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ۀعارزلا داشرا 
: هدنسیون

يوره يرصنوبا  فسوی  نبمساق 

: یپاچ رشان 

( نارهت هاگشناد   ) یهاگشناد داهج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ۀعارزلا 24داشرا 

باتک 24تاصخشم 

24راتفگشیپ

رضاح باتک  هرابرد  هملک  24دنچ 

باتک نیا  24هدیاف 

؟ تسیک باتک  25فلؤم 

هتفرگ رارق  هدنسیون  هدافتسا  دروم  هک  26یئاههخسن 

فیلأت 27خیرات 

[ فلؤم همدقم  ]27

27هراشا

: دیوگ هاش  تبقنم  31رد 

یعابر قیرطب  هعارزلا  داشرا  باتک  57خیرات 

هداد یتیصاخ  ار  ینیمز  هعطق  ره  یلاعت  هّللا  ترضح  هک  یضارا  نتسناد  نایب  رد  لوا  57هضور 

57هراشا

موب گیر  58نیمز 

( گیر خش  )58

( گیر هایس  )59

( لاچ گنس  )59

( راسهز )59

( هرخ هدیفس  )59

( خش )59

( كاخ درز  )59
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( كاخ هایس  )59

( كاخ هخرس  )60

( كاخ روش  )60

( گیر روش  )60

هتفه مایا  زا  نتسناد  لاس  لاوحا  ندومن و  رایتخا  تعاس  نایب  رد  مود  60هضور 

60هراشا

ندومن رایتخا  تعاس  نایب  61رد 

61هراشا

؟ تسا جرب  نیمادک  رد  هک  هم  61نتسناد 

جورب عئابط  61نتسناد 

جورب نیدح  وذ  تباث و  61بلقنم و 

هعارزلا 62رایتخا 

سرغلا 62رایتخا 

62خلم

مرک 63عفد 

رذب 63تظفاحم 

مدنگ 64تظفاحم 

وج 65تظفاحم 

سدع 65تظفاحم 

درآ 65تظفاحم 

ریمخ 65تفص 

اههایگ ریاس  65عفد 

هچروم عفد  هریغ  هشپ و  سگم و  کیک و  هچروم و  66عفد 

هنک کیک و  66عفد 
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سگم 66عفد 

هشپ 66عفد 

نتسناد لاس  66لاوحا 

66هراشا

دیآرد هبنشکی  زور  زورون  67نوچ 

دشاب هبنشود  زورون  67نوچ 

دشاب هبنشهس  زورون  67نوچ 

دشاب هبنشراهچ  هب  زورون  67نوچ 

دوب هبنشجنپ  زورون  67نوچ 

دوب هنیدآ  زورون  67نوچ 

دشاب هبنش  زورون  نوچ  68و 

ناراب اوه و  تفرعم  68رد 

يرعش عولط  69ماکحا 

دراد تاقواب  قلعت  هک  تحالف  روما  یضعب  نایب  70رد 

هلغ ندومن  تعارز  نایب  رد  میس  71هضور 

71هراشا

دامس تفرعم  71رد 

73هکم

يراهب 73کخرس 

ناتسیس 73کشن 

مدنگ 73بک 

مدنگ 73هلک 

مدنگ 73لک 

هناد 74هایس 
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75هچمید

76وج

وج 76شرت 

وج 76کشم 

وج 76نیریش 

76وجوجان

76کجول

76وجهروش

76یسخرس

وج 76هجمید 

77ناتسیسوج

77وجهتشم

کجول 77هایس 

77گنرخرس

77هکمزارد

77همید

77القاب

رگید 78عون 

78کتشم

78كدرک

78جنک

78لمسد

79سدع

79مظن
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سرواج 79نزرا و 

ناشاپورس کل  یمسر و  هایس و  دیفس و  79نزرا 

79سرواج

79جنرب

80شام

81دوخن

81ایبول

82يراوج

82هبلح

82دجنک

82هریجاک

83ناتک

83هنادهایس

83هیوارک

83نوقجا

83هریز

84نایداب

روگنا نآ  ریغ  ندیرب و  ندروآ و  روگناب  ندیناشن و  كات  ندنک و  هیوج  نایب  رد  مراهچ  84هضور 

84هراشا

ندیناشن 84كات 

تایورضخ نایب  رد  مجنپ  90هضور 

91هراشا

91هزبرخ

یناتسب 92هزبرخ 
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یمراط طخزبس و  92یباکچ و 

93هجلافس

93یناکچ

93طخزبس

93یمراط

93یناتسمز

93يورسخ

93هلک

غارچ 94دود 

94یلادبا

94يرومیت

94یناهوس

94یکرت

94یخیشاباب

انالوم 94هلک 

94یسگم

94دیفس

یمسر 94هجلا 

95يرباب

95ینایم

95يدومحم

نوتاخ 95قاس 

يورم 95دنلبرس 

95همید
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95هناودنه

رایخ 96گنرداب و 

96رایخ

گنرداب 96رعش 

رایخ 96رعش 

96وهاک

97جاویر

97لظنح

98برت

ریس 98زایپ و 

99ریس

یخیب 99مرک 

هرت 100ماداب 

100جانافسا

100هرسبرت

100كزیتهرت

101زینشگ

زینشگ 101راپیا 

101ردنقچ

102قلز

102ودک

102ناجنذاب

یمور 103مرک 

یغاب 104هندوپ 
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104نوخرط

104ناحیر

هرت 105قشاع 

105هیوبجنرداب

105اندنگ

106مجلش

106رزج

106توش

107هقزوج

108هنادهش

108گنردابلد

109ودکهفرط

يروت 109ناجنداب 

109تسبس

110هگربهس

110گندور

111لین

کشخ 111يانح 

رت 112يانح 

کشخ 112همسو 

رت 112همسو 

ریجنا 112دیب 

کسورع 113هدرپ 

113يوبنتسد
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113ردبش

. ندومن تیبرت  هدعاق  دنچب  نتشاک و  عون  دنچب  اهریغ  نیحایر و  لگ و  زا  تسلاهن  زایپ و  ملق و  هچنآ  نیحایر و  لگ و  راجشا و  ندومن  رذب  نایب  رد  مشش  هضور 

114هراشا

رگید عضومب  یعضوم  زا  گرزب  تخرد  ندرک  114لقن 

دزیرن تخرد  راب  نآب  هک  يروما  115تفرعم 

اهریغ رادهویم و  راجشا  نتشاک  ملق  ندومن و  115رذب 

116ولآدرز

نوتیز 116تخرد 

دشاب نآ  حلاص  هک  ینیمز  نوتیز و  لاهن  سرغ  117تفرعم 

نوتیز تخرد  هرفح  117تفرعم 

نوتیز لاهن  ندیناشن  117تفرعم 

دوش رایسب  نآب  نوتیز  تخرد  راب  هچنآ  117تفرعم 

يدنجخ 118ماداب 

118ولاتفش

118لیلش

119گنلتفاش

119رانا

120هب

121دورما

121بیس

122ولابولآ

122اراخبولآ

123یتبرش

123لویوم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


123ناجنمرم

123قامس

124كرز

124ریجنا

125زوج

125دجنس

126بانع

126امرخ

127توت

127قتسف

127قدنف

128هنالود

128لفلف

128دیبگشم

129رانچ

129رادیفس

130نمسای

یئاطخ 130یمطخ 

ناتسودب 130بش 

130رانلگ

ناچیپ 131قشع 

يدابارتسا 131لبنس 

گرب جنپ  131لگ 

132انعر
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132خرس

درولا 132ءام 

132شربا

132ینوباص

شربا 132نیشتآ 

گربدص 133درز 

يدهشم 133یشتآ 

گرب جنپ  133یشتآ 

133نیرسن

گربدص 133خرس 

133يدادغب

134نیگشم

134ناقزاق

134نرتسن

134نیحایر

134هشفنب

135درز

ابیز 135لگ 

135ناجنروس

135نارفعز

136سگرن

نسوس 137یچلیا 

137هلال

137یهوک
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138شوگردرد

138یلکاک

138یصقادرز

138یلباک

138نسوس

139دوبک

139يرهپس

139قیاقش

راهب 139هشیمه 

139شاخشخ

140قبنز

زورفا 140نمچ 

140رفولین

لفنرق 140لگ 

یمطخ 141لگ 

یئاطخ 141هلال 

نوگلگ 141هلال 

زورفا 141ناتسوب 

يدنقرمس 142لبنس 

142يوببش

142نمس

142نامرفان

142نادنخران

143هجوریخ
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هاکنغور 143لگ 

ینساک 143لگ 

نابزواگ 143لگ 

یهوک 143هشفنب 

لگ 143دوبک 

يزورون 144لگ 

گنلا 144لگ 

یئوجبل ناچیپ  144قشع 

هریغ تایورضخ و  زا  یضعب  لصاح  نیمخت  لحنلا و  تویب  تظفاحم  ندومن و  دنویپ  كات  راجشا و  نایب  رد  متفه  144هضور 

كات راجشا و  ندومن  144دنویپ 

هرمثم ریغ  هرمثم و  راجشا  144دنویپ 

146توت

147توتهاش

147ولآدرز

. 148یباولا

148لیلش

148سالیگ

148یهب

148بیس

149دورما

149روگناولآ

150ولاتفش

150ریجنا

150بانع
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150دجنس

150زوج

150دیبگشم

150لگ

151نمسای

151ناوغرا

151هناخهشپ

152كات

نتشاد هاگن  روگنا و  ندیچ  153تفرعم 

نتفرگ زیوم  154تفرعم 

نآ نتشاد  هاگن  نوتیز و  ندیچ  154تفرعم 

نوتیز نغور  نتفرگ  155تفرعم 

حافت تظفاحم  155تفرعم 

دورما تظفاحم  155تفرعم 

هب تظفاحم  155تفرعم 

ولآ تظفاحم  156تفرعم 

رانا تظفاحم  156تفرعم 

جنران تظفاحم  156تفرعم 

توتهاش تظفاحم  156تفرعم 

ریجنا 156تظفاحم 

کشخ ریجنا  تظفاحم  156اما 

زایپ ودک و  رایخ و  تظفاحم  157تفرعم 

نآ تظفاحم  ماداب و  ندیچ  157تفرعم 

هریغ تایورضخ و  زا  یضعب  لصاح  157نیمخت 
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سرشیپ خرس  لگ  ندومن  تظفاحم  158قیرط 

سرشیپ گنرداب  ندیناسر  159روتسد 

159بالگ

کشمدیب 160قرع 

دنق 160لگ 

یغاب هندوپ  161قورع 

نتخاس لگ  161نغور 

نتفرگ شمشک  161هریش 

رانا كرز و  توتهاش و  یهب و  هروغ و  زا  161تایبرم 

161هراشا

161یهب

رانا كدرز و  161توتهاش و 

نیبجنرت 162هریش 

رکش 162هریش 

نتخپ 162باشود 

163یباتفآ

163ناجنداب

163هناودنه

163بیس

163سالیگ

164هلیلک

164یهب

164ودک

164ولابولآ
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توقام 164اولح 

164ماداب

164ایبولز

كدرز 165ياولح 

تسوپ 165ياولح 

دیفس 165يزغم 

165غرممخت

166کمشپ

هدرا 166ياولح 

يدرآ 166ياولح 

جنرب 167ياولح 

جاما 167ياولح 

ناشاپ 167ياولح 

يراخب ینوباص  167ياولح 

ودک 167ياولح 

هراپرکش 168ياولح 

نتخادنا 168هکرس 

نتخاس 168تالآهکرس 

یغاب 169هندوپ 

169ربک

169گنرداب

169شورک

169ناجنداب

تسا یعارتخا  هچنآ  170و 
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170زاقرتشا

ندومن ناماس  170هروغبآ 

هلف نتخاس  رینپ  171هلف و 

171رینپ

ندومن لصاح  171هچلیف 

لحن تویب  ندومن  172تظفاحم 

رگیدکی ربارب  رد  نتشاک  غابراهج  رد  ینابغاب  قایسب  نیحایر  لگ و  راجشا و  لاهن  نایب  رد  متشه  174هضور 

ترامع غاب و  راهچ  174حرط 

باتک 176ياهتسرهف 

176هراشا

ناسک باقلا  مان و  176تسرهف 

177آ

177فلا

178ب

178پ

178ت

178ج

178ح

178خ

179ج

179د

179ر

179س

180ش
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180ص

180ع

180ف

180ق

180ك

181م

181ن

181ي

اهياج مان  181تسرهف 

181آ

182فلا

182ب

182ت

182ج

183چ

183خ

183د

183ر

183ز

183س

184ش

184ط

184ع

184ف
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184ق

184ك

185گ

185ل

185م

185ن

185ه

هریغ رصانع و  ياهمان  تاعاس و  مایا و  سحن  دعس و  میوقت  یموجن و  تاحالطصا  185تسرهف 

ناگدنرپ مان  191تسرهف 

تارشح ناگدنزخ و  ماد ، دد و  مان  192تسرهف 

نانآ یملع  ياهمان  تسا و  حلطصم  زورما  یسراف  نابز  رد  هک  یئاهمان  لداعم  اب  ناهایگ  مان  193تسرهف 

تاحالطصا تاغل و  216تسرهف 

یندیماشآ یندروخ و  223تسرهف 

دوقن لوط و  نزو و  ياهدحاو  226تاسایقم و 

اهرازبا تالآ و  مان  226تسرهف 

باتک بلاطم  227تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  233هرابرد 
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ۀعارزلا داشرا 

باتک تاصخشم 

نرق 10 فسوی ، نبمساق  يوره ، رصنوبا  هسانشرس : 
يریشم دمحم  مامتهاب  يوره ؛ يرصنوبا  فسوی  نبمساق  فیلات  هعارزلا / داشرا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. نارهت رشن :  تاصخشم 
ص 321 هن ، يرهاظ :  تاصخشم 

هرامش 60) ناریا ؛ نوتم  هنیجنگ  1134 ؛ نارهت ؛ هاگشناد  تاراشتنا   : ) تسورف
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

7833 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

رضاح باتک  هرابرد  هملک  دنچ 

. ناتخرد ناهایگ و  یگدنز  تخانش  زرو و  تشک و  شور  لوصا و  رد  هعارزلا .» داشرا  »
نیا دـشابیم ،. تعارز  ملع  رد  یـسراف  لئاسر  زا  یکی  هدـیدرگ و  فیلأت  يوفـص  ناهاشداپ  تنطلـس  لیاوا  رد  هک  تسا  همیدـق  نوتم  زا 

تسا هدش  عبط  یگنس  یبرس و  طولخم  تروصب  يرمق  لاسب 1323  [ 2] هلودلا مجن  رافغلا  دبع  موحرم  طسوت  رگید  هلاسر  دـنچ  اب  باتک 
. دریگیم رارق  نادنمقالع  سرتسد  رد  کنیا  دش و  مادقا  نآ  پاچ  دیدجت  رد  یلعف  تروصب  دوب  بایمک  نآ  خسن  نوچ  و 

: دسیونیم همدقم  رد  هلودلا  مجن  موحرم 
ارچ عسو ، ردقب  دمآرب  حیحـصت  يروآعمج و  ددـصرد  تحالف  روما  رد  یناریا  فراعم  راشتنا  تلمب و  تمدـخ  ضحم  ار  هعومجم  نیا  »
رد رگید  صقاون  یضعب  هب  رظن  هچنانچ  دوش و  لیمکت  حیحـصت و  هلباقم  يور  زا  ات  تشادن  ددعت  دوب و  درف  زا  رـصحنم  اههخـسن  نیا  هک 

.« تفر نایم  زا  یلکب  دیاش  دمآیمنرب  ددص  نیا 
هصالخ و نآ  بلاطم  زین  دراوم  ضعب  رد  دراد و  صقن  باتک  رخآ  تمسق  دنچ  رد  تسا ، فنـصم  هسدقم  دقاف  هلودلا  مجن  پاچ  هخـسن 

همدـقم یلـصا و  نتم  ياهتمـسق  هیلک  يواح  هدـش  لصاح  نآ  راشتنا  پاچ و  قیفوت  کنیا  هک  یباـتک  تسا . هدـش  جرد  نآ  زا  يرـصتخم 
صقن زا  يراع  لماک و  حیحص و  ناکما  دح  ات  رتلوبقم ، تروص  هب  هجوت  هخسن و  دنچ  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  هدش  یعـس  هدوب و  فلؤم 

دعس و میوقت  یموجن و  تاحالطـصا  زا  یعماج  تسرهف  و  نکاما ) صاخـشا و  ياهمان   ) مالعا لماش  یئاهتسرهف  باتک  نایاپ  رد  دشاب .
يزورما حلطـصم  تاغل  اب  اهنآ  قیبطت  تاحالطـصا و  تاغل و  ناـهایگ ، ماـن  ماد ؛ دد و  ناگدـنرپ و  ماـن  نینچمه  تاـعاس و  ماـیا و  سحن 

میظنت و دوقن ، لوط و  نزو و  ياهدـحاو  تاسایقم و  تسرهف  اهیندـیماشآ ، اهیندروخ و  تسرهف  اهرازبا ، تـالآ و  ماـن  تسرهف  یـسراف ،
نادنمقالع هدیاف  دیزم  يارب  تسا و  هدش  هدوزفا  باتکب 

2 ص : راتفگشیپ ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هدـیدرگ قیبطت  ینیتال )  ) یملع ياهمان  يزورما و  حلطـصم  هلومعم و  ياهمان  اب  باتک  فیلأت  ناـمز  ناـهایگ ، حلطـصم  یلحم و  ياـهمان 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  هک  تسا  دیما  تسا و 

باتک نیا  هدیاف 
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تسا ترابع  یـسراف  نابز  همیدق  یملع  نوتم  زا  یکی  يرادهگن  ظفح و  رب  هوالع  تشاد  روظنم  ناوتیم  باتک  نیا  پاچ  زا  هک  يدئاوف 
: زا

،( روگنا عون  دص  زا  زواجتم  الثم   ) اههویم فلتخم  عاونا  مان  یعارز و  ياهراک  هرابرد  فلؤم  نامز  لومعم  تاحالطـصاب  ندـش  انـشآ  - 1
. نآ لاثما  تابوبح و  و  هزبرخ ) عاونا  ياهمان   ) يراک یفیص  اهيزبس و  نزرا ، وج ، مدنگ ، عاونا  فلتخم  ياهمان   ) تالغ

نآ لاثما  هویم و  ياهغاب  ثادحا  حرط و  ینابغاب ، زرط  يرادغاب و  تاحالطصا  - 2
نامز نآ  لومعم  یعارز  بوانت  ندراذگ و  شیآ  زرط  هب  ندش  انشآ  - 3

كات ندناشن  زرط  ناتسکات و  غاب و  تشک  موسر  طیارش و  - 4
. هریغ وج و  مدنگ ، هنادهاش ، شاخشخ ، کچرک ، دجنک و  هجنوی - كرزب : ياهتعارز  زرط  هب  ندش  انشآ  - 5

فلتخم ياهيزبس  تشک  زرط  نامز و  نآ  لومعم  ياهيزبس  تسرهف  - 6
. دومن دنویپ  ناوتیم  رگید  هویم  تخرد  مادک  هب  ار  ياهویم  تخرد  هچ  هک  اهنآ  دنویپ  زرط  اههویم و  ياهمان  - 7

رطعم ناهایگ  عاونا  زا  یشکقرع  یشکبالگ و  - 8
لسع روبنز  شرورپ  يرادروبنز و  - 9

مشیربا مرک  شرورپ  - 10
فلتخم ياهینیریش  نتخپ  تابولح و  اهابرم و  عاونا  رینپ و  نتخاس  زرط  - 11

هروغبآ هیهت  زرط  عونتم و  ياهیشرت  هیهت  زرط  نتخادنا و  هکرس  - 12
حیحص روطب  اهيزبس  يرادهگن  اههویم و  ندرک  کشخ  - 13

اهكاخ نتخانش  يرایبآ و  تاعارز و  هب  نداد  دوک  زرط  - 14
. دشاب ياهدنزرا  رایسب  يامنهار  ناراتساوخ  يارب  دناوتیم  مه  زورما  هک  رگید  بلاطم  يرایسب  و 

؟ تسیک باتک  فلؤم 

ار دوخ  تسا و  تاره  نکاس  يرصن  وبا  فسوی  نب  مساق  دنکیم . یفرعم  ار  دوخ  هحفص 8 )  ) باتک هسدقم  رد  هکيروطهب  باتک  فلؤم 
ترضح هراشا  رما و  بسحرب  زین  ار  باتک  فیلأت  ببس  دیامنیم و  یفرعم  تاجاح  ریپ  هب  رهتشملا  یسبط  رصن  وبا  خیش  هون 

3 ص : راتفگشیپ ، ۀعارزلا ، داشرإ 
یلاعت يراب  يدونـشخ  ببـس  ات  دنک  عورـش  ار  يراک  دـهدیم  روتـسد  يوب  هک  دـنکیم  رکذ  باوخ ، ملاع  رد  يراصنا ، هللا  دـبع  هجاوخ 

، دیآیم تعارز  تانسحم  رب  لمتشم  یبسانم  تایآ  نوچ  دنکیم و  لأفت  میرک ) نارق   ) دنوادخ مالک  زا  ینادرگرـس  عفر  يارب  يو  دشاب .
هب هعجارم  زا  سپ  هدومن و  هدوسم  هدیـسرپ و  ار  نآ  دعاوق  هبرجت  بحاص  مدرم  زا   ) دـعب دـنادیم و  بجاو  ار  تعارز  رما  رد  عورـش  اذـل 

(. تسا هدیمان  هعارزلا  داشرا  مساب  هدرک و  نیودت  یباتک  تروصب  هدروآ و  درگ  يرتفد  رد  ار  اهنآ  تیحالص  نابحاص  قیقحت و  لها 
ماـن اـجره  رد  سپ  نآ  زا  هدروآ و  يوره  لـضاف  هحماـسم  هب  خـسن  رد  دـیق  وا و  ندوب  يوره  تلع  هب  ار  فلؤم  ماـن  هلودـلا  مجن  موحرم 
نیمه هب  وا  زا  زین  سراـهف  رد  هک  تسا  هدیـسر  يدـحب  عایـش  نیا  هدـیدرگ و  دـیق  يوره  لـضاف  موـحرم  نآ  زا  يوریپ  هب  باـتک  فـلؤم 

. يا ياقآ  لاثم  روطب  دوشیمن  هدید  فلؤم  مان  رکذ  یطخ  ياههخسن  همه  رد  هک  صوصخب  تسا  هتفر  مان  رکذ  تروص 
دروم روبزم  خـسن  یتـح  دـنکیم و  رکذ  يوروش  ياـههناخباتک  رد  ار  باـتک  نیا  زا  یطخ  هخـسن  ود  دوـجو  هکنیا  اـب  یکفـشورطپ  پ . . 

دیق يوره » لـضاف   » هلودـلا مجن  موحرم  زا  يوریپ  هحماـسم و  اـی  هابتـشاب و  ار  فـلؤم  ماـن  کـلذعم  [ 3] تسا هتفرگ  رارق  ناـشیا  هدافتـسا 
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ناریا یلم  هناخباتک  رد  دوجوم  فر  هرامش 1553  دننام  يوروش  ریهامج  داحتا  ياهناخباتک  رد  دوجوم  ياههخسن  تسا  نکمم  . ) دنکیم
هدنام عالطایب  فلؤم  حیحص  مان  زا  عبطلاب  مرتحم  قرشتسم  تسا و  هدوب  همدقم  تمسق  دقاف  دوشیم ) هداد  حیضوت  نآ  هرابرد  ادعب  هک  )

.( تسا هدومن  يوریپ  هلودلا  مجن  زا  و 

هتفرگ رارق  هدنسیون  هدافتسا  دروم  هک  یئاههخسن 

نتشاد رتمک  طلغ  ندوب و  اناوخ  رظن  زا  هخسن  نیا  تسا  هدنـسیون  دوخ  هب  قلعتم  هتفرگ  رارق  راک  یلـصا  نتم  تقیقح  رد  هک  ياهخـسن  - 1
. دراد ناجحر  رگید  دوجوم  خسن  رب  همه  رب 

کئالم ناتسآ  مداخ  ینیسح  اضر  نب  نیـسحریم  تسدب  سدقم  دهـشم  رهـش  رد  يرمق )  ) هنـس 1182 يرخالا  يدامج  خیراتب  باتک  نیا 
هدرک و ادیپ  یگدروخ  مهب  باتک  ياهگرب  ندیبسچ  تبوطر و  رثا  رد  هک  رـصتخم  دروم  دنچ  زا  ریغب  هدـش و  تباتک  همئالا  نماث  نابـساپ 

. تسا هدافتسا  لباق  هدنام و  بوخ  رایسب  تساناوخان 
دلج بوخ و  رایسب  خسن  طخ  اب  هدز  هرهم  یگنرف  ذغاک  يور  رد  تسا ، ياهعومجم  زا  یئزج  هک  یلم  هناخباتک  هب  قلعتم  یطخ  هخسن  - 2

درادن و خـیرات  هک  فر  هرامـشب 1553  دراد ، هیـشاح  تاحفـص  یـضعب  زمرق و  بکرم  اب  اهلـصفرس  یئاوقم ، هدـیبوکرز ، هتب ، لگ و  زبس 
نامز رد  المتحم 

4 ص : راتفگشیپ ، ۀعارزلا ، داشرإ 
موحرم هدافتـسا  دروم  هخـسن  نیا  هک  دوشیم  هداد  دایز  لامتحا  تسا و  هسدقم  دقاف  هخـسن  نیا  هدش  خانتـسا  تباتک و  هاش  نیدـلا  رـصان 

. دشاب هتفرگ  رارق  هلودلا  مجن 
يور يدب  قیلعتسن  طخ  اب  هک  هخـسن  نیا  تسا . نابعش 1081  هبنـشجنپ 12  نآ  ریرحت  خیرات  هک  یلم  هناخباتک  هب  قلعتم  یطخ  هخـسن  - 3
رگید خسن  زا  یلو  هدیدرگ  دیلجت  یئال  کی  جامیت  زمرق  دلج  اب  تسا و  زمرق  بکرم  اب  نآ  ياهلـصفرس  هدش ، ریرحت  یئاراخب  درز  ذغاک 

. تسا هتفرگ  رارق  هدنسیون  هدافتسا  دروم  خسن  ریاس  زا  رتشیب  حیحصت ، هلباقم و  يارب  تسا و  لماک  نآ  لوصف  همدقم و  دراد و  طلغ  رتمک 
هرغ  ) رد هک  ةوکشم  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  زا  يرادیرخ  ياهباتک  وزج  هرامش 232  هب  یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  هب  قلعتم  هخسن  - 4

خـسن مامت  زا  هکنیا  اب  هخـسن  نیا  تسا . هدش  هتـشون  رادرابنا  هب  روهـشم  دـمحم  طخب  يرمق   927 هئام ) عست  عبـس و  هنـس  لوالا  عیبر  رهش 
ار لوصف  هیلک  هسدـقم و  هکنآ  رب  هوـالع  ثحب  دروم  هخـسن  تسا . طخدـب  اـناوخان و  طولغم و  تسا  رتکـیدزن  فلؤم  ناـمز  هب  دوجوم 

لاکشا ریاس  تارودم و  برض  باسح و  لوصا  رد  تمسق  برض و  دعاوق  رد  فلؤم  زا  مه  یلئاسر  باتک  رخآ  رد  تساراد  لماک  روطب 
هخسن نیا  [ 4] تسا هدشن  هدید  خسن  ریاس  رد  هک  دراد  ار  نآ  فارطا  ياهیدابآ  تاره و  رهش  زا  یتاعالطا  بآ و  میسقت  قیرط  یـسدنه و 

. تسا هتفرگ  رارق  هدنسیون  هدافتسا  دروم  دوخ  دح  رد  مه 
يارب هتفرگن و  رارق  هدنسیون  هدافتـسا  دروم  هنافـساتم  هک  دراد  دوجو  اههناخباتک  رد  هعارزلا  داشرا  باتک  زا  زین  يرگید  ياههخـسن  *** 

: دوشیم هداد  اهنآ  یناشن  الیذ  دریگ  رارق  رگید  نادنمهقالع  هعجارم  دروم  تسا  نکمم  هکنیا 
هفـسلف و یناریا  نمجنا  هرامـش 2  هیرـشن   ) هناخباتک موس  شخب  تسرهف  هب  هرامشب 2858  رالاسهپس  دجـسم  هناخباتک  هب  قلعتم  هخـسن  - 1

. تسا هتفرگن  رارق  هدافتسا  هعجارم و  دروم  هناخباتک  لحم  لاقتنا  لقن و  تلعب  باتک  نیا  هنافساتم  دوش - هعجارم  یناسنا ) مولع 
تاحفص نارهت  هاگشناد  هناخباتک  هیرشن  یطخ  ياههخسن  موس  دلج  هب  دوش  هعجارم  هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  دوجوم  ياههخسن  - 2

3 و 388
يرمق خروم 1050  هرامشب 3415  زیربت  یلم  هناخباتک  رد  دوجوم  هخسن  - 3
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فیلأت خیرات 

: ریز حرشب  یعابر  قیرطب  ار  باتک  خیرات  هدش و  رکذ  يرجه  باتک 921  فیلأت  لاس  اقفتم  دوجوم  ياههخسن  مامت  رد 
5 ص : راتفگشیپ ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یمدع متک  هلال ز  لگ و  هدروآیمدق  ضیف  هک ز  اناد  قزار  نآ 
یمقر  مدرک  ریذپلد  هخسن  نیاکدوب  ترجه  کی ز  تسیب و  دصهن و  رد 

زین ار  ریز  حرش  هتشون  ار  یعابر  نیمه  هکنیا  رب  هوالع  هرامشب 232  یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  هخسن  رد  یلو  دناهدومن . دیئات  دیکات و 
: تسا هدرک  هفاضا 

؟ ود دون و  دصشش و  رد  باتک  نیا  فیلأت  نامز  باتک - خیراوت  »
دومرف داد و  هویم  زبسرس ، دشوچمکلک  لخن  تعارز  داشراب 

دوزفا  بحاص  هعارزلا ، داشرابعرز  بحاص  شمتخ  خیرات  یپ 
تـسدب باتک  فیلأت  خیرات  دـننک  هفاضا  ار  بحاص )  ) هملک زا  هلـصاح  مقر  هعارزلا ) داشرا   ) هملک هب  دـجبا  فورح  باسح  هب  رگا  ینعی 

مه زاب  اـهنآ  عومجم  تسا و  ( 101  ) بحاص مقر 820 و  قباطم  هعارزلا  داشرا  هک  باسح  نیا  اـب  هچ  تسا  بجع  رایـسب  نیا  و  دـیآیم .
. تسا هدمآ  اجک  زا  ود  دون و  دصشش و  ددع  هک  تسین  مولعم  دوشیم ،  921

ياهتیـصخش مان  ندید  باتک و  نتم  هب  هعجارم  تسین  حیحـص  باتک  فیلأت  خیرات  ود  دون و  دصـشش و  مقر  هکنیا  زا  نانیمطا  دیزم  يارب 
دعب یلیخ  اهنآ  تایح  خیرات  امومع  هک  یخیرات 

6 ص : راتفگشیپ ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هلودـلا ءالع  [- 5] یناـکروگ دیعـس  وبا  ناطلـس  ياـهمان  لـیبق  زا  : ) دـنکیم زاـینیب  رگید  حیـضوت  هنوـگره  زا  ار  اـم  هدوـب  لاـس 692  زا 

. هریغ و  [ 10] نیسح ناطلس  [- 9] نیمی نبا  [ 8 (] ناخ رداهب   ) خرهاش [ 7] میهاربا ناطلس  [ 6] ینانمس
دادرم 1346 نارهت . يریشم . دمحم 

1 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

[ فلؤم همدقم  ]

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
یناحیر لگ و  ره  تست  هدرورپیناقهد  ره  يوربآ  وت  ضیف  يا 

ینان  ار  یفص  مدآ  فکب  دماندومنن  تعارز  داشرا  وت  فطل  ات 
عراشم و  ددرگیم ، موهفم  َنوُعِراَّزلا ) ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأ  َأ   ) میرک هیآ  ياوحف  زا  شتردق  تعنص  عرازم و  هک  ار  یقازر  ساپس  دمح و 

ضیف و فراوـع  فراوذ  هک  ار  یـضایف  ساـیقیب  ياـنث  و  دوـشیم ، موـلعم  ِنوـُیُْعلا ) َنِم  اـهِیف  اـنْرَّجَف  َو   ) ياوآ زا  شتمحر  تفأر و  عفاـنم 
ناسکی لگ  راخ و  رازتشک  رب  ًاتاُرف ) ًءام  ْمُکاْنیَقْسَأ  َو   ) راثآ رهوگ  رابیوج  و  ًاروُهَط ) ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو   ) راونالا ضیاف  راهنا  زا  شمرک 

. تسا
رعش
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ناسکی  هلمجب  دوب  ضیف  ردناسحا  تقوب  شمرک  ربا 
نیئزت فاعـضا  هفلتخم و  نیحایر  عاوناب  شعارتخا  عادـبا و  نابغاب  هک  تیاهنیب  تمکح  نیتاسب  راونا  راثآ  رد  نالقاع  لـقع  هک  یعناـص 

. تسا ناریح  هتخادرپ  هتخاس و  هعونتم 
تیب

ناریح  هلمج  تسالقع  لقعنادزی  عنص  نمچ ز  نحص  رد 
لاهن رگدـنویپ  ناوضر  هضور  رد  هک  یمیکح  تسا ، عادـبا  ضاـیر  يارآ  لـخن  ناـهج ، نحـص  ناـنج و  غاـبراهچ  هصرع  رد  هک  يرداـق 

. تسا عارتخا  لخن  ناسرهوابون  و  ناکما ،
2 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تیب
عاوناب  يوز  ناسرهوابونعادبا ، لاهن  رگ  دنویپ 

ار سنا  ناتـسلگ  هک  یئارآنمچ  تخاس ، نّولم  نّیزم و  تنیز  تفاطل و  دص  اب  بیرفلد  ياهلگ  هلال و  اب  ار  سدق  ضایر  هک  یئارآناهج 
. تخادرپ مامت  توارط  تفاظنب و  راهب  هشیمه  راگنرز  ياهلگ  رادهویم و  راجشا  هب 

رعش
نابغاب  شدوب  یهلا  فطلنانج  نوچ  دوب  هک  ناتسلگ  نحص 

. تخارفارب تمکح  رارسا  بیاجع  تردق و  راثآ  بیارغب  ار  یلعم  یسلطا  دبنگ  انیم و  سنرقم  فقس  شتردق ، عیفر  يانب  هک  يرامعم 
رعش

سنرقم  هفرغ  هدنزاسسلطا  خرچ  يانب  رامعم 
تیبرت نسح  تمکح و  لاـمک  زا  هک  یمیکح  تسا ، روـمعم  وا  تیاـهنیب  فـطل  تیاـغیب و  تافـصب  شنیرفآ  توـیب  ياـنب  هک  یحارط 

. تسا روبنز  ناش  دهش ، زیر  ینشاچ 
يونثم

روبنز  ناش  ناشفبالجرومعم ، ياههناخ  نکفاحرط ،
هگتشک لمع و  هاگ  هعرزمب  تشرس  ربنع  تشهب  زا  ار  یفص  مدآ  ترـضح  دوخ  هلماش  تمکح  هلماک و  تردق  ياضتقمب  هک  یهاشداپ 

. داد داشرا  ماهلا و  تثارح  تعارز و  ع )  ) نیما لیئربج  ترضح  میلعتب  یلزی و  مل  تیاده  یلزا و  تیانعب  داتسرف ، هرخالا ) ۀعرزم  ایندلا  )
رعش

وت  تیافک ز  راک  رهب  هکلبوت  تعارز ز  داشرا  هدمآ 
ناـناشفهناد و هک  یمیرک  تخاـس ، مدآ  ینب  شاـعتنا  شاـعم و  ببـس  مما ، فانـصا  عاـفتنا  تهجب  یلفـس  طـخ  زا  اربـغ  هصرع  هک  یمعنم 

دیاوزب ار  كاخ  هطخ  ناراکوکین 
3 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

(. ٍۀَّبَح ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  : ) ءالع لج و  لاق  امک  دینادرگ  دنمهرهب  ظوفحم و  دوخ  ماعنا  دیاوع  مارکا و 
رعش

لاوزیب دحا  اناد  رداقلالجلا  وذ  کلم  ساپس  دمح و 
ناوتان ره  یئاناوت  هدادناعتسم  کلم  لامک  فطل و 

دنسپدوخ وز  هدمآ  كاخ  وچ  تسپدنلب  تمه  هتفای  وا  زا  تعفر 
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هتساوخ وا  رد  هچره  هدز  شقنهتسارآ  کلف  زبس  دبنگ 
مادم یشاب  وت  یتسه و  يدوبماش و  حبص و  دوب  هکنآ  زا  رتشیپ 

تفای وت  زا  رارق  زین  ناهج  راکتفای  وت  زا  رادم  كالفا  دبنگ 
داد توق  مه  توق و  شاوت  قزرداهن  تهارب  هکنآ  بلط  ياپ 

یلکشم ره  هدنیاشگ  هدقعیلدیب  رهب  هدنناسر  قزر 
كات راجشا و  هدنناسر  هویمكاخب  دتفا  هک  هنادهد  هشوخ 

راسخاش نک  زبس  هد و  هولجراهب  رد  لگ  هلال و  هد  گنر 
ناشفرز نمچ  شرف  نآ  زا  هتشگنازخ  داب  هدنرآ  وت  فطل 

لایخ تفص  هشیدنا و  زا  رصاقلامک  رب  وت  تردق  يرداق و 
تسا رگاشامت  وت  عنصب  هدیدتسا  رترب  ام  هشیدنا  وت ز  فصو 

درب یک  وا  یئاسانشب  هردرب  یپ  یشور  ره  رد  هک  لقع 
هاوگ تتاذ  یئاتکی  هب  تسههام  رهم و  کلف  زبس  عرزم 

نابغاب شدوب  یهلا  فطلنانج  زا  نورب  وچ  مدنگ  هدمآ 
زان تسا و  نسح  هدرورپ  وت  لگزارفرس ز  نمچب  وت  زا  دش  ورس 

تست يوب  زا  همه  لبلب  یتسمتست  يوگانث  ورس  رب  هتخاف 
هدش انیب  وت  سگرن ز  هدیدهدش  ادیپ  وت  تعنص ز  همه  نیا 

دوبک  شگنر  دش و  مخ  وا  دق  اتدوجس  نادنچ  وتب  هشفنب  هدرب 
4 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ار هلاژ  ینک  وت  مه  فدصب  ردار  هلال  یهد  وت  تفاطل  گنر 
لگ وت  يادف  هدرک  افو  دقنلگ  وت  يارب  بیج  هدز  كاچ 

نرتسن نمچب  يدیفس  رتچننملا  وذ  يا  وت  فاطلا  تسه ز 
میمش ربنع  هدش  نیرسن  هرطمیسن  یئوب  وت  ناتسب ز  هب  هدرب 

نمسای لگ و  تسگنرب  گنرنمچ  ردنا  وت  فطل  رثا  زا 
نیب شاقن  تعنص  نآ  لگ  ربنیب  شاخشخ  رس  رد  نارگ  باوخ 

درب يوس  رهب  داب  شبش  يوبدرب  يوب  وت  يوببش ز  لگ  ات 
نابز رس  سپ  شیآ ز  ردب  وگناجب  دریگ  وت  نامرف  هن  هکنآ 

وت تفاطل ز  غاب  ره  هویموت  توالح ز  روگنا  هتفای 
يوب گنر و  شاوت  قاشع  هدربيور ز  درز  دش و  شوپدمن  هک  هب 

دیهش یناوج  زور  یلو  هتشگدید  لها  رب  تسا  یخیش  هزبرخ 
یئوت ام  نک  تسین  نک و  تسهیئوت  ءایشا  هلمج  نک  قلخ 

مالسلا  هیلع  تسا  لوسر  تعنمانی  دحا ال  يانث  دعب 
هتفکـش يربمغیپ ، تلاسر و  غاب  رد  تسا  یلخن  نیرتهب  هک  يربمغیپ ، رطعم  دـهم  رونم ، دـقرم  راثن  تایکاز  تاـیحت  تاـیمان و  تاولـص  و 
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. يرورس تلیضف و  ناتسب  رد  تسا  یلگ 
رعش

ءایفصا هگراب  هشداپءایبنا  همه  غارچ  مشچ و 
داتف يرسک  مراط  رد  هلزلزداهن  ایندب  ياپ  ات  وت  تاذ 

دروخن هواس  هلجد  زا  سک  بآدرم  سراف  هدکشتآ  شتآ 
یتخاس رس  لدع ز  هدعاقیتخادنارب  وت  ملاع  ملظ ز 

قارطمط دص  هتخادنا  کلف  ردقارب  باک  ردوس  نوچ  وت  ياپ 
دنمجرا تمدق  زا  هدش  كاخدنلب  رس  تردق  زا  هدش  خرچ 

تسپ  هچ  دنلب و  هچ  تهارب  كاختسه  هچره  زا  رترب و  کلف  يا ز 
5 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

لیئربج تمرح  شوگب  هقلحلیبسلس  خر  بآ  تهر  كاخ 
یئوت ملاع  هدید  هد  رونیئوت  مدآ  تقلخ  هطساو 

ناهن تداعس  حبص  وت  بش  ردناشن  تفلز  رس  زا  ردق  بش  يا 
یتخوس ار  همه  قافن  رفکیتخورفارب و  وچ  تیاده  عمش 

ایتوت زا  هب  تسار  کلم  مشچاشداپ  يا  وت  نیلعن  درگ ز 
يدز اج  رهب  لدع  هگرابيدز  احطب  هب  وچ  تلود  هکس 

تفرگرب ناهج  تملظ ز  وت  رونتفرگ  رسارس  قافآ  وت  تیص 
مالسلا  نیا و  رب  میدومن  متخمامت  ددرگن  وچ  زگره  وت  فصو 

، نینمؤملا ریما  ترضح  یتفال ، تیاهنیب  شیاتس  حودمم  یتا و  له  تیانع  رظن  روظنم  هاگتـسد  تماما  هانپ ، تیاصو  ترـضح  تبقنم  رد 
. مالسلا ۀیحتلا و  هیلع  بلاط ، یبا  نبا  یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  نیملسملا ، بوسعی  نیقتملا و  ماما 

رعش
رصب لها  هدید  هد  رونرهگ  یلاع  یلاو  یلع  نآ 

دنکف شرود  دوخ و  شودب  دربدنکب  ربیخ  هعلق  زا  رد  هکنآ 
نیقی لها  هدید  هد  روننید  هاش  نسح  تسیک ؟ یلع  دعب 

راختفا وا  رد  كاخب  هدرکراغص  رابک و  هکنآ  نیسح  تسیک 
نیز بیز و  نیا  هتفای  وا  زا  هکنآنیسح  یلع  تسا  قلخ  ربهر 
دنرترب ناکم  نوک و  زا  فرش  رددنرورس  ار  همه  قداص  رقاب و 

تساضر تیاده  لها  ربهارتساوشیپ  ناهجب  مظاک  یسوم 
یقن يادف  داب  ملد  ناجیقت و  ياپب  كاخ  مرس  داب 

نامز رخآ  يدهم  يرگسعناهج و  لها  رب  دنناهشداپ 
ناشنامرف طخ  رب  ار  همه  رسناشناسحا  هقرغ  ار  همه  ناج 

ریگتسد مرکب  ار  دوخ  زجاعریظنیب  یئوت  هک  اجنآ  زا  بر  ای 
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یئوت  مریذپ  رذع  هشداپیئوت  مریمض  رارسا  فقاو 
6 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ماهدرک نآ  ماهتسناوت ، هچنآماهدروآ  رسب  نایصعب  رمع 
یلصاح ارم  رمع  زا  فکب  هنیلد  ملاعب  هدوسآ  نم  هن ز 

راذگ رد  نم  فطل ز  زا  ماهدرکرامشیب  اطخ  ناوارف و  مرج 
نک رشح  ارم  لآ  یبن و  ابنمجنا  دوش  هک  تمایق  زور 

: دیوگ هاش  تبقنم  رد 

هاش لدع  زا  ملاع  دوب  مئاق  هکهابتشا  ار  هدید  ناهج  دشابن 
داشگ ملاع  يور  رب  فطل  ردداد  نید و  وا  زک  یهاش  صیصختب 

مما ذالم  شیرق و  فیرشمرک  باتفآ  فرش  رهپس 
لوسر لآم  هتسجخ  لآ  زلوتب  نطب  یلع و ز  رهظ  ز 
يده رونب  ملاع  شخب  ءایضادخ  لیلخ  لیلس  یّمس 

یهگآ اضق  رس  ار ز  شلدیهشنهاش  ّرف  نایع  شیور  ز 
داهج وزغ  تایار  تخارفاربداهتجا  زا  هک  یهانپ  تعیرش 

ماف توقای  هدرک  نیمز  میدامالظ  رفک و  بابرا  زیرنوخ ، ز 
تخوسب تعدب  ملظ و  دز  هلعش  نوچ  هکتخورفرب  یشتآ  نیقی  رون  ز 

میوق نید  ناکرا  درک  يوقمیقم  دمآ  عرش  هداجسب 
عدتبم ره  داینب  داتفاربعفترم  يده  ياون  دش  وزا 

راوس لدلد  هاش  نوچ  غیت  دنزراک  تقو  رد  هک  يراعش  تعاجش 
گنردیب یملاع  لد  دزوسبگنج  ماگنهب  شماسح  بات  ز 

شنزرسیب زا  درگ  زیت  نابزشنکدب  ره  لد ز  دتس  شنانس 
زور تشگ  بش  وچمه  ودع  مشچبزود  هدید  دش  هک  شگندخ  ریت  ز 

فاق هوک  دب  ریگیپ  زور  نآ  ردفاصم  زور  گنس  نارگ  زرگب 
ریمض رد  شتعاط  زجب  درادنریپ  نودرگ  هک  یهاش  تخبناوج 
نیچ  ناقاخ  نیقارع و  كولمنیمز  ناریا  ناروت و  نیطالس 

7 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

راک دنرادن  وا  تعاط  زجبراوهدنب  شتمدخ  رد  هدنکفارس 
وا ریخست  هب  ملاع  هدروآردوا  ریبدت  هک  یناشن  ردنکس 

مامت شغیت  برض  زا  دش  رخسمماش  هچ  رصم و  هچ  گنرف و  مور و  هچ 
داد بیز  تنیز و  یسب  ار  ناهجداد  لدع و  زا  هک  یناکم  نامیلس 
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زاب يولهپ  هب  دنیشن  وهیت  هکزارفرس  نآ  لدع  دش  ماع  نانچ 
باقع رب  يرد  کبک  هدنخ  دنزباوخ  گرگ  لزنم  رد  شیم  دنک 

وا ناهاوخ  دنتشگ  قلخ  همهوا  ناسحا  فطل  زا  هک  یمیرک 
عیفر شدوج  مدرم ز  ردق  دوبعیدب  شدوجو  زا  نهک  ناهج 

دوش نامع  يایرد  کشر  نیمزدوش  ناشفارهوگ  شفک ، رهاوج 
رظن ناریقف  رب  دنک  تمحربرز  میس و  ندیشخب  ماگنهب 
لامشوگ یسب  ار  ناملاظ  دهدلالج  تخب  هب  نکمت  تقوب 

دالب رد  تکلمم  ثراح  دوبدابق  ناوریشون و  روتسدب 
ناوریشونا يدوب  هدنز  رگاناوت  نودرگ  هاش  يا  متفگ  طلغ 

یتخارفارب تعاطا  ياولیتخاس  مدق  زا  رس  وت  هارب 
يرتهم يرادناهج و  موسريرورس  یتخومآ  وت  روط  ز 

تستجاح یک  فیرعت  هب  دوخ  ارتتسا  تیاغیب  وت  ياعد  حدم  وچ 
نیقی زا  دنک  نیمآ  صالخابنیمالا  حور  هک  میوگ  وت  ياعد 

جاور يو  زا  تفای  یبن  عرش  هکجات  تخت و  بحاص  نیا  هک  ایادخ 
ناهم ناهک و  شیاطع  نیرقناهج  ود  رهب  اداب  زارفارس 

داب  داش  وا  ناسحا  زا  قلخ  لدداب  دابآ  شلدع  زا  ملاع  همه 
ریقح تعاضبمک ، ریقف  نوچ  هکنآ  لوقع  تریـصب و  بابرا  ریذپقیاقد  رینم  ریمـض  عوفرم  لوق و  لها  ياشگ  هدـقع  يار  ضورعم  دـعب  و 

يراصنا ریپ  هاگرد  كاخ  تعاطتسایب 
8 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

، تسا ناشیا  هشیپ  هویش و  دسح ، قافن و  هتسویپ  هک  راکمتس  يافویب  مدرم  يافج  راکافج و  راگزور  هقرفت  زا  يرصن  وبا  فسوی  نب  مساق 
هب قالخ  کلم  تیانعب  یتدـم  هک  تشذـگیم  نانچ  رطاخ  رد  تشگیم و  نانچ  لد  رد  دوب ، هداـتفا  قاـفتا  یتنحم  هشوگ  یتلزع و  جـنک 
هّللا دسا  نیقتملا ، ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  فیطل ، قیاقد  تاکنب و  تسا  نیزم  هک  فیرـش  ملع  نبا  عرتخم  هک  قایـس  ملع  لیـصحت 

، هتـسناد یغبنی  امک  ار  نآ  باوبا  عمج  هدوب و  لوغـشم  تسا . مالـسلا  تاولـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاـط  لـک  بولطم  بلاـغلا و 
دیابن یئافج  راخ  سح و  ره  زا  راگزور  نمچ  رد  ات  دیامن  لخدـم  قایـس  روما  زا  یمهم  رد  هک  تسا  نآ  تقو  زاب  نونکا  دروآرد . لمعب 

ترضح برقم  مالـسالا  خیـش  ترـضح  ینعی  ماقم  هردس  ناکم و  یلاع  هک  دیوگیم  یـصخش  هک  مدید  هعقاو  رد  یبش  هکنآ  ات  دیـشک ،
ضیف نوچ  نک ، صلخت  یعناق  هدومن  فرطرب  ار  قباس  صلخت  هک  دـیامرفیم  هحور  سدـق  يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  لیعامـسا  وبا  يراب 
رطاخب دشا ، یلگ و  ون  زا  ار  ریمض  نشلگ  تفرگ و  نتفکـش  دارم  هچنغ  دومرف و  رذگ  رطاخ  تحاس  رب  اسآمیـسن  تراشب ، ای  تراشا  نیا 

رد هچنانچ  تسا ، یثوروم  ریقح  ریقف  نیا  لاحب  تبـسن  ترـضح  نآ  قافـشا  تایانع و  رظن  تسا و  تعانقب  تراـشا  هعقاو  نیا  هک  دیـسر 
رظن هک  تسا  روکذم  تسا ، ریقف  نیا  دج  هک  تاجاح  ریپ  هب  رهتشملا  یسبط  رصن  وبا  خیش  هاگتـسد ، تیالو  هانپقیالخ ، ترـضح  تاماقم 

بجوم هدوب و  ایارب  يراب و  يدونشخ  ببس  ات  درک  دیاب  عورـش  يرما  رد  سپ  هدیـسر ، ماقم  هبتر و  نادب  ترـضح  نآ  تیبرت  رثا و  ایمیک 
مادقا مایق و  نادب  دیآ  روهظب  هچره  ات  دومن  همسا  زع  مالع  کلم  ترضح  ماظن ، زجعم  مالکب  لافت  ددرگ و  ارس  ود  ره  تغارف  تیعمج و 

: دمآ تکرباب  تیآ  نیا  دیامن ،
َو ٌۀَِیناد  ٌناْوِنق  اهِْعلَط  ْنِم  ِلْخَّنلا  َنِم  َو  ًابِکارَتُم  ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن  ًارِضَخ  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف  ٍءْیَش  ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  »
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ریخ هّللا  و  َنُونِمُْؤی » ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ْمُِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَی  َو  َرَْمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُْظنا  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهبَتْـشُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ٍباـنْعَأ  ْنِم  ٍتاَّنَج 
. نمحر ای  دیجم  ظفاح و 

9 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
بآ نآـب  میدروآ  نورب  سپ  یبآ ، یهلآ  نامـسآ  بناـج  زا  اـی  ربا  زا  داتـسرف  ورف  هـکنآ  تـسوا  و  هـک : تـسا  ناـنچ  هـیآ  نـیا  هـمجرت  و 

هتـسر مخت  زا  هک  یهایگ  ینعی  زبس ، يزیچ  بآ  نیا  زا  میدروآ  نورب  سپ  دیوگیم ، لصفم  هگنآ  دومرف  رکذ  لمجم  دنچره  یئاهینتـسر 
امرخ زا  میروآ  نوریب  هشوخ و  ینعی  هدش  بکرم  رگیدکی  رب  هناد  زبس  هایگ  نیا  زا  میروآیم  نورب  تسا  هدرک  ادـیپ  خاش  خـیب و  تسا و 

اهناتسوب میروآ  نورب  رگید  راب و  يرایسب  زا  کیدزن  نیمزب  ای  هدیچیپ  مهرب  ینعی  کیدزن  رگیدکیب  اههخاش ، يو  هچنغ  هفوکش و  زا  نانب 
رد هن  دـندننام  یـضعب  هب  یـضعب  ناـتخرد  نآ  هک  یتلاـح  رد  ار  راـنا  تخرد  ار و  نوـتیز  تخرد  ناراـب  بآ  هب  میروآ  نورب  روـگنا و  زا 

یتخرد ره  دیرگنب  نیریـش ، شرت و  یـضعب  نیریـش و  یخرب  دـشابیم و  شرت  تیاغب  یـضعب  هویم  معط ، رد  رگیدـکی  دـننام  هن  یگرزب و 
ار وا  یتذـل  عفن و  هزم و  لکـش و  هنوگچ  وا  یگتخپ  یگدیـسر و  رد  دـیرگنب  هزمیب و  دروخ و  تیاـغب  ار  دوخ  هویم  دروآیم  نوریب  نوچ 

. دیآ دیدپ 
. دنورگب هک  ار  یهورگ  ره  میکح ، يرداق  دوجو  رب  تسا  هناشن  مدرک  دای  هک  اهنیا  رد  هک  یتسردب 

يراخب ملسم  حیحص  رد  تسا و  بسانتم  ندومن  عورـش  تعارز  رما  رد  هک  تشگ  موهفم  نانچ  تراشب  رب  تسلمتـشم  هک  تراشا  نیا  زا 
اسرغ و ال ملـسم  سرغت  ال  دومرف : هک  تسا  يورم  ترخآ  ایند و  هعرزم  هصـالخ  توبن و  هرجـش  هرمث  تلاـسر و  نمچ  لاـهن  هزاـت  نآ  زا 

. هقدص هل  تناک  الا  ءیش  ۀباد و ال  ناسنا و ال  هنم  لک  اتف  اعرز  عرزت 
همایقلا موی  یلا  هقدص  ۀیاور : یف  و 

زا يدرف  ره  دـناشف ، یتداعـس  مخت  ای  دـناشنب  یتلود  لاهن  تسا ، رارقلا  راد  هعرزم  هک  راگزور  نمچ  نحـص  رد  هک  یتلود  بحاص  ینعی 
هلماک هقدص  باوث  ار  نآ  بحاص  دریگ ، یعتمت  نآ  زا  ناویح  صاخشا  زا  یصخش  ره  دروخب و  نآ  زا  هک  ناسنا  دارفا 

10 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. تمایق زور  ات  یتیاور  رد  و  دشاب . هلماک  هقدص  ار  وا  رم  هک  تسنآ  یتیاور  رد  و  دشاب .

عورزم رذـب  نآ  زا  هچره  هک  اریز  سورغم ، نآ  عورزم و  نآ  راـبتعاب  نآ  بحاـصب  تسنآ  تاـبوثم  عاـفتنا و  ماود  زا  تراـبع  ینعم  نیا  و 
مه رگید  تیاور  رد  تمایق و  زور  ات  ددرگ  دیاع  نآ  بحاصب  نآ  جیاتن  تارمث و  دوش ، هدناشن  تخرد  نآ  ناصغا  زا  هچنآ  دوش و  هدرک 

: تسا هدومرف  هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  ملسم  حیحص  رد 
هل وهف  ریطلا  تلکا  ام  ۀـقدص و  هل  وهف  عبـسلا  لکا  ام  ۀـقدص و  هل  قرـس  ام  ۀـقدص و  هل  هنم  لکا  ناک  اـم  ـالا  اـسرغ  سرغت  ملـسم  نم  اـم  )

( ۀقدص
نآ زا  هچنآ  تسا و  هلماـک  هقدـص  ار  ورم  تخرد  نآ  زا  دوش  هدروـخ  هچره  هکنآ  رگم  دـناشنن ، یتـخرد  یتـخبکین  ناملـسم  چـیه  ینعی 
رد تسا و  هلماک  هقدص  ار  وا  رم  دـنروخب  ناغرم  نادد و  هچنآ  تسا و  هقدـص  ار  ناملـسم  نآ  رم  دوش ، هدـیدزد  تخبکین  نآ  زا  تخرد 

رگید ثیدح  رد  و  تسا . هدیناشن  ار  تخرد  هک  دوب  نآ  هقدـص  تعفنم  نآ  درک  یتعفنم  تخرد  نآ  هیاس  رد  هکره  هک  هدـمآ  رگید  ربخ 
ترمثا تتبنا و  دقف  اهقلت  اهسرغاف و ال  ۀبـشخ  كدی  یف  ۀمایقلا و  تماق  اذا   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  هک  تسا  هدمآ 

نآ دـشاب ، یبوچ  وت  تسد  رد  دوش و  تمایق  زور  نوچ  هک  دـیامرفیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  ناسنا ) لـکایف  ةرمث 
ترضح زا  ةوکشم  رد  دسرب و  یسکب  نآ  زا  یعفن  دروخب و  یسک  دوش  لصاح  هویم  نآ  زا  دوش و  زبس  هک  دیاش  زادنیب  ناشنب و  ار  بوچ 

مجن خیـش  باطقالا  بطق  ضرالا و  ایابخ  نم  قزرلا  وبلطا  هدومرف : هک  تسیورم  تاـیحتلا  لـمکا  تاولـصلا و  لـضفا  هیلع  تاـنئاک  دـیس 
: تسا هعطق  هدروآرد  مظن  کلس  رد  يزیزع  ار  ثیدح  نیا  همجرت  هتخاس و  روکذم  ار  ثیدح  نیا  دابعلا  داصرم  رد  هرس  سدق  نیدلا 
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هعطق
ضرف  تقیرط  رد  هویش  نیا  دش  هکنک  تعارز  زا  قزر  بلط 

11 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ضرالا  ایابخ  نم  قزرلا  وبلطادومرف  نینچ  لسر  ردص  هکنآ  ز 
روهـشم تسا و  نیا  رب  يوتف  و  تراجت ) نآ  زا  دـعب  تسا و  تعارز  اهراک  نیرتهب  ندـناوخ  ملع  زا  دـعب  هک   ) هتفگ هصالخ  ياواـتف  رد  و 

قیفوت ارم  هک  هّلل  دـمحلا  تفگ  دـیناسر ، مامتاب  ار  هبعک  هناخ  تکرباب  تراـمع  مالـسلا  هیلع  اـنیبن و  یلع  میهاربا  ترـضح  نوچ  هک  تسا 
ترـضح هک  دـش  لزان  نیملاعلا  بر  نامرفب  نیما  لیئربج  ترـضح  نامز  رد  يدومرف ، تمارک  تلزنم  ایرث  تبترم ، رهپـس  ترامع  ماـمتا 

یتدم تهج  نادـب  ترـضح  نآ  يروآیم ؟ ياجب  رکـش  هک  هدروآ  تسدـب  ار  یلد  هداد ، ماعط  ار  هنـسرگ  هک  دـیامرفیم  الع  لج و  قح 
نداد ماعط  هک  دیامرفیم  هتمظع  تلج  هتمکح و  تزع  تیدحا  ترضح  هک  دش  لزان  لیئربج  زاب  هکنآ  ات  دیامرفیم  لاغتـشا  نداد  ماعطب 

تعارز رما  نآ  هک  تفگ  دوب  دـناوت  رما  مادـک  نآ  دیـسرپ  دـشاب ، ماع  هدـیاف  هک  يامن  عورـش  يرما  رد  سپ  یعمجب  تسا  صوصخم  وت 
دومرفیم و لاغتـشا  روکذـم  رماب  ترـضح  نآ  تهج  نادـب  تسا ، تاجرد  بجوم  ترخآ  رد  تایح و  ببـس  ار  هلمج  اـیند  رد  هک  تسا 

: دناهتفگ هچنانچ  تشگ  دونشخ  یضار و  رما  نآ  زا  تیدحا  ترضح  دیسریم و  هلمجب  نآ  دیاوف 
یعابر

یبای تغارف  هودنا  تنحم و  زویبای  تداعس  نیراد  هب  هک  یهاوخ 
یبای  تعارز  رد  هک  نادب  هلمج  نیامیرک  دنوادخ  وت  زا  دوش  دونشخ 

رما لوا  تسا : زیچ  راهچ  ملاع  ياقب  ببـس  هک  تسا  یناـگرگ  لیعامـسا  دیـس  هاگتـسد  تداعـس  هانپتیادـه ، باـنجیلاع ، نانخـس  زا  و 
ملع مراهچ  تسا ، ریـشمشب  نایملاع  ملاع و  ماـظن  هک  نیطالـس  كولم و  تباـهم  تسایـس و  موس  فرح ، باحـصا  تعنـص  مود  تنقهد ،
نیا تسا ، هتسب  زاب  ناشیا  ملقب  دنشاب  دنمتجاح  نادب  قیالخ  هفاک  هک  خیراوت  ياهباسح  دنراد و  هاگن  ملقب  قیالخ  نایم  تیوس  هک  ءاملع 

تعارز رگا  هک  تسا  رگید  هفیاط  هس  نیا  ياقب  ببس  زین  ناقهد  هک  ینادب  ینک  هاگن  تقیقحب  نوچ  اما  دنملاع ، ياقب  ببـس  هفیاط  راهچ 
. دریگ لیحتسم  هچ  رد  تاناویح  هلمج  تایح  دزیخرب  نایم  زا 

اما دشاب ، جنر  تدش و  رد  یناگدنز  دنشابن  هک  مینک  ضرف  رگید  هورگ  هس  نیا  رگا  اما 
12 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یتعنص رتهتـسیاب  تثارح  تسا و  یتفرح  رتوکین  تعارز  هک  ددرگ  ققحم  دوش  هدرک  لمأت  باب  نیا  رد  نوچ  دوشن و  عطقنم  تایح  یلکب 
. ار ناقهد  زج  دیآ  دوجو  رد  هک  ددنبن  تروص  هدیرفآ ، چیه  زا  دیسر  دناوت  ناروناج  تاریخ  تضافا  رد  لوصحم  زا  هچنآ  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  تسا  یهانپ  تلاسر  ترـضح  ثیدح  لوق ، نیا  دیؤم  دشاب و  رتهب  قلخ  فانـصا  همه  زا  هیـضق  نیدـب  ناقهد  سپ 
عفانم عومجم  هک  تسا  يرما  تنقهد  دـناسر و  عفن  مدرمب  هک  تسا  یـسکنآ  نامدرم  نیرتهب  ینعی  سانلا ، عفنی  نم  ساـنلا  ریخ  هک  ملس 

ترضح يدوب  رتفیرش  راک  نیا  زا  يرما  رگا  هک  اریز  عیانص  هلمج  زا  تسا  رتتسود  یلاعت  هّللا  دزن  تعنـص  نیا  تسا و  جردنم  نآ  رد 
مزاول زا  تسا  نادـبعتم  هلمج  هیامرـس  هک  لکوت  زین  يدومرف و  میلعت  راک  نآ  مالـسلا  هیلع  یفـص  مدآ  ترـضحب  یلاعت  هناحبـس و  قح ) )

یلع بلاغلا  هّللا  دسا  نیقتملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترضح  يزور  هک  هدمآ  راثآ  رد  دننکیم و  لکوت  دنـشاپیم و  مخت  هک  تسا  نیقاهد 
: هک درک  لاوئس  دنتشاد  ناشیورد  راعش  هک  دیسر  یموقب  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب 

یف نورظنی  نیذلا  نیلکوتملا  نا  لاوئسلاب . سانلا  لاوما  نولکای  مهنا  نوبذکی  مهنا  لک  مالسلا  هیلع  لاقف  نولکوتملا  نحن  اولاقف  متنا ، نم 
غورد اقح  تفگ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مینـالکوتم  اـم  هک  دـنتفگ  دـیناسک ، هچ  ناـشیا  زا  دیـسرپ  مهبر ، ۀـمحر  نورظنی  ضرـالا و 
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تعنـص رب  مشچ  دننک و  نیمز  رد  مخت  هک  دناهفیاط  نآ  نالکوتم  نتـساوخ ، هب  دـنروخیم  نامدرم  ياهلام  هک  دـننانآ  ناشیا  دـنیوگیم ،
. رامشیب نآ  دیاوف  تسا و  رایسب  نخس  باب  نیا  رد  دوش و  مظتنم  تنقهد  رماب  ترخآ  ایند و  راک  سپ  دنراد  لج  زع و  يادخ 

هب یثـلث  نم  لاـم  زا  هک  دـنک  تیـصو  توف  ضرم  رد  یـسک  رگا  هک  هداد  يوتف  هنع  هّللا  یـضر  ساـبع  نبا  هک  هدروآ  ناویحلا  ةوـیح  رد 
. دشاب ناقهد  لکوتم  هک  تعارز  فرش  رب  دنکیم  تلالد  نیا  تسا و  ناقهد  لکوتم  نآ  دنهد ، لکوتم 

13 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
فراع یبن ، ثراو  یلع ، دـقان  ءایبنا  دیـس  هشوگرگج  ءایلوا و  لد  هویم  يوبن ، تجح  ناـهرب  يوفطـصم و  تلم  ناطلـس  زا  تسا  لـقن  زین 
تاعاط تادابع و  فیاظوب  ار  تاـقوا  فیاـطل  هک  هدروخلاـس  یناـقهد  هک  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  قداـص  رفعج  دـمحم  وبا  ماـما  قشاـع ،

هب تشهب  ضاـیر  رد  هک  دـید  هعقاو  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  تسویپ  روفغ  بر  تمحر  راوـجب  رورغ  يارـس  زا  نوـچ  تشادیم  فورـصم 
دوب و هدش  عقاو  نم  زا  هک  یتادابع  داد  باوج  ياهتفای  لمع  هچب  تلزنم  برق و  نیا  هک  دیسرپ  وا  زا  درکیم  ریس  مامت  ینامداش  تجهب و 

هدنشخب هاشداپ  يادن  يادص  هاگان  مزاس  هچ  هک  مدش  ریحتم  دشن  قح  ترضح  هاگرد  لوبقم  نآ  زا  کیچیه  متشاد  مامت  يراودیما  نادب 
شیپ ياهزبرخ  مامت  داقتعا  صالخا و  يور  زا  تشذگیم  وت  زیلاف  رانک  رب  زورمین  رد  ام  ناتـسود  زا  یکی  هک  دـمآرب  هتمظع  لج  نابرهم 

دش و رسیم  اجنآ  زا  فیطل  ماقم  فیرـش و  لزنم  نیا  مدیزرمایب و  ارت  ناهانگ  تهج  نادب  تشگ و  دنمهرهب  ظوظحم و  نآ  زا  هک  يدروآ 
: قداص رفعج  ماما  زا  تسا  لقن 

مظن
قزار تیانع  زا  رازهکیتخرد  ای ز  هلغ  دراک ز  هکنآ 

قلاخ  ترضح  تایانعبنیقی  هب  نایتشهب  زا  دوشیم 
، هدرک راک  يریپ  دیسر ، یئارحصب  يریس  مسرب  لداع  ناوریـشون  يزور  قباس  نامز  رد  هک  تسا  روکذم  يراخب  حورـش  زا  یحرـش  رد  و 

لامک هک  دیـسرپ  وا  زا  نوتیز . ای  زوج  تخرد  تفگ  یناشنیم ؟ تخرد  هچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دناشنیم  تخرد  هک  دـید  ار  ياهدروخلاس 
نآ عافتنا  دیآیم ، رب  هب  دیما  لاهن  نیا  لاس  یـس  تدم  هک  داد  باوج  هبرجت  بحاص  ناقهد  تسا ؟ لاس  دنچ  تدم  رد  لاهن  نیا  تارمث 

. دسریم راگزور  لهاب 
ناوریـشون تسا . یعیبـط  رمع  تدـم  هک  لاـس  تسیب  دـص و  تفگ  هتـشذگ ، وت  رمع  زا  لاـس  دـنچ  هک  دیـسرپب  ناـقهد  نآ  زا  ناوریـشون 

، دیسر دهاوخ  اجک  تخرد  نیا  هویمب  تسا . تفارخ  ناشن  تمالع  لاس  تسیب  دص و  زا  دعب  ریپ  نیا  ندیناشن  لاهن  تفگ  نانکبجعت 
14 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ماهدروخ و نامدرم  ناتخرد  زا  نم  هکنانچمه  هک  تسنآ  تحلـصمب  هکلب  تسین  تفارخ  زا  نم  ندیناشن  تخرد  نیا  هاشداپ  يا  تفگ  ریپ 
. دنروخ هویم  نم  ناتخرد  زا  زین  نارگید  ماهتفرگ  عتمت 

مظن
دنروخب  نارگید  میراکب و  اممیدروخ  ام  دنتشاک و  نارگید 

مهرد رازه  راهچ  غلبم  نارادهنیزخ  باون  و  تنسحا ! یهز ! یتفگ  يدینش  وکین  ینخس  هاگره  هک  دوب  نانچ  ناوریـشون  نسح  تاداع  زا  و 
. دندادیم ماعنا  سکنآب  رز 

باوج رد  نیریـش  ریپ  نآ  زا  دـعب  دـندرک . ماعنا  ریپ  هب  مهرد  رازه  راـهچ  باون  یتفگ ! وکین  تنـسحا  یهز ! تفگ  باوج  رد  ناوریـشونا 
رازه راهچ  تنـسحا ! یهز  زاب  تفگ  ناوریـشونا  داد ، هویم  دوز  شوخ  داد ؟ دهاوخ  هویم  رید  اهتخرد  نیا  هک  دومرفب  هاشداپ  هن  هک  تفگ 

راب ود  لاس  کی  رد  نم  ناتخرد  نیا  دـهدیم و  هویم  رابکی  لاس  رد  یتخرد  هکنیا  رتبیرغ  تفگ  زاب  ریپ  دومرف ، اطع  ریپ  هب  رگید  مهرد 
هب نم  هنیزخ  هک  دز . دوخ  بسا  رب  هنایزات  دندومرف و  ماعنا  ریپ  هب  رگید  مهرد  رازه  راهچ  تنـسحا ! یهز ! تفگ  زاب  ناوریـشونا  داد . هویم 
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. دش ناور  دنکیمن و  افو  ریپ  نیا  یئوگ  نیریش 
نیا نومـضم  هیلع  هّللا  ۀمحر  نیمی  نبا  دومحم  نیدلا  ردـب  دیـس  ریما  سی  هط و  لآ  راختفا  نیرخأتملا ، حـلما  نیملکتملا و  حـصفا  هچنانچ 

: هدومن نایب  هعطق  هداد  ماظتنا  فرش  مظن  کلس  رد  ار  تیاکح  ابیز 
رذگ یناقهد  ریپ  يوس  درک  يرسک  هاشراکش  رد  يزور  هک  یتسدینش  نآ  ارایرهش 

ربخ اب  تحالف  زا  قیقحتب  یئوگ  یتسینهاش  تفگ  يو  اب  تشکیم ، نب  زوج  ناقهد  ریپ 
رب  شیوخ  راگزور  رب  وزا  یبای  اجک  وتراب  لاس  یس  زا  رتمک  دران  دنیوگ  نبزوج 

15 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

روخب ام  ياههتشک  زا  يرب  وگ  دیآ  هکرهاههتفر  ياههتشک  زا  رب  میدروخ  ام  تفگ 
رز درمشب  هش  روجنگ  يو  رهب  زا  رازهکیهز  هک  اتفگ  نخس  نیا  دمآ  شوخ  يو  زا  ار  هاش 

رب هب  ورسخ  يدمآ  زور  کی  هب  يراب  نم  تشکدروآ  لاس  یس  هب  رب  يریغ  تشک  زا  تفگ ، ریپ 
رگد راب  رز  داد  لوا  راب  نوچ  شنزاخهز  تفگ  نیسحت  رهب  رگید  راب  يرسک  هاش 

رتشیب تبت  رب  یتسه  دوخ  وت  يرسک  زا  هر  دصمتسین  رتمک  چیه  ناقهید  ناز  نونک  نم 
رفدیشمج يا  تنیسحت  هرمه  ناسحا  هرکیدشن  نیسحت و  راب  دص  ارم  رعش  ياهدرک 

رگد  نامرح  بجوم  دش  نم  لاف  دب  علاطهاش  ریصقت  رب  لاح  نیا  درک  لمح  مناوت  یک 
نینزان رمع  هدوب و  لوغـشم  تعارزب  دـیدم  ياهتدـم  هک  دوب  یناـبغاب  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  میهاربا  ناطلـس  ترـضح  ناـمز  رد  هک  دـناهدروآ 

زا دوب و  هدرک  مرا  هدید  رد  كاخ  راجـشا ، تهازن  زا  شناشن  سودرف  نمچ  هک  دوب  هدیناسر  یغاب  هدومن ، فرـص  ناتـسب  غاب و  ترامعب 
شراگنرز ياهلگ  زا  و  رهاظ ، یسوواط  هولج  ار  شگنراگنر  ناتخرد  هداهن  قنروخ  ناتـسوب  هنیـس  رب  ترـسح  غاد  راهنا ، راهزا و  توارط 

تخرد رطعم ، شورفربـنع  داتـسا  هبلک  نوچ  شیاوه ، میـسن  روـنم و  یـشوپهلح  دـهاش  راـسخر  نوـچ  شتنیز  رهاـب ، یـسواک  جاـت  غورف 
ناولا هدیـسر ، شتآ  ترارحیب  یتـشهب  ياولح  نوچ  شزیمآتوـالح  هویم  هدـیمخ و  تشپ  ناریپ  نوچ  راـمث ، يرایـسب  زا  شتخبناوج ،

اهیف انتبناف  هفیرش  هفیحص  رب  ار  شلامک  حرش  تمکح  هماخ  هک  دوب  يروگنا  یفیطل  تیاهن  یکزان و  تیاغ  رد  یفیرخ  یعیبر و  ياههویم 
گرب فک  رب  رت  هلبآ  نوچ  هدیشک و  ابنع ، ابح و 

16 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هولجب دـیامن ، يور  ماـفانیم  رهپـس  قفا  زا  ماـمت  هاـم  نوچ  راذـع ، هفرط  طـخ ، زبس  هزبرخ  راـگنرز ، ياـهنمچ  یلاوح  رب  هدیـسر و  رـضخا 

، هدروآ دـیق  رد  ار  یملاع  ازفاتحار  يوبب  ابیز و  گـنرب  هدرک و  دیـص  ار  اـهلد  نتنیمیـس ، ناربلد  نقذ  نوچ  بیـسآیب  بیـس  هدـمآرد ،
دوس هیامرسیب و  نالهاک  دودیب  ياولح  يالصب  هتخیوآرد و  تابن  بالجرپ  ياهیحارص  اب  تایح  بآ  ياههزوک  خاش ، ره  رس  زا  دورما 

لد شدولآدرگ  يور  هدروآ و  نوریب  عادبا  هاقناخ  ياههرجنپ  زا  رس  درز  هراسخر  زیخبش ، نایفوص  نوچ  شوپهنیمـشپ ، هب  هتخیگنارب  ار 
ياولح هداهن و  نیتلا  قبطرب و  ار  شلامج  فصو  تردـق  تسد  هک  ریظنیب ، ریجنا  هداد و  هابتنا  ناـشن  هاـم  رهم و  زا  ار  ناقـشاع  دولآدرد ،

. نادند بآ  ار  فیرظ  نافیرح  نادنخ و  رادلد  بل  نوچ  رانا ، هداد ، بیترت  دنق  شاخشخ و  زا  ابیز 
تیب

ران  رد  توقای  رهوج  هدنکفراکرز  نودرگ  ناحتما ، يارب 
تسادیش و ناقـشاع  نوچ  درز  راسخر  اب  رادبآ ، يولآدرز  هدیکچ ، يو  زا  نسح  بآ  هدیـسرن  بل  رب  نادند  زونه  هک  باریـس ، يولاتفش 

تیاغب دیفـس ، يور  اب  هنادـیب ، توت  تسادـگ  هاش و  دزن  نآ  یلوبقم  اههویم و  همه  زا  شیپ  يو  ندیـسر  اـبیز و  فیطل و  تیاـغب  شمعط 
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هدـش رـشتنم  ملاع  فانکا  فارطاب و  ریظنیب  ریپ  غاب  فیرعت  هصقلا  تساجهمه . يو  يور  بآ  نیریـش و  سک  همه  لد  رد  اـبیز  فیطل و 
ناحبس ترضح  مکحب  ناقهد  ریپ  نوچ  تشاکیم . لحم  رهب  دوب ، هدیناتس  اعدتسا  قیرطب  یلاهن  یناقهد  ریپ  ناتسوب  غاب  زا  سکره  دوب و 

دوب هدـش  عقاو  تاـفو  زا  دـعب  هک  یتلاـح  زا  دـندید و  باوخ  رد  ار  وا  تسویپ ، روفغ  بر  تمحر  راوـجب  هدرک و  لاـقتنا  رورغ  يارـس  زا 
باوج دوب ؟ هچ  وت  شزرمآ  ببس  هک  یتسناد  چیه  دنتفگ  دیناسر ، میعن  هضورب  ارم  دیزرمآ و  ارم  ناهانگ  یلاعت  دنوادخ  تفگ  دندیـسرپ 

نآ دزن  هویم  يردـق  تخرد  نآ  زا  دوب و  هدیـسر  صخـش  نآ  غابب  یـشیورد  رگم  دوب ، هتـشاک  هدرب و  هویم  لاهن  نم  غاـب  زا  یـصخش  داد 
لاهن نیا  هک  سکنآ  ایادخ ، هتفگ  هدوشگ  اعدب  نابز  زاینیب  هاگردب  زاین  يور  زا  هتشگ و  دنمهرهب  ظوظحم و  نآ  زا  هک  هدروآ  شیورد 

هدومن تظفاحم  هک  سکنآ  هدیناسر و 
17 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یتسود لاهن  راگزور  نمچ  نحـص  رد  ریدقت  نیا  رب  سپ  ارم ، دیزرمایب  هدیـسر  تباجا  فدـه  رب  اعد  ریت  لاحلا  یف  زرمایب ، هدروآرب  هب  و 
يراک هچره  دناهتفگ ، هچنانچ  ددرگ . دیاع  سکنآ  راگزورب  نآ  هدیاف  عفن و  ارـس  ود  ره  رد  ات  دناشف ، دیاب  یتداعـس  مخت  ای  دیناشن  دیاب 

. يورد نیقی  هب  نامه 
تیب

هب  يراکرا  تسا  رتوکن  هک  یمختيوردیم  دوخ  تسدب  دوخ  هتشک  نوچ 
دننام ياشگلد و  ناوضر  هضور  نوچ  دوب ، هتخاـس  یغاـب  ياهجاوخ  مالـسلا  هیلع  اـنیبن و  یلع  نامیلـس  ترـضح  ناـمز  رد  هک  دـناهدروآ 

. مرا ناتسلگ  کشر  تراضن  توارط و  تیاغ  زا  و  مرخ ، هزات و  تشهب  ناتسوب  نوچ  افص ، تهازن و  زا  يازفاتجهب ، نیرب ، سودرف 
مظن

غارچ نوچ  یلگ  ره  هتخورفاربغاب  فارطا  رب  هتفکش  لگ  یسب 
يوب کشم  اوه  وزیب  رطع  ابصيوج  فارطا  رب  هدیمد  نیحایر 
رتزیت  نابز  نسوس  شهایگرتزیوآلد ز  یبوط  شتخرد ز 

شوگ دوب و  هدـیدن  یئابیز  نادـب  یمزب  کلف  رالاسناخ  هک  درک ، یتفایـض  ار  تشرـس  هزیکاپ  ناعروتم  تنیطكاپ و  نادـهاز  زا  یکی  و 
زا هک  راوگشوخ  ياهتبرش  درک و  رضاح  دادیم ، ناشن  نیرب  دلخ  دئاوم  زا  هک  ذیذل  ياهماعط  هدینـشن و  شیارآ  نآ  رب  یطامـس  راگزور 

. دروآ رظنب  درکیم  تیاکح  روهط  بارش  زا  قوذ  توالح 
مظن

تشهب ياهدروخ  زا  داد  ربختشرس  ربنع  نیشون  ياهانا 
طاشن زا  راوغرم  رپ  هدروآربطاسب  یئوگ  وت  هبرف  ناغرم  ز 
رکش  ياهگنت  هدمآ  گنتبرت  ياولح  اههنیزول و ز  ز 

18 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
ياهضور ابیز و  میظع  یغاب  هک  تفگ  دـیامنیم ؟. عون  هچ  رونا  رظن  رد  غاب  نیا  هک  دیـسرپ  تلود  بحاص  نآ  زا  هجاوخ  تغارف ، زا  سپ 

نآ لثم  ار  يرگید  هک  تخاس  دیابیم  نانچ  غاب  تخاس . دناوت  غاب  نیا  لثم  دـهاوخ  هک  سکره  تلود ، ناکرا  زا  اما  تساشگلد ، تیاغب 
ناتـسوب رد  ناسحا  لاهن  داد  باوج  دوب ؟ دناوت  غاب  مادک  نآ  تفگ  دیاین . تسدب  ناتـسوب  چیه  رد  هویم  نآ  دـننام  دوشن و  رـسیم  نتخاس 

ار هجاوخ  تلود ، بحاص  نآ  نوچ  درک . دناوتن  فرصت  وا  رد  ار  ناتسبات  یمرگ  ناتسمز و  يدرـس  و  دهدب ، وکین  هرمث  ات  ندیناشن  تنج 
تـشهب ضایر  رد  زین  ادرف  تسا ، هجاوخ  نیا  ماقم  فیرـش  لزنم  فیطل و  غاب  نیا  زورما  هچنانچ  یهلا  هک  درک  اـعد  تفاـی ، رثأـتم  تیاـغب 
. اوهشوخ دید  ياهضور  اشگلد و  تیاغب  دیسر ، یغابب  هک  دید  هعقاو  رد  هجاوخ  دمآرد ، بش  نوچ  نادرگ . زارفارس  تلود  نادب 
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مظن
هدیسر شوخ  ياههویم  ناشیا  ربهدیشک  الاب  همه  شناتخرد 

زاوآشوخ  ناغرم  هتشگ  ناوخاونزارفارس  ناتخرد  يالاب  ز 
. دروآ شیپ  هدیچ و  فیطل  ياههویم  زا  یقبط  یصخش 

تسا  غارچ  نوچ  هک  شوخ  هویم  نیاتسا  غاب  مادک  زا  هک  دیسرپ 
دیسر و تباجا  هناشن  رب  اعد  ریت  درک و  ریخ  ياعد  ارت  وا  يدوب ، هدرب  دوخ  غابب  هّلل ، صاخ  ار  دهاز  نالف  زورید  هک  تسا  وت  نآ  زا  تفگ 
هک تشاد  دـیاب  مدـقم  عیانـص  عیمج  رب  ار  نتـشاک  تخرد  ندومن و  تعارز  اـیند  رد  سپ  دنتـشاد . ینازرا  وتب  ار  غاـب  نیا  نآ ، ضوع  رد 

. دراد ترخآ  ایند و  هدیاف 
تیب

یتشهب  غاب  لگ و  رد  یبقعبيراک  مخت  هنالقاع  ایندب 
، هدینارذگ فیرش  رطاخب  فیطل  یناعم  تسا  تثارح  تعارز و  زا  ترابع  هک  تحالف  ملع  باب  رد  راگزور  يالـضف  رادمان و  رباکا  زا  و 

هچنانچ دناهدومرف . نایب  رایسب  دیاوف 
19 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رهاظلا و بسحلا  وذ  رهاظلا ، نطابلا و  مولعلا  عمجم  بایرالا  بر  قیرط  کلاس  باطقالا ، بطق  تلزنم ، ایرث  تبتر ، تیاده  ترضحیلاع 
: مالسالا خیش  ترضح  ینعی  ماقم  هردس  ناکمیلاع ، رهاطلا ، بسنلا 

نانجلا  حورب  هّللا  هحورنایراصنا  هدبز  يده  ریپ 
: هک دندومرف  هرس  سدق  يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ  لیعامسا  وبا  يراب  ترضح  برقم 

يرگهلیح تسا و  نان  یقاب  يرگزرب ، هشیپ  تسا و  زامن  راک 
: هداد ماظتنا  فرش  هدروآرد و  مظن  کلس  رد  ار  مالک  نیا  يزیزع 

يرگهلیح تعدب و  لایخ  رذگبيربخاب ز  رگا  هجاوخ  اقب  راد  زا 
يرگزرب  شاهشیپ  زامن و  تسا  راکدوب  دوصقم  هچنآره  انف  راد  نیز 

دناهدومرف ییعابر  باب  نیا  رد  ترضح  نآ  زین  و 
یعابر

نک لصاح  ياهشوخ  زاین  تشک  ونک ز  لصاح  ياهشوگ  رقف  هشوگ  رد 
نک  لصاح  ياهشوت  تسا  شیپ  رد  هرنیشنم  لفاغ  رهد  طابر  هنهک  رد 

مالـسالا خیـش  هقیقحلا ، راونا  طبهم  هقیرطلا ، رارـسا  فشاک  یناحبـس ، تایآ  رهظم  ینابر و  فاـطلا  رهظم  باـطقالا ، بطق  ترـضح  زا  و 
دوب و هدروآ  مهارف  رایسب  لام  هک  دوب  یناگرزاب  هجاوخ ، ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  روهـشم  نینچ  یماسلا  هرـس  هّللا  سدق  یماج  دمحا 

نوچ هک  درک  رذن  دهع و  هدینارذگ  رطاخب  دومن ، يور  بعـص  یـضرم  ار  وا  تشادیم و  فورـصم  تادابع  تاعاطب و  ار  تاقوا  فرـشا 
هاقناخ رازه  دیامرف  تمارک  لجاع  ءافش  نینموملل  ۀمحر  ءافش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لّزنن  هناخافـش  زا  ار  وا  الع  لج و  راگدرورپ  ترـضح 
هرکذ لج  مالع  کلم  تدابعب  ماش  حبـص و  هدوب ، نکاس  اجنآ  نیکاسم  ءارقف و  هک  دزاسب  یلاـعت  هناحبـس  قح  ترـضح  ياـضر  هار و  رد 

تراجت مسرب  ار  وا  لاوما  هک  یعمج  تفای  ربخ  دش ، لدب  تحصب  وا  ضرم  نوچ  دنشاب . لوغشم 
20 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

عون نیا  دزاس و  هچ  هک  دش  ریحتم  هجاوخ  دـناهدرب ، ار  لاوما  نآ  هتفرگ  ناشیا  رب  هار  رـس  قیرطلا  عاطق  دـناهدربیم  ياطخ  نیچ و  بناجب 
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تسد ارم  یتلاح  بیرغ  ایادخ  راب  هک  دیلان  زاین  زجع و  يور  زا  تاجاحلا  یـضاق  هاگردب  یبش  دوش . رـسیم  نوچ  هدرک  هک  يرذن  دهع و 
ره ضوع  رد  ياهدـش  زجاع  دـناهدرب و  نادزد  ارت  لاوما  نوچ  هک  دـبوکیم  ردـب  یـصخش  هک  دـید  هعقاو  رد  نک . نم  راک  هراچ  وت  هداد 
دـش رادیب  نوچ  هجاوخ  یـشاب . هدرک  افو  دوخ  رذن  دهعب و  ددرگ و  دـیاع  وت  راگزورب  نآ  باوث  تمایق  ات  هک  ناشنب  یتوت  تخرد  هاقناخ 

ياعد دنتشگ و  دنمهرهب  ظوظحم و  وا  زا  مدرم  دمآ و  ردرب  هب  ات  دیشوکیم  نآ  تظفاحم  رد  دومن و  نتشاک  تخرد  رکف  مامت  ینامداشب 
. دش لصاح  زین  هجاوخ 

رعش
یبلطیم ترفغم  روفغ  بر  زویبلطیم  ترخآ  تشهب و  وچ  لد  يا 

یبلطیم  تمحرم  راک  رخآ  اتمادم  شاب  تنقهد  زامن و  لوغشم 
يوسیع راودا ، يافرع  هردان  راگزور ، ءأحـصف  هودـق  یهانتمان ، تاکن  رهظم  یهلا و  تایآ  رهظم  راـثآ ، فراـعم  راعـش ، قیاـقح  ترـضح 

رد ناقهد ، ریپ  ندومن  تعارز  باب  رد  یلاعت ، هّللا  سدق  یماظن  خیـش  نیدـلا ، ۀـقیقحلا و  ۀـلملا و  ماوق  یمارگ ، میکح  ماظن ، زجعم  مالک ،
نایب راثآ ، هبخن  رادـبآ ، تایبا  نآ ، ندومن  بجعت  مالـسلا و  هیلع  انیبن و  یلع  نامیلـس  ترـضح  ندیـسر  اجنادـب  ناماس و  بآیب و  تشد 

: دناهدومرف
مظن

دیسر یغارچب  نامیلس  دابدیسر  یغارف  هک  اجنآ  زا  يزور 
داهن انیم  هتخت  نآ  رب  تختداهن  ارحصب  تخر  شتکلمم 

تشد هداس  نآ  رد  رب  يرگزربتشگ  هزات  شلد  هک  یعونب  دید 
هتخادنا مدع  نادهلغ  ردهتخادرپ  هلغ  یتشم  هناخ ز 

ياهشوخ وا  هناد  ره  هتسرياهشوگ ز  رهب  هتشگ  ناشفهناد 
داشگ  نامیلس  ناغرم  قطنمداشگ  ناقهد  هک  هناد  نآ  زا  هدرپ 

21 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دروخ تسیابب  دوب  تردق  نیاکدرمریپ  يا  وش  درمناوج  تفگ 
نکم ینابزبرچ  ینم  وچ  ابنکم  یناشفهناد  هن و  ماد 

راکم ناقهد  وج  يرادن  بآراخم  ارحص  لگ  يرادن  لیب 
میتشادرب هچ  میتشکب ، هچنآ  زمیتشاک  نیمز  بآ  زا  یسب  ام 

زورب يرآ  هچ  بآیب  هتشکزوسهناد  هعرزم  نیا  رد  وت  ات 
بآ كاخ و  شرورپ  زا  مغرافباوج  زا  جنرم  تفگ  ودب  ریپ 

راگدرک زا  شرورپ  نم ، هنادراک ز  تسین  ارم  کشخ  اب  رت و  اب 
نم تشگنارس  کنیا  نم  لیبنم  تشپ  قرع  کی  زا  نم  بآ 

ارم تیافک  هناد  نیا  میز ، اتارم  تیالو  کلم و  مغ  تسین 
دهدیم مدصتفه  یکی  هناددهدیم  مدوخب  تراشب  هکنآ 

رابب دیآ  دصتفه  یکی  اتراکم ز  ناطیش  يزابناب  هناد 
تسرد  دیاشگ  هشوخ  هرگ  اتتسخن  دیابب  هتسیاش  هناد 
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نایب دنچ  ياهعطق  باب  نیا  رد  هّللا  ۀمحر  نیمی  نبا  نیدلا ، ردب  ریما  سی  هط و  لآ  راختفا  نیرخاتملا ، حـلما  نیملکتملا و  حـصفا  بانج  و 
. دناهدومرف

هعطق
شریسکا تسیچ  هک  میوگ  وت  ابیهاوخ  رگا  ایمیک  تفص 

شریصقت وچ  وا  ریفوت  تسینیبالقب  دشکیم  ایمیک 
شریبدت تسیچ  هک  میوگب  نمدیابیمه  رز  میس و  ارت  رگ 

شریرقت دوش ز  زجاع  لقعتسا  راک  نیا  ردنا  هک  دیاوف  نآ 
شریفوت لصاب و  کنیا  رگنبلصاح  دوش  دصتفه  یکی  زا 

شریصقت  تسوت  ریخات  مهقح ز  تمحر  زین  تسا  نیا  زا  شیب 
هعطق

تساشداپ  لد ، زا  داشگب  وزرآ  دنب  هکرهتسا  یگدازآ  تفرعم  لها  دزن  یهاشداپ 
22 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تسایتوت ار  درخ  لها  یسک ، دراد  درخ  رگیگدازآ  هبلک  ناتسآ  كاخ  درگ 
تسایروب رهب  کی ز  نآ  رکش و  دزیخ  یکی  زاینود  دنام  مهب  تروص  رد  هک  رب  ینعمب  هر 
تسافصیب رگ  یهگ  هگ  دشاب  كاخ  جازتما  زبآ  هک  اریز  رپس  تدحو  هر  یهاوخ  افص  رگ 

تساوزنا رهب  ار ز  اقنع  تسه  رگ  یتزعیگناخ  غرم  هب  شزیمآ  يراوخ ز  دسریم 
تسامن وشن و  رد  شیراکیم  هچنآ  ینادب  اتنیمی  نبا  نیزگ  یناقهد  يوج و  تلزع  جنک 

تسایمیک  رسکی  هک  روآ  هایس  كاخ  رب  روزتسا  ندرک  عیاض  رمع  رمحا  درگوگ  نتسج 
هعطق

درامشیم بهاذم  زا  ار  نآ  رمدنمدرخ  ملاع  رد  هچره  زا  ارم 
دراک هچنآ  زج  دوردن  ناقهد  هکهدیزگ  دمآ  تنقهد  قیرط 

تنقهد هر  زا  مروآ  دیدپدوب  روخ  رد  هک  نان  ياهمقل  ارم 
تنکسم نیا  زا  دعب  نان  ود  رهب  زدومن  مهاوخن  نان  ود  کیدزنب 

تنطلس  یهز  یهاشداپ  یهزتیفاع  هشوگ  تعاط و  نم و 
، هقیرطلا رارسا  فشاک  یناحبـس ، تایآ  رهظم  ینابر و  فاطلا  رهظم  راثآ ، قیاقح  راثد ، نافرع  تایآ ، تیالو  بآمتیاده ، بانجیلاع  و 

نیمز الع ، لج و  قح  ترضح  هک  دناهدومرف  هحور  یلاعت  هّللا  سدق  ینانمس  هلودلا  ءالع  نیدلا ، نکر  مراکملا ، وبا  هقیقحلا ، راونا  طبهم 
يارب زا  هک  ایند  تعارز  ترامع و  زا  هک  دننادب  قلخ  رگا  دسر و  قلخب  هدیاف  دشاب و  رومعم  هک  دـهاوخیم  هدـیرفآ  تمکحب  ار  عرازم  و 

هدیاف
23 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هچ لطعم  نیمز  نتـشاذگ  ترامع و  كرت  زا  هک  دننادب  رگا  دننکن و  ترامع  كرت  زگره  تسا ، باوث  هچ  فارـسا  هجوب  دـننک  لخد  و 
دناوتیم لصاح  هلغ  نم  رازه  نآ  زا  هلاسره  هک  دراد  ینیمز  سکره  دوش ، بارخ  نآ  بابـسا  هک  دـنراذگن  زگره  دوشیم  لصاح  هاـنگ 

و دش . دهاوخ  تساوخزاب  يو  زا  نآ  ردقب  دتفا  رود  قلخ  قلح  زا  هک  نم  دص  نآ  تبسن  دننک و  لصاح  نم  دصهن  لامها  ریصقتب و  درک ،

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  هدرک و  نیمز  ترامع  كرت  یلهاک  زا  هچنانچ  رگا  وا و  لاح  اشوخ  دزادرپیم  وا  تارامع  ایندـب و  هک  تسه  یئاـج  ار  یـسک  رگا 
ترـضح برقم  ایویند . ایورخا و  تسین ، راکیب  مدآ  زا  رتمک  سکچـیه  تسین و  رگید  يزیچ  ناطیـش  تعباتم  زج  هدرک  مان  دـهز  كرت و 

: دناهدومرف ییعابر  باب  نیا  رد  زین  هحور  یلاعت  هلا  سدق  یناتسکرت  هّللا  دبع  هجاوخ  یناحبس ،
نخس لصا  نامگیب  تسه  هک  هتکن  کینهک  ریپ  نیا  زا  ونشب  ناوج  هزات  يا 

نکیم  تعارز  شاب و  وکن  قلخ  ابراذگب  قح  هضیرف  نکب و  تنس 
، مارحلا هّللا  تیب  ریاز  مظعا  یـضترم  یبآمتدایـس ، بانج  زا  هچنانچ  دـیآ . راوگرزب  نآ  نایب  زجعم  نابزب  یعابر  نیا  نتـشاذگ  تیفیک  و 

. هانپنید هاشداپ  ترضح  يزور  هک  تسا  لوقنم  هدوب  ترضح  نآ  فیرش  سلجم  رد  هک  ابطابط  نیدلا  سمش  ریما 
. هّللا لظ  ناطلسلا  راونا  رهظم 

یناگدنز کلم  شخبتیالویناعم  میلقا  زورفاریرس 
رود  زا  هدیسوب  شهگرد  نیمزروفغفب  ات  ناقاخ  هک  یهاشنهش 

رد ناکروگ  دیعس  وبا  ناطلس  حتفلا  وبا  ناما ، نما و  هرئاد  زکرم  ناکم ، ردنکسا  نارق  بحاص  رظنمدیـشروخ ، نودیرف  رفدیـشمج ، ياراد 
ياعدتـسا هدرک  ضرع  ناشیا  مادخب  مامت ، صالخا  دندوب و  هدـمآ  هجاوخ  ترـضح  صاخ  سلجمب  دنقرمـس  کلملا  راد  رد  لاح  لیاوا 

نیا رد  ترخآ  ایند و  تاجن  هک  دندومرف  هدومنیم  یتحیصن  یتمه و 
24 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ترضح ياهتنس  مود  ندومن . الع  لج و  قح  ترـضح  رما  میظعت  لوا  دبای : نیراد  تلود  دیامن ، لمع  نیدب  سکره  تسا و  هملک  راهچ 
. ندیشوک تعارز  رد  مراهچ  ندرک  تقفش  ادخ  قلخ  اب  میس  نتشاد  یمارگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپتلاسر 

ارم یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  نوچ  هک  دومن  دهع  هداد و  اج  لد  رد  ار  نآ  تقیقح  هدومرف و  لوبق  ار  هملک  راهچ  نیا  ناطلس  ترضح 
كرابم تسد  هک  هدیبلط  بآ  دندروآ و  ترضح  نآ  فیرش  سلجمب  ماعط  نآ  زا  دعب  میامن . لمع  عون  نیدب  زین  دیامرف ، تمارک  یتلود 

هجاوخ ترـضح  دزیر ، ناـشیا  كراـبم  تسد  رب  بآ  هک  هتفرگ  تشط  قیربا و  اـبطابط  دـمحم  نیدـلا  سمـش  دیـس  ریما  باـنج  دـنیوشب ،
هدومرف نآ  زا  دعب  و  دیراذگب . امش  میآ ، نوریب  نوچ  راک  نیا  هدهع  زا  تمایق  زور  مماظع ، تاداس  راکتمدخ  نم  دیس  يا  هک  دناهدومرف ،

هیلع بلاـط  یبا  نبا  یلع  نیقتم  ماـما  نینموـملا و  ریما  تبحم  برغم  رد  یـسک  هک  مونـش  مشاـب و  قرـش  رد  نم  رگا  دیـس  يا  هـک  دـندوب 
. مزاس كاله  هصغ  زا  ار  دوخ  نم  دشاب ، هتشاد  نم  زا  هدایز  ار  مالسلا  تاولصلا و 

لوبق قدصب  هک  ریخ  هملک  راهچ  نآ  دیعس ، وبا  ناطلس  يا  دیوگیم ، واب  یسک  هک  دید  باوخ  رد  بش  نامه  ناطلس  ترضح  هک  ضرغ 
، دومرف تمارک  یهاشداپ  ارت  هتمظع  تلج  ۀـملک و  تزع  تیدـحا  ترـضح  یتفای و  مامت  برقت  قالطالا  یلع  هاـشداپ  ترـضحب  يدرک ،

ناـبیرگ زا  رـس  قداـص  حبـص  نوچ  يراذـگنورف . تمحرم  هقیرط  تیعر ، هراـبرد  یئاـمن و  لـمع  ياهدرک  لوبق  هک  عون  نیمهب  هک  دـیاب 
يادخ يدروآرد ، لد  رد  هک  يریخ  تین  درجمب  هک  دندومرف  هدرک ، ضرع  ار  هعقاو  نیا  هتفر  هجاوخ  ترـضح  تمدخب  دروآرب ، قرـشم 

نیا ياـنثا  رد  تسا و  رـسیم  نسحا  هجو  رب  زین ، ترخآ  تداعـس  یئاـمن  لـمع  نادـب  رگا  تشاد . ینازرا  وتب  ار  یناـهج  نیا  تلود  یلاـعت 
رد رگا  هک  تشون  دوخ  لماعب  لداع  ناوریشونا  هک  هتشذگ  هجاوخ  ترضح  راثنرهوگ ، رابرد ، نابز  رب  حیاصن ، قیرطب  تالاح  تیاکح و 

جارخ دشاب و  جارخ  زا  هاشداپ  هدیاف  هک  دوب  نآ  نیا ، رد  تمکح  دننک و  رادرب  ارت  هک  میامرفب  دنام ، عورزمان  نیمز  هعطق  کی  وت  تیالو 
25 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

روهظب ناشیا  قح  رد  تقفش  راثآ  دننکن و  تحماسم  تیعر  اب  ات  تعارزب و  الا  دوشن  ینادابآ  دوب و  نادابآ  تکلمم  هک  دوش  رایـسب  یتقو 
. دوشن رسیم  تعارز  دنناسرن ،

تیب
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رادرود  ار  ناملاظ  يالب  ناشیا  رس  زوراد  رومعم  ار  قلخ  یهاوخ  دابآ  تکلمم 
اب ناطلـس  يزور  دنتفرگیم  ناشیا  زا  لام  هرداصمب  دندومنیم و  یتدایز  ایاعر ، اب  وا  نایرکـشل  ءارما و  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  نامز  رد 
ار همه  ات  دیئایب  تسا  تحلصم  رگا  منکیم ، فرطرب  ار  تیاعر  نیا  مویلا  دعب  متشادیم ، یعرم  تیعر  بناج  زورما  ات  نم  هک  تفگ  ارما 
زا یکی  نیا  زا  دعب  رگا  دیبلطم و  نم  زا  موسرم  هفولع و  رگید  هکنیا  طرـشب  اما  میراذگن . ناشیدب  نآ  ریغ  هعتما و  زا  چـیه  مینک و  تراغ 

میناوت هنوگچ  موسرم  هفولعیب و  ام  هک  دـنتفگ  نایرکـشل  ارما و  مناسر . تسایـس  لاح  رد  ار  وا  دـنک  نم  زا  سامتلا  عقوت و  عون  نیا  اـمش 
زا ینادابآ  امـش و  ام و  حـلاصم  عومجم و  بیترت  تیعمج و  هک  دومرف  ناطلـس  سپ  دروآ ؟ میناوت  ياـجب  هنوگچ  تمدـخ  هفیظو و  دوب و 

امـش درک ؟ ناوت  هک  زا  تاعقوت  نینچ  نامز  نآ  مینک ، تراغ  ار  ناشیا  نوچ  تراجت ، تعارز و  ترامع و  رد  دـشاب ، اـیاعر  راـک  یعس و 
هکنآ زا  دعب  درک و  دیاب  تعارز  كرت  ترورـضب  ار  ناشیا  دیروخب ، ناشیا  تالغ  دیناتـسب و  ایاعر  زا  مخت  واگ و  رگا  هک  دـینک  هشیدـنا 

. دندروآ تیعر  شزاون  رد  يور  دندومن ، عامتسا  نانخس  نیا  نوچ  ارما  دروخ ؟ دیهاوخ  هچ  امش  دشابن ، لوصحم  دننک و  تعارز  كرت 
مظن

جنگ زا  رتهب  تیعر  ار  ناطلس  هکجنسنخس  ناگرزب  زا  مدینش 
دیآرد  ون  یلخد  هظحل  ره  نیزودیآرس  رخآ  دوش  را  جرخ  نآ  زک 

اـهزیراک و يارجا  رد  دـنیامن و  بیغرت  تراـمع  تعارزب و  زین  ار  ناـمدرم  دنـشوک و  تـعارز  ریثـکت  رد  هـک  تـسنآ  روـما  نیرتـهب  سپ 
روهظب مامت  یعس  راهنا ، اهرابیوج و 
26 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

، هاگتـسد قیاقح  هانپتیالو ، ترـضح  زا  دنیامن و  لصاح  رامـشیب  دـیاوف  رایـسب و  رمث  نآ  يورخا  يویند و  تداعـس  لاهن  زا  ات  دـنناسر ،
نانچ تسا  عقاو  [ 12] خشوق ایلع  نایدیکش  رد  شفیرش  نفدم  هک  هحور  یلاعت  هّللا  حور  ینابیـش  [ 11] رصان وبا  خیش  ینابر  فاطلا  رهظم 

قیرطب بابش ، مایا  رد  ار  دوخ  فیرش  تاقوا  و  دناهدومنیم ، لاغتشا  هینید  مولع  لیصحتب  یناوج  ناوفنع  لاح و  ناوا  رد  هک  تسا  لوقنم 
ماـیق رما  نادـب  یغبنی  اـمک  هدوـمن ، لاغتـشا  تـنقهد  رماـب  دـناهدش ، دنمـشناد  هـکنآ  زا  دـعب  دناهتـشادیم ، فورــصم  لیــصحتب  باوـص 

نآ ندنار  واگ  قیرط  دناهدناریم و  واگ  دناهدینادرگیم و  مخـش  دوخ  تسدب  دناهدومنیم  تعارز  هک  ینیمز  رد  هچنانچ  دـناهدومنیم ،
تبون ره  هک  دـناهداهنیم  واـگ  قیلع  زا  رپ  يدبـس  رگید  رـس  رد  بآ و  فرظ  نیمزرـس ، کـی  رد  هک  هدوب  ناـنچ  رادـقمیلاع  راوـگرزب ،
مامتب دـناهدومنیم  لصاح  قیرط  نیدـب  هک  یلوصحم  دـناهدوب و  هتفرگ  دـمن  رد  دـناهدناریم  واگ  هک  یبوچ  و  دـنریگ . عتمت  نآ  زا  ناواگ 

. دناهدرکیم نیکاسم  ارقف و  فرص 
ار راوگرزب  نآ  هدومن ، بلط  يزیچ  هدـناریم  واگ  راوگرزب  نآ  هک  ینیح  رد  هدوب ، هتـسارآ  نطاـب  رهاـظب و  هک  شیرلد  یـشیورد  يزور 
رد دنهدب ، واب  رگید  يات  هک  دناهتـساوخ  هتفگ  ریخ  ياعد  شیورد  نوچ  داد و  شیوردب  ار  یکی  هدوبن ، رگید  يزیچ  نان  هات  ود  زا  هدایز 

نیا هدمآ ، نوریب  رز  همه  هتفر  نیمز  رد  دایم  نوچ  دوب ، هدش  لوغـشم  ندـنار  واگب  خیـش  هدـش و  بیغ  راوگرزب  نآ  رظن  زا  شیورد  لاح 
. هتفای راهتشا  مدرم  نایم  رد  تلاح 

تسا ناشیورد  تلود  زا  هک  تسین  کش  چیهدناهتفای  ناهج  ناگرزب  هک  تداعس  ره 
تسا  ناشیورد  ترضح  زا  تیبرت  ارک  رهسدق  ملاع  تنطلس  دنک  رمالا  رخآ 

، هفحت لیبس  رب  ترضح  نآ  دیسر ، هیلع  هّللا  ۀمحر  یضاق  رجنس  ناطلس  يورخا  يویند و  دیـسر  ناطلـس  ترـضح  عمـسب  هعقاو  نیا  نوچ 
راوگرزب نآ  دزن  خرس  رز  رتسا  کی 

27 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
، هتـشاد ضورعم  تیفیک  دناهدروآرد و  ناشیا  فیرـش  رظنب  دـناهدناریم  واگ  هک  ینیح  رد  نوچ  دومن . هحتاف  تمه و  ياعدتـسا  هداتـسرف 
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هدروآ رز  هک  صخـش  نآ  نماد  رد  دناهتـشادرب و  كاخ  تشم  دناهدومن  هغلابم   ] رتشیب نوچ  تسین ، جایتحا  رز  نیدب  ار  ام  هک  دناهدومرف 
هک دناهدش  هجوتم  دوخ  ناطلس  هدیناسر ، ناطلس  ضرعب  لاح  یگنوگچ  هدرب  ناطلس  دزن  زاب  ار  رز  ل ] خ . نوچ : هدش  خرـس  رز  دناهتخیر 

زارتحا ناطلـس  تبحـص  زا  دنیآیم ، وا  ندیدب  هک  دناهتـسناد  رادـقمیلاع  نآ  و  دناهدیـسر ، نایدیکـش  هب  نوچ  دـنبایرد . ار  راوگرزب  نآ 
هتـشاذگ و دوخ  هقرخ  هک  عضوم  نامه  رد  ار  راوگرزب  نآ  ربق  هدـماین . نوریب  رگید  دـناهتفر ، هدرپ  رد  تعاس  رد  عضوم  نامه  رد  هدومن ،

ریخ عاقب  هدومن و  انب  یهاقناخ  عضوم  نآ  رد  هتسیرگ و  رایـسب  دوخ  رب  هدومن  هدهاشم  لاح  نیا  ناطلـس  نوچ  دناهتخاس . دوب ، هدش  بیاغ 
. تسا رهاظ  نآ  رثا  و  رگید ،

. يدیسرن ماقم  نادب  يدومنن و  مایق  نادب  راوگرزب  نآ  يدوبن ، مامت  فرش  ار  تنقهد  رما  رگا  هکنآ  ضرغ 
ماقم ياج و  تدشاب  سدق  هضور  اتمادم  شاب  تنقهد  رماب  هجاوخ  يا 

ماخ  هرقن  وت  دایم  رس  دیآینک ز  رذب  رگا  رصن  ابا  هجاوخ  نوچ 
همارکلا و کلف  بطق  هیـسناللا ، فاصوا  عماج  هیـسدقلا ، سفنلا  بحاص  راـثد ، ناـفرع  راعـش ، قیاـقح  تلزنم ، تیادـه  ترـضحیلاع  و 
، نیلـصاولا ۀلبق  نیفـشاکلا ، ةودـق  نیلـسرملا ، ءایبنالا و  ثراو  نیدـتهملا ، لوا  زومر  فشاک  هماقتـسالا ، هیادـهلا و  زکرم  طیحم  هیالولا و 

. تسا یعابر  باب  نیا  رد  ار  هرس  سدق  ناحبس  هاش  نیقیلا ، قحلا و  دصاقم  یلا  لصاولا  نیملاعلا ، بر  لالج  بانج  یلا  هجوتملا 
هب  يرازاین  یسک  یناوتب  اتهب  يراک  وکن  رمع  درذگیم  نوچ 

28 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هب  يراک  را  تسا  رتوکن  هک  یمختيوردیم  دوخ  تسدب  دوخ  هتشک  نوچ 
ياناد راکزیهرپ ، مرتحم  و  راگزور ، مشتحم  تقیقح ، هار  يامنهار  تیانع ، هاـگراب  لـماک  هاگتـسد ، تیادـه  هاـنپتیالو ، باـنجیلاع ، و 

. دناهدومرف ییعابر  تعارز  باب  رد  زین ، [ 13] یفاخلا دمحم  نیدلا  ۀعیرشلا و  هقیقحلا و  قیرطلا و  ۀلملا و  نیز  خیش  یفاک ،
تسا تنقهد  زا  هب  تفگ  ناوتن  يراکتسا  تکلمم  رد  هک  اهراک  هلمج  زا 

تسا  تنطلس  یقشاع و  یگناویديوگب و  تسیچ  تنقهد  هک  تدنسرپ  رگ 
، نیلـسرملا ءایبنالا و  مولع  ثراو  قالطالا ، یلع  ءایقتالا  ناهرب  قافالا و ، یف  ءایلوالا  ناطلـس  هاگتـسد ، تیالو  هانپتیادـه ، ترـضح  زا  و 

. تاجاح ریپ  رهدلا ، دشرم  تاداعسلا ، زعلا و  عبنم  نیفراعلا ، ناهرب  نیلصاولا ، ۀلبق  نیدتهملا ، ءایلوالا و  زومر  فشاک 
تیب

ءاملع  هدمع  مالسالا ، خیشءالضف  هدبز  رصن  وبا  خیش 
ءابآ و ترضح و  نآ  فولام  نطو  یکلیگ و  سبط  تیالوب  هواریا  هیرق  رد  ترضح  نآ  كرابم  نفدم  هک  هحوتف  انقزر  هحور و  هّللا  سدق 

: هدومرف تسا  تالوحم  هواز و  تیالوب  کباب  هیرق  زا  ناشیا  دادجا 
ریغص مذ  ین  يوگ و  ریبک  حدم  ینریگ  وخ  تعارز  شیبومک  هب  لد  يا 

ریزو حدم  رد  هعطق  رازه  هک  رتهبریس  مغلش و  نآ  لصاح  نیمز ، هعطق  کی 
راک همه  دشاب  وت  هاوخلدب  هتسویپرازآ  یباین  تنقهد  هک ز  یهاوخ 

راکیم  نازیمب  هد  بآ  هلبنس  ردرابنا  رد  دوب  هلغ  ارت  هاگنآ  و 
نادهاز هلمج  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یصخش  ناشیا  نامز  رد  هک  تسا  لوقنم  نینچ  و 

29 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
لکومب تایح ، تعیدو  نوچ  يدینارذگیم ، هرکذ  لج  مالع  کلم  تدابعب  ماش  حبـص و  یتسناد ، تریـس  هزیکاپ  ناعروتم  تنیطكاپ و 
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دوب هدش  عقاو  تافو  زا  دعب  هک  یتلاح  وا  زا  هدید و  باوخ  رد  ار  وا  يزیزع  درب ، ینادواج  يارـسب  یناف  هلحرم  نیا  زا  تخر  درپس و  لجا 
نآ زا  تیانع  هچناورپ  هاگان  مدومرفیم ، تبوقع  باقع  لاگنچ  رد  مدوب و  راتفرگ  باذع  هجنکش و  رد  یتدم  هک  تسا  هتفگ  هک  دیـسرپ ،

، ياهمـشچ رانک  رب  یناـبایب  رد  هک  دوب  نآ  شزرمآ  ببـس  دـیزرمایب و  ار  ناـهانگ  یلاـعت  هناحبـس و  قح  ترـضح  دیـسر و  رد  یهلا  مرک 
تقشم هدش و  هدوسآ  هدرک و  تحارتسا  ینامز  دوب ، هدروآ  هانپ  تخرد  نآ  هیاسب  زور ، هاگ  مرگ  رد  یشیورد  رگم  مدوب ، هتشاک  یتخرد 

، زرمایب هتشاک  تخرد  نیا  هک  ار  تخبکین  نآ  ایادخ ، هک  هتفگ  هدوشگ ، اعدب  نابز  زاینیب  هاگردب  زاین  يور  زا  هتـشگ و  لدبم  تحارب  وا 
. دیناسر میعن  هضورب  میحج ، هرفح  زا  دیزرمایب و  ارم  هدیسر  تباجا  هناشن  رب  اعد  ریت  لاحلا  یف 

تیب
تنقهد  رگد  تسا و  زامن  راکترخآ  تاجن  تسه  نآ  زا  هچنآ 

باـب نیا  رد  ار  ریز  تاـیبا  همانتداعـس  رد  ورـسخ  رـصان  دیـس  اـمکحلا : دیـس  ءالـضفلا و  لـضفا  راـثد ، ناـفرع  راعـش ، قیاـقح  باـنج  و 
: دناهدومرف

دنناسر تحار  ار  ریط  شحو و  هکدنناقهید  ملاع  عاّنص  زا  هب 
دزیرب يزیچ  تبقاع  ناقهد  زدزیخن  يزیچ  ناگیار  عناص  ز 

تسا ناتسوب  تشک و  غاب و  نوچ  وا  زاتسا  ناقهید  زا  یمرخ  ار  ناهج 
تسا راگدای  نیا  ناهج  رد  ار  وا  هکتسا  راکچ  مدآ  ینب  اب  هب  نیا  زا 

دنروتس رگ  یمدآ و  رگ  نامهدنروم  رام و  ره  قزار  تحارب 
دیاین ناقهد  هیاپ  رد  یسکدیاب  هک  دشاب  نانچ  ناقهد  رگا 

دنراک قلخ  توق  دنزیر و  قرعدنراک  نادرم  همه  ردنا  راکب 
تشم رد  هدرک  يزورفلد  غارچتشگنا  هد  رد  تمسق  قزر و  دیلک 

دنتشهب  غاب  لگ و  رد  یبقعبدنتشک  مخت  هنالقاع  ایندب 
30 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هحور یلاعت  هّللا  سدق  یـسوط  دمحم  تلم  تلود و  ریـصن  ءالـضفلا ، ةودق  ءامکحلا  کلم  نیرخاتملا ، حلما  نیملکتملا و  حصفا  بانج  و 
و معنم ، تقو  کی  تسا و  لاحشوخ  تقو  همه  عراز  و  ادـگ ، تقوگی  تسا و  لاحدـب  میاد  رجات ، هک  تسا  هدروآ  يرـصان  قـالخا  رد 

تاجن دیما  زین  ترخآ  رد  دنسر و  تحارب  وا  زا  رویط  شوحو و  ناسنا و  نوچ  دشاب و  ناقهد  عیانص  لها  نیرتهب  سپ  تسا ، رهاظ  تهج 
. تسا

مظن
مادم  شوک  تنقهد  رماب  راهن  زیبلطیم  نیرب  سودرفب  هار  رگ 

نآ اب  بش  ات  زور  نآ  رد  دومن و  ریجخن  دیص  ياوه  ناداش  مرخ و  ناراهب  لصف  رد  يزور  زیگنارهم  نادازمه  اب  زیورپ  ورـسخ  هک  تسلقن 
. تسجیمن نانکفادیص  نآ  ریت  رش  زا  وهآ  ریجخن و  ارحص  تشد و  نآ  رد  هچنانچ  دومرفیم . یلوغشم  راکشب  نالازغ  نیکشم 

كواکچ دوخیب  هرعن  دز  یمهكوان  دردرپ  ین  زاوآ  ز 
تسریم  زادنا  زاب  تسد  زا  زاب  هنتسخیم  زان  زا  کبک  هن  ارحص  نآ  رد 

هک رضخ  بآ  نوچ  تاکرح  نیریش  ناربلد  نآ  دش ، کیرات  ناهج  جاع ، هتخت  ضایب  رب  دیـشک  مقر  جاد ، بش  یهایـس  زا  هنامز ، نوچ  و 
. ون هم  درگ  رب  هدنشخرد  بکاوک  نوچ  ورسخ ، درگادرگ  هدمآرد ، زان  هولج  رد  تاملظ ، رد  دشاب  هدوب  ناهن 

ياج اجنآ  رد  دندیـسر ، ياهیرقب  هدـش ، ناور  شتآ  يوس  نابات ، رون  نآ  زا  ناتـسرپشتآ  هک  تفای  رود  زا  یـشتآ  ورـسخ  هدـید  ار  اـضق 
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. دنتفرگ ابهص ، رغاس  مامت  ترشع  شیعب و  هتفرگ ،
زورفا  سلجم  یم  شتآ  بات  ززور  ات  دندوب  ناتب  نآ  ترشعب 

زا یکی  دروآرب ، رس  قفا ، نابیرگ  زا  رونا  رهم  هک  نادادماب ، تقو  نوچ  و 
31 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

زا يدعت  رجزب و  ( ] ماداب ود  یبیس  یپ  زا  درک  هیس   ) يراجنهان تیاغ  زا  مادنا  لگ  ورس  نآ  دش و  ناور  يرازهویم  بناجب  ورسخ  نادازمه 
راذـعلگ نادـب  بضغ  يور  زا  ورـسخ  تفر . ورـسخ  دزن  ناور  ورـس  نآ  يافج  زا  ناغف  دایرفب و  ناقهد  ریپ  ل ] درک خ . زاـب  ناـقهد  لـخن 

ار شمکش  هک  تسنآ  هراچ  تفگ  ریپ  هب  ورسخ  درکن ، رارقا  دوخ  ناج  میب  زا  راسخر  هداس  نآ  يادرک ؟ زاب  ریپ  نیا  بیـس  ارچ  هک  تفگ 
لثم نم ، کلامم  رد  سکچـیه  ددرگ و  نارگید  تربع  بجوم  هک  مشاـب  هدومن  تسایـس  یعونب  ار  وا  دـیآ ، نوریب  بیـس  رگا  تفاـکش ،

ار هرهچلگ  نآ  مکـش  نوـچ  دـنزیرب ، ارت  نوـخ  هک  دوـمرف  مهاوـخ  وا ، نوـخ  مرجب  یـشاب  هدوـمن  تمهت  رگا  دـنکن و  يزاردتسد  نـیا ،
نآ هچنآ  نارتش و  نابسا و  هدیبلط ، ار  ناقهد  ریپ  سپ  داتسرف ، دوخ  کلامم  زا  یکی  هب  لاح  رد  اریو  هعطق  ره  دمآ ، نوریب  بیس  دنتفاکش 
هتفر فیح  يو  رب  هک  دـنریگن  ناقهد  ریپ  زا  تاجارخا  لام و  وا ، تلود  ناـمز  رد  هک  درک  ررقم  داد و  ناـقهد  ریپ  هب  دوب  هارمه  ار ، ناوج 

. تسا
. دناهتخاس روکذم  نیریش  ورسخ و  رد  یماج  نیدلا  باهش  انالوم  يراثد ، تغالب  يراعش ، تحاصف  بانج  هچنانچ ،

مظن
تشگلگ هنوگ  نیز  دنک  يداو  نیا  ردتشد  نهک  نیا  دیص  زادنا  دنمک 

داش مرخ و  ینامداش  شیع و  زدازمه  نایور  يرپ  اب  ورسخ  هک 
ریت دنکفا  نالازغ  نیگشم  اب  هکریجخن  دیص و  ياوه  يزور  شدش 

ناراب هر ز  درگ  ربا ، هدناشنناراهب  لصف  مرخ و  ياوه 
يدروجال  هشفنب  زا  غاب  هدشيدرزب  يد  باتفآ  هتسشن 

32 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رس دنزرب  یطوط  هضیب  زک  نانچرت  هزبس  هتسر  هلال  ریز  ز 
هتفرگ انح  رد  ياپ  نابوخ ، وچهتفرگ  اج  رعرع  هلال ، نایم 
زورفا رطاخ  یتیگ  راوید  ردزورون و  لصف  لادتعا  زا  هدش 

فرگنش ياغمت  سگم  سکع  هدشفرب  هبنپ  هتشگ ، بآ  ریرح 
رز همکت  نابیرگ  رب  هدناشنرت  هچنغ  يوگ  یهاک ز  لگ 

مان هدش  لبلب  هناخ  ار  نمچماکدوخ  ياهلگ  ترشع  رهب  ز 
مقاق هدیشوپ  نوگژاب  امرگ  زمگرت  لخن  هفوکش ، ریز  هدش 

لبلب هاگترشع  هدرک  نیزملگ  هدش  ترشع  همیخ  ناشن 
قوط حزق  سوق و  زا  هدروآ  هدیدپقوش  زا  رگناغفا  ربا ، يرمق  هدش 

رب رد  هچنغ  ینامداش  سابلرس  رد  هلال  یناوغرا  بارش 
هلاون ار  نالازغ  ماک  هدشهلال  يانعر  هچنغ  وس  ره  ز 

نوریب دادیم  لد  گنز  هزبس  زنودرگ  ماج  زا  دروخ  هک  یم  ناز  نیمز 
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زیورپ هدنار  تبینج  ارحص  يوسزیخون  هزبس  يور و  هزات  نیحایر 
يزاب شیپاشیپ  دنداد  همهيزات  ياهرواکت  نایوریرپ 

شوه تفآ  لقع و  بوشآ  همهشوپ  ناینرپ  ناتبعل  يراگن 
ون هم  درگرب  راوبکاوکورسخ  درگادرگ  هولج ، رد  همه 

تسجیمن يدیص  نانکفا  دیص  نآ  زاتسد  رس  رب  ینایک  ياهنامک 
جاّرد كارتف  رب  تسبیم  یکیجامآ  کبک  لاب  درکیم ، یکی 

يورذت بناج  ره  هدنام  شکالهيورس  هدیدرگ  فرط  ره  گندخ 
كواکچ دوخیب  هرعن  دز  یمهكوان  درد  رپ  ین  زاوآ  ز 

یلازغ نیکسم  هناوید  هدشیلاح  هتفشآ  گس  وس  ره  نآ  رد 
تسریم زادنا  زاب  تسد  زا  زاب  هنتسجیم  زاب  زا  کبک  هن  ارحص  نآ  رد 

بل  رکش  لیخ  اب  هدنار  تبینجبش  ات  هدازهش  نآ  دیص  رهب  ز 
33 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

بایان دیدرگ  یگدنز  بآ  وچبادرگ  هدندرگ  نیاک  ماگنه ، ابش 
جاع هتخت  ضایب  رب  دز  مقرجاد  بش  یهایس  زا  هنامز ،

مگ هر  هدیدرگ  بش  یکیرات  زمدرم  مشچ  رب  دش  کیرات  ناهج 
رون ار  زیورپ  هدید  شتآ  دشرود  زا  دومنب  یشتآ  ار ، اضق 
ناتسرپشتآ دندش  شتآ  يوسناتسلگ  شتآ ، ار ، موق  نآ  دومن 
دنتفرگ ابهص  رغاس  ترشعبدنتفرگ  اج  اجنآ  ردنا  دوب  یهد 

گنر ناوغرا  ماج  دیدرگ  ناورگنچ  هلان  نونغرا و  گنابب 
دزیم دواد  رب  هنعط  شیادصدزیم  دوع  رب  ياهمغن  برطم  وچ 
دوب رتراک  نیریش  وچ  رکش  ین  زدوب  رکشین  میوگن  یئان  ین 

ناراذعلگ مشچ  ماداب  همهناراوخ  هداب  لقن  دوب  بش  نآ  رد 
بش نآ  رد  ناتسم  كزگ  نوچ  يدیزگبل  رکش  هگ  نقذ  بیس  یهگ 

زورفا سلجم  یم  شتآ  بات  ززور  ات  دندوب  ناتب  نآ  ترشعب 
رس قفا  نابیرگ  زا  دروآربرونا  رهم  نادادماب  تقو  وچ 

شود زا  داهنب  ار  ماش  رومسشوپ  یمقاق  رگید  راب  دش  ناهج 
يرازهویم يوس  دیدرگ  ناوريراذعلگ  ورسخ  نادازمه  ز 

ماداب ود  یبیس  یپ  زا  درک  هیسمادنلگ  نآ  یم  يراجنهان  ز 
شزاب درک  ناقهد  لخن  زا  روزبشزآ  صرح و  نیریش  بیس  زا  دوزف 

دایرفب ناقهد  دش  زیورپ  يوسدازیرپ  ورس  یهس  نآ  تسد  ز 
زیت منص  نآ  اب  بضغ  يور  زا  دشزیورپ  تسج  ار  رگدادیب  نآ  رم 
رارقا شیوخ  ناج  میب  زا  درکنراسخر  هداس  نآ  دید  خلت  ار  هش  وچ 
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هراپ درک  ار  شمکشا  دیاببهراچ  تسنیا  هش  تفگ  ناقهدب 
یناما نما و  هیام  نآ ، دوشیناهن  زار  دوش  رهاظ  رگا 

مزیرب  تنوخ  وا  نوخ  مرجبمزیت  غیت  اب  دوب ، تمهت  رگ  و 
34 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دندید هدنکآ  بیس  هب  ار  شنورددندیرد  مکشا  ار  هرهچلگ  نآ  نوچ 
تسایس نوچ  ورسخ  درک  ارو  ارمتسایک  یناد و  هتکن  يور  ز 
ملاظم در  رد  داد  ناقهدبملاظ  درم  تخپ  تخر و  هکنآ  سب 

دندیشک نماد  همه  يدادیب  زدندید  رادرک  نآ  نوچ  ناراکمتس 
ناقهدب لداع  ورسخ  نآ  رگدناسحا  يور  زا  دومن  اهتیانع 

مغ دسر  ناشیا  رطاخ  رب  ارچملاع  دابآ  دوب  ناقهد  زا  هک 
ناتسب غاب و  تشگ و  تسا  ناشیا  زاناقهد  دشاب ز  یمرخ  ار  ناهج 

تقفش هب  مئاد  دوب  ناناقهدبتحار  هتسویپ  یسک  دهاوخ  رگا 
نارودب  زگره  یشوخلد  دنیب  هنناقهد  رازآ  یسک  دیوج  رگ  و 

لیوـطتب تـشادیم ، فورـصم  تاـقوا  دوـمنیم و  لاغتـشا  ردـقلا  لـیلج  رما  نـیا  ماـمت  شیتـفت  قـیقحت و  هـب  هعاـضبلا  لـیلق  ریقح  رگا  و 
. دیشوک راصتخا  رد  ةرورض  دیماجنایم ،

هک يرما  رد  تسا  نیقی  تسا ، تعارز  رما  بساکم  بیطا  عیانص و  عفنا  هک  دشابن  یفخم  تربخ  باحصا  تریصب و  بابرا  رب  هک  ضرغ 
لمعب ایند  رد  هک  يراک  لوا  دـشاب و  هدومرف  میلعت  مالـسلا  هیلع  ار  یفـص  مدآ  ترـضح  رم  نیملاعلا  بر  ترـضح  ناـمرفب  نیما  لـیئربج 

. دوب دهاوخ  ارس  نآ  تغارف  ایند و  تیعمج  بجوم  هدوب  ایند  روما  نیرتفیرش  نیرتهب و  دشاب ، نیا  هدمآ 
زا نداتفا  نوریب  مدنگ  لوانت  تهجب  و  نتفرگ . مارآ  تشرـس  ربنع  تشهب  رد  اوح  اب  و  ع ،)  ) یفـص مدآ  ترـضح  ندیرفآ  نایب  رد  ياهمش 

ندمآ نوریب  دنه  زا  بابرالا ، بر  تیانعب  مالع و  کلم  نامرفب  نتفر ، هدج  هب  اوح  و  بیدنارس . هوک  رس  رب  مدآ  ماقم  فیرش و  لزنم  نآ 
. ندرک تعارز  یناف  هعرزم  نیا  رد  و 

هتشادرب و هضبق  کی  نیمز  يازجا  همه  زا  لیلج  کلم  مکحب  لیئارزع  نوچ 
35 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

زور لهچ  هک  دومرف  نییعت  نانچ  تشادب و  كاخ  هضبق  نآ  يالاب  رب  ار  كاپ  باحس  هعطق  یلاعت  هناحبـس و  قح  تخیرب ، نامعن  نطب  رد 
هتشادرب بآ  هودنا ، يایرد  زا  حابص  هن  یس و  بابرالا ، بر  نامرفب  باحس  نآ  دنرادنرب ، نآ  رس  زا  هیاس  عون  چیهب  درابب و  كاخ  نآ  رب 

. دش لگ  انع  مغ و  بآ  هب  كاخ  نآ  ات  دیرابب ، مدآ  كاخ  رب 
تیب

دنتشاد  ررقم  اج  ار  الب  درد و  وا  رد  سپدنتخاس  رمخم  لگ  بآ و  هب  ار  مدآ  كاخ 
طاـشن و تلق  ناـیمدآ و  مومغ  موـمه و  ترثـک  اـیئوگ  دـیناشفا . كاـخ  نآ  رب  دـنچ  ياهرطق  هتفرگرب ، بآ  يداـش  رحب  زا  ملهچ  زور  رد 

: دناهدومرف هچنانچ  تسا . ببس  نیدب  ناشیا  طاسبنا 
تیب

ام  نادواج  مغ  نامز و  کی  يداشتسین  بیجع  ثیدح  بیرغ و  تمکحیب 
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دنتخاس يو  راگزور  سنوم  هدیرفآ و  يو  يولهپ  زا  ار  اوح  تشگ ، هکئالم  دوجسم  میظعت  يور  زا  دندیمد و  مدآ  بلاق  رد  حور  نوچ  و 
يو ياـههویم  همه  زا  دـیروخب  و  تشهب ) رد  وت  هجوز  وت و  وش ، نکاـس   ) ۀـّنجلا کـتجوز  تنا و  نکـسا  مدآ  يا  هک  دیـسر  رد  ناـمرف  و 

ةرجش ای  روفاک  ای  روگنا  ای  مدنگ  تخرد  درگ  دیـشونب و  ماعط  نول  ره  زا  دیـشوپب و  سابل  هنوگره  زا  دیهاوخ ، هک  اجره  رایـسب ، ندروخ 
یتسنادـب دـب ، کـین و  يدروخب ، يو  زا  هکره  هبیط و  تاـموعطم  هفیطل و  تارمث  عماـج  سودرف ، طـسو  رد  تسا  هدوب  یتخرد  هک  ملعلا 

هلیح عاونا  دمآرد و  تشهب  هب  رام  سواط و  هلیسوب  هدرب  کشر  ناشیا  لاح  رب  سیلبا  دنتفرگ و  مار  تشهب  رد  اوح  مدآ و  سپ  دیدرگم ] ]
لوانت هیهنم  هرجش  زا  ات  داد ، بیرف  ار  اوح  مدآ و  غورد  دنگوسب  هدروآ  شیپ  هسوسو  و 

36 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
ناملغ و تمارک ، هیلحب  سبلم  تزع و  جاـت  هب  جوتم  دوب . تشهب  کـلملا  راد  ناطلـس  مدآ  و  دومن . يور  ناشیدـب  ـالب  رکـشل  و  دـندومن .

رسفا فرش و  جات  لاحلا ، یف  رجش  نآ  هرمث  لکا  زا  دعب  تمزالم ، هیاپ  رد  تبسن  هب  ناروح  ناوضر و  تمدخ ، ماقم  رد  مدآ  شیپ  نادلو 
يدارمان ترسح و  تیاغ  زا  دنتسیرگن و  دوخ  لاحب  هدنام  هنهرب  تخیرب ، ناشیا  ندب  زا  تشهب  هلح  للح و  داتفارد و  ناشیا  رـس  زا  لالج 

، یگنهرب تلاجخ  زا  مدآ  دنتفاییمن . یئاون  گرب  چیه  زا  دـشیم و  رود  ناشیا  زا  دنتفاتـشیم  هک  تخرد  ره  بناجب  دنتـسیرگب ، راز  راز 
مدآ يزیرگیم ؟ ام  زا  مدآ  يا  مدآ ، ای  انم  ارارف  هک ا  دیـسر  رد  یهلا  باطخ  دـشیم . ناهنپ  تخرد  ره  سپ  رد  تخیرگیم و  فرط  رهب 

. تسین نکمم  وت  ترضح  زا  نتخیرگ  هک  مزیرگ  هنوگچ  ماهدش و  نادرگرس  دوخ  هانگ  مرش  زا  کنم  ءایح  لب  تفگ  باوج  رد 
تیب

مرادن  هاگزیرگ  تفطل  هناتسآ  زجمرادن  هانپ  ترد  زا  ریغب  هک  مور  اجک 
هب يور  تشهب  نورد  زا  تفرگ  اوـح  تسد  مدآ  دـیور . نوریب  تشهب  زا  هک  دیـسر  ناـمرف  دـندیناشوپب و  ار  دوـخ  ریجنا  گرب  هب  تبقاـع 

بناج چیه  زا  دـیآ . دـیدپ  یحاتفم  ار  هتـسب  رد  نآ  یحابـصم و  ار  مغ  بش  دـیاش  هک  تسیرگنیم  بقع  رد  مدآ  مدره  دـنداهن و  نوریب 
لیئربج دش  يراج  شنابز  رب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هملک  دـیآ  نوریب  تشهب  زا  هک  تساوخ  مدآ  نوچ  و  دیـسرن . ماشمب  يدارم  هحیار 

عولط یـصالخ  بکوک  علطم ، زا  ددرگ و  ناشخرد  یتاجن  هعمل  بیغ  قفا  زا  هک  دـیاش  شاب ، یناـمز  یتفگ ، گرزب  هملک  مدآ  يا  تفگ 
.؟ ینک تمحر  يو  رب  دوش  هچ  هدـناوخ ، میحر  نمحر و  مساب  ارت  یهلا  تفگ  لیئربج  دورب . اـت  راذـگب  لـیئربج  يا  دـمآ ، باـطخ  دـنک .

نتکـی رب  منک ، تمحر  يو  رب  زورما  رگا  اـماف  مریگیمن ، لـالم  ندرک  تمحر  زا  تـسین و  مـک  تـمحر  ارم  هـک  دوـمرف  یلاـعت  کـلم 
، دهن تشهب  هب  يور  مدآ  ادرف  ات  شاب  مشاب ، هدرک  تمحر 

37 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
اوطبها يادص  نوچ  هصقلا  ددرگ . اراکشآ  نم  تمحر  تعسو  ات  منک ، تمحر  ناشیا  رب  هاگنآ  يو ، اب  يو  نادنزرف  زا  یـصاع  رازه  رازه 

یلوزعم و تبون  هک  میورب  ات  ایب  تفگ  هتفرگ و  اوح  تسد  مدآ  لحم  نآ  رد  ایندب ، تشهب  زا  دیور  ورف  همه  هک  دش  مکح  هدمآرب و  اهنم 
. دیسر یبیرغ  تنحم و 

یعابر
زورما تسا  قافتا  درد  تنحم و  ابزورما  تسقارتفا  تقو  هک  زیخرب 

زورما  تسا  قارف  تبون  هک  راب  نوخدنچ  کی  يدید  لاصو  خر  هدید  يا 
زا وا  تلـصاوم  نماد  يرادب و  اوح  زا  تسد  هک  تسا  نینچ  مکح  مدآ  يا  هک  دمآ  لیئربج  دندش ، ناور  رگیدکی  اب  اوح  مدآ و  هکنیمه 
مدآ دـندروآ . یفرطب  يور  کـیره  تشاذــگب و  اوـح  تـسد  مدآ  سپ  تـفر . دــیابیم  رگید  بناـجب  ار  کـیره  هـک  يراذــگب  تـسد 

تبرک مدآ و  تبرغ  رب  دنتـسیرگیم  هداتـسیا  بجعت  هب  هکئالم  اتبرغا  تفگیم و  درکیم و  داـیرف  اوح  اـتقرفا . تفگیم و  تسیرگیم و 
. دنربیم اجک  هک  فوقو  نیا  زا  ار  نآ  هن  دنوریم و  اجک  هک  ربخ  نآ  زا  ار  نیا  هن  دندرک ، مگ  ار  رگیدکی  ناشیا  و  اوح ،
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بیدنارـس هوک  رـس  رب  لاس  تسیود  مدآ  دمآ و  دورف  دنیوگ  هدج  ار  نآ  هک  دنه  يایرد  لحاس  رب  اوح  داتفا . بیدنارـس  هوک  رـس  رب  مدآ 
. تسیرگیم

لیئربج تشهب . دـنوادخ  يارب  هک  تشهب ، رهب  زا  هن  يدـش  شوهیب  يدرک ، دای  ار  تشهب  مدآ  هاگره  هک  هتفگ  هنع  هّللا  یـضر  سابع  نبا 
یتساوخ لیئربج  نوچ  تسا و  بیرغ  هک  نک  یـسنوم  ارم  مدآ  لیئربج ، يا  هک  يدیـسر  ادـن  يدروآ ، دورف  مدآ  رـس  رب  تسد  يدـمایب و 

مدآ مشچ  زا  يدرک و  نتفر  مزع  نوچ  مناوخ و  وت  رب  دوـخ  هودـنا  رتـفد  میوـگب و  وـت  اـب  لد  مغ  هک  شاـب  رگید  ناـمز  یتـفگ  مدآ  دورب 
يدیلانب نانچ  يدش ، دیدپان 

38 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. یتشگ ناور  يو  مشچ  زا  بآ  ياهیوج  هک  یتسیرگب  نانچ  يدمآ ، محر  وا  رب  ار  اوه  ناغرم  هک 

تیب
دوب  ام  کشا  دنک  راک  مشچ  هکنادنچدوب  ادج  تلامج  ام ز  مشچ  هک  يزور 

رانک رب  تفگ  تساجک ؟ اوح  ردارب  يا  هک  دیـسرپ  لیئربج  زا  مدآ  يزور  درکیم ، يراز  هلان و  تسیرگیم و  هدـج  لـحاس  رب  زین  اوح  و 
یـشوهیب نآ  رد  هاگان  تفرگ ، رانک  رد  يو  رـس  لیئربج  دـش و  شوهیب  مدآ  درادـن  ربخ  چـیه  وت  لاح  زا  دـیرگیم و  وت  قارف  رد  اـیرد و 

. نم مدمه  سنوم و  يا  مدآ و  نم  تسود  يا  مدآ  یبیبح  هک  دیوگیم  دیرگیم و  هتسشن  ایرد  رانک  رب  اوح  هک  دنیبیم 
؟ رادیب ای  یباوخ  رد  ایآ  ناظقی  ما  تنا  میانا  ياهدیشوپ ؟ ای  ياهنهرب  ایآ  نایرع  ما  تنا  سبال  ا  يریس ؟ ای  هنسرگ  ایا  ناعبـش  ما  تنا  عیاج  ا 

زاب هعقاو  تروص  مدآ  دـش ؟ هچ  ارت  مدآ  يا  تفگ  لیئربج  تفرگرب  ناغف  شورخ و  دـمآ و  شوهب  هاـگان  دـهد ، شباوج  هک  تساوخ  وا 
. نک محر  هدـنام  ورف  بیرغ  ود  نیا  رب  یهلا  هک  تفگ  تاـجانم  دـمآرد و  هلاـنب  لـیئربج  هک  دیـشورخب  جـنر  درد و  يور  زا  ناـنچ  دومن 

. دیآرب دیما  قرش  زا  دارم  هام  دیآ و  رس  هب  قارف  بش  هک  دیسر  نآ  کیدزن  هد ، تراشب  ار  مدآ  هک  دیسر  باطخ 
تیب

دروآ  یهتوکب  ور  مغ  تنحم و  زور  هکدروآ  یهگآ  مشیپ  ابص  داب  میسن 
مدآ هبوت  ببس  هک  هدومرف  ناققحم  زا  یکی  تسا . رایـسب  نخـس  باب  نیا  رد  ار  ءاملع  و  درک ، لوبق  مدآ  هبوت  یلاعت  هناحبـس و  قح  هگنآ 

ءاکب ءایح و  دوب . زیچ  هس 
39 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

درکن و الاب  رس  لاس  دصیـس  دمآ . نیمز  رب  مدآ  نوچ  هک  هتفگ  هّللا  ۀمحر  بشوح  نب  رهـش  هک  دوب  بلاغ  مدآ  رب  ياهباثمب  ایح  اما  اعد . و 
تبـسن ایند و  لها  یمامت  هیرگ  دـننک  عمج  رگا  هک  هدـمآ  رابخا  رد  هک  دوب  ياهبترمب  يو  ياکب  اما  و  يراسمرـش ، زا  تسیرگنن  نامـسآب 

حون ياکب  دنریگب ، حون  هیرگ  تبـسن  هب  ار  دواد  ياکب  ملاع و  لها  ياکب  رگا  دشاب و  رتشیب  دواد  هیرگ  زونه  ربمغیپ ، دواد  ياکب  هب  دنهد 
. دوب شیب  همه  زا  مدآ  ياکب  دننک ، عمج  حون  دواد و  هیرگ  اب  نایملاع  عومجم  هیرگ  رگا  دشاب و  هدایز  اهنآ  زا 

وا پچ  مشچ  زا  هلجد و  بآ  دننام  وا  تسار  هدـید  زا  دـمآ و  نوریب  یلیـس  نوچ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هدـید  بآ  هک  هدروآ  اضرلا  نویع  رد 
راـسخر رد  هک  دـیراب  تمادـن  نیمز  رب  هدـید  ربا  زا  ترـسح  ناراـب  نادـنچ  لاـس  تسیود  تدـم  رد  مدآ  هک  تسبورم  تارف و  بآ  لـثم 

هک دنتفگیم  رگیدکی  اب  دندروخیم و  مدآ  هدید  زا  بآ  اوه  ناغرم  دش . ناور  اههمشچ  يو  مشچ  بآ  زا  دمآ و  دیدپ  يوج  هد  كرابم 
درـس هآ  دنیوگیم  سوسفا  زنط و  يور  زا  نخـس  نیا  ناغرم  هک  درب  نامگ  مدآ  میاهدروخن ، بآ  نیا  زا  رت  شوخ  تسا ، یبآ  شوخ  نیا 

نم هدید  بآ  هب  اوه  ناغرم  هک  هدـیماجنا  هبترم  نادـب  راک  هدیـسر و  اجنآ  رب  لاح  ایادـخ ، راب  تفگ  دـیلانب و  راز  دروآرب و  دردرپ  لد  زا 
تسار اوه  ناغرم  هک  رادشوخ  لد  یفـص  يا  هک  دیـسر  باطخ  دوب .؟ دهاوخ  تزع  هچ  ار  يراکهنگ  مشچ  بآ  رخآ  دننکیم ، هیرخس 

. میاهدیرفاین نادنمزاین  هدید  بآ  زا  رتسیفن  يرهوج  چیه  ام  هک  دنیوگیم 
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رعش
تسا کشا  ام  يوربآ  ببستسا  کشا  اهبنارگ  سب  يرهوگ 
دنکن  نمس  رب  هدنخ  مه  هچنغدنکن  نمچ  رب  هیرگ  ات  ربا 

هک دمحم  تیب  لها  دـمحم و  قحب  بر  ای  تفگ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضحب  درک  عفـشت  هک  دوب  نآ  يو  ياعد  اما 
مان شرع  قاس  رب  یهلا  تفگ  یتخانش ؟ هنوگچ  ار  دمحم  مدآ  يا  هک  دیسرپ  هناحبس  قح  یناسرب ، لوبق  فرش  رب  ارم  هبوت 

40 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
متاخ ترـضحب  مدآ  نوچ  سپ  دوب . دـناوتیم  وت  ترـضحب  ناگدـیرفآ  نیرتیمارگ  هک  متـسناد  مدـید ، نیرق  وت  یماس  مان  اب  ار  وا  یماـن 

. دیسر لوبق  لحمب  وا  هبوت  دومن ، عافشتسا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
مظن

شیوربآ دمآ  مدآ  عیفششیوسب  لد  يور  درک  مدآ  وچ 
دوب  شنمرخ  نیچهشوخ  رخآ  هندوب  شنشلگ  دنبهتسد  لوا  هک 

ترضح دومن و  تعارز  یناف  هعرزم  نیا  رد  نیما  لیئربج  ترـضح  میلعتب  هدمآ  نوریب  دنه  زا  بابرالا  بر  ترـضح  تیانعیب ، تیاغب  و 
. دوشیم روکذم  هک  تسا  نآ  نایب  رد  تاکرباب  تایبا  نیا  دونشخ و  يو  تشک  زا  یلاعت  هناحبس و  قح 

دوبن یتسه  هک  دوب  يایتسیندوبن  یتسم  هناخیم و  هک  شیپ 
ین رادناج  هیداب  نیا  هر  ردین  راب  ناج  هبعک  مرح  رد 

یفتخم مدع  تاملظب  دوبیفص  زا  ردک و  زا  ناهج  دقن 
میتشاک مدع  يارحصب  هنادمیتشاد  مدق  يایاوز  هناخ 

دوبن یشورخ  يوک  نیا  رس  ربدوبن  یشوج  هدکیم  نیا  مخرب 
درک زاورپ  هچغاب  نیا  بناجدرک  زاس  اون  هضور  زا  یلبلب 

یهدنامرفب هاش  رذگ  نوچیهدنامرف  هیحان  نیدب  دنار 
دیشک مدآ  ملع  ملع  شقندیشک  ملاع  رس  رب  ملع  هکنآ 
تانئاک نمچ  رد  یلگ  هزاتتایح  میسن  هب  یتفکش  تفای 

نوگراگنز هتخت  نیا  طخ  رسنون  فاک و  ملق  زا  تسخن  فرح 
نایکالفا هبعک  شهر  كاخنایکاخ  هلفاق  ور  شیپ 

هاوخ هناد  روخ و  هناد  هد و  هنادهاگهناد  هعرزم  نیا  عراز 
دینش هفیلخ  ضرالا  یف  لعاجدیشک  هّللا  دی  کلک  شمقر  نوچ 

هدمآ  هاک  هزیر  شلگ  رهبهدمآ  هلا  رون  زا  هک  هرذ 
41 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هدش نیوکت  نشلگ  خرهلالهدش  نیکمت  نمکم  نز  همیخ 
دش لاس  لچ  سپ  زا  نیچ  هساکدش  لاصلص  بلاق  هیس  لج 

داتف فئاط  هکم و  طسو  رددادماب  لهچب  ات  وا  بلاق 
برع لوسر  سوبنیمز  دوبببس  نداتف  شناتسبرع  رد 
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حور دیشروخ  وترپ  وا  رب  تفاتحوبص  لچ  زا  سپ  بیغ  قفا  زا 
هدمآ رونب  ضرالا  تقرشا  وهدمآ  روهظ  رون  وا  لگ  رد 

تفرگیم لد  ملظم و  لگ  هناختفرگیم  لگب  هناخ  ناج  یم  زا 
هدمآ رابغ  هدولآ  فرط  نآ  زهدمآ  راوس  هکی  مدع  هار 

نیمز رب  رس  هدمآ  هار  همه  نازنیگمرش  سدق  حاورا  شخر  زا 
دز هدرپ  ارس  سدق  نمچ  رددز  هدرک  نیز  قلبا  نیا  رب  گناب 

يامنمدنگ دساح  وا  رب  دروخيادخ  مدنگ ، هناد  روخم  تفگ 
مادب دمآرب  هناد  نآ  زا  غرممار  غرم  یپ  تخیرورف  هناد 
هتفای ناشف  هناد  ار  هژم  رههتفای  ناشن  هناد  زا  شلد  نوچ 

دش هبات  رب  مدنگ  نوچ  هتفاتدش  هبآ  هس  ود  هیرگ  زا  شمدنگ 
دوب هدیدمن  لگ  دوخ  وا  تنیطدوب  هدیدمغ  لد  اب  نانکهیرگ 

سابل رد  نخس  تسین  شوخ  هک  تفگساپسرپ  بل  هتخادنارب  هقرخ 
نیبرازآ دش  دلخ  للخ  زکنینزان  نت  درک  ناز  هنهرب 

شیوخ شوغآ  رد  شیروح  هنهربشیوخ  شون  نوچ  بل  اب  دشک  تساوخ 
شوپرتس یپ  درک  بلط  گربشورخ  یتشهب  راجشاب  هدرب 

سب غاب و  نیا  زا  گرب  ارم  تسهسوه  يدارم  گرب  ماوت  هک ز 
خاشبوچ ملع  گرب و  ملع  هامخاشبوخ  نآ  شبجاح  ملع  دش 
ار داشمش  دوبن  بجع  گربار  دازآ  نت  نآ  تفهن  گرب 

رادهویم دوب  هک  یتخرد  تساررابوگرب  نانچ  ریز  وا  تماق 
ناتسودنهب  دیناسر  هیاسناتسوب  نآ  زا  هک  یتخرد  هفرط 

42 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دنه يارحص  تسر ز  يرکشیندنه  ياصقاب  دیمارخ  تسار 
هایس لاخ  هدش  ار  نیمز  يورهام  هفرط  نآ  شیارآ  دنه ز 

هدش شمالغ  دنه  هشداپهدش  شماقم  بیدنارس  تخت 
دیشک یطوط  رپ  ات  نآ  يزبسدیشک  یبوخ  تیآ  زبس  طخ  زا 
دوب شوپهیس  دنه  هپس  رددوب  شون  شمغ  ماج  یهگ  دنچ 

نانک تراجا  دنه  هعرزمنانک  تراجت  دنه  زا  هدمآ 
تفرگ هد  نیا  يرالاس  دمآتفرگ و  هب  نارگد  زا  شدرخ  نوچ 

هتخاس هر  رس  رد  نآ  زا  هناخهتخاس  هد  رتهم  شهشداپ 
درک دالوا  رب  فقو  ار  هعرزمدرک  دابآ  هعرزم  نیا  تحاس 

رسپ يا  نآ  رد  زیر  بدا  مختردپ  زا  دنام  هک  ثوروم  هد  نیا 
دنتخاس یئمدآ  ارت  هک  اتدنتفات  یسب  كالفا  مجنا و 

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


یمدنگ زا  هدش  نمرخ  هتخوسیمدرم  نانچ  هک  نیب  ار  مدآ 
دوب سب  نوگ  مدنگ  ارت  رهچدوب  سرون  مدنگ  نیا  وت  مصخ 

دامتعا شمرک  رب  دوب  هکنازدابب  ناقهد  وچ  داد  دوخ  نمرخ 
تسه تیباسح  هناد  رهب  هک  نادتسه  تیباتش  هناد  یپ  هک  يا 

تسا هبرف  وج  هب  هار  نیا  بکرمتسا  هب  مدآ  مدنگ  زا  وج  صرق 
درک زیهرپ  دیاب  نیا ، زا  ینعی  ؟ درک زیت  نانس  كون  ارچ  هشوخ 

دناشف ارحصب  هناد  رپ  نماددنار  تشد  یسب  هناد  یپ  هکنآ 
هاگهاگ مه  هتخیر  نورب  هنادهاوخهناد  دوب  هچرا  فیعض  روم 

ربخیب نآ  زا  لفاغ ، یمدآ  وردقنیا  تسا  ربخاب  ياهچروم 
تسا هناد  نآ  مدآ و  هعقاوتسا  هنازرف  تفآ  يوه  صرح و 

تسا نم  کشا  هناد  نم ، هنادتسا  نس  کشر  نمرخ  اجک  هناد 
تسرد مدآب  زاس  دوخ  تنستسخن  مدآ  وچ  رآ ، تسرد  هبوت 

شیوخ  راک  دنکب  یهلآ  فطلشیب  هزادنا  تسام ز  هنگ  رگ 
43 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نیما لـیئربج  ترـضح  يزور  هک  دوـب  نآ  تنقهد  باـب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  ندوـمرف  میلعت  تیفیک  و 
زا ياهمـش  مالـسلا  هیلع  مدآ  دومنیم . وا  لاوحا  دـهعت  دوب و  هدومن  فیرـشت  نیمز  هصرعب  وا  شـسرپ  هب  نیملاـعلا  بر  ترـضح  ناـمرفب 

هغدـغد و دوخ  سفن  رد  هک  تفگ  تشاد و  ضورعم  سدـقلا  حور  ترـضح  اـب  تیاکـش  قـیرطب  هن  تیاـکح ، لـیبس  رب  دوـخ  یناـشیرپ 
هیلع نیما  لیئربج  ترضح  ملعفنم ، رایـسب  تلاح  نیا  زا  تخادرپ و  مناوتیمن  الع  لج و  قح  تادابعب  نآ  هطـساوب  هک  منیبیم  بارطـضا 

تسا و عوج  تلع  نیا  تفگ  دمایب و  تشاد ، ضورعم  الع  لج  یلاعت و  هناحبس و  قح  ترضحب  مالسلا  هیلع  ار  مدآ  لاح  تفرب و  مالسلا 
نادـب هک  تخاس  هیاریپ  نهآ  زا  لیئربج  ترـضح  میلعتب  مدآ  ترـضح  دروایب . خرـس  يرگید  هایـس و  واگ  کی  یتیاورب  خرـس و  واـگ  ود 

ره نزو  تساوح . نآ  زا  مدنگ  کی  وت  نآ  زا  مدنگ  ود  تفگ  دوب ، مدـنگ  هناد  هس  يو  رد  دروآ و  تشهب  زا  ياهطیرخ  دنفاکـشب و  نیمز 
تفه مرد  ود  هک  یقیرطب  تسا  لوادـتم  مدرم  نایم  رد  لاح  هک  تاره  راب  گنـس  هب  هچنانچ  دوب ، مرد  دصتـشه  رازه و  دـص  مدـنگ  هناد 

. دـشاب نم  ود  هاجنپ و  تسیود و  رادـقم  هناد  ره  دوخن ، راهچ  یگناد  و  گناد ، شـش  لاقثم  و  راتـسا ، کی  لاـقثم  تفه  و  دـشاب ، لاـقثم 
تشهب زا  نیا  تهجب  دش ، دهاوخ  وت  عوج  دس  نیا  هک  رادهاگن  هن ، تفگ  مروخب  ار  نیا  لیئربج  يا  تفگ  مالسلا  هیلع  مدآ  هکنآ  دوصقم 

نهآ بوچ و  تحت  رد  ار  واگ  نآ  زا  دـعب  تمایق . زور  ات  تست  دالوا  هنتف  نیا  تسا و  نیاب  هتـسب  زاب  اـیند ، رد  وت  تاـیح  يداـتف و  نوریب 
رد هدش و  زبس  وج  اوح ، هصح  زا  مدـنگ و  مدآ ، هصح  زا  دـش  هتـشاک  مخت  نوچ  تخاس ، تعارز  حـلاصم  تفاکـشب و  ار  نیمز  ات  دروآ ،

، دـش زبس  مدـنگ  متـشاک  نم  یکی ، اوه  بآ و  نیمز و  یکی و  مخت  یهلا  هک  دـیلان  یلاعت  هّللا  ترـضحب  مدآ  ترـضح  هک  تسنآ  یتیاور 
هطساوب هک  دوب  دهاوخ  نآ  یپ  رد  تلذ  اذل  تسا  وا  زا  نیا  ترشابم  نوچ  هک  دمآ  نامرف  تسیچ ؟ ببس  دیدرگ ، لصاح  وج  تشاک  اوح 

هلوق تسا  لمع  سنج  زا  ازج  هک  دوش  مولعم  ار  نایملاع  ات  دمآ  لامعا  بسحرب  لاکن  مرجال  تفای ، بیرف  شورفوج ، يامنمدـنگ  ناطیش 
* َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  یلاعت 

44 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
يا تفگ  لیئربج  منک . لوانت  زین  مدنگ  نیا  زا  نم  ات  تسه  تزاجا  لیئربج  يا  تفگ : دزیم  هلعـش  مدآ  نطاب  رد  عوج  شتآ  هک  لصاح 

رد راک  زونه  هک  نک  ربص  یئامنیم ؟ لیجعت  نآ  لـکاب  زونه  يدـید  مغ  تنحم و  ملا و  همه  نیا  تخرد  نیا  رمم  زا  هکنآ  دوجو  اـب  مدآ 
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تسد دیچیپ و  هب  ربص  نماد  رد  ياپ  سپ  تسا . راگدرورپ  ینامرفان  همزال  رامشیب  تقـشم  هک  تسناد  تسیرگ و  رایـسب  مدآ  تسا . شیپ 
هب نآ  زا  دعب  دش  کشخ  مدنگ  ات  دومرف  شتلالد  ربصب  دنک ، لوانت  زاب  ات  تساوخ  دیـشک ، هشوخ  مدـنگ  ات  درک ، نوریب  لمحت  نیتسآ  زا 
ود نایم  رد  درک و  ادـج  هناد  زا  هاک  تفوکب و  هدرک  نمرخ  دـیوردب و  ار  مدـنگ  تخاس و  ساد  يو  میلعتب  مالـسلا و  هیلع  لیئربج  دادـما 
زا دعب  دیدرگیم . عینم  لیئربج  عنمب  دیامن  مادـقا  نآ  لکاب  هک  تساوخیم  مدآ  دـشیم  يراط  نادـب  هک  تروص  رهب  دومن و  درآ  گنس 
رد تخاس و  یجامک  تفرگرب و  ریمخ  نآ  زا  دعب  دندومن . مادـقا  نآ  رب  زورفارب . یـشتآ  نکب و  عمج  مزیه  نکب و  یکاغم  هک  دومرف  نآ 

نوچ تسب  رونت  رد  تخاس و  اهنان  تایاور  یـضعب  هب  دوب و  عرذ  دـصناپ  نآ  ضرع  لوط و  هک  دـنیوگ  دـش و  هتخپ  اـت  داـهن  شتآ  ناـیم 
تقشم همه  نیا  ارم  هّللا  ناحبس  تفگ  مدآ  نک ، لوانت  نآ  زا  دعب  دوش و  هدوسآ  هک  نک  ربص  رگید  نامز  کی  تفگ  لیئربج  دمآ  نوریب 

. مزاس سفن  همعط  ياهمقل  ات  دیشک  دیاب 
هزور ماگنه  دنیشن و  هب  باتفآ  هک  نک  لمحت  نادنچ  هدنام ، یقاب  زور  زا  تعاس  هس  مدآ  يا  دومرف  لیئربج  دناهدروآ  تایاور  یـضعب  رد 

تمارک تلود  هس  لـمع  نیا  ربارب  رد  یلاـعت  هناحبـس و  قح  تفگ  درک ، لاوئـس  نیا  باوـث  زا  مدآ  نک  راـطفا  ماـگنه  نآ  دوـش  نداـشگ 
هک درآرد  تشهب  رد  هکنآ  موس  دـنکن ، بضغ  زگره  هک  دوش  دونـشخ  وت  زا  هکنآ  مود  دـنکن ، باذـع  دزرماـیب و  ارت  هکنآ  لوا  دـیامرف .

لاغتـشا لمع  نیاب  تمایق  زور  ات  وت  نادنزرف  زا  هکره  مدآ  يا  تفگ  تسا ؟ نم  هصاخ  اهتمارک  نیا  لیئربج  يا  تفگ  دراین . نوریب  زگره 
نک ادج  ار  اوح  هصح  مدآ  يا  تفگ  لیئربج  دربب  ماعط  يوسب  تسد  ات  تساوخ  دش  لوانت  تقو  نوچ  سپ  ددرگ . تمارک ؟؟ نیاب  دیامن 

. داتسرف ودب  هدرک  نییعت  ار  وا  هصح  مناسر ، ودب  ات 
45 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

لیئربج دومن . نآ  راهظا  مالـسلا  هیلع  لیئربجب  درک . مهف  مامت  یترارح  هغدـغد و  زاب  دوخ  نطاـب  رد  تفاـی  رفاو  ظـح  ماـعط  زا  مدآ  نوچ 
اب تفرب و  ددرگ . رسیم  زیچ  هچب  نآ  عفد  نیکـست و  لیئربج  يا  تفگ  دنکیم . بآ  ياضاقت  تعیبط  هک  تسا  یگنـشت  ببـسب  هک  دومرف 

بآ نآ  زا  دـمآ . نوریب  رتنیریـش  لسع  زا  رتکـنخ و  خـی  زا  لـالز  بآ  دـنک . دوخ  يونازب  اـت  دـنکب . ار  نیمز  تفگ  دروآ و  یتلآ  دوخ 
. دمآ لصاح  مامت  نیکست  دیماشآب ،

بحاص مدرم  زا  ناحتما  قیرطب  نآ  دـعاوق  زا  تسناد و  بجاو  ندومن  تعارز  رد  عورـش  هعاضبلا  لـیلق  هنیمک  نیا  تامدـقم  نیا  اـب  سپ 
هدومن هدوسم  هدیـسرپ  دنرادن ، دوخ  لاثم  لیدع و  رما  نیا  رد  هک  دوب ، هتفای  راشتنا  تروص  راهتـشا و  تمـس  ناعرازم  نایم  رد  هک  هبرجت 

هردس مادـخب  عوجر  دـشیم ، هابتـشا  هغدـغد و  بجوم  تروص  نیا  دـندومنیم ، راهظا  یعونب  ناشیا  زا  کیره  نوچ  و  دروآیم ، مهارف 
راختفا ملاعلا ، یف  يابقنلا  ةدـبز  راثآ ، قیاقد  راثد ، لئاضف  راعـش ، تدافا  هاگتـسد ، مراکم  هانپ ، تدایـس  بآم ، تباقن  باـنجیلاع ، ماـقم ،
داضتعا لامکلا . ملعلا و  بابرا  ةدـمع  هرهاظلا ، بسحلا  ومـسب  لضافالا  ةودـق  هرخاـفلا ، بسنلا  ولعب  دـجام  ـالا  لـضفا  ممـالا ، نیب  ممـالا 

لابقالا تلودلا و  باحصا 
مامت  فطلب  همه  زاسراکمالسا  کلامم  یضترم 

، دوبعملا کلملا  فطاوعب  صتخملا  نیکاسملا ، ءارقفلا و  ذالم  نیملسملا ، مالسا و  دیوم  بیسنلا ، بیبحلا  دنـسلا  بیجنلا و  بیقنلا  دیـسلا 
مظن ثایغ  دیس  كریمب ، رهتشملا  دومحم  ناطلس  ریما  نیدلا  ایندلا و  ۀلودلا و  ماظن  دیس 

هلا فطل  هیاس  تمشح  جوا  باتفآلامک  جرب  رتخا  تمارک ، جرد  رهوگ 
هام  رهم و  شرینم  يأر  هعمل  زا  رینتسملد  ناج  شلضف ، رازلگ  هخفن  زا  ضیفتسم 

46 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هاج نیکمت و  رس  زا  مد  ره  دنیوگیم  شافرهپس  اب  وا  تعفر  ناهج و  اب  وا  تلود 
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هاوخب  یهاوخیم  هچره  ام  تعفر  زا  رهپس  يويوجب  یئوجیم  هچره  ام  تلود  زا  ناهج  ياک 
ماسقاب یبستکم  یثوروم و  تناطف  یبسح و  تباجن  دوجواب  هک  نیلزنملا ، تداعـس  بابـسا  لیمکتب  هقفو  نیرادـلا و  ةزعل  زیزعلا ، هّللا  هزعا 

جرادمب هتـشاد ، لوذبم  عایـش  دـح  نونف  قیاقح  شیتفت  مولع و  قیاقد  قیقحت  رد  یتدـم  هدـمآ و  عمجتـسم  لئاصخ  نسح  عاونا  لیاضف و 
هب ار  ناشیا  هفیرش  هفئاط  نیا  رثکا  هتشگ . زارفارـس  راگزور  ءالـضف  هلمج  رب  زاتمم و  رادمان  رباکا  زا  و  هدمآ ، ضیاف  يزعت  جراعم  یقرت و 

بقانم تافـص ، یلاعم  نآ  ردـق  هیاپ  هچرگا  دـنرادیم . میلـست  اـضر و  هرئاد  رد  ناـشیا  تبـسن  هب  ار  دوخ  میدـقت و  ماـقم  رد  دوخ  تبـسن 
رتدـنلب نآ  زا  بستکم ، بوهوم و  لیاضف  بدا و  لضف و  زا  يونعم  بقانمب  سایق  هاشداپ و  برق  هاج و  تمـشح و  بتارمب  رظن  تاـمس ،
هاجیلاع نآ  دادجا  ءابآ و  نوچ  اما  دننک ، فیرعت  تسا  قلعتم  روما  نیدب  هک  هچنآ  یبآریم و  ترامع و  تعارز و  مولع  یئانادـب  هک  تسا 

اب دوب  ایارب  ایاعر و  تیهافر  تیعمج و  ینادابآ و  يرومعم و  بجوم  هک  يروما  رد  رادتقا ، نودرگ  نیقاوخ  رادناهج و  نیطالـس  نامز  رد 
ناکرا ارما و  زا  ناشیا  مایا  رد  دناهتـشاد و  لخدـم  ماودـلا  یلع  مامت  فوقو  يور  زا  لالج  هاج و  لامک و  لابقا و  تموکح و  لالقتـسا و 

يامرفنامرف نیرقترصن ، ناکم ، نامیلس  تلادع  تنطلـس و  تلود و  نامز  رد  هدوبن و  روما  نیا  رد  ناشیا  رایتخا  فوقوب و  یـسک  تلود 
، تعلط رهم  يرتشم ، رهچونم  ناویا ، ناویک  ریرس ، نودرگ  ناقاخ  نارقبحاص ، نیرقرفظ ، ناطلـس  يرادناهج ، نیـشندنسم  ناشن ، ورـسخ 

دنـسم رب  يرورپتیعر  وا  ریظن  هدید  رازه  اب  ریپ  رهپـس  هک  ماقم ، مزب و  دـیهان  زیورپ  ماعنا ، ضیف و  دیـشروخ  دیـشمج  تلوصماقتنا ، مارهب 
. هدینشن ینابناهج  ریرس  رب  يرتسگداد  وا  هیبش  ماقم  چیه  رد  مایا  شوگ  هدیدن و  تفالخ 

47 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
مظن

يرادناهج يراکوکن و  هب  وا  لیدعدینش  رهد  شوگ  هن  نودرگ ، هدید  دید  هن 
يراکمتس  تبسن  ناتب  فلزب  رگمدرک  ناوتن  لدع  راثآ  سب  وا ز  دهعب 

تلادـع دوب ، هتخاس  رومعملا  تیب  مرا و  غاب  تریغ  روح و  رـصق  نانج و  ناتـسب  کشر  ار  ناهج  هرومعم  يو  يأر  رامعم  هک  يرادـناهج 
تعارز ریثـکت  تراـمع و  ماجنارـس ، رد  هدـینادرگ  هاـتوک  اـیاعر  هزجع و  رـس  زا  هملظ  تسد  دوخ ، ماـجرف  هتـسجخ  ماـیا  رد  هک  يراـعش 

. هتخادرپ
دش داش  ودب  یتیگ  قلخ  لددش  دابآ  رسکی  ناهج  شلدع  ز 

یمهرم شرطاخ  رب  داهنن  هکیمغ  زا  كاندرد  شرب  دماین 
ياهجنپ رس  دادیب  دلان ز  هکياهجنر  وا  مایا  رد  يدیدن 

یمتسر  زا  دیسرتن  یلاز  هکیملاع  رب  درتسگ  هیاس  نانچ 
دوب و هتـشگ  ناراب  ضیاف و  ماودـلا  یلع  مانا ، مومع و  لاوحا  قئادـح  لامآ و  ضایر  رب  شماع  ماعنا  مامغ  ضیف  راطما  راـطقا  هک  يداوج 

. دوب هدش  نازیر  بکاس و  راودلا  بقاعت  یلع  راودیما ، نالئاس  يوزرآ  رازتشک  رب  شتیاغیب  تایانع  باحس  تاحشر 
دیدرگ قرع  رد  قرغ  ایح  زوراهب  ربا  شاطع  زا  لجخ  دش 

دیشروخ  رب  تشگ  هدیروش  رحبشراب  رد  تسد  ضایف  ربا  ز 
48 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

راتخی ءاشی و  ام  قلخی  کبر  همیرک و  رهظم  راگدرورپ ، تمحر  تیآ  رادتقا ، نودرگ  رفظم  ناقاخ  راکماک ، دیؤم  ناطلس 
نیقفاخلا فهک  هلودلا  زعم  ایندلا ، ترصنفرش  جرد  رهوگ  تلالج ، جرب  رتخا 

نیع ضرف  شزیزع  نیب  ناهج  مشچ  زا  دوبناهج  تارذ  لاح  روخ ، نوچ  هک  يردق ، نامسآ 
نیسح  ناطلس  ناخ  رومیت  هدود  مزب  عمشدش  رومعم  ناهج  وا  لدع  راثآ  زا  هکنآ  و 
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ترضح دوب و  تلزنم  ناویک  تعفر  کلف  تبقنم ، تباقن  هانپتدایس ، هاجیلاع و  رادمان ، نآ  تمظع  تکوش و  رایتخا  تموکح و  مایا  هک 
دوب هدادزاب  شرادتقا  تسدـب  راگزور  يانبا  رایتخا  نانع  دوب و  هتـشاذگ  شتردـق  هضبق  رد  ماهم  ماکحا  مامز  یعونب  نارقبحاص ، ناقاخ 

رد کیچـیه  تکلمم  ناـیعا  تلود و  ناـکرا  رادـقمیلاع و  يارزو  رادـتقالا و  يوذ  رودـص  رادـمان و  ياراد  راـکماک ، نادـنزرف  زا  هـک 
. دومن دنتسناوتیمن  لخادم  دوب  ماقمیلاع  نآ  مامتها  هدهعب و  هک  یناطلس  روما  یناقاخ و  تامهم 

ناهگآ زا  رتهاگآ  یهگآناهش  موسر  بادآ و  زا  هگآ 
هاش روظنم  دمآ و  هاش  رظانهاش  روتسد  روشک و  سرداد 

وا زا  یهابم  تسا  یهاپس  رهشوا و  زا  یهاپس  يرهش و  تحار 
هدش یناج  مهرم  شفحت  رههدش  یناهن  درد  ره  فقاو 

هدش قح  رب  مکاح  نت  همه  ربهدش  قلطم  ملاع  نف  همه  رد 
اهریبدت هجنپ  رس  هتفاتاهریدقت  هتشر  رس  هتفای 

تسوا زا  عرز  نیا  هتفایرا  شرورپتسوا  زا  عرش  تیشمت  تیوقت و 
هرخالا ۀعرزم  ایندلاهرخاف  هعرزم  نیا  عراز 

هدش  یبارخ  هناخ  ره  رماعهدش  یبآ  رپ  هدید  ره  رظان 
49 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

يادگ ره  وا  زا  رانید  کلاميادخ  هارب  رانید  هتخیر 
مدق تسا و  مد  تسین  رگا  روابمدب  احیسم  رضخ و  مدقب  دش 

نید وچ  ایند  شوخ و  ایند  وچ  شنیدنیمی  راسی و  شنید ز  ییند و 
داب رادیب  تلود  شوخ و  باوخداب  رای  لزا  فطل  شدبا  ات 

هاگن  تمصع  هدرپ  رد  هتشادهلا  شنارظن  جک  رظن  زو 
، رثآم دیـشروخ  رطاخ  يالج  هب  ریذـپضیف و  ریمـض  تآرم  رب  راعـش  تلادـع  راکماک ، ترـضح  هک  تارامع  تاغاب و  نتخاس  تروص  و 
تفاییم و لیمکت  دوصقم  قبطرب  ینامز  كدـناب  کیره  دوعـسم  علاـط  دومحم و  تبقاـع  نآ  داـهتجا  یعـس و  دومرفیم ، لاـیخ  هد  هولج 

لامک زا  تشگیم ، حیال  حضاو و  رادمناهج ، رادمان  ناطلس  ترضح  ریونت  باتفآ  ریمض  رب  شاهدیدنسپ  تامدخ  هدیمح و  تافص  نوچ 
زارفارـس تمرکم  تبهوـم و  توـسک  تـعلخب و  هدوـمرف ، تقفـش  تفطاـع و  عاوـنا  هـتفگ ، دـنزرف  شیلاـع  سلاـجم  رد  تـفأر  تیاـغ و 

، یناوید روما  لاغتـشا  یناطلـس و  تامهم  ترثک  دوجو  اب  دوب ، دـیازت  یقرت و  رد  شتامهم  زور  هب  زور  تعاس و  هب  تعاـس  دـینادرگیم ،
نییبت نید و  لئاسم  قیقحت  رب  ار  ماجناوکین ، مایا  فیارش  هتشاد و  فورصم  تاعاط  تادابع و  فیاظوب  ار  تاعاس  هدنخرف  تاقوا  فیاطل 

ترـسم و ندـعم  زا  شزور  ره  دـباییم و  يزورونب  یتلود  تعلخ  يزوریف ، تجهب و  نزخم  زا  تعاس  ره  مرجال  هتـشاذگ ، نیقی  ثحاـبم 
داهن و قبطرب  دوصقم  قبطرب  ار  نآ  هنامز  تفای  ماسترا  شرینم  ریمض  حول  رب  هک  وزرآ  ره  شقن  دیآیم . تسدب  دارم  رهوگ  هزات  يزورهب 

. داد هولج  روهظ  هصنم  رب  لاونم  نامهب  زور  دومن ، يور  شلآمهدنخرف  هنیئآ  رد  هک  دیما  ره  تروص 
تفای تلم  يوریپ  زا  تلودتفای  تلود  زع  تفر و  نید  هار 

يزورونب دوشیم  یتلوديزوریفب  شمد  ره  مرجال 
سفن  دننزیمن  شدایب  زجسک  همه  لد  ناجب و  شرادتسود 

فیرش و رطاخ  تهجنادب ، تسا  ناشیا  یثوروم  روما  نیا  نوچ  هکنآ  اعدم 
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50 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هدشن ناشنرطاخ  نآ  تقیقح  هک  تسا  هدـنامن  روما  نیا  زا  يرما  هک  دناهدیـسر  نآ  قیاقدـب  یعونب  هتـشگ و  قلعتم  نآب  ناشیا  فیطل  عبط 
اجره هک  تسا  نآ  فاصنا  اما  هدش . عفترم  دنیامنن ، مولعم  ناشیا  ار  نآ  تیفیک  دیامن  يور  یلکـشم  رگا  هک  ینعم  نآ  زا  باجح  دشاب و 
باون دزن  و  تسا . ماجنا  وکین  نآ  هصاخ  نسحا  هجو  رب  تامهم  ماجنارس  باب  رد  مامت  داهتجا  هک  دنشاب  مکاح  ناشیا  دشاب  مهم  عون  نیا 
راصعا زا  رصع  چیه  رد  هک  دوب  هتشگ  نهربم  نشور و  تکلمم  نایعا  تلود و  ناکرا  رادمان و  ءارما  راعـش و  رفظم  دیؤم  ناقاخ  ترـضح 

رد ماجرف  هتسجخ  مایا  شوگ  هدیدن و  يویند  روما  باب  رد  یئاشگلکشم  ياناد  هاگتـسد ، تباقن  هاجیلاع ، ریظن  رایـس  هدید  اب  راود  کلف 
مامتاب هاجیلاع  یعـسب  هک  یترامع  غاب و  ره  هدینـشن و  ملاع  تامهم  ماجنارـس  رد  لاصخوکین  لامک ، بحاص  وا  هیبش  ماـقم  لزنم و  چـیه 

رب شراذعلگ  نمچ  دروآیم و  زاورپ  هولج و  رد  نآ  ياشامت  ياوه  ار  سدق  ضایر  ناسواط  هک  تفاییم  تنیز  بیز و  یعونب  دیـسریم 
نیا دعاوق  هک  ضرغ  درکیم ، زازتها  طاشن و  نیرق  نآ  هدهاشم  ياشامتب  ار  ناتسلگ  سنا  نالبلب  هک  تفرگیم  توارط  تراظن و  یهجو 

تامهم روکذـم و  رما  باب  رد  هدومرف  نایب  نسحا  هجو  رب  مالک ، تفاطل  مامت و  فوقو  يور  زا  مالع  کلم  تیانعب  ماجنا  وکین  نآ  ار  رما 
. دندومرفیم تیبرت  راهظا  نآ  ریغ  ینابغاب و 

تعارز و رد  سکره  ات  دومن  لایخ  دـنچ  قرو  دوس و  صالخا  هفیحـص  رب  يدارمان  کـلک  هراـچیب  نیا  روذـعم ، رومأـملا  هکنآ  مکحب  و 
ار عومجم  هتفای  عالطا  نآ  دعاوق  رب  دیامن  عورـش  یحاون  تایالو  تاره و  تاکولبب  یناقهد  تامهم  ریاس  يرادزر و  ینابغاب و  تثارح و 

قافتا هضور  تشه  هب  نآ  بیترت  داهن و  مان  هعارزلا ) داشرا   ) ار هخـسن  نیا  ببـس  نیدب  دشابن . یلکـشم  روما  نیا  رد  ار  وا  دـناد و  یعقاوب 
ترکف ناعرازم  هک  اهریغ  نیحاـیر و  لـگ و  راجـشا و  كاـت و  تاـعورزم و  رب  لمتـشم  نیئآ ، تشهب  تسا  ینمچ  نآ  هضور  ره  داـتفا و 

. دنناریح نآ  ناماس  بیترت و  رد  هشیدنا  تمکح  نانابغاب  هشیپ و 
رعش

یحاون  رد  شرازهلال  هتفکشبناوج  ره  شرازغرم  هدیمد 
51 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یحارص رد  یم  ار  هچنغ  ناراب  زشوگانب  رب  يوخ  ار  هلال  منبش  ز 
یحام  تالزلل  وفعلا  نافشون  یم  هک  سگرن  دنکیم  تراشا 

هدش تبث  هخسن  نیا  رد  هچنآ  زا  نیحایر  لگ و  راجشا و  رامثا و  تای و  رـضخ و  بوبح و  ترـضم  عفد  ترـضم و  تعفنم و  تیفیک و  و 
. دنـشاب هاگآ  زین  عومجم  صاوخ  زا  دـنوشن و  یبط  بتک  بیبطب و  جاتحم  يوزج  رهب  ات  روکذـم  تسا  فراعتم  هک  يروتـسدب  ار  کیره 
رد هک  ار  ینابغاب  عرازم و  دـنرگنب ، اهنیا  رد  راـبتعا  رظنب  دـنرذگب و  ناـیب  زا  ماـمتها  مدـقب  نوچ  هکنآ  ضاـیر  نیا  ناـیئاشامت  زا  ساـمتلا 

. دننادرگ داش  یئانث  هب  دننک و  دای  یئاعدب  تسا  هدروآ  بلب  نیریش  ناج  ناشتیمنت  رد  هدروخ و  رگج  نوخ  ناشتیبرت 
. داشرالا یلو  هنا  دادمالا  هّللا و  نم  قیفوتلا  و 

تخردرـس روگنا و  هلغ و  تیفیک  هچب  هداد و  یتیـصاخ  ار  ینیمز  هعطق  ره  یلاعت  هّللا  ترـضح  هک  یـضارا  نتـسناد  نایب  رد  لوا - هضور 
. تعارز حلاص  دب و  کین و  نیمز  تفرعم  دهدیم و 

لاهن ندرک و  رذب  لحم  رد  دشاب و  زورون  هک  زور  ره  رد  هتفه  مایا  زا  نتسناد  لاس  لاوحا  ندومن و  رایتخا  تاعاس  نایب  رد  میود - هضور 
تظفاحم نتشاک و  مخت  تقو  مرک و  خلم و  عفد  ون ، هویم  ياعد  ندناوخ و  مالع  کلم  ترضح  ماجنا  یسدق  مالک  تانیب  تایآ  نتـشاک ،

نزرا اهلاس  ندومن و  رابنا  رد  هشوخ  اـب  ترورـض  تهج  نتـشادهاگن و  قیرط  هچب  ندرب و  راـبناب  تقو  هچ  هلغ و  ندـیورد  لـحم  رذـب و 
. مدژک یگدنزگ  ندیزگ و  هشپ  جالع  هنک و  هشپ و  سگم و  کیک و  هچروم و  عفد  دوشن و  بارخ  هک  نتشادهاگن 
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. سانجا هلغ و  ندومن  تعارز  نایب  رد  میس - هضور 
. روگنا یماسا  نتسناد  اهریغ و  ندیرب و  كات  ندروآ و  روگناب  ندیناشن و  كات  ندنک و  كات  هیوج  نایب  رد  مراهچ - هضور 

مرک و برت و  جانفـسا و  زاـیپ و  ریـس و  جاویر و  وهاـک و  راـیخ و  گـنرداب و  هناودـنه و  هزبرخ و  زا  تایورـضخ  ناـیب  رد  مجنپ - هضور 
انح و همسو و  لین و  اهریغ و  ناجنداب و 

52 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. نتسناد نآ  ررض  عفن و  نتشاک و  سانجا  ریاس  گندور و  لتفش و  هگربهس و  تسبس و  لظنح و 

نتشاک و عون  هچب  نآ  ریغ  نیحایر و  لگ و  زا  تسا  لاهن  زایپ و  ملق و  هچنآ  نیحایر و  لگ و  راجشا و  ندومن  رذب  نایب  رد  مشش - هضور 
. نداد بیترت  هدعاق  هچب 

هریغ دنقلگ و  بالگ ، تایورضخ ، زا  یضعب  لصاح  نیمخت  لحن و  تویب  تظفاحم  ندومن و  دنویپ  كات  راجشا و  نایب  رد  متفه - هضور 
رکـش و شمـشک  هریـش  نیبجنرت و  هریـش  کشمدـیب و  قرع  بالگ و  ندومن  ناماس  سرشیپ و  گـنرداب  سر و  شیپ  لـگ  تظفاـحم  و 

هکرـس نتخادـنا و  هکرـس  هریغ و  يزغم و  توقام و  زا  اولح  راجیل و  توتهاش و  یهب و  هروغ و  زا  تایبرم  یباتفآ و  کـشراک و  باـشود 
. ندومن لصاح  هچلیف  نتخاس و  رینپ  هلف و  نتفرگ و  هروغبآ  نتخاس و  تالآ 

. رگیدکی ربارب  رد  غاب  راهچ  رد  ینابغاب  قایسب  نیحایر  لگ و  راجشا و  نایب  رد  متشه - هضور 
[14] یعابر

ار ناحیر  لگ و  یسک  دهدن  یبآار  ناقهد  دنک  افج  کلف  هک  ناسنیز 
ار  ناتسب  هلغ و  دومن  هزات  شوخمرک  ناراب  دوج  تاحشر  اما 

بابرا غاب  ناتسوب و  نیزم  غامد و  رطعم  بانج  نودرگ  هاجیلاع  نآ  تمه  بان ، کشم  نیا  تهکن  رشن  باحس و  نیا  ضیف  حشر  نوچ  و 
شتلود هنیفـس  و  دبا ، همتاخب  شرمع  هفیحـص  هک  تسنآ  بیرال  تداعـس  دادبا  داعـسا  بیقم و  ضیف  بهاوم  زا  يراودیما  هتـشگ ، لضف 

. هترتع یبنلا و  قحب  دشاب  لصتم  دمرس  هزاریشب 
. ود دون و  دصشش و  رد  باتک  نیا  فیلأت  نامز  باتک - خیراوت 

دومرف داد و  هویم  زبسرس ، دش  وچمکلک  لخن  تعارز  داشراب 
دوزفا  بحاص  هعارزلا ، داشرابعرز  بحاص  شمتخ  خیرات  یپ 

53 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یعابر قیرطب  هعارزلا  داشرا  باتک  خیرات 

یمدع متک  هلال ز  لگ و  هدروآیمدق  ضیف  هک ز  اناد  قزار  نآ 
یمقر  مدرک  ریذپلد  هخسن  نیاکدوب  ترجه  کی ز  تسیب و  دصهن و  رد 

54 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هداد یتیصاخ  ار  ینیمز  هعطق  ره  یلاعت  هّللا  ترضح  هک  یضارا  نتسناد  نایب  رد  لوا  هضور 

هراشا

. تعارز حلاص  دب و  کین و  نیمز  تفرعم  دهدیم - تخرد  رس  روگنا و  هلغ  تیفیک  هچب  و 
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عاونا نیمز  نآ  رد  رگا  تسا و  نیمز  یکین  لیلد  دوشن  قش  دنک و  فشن  ار  نآ  نیمز  دیآ  نیمز  رب  ناراب  نوچ  هک  دیوگ  میکح  سونیلاج 
اههایگ رگا  تسا و  هنایم  نیمز  هک  تسنآ  لیلد  دوب  دق  تسار  کیراب  اههایگ  رگا  تسا و  نیمز  یکین  لیلد  دوب  يوق  دوب و  هتـسر  اههایگ 

. تسا نیمز  يدب  لیلد  دوب  هدیچیپ  مهرب  دوبن ، دق  تسار  دوب و  فیعض 
يردق و  دشاب ) هک  نغور  ره   ) دننک برچ  نغورب  نیئور  یگید  دـننک و  رفح  زگ  هس  ار  نیمز  هن  ای  دراد  کیدزن  بآ  نیمز  هکنآ  تفرعم 

نوردنا رد  ار  نآ  دنرب و  ورف  هتخادگ  موم  نیا  رد  ههورگ  نیا  زا  یفصن  دنزادگب و  موم  يردق  دننک و  رودم  ههورگ  لکش  رب  كاپ  مشپ 
رپ ار  هرفح  نآ  دیآ ، نوریب  هرفح  نآ  زا  هک  یکاخ  زا  دنهن و  هرفح  رد  نوگنرـس  ار  گید  سپ  دوش  لصتم  گیدب  هکنانچ  دنهن و  گید 

دوب كانمن  گید  دـشاب و  بآ  رپ  مشپ  نآ  رگا  دـنروآ ، نوریب  ار  گید  نآ  باـتفآ  عولط  زا  شیپ  زور  دـنراذگب و  بش  کـی  دـنزاس و 
. دوب رود  [ 15] بآ هک  تسا  نآ  لیلد 

دننک هتـشغآ  ناراب  بآ  رد  دنیاسب و  مرن  نواه  رد  دنریگب و  نآ  زغم  زا  خولک  يردق  سپ  زگ  هس  ای  زگ  ود  دـننکب  ار  نیمز  رگید -) عون  )
روش بآ  رگا  دوب و  کین  نیمز  دشاب  دوخ  لاحب  بآ  معط  رگا  دوش  یفاص  بآ  ات  دنراذگب  نانچمه  درذگب و  نآ  رـس  زا  بآ  هکنادـنچ 
دیاین تخرد  چیه  نآ  رد  دوب  روش  هک  ینیمز  دوبن و  تعارز  حلاص  دوب  دـب  يوب  ار  وا  كاخ  هک  نیمز  ره  دوب و  رازهروش  نیمز  نآ  دوش 

. اریبغ ین و  امرخ و  تخرد  رگم 
رگا دننک  هرفح  نآ  رد  ار  كاخ  نامه  دننکب و  يرادقم  ار  نیمز  رگید -) عون  )

55 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دیآ رتمک  هرفح  نآ  زا  رگا  دوب و  هنایم  نیمز  نآ  دنک  يربارب  هرفح  اب  كاخ  نآ  رگا  دوب و  کین  نیمز  نآ  دـیآ  دایز  هرفح  نآ  زا  كاخ 

. دوب دب  نیمز  نآ 
دوشیم و زبس  رتهب  کشخ  نیمز  رد  مخت  نآ  هک  تسناد  دیابب  دوشن  زبس  کین  دـننک و  تعارز  یمخت  كانمن  نیمز  رد  نوچ  هکنادـب  و 
ار نآ  دوشن  زبس  کین  دنراکب و  دنلب  نیمز  رد  رگا  تشک و  دیاب  كانمن  نیمز  رد  ار  نآ  دوشن  زبس  کین  دنراکب و  کشخ  نیمز  رد  رگا 

ضعب رد  اهمخت  یضعب  نوچ  تشک . دیاب  دنلب  نیمز  رد  ار  نآ  دوشن  زبس  کین  دنراک و  تسپ  نیمز  رد  رگا  تشک و  دیاب  تسپ  نیمز  رد 
سدع دربب و  نآ  خیب  مرک  دوب و  فیعـض  دننک  تعارز  کشخ  نیمز  رد  شام  یلقاب و  مدنگ و  هک  دناهتفگ  دنوشیم و  زبس  رتهب  اهنیمز 

لاس کی  نوچ  دـیآیمن ، کین  نآ  لوصحم  هک  نیمز  ره  تشاک و  ناوتیم  ود  ره  كانمن  کشخ و  نیمز  رد  تابوبح  ریاـس  دوخن و  و 
. دیآ وکین  دنراکب  هچره  نآ  زا  دعب  دنراکب  دنیوگ  سمرت  یسرافب  ار  نآ  هک  يرصم  یلقاب  نآ  رد 

موب گیر  نیمز 

بآ دوشیم و  زبس  مامتب  دـنیامن  رذـب  نوچ  تسا - عفان  هارود )  ) نآ رایدـش ) ، ) تسا بلاغ  كاخ  رب  گـیر  هکنآ  یکی  تسا  مسق  ود  رب 
. تسا یندا  نآ  لوصحم  دسریم و  دوز  درادیم و  هاگن  من  هکنآ  تهج  دروخیمن  رایسب 

تسالعا و درب  زیت  نآ  لوصحم  دوشیم و  زبس  مامت  نآ  رذب  تسا . بسانم  هار ) هس   ) نآ رایدش  دـشاب  بلاغ  گیر  رب  كاخ  هکنآ  رگید 
دراد هدیاف  دنهد  رایسب  رابنا  دنچره  درادیم و  هاگن  من  هکنآ  تهج  دروخیمن ، بآ  رایسب  زین  نآ  نیمز  دسریم و  خش  زا  رتشیپ  زور  هدب 

. دوشیم بوخ  تالوصحم  عیمج  روکذم  نیمز  رد  و 

( گیر خش  )

هدیاف دنهد  رایسب  رابنا  بآ و  دنچره  دیآیم و  هدعاق  رب  لوصحم  دوشیم و  زبس  مامت  دنیامن  رذب  نوچ  تسا . عفان  هارراهچ )  ) نآ رایدش 
. دوشیم بوخ  روکذم  نیمز  رد  زین  كات  دهد و 
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56 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

( گیر هایس  )

. دوشیمن کین  نآ  لوصحم  دروخیمن و  رایسب  بآ  دوشیم و  زبس  مامتب  نآ  رذب 
. دوشیم بوخ  دنکیم و  شور  بوخ  روکذم  نیمز  رد  كات  تخرد و  اماف 

( لاچ گنس  )

نیمز رد  نوچ  تسا و  یندا  نآ  لوصحم  داد و  دیابیم  رایسب  رابنا  بآ و  دوشیم و  زبس  مامتب  نآ  رذب  تسا و  بسانم  هار  ود  نآ  رایدش 
هک دـنهد  یلک  رابنا  هلاسره  هک  تسا  نآ  روکذـم  نیمز  رد  كاـت  نداد  روگنا  طرـش  و  دوشیم . بوخ  دـنراک  راجـشا  كاـت و  روکذـم 

. دهد کین  لوصحم 

( راسهز )

دوشیمن و بوخ  نآ  لوصحم  دوش  رایـسب  ناراب  هک  یلاس  رد  اماف  دوشیم . زبس  مامتب  دنیامن  رذب  نوچ  تسا . دیفم  هار ) جنپ   ) نآ رایدش 
لاس هدب  بیرق  دنکیم و  شور  نآ  دنراک  كات  روکذـم  نیمز  رد  نوچ  دـیآیم و  بوخ  نآ  لوصحم  دـشابن  رایـسب  ناراب  هک  یلاس  رد 

. دتفایمرب هدش  هدوپ  رایسب  من  هطساوب  نآ  كات  درذگب  لاسهد  زا  نوچ  دهدیم و  بوخ  روگنا 

( هرخ هدیفس  )

ههام تفه  رگا  تسا و  یندا  نآ  لوصحم  دوشیمن و  زبس  مامتب  دشابن  ناراب  دـنیامن و  رذـب  رگا  لاس  لوا  رد  هدومن  هارراهچ  نآ  رایدـش 
. تسا یلعا  نآ  لوصحم  دوشیم و  زبس  مامتب  دوش  ناراب  دنیامن و  تعارز 

( خش )

درادیمن و هاـگن  من  هکنآ  تهج  داد  دـیابیم  رایـسب  راـبنا  بآ و  دوـشیمن و  زبـس  ماـمتب  نآ  رذـب  تـسا . بساـنم  هار  راـهچ  نآ  رایدـش 
شور كات  دوشیم و  بوخ  روکذم  نیمز  رد  زین  روگنا  تسا و  بسانم  من  رپ  نآ  نیمز  ندومن  لام  رایدـش و  تسا و  یلعا  نآ  لوصحم 

. دنکیمن
57 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

( كاخ درز  )

داد و دـیابیم  رایـسب  رابنا  دروخیم و  مک  بآ  دـنکیمن و  زبس  مامتب  رذـب  تسا و  روزیب  نآ  نیمز  اما  تسا  عفاـن  هار  راـهچ  نآ  رایدـش 
. تسا یندا  نآ  لوصحم 

( كاخ هایس  )

روتسدب بآ  دنهد و  دوش ، رسیم  رگا  رایـسب  رابنا  دنکیم و  زبس  مامتب  رذب  تسا  روزرپ  نآ  نیمز  دنیامن و  هار  راهچ  رایدش  ار  كاخ  هایس 
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دـیآیم و وکین  تاعافترا  تـالوصحم و  ماـمت  روکذـم  نیمز  رد  هک  تسا  ررقم  نیقاـهد  رثکا  دزن  تسا و  یلعا  نآ  لوصحم  دروخیم و 
نیا رد  نیمی ) نبا   ) نیرخأتملا حلما  نیملکتملا و  حصفا  هچنانچ  تسا ، رامـشیب  دـحیب و  نآ  دـیاوف  تسا و  یـضارا  نیرتهب  روکذـم  نیمز 

: دناهدومرف باب 
رعش

تسایمیک رسکی  هک  روآ  هیس  كاخ  رب  روزتسا  ندرک  عیاض  رمع  رمحا  درگوگ  نتسج 

( كاخ هخرس  )

. دوشیمن لصاح  يزیچ  دنکیم  زبس  هچنآ  دنکیمن و  زبس  رذب  هک  تسا  نآ  رتشیب  يو  نیمز  دراد . هدیاف  هار  هس  نآ  رایدش 

( كاخ روش  )

. تسا دوبان  دنکیمن و  زبس  رذب 

( گیر روش  )

دشابن و دنبخی  رگا  دوشیم و  نیریـش  دوریم و  نوریب  بآ  خی  هب  يو  يروش  هک  دنهد  رایـسب  بآ  دنبخی ) لحم  رد   ) هلاسره گیر  روش 
زبس رذـب  رثـکا  هظحـالم ، نیا  دوجواـب  داد و  دـیاب  رایـسب  راـبنا  دـنیامن و  تعارز  نآ  زا  دـعب  دـنهد و  یپردیپ  بآ  راـهچ  دوش  ترورض 

راددیفس دیب و  روکذم  نیمز  رد  اماف  دوشیمن . بوخ  يو  لوصحم  دنک  زبس  هچنآ  دنکیمن و 
58 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دوشیم بوخ  دق و  دنلب  یئاطخ  یمتخ  قدنف و  رقش و  هت و  و  [ 16] هناخهشپ رانچ و  توت و  و 
دشاب و هتشاد  رایسب  خولک  هک  تسا  نآ  یلعا  رایدش  تسا و  يراهب  رایدش  ناقهد ، داتسا  تسا ، تعارز  حلاص  هک  یـضارا  رد  هک  ضرغ 

دـشابن ناراب  من  هب  هچنآ  دیآیم و  وکین  نآ  لوصحم  تسا و  بوخ  تیاغب  دـنیامن  رایدـش  ناراب  من  هب  هچنآ  تسا  مسق  ود  رب  نآ  تیفیک 
رایدـش هداد  بآ  ار  نیمز  دـنیامن  تعارز  رب )؟(  زبس  هچنآ  تسین و  ناراب  من  روتـسدب  اما  دوشیم  بوخ  زین  نآ  لوصحم  دـنهد  بآ  هک 

هناخ و کی  نآ  هقزوج  رثکا  دنیامن  تعارز  هقزوج  ناراب  رایدش  رد  رگا  دنیامنن و  رایدش  ناراب  منب  دوشیم و  بوخ  لوصحم  هک  دنیامن 
تـسا بسانم  ندومن  رذب  نداد و  رابنا  دشابن  يراهب  رایدش  هچنآ  دنیامن  تعارز  هلغ  هک  یـضارا  ددـنبیمن و  هبنپ  هدـش  کشخ  هناخ  ود 

. تسا رتشیب  نآ  هدیاف  تسا  رترومعم  نیمز  ره  هچنانچ 
59 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هتفه مایا  زا  نتسناد  لاس  لاوحا  ندومن و  رایتخا  تعاس  نایب  رد  مود  هضور 

هراشا

ون و هویم  ياعد  ندناوخ و  مالع  کلم  ماجنا ، یـسدق  مالک  تانیب  تایآ  نتـشاک  لاهن  ندرک و  رذب  لحم  رد  دشاب  زورون  هک  زور  ره  رد 
تهج نتـشادهاگن و  قیرط  هچب  ندرب و  رابناب  تقو  هچ  هلغ و  ندـیورد  لـحم  رذـب و  تظفاـحم  نتـشاک و  مخت  تقو  مرک و  خـلم و  عفد 

هشپ جالع  هنک و  هشپ و  سگم و  کیک و  هچروم و  عفد  دوشن و  بارخ  هک  نتـشادهاگن  نزرا  اهلاس  ندومن و  رابنا  رد  هشوخ  اب  ترورض 
. مدژک یگدیزگ  ندیزگ و 
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ندومن رایتخا  تعاس  نایب  رد 

هراشا

سبتقم مالسلا  ةولصلا و  مهیلع  انیبن و  یلع  ایبنا  یحو  ةوکـشم  زا  ناشیا  مولع  راونا  هک  ءامکح  ءامظع و  نامدقتم  نوچ  تنقهد  رما  تهج 
مارجا عاضوا  اب  ار  یلفـس  ماسجا  لاوحا  هک  دـناهتفای  یهاگآ  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  ناگتفای و  قیفوت  نارخاـتم  زا  هدوب و 

نآ زا  یضعب  دعاوق  دنهاوخ  هک  تقوره  هک  دناهدومن  نیودت  ربتعم  نف  نیدنچ  لیوط  راگزور  رد  لیمج  یعسب  تسه ، طابترا  عون  يولع 
هچنانچ دناهدومن  دب  کین و  نییعت  تمکح  قیرطب  تعاسب  تعاس  لامجا و  لیبس  رب  لاسب  لاس  ار  نآ  ماکحا  تایلک  تسناد و  ناوت  نونف 
راگزور ءالـضف  رابک و  ءاملع  زا  رثکا  اننامز  یلا  مایالا  میدق  زا  دوب و  دـهاوخ  لاح  هچ  رب  تایلفـس  لاوحا  لاونم و  هچ  رب  تایولع  عاضوا 

باب رد  اصوصخ  روما  عیمج  رد  ار  ندومن  رایتخا  تعاس  سپ  دـناهدومن  راک  نادـب  حاـتتفا  دـناهدومن ، راـیتخا  یتعاـس  یفیرـش  رما  ره  رد 
لوصحم دنیامن ، رذب  کین  تعاس  رد  نوچ  هک  هتسویپ  تحـصب  تنقهد  باحـصا  تحالف و  بابرا  دزن  هک  تسناد  دیاب  مزاول  زا  تعارز 

. قیفوتلا ۀیانعلا و  هّللاب  دسرن و  یتفآ  چیهب  دیآ و  وکین  یلاعت  هّللا  تیانع  هب  نآ 
60 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

راگدرک هدنزاب  ندناوخ و  شیپ  يزابراگزور ز  جنرطش  هرانک  رب  تسا  لهج 
راوگرزب  يالضف  تنس  يایحادوب  اور  یمیدق  تسا  یتنس  وچ  نکیل 

وا هتشگ  ناسآ  عرازم  رب  تاعاس  نتـسناد  ات  دینادرگ  تبث  هدروآ  مهارف  دوش  مولعم  یتعاس  نآ  زا  هک  موظنم  لخدم  زا  تیب  دنچ  نیاربانب 
. دشابن یلگشم  ار 

؟ تسا جرب  نیمادک  رد  هک  هم  نتسناد 

نآ رس  رب  يازف  رگید  جنپنک  ینثم  دش  هام  زا  هچره 
نادب  هام  ياج  یجرب و  ریگسمش  عضوم  نآ ز  زا  جنپ  رهب  سپ 

- اضیا - 
ربرس رب  شاهدزیس  هدزیس و  ردریسکین  يا  نک  برض  هم  هتشذگب ز 

رمق ياج  ات  باتفآ  لزنم  زاناسرب  یس  یس  وت  جرب  رهب  هاگنآ 

جورب عئابط  نتسناد 

ناد عیاض  هشیمه  نادان  جنرناد  عئابط  رب  وت  ار  اهجرب 
نامه هشوخ  يدج و  یکاخ و  روثنامک  ریش و  یشتآ و  تسا  لمح 

ءام برقع  توح و  گنچرخ و  تسهاوه  هلپ  ولد و  ازوج و  عبط 

جورب نیدح  وذ  تباث و  بلقنم و 

تسا رایسب  مکح  باب  نیردنا  وتسا  راچ  بلقنم  جرب  کلف  رب 
نادب کین  يدج و  نازیم و  زابناطرس  رگد  لوا و  تسا  لمح 
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رمشب  ریش  روث و  ولد و  برقعرگد و  راچ  فصوب  دمآ  تباث 
61 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یهاوخ نم  رگا ز  ناشیا  فصویهام  هشوخ و  ازوج و  سوق و 
نیدح وذ  تسه  راچ  نیا  هکنآ  زنیع  نم  رب  تسه  مکح  نیا  میوگ 

هعارزلا رایتخا 

ار تعاس  رایتخا  ینکبار  تعارز  وت  لیم  دوب  رگ 
كاب دشابن  دوب  ناطرسب  روكاخ  هناخب  ار  هام  بلطب 

سرغلا رایتخا 

غارچ وچ  یهر  ار  وت  میامنبغاب  ردنا  یناشن  ناتخرد  رو 
رظن  هامب  ار  دعس  بکوکرد  تباث  جرب  هب  دیاب  هام 

صالخاب ندـیناشفا  رذـب  لحم  رد  سکره  هک  نید  ناگرزب  زا  تسا  لقن  ندـناوخ ، نتـشاک  لاهن  ندومن و  رذـب  لحم  رد  تانیب  تاـیآ  و 
ٌعِساو ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  ٍۀَّبَح  ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک   ) هک ار  همـسا  زع  مالع  کلم  مالک  هیآ  مامت 

. دهدیم مامت  تکرب  ار  تعارز  نآ  یلاعت  هّللا  ترضح  دناوخب  ار  ٌمِیلَع )
عون نادب  هشوخ  تفه  دنایورب  هناد  نآ  دنراکب و  بیط  نیمز  رد  هک  هناد  ره  هک  دوشیم  مهف  تیار  هدنخرف  تکرباب  هیآ  ینعم  زا  هچنانچ 
دشاب هدمآ  لصاح  دصتفه  ار  یکی  هک  هناد  دص  هشوخ  ره  رد  دوب و  هشوخ  هبعش  ره  رس  رب  ددرگ و  بعـشنم  وا  زا  هخاش  هبعـش  تفه  هک 
رایـسب ادخ  وا و  تین  بسحب  اههدـننکهقفن  زا  دـهاوخ  هکره  يارب  رتشیب و  رازه و  تفه  هب  ار  دـصتفه  نیا  دـنادرگ  دایز  یلاعت  يادـخ  و 

. ناشیا تاین  میازع و  اههدننکهقفنب و  تساناد  ادخ  دهدیم ، هدایز  دصتفه و  ار  یکی  هک  تسا  ششخب 
رعش

دهدیم تدصتفه  یکی  هناددهدیم  تدوخب  تراشا  هکنآ 
رابب  دیآ  دص  تفه  یکی  هک  اتراکم  ناطیش  يزابناب  هناد 

میظعتلا بجاو  میکح  میدق و  کلم  ترضح  میرک  مالک  نتشاک  تخرد  تصرف  رد  و 
62 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ینعم دسریمن . ناشیاب  یتفآ  دنوشیم و  دنلب  هدش ، زبس  راگدرورپ  هیآ  تکربب  راجشا  نآ  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  هک  دناوخب  ار 
یتعارز هکره  هک  تسا  هدمآ  نینچ  هّللا  ءامسا  عفانم  رد  يدنلب - رد  نآ  خاش  مکحم و  راوتسا و  تسا  نیمز  رد  وا  خیب  هک  تسا  نآ  تیآ 

هاـگن تفآ  زا  ار  تعارز  نآ  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  ترـضح  دوریم  تعارزب  هک  دزادـنا  یبآ ]  ] بآ رد  دـسیونب و  مـیلحلا  دـشاب  هتـشاد 
. درادیم

خلم

اعد دـنادرگب و  اهالب  دـننک  بوچ  رـس  رب  نیمز  هشوگ  راهچ  رب  دنـسیونب و  ذـغاک  هراپ  راـهچ  رب  اـعد  دـناسر  ناـصقن  ار  تعارز  هچنآ  و 
دـننیبب و هک  ون  هویم  ۀـهج  زین  و  بیرم ) هنم  کش  یف  اوناک  مهنا  لـبق  نم  مهعایـشاب  لـعف  اـمک  نوهتـشی  اـم  نیب  مهنیب و  لـیح  و   ) تسنیا
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. دنناوخ اعد  نیا  دننک  هوابون  دنهاوخب 
معلـص لوسر  يوسب  دندروآیم  ار  هویم  لوا  دندیدیم  تقوره  هک  نینچ  نایمدآ  دندوب  هک  دنکیم  تیاور  هریره  وبا  یبنلا  لیامـش  رد  و 

: تفگیم ار  هویم  تفرگیم  معلص  لوسر  هک  یهاگ  هچره  سپ 
ياههویم رد  ار  ام  هد  تکرب  ادخ  يا  ینعی  اندم ) یف  انل  كراب  انعاص و  یف  انل  كراب  انتنیدم و  یف  انل  كراب  انرامث و  یف  انل  كراب  مهلا  )

. ام دوخ  هنامیپ  رد  ار  ام  هد  تکرب  ام و  هنامیپ  رد  ار  ام  هد  تکرب  ام و  هنیدم  رد  ار  ام  هد  تکرب  ام و 
درگب دنکفا و  يو  رب  کمن  يردق  سپ  دوش  خلت  کین  بآ  هچنانچ  دناشوجب  بآ  هب  ار  لظنح  مخت  هکره  هک  دیوگیم  میکح  سونیلاج 

زا ناخلم  رگید  دزیوآ  رازتشک  نایم  رد  دریگب و  دوب  هاـیگ  ناـیم  رد  هک  ار  زبس  خـلم  هکره  دزیرگب -. یلاوح  نآ  زا  خـلم  دـناشفا  تشک 
يزور دراک  نزرا  ای  وج  ای  مدنگ  هکره  دنکن - نایز  تشک  نادب  زیچ  چیه  دراکب  سپ  دیالایب  واگ  هرهزب  ار  خـلم  هکره  دـنزیرگب - اجنآ 

دوش و تسس  نیمز  زور  نآ  دوب  قرشم  يوس  زا  داب  نوچ  هک  اریز  دیآ  هلبق  يوس  زا  داب  هک  نتشاک  دیاب 
63 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تساکرب هکنآ  زا  دوب  رتهب  دوب  ینوزفا  رب  هام  نوچ  دراک  مخت  هک  يزور  و  نیشیپ . زامن  ای  هاگنابش  ای  تشک  دیاب  مخت  تقو  هس  رد 
ینیمز رد  هک  دیاب  دشاب  هلبنس  رد  هک  تعارز  دشاب و  هلبنس  رخاوا  رد  باتفآ  هک  تسا  یتقو  تعارز  تاقوا  نیرتهب  دیوگ  میکح  نوطالفا 

هک تسنآ  یلوا  دناهتفگ  یـضعب  دـنهد و  بآ  دوز  هکنیاب  دوشیمن  جایتحا  درادیم و  هاگن  من  نیمز  نیا  وچ  دـشاب  راومه  تیاغب  هک  دوب 
دوشن و زبس  کین  دنـشاپ  تقو  نیا  رد  هک  یمخت  وچ  دیـشاپ  دیابن  نیمز  رد  مخت  دیآ  لامـش  داب  هک  يزور  رد  دـننک و  تعارز  نازیم  رد 

یضعب تعارز و  نامز  طسو  رد  یضعب  تعارز و  نامز  لوا  رد  یـضعب  دننک ، تعارز  هعفد  هسب  دومن  دنهاوخ  تعارز  هک  ار  یمخت  دیاب 
رتشیب لوصحم  دوب و  رتهب  دنراکب  مخت  هام  لوا  همین  رد  نوچ  دنام و  تمالـسب  يرگید  دـسر  تفآ  ار  یکی  رگا  ات  تعارز  نامز  رخآ  رد 

. دشاب

مرک عفد 

مخت دناشفا و  نیمز  درگب  ندـمآرب ، باتفآ  زا  شیپ  دـیناشوج و  دـیابب  بآ  هب  ار  انح  نیمز  غاب و  رد  دـشابن  مرک  هک  دـهاوخ  هکره  رگید 
. تسا بسانم  زین  لظنح 

رذب تظفاحم 

چیه دنراد  هاگن  هناخ  رد  هدرک  طولخم  دش  دهاوخ  تعارز  هک  یمخت  اب  ردنغچ  گرب  ای  ورس  تخرد  گرب  نوچ  دیوگ  میکح  نوطالفا 
. دش دهاوخ  تعارز  هک  یتقو  ات  دسرن  مخت  نادب  تفآ 

کـشخ باتفآ  رد  دنـشاپب و  مخت  رب  بآ  نآ  دنـشوجب و  بآ  رد  ار  نآ  ای  دنزاس  طولخم  مخت  اب  دننک و  هزیرهزیر  لیف  ناوختـسا  نوچ  و 
. دنام ظوفحم  تافآ  همه  زا  دنرب  هناخب  نآ  زا  دعب  دننک و 

دعب دنک و  فشن  ار  بآ  نآ  مخت  ات  دنشوپب  نآ  رب  هماج  دنشاپب و  مخت  رب  بآ  نآ  دننک و  هتـشغآ  بآ  رد  زور  هنابـش  کی  ار  ربک  رگا  و 
ظوفحم تافآ  همه  زا  دننک  تعارز  نآ  زا 

64 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دـننک و نفد  عرز  نیمز و  طسو  رد  ار  فرظ  نآ  دـنهن و  یفرظ  رد  هدـنز  نانچمه  دـنریگب و  دوب  بآ  نوریب  رد  هک  عدفـص  رگا  دـنامب و 

دوب هک  یمخت  ره  اب  ار  سدع  رگا  دوب و  وکین  نآ  عیر  معط و  دنام و  ظوفحم  اهتفآ  زا  دـنروآ  نوریب  نآ  زا  دـعب  دـنراذگب و  تعاس  کی 
ورداب هناخ  رد  سانجا  هلغ و  دـنام ، ظوفحم  تفآ  نآ  زا  تعارز  نآ  دـسر و  سدـعب  دـشاب  هک  یتفآ  ره  دـننک  تعارز  دـنزاس و  طولخم 
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یـضعب دوش  کشخ  هراجود  درذگب  لاس  کی  نوچ  دومن  دیاب  هراجود  ارحـصب  هک  دوش  ترورـض  رگا  و  دوش . زبس  هدـعاق  رب  هک  دـشاب 
رد ار  کیره  تسا  تایورـضخ  هچنآ  و  دنکیمن . زبس  الـصا  هدش  دوبان  مامتب  دـشاب  هتـشاد  من  رگا  دوشیمن و  زبس  مامتب  هتخوس و  شلد 
اما دـیامن  فرـصت  وا  رد  داب  هک  دـنراذگ  زاـب  ار  شرـس  دـننک ، ودـک  هزوک و  رد  رگا  دـشاب و  هتـشاد  اوه  داـب  هک  دـنزیوآ  هدومن  هطیرخ 

دوشیمن و زبس  هتفای  ناصقن  شلد  هدش  ریگمد  دـنزاس  ظوفحم  ار  شرـس  رگا  دـنکیم و  دوبان  چوپ و  ار  مخت  شوم  هک  دـنیامن  هظحالم 
رد رگا  دروخ و  رتهب  اپراهچ  نآ  هاک  دوب و  نیریـش  شمعط  هک  مدنگ  صیـصختب  دنورد  دوز  دشاب  هتـشاد  من  دسرب و  وج  مدـنگ و  نوچ 

دوب و کبس  شنزو  دوش و  هابت  دوز  رابنا  رد  دوش و  رغال  فیعض و  دزیرن  رگا  دزیرب و  وا  هناد  دنورد  رید  رگا  دوشن و  هابت  دنامب  رید  رابنا 
نمرخ عضوم  هک  دیاب  دننک  نمرخ  هک  دنهاوخ  نوچ  و  مرگ ، زور  مین  رد  هکنآ  زا  دشاب  رتهب  دنورد  هاگرحس  رد  هچنآ  هزمخلت و  شمعط 
نمرخ رابغ  وچ  دشابن  زر  غاب و  زیلاف و  رازهرت و  کیدزن  اههناخ و  کیدزن  نمرخ  هک  دیاب  دنک و  لمع  يو  رد  رتهب  داب  ات  دشاب  يدنلب  رد 
نمیا هچروم  زا  ات  دنبوکب  ار  نآ  بوچ  گنـسب و  دنـشاپ و  بآ  لوا  ار  نمرخ  عضوم  دنک - هدرمژپ  ار  اههویم  اهتخرد و  گرب  دراد  نایز 
نمرخ رد  ار  هدیورد  هلغ  دـیاب  و  درذـگب . نآ  زا  دـناوتن  هچروم  ات  دـنزیرب  نمرخ  درگ  رب  درگ  هتخیب  رتسکاخ  ای  دیفـس  مرن  كاخ  دوش و 
فرط هک  دـناهتفگ  یـضعب  دوش و  کشخ  رتدوز  اـت  بونج  بناـجب  رگید  فرط  نآ  دوب و  لامـش  بناـجب  هشوخ  لوط  هک  دـنهنب  ناـنچ 

زور ره  دنراذگب و  ارحـص  رد  هزور  هد  دوش  كاپ  وج  مدـنگ و  نوچ  دوب . نمیا  ناغرم  زا  ات  الابب  رگید  فرط  نآ  دـننک و  ریز  رد  هشوخ 
دننادرگرب ار  نآ 

65 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. دروآ دیاب  دشاب  درس  هک  نامز  نآ  ات  باتفآ  عولط  زا  شیپ  دنروآ  رابنا  هب  راورخ  زا  هلغ  هک  دنهاوخ  نوچ  دنام و  ظوفحم  تافآ  زا  ات 
بناج زا  دشاب و  کنخ  دتفا و  هلغ  رب  زین  ینـشور  دیآ و  نورد  داب  ات  لامـش  برغم و  قرـشم و  بناج  زا  تشاذگ  دیاب  اهخاروس  رابنا  رد 

. دراد نایز  دشاب  هناخ  رد  هک  ار  هلغ  ترارح  تسا و  مرگ  تسا  بناج  نآ  زا  هک  يداب  اریز  دشابن  نزور  بونج 
دـشاب و رود  خـبطم  هناخ و  شتآ و  مامح و  زا  دـننکیم و  راک  ناغابد  هک  یعـضوم  هلبزم و  نایاپراهچ و  لبطـصا و  راخب و  من و  زا  رابنا 

لگ نآب  هاک  ضوع  وج  دوش  هدودـنا  نآب  هناخ  راوید  نیمز و  هک  لـگ  نآ  دـیاب و  صلاـخ  كاـخ  دـننک  اـنب  هناـخ  نیا  نآ  اـب  هک  یکاـخ 
مدنگ و من  هطـساوب  دوب  كانمن  شنیمز  رگا  دشاب و  رود  هیذوم  تاناویح  ریاس  وا  زا  نینچمه  و  دـنامب . ظوفحم  شوم  زا  دـنزاس  طولخم 

. ددرگ دوبان  دنروخب و  نآ  زغم  دتفا و  يو  رد  مرک  هشپشا و  دنامن و  رادیاپ  نآ  ریغ  وج و 

مدنگ تظفاحم 

. دنامب ظوفحم  تافآ  ره  زا  نمکی  نم  دص  ره  رد  دنزاس  طولخم  مدنگ  اب  طولب  بوچ  رتسکاخ  ای  رانا  گرب  ای  وهاک و  گرب 
کی هچنانچ  دنزیر  نآ  رد  مدنگ  سپ  دننک و  بوکدگل  ار  نآ  دنروآ و  هاک  رد  غرذکی  نآ  رعق  دننکب و  هداشگ  یهاچ  نیقاهد  یضعب  و 

ات دننکیم  بوکدگل  ار  مدنگ  هاک و  دیآیم  الاب  هک  زگ  ود  ره  دننک و  هاک  رپ  زین  مدـنگ  راوید و  نیب  ام  دـشاب و  رود  هاچ  هراوید  زا  عرز 
ای لاس  هاجنپ  مدنگ  نیا  رگا  دننک و  مکحم  لگب  نآ  يور  سپ  دننک  بوکدگل  دننک  هاک  مامت  ار  نآ  دنامب  عرذ  هس  رادـقم  هاچ  زا  نوچ 

دشاب هک  هناخ  نآ  رد  دنزادنا  ریز  رد  ایروب  نوچ  دنامب  نآ  معط  دوشیم و  گنرهایـس  مدنگ  هک  دشابیم  هاگ  دوشن و  بارخ  دنامب  هدایز 
كاپ دنروآ و  نوریب  تجاح  ردقب  دننک و  رابنا  رد  دنراذگ و  هشوخ  رد  ار  وج  مدنگ و  دشاب  ترورض  رگا  دنامب و  ظوفحم  تفآ  نیا  زا 

66 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هیلع ربمغیپ  فسوی  ترضح  میلعت  زا  هدعاق  نیا  دنامب و  تمالس  تافآ  عیمج  زا  تدایز  ای  لاس  ود  بیترت  نیدب  دنزاس ، فرـص  دنیامن و 

. داد صالخ  طحق  زا  ار  مدرم  دیدم  تدم  ریبدت  نیدب  درک و  هاگآ  طحق  لاس  ندمآ  زا  ار  رصم  زیزع  هک  تقونآ  رد  تسا  مالسلا 
تـشخ ای  دنزاس و  راوید  هتخیمآ  لگ  اب  دـنهاوخ  هچنآ  هک  تسا  نآ  بسانم  دوشن  بارخ  رابنا  رد  دـنامب و  رایـسب  نزرا  هک  دـنهاوخ  رگا 
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هتفرگ بآ  رد  كدـناكدنا  ار  راوید  تشخ و  هتخاس  ناریو  ار  ترامع  نآ  دوش  ترورـض  نوچ  دـنامب و  اهلاس  دـنیامن  تراـمع  هدـیلام 
. دوشن دساف  درذگ  نآ  رب  لاس  دص  رگا  دنهن  هشوخ  اب  ار  سرواج  رگا  هک  دناهتفگ  دنزاس و  ادج  ار  نزرا 

وج تظفاحم 

هاگن تفآ  زا  ار  نآ  دـنیوگ  تسمهد  یـسرافب  ار  نآ  هک  راغ  بوچ  رتسکاخ  هصاخ  دـنزاس  طولخم  وج  اـب  دـشاب  هک  بوچ  ره  رتسکاـخ 
زا وج  دوش  یئرم  وج  نایم  رد  نآ  يدیفـس  هک  رادقم  نآ  هتخیب  هتفوک و  چگ  اب  زورفاناتـسب  ای  دنزیمایب  نآ  اب  يرابیوج  هندوپ  رگا  دراد و 

. دشاب ناما  رد  تافآ  همه  زا  دننک  ناهنپ  وج  رابنا  نایم  رد  دشاب  شرت  کین  هک  هکرس  يوبس  رگا  هک  دناهتفگ  دنام و  ظوفحم  تافآ  همه 

سدع تظفاحم 

ای نیا ، زا  شیپ  دـشاب  هدوب  نآ  رد  نغور  هک  دـننک  یفرظ  رد  ار  بوبح  نیا  زا  یکی  نوـچ  یلقاـب - کـلم و  شاـم و  سدـع و  تظفاـحم 
ایرد بآ  رگا  و  دنامب - ملاس  تافآ  زا  دناشوپب  ار  نآ  هچنانچ  دنزیر  نآ  بناوج  فارطا و  رب  رتسکاخ  دننک و  برچ  ار  فرظ  نآ  نوردنا 

دنام و ظوفحم  تافآ  همه  زا  دننک  یفرظ  رد  ار  نآ  نآ  زا  دعب  دوش  کشخ  ات  دنراذگب  دنـشاپیم و  یلقاب  رب  دشاب  خـلت  هک  رگید  بآ  ای 
ار نآ  نآ  زا  دعب  دسرب  نآب  یمن  كدنا  ات  دننک  گنت  نیمز  رب  دـشاب  كانمن  كدـنا  اوه  هک  یبش  رد  ار  بوبح  نیا  هک  دـناهتفگ  یـضعب 

. دنامب ملاس  دننک  فرظ  رد  كانمن  نانچمه 
67 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

درآ تظفاحم 

نآ رب  هک  یتدم  دنچره  دنام  ظوفحم  تفآ  زا  دشاب  هک  سنج  ره  زا  دـننک  ناهنپ  درآ  نایم  رد  دـننک و  هعطقهعطق  ار  ورـس  تخرد  بوچ 
. دسرن نادب  تفآ  چیه  دنزاس  طولخم  درآ  اب  دنبوکب و  مرن  کمن  هریز و  رگا  درذگب و 

ریمخ تفص 

دنراشفب ار  نآ  نورد  زغم  دننک و  هتشغآ  بآ  رد  زورهنابش  کی  ار  زیوم  رگا  دوب - معطشوخ  مرن و  نان  نآ  دننکب  ریمخ  رد  ار  هروب  رگا 
زور ود  ای  کی  ار  نیریـش  روگنا  هریـش  رگا  دـشابن و  هیام  ریمخ  هب  جاـیتحا  ار  نآ  دـشاب و  معطشوخ  ناـن  دـننک  ریمخ  درآ  بآ  نآ  زا  و 

کـشخ ار  نآ  تشگنا و  کی  دنچ  کیره  دننک  هعطقهعطق  ار  نآ  دـننک و  ریمخ  ار  سرواج  درآ  نآ  فک  زا  دـنک و  شوج  ات  دـنراذگب 
هیام ریمخ  هب  جایتحا  دـننک  ریمخ  درآ  نآ  هب  دـننک و  مرگ  بآ  رد  نآ  زا  هعطق  اهرفـس  رد  دـسرن ، نآب  من  هک  دـنراد  هاگن  ناـنچ  دـننک و 

. دهد توق  ار  هاب  دشاب  هیام  ریمخ  نیا  زا  هک  نان  دشابن و 

اههایگ ریاس  عفد 

راخ و خیب  نآ  زا  دعب  دنراذگب  زورهنابـش  کی  دنزاس و  طولخم  یفرظ  رد  سمرت  گرب  اب  جـنبلا  قرو  هراصع  هک  دـیوگ  میکح  نوطالفا 
. دوش زیچان  هایگ  نآ  دننک  الط  نآب  دوب  هک  يرضم  هایگ  ره 

عمج نانچمه  ار  نآ  دـننکرب و  خـیب  زا  ار  نآ  راخ  هایگ و  دـشاب  ازوج  رد  باتفآ  هک  یتقو  رد  دوش  كاپ  هاـیگ  زا  نیمز  هک  دـنهاوخ  رگا 
زبس نیمز  نآ  رد  هایگ  نآ  رگید  دوش  نفعتم  ات  دـنزادنا  هلبزم  رد  دـنریگرب و  ار  نآ  سپ  دـیآ  يدـجب  باتفآ  هک  یتقو  ات  دـنراذگب  هدرک 

ره دـنهد  بآ  دـنیوگ  زاهن  ار  نآ  هک  لاس  نالک  رنزب  نوخ  زا  ار  نآ  دـنزاسب و  سم  زا  دـنربیم  هاـیگ  نآ  زا  هک  هرا  ساد و  رگا  دوشن و 
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ار راخ  تخرد  حبصب  يرعش  عولط  زا  شیپ  هک  دناهتفگ  یضعب  دوشن و  زبس  رگید  دنربب  نآ  زا  هک  فلع  هایگ و 
68 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

قاحم رد  هام  هک  یتقو  هک  دناهتفگ  زین  دوشن و  زبس  رگید  دننک  الط  نآ  رب  هتخیمآ  رگیدکی  اب  تفز  ریق و  دنربب و  ار  نآ  دننک و  كاخ  زا 
. دوشن زبس  رگید  دنربب  هک  ار  هایگ  ره  يدج  ای  هلبنس  تقوب  دشاب 

هچروم عفد  هریغ  هشپ و  سگم و  کیک و  هچروم و  عفد 

زا ای  دـنریمیم و  همه  دزیرب  هچروم  هناخب  دـیاسب و  دروخ  ار  هریز  هکره  هک  تسنآ  نآ  ریغ  ناتـستخرد و  تعارز و  نیمز  زا  هچروم  عفد 
. دنامن هدنز  یکی  دنزیرب  هچروم  ندعم  رب  دنزیمایب و  هکرس  درگوگ و  اب  دروآیم  نوریب  دوخ  هناخ  زا  هچروم  هک  لگ  نآ 

هنک کیک و  عفد 

رگا زین  ار  درگوگ  بآ  دـنامن و  هنک  کیک و  دـناشفا  اجکره  ار  نآ  بآ  دـناشوجب و  ار  کمن  لـظنح و  مخت  نسوس و  هکره  هک  تسنآ 
. دشابن کیک  دشاپ  هناخ  رد 

سگم عفد 

مدژک یگدیزگ  رب  ار  سگم  سکره  دریمب  سگم  دنک  دود  هناخ  رد  ربک  خیب  ای  خلت  يودـک  هناد  ساطرق و  اب  ار  طولب  هکره  هک  تسنآ 
. دنیشنب درد  دلامب 

هشپ عفد 

هـشپ دـهن  نیلاب  رـس  رب  هدولآ و  دـیابب  ولآدرز  خـلت  هناد  نغور  اب  ار  رگید  زیچ  ای  اـصع  بوچ  دـنکن  باذـع  هشپ  ار  وا  هک  دـهاوخ  هکره 
ذغاک رتسکاخ  دروآ و  نوریب  هدیناشوج  واگ  نغور  رد  درک و  دـیاب  كاپ  ریـس  تشم  کی  دوب  یگدـیزگ  هشپ  ار  هکره  دـهدن . شیوشت 

. دوش هب  دراک  یگدیزگ  رب  نوچ  دوش و  مهرم  نوچمه  ات  تفوک  دیابب  ریس  نآب  هنهک 
69 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نتسناد لاس  لاوحا 

هراشا

هیلع هّللا  ۀمحر  يذمرت  میکحلا  یلع  نب  مساقلا  وبا  رـصعلا و  دـحوا  سیئر  هجاوخ  دـیوگ  نینچ  دـشاب  زورون  هک  زور  ره  رد  هتفه  مایا  زا 
مامت ار  کلف  ماکحا  موجن و  ملع  رد  مدوب  هدرک  رایـسب  ياهتبرجت  یناملـسم ، رد  داد  رمع  لاس  جنپ  تسیب و  دص و  ارم  یلاعت  يادـخ  هک 

مدومزایب رشن  رشح و  سحن و  تقو  نامز و  تعاسب و  مدیسر و  هام  باتفآ و  یئانـشور  بکاوک و  جرب و  هدزاود  نیا  نتـسنادب  ات  متفایرد 
يادخ قیفوتب  مدروآزاب  هتفهن  کیب  ات  موجن  ملع  رد  مدرب  جنر  رایـسب  دنک . لیلد  هچ  دوش و  نوچ  يو  لاس  لاوحا  دـیآردنا  هک  زورون  ات 

نیا زا  نم  مدرک و  داـی  باـتک  نیردـنا  هک  متفاـی  نینچمه  زوروـن  هدـجه  دوـب  ارم  هک  يرمع  نآ  رد  یمتـسنادب . هک  يزورره  لـج  زع و 
هچ نیمز  تخرد و  تاعافترا  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  وا  راک  هک  دـننادب  ات  تشک  نادـنوادخ  نیقاهد و  عفانم  رهب  زا  مدرک  هبرجت  اهزورون 

نیا رد  دشاب و  هنوگچ  ناناگرزاب  نادنفـسوگ و  لاح  یخارف و  یگنت و  لاح  تیعر و  ناطلـس و  لاح  امرگ و  امرـس و  زا  رتمک و  رتشیب و 
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. لیکولا معن  هّللا و  یبسح  دشابن  خوسنم  نیا  درذگب  دنچره  دشابن و  تجاح  میوقت  هب  ات  باتک  نیردنا  مدرک  هبرجت  متفای  هک  رمع 

دیآرد هبنشکی  زور  زورون  نوچ 

دشاب و کین  یهوک  ياهزیلاف  دوب و  شیازفا  ار  اهراز  هبنپ  نامدرم و  نایم  رد  دوب  رتمک  تفلاخم  دشاب و  یخارف  دـشاب ، ار  باتفآ  زور  نآ 
. دنامن دیآرب  هکنانچ  اهتشک 

. ملعا هّللا  دوب و  كدنا  گرم  درذگ و  دوز  دشاب  یگنت  لاس  رخآب 

دشاب هبنشود  زورون  نوچ 

تلود دوب و  تسد  ار  یـضعب  دوـب و  فیعـض  ناطلـس  راـک  دوـب و  رایـسب  ياـهناراب  دوـب و  تمعن  یخارف  لاـس  نآ  دوـب و  ار  هاـم  زور  نآ 
هکنانچ اهتشک  دوب و  ار  اهرازهبنپ 

70 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
رد نیتسخن  يامرـس  دوب و  نیریـش  مدنگ  دوب و  هنایم  نزرا  دجنک و  دوب و  تلود  ار  یهوک  تشک  دسر و  تفآ  ار  اهزیلاف  و  دشابن ، دیامن 

. ملعا هّللا  دوب و  هام 

دشاب هبنشهس  زورون  نوچ 

قلخ نایم  زا  تقفـش  دوش و  دیدپ  لاس  نیردنا  اهمخز  دـشاب و  رایـسب  اههایگ  اهماعط و  دـشاب و  یخارف  لاس  نآ  دوب و  ار  خـیرم  زور  نآ 
اهزیلاف دوبن و  هبنپ  تاعافترا  دشاب و  رایسب  ناراب  دوش و  هتشک  قرـشم  رد  یکلم  دننک و  عازن  رگیدکی  اب  نادنزرف  ردپ و  ردام و  دزیخرب و 

هّللا و  دوش . وکین  هناودنه  دوب و  وکین  بسک  دوب و  رایسب  یهامریت  ياهلیـس  دیآ  لاس  رخآب  فرب  دوب و  رایـسب  هدرـشف  روگنا  دوش و  نارگ 
. ملعا

دشاب هبنشراهچ  هب  زورون  نوچ 

اهرازهبنپ و  حلـصب ، نیطالـس  میلقا و  همهب  دشاب  اهیطحق  دشاب و  اهیتخـس  دـشاب و  هنتف  دوب و  نتخیر  نوخ  لاس  نآ  دوب  ار  دراطع  زور  نآ 
دوب و تلود  ار  نزرا  شام و  یلقاب و  دوب و  رایـسب  سگم  کیک و  مدژک و  دشاب و  ار  ناگدنزگ  گرم  دوب و  کین  اهزیلاف  دشاب و  رایـسب 

. ملعا هّللا  دوب و  رایسب  مشچ  درد 

دوب هبنشجنپ  زورون  نوچ 

ار ناروهشیپ  دوب و  یخارف  لاس  نآ  دوب و  رایـسب  اهزیلاف  دوب و  رایـسب  یهاوگدب  دوب و  تماقتـساب  نیطالـس  راک  دوب و  ار  يرتشم  زور  نآ 
ياهلیس دوب و  رایـسب  ناراب  امرـس و  دوب و  تزع  خرن و  ار  دجنک  دوب و  رتهب  ارحـص  ياهرازهبنپ  دوب و  كدنا  یهوک  ياهزیلاف  دوب و  وکین 

. ملعا هّللا  دوب و  رتمک  گرم  دشاب و  ناوارف 

دوب هنیدآ  زورون  نوچ 

دشاب و کین  اهزیلاف  دسر و  تفآ  ار  اهرازهبنپ  اهیاج  یضعب  کین  اهتـشک  دوب و  نازرا  وج  مدنگ و  تمعن و  خارف  دوب و  ار  هرهز  زور  نآ 
نامدرم دوش و  اراکشآ  اههنتف 
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71 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
یگنت هک  ندرک  دیاب  رذح  زور  نآ  زا  تشاد و  دیاب  هاگن  نکیل  دوش و  ناوارف  هلغ  دوب و  ناطلـس  لاح  یفیعـض  زا  دننک  هبلغ  رگیدـکی  رب 

. مکحا ملعا و  هّللا  دشاب و  رتمک  گرم  دوب و  رایسب  يرامیب  دوش و 

دشاب هبنش  زورون  نوچ  و 

تلود دـشاب ، رایـسب  نوخ  دـشاب و  رایـسب  اـهمخز  دوب و  كولم  يراـگزاسان  دـشاب و  سحن  لاـس  نآ  زورنآ و  دوـب و  ار  لـحز  زور  نآ 
دوب و کین  يراوج  وج و  دشاب و  کین  اههبنپ  اهزیلاف و  اهتـشک و  دوب ، كدنا  نکیل  رگیدکی و  رب  دننک  هبلغ  دشاب و  ار  نادزد  ناقـساف و 

. دوب ناتسمز  رخآب  امرس  دوب و  تلود  ار  هناودنه  نزرا و 
72 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ناراب اوه و  تفرعم  رد 

. دوب داب  ترثک  تمالع  دوب  گنر  خرس  رگا  دوش و  یفاص  اوه  زور  رگید  بش و  نآ  دوب  یفاص  قیقر و  مراهچ  ای  میس  بش  رد  رمق  نوچ 
یفاص ندـمآرب  تقو  رد  باتفآ  رگا  دوب و  یگدـنراب  تمالع  دوب  گنر  هایـس  رگا  دوب . فاص  اوه  دوش  یفاـص  رمق  هاـم  فصتنم  رد  رگا 

ربا نآ  زا  لبق  ای  بورغ  زا  دعب  دوبن ، ربا  باتفآ  بورغ  تقو  رد  هکنآ  ای  دوش  ادـیپ  قرفتم  ربا  ياههعطق  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هکنآ  ای  دوب 
رب کـشجنگ  ندرک  گـناب  دوب و  ناراـب  لـیلد  هرمحب  لـیام  دوش  رهاـظ  باحـس  هعطق  نوچ  دوب و  ناراـب  ریخأـت  تمـالع  همه  نیا  دـشاب 

. دوب ناراب  تمالع  ناتخرد 
ای دـشاب  هرمحب  لیام  عولط  تقو  رد  باتفآ  هکنآ  ای  دوب  كاـنرابغ  اوه  دـیامن و  ضیرع  طـسبنم و  رمق  مراـهچ  اـی  هاـم  موس  بش  رد  رگا 

ناراب تمالع  همه  نیا  دوب  هایـس  ربا  وا  راسی  رب  باتفآ  بورغ  تقو  رد  ای  دـشوپب  ار  باتفآ  هایـس  ربا  باـتفآ  عولط  تقو  رد  باـتفآ  هکنآ 
. دوب

غرم هکنآ  ای  دوب  رایـسب  شتآ  ياههرارـش  نآ  لفـسا  رد  دنـشاب و  هتخپ  ماعط  هکنآ  زا  دـعب  دـنریگ  ورف  هیاپ  کـید  يـالاب  زا  کـید  نوچ 
ای رایسب  گناب  ددرگیم و  بآ  درگ  رب  دنیوگ  ورهتشرف  ار  نآ  هک  فاطخ  هکنآ  ای  دنکیم  رایسب  گناب  دراخیم و  رایسب  ار  دوخ  یگناخ 

خاروس زا  شوم  هکنآ  ای  دیآرد و  ینادابآ  هب  رایسب  گرگ  هکنآ  ای  دهنن  نیمز  رب  مامت  ار  ياپ  کی  دتسیاب و  برغمب  ور  لابند  زارد  هکنآ 
. هام رخآ  رد  هام و  لوا  رد  هصاخ  تسا  یگدنراب  تمالع  همه  نیا  دزادنایب  نوریب  هداهن  هریخذب  هک  یئاهزیچ  دوخ 

تمالع دوش  رهاظ  رمق  درگ  رب  خرـس  ای  درز  هرئاد  هس  ای  هرئاد  ود  رگا  دوب و  امرـس  تمالع  دـیآ  ادـیپ  صلاـخ  یخرـس  رمق  درگ  رب  نوچ 
غارچ یئانـشور  ندومن  نیمز و  زا  هاگارچ  رد  دنفـسوگ  نتـسجرب  هناخ و  نورد  رد  رایـسب  ياهـسگم  ندرک  گناب  دوب و  تخـس  ياـمرس 

هباشم
73 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. یگدنراب تسامرس و  تمالع  دنروخیم  هطوغ  بآ  رد  دنیآیم و  ریز  ناتخرد  زا  ناغرم  نوچ  تسا و  امرس  تمالع  همه  نیا  تملظ 
تسدب نیمز  دتـسیاب و  برغمب  يور  شوگزارد  نوچ  درذگ . زارد  لاس  نآ  ناتـسمز  دروآ  رایـسب  راب  لفلف  طولب و  تخرد  هک  یلاس  رد 

. دوب ناتسمز  يزارد  تمالع  دنکیم  رظن  نامسآ  رد  دواکیم و 
متفه تسیب و  نیب  ام  ولد و  فصتنم  يدـج و  فصتنم  نیب  اـم  رد  هاـمنابآ و  متـسیب  یلـالج و  هاـمرهم  مود  تسیب و  نیب  اـم  رد  دـناهتفگ 

. دوش رهاظ  اوه  رد  تدورب  مایا  نیا  رد  هک  دوب  نآ  بلغا  وچ  دوب  دناوتن  نمیا  امرس  زا  هامذمرادنفسا  مجنپ  یلالج و  هامنمهب 
. دسر رتشیب  لاس  نآ  رد  دیآ  ناراب  ایرث  طوقس  زا  شیپ  ای  ندیچ  روگنا  تقوب  رگا 
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. دسر رید  هلغ  دیآ  ناراب  ایرث  طوقس  زا  دعب  رگا  دسر و  دوهعم  تقوب  لاس  نآ  رد  هلغ  دیآ ، ناراب  ایرث  طوقس  تقوب  رگا 
74 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

يرعش عولط  ماکحا 

مهدزیـس رد  خـیرات  نیا  رد  تسین و  رتنشور  نآ  زا  یبـکوک  تباوث  زا  ازوج و  تروـص  هلاـبند  زا  تباوـث  زا  نشور  تسا  یبـکوک  نآ  و 
شزیر و نوخ  برح و  نکیل  دوب  تشیعم  یخارف  ینازرا و  لاس  نآ  رد  دـشاب  رمق  وا  عولط  تقو  رد  رگا  دوب و  وا  عولط  یلالج  هاـمدادرم 

. دوب رایسب  قیرط  عطق 
. دوب نازرا  میاهب  باود و  دنیآ و  روهظب  رایسب  راکنایز  ناگدنبنج  دیآ و  رایسب  ناراب  دوب  هلبنس  رد  رمق  رگا 

. دوب رایسب  میاهب  كاله  دسر و  اهمغ  ار  ماوع  دتفا و  اهتبیصم  ار  كولم  دوش و  عقاو  هلزلز  دوب  نازیم  رد  رمق  رگا 

. دنوش كاله  رایسب  هیذوم  تاناویح  ریپ و  نانز  دیآ و  ادیپ  نوعاط  ابو و  عضاوم  یضعب  رد  دوب  برقع  رد  رمق  رگا 
. دنوش فلت  ناغرم  دسر و  تفآ  ار  روگنا  دوش و  نارگ  اهخرن  دیآ  رایسب  ناراب  دوب  سوق  رد  رمق  رگا 

. دسر رایسب  ررض  ار  حالس  لها  دوب و  رایسب  یندروخ  ماعط و  دشاب  يدج  رد  رمق  رگا 
. دوب رایسب  گرم  ضرم و  طحق و  دسر و  تفآ  خلم  زا  ار  مدنگ  دشاب  ولد  رد  رمق  رگا  و 

. دوب رایسب  يرامیب  دوش و  لصاح  رایسب  روگنا  مدنگ و  دیآ و  رایسب  ناراب  دشاب  توح  رد  رمق  رگا 
. دنام تمالسب  تاموعطم  یقاب  دسر و  تفآ  ار  مدنگ  دیآ و  رایسب  ناراب  دنشاب و  رایسب  یئارحص  ناروناج  دوب  لمح  رد  رمق  رگا 

خلم دوش و  رایسب  امرس  دیآ و  رایسب  بقاعتم  ياهناراب  دوب  روث  رد  رمق  رگا 
75 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دسر تمحز  ار  مدرم  دوب و  رایسب  دنناسر  ررض  تالوصحمب  هک  یتاناویح  و 
. دوب رایسب  اههویم  دیآ و  وکین  تالوصحم  دوب  ازوج  رد  رمق  رگا 

نآ رد  رمق  رگا  هک  دـناهتفگ  دـناهدومن و  يرابتعا  ار  نآ  ماکحا  لها  زا  یـضعب  دوش ، عقاو  يرعـش  عولط  زا  دـعب  هک  يدـعر  لوا  هکنادـب 
. دوب رایسب  نطو  يالج  ددرگ و  یلوتسم  مدرم  رب  مهو  سرت و  دیآ و  روهظب  لاتق  برح و  دوب  لمح  رد  تقو 

. دوب لاحلا  هفرم  هاشداپ  دوش و  عقاو  هلزلز  دوب و  رایسب  خلم  دنام و  تمالسب  تالوصحم  ریاس  دسر و  تفآ  ار  وج  دوب  روث  رد  رمق  رگا 
. دوب رایسب  هملظ  كاله  دنوش و  لاحلا  قرفتم  مدرم  دنام و  تمالسب  همعطا  ریاس  دسر و  تفآ  ار  مدنگ  دوب  ازوج  رد  رمق  رگا 

. دیآ رایسب  ناراب  توح  ولد و  رد  دوش و  فلت  رایسب  لابندزارد  دوش و  رتمک  روگنا  دسر و  تفآ  ار  وج  دوب  ناطرس  رد  رمق  رگا 
. دوب هنتف  گنج و  اهناتسهوک  رد  دیآ و  وکین  روگنا  وج و  دوب  دسا  رد  رمق  رگا 

. دبای لاوز  ود  ره  تکلمم  دننک و  هبراحم  ردقلا  میظع  هاشداپ  ود  دوش و  قرغ  اهیتشک  دسر و  تفآ  خلم  زا  دوب  هلبنس  رد  رمق  رگا 
. دوب نازرا  رایسب  تاموعطم  تالوکام و  دشاب و  رایسب  هنتف  گنج و  دوب  نازیم  رد  رمق  رگا 

. دوب ناغرم  تفآ  دوش و  یگنسرگ  طحق و  دوب  برقع  رد  رمق  رگا 
. دنریگ نمشد  ار  هاشداپ  تیعر  دیآ و  رایسب  ناراب  دوب  سوق  رمق  رد  رگا 

. دوب رایسب  اههویم  دوب  يدج  رد  رمق  رگا 
. دوش میظع  لاتق  ایرد  رانک  رد  دوش و  نارگ  اهخرن  دوب  ولد  رد  رمق  رگا 

زور کی  تسیب و  هب  يرعش  عولط  زا  لبق  دالب  یضعب  رد  دوش  رایسب  فارشا  رباکا و  توم  دوش و  ناصقن  ار  مدنگ  دوب  توح  رد  رمق  رگا 
دننک تیبرت  دنهد و  بآ  ار  نآ  ادج و  ادج  دننک  تعارز  یعضوم  رد  لاس  نآ  رد  دوب  نآ  تعارز  هیعاد  هک  یمخت  ره  زا  هام  کی  ای 

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
درز تاعورزم  زا  هچنآ  دیآ و  وکین  لاس  نآ  رد  دنامب  زبس  تاعورزم  نآ  زا  هچنآ  دـننک  هظحالم  دـنک  عولط  يرعـش  نوچ  دوش و  زبس  ات 

. دیاین وکین  دوش 

دراد تاقواب  قلعت  هک  تحالف  روما  یضعب  نایب  رد 

تبون کی  دنـشاب  هدـیچ  روگنا  هک  یتقو  رد  تبون و  کی  دـنهد  بآ  ار  زر  هامتشهبيدرا  فصتنم  اـت  یلـالج  هاـمنیدرورف  فصتنم  زا 
تسا نیمز  رد  هک  یمن  ات  دشاب  رتمک  بآ  هک  یعضوم  رد  هصاخ  دنلوکب  ار  زر  هام  نیا  رد  دروآ  رایسب  راب  دوش  بآرپ  هک  یطرشب  رگید 

. دراد هاگن  باریس  ار  نآ  ددرگ و  زر  قورع  هجوتم 
هام نیا  رخآ  رد  دـنراد و  رود  وا  زا  نهآ  دـنزادنیب و  ار  زر  كاـت  ياـهیتدایز  هاـم  نیا  رد  هاـمدادرخ  فصتنم  اـت  تشهبيدرا  فصتنم  زا 
بآ هام  نیا  رد  هک  ریجنا  تخرد  ياوس  دوب  هام  نیا  رد  راجـشا  ریاس  نداد  بآ  يادـتبا  دـنزادنیب و  دوب ، دایز  هتـشادن و  روگنا  هک  یکاتب 

[17 .] داد دیابن  رایسب 

ص76 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
ار تخرد  خـیب  دـنورنرد و  رایـسب  نیمز  قمعب  دـننکن و  هغلابم  ندـیلوک  رد  دـنلوکب و  ار  زر  هرابرگید  هامریت  فصتنم  اـت  دادرخ  فصتنم 

. دنک ریثأت  نآ  قورع  رد  باتفآ  ترارح  هک  كاخ  زا  دننکن  یلاخ  نانچ 
روگنا دـشاب و  رتهب  دـنزادنیب  دـشاب  تدایز  کیره  دـننک و  كات  هلـضف  هظحالم  هام  نیا  رد  نوچ  هامدادرم  فصتنم  ات  هامریت  فصتنم  زا 

رد دننک و  دنویپ  ار  تخرد  هام  نیا  رد  دنزادنیب و  ار  تدایز  روگنا  دشاب  ون  كات  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  رایـسب  روگنا  رگا  دوش و  رتنوزفا 
فـصتنم ات  هامدادرم  فصتنم  زا  دوش . نآ  كرادـت  بشب  دوب  هدیـسر  نآب  زور  رد  هک  یترارح  ات  دنـشاپ  بآ  اهدـنویپ  رب  ماـش  زاـمن  لوا 

ار كات  نآ  دنراذگب و  نغور  رد  ریق  هک  قیرط  نیاب  دننک  ناشن  دیرب ، دنهاوخ  ندـناشن  تهج  هک  یکات  هام  نیا  رد  تحالف  لها  رویرهش 
. دنناشنب دنرب و  ار  كات  نآ  دسر  تقر  نوچ  دسرن و  نآب  يررض  ناراب  تدورب و  ترارح و  ات  دننک  برچ  نغور  نآب 

77 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
تخرد دنهد و  رتسکاخ  ای  کشخ  كاخ  رابنا  ياجب  یـضعب  دنهد و  رابنا  ار  كات  هام  نیا  رد  هامرهم  فصتنم  ات  هامرویرهـش  فصتنم  زا 

رد هک  یئاههویم  دـنربب و  ار  كات  هلـضف  دـننیچب  روگنا  هک  هدـنیآ  هام  لوا  ات  هاـم  نیا  رخآ  رد  دـنناشنب و  هاـم  نیا  رخآ  رد  ریجنا  ماداـب و 
. دننک رایش  نیمز  هام  نیا  رد  دننیچب و  هدنیآ  هام  لوا  هام و  نیا  رخآ  رد  دنراد  هاگن  ناتسمز 

رد اـما  دـتفا  شیپ  زر  لاـس  کـی  دـشاب و  کـین  ندـیناشن  كاـت  دــیآ  ناراـب  هاـم  نـیا  رد  رگا  هاـمنابآ  فـصتنم  اـت  هاـمرهم  فـصتنم  زا 
. دروآ رتشیب  راب  دنناشن  كات  هک  هامذمرادنفسا 

دـسرب دوز  دنناشن  هام  نیا  رد  هک  رگید  ياهتخرد  دنناشن و  كات  زین  هام  نیا  رد  عضاوم  یـضعب  رد  هامرذآ  فصتنم  ات  هامنابآ  فصتنم  زا 
. دنزادنیب هام  نیا  رد  دشاب  بوچ  وا  زا  دوصقم  هک  یتخرد  دروآ و  راب  دوز  هویم  و 

رخآ زور و  لوا  تعاس  هس  رد  هک  دـیاب  دـنربب و  ار  كات  هلـضف  هام  نیا  رد  تحالف  لها  زا  یـضعب  هامید . فصتنم  ات  هامرذآ  فصتنم  زا 
لوا رد  و  دوب . ضرالا  تحت  رد  رمق  هک  دیاب  دوب و  رتهب  دننک  عطق  بوچ  يارب  هام  نیا  رد  هک  یتخرد  دسرن . ررض  امرـس  زا  ات  دنربن  زور 

ولاتفـش و ماداـب و  دوب و  رود  نآ  قورع  لـصا و  زا  یکدـنا  دروخن و  ار  نآ  هروخ  دـشاب و  رتمکحم  نآ  بوچ  اـت  دـنربن  زور  رخآ  زور و 
يزور رد  اما  تسا  بسانم  ندـیرب  هام  نیا  رد  دـیرب  دـنهاوخ  وا  هلـضف  هک  كات  ریغ  رگید  راجـشا  دوب و  رتهب  دـنناشن  هام  نیا  رد  ولآدرز 

. دشابن لامش  داب  روبد و  داب  دوب و  یفاص  اوه  هک  دنرب 
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. دنک دیابن  ار  هلاسکی  كات  دننک و  لقن  رگید  عضومب  دننکب و  هلاسهس  ای  هلاسود  كات  هام  نیا  رد  هامنمهب  فصتنم  ات  هامید  فصتنم  زا 
زا ار  نآ  دـنناشن و  هام  نیا  رد  اریبغ  دروم و  تخرد  دوشن و  زبس  رگید  عضوم  رد  هک  دوب  نآ  رثکا  دوب و  فیعـض  نآ  قورع  هکنآ  تهجب 

. دنناشن هام  نیا  رد  نسوس  لگ و  دوش و  ادج  نآ  اب  لصا  خاش  تسوپ  زا  یضعب  هچنانچ  دننکشب  تخرد 
داد و دیاب  رایسب  بآ  ار  زر  تخرد و  هام  نیا  رد  هامذمرادنفسا  فصتنم  زا 

78 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دوب بولطم  نآ  دنویپ  هک  یتخرد  خاش  دننک و  خاروس  ار  تخرد  نیزگ  خـیم  زا  هک  قیرط  نآب  دوب  هام  نیا  رد  بقن  قیرطب  ندرک  دـنویپ 

. دنناسرن نادب  نهآ  دننک و  عطق  هام  نیا  رد  هلضف  ار  هلاسهس  كات  دننک و  مکحم  دنروآرد و  خاروس  نیا  رد 
دنویپ یضعب  دنرب  هام  نیا  رد  نوتیز  تخرد  هلـضف  دنناشن و  نوتیز  تخرد  هام  نیا  رد  هامنیدرورف  فصتنم  ات  هامذمرادنفـسا  فصتنم  زا 

. دنناشن هام  نیا  رد  رانا  تخرد  یضعب  دننک و  لقن  یعضومب  یعضوم  زا  ریجنا  تخرد  هام  نیا  رد  دننک و  هام  نیا  رد  راجشا 
79 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هلغ ندومن  تعارز  نایب  رد  میس  هضور 

هراشا

. تسا هیوارک  يو  حلصم  تسا  خافن  اما  دهد  هدیاف  ار  هناوید  گس  یگدیزگ  دزاس و  كاپ  ار  يور  تسا  رت  مرگ و  مدنگ 
تیب

تسا  نامه  رهب  دوخ  هنیس  هدز  كاچ  رگسودرف  نشلگ  زا  هدمآ  نورب  هک  مدنگ 
باتفآ هک  دنراذگ  هدومن  تاعفدب  هاوخلد  بسحرب  هار  راهچ  ای  هار  جنپ  رایدـش  راهب  رد  دـشاب  ارحـص  هچنآ  هک  تسنآ  حالطـصا  ار  یبآ 

. دیامن ریثأت  نآ  رد  زومت 
رترداق زارفارس و  لابندزارد  رب  ندرک  رایدش  تقو  رد  ات  دشاب  هماقلا  لیوط  هک  دیاب  دیامنیم  رایدش  هک  یـسک  هک  دیوگ  میکح  نوطالفا 
درادیم هاگن  لابندزارد  هک  یسک  دوبن و  كزان  وا  ندب  تشوگ  هک  دیاب  دیاب و  الاب  هنایم  دیامرف  راک  نیتیم  ربت و  لیب و  هک  یسک  دشاب و 

هچنآ دسرتب و  وا  دنلب  زاوآ  زا  دنک  دصق  یعبـس  نوچ  دش  دناوت  علطم  هلگ  لیاوا  رب  دوب  هلگ  لابند  رد  نوچ  ات  دیاب  زاوآ  دنلب  تماقدـنلب و 
بآ نآ  نیمز  هک  دنیامنن  تعارز  مدنگ  رازهزوغ  رد  دنیامن و  دوش  عفر  لوصحم  نوچ  دشاب  هدوب  ناجنداب  هزبرخ و  هک  تسا  طوحم )؟( 

روکذم نیمز  رد  هک  يرذب  سپ  دشاب  هتشاد  لادتعا  زور  رد  هزوغ  هک  تحلصم  نادب  دنهدیم  مک  دشاب  رابنا  هک  دامس  دروخیم و  رایسب 
رگا دوشیم و  بوخ  دـنیامن  تعارز  روکذـم  نیمز  رد  وج  هچنانچ  رگا  دوشیمن و  کـین  دـنک  زبس  هچنآ  دـنکیمن و  زبس  ماـمتب  دـنراک 
دوش نادابآ  رومعم و  نیمز  نوچ  هک  دننار  هتخیر  كارخ  ای  رایدش و  نایم  رد  رابنا  دشاب  هتشادن  روز  مدنگ  نیمز  هک  دوش  مولعم  هچنانچ 

روزیب نیمز  رد  هک  دنیامن  رذب 
80 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دوشیمن و روزرپ  نیمز  روتـسدب  نآ  لوصحم  دنکیم و  عیاض  زین  امرـس  ار  رثکا  دـنبخی  لحم  رد  دوشیمن و  زبس  مامتب  دـنیامن  رذـب  رگا 
دوش رـسیم  رگا  دیآ و  اعدمب  نآ  لوصحم  هک  دیابیم  روزرپ  نیمز  هک  ضرغ  درادن  هدئاف  نادنچ  دـنهد  رابنا  ار  روزیب  زبس  مدـنگ  نوچ 

کین لوصحم  دـنناباوخ  رتش  ای  دـنزیر و  رتش  رابنا  هک  نیمز  ره  رد  دراد و  مامت  هدـئاف  هک  دـنزیرب  نیمز  رد  هدـش  هنهک  هک  هلاـسود  راـبنا 
. دهدیمن

دامس تفرعم  رد 
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نیرتهب تسا و  رتوبک  نیگرـس  همه  نیرتهب  تسین و  کین  نآ  هک  طب  نیگرـس  الا  تسا  کـین  اـهتخرد  تعارز و  يارب  یغرم  ره  نیگرس 
نیگرـس واـگ و  نیگرـس  نآ  زا  دـعب  تسا و  زب  شیم و  رعب  راـعبا  نیرتهب  رتسا و  بسا و  ثور  نآ  زا  سپ  تسا  شوگزارد  ثور  ثاورا 

دنزاس طولخم  هک  رگید  يواگ  ره  اب  لبا  رعب  تسا و  عفان  ار  نآ  هک  خلت  ماداب  تخرد  ياوس  دنک  کشخ  ار  راجشا  اهعرز و  همه  كوخ 
. دشابن کین  اهنت  دوب و  کین 

مدنگ و وج و  نمرخ  هک  یعضوم  رد  تخاس و  دیاب  طولخم  ناغرم  همه  هدنکفاسپ  راعبا و  باود و  ثاورا  نوتیز  تخرد  دامـس  تهجب 
. دیاین بوخ  نآ  لوصحم  القاب  دعب  دشاب  هدوب  سانجا  ریاس 

دیفم دنامب  نیمز  رد  دنچره  هک  القاب  هاک  ریغ  دیاین  وکین  لوصحم  دوش  هدیـسوپ  هک  دـنراذگ  هکنآ  ای  دـننز و  شتآ  نیمز  رد  ار  هاک  رگا 
تعارز ار  وج  ای  مدنگ  تشک  هایـس  قیرطب  لاس  رخآ  رد  ار  كارخ  هک  دنهاوخ  رگا  دـش و  مولعم  هبرجتب  نیقاهد  دزن  نآ  تقیقح  تسا و 
دوشیم زبس  نآ  رذب  دنیامن ، تعارز  ناراب  من  رایـش  رد  هچنانچ  رگا  هک  دنیامن  رایدش  ناراب  من  دنیامن و  رایـش  هداد  بآ  ار  نیمز  دـنیامن 

. دوشیم عیاض  رذب  تهج  نادب  داد و  ناوتیمن  بآ  دوش  زبس  هک  یتقو  رد  تسا و  زغم  کشخ  نیمز  نوچ  دنکیمن  شور  اما 
ار مدنگ  هک  دنیوگ  یـضعب  تسا  زغم  کشخ  نیمز  هک  دوش  مولعم  دعب  دنیامن و  رایـش  دوش  من  درز  هک  دنراذگ  هداد  بآ  ار  نیمز  نوچ 

رذب هدومن  بآ  رد  زورهنابش  کی 
81 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دیاین بوخ  يو  لصاح  کیراب و  يو  هناد  اما  دوشیم  زبس  بوخ  هک  دنیامن 
نیقاهد هچناـنچ  دـسریم  یمـسوم  رد  دوشیم و  تعارز  تواـفتب  یبیرج  رارقب  یلحم  رد  کـیره  دوشیم  روکذـم  هک  يرذـب  یماـسا  و 

. دناهدومن نآ  قیقحت  ار  هس  ود  ره  شیدناریخ  ناعرازم  اناد و  هبرجت  بحاص 
تشرد و گرزب و  درز و  گنر  نوچ  دوب  يدرز  یخرـسب و  لـیام  نآ  گـنر  هک  تسنآ  مدـنگ  مخت  نیرتهب  هک  دـیوگ  میکح  نوطـالفا 

. دوبن رغال  کیراب و  هک  دیاب  دوب و  معطشوخ  مکحم و 
کیراب وا  هناد  دننک  تعارز  لوسغم  مدنگ  رگا  نوچ  دنیوشب  ار  مدنگ  مخت  هک  دیاشن  دوب و  دیفـس  مکحم و  گرزب و  هک  دـیاب  وج  مخت 

. دوش لصاح  رایسب  نآ  هناد  دوب  رتگرزب  هک  هلغ  ياههشوخ  دوش  لوصحم  كاردا  نوچ  هک  دوب  نآ  رتهب  دوب و  مک  و 
سرواج و رگم  دـیاین  راکب  هلاس  راهچ  مخت  دوبن و  کین  هلاس  هس  مخت  دوب و  هنایم  هلاـس  ود  مخت  دوب و  ون  هک  دـیاب  تسه  هک  مخت  ره  و 

. دسریم رتشیب  دوشیم و  زبس  رتدوز  دننک  تعارز  دننک و  هدولآ  واگ  نیگرسب  ار  کلم  سدع و  شام و  مخت  رگا  نزرا و 
تـشد رد  هدش  لصاح  هیاپهوک  رد  هچنآ  دنراکب و  هیاپهوک  رد  هدش  لصاح  تشد  رد  هک  یمخت  رگا  هک  دنیوگ  تحالف  لها  زا  یـضعب 

. دیآ رتوکین  دوش و  لصاح  رتشیب  دنراکب 
نوچ نکیل  دوب  رتشیب  نآ  لصاح  دوب  هک  یمخت  ره  دنزاس  طولخم  مخت  اب  دشاب  رگید  یغرم  ره  ای  رتوبک  نیگرـس  هک  دناهتفگ  یـضعب  و 

. دوشن لصاح  یند  هتخوس  مخت  ات  دنراکن  کشخ  نیمز  رد  دنراکب و  كانمن  نیمز  رد  دنزاس  طولخم  مخت  اب  ناغرم  نیا  نیگرس 
زا ار  مخت  دور و  نآ  نورد  یتشگنا  هک  رادـقم  نآ  خاروس  ره  دوب و  خاروس  یـس  ار  نآ  هک  دـنزاس  یلابرغ  گرگ  تسوپ  زا  هک  دـنیوگ 

. دوب رایسب  نآ  عیر  دننک  ورف  یلابرغ  نآ 
بوبح یقاب  هناد  تفه  ای  هناد  هن  وج  زا  دوبن و  نیا  زا  هدایز  دتفا و  هناد  جـنپ  ای  هناد  تفه  مدـنگ  نیمز  ربش  کی  رادـقم  رد  ندیـشاپ  مخت 

دناهتفگ یضعب  هناد و  راهچ 
82 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دوش فلت  اههناد  یضعب  امرس  زا  هک  دشاب  هاگ  هچ  دیشاپ  دیاب  رتشیب  ریسدرس  دالب  رد 
دتفا واگ  خاش  رب  مخت  رگا  نوچ  دتفاین  واگ  خاش  رب  مخت  ندیـشاپ  مخت  تقو  رد  هک  دـنک  طایتحا  دـشاپیم  مخت  هک  یـسک  هک  دـناهتفگ 
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: اذه لیصفتلا  دتسیان و  دنرب  رونت  رد  دننک  نآ  درآ  زا  هک  نان  دباین و  کین  لوصحم 
. نم جنپ  تسیب و  بیرج  ینارفعز -

. نم یس  تسگرزب  نآ  هناد  خرس و  يو  هشوخ  ساد و  هک  یجیوح -
. نم یس  یبیرج  هب  تسا  هباشم  گنرب  رتدروخ و  یجیوح  زا  هک  يورم -

ات تسا  ناطرس  لوا  زا  کیره  ندیـسر  برقع و  لوا  دناهداد  رابنا  نوچ  تسا  رازناجنداب  زیلاف و  هچنآ  نازیم و  لوا  تسا  يرایدش  هچنآ 
عیاض دتسیایمن و  هشوخ  رد  دوش  کشخ  مدنگ  هچنانچ  رگا  هک  دنورد  هک  دشاب  هتشاد  من  مدنگ  هک  دنیامن  هظحالم  ناطرـس و  مهدزناپ 

. دوشیم
. تسا بسانم  نتشاک  ارحص  رد  دسرب و  ناطرس  رخآ  نم و  تسیب  نازیم  لوا  هجدیفس -

هکم

هتـشاد من  زین  نآ  مدنگ  هک  دنیامن  هظحالم  تسا و  بسانم  ارحـص  رد  زین  يو  نتـشاک  دـسرب و  ناطرـس  متـسیب  نم و  تسیب  نازیم  لوا  - 
. دنورد هک  دشاب 

يراهب کخرس 

. دوشیم بوخ  هک  دنراک  ارحص  رد  زین  ار  نآ  دسریم و  ناطرس  رخآ  رد  نم و  تسیب  يدج  لوا  - 

ناتسیس کشن 

. هشوخ دیفس  هشوخ و  خرس  زا 
تسیب نازیم  لوا  تسا  بسانم  نتشاک  ارحص  رد  دوشیم  گنت  رایسب  امرس  هک  یلاس  رد  هشوخ  دیفس  تسا و  بوخ  نآ  هشوخ  خرـس  اما 

. دنورد هک  دشاب  هتشاد  من  زین  نآ  مدنگ  دسریم و  ناطرس  مهدزناپ  نم و 
83 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دسریم ناطرس  مهد  نم و  جنپ  تسیب و  نازیم  لوا  دنیوگ  زین  يدادغب  هک  نادندرتش 

مدنگ بک 

. دسریم ناطرس  متسیب  نم و  ود  يدج  لوا 

مدنگ هلک 

مدنگ هلک  نیقاهد  زا  یضعب  دسریم و  ناطرس  متسیب  نم و  تسیب  نازیم  لوا  تسا  دیفس  فصن  کی  خرس و  فصن  کی  نآ  هناد  ره  هک 
. دسریم ناطرس  رخآ  دوشیم و  بوخ  دنیامن  رذب  نازیم  لوا  رد  هک  زین  ار  نآ  دشاب و  طولخم  مهاب  اهمخت  رثکا  هک  دنیوگ  ازن  ار  نآ 

مدنگ لک 

دنکیمن ادیپ  ناصقن  دوش  رتشیب  امرس  دنچره  دراد و  امرس  بات  هکنآ  تهج  دنیامنیم  تعارز  هیاپهوک  رد  رتشیب  درادن و  هساد  الصا  هک 
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. دسریم ناطرس  رخآ  رد  نم و  تسیب  بیرج  رارقب  دنیامنیم  تعارز  دسا  لوا  رد 
. دسریم ناطرس  رخآ  دنیامن و  تعارز  نم  تسیب  بیرج  رارقب  نازیم  لوا  رد  تسا  هجدیفس  ربارب  رد  مدنگ  هک  کبت 

هناد هایس 

. دسریم ناطرس  رخآ  دنیامن و  تعارز  نم  تسیب  بیرج  رارقب  دنراک  ارحص  رد  نازیم  لوا  رد  تسا  لیام  یهایسب  نآ  رذب  هک 
نوچ دسریم و  ناطرـس  مهدزناپ  رد  دنراک و  نم  تسیب  بیرج  رارقب  نازیم  لوا  رد  تسا  گنرشوخ  ینارفعز و  نآ  رذب  هک  هساددوبک 

. دیآیم بوخ  تیاغب  دوش  رذب  رومعم  نیمز  رد 
لمح رد  تسا  دیفـس  یـضعب  خرـس و  یـضعب  زین  شاهشوخ  تسا و  دیفـس  خرـس و  هزیر و  يو  مدنگ  تسا  روهـشم  هراو  هک  نئاق  يراهب 

. دسریم ناطرس  رخآ  نم و  شش  بیرج  رارقب  دنراک 
. تسا هجدیفس  مدنگ  ربارب  رد  دسریم و  ناطرس  رخآ  نم و  تسیب  نازیم  لوا  یماج  کجول 

84 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. دسریم ناطرس  رخآ  نم و  تسیب  نازیم  لوا  هکم  کجول  دوبک 

. دسریم ناطرس  رخآ  دنراک و  نم  تسیب  بیرج  رارقب  نازیم  رد  درادن و  هساد  تسا و  هجدیفس  سنج  زا  هک  هشوخ  خرس 
نایم هتخادنا  ار  هشوخ  نآ  ياپورس  هدیچ  رازمدنگ  زا  رذب  تهج  دشاب  بآریـس  هدیلاب و  نآ  هناد  هک  یمدنگ  هشوخ  لاس  هس  رد  هک  دیاب 

هطـساو نادـب  دـنامیمن و  روتـسد  کیب  هتفای  رییغت  رذـب  تشذـگ  لاـس  هس  زا  نوچ  هک  دـنراد  هاـگن  تسا  رتهدـیلاب  نآ  مدـنگ  هک  ار  نآ 
دنیامن لپ  هدنار  ار  نیمز  تبون  کی  هدومن  رذب  رایدش  يور  رب  هدومن  هشک  دنیامن  يرایدش  دـنهاوخ  رگا  دوشیمن و  بوخ  نآ  لوصحم 

رد هغلابم  دنیامن و  لام  تبون  رد  دوش  من  درز  نوچ  هک  دنراذگ  هداد  بآ  نآ  زا  دـعب  دـنامن و  رذـبیب  یئاج  هک  تسا  نآ  تهج  هشک  و 
یئاهخولک هک  تسا  هلمج  نآ  زا  دراد و  رامـشیب  عفانم  رایـسب و  دیاوف  هک  دنیامن  لام  دشاب  هدش  دـنلب  مدـنگ  رگا  هک  تسنآ  نیقاهد  نایم 

زبس هدعاق  رب  هدش  مکحم  نیمز  رد  يو  خیب  تسا و  رابنا  هلزنمب  دتفایم و  مدـنگ  يور  رب  هدـش  ناشاپ  لپ  ره  رد  هدروخ  زومت  باتفآ  هک 
زبس نوچ  هک  دنیامن  زاب  بآ  هنهد  اهلپ  رد  دروخیم و  بآ  هدعاق  رب  دنزیم و  هجنپ  نیمز  رد  مدنگ  هدـش  راومه  لپکت  نوچ  دوشیم و 

. دیآ وکین  دوشن و  عیاض  مدنگ  ندومن  زاب  هنهد  لحم  رد  دوش 
تبون کی  دنیامن و  رذـب  هدومن  هشک  نآ  زا  دـعب  هدرک  لام  دوش  من  درز  نوچ  هداد  بآ  ار  رایدـش  دـنیامن  تشک  هایـس  هک  دـنهاوخ  رگا 

بآ ار  رایدش  یـضعب  دنیامن و  لپهچوک  دشاب  هدنت  رگا  دنیامن و  لپدرک  دوب  بآ  تسار  رگا  هدومن  لام  ردص  حرـشب  تبون  ود  دـننار و 
بآ تسار  رگا  هدومن  لام  دوش  من  درز  نوچ  دنهدیم و  بآ  نآ  زا  دعب  هدنار  رگید  هار  کی  دنیامنیم و  رذـب  هدومن  هشک  دـنهدیمن و 
هدنار تبون  ود  هدش  من  درز  نوچ  هداد  بآ  ار  نآ  نیمز  دشاب  هدوبن  رایدش  هچنآ  دنیامنیم و  لپهچوک  دـشاب  هدـنت  رگا  لپدرک و  دـشاب 

. دنیامن لپ  هدش  روکذم  تشکهایس  رد  هک  یحرشب  دنیامن و  لام  هدنار  رگید  تبون  کی  هدومن  رذب  نآ  زا  دعب  دنیامن و  لام 
85 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

بآ هدوـمن  تعارز  نم  جـنپ  بیرج  رارقب  هبترم  هس  هیوـج  يور  ود  ره  رب  هدز  شیت  ار  نیمز  دـنیامن  تعارز  هیوـج  رد  هک  دـنهاوخ  رگا 
يو رذب  دنشاب  هدومن  تشک  هایس  ار  يورم  ینارفعز و  مدنگ  هک  هلبنس  رد  دیآیم و  تشک  هایس  يرایدش و  روتسدب  نآ  لوصحم  دنهد و 
خی ندـش  زبس  لحم  رد  اریو  رذـب  دوش  امرـس  دـنیامن و  رذـب  نوچ  لاـس  رخآ  رد  دوشیم و  زبس  يرایدـش  زا  رتهب  دـیآیم و  نوریب  ماـمتب 

. ددرگیم دوبان  دشکیم و 
رثکا ندیسر  لحم  رد  دوشیم و  بآریس  هدیلاب و  نآ  هناد  تیاغب  هک  دنهد  بآ  سوق  مهد  رد  هک  دیاب  هدش  رذب  نازیم  هلبنـس و  رد  هچنآ 

بآ ندش  هترک  ببـس  دوشیم و  هترک  هدش  درز  نآ  گرب  هدرک  ادیپ  روصق  نآ  هشیر  دنهدب  بآ  رگا  دوشیم و  کلک  هتخیر  نآ  ساد 
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: تسا بجوم  نیدب  نآ  دئاوف  دیآیم و  هدعاقب  نآ  لوصحم  دنهد  بآ  نوچ  تسا و  ندادان 
. دوریم شور  رد  دوز  هدومن  مکحم  نیمز  رد  هشیر  لوا  - 

. دنکیم ادیپ  هشوخ  جنپ  دشاب  روز  هنایم  رگا  هشوخ و  هد  هناد  ره  دشاب  روزرپ  نیمز  نوچ  دنزیم و  هجنپ  نیمز  رد  رگید  - 
. دنکیم لگ  هدیشک  هشوخ  روث  رد  دناریم و  دنب  لمح  رد  دوشیم و  دنلب  توح  رد  رگید  - 

مدنگ هک  اجره  زا  ضوع  دوش  گنت  مدنگ  دنبخی  لحم  رد  هچنانچ  رگا  دـسریم و  ازوج  رخآ  رد  دوشیم و  لملد  ازوج  لوا  رد  رگید  - 
. دیآیم بوخ  نآ  لوصحم  درادن و  يروصق  تشاک و  ناوتیم  رگید  ياج  هدنکرب  اجنآ  زا  لاهن  قیرطب  دشاب  هدش  زبس  رایسب 

: دراد هدیاف  ود  هک  دنیامن  واس  دشاب  هتشاد  واس  نیمز  رگا  دوش  لمح  نوچ 
. ددرگیم رهاظ  نآ  تفاطل  یبوخ و  دوشیم و  شور  رد  دوز  مدنگ  هکنآ  لوا  - 

هچنانچ رگا  دـسریم و  لوصحم  نآ  هدـیاف  دـنیامن  تعارز  نوچ  رگید  لاس  رد  دـتفایمرب و  روکذـم  نیمز  زا  يراـهب  واـس  هکنآ  رگید  - 
رذب روکذم  نیمز  رد  واس  هک  دنراذگ 

86 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. تسین يراوشد  زا  یلاخ  نیمز  نآ  ندومن  عرذ  دومن و  ناوتن  جالع  نوچ  دراد و  مامت  لاکشا  نآ  ندومن  جالع  دزیر 

دشاب هتشاد  يرذعت  نتشاک  ریس  تسبـس و  رگا  دوشیم و  فرطرب  دنراکب  ریـس  تسبـس و  نوچ  دوش  ادیپ  ککـشم  واس  هک  نیمز  ره  رد 
نیقاهد دزن  ود  ره  نیا  دتفایمرب و  اجنآ  زا  روکذـم  واس  دـنیامن  رایدـش  ار  نیمز  نوچ  هک  دـنزاس  دجنـس  بوچ  زا  ار  بوچ  دایم  هک  دـیاب 

رد هچنانچ  رگا  تسبآ و  كاخ  رب  رادم  هک  دـنیامن  مامت  هظحالم  هداد  بآ  كاخ  دـشاب  هدـش  هنـشت  رگا  نآ  زا  دـعب  هدـش  ققحم  هبرجتب 
عـضوم نآ  مدنگ  دنهد  بآ  هاگره  هک  تسا  نیقی  دشاب  هدشن  تسار  رـس  بآ  هب  دسرن و  اجنادـب  بآ  هک  دـنامب  یئاج  نداد  بآ  كاخ 
. دنهد بآ  نآ  زا  دعب  دوش  بلط  بآ  هک  دنراذگ  دشاب  هدشن  هنشت  رگا  دش و  دهاوخ  کشخ  هک  تسا  ررقم  دروخ و  دهاوخن  بآ 

. نداد بآ  كاخ  رد  اصوصخ  تسناد  دیاب  مزاول  زا  ار  يرایبآ  تنقهد  ملع  رد  سپ 
هک دـنهد  بآ  بش  رد  هک  تسا  نآ  هدـعاق  دوش  ندرک  رپ  هریـش  رد  نوچ  دـنهد و  بآ  دوش  نداد  بآ  لـحم  هک  زور  دـنچره  رد  رگید 

دوش و ترورـض  هچنانچ  رگا  دوشیم و  کیراب  هدیـشوخ و  نآ  مدـنگ  هک  دـنهدن  بآ  دـشاب  مرگ  اوه  هک  يزور  رد  دراد و  مامت  هدـیاف 
رگا دندنب و  زاب  دنک  یکـشخب  لیم  اوه  نوچ  هک  دـندنبن  زاب  مدـنگ  ياپ  زا  ار  ناور  بآ  داد  دـیاب  بآ  مرگ  ياوه  رد  دـسر و  بآ  تبون 

. دنکیم ادیپ  ناصقن  دنیامنن  هظحالم 
ددنبهن و هناد  دنک و  ادـیپ  ناصقن  دزادـنیب و  دـشاب  روزرپ  مدـنگ  نوچ  هک  دـنهدن  بآ  دـشاب  داب  هک  یلحم  رد  هک  دـنیامن  هظحالم  رگید 

بوخ هک  داد  ناوتیم  بآ  کی  دـشاب  هدـش  لملد  نوچ  ار  اهمدـنگ  ریاس  دـنهدن و  بآ  دـشاب  يورم  ینارفعز و  هچنآ  دوش  لملد  نوچ 
. دسرب

87 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هچمید

راهب رد  ار  نآ  نیمز  دوش  تعارز  نازیم  رد  هچنآ  تسا . هدحیلع  نآ  رذب  دوشیم و  رذب  نم  جنپ  بیرج  رارقب  هک  تسنآ  نتشاک  هچمید 
نیمز دوشیم  تعارز  ولد  يدج و  رد  هچنآ  دنیامن و  لام  هدنار  هدومن  رذـب  رایدـش  يور  رب  دوش  لحم  نوچ  هک  دـنراذگ  هدومن  رایدـش 

هیاپهوک هک  ریـسدرس  ناطرـس و  متـسیب  دشاب  تاکولب  هک  ریـسمرگ  رد  نآ  ندیـسر  دننار و  رذب  عم  رگید  تبون  دنیامن و  رذـب  هدـنار  نآ 
. تسا دسا  مهدزناپ  تسا 

88 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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وج

. تسا ینیریش  يو  حلصم  تسا  خافن  اما  دربب  ار  طالخا  تدح  تسا  کشخ  درس و  وج 
تیب

تسا  ناسرضیف  نآ  زا  هتشگ  یبن  لوکامنوریب  هدمآ  وج  هک  سودرف  هضور  زا 
. دوشیم رذب  نم  جنپ  تسیب و  بیرج  رارقب  دشاب  هک  سنج  ره  زا  یبآ 

وج شرت 

رد دوشیم و  دوبان  کشخ و  رثکا  دوش  عورزم  دـسا  لوا  رد  هچناـنچ  رگا  هک  دـنیامن  تعارز  تسا  هاـمریت  هک  دـسا  مهد  رد  ار  وج  شرت 
دسریم ازوج  مهد  رد  دنیامن  تعارز  تسا  يراهب  هک  ولد  رخآ  رد  دسریم و  نازیم  رخآ  رد  تسا و  روهشم  گرمدیفس  هب  نیقاهد  نایم 

. تسا مدنگ  روتسدب  نآ  تشک  هایس  يرایدش و  و 

وج کشم 

. دسریم ازوج  مهد  دنهد و  بآ  سوق  رد  تسا و  مدنگ  روتسدب  زین  نآ  تشک  هایس  يرایدش و  دنیامن و  تعارز  هلبنس  لوا  رد  ار 

وج نیریش 

. دسریم ازوج  رخآ  دنیامن و  تعارز  توح  نازیم و  رد  وج  نیریش 

وجوجان

. دسریم ازوج  رخاوا  دنیامن و  تعارز  توح  نازیم و  رد  زین  ار  وجوجان 
89 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

کجول

. دسریم ازوج  متسیب  رد  دنیامن و  تعارز  توح  رد  ار  کجول 

وجهروش

. دسریم ازوج  رخآ  دنیامن و  تعارز  توح  رد  تسا ، رتدیفس  وجوجان  وجنیریش و  زا  هک  وجروش 

یسخرس

. دسریم ازوج  رخآ  دنیامن و  تعارز  توح  رد  دراد  هایس  ياهطخ  هک  یسخرس 

وج هجمید 

ددم رگید و  ياهوج  زا  رتشیب  دـسریم  روث  رخآ  رد  دـنیامن  تعارز  یبآ  نوچ  ولد  رخآ  رد  دـنیوگ  زین  ولهپ  ود  هشوخ  هک  ار  وج  هجمید 
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ددم رگید و  ياهوج  زا  رتشیب  دـسریم  روث  رخآ  رد  دـنیامن  تعارز  یبآ  نوچ  ولد  رخآ  رد  دـنیوگ  زین  ولهپ  ود  هشوخ  هک  ار  وج  هجمید 
. تسا ناقهد 

ناتسیسوج

. دسریم ازوج  مهد  رد  دوشیم و  بوخ  هک  دنیامن  تعارز  توح  رد  ار  ناتسیسوج 

وجهتشم

ازوج رخآ  دنیامن و  تعارز  توح  نازیم و  رد  تسا و  روهشم  وجهایس  هب  نیقاهد  نایم  رد  تسا و  رتنالک  رگید  ياهوج  زا  هک  وجهتـشم 
. دوشیم بوخ  دنیامنیم و  تعارز  فاوخ  تیالو  رد  الاح  هدشیم و  تعارز  تاکولب  رد  نیا  زا  لبق  دسریم و 

کجول هایس 

. دسریم ازوج  متسیب  رد  دنیامن و  تعارز  ولد  رد  ار  هنیدم  يولهپ  ود  هشوخ  کجول  هایس 
90 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

گنرخرس

. دسریم ازوج  رخآ  رد  دوشیم و  تعارز  ولد  رد  ولهپ  راهچ  ولهپ و  ود  هشوخ  زا  هنیدم  گنرخرس 

هکمزارد

. اضیا حرشب  ولهپ  راهچ  ولهپ و  ود  هشوخ  زا  هکمزارد 

همید

. تسا دسا  مهد  ریسدرس  ازوج و  متسیب  ریسمرگ  رد  نآ  ندیسر  نم و  جنپ  بیرج  رارقب  دوشیم  تعارز  ولد  رد  هک  همید 
91 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

القاب

. تسا هندوپ  يو  حلصم  دزاس  دنک  ار  ساوح  اما  تسا  عفان  ار  هاب  هفرس و  تسا  رت  درس و  دنیوگ  رجرج  یبرعب  هک  القاب 
تیب

تسناود  هچوک  ره  رس  رب  شفلا  دشاباهافج  روج و  دوب  خرچ  زا  یلقاب  رب 
میود لاـس  رد  دـبای و  توـق  ددرگ و  كاـپ  نیمز  نآ  دـنیامنب  تعارز  هک  نیمز  ره  رد  تسا . روهـشم  يدادـغب  هب  هک  یئازریم  یمـسر و 

دهد توق  ار  تخرد  لاس  میود  لاس و  نامه  دـنیامن  ناتـستخرد  ار  نیمز  نآ  رگا  دـشاب و  وکین  نآ  عاـفترا  دـنراکب  نیمز  نآ  رد  هچره 
. درادن رابناب  جایتحا  تسا و  رابنا  هلزنمب  يو  ياههخاش  هکنآ  هطساوب 

. دراد مامت  ریثأت  تسا و  نفعتم  هکنآ  هطساوب  تسا  يرامیب  میب  دور  نآ  نایم  رد  یسک  رگا  دنک  لگ  القاب  هک  یلحم  رد 
نآ ریغ  شک و  كاخ  رد  ار  القاب  هک  تسنآ  القاب  ندرک  بآ  رد  حالطصا  دشاب و  قاحم  رد  هام  هک  دیاب  اما  تسا  هلبنس  نآ  نتشاک  لحم 
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. دنراذگ ناور  بآ  زور  هس  هدومن  طوبضم 
دوشیم و دایز  رایـسب  دـشاب  بآ  رد  زور  هس  نوچ  هک  دـنیامن  هظحـالم  دـنراذگ  بآ  رد  هدومن  لاوج  اـی  شک  كاـخ  رد  ار  ـالقاب  نوچ 
دنیامن و بآ  رد  نم  هس  دجنک  نم  هد  هک  یئاج  رد  هکنآ  اعدـم  دوش ، فلت  هدومن  فاکـش  ار  لاوج  ای  شک  كاخ  هک  دراد  نآ  لامتحا 

بقع زا  درادـن . رایدـشب  جاـیتحا  هک  تسا  نآ  نتـشاک  عون  کـی  دـنروآ  نوریب  بآ  زا  ار  ـالقاب  نوچ  هک  ضرغ  دـنیامنن . بآ  رد  هداـیز 
دنیامن رذب  کیکی  رایدش ، هشک  رد  لماوع 

92 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
لگ القاب  نوچ  هک  دنراذگ  رگید  دـنهد و  بآ  سوق  رد  دـنیامن و  لپ  هدومن  لام  دـسر  مامتاب  نوچ  دـتفا و  نم  هدزناپ  بیرج  رد  هچنانچ 

رد نآ  زا  دعب  دنیامنیم و  هخاش  گرب و  رب  روز  ددنبیمن و  هروشام  روتـسدب  دنهد  بآ  نآ  زا  لبق  رگا  دنهد و  بآ  ددنب  هروشام  دنک و 
. دراد رایسب  هدیاف  هک  دننکن  ریصقت  نداد  بآ 

رگید عون 

القاب اما  دنکیم ، شور  بوخ  هک  دنیامن  تعارز  هقزوج  روتـسدب  هیوجره  رد  دـننز و  شیت  هدومن  رایدـش  ار  نیمز  هک  تسنآ  رگید  عون 
روز دوشن و  دقدنلب  هک  دننزرـس  هقزوج  قیرطب  ندرک  لگ  زا  شیپ  دشاب  هدش  تعارز  هیوج  رد  هچنآ  دشابن و  رگیدکی  کیدزن  هک  دـیاب 

. تسا ازوج  مهد  نآ  ندیسر  دیامن و  رابرب 

کتشم

. ینیریش يو  حلصم  تسادوس و  دلوم  تسا  کشخ  درس و  دنیوگ  کلم  یبرعب  هک  کتشم 
تیب

تسا نایع  زوس  وا  خر  رب  هتخوسلدنوریب و  هدمآ  کتشم  هک  ناوضر  هضور  زا 

كدرک

رارقب تسا و  تشک  هایس  رثکا  دنهدیم  بآ  سوق  رد  دوشیم و  تعارز  وج  کشم  قیرطب  هلبنس  رد  دنـسیون  کلم  رتافد  رد  هک  كدرک 
. تسا زوج  مهد  رد  نآ  ندیسر  دوشیم و  رذب  نم  هد  بیرج 

جنک

ارحـص رد  هک  تسنآ  حالطـصا  داد و  دیاب  يرایـسب  بآ  نم و  هد  بیرج  رارقب  دوشیم  تعارز  توح  رد  تسا  روهـشم  يواگب  هک  جنک 
. تسا هلبنس  لوا  نآ  ندیسر  دریگن و  لش  هک  دنیامن  تعارز 

93 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

لمسد

رخآ رد  نآ  ندیسر  دوشیم و  تعارز  ارحص  رد  نم  جنپ  بیرج  رارقب  توح  رد  نآ  نتشاک  لحم  تسا و  روهـشم  کخلت  هب  هک  لمـسد 
. تسا ناطرس 
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سدع

. تسا تشوگ  يو  حلصم  تسا  دب  ار  باصعا  دهد  نیکست  ار  نوخ  ششوج  تسا  کشخ  درس و  دنیوگ  نسلب  یبرعب  هک  سدع 

مظن

تسا  نالک  دروخ و  سک  همه  دزنب  روظنمتفای  فرش  هچ  مالک و  جرد  سدع  وچ  دمآ 
نآ هتوب  دـشاب  روزرپ  نیمز  رگا  تسا و  بسانم  روز  هنایم  نآ  نیمز  نم و  هس  بیرج  رارقب  دوشیم  تعارز  توح  ولد و  رد  خرـس  زبس و 

. دسریم ناطرس  مهدزناپ  رد  تسا و  تشک  هایس  روتسدب  يو  نتشاک  ددنبیم  هناد  كدنا  هتوب  ره  رب  هدش  دنلب 
94 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

سرواج نزرا و 

. تسا نغور  ناشیا  حلصم  دوش و  دلوتم  ود  ره  زا  دب  طلخ  دناضباق و  کشخ و  درس و  سرواج  نزرا و 
تیب

تسا نارگزرب  هدئاف  وا  زا  هنوگ  دصسرواج  نزرا و  دوب  عون  هدب  غاب  رد 

ناشاپورس کل  یمسر و  هایس و  دیفس و  نزرا 

هدعاق نیا  دنیامن و  رذب  دنک  ادـیپ  گنر  یبشخن  روگنا  هک  ناطرـس  مهدزناپ  رد  یهامریت  لمح و  رد  يراهب  تسا  یمـسر  دیفـس و  هچنآ 
اما تسا  تیافک  نم  جـنپ  هک  دـننآ  رب  نیقاهد  رثکا  دـنیامن و  رذـب  نم  تشه  بیرج  رارقب  هدومن  لپ  ار  رایدـش  تسا و  ررقم  نیقاـهد  دزن 
هک دنهد  بآ  دوش  زبس  نوچ  دنیامن و  لام  دوش  من  درز  نوچ  هداد  بآ  نآ  زا  دعب  دنیامنیم و  رذب  هدایز  دـنکیمن  زبس  مامتب  رذـب  نوچ 

. تسا هلبنس  رخآ  یهامریت  ازوج و  مهدزناپ  يراهب  ندیسر  دربن و  داب 
. دسریم ناطرس  رخآ  رد  تسا و  یمسر  دیفس و  روتسدب  نآ  نتشاک  دوشیم و  رذب  لمح  رد  نم  راهچ  بیرج  رارقب  تسا  هایس  هچنآ 

سرواج

ندیـسر دوشیم و  روکذم  هک  کیره  ندومن  رذب  مسوم  اماف  نم  جنپ  بیرج  رارقب  نآ  رذـب  تسا و  نزرا  روتـسدب  نآ  نتـشاک  سرواج 
. تسا توافتب  نآ 

. تسا ناطرس  رخآ  نآ  ندیسر  دنیامن و  رذب  لمح  رد  ار  لاکهتل  رغالهاش و 
95 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسا هلبنس  رخآ  نآ  ندیسر  ناطرس و  مهدزناپ  رد  ار  یهامریت  دسریم و  ازوج  مهدزناپ  دنیامن و  رذب  لمح  رد  ار  يراهب  کیوم 
. تسا زوج  نآ  ندیسر  دنیامن و  تعارز  لمح  رد  ار  کخرس 

. تسا زوج  رخآ  نآ  ندیسر  تسا و  لمح  رد  نآ  ندومن  رذب  کجول  دیفس 
. دسریم ناطرس  متسیب  رد  دنراک و  لمح  رد  هک  رسهروغ 

96 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

جنرب
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. نغور يو  حلصم  تسا . دب  ار  جنلوق  دزاس و  هبرف  ار  ندب  دناهدرک  فالخ  نآ  یکنخ  یمرگ و  رد  و  قافتاب ، تسا  کشخ  جنرب 
تیب

تسا  نابلهنشت  زا  وچ  بآ  دروخ  رایسبدلخ  نمچ  زا  جنرب  کشخ  بلب  دمآ 
ناراب و من  رایدش  دشاب و  عرذ  کی  زین  نآ  يانهپ  عرذ و  کی  يدـنلب  هچنانچ  دـنیامن  طوبـضم  ياهلپ  هدومن  هار  هس  رایدـش  ار  نآ  نیمز 
. تسا رتهب  دوش  رـسیم  هناپروک  رگا  اما  دیآ  بوخ  لوصحم  هک  دیابیم  رایـسب  رابنا  ای  هناپروک و  درادن  هدیاف  دشاب  هدـش  هنهک  هکنآ  ریغ 
يال و هچنانچ  دنیامن  لام  هدنار  نآ  هنایم  رد  لماوع  دـنهد و  بآ  روث  لوا  رد  هتخیر  رایـسب  رابنا  ای  هناپروک و  نآ  لپ  کت  رد  هک  ضرغ 
هک دنراذگ  زورهنابـش  کی  دنیامن و  رذـب  نم  هد  بیرج  رارقب  نآ  يور  رب  دنـشاب  هدومن  بآ  رد  زور  ود  هک  ار  یلاش  دـشاب و  هدـش  لگ 

هدزناپ ات  دوش  زبس  بآ  هنایم  رد  نوچ  دشاب و  نآ  هنایم  رد  ناور  بآ  دوش ، عفر  هک  یلحم  ات  نآ  زا  دعب  دنیـشن و  رذب  يور  رب  يال  بآ و 
نآ يور  رب  شـشک  انایحا  رگا  دنکیم و  ادـیپ  نآ  هطـساوب  همرق  هک  دـنکنرب  نآ  شیترـس  كوغچ  هک  دـنیامن  هظحالم  هدوب  رادربخ  زور 

مهدزناپ رد  دنهد و  روتـسدب  ار  بآ  رگید  دوش  کشخ  شـشک  نوچ  هک  دـندنب  زاب  ار  بآ  زور  ود  درذـگن  یناسآب  بآ  هک  دوش  رایـسب 
. دسریم نازیم 

97 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

شام

. ماداب يو  حلصم  تسا  رضم  ار  نادند  دوش  لصاح  وا  زا  کین  طلخ  تسا  لدتعم  یکشخ  یمرگ و  رد  دنیوگ  حجو  ناتبلک  یبرعب  شام -
تیب

تسا  نانج  هزات  وزا  هک  يزبس  تعلخ  ابمرخ  هزات و  نانج  غاب  رد  هدمآ  شام 
فرط نادب  يور  درک  لیم  بناج  رهب  دیـشروخ  هک  تسا  مامت  بجعت  شگرب  رد  اماف  يراخب ، دیفـس  هویره و  درز  يدنقرمـس و  هایـس  زا 

. دراد
، تسا ناطرـس  لوا  یهامریت  لمح و  رد  يراهب  يو  ندومن  رذـب  لحم  تسا و  بسانم  نتـشاک  دنـشاب  هتخیر  رابنا  هک  موب  کیر  نیمز  رد 
زا تسا  نم  هس  بیرج  يو  رذب  دباییمن و  امرـس  ناصقن  دسریمن و  نازیم  یکنخ  هب  هدیـسر  هاکب  دنیامن  رذب  ازوج  مهدزناپ  رد  رگا  اماف 

دتفا رایدش  هشک  کت  رد  رذب  ای  دشاب و  زغم  کشخ  نیمز  دایم  هک  ياهظحالم  تهج  نیقاهد  زا  یـضعب  اما  يراخب  يدنقرمـس و  هویره و 
. دنزاسیم کنت  هدش  زبس  رایسب  هچره  ندومن  واس  لحم  رد  دنیامنیم و  رذب  نم  جنپ  دوش  زبس  دب 

رگا دوش و  کنخ  كدنا  اوه  هک  هامریت  ات  ددنبیمن و  هناد  دنراک  راهب  رد  ار  يدنقرمـس  رگا  تسا و  هویره  زا  رتهب  نتـشاک  يدنقرمـس  و 
. دوشیم دوبان  امرس  زا  دوش  رتشیب  یکنخ 

هعفدکیب تسا و  بسانم  هامریت  رد  نتـشاک  يدنقرمـس  هک  ضرغ  درادن  هدیاف  نادنچ  ددنبیمن و  بوخ  دـنراک  راهب  رد  ار  هویره  رگا  و 
رگا دراد و  مامت  لاکـشا  يو  ندروآ  مهارف  ندیچ و  دـسریم و  تاعفدـب  اما  دوشیم  بوخ  دـنراک  هامریت  رد  نوچ  ار  هویره  دـسریم و 

دنکیم لگ  یضعب  هکنآ  دشاپیم و  يو  هناد  هدش  هتفاکش  يو  فالغ  دوشن  هدیچ 
98 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسین تسدکی  رذب  هدش و  تعارز  طولخم  هویره  يدنقرمس و  هک  تسنآ  تهج  هتسب ، رگید  یضعب  و 
. درادن یلصاح  هدیاف و  نتشاک  يراخب  و 

زا رتهب  يو  تشک  هایـس  تسا و  دیفـس  يراـخب  گرزب و  يدرزب و  لـیام  هویره  درخ و  گنرهایـس و  يدنقرمـس  هک  تسنآ  رذـب  نتـسناد 
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هدیـشک من  هک  شام  تسوپ  رثکا  دنیامن ، لام  دوش  من  درز  هاگره  دنهد و  بآ  هدومن  رذب  رایدش  رد  نوچ  هکنآ  هطـساوب  تسا  يرایدـش 
بوخ تسا و  بسانم  تیاغب  دنزاس  لپ  هدومن  رگید  لام  دـنیامن و  رذـب  دـننک و  لام  هدومن  رایدـش  رگا  اما  ددرگیم  دوبان  دوشیم و  زاب 

. دوشیم زبس 
دنیامن و لام  هدنار  تبون  کی  دشاب  من  رپ  هک  میـس  زور  درذگ  زور  ود  دـنهد و  بآ  ار  نیمز  نوچ  هک  تسا  نآ  يو  تشک  هایـس  قیرط 

زاب هدنار  رگید  تبون  دوش و  زاب  يو  تسوپ  ادابم  هک  دنراذگن  بآ  رد  رایـسب  دنیامن و  رذـب  لاحلا  یف  هدومن  بآ  رد  هظحل  کی  ار  شام 
. دننک لپ  دنیامن و  لام 

کنت زین  دشاب  هدش  زبس  رایـسب  شام  هک  اجره  دنیامن  واس  درذگب  زور  تسیب  نوچ  ندومن  رذب  زا  هک  تسا  نآ  يو  يرادـبآ  تظفاحم و 
رذب زا  هام  کی  هچنانچ  دنهدن  بآ  هتـشاذگ  بآ  غادب  زین  رگید  زور  هد  دشابن و  هدایز  لاهن  هس  عرذ  رد  هچنانچ  ددنبیم  رتهب  هک  دنزاس 

نآ زا  دعب  دنهد و  بآ  زاب  درذگ  زور  هد  هک  روکذم  بآ  غاد  زا  نوچ  دنهد و  بآ  نآ  زا  دعب  دـشاب ، هدـش  هنـشت  بوخ  هتـشذگ  ندومن 
ددنب هناد  نوچ  ددنب و  مامتب  دوخ  هروشام  دزیرن و  يو  لگ  هک  دنهد  بآ  زور  هد  ره  دوش  نتـسب  لگ  رد  نوچ  دنهد و  بآ  زور  جـنپ  ره 

. دسریم ار  هام  هس  دنکن و  عیاض  ار  يو  هناد  كوغج  يرمق و  هک  دنشاب  رادربخ 
99 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دوخن

. شاخشخ يو  حلصم  تسا  رضم  ار  هناثم  شیر  دزاس  وکین  ار  يور  گنر و  تسا  رت  مرگ و  دنیوگ  صمح  یبرعب  دوخن -
تیب

تسا  نایتولخ  همه  زا  شورخ  هنوگ  دصنوریب  هدمآ  دوخن  هک  هلح  تعلخ  اب 
. تسا بسانم  اوه  دنلب  هدنت و  کیر و  خش  نآ  نیمز  هایس - یگنلک و  یمسر و  زا 

عیاض ار  دوخن  مرک  دنهدن  بآ  دنبخی  لحم  رد  رگا  دربب و  دـشاب  نیمز  رد  یمرک  هچنانچ  رگا  هک  دـنهد  بآ  دـشاب  دـنبخی  هک  سوق  رد 
. دنکیم

نیمز هک  دنیامن  هظحالم  دنیامن و  رذب  نم  هد  بیرج  رد  هدومن  لام  دنیامن و  رایدـش  دوش  من  درز  نوچ  هداد  بآ  ار  نیمز  توح  لوا  رد 
. دوش زبس  بوخ  هک  دشاب  من  رپ  يو 

دوش گرزب  نآ  ياههناد  هک  دنراک  هدومن  هتـشغآ  مرگ  مین  بآ  رد  زورنابـش  کی  ار  دوخن  دشاب ، هدوب  زغمکشخ  هک  دنناد  نیمز ، رگا 
. دسرب رتدوز  دننک  تعارز  نآ  اب  وج  مخت  يردق  رگا  و 

زبس نوچ  دنیامن و  لپ  هدنار  نآ  زا  دعب  دنراکب و  نآ  زا  دـعب  دوش  رتمک  نآ  یخلت  ات  دـننک  هتـشغآ  بآ  رد  زورهنابـش  هس  ار  سمرت  رگا 
. دروخیمن بآ  راهچ  زا  هدایز  دنهد و  بآ  دوش  من  درز  يو  نیمز  هاگره  رگید  دنهد  بآ  دیامن  ندرک  لگ  داینب  هدش 

نآ دوخن  هدش  درز  دتـسیا  بآ  هک  هتوب  ره  ياپ  رد  ددنبیمن و  هدعاق  رب  نآ  دوخن  هدش  دنلب  يو  هتوب  دنهد  بآ  ندرک  لگ  زا  شیپ  رگا 
. تسا زوج  رخآ  يو  ندیسر  درکیم و  لش  ار  يو  هتوب  دنراک  كاغم  نیمز  رد  رگا  دوشیم و  گنگنس 

100 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ایبول

. تسا نغور  يو  حلصم  درآ  ناشیرپ  باوخ  تسا  عفان  ار  شش  هنیس و  تسا  رت  مرگ و  ایبول 
تیب
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تسا  نانچ  رجه  زا  هدزمغ  لدب و  شغادتنج  كانمغ ز  هدمآ  نورب  مان  ایبول 
. تسا فورعم  نسحب  خرس و  يو  لگ  دوریم و  تفج  رب  دنراک و  روث  مهد  رد  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  دیفسرس  هایس 

رد هیوج  نیقاهد  زا  رثکا  اماف  دنراک  هدومن  بآ  رد  زور  ود  ار  رذب  تسا  روث  متسیب  هلمج  تعارز  لحم  قلبا  گنر و  کی  هایس  یمـسر و 
ناتلمج نازیم  رخآ  ات  دنیامن و  رذب  هیوج  رد  نم  جـنپ  بیرج  رارقب  دـنیامن  تعارز  هک  دـنهاوخ  هدـحیلع  رگا  هتـشاک  ناجنداب  هقزوج و 

. دهدیم لوصحم  هدومن  لگ 

يراوج

. ریش يو  حلصم  دنک  دلوت  وا  زا  دب  نوخ  تسا  ضباق  کشخ و  درس و  هایس  دیفس و  زا  يراوج 
تیب

تسا  نارگجیب  زا  رگم  هدنکف  شیپ  رسيراوج  كانمغ  هدمآ  تشهب  غاب  زا 
لپدرک رد  یـضعب  نم و  ود  بیرج  رارقب  دنیامن ، تعارز  من  رـس  رب  هدز  شیت  هقزوج  قیرطب  یـضعب  هدومن  رایدـش  ار  نآ  نیمز  لمح  رد 

بیرج رارقب  دنیامن ، تعارز 
101 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

لاس دـسریم و  ناطرـس  رخآ  رد  دوشیم و  لصاح  راورخ  شـش  انیمخت  بیرج  کی  رد  هک  دـشاب  روزرپ  نآ  نیمز  هک  دـیاب  اـما  نم  هس 
. هزبرخ صیصختب  دهد  وکین  عافترا  دنراک  نآ  رد  هچره  میود 

هبلح

. تسا رگنک  يو  حلصم  درآ و  لغب  يوب  رس و  درد  اما  دنک  عفد  ار  ظیلغ  مغلب  تسا  رت  مرگ و  هبلح 
تیب

تسا  نایمدآ  هدیاف  وا  زا  رایسبسودرف  تنج  زا  هدمآ  غابب  هک  هبلح 
. دسریم ناطرس  رخآ  تسا و  تشک  هایس  رثکا  نم و  جنپ  بیرج  رارقب  دوشیم  تعارز  لمح  رد 

دجنک

. دنزاس نایرب  اریو  هک  تسا  نآ  يو  حلصم  دزاس و  تسس  ار  هدعم  دنکیم و  هبرف  ار  ندب  تسا  رت  مرگ و  دجنک 
تیب

تسا  نانب  هک  رهاظ  هدش  قیالخ  مشچ  نوچرایسب  دجنک  دوب  هک  ینان  هت  ره  رب 
لاـم دوش  من  درز  نوچ  هک  دـنراذگ  هداد  بآ  نآ  زا  دـعب  دـنیامن ، رذـب  مین  نم  ود  بیرج  هدومن  لـپ  مدـنگ  قیرطب  روث  لوا  رد  ار  نیمز 

. تسا ناطرس  رخآ  نآ  ندیسر  دنهد و  بآ  دوش  بلط  بآ  هک  تقوره  دنیامن و 

هریجاک

. تسا لسع  يو  حلصم  تسا ، رضم  ار  هدعم  دنک ، مرن  ار  عبط  تسا  کشخ  مرگ و  هریجاک 
102 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تیب
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تسا  نایز  هتسویپ  هک  هشیپ  افج  خرچ  زاتسین  بجع  هریجاک  هدمآ  زادگ  زوس و  رد 
مهد رد  داد و  دیابیمن  بآ  تسا و  لمح  توح و  رد  نآ  تعارز  لحم  دنیامن و  لام  هدومن  رذب  نم  جـنپ  بیرج  رارقب  من  رپ  رایدـش  رد 
دعب دنراذگ و  یفرظ  رد  لگ  بسانم  زور  هنابش  کی  دنناتس و  ار  يو  درز  بآ  هدومن  مرن  بوکریس  رد  ار  يو  خرـس  لگ  دسریم و  دسا 
رگید دوشیم و  گنر  دب  درز و  دنزاسن  رگا  روتـسد  نیمهب  زاب  هک  دـنامب  هچنآ  دـنزاس و  ناشاپ  مامتب  هدـیلام  تسد  هدروآ  نوریب  نآ  زا 

. دوش کشخ  هک  دنزاس  کنت  ایروب  يور  رب  تسد 

ناتک

. تسا لسع  يو  حلصم  دب . ار  هدعم  کین و  ار  هفرس  تسا ، لدتعم  ناتک 
تیب

تسا  ناوت  باتیب و  هک  هراچیب  قشاع  نوچيدرز  خر  اب  ناتک  هتشگ  کلف  روج  زا 
رد دـنیامن و  لام  دوش  من  درز  نوچ  دـنهد و  بآ  هدومن ، رذـب  نم  هس  بیرج  رد  توح  مهدزناپ  رد  دـنیامن و  لپ  هدومن  رایدـش  ار  نیمز 

. دسریم ناطرس  مهدزناپ 

هنادهایس

. تسا دب  ار  هدرگ  دربب و  مغلب  تسا ، کشخ  مرگ و 
تیب

تسا  ناوخ  هرفس و  رهب  هک  اهنان  تنیز  دشدمآ  وچ  هناد  هیس  سودرف  نشلگ  زا 
هدومن رذب  مین  نمکی و  بیرج  رد  هدومن  لپ  زایپ  قیرطب  ولد  رد  ار  نآ  نیمز 

103 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. تسا ناطرس  رد  يو  ندیسر  دنهد و  بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  هتخیر ، کیر  يو  يور  رب 

هیوارک

. دنک کشخ  ار  ندب  اما  دوب  هریز  زا  رتوکین  هدعمب  ددنب و  هب  مکش  دهد و  توق  ار  هدعم  دربب و  اهداب  تسا ، کشخ  مرگ و  هیوارک 
تیب

تسا  ناپط  هک  اهلد  هدعم و  ره  توق  دشتنج  هیوارک ز  غاب  رد  هدمآ  ات 
. تسا زوج  رخآ  يو  ندیسر  دنیامن و  تظفاحم  هنادهایس  روتسدب  هدومن  رذب  نمکی  بیرج  رد  ولد  مهدزناپ  رد 

نوقجا

. تسکین ار  رگج  هدعم و  دوب  کشخ  مرگ و  نوقجا 
تیب

تسا ناشوخ  لاح  نیز  هتخوس  لد  هتسویپناوارف  عفن  اب  هدمآ  نمچب  نوقجا 

هریز
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. دنیوگ نومک  یبرعب  دنکشب  داب  دراوگب و  ار  ماعط  کشخ ، تسا و  مرگ  هریز 
تیب

تسا  نآ  زا  يوب  دهد  کشم  نوچ  هک  غاب  ردمعط  وکن  رایسب  هدمآ  نانج  هریز ز 
. تسا هیوارک  روتسدب  يو  ندیسر  نتشاک و  رذب و 

نایداب

. تسا رتشیب  یمور  تفاطل  اما  دنیاهداب ، حتفم  کشخ و  مرگ و  يدهشم ، یمور و  يوره و  زا  نایداب 
104 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسا هیوارک  روتسدب  يو  ندیسر  نتشاک و  رذب و 
تیب

تسا  نانترامیب  تحار  نآ  زا  هتسویپمرخ  هزات و  سب  نایداب  نمچب  دمآ 
دنراک و هتوب  ار  يو  رذـب  هک  تسنآ  بسانم  اما  دـتفایمنرب  دـهدیم و  لوصحم  لاس  یـس  ات  دـنهد  بآ  رابنا و  دـنراک و  نوچ  لمح  رد 

. دنناشفاین
105 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

روگنا نآ  ریغ  ندیرب و  ندروآ و  روگناب  ندیناشن و  كات  ندنک و  هیوج  نایب  رد  مراهچ  هضور 

هراشا

حلـصم دراد  نایز  ار  هناش  دنک ، هبرف  ار  ندـب  کشخ . درـس و  يو  هناد  تسا و  رت  درـس و  يو  تسوپ  رت و  تسا و  مرگ  يو  بآ  روگنا -
. ندیشوج يو  حلصم  تسا  خافن  دهد  ارفص  ترارح و  نیکست  تسا  کشخ  درس و  نآ  هروغ  تسا و  نان  يو 

تیب
تسا ناشوهام  خر  نیورپ و  هشوخ  نوچعون  دصب  روگنا  هدمآ  تشهب  غاب  زا 

ندیناشن كات 

نیمز رد  هکنآ  هطـساوب  تسا  بسانم  دشاب  اوه  دنلب  هک  خـش  گیر و  خـش  لاچگنـس و  موبهایـس و  موب و  گیر  نیمز  رد  ندـیناشن  كات 
دوشیم عیاض  نآ  كات  رثکا  هدومن  شبنل  اههیوج  دورن و  نوریب  بآ  نایاپ  نوچ  كاغم  نیمز  رد  دوریم و  نوریب  بوخ  بآ  نایاپ  دنلب ،

امرـس زا  كات  دنلب  نیمز  دوشیم و  دوبان  عیاض و  نآ  كات  هیوج و  درادن  بآ  نایاپ  هک  مرک  هعطق  ره  تسا و  مزاول  زا  مرک  بآ  نایاپ  و 
دنلب نیمز  رد  دـشاب و  رتشرت  دـشاب  كاغم  نیمز  رد  هک  روگنا  ره  دـنکیم و  رتشیب  ریثاـت  اـمرگ  امرـس و  كاـغم  نیمز  رد  دـشاب و  نمیا 

. دنکیمن شور  كات  دوشیم و  بوخ  روگنا  خش  نیمز  رد  اماف  دوب  نیریش 
دنریگرب كاخ  يردق  هرفح  نآ  لفـسا  زا  دننک و  رفح  عرذ  کی  ار  نیمز  لوا  دوب  ندناشن  كات  حلاص  هک  ینیمز  دـیوگ  میکح  نوطالفا 

دننک ناراب  بآ  رپ  هنیگبا  زا  فرظ  و 
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رگا دوب و  کین  نیمز  نآ  دـنام  دوخ  لاحب  نآ  يوب  معط و  رگا  سپ  دوش . یفاص  ات  دـنراذگب  دـنناروشب و  دـنزیر و  نآ  رد  كاـخ  نآ  و 
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. دشابن کین  ندیناشن  كات  تهجب  نیمز  نآ  دیآ  هیرک  يوب  بآ  نآ  زا  ای  دنک  يروشب  لیم  بآ  نآ  معط 
عرذ و شش  ار  لپ  تشپ  هتخاس  هیوج  تشه  ار  بیرج  کی  دنزیر و  گنر  باتفآ  رب  ور  هدومن  هتختهتخت  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  حالطصا 
دشاب و اوه  دنلب  هدش  كاخ  رب  لپ  تشپ  هک  تسنآ  ببس  دنراذگیم ، مین  عرذ و  کی  ار  هیوج  هکنآ  دنراذگ و  مین  عرذ و  کی  ار  هیوج 

نیا زا  نآ  قمع  رگا  وچ  عرذ ، کی  دوب  مرن  كانمن و  رگا  عرذ و  ود  دـشابن  كاـنمن  هک  مکحم  نیمز  رد  تسا  روتـسد  هچنآ  هیوج  قمع 
هدـئاف دـشاب  دـنلب  هیوج  قمع  رگا  دـنک و  رثا  دوز  وا  لصا  رد  باتفآ  ترارح  دروآ و  رتمک  راب  دوش و  هنهک  دوز  كات  تخرد  دوب  رتمک 

تهج تخیر  دـیابیم  لـپ  تشپ  ناـیم  رد  زاـب  هکنآ  هطـساوب  دـنزیرن . وـج  بل  رد  دـنزیرب و  لـپ  تشپ  ناـیم  رد  ار  هیوـج  كاـخ  دراد و 
. دوش بآ  ار  هیوج  کت  نیمز  هک  دنهد  بآ  رد  ار  هتخت  ره  دسر  مامتاب  ندنک  هیوج  نوچ  دوش  هتخیر  دوخ  لحمب  لوا  رد  تشپراخ .
داینب ندنک  هچوق  هیوج  دباتیمن  باتفآ  هک  یتمـس  رد  نآ  زا  دعب  دـشاب و  وزارت  بآ  هب  هک  دـنرادرب  ار  نآ  كاخ  دـشاب  دـنلب  یلحم  رگا 

يدـحل عرذ و  کناد  راهچ  نآ  ضرع  عرذ و  کی  ار  هچوق  ره  قمع  دـنراذگ و  عرذ  ود  نتـشاک  كاـت  تهج  ار  هچوق  ره  لوط  دـننک و 
ود يریما  زا  اهکات  هلـصاف  دنراک  كات  بناج  ود  ره  زا  هک  هچوق  ره  رد  دریگ و  دـحل  زا  عرذ  کناد  هیوج و  زا  عرذ  مین  هچنانچ  دـنزاس ،

ار هلـصاف  هک  تسنآ  بسانم  دنراذگیم . توافتب  هچوق  ره  نایم  ار  هلـصاف  یـضعب  دشاب و  مین  عرذ و  کی  اهروگنا  ریاس  يرخف و  عرذ و 
. دشاب زین  امنشوخ  هدوب  تسار  يرادغاب  قایسب  ات  دنزاس  مین  عرذ و  کی  اهروگنا  ریاس  عرذ و  ود  يریما  زا  یمامتب 

. تسا ندیرب  كات  لحم  هک  توح  مهدزناپ  اما  تسه ، لمح  مهدزناپ  ات  توح  مهدزناپ  زا  نتشاک  كات  لحم 
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. دنشاب هدیچ  روگنا  هک  تقونآ  رد  یضعب  دوب و  روبد  داب  ندمآ  لحم  هک  یتقوب  دنراک  توح  رخاوا  رد  ار  كات  دیوگ  میکح  نوطالفا 
خی دوز  نیمز  رد  نآ  قورع  ناتسمز  من  ببـسب  هچ  دشاب  مک  بآ  هک  یعـضوم  رد  هصاخ  تسا  نازخ  نتـشاک  كات  تهج  تاقوا  نیرتهب 

. تشاک ناوتیم  كات  هام  همین  ات  هام  لوا  زا  هک  دناهتفگ  یضعب  دوش و 
دریگ رتهب  دنراک  هام  رخآ  زور  ود  رد  هک  كات  ره  دنراک و  هام  رخآ  زور  ود  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  هام . لوا  زور  ود  رد  دـناهتفگ  یـضعب 
تحت رد  رمق  هک  دیاب  نتـشاک  كات  تقو  رد  دنرب و  زور  ود  نیا  رد  هک  دـیاب  دـیرب  دـنهاوخ  نتـشاک  يارب  كات  تخرد  خاش  زا  هچنآ  و 

. دوب ضرا 
نانچ ار  نآ  دوبن و  رود  رگیدـکی  زا  وا  ياهدـنب  دوبن و  کبـس  تشرد و  نهپ و  كات  نآ  هک  دـیاب  دـیرب  دـنهاوخ  سرغ  تهج  هک  یکات 

دوب و تخرد  طساوا  ياهکات  زا  هکلب  دوبن  لفـسا  تخرد و  يالعا  زا  هک  دیاب  دوب و  نآ  لفـسا  رد  هتـشذگ  لاس  كات  زا  يردق  هک  دنرب 
. دهد رتمک  راب  دشاب  یمیدق  ای  ون  رگا  وچ  دشابن  یمیدق  زین  رایسب  دوبن و  ون  تخرد  نآ  هک  دیاب 

يردق دننک و  ناشن  دشاب  رترایسب  رتنوزفا و  رتهب و  وا  روگنا  هک  كات  ره  دنیآرد و  غابب  دنشاب  هدیچن  روگنا  هک  یتقو  رد  هک  دوب  نآ  رتهب 
دنناشنب و نامز  نامه  دنکن و  لمع  نآ  رب  داب  هچنانچ  دنـشوپب  ار  نآ  نآ  زا  دعب  دنربب و  ار  نآ  دوش  ندـیرب  تقو  نوچ  دـننک و  نآ  رب  ریق 

فرظ رگا  دننک و  ریز  دشابن ، زین  كانمن  رایسب  دوبن ، کشخ  دشاب و  هتـشادیمن  كدنا  هک  ینیمز  رد  ار  نآ  دوشن  رـسیم  نامز  نامه  رگا 
. دننک لقن  يرهشب  يرهش  زا  ار  نآ  فرظ  نیا  رد  دنهاوخ  رگا  دوب و  رتهب  دنزیر  يو  رب  كانمن  كاخ  يردق  دننک و  ادیپ  نیلافس 

کی دنراکب  ار  نآ  دـنهاوخ  رگا  سپ  تشاد . ناوت  هاگن  رفـس  رد  هام  کی  دـننک  الط  نآب  ار  دـنب  ياههخاش  دـنبوکب و  لجنم  هب  زایپ  رگا 
زبس رگا  وچ  دوش  زبس  هک  دنراذگن  نانچ  ار  نآ  دننک  كاخ  ریز  رد  هدیرب  كات  نوچ  دنراکب و  نآ  زا  دـعب  دـنراذگ و  بآ  رد  زورهنابش 

. دوشیم کشخ  دنراکب  دوش و 
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دنبوکب طولب  نوغژا و  يردق  رگا  دنام و  ظوفحم  مرک  زا  ات  دننک  هدولآ  هزات  واگ  نیگرـسب  ار  كات  فرط  ود  ره  دـیوگ  میکح  نوطالفا 
هاک شام و  هاک  دوخن و  هاک  سدع و  یـضعب  دروآ و  رایـسب  راب  دنام و  ملاس  تافآ  زا  دـنزیر  نآ  رب  دـنهن  هرفح  رد  كات  هکنآ  زا  دـعب  و 
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دـنام و ظوفحم  ناتـسمز  يامرـس  زا  ات  دوش  هدیـشوپ  هچنانچ  دـنزیر  نآ  لصا  رب  ار  نآ  دـنهن  هرفح  رد  كات  نوچ  دـنزیمایب و  مهاب  ـالقاب 
رگا دنزیر  هرفح  نآ  رد  دـنامب  روگنا  ندرک  هریـش  زا  دـعب  هک  لفث  نآ  زا  یـضعب  دـنزیر و  نآ  رد  هدرک  نایرب  يالقاب  فک  کی  یـضعب 
ربارب کنس  کی  كات  ره  لصا  يولهپ  رد  دیفس و  روگنا  لفث  زا  دوب  هایس  روگنا  كات  رگا  هایـس و  روگنا  لفث  زا  دوب  دیفـس  روگنا  كات 
هرفح نآ  زا  هک  كانمن  كاـخ  سپ  دوشیمن  هنـشت  وا  ناتـسبات  رد  درادیم و  کـشخ  ار  نآ  گنـس  هک  دـنهن  هرفح  نآ  رد  یتشم  مجح 

نغورب ار  كات  خیب  یضعب  دراد و  مرگ  ار  نآ  خیب  نیگرـس  دننک و  رپ  ار  هرفح  دنزیمایب و  دشاب  کشخ  هک  واگ  نیگرـس  اب  دشاب  هدمآرب 
. دنام ظوفحم  مرک  زا  ات  دننک  هدولآ  نارطق 

خن ياهرس  دنزیر و  كاخ  هتـشاذگ  دشاب ، الابرـس  يو  گنپ  هک  خن  هس  بناج  ره  رب  هک  خن  شـش  مرک  هچوق  ره  رد  دنربب  ار  كات  نوچ 
نوچ دنکن و  عیاض  امرـس  دوش ، امرـس  رگا  هک  دنیوگ  کت  ار  نآ  دشاب و  نیمزریز  رد  كات  دنب  تفه  هک  دیاب  دنزیر و  كاخ  كدـنا  ار 
تهج هچنآ  زا  دـنراک  ضوع  لاحلا  یف  دوشن  زبس  هچنآ  دوشیم و  زبس  بوخ  هک  دـنروآ  نوریب  كاـخ  زا  ار  خـن  ياهرـس  درذـگ  اـمرس 

. دنشاب هدومن  تظفاحم  نتشاک  ضوع 
تسا و شور  دب  و  دریگ ، دب  هدش  هلاسراهچ  هلاسهس و  يو  كات  هکنآ  هطـساوب  تسین  بسانم  نتـشاک  رادهشیر  كات  هک  دنیوگ  یـضعب 

یعـضوم زا  كات  نوچ  هک  دـیوگ  میکح  نوطالفا  اما  دـنک  شور  بوخ  دوشیم و  زبس  بوخ  دـنراکب  تسا  هچوق  هلاـس و  کـی  هک  ملق 
. دروآ راب  لاس  هس  زا  شیپ  هک  دوب  ردان  دننکن  لقن  وا  عضوم  رد  هچنآ  دهد و  روگنا  رتشیب  دروآ و  راب  رتدوز  دننک  لقن  رگید  یعضومب 

عـضوم رد  هدشن و  لمکم  مرک  هچوق  هیوج و  هک  تسا  نآ  هطـساوب  دنراذگیم  كاخ  کت  رد  هدحیلع  یتیراعب  ار  كات  خن  هک  یـضعب 
نوریب نوچ  دنکیم  ادیپ  هشیر  هک  یتیراع 
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. دوشیم کشخ  یضعب  دنکیم و  ادیپ  هشیر  زاب  یضعب  هچوق  رد  دوشیم و  دوبان  کشخ و  يو  هشیر  دنراک  هچوق  رد  هدروآ 

دیابن لقن  رگید  ياجب  اجنآ  زا  دوش و  زبس  هدعاق  رب  دنک و  ادـیپ  هشیر  اجنآ  هک  دـنراک  لصا  هچوق  رد  ندـیرب  لحم  رد  ار  كات  خـن  سپ 
دیس ریما  یمودخم  راثآ  قیاقد  راثد  لیاضف  راعـش  تدافا  تبقنم  تباقن  هانپتدایـس و  هاجیلاع  ار  روتـسد  نیا  دوب و  دهاوخ  بسانم  دومن ،

. دناهدرک ادیپ  ثایغ  دیس  كریمب  رهتشملا  دومحم  ناطلس  نیدلا ، ماظن 
هد هچوق  ره  رد  هک  تسا  نآ  روتسد  هتـشذگ و  تقو  زا  هک  تسا  هغدغد  نآ  ندش  زبس  نتفرگ و  رد  دنراک  ازوج  لوا  رد  هک  یـضعب  اماف 

دنزیر نآ  يور  رب  بجو  کی  نیریـش  كاخ  هتخادنا  تسا  بوخ  زین  تسبـس  دـنیوگ و  زین  هخلت  هک  هنایروک  نم  جـنپ  ای  واگ و  رابنا  نم 
هک كات  نآ  زا  هچوق  بناج  ره  رب  خن  هس  اعدم  دوشیم . ربز  معطدب و  نآ  روگنا  دنراذگ  هچوق  رد  هک  هخلت  هک  تسا  نآ  روهـشم  نکیل 

کت نوچ  دنراذگ و  هداد  بآ  تعاس  نامه  رد  دنزیر و  كاخ  هتـشاذگ  نآ  يور  رب  دشاب  لصا  رب  دنـشاب و  هدرک  ناشن  روگنا  لحم  رد 
كاخ دـنزاس و  دـنلب  هتخیر  كاخ  عرذ  گناد  ود  هدومن  کتـشلاب  رـساترس  دناهتـشاک  کت  هک  هیوجره  رـسن  دـشاب  هدـش  من  درز  هیوج 
دنهد بآ  هاگره  هک  دنیامن  هظحالم  یعونب  دوشیم و  زبس  دب  هک  دیاینرد  اهخن  ندرک  رود  اب  هک  دـنزاس  نانچ  هدومن  مزب  ار  اهخن  ندرک 
تـسا دنب  زا  ترابع  هک  کنپ  کی  خن  ره  رـس  زا  دشاب  هدایز  خن  کتـشلاب  يور  زا  هچنآ  دوشیم و  کشخ  هک  دتفین  خـن  ندرگ  رد  بآ 

ادیپ هشیر  لگ  رد  ملق  تسا و  لگ  هچوق  کت  هک  تسا  نآ  ندادان  بآ  دوصقم  و  دنهدن . بآ  هام  کی  بیرق  دـنربب و  ار  هدایز  هتـشاذگ 
روز کنپ  کی  هب  دشاب  هدش  زبس  کنپ  هس  کنپ و  ود  هک  ملق  ره  دنب  زا  دوش و  زبس  دوز  هدومن  ادـیپ  هشیر  دوش  من  درز  نوچ  دـنکیمن .

نآ كات  هکنآ  هطساوب  دنهد  بآ  زور  هدزناپ  ره  دوش  هلبنـس  نوچ  دنهد و  بآ  زور  هد  ره  دسا  رخآ  ات  هام  کی  زا  دعب  دنراذگ و  هدروآ 
. دوشن عیاض  امرس  رد  دوش و  هتخپ 

ار هچوق  نامه  دـشاب . هتفرگن  ملق  هچنآ  رب  یـضعب  دـنیامن و  کنت  هیوج  کت  رد  یـضعب  ار  کتـشلاب  كاـخ  دوش  توح  نوچ  مود  لاـس 
تسا ررقم  هک  يروتسدب  هدیناسر  ون  نیمزب 
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کی ملق  هس  زا  دوشیم و  زبس  دب  هک  دیاینرد  اهخن  ندرگ  رد  داب  بآ و  هک  دندنب  دنلب  ار  کتـشلاب  هک  دـیاب  اما  دـنیامن  تظفاحم  هتـشاک 

زا دـنامب و  رگید  ملق  دوش  عیاض  ملق  کی  رگا  هک  تسا  نآ  تحلـصمب  دـنراذگیم  ملق  ود  هکنآ  دـنروآ و  لصا  رب  ملق  ود  هدـیرب  ار  ملق 
کنت هتخیر  واگ  رابنا  نم  جنپ  اهملق  ندرگ  هچوق و  ره  کت  رد  نآ  زا  دعب  دنربب و  ار  هدایز  هتـشاذگ  دـنب  ود  ای  دـنب  کی  ملق  ره  ون  کنپ 

نآ نوچ  دنروآ و  کنپ  کی  هدیچ  دشاب  هدمآ  نوریب  ملق  ره  زا  دیاوز  کنپ  هچنآ  لمح  متـسیب  رد  دنهد و  بآ  لمح  مهد  رد  دـنزاس و 
رس هب  ار  دوخ  خن  هک  دنیامن  طوبـضم  لگهاکب  هبوج  راوید  رب  گرب  کی  نآ  بناج  ره  زا  دوش  دنلب  عرذ  کی  ای  عرذ  کناد  راهچ  کنپ 
رد دزوسیمن و  باتفآ  رد  دـنکیم و  نشور  نآ  هیاـس  رد  ملق  هک  دـنراذگب  ار  گرب  دـننیچب و  ار  دـیاوز  کـنپ  هتفه  ره  دـناسر و  هیوج 

كاپ هدیچ  ار  نآ  دیاوز  ياهکنپ  رتالاب  هیوج  رـس  زا  عرذ  مین  ات  كاخ  يور  زا  دشاب  هتـشذگ  هیوج  رـس  زا  هک  ملق  ره  دتفایم و  ناتـسمز 
هچنانچ رگا  دسرن و  ملقب  ررـض  هک  دوش  هدیچ  نانچ  دیاوز  کنپ  هک  دنیامن  هظحالم  دزوسیم و  ار  ملق  باتفآ  هک  دننیچن  هدایز  دنزاس و 

مهدزناپ بآ و  کی  ازوج  رـس  رد  نآ  زا  دعب  دنزاس و  كاپ  دیچ و  ردص  حرـشب  دشاب  هدمآ  نوریب  دیاوز  کنپ  روکذم  ملق  زا  نآ  زا  دعب 
كات خن  هک  دنهدن  بآ  نازیم  رد  دنهد و  بآ  زور  هدزناپ  ره  هلبنـس  رد  هداد  بآ  زور  هد  ره  دسا  ناطرـس و  رد  دـنهد و  رگید  بآ  کی 

. دوش هتخپ 
بجو کی  هچنانچ  دـنزیر  هیوج  کت  رد  هدیـشارت  تشگنا  راهچ  بناج  ود  ره  زا  هیوج  کت  ات  هیوج  بل  زا  دوش  توح  نوچ  موس  لاس 
روگنا دوش  رهاظ  ملق  ود  ره  روگنا  نوچ  تسا  هتوب  کی  رد  هک  ملق  ود  زا  درادـن و  رابناب  جایتحا  لاس  نیا  رد  دـتفا . هیوج  کت  رد  كاخ 

خن دـنروآ و  لصا  رب  ملق  کـیب  هدـیرب  كاـخ  يور  زا  ار  رگید  ملق  هدومن  تظفاـحم  دـشاب  روزرپ  يو  ملق  بولطم و  بوخ و  هک  ملق  ره 
نیا رد  دنیامن و  طوبـضم  كاخ  رد  اجنآ  هب  ار  ملق  رـس  دـنرادرب و  رـس  لپ  نایم  رد  دـنزاس و  ول  هدومن  كاپ  ار  ملق  نآ  هریجنز  یتدایز و 

ار نآ  داب  دوش و  طوبـضم  لپ  تشپ  كاشاخ  رد  دنک و  زبس  لپ  تشپ  رد  نآ  زا  دعب  هریجنز  خن و  ات  هک  دـنیامن  رایدـش  ار  لپ  تشپ  لاس 
هدیچ مامت  ار  دیاوز  کنپ  الاب  لپرس  زا  عرذ  مین  ات  تسا  هیوج  کت  هک  كاخ  يور  زا  دنهد و  روتسدب  بآ  دناسرن و  ررض 

111 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دنراذگ روز  روخ  رد  خن  راهچ  ای  خن  هس  ول  ره  رس  رد 

هتـشپراخ ار  لپ  تشپ  نآ  زا  دـعب  لپ و  نایم  رد  ار  هیقب  دـنرادرب و  اجنآ  هدرب  ریول  رـس  رب  خـن  ود  ول  ره  زا  دوش  توح  نوچ  مراهچ  لاـس 
نتسب ریول  تهج  ندومن  هروخآ  دنزیر و  هتـشپراخ  رـس  رب  نآ  كاخ  هتخاس  هروخآ  لصا  نیمز  يور  زا  بجو  کی  ار  ریول  بناج  هدومن 

دناسرن و ررض  ار  نآ  داب  هک  دنزاس  طوبـضم  ریول  رـس  كاخ  رد  هدیـشک  ار  ریول  رـس  خن  ود  دنیامن و  رایدش  ار  هیوج  کت  رگید  تسا و 
نانچ هدومن و  ینیچ  کنپ  دوش  زبس  نوچ  دـنهد و  بآ  کنپ  لمح  مجنپ  رد  دـنزیر و  رابنا  نم  جـنپ  ار  كاـت  ره  دوشن و  جـک  كاـت  هنت 

هدومن کنت  ار  روکذم  ياهکنپ  نآ  زا  دعب  دنروآ و  لصا  رب  کنپ  کیب  دنشاب  هدمآ  نوریب  کنپ  هس  کنپ و  ود  هک  دنب  ره  رد  هک  دنزاس 
کی ازوج  رـس  رد  تسا و  كات  خـن  اعدـم  لاس  نیا  رد  هک  دـنیامنن  روگنا  هظحالم  دوش و  كات  رب  لپ  تشپ  هک  دـنیامن  هظحالم  یعونب 
کی دوش  نیریـش  روگنا  نوچ  و  دـنهد . بآ  زور  هدزناپ  ره  هلبنـس  زور و  ود  ره  دـسا  ناطرـس و  رد  هداد  رگید  بآ  کی  مهدزناپ  بآ و 
رگید رایدش  هداد  بآ  کی  ار  اهروگنا  ریاس  نآ  زا  دعب  دنیامن و  زاب  ار  سرشیپ  روگنا  هک  دنهدن  بآ  زور  تسیب  ات  هدومن  رگید  رایدش 

. دوش هتخپ  كات  خن  هک  دنراذگ  دنیامن و 
: دراد ناصقن  ود  دنهد  بآ  رگا  - 

. دوشیم ککشم  روگنا  هکنآ  لوا -
. هدشن هتخپ  نوچ  دنکیم ، رذح  امرس  رد  دوشیم و  شور  رد  كات  خن  میود -

: هک تسنآ  رایسب  ندومن  رایدش  زا  اعدم  - 
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. دوشن عیاض  هدیرب و  نآ  هشیر  دندنب  ریول  هاگره  دتفین و  نیمز  يور  رب  كات  هشیر  لوا -
کـشخ كات  دنک و  عیاض  امرـس  ادابم  ار  كات  هشیر  هک  دنیامنن  رایدش  ار  هیوج  کت  کنخ  ياوه  رد  دوش و  روزرپ  كات  هکنآ  میود -

. دوش
هچنانچ هدیرب  روز  روخارف  خن  هس  زا  ار  كات  لوا  دوش  توح  نوچ  مجنپ  لاس 

112 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
کنپ و هس  ار  یبشخن  کنپ و  راهچ  ار  یجاص  کنپ و  هن  ار  یبآ  کنپ و  راـهچ  ار  هنادـیب  کـنپ و  شـش  ار  يریما  کـنپ و  هس  ار  يرخف 

هتـشاذگ روز  روخارف  ار  اهروگنا  ریاس  کنپ و  هس  ار  یجـالم  یبآ و  روتـسدب  ار  هجاور  کـنپ و  هس  ار  یلیلخ  کـنپ و  هس  ار  روگنا  هاـش 
ار كات  زغم  هدرک  اج  هچروم  دـنراذگ  رگا  دـنزاس و  كاپ  هدـیرب  مامتب  دـشاب  كات  خـن  رب  هک  عالک  لد  غالک و  رـس  دـنربب و  ار  دـیاوز 

. دوشیم کشخ  كات  دروخیم و 
لـصا كات  بناوج  فارطا و  زا  هک  کـیراب  ياـهکات  زا  تسا  تراـبع  كاـت  لوضف  كاـت و  لوضف  تفرعم  رد  دـیوگ  میکح  سونیلاـج 

درک و عطق  دیاب  هتبلا  ار  ون  كات  لوضف  دنناسرن و  نآب  نهآ  دـننک و  عطق  تسدـب  دـشاب  هتـشادن  روگنا  هک  اهنآ  زا  کیره  دـیآیم  نوریب 
تسا توح  لوا  ولد و  لوا  نیب  ام  ندیرب  كات  تقو  اما  دنراذگب . نانچمه  دننک و  عطق  دشاب  يوق  هچنآ  لوضف  زا  تحالف  لها  زا  یضعب 
رتیوق هدـنیآ  روگنا  دریگیم و  توق  كاـت  وچ  تسا  یلوا  نیا  دوب و  زیرگرب  دنـشاب و  هدـیچ  روگنا  هک  دـنرب  یتقو  نآ  كاـت  یـضعب  و 
كاـت زا  تقو  نآ  رد  هک  یبآ  ببـسب  دـنکیم  فیعـض  ار  كاـت  دـیآ  نوریب  وا  روـگنا  هـکنآ  زا  شیب  ندـیرب  كاـت  راـهب  رد  دوـشیم و 

هکنآ هلـضف  زا  ردقنآ  كات  ره  اما  تسا  رتهب  نازخ  رد  كات  ندیرب  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنکیم و  ریثات  نآ  رد  رتدوز  امرـس  دـکچیم و 
نآب هک  دشاب  هاگ  ناتـسمز  يامرـس  هکنآ  تهجب  دنربب  راهب  رد  هک  دنراذگب  گناد  ود  دیرب و  دـیاب  نازخ  رد  گناد  راهچ  دـیرب  دـیابیم 
دیاب هام  رون  ناصقن  تقو  رد  ندیرب  كات  دیاب و  زیت  دنرب  كات  نآب  هک  هرا  دنک و  کشخ  ار  نآ  همـشچ  ود  کی  دنک و  رثا  هدیرب  عضوم 

. دوب قاحم  رد  هک  دوب  نآ  رتهب  و 
يربرت يرب و  كات  گناد  راهچ  هک  نیقاهد  نایم  تسا  روهـشم  دهدیمن و  روگنا  هدش  كات  وید  دنربب  هاتوک  دشاب و  روزرپ  كات  رگا  و 

کی هیوج  کتزا  زا  دـعب  دـنزاس و  كاپ  هدـیرب و  مامتب  دـشاب  هدـش  زبس  هک  هریجنز  یتدایز و  خـن  يرادبآ . راـبنا و  گـناد  ود  تسا و 
ار لپ  تشپ  دنزیر و  نآ  يور  رب  هدیشارت و  كاخ  هیوج  بناج  ود  ره  زا  دنزیر و  نیریـش  كاخ  رابنا و  دندنب و  ریول  هتـشادرب  لگ  بجو 
رد دوشن و  شور  رد  كات  هکنآ  تهج  دنهدن  بآ  ازوج  مهدزناپ  ات  لمح  لوا  زا  دوشن و  زبس  فلع  هک  دنیامن  رایدش  یقیرطب  هدینادرگ 

هیاس
113 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

خن ههایـس و  زا  هدش  دنلب  بجو  کی  كات  هچوق  نوچ  دنهد و  روتـسدب  بآ  نآ  زا  دعب  ددنبیمن و  هدعاق  رب  دزیریم و  روگنا  لگ  گرب 
فرطرب ار  دـیاز  هتـشاذگ و  دـشاب  روزرپ  دـشاب و  هتـشاد  روگنا  هک  مادـکره  دـشاب  هدـمآ  نوریب  کنپ  هس  زا  دـنب  کی  زا  هک  هنهک  كات 

رد دـنهد و  رابنا  نآ  زا  دـعب  هدومن  رایدـش  ار  هیوج  کت  لوا  تسب  دـنهاوخن  ریول  رگا  دـنهد  رابنا  ار  كات  دـنهاوخ  هاگره  رگید  دـنزاس 
. دنهد رابنا  تسین  بسانم  ندومن  رایدش  دندنب  ریول  هتشادرب  كاخ  هیوج  کت  زا  هک  یلاس 

هنهک هک  دیاب  واگ  رابنا  دنهد و  واگ  رابنا  کی  لاس  هس  ای  ود  ره  رد  دوشن  رـسیم  هلاسره  رگا  دـنهد و  واگ  رابنا  هلاسره  دـنناوت  رگا  رگید 
. دهدیمن روتسدب  روگنا  هدش  كات  وید  دنهدن  رابنا  رگا  دهد و  هدیاف  ار  كات  هزات  دشابن و 

کنپ هس  هلاسکی  خـن  رـس  زا  دـننک و  هچوق  رتالاب  عرذ  مین  بآ  گـنر  رـس  زا  توح  رد  دنـشک  گـنهرف  ار  كاـت  وید  هک  دـنهاوخ  نوچ 
گنهرف هک  ار  كات  ملق  دـنزیرن و  كاخ  ار  كات  خـن  هیقب  دـنزیرب و  كاخ  هتخیر  رابنا  دـنراذگ و  هچوق  کت  رد  ار  عرذ  کـی  هتـشاذگ 

ياجب مات  مامتها  یعـس و  دش  روکذم  هک  یعونب  نآ  تظفاحم  رد  تسا و  كات  هنت  زا  يو  ندروخ  بآ  هک  دـننزب  كات  هنت  زا  دناهدیـشک 
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. دیامرفیم تیانع  رامشیب  هدئاف  رایسب و  تکرب  یلاعت  هّللا  ترضح  هک  دنروآ 
مادخ هک  یغاب  راهچ  رد  هروکذم  تاکولب  رد  هچنآ  اما  تسا  تیاهنیب  روگنا  یماسا  هلبنس و  رخآ  ات  تسا  ناطرس  لوا  زا  روگنا  ندیـسر 

ياهلگب هتخاس و  نانج  غاب  زا  تسیاهناشن  هک  ناجنآ  كولب  زا  نازف  هیرق  رد  یلاعلا  هلظ  دم  یمعنلا  یلو  یمودخم  هانپ  تباقن  هاجیلاع  نآ 
بناج رهب  هدومن  ادـج  نمچ  نمچ  رادیفـس  رانچ و  دـیب و  ربونـص و  ورـس و  زا  رگید  ناتخرد  رادهویم و  ناتخرد  نیحایر و  گـنراگنر و 
ههبـش تسا و  عقاو  روگنا  عون  دص  تسا  ناریح  نآ  رد  نایانیب  هدید  نالقاع و  لقع  هک  دناهدیناسر  روح  راسخر  گشر  روگنا  هتخت  کی 

: اذه لیصفتلا  تسین و 
. دسریم هاگب  تسا و  هایس  نالک و  يو  هناد  هک  ینیسح  زا  یلیلخ -

114 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. تسا درخ  يو  هناد  هک  کخرس -

. زادنارب هجاوخ  دیفس و  یمسر و  زا  هجوار -
. رادلاخ یمسر و  زا  هنادیب -

. یجنشوف
. یناروب

یناروب یمسر و  زا  روگناهاش -
. یمسر زا  یبآ -

. هدام رن و  زا  یبشخن  یجولب و 
. زادنارب هجاوخ 

. هدام رن و  زا  خرس  دیفس و  زا  یبحاص -
. هدام رن و  زا  یتوقای -

. تسا يرخفب  کیدزن  هک  هناد  کی  لعل -
. تشطرب لگ 

. کنشابرت
. يزدنق یمسر و  زا  يرخف -

. یماج
. یحالم

. کنیگنس
. يریما

. زادنارب هجاوخ  يزدنق و  خرس و  زا  هکم 
. هدام رن و  زا  یمسرا -

. درز
. شیم ناتسپ 
. کبک هیاخ 

. سورخ هیاخ 
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. یقزار

. هایس دیفس و  زا  دنیوگ  مه  شکهدور  هک  نوعرف - شیر 
. يریما یمسر و  زا  هچرکش - كرکش ،

. هایس دیفس و  زا  هواجارف -
. یمسر هایس و  یجنشوف -

. هکرس هایس 
. روگنا بالگ 

. يدابآرتسا
. یلع خیش 

هجخرس یفیاط و  یتشپ و  هایس  یئارسنایم و  سورع و  تشگنا  يراخب ، ینالع  یتشهب ، یکاک ، یلع  يدنقرمس ، یئاراد ، ینالع ، یهوک ،
. یتمیق رتوبک ، لد  نیریش و  هروغ  یکخاک و  رادلاخ  كزبس و  يزیشرت و  یسیئر  يزیشرت و  یمجلش و  واگهدید و  هجدیفس و  و 

. رتدرگ یبشخن  زا  يزدنق - خرس 
ران دقدنلب ، درز  روگنا ، هایـس  زا  رتدرخ  درز  يزدنق ، كزان  درگ ، خرـس  تسا ، يزدـنق  زا  رتدرخ  رتنیگنر و  یبحاص  زا  يراصح - خرس 

. تسا کنیگنس  قیرطب  هک  هاتوک - ندرگ  هایس ، یلداع  شربا ، یناخریش ، روگنا ،
. دروآ بآ 

. لخرس
. يزرخاب

. کجب
. روگنا زوج 
. روگنا رایخ 

116 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. یمهربا

. هژممشچ
. یخلب

. ینیسح
. خرس مان 

يدوخدنا
. ینامدنگ هب  روهشم  يدومحم -

يزبخ تسا  هایـس  روگناب  کیدزن  هک  نئاق  يوالج  تسا  یبآ  روگناب  کیدزن  هک  نئاق  یناربت  تسا ، هایـس  روگنا  سنج  زا  هک  یناـهاش -
. يراهدنق روگناامرخ ، روگناملق ، دسریم  روگنا  هاش  اب  تسا و  روگنا  هایس  زا  رتدرخ  هک  نئاق 

117 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تایورضخ نایب  رد  مجنپ  هضور 
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تایورضخ نایب  رد  مجنپ  هضور 

هراشا

انح و همسو و  لین و  اهریغ و  ناجنذاب و  مرک و  برت و  جانفسا و  زایپ و  ریـس و  جاویر و  وهاک و  رایخ و  گنرداب و  هناودنه و  هزبرخ و  زا 
نتسناد نآ  ررض  عفن و  نتشاک و  سانجا  ریاس  گنردور و  لتفش و  هگرب و  هس  تسبس و  لظنح و 

تیب
تسا  ناج  تحار  وا  زا  هک  یقیرطب  کیرهرایسب  هدمآ  تایوزضخ  نیرب  دلخ  زا 

118 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هزبرخ

ای تسا  یـشرت  يو  حلـصم  رتلیام و  ارفـصب  درآ و  دـنیوگ  اروشلد  هک  نایثغ  دراد و  هزات  ار  گنر  تسا  رت  مرگ و  يو  نیریـش  هزبرخ -
. دنایکی ررض  عفن و  رد  دناشنب و  ار  یگنشت  تسا و  رت  درس و  يو  هزمیب  هدرورپ و  لیبجنز 

رعش
تسا  ناطخ  زبس  همه  زا  ناغف  دایرفشدنق و  وچ  معط  زا  كزان و  هزبرخ  زا 

دنناشوجب دننیچرب و  ار  زیلاف  مرک  رگا  دشابن و  مرک  دنناشفا  زیلاف  رد  ار  نآ  رتسکاخ  دنزوسب و  دنپـس  بوچ  نوچ  دـیوگ  میکح  سونیلاج 
دنزیر دوریم  زیلافب  بآ  هک  هنهد  رـس  رد  هدیناشوج و  زین  ار  لظنح  مخت  نوچ  دنریمب و  مه  رگید  نامرک  دنـشاپب  زیلاف  رد  مه  بآ  نآ  و 

. دوشن ادیپ  زیلاف  رد  مرک  لگ و 
رد دوشیم و  ادـیپ  رایـسب  اهزیلاف  رد  هک  تسا  یهایگ  نآ  دـنیوگ و  سویناویر  یمورب  ار  نآ  هک  یهاـیگ  عفد  رد  دـیوگ  میکح  نوطـالفا 

زیلاف لگ  ار  نآ  تحالف  لها  دزاس و  دـساف  کشخ و  ار  تعارز  نآ  دوش  ادـیپ  نوچ  هک  تسنآ  وا  تیـصاخ  دوش  ادـیپ  زین  اهتعارز  رگید 
دـنربورف و رازتشک  نآ  ای  زیلاف  نایم  رد  نآ  زا  یکی  دـنرآ و  تسدـب  دـنیوگ  هرهزرخ  ار  نآ  هک  یلفد  ياـهبوچ  رد  بوچ  جـنپ  دـنیوگ 
يدسا و تروص  کیره  رب  دنرآ و  تسدب  هدیسران  بآ  لافس  هراپ  راهچ  رگا  دوش و  كاپ  هایگ  نآ  زا  عضوم  نآ  فرط ، راهچ  رب  راهچ 

نالک سورخ  رگا  دراد و  زاب  هایگ  نآ  ترـضم  دـننک  نفد  نیمز  نآ  فرط  راهچ  رد  دـننک و  شقن  دراـشفیم  دـسا  نآ  يولگ  هک  يدرم 
. دوش فرطرب  هایگ  نآ  ترضم  دشاب  هدرکیم  کناب  ات  دننادرگب  نیمز  نآ  لوح  رد  ار  لاس 

119 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هایگ نیا  ررض  زا  دننک  تعارز  نآ  زا  دعب  دنشاپ و  مخت  نآ  رب  یگناخ  غرم  نوخ  درک  دنهاوخ  تعارز  هک  یمخت  ره  هک  دناهتفگ  یضعب 

. دوش نمیا 
. دوشیم نیریش  نآ  هزبرخ  دشاب  هدروخ  دود  هک  دنراذگ  دود  رد  زور  دنچ  ار  رذب  رگا  هک  دناهدرک  هبرجت  ناراکزیلاف  یضعب  و 

نوریب مرن  كاخ  دـنرب  نایاپ  لیب  هب  ناحتما  تهج  ار  نآ  نیمز  دـنچره  دـقدنلب و  نآ  كاشاخ  راـخ و  هک  تسا  نآ  روزرپ  نیمز  نتـسناد 
: تسا مسق  ود  رب  نآ  یضارا  نتشاک  تقیقح  دیآ و 

. دوب نیریش  وکین و  نآ  هزبرخ  هدومن  شور  نآ  هشیر  تسا  مرن  هک  دنراک  موب  کیر  نیمز  رد  نوچ  هکنآ  یکی 
خـش نیمز  رد  تسا و  کیراب  میظع  هزبرخ  هشیر  خیب و  هکنآ  تهج  دیاین  بوخ  دبای  مک  بآ  دـنراک و  خـش  نیمز  رد  نوچ  هکنآ  رگید 

دنراک خش  نیمز  رد  یناتسبات  تهجب  هک  هطوحم  رد  دنهد و  روتـسدب  بآ  هکنآ  رگم  دوشیمن  بوخ  نآ  هزبرخ  دومن و  دناوتیمن  شور 
بوخ تیاغب  دنیامنب  بیترت  ردص  حرـشب  هتـشاک  رگا  موب  کیر  نیمز  رد  دوشیم و  هدعاق  رب  نآ  هزبرخ  دنهد  روتـسدب  رابنا  بآ و  نوچ 

لاس هک  ینیمز  رد  دیاین و  وکین  دنراکب  رگا  وچ  تشاک  ناوتن  رگید  ياهتدم  ات  دـنراکب  تدـم  کی  هک  نیمز  ره  رد  ار  هزبرخ  دوشیم و 
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تسنآ روتسد  ار  یناکح  هزبرخ  رذب  دوب و  تفآ  مک  دهد و  رایسب  رمث  دیآ و  وکین  تیاغب  دنراک  هزبرخ  نوچ  دنـشاب  هتـشک  يراوج  شیپ 
. دنراد هاگن  ادجادج  رخآ  طسو و  لوا و  زا  هعفد  هسب  هک 

هک هزبرخ  هشک  ره  يور  زا  دـنربب  ار  هزبرخ  هک  یلحم  رد  هک  هتـسویپ  حوضوب  دـناهدومن  هبرجت  هک  تنقهد  بابرا  تریخ و  باحـصا  دزن 
ادیپ لگ  دوشیم و  نیریـش  هدیلاب و  تلعیب و  نآ  هزبرخ  هک  دنراد  هاگن  رذـب  تهج  ار  نآ  نایم  هدـیرب  ار  مخت  ياپ  رـس و  دـنرادرب  مخت 

. دنکیمن
هانپتدایس ترضح  زا  هک  يروباشین  دومحم  نیدلا  لالج  دیس  بانج  زا  داشرا  نیا 

120 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
لوقنم هدینـش  یلو  هلا  تمعن  نیدـلا  میعن  دیـس  تقیقح  هار  يامنهار  تیانع و  هاگراب  لماک  راثد ، نافرع  راعـش ، قیاقح  هاگتـسد  تیـالو 

. دنراد هاگن  رذب  تهج  ار  نآ  نایم  هشوخ  ره  زا  هک  دناهدومرف  تراشا  عون  نیدب  زین  ار  مدنگ  رذب  تسا و 
ندومن رذـب  لحم  رد  نوچ  هک  تسلوقنم  هارث  باط  یهوک  هجاوخ  نیدـلا  لامک  انالوم  هاگتـسد  داشرا  هانپقیاقح  بآـمتیالو  بناـج  زا 

تفآ زا  دوشیم و  نیریـش  فیطل و  تیاغب  نآ  هزبرخ  دنراذگب  لسع  تبرـش  رد  بش  کی  دـنزاس و  كاپ  مرج  زا  هدومن  بآ  رد  ار  مخت 
. دنامیم نمیا 

هک دنیامنن  تعارز  طولخم  ار  رذب  دسرب و  رگیدـکی  بقع  زا  نآ  هزبرخ  هک  دـنیامنیم  تظفاحم  هتـشاک  هعفد  هسب  دوش  رذـب  لحم  نوچ 
هب نیقاهد  نایب  رد  هک  یحالطصاب  دراد  مامت  رابتعا  نآ  نتشاک  هک  دنراد  هاگن  سرشیپ  هزبرخ  زا  ار  رذب  دوش  رسیم  رگا  تسین و  بسانم 

رایسب هزبرخ  یماسا  درادن و  هدیاف  نادنچ  تسا و  ندومن  عیاض  تاقوا  نتشاک  یخاشرـس  رذب  دسریم و  دوز  تسا و  روهـشم  یخیب  مخت 
. دناهتفگ هچنانچ  عون  هاجنپ  دوشیم  روکذم  یمعنلا ، یلو  یمودخم ، هاگتسد ، یلاعت  هانپتباقن ، هاجیلاع ، مادخ  دزن  هچنآ  اما  تسا 

رعش
راک نیریش  رز  يوگ  وچ  کلف  دمآراذع ز  هفرط  طخزبس  هزبرخ  نوچ 

رامش هاجنپ  عون  یکیب و  ممانراهظا  نیا  درک  تسشن و  نمچ  تخت  رب 

یناتسب هزبرخ 

. دریمب دشاب  نیمز  رد  یمرک  رگا  دنراذگ  هداد  بآ  ود  دشاب  دنبخی  سوق  رد  هک  ار  نآ  نیمز  یناتسب  اما 

یمراط طخزبس و  یباکچ و 

دشاب یهامریت  رازنزرا  هک  تسنآ  بسانم  نآ  ریغ  یمراط و  طخزبس و  یباکچ و  نیمز 
121 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

يور رب  هروش  اـی  راـبنا  هدومن  هار  هس  رایدـش  دوش  لـحم  نوچ  دریگیمن  لـش  لـگ و  دـناهداد  رایـسب  بآ  ار  نآ  نیمز  نوچ  هکنآ  تهج 
نیمز هدومن  بآ  رد  زور  راهچ  ار  مخت  دننز و  شیت  هدومن  شکلیب  نآ  زا  دعب  دننز و  هشک  دننار و  رگید  تبون  کی  هدومن  راومه  رایدش 

دنیامن عورزم  رذب  راهچ  ای  هس  هچوق  رد  باتفآ  بناجب  هیوج  يور  کی  رب  من  رـس  رب  مود  زور  هداد  بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  ار  هدز  شیت 
خولک ای  دـنزیر و  کـیر  اـی  رتسکاـخ  رذـب  يور  رب  دـشاب و  گـنلج  هس  یعرذ  ره  رد  هریغ  یمراـط و  طـخ و  زبس  یناـکچ و  زا  هچناـنچ 

بآ دـننیچب و  ار  دـیاوز  دـنزاس و  ورود  هدـش  رادومن  کین  نوچ  هداد  بآ  نخان  دـناسر  کیر  ای  رتسکاخ  خولکب و  رـس  نوچ  دـنراذگ 
رابنا يردق  هچوق  ره  رد  نآ  زا  دعب  دوش و  کشخ  هچوقکت  هک  دنراذگ  هتفه  کی  دنزاس و  هناگی  هدز  هچوق  گنلج  ياپ  رد  هداد  رگید 

دوش من  درز  نوچ  دنیامن و  بآ  هایـس  دنزیر و  نآ  شیپ  رد  رابنا  هروش  هدیـشارت و  ار  نآ  شیپ  دوشن  رـسیم  رتوبک  رابنا  رگا  هتخیر  رتوبک 
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. دنیامن هجلافس  هتسب  تخت  كاخ  يور  رب  دنزیر و  رابنا  يور  رب  هتشادرب  كاخ  لیب  کی  ار  هیوج  رسن 

هجلافس

زا دعب  رگید  دنزاس ، راومه  هدیـشک  گنلج  ندرگ  رد  ار  گنلج  بقع  كاخ  نآ  زا  دعب  هدومن  مرن  ار  گنلج  ود  خیب  هک  تسنآ  هجلافس 
ات تسا  ناطرـس  لوا  زا  یناتـسمز  یناتـسبات و  زا  هزبرخ  ندیـسر  دنهد و  بآ  دوش  بلط  بآ  هاگره  نآ  زا  دـعب  دـنهد و  بآ  زور  تسیب 

. هلبنس رخآ 

یناکچ

زور هد  نوچ  امرس  هظحالم  تهج  هک  دیاب  اما  تسا  لمح  رس  ات  توح  مهدزناپ  نآ  نتشاک  لحم  كرارط ، دیفـس و  یمـسر و  زا  یناکچ 
هک دنیامن  رذب  رگید  هعفد  درذگ ، نوچ  رگید  زور  هد  دنیامن و  رذب  نایم  رد  رگید  هعفدکی  دنشاب  هدرک  رذب  هک  درذگ  توح  مهدزناپ  زا 

هک تسنآ  یلوا  دنامب و  رگید  یضعب  دوش  عیاض  امرس  رد  یضعب  هچنانچ  رگا 
122 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. نمکی بیرج  رارقب  نآ  رذب  دوشیم و  زبس  رید  دننز  هشک  رگید  عون  رگا  هک  دشاب  باتفآ  رب  يور  یناکچ  نیمز  هشک 

طخزبس

رذب تسا و  زور  هدزناپ  ات  لمح  لوا  زا  نآ  نتشاک  لحم  یکلم  یئالم و  يدومحم و  یلیف و  یخرک و  تسوپهایس و  یمـسر و  زا  طخزبس 
. نمکی بیرج  رارقب  نآ 

یمراط

. تسا زبس  طخ  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  دیفس  ینیچ و  دیفس و  نوردنا  یمسر و  زبس  نوردنا  زا  یمراط 

یناتسمز

عرذ ود  ره  رد  دـنیامن و  لام  هدومن  هار  هس  رایدـش  دوش  لحم  نوچ  هک  دـنراذگ  هداد  بآ  کی  دـنبخی  لـحم  رد  ار  نآ  نیمز  یناتـسمز 
رذب هک  هچوق  رد  هیوج  بقع  ود  ره  رب  رذـب  ود  عرذ  رد  دنـشاب  هدومن  بآ  رد  زور  هس  ود  هک  ار  رذـب  دـنزاس و  هیوج  شکلیب  دومن  هشک 

دـنزیر و نآ  يور  رب  کشخ  كاخ  كدـنا  دـنراک و  هدومن  بیترت  اج  بوج  رـسب  دـنناسر و  من  هب  هتـشادرب  ار  کشخ  كاخ  دـنیامنیم 
. دنهد بآ  دوش  بلط  بآ  هاگره  نآ  زا  دعب  هداد  بآ  دوش  كرتفک  نوچ 

يورسخ

دیفس و نوردنا  خرس و  نوردنا  دنیوگ و  يریشیلع  هک  زبس  نوردنا  يراخب و  تسا و  هرهب  هب  روهشم  هک  یمسر  سرشیپ و  زا  يورـسخ 
. نم مین  بیرج  رارقب  نآ  رذب  تسا و  روث  مهد  ات  لمح  متسیب  زا  نآ  نتشاک  لحم  یمراط  قالقنش و  ینیچ و  دیفس و 

هلک
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دنیوگ زین  یتبرش  هک  زبس  نوردنا  دیفس و  نوردنا  خرس و  نوردنا  یمسر  زا  هلک 
123 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسا يورسخ  روتسدب  نآ  ندومن  رذب  نآ و  نتشاک  لحم  یلیکو  و 

غارچ دود 

. تسا يورسخ  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  غارچ  دود 

یلادبا

. تسا يورسخ  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  تسا و  خرس  نوردنا  رادجوم و  هک  انردزت  زبس و  نوردنا  یمسر و  زا  یلادبا 

يرومیت

یلادبا حرشب  هایس  درز و  زا  يرومیت 

یناهوس

. یلادبا حرشب  یناهوس 

یکرت

. یلادبا حرشب  یکرت 

یخیشاباب

. درز نوریب  زبس  نوردنا  درز و  نوریب  دیفس و  نوردنا  زا  یخیش  اباب 

انالوم هلک 

. تسا يورسخ  حرش  هب  نیدلا  رخف  انالوم  هلک 

یسگم

. تسیورسخ روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  یسگم 

دیفس

. تسا یخیشاباب  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  تسا  روهشم  ءایلوا  هلکب  هک  دیفس  نوردنا  دیفس 
124 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یمسر هجلا 
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. تسا يورسخ  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  خرس  نوردنا  زبس و  نوردنا  دیفس و  نوردنا  زا  یمسر  هجلا 

يرباب

. تسا یمسر  هجلا  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  زبس  نوردنا  دیفس و  نوردنا  يرباب 

ینایم

. ءاضیا حرشب  ینایم 

يدومحم

. تسا يرباب  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  خرس ، نوردنا  دقدنلب ، دیفس ، يدومحم 

نوتاخ قاس 

. تسا يورسخ  حرشب  يزیشرت ، خرس ، نوردنا  دیفس ، نوریب  نوتاخ ، قاس 

يورم دنلبرس 

. تسا يورسخ  روتسدب  نآ  رذب  نتشاک و  لحم  يورم ، دنلبرس 

همید

ود عرذ  رد  دشاب و  مین  عرذ و  کی  هشک  ره  نایم  هلـصاف  هچنانچ  دـنزاس  هشک  نآ  زا  دـعب  دـنیامن و  لام  هدومن  رایدـش  ار  نآ  نیمز  همید 
. دنیامن رذب  هدز  هچوق 

125 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هناودنه

. بالگ ای  دنق  نآ  حلصم  تسا و  خافن  دهد  نیکست  ار  یگنشت  بت و  تسا  رت  درس و  هناودنه 
رعش

تسا  نالدهتسخ  رگج  ياود  هتسویپلزنم  هتخاس  نمچب  نیریش  هزبرخ  ات 
نتشاک لحم  تسا و  نمکی  بیرج  رارقب  عومجم  رذب  خرس ، نوردنا  نوتاخقاس و  رسودک و  هکمب و  روهشم  درز  شاقارق و  یمسر و  زا 

هشک عرذ  ود  ره  رد  دنیامن و  لام  هدومن  رایدش  دشاب  هدوب  موب  کیر  هک  ار  نآ  نیمز  هک  عون  نیدب  تسا  روث  رخآ  ات  لمح  متسیب  زا  نآ 
نازیم مهدزناپ  ات  ناطرـس  مهد  زا  نآ  ندیـسر  دـنراک و  دـشاب  هدوب  بآ  رد  زور  ود  هک  رذـب  ود  عرذ  ره  رد  هتخاس  هیوج  شکلیب  هدومن 

. تسا
126 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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رایخ گنرداب و 

. يزیربت یمسر و  زا  دنیوگ  دثق  یبرعب  هک  گنرداب 

رایخ

اب ار  رایخ  مخت  دوش  مک  وا  ریش  دراد و  دنزرف  هک  نزره  دنناشنب و  یگنشت  دنـشاب و  کین  ار  اهبت  دنرت  درـس و  دنیوگ  ءاثق  یبرعب  هک  رایخ 
. رانا ای  هماک  بآ  ای  کمن  ناشیا  حلصم  دنامضه  دب  رایخ  گنرداب و  اما  دوش  دایز  يو  ریش  دروخب  اتشان  هدومن  مرن  ذیناف 

گنرداب رعش 

تسا نانت  میس  فکب  ات  دثق  هراچیبهتفرگ  گنز  دوب  قاشع  لد  نوچ  مه 

رایخ رعش 

تسا  نازرگنر  همه  گشر  وکن  گنر  نیااثق  هدمآ  زبس  هدیجآ  تقلخ  اب 
جنپ لمح  رد  تسا  يراهب  هچنآ  ار  رذـب  دـننز و  شیت  هدـنار  رگید  تبون  هتخیر  نآ  يور  رب  هروش  ای  رابنا  هدومن  هار  هس  رایدـش  ار  نیمز 
يور کی  رب  من  رـس  رب  میود  زور  هداد  بآ  هامریت  راـهب و  رد  ار  نیمز  دـنیامن و  بآ  رد  زور  کـی  دـسا  رد  تسا  یهاـمریت  هچنآ  زور و 
دنهد بآ  نخان  دناسر  رتسکاخ  ای  خولکب  رـس  یـضعب  نوچ  دـنراک و  رذـب  هس  هچوق  رد  هدومن  هچوق  راهچ  عرذ  رد  باتفآ  بناجب  هیوج 

تسا و بسانم  نتـشاک  برت  رذـب  هامریت  رد  تسا  رـسن  هک  رگید  هیوج  يور  رب  دـنراک و  ضوع  دوشن  زبس  هچنآ  دـیآ و  نوریب  مامتب  هک 
دنروآ و ددع  کیب  دشاب  هدش  زبس  ددـع  هس  ددـع و  ود  هچوق  رد  هک  عومجم  زا  راتـسا  جـنپ  برت  رذـب  نم و  مین  بیرج  رد  کیره  رذـب 

وربور هیوج  شیپ  هیوج  كاخ  هداد  رگید  بآ  دنهد و  رابنا  هدیشارت  ار  نآ  شیپ  هداد  بآ  دوش  كرتفک  نوچ  هک  تسنآ  هدعاق 
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گنلج ندرگ  رد  ار  گنلج  بقع  کشخ  كاخ  هک  عون  نیدب  دنیامن  هجلافس  هتسب  تخت  رابنا  يور  رب  گنلج  شیپ  رد  تسا  رسن  هک  ار 
ای بوچب  دوش  شور  رد  گنلج  نوچ  دـنهد و  بآ  زور  هد  زا  دـعب  ار  یهاـمریت  زور و  تسیب  زا  دـعب  ار  يراـهب  دـنزاس و  راومه  هدیـشک 

روث و رخآ  تسا  يراهب  هچنآ  ندیـسر  دوشیم و  خلت  هک  دـناسرن  يوب  نخان  ددـنب و  هب  بوخ  دزاس و  ادـیپ  کتـسد  هک  دـننز  رـس  دراک 
گنرداب و یخلت  هک  دـسرن  گنلج  هب  رازآ  هک  دـنیامن  هظحالم  ندومنزاب  رایخ  گنرداب و  لـحم  رد  هلبنـس و  رخآ  تسا  یهاـمریت  هچنآ 
رابنا و نوچ  نآ  زا  دعب  دوش و  فرطرب  لش  هک  دنهدن  بآ  هام  کی  بیرق  دریگ  لش  هک  تسا  نآ  هطـساوب  گنلج  ندـش  کشخ  رایخ و 

دنهد بآ  رابنا و  هدومن  ملق  ار  گنلج  هخیب  دیـسر  مامتاب  يراهب  گنرداب  نوچ  دـهدیم و  بوخ  رایخ  گنرداب و  هدـش  زبس  دـنهد  بآ 
. دهدیم زین  یهامریت  گنرداب  هک 

128 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

وهاک

. تسا سفرک  يو  حلصم  تسا  رضم  ار  مشچ  اما  دنک  فاص  نوخ  دروآ و  باوخ  تسا  رت  درس و  دنیوگ  سخ  یبرعب  هک  وهاک 
رعش

تسا  نارظن  بحاص  لد  ياود  هتسویپوهاک  هدمآ  بطر  دراب و  رگا  نشلگ  رد 
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دنیامن تعارز  بآ  تسار  نیمز  رد  رگا  تسا و  بسانم  بآدنت  نآ  نیمز  اما  دنیامن  تعارز  زایپ  قیرطب  هدومن  لپ  نازیم  رد  ار  نآ  نیمز 
رد دـنهد و  بآ  هدیـشاپ  نآ  يور  کی  رد  تسا  تیافک  رذـب  راتـسا  هد  بیرج  رد  دوشیم و  درز  نآ  گرب  دتـسیا  وهاک  ياپ  رد  بآ  و 

هدنکرب دشاب  رگیدکی  کیدزن  رگا  دـنهد و  رگید  بآ  دـشابن  ناراب  دوش  لمح  نوچ  دـنهدن و  بآ  هدومن  مرن  هنزوسب  ار  نآ  هنایم  توح 
لپ ره  رد  تسا و  بسانم  دـشاب  لاهن  راهچ  عرذ  رد  ولد  رد  مود  هعفد  لاهن و  ود  بجو  کیب  سوق  رد  هعفد  کی  هچناـنچ  دـنزاس  کـنت 
نوچ دنـشاب و  يواسم  هک  تشاک  ناوتیم  ضوع  لاهن  روتـسدب  دننکرب  نایم  زا  یتدایز  مسرب  ولد  رد  هچنآ  زا  دشاب  هدش  کنت  وهاک  هک 
بـش ره  دنربب و  نآ  زا  دعب  دوشیم و  درز  نآ  هنایم  هک  دنراذگ  زور  هس  دـنزیر و  کیره  نایم  رد  هتخیب  كاخ  تشم  کی  دـسرب  وهاک 

رب هماج  تسد و  نوچ  دنور  رازوهاک  نایم  رد  رگا  دوش و  کشخ  منبـش  هک  دنورن  رازوهاک  نایم  رد  هاگتـشاچ  ات  دتفا  وهاک  رب  منبـش  هک 
ار نآ  رذـب  دـسرب  نوچ  دـنک و  لگ  ازوج  رد  هک  دـنراذگ  ار  وهاک  رذـب  تهج  تسا و  روث  نآ  ندیـسر  و  دوش . خـلت  دـسرب  وهاک  گرب 
ار رذب  نیا  نوچ  اما  دوشیم  لصاح  رذب  هدش  زبس  دنراک  هدیرب  ار  نآ  نایاپ  یمور  مرک  قیرطب  رگا  تسا و  یلـصا  رذب  هک  دـنروآ  مهارف 

. ددرگیم دوبان  دوشیمن و  دقدنلب  نآ  يوهاک  دنراک 
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جاویر

. دناشنب نوخ  ارفص و  ددنب  هب  ار  مکش  دوب  درس  جاویر 
رعش

تسا  ناتب  قاس  رگم  هلمج  زا  دربیم  لدجاویر  هدمآ  نمچ  هب  نیمیس  دعاس  اب 
دنهد بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  هتشاک  دنشاب  هدومن  بآ  رد  زور  ود  هک  توح  لوا  رد  ار  وا  رذب  هدرک  لپ  ار  نیمز  دنراذگ  غاب  رد  نوچ  و 
جاویر مجنپ  مراهچ و  موس و  لاس  رذب  دنیامن  تظفاحم  هدعاق  رب  نوچ  دنهد و  بآ  هتـشاک  ولد  ای  سوق  رد  دنیوگ  هنرق  هک  ار  يو  خیب  و 

نوچ هداد  بآ  ار  نیمز  يدج  رد  لاس  ره  رد  هک  تسنآ  دشاب  رـسن  رد  هک  هدرـس  باتفآ و  رد  هک  همرگ  زا  جاویر  ندرورپ  قیرط  دـهد و 
يالاب رب  كاخ  هدروآرب  کنسب  رودم  دنیامن  واس  دشاب  هدش  زبس  نآ  نایم  رد  هک  كاشاخ  راخ و  هدومن  شلوک  هنزوس  رسب  دوش  من  درز 
هدرـس همرگ و  جاویر  هک  روث  مهدزناپ  ات  لـمح  لوا  زا  دـنزیر و  كاـخ  هتخاـس  دـنلب  زاـب  دـناسر  كاـخب  رـس  جاویر  نوچ  دـنزیر و  هنرق 

دـنهدن و بآ  رگید  يدـح  ات  هداد  رگید  بآ  کـی  دوش  ماـمت  جاویر  نوچ  دـشاب و  بآرپ  كزاـن و  هک  دـنهد  بآ  زور  هد  ره  دـسریم 
هب نیقاهد  نایم  رد  هچنانچ  داد  دهاوخ  لوصحم  موس  لاس  هداد  جاویر  لاس  نیا  رد  هک  هنرق  ره  هک  دنراذگ  هدومن  ناشن  کنسب  ار  اههنرق 

تیانعب هک  دنیامن  تظفاحم  دش  روکذم  هک  يروتسد  هب  هدنیآ  لاس  رد  دشاب  هدادن  لوصحم  لاس  نیا  رد  هچنآ  تسا و  روهـشم  شیآ  ود 
. دهدیم بوخ  لوصحم  یلاعت  هّللا  ترضح 
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لظنح

خلت کین  يو  بآ  دنناشوج و  ار  يو  مخت  نوچ  تسا و  دیفم  ار  اهبصع  درد  دنک و  کبس  ادوس  درب و  ار  مغلب  دوب  کشخ  مرگ و  لظنح 
یتنمیم دنراک  هک  اجره  دشابن و  هنک  کیک و  دـنناشفا  هناخ  رد  نوچ  دـشابن و  یلاوح  نآ  رد  مرک  خـلت و  دـنناشفا  تشک  درگب  رگا  دوش 

. دراد مامت 
رعش

تسا  ناما  نما و  رد  مرخ و  وز  هدش  ناتسبرازلگ  يوس  لظنح  هدمآ  دیفم  رایسب 
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دـنراک و دـشاب  بآ  رد  زور  ود  هک  رذـب  ود  عرذ  ره  رد  هناودـنه  روتـسدب  هتخاـس  هیوج  شکلیب  هب  هدوـمن  رایدـش  ار  نیمز  روـث  لوا  رد 
. تسا خلت  تیاغب  دوشیم و  درخ  اما  تسا  هناودنه  روتسدب  يو  تروص  شور و  تسا و  دسا  رخآ  رد  يو  ندیسر 
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برت

دبوکب و ار  برت  سکره  تسا  هکرـس  يو  حلـصم  درآ  دنیوگ  اروشلد  هک  نایثغ  دیاشگب  هدس  دـنک و  مضه  ماعط  تسا  رت  مرگ و  برت 
. دوب نمیا  هدنزگ  زا  شنت  دروخب  دادماب  هس  ار  شبآ 

رعش
تسا  ناخ  هچ  ناطلس و  هچ  هرفس  ره  تنیز  دشنشلگب  برت  ات  هدمآ  نانج  غاب  زا 

بیرج رارقب  من  رـس  رب  دـنیامن و  بآ  رد  زور  کی  ار  رذـب  هدومن  لـپ  ناـجنداب  قیرطب  ار  نآ  نیمز  هایـس ، دیفـس و  یمزراوخ و  خرـس  زا 
روزرپ نیمز  رد  ار  نآ  رذب  اما  دسریم  هام  راهچب  تسا و  دسا  یهامریت  روث و  رد  يراهب  نآ  نتـشاک  لحم  دـنراک و  ود  ود  راتـسا  هدزناپ 

. تسا دیفم  هک  دنزاس  کنت  هیوج  يولهپ  رد  دوشیم و  خاروسخاروس  هک  دنزیرن  برت  ندرگ  رد  رابنا  دشاب  روزیب  نیمز  رگا  دنراک و 
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ریس زایپ و 

. زایپ یلپ  نایم  یلپرس و  ياهیزبس  یضعب  و 
رعش

تسا  نانکراک  شروخ  نان  تهج  کیرهبآریس  يزبس  اب  هدمآ  زایپ  ریس و  نوچ 
درآ و اهتشا  تسا  کشخ  مرگ و  درادن  هدرپ  تسا و  مجلش  قیرطب  هک  يدنقرمس  یهوک  یناسارخ و  یهوک و  خرـس و  هلم و  دیفـس و  زا 

. تسا هکرس  يو  حلصم  درآ و  رسدرد  اما  تسا  عفان  ار  هاب 
رعش

تسا  نالد  لها  همهب  شزاین  هتسویپدلخ  نمچ  زا  زایپ  غاب  زا  هدمآ  ات 
دنیامن و تعارز  طولخم  هویره  جانفسا  رذب  نم  هس  اب  رذب  نم  راهچ  بیرج  هک  ناطرس  رد  لوا  دوشیم  هتشاک  لحم  رد  یلاسنایم  هچنآ 

بآ هس  ود  زور  ود  زا  دعب  دنهد و  بآ  دنزیر و  نآ  يور  رب  گیر  هتـشاک  دنـشاب  هدومن  شخب  ود  هک  زینـشگ  رذـب  نم  ود  ار  نآ  یلپرس 
هدیاف هک  دنهد  بآ  دشابن  دـنبخی  هاگره  ناتـسمز  نایم  رد  دـنهد و  رابنا  هدومن  واس  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  زبس  بوخ  هک  دـنهد  یپردیپ 

زبس زایپ  ندیـسر  هدروخن و  بآ  هک  تسنآ  هطـساوب  دوشیم  کشخ  درز و  هک  زایپ  گرب  درادن و  هدـیاف  فرب  ناراب و  بآ  دراد و  مامت 
دوشیمن زبس  مامتب  رذـب  زومت  رد  هکنآ  لوا  دراد  تهج  ود  دـنیامنیم  رایـسب  رذـب  هکنآ  تسا و  هلبنـس  رد  جانفـسا  توح و  مهدزناپ  رد 

دننکیمرب کشخ  ار  زایپ  هکنآ  دشاب و  هدیاف  نآ  زا  هک  دنراک  رایسب  رذب  هک  تسنآ  بسانم  دوش  هدنک  زبس  نوچ  هکنآ  رگید 
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توح مهدزناپ  رد  تسا و  هزیر  زایپ  لوا  دـنراک  عون  ود  رب  هک  هلبنـس  رد  مود  دوش . گرزب  نآ  زایپ  هکنآ  هطـساوب  دـنیامنیم  رذـب  کـنت 
ود زینـشگ  مین  نم و  ود  ار  نآ  یلپرـس  هتـشاک  راورخ  هد  بیرج  رد  دـنزاس و  هشک  لپ  نایم  رد  لیب  رـسب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  دـسریم 

نوچ هک  دنهد  رگید  بآ  هداد  رابنا  زور  راهچ  زا  دعب  دنهد و  بآ  دسر  مامتاب  نوچ  دوشیم و  زبس  بوخ  هک  دـنیامن  رذـب  هدومن  شخب 
طولخم هویره  جانفـسا  رذـب  نمکی  اب  نم  راهچ  بیرج  رد  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  هک  تسا  رذـب  مود  تسا  بسانم  دوش  زبس  رابنا  نایم  زا 
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بآ هتخیر  نآ  يور  رب  گیر  دسر  مامتاب  نوچ  دنیامن و  رذب  ردص  حرشب  مین  نم  ود  بیرج  رارقب  زینشگ  ار  نآ  یلپرس  دنیامن و  تعارز 
رد میـس  دـسریم  لمح  مهدزناـپ  دـنهد و  راـبنا  هدومن  واـس  نآ  زا  دـعب  دوش و  زبس  کـین  هک  دـنهد  یپردیپ  رگید  بآ  هس  ود  دـنهد و 

توح لوا  رد  هک  تسیراهب  هچنآ  دـشکیمن و  هرن  دوشیم و  هدـیلاب  نآ  زاـیپ  دـسریم و  ازوج  رد  دـنیامن و  رذـب  نم  ود  نازیم  مهدزناـپ 
تعارز طولخم  رگیدکی  اب  نم  مین  يدهـشم  جانفـسا  رذب  مین و  نم و  کی  زایپ  رذب  بیرج  رارقب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  دوشیم  هتـشاک 

دنهد و بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  هتخیر  گیر  نآ  يور  رب  دنیامن و  تعارز  نم  مین  هرت  ماداب  راتسا و  ود  یخیب  مرک  ار  نآ  یلپرـس  دنیامن 
. تسا هلبنس  رخآ  رد  کشخ  ناطرس و  رد  زبس  نآ  ندیسر  دنشاب و  رادربخ  یبجاوب  نداد  بآ  نداد و  رابنا  ندرک و  واس  زا 

ریس

. تسا نغور  يو  حلصم  تسا  رضم  ار  غامد  اما  دنک  هدایز  ار  يزیرغ  ترارح  تسا  کشخ  مرگ و  ریس 
رعش

تسا  ناکد  دابآ  مرخ و  وز  هدش  ناقهدگید  رهب  تسگشم  وچ  ریس و  دوب  معط  شوخ 
هدیـشاپ لپ  يور  رب  ار  رذـب  هدومن  لـپ  ار  نآ  نیمز  هکنآ  لوا  تسا  مسق  هس  رب  نآ  نتـشاک  نازیم و  اـت  تسا  هلبنـس  زا  نآ  نتـشاک  لـحم 

نیا دنیامن و  كاخ  بیش  رد  هنادهناد 
134 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دوش عیاض  رثکا  درادن  امرگ  بات  دنامیم و  نیمز  يور  رب  رذب  نوچ  دنراذگ  ندـنک  کشخ  تهج  رگا  هکنآ  هطـساوب  تسا  یندا  هدـعاق 
هدنک کشخ  ای  زبس  رگا  تسالعا  هدعاق  نیا  هدش و  روکذم  هک  تسا  یلاسنایم  هزیر  زایپ  قیرطب  هکنآ  رگید  دوش  هدـنک  زبس  هکنآ  رگم 

دوش هدنک  کشخ  نوچ  دنیامن و  تعارز  هبترم  ود  من  رس  رب  دننز و  شیت  هدومن  هشک  بآ  هار  رب  ار  نیمز  هکنآ  رگید  تسا  بسانم  دوش 
دـص دوش  هدنکرب  کشخ  هک  دنراذگ  نوچ  نم و  هاجنپ  دص و  دوش  هدنکرب  زبس  نوچ  هویره  زا  دشاب  لپ  هچنآ  بجوم  نیدب  تسالعا و 

دشاب هیوج  هچنآ  نم و  هاجنپ  دص و  تسا  یخرـسب  لیام  يو  تسوپ  گرزب و  نآ  هناد  هچنآ  زا  دوشیم  هدنکرب  کشخ  هک  يروغ  نم و 
رگا دـنهد و  بآ  دـسر  ماـمتاب  نوچ  دـنیامن و  رذـب  نم  تسیب  دـص و  يروغ  نم و  داتـشه  هویره  زا  هناد  کـی  بجو  کـی  رد  هبترم  ود 

کـشخ هک  دـنهاوخ  هچنآ  دـنیامنن و  ریـصقت  نداد  بآ  هروش و  ندرک و  واـس  رد  دوشیم و  عیاـض  دـنهدن  بآ  هک  زور  هس  ود  هچناـنچ 
هک دنهد  بآ  دشابن  دنبخی  هک  ناتـسمز  رد  دوشیم و  عیاض  رثکا  هتخوس  نآ  هشیر  هک  دنهدن  اهنت  رابنا  هداد  رابنا  عم  هروش  دوش  هدـنکرب 

ار ریـس  رگا  هک  تسا  ررقم  نیقاهد  نایم  رد  دوشیم و  عیاض  هدیـشوج و  هک  دنهدن  بآ  مرگ  ياوه  رد  درادن و  هدـیاف  فرب  ناراب و  بآ 
لصاح راورخ  هدزناپ  تسا  یمـسر  الاح  هچنآ  اما  دوشیم  لصاح  انیمخت  راورخ  لهچ  دنیامن  واس  لهچ  دنهد و  بآ  لهچ  هروش و  لهچ 

تالوصحم عیمج  هک  ضرغ  تسا  زوج  دنراذگ  ندنک  کشخ  تهج  هچنآ  تسا و  لمح  دوش  هدنک  زبس  هچنآ  زا  نآ  ندیسر  دوشیم و 
. دهدیم مامت  تکرب  یلاعت  هّللا  ترضح  دنیامن  تظفاحم  روتسدب  دنهد و  هدعاقب  بآ  رابنا و  هک  ار 

135 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یخیب مرک 

يو حلـصم  تسا  رـضم  ار  حیحـص  مشچ  تسا و  عفاـن  ار  هفرـس  تشپ و  درد  تسا  کـشخ  مرگ و  دـنیوگ  بـنرک  یبرعب  هـک  یخیب  مرک 
. هبرف تشوگ 

رعش
تسا  نایم  درد  رگ  هفرس و  هدیاف  رددروآ  هدئاف  دص  یخیب و  مرک  دمآ 
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کی بیرج  کی  رد  دنیامن  تعارز  هک  دنهاوخ  هدحیلع  هچنانچ  رگا  دنراک و  دوشیم  هتشاک  توح  رد  هک  يراهب  زایپ  لپ  رـس  رد  رثکا 
دنهد و بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  هتخیر  گیر  نآ  يور  رب  دنیامن و  رذب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  توح  لوا  رد  تسا  تیافک  رذب  مین  نم و 

. تسا ناطرس  رخآ  رد  يو  ندیسر  دنشاب و  رادربخ  یبجاوب  نآ  نداد  رابنا  ندرک و  واس  زا 

هرت ماداب 

. دهد نیکست  دننک  مهرم  روبنز  یگدیزگ  رب  دنک و  هدایز  ریش  دهد  توق  ار  لد  تسا  مضاه  کشخ و  مرگ و  هرت  ماداب 
رعش

تسا  نامشتحم  همه  دزن  نآ  زا  بوبحماهلد  هوق  دش  مضاه و  هرت  ماداب 
نم و کی  بیرج  کی  رد  هدومن  لپ  توح  رد  ار  نآ  نیمز  دوش  هتشاک  هدحیلع  هک  دنهاوخ  رگا  دنراک و  زایپ  لپرس  رد  توح  رد  رثکا 
دنـشاب و رادربخ  یبجاوب  نداد  رابنا  ندومن و  واس  زا  دـنهد و  بآ  دـشابن  ناراب  من  رگا  دـنزیر و  يو  يور  رب  گیر  هدومن  رذـب  راتـسا  هد 

. تسا ناطرس  رد  يو  ندیسر 
136 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

جانافسا

. تسا هماک  بآ  يو  حلصم  دوش  مضه  رید  اما  دوب  کین  ار  هنیس  هفرس  تسا  رت  درس و  دنیوگ  جانپسا  یسرافب  هک  جانافسا 
رعش

تسا  نانز  هلعش  لد  تارارح  نیکستهدیسر  دلخ  نمچ  زا  جانفسیا  ات 
نیدب دنهد  بآ  هتخیر  گیر  هدیناشفا  لپ  يور  رب  حابـص  دـشاب و  هدوب  بآ  رد  بش  هک  رذـب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  يراهب  یلاسنایم و 

نم راهچ  بیرج  رارقب  هلبنس  رد  تسا  هویره  رذب  هک  یلاس  نایم  دنشاب  رادربخ  یبجاوب  نداد  رابنا  ندومن و  واس  نداد و  بآ  زا  بجوم و 
ات توح  لوا  زا  تسا  يدهـشم  هک  يراهب  دسریم  نازیم  رخآ  دنراک و  كزیتهرت  هرـس و  برت  رذب  مین  نم و  کی  ار  یلپرـس  هدومن  رذـب 

. دسریم زور  هاجنپ  دنیامن و  رذب  مین  نم و  کی  كزیتهرت  هرسبرت و  زا  ار  یلپ  رس  نم و  ود  بیرج  رارقب  لمح  رخآ 

هرسبرت

. تسا رتفیطل  اما  دش  روکذم  هک  دراد  برت  مکح  هرسبرت -
رعش

تسا  نامرتحم  زا  مه  نامیکح و  لوبقمغاب  رد  هدمآ  فیطل  زبس و  هرسبرت  نوچ 
. دنراک جانفسا  زایپ و  لپرس  رد  رثکا 

كزیتهرت

. هکرس ای  وهاک  يو  حلصم  دنک  کیرات  مشچ  اما  دهد  توق  هاب  دنک و  مضه  ماعط  تسا  کشخ  مرگ و  كزیتهرت -
رعش

تسا  نانکهولج  ناتب  ياسنمس  دعج  نوچكزیتهرت  هدیسر  سودرف  نشلگ  زا 
137 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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زینشگ

. تسا نیبجنکس  يو  حلصم  دزاس و  کیرات  مشچ  يو  ترثک  اما  دنک  هدعم  ماعط  راخب  عنم  تسا  کشخ  درس و  زینشگ -
رعش

تسا  ناوج  ریپ و  هدیاف  وا  زا  هتسویپدلخ  زا  هدمآ  فیطل  يوبشوخ و  هک  زینشگ 
دیاب دنراک و  نم  راهچ  بیرج  رد  هتخاس  شخب  ود  ار  يو  رذب  هدومن  لپ  جانفسا  روتسدب  ار  نآ  نیمز  تسا  نازیم  لوا  نآ  نتـشاک  لحم 

رادربخ یبجاوب  نداد  رابنا  ندومن و  واس  نداد و  بآ  زا  دوشیم و  عیاـض  ددرگیم و  لـش  دـشاب  رایـسب  رگا  دـشاب و  گـنت  يو  رذـب  هک 
. تسا زوج  مهد  نآ  ندیسر  دنشاب و 

زینشگ راپیا 

حلـصم دنک  کیرات  مشچ  اما  درآ  وزرآب  ار  رگج  هدعم و  دراوگب و  ار  ماعط  دـنک و  هدـعم  ماعط  راخب  عنم  کشخ ، مرگ و  زینـشگ - راپیا 
. هکرس يو 

تیب
تسا  نآ  زا  زینشگ  هدش  رگ  ناوت  باتیبزیوالد و  يوب  اب  هدمآ  غابب  راپیا 

. تسا ناطرس  رد  يو  ندیسر  دنیامن و  تظفاحم  هدعاق  رب  دنراک و  زینشگ  روتسدب  ار  يو  رذب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  نازیم  رد 

ردنقچ

. تسا هماک  بآ  يو  حلصم  تسا  مضهدب  اما  دیاشگب  زرپس  رگج و  هدس  لوق  کی  رب  تسا ، رت  درس و  ردنقچ -
138 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  ناکچهبانوخ  همه  قشاع  لد  نوچمهنوریب  هدمآ  قلس  سودرف  تنج  زا 

عیاض یماـمتب  دـنکیم  دوباـن  مرک  ار  نآ  گرب  دـنراک  روث  رد  هچناـنچ  رگا  تسا  توح  مهدزناـپ  اـت  ولد  مهدزناـپ  زا  نآ  نتـشاک  لـحم 
دننز شیت  دنلب  كاخرپ ، هدومن  هار  راهچ  ار  نآ  نیمز  دنراذگ  یناتـسمز  هچنآ  دنناشن ، بآ  رد  زور  راهچ  ار  نآ  رذـب  هک  ضرغ  دوشیم 

هتـشاک رگیدکی  کیدزن  من  رـس  رب  دنهد  بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  دوشیم و  رتگرزب  يو  ردنقچ  دشاب  كاخرپ  دنلب و  يو  لپ  دنچره  هک 
رتسکاخ گیرب و  هچنانچ  رگا  هک  دنراذگزاب ، ار  رذب  يور  دـتفا و  نم  ود  بیرج  رد  هچنانچ  دـنیامن  رذـب  ددـع  هس  ای  ددـع  ود  هچوق  رد 

رذب هب  من  دتفین و  رذب  رـس  رد  بآ  هک  دنیامن  هظحالم  دـنهد و  بآ  زور  هس  زا  دـعب  دـشابن  ناراب  من  نوچ  دوشیمن و  زبس  کین  دنـشوپب 
دنکن کشخ  هداد  تکرح  داـب  هکنآ  اـی  دربن  داـب  ار  ردـنقچ  لاـهن  دوش و  رپ  نآ  ياـهچوق  هک  دـنیامن  بآ  هایـس  دوش  زبس  نوچ  دـسرب و 

دوش دنلب  بجو  کی  نوچ  دوش و  بآ  هایـس  ادابم  دـنیامن  هظحالم  نداد  بآ  رد  رگید  دومن  دـیاب  بآ  هایـس  تبون  کی  لاحرههب  ضرغ 
رابنا هک  دیاب  دننکن و  ریـصقت  زین  ندومن  واس  نداد و  رابنا  بآ و  رد  دنروآ و  ددع  کیب  دشاب  هدش  زبس  ددع  هس  ای  ددع  ود  هک  هچوق  رد 

خاروسخاروس هک  دـنزیرن  ردـنقچ  ندرگ  رد  دـشاب و  رترود  ردـنقچ  ندرگ  زا  تشگنا  راـهچ  هچناـنچ  دـنزاس  گـنت  هیوج  يولهپ  رد  ار 
دوشیم و هدیلاب  هک  دنهد  تکرح  اج  زا  ار  ردنقچ  نداد  بآ  ره  زا  دعب  دـنیامن و  نادرگ  لیب  ار  هیوج  کی  نداد  رابنا  زا  دـعب  دوشیم و 

بآ دشابن  ناراب  من  رگا  هتخیر  گیر  نآ  يور  رب  دنیامن و  رذب  نم  جـنپ  بیرج  رارقب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  دوش  هدـنک  يراهب  رد  هچنآ 
. دنهد
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قلز

. تسا هماکبآ  يو  حلصم  دوش  مضه  رید  اما  دهد  هدیاف  رایسب  ار  زرپس  رگج و  تسا  رت  درس و  قلز -
139 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تیب
[18  ] تسا نآ  زا  قلس  رگ  هدش  نوخرگج  باتیبمرخ و  هزات و  بجع  غاب  رد  هدمآ  قلز 

ص139 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
من رگا  دـنزیر و  نآ  يور  رب  گیر  هدـیناشفا  دنـشاب  هدومن  بآ  رد  زور  راهچ  هک  رذـب  نم  جـنپ  رارقب  هدومن  لپ  توح  لوا  رد  ار  نآ  نی 

. دسریم ناطرس  رد  دنیامنن و  ریصقت  ندومن  واس  رابنا و  بآ و  رد  دنهد و  بآ  دشابن  ناراب 
140 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ودک

. تسا نغور  يو  حلصم  تسا  دب  ار  جازم  یمغلب  دهد  نیکست  هفرس  ارفص و  تسا  رت  درس و  ودک -
رعش

تسا  نارگهزوک  همه  گشر  دوخ  تئیه  ابیحارص  وچ  ار  دوخ  ندرگ  ودک  تخاس  نوچ 
، ودـک جاک ، يدنکـشات ، ینغور - رـسعمش - کیراب - ندرگ  نالکرـس و  زا  یحارـص  دوشیم - هدـنک  زبس  تسا و  یندروخ  هک  یمـسر 

. ودکمخ یمجلش ، ودک ، هناودنه  ودکخبطم ، یتابن ، ودکهفرط ، يدایص ،
ود ره  رد  هدومن  بآ  رد  زور  هد  ار  نآ  رذـب  تسا و  بسانم  عرذ  راهچ  نآ  لپ  تشپ  دـنیامن و  يوجهاش  هدز و  شیت  ار  نیمز  یمـسر  اما 

نیمز دوش  توح  مهدزناپ  نوچ  دوشیم و  نیریـش  نآ  يودک  هک  دـنراذگیم  ریـش  رد  عضاوم  یـضعب  رد  دـنیامن و  هزات  ار  نآ  بآ  زور 
رگا دنراک و  نوگنرـس  مخت  ود  عرذ  رد  باتفآ  بناجب  يوجهاش  يور  ود  ره  رب  من  رـس  رب  مود  زور  هداد  بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  ار  نآ 

هک دنهد  بآ  دناسر  خولک  هب  رـس  یـضعب  نوچ  دوش و  رذب  راتـسا  هدزناپ  بیرج  رد  هک  ضرغ  دوشیمن - زبس  رثکا  دشابن  الاب  رذب  نایاپ 
ار اهگنلج  ياپ  كرتفک  نوچ  دنراک و  ضوع  دوشن  زبس  هچنآ  و  دـنهد . بآ  هک  دـیاب  زور  هس  ره  رد  رگید  دـنیامن  واس  دوش و  زبس  مامت 
هس ره  رد  رگید  دنیامن  واس  دنهد و  بآ  دنزیر و  رایسب  رابنا  نآ  زا  دعب  هتـشادرب و  كاخ  لیب  کی  هیوجره  کت  زا  هدومن  كاغم  يدحل 

. دوشیم عیاض  درادن و  یگنشت  بات  ددنب و  بوخ  هک  دنهد  بآ  هک  دیاب  زور 
141 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ندومن هیوج  زا  دـعب  دـنزاس و  حطـسم  هتخیر  نآ  هنایم  رد  لافـسعم  رابنا  گیر و  هدومن  كاغم  عرذ  کی  ار  هلمج  نیمز  هریغ  یحارص و 
تظفاحم هدـعاق  رب  ددـنبهب و  تفج  دوش  دـنلب  نوچ  هتـشاک  من  رـس  رب  رذـب  ود  عرذ  رد  توح  مهدزناپ  رد  هداد  بآ  دـشابن  ناراب  من  رگا 

. نازیم رخآ  دوشیم  کشخ  هک  هریغ  یحارص و  ازوج و  لوا  دوشیم  هدنک  زبس  هک  یمسر  يودک  ندیسر  دنیامن و 
142 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ناجنذاب

برج درآ و  ادوس  اما  تسا  تعیبط  بوغرم  تسا  کشخ  مرگ و  دنیوگ - قدج  ذعو و  لصیح و  دعم و  بئاوذع و  یبرعب  هک  ناجنذاب -
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. تسا نغور  يو  حلصم  دزاس و  هدایز  ار 
تیب

تسا  نآ  تکرب  نیا ، همه  شیاعد  دومرفربمیپ  بوغرم ، هدمآ  تسا  ناجنذاب 
. دقدنلب تسا و  دیفس  هک  هکم  تسا . روهشم  ناجنذاب  ریش  هب  تسا و  دیفس  هک  يراوزبس  تسا و  درگ  هک  يدنقرمس  یمسر و  زا 

نیمز رد  لاهن  هک  دنیامن  لپ  هدومن  رایدش  دشاب  ریگون  دابهانپ و  يور و  باتفآ  هک  ینیمز  رد  هدومن  بآ  رد  زور  هد  ار  رذب  ولد  متسیب  رد 
مرن گیر  هدومن  رذب  نآ  زا  دـعب  دوب و  دـناوت  دـشاب  باتفآ  داب و  هانپ  اجره  دوشن  رـسیم  ریگون  نیمز  رگا  دـسریم و  بوخ  دوز و  ریگون 
نیمز دشاب  داب  هانپ  اجره  دسرب  لاهن  نوچ  دنیامنن و  ریصقت  نداد  رابنا  بآ و  رد  دنهد و  بآ  تعاس  نامه  دنشاپ و  نآ  يور  رب  هناخدور 

ناجنذاب تهج  نیدب  دزادنایم و  ار  ناجنذاب  لگ  داب  هک  تسا  نآ  داب  هانپ  هظحالم  دننز و  شیت  هتخاس  هشک  بآ  هار  رب  هدومن  رایدـش  ار 
واس بآ و  یپردیپ  واگ و  رابناعم  هچوک  هبوركاخ  دوک و  هانپ و  نیمز  رد  ناجنذاب  هک  تسا  روهشم  نیقاهد  نایم  رد  هچنانچ  ددنبیمن 
رازه هدزاود  بیرج  رد  هچنانچ  دـنراک  لاهن  لصا  هس  عرذ  من  رـس  رب  بآ  هنایم  رد  هداد  بآ  ار  نآ  نیمز  روث  متـسیب  رد  تسا و  بساـنم 
کی درذگ  نوچ  رگید  زور  هس  دنراک و  ضوع  دشاب  هتفرگن  لاهن  هک  اجره  دنهد و  بآ  کی  درذگ  زور  هس  نوچ  دوش و  هتـشاک  لاهن 

دنیامن و واس  هداد  بآ  غاد  درذگ  زور  تسیب  نوچ  دنراذگ  بآ  غادب  هتخاس  مرن  هنزو  اسب  ار  لاهن  ندرگ  نآ  زا  دعب  دـنهد و  رگید  بآ 
رابنا دنچره  دنهد و  رابنا 

143 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
رد نوچ  هک  دنزیرن  دومن  دنهاوخ  تعارز  ناجنذاب  هک  رایدـش  كارخ و  نیمز  رد  رایـسب  رابنا  هک  دـیاب  اما  دراد  مامت  هدـئاف  دـنهد  رایـسب 
هک ضرغ  دـنکیمن  شور  بوخ  دوش  زبس  هچنآ  دوشیمن و  زبس  مامتب  هتخوس  تسکزاـن  هک  نآ  هشیر  دـنراک  لاـهن  هتخاـس  هیوج  نیمز 
هام راهچ  نآ  لاهن  تسا و  زوج  مهدزناپ  ناجنذاب  ندیسر  تسا و  بسانم  هک  دنزیر  دنشاب  هتشاک  هیوج  رد  هک  لاهن  شیپ  رد  رایـسب  رابنا 

دنراک نوچ  هک  دـنراد  هاگن  هدـنکرب  دـسرب  نوچ  دومن  ناشن  دـیاب  دـنیوگ  یخیب  هک  ار  سر  شیپ  ناجنذاب  رذـب  تهج  دـهد و  ناـجنذاب 
. دسرن ناقهدب  هدیاف  نادنچ  دیآ و  رد  رب  هب  رید  دوش  هتشاک  نوچ  دنراذگ  ار  یخاشرس  ناجنذاب  رگا  دهدرب و  رتدوز 

144 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یمور مرک 

. هبرف تشوگ  يو  حلصم  دراو  نایز  ار  مشچ  اما  تسا  وکین  ار  هنیس  تشپ و  درد  تسا  کشخ  مرگ و  یمور - مرک 
تیب

تسا  ناوج  ریپ و  همه  رادهنهرب  رسردنلق  وچ  هتشگ  یمور و  مرک  دمآ 
لپ ار  نیمز  توح  لوا  رد  دنیامن و  بآ  رد  زور  ود  ار  رذب  تسا  تیافک  رذـب  راتـسا  ود  دـنیامن  تعارز  ار  بیرج  کی  هک  دـنهاوخ  رگا 

دنهد و بآ  کی  دشابن  ناراب  من  رگا  درذگب  هک  زور  هدزناپ  ره  دنهد و  بآ  دنزیر و  نآ  يور  رب  رتسکاخ  هتـشاک  ناجنذاب  قیرطب  هدومن 
رگید ياج  ندنکرب و  اجنآ  زا  دوشیم و  بوخ  هک  دنراک  يراهب  زایپ  نایم  رد  دنهاوخ  رگا  تسا و  تیافک  رابنا  کی  رخآ  ات  ار  رازلاهن 

رازلاهن رد  نوچ  و  دنیامن - تیبرت  روتـسدب  روکذم  نیمز  رد  ار  مرک  دوشیم و  هدنکرب  زبس  زایپ  هکنآ  تحلـصمب  درادن  جایتحا  ندیناشن 
لپ درک  رد  لیبرسب  دشاب ، بآ  بسار  دوش و  رسیم  دشاب  هدوب  رازتسبـس  هک  ینیمز  رگا  هدنکرب و  ار  لاهن  روث  لوا  رد  دشاب  هدش  هتـشک 
هداد بآ  نخان  درذگ  زور  جنپ  نوچ  دنهد و  بآ  دوش  هتشاک  لاهن  هک  یلپ  ره  تسا و  بسانم  دنراک  لاهن  کی  عرذ  رد  هدومن  یلاخاج 
لـش هک  دـنهدن  رابنا  دـنزیر و  رتسکاخ  لیب  کی  مرک  ره  ياپ  رد  هچنانچ  تسا  عفان  هک  دـنهد  رتسکاخ  هداد  بآ  غاد  زور  هدزناپ  زا  دـعب 

نادرگ لیب  کی  هلبنس  رد  دنیامن و  واس  هدومن و  نادرگ  لیب  ار  نآ  هنایم  ازوج  لوا  رد  دنهد و  بآ  دوش  هنشت  هک  هتفه  ره  دنکیم و  ادیپ 
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لـش اوه  یمرگ  هطـساوب  هک  دنهدن  رابنا  زومت  رد  ددنبیمن و  دنهد  رگید  رابنا  رگا  هک  دـنهد  هچوک  هبوركاخ  ای  واگ  رابنا  هدومن  رگید 
فرطرب لش  هک  دنـشک  تسد  هدیناشفا  يو  گرب  رب  دنهد  بآ  نوچ  نآ  زا  دـعب  دـنهدن و  بآ  زور  هد  ات  دـنک  ادـیپ  لش  نوچ  ددرگیم 

خی دتفین و  منبش  هک  دنراذگ  نامه  يالاب  رب  هدنکرب  مادکره  زا  گرب  کی  دوش  برقع  نوچ  تسا و  نازیم  رد  نآ  ندیسر  دوشیم و 
145 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

زور تسیب  ضرع  رد  هراـجود  هک  تسا  دـنب  مین  يرگید  تسا و  هدیـسر  هکنآ  یکی  تسا  هبترم  هس  مرک  نوچ  دوـشن و  عیاـض  ددـنبهن و 
هتـشادرب كاـخ  لـیب  ود  ار  نیمز  یکلاـم  کـیره  بساـنم  سوـق  رد  دـسریم . وـلد  رد  نآ  گرب  هک  هتـسب  هن  يرگید  دیـسر و  دـنهاوخ 

مه يولهپ  ای  تسار  هدنکرب  لصا  عم  ار  مرک  کیکی  نآ  زا  دعب  دتـسیان و  مرک  نایم  رد  بآ  هک  دنزاس  رادهویـش  نداد  بآ  تحلـصمب 
نآ زا  دعب  تسا و  بسانم  گرب  هد  دشاب  رایسب  امرـس  رگا  دنراذگ و  گرب  هس  ود  مرک  نآ  يور  رب  دنزیر و  نآ  هشیر  رب  كاخ  هتـشاذگ 
نآ رذـب  دـنراک  اجره  دـنیامن  ادـج  نوچ  ار  مرک  نایاپ  دـسرن و  مرک  گرب  هب  بآ  هک  دـنیامن  هظحالم  دوشن و  عیاض  هک  دـنهد  بآ  رید 

. دوشیم لصاح 

یغاب هندوپ 

. تاباغل يو  حلصم  دزاس  مک  ینم  اما  دهدیم  هدعم  توق  تسا  کشخ  مرگ و  یغاب - هندوپ 
تیب

تسا  ناکم  هلمج  نمچ و  شیوب  دابآغاب ز  رد  هندوپ  دهد  يوب  نتخ  کشم  نوچ 
نتـشاک لحم  دـنهد و  بآ  هتـشاک  نم  دـص  بیرج  رد  هچون  لاهن  هدومن  لپ  تسا  لپ  هلول  هک  هشفنب  لپ  روتـسدب  باتفآ  رد  ار  نآ  نیمز 

یلاخ ياج  رگا  ار  لپ  تشپ  دسریم  ندـیوردب  هندوپ  هک  راهب  رد  تسا و  بسانم  نآ  نتـشاک  برقع  رد  اما  تسا  برقع  توح و  زا  نآ 
دنهدیم رابنا  دنیامنیم  شـشوج  راهب  رد  هک  هلاسره  یـضعب  دوشیم و  بوخ  دناود و  هشیر  هک  دنراذگ  هدومن  شلوک  هنزواسب  دشاب و 
یگنـشت زا  هندوپ  زومت  رد  هک  دـنهد  بآ  زور  هس  ره  رد  دـنهد و  رابنا  هدومن  واس  دـنورد  ار  هندوپ  هک  تبون  ره  هک  تسا  نآ  بسانم  اما 

لاهن یناسآ  تهج  اما  دوشیم  بوخ  دیوریم و  دنراد  رومعم  نیمز  رد  ار  نآ  رذب  نوچ  هک  تسا  نآ  هدش  ققحم  هچنآ  دوشیم و  عیاض 
ار نآ  نیمز  نیقاهد  زا  یضعب  دنراکیم و 

146 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هشیر دوشیم و  درز  نآ  گرب  دریگب و  درگ  هیاس  رد  ار  هندوپ  هکنآ  تهج  تسا ، یندا  روتـسد  نیا  دنراکیم و  لاهن  هدومن  لپ  هیاس  رد 

. دنکیم عیاض 

نوخرط

. تسا توتهاش  بر  يو  حلصم  درآ  ولگ  درد  اما  دربب  ار  ناهد  ششوج  تسا  کشخ  مرگ و  تسا  ناخلت  هب  روهشم  هک  نوخرط -
تیب

تسا  ناغف  هآ و  شفرط  ره  ناطخ  زبس  زاناشیرپ  فلز  اب  هدمآ  غابب  هک  ناخلت 
ار ناخلت  خاشرس  دنراکب و  لاهن  یناسآ  تهج  اما  تشاک  ناوتیم  هندوپ  روتسدب  زین  ار  نآ  رذب  دوشیم و  هتشاک  هندوپ  روتسدب  نآ  لاهن 

. دنشاب رادربخ  یبجاوب  نداد  رابنا  ندومن  واس  نداد و  بآ  زا  دوش و  رایسب  هک  دیشک  ناوتیم  گنهرف  ازوج  رخآ  رد  لپرس  رد 

ناحیر

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


. رفولین لگ  يو  حلصم  تسا  دب  ار  کشخ  غامد  دهد  توق  ار  هدعم  لد و  تسا  لدتعم  هدش  روهشم  يوبزان  هب  هک  ناحیر -
رعش

تسا  نآ  زا  گشم  نوچ  هدش  شیوب  هک  زان  زوغاب  رد  هدیآ  نیرق  رای  طخب  ناحیر 
قیرطب ار  نآ  لاهن  رگید  عون  دـنهد و  بآ  هتخیر  نآ  يور  رب  گیر  دـنیامن و  رذـب  زور  شـش  بیرج  رد  روث  لوا  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز 
رتدنلب دنورد  هک  لوا  تبون  رد  دبلطیم و  رایـسب  روز  هک  داد  دیاب  رابنا  هدومن  واس  دنورد  هک  تبون  ره  دنراک و  من  رـس  رب  ناجنداب  لاهن 

. دراد مامت  هدیاف  هک  دنراذگ  ورد ، ود  زا  دعب  رذب  تهج  هتفای و  توق  يو  لاهن  هک  دیورد  دیاب 
147 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هرت قشاع 

. دنیوگ زبس  يوبزان  یضعب  هک  هرت  قشاع 
رعش

تسا  نانک  هودنا  هتخوس  لدب  ناحیردلخ  زا  هدمآ  فیطل  زبس و  ات  هرت  قشاع 
دراد و رایـسب  تیـصاخ  هرت و  ماداب  هب  لگ  گربب و  تهباـشم  يو  دـنیوگ و  ار  هیوبجنرداـب  یـضعب  تسا و  ناـحیر  روتـسدب  نآ  نتـشاک 

. تساهیزبس نیرتهب 

هیوبجنرداب

. تسا یبرع  غمص  يو  حلصم  تسا  دب  ار  رسدرد  دوب و  هدعم  لد و  يوقم  تسا  کشخ  مرگ و  هیوبجنرداب 
رعش

تسا  ناجب  هصغ  نیز  لدیب و  هرت  ماداباهلد  توق  نوچ  هدمآ  هیوبجنرداب 
هدش فرطرب  الاح  دناهتشاکیم و  رایسب  روکذم  تاکولب  رد  ازریم  خرهاش  روفغم  ناقاخ  ترضح  نامز  رد  دنراک و  رایـسب  برع  راید  رد 

رارقب هدومن  لپ  ار  نیمز  توح  لوا  رد  ای  هلبنس و  لوا  رد  هک  تسنآ  يو  نتـشاک  قیرط  دنراکیم و  عضاوم  یـضعب  رد  زین  روباشین  رد  اما 
ندرک واس  زا  دنهد و  بآ  دشابن  ناراب  من  رگا  هتخیر  گیر  يو  يور  رب  دنیامن و  رذب  مین  نمکی و  توح  رد  نم و  هس  هلبنـس  رد  بیرج 
قیرط دـنیامنیم و  ورد  جـنپ  یلاـس  رد  اـما  و  تـسا . ناطرـس  رخآ  رد  نآ  رذـب  ندیــسر  دنــشاب و  رادربـخ  یبـجاوب  نداد  بآ  راـبنا و  و 

. دنهد بآ  رابنا و  هدومن  واس  هک  تسنآ  بسانم  دنورد  هک  تبون  ره  تسا و  هجنپرس  زا  شندیورد 
148 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

اندنگ

. نغور يو  حلصم  تسا  رضم  ار  غامد  تسا  عفان  ار  ریساوب  تسا  رت  مرگ و  دنسیون  ثارک  یبط  بتک  رد  هک  اندنگ 
رعش

تسا  نانزریشمش  هدمآ  ات  هک  ثارکاهضرم  عفد  تهج  هیورود  غیت  اب 
تبون ره  نم و  تشه  موب  گیر  نم و  هدزناپ  خـش  نیمز  رد  بیرج  بیرقب  نآ  رذـب  اما  دوشیم  تعارز  هلبنـس  رد  یلاسنایم  زاـیپ  قیرطب 

من درز  نوچ  دوشیم و  زبس  دب  هدش  ریگ  رـس  دیآ  اندنگ  يورب  اپ  هک  اجره  رد  هک  دیورن  رذـب  دـشاب  من  يو  نیمز  رگا  دـشاب  هدیـسر  هک 
هک دنـشک  تسد  هتخیر  يو  يور  رب  رتسکاخ  مرن و  رابنا  هدـیورد  كاخ  يور  زا  نآ  زا  دـعب  دـنیامن و  واـس  دـشاب  هتـشاد  واـس  رگا  دوش 
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دـهدیم و بوخ  لوصحم  لاس  هس  ات  دـنیامن  تظفاحم  هدـعاق  رب  نوچ  دـنهد و  بآ  دوش  دـنلب  تشگنا  راهچ  نوچ  دـیآ و  نوریب  بوخ 
دنهد رتسکاخ  اب  مرن  رابنا  واس  زا  دعب  ورد  ره  رد  هک  تسا  نآ  بسانم  تسا  نیمز  ندش  مکحم  واس و  يرایسب  زا  يو  ندش  کنت  دوبان و 

. دوش زبس  بوخ  هدش  لد  مرن  يو  نیمز  هک 

مجلش

. کمن ای  ینیریش  يو  حلصم  تسا  خافن  اما  دنک  هبرف  ار  ندب  دهد و  هدئاف  ار  مشچ  تسا  رت  مرگ و  دنیوگ  تفل  یبرعب  هک  مجلش -
رعش

تسا  نادهمه  میکح  هک  شعفن  یپ  ازجاتشونب  یلعوب  هدمآ و  تشهب  مجلش ز 
149 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تـسا تیافک  راتـسا  هد  نم و  کی  گیر  مین و  نم و  کی  خـش  نیمز  رد  رذـب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  تسا  هلبنـس  رد  يو  نتـشاک  لـحم 
دنیامن و واس  دنهد و  بآ  دوش  هتـشک  بوخ  نوچ  نآ  زا  دعب  دـنیامن و  لام  دوش  من  درز  نوچ  هک  دـنراذگ  هداد  بآ  دـنیامن  رذـب  نوچ 

. تسبرقع رد  يو  ندیسر  تسا و  هچوک  هبوركاخ  زا  نآ  رابنا 

رزج

. تسا هماک  بآ  يو  حلصم  دنازوسب  نوخ  اما  دهد  توق  ار  هاب  تشپ و  تسا  رت  مرگ و  رزج -
رعش

تسا  ناقری  یئوگ  هک  درز  هدش  رایسبخرچ  متس  زا  رزج  هتشگ  نازخ  گرب  نوچ 
هار رب  هدومن  رایدـش  هارراهچ  ار  نیمز  هک  عون  نیدـب  دـسا  لوا  تسا  یناتـسمز  هچنآ  ازوج و  مهد  تسا  يزومت  هچنآ  نآ  تعارز  لـحم 

کیب بآ  گنر  رـس  رب  دوش  من  درز  نوچ  هداد  بآ  نآ  زا  دعب  دوشیم  گرزب  يو  رزج  هک  دننز  شیت  دنلب  كاخرپ و  هتخاس  هشک  بآ 
بآ رد  زور  کی  هک  رذـب  مین  نمکی و  بیرج  رارقب  دـنزاس و  هداشگ  ار  طخ  هنایم  رگید  تسدـب  هدیـشک  طخ  بوخ  کـگنچ  هب  تسد 
بآ مود  زور  دوش و  هدیـشوپ  رذب  يور  هک  دنـشک  طخ  رب  تسد  دـنزیر  طخ  هنایم  رد  دنـشاب  هدومن  هفاضا  وا  رب  كاخ  نم  شـش  هدوب و 
بآ ود  هکنآ  رگم  دوشیمن  زبس  ددرگ  رذـب  يور  رب  بآ  هچنانچ  رگا  هک  دـسر  رذـب  هب  من  ددرگن و  رذـب  يور  رب  بآ  هک  یعونب  دـنهد 
رزج ندرگ  رد  بآ  هک  دـنیامن  بآ  هایـس  ار  هیوج  دوش  زبس  نوچ  دوش و  زبس  رذـب  دوشن و  کشخ  رذـب  يور  كاخ  هک  دـنهد  یپردیپ 

هک دنزاس  نانچ  هدومن  کنت  تسا  هیاپ  هس  زا  ترابع  هک  تسار  پچ و  نآ  زا  دعب  دربیم  داب  دتفین  رزج  ندرگ  رد  بآ  هک  اجره  دـتفا و 
نازیم رخآ  يزومت  نآ  ندیسر  دنهد و  رابنا  هداد  بآ  نآ  زا  دعب  دوش  هنشت  بوخ  هک  دنراذگ  هدومن  واس  دشاب و  هلصاف  کیره  هنایم  رد 

. تسا برقع  رخآ  یناتسمز  و 
150 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

توش

. تسا یق  يو  حلصم  تسا  دب  ار  غامد  هدروآ و  یق  دنک و  كاپ  هدعم  تسا ، مرگ  دنیوگ  تبش  یبرعب  هک  توش -
رعش

تسا  ناتب  فلز  رس  وچ  ناشیرپ  هتشگ  هگهدیمد  توش  نمچب  نابوخ  طخ  نوچ  هگ 
نآ يور  رب  رابنا  گیر و  دنیامن و  رذب  لپ  ار  نیمز  هک  عون  نیدب  دوشیم  تعارز  توح  مهدزناپ  رد  يراهب  هلبنس و  دسا و  رد  یلاسنایم 
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نیمز دوشیم و  ورد  کـی  هک  نم  ود  زا  نآ  يراـهب  دوشیم و  ورد  ود  هک  نم  هس  یلاـسنایم  بیرج  رارقب  نآ  رذـب  دـنهد و  بآ  هتخیر 
دراد و هدیاف  هک  دنهد  بآ  دشابن  دنبخی  هک  ناتـسمز  نایم  رد  ار  یلاسنایم  هک  دیاب  اما  دـسریم  ناجندابب  روث  رخآ  ای  متـسیب  رد  کیره 

. دشابن ناراب  بآ  رب  دامتعا 
151 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هقزوج

رعش
تسا  ناهج  ود  رد  ادگ  هاش و  ودب  جاتحمتفاطل  نسح و  ار  هقزوج  دوب  رایسب 

هک ناتسمز  لوا  رد  ار  نآ  نیمز  تسا  هطوحم  هچنآ  اما  تسا  روث  مهد  رد  نآ  نتشاک  لحم  گنردوخ  هکم و  یمسر و  هلم و  دیفـس و  زا 
اهخولک دتفارب و  هدش  هدوپ  زین  واس  خیب  هک  دننار  خولک  رب  رایدش  نآ  زا  دعب  دریمب و  دشاب  هتـشاد  یمرک  رگا  هک  دنهد  بآ  دشاب  دـنبخی 

لام ناتـسمز  رد  زین  دزیرن و  راب  لگ و  هقزوج  دـسرن  دوز  بآ  رگا  ناتـسبات  رد  دوش و  روزرپ  هنهک و  نآ  كاخ  دروخ  ناراـب  فرب و  هک 
، دنلب كاخرپ و  هدومن  هار  تفه  ار  نیمز  روث  لمح و  رد  دوش و  هتـشغآ  رابناب  نیمز  ناراب  فرب و  رد  هک  دـنزاس  کنت  هتخیر  رابنا  هدرک 

هتسب رایسب  كزوک  هدش  شور  رد  يو  کتخرد  دشاب و  هتـشاد  كاخ  هدعاق  رب  هیوج  نوچ  دوش و  غاد  هک  دنراذگ  زور  هس  دننز و  شیت 
مخت ای  تسا و  خلت  يوبدب و  هک  هزوگنا  اب  هزورکی  ار  رذب  دوشیمن و  زبس  هدعاق  رب  دشاب  كاخ  مک  رازخولک و  نیمز  رگا  دـیآ و  هبنپرپ 
کی رد  من  رـس  رب  مود  زور  هداد  بآ  ار  نیمز  نآ  زا  دعب  دنیامن و  بآ  رد  دوشن  ادـیپ  رازهقزوج  رد  مرک  هکنآ  تهج  دنفـسا  ای  لظنح و 

دنیامن و واس  رگید  دوش  رادومن  هک  دنراذگ  هداد  بآ  نخان  موس  زور  دوش و  هتـشاک  نم  ود  بیرج  رد  هچ  نانچ  دـنراک  رذـب  هس  بجو 
نداد بآ  دنهد و  بآ  غاد  دشاب  هدومن  الاب  بناجب  لیم  هدرک  ادیپ  نایاپ  زا  یخرس  یکدنا  تسا  زبس  هک  يو  قاس  دوش و  کتخرد  نوچ 

زا دـنهد  بآ  دـنلب  رگا  دـناود و  کتب  هشیر  ات  دـسر  بوج  هبنپ  هب  من  دـشاب و  رود  تشگنا  راهچ  بوج  هبنپ  بآ  زا  هک  تسنآ  بآ  غاد 
هکنآ هطـساوب  دتفین  هقزوج  ندرگ  رد  بآ  زین  هک  دنهد  یعونب  بآ  کی  هتفه  ره  رد  بآ  راهچ  نآ  زا  دعب  دوشیمن و  دـنلب  هداتفا  شور 

دنامیم شور  روز و  زا 
152 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هک دنیامن  دنب  دنهد ، الاب  ات  نایاپ  زا  دسر  نایاپب  بآ  نوچ  بآ  تسار  نیمز  رد  دننک و  واس  دنناد  هاگره  دشاب  زین  ناود  بآ  هک  دیاب  اما 
دشاب و دق  کیب  یمامتب  يو  لاهن  ات  دوب  دهاوخ  روتـسد  نیمهب  دـنهد  بآ  هک  تبون  ره  دروخ  بآ  روتـسد  کیب  دـشاب و  باداش  یمامت 

جایتحا دـنهدب  بآ  تسار  نیمز  قیرطب  تبون  ره  دوریم و  روتـسد  کیب  اهیوج  یماـمت  بآ  دـنیامن  دـنبجیق  تبون  کـی  هدـنت  نیمز  رد 
هناشن نوچ  دشاب و  هتشاد  لادتعا  زور  رد  هقزوج  نیمز  هک  تسنآ  هدعاق  دنهد و  بآ  دوش  من  درز  هاگره  رگید  درادن . ندرک  زاب  نتسب و 
کیب مامت  هک  دننزرـس  زین  دوش  دنلب  هک  زور  هس  ود  زا  دعب  دشاب  دروخ  هچنآ  دننز و  رـس  دشاب  دـنلب  هچنآ  دوش  ادـیپ  رازهقزوج  رد  کک 
دروخ رگا  دزاس و  ادیپ  رگید  کتـسد  هک  دننز  رـس  زین  ار  کتـسد  دوش  کتـسد  نوچ  دیاین و  رابب  دوز  دزاس و  ادیپ  کتـسد  دشاب و  دـق 

دیآ راب  مک  دتفایم و  داب  تهج  ددنب  هک  لگ  رثکا  دوشیم و  کنت  نیمز  يور  رد  دزاس و  ادیپ  کتـسد  نوچ  دتفایم و  شور  زا  دننزرس 
هـس ره  رد  دوش  رادومن  ددنبب و  كزوک  نوچ  ددنبهب و  هدعاق  رب  دشاپن و  يو  لگ  هک  دنهد  بآ  کی  هتفه  ره  رد  ندرک  لگ  لحم  رد  و 

قیرط نیدب  تبون  ره  دنزاس و  بآهایس  دوش  ادیپ  هقزوج  نوچ  دیآ و  مرن  هبنپرپ و  يو  هقزوج  دروخیم و  رایـسب  بآ  هک  دنهد  بآ  زور 
ندیـسر دوش و  گنرکی  ات  دنزاس  باداش  دشاب  بآ  مک  یعـضوم  رگا  دشاب و  گنریهب  یمامتب  اهگرب  هک  دنیامن  هظحالم  دـنهد و  بآ 

رـس دوش  دنلب  هک  بجو  کی  درادن  روز  نوچ  دـنراک  كارخ  نیمزب  هک  تسارحـص  هچنآ  نازیم و  مهدزناپ  ات  تسا  دـسا  مهدزناپ  زا  يو 
هدعاق روتسدب و  دوشیم و  هابور  مد  تسا  روهـشم  نیقاهد  نایم  رد  هک  یقیرطب  دوش و  دنلب  هک  دنراذگ  رگا  دزاس  ادیپ  کتـسد  هک  دننز 
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هبنپ هچنآ  هناخراهچ  دیفـس  هقزوج  زا  مود  نیچ  زا  مخت  تهج  ار  هناد  هبنپ  هدش و  روکذـم  هک  تسا  یعونب  نآ  تظفاحم  دروآیمن و  راب 
هقزوج رذب  دنرادن و  هاگن  هناخ  هس  هناخ و  جنپ  هقزوج  زا  دشاب و  گنر  هایس  زیر و  هک  تسنآ  هنادهبنپ  یبوخ  دنزاس و  ادج  دشاب  مرن  يو 
هقزوج زا  يو  رذب  دوشیم  زاب  هاگیب  هقزوج  هکنآ  دوش و  زاب  هاگب  يو  هقزوج  دنیامن  رذب  رگید  لاس  نوچ  هک  دـنراد  هاگن  تسوپ  دـیفس 

تسا رخآ  نیچ 
153 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هچنآ دوشیم و  گنردب  يو  هبنپ  هک  دنراکن  بآ  نایاپ  رد  هتـشاک و  دیفـس  بآ  الاب  رد  ار  گنردوخ  هقزوج  دناهدومنن و  رذب  هظحالم  و 
نیمز دنناوت  رگا  دنیامن و  رایدش  دوش  من  درز  نیمز  نوچ  دنهد و  بآ  دنزاس و  کنت  هتخیر  رابنا  نیمز  رد  لمح  لوا  رد  دنراک  ینوباص 

بآ رد  هریغ  هزوگنا و  اب  زور  کی  هک  هنادهبنپ  نم  هد  بیرج  رد  هدرک  لپ  تسبـس  روتـسدب  ار  رایدـش  نآ  زا  دـعب  دـنیامن و  هار  تفه  ار 
روکذم هک  يروتـسدب  هدرک  واس  نآ  زا  دعب  دوش و  زبس  هک  دنراذگ  هدرک  لام  دوش  من  درز  نوچ  دنهد و  بآ  دنیامن و  رذـب  دـشاب  هدوب 

. دنیامن تظفاحم  هدعاق  رب  هداد  بآ  دنهد و  رابنا  هدومن  واس  زاب  بآ  غاد  زا  دعب  دنشاب  هدادن  رابنا  لوا  رد  رگا  دنهد و  بآ  غاد  هدش 
154 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هنادهش

. ماداب يو  حلصم  دزاسیم  کیرات  ار  مشچ  دنکیم و  کشخ  ار  ندب  تسا  کشخ  مرگ و  يدنه  يراخب و  يوره و  زا  هنادهش -
رعش

تسا  نامغ  غراف ز  مرخ و  وا  لکآ  تسهغاب  رد  هدمآ  بنک  داش  لد  مرخ و  نوچ 
رایدـش دوش  من  درز  نوچ  هداد  بآ  ار  نیمز  روث  متـسیب  رد  دـشاب  هدـحیلع  هک  دـنهاوخ  رگا  دـنراک و  هقزوج  ناـیم  رد  رثـکا  ار  يو  ره 

دوش دنلب  بجو  کی  هدش  زبس  نوچ  دـننک و  لپ  هدومن و  رایدـش  زاب  هدومن  رذـب  نم  هد  بیرج  کی  رد  نآ  زا  دـعب  دـنیامن و  لام  هدومن 
ار يراخب  تسا و  نازیم  رد  يو  ندیـسر  دنیامن و  تظفاحم  هدعاق  رب  هداد  بآ  دوش  بلط  بآ  هاگره  رگید  دـنهد  بآ  رابنا و  هدرک  واس 

هدیورد دوش  هتخیر  رذب  مخت  هک  نازیم  رد  دنهد و  بآ  هتشاذگ  لپ  هلول  رد  دوشیم  هتشون  يدنه  بنک  رد  هک  يروتـسد  هب  روث  لوا  رد 
- دنزاس دـنهاوخ  هچنآ  هچبانط و  بانط و  دـنیامن  زاب  يو  تسوپ  هتـسکش  ار  کیره  نآ  زا  دـعب  دوش  کشخ  هک  دـنراذگ  هتـسب  اهدـنب 

دوش هنشت  هک  لحم  ره  نآ  زا  دعب  دنهدن  بآ  دوش  دنلب  بجو  کی  هک  یلحم  ات  دنراک و  لپ  هلول  رد  هقزوج  روتـسدب  لمح  رد  ار  يدنه 
اهدنب هدیورد ، رگید  دوشیم و  دنلب  عرذ  راهچ  انیمخت  دشاب  هدوب  موبگیر  شنیمز  رگا  دوش و  هتخپ  ددنب و  مخت  هک  نازیم  ات  دنهد  بآ 
هدروآ نورب  دوشیم  زاب  بوخ  يو  تسوپ  رگا  دـنریگ  ربخ  نآ  زا  دـعب  هدومن  بآ  رد  هام  کـی  دـنهاوخ  هک  لـحم  ره  دـنراذگ و  هتـسب 

یهانپتدایـس بانجیلاع  دـنزاس و  دـنهاوخ  هچره  بانط و  نآ  زا  دـعب  دوش  کشخ  ات  دـنراذگ  بآ  رد  هتـسش  هدرک  زاب  ار  يو  تسوپ 
هدید نالقاع و  لقع  هک  دندیناسر  فابیلاق  ناداتسا  هک  دندوب  هدومرف  شقنم  هچولیز  يو  تسوپ  زا  یمودخم  یهاگتسد  تیاغب 

155 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
بوخ ذغاک  دنقرمـس  رد  دراد و  بوخ  تفاطل  مسج و  يراخب  يدـنه و  بنک  تسوپ  هک  ضرغ  دوب  ناریح  يو  یکزان  تفاطلب و  نایانیب 

. دوشیم هدهاشم  هچنانچ  دنزاسیم 

گنردابلد

زبس بوخ  هک  دشاب  هدوب  بآ  رد  زور  جنپ  يو  رذـب  اما  دوریم  تفچ  رب  ودـک  روتـسدب  تسا و  لمح  رد  نآ  نتـشاک  لحم  گنردابلد ،
. دوش
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رعش
تسا  ناز  هتخیوآ  هتفر و  رگا  لاو  ربروجهم  هدش  ات  دثق  سودرف  نشلگ  زا 

باتفآ بناجب  هیوج  يورکی  رب  من  رس  رب  میود  زور  هداد  بآ  دنزاس و  هیوج  هتخیر  رابنا  گیر و  هدومن و  كاغم  عارز  کی  ار  يو  نیمز 
. تسا ازوج  يو  ندیسر  دنیامن و  تظفاحم  دش  روکذم  هک  گنرداب  روتسدب  دنیامن و  رذب  هچوق  ره  رد  هدومن  هچوق  راهچ  عرذ  رد 

ودکهفرط

تفچ رب  زین  نآ  تسا و  توح  رد  نآ  نتشاک  لحم  تسا  دب  ار  جازم  یمغلب  دهد  نیکـست  ار  هفرـس  ارفـص و  تسا  رت  درـس و  ودکهفرط -
. دوش زبس  بوخ  دنراک  نوچ  هک  دنیامن  هزات  بآ  زور  ره  دنام و  بآ  رد  زور  هد  يو  رذب  اما  دوریم 

رعش
تسنآ  زا  هفرط  نالک  دروخ و  رد  همه  دزنتنج  لوبقم ز  هدمآ  ودکهفرط  نوچ 

رذب ود  عرذ  رد  باتفآ  بناجب  من  رس  رب  میود  زور  هداد  بآ  دنزاس و  هیوج  هتخیر  رابنا  گیر و  هدومن  كاغم  عرذ  کی  ار  نآ  نیمز  اما 
. تسا نازیم  رخآ  يو  ندیسر  دندنب و  تفچ  دوش  دنلب  نوچ  دنراک و 

156 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

يروت ناجنداب 

. دوریم تفچ  رب  زین  نآ  تسا و  لمح  نآ  نتشاک  رذب  لحم  يروت  ناجنداب 
رعش

تسا  نانکهراظن  ورس  هدیشک  تفچ  ربيروتب  وچ  دمآ  دزمان  یناجنداب 
رـس رب  میود  زور  دنهد و  بآ  هدومن  هیوج  هتخیر  رایـسب  رابنا  دـنزاسب و  كاغم  عرذ  کی  ار  نآ  نیمز  هدرک  بآ  رد  زور  ود  ار  يو  رذـب 

. دسریم ازوج  رد  دنراک و  رذب  هس  عرذ  رد  من 
157 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تسبس

دشاب و صاخ  هک  اپ  تسد و  ندیزرل  زا  تسترابع  هک  هشعر  رب  دنبوکب و  نوچ  دنک  هدایز  ریـش  هاب و  ینم و  يو  رذب  تسا  مرگ  تسبس -
. دهد هدیاف  دننک  مهرم  دنیوگ  ماع  هک  ندب  ءاضعا  یمامت  ای 

رعش
تسا  نانج  وچمه  نمچ  نحص  شیمرخ  زکمرخ  هزات و  سب  هدمآ  تسبس  غاب  رد 

نم هد  رذب  نمکی  رب  دنروآ و  نوریب  دعب  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  تسا  بسانم  هلبنس  اما  تسا  لمح  هلبنس و  نآ  نتشاک  لحم 
دوشیم دوبان  دوز  تسبـس  تهج  نیا  زا  دوشیمن و  باداش  هک  دنراکن  هدنت  نیمز  رد  دنراک و  بآ  راومه  نیمز  رد  هدومن  هفاضا  كاخ 

مک تهج  تسبس  دوشن و  ناریو  يرادبآ  لحم  رد  دنامیم  لاس  شـش  جنپ و  نوچ  هک  دنیامن  هظحالم  هدومن  طوبـضم  هک  دیاب  ار  اهلپ  و 
واس هداـتفا  شور  روز و  زا  تسبـس  هکنآ  مود  دریگیم  کـقجآ  ار  تسبـس  هکنآ  لوا  تسا  عون  ود  رب  يو  ناـصقن  دـبای و  ناـصقن  یبآ 

باداش هک  دیابیم  بآرپ  يو  ياهلپ  دنهد  بآ  ار  تسبـس  هاگره  هک  ضرغ  درادن . رگید  هراچ  ندومن  رایدش  دعب  دنکیم و  ادیپ  رایـسب 
: تسا مسق  ود  رب  نآ  نتشاک  تیفیک  دوش و 
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رب هدومن  دنب  هنهد  نآ  زا  دعب  دوش  بآرپ  اهلپ  هک  دنهد  بآ  یعونب  هدرک  لپ  ردـص  حرـشب  دـشاب  هتـشاد  رایـسب  خولک  رایدـش  هکنآ  لوا 
همرن هک  تهج  نادـب  تسا  بسانم  نم  هدزاود  اما  نم  تشه  اـی  نم  هد  دـنیوگ  یـضعب  نم و  هدزاود  بیرج  رارقب  دـنیامن  رذـب  بآ  يور 

دنیوگ کمرک  دوش و  زبس  نوچ  دوشن و  ادیپ  تسبس  نایم  رد  فلع 
158 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

بآ دشاب  مرگ  اوه  هک  زور  جنپ  ره  رد  نآ  زا  دـعب  هداد  بآ  زاب  دوش  هگرب  ود  هک  رگید  زور  راهچ  زا  دـعب  دـنهد و  بآ  زور  هس  زا  دـعب 
شـش بیرج  رد  لوا  دنراک  راهب  رد  هک  دوش  ترورـض  رگا  دنهدن و  بآ  کنخ  ياوه  رد  دنک و  مکحم  نیمز  رد  دوخ  هشیر  هک  دـنهد 

رذب هک  دنیامن  مامت  مامتها  هدش  روکذم  هک  يروتسدب  نآ  يرادبآ  رد  هتشاک  ردص  حرشب  تسبس  رذب  نآ  زا  دعب  دنیامن و  رذب  وج  نم 
ار اهلپ  هدومن  لیب  تشپ  ار  لپرـس  لپ و  نایم  هدومن  لپ  دشاب  خولک  مک  رایدش  نوچ  هکنآ  رگید  دوش  دوبان  کشخ و  ندش  زبس  لحم  رد 
هک دنـشاپ  بآ  يور  رب  ار  رگید  یفـصن  دـنب و  هنهد  هداد  بآ  نآ  زا  دـعب  هدیـشاپ  كاخ  رد  ار  رذـب  فصن  دـنیامن و  طوبـضم  هدـعاق  رب 
هک تسنآ  تسبس  رذب  نایم  رد  وج  نتشاک  دوشیمن و  زبس  هدعاق  رب  نآ  لپرس  دنـشاپ  بآ  يور  رب  مامتب  ار  رذب  رگا  دنوش و  زبس  راومه 

دنکن عیاض  ار  نآ  مرگ  باتفآ  کنخ و  ياوه  دوشیم ، زبس  فیعض  هکنآ  لوا  تسا  روصتم  عون  ود  رب  نآ  ررض  دسرن و  تسبس  هب  یتفآ 
ار وج  دنورد و  يو  اب  زین  ار  هدیـسران  وج  دسرب  تسبـس  نوچ  دوشن و  دوبان  دروخن و  ار  نآ  هشپ  تسکزان  يو  گرب  نوچ  هکنآ  رگید  و 

تهج داد  دیابب  بآ  ار  هچون  تسبـس  نوچ  هکنآ  رگید  دوشیم  عیاض  نآ  نایم  رد  تسبـس  ورد  کی  هکنآ  لوا  دراد  ررـض  هک  دنراذگن 
. دوشیم دوبان  وج  لخب  نایم  رد  دنهدن  بآ  دسریم  هکنآ  ای  هدیسر  هک  وج 

هگربهس

رذب هچنآ  دوب . عفان  دـنیوگ  نتخادـنارب  نوخ  هک  ار  مدـلا  ثفن  دربب  رـسدرد  دوب ، درـس  يو  تعیبط  دیفـس  لگ  خرـس و  لگ  زا  هگربهس -
دوخ رذب  هک  دنهد  بآ  دوش  من  درز  نوچ  دنـشاپ و  بآ  يور  رب  ار  رذب  دنهد و  بآ  هدومن  حطـسم  هدومن و  رایدش  ار  نآ  نیمز  دوشیم 

. تسا حطسم  زین  نآ  نیمز  دنهد و  بآ  هتشاک  هتوب  هس  عرذ  ود  تسا  لاهن  هچنآ  دوش و  زبس  مامتب 
159 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا ناشکهعرج  همه  روظنم  هک  هگربهسطالرقس  هدنکفا  همه  ناتخرد  يالاب  رد 

گندور

هزات و هک  دوب  نآ  نیرتوکین  خرس و  تسا  یخیب  نآ  دنیوگ و  ساینور  یسرافب  غبـصلا و  ةوفب  فورعم  دنیوگ و  هوف  یبرعب  هک  گندور -
هک ابرق  دیفس و  قهب  رب  دهد و  لادتعاب  ءالج  دوب و  يدرس  يو  رد  یـضعب  دنیوگ  دوب و  کشخ  مرگ و  يو  تعیبط  دشاب  کیراب  خرس و 

نداتفا و ینعی  هطقـس  تهج  مرد  ود  ای  مرد  کی  دـنک و  كاپ  دوب  هک  يرثا  ره  زا  ار  ندـب  دوب و  عفان  ندرک  الط  هکرـس  اـب  تسا  نویرک 
مرو دنماشایب  نیبجنکس  اب  نوچ  يو  هرمث  قرو و  دنراذگب و  زرپس  مرو  دنماشایب  بارـش  حدق  اب  نوچ  دوب و  عفان  ندروخ  تل  ینعی  هبرض 
يو هچب  دنارب و  ضیح  دریگرب  دوخب  نز  نوچ  يو  خیب  دراد و  دوس  ار  ناروناج  یگدیزگ  دـنماشایب  نوچ  يو  قرو  دـنراذگب و  ار  زرپس 

لـسعلا ءام  اب  نوچ  دـیاشگب و  نآ  هدـس  دـنک و  كاپ  زرپس  رگج و  دـیایب و  نوخ  هک  دـنک  لوبر  ار  وا  هک  يدـح  هب  ات  دوش  ردـم  تیاغب 
نیمه رب  دننک  دامـض  لسع  اب  رگا  دوب و  عفان  ار  ءاضعا  یتسـس  ینعی  ءاخرتسا  كرو و  عجو  كوچک و  گر  ینعی  ءاسنلا  قرع  دـنماشایب 

لدب دیوگ  میکح  سروقیدب  دوب و  نوسینا  نآ  حلصم  دوب و  رـضم  دنیوگ  دور  مامحب  دماشایب و  یـسک  رگا  دوب و  نآ  یلوا  تسا و  لیبس 
ریطـش صرب  قهب و  رد  يو  لدب  دنیوگ  دوب و  هایـس  زیوم  ناد  کناد  هخیلـس و  نآ  نزوب  لوب  ضیح و  لازنا  زرپس و  رگج و  هیقنت  رد  يو 
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. تسج
رعش

تسا  نالدبیب  زا  هدئاف  تهج  امانوخرپ  لد  اب  رگ  هدمآ  غابب  گندور 
يور دنیامن و  رذب  نم  هد  بیرج  رارقب  هدومن  لپ  كاغم  نیمز  رد  توح  لوا  رد 

160 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
زا سپ  گیر  عرذ  مین  مود  لاس  رد  دنهد و  بآ  کی  هتفه  ره  رد  دوش  زبس  نوچ  دـنهد و  بآ  دـشابن  ناراب  رگا  هدیـشوپ  گیرب  ار  رذـب 

تـسا زوج  رد  يو  ندیـسر  میـس  لاس  رد  دـنکیم و  شور  بوخ  گیر  كاخ و  ناـیم  رد  هک  دـنهد  بآ  هتخیر  يو  يور  رب  ندـش  زبس 
. دنرآ نوریب  كاخ  نایم  زا  ار  گندور  هدومن  نادرگ  لیب  دوب  من  درز  نوچ  هداد  بآ  ار  نیمز 

161 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

لین

. مود رد  دوب  کشخ  لوا و  رد  دوب  کشخ  مرگ و  نآ  تعیبط  لین -
رعش

تسا  نانتمیس  همه  باوثا  یئابیزنوریب  هدمآ  لین  هک  سودرف  نشلگ  زا 
نیمز رد  دـشاب  هدوب  بآ  رد  زور  کی  هک  نم  هس  مخت  تهج  نم و  راهچ  لین  تهج  بیرج ، رد  هدومن  لپ  زاـیپ  روتـسدب  لـمح ، لوا  رد 

رگا دنهد و  رابنا  بآ و  هدومن  واس  دوش  لحم  نوچ  دنهد و  بآ  دـشابن  ناراب  من  رگا  هدیـشوپ  گیرب  ار  رذـب  يور  دـنیامن و  رذـب  روزرپ 
دنهد و بآ  دوش  بلط  بآ  هاگره  دشاب  مخت  تهج  رگا  دوشیم و  گنر  دب  هک  دنهدن  بآ  دشابن  ترورض  ات  دنشاب  هتـشاک  لین  تهج 

هدـشن هریت  وا  گنر  هتـسبهن و  مخت  هکنآ  زا  شیپ  دوش . دـنلب  درذـگ  هام  ود  نوچ  دنـشاب  هتـشاک  لـین  تهج  هچنآ  دـسریم و  ار  هاـم  هس 
نآ زا  دعب  دوشن  رت  ناراب  رد  هک  دنراذگ  هانپ  رد  هدرک  ادج  خاش  زا  ار  يو  ياهگرب  دوش  کشخ  هیاس  رد  نوچ  دـندنب و  هتـسد  هدـیورد ،

کت زا  عرذ  مین  هک  مخرد  هدرک  فاص  ار  بآ  دراذگ و  زاب  دوخ  گنر  هک  دنراذگ  هظحل  کی  هدومن  مرگ  ریش  بآ  رد  حابص  ار  اهگرب 
دروخ خاروس  دوش و  فاص  کین  هک  دنراذگ  رگید  زور  ات  هدرک  تل  نیشیپ  ات  تشاچ  زا  دنزیر و  دنشاب  هدومن  دروخ  خاروس  رتالاب  يو 

. دنامب لین  دور  نوریب  فاص  بآ  هک  دنیامن  زاب  ار 

کشخ يانح 

. دنشاب هدرک  دروخ  هکیلاحرد  دوب  زبس  تیاغب  هک  دوب  نآ  نیرتهب  دشاب  کین  ار  یگتخوس  تسا  کشخ  درس و  کشخ - يانح 
162 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  نانهریپ  لگ  همه  تسدب  هتسویپابیز  خر  اب  انح  غاب  رد  هدمآ  ات 

دنیامن رذـب  نوچ  هتفای  من  هدـعاق  رب  هک  دـنیامن  هزات  بآ  زور  جـنپ  ره  هتـشاذگ ، هام  کی  راغت  رد  هدرک  هطیرخ  رد  ار  مخت  لمح  لوا  رد 
دشاب عرذ  رد  عرذ  ود  ای  مین و  عرذ و  کی  دروخ  ياهلپ  زایپ  روتسدب  روث  لوا  رد  هک  تسا  تیافک  نم  راهچ  بیرج  رد  دیآ ، نوریب  دوز 

زا دعب  دوش و  زبس  دنز و  شیت  ات  دنهد  بآ  زور  ره  زور  ود  ات  دسریم و  نازیم  دنشاپ و  بآ  يور  ار  رذب  وزارت ، بآ  هب  دنزاس و  تسار 
هک دیاب  دنهد و  بآ  دوش  هنـشت  هاگره  رگید  دنهد ، واگ  مرن  رابنا  دوش  گرب  راهچ  نوچ  دوش و  دنلب  ات  دنهد  بآ  نایم  رد  زور  کی  نآ 
هک دـنهدن  بآ  مرگ  ياوه  رد  دوش  دـنلب  بجو  کی  نوچ  دوشیم و  کشخ  يو  گرب  دـشاب  يال  رگا  دـشاب  فاص  يو  بآ  تقو  همه 
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ياههتـسد هدیورد  دسر  ندرک  لگب  کیدزن  نوچ  دنهد و  بآ  دنهاوخ  هاگره  دوش ، رتدنلب  نوچ  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  عیاض  هدیـشوج 
مخت هدرک  لگ  هک  دنراذگ  دشاب  مخت  تهج  رگا  دوش و  انح  دشاب  هچنآ  دنناشفا  نآ  زا  دعب  دوش  کشخ  ات  دنزیوآ  هیاس  رد  هتـسب  دروخ 

. ددنب

رت يانح 

جنپ ره  دشاب و  هدوب  بآ  رد  زور  کی  هک  رذب  نم  هس  بیرج  رارقب  لمح  مهدزناپ  رد  دهد  هدیاف  ار  یکشخ  تسا و  رت  درس و  رت - يانح 
همز یکدـنا  هتفوک  هدـنکرب  ندرک  لـگ  زا  شیپ  دوشیم . گـنر  دـب  نداد  بآ  زا  هک  دـنهدن  بآ  دـنراک و  دنـشاب  هدومن  هزاـت  بآ  زور 

طولخم رگیدـکی  اب  هدیـشاپ  تسد  رب  كدـناكدنا  ار  هتفوک  رولب  همرن  دـنلام و  تسد  رب  نآ  زا  دـعب  هدـیناشفا  يو  رب  ار  هتفوک  [ 19] رولب
. ددنب مخت  هدرک  لگ  هک  دنراذگ  هداد  بآ  دشاب  رذب  تهج  رگا  دوش و  گنرشوخ  دیآرب  هظحل  دنزاس 

کشخ همسو 

. فیطل يو  يوب  گنر و  مرگ و  کشخ - همسو 
163 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  نادقورس  شوخ  يوربا  هدنمرشغاب  نیا  رد  همسو  رگ  هدمآ  گنر  شوخ 

من رگا  هدیـشوپ  گیرب  ار  رذب  يور  دشاب و  هدوب  بآ  رد  زور  کی  هک  دنیامن  رذب  نم  راهچ  بیرج  رد  هدرک ، لپ  ار  نیمز  لمح  لوا  رد 
زا هک  دنهدن  بآ  دشابن  ترورـض  ات  رگید  دنهد و  بآ  رابنا و  هدرک  واس  دوش  دنلب  درذگ و  زور  تسیب  نوچ  دـنهد و  بآ  دـشابن  ناراب 

. دوشیم ورد  ود  دیورد و  دیاب  ندرک  لگ  زا  شیپ  دوشیم و  گنردب  رایسب ، نداد  بآ 
هیاس زا  هتـسب  دروخ  ياههتـسد  دـنورد  هک  تبون  ره  تسا و  بوخ  گـنر و  شوخ  شورد  مود  تسین و  گـنر  شوخ  شلوا  يورد  اـما 

. ددنبهب مخت  هدرک  لگ  هک  دنراذگ  دشاب  مخت  تهج  رگا  دوشیم و  همسو  يو  ياهگرب  دنناشفا  نآ  زا  دعب  دوش  کشخ  هک  دنزیوآ 

رت همسو 

دوشیم هدیچ  شگرب  نازیم  ات  دشاب و  هدوب  بآ  رد  زور  کی  هک  نم  هس  بیرج  رارقب  دنیامن ، رذـب  لمح  رد  دوب و  رت  مرگ و  رت - همـسو 
روتـسدب هدـش  زبس  لاس  ره  دـشاب  نیمز  رد  يو  خـیب  هک  لاس  ود  ات  درادـن و  گنر  يو  کشخ  گرب  تسین و  یتفاطل  زا  یلاخ  شگنر  و 

. دهدیم لوصحم 
رعش

تسنانج  گنر  زا  همه  شنسح  یبوخ و  نیاتفاطل  نسحاب و  هدمآ  لین  هک  دنچره 
ناراب من  رگا  هدیناشفا  نآ  يالاب  رب  گیر  دنیامن و  رذب  دشاب  هدوب  بآ  رد  زور  هس  هک  نم  هس  بیرج  رد  هدرک  لپ  لین  روتسدب  لمح  رد 
هتفوک هک  يو  رذب  ندیـسر  دنهد و  بآ  دوش  بلط  بآ  هاگره  رگید  دنهد و  بآ  رابنا و  هدومن  واس  دوش  لحم  نوچ  دنهد و  بآ  دشابن 

. تسا ناطرس  دنیامن  هفاضا  لین  رب  گنر  تهج 
164 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ریجنا دیب 
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. دنیوگ عورخ  یبرعب  تساهداب و  للحم  دوب و  کشخ  مرگ و  ریجنا - دیب 
رعش

تسا  نارکب  ناصقن  ز  دوس و ، وا  زا  رایسبدئاوف  رهب  زا  هدمآ  نمچب  عورخ 
دوش بلط  بآ  هاگره  رگید  دنهد  بآ  رابنا و  هدومن  واس  دوش  لحم  نوچ  هتشاک  هیوج  رد  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  لمح  رد 

. تسا نازیم  رد  يو  ندیسر  دنهد و  بآ 

کسورع هدرپ 

یـصالخ ناقری  زا  دنربورف  لاقثم  کی  يزور  نآ  تخرد  هک  رگا  دوب  کشخ  درـس و  نآ  تعیبط  دنیوگ . جنکاک  یبرعب  کسورع - هدرپ 
دوب وکین  ار  هدرگ  هناش و  رگج و  يور  تسبرجم  دنک و  نتـسبآ  عنم  دربورف  بح  تفه  زور  ره  زور ، تفه  رهظ  زا  دعب  ینز  رگا  دـنبای و 

. دنک لوبر  ار  وا  و 
رعش

تسا  ناهن  زار  وا  زا  ياشفا  هک  تسا  نازکسورع  هدرپ  رگ  هدمآ  نوخب  هقرغ  لد 
دوش بلط  بآ  هاگره  رگید  دنهد و  بآ  رابنا و  هدومن  واس  دوش  دنلب  نوچ  هتـشاک  هیوج  رد  هدومن  بآ  رد  زور  ود  ار  يو  رذب  لمح  رد 

. تسا ناطرس  رد  يو  ندیسر  دنهد و  بآ 

يوبنتسد

عفن رد  تسا و  رت  درس و  هدیسران  تسا و  رت  مرگ و  ود  ره  هدیسر  تسا  يوبنتـسد  هنیرق  هک  يراخب  درز  جنرت  يوره و  هچنآ  يوبنتـسد -
. دنراد هزبرخ  مکح  ررض  و 

165 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
رعش

تسنانج  هزات  نمچ و ، دش  وا  زا  يوبشوخدلخ  نمچ  زا  دیسر  وچ  ابیز  يوبنتسد 
يورکی رب  من  رس  رب  دنشاب  هدومن  بآ  رد  زور  راهچ  هک  ار  مخت  مود  زور  هداد  بآ  دشابن ، ناراب  من  رگا  هدز  شیت  ار  نیمز  لمح  لوا  رد 

ناطرس رد  يو  ندیسر  دنیامن و  تظفاحم  طخزبس  یناکچهزبرخ و  روتـسدب  دنراک و  رذب  راهچ  ای  رذب  هس  هچوق  رد  باتفآ  بناجب  هیوج 
. تسا

ردبش

. دراد ار  تسبس  مکح  تعفنم  تیفیک و  رد  تسا  روهشم  لتفش  هب  هک  ردبش -
رعش

تسا  ناهمز  مه  هک و  نادنر  هگلزنمابیز  مرخ و  نوچ  هدمآ  نمچب  ردبش 
دـشاب هدوب  بآ  رد  زور  کی  هک  رذب  نم  جـنپ  بیرج ، رد  هدومن  لپ  ار  نیمز  ازوج . رگید  هعفد  تسا و  لمح  هعفدـکی  نآ  نتـشاک  لحم 

رذب هک  تسا  نآ  روتـسد  هلاسره  ددرگیم و  دوبان  یکزان  تیاغ  زا  دوش  امرـس  نوچ  دوشیم . ورد  کی  دـنیامن و  رذـب  تسبـس  روتـسدب 
فلکت تهج  تسا و  نالک  دروخ و  روظنم  دوشیم و  امنشوخ  گنر و  شوخ  نآ  لگ  هکنآ  یکی  دراد  هدیاف  ود  نآ  نتـشاک  دـنیامن و 

یبوخ یهبرف و  تیاغ  رد  دنهد  يوب  نوچ  دشاب  رغال  هتخوس و  هک  واگ  بسا و  ره  هکنآ  رگید  دنراک  هروکذم  تاکولب  رد  نایحا  یضعب 
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. ملعا هّللا  دنراک و  رایسب  روباشین  تیالو  رد  دوشیم و 
166 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نتشاک و عون  دنچب  اهریغ  نیحایر و  لگ و  زا  تسلاهن  زایپ و  ملق و  هچنآ  نیحایر و  لگ و  راجـشا و  ندومن  رذب  نایب  رد  مشـش  هضور 
. ندومن تیبرت  هدعاق  دنچب 

هراشا

دمآ دهاوخ  لیصفتب  هچنانچ  ار  مادکره  دوشیم  زبس  هک  زایپ  هدش و  زبس  هک  دنـشاب  هدومن  رذب  هچنآ  دنیامنیم و  رذب  هچنآ  ار  عومجم  و 
هدـیاف نادـنچ  ار  زایپ  راجـشا و  رذـب و  نیحایر و  هک  دـنیامنن  ناراـب  بآ  رب  داـمتعا  دوشیم و  زبس  بوخ  هک  دـنهد  بآ  مسوم  لـحمب و 

لمح نوچ  دـناهدرک و  رابتعا  رابنا  کی  هلزنمب  توح  رخآ  ات  ار  یناراب  ره  نیقاهد  هچنانچ  تسا  سانجا  هلغ و  صاـخ  ناراـب  دـهدیمن و 
مامت هدیاف  ار  سانجا  هلغ و  ناراب  بآ  زورون ، زا  دـعب  دـنوش و  شوررد  دوز  هک  داد  دـیاب  بآ  ار  سانجا  هلغ و  دـشاب  زین  ناراب  رگا  دوش 

ار یهوک  هلال  نوچ  هک  تسنآ  داد  بآ  دیاب  مسوم  لحمب و  کیره  ار  اهریغ  راجـشا و  رذب و  نیحایر و  زایپ و  هکنآ  رب  لیلد  دهدیمن و 
درادن توارط  دیامنیم و  فیعض  نآ  هلال  دروخن  بآ  هکنآ  دوشیم و  بآریس  نالک و  نآ  هلال  دروخ  بآ  هک  زایپ  ره  دنراک  تاغاب  رد 
تخرد رـس  بآ  ناتـسمز  رد  هک  تسا  نآ  شلیلد  دوشیم و  نازیرگرب  هک  یتـصرف  رد  تسا ، سوـق  رد  راجـشا  نتـشاک  لاـهن  لـحم  و 

ولد مدرم  نایم  رد  اما  تسین  ههبش  نآ  ندش  زبس  نتفرگ و  رد  دوشیم و  مکحتسم  هدومن  شور  نآ  هشیر  دنراک  اجره  تسا  هشیر  هجوتم 
، دنراک راهب  رد  هک  یتخرد  دوشیم  دایز  قورع  لوصا و  دـنراک  نازخ  رد  هک  یتخرد  هک  دـیوگیم  میکح  نوطالفا  هدـش  مسر  توح  و 
رد هک  تخرد  ره  وچ  ضرالا ، تحت  ای  دـشاب  قاحم  رد  رمق  هک  دـیاب  تخرد  نتـشاک  تقو  رد  دوشیم و  نآ  یلاعا  عورف و  رد  یتداـیز 

دوب ضرالا  قوف  رمق  هک  یتقو  رد  ای  دنراک  رمق  رون  یتدایز  رد  هک  تخرد  ره  دوشن و  دنلب  رایسب  درآ و  رتشیب  راب  دوش  هتـشاک  تقو  نیا 
. دروآ رتمک  راب  دوش و  دنلب  رایسب  تخرد  نآ 

167 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رگید عضومب  یعضوم  زا  گرزب  تخرد  ندرک  لقن 

دنربب ار  تخرد  نآ  ياههخاش  یضعب  سپ  قمع . ضرع و  لوط و  رد  عارذ  راهچ  دننک  رفح  درک ، دنهاوخ  نآب  لقن  هک  ار  عضوم  نآ  لوا 
دنریگرب نانچ  ار  نآ  دنناسرن و  نآ  قورعب  نهآ  دنشکرب و  نآ  قورع  همه  اب  ار  نآ  دننک و  رفح  ار  تخرد  نآ  لصا  سپ  دوش  کبـس  ات 

لوا عضوم  رد  نآ  ياههخاش  رد  هچنآ  هک  دـننک  هظحـالم  دـنهن و  هرفح  رد  دـنروایب و  ناـنچمه  دوشن و  هدیـشک  نیمز  رد  نآ  قورع  هک 
هدیچیپ مهرب  هک  دنیامن  تسار  نانچ  ار  نآ  قورع  رگید و  ياههخاش  سایق  نیا  رب  دـشاب و  قرـش  بناجب  زین  نامز  نیا  دوب  قرـش  بناجب 

نوتس عضوم  هس  زا  ار  تخرد  نآ  خیب  دنزیر و  هرفح  نآ  رد  هدمآرب  هرفح  نآ  زا  هک  یکاخ  دننک و  هرفح  نآ  رد  نیگرس  يردق  دوشن و 
زا بآ  ات  دننک  کیراب  خاروس  ار  وبس  نآ  رعق  دنراذگ و  تخرد  نآ  لصا  فرط  ود  رد  بآرپ  يوبـس  ود  دوشن و  كرحتم  داب  زا  ات  دننز 
بآ دروخیم  بآ  رتشیب  هک  یقیرطب  نآ  زا  دعب  دننک و  لمع  روتـسدب  هام  ود  ات  دننک  بآرپ  دوش  مک  بآ  هک  تقوره  دنک و  حشرت  نآ 

سدع نآ  نانچمه  سپ  اتشان ، رب  دنیاجب  دننک و  سدعرپ  ار  ناهد  دوش  کشخ  تخرد  هک  دنهاوخ  نوچ  تخرد  ندرک  کشخ  دنهد و 
سپ دـننک  خاروس  هام  رپ  هب  ار  تخرد  رگا  دوش و  کشخ  تخرد  نآ  دـنزگب  نادـندب  ار  تخرد  نآ  ياـههخاش  دـنراد  هاـگن  ناـهد  رد 
خیم رگا  دوش و  کشخ  تخرد  نآ  دیآ ، نوریب  فرط  نآ  زا  هچنانچ  دنتسرف  خاروس  نآ  رد  دنشارت و  هب  خاروس  نآ  يرپ  هب  يزگ  بوچ 

تخرد نآ  خـیب  رگا  دوش و  کشخ  دـنرب  ورف  تخرد  نآ  لصاب  ددـعتم و  عضوم  دـنچ  رد  دوش و  خرـس  هکناـنچ  دـننک  شتآ  رد  نینهآ 
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کـشخ دننک  رپ  نآ  زا  تخرد  قورع  نایم  دنزوسب و  دنـشاب  هتـشک  هنهک  هک  دنفـسوگ  خاش  دوش و  ادیپ  نآ  قورع  هچنانچ  دـننک  یلاخ 
رگا و  دروآ . راب  رایـسب  دنلام  تخرد  ياههخاش  رد  دننک و  بآ  رد  رتوبک  نیگرـس  دوش  دایز  نآ  تخرد  راب  هک  دـنهاوخ  رگا  دوشیم و 

نماد دریگ و  تسدب  يربت  یصخش  درواین  راب  یتخرد  رگا  دوش و  رایسب  تخرد  نآ  راب  دنشاپ  تخرد  رب  ار  یلقاب  گرب  هراصع 
168 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دـیایب و يرگید  دزادـنیب و  ار  تخرد  هک  دـنکیم  نآ  دـصق  دـیآیم و  تخرد  بناجب  رهق  لیبس  رب  دـلامرب و  ار  اـهنیتسآ  دـنز و  ناـیمرب 
. دوشیم مولعم  نیا  تحص  هبرجتب  دروآ و  راب  هدنیآ  لاس  رد  هک  زادنایم  ار  تخرد  نیا  هک  دیوگیم  دنکیم و  تیامح 

دزیرن تخرد  راب  نآب  هک  يروما  تفرعم 

ار نآ  ددرگ و  خلت  نان  دننک  نان  ار  نآ  ددرگ و  طولخم  هلغ  اب  هناد  نآ  نوچ  وا  زا  ددرگ  هایـس  نآ  هناد  هک  دشابیم  یهایگ  هلغ  نایم  رد 
نآ هویم  دندنب  تخرد  رتدـنلب  خاش  رب  دـنزاس و  يزیچ  هقلح  لکـشب  هایگ  نآ  زا  نوچ  دـنیوگ و  ملیـش  ار  نآ  ءابطا  دـیوگ ، ناوزد  برع 

. دنامب تمالسب  نآ  راب  دنزیوآ  تخرد  رب  ناطرس  هس  ای  ناطرس  ود  رگا  دوشن و  طقاس 
چیه دوشیم و  دایز  تخرد  نآ  راب  دوشیم  ادج  نیمز  زا  تخرد  هک  یعضوم  رد  دننادرگ  تخرد  درگ  دنزاسب و  برـس  زا  یقوط  رگا  و 

دنهن و قش  نآ  رد  ار  گنـس  دننک و  قش  دوب  نیمز  يورب  کیدزن  هک  چـیب  نآ  دـنواکب و  ار  تخرد  درگ  نیمز  رگا  دوشن و  طقاس  نآ  زا 
درگ رب  درگ  نآ  زا  دـعب  هتفه و  کی  دـننک  بآ  رد  القاب  هاک  رگا  دـنامب و  ملاس  تخرد  نآ  هویم  دـنزیر ، نآ  يور  رب  كاـخ  نآ  زا  دـعب 
نیا زور  هس  ات  دشاب  گرزب  رگا  وبـس  هس  دشاب و  دروخ  تخرد  رگا  دنزیر  هرفح  رد  بآ  نآ  زا  وبـس  ود  عرذ و  کی  دـننک  رفح  تخرد 

دوشن طقاس  تخرد  نآ  راب  دننک  لمع  روتسد 
. دناهتفگ هکنانچ  تسا  توح  رد  نتشاک  ملق 

رعش
ملق  توح  رد  راک و  لاهن  سوق  ردمرا  غاب  نوچ  وت  راک  دوش  هک  یهاوخ 

ار ملق  ره  دوش ، هلاس  ود  نوچ  دهد و  هویم  دوز  هک  دنراک  ملق  تشاک ، ناوت  زین  ملق  هک  دوشیم  روکذم  هک  کیره  رادهویم  راجـشا  زا  و 
هک تسا  بسانم  نتشاک  هلاس  ود  ملق  لاهن و  دنکیمن و  شور  دوز  ملق  روتسدب  لاهن  دسرب و  بوخ  هک  دنیامن  دنویپ  دنهاوخ 

169 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
رد تهج  نیدب  دوشیم  روکذم  ندز  دنویپ  رد  رثکا  هویم  یماسا  نوچ  تسا و  شور  دب  دنویپ و  دـب  دریگیم و  دـب  هلاس  راهچ  هلاس و  هس 

. تخاس روکذم  ندومن  دنویپ 

اهریغ رادهویم و  راجشا  نتشاک  ملق  ندومن و  رذب 

هدیرفآ  رورپ  زان  لاهنیبوخ  غاب  رد  ناخرلگ  دق  ز 
دنراک قیرط  رهب  لیب  هشک  رد  هدومن  بآ  رد  زور  دنچ  کیره  یمکحم  روخ  رد  هک  ار  اهریغ  قدـنف و  قتـسف و  ماداب و  ولآدرز و  هناد  اما 

: دناهتفگ هکنانچ  دوشیمن  زبس  رثکا  دشابن  الاب  نایاپ  نیمز و  رد  ناشیا  شین  رگا  هک  یلیلش  ولاتفش و  دعب  دوشیم  زبس 
رعش

نورب دیآ  کین  كاخ  رد  دتف  نوچاههویم  رذب  يراکیم ز  هچره 
نوگنرس دیاب  هک  ولاتفش  دعبکیچیه  درادن  رگید  تقد 
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ولآدرز

. نیبگنا ای  یکطصم  ای  تسا  یق  حلصم  درآ  بت  دوز  اما  دنک  یگنشت  عفد  دهد و  هدیاف  ار  مرگ  رگج  تسا  رت  درس و  ولآدرز -
رعش

تسا  نابز  ماک  ینشاچ  رکش  تسا و  دهشماداب  وچ  هناد  دوب  هک  نیریش  يولآدرز 
بوخ نآ  يولآدرز  هک  دنیامن  رذب  دـشاب  لحم  نوچ  هک  دـنراد  هاگن  هریـش  اب  دـنیوشن و  ار  شاهناد  هک  تسا  نآ  ناراکلاهن  یـضعب  دزن 

تسا نآ  هدش  مسر  الاح  هچنآ  اما  دوشیم و  زبس  دنراکب  کشخ  رگا  هک  دنیوگ  زین  ار  اههویم  ریاس  ولاتفش و  هناد  دوشیم و 
170 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نتفرگ هک  دـیوگیم  میکح  نوطالفا  دـنوشیم و  زبس  بوخ  دـنراک  هدومن  بآ  رد  زور  دـنچ  یمکحم  روخارف  ار  اـههویم  هناد  نوچ  هک 
ات دننک  رتسکاخ  ریز  رد  هیاس  رد  يو  هناد  دننیچهب و  دوش  هدیـسر  هکنآ  زا  دـعب  ار  هویم  نآ  رگید  عضومب  ندرک  لقن  تهجب  تخرد  هناد 

نتـشاک هدـعاق  درک و  ناوت  لقن  عون  نیاب  هویم  راجـشا  رثکا  رد  دـننک و  لقن  دـنهاوخ  هک  یعـضومب  دـنریگرب و  ار  نآ  سپ  دوش  کشخ 
شور رد  نآ  لاـهن  تسا  مرن  نآ  نیمز  دـنچره  هک  دـنیامن  لـپ  هتخیر  گـیر  راـبنا و  هدومن  نادرگ  لـیب  عرذ  مین  ار  نآ  نیمز  هک  تسنآ 

يو نیمز  دنبخی  زا  لبق  هدومن  بآ  رد  زور  جنپ  ار  يو  هناد  دوش  سوق  نوچ  لوا  تسا  عون  ودب  لحم  ود  رد  يو  ندومن  رذـب  و  دوشیم .
دـشاب هدوب  موب  گیر  رگا  دوشیمن و  زبس  رثکا  هدـش  مکحم  نیمز  هک  دـنهدن  بآ  دـشاب  خـش  نیمز  رگا  دـنراک و  هدومن  هشک  لیب  هب  ار 

دوش و ازوج  رخآ  نوچ  دوش و  زبس  لمح  رد  هتفاکش  نآ  هناد  هک  تسنآ  هطساوب  نتشاک  دنبخی  رد  دیآیم و  نوریب  بوخ  هک  دنهد  بآ 
دـشاب هدش  هنـشت  هک  دنناد  هاگره  رگید  دوشیم  کشخ  دنهد  بآ  ازوج  زا  شیپ  رگا  دنهد و  بآ  دـشاب  هدـش  هنـشت  کین  هک  دوش  مهف 

رد مود  دسرب  بوخ  هک  دنیامن  تظفاحم  هدعاق  رب  دوش و  کشخ  لاهن  ادابم  هک  دنیامن  مامت  هظحالم  دـنهدن و  يدایز  بآ  دـنهد و  بآ 
رابنا بآ و  رگا  لوا  لاس  رد  تسا و  هدایز  یـسوق  لاهن  رابتعا  اما  دوشیم  زبس  لمح  رد  هک  دـنیامن  رذـب  هدومن  بآ  رد  هتفه  کی  توح 
هنایم میود  لاس  نوچ  تشاک و  ناوتیم  دنهاوخ  اجره  هدنکرب  ار  يو  لاهن  دشاب  ترورـض  دنـشاب و  هدومن  تظفاحم  وکین  هتفای  هدعاق  رب 
نوچ تسا و  بسانم  نتـشاک  هلاس  ود  لاهن  دوشیم و  بوخ  دـنکیم و  ادـیپ  شور  لاهن  هک  دـنهد  راـبنا  هدومن  مرن  هنز  واـس  رـسب  ار  نآ 

دنک ادیپ  يروصق  ندومن  دنویپ  نتـشاک و  رد  لاهن  کی  رگا  هک  دنراک  لاهن  ود  هچوق  ره  رد  تسا  دـنویپ  دـب  ریگ و  دـب  ولآدرز  تخرد 
اما دوشیم  عیاض  یگنـشت  زا  هک  دنهد  رایـسب  بآ  دنراک  اجره  ار  ولآدرز  تخرد  دنـسرب و  رگیدکی  اب  عومجم  دشاب و  هدوب  رگید  لاهن 

نوطالفا دوشیم . کشخ  هک  دسرن  تخرد  ياپب  بآ  هک  دیاب 
171 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هلاس ود  ات  لاهن  وچ  دـنناسرن ، نآب  نهآ  دـننک و  عطق  تسدـب  دـیآ  نوریب  بسانت  ریغ  عقوم  رد  ای  لاهن  لفـسا  رد  هک  هلـضف  دـیوگ  میکح 
رخآ رد  ار  هویم  تخرد  دتسیاب و  تسار  ات  ار  نآ  دننز  ینوتـس  دوب  لیام  لاهن  رگا  دوشیم و  فیعـض  الا  دیناسر و  دیابن  نآب  ینهآ  دوشن 

. دنلوکب ار  راجشا  ياپ  تبون  راهچ  لاس ، رد  دوب و  تخردب  لصتم  هک  دیاشن  دیاب و  تخرد  لصاب  کیدزن  دنهد و  دامس  برقع 
172 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نوتیز تخرد 

نآ تظفاحم  دناشنیم و  نوتیز  تخرد  هک  یسک  هک  دناهتفگ  تهج  نیا  زا  تسا و  كرابم  تخرد  نآرق  صن  بجومب  نوتیز - تخرد 
تخرد نآ  دشاب  نیا  فالخب  رگا  دبای و  مامت  تعفنم  نآ  زا  دروآ و  رایسب  راب  تخرد  نآ  زا  ات  دشاب  دهاز  راکزیهرپ و  هک  دیابیم  دنکب 

زا دننیچهب و  نوتیز  هک  دنیامرف  هتفرن  فیلکت  ملق  ناشیا  رب  هک  ار  یناکدوک  مور  دالب  یـضعب  رد  دنیبهن و  تعفنم  نآ  زا  دروآ و  رتمک  راب 

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننیبهب رایسب  تکرب  ریخ و  نآ 

دشاب نآ  حلاص  هک  ینیمز  نوتیز و  لاهن  سرغ  تفرعم 

تاقوا نیرتهب  دناشن و  ناوتیم  نوتیز  تخرد  دوش ، ادیپ  نوتیز  قرو  رد  رییغت  دـهن و  نازخ  هب  يور  دـسر و  رخآب  ناتـسبات  يامرگ  نوچ 
يامرس هک  دیاب  ینیمز  نآ  نیمز  دنناشن و  ار  نوتیز  تخرد  زین  راهب  رد  دالب  یـضعب  رد  تسا و  سوق  لوا  برقع و  لوا  نیب  ام  نآ  سرغ 

نآ كاخ  هک  ینیمز  رازهروش و  نیمز  هک  دـیاشن  دـشابن و  زین  كانمن  رایـسب  کشخ و  هدوب و  هاـیگیب  دیفـس و  نیمز  هدوبن و  رایـسب  نآ 
نآ نیمز  تسین و  نوتیز  بسانم  دوب  مرگ  رایـسب  دـشاب و  هتـشادن  لمع  نآ  رب  داـب  دـشابن و  يدـنلب  رد  هک  ینیمز  دـنناشنب و  دنـشاب  خرس 

. دوب رتهب  رتدنلب  هچره 

نوتیز تخرد  هرفح  تفرعم 

هاگره وچ  دوش  کشخ  کین  ات  دـنراذگب  ار  هرفح  لاس  کـی  دـننکب و  نیمز  نآ  رد  هرفح  سپ  دـننک  كاـپ  یهاـیگ  ره  زا  ار  نیمز  لوا 
هرفح نآ  رد  ین  کشخ و  هایگ  يردـق  زور  ره  هاـم  ود  تدـم  دـشاب  لـیجعت  رگا  دـیآ و  راـبب  رتدوز  دریگب و  رتهب  تخرد  نآ  دوب  نینچ 

هرفح ود  ره  نایم  دیاب و  عرذ  هس  ای  عرذ  ود  هرفح  ره  قمع  دوش و  کشخ  ات  دننازوسب 
173 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دیناشن ناوتیم  دوشیمن  دنلب  هک  رگید  ياهتخرد  دنهاوخ  رگا  نیب  ام  رد  دشاب و  زگ  یس  هک  دیاب 

نوتیز لاهن  ندیناشن  تفرعم 

نانچ ار  نآ  یـضعب  دـیاب و  هلاسکی  كات  ظلغ  ردـقب  لاهن  ظلغ  دروآ و  راب  هلاـسره  هک  ناوج  تخرد  زا  دوب و  تسار  راومه و  هک  دـیاب 
دیاب دنناشن  عون  نیاب  هچنآ  نیمز  يالاب  رد  یفصن  دشاب و  نیمز  رد  یفصن  هک  دنناشن  نانچ  یـضعب  دوش و  كاخ  ریز  رد  مامت  هک  دنناشن 
رطم مایا  راـهب و  ناـمز  رد  هچنآ  هدوب و  لـصا  تخرد  هک  دـشاب  عون  ناـمهب  سرغ  رد  هک  دـننک  نآ  یبرغ  یقرـش و  بناـج  هظحـالم  هک 

ار نآ  داب  ات  دـندنب  اهبوچ  نآـب  ار  نآ  دـنرب و  ورف  وا  فرط  ود  زا  بوچ  داد و  دـیاب  بآ  راـب  هس  اـی  راـب  ود  زور  ره  دـشاب  هدـشن  هدـناشن 
دننک رایـش  لیب  هب  ار  نآ  نآ  زا  دـعب  دوش و  مکحم  ات  دـننک  بوکدـگل  ار  نآ  دنـشاب  هدرک  كاـخرپ  ار  هرفح  نآ  نوچ  دـهدن و  تمحز 

دننک و ریز  كانمن  نیمز  رد  زور  تفه  دوشن و  زاب  تسوپ  هچنانچ  دنرب  زیت  هرا  زا  هک  دیاب  دنرب  سرغ  تهجب  نوتیز  خاش  نوچ  یکدنا و 
نآ دنیالایبرب و  هزات  واگ  نیگرس  رتسکاخب و  دوب  دهاوخ  نیمز  رد  هک  خاش  خیب  دیابن ، رتمک  نیا  زا  هتبلا  متـسیب  زور  دنناشنب و  نآ  زا  دعب 

دنهدن دامس  دایز  رابکی  لاس  کیره  رد  نوتیز  تخرد  دشابن و  لافـس  گنـس و  كاخ  نآ  رد  هک  دیاب  دنزاس و  رپ  كاخ  ثورب و  هرفح 
. دناسر ررض  ار  نآ  هک  یمدآ  نیقرس  ياوس  دهد  عفن  ار  نوتیز  تخرد  ثاروا  اهنیقرس و  همه  لاس و  ود  ره  رد  دناهتفگ  یضعب  و 

دوش رایسب  نآب  نوتیز  تخرد  راب  هچنآ  تفرعم 

زا یخاش  ره  دوب و  هبقث  نآ  ردقب  نآ  ظلغ  هک  هدنروآ  راب  رایـسب  نوتیز  تخرد  زا  خاش  ود  دننک و  خاروس  هامریت  ار  نوتیز  تخرد  قاس 
هبقث نآ  رد  ود  ره  ات  یبناج  زا  کـیره  دنـشکب  ماـمت  توقب  ار  ود  ره  دـیآ و  نوریب  رگید  فرط  زا  هچناـنچ  دـنروآرد  هبقث  نآ  رد  یفرط 

دوشن و هدیـشارخ  يزیچ  تخرد  تسوپ  زا  هچنانچ  دنربب  هدمآ  نوریب  یبناج  زا  تخرد  ياههخاش  نآ  زا  هچنآ  سپ  دـنوش  مکحم  تیاغب 
رایسب راب  تخرد  دنراذگب ، دنیالایب و  صلاخ  كاپ  لگب  ار  هبقث  فرط  ود  ره  سپ  دشابن  دایز  تخرد  رب  يزیچ  اههخاش  نآ  نیفرط  زا 

174 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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دنیوگ حیقلت  ار  لمع  نیا  دروآ و 
راهچ دنزیر  هرفح  نآ  رد  طولب  تخرد  قرو  اب  یئارحـص  نوتیز  قرو  هراصع  دوش  ادـیپ  نآ  قورع  ات  دـنواکب  نوتیز  تخرد  خـیب  رگا  و 

مرک نآ  رد  هک  القاب  هناد  دـنچ  رگا  دروآ و  راب  رایـسب  تخرد  نآ  دـشاب  زور  هد  تبون  ود  ره  نایم  هچنانچ  دـننک  لمع  قیرط  نیاب  تبون 
دنت داب  هکنآ  رگم  دوشن  طـقاس  تخرد  نآ  رمث  دـننک  كاـخ  ثوررپ و  ار  هرفح  نآ  زا  دـعب  دـننک  نوتیز  تخرد  هرفح  لفـسا  رد  دـشاب 

هب نیا  دروآ و  رتشیب  راب  هدنیآ  لاس  رد  دنربب  ار  نآ  ياهخاش  ياههلـضف  نآ  زا  دعب  دننیچب  هک  ار  نوتیز  تخرد  رمث  رگا  هکنادب  و  دـیآ -
. ملعا هّللا  تسا و  هدش  مولعم  هبرجت 

يدنجخ ماداب 

مدژک رب  دروخب و  هدیزگ  مدژک  رگا  دیوگ  میکح  سونیلاج  نیبگنا ، ای  رکش  يو  حلصم  تسا ، مضه  دب  دوب ، کین  ار  هفرس  تسا  لدتعم 
. دهد مامت  هدیاف  دلامب  هدیزگ 

رعش
تسا  نارگن  اهلد  هشوگ و  رهب  رامیبشمشچ  هوشع  نآ  زا  يدنجخ و  ماداب 

ندومن تظفاحم  نتـشاک و  دنیامن و  رذـب  هدومن  بآ  رد  زور  ود  توح  رد  ار  يدـنجخ  زور و  هس  یمـسر  زا  ار  يو  هناد  دوش  رذـب  هچنآ 
هدومن اج  نیمز  رد  روتـسد  نامهب  نآ  هشیر  دوش  دـنلب  نآ  خاش  هنت و  هچنآ  دـنراک  هک  اجره  ماداب  تخرد  اما  تسا  ولآدرز  روتـسدب  نآ 
يدنجخ لاهن  هک  تسا  نآ  بسانم  درادن و  جایتحا  رایسب  نداد  بآ  هب  ببس  نادب  تساجنآ  زا  شندروخ  بآ  دناسریم و  من  هب  ار  دوخ 

دنیوگ شوج  ياپ  هک  تستخرد  قورع  زا  هچنآ  دوشیم و  عیاض  امرـس  رد  هدرک و  لـگ  هاـگیب  یمـسر  دـنکیمن و  لـگ  دوز  هک  دـنراک 
هچنآ دنکیم و  شور  بوخ  هک  دـننک  لقن  رگید  عضومب  هک  دوب  نآ  یلوا  دوش  زبس  دـنراک و  عضوم  ره  رد  هک  دـیوگ  میکح  سونیلاج 
یلاخ كاخ  زا  خلت  ماداب  تخرد  نایاپ  رگا  دـنراک و  دوش ، ادـج  نآ  اب  لصا  تسوپ  زا  یـضعب  هک  دـننک  ماداب  تخرد  خاش  زا  تسا  ملق 

نآ قورع  ات  دننک 
175 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ات دـننک  لمع  شور  نیاب  تبون  کی  لاس  کیره  دنـشوپب  ار  نآ  كاخب  سپ  دـنزیرب  نآ  رد  دـنبوکب و  مرن  كوخ  نیگرـس  دوش و  رهاظ 
. دوش نیریش  ماداب 

ولاتفش

. درآ بت  دروخ  رایسب  هکره  دیوگ  سونیلاج  تسا  هدرورپ  لیجنز  يو  حلصم  تسا ، خافن  اما  تسا  دیفم  ار  جازم  مرگ  تسا ، رت  درس و 
رعش

تسا ناکچبآ  شبلب  هدیسرن  نادندرادلد  بل  نوچ  دوب  بآ  ریس  يولاتفش 

لیلش

. دراد ولاتفش  مکح  ترضم  عفد  ترضم و  تعفنم و  تیفیک و  رد 
رعش

تسا نامز  خیش  رگا  هلمج  زا  لد  دوب  ربنابوخ  ضراع  نوچ  هدمآ  لیلش  غاب  رد 
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گنلتفاش

. دراد ولاتفش  مکح  صاوخ  رد 
رعش

تسا  نآ  زا  درز  خر  هدشرا  لیلش  هراچیبنولم  غاب  رد  هدمآ  گنلتفاش  نوچ 
عم ار  اهنآ  دنشاب  هدومن  کیره  تفاطل  زیمت  دشاب و  هدیسر  گنلتفاش  لیلش و  ولاتفش و  هک  یلحم  رد  هک  تسا  نآ  ناراکلاهن  یضعب  دزن 

ندومن رذب  هظحالم  رگا  دوشیم و  زبس  بوخ  تیاغب  هک  دنیامن  رذب  هدومن  الاب  نایاپ  كاخب و  رس  تعاس  نامه  رد  هریش 
176 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

روتسدب دنراک و  ردص  حرشب  سوق  رد  هدومن  بآ  رد  هام  کی  ار  اههناد  تسا  حالطصا  نیقاهد  دزن  هچنآ  اما  دنوشیمن  زبس  رثکا  دنیامنن 
تخرد تسا و  بسانم  نتـشاک  هزاـت  ار  اـههناد  هک  ضرغ  دوشیمن  زبس  رثکا  ندومن  بآ  رد  رذـب  دوجو  اـب  دـنیامن و  تظفاـحم  ولآدرز 
نتـشاک لاهن  قیرط  دنکیمن و  شور  دیاین و  وکین  نآ  هرمث  الا  داد و  دیاب  رایـسب  رابنا  بآ و  دـنراک  اجره  ار  گنلتفاش  لیلـش و  ولاتفش و 

. دنیامن دنویپ  هدعاق  مادکب  دنراک و  عون  هچب  هک  هتشون  حورشب  ندومن  دنویپ  رد  ار  ولاتفش 
177 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رانا

لدـتعم نآ ، نیریـش  ینیریـش و  يو  حلـصم  تسا . دـب  ار  باصعا  تسوکین  ار  مرگ  رگج  تسا و  کشخ  درـس و  شرت ، شوخیم و  راـنا -
. شرت رانا  يو  حلصم  دوش و  ارفصب  بلقنم  اهبت  رد  دربب و  ار  هقیقش  درد  هفرس و  تسا . کین  ار  رگج  تسا 

تخرد تسوپ  هکره  دوش  كاپ  وا  نت  زا  هدنزگ  دلام  ردنا  نتـشیوخب  مامحب  دبوکب و  ار  شرت  رانا  تسوپ  هکره  دـیوگ  میکح  سونیلاج 
. دنزیرگب همه  اجنآ  زا  اهرام  دننک  دود  اجره  وا  ناوختسا  دربب و  ار  هناد  ودک  مرک  دروخب  نآ  بآ  دشوجب و  ار  رانا 

رعش
تسا  ناتب  نادند  بل و  زا  وا  ینیریشنیریش  هدنخ  دوبن  تباجع  ران  زا 

دنرآ نوریب  راـنا  زا  هک  توح  رد  اـهنآ  هناد  دوش  رذـب  هچنآ  یناتـسدرا  دـنغزا و  هنادـیب و  تسوپ و  هایـس  نیریـش و  شرت و  شوخیم و  زا 
دنیامن و تظفاحم  هدعاق  رب  دنهد و  بآ  دنزیر و  نآ  يور  رب  گیر  هدومن و  رذب  نآ  زا  دعب  دوش و  ناشاپ  هک  دنزاس  نانچ  هدیلام  گیرب 

نوگنرس هتسکش  هناخراب  زا  توح  رخآ  رد  دوش  هتشاک  ملق  هچنآ  دنراک و  ردص  حرشب  هدومن  بآ  رد  دشاب  کشخ  نآ  هناد  هچنانچ  رگا 
راهچ هچوق  رد  دشاب  هدوب  موبگیر  هک  دنلب  نیمز  رد  نآ  زا  دعب  تسین و  بسانم  هک  دنربن  دروآ و  رایـسب  راب  دریگیم و  رتهب  هک  دـنراک 
دیوگ میکح  سونیلاج  دیآ  رابب  رید  دنراک  نوچ  هک  دننکشب  تخرد  فارطا  بناوج و  زا  ار  ملق  دنزیر و  كاخ  هدومن  مخ  نوگنرس  ملق 

رد نآ  عورف  هچنانچ  دنراک  نوگنرس  رگا  دیآ و  زین  راب  مک  هدمآ  راب  رید  دنراک  الاب  رد  رس  ار  ملق  نوچ 
178 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ياپ دنک  لگ  هک  یتقو  رد  دوشن و  قش  يو  هناد  دنراک  تخرد  ياپ  رد  لصنع  زایپ  رگا  دوشن و  قش  نآ  رانا  دیآ و  راب  رد  دوز  دوب  هرفح 
قیرط دنهد و  بآ  دنزیر و  رابنا  هدومن  رگید  نادرگ  لیب  نآ  زا  دـعب  ددـنبهب و  رانا  هکیتقو  ات  دـنهدن  بآ  اعطق  هدومن  نادرگ  لیب  ار  نآ 

هتفاکـش و رثکا  نآ  رانا  دروخ  بآ  توافتب  هچنانچ  رگا  هک  دنهد  بآ  روتـسد  کیب  زور  راهچ  ای  زور  هس  ره  رد  هک  تسا  نآ  نداد  بآ 
دتفین و تخرد  ندرگ  رد  بآ  هک  دنیامن  هظحالم  اما  دروخ  بآ  كات  قیرطب  هک  دشاب  هیوج  نمچ  ره  ياپ  رد  هک  دیاب  ددرگیم و  دوبان 
اب رتسکاخ  هزیرمرج و  هدومن  نادرگ  لیب  هتفگ  میکح  سونیلاـج  هک  یقیرطب  ار  نآ  تخرد  ياـپ  ندـش  زبس  لـحم  رد  نیقاـهد  زا  یـضعب 
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گنر شوخ  تهج  رتسکاخ  اما  دـهدیم  گنرشوخ  رایـسب و  رانا  هدـش  شور  رد  ياههخاش  هک  دـناهدومن  هبرجت  دـیزیر و  هتخیمآ  رابنا 
دشاب نما  امرس  زا  هک  دنزیر  كاخ  هتشاذگ  يو  يالاب  رب  كاشاخ  راخ و  هدومن  مخ  دنناوت  ناتسمز  ار  رانا  تخرد  رگا  تسا و  رانا  ندش 
امرـس زا  هچنانچ  رگا  درادن و  امرـس  بات  هکنآ  هطـساوب  دوب  دهاوخ  بسانم  دـنروآ  نوریب  دـشاب  هدـش  فرطرب  امرـس  هغدـغد  هک  راهب  و 
هدومن لگ  مود  لاس  دوشیم و  زبس  شیاههخاش  زا  یـضعب  ازوج  مهدزناپ  ات  هک  دنراذگ  دنربن و  كاخ  يور  زا  ار  شتخرد  دـبای  ناصقن 
دیآیم راب  رد  ار  لاس  راهچ  دـبای  رابنا  بآ و  دـنربب و  كاخ  يال  زا  هچنانچ  رگا  دـنربب و  شیاههخاش  زا  دوشن  زبس  هچنآ  دـهدیم و  راب 

دهد بوخ  گرزب و  رانا  ات  دیآزاب  ملق  جنپ  ای  ملق  هس  هب  هچنانچ  دنهد  شواکرپ  ار  رانا  هتوب  هک  دیاب  دنیامنن  لیجعت  ندیرب  رد  هک  ضرغ 
رد يو  تخرد  نب  ردـنا  هدرم  گس  رگا  هک  دـیوگ  میکح  سونیلاج  تسا  مک  هس  دایز و  ملق  جـنپ  هک  تسا  روهـشم  نانابغاب  ناـیم  رد  و 

یـسک دهاوخ  رگا  درآ و  رتشیب  راب  دوش و  رتوکین  دننادرگب  رگید  ياج  هب  ياج  زا  ار  يو  تخرد  رگا  دیآ و  نالک  يور  اب  دـننک  كاخ 
هتفاکش نآ  هاگنآ  دروآ  نوریب  دشاب  يور  هچنآ  نایم  رد  هک  يزغم  هتفاکش  يو  زا  فصن  تشاک  دهاوخ  هک  ملق  نآ  ددرگ  هنادیب  رانا  هک 

رد ار  خاش  نآ  نب  دیچیپ و  مهرب  ار 
179 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ات دـنهدیم  بآ  دـنربب و  دوب  قش  يالاب  رب  هچنآ  دوش  زبس  نوچ  دزیر  كاـخ  دـشاب  نیمز  يور  رب  تشگنا  هس  نآ  قش  زا  هتـشاذگ  هچوق 
هدولآ كوخ  نیگرـسب  ار  نآ  قورع  دننک و  یلاخ  كاخ  زا  ار  شرت  رانا  تخرد  خـیب  رگا  دوبن و  هناد  ار  رانا  دـیآ  رابب  نوچ  دـنک  شلاب 

. دوش نیریش  تخرد  نآ  رانا  دنزیر  عضوم  نآ  رد  اهکاخ  زاب  دنزیر و  نآ  رب  یمدآ  لوب  دننک و 
180 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هب

هکره ددنبهب  ار  مکـش  هک  دیوگ  میکح  سونیلاج  دنق  لگ  يو  حلـصم  تسا  دب  ار  باصعا  دهد  توق  ار  هدـعم  تسا  کشخ  درـس و  هب -
. دنک نوریب  هدعم  زا  دوز  لقث  دروخ  ماعط  زا  سپ 

رعش
تسا  نآ  زا  هب  شمان  همه  زا  تسا  هب  هصقلاتسین  وا  وچ  معط  رد  هک  معطشوخ  هدمآ  هب 

زا توح  رد  ار  ملق  تشاک  ناوتیم  زین  ملف  هک  دـیوگ  میکح  نوطالفا  دـسریم . بوخ  يو  لاهن  دومن و  ناوتیم  رذـب  شرت  نیریـش و  زا 
. دنراک هدش  روکذم  هک  مسوم  لمحب و  دشاب  هلاس  ود  هچون  هک  ار  شوج  ياپ  لاهن  یناسآ  تهج  اما  دسر  رابب  دوز  هک  دـنرادرب  هناخراب 
. دنکیم شور  بوخ  هک  دننک  لقن  رگید  عضومب  هک  دوب  نآ  یلوا  دوش  زبس  دنراک و  شوج  ياپ  لاهن  نوچ  هک  دـیوگ  میکح  سونیلاج 

نوچ دروخ و  بآ  رتشیب  اهتخرد  همه  زا  داد و  دیاب  رایـسب  بآ  ار  نآ  هک  تسنآ  دنیوگ  یبآ  ار  هب  تخرد  هکنآ  تقیقح  تسا و  بسانم 
قاس عرذ  کی  هک  دنزاس  نانچ  دنهد  بآ  ار  هب  هک  تبون  ره  هک  تسا  نآ  روتسد  هدعاق و  دوب و  دروخ  کشخ و  نآ  هرمث  دبای  مک  بآ 
بآ يوج  رانک  رب  ار  هب  هک  تسنآ  قیرط  دـنهد و  بآ  رارق  نامهب  رگید  راب  ددرگ  کشخ  نآ  نیمز  هک  هاـگره  دـشاب و  بآ  رد  تخرد 
بآ رد  دوشیم  درز  يو  ياهگرب  هتفای  ناصقن  يو  هشیر  دروخ ، یگنشت  ناتـسبات  رد  هب  رگا  دشاب و  يو  ياپ  رد  بآ  هتـسویپ  هک  دنراک 
زور تسیب  ات  دشاب  هدش  دیفـس  هدـمآ  نوریب  يزبس  زا  نوچ  دـنراد  هاگن  ار  هب  ناتـسمز  رد  هک  دـنهاوخ  رگا  دـنیامن و  مامت  هظحالم  نداد 
لگ یـضعب  دنهد  بآ  مایا  نیا  رد  رگا  دنیامن و  زاب  دسرب و  هدـعاق  رب  هک  دـنراذگ  رگید  زور  تسیب  ات  هداد  بآ  نآ  زا  دـعب  دـنهدن  بآ 

یضعب هدرک  ادیپ 
181 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هک تسا  نآ  بسانم  دنروآ  هناخب  نوچ  دشاب و  معطشوخ  رادـبآ و  نآ  هب  دـنیامن  لمع  عون  نیدـب  نوچ  دوشیم و  عیاض  هتفاکـش  رگید 
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نایم رد  ار  کیره  دـشاب  یئزج  رگا  دزاسیم و  توارطیب  هدومن  کشخ  ار  يو  داب  هک  دـیاینرد  داب  دـشاب  هناخ  الاب  ای  هناخ و  ناـیاپ  رگا 
رگیدکی يولهپ  رب  ولهپ  هک  دشاب  هلـصاف  ناشیا  نایم  رد  هدـیچ  دنـشاب  هدومن  کنت  هک  مرن  گیر  يورب  دـشاب  رایـسب  رگا  دـنچیپهب و  هبنپ 

هایـس شنایاپ  هتفای  رازآ  دوخ  ینارگ  زا  دشابن  مرن  يو  نیمز  رگا  هک  تسا  كزان  هبترمب  هب  دنوشیم  عیاض  هدرک  ادیپ  لک  رثکا  هک  دشابن 
: دناهتفگ هک  دوشیم  گنردب  هتفای  رازآ  هک  دنزاسن  كاپ  زین  ار  يو  يور  هدرپ  دوشیم و  دوبان  و 

رعش
وا  يور  هدرپیب  دوش  نوچ  ددرگ  هدرزآ  هب  هکوا  يوک  درگ  مدرز  راسخر  زا  کشا  ربم 

رگید ياجب  ياج  زا  ار  يو  تخرد  دـیآ و  نالک  يو  رب  دـننک ، كاخ  رد  يو  تخرد  نب  رد  هدرم  گس  رگا  هک  هتفگ  میکح  سونیلاـج 
نایم رد  رگا  ددرگن و  هابت  دنامب و  رید  دنریگ  لگ  رد  هدیسر  ریجنا  تخرد  گرب  رد  ار  هب  رگا  دروآ و  رتشیب  راب  دوش و  رتوکین  دننادرگب 

. دنوش تسم  رترید  دنروخ  بارش  هاگنآ  دنروآ  نوریب  شلفث  دنربورف و  ار  شبآ  دنیاجب و  ار  هب  رگا  دنامب  رید  دنهن  وج 
182 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دورما

دیوگ میکح  سونیلاج  تسا . هدرورپ  لیبجنز  ای  لسع  يو  حلصم  درآ ، جنلوق  اما  دهد  توق  ار  لد  هدعم و  تسا ، کشخ  درـس و  دورما -
. دربب زین  یگنشت  دنروخ و  ماعط  زا  سپ  ددنبهب . مکش  هک 

رعش
تسا  نالدلها  لد  ضیفلد  هویم  نیانشلگب  دورما  هدمآ  لد  تروص  رب 

میکح سونیلاج  دوشیم . هتـشاک  توح  رد  هدش  لصاح  هلاس  ود  هچون  دـنریگ و  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوج  ياپ  زا  لاهن  هعفدـکی 
مخت رگید  هعفد  کی  دنکیم و  شور  بوخ  دننک  لقن  رگید  عضومب  هک  دوب  نآ  یلوا  دوش  زبس  دنراک و  ار  شوج  ياپ  نوچ  هک  دـیوگ 

بآ رد  زور  هس  هک  دیاب  ار  نآ  مخت  نکیل  دوش و  رتدنلب  عرذ  کی  رد  لاس  کی  رد  دنیامن  تظفاحم  نوچ  دـیورب و  دـنراکب  نوچ  ار  نآ 
کـشخ موب  گیر  نیمز  رد  رادهویم و  ياهتخرد  یـضعب  زا  تسا  رترمعزارد  دورما  تخرد  دیورن و  الا  دـنراک و  رومعم  نیمز  رد  هدومن 

دنراک هام  رخآ  رد  ار  نآ  لاهن  هک  دیاب  دهاوخ . رتمک  بآ  دهد و  بوخ  هرمث  دـنهد  رابنا  هلاسره  دـنیامن و  دـنویپ  ار  نآ  نوچ  دوشیم و 
دنراک توح  رد  هک  تسا  ملق  رگید  هعفد  دناهدومن و  مولعم  نینچ  هبرجتب  دیآرد و  رابب  رید  دـنراک  هام  لوا  رد  رگا  دـیآرد و  رابب  دوز  ات 

ادج خاش  نآ  اب  تخرد  تسوپ  زا  یـضعب  هک  یهجو  رب  دننکـش  تسدب  دشاب و  یلـصا  تخرد  زا  يو  هخاش  هک  دیوگ  میکح  نوطالفا  و 
. دنربب رگید  عضوم  هب  هدرک  لقن  عضوم  نآ  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  دوشیم و  زبس  بوخ  دنراک  عون  نیدب  نوچ  دوش و 
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بیس

هتـشون ات  دهاوخ  هکره  دیوگ  میکح  سونیلاج  هدرورپ . لیبجنز  يو  حلـصم  دـیاشن  ار  جازمیمغلب  دـهد ، توق  ار  لد  تسا . درـس  بیس -
، درک دیاب  دود  درگوگ  سپ  دراذگ  داشگ  نتـشون  دهاوخ  هچنآ  تفرگ و  دیاب  لگ  رد  ار  خرـس  بیـس  دیآ ، دیدپ  خرـس  بیـس  رب  دـیفس 
ای دـنراذگ  وا  رب  موم  دریگ  گنر  تخرد  رب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  دـنامب . خرـس  دـشاب  لـگ  ردـنا  هچنآ  ددرگ و  دیفـس  دـشاب  هداـشگ  هچنآ 
لگ رد  هدیچیپ و  زوج  گرب  رد  ار  بیس  هک  دهدرب  هزیکاپ  دوب و  وکین  نآ  دریگ و  گنر  یقاب  دنامب و  دیفس  یکتـشون  نیا ، دننام  يزیچ 

. دوشن هابت  دنراد  هاگن  دنهاوخ  دنچره  دنریگ 
رعش
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تسا  نارب  میس  نقذ  نوچ  وکن  يوبشوخدانیبم و  بیسآ  هک  معط  نیرکش  بیس 
دشاب و هلاس  ود  هچون  هک  دیاب  اما  دـنراک  توح  رد  دـیور و  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوج  ياپ  لوا  دوش  لصاح  عون  هس  رب  نآ  لاهن 

عـضومب هک  تسنآ  یلوا  دوشیم و  زبس  دـنراک  اجره  ار  شوج  ياپ  هک  دـیوگ  میکح  سونیلاج  دوش . زبس  هک  دـشاب  هتـشاد  بوخ  هشیر 
دـشاب لصا  تخرد  زا  يو  هخاش  هک  دیوگ  میکح  نوطالفا  دنراک  توح  رد  هک  تسا  ملق  مود  دنکیم  شور  بوخ  هک  دـننک  لقن  رگید 

نآ بسانم  دوش  زبس  بوخ  دنراک  قیرط  نیدـب  نوچ  دوش  ادـج  خاش  نآ  اب  تخرد  تسوپ  زا  یـضعب  هک  یهجو  رب  دننکـش و  تسدـب  و 
دـیوریم و دـنراک  رومعم  نیمز  رد  هدومن  بآ  رد  زور  ود  هک  تسا  رذـب  موـس  دـنرب  رگید  عـضومب  هدرک  لـقن  عـضوم  نیا  زا  هک  دـشاب 

هدش لصاح  لاهن  هدیئور و  هدش و  هتشاک  تبون  دنچ  دیوریم و  تسلطاب  روصت  نآ  دیورن ، تسا و  فیعـض  يو  مخت  هک  دنیوگ  یـضعب 
رد دنراک و  رسن  رد  دسرب  لاهن  نوچ  دراد و  مامت  تظفاحم  هب  قلعت  نآ  و 

184 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
نآ دـنراک  بیـس  تخرد  خـیب  رد  لصنع  زایپ  رگا  هک  دـیوگ  میکح  نوطالفا  دوشیم  کـشخ  دـنکیم و  ادـیپ  مرک  هک  دـنراکن  باـتفآ 

. دنام ظوفحم  مرک  زا  تخرد 
مرک دیزیر  بیس  تخرد  خیب  رد  نآ  زا  دعب  دنراذگب و  زورابش  کی  دننک و  یمدآ  لوب  زاربا  زا  دننک و  یفرظ  رد  كوخ  نیگرـس  رگا  و 

دنـشوپب كاخ  زا  ار  نآ  نآ  زا  دعب  دنیالایب و  بارـش  دردب  ار  نآ  قورع  دننک و  یلاخ  كاخ  زا  تخرد  خـیب  رگا  دوش و  فرطرب  تخرد 
، دنزیر تخرد  خـیب  رد  نآ  زا  وبـس  کی  دـننک و  هتـشغآ  بآ  رد  دـشاب  رت  هک  شوگزارد  نیگرـس  رگا  دوش و  نیریـش  تخرد  نآ  بیس 

هرهزب نآ  ياههخاش  ای  بیـس  تخرد  خیب  رگا  و  دوش . لیاز  همه  دوب  ار  بیـس  تخرد  هک  یتفآ  ره  دننک  لمع  روتـسد  نیدـب  زور  تفه 
تـسوپ هک  دوشیم  ادـیپ  یمرک  نیمز  يورب  کیدزن  بیـس  تخرد  خـیب  رد  دـنام و  ظوفحم  مرک  زا  تخرد  نآ  بیـس  دـننک  هدولآ  واگ 

تبون راهچ  لاس  رد  رگا  دنام و  ظوفحم  مرک  نآ  زا  دنیالایب  واگ  نیگرس  ار  عضوم  نآ  دنکیم  کشخ  ار  تخرد  دروخیم و  ار  تخرد 
. دوش خرس  بیس  نآ  گنر  دور  ورف  نیمزب  من  ربش  کی  هچنانچ  دننک  یمدآ  لوب  رپ  ار  بیس  تخرد  خیب 

ولابولآ

مکش دوب و  درس  دیوگ  میکح  سونیلاج  تسا . دنق  لگ  يو  حلصم  دنک . تسس  ار  هدعم  دهد و  نیکست  ارفـص  تسا . رت  درـس و  ولابولآ -
. دنک مک  ار  توهش  دیاشگب و 

رعش
تسا  ناج  لد و  ياود  ارفص و  هب  بولطمولاب  يولآ  دوب  سودرف  نشلگ  زا 

میکح سونیلاج  دـنراک . توح  رد  دوشیم و  لصاح  هلاـس  ود  هچون  زا  تسا  تخرد  قورع  هک  شوج  ياـپ  زا  دورما  روتـسدب  يو  لاـهن 
رگا دنکیم  شور  بوخ  هک  دننک  لقن  رگید  عضومب  هک  تسا  نانچ  بسانم  دوش  زبس  دنراک  شوج  ياپ  نوچ  هک  دیوگ 

185 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. دنشاب هدومن  هزات  يو  بآ  زور  جنپ  ره  دشاب و  هدوب  بآ  رد  هام  کی  يو  رذب  اما  دسریم  بوخ  لاهن  دومن و  ناوتیم  زین  رذب  دنهاوخ 

اراخبولآ

ناطرـس رد  دـنکیم و  نییلت  دـنیامن  لیم  اتـشان  رب  نوچ  اما  دراد  ولابولآب  مکح  ررـض ، عفد  ترـضم و  تعفنم و  تیفیک و  رد  اراـخبولآ -
هک تسنآ  یلوا  دوش  زبـس  دـنراک  اـجره  دـیور و  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوج  ياـپ  زا  يو  لاـهن  دوشیم . بوخ  رایـسب  دـسریم و 

بوخ درک و  ناوـتیم  زین  رذـب  دـنهاوخ  رگا  دـنراک و  توـح  سوـق و  لوا  رد  دوـشیم ، شور  رد  بوـخ  هک  دـننک  لـقن  رگید  عـضومب 
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. دنشاب هدومن  هزات  يو  بآ  زور  جنپ  ره  دشاب و  بآ  رد  هام  کی  يو  رذب  دسریم و 
رعش

تسا ناگتخوسلد  تحار  رکش  تسا و  دهشاراخب  يولآ  زا  نم  میوگ  هچ  فیرعت 

یتبرش

ترـضم عفد  ترـضم و  تعفنم و  تیفیک و  رد  تسا ، سـالیگ  زا  رتدروخ  سـالیگ و  معط  گـنرب و  تسا ، فورعم  هورل  هب  هک  یتبرش -
هلبنـس رد  هچنآ  دسریم و  هلبنم  رد  رگید  هعفد  ناطرـس و  رد  هعفد  کی  دـنکیم . نییلت  دـنیامن  لیم  اتـشان  رب  نوچ  اما  دراد  ولابولآ  مکح 

لقن رگید  عضومب  دوش  زبس  دـنراک  اجره  اما  دـیور  تخرد  ياپ  زا  هک  تسا  شوج  ياـپ  زا  نآ  لاـهن  دوشیم و  بوخ  رایـسب  دـسریم ،
. دنیامن هزات  بآ  زور  جنپ  ره  دشاب و  بآ  رد  هام  کی  يو  رذب  دومن و  ناوتیم  زین  رذب  دوشیم و  هتشاک  توح  رد  دننک و 

رعش
تسا  ناگدزمغ  لدب  وز  حرف  هنوگدصدروآ  هدیاف  یتبرش و  نمچب  دمآ 

186 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

لویوم

دسریم هلبنس  رد  دراد و  ار  ولابولآ  مکح  ترضم  عفد  ترضم و  تعفنم و  رد  تسا و  یتبرش  معط  تروصب و  دیفـس  خرـس و  زا  لویوم -
دوشیم هتـشاک  توح  رد  دننک و  لقن  رگید  عضومب  دوش ، زبس  دنراک  اجره  دیور و  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوج  ياپ  زا  نآ  لاهن  و 

. دنیامن هزات  ار  بآ  زور  جنپ  ره  دشاب و  بآ  رد  هام  کی  يو  رذب  اما  دومن  ناوتیم  زین  رذب  و 
رعش

تسا نایع  توقای  رد و  نوچ  افصب  کیرهنولم  معطشوخ و  هدمآ  نمچ  هب  لویوم 

ناجنمرم

رب نوچ  تسا ، توتهاش  گنر  تروصب و  دـنیوگ ، يدابآرتسا  توتهاش  هروکذـم  تاکولب  رد  تسدرـالم و  ناـگنغاط  رد  هک  ناـجنمرم -
هدوب بآ  رد  زور  جنپ  يو  رذب  هک  تشاک  ناوتیم  زین  رذـب  دـنراک و  لاهن  دـسریم  هلبنـس  رد  دـنکیم و  نییلت  دـنیامن  لیم  اتـشان )  ) راهن

. دوشیمن دنلب  يو  لاهن  دنکیم و  ادیپ  رایسب  شوج  ياپ  دنراک  اجره  نوچ  اما  دشاب 
رعش

تسا ناور  قاشع  لد  نوچ  شرگج  نوختوتهش  یناث  دوب  رازلگب  ناجنمرم 

قامس

. نیریش يو  حلصم  تسا ، دب  ار  باصعا  ضباق ، تسا و  کشخ  درس و  قامس -
رعش

تسا  نارگ  دزا  هب  دشاب و  وکن  رایسبنوریب  هدمآ  قامس  حورجم  لد  رهب 
187 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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كرز

. ینیریش يو  حلصم  تسا  فعضم  ار  باصعا  دهد  توق  ار  هدعم  رگج و  تسا ، کشخ  درس و  كرز -
رعش

تسا  نارگج  هتسخ  لد  ره  هدئاف  ردتاغاب  هویم  همه  رتهب ز  هدمآ  كرز 
دنراک و توح  رد  دش و  روکذم  هک  يروتـسد  هب  نآ  نتـشاک  دشاب و  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوج  ياپ  زا  دورما  روتـسدب  يو  لاهن 

قلعت نآ  دریگب و  زین  ملق  هـک  دـنیوگ  یـضعب  دوـشیم و  بوـخ  يو  لاـهن  تشاـک و  ناوـتیم  زین  دـشاب  بآ  رد  زور  جـنپ  هـک  يو  رذـب 
. دراد مامت  تظفاحمب 

188 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ریجنا

(. تسا بامیسب  يو  عفد   ) دنک شپش  تادحا  دربب و  هناثم  گنس  تسا ، رت  مرگ و  ریجنا -
کشخ زا  دوب  رتهب  رت  خرس و  زا  دوب  رتهب  دیفس  ریجنا  اما  دراد ، دوس  ار  زرپس  رگج و  دربب و  ار  هفرس  هنیـس و  درد  دیوگ  میکح  سونیلاج 

. درز خرس و  هایس و  دیفس و  زا  دراد  نایز  ار  نادند  دنیامن  تموادم  رایسب  نوچ  يو و 
رعش

تسا  نایتنج  همه  دزن  نآ  زا  لوبقماهلد  توق  هدش  هک  یتشهب  ریجنا 
دوبن هیاس  دشاب و  هانپ  هک  دیاب  دنراک  هک  یعضوم  رد  تسا و  عون  هس  رب  نآ  نتشاک  ددرگن و  عفترم  دوز  دشاب و  رمع  زارد  ریجنا  تخرد 
ياپ لوا  درادیم . نایز  ار  ریجنا  تخرد  من  بآ و  يرایـسب  هچ  دشابن ، كانمن  نیمز  بآ و  رانک  رد  دـشاب و  هتـشاد  لمع  نآ  رب  باتفآ  و 

رادهجنپ خاشرـس  زا  هک  تسنآ  هملق  مود  دوشیم . هتـشاک  لاهن  دشاب ، هلاس  ود  هچون  دوشیم و  لصاح  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوج 
زور هنابـش  ود  نآ  زا  دعب  دننک و  هتـشغآ  بآ  رد  زورهنابـش  ود  ار  ریجنا  توح  رد  هک  تسا  رذب  موس  دنراک . دـنربب و  هجنپ  عم  توح  رد 

نامـسیر لکـشب  خول  زا  ار  نآ  دـنزاس و  طولخم  واگ  نیگرـس  اب  ار  نآ  مخت  سپ  دـنزیریم  هزاـت  بآ  دـنلامیم و  بآ  رد  ار  نآ  رگید ،
نآ رد  نامسیر  نآ  دوب و  ربش  کی  نآ  قمع  هک  دننکب  نیمز  رد  لیطتـسم  رهن  دنیالایب و  نآ  رب  واگ  نیگرـس  مخت و  نیا  دنزاسب و  يزیچ 
نآ عضوم ، نآ  زا  سپ  دوش . عارذ  هس  نآ  يدنلب  ات  دنراذگب  نانچمه  دوش  زبس  نوچ  دنهد  بآ  هظحل  نامه  دننک و  كاخرپ  دنهن و  رهن 

ار نآ  دنهاوخ  هک  یعضومب  دوش  عارذ  هس  نآ  يدنلب  نوچ  دننک و  لقن  رگید  عضومب  ار 
189 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

واگ هزات  نیگرـس  رگا  دـنراک و  نآ  زا  دـعب  هتـشاذگ  کمن  بآ  رد  ار  نآ  لصا  زور  هس  دـنراک  هک  دـنهاوخ  ار  ریجنا  خاش  دـننک و  لقن 
رگا دروآ و  رایسب  راب  دنهن  هضیب  هس  ای  هضیب  ود  دوب  هرفح  رد  هک  ریجنا  لاهن  لفسا  رد  یضعب  دوب و  رتهب  دنراک  نآ  زا  دعب  دننک و  هدولآ 

هک ریجنا  خاش  هس  ود  رگا  دوب  رایسب  نآ  هویم  دوشن و  دنلب  رایسب  تخرد  نآ  دوب  هرفح  رد  خاش  عورف  هچنانچ  دنراک  نوگنرس  ریجنا  خاش 
رد ثور  كاخرپ و  نآ  خـیب  دـنراک و  هرفح  کی  رد  ار  خاش  ود  خول  زا  دـندنبهب  رگیدـکیب ، فلتخم  اهنآ  نول  دوب و  یتخرد  زا  کـیره 

سپ دنوش  لصتم  مهب  ات  هک  دنراذگب  دندنبرب و  مکحم  دـنروآ و  مه  يولهپ  ار  هدـشزبس  عورف  دوش ، زبس  نوچ  دـنهد ، بآ  دـننک و  بآ 
ریجنا دیآ  رابب  تخرد  نآ  نوچ  دننک و  لقن  رگید  عضومب  دـنرب و  نیمز  يور  رد  ار  نآ  دـنهاوخ  رگا  دـنراذگب و  نانچمه  دـنهاوخ  رگا 

ار نآ  ریجنا  دنام و  تمالـس  مرک  زا  نآ  هویم  تخرد و  نآ  دـنراک  ریجنا  تخرد  خـیب  رد  لصنع  زایپ  رگا  دوش و  فلتخم  ياهگنرب  نآ 
دوش رهاظ  نآ  قورع  هچنانچ  دننک  یلاخ  كاخ  زا  ار  تخرد  نآ  خیب  دوش ، ادیپ  مرک  نآ  هویم  زا  ای  ناتخرد  خـیب  رگا  دوبن و  دیفـس  هریش 
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نآ ریجنا  دـننک  هدوـلآ  توتهاـشب  ار  ریجنا  تـخرد  قورع  رگا  دوـش و  رخآ  مرک  نآ  دـننک ، كاـخرپ  نآ  يور  دـننک و  رتسکاـخرپ  سپ 
دوز دـنیالایب  نآب  دـشاب  ماخ  هک  ار  ریجنا  دـنزیمایب و  مهاب  ربارب  هس  ره  دـجنک  نغور  لفلف و  رتوبک و  نیگرـس  رگا  دوشن و  طقاس  تخرد 

دوش و هتخپ  دوز  تخرد  نآ  ریجنا  دنزیر ، نآ  رد  کمن  نیا  دننک و  یفاکـش  ریجنا  تخرد  خـیب  دـنیاسب و  مرن  ار  کمن  رگا  دوش و  هتخپ 
زا هدومن  كاغم  بجو  کی  ار  نیمز  نآ  بساـنم  دنـشاب  هتفاـب  یچمغ  زا  هک  ار  اـمرخ  فیل  هک  عون  نیدـب  دـنیامن  تعارز  دوشن و  طـقاس 

هاگره دوش  زبس  نوچ  دـنهد و  بآ  هدیـشاپ  نآ  يور  رب  گیر  دـنزیرب و  یچمغ  زا  يو  رب  ار  رذـب  دـنراذگ و  كاغم  کـی  رد  ار  یچمغ 
تقیقح دننک و  لاهن  دنهاوخ  اجره  هدروآ  نوریب  نیمز  زا  ار  یچمغ  زا  دوش  هلاسکی  نوچ  دنهد و  بآ  دشاب  هدـش  هنـشت  کین  هک  دـنناد 

دنیامنیم و رذب  فیل  يور  رب  نآ  هطـساوب  دومن  دـناوتیمن  مکحم  نیمز  رد  ار  دوخ  هشیر  تسا و  فیعـض  رذـب  نوچ  هک  تسا  نآ  فیل 
تسا و رایسب  امرس  هک  یلاس  رد 

190 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
زبس يو  هنت  خاش و  زا  یـضعب  ازوج  رد  هک  دـنراذگ  دـیآیم و  راب  رد  ار  لاس  راهچ  هک  دـنرب  كاـخ  يور  زا  دـبای ، ناـصقن  يو  تخرد 
مخ ار  ریجنا  تخرد  دنناوت  رگا  ناتـسمز  رد  هلاسره  هک  تسا  نآ  بسانم  دـیآیم و  راب  رد  مود  لاس  دـنربب و  دوشن  زبس  هچنآ  دوشیم و 

نورب دشاب  هدش  فرطرب  امرـس  هغدغد  هک  راهب  رد  دشاب و  نمیا  امرـس  زا  هک  دـنزیر  كاخ  هتـشاذگ  نآ  يالاب  رب  كاشاخ  راخ و  هدومن 
. دنرآ

191 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

زوج

ناـهد اـما  دراد  ماـمت  هدـئاف  دروخ ، زوج  زغم  نوچ  دـنزگب ، اـهریغ  اههدـنزگ و  زا  هچنآ  تساـهرهز  قاـیرت  تسا  کـشخ  مرگ و  زوج -
. دیازفیب تشپ  بآ  دوب  دروخ  زوج  نوچ  دیوگ  میکح  سونیلاج  هماک ، بآ  ای  یشرت  يو  حلصم  دناشوجب .

رعش
تسا  نامض  درد  نآ  رد  رهز و  رهب  قایرتهلمج  تسه ز  هدیافرپ و  هدمآ  زوج 

بآ روث  رد  دـنیامن و  رذـب  سوق  رد  هدومن ، بآ  رد  زور  هدزناپ  دـشاب  يدـنویپ  هکنآ  ای  یلـصا و  تخرد  زا  ار  یمـسر  لام و  تسد  زوج 
رد تخرد  هک  دراکب  عضوم  نامهب  ار  زوج  یـسک  رگا  دیآیم و  راب  رد  ار  لاس  جنپ  هک  دنیامن  مامتها  یعـس و  نآ  تظفاحم  رد  دـنهد و 

تیـصاخ ار  زوج  تخرد  هچ  دشاب ، رتهب  دـننک  لقن  زاب  دـنراکب و  رگید  ياج  هک  دوبن  تجاح  دـیورب و  اجنآ  مه  ات  تشک  دـهاوخ  اجنآ 
هصالخ نتـشاک  رگید  ياج  ندنک و  لاهن  تقو  رد  سپ  دناسریم  من  هب  ار  دوخ  هدومن  اج  نیمز  رد  دشاب  نیرتگرزب  هک  هشیر  هک  تسنآ 

رد زوج  لاهن  نتـشاک  هک  دیوگ  میکح  سونیلاج  تسا  هغدغد  نآ  ندش  زبس  رد  دـنراک  اجره  دریذـپ و  للخ  ددرگ و  هتـسسگ  نآ  هشیر 
غلابان و كدوک  لوب  رد  ای  دننک  هتشغآ  هنهک  بارش  رد  زورهنابش  جنپ  ار  زوج  دنراک  زوج  دنهاوخ  نوچ  کشخ و  نیمز  دیاب و  ریسدرس 

لـصتم هک  بناج  نآ  ینعی  زوج  رـس  هک  دـننک  هظحالم  نتـشاک  تقو  رد  دوب و  کنت  زوج  تسوپ  دـیآ  راـبب  نوچ  دـنراک و  نآ  زا  دـعب 
. دوب الاب  بناجب  تسین  تخردب 
192 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دجنس

. دیناف يو  حلصم  تسا ، دب  ار  باصعا  دنک و  ضبق  ار  عبط  تسا ، کشخ  درس و  دجنس -
رعش
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تسا  ناتب  لعل  نوچ  سلجم و  ره  شیارآرازلگ  يوس  دجنس  هدمآ  فیطل  گنرشوخ و 
رایـسب رابنا  بآ و  دشاب و  هدوب  یلـصا  تخرد  نآ  هک  دشاب  یتخرد  زا  نآ  هخاش  هک  دیاب  اما  دنراک  توح  رد  هک  تسا  ملق  لوا  نآ  لاهن 

زا یـضعب  هک  یهجو  رب  تسکـش  دـیاب  تسدـب  یلـصا  تخرد  زا  ار  يو  خاش  هک  دـیوگ  میکح  نوطالفا  دـهد  بوخ  هرمث  ات  دـشاب  هتفای 
زا ار  نآ  هک  دشاب  نآ  نیرتهب  دوشیم و  زبس  بوخ  دنراک  هجو  نیا  رب  نوچ  دنناسرن و  نادب  نهآ  دوش و  ادج  خاش  نآ  اب  تخرد  تسوپ 
هک دوب  نآ  یلوا  دوش  زبـس  دـنراک  اـجره  دـیور و  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  شوجياـپ  مود  دـنرب  رگید  عضومب  هدرک  لـقن  عضوم  نآ 

هدـعاق رب  دوشیم  زبس  لمح  رد  دـنراک و  دـشاب  هدوب  بآ  رد  زور  هد  هک  ولد  مهدزناـپ  رد  هک  تسا  رذـب  موس  دـننک  لـقن  رگید  عضومب 
. دنراک دنهاوخ  اجره  دسرب  لاهن  نوچ  دنیامن و  تظفاحم 

بانع

. تسا زیوم  يو  حلصم  تسا ، مضه  دب  اما  دربب  ار  هفرس  دنک و  فاص  نوخ  تسا ، لدتعم  بانع 
رعش

تسا  نابلتوقای  بل  نوچ  وکن  نیگنردیامن و  خاش  زا  هک  بانع  هناد  ره 
193 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

بآ کی  زور  جنپ  ره  دشاب و  بآ  رد  هام  کی  هک  تسا  رذب  رگید  هعفد  دـشاب و  هلاسود  هچون  هک  تسا  شوجياپ  زا  هعفدـکی  يو  لاهن 
رد هلاسود  هچون  شوجياپ  زا  لاهن  یناسآ  تهج  نیقاهد  زا  رثکا  اما  دوشیم  لـصاح  بوخ  لاـهن  دـننک  تظفاـحم  نوچ  دـنیامن و  هزاـت 

. دنراک سوق 

امرخ

. دنک هابت  ار  نادند  نکیل  دیازف  ار  توهش  دنک و  هدایز  ار  نوخ  دوب ، مرگ  امرخ -
رعش

تسا  نانس  وچ  شخاش  هک  تساهضرم  عفد  ردرکش  وچ  دهش و  نوچ  هدمآ  نمچب  امرخ 
امرس زا  هک  دنیامن  شوپدمن  هتخاس  هناخ  نآ  يالاب  رب  ناتسمز  رد  دنراک و  توح  رد  هدومن  بآ  رد  زور  تسیب  لمح  رد  تسا  رذب  هچنآ 

هک عـضوم  ره  رد  تسا  تخرد  قورع  زا  لاـهن  هچنآ  هک  دـیوگیم  میکح  سونیلاـج  دوـشیم و  دـنلب  هک  دـنهد  شواـکرپ  دـباین و  ررض 
دننک و رفح  ار  نیمز  زا  زگ  ود  رادقم  دشاب  روش  يو  نیمز  اما  دنیامن . تظفاحم  هدعاق  رب  دباین و  ررض  امرس  زا  هک  دنیامن  هظحالم  دنراک 
ره نآ  زا  دعب  دننک  هتـشغآ  بآ  رد  زورهنابـش  ود  امرخ  هناد  سپ  دـنزیر  هرفح  نآ  رد  کمن  يردـق  دـننک و  باود  ثاورا  كاخ و  زا  رپ 
نآ رعق  بناجب  فاصنا  نآ  نطاب  هچنانچ  دـننک  ناـهنپ  ثور  كاـخ و  ریز  رد  ار  فصن  ود  ره  سپ  دـننک  فصن  ودـب  ینـالوط  هب  ار  هناد 

عـضوم ناـمه  رد  ار  نآ  دـنهاوخ  رگا  لاـس  ود  زا  دـعب  دوش و  زبـس  اـت  دـنهد  بآ  ار  نآ  زور  ره  قوف و  بناـجب  کیرابرـس  دوب و  هرفح 
كاخ زا  ار  نآ  نایاپ  تبون  کی  لاس  ره  تسا  مامت  تفلا  کمن  هب  ار  امرخ  تخرد  دننک و  لقن  رگید  عضومب  دـنهاوخ  رگا  دـنراذگب و 

یـضعب هک  دناهتفگ  دوب و  رتمعطشوخ  امرخ  دـنزیر  هنهک  بارـش  يو  رد  کمن  ياجب  رگا  دـنزیر و  نآ  رد  کمن  يوزج  دـننک و  یلاخ 
رتشیب راب  دنشاب  مه  راوج  رد  نوچ  سپ  تسا  تفلا  یضعب  اب  ار  لخن  فانصا 

194 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. دروآ راب  دنهن  نآ  رب  روکذم  تخرد  هفوکش  زا  يردق  درواین ، راب  دشاب و  هدام  هک  امرخ  تخرد  نوچ  دنروآ و 
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توت

کشخ درس و  تسا  توتهاش  هک  يو  شرت  یشرت ، يو  حلـصم  تسا ، دب  ار  هدعم  دراد و  مرن  ار  عبط  تسا ، رت  مرگ و  يو  نیریـش  توت -
. ینیریش يو  حلصم  دوش ، مضه  رید  دنک ، ارفص  عفد  تسا ،

رعش
تسا  ناکچهبانوخ  همه  قشاع  هدید  نوچناوضر  هضور  زا  هدمآ  ات  هک  توتهش 

. دـیور تخرد  قورع  زا  هک  تسا  لاـهن  مود  دـشاب . یلـصا  تخرد  زا  هک  تسا  ملق  لوا  دوشیم : لـصاح  عوـن  هس  رب  نیریـش ، لاـهن  اـما 
موس دنکیم ، شور  بوخ  هک  دننک  لقن  رگید  عضومب  هک  دوب  نآ  یلوا  دوش ، زبس  دنراک و  یعضوم  رد  نوچ  هک  دیوگ  میکح  نوطالفا 

هدومن بآ  رد  زور  ود  ار  نآ  رذـب  دوش  توح  نوچ  دـنیامن و  لپ  دوک  دـنزیر و  گـیر  راـبنا و  هدومن  رایدـش  ار  نآ  نیمز  هک  تسا  رذـب 
، دوشن رذب  توح  رد  نوچ  دنهد و  بآ  دنزیر و  گیر  نآ  يور  رب  دنیامن و  رذب  هدومن  مهرب  گیرب  نآ  زا  دعب  دوش  هنادهناد  هک  دنیوشب 
هک دنیامن ، ملق  ار  همتت  هتشاذگ  كاخ  يور  زا  تشگنا  راهچ  دوش ، هلاس  کی  نوچ  دنیامن و  رذب  ردص  حرـشب  هدیـسر  توت  زا  ازوج  رد 

فیطل نیریـش و  هباثمب  تسالعا ، تیاغب  هک  دنیامن  دنویپ  هنادیب  توت  دنراک و  دنهاوخ  اجره  دیـسر  لاهن  نوچ  دزاس و  ادیپ  بوخ  هچون 
زبس زین  دـنیامن  رذـب  رگا  ار  توتهاش  تخپ و  ناوت  باـشود  دوب  نیریـش  هک  زین  رگید  ياـهتوت  زا  دـنزپیم و  باـشود  نآ  زا  هک  دوشیم 

. دنیامن دنویپ  هک  تسنآ  روتسد  اما  دوشیم 
. دش دهاوخ  روکذم  ندرک  دنویپ  رد 
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قتسف

. تسا یشرت  يو  حلصم  تسا  دب  ار  جازم  يو  ارفص  تسکین ، ار  رگج  غامد و  تسا ، کشخ  مرگ و  قتسف -
رعش

تسا  نانزهدنخ  ناسوچ  هک  نیبناهج  لها  ربهدنخب  غاب  نیا  رد  هتسپ  ناهد  داشگب 
اجره دـسرب  يو  لاهن  نوچ  تسا و  بسانم  هتـسب  ناـهد  قتـسف  دـنراک و  سوق  رد  هدومن  بآ  رد  زور  جـنپ  ار  نآ  هناد  تسا ، رذـب  هچنآ 

رگا تستیافک و  فرب  ناراب و  بآ  درواینرب و  روتـسدب  دنهد  رگا  دراد و  نایز  ار  يو  بآ  هک  دنهدن  بآ  رگید  دنهد و  بآ  کی  دنراک 
رگید دنهد و  بآ  کی  هتـشاک  دیور  تخرد  قورع  زا  هک  تسا  لاهن  هچنآ  دهد و  وکین  هرمث  ات  ندرک  ناوت  دنویپ  دهدن  راب  نآ  تخرد 

. دنهدن بآ 

قدنف

. بالگ يو  حلصم  تسا ، دب  ار  هدعم  تسا ، کین  ار  هاب  غامد و  تسا ، رت  مرگ و  قدنف -
رعش

تسا  ناما  نما و  رد  دمآ و  تسکش  غرافهتسپ ز  وچ  دیدنخن  تسب و  ناهد  هک  قدنف 
زغمب من  رگا  دننکـش  هدروآ  نوریب  بآ  زا  هنادکی  نآ  زا  دـعب  دـنیامن و  بآ  رد  زور  هد  ار  يو  رذـب  اما  تسا ، سوق  رد  نآ  نتـشاک  لحم 
بـسا رابنا  نایم  رد  هتفه  کی  هدیچیپ و  رادمن  دـمن  رد  هدروآ  نوریب  بآ  زا  دـشاب  هدیـسر  زغمب  من  نوچ  دـنراذگ و  دنـشاب  هدیـسرن  يو 

نآ زا  دعب  دیآیم و  نوریب  هتفاکش  ار  تسوپ  هدرک  ادیپ  شین  يو  زغم  هک  دنراذگ 
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شوجياپ نآ  بناج  فارطا و  زا  دنراک و  دـنهاوخ  اجره  هدـنکرب  اجنآ  زا  دوش  هلاس  ود  دـیورب  نوچ  دـشاب و  وکین  هک  دـنراک  نیمز  رد 

هتـشادن هشیر  هچنآ  دـنراک و  توح  رد  لاهن  قیرطب  دـیآ  نوریب  رادهشیر  هک  مادـکره  هدـنکرب  ار  يو  هلاسهد  ياـههچون  دوشیم ، رایـسب 
نیمز رد  دهاوخ  روکذم  هک  نرتسن  لگ  روتـسدب  زین  دوشیم و  زبس  بوخ  تشاک و  ناوتیم  ملق  راهچ  هچوق  ره  رد  كات  روتـسدب  دشاب 
رابنا بآ و  ار  نآ  راجـشا  دریگیمن و  گنهرف  ملق  رادهشیر و  زا  هنهک  شوجياپ  هک  دـنیامن  مامت  هظحالم  اـما  دیـشک  ناوتیم  گـنهرف 

تخرد کیدزن  ای  بآ  کیدزن  دروآ  رتشیب  راب  یهاوخ  رگا  دـیوگ  میکح  سونیلاـج  دـشاب . گرزب  وکین و  نآ  هرمث  هک  داد  دـیاب  رایـسب 
. تشاک دیاب  بیس 

هنالود

. دراد دجنس  مکح  ترضم  عفد  ترضم و  تیفیک و  خرس و  درز و  زا  هنالود -
رعش

تسا  نانکلصو  نآ  زا  دبای  یهب  يوب  اترازلگب  هنالود  هدمآ  یهب  رهب  زا 
تشوگ اب  دسرب  هنالود  هک  یلحم  رد  نآ  رذب  دشاب و  تخرد  هچون  زا  هک  ملق  رگید  هعفد  تسا و  هلاسود  شوجياپ  زا  هعفدکی  نآ  لاهن 

. دنشاب رادربخ  یبجاوب  هتشاک  يو 

لفلف

. یشرت يو  حلصم  دنک  کیرات  ار  مشچ  دربب  ار  مغلب  باصعا و  درد  تسا . کشخ  مرگ و  لفلف -
رعش

تسا  نارسپ  ابیز  خر  لاخ  وچ  هک  ایوگهدومن  غاب  نیا  رد  هک  لفلف  هناد  ره 
ياپ رد  رثکا  روتسد و  نامهب  نآ  یکیراب  تسا و  كات  تخرد  دننام  نآ  تخرد 

197 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
زبس دشاب و  دروخ  روگنا  ياههشوخ  دننام  نآ  هرمث  دور و  الاب  اهتخرد  نآ  رب  ات  دـنهد  رابنا  بآ و  دـنراک و  تسا  دـقدنلب  هک  یئاهتخرد 

تشاک ناوتیم  توح  رد  ار  نآ  رذب  دنهاوخ  رگا  دشاب و  رمع  زارد  لفلف  تخرد  ددرگ و  هایس  دوش و  کشخ  هک  دنراذگ  باتفآب  نوچ 
رداهب خرهاش  دیعس  روفغم  ناقاخ  ترـضح  نامز  رد  هک  داتفا  عامتـسا  نانچ  نیقاهد  زا  دنک و  شور  دوز  هک  دیاب  موب  گیر  نآ  نیمز  اما 

. دناهدومن هدهاشم  دش  روکذم  هک  یقیرط  هب  هدوب  هتشاک  ناطلس  تاغاب  زا  يدنکل  هچغاب  رد  هناهرب  هّللا  رانا  ناخ 

دیبگشم

. تسا خفن  للحم  دهد و  توق  ار  لد  تسا ، لدتعم  دیبگشم -
رعش

تسا  نالدهتسخ  سب  تحار  یلو  هجنپ  زاهبرگ  وچ  هجنپ  دص  هدز  دیب و  هدش  نیگشم 
توـح رد  هک  تسا  میکح  سونیلاـج  لوـق  و  تسا ، ملق  نآ  لاـهن  تسا ، روهـشم  هبرگ  هـجنپ  هـک  رادهـجنپ  هاـبور و  مدـب  هـک  یمـسر  زا 

هس ار  لپ  تشپ  دنزاس  ناتسدیب  گشم  اجره  اما  هدش  ققحم  زین  هبرجتب  دتفا و  يو  تخرد  رد  مرک  دنراک  الابرـس  رگا  دنراک و  نوگنرس 
نآ قرع  هک  تسا  بساـنم  رادهجنپ  ملق  دوـش  رـسیم  رگا  دـنراک و  يوـج  يور  ود  ره  زا  ملق  هتـشاذگ  مـین  عرذ و  کـی  ار  يوـج  عرذ و 
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دزاـس و ادـیپ  بوخ  ياـههچون  هک  دـنهد  راـبنا  هدومن  نادرگ  لـیب  ار  اـهملق  ياـپ  هلاـسره  دوشیم و  لـصاح  یمـسر  زا  هداـیز  يوبرپ و 
هدـیرب كاـخ  يور  زا  ار  نآ  ياـهملق  دـهد  دـیبگشم  هک  یلحم  رد  درذـگ  لاـس  راـهچ  نوچ  دوشیم  هدـیلام  يوـبشوخ  نادـیبگشم 

وکین نآ  دیبگشم  دوش و  هنهک  شیاههخاش  هک  دنراذگ  رگا  دهد و  رایـسب  بوخ و  دیبگشم  دناسر و  بوخ  هچون  ات  دنیامن  تظفاحم 
معطشوخ و رادبآ و  كزان و  يوبـشوخ و  دنیامن  دنویپ  نآ  رب  هک  ار  اههویم  رثکا  دشابن و  يوبـشوخ  دنریگ  نآ  زا  هک  یقرع  دوشیمن و 

. دوب فیطل 
198 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رانچ

. دربب نادند  درد  دنشوجب  هکرس  اب  ار  يو  تسوپ  دوب ، درس  رانچ -
رعش

تسا  نامه  رهب  اعد  تسد  رگ  هتشادربتاجانم  رهب  زا  هدمآ  رانچ  غاب  رد 
نآ ملق  اما  دنیامن  تظفاحم  هتـشاک  ملق  ار  نآ  لاهن  دوشیم  هدهاشم  هچنانچ  دوشیم  گرزب  میظع  تسا و  كرابم  تخرد  رانچ  تخرد 
رد مرک  نوچ  تسا و  هغدـغد  نآ  ندـش  زبس  نتفرگ و  رد  دـشاب  هدایز  رگا  دوش و  زبس  هک  دـشابن  رتدایز  هلاـسود  اـی  هلاـسکی  هک  دـیاب 
زا دیآیم  تسوپ  بوچ  نایم  زا  مرک  هک  ناتـسبات  رد  هک  تسنآ  هدـعاق  دوشیمن  فرطرب  دـنزیر  نآ  ياپ  رد  گیر  هکنآ  اب  دـتفا  تخرد 

دـناهدومرف و میلعت  عون  نیاب  ار  نانابغاب  يارآناهج ، غاب  رد  یناکم ، نامیلـس  یناقاخ ، ترـضح  دوشیم و  فرطرب  دـنروآ  نوریب  هتفریپ 
دیوگ میکح  نوطالفا  هدش و  فرطرب  دناهدومن  هبرجت  عون  نیدب  هک  نیقاهد  زا  رثکا  تسا و  ترـضح  نآ  فیطل  عبط  هصاخ  هدـعاق ، نیا 

هب ار  نآ  قورع  ار  نآ  دـننک و  رفح  ار  تخرد  خـیب  رگا  دوش  ناما  رد  اهتفآ  همه  مرک و  زا  دـنیالایب  واـگ  هرهزب  ار  تخرد  خـیب  رگا  هک 
رد رگا  دـسرن و  تخرد  نآب  تفآ  چـیه  دـنناشنب  تخرد  خـیب  رد  لـصنع  زاـیپ  رگا  دـیآ و  لـصاح  تعفنم  نیمه  دـنیالایب  رتوبک  نیگرس 
ره دنام  ملاس  اهتفآ  همه  زا  دنشاپب  تخرد  رب  بآ  نیا  زا  دنهن و  باتفآ  رد  زور  ود  دنشوپب و  رـس  دنهن و  بآ  فرظ  رد  دنریگن و  ناطرس 

رمع يزارد  ببس  دش و  هدومن  هدهاشم  هداتفا و  عامتـسا  هچنانچ  دشاب  رمع  زارد  رانچ  تخرد  دننک و  لمع  روتـسد  نیاب  تبون  کی  لاس 
دنویپ رت  راـنچ  تخرد  رب  هک  راد  تخرد  زا  رثـکا  دـناسریم و  بآ  هب  ار  دوخ  نآ  هشیر  تسا و  مکحم  يو  خـیب  هک  تسنآ  يو  تاـبث  و 
دنویپ رد  دنیامن  دنویپ  هنوگچ  ار  كات  هکنآ  تقیقح  تسا و  كات  تخرد  دنویپ  روتـسدب  دنویپ ، رت  دریگب و  دننک  مامت  هظحالم  هدومن و 

دیوگ میکح  سونیلاج  دش ، دهاوخ  روکذم  ندومن 
199 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نوچ خاش و  یمک  گرب و  بوچ و  بسحب  تسا ، مامت  یتهباشم  ناشیا  نایم  هک  رانچ  رب  الا  دومن  ناوتن  دنویپ  تخرد  چـیهب  ار  كات  هک 
دناهدرک هبرجت  دوب و  دنمدوس  دهد و  رایسب  روگنا  دنیامن ، دنویپ  هنکسا  دشاب ، هدش  تسد  قاس  ربارب  هک  هچون  رانچ  تخرد  رب  ار  كات 

رادیفس

. تسا رت  درس و  لادهدنک ، يدنقرمس و  یمسر  دنیوگ و  زین  رادوید  هک  يدنقرمس  رعرع  یناتسکرت و  رادیفس  ورس و  زا  رادیفس 
رعش

تسناریط  رد  وا  ندید  زا  لد  هراچیبرادیفس  غاب  رد  هدمآ  دیپس  قاس  اب 
رد اما  دوشیم و  هتشاک  توح  رد  تسا و  ملق  تساهرادیفس ، نیرتهب  دراد و  بوخ  شیامن  تفاطل و  هک  یناتسکرت  رادیفس  ورـس و  لاهن 

گرب دنهدن  بآ  روتسدب  رگا  دشاب و  نارذگ  راجشا  نایاپ  زا  بآ  هچنانچ  دنهد  بآ  ار  رادیفس  ناتخرد  یمامت  زور  جنپ  ره  رد  ناتسبات ،
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دراد مامت  هدیاف  هک  دنهد  یپردیپ  بآ  شیپ ، جنپ  دشاب  دنبخی  هک  ناتـسمز  رد  دنکیم و  عیاض  مرک  ار  رثکا  هدروآ  نازخب  يور  راجـشا 
رگا دوب  دهاوخ  رتهب  دنراک  يوج  رانک  رب  رگا  درادن و  ناصقن  دوشیم و  بوخ  نآ  تخرد  دنهد  بآ  دـنچره  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  و 

هکنانچ دنزاس ، مخ  ار  وا  رـس  دشاب  رادربنامرف  رادیفـس  لاهن  هک  یتقو  رد  دنزاس  هتـسویپ  رادیفـس  تخرد  رب  ار  لگ  تخرد  هک  دنهاوخ 
هتـشاک توح  رد  دنـشاب  هدومن  لـپ  درک  هک  رایدـش  رد  هدومن  بآ  رد  زور  ود  ار  نآ  رذـب  دریگب و  دـنراک  نوچ  ار  نآ  هچون  شوجياـپ 

. دنشاب رادربخ  یبجاوب  دنهد و  رابنا  هداد  بآ  دنیامن  واس  هاگره  دنزیر و  نآ  يور  رب  گیر 

نمسای

. دنشاب غامد  يوقم  دناسبای ، راح و  دیفس ، درز و  دوبک و  نمسای -
200 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  ناندب  نیمیس  یناشیرپ  هنوگ  دصشفلز  تهکن  نمسای و  ندمآ  زا 

هتـشاک توح  رد  هدومن  بآ  رد  زور  ود  ار  نآ  رذـب  دوبک ، دوشیمن . زبـس  بوخ  دـنراک  کـشخ  رگا  دـنیامن و  بآ  رد  ار  عومجم  رذـب 
نمسای دنراک و  شوجياپ  لاهن  یضعب  ملق و  یـضعب  توح  رد  یناسآ  تهج  اماف  دراد . درز  و  دیفـس . دنیامن  تظفاحم  ناوغرا  روتـسدب 

. دوریم تفچ  رب  تسا و  يوبشوخ  دیفس 

یئاطخ یمطخ 

. دشاب عفان  ندرک  الط  قهب  رب  هکرس  اب  دناهتفگ  درس . یضعب  مرگ و  یضعب  یئاطخ ، یمتخ 
رعش

تسا  نایرپ  گشر  تروص و  ورب  تسا  متخیئاطخ  یمطخ  هدمآ  نمچ  غاب  رد 
دنهد و رابنا  هداد  بآ  دنیامن ، واس  هاگره  هتشاک  ناوغرا  روتسدب  توح  رد  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  خرس  دوبک و  دیفـس و  زا 

. دنیامن تظفاحم  هدعاق  رب 

ناتسودب بش 

. تسا هباشم  روناج  هقامتب  شیامن  تروص و  گنرب و  دنیوگ  زین  تسود  بش  ناتسودب - بش 
رعش

تسا  نانکدیص  یلد  هشوگ  رهب  هظحل  رهتسود  بش  هدمآ  زاب  هقاموت  تروص  رب 
يوب روتسدب  دیآرب  باتفآ  نوچ  دهدیم و  رایسب  يوب  باتفآ ، رس  ات  بش  لوا  زا 

201 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دـهدیم و رایـسب  لگ  هک  هلبنـس  رد  مود  دوشیم  زاب  كدـنا  نآ  لگ  هک  ناطرـس  رد  لوا  دـهدیم : لگ  تبون  ود  یلاس  رد  اما  دـهدیم ،
رب هک  دنیامن  تظفاحم  روتسدب  دنراک و  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  هتشاک  سوق  رد  ار  نآ  لاهن  تسا . گنرشوخ  يوبـشوخ و 

. دوشیم زبس  هدعاق 

رانلگ
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. دنراک ران  روتسدب  ار  نآ  ملق  دراد و  زاب  مکش  نوخ  دنک و  مکحم  نادند  خیب  ددنب و  هب  مکش  تسا . کشخ  درس و  رانلگ -
رعش

تسا نآ  زا  رتسکاخب  هتشگ  رگا  گنرمهرانلگ  شتآ  زا  هتخوس  نمچب  لبلب 

ناچیپ قشع 

. دربب ار  جنلوق  هنهک و  رس  درد  تبوطر ، ترارح و  رد  دوب  لدتعم  دنیوگ . بالبل  ار  یغاب  ناچیپ - قشع 
رعش

تسا  نارگن  مغ  زا  مرخ و  نآ  زا  هتسویپناناوج  رهب  نمچب  ناچیپ  قشع 
هک دـنراذگ  هدومن  ربمین  نالک  هتوب  زا  ار  روکذـم  هخاش  دوش  درگ  لاس  نوچ  هدیـشک  گنهرف  ار  نآ  هخاش  توح  رد  هک  تسنآ  هدـعاق 

. دنراک توح  رد  هدنک و  اجنآ  زا  مود  لاس  دیامن و  ادیپ  هشیر 

يدابارتسا لبنس 

ناچیپ قشع  لگ  قیرطب  نآ  لگ  دوشیم . دنلب  نآ  تخرد  هک  يدابارتسا - لبنس 
202 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دوشیم هتشاک  سوق  رد  نآ  لاهن  تسا و  فیطل  يوبشوخ و  تیاغب  اما  تسا 
رعش

تسا  نالدهدنز  همه  ياهلد  تیعمجلبنس  لگ و  هدیسر  سودرف  تنج  زا 
ياضعا يوقم  هلمج  تسا و  کشخ  مرگ و  نیرـسن  دـناسب و  اـی  دراـب و  نیرـسن ، دـعب  هریغ  خرـس و  لـگ  اـما  نآ - لاـثما  خرـس و  لـگ 

نوچ دنیامن و  رذب  رومعم  نیمز  رد  توح  رد  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  اهلگ  هناد  هکنآ  لوا  تسا  مسق  ود  رب  هلمج  نتشاک  دناینطاب و 
زین نآ  ملق  دـنهاوخ  رگا  دـنهد و  بآ  هتـشاک  ولد  رد  دوش و  هلاـسود  نوچ  ار  شوجياـپ  لاـهن  هکنآ  مود  دـنراک  دـنهاوخ  اـجره  دـسرب 

هتوب دوش و  يوبرپ  گنرشوخ و  نآ  لگ  هک  دنزیر  نآ  ياپ  رد  هتخیمآ  رابناب  گیر  هلاسره  دـشاب و  مرن  نآ  نیمز  هک  دـیاب  اما  دریگیم 
دروآ راب  لگ  هک  یلحم  رد  صیصخت  هب  داد  دیابن  رایسب  بآ  ار  لگ 

رعش
تسا  نانکهرعن  وا  زا  لبلب  رحس  ماش و  ردیبوخ  هدرپ  ارس  غاب  رد  هدز  لگ  ات 

. اذه لیصفتلا  ددرگ و  مولعم  ات  هدش  هتشون  حرشب  دسریم  رگیدکی  بقع  زا  هک  يروتسد  هب  کیره  اهلگ  و 
. روث لوا  هّلم 

رعش
تسا  ناردهماج  مه  لدیب و  شمغ  یفوصهلم ز  لگ  ات  تسا  هدمآ  نانج  غاب  زا 

203 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

گرب جنپ  لگ 

. روث لوا  تسا  روهشم  یکش  هب  هک  گرب  جنپ  لگ 
رعش
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تسا نامنصابیز  خر  نوچ  وکن  يوبشوخگرب و  جنپ  لگ  هدیسر  سودرف  تنج  زا 

انعر

. روث لوا  خرس  درز و  زا  انعر -
رعش

تسناتهجکی زا  هن  هک  اهنیا  دشکیم  نازانعر  هدمآ  درز  هرهچ  لد و  نوخ  اب 

خرس

. روث مهد  دنریگ  بالگ  هک  یمسر  خرس -
رعش

تسا نانکدایرف  لدیب و  وز  هدش  لبلبخرس  لگ  غاب  رد  هتخورفارب  هرهچ 

درولا ءام 

لوق نیا  دوب و  مرگ  دـنیوگ  دوب و  درـس  نآ  تعیبط  دوب و  خـلت  معط  هب  هک  يوبزیت  نآ  نیرتوکین  دـنیوگ  بالگ  یـسرافب  ار  درولا - ءاـم 
. عادص نکسم  غامد و  يوقم  دوب . تبوطرب  لیام  هتسویپ  تبوطر و  رد  دوب  لدتعم  لوا و  رد  دوب  درس  دنیوگ  تسا و  سونیلاج 

مشچ درد  دنک و  تخس  ار  هثل  دهدب و  هدعم  لد و  توق  ندرک و  الط  ندیئوب و  دوب  مرگ 
204 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رب رایـسب  دنادرگ و  نکاس  ار  عادص  دنک و  لیلحت  ار  رامخ  دنزیر  رـس  رب  نوچ  دوب و  مشچ  يوقم  دناشنب و  نآ  ترارح  دـنک و  نکاس  ار 
. تابن يو  حلصم  دنادرگ . دیفس  ار  يوم  نتخیر  يوم 

شربا

. روث مهدزناپ  دراد  دیفس  ياهلاخ  هک  خرس  لگ  سنج  زا  شربا -
رعش

تسا ناهد  هچنغ  خر  نوچ  وکن  ابیزنوگلگ و  شربا  نمچب ، یهلا  عنص  زا 

ینوباص

. روث مهدزناپ  دنیوگ  زین  ینغور  هک  ینوباص -
رعش

تسا نارظنبحاص  رظنم  وکن ، يور  نازتخورفا  خر  غاب  رد  ینوباص و  لگ  دمآ 

شربا نیشتآ 

. روث مهدزناپ  شربا  نیشتآ 
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رعش
تسا نانق  نیمیس ز  لد  رد  ملا  هنوگدصدمآرب  غاب  نیا  زا  شربا  یشتآ  ات 

گربدص درز 

. روث مجنپ  تسیب و  گربدص  درز 
205 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا ناشورانلگ  همه  بوخ  خر  گشردرز  لگ  هک  ناسنیز  هدمآ  نانج  غاب  زا 

يدهشم یشتآ 

. روث متسیب  تسا  گربدص  هک  يدهشم - یشتآ 

گرب جنپ  یشتآ 

. روث مجنپ  تسیب و  گرب  جنپ  یشتآ 
رعش

تسا نایملاع  هدزمغ  لدب  شتآابیز  هرهچ  ات  نیشتآ  لگ  تخورفا 

نیرسن

. روث مجنپ  تسیب و  نیرسن -
رعش

تسا نآ  زا  گشم  رگ  هتخوس  هدش و  نوخ  لدنیگشم  هرط  اب  هدمآ  غابب  هک  نیرسن 

گربدص خرس 

. روث مهدزناپ  گربدص - خرس 
رعش

تسا  ناشوهرهچلگ  لد  رب  وا  زا  غاد  دصگربدص  لگ  ات  تسا  هدمآ  وکن  يور  اب 
206 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

يدادغب

. روث مهدزناپ  تسا  لیام  كدنا  یخرسب  هک  يدادغب -
رعش

تسا ناشکدرد  همه ، مشچ  یگدوسآشعفن  هلمج  زا  يدادغب و  لگ  دمآ 
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نیگشم

. ازوج لوا  تسا  گربدص  یسگرن  لگ  قیرطب  نآ  لگ  تسا و  روهشم  ههام  شش  هب  هک  نیگشم -
رعش

تسا نآ  زا  رامیب  سگرن و  دوب  باتیبنیگشم  لگ  ات  تسا  هدمآ  نمچ  نحص  رد 

ناقزاق

. ازوج لوا  دنکیم  رایسب  شوجياپ  دنراک و  رایسب  تاغاب  رد  تسا و  دوبک  نآ  لگ  هک  ناقزاق -
رعش

تسا نانکهولج  ناهج  نابوخب  هتسویپتفاطلب  ناقزاق  لگ  ات  نمچب  دمآ 

نرتسن

. تسا روث  مجنپ  تسیب و  نآ  لگ  ندیسر  هدش ، فرطرب  هدوبیم و  تاغاب  رد  اقباس  هک  هلم  خرس و  تسا و  یمسر  هک  دیفس  زا  نرتسن -
207 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  ناشفگشم  شفرط  ره  ابص  شارفرازلگب  دروآ  نرتسن  لگ  دنچ  ات 

زا ار  روکذـم  هخاش  دوش  درگ  لاس  نوچ  هدیـشک ، نیمز  گنهرف  قیرطب  توح  رد  ار  نآ  هچون  هخاش  کـی  هک  تسا  نآ  لاـهن  تیفیک  و 
دوش هنهک  لگنج و  لگ  هتوب  هاگره  دنراک و  دنهاوخ  اجره  هدنکرب  اجنآ  زا  مود  لاس  دیامن و  ادـیپ  هشیر  هک  دـنارذگ  هدرک ، ربمین  هتوب 

لگ هدومن  ادیپ  هچون  هک  دنربب  هتشاذگ  عرذ  مین  ار  نرتسن  اما  دنربب  كاخ  يور  زا  دسر ، مامتاب  لگ  هک  یتصرف  رد  دهدن  روتسدب  لگ  و 
نوچ دنکیمن و  شور  رتشیب  روتسدب  دوشن  کشخ  رگا  دوشیم و  کشخ  هک  تسنآ  رتشیب  دنربب  رگا  ار  ههام  شش  لگ  دهد و  روتـسدب 
عیاض هک  دنیامنن  بآ  هایـس  دنهد و  بآ  روتـسدب  نآ  زا  دعب  دریمب  دشاب  هتـشاد  یمرک  رگا  هک  دنیامن  بآ  هایـس  ار  عومجم  دـسر  مامتاب 

. دوشیم

نیحایر

رعش
تسا نانج  وچمه  نمچ  هک  یعونب  يوبشوخنیحایر  غاب  رد  هدمآ  وکن  رایسب 

هشفنب

. دنشاب عفان  ار  هفرس  دنرت و  درس و  یمامتب  دنیوگ ، جسفنب  یبرعب  هک  هشفنب -
رعش

تسا  نامک  وچ  شدق  دوخیب و  اپ  داتفاهشفنب ز  دید  ناتب  ياسنمس  فلز  ات 
نکیل دوشیم  زبس  دنیامن  رذب  نوچ  دیفس  ناوغرا و  یمسر و  گربدص و  زا  دوبک ،
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لحم دوشیم و  بوخ  موب  گیر  نیمز  رد  هشفنب  هک  دـنزیر  گیر  هدـنار ، ار  نآ  نیمز  هک  هدـعاق  نیدـب  دـنراک  لاـهن  هک  تسنآ  دوهعم 
رس رب  هدومن  لپ  هلول  یـضعب  دنیامنیم  لپ  عون  ود  رب  توح و  ات  ولد  زا  رگید  هعفد  تسا و  سوق  ات  هلبنـس  زا  هعفد  کی  نآ  نتـشاک  لاهن 

هنایم رد  لاهن  ات  دنشک  لاهن  شیپ  رد  ار  لپرـس  كاخ  مود  لاس  دنراک و  یعرذ  ره  رد  لاهن  زا  هتوب  راهچ  يو  يور  ود  ره  زا  بآ  گنر 
نآ لپ  رد  عرذ و  کی  هیوجکت  عرذ و  مین  گناد و  راهچ  هدوب  راومه  نآ  لپرـس  هک  دـنیامنیم  هجر  ود  نآ  لپ  یـضعب  دریگ و  اج  لپ 
رد دوب و  دهاوخ  ضرع  روتـسدب  اهلاهن  نایم  هلـصاف ، لوط  رد  دشاب و  رانک  رد  راطق  ود  نایم و  رد  راطق  کی  نانچ  دنراک ، لاهن  راطق  هس 
من اهلپ  مامت  هک  دنهد  بآ  یعونب  دسر  مامتاب  عومجم  نتشاک  لاهن  نوچ  دنراک و  لاهن  هجر  ود  روتـسدب  دنیامنیم و  لپ  یلقعم  یـضعب 

کی دوشن  رسیم  تخرد  هیاس  رگا  دشاب و  تخرد  هیاس  رد  هک  دیاب  دهاوخن و  زبس  لاهن  هک  تسا  ررقم  دنام  کشخ  هک  اجره  دزادنارب و 
توح رد  دـنیامن و  واس  روث  هلبنـس و  ناطرـس و  رد  لاس  ره  دـیامن و  ادـیپ  هیاس  هک  دنـشاپ  زورفا  ناتـسب  مخت  هدومن  شلوک  ار  نآ  هیوج 

رد دنهد و  بآ  زور  هس  ره  رد  دشاب و  هدیـسر  مامتاب  لگ  هک  لمح  رد  رگید  هعفد  نازیم و  رد  هعفدـکی  دنـشاپ  نآ  يور  رب  رابنا  گیر و 
. توح ات  تسا  ولد  زا  تسا  هنهک  زا  هچنآ  توح و  ات  تسا  نازیم  زا  تسا  هچون  هچنآ  نآ  لگ  ندیسر  دنیامنن و  ریصقت  نداد  رابنا  بآ و 

درز

قیرطب دنـشاب  هدومن  بآ  رد  زور  کی  ار  رذـب  هک  بآ  گنر  رـس  رب  بناج  ود  ره  زا  دـنیامن و  لپ  هلول  ار  نیمز  دـنیامن  رذـب  هچنآ  درز -
دنراک لاهن  ود  عرذ  رد  هدومن  لپ  هلول  زین  ار  نآ  نیمز  تسا  لاهن  هچنآ  دنرب و  دنهاوخ  اجره  لاهن  مسرب  اجنآ  زا  دنراک و  یلپرس  زینشگ 

. ازوج ات  تسا  روث  زا  نآ  لگ  ندیسر  توح و  رد  نآ  لاهن  رذب و  نتشاک  دوشیم و  گرزب  يو  هتوب  هک  دنهد  رایسب  رابنا  و 
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ابیز لگ 

. دسریم اهلگ  همه  زا  رتشیپ  تسا ، گرب  شش  هک  یمسر  گربدص و  زا  ابیز - لگ 
رعش

تسا  نازخ  هک  یئوگ  هتخاس  رز  وچ  راسخرابیز  لگ  هدیمد  هک  ناراهب  لصف  رد 
. ولد رد  تسگرب  دص  هچنآ  هلبنس و  رد  تسا  یمسر  هچنآ  ندیسر  دش و  دهاوخ  روکذم  هک  تسا  سگرن  روتسدب  نآ  زایپ  نتشاک 

ناجنروس

دوب و عفان  دنزاس  الط  هدیواس  بالگب  ار  يو  زغم  لصافم  تهج  تسا . کشخ  مرگ و  يو  تعیبط  دنیوگ  جنروس  یضعب  هک  ناجنروس -
. قیرط نامهب  يو  تظفاحم  تسا و  زایپ  لگ  روتسدب  يو  زایپ  نتشاک  دسریم و  توح  رد  تسابیز و  لگ  قیرطب  يو  لگ 

رعش
تسا  ناوج  زاب  نمچ  هک  یناشن  تسا  هداداهلگ  همه  زا  شیپ  هدمآ  غابب  جنروس 
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نارفعز

حلـصم تسا ، هدعم  فعـضم  اما  دشاب ، ندب  تنوفع  حلـصم  دهد و  توق  ار  لد  تسا ، کشخ  مرگ و  دـنیوگ  يواج  یبرعب  هک  نارفعز -
. دنک مرن  دشاب  هدیسر  یمخز  ای  دشاب  هدش  مکحم  هک  یشیر  درآ ، باوخ  رسدرد و  میکح  سونیلاج  یمور . نایداب  يو 
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رعش
تسا  نایترشع  هدئاف  وا  زا  هنوگدصهدیسر  سودرف  نشلگ  زا  نارفعز  ات 

دنراک و نازیم  رخآ  راورخ  هس  بیرج  رارقب  هتشاذگ  هلـصاف  بجو  کی  نایم  رد  ار  نآ  زایپ  دننز و  هشک  لیب  رـسب  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز 
ره هتخاس  هناد  هناد  ار  زایپ  اماف  دنراک . هتـشاذگ  هلـصاف  ردص  حرـشب  رایدش  هشک  رد  لماوع  بقع  زا  دشاب  رایـسب  نیمز  رگا  دنهد و  بآ 
زا نآ  راـبنا  لوا  لاـس  رد  دوـشیم و  عیاـض  زاـیپ  دـنراک  تسوـپیب  هکنآ  اـی  اـهتسوپ و  عـم  هچناـنچ  رگا  دـنروآ و  تسوـپ  کـیب  هـناد 

مامتب لاس  ود  نیا  هچنانچ  رگا  هک  دـنزیر  نآ  نایم  رد  هتخاس  طولخم  هچوک  هبوركاخ  اب  واگ  رابنا  مود  لاس  تسا و  هچوک  هبوركاـخ 
هدومن شلوک  هنزواس  رـسب  دوش  من  درز  نوچ  نآ  نیمز  هداد  بآ  نازیم  رد  لاس  ره  رگید  دوشیم . عیاض  هتخوس  اهزایپ  دـنهد  واگ  رابنا 

دباین و ناصقن  هنزواس  رسب  زایپ  ندومن  شلوک  لحم  رد  هک  دنیامن  هظحالم  دنیامن و  واس  دشاب  هدش  زبس  نآ  نایم  رد  هک  كاشاخ  راخ و 
هک تسا  روهـشم  دهدیم و  بوخ  نارفعز  دبای  روز  نوچ  دبلطیم و  رایـسب  روز  نارفعز  زایپ  هک  دنهد  واگ  رابنا  دنناوت  هچنآ  نآ  زا  دعب 

دنهدن رگید  رابنا  واگ  رابنا  دعب  دوش و  ناهنپ  رابنا  نایم  رد  دـنزادنا  رازنارفعز  نایم  رد  گنـس  نم  جـنپ  رگا  هک  دـیابیم  نانچ  يو  رابنا 
نوچ هک  دنراذگ  دنهد و  بآ  دزوسیم و  نآ  زایپ  هک 
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زا دعب  هک  تسا  نآ  نخـس  ار  یـضعب  برقع و  نازیم و  رد  دروخیم  بآ  ود  لاس  رد  دنیوگ  یـضعب  دنهد و  رگید  بآ  دسر  مامتاب  لگ 

زایپ گرب  نوچ  دوش و  بآریـس  گرزب و  نآ  زاـیپ  هک  داد  دـیاب  بآ  کـی  زور  هد  ره  لـمح  اـت  دـشاب  زین  ناراـب  فرب و  رگا  نداد  لـگ 
دوشیم ادیپ  لگ  هک  نازیم  ات  دنهدن  بآ  رگید  دوشیم  عیاض  نآ  زایپ  نوچ  دوش  کشخ  هک  دنراذگن  دنورد و  دشاب ، هدش  درز  هدیـسر 
بجوم نیدب  رثکا  هتسویپ و  تحـصب  نیقاهد  دزن  یناث  لوق  اما  دوشیم ، دوبان  مامتب  هتخوس  نآ  زایپ  دنهد  بآ  ناتـسبات  رد  هچنانچ  رگا  و 

هک هاگیب  حابـص  هک  تسا  نآ  شندـیچلگ  قیرط  دـهدیم . لگ  زور  تسیب  هب  بیرق  تسبرقع و  رد  نآ  لگ  ندیـسر  دـنیامنیم و  لمع 
دیفس هک  شنایاپ  دنریگ  جک  ار  هچنغ  رـس  رگا  دنروآ و  نوریب  زایپ  رـس  زا  مامتب  ار  نایاپ  هتفرگ  تسار  ار  هچنغ  رـس  تسا  هچنغ ، نآ  لگ 
رابتعا بوخ  نارفعز  ببـس  نیدب  دشابیمن و  دیفـس  شنایاپ  دنروآ  نوریب  ار  نارفعز  هشیر  هتفاکـش  ار  لگ  نوچ  دیآیمن و  نوریب  تسا 

نایاپ نوچ  دیآیمن و  نوریب  زایپ  رس  نآ  مامتب  يو  نایاپ  زین  دبات ، لگ  رب  باتفآ  هچنانچ  رگا  دوشیم و  ناصقن  نتخورف  رد  دنیامنیمن و 
مین زا  لگ و  نم  مین  دشاب  روزرپ  هک  زایپ  نم  کی  زا  دراد و  مامت  رابتعا  دنیوگ و  يدنمج  نارفعز  ار  نآ  دشاب  دیفس  ینارفعز  ياههشیر 

نآ لگ  دشاب  هدش  رایـسب  نیمز  رد  نآ  زایپ  هک  درذگ  لاس  هدزاود  نوچ  دوشیم و  لصاح  نارفعز  راتـسا  کی  مین  گناد و  هس  لگ  نم 
لاس رد  دـهد و  كدـنا  لگ  دـنراکب  هک  لوا  لاس  رد  دـنراک و  دوش  لحم  نوچ  هک  دـنراد  هاگن  هدـنکرب  ازوج  رد  دوشیمن و  زاب  کـین 
دنوش فقاو  نوچ  دنشاب و  رادربخ  هک  دیاب  دروخب  ار  نآ  خیب  شوم  اما  دشاب . شوگرخ  شوم و  زا  يو  تفآ  دهد و  لگ  روتـسدب  مراهچ 

یقیرطب نآ  دنزاس و  دوبان  ار  همه  ینامز  كدناب  دنوش  رایـسب  دـنک و  هچب  الا  دـنروآ و  نوریب  ار  وا  هک  دـننک  جالع  دـش  ادـیپ  شوم  هک 
نوچ هک  درک  ناوت  عون  نآـب  شوم  عفد  هدروخ و  شوم  ار  نآ  خـیب  هک  دوب  لـیلد  دوش ، درز  توـقیب و  گرب  ار  یـضعب  هک  دوـش  موـلعم 

هک دنزاس  طوبـضم  ار  نآ  دمآ  نوریب  دود  هک  خاروس  ره  زا  هدیمد  يرگنهآ  مدب  هاک  رد  شتآ  خاروس  شیپ  رد  دـش  رهاظ  شوم  خاروس 
. دنوش هتشک  دودب  ناشوم  مامت 

ار زایپ  گرب  هک  دنشاب  فقاو  دروخیم  دیآ  نوریب  لگ  زا  دعب  هک  ار  نآ  گرب  شوگرخ 
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دناهدومن تظفاحم  عون  نیدب  نیقاهد  رثکا  دنیامن و  لقن  رگید  ياج  رد  هکنآ  رگم  دهدیمن  لگ  نیمز  نآ  رد  رگید  دروخ  شوگرخ  هک 
. دوش لصاح  هدیاف  نآ  زا  ات 

سگرن
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. دیاشگب غامد  هدس و  یکشخ  یمرگ و  رد  دوب و  لدتعم  سگرن -
رعش

تسا  نادقورس  ندمآ  هرب  هدیدانعر  سگرن  نمچب  هداشگ  مشچ  ات 
نوچ دـنراک  سوق  برقع و  نازیم و  رد  من  رب  هتـشاذگ  هلـصاف  بجو  کی  نایم  رد  ار  يو  زایپ  دـنهد و  بآ  هدومن  لـپ  هلول  ار  نآ  نیمز 
دنهد رگید  بآ  هداد  رابنا  گیر و  نآ  زا  دعب  دنیامن و  واس  دوش  من  رد  نوچ  هداد  بآ  نازیم  رد  لاس  ره  رگید  دنهد و  بآ  دـسر  مامتاب 

کشخ نیمز  هک  دنهد  بآ  دنیامنن ، ناراب  بآ  رب  دامتعا  دوش  ناراب  نازیم  رد  هچنانچ  رگا  دهد و  يوبـشوخ  گرزب و  لگ  هدش  زبس  هک 
دنهد بآ  کی  زور  هد  ره  رد  لمح  ات  نداد  لگ  زا  دـعب  دوشیم و  عیاض  نآ  زایپ  دـنهدن  بآ  نوچ  دوشیمن  زبس  ناراـب  من  هب  تسا  زغم 

هک دنراد  هاگن  هدـنکرب  ازوج  رد  دـشاب  ندرک  گنت  لحم  دوش و  رایـسب  نیمز  رد  نآ  زایپ  نوچ  دوشیم و  باریـس  گرزب و  نآ  زایپ  هک 
زایپ رگید  لاس  رد  دنک و  لگ  یـضعب  درآ و  نوریب  گرب  دـنچره  دـنکن  لگ  یـضعب  دوش  هتـشاک  لوا  لاس  رد  دـنراکب  دوش  لحم  نوچ 

زا یمـسر  گربدص و  زا  نآ  لگ  ندیـسر  دروخیمن و  بآ  اهزایپ  عومجم  ناتـسبات  رد  دهدن و  لگ  هدیـسران  دـهد و  لگ  مامتب  هدیـسر 
. ولد ات  تسا  برقع 

نسوس یچلیا 

. دربب دنیوگ  ار  شات  هک  فلک  تسا  کشخ  مرگ و  نسوس - یچلیا 
213 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  ناشن  زورون  لگ  راهب و  لصف  زانسوس  یچلیا  نوچ  هدمآ  نمچ  تخت  رب 

ازوج رد  دـشاب  ندرک  کنت  لحم  رد  دوش و  رایـسب  نیمز  رد  نوچ  نآ  زاـیپ  دـنراک و  لـپ  هلول  رد  سوق  برقع و  نازیم و  رد  ار  نآ  زاـیپ 
زا نآ  لـگ  ندیـسر  دوشیم و  زبـس  ولد  رد  دـنهد و  بآ  هداد  راـبنا  گـیر و  نازیم ، رد  دـنراک و  دوش  لـحم  هک  دـنراد  هاـگن  دـننکرب و 

. توح مهدزناپ  ات  تسا  ولد  مهدزناپ 

هلال

هریش تسا  مرگ  دنیوگ  نامعنلا  قیاقـش  هک  ار  یغاب  یهوک و  هلال  اما  یلباک  یـصقادرز و  یلکاک و  شوگردرد و  یغاب و  یهوک و  هلال -
رس رد  ار  يو  بآ  رگا  دراد و  زاب  ار  ینیب  نوخ  دننک  الط  ینیب  رد  شبآ  دنبوکب و  ار  هلال  رگا  دراد و  هایـس  ار  هقدح  دنـشک  مشچ  رد  نآ 

مـشچ رد  ار  یهوک  هلال  بآ  رگا  ددرگ  هایـس  يوم  دنلام  يوم  رب  هزات  نغور  اب  دنناشوجب و  ار  هلال  رگا  دراد و  زاب  ار  هقیقـش  درد  دنـشک 
. دربب ار  يروک  بش  دنشک 

رعش
تسا نانفک  نینوخ  لد  نوخب  هتشغآبآریس  هلال  رگ  هدمآ  نمچ  نحص  رد 

یهوک

زین قلبا  تسا و  دیفـس  خرـس و  هک  يدهـشم  گـنر  ود  یمـسر و  گـنر  کـی  زا  یغاـب ، یجنراـن و  دیفـس و  خرـس و  درز و  زا  یهوـک -
هاگن ازوج  رد  دشاب  ندرک  کنت  لحم  دوش و  رایـسب  نیمز  رد  نوچ  هتـشاک  لپ  هلول  رد  سوق  برقع و  نازیم و  رد  ار  نآ  زایپ  دنیوگیم ،
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هدیلاب نآ  لگ  هک  دنهد  بآریس  توح  رد  دنهد و  بآ  هداد  رابنا  گیر و  هدومن  واس  ولد  رد  دنراک و  دوش  نتشاک  تقو  نوچ  هک  دنراد 
زا نآ  لگ  ندیسر  دوشیم و  بوخ  و 

214 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. تسا لمح  رد  یغاب  یهوک و 

شوگردرد

تیافک ناراب  من  هک  دـنهدن  بآ  دوش و  زاب  بوخ  نآ  لگ  هک  دـنراک  رـسن  رد  اما  تسا  برقع  رد  نآ  نتـشاک  زاـیپ  لـحم  شوگردرد -
. تسا لمح  رد  نآ  لگ  ندیسر  تسا و 

یلکاک

دوش و نوگنرـس  لگ  راهچ  یـضعب  تسا و  روزرپ  نآ  زایپ  هک  لگ  شـش  یـضعب  درک  رد  دوشیم و  دـنلب  عرذ  کی  نآ  هنت  هک  یلکاک -
تـسا یغاب  یهوک و  هلال  روتـسدب  نآ  زایپ  هدـش و  فرطرب  لاح  دوبیم و  تاکولب  رد  نیا  زا  لبق  تسا و  رتنیگنر  یغاب  هلال  زا  نآ  لگ 

. دسریم لمح  رد  دنیامن و  تظفاحم  هتشاک 

یصقادرز

. دوشیم عیاض  دنامیمن و  فالغ  رد  يو  رذب  فالغ  دسریم و  ازوج  رد  شلگ  تسا و  نازیم  رد  نآ  ندومن  رذب  لحم  یصقادرز -

یلباک

. تسا گنر  هدزاود  نآ  لگ  دوشیم و  دنلب  روتسد  نامهب  شلاهن  تسا و  قیاقش  روتسدب  شلاهن  گرب  هک  یلباک -
[20] رعش

ص214 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
تسا  ناهش  روظنم  تنج و  وز  هدش  نشلگلباک  هلال  دوب  عاوناب  غاب  رد 

رذـب لحم  هلم  شاخـشخ و  نوگلگ و  یناوغرا و  راـنلگ و  يولاتفـش و  لـگ  يزاـیپ و  يزمرق و  زک و  لـگ  يرگج و  خرـس و  دیفـس و  زا 
يو لگ  تسا و  نازیم  رد  نآ  ندومن 

215 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
عیاض دنامیمن و  فالغ  رد  يو  رذب  ددرگ  کشخ  نوچ  هک  دنروآ  مهارف  دشاب  لملد  نوچ  شرذب  فالغ و  دسریم و  شاخشخ  لگ  اب 

. دوشیم

نسوس

. تسا بوخ  تیاغب  ندرک  گنر  ذغاک  تهج  شدوبک  دربب و  دنیوگ  ار  شات  هک  فلک  تسا ، کشخ  مرگ و  نسوس -
رعش

تسا ناسچ  دینیبهب  شوماخ  هتسب و  بلدازآ  نسوس  دوب  هک  اهنابز  هلمج  اب 
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دوبک

دوبک يرجنخ  ندیسر  دوشیم و  هتشاک  توح  رد  نآ  لاهن  ولد و  رد  نآ  رذب  یئومیل ، دیفس و  یئارحـص ، یمـسر و  يرجنخ و  زا  دوبک -
. تسا روث  رخآ  یئومیل  لمح و  رد  دیفس  یئارحص و  دوبک و  یمسر  روث و  رخآ 

يرهپس

. دوشیم دنلب  عرذ  مین  شلاهن  دنراک و  توح  رد  ار  نآ  رذب  يرهپس -
رعش

تسا  ناهج  دیشروخ  هم و  نوچ  افص  رون و  رديرهپس  يابیز  لگ  نیب  نمچ  نحص  رد 
زا شلگ ، زا  گرب  ره  نایاپ  تسا و  گرب  جنپ  رانا و  لگب  تسا  کیدزن  شلگ  گنر  تسا و  دننام  یناتـسودنه  بنک  گرب  هب  شگرب  و 

. دسریم ازوج  رد  تسین و  یتفاطل  زا  یلاخ  دراد و  زین  کیراب  لگ  گرب ، جنپ  نایم  رد  تسا و  دیفس  نوردنا 

قیاقش

. دراد هلال  مکح  تعفنم  تیفیک و  رد  قیاقش -
216 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا  ناتفص  قشاع  لد  نوخب  هدولآقیاقش  غاب  رد  هدمآ  رگا  گنر  شوخ 

لپ ار  نآ  نیمز  دتـسیایم ، زور  هس  نآ  لگ  تسا ، روهـشم  يزیربت  هب  هک  هقبط  ود  تسا و  هاـگتشاچ  اـت  حابـص  زا  نآ  لـگ  هک  یمـسر 
رخآ هقبط  ود  لمح و  رخآ  یمـسر  ندیـسر  دنهد و  بآ  هدیـشاپ  نآ  يور  رب  گیر  دنیامن و  رذب  رذب  برقع  نازیم و  رد  هلاسره  هدومن ،

. تسا روث 

راهب هشیمه 

. دهد نیکست  ار  ارفص  ودب  ندرک  الط  تسا ، کشخ  درس و  راهب - هشیمه 
رعش

تسا  نازخ  غراف ز  هدش ، الطم  غاب  وزناراهب  لصف  شدوب  هشیمه  هک  لگ  نآ 
نوچ هتشاک  توح  رد  دنیامن  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  دوبک ، دنیوگ و  زین  هنوباب  هک  دیفس  یمسر و  هایس و  هقدص  گربدص ، زا  درز 
بآ هدیرب  هجنپ  يور  زا  هدش  گرزب  هک  ار  يو  لاهن  نازیم  رد  دنیامن و  تظفاحم  هدعاق  رب  دـنراک و  اجره  روث  رد  لاهن  قیرطب  دوش  زبس 

. دوشیمن زبس  رثکا  هک  دنربن  كاخ  يور  زا  دهد و  بوخ  لگ  هدش ، زبس  هدعاق  رب  هک  دنهد 

شاخشخ

. یکطصم يو  حلصم  تسا . دب  ار  شش  تسا ، کین  ار  نتخادنارب  نوخ  هفرس و  تسا ، کشخ  درس و  شاخشخ -
رعش

تسا  نآ  رد  گنر  رگا  تسین  یبجع  اهنیادزیا  شاخشخ ز  هدمآ  گنرب  گنر  رگ 
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تسا  نآ  رد  گنر  رگا  تسین  یبجع  اهنیادزیا  شاخشخ ز  هدمآ  گنرب  گنر  رگ 
217 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

گرب راـهچ  گرب و  شـش  گربدـص و  زا  نولم  یئاـطخ  دیفـس و  خرـس و  یلعل و  زا  هویره  تسا و  دیفـس  خرـس و  شگرب  هک  یهارف  زا 
گربدـص زا  نوگلگ ، هداس  گرب  شـش  هداس و  رادهرگنک و  گرب  راهچ  هداس و  رادهرگنک و  گربدـص  زا  يرانلگ ، هداـس  رادهرگنک و 

دـنیامن و رذـب  راتـسا  هد  بیرج  رارقب  هلبنـس  لوا  هدومن  لپ  ار  نآ  نیمز  رادهرگنک ، گربراهچ  گربدـص و  زا  دیفـس  هداس ، رادهرگنک و 
دبای روز  نوچ  دبلطیم و  رایسب  روز  شاخشخ  هک  دنهد  بآ  هداد  رایـسب  رابنا  دنیامن  واس  هاگره  دنهد و  بآ  هدیـشاپ  نآ  يور  رب  گیر 

تسا و زوج  رد  نآ  هناد  روث و  رد  نآ  لگ  ندیـسر  دیآیم و  بوخ  يو  هناد  دهدیم و  گرزب  گنرشوخ  ياهلگ  هدش ، دنلب  يو  لاهن 
طخ راهچ  ای  طخ  هس  یکاپب  نیـشیپ  زامن  رد  دـشاب و  رهاـظ  نآ  یبآ  شوخ  رثا  دوش و  لـملد  يو  هزوغ  نوچ  دـنریگ  نویفا  دـنهاوخ  رگا 
مود زور  حابص  رد  نآ  زا  دعب  دوشیم و  دوبان  مخت  هک  دسرن  مخت  هدرپب  ررض  هک  دنیامن  هظحالم  دنراذگ و  هدیشک ، يو  هزوغ  رب  كزان 

رب نوچ  دوشیم و  روزیب  هک  دنراذگن  باتفآ  رد  دنزاس و  کشخ  هیاس  رد  دنیامن و  عمج  هتـشادرب  ار  نویفا  طخ  ره  زا  دنک ، دراک  رـسب 
. دوشیم لصاح  راتسا  هد  نویفا  نم و  دص  يو  هناد  بیرج ، کی  زا  دنیامن  هظحالم  هدعاق 

قبنز

. دهد هدیاف  ار  غامد  لدتعم و  یکشخ  رد  تسا و  مرگ  قبنز -
رعش

تسا  نایتریح  زا  وا  لدیب و  وز  هدمآ  گشمابیز  تهکن  اب  هدمآ  غابب  هک  قبنز 
یئومیل نسوس  قبنز و  نتـشاک  دـنیامن و  تظفاحم  سگرن  روتـسدب  هتـشاک ، سوق  برقع و  نازیم و  رد  ار  نآ  زایپ  یجنران ، یمـسر و  زا 

لگ ندیـسر  روث و  لوا  رد  يو  ندیـشک  هرن  دنهدیم و  بآ  هک  تسا  نازیم  رد  یمـسر  قبنز  ندش  زبس  تسا ، بسانم  رگیدـکی  کیدزن 
. تسا زوج  لوا  یجنران  يو و 
218 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

زورفا نمچ 

. ناطرس رخآ  ات  تسا  زوج  زا  نآ  ندیسر  دش و  دهاوخ  روکذم  هک  تسا  زورفا  ناتسوب  روتسدب  نآ  نتشاک  زورفا - نمچ 
رعش

تسا نانک  زان  ناز  همه  نیا  نالد ، لها  ربنشلگب  زورفا  نمچ  نوچ  دوبن  رتهب 

رفولین

. دنقلگ يو  حلصم  تسا ، رضم  ار  داب  دروآ ، باوخ  تسا ، رت  درس و  رفولین -
رعش

تسا  نایمتام  زک  هدمآ ، دوبک  هماج  نازهاگآ  رفولین  هدش  شیوخ ، مک  رمع  زا 
دنـشاب و رادربخ  یبجاوب  دوریم  تفچ  رب  دوش  زبـس  نوچ  دـنراک و  لـمح  رد  هدومن  بآ  رد  زور  کـی  ار  نآ  رذـب  یمـسر ، دیقـس و  زا 

. تسا هاگتشاچ  ات  حبص  زا  نآ  لگ  تسا و  زوج  رد  نآ  ندیسر 

لفنرق لگ 
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رعش
تسا  نالدبیب  زا  همه ، دزنب  روظنملفنرق  يابیز  لگ  نوچ  دوبن  رتهب 

زوج رد  نآ  ندیسر  دنیامن و  تظفاحم  هدعاق  رب  هتـشاک  لمح  رد  ار  نآ  لاهن  تسا و  یلعل  يرگج و  دیفـس و  هک  یمـسر  گربدص و  زا 
. هامریت ات  يو  ندوب  تسا و 

219 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یمطخ لگ 

رگا دشاب و  عفان  ندرک  الط  قهب  رب  نیگرس  اب  دناهتفگ ، درس  یضعب  مرگ و  یضعب  دنـسیون ، يریخ  یبط  بتک  رد  هک  وریخ  یمطخ - لگ 
. دراد زاب  ار  هقیقش  درد  دننک  رس  رد  شبآ 

رعش
تسا  ناهج  نسح  نمچ و  رد  وا  زا  تنیز  دصوریخ  یمطخ  دوب  عون  هدب  غاب  رد 

درز و یئومیل و  يدوخن و  ینـساک و  لگ  ولاتفـش و  لـگ  یلعل و  يرگج و  خرـس و  گربدـص  یمـسر و  زا  تسا  بجوم  نیدـب  شناولا 
رخآ ات  ازوج  زا  نآ  لگ  ندیسر  دنراک و  لمح  رد  يراهب  برقع و  نازیم و  یهامریت ، هدومن و  بآ  رد  زور  کی  ار  نآ  رذب  هلم ، دیفس و 

. دهد بوخ  لگ  دزاس و  ادیپ  هچون  هک  دنورد  كاخ  يور  زا  دهد  لگ  نوچ  لاس  ره  تسا و  لاس 

یئاطخ هلال 

تسا  نآ  هعومجم  هک  تسا  یئاطخ  هلال  رداهلگ  همه  رد  دوب  هک  تفاطل  نسح  ره 
لاس رخآ  رد  هک  ناطرـس  لوا  رد  رگید  هعفد  دوشیم و  گنردب  زومت  رد  اما  يو  گرب  دسریم و  هاگب  هک  روث  رد  هعفدـکی  ار  نآ  نیمز 

دنهد و بآ  هداد  رابنا  دنیامن  واس  هاگره  دنهد و  بآ  هتخیر  نآ  يور  رب  گیر  دنیامن و  رذـب  هدومن  لپ  دوشیم  گنرشوخ  دـسریم و 
. تسا نازیم  یهامریت  ناطرس و  رد  يراهب  يو  ندیسر  دریگب و  دنراک  اجره  زورفا  ناتسوب  روتسدب  ار  نآ  لاهن 

نوگلگ هلال 

هتشاک یئاطخ  هلال  روتسدب  تسا  روهشم  يدابآرتساب  هک  یمور  نوگلگ - هلال 
220 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسامن شوخ  رایسب  دنکیم و  ادیپ  درز  دیفس و  ياهطخ  هامریت  رد  شیاهگرب  دنیامن و  تظفاحم 
رعش

تسا نآ  زا  درز ، خر  هدش ، یئاطخ  هلال  رگنوگلگ  هدمآ  نمچب  یمور  هلال  نوچ 

زورفا ناتسوب 

. دنک لوب  راردا  دزاس و  كاپ  هدور  هدعم و  دنک و  نکاس  ار  رگج  هدعم و  ترارح  تسا ، کشخ  درس و  زورفا - ناتسوب 
رعش

تسا  نارظن  بحاص  لد  نوخب  هتسویپسودرف  تنج  زا  هدمآ  سورخ  جات  نوچ 
زومت رد  نآ  لـگ  اـما  دـسریم ، هاـگب  نـالک  دـنیامن و  رذـب  روث  رد  هعفدـکی  هدرک  لـپ  ار  نآ  نیمز  هاـبور  مد  سورخ و  جاـت  هلوخ و  زا 
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دعب لاس و  رخآ  ات  دنامیم  فیطل  گنرشوخ و  اما  دسریم  هاگیب  يو  لگ  هک  دنیامن  رذب  ناطرـس  لوا  رد  رگید  هعفد  دوشیم ، گنردب 
نوخ هک  هدومن  كاـغم  عرذ  کـی  ار  نآ  نیمز  دـنراک  اـجره  رد  دـسرب  نوـچ  نآ  لاـهن  دـنهد و  بآ  هتخیر  رذـب  يور  رب  گـیر  نآ  زا 

هظحالم بانجیلاع  نآ  غاب  راهچ  رد  هچنانچ  دوشیم  دـنلب  عرذ  جـنپ  اـنیمخت  دـنکیم و  شور  بوخ  دـنزیرب و  رایـسب  راـبنا  دنفـسوگ و 
. تسا نازیم  یهامریت ، ناطرس . رد  يراهب ، يو  ندیسر  هدومن و 

يدنقرمس لبنس 

رعش
تسا  ناشودیشروخ  هلمج  لدب  شتآشفلز  تهکن  نآ  زا  ابیز و  لبنس  زا 

221 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
زا نوچ  دوشیم و  يدنه  زوج  ربارب  نآ  زایپ  تسا و  يوبـشوخ  دننام و  نیگـشم  يوم ، زا  رتکیراب  شگرب  تسا و  لیام  يدرزب  نآ  لگ 

یقرع يو  زا  دنراذگ  یـشکبالگ  شاد  رد  هتفوک  دشاب  هزات  شزایپ  هک  راهب  رد  دهدیم و  بوخ  يوب  دنراذگ  شتآ  رب  يردـق  نآ  زایپ 
رد ار  يو  زایپ  دـنیامنیم  تظفاحم  هدرک  هشیـش  رد  بالگ  قیرطب  دنقرمـس  رد  دـنکیم و  يربارب  کـشمب  يو  يوب  هک  دوشیم  لـصاح 

. دنیامن تظفاحم  یهوک  هلال  روتسدب  هتشاک  لپدرک  رد  برقع 

يوببش

رعش
تسا  نابش  زور و  نمچ  نحص  وا  زا  دابآيوببش  لگ  هدیسر  دلخ  نمچ  زا  ات 

هدـعاق رب  هتـشاک  توح  رد  ار  يو  رذـب  هلاـسره  تسا ، رایـسب  يو  يوببش  رد  اـما  دراد  يوـب  كدـنا  زور  رد  تسا و  نوـگلین  يو  لـگ 
. دنیامنیم تظفاحم 

نمس

. هدش روکذم  حرشب  نآ  لاهن  رذب و  نتشاک و  دنیوگ و  ار  هگربهس  لگ  تسا و  يوبشوخ  هک  خرس  دیفس و  هلم و  زا  نمس -
رعش

تسا نایترجه  همه  ياهلد  تیعمجدمآ  نمچ  رد  نمس  هک  ناشیرپ  فلز  اب 

نامرفان

. هلم نوگلگ و  دیفس و  درز و  یمسر و  زا  تسا  روث  رد  نآ  ندیسر  دنراک و  برقع  نازیم و  رد  ار  نآ  رذب 
222 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
تسا نابز  هدرکرس  سپ  زا  نورب  يور  نازتسین  سک  ربنامرف  لگ و  نآ  تسا  نامرفان 

نادنخران

. دنک لمح  عنم  درب  ورف  نز  يو ، بح  هناد  تفه  رگا  هناثم و  شزوس  عفد  دنک و  لوب  راردا  تسا ، کشخ  درس و  نادنخران -
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رعش
تسا  نانزهدنخ  نمچ  ياهلگب  هچنغ  نوچزیوالد  نادنخ و  هدمآ  ران  هک  تفج  رب 

رب دوش  زبس  نوچ  دنراک و  لمح  رد  دوشن و  عیاض  هک  دنزاس  هزات  يو  بآ  زور  جنپ  ره  هدرک و  بآ  رد  ار  نآ  رذب  زور  هدزناپ  توح  رد 
. درادن یئاقب  دوشیم و  نیگنر  هک  دسا  ات  تسا  ناطرس  زا  نآ  ندیسر  دنشاب و  رادربخ  یبجاوب  دوریم  تفچ 

هجوریخ

يو لگ  لاهن و  دوشیم و  ادیپ  زین  روکذم  تاکولب  عضاوم  یضعب  رد  دشابیم و  رایسب  جنـشوف  رد  تسا و  گنر  ینـسوس  هک  هجوریخ -
بآ رد  زور  کـی  هک  ار  يو  رذـب  توح و  لوا  رد  اریو  لاـهن  یمتخ ، زا  تسا  رتدروـخ  يو  لاـهن  لـگ و  اـما  وریخ  یمتخب  تسا  هباـشم 

. دنشاب رادربخ  یبجاوب  هتشاک  توح  رخآ  رد  دنشاب و  هدومن 
رعش

تسا نازر  گنر  ناز  لدیب و  وا  زا  تسا  یمتخابیز  خر  اب  نمچب  دمآ  هک  هجوریخ 

هاکنغور لگ 

مرگ دنیوگ ، هلخ  لک  مدرم  زا  یضعب  دنسیون و  تفاغ  بتک  رد  هک  هاکنغور - لگ 
223 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسا روث  رد  نآ  ندیسر  دنیامن و  تظفاحم  هدعاق  رب  هتشاک  توح  رد  ار  نآ  رذب  تسا  کشخ  و 

ینساک لگ 

. تسا کشخ  درس و  ینساک - لگ 
رعش

تسا  نانت  رامیب  رطاخ  یگدوسآرهد  رد  ینساک  لگ  عفن  هدیاف و  زا 
. دنیامن تظفاحم  یبجاوب  دنراک و  توح  رد  نآ  لاهن 

نابزواگ لگ 

تظفاحم هتـشاک  ینـساک  روتـسدب  دوب ، لد  يوقم  دـنک و  لیاز  دـنیوگ  ناهد  شـشوج  هک  ناکدوک  عالق  دوب ، رت  مرگ و  نابزواگ - لگ 
. دنیامن

تسا نابزواگ  لگ  هک  نیب  نمچ  نحص  ردرامیب  قشاع  هتخوس  لد  رهب  زا 

یهوک هشفنب 

. تسا يوبشوخ  یناوغرا و  نآ  لگ  دوشیم و  دنلب  عرذ  مین  يو  لاهن  دناسر ، عفن  ار  هناثم  دربب و  ار  هفرس  تسا ، رت  درس و  یهوک - هشفنب 
. دنهد بآ  زور  هس  ره  رد  دنشاب و  رادربخ  یبجاوب  دنهد  بآ  هداد  رابنا  گیر و  هتشاک  لپ  هلول  رد  توح  رد 

لگ دوبک 
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. دنیامن تظفاحم  هدعاق  رب  دنیامن و  رذب  توح  رد  لگ - دوبک 
تسا نابز  زیت  يرجنخ  وا  زا  رامیبلگ  دوبک  غاب  رد  هدمآ  وکن  رایسب 

يزورون لگ 

ار نآ  لاهن  تسا  هلال  زا  رتدروخ  دوشیمن و  دنلب  تسا و  درز  هک  يزورون - لگ 
224 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دنیامن تظفاحم  یبجاوب  دنراک و  توح  رد 
رعش

تسا نانکهوک  یلد  نوخ  زا  هک  هلال  زاداد  ربخ  غاب  رد  يزورون و  لگ  دمآ 

گنلا لگ 

تظفاحم هتشاک  توح  رد  ار  نآ  لاهن  تسا ، درز  یضعب  خرس و  یـضعب  نآ  لگ  اما  تسا  هشفنب  لگ  روتـسدب  نآ  گرب  هک  گنلا - لگ 
. دنیامن

تسا نازخ  گشر  نمچ و  ره  وا  زا  تسا  ابیزدلخ  نمچ  زا  گنلا  يابیز  لگ  دمآ 

یئوجبل ناچیپ  قشع 

تخرد رب  اما  تسا ، ناچیپ  قشع  روتـسدب  لاهن  درز و  نآ  هناـیم  دوبک و  نآ  لـصا  تسا ، روهـشم  همدژک  هب  هک  یئوجبل - ناـچیپ  قشع 
. تسا زوج  مهدزناپ  نآ  لگ  ندیسر  دچیپیمن و 

تسا  نانکهوشع  ناز  همهنیا  نمچب  دمآگنرشوخ  همدژک  لگ  سودرف  نشلگ  زا 
225 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هریغ تایورضخ و  زا  یضعب  لصاح  نیمخت  لحنلا و  تویب  تظفاحم  ندومن و  دنویپ  كات  راجشا و  نایب  رد  متفه  هضور 

نغور هندوپ و  قرع  رکـش و  دنق و  زا  دنقلگ  گشمدیب و  قرع  بالگ و  ندومن  ناماس  سرشیپ و  گنرداب  سرشیپ و  لگ  تظفاحم  و 
زا اولح  راجیل و  توتهاش و  یهب و  هروغ و  زا  تایبرم  یباتفآ و  کشواک و  باشود  رکش و  هریش  نیبجنرت و  هریش  شمشک و  هریـش  لگ و 

. ندومن لصاح  هچلیف  نتخاس و  رینپ  هلف و  نتفرگ و  هروغ  بآ  نتخاس و  تالآهکرس  نتخادنا و  هکرس  هریغ و  يزغم و  توقام و 

كات راجشا و  ندومن  دنویپ 

رعش
یئوت عیانص  هلمج  نیا  عناصیئوت  عیادب  خاش  هد  لصو 

هرمثم ریغ  هرمثم و  راجشا  دنویپ 

رتهب و قیرط ، مادک  تسا و  عاوناب  ندومن  دنویپ  هک  تسناد  دیابب  تسا و  رایـسب  راجـشا  ندومن  دنویپ  دیاوف  هک  هدـش  مولعم  هبرجتب  نانچ 
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دنویپ مسوم  مادـک  رد  ار  لاـهن  تخرد و  ره  تسا و  بساـنم  دـنویپ  عون  مادـک  یتـخرد  ره  تیـصاخ و  هچ  ار  یعون  ره  تسا و  رتقیـال 
بحاـص نآ  دـعاوق  زا  رگا  هک  دومن  ناوتیم  دـنویپ  تخرد  مادـکب  ار  یتـخرد  ره  ندرک و  دـیاب  هنوگچ  ار  يدـنویپ  ره  درک و  ناوـتیم 

هچنآ هرمث  هک  تسا  مولعم  دش و  دهاوخن  زبس  تسا  نیقی  دومن ، دیابن  دنویپ  هک  دـنیامن  دـنویپ  یتخرد  رب  ار  یتخرد  ره  دنـشابن و  فوقو 
. تسا هجو  ود  رب  نآ  تسا و  هویم  تفاطل  تهج  راجشا  ندرک  دنویپ  دوب و  دهاوخ 

. سایقلا اذه  یلع  ولآدرز و  رب  ولآدرز  نوچمه  دننک  دنویپ  وا  سنجمه  هک  یتخرد  دنویپ  هکنآ  لوا - هجو 
226 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

مادـخ زا  ریقح  هچنآ  ماداـب و  تخرد  رب  ولادرز  گرب  هک  نآ  دـننام  دـننک  دـنویپ  رگید  تخرد  سنج  رب  یتخرد  گرب  هکنآ  مود - هجو 
ار نانابغاب  ناناقهد و  دـشاب و  مامت  هرهب  نآ  زا  ار  نالماک  نـالقاع و  اـت  هدروآ  ریرقت  زیح  رد  همـش  دومن و  عامتـسا  هاـنپتباقن  هاـجیلاع 

: تسا عون  هد  رب  نآ  دئاوف  دنشوکب و  دوب  عفان  ار  مومع  هک  راک  نآ  رد  مامت  دجب  هتشگ  مولعم  نآ  تقیقح 
نآ رب  دـشاب  بوخ  نآ  هویم  هک  یتـخرد  زا  ددرگ  بوخ  معطشوخ و  هک  دـنهاوخ  دوـب و  معطیب  یتـخرد  هوـیم  نوـچ  هکنآ  لوا - عوـن 

. ددرگ فیطل  ات  دنیامن  دنویپ  تخرد 
. ددرگ فیطل  روآراب و  هک  دننک  دنویپ  نادب  دوب  یلعا  نآ  هویم  دشاب و  روآرب  هک  یتخرد  زا  دروآ و  مک  رب  هک  یتخرد  هکنآ  مود - عون 

دننک دنویپ  دوب  گرزب  نآ  هرمث  هک  یتخرد  زا  دوش  گرزب  نآ  هرمث  هک  دـنهاوخ  دـشاب و  درخ  نآ  هرمث  هک  ار  یتخرد  نوچ  موس - عون 
. دوش بوخ  هدیلاب و  نآ  هویم  هک 

هایس ار  دیفس  هکنآ  ای  ددرگ  دیفس  هک  دنهاوخ  ار  هایـستوت  روگنا و  هچنانچ  ددرگ  لدبم  هویم  گنر  هک  دنهاوخ  رگا  هکنآ  مراهچ - عون 
. سکعلا یلع  دوش و  هایس  ات  دننک  دنویپ  دیفس  رب  دشاب  هایس  هک  یتخرد  گرب  دنزاس 

. دنیامن دنویپ  رگید  یعون  یخاش  ره  رب  دشاب ، اههویم  عاونا  تخرد  کی  رب  بجعت  جرفت و  تهج  دنهاوخ  هکنآ  مجنپ - عون 
. دنیامن دنویپ  نآ  فالخ  سنج  زا  دوش و  سرسپ  ای  سرشیپ  یتخرد  هک  دنهاوخ  رگا  مشش - عون 

مک بآ  هک  دنیامن  دـنویپ  نآ  رب  ار  یتخرد  گرب  هدوب  بآمک  هک  دـشاب  ینیمز  رد  یهب و  لثم  دـشاب  بلط  بآ  یتخرد  رگا  متفه - عون 
. نآ سکع  ای  دورما  لثم  دبلط 

رمعزارد ولآدرز ، لثم  دشاب  رمعهاتوک  یتخرد  هک  دنهاوخ  رگا  هکنآ  متشه - عون 
227 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دهدیم رب  اهلاس  هک  ریغ  قتسف و  لثم  دنیامن  دنویپ  رمعزارد  تخرد  رب  ار  نآ  ددرگ 
نوچ هک  مشیربا  تهج  توت  تخرد  دـننام  هرمث  هن  دوب  گرب  تخرد  نآ  زا  هدـیاف  ضرغ و  هک  دـشاب  اـهتخرد  یـضعب  هکنآ  مهن - عوـن 

ای ددرگ  رتهب  نآ  گرب  دوش و  مک  نآ  هرمث  ات  دـننک  دـنویپ  دـهد  رتمک  هرمث  هک  یتخرد  زا  دوب  رتمک  نآ  گرب  دـشاب و  رایـسب  نآ  هرمث 
. سکعرب

. ددرگ هنادیب  دننک  دنویپ  گشمدیب  تخردب  ار  نآ  الثم  دشاب  هتسهیب  وله  رمث  هک  دنهاوخ  نوچ  هک  تسنآ  مهد - عون 
رد هدرک  زاـب  ار  دـنویپ  گرب  هک  تسا  نآ  ندروآ  قیرط  دوش ، ناـیم  رد  زور ، دـنچ  دـنروآ و  رود  عضوم  زا  دـنویپ  رگا  هک  تسناد  دـیاب 
ات دنشاب ، هدیـشاپیم  هزوک  رب  بآ  نامز  نامز  دنزاس و  طوبـضم  ار  هزوک  رـس  دننک و  هدیـسران ، بآ  هزوک  رد  دشابن  مرگ  اوه  هک  یلحم 
زا شیب  هدیاف  هک  دراذگن  دنویپیب  تخرد  غاب  رد  نابغاب  هک  دیاب  ضرغ  دنیامن . دنویپ  لاحلا  یف  دنروآ  نوریب  نوچ  دسر و  عضوم  نادب 

. درک ناوت  روصت  هک  تسا  نآ 
رعش

دیدنویپ  هویم  هب  شدیرب  هبتسا  یبوط  همه  رگا  ربیب  خاش 
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اما تسین ، رود  دناهدرک  هک  سایق  مخت و  رب  مخت  دریگیم و  هناد  رب  هناد  هک  دناهتفگ  نانچ  دـنربخاب ، دـنویپ  ملع  زا  هک  نیقاهد  زا  رثکا  و 
رایـسب بآ  دیب  درادن  یتبارغ  دهدب و  وکین  هرمث  دننکیم و  دنویپ  ولاتفـش  اب  درادـن  هرمث  دـیب  هک  تسبرجم  هکنآ  تهج  زا  تسا  نینچ  هن 

مه زا  دراد  رگا  درادن و  هناد  هک  تسنآ  رثکا  دنیوگ  دوشیم و  بوخ  رادبآ و  دراد و  جایتحا  رایـسب  بآ  هب  ولاتفـش  تخرد  دشکیم و 
مـسق راهچ  رب  ندومن  دـنویپ  سکعلا و  یلع  دـنیامن و  دـنویپ  مکحم  بوچ  رب  مکحم  بوچ  هک  تسنآ  دـنویپ  بسانم  دوشیم و  هتفاـکش 

: تسا
شور نتفرگ و  رد  دنیامن  دنویپ  ازوج  زا  لبق  رگا  اما  نازیم  رخآ  ازوج و  رد  دوشیم  دنویپ  لصف  ود  رد  هک  تسا  دـنویپ  گرب  لوا - مسق 

دوش زبس  هچنآ  تسا و  هغدغد  نآ 
228 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسا بجوم  نیدب  تسا  زوج  رد  هچنآ  دوب  دهاوخ  راب  مک 

توت

تـسوپ هک  باتفآ  بناج  زا  تسا  هناخراهب  هک  يراهب  هچون  هک  تسنآ  هدعاق  تسا  زوج  مهد  نآ  دـنویپ  لحم  جـنلخ  هنادـبب و  زا  توت -
نایم زا  ار  دنویپ  دنرب و  هدیچیپ  هتشاد  من  هک  یلام  يور  رد  دنرب  رگید  یعضومب  هک  دنهاوخ  رگا  یعضوم  زا  هتشادرب  دشاب  هدش  هتخپ  نآ 

نآ لد  هک  کنپ  ره  دوش و  هتشادرب  بوچ  يور  زا  مامتب  يو  لد  هک  دنیامن  هظحالم  هتشادرب  دشاب  هدیـسر  هک  کنپ  ره  زا  روکذم  هچون 
تسا و ریگدب  هک  دنرادنرب  تسین ، هزات  هک  هچون  نایاپ  هدیسر و  هدعاق  رب  هک  هچون  رس  زا  ار  کنپ  هک  دیاب  درادن و  رابتعا  دنامب  هچون  رب 

لاهن رب  ار  یلـصا  کنپ  دـناهدومن و  مولعم  نینچ  نیقاهد  هبرجتب  دوب و  دـهاوخ  رابمک  تخرد  نآ  دوش  زبس  دـنیامن و  دـنویپ  هچنانچ  رگا 
دنویپ دنچره  نکیل  دیآ و  راب  رد  دوز  دنیامن  دنویپ  دنلب  ار  تخرد  رگا  دشاب و  هدوب  كزان  هک  دنیامن  دنویپ  یتخرد  خاش  رب  ای  هدیـسر و 
تخرد هخاش  رب  دراک  رسب  هک  قیرط  نیدب  دوش  رادهجنپ  دروآ و  رایـسب  راب  نآ  تخرد  هکنآ  تهج  تسا  بسانم  دشاب  رتکیدزن  نیمزب 
هطساوب دنشکیم ، لامش  بناجب  فلا  هکنآ  دسرن و  بوچب  دراک  رس  هک  دنیامن  هظحالم  هدیشک  لامش  بناجب  فلا  ود  هدیـسر  لاهن  ای  و 

دنویپ هک  تخرد  هخاش  ای  لاهن  زا  رگید  بناج  ره  رب  دوشن و  هتسکش  تسا  كزان  هک  کنپ  هچون  لامش  داب  يدنت  لحم  رد  هک  تسا  نآ 
بیترت کنپ  ياج  نخانب  هدومن و  مخ  ار  بوچ  دنـشک  لامـش  بناجب  فلا  ود  نوچ  نآ  زا  دعب  دنکـشیم و  لامـش  داب  يدـنت  زا  دـنیامن 

زا هچنانچ  دـنهد  لیم  نایاپ  بناجب  ار  نیئاپ  کنپ  الاب و  بناـجب  ار  ـالاب  کـنپ  هدروآرد  بوچ  تسوپ  رد  کـنپ  ود  فلا  ره  رد  هدومن و 
هک یلحم  زا  ار  خاشرس  هدیچیپ  فلا  ره  يور  رب  دشاب  کیراب  هک  دیب  ای  توت  همـساط  دزاس و  ادیپ  ياج  دوخ  تهج  هتـشذگ  دراک  مخز 
زبس دوز  دنویپ  دناود و  خاشرسب  هشیر  بآ  لاهن  هک  دنربن  الـصا  دنیامن و  دنویپ  هب  روز  هک  دننکـش  هتـشاذگ  بجو  کی  دناهدومن  دنویپ 

نوچ دبای ، ناصقن  دنویپ  هدرک و  ادیپ  یکشخ  هدیرب  نامه  زا  دنربب  رگا  دوش و 
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هتبلا هک  تسا  تحلـصم  نادب  دراد  کنپ  راهچ  دـنیامنیم و  دـنویپ  ود  تخرد  هخاش  لاهن و  ره  هکنآ  دـشابن و  نارذـگ  يو  زا  لاهن  بآ 
تسا روزمک  هک  زور ، هدزناپ  یضعب  دنویپ  هک  دنشاب  رادربخ  دنویپ  بوچ  زا  دش و  دهاوخن  دوبان  لاهن  تفرگ و  دهاوخ  دنویپ  کنپ  کی 
دنویپ نوچ  دـنامیم  دوخ  شور  روز و  زا  کـنپ  هچون  هک  دوشن  زبس  رگید  لـحم  زا  دوشیم و  زبس  تسا  روزرپ  هک  زور  تسیب  یـضعب  و 

هتل ای  توت  تسوپ  هب  دوش  دـنلب  بجو  کی  کنپ  هچون  نوچ  دـنیامن و  زاـب  بوچ  نآ  يور  زا  ار  تسوپ  دـشاب  رادومن  کـنپ  دوش و  زبس 
زین هامریت  رد  دوش و  لصتم  دنویپ  هب  هک  دنرب  دـنویپ  يور  زا  ار  خاشرـس  هتـسکش  دوش  لمح  نوچ  دنکـش و  دابدـنت  رد  ادابم  هک  دـندنبهب 

. دبای ناصقن  امرس  رد  دنویپ  هک  دنرب 
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توتهاش

ادیپ كول  دنیامن  دـنویپ  دـنلب  هچنانچ  رگا  هک  دـنیامن  دـنویپ  كاخ  يور  رد  ار  يو  تخرد  هک  تسا  نآ  هدـعاق  هنادـیب ، رادهناد و  زا  هک 
یئاجب یئاج  زا  ار  گنهرف  دنـشک و  گنهرف  هدومن  دنویپ  ار  نآ  لاهن  دشابن  رهاظ  تخرد  كول  هک  دنهاوخ  رگا  تسامندب و  دزاسیم و 

. تسا زوج  مهد  دنویپ  لحم  دوشیم و  رابمک  نآ  تخرد  هک  دنیامنن  لقن 

ولآدرز

: تسا بجوم  نیدب  شعاونا  هک 
. تسا روهشم  غالک  كون  هب  هک  يدمحا 

نیریش خلت و  هناد  زا  هچدیفس و  نیریش و  خلت و  هناد  زا  سرشیپ  نیریش و  هروغ 
. یهارف

. يدیزیاب
. ینولح
. شربا

230 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. یجنران

. یهاک
. یبالام

. هجدیفس
. یلبلب

. كریجنا
. تسا کیدزن  لیلشب  هک  كرایخ 
. دنیوگ زین  یخرف  هک  یماج  قلبا 

. تخبزبس
. یسراف

. راگنرهم
. نوکلگ
. یباکچ
. یلاغش

. کسورع
. ینغور

. لکنت
. یبرآسمش
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. ینیسح
. یماداب

. یئارآناهج
. یمکاح
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. یباولا

اب ار  يدنویپ  يولآدرز  نوچ  دنیامن و  دنویپ  دـش  روکذـم  ندرک  دـنویپ  توت  رد  هک  یحرـشب  تسا و  زوج  مهدزناپ  عومجم  دـنویپ  لحم 
راب دـننک  دـنویپ  هایـس  يولآ  تخرد  اب  ار  ولآدرز  تخرد  رگا  دوشیم و  گرزب  معطشوخ و  نآ  هویم  دـنیامن  لصو  يدـنویپ  يولآدرز 
دوش زبس  رگا  تسا و  ریگدب  رثکا  هک  دنیامنن  لقن  یعضومب  یعـضوم  زا  ار  يدنویپ  يولآدرز  لاهن  هک  دیاب  اما  دنیوگ  لکنت  ار  نآ  دروآ 

. دنکیمن شور 

لیلش

دنویپ ولآدرز  ولاتفش و  رب  تسین  معطشوخ  هک  زبس  خرس و  تسا و  بوخ  هک  درک  دیفس  زا  گنلاتفش  خرس و  درز و  دیفس و  شربا و  زا 
دنراک و هدومن  كاغم  عرذ  کی  كات  هیوج  روتـسدب  تشاک  دنهاوخ  اجره  ار  يو  لاهن  هک  تسنآ  ولاتفـش  ندومن  دنویپ  قیرط  دنیامن و 

اعدـم ضرغ و  دـندنبهب و  لپ  هدومن  حطـسم  ار  هیوج  دوش  دـنلب  عرذ  مین  نیمز  زا  دـنویپ  نوچ  دـنیامن و  دـنویپ  نیمز  کـت  رد  مود  لاـس 
. درادن ندز  دنویپ  هب  جایتحا  دناسریم و  بوخ  هچون  دنربب  كاخ  يور  زا  دروآ  یکشخب  يور  يو  خاشرس  هاگره  هک  تسنآ 

سالیگ

. دراد ار  ولابولآ  مکح  ترضم  عفد  ترضم و  تیفیک و  تعفنم و  رد  سالیگ -
رعش

تسا  نانخس  نیریش  بل  نوچ  وکن  گنرشوخاهلد و  توق  دش  هک  معط  رکش  سالیگ 
. دیآ فیطل  گرزب و  نآ  هویم  دنیامن  دنویپ  ولابولآ  رب  ار  ولابولآ  رگا  دومن و  ناوتیم  دنویپ  ولابولآ  رب 

یهب

گشمدیب رب  ار  یهب  یضعب  یهب و  رب  بیس  دوشیم و  دنویپ  بیس  هنال و  ود  رب  یهب -
232 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

، تسا بسانم  روکذم  راجـشا  نآ  دنویپ  دروخیم  رایـسب  بآ  یهب  دیامنیم و  بذج  رایـسب  بآ  روکذم  راجـشا  هکنآ  تهج  دـنویپ  دـیب 
گرزب قباس  روتسدب  نآ  یهب  دوش و  هنهک  نوچ  یهب  تخرد  اما  دهدیم  لوصحم  دنامیم و  اهلاس  دنیامن  دنویپ  هنال  ود  رب  ار  یهب  نوچ 

دنزیر نآ  ياپ  رد  هتخاس  مرن  دوش  لصاح  یمیدـق  ياههنهک  هناخ  زا  هک  هروش  دـنیامن و  شلوک  ار  نآ  ياپ  هدـیرب  دـنویپ  يالاب  زا  دوشن 
. دوش گرزب  قباس  روتسدب  یهب  هدومن  ادیپ  بوخ  هچون 

بیس
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ناوتیم دنویپ  هنکسا  هنالود  رب  ار  بیـس  درادن و  رابتعا  ندومن  دنویپ  دورما  رب  بیـس  اما  دوشیم  دنویپ  بیـس  رب  دورما  دورما و  رب  بیس -
. تسا بجوم  نیدب  بیس  یماسا  درک و  ناوت  دنویپ  بیس  رب  جنران  دیآ و  هایس  بیس  دننک  بیکرت  هایس  توت  اب  ار  بیس  رگا  دومن و 

. دیفس خرس و  زا  یمسر 
. رادلاخ یناهفصا -

. ینالام
. بیس خولک 

. دراد خرس  ياهطخ  هک  شخر -
. رکش یلعل 

. شوخیم بیس 
. بیس تشط 

. خرس دیفس و  زا  ناکشم -
هجاوخریم

یبیبح
بیسران

یبالگ
کمیتی

233 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
يرفعج همرک 

یناجلخ
. دراد یشرت  كدنا  هک  يدرکهرف -

دورما

. تسا بجوم  نیدب  نآ  یماسا  درک و  ناوتیم  دنویپ  یهب  رب  دورما  دورما و  رب  بیس  بیس و  رب 
هک يدنقرمس  كات  تسا ، گرب  دص  لگ  قیرطب  نآ  لگ  هک  يورم  دورمارهز ، كرکـش ، یهاشهمرک ، دورما ، خولک  ینیچ ، دورماودک ،

يوبشوخ يو  لگ  دنیامن  دنویپ  هریغ  یمسر و  دورما  رب  ار  يورم  دورما  نوچ  و  يدنقرمس ، نادند  بآ  يدنقرمس  شربا  دوشیم ، گرزب 
. دوشیم فیطل  و 

روگناولآ

. تسا ینیریش  يو  حلصم  تسا  رضم  ار  هدعم  دنک  نکاس  ارفص  تسا  رت  درس و 
رعش

تسا  ناهج  ناج  رگج و  مه  وا  زا  دابآروگنا  هچولآ  هدمآ  وکن  معطشوخ 
رب روگناولآ  نکیل  دوشیم  گرزب  بآرپ و  فیطل و  نآ  روگناولآ  دنیامن  دنویپ  ولاتفـش  رب  رگا  دنیامن  دنویپ  ولاتفـش  ماداب و  ولآدرز و  رب 
رب نآ  هناد  دنیامن  دنویپ  ولآ  رب  رگا  گرزب و  يو  هناد  دنیامن  دنویپ  ولآدرز  رب  نوچ  روگناولآ  درادن و  رابتعا  نادـنچ  ندومن  دـنویپ  ماداب 
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دوش و فرطرب  شوجیب  اـت  دنـشک  گـنهرف  ار  دـنویپ  هک  تسا  ناـنچ  بساـنم  دـیامنیم . شوجیب  ولآ  تخرد  نکیل  دـیآیم و  هدـعاق 
دوب و خرـس  نآ  بیـس  دننک  دـنویپ  ولآ  تخرد  رب  بیـس  خاش  رگا  دوشیم و  رابمک  تخرد  هک  دـنیامنن  لقن  یئاجب  یئاج  زا  ار  گنهرف 

تسا بوخ  يو  هدیسران  دنیوگ و  زین  هچولآ  هک  تسا  بجوم  نیدب  روگناولآ  یماسا 
234 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

، يدنهود یشتآ ، هایـس ، دیفـس و  یمـسر ، یجاحاباب ، ولا ، هدرگ  يربنع ، هلیلک ، درز  تسا  بوخ  دوش  هتخپ  نوچ  يروباشین ، يدابآرتسا ،
. یناکیپ دیفس ،

ولاتفش

. تسا هجو  نیا  رب  نآ  یماسا  دش و  روکذم  هک  یقیرطب  دوشیم  دنویپ  ولآدرز  هب  ولاتفش 
نوردنا دیفـس و  نوردنا  يدراک ، يدرآ  دیفـس  خرـس و  زا  یکلم ، یلع  یهاگترایز ، درز ، رادـلاخ ، یعفاش ، یگرب ، خرـس  يدـنقرمس ،

. ولاتفش هجور  نیریش ، هناد ، دیفس  دنیوگ . زین  یمور  هک  يدنقرمس ، یلبلب  یمسر ، يدراک  يدرآ  درز ،

ریجنا

توت اب  ریجنا  دنویپ  تسا  هدش  هبرجت  هچنآ  اما  دـیآیم و  بوخ  يو  ریجنا  دـشاب  هتـشاد  تبـسانم  هک  دـنیامن  دـنویپ  یتخرد  رب  ریجنا  رگا 
هجنپ نیمز  يور  رب  هک  دنیامن  دـنویپ  نیمزب  کیدزن  توت  لاهن  رب  ار  ریجنا  نکیل  دـیآیم ، فیطل  دوشیم و  بوخ  تیاغب  تسا و  بسانم 
نوریب دشابن  امرـس  هغدغد  دوش و  راهب  نوچ  دوشن و  عیاض  امرـس  رد  هک  دنـشوپب  كاخ  كاشاخ و  راخ و  هب  ناتـسمز  رد  لاس  ره  دنز و 

. دندروآ

بانع

. دوش دنویپ  بانع  رب  بانع 

دجنس

. دیآ وکین  هدیلاب و  نیریش و  نآ  هویم  دنیامن  دنویپ  نوچ  هک  تسا  ررقم  نیقاهد  دزن  دوشیم و  دنویپ  دجنس  رب  دجنس 

زوج

. دیآ وکین  معطشوخ و  گرزب و  نآ  هرمث  هک  تسنآ  تهج  دنویپ  دوشیم و  دنویپ  زوج  رب  زوج 
235 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دیبگشم

. نآ ریغ  دورما و  لثم  دوب  ذیذل  رادبآ و  كزان و  يوبشوخ و  دننک  دنویپ  نآ  رب  ار  اههویم  رثکا 

لگ
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. ناوغرا توت و  رادیفس و  دیب و  لثم  دومن  ناوتیم  دنویپ  نولم  ياهلگ  لگ  هتوب  کی  رب  دوشیم و  دنویپ  رادیفس  دیب و  تخرد  رب  لگ 

نمسای

. ناوغرا توت و  دیفس و  دیب و  لثم  دومن  ناوتیم  دنویپ  دشاب  بسانم  هک  تخرد  ره  رب  دوبک  دیفس و  درز و 

ناوغرا

درک و ناوتیم  دنویپ  خرس  رب  ار  دیفس  ناوغرا  دوشیم و  دنویپ  اهتخرد  رگید  بیس و  رادیفـس و  دیب و  تخرد  رب  دیفـس  خرـس و  ناوغرا 
. تسامنشوخ

هناخهشپ

هکنآ هطـساوب  دنکیم  ادیپ  مامت  رادم  دوشیم و  بوخ  دـنیامن  دـنویپ  دـنیوگ  مجل  عضاوم  یـضعب  رد  هک  رغـش  تخرد  رب  نوچ  هناخهشپ 
نوچ راهب  رد  هک  دنراذگ  دننکـشن و  ار  خاشرـس  دـنیامن  دـنویپ  نوچ  تسا  نازیم  رخآ  رد  هچنآ  دوشیم و  دوبان  کشخ و  دوز  هناخهشپ 

. دننکش دوش  زبس  کین 
دنویپ تیفیک  دشاب و  هدش  زبس  کین  هک  تسنآ  دنویپ  طرش  تسا و  لمح  مهد  ات  توح  متسیب  زا  نآ  تقو  تسا و  دنویپ  کین  مود  مسق 

. تسا دنویپ  گرب  روتسدب  نآ 
لثم دشاب  هدش  تسا  قاس  ربارب  هک  تسا  هچون  تخرد  هچنآ  دوشیم  دنویپ  بجوم  نیاب  توح  لوا  رد  هک  تسا  دنویپ  هنکـسا  موس  مسق 

هنکـساب تسار  هناـیم  زا  دـنیامن و  رب  هلک  هکنآ  اـی  دـنربب و  هتـشاذگ  بجو  کـی  كاـخ  يور  زا  اـههریغ  توت و  یهب و  ولآدرز و  راـنا و 
زا یضعب  دنیامن و  ربهلک  یضعب  دشاب  گرزب  تخرد  هچنآ  هچون و  ملق  ود  تخرد  نآ  بناج  ود  تهج  هدومن  فاکـش  لطاس  ای  نهپرس 

دنربب هتشاذگ  بجو  کی  كاخ  يور 
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هک یحرشب  دشاب  نآ  ضوع  يرگید  دنکـش  داب  هکنآ  ای  دنک و  اطخ  یملق  رگا  هک  هچون  ملق  راهچ  دنیامن و  فاکـش  راهچ  ار  نآ  هنایم  و 
زا دراکب  تخرد ، فاکـش  تبـسن  هب  ار  نآ  نایاپ  دشاب  بجو  کی  ملق  ره  يدنلب  هک  دنزاس  نانچ  هدیرب  هناخراب  زا  هدمآ  دنویپ  گرب  رد 

دهاوخ رتکل  دوش  لصتم  تخرد  تسوپ  هب  هک  ملق  نوریب  دوشن و  هدیرب  هک  دـنیامن  تسوپ  هظحالم  دزاس و  کنت  رادهویـش  بناج  ود  ره 
نیدب دشاب  رگیدـکی  ربارب  رد  تخرد  ملق و  تسوپ  هچنانچ  هدروآرد  تخرد  هنایم  رد  دـشاب  هدیـسر  دراک  مخز  هک  اجنآ  ات  ار  ملق  دوب و 
تـسا یلاخ  هک  ار  تخرد  هنایم  دنزاس و  مکحم  هدیچیپ  توت  ای  هنادوج  کشوش  هب  دشاب  هچون  رگا  درکیم و  طوبـضم  ار  دنویپ  هدـعاق 

دناوت نانچ  رگید  عون  دـنریگ و  لگ  رد  ار  تخرد  درگ  هبنپ و  نوریب  دـباینرد و  نآ  هنایم  رد  ناراب  بآ  هک  دـنیامن  هظحالم  هتـشاذگ  هبنپ 
هدروآرد ردص  حرـشب  ملق  دـنویپ  هدومن  ادـج  تخرد  زا  لحم  شـش  جـنپ  ار  نآ  درگ  تسوپ  دـنیامنن و  فاکـش  ار  تخرد  هنایم  هک  دوب 

رگید لاس  هس  دسریم و  ار  لاس  هس  دنیامن  دنویپ  هنکسا  هنال  ود  رب  ار  یهب  نوچ  اما  دوشیم  زبس  هدعاق  رب  دندنبهب  توت  تسوپ  همـساطب 
هک ضرغ  دهدیم  راب  ار  لاس  تسیب  دسریم و  ار  لاس  راهچ  دشاب  دنویپ  گرب  هچنآ  دوشیم و  روزیب  رابمک و  نآ  زا  دعب  دـهدیم  راب 

. تسا رتهب  یهب  دنویپ  گرب 
دوش ازوج  مهدزناپ  نوچ  دـنیامن و  لمع  عون  نیدـب  دودـح  نآ  مزراوخ و  اراخب و  دنقرمـس و  رد  هک  تسا  دـنویپ  هروشام  مراـهچ - مسق 
ربارب هدرک  ملق  ار  خاش  نآ  رس  دومن و  دنهاوخ  خاش  ره  رب  هتخاس  ادج  دنویپ  زا  ار  کنپ  تسوپ  هروشام  قیرطب  هتـشادرب  هناخراب  زا  دنویپ 

هک دنچیپ  طوبضم  نانچ  دیب  ای  توت  همساطب  ار  شرـس  ود  ره  هدروآرد  ار  دنویپ  هروشام  نآ  ضوع  دنرادرب و  اریو  تسوپ  دنویپ  هروشام 
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. دوش زبس  بوخ  دنچیپهن و  همساط  یضعب  دنیامن و  زاب  ار  توت  همساط  دوش  زبس  نوچ  دیاینرد  شنایم  رد  داب 

كات

توقب كات  ات  دـنهد  رابنا  هدومن  نادرگ  لیب  ار  كات  ياپ  نآ  لاس  شیپ  دـنیامن ، دـنویپ  دـنهاوخ  نوچ  هک  تسنآ  هدـعاق  روتـسد و  كات 
: تسا مسق  ود  رب  نآ  دنویپ  تیفیک  دنهد و  رابنا  هدومن  نادرگ  لیب  رابرگید  دننک  دنویپ  نوچ  دنکن و  اطخ  دنویپ  ددرگ و 

237 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
ره رد  دیاب  دنویپ  دوش  هلاس  جنپ  ای  هلاس  راهچ  كات  نوچ  هک  تسنآ  يو  حالطـصا  دناهدومنیم و  دنویپ  میدق  رد  هک  هدـعاقب  لوا - مسق 

ار كات  هلاسره  نوچ  ددرگ و  كات  لصا  خن  هدـش  هراب  کی  ات  دـننک  نآ  رب  دـنویپ  هدـیرب  نایاپ  زا  دـشاب  نآ  لصا  زا  رتگرزب  هک  یخاش 
لـصا رب  دهدن و  کین  رب  الا  دیرب و  دیابب  ار  نآ  ندیرب  تقوب  کشیب  دـننک  دـنویپ  الاب  ياههخاش  اب  رگا  دـهد  وکین  راب  ات  دـنربب  اههخاش 

رد مرجال  دشاب  هدش  لطاب  دنویپ  دشاب  نینچ  نوچ  ددرگ و  کشخ  هچنانچ  دنک  عیاض  ار  كات  خن  امرس  دشاب  درس  هک  یلاس  رد  دشابن و 
بـسانم دـننک  نآ  رب  دـنویپ  دوش  زبس  نوچ  هدروآ  نوریب  كاخ  زا  بجو  کی  ار  كات  رگا  اذـه  عم  دـشاب و  رتهب  ندرک  دـنویپ  نآ  قاس 

. دوش لطاب  دنویپ  دروآ و  نوریب  هچون  ات  دنویپ  كاخ  يور  زا  ار  نآ  كات  دنام  زاب  رب  زا  ددرگ و  هنهک  نوچ  هکنآ  تهجب  دشاب 
ار كاـت  خـن  زاـب  هدروآ  نوریب  تسنآ  هناـیم  رد  هک  يزغم  هتفاکـش  ار  كاـت  هچون  ددرگ  هنادـیب  رادهناد  روگنا  هک  دـهاوخ  یـسک  رگا  و 
زا فصن  تشاک  دنهاوخ  هک  ملق  نآ  زا  هک  دوب  دناوت  نانچ  رگید  عون  دـشاب و  هنادـیب  دـهدب  روگنا  نوچ  دبـسچ  مهرب  ددـنبهب  نامـسیرب 

هچوق رد  ار  ملق  نآ  نب  دـنچیپ و  مهرب  ار  خاـش  نآ  هاـگنآ  دـنروآ  نوریب  دـشاب  ناروـخبآ  ناـیم  رد  هک  يزغم  دنفاکـشب و  ود  هب  شربز 
دننک قش  ار  كات  دوش  هنادـیب  روگنا  هک  دـنهاوخ  رگا  هک  دـیوگ  میکح  سونیلاج  دـشاب . هنادـیب  دروآ  راب  نوچ  دـنزیر  كاـخ  هتـشاذگ 

لـصا هچنانچ  دنروآ  نوریب  دوب  نآ  فوج  رد  هک  زغم  نآ  دـنامب و  دوخ  لاحب  نآ  ياهمـشچ  هکنانچ  دوب  دـهاوخ  نیمز  رد  هک  ردـقنآ 
دننک و هدولآ  واگ  هزات  نیگرسب  دندنب و  مکحم  ار  نآ  خن  زا  دنهن و  مه  يور  رب  ار  هدرک  قش  كات  نآ  سپ  دوشن  هدیشارخ  كات  بوچ 

نآ قش  واگ و  نیگرـس  ضوع  دـننک ، هدولآ  نآب  ار  كاـت  نیا  دـنبوکب و  لـصنع  زاـیپ  رگا  دوشیمن و  هناد  ار  كاـت  نیا  روگنا  دـنراکب ،
هکنآ زا  دعب  دندنب و  خونب  ار  نآ  نآ  زا  دعب  دنزیر و  دـشاب  هریت  هک  بنع  بر  يردـق  كات  نیا  قش  رب  لوا  یـضعب  دبـسچ و  مهرب  رتدوز 
. دوشب زبس  هک  تقو  نآ  ات  دنزیر  كات  نآ  خیب  رد  دنزاس  طولخم  بآ  هب  ریصع  ای  بنع  بر  يردق  زور  تشه  ره  رد  دنراکب  ار  نآ 

238 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
رـس زا  دزاسب  ادـیپ  هچون  عرذ  مین  گناد و  راهچ  كات  نوچ  روث  رد  هک  تسنآ  دـنیامنیم  لمع  نیقاهد  الاح  هک  يروتـسد  هب  مود - مسق 

دننارذگب و دنب  زا  هدومن  فاکـش  ار  نآ  تسار  هنایم  دراکب  نآ  زا  دعب  هدـیرب  دـشابن  ندومن  دـنویپ  لباق  هک  تسا  كزان  هچنآ  هچون  نآ 
روز و ره  زا  ار  نآ  نایاپ  هدیرب  ار  دنویپ  رس  یکزان  هتشادرب  دشاب  رهاظ  نآ  روگنا  دشاب و  هدوب  كزان  هک  رگید  هچون  رـس  زا  ار  نآ  دنویپ 

نایم رد  هک  دیاب  نآ  زا  دعب  دنروآرد و  دنیامنیم  دنویپ  هک  كات  خن  نآ  هنایم  رد  دشاب  هدیسر  دراک  مخز  هک  یلحم  زا  هدیشارت  رادهویش 
دنیامن و طوبـضم  نامـسیرب  هدیچیپ  نآ  هنایم  رد  ار  دنویپ  دشاب  خن  نآ  رب  هک  یگرب  مود  هبترم  هدـیچیپ و  نآ  رب  هبترم  کی  باتان  یکبنپ 

هدیاف ار  دنویپ  دتـسیایم و  هزات  دشاب  نآ  هنایم  رد  دنویپ  دوشن و  هدنکرب  هک  ار  خن  نامه  گرب  اما  دوب  دـناوتیم  مه  رگید  لحم  زا  گرب 
رد هک  دنیامن  زاب  ار  نامـسیر  دوش  دـنلب  عرذ  مین  نوچ  دوشن  زبس  رگید  لحم  رد  هک  دـنریگ  ربخ  زور  هس  ره  رد  تسا و  بسانم  دـهدیم 

توح نوچ  مود  لاس  دوشیم و  رهاظ  نآ  روگنا  زور  دنچ  نامه  رد  دـنیامن و  تظفاحم  هدـعاق  رب  ار  دـنویپ  نوچ  دریگن و  اج  كات  هنایم 
زا دننکن  گنهرف  هچنانچ  رگا  دزاس و  ادیپ  هشیر  كاخ  ریز  رد  دنویپ  لصا  هک  دنـشک  گنهرف  ار  هدیرب  نآ  هدومن  رج  بآ  يور  رد  دوش 

. دنکیم کشخ  ار  دنویپ  دوشیم و  زبس  رگید  لحم 
دننک قش  ار  کیره  عرذ ، ود  کیره  دنریگب  فلتخم  تخرد  زا  كات  رس  دیآ ، نوریب  روگنا  عون  هسب  كات  کی  زا  نآب  هک  هلیح  تفرعم 
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همه زغم  بناج  هچنانچ  دننک  بیکرت  مهاب  هس  ره  نیا  زا  فصن  کی  نآ  زا  دعب  دـسرن و  ررـض  نآ  زغم  كات و  ياهمـشچب  هک  یهجو  رب 
دنراکب دننک و  هدولآ  صلاخ  كاپ  لگب  نآ  زا  دعب  دننک و  هدولآ  واگ  رت  نیگرـس  هب  ار  نآ  قش  دندنبهب و  خولب  ار  نآ  دـشاب و  نوردـناب 

نوچ دوش و  زبس  هک  تقونآ  ات  دنشاپیم  نآ  لصا  رب  بآ  زور  هس  ره  رد  نوریب و  رد  عرذ  کی  دشاب و  كاخ  ریز  رد  عرذ  کی  هچنانچ 
. دوب فلتخم  نول  هسب  دمآ  نوریب  روگنا 

قش ار  كات  نوچ  دهد  رگید  يوب  رگید و  تیصاخ  روگنا  نآب  هک  هلیح  تفرعم 
239 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هب دـنهن و  رگیدـکی  يور  رب  ار  زغم  ره  دـننک و  وا  زغم  ياجب  قایرت  يردـق  دـش و  مولعم  رتشیپ  هک  عون  نآب  دـننک  نوریب  نآ  زغم  دـننک و 
رد قایرت  يردق  زور  تشه  ره  رد  دنراکب و  ار  نآ  دننک و  هدولآ  قایرت  درک  دهاوخ  نیمز  رد  هک  فرط  نآ  دنچیپ و  دیب  تخرد  تسوپ 
وا زیوم  هکرـس و  باشود و  ریـصع و  روگنا و  نآ  دیآ  رابب  روگنا  نوچ  دوش  زبس  هک  تقونآ  ات  دنزیر  كات  نآ  خیب  رد  دننک و  لح  بآ 

ار نآ  بوچ  رگا  دشاب و  عفان  دنهن  ناروناج  یگدیزگ  رب  دـنبوکب و  كات  نیا  گرب  ناروناج ، همه  ندـیزگ  رثکا  رد  دـشاب . افـش  هشیمه 
زا دـعب  كات  فوج  رد  رگا  دوب و  عفان  دـنهن  ناروناج  یگدـیزگ  رب  دـنزاس و  طولخم  واگ  نغور  ای  واگ  ریـش  اب  دـنزپهب و  مرن و  دـنبوکب 

لهـسم همه  دوش  لصاح  روگنا  نآ  زا  هچره  نآ و  روگنا  قیرط  نیمهب  دنراکب  دننک و  لهـسم  يوراد  دنـشاب  هدروآ  نوریب  نآ  زغم  هکنآ 
دوش لصاح  نآ  زا  هچره  نآ و  روگنا  دـنراکب  روکذـم  قیرطب  وا و  زغم  ضوعب  دـنهن  كات  فوج  رد  دـننک و  لح  ار  گشم  رگا  تسا و 

. دهد گشم  يوب 
هفاضا ناراب  بآ  يردـق  دـننک و  یفرظ  رد  دـنزوس و  شتآب  دـننکیم  نان  رد  هک  هروب  رترید ، ای  دنـسر  رتشیپ  روگنا  نآب  هک  هلیح  تفرعم 
رتدوز روگنا  هدنیآ  لاس  دـنیالایب  ناب  دوش  هدـیرب  هک  كات  فرط  دـنربیم  كات  هک  تقو  نآ  رد  دوش و  هریت  ات  دـنناروشب  ار  نآ  دـننک و 
دـسر رتدوز  نآ  روگنا  دنزیر  دوب  هرفح  رد  هک  كات  خیب  رد  نآ  زا  يردق  ندیناشن  تقو  رد  دنبوکب  مهاب  روگنا  لفث  هروب و  رگا  دـسر و 
روگنا نآ  دروآ و  راب  نآ  روگنا  هرابرگید  دامـس  ضوع  دنزیر  كات  خیب  رد  دوش و  نفعتم  هک  دـنراذگب  دـننیچهب و  ار  روگنا  لگ  رگا  و 

. دسر رترید 

نتشاد هاگن  روگنا و  ندیچ  تفرعم 

هـشوخ هچنانچ  دـنزاس  ینحنم  نآ  هشوخب  ات  ار  روگنا  خاش  دـننک و  کشخ  گیر  رب  ار  نآ  تخرد  نایاپ  دوش  روگنا  ندـیچ  تقو  نوچ 
نآ دـسرن  روگناب  دـیآ و  ریزب  دـیآ  نآ  رب  هک  ناراب  هک  یعونب  دنـشوپب  هایگ  نسوسب و  ار  نآ  دوشن  گیرب  لصتم  دـسر و  گـیر  نآ  دزن 

ات روگنا 
240 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ولهپ رب  ار  فرظ  نآ  دنهن و  فرظ  نآ  رد  روگنا  ای  كات  تخرد  خاش  دنهن و  كات  تخرد  ياپ  رد  نیلافـس  فرظ  رگا  دنامب و  هزات  راهب 
ای كاـشاخب  ار  فرظ  نآ  رـس  دـنهن و  نیمز  رب  ولهپ  رب  ار  فرظ  نآ  دـنهن و  فرظ  نآ  رد  روگنا  اـی  كاـت  تخرد  خاـش  دـنهن و  نیمز  رب 
زر مئاوق  زا  دعاق  رب  ای  كات  تخرد  رب  ار  هزوگنا  دـنهن و  هزوک  رد  روگنا  هشوخ  رگا  دـنامب و  هزات  روگنا  نآ  دـننک  مکحم  رگید  يزیچب 

هدیچ تقو  زا  شیپ  هک  درک  دیاب  مامت  طایتحا  ندیچ  روگنا  رد  اما  دنامب  هزات  راهب  ات  روگنا  نآ  دننک  مکحم  چگب  ار  هزوک  رـس  دـندنب و 
نآ رد  امرـس  دوش  ندیچ  تقو  دروآ و  رتمک  راب  هدنیآ  لاس  رد  دنک  رثا  دوز  كات  نآ  رد  امرـس  دوش  هدـیچ  تقو  زا  شیپ  رگا  وچ  دوشن 

دـشاب زبس  مخت  نوچ  دوش و  هایـس  نآ  مخت  هک  تسا  نامز  نآ  روگنا  ندیچ  تقو  دروآ و  رتمک  راب  هدنیآ  لاس  رد  دـنک و  رثا  دوز  كات 
نآ رب  روگنا  مخت  زا  يزیچ  دیآ و  نوریب  كاپ  نآ  مخت  دنراشفب و  روگنا  هناد  نوچ  دـشاب و  هدـش  نیریـش  دـنچره  دوبن  نآ  ندـیچ  تقو 

ندیچ تقو  دنک  ادیپ  یتسـس  كدنا  نوچ  تسین و  نآ  ندیچ  لحم  دشاب  مکحم  تیاغب  نآ  هناد  رگا  دشاب و  نآ  ندیچ  تقو  دـنامن  یقاب 
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رمق هک  دیاب  دوشن  رسیم  نیا  رگا  ولد و  ای  يدج  ای  برقع  ای  نازیم  رد  ای  دسا  رد  ای  دیاب  ناطرـس  رد  رمق  ندیچ  روگنا  تخرد  دشاب و  نآ 
. ضرالا تحت  دوب و  رونلا  صقان 

منبش درذگب و  زور  زا  تعاس  راهچ  هکنآ  زا  دعب  هدوب  یفاص  اوه  هک  دنراک  يزور  رد  ار  نآ  هک  تسا  نانچ  روگنا  نتشاد  هاگن  قیرط  اما 
هاگن هک  يروگنا  دربب و  زیت  دراـک  زا  ار  نآ  باـتفآ و  بورغب  دوب  هدـنام  تعاـس  راـهچ  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  کـشخ  نیمز  دوش و  رخآ 

نآ زا  دش  دهاوخ  دساف  هک  دوب  نآ  میب  دشاب و  مرن  هک  هناد  ره  دوش  هدیـسر  هکنآ  زا  دـعب  دـننیچهب و  دوش  هدیـسر  نوچ  تشاد  دـنهاوخ 
دنیالایب ریقب  ار  اهشوخ  لصا  یضعب  دوشن و  لصتم  مهب  اههشوخ  هک  دنزیوایب  نانچ  ار  نآ  دنکن و  بارخ  ار  ار  اههناد  رگید  ات  دننک  ادج 

يور رب  نوغژا  هاک  ای  وج  هاک  ای  سدع  هاک  ای  القاب  هاک  يردق  لوا  دننیچ ، نیمز  هب  ار  نآ  هک  دنهاوخ  رگا  دـنامب و  هزات  ناتـسمز  مامت  ات 
کنت نیمز 

241 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دنزاس طولخم  سرواج  درآ  اب  دشاب  هدیرب  هزات  هک  یبوچ  هشارت  دنیالایب و  ریقب  یفرظ  نوردنا  یضعب  دننیچ و  نآ  يور  رب  روگنا  دننک و 
هـشوخ یـضعب  دوش و  رپ  فرظ  نآ  ات  دـنهنیم  رگید  هقاط  دـنزیرب و  نآ  رب  سرواـج  درآ  هشارت و  نیا  زا  دـهنیم و  روگنا  هقاـط  کـی  و 

هناـخ رد  ار  روگنا  یـضعب  دـنهن و  وج  هاـک  يور  رب  ار  نآ  نآ  زا  دـعب  دـننک و  هتـشغآ  دوب  طولخم  رمخ  اـب  هک  بآ  کـمن  رد  ار  روـگنا 
زا کی  هس  ات  دنناشوجیم  ار  ناراب  بآ  یـضعب  درادیم و  هاگن  هزات  ار  نآ  دسرب و  نآب  مدنگ  رابغ  دوب و  مدنگ  هناخ  نآ  رد  هک  دـنزیوآ 

فرظ نآ  رد  ار  روگنا  ياههشوخ  دوشیم  کـشخ  هکنآ  زا  دـعب  دـننکیم و  نیگنر  فرظ  اـی  هنیگبآ  فرظ  رد  ار  نآ  دوشیم و  مک  نآ 
دهدیم و عفن  ار  ضارما  زا  يرایسب  بآ  نآ  دوشیمن و  ریغتم  دنامیم و  هزات  روگنا  نآ  دننکیم  مکحم  چگب  ار  فرظ  نآ  رس  دنهنیم و 

مامت روگنا  نآ  دنـشوپب  مخ  رـس  دسرن و  رمخب  هچنانچ  دـنزیوآ  مخ  رد  دـندنب و  بوچ  نآ  رب  روگنا  دـنهن و  رمخ  مخ  رـس  رب  یبوچ  رگا 
دننک مکحم  چگب  ار  نآ  رـس  دنهن و  ون  نیلافـس  فرظ  رد  دننیچب و  هظحل  نامه  ار  روگنا  رگا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دـنامب و  هزات  ناتـسمز 

. دوشن ریغتم  دنامب و  هزات  یتدم 

نتفرگ زیوم  تفرعم 

هـشوخ نآ  ياـهبوچ  هک  دـنراذگب  نادـنچ  ددرگن و  عطقنم  هچناـنچ  دـننک  غاد  هتفاـت  نهآـب  ار  روـگنا  هشوـخ  لـصا  دـسرب  روـگنا  نوـچ 
کـشخ كات  يردق  سپ  دیاینرد  هناخ  نآ  هب  دود  دشاب و  کشخ  هک  هناخ  رد  دنزیوایب ، هیاس  رد  دـننیچهب و  ار  نآ  سپ  دوش  کشخمین 

. دنامب رایسب  تدم  دوب و  معطشوخ  كزان و  تیاغب  زیوم  نیا  دنهن  فرظ  نآ  رد  نانچمه  هشوخ  نآ  دننک و  یفرظ  رد 

نآ نتشاد  هاگن  نوتیز و  ندیچ  تفرعم 

رد دوب و  یفاـص  اوه  هک  دـننیچهب  يزور  رد  ار  نآ  دوش و  رایـسب  امرـس  هکنآ  زا  شیپ  دـننیچهب  ار  نآ  دـنک  یهایـس  رب  لـیم  نوتیز  نوـچ 
دننیچهب ار  نآ  نوچ  دشابن و  من  چیه  نآ  رب  دوش و  کشخ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دننیچهن ، ار  نآ  دوب  ناراب  دوب و  كانمن  اوه  هک  يزور 

242 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
ياههخاش هچنانچ  دننیچ  یگتـسهآب  ار  نآ  دیآ و و  لصاح  رتشیب  نغور  دننک  نینچ  نوچ  دوش  کشخ  نآ  زا  دعب  دنیوشب و  مرگ  بآ  هب 

هک دنهاوخ  نوچ  دننیچهب و  تسدب  دنور و  الاب  نآ  رب  دنزاسب و  بوچ  زا  یسرک  هباشم  هکلب  دننکنورف  بوچ  زا  دوشن و  هتسکش  تخرد 
دنزیر و نآ  رب  هدیواس  کمن  يردق  دـننک و  نیلافـس  فرظ  رد  دـننک و  خاروسیب  هعطق  زا  ار  نآ  دـنزاس  حـلمم  ندروخ  تهج  هب  ار  نآ 

نآ رد  جـنران  گرب  بنع و  ریـصع  لسع و  دـننک و  رگید  فرظ  رد  دـنروآ و  نوریب  فرظ  نآ  زا  سپ  دوش  هتخادـگ  کمن  اـت  دـنراذگب 
. نان اب  دنروخیم  دنروآ و  نوریب  دنهاوخ  هک  تقوره  سپ  دوش  ناهنپ  نآ  رد  نوتیز  هچنانچ  دننک  فرظ 
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نوتیز نغور  نتفرگ  تفرعم 

همه هن  تفرگ  ناوت  نغور  زور  کی  رد  هک  دننیچهب  ردـقنآ  زور  ره  دـننیچهب  تسدـب  ار  نآ  دـنک  یخرـس  هب  لیم  يزبس  زا  نوتیز  نوچ 
سپ دننک  ادـج  نآ  زا  دـشاب  نایم  نآ  رد  هک  بوچ  گرب و  دوش و  کشخ  یکدـنا  ات  دـنهن  باتفآ  رد  هماج  يور  رد  ار  نآ  سپ  رابگیب ،

یعضوم رد  ار  نآ  سپ  دنکـشن  نآ  لصا  هناد  هک  یهجو  رب  دننک  مرن  ار  نآ  سآتسدب  دنـشاپ و  نآ  رب  کمن  دش  روکذم  هک  قیرط  نآب 
نغور رگید  يردق  ات  دننک  دایز  لقث  دتـسیاب  نغور  نوچ  دیآ  نوریب  نغور  ات  دنهن  نآ  رب  لیقث  يزیچ  دنزیر و  درک  دـنهاوخ  ریـصع  هک 

رد ار  نآ  سپ  دیآ  نوریب  راب  لوا  هک  دوب  نغور  نآ  نیرتهب  دنامن و  نغور  هک  یتقو  ات  دـننکیم  دایز  نآ  لقث  رد  نینچمه  دـیآ و  نوریب 
يدرد ات  دنراذگب  یتدم  دننابنجیم  دوب  نوتیز  بوچ  زا  هک  اصعب  ار  نآ  دنزیرب و  مخ  نآ  رد  دنبوکب و  هروب  کمن و  يردق  دـننک و  مخ 

نآ سپ  دننک  نیگنر  لافس  فرظ  رد  دشابن  هنیگبآ  رگا  دننک و  هنیگبآ  فرظ  رد  دنریگرب و  نآ  یفاص  سپ  دوش  عمج  مخ  لفسا  رد  نآ 
هدرک و مرگ  کمن  يردق  رگا  دوش و  ریغتم  دوز  یترارح  كدـناب  وچ  دـشاب  هتـشاد  لمع  نآ  رب  لامـش  داب  هک  دـنهن  کنخ  عضوم  رد  ار 

يردق رگا  دوش و  شوخ  تیاغب  نآ  معط  دیزیر  نآ  رد  هدرک  نایرب  جنران  تخرد  قورع  زا  يردـق  ای  دـنزیر  نغور  نایم  رد  هدرک  نایرب 
یمور نایداب  ار  نآ  هک  نوسینا 

243 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
لاقثم هد  دـنزیر و  صلاـخ  نغور  نم  هد  نم  هاـجنپ  ره  رب  دوش  زیت  نغور  معط  رگا  دوشن و  زیت  نآ  معط  دـنزادنا  نغور  ناـیم  رد  دـنیوگ 

هقرخ رد  کمن  يردـق  اـی  دـننک و  هزیرهزیر  نوتیز  بوچ  يردـق  دوش  يوبدـب  نغور  رگا  دوش و  کـین  نآ  معط  دـنزادنا  نآ  رد  نوسینا 
دننک رگید  فرظ  رد  دـننک و  یفاـص  نـغور  دـنروآ و  نوریب  نآ  زا  دـعب  دـنراذگب  زور  هـس  دـنزادنا و  نـغور  ناـیم  رد  دــندنب و  ناـتک 

هک قیرط  نآب  دنزادنا  نغور  رد  دـندنب و  ناتک  هت  رد  دـنبوکب و  هدرک  نایرب  کمن  نآ  نزومه  اب  کشخ  وج  نان  رگا  دوش و  يوبشوخ 
رگا دوش و  لیاز  نآ  زا  دب  يوب  دنزادنا  نغور  نایم  رد  دوش و  مرگ  تیاغب  ات  دنهن  شتآ  رد  ار  هتخپ  تشخ  رگا  دوش و  کین  دش  روکذم 

. دوب نوتیز  نغور  تعفنم  نوچ  نآ  تعفنم  دنشکب  نآ  نغور  دنبوکب و  مه  ربارب  دجنک  ماداب و  زوج و  ارضخلا و  بح 

حافت تظفاحم  تفرعم 

هدیـسرن مامت  هک  یتقو  رد  دننیچهب  ار  بیـس  رگا  دـش و  روکذـم  هک  يروما  عیمج  رد  تسا  روگنا  نتـشاد  هاگن  نوچ  بیـس  نتـشاد  هاگن 
ار نآ  دنـشاپب و  نیمز  يور  رب  رانا  گرب  دوش و  کشخ  لگ  ات  دنهن  هیاس  رد  دنیالایب و  صلاخ  لگب  ار  نآ  دوب و  مکحم  یکدنا  دـشاب و 

زوج گرب  رد  ار  نآ  رگا  دنامب و  هزات  دننک  ناهنپ  وج  نایم  رد  دنچیپ و  زوج  گرب  رد  ار  بیـس  رگا  دنام و  هزات  یتدم  دنهن  يور  نآ  رب 
. دنامب هزات  دوب  بارش  نآ  رد  هک  دنهن  یفرظ  رد  ار  نآ  رگا  دنامب و  هزات  دوش  کشخ  چگ  ات  دنهن  باتفآ  رد  دنیالایب و  چگب  دنچیپ و 

دورما تظفاحم  تفرعم 

رد دوب  هتخیر  رگیدکی  يالاب  هک  يروگنا  زا  دشاب  هدمآ  نوریب  دوخ  هک  روگنا  هریـش  رگا  دنامب و  یتدم  دننک  هدولآ  ریقب  ار  دورما  فرظ 
نآ رب  دورما  دننک و  کنت  نیمز  يور  رب  دنـشاب  هدیرب  هرا  زا  هک  بوچ  هشارت  رگا  دنامب و  رایـسب  دنهن  فرظ  نآ  رد  دورما  دننک و  یفرظ 
رگا دهد و  تیـصاخ  نیمه  دننک  بوچ  هشارت  ياجب  هتفرگ  زوج  گرب  رگا  دنامب و  زارد  تدم  دشاب  رود  رگیدکی  زا  هچنانچ  دنهن  يور 

. دنامب هزات  دنزاس  خطلم  صلاخ  كاپ  لگب  ار  نآ  هدیچیپ و  زوج  گرب  رد  ار  دورما 
244 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هب تظفاحم  تفرعم 
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هب تظفاحم  تفرعم 

هشارت يور  رب  ار  نآ  رگا  دنامب و  هزات  دنزیوآ  بارش  مخ  رد  فرظ  اب  دنهن و  یفرظ  رد  ار  نآ  رگا  دنامب و  هزات  دنزادنیب  ریصع  رد  ار  نآ 
باتفآ رد  دننک و  خطلم  دوب  طولخم  وج  اب  هک  صلاخ  لگب  دنچیپ و  ریجنا  گرب  رد  ار  یهب  رگا  دنامب و  دوخ  لاح  رب  یتدم  دـنهن  بوچ 
دـشاب رگید  هویم  هک  هناخ  رد  ار  یهب  تشاد و  ناوت  هاگن  قیرط  نیمهب  زین  ار  نآ  بیـس  دـنامب و  هزات  یتدـم  دوش  کـشخ  لـگ  اـت  دـنهن 

. دنک هدرمژپ  ار  رت  ياههویم  نآ  يوب  هکنآ  ببسب  تشاد  دیابن  هاگن  روگنا  هصاخ 

ولآ تظفاحم  تفرعم 

لگب فرظ  رـس  سپ  درذـگب  نآ  يالاب  زا  ریـصع  هچنانچ  دـننک  نیریـش  روگنا  ریـصع  رب  ار  فرظ  نآ  دـننک و  ون  لافـس  فرظ  رد  ار  نآ 
. دنامب یتدم  دنراذگب  دننک و  مکحم 

رانا تظفاحم  تفرعم 

راـب رب  ار  راـنا  رگا  دـنامب و  هزاـت  زارد  تدـم  دـنزیوایب  نآ  زا  دـعب  دـنزاس و  خـطلم  هتخادـگ  ریقب  ار  نآ  لفـسا  یلعا و  دـننیچهب و  ار  نآ 
تقو نامه  رد  رگا  دنامب و  هزات  رگید  لاس  ات  دنزاس  خطلم  چگب  ار  نآ  دننچیپهب و  نامسیرب  دنروآرد و  نآ  درگ  رب  شیـشح  دنراذگب و 
نوچ دـنامب و  هزات  یتدـم  دـنراد  هاگن  دوش و  کشخ  بآ  کمن  ات  دـنهن  باـتفآ  رد  دـنرب و  ورف  بآ  کـمن  رد  ار  نآ  دـننیچهب  راـنا  هک 

دشابن من  هک  دنهن  یعضوم  رد  دننک و  مکحم  چگب  ار  هزوک  رس  دنهنب و  ون  لافس  هزوک  رد  رانا  رگا  دنیوشب و  ار  نآ  دنروخب  هک  دنهاوخ 
. دنامب رایسب  تدم 

جنران تظفاحم  تفرعم 

. دوش رتهب  نآ  معط  دنامب و  هزات  یتدم  دننک  ناهنپ  وج  ریز  رد  رگا  دنامب و  هزات  یتدم  دنهنب  دنزاس  خطلم  چگب  ار  نآ 
245 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

توتهاش تظفاحم  تفرعم 

. دزاس رپ  ار  فرظ  دوش و  خفنم  دشابن  رپ  فرظ  نآ  رگا  دوشن و  ریغتم  نآ  معط  دنامب  یتدم  دنهن  هنیگبآ  فرظ  رد  ار  نآ 

ریجنا تظفاحم 

دننک و مکحم  مومب  فرظ  نآ  رـس  دننیچب و  دشاب  هتـشاد  یتعـسو  نآ  رعق  هک  رگید  فرظ  ای  عبرم  فرظ  رد  دننیچب و  نآ  بوچ  اب  ار  نآ 
دوبن و رگیدکیب  لصتم  اهریجنا  هک  دیاب  دوشن و  ریغتم  دـنامب و  هزات  ریجنا  نآ  دورورف  بارـشب  هچنانچ  دـنهن  بارـش  مخ  رد  ار  فرظ  نآ 

ریجنا نآ  دـننک  مکحم  فرظ  نآ  رـس  دـشابن و  لصتم  رگیدـکیب  هک  یهجو  رب  دـنهن  یفرظ  رد  ار  نآ  دـننک و  هدولآ  لـسعب  ار  ریجنا  رگا 
. دنامب هزات  یتدم 

کشخ ریجنا  تظفاحم  اما 

طسوا رد  ار  یکی  دوب و  نآ  رد  ریجنا  هک  دنهن  یفرظ  لفسا  رد  ار  ریجنا  کی  دنربورف و  هزات  ریق  رد  کشخ  ریجنا  هس  هک  تسا  قیرط  نآب 
هظحل نامه  دنزیوآ  يزپنان  رونت  رد  هرص  نآ  دندنب و  هرص  رد  کشخ  ریجنا  رگا  دنام و  ظوفحم  نفعت  زا  ریجنا  نآ  یلعا ، رد  ار  یکی  و 
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ات دـنراذگب  دـنروآ و  نوریب  ار  نآ  سپ  دـنک  ریثأت  نآ  رد  کین  شتآ  ترارح  ات  دـنراذگب  تعاـس  کـی  دنـشاب و  هدروآ  نوریب  ناـن  هک 
يردق اب  دجنک  نغور  یکدنا  سپ  دننیچهب  نآ  بوچ  اب  ار  ریجنا  رگا  دنام و  ظوفحم  تنوفع  زا  دننک  ون  نیلافس  فرظ  رد  دوش و  کنخ 
مکحم لگب  دننک و  ون  نیلافـس  فرظ  رد  ار  نآ  نآ  زا  دـعب  دوش  کشخ  ات  دـنهن  باتفآ  رد  دنـشاپ و  ریجنا  نآ  رب  دـنزیمایب و  بآ  کمن 

دننک یفرظ  رد  رت  ای  کشخ  ریجنا  هک  قیرط  نآب  دـنریگ  هکرـس  ریجنا  زا  یـضعب  دـنام و  ظوفحم  نفعت  زا  دـنراد  هاـگن  هیاـس  رد  دـننک و 
اهنآ سپ  ددرگ  شرت  دوش و  نفعتم  ات  دنهن  مرگ  عضوم  رد  دـننک و  رپ  هدیـشوج  بآ  زا  رگید  فصن  دوش و  رپ  فرظ  نآ  فصن  هچنانچ 

هدیسر يولاتفش  زا  رپ  ار  فرظ  فصن  هچنانچ  دنریگ  هکرس  قیرط  نیا  لثمب  ولاتفش  زا  یضعب  شرت و  کین  دوب  هکرس  دننک  یفاص  ار 
246 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رب بآ  یکدنا  نآ  زا  دعب  دوش  نفعتم  ات  دنراذگب  دننک و  هفاضا  نآ  اب  هتفوک  هدرک  نایرب  وج  ولاتفـش  فصن  ردقب  هناد و  اب  نانچمه  دننک 
. شرت تیاغب  دوب  هکرس  دننک  یفاص  نآ  زا  دعب  دنراذگب و  زور  جنپ  دوشن و  قیقر  رایسب  هچنانچ  دنزیر  نآ 

زایپ ودک و  رایخ و  تظفاحم  تفرعم 

رس دسرن و  بارـشب  هچنانچ  دنزیوایب  قلعم  بارـش  مخ  رد  دنزادنا و  بآ  کمن  رد  ار  نآ  ای  دنزادنا  بارـش  فرظ  نوردنا  رد  زارد  رایخ 
نوریب نآ  زا  دنزادنا و  مرگ  بآ  رد  ار  نآ  سپ  دـننک  هعطقهعطق  ار  هزات  يودـک  رگا  دـنامب و  هزات  ناتـسمز  مامت  دـننک  مکحم  لگب  مخ 

رد نآ  زا  دعب  دوش و  کشخ  ات  دنهن  باتفآ  رد  دننک و  هتـشغآ  کمن  رد  ار  زایپ  رگا  دنامب و  هزات  یتدم  دنزادنا  بآ  کمن  رد  دـنروآ و 
. دنامب هزات  رایسب  تدم  دسرن  مهب  هچنانچ  دننیچ  وج  هاک  يور 

نآ تظفاحم  ماداب و  ندیچ  تفرعم 

ار نآ  دـننک و  زاب  ار  نآ  رهاظ  تسوپ  دـننیچب و  ار  نآ  دوب  نآ  ندـیچ  تقو  دوشیم  قش  تخرد  رب  ماداب  رهاـظ  تسوپ  هک  دـینیبهب  نوچ 
ار ماداب  رگا  دوشن و  دساف  دنامب و  رایسب  تدم  دوب و  دیفس  وا  زغم  دننک  نینچ  نوچ  دوش  کشخ  ات  دنهن  باتفآ  رد  دنیوشب و  بآ  کمنب 

. دوش ادج  نآ  زا  تمحزیب  نآ  رهاظ  تسوپ  دننک  ناهنپ  مدنگ  هاک  ریز  رد  زور  دنچ  دننیچب و 

هریغ تایورضخ و  زا  یضعب  لصاح  نیمخت 

تین بسحب  دهاوخ  هکره  يارب  دهدیم  زین  نیا  زا  هدایز  یلاعت  يادخ  دنشاب و  هدومن  مامت  تظفاحم  دنشاب و  هتفای  رایـسب  رابنا  بآ و  هک 
. وا

. ددع رازه  شش  بیرج  رارقب  دوشیم  نیچ  کی  هتفه  ره  دهدیم و  هام  راهچ  ناجنذاب 
. دوشیم نیمخت  هرامش  رارق  زا  هزبرخ -

. راورخ ود  طسوا  راورخ و  هس  دشاب  یلعا  هچنآ  بیرج  رارقب  هقزوج -
247 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. تسا نیمخت  رارق  زا  تخردرس -
. تسا ریول  لپ و  تشپ  بآ و  يور  رد  هک  نیمخت  رارق  زا  روگنا -

. نم هاجنپ  دص و  طسوا  راورخ و  ود  دشاب  یلعا  هچنآ  بیرج  رارقب  کشخ - زینشگ 
. ددع رازه  ود  بیرج  رارقب  دوشیم  نیچ  کی  زور  ره  رد  دهدیم و  راب  هام  کی  یمسر  يزیربت و  زا  گنرداب -

. ددع رازه  ود  بیرج  رارقب  دوشیم  نیچ  کی  زور  ره  رد  دهدیم و  راب  زور  تسیب  رایخ -
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. نم داتشه  ات  لهچ  دشاب  زبس  هچنآ  نم و  تصش  ات  لهچ  دننکرب  کشخ  هچنآ  بیرج  رارقب  زایپ -
. نم تصش  ات  لهچ  يراهب  ینم و  دص  راورخ  دص  یناتسمز  بیرج  رارقب  ردنقچ -

. تسا هرامش  رارق  زا  وهاک -
. تسا نیمخت  رارق  زا  جاویر -

. نم تشه  هاجنپ و  بیرج  رارقب  مجلش -
. نم داتشه  ات  هاجنپ  بیرج  رارقب  كدرز -
. نم تصش  ات  هدزناپ  بیرج  رارقب  برت -

. نم تصش  ات  هدزناپ  بیرج  رارقب  زینشگ - كزیترت و 
. نم تصش  ات  لهچ  بیرج  رارقب  قلز -

. نم تشه  هاجنپ و  بیرج  رارقب  یندروخ - يودک 
. نم هاجنپ  تسیود و  بیرج  رارقب  دوشیم  ورد  کی  هام  ره  دنوردیم و  هام  هس  لمح  لوا  زا  نوخرط -

. نم دص  ورد  ره  دنیامنیم  وردرس  هلبنس  لوا  زا  ار  یهامریت -
. نم تصش  ات  هدزناپ  بیرج  رارقب  دوشیم  ورد  ود  هام  ره  دنوردیم و  هام  ود  ناطرس  لوا  زا  ار  ناحیر -

هعفد نم و  تسیود  بیرج  رارقب  ورد  ره  دوـشیم و  ورد  هس  هاـم  ره  دـنوردیم و  هاـم  هس  لـمح  لوا  زا  تسیراـهب  هک  هعفدـکی  اندـنگ -
هلبنس لوا  زا  تسا  یهامریت  هک  رگید 

248 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
. نم هاجنپ  دص و  بیرج  رارقب  ورد  ره  ورد و  هس  هام  ره  دنوردیم و  هام  هس 

. نم دص  هدزناپ  بیرج  رارقب  ریس -
لوا زا  ار  یهامریت  راورخ و  جـنپ  بیرج  رارقب  ورد  ره  دوشیم و  ورد  کی  هاـم  ره  دـنوردیم و  هاـم  هس  لـمح  لوا  زا  ار  يراـهب  هندوپ -

. نم ( 150  ) بیرج رارقب  ورد  ره  دنیامنیم و  ورد  هس  هلبنس 
. نم تصش  ات  تسیب  بیرج  رارقب  دوشیم  زاب  هبترم  هس  هک  یهامریت  نم و  تصش  ات  هدزناپ  بیرج  رارقب  يراهب  جانفسا -

. نم تصش  ات  هاجنپ  بیرج  رارقب  یمور - مرک 
. نم تصش  ات  هاجنپ  بیرج  رارقب  یخیب - مرک 

. نم تصش  ات  شش  بیرج  رارقب  دوشیم  ورد  ود  هک  يراهب  نم  تصش  ات  هدزناپ  بیرج  رارقب  دوشیم  ورد  هس  هک  یهامریت - توش 
. دوشیم نیمخت  هک  تسا  نم  کی  ددع  دصتشه  راتسا و  کی  ددع  تسیب  دوشیم و  هدیچ  لگ  زور  تسیب  ات  روث  مهد  زا  خرس - لگ 
رمزک ار  لاهن  یمامت  دـیآ  هچنآ  دـنیامن  هرامـش  نوچ  ار  عرذ  کـی  رد  عرذ  کـی  دـنیامن  نیمخت  رازلاـهن  رد  هک  هریغ - ولآدرز و  لاـهن 

. دنیامب باسح  روتسد  نادب  دنزاس و  رسکم  هدومن 
. هریغ ورد و  هدنک  زا  ینم  دص  راورخ  ود  بیرج  کی  رارقب  ورد  ره  رد  تسبس -

. ینم دص  راورخ  تسیب  بیرج  رارقب  لیصخ -
249 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

سرشیپ خرس  لگ  ندومن  تظفاحم  قیرط 

لوا رد  دنهد و  بآ  کی  هام  ره  ناتسبات  رد  دنراک و  هتشاذگ  هلـصاف  عرذ  کی  تسا  باتفآ  رب  ور  هک  لامـش  راوید  ياپ  رد  ار  يو  لاهن 
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لگ رگید  لاس  دیامن و  ششوج  راهب  رد  هک  دنربب  هتـشاذگ  تشگنا  راهچ  هجنپ  يور  زا  تسا  رگید  لاس  شیآ  هک  ار  خاش  فصن  سوق 
هدیرب هک  لاس  نیا  شیآ  خاش  لوا  دراد  ناصقن  ود  هدش  زبس  دنربب  روث  رد  نداد  لگ  زا  دـعب  ررقم  روتـسدب  رگا  داد و  دـهاوخ  سرشیپ 

یـسرشیپ لگ  زا  رگید  لاس  رد  زین  نآ  دـهدیم و  لـگ  راـهب  رد  هدـیرب  ياـهخاش  دـهدیمن و  سرشیپ  لـگ  دـنامیم و  روز  زا  هدـشن 
هدـیچ ار  دـیاوز  کنپ  يو  هنت  زا  دنـشک و  راوید  يور  رب  ار  خاشرـس  هدومن و  كاـخ  بسا و  راـبنا  رد  نآ  هنت  ار  رگید  فصن  دـنامیم و 

اوه یکنخ  رد  دنهد و  بآ  زور  هد  ره  دـهد  سرشیپ  لگ  هک  یلحم  ات  سوق  لوا  زا  دـهد و  سرشیپ  لگ  دوز  هک  دـنراذگ  ار  خاشرس 
. دهدیم لگ  زورون  زا  لبق  هک  دنیامن  هظحالم  دنیامن و  زاب  دشاب  باتفآ  هاگره  دنشوپب و  دمن  هب 

سرشیپ گنرداب  ندیناسر  روتسد 

نآ نایم  رد  رابنا  گیر و  دشاب  هدـش  کشخ  زومت  رد  دنـشاب و  هتخاس  واگ  رابنا  زا  هک  هساک  رد  ار  يو  رذـب  هلچ  ود  نایم  رد  هک  تسنآ 
کنلج اب  ار  هساک  دوش  فرطرب  یکنخ  نوچ  هدرب  هناخب  بش  دـنرب و  باتفآب  هداهن  ربز  رد  ار  اههساک  دـشاب  باتفآ  رگا  دـنراک و  هتخیر 

. دسریم بوخ  دوز و  دنهد  بآ  دنهن و  راکب  هتشاذگ  هجوق  رد 
250 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

بالگ

: تسا عون  راهچ  رب  نتفرگ 
هدومن قرع  يو  لگ  دوش  مرگ  نوچ  هک  تسنآ  گرزب  هزوک  تیصاخ  دشاب و  گرزب  گنرشوخ و  شیاههزوک  هک  تسا  یـشاد  لوا -

قرع دسرب  هشیش  رسب  یکنخ  دنچره  هک  دشاب  هیاس  رد  شاد  يور  هک  دنیامن  هظحالم  نتخاس  شاد  رد  دیآ و  نوریب  لادتعاب  يو  بالگ 
لگ دوش و  مرگ  روتسد  کیب  اههزوک  ندرک  شتآ  لحم  رد  دیآیمن و  نوریب  بوخ  دشاب  باتفآ  رگا  دیآیم و  نوریب  بوخ  رایـسب  لگ 
نیا زا  دنامیم و  ماخ  یضعب  هتخوس و  یضعب  دشاب  رایـسب  لگ  رگا  هکنآ  هطـساوب  دنهن  هزوک  رد  رتمک  دشاب و  هزات  هک  تسا  نآ  بسانم 

هتخوس لگ  دننک  زیت  شتآ  رگا  دننک و  لادتعاب  شتآ  دشاب و  کشخ  مزیه  هک  تسنآ  ندرک  شتآ  قیرط  دوشیم و  عیاض  بالگ  تهج 
فصن نوچ  هتـسب  ار  اهـشکدود  شاد  برد  دننکن و  شتآ  رگید  دوش  مرگ  هشیـش  رـس  نوچ  ندرک  شتآ  رد  دوشیم و  عیاض  زین  بالگ 

دیآ و نوریب  مامتب  بالگ  هک  دنراذگ  ار  هشیش  زاب  دزوسن و  لگ  هک  دنهد  شروش  ار  اهلگ  هتشادرب  ار  هزوک  ره  هشیش  دیآ  هشیشب  بالگ 
مرگ دوز  اههزوک  هدیـشک  ملع  شتآ  ملع  هک  تسنآ  هطـساوب  شکدود  دنیامن و  زاب  ار  اهـشکدود  دننک و  شتآ  هدومن  هزوک  رد  لگ  زاب 

دنکیم عیاض  ار  بالگ  هک  دنزیرن  اهبالگ  نایم  رد  هتخاس  ادج  ار  نآ  بالگ  دشاب  شتآب  کیدزن  اههزوک  زا  یـضعب  هچنانچ  رگا  دوش و 
درادن نتشاذگ  باتفآب  جایتحا  یـشاد  بالگ  درب ، نوریب  اریو  یگتخوس  هک  دنزادنا  هدیـسران  بآ  لاقتم  هتفایرد  شتآ  بالگ  نایم  رد  و 

. دوشیم لصاح  بالگ  نم  جنپ  لگ  نم  هد  ره  زا  انیمخت  دنیامن و  هشیش  رد  هدرک  فاص  تفب  اب  ار  بالگ  و 
بـالگ هتخوس ، لـگ  دوش ، زیت  شتآ  نوچ  دـنزپ  سم  کـید  رد  رگا  دـنزپ و  گنترـس  نیوج  گـید  رد  رثکا  هک  تسیذـمرت  مود - عون 

روتسد دوشیم و  گنردب  معطدب و 
251 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رب درآ  یتیل  هدرک  برچ  هبند  نغور  نآ  زا  دعب  دنزاس و  كاپ  دشاب  هتشاد  یهایـس  رگا  هدومن  يوش  مرگ  ار  نیوج  گید  لوا  هک  تسنآ 
ار گید  دـنریگ  بالگ  هک  تبون  راهچ  رد  دوش و  كاپ  هتفر  نوریب  يو  یهایـس  یماـمتب  هک  دـننک  شتآ  كدـنا  دـنزیر و  نغور  يـالاب 
دنزیر و روتـسد  کیب  لگ  هک  دشاب  ربارب  یمامتب  اهگید  هک  دیاب  دوشن و  گنردب  بالگ  دشاب و  هتـشادن  یهایـس  هک  دنزاس  كاپ  هتـسش 

گید ره  دوشیم و  عیاض  دیآیم و  هباتفآب  بآ  بالگ  ضوع  هک  دننکن  زیت  شتآ  هک  دـیاب  دـنرادرب و  بالگ  هدرک  شتآ  روتـسد  کیب 
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رب لاووت  نایم  بل  خاروس  نایم  لافـس  قبط  دـنزیر و  يو  يالاب  رب  لگ  مین  نم و  کـی  هتخیر  بآ  مین  نم و  ود  دریگب  بآ  نم  تشه  هک 
نایم دـشاب  هدوب  عرذ  مین  گناد و  تسا  جـک  يو  هلون  عرذ و  کی  شلـصا  هک  ین  هتوت  دورن و  نوریب  گید  ترارح  هک  دـنهن  گید  رس 
هبنپ نامـسیرب  هدـیچیپ  دـشاب  هدوب  عرذ  مین  گناد و  هک  ریمخ  يالاب  سابرک  زاـب  دـنریگ و  ریمخ  هدـیچیپ  ساـبرک  كدـنا  ار  هلون  هتوت و 
بآ راغت  رد  هبرشم  هک  نمکی  سم  هبرشم  نوردنا  رد  ار  شنایاپ  دنریگ و  ریمخ  هتشاذگ  قبط  خاروس  رب  ار  هتوت  هلون و  دنیامن و  طوبضم 

تشخ نآ  زا  دعب  دنراذگ و  هدیچیپ  روکذم  يالاب  رب  ار  دیاوز  هدیچیپ  هتوت  نایاپ  هب  هبرـشم  ناهد  رب  سابرک  عرذ  ود  هتـشاذگ  دشاب  هدوب 
گیدب یکنخ  هک  دیاینرد  هبرشم  نوردنا  رد  داب  هک  دنیامن  هظحالم  دنراذگ و  تسا  هتوت  يالاب  رب  هبرشم و  ناهد  رب  هکنآ  قرف  رب  هچراپ 

دنزیر راغت  رد  هزات  بآ  هدرک  گید  رد  لگ  نآ  زا  دعب  دنرادرب  ار  بالگ  دوش  مرگ  راغت  بآ  نوچ  دیآیمن و  نوریب  بوخ  بالگ  هتفر 
گید ره  رد  دننک و  شتآ  هتسهآ  دیاینرد و  هبرشم  نوردنا  رد  داب  هک  دنزاس  طوبضم  ار  هبرـشم  ناهد  زاب  دش  روکذم  هک  يروتـسد  هب  و 

لـصاح بالگ  نم  مین  لگ  مین  نم و  کی  زا  انیمخت  دوشیم و  هتخوس  همیه  نم  راهچ  دـنزیر  بآ  مین  نم  ود  لـگ و  مین  نم و  کـی  هک 
. دوشیم

تشپ هتخیر  تفبآ  يالاب  رب  هتخاس  قاروا  ار  لگ  دنزاس و  طوبضم  ار  يو  هتفرگ  تشط  رس  رب  ار  دیفس  تفبآ  هک  تسا  یقارع  میس - عون 
هتخیر قبط  نایم  رد  تشکنا  دورن و  نوریب  لگ  ترارح  دنراذگ و  دشاب  تسار  تشط  رس  رب  هک  ار  هدرک  یعلق  سم  قبط 

252 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
اما دشاب  معطشوخ  يوبشوخ و  زین  بالگ  نیا  دوریم و  تشط  کت  هب  هتـشذگ  تفبآ  زا  بالگ  دوش  مرگ  قبط  نوچ  دـنزاس و  نشور 

. دوشیم كدود  يو  بالگ  هک  دنزوسن  قبط  نایم  رد  مزیه 
يو بالگ  هک  دـننکن  زیت  شتآ  دـنزیر  يو  يالاب  رب  ار  لگ  هدرک  گید  رد  بآ  ضوع  ار  بالگ  هک  تسا  ررکم  بـالگ  مراـهچ - عون 

. دیآ معطشوخ  يوبشوخ و  تیاغب  دنریگ  روتسد  نیدب  هک  یبالگ  دیآ و  نوریب  يذمرت  بالگ  روتسدب 

کشمدیب قرع 

. تسا قیرط  نامهب  يو  تظفاحم  دوشیم و  لصاح  يذمرت  یشادبالگ و  روتسدب 

دنق لگ 

باتفآ رد  زور  لهچ  هدیلام  مهرب  دنـشاب  هدومن  همیق  هک  هزات  لگ  راتـسا  هدراهچ  اب  هتخاس  هزیر  ار  دنق  نم  کی  دـنزاس ، دـنق  هب  هچنآ  اما 
لگ رگا  تسا و  بساـنم  نم  مین  هک  دـنیوگ  ءاـبطا  دوـشیم و  بوـخ  هک  دـننک  تل  هـتخیر  يو  رب  بـالگ  زور  راـهچ  ره  رد  دـنراذگ و 

شوج هس  ود  دنق  نم  کی  هریـشب  دنراذگ و  تعاس  ودب  کیدزن  هدرک  من  بالگب  دنلامب  تسدب  ای  دـنبوکب  ار  راتـسا  جـنپ  دـشاب  کشخ 
. دنهدب

بآ راتـسا  جـنپ  اـب  ار  ریـش  راتـسا  جـنپ  نآ  زا  دـعب  دـنناشوج و  هدرک  هفاـضا  بآ  نم  مین  ار  رکـش  نم  کـی  دـنزاس  رکـش  هب  هچنآ  اـما  و 
ریش زاب  دیآرد  شوجب  کیدزن  نوچ  هدرک  شتآ  هتـسهآ  نآ  زا  دعب  دتفا  دنت  شوج  زا  هک  دنناشفا  گید  هدیـشوج  يور  رب  كدناكدنا 

سابرک رد  ار  هریش  هتشادرب  رابرس  زا  ار  گید  دوش  رهاظ  دیفـس  فک  نوچ  دنرادرب و  دروآ  الاب  رب  هک  هایـس  يال  درد و  دنناشفا و  يو  رب 
هدیفس دشابن  ریـش  رگا  دنک و  ادیپ  ماوق  هک  دنهد  شوج  هداهن  شتآ  رـس  رب  ار  هریـش  زاب  دنزاس و  ادج  ار  يو  درد  دنزاس و  فاص  هتخیر 
راتـسا هدراهچ  دنق  روتـسدب  دوشیمن و  فاص  هریـش  ددنبیم و  هک  دـنزیرن  مرگ  بآ  رد  دـنزیر و  گید  رد  هدرک  هفاضا  بآ  ار  غرممخت 

. دنیامن تظفاحم  روتسد  نامهب  هدرک  همیق  لگ 
253 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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یغاب هندوپ  قورع 

شتآ هدومن  يزپبـالگ  هزوک  رد  طولخم  دنـشاب  هدرک  زیر  هک  بوچ  عـم  هندوـپ  راتـسا  هد  اـب  ار  هکرـس  فـلت  نمکی  هک  تسنآ  نتفرگ 
هطساو نیدب  دنامیم و  ماخ  یضعب  هتخوس و  یضعب  هندوپ  فلت و  دشاب  زیت  شتآ  رگا  دیآ و  نوریب  روتسدب  يو  قرع  هک  دنیامن  لادتعاب 
هتخیر تسا  شاد  هزوک  نوردنا  رد  هک  هکرس  فلت  هب  قشاقب  هکرـس  بآ  دیآ  نوریب  شاد  زا  قرع  نوچ  دوشیم و  عیاض  معطدب و  قرع 

. دوشیم لصاح  بوخ  قرع  زاب  دننک  لادتعاب  شتآ  هداد  شروش  دنیامن و  هفاضا  زین  هندوپ  كدنا 

نتخاس لگ  نغور 

زور هس  ره  دـشاب و  باتفآ  رد  هشیـش  اب  زور  لهچ  دـنزیر و  نغور  ناـیم  رد  هعفدکـیب  هزاـت  راتـسا  هدزاود  لـگ  نم و  ود  دـجنک  نغور 
فاص دیآ  راتـسا  جـنپ  هب  کیدزن  ات  دـنناشوج  بآ  نم  مین  رد  مرد  هدزناپ  دـشاب  کشخ  لگ  رگا  دوشیم و  بوخ  هک  دـننک  تل  بوچب 

. دنامب نغور  ات  دنناشوجب  هدومن  هفاضا  دجنک  نغور  راتسا  هد  دننک و 

نتفرگ شمشک  هریش 

مرگ ریـش  ار  بآ  نم  کی  نآ  زا  دعب  دـنلام  مهرد  هدیـشاپ  يور  رب  هریـش  كاخ  راتـسا  راهچ  هتفوک  مرن  ار  شمـشک  نم  کی  هک  تسنآ 
ار هیقب  هتشادرب  ار  يو  فاص  دشاب  هدمآرب  نوچ  هدیشوپ  هظحل  کی  دنزادنا و  بآ  رد  هدرک  ادج  شمشک  هتفوک  زا  كدناكدنا  هتخاس 

هدمآ الاب  يو  يالو  درد  دـنناشوج و  هدز  يو  رب  ار  غرممخت  کی  هدیفـس  نآ  زا  دـعب  دـکچب و  يو  هریـش  هک  دـنراذگ  هدرک  سابرک  رد 
. دنکیم يربارب  دنق  هریش  اب  هک  دوشیم  فیطل  یعونب  دنزاس و  هدولاپ  ای  تبرش و  دنهاوخ  رگا  دنرادرب و 

254 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رانا كرز و  توتهاش و  یهب و  هروغ و  زا  تایبرم 

هراشا

غرممخت هدیفـس  هدرک  گید  رد  هدومن  هفاضا  باشود  نم  کی  نم  هد  ره  رب  دنزاس و  فاص  هتـسکش  دـشاب  شرت  نوچ  هک  تسنآ  هروغ 
ار گید  نآ  زا  دعب  دیآزاب  نم  هس  رب  هک  دننک  شتآ  نادنچ  نآ  زا  دعب  هتـشادرب  يو  يدرد  يال و  دیآ  شوجب  نوچ  هدرک  شتآ  دننز و 

شرت هروغ  رگا  دزاس و  ادیپ  ماوق  هک  هدرک  تل  زور  ود  ره  رد  دنراذگ و  باتفآ  رد  هدیشوپ  ار  يو  يور  دننک و  راغت  رد  ار  بآ  هتشادرب 
. درادن باشودب  جایتحا  دشاب  نیریش 

یهب

هدرک گید  رد  هدز  يو  رب  غرممخت  هدیفـس  دنزاس و  فاص  هدـینارذگ  تفبآ  زا  ار  يو  بآ  هتفوک  بوکریـس  رد  دـشاب  هدیـسر  هچنآ  زا 
ار فاص  دنیـشن  درد  يال و  هیقب  نوچ  هدرک  راغت  رد  نآ  زا  دعب  دـنرادرب و  هدـمآ  گید  يور  رب  هک  يدرد  يال و  دـننک و  شتآ  هتـسهآ 

. درادن جایتحا  نتشاذگ  باتفآ  رد  دیآ و  ماوقب  هک  دننک  شتآ  دنزیر و  گید  رد  هتشادرب 

رانا كدرز و  توتهاش و 
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. دننک تل  زور  هس  ره  رد  اما  دزاس  ادیپ  ماوق  هک  دنراذگ  باتفآ  رد  دنزاس و  فاص  هتفرگ  بآ 

نیبجنرت هریش 

ار شراخ  لاحلا  یف  دنزیر و  ار  نیبجنرت  نآ  زا  دـعب  هتخیر  قبط  رد  نم  هس  هدولاپ  نم و  ود  اولح  تهج  بآ  دـشاب  نمکی  رگا  هک  تسنآ 
رب دیآ و  نوریب  دشاب  هتشاد  ینیریش  رگا  هک  دنشاپیم  بآ  كدنا  راخ  رب  دنراذگ و  رگید  قبط  رد  دنرادرب و  بآ  يور  زا  ریکفکب 
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هتخیر يو  رب  هدرک  تل  هدرز  عم  ار  غرممخت  هدیفس  رگید  دوشیم و  هزمخلت  يو  هریش  دنیامن  لامها  نتـشادرب  راخ  رد  رگا  دنزیر و  هریش 

دتفا دنت  شوج  زا  هک  دنناشفا  يو  هدیشوج  رب  كدناكدنا  ار  مخت  هدرز  هدیفس و  زاب  دیآ و  شوج  رب  هک  دننک  شتآ  دنزیر و  گید  رد 
الاب هک  هایس  يال  درد و  دنناشفا و  يو  رب  غرممخت  هدرز  هدیفـس و  رگید  دیآرد  شوج  هب  کیدزن  نوچ  هدرک  شتآ  هتـسهآ  نآ  زا  دعب  و 

گید کت  رد  دشاب  هدنام  يال  هچنآ  هک  دنراذگ  نادـنچ  هداهن  نیمز  رب  ار  گید  دوش  رهاظ  دیفـس  فک  نوچ  دـنرادرب و  ریکفکب  دروآ 
. دنزپ دنهاوخ  هچره  نآ  زا  دعب  دنزاس و  فاص  هتخیر  سابرک  رد  هتشادرب  ار  يو  فاص  دنیشن 

رکش هریش 

دـشاب هتـشاد  بآ  هک  ار  ریـش  نآ  زا  دـعب  دـنناشوج  هدرک  هفاـضا  نم  هس  هدولاـپ  نـم و  ود  اوـلح  تـهج  بآ  نـم  کـی  رب  هـک  تـسا  نآ 
زاب دیآرد  شوج  هب  کیدزن  نوچ  هدرک  شتآ  هتـسهآ  نآ  زا  دعب  دتفا و  دنت  شوج  زا  هک  دنناشفا  گید  هدیـشوج  يور  رب  كدـناكدنا 
مه غرممخت  هدیفـس  دشاب  ترورـض  دوشن و  رـسیم  ریـش  رگا  دنرادرب و  ریکفک  هب  دروآ  الاب  هک  هایـس  يال  درد و  دنناشفا و  يو  رب  ار  ریش 

دنزاس ادج  ار  يال  درد و  دنیامن و  فاص  هتخیر  سابرک  رد  ار  هریش  هداهن  نیمز  رب  ار  گید  دوش  رهاظ  دیفـس  فک  نوچ  دوب و  دناوتیم 
. دنزپهب دنهاوخ  هچنآ  و 

نتخپ باشود 

زا دعب  دنیامنزاب و  شمـشک  ای  باشود و  تهج  هلبنـس  مهد  رد  ار  هنادـیب  روگنا  هک  تسنآ  يروگنا  لوا  یباتفآ - يزیوم و  يروگنا و  زا 
تهج نایاپ  رد  باخرپ  راهچ  ندرک و  دـگل  روگنا  تهج  الاب  باخرپ  ود  دراد و  باخرپ  شـش  کشوراک  ار و  اهروگنا  ریاس  یبآ و  نآ 

زین کین و  هک  دروخ  باخرپ  کی  دـیآیم و  اجنآب  كاخ  هریـش  هک  ناـیم  رد  یکی  دـننک  تل  هریـش  اـجنآ  هک  نـالک  باـخرپ  ود  هریش -
دننیچ مه  يولهپ  دشاب  هدوب  لیب  هتسد  ربارب  هک  بوچ  ار  ندرک  دگل  روگنا  باخرپ  ود  کت  هک  عون  نیدب  حیقت  تهج  دنیوگ 
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دهدیمن و هریـش  هکنآ  تحلـصمب  دننیچ  نایم  زا  ار  زیوم  هک  روگنا  راورخ  شـش  هدیچ  بوچ  يالاب  رب  ار  يزب  هتـسش  راخ  بجو  کی  و 

دـسر مامتاب  هریـش  نوچ  دیآیم و  نایاپ  باخرپ  کی  زا  هریـش  اجنآ  زا  دننز و  دگل  هتخیر  باخرپ  کی  رد  دیامنیم  بذـج  روگنا  هریش 
مرگ هتخیر  گید  رد  هتـشادرب  نادرگبآ  اب  اجنآ  زا  دـنراذگ و  نایم  باخرپ  رد  ار  فاـص  هدز  هریـش  رب  هریـش  كاـخ  نم  جـنپ  تسیب و 

دشاب هتشاد  رایسب  راخ  هک  یلاوج  رد  دشاب  هدنام  ورد  هچنآ  دنیامنیمن و  فاص  یضعب  دشاب و  هزیکاپ  دیفـس و  باشود  هک  دنیامن  فاص 
ار هداد  هریـش  روگنا  هک  دـشاب  حـیقت  هچنآ  دـکچب و  يو  فاص  ات  دـنزیر  دـنیوگ  هوارلاوج  ار  يو  تسکـش و  ناوت  يو  رب  زوج  هچنانچ 

هتشاذگ دشاب  گنس  يالاب  يراوید و  خاروس  رد  هک  لپرس  کی  هتـشاذگ  نآ  يالاب  رب  گنـس  هتخت  هتخیر  ریت  گنت و  باخرپ  رد  دنیوگ 
دننک و شتآ  دنزیر و  يزپ  باشود  گید  رد  ار  عومجم  دیآ  نوریب  مامت  حیقت  هریش  دزادنا و  رگنل  هک  دندنب  گنـس  ار  رگید  رـس  کی  و 

مرگ ار  باشود  دیآیمرب  شوج  کی  باشود  نایم  زا  دیـسر  باشود  نوچ  دـسرب و  هک  دـننک  شتآ  دـشاب  شوج  هراتـس  ات  باشود  نایم 
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. دوشیم عیاض  هتخوس  دنرواین  نوریب  گید  زا  دوز  ار  باشود  رگا  دوش و  دیفس  هک  دننک  تل  خرچب  دنزیر و  هناخ  خرچ  رد  هتشادرب 
درد هتـشادرب  يو  فاص  هدز  يو  رب  هریـش  كاخ  دنزیر و  باخرپ  رد  مرگ  بآ  هب  هتفوک  مرن  بوکریـس  رد  هدیناشوج  ار  يزیوم  رگید  و 

دنـشاب هدرک  هطیرخ  رد  هک  خیب  يردق  اب  ار  عومجم  فاص  باخرپ و  رد  زین  ار  زیوم  حـیقت  دـنزاس و  فاص  هتخیر  هو  ار  لاوج  رد  ار  يو 
. دنناشوجب هدرک  گید  رد 

یباتفآ

هد رب  هدرک  راغت  رد  ار  یفاص  بآ  دوشیم  لصاح  بآ  نم  هاجنپ  فلت و  نم  هد  انیمخت  هتسکش  ار  نم  تصش  هدیسر  روگنا  زا  هک  تسنآ 
هدیفس و دننک و  گید  رد  هتشادرب  ار  فاص  بآ  هاگب  حابص  دنراذگ و  بش  دننز و  غرممخت  هدرز  هدیفس و  هریش و  كاخ  راتـسا  هد  نم 

دوخ درد  هاگره  هدرک  مرن  شتآ  نآ  زا  دعب  دنهد و  رابب  هدز  غرممخت  هدرز 
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يو فاص  دنیشن  يو  درد  يال و  هک  دننک  راغت  رد  هدروآ  نایاپ  راب  زا  ار  گید  ددرگ و  رهاظ  دیفس  فک  نوچ  هتشادرب  ریگفکب  دهد  زاب 
هک دنک  ادیپ  ماوق  هک  دنراذگ  باتفآ  رد  زین  ار  فاص  نآ  دنناکچ و  هدرک  سابرک  هطیرخ  رد  ار  يال  دـنراذگ و  باتفآب  هدرک  قبط  رد  ار 

. دنیوگ یبرم  دشاب  دنق  هچنآ  تسا و  باشود  يو  هریش 

ناجنداب

دکچب و يو  بآ  هک  دنراذگ  هدروآ  نوریب  نآ  زا  دعب  دنراذگ و  کنخ  بآ  رد  هظحل  کی  هدز  دراک  نایم  رد  هتشادرب  نایاپ  ار  ناجنداب 
دنزاس غاد  بوخ  دنهد و  شوج  دشاب  هتـشاد  ماوق  هک  هریـش  رد  نآ  زا  دعب  دنناشوج و  تبون  هس  دـشاب  ماوقب  کیدزن  هک  هریـش  رد  رگید 

. دوشن عیاض  دنامب  هزوک  رد  دنچره  هک 

هناودنه

کهآ بآ  رد  زور  هنابـش  راهچ  دشاب  یهامریت  رگا  زور و  هنابـش  کی  دشاب  همرگ  رگا  هدیرب  فلا  فلا  هدرک  تسوپ  ار  هناودـنه  تسوپ 
دنهد و شوج  کی  نیریـش  بآ  رد  دنیوشب و  رگید  هتـشاذگ  نیریـش  بآ  رد  زور  هنابـش  کی  نآ  زا  دعب  دـنیوشب و  هدروآ  نوریب  هدومن 

ناـیم رد  هتـسش  ار  هتـشک  دـنیامن  غاد  بوخ  دـیآ و  ماوقب  هک  دـنناشوجب  هریـش  هب  رگید  دور و  نوریب  يو  بآ  هک  دـنراذگ  هدروآ  نوریب 
. دنهن نیمز  رب  ار  گید  دروخ  شوج  هس  ود  نوچ  دنزادنا و  باشود 

بیس

هریشب زاب  دنراذگ و  هظحل  کی  دنروآ و  نوریب  دنهد و  شوج  کی  هتخادنا  هریشب  لاحلا  یف  ار  همرگ  دنرادرب  نایم  هدرک  تسوپ  ار  بیس 
هریـش نایم  رد  نآ  زا  دـعب  دوش و  تفه  هک  دـنراذگ  هظحل  کی  دـنهد و  شوج  کی  بآ  رد  ار  یناتـسمز  دـیآ و  ماوقب  هک  دـنهد  شوج 

. دنیامن غاد  بوخ  دیآ و  ماوقب  هک  دنناشوج  حابص  دنراذگ  هریش  نامه  رد  بش  دنهد و  شوج 
258 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

سالیگ

. دنیامن غاد  بوخ  هدیناشوج  هریش  رد  زاب  نآ  زا  دعب  دنزاس و  کنخ  هدروآ  نوریب  هدیناشوج و  هریش  رد  ار  سالیگ 
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هلیلک

. دوش غاد  بوخ  هک  دنهد  شوج  کی  هریش  رد  زاب  نآ  زا  دعب  دنزاس و  کنخ  هدروآ  نوریب  هدیناشوج  هریش  رد  هدرک  تسوپ  ار  هلیلک 

یهب

شوج هریـش  نایم  رد  نآ  زا  دـعب  دوش  تفه  هک  دـنراذگ  هظحل  کی  دـنهد و  شوج  کی  بآ  رد  دـنرادرب و  ناـیم  هدرک  تسوپ  ار  یهب 
. دوش غاد  بوخ  دیآ و  ماوقب  هک  دنناشوج  حابص  دنراذگب و  هریش  نامه  رد  بش  دنهد و 

ودک

دنیامن غاد  بوخ  هدیناشوج  هریش  رد  زاب  دنزاس و  کنخ  هدروآ  نوریب  هدومن  کهآ  بآ  رد  هظحل  کی  هدیرب  فلا  فلا  تسوپ  ار  ودک 
. دیآ ماوقب  هک 

ولابولآ

هدیناشوج هریـش  رد  زاب  دنزاس و  کنخ  هدروآ  نوریب  هدیناشوج  هریـش  رد  نآ  زا  دعب  دوش  تفه  هک  دـنراذگ  هیاس  رد  زور  ود  ار  ولابولآ 
. دنیامن غاد  بوخ 

توقام اولح 

تـسد دشاب و  دننام  ریـش  هک  دنزیر  بآ  ار  هتـساشن  راتـسا  هد  نآ  زا  دعب  دنناشوج و  هدرک  گید  رد  بآ  نم  کی  اب  ار  باشود  نم  کی 
هتسهآ دنناروش و  هتخیر  دشاب  هتسشن  شوج  زا  هک  گید  رد  دنزاس و  فاص  هدینارذگ  تفبآ  زا  دریگن و  گنر 

259 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دوش و هتخپ  هک  دنناشوج  هتخیر  يو  رب  كدـنا  كدـنا  دنـشاب  هدرک  غاد  هک  ار  هریجاک  نغور  راتـسا  هد  دوشن و  كولكول  دـننک  شتآ 

. دوشیم معطدب  دنزاسن  غاد  ار  نغور  رگا 

ماداب

نغور راتـسا  جنپ  دگل ، تشم و  اب  دنزاس  کنت  هدرک  قبط  رد  نآ  زا  دـعب  هتخیر  نایم  رد  دـنیامن و  زاب  يو  تسوپ  هدرک  بآ  رد  ار  ماداب 
ماخ هتخیب  هدیم  درآ  نم  کی  نآ  زا  دعب  دوش  کنخ  كدنا  هک  دـنراذگ  هداهن  نیمز  رد  ار  گید  دوش  غاد  نوچ  هدرک  گید  رد  ار  هبند 

دوش و نایرب  درآ  هک  دننک  شتآ  كدناكدنا  هداهن  راب  رـس  رب  ار  گید  رگید  دوش و  هتـشغآ  نغورب  هک  دنزاس  نانچ  دنزیر و  يو  رب  ار 
دعب دوش و  طولخم  رگیدکی  اب  هک  دنراذگ  نادـنچ  هتخیر  يو  رب  دنـشاب  هدرک  هفاضا  گشم  بالگ و  هک  ار  هتـسب  باشود  نم  مین  رگید 

رب ذغاک  دـنزاس و  کنت  قبط  رد  دـشاب و  مرن  هک  دـننارذگ  لابرغ  زا  نآ  زا  دـعب  دـنزاس و  لام  فک  هدومن  رگید  فرظ  ای  راغت  رد  نآ  زا 
تشم دگل و  زاب  دنزاس و  طولخم  هدیئاس  مرن  ار  زغم  هتسپ  دننز و  تشم  دگل و  دشاب و  يو  يور  رب  سابرک  نآ  زا  دعب  هدیشوپ  يو  يور 

. دنزاس قبط  کت  رد  هدز  رایسب 

ایبولز
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هد زور ، مین  دسرب  نوچ  دنراذگ و  هتفرگ  یتسب  ریمخ  مرگ  بآ  هب  حابـص  هیام  ریمخ  مین  راتـسا و  ود  اب  ار  هتخپ  هدـیم  درآ  راتـسا  هد  ایبول 
هفاضا يو  رب  هدیم  درآ  راتـسا  هد  زاب  رگید  زامن  ددرگ و  طولخم  ریمخب  درآ  هک  دنزاس  نانچ  هدرک  هفاضا  يو  رب  رگید  هدـیم  درآ  راتـسا 
دنراذگ هظحل  کی  دنیامن و  هفاضا  يوب  نارفعز  هتفرگ  وا  ریمخ  مرگ  بآ  هب  هتساشن  راتسا  جنپ  تسیب و  رحس  رد  دنزاس و  طولخم  هدومن 

غاد هتخیر  هباـت  رد  ار  هریجاـک  نغور  نآ  زا  دـعب  دور  نوریب  بلاـق  زا  هک  دـشاب  هتفوک  یعوـنب  عوـمجم  هتخیر  يو  رب  ار  هدیـسر  ریمخ  و 
هدینادرگ نغور  نایم  رد  ار  ایبولز  هتخیر  ایبولز  بلاق  زا  ار  ریمخ  دنزاس و 

260 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
نانچ هتـشاذگ  دشاب  مرگ  دشاب و  هتـشادن  بآ  هدوب  نم  شـش  هک  باشود  هریـش  نایم  رد  هتـشادرب  نغور  نایم  زا  مرگ  دـنزاس و  نایرب  و 
هریـش دنراذگ  هریـش  نایم  رد  دوش و  کنخ  ایبولز  رگا  دوشیم و  فیطل  دیامن  بذـج  ار  هریـش  دوش و  هتـشغآ  هریـش  نایم  رد  هک  دـنزاس 

. دنامیم کشخ  دریگیمنرب و 

كدرز ياولح 

يو بآ  رد  هظحل  کـی  دوـش  فاـص  نوـچ  هدرک  بآ  رد  ار  کـهآ  راتـسا  جـنپ  هدیـشارت  شارت  كدرزب  هدرک  كاـپ  ار  كدرز  نم  ود 
باشود نم  هس  نآ  زا  دعب  دکچب  يو  بآ  هک  دنراذگ  هتسش  نیریش  بآ  هب  هدروآ  نوریب  دوش  هدننکش  كدرز  هدیـشارت  نوچ  هتـشاذگ 

مهرب كدرز  هدیشارت  هک  دنناشوج  هریش  رد  ار  كدرز  هدیـشارت  نآ  دعب  دنک  ادیپ  ماوق  هک  هدیناشوج  هدرک  گید  رد  بآ  نم  کی  اب  ار 
. دنزاس هفاضا  يو  رب  بالگ  گشم و  زغم و  هتسپ  دنزاس و  کنت  قبط  رد  هدروآ  نوریب  دبسچ 

تسوپ ياولح 

بآ رد  تعاس  کی  دوش  فاص  نوچ  هدرک  بآ  رد  ار  کهآ  راتسا  هد  دنشارت و  شارت  كدرز  هب  هدرک  كاپ  ار  نم  هس  هناودنه  تسوپ 
نآ زا  دعب  دکچب و  يو  بآ  هک  دنراذگ  دنیوش و  نیریش  بآ  هب  هدروآ  نوریب  دوش  هتسکش  هناودنه  تسوپ  هدیـشارت  نوچ  هتـشاذگ  يو 
رد ار  هناودنه  تسوپ  هدیـشارت  نآ  زا  دعب  دنک  ادیپ  ماوق  هک  هدـیناشوج  هدرک  گید  رد  بآ  مین  نم و  کی  اب  ار  باشود  مین  نم و  راهچ 
رب بالگ  گشم و  زغم و  هتـسپ  دنزاس ، کنت  قبط  رد  هدروآ  نوریب  گید  زا  دبـسچ  مهرب  هناودـنه  تسوپ  هدیـشارت  هک  هدـیناشوج  هریش 

. دنزاس هفاضا  يو 

دیفس يزغم 

ندرک نایرب  لوا  تسا ، روتسد  باشود  نم  تشه  هک  گید  کی  زا 
261 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دزوسن و هک  دنیامن  هظحالم  اما  تسین  جایتحا  نداد  فت  سوبس  اب  دزوسب و  ادابم  هک  دنناروش  گید  کت  رد  هداد  فت  ار  زغم  زوج - زغم 
زا دنهد و  فت  زغم  زوج  روتسدب  ار  زغم  هتـسپ  دزوسن و  هایـس  هک  دنهد  فت  سوبـس  اب  دنیامنزاب و  يو  تسوپ  هدرک  بآ  رد  ار  زغم  ماداب 

. تسا تیافک  نم  راهچ  دنهاوخ  مادکره 

غرممخت

ار هدیفـس  تخپ و  دـنهاوخ  دـنیامن  هفاضا  هک  اـیبولز  یتیل  هیقب  اـب  ریگیتشک  شوک  هدرک  ادـج  ار  يو  هدرز  اـما  ددـع  لـهچ  ار  غرممخت 
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تـسا نآ  تهج  خیب  دوشیم و  فک  راغت  هس  ود  دننک و  تل  رایـسب  زگ  بوچب  دنـشاب  هدومن  بآ  رد  هتفوک  ار  خیب  هک  خیب  بآ  كدـناب 
كدناكدنا گید  رد  دـشاب  هتـشادن  بآ  ار  باشود  رگید  دوشیم . دـننام  يرکـش  اولح  دـشاب  هتـشادن  خـیب  رگا  دوش و  دیفـس  اولح  هک 

دـشاب هدنامیم  گید  درگ  رب  هچنآ  دننز و  هچفک  دننک و  شتآ  هدرک  گید  رد  ار  هدیفـس  نآ  زا  دعب  دـنرادرب و  ار  شفک  دـننک و  شتآ 
نوچ دنراذگ و  هظحل  هدومن  بوچ  رـس  رب  هیاس  رد  یکدنا  دشاب  هدیـسر  رگا  دسرب و  یمامتب  هک  دـنزیر  گید  نایم  رد  هدیـشارت  هچفکب 

رد هدز  يو  رب  زغم  گشم و  نآ  زا  دعب  دسرب و  هک  دننز  هچفک  زاب  هدومن  شتآ  دشاب  میالم  رگا  هدیـسر و  دنکـش  رگا  دننز  يو  رب  نخان 
. دوشیم عیاض  دیآیمن و  مهرد  دنناکچ  اولح  ندیسر  زا  لبق  نغور  هرطق  رگا  هک  دنیامن  هظحالم  دنیامن و  دنهاوخ  فرظ  ره 

کمشپ

دـشاب زیت  شتآ  رگا  دوش و  نایرب  هک  دننک  شتآ  هتـسهآ  هدرک  گید  رد  هبند  نغور  راتـسا  جنپ  نم و  کی  اب  ار  هتخیب  هدـیم  درآ  نم  هس 
نایاپ ار  گید  دنک و  ادـیپ  ماوق  هک  دـننز  هچفک  دـننک و  شتآ  هدرک  گید  رد  ار  باشود  راتـسا  هد  نم و  ود  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  درز 

كدنا دنراذگ و  رابرس  رب  دنزیر و  باشود  نایم  رد  هدرک  تل  ار  غرممخت  ددع  جنپ  هدیفس  نآ  زا  دعب  دوش و  کشخ  هک  دنراذگ  هتفرگ 
دننز هچفک  دنک و  شتآ 

262 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
دوش و کنخ  دـنراذگ  هتخیر  قبط  کت  رد  ار  هرقن  دـنزاس و  برچ  هریجاک  نغور  رب  ار  قبط  کت  دوش  نایرب  يو  هرقن  دوش و  دیفـس  هک 
ار هرقن  زاـب  دبـسچ و  يوب  درآ  هک  دـنراذگ  مرگ  ریـش  درآ  ناـیم  رد  دـنزاس  هقلح  هک  تبون  ره  هدومن  رایـسب  شـشک  ار  هرقن  نآ  زا  دـعب 
رد يو  خـن  دوش و  طولخم  مامت  يوب  درآ  هک  دـنراذگ  مرگ  ریـش  درآ  ناـیم  رد  هدروآ  مهرد  دوش  نـالک  يو  هقلح  نوچ  هدومن  شـشک 

. دشابیم مک  یکنخ  رد  رایسب و  مرگ  ياوه 
263 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هدرا ياولح 

ار يو  هدرز  هک  ار  غرم  مخت  ددـع  جـنپ  هک  تسنآ  هدـعاق  دوش . لصاح  هرقن  نم  کی  انیمخت  هک  باشود  مین  نم و  کـی  زا  هدرا  ياولح 
دوشیم و فک  راغت  کی  هک  دننک  تل  رایسب  تل  بوچب  دنـشاب  هدومن  بآ  رد  هتفوک  ار  خیب  هک  خیب  بآ  كدناب  ار  هدیفـس  دننک و  ادج 
رد دشاب  هتشادن  بآ  هک  ار  باشود  رگید  دوشیم  دننام  يرکـش  اولح  دشاب  هتـشادن  خیب  رگا  دوش و  دیفـس  اولح  هک  تسا  نآ  تهج  خیب 

دسرب و یمامتب  هک  دنزیر  گید  نایم  رد  هدیـشارت  هچفکب  دشاب  هدـنامیم  گید  درگ  رب  هچنآ  دـننز و  هچفک  دـننک و  شتآ  هدرک  گید 
دـشاب میالم  رگا  هدیـسر و  دنکـش  رگا  دننز  يو  رب  نخان  نوچ  دنراذگ و  هظحل  هدومن  بوچ  رـس  رب  هیاس  رد  یکدـنا  دـشاب  هدیـسر  رگا 

شتآ رـس  رب  هظحل  کی  ار  گید  هتخیر  هدرا  نم  مین  هرقن  نمکی  رب  هک  تسا  روتـسد  نآ  زا  دعب  دسرب و  هک  دننز  هچفک  زاب  هدومن  شتآ 
. دنربب دراکب  هدومن  کنت  قبط  رد  نآ  زا  دعب  ددرگ  طولخم  مهاب  هک  دنراذگ 

يدرآ ياولح 

درآ نمکی  دـنهن و  نیمز  رب  ار  گید  هدرک  غاد  دـشاب  نمکی  ار  نغور  لوا  هک  تسا  نآ  یمـسر  دوشیم ، هتخپ  عون  ود  رب  يدرآ  ياولح 
زا ار  گید  زاب  دوش  نایرب  درآ  نوچ  دننک و  شتآ  هتـشاذگ  رابرـس  رب  ار  گید  نآ  زا  دعب  دنزاس و  طولخم  نغور  اب  هتخیر  نغور  يورب 

رابرـس رب  زاـب  ار  گـید  هتخیر  درآ  نغور و  يـالاب  رب  دنـشاب  هداد  شوـج  هدرک  فاـص  بآ  نم  ود  اـب  ار  باـشود  نم  ود  هـتفرگ  راـبرس 
ود هداهن  نیمز  رب  رابرس  زا  ار  گید  هدرک  غاد  ار  نغور  نمکی  هک  تسا  نآ  یعارتخا  دوش . هتخپ  هتـشک  نغورب  هک  دننک  شتآ  هتـشاذگ 
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دننک شتآ  هتشاذگ  رابرـس  رب  ار  گید  نآ  زا  دعب  هتخیر  نغور  نایم  رد  دنـشاب  هدیناشوج  هدرک  فاص  بآ  نم  ود  اب  هک  ار  باشود  نم 
زاب دنهد  شوج  هس  ود  نوچ  و 

264 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
زاب دنراذگ و  هظحل  کی  هتخاس  طولخم  هتخیر  هریش  نغور و  يور  رب  ار  هتخیب  ماخ  هدیم  درآ  راتسا  جنپ  یس و  هتفرگ  رابرس  زا  ار  گید 

. دیآیم بوخ  كزان و  تیاغب  دوش  هتخپ  هک  دننک  شتآ  هتشاذگ  رابرس  ار  گید 

جنرب ياولح 

هتخاس و طولخم  نغور  اب  هتخیر  نغور  يور  رب  هتخیب  هتفوک و  جـنرب  نم  کی  اب  هتفرگ  رابرـس  زا  ار  گید  هدرک  غاد  ار  نغور  نم  کـی 
هدومن گید  رد  بآ  نم  ود  اب  ار  باشود  نم  ود  هتفرگ  رابرـس  زا  ار  گید  دوش  نایرب  جنرب  درآ  نوچ  هتـشاذگ و  رابرـس  رب  زاب  ار  گید 

هچفک دننک و  شتآ  هتـشاذگ  رابرـس  رب  ار  گید  زاب  دنزیر و  نغور  جـنرب و  درآ  يور  رب  هدرک  فاص  دـنناشوج و  هدز  غرممخت  هدـیفس 
. ددرگ كزان  هدعاق و  رب  هک  دننک  شتآ  هتخیر  بآ  كدنا  دوشیم  خش  اولح  هک  دنناد  نوچ  ددرگ و  نغورب  هک  دننز 

جاما ياولح 

هتفرگ رابرس  زا  ار  گید  دنزاس  غاد  هدرک  گید  رد  ار  نغور  نم  مین  نآ  زا  دعب  دنزاس و  کشخ  باتفآ  رد  هدیلام  جاما  ار  درآ  نم  کی 
فاص هداد  شوج  بآ  نم  کی  اب  هک  ار  باشود  نم  کی  هتفرگ  رابرـس  زا  ار  گید  زاـب  دـنزاس و  ناـیرب  هتخیر  نغور  يور  رب  ار  جاـما 

. دوش هتخپ  هتشک  نغورب  هک  دننک  شتآ  هتشاذگ  رابرس  رب  ار  گید  هتخیر  نغور  جاما و  يور  رب  دنزاس و 

ناشاپ ياولح 

نآ زا  دعب  دنزاس و  نایرب  هتخیر  نغور  يور  رب  درآ  نم  کی  هتفرگ  رابرـس  زا  ار  گید  دـنزاس و  غاد  هدرک  گید  رد  ار  نغور  راتـسا  هد 
دوش و هتخپ  هک  دننز  رایسب  هچفک  دننک و  شتآ  هتخیر  نغور  درآ و  يور  رب  دشاب  هتشاد  بآ  ای  بالگ  راتـسا  جنپ  هک  باشود  نم  کی 

. دنزاس اولح  هفاضا  هدرک  رولغ  ار  زغم  هتسپ  رگید  دوشیم و  ناشاپ  هک  دنلام  تسد  نآ  زا  دعب 
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يراخب ینوباص  ياولح 

هلاقزج نوچ  دنزاس  بآ  ار  هیپ  هبند و  رگا  دـنزاس و  غاد  هدرک  گید  رد  ار  هبند  راتـسا  هد  ناتـسمز  رد  هیپ و  نغور  راتـسا  هد  ناتـسبات  رد 
دشاب میالم  نوچ  هتخیر  نغور  يور  رب  درآ  راتـسا  جنپ  هتفرگ  رابرـس  زا  ار  گید  نآ  زا  دعب  دوشن و  هایـس  نغور  هک  دنرادرب  دشاب  دیفس 

ددرگ و دیفـس  هک  دننک  تل  تسدب  هدرک  راغت  رد  رگید  دنکن و  گنر  رییغت  هچنانچ  دننک  هتـسهآ  شتآ  هتـشاذگ  رابرـس  رب  زاب  ار  گید 
تل زاب  دنزیر و  يو  يور  رب  هدومن  هفاضا  گشم  هتـسپ و  بالگ و  دـیآ و  ماوقب  هک  دـننز  تسد  هتخیر  رگید  راغت  رد  بآیب  ار  باشود 

. دوشیم بوخ  هک  دننک 

ودک ياولح 

. دیآرد ودک  مسجب  مامت  هک  دنناشوج  نادنچ  دشاب  هتشادن  بآ  هک  هریش  نم  کیب  ار  هدرک  كاپ  يودک  نم  کی 
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هراپرکش ياولح 

دـنزاس و کنخ  هدروآ  نوریب  گید  زا  دـنزاس و  نایرب  درآ  نم  کی  اـب  ار  هبند  نغور  نم  مین  رگید  دـنزاس ، فاـص  ار  رکـش  نمکی  لوا 
رد دوش و  دیفس  هک  دننز  غرم  مخت  ددع  هد  هدیفـس  هدرک  گید  رد  ار  رکـش  هریـش  رگید  دشاب  هتـشادن  یبرچ  هک  دنیوش  بوخ  ار  گید 
هک دننک  شتآ  نآ  زا  دعب  ددنبیمن و  هک  دوشن  هفاضا  هریـشب  نغور  غرم و  مخت  هدرز  هک  دـننک  هظحالم  دـننک و  تل  بوچ  ریت  هب  گید 

بوخ هک  دـننک  رایـسب  تل  هداهن  نیمز  رب  ار  گید  دـسر  ماوقب  هک  دـننک  شتآ  زاب  دـشاب  هدیـسرن  ماوقب  بوخ  رگا  دـسر و  ماوقب  بوخ 
دراـکب دـنزاس و  کـنخ  هدروآ  نوریب  گـید  زا  دـنناروش و  هتخیر  رکـش  هرقن  يور  رب  گـید  رد  ار  هدرک  ناـیرب  درآ  رگید  دوـش  دـیفس 

. دنزاس هعطقهعطق 
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نتخادنا هکرس 

دنزیر روـگنا  يور  رب  بآ  نآ  زا  دـعب  هدوـمن  فـقوت  هتفه  کـی  دـنراذگ و  هدادنغور  مـخ  رد  هتـسش  نازیم  مهدزناـپ  رد  ار  روـگنا  لوا 
مین هیاس  رد  ار  یغاب  هندوپ  دنزیر و  رگید  مخ  رد  هتخاس  فاص  دنهاوخ  رگا  دسرب  هکرـس  ازوج  رد  نوچ  ددرگ و  روگنا  يور  رب  هچنانچ 

معطشوخ و تیاغب  دنزیوآ  هکرـس  نایم  رد  هدومن  تفبآ  هطیرخ  رد  هتفوک  ار  لفلف  ینیچراد و  لیبجنز و  هتخادـنا  مخ  رد  هدومن  کشخ 
بوخ هکرـس  ار  هام  کی  مرگ  ياوه  رد  دنزیر و  بآ  نم  ود  ار  نم  کیره  دنراذگ و  مخ  رد  هتـسش  نوچ  ار  زیوم  رگید  دوشیم  فیطل 
کنخ هناخ  رد  ار  هکرس  ناتـسبات  رد  دسریم و  ار  هام  ود  دشاب  مرگ  هناخ  رگا  دنزیر و  هدومن  مرگ  ار  بآ  دشاب  ناتـسمز  رگا  دسریم و 
ردنقچ خیب  نوچ  دوشیم و  دوبان  معطدب و  دنکیم و  عیاض  ار  هکرس  امرگ  امرس و  هکنآ  هطساوب  مرگ  هناخ  رد  ناتـسمز  رد  دنراد و  هاگن 

دوب و شرت  تیاغب  هکرـس  رگا  دوش و  هکرـس  زور  هس  زا  دعب  دنزادنا  رمخ  نایم  رد  کیراب و  ياههعطق  دننک  هعطقهعطق  ار  بنرک  خـیب  اب 
دننک و فاص  دوش و  مک  نآ  زا  یثلث  ات  دنناشوجب  ار  نآ  دنزاس و  طولخم  هکرس  وبس  ود  اب  هریش  وبس  کی  دوش  نیریش  شرت  هک  دنهاوخ 

هفاضا نآ  اب  هدیشوج  بآ  وبس  هس  دنزاس و  طولخم  هک  هریش  وبس  کی  هکرس و  وبس  ود  رگا  دوش و  نیریـش  شرت و  دنراذگب  زور  تسیب 
. دوشیم نیریش  شرت و  هکرس  دنراذگب  زور  تسیب  دوش و  مک  نآ  زا  یثلث  ات  دنشوجب  ار  همه  دننک و 

نآ رد  نیریـش  شرت  روگنا  هشوخ  هس  دنزیر و  هکرـس  فرظ  رد  دـشاب  کشخ  هک  روگنا  نیخث  يردـق  دـشابن  شرت  تیاغب  هکرـس  رگا  و 
ار یقاب  دنریگرب و  دوب  فرظ  رد  هک  هکرس  یعبر  رگا  دوش و  شرت  تیاغب  دنراذگب  هام  هس  دننک و  مکحم  ار  فرظ  نآ  رس  دنهن و  فرظ 

هکرـس نآ  دنراذگب  زور  تشه  دننک و  یفرظ  رد  دننک و  هفاضا  نآ  اب  دنـشاب  هتفرگرب  نآ  زا  هچنآ  سپ  دوش  مک  نآ  زا  یثلث  ات  دنناشوجب 
دنزیر بآ  نیا  زا  نم  کی  هکرس  نم  هد  ره  رد  دننک و  فاص  بآ  نآ  دنناشوجب و  بآ  رد  دوخن  رگا  دوش و  شرت  تیاغب 
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جنران بآ  هب  دـنیاسب و  مرن  لفلف  فک  کـی  دوشن  ریغتم  دـنامب و  دوخ  لاـح  رب  هکرـس  هک  دـنهاوخ  رگا  دوش و  شرت  تیاـغب  هکرـس  نآ 

رس رب  هک  يزیچ  رس  زا  ار  نآ  دندنب و  هرص  رب  هتفوکان  لفلف  فک  ود  رادقم  رگا  دوشن و  معطدب  الصا  دنزادنا  هکرس  فرظ  رد  دنشرسب و 
بآ رد  وج  رگا  دوب و  اهماعط  همه  مضاه  هکرـس  نیا  دنراذگب  زور  تشه  دوش و  ناهنپ  هکرـس  ریز  رد  هچنانچ  دـنزیوایب  دوب  هکرـس  مخ 
دوش هکرـس  مامت  دـنزیر  نآ  رد  هدرک  نایرب  کمن  فک  کـی  دـنزیرب و  بآ  نیا  زا  نم  هد  هکرـس  نم  هد  ره  رب  زور و  هس  دـننک  هتـشغآ 

. شرت تیاغب 
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نتخاس تالآهکرس 
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بوخ هک  دـنراذگ  باتفآ  رد  زور  هس  هتـشادرب  ار  زایپ  ياپ  رـس و  یمـسر  لوا  یعارتخا  یمـسر و  زا  تسا  عون  ود  رب  يزومت  هناـیم  زاـیپ 
. دوش فیطل  دنزادنا  بوخ  هکرس  رد  نآ  زا  دعب  دنیوش و  هدروآ  نوریب  هام  ود  زا  دعب  هتـشاذگ  یندا  هکرـس  رد  لوا  هبترم  دوش و  کشخ 

رگا نآ  زا  دعب  دوش  کشخ  کین  هک  دـنراذگ  باتفآ  رد  زور  هس  هدومن  ربهقلح  ار  کشخ  زایپ  دـسریم  ار  زور  راهچ  هک  یعارتخا  مود 
دیامنیم بذـج  زایپ  ار  هریـش  هدـیچ  نآ  يور  رب  ار  زایپ  دـیآ و  شوج  رب  نوچ  هدرک  گید  رد  بآ  نم  مین  اـب  دـشاب  باـشود  نم  کـی 

. دوشیم بوخ  دنزیر  زایپ  يور  رب  باشود  بسانم  هکرس  بآ  نم  ود  دنروآ و  نوریب 

یغاب هندوپ 

تستیافک هکرس  نم  راهچ  ار  هندوپ  نم  کی  دنزادنا و  هکرس  رد  هتسش  ار  نآ  خاشرـس  دنزاس و  ادج  نآ  نایاپ  هدرک  كاپ  دشاب  هزات  هک 
. دنراذگ هکرس  نایم  رد  یمعطشوخ  تهج  زین  شمشک  ای  زیوم و  ای  اقنم و  نم  مین  هندوپ  نم  کی  اب  و 

ربک

دعب دشاب  هدوب  بآ  رد  کمن  نم  کی  ار  نم  ود  ره  هچنانچ  هدومن  کمنبآ  رد  زورهنابش  کی  دنشاب  هدیچ  شراخ  هک  هچخاش  هچنغ و 
بآ بآ و  کمن  رد  دایز  رگا  هک  دـنیوش  هدروآ  نوریب  زاب  دـننک و  نیریـش  بآ  رد  رگید  زورهنابـش  کی  دـنیوش و  هدروآ  نوریب  نآ  زا 

هک دـنراذگ  بآ  رد  زور  هس  هک  تسنآ  بسانم  تسا و  دـیفم  دـشاب  ربک  زا  هک  هکرـس  یخلت  دـنامیم و  دوخ  تیـصاخ  زا  دـشاب  نیریش 
. دنزیر يو  يالاب  رب  هکرس  بآ  هدومن  یفرظ  رد  نآ  زا  دعب  دوش  تفه 

گنرداب

هدوس کمن  نآ  زا  دعب  دوش  تفه  دنراذگ  زور  کی  دشاب  يراهب  هچنآ  هدز  دراک  ار  گنرداب 
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هیاس رد  ایروب  يور  رد  زور  کی  دنیوش و  نیریـش  بآ  هب  هدروآ  نوریب  نآ  زا  دعب  دـنراذگ و  هچراغت  رد  زور  کی  هدیـشاپ  نآ  يالاب  رب 
هدیچ فرظ  رد  هدروآ  نوریب  نآ  زا  دعب  دسریم و  زور  ود  هک  دننیچ  دشاب  هدوب  مخ  رد  هک  دنت  هکرس  فلت  يور  رب  نآ  زا  دعب  هتـشاذگ 
ندش تفه  زا  دعب  دشاب  یهامریت  هچنآ  دـنامیمن و  زور  هد  زا  هدایز  یگزات  تهج  هک  دـنیامن  فرـص  دـنزیر و  يو  يالاب  رب  هکرـس  بآ 
فلت هک  دنت  هکرـسب  نآ  زا  دعب  دنزاس و  تفه  رگید  زورهنابـش  کی  هدروآ  نوریب  نآ  زا  دعب  دشاب و  دـنت  بآ  کمن  رد  زورهنابـش  کی 

رد هک  شورک  هندوپ و  دننیچ و  یفرظ  رد  هتـشادرب و  فلت  يالاب  زا  دنهاوخ  هچنآ  هاگره  رگید  دتـسیایم  هزات  هک  دـنراذگ  دـشاب  هتـشاد 
دشاب یناتـسمز  رگا  زور و  هدزناپ  دشاب  هدوب  یناتـسبات  رگا  دسریم  بوخ  هک  دنزیر  هکرـس  بآ  هدیچ  نآ  يور  رب  دشاب  هدوب  کمنبآ 

. دنیامن فرص  هدیناسر  ردص  حرشب  هتشادرب  دشاب  ترورض  هچنآ  فلت  يور  زا  هک  ضرغ  دنامیمن  دایز  هام  کی 

شورک

. دنزادنا هکرس  رد  دوش  کشخ  مین  نوچ  هتشاذگ  هیاس  رد  دنیوش و  نیریش  بآ  هب  هتشاذگ  بآ  کمن  رد  زور  کی  ار 

ناجنداب

. دوشیم ناماس  عون  ود  رب  یمسر  اما  یعارتخا  یمسر و  زا 
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رد زور  هس  دنیامن و  فاکـش  هس  نایم  رد  هتـشادرب  نایاپ  دشاب  هدـش  مکحم  يو  تسوپ  دـشاب و  هدرک  یکنخب  لیم  اوه  هک  نازیم  رد  لوا 
يو یخلت  هک  دشاب  هتشاد  باشود  كدنا  هک  رگید  بآ  هب  نآ  زا  دعب  هدیناشوج  نیریـش  بآ  هب  دنروآ  نوریب  نوچ  هتـشاذگ  بآ  کمن 

هدروآ نوریب  گید  زا  دنناشوجب و  هتخیر  بآ  راتـسا  یـس  ینـشاچ  تهج  ار  باشود  نم  کیره  هدروآ  نوریب  دنناشوجب و  درب  نوریب  ار 
دنهاوخ رگا  تسا و  بوخ  تیاـغب  دـنزیر  نآ  يـالاب  رب  زین  هتفوک  ار  زوـج  هندوـپ و  ریـس و  لـیبجنز و  هدرک  هفاـضا  نآ  رب  هکرـس  نم  ود 

. دندنبهب ار  ناجنداب  نایم  یغاب  هندوپ  ای  سفرکب  دومن و  ناوتیم  ناجنداب  نایم  رد  تسرد  ریس  لیبجنز و 
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کت رد  دنیامن و  فاکـش  کی  نایم  رد  هتـشادرب  نایاپ  دش  روکذم  هک  یبجومب  ار  ناجنداب  دوش  ناماس  لاحلا  یف  هک  دنهاوخ  نوچ  مود 
هتخاس نهپ  بوچ  يالاب  رب  ار  هکرـس  فلت  نآ  زا  دـعب  تسبـس  رـس  لوا  دـننیچ  يو  يـالاب  رب  بوچ  هتخیر  بآ  ناـجنداب  بساـنم  گـید 

ناجنداب هک  دنهاوخ  رگا  زاب  دوشن  ارهم  رایـسب  ندـیناشوج  لحم  هک  دنـشاپ  يو  يالاب  رب  ار  هتفوک  هبوچدرز  هدـیچ  يو  يالاب  رب  ناجنداب 
هتفوک ار  هبوچدرز  دننیچ و  ناجنداب  هدومن  نهپ  ناجنداب  يالاب  رب  هکرس  فلت  زین  نآ  زا  دعب  تسبس و  رس  مود  هکرـس و  فلت  لوا  دننیچ 

نآ زا  دعب  دسرب  هک  دننک  شتآ  هتـسهآ  رگید  دـیآ و  شوج  رب  هک  دـننک  شتآ  هدیـشوپ  ار  گید  رـس  نآ  زا  دـعب  دنـشاپ و  يو  يالاب  رب 
هب ار  ینشاچ  دنشاپ و  يو  يالاب  رب  هتفوک  ار  زوج  هندوپ و  ریس و  ینیچراد و  لفلف و  لیبجنز و  دنیوش و  هکرـسب  هدروآ  نوریب  ار  ناجنداب 

. دوشیمن عیاض  تشاد و  ناوتیم  هاگن  لاس  کی  ات  دنهاوخ  رگا  دوشیم و  بوخ  دنزیر  يو  يالاب  رب  هدش  روکذم  هک  يروتسد 

تسا یعارتخا  هچنآ  و 

دنراذگ هیاس  رد  زور  رد  دنیامن و  فاکش  ود  نایم  رد  هتـشادرب  نایاپ  ار  ناجنداب  نآ  زا  دعب  هدرک  ربهقلح  ار  زایپ  لوا  هک  روگنا  زایپ و  زا 
نوریب دـنزاس و  ارهم  هدـیناشوج  ار  ناجنداب  لوا  دـیآ  شوج  رب  نوچ  هدرک  گید  رد  درآ  نم  مین  اـب  ار  باـشود  نم  کـی  نآ  زا  دـعب  و 
روگنا دنزاس و  تفه  هتـسش  ار  هندوپ  رگید  دنزاس و  کنخ  هدروآ  نوریب  زین  هداد  شوج  کی  ار  زایپ  نآ  زا  دـعب  دـنزاس و  کنخ  هدروآ 

روگنا و زایپ و  ناجنداب و  تاعفدب  دنراذگ و  هچمخ  کت  رد  هندوپ  يردـق  لوا  نآ  زا  دـعب  دـنزاس و  هسولت  هسولت  ار  يرخف  یـشمشک و 
باشود گناد  ود  هکرس و  گناد  راهچ  هک  هتخاس  باشود  ینشاچ  نآ  زا  دعب  دننیچ و  رگیدکی  يور  رب  هندوپ  ریس و  لفنرق و  لیبجنز و 

. دنزیر هچمخ  رد  دشاب 

زاقرتشا

ربارب عومجم  هک  یقیرطب  دنیامن  ربهقلح  هدرک  تسوپ  دـنروآ و  نوریب  نآ  زا  دـعب  هدرک  نیریـش  بآ  رد  زور  ود  دـنروآ  ارحـص  زا  هک  ار 
زور ود  ندیشوج و  هظحالمب  دشاب 
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هچنآ دـنزاس  کـشخ  اـیروب  يور  رد  نآ  زا  دـعب  هدوـمن  نیریــش  بآ  رد  رگید  زور  ود  هدروآ  نوریب  زاـب  دــشاب و  بآ  کـمن  رد  رگید 

هب هک  دنناشوج  بآ  هساک  هس  اب  ار  راتـسا  ود  هک  ضرغ  دیناشوج  ناوتیم  هریـش  رد  دنهاوخ  هاگره  ار  هیقب  دنناشوج و  هریـش  رد  دنهاوخ 
هفاضا يو  رب  گید  رد  باشود  نم  راهچ  دوش و  فصن  ات  هک  دنناشوج  هکرـس  نم  تشه  اب  هتفرگ  شبآ  هدروآ  نوریب  زاب  دیآ  هساک  مین 

. دوشیمن عیاض  دنامب  رگا  لاس  کی  ات  هدرک  هزوک  رد  نآ  زا  دعب  دوشیم و  بوخ  دنناشوج  زاب  هدرک 
272 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ندومن ناماس  هروغبآ 
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روگنا زا  دعب  اهروگنا  ریاس  زا  دشاب  ترورض  رگا  تسا و  معطشوخ  بآرپ و  هک  ار  يریما  هروغ  دوش  يوریشمشک  روگنا  هک  یتقو  رد 
دنیامن هشیش  رد  هدینارذگ  زیبدرآ  زا  ار  يو  بآ  دنبوک و  بوکریس  رد  هتخاس  هناد  هتسش  دیامنیم  معط  دب  گنردب و  هروغبآ  هک  هایس 

زاب هدینادرگ  رگید  هشیش  رد  ار  هشیش  فاص  زور  هس  زا  دعب  دنیامن و  طوبضم  هبنپ  هب  هشیش  رس  دنراذگ و  باتفآ  رد  هک  دنیوگ  یضعب  و 
شخب ود  هک  ار  لیبجنز  ددع  ود  هشیـش  ره  رد  دنرب و  هیاس  هب  باتفآ  زا  هدومن  فاص  هام  کی  زا  دـعب  رگید  تبون  دـنراذگ و  باتفآ  رد 
انیمخت دنکیم و  گنردب  ار  يو  باتفآ  هک  دنیامن  تظفاحم  هیاس  رد  هک  دنیوگ  یـضعب  دوشیم و  معطشوخ  هک  دنراذگ  دنـشاب  هدومن 

زا يردـق  رگا  دـشاب و  بلابل  تقو  همه  دـنراد  هاگن  هشیـش  رد  هک  ار  هروغبآ  دـیاب  دوش و  لصاح  فاـص  بآ  نم  جـنپ  هروغ  نم  ود  زا 
. دوشیم عیاض  معطدب و  ومیلبآ  قیرطب  دننکن  هظحالم  رگا  دننادرگ و  دروخ  هشیش  رد  ار  هیقب  دنرادرب  هشیش 
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هلف نتخاس  رینپ  هلف و 

هلف ددنبهب و  ات  درک  دیابیمه  شتآ  هتسهآهتسهآ  داهن و  شتآ  رـس  رب  هاگنآ  دز  مهب  کین  تخیمآ و  دیابب  هزات  ریـش  اب  ار  غرممخت  هدرز 
. ددرگ

رینپ

. ددرگ رینپ  ات  تشاذگ  دیاب  مرن  شتآ  رس  رب  تخیمآ و  دیابب  هزات  ریش  اب  ار  غرم  مخت  هدیفس 

ندومن لصاح  هچلیف 

رـس هدام  تسا و  زیت  هچلیف  نایاپ  رـس و  هک  تسنآ  رن  هدرک  ادـج  هداـم  رن و  دـشاب ، هتـشاد  بوخ  تخمیک  هک  ار  یمرچ  هچلیف  تهج  لوا 
عم ار  اـههچلیف  هدز  بآ  ار  نیمز  نآ  زا  دـعب  دـنزیوآ و  ورداـب  لـحم  رد  زور  جـنپ  هدیـشک  نامـسیر  تسا و  دـنک  يو  ناـیاپ  زیت و  هچلیف 

دنوش تفج  دیآ و  نوریب  هچلیف  هدرپ  هچنآ  دنزیوآ و  داب  لحم  رد  زاب  نیشیپ  زا  دعب  دنزادنا و  نیمز  يور  رب  نیشیپ  ات  حابـص  زا  نامـسیر 
رب هتـسش  بآ  خی  هب  دشاب  هدش  نیریـش  شرت و  روگنا  دوش و  لصاح  مخت  نوچ  دنراذگ و  دشاب  هتـشاد  دیب  گرب  هک  سابرک  هطیرخ  رد 

ناتسبات رد  دناسرن و  ررض  ار  مخت  سگم  هک  دنریگ  يوشرـس  لگ  رد  ار  هطیرخ  دنیامن و  هدزآ  یتشگنا  کی  هدومن  تفبآ  دروخ  هطیرخ 
هتل رد  ار  مخت  زورون  بش  رد  دـنرادرب  ار  مخت  هک  دـنهاوخ  نوچ  دـنراذگ و  مرگ  ياج  رد  هدومن  هبنپ  ناـیم  رد  ناتـسمز  رد  ورداـب و  رد 
رذب نایم  رد  دـیآ  نوریب  بوخ  دوز و  رذـب  هکنآ  تنمیم و  تهج  جنفـسا  ددـع  کی  هزوریف و  ددـع  کی  دـیراورم و  ددـع  کی  هدومن و 

دراذگ و دنهاوخ  اجره  هبنپ  نایم  رد  دوش  مرگ  اوه  هکنآ  زا  دعب  دـنراد و  هاگن  لغب  رد  دـشاب  کنخ  اوه  هک  نیـشیپ  ات  حابـص  زا  دـشاب و 
کنت تشلاب  يور  رد  هدرب  ورباتفآب  ار  هتل  دیآ  نوریب  مرک  نوچ 
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گرب دنبـسچ و  گرب  هب  هک  دنراذگ  ناشیا  يالاب  رب  نالک  بوخ و  گرب  دوشن  رـسیم  رگا  توت و  گرب  هکنپ  هدومن  هیاس  ار  رذب  دنزاس 

دنهد گرب  زور  ره  زور  جنپ  ات  دنیامن و  تظفاحم  هتـشاد  هاگن  ادجادج  دـنیآیم  نوریب  هک  هعفد  هس  ات  دـنراذگ و  یطوق  رد  هتـشادرب  ار 
هک رخآ  ات  هک  دیاب  دنوش و  رگیدـکی  ربارب  هک  دـنهد  تقو  ود  هدـمآ  نوریب  موس  مود و  هچنآ  تقو و  کی  دـمآ و  نوریب  لوا  مرک  هچنآ 

ترضح حورب  دنوش  رادیب  تسا و  زور  هس  هک  دنیامن  باوخ  کی  دروخ  یطوق  رد  نوچ  دنزوس و  جنفـسا  ماش  دنچره  دوش  هدیچ  هچلیف 
گرب تبون  ود  زور  دنزاس و  کنت  نهپ  ياهدبس  لابرغ و  رد  ار  ناشیا  هتـشاذگ  ناشیا  يالاب  رب  گرب  نآ  زا  دعب  هدرک  اعد  روبـص  بویا 

دنوشیم کنت  دـنچره  هک  دـنزاس  کـنت  هریغ  نهپ و  ياهدبـس  رد  زاـب  دـنوش  رادـیب  دـنور و  مود  باوخب  نوچ  زور و  هدزاود  اـت  دـنهد 
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هدرک يوب  دنوش  رادیب  دنور و  موس  باوخب  نوچ  دنهد و  گرب  زور  هدزاود  ات  تبون  هس  زور  ره  نآ  زا  دعب  دنوشیم و  هدیلای  تلعیب و 
دشاب و ورداب  کشخ و  هک  دیاب  ناشیا  هناخ  دنیامن و  طوبضم  راوید  يور  رب  هچلیف  هناخ  جنک  راهچ  رد  هتفوک  ار  زینشگ  ریس و  نآ  زا  دعب 

باوـخ رد  هک  ماـیا  نیا  رد  دـنیامن و  خاـش  تخت و  رب  ار  ناـشیا  نآ  زا  دـعب  دـنبای  توـق  دـنوش و  گرزب  هک  دـنهد  دـنروخ  گرب  هچنآ 
هک دـنهدن  رایـسب  گرب  دـنروخ و  گرب  دنـشاب  هدـشن  باوخ  رد  هچنآ  هک  دـنهد  گرب  كدـنا  تبون  ود  ای  تبون و  کی  زور  دـنوشیم 

گرب هچنآ  دـنوشیم  لوغـشم  ندروخب  زاب  دـنیآ  نوریب  مراهچ  باوخ  زا  نوچ  دـنوشن و  عیاض  اهگرب  نایم  رد  دـنباوخ  رد  هک  اـهمرک 
هناخ جنک  راهچ  رد  هدومن و  زاب  ار  ناشیا  هتسب  هتـسد  گرب  عم  ار  تخرد  تفه  خاشرـس  دنیامنن و  ریـصقت  نداد  گرب  رد  دنهد . دنروخ 
هچنآ دـسرب و  مامتاب  ار  زور  هدزناپ  اهمخت  تسا و  ندـینت  هچلیف  داینب  هک  دـنراذگ  زین  خاش  تخت و  رب  نایم و  رد  هجرخ  راـخ  دـنراذگ و 

ار هناخ  برد  دنناسر و  مامتاب  دوخ  راک  زین  ناشیا  هک  دنهد  گرب  دنرب و  رگید  ياجب  هدومن  نیچيور  خاش  تخت و  رد  دشاب  هدنام  مرک 
تیافک گرب  راورخ  هدراهچ  ار  رذب  راتـسا  کی  دنوش و  لوغـشم  ندیچ  هچلیفب  مراهچ  زور  دورن و  هناخ  رد  یـسک  دندنبهب و  زور  هس  ات 

هک دیاب  تسا و  لمک  هبرگ و  كوغچ و  داب و  هچروم و  شوم و  زا  مرک  تفآ  تسا و 
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، دشاب هدومنیم  تظفاحم  هک  سک  نآ  دزادناین و  هچلیف  رب  كاپان  رظن  یـسک  هک  دـنیامن  هظحالم  دـنراذگن  هچلیف  هناخ  رد  ار  سک  همه 
نیدـب رثـکا  هـچلیف  ندـمآ  دـب  هـک  دـسرن  هـچلیف  مرکب  كاـپان  تـسد  هـک  دــشاب  رادربـخ  نآ  تاـمهم  ریاـس  نداد و  گرب  لـحم  رد  زین 

نوچ هک  تسا  مولعم  دـنهد  هدروآ  اجره  زا  گرب  لاح  لوا  رد  هک  دـنیوگ  یـضعب  هکنآ  دـبلطیم و  مامت  یکاپ  رما  نیا  تساههطـساو و 
. داد دهاوخ  هجیتن  هچ  ترخآ  ایند و  رد  دبای  شرورپ  مدرم  لام  زا  مرک 

درادن هدیاف  تکرب و  دنیامنن  طایتحا  رگا  دهد و  مامت  تکرب  یلاعت  هّللا  ترـضح  هک  دـنهدن  ناشیدـب  يریغ  گرب  زا  هک  دـنیامن  هشیدـنا 
. دناهدومن هبرجت  هک  اهنآ  دناهتفگ  دوشیم و  هدهاشم  هچنانچ 

رعش
روصق یلاخ ز  دیآ و  دارمب  تراکروضح  وت  یبایب  هک  یهاوخ  هچلیف  زا 

روبص  بویا  حورب  تکرب  یبایمارح  گرب  یهدن  زامنب و  یشاب 
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لحن تویب  ندومن  تظفاحم 

لحنلا یلا  وت  راگدرورپ  داتـسرف  ماهلا  کبر و  یحوا  هک و  دیامرفیم  ربخ  ینعم  نیا  زا  دوخ  میدق  مالک  رد  تیدـحا  لالج  ترـضح  هک 
يواستم سدـسم  ياههناخ  اتویب  اههوک  فاکـش  زا  لابجلا  نم  دـیریگارف  هکنآ  يذـختا  نا  دـنکفا  ناشلد  رد  ینعی  لـسع  ناروبنز  يوسب 

هک یتقو  دـینک  ياج  رجـش  هوک و  رد  ینعی  دـیریگ  هناخ  زین  ناتخرد  ناـیم  زا  رجـشلا و  نم  تمـسق و  تحـص  تعنـص و  نسحب  هتـسارآ 
نآ ریغ  ودنک و  نوچ  امش  ناکلام  ینعی  دننکیم  انب  نامدرم  هچنآ  زا  دیریگ  هناخ  نوشرعی و  امم  دیشاب و  هتشادن  یکلام  یبحاص و 

. تسا یشرت  يو  حلصم  تسا  دب  ار  جازم  مرگ  تسوکین  ار  جازم  درس  تسا  کشخ  مرگ و  يو  تعیبط  لسع  اما 
تسا  نآ  زا  رت  شوخ  یسب  فصو  منک  دنچرهمعطشوخ  هزیکاپ  شوخ  فیطل  دهش  زا 

باتفآ زا  توح  رخآ  ناتسبات  رد  دنیامن و  لقن  برقع  رخآ  رد  دنرب  باتفآب  ناتسمز  رد  ار  زیلک  هناخ  دنهاوخ  نوچ  هک  تسا  نانچ  هدعاق 
هدرب رود  خسرف  کی  بیرق  هتسب  ار  زیلک  هناخ  برد  بش  درک  دیاب  لقن  لحم  ود  نیا  ریغ  رد  هک  دوش  عقاو  یترورض  رگا  دنرب و  هیاس  هب 

دوخ یمیدـق  هناخ  شالت  دـننکیمن و  شومارف  ار  دوخ  یمیدـق  هناخ  دـنرب  خـسرف  کی  زا  رتمک  رگا  دـنیامنزاب و  ار  ناشیا  هناـخ  برد  و 
اجرهب هتـسب  ار  ناشیا  هناخ  برد  بش  زاب  دـنیامن  لـقن  زین  اـجنآ  زا  هک  دـنهاوخ  رگا  دـنوشیم و  عیاـض  رثکا  هطـساو  نیدـب  دـنیامنیم و 
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تهج دـنزاس  سپ  رد  رـس  هتـشاذگ  هلـصاف  عرذ  هس  رگید  هناخ  ات  هناخ  ره  زا  دـنیامنیم  بیترت  ناـشیا  تهج  هک  اـجنآ  دـنرب و  دـنهاوخ 
هنایم رد  دنراذگ  باتفآ  رد  ار  ناشیا  دننکن و  هیاس  هظحالم  ناتسبات  رد  هچنانچ  رگا  ناشیا و  دش  دمآ و  یناسآ 
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یضعب هچنانچ  دباییم  هار  ناشیا  هناخ  رد  هچروم  هک  تسنیا  مرک  نآ  راثآ  دنیوگیم و  هلوپاپ  ار  نآ  هک  دوشیم  ادیپ  دیفـس  مرک  ناشیا 

هک دنزاس  هانپ  هدرب  باتفآب  ار  ناشیا  هناخ  دوش  ناتـسمز  نوچ  دنوریم و  فرط  رهب  هتـشاذگ  زاب  ار  هناخ  رگید  یـضعب  دنوشیم و  عیاض 
امرـس ردقب  دنکن و  عیاض  امرـس  هک  دنـشوپب  دوش  رـسیم  هچنآ  دمن و  لاشب و  راوید  هانپ  دعب  ار  ناشیا  هناخ  دهدن و  شیوشت  ناراب  فرب و 
ناشیا نایم  رد  هک  نایارـسهجاوخ  دـشابن  کـیدزن  راـهب  لـگ  دـنک و  یمک  ناـشیا  هریخذ  ناتـسمز  نوچ  دنـشوک و  ناـشیا  تظفاـحم  رد 

اجنآ زا  دنروآیم و  نوریب  هتـشک  ار  کیکی  دنرادن  شین  دـنادنق و  درگ و  گنرهایـس و  نازیلک  هک  تسنآ  ناشیا  نتخانـش  دنـشابیم و 
مامت يادـص  دـنراد  هریخذ  رگا  دـنراذگ  ناشیا  هناخ  رب  شوگ  هک  دوشیم  مهف  نانچ  رگید  عون  دـناهدرک و  مامت  هریخذ  هک  دوشیم  مهف 

زا هتـشاذگ  ار  دنب  رـس  ود  ره  هدیرب  ار  یـسراف  ین  دنرادن  هریخذ  هک  دوش  مهف  نوچ  دـنراد و  يادـص  كدـنا  دـنرادن  هریخذ  رگا  دراد و 
همعط هک  دـنراذگ  ناـشیا  هناـخ  برد  رب  دـشاب  باـتفآ  هک  یلحم  رد  دـنزیر و  ینـشاچ  باـشود  نآ  ناـیم  رد  دـنرادرب و  هـکنت  نآ  يور 

ناتـسمز رد  هک  تسنآ  ناشیا  هدعاق  دنزاس و  ادیپ  همعط  دوخ  تهج  رگید  هک  دـنزاس  فرطرب  دوش  ادـیپ  لگ  راهب  رد  نوچ  دـنرادیمرب و 
شوگ رگا  هک  تسنآ  موم  نآ  تیـصاخ  دـنرادیمرب و  ناشیا  هناخ  برد  زا  راهب  رد  ار  موم  نآ  دـنزاسیم  دروخ  مومب  ار  دوخ  هناخ  برد 

ون ار  ناشیا  هناخ  لاس  هس  ره  رد  رگید  دـهدیم  افـش  هّللا  ترـضح  دـنراذگ  سکنآ  شوگ  رد  هتخاـس  هلیتف  ار  يردـق  دـنک  درد  یـسک 
هناخ دنیامن  لقن  هناخب  هناخ  زا  نوچ  ناطرـس  رد  دـشابیم و  دروخ  قودنـص  ای  ودـک و  ای  کشوش و  هچ  ودـنک  زا  ناشیا  هناخ  دـنزاس و 

ناشیا هناخ  بردب  هدومن  دود  هتل  دنراذگ و  هنهک  ياجب  ار  ون  هناخ  دنیامنزاب و  ار  هناخ  رـس  هدرب  رود  عرذ  ود  هتـشادرب  ار  ناشیا  یمیدـق 
هک دـنیامن  هاشداپ  هظحالم  دـیامنیم و  لقن  ون  هناخب  اجنآ  زا  هدز  ناشیا  هنهک  هناخ  رب  تسد  دـنچیپ و  ناشیا  هناخ  رد  دود  هچناـنچ  دـنرب 

لیم هک  یبناج  رهب  دناسریمن و  ررض  درادن و  شین  تسا و  دقدنلب  لکششوخ و  هک  تسنآ  هاشداپ  نتخانش  دوشن و  عیاض  دود  هطـساوب 
نانابرد هک  تسنآ  هدمآرد  ون  هناخب  هاشداپ  هکنآ  یناشن  دنیامنیم و  لیم  بناج  نادب  یمامتب  نازیلک  دیامنیم 
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تسا گنر  هایس  تسا  هنهک  هچنآ  تسا و  دیفـس  تسا  هزات  هچنآ  تسا  لسع  ياج  هک  اههناش  یـضعب  رگید  دننزیم  رپ  هدمآ  هناخ  بردب 

رخآ ات  لمح  مهدزناپ  زا  رگید  دنیامن  طوبضم  ار  هناخ  رس  نآ  زا  دعب  دنریگیم  سنا  نادب  هک  دنراذگ  ون  هناخب  هتشادرب  اجنآ  زا  ار  دیفس 
رایسب لگ  هچنانچ  دشاب  هدش  بوخ  راهب  نوچ  دشابیم  زیلک  رازه  هدزاود  انیمخت  دنهدیم  هک  هچبهاش  مهدزناپ  رد  دنهدیم و  هناوج  روث 

دناهتشاد یلک  هریخذ  زین  ناتسمز  ود  هک  دنهدیم  نآ  تهج  تسا  روهشم  ارهود  هب  هک  مود  هناوج  دنهدیم و  روث  رد  رگید  هچبهاش  دشاب 
دـنزیر و ناشیا  ناردام  نایم  رد  ار  نازیلک  هیقب  هدومن  عیاض  ار  ناشیا  هاشداپ  هک  تسنآ  بسانم  دوب  دـنهاوخ  زجاـع  دـنهد  اره  هس  رگا  و 

هدمآ نوریب  ناتـسمز  زا  دنریگیم و  سنا  نادب  هک  دنهد  اج  ار  ناشیا  هاشداپ  عم  دـشاب  هتـشاد  موم  هک  رگید  هنهک  هناخ  رد  دـنهاوخ  رگا 
هنهک و نازیلک  ندش  عمج  رگید  دوشیم و  عومـسم  دوهعم  ریغ  يادص  هک  تسنآ  یکی  ندینارپ  هناوج  لحم  یناشن  دـنهدیم و  زین  لسع 

لحم هک  دنـشاب  رظتنم  مرگ  زور  مین  ات  تشاچ  زا  هزورره  هناـخ و  نوردـنا  زا  فـالغ  نتخادـنا  نوریب  رگید  هناـخ و  بردـب  تسا  هناوج 
هدمآ دورف  هک  دنشاپ  نامـسآ  بناجب  هدومن  هدرگ  ار  کشخ  كاخ  دنوش  دنلب  هدومن  اوه  هناوج  كولب  هچنانچ  رگا  تسا  هناوج  ندینارپ 
هخاش رب  هدیناشفا  ودـک  رب  ار  هخاش  دننیـشن  تخرد  هخاش  رب  رگا  هدروآ و  ناشیا  کیدزن  ودـک  نآ  زا  دـعب  دننیـشن و  راوید  ای  تخرد  رب 
ودـک رد  هعفدهعفد  هدروآ  مهارف  هتـسهآ  قشاق  اـی  بوچب  هدومن  دود  زین  دننیـشن  راوید  رب  رگا  دننیـشنن و  هخاـش  رب  رگید  هک  دـنیامن  دود 
ناشیا رب  هدرک  ناهد  رد  بآ  هک  تسنآ  نتفرگ  ندرک و  ادج  تیفیک  دننیـشن  اجکی  رب  هدمآ  نوریب  هناخ  ود  زا  هناوج  ود  نوچ  دـنزیر و 
كولب ره  دنراد  مامت  سنا  دوخ  هاشداپب  نازیلک  نوچ  دنیامن  طوبضم  ار  نآ  رس  هدومن و  ین  هروشام  رد  هتفرگ  ار  کیره  هاشداپ  دنشاپ و 
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يدود كدـناب  تسین  رگید  هاشداپ  نتخاس  ادـیپ  جایتحا  دـنریگ  هتخاس  ادـیپ  ار  هاـشداپ  کـی  رگا  دـنیآیم و  دوخ  هاـشداپ  درگ  رب  هناوج 
هک دـنیامن  عمج  یلحم  رطاخ  هداهن  نیمز  رب  ار  ودـک  دـنروآرد و  یئودـکب  ار  کیره  نآ  زا  دـعب  دـنوشیم و  ادـج  مه  زا  ناشیا  نازیلک 

ار ودک  رس  نآ  زا  دعب  دنشاب  هداتسیا  دوخ  لحم  نانابرد 
279 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

. دنرب دنهاوخ  اجرهب  دنیامن و  طوبـضم  ار  هناخ  برد  دوش  ماش  نوچ  دنهد  رارق  هناخ  نیدب  دوخ  دـش  دـمآ و  ناشیا  هک  دـنیامن  طوبـضم 
عمج ناتـسمز  تهج  نازیلک  هک  هریخذ  نتـسناد  دشاب و  هدش  عمج  ناتـسمز  هریخذ  ناشیا  هناخ  رد  هک  دنیامن  مهف  دوش  ازوج  نوچ  رگید 

ای دنریگ و  لزنم  هک  هدـنامن  ياج  هناخ  نورد  رد  نوچ  دننیـشنیم  هناخ  برد  رب  هدـمآ  نوریب  هناخ  نورد  زا  نازیلک  تسنآ  دنـشاب  هدومن 
زیلک و روز  روخارف  ار  ودک  دنیامن و  طوبـضم  ار  نآ  درگ  دنراذگ و  ناشیا  هناخ  يالاب  ار  یلاخ  يودک  دنیامن  مولعم  ودک  نزو  زا  هکنآ 
هد ای  نم  هدزناپ  دشاب  هناخ  يالاب  رب  هک  ودک  هناخ و  زا  انیمخت  دشاب  هدش  بوخ  راهب  دشاب و  هتشاد  روز  زیلک  هچنانچ  رگا  دنراذگ و  راهب 

. دوشیم لسع  نم 
280 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رگیدکی ربارب  رد  نتشاک  غابراهج  رد  ینابغاب  قایسب  نیحایر  لگ و  راجشا و  لاهن  نایب  رد  متشه  هضور 

یهانتمان ضیف  یهلا و  ترـضح  تیانعب  شنیئآ  تشهب  نیتاسب  ضاـیر  دوب و  دـهاوخ  لامـشب  ور  بونج  بناـجب  تاـیآ  تنج  تراـمع  و 
ار شناویا  يور  هام  رهم و  هسمشب  تخارفارب و  نوکیف  نک  يرامعب  ار  كالفا  جرب  هدزاود  رـصق و  هن  يانب  هک  هئامعن  تمع  هئالآ و  تلج 
حبـص و ضایب  گنرب  تشارفارب و  كـالفا  رب  رـس  نوچیب  تردـق  يرایتسدـب  ار  رـصانع  قاور  دـنلب  قاـط ، راـهچ  تخاـس و  نیزم  رونم و 

توارط تراظنب و  بیز ، تفاطل و  دص  اب  رادهویم  راجشا  راگنرز و  ياهلگ  هلالب و  ار  سدق  ضایر  و  تسارایب . هدرک  نّولم  قفش  ترمح 
. تفای دهاوخ  نیوکت  داجیا و  دینادرگ ، نایع  رادبآ  فیطل  ياههویم  ناولا  راهب و  هشیمه  ياهلگب  ار  سنا  ناتسلگ  تخادرپ و  مامت 

رعش
ریس نوگژاب  خرچ  هدشدرگرید  نهک  نیا  يانب  حارط 

نارادزار ياشگ  هنیجنگناراگزور  يانب  رامعم 
عاوناب يو  ناسر  هوابونعادبا  ضایر  يارآ  لخن 
ناکما غاب  راهچ  ضرع  ردناسنا  لاهن  رگدنویپ 

ون لگ  نامز  ره  هتخیگناوترپ  تشهب  هچغاب  نیز 

ترامع غاب و  راهچ  حرط 

راوید بناج  زا  هک  يوج  رانک  دـنزاس و  يوج  عرذ  کی  نآ  زا  دـعب  هتـشاذگ  عرذ  هس  راوید  ياپ  زا  ار  غاـب  راـهچ  درگ  هک  تسنآ  حرط 
بناج درادن و  یتنمیم  تفاطل و  نادنچ  وجان  و  تسامنشوخ . هک  دنراک  رگیدکی  کیدزن  يدنقرمس  راددیفس  تسا ،

281 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
رگید عرز  کی  نآ  زا  دـعب  دـنراذگ و  تسا  ورهار  هک  قرغ  رگید  عرز  هس  تسا و  بسانم  نسوس  تسا ، هیـشاح  زین  نآ  هک  يوج  رگید 

ود نایم  هک  دیاب  دنراک . ولآدرز  تسا ، رود  رادیفـس  زا  عرز  جـنپ  هک  لپ  هلول  رب  هتـشاک  نسوس  هیـشاح  رب  ار  قرغ  بناج  يوج و  تهج 
نایم رد  ار  عرز  جنپ  ره  دش  روکذم  هک  یئولآدرز  زا  و  تسا . بسانم  ولاتفش  خرس و  لگ  نآ  نایم  رد  دشاب و  هلصاف  عرز  تشه  ولآدرز 

ترامع هب  ور  هک  ضوحب  ار  بآ  هتشاذگ ، يوجهاش  تسار  هنایم  نآ  زا  دعب  دنیامن و  دنویپ  روگنا  ولآ  هتشاک  ولآدرز  زاب  هتشاذگ  هلصاف 
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تهج قرغ  روکذـم  يوجهاش  هراـنک  ود  ره  رد  تساـمنشوخ و  هک  دـشاب  يرجنخ  نسوس و  راـهب و  هشیمه  نآ  هراـنک  و  دـنروآ ، تسا 
لوا نمچ  هدومن ، ادـج  نمچ  راهچ  ایلع ، هبترم  رد  هگرب  هس  بناج  ره  رب  دـنیامن و  بیترت  اج  هگرب  هس  تهج  نآ  زا  دـعب  هتـشاذگ  ورهار 

دوبک و هشفنب  لوا  هچغاب  هدومن  بیترت  اـههچغاب  نمچ  راـهچ  زا  دـعب  دـشاب ، دورما  مراـهچ  لیلـش و  ولاتفـش و  موس  یهب  مود  نمچ  راـنا 
یهوک یغاب و  هلال  موس  هچغاب  یمـسر . يابیز  لگ  سگرن و  ینارفعز و  مود  هچغاب  ناجنروس . گرب و  دص  يابیز  لگ  نسوس و  یچلیا 

درز ناوغرا  دوبک و  نمسای  مراهچ  هچغاب  یلکاک . هلال  یمسر و  قیاقش  دیفس و  یئارحـص و  یمـسر و  نسوس  یلکاک و  شوگردرد و  و 
يدادغب و نیرسن و  درز و  لگ  یـشتآ و  ینوباص و  شربا و  گرب و  جنپ  هلم و  لگ  مجنپ  هچغاب  يوببش  هقبط و  ود  هلال  درز و  هشفنب  و 

نسوس لفنرق و  لگ  رفولین و  قبنز و  ههام و  شش  لگ  درز و  نمـسای  متفه ، هچغاب  شاخـشخ . هنایم  رد  انعر و  لگ  مشـش  هچغاب  ناقزاق ،
ناتسوب یئاطخ و  هلال  مهن ، هچغاب  زورفانمچ . ناتـسودب و  بش  دیفـس و  نمـسای  یئاطخ و  یمتخ  متـشه ، هچغاب  ینیچ . یمتخ  یئومیل و 

. تسا بسانم  دنراک  دنسریم ، رگیدکی  اب  هعفد  ره  هک  زورفا 
. دنراکب رگید  نرتسن  هتوب  ود  ضوح  لامش  رد  نآ  هنیرق  نرتسن و  یبرغ  یقرش و  بناج  زا  اههچغاب  نایاپ  رد 

هچنآ و  دوب . دهاوخ  هنادیب  توت  رایخ و  ترامع ، یـسرک  درگ  دشاب و  رود  ترامع  زا  دنناد  بسانم  هچنآ  ای  عرز  تسیب  هک  دیاب  ضوح 
بونج بناج  رب  دنراک و  خرس  ناوغرا  نایم  رد  سالیگ و  یبرغ  ولابولآ و  یقرش  بناج  زا  دشاب  ترامعب  کیدزن 

282 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هانپ ورباتفآ و  هک  لامش  بناج  رب  ار  ریجنا  دنکیم و  عیاض  مرک  دشاب  باتفآ  رد  رگا  هک  دنراک  بیس  تسا  رسن  هک  لپ  هلول  رب  ترامع 
دیفس نولم و  لگ  دیما و  لاهن  زا  ات  دنشاب  لوغـشم  راگنرز  نولم  ياهلگ  رادهویم و  راجـشا  تظفاحمب  هک  دیاب  هتـسویپ  دنراک و  تسا  داب 

. دنبای مالک  ام ال  هدیاف  مامت و  ظح 
رعش

رازلگ رد  دفکشب  فیطل  ياهلگراب  درآ  تتلود  لاهن  هک  یهاوخ 
راکیب  یشابن  هظحل  کی  هک  هصقلاراهنیز  اهلگ  تخرد و  تیبرت  زا 

رعش
لاثمیب دحا  اناد  رداقلالجلا  وذ  هشداپ  يا  وت  رکشب 

ربهار يا  وت  فطل  رثا  زاروراب  هدش  هک  مدارم  لخن 
كات راجشا و  وچ  هدیناسر  هویمكاخ  بآ و  زا  هتفای  امن  وشن و 

شاهواب ون  هزات ز  هدش  حورشاهویم  همه  تسا  هدیسر  بوخ 
ماقم شیوک  هیاس  دنک  هکرهماع  صاخ و ز  هک ز  مدیما  تسه 

ریخب ار  دوخ  رعاش  دنک  دایریس  تشگ و  رهب  فطل  مرک و  زا 
اعد  رد  کلم  ماعنا  تسهانث ز  رد  کلف  جرط  زا  هدمآ 

ریظنیب و تافـص  ریثأت و  ایمیک  تارذ  رد  روکذـم  هعومجم  هک  دوب  دـهاوخ  رهاظ  تیارد  مهف و  باحـصا  تسارف و  لـقع و  باـبرا  رب  و 
دیشروخ راونا  تلود و  دیئات  راثآ  زا  همه  هبیجع  هفیطل  تاسابتقا  هبیرغ و  هخسن  نیا  خیراوت  مسا و  زا  هنـسح  تاعافترا  رینتـسم و  ترامع 

. همیرک هیآ  هک  ایئوگ  ترضحیلاع و  نآ  تمه  ولع  تعلط و 
لزان ترـضحیلاع  نآ  نأش  رد  ًالَوِح - اْهنَع  َنوُْغبَی  اهِیف ال  َنیِدـِلاخ  ًالُُزن  ِسْوَدْرِْفلا  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َْتناـک  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. هدش
283 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
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رعش
بیارغلا رهظم  رهظم ، يوبیاجعلا  رهظم  ثراو  يا 

بیاجع عمجم  عماج  يايرادعمج  وت  را  بجع  دوبن 
بیان رهد ، ناهش  دزن  مهینابرقم  زا  قح  شیپ  مه 

بیات تسا  روخرد  هن  هچنآ  مهدیاب ز  هچنآره  بکترم  مه 
بئاص رکفب  درذگ  تلقعهار  درب  لک  لقع  هن  هک  اجنآ  ز 
بیاور زا  دب  ور  وت  هار  بشرون  زا  دزاس  وت  هر  شرف  روخ 
بیاغ تست  رگ ز  رضاح و  رگتست  یعاد  زاین ، هراچیب 
بئاصم ثداوح و  تافآ  زداب  تظفاح  يادخ  هک  بر  ای 

بئاخ  داب  وت  فلاخم  هتسویپرساخ  داب  هشیمه  وت  مصخ 
فقاو يوهـس  رب  اـی  دـنوش  علطم  یللخ  رب  نوـچ  هکنآ  ریظن  تنج  هضور  نیا  ناـفئاط  ریظنیب و  نمچ  نیا  نارظاـن  قـالخا  مراـکمب  دـیما 

. دنشوکن ضارتعا  بیع و  نابزب  نآ  ياشفا  رد  دنشوپب و  ضامغا  وفع و  هب  دندرگ 
تساور وهس  رشب  رب  هکنآ  زا  مروذعمتساطخ  هلمج  نم  راک  هک  مفرتعم  نم 

تسادخ  بیعیب  هک  نکم  رظن  بیع  ردشوکب  حالصا  رد  ناوت ، رگا  هجاوخ  يا 
284 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رعش
داد دوصقم  رب  مدیما ، لخنداد  دوس  نم  هیامرس  هک  رکش 
دیسر ناطلسب  رمالا  تبقاعدیسر  نایاپب  هخسن  نیا  هک  رکش 

رارقرب امس  ضرا و  دوب  هک  اترادیاپ  ناهج  هاش  نآ  تلود 
هایگ ارحص  هوک و ز  زا  دمد  اتهام  رهم و  کلفب  ات  دنک  ریس 
مامت رمع  مدمه و  شقح  فطلمادم  تلود  هزورره  ترصن 

مالکلا  مت  متاخ  مقر  دزمامت  یمان  همان  نیا  یشنم 
دمحلا ترجه . زا  کی  تسیب و  دصهن و  نابعش  هدفه  هبنش  زور  ضایر ، نیا  حیشوت  ضایب و  نیا  دیوست  دیماجنا ، ماتتخاب  دیـسر و  مامتاب 

. تافالا نع  ناص  تارهلا  ۀنطلسلا  رادب  مارکلا  ةرربل  هلآ  مانالا و  ریخ  دمحم  یلع  مالسلا  ةولصلا و  مامتالا و  یلع  هّلل 
مالعلا کلم  هّللا  نوعب  باتکلا  متدق 
285 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

باتک ياهتسرهف 

هراشا

287 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ناسک باقلا  مان و  تسرهف 
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آ

45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 12 ، 5 ، 2 ، 1 یفص : مدآ  مدآ ،

فلا

27 رصان : ابا 
11 ترضح :)  ) میهاربا

15 ناطلس :)  ) میهاربا
35 سیلبا :

37 ، 12 سابع : نبا 
57 ، 22 ، 14 نیمی : نبا 

19 ، 8 يراصنا :)...  هّللا  دبع  هجاوخ   ) لیعامسا وبا 
69 يذمرت : میکحلا  یلع  نب  مساقلا  وبا 

[21 [] 23 یناکروگ : دیعس  وبا 

ص287 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
13 قداص :) رفعج   ) دمحم و 

26 ینابیش :)  ) رصان وبا 
27 رصن : وبا 

28 ، 8 خیش :)  ) رصن وبا 
28 ، 8 یسبط :)  ) رصن وبا 

7 يرصن : وبا 
62 هریره : وبا 

19 یفاج :)  ) دمحا
8 ، 5 بلاغلا : هّللا  دسا 

24 ، 7 ردنکسا :
11 دیس :)...   ) یناگرگ لیعامسا 

198 ، 192 ، 182 ، 170 ، 167 ، 118 ، 108 ، 107 ، 105 ، 87 ، 79 ، 67 ، 63 نوطالفا :
21 ، 14 دومحم : نیدلا  ردب  دیس  ریما 

23 ابطابط : نیدلا  سمش  ریما 
19 ، 8 هّللا :)...  دبع  هجاوخ   ) يراصنا

24 ، 14 ، 12 ناورشونا :
275 بویا :
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ب

5 رقاب :
6 لوتب :

159 سروقیدب :
197 خر :) هاش   ) ناخ رداهب 

46 مارهب :

پ

33 زیورپ :
30 ورسخ :)  ) زیورپ

7 يراصنا : ریپ 

ت

23 هّللا )...  دبع  هجاوخ   ) یناتسکرت
13 یقت :

48 ناخ : رومیت 
288 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ج

210 ، 198 ، 197 ، 196 ، 188 ، 184 ، 183 ، 181 ، 180 ، 118 ، 112 ، 62 ، 54 میکح :)  ) سونیلاج
45 ، 44 ، 43 ، 40 ، 38 ، 37 ، 36 ، 34 ، 11 ، 2 نیما :)  ) لیئربج

11 ترضح :)  ) لیئربج
19 يروباشین : دومحم  نیدلا  لالج 

46 ، 23 ، 15 دیشمج :

ح

5 نسح :
5 نیسح :

48 ناطلس :)  ) نیسح
44 ، 43 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 اوح :

خ
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40 متاخ :
23 ناقاخ :

6 نیچ : ناقاخ 
25 دمحم :)...  ناطلس   ) هدنبادخ

46 ، 34 ، 33 ، 31 ، 30 ورسخ :
30 زیورپ :)  ) ورسخ

49 رضخ :
6 لیلخ :

120 نیدلا :)...  لامک   ) یهوک هجاوخ 

ج

31 نیدلا :)...  باهش   ) یماج
13 قداص : رفعج 

د

23 اراد :
9 ، 33 دواد :

ر

47 متسر :
62 ، 4 لوسر :

13 اضر :
7 نیمالا : حور 

43 ترضح )...   ) سدقلا حور 

س

23 ، 7 ردنکس :
26 رجنس : ناطلس 

25 هدنبادخ : دمحم  ناطلس 
109 دومحم : ناطلس 

46 ، 20 ، 17 ، 7 نامیلس :
109 ، 45 ثایغ : دیس 
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ش

197 ناخ :) رداهب   ) خرهاش
147 ازریم : خر  هاش 

27 ناحبس : هاش 
24 دیس :)...   ) ابطابط نیدلا  سمش 

31 یماج :)  ) نیدلا باهش 
39 بشوح : نب  رهش 

31 نیریش :
61 ، 43 ، 23 ، 21 ناطیش :

ص

13 قداص :
39 ، 1 یفص :

289 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ع

66 رصم : زیزع 
13 يرگسع :

23 ینانمس : هلودلا  ءالع 
6 ، 5 یلع :

44 ، 8 ، 5 بلاط : یبا  نب  یلع 
5 نیسح : یلع 

ف

23 نودیرف :
23 روفغف :

ق

7 فسوی : نب  مساق 
8 یعناق :

7 دابق :

ك
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13 یسوم :)...   ) مظاک
15 ، 14 ، 4 يرسک :

120 یهوک :) هجاوخ   ) نیدلا لامک 

م

39 ص :)  ) دمحم
38 یفاخلا : دمحم 
30 یسوط : دمحم 

45 دومحم :
49 احیسم :

9 يراخب : ملسم 
46 رهچونم :

13 مظاک : یسوم 
13 يدهم :

109 ، 45 كریم :

ن

29 دیس :)...   ) ورسخ رصان 
9 خیش :)...   ) نیدلا مجن 

30 هجاوخ :)...   ) ریصن
20 خیش :)...   ) یماظن
120 یلو : هّللا  تمعن 

120 دیس :)...   ) نیدلا میعن 
13 یقن :
39 حون :

14 ، 12 ، 7 ناوریشون :

ي

66 فسوی :
290 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

اهياج مان  تسرهف 

آ
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آ

4 سراف : هدکشتآ 

فلا

177 ناتسدرا :
177 دنغزا :

115 دابآرتسا :
232 ناهفصا :

217 هارفا :
28 هواریا :

ب

28 کباب :
115 رزخاب :
229 دیزیاب ،

185 ، 154 ، 98 ، 97 ، 9 اراخب :
5 احطب :

91 دادغب :
116 خلب :

114 چولب :
37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 2 تشهب :

ت

140 دنکشات :
126 زیربت :

115 زیشرت :
23 ناتسکرت :

69 ذمرت :
6 ناروت :

ج

19 فاج :
83 ، 31 ماج :
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40 ، 34 هدج :
103 ، 3 نانج :

103 تنج :

چ

20 ، 6 نیچ :

خ

28 فاخ :
174 دنجخ :

217 ، 20 اطخ :
120 هوکهجاوخ :
89 ، 28 فاوخ :

5 ربیخ :
291 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

د

39 ، 3 هلجد :

ر

7 مور :

ز

28 هواز :

س

4 هواس :
37 ، 34 بیدنارس :

142 راوزبس :
89 سخرس :

4 لیبسلس :
220 ، 98 ، 97 ، 23 دنقرمس :

89 ، 86 ، 85 ، 82 ناتسیس :
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ش

7 ماش :
27 ، 26 ایلع : نایدیکش 

ط

41 فئاط :
186 ناگنفاط :

28 سبط :
7 روط :

30 سوط :

ع

251 قارع :
6 نیقارع :
39 شرع :

7 نامع :

ف

39 تارف :
217 هارف :
7 گنرف :

36 ، 26 خشوف :
222 جنشوف :

ق

83 نئاق :
6 فاق :

115 زدنق :

ك

214 ، 213 لباک :
122 خرک :
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40 هبعک :

گ

11 ناگرگ :
23 ناکروگ :

28 کلیگ :

ل

197 هچغاب )...   ) يدنکل

م

28 تالوحم :
292 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

86 ، 85 ، 82 ورم :
103 دهشم :
55 ، 8 رصم :

41 هکم :
186 تشدرالم :

ن

114 بشخن :
234 روباشین :

ه

154 ، 98 ، 97 ، 50 تاره :
217 هوبره :

34 دنه :
154 ، 42 ، 41 ناتسودنه :

293 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هریغ رصانع و  ياهمان  تاعاس و  مایا و  سحن  دعس و  میوقت  یموجن و  تاحالطصا  تسرهف 

9 ، 4 بآ :
70 نابآ :
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77 هامنابآ :
47 ربا :

4 شتآ :
59 يولع : مارجا 

59 یلفس : ماسجا 
69 کلف : ماکحا 

69 ، 59 نتسناد : لاس  لاوحا 
48 رتخا :

5 نامز : رخآ 
72 هام : رخآ 

61 تعارز : رایتخا 
59 ، 59 تعاس : رایتخا 

61 سرغ : رایتخا 
70 هامرذآ :

76 تشهبيدرا :
90 ، 88 ، 87 ، 60 دسا :

70 دنفسا :
73 ذمرادنفسا :

77 هامدنفسا :
48 ، 9 نامسآ :
79 ، 6 باتفآ :

79 زومت : باتفآ 
67 ندوب : ازوج  رد  باتفآ 
63 ندوب : هلبنس  رد  باتفآ 

30 قفا :
59 لاس : تاقوا 

59 مایا :
4 داب :

107 ، 77 روبدداب :
3 نازخ : داب 

77 ، 63 لامش : داب 
52 ، 9 ناراب :
30 نادادماب :
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47 رحب :
60 جرب :

61 تباث : جرب 
63 هام : ندوب  ینوزفا  رب 
63 هام : ندوب  تساک  رب 

4 راهب :
70 هامنمهب :

60 نازیم :)  ) هلپ
59 تاعاس : ماکحا  دب  کین و  نییعت 

69 میوقت :
79 زومت :

294 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
97 ، 76 هامریت :

60 تباث :
19 ایرث :

74 تباوث :
101 ، 100 ، 96 ، 89 ، 85 ، 60 روث :

60 رمق : ياج 
60 هام : ياج 

87 ، 68 ، 60 يدج :
236 بونج :

109 ، 103 ، 99 ، 97 ، 95 ، 94 ، 92 ، 90 ، 89 ، 88 ، 85 ، 60 ازوج :
4 خرچ :

9 راگزور : نمچ 
70 دیآرد : هنیدآ  هب  زورون  نوچ 
71 دیآرد : هبنش  هب  زورون  نوچ 

69 دیآرد : هبنشکی  هب  زورون  نوچ 
69 دیآرد : هبنشود  هب  زورون  نوچ 
70 دیآرد : هبنشهس  هب  زورون  نوچ 

70 دیآرد : هبنشراهچ  هب  زورون  نوچ 
70 دیآرد : هبنشجنپ  هب  زورون  نوچ 

69 رشن : رشح و 
104 ، 101 ، 100 ، 95 ، 94 ، 85 ، 60 لمح :
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99 ، 93 ، 92 ، 89 ، 88 ، 85 ، 61 توح :
4 كاخ :

60 كاخ : هناخ 
60 ناطرس )  ) گنچرخ

3 نازخ :
47 دیشروخ :

61 ، 60 هلبنس )  ) هشوخ
105 نیورپ : هشوخ 

9 رارقلا : راد 
60 تسا : جرب  مادک  رد  هک  هام  نتسناد 

60 جورب : عئابط  نتسناد 
103 ، 102 ، 93 ، 90 ، 89 ، 88 ، 87 ، 60 ولد :

69 جرب : هدزاود 
17 ارس : ود 
77 هاميد :

60 نیدح : وذ 
59 زور :

8 ، 7 راگزور :
71 لحز :

3 هلزلز :
73 ناتسمز :

6 نیمز :
70 هرهز :

59 تعاس :
59 ندومن : رایتخا  تعاس 

59 کین : تعاس 
39 شرع : قاس 
71 سحن : لاس 

46 ، 6 رهپس :
52 ، 47 باحس :

72 رمق : درگ  یخرس 
103 ، 101 ، 95 ، 94 ، 93 ، 87 ناطرس :

73 ایرث : طوقس 
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295 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
95 ، 94 ، 92 ، 91 ، 88 ، 85 ، 74 ، 68 هلبنس :

3 ماش :
5 ، 4 بش :

63 هاگنابش :
33 ماگنهابش :
33 جاد : بش 

60 راگزور : جنرطش 
74 يرعش :

77 رویرهش :
60 سمش :

60 دسا :)  ) ریش
3 حبص :

24 قداص : حبص 
60 جورب : عئابط 

72 باتفآ : عولط 
74 ، 67 يرعش : عولط 

7 ، 6 ملاع :
60 برقع :
70 دراطع :

72 ناراب : تمالع 
69 موجن : ملع 

72 اوه : ندوب  كانرابغ 
72 باتفآ : بورغ 

47 مامغ :
76 نیدرورف :

604 ، 3 کلف :
62 هلبق :
60 رمق :

75 دسا : رد  رمق 
74 روث : رد  رمق 

74 يدج : رد  رمق 
75 ازوج : رد  رمق 
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74 لمح : رد  رمق 
74 توح : رد  رمق 

74 ولد : رد  رمق 
75 ناطرس : رد  رمق 

74 هلبنس : رد  رمق 
74 برقع : رد  رمق 
74 سوق : رد  رمق 
74 نازیم : رد  رمق 

107 ندوب : ضرالا  تحت  رمق 
107 ندوب : رونلا  صقان  رمق 

92 ، 88 ، 85 ، 74 سوق :
32 حزق : سوق و 

6 تمایق :
61 ، 60 سوق )  ) نامک

61 بکاوک :
61 دعس : بکوک 
5 ناکم : نوک و 

6 ریپ : نودرگ 
3 كالفا : دبنگ 

3 هام :
60 تسا : جرب  مادک  رد  هام 

60 ندوب : ینوزفا  رب  هام 
91 ، 68 قاحم : رد  هام 

68 قاحم :
76 دادرم :
70 خیرم :

296 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
62 ، 24 قرشم :

70 يرتشم :
72 ناراب : تفرعم 

72 اوه : تفرعم 
73 ، 24 برغم :

60 باتفآ : لزنم 

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


72 هام : فصتنم 
77 هامنابآ : فصتنم 

76 هامتشهبيدرا : فصتنم 
77 هامرذآ : فصتنم 

77 هامدنفسا : فصتنم 
77 هامنمهب : فصتنم 

77 يدج : فصتنم 
76 هامدادرخ : فصتنم 

77 هامید : فصتنم 
77 هامرویرهش : فصتنم 

77 هامدادرم : فصتنم 
77 هامرهم : فصتنم 

73 ولد : فصتنم 
60 بلقنم :

: سمش عضوم 
30 ، 3 رهم :
77 هامرهم :

100 ، 97 ، 96 ، 89 ، 88 ، 85 ، 74 نازیم :
106 رسن :

4 میسن :
6 ، 5 رون :

69 ، 59 ، 51 ، 49 زورون :
59 هتفه :
59 اوه :

69 سحن : تقو 
297 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

ناگدنرپ مان  تسرهف 

32 ، 30 زاب :
80 طب :

50 ، 40 ، 32 ، 3 لبلب :
32 ورذت :

7 وهیت :
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98 ، 96 كوغج :
32 ، 30 كواکچ :

72 فاطخ :
32 جارد :

72 لابند : زارد 
50 ، 35 ، 15 سواط :

43 ، 32 یطوط :
7 باقع :
22 اقنع :
3 هتخاف :

98 ، 32 يرمق :
32 ، 30 کبک :
7 يرد : کبک 
81 ، 80 رتوبک :
72 کشجنگ :

41 ، 18 ، 17 ، 10 غرم :
72 ، 22 یگناخ : غرم 

298 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تارشح ناگدنزخ و  ماد ، دد و  مان  تسرهف 

80 لبا :
80 ، 21 بسا :
80 ، 26 رتسا :

65 هشپشا :
30 وهآ :

80 ، 67 زب :
70 ، 68 ، 59 ، 51 هشپ :

277 هلوپاپ :
200 هقاموت :

106 تشپراخ :
60 گنچرخ :

80 كوخ :
80 ، 73 شوگزارد :
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2 روبنز :
32 گس :
33 رومس :

60 ، 31 ریش :
4 فدص :

64 غدفص :
60 برقع :

32 ، 31 ، 30 لازغ :
63 لیف :

33 ، 32 مقاق :
65 ، 63 ، 59 ، 51 مرک :

70 ، 59 ، 51 مدژک :
لسع روبنز  ینعمب   279 ، 278 ، 277 ، 276 زینک : نزو  رب  زیلک 

شپش - 274 لمک :
68 ، 59 ، 51 هنک :

70 ، 68 ، 59 ، 51 کیک :
92 ، 82 ، 81 ، 80 ، 68 ، 62 ، 43 ، 27 ، 26 واگ :

274 هبرگ :
81 ، 72 ، 7 گرگ :
72 ، 69 دنفسوگ :

35 رام :
61 یهام :

72 ، 70 ، 68 ، 51 ، 32 سگم :
75 ، 62 ، 59 ، 51 خلم :

42 روم :
274 ، 68 ، 64 ، 59 ، 51 ، 42 هچروم :

274 ، 72 ، 64 شوم :
80 ، 7 شیم :

52 لحن :
رن زب  - 67 راهن :

299 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

نانآ یملع  ياهمان  تسا و  حلطصم  زورما  یسراف  نابز  رد  هک  یئاهمان  لداعم  اب  ناهایگ  مان  تسرهف 
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16 نادند : بآ 
( دوش رانا  دورما و  هب  هعجارم   ) رانا زا  یمسق  دورما و  زا  یسنج 

خرس لگ  یعون   204 یشربا :
خرس لگ  یعون   205 گرب : جنپ  یشتآ 

خرس لگ  یعون   205 يدهشم : یشتآ 
خرس لگ  یعون   204 شربا : نیشتآ 

103 نوقجآ :
سرواج - 94 ، 81 ، 71 ، 70 ، 66 ، 62 ، 51 نزرا :

 Panicum niliaceum نآ یملع  مان 
: هدمآ باتک  نیا  رد  هک  نزرا  عاونا  ياهمان 

94 دیفس : نزرا 
94 هایس : نزرا 
[22]94 ناشاپ :

ص299 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
94 یم :

94 کخرس :
95 کجول : دیفس 

94 رغالهاش :
94 رسهروغ :
94 لاک : هتل 
94 رس : کل 

95 يراهب : کیوم 
 235Cercis siliquastrum ناوغرا :

خرس لگ  عون  کی   205 يدابآرتسا :
دوش جانفسا  هب  هعجارم  خانپسا :

( دوش جانفسا  هب  هعجارم   ) 136 جانافسا :
 117Spinacia oleracea ، 51 جانفسا :

(. دوش هعجارم  نیبجنرت  هب   ) راخرتشا زاغرتشا - يرتشراخ - نیبجنرت - راخ  - 270 زاقرتشا :
Hedyasorum alhagi

كایرت  217 نویفا :
 185Prunus domestica ولآ :

تسا فورعم  يزیوم  ولآ  هب  زورما  هک  ولآ  عون  کی   233 روگنا : ولآ 

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدمآ باتک  رد  هک  روگنا  ولآ  عاونا  مان 
234 یشتآ :

234 يدابآرتسا :
234 یجاح : اباب 

234 یناکیپ :
234 يدنهود :

234 یمسر :
234 هلیلک : درز 

234 دیفس :
234 هایس : دیفس و 

234 يربنع :
300 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

234 ولآ : هدرگ 
234 يروباشین :

یلعبیلآ ولابلآ - یلابیلآ -  184 ولابولآ :
Prunus cerasum

ولآ عون  کی   185 اراخبولآ :
 233Prunus dvaticata هچولآ :

هچولآ عون  کی   233 روگنا : هچولآ 
. تسا یبالگ   233 ، 232 ، 182 ، 16 دورما :

Pyrus

: هدمآ باتک  رد  هکنآ  عاونا 
233 نادند : بآ 

233 شربا :
233 يدنقرمس : كات 

233 ینیچ :
233 دورما : ارهز 

233 یهاش :
233 دورماودک :

233 یهاش : همرک 
233 دورما : خولک 

233 يورم :
 177Punica granatum ، 78 ، 65 ، 16 رانا :
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: نآ عاونا  ياهمان 
177 یناتسدرا :
177 يدنغزا :

177 هنادیب :
177 شرت :

177 تسوپ : هایس 
177 نیریش :

177 شوخیم :
234 ، 189 ، 78 ، 77 ، 16 ریجنا :

Ficus carica
108 ، 107 ، 105 ، 94 ، 77 ، 76 ، 75 ، 70 ، 66 ، 56 ، 54 ، 51 ، 35 ، 15 ، 4 روگنا :

Vitis vinifera
: باتک نیا  رد  روگنا  ياهمان 

115 دروآ : بآ 
115 شربا :
114 یبآ :

114 یمسرا :
115 يدابآرتسا :

114 يریما :
116 يدوخدنا :

115 سورع : تشگنا 
116 یمهریا :
115 يرزخاب :

115 کجب :
116 یخلب :

114 یچولب :
114 یناروب :
115 یتشهب :
114 هنادیب :

114 شیم : ناتسپ 
116 نئاق : یئاربت 

114 گنشایرت :
115 يزیشرت :
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114 یماج :
116 نئاق : يوالج 

115 روگنازوج :
301 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

116 هژم : مشچ 
113 ینیسح :
115 رادلاخ :

114 سورخ : هیاخ 
114 کبک : هیاخ 
116 نئاق : يربخ 
166 روگنا : امرخ 

113 یلیلخ :
114 زادنارب : هجاوخ 

115 روگنا : رایخ 
115 یئاراد :

115 رتوبک : لد 
115 واگ : هدید 

115 یسیئر :
115 یقزار :
114 هجوار :

115 شکهدور :
115 نوعرف : شیر 

114 درز :
115 درخدرز :

115 دنلبدق : درز 
115 كزبس :

115 يراصح : خرس 
115 هجخرس :

115 يزدنق : خرس 
115 کخرس :

115 درگ : خرس 
115 لخرس :

114 دیفس :
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115 هجدیفس :
115 يدنقرمس :
114 کنیگنس :

116 روگنا : هایس 
115 یتشپ : هایس 
115 هکرس : هایس 
114 روگنا : هاش 

116 یناهاش :
115 هجرکش :
115 كرکش :
115 یمجلش :

115 یلع : خیش 
115 یناخریش :

114 یجاص :
115 یفیاط :

115 هایس : یلداع 
115 یئالع :

115 يراخب : یئالع 
115 یکاک : یلع 

115 نیریش : هروغ 
114 يرخف :

114 هواجارف :
114 یجنشوف :

115 هایس : یجنشوف 
116 روگنا : ملق 
116 يراهدنق :

115 یتمیق :
115 یکخاک :

302 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
115 یهوک :

115 هاتوک : ندرگ 
115 روگنا : بالگ 

114 تشطرب : بالگ 
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116 ینامدنگ :
114 هنادکی : لعل 

116 يدومحم :
114 هکم :

114 یحالم :
115 یئارس : نایم 

115 روگنا : ران 
116 خرس : مان 
114 یبشخن :
114 یتوقای :

دوش زینشگ  هب  هعجارم   147 زینشگ : رابیا 
جانفسا هب  دوش  هعجارم   136 جانفسیا :

نسوس یعون   212 یچلیا :
77 ، 33 ، 31 ، 3 ماداب :

Amygdalus communis

یندروخ يزبس  عون  کی   135 هرت : ماداب 
80 خلت : ماداب 

174 يدنجخ : ماداب 
 147Melissa officinalis هیوبجن : رداب 

Citrus medica var : دوشیم هتفگ  تاـبکرم  زا  یعونب  زورما  یلو  تسا  راـیخ  روـظنم  باـتک  رد   126 ، 125 ، 117 ، 51 گنرداب :
 cedrata

142 ، 117 ، 100 ، 79 ، 51 ناجنداب :
Solanum melongena

: ناجنداب عاونا  ياهمان 
142 یمسر :

142 يراوزبس :
142 دیفس :

142 يدنقرمس :
142 ناجنداب : ریش 

142 هکم :
ناجنداب زا  یعون   156 يروت : ناجنداب 

104 ، 103 نایداب :
: نایداب عاونا 
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103 یمور :
103 يدهشم :

103 يوره :
 Pimpinella anisum نوسینا  210 یمور : نایداب 

 91Faba vulgaris ، 80 القاب :
: القاب عاونا 

91 يدادغب :
91 یمسر :

91 یئازریم :
دشابیم القاب  نامه   70 ، 66 ، 55 یلقاب :

 Lupinus albus termis سمرت - 55 يرصم : یلقاب 
 96Oriza جنرب :

سورخ جات   - 66Amaranthus caudatus زورفاناتسب :
خرس لگ  یعون   206 يدادغب :
سدع هب  دوش  هعجارم   93 نسلب :

 108Quercus ، 73 ، 68 ، 65 طولب :
303 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تسا هشفنب  یبرع   207 جسفنب :
 207Viola odoratua ، 31 ، 3 هشفنب :

هشفنب هب  هعجارم   223 یهوک : هشفنب 
زورفاناتسب هب  هعجارم   220 زورفا : ناتسوب 

 180Tyrus cydonia ,cydonia vulgaris ، 4 هب :
تسا هب  نامه   231 یهب :

 57Salix pentandra دیب :
 Ricinus تسا کچرک   164 ریجنا : دیب 

52 گشمدیب :
 Physalix alkengi هدرپتشپ کسورع  خبکاک - ینعمب   164 کسورع : هدرپ 

، راوخهشپ جلم ، تخرد  ینعمب   235 ، 58 هناخدشپ :
 Ulmus montama نوران

 Gossypium herbaceum هقزوج - 70 ، 58 ، 32 هبنپ :
خرس لگ  عون  کی   203 گرب : جنپ 

 132Allium cepa ، 117 ، 107 ، 102 ، 51 زایپ :
 Mentha Pulegium. تسا هنوپ  ،- 91 ، 66 هندوپ :
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تسا هنوپ  یعون   145 یغاب : هندوپ 
زر وم ، روگنا ، تخرد  - 108 ، 107 ، 105 ، 76 ، 56 ، 55 ، 51 ، 3 كات :

زورفا ناتسب  هب  دوش  هعجارم   220 سورخ : جات 
 131Raphanus sativus ، 117 ، 51 برت :

برت عاونا  زا  یکی   136 هزبس : برت 
یماش يالقاب  يرصم ، یلقاب  - 99 ، 67 ، 55 سمرت :

زاقرتشا هب  هعجارم   52 نیبجنرت :
 L epididiumsativum تسا یهاش  - 136 كزیتهرت :

 Artemesia dracunculus دنیوگ ار  ناخرط  نوخلت و  نوخرت و  - 146 ناخلت :
لمسد تسا - خلت  ینساک  - 93 کخلت :

Cichoriumintybus

هناپروک زره - فلع   109 هخلت :
 228Morus ، 194 ، 58 ، 20 ، 16 توت :

 Celtis australis دنیوگ ار  ناغادغاد  توغات و  ات ، رادهت ،  58 هت :
تسا نزرا  نامه  - 94 ، 81 ، 67 ، 66 سرواج :

دنیوگ ار  نارقعز  یبرع  نابزب   210 يواج :
دنیوگ ار  شام  یبرعب   97 جج :

دنیوگ ار  ناجنداب  یبرعب   142 قدج :
دنیوگ ار  القاب  یبرعب   91 رجرج :

دنیوگ ار  جیوه  رزگ ، - 149 رزج :
Daucus cardola var. sativa

 81Hordeum vulgare ، 80 ، 79 ، 75 ، 71 ، 66 ، 65 ، 64 ، 62 ، 43 ، 21 وج :
: هدمآ باتک  نیا  رد  هک  وج  عاونا  ياهمان 

88 وج : شرت 
89 ناتسیس : وج 

90 هکم : زارد 
89 وج : هجمید 

90 همید :
90 گنرخرس :

89 یسخرس :
88 گرم : دیفس 

304 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
89 وجهایس :
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89 کجول : هایس 
89 وج : هروش 

88 وج : نیریش 
89 کجول :

88 وج : گشم 
88 وج : وجان 

 Zea mays دنیوگ ار  لالب  ترذ و  - 100 ، 71 يراوج :
: زا دنترابع  نآ  عاونا 
100 دیفس : يراوج 
100 هایس : يراوج 

 JungIan regia ودرگ ینعمب   232 ، 191 ، 13 زوج :
( دوش هبنپ  هب  هعجارم   ) دنیوگ ار  هبنپ   151 ، 100 ، 92 ، 58 هقزوج :

: هدمآ باتک  رد  هک  هقزوج  عاونا  ياهمان 
151 گنر : دوخ 

151 یمسر :
151 دیفس :
151 هکم :
151 هلم :

 Beta vugaris var rapa. قلس - 137 ، 63 ردنغچ :
نمچزان لگ  دوش - زان  هب  هعجارم   218 زورفانمچ :
 198Platanus orientalis ، 58 رانچ :

 Laurus nobilis وب گرب  تسمهد - - 66 راغ : بوچ 
 TrigoneIIa Foenum ,graecum دنیوگ ار  هلیلبنش  - 101 هبلح :

دنیوگ ار  دوخن  یبرع  هب   99 صمح :
 161Lawsonia alba ، 117 ، 62 ، 51 ، 32 انح :

130 ، 118 ، 117 ، 68 ، 63 ، 62 ، 52 لظنح :
خلت يودک  لهج - وبا  هناودنه 

Cucumis colocynthis
دنیوگ ار  ناجنداب  یبرع  نابزب   142 لصیح :

. تسا یتخرد  یمتخ  عون  کی   58 یئاطخ : یمتخ 
Hibiscus syriacum

 118Cucumis melo ، 117 ، 101 ، 79 ، 51 ، 16 ، 4 هزبرخ :
: هدمآ باتک  نیا  رد  هک  هزبرخ  مان 
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123 یلادبا :
123 زبس : نوردنا  یلادبا 

123 خرس : نوردنا  یلادبا 
123 یمسر : یلادبا 

124 هجلا :
124 زبس : نوردنا  هجلا 

124 خرس : نوردنا  هجلا 
124 دیفس : نوردنا  هجلا 

124 یمسر : هجلا 
123 یخیشاباب :

123 درز : نوردنا  یخیشاباب 
123 زبس : نوردنا  یخیشاباب 

123 دیفس : نوردنا  یخیشاباب 
124 يرباب :

305 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
124 زبس : نوردنا  يرباب 

124 دیفس : نوردنا  يرباب 
120 یناتسب :
122 يراخب :

122 هرهب :
123 یکرت :
123 انردزت :

123 يرومیت :
123 درز : يرومیت 
123 هایس : يرومیت 

120 یباکچ :
121 یناکچ :

121 یمسر : یناکچ 
121 دیفس : یناکچ 

122 يورسخ :
122 زبس : نوردنا  يورسخ 

122 خرس : نوردنا  يورسخ 
122 دیفس : نوردنا  يورسخ 
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122 سرشیپ : يورسخ 
122 یمسر : يورسخ 
122 دیفس : يورسخ 

123 غارچ : دود 
124 همید :

122 یناتسمز :
124 نوتاخ : قاس 

124 خرس : نوردنا  نوتاخ  قاس 
124 دیفس : نوریب  نوتاخ  قاس 

124 يزیشرت : نوتاخ  قاس 
122 طخ : زبس 

122 یمسر : طخ  زبس 
122 تسوپهایس : طخ  زبس 

124 يورم : يدنلبرس 
121 هجلافس :

123 دیفس :
123 دیفس : نوردنا  دیفس 

123 یناهوس :
122 یتبرش :

123 قالقنش :
120 یمراط :

122 زبس : نوردنا  یمراط 
122 دیفس : نوردنا  یمراط 

122 ینیچ : یمراط 
122 یمسر : یمراط 

121 كرارط :
122 يریشیلع :

122 یلیف :
122 یخرک :

122 هلک :
122 زبس : نوردنا  هلک 

122 خرس : نوردنا  هلک 
122 دیفس : نوردنا  هلک 
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122 یمسر : هلک 
123 ءایلوا : هلک 
123 انالوم : هلک 

123 نیدلا : رخف  انالوم  هلک 
124 يدومحم :

306 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
124 خرس : نوردنا  يدومحم 

124 دقدنلب : يدومحم 
دیفس 124 يدومحم 

123 یسگم :
122 یئالم :
122 یکلم :
124 ینایم :

123 یلیکو :
دوش هعجارم  ریجنا  دیب  هب  تسا  کچرک  ینعمب   164 عورخ :  Nerium oleander یلفد - 118 هرهزوخ :

دوش هعجارم  وهاک  هب   128 سخ :  192Phoenix dactylifera ، 54 امرخ :
 Papaver somniferum-216 ، 16 ، 4 شاخشخ :

 219Althaea officinalis یمطخ :
دوش هعجارم  یئاطخ  یمتخ  هب   200 یئاطخ : یمطخ 

زورفا ناتسب   220 هلوخ :
 Cucumis sativus گنلاب گنرداب - لد  - 126 ، 117 ، 51 رایخ :

يزابخ یمطخ - زا  یعون  - xiri : 219 يریخ
يریخ - xiru : 219 وریخ

تسا يریخ  برعم   222 هجوریخ :
هلال زا  عون  کی   214 شوگ : ردرد 

 Cucumis schemma همامش هیوبنتسد : وبنتسد -  164 يوبنتسد :
کخلت هب  دوش  هعجارم  تسا  ینساک   93 لمسد :

هرهزرخ هب  دوش  هعجارم   118 یلفد :
رایخ هب  دوش  هعجارم   155 گنرداب : لد 

. دوش هعجارم  زین  اهنآب  تسا  سورخ  جات  زورفاناتسب و  زا  عون  کی  انمض   220Alopecurus agrestis هبور : مد 
شگنر دنـسریم و  مهب  ود  ره  غاب  ارحـص و  رد  نآ  کچوک و  بیـس  هب  هیبش  تسیاهویم  نون  حتفب  دـسیونیم : عطاق  ناهرب   196 هنالود :

( دشاب کلازلاز  دوریم  روصت  . ) دراد هناد  هتسه و  ددع  کی  شوخیم و  هدیسر و  يولآ  دننام  شتذل  دوشیم  خرس 
راغ بوچ  هب  دوش  هعجارم  وب  گرب  راغ - - 66 تسمهد :
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هتفرگ یسراف  مان  زا  هک  دوشیم  هظحالم   ) Cedrus devadara نآ یملع  مان  هک  رگید  تخرد  عون  کی  رادیفـس و  - 199 رادوید :
(. تسا هدش 

دوش روگنا  هب  هعجارم  تسا و  كات  ینعمب   77 ، 76 زر :
حبصلا ةوف  هوف - سانیور - تسا - سانور  - 159 ، 117 ، 52 گندور :  Tropaeolum majus ندال لگ  - 203 انعر :

حبصلا ةوف  هوف - گندور - - 159 ساینور :
Rubia tinctorum

. تسیچ روظنم  دیدرگن  مولعم  تسا  لگ  یعون   207 نیحایر :
307 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

 Ocimum basilicum هرتقشاع يوبزان  - 146 ناحیر :
 Rheum raponticum دنیوگ ار  جابیر  ساویر و   129 ، 117 ، 51 جاویر :

دنکیم کشخ  ار  تعارز  هک  زیلاف  لگ  - 118 تسا :) یمور   ) سویناویر
 Rora lutea تساهخرس لگ  زا  یعون   208 درز :

خرس لگ  زا  یعون   214 یصقادرز :
 229Prunus armeniaca ، 169 ، 77 ، 68 ، 16 ولآدرز :

: ولآدرز عاونا  مان 
229 شربا :

230 یماج : قلبا 
229 يدمحا :

231 یباولا :
230 كریجنا :

230 یماداب :
229 يدیزیاب :

230 یلبلب :
229 سرشیپ :

231 لکنت :
230 یئارآناهج :

230 یباکچ :
230 یمکاح :
230 ینیسح :
229 ینیولح :
230 كراخ :
230 ینغور :

230 تخبزبس :
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230 هجدیفس :
229 خلت : هناد  هجدیفس 

229 نیریشهناد : هجدیفس 
230 یلاغش :

230 یبرآسمش :
230 کسورع :

229 نیریش : هروغ 
229 خلت : هناد  نیریش  هروغ 

229 نیریش : هناد  نیریش  هروغ 
230 یسراف :
229 یهارف :
230 یهاک :

230 نوگلگ :
320 یبالام :

230 راگنرهم :
230 یجنران :

229 غالک : كون 
خرس لگ  زا  یعون  - 204 گربدص : درز 

 Berberis Vulgaris کشرز ینعمب   187 كرز :
 210Crocus sativus نارفعز :

دشن هتخانش   138 قلز :
 217Iris florentina قبنز :

 Garum cyminum دنیوگ نومک  یبرعب  - 103 ، 68 هریز :
 174Olea europaea ، 173 ، 172 ، 80 نوتیز :

دیوریم عرازم  رد  هک  فلع  عون  کی   86 ککشمواس :
 Medicag sativa دنیوگ ار  هجنوی   157 ، 117 ، 109 ، 86 ، 52 تسبس :

308 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
خرس لگ  عون  کی   215 يرهپس :

 203Rosa خرس :
205 گرب : دص  خرس 

199 ، 66 ، 63 ، 31 ، 3 ورس :
Cupresrss sempervirens

دوشیمن بوسحم  رادیفس  عاونا  زا  اهنآ  مادکچیه  زورما  یلو  هدمآ  ریز  حرشب  باتک  رد  نآ  عاونا   199Populus alba ، 57 رادیفس :
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199 یناتسکرت :
199 رادوید :
199 یمسر :

199 لادهدنک :
199 ورس :

199 يدنقرمس :
199 رعرع :

دوش ردنغچ  هب  هعجارم   139 قلس :
 186Rhus coriaria قامس :

 Jasminum fruticans نمسای - 221 نمس :
 Hyacinthus orientalis لبنس عون  کی   201 يدابآرتسا : لبنس 

لبنس عون  کی   220 يدنقرمس : لبنس 
 Elocagnus angustifolia اریبغ  234 ، 192 ، 86 دجنس :

. دوش هعجارم  ناجنروس  - 209 جنروس :
 Colchicum دیلبنش یترضح - لگ  - 209 ناجنروس :

 215Lilium condidum ، 77 ، 68 ، 17 نسوس :
 158Onobrychis sativa ، 117 ردبش 52 ، زا  یعون  سرپسا و  هگرب : هس 

 103Niyella damascena ، 102 هناد : هایس 
 232Pyrus malus ، 183 ، 34 ، 33 ، 31 ، 16 بیس :

: بیس عاونا  مان 
232 یناهفصا :

232 یبیبح :
233 یناجلخ :

232 شخر :
232 شوخیم : بیس 

232 بیس : تشط 
232 يدرک : هرف 

233 يرفعج : همرک 
232 بیس : خولک 

232 یبالگ :
232 رکش : یلعل 

232 ینالام :
232 ناگشم :
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232 هجاوخریم :
232 بیسران :
232 کمیتی :

232 ، 133 ، 117 ، 86 ، 68 ، 51 ، 28 ریس :
Allium sativum, Porrium sativum

تسا هناد  هایس  نامه   102 هناد : هیس 
ولاتفش زا  یعون  گنلتفاش :

 Morus nigra ناجنمرم - 229 ، 52 توتهاش :
دنیوگ ار  هدیبوکن  كوتلش  جنرب و  یلاش :

تسودبش لگ   200 ناتسودب : بش 
309 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

 221Mathiola livida ، 4 يوببش :
 Anettum Graveolens دیوش توش - دوش -  150 تبش :

 165Trifolium pratens ردبش :
ناتسودببش - 200 تسودبش :

سالیگ یعون  هورل - یتبرش 185 :
دنیوگ زین  مجل  تسیچ  هک  دشن  مولعم  تسا  یتخرد  مان   235 رغش :

234 ، 175 ، 77 ، 16 ولاتفش :
: ولاتفش عاونا  مان 

234 يدراک : يدرآ 
234 درز : نوردنا 

234 دیفس : نوردنا 
234 یلبلب :

234 رادلاخ :
234 یمسر :

234 ولاتفش : هحور 
234 یمور :

234 درز :
234 یهاگترایز :

234 یگرب : خرس 
234 هناددیفس :

234 يدنقرمس :
[23]234 نیریش :
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ص309 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
234 یکلم : ي 

234 خرس : یکلم  یلع 
234 دیفس : یکلم  یلع 

هگرب هس  ردبش  - 165 ، 52 لتفش :
 215Papaver rhocps قیاقش :

 Ancmonc coronaria نامعنلا قیاقش  هلال - - 58 رقش :
خرس لگ  یعون  مان   203 یکش :

 Brassica rapa تفل مغلش - - 148 مجلش :
تسا محلش  نامه  - 28 مغلش :

 231Persica laevis ، 175 لیلش :
: نآ عاونا  ياهمان 

229 شربا :
229 درز :

229 خرس :
229 زبس : خرس و 

229 دیفس :
229 درگدیفس :
229 گنلاتفش :

 41Buxus sempervirens داشمش :
دوش هعجارم  تبش  هب   150 توش :

 Cannabis sativa بنک  154 هنادهش :
 204Saponaria officinalis ینوباص :

دوش هعجارم  ناخلت  هب   146 نوخرط :
تسا ودک  یعون   155 ودک : هفرط 

هیوبحنرداب ناحیر - يوبزان - - 147 هرتقشاع :
 93Lens esculenta ، 81 ، 66 ، 64 ، 55 سدع :

دنیوگ ار  ناجنداب  یبرعب   142 تاوذع :
 199Ailantus glandulosa ، 32 رعرع :

310 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
 Hedra helix تسودراد هقشع ، - 201 ناچیپ : قشع 

ناچیپ قشع  یعون  هقشع  همدژک - - 224 یئوجبل : ناچیپ  قشع 
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234 ، 192 بانع :
تسمهد راغ و  بوچ  هب  دوش  هعجارم   66 راغ :

دردولگ فلع  هاک - نغور  لگ   222 تفاغ :
Agrimonia eupatoria

دجنس هب  دوش  هعجارم   74 ، 54 اریبغ :
دوش هتسپ  هب  هعجارم  دوشیم . هتفگ  هتسپ  هب  یبرع  رد   195 قتسف :

 196Piper nigrum ، 73 لفلف :
 195Corylus avellana قدنف :

دوش ساینور  گندور و  هب  هعجارم  ساینور   159 هوف :
دوش هعجارم  گندور  سانور و   159 حبصلا : ةوف 

تسیچ دشن  مولعم  تسا  لگ  یعون   206 ناقزاق :
دوش رایخ  هب  هعجارم   126 اثق :
دوش رایخ  هب  هعجارم   126 هثق :

 218Caryophyllus aromaticus لفنرق :
چاوگ چیق - یچیق :

هلال زا  یعون   214 یلباک :
 Garthamus lanatus هشیفاک هرجاک - گنرلگ -  102 ، 101 هریجاک :

هلال یعون  یلکاک :
35 روفاک :

کسورع هدرپ  هب  هعجارم   164 جنکاک :
 125Lactuca sativa ، 117 ، 65 ، 51 وهاک :

 68Capparis spinosa ، 63 ربک :
دوش نمسای  هب  هعجارم  تسا . نمسای  یعون   215 دوبک :

نمسای هب  هعجارم   223 لگ : دوبک 
 102Linum ناتک :

 140Cucurbita maxima ودک :
: باتک نیا  رد  ودک  عاونا  ياهمان 

140 يدنکشات :
140 ودک : مخ 

140 یمسر :
140 ینغور :

140 نالکرس :
140 یمجلش :
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140 رسعمش :
140 یحارص :
140 يدایص :

140 ودک : هفرط 
140 ودک : جاک 

140 کیراب : ندرگ 
140 ودک : خبطم 

140 یتابن :
140 ودک : هناودنه 

دوش هعجارم  لظنح  هب  خلت : يودک 
تسیچ روظنم  دشن  مولعم  تابوبح  زا  یعون   92 كدرک :

دوش هعجارم  اندنگ  هب  هرت . - 148 ثارک :
هایس هریز  هیبارک - - 104 ، 103 هیوارک :

 Carum carvi هاوخنان یمور - هریز 
311 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

 Brassica oleracea ملک - 117 ، 51 مرک :
 Brassica caulo rapa يرمق ملک  - 135 یخیب : مرک 

 Brassioa oleracea var .capitata چیپ ملک  - 144 یمور : مرک 
تسا نون  نوکس  یناث و  لوا و  مض  هب  بنرک   ) دوش هعجارم  یخیب  مرک  هب  دنیوگ  ار  ملک  یبرع  هب   135 بنرک :

یئوجبل ناچیپقشع  هب  دوش  هعجارم   224 همدژک :
دنیوگ ار  شام  یبرعب   97 ناتبلک :

دوش هعجارم  هریز  هب   103 نومک :
دوش هعجارم  هنادهش  هب   156 بنک :

تسا روهشم  يواگب  هک  تسا  رلخ  یگنرف و  دوخن  زا  یعون   92 جنک :
 101Sesamum indicum ، 70 دجنک :

دوش هعجارم  رادیفس  هب   199 لد : هدنک 
 101Cynara scolymus رگنک :

دنمان هخلت  هک  زره  فلع  عون  کی   109 هنابروک :
تسا هلال  یعون   212 یهوک :

دوش هعجارم  جنک  هب   92 يواگ :
 Tamarix oriaintalis: زگ

 137Cordiandrum sativum زینشگ :
تسا خرس  لگ   235 لگ :
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تسا هشفنب  یعون   224 گنلا : لگ 
دوش هعجارم  تفاغ  هب   222 هلخ : لگ 

لگ دوش . هعجارم  تفاغ  هب   222 هاک : نغور  لگ 
دنیوگ مه  هلخ 

اهخرس لگ  زا  یعون   209 ابیز : لگ 
 202Rosa خرس : لگ 

دوش هعجارم  لفنرق  هب   218 لفنرق : لگ 
ینساک دصاق - لگ  - 223 ینساک : لگ 

Taraxacum dens- leonis
تسیچ دشن  مولعم  هک  لگ  عون  کی   32 یهاک : لگ 

 232Anchusa officinalis نابزواگ : لگ 
لگ عون  کی   202 هلم : لگ 

یتنیز رانا  لگ   201 رانلگ :
هلال یعون  - 223 يزورون : لگ 

 101Triticum vulgare -triticum sativum ، 81 ، 80 ، 79 ، 75 ، 74 ، 65 ، 64 ، 62 ، 43 ، 42 ، 41 ، 35 ، 34 ، 3 مدنگ :
: هدمآ باتک  نیا  رد  هک  مدنگ  عاونا  ياهمان 

83 نئاق : يراهب 
73 کبت :

82 یجیوح :
87 هچمید :

82 ینارفعز :
84 هشوخ : خرس 

82 يراهب : کخرس 
82 هجدیفس :

82 هشوخ : دیفس 
83 هناد : هایس 

83 نادند : رتش 
312 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

83 مدنگ : بک 
83 هساد : دوبک 

84 هکم : کجول  دوبک 
83 مدنگ : لک 
82 مدنگ : هکم 
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83 یماج : کجول 
83 يورم :

82 هکم :
83 هراو :

 Allium porrum ثارک هرت - - 148 اندنگ :
 Prunus cerasus هورل یتبرش - - 231 سالیگ :

 213Tulipa gesneriana ، 32 ، 4 ، 3 ، 2 هلال :
هلال یعون   214 شوگردرد : هلال 

هلال یعون   219 یئاطخ : هلال 
هلال یعون   219 نوگلگ : هلال 

 Convolvulus arvensis یئارحص رفولین  یئارحص - کچیپ  - 201 بالبل :
 Dolichos lablalb مانب تسه  مه  يرگید  لگ 

. دوش هعجارم  رغش  هب  - 235 مجل :
دوش سالیگ  یتبرش و  هب  هعجارم  : 185 هورل :

دوش مغلش  مجلش و  هب  هعجارم   148 تفل :
 100Phaseolus ایبول :

: باتک رد  ایبول  عاونا  مان 
100 قلبا :

100 یمسر :
100 دیفسرس : هایس 

100 گنر : کی  هایس 
دنیوگ حج  یبرعب   97Pbaseolus mungo ، 81 ، 70 ، 66 ، 55 شام :

: باتک رد  شام  عاونا  مان 
97 هویرهدرز :

97 يراخب : دیفس 
97 يدنقرمس : هایس 

تسا تابوبح  زا  یعون  كدرک  کلم . - 92 کتشم :
 Salix aegyptica کشمدیب - 235 ، 197 دیبکشم :

: باتک رد  کشمدیب  عاونا 
197 رادهجنپ :

197 هبرگ : هجنپ 
197 هابور : مد 

197 یمسر :
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تسا زره  فلع  یعون   86 ککشم :
تسا نیرسن  زا  یعون   206 نیکشم :

دوش هعجارم  توتهاش  هب   186 ناجنمرم :
دنیوگ ار  ناجنداب  یبرعب   142 دعم :

دوش كدرک  کتشم و  هب  هعجارم   92 ، 81 ، 66 کلم :
 77Mystus communis دروم :

یشحو سالیگ  یعون   186 لویوم :
دنیوگ ار  جاک  ژون ، ژان - وژان - - 280 وجان :

تسا لگ  یعون   222 نادنخران :
 244Citrus bigardia جنران :
دوش هعجارم  ناحیر  هب   146 يوبزان :

دوش هعجارم  زین  هیوبجنرداب  هب  هرت  قشاع  ینعمب   147 زبس : يوبزان 
تسا یلگ  هچ  دشن  مولعم   221 نامرفان :

 99Cicer ariet arietinum ، 55 دوخن :
: باتک رد  نآ  عاونا 

99 یمسر :
313 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

99 کنیگنس :
99 هایس :

99 یگنلک :
( امرخب دوش  هعجارم   ) امرخ تخرد  ینعمب   32 ، 1 لخن :

 212Narcissus orientalis ، 3 سگرن :
 206Rosa canina ، 4 نرتسن :

 205Narcissus jonquilla ، 202 ، 4 نیرسن :
 54Arundo arenaria ، 33 ین :

 42Saccharum officinarum ، 32 رکشین :
 161Indigofera tinctoria ، 117 ، 51 لین :

تسا هنادهاش  گرب  ینعمب   67 جنبلا : قرو 
 163Isatis tinctoria ، 162 ، 117 ، 51 همسو :

دنیوگ ار  ناجنداب  یبرع  رد   142 ذعو :
 216Calendula officinalis ، 2 راهب : هشیمه 

 125Cucurbita citrullus ، 117 ، 71 ، 70 هناودنه :
: باتک رد  نآ  عاونا 
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125 خرس : نوردنا 
125 یمسر :

125 درز :
125 نوتاخ : قاس 

125 شاقارق :
125 رسودک :

125 هکم :
 235Jasminum officinale ، 199 ، 4 نمسای :

314 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

تاحالطصا تاغل و  تسرهف 

حیحص هدعاق  اب  ندرک  يرایبآ   96 نداد : روتسدب  بآ 
يرت یگزات و  توارط -  98 يرادبآ :

بآ هب  ندوب  زارت   106 وزارت : بآ 
هروغبآ هیهت   272 ندومن : ناماس  هروغبآ 

دشاب هدیسر  نآ  نداد  بآ  دعوم  هک  ینیمز  هنشت - نیمز  - 101 ، 86 ندش : بلط  بآ 
دنفسوگ واگ و  لکشپ  ینعمب  رعب  عمج  تسا  یبرع   80 راعبا :

یفاص كزان  هچراپ   273 ، 258 ، 251 تفآ :
( مید تعارز  لباقم  رد   ) دریگ ماجنا  بآ  اب  هک  یتعارز  - 89 ، 88 ، 79 یبآ :

تعارز نداد  بآ  لمع   86 يرایبآ :
دنزیر رگید  زیچ  ای  بآ  نآ  رد  ات  دننکب  كاخ  نایم  رد  هک  یلادوگ   111 هروخآ :

. دنرادرب نیمز  زا  هک  هناد  هلغ و  تشادرب ، کلم ، لصاح  تعارز ، لصاح  لوصحم ، - 101 عافترا :
تاناویح هلضف  ینعمب  ثور  عمج  یبرع  - 80 ثاورا :

نداد شارخ  نتخاس - راومهان  ندینالخ - ندیجآ - - 273 ندومن ، هدزا 
نآ لاثما  يراک و  فیدر  يارب  تسا  یئیش  نداد  رارق  ینبم  وگلا و  دروم  نیا  رد  یلو  تسا  فورعم  نآ  ینعم   58 داتسا :

. دوشیم حالطصا  مان  نامهب  مه  زورما  هک  تسا  دنویپ  لمع  زا  یعون   235 دنویپ : هنکسا 
نایاپراچ ياج  هلیوط و   65 لبطصا :

يروخبآ وبس ، فرظ ، هزوک  ینعمب   16 انا :
. دنزیر تعارز  نیمز  رب  ناعرازم  دنشاب و  هدرک  هدوت  هک  تاناویح  نیگرس  ناسنا و  هلضف  كاشاخ و  سخ و  دوک -  91 ، 79 رابنا :

رگید زیچ  ای  هلغ و  نتشابنا  لحم   65 رابنا :
یشاپدوک نداد - دوک   80 ، 55 نداد : رابنا 

نداد دوک   97 نتخیر : رابنا 
رگید زیچ  هلغ و  نتشابنا   65 ندرک : رابنا 
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تخرد ندیرب  عطق و   77 تخرد : نتخادنا 
لاغز ینعمب  فاک ) رسک  هب   ) 251 تشکنا :

دنیوگ ار  بآ  نتسب  دس و  بآ و  نایرج  زا  يریگولج  زین  تعارز و  هب  نتخادنا  بآ  هرابود   86 بآ : نتسب  زاب 
ندرک مخش  زا  سپ  یتعارز  نیمز  نتخاس  راومه  ندز و  هلام  هرابود   98 ندرک : لامزاب 

امن وشن و  ندرک ، ومن  دشر و  ینعمب  ندیلاب  زا   85 ندش 84 ، هدیلاب 
65 راخب :

ناهایگ مخت   81 رذب :
مخت نتشاک   51 ندرک : رذب 

315 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
مخت رذب و  نتشاک   97 ، 96 ، 94 ، 84 ، 61 ، 52 ندومن : رذب 

نداتفا  56 نداتفارب :
دوریم الاب  قیچالآ  هتفچ و  تسبراد و  هب  هک  هدنور  ناهایگ  ریاس  روگنا و   100 نتفر : تفچ  رب 

227 دنویپ : گرب 
ندرک سره   77 كات : هلضف  ندیرب 

52 ناتسب :
دنفسوگ واگ و  لکشپ  تسا ، یبرع   80 رعب :

دوشیم هدیمان  دیلک  زورما  ناراکوم  حالطصا  رد   109 كاتدنب :
93 هتوب :

دریگ ماجنا  راهب  رد  هک  یتعارز   97 ، 96 ، 94 ، 88 يراهب :
تسا کبوچ  نانشا - ینعمب   261 خیب :

ندناشاپ  102 نتخاس : ناشاپ 
تعارز يرایبآ  همتاخ  رد  بآ  هت   105 بآ : نایاپ 

دشاب صوصخم  لحم  اج و  هقبط و  دوریم  روصت  دشن  هدید  اهگنهرف  رد   255 باخرپ :
ندوب بآرپ  بوطرم و   98 ندوب : منرپ 

هلضف  80 هدنکفاسپ :
ترک ینعمب  رس  نزو  رب   84 لپ :

يدنبترک نتخاس - ترک  يدنبزرم و   102 ، 99 ، 98 ، 96 ، 94 ، 92 ، 84 ندومن : لپ 
70 ، 69 رازهبنپ :

دوشیم حالطصا  وج  مدنگ و  تعارز  رد  اصوصخم  نآ  ندمآ  الاب  ناهایگ و  ندز  هناوج  ندز و  شین   85 ندز : هجنپ 
وم تخرد و  کیراب  ياههخاش  هشوخ - بوچ   109 ، 108 گنپ :
وم ياهکنپ  ندرک  سره  زا  لبق  يرایبآ   111 نداد : بآ  کنپ 

نتشگ كوپ  ندش - هدیسوپ   56 ندش : هدوپ 
52 ندرک : سرشیپ 
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2 دنویپ :
78 ندرک : دنویپ 
59 ندومن : دنویپ 

وم ندرک  سره   112 ، 106 ، 105 ، 76 ، 51 ندیرب : كات 
وم نتشاک   106 ، 105 ، 77 ، 76 ، 51 ندیناشن : كات 

یتعارز ياهراک  لیهست  يارب  کچوک  ياهترک  تاعطقب و  نیمز  ندرک  تمسق   105 ندومن : هتختهتخت 
رذب - 81 مخت :

نتشاک مخت  یشاپرذب - - 8 ندیشاپ : مخت 
ندش زارت   106 بآ : هب  ندش  وزارت 

112 يربرت :
هت  108 کت :

ترکهت  96 لپ : کت 
تافاثک مرج و  هلافت و  مود  لوا و  رسکب   253 فلت :

ندرک قیقر  ندرک و  تولخ  مضب ت و ن   102 ، 97 نتخاس : کنت 
85 ندش : کنت 

82 رونت :
316 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

يریگ بالگ  هچین   25 هتوت :
كدرز رزگ و  ینعمب  مود  دوش . ماجنا  هامریت  رد  هک  یتعارز  لوا   97 ، 94 یهامریت :

55 ربزیت :
دنزب رس  هزات  هک  هناوج   96 شیت :

ولب هشیت و  اب  نیمز  ندرک  مرن   100 ، 92 ، 85 نیمز : ندز  شیت 
اهنآ لاثما  هناودنه و  رایخ و  هزبرخ و  هتوب  مود  لوا و  رسک  هب   121 گنلج :

لسع يودنک  دیدج  هچب  هرهب و   278 ودنک : هناوج 
يوج رهن - - 106 ، 100 ، 92 ، 85 هیوج :

ینکرهن  105 ، 51 ندنک : هیوج 
65 هاچ :

65 اپراهچ :
65 مامح :

تشک مخش و  زا  سپ  لوا  تاعفد  يرایبآ   86 نداد : بآ  كاخ 
هتشپ زرم و   111 هتشپ : راخ 

65 هناخ :
تسا ینعمیب  لحم  نیا  رد  هک  تسا  ندرک  رخرخ  ینعمب  تغل  رد  یلو  تسا  هوشر  دوک و  ینعمب  ارهاظ   80 ، 79 كارخ :
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نمرخ ینعمب   65 راورخ :
هسیک  273 هطیرخ :

85 ، 84 ، 81 ، 66 ، 65 ، 61 ، 51 هشوخ :
90 ، 89 ولهپود : هشوخ 

ولهپ 90 راهچ  هشوخ 
85 ندیشک : هشوخ 

ندش کشخ   86 ندیشوخ :
دشاب هشوخ  رد  هک  يوج  مدنگ و  ياههناد  رس  رب  زیترس  ياهسخ  - 85 ، 82 ساد :

تسالاب ینعمب   84 ، 83 هساد :
دنیوگ مه  ار  یئاونان  هروک  دنزپب و  نآ  رد  نآ  لاثما  هزوک و  هساک و  مخ و  تشخ و  هک  هروک  شاف  نزو  رب   250 شاد :

مخت رذب و   82 هناد :
ناهایگ تالغ و  نتسشن  رذب  هب   86 نتسب : هناد 

65 غابد :
91 ناتستخرد :

81 تشد :
تالغ ندش  يریش  هدیسرن ، زونه  هک  هلغ  لبلب  نزو  رب  لملد   86 ، 85 ندش : لملد 

يرایبآ نودب  مید و  تعارز   87 هچمید :
دنمان ندیشک ) رن   ) زورما حالطصاب  دهدب و  هویم  رمث و  هکنیا  نودب  كات  گرب  خاش و  دایز  دشر   113 ، 112 ندش : كات  وید 

84 بآ : تسار 
ندومن یشاپمخت  نیمز  ندنار  ندرک و  رایش  زا  سپ   87 ندومن : رذب  هدنار 

رایش مخش و  زا  سپ  هلصافالب  نیمز  نتخاس  راومه  ندیشک و  هلام   87 ، 84 ندرک : لامهدنار 
95 ندیسر :

کچوک ياهدسر  تاعطقب و  میسقت  زا  سپ  نیمز  ندیشک  هلام  نتخاس و  راومه   92 ندومن : لامدسر 
317 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

94 ندرک : ادیپ  گنر 
105 نتخیر : گنر 
تاناویح هلضف   80 ثور :

ندرک ومن  دشر و  واو ) رسک  ءار و  مضب  شور   ) ندیئور ردصم  زا   56 ندرک : شور 
الاب ینعم  نامهب   56 نتفر : شور 

اهنآ دننام  هتخپ و  جنرب  ریمخ و  یگدمآرب  ینوزفا و   81 عیر :
102 101 ، 99 ، 98 ، 97 ، 94 ، 84 ، 80 ندش : مندرز 

55 ، 54 دب : نیمز 
55 دنلب : نیمز 
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105 ، 99 اوه : دنلب  نیمز 
79 ، 57 روزیب : نیمز 

101 ، 93 ، 85 ، 80 ، 79 ، 57 روزرپ : نیمز 
102 منرپ : نیمز 
55 تسپ : نیمز 
85 هنشت : نیمز 

99 ، 84 هدنت : نیمز 
55 کشخ : نیمز 

99 ، 97 ، 80 زغمکشخ : نیمز 
105 ، 97 ، 55 موب : گیر  نیمز 

57 كاخ : درز  نیمز 
56 راسهز : نیمز 

57 كاخ : هخرس  نیمز 
56 هرخ : دیفس  نیمز 

105 ، 56 لاچ : گنس  نیمز 
57 كاخ : هایس  نیمز 
56 گیر : هایس  نیمز 

56 خش : نیمز 
99 ، 55 گیر : خش  نیمز 

57 كاخ : روش  نیمز 
57 گیرروش : نیمز 

54 رازهروش : نیمز 
105 ، 99 كاغم : نیمز 

55 ، 54 هنایم : نیمز 
93 ، 85 روزهنایم : نیمز 

55 كانمن : نیمز 
55 ، 54 کین : نیمز 

92 ندومن : رابریروز 
زره فلع  نیجو و  ینعمب   85 واس :

نتشاد زره  فلع   85 نتشاد : واس 
هزره ياهفلع  ندرک  نیجو   97 ندومن : واس 

94 ندرک : زبس 
58 ربرس :
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54 ، 51 تخردرس :
81 ، 80 نیگرس :

تسا دوک  ینعمب   80 ، 79 دامس :
101 ، 98 ، 93 ، 92 ، 88 ، 85 ، 84 تشک : هایس 

85 ، 84 بآریس :
لسع روبنز  هکلم   278 هچبهاش :

دشابن هدیبوک  زونه  هک  جنرب  وج  كوتلچ و   96 یلاش :
راومهان تخس و  نیمز   105 ، 55 خش :
318 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

رایش ینعمب   97 ، 96 ، 94 ، 91 ، 80 ، 79 ، 55 رایدش :
56 هار : جنپ  رایدش 

55 هارراهچ : رایدش 
55 هارود : رایدش 

96 ، 55 هارهس : رایدش 
87 ، 86 ندرک : رایدش 

102 ندومن : رایدش 
98 ، 88 ، 85 قیرطب :)...   ) يرایدش

دایز بآ  ببس  هب  نیمز  ندش  لگ  یقالطاب و  نیش  مضب   99 ، 92 نتفرگ : لش 
80 ، 77 ندرک : رایش 

مرگمین مرلو و   262 مرگ : ریش 
86 ندرک : رپ  هریش 

يزیچ یئیش و  يورب  وراد  ندیلام   107 ، 68 ندرک : الط 
دوش روظنم  هعرازم  دقع  رد  هک  راک  واگ و  رذب و  بآ و  كاخ و   96 لماوع :

هریغ نیمز و  ندز  هلام  لثم  لیبق  نآ  زا  روما  ریاس  ندز و  مخش  نهآواگ و  ندنار   96 ندنار : لماوع 
73 ، 71 ، 65 ، 54 ، 52 هلغ :

هبنپ - 79 هزوغ :
رازهبنپ - 79 رازهزوغ :

بوکمین - 264 رولغ :
71 ، 70 زیلاف -:

70 ، 69 یهوک : زیلاف 
نیمز رد  هک  دـنیوگ  ار  یتخرد  خاش  زین  دـننک و  لاهن  رگید  ياـجب  دـننکرب و  سپ  دریگب ، خـیب  اـت  دـننک  نفد  هک  یتخرد   113 گنهرف :

درآرب رس  رگید  ياج  زا  هدیناباوخ و 
ریثکت يارب  رگید  ناتخرد  ای  وم  هخاش  ندیناباوخ   229 ، 113 ندیشک : گنهرف 
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( دشاب هلیپ  برعم  دوریم  روصت   ) مشیربا مرک  هلیپ   52 هچلیف :
هلیپ هیهت  يارب  مشیربا  مرک  شرورپ   273 ، 52 ندومن : لصاح  هچلیف 

لاهن تخرد - هملق   52 ملق :
وم سره  - 78 كات : هلضف  عطق 

96 همرق :
دننکیم لاهن  يارب  هک  یلادوگ   109 ، 108 ، 106 هچوق :

113 كات : ملق 
دشاب روگنا  هریش  هیهت  لحم  ای  گرزب  فرظ  دیاب  بلطم  ياوحف  زا  دشن  هدید  اهگنهرف  رد   255 کشوراک :

80 ، 65 ، 44 هاک :
وراج فلع  ایگروگ - راخ -  85 هترک :

ترک زرم   84 لپدرک :
كات هتوب   108 مرک :

71 ، 70 ، 69 تشک :
70 یهوک : تشک 

96 ششک :
دنشکب نیمز  يور  رگید  تلآ  ای  یبوچ  خیم  اب  هک  يدوگ  طخ   97 ، 91 ، 84 هشک :

نیمز ندومن  طخطخ   84 ندومن : هشک 
( نون ات و  مضب   ) ندش کنت  ندش ، لچک   85 ندش : کلک 

هتشپ يوج و  زرطب  يدنبترک   84 لپ : هچوک 
319 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دوک  96 هناپروک :
نیمز ندرک  رایش  ندرک ، دوگ  ندنک ،  76 ندیلوک :

87 ، 81 هیاپهوک :
يرغاس مرچ   273 تخمیک :
سرشیپ هویم  ره   257 همرگ :

هبنپ نامسیر و  خن و  هلولگ   54 ههورگ :
100 ، 99 ، 97 ، 92 ، 85 ندرک : لگ 

دنیوگ زین  ار  ندرک  هراپهراپ  ندز  مهرب   254 ندرک : تل 
دحل روگ و  لکشب   106 يدحل :

اهيوج هرانک  شزیر   105 ندرک : شبنل 
هرانک بل و  هتشپ و  ینعمب   110 ول :

راخرتشا هقشع   229 كول :
نآ لاثما  هریش و  ندیرب   259 ندش : كولكول 
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لادوگ - 112 ، 111 ریول :
ینیریش ره  هیامریمخ  ایبولز و  هیام   261 یتیل :

دشاب یهت  نایم  هک  یناهایگ  هقاس  تالغ و  هقاس   98 هروشام :
ندز هناوج  هقاس و  ندش  تفس   98 نتسب : هروشام 

دوشیم حالطصا  هلول  دنویپ  زورما  هک  دنویپ  یعون   236 دنویپ : هروشام 
صوصخم تلآ  هلیسوب  رایش  زا  سپ  ندیشک  هلام  نیمز و  ندرک  راومه   102 ، 96 ندرک : لام 

الاب ینعم  نامه   94 ، 84 ، 56 نیمز : ندومن  لام 
عقوم تقو و  ینعم  هب   97 ، 80 ، 57 لحم :

85 ندش : زبس  لحم 
99 ، 85 ، 57 دنبخن : لحم 

65 هلبزم :
روگنا كدیفس  يرامیب   111 روگنا : ندش  ککشم 

55 تعارز : حلاص  دب و  کین و  تفرعم 
65 خبطم :

هتخیب هرابود  درآ   259 هدیم :
85 ندیشکرب : خن 

111 ، 109 كات : خن 
تبوطر ای  بآ  ندیشک  ورف  ندیشک و  دوخب   54 فشن :

78 رگید : عضومب  یعضوم  زا  تخرد  لقن 
65 من :

52 لاهن :
61 ، 51 نتشاک : لاهن 

هناربون سرشیپ و  هویم  هدیسرون و  هویم  هدمآرد و  ون  خاش   2 ، 1 هوابون :
وبس یحارص و  گنت و  هرود  ندرگ و   251 هلون :

دهدیم لیکشت  دیدج  ینلک  هک  لسع  روبنز  هرهب  هچب و  هورگ   278 اره :
هیوج 85 يور  ود  ره 

دسر مهب  يرت  زا  سپ  هک  دنیوگ  ار  یکشخ  كدنا  اهرسک ) اب   ) 257 ندش : تفه 
57 بآخی :

99 ، 80 ، 57 دنبخی :
320 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

یندیماشآ یندروخ و  تسرهف 

52 هروغبآ :
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272 ، 52 نتفرگ : هروغبآ 
82 ، 66 ، 44 درآ :

259 هدیم : درآ 
270 یشرت :)...   ) زاقرتشا

256 ، 52 یباتفآ :
254 هدولاپ :

261 کمشپ :
273 ، 52 رینپ :

268 گنرداب : یشرت 
269 ناجنداب : یشرت 

268 یغاب : هندوپ  یشرت 
268 زایپ : یشرت 
268 ربک : یشرت 

269 شورک : یشرت 
258 اولح :

263 هدرا : ياولح 
263 يدرآ : ياولح 

258 ولابولآ : ياولح 
264 جاما : ياولح 
264 جنرب : ياولح 

264 ناشاپ : ياولح 
260 هناودنه : تسوپ  ياولح 

261 غرممخت : ياولح 
17 رت : ياولح 

260 كدرز : ياولح 
265 هراپرکش : ياولح 
265 ینوباص : ياولح 

265 ودک : ياولح 
66 ، 44 ریمخ :

259 ، 67 هیامریمخ :
255 ، 52 باشود :
242 نوتیز : نغور 

252 لگ : نغور 
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259 ایبولز :
68 ، 66 هکرس :

52 تالآهکرس :
266 ، 52 نتخادنا : هکرس 

52 رکش :
67 روگنا : هریش 

254 ، 52 نیبجنرت : هریش 
255 رکش : هریش 

252 ، 52 شمشک : هریش 
252 ، 52 کشمدیب : قرع 

253 هندوپ : قرع 
102 ، 101 ، 45 لسع :

273 ، 52 هلف :
321 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

254 دنق :
52 کشراک :

تسا یبآریس  هبنکش و  ینعمب  سورخ  نزو  رب   269 شورک :
44 جامک :

251 ، 203 ، 52 بالگ :
252 ، 52 دنقلگ :

17 هنیزول :
[24] دوشیم هتفگ  مه  راچیر  روگنا  هریش  باشود و  يابرم  اصوصخ  دنیوگ و  ار  ابرم  قلطم  راجیل   52 راجیل :

ص321 نتم ؛  ۀعارزلا ؛  داشرإ 
دنیوگ ار  بالگ   203 درولا : ء 

دنزاس دجنک  نغور  روگنا و  هریش  زا  هک  تسا  یئاولح  مان   258 توقام :
254 رانا : يابرم 

257 ناجنداب : يابرم 
258 ، 254 یهب : يابرم 

کشرز يابرم  - 254 كرز : يابرم 
257 بیس : يابرم 

254 توتهاش : يابرم 
258 ودک : يابرم 
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258 هلیلک : يابرم 
258 سالیگ : يابرم 
257 هناودنه : يابرم 

7 تایبرم :
52 يزغم :

260 دیفس : يزغم 
241 زیوم :

82 نان :
259 هتساشن :

68 ، 62 کمن :
322 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

دوقن لوط و  نزو و  ياهدحاو  تاسایقم و 

راتسا کی  لاقثم  تفه   101 ، 259 ، 43 راتسا :
101 ، 100 ، 99 ، 96 ، 94 ، 93 ، 90 ، 88 ، 87 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 بیرج :

101 راورخ :
دوخن راهچ  گناد  کیره   43 گناد :

مین لاقثم و  مرد 3  ره   43 مرد :
49 رانید :

105 ، 96 ، 65 عرذ :
43 تاره : راب  گنس 

بجو کی   81 ربش :
عرذ کی   65 ، 54 زگ :

گناد شش  لاقثم  ره  لاقثم :
100 ، 99 ، 96 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 90 ، 88 ، 87 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 65 ، 43 نم :

323 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

اهرازبا تالآ و  مان  تسرهف 

یفاص هچراپ   258 ، 251 تفبآ :
112 ، 67 هرا :

251 هباتفآ :
102 ایروب :

97 ، 21 لیب :
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259 هبات :
79 ربت :

251 راغت :
91 لاوج :

( فیرظ كزان و  ینعمب  هوار   ) كزان لاوج   256 هوار : لاوج 
یشکكاخ هبنز  ای  گرزب  لاوج   91 شکكاخ :

67 ساد :
دنزپب نآ  رد  نآ  لاثما  هزوک و  تشخ و  هک  هروک   250 شاد :

261 کید :
251 ، 250 نیوج : کید 

يزلف ای  یگنس  نواه   256 ، 102 بوکریس :
251 لافس : قبط 

252 ، 251 تشط :
مخش مزاول  نهآواگ و   96 ، 91 لماوع :

259 ایبولز : بلاق 
ریگفک  216 هچفک :

هداشگرس گرزب  لیتاپ   110 ریول :
251 یسم : هبرشم 

ساد ینعمب   107 لجنم :
دوشیم هدیمان  كوس  زورما  نهآواگ  یبوچ  ای  ینهآ  كون   97 ، 27 ، 26 دایم :

دوش هیهت  زگ  بوچ  زا  هک  یخیم   78 نیزگ : خیم 
ندنک رازبا  ملید و   97 نیتیم :

325 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

باتک بلاطم  تسرهف 

هحفص عوضوم 
فلؤم 1 همدقم 

باتک 53 فیلأت  خیرات 
لوا 54 هضور 

نیمز 54 دب  کین و  تفرعم 
موب 55 گیر  نیمز 

گیر 56 هایس 
كاخ 57 درز 

ۀعارزلا www.Ghaemiyeh.comداشرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


مود 59 هضور 
تعاس 59 رایتخا 

جورب 60 عئابط 
تعارز 61 رایتخا 

خلم 62
مرک 63 عفد 

مدنگ 65 تظفاحم 
وج 66 تظفاحم 

درآ 67
ناهایگ 67 عفد 

هشپ 68 سگم ، کیک ، هچروم ، عفد 
لاس 69 نتسناد  لاوحا 
ناراب 72 اوه و  تفرعم 
يرعش 74 عولط  ماکحا 

تاقواب 76 قلعت 
موس 79 هضور 

مدنگ 79
هحفص عوضوم 

دامس 80 تفرعم 
وج 88

القاب 91
سدع 93
نزرا 94
جنرب 96
شام 97
دوخن 99
ایبول 100

مراهچ 105 هضور 
روگنا 105

مجنپ 117 هضور 
هزبرخ 118

هناودنه 125
رایخ 126 گنرداب و 
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وهاک 128
جاویر 129

لفلف 130
برت 131

ریس 132 زایپ و 
جانفسا 136
زینشگ 137
ردنقچ 137

ودک 140
326 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 

هحفص عوضوم 
ناجنداب 142

یمور 142 مرک 
هندوپ 145

نوخرط 146
ناحیر 146

هیوبجنرداب 147
مجلش 148

رزج 149
توش 150

هقزوج 151
هنادهش 154
تسبس 157
سانور 159

لین 161
انح 161

همسو 163
ردبش 165

مشش 166 هضور 
گرزب 167 ناتخرد  لقن 

ملق 168
ولآدرز 169
نوتیز 172
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ولاتفش 175
رانا 176

هب 180
بیس 183

ولابولآ 184
اراخبولآ 185

هحفص عوضوم 
قامس 186
كرز 187
ریجنا 188
زوج 191

دجنس 192
بانع 192
امرخ 193
توت 194
قتسف 195
قدنف 195
لفلف 196

دیبکشم 197
رانچ 198

رادیفس 199
نیمسای 199

یئاطخ 200 یمطخ 
يدابآرتسا 201 لبنس 

خرس 202 لگ 
بالگ 203
نرتسن 206
هشفنب 207

نارفعز 210
سگرن 212

هلال 213
نسوس 215

راهب 216 هشیمه 
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شاخشخ 216
قبنز 217

327 ص : نتم ، ۀعارزلا ، داشرإ 
هحفص عوضوم 
لقنرق 218

يوببش 221
ینساک 223 لگ 

نابزواگلگ 223
متفه 225 هضور 

دنویپ 225
توت 228

ولآدرز 229
سالیگ 231

بیس 232
كات 236

روگنا 239 ندیچ 
نوتیز 241 ندیچ 

نوتیز 242 نغور  نتفرگ 
هویم 243 تظفاحم 

لصاح 246 ندز  نیمخت 
خرس 249 لگ  تظفاحم  قرط 

بالگ 250
کشمدیب 252 قرع 
شمشک 253 هریش 

هدرا 263 ياولح 
هحفص عوضوم 

رگید 264 ياهاولح 
نتخادنا 266 هکرس 

اهیشرت 268
هروغبآ 272

نتخاس 273 رینپ 
مشیربا 273 هلیپ 

لحن 276 تویب  تظفاحم 
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متشه 280 هضور 
ترامع 280 غاب و  راهچ  حرط 

اهتسرهف 285
ناسک 287 مان  تسرهف 
اهاج 290 مان  تسرهف 

یموجن 293 تاحالطصا  تسرهف 
ناگدنرپ 297 مان  تسرهف 
ماد 298 دد و  مان  تسرهف 
ناهایگ 299 مان  تسرهف 

تاحالطصا 314 تاغل و  تسرهف 
اهیندیماشآ 320 اهیندروخ و  تسرهف 

تاسایقم 322 تسرهف 
اهرازبا 323[25] تالآ و  مان  تسرهف 

________________________________________

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 1]
ریخا رصع  یضایر  دیتاسا  زا  یکی  یسمش ) يرجه  لاسب 1287  یفوتم  لاس 1218 و  دلوتم  هلودلا ( مجن  رافغلا  دبع  ازریم  جاح  ( 1 [ ) 2]

زا یعیبط و  مولع  ایفارغج و  دیدج و  میدـق و  تئیه  موجن و  یـضایر و  مولع  رد  هدـیدع  بتک  فلؤم  يرـصان و  دـهع  نونفلا  راد  ملعم  و 
. تسا یلع  همشچ  کیدزن  ير  رهش  رد  عقاو  هیئافص  هیکت  رد  موحرم  نآ  هربقم  تسا . يرجه  مهدراهچ  نرق  یملع  لاجر 

) زرواشک میرک  ياقآ  همجرت  لوغم ) دهع  رد  ناریا  رد  یضرا  تابسانم  يزرواشک و  باتک ( تاحفص 38 و 39  هب  دوش  هعجارم  ( 1 [ ) 3]
(. نارهت هاگشناد  پاچ 

تسا هدش  پاچ  راشفا  جریا  ياقآ  ششوکب  مهدزیس  دلج  نیمزناریا  گنهرف  رد  لئاسر  نیا  ( 1 [ ) 4]
، تسا يرومیت  نادناخ  هاشداپ  نیرخآ  یناکروگ ، رومیت  نب  هاشناریم  نب  دمحم  نبا  ناطلس )...  ازریم ()...  یناکروگ ( دیعـس  وبا  ( 1 [ ) 5]

. تسا هدوب  رقنسیاب  هون  تسدب  شگرم 873  لاسب 830 و  وا  دلوت 
تسا ناخ  رداهب  دیعـس  وبا  دهع  يافرع  زا  یکنابایب  دمحم  نب  دمحا  هلودلا  ءالع  نیدلا  نکر  - 736 ینانمس 659 - هلودلا  ءالع  ( 2 [ ) 6]

زا دومن و  رایتخا  فوصت  لها  سابل  لاس 687  رد  تخادرپ و  جح  ترفاسم و  هب  دعب  هدوب  لخاد  یناوید  لغاشم  رد  یناوج  يادتبا  رد  هک 
یـسراف نابزب  نیریـش  یتایعابر  یلاع و  تانایب  ار  ینانمـس  هلودلا  ءالع  دش  لوغـشم  مدرم  داشراب  دیدرگ و  يوزنم  هاقناخ  رد  دعب  هب   720

(. لابقا ص 509 موحرم  لوغم  خیرات  تسا (.
لاس رد  سراـف و  تموکحب  ردـپ  فرط  زا  رد 817  تسا  رومیت  رـسپ  خرهاش  نارـسپ  تفه  زا  یکی  حتفلا ) وبا  میهاربا ( ناطلـس  ( 3 [ ) 7]

ناطلس دومن . حتف  هدرک و  هرصاحم  ار  رتشوش  دیدرگ ، رومام  تفای  الیتسا  ناتسزوخ  رب  هک  یناث  سیوا  ردارب  دومحم  ناطلس  هلباقمب   825
يرجه لاـسب 838  دوشیم ، هدـید  دـجاسم  اـهانب و  يور  زاریـش  رد  وا  طوطخ  زا  یـضعب  تشوـنیم و  وـکین  رایـسب  ار  ثلث  طـخ  میهاربا 

. تشذگرد
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اهیبارخ و میمرت  هب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  دیـسر . تنطلـس  هب  وا  زا  سپ  یناکروگ و  رومیت  دـنزرف  ناخ  رداـهب  خرهاـش  ( 4 [ ) 8]
راکزیهرپ يدرم  تشونیم و  شوخ  تفگیم و  رعش  دوخ  وا  درک . رمع  فرـص  ابدا  ءاملع و  قیوشت  شناد و  رـشن  اههناریو و  ندرک  دابآ 

. تسا دهشم  داشرهوگ  دجسم  اهنآ  نیرتروهشم  هدنام ، اجب  دایز  ریخ  راثآ  خرهاش  نامز  زا  دوب . وجحلص  لداع و  و 
وا ردپ  تسا ، ناسارخ  دمویرف  هب  وا  دلوم  یـسراف ، یعیـش  رعاش  یئارغط  دـمحم  نیدـلا  نیمی  نب  دومحم  نیدـلا  رخف  نیمی ، نبا  ( 5 [ ) 9]

تمدـخب سپـس  دوب ، ناسارخ  رد  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  ریزو  دـمحم  نیدـلا  ءالع  هجاوخ  تیانع  دروم  تسا . هدوب  رعاـش  زین  یئارغط 
زعم کلم  اب  دوعـسم  نیدـلا  هیجو  ریما  عابتا  ءزج  رد  هواز  گـنج  رد  نیمی  نبا  تسیزب  لاـس  داتـشه  زا  شیب  ارهاـظ  تسویپ و  نارادـبرس 
دوخ راعـشا  اددجم  هدش و  دوقفم  هتفر و  تراغب  گنج  نیمه  رد  وا  ناوید  لاس 743  رفص  رد 13  دنتشاد و  تکرش  ترک  نیـسح  نیدلا 

كاخ هب  اجنآ  رد  ردپ  ربق  بنج  ار  وا  داتفا و  قافتا  دمویرف  هبصق  رد  رد 769  شتافو  تخادرپ  يرگید  ناوید  نیودت  هب  هدروآ و  درگ  ار 
. تسا شحاف  رایسب  طلغ  هک  دناهتشون  لاسب 863  ار  وا  دلوت  ادخهد  همانتغل  رد  هنافسأتم  دندرپس (.

. دش ضرقنم  لاسب 912  ارقیاب  نیسح  ناطلس  تنطلس  ( 6 [ ) 10]
رصان ابا  ل  خ . ( 1 [ ) 11]

خشوف خ ل : ( 2 [ ) 12]
( یفاوخ (-)- 1 [ ) 13]

تسا یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  هب  قلعتم  یطخ  هخسن  زا  سبتقم  دوزفا  ات  یعابر  زا  ( 1 [ ) 14]
: هداتفااج رطس  کی  بآ ) هک  هلمج ( زا  سپ  ( 1 [ ) 15]

هک تسا  نآ  لیلد  دوب  كانمن  یمک  کید  مشپ و  نآ  رگا  تسا و  کیدزن 
ناوخهشپ ل . خ . ( 1 [ ) 16]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 17]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 18]
دیفس جاز  ینعمب  رولب  همز  ( 1 [ ) 19]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 20]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 21]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 22]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 23]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 24]

1356 ه.ش. مود ، پاچ : نارهت ، ریبکریما -  دلج ، 1 ۀعارزلا ، داشرإ  فسوی ، نب  مساق  يوره ، يرصن  وبا  [ 25]

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 
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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 
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
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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 

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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