا  دصق  هب  رما  نیا  لوا  لکش  رد  هکیلاح 
: تسا تباث  ّتلع  رب  لولعم  يربک  يهمدقم  رد  تسا و  تباث  ّتلع  رب  رغصا  ّدح  يرغص  يهمدقم  رد  هکلب  دشاب ، تباث  رغصا  دح  رب  نآ 

يربک ساکعنا  اب  بیترت  هب  لکش  ود  نیا  زا  کیره  لوا  برض  رد  الثم :  ) لالدتسا یعیبط  ریس  ندز  مهرب  اب  زج  موس  مود و  لکش  ود  رد 
رد طقف  : » دسیونیم انیس  نبا  نیاربانب ، دنک . لامعا  ار  دوخ  ّتیلع  ات  دریگیمن ، رارق  دوخ  یعیبط  ياج  رد  طسوا  ّدح  يرغـص ) ساکعنا  و 

تـسا نامه  عقاو  رد  لکـش  نیا  سپ  دـنکیم ؛ ّتیعبت  دوخ  ّتلع  زا  لولعم  نآ  لابند  هب  دوشیم و  هداد  يزیچ  ّتلع  هک  تسا  لّوا  لـکش 
، دشاب سایق  کی  هجیتن  ّدـح »  » هک دـشاب  رارق  رگا  (- 350 .« ) دنتـسه ّمل » ناهرب  هوقلاب   » طقف رگید  لاکـشا  تسا و  ّمل » ناهرب  لـعفلاب   » هک
هک روطنامه  هکنیا  يارب  یّلک .» باجیا   » تروص هب  تسا  ياهیضق  هراومه  ّدح »  » اریز دوش ، فیلأت  لّوا  لکش  تروص  هب  دیاب  سایق  نآ 

یئابطابط يهمالع  موحرم  دـنکن . تلالد  دارفا  مامت  رب  درادـن  ناکما  ياهیـضق  نینچ  و  دراد ، تلالد  تایتاذ  ماـمت  رب  ماـت » ّدـح   » دـناهتفگ
: دنسیونیم

دّیـس همالع  ددرگیم -[ ». عضو  زین  یّلک  وحن  هب  دوشیم ، لمح  یّلک  وحن  هب  هک  روطنامه  ینعی  دوشیم ، سکعنم  دوخ  دودحم  رب  ّدح  »
[. يهحفص 112 مق 1371 ، لوا ، پاچ  مق ، یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ناهرب ، يرفـص ، ماوق  يدهم  یئابطابط ، نیـسح  دـمحم 

يهجیتن لکش  نیا  هک  تسا  نیا  عنام  مّوس  لکش  ّصاخ  طورش  و  یباجیا ، يهجیتن  لکش  نیا  هک  تسا  نیا  عنام  مّود  لکش  ّصاخ  طورش 
. دهدب یّلک 

لّوا لکـش  سایق  هب  اهنآ  لیوحت  ّدر و  دناهدشن  فیلأت  لّوا  لکـش  تروص  هب  هک  ییاهسایق  ندوب  جـتنم  تابثا  ياههار  زا  یکی  (- 351)
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. ضارتفا لیلد  ندرک و ب ) سکع  شور  فلا ) تسا : ریذپناکما  تروص  ود  هب  لیوحت  ّدر و  نیا  تسا .
لّوا لکش  تروص  هب  ار  سایق  بیترت  نیا  هب  دننکیم و  ضوع  ار  يربک  يرغص و  ياج  یهاگ  شور ، نیا  رد  ندرک : سکع  شور  فلا )

مراهچ لکـش  مّوس  و  مّود ، لوا ، ياهبرـض  رد  راک  نیا  درک ؛ سوکعم  ار  سایق  هجیتن  دیاب  دوش  ماجنا  راک  نیا  هاگره  اّما  دنروآیمرد ،
لکـش مراهچ  برـض  رد  راک  نیا  ددرگرب ؛ لوا  لکـش  هب  سایق  لکـش  اـت  دـننکیم ، سوکعم  يهمدـقم  ود  ره  یهاـگ  و  دوشیم . ماـجنا 

دننام  ) دننکیم سوکعم  ار  يربک  يهمدـقم  طقف  لّوا  لکـش  تروص  هب  سایق  لکـش  ندـنادرگرب  يارب  یهاگ  دریگیم . تروص  مراهچ 
برض دننام   ) دننکیم سوکعم  ار  يرغص  يهمّدقم  طقف  یهاگ  و  مّود ) لکش  زا  لّوا  برض 

569 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
[. دینک هعجارم  قطنم  لوادتم  ياهباتک  هب  سکع  ياهشور  عاونا  يارب  (. ] مّوس لکش  زا  لّوا 

یئزج اهنآ  تامّدقم  زا  یکی  هک  مّوس - لکش  مّود و  لکش  بورـض  زا  یـضعب  ندنادرگرب  يارب  یهاگ  شور  نیا  زا  ضارتفا : لیلد  ب )
، مق يدابآزوریف ، تاراـشتنا  قطنملا ، رّفظم ، اـضر  دّـمحم  دراد -[  هلحرم  هس  شور  نیا  دـننکیم . هدافتـسا  لوا  لکـش  تروص  هب  تسا -

: صص لّوالا 1408 ، عیبر  متشه ، پاچ 
[: 227 - 29

مـسا تسا  مکح  دروم  هیئزج  يهیـضق  رد  هک  ي  ضعب »  » يارب هلحرم  نیا  رد  دوشیم . هدیمان  ضرف »  » يهلحرم هلحرم ، نیا  لّوا : يهلحرم 
. مینکیم ضرف  ار  د »  » فرح ناویح » یضعب   » ياج هب  تسین » ناسنا  ناویح  یضعب  : » يهیضق رد  الثم ، مینکیم . عضو  یّصاخ 

نآ عوضوم  هک  هیلک ، يهبجوم  يهیـضق  ( 1 : ) میروآ تسد  هب  میناوتیم  اعطق  ار  قداـص  يهیـضق  ود  ندرک ، ضرف  زا  سپ  مّود : يهلحرم 
هب ار  د »  » لّوا يهلحرم  رد  اریز  تسا . ناویح  د »  » ره میراد : روکذـم  لاـثم  رد  تسا ؛ ضورفم  یئزج  يهیـضق  عوضوم  نآ ، لومحم  و  «د »

نیا عوضوم  هبجوم . ای  تسا و  هبلاس  اـی  هیئزج ، يهیـضق  تیفیک  عبت  هب  هتبلا  هک  هّیلک - يهیـضق  ( 2  ) و میدوب . هتفرگ  ناویح » ضعب   » ياـج
، تسا قداص  هیضق  نیا  و  تسین .» ناسنا  د »  » چیه : » میراد روکذم  لاثم  رد  تسا . هیئزج  يهیضق  لومحم  نآ  لومحم  و  د »  » هّیلک يهیـضق 

. تسا قداص  میروآ  تسد  هب  ( 1  ) دنب رد  هک  ياهیضق  هک  روطنامه 
ضورفم سایق  تامدـقم  کـمک  هب  میدروآ و  تسد  هب  مّود  يهلحرم  رد  هک  یقداـص  يهیـضق  ود  کـمک  هب  هلحرم  نیا  رد  موس : هلحرم 

. میروآیم تسد  هب  ار  جتنم  تانارتقا 
: میریگیم رظن  رد  ار  مّوس  لکش  زا  مجنپ  برض  الثم 

يهیـضق کی  هراومه  برـض  نیا  يهجیتن  دوشیم و  لیکـشت  يهیئزج  يهبلاس  کی  هیلک و  يهبجوم  کـی  زا  مّوس  لکـش  زا  مجنپ  برض 
: تسا هیئزج  يهبلاس 

. تسین ح » « » ب  » یضعب تسین - ح » « » م  » یضعب تسا / ب » « » م  » ره
: ضارتفا لیلد  قیرط  زا  تابثا 

. مینکیم ضرف  ار  د »  » تسین هک ح  یضعب م  ياج  هب  تسین » یضعب م ح   » هیئزج يهبلاس  يهیضق  رد  ادتبا 
: مینکیم جارختسا  قداص  يهیضق  ود  سپس 

و تسا ، م » « » د  » ره ( 1)
. تسین ح » « » د  » چیه ( 2)

: میراد میهدیم ، رارق  يرغص  یلصا  سایق  يارغص  يارب  ار  ( 1  ) يهرامش يهیضق  سپس 
و تسا ، م » « » د  » ره
؛ تسا ب » « » م  » ره
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. تسا ب » « » د  » ره
لالدتـسا هداد و  رارق  يربک  ار  ( 2  ) يهرامش يهیضق  يرغـص و  ار  ریخا  سایق  نیا  يهجیتن  سپـس  تسا . لّوا  لکـش  زا  لّوا  برـض  نیا  و 

: میراد مینکیم ،
و تسا ، ب » « » د  » ره
؛ تسین ح » « » د  » چیه

570 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسین ح » « » ب  » یضعب

. تسا هدمآ  تسد  هب  تسا - مّوس  لکش  زا  مّود  برض  هک  سایق - نیا  رد  هک  تسا  مّوس  لکش  زا  مجنپ  برـض  يهجیتن  نامه  هجیتن ، نیا 
: ریز تروص  هب  ددرگیم ؛ زاب  لّوا  لکش  مراهچ  برض  هب  يرغص  ندرک  سکع  اب  دوخ  يهبون  هب  زین  مّوس  لکش  زا  مّود  برض  هتبلا 

و تسا ، یضعب ب د  يرغص : سکع 
؛ تسین چیه د ح  يربک : لصا 

. تسین یضعب ب ح 
مّوس لکش  زا  مجنپ  برض  هرخالب  اجنیا ، رد  ضارتفا  لیلد  زا  هدافتسا  اب  نیاربانب ، تسا . لّوا  لکـش  زا  مراهچ  برـض  ریخا ، سایق  نیا  و 

(- 352 . ) دش هداد  لیوحت  لّوا  لکـش  زا  مراهچ  برـض  هب  يرغـص  ندرک  سکع  اب  مه  نآ  هک  دش  لیوحت  مّوس  لکـش  زا  مّود  برـض  هب 
.[: تسا نم  زا  طخلا  مسر  رییغت  يهحفص 319 ؛ سابتقالا ، ساسا  دهدیم -[ ؛ حیضوت  نینچ  ار  فلخ » ناهرب   » یسوط قّقحم 

بولطم ضیقن  زا  دننک  فیلأت  یسایق  هک  دوب  نانچنآ  و  دنناوخ . فلخ  سایق  ار  نآ  دننک ، شاضیقن  لاطبا  هب  بولطم  تابثا  هک  هاگره  »
داسف نآ ، هب  و  تسا . هدوب  بولطم  ضیقن  شاجاتنا  ّتلع  هک  دوش  مولعم  ات  دـنک ، داسفلا  رهاظ  یمکح  جاـتنا  هک  عزاـنتم  ریغ  يهمّدـقم  و 

.« ددرگ مولعم  بولطم  تّحص  سپ  دوش ، رهاظ  بولطم  ضیقن 
، دوشیمن ّیط  میقتـسم  هار  بولطم  تابثا  يارب  نآ  رد  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  تسا  فلخ » ، » ناهرب عون  نیا  مسا  یلـصا  ظّفلت  ارچ  هکنیا 

. دنوشیم لیان  فلخ ) تشپ -(  زا  هکلب  ورهبور ، زا  هن  بولطم ، تّحص  هب  ییوگ  دوشیم ؛ هتفرگ  راک  هب  میقتسم  ریغ  هار  هکلب 
رگا تسا : نینچ  فلخ  ناهرب  يهماقا  شور  درک . هدافتـسا  ناوتیم  مّوس  لکـش  مّود و  لکـش  ياهبرـض  جاتنا  تابثا  رد  ناـهرب ، نیا  زا 

ضیقن قدص  تّحـص و  سپ  دشاب ؛ قداص  بولطم  ضیقن  تسا  مزال  مّوس ، ّقش  درط  ضقانت و  مدع  لصا  ساسارب  دشابن ، قداص  بولطم 
رگید يهمدـقم  اب  یبرـض  نینچ  يهجیتن  دوش . لصاح  لوا  لکـش  ياهبرـض  زا  یکی  تئیه  تامّدـقم  زا  یکی  هدرک و  ضرف  ار  بولطم 

، تسا هدش  لصاح  بولطم  ضیقن  بذک  زا  ضقانت  نیا  هک  دوشیم  تباث  و  دتفایم ، ضقانتم  تسا ، ضورفم  نآ  قدص  هک  یلصا  سایق 
، بولطم سپ  تسا  بذاک  بولطم  ضیقن  نوچ  هک  ددرگیم  مولعم  اـجنیا  زا  و  دوب ؛ ضورفم  فلخ  ساـیق  رگید  يهمدـقم  قدـص  اریز 
، درخ ربـهر  یباهـش ، دومحم  تسا -[  مّود  لکـش  زا  مّود  برـض  هک  میریگیم ، رظن  رد  ار  ریز  لالدتـسا  لاـثم  يارب  تسا . قداـص  دوخ ،

[: صص 293 و 298 ، 1361 مشش ، پاچ  مایخ ، یشورفباتک  نارهت ،
. تسین نئاخ  فراع  چیه  تسا - ناسرت  نئاخ ، ره  و  تسین / ناسرت  فراع ، چیه 

قداص تسین )» نئاخ  فراـع ، چـیه  : » ینعی  ) هجیتن مینکیم  ضرف  تسا : نینچ  فلخ  ناـهرب  قیرط  زا  ساـیق  نیا  يهجیتن  تحـص  تاـبثا 
. دشاب قداص  دنانئاخ )» نافراع ، زا  یضعب  : » ینعی  ) نآ ضیقن  دیاب  دشابن ،

: میراد میهد ، رارق  يربک  ار  لصا  سایق  ياربک  يرغص و  ار  هجیتن  ضیقن  رگا  کنیا 
571 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دناناسرت نافراع ، زا  یضعب  تسا - ناسرت  نئاخ ، ره  و  دنانئاخ / نافراع ، زا  یضعب 
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چیه : » ینعی  ) لصا سایق  يارغـص  اب  دـناناسرت )» نافراع ، زا  یـضعب  : » ینعی  ) نآ يهجیتن  اّما  تسا . لّوا  لکـش  زا  مّوس  برـض  سایق ، نیا 
هک ریخا ، سایق  يارغـص  سپ  تسا ، ضورفم  لصا  سایق  ياربک  يرغـص و  قدـص  هک  اجنآ  زا  دراد و  تاـفانم  تسین )» ناـسرت  فراـع ،

. تسا قداص  لصا  سایق  يهجیتن  نیاربانب  تسا ؛ بذاک  تسا ، لصا  سایق  يهجیتن  ضیقن 
ود زا  ای  هبلاس ، يهمدـقم  ود  زا  اریز  (- 353 . ) دنکیم تشگزاب  لّوا  لکـش  هب  يوحن  هب  فلخ  ناهرب  زا  هدافتـسا  هک  دش  هدید  لاحرههب ،

. دوشیمن تسرد  سایق  هیئزج  يهمدقم 
لکـش ياهسایق  جیاتن  رگید  يوس  زا  دنـشاب ؛ هیئزج  ای  هبلاس ، سایق  کی  يهمدقم  ود  ره  دیابن  سایق  جاتنا  یمومع  طورـش  ربانب  (- 354)

قیرط زا  درادـن  ناکما  زگره  هبجوم  ای  هیلک  ياـیاضق  نیارباـنب ، تسا . هیئزج  هراومه  مّوس  لکـش  ياـهسایق  جـیاتن  هبلاـس و  هراومه  مّود 
هب لوا  لکش  سایق  قیرط  زا  دیاب  هراومه  هکلب  دناهدرک ، دیلوت  ار  اهنآ  هک  دنوش  لیلحت  یتامّدقم  هب  مّود  لکش  مّوس و  لکـش  ياهسایق 

. دنک دیلوت  هبجوم  ای  هّیلک  يهجیتن  دناوتیم  هک  تسا  لّوا  لکش  طقف  نیا  اریز  دنوش  لیلحت  تامّدقم  نیا 
مکح نآ  رد  هکنآ  هن  تسین ، یمکح  هنوگچـیه  هبلاس  يهّیـضق  رد  « ؛ تسا یباجیا  تبـسن  عفر  عقاو ، رد  هبلاس ، يایاضق  تیهاـم  (- 355)

يایاضق هک  یتقو  دـنکیم ، رداص  مکح  ةداع  هبجوم  يایاضق  رد  سفن  هک  یئاج  نآ  زا  یلب ، دـناهتفگ - یـضعب  هکناـنچ  دـشاب - یمدـع 
نیا هدومن و  اطخ  دوشیمن  رداص  يو  زا  لومحم  عوضوم و  روصت  ءارو  یلمع  هنوگچـیه  دـهدیم و  رارق  نومزآ  رایتخا و  تحت  ار  هبلاس 

ياراد هبجوم  يهّیـضق  هکنانچ  تسا ، یبلـس  مکح  ياراد  هبلاس  يهّیـضق  هک  دنکیم  نامگ  درادنپیم و  یمدع  لعف  ار  شیوخ  لعف  مدع 
يهماـندای نیمّود  رد  100 ؛ ص : ملع ، هلاسر  ینالیگ ، يدّـمحم  دّـمحم  یئابطابط ، ینیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع  تسا -[ ». یباـجیا  مکح 

[. 106 - 71 صص : نابآ 1363 ، نارهت ، لّوا ، پاچ  یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و  يهسسؤم  یئابطابط ، همالع 
ار ریذپاننایاپ  ياهزیچ  ناوتیم  زیچ ، کی  زا  اریز  درک ، لصاح  تخانش  ءیـش  کی  ّتیهام  يهرابرد  ناوتیمن  هبلاس  يایاضق  اب  نیاربانب ،
هک تسا  هدـش  هتفگ  اریز  درک ؛ لصاح  تخانـش  عوضوم ، کی  يهرابرد  لومحملا ، ۀـلودعم  يهبجوم  يهیـضق  اب  ناوتیم  اّما  درک . بلس 
زیچ نآ  تسا  هتسیاش  اتاذ  عقاو  رد  هک  تسا  يزیچ  دقاف  عوضوم  تسا - هبجوم  يهّیضق  کی  عقاو  رد  هک  لومحملا - ۀلودعم  يهّیـضق  رد 

لومحملا ۀلودعم  يهیضق  ياوتحم  زا  نیاربانب  دراد ، ار  ییانیب  یگتسیاش  عوضوم  تسا » انیبان  یکدور  : » يهّیضق رد  الثم ، دشاب ؛ هتـشاد  ار 
. مینکیم ادیپ  تخانش  نآ  هب  تبسن  میربیم و  عوضوم  یگتسیاش  هب  یپ 

نایم تبسن  رب  دیاب  یقطنم ...  باجیا  ای  بلس و  : » میروآیم مسا  نیا  هب  هلودعم  يایاضق  يهیمست  هجو  صوصخ  رد  ار  ياهتکن  اجنیا  رد 
تبـسن رد  هکنیا  ياج  هب  بلـس  انایحا  رگا  لاح  دشابیم . تبـسن  نیفرط  هک  لومحم  رب  هن  عوضوم و  رب  هن  دیآ ، دورف  لومحم  عوضوم و 

کی و  تفریذپ ، دهاوخن  قّقحت  هبلاس  يهّیـضق  رگید  تروص  نیا  رد  دـیدرگ  عقاو  فرط  ود  ره  ءزج  ای  نیفرط و  زا  یکی  ءزج  دریگ  رارق 
هک ار  هیضق  هنوگنیا  دوب . دهاوخن  هبلاس  يهّیضق  یقطنم ، بلاق  رد  تسا ، ضورفم  نآ  رد  مه  بلـس  فورح  هک  دنچره  ياهیـضق ، نینچ 

؛ دناهتشاذگ مان  هلودعم »  » يهّیـضق احالطـصا  تسا  هتفای  لاقتنا  نیفرط  زا  یکی  ای  نیفرط و  هب  تسا  تبـسن  هک  دوخ  یقطنم  ّلحم  زا  بلس 
رد هدرک و  لودع  زواجت و  دوخ  یقطنم  ّلحم  زا  بلس  ینعی 

572 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ینعی (- 356 .[ ) 166 ص : نمهب 1360 ،  22 ناملـسم ، نانز  تضهن  کـیزیفاتم ، يدزی ، يرئاـح  يدـهم  .« ] تسا هتفرگ  رارق  رگید  ياـج 

. دنالومحملا ۀلودعم 
. لّوالا لصفلا  ۀعباّرلا ، ۀلاقملا  ، 1964 هرهاق ، سایقلا ، قطنملا ، ءافشلا ، دیاز ، دیعس  انیس ، یلع  وبا  (-- 357)

. نشور دوخهبدوخ  یهیدب و  تامّدقم  ینعی : طسویب ، تامّدقم  (- 358)
. دوشیمن دیلوت  هبلاس  هجیتن  زگره  دشاب ، هبجوم  نآ  يهمّدقم  ود  ره  هک  یسایق  رد  اریز  (- 359)

«. تسین فلا  چیه ب  : » مییوگب هک  تسا  قداص  سپ  تسین ،» فلا ب  چیه  : » مییوگب هک  دشاب  قداص  رگا  ینعی  (- 360)

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


ار فارگاراـپ  نیا  مهف  عونتم ، ياـهاعّدا  هارمه  هب  ینـالوط ، تـالمج  تسا ؛ هدـیچیپ  فارگاراـپ  نیا  رد  اـفاصنا ، انیـس ، نبا  ناـیب  (- 361)
. تسا هتخاس  لکشم 

زا مّوس  لکـش  مّود و  لکـش  تسا  هتفگ  وطـسرا  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هدرک  لـقن  وطـسرا  زا  ار  یبلطم  انیـس  نبا  فارگاراـپ ، نیا  لّوا  رد 
هدمآ  31 - 30 فلا :  79 رخاوالا » اقیطولونا   » رد وطسرا ، نخـس  نیا  دنوشیم ؛ لیلحت  طسو  نودب  یهیدب و  تامدقم  هب  لّوا  لکـش  قیرط 
تاوذ ریغ  یلا  ریـصی  نا  یلا  یمنی  لّصتی و  لکّـشلا  اذـهبف  کناذ  اّما  و  کـنیذ ، یلا  جاـتحمب  وه  سیل  لکّـشلا  اذـه  ّناـف  اـضیا  و  : » تسا
نودب تامّدقم  هب  لکش  نیا  قیرط  زا  رگید  لکـش  ود  نآ  اّما  و  تسین ، جاتحم  رگید  لکـش  ود  هب  لکـش  نیا  نینچمه  : » ینعی طاسوالا ».

.« دنوشیم لیلحت  یهیدب  طسو و 
کی هب  نداد  خساپ  ددصرد  ایوگ  تسا ، هدمآ  قوف  رد  هدش  لقن  هرقف  زا  سپ  هلصافالب  هک  رخاوالا ،» اقیطولونا   » لّوا يهلاقم  زا  لصف 15 

: تسا هدرک  ریرقت  نینچ  ار  رّدقم  لاکشا  نآ  انیس  نبا  تسا . رّدقم  لاکشا 
زا یـضعب  يهجیتـن  رگید  يوس  زا  دـناهبلاس ؛ همه  دـنیآیم ، تسد  هب  مّود  لکـش  ياهبرـض  زا  کـیره  رد  هک  یجیاـتن  هک  تسا  نشور 

طسو نودب  یهیدب و  تامّدقم  هب  دنراد  ّتیلباق  هبلاس  جیاتن  نیا  ایآ  تسا . هبلاس  زین  مّشش - و  مجنپ ، مّود ، برض  مّوس - لکش  ياهبرض 
هبجوم ود  ره  دـنناوتیمن  دوش ، لیلحت  اهنآ  هب  دـناوتیم  لیلحت  نیـسپاو  رد  هرخالاب  هبلاـس ، يهجیتن  کـی  هک  یتامّدـقم  دـنوش ؟ لـیلحت 

. دیآیمن تسد  هب  هبلاس  يهجیتن  کی  زگره  هبجوم  يهمّدقم  ود  زا  اریز  دـشاب ، هبلاس  تامّدـقم  نآ  زا  یکی  لقادـح  دـیاب  راچان  دنـشاب و 
تامّدـقم هب  لّوا  لکـش  قیرط  زا  مّوس  مّود و  ياهلکـش   » تسا هتفگ  هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیم  ییانعم  هچ  وطـسرا  نخـس  نیا  نیاربانب ،

زا لصف 15  هک  يرّدـقم  لاکـشا  تسا  نیا  دـشاب ؟ طسویب  دـناوتیم  هنوگچ  هبلاس  يهّیـضق  کی  اساسا  و  دـنوشیم ؟» لـیلحت  طـسویب 
نیا هب  وطـسرا  خـساپ  تسا  هدیـشوک  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  و  تسا ، هدـش  ریرحت  نآ  هب  خـساپ  رد  رخاوالا » اقیطولونا   » لوا يهلاـقم 

: دهدیم خساپ  نینچ  ار  لاکشا  نیا  وطسرا ، زا  لقن  هب  انیس ، نبا  دنک . نییبت  ار  رّدقم  لاکشا 
مزال یمّوس  زیچ  اهنآ  عوضوم  رب  اهنآ  لومحم  لمح  يارب  هک  دنتسه  ياهنوگهب  ینعی  دنرادن ، طسو  هبجوم  يایاضق  یهاگ  دیدرت  نودب 

رب نآ  يهطـساو  هب  سپـس  مّوس و  زیچ  نآ  رب  لّوا  ضورفم  يهیـضق  لوـمحم  دوـش و  لـمح  ضورفم  يهیـضق  عوـضوم  رب  لّوا  هک  تسین 
قیرط زا  فلا »  » رب ب »  » لمح رگا  طقف  رگا و  تسا  طسو  نودـب  تسا » فلا ب  : » يهیـضق لاـثم ، دوش . لـمح  ضورفم  يهیـضق  عوضوم 

لّوا هک  دشاب  زاین  ج »  » دننام يزیچ  هب  ینعی  دشاب ، هتشاد  هطساو  هب  زاین  فلا »  » رب ب »  » لمح رگا  یلو  دریگن ؛ تروص  هطساو  کی 
573 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

« فلا  » رب ب »  » لمح تروص  نیا  رد  ددرگ ، لـمح  فلا »  » رب ج »  » قیرط زا  دوش و  لـمح  ج »  » رب ب »  » سپـس دوش و  لـمح  فلا »  » رب «ج »
« تسا فلا ب  : » يهّیـضق تروص  نآ  رد  دـشابن ، طسو  نودـب  فلا »  » رب ب »  » لمح هاـگره  رگید  تراـبع  هب  دوب . دـهاوخن  طـسو  نودـب 

: دوب دهاوخ  سایق  کی  يهجیتن 
و تسا ، فلا ج 

؛ تسا ج ب 
. تسا فلا ب 

يهّیضق نیاربانب  تسین . سایق  کی  يهجیتن  هیـضق ، نآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نیا  و  تسا ، طسو  نودب  هبجوم ، يهّیـضق  کی  یهاگ  سپ 
. تسا سایق  کی  يهجیتن  هراومه  دشابن ، طسو  نودب  هک  ياهبجوم 

، درادن زاین  ج ،»  » دننام یمّوس ، زیچ  هب  نآ  عوضوم  زا  نآ  لومحم  بلس  ینعی  تسا ، طسو  نودب  یهاگ  زین  هبلاس  يهّیضق  بیترت  نیمه  هب 
الثم ددرگ . بلس  هیضق  عوضوم  زا  ج »  » يهطساو هب  دوش و  بلس  تسا ، تباث  هیضق  عوضوم  رب  هک  ج ،»  » زا ادتبا  هیـضق  لومحم  هکنیا  ات 

هتشادن دوجو  ياهطساو  چیه  فلا »  » زا ب »  » بلس رد  رگا  طقف  رگا و  تسا ، طسو  نودب  يهبلاس  يهّیضق  کی  تسین » فلا ب  : » يهّیـضق
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تروص نیا  رد  مینک ، بلـس  تسا - تباث  فلا »  » رب هک  ج -»  » زا ار  ب »  » ادـتبا هک  دـشاب  مزال  فلا »  » زا ب »  » بلـس يارب  رگا  یلو  دـشاب ،
هتبلا و  دراد ، طسو  هک  دوب  دـهاوخ  ياهبلاس  يهّیـضق  هکلب  دوب ، دـهاوخن  طـسو  نودـب  يهبلاـس  يهّیـضق  کـی  تسین » فلا ب  : » يهّیـضق

: ریز حرش  هب  تسا ، سایق  کی  يهجیتن 
و تسا ، فلا ج 

؛ تسین ج ب 
. تسین فلا ب 

نآ زا  رتنشور  دـشیم  هک  ینایب  اب  ار ، هبلاس  يهّیـضق  کی  نتـشاد  طسو  یگنوگچ  روتـسد  فارگاراـپ  نیا  لـیذ  رد  انیـس ، نبا  هاـگنآ ،
، مّوس زیچ  نآ  دوجو  و  دوشیمن ، لمح  يرگید  رب  هک  دوش  لمح  يزیچ  هیـضق  ّدح  زا  یکی  رب  هاگره  نیاربانب  : » دـسیونیم نینچ  تشون ،

نآ زا  کیره  رب  هکنیا  ای  و  دنکن ، روطخ  نهذ  هب  الوا  ای  دشابن  عقاولا  یف  ای  تسا ، لومحم  مّود  ّدـح  رب  تسین و  لومحم  ّلوا  ّدـح  رب  هک 
یفانتم مه  هب  تبـسن  ّدـح  ود  نآ  تروص  نآ  رد  دـشاب ، يواسم  ّدـح  نآ  اب  هدوب و  نآ  ّصتخم  هک  دـشاب  تباث  ییاهزیچ  اـی  زیچ  ّدـح  ود 

زا یکی  لومحم  هک  دراد  ناکما  تروص  نیا  رد  دوش . تفای  يرگید  رد  هک  دـش  دـهاوخن  تفای  اـهنآ  زا  یکی  رد  يزیچ  دوب و  دـنهاوخ 
.« دینک بلس  يرگید  زا  سایق  کی  قیرط  زا  دیهاوخب  هک  ار  ود  نآ  زا  کیره  و  هداد ، رارق  طسوا  ّدح  ار  ّدح  ود  نآ 

: دنکیم حرطم  ار  ّقش  ود  روتسد  نیا  یط  انیس ، نبا  اجنیا  رد 
لباق تسا - ضورفم  يهیـضق  ّدـح  کی  هک  فلا -»  » رب ج »  » هک مینکیم  ضرف  و  مینکیم . ضرف  ار  تسین » فلا ب  : » يهیـضق لوا - ّقش 
دوجو و  : » تسا هتفگ  ّقش  نیا  رد  انیـس  نبا  هکنیا  . ) دشاب لمح  لباق  تسا - ضورفم  يهّیـضق  رگید  ّدح  هک  ب -»  » رب یلو  دـشابن ، لمح 
ینعم نیا  هب  دـنکن » روطخ  نهذ  هب  الوا  ای  دـشابن  عقاولا  یف  ای  تسا ، لومحم  مّود  ّدـح  رب  تسین و  لومحم  لوا  ّدـح  رب  هک  مّوس ، زیچ  نآ 

دشاب و هتشادن  هطساو  رمالا  سفن  یف  ای  تسا - ب »  » اجنیا رد  هک  مّود - ّدح  رب  تسا - مّوس  زیچ  هک  ج -»  » ندش لمح  توبث و  هک  تسا 
رد الصا  ای  ب »  » رب ج »  » ندش لمح  ینعی  میشاب . هتشادن  ربخ  نآ  زا  ام  دشاب  هتشاد  مه  رگا  ای 

574 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هطـساو تابثا  ملاع  رد  ینعی  میـشاب ، ربخیب  نآ  زا  ام  دشاب  هتـشاد  هطـساو  توبث  ملاع  رد  مه  رگا  ای  دـشاب و  هتـشادن  هطـساو  توبث  ملاع 

.( تسا ب »  » رب ج »  » لمح نتشاد  هطساو  زا  ندرک  رظن  فرص  انیس  نبا  نخس  نیا  ینعم  هرخالاب  دشاب . هتشادن 
، دشابن لمح  لباق  ب »  » رب دشاب و  لمح  لباق  فلا »  » رب ج »  » الثم دشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  ّصاخ  لومحم  هیـضق  ّدح  ود  زا  کیره  مّود - ّقش 

. دشابن لمح  لباق  فلا »  » رب دشاب و  لمح  لباق  ب »  » رب «د »
. درک بلس  يرگید  زا  ار  ّدح  ود  نآ  زا  یکی  ناوتیم  سایق  نداد  لیکشت  اب  ناوتیم  دیآ ، شیپ  ّقش  ود  نا  زا  کیره  دیوگیم  انیس  نبا 

: دوشیم نیچ  لوا  ّقش  هب  طوبرم  سایق 
و تسین ، فلا ج 

؛ تسا ب ج 
. تسین فلا ب 

هک دراد  طسو  هب  جایتحا  فلا »  » زا ب »  » بلـس ینعی  تسین ، طسو  نودـب  لاحنیا  اب  تسا ، هبلاس  يهّیـضق  کـی  دـنچره  هجیتن  اـجنیا  رد 
«. ج  » زا تسا  ترابع 

: تشاد میهاوخ  هیضق  ود  مّود  قش  هب  طوبرم  سایق  رد 
و تسا ، فلا ج  ( 1)

؛ تسا ب د  ( 2)
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کیره انیـس  نبا  يهتفگ  ساسا  رب  میناوتیم  اجنیا  رد  دنتـسه . ب »  » و فلا »  » یـصاصتخا ياهلومحم  بیترت  هب  د »  » و ج »  » اهنآ رد  هک 
: مینک بلس  رگیدمه  زا  سایق  کی  طسوت  ار  ب »  » و فلا »  » زا

و تسا ، فلا ج  لوا : سایق 
؛)؟ تسا فلا »  » یصاصتخا لومحم  ج »  » اریز ( ؛ تسین ب ج 

. تسین فلا ب  نیاربانب 
طـسو نودـب  يهبلاس  يهّیـضق  کی  تسین » فلا ب   » نیاربانب دراد ، زاین  ج -» : » ینعی هطـساو - هب  فلا »  » زا ب »  » بلـس هک  دوشیم  هدـید 

. تسین
تسین و فلا د  مّود : سایق 

؛) تسا ب »  » یصاصتخا لومحم  د »  » اریز ( ؛ تسا ب د 
. تسین فلا  نیاربانب ب 

. تسین طسو  نودب  يهبلاس  يهّیضق  کی  زین  تسین » فلا  ب   » يهّیضق بیترت  نیا  هب  و 
. تسا لبق  تشاددای  رد  لوا  ّقش  نایب  نامه  نیا  (- 362 . ) دش نشور  هبلاس  يهّیضق  کی  نتشاد  طسو  یگنوگچ  سپ 

. تسا لبق  تشاددای  رد  مود  ّقش  نایب  نامه  نیا  (- 363)
: تسا زیچ  ود  بلس  ندوب  هطساو  اب  طرش  اریز  (- 364)

دنشاب هتـشاد  یّـصاخ  لومحم  ّدح  ود  زا  کیره  و ب ) تشاددای 361 ) رد  لّوا  قش   ) دـشاب هتـشاد  صاخ  لومحم  ّدـح  ود  زا  یکی  فلا )
، دشابن لصاح  طرش  ود  نیا  زا  کی  چیه  رگا  و  تشاددای 361 .) رد  مّود  قش  )

575 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اقیطوـلونا  » زا انیـس  نبا  هـک  ياهخـسن  رد  ینعی  (- 365 . ) دوب دـهاوخ  طسو  نودـب  ای  عاطقنا  نودـب  يهبلاس  يهّیـضق  کی  هبلاـس  يهّیـضق 

. تسا هتشاد  تسد  رد  رخاوالا »
. تسا هدش  هتفرگ  عوضوم  ياج  هب  لومحم  ارهاظ  میراد ، تسد  رد  رخاوالا » اقیطولونا   » زا ام  هک  ياهخسن  رد  دیوگیم  انیـس  نبا  (- 366)

اریز دـیآیم . شیپ  اجنیا  رد  يرگید  لاکـشا  لاحنیا  اب  دروآیمن ، شیپ  یلاکـشا  رادطـسو  يهبلاس  يایاضق  ماـسقا  رد  دـنچره  رما  نیا 
: میراد دوش ، ضوع  هیضق  نیا  رد  عوضوم  لومحم و  ياج  رگا  تسا ،» مسج  گنس   » هک تسا  نیا  ام  یلصا  يهیـضق  هک  دینک  ضرف  الثم 
، تسا قداص  هیئزج  تروص  هب  طقف  مّود  يهیـضق  یلو  تسا  قداص  هّیلک  تروص  هب  لّوا  يهّیـضق  هک  تسا  حضاو  تسا ،» گنـس  مسج  »

مسج گنـس   » يهّیـضق قدص  هک  تسا  نیا  دیآیم  شیپ  اجنیا  رد  انیـس ، نبا  ياهدیقع  رب  انب  هک ، یلاکـشا  تسین . گنـس  مسج  ره  اریز 
سایق و تسا » گنـس  مسج  : » ینعی مود ، يهّیـضق  قدـص  فشک  يارب  اّما  دـهاوخیمن ، طسو  ّدـح  و  تسا ، راکـشآ  فیرعت  رب  انب  تسا »

. تسا مزال  طسو  ّدح  نیاربانب 
، ثحب نیا  دـنکیم . ثحب  سایق  لاکـشا  رد  طلغ  عوقو  یگنوگچ  لهج و  عاونا  يهرابرد  انیـس ، نبا  لصف ، نیا  رخآ  ات  اجنیا  زا  (- 367)

. تسا هدش  ماجنا  رخاوالا ،» اقیطولونا   » لوا يهلاقم  زا  لصف 16  رد  وطسرا  ياهثحب  تازاوم  هب 
هن تسا ، هجیتـن  عـقاو  رد  تسا » فـلا  ب   » اریز دـشابن ، تسرد  هک  دـسریم  رظن  هب  و  ّنـال ب ا ،» : » تـسا هدـمآ  یفیفع  نـتم  رد  (- 368)

. میداد رارق  نتم  رد  ار  نآ  ام  هک  تسا ،» فلا  ج  : » تسا نینچ  نآ  حیحص  سپ  همدقم ؛
: دننام دیآ ؛ قداص  هجیتن  اسبهچ  دشاب ، قداص  يرغص  و  بذاک ، يربک  رگا  لوا ، لکش  رد  اریز  (- 369)

. تسا دماج  گنس  ره  تسا - دماج  مسج  ره  و  تسا / مسج  گنس  ره 
. تسا قداص  سایق ، يهجیتن  لاح  نیا  اب  و  تسا ، بذاک  يربک  يهمّدقم  اراکشآ  هک 
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. دنک دیلوت  یّلک  يهبجوم  يهجیتن  دناوتیم  لوا  لکش  طقف  اریز  (- 370)
و تسا ، فلا » « » ج  » ره ( 1 : ) مینکیم ضرف  ار  ریز  يهیضق  هس  تسا : نینچ  لاثم  (- 371)

و تسا ، فلا » « » ب  » ره ( 2)
. تسین ج » « » ب  » چیه ( 3)

و تسا ، ج » « » ب  » ره دیوگب : یسک  رگا 
؛ تسین فلا » « » ج  » چیه
. تسین فلا » « » ب  » چیه

و دنابذاک ؛ ( 1  ) و ( 3  ) ياـهضرف رب  اـنب  ساـیق  نیا  يهمّدـقم  ود  ره  اریز  تسا . هتفرگ  بذاـک  يهجیتـن  کـی  بذاـک ، يهمّدـقم  ود  زا 
کی هب  بّکرم  لهج  دـنوش  فیلأت  لّوا  لکـش  تروص  هب  بذاک  يهمّدـقم  ود  هاگره  نیاربانب  تسا . راگزاسان  ( 2  ) ضرف اـب  نآ  يهجیتن 

. دننکیم دیلوت  طسو  نودب  يهّیلک  يهبلاس  يهّیضق 
«. تسین ج » « » ب  » چیه : » دشاب نینچ  ج »  » و ب »  » يهطبار ینعی  (- 372)

. میاهتشاد هگن  ضورفم  هدمآ  لبق  تشاددای  رد  هک  یتروص  هب  ار  ج »  » و ب »  » يهطبار اریز  (- 373)
نتم و رد  ام  هک  نم ج ا ،» ءیش  و ال  : » تسا نینچ  نآ  حیحص  تسا و  طلغ  هک  نم ا ج ،» ءیش  و ال  : » تسا هدمآ  یفیفع  نتم  رد  (- 374)

. میاهدروآ تروص  نیا  هب  همجرت 
هکنیا ( 1 : ) دراد تروص  هس  طقف  لّوا  لکش  رد  هّیلک  يهبلاس  يهیضق  تروص  هب  بّکرم  لهج  یّلک  روطهب  (- 375)

576 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
طسو هک  ياهمّدقم  (- 376 . ) دشاب بذاک  يرغـص  طقف  هکنیا  ( 3  ) و دـشاب ، بذاک  يربک  طقف  هکنیا  ( 2 ، ) دنـشاب بذاک  همّدقم  ود  ره 

(2  ) و تسا ، نشور  نّیب و  دوخهبدوخ  هکلب  درادـن و  طـسوا  ّدـح  هب  زاـین  نآ  عوـضوم  رب  نآ  لوـمحم  لـمح  ( 1 : ) دراد ینعم  ود  درادـن ،
اریز تشاد ، بّکرم » لهج   » ياهمّدقم نینچ  هب  ناوتیمن  زگره  سپ  تسین . لالدتسا  سایق و  چیه  يهجیتن  زگره  ياهمّدقم  نینچ  نیاربانب 

دناوتیم طقف  درادن  طسو  هک  ياهمّدـقم  دـشاب . سایق  لالدتـسا و  کی  يهجیتن  هک  دراد  ناکما  یمکح  يهرابرد  هراومه  بّکرم » لهج  »
یلو دـنکن ؛ رّوصت  بوخ  ار  ياهمدـقم  نینچ  نیفرط  صخـش  هک  دراد  ناـکما  یتروص  رد  طـقف  مه  نآ  دوش و  عـقاو  طیـسب  لـهج  دروـم 

. تسا يرورض  نآ  ياوتحم  هب  قیدصت  دوش ، رّوصت  بوخ  ياهمّدقم  نینچ  نیفرط  هاگره 
طقف تشاد ؛ لهج  تسا ،» دیفـس  تسام  : » هک هیـضق  نیا  هب  لاـحنیا  اـب  درک و  رّوصت  بوخ  ار  دیفـس »  » ینعم و  تساـم »  » ینعم ناوتیمن 

. دنک كرد  ار  نآ  نیفرط  یناعم  دناوتن  هک  دشاب  هتشادن  ملع  ياهیضق  نینچ  هب  دناوتیم  یسک 
ناکما و  دوشیمن ؛ دیلوت  دوش  فیلأت  بذاک ، یّلک و  تامدقم  اب  مّود ، لکـش  تئیه  هب  هک  یـسایق  زا  زگره  بّکرم » لهج   » ینعی (- 377)

. تفای تسد  بّکرم » لهج   » هب قیرط  نیا  زا  درادن 
ره رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  هدش و  حرطم  مّود  لکش  زا  مّود  برض  و  مّود ، لکش  زا  لوا  برض  بیترت  هب  الاب ، فارگاراپ  ود  رد  (- 378)

ناکما زگره  نیاربانب  تسا و  قداص  هراومه  ناسکی و  هجیتن  دنـشاب ، قداص  همدـقم  ود  ره  هچ  و  بذاـک ، همدـقم  ود  ره  هچ  برـض ، ود 
قدص بذک و  مّود ، لکـش  مّود  لّوا و  ياهبرـض  رد  نیاربانب  تفای . تسد  بّکرم » لهج   » هب ناوتب  مّود  لکـش  برـض  ود  نیا  زا  درادن 

نیا لـیمکت  يارب  تفرگ . طـلغ  يهجیتـن  برـض  ود  نـیا  زا  ناوـتیمن  دروآیمن و  دوـجو  هـب  يرییغت  هجیتـن  رد  زگره  هناـگود  تامّدـقم 
. نیا زا  سپ  هرامش 386  تشاددای  بلطم -

دیدرت نودـب  ثحب  نیا  لاـثم  ناـیب و  يهوحن  زا  تسا ؛ هدـشن  صّخـشم  لکـش  عوـن  و  لکّـشلا ،» یف  : » تسا هدـمآ  یبرع  نتم  رد  (- 379)
فارگاراپ 457 رد  دوخ ، یلع ، وب  میدرک . صخشم  ار  لکـش  عون  همجرت ، رد  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، لّوا » لکـش   » روظنم هک  تسا  نشور 
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. تسا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  نیا  زا  سپ 
دح رگا  یباـجیا  يهیـضق  کـی  رد  تسا . هبجوـم  يهیلک  يهیـضق  کـی  صوـصخ  رد  بّکرم » لـهج   » دـیلوت تیفیک  ثحب ، نیا  (- 380)

يهیـضق روس  درادن  ناکما  دشاب - یتاذ  ضراوع  زا  هکلب  دشابن ، بیرغ  ضراوع  زا  ینعی : دشاب - بسانم  يرغـص ، لومحم  ینعی : طسوا ،
، هدـش فیلأت  يهّیـضق  نیاربانب  تسا و  ضراع  دوخ ، عوضوم  دارفا  ماـمت  رب  تسا  یتاذ » ضراـع   » هچنآ اریز  دـشاب ؛ هیئزج  هدـش ، فیلأـت 

اریز دشاب ؛ قداص  امتح  دیاب  يرغص  يهمّدقم  دشاب ، بسانم  طسوا  دح  هاگره  نیا ، رب  هوالع  دوب . دهاوخ  هّیلک  يهبجوم  يهیـضق  هراومه 
. دشاب بذاک  دناوتیمن  يرغص ، يهمّدقم  رد  رغصا ، ّدح  رب  بسانم  طسوا  ّدح  لمح 

هک تسا  حضاو  تروص  نیا  رد  و  دشاب ، قداص  ایناث ، و  هبجوم ، دیاب  الوا ، يرغـص  دشاب ، بسانم  طسوا  دـح  هاگره  یلک  روطهب  نیاربانب 
. دشاب بذاک  هبلاس و  دناوتیم  يربک  يهمّدقم  طقف 

. نیا زا  سپ  هرامش 383  تشاددای  دهدیمن -؛ هجیتن  هبلاس  يارغص  اب  لوا  لکش  اریز  (- 381)
. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  هرامش 369  تشاددای  (-- 382)

سایق رد  هاگره  دشاب . هبلاس  دناوتیم  يربک »  » طقف لکش  نیا  رد  و  تسا ؛ يرغص ،» باجیا  ، » لّوا لکـش  سایق  جاتنا  لّوا  طرـش  (- 383)
تروص اریز  ددرگیم ، هبلاس  هب  لیدبت  دشاب  بذاک »  » يرغص يهمّدقم  لّوا ، لکش 

577 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
قیبطت (- 384 . ) تسا میقع  هراومه  هبلاس  يارغـص  اب  لّوا  لکـش  و  دشاب ، هبلاس  دـیاب  راچان  نآ  بذاک  تروص  تسا و  هبجوم  نآ  قداص 

: تسا ریز  تروص  هب  روکذم  ضرف  اب  لاثم  نیا 
ج بسا - ناسنا ب / فلا / ناویح -

ب»  » لاحنیا اب  تسا ؛). فلا » «، » ب : » ینعی « ) تسا ناویح  ناسنا   » و تسا ؛). فلا » «، » ج : » ینعی « ) تسا ناویح  بسا  : » تفگ ناوتیم  هک 
ره اریز  دوب ، دـهاوخ  بذاک  نآ  يهجیتن  میهد ، لیکـشت  ار  ریز  سایق  رگا  اجنیا  رد  دـنانیابم . مهاب  بسا ) ینعی : « ) ج  » و ناـسنا ) ینعی : )

: تسا بذاک  نآ  يهمّدقم  ود 
( بذاک  ) و تسا ، ره ب ج  ( 1)

( بذاک ( ؛ تسین فلا  چیه ج  ( 2)
( بذاک . ) تسین فلا  چیه ب  ( 3)

: میراد میراذگب ، ار  اهنآ  ءازا  هب  ام  ج »  » و ب ،» «، » فلا  » ياج هب  رگا  سایق  نیا  رد 
( بذاک  ) و تسا ، بسا  ناسنا  ره  ( 1)

( بذاک ( ؛ تسین ناویح  بسا  چیه  ( 2)
( بذاک . ) تسین نناویح  ناسنا  چیه  ( 3)

: مییوگب هک  تسا  نیا  قح 
( قداص  ) و تسین ، چیه ب ج  ( 1)

( قداص ( ؛ تسا فلا  ره ج  ( 2)
! میقع ( 3)

يارب لّوا  لکـش  اّما  تسا ، لّوا  لکـش  تئیه  سایق  نیا  تئیه  اریز  تسا ! میقع  لاحنیا  اب  تسا ، قداص  نآ  تامّدـقم  دـنچره  سایق ، نیا 
، نیاربانب تسا ؛ هبلاس  يرغص  يهمّدقم  سایق ، نیا  رد  و  يربک . ّتیلک  ( 2  ) و يرغص ، باجیا  ( 1 : ) تسا مزال  طرش  ود  دهد ، هجیتن  هکنآ 

. تسین بسانم  سایق ، نیا  رد  طسوا  دح  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  تسا . میقع  سایق  نیا 
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. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  هرامش 378  تشاددای  (-- 385)
همدـقم ود  زا  یکی  هک  دـنکیم  دـیلوت  بّکرم » لهج   » ینامز طقف  هجیتن  مّود ، لکـش  مّود  برـض  لّوا و  برـض  ود  رد  نیارباـنب  (- 386)

هک یلاثم  دنشاب . هّیلک  دیاب  هراومه  همّدقم  ود  ره  لکش ، نیا  زا  برـض  ود  نیا  رد  هک  تسا  نشور  هتبلا  و  دشاب ؛ بذاک  يرگید  قداص و 
: مینکیم ضرف  ریز  حرش  هب  یّلک  قداص و  يهیضق  هس  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هدرک  حرطم  صوصخ  نیا  رد  انیس  نبا 

، تسا ج » « » ب  » ره ( 1)
و تسا ، ج » « » فلا  » ره ( 2)

؛ تسا فلا » « » ب  » ره ( 3)
مادکره وس  کی  زا  اریز  دنهد ؛ لیکشت  ار  لالدتسا  سایق و  کی  يهجیتن  تامّدقم و  دنناوتیمن  زگره  هیـضق  هس  نیا  تسا  نشور  هتبلا  و 

و ( 1  ) يایاضق نیاربانب  تسا و  هدـش  عقاو  لومحم »  » هیـضق هس  نیا  زا  هیـضق  ود  رد  ج »  » رگید يوس  زا  و  تسا ، هبجوم  يهّیـضق  اـهنآ  زا 
زا یلالدتسا  تامّدقم  ناونع  هب  دنناوتیمن  ( 2)

578 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نیارباـنب تسا  هبجوم  هیـضق  ود  نیا  ره  نوچ  رگید ، يوس  زا  و  تسا - لومحم  اـهنآ  ود  ره  رد  ج »  » اریز دـننوش - عقاو  لّوا  لکـش  عوـن 

. دنوش هتفرگ  راک  هب  مّود  لکش  عون  زا  یلالدتسا  تامّدقم  ناونع  هب  دنناوتیمن 
رطاخ انیس  یلع  وبا  مینک - بلس  ار  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  میرب  راک  هب  لالدتسا  کی  يهمّدقم  ناونع  هب  ار  ( 2  ) و ( 1  ) يایاضق میهاوخب  رگا 
یتقو اریز  دوب ، دهاوخ  بذاک  هیـضق  نآ  تروص  نیا  رد  مینک - بلـس  ار  ود  نآ  زا  کی  مادک  دنکیمن  قرف  اجنیا  رد  هک  دنکیم  ناشن 

: میراد میربب ، راک  هب  انیع  ار  ( 2  ) مینک و بلس  ار  ( 1  ) مینکیم ضرف  لاح  دوب . قداص  دوب ، هبجوم 
( بذاک  ) و تسین ، ج » « » ب  » چیه ( 1)

( قداص ( ؛ تسا ج » « » فلا  » ره ( 2)
( بذاک . ) تسین فلا » « » ب  » چیه ( 3)

.( تسا مّود  لکش  زا  مّود  برض  سایق ، نیا  . ) دنتسه قداص  ( 3  ) و ( 1  ) ضرف قبط  اریز  دنابذاک ، ( 3  ) و ( 1  ) يایاضق
: میراد میربب ، راک  هب  انیع  ار  ( 1  ) مینک و بلس  ار  ( 2  ) مینکیم ضرف  کنیا 

( قداص  ) و تسا ، ج » « » ب  » ره ( 1)
( بذاک ( ؛ تسا ج » « » فلا  » چیه ( 2)
( بذاک . ) تسین ج » « » ب  » چیه ( 3)

. دندوب هدش  ضرف  قداص  ( 3  ) و ( 2  ) اریز دنابذاک ، ( 3  ) و ( 2 ، ) تسا مّود  لکش  زا  لوا  برض  هک  سایق ، نیا  رد 
تـشاددای دشاب -. بذاک  همدـقم ، کی  هک  دوش  ذـخا  طلغ  يهجیتن  هک  دراد  ناکما  ینامز  طقف  لّوا  لکـش  زا  مّود  لّوا و  برـض  زا  سپ 

، دشاب یئزج  همدقم  ود  ره  بذـک  مّود  لکـش  رد  رگا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  فارگاراپ  نیا  رد  (- 387 . ) نیا زا  شیپ  يهرامش 378 
ره یّلک  بذاک  يهراـبرد  نیا ) زا  شیپ  يهرامـش 378 ، تشاددای  هب  طوبرم  نتم  نیا -(  زا  شیپ  هکیلاح  رد  دوب - دـهاوخ  بذاک  هجیتن 

: دننام دوب - هدرک  ثحب  همدقم  ود 
قداص تسا ، فلا ج  یضعب  ( 1 : ) اهضرف

قداص تسا ، یضعب ب ج  ( 2)
قداص تسا ، فلا  ره ب  ( 3)

: درک دنهاوخ  دیلوت  بذاک  يهجیتن  ریز  سایق  ود  اهضرف  نیا  هب  هجوت  اب 
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: لوا سایق 
بذاک و  تسا ، فلا ج  ره 
بذاک تسین ؛ چیه ب ج 

بذاک تسین . فلا ب  چیه 
ضرف رطاخ  هب  سایق  نیا  يهجیتن  و  نآ ، قدـص  و  ( 2  ) ضرف رطاخ  هب  نآ  ياربک  و  نآ ، قدـص  و  ( 1  ) ضرف رطاخ  هب  ساـیق  نیا  يارغص 

. دنابذاک نآ ، قدص  و  ( 3)
: مّود سایق 

579 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
بذاک و  تسین ، فلا ج  چیه 

بذاک تسا ؛ ره ب ج 
بذاک تسین . فلا ب  چیه 

نیا رد  (- 388 . ) دـنابذاک اـهضرف ، نـیا  قدـص  و  ( 3  ) و (، 2 (، ) 1  ) ياـهضرف رطاـخ  هـب  زین  ساـیق  نـیا  يهجیتـن  و  يربـک ، يرغص ،
نیدب درک و  فیلأت  طلغ  سایق  لوا  لکـش  رد  اهنآ  ندرک  ظاحل  اب  ناوتیم  هک  دنکیم  حرطم  ار  یطورـش  هرابود  انیـس ، نبا  فارگاراپ ،

: زا دنترابع  طورش  نآ  تفای . تسد  طلغ  يهجیتن  هب  بیترت 
، دشاب هتشاد  تبسانم  طسوا  ّدح  - 1

فلا ب چیه   » و دشاب ، بذاک  تسا » فلا ب  ره  ، » الثم دشاب ؛ قداص  نآ  یبلـس  تروص  بذاک و  تامّدقم ، زا  یکی  یباجیا  تروص  - 2
 )- دـشاب قداص  هیلک و  هبجوم و  دـیاب  تسا  لومحم  نآ  رد  طسوا  ّدـح  هک  ياهمدـقم  لّوا ، طرـش  رب  انب  اجنیا  رد  دـشاب . قداص  تسین »

بذاک دناوتیم  يربک  يهمّدقم  ظفل  نیاربانب  دشاب ، قداص  دیاب  يرغص  سپ  نآ .) هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  يهرامش 380  تشاددای 
قداص نآ  يهبلاس  تروص  هک  تسا  هدش  ضرف  اریز  دشاب ، بذاک  ات  دشاب  هبجوم  دیاب  طلغ ، سایق  رد  يربک ، مّود ، طرـش  ربانب  و  دـشاب .

: لاثم دراد . ناکما  لّوا  لکش  رد  طقف  دشاب  هبجوم  قداص و  دیاب  امتح  يرغص  هک  طرش  نیا  تسا .
( دشاب قداص  دیاب  همدقم  نیا  لّوا  طرش  رب  انب  ، ) تسا فلا ب  ره 

( تسا بذاک  مّود  طرش  رب  انب  همدقم  نیا  ( ؛ تسا ره ب ج 
(. تسا بذاک  يربک  اریز  تسا  بذاک  زین  هجیتن  . ) تسا فلا ج  ره 

قداص حیحـص و  تروص  تقیقح  رد  دـنکیم . دـیلوت  بّکرم » لـهج   » تسا و بذاـک  نآ  يهجیتن  اریز  تسا ؛ بذاـک  ساـیق  ساـیق ، نیا 
هتفای و رییغت  يربک  هک  تسا  نکمم  طقف  و  : » هک تشون  نینچ  انیس  نبا  رطاخ  نیمه  هب  تسین .» چیه ب ج  : » هک تسا  نیا  يربک  يهمّدقم 

يربک يهمّدـقم  رد  طـقف  بذـک »  » هک تسا  نیا  يو  روظنم  و  ددرگ ؛ بذاـک »  » هدـش و لیدـبت  هبجوم »  » هب ینعی  دوش ؛» لیدـبت  هبجوم  هب 
. دشاب بذاک »  » دناوتیمن طسوا  ّدح  ندوب  بسانم  رطاخ  هب  زگره  يرغص  يهمّدقم  تسا و  بسانم  طسوا  ّدح  اریز  دراد ، ناکما 

: هک دشاب  تروص  نیا  هب  تقیقح  رد  مه  هب  تبسن  ج »  » و ب » «، » فلا  » يهطبار مینکیم  ضرف  ینعی  (- 389)
و تسا ، فلا  ره ج  ( 1)

و تسین ، چیه ب ج  ( 2)
. تسین فلا  چیه ب  ( 3)

: تسا طوبرم  نآ  هب  طوبرم  نتم  يهرامش 388 و  تشاددای  هب  لاثم  نیا  (- 390)
، تسا ره ب ج  ( 1)
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؛ تسا فلا  ره ج  ( 2)
. تسا فلا  ره ب  ( 3)

بذاک هجیتن  نیاربانب  تسا ؛ یّلک  بذک  يربک ، بذک  ضرف ، قبط  هتبلا  و  تسا ؛ بذاک  يربک  ضرف - رب  انب  قداص و - يرغص  اجنیا  رد 
تـشاددای رد  هک  روطنامه  تسا ؛ قداص  و  هبجوم ، هیلک  يرغـص  رطاخ ، نیمه  هب  و  تسا ، بسانم  سایق ، نیا  رد  طسوا  ّدـح  هتبلا  تسا .

. میداد حیضوت  يهرامش 388 
هراومه بسانم ، عوضوم  رب  نآ  لمح  تسا  بساـنم  طـسوا  ّدـح  یتقو  تسا  نشور  (- 391  ) 580 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 

. دنکیم دیلوت  بذاک  يهّیلک  يهبلاس  يهّیضق  هراومه  بسانم  عوضوم  زا  نآ  بلس  و  دنکیم ، دیلوت  قداص  يهّیلک  يهبجوم  يهّیضق 
هب دـنک . دـیلوت  بذاک  يهّیئزج  يهبلاس  يهّیـضق  دـناوتیم  طقف  ضورفم  عوضوم  کی  زا  نآ  بلـس  دـشاب ، بسانمان  طسوا  ّدـح  رگا  اـّما 

. دشاب بسانمان  دناوتیم  طسوا  ّدح  دشاب  یئزج  بذک  هّیضق  کی  بذک  رگا  هک  دنکیم  ناشن  رطاخ  انیس ، نبا  تهج ، نیمه 
: تشاد میهاوخ  دوش ، فیلأت  یسایق  يهرامش 389  تشاددای  ياهضرف  ّقش و  نیا  اب  رگا  (- 392)

، تسین چیه ب ج  لوا :) سایق  )
؛ تسا فلا  ره ج 

. تسین فلا  چیه ب 
(. نیا زا  شیپ  يهرامش 388 و 380  تشاددای  تسین -(  بسانم  طسوا  ّدح  سپ  تسا ، هبلاس  يرغـص  يهمّدقم  هک  اجنآ  زا  سایق  نیا  رد 

همدقم ود  ره   » رگا اّما  تسا ؛ راگزاس  يهرامش 389  تشاددای  ( 3  ) يهرامش ضرف  اب  اریز  تسا ، قداص  سایق  نیا  يهجیتن  رگید  يوس  زا 
يرغـص يهمّدـقم  هبجوم  تروص  هب  تامدـقم  ندـنادرگرب  اب  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  بذاک  سایق  يهجیتن  دـنوش » هدـنادرگرب  یّلک  باجیا  هب 

: دش دهاوخ  فیلأت  ریز  تروص  هب  سایق  و  تسا ،» ره ب ج  : » دوب دهاوخ  نینچ 
، تسا ره ب ج  مّود :) سایق  )

؛ تسا فلا  ره ج 
. تسا فلا  ره ب 

. تسا بذاک  نیاربانب  تسا ، راگزاسان  هرامش 389  تشاددای  ( 3  ) ضرف اب  سایق  نیا  يهجیتن  و 
نآ يهجیتن  دوش ، فیلأت  بسانمان  طسوا  ّدح  هبجوم و  يهمّدـقم  ود  اب  یـسایق  هاگره  هرامـش 389 ، تشاددای  ياهضرف  هب  هجوت  اب  سپ 

. دوب دهاوخ  بذاک 
: میراد یقیسوم  فلا - و  ملع ؛ و ج - ناویح ، يازا ب - هب  تسا . نیا  زا  شیپ  يهرامش 389  تشاددای  هب  طوبرم  نتم  روظنم  (- 393)

. تسا یقیسوم  ناویح  ره  تسا - یقیسوم  ملع  ره  و  تسا / ملع  ناویح  ره 
نتم هرامش 389 و  تشاددای  رد  (، 2  ) يهرامـش ضرف  اب  ج - ملع - و  ب ، ناویح - يازا  هب  يرغـص  اریز  تسا ، بذاک  يرغـص  اجنیا  رد 

. تسا راگزاسان  تسا  ضورفم  نآ  قدص  هک  نآ ، هب  طوبرم 
یلو دشاب ، بذاک  يربک  قداص و  يرغص  هک  دوب  هدش  هتفگ  اجنآ  رد  تسا . طوبرم  تشاددای 391  هب  طوبرم  نتم  هب  لاثم  نیا  (- 394)

: میراد رظانم  فلا - و  ملع ، و ج - یقیسوم ، يازا ب - هب  دشاب . هیئزج  بذک  يربک ، بذک 
. تسا رظانم  یقیسوم ، ره  تسا - رظانم  ملع ، ره  و  تسا / ملع  یقیسوم  ره 

یضعب هکلب  تسین ، رظانم  ملع  ملع ، ره  اریز  تسا ؛ بذاک  هیئزج  تروص  هب  يربک  يهمّدقم  یلو  قداص  يرغـص  يهمّدقم  سایق ، نیا  رد 
. تسا بسانمان  سایق ، نیا  رد  طسوا  ّدح  هتبلا  و  تسا ؛ بذاک  زین  سایق  نیا  يهجیتن  تسا . رظانم  ملع  ملع ، زا 

- ناویح و  ج ، رظانم - و  ب ، یقیسوم - يازا : هب  تسا . طوبرم  تشاددای 392  هب  طوبرم  نتم  هب  لاثم  نیا  (- 395)
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581 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
: میراد فلا 

. تسا ناویح  یقیسوم  ره  تسا - ناویح  رظانم  ملع  ره  و  تسا / رظانم  ملع  یقیسوم  ره 
تـشاددای تسا -( ؛ بذاـک  هتبلا ، زین ، هجیتـن  و  دـنابذاک ؛ ود ، ره  يربـک ، يهمّدـقم  مه  يرغـص و  يهمّدـقم  مه  ساـیق  نیا  رد  هتبلا  هک 

زا ریغ  تالوقعم  دنچره  ( 1 : ) دـنزیم رود  یلـصا  روحم  ود  لوح  یّلک ، روطهب  لصف ، نیا  ثحاـبم  (- 396 (. ) مّود سایق  يهرامش 392 ،
نیا رد  دوشیم . یشان  ّسح  نادقف  زا  لهج  عاونا  زا  یـضعب  تسا و  دقاف  ار  یملع  دشاب ، یّـسح  دقاف  سکره  همه  نیا  اب  دناتاسوسحم ،
يازا هب  رضاح  لصف  زا  شخب  نیا  دریگیم . رارق  یـسررب  دروم  تالوقعم  باستکا  رد  ّساوح  ّسح و  يدنمدوس  نوگانوگ  هوجو  شخب 
نیمه رد  زین ، سابتقالا ، ساسا  مجنپ  يهلاقم  زا  متـشه  لصف  ( ؛ تسا هدـش  هتـشون  وطـسرا  رخاوـالا » اـقیطولونا   » لّوا يهلاـقم  زا  لصف 18 

اقیطولونا لّوا  يهلاقم  زا  لصف 19  يازا  هب  هک  شخب ، نیا  رد  دوشیم ؛ لیکـشت  ّدح  هس  زا  یـسایق  ره  ( 2 .( ) تسا هدرک  ثحب  صوصخ 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یتاذ »  » لومحم فلتخم  یناعم  تسا ، هدش  هتشون  نآ  دعب  ام  رخاوالا و 

اندقف نا  ّهنا  اضیا  رهاظ  و  : » تسا هدش  عورـش  نینچ  وطـسرا  رخاوالا  اقیطولونا  لوا  هلاقم  زا  لصف 18  تسا : وطسرا  زا  نخـس  نیا  (- 397)
.40 - 38 فلا :  81 هلوانتن ». نا  اننکمی  ام ال  املع  دقفن  نا  ةرورض  بجی  دقف  اماّسح 

.« میوش لیان  نآ  هب  تسین  نکمم  میتسه و  دقاف  ار  یملع  اعطق  میشاب  دقاف  ار  یّسح  رگا  هک  تسا  نشور  نینچمه  : » ینعی
«. املع دقف  دقف  اّسح  دقف  نم  : » هک تسا  هدمآرد  یفسلف  یتخانشتفرعم  لصا  کی  تروص  هب  اهدعب ، وطسرا ، نخس  نیا 

تامّدـقملا نم  وه  ناهربلاف  ناهربلاب . اّما  و  ءارقتـسالاب ، اّما  مّلعتن  اـّمنا  اـّنک  ذا  : » تسا هداد  همادا  نینچ  روکذـم  لـصف  رد  وطـسرا  (- 398)
: فلا  81 ءارقتسالاب ». ّالا  یّلکلا  ملعن  نا  اننکمی  و ال  ۀیئزجلا ؛ نم  وه  ءارقتسالا  و  ۀّیلکلا ،

.2 - 1 41 و 81 ب : - 40
تامّدـقم زا  ءارقتـسا  و  یّلک ، تامّدـقم  زا  ناهرب  و  مینکیم . لصاح  ملع  ناهرب ، قیرط  زا  ای  و  ءارقتـسا ، قیرط  زا  ای  افرـص  ام  اریز  : » ینعی

.« میسانشب ءارقتسا  قیرط  زا  زج  ار  یّلک »  » هک درادن  ناکما  و  دوشیم . لیکشت  یئزج 
تامّدقم دوشیم و  لیکشت  یّلک  تامّدقم  زا  ناهرب  هک  اجنآ  زا  و  تسا ؛ ناهرب  ءارقتـسا و  یناسنا  فراعم  مامت  اشنم  وطـسرا  يهدیقع  هب 

ّمات ءارقتسا  صقان و  ءارقتسا  نیب  هرقف  نیا  رد  وطسرا  هتبلا  تسا . تفرعم  نیزاغآ  اشنم  ءارقتسا  نیاربانب  دناءارقتسا ، لوصحم  هراومه  یّلک 
و تسا ، هتفگ  نخس  یتاذ » ءارقتسا   » زا ءارقتـسا  قلطم  ياج  هب  انیـس  نبا  اّما  تسا ؛ هدرک  حرطم  ار  ءارقتـسا  قلطم  تسا و  هدشن  لئاق  زیامت 

مولع يهزوـح  رد  اریز  تسا ، لوـقعم  ریگارف و  وطـسرا  ناـیب  يهوـحن  هک  تسا  نشور  تسا . ّماـت  ءارقتـسا  یتاذ » ءارقتـسا   » زا يو  روـظنم 
نیمه لّوا  يهلاقم  زا  مهن  لصف  رد  انیـس  نبا  دوخ  هتبلا  درادن . قادصم  ّمات  ءارقتـسا  شور ، ناونع  هب  ءارقتـسا  لوبق  ضرف  رب  یّتح  یبرجت ،

تفرعم هبرجت  و  دوش ؛ هداد  لیوحت  هبرجت »  » هب اب  دـنک  دـیلوت  ینیقی  تفرعم  هکنآ  يارب  صقان » ءارقتـسا   » هک تسا  هدرک  حیرـصت  باـتک 
«. تسا ءارقتسا  زا  ریغ  هبرجت   » اریز دنکیم ، دیلوت  ینیقی 

582 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ءارقتـسا لکـشم  همه  نیا  اب  تسا ؛ ءارقتـسا  یبرجت ، مولع  رد  يرواد  شور  یتح  فاشتکا و  شور  هک  دشیم  نامگ  متـسیب  نرق  لیاوا  ات 

رتقـیقد و لکـش  هب  ( 1776 م 1711 -  ) مویه دـیوید  ياـهباتک  رد  رت ، سپـس  لکـشم ، نیا  تسا . هدوـب  حرطم  وطـسرا  ناـمز  زا  صقاـن 
 )- دش يدنبتروص  يرتيّدج 

section Xii ,p .931( .second Edition ,8791 ,Book I ,Part III ,section vi ,p .19 ;Book I part III(
 , ,David Hume ,A Trecatise of Human Nature ,Ed :L .A .sclby -Bigge ,oxpord

ار هلاسم  لح  هار  یقاّفتا »  » يهدعاق کمک  هب  هک  دناهدیـشوک  انیـس ، یلع  وب  دننام  وا ، ناوریپ  وطـسرا و  صقان  ءارقتـسا  لکـشم  لابق  رد  . 
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هار لکـشم  نیا  ّلـح  يارب  ( 1873 - 1806  ) لیم تراوتـسا  ناج  الثم ، هکیلاح ، رد  ءافـش ؛) ناـهرب  لوا  يهلاـقم  زا  مهن  لـصف  دـنبایب -( 
(. لـصف 3 مکی ، شخب  ، 1370 شورـس ، تاراشتنا  دـلج 8 ، هفـسلف ، خـیرات  یهاشمّرخ ، نیدـلا  ءاهب  نوتـسلپاک ، تسا -(  هدومیپ  يرگید 
رد رپوپ  هاگدـید  زا  تسا ، هدـش  ّلح  عوضوم » يافتنا  هب  هبلاـس   » وحن هب  ّدلوتم 1902 )  ) رپوپ دنومیر  لراک  طسوت  صقان  ءارقتـسا  لکـشم 

 )- دوشیمن هدافتسا  ءارقتسا »  » مان هب  یشور  زا  زگره  یبرجت  مولع 
Induction ,in :popper's objective knowledge ,oxford ,2791 ,pp .1 -13( .Karl ,R .Popper

تـسا نیا  فارگاراپ  نیا  رد  ثحب  لصاح  (- ,Conjectural Knowledge :My solution of the problem of (399
کی يارب   ) تسین نینچ  سوـسحم  ناـسنا  یلو  تسا  هیف  كرتـشم  لوـقعم  ناـسنا  اریز  تسا ، سوـسحم  ناـسنا  زا  ریغ  لوـقعم  ناـسنا  هک 

هب هک  درک  جاتنتـسا  ناوتیم  ثحب  نیمه  زا  عـباّرلا .) طـمنلا  تاـهیبنّتلا ، تاراـشالا و  انیـس ، یلع  وـبا  صوـصخ - نیا  رد  هنوـمن  لالدتـسا 
. دنتسه نیابتم  كاردا  عون  ود  یسح  كاردا  یلقع و  كاردا  انیس  نبا  يهدیقع 

عضو و هزادـنا و  نآ  رد  اهناسنا  دارفا  مامت  كارتشا  تشاد ، یّـصاخ  لکـش  و  عضو ، هزادـنا ، لـقع ، رد  ناـسنا  رّوصت  رگا  ینعی  (- 400)
. تسا درجم  هّدام  دوخ  يدام و  ضراوع  زا  لوقعم  ناسنا  نیاربانب  دمآیم . مزال  صاخ  لکش 

. تسا لقع  دیرجت  لمع  روظنم  (- 401)
« تاراشا  » مّوس طخ  متـشه  لصف  حرـش  رد  یـسوط  قّقحم  دـننادیم . دـیرجت  بتارم  اب  بسانتم  ار  كاردا  بتارم  ءاّشم  يامکح  (- 402)

: دیوگیم
نامز و ناکم و  عضو و  هک  يدام  يرما  كاردا  زا  تسا  ترابع  ساـسحا  لّـقعت . مّهوت و  لـّیخت و  ساـسحا و  تسا : عون  راـهچ  كاردا  »

اهنآ رد  رگید  زیچ  چیه  اب  كردـم  تسا و  ریذـپانییادج  هدـش  كاردا  ءیـش  زا  روما  نیا  زا  یـضعب  و  دراد ؛ یـصاخ  ّتیمک  تیفیک و 
. تسین کیرش 

. كردم تبیغ  روضح و  تلاح  ود  رد  نکل  روکذم ، روما  اب  ءیش  كاردا  زا  تسا  ترابع  لّیخت 
اب دراد و  يداـم  دوجو  هک  یئزج ، ءیـش  هب  صوصخم  تاـفاضا  تاـّیفیک و  دـننام  سوسحم ، ریغ  یناـعم  كاردا  زا  تسا  تراـبع  مّهوـت 

. تسین کیرش  تافاضا  نآ  رد  يزیچ 
 ... تسا رگید  زیچ  هک  تهج  نآ  زا  هن  وه ، وه  ثیح  نم  ءیش  كاردا  زا  تسا  ترابع  لّقعت 

ندوب یئزج  و  يدام ، ضراوع  نتشاد  هطاحا  و  هدام ، روضح  دراد : طرـش  هس  لوا  كاردا  دنراد ؛ ّبترت  دیرجت  رظن  زا  تاکاردا  نیا  سپ 
هـس نآ  ماـمت  زا  مراـهچ  كاردا  و  تسا . درجم  مّود  لوا و  طرـش  ود  زا  مّوس  كاردا  و  تسا . دّرجم  لوا  طرـش  زا  مّود  كاردا  كردـم .

.« تسا دّرجم  طرش 
. یقطنم ي  هّیضق »  » ینعی مزاج  بیکرت  (- 403  ) 583 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

یگنوگچ نایب  رد  کـنیا  فارگاراـپ 468 ؛] « ] تسا تـالوقعم  زا  يرایـسب  لوصح  أدـبم  ّسح   » هک تفگ  نیا  زا  شیپ  انیـس  نبا  (- 404)
: دراد تروص  راهچ  يو  يهدیقع  هب  هک  تسا ، تالوقعم  لوصح  يارب  سح  کمک 

. هبرجت اب  ( 4  ) و ءارقتسا ، اب  ( 3 ، ) یئزج سایق  اب  ( 2 ، ) ضرعلاب ( 1)
رد يو  لاحنیا ، اب  تسا ؛ هدشن  هدید  وطسرا  ياههتشون  رد   ) active intellect لاّعف )» لقع   » حالطصا لاّعف .» لقع   » اب ینعی  (- 405)
هک هشیدنا - لقع و  عون  ود  يهرابرد  ، on the) 034 a 01- 62 (soul- De Anima سفن » يهرابرد   » مّوس يهلاقم  زا  مجنپ  لصف 

؛ دریذـپیم ار  تالوقعم »  » نآ رطاخ  هب  سفن  تسا و  هّدام »  » مکح رد  هک  یلقع  ( 1 : ) تسا هتفگ  نخـس  تسا - زییمت  لباق  ناسنا  سفن  رد 
؛ دراد تهابـش  رون  هب  هک  تسا  ياهکلم  تلاح  مسق  نیا  وطـسرا ، هدـیقع  هب  دـنوشیم . هتخاـس  نآ  رطاـخ  هب  تـالوقعم »  » هک یلقع  ( 2  ) و

ریغ  )، separable قرافم ) ینعم ، نیا  هب  لقع  دـنکیم . لیدـبت  لـعفلاب  ياـهگنر  هب  ار  هوقلاـب  ياـهگنر  رون  ینعم ، کـی  هب  اریز  »
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اریز  ) تسا لـعف »  » دوخ یتاذ  تعیبـط  رد  لـقع  نیا  اریز  تسا ،  ) unmixed طالتخا ) زا  يراـع  طیـسب و  و   )، impassible لعفنم )
( ... تسا رترب  فرشا و  هراومه  لعفنم  زا  لعاف 

.« دشیدنایمن زیچ  چیه  لقع ، نیا  نودب 
وطسرا هاگدید  زا  دنکیم . قیبطت  لاّعف » لقع   » اب مّود  عون  لقع  و   ) Passive intellect لعفنم )» لقع   » اب لوا  عون  لقع  دیدرت  نودب 
لوقعم ياهتروص  نتفریذپ  يارب  ار  ناسنا  سفن  هک  تسا  لاّعف  لقع  تیلاّعف  اهنت  و  دشیدنایب ؛ دناوتیمن  زیچ  چـیه  لاّعف ، لقع  بایغ  رد 

زا مراهچ  لصف  رد  وطسرا  تسا . نآ  لعفلاب  ندوب  قرافم  وطسرا  هاگدید  زا  لاّعف  لقع  یلصا  فاصوا  زا  یکی  دزاسیم . ّدعتـسم  هدامآ و 
هب هن  ار ، فاصوا  نیا  هدـش ، لقن  يهرقف  رد  اّما  تسا ، هدرک  یفرعم  ریذـپانداسف  قرافم و  ار  لـقع »  » قلطم روکذـم ، باـتک  مّوس  يهلاـقم 

. دهدیم تبسن  لاّعف » لقع   » هب هکلب  لقع ،»  » قلطم
هدـید يزیچ  نینچ  نوطالفا  يهدـنام  یقاب  راثآ  رد  هکیلاح  رد  تسا ، هدـش  لئاق  لاّعف » لـقع   » دوجو هب  وطـسرا  ارچ  هک  دیـسرپ  ناوتیم 

روص لعفلاب  لقتـسم  دوجو  وطـسرا  اّما  دنوشیم ؛ هدیمان  لثم  و  دنراد ، لعفلاب  لقتـسم  دوجو  نوطالفا  هاگدید  زا  لوقعم  روص  دوشیمن ؟
نیا رد  وطـسرا  تالاکـشا  زا  یخرب  لـصا  دـنچره  دریگیم ؛ ياهدـیدع  تالاکــشا  نوطـالفا  يار  نـیا  رب  دـنادیمن و  نـکمم  ار  لوـقعم 
دروم شـش  هب  لقادـح  اـهنآ  دادـعت  هک  تالاکـشا ، نیا  زا  یهاـگآ  يارب   ) تسین دراو  نوطـالفا  ءارآ  رب  هدوب و  هشقاـنم  لـباق  صوـصخ 

: فلا  991 13 ؛ - 12 فلا :  991 8 ؛ - 1 990 ب : 11 ؛ - 8 990 ب : هعیبطلا ، دعب  ام  دسریم -،
ياهتروص يهطـساو  نودب  كاردا  وطـسرا  هاگدید  زا  نیاربانب ، (. 22 - 20 فلا :  991 24 ؛ - 6 ب :  1079 12 ؛ - 5 ب :  997 10 ؛ - 8

لیدبت لوقعم  لعفلاب  ياهتروص  هب  ار  سوسحم  یئزج  يایـشا  رد  دوجوم  لوقعم  روص  دناوتب  هک  یلماع  دوجو  و  درادـن ؛ ناکما  لوقعم 
لقع ایآ  هکنیا  يهرابرد  وطسرا  نیّرسفم  ءارآ  تسا . لاعف » لقع  ، » يرورض لماع  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  ترورض  وطـسرا  يهفـسلف  رد  دنک ،

شّوشم رایسب  هراب ، نیا  رد  وطسرا  حیرصت  مدع  رطاخ  هب  تسا ، ناسنا  دوخ  رد  ای  دراد  رارق  ناسنا  زا  جراخ  رد  وطـسرا ، هاگدید  زا  لاّعف ،
. تسا توافتم  و 

هب لاّصتا  اب  لقع   » دـیوگیم ثحب  دروم  فارگاراپ  نیمه  رد  اریز  دراد ؛ رارق  ناسنا  زا  جراخ  رد  لاّعف » لـقع   » هک دراد  داـقتعا  انیـس ، نبا 
دوشیم هدیمان  لاّعف  لقع  هک  تعیبط - اهسفن و  رب  هدننکهضافا  عناص و  رون 

584 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هـضافا تعیبط  رب  مه  نایمدآ و  سفن  رب  مه  انیـس ، نبا  هاگدید  زا  لاّعف ، لقع  هک  اجنآ  زا  دیآیمرد ». لعفلاب  تلاح  هب  هوقلاب  تلاح  زا  - 

روص يهضافا  انیـس ، نبا  هاگدـید  زا  تعیبط ، رب  لاّعف  لقع  يهضافا  زا  روظنم  دـشاب . هتـشاد  رارق  ناسنا  دوخ  رد  دـناوتیمن  سپ  دـنکیم ،
زا رگید ، يوس  زا  تسا . لوقعم  ياـهتروص  يهضاـفا  ناـمه  ناـیمدآ ، سفن  رب  هضاـفا  زا  روظنم  و  تساـهنآ ؛ هب  سوسحم  ءایـشا  ماـمت 

لقع ات  ینالویه  لقع  زا   ) ناسنا لقع  بتارم  مامت  زا  ریغ  نآ  سپ  دـنکیم ، لیدـبت  لعفلاب  لقع  هب  ار  هوّقلاب  لقع  لاّـعف ، لـقع  هک  اـجنآ 
. تسا لعفلاب )

دیعس یتاونق و  چروچ  انیس ، نبا  تسا -(  هتخادرپ  لعفنم  لقع  لاّعف و  لقع  تابثا  هب  نآ  رد  انیـس  نبا  هک  ءافـش ،» سفن   » زا یلـصف  ناونع 
نع لصفنملا  لقعلا  انـسفنا و  یف  لاّعفلا  لقعلا  یف  : » سماخلا لـصفلا  ۀـسماخلا ، ۀـلاقملا  ، 1975 رصم ، سفنلا ، تایعیبّطلا ، ءافـشلا ، دیاز ،

، افش یسانشناور  تشرس ، اناد  ربکا  انیس ، نبا  تسا -(  هدننکهارمگ  رایسب  افش » سفنن   » یـسراف يهمجرت  رد  ( 211 - 208 صص : انسفنا ،»
همجرت نینچ  ار  لـصف  نیا  ناونع  یـسراف  مجرتـم  اریز  ( 248 - 245 صص : ، 1363 مجنپ ، پاچ  نارهت ، ریبک ، ریما  تاراـشتنا  يهسـسؤم 

نبا يهدـیقع  هب  هک  تسا  نیا  مهوم  ناونع  نیا  نآ .» لعفنم  لقع  رد  دـشابیم و  ام  ياهناج  رد  هک  یلاّـعف  لـقع  تاـبثا  رد  : » تسا هدرک 
رتنشور رتشیب  هچره  يارب  درادـن . يداقتعا  نینچ  میتفگ ، هک  یلیالد  هب  انیـس ، نبا  هکنآ  لاح  و  تسا ، ناسنا  دوخ  رد  لاّـعف  لـقع  اـنیس 

: دسیونیم دوش ؛ هدروآ  اجنیا  رد  ءافش  سفن  زا  روکذم  لصف  زا  یتارقف  تسا  مزال  لاّعف » لقع   » يهرابرد انیس  نبا  داقتعا  ندش 
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ام سفن  زا  لعفنم  لقع  و  ام ، سفن  رد  لاعف  لقع  يهرابرد  / » مجنپ لصف  »
یببس رطاخ  هب  افرص  دوش ، جراخ  لعف  يوس  هب  هوق  زا  هک  زیچ  ره  و  دوشیم ؛ لعفلاب  لقاع  سپـس  و  تسا ، هوقلاب  لقاع  ادتبا  ناسنا  سفن  »

هب هّوق  زا  تالوقعم ، صوصخ  رد  ار  ام  سوفن  هک  دراد  دوجو  یببـس  اجنیا  رد  سپ  دوشیم . جراـخ  دـنکیم ، جراـخ  ار  نآ  هک  لـعفلاب ،
یلقع ياهتروص  يدابم  تسا و  لعفلاب  لقع  سپ  تسا  یلقع  ياهتروص  ياطعا  ببـس  ببـس ، نیا  هک  اجنآ  زا  دـنکیم ، جراخ  لعف 

دیـشروخ هک  روطناـمه  و  اـم . نامـشچ  هب  تسا  دیـشروخ  تبـسن  نوـچمه  اـم  سفن  هب  لـقع  نـیا  تبـسن  تـسا . دوـجوم  نآ  رد  دّرجم 
زین لقع  نآ  لاح  دوشیم ، تیؤر  لـباق  لـعفلاب  دیـشروخ ، رون  طـسوت  تسین  تیؤر  لـباق  لـعفلاب  هچنآ  تسا و  تیؤر  لـباق  دوخهبدوخ 

، دـنک قارـشا  نآ  رب  روکذـم  لاّعف  لقع  رون  دوش و  هاگآ  لاـیخ  رد  دوجوم  تاـیئزج  زا  لـقع  یتقو  تسا . نینچ  اـم  ياـهسفن  هب  تبـسن 
دوخ هک  ینعم  نیا  هب  هن  هتبلا  دـنوشیم ؛ عبطنم  هقطان  سفن  رد  هدـش و  دّرجم  نآ  قحاول  هّدام و  زا  تایئزج ] نآ  رد  دوجوم  ياـهتروص  ]

- تسا دّرجم  هسفن  یف  هک  يّدام - قحاول  رد  دوجوم  يانعم  هک  ینعم  نیا  هب  هن  زین  و  دـنوش ، لـقتنم  اـم  لـقع  هب  لاـیخ  زا  اـهتروص  نیا 
یتروص لاّفع  لقع  يوس  زا  ات  دـنکیم  هدامآ  ار  سفن  اهتروص  نیا  يهعلاطم  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  دـننام  يزیچ 

 ... دنکیم هدامآ  ضیف  لوبق  رب  ار  سفن  هک  تسا  یتکرح  لمأت  هشیدنا و  اریز  دوش . هضافا  نآ  رب  دّرجم 
لقع رون  غورف  قیرط  زا  دـبای ، لاّصتا  نآ  اب  يوحن  هب  لاّعف  لقع  رون  و  دـبای ، عالطا  یلایخ  ياهتروص  نیا  رب  هقطاـن  سفن  هاـگره  سپ  »

.« دیآ دیدپ  نآ  رد  يدام  بئاوش  زا  دّرجم  ياهتروص  هک  دباییم  دادعتسا  لاّعف 
مزال دوش ، هدامآ  لاّعف  لقع  زا  تالوقعم  تفایرد  يارب  سفن  هکنیا  يارب  انیس ، نبا  يهدیقع  هب  نیاربانب ،

585 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نودب هک  دراد  ناکما  اّما ، دنک ؛ ّیط  دیاب  شنناد  بسک  يارب  سفن  هک  تسا  يریـسم  نیا  دـشاب . هتـشاد  لّیخت  سپـس  ّسح و  ادـتبا  تسا 

، تاـثحابملا رفرادـیب ، نسحم  انیـس ، نبا  تسا -( ؛ باوـخ »  » ماـگنه هب  نآ  دـنک و  هضاـفا  یمدآ  لـقع  رب  لاّـعف  لـقع  زین ، ریـسم  نـیا  ّیط 
(. دنب 858 ، 1371 مق ، رادیب ، تاراشتنا 

ار لوقعم  نیا  هک  تسا  لاّعف  لقع  رما  نیا  ببـس  و  مینکیم ، لّیخت  سپـس  هدرک و  لّقعت  ار  نآ  ادتبا  مینیبیم ، باوخ  رد  ار  يزیچ  یتقو  »
يریـسم مینک ، ادـیپ  ملع  يزیچ  رب  میهاوخب  هاگره  هک  یلاح  رد  دوشیم . هضافا  ام  لّیخت  رب  لقع  زا  سپـس  دـنکیم و  هضافا  اـم  لوقع  رب 

.« مینکیم لّقعت  سپس  لّیخت و  ادتبا  ینعی  مینکیم : ّیط  سوکعم 
رد نیا  و  دراد ؛ رارق  ناسنا  زا  جراخ  رد  لاّعف  لقع  انیس ، نبا  يهدیقع  هب  هک  دوشیم  نشور  تاثحابملا »  » و ءافـش »  » زا هدش  لقن  تارقف  زا 

لقع تعیبط  ّتیعون و  دـباییم  لاصتا  لاّعف  لقع  اب  یمدآ  لقع  هاگره  هنرگو  تسا ، لاّعف  لـقع  ّتیـصخش  تهج  زا  نتـشاد  رارق  جراـخ 
يهمانشناد تایعیبط  ام - لقع  زا  لاّعف  لقع  یئادج  رب  يو  حیرصت  يارب  زین  دنب 493 - تاثحابملا ، دیآیم -( ؛ دیدپ  یمدآ  لقع  رد  لاّعف 

تالوقعم نوچ  : » دسیونیم 123 و 124 ؛ صص : ، 1331 یلم 13 ، راثآ  نمجنا  تاراشتنا  يهلـسلس  نارهت ، ةوکـشم ، دّمحم  دیـس  یئالع ،
زا دوب  یکی  هک  تسین  کش  و  درآ . لعفب  تّوق  زا  ارناشیا  يو  هک  یلقع - دوب  يزیچ  هک : دـیاب  دـیآ ؛ یمه  لعفب  و  تستّوقب ، سفن  ردـنا 

دجام انیس ، نبا  نینچمه - دنناوخ .» لاّعف  لقع  ار  وا  و  تسا ، رتکیدزن  ملاع  نیدب  هکنآ  هصاخ  و  میتفگ ، یهلا  ملع  ردنا  هک  اهلقع  نآ 
لقع زین  لاّعف  لقع  رگا  اریز  تسا : هدش  تابثا  لاّعف  لقع  ندوب  لعفلاب » لقع   » اجنیا رد  231 ؛ ص : ، 1985 توریب ، ةاّجنلا ، باتک  يرخف ،
لیم تیاهنیب  هب  هلـسلس  نیا  ای  تروص  نیا  رد  و  دـناسر ، تیلعف  هب  ار  نآ  ات  تشاد  دـهاوخ  زاین  يرگید  لـعفلاب  لـماع  هب  دـشاب ، هّوقلاـب 
لقع  » ناـمه هک  دـنکیم  تباـث  مّود  تروص  تسا و  لاـحم  لّوا  تروص  تسا ؛ لـعفلاب  لـقع  هک  دـنکیم  فّقوت  ییاـج  رد  اـی  دـنکیم 
هجو زین  و  مان ، نیا  هب  لاّعف  لقع  يهیمست  هجو  هب  هرقف  نیا  رد  نینچمه  تسا . لاّعف  لقع  تسا - روکذم  يهلسلس  فقی  ّدح  هک  لعفلاب -»

هدیمان لاّعف  لقع  تسا  یمدآ  سفن  هب  تالوقعم  يهضافا  أدبم  ننوچ  لعفلاب  لقع  نیا  تسا : هدش  هراشا  مان ، نیا  هب  لعفنم  لقع  يهیمست 
.( دوشیم هدیمان  لعفنم  لقع  دریذپیم ، ضیف  لاّعف  لقع  زا  نوچ  ینالویه ، لقع  هک  روطنامه  دوشیم .
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يهرامـش 488 و 725 و ياهتشاددای  زین - ناسنا . لّقعت  رد  نآ  دوجو  ّتیمها  لاّعل و  لقع  يهرابرد  انیـس  نبا  ءارآ  يهصـالخ  تسا  نیا 
روظنم تسا . فراعتم  مات  ءارقتسا  ای  صقان  ءارقتسا  زا  ریغ  تسا  انیـس  نبا  رظنّدم  دنب  نیا  رد  هک  ییارقتـسا  (- 406 . ) اهنآ هب  طوبرم  نتم 

رد ار  وا  يو ، هب  مکح  نآ  قیداصم  نداد  ناشن  اب  ناوتیم  دنک ، قیدصت  ار  یلّوا  یهیدب و  مکح  کی  دناوتن  صخش  هاگره  هک  تسا  نیا 
. دبایرد ار  دوجوم  لعفلاب  مکح  هک  دنکیم  هّبنتم  ار  سفن  هکلب  دزاسیمن ، مکح  ءارقتسا  نیا  هتبلا ، داد . يرای  روبزم  مکح  قیدصت 

ماسقا وزج  دنچره  تابّرجم  انیس ، نبا  هدیقع  هب  هک  دوشیم  هدیمهف  دیآیمن » راک  هب  فرص  تایلّوا  رد  هبرجت   » هک نخـس  نیا  زا  (- 407)
. دنتسه يوناث  یهیدب  هکلب  دنتسین ، یلّوا  یهیدب  لاحنیا  اب  دنایهیدب ، تامّدقم 

، تسا سایق  هب  ءارقتسا  لیوحت  یعون  وا  ناوریپ  وطسرا و  هاگدید  زا  هبرجت  هک  دش  هتفگ  دوخ  ياج  رد  (- 408)
586 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هدیمان یقاّفتا  يهدعاق  هک  ۀیوهلا - لوهجم  يهدعاق  کی  هب  لّسوت  اب  انیس  نبا  وطـسرا و  تسا .» ءارقتـسا  سایق و  زا  یطولخم  هبرجت   » اریز
هک یـسایق  هب  نآ  لیوحت  قیرط  زا  و  ءارقتـسا ، قیرط  زا  هکلب  دـننک ، لح  ار  صقاـن  ءارقتـسا  یقطنم  لکـشم  اـهنتهن  دـنهاوخیم  دوشیم -

لـصف هب  طوبرم  ياهتشاددای  رد  نیا  زا  شیپ  دنبای . تسد  یبرجت  مولع  يهزوح  رد  ینیقی  تفرعم  هب  تسا ، یقاّفتا  يهدـعاق  نآ  ياربک 
يهلاقم زا  مهن  لصف  هب  (- 409 . ) میاهداد ناشن  ار  یقاّفتا  يهدعاق  یفخ و  سایق  اب  صقان  ءارقتسا  شزیمآ  ندوب  میقع  لوا  يهلاقم  زا  مهن 

. دهدیم عاجرا  نآ ، خساپ  نادوس و  لاکشا  هب  هژیوهب  افش ، ناهرب  لوا 
هب کنیا  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  یتخانـشتفرعم  يهلاسم  کی  دوشیمن ،» بوسحم  ملع  ّسح  دوخ   » دـیوگیم انیـس  نبا  هکنیا  (- 410)

هزورما هلاسم  نیا  ّتیهام  هتبلا  تسا . هدش  هتخانـش   Demarcation The problem of زییمت » ای  دودح ، دیدحت  يهلاسم   » ناونع
نیا ملع  يهفسالف  يارب  مه  انیس و  نبا  وطـسرا و  يارب  مه  تسا . هدوب  حرطم  وطـسرا  يارب  یّتح  انیـس و  نبا  يارب  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ 
ملع هفـسالف  يارب  تسا و  زیچ  کـی  انیـس  نبا  وطـسرا و  يارب  ملع »  » اـّما ملع ؛ ریغ  زا  ملع  ندرک  ادـج  زا  تسا  تراـبع  هلاـسم  راـگزور ،

. رگید يزیچ  دیدج  یسانشتفرعم  رصاعم و 
پاچ یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  یملع ، فاشتکا  قطنم  یلامک ، نیـسح  رپوپ ، دسیونیم -(   Karl, R. Popper رپوپ  دنومیر  لراک 

دـناشنب و فرط  کی  رد  ار  یبرجت  مولع  هک  تسا  ياهطباض  ای  رایعم  نتفای  زییمت ، يهلاـسم  زا  نم  روظنم  (: » 48 - 47 صص : ، 1370 لوا ،
يهفـسلف رد  دیـشوک . نآ  لح  رد  دوب و  انـشآ  هلاسم  نیا  اب  مویه  رگید . فرط  رد  یکیزیفاتم »  » ياـهماظن راـنک  رد  ار  قطنم  تایـضایر و 

، میناوخب مویه » يهلاـسم   » ار ءارقتـسا  يهلاـسم  تناـک  زا  يوریپ  هب  هچناـنچ  تفرگ . اـج  تخانـش  يهیرظن  نوناـک  رد  هلاـسم  نیا  تناـک ،
زا نم ، رظن  رد  (: » اجنامه  ) دسیونیم هلأسم  نیا  ّتیمها  يهرابرد  سپـس  میهد ». مان  تناک » يهلاسم   » ار زییمت  يهلاسم  هک  تسا  هتـسیاش 

.« تسا رتیلصا  زییمت  يهلأسم  دناهدوب - تخانش  يهیرظن  لیاسم  رثکا  يهدنیاز  هک  هلاسم - ود  نیا 
باتک لّوا  رد  وطـسرا  دنک . ادج  ینیقی  ریغ  ملع  زا  ار  ینیقی  ملع  دناوتب  هک  تسا  رظنّدـم  یکالم  نتفای  انیـس  نبا  يارب  وطـسرا و  يارب  اّما 

: صص لوا ، دلج  ، 1980 لوا ، پاچ  توریب ، تیوک و  ملقلا ، راد  تاعوبطملا و  ۀـلاکو  يودـب ، نمحّرلا  دـبع  وطـسرا ، یلوا -(  تالیلحت 
نآ ّصحفت  هب  اـجنیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  تراـبع  مینک  رکذ  اـجنیا  رد  تسا  هتـسیاش  هک  يزیچ  نـیلوا  : » دـسیونیم ( 138 - 137
رد وا  مه  و  تسا ». یناهرب  ملع  ام  فدـه  تسا و  ناهرب »  » میلوغـشم نآ  صّحفت  هب  هچنآ  و  تسام ؛ دوصقم  هک  تسا  یفدـه  میلوغـشم و 

.« دوش فیلات  یلّوا  قداص و  تامّدقم  زا  هک  تسا  یسایق  ناهرب  سپ  : » دسیونیم ص 489 ) مّود ، دلج  نیشیپ ، اقیپوط -(  باتک  لوا 
ناهرب لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  لوا و  لصف  هب : الثم  تسا -(  هدرک  دیکأت  ناهرب  هجیتن  ندوب  ینیقی  رب  يددعتم  عضاوم  رد  زین  انیـس  نبا 

(. ءافش
و دنک ؛ دـیلوت  ینیقی  ملع  تسا  رداق  یطیارـش ، هچ  اب  یلالدتـسا ، هچ  هک  دـنزیم  رود  هلاسم  نیا  لوح  رد  هرـسکی  ناهرب »  » باتک ثحابم 

هتسیاش  » هکنیا رب  ریاد  رپوپ  نخس  دناهلاسم . نیا  تاعورف  زا  ناهرب »  » باتک رگید  ثحابم  بلغا  تسا ؛ دودح  دیدحت  يهلاسم  نامه  نیا 
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، دشاب یعیبطلا  دعب  ام  لاوقا  یبرجت و  ریغ  مولع  زا  یبرجت  ملع  يزاسادج  ینعم  هب  رگا  میهد » مان  تناک » يهلاسم   » ار زییمت  يهلاسم  تسا 
تسرد

587 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ملع يزاسادج  يهطباض  وطسرا ، انیس و  نبا  اهنتهن  اریز  تسین . تسرد  دشاب ، ملع  ریغ  زا  ملع  قلطم  نتخاس  ادج  ینعم  هب  رگا  یلو  تسا ،

يهرواحم رسارس  تسا : هدوب  هطباض  نیا  يوجتسج  رد  زین ، نوطالفا ، یتح  هکلب  دناهتخاس ؛ حرطم  و  هتفای ، هدرک ، وجتـسج  ار  ملع  ریغ  زا 
: يروهمج نوطالفا -(  طخ »  » هیبشت تسا .  Episteme یقیقح تفرعم  يوجتسج  رد  نوطالفا   Theaitetos سوتت هئهت 

، تهج نیا  زا  دنکیم . هئارا  ینشور  ریوصت   Doxa نامگ یقیقح و  ریغ  ملع  زا  یقیقح  ملع  زییمت  يهطباض  رایعم و  زا  ( 511 509 و 6 -
يهرامش 487 و تشاددای  يهرامـش 468 و  تشاددای  زین - میمانب . نوطالفا » يهلاسم   » ار زییمت  يهلاسم  تسا ، هتـسیاش  یخیراـت  رظن  زا  و 
، لوا يهلاـقم   ) رخاوـالا اـقیطولونا  تازاوم  هب  دوشیم و  حرطم  لـصف  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ثحب  نیا  (- 411 . ) اـهنآ هب  طوبرم  نتم 

. نیا زا  سپ  يهرامش 416  تشاددای  تسا -. هدش  هتشون  دعب ) 10 و  81 ب : لصف 19 ،
فیلأت يهیـضق  ینعی :  ) تسا نشور  نّیب و  دوخهبدوخ  اهنآ  نیب  تبـسن  ای  دوش ، هداد  تبـسن  یعوضوم  ره  رب  یلومحم  ره  ینعی  (- 412)

رد تسا . یبیکرت  اهنآ  زا  هدـش  فیلأت  يهّیـضق  و   ) تسین نشور  نّیب و  دوخهبدوخ  اهنآ  نیب  تبـسن  ای  و  تسا ،) یلیلحت  اـهنآ  زا  هدـش 
: ینعی طسوا ، ّدح  هب  ياهیضق  نینچ  قیدصت  لوا  تروص 

ره اریز  تسا ؛ دـنمزاین  طـسوا ، ّدـح  هب  نیارباـنب  و  لالدتـسا ، هب  هیـضق  قیدـصت  مّود  تروص  رد  یلو  درادـن ، زاـین  لالدتـسا ، ساـیق و  هب 
. تسا طسوا  ّدح  لماش  ریزگان  لالدتسا 

تامّدقم نیا  لاح  دنرادن . طسو  هک  دنک  هدافتسا  یتامّدقم  زا  دیاب  دشاب ، یناهرب  وا  لالدتسا  دنک و  لالدتسا  یسک  هاگره  ینعی  (- 413)
طـسو دنکیم  لالدتـسا  ملع  نآ  رد  هدننکلالدتـسا  صخـش  هک  یملع  رد  یلو  دنراد ، طسو  ای  ( 2  ) و دـنرادن ، طسو  یّلک  روطهب  اـی  ( 1)

هتفریذـپ عوضوم  لـصا  ناونع  هب  ملع  نیا  رد  هک  یتامّدـقم  دـیاب  مّود  تروـص  رد  دـناهدش . هتفریذـپ  عوـضوم  لـصا  ناوـنع  هب  دـنرادن و 
. درادن طسو  تقیقح  رد  هک  دنوش  ّلحنم  ياهمّدقم  هب  دوخ  ياج  رد  دناهدش ،

. تسا حیحص  تسا ، یلدج  سایق  ای  یباطخ ، سایق  هک  تهج  نآ  زا  سایق  ینعی  (- 414)
: تسا نـینچ  یـسیلگنا  يهـمجرت  رد  سوخاـم » یـسارت   » مـسا ظـفلت  دـعب . و  اــصوصخم 339 ، و  ، 336 يروـهمج : نوطـالفا ، (-- 415)

.Thrasymachus

. دوب هدش  زاغآ  فارگاراپ 484  رد  هک  تسا  یثحب  لصاح  مکح  نیا  (- 416)
یتاذ ینعی  تسا ،» ناسنا  دیفـس  : » مییوگیم یتقو  دوشیم . ذخا  راب  ود  هوقلاب  تروص  هب  عوضوم  ضرعلاب ، سکعنم و  لمح  رد  (- 417)

. تسا هدش  ذخا  راب  ود  ناسنا » ، » هیضق نیا  رد  عقاو  رد  سپ  تسا . ناسنا  ناسنا ) ینعی :  ) تسا دیفس  هک 
، تسا عوضوم  اـعقاو  هچنآ  ( 1 : ) دراد تروـص  ود  دـنمانیم ، زین  لـمحلا  سکع  ار  نآ  هک  سکعنم ، ضرعلاـب و  لـمح  نیارباـنب  (- 418)

لباـق عوضوم  کـی  رب  هک  ضرع ، ود  ( 2  ) و تسا .» ناـسنا  دیفـس  : » لـثم دوش ؛ هداد  رارق  عوضوم  تسا ، لوـمحم  اـعقاو  هچنآ  لوـمحم و 
«. تسا كّرحتم  دیفس  : » دننام دنوش ؛ لمح  رگیدکی  رب  دنالمح ،

هب تبـسن  ضارعا  لثم  دشاب ؛ هتـشاد  ندش  عقاو  لومحم  تینأش  تقیقح  رد  لومحم  هک  تسا  نیا  هقیقحلاب » لومحم   » لّوا حالطـصا  سپ 
. رهوج

ضرف دنکیم . یفرعم  ۀقیقحلاب » تاّذلاب و  لومحم   » يارب يرگید  حالطصا  انیس ، نبا  فارگاراپ ، نیا  رد  (- 419)
588 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

لومحم ب »  » تروص نیا  رد  دوش ، هداد  تبـسن  فلا »  » هب دوخ  يدوخ  هب  ب »  » رگا دـشاب ؛ نآ  لومحم  ب »  » عوـضوم و فـلا »  » هک مینک 
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بوسحم فلا »  » ضرعلاب لومحم  ب »  » اجنیا رد  دوش ، هداد  تبـسن  فلا »  » هب يرگید  زیچ  رطاـخ  هب  ب »  » رگا یلو  تسا ؛ فلا »  » تاّذـلاب
ود يدعب ، فارگاراپ  رد  مّود ، دروم  يارب  و  تسا ؛ هدروآ  لاثم  ار  تسا » كّرحتم  گنس  : » يهیضق لوا  دروم  يارب  دوخ  انیس  نبا  . دوشیم

. تسا دیفس  روگنا  تخرد  ( 2  ) و تسا ، كّرحتم  تسا ، نکاس  یتشک ، رد  هک  یسک  ( 1 : ) تسا هدز  لاثم 
ار تکرح  دـیاب  یتّلع  دراد . زاین  تلع  کی  هب  دـشاب  اراد  ار ، تکرح  گنـس  ینعی : ار ، لومحم  عوضوم  هکنیا  يارب  لوا ، دروم  لاـثم  رد 

هّیضق نتم  رد  هتبلا  دوشیم . گنس  فصو  اعقاو  تکرح  فصو  دروآرد ، تکرح  هب  ار  گنس  یتّلع  یتقو  یلو  دروآ ؛ دوجو  هب  گنس  رد 
الثم دوشیم : عقاو  مکح  عوضوم  دوش ، ّتلع  نآ  هب  دّیقم  هکنآ  نودب  هّیضق  عوضوم  هجیتن  رد  دوشیمن و  رکذ  ّتلع  نآ  هب  مکح  دانتسا 

نآ رد  هک  ییاـیاضق  دـنیوگیم  اـیاضق  هنوگنیا  هب  یمالـسا  يهفـسلف  رد  تسا .» كّرحتم  ـالاب  زا  هدـش  باـترپ  گنـس  : » دوـشیمن هتفگ 
ناسنا : » دوش هتفگ  رگا  تسا . عوضوم  رب  مکح  توبث  رد  ندوب  هطساو  طقف  هیلیلعت  ّتیثیح  يهفیظو  نیاربانب  دراد . دوجو  هیلیلعت » ّتیثیح  »

اریز تسین ؛ هّیقـالطا  ّتیثیح  هیـضق  نیا  ّتیثیح  ینعی : تسین ، کـحاض  تسا  ناـسنا  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  اـجنیا ، رد  تسا » کـحاض 
کحاض بّجعتم  ناسنا  : » هک تسا  تروص  نیا  هب  لصا  رد  روکذـم  يهّیـضق  سپ  تسوا . ندرک  بّجعت  زا  یـشان  ناـسنا  ندوب  کـحاض 

، تسا توبث ) رد  هطـساو  ینعی :  ) هیلیلعت تیثیح  ساسارب  مکح  اـهنآ  رد  هک  ییاـیاضق  نیارباـنب  تسا . هیلیلعت  تیثیح  ناـمه  نیا  و  تسا »
. تسا تاّذلاب  هقیقحلاب و  لومحم  اهنآ  لومحم 

يدـیق دـیاب  عوضوم  دریذـپب . ار  لومحم  دـناوتب  عوضوم  ات  تسا  مزال  يرگید  ّتیثیح  هیلیلعت ، ّتیثیح  رب  هوـالع  اـیاضق  زا  یـضعب  رد  اـّما 
لباق نیگنر  مسج  : » دـننام تسا . مکح  عوضوم  دـیق ، هارمه  هب  عوضوم  اـیاضق ، هنوگنیا  رد  دوش ؛ لـمح  نآ  رب  لومحم  اـت  دـشاب  هتـشاد 

. تسا نیگنر »  » هک تسا  تیؤر  لباق  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین ، تیؤر  لـیاق  تسا  مسج  هک  تهج  نآ  زا  مسج  اـجنیا  رد  تسا ؛» تیؤر 
مـسج فصو  ندوب » تیؤر  لـباق   » و تسا ؛ دـیق ) يهوـالع  هب  عوضوم  ینعی : « ) نیگنر مسج   » هکلب تسین  مسج  هیـضق ، نیا  عوضوم  سپ 
ّتیثیح تسا ، عوضوم  بیکرت  تروص  هب  دـیق و  يهوـالع  هب  عوضوم  هک  اـیاضق ، هنوگنیا  ّتیثـیح  یعقاو . فصو  مه  نآ  تسا ، ینیگنر 

. تسا هیدییقت 
هتخاس حرطم  میدروآ  الاب  رد  هک  ار  ياهناگود  ياهلاثم  هیلیلعت ) ّتیثیح   ) هقیقحلاب لمح  عون  نیا  لباقم  رد  ضرعلاب  لمح  يارب  انیس  نبا 
تخرد هب  يدیفـس  مّود  لاثم  رد  و  تسا . نکاس  كّرحتم ، یتشک  لخاد  رد  هک  هدـش  هداد  تبـسن  یـسک  هب  تکرح  لوا ، لاثم  رد  تسا ؛

عقاو رد  يدیفـس  مّود  لاثم  رد  تسا و  یتشک  فصو  عقاو  رد  تکرح  فصو  لّوا ، لاثم  رد  هکیلاـح  رد  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  روگنا 
ییاـیاضق تسا ، اراد  رگید  زیچ  تطاـسو  رطاـخ  هب  ار  مکح  عوضوم  اـهنآ  رد  هک  ار ، اـیاضق  هنوگنیا  تسا . روگنا  ياـههشوخ  فـصو 

هب یتشک  يهطـساو  هب  یلو  تسا  یتشک  مکح  تکرح  مکح  لّوا  لاثم  رد  تسا . هتفر  راک  هب  ضورع » رد  هطـساو   » اهنآ رد  هک  دننادیم 
ياههشوخ يهطساو  هب  هک  تسا  روگنا  ياههشوخ  مکح  يدیفس  مّود  لاثم  رد  و  تسا ؛ هتسشن  یتشک  رد  هک  هدش  هداد  تبـسن  یـصخش 

. تسا هدش  هداد  تبسن  روگنا  تخرد  هب  روگنا 
ضراع دوخ  عوضوم  رب  ضورع ، رد  هطساو  اب  هک  تسا  یلومحم  ینعم ، نیا  هب  ضرعلاب ، لومحم  سپ 

589 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. دشاب هتشادن  رگید  زیچ  تطاسو  هب  زاین  عوضوم  رب  ضورع  رد  هک  تسا  یلومحم  تاذلاب ، لومحم  و  دوش ؛

ضورع رد  يهطـساو  هک  مییوگیم  اجنیا  رد  : » هک دناهتفگ  صخـش » یتشک و   » لاثم ندروآ  اب  ضورع » رد  هطـساو   » زا ثحب  رد  ياهدع 
«. هّیدییقت ّتیثیح   » دنیوگیم مه  اهتقو  یهاگ  و  تسا ، هدمآ  راک  رد 

ّتیثیح نتسناد  یکی  اّما  (. 90 صص 89 - ، 1369 مشـش ، پاچ  تمکح ، تاراشتنا  (، 1  ) هموظنم طوسبم  حرش  یضترم ، يّرهطم ، داتـسا  )
رب نآ  زا  لبق  نوچ  دوشیم  لمح  عوضوم  رب  لومحم  ضورع  رد  هطـساو  رد  اریز  درادـن . یحیحـص  هجو  ضورع ، رد  هطـساو  اب  هیدـّییقت 

روج ود  تبسن  نیا  دیوگیم  خیـش  و   ) دراد یتبـسن  ب »  » اب فلا » : » مینک ضرف  دوشیم : لمح  دراد  یتبـسن  عوضوم  اب  هک  يرگید  يزیچ 
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لثم دنـشابن ، ادج  مه  زا  ( 2  ) و تسا ، هتسشن  یتشک  رد  هک  یسک  یتشک و  لثم  دنـشاب ، هتـشاد  تبـسن  یلو  دنـشاب  ادج  مه  زا  ( 1 : ) تسا
ب»  » رب نآ  زا  لـبق  نوچ  دوشیم  لـمح  فلا »  » رب ج »  » و يهرامش 420 ). تشاددای  فارگاراـپ 492 و  روگنا ؛ تخرد  روگنا و  يهشوخ 

دوخ رب  لومحم  هیدـییقت  ّتیثـیح  رد  اـّما  دوشیم . لـمح  ب »  » دوخ رب  ج »  » لاـحرههب یلو  تسا ، ضورع  رد  هطـساو  نیا  دوشیم . لـمح 
رد دوشیم و  بوسحم  هّیـضق  عوضوم  ءزج  دـیق  نآ  و  دوشیم ، لمح  دـیق » کـی  يهوـالع  هب  عوضوم   » رب هکلب  دوشیمن  لـمح  عوضوم 

هکلب ب ،»  » دوخ رب  هن  ج »  » اجنیا رد  تسا ، عوضوم  دـیق  فلا »  » عوضوم و ب »  » و تسا ؛ لومحم  ج »  » مینک ضرف  ددرگیم . رهاظ  هیـضق 
زا ریغ  هّیدـییقت  ّتیثیح  لاـحنیا  اـب  تسا ، توبث  رد  هطـساو  ناـمه  هیلیلعت  ّتیثیح  میتـفگ  هچرگا  نیارباـنب  دوشیم . لـمح  فلا » ب +  » رب

. تسا ضورع  هطساو 
رب تاّذـلاب  لومحم  حالطـصا ، نیا  قبط  مّود . حالطـصا  هب  تسا ، ضرعلاب  لومحم  تاّذـلاب و  لومحم  نیب  کیکفت  ثحب  ثحب ، نیا  سپ 
رب نآ  زا  لبق  هک  دوشیم  لمح  تهج  نآ  زا  دوخ  عوضوم  رب  ضرعلاب  لومحم  اـّما  دوشیم . لـمح  عوضوم  دوخ  رطاـخ  هب  دوخ  عوضوم 

لومحم یلو  دوش ، ناـیب  دـناوتیم  توبث  رد  هطـساو  هیلیلعت و  ّتیثـیح  اـب  ینعم  نیا  هب  تاّذـلاب  لومحم  دوشیم . لـمح  نآ  زا  ریغ  يزیچ 
عوـضوم ود  ضورع ، رد  هطـساو  رد  هک  تسا  نشور  (- 420 . ) دزاسیمن هّیدـییقت  ّتیثیح  اب  تسا و  ضورع  رد  هطـساو  نامه  ضرعلاـب ،

تاعوضوم روگنا ، ياههشوخ  یتشک و  روگنا ، تخرد  لاثم  رد  و  ناسنا ، یتشک و  لاثم  رد  يزاـجم . عوضوم  و  یقیقح ، عوضوم  میراد :
، دـناّلصتم مهاب  يزاجم  عوضوم  یلـصا و  عوضوم  یهاگ  دـیوگیم  انیـس  نبا  دـنايزاجم . تاعوضوم  روگنا  تخرد  ناسنا و  و  یلـصا ،

. ناسنا یتشک و  دننام : دنتسه ، ادج  مه  زا  ود  نیا  یهاگ  و  روگنا ؛ يهشوخ  روگنا و  تخرد  دننام :
، تسا تاذلاب  لومحم  دشاب ، ّمعا  دوخ  عوضوم  زا  لومحم  هاگره  تسا : ضرعلاب  تاّذلاب و  لومحم  لمح و  مّوس  حالطـصا  نیا  (- 421)

ياـیاضق ماـمت  رد  دوجو » ، » حالطـصا نیارباـنب  دوشیم . هدـیمان  ضرعلاـب  لومحم  لومحم ، نآ  دـشاب ، ّمعا  لومحم  زا  عوضوم  هاـگره  و 
. تسا عوضوم  نآ  زا  ّمعا  دوش ، لمح  یعوضوم  ره  رب  دوجو »  » اریز تسا ، ضرعلاب  لومحم  یفسلف 

حالطصا حالطـصا و  نیا  نیب  زیزع  ناگدنناوخ  زا  يرایـسب  دیاش  تسا . ضرعلاب  لوحم  تاّذلاب و  لومحم  مراهچ  حالطـصا  نیا  (- 422)
رد هک  تسا  نیا  حالطـصا  ود  نیا  قرف  دـننک . طـلخ  دـش - هداد  حیـضوت  نآ  هـب  طوـبرم  نـتم  يهرامـش 419 و  تشادداـی  رد  هک  مود -

حالطصا نیا  رد  تسا و  لمح  ّتیولوا  كالم ، مّود  حالطصا 
590 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

اّما دوشیم ؛ لمح  ناسنا  رب  نآ  عبت  هب  یتشک و  رب  لّوا  ّتیولوا »  » وحن هب  تکرح  ناـسنا » یتشک و   » لاـثم رد  تسا . لـمح  ّتیلّوا  كـالم ،
- ّتیعبت هن  و  ّتیوناث -»  » وحن هب  دعب  حطس و  رب  لوا  تیلّوا »  » وحن هب  يدیفس  تسا  هدروآ  اجنیا  رد  یلع  وب  هک  مسج -» حطس و   » لاثم رد 

ضرع گنـس  يارب  تکرح  اجنیا ، رد  تسا . ضرعلاب  لومحم  تاّذـلاب و  لومحم  مجنپ  حالطـصا  نیا  (- 423 . ) دوشیم لـمح  مسج  رب 
. دوشیمن یشان  گنس  تعیبط  زا  اهتکرح  زا  یضعب  یلو  تسا ، گنس  تعیبط  ياضتقا  اه  تکرح »  » زا یضعب  اّما  تسین ؛ بیرغ 

. تسا ضرعلاب  تاذلاب و  لومحم  مّشش  حالطصا  نیا  و  (- 424)
حرطم ار  یجوغاسیا  باب  یضرع »  » و یتاذ »  » نامه تسا ، متفه  حالطصا  هک  ضرعلاب ، لومحم  تاّذلاب و  لومحم  حالطـصا  نیا  (- 425)

. دشاب دیفس  یحطس  ره  درادن  ترورض  اریز  تسا ، یضرع  حطس »  » يارب يدیفس »  » حالطصا نیا  قبط  دنکیم .
؛ دنکیم حرطم  ار  ناهرب »  » باب یضرع  یتاذ و  تسا ، ضرعلاب  لومحم  تاّذلاب و  لومحم  متشه  حالطـصا  هک  حالطـصا ، نیا  و  (- 426)

(. باتک نیمه  مّود  يهلاقم  زا  مّود  لصف  )- 
رخاوالا اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا  و 23  ، 22 ، 21 ، 20 ياهلصف 19 ، بلاطم  يهملک  هب  هملک  ابیرقت  شرازگ  لـصف ، نیا  بلاـطم  (- 427)

: تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  یساسا  يهلاسم  راهچ  لصف  نیا  رد  تسا . وطسرا 
لصف 19 رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  هن ؟ ای  دراد  فقی  دح  دودـحم  لومحم  کی  تاعوضوم  و  دودـحم ، عوضوم  کی  تالومحم  ایآ  - 1
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. تسا هدمآ  ( 20 - 1 فلا : و 82  ، 40 - 30 81 ب :  ) رخاوالا اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا 
(. لصف 21 لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  اب : ربارب   ) تسا یهانتم  هبجوم  يهّیضق  رد  باجیا  ّدح  ود  نیب  طاسوا  دودح  - 2

(. لصف 22 لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  اب : ربارب   ) دنایهانتم دنالخاد  ءیش  تیهام  رد  هک  یتالومحم  - 3
: اب تسا  ربارب  و   ) هدمآ لصف  نیا  رخآ  ات 540 ) فارگاراپ 532  زا   ) فارگاراپ رد 9  هک  یثحابم  - 4

وطـسرا تاملک  نیع  ابیرقت  شخب  نیا  رد  انیـس  نبا  تاملک  تسا . یلبق  ياـهثحب  مزاول  زا  و  لصف 23 ) لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اـقیطولونا 
. تسا

ّتیـصوصخ نیا  فارگاراـپ  لّوا  رد  اریز  تسین ، تسرد  هک  ص 228 ) یفیفع ، تسا -(  هدـمآ  ب »  » یبرع نتم  رد  د »  » ياـج هـب  (- 428)
رد ب »  » ياج هب  د »  » باختنا نیاربانب  دوش .» لمح  نآ  هب  يرگید  زیچ  هک  دـشاب  هتـشادن  ار  نیا  ّتینأش  اـتاذ   » هک دـش  طرـش  ب »  » هراـبرد

. تسا نم  زا  اجنیا ،
هک یعوضوم  رب  تیاهن  رد  رگیدکی و  رب  هک  تسا  ياهطساویب  تالومحم  یهانت  مدع  ای  یهانت  رس  رب  نخس  یلبق  فارگاراپ  رد  (- 429)

ار ه »  » و میریگیم ، رظن  رد  درادـن  ار  ندـش  عقاو  لومحم  تینأـش  اـتاذ  هک  یعوـضوم  ناوـنع  هب  ار  ج » . » دـنوشیم لـمح  تسین  لوـمحم 
: مینکیم ضرف  ز »  » يهطساویب لومحم  ار  ب »  » و ه ،»  » يهطساو نودب  لومحم  ار  ز »  » هاگنآ مینکیم ؛ ضرف  ج »  » يهطساویب لومحم 

591 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اـساسا و  ایآ ...  يرآ ، رگا  و  دراد ؟ ياهطـساویب  لومحم  زین  ب »  » لومحم ایآ  يرآ ، رگا  و  دراد ؟ ياهطـساو  نودـب  لومحم  زین  ب »  » ایآ

. دش حرطم  یلبق  فارگاراپ  رد  هک  یشسرپ  ثحب و  دوب  نیا  دشاب ؟ هتشادن  فقی  ّدح  دناوتیم  ایآ  و  درادن ؟ ای  دراد  فقی  ّدح  هلسلس  نیا 
، اّما دشاب ، هتـشادن  ار  ندـش  عقاو  عوضوم  تینأش  اتاذ  ب »  » مینکیم ضرف  تسا . تاعوضوم  رـس  رب  نخـس  سکعرب ، فارگاراپ ، نیا  رد 

: دشاب د »  » يهطساو نودب  لومحم  ج »  » و ج ،»  » يهطساو نودب  لومحم  ط »  » و دشاب ؛ ط »  » يهطساو نودب  لومحم  دوخ ،
نیا ای  دوشیم ، لمح  رگید  عوضوم  هب  هطـساو  نودـب  یعوضوم  ره  امئاد  دوشیم و  لمح  يرگید  عوضوم  هب  هطـساو  نودـب  زین  د »  » اـیآ
کی تابثا  يارب  ایآ  هک  تسا  نیا  اـجنیا  اـت  لـصف  نیا  بلاـطم  يهصـالخ  (- 430 ( ؟ دشاب هتـشاد  دیاب  فقی  ّدـح  تاعوضوم  يهلـسلس 
نودب دشاب ؟ یهانتم  دیاب  ياهّیضق  ره  تابثا  نیهارب  هن ، ای  تسا ، مزال  یهانتمان  نیهارب  هبلاس - هّیـضق  هاوخ  هبجوم ، يهّیـضق  هاوخ  هّیـضق -
ناهرب دیاب  ياهیضق  ره  يارب  درادن و  دوجو  یهیدب  يهّیضق  چیه  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دوش ، هداد  تبثم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  رگا  دیدرت ،

دوخهبدوخ ام  تاقیدـصت  زا  یـضعب  درادـن و  ناـهرب  زیچ  همه  هک  تسا ، ینعم  نیا  هب  دوش ، هداد  یفنم  خـساپ  لاؤس  نیا  هب  رگا  و  دروآ .
رطاخ نیمه  هب  دـنوش .»؟ یهتنم  تایهیدـب  هب  دـیاب  تاّیرظن  ارچ   » هک تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  ياهلاسم  لـصا  سپ  دـنایهیدب .

قیدـصت هب  يرظن  قیدـصت  ءاهتنا   » ناونع تحت  دوخ  ناهرب »  » لوا يهلاـقم  زا  مّوس  لـصف  رد  ار  بلطم  نیا  هر )  ) یئاـبطابط همـالع  موحرم 
(. دعب يهحفص 45 و   ) تسا هدروآ  يرورض »

: لثم تسا ، رارقرب  يواست »  » تبسن ناشنیب  هک  دنتسه  یمیهافم  نآ  دناسکعنم ، مهرب  هک  یمیهافم  (- 431)
«. تسا ناسنا  قطان   » و تسا ،» قطان  ناسنا  : » دوش عقاو  لومحم  ای  عوضوم  دناوتیم  اهنآ  زا  مادـکره  میهافم ، هنوگنیا  رد  قطان . ناسنا و 

: دننام درک ؛ تابثا  رگید  موهفم  رب  ار  يزیچ  قیرط  نیا  زا  داد و  رارق  طسوا  ّدح  ناوتیم  ار  میهافم  نیا  زا  یکی  یتح 
. تسا زاسیّلک »  » رّکفتم و ناسنا ، ره  سپ  تسا - زاس » یّلک   » رّکفتم و قطان  ره  و  تسا / قطان  ناسنا  ره 

. دناسکعنم مهرب  لومحم  عوضوم و  اریز  (- 432)
لمح یکی  لـمح   » هـکنیا رب  ینبم  فارگاراپ 506 ، لـیذ  رد  وطـسرا ، نخـس  هک  تسا  نیا  فارگاراـپ  نیا  رد  ثحب  يهصـالخ  (- 433)

ناسنا و دـننام : دنـشاب ، سکاعتم  لومحم  عوضوم و  ( 1 : ) دشاب هتـشاد  دـناوتیم  لیوأت  ود  دـشاب » ضرعلاب  لمح  يرگید  لمح  یقیقح و 
ضرعلاب لـمح  تسا » ناـسنا  كانهدـنخ   » هکنیا نتفگ  یقیقح و  لـمح  تسا » كانهدـنخ  ناـسنا  : » هکنیا نتفگ  اـجنیا  رد  كانهدـنخ ؛

( يرفص ماوق  همجرت  ) افش www.Ghaemiyeh.comناهرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد ّتیولوا  ندوب  عوضوم  يارب  دـیابن  مادـک  چـیه  هکنیا  رب  ینبم  میدرک ، تاسکاعتم  يهرابرد  هک  یطرـش  تروص  نیا  رد  اّما  تسا ؛
رب ناویح  لمح  تروص  نیا  رد  هک  ناویح ؛ ناسنا و  دننام : دنشابن ، سکاعتم  لومحم  عوضوم و  ( 2 . ) تسا هدشن  تیاعر  اجنیا  رد  دشاب ،

ضرعلاب لمح  ناویح  رب  ناسنا  لمح  تسا و  یتاذ  یقیقح و  لمح  ناسنا ،
592 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

و تسا ؛ نّیعم  زین  دوش  هداد  رارق  عوضوم  تاّذلاب  دـیاب  هچنآ  تسا و  نّیعم  دوش  عقاو  لومحم  دـیاب  تاذـلاب  هچنآ  زین  اجنیا  رد  اّما  تسا .
. دنتسین سکاعتم  مهاب  لومحم ) عوضوم و  ینعی :  ) ود نیا  هجیتن  رد 

لمح و رد  سکاعتم  موهفم  ود  طرش  لّوا ، تروص  رد  هک  دشاب  هتشاد  دناوتیم  تروص  ود  وطسرا  نخس  نآ  هک  تسا  نیا  ثحب  لصاح 
، دنـشاب سکاعتم  مه  هب  تبـسن  اعقاو  هک  موهفم  ود  ره  سپ  دنتـسین . سکاـعتم  الـصا  موهفم  ود  مّود ، تروص  رد  هدـشن و  تیاـعر  عضو 
رد لومحم ) عوضوم و   ) ّدح ود  نیب  نکمم  طاسوا  دودح  دادعت  ینعی  (- 434 . ) دنوش عضو  مه  هب  تبسن  لمح و  مهرب  هک  دنراد  تیلباق 

. تسا یهانتم  هبجوم ، يهیضق 
ناکما یهانتمان  طاسوا  دودـح  تسا ، فلا » « » ب  » ره دـننام : یباـجیا ، يهّیـضق  کـی  رد  ّدـح  ود  نیب  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  (- 435)
هکنیا يارب  میسریمن . لومحم  هب  زگره  مینک ، عورش  عوضوم  فرط  زا  هاگره  دشاب ، یهانتمان  طاسوا  دودح  نیا  دادعت  رگا  اریز  درادن .

نیا رد  دشاب ، فّقوتم  ب »  » رب تیاهن  رد  رگیدـکی و  رب  ای  و  ب »  » رب ای  یهانتمان  ياههطـساو  لمح  رب  ب »  » رب فلا »  » لمح دـشاب  رارق  رگا 
لمح ب »  » رب فلا »  » اّما تسا . یهانتمان  ضرف  رب  انب  روکذم  طاسوا  دودح  دادعت  اریز  دـش ؛ دـهاوخن  لمح  ب »  » رب زگره  فلا »  » تروص

. تسین یهانتمان  طاسوا  دودح  دادعت  سپ  تسا ، هدش 
یهاـنتمان يهعومجم  کـی  فلا »  » و ب »  » نیب طاـسوا  دودـح  دادـعت  رگا  درک . حرطم  زین  ب »  » عضو يهراـبرد  ناوـتیم  ار  لالدتـسا  نیا 

نیا وضع  نیلوا  دنشاب و  رگیدکی  عوضوم  بیترت  هب  هطـساو  تیاهنیب  دیاب  دشاب  فلا »  » عوضوم ب »  » هکنیا يارب  تروص  نیا  رد  دشاب ،
ب»  » سپ درادـن ، وضع » نیرخآ   » یهانتمان يهعومجم  اّما  دـشاب ؛ فلا »  » عوضوم نآ  وضع  نیرخآ  و  ب »  » لومحم یهاـنتمان ، يهعومجم 

. تسین یهانتمان  طاسوا  دودح  دادعت  سپ  دراد ، دوجو  تسا ، فلا » « » ب : » يهّیضق ضرف ، رب  انب  اّما  دشاب ؛ فلا »  » عوضوم دناوتیمن 
ناوتیم نیعم  ددـع  ود  نیب  هتبلا  ریداقم ، دادـعا و  يهرابرد  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یهانتمان  طاسوا  نّیعم ، ّدـح  ود  نیب  درادـن  ناکما  اساسا 

لعفلاب تروص  هب  میهاوخب  ار  یهانتمان  يهلـسلس  نیا  ياضعا  رگا  و  تسا ، هوقلاب  طقف  یهانت ، مدـع  نیا  اّما  درک ، ضرف  یهاـنتمان  دادـعا 
ّدح ود  نیب  رد  ثحب  دروم  طاسوا  دودـح  اّما  دـش . دـنهاوخ  لصاح  يرگید  زا  سپ  یکی  بیترت و  هب  هکلب  مهاب ، هن  اـعطق  مینک ، لـصاح 

. دنشاب یهانتمان  دادعت ، رظن  زا  دنناوتیمن  نیاربانب  دنتسین ، هوقلاب  یباجیا ، يهّیضق 
دوخ يهبون  هب  زین  نخس  نیا  زا  و  دنشاب ، یهانتم  دیاب  دادعت  رظن  زا  هبجوم  يهّیـضق  کی  تابثا  نیهارب  هک  دوشیم  هجیتن  لالدتـسا  نیا  زا 

. دنایهیدب نّیب و  دوخ  هبدوخ  ینعی  دنرادن ؛ ناهرب  ام  تاقیدصت  زا  یضعب  سپ  هک  دوشیم  هجیتن 
. تسا هبلاس  يهّیضق  کی  تابثا  يارب  مزال  طاسوا  دودح  ندوب  یهانتم  حیضوت  نایب  رد  نخس  فارگاراپ  ود  نیا  رد  (- 436)

هب هّیـضق  نآ  قیدـصت  لّوا  تروص  رد  تسا ؛ دـنمزاین  ناهرب  هب  ای  تسا و  نّیب  دوخهبدوخ  ای  هبجوم ، يهّیـضق  نوچمه  هبلاس ، يهّیـضق  ره 
دادعت ایآ  : » تسا نیا  لاؤس  دشاب . ناهرب  لالدتـسا و  کی  يهجیتن  دیاب  هّیـضق  نآ  مّود  تروص  رد  یلو  درادن ، تجاح  لالدتـسا  ناهرب و 

لاؤس سپ  دراد  مزال  طسوا  ّدح  کی  ناهرب  ره  هک  اجنآ  زا  و  یهانتمان »؟ ای  تسا  یهانتم  هبلاس  يهّیـضق  کی  قیدصت  يارب  مزال  نیهارب 
نیا هب  قوف 

593 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ره خساپ  تسا »؟ یهانتمان  ای  تسا  یهانتم  دادعت ، رظن  زا  هبلاس  يهّیـضق  کی  تابثا  يارب  مزال  طاسوا  دودح  ایآ  : » هک دیآیمرد  تروص 

. تسا یهانتم  طاسوا ، دودح  دادعت  نیاربانب  و  نیهارب ، دادعت  هک  تسا  نیا  شسرپ  ود 
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رظن رد  ار  لّوا  لکـش  ـالثم  دوشیم . لـصاح  هبلاـس  يهمدـقم  کـی  اـب  هبجوم  يهمّدـقم  کـی  فیلأـت  زا  هراوـمه  هبلاـس  يهجیتـن  ره  اریز 
: میریگیم

، تسا فلا ب  ره 
؛ تسین چیه ب ج 

. تسین فلا ج  چیه  نیاربانب 
کی راچان  دشاب ، هتشاد  هبلاس  يهجیتن  هک  یسایق  ره  الوصا  ( ؛ تسا هبلاس  يربک ، يهمّدقم  هبجوم و  لالدتسا ، نیا  يرغص )  ) لوا يهمّدقم 
يارب مزال  طاسوا  دودح  هک  دـش  تباث  نآ  هب  طوبرم  نتم  لبق و  تشاددای  رد  دـیآیمن .) سایق  هبلاس  ود  زا  اریز  دراد - هبجوم  يهمّدـقم 

انیع دیاب  همّدقم  ود  رد  طسوا  ّدح  یسایق  ره  رد  نوچ  رگید  يوس  زا  دنـشاب . یهانتم  دادعت ، رظن  زا  دیاب  امازلا  هبجوم  يهّیـضق  کی  تابثا 
ینعی  ) هبلاس يهمّدـقم  تابثا  يارب  تسا  مزال  هبجوم  يهمّدـقم  تابثا  يارب  هک  طاسوا  دودـح  زا  یهاـنتم  دادـعت  ناـمه  سپ  دوش ، رارکت 

انیـس نبا  ورنیا  زا  دـشاب . هبجوم  يهمّدـقم  طاسوا  دودـح  زا  رتشیب  دـناوتیمن  هبلاس  يهمّدـقم  طاسوا  دودـح  و  تسا ، مزـال  زین  يربک )
، دوشیمن هفاضا  طاسوا ) دودح  رب  ینعی   ) نآ رب  هبلاس  یلاوتم  تایربک  دودح  رد  يددع  رظن  زا  هک  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  : » دـسیونیم
، یهانتم نیهارب  نیاربانب  و  یهانتم ، طاسوا  دودح  نّیب  ریغ  يهبلاس  يهّیضق  ره  تابثا  يارب  هک  دوشیم  تباث  بیترت  نیا  هب  تسا .» یهانتم 

. دنکیم ثحب  يهرامش 427  تشاددای  مّوس  يهلاسم  يهرابرد  دعب  هب  اجنیا  زا  (- 437 . ) تسا مزال 
لصف 22. لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  (-- 438)

: ینعی قطان  ای  یشم ؛» ياراد  تاذ  : » ینعی یشام  الثم ، نآ ، رب  انب  هک  تسا ، ّقتشم » بّکرت   » هیرظن نامه  نیا  (- 439)
، هیرظن نیا  لباقم  رد  دوریم . راک  هب  هلمج »  » کـی ياـج  هب  تسا ، هملک  کـی  هکنیا  اـب  ّقتـشم  ظـفل  هیرظن  نیارباـنب  قطن .» ياراد  تاذ  »
هب اّما  دنازیچ ، کی  قطن ، قطان و  دننام : قاقتشا ، أدبم  ّقتشم و  قتشم ،» تطاسب   » يهیرظن رب  انب  دناهتخاس . حرطم  ار  ّقتشم » تطاسب   » هیرظن

،1369 دلج 1 ، تمکح ، تاراشتنا  هموظنم ، طوسبم  حرش  یضترم ، يرهطم ، داتسا  هرابنیا - رد  دیفم  رگنشور و  یثحب  يارب  . ) رابتعا ود 
نرق بیدا  یقطنم و  هک  فورعم  یناجرج  فیرـش  دّیـس  ریم  زا  راـب  نیلّوا  يارب  ارهاـظ  مه  ثحب  نیا  : » دنـسیونیم ناـشیا  دـعب . ص 83 و 

، هدش هتشون  وطسرا  رخاوالا » اقیطولونا   » عبت هب  هک  ءافـش -» ناهرب   » زا عوضوم  نیا  رد  ثحب  نیا  حرط  اّما  هدش ،» عورـش  تسا  هدوب  متـشه 
(. تسا هدوب  حرطم  وطسرا  يارب  هلاسم  نیا  هک  دهدیم  ناشن 

«. تاذ ای  رهوج ، ای  بوچ ، ای  ناسنا ، زا  تسا  ترابع  هک  يزیچ  : » دمآ البق  هک  لاثم  نیا  رد  ینعی  (- 440)
. تسا هدوب  لئاق  ّقتشم » بّکرت   » هب انیس  نبا  یگرزب .» ياراد  تاذ  : » ینعی گرزب »  » و یشم » ياراد  تاذ  : » ینعی یشام » (- » 441)

. نیا زا  شیپ  يهرامش 418  تشاددای  تاحالطصا - نیا  يارب  (- 442)
. دشاب دوخ  عوضوم  ّتیهام  ءزج  هک  تسا  یلومحم  تسا » ءیش  ّتیهام  قیرط  رد  هک  یلمح   » زا روظنم  (- 443)

594 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
تیهام قیرط  رد   » هک تسا  یلمح  هیـضق ، نیا  رد  لمح »  » رب انب  تسا ؛ ناسنا  ّتیهام  ءزج  ناویح  تسا ،» ناویح  ناسنا  : » يهّیـضق رد  ـالثم 

نیا لیبس  رب  لمح  تسا » هناخ  رد  ناسنا  : » يهّیضق رد  ای  تسا ؛ فیک »  » لیبس رب  لمح  تسا ،» دیفـس  ناسنا  : » يهّیـضق رد  اّما  تسا . ءیش »
لثم  » هک نخـس  نیا  (- 444 . ) دـناضرع رگید  یـضعب  رهوج و  اهلومحم  زا  یـضعب  سپ  تالوقم . ریاس  رد  روطنیمه  و  تسا ؛ ناـکم ) )

. تسا انیس  نبا  دوخ  زا  دنرادن » ینعم  هک  دنتسه  یلطاب  ءامسا  تاوصا و  ینوطالفا 
(: 35 فلا :  83 . ) تسا نینچ  رخاوالا  اقیطولونا  رد  تسا - هتـشون  اجنیا  رد  ترابع  نآ  عبت  هب  ار  هلمج  نیا  انیـس  نبا  هک  وطـسرا - ترابع 

«. هل لوصحم  الطاب ال  اعرف  تناک  ذا  مالّسلا ، اهیلعف  روّصلا  اّماف  »
(. درادن یلوصحم  هک  تسا  یلطاب  یعرف  رما  روص  اریز  تشاذگ ، رانک  دیاب  ار  ینوطالفا ]  ] روص اّما  ینعی : )
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دودح ّدلوتم   ) Roscelin نیلـسور , دمانب . ینعمیب » ءامـسا  تاوصا و   » ار ینوطالفا  لثم  انیـس  نبا  هک  ماهدیدن  رگید  ياج  چیه  رد  نم 
- تسین تسد  رد  لاس 1120  زا  دعب  وا  یگدنز  زا  یعالّطا  چیه  ، 1045

 . The Encyclopcdia of philosophy ,Ed :Paul ,Edwards ,Macmillan ,7691 ,Vol

p، 7 . 211)
, نوـسلیژ نیتا  دراد . تاـّیلک »  » صوـصخ رد  ياهیرظن  نـینچ  هـک  تـسا  یـصخش   ) Pcter Abailard - 9701 - 2411 رالبآ ) داتـسا 

شرازگ ( 32 ص : ناـضمر 1402 ، مّوس ، پاـچ  تمکح ، تاراـشتنا  برغ ، یفـسلف  رّکفت  دـقن  يدـمحا ، دـمحا   ) Etienne Gilson

ار نیلـسور  هفـسلف  فراعملا  ةریاد  دنیآیم ». نوریب  ناهد  زا  هک  دنتـسه  یلمهم » ياهادص   » طقف تایلک  تفگیم : نیلـسور  : » هک دنکیم 
-. Ibid, p. 112 تسا )( ؛ هتسناد   ) nominalism نویمسا )» ییارگمسا ، ییارگمان ،  » بتکم سسؤم 

ود نیا  نیب  ناملسم ، يهفسالف  زا  یضعب  هفسلف  رد  یتح  و  برغ ، يهفسلف  رد  تسین . تایلک  لثم ،»  » زا نوطالفا  روظنم  دیدرت ، نودب  هتبلا 
زا لثم »  » نیب وس و  کی  زا  تاّیلک »  » نیب لثم  زا  وطـسرا  مهف  عبت  هب  نم ، يهدیقع  هب  هک ، تسا  یناسک  زا  انیـس  نبا  دوخ  تسا . هدش  طلخ 

، دیاز دیعـس  یتاوق و  بألا  (، 2  ) و ( 1  ) تایهلالا ءافّـشلا ، افـش -[ » تاّیهلا   » متفه يهلاقم  زا  مّود  لصف  رد  تسا . هدرک  طـلخ  رگید  يوس 
: دسیونیم دعب ] ص 310 و  ، 1960 هرهاق ، رصم ،

ود دوجو  رب  ّتیناسنا  ینعم  قدـص  دـننام  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  ود  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  میـسقت  ياـضتقم  هک  دـناهدرک  ناـمگ  ياهّدـع 
لئاق يدوجو  ینعم  ود  نیا  زا  کیره  يارب  هدـع  نیا  ریذـپان . رییغت  يدـبا و  قرافم ، لوقعم  ناسنا  و  ریذـپداسف ، سوسحم  ناـسنا  ناـسنا :

هک دناهدرک  ضرف  لوقعم  قرافم و  یتروص  یعیبط  روما  زا  کیره  يارب  یّتح ، هدع ، نیا  دناهدیمان . یلاثم  دوجو  ار  قرافم  دوجو  هدش و 
. تسا ریذپداسف  سوسحم ، رما  ره  و  دریذپیمن ؛ داسف  هک  تسا  لوقعم  نیا  اریز  دنکیم ، كرد  ار  نآ  لقع  طقف 

يدـجوم دـحاو و  ینعم  ّتیناسنا  هک  دناهتـشاد  هدـیقع  دـناهدرکیم و  طارفا  يأر  نیا  رد  طارقـس ، وا  ملعم  و  نوطالفا ، هک  تسا  فورعم 
ریذپداسف و  ریذـپریثکت ، سوسحم ، نیاربانب ، دـنامیم ، یقاب  صاخـشا  نتفر  نیب  زا  اب  ینعم  نیا  و  دـناكرتشم ، نآ  رد  صاخـشا  هک  دراد 

(. 311 - 310 صص : ( ؛ تسا قرافم  لوقعم و  ینعم  هکلب  تسین ،
رد دیاش  دوب  هدرک  افتکا  هدش  لقن  يهرقف  نیا  رد  دوخ  شرازگ  هب  ینوطالفا  لثم  يهرابرد  انیس  نبا  رگا 

595 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نتشاد دوجو  ّتیفیک   » زا ثحب  رد  افـش » تاّیهلا   » مجنپ يهلاقم  زا  لّوا  لصف  رد  يو  اّما  دشیمن . عقاو  تاّیلک »  » و لثم »  » نیب طلخ  ضرعم 

: دسیونیم دهدیم . رارق  طلخ  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هّماع » روما 
دّرجم طرشب ال  ناویح  وه  امب  ناویح  : » هک نخـس  نیا  نیب  و  تسا » درجم  طرـشب  ناویح ال  وه  امب  ناویح  : » هک نخـس  نیا  نیب  تسا  مزال 

لثم یجراـخ  دوجو  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، دّرجم  ـال  طرـشب  وـحن  هب  ناوـیح  وـه  اـمب  ناوـیح  هک  دـشاب  رارق  رگا  میراذـگب . قرف  تسا »
(204 ص : . ) دراد دوجو  نهذ  رد  طقف  طرشب ال  وحن  هب  ناویح  دوب ؛ دهاوخ  زیاج  ینوطالفا 

خیـش : » دـسیونب يو  يهراـبرد  ّقح  هب  نیهلأـتملا  ردـص  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  صوصخ ، نیا  رد  انیـس  نبا  يدـعب  تاحیـضوت  هرقف و  نیا 
نیّدـلا لالج  دّیـس  تسا -( » هدرک  لیوأت  یعیبط  یّلک  ینعی : جراخ ، رد  یعون  عیابط  دوجو  هب  ار  لثم  يهرابرد  نوطـالفا  بهذـم  سیئّرلا 

هتفریذپن و ار  لیوأت  نیا  نیهلأتملا  ردـص  دوخ  سپـس  (. 156 ص : ، 1360 یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  مّود ، پاچ  ۀیبوبّرلا ، دهاوّشلا  ینایتشآ ،
لثم يهرابرد  نوطالفا  یعقاو  رظن  زا  رود  ( 159 - 157 صص :  ) مّود دهشم  زا  مّود  دهاش  زا  مّود  قارشا  رد  یضقن  لیلد  جنپ  رکذ  اب  ار  نآ 

زا نوطالفا  روظنم  تسا ، اجنامه )  ) هتخاس ناشنرطاخ  نیهلأتملا  ردـص  هک  روطنامه  هک  مینکیم  هراـشا  طـقف  اـجنیا  رد  تسا . هتـسناد 
289 و 294؛ گرزب : ساپیه  6 ؛ نورفیتوا : 191 ؛ سخال : لثم - صوصخ  رد  نوطالفا  دوخ  تارظن  يارب  . ) تسا ینالقع  دّرجم  درف  لاثم ،

یسایس درم  ات 255 و 260 ؛  253 تسیفوس : 249 و 265 و 247 ؛ سوردیاف : 74 و 104 و 75 ؛ نودیاف : 210 و 211 ؛ ینامهم : 72 ؛ نونم :
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: سبلیف و  206 ؛ سوتت : هئهت  ات 135 ؛  129 سدینمراپ : 52 ؛ سوئامیت : 277 و 278 ؛
(. 52

ناوتیم تسا ، هدرک  طلخ  تاّیلک  لثم و  نیب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  زین  وا  تاملک  زا  یهاگ  هکنیا  و  لـثم ، زا  وا  مهف  و  وطـسرا ، يارب 
1078 ب: هعیبطلا : دـعب  ام  روبزم - طلخ  يهرابرد  عطاق  يهنومن  دـنچ  يارب  . ) تفرگ رظن  رد  ار  لـثم  ینوطـالفا  يهّیرظن  زا  وا  ياـهداقتنا 

(. 7 - 3 و 1086 ب : 35 ؛ - 30 هژیوب 1078 ب : 20 ؛ - 12
هدرک لیوأت  یعیبط ) یّلک  یلک -(  عیابط  هب  طلغ - هب  دـنچره  ار - ینوطالفا  لثم  افـش  تاّیهلا  رد  انیـس  نبا  هک  تسا  ناوارف  بّجعت  ياـج 

رد بتکم  بحاص  يامکح  نایم  رد  نم  يهدیقع  هب  دنرادن !» ینعم   » هک دنکیم  یقّلت  یئامسا » تاوصا و   » ار اهنآ  اجنیا  رد  یلو  تسا ،
یمالسا نمجنا  مّود ، دلج  قارشا  خیش  تافّنـصم  يهعومجم  رد : قارـشالا ، ۀمکح  نبرک ، يرنه  هنومن - يارب   ) قارـشا خیـش  مالـسا  ملاع 

 )- نیهلأتملا ردص  وا ، زا  رتشیب  و  ( 11 ياهرطس 10 - فارگاراپ 246 : و  10 ؛ ياهرطس 6 - دنب 153 ، ، 1977 ناریا ، يهفسلف  تمکح و 
. دناهتفای تسد  لثم  يهرابرد  نوطالفا  ءارآ  هنک  هب  قارشا ) تفه  مّود ، دهاش  مّود ، دهشم  ۀیبوبّرلا ، دهاوّشلا 

(2  ) و دناءیش ، تیهام  قیرط  رد  هک  یتالومحم  ( 1 : ) دراد راکورس  لومحم  خنس  ود  اب  طقف  ناهرب  سیئرلا ، خیش  يهدیقع  هب  لاحره  رد 
نهذ يارب  وـس  کـی  زا  ینعی  (- 445 . ) دـنرادن یتّیلخدـم  چـیه  صوصخ  نیا  رد  ینوطالفا  لثم  و  دـناضارعا ؛ لـیبس  رب  هک  یتـالومحم 

؛ میراد لعفلاب » فیرعت   » ام رگید  يوس  زا  و  دروآ ، عمج  دـنک و  لخاد  ار  یتیاهنیب  روما  دـحاو  زیچ  کـی  فیرعت  رد  هک  درادـن  ناـکما 
سپ مینکیم ، فیرعت  المع  ار  ییاهزیچ  ینعی 
596 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دحاو زیچ  ره  تایتاذ  رگید ، ترابع  هب  دنـشاب . دودحم  دـیاب  دـنادوخ  عوضوم  یتاذ  دـنالخاد و  دوخ  عوضوم  تیهام  رد  هک  یتالومحم 
تالومحم و دادعت  دـنایهانتم ، هبلاس ، ای  هبجوم ، يایاضق  تابثا  يارب  مزال  طاسوا  دودـح  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی  (- 446 . ) تسا دودحم 

. تسا یهانتم  زیچ ، کی  ّدح  يهئارا  صوصخ  رد  زین ، فیرعت  دیدحت و  يارب  مزال  ضارعا 
اتاذ تاعوضوم ، زا  یضعب  نینچ  مه  هکلب  دشاب ، هتـشادن  زاین  ناهرب  هب  ناشقیدصت  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ییایاضق  دیاب  اهنتهن  نیاربانب 

و دنایلوا ، تامّدقم  تامّدقم ، زا  یـضعب  سپ  دـنوشیمن . عقاو  عوضوم  زگره  دـنالومحم و  اتاذ  زین  تالومحم  زا  یـضعب  دـناعوضوم و 
يارب اجنیا  رد  هک  یتهج  دباییمن . قّقحت  یناهرب » ملع   » و ناهرب »  » الـصا دنـشاب ، ریذپناهرب  تامّدقم  مامت  رگا  اریز  دنتـسین . ریذپناهرب 

هک دوشیم  نشور  تسا ، یهانتم  لاحرههب  تالومحم  دادـعت  دـش  تباث  تقو  هک  تسا  نیا  هدروآ ، طاسوا  دودـح  ندوب  یهاـنتم  تاـبثا 
. تسا یهانتم  دنارغصا - ّدح  لومحم  يرغص  يهمّدقم  رد  هک  زین - طاسوا  دودح  دادعت 

ّدح رد  ای  ( 1 ، ) دـنک نیمأت  ار  طرـش  ود  زا  یکی  هک  تسا  یتاذ »  » دوخ عوضوم  يارب  ینامز  طقف  لومحم  کی  ناـهرب ، باـب  رد  (- 447)
(. ءافش ناهرب  مّود ، يهلاقم  مّود ، لصف  ددرگ -( . ذخا  لومحم  نآ  ّدح  رد  عوضوم  ای  ( 2  ) و دوش ، ذخا  دوخ  عوضوم 

دـش نایب  البق  دوشیم . ذخا  ددع »  » ّدح رد  ّمک »  » بیترت نیا  هب  تسا ؛» لصفنم  ّمک  ددع  : » دوشیم هتفگ  الثم ، ددـع ، فیرعت  رد  (- 448)
. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  تشاددای 445  دنشاب -: یهانتمان  دنناوتیمن  یتاذ ، تالومحم  زا  مسق  نیا  هک 

فیرعت ّدح و  رد  تسا  باسح  ملع  عوضوم  هک  ار  ددع »  » عقاو رد  تسین ،» میـسقت  لباق  ود  رب  هک  تسا  يددع  درف ، : » مییوگیم یتقو  اّما 
رد یتاذ -»  » ّدح رد  تسا - ددع »  » هک عوضوم - اریز  تسا ، ناهرب » باب  یتاذ   » مّود دروم  زا  یلاثم  هیـضق ، نیا  ینعی  میاهدرک ؛ ذخا  درف » »

دنناوتیمن زین  یتاذ  تالومحم  زا  مسق  نیا  هک  تسا  نیا  تابثا  ددصرد  فارگاراپ  نیا  لیذ  رد  انیـس  نبا  تسا . هدش  ذـخا  درف -»  » اجنیا
(. 449  ) يدعب تشاددای  هب  بلطم - نیا  تابثا  يارب  انیس  نبا  لالدتسا  يارب  دنشاب . یهانتمان 

و تسا ، ددـع »  » یتاذ لومحم  عقاو  رد  درف »  » هرازگ نیا  رد  تسین ،» میـسقت  لـباق  ود  رب  هک  تسا  يددـع  درف  : » مییوگیم یتـقو  (- 449)
رد ددع ، ینعی  عوضوم ، هک  تسا  یتاذ  لومحم  عون  نآ  زا  درف  سپ  تسا ، هدش  ذخا  درف  ّدح  فیرعت و  رد  ددع  اّما  تسا ؛ عوضوم  ددـع 
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دـشاب هتـشاد  یلومحم  دوخ  درف ، دیآیم  مزال  دنک ، لیم  تیاهنیب  هب  یتاذ  لومحم  عون  نیا  دادعت  دشاب  رارق  رگا  دوشیم . ذخا  نآ  ّدـح 
. میمانیم لومحم 1  ار  ریخا  لومحم  نیا  دـنوش ؛ ذـخا  لومحم  نآ  ّدـح  رد  دـنالومحم ، نآ  عوضوم  اعمج  هک  ددـع ، يهوالع  هب  درف  هک 
درف و هارمه  هب  لومحم 1  لومحم 2 ، فیرعت  رد  تسا  مزال  و  میماـنیم ؛ لومحم 2  هک  دشاب ، هتـشاد  یلومحم  دیاب  زین  لومحم 1  لاح 
هب لومحم 1  يهوـالع  هب  لومحم 2  دیآیم  مزال  دشاب  هتـشاد  لومحم 3 ، دـننام  یلومحم ، زین  لومحم 2  رگا  دنوش و  ذـخا  مهاب ، ددـع ،

دادـعت اریز  تیاهنیب ، اـت  روطنیمه  و  دـنوش ؛ ذـخا  لوـمحم 3 ، ینعی : نآ ، فـیرعت  ّدـح و  رد  مه ، اـب  ددـع ، يهوـالع  هـب  درف  يهوـالع 
هچنآ اهنآ  هارمه  دـننک ، لیم  تیاهنیب  هب  تالومحم  نیا  رگا  : » تشون انیـس  نبا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  ضرف  تیاهنیب  تالومحم 

يارب اریز  درک ، دهاوخ  لیم  تیاهنیب  هب  زین  دوشیم  ذخا  تالومحم  دودح  رد 
597 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ات ریـس  نیا  اّما  تسا .» لخاد  لومحم  ّدح  رد  قوبـسم  هارمه  هب  زین  قباس  ره  دوشیم و  ذـخا  نآ  ّدـح  رد  هک  تسا  یعوضوم  لومحم ، ره 
نیا و  دش ، دهاوخ  ذـخا  اهلومحم  نآ  دودـح  رد  همه  یلاوتم  تیاهنیب  تاعوضوم  تروص  نیا  رد   » اریز تسین . نکمم  يرما  تیاهنیب 
رظن زا  هک  مه  تالومحم   » دادعت سپ  دشاب ، تیاهنیب  دناوتیمن  لومحم  کی  ّدح  رد  هدش  ذـخا  تاعوضوم  نوچ  نیاربانب  تسا .» لاحم 

خساپ لاکشا و  لاؤس و  کی  بیترت ، هب  فارگاراپ ، ود  نیا  رد  (- 450 «. ) درک دهاوخن  لیم  تیاهنیب  هب  دنايواسم  تاعوضوم  اب  يددع 
دادـعت هراوـمه  مینکیم ، فـیرعت  دـیدحت و  ار  يزیچ  یتـقو  هک  تسا  نـیا  لاکـشا  لاؤـس و  تـسا . هدـش  حرطم  انیـس  نـبا  يوـس  زا  نآ 

ّدـح و رد  یلاوتم » تیاـهنیب  تاـعوضوم   » روضح روذـحم  نیارباـنب  تسا ؛ یهاـنتم  میهدیم  رارق  یتاذ  لومحم  ّدـح  رد  هک  یتاـعوضوم 
. دیآیمن شیپ  یتاذ  لومحم  کی  فیرعت 

یهانتمان دوش ، ذخا  یتاذ  لومحم  کی  فیرعت  ّدح و  رد  تسا  رارق  هک  یتاعوضوم  ینعی : تاعوضوم ، یتقو  هک  تسا  نیا  یلع  وب  خساپ 
ار هّیقب  مینک و  ذخا  یتاذ  لومحم  ّدـح  رد  ار  یهانتمان  لعفلاب  تاعوضوم  نیا  زا  یهانتم  يدادـعت  طقف  میناوتیمن  تروص  نیا  رد  دنـشاب 

قوبـسم هک  هچنآ  ّدح  رد  قباس  ره  (، » نآ هب  طوبرم  نتم  لبق و  تشاددای  میداد -(  ناشن  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  اریز ، میراذگب ، رانک 
: ینعی  ) دوجوم عوضوم  ره  يارب  هک  دیآیم  مزال   » قوف لاکشا  رب  انب  اّما  تسا ؛ ذوخأم  دوشیم  ذخا  نآ  رد 

مامت دیاب  اریز  تسا .» لاحم  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  زا  جراخ  یلومحم  میتسه ) نآ  فیرعت  دـیدحت و  ددـصرد  هک  یتاذ  لومحم 
. دنوش ذخا  یتاذ  لومحم  فیرعت  ّدح و  رد  تاعوضوم ) مامت  ینعی :  ) اهلومحم

رد مه  و  دـنوشیم ، ذـخا  عوضوم  ّدـح  رد  هک  ییاـهلومحم  رد  مه  ینعی : یتاذ ، لومحم  زا  عون  ود  ره  رد  هک  دـش  نشور  سپ  (- 451)
« ناهرب باب  یتاذ   » نامه اهلومحم  نیا  نوچ  و  دنـشاب ؛ یهانتم  اهلومحم  دادعت  دیاب  دنوشیم ، ذـخا  اهلومحم  ّدـح  رد  هک  یتاعوضوم 

. دشاب هتشاد  یتاذ  عون  نیا  زا  یهانتم  يدادعت  دناوتیم  طقف  یّصاخ  عوضوم  ره  نیاربانب  دنا ،
ینعم يارب  . ) تسا یلّوا  لمح  نآ ، رد  عوضوم ، رب  لومحم  لـمح  هک  ياهمّدـقم  و  یلـصا ، يهمّدـقم  ینعی  یّـسقطسا ، يهمّدـقم  (- 452)

(. يدعب تشاددای  یلّوا - لمح 
تسا مزال  ادتبا  عوضوم ، کی  رب  لومحم  کی  ندرک  لمح  نداد و  تبـسن  يارب  یلمح ، يهرازگ  کی  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  (- 453)

يهرازگ ود  الثم  دوش . لمح  زین  هرازگ  عوضوم  رب  هک  دنک  ادیپ  تیحالـص  ات  دوش  لمح  هرازگ  عوضوم  زا  ّمعا  یعوضوم  رب  لومحم  نآ 
: میریگیم رظن  رد  ار  ریز 

نیقاسلا يواستم  ثلثم  ره  یلخاد  يایاوز  عومجم  ( 2  ) و تسا ، يواسم  همئاق  ود  اب  عالضالا  فلتخم  ثلثم  ره  یلخاد  يایوز  عومجم  ( 1)
يواستم ثلثم   » رب و  عالـضالا » فلتخم  ثلثم   » رب همئاق » ود  اب  یلخاد  يایاوز  يواست   » لمح هرازگ ، ود  نیا  رد  تسا . يواسم  همئاق  ود  اب 

: ینعی عالضالا ،» فلتخم  ثلثم   » و نیقاسلا » يواستم  ثلثم   » زا ّمعا  یعوضوم  رب  لومحم  نآ  هک  تسا  هدش  رودقم  تهج  نآ  زا  نیقاسلا »
؛ تسا يوناث  لمح  هکلب  تسین ؛ یلّوا  لمح  (، 2  ) و ( 1  ) ياههرازگ رد  لمح  دنیوگیم ، تهج  نیا  زا  تسا . لمح  لباق  ّثلثم ،»  » قلطم رب 
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. دراد زاین  هطساو  طسو و  هب  ینعی 
رد دیاب  هکلب  دشاب ؛ يوناث  لمح  هراومه  لمح ، هک  تسین  روطنیا  دیوگیم ، فارگاراپ  نیا  رد  انیس  نبا 

598 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ظفل يهمجرت  (- 454 . ) درادن زاین  هطساو  طسو و  هب  هک  تسا  یلمح  ینعی  تسا ؛ یلّوا  لمح  نآ  رد  لمح  هک  میسرب  ياهرازگ  هب  تیاهن 

نآ ینانوی  تسا ، ینیتال  ینانوی و  نابز  رد  نزو  دحاو  انم  تسا .» نزو  لّوا  انم »  » هک روطنامه  : » تسا نینچ  اجنیا  رد  یبرع  نتم  ظفل  هب 
. دوشیم هتشون  » mina  « تروص هب  نآ  نیتال  و  « mna  » تروص هب 

Sub- تناـنیمود ) باـس  ار  راــهچ  دــعب  و   )، dominant تناــنیم ) ود  ار  جــنپ  دــعب  و  ، octave واـتکاار )(  ّلـک  دــعب  (- 455)
. دنمانیم « quarter tone  » ار ینینط  عبر  و   ) tonic کینوتار ) ینینط  دعب  و   )، dominant

. نآ هب  طوبرم  نتم  تشاددای 349 و  مّود - لکش  رد  طسوا  ّدح  ندوب  جراخ  و  مّوس ، لکش  ندوب  ناهرب  هوقلاب  حیضوت  يارب  (- 456)
کی نآ  يهجیتـن  هک  یناـهرب  و  تسا ؛ لـضفا  دـهدیم  یئزج  يهجیتـن  هک  یناـهرب  زا  تسا  یّلک  نآ  يهجیتـن  هک  یناـهرب  ینعی  (- 457)

. تسا لضفا  فلخ  ناهرب  زا  میقتسم  ناهرب  و  تسا ؛ لضفا  دهدیم  هبلاس  يهجیتن  هک  یناهرب  زا  تسا  هبجوم  يهرازگ 
اقیطولونا لّوا  يهلاقم  زا  و 27  ، 26 ، 25 ياهلصف 24 ، بلاطم  انیس  نبا  تسا ، ءافـش  ناهرب  مّوس  يهلاقم  زا  متفه  لصف  هک  لصف ، نیا  رد 

. تسا هدرک  شرازگ  راوهمجرت  یهاگ  صیخلت و  ار  وطسرا  رخاوالا 
تاملک و رد  فّرـصت  نودب  ار  یئزج  ناهرب  رب  یّلک  ناهرب  ّتیلـضفا  رد  وطـسرا  يهناگتشه  لیالد  انیـس ، نبا  لصف ، نیا  لّوا  شخب  رد 

لیکـشت ار  لصف  نیا  لوا  فارگاراـپ  شخب 17  نـیا  لصف 24 . لوا ، يهلاقم  رخاوـالا ، اـقیطولونا  تسا -؛ هدرک  لـقن  يو  ياـهلاثم  یّتح 
. دهدیم

اقیطولونا لّوا  يهلاقم  لصف 25  زا  شخب  نیا  داوم  تسا ؛ هدرک  ثحب  یبلس  ناهرب  رب  یباجیا  ناهرب  ّتیلـضفا  صوصخ  رد  دعب  شخب  رد 
شخب 11 نیا  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  وطـسرا  ظافلا  نیع  ندروآ  هب  يرتمک  دّیقت  انیـس ، نبا  شخب ، نیا  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  رخاوالا 

. دهدیم لیکشت  ار  يدعب  فارگاراپ 
اقیطولونا لّوا  يهلاقم  زا  لصف 26  زا  شخب  نیا  داوم  دـنکیم ؛ ثحب  فلخ  ناهرب  رب  میقتـسم  ناهرب  ّتیلـضفا  يهراـبرد  مّوس ، شخب  رد 

. تسا يدعب  فارگاراپ  لماش 4  شخب  نیا  تسا . ذوخأم  رخاوالا 
. تسا ّدشا  ءاصقتسا  رظن  زا  رگید  مولع  زا  هک  دنکیم  ثحب  یملع  فاصوا  صوصخ  رد  تسا ، فارگاراپ  لماش 2  هک  مراهچ ، شخب  رد 

: زا دناترابع  فاصوا  نیا 
و ّنا ، ناهرب  ّمل و  ناهرب  نیب  عمج  ( 1)

و ملع ، ندوب  دّرجم  رتشیب  ( 2)
؛ ملع عوضوم  ندوب  طیسب  رتشیب  ( 3)

. تسا هدش  ذخا  وطسرا  رخاوالا  اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا  لصف 27  زا  شخب  نیا  داوم  و 
نیا بلاطم  صوصخ  رد  وطـسرا  دیاقع  اب  ار  دوخ  ینمـض  تقفاوم  مدـع  انیـس  نبا  فارگاراپ 574 ،)  ) لـصف نیا  فارگاراـپ  نیا  رخآ  رد 

. دنکیم راکشآ  لصف ،
لصف 24. لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  (- 458)

. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  تشاددای 453  نآ - هب  طوبرم  حیضوت  لاثم و  نیا  يارب  (- 459)
يهدیقع کی  روحم  لوح  یّلک ، ناهرب  زا  یئزج  یناهرب  ندوب  لضفا  صوصخ  رد  فارگاراپ  نیا  لالدتسا  (- 460)
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رد یّلک  روـما  و  دـنراد ، یقیقح  دوـجو  یئزج  تادوـجوم  طـقف  هک  تسا  نیا  هدـیقع  نآ  دـنزیم . رود  یتخانـشیتسه  یفـسلف و  صاـخ 
باتک ینعی : یلوالا ،» اقیطولونا   » باـتک روظنم  (- 461 . ) تسا مئاق  ّصاخ  تاـیئزج  دوجو  هب  اـهنآ  دوجو  هکلب  دـنرادن ، دوجو  تقیقح 

. تسا سایق ،
لاحم رگید  هارمه  هب  ّنظ  ملع و  عوقو  دـشیم  هماقا  لصاح  تادوجوم  تایئزج و  رب  ناهرب  رگا  : » هک انیـس  نبا  نخـس  نیا  ینعم  (- 462)
هراومه میتفاییمن و  تسد  ّنظ  هب  یهاـگ  ملع و  هب  یهاـگ  زگره  میدرکیم ، ثحب  میدیـشوکیم و  هراومه  رگا  هک  تسا  نیا  دومنیم ،»

نخـس نیا  دـنرادن . ّتینیع  لّصحت و  جراـخ  رد  هک  تسا  یّلک  روما  يهراـبرد  لالدتـسا  ثحب و  زا  یـشان  ّنظ  اریز  میدرکیم ؛ ادـیپ  ملع 
لقن ، 4 - 1 85 ب : رخاوالا ، اقیطولونا  زا  ار  نآ  انیـس  نبا  و  دناهتفگ ؛ یّلک  ناهرب  رب  یئزج  ناهرب  ّتیلـضفا  نارادفرط  هک  تسا  یلالدتـسا 

. تسا هدرک 
اب نیابم  يرما  امتح  ار  تاّیلک  هک  تسین  مزال  دـنکیم ، هماقا  یلک  ناـهرب  و  دـنادیمن ؛ مودـعم  ار  تاـّیلک  هک  یـسک  يارب  ینعی  (- 463)

. دنک ظاحل  تایئزج 
عوضوم هب  دـبای  قّقحت  جراخ  ملاـع  رد  هاـگره  هک  یتّیهاـم  زا  تسا  تراـبع  رهوج  اریز  دـشاب ؛ مهبم  یّلک » رهاوج   » ینعم دـیاش  (- 464)

رهوج  » سپ تسا ؛ ّتیدرف  ّتیـصخش و  طانم  جراخ  و  تسا ، ینیع  یجراخ و  يرما  هراومه  فیرعت ، قبط  رهوج ، نیاربانب  دشابن . دنمزاین 
رهاوج ( 2  ) یلوا و رهاوج  ( 1  ) نیب وطـسرا ، عبت  هب  تسا ، مزال  شـسرپ  نیا  هب  نداد  خساپ  يارب  دشاب ؟ هتـشاد  دناوتیم  ییانعم  هچ  یّلک »

- توریب  ) ملقلا راد  و  تیوکلا )  ) تاعوبطملا ۀلاکو  وطـسرا ، قطنم  رد  تالوقملا ، يودب ، نمحّرلا  دبع  وطـسرا ، میراذگب -( ؛ قرف  يوناث 
: دسیونیم وطسرا  رهوجلا .) یف  لصف 5 : ، 1980 یلوالا ، ۀقبطلا  نانبل )

یعوضوم رد  دوشیمن و  لمح  یعوضوم  رب  هک  تسا  نامه  دوش ، فصو  لّضفت  مّدـقت و  قّقحت و  فاصوا  هب  تسا  هتـسیاش  هک  يرهوج 
رد یلوا  رهاوج  هک  یعاونا  زا  تسا  ترابع  دوشیم  هدـیمان  يوناـث  رهاوج  ناونع  هب  هک  هچنآ  اـّما  بسا ، ناـسنا و  دـننام : درادـن ، رارق  زین 

تسا ییوطسرا  يوناث  رهاوج  نامه  اجنیا ، رد  یّلک  رهاوج  زا  انیـس  نبا  روظنم  نیاربانب  يهحفص 36 ) دلج 1 ، . ) دنیآیم دوجو  هب  اهنآ 
. دوشیم سانجا  عاونا و  لماش  هک 

، یفیفع افـش -(  ناهرب  زا  هرقف  نیا  رب  دوخ  تشاددای  رد  یفیفع  رتکد  تسا . تاّیلک  یجراخ  دوجو  هب  لوق  لطاب » رما   » زا روظنم  (- 465)
داتـسا رظن  نیمه  دـنکیم .» راکنا  ار  ینوطالفا  لـثم  يهیرظن  اـجنیا  رد  انیـس  نبا  : » دـسیونیم يهرامـش 6 ) تشاددای  ، 240 ص : ناـهرب ،

لثم نیب  طلخ  راچد  زین  انیـس  نبا  ایناث ، دننادیم و  یکی  تاّیلک  اب  ار  ینوطالفا  لثم  ناشیا  دوخ  الوا  هک  تسا  نیا  رگناشن  یفیفع  موحرم 
(. نیا زا  شیپ  يهرامش 444  تشاددای  تسا -(  هدوب  تاّیلک  ینوطالفا و 

هکلب تسا ؛ هتفرن  راـک  هب  يداـم ، ریغ  دوـجوم  ینعی : یلوا ، يهفـسلف  رد  نآ  یحالطـصا  ینعم  هب  دّرجم »  » يهژاو هـلمج ، نـیا  رد  (- 466)
قرف ّصاـخ  زیچ  کـی  يهراـبرد  راـبتعا  ود  نیب  انیـس ، نبا  اـجنیا ، رد  تـسا . دوـخ  ریغ  اـب  زیچ  کـی  تیناـبم  اـجنیا ، رد  نآ ، زا  روـظنم 

. رایغا مامت  اـب  زیچ  نآ  تنیاـبم  راـبتعا  اـب  يزیچ  نتفرگ  رظن  رد  ( 2  ) زیچ و نآ  ریغ  راـبتعا  نودــب  يزیچ  نـتفرگ  رظن  رد  ( 1 : ) دراذگیم
بلطم نیا  لبق  فارگاراپ  رد  يو  هک  تسا  نیا  خساپ  تسیچ ؟ رابتعا  ود  نیا  نیب  نتـشاذگ  قرف  زا  انیـس  نبا  دوصقم  هک  دیـسرپ  ناوتیم 

حیضوت ار 
600 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

طوبرم تایئزج  زا  قرافم  تروص  هب  تاّیلک  هک  دشاب ، دـیابن  و  تسین ، ینعم  نیا  هب  امازلا  یّلک ، يرما  صوصخ  رد  ناهرب  يهماقا  هک  داد 
اب ار  اـهنآ  مینکیم ، هماـقا  ناـهرب  یّلک  يروما  رب  یتقو  دـیوگب  دـهاوخیم  ثحب  دروم  فارگاراـپ  نیا  رد  دـنراد . ینیع  دوجو  دوخ ، هب 

يهرابرد هاگنآ  مینکیم و  ظاحل  طوبرم ) تایئزج  ینعی :  ) رگید ياهزیچ  راـبتعا  نودـب  ار  تاـّیلک  ینعی : میریگیم ؛ رظن  رد  لّوا  راـبتعا 
ناهرب يهماقا  نیاربانب  مینک . ظاحل  رایغا ، مامت  اب  نیابم  تروص  هب  ینعی : مّود ، رابتعا  اب  ار  تاّیلک  هکنیا  هن  مینکیم ؛ هماقا  ناـهرب  اـهنآ 
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؛ رخاوالا اقیطولونا  (- 467 . ) تسین طوبرم ، تایئزج  زا  هلمج  زا  رایغا ، عیمج  زا  اهنآ  نتسناد  قرافم  نیابم و  ینعم  هب  امازلا  یّلک  روما  رب 
: دسیونیم . 21 فلا :  86

ریغ  » ینعی اـجنیا  رد  یقطنم »  » زا روـظنم  تسا . یقطنم  اهلالدتـسا ، نـیا  زا  یـضعب  ینعی : ۀـیقطنم .» یه  اذـه  یف  لـیواقألا  ضعب  ّنا  اـّلا  »
- الثم تسا ، هدرب  راـک  هب  اـنعم  نیمه  هب  زین  رگید  ياـهاج  رد  ار  هژاو  نیا  وطـسرا  تسا . نآ  دـننام  و  یلدـج »  » و ینیقی » ریغ   » و یناـهرب »

ا. و 84 ب : 6 ؛ فلا :  184 رخاوالا ؛ اقیطولونا 
« ملع  » ّقلعتم هن  تسا  سوسحم  هک  تهج  نآ  زا  سوسحم  و  تسا ، سوسحم  یئزج   » هکنیا نتفگ  اب  اجنیا  رد  هراـبود  انیـس  نبا  (- 468)

يهرامـش تشاددای  دنکیم -. هراشا  ملع  ریغ  زا  ملع  زییمت  يهرابرد  دوخ  دودح  دیدحت  كالم  هب  تسا » رادربناهرب »  » هن دوشیم و  عقاو 
. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ   410

. دنکیم ثحب  هبلاس  ناهرب  هب  تبسن  هبجوم  ناهرب  ندوب  لضفا  يهرابرد  هک  دوشیم  زاغآ  لصف  نیا  مّود  شخب  اجنیا  زا  (- 469)
قطان يهدارالاب  كرحتم  یمان  مسج  ناسنا  نوچ  مییوگب : دـنک ، رّکفت  تسا  رداـق  ناـسنا  ارچ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  رگا  ـالثم  (- 470)

: ینعی لولعم ، هب  هدوب و  ّتلع  نیرخآ  رّکفت ، لـلع  يهلـسلس  رد  هک  دـنکیم  نیمأـت  ناـسنا  ندوب » قطاـن   » ار یلـصا  خـساپ  عقاو  رد  تسا ؛
. تسا کیدزن  رّکفت ،

رداق دراد  هبلاـس  يهمّدـقم  کـی  هک  یناـهرب  چـیه  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا » هبجوم  ناـهرب  ياراد  هبجوم  يهمّدـقم   » هکنیا (- 471)
زا تسا . هبجوم  ناهرب  کی  يهجیتن  دـشابن ، نّیب  دوخهبدوخ  یهیدـب و  رگا  هبجوم  يهرازگ  ره  رب  اـنب  دـنک ؛ دـیلوت  هبجوم  يهجیتن  تسین 
ود زا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  هبجوم  يهمّدـقم  کی  دـیاب  هراومه  دـنکیم ، دـیلوت  هبلاس  يهجیتن  هک  یناهرب  ینعی : هبلاـس ، ناـهرب  رگید  يوس 

ناهرب هب  هبلاس  ناهرب  سپ  تسا ، هبجوم  ناهرب  يهجیتن  دوخ  هبجوم ، يهمّدـقم  هک  اـجنآ  زا  و  دوشیمن . تسرد  ساـیق  هبلاـس  يهمّدـقم 
. تسین دنمزاین  هبلاس  ناهرب  هب  هبجوم  ناهرب  اریز  تسا ، لضفا  هبلاس  ناهرب  زا  هبجوم ، ناهرب  نیاربانب  تسا ؛ دنمزاین  هبجوم 

ینعی تسا ؛ سایق  کی  زا  هرازگ  نیا  نتفرگ  هجیتن  تسا » ره ج ب  يهرازگ : رد  ب »  » و ج »  » نیب ّدـح  کی  نداد  رارق   » زا روظنم  (- 472)
زا تسا ، هبجوم  يهرازگ  کـی  هک  روبزم ، هرازگ  نتفرگ  هجیتـن  يارب  تسا  نشور  میهد . رارق  طـسوا  ّدـح  کـی  ج »  » رب ب »  » لـمح يارب 

. میراد زاین  هبجوم  يهمّدقم  ود  هب  سایق ، کی 
، میریگب هجیتن  سایق  کی  زا  ار  هرازگ  نیا  ینعی  میهد ، رارق  يّدح  فلا »  » و ب »  » نیب تسین » فلا  چـیه ب   » يهرازگ رد  میهاوخب  رگا  اّما 

. میراد زاین  هبجوم  يهرازگ  کی  هبلاس و  يهرازگ  کی  هب  تسا ، هبلاس  يهرازگ  کی  هرازگ ، نیا  نوچ 
يهجیتن يرگید  هبجوم و  يهجیتن  یکی  هک  مینک  ضرف  ناهرب  ود  رگا  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  زا  روظنم  (- 473)

601 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ناـهرب رد  يربک  يهمّدـقم  نیا  و  دـشاب ؛ یهیدـب  نّیب و  دوخهبدوخ  يربک  يهمّدـقم  ناـهرب ، ود  نیا  زا  کـیره  رد  و  دـنک ، دـیلوت  هبلاـس 
ترابع هب  تسا . لضفا  هبلاـس  ناـهرب  هب  تبـسن  هبجوم  ناـهرب  زین  تروص  نیا  رد  یتح  دـشاب ، هبلاـس  هبلاـس ، ناـهرب  رد  هبجوم و  هبجوم ،

. تسا لضفا  دراد  یهیدـب  هبلاـس و  ياربک  هک  ياهبلاـس  ناـهرب  هب  تبـسن  تسا ، یهیدـب  هبجوم و  نآ  ياربک  هک  ياهبجوم  ناـهرب  رگید ،
. تسا قطنم  يایاضق  ثحب  مّوس ، نف  زا  روظنم  (- 474)

کی ّدح و  ود  زین  هبلاس  یقطنم  يهرازگ  ایآ  هطبار . و  لومحم ، عوضوم ، دراد : هطبار  کی  ّدح و  ود  یباجیا  یقطنم  يهرازگ  ره  (- 475)
« بلس  » مان هب  یمراهچ  رصنع  هطبار ، لومحم و  عوضوم و  رب  هوالع  هبلاس  یقطنم  يهرازگ  ایآ  ینعی  دراد ؟ زاین  بلس  فرح  کی  هطبار و 

دراد داقتعا  تسا و  هداد  تبثم  خساپ  شـسرپ ، نیا  هب  انیـس  نبا  تسین ؟ نینچ  هن ، ای  تسا  هدش  لیکـشت  رـصنع  راهچ  زا  رب  انب  دراد و  زاین 
. بلس و  هطبار ، لومحم ، عوضوم ، دراد : رصنع  راهچ  هبلاس  يهّیضق  هک 

ملع مسق  کی  قیدـصت  تسیچ ؟ قیدـصت  مینک . حرطم  قیدـصت  يهرابرد  ار  یتاکن  اـجنیا  رد  تسا  مزـال  ثحب ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
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رب هوـالع  اـم ، كاردا  فرظ  رد  تسا ،» اـبیز  لـگ  : » مییوگیم یتـقو  دوشیم . میـسقت  قیدـصت  رّوصت و  هب  یلوصح  ملع  تسا ؛ یلوـصح 
نیا رد   » هک تسا  هدـش  هتفگ  لـگ .» رب  ییاـبیز  توبث   » زا تسا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  زین  یمّوـس  رما  اـبیز »  » تروـص و  لـگ »  » تروـص

، ینالیگ يدّمحم  دّمحم  یئابطابط ، نیـسح  دّمحم  دیـس  همالع  میمانیم -( » قیدصت  ار  مّوس  رما  رّوصت و  ار  لّوا  رما  ود  زا  کیره  لیلحت 
: صص نابآ 1363 ، لوا  پاچ  نارهت ، یگنهرف ، تاقیقحت  تاـعلاطم و  يهسـسؤم  یئاـبطابط ، همـالع  يهماـندای  نیمّود  رد  ص 99 ؛ ملع ،

(. 106 - 71
هب تسا  سفن  ناعذا  مکح و  انامه  قیدصت  تقیقح   » یئابطابط نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  داتـسا  يهدـیقع  هب  تسیچ ؟ قیدـصت  تقیقح 

، ملع ناشیا -( ، هاگدید  زا  ص 99 .) ملع ، دنکیم -( » راب  عوضوم  رب  ار  لومحم  سفن  رگید ، یترابع  هب  و  عوضوم ؛ يارب  لومحم  توبث 
، تسا سفن  رد  یکاردا  تروص  میسقت  شیانعم ، قیدصت ، رّوصت و  هب  ملع  میسقت   » تسا و سفن  لعف  ایاضق  رد  دوجوم  مکح  ص 100 ،)
تسا و سفن  داـجیا  لـعف و  هـک  يرما  و  تـسا ، رّوـصت  زا  تراـبع  هـک  يدوـجو  لوـبق  ینعی  تـسا  سفن  زا  لاـعفنا  یعوـن  هـک  يرما  هـب 

يایاضق رد  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، مکح  سفن و  لعف  نامه  قیدصت  رگا  تسا  حـضاو  دراد .» تدـحو  مکح  اب  هک  میمانیم  شقیدـصت 
: دراد ءزج  ود  طقف  هکلب  تسین ، ءزج  راهچ  دجاو  انیس  نبا  رظن  فالخرب  اهنتهن  هبلاس  يهّیضق  نیاربانب  درادن و  دوجو  یمکح  الصا  هبلاس 

نآ هن  تسین ، یمکح  هنوگچیه  هبلاس  يهّیـضق  رد  : » تسا هتفریذپ  ار  رظن  نیا  یئابطابط  داتـسا  تسا . مکح  دقاف  اریز  لومحم ؛ عوضوم و 
یتقو دنکیم ، رداص  مکح  ةداع  هبجوم  يایاضق  رد  سفن  هک  یئاج  نآ  زا  یلب  دناهتفگ - یضعب  هکنانچ  دشاب - یمدع  مکح  نآ  رد  هک 

اطخ دوشیمن  رداص  يو  زا  لومحم  عوضوم و  رّوصت  ءارو  یلمع  هنوگچـیه  دـهدیم و  رارق  نومزآ  رایتخا و  تحت  ار  هبلاس  يایاضق  هک 
يهّیـضق هکنانچ  تسا ، یبلـس  مکح  ياراد  هبلاس  يهّیـضق  هک  دنکیم  نامگ  درادنپیم و  یمدع  لعف  ار  شیوخ  لعف  مدـع  نیا  هدومن و 

لومحم و عوضوم و  ءزج : هس  ياراد  هبجوم  يهّیضق  (: » اجنامه  ) دنـسیونیم دعب  ص 100 .) ملع ، تسا -( » یباجیا  مکح  ياراد  هبجوم 
«. تسا مکح  دقاف  یلو  لومحم ؛ عوضوم و  ینعی  تسا ، ءزج  ود  ياراد  هبلاس  يهّیضق  و  مکح ،

602 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یهاگآ و يدزی ، يرئاح  يدهم  رتکد  يزاریـش ، نیهلأتملا  ردص  تسا -( : مکح  زا  ریغ  قیدـصت  هک  دراد  داقتعا  نیهلأتملا  ردـص  موحرم 
( دعب 70 و  ص : نارهت 1360 ، ناریا ، يهفـسلف  تمکح و  یمالـسا  نمجنا  قیدـصت ، رّوصت و  يهلاسر  يداـقتنا  حرـش  همجرت و  یهاوگ ،

داتـسا موحرم  يهدیقع  اب  ار  نخـس  نیا   ) دـناهتفگ مکح  قیدـصت و  نایم  قرف  رد  هدرک و  رظنراهظا  هنیمز  نیا  رد  زین  یـضعب  : » دـسیونیم
يّددجت یلاعفنا و  ملع  زا  یمسق  هک  تهج  نآ  زا  قیدصت  هک  دیجنـسب ) میدرک  لقن  تشاددای  نیمه  رد  نیا  زا  شیپ  هک  یئابطابط  همالع 

، سفن شریذـپ  لاـعفنا و  هب  و  سفن ، رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماـسقا  یلاـعفنا و  ملع  ـالوصا  و  دوب ؛ دـهاوخ  یلاـعفنا  رما  کـی  دوـخ  تسا 
لاعفا زا  یلعف  عاقیا  نوچ  و  تسا ، نوریب  لاعفنا  يارجام  نیا  زا  تسا ، نآ  بلس  ای  تبسن  عاقیا  هک  مکح ، هکیلاح  رد  ددرگیم . لصاح 

مکح تسا و  شریذپ  لاعفنا و  خنـس  زا  قیدصت  هک  دیدرگ  مولعم  بلطم  نیا  هک  یتقو  دراد . رارق  لعف  هورگ  رد  تسا  هدننکكرد  نهذ 
مادک چـیه  و  تسا ) سفن  لعف  خنـس  زا  قیدـصت  مکح و  و  لاعفنا ، نخـس  زا  رّوصت  هک  دوب  هتفگ  یئابطابط  همالع   ) تسا لاعفا  رد  لخاد 

لامعتسا کی  مکح  ینعم  رد  قیدصت  ظفل  ندرب  راک  هب  هک  دش  دهاوخ  راکـشآ  حضاو و  یبوخ  هب  رما  نیا  تسین ، يرگید  رب  قیبطت  لباق 
. تسین تقیقح  يور  زا  لامعتسا  هنوگنیا  تسا و  يزاجم 

روضح زا  ترابع  كاردا  ام  رظن  هب  نوچ  هک  تسا  نیا  تسیچ  مکح  قیدـصت و  نایم  یلوصا  قرف  ـالوصا  هک  بلطم  نیا  رد  قیقحت  اـّما  »
: مینکیم هدافتسا  ریز  حرش  هب  ار  يروما  كاردا  ریسفت  نیمه  زا  ام  تهج  نیدب  تسا  هدننکكرد  صخش  شیپ  هدشكرد  ءیش 

. تسا قیدصت  تسا  هارمه  نآ  عوقو  مدع  ای  یباجیا  تبسن  عوقو  اب  هک  يروضح  نآ  فلا - »
ءایشا نیا  دنشابیم . هدننکكرد  لماع  قیدصت  نآ  هب  قّدصم  دناهتفای  روضح  هدننکكرد  صخش  شیپ  قیدصت  ماگنه  هک  ییایشا  «ب -

. میمانیم هتفای  یهاوگ  ای  هدش  رواب  ار 
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. تسا مکح  زا  ترابع  دریگیم  ماجنا  قیدصت  رد  هکنآ  بلس  تبسن و  عاقیا  «ج -
سفن هجو  چیه  هب  اّما  تسین  مکح  زا  یلاخ  قیدصت  دـنچره  هک  دوشیم  راکـشآ  بوخ  هتکن  نیا  يهیزجت  و  لیلحت ، نیا  رد  یـسررب  زا  »

.« دشابیمن مکح 
اریز تسا ؛ مکح  زا  ریغ  قیدصت  الوا ، هک  دوشیم  هتـسناد  مکح  قیدـصت و  صوصخ  رد  نیهلأتملا  ردـص  موحرم  يهنامیکح  يأر  نیا  زا 

یلوصح و ملع  يهنوگ  زا  الـصا  تسا و  یناسفن  لعف  کی  ینعم  نیدـب  مکح  و  عازتنا .)  ) نتفرگ زاب  ای  عاقیا )  ) نتخاـس عقاو  ینعی  مکح  »
هکنیا اب  هبلاس  يایاضق  اـیناث ، و  ص 50 .) یهاوگ ، یهاگآ و  قیدـصت -( » ای  دـشاب  رّوصت  لیبق  زا  ات  دـشابیمن  ینهذ  يهلـصاح  تروص 
هکنیا رب  ینبم  یئاـبطابط  همـالع  داتـسا  يار  نتفریذـپ  نیارباـنب  دنـشابیم . مه  مکح  دـجاو  لاـح  نیع  رد  دـناقیدصت و  یعون  دـناهبلاس ،

(- 476 . ) تسین راگزاس  مکح  قیدصت و  رّوصت و  یسانش  یتسه  اب  تسا و  لکشم  دنراد  لومحم  عوضوم و  ءزج : ود  طقف  هبلاس  يایاضق 
یثحب يارب  دراد . همادا  دـعب  فارگاراپ  هس  رخآ  ات  دوشیم و  عورـش  اجنیا  زا  فلخ  ناـهرب  رب  میقتـسم  ناـهرب  ّتیلـضفا  يهراـبرد  ثحب 

. دعب ص 319 و  سابتقالا ، ساسا  میقتسم - ياهناهرب  اب  نآ  قرف  فلخ و  ناهرب  سایق و  يهرابرد  دمآراک  نشور و 
. تسا قطنم  سایق »  » باتک یلبق » نف   » زا روظنم  (- 477)

نآ دشاب ، هتـشاد  دیاب  یّـصاخ  طرـش  دهد  هجیتن  دوخهبدوخ  تاّذلاب و  هک  یـسایق  (- 478  ) 603 ص : يرفـص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
یئزج قوف  ّلـک  نوـچ  مه  يرگید  دـشاب و  ّلـک  تحت  یئزج  نوـچ  مه  رگید  يهمّدـقم  هب  تبـسن  تامّدـقم  زا  یکی  هک  تسا  نیا  طرش 

. دریگ رارق  يربک  تحت  ّلک ، تحت  یئزج  نوچ  مه  زین  هجیتن  و  دنهد ؛ لیکشت  ار  يربک  يهمّدقم  يرغص و  يهمّدقم  بیترت  هب  هک  دشاب ،
. تسین لصاح  تاّذلاب  فلخ ، ناهرب  سایق و  رد  طرش  نیا 
. دوشیم عورش  اجنیا  زا  لصف ، نیا  مراهچ  شخب  (- 479)

. دوشیم عورش  زا 2  اهنآ  يارب  ددع  تسا ؛ ددع  أدبم  هکلب  تسین ، ددع  ددع 1 ) ینعی :  ) تدحو میدق  نانادیضایر  هاگدید  زا  (- 480)
رما ناونع  هب  هسدـنه  ملع  باـسح و  ملع  رد  بیترت  هب  ود  نیا  هسدـنه . ملع  يارب  تسا  هطقن  دـننام  باـسح ، ملع  يارب  تدـحو  نیارباـنب 

. دنتسین ریذپمیسقت  هجو  چیه  هب  هک  دنوشیم  هتفریذپ  طیسب 
رظن زا  یعـضو  هراومه  دوخ ، ینعم  تطاسب  مغریلع  هطقن »  » اّما دناطیـسب ، ینعم  کـی  هطقن »  » مه و  تدـحو »  » مه دـنچره  ینعی  (- 481)

. درادن یفصو  نینچ  تدحو »  » یلو دراد ؛ ار  ناکم 
هتفرگ وطسرا  رخاوالا  اقیطولونا  لّوا  يهلاقم  زا  و 32  ، 31 ، 30 ، 29 ياهلصف 28 ، زا  ءافش  ناهرب  مّوس  يهلاقم  زا  لصف  نیا  ّداوم  (- 482)
لـصف کی  زا  لصف  نیا  رد  ثحب  ياهروحم  زا  کی  ره  دربیم ؛ شیپ  ار  ثحب  هدـمع  روحم  جـنپ  رد  لصف  نیا  رد  انیـس  نبا  تسا . هدـش 

: تسا هدش  ذخا  میدرک - رکذ  ار  اهنآ  هک  ییاهلصف  ینعی  وطسرا - رخاوالا  اقیطولونا 
.- دـشاب كرتشم  اـهنآ  يداـبم  عوضوم و  هک  دـنوشیم  بوسحم  صاـخ  ملع  کـی  ءزج  یناـمز  فلتخم  بلاـطم  ثحاـبم و  لّوا : روحم 

لصف 28. لوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا 
اقیطولونا دـشاب -. هتـشاد  فلتخم  ناهرب  ود  دـحاو  يرما  هک  دراد  ناکما  ددرگیمن ؛ مولع  فالتخا  بجوم  نیهارب  فـالتخا  مّود : روحم 

لصف 29. لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ،
زین يرثکا  روما  رب  تاقوا  یهاگ  دنچره  دنشاب ، يرورض  يروما  دیاب  دنرادربناهرب  هک  يروما  تسین ؛ رادربناهرب  یقاّفتا  رما  مّوس : روحم 

لصف 30. لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  دوشیم -. هماقا  ناهرب 
لصف 31. لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  درک -. هماقا  ناهرب  سح »  » قیرط زا  ناوتیمن  مراهچ : روحم 

لصف 32. لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  دنراد -. فلتخم  يدابم  فلتخم  مولع  مجنپ : روحم 
. دباییم همتاخ  اجنیمه  رد  لصف  نیا  ثحب  لّوا  روحم  ءافش . ناهرب  مّود  يهلاقم  زا  متفه  لصف  (- 483)
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. دهدیم لیکشت  ار  رضاح  لصف  ثحب  مّود  روحم  فارگاراپ  نیا  (- 484)
ناهرب مّود  يهلاقم  زا  مجنپ  لصف  هب  هلمج  نیا  رد  انیـس  نبا  عاجرا  دوشیم . زاـغآ  رـضاح  لـصف  رد  ثحب  مّوس  روحم  اـجنیا  زا  (- 485)

. تسا ءافش 
زا نکمم  روما  دوجو  و  دنکیم ؛ تشگزاب  عبطلاب » لعاف   » و هدارالاب » لعاف   » هب يوحن  هب  اهلعاف  عاونا  مامت  انیـس  نبا  هاگدـید  زا  (- 486)

رگا هک  تسا  نیا  انیـس  نبا  مالک  لصاح  دراد . ّتیحجرا  ناشمدع  رب  هدارا  و  دنکیم - لمع  ناسکی  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب  هک  عبط - رظن 
، دـنکیمن رابخا  اهنآ  مدـع  زا  دوجو و  زا  هک  یناهرب  دوشیم ؛ هماقا  ناهرب  زین  اهنآ  ناکما  فرـص  تهج  زا  تاـنکمم  دوجو  يهراـبرد 

سپ درادن . ترورض  مادک ، چیه  اهنآ ، مدع  دوجو و  هک  دنکیم  نایب  اهنآ  يهرابرد  الثم  دنکیم ، نایب  ار  اهنآ  ّتیهام  طقف  هکلب 
604 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

زا (- 487 . ) اهنآ تیهام  تهج  زا  ( 2  ) و اهنآ ، یجراخ  دوجو  تهج  زا  ( 1 : ) درک هماقا  ناهرب  ناوتیم  تهج  ود  زا  تانکمم  يهرابرد 
، )- دوشیم ثحب  زییمت  دودح و  دیدحت  يهلاسم  رس  رب  هرابود  روحم  نیا  رد  دوشیم . زاغآ  رـضاح  لصف  رد  ثحب  مراهچ  روحم  اجنیا 

(. اهنآ هب  طوبرم  نتم  و 468 و  يهرامش 410 ، ياهتشاددای 
لوقعم ینعم  قـلخ   » زا روـظنم  نآ . هب  طوـبرم  نتم  يهرامـش 406 و  تشاددای  یهلا - ضیف  قارـشا  يهرابرد  لـصفم  یثحب  يارب  (- 488)

. تسا لاّعف » لقع   » يوس زا  لقع  رب  لوقعم  تروص  يهضافا  اجنیا  رد  لقع » طسوت 
. ءافش ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  لصف 9  ءارقتسا -»  » اب نآ  قرف  و  هبرجت »  » صوصخ رد  انیس  نبا  لّصفم  حیضوت  يارب  (- 489)

تاراشتنا لوقعم ، هب  لـقاع  داـّحتا  یلمآ ، يهدازنسح  نسح  تسا -(  هدـش  هتفگ  یفلتخم  لاوقا  راـصبا  قّقحت  تیفیک  يهراـبرد  (- 490)
« عاعش جورخ   » هب روهشم  لوق  راصبا  قّقحت  ّتیفیک  يهرابرد  روهشم  لاوقا  زا  یکی  دعب .) 200 و  ص : نابعش 1404 ، لوا ، پاچ  تمکح ،

هیرظن نیا  دوشیم . جراخ  یئرم  ءیش  يوس  هب  مشچ  زا  ییاهعاعش  راصبا  ماگنه  هب  هیرظن ، نیاربانب  تسا ؛ بوسنم  نّویـضایر  هب  هک  تسا 
داتـسا اّما  اجنامه .) تسا -(  لوادتم  هیرظن  ود  زین  هدش  جراخ  ياهعاعـش  لکـش  صوصخ  رد  تسا . هدش  هدیمهف  تروص  نیا  هب  امومع 

هک ار - ءافش »  » تایعیبط زا  ياهخسن  رب  دیفم  ياهقیلعت  عاعـش » جورخ   » يهیرظن يهرابرد  دوخ  باتک  تاحفص 204 و 205  رد  هدازنسح 
: دوشیم لقن  انیع  اجنیا  رد  نآ  ردص  هک  دناهدومرف  لقن  تسا - ناشیا  رایتخا  رد 

لوقلا اوقلطا  اّمل  نکل  و  کلذک ، ناک  نیمّدقتملا  داقتعا  ّنا  یّنظ  و  یئرملا . نع  لب  یئاّرلا  نع  نکل ال  عاعّـشلا ؛ جورخب  راصبالا  ّنا  ملعا ، »
، کلذک ناک  اّمل  و  یئارلا ؛ نع  عاعّـشلا  جورخ  مه  دارم  ّنا  مّهوت  یئرملا ، نع  هجورخب  دّیقتی و  مل  و  عاعّـشلا ، جورخب  راصبالا  نا  اولاق : و 

: همجرت ۀعفدنم ». اهّلک  عاعشلا ،» جورخ   » یلع تدروا  یّتلا  تاضارتعالاف 
؛ دناهتشاد داقتعا  نینچ  نیمّدقتم  نم ، داقتعا  هب  و  یئرم . ءیش  زا  هکلب  مشچ  زا  هن  اّما  دریگیم ، تروص  عاعش » جورخ   » اب راصبا  هک  نادب  »
، هکنیا هب  دـندرکن  دـّیقم  ار  نخـس  نآ  دریگیم و  تروص  عاعـش » جورخ   » اـب راـصبا  دـنتفگ : دـندرک و  ادا  قلطم  روطهب  ار  نآ  نوچ  اـّما 

نینچ نوچ  و  تسا . مشچ » زا  عاعـش  جورخ   » امدق روظنم  هک  دـش  مّهوت  نینچ  نیاربانب  تسا ، راصبا  ثعاب  یئرم » ءیـش  زا  عاعـش  جورخ  »
.« دوشیم عفد  اج  کی  عاعش » جورخ   » يهیرظن رب  دراو  تاضارتعا  دشاب ،

: تسا هتشون  نینچ  نآ  لیذ  رد  هقیلعت  نیا  يهدنسیون  دناهدرکن . رکذ  ار  اشگلکشم  دیفم و  رایسب  يهقیلعت  نیا  بحاص  هدازنسح  داتسا 
یلا الـصا  یئرملا و  نع  ءوّضلا  عاعّـشلا و  جورخب  راصبالا  ّنا  یلع  ۀـّلاد  ۀحیرـص  ةریثک  تارابع  ۀـلاسّرلا  کلت  نم  مثیهلا  نبال  ّنا  ملعا ، و 

«. ۀلاسّرلا کلت  یلا  عجاریلف  هیلع  عالّطالا  دارا  نم  و  یئاّرلا .
يرون عاعـش و  قیرط  زا  راصبا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  دراد  یحیرـص  رایـسب و  تارابع  مثیه  نبا  هلاسر ، نیا  رد  هک  نادـب ، : » همجرت

. دسریم هدننیب  مشچ ]  ] هب هدش و  جراخ  یئرم  ءیش  زا  هک  دریگیم  تروص 
.« دیامن عوجر  هلاسر  نآ  هب  دنک  ادیپ  یهاگآ  تارابع  تاملک و  نیا  رب  دهاوخب  سکره 
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شرازگ رب  انب  ق ) 430 ه . یّفوتم :  ) مثیه نبا  ي  ایارملا » رظانملا و   » باتک هدش ، هراشا  يهلاسر  زا  روظنم 
605 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

حیقنت  » هب هـک  تـسا  هدرک  حـیقنت  ار  نآ  ق  ياّفوتم 718 ه . یـسراف  یلع  نبا  نسح  نیّدـلا  لامک  ( 200 ص : نامه ، هدازنسح -(  داتـسا 
. تسا هدیسر  عبط  هب  دنه  نکد  دابآردیح  رد  دراد و  راهتشا  رظانملا »

؛ تسا هدـش  هدـیمهف  دـب  یمالـسا  يهفـسلف  خـیرات  لوط  رد  راصبا  يهرابرد  عاعـش » جورخ   » هیرظن هک  دراد  دایز  لامتحا  هقیلعت ، نیاربانب 
رایـسب دوخهبدوخ ، هدیقع ، نیا  اریز  تسا ، هدوبن  مشچ  زا  عاعـش  جورخ  هب  لئاق  یـسک  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  هک  تسا  نیا  مه  فاصنا 

ّسح ییاناوت  مدـع  هک  دـنکیم  لالدتـسا  بلطم  نیا  رب  انیـس  نبا  فارگاراپ ، نیا  رد  (- 491 . ) تسا میلـس  عبط  زا  رود  دیامنیم و  دـیعب 
یئورین اب  تسا ، سوسحم  اتاذ  هک  يرما  هک  ددرگیم  بجوم  دوشیم و  تمحز  ثعاب  سوسحم  تاعوضوم  زا  یضعب  ساسحا  يهرابرد 

-14 فلا :  88  ) رخاوالا اقیطولونا  زا  ار  یلاثم  دوخ  نخـس  نیا  تابثا  يارب  يو  دوش . هدیمهف  كاردا و  لقع  يورین  اب  ینعی ، سح ، زا  ریغ 
: تسا نینچ  تسا ، هدروآ  هدش  دای  ياهرطس  رد  وطسرا  هک  یلاثم  دنکیم . لقن  وطسرا  ( 17

یف رـصبلا  ّنا  لبق  نم  قرخی  ببـس  يأل  انل  نّیبتی  ناک  دـقل  اهقرخی ، ءوّضلا  يرن  اّنک  و  ّماسم ، هیف  ّنا  جاجّزلا  رـصبن  اّنک  ول  ّانا  کلذ : لاثم  »
.« لاحلا هذه  اهّلک  یف  لاحلا  ّنا  اعم  رّوصتی  دارفنالا  یلع  دحاو  دحاو  لک 

: تسا نینچ  هرقف  نیا  زا   Jonathan Barnes یسیلگنا يهمجرت 
thus in every case «)88 a 41 -71( )the complete works of Aristotle ,vol .each piece of glass
while comprehending grasps at one time that it is would also be clear why it dose ,even if
seeing occurs separately for E .g .if we saw ghe glass to be Perforated and the light

coming throught it ,it
one, p . 144)

: دوشیم نینچ  وا  تارابع  یسراف  يهمجرت  وطسرا ، تاملک  یسیلگنا  یبرع و  يهمجرت  ود  هب  هجوت  اب 
هناگادـج روطهب  هشیـش  هکت  ره  يهرابرد  عضو  نیا  رگا  یّتح  درذـگیم ، نآ  زا  رون  تسا و  کّبـشم  هشیـش  هک  میدـیدیم  ام  رگا  الثم ، »

.« تسا نینچ  دراوم  مامت  رد  هک  تفاییمرد  مهف  يورین  دشیم ، هدید 
كرد ار  اهخاروس  نیا  تسناوتیم  ییاهنت  هب  ّسح  رگا  : » تسا هدرک  شرازگ  نینچ  فارگاراپ  نیا  رد  ار  وطـسرا  تاـملک  نیا  انیـس  نبا 

«. دنتسه اهخاروس  نیگنر  ءیش  تیؤر  ّتلع  هک  دنک  مکح  تسناوتیم  لقع  تروص  نآ  رد  دنک ،
نیا دنک  حرطم  ار  لاثم  نیا  وطـسرا  هک  هدش  ثعاب  هک  هچنآ  تسا ؟ هدروآ  ار  لاثم  نیا  ارچ  وطـسرا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  اجنیا  رد 
رطاخ هب  هن  مینکیمن ، ثحب  اهنآ  يهراـبرد  رگید  مینیبب ، ار  ءایـشا  زا  یـضعب  اـم  رگا  ( » 14 - 10 فلا :  88 يو -(  يهدـیقع  هب  هک  تـسا 

ترابع هب  میروآیم ». تسد  هب  ار  یلک  مّلع  ّسح ، ندید و  کمک  هب  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  مینکیم ، لصاح  ملع  ندید  فرص  اب  هکنیا 
هک تسین  ینعم  نیدـب  نیا  اّما  دروآ ، تسد  هب  ار  یّلک  مکح  دـناوتیم  دروم  دـنچ  يهدـهاشم  قیرط  زا  لقع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  رگید ،

یّلک ملع  ناوتیمن  اهاج  زا  يرایـسب  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ندـید  هدـهاشم و  یتقو  یلو  مینک . لـصاح  ملع  میناوتیم  ندـید  اـب  طـقف 
تیؤر لباق  زیچ  نآ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ام  یّلک  ملع  مدـع  اهزیچ ، زا  یـضعب  يهراـبرد  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  سپ  درک . لـصاح 

. دنک بسک  زیچ  نآ  صوصخ  رد  ار  یّلک  ملع  تسناوتیم  لقع  تیؤر  نیمه  قیرط  زا  دوبیم ، تیؤر  لباق  رگا  و  تسین ،
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اهخاروس رد  يزیچ  ذوفن  قیرط  زا  راصبا  رگا  : » دسیونیم اریز  تسا ، هدیـسر  هجیتن  نیمه  هب  ثحب  دروم  فارگاراپ  لیذ  رد  زین  انیـس  نبا 
مشچ و نیب  لاّصتا  راصبا  ببـس  هک  دـنک  مکح  راصبا  دروم  رد  تسناوتیم  لقع  درکیم ، كرد  هداد و  زیمت  ار  رما  نیا  سح  و  دوبیم ،
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لصاح سح  کمک  هب  ملع  نیا  تروص  نیا  رد  و  درادن ؛ گنر  هک  ثیح  نآ  زا  هشیش  ّتیفاّفـش  هن  تسا  عاعـش  يهطـساو  هب  یئرم  ءیش 
.« درکیم ذخا  هبرجت  يارب  یئدبم  ناونع  هب  ار  سح  لقع ، هکلب  دشاب ، هدرک  لصاح  ار  نآ  سح  هکنیا  هن  دشیم ،

هدیمهفن و ار  وطسرا  روظنم  يو  هک  تسا  هتفرگ  هدرخ  انیـس  نبا  رب  تاحفص 39 و 40 ) افش -(  ناهرب  رب  دوخ  يهمّدقم  رد  یفیفع  داتـسا 
تـسا هتفگ  نخـس  سوسحم  ریغ  رما  يهرابرد  سح و  نادقف  زا  وطـسرا  یفیفع ، داتـسا  يهدیقع  هب  تسا . هدرک  ریـسفت  دب  ار  نآ  نیاربانب 

هتفگ نینچ  الثم ، وطـسرا ، يو  هدـیقع  هب  تسا . هدرک  ریـسفت  سوسحم  رما  يهرابرد  تسا و  هتفگ  نخـس  سح  یهاتوک  زا  انیـس  نبا  یلو 
دروم عوضوم  رگا  یلو  میوشیم ؛ لکـشم  راچد  ام  درادـن ، هار  نآ  هب  ّسح  تسین و  سوسحم  ثحب  دروم  عوضوم  هک  یئاـج  رد  : » تسا

نبا یلو  دزاسب .» ار  مزال  یّلک  ملع  دریگب و  کـمک  سح  ندـید  نیمه  زا  تسناوتیم  لـقع  دـیدیم ، ار  نآ  سح  دوب و  سوسحم  ثحب 
هار نآ  هب  یئاناوت  مدـع  رطاخ  هب  ّسح  یلو  تسا  سوسحم  ام  ثحب  دروم  عوضوم  هک  یئاج  رد  : » تسا هدرک  ریـسفت  كرد و  نینچ  انیس 

نیمه زا  تسناوتیم  لـقع  دـیدیم ، ار  نآ  تفاـییم و  هار  سوسحم  عوضوم  نآ  هب  سح  رگا  یلو  میوشیم ؛ لکـشم  راـچد  اـم  درادـن ،
ار نآ  انیـس  نبا  یلو  هدروآ ، سوسحم  ریغ  يرما  يارب  ار  قوف  لاثم  وطـسرا  سپ  دزاسب .» ار  مزال  یّلک  ملع  دریگب و  کـمک  ّسح  ندـید 

. تسا هداتفا  اطخ  هب  بیترت  نیا  هب  و  تسا ؛ هدرک  ریسفت  سوسحم  رما  يهرابرد 
: هک دنـسریم  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  ود  ره  اریز  تسا ؛ ناسکی  ام  يهدیقع  هب  ود  ره  انیـس ، نبا  ریـسفت  يهجیتن  و  وطـسرا ، ثحب  يهجیتن 

مزال شناد  لیـصحت  نیاربانب  دـنیبیمن  مشچ  یلو  دزاسب ، ار  مزال  یّلک  ملع  دـناوتیم  لقع  دـنیبب ، مشچ  رگا  لـئاسم ، زا  یـضعب  دروم  رد 
«. دوشیم لکشم  لئاسم  نآ  يهرابرد 

نینچ صوصخ  نیا  رد  وطـسرا  ترابع  اریز  دناهتفگ ؛ نخـس  سح  روصق  زا  انیـس  نبا  ّسح و  نادقف  زا  وطـسرا  هک  تفریذپ  دیاب  دنچره 
: تسا

ثحب دروم  سح  ندوبن  رطاخ  هب  اهزیچ  زا  یضعب  یهاگ   » ینعی (. 10 فلا :  88 «. ) سحلا دقف  یلا  بلاطملا  یف  یقرت  ءایشا  دجوت  دق  ّهنا  »
دنراد ّتیلباق  هک  تسا  ییاهزیچ  هکلب  تسین ، سوسحمان  ياهزیچ  اهزیچ » زا  یـضعب   » زا وطـسرا  روظنم  لاحنیا  اب  دنوشیم ؛» عقاو  رظن  و 
کمک هب  دناوتیم  لقع  دنک ، كاردا  ار  اهنآ  سح  رگا  و  تسا ؛ هدرکن  كاردا  ار  اهنآ  ّسح  العف  یلو  دنوش ؛ كاردا  ّسح ، قیرط  زا 
تسین اطخ  یفیفع ، داتسا  رظن  فالخرب  هرقف ، نیا  زا  انیس ، نبا  ریـسفت  نیاربانب  دنک . بسک  اهزیچ  نآ  يهرابرد  یّلک  ملع  یّـسح ، كاردا 

: میریگیم رظن  رد  ار  ریز  سایق  الثم  (- 492 . ) دروآیمن دوجو  هب  یلاکشا  بلطم  لصا  رد  يو  تارابع  و 
. تسا میکح  نیهلأتملا  ردص  نیاربانب  تسا - میکح  ینارهت  ره  و  تسا / ینارهت  نیهلأتملا  ردص 

هکلب دوشیمن ، لصاح  تامّدـقم  هب  ملع  زا  هجیتن  ندوب  قداص  هب  ملع  اّما  تسا ؛ قداص  نآ  يهجیتن  یلو  بذاـک  نآ  يهمّدـقم  ود  ره  هک 
داّوم بذـک  قدـص و  اـجنیا  رد  انیـس  نبا  تهج  نیا  زا  تسا . میکح  نیهلأـتملا  ردـص  هک  تسا  موـلعم  ساـیق  نیا  زا  ریغ  يزیچ  طـسوت 

يهجیتن قداص ، تامدـقم  زا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  سایق  دـیوگیم  دـنکیم و  طرـش  سایق  ندوب  ساـیق  رد  ار  ساـیق  يهجیتن  تامّدـقم و 
، بذاک تامّدقم  زا  قداص و 
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سایق تسا ، هدرکن  دیلوت  تاّذلاب  ار  هجیتن  نوچ  سایق ، نآ  دشاب ، قداص  هجیتن  یلو  بذاک  تامدقم  رگا  یلو  دوش ؛ ذخا  بذاک  يهجیتن 
بذاک قداص و  وس و  کـی  زا  ناـهرب  ندوب  تسرداـن  تسرد و  نیب  يهطبار  زین  رـصاعم ، ناـنادقطنم  زا  یکی  نومل ، دوشیمن . بوسحم 

نآ رد  هک  تسا  نیا  لقاّدح  ناهرب  کی  یتسرد  طرش  : » هک تسا  هدرک  هصالخ  تروص  نیا  هب  ار  رگید  يوس  زا  هجیتن  تامّدقم و  ندوب 
نیا رطاخ  هب  تسا  هتخاـس  دـّیقم  لقادـح »  » دـیق هب  ار  قوف  روتـسد  نومل  هکنیا  دوش .» ذـخا  تسرد  يهجیتن  هراومه  تسرد  تامّدـقم  زا 

: دننام تسین ؛ ( soundness  ) تسرد ناهرب  یلو  دناقداص ، هس ، ره  هجیتن ، تامّدقم و  هکنآ  اب  عقاوم  زا  یضعب  رد  هک  تسا 
. تسا یشیرتا  رلتیه  نیاربانب  تسا - یئاپورا  يوسنارف  ره  و  تسا / يوسنارف  نوئلپان 
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رلتیه  » يهجیتن اریز  Beginninglogic, p. 2 Lemon ؛), تسین -(  تسرد  ناهرب  یلو  دناقداص ، هجیتن  تامدـقم و  ناهرب  نیا  رد 
. تسا هدشن  ذخا  اهنآ  زا  درادن و  طبر  ناهرب  تامّدقم  هب  تسا ، قداص  هکنیا  اب  تسا » یشیرتا 

بذـک قدـص و  نیب  طابترا  یلـصا  روتـسد  میدروآ ، نومل  زا  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  و  درک ، حرطم  انیـس  نبا  هک  یطرـش  هب  هجوت  اب  سپ 
: دوب دهاوخ  نینچ  رگید  يوس  زا  ناهرب  یتسردان  یتسرد و  وس و  کی  زا  هجیتن  تامدقم و 

. دنک دیلوت  بذاک  هجیتن  تاّذلاب  بذاک ، تامدقم  زا  و  قداص ، هجیتن  تاّذلاب  قداص ، تامدقم  زا  هراومه  هک  تسا  تسرد  یسایق 
هعومجم زا  ار  نومل  لاثم  دننام  ییاهلالدتـسا  و  تسا ؛ ناهرب  تامّدقم  هجیتن و  نیب  یقطنم  طابترا  رگناشن  روتـسد  نیا  رد  تاّذلاب »  » دیق

رادقم کی  ندوب  مصا »  » و قطنم » (- » 493 . ) دنشاب قداص  اهنآ  يهجیتن  مه  تامّدقم و  مه  دنچره  دنکیم ، جراخ  تسرد  ياهلالدتسا 
« قطنم  » دراد لوط  رتم  هک 2  یّطخ  هراپ  کـی  هب  تبـسن  دراد  لوط  رتم  هک 4  یّطخ  هراپ  کی  الثم  تسا . یبسن  رما  کـی  هسدـنه  ملع  رد 
گنگ و ای  دوخهبدوخ  اعقاو و  ددـع  ره  باـسح  ملع  رد  اـّما  تسا ». ّمصا   » دراد لوط  رتم   2 هک 25 / یطخ  هراپ  کی  هب  تبـسن  اّما  تسا ،

. تسا قطنم  ای  تسا و  ّمصا 
هب دوشیم . عورـش  تدـحو »  » ضرف زا  دـعب  باـسح  ملع  لـئاسم  ماـمت  و  هطقن ،» ضرف   » زا دـعب  هسدـنه  ملع  لـئاسم  ماـمت  ینعی  (- 494)

ددع هک  تهج  نآ  زا  ددع  اهنآ ، يهدیقع  هب  اریز  تسا ؛ ددع  أدـبم  « 1  » هکلب دوشیمن ، بوسحم  ددع  « 1  » میدق نانادیضایر  يهدیقع 
(. نیا زا  شیپ  يهرامش 480  تشاددای  زین - . ) تسین میسقت  لباق  هدوب و  طیسب  « 1  » اّما تسا ، میسقت  لباق  تسا 

. تسا ضقانت  مدع  لصا  ياوتحم  دافم و  نخس ، نیا  (- 495)
هب زگره  ضقانت ، مدـع  لصا  هک  دوشیم  زاـغآ  بلطم  نیا  اـب  روکذـم  لـصف  ءافـش . ناـهرب  مّوس  يهلاـقم  زا  لوا  لـصف  هژیوهب - (- 496)

. دوشیمن عقاو  لامعتسا  دروم  نیهارب  يهمّدقم  ناونع  هب  مولع  رد  لعفلاب ، تروص 
هتفرگ رارق  یـسررب  دروم  نیهارب  رد  ضقاـنت  مدـع  لـصا  زا  هدافتـسا  فلتخم  هجو  هس  نآ  رد  هک  نآ ، هب  طوبرم  نتم  تشاددای 298 و  - 

. تسا
زا لوا  لصف  تسا -( . نیهارب  يدابم  تامّدقم و  طسوا و  ّدح  ندوب  بسانم  هب  هراشا  انیس  نبا  روظنم  (- 497)
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. لومحم بناج  ای  عوضوم ، بناج  ینعی  (- 498 (. ) ءافش ناهرب  مّوس  يهلاقم 

يدابم دـیاب  دـنايواسم ، ملع  تاعوضوم  اب  ای  و  دـنوشیم ، عضو  تاعوضوم  هارمه  هب  اـی  هک  يايداـبم  ینعی  مّود ، مسق  يداـبم  (- 499)
يدابم زا  هتـسد  نآ  نیاربانب  تساهنآ ؛ تاعوضوم  زیامت  هب  رگیدـمه  زا  مولع  زیامت  وا ، عابتا  انیـس و  نبا  يانبم  رب  انب  اریز  دنـشاب . ّصاخ 

ای هدش ، عضو  نآ  عوضوم  هارمه  هب  هک  ملع - نآ  هب  دیاب  اعطق  دنايواسم ، ملع  عوضوم  اب  ای  دـنوشیم و  عضو  ملع  عوضوم  هارمه  هب  هک 
كرتشم بساـنتم و  عوضوم ، رظن  زا  ینعی : سنج ، رظن  زا  ضورفم  ملع  ود  هکنآ  رگم  دنـشاب ؛ ّصتخم  دـنايواسم - ملع  نآ  عوضوم  اـب 

. دنشاب
، نیاربانب تسا ، هسدنه  ملع  تحت  رظانم  ملع  نوچ  اّما  دناهسدنه . ملع  يدابم  تاّذلاب  الوا و  يدابم  نیا  هسدـنه ؛ ملع  يدابم  لثم  (- 500)

. دنشابیم زین  رظانم  ملع  يدابم  ضرعلاب ، ایناث و  وحن  هب  هسدنه ، ملع  يدابم 
تاـعوضوم هک  اـجنآ  زا  و  تسا ؛ ملع  یّلک  عوـضوم  دارفا  زا  يدرف  يرغـص  يهمّدـقم  عوـضوم  ملع ، ره  ياهلالدتـسا  رد  اریز  (- 501)

. دنشاب زیامتم  مه  زا  دیاب  زین  مولع  ياهلالدتسا  تایرغص  سپ  دنازیامتم ، مه  زا  مولع 
. دنشاب هتشاد  كارتشا  مهاب  یهاگ  هدش  حرطم  طباوض  قبط  دنناوتیم  فلتخم  مولع  ياهلالدتسا  تایربک  طقف 

رد لصف  نیا  رد  انیـس  نبا  دـیآیمرب ، تسا - ءافـش  ناهرب  مّوس  يهلاقم  رخآ  مهن و  لصف  هک  لصف - نیا  ناونع  زا  هک  روطنامه  (- 502)
: تسا هدرک  ثحب  یلصا  روحم  ود 
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كارتشا و و  ّنظ »  » و ملع »  » يهراـبرد لصف 33 ) لّوا ، يهلاقم  رخاوالا ، اـقیطولونا  وطـسرا -(  عبت  هب  انیـس ، نبا  شخب ، نیا  رد  لّوا : روحم 
بوسحم نظ  ای  ملع  هک  يدیاقع  عاونا  حرش  رد  هدرکن و  تعانق  وطسرا  تاملک  هب  شخب  نیا  رد  انیس  نبا  تسا . هتفگ  نخس  اهنآ  نیابت 

ملق زا  يدنمدوس  بلاطم  زین  بّکرم  لهج  طیـسب و  لهج  بذاک و  نظ  قداص و  نظ  صوصخ  رد  نینچمه  تسا ؛ هدنار  نخـس  دنوشیم 
. تسا هدش  يراج  شخب ، نیا  رد  انیس ، نبا 

رد اـنیع  بلاـطم  نیا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  تمکح  تعانـص و  و  ءاـکذ ، سدـح ، مهف ، نهذ ، یناـعم  شخب ، نیا  رد  مّود : روحم 
. دناهدمآ رخاوالا  اقیطولونا  لوا  يهلاقم  زا  لصف 34 

هک دوش  یـشان  یـسایق  طـسوا و  ّدـح  زا  رگم  تسا  نکمم  نآ  لاوز  دـشابن ، نّیب  دوخهبدوخ  ياهرازگ  رگا  هک  تسا  نیا  روـظنم  (- 503)
. تسا نّیب  دوخهبدوخ 

. تسا یباستکا  ینیقی  یقیدصت  ملع  ملع ، زا  روظنم  اجنیا  رد  سپ  (- 504)
ینیقی ملع  لباقم  رد  یهاگ  تسین . یباـستکا  تفگ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  يرگید  ینیقی  ملع  یباـستکا ، ینیقی  ملع  لـباقم  رد  (- 505)

يو دوصقم  تسین . يروضح  یباستکا  ریغ  ینیقی  ملع  انیس  نبا  دوصقم  اجنیا  رد  دراد ؛ رارق  يروضح  یباستکا  ریغ  ینیقی  ملع  یباستکا ،
نیقی فالخرب  داقتعا ، نیا  لاوز  نکل  دـشابن ؛ فلا ب  تسا  لاـحم  ( 2  ) تسا و فـلا ب  ( 1  ) هک میـشاب  هتـشاد  داقتعا  الثم  هک  تسا  نیا 

اجنیا رد  یباستکا » ریغ   » زا نم  روظنم  سپ  تسا . هدـشن  ذـخا  بسانم  یقطنم  يراجم  زا  داقتعا  نیا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  ناکما  یباـستکا ،
، هدشن ذخا  بسانم  یقطنم  يراجم  زا  هک  ار  نیقی  عون  نیا  ردص  رقاب  دـمحم  دیـس  دیهـش  تسا . بسانم » یقطنم  يراجم  ریغ  زا  باستکا  »

فراعتلا راد  ءارقتسالل ، ۀیقطنملا  سسالا  دمانیم -(  یتاذ » نیقی  »
609 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دشاب فلا ب  رگا  (- 506 . ) نآ هب  طوبرم  نتم  يهرامش 511 و  تشاددای  زین - (. 125 ص : ، 1986 ۀسماخلا ، ۀقبطلا  توریب ، تاعوبطملل ،
. درادن تکراشم  ملع  اب  تسا و  ملع  ّدض  لهج ، عون  نیا  دوشیم ؛ هدیمان  لهج  داقتعا ، نیا  تسین ، فلا ب  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  ام 

: دراد تروص  ود  نیا  دشابن ، فلا ب  تسا  نکمم  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  رگا  (- 507)
. دشاب هتشادن  ار  ب »  » هک تسا  نیا  فلا »  » نأش ( 2  ) دشاب و هتشاد  ار  ب »  » امتح هک  تسا  نیا  فلا »  » نأش ( 1)

ّنظ لوا ، تروص  رد  اّما  دوشیم . هدیمان  ّنظ  دشابن ،» فلا ب  تسا  نکمم  : » هکنیا رب  ینبم  ام ، داقتعا  دشاب ، تروص  ود  نیا  زا  مادـکره 
. دشاب هتشاد  امتح  ار  ب »  » هک تسا  نیا  فلا »  » نأش اریز  تسا ، هتخیمآ  ّداضتم  لهج  اب  هک  تسا  یقداص  ّنظ  ام 

و دشاب ، فلا ب  ( 1 : ) رگا (- 508)
دشاب و هتشادن  ار  هک ب  دشاب  نیا  فلا  نأش  ( 2)

ام و  دشاب ؛ هتـشاد  ار  ابلاغ ب  جراخ  ملاع  دوجو و  رظن  زا  دنچره  دـشاب ، زیاج  تاقوا  زا  یتقو  رد  ای  هسفن  یف  فلا ، يارب  نتـشادن ب  ( 3)
. ّنظ هن  دوشیم  بوسحم  ملع  داقتعا ، نیا  میشاب ؛ هتشاد  داقتعا  ( 2  ) و ( 1  ) هب

. جراخ ملاع  رمالا و  سفن  اب  نآ  شجنس  بسحهب  ینعی : دوجو ،» اب  نآ  شجنس  بسحهب  (- » 509)
(: تشاد زین  رگید  داـقتعا  ره  يهراـبرد  ناوتیم  ار  هظحـالم  ود  نیا  هتبلا  و   ) تشاد ناوتیم  هظحـالم  ود  نظ  صوصخ  رد  ینعی  (- 510)
رب لومحم  توبث  ( 2  ) يهظحالم تهج  زا  ییاسانـش . ّقلعتم  اب  طابترا  رد  ياهظحـالم  ( 2  ) ییاسانـش و لعاف  اب  طابترا  رد  ياهظحالم  ( 1)

نونظم رما  صوـصخ  رد  اـم  داـقتعا  ( 1  ) يهظحـالم تهج  زا  ناـسنیمه  هب  تسا ؛ یناـکما  تـسین و  يرورـض  رمـالا ، سفن  رد  عوـضوم 
. دشاب بذاک  تسا  نکمم  دشاب و  قداص  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، قداص  اترورض 

. نآ هب  طوبرم  نتم  يهرامش 505 و  تشاددای  ّنظ - زا  مسق  نیا  يارب  (- 511)
. نیا زا  شیپ  يهرامش 507  تشاددای  رد  لّوا  تروص  (- 512)
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: هک دشاب  هتشاد  داقتعا  صخش  ینعی  (- 513)
، تسا فلا ب  ( 1)

: ینعی دنادب ، زیاج  ار  دوخ  داقتعا  بذک  صخش  نیمه  و 
. دشابن فلا ب  تسا  نکمم  ( 2)

. تسا طیسب  لهج  اب  هتخیمآ  قداص  ّنظ  داقتعا ، عون  نیا 
. اهنآ هب  طوبرم  نتم  ياهتشاددای 511 و 505 و  (- 514)
. اهنآ هب  طوبرم  نتم  ياهتشاددای 512 و 507 و  (- 515)

يهرامش 513. تشاددای  (- 516)
يهجیتن دـیاب  امتح  دـنکن ، دـیلوت  ینیقی  يرورـض و  يهجیتن  یطـسوا  ّدـح  رگا  هک  تسین  روطنیا  هک  تسا  نیا  انیـس  نبا  روظنم  (- 517)

. دنک دیلوت  بجاو  يهجیتن  یطسوا  ّدح  نینچ  اسبهچ  اریز  دنک ، دیلوت  عنتمم 
ياههخـسن زا  کی  چـیه  رد  لصف  نیا  هک  تسا  هدرک  ناشنرطاخ  يهحفـص 41 ) ناهرب -( »  » رب دوخ  يهمدقم  رد  یفیفع  داتـسا  (- 518)

: تسا هدرک  ثحب  روحم  هس  رد  انیس ، نبا  لصف ، نیا  رد  درادن . ناونع  یّطخ 
610 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. تسا هدش  ذخا  رخاوالا  اقیطولونا  مّود  يهلاقم  لوا  لصف  زا  شخب  نیا  ّداوم  تسا . بلط » عاونا   » دادعت هب  بلاطم »  » دادعت لوا : روحم 
؟ تسیچ تلع  نآ  دراد ، رگا  درادـن و  ای  دراد  تلع  نآ  هک  تهج  نیا  زا  نآ  نداد  رارق  وجتـسج  دروم  ینعی  زیچ ، کی  بلط  مّود : روحم 

. تسا هدش  هتفرگ  رخاوالا  اقیطولونا  مّود  يهلاقم  لصف 2  زا  شخب  نیا  ّداوم  تسا . طسوا  ّدح  هراومه  ّتلع  و 
عاونا دادـعت  هب  بلاطم »  » عاونا ینعی  (- 519 . ) رخاوالا اقیطولونا  مّود  يهلاـقم  زا  لصف 3  زا  ذوخأـم  ناـهرب . ّدـح و  نیب  قرف  مّوس : روحم 
باتک ثحابم  و  ناهرب »  » باتک ثحابم  نیب  تسا  یطابترا  لپ  بلاـطم »  » ثحب هک  تفگ  ناوتیم  تسا . ءایـشا  يهراـبرد  اـم  تاـمولعم » »

«. دح »
(4  ) و مل »  » بـلطم ( 3 «، ) بّکرم لـه   » بلطم ( 2 «، ) طیـسب له   » بلطم ( 1 : ) تسا راهچ  بلاـطم »  » دادـعت انیـس  نبا  يهدـیقع  هب  (- 520)

«. ام  » بلطم
63 صص : ، 1360 نارهت ، یباراف ، یشورفباتک  یئالع ، يهمانشناد  یناسارخ ، دمحا  انیـس ، یلع  وبا  ّقحلا  ۀجح   ) یئالع يهمانشناد  رد 

: دسیونیم تسا ) نم  زا  يراذگهطقن  طخلا و  مسر  رییغت  و 64 .
مّوس و  دـسرپ ؛ يزیچ  هچ  زا  نآ  و  ام ،»  » رگید و  دـسرپ ؛ یتسین  یتسه و  زا  نآ  و  لـه ،»  » یکی تسا : هنوگراـهچ  همه  یملع  ياـهبلطم  »

.« دسرپ ببس  زا  نآ  و  مل »  » بلطم مراهچ  و  دسرپ ؛ یمادک  زا  نآ  و  يا ،»  » بلطم
. دنتفین اهملع  ياهبلطم  ردنا  اجک »  » و یک »  » و هنوگچ »  » و دنچ »  » اّما و 

؟ تسا نینچ  زیچ  نالف  هک  یسرپ  هکنآ  رگید  و  تسه ؛؟ زیچ  نالف  هک  یسرپ  هک  یکی  تسا : هنوگود  له »  » بلطم و 
ینعم دوب  هچ  یئوگ : وت  ّثلثم ؛» : » دـیوگ یـسک  ـالثم ، وـت ؟ ظـفل  ینعم  دوـب  هچ  یئوـگ : هک  تسا  نآ  یکی  : » تسا هنوـگود  اـم »  » بلطم

؟ شیوخ سفن  هب  ّثلثم  دوخ  دوب  هچ  یئوگ : هک  تسا  نآ  رگید  و  ّثلثم ؟ هب  یهاوخیم  هچ  و  ّثلثم ؟
ای تسه  هکنآ  هب  يوش  لوغـشم  هاگنآ  ات  دیوگیم ؟ هچ  هک  ینادـب  هک  دـیاب  تسخن  هک  تسا ؛ له »  » زا رتشیپ  ام »  » زا نیـشیپ  بلطم  و 

ریسفت ام »  » بلطم باوج  و  تسا ؟ زیچ  هچ  هک  یئوگن  تسه ، هک  یشاب  هتـسنادن  ات  هک  تسا ؛ له »  » سپـس زا  رگید ، ام »  » بلطم و  تسین .
. تاذ ّدح  ای  دوب ، مان 

. هّصاخ زا  ای  دسرپ  لصف  زا  ای  يا »  » بلطم اّما 
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دـناقیدصت و لـیبق  زا  مل »  » بلطم و  لـه »  » بلطم و  تسه ؟ ارچ  هک  رگید ، و  یتـفگ ؟ ارچ  هک  یکی ، : » تسا هنوـگود  مل »  » بـلطم اـّما  و 
.« دنارّوصت لیبق  زا  يا »  » و ام »  » بلطم

ریـسفت اـم »  » بلطم یگنوگود  طـقف  نانخـس  نیا  ناـیم  رد  تسا . هتـشون  یئـالع  يهماـنشناد  رد  صوصخ  نیا  رد  هچنآ  ماـمت  تسا  نیا 
لبق دسرپیم ، ظفل  ینعم  زا  هحراش » ام  «. » هّیقیقح ام  ( » 2  ) و هحراش » ام  ( » 1 : ) تسا هنوگود  ام »  » بلطم تسا . نشور  دوخ  هیقب ، دبلطیم ؛

: دوشیم هتفگ  یتقو  دشاب . قّقحم  ءیش  دوجو  هکنآ  زا  دعب  دسرپیم ، ءیش  ّتیهام  زا  هّیقیقح » ام   » و دشاب ؛ قّقحم  ءیـش  دوجو  هکنآ  زا 
ام  » شـسرپ دـشابن ، قّقحم  ثلثم  دوجو  رگا  یلو  تسا ، هّیقیقح » اـم   » شـسرپ دـشاب ، قّقحم  ثلثم  دوجو  رگا  شـسرپ  نیا  ثلثملا ،»؟ اـم  »
هب هّیقیقح ،» ام  . » تسا ءیـش  ّتیهام  فیرعت  ّدـح و  هّیقیقح » ام   » خـساپ هکیلاح  رد  تسا ، ظفل  ینعم  هحراش » اـم   » خـساپ تسا . هحراـش »

دعب هک  تسا  هحراش » ام   » نامه رگید ، ترابع 
611 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دوجو قّقحت  زا  دعب  رگا  و  تسا ؛ هحراش » ام   » شسرپ دشاب ، ءیش  دوجو  قّقحت  زا  لبق  رگا  ام »  » شـسرپ سپ  دوش . هدیـسرپ  ایـش  قّقحت  زا 
. تسا مّدقم  رگید  بلطم  ره  رب  هحراش » ام   » بلطم سپ  تسا . هّیقیقح » ام   » شسرپ دشاب ، ءیش 

؛» تقیقح بلاط   » و مسا » حراش  ام   » بلطم ناـیم  تسا  قرف  و  (: » ص 352 سابتقالا ؛ ساسا   ) دسیونیم یسوط  قّقحم  نیّدلا  ریـصن  هجاوخ 
ار نآ  مسا  ّدح  هچنآ  مّود ، و  مودعم . هاوخ  دشاب و  دوجوم  ینعم  نآ  هاوخ  لامجا ، درک ؟؟؟ قالطا  وا  رب  مسا  هک  دبلط  ینعم  نآ  لّوا  هچ ،
؛ دـشاب ام »  » ود ره  بلطم  رابتعا  ود  هب  حرـش  کی  هک  دـشاب  و  دوب ...  دـناوت  ینعم  نیا  دوجو  توبث و  زا  دـعب  نآ  لیـصفت و  هب  دوب  لماش 
، دوش مولعم  ثلثم  دوجو  نوچ  هک  لّوا ، لکش  قیقحت  زا  دعب  تسا و  مسا » حرـش  ، » الثم سدیلقا ، باتک  تحتاف  رد  ثلثم  ریـسفت  هکنانچ 

(. تسا نم  زا  يراذگهطقن  طخلا و  مسر  رییغت  .« ) دشاب ثلثم  یقیقح » ّدح   » هنیعب ریسفت  نامه 
هتبلا درک . دای  مسا » حراش  ام   » حالطصا اب  هحراش » ام   » زا یـسوط  قّقحم  تهج  نیمه  هب  دناهتفگ ؛ زین  مسالا » حرـش   » ار هحراش » ام   » خساپ

قّقحت زا  دعب  زیچ ، نآ  هک  دوشیم  هدیمان  مسا » حرش   » يزیچ صوصخ  رد  هحراش » ام   » خساپ هک  تشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد 
زیچ نآ  صوصخ  رد  هحراش » ام   » خساپ دوجو ، دننام : دشاب ، هتـشادن  یقطنم  ّدح »  » يزیچ رگا  دشاب . هتـشاد  یقطنم  ّدـح  دوجو ، ملاع  رد 

زاغآ رد  دوجو » تهادب   » ثحب لّوا  رد  يراوزبس ، يداه  اّلم  جاح  نخـس  تهج  نیا  زا  تسا . ظفل » حرـش   » طقف هکلب  تسین ، مسا » حرـش  »
: دسیونیم تسا ؛ لمأت  لباق  تمکح ، يهموظنم 

« مسّرلاب ّدحلاب و ال  سیل  مسالا و  حرش  دوجولا  فّرعم  »
، دشاب مسا » حرـش   » دناوتیمن نآ  فّرعم  سپ  درادـن ؛ یقطنم  یقیقح و  ّدـح » ، » دراد ناعذا  نآ  هب  دوخ  یجاح  هک  روطنامه  دوجو ، اریز 

قیدصت دوجو  ّتلع  بلط  لّوا ، و  . » تسا توبث » مل   » بلطم و  تابثا » مل   » بلطم روظنم  (- 521 . ) تسا ظفل » حرش   » طقف نآ  فّرعم  هکلب 
.« دـنک نهآ  ّبذـج  سیطاـنغم  ارچ  هکناـنچ : جراـخ ، رد  ار  ّتلع  نآ  بلط  مّود ، و  تسا . یتّلع  ار  ملاـع  ارچ  هکناـنچ : نهذ ، رد  دوب  ار 

(. ص 351 سابتقالا ، ساسا  )
له  » هک یسایق  هک  تسا  رتهب  انیس  نبا  يهدیقع  هب  دبلطیم ؛ ءیـش  دوجو »  » زا هک  تسا ، طیـسب » له   » بلطم نایب  يهوحن  روظنم  (- 522)

: ریز تروص  هب  دشاب ؛ یئانثتسا  یطرش  تروص  هب  دنکیم  نایب  ار  طیسب »
؛ تشادن ار  مکح  نالف  دوبیمن ، دوجوم  فلا »  » رگا

، دراد ار  مکح  نالف  فلا »  » نکل
. تسا دوجوم  فلا »  » سپ

. تسا هّیقیقح » ام   » بلطم تسا » تاذ  بسحهب  هک  یئام  بلطم   » زا انیس  نبا  روظنم  (- 523)
. تسا طیسب » له   » بلطم روظنم  (- 524)
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يهرامش 520. تشاددای  (-- 525)
تـشاددای دوشیم -. لیدـبت  هّیقیقح » ام   » بلطم هب  طیـسب ،» له   » بلطم خـساپ  زا  دـعب  هحراش ،» ام   » بلطم هک  تسا  نیا  دوصقم  (- 526)

يهرامش 520.
: هک دوش  هتفگ  رگا  لاثم ؛ تسا . بّکرم » له   » بلطم عبات  يوحن  هب  هّیقیقح » ام   » بلطم هک  تسا  نیا  دوصقم  (- 527)

612 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
وا و  تسا ؟» لولعم  فلا  ارچ  : » هک مینک  لاؤس  نخـس  نیا  يهدـنیوگ  زا  رگا  تسا . فلا  بّکرم » له   » رگناـیب نیا  و  تسا ،» لولعم  فلا  »

ندیسرپ میاهدرک . حرطم  ار  هّیقیقح » ام   » بلطم عقاو  رد  تسیچ ،)؟ تلع  « ) ۀلعلا ام  : » میسرپب رگا  اجنیا  رد  دراد ؛» ّتلع  اریز  : » دهد خساپ 
: داد لیکشت  ار  ریز  لالدتسا  سایق و  صوصخ  نیا  رد  ناوتیم  اریز  تسا . ربکا  ّدح  زا  لاؤس  اجنیا  رد  ۀلعلا ،» ام  »

. دراد تلع  فلا  نیاربانب  دراد - تلع  لولعم  ره  و  تسا / لولعم  فلا 
هک دـیآرد  تروص  نیا  هب  هکنیا  ات  : » دـسیونیم بلطم  نیا  حیـضوت  رد  انیـس  نبا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . ربکا » ّدـح   » اجنیا رد  تلع ،»  » و

حرطم زین  طسوا » ّدح   » يور قوف  لاثم  رد  ار  هیقیقح » ام   » بلطم ناوتیم  تسیچ .» طسوا » ّدح   » ای ربکا » ّدح   » هک دوشیم  هدیـسرپ  ییوگ 
رب هّیقیقح » ام   » بلطم ندوب  عبات  ّتیفیک  سپ  تسا . طسوا  ّدـح  لولعم »  » هک تسا  نشور  قوف ، سایق  رد  و  لولعملا »؟ اـم  : » دیـسرپ درک و 

نیا زا  سپ  يهرامش 607  تشاددای  زین - دوشیم . هدیـسرپ  طسوا » ّدح   » زا ای  و  ربکا » ّدح   » زا ای  ییوگ  هک  تسا  نیا  بّکرم » له   » بلطم
کی مدـع  ای  دوجو  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  تسا . هدـیچیپ  يدودـح  ات  اجنیا  رد  انیـس  نبا  ناـیب  (- 528 . ) نآ هب  طوـبرم  نتم  و 

، ضراع دوخ  هب  تبـسن  و  بکرم » له   » بلطم ضورعم ،) ینعی :  ) ضراع عوضوم  هب  تبـسن  دحاو  شـسرپ  نیا  دوشیم ، هدیـسرپ  ضراع 
. تسوا يهریغلل  دوجو  انیع  ضراع  ره  يهسفن  یف  دوجو  اریز  تسا . طیسب » له   » بلطم

. لبق تشاددای  زین - تسا . طیسب » له   » بلطم قلطم » ّتیله   » زا روظنم  (- 529)
. نیا زا  شیپ  يهرامش 520  تشاددای  ددرگیم -؛ زاب  ام »  » بلطم یگنوگود  هب  هرابود  هرقف  نیا  رد  انیس  نبا  (- 530)

. دینک هعجارم  اجنآ  هب  تسا ؛ ءافش  ناهرب  لوا  يهلاقم  زا  مجنپ  لصف  دوصقم ، (- 531)
ار دوخ  لبق  نخـس  هدرک و  هراـشا  اـم »  » بلطم یگنوگود  هب  اـجنیا  رد  هراـبود  انیـس  نبا  تسا . طیـسب » لـه  «، » ّتیله  » زا روظنم  (- 532)

. اهنآ هب  طوبرم  نتم  ياهتشاددای 530 و 520 و  دنکیم -. رارکت 
وه طسولا  ّنا  کـلذ  و  « ؛ 7 فلا :  89 مّود ؛ يهلاـقم  لصف 2 ، رخاوـالا ، اـقیطولونا  وطـسرا -(  عبت  هب  انیـس ، نبا  روظنم  اـجنیا  رد  (- 533)

. تسا مل »  » بلطم نامه  ّتلع ، طسوا و  ّدح  زا  ۀّلعلا ).»
زا روظنم  (. 2 فلا :  89 رخاوالا ؛ اقیطولونا  تسا -(  هدرب  راک  هب  وطسرا  ار  قالطا » یلع  دوجوم   » و ءزجلاب » دوجوم  : » تاحالطصا (- 534)

. تسا طیسب » له   » دافم ّلکلاب » دوجوم   » انیس نبا  ریبعت  هب  ای  قالطالا » یلع  دوجوم   » زا روظنم  و  بّکرم » له   » دافم ءازجلاب » دوجوم  »
هحفص نآ  يهرامـش 8  تشاددای  رد  ناشیا  و  ص 263 ) ناهرب ، ءافـشلا ، یفیفع ، تسا -(  هدـمآ  ۀـلالآ »  » يهژاو یفیفع  نتم  رد  (- 535)

33 88 ب : رخاوالا ، اقیطولونا  تسا -(  هدش  هتفرگ  وطسرا  زا  لاثم  نیا  تسا . هدش  طبض  ۀلالآ »  » یّطخ ياههخـسن  مامت  رد  هک  دناهتـشون 
، عضوم ود  ناـمه  رد  اـنیع  زین ، یـسیلگنا  يهمجرت  رد  تسا و  هدـش  طبـض  هلا »  » رخاوـالا اـقیطولونا  زا  عـضوم  ود  ره  رد  (. 34 ب : و 88 

. میدروآ ادخ »  » يهژاو یسراف  نتم  رد  و  هلا »  » يهژاو یبرع  نتم  رد  ام  نیاربانب  تسا . هدمآ  « God  » يهژاو
ییوگ دریگیم ،) هاـم  ارچ  « ) رمقلا فسکین  مل  : » میـسرپیم یتقو  تسا . ناـهرب  طـسوا » ّدـح   » زا شـسرپ  عقاو  رد  مل ،»  » شـسرپ (- 536)

هتفرگ راک  هب  هام  یگتفرگ  يهدننکتابثا  ناهرب  رد  هک  یطسوا  ّدح  نآ  : » هک میاهدیسرپ 
613 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

عوضوم و رگید » ّدـح  ود   » زا روظنم  (- 537 . ) نآ هب  طوـبرم  نتم  يهرامـش 538 و  تشاددای  ثحب - نیا  يهمادا  يارب  تسیچ »؟ دوشیم 
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. تسا ناهرب  يهجیتن  رد  ربکا ، ّدح  رغصا و  ّدح  ای  لومحم ،
يهرامـش تشاددای  ددرگیمرب -(  ام »  » ثحب هب  یهجو  هب  مل »  » زا ثحب  دـنچره  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  انیـس  نبا  ثحب  لصاح  (- 538)

ره هک  مهوت  نیا  عفر  يارب  انیـس  نبا  دشاب . مل »  » زا ثحب  یهجو  هب  زین  ام »  » زا ثحب  ره  هک  تسین  روطنیا  اّما  نآ ،) هب  طوبرم  نتم  536 و 
: دنکیم حرطم  دناهتسباو ، مه  هب  هک  ار ، بلطم  دنچ  تسا ، طسوا » ّدح   » و مل »  » زا ثحب  یهجو  هب  زین  ام »  » زا یثحب 

ّتیهام زا  شـسرپ  خـساپ  تسین ) ّمل  ناهرب  ناهرب ، ینعی :  ) تسین رمالا  سفن  رد  رفـصا  رب  ربکا  توبث  ّتلع  طسوا  ّدـح  هک  یئاـج  رد  ( 1)
قّقحت يهوحن  يارب  دراد . ناکما  ّمل  نیهارب  رد  رما  نیا  دوش . یقّلت  ربکا  دح  ّدح »  » ناونع هب  دناوتیمن  تسا - مل » بلطم   » هک طسوا - ّدح 

. مراهچ يهلاقم  زا  مراهچ  لصف  رما - نیا 
هدام و ای  لصف ، سنج و  تسین . زیچ  نآ  تروص  هّدام و  ای  و  لصف ، سنج و  ای  ّدح ، هراومه  زیچ ، کی  يهدننکباجیا  ّتلع  نیاربانب  ( 2)

نآ قیرط  زا  میهاوخب  هک  دریگ  رارق  طسوا ، ّدـح  ینعی :  ) تلع ناهرب  کی  رد  دـناوتیم  یتقو  طـقف  تسا - ّدـح  رگید  ریبعت  هک  تروص -
طیـسوت مینک ، تابثا  ار  بّکرم  له  دافم  میهاوخب  رگا  یلو  ار . طیـسب  له  دافم  ینعی  مینک ؛ تابثا  ار  زیچ  کـی  يهسفن  یف  دوجو  ناـهرب 

ینعی  ) تروص هدام و  زا  بّکرم  دناوتیم  هک  تسا  زیچ  يهسفن  یف  دوجو  اریز  درادن . ناکما  تروص - هدام و  طیسوت  ای : لصف - سنج و 
ات درادن ، ّدح  نیاربانب  و  تروص - هدام و  ای  لصف - سنج و  بّکرم ) له  دافم  يزیچ -(  يارب  يزیچ  دوجو  اّما  دـشاب ؛ لصف ) سنج و  زا :

یللع اریز  : » تشون انیـس  نبا  تهج  نیمه  هب  دشاب . نآ  ّدح »  » زا ثحب  زا  ترابع  تسا - طسوا  ّدح  زا  ثحب  هک  نآ - مل »  » بلطم زا  ثحب 
هدام تروص و  دـنناوتیمن  دـناناسکی ، للع  دوخ  اب  یهجو  هب  هن  دنتـسه و  هسفن  یف  ءایـشا  هن  روما  نیا  و  دـننکیم ، باجیا  ار  يروما  هک 

. نآ هب  طوبرم  نتم  دعب و  تشاددای  زین - دنشاب .»
نیا نخس  مامت  دنکیم . ریـسفت  يّدح  ات  دوب ، هتفگ  لمجم  روطهب  لبق  فارگاراپ  رد  هک  ار  یبلطم  انیـس ، نبا  فارگاراپ ، نیا  رد  (- 539)

شـسرپ خساپ  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  تروص  هّدام و  ای  لصف ، سنج و  نیاربانب  و  ّدح ، ات  درادن ، ّتیهام  يزیچ » يارب  يزیچ  دوجو   » هک تسا 
ریز حرـش  هب  دـیناوتیم  فارگاراـپ  نیا  نتم  رتناـسآ  مهف  يارب  دوشیمن . بوسحم  اـهنآ  ّدـح »  » روما هنوگنیا  طـسوا - ّدـح  و  مل -»  » زا

: یلعا سنج  دینک : ضرف 
. ناسنا ریخا : عون  و  ناویح ؛ طسوتم : سنج  ّتیمسج ؛

. ءافش ناهرب  لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  ّمل » ناهرب   » ياهلاثم لاثم - ود  نیا  لیصفت  يارب  (- 540)
: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  لالدتسا  دریگیم ؛ رارق  طسوا  ّدح  یئش  ّدح  ءزج  ای  ءازجا  یهاگ  يرآ  (- 541)

. تسا مسج  ناسنا  ره  نیاربانب  تسا - مسج  ناویح  ره  و  تسا / ناویح  ناسنا  ره 
. تسا هدش  عقاو  طسوا  ّدح  تسا ، ناسنا  ّدح » ءزج   » نیا اب  ناویح »  » نآ رد  هک 

ّصخا اریز  دشاب ، ربکا  ّدح  ّدح »  » دناوتیمن یطـسوا  ّدح  نینچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب ، ّصخا  ربکا  ّدح  زا  طسوا  ّدـح  رگا  (- 542)
. دشاب دوخ  زا  ّمعا  ّدح  دناوتیمن 

يهجیتن عوضوم  طقف  هک  رغصا » ّدح   » نتخانش اب  تسا ؛ هجیتن ) ینعی : « ) رغصالل ربکالا  توبث   » تابثا ناهرب ، لالدتسا و  زا  فده  (- 543)
ربکا ّدح  زا  هک  یطسوا  ّدح  نیاربانب  دوشیمن . لصاح  فده  نیا  تسا - ناهرب 

614 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
نیا دوب . دهاوخن  دنمدوس  رغصا ) ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  هجیتن -(  زا  ام  تخانـش  يارب  زاب  دشاب ، رغـصا  ّدح  ّدح »  » رگا یّتح  تسا ، ّصخا 

دودح رگا  (- 544 «. ) میاهتفگ نارگید  باوج  رد  هک  میئوگیم  ار  یبلاطم  نامه  اهنآ  باوج  رد   » دـیوگیم انیـس  نبا  هک  یبلاـطم  تسا 
. میدربیم یپ  زیچ  نآ  یعقاو  ّتیهام  هب  زیچ ، ره  و  زیچ ، کی  ّدح »  » نتسناد اب  تروص  نیا  رد  دندوب ، ءایشا  دودح »  » هراومه یطسو 

البق لعفلاب  ای  هوقلاب  تروص  هب  ربکا  ّدح  دـح  فیرعت و  رب  تسا  مزال  ناهرب ، کی  رد  رغـصا  ّدـح  رب  ربکا  ّدـح  تابثا  يارب  ینعی  (- 545)
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. میشاب هتشاد  یهاگآ 
. تسا ربکا  ّدح  دودحم »  » زا روظنم  و  تسا ؛ رغصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح  توبث  اجنیا ، رد  دودحم ،» لمح   » زا روظنم  (- 546)

: هک دوب  نیا  یناهرب  لالدتسا  نوناق  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (- 547)
و دشاب ، رهاظ  رغصا  ّدح  رب  ربکا  دح  ّدح »  » توبث ( 1)

و دشاب ، بولطم  نیاربانب  و  یفخ ، رغصا  ّدح  رب  ربکا  ّدح  دوخ  توبث  ( 2)
، دشاب طسوا  ّدح  ربکا ، ّدح  ّدح » ( » 3)

. دتفایم قاّفتا  تردنهب  يزیچ  نینچ  اریز  درک ، هماقا  ناهرب  دشیم  تردن  الصا  تروص ، نیا  رد 
هک میشاب  هتشاد  یناهرب  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  هک  تسا  نیا  انیـس  نبا  نخـس  تسا . ربکا  ّدح  اجنیا ، رد  معا ،» لومحم   » روظنم (- 548)

ّصخا رما  اریز  دـشاب . زین  ربکا  دـح  ّدـح » ، » صخا طسوا  ّدـح  نیا  لاح  نیع  رد  ( 2  ) دـشاب و ّصخا  نآ  ربکا  ّدـح  زا  نآ  طسوا  ّدـح  ( 1)
. دشاب دوخ  زا  ّمعا  رما  فّرعم  دناوتیمن 

(. نآ هب  طوبرم  نتم  يهرامش 536 و  تشاددای  تسا -( ؛ وه » ام   » زا ثحب  یهجو  هب  وه » مل   » زا ثحب  (- 549)
ره سپ  دـناناسکی ، عون  کی  دارفا  مامت  رد  مّوقم  تایتاذ  هک  اجنآ  زا  و  دوشیم ، لیکـشت  مّوقم  تایتاذ  زا  ّدـح »  » هک اـجنآ  زا  (- 550)

. نآ هب  طوبرم  نتم  يهرامش 573 و  تشاددای  زین - دوشیم . دقعنم  یّلک  روس  اب  دشاب  ّدح  لماش  هک  ياهّیضق 
. تسا ربکا  ّدح  لومحم ، زا  روظنم  و  رغصا ، ّدح  عوضوم ، زا  روظنم  (- 551)

فّقوتم رگیدـمه  رب  نیهارب  ماـمت  تشادـن ، دوجو  نّیب  دوخهبدوخ  یهیدـب و  زیچ  چـیه  و  دـندوب ، ریذـپناهرب  زیچ  همه  رگا  اریز  (- 552)
. دوبن ناهرب  عقاو  رد  یناهرب  چیه  تروص  نیا  رد  و  دمآیم ؛ شیپ  لسلست  دندوب و 

اب دنوشیم و  لمح  رگیدمه  رب  ناهرب  ازجا  اّما  دنوشیمن ، لمح  رگیدمه  رب  یلو  دـنوشیم  فیلأت  رگیدـمه  اب  ّدـح  ءازجا  ینعی  (- 553)
. دنوشیمن فیلأت  رگیدمه 

« ّدـح  » يهرابرد مهم  يهلاسم  ود  مّود ) يهلاقم  زا  ياهلصف 4 و 5  رخاوالا ، اقیطولونا  وطـسرا -(  عبت  هب  انیـس  نبا  لصف ، نیا  رد  (- 554)
: دنکیم حرطم 

. دشاب هّصاخ  ای  لصف و  ای  مسا ، ای  ّدح  طسوا ، ّدح  تسا  لاحم  و  دراد ، مزال  طسوا  ّدح  ناهرب  ره  اریز  دوشیمن ، بسک  ناهرب  اب  ّدح  ( 1)
. تسا هدش  حرط  رخاوالا  اقیطولونا  مّود  يهلاقم  زا  لصف 4  رد  بلطم  نیا 

. رخاوالا اقیطولونا  مّود  يهلاقم  زا  لصف 5  زا  ذوخأم  دوشیمن ؛ بسک  میسقت  اب  ّدح  ( 2)
دودحم ّتیهام  ّقاح  و  دوشیم ، لیکـشت  دودحم  مّوقم  تایتاذ  زا  ّدح  اریز  دشاب ، يواسم  نآ  اب  سکعنم و  دودحم  رب  دـیاب  ّدـح  (- 555)

دودحم رغصا ، ّدح  سایق ، نیا  رد  دیاب  دوش ، بسک  سایق  اب  ّدح  رگا  دنکیم . نایب  ار 
615 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

هک یلیالد  هب  يواست  نیا  اّما  دنـشاب ؛ يواسم  یـسایق  نینچ  ربکا  دح  رغـصا و  ّدح  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  دنـشاب . ّدح  ربکا ، ّدح  و 
. تسین باستکا  لباق  سایق  اب  ّدح  نیاربانب  تسا . لاحم  هدش  حرطم  باتک  نتم  رد  نیا  زا  دعب 

؟ دشاب ّدح  دیاب  ربکا  ّدح  دودحم و  دیاب  رغـصا  دح  تسا ، ّدـح  نآ ، يهجیتن  هک  یـسایق  رد  ارچ  هک  دوش  هدیـسرپ  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
يهرامـش تشاددای  دوش -(  دقعنم  هیلک  يهبجوم  يهیـضق  تروص  هب  دیاب  تسا ، ّدح »  » هک تهج  نآ  زا  ّدـح ،»  » ره هک ، تسا  نیا  خـساپ 

لکـش هبجوم و  يهجیتن  دوخ ، صاخ  جاتنا  طورـش  رب  انب  مّود  لکـش  اریز  دوش . هجیتن  لّوا  لکـش  سایق  زا  دـیاب  رب  اـنب  نیا ) زا  شیپ   550
، نآ رغـصا  ّدـح  دوش ، فیلات  لّوا  لکـش  تروص  هب  سایق  یتقو  و  دـنکیمن . دـیلوت  هیلک  يهجیتن  دوخ ، ّصاخ  جاـتنا  طورـش  رب  اـنب  مّوس 

ياربک يهمّدقم  يرغـص و  يهمّدقم  دشاب ؛ لوا  لکـش  دیاب  سایق  لکـش  میتفگ ، اریز  (- 556 . ) دوب دهاوخ  ّدح  نآ ، ربکا  ّدـح  دودـحم و 
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دح سپ  تسا . هیلک  يهبجوم  يهّیـضق  تروص  هب  هک  تسا  ّدـح »  » نآ يهجیتـن  ضرف  رب  اـنب  اریز  دنـشاب ، هبجوـم  هیلک و  دـیاب  ساـیق  نیا 
. دنشاب سکعنم  مه  رب  يواسم و  يربک  يهمدقم  رد  ربکا  ّدح  اب  مه  و  يرغص - يهمّدقم  رد  رغصا - دح  اب  دیاب  مه  طسوا 

عقاو طسوا  ّدح  دـناوتیم  رما  راهچ  نیا  زا  یکی  طقف  نیاربانب  دنـشاب ، يواسم  رغـصا  ّدـح  اب  دـنناوتیم  روما  راهچ  نیا  طقف  اریز  (- 557)
. لبق تشاددای  تسا -. هدش  ضرف  يواسم  رغصا  ّدح  اب  طسوا  ّدح  نوچ  دوش ؛

.16 فلا :  91 رخاوالا ؛ اقیطولونا  (- 558)
. تسا رغصا » ّدح   » اجنیا رد  ءیش »  » زا روظنم  (- 559)

: مینکیم حرط  لاثم  کی  نیا  حیضوت  يارب  دش ! دهاوخ  بذاک  يربک  يهمّدقم  دشاب ، ّمعا  رغصا  ّدح  زا  طسوا  ّدح  رگا  اریز  (- 560)
: زا تسا  ترابع  ناسنا  ّدح » . » میریگب هجیتن  ناهرب  سایق و  کی  زا  ار  ناسنا  ّدح »  » میهاوخیم مینک  ضرف 

ره نیاربانب  : » هک دشاب  نیا  دیاب  روکذم  ناهرب  يهجیتن  تسا . ربکا  دح  قطان » ناویح   » تسا و رغـصا  ّدـح  ناسنا  اجنیا  رد  قطان .» ناویح  »
ضرف دوشیم . بذاک  يربک  يهمّدـقم  دـشاب ، ّمعا  ناسنا ) رغـصا -(  ّدـح  زا  طسوا  ّدـح  ناـهرب ، نیا  رد  رگا  تسا .» قطاـن  ناویح  ناـسنا 

هب ناسنا  ّدـح  تابثا  يارب  ام  ناهرب  تروص ، نیا  رد  تسا ؛ ّمعا  ناـسنا »  » زا یـشام »  » هک مینادیم  و  دـشاب ؛ طـسوا  ّدـح  یـشام »  » مینکیم
: دوب دهاوخ  ریز  لکش 

. تسا قطان  ناویح  ناسنا  ره  نیاربانب  تسا - قطان  ناویح  یشام  ره  و  تسا / یشام  ناسنا  ره 
درادن ّتیحالـص  دشاب  ّمعا  رغـصا » ّدح   » زا هچنآ  ّدح ،»  » تابثا يارب  سپ  تسا . بذاک  يربک  يهمّدقم  لالدتـسا  نیا  رد  هک  تسا  حضاو 

. دوش عقاو  طسوا  ّدح 
. دشاب عوضوم  ّدح  لومحم  هک  تسا  نیا  یتشاد » ار  تفص  نالف  اتّیهام   » زا روظنم  (- 561)

روظنم و  دوشیم ؛ قیداصم  مامت  لماش  هک  عیاش ، لـمح  زا  تسا  تراـبع  تسا » فوصوم  هب ب  هک  هچنآره   » زا انیـس  نبا  روظنم  (- 562)
. تسا یلّوا  لمح  و  ب »  » ّتیهام طقف  تسا » هک ب  ثیح  نآ  زا  ب   » زا وا 

دنهاوخ تریاغم  موهفم  رظن  زا  دـشاب ، يواسم  قیداصم  رظن  زا  رغـصا  ّدـح  اب  طسوا  ّدـح  رگا  یتح  یتاذ ، یلّوا  ّلمح  رب  انب  بنعی  (- 563)
. تشاد

. دوشیم لیکشت  لصف  هّصاخ و  زا  مسر  اریز  (- 564)
تایلک  » ثحبم رد  هدش  نایب  بلاطم  هدـش » هتفگ  هتـشذگ  رد  هک  یلوصا   » زا روظنم  (- 565  ) 616 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 

. تسا سمخ »
. یتاذ یلّوا  لمح  ینعی  (- 566)

. یقادصم عیاش  لمح  ینعی  (- 567)
«. هدنریم قطان  ناویح  : » ینعی (- 568)

. تسین لمح  لباق  قطان  ای  کحاض  رب  یلّوا  لمح  هب  ّدح ، ناونع  هب  ینعم ، نآ  ینعی  (- 569)
. تسا ناسنا » ّتیهام   » ّدح هکلب  تسین  ناسنا  دارفا  کتکت  ّدح  هدنریم » قطان  ناویح   » اریز (- 570)

، تسا ناسنا  ّتیهام  ّدـح  هدـنریم » قطان  ناویح  : » هک مییوگب  رگا  تسا : نینچ  فارگاراپ  نیا  رد  انیـس  نبا  لالدتـسا  یّلک  روطهب  (- 571)
: تسا نینچ  سایق  نآ  اریز  دوب ، دهاوخن  مزال  دهدیم  هجیتن  ار  ّدح »  » نیا هک  یسایق  رد  يربک  يهمّدقم  تروص  نیا  رد 

. تسا هدنریم  قطان  ناویح  ناسنا  نیاربانب  تسا - هدنریم  قطان  ناویح  قطان ) ای   ) کحاض ره  و  تسا / قطان ) ای   ) کحاض ناسنا  ره 
نیا رد  دـشاب ، نّیب  دوخ  هب  دوخ  بلطم  نیا  دـشاب و  ناسنا  ّتیهام  يربک  يهمّدـقم  رد  قطان ) اـی   ) کـحاض زا  روظنم  رگا  ساـیق ، نیا  رد 

. تسا هدش  هتسناد  مه  يربک  دافم  يرغص  يهمّدقم  رد  قطان ) ای   ) کحاض لمح  اب  شیپاشیپ  اریز  تسین ، مزال  يربک  همّدقم  نیا  تروص 
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زا روظنم  تفگ  دوشیمن  سپ  لبق .) تشاددای  تسا -(  بذاک  مه  نیا  تسا ، ناـسنا  دارفا  کـتکت  کـحاض  زا  روظنم  مییوگب  رگا  اـّما 
لمهم يربک  يهمّدـقم  نیاربانب  و  تسا ؛ ناسنا  دارفا  کتکت  نآ  زا  روظنم  تفگ  دوشیم  هن  تسا و  ناسنا  ّتیهام  قطاـن ) اـی   ) کـحاض

. تسین نشور  نآ  رد  قطان ) ای   ) کحاض قادصم  اریز  دوب ، دهاوخ 
هب طوـبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  يهرامـش 557  تشاددای  دنـشاب -(  طسوا  ّدح  دنناوتیم  ّدـح  ای  و  مسر ، لصف ، هّصاخ ، طقف  اریز  (- 572)

(. نآ
- زین دوش . دـقعنم  هّیلک  يهبجوـم  يهّیـضق  تروـص  هب  دـیاب  تسا ، يواـسم  دودـحم  ّتیهاـم  اـب  نوـچ  ّدـح ، ره  رطاـخ ، نیمه  هب  (- 573)

. اهنآ هب  طوبرم  نتم  يهرامش 550 و 555 و  ياهتشاددای 
هتشون لاثم  نیا  هب  طوبرم  يهیشاح  رد  يودب  نمحّرلا  دبع  داتسا  تسا . هدمآ  ( 38 فلا :  91  ) رخاوالا اقیطولونا  رد  انیع  لاثم  نیا  (- 574)
. تسا هدمآ  »« mumbcr يهژاو مه  یسیلگنا  نتم  رد  رهوج .» : » تسا هدش  هتشون  ددع »  » يهژاو يور  یطخ ، يهخسن  رد  هک  تسا 

: دننام (- 575)
. تسا تایح  أدبم  اتاذ  سفن ، نیاربانب  تسا - تایح  أدبم  اتاذ  كّرحم ، اتاذ  ددع  ره  و  تسا / كّرحم  اتاذ  ددع  سفن 

« جـل  » ّدـح هنا  الّوا  ّحـص  دـقف  ب »  » نوکی ّالا  اّما  و  : » تسا نینچ  یفیفع ، يهحفـص 273 ،  ) اجنیا رد  ناهرب »  » یبرع نتم  تراـبع  (- 576)
ادـتبا زا  ای  : » دـشیم نینچ  میدرکیم  همجرت  ار  ترابع  نیا  نیع  رگا  سایقب .» جاتنالا  هقیرط  سیل  دـیدّحتلا  نوکی  نا  اـّما  و  رخآ ، ساـیقب 

رظن هب  اّما  تسین .» ّدـح  باستکا  قیرط  سایق ، طسوت  جاتنا  هکنیا  اـی  و  تسا ، ج »  » ّدـح ب »  » هک تسین  نشور  نیا  يرگید  ساـیق  طـسوت 
زا ج »  » يارب ب »  » ندوب ّدح  : » دیوگب دهاوخیم  انیس  نبا  اریز  تسین ، تسرد  تسا  هدمآ  یفیفع  پاچ  رد  هک  یتروص  هب  یبرع  نتم  نم ،

تباث سایق  قیرط  زا  ای  ( 2  ) و تسا ، هدش  تباث  سایق  کی  قیرط  زا  رما  نیا  ای  ( 1 : ) تسین جراخ  لاح  ود 
617 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تسا و لاحم  ( 1  ) قش ینعی  دشاب » لّوعم  سایق  رب  ندوب ، ّدح  نییبت  هک  تسین  زیاج  : » هک تسا  هدروآ  دوخ  سپـس  انیـس  نبا  تسا .» هدشن 
الّوا ّحص  دقف  ب »  » نوکی نا  اّما  و  : » دوش حیحـصت  ریز  حرـش  هب  دـیاب  یبرع  نتم  نم  رظن  هب  رطاخ ، نیمه  هب  تسا . تباث  ( 2  ) قش نیاربانب 

« نوکی نا   » دـیاب نوکی » ّالا   » ياج هب  هصالخ  روطهب  تسا . حیحـصت  نیا  قباطم  زین  نم  يهمجرت  نتم  اّما .»...  و  رخآ ، سایقب  ج »  » ّدـح هنا 
. تسا ندوبن  یناهرب  ندوب ، یباضتقا »  » و یلاجترا »  » زا روظنم  (- 577 . ) ددرگ تسرد  نتم  لالدتسا  ات  دشاب ،

. دوشیمن باستکا  تابثا و  ناهرب  اب  ّدح  هک  دش  تباث  بلطم  نیا  اجنیا  ات  لصف  لّوا  زا  (- 578)
. مجنپ لصف  مّود ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  (- 579)

. تسا سایق »  » باتک ثحابم  روظنم  (- 580)
هب ءارقتـسا  قیرط  زا  تسا ، یلک  مکح  تابثا  يارب  مزال  رـصانع  زا  هک  ياهیـضق  تابثا  يارب  نآ  رد  هک  تسا  نآ  يرود  ءارقتـسا  (- 581)

(. ناهرب يهحفص 275  رد  یفیفع  داتسا  يهرامش 1  تشاددای  دوش -( . لّسوت  هیضق  نآ  دوخ 
. تسا ءارقتـسا  يهراـبرد  مویه  روهـشم  شـسرپ  ناـمه  دـنکیم ، حرطم  ءارقتـسا  صوـصخ  رد  اـجنیا  رد  انیـس  نبا  هک  یلکـشم  (- 582)

. تسا هدش  هدهاشم  هک  دشاب  يزیچ  مکح  فالخرب  هدشن ، هدهاشم  هچنآ  مکح  اسبهچ  دیوگیم :
Edition ,8791 ,Oxford ,Book I ,Part III ,sect .VI ,p .19 Book I ,part III ,)-David Hume ,A

Treatise of Human Nature ,Ed :L .A .selby -Bigge ,second
sect. XII, p . 139 ). 

لباق عوضوم  نآ  رب  عمتجم  تروص  هب  اّما  دنـشاب ؛ لمح  لباق  دحاو  عوضوم  کی  رب  کتکت  تسا  نکمم  یـصاخ  ياهلومحم  (- 583)
؛ مینک لمح  عوضوم  نامه  رب  رگیدـکی  دـیق  تروص  هب  ار  عوضوم  کی  ياـهلومحم  میهاوخب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنـشابن . لـمح 
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هب تسا . یئابیز  يهدنسیون  یلع  هک : دشابن  حیحص  دناوتیم  اّما  تسا ؛ ابیز  یلع  و  تسا ، هدنـسیون  یلع  هک : دشاب  حیحـص  دناوتیم  الثم ،
نآ عیمج  لمح  دـیاش  اّما  مینک ؛ لمح  عوضوم  کی  رب  کتکت  ار  فلتخم  ياهلومحم  میناوتب  میـسقت  هار  زا  تسا  نکمم  بیترت  نیمه 
رب اجکی  تروص  هب  زیچ  کی  یتاذ  ياهلومحم  عیمج  لمح  زا  ّدـح ، هکیلاح  رد  دـیاین . تسار  اجکی ، عوضوم ، نآ  يارب  اـهلومحم 

. دوشیم لیکشت  زیچ  نآ 
دلج وطسرا ، قطنم  يودب ، نمحّرلا  دبع  وطسرا - قطنم  رد  ثحب  نیا  يارب  تسا . ترابع »  » باتک سانیم » ریراب   » باتک زا  روظنم  (- 584)

، مّود يهلاقم  رـصم ، رـشنلا ، ۀعابطلل و  یبرعلا  بتاکلا  راد  ةرابعلا ، ءافـشلا ، يریـضخلا ، دومحم  انیـس ، نبا  و  لصف 11 ؛ ةرابعلا ، باـتک  ، 1
. مّوس لصف 

. تسا یلّوا  ریغ  میسقت  یهاگ  و  تسا ، یلّوا  یهاگ  میسقت  ینادیم ، هک  روطنامه  ینعی  (- 585)
. دنتسین ناسنا  یتاذ  فاصوا  وزج  فاصوا ، نیا  هتبلا  و  (- 586)
: مییوگیم هدرک و  لالدتسا  مّود  سایق  رد  یتقو  ینعی  (- 587)

، تایتاذ هعومجم  نیا  نیاربانب  دـناّدح - دـنايواسم ، ّتیهام  اب  هک  تایتاذ  هعومجم  ره  و  تسا / يواسم  ّتیهاـم  اـب  تاـیتاذ  هعومجم  نیا 
. دناّدح

618 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
زا مه  نآ  ایآ  تسا ، هدمآ  تسد  هب  یهار  هچ  زا  ّدـح »  » ّدـح دیـسرپ  ناوتیم  میاهدرک ؛ فیرعت  دـیدحت و  ار  ّدـح » ، » سایق نیا  ياربک  رد 

لماش عقاو  رد  تسا ، ءیـش  تایتاذ  لماش  هک  ّدـح ، هک  تسا  نیا  لصف  نیا  رد  نخـس  لـصاح  (- 588 ( ؟ تسا هدش  بسک  میـسقت  قیرط 
سپ تسا ؛ ءیش  يهرابرد  یتاقیدصت  لماش  نیاربانب  و  دراد ، تلالد  ءیش  يارب  ءیش  توبث  رب  ناهرب  اّما  تسا ؛ ءیش  يهرابرد  یتارّوصت 

. دنک تابثا  ار  ّدح  دناوتیمن  ناهرب  دنابیرغ و  مه  زا  دح  ناهرب و 
يهلاقم زا  و 10  ، 9 ، 8 ، 7 ياهلصف 6 ، زا  هدـنکارپ  روطهب  تسا ، ءافـش  ناهرب  مراهچ  يهلاقم  زا  مّوس  لصف  هک  لـصف ، نیا  ّداوم  (- 589)

: درک يدنبهقبط  یلصا  روحم  رد 6  ناوتیم  ار  لصف  نیا  قّرفتم  ياهثحب  تسا . هدش  ذخا  وطسرا  رخاوالا  اقیطولونا  مّود 
لباق ددرگ ، جاتنتـسا  نآ  زا  رگید  ّدض  ّدح  دوش و  عضو  ّدـض  ود  زا  یکی  ّدـح  نآ  رد  هک  یطرـش ، سایق  قیرط  زا  ءیـش  ّدـح  لّوا : روحم 

. مّود يهلاقم  لصف 6  رخاوالا ؛ اقیطولونا  زا  ذوخأم  تسا . لوا  بولطم  رب  هرداصم  رب  لمتشم  یسایق  نینچ  اریز  تسین ؛ بسک 
.3 ات 92 ب :  37 فلا :  92 رخاوالا ؛ اقیطولونا  زا  ذوخأم  دوشیمن . بسک  ءارقتسا  قیرط  زا  ءیش  ّدح  مّود : روحم 

92 ب: رخاوالا ؛ اقیطولونا  زا  ذوخأم  تسا ؛ لطاب  نامگ  کی  سایق ، قیرط  زا  ءیـش  ّدح  نییبت  ناکما  رب  ینبم  هدع  نآ  نامگ  مّوس : روحم 
(. رخاوالا اقیطولونا  مّود  يهلاقم  زا  لصف 7  لیذ  . ) 35 - 5

نیهارب زا  یـضعب  ندز  سدح  رد  دودـح  زا  یـضعب  یهاگ  و  دودـح ، زا  یـضعب  ندز  سدـح  رد  نیهارب  زا  یـضعب  یهاگ  مراهچ : روحم 
: فلا  93  ) مّود يهلاقم  زا  لصف 8  رخاوالا ؛ اقیطولونا  زا  ذوخأم  دنادنمدوس .

(. 19 - 1 40 و 93 ب : - 1
، دراد طسو  ّتلع و  هچنآ  ره  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  اّما  دـنرادن ؛ ّدـح  دـنرادن ، طسو  ینعی  دـنرادن ، ناهرب  هک  يايدابم  مجنپ : روحم 

لصف 9. مّود ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  زا  ذوخأم  دنکیم . تلالد  نآ  ّدح  رب  نآ  ناهرب 
لصف مّود ، يهلاقم  رخاوالا ؛ اقیطولونا  زا  ذوخأم  میوش . لیان  ءیش  نآ  ناهرب  هار  زا  ءیش  ره  ّدح  هب  هک  میشاب  هتـشادن  عقوت  مّشـش : روحم 

(. 10 - 1 فلا -  94  ) 10
دهاوخ د »  » دض زین  ب »  » تروص نیا  رد  دنـشاب ؛ مه  دض  ج »  » و فلا »  » و دشاب ، ج »  » ّدـح د »  » و فلا »  » ّدـح ب »  » مینکیم ضرف  (- 590)

. دوب
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ءیش نآ  ّدض  ّدح  زا  یطرش  ییانثتسا  سایق  کی  قیرط  زا  ار  ءیش  کی  ّدح  ناوتیم  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  دیوگیم  انیـس  نبا  (- 591)
. دیآیم شیپ  یقطنم  لاکشا  راهچ  وا  لالدتسا  رد  دنکب ، ار  راک  نیا  و  درک ، طابنتسا 

. تسا رش  ّدض  ریخ ، هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، ّرش  ّدح  ریخ و  ّدح  دنکیم ، حرطم  هرابنیارد  انیس  نبا  هک  یلاثم 
زا تسا  ترابع  رـش  ّدح  نکل  مظتنم ؛» مئتلم  رما   » زا تسا  ترابع  ریخ  ّدح  هاگنآ  مظتنم ،» ریغ  ّتتـشتم  رما   » زا تسا  ترابع  رـش  ّدح  رگا 

«. مظتنم مئتلم  رما   » زا تسا  ترابع  ریخ  ّدح  نیاربانب  مظتنم ،» ریغ  ّتتشتم  رما  »
: زا دنترابع  لالدتسا  نیا  رد  دوجوم  یقطنم  لاکشا  راهچ 

619 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
هدش هرداصم  رـش ، ّدـح  ینعی : بولطم ، ضیقن  سایق ، نیا  رد  لّوا » بولطم ، ضیقن  سایق ، نیا  رد  لّوا .» بولطم  هب  هرداصم   » لاکـشا ( 1)

. تسا هدش  هتفریذپ  لالدتسا  نودب  ینعی  تسا ؛
زا دیاب  راچان  دیآیم ؟ تسد  هب  هنوگچ  دوخ ، ّرـش ، ّدح  سپ  دوش ، لصاح  رـش  ّدح  قیرط  زا  ریخ  ّدح  دـشاب  رارق  رگا  رود .»  » لاکـشا ( 2)
رود نیا  و  دوش ؛ باستکا  ءیـش  نآ  ّدض  ّدح  قیرط  زا  دیاب  هراومه  ءیـش  یعّدم  صخـش  يهدـیقع  هب  اریز  دوش - بسک  ریخ  ّدـح  قیرط 

تسا
هک ینییبت  ره  و  « ؛ دوش باستکا  نییبت و  ءیش  ّدح  نآ  طسوت  ات  تسین  فرعا  ءیش  ّدح  زا  ءیـش  ّدض  ّدح  هک  تسا  نیا  مّوس  لاکـشا  ( 3)

«. تسین نییبت  عقاو  رد  دشابن ، فرعا  قیرط  زا 
موهفم ّدح  درادن و  ّدض  هچنآ  ّدح  هک  دیـسرپ  ناوتیم  دوشیم ، بسک  ءیـش  نآ  ّدض  ّدح  قیرط  زا  ءیـش  ّدح  هک  میریذـپب  ضرف  رب  ( 4)

. اهنآ هب  طوبرم  نتم  ات 587 و  يهرامش 581  ياهتشاددای  (-- 592 ( ؟ دوشیم بسک  هنوگچ  یلوا - لمح  هب  ّدض -
. لصف نیا  رد  ثحب  مّود  روحم  زاغآ  (- 593)

ّدح و ره  و  درادـن ، ّدـح  يوهام  ریغ  میهافم  و  مودـعم ، رما  درادـن . ّدـح  درادـن ، ّتیهام  هچنآ  تسا ، اهّتیهام  صاخ  طقف  ّدـح ، (- 594)
تـشاددای مسا - حرـش  اب  ظفل  حرـش  قرف  يارب  تسین . مه  مسا » حرـش   » یتح و  تسا ؛ ظفل » حرـش   » طقف دـیآ  لـمع  هب  اـهنآ  زا  یفیرعت 

يهرامش 520.
. لصف نیا  رد  ثحب  مّوس  روحم  زاغآ  (- 595)

. تسا مسالا  حرش  مسا » بسحرب  یلوق   » زا روظنم  (- 596)
. تسین رادربناهرب  مسالا  حرش  رگید ، ترابع  هب  (- 597)

« طیـسب له   » بلطم زا  لبق  هحراش » ام   » بلطم و  مسا » حرـش   » هک متفگ  اجنآ  رد  نآ . هب  طوبرم  نتم  يهرامش 520 و  تشاددای  (- 598)
. تسا

بلطم ینعی : ءیـش - دوجو  تابثا  زا  سپ  انیع  هحراش ،» ام   » هک متفگ  اـجنآ  رد  نآ . هب  طوبرم  نتم  يهرامش 520 و  تشاددای  (-- 599)
. نیا زا  سپ  يهرامش 620  تشاددای  هب  طوبرم  نتم  زین - دوشیم . لیدبت  یقیقح - ّدح  : » ینعی هّیقیقح -» ام   » هب طیسب -» له  »

. نآ هب  طوبرم  نتم  دعب و  تشاددای  دش -. دناوتیمن  بوسحم  ءیش  تایتاذ  ءزج  و  تسین ، لخاد  ءیش  ّتیهام  رد  دوجو »  » ینعی (- 600)
- تسا له »  » شـسرپ خساپ  هراومه  ناهرب ، يهجیتن  دوشیمن . بوسحم  ءیـش  تایتاذ  ءزج  هک  تسا ، دوجو » ، » ناهرب اب  بولطم  (- 601)

«. بّکرم له   » هاوخ طیسب ،» له   » هاوخ
هک تسا  یبلطم  رگید  نایب  نخس  نیا  تسین . رادربناهرب  ءیـش ، یتاذ  و  تسا ؛ ءیـش  یتاذ  تسا ، لخاد  ءیـش  ّتیهام  رد  هچنآ  (- 602)

(. تمکح يهموظنم  يراوزبس ، یجاح  « ) الّلعم نکی  مل  یتاذ  : » دناهتفگ ءیش  یتاذ  يهرابرد 
. لصف نیا  رد  ثحب  مراهچ  روحم  زاغآ  (- 603)
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«. قلطم نا   » ناهرب ینعی  (- 604)
«. لیلد  » ناهرب ینعی  (- 605)

«. مل  » ناهرب قیرط  زا  ینعی  (- 606)
. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  يهرامش 527  تشاددای  (-- 607  ) 620 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

. دوشیم نشور  تسا - دیشروخ  و  هام ، و  نیمز ، نتفرگ  رارق  يهوحن  هک  زین - هام  فوسک  ّتلع  ینعی  (- 608)
«. فاسکنا : » زا تسا  ترابع  ربکا  ّدح  لاثم  نیا  رد  (- 609)

مه یّمهم  بلطم  هک  بلطم - نآ  دیـشوک ، بلطم  کی  تابثا  رد  انیـس  نبا  اجنیا  ات  لصف ، نیا  رد  ثحب ، مراهچ  روحم  زاغآ  زا  (- 610)
هماقا تسا ، جراخ  ملاع  رد  هجیتن  ّتلع  نآ  طسوا  ّدـح  هک  یناهرب  ینعی : ّمل ، ناهرب  ءیـش  کی  دوجو  يارب  هاگره  هک : تسا  نیا  تسه -

نیا زا  يرتقیقد  نایب  يارب  دتفا . دنمدوس  ءیش  نآ  دیدحت  رد  بیترت  نیا  هب  و  دهد ، هّبنت  ءیـش  نآ  ّدح  رب  ار  ام  دناوتیم  ناهرب  نیا  دوش ،
. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  سپ  يهرامش 614  تشاددای  لصا -

تسا و ّمل  ناهرب  کی  ثحب  دروم  ناهرب  هدیقع ، نیا  قبط  تسا . ربا  رد  شتآ  ندش  شوماخ  زا  یـشان  دعر  امدق ، يهدیقع  رب  انب  (- 611)
. دهد هّبنت  دعر  ّدح  رب  دناوتیم  نیاربانب 

رد : » تسا نیا  لصف  نآ  ناونع  زا  یشخب  تسا . ءافـش  ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  لصف 9  هب  اجنیا  رد  یلع  وب  عاجرا  نم  يهدیقع  هب  (- 612)
ثحب هتبلا  دوشیم و  یهتنم  ءارقتـسا »  » ثحب هب  ثحب  نیا  هتبلا  هک  درادـن ؛» ببـس  نآ  عوضوم  رد  نآ  لومحم  هچنآ  نتخانـش  یگنوـگچ 

. دینک هعجارم  اجنآ  هب  دماجنایم . یقاّفتا » يهدعاق   » و یفخ » سایق   » ثحب هب  زین  ءارقتسا » »
طـسوا ّدح  رب  مه  ربکا  ّدح  تسا ، لمح  لباق  ربکا  ّدح  رب  طسوا  ّدـح  هک  روطنامه  هک  تسا  نیا  ساکعنا »  » زا روظنم  اجنیا  رد  (- 613)

ءافش ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  لصف 10  هب  عاجرا  میاهدش ،» غراف  هلاسم  نیا  زا  ام  : » تشون لبق  رطـس  رد  یلع  وب  هکنیا  و  دـشاب . لمح  لباق 
. تسا

ّدح رد  دیاب  هچنآ  ایناث  و  دشاب ، ّمل  ناهرب  عون  زا  الوا  هک ، دهدیم  هبّنت  ءیش  ّدح  هب  یئاج  رد  طقف  ءیش  ناهرب  رگید ، ترابع  هب  (- 614)
زا شیپ  يهرامـش 610  تشاددای  رد  هک  تسا  يزیچ  رتقیقد  نایب  لصا ، نیا  عقاو  رد  دوش . عقاو  ناهرب  طسوا  ّدـح  انیع  دوش ، ذـخا  ءیش 

. تسا هدمآ  نآ  هب  طوبرم  نتم  نیا و 
. لصف نیا  رد  ثحب  مجنپ  روحم  زاغآ  (- 615)
. لصف نیا  رد  ثحب  مّشش  روحم  زاغآ  (- 616)

رخاوالا اقیطولونا  مّود  يهلاـقم  و 11  لوصف 10  زا  تسا - مراـهچ  يهلاـقم  زا  لصف 4  هک  ءافـش - ناهرب  زا  لـصف  نیا  ثحاـبم  (- 617)
نتفرگ رارق  طسوا  ّدح  ّتیفیک  سپـس  و  دوشیم ، هتـشاذگ  ثحب  هب  ّدـح  يهناگراهچ  عاونا  ادـتبا  لصف  نیا  رد  تسا . هدـش  ذـخا  وطـسرا 

. ددرگیم حرطم  للع  عاونا  دودح و 
 )- تسا هدرک  طبـض  وزعن »  » تروـص هب  ار  هژاو  نـیا  یفیفع  داتـسا  مـیاهدروآ . وزغن »  » يهژاو يهـمجرت  رد  ار  مـینکیم » بـلط  (- » 618)

تروص هب  یطخ  ياههخـسن  زا  یکی  رد  هک  تسا  هداد  حیـضوت  و  هحفـص ) نامه  رد  يهرامـش 2  تشاددای  ص 288 و  ناهربلا ، ءافشلا ،
دـشاب وزعن »  » دیاب هژاو  نیا  لصا  ناشیا  يهدیقع  هب  تسا . هدـمآ  اورعت »  » تروص هب  یمّوس  رد  و  اورعن »  » تروص هب  يرگید  رد  و  اوزعن ،» »

ینعم هب  اوزغ » ازغ -  » يهداـم زا  تسا  اوزغن »  » هملک نیا  حیحـص  ءـالما  نم  يهدـیقع  هب  تسا . رظنن »  » ینعم هب  ربتعن »  » يهملک فیرحت  هک 
(. سورال گنهرف  ندرک -( » دصق  نتساوخ و  »

. تسا عون  راهچ  ّدح ، ینعی  (- 619)
نیا رد  ریخا  يهلمج  ینعم  اهنآ . هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  شیپ  يهرامش 599 و 520  ياهتشاددای  (-- 620)
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621 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
رب تسا  مسالا  حرش  هک  تهج  نآ  زا  مسالا ، حرش  اریز  تسا . ضرعلاب  تلالد  زین ، دوجو  رب  مسالا  حرـش  تلالد  هک  تسا  نیا  فارگاراپ 
یس هک  تسا  یغرم  غرم  یس  مییوگیم : یتقو  الثم  دشاب . هتـشادن  دوجو  الـصا  مسا  ینعم  اسبهچ  اریز  دنکیمن ، تلالد  مسا  ینعم  دوجو 

تسا ءیش  کی  ّدح  طقف  ّدح  ره  هک  اجنآ  زا  (- 621 . ) درادن یجراخ  دوجو  الصا  هک  تسا ، غرم  یس  مسا  حرش  عقاو  رد  نیا  دراد ؛ لاب 
حرـش ءازجا  یتح  دنـشاب . هتـشاد  داّحتا  عون  کی  دـیاب  ّدـح  ءازجا  نیارباـنب  نیا ) زا  شیپ  و 573  ، 555 يهرامـش 550 ، ياهتشاددای  )- 

. دنشاب هتشاد  تدحو  داّحتا و  عون  کی  دیاب  تسا  فیرعت  ّدح و  کی  لاحرههب  هک  اجنآ  زا  زین  درادن  یقّلعتم  جراخ  ملاع  رد  هک  یمـسا 
. نآ هب  طوبرم  نتم  نیا و  زا  سپ  يهرامش 640  تشاددای  زین -

دنناوتیمن نآ  ءازجا  داّحتا  درادن ، یجراخ  قباطم  هک  یمـسالا  حرـش  انیـس  نبا  يهدـیقع  هب  هک  تسا  نیا  فارگاراپ  نیا  لصاح  (- 622)
ناسنا دننام :  ) لوعجم بّکرم و  يرما  اّما  تسا ، مودعم  ای  یمـسالا  حرـش  نینچ  يانعم  اریز  دوش ؛ ذخا  سفن  رد  يدـحاو  لایخ  هب  تبـسن 
یجراخ قباطم  هک  یمـسالا  حرـش  ءازجا  نیب  هک  يداّحتا  انیـس  نبا  يهدیقع  هب  سپ  درادن . سفن  رد  يدحاو  لایخ  لاحره  رد  هک  هدنرپ )

. تسا ربتعم  باتک » کی  ای  هدیصق ، کی   » صوصخ رد  الثم  هک  تسا  يداّحتا  عون  زا  دوشیم  رابتعا  درادن 
. تسا ّدح »  » يهناگراهچ عاونا  زا  یکی  مسالا » حرش   » ینعی تسا ؛ مسالا » حرش   » روظنم (- 623)

داتسا يهرامـش 3 ، تشاددای  دوشیم -( ؛ رکذ  لّوا  ساـیق  ياربک  يهمدـقم  رد  هک  تسا  توص »  » ناـمه دـعر  لاـثم  رد  سنج » (- » 624)
(. ءافش ناهرب  يهحفص 291  رد  یفیفع 

رکذ تسا  ناهرب  أدبم  هک  ار  يّدح  وطسرا  دسیونیم : تسا . قلغم  هدیچیپ و  ياهزادنا  ات  فارگاراپ  نیا  رد  انیس  نبا  موحرم  نایب  (- 625)
لّوا ناهرب  رد  هک  یطـسوا  ّدـح  زا  تسا  ترابع  تسا  ناهرب  أدـبم  هک  يّدـح  تسا . هدرک  راذـگاو  هدـنناوخ  دوخ  هب  ار  نآ  مهف  هدرکن و 
مـسق ّدح  عون  نیا  خیـش  يهدیقع  هب  تسا .» هدش  شوماخ  نآ  رد  شتآ  هک  یتبوطر   » زا تسا  ترابع  ّدح  نیا  دـعر ، لاثم  رد  تسا ؛ عقاو 

مّود ناهرب  يهجیتن  هک  يّدح  ( 2  ) و دهدیم ؛ لیکـشت  ار  هحراش » ام   » بلطم هک  يّدح  ( 1 : ) زا دنترابع  رگید  مسق  هس  تسا . ّدـح  مراهچ 
ّدح ناهرب و  أدـبم  ّدـح  عومجم  ینعی  ّماـت ، ّدـح  ( 3  ) و دوشیم ؛ ثداـح  ربا  رد  هک  یتوـص  زا  تسا  تراـبع  دـعر  دـعر : لاـثم  رد  تسا ،

. ربا رد  شتآ  ندش  شوماخ  لصاح  توص  زا  تسا  ترابع  دعر  دعر : لاثم  رد  ناهرب ، يهجیتن 
هک تسا  یئاـج  رد  نآ  تسا و  ناـهرب  أدـبم  هک  مـیراد  ار  يّدـح  طـقف  اـهاج  یـضعب  رد  دـیوگیم  فارگاراـپ  نـیا  رد  انیـس  نـبا  سپس 
مه ناهرب  يهجیتن  نیاربانب  درادـن و  مه  ناـهرب  سپ  درادـن ، ّتلع  يزیچ  نینچ  نوچ  درادـن ؛ ّتلع  هک  مینک  دـیدحت  ار  يرما  میهاوخیم 

و میرادن ؛ ناهرب  يهجیتن  ناهرب و  اریز  دشاب ، ناهرب  يهجیتن  دح  ناهرب و  أدبم  ّدـح  عومجم  هک  میراد  مات  دـح  هن  اجنیا  رد  سپ  درادـن .
. تسا ناهرب  أدبم  ّدح  میشاب  هتشاد  میناوتیم  هک  يّدح  اهنت  میراد ؛ ناهرب  يهجیتن  ّدح  هن 

ّدح ماسقا  زا  هدرکن و  بوسحم  ّدح  تسا ، هدرک  یفرعم  هحراش » ام   » بلطم ّدح  ناونع  هب  البق  هک  ار  يّدح  انیـس ، نبا  دـعب ، فارگاراپ  رد 
«. تسا مسق  هس  یقیقح  دودح  : » دسیونیم بیترت  نیا  هب  دنادیم و  جراخ 

. دشاب هتشادن  یجراخ  قباطم  هک  دنکیمن  بوسحم  ّدح  ار  هحراش » ام   » بلطم زا  مسق  نآ  خیش  موحرم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا 
ادـیپ یجراخ  قّقحت  نآ  يانعم  نوچ  هک  تسا  یمـسالا  حرـش  ناهرب  يهجیتن  ینعی  (- 626  ) 622 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 

. دوشیم لیدبت  ّدح  هب  دنک 
. تسا طسوا  ّدح  زیچ ،»  » زا روظنم  اجنیا  رد  (- 627)

. تسا ّدح  ندوب  لومحم  ندرکن  ظفح  تروص » فیرحت   » زا روظنم  (- 628)
. دزادرپیم وطسرا  زا  لوقنم  بلاطم  يهرابرد  دوخ  ءارآ  نایب  هب  کنیا  تخادرپ ؛ وطسرا  تاملک  نایب  هب  طقف  انیس  نبا  اجنیا  ات  (- 629)

رگم درادن  ياهدیاف  تسین و  مزال  رغـصا  ندیمهف  يارب  رغـصا  ّدـح  ّدـح  نداد  رارق  طسوا  ّدـح  هک  دـیوگیم  اجنیا  رد  انیـس  نبا  (- 630)
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رارق طسوا  ّدح  ار  عوضوم  نآ  ّدح  دناوتیم  هنوگچ  دمهفن ، ار  رغصا ) ّدح  ینعی :  ) عوضوم ینعم  یسک  رگا  اریز  ندوک . هلبا و  دارفا  يارب 
نیا مزلتـسم  دوخ  رغـصا  ّدح  ینعم  ندیمهف  يارب  رغـصا ، ّدح  فیرعت  ّدح و  نداد  رارق  طسوا  ّدـح  دـمهفب ؟ ار  عوضوم  نآ  ینعم  ات  دـهد 

هب رغـصا  ّدح  عضو  رگید  يوس  زا  تسا . لّوا  بولطم  رب  هرداصم  یعون  راک  نیا  سپ  دشاب ؛ هدش  هدیمهف  رغـصا  ّدـح  ینعم  البق  هک  تسا 
ءیـش عضو  ینعی  تسا . رغـصا  ّدح  فیرعت  ّدـح و  عضو  دوخ  طسوا ، ّدـح  ناونع  هب  نآ  رب  نآ  فیرعت  ّدـح و  لمح  يارب  عوضوم  ناونع 

. ءیش ّدح  عضو  اب  تسا  يواسم 
. ندوک هلبا و  دارفا  يارب  رگم  تسین ، دنمدوس  رغصا  ّدح  ندیمهف  يارب  رغصا ، دح  فیرعت  ّدح و  نداد  رارق  طسوا  ّدح  سپ 

ربکا دح  لمح  تّحص  ندیمهف  يارب  طسوا  ّدح  ناونع  هب  رغصا  ّدح  فیرعت  ّدح و  زا  هدافتـسا  یتح  دیوگیم  فارگاراپ  نیا  رد  (- 631)
فیرعت ّدح و  هک  طسوا - دح  رب  ربکا  لمح  تسین ، نّیب  رغصا  رب  ربکا  لمح  رگا  اریز  تسین . دنمدوس  زین  ناهرب  يهجیتن  رد  رغـصا  ّدح  رب 

ّدح ار  رغـصا  ّدـح  ّدـح  فیرعت و  هک  درادـن  یموزل  رگید  تسا ، نّیب  رغـصا  رب  ربکا  لمح  رگا  و  دوب . دـهاوخن  نّیب  زین  تسا - رغـصا  ّدـح 
. میهد رارق  لمح  نیا  طسوا 

. دنکیم تشگزاب  دش  هداد  حیضوت  يهرامش 630  تشاددای  رد  هک  یهجو  هب  ینعی  (- 632)
. تسا یئاغ  تلع  مامت »  » زا روظنم  (- 633)

لصف نیا  رد  ثحب  یلـصا  روحم  تسا . هدش  ذخا  رخاوالا  اقیطولونا  مّود  يهلاقم  زا  و 13  ، 12 ياهلصف 11 ، زا  لصف ، نیا  ّداوم  (- 634)
. دهدیم لیکشت  دح  رد  اهنآ  لوخد  تیفیک  للع و  عاونا  يهرابرد  ثحب  ار 

. تسا يروص  تلع  يروص » أدبم   » زا يدام و  ّتلع  يرصنع » أدبم   » زا روظنم  (- 635)
. تسا رظنّدم  تیاغ  یمامت » أدبم   » زا (- 636)

. تسا هوقلاب  دوخهب  دوخ  لولعم  دشابن ، لعفلاب  دوجوم و  تلع ، هک  ردق  نیمه  دهاوخیمن ؛ تلع  لولعم ، ندوب  هوقلاب  ینعی  (- 637)
. دشاب هتشادن  قّقحت  لولعم  یلو  دنشاب  هتشاد  قّقحت  لعفلاب  تروص  هب  یئاغ ، ّتلع  ای  يروص ، تلع  درادن  ناکما  اریز  (- 638)

رگا  » ترابع رب  دیکأت  و  دنک ؟» ذوفن  رگا  دـنکیم ، ذوفن  یعیـسو  ياضف  رد  غارچ  رون  ارچ  : » هک تروص  نیا  هب  قوف  لاؤس  حرط  (- 639)
ص 99 و ءافش ، یـسانشناور  دناهتـشاد -(  یفلتخم  دیاقع  میدق  نانادکیزیف  رون ، ّتیهام  صوصخ  رد  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دنک » ذوفن 

مسج رون  هک  دراد  داقتعا  دوخ ، انیس ، نبا  دعب .)
623 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

تروص نیا  هب  تسا ، هدرک  حرطم  یطرـش  تروص  هب  ار  لاؤس  نآ  اـجنیا  رد  رطاـخ  نیمه  هب  اـجنامه .) درادـن -(  مه  تکرح  تسین و 
. نیا زا  شیپ  يهرامش 621  تشاددای  (-- 640 ( »؟ دنک ذوفن  دناوتب  الصا  رگا  دنکیم ، ذوفن  یعیسو  ياضف  رد  رون  ارچ  : » هک

لماش ّدح  اریز  دنوش ؛ ذخا  ءیش  ّدح  رد  ءیـش  تاّذلاب  بیرق و  للع  دیاب  هک  دهد  ناشن  دشوکیم  انیـس  نبا  فارگاراپ ، نیا  رد  (- 641)
يرـس کی  عقاو  رد  ناهرب  باب  یتاذ  اریز  تسا . یجوغاسیا  باب  یتاذ  ّدـح »  » يهرابرد یتاذ »  » زا روظنم  هک  مینادیم  تسا . تاّیتاذ  مامت 

ّدح هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  سپ  دنراد . صاصتخا  ءیش  سنج  ای  ءیـش  هب  طقف  دناءیـش و  ّتیهام  زا  جراخ  هک  دنایتاذ  ضارعا 
رگا و  دنوش ، دراو  ّدح  رد  دیاب  للع  نیا  مامت  : » دسیونیم انیس  نبا  ارچ  سپ  دشاب . ءیش  یجوغاسیا ) باب   ) تایتاذ مامت  لماش  دیاب  ءیش 

؟) ثحب دروم  فارگاراپ  ردص  دوشن -( » هتشاذگ  رانک  اهنآ  زا  يزیچ  چیه  دنشاب  یتاذ 
بوسحم ءیش  یجوغاسیا  باب  یتاذ  ناونع  هب  زگره  دنتسین و  لخاد  یـش  ّتیهام  رد  مادک ، چیه  یلعاف ، ّتلع  یئاغ و  ّتلع  هک  مینادیم 
دنهدیم لیکشت  ار  ءیش  لصف  سنج و  رابتعا  کی  هب  هک  تسا ، يروص  تلع  يدام و  ّتلع  رد  رصحنم  طقف  ّتیهام  للع  اریز  دوشیمن ،

(. ءافش ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  لصف 10  )- 
زا يزیچ  چیه  دنـشاب  یتاذ  رگا  و  : » دسیونیم دروآ ، تسد  هب  هدش  لقن  يهرقف  مّود  شخب  زا  ناوتیم  ار  روکذم  لاؤس  خـساپ  نم  رظن  هب 
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هب لاحنیا  اب  دشن ؛ صّخشم  نم  يارب  تسا ، هتشاد  رظن  رد  ار  يزیچ  هچ  اقیقد  ترابع  نیا  زا  انیس  نبا  هکنیا  دوشن .» هتـشاذگ  رانک  اهنآ 
طبترم هعبرا  للع  يهرابرد  مالـسا  ملاع  رد  وطـسرا  كورتم  ارهاـظ  يهدـیقع  کـی  اـب  ناوتیم  ار  انیـس  نبا  يهلمج  نیا  هک  دـسریم  رظن 
«. ناسنا  » لاثم ( 2  ) و يزنرب » يهمسجم   » لاثم ( 1 : ) تسا هدرک  حرطم  لاثم  عون  ود  دیدرت ، نودب  هعبرا ، للع  دروم  رد  وطسرا  تسناد .

مسق ود  یلعاف  تلع  نیا  یمالـسا  يهفـسلف  رد  دناینوریب . یئاغ ، یلعاف و  تلع  ود  اّما  دناینورد ؛ يروص ، يدام و  تلع  ود  لّوا  لاثم  رد 
تسا هتفگ  نخس  يوحن  هب  وطـسرا  مّود ، لاثم  يهرابرد  اّما  هدننک .) داجیا   ) یهلا یلعاف  تلع  ( 2  ) و یعیبط ، یلعاف  تلع  ( 1 : ) تسا هدش 

(: 2 ات 1044 ب :  35 فلا :  1044 هعیبطلا ؛ دعب  ام  دسیونیم -(  دناینورد ! ّتلع  ره 4  یئوگ  هک 
؟ تسیچ كّرحم  نانوچ  ّتلع  هناهام .» یگهدعاق  : » مییوگب تسیچ ؟ ناسنا  يهّدام  نانوچ  ّتلع  الثم  »

ود ره  دـیاش  اّما  تیاغ . تسیچ ؟ نآ » رطاـخ  هب   » ناـنوچ تلع  ناـسنا . ّتیهاـم  اـی  یتسیچ  تسیچ ؟ تروص  ناـنوچ  ّتلع  ینم .» : » مییوگب
«. دنایکی اهنیا 

(. تسا نم  زا  دیکأت  طخلا و  مسر  رییغت  نارهت 1366 . لّوا ، پاچ  راتفگ ، رشن  هعیبطلا ، دعب  ام  فرش ، یناسارخ - نیّدلا  فرش  وطسرا ، )
ّتلع رگید  يوس  زا  دـنایکی ؛» اـهنیا  ود  ره  دـیاش  اـّما  : » تسا هدـش  حیرـصت  يروص  ّتلع  یئاـغ و  ّتلع  ندوب  یکی  هب  تراـبع  نیا  رد 

ود هب  ار  ّتلع  مسق  راهچ  تسا  هدیشوک  لاثم  نیا  رکذ  اب  وطـسرا  ایوگ  تسا . یکی  ود  نآ  اب  زین  یلعاف  ّتلع  سپ  تسا ، ینم »  » زین یلعاف 
لاثم اّما  تسا ؛ هدنام  كورتم  یمالسا  يهفـسلف  ملاع  رد  هنافـسأتم  لاثم  نیا  يروص . ّتلع  ( 2  ) يدام و ّتلع  ( 1 : ) دهد لیلقت  تلع  مسق 

بـسانتم رایـسب  یلاثم  ، » تسا هتخاس  ناشنرطاخ  يروطالف  داوجلا  دبع  داتـسا  هک  روطنامه  و  هدـش ، حرطم  يزنرب ) يهمـسجم  لاثم   ) لّوا
هک دشاب  یلیالد  زا  یکی  نیا  مه  دـیاش  دـنروآیم . ملاع  نیا  يارب  یعناص  تابثا  يارب  هفـسالف  هک  دـنکیم  یلیالد  هب  کمک  یتح  هدوب ،

هتفای جاور  مالسا  ملاع  رد  وطسرا  مّود  لاثم  هن  لاثم و  نیا 
624 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

، یئابطابط يهمـالع  يهماـندای  نیمّود  رد  یمالـسا ، يهشیدـنا  وترپ  رد  ناـنوی  يهفـسلف  يداـینب  لّوحت  يروطـالف ، داوجلا  دـبع  تسا -( .»
هعیبطلا دـعب  ام  رد  رگید  راب  کی  ار  لاثم  نیا  وطـسرا  مراد ، عالطا  نم  هک  اجنآ  ات  (. 209 رد ص : هدـش  لقن  يهرقف  . 217 - 195 صص :
يهرابرد ربتعم  ياهریسفت  هب  یسرتسد  مدع  رطاخ  هب  هنافـسأتم  تسا . هدرکن  حرطم  یئاج  رد  رگید  و  تسا ؛ هدرک  حرطم  ( 33 (1070 ب :

هب یجراخ  عبانم  هب  میناوتب  يزور  هللا  ءاش  نا  هک  مراودـیما  و   ) تسیچ لاثم  نیا  يهراـبرد  وطـسرا  نیرـسفم  رظن  هک  منادیمن  نم  وطـسرا 
ناـهج هن  تعیبط و  ناـهج  رد  وطـسرا  يهدـیقع  هب  لاـثم ، نیا  ساـسارب  هک  تفگ  ناوتیم  لاـحنیا  اـب  میـشاب ) هتـشاد  یـسرتسد  یناـسآ 

یتاذ یعیبط ، روما  رد  زین ، یئاغ  یلعاف و  للع  هک  تفگ  ناوتیم  دشاب  نینچ  رگا  دـنازیچ . کی  یلعاف  و  یئاغ ، يروص ، للع  تاعونـصم 
هنوـگچ انیـس  نبا  دوـب : نیا  اـم  شـسرپ  دوـشیم . یفتنم  میدرک  حرطم  تشادداـی  نـیا  ردـص  رد  هـک  یـشسرپ  نآ  و  دوـشیم ، بوـسحم 

یلعاف و تلع  هکیلاح  رد  دوشن » هتشاذگ  رانک  اهنآ  زا  يزیچ  چیه  دنشاب  یتاذ  رگا  و  دنوش ، دراو  ّدح  رد  دیاب  للع  مامت   » هک دیوگیم 
دیاب ّدـح  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا  و  دـنوشیمن ، بوسحم  یجوغاسیا ) باب  یتاذ  مهنآ   ) یتاذ یمالـسا  يهفـسالف  ياـنبم  رب  اـنب  یئاـغ 

طوبرم نتم  نیا و  زا  سپ  يهرامش 644  تشاددای  نآ - هب  انیس  نبا  خساپ  لاکـشا و  نیا  حرط  يارب  دشاب ؟ یجوغاسیا  باب  تایتاذ  لماش 
اب راک  نیا  تسا ، هدرک  ذـخا  ءیـش  ّدـح  رد  ار  یئاغ  یلعاف و  للع  لاـثم  ود  نیا  رد  دوخ  انیـس  نبا  هک  دوشیم  هظحـالم  (- 642 . ) نآ هب 

تلع اب  يوحن  هب  یئاغ  یلعاف و  ّتلع  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  رگم  تسا ؛ راگزاسان  یجوغاسیا  باب  تاـیتاذ  رب  طـقف  دـح  لومـش  طرش 
! دنشاب ناسکی  هتشاد و  دنویپ  يروص 

. يّدام تلع  ینعی  تسا ؛ هدام »  » اجنیا رد  عوضوم »  » زا روظنم  (- 643)
لاکشا نیا  هب  انیس  نبا  خساپ  میدرک . ثحب  نآ  يهرابرد  لیصفت  هب  يهرامش 641  تشاددای  رد  ام  هک  تسا  یلاکـشا  نامه  نیا  (- 644)

هک دنوشیم  ذـخا  ءیـش  ّدـح  رد  تهج  نیا  زا  بابـسا  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  : » دـیوگیم هک  اجنآ  تفریذـپ ، ناوتیمن  ار  شـسرپ  و 
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جراخ بابسا  زا  یضعب  رگا  و  تسا . ءیش  یتاذ  ءیش ، رهوج  رد  بابسا  نیا  رب  ءیش  يهفاضا  و  هدوب ، ّقلعتم  بابـسا  نیا  هب  ءیـش  رهوج 
فیرعت یتاذ » ، » خساپ نیا  رد  اریز  دوش ». هتخانش  بابسا  نیا  رکذ  نودب  ءیش  رهوج  درادن  ناکما  دنشاب ، هتـشاد  یفاصوا  نینچ  ءیـش  زا 

. نآ هب  طوبرم  نتم  دعب و  تشاددای  زین - تسا . یجوغاسیا  باب  ینعم  هب  یتاذ  زا  ریغ  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  يرگید 
عـضو ّدـح »  » يارب يدـیدج  حالطـصا  انیـس ، نبا  فارگاراـپ ، نیا  رد  تسا . يّداـم  تلع  يروص و  تلع  ماوق » ءازجا   » زا روـظنم  (- 645)

انب تسا . هدرک  عضو  يدـیدج  حالطـصا  یتاذ »  » يارب نآ ) هب  طوبرم  نتم  لبق و  تشاددای  لبق -(  فارگاراپ  رد  هک  روطنامه  دـنکیم ؛
للع ریاس  اب  شتّینا  تهج  زا  ءیـش  ّدح  : » دوشیم هداد  تبـسن  زین  ءیـش  دوجو  هب  هکلب  ءیـش ، ّتیهام  هب  اهنتهن  ّدح  دـیدج ، حالطـصا  رب 

«! دوش رّوصت  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  تیهام  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  و  دوشیم ، مامت 
يهرامش تشاددای  ناسنا - لاثم   ) هعبرا للع  يهرابرد  وطسرا  مّود  لاثم  هک  دوشیم  یـشان  اجنیا  زا  اوران  تاهیجوت  نیا  مامت  نم ، رظن  هب 

. تسا هدش  عقاو  تلفغ  دروم  ( 641
. تسا یئاغ  یلعاف و  للع  قرافم ،» للع   » زا روظنم  (- 646)

ياراد هک  ثیح  نیا  زا  هکلب  تاشتاوذ ، ثیح  زا  هن  ءایشا  زا  يرایسب   » ارچ اریز  تساوران ! مه  هیجوت  نیا  (- 647)
625 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

قیرط زا  ارچ  سپ  دـنراد ، ّتیهام  رگا  ءایـشا  نیا  دـنوشیم ؟» دـیدحت  دنتـسه  بسن  زا  یتبـسن  قحاول و  زا  یقح  ـال  ضارعا و  زا  یـضرع 
هداد هعـسوت  تهج  نودب  انیـس  نبا  طسوت  اجنیا  رد  ّدح »  » موهفم نم  رظن  هب  دنوشیمن ؟ فیرعت  دـیدحت و  دوخ  یجوغاسیا  باب  تایتاذ 

ّتیهام هک  يروما  دـیدحت  زا  تروص  نیا  رد  و  مینادـب ، یجوغاـسیا  باـب  تاـیتاذ  لـماش  هراومه  اـی  ار  ّدـح »  » اـم تسا  رتهب  تسا . هدـش 
نتسناد لیخد  يهرابرد  لقادح  هکنیا  ای  و  مینک ؛ رظنفرص  تسا  هتخانشان  ام  يارب  اهنآ  تایتاذ  هک  يروما  دیدحت  زا  دنرادن و  یقیقح 

جراخ ار  یئاغ  یلعاف و  للع  دوشیمن  هک  مینکیم  رارکت  رگید  راب  مینک . رکف  یعیبط - روما  ورملق  رد  لقادـح  یلعاف - یئاغ و  ياهتلع 
فیرعت ّدـح و  رد  ار  اهنآ  هاگنآ  و  یهلا - یلعاف  ّتلع  هن  تسا ، یعیبط  یلعاف  تلع  دـیدرت  نودـب  نم  روظنم  مینادـب - ءیـش  ّتیهاـم  زا 

« ّدـح  » صوصخ رد  اـجنیا  رد  انیـس  نبا  هک  روطناـمه  میـشاب . هتـشادن  یتباـث  ياـنبم  ّدـح »  » صوـصخ رد  هکنیا  رگم  مینک ؛ ذـخا  ءیش 
ياهفّلکت اوران و  تاهیجوت  نیا  ات  دوش  رظنفرـص  درادن » یتاذ   » هک ورین »  » یقطنم دـیدحت  زا  تسا  رتهب  (- 648 . ) تسا هدش  برطضم 

. دیاین شیپ  درومیب 
. تسا هریاد  دوجو  ّتلع  هطقن  امدق ، يهدیقع  هب  (- 649)

متخ نآ  هب  تکرح  هچنآ   » ینعم هب  تیاـغ  یـسدنه  یناـعم  ینعی  تسا . نآ » رطاـخ  هب   » ینعم هـب  تیاـغ  رگید ، تـهج  زا  روـظنم  (- 650)
. دوشیم ماجنا  نآ » رطاخ  هب   » لعف هک  یتیاغ  ینعی  دنراد . نآ » رطاخ  هب   » ینعم هب  تیاغ  هکلب  دنرادن ، دوشیم »

تیاغ نآ ، هب  تبـسن  هکلب  تسین ؛ نآ  تاّذـلاب  تیاغ  سپ  تسین ، نتفر  هار  تیاغ  امئاد  ای  ارثکا  جـنگ  هب  نتفای  تسد  نوچ  ینعی  (- 651)
. تسا ضرعلاب 

دناوتیم یتّلع  نینچ  دیوگیم  یلع  وب  دوش . عقاو  طسوا  ّدـح  ناهرب ، کی  رد  دـناوتیمن  تسین ، لعفلاب  نآ  ّتیلع  هک  یتّلع  اریز  (- 652)
ار نآ  دوجو  ناهرب ، کی  رد  نآ  نداد  رارق  ربکا  دح  اب  ناوتیم  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  دسریم  رظن  هب  دـشاب ؛ ربکا  ّدـح  ناهرب  کی  رد 

. درک تابثا 
. تسا هدش  ذخا  رخاوالا  اقیطولونا  مّود  يهلاقم  زا  لصف 13  زا  لصف  نیا  ّداوم  (- 653)

. تسا ّتیهام  طیسب  ءازجا  دنوشیمن » میسقت  هک  يروما   » زا روظنم  و  تسا ، تاّیهام  تاوذ »  » زا روظنم  (- 654)
دودحم رب  لمح  لباق  یتاذ  روما  يروآعمج  روتسد  نیا  يهتکن  نیرتّمهم  تسا . هدش  هداد  ّدح »  » ذخا روتـسد  فارگاراپ  نیا  رد  (- 655)

هک میریذپب  دیاب  میسانشب ؟ ار  دودحم » رب  لمح  لباق  یتاذ  روما   » نیا میناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  یساسا  رایسب  لاؤس  تسا .
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. میسانشب ار  ءیش  تایتاذ »  » میناوتیمن هراومه  ام 
، تسین رّوصت  لباق  ام  يارب  تاّیهام  زا  يرایـسب  هنک  (: » ص 114 ناهرب ، دناهتـشون -( ؛ صوصخ  نیا  رد  یئابطابط  يهمالع  داتـسا  موحرم 

ضرع تسا  مزال  دـنوش  دـیدحت  هک  یتقو  دـنراد  ینأش  نینچ  هک  یتاّیهام  هک  دوشیم  هجیتن  اـجنیا  زا  تسا . رّوصت  لـبق  یهجو  هب  هکلب 
یقطنم لصف  ار  نیا  هک  دوش ، عضو  بیرق  يهّصاخ  لصف ، ياج  هب  و  دوش ؛ ظاـحل  لوصف ، ياـج  هب  هژیو  هب  و  یتاذ ، ياـج  هب  نآ  ّصاـخ 

. تسا ینتفاین  تسد  المع  راوشد و  سب  لاحم ، هن  رگا  يراک  ءایـشا ، دیدحت  نیاربانب  و  تسین ، رودقم  يرما  تایتاذ ، ذـخا  سپ  دـنیوگ ».
.( هفسلف نمجنا  دودح ، يهلاسر  لیاوا  یلع ، وب  هنومن - يارب  )

، ءافش ناهرب  هبرجت -( »  » لمع رد  تاّذلاب » ام  ياج  هب  ضرعلاب  ام  ذخا   » يهطلاغم زا  زیهرپ  رطاخ  نیمه  هب 
626 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

نایاش هتکن  نیا  دنکب . دناوتیمن  دنکیمن و  دـیلوت  ینیقی  تفرعم  هبرجت »  » هک تساجنیا  زا  و  تسین ، ریذـپناکما  لصف 9 ) لوا ، يهلاقم 
هکلب دوبیم ، رودقم  يرما  ءیـش  دیدحت  اهنتهن  دوب ، نتخانـش  لباق  ءیـش  تایتاذ  هراومه  رگا  هک  مریذـپیم  نم  يرآ  تسا . ناوارف  لمأت 

رد اّما  درکیم . دیلوت  ینیقی  تفرعم  هبرجت ، رد  مزال  رگید  ياهطرـش  ندـمآ  مهارف  هارمه  هب  قوف  يهطلاغم  زا  زیهرپ  طرـش  هب  مه ، هبرجت 
ود لّوا  ددع  میدق  یضایر  يهفسلف  رد  (- 656 . ) نیا زا  سپ  يهرامـش 683  تشاددای  زین - تسین . رودقم  رما  ود  نیا  زا  مادک  چیه  لمع 

ینعم هب  دشابن . میـسقت  لباق  يددع  چیه  رب  ینعی : دشابن ، وا  ّداع  يددع  چیه  ( 2  ) دشابن و بّکرم  يددع  چیه  زا  ( 1 : ) تسا هتشاد  ینعم 
رد یلو 1  تسا   1 زا 1 + یبیکرت  دـنچره  ددع 2  اریز  ددع 3 ؛ ددع 2 و  زا : دنترابع  هک  میـشاب  هتـشاد  میناوتیم  لّوا  ددـع  ود  طقف  لوا 
اّما تسین . ددع  یلو 1  ، 1 + 2 - 3 تسا : زا 1 و 2  بکرم  دـنچره  زین  ددع 3  و  تسا . ددع  أدبم  هکلب  تسین  ددع  میدـق  یـضایر  هفـسلف 

: فلا  96 رخاوالا ؛ اقیطولونا  تسا -. ددع 3  ددع 2 و  زا  بکرم  ددع 5  تفگ  ناوتیم  اریز  تسین ، لّوا  ددع  ددع 5 ، الثم  ینعم  نیاربانب 
.40 - 35

. دناددع عاونا  مزال  ضرع  جوز »  » و درف »  » و ، ... 5 ، 4 ، 3 ، 2 زا : دناترابع  ددع  عاونا  امدق  يهدیقع  هب  (- 657)
 )- دوشیم میـسقت  تافـص ) نآ  عومجم  نآ -(  رب  هس  ددـع  رب  لومحم  فیرعت  هک  تسا  يزیچ  رخآ  تافـص  نآ  عوـمجم  ینعی  (- 658)

(. ءافش ناهرب  هحفص 308  رد  یفیفع  داتسا  يهرامش 2  تشاددای 
.20 کب 17 -  96 رخاوالا ؛ اقیطولونا  (- 659)

مث : » تسا نینچ  تسا ، هدرک  لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  ینعم  انیس  نبا  هک  وطسرا ، ترابع  نیع  . 24 - 19 96 ب : رخاوالا ؛ اقیطولونا  (-- 660)
رومالا کلتب  ۀّیـصاخلا  همزاول  یلا  رظننلف  تاّیفیکلا ؟ نم  وا  تاّیمکلا  نم  وه  يرتا  کـلذ : لاـثم  هسنج - وه  اـمّیا  ذـخا  اـم  اذا  کـلذ  دـعب 

أدبم وه  طیسبلا  ّدحلا و  ّنا  لبق  نم  دودحلا ، نم  ۀمولعم  نوکت  ۀئزجتملا  ریغ  نم  ۀبّکرملا  ءایـشالل  ۀمزال  یه  یّتلا  ّنا  کلذ  و  الّوا . ۀیّماعلا 
.« هذه لجا  نم  وه  اّمناف  رخالا  کلتل  اهدوجو  اّما  و  طقف ، اهّدحو  طئاسبلل  اهتاذب  ةدوجوم  یه  اّمنا  ۀمزاّللا  ءایشالا  و  ّلکلا ؛

رب الّوا  هک  ار  یّـصاخ  مزاول  هاگنآ  تاّیفیک ؟ زا  ای  تسا  تایمک  زا  نآ  ایآ  الثم : تسا - مادک  سنج  اههدش ، ذخا  نایم  زا  سپـس  : » همجرت
مولعم ناشدودـح  قیرط  زا  طئاسب  زا  بّکرم  ءایـشا  مزاول  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  نیا  و  نک . ظاحل  تسا  لومحم  سنج ) ماع -(  روما  نیا 

ّقلعت طئاسب  رطاخ  هب  رگید  ياهزیچ  هب  و  تسا ، ّقلعتم  اهنآ  ّدـح  طئاسب و  هب  اتاذ  مزاول  و  دـنازیچ ؛ ره  أدـبم  طـئاسب  دودـح و  اریز  تسا ،
«. دنراد

زا یتاحیضوت  ( 464 ص : ج 2 ، وطـسرا ، قطنم  هدش -(  لقن  يهرقف  نیا  هب  طوبرم  يهحفـص  ياهتشاددای  رد  يودب  نمحّرلا  دبع  داتـسا 
هب ای  و  دشن - مولعم  نم  يارب  ای  و  دناهدناسانشن ، ار  حراش  نیا  وطسرا  قطنم  هب  دوخ  یمومع  يهمدقم  رد  ناشیا  ای  هنافساتم  هک  ار - حراش 

ریسفت مهف  يارب  زین  هرقف ، نیا  زا  وطـسرا  دوصقم  مهف  يارب  نم  تسا . هدروآ  دناهدمآ ، یطخ  يهخـسن  رد  تاملک  يور  رد  هکنیا  ناونع 
: مروآیم اجنیا  رد  انیع  ار  تاحیضوت  نآ  نآ ، يهرابرد  انیس  نبا  تواضق  و 
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بکرم ءایـشا   » زا روظنم  و  دنـشخبیم ، ماوق  ار  سنج  هک  تسا  ییاهزیچ  مزاول ،»  » زا روظنم  : » دسیونیم حراش  بکرم -» ءایـشا  مزاول  - » 1
«. دنشابن ریذپهیزجت  عون  قیرط  زا  هک  دنابّکرم  یئایشا  دیوگیم : وطسرا  ییوگ  تسا . عاونا  عاونا  طئاسب » زا 

627 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
. تسا عاونا  عاونا  دودح  دودح ، زا  روظنم  تسا » مولعم  ناشدودح  قیرط  زا  طئاسب  زا  بّکرم  ءایشا  مزاول  : » هتشون هک  اجنآ  - 2

. تسا عاونا  زیچ ، ره  زا  روظنم  دنازیچ » ره  أدبم  طئاسب  دودح و  اریز  : » هتشون هک  اجنآ  - 3
، عاونا هب  اهنآ  يهفاضا  تهج  زا  ار  سانجا  و  تسا . سانجا  طئاسب »...  هب  اتاذ  مزاول  : » ترابع رد  طئاسب  زا  روظنم  : » دـسیونیم حراش  - 4

«. تسا هدناوخ  طئاسب 
. تسا صاخشا  عاونا و  رگید ، ياهزیچ  زا  روظنم  رگید »...  ياهزیچ  هب  و   » ترابع رد  - 5

ریز تروص  هب  وطـسرا  تراـبع  دوشیم . ناـسآ  وطـسرا  روـظنم  مهف  قوـف  يهناگجـنپ  تاحیـضوت  وطـسرا و  دوـخ  تاـملک  هب  هجوـت  اـب 
زا سنج  ایآ  الثم ، تسا ؛ مادـک  سنج  هک  دوش  مولعم  دـیاب  دـناهدش ، يروآعمج  دـیدحت  يارب  هک  ییاهزیچ  نایم  زا  سپـس  : » دـیآیمرد

عاونا سنج  تامّوقم  مزاول و  اریز  دوش ، مولعم  دنالمح  لباق  سانجا  رب  هک  یلّوا  ّصاخ و  مزاول  دیاب  هاگنآ  تاّیفیک ؟ زا  ای  تسا  تاّیمک 
سانجا رطاخ  هب  سانجا و  هب  اتاذ  سنج  تامّوقم  و  دناعاونا . أدبم  دودح  هکنآ  رطاخ  هب  دوشیم ، نشور  عاونا  نیا  دودـح  قیرط  زا  ریخا 

«. دناّقلعتم صاخشا  عاونا و  هب  اهنآ  عبت  هب  و 
. تسا ساسح  نّمضتم  دوخ ، ناویح ، اریز  (- 661 . ) دسریم رظن  هب  تسرد  هرقف  نیا  زا  فارگاراپ  نیا  رد  انیس  نبا  ریسفت  نیاربانب 

: دنکیم ثحب  روحم  هس  لوح  لصف  نیا  رد  دیآیمرب ، لصف  نیا  ناونع  زا  هک  روطنامه  انیس ، نبا  (- 662)
وطـسرا رخاوالا  اقیطولونا  مّود  يهلاقم  لـصف 13  زا  ثحب  زا  روحم  نیا  ّداوم  ندرک . فیرعت  دـیدحت و  رد  میـسقت  شور  يدـنمدوس  ( 1)

. تسا هدش  ذخا 
«. ّدح  » بیکرت ّتیفیک  صوصخ  رد  مشش ) لصف   ) لبق لصف  نخس  يهمادا  ( 2)

«. ّدح  » بیکرت رد  یظفل  كرتشم  مسا  زا  یشان  يهطلاغم  لیلقت  ّتیفیک  يهرابرد  ثحب  ( 3)
ار ّصخا  تافص  معا و  تافص  ناوتیم  میسقت  قیرط  زا  ( 1 : ) دشاب دنمدوس  ّدح »  » باستکا رد  دناوتیم  تهج  هس  زا  میسقت  سپ  (- 663)

نارتقا دوخ  قوف  سنج ، اب  لصف  میـسقت ، قیرط  زا  ( 2 . ) ّصخا سپـس ، ّمعا و  لّوا ، دـیمهف : ار  ّدـح  بیترت  قیرط  نیا  زا  و  دروآ ، تسد  هب 
دشاب یفوتسم  میسقت  میسقت ، هاگره  ( 3  ) و دوشیم . بوسحم  سنج  دراد ، رارق  لصف  تحت  رد  هچنآ  هب  تبـسن  اهنآ  عومجم  دـباییم و 

. درک ذخا  نآ  زا  ناوتیم  ار  دودحم  لوصف  مامت 
يروص سویروفرف  يهدوزفا  ّنف ، نیا  دناهدیمان . زین  « Isagoge یجوغاسیا  » ار نآ  هک  تسا ، قطنم  لخدم  لوا » ّنف   » زا روظنم  (- 664)

زین انیـس  نبا  تسا . وطـسرا  تالوقم »  » رب ياهمدقم  لخدـم ، ینعم  هب  یجوغاسیا ، تسا . وطـسرا  قطنم  رب  ( Porphyry (3/ 222- 304
. تسا هدرک  زاغآ  دنکیم - ثحب  سمخ  تاّیلک  يهرابرد  هک  ّنف - نیا  اب  ار  ءافش  قطنم 

ملعی نا  یلا  دّدحملا  مّسقملا و  هوجولا  نم  هجوب  ۀجاحلا  وعدت  سیل  و  : » دسیونیم وطـسرا  . 7 - 6 فلا :  97 رخاوالا ؛ اقیطولونا  (-- 665)
رد نخـس  نیا  دسانـشب .» ار  تادوجوم  مامت  هدننکدیدحت  هدننکمیـسقت و  هک  درادـن  ترورـض  هجو  چـیه  هب  : » ینعی تادوجوملا ،» عیمج 
مزال ءیـش ، نآ  یقیقح  لصف  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  ءیـش ، کی  دـیدحت  يارب  دـناهدرک  نامگ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  یناسک  هب  خـساپ 

. مینادب دودحم  اب  ار  اهنآ  قرف  و  هتخانش ، ار  تادوجوم  مامت  تسا 
«. دسانشب لعفلاب   » ینعی دنک » عضو  لعفلاب  (- » 666  ) 628 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

فشک رد  میسقت  زا  هدافتسا  تیفیک  لوصف و  يهرابرد  فیرعت و  دیدحت و  رد  میـسقت  يدنمدوس  يهرابرد  رگنـشور  یثحب  يارب  (- 667)
ياهلصف 6 و 7. مّود ، نف  مجنپ ، يهلاقم  سابتقالا ، ساسا  لوصف -
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.15 - 9 97 ب : رخاوالا ؛ اقیطولونا  (- 668)
.25 - 16 97 ب : رخاوالا ؛ اقیطولونا  لاثم - نیا  يارب  (- 669)

Alcibiades (- 670)
Achilles (- 671)

Ajax (- 672)
Lysander (- 673)

. تسا  Ajax سیآ روظنم  (- 674)
. تسا  Achilles سالیخآ روظنم  (- 675)

. تسا  Alcibiades سدایبقلا روظنم  (- 676)
. تسا ( Lysander ردنسل ای   ) سردنسول روظنم  (- 677)

. تسا  Sorcrates طارقس روظنم  (- 678)
، هسدـنه یقیـسوم و  ملع  ود  رد  دوریم ، راک  هب  هّداـح  هیواز  يهراـبرد  مه  تاوصا و  يهراـبرد  مه  هک  ّداـح ،»  » حالطـصا ینعی  (- 679)

. تسا یظفل  كرتشم 
اقیطولونا مّود  يهلاقم  و 16  ياهلصف 14 و 15 ، زا  تسا - مراهچ  يهلاقم  زا  متـشه  لصف  هک  ءافـش - ناهرب  زا  لـصف  نیا  ّداوم  (- 680)

: تسا ریز  حرش  هب  لصف  نیا  بلاطم  سوئر  تسا . هدش  ذخا  رخاوالا 
نآ ءازجا  هب  لک »  » میـسقت زا  دیاب  هکلب  مینک ، افتکا  نآ  تایئزج  هب  یّلک »  » میـسقت هب  دیابن  میـسقت ، قیرط  زا  دودح  ءازجا  باستکا  رد  - 1

لصف 14. مّود ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  میربب -. دوس  زین 
طـسوا ّدح  رد  كرتشم  لئاسم  یهاگ  و  دنیآیمرد ؛ دـحاو  ياهلاسم  تروص  هب  ناشدـحاو ، طسوا  ّدـح  رطاخ  هب  ریثک ، لئاسم  یهاگ  - 2

لـصف مّود ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  دنیآیمرد -. فلتخم  لئاسم  تروص  هب  دحاو ، طسوا  ّدح  هب  ناشتبـسن  فالتخا  رطاخ  هب  دحاو ،
.15

، ياهّدع نامگ  فالخرب  سایق ، دـشاب ، يواسم  ربکا  دـح  اب  دوشیم  عضو  ربکا  دـح  ّتلع  ناونع  هب  سایق  رد  هک  یطـسوا  ّدـح  هاگره  - 3
.24 - 1 98 ب : - 34 فلا :  98 لصف 16 ؛ مّود  يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  دوب -. دهاوخن  يرود  سایق 

مّود يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  درک -. هماقا  ناهرب  ناوتیم  فلتخم  ياهطـسوا  ّدـح  قیرط  زا  دـحاو ، يهجیتن  کی  ذـخا  يارب  یهاـگ  - 4
. تسا هدش  حرطم  رتشیب  لیصفت  اب  رضاح  لصف  زا  شخب  نیا  . 40 - 25 98 ب : لصف 16 ؛

يهرامش 1. لبق ، تشاددای  تسا -. وطسرا »  » روظنم (- 681)
زا ناویح  ندب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا » لاّیس  رهوج  کسمتسم و  رهوج  زا  بّکرم  ناویح   » هک یلع  وب  نخـس  نیا  نم  رظن  هب  (- 682)

. تسا هدش  لیکشت  لاّیس ) رهوج   ) عیام و  کسمتسم ) رهوج   ) دماج یساسا : شخب  ود 
نیا شخب  نیا  رد  انیـس  نبا  دوـشیم . ماـمت  اـجنیا  رد  لـصف  نیا  ثحب  لوا  شخب  (- 683  ) 629 ص : يرفـص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
دیابن نیاربانب  تسا ؛ دنمدوس  درف  نآ  عون  درف و  نآ  نتخانـش  رد  الثم ، درف ، کی  ندب  ءازجا  يهدهاشم  هک  داد  رارق  دیکأت  دروم  ار  بلطم 

رد تخانـش  نیا  زا  میـسانش و  زاب  ار  نآ  ءازجا  درف و  نینچمه  دـیاب  میهد ، ّتیمها  ار  تایئزج  هب  اـهنآ  تامیـسقت  و  یّلک ، میهاـفم  طـقف 
هدـش رازگرب  رـصتخم  روطهب  دـنچره  مراهچ ، يهلاـقم  متـشه  لـصف  زا  شخب  نیا  مییوج . دوس  درف  نآ  هب  طوبرم  عون  دـیدحت  فیرعت و 

، اهنآ يهدهاشم  نودب  اهزیچ ، زا  يرایسب  يهرابرد  ناوتیم  هنوگچ  الوصا  دراد . ناوارف  ّتیمها  یسانشتخانش  رظن  زا  لاحنیا  اب  تسا ،
كرد يزیچ  هچ  دـشاب - هتـشاد  ّدـح  دیفـس  الـصا  رگا  دیفـس - یقطنم  ّدـح  زا  انیبان  درف  الثم  درک ؟ لصاح  تفرعم  مسر  ّدـح و  قیرط  زا 
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حرطم ار  ریز  لیثمت  هعیبطلا » دعب  ام   » سرد سالک  رد  هرابنیارد  یبرثی  ییحی  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  نم  داتـسا  شیپ  لاس  دنچ  دنکیم ؟
: دندرک

هتسخ انیبان  دندرکیم . رفس  هدایپ  ياپ  اب  و  دنتشادن ، رفس  يهلیسو  چیه  درم  ود  نیا  دندش . رفـسمه  دوب ، انیبان  اهنآ  زا  یکی  هک  درم ، ود  »
«. مینکیم یگنشت  عفر  هدروخ و  غود  میسر  ياجنآ  هب  نوچ  تسا ، یهد  اجنیا  یکیدزن  رد  : » تفگ انیب  درم  تساوخ . بآ  دش . هنـشت  و 

: داد خساپ  انیب  درم  تسیچ .» دیفـس  : » دیـسرپ انیبان  تسا .» گنر  دیفـس  یعیام  غود  : » داد خساپ  انیب  درم  تسیچ »؟ غود  : » دیـسرپ انیبان  درم 
هب دروآرد و  وق  ندرگ  رس و  لکش  هب  ار  دوخ  تسد  راچان  انیب  درم  تسیچ ؟» وق  : » دیـسرپ هرابود  انیبان  تسا .» وق  رپ  گنر  نامه  دیفـس ، »

دیفس هک  مدیمهف  نآلا  : » تفگ شرفـسمه  تسد  ندرک  سمل  زا  سپ  انیبان  لکـش .» نیا  هب  تسا  یغرم  وق  : » تفگ داد و  انیبان  درم  تسد 
«. تسیچ

؟ میسانشیم اهنآ  ّدح  قیرط  زا  ار  ءایشا  ام  اعقاو  ایآ  تسا . نیمه  ّدح »  » ثحابم رد  یساسا  لکشم  لاؤس و 
ار اـهنآ  خـساپ  هک  لـیبق ، نیا  زا  شـسرپ  نارازه  و ...  تسیچ ؟ لـیبموتا  ّدـح  تسیچ ؟ زب  ّدـح  تسیچ ؟ پمـال  ّدـح  هک  دیـسرپ  ناوتیم 

. درک میهفت  یعازتنا  ریغ  یعازتنا و  میهافم  کمک  هب  تسا  هدرکن  هدهاشم  ار  اهنآ  هک  یسک  يارب  ناوتیمن 
رد ضرعلاب » ام  ياج  هب  تاّذلاب  ام  ذخا   » يهطلاغم زا  زیهرپ  لکشم  ءیش و  تایتاذ  مامت  نتخانش  لکشم  ءارقتسا و  لکـشم  اب  لکـشم  نیا 
زا ار  يزیچ  یسک  زگره  نم  يهدیقع  هب  تسا . هتخیمآ  نیا ) زا  شیپ  تشاددای 655  هبرجت -(  صقان و  ءارقتسا  زا  ینیقی  تفرعم  لیصحت 

. تسا هتخانشن  نآ  فیرعت  ّدح و  قیرط 
ءایـشا و ملاـع و  نیا  تقیقح  ناوـتیمن  میاهتخانـش ؟ اـهنآ  يروهـشم  یقطنم و  ّدـح  اـی  یقیقح و  ّدـح  قـیرط  زا  ار  ناگتـشیرف »  » اـم اـیآ 

نآ بیغ  يهقیقر  زین  تاسوسحم  ملاع  هکلب  تسا ، بیغ  ملاع  توکلم  ملاع  اـهنتهن  ینعم  کـی  هب  تخانـش ؛ ار  نآ  رد  دوجوم  تادوجوم 
. دوب دهاوخن  تسین و  هتخانش  سک  چیه  يارب  مسج  تقیقح  دناملاع .

؟ دنايوهام لّوا و  میهافم  همه  دوشیم ، هتخاس  اهنآ  زا  رشب  تفرعم  ملع و  هک  یمیهافم  رگم  نآ ، رب  هوالع 
ملع چـیه  ینعی  دوشیمن ، دـقعنم  ياهیـضق  چـیه  تسا ) یقطنم  یفـسلف و  يهیناـث  تـالوقعم  نم  روـظنم   ) يوهاـم ریغ  میهاـفم  باـیغ  رد 

الـصا دنتـسه . يوهام  ام  تارّوصت  زا  یکچوک - شخب  مه  نآ  یـشخب - طـقف  زین ، تارّوصت  يهزوح  رد  و  دوشیمن ؛ لـصاح  یقیدـصت 
تالوقعم وزج  ینعی  تسا ، یعازتنا  یتبـسن  ره  دوشیمن . لصاح  ملع  يوهاـم ، تارّوصت  اـب  هک  تسا  نیا  یناـسنا  تفرعم  یلـصا  لکـشم 

ّتیهام یفسلف ، يهیناث  تالوقعم  دوشیمن . لصاح  یقیدصت  ملع  تبسن ،»  » بایغ رد  و  تسا ، یفسلف  يهیناث 
630 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

رایسب یلکشم  مهنآ  تسا ؛ لکشم  دوخ  تسین ، اشگلکشم  رـشب ، تفرعم  هزوح  رد  ّدح »  » يهلاسم دنرادن . مسر  ّدح و  نیاربانب  دنرادن و 
شور ناونع  هب  ءارقتـسا - يهلاسم  هک  روطنامه  دوش ؛ هتـشاذگ  رانک  دـیاب  تسا و  بذاک  يهلاسم  کـی  هلاـسم ، نیا  اریز  ریگاـپوتسد .

دلوتم 1902)  ) Karl Raimund popper رپوپ  دـنومیر  لراک  طسوت  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  بذاک  يهلاـسم  کـی  یبرجت - مولع 
نارهت لّوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  یملع ، فاشتکا  قطنم  یلامک ، نیـسح  رپوپ ، لراک ر . الثم -  ) دـش هتـشاذگ  رانک 

- ءارقتسا لکشم  يهرابرد  رپوپ  لح  هار  زا  لصفم  یشرازگ  يارب  شخب 1 و 3 . لصف ، تمسق ، ، 1370
Induction ,pp .1 -13 .( chapter I :Conjextural knowledge :My Solution of the problem of Karl

 , /R .Popper ,objextive knowledge ,oxford at the clarendon press ,2791
يهرامش تشاددای  یتاذ -(  موهفم  يهعسوت  و  ( 648 يهرامش 647 ، تشاددای  ّدح -(  موهفم  يهعسوت  هب  دوخ  انیـس  نبا  رطاخ ، نیمه  هب 

. تسا هتخادرپ  ثحابم  نیا  يهزوح  رد  ییاوران  ياهفّلکت  و  ( 644
تالکشم نیاربانب  فوسک . دننام  درادن ، تاذ  ّتیهام و  الصا  هک  تسا  هتخادرپ  اهزیچ  زا  یـضعب  دیدحت  هب  باتک  نیا  رد  انیـس  نبا  دوخ 
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تالکـشم نیا  تسا  هدـشن  هتـشاذگ  رانک  بذاک  يهلاسم  نیا  هک  ینامز  ات  تسا و  ریذـپاننایاپ  ّدـح »  » بذاـک يهلاـسم  هب  لوق  زا  یـشان 
لخاد كدزد و  بآ  رد  بآ  ندـش  عـمج  ینعی  (- 684 . ) دنکیمن ّلح  ار  ام  یتفرعم  تالکـشم  زا  کی  چیه  ّدـح »  » يهلاسم دـناّلحنیال .

. تسا همجحم  گنرس و  كدزد و  بآ  رد  لصاح  الخ  زا  یشان  هس ، ره  همجحم ، رد  تسوپ  ندش  بذج  گنرس و  رد  بآ  ندش 
دح سنج  ندوب  یکی  دـحاو و  ای  تسا و  دـحاو  طسوا  ّدـح  ای  ریثک ، لـئاسم  ندـمآرد » دـحاو  يهلاـسم  تروص   » هب لـیلد  ینعی  (- 685)

. تسا اهطسوا 
.« هام رخآ  ماگنه  هب  هام  رگید  فرط  اب  دیشروخ  ندوب  وربور   » زا تسا  ترابع  اجنیا  رد  عامتجا »  » زا روظنم  (- 686)

(. افش ناهرب  يهحفص 320  رد  یفیفع  داتسا  يهرامش 3  تشاددای  )- 
. ددرگیم زاغآ  مّوس  شخب  (، 799 دعب -(  فارگاراپ  زا  و  دوشیم ؛ مامت  اجنیا  رد  لصف  نیا  ثحابم  مّود  شخب  (- 687)

دنب 3. يهرامش 680 ، تشاددای  (-- 688)
. ءافش ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  لیلد »  » و ّمل » ناهرب   » ياهلاثم هب  (-- 689)

. ددرگیم زاغآ  مراهچ  شخب  (، 802 دعب -(  فارگاراپ  زا  و  دوشیم ؛ مامت  لصف  نیا  ثحابم  مّوس  شخب  اجنیا  رد  (- 690)
ّتیورک رما ، نیا  تلع  امدق  يهدـیقع  هب  هک  تسا ؛ هام  ندـش  ردـب  و  صرق ، فصن  لاله ، رون ،» ندرک  لوبق  نینچنیا   » زا روظنم  (- 691)

. تسا هام 
.34 - 33 98 ب : رخاوالا ؛ اقیطولونا  (- 692)

لولعم رب  دناوتیم  تسا  يواسم  دوخ  لولعم  اب  هک  ینامز  طقف  ّتلع  هک  دنکیم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  انیـس  نبا  فارگاراپ  نیا  رد  (- 693)
و دشاب ، يدحاو  تعیبط  لولعم  لولعم ، هاگره  رگید ، ترابع  هب  دشاب . سکعنم  دوخ 

631 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
یهاگ اّما  تسا . سکعنم  نآ  رب  تسا و  يواسم  لولعم  اب  ّتلع  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش ، هداد  رارق  طـسوا  ّدـح  دـحاو ، تعیبط  نآ 

«، ربا رد  شتآ  ندـش  شوماخ   » ای و  ربا » رد  داب  ندوب  : » لثم فلتخم ، ياـهّتلع  زا  هک  دـعر »  » دـننام تسین ، دـحاو  تعیبط  لولعم  لولعم ،
هک تراـبع  نیا  رد  هجیتـن ،»  » زا روظنم  (- 694 . ) دـشاب يواسم  دوخ  لولعم  اب  دـناوتیمن  تلع  تروص  نیا  رد  دوش ؛ رداـص  دراد  تیلباـق 

«. ربکا دوخ   » ّتلع هن  دشاب » رغصا  ّدح  يارب  ربکا  ّدح  توبث   » ّتلع دیاب  طسوا  ّدح  هک  تسا  نیا  دناهجیتن » ّتلع  اتاذ  بابسا ، »
. ءافش ناهرب  لوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  (-- 695)

نآ عومجم  اّما  دوب ؛ دنهاوخ  ّصخا  لولعم ، نآ  زا  اهّتلع  نآ  زا  کیره  دـشاب ، هتـشاد  تلع  دـنچ  لولعم ، هک  یتروص  رد  ینعی  (- 696)
سکعنم مهرب  هدوب و  لولعم  نآ  يواـسم  ّتلع  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دـحاو  تلع  لولعم ، کـی  رگا  یلو  دوب . دـهاوخ  لوـلعم  يواـسم  لـلع 

. دوب دنهاوخ 
. تسا يواسم  اهّتلع  عومجم  اب  اّما  تسا ، ّمعا  اهتلع ، کتکت  زا  هک  تسا  لولعم  ماع » رما   » زا روظنم  اجنیا  رد  (- 697)

ذخا لولعم  ّدـح  رد  ّصاـخ ، ّتلع  هک  مینادیم  و  دوشیم ؛ ذـخا  لوـلعم  ّدـح  رد  هک  تسا  سکعنم  لوـلعم  اـب  یتـّلع  طـقف  ینعی  (- 698)
. نیا زا  شیپ  يهرامش 696  تشاددای  زین - دوشیم . ذخا  لولعم  ّدح  رد  تسا - يواسم  لولعم  اب  هک  للع - عومجم  هکلب  دوشیمن ؛

: تسا هتفرگ  رارب  ثحب  دروم  بلطم  هس  تسا ، ءافش  ناهرب  مراهچ  يهلاقم  زا  مهن  لصف  هک  لصف ، نیا  رد  (- 699)
. تسا ءافش  ناهرب  مراهچ  يهلاقم  زا  متشه  لصف  ثحب  يهلابند  لّوا ، بلطم  - 1

لصف 17. مّود ، يهلاقم  رخاوالا ؛ اقیطولونا  دشاب -؟ هتشادن  دحاو  ّتلع  دحاو  زیچ  هک ، دراد  ناکما  ایآ  هکنیا  مّود ، بلطم  - 2
لصف 18. مّود ، يهلاقم  رخاوالا ، اقیطولونا  تسا -. بیرق  ّتلع  نامه  یقیقح  ّتلع  هکنیا ، يهرابرد  مّوس ، بلطم  - 3

.40 - 35 98 ب : رخاوالا ؛ اقیطولونا  تسا -. وطسرا  نخس  روظنم  (- 700)
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نامه د »  » نداد رارق  طسوا  ّدح  اب  رگید  راب  و  مینک ، تباث  رغـصا  ّدح  رب  ار  ربکا  ّدح  ب »  » نداد رارق  طسوا  ّدـح  اب  راب  کی  ینعی  (- 701)
. مینک تباث  رگید  رغصا  ّدح  رب  ار  ربکا  ّدح 

لولعم هک  ربکا  دح  نیاربانب  تسا ، هدش  ضرف  ّتلع ) ینعی :  ) طسوا ّدـح  کی  زا  شیب  دـحاو ، ربکا  ّدـح  کی  يارب  لاثم ، نیا  رد  (- 702)
«. ّمعا لولعم  : » تشون انیس  نبا  رطاخ  نیمه  هب  نیا ؛) زا  شیپ  يهرامش 696  تشاددای  تسا -(  ّمعا  دوخ ، ياهّتلع  کتکت  زا  تسا ،

نتم يهرامـش 695 و  تشاددای  تسا -(  رغـصا  ّدـح  رب  ربکا  ّدـح  توبث  ّتلع  طـسوا ، ّدـح  اریز  ار . اهطـسوا  ّدـح  زا  یکی  ینعی  (- 703)
(. نآ هب  طوبرم 

کتکت زا  هک  ار - لولعم  نآ  یتقو  میناوتیمن  دشاب ؛ هتـشاد  ّتلع  دـنچ  نّیعم  لولعم  کی  هاگره  هک  تسا  نیا  انیـس  نبا  روظنم  (- 704)
دیاب هکلب  مینادـب ؛ لولعم  نآ  ّتلع  یباختنا ، تروص  هب  ار  ّصخا  ياهّتلع  نآ  زا  یکی  مینک ، ضرف  دوجوم  تسا - ّمعا  دوخ ، ياـهّتلع 

. مینک ادیپ  ار  ّصاخ  ّتلع  صخا ، ياهّتلع  نآ  نایم  زا 
ندوب نهپ   » تلع تاّذـلاب  الوا و  تبوطر » ندـش  کشخ  ، » الثم هک  تسا  نیا  روظنم  (- 705  ) 632 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افـش ناهرب 
لولعم يهطـساو  هب  هکلب  تسین ، تبوطر » ندـش  کشخ   » لولعم اـتاذ  گرب » نتخیر   » نیارباـنب گرب .» نتخیر   » تلع اـیناث  تسا و  گرب »

. تسا تبوطر » ندش  کشخ   » لولعم گرب ،» ندوب  نهپ  : » ینعی یلصا ،
نیا لولعم  اـب  ّتلع  يواـست  طرـش  دراوم  هنوگنیا  رد  سپ  تسا . رغـصا » ّدـح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث   » اـجنیا رد  مکح  زا  روظنم  (- 706)
دوخ لّوا »  » لولعم زا  یتّلع  نینچ  دنراد . رارق  یّلک  لولعم  نآ  تحت  هک  يدراوم  ّتلع  ایناث  دشاب و  یّلک  لولعم  ّتلع  الوا ، ّتلع  هک : تسا 

. تسا سکعنم  نآ  رب  يواسم و  نآ  اب  نیاربانب  هدوبن و  صخا 
ّصخا رما  ّتیلع  ّتیفیک  لصف  نآ  لّوا  رد  انیس  نبا  تسا . ءافـش  ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  مهد  لصف  هب  اجنیا ، رد  انیـس ، نبا  عاجرا  (- 707)

هرابنیارد هک  یلاثم  تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  دوب ، هداد  هدـعو  ءافـش  ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  متفه  لصف  رد  هک  ار ، معا  رما  جاـتنا  يارب 
، الثم اّما ، تسا ؛ ّتیمـسج  زا  ّصخا  ّتیناویح  اریز  دشاب  ّتیمـسج »  » ّتلع دناوتیمن  ّتیناویح »  » هک تسا  نیا  دنکیم  حرطم  لصف  نآ  رد 

: ریز تروص  هب  دشاب ، ناسنا  ّتیناویح  ّتلع  دناوتیم 
. تسا مسج  ناسنا  نیاربانب ، تسا - مسج  ناویح  ره  و  تسا / ناویح  ناسنا 

عوضوم کـی  رد  ّمعا  رما  ندوب  تلع  ّصخا ، ّتلع  هک  دراد  ناـکما  اـّما  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  زا  ّمعا  یلوـلعم  دـناوتیمن  ّصخا ، ّتلع  سپ 
قلطم روطهب  لولعم  ربکا و  ّدـح  تعیبط  ّتلع  دـناوتیمن  تسا  لولعم  زا  ّصخا  هچنآ  : » تشون اجنیا  رد  انیـس  نبا  رطاـخ  نیمه  هب  دـشاب .

.« میاهداد حیضوت  البق  هک  روطنامه  دشاب ، تاعوضوم  کت  کت  رد  ربکا  دوجو  ّتلع  دناوتیم  هکلب  دشاب ،
زا تسا  ترابع  عنام  نآ  و  تسا ، گرب  نداتفا  عنام  هک  تسا  یعنام  نتفر  نیب  زا  تلع  لـصا  رد  تبوطر » ندـش  کـشخ  : » ینعی (- 708)

. دنکیم لصو  تخرد  هب  ار  گرب  هک  یتّلع  ینعی : هلصاو ، تلع 
. دوشیم زاغآ  اجنیا  زا  لصف ، نیا  رد  مّود  بلطم  دنب 2 . يهرامش 699 ، تشاددای  تسا -. وطسرا  روظنم  (- 709)

دحاو ءیـشل  نوکت  نا  نکمی  دـق  يرعـش : تیلف  : » دـسیونیم تسا . انیـس  نبا  ریرقت  زا  رتنشور  لاؤس  نیا  زا  وطـسرا  دوخ  ریرقت  (- 710)
ّتلع ّلک  نایم  زا  يدـحاو  ءیـش  هک : متـسنادیم  شاک  : » ینعی نکمی ؟» ما ال  ۀـفلتخم ، للع  نکل  اـهنیعب ، ةدـحاو  ۀـلع  ـال  ّلـکل  یف  هنیعب 

(. 2 - 1 فلا :  99 رخاوالا ؛ اقیطولونا  تسین -( »؟ نکمم  ای  دشاب ، هتشاد  فلتخم  للع  هکلب  دشاب ، هتشادن  يدحاو 
نآ رب  يواـسم و  نآ  اـب  هک  دراد  یقیقح  ّتلع  کـی  طـقف  عماـج  رما  دـش  هـتفگ  فارگاراـپ 807  لاـثم  رد  هک  روطناـمه  ینعی  (- 711)
نیا لاؤس  لاح  دنتـسین . سکعنم  تلع  نآ  رب  يواسم و  تلع  نآ  اب  عماج  رما  نآ  تحت  رد  عقاو  فلتخم  تاـعوضوم  اـّما  تسا ؛ سکعنم 

؟» دنشاب سکعنم  نآ  رب  يواسم و  دحاو  رما  نآ  اب  للع  نآ  زا  مادکره  هک  دشاب  هتشاد  یفلتخم  للع  دحاو ، رما  دراد  ناکما  ایآ  : » تسا
قیبطت ریز  حرـش  هب  فارگاراپ  نیا  شـسرپ  رب  ار  فارگاراپ 807  لاثم  دـنام - سانـشان  نم  يارب  هنافـسأتم  هک  رخاوالا - اقیطولونا  حراش 
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(: دلج 2 وطسرا ، قطنم  يهحفص 478 ، يهرامش 1 ، تشاددای  تسا -(  هدرک 
، هک دراد  ناکما  ایآ  هک  تسا  نیا  وطسرا  شسرپ  تسا . تبوطر  ندش  کشخ  لولعم  تخرد  گرب  نتخیر  »

633 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
ریغ یفلتخم  ياهّتلع  و  تلع ، نیا  ریغ  درادن  ناکما  ای  دشاب ؟ هتشاد  يرگید  تلع  دشابن و  تلع  نیا  زا  یشان  طقف  تخرد  گرب  نتخیر 

هب اهنآ  رب  مسا  نیا  و  دنراد ؛ كرتشم  مسا  هک  دنتسه  يایناعم  روظنم  (- 712 ( ؟» دشاب گرب » نتخیر   » تلع تبوطر ،» ندش  کشخ   » زا
. دنکیم تلالد  یظفل  كرتشم  تروص 

. تسا رظنّدم  هسدنه  باسح و  ملع  ود  دعب ، فارگاراپ  رد  یلع  وب  حیرصت  و  ترابع ، قایس  رب  انب  (- 713)
يهرامش تشاددای  ود  رد  ار  شسرپ  ام  تسا . نآ  اب  بسانم  خساپ  يهیهت  شسرپ و  کی  حرط  ینالوط ، فارگاراپ  نیا  زا  روظنم  (- 714)

کی زا  شیب  ینعی : فلتخم ، ياهّتلع  دـناوتیم  دـحاو  رما  کی  يرآ  انیـس : نبا  خـساپ  ریرقت  کـنیا  میدرک ؛ ریرقت  حرط و  و 711   710
نیا مامت  رد  ام  بولطم  یلو  دنشاب ، هتشاد  صاصتخا  فلتخم  تاعوضوم  هب  هک  میشاب  هتشاد  یلئاسم  هاگره  هنوگچ ؟ دشاب . هتـشاد  ّتلع ،

لئاسم اب  عقاو  رد  ام  تروص  نیا  رد  دشاب ، لماش  ار  لئاسم  نیا  مامت  هک  دشاب  یّماع  ینعم  دـحاو  رما  نآ  و  دـشاب ، دـحاو  رما  کی  لئاسم 
، میریگب رظن  رد  اهّتلع ) ینعی :  ) یطسو دودح  لئاسم  نآ  يارب  هاگره  و  میاهجاوم . دحاو  يهلاسم  اب  هکلب  میتسین ، هجاوم  فلتخم  ریثک و 
، باسح ملع  رد  مه  لاثم : دنادحاو . عقاو  رد  اّما  دناریثک ، دنچره  زین ، یطـسو  دودح  نیا  تسا ، دحاو  رما  اهنآ  مامت  رد  ام  بولطم  نوچ 
الوا و ملع ، ود  ره  رد  یطـسو  دودـح  اّما  دـنوشیم ؛ ظاحل  ّتلع ) ینعی :  ) طسوا ّدـح  ناونع  هب  هک  دنتـسه  يروما  هسدـنه ، ملع  رد  مه  و 

ّدح ود  هک  تسا  يرما  طسوا  ّدح  نیا  تسا . رادقم  ّمک و  هک  تهج  نآ  زا  ّمک ، طسوا  ّدح  ینعی : دنادحاو ، يرما  ياطسو  دودح  تاّذلاب 
ّدح دنچ  نیب  دناوتیم  تلع ) کی  ینعی :  ) طسوا ّدح  کی  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  دـناكرتشم . نآ  رد  هسدـنه  ملع  باسح و  ملع  طسوا 

. دشاب هتشاد  فلتخم ، ياهّتلع  و  ّتلع ، کی  زا  شیب  دحاو  رما  نیاربانب  و  دشاب ، كرتشم  تلع ) دنچ  ینعی :  ) طسوا
. دشاب دحاو  دناوتیم  ینعی  (- 715)

دناسکعنم و مهرب  ینامز  طقف  ود  نیا  تسا . هدش  حرطم  ّتلع ) ینعی :  ) طسوا ّدح  رغـصا و  ّدـح  نیب  يهطبار  فارگاراپ  نیا  رد  (- 716)
ضرعلاب ایناث و  رغـصا  ّدح  رب  طسوا  ّدح  رگا  اّما  تسا ؛ تباث  رغـصا  ّدح  رب  تاّذلاب  الوا و  هک  دشاب  يزیچ  طسوا  ّدح  هک  دـنايواسم  مهاب 
يواـسم مهاـب  سکعنم و  مهرب  ود  نیا  تروص  نیا  رد  تسا ، عقاو  لّوا  رغـصا  ّدـح  تحت  هک  دـشاب  يزیچ  زین  رغـصا  ّدـح  دـشاب و  تباـث 

هک تسا ، طسوا  ّدح  گرب ،» ندوب  نهپ   » رغصا و ّدح  تخرد ،»  » اجنیا رد  تسا .» نهپ  شیاهگرب  تخرد  ره  : » لوا دروم  لاثم  دنتـسین .
تخرد  » اـجنیا رد  تسا ». نهپ  شیاـهگرب  روـگنا ) تخرد  اـی   ) نوـتیز تخرد  : » مّود دروـم  لاـثم  دـناسکعنم . مهرب  يواـسم و  مهاـب 

« نوتیز تخرد  رب  ای  روگنا » تخرد   » رب طسوا  ّدح  نیا  اّما  تسا ؛ طسوا  ّدح  گرب ،» ندوب  نهپ   » رغـصا و ّدح  روگنا ،» تخرد   » ای نوتیز »
. دنتسین يواسم  مهاب  سکعنم و  مهرب  سپ  تسا ، تباث  تخرد » قلطم   » رب الوا  اریز  تسا ، تباث  ایناث  هکلب  الوا ، هن 

نهپ دـننام  دـسیونیم -« : تسا ؛ هداد  خر  یهابتـشا  یلع  وب  يوس  زا  باتک  نتم  رد  ایوگ  نم  رظن  هب  هک  دوش  تقد  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
نهپ  » هن تسا  رغصا  دح  تخرد » ، » هیضق نیا  رد  تسا ». نهپ  یتخرد  ره  دوشیم : هتفگ  دوشیم و  هداد  رارق  رغـصا  دح  هک  گرب - ندوب 

«. گرب ندوب 
نینچ تسین  نکمم  رما  کـی  یتاذ  یقیقح و  ّتلع  : » تشوـن يهرامـش 711 . تشاددای  هب  طوبرم  نتم  زا  دعب  هلـصافالب  نتم  هب  (-- 717)

«. تسا ناهرب  أدبم  ّدح و  یقیقح ، ّتلع  میاهداد ، حیضوت  هک  روطنامه  اریز  دشاب ،
. تسا طسوا  ّدح  لومحم » ّتلع   » زا روظنم  (- 718  ) 634 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

دنب 3. يهرامش 699 ، تشاددای  ثحب -. نیا  مّوس  بلطم  رد  ثحب  عورش  (- 719)
ناهرب لّوا  يهلاقم  زا  متفه  لـصف  ربکا - ّدـح  تلع  و  رغـصا ) ّدـح  يارب  ربکا  ّدـح  توبث  تلع  ینعی :  ) هجیتن تلع  نیب  قرف  يارب  (- 720)
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. ءافش
دروم ناهرب  يدابم  كاردا  ّتیفیک  لصف  نیا  رد  تسا . ءافـش  ناهرب  لصف  نیرخآ  و  مراهچ ، يهلاـقم  زا  مهد  لـصف  لـصف ، نیا  (- 721)
يدابم ام  هک  دوشیم  حیرـصت  هتکن  نیا  رب  دوشیم و  راـکنا  یفـسلف  تیرطف  هب  لوق  هنوگره  هک  تسا  لـصف  نیا  رد  دوشیم . عقاو  ثحب 
هدیدن دوخ  هب  دشاب  ّتیرطف  هب  لئاق  هک  یفوسلیف  زگره  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  مالسا  ملاع  رد  هفسلف  خیرات  مینکیم .» لیـصحت   » ار ناهرب 

دیس داتسا  رهم 1346  يهخروم 24  يهمان  هب  خـساپ  رد  هامنابآ 1346 ، خـیرات 30  هب  ياهمان  رد  یئابطابط  يهمالع  داتـسا  موحرم  تسا .
: دناهتشون نینچ  يرطف  تامولعم  صوصخ  رد  یبرثی ، ییحی 

: دراد دوجو  حالطصا  هس  يرطف  تامولعم  رد  هک  تسناد  دیاب  ۀمّدقم  »
. دوش ادیپ  يو  هارمه  هب  ناسنا  دوجو  شیادیپ  يهبترم  نیلوا  رد  هک  یتامولعم  - 1

، جوز ۀعبرالا  دننام : دوشیم ؛ هدیمان  اهعم  اهتاسایق  ایاضق  هک  دـناهدش  یفّرعم  مسق  شـش  قطنم  رد  هک  یهیدـب ، تامولعم  زا  مّود  مسق  - 2
. جوز نییواستمب  مسقنم  لک  و  نییواستمب ، ۀمسقنم  ۀعبرالا  دننام : دشابیم ، اهنآ  هارمه  یسایق  نطاب  رد  هک 

نیرتمک ناـسنا  رگا  هکنیا : دـننام  درک . دـهاوخ  تیادـه  اـهنآ  يوـس  هب  ار  وا  ناـسنا ، يهژیو  شنیرفآ  ینعی : ترطف ، هک  یتاـمولعم  - 3
دنادنمزاین يو  دننام  زین  ناهج  ءازجا  ریاس  و  تسا ، دنمزاین  جاتحم و  دوخ  زا  نوریب  هب  تهج  ره  زا  هک  دیمهف  دـهاوخ  دـنک  ادـیپ  یهّجوت 

و دنکیم ، عفر  هطساو  اب  ای  هطساویب  ار  اهزاین  يهمه  و  دشابیم ، زاینیب  تهج  ره  زا  دوخ  هک  تسا  یماقم  راچان  سپ  دوخ ؛ زا  نوریب  هب 
. تسادخ نآ 

نیناوق اب  ّبترم ، مّظنم و  یّلک  ماظن  کی  تحت  نآ  ءازجا  يهمه  هک  یتسه  رواـنهپ  ناـهج  ءازجا  زا  تسا  يزیچاـن  ءزج  ناـسنا  نینچمه  و 
تـسا یماظن  ماظن ، نوچ  و  تسا . يراگدیرفآ  ریزگان  و  دوب ، دـهاوخن  یقاّفتا  اهنآ  شیادـیپ  سپ  دوشیم ؛ هرادا  ریذـپان  ءانثتـسا  یّلک و 

. دوب دهاوخ  دحاو  زین  راگدیرفآ  ءازجالا ، طبترم  دحاو و 
. دوشیم هدیمان  يرطف  تامولعم  راکفا ، هنوگنیا  عرش  ناسل  هب 

: اهلاؤس خساپ  اّما  و 
. تسا هدرکن  یئاعدا  نینچ  یسک  زین  ام  يهفسالف  امکح و  زا  و  درادن ، لّوا  حالطصا  هب  يرطف  تامولعم  ناسنا  ج 1 -

. ریغ ال  دشابیم ، مّوس  حالطصا  هب  يرطف  تامولعم  ءزج  یسانشادخ  نید و  ج 2 -
. درادن تاسوسحم  هب  یلخد  مّوس  مّود و  حالطصا  هب  يرطف  تامولعم  ج 3 -

هیناسفن تایفیک  هکنیا  تیاـهن  تاـمولعم ؛ هن  دنتـسه  یناـسفن  ياـهتیفیک  اـهنآ  ریغ  و  یـسنج ، لـیم  و  تاذ ، ّبح  دـننام : زیارغ  ج 4 -
« یئابطابط نیسح  دّمحم  .« » دنشابیم كاردا  عون  زا  يرطف  تامولعم  یلو  كاردا ، دوخ  هن  دنک  راداو  ملع  هب  هتخیمآ 

ییحی دیس  رتکد  داتسا  زا  تسا - نم  زا  همان  نتم  رد  طخلا  مسر  رییغت  تارابع و  زا  یخرب  رب  دیکأت  )
635 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

(. دنداد رارق  نم  رایتخا  رد  ار  همان  نیا  نتم  هک  منکیم  رکشت  یبرثی 
: تسا نیا  لاؤس  (- 722 . ) دـهد حیـضوت  ار  تاّیلّوا  نیهارب و  يدابم  باستکا  يهوحن  دـشوکیم  انیـس  نبا  لصف ، نیا  رد  رطاخ ، نیمه  هب 

يدابم لیـصحت  يهوحن  هک  دیـسرپ  ناوتیم  مینکیم ، لیـصحت  اهدـعب  ار  اهنآ  و  میراد ، تلفغ  ناهرب  يدابم  هب  تبـسن  ادـتبا  ام  هک  لاح 
. تسا یکتم  يدابم  نیا  رب  یناهرب  ره  اریز  درک ، بسک  ناهرب  قیرط  زا  ناوتیمن  ار  ناهرب  يداـبم  هک  تسا  نشور  تسا . هنوگچ  ناـهرب 

؟ تسا هنوگچ  ناهرب  يدابم  لیصحت  يهوحن  سپ 
. دوشیم عورش  اجنیا  زا  نآ  هب  طوبرم  نتم  لبق و  تشاددای  رد  هدش  حرط  شسرپ  هب  انیس  نبا  خساپ  (- 723)

. ءافش ناهرب  لّوا  يهلاقم  زا  مهن  لصف  (-- 724)
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يهرامش 405. تشاددای  تالوقعم - كاردا  ماگنه  هب  نآ ، هب  ناسنا  لقع  لاّصتا  یهلا و  ضیف  يارب  (- 725)
. ناهرب قیرط  زا  ینعی  طسوا » ّدح  قیرط  زا  (- » 726)

. تسا يرظن  لقع  يهّوق  نامه  هوق ، نیا  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  سپ  (- 727)
637 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

[ تسرهف ]

يرازگساپس 7
مجرتم 9 يهچابید 

15 الصف 125 - رشع  انثا  یلوالا  ۀلاقملا 
نفلا 15 اذه  یف  ضرغلا  یلع  ۀلالدلا  یف  لوالا / لصفلا 

( نف نیا  زا  فده  رب  تلالد  رد  )
ناهربلا 20 باتک  ۀبترم  یف  یناثلا / لصفلا 

( ناهرب باتک  يهبترم  رد  )
قبس 25 دق  معلبف  ینهذ  ملعت  میلعت و  لک  نأ  یف  ثلاثلا / لصفلا 

( تسا ملع  کی  هب  قوبسم  ینهذ  ملعت  میلعت و  ره  هکنیا  رد  )
ماع 35 لوقب  تاسایقلا  يدابم  دیدعت  یف  عبارلا / لصفلا 

( ماع وحن  هب  اهسایق  يدابم  شرامش  رد  )
نایب 45 کلذ  یف  اهب و  لصتی  ام  بلاطملا و  یف  سماخلا / لصفلا 

یطسو دودحلا  فانصأ  مولعلا و  ءيدابم  فانصأ 
( دوشیم رکذ  طسو  دودح  فانصا  مولع و  يدابم  فانصا  لصف  نیا  رد  اهنآ و  هب  طوبرم  روما  بلاطم و  رد  )

تامولعملا 52 نم  تالوهجملا  ۀباصا  ۀیفیک  یف  سداسلا / لصفلا 
( تامولعم زا  تالوهجم  بسک  یگنوگچ  رد  )

الیلد 60 یمسی  و  نا »  » ناهرب رخالا  و  مل »  » ناهرب امهدحأ  نیذلا  هیمسق  یف  قلطملا و  ناهربلا  یف  عباسلا / لصفلا 
.( دوشیم هدیمان  لیلد  هک  نا  ناهرب  مل و  ناهرب  نآ : مسق  ود  رد  ناهرب و  قلطم  رد  )

کلاذ 72 نم  ناهربلا  دودح  بسن  ةاعارم  هببس و  ۀهج  نم  ببس  هلام  لکب  ینیقیلا  ملعلا  نأ  یف  نماثلا / لصفلا 
نیا زا  ناهرب  دودح  ياهتبسن  تاعارم  و  دوشیم ، لصاح  نآ  ببـس  قیرط  زا  تسا  ببـس  ياراد  هچنآ  هب  تبـسن  ینیقی  ملع  هکنیا  رد  )

( رما
ءارقتسالا 84 یف  و  هعوضوم ، یف  ببس  هلومحمل  سیل  ام  فرعت  ۀیفیک  یف  عساتلا / لصفلا 

اهبجوم هبرجتلا و  و  ۀبجوم ، و 
هچنآ هبرجت و  رد  و  دنکیم ، باجیا  هچنآ  ءارقتسا و  رد  و  درادن ، تلع  نآ  عوضوم  هب  تبسن  نآ  لومحم  هک  هچنآ  ییاسانش  تیفیک  رد  )

( دنکیم باجیا 
روصلا نیب  داوملا و  سانجألا و  نیب  قرفلا  ۀنابإ  صخألا و 94  نودام  یلع  معألا  جاتنالا  ۀلع  صخألا  نوک  ۀیفیک  نایب  یف  رشاعلا / لصفلا 

لوصفلا و 
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نیب قوف  و  داوم ، سانجا و  نیب  قرف  نییبت  و  صخا ، موهفم  رب  ماع  موهفم  لمح  جاـتنا  رد  صاـخ  موهفم  کـی  تیلع  یگنوگچ  ناـیب  رد  )
( لوصف روص و 

638 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 
اهطئارش 106 رئاس  اهتیلع و  اهمدقت و  ۀهج  نم  ناهربلا  تامدقم  رابتعا  یف  رشع / يداحلا  لصفلا 

( نآ طیارش  ریاس  تیلع و  مدقت و  تهج  زا  ناهرب  تامدقم  رابتعا  رد  )
ناهربلا 113 أدبم  یف  رشع / یناثلا  لصفلا 

ناهرب أدبم  رد 
127 ۀیناثلا 256 - ۀلاقملا 

اهتیرورض 127 اهتیلک و  ناهربلا و  يدابم  ۀفرعم  یف  لوالا / لصفلا 
( نآ ترورض  تیلک و  ناهرب و  يدابم  تخانش  رد  )

ناهربلا 141 یف  طرتشت  یتلا  ۀیتاذلا  تالومحملا  یف  یناثلا / لصفلا 
( دنوشیم طرش  ناهرب  رد  هک  یتاذ  ياهلومحم  رد  )

160 یتاذلا »  » یف لوقلا  میمتت  و  یلوألا »  » ینعم یف  ۀیلک و  ۀیناهربلا  تامدقملا  نوک  یف  ثلاثلا / لصفلا 
( یتاذ يهرابرد  نخس  ماقرا  و  یلوا »  » ینعم ناهرب و  تامدقم  ندوب  یلک  رد  )

عبارلا 175 لصفلا 
( دوشیم عقاو  هابتشا  دروم  ناهرب  يهمدقم  ندوب  یلک  یهاگ  هنوگچ  هکنیا  رد  )

اهتابسانم 185 نیهاربلا و  تامدقم  ۀیرورض  قیقحت  یف  سماخلا / لصفلا 
اهنآ تبسانم  ناهرب و  تامدقم  ندوب  يرورض  قیقحت  رد  )

ۀلومحملا دودح  یف  اهلئاسم  اهئدابم و 194  نارتقا  اهلئاسم و  اهئدابم و  مولعلا و  تاعوضوم  یف  سداسلا / لصفلا 
( فیراعت رد  لیاسم  يدابم و  نیا  نارتقا  مولع و  لئاسم  يدابم و  تاعوضوم و  رد  )

لصفم 206 لوقب  اهکارتشا  مولعلا و  فالتخا  یف  عباسلا / لصفلا 
( لصفم روطهب  اهنآ  كارتشا  مولع و  فالتخا  رد  )

دحلا لوانت  کلذک  تایلکلا 219 و  تحت  تایئزجلل  هلوانت  ملع و  یلا  ملع  نم  ناهربلا  لقن  یف  نماثلا / لصفلا 
( دح دروم  رد  نینچمه  تایلک و  تحت  رد  دوجوم  تایئزج  دروم  رد  نآ  لومش  یملع و  هب  یملع  زا  ناهرب  لاقتنا  رد  )

نالا مللا و  ءاطعا  یف  نیملعلا  فالتخا  نوکی  فیک  229 و  اهبلاطمل ، ۀیلدجلا  ۀیناهربلا و  تامدقملا  ۀبسانم  قیقحت  یف  عساتلا / لصفلا 
( دننکیم ادیپ  فالتخا  نا  مل و  ياطعا  رد  ملع  ود  هنوگچ  هکنیا  رد  و  اهنآ ، بلاطم  اب  یلدج  یناهرب و  تامدقم  تبسانم  قیقحت  رد  )

رشاعلا 246 لصفلا 
( نآ عاونا  يدابم و  يهرابرد  )

257 ۀثلاثلا 382 - ۀلاقملا 
639 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

مولعلا 257 یف  عقت  فیک  ۀبسانملا و  ریغ  ۀبسانملا و  لیاسملا  يدابملا و  یف  لوالا / لصفلا 
( مولع رد  اهنآ  عوقو  تیفیک  بسانم و  ریغ  بسانم و  لیاسم  يدابم و  رد  )

و هنم ، ةدیعب  ریغ  اهریغ  طلغلا و  نع  ةدیعب 268  ۀیضایرلا  نأ  یف  و  لدجلا ، عم  ۀیضایرلا  ریغ  ۀیـضایرلا و  مولع  فالتخا  یف  یناثلا / لصفلا 
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بیکرتلا لیلحتلا و  یف  رکذ  ام  نایب 
نوصم اطخ  زا  یـضایر  ریغ  تسا و  نوصم  اطخ  زا  تایـضایر  هکنیا  نایب  رد  و  لدـج ، اب  یـضایر  ریغ  یـضایر و  مولع  فالتخا  نایب  رد  )

( تسا هدش  هتفگ  بیکرت  لیلحت و  هرابرد  هک  هچنآ  نایب  رد  تسین و 
نیملع یف  مدع و  یف  امهفالتخا  دودحلا 278 و  یف  امهتنیابم  امهتکراشم و  نا و  مل و  ناهرب  یلع  لوقلا  فانئتسا  یف  ثلاثلا / لصفلا 
( ملع ود  رد  ای  ملع  کی  رد  اهنآ  فالتخا  يهرابرد  دودح و  رد  اهنآ  تینابم  تکراشم و  نا و  ناهرب  مل و  ناهرب  يهرابرد  )

لاکشألا 292 یف  عقی  فیک  طلغلا  سایق  نأ  یف  ضعب و  یلع  لاکشالا  ضعب  ۀلیضف  یف  عبارلا / لصفلا 
( دیآیم دوجو  هب  لاکشا  رد  طلغ  سایق  هنوگچ  هکنیا  رد  و  رگید ، یضعب  رب  لاکشا  یضعب  تلیضف  رد  )

یف بـستکت و  فـیک  یناـعملا و  نـم 311  تادرفملا  رکذ  تـالوقعملا و  یف  سحلاـب  سفنلا  عاـفتنا  ۀــیفیک  رکذ  یف  سماـخلا / لـصفلا 
تاسایقلا لیلحت  هیلا  یهتنی  فیک  اهنم و  لوالا  بیکرتلا 

اهنآ و لوا  بیکرت  رد  و  اهنآ ؛ باستکا  تیفیک  طیـسب و  تاروصت  رکذ  و  تالوقعم ، رد  سح  قیرط  زا  سفن و  عاـفتنا  تیفیک  رکذ  رد  )
( دوشیم یهتنم  اهنآ  هب  تاسایق  لیلحت  هنوگچ  هکنیا 

بلاسلا بجوملا و  طاسوأ  تاسایقلا و 325  ءازجأ  یهانت  نم  لوألا  میلعتلا  یف  لیق  ام  ۀیاکح  یف  سداسلا / لصفلا 
( تسا هدش  هتفگ  هبلاس  هبجوم و  طاسوا  دودح  تاسایق و  ءازجا  یهانت  يهرابرد  لوا  میلعت  رد  هچنآ  تیاکح  رد  )

هلباقم 343 نم  لضفأ  لک  میقتسملا  بجوملا و  یلکلا و  ناهربلا  نأ  یف  عباسلا / لصفلا 
.( دنالضفا دوخ  لباقم  ناهرب  زا  میقتسم  هبجوم و  یلک و  ياهناهرب  زا  کیره  هکنیا  رد  )
تاعوضوملا 359 يدابملا و  یف  اهقافتا  مولعلا و  فالتخا  رکذ  ةدواعم  یف  نماثلا / لصفلا 

( تاعوضوم يدابم و  رد  اهنآ  قافتا  مولع و  فالتخا  رکذ  هب  تشگزاب  رد  )
ۀمکحلا ۀعانصلا و  ءاکذلا و  سدحلا و  مهفلا 374 و  نهذلا و  میهفت  یف  امهنیابت و  امهکراشت و  نظلا و  ملعلا و  لاح  یف  عساتلا / لصفلا 

( تمکح تعانص و  ءاکذ و  سدح و  مهف و  نهذ و  ینعم  يهرابرد  اهنآ و  نیابت  كارتشا و  ّنظ و  ملع و  يهرابرد  )
383 ۀعبارلا 507 - ۀلاقملا 

لوالا 383 لصفلا 
640 ص : يرفص ،) ماوق  همجرت  ) افش ناهرب 

ۀمسق 400 ناهربب و ال  بستکی  دحلا ال  نأ  یف  یناثلا / لصفلا 
( دوشیمن بسک  میسقت  ناهرب و  اب  دح  هکنیا  رد  )

عم نیهاربلا  ضعب  ۀبـسانم  یف  باوبألا و  هذه 416  یف  لوقلا  دیکأت  و  ءارقتـسالا ، ۀمـسقلاب و  اضیأ  صنتقی  دحلا ال  نأ  یف  ثلاثلا / لصفلا 
دودحلا یلع  نیهاربلا  ضعب  هیبنت  دودحلا و 

دودـح و اب  نیهارب  یـضعب  تبـسانم  رد  و  باـب ، نیا  رد  نخـس  دـیکأت  دـیآیمن و  تسد  هب  زین  ءارقتـسا  میـسقت و  هار  زا  دـح  هکنیا  رد  )
( دودح رب  نیهارب  یضعب  ندیهاگآ 

للعلا فانصأ  طیسوت  دودحلا و  طیسوت 432  یف  لاحلا  ۀیفیک  نیهاربلا و  ضعب  ءازجأ  دحلا و  ءازجا  ۀکراشم  یف  عبارلا / لصفلا 
( للع عاونا  نتفرگ  رارق  طسوا  دح  دودح و  نتفرگ  رارق  طسوا  دح  تیفیک  و  نیهارب ، یضعب  ءازجا  ّدح و  ءازجا  تکراشم  رد  )

ناهربلا دحلا و  نیب  ام  ۀکراشم  یلع 445  هب  فوقولا  متیل  نیهاربلا  دودحلا و  یف  للعلا  فانصأ  لوخد  لیصفت  یف  سماخلا / لصفلا 
. دوش لصاح  فوقو  ناهرب  دح و  نیب  تکراشم  رب  قیرط  نیا  زا  هکنیا  ات  نیهارب  دودح و  رد  للع  فانصا  لوخد  لیصفت  رد  )

بیکرتلا 463 قیرطب  وه  دحلا  باستکا  نا  یلا  ةراشالا  یف  سداسلا / لصفلا 
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( دوشیم باستکا  بیکرت  قیرط  زا  دح  هکنیا  هب  هراشا  رد  )
یف عوقولا  ۀـلق  نم  اهیف  ام  بیکرتلا و  ۀقیرط 472  لیـصف  و  کلذ ، ۀیفیک  و  دیدحتلا . یف  اضیأ  ۀعفان  ۀمـسقلا  ۀقیرط  نا  یف  عباسلا / لصفلا 

كرتشملا مسالا  لیلضت 
یشان ياطخ  لیلقت  تیفیک  رد  و  بیکرت ، شور  لیصفت  رد  و  رما ؛ نیا  تیفیک  رد  و  تسا ، دنمدوس  دیدحت  رد  میـسقت ، شور  هکنیا  رد  )

(. نآ رد  كرتشم  مسا  زا 
لاحلا قیقحت  ۀـسکعنملا و  ریغ  ۀـسکعنملا 482 و  للعلا  طیـسوت  یف  مالکلا  مامت  و  ءازجالا ، یلإ  لکلا  ۀمـسقب  عاقتنالا  یف  نماثلا / لصفلا 

هیف
یگنوگچ قیقحت  و  سکعنم ، ریغ  سکعنم و  للع  نداد  رارق  طسوا  دـح  يهرابرد  نخـس  مامتا  و  ءازجا ، هب  لک  میـسقت  زا  ندرب  دوس  رد  )

( نآ
حاضیالا عم  هیف  همالک  بهذم 493  ةاذاحم  للعلا و  طیسوت  ینعم  یف  لوالا  ملعملا  هدروأ  ام  قیقحت  یف  عساتلا / لصفلا 

( نآ حیضوت  اب  هارمه  بلطم  نیا  رد  وا  بهذم  اب  يزاوم  ریس  و  هدروآ ، للع  طیسوت  ینعم  رد  لوا  ملعم  هچنآ  قیقحت  رد  )
ناهربلا 501 یف  مالکلا  ۀمتاخ  یف  رشاعلا / لصفلا 

( ناهرب رد  نخس  يهمتاخ  )
اهتشاددای 509

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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