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( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا ءایض 

: هدنسیون

ىزاریش دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  نب  رقاب  دمحم 

: یپاچ رشان 

یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا 19ءایض 

باتک 19تاصخشم 

هیوفص هرود  یکشزپمشچ  زا  یصصخت  رثا  کی  نویعلا  ءایض  19باتک 

[ همدقم ]19

لصف جنپ  رب  تسا  لمتشم  هلاقم  نیا  نیع و  هیودا  رد  یلوا  21هلاقم 

دیشک دیاب  وراد  هنوگچ  نداشک و  دیاب  ار  مشچ  هنوگچ  هکنآ  رد  لّوا  21لصف 

هیودا نا  نجع  بیکرت و  قیرط  نیع و  هیودا  ریبدت  تیفیک  رد  مود  21لصف 

دوشیم جایتحا  نادب  مشچ  ضارما  رد  هک  هدرفم  هیودا  رد  موس  23لصف 

23هراشا

فلا 23فرح 

23دمثا

23تورزنا

23نویفا

24جادیفسا

24برسا

24ایقاقا

24نوسینا

24نیتنسفا

24سآ

25نوراسا

25هنیشا

25جلما

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


25قشا

کلما 25لیلکا 

25سونبآ

ءابلا 25فرح 

25جنوباب

25دّسب

26ناسلب

26هشفنب

26هروب

26ضیب

جنبلا 26رزب 

26ناشوایسرپ

اقمحلا 26هلقب 

27القاب

27قازب

27دزراب

ءاتلا 27فرح 

27ایتوت

27نیت

میجلا 28فرح 

28ریشواج

28نیسبج

28اوبزوج

28دعج
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28رتسدیبدنج

ءاحلا 28فرح 

28ضضح

ءاخلا 28فرح 

29شاخشخ

29لدرخ

ضیبا 29قبرخ 

29سخ

رامحلا 29سخ 

29شافخ

29فاطخ

29يزابخ

دیدحلا 29ثبخ 

لادلا 30فرح 

30لفلفراد

30هنهد

30ینیچراد

ریراوقلا 30ناخد 

نیوخالا 30مد 

31قبد

لاذلا 31فرح 

31بهذ

31قرذ

31حیرارذ
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ءارلا 31فرح 

31جنایزار

31دامر

31ناّمر

32سابیر

32هتر

32همخر

ءازلا 32فرح 

32دجربز

32نارفعز

32لیبجنز

کشخ 32افوز 

رحبلا 32دبز 

33جاجز

33راجنز

33لبز

33نوتیز

نیسلا 33فرح 

34هراشا

يدنه 34جداس 

34جنرس

بیطلا 34لبنس 

34هخیلس

34سوس
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35جبس

35رّکس

35لجرفس

يرحب 35ناطرس 

نیشلا 35فرح 

35جنداش

35اثیمام

35قیاقش

36جنش

داصلا 36فرح 

یبرع 36غمص 

36ربص

مطبلا 36غمص 

36ربونص

نیعلا 36فرح 

رفص 36قورع 

37قیقع

37صفع

تیزلا 37رکع 

بلعثلا 37بنع 

37قیّلع

37لسع

37ربنع

افلا 38فرح 
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38لفلف

38نویفرف

38نویسارف

38لجف

38هضف

38جزوریف

38لفوف

فاقلا 38فرح 

39ایمیلق

39راطقلق

39دنقلق

39لفلرق

هریرذلا 39بصق 

39نارطق

فاکلا 39فرح 

39اریثک

كزان 40رک 

40نومک

40ءامک

رگج 40دبک 

ماللا 40فرح 

40دروجال

40نبل

لمحلا 40ناسل 
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41اثیشقرم

یکم 41رم 

41حلم

نونلا 41فرح 

41هاوخنان

41ساحن

41هتشاشن

42طفن

رمتلا 42يون 

اهلا 42فرح 

درز 42هلیله 

واولا 42فرح 

42جو

42عدو

ایلا 43فرح 

43توقای

[ تافایش رد  مراهچ  لصف  ]43

43هراشا

ایءرب 43فایش 

روفاک 44فایش 

قامس 44فایش 

44هراشا

45درولافایش

رابآ 46فایش 
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يردنک ضیبا  46فایش 

قایمیلق ضیبا  46فایش 

رفصا 46فایش 

دوسا 46فایش 

نیل رمحا  46فایش 

رضحا 47فایش 

يردنک زایا  49فایش 

ینارفعز 51فایش 

ناقیطفطصا 51فایش 

ینالوخ 52فایش 

یکولم 52فایش 

تارارم 53فایش 

نیع هیودا  زا  هریغ  تاروروذ و  لاحکا  رد  مجنپ  لصفلا  53فرح 

53هراشا

ضیبا 54رورذ 

ای 54رورذ 

يروفاک 55دورب 

ضیبا 55رورذ 

رفصا 55روزد 

ریغص رفصا  55ورذ 

ربنع 55رورذ 

رصح 56دورب 

درورپ يایتوت  56تفص 

سالا 56دورب 
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یئانشور 56لحک 

نوغیلس 56ای 

ربکا نوعیلس  57ای 

دّربم 58لحک 

يوام 58لحک 

يزیزع 58لحک 

هعمدلا 58لحک 

ضایب 60رورذ 

رفصا 60یلوعیطارق 

61نوعیطارق

نامرلا 61دور 

نینامرلا 61لحک 

يدنه 62دورب 

نارفعزلا 62لحک 

لصف جنب  رب  تسا  لمتشم  زین  هلاقم  نیا  دراد و  قلعت  نادب  هچنآ  حورق و  هیودا  مهارم و  رکذ  رد  مود  63هلاقم 

اهنا بیکرت  یکنوکچ  دنابکرم و  هیودا  مسق  هچ  زا  مهارم  هکنآ  نایب  رد  لّوا  63لصف 

دنیامنیم لامعتسا  تاحارج  حورق و  رد  هک  هدرفم  هیودا  رد  مود  67لصف 

67هراشا

فلالا 67فرح 

67جادنفسا

67قشا

67دمثا

67ایقاقا

68سونبآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


68ناوحقا

کلملا 68لیلکا 

68جنیاسریا

ابلا 69فرح 

69جنوناب

اقمحلا 69هلقب 

69طولب

اتلا 69فرح 

69ایتوت

70لاپوت

70سمرت

میجلا 70فرح 

70ریشواج

71راوذج

احلا 71فرح 

71هبلح

71نارجح

ءاخلا 71فرح 

71یمطخ

هضفلا 72ثبخ 

لادلا 72فرح 

72نهد

نیوخالا 73مد 

ءارلا 73فرح 
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73غیتار

ازلا 73فرح 

جرحدم 73دنوارز 

لیوط 73دنوارز 

74رفجنز

74خینرز

74قبنز

نیسلا 74فرح 

74هبارس

75زّقس

75جنپکس

75جنرس

75بادس

یفوک 75دعس 

75سخرس

76یتشدرسب

76سوردنس

نیشلا 76فرح 

76جنداش

هنادهایس 76زینوش 

77ملیش

77قیاقش

داصلا 77فرح 

77نوباص
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77ربص

طالبلا 77غمص 

78فدص

ءاطلا 78فرح 

موتخم 78نیط 

ینمرا 78نیط 

78قلط

نیعلا 79فرح 

79لسع

سیتلا هیحل  79هراصع 

79قیلع

یعارلا 79ءاصع 

ءافلا 79فرح 

برت 79لجف 

80سونیمالعف

قاقلا 80فرح 

80نارطق

80ایمیلق

80یلق

نیریش 80طسق 

81راطقلق

81سیدقلق

81لیبنق

81روثیق
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81نطق

81ایلومیق

82نویروطیق

فاکلا 82فرح 

82ردنک

82روفاک

82سویردامک

مالا 82فرح 

82نوال

لمکا 83ناسل 

سینلا 83هیحل 

میملا 83فرح 

83موم

83یکمّرم

قرزا 83لقم 

84نویرزام

84کنسرادرم

84اشیشقرم

84سیطانقم

نونلا 84فرح 

84ساجن

84لین

85هراشن

ءاهلا 85فرح 
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85نویقرافویه

85هوجوه

واولا 85فرح 

85درو

اهمهرم رکذ  رد  موس  85لصف 

بادیفس 85مهرم 

يروفاک 86مهرم 

کهآ 86مهرم 

فرجنس 87مهرم 

نوقیلساب 88مهرم 

لسر 88مهرم 

رفجنز 90مهرم 

یکمانس 90مهرم 

نویفرف 90مهرم 

قرع 91مهرم 

یمور 92مهرم 

رضخا 93مهرم 

سدع 94مهرم 

هیلطا مهارم و  خسن  زا  یضعب  رکذ  رد  مراهچ  94لصف 

یبوچ حورق  تاحارج و  جالع  ياوق  زا  یلمجم  رکذ  رد  مجنپ  98لصف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  110هرابرد 
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( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا ءایض 

باتک تاصخشم 

( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا ءایض  باتک : مان 
يزاریش دوعسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  نب  رقاب  دمحم  فلؤم :

يرمق يرجه  مهد  نرق  رخاوا  فیلأت : خیرات 
روکذم هرود  زیزع  نایوجـشناد  طسوت  هک  یتنـس  بط   Ph .D لوا هرود  نایوجـشناد  یـسراف  نوتم  سرد  بتک  ریوصت   CD: ردام هخسن 

نازیزع نیا  زا  ناوارف  رکشت  اب  دناهدرک  هیهت  يرصان  نسحم  رتکد  ياقآ  داتسا  هب  هئارا  يارب 
یناهفصا يدهم  دمحم  رتکد  هچابید :

رتکد ياقآ  هدنزرا  ياهيراکمه  زا  رکشت  اب  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  رشان :
بلاط يدهم  ریما 

هامدنفسا 1387 رشن : خیرات 
موس هرود   33 رشن : هرامش 

56 بتک : يدارفنا  هرامش 
مکی رشن : تبون 

هخسن  100 ناگرامش :
3 ص : نویعلا ، ءایض 

هیوفص هرود  یکشزپمشچ  زا  یصصخت  رثا  کی  نویعلا  ءایض  باتک 

سابع هاش  یگنج  ياهرفس  هب  باتک  همدقم  رد  رضاح ، باتک  فلؤم  يزاریش  دوعـسم  نب  دومحم  نیدلا  دامع  نب  رقاب  دمحم  یلاعتهمـسب 
. دنادیم یماظن  ياهورین  یمشچ  تالکشم  عفر  يارب  هاش  روتسد  ار  باتک  نیا  فیلأت  ببس  دنکیم و  هراشا  ریبک )  ) لوا

تاعلاطم هسـسؤم  تاراشتنا  بلاق  رد  نیا  زا  شیپ  ار  وا  زا  دـنچ  يراـثآ  هک  تسا  یکـشزپ  رد  رادـمان  یتیـصخش  دـنزرف  دوخ  هک  فلؤم 
، هینویفا کشتآ ، باتک  هلمج  زا  هدـش  دای  راـثآ  هچاـبید  رد  ار  وا  لاححرـش  میاهدرک و  رـشتنم  لـمکم  یمالـسا و  بط  یکـشزپ ، خـیرات 
هک  ) مالـسلا هیلع  يوـضر  سدـق  ناتـسآ  ناتـسرامیب  ءافـشلا و  راد  رب  شدنمـشناد  ردـپ  يدـصت  نارود  زا  سپ  میاهدروآ  هریغ  رهزداـپ و 

داتسا زا  لقنب   ) تسا هتشاد  هدهعرب  زین  ار  ناتسرامیب  نآ  تیلوئسم  یتدم  دوب ،) هدش  تیلوئـسم  نیا  رادهدهع  لوا  بسامهط  هاش  روتـسدب 
( شخب جات  نسح  رتکد  ياقآ  بانج  مرتحم 

. تسا هدروآدرگ  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  ات  مشچ  هنیاعم  زرط  زا  ار  دوخ  نامز  یکـشزپمشچ  لـماک  هرود  کـی  باـتک  نیا  رد  فلؤم 
مهارف یناسآ  هب  ار  رثا  نیا  رد  هعلاطم  قیقحت و  تصرف  یتنـس  بط  نیققحم  يارب  شراگن  ناور  ناسآ و  اتبـسن  نایب  باـتک و  بوخ  طـخ 

./ دروآیم
4 ص : نویعلا ، ءایض 

[ همدقم ]
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هدـهاشم رد  راصبالا  یلوا  راظنا  هک  دزـس  ار  نوکیف  نک  رما  عدـبم  نوچیب و  رداق  بانج  هتـسیاش  ياـنث  دـمح و  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
تادوجوم و رد  هپـس  رب  دودـعمان  دورد  هناهرب و  مظع  هناش و  لج  هریت  شتاذ  هنک  كاردا  زا  راظنالا  يوذ  راـصبا  تسا و  هربخ  شلاـمج 

راذکهر رابغ  هک  داب  يده  همئا  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دـمحم  ینعی  ناشیا  داجما  دالوا  لآ و  داجیا و  یبیاغ  هلع  تانیاک و  هصالخ 
دعب و  نیملاعلا . نم  مهعبتا  نم  یلع  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  ملس  ناقیا  رظن  رهوجلا  لحک  تسناسنا و  هدید  یئانشور  ناشیا 

5 ص : نویعلا ، ءایض 
مـسج تعفر  ناویک  هاشداپ  رادـقمیلاع و  تلزنم  ایرث  ناـقاخ  ترـضحیلعا  هک  بیبطلا  دومحم  نب  رقاـب  دـمحم  بیرغ  ریقح  دـیوگ  نینچ 

باتملاع باتفآ  رون  هکنآ  رادم  ملاع  ریگروشک  راکماک  راعش  دراطع  تلوص  خیرم  ویدخ  راهتشا  دیشروخ  تریس  يرتشم  رایرهش  رادتقا 
بانج ملاع و  نیقاوخ  عجرم  شهانپ  یتیک  هاگرد  وا  ریطخ  هرطاخ  تاحشر  زا  همش  کلف  ربیو  ریبدت  تسوا و  رینم  ریمـض  هعـش  زا  يوترپ 

شراذکهر كاخ  رب  تعواطم  هابج  نامز  نایعا  هداهن و  وا  ناتـسآ  رب  تعاطا  ياهرپس  ناوا  نیطالـس  مدا  ینب  نیطاسا  ياوام  شبام  ملاع 
رد تمارک  هنیجنگ  نزاخ  تماما  بلص  لیلس  تیاده  هقیدح  هقدح  تیالو  هرجش  هرمث  تداعـس  کلف  ردب  تدایـس  رامـس  سمـش  هدوس 

نزخم يرایتخب  حرب  ییّرد  يرایرهش  جرد 
6 ص : نویعلا ، ءایض 

دعاوق دـهمم  هسایرلا  ساسا  سـسؤم  يوضترم  نامدود  هصالخ  يوفطـصم و  نادـناخ  هدـیزگرب  يراـکماک  نویـش  عبنم  يرادجاـت  نونف 
جّورم هیوبنلا  هعیرشلا  یماح  هلالـضلا  مانـصا  رپساک  هیادهلا  مالعا  بصان  همارکلا  رفظلا و  تایار  عفار  هناولا  رـصنلا و  هیولا  لماح  هفالخلا 
طساب ناسحالا  لدعلا و  رشان  ناودعلا  ملظلا و  یحام  بانطالا  نع  هیلاعم  رکذ  باقلالا و  نع  یلعلا  هتاذ  ینغتـسملا  هیرفعجلا  هصحلا  هلملا 

دارم رب  کلف  رادم  هک  دیما  ناخرداهب  يوفصلا  يوسوملا  ینیـسحلا  سابع  هاش  رفظملا  وبا  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  نامالا  نمالا و 
مج هاشداپ  نیا  دـناسر  روهظ  تحاسب  بیغ  نمکم  زا  درذـگ  برام  بلاطم و  زا  شرینم  ریمـض  رب  هجنا  میرک  راگدرک  دـشاب و  شرطاخ 

رکاسع رثکا  هچنانچ  دندومنیم  بعص  يابراغلیا  تاقوا  رتشیب  یبتکم  یثوروم و  دالب  ریخست  هطساوب  هاج 
7 ص : نویعلا ، ءایض 

باـت و ار  هرهاـب  تنطلـس  ناـکرا  هرهاـق و  تلود  ناـیعا  رثـکا  هکلب  دـندنامیم  زاـب  نویاـمه  بکوم  تقفارم  زا  هرفظم  شویج  هروصنم و 
ناثدحلا نم  هللا  اهناص  ناهفصا  هنطلـسلا  راد  زا  هک  يراغلیا  رد  اصوصخ  درک  یهارمه  دنناوت  باستنا  رفظ  باکر  رد  هک  دوبن  نآ  یئاناوت 

دندومن هیموش  هیمور  علق  عمق و  هد  هک  ناجیابرذا  تکلمم  ریخـست  صاخ  نامالغ  زا  یعمج  اب  زور  دنچ  رد  دندومن و  زیربت  هنطلـسلا  رادب 
هجوتم لالجا  ورغ  تایار  دوب  اهنا  یلاوح  رد  هک  رکید  عالق  ریاس  تسا و  ناجیابرذا  دـالب  مظعم  هک  ناوجخن  زیربت و  هعلق  حـتف  زا  دـعب  و 

دندیزرویم هک  تدالج  تیاهن  دنتـشاد و  نامدود  نیاب  هک  داقتعا  تیاغ  زا  تلود  نیا  نابـشنم  نوج  هعلق  نآ  هرـصاحم  رد  دش و  ناوریا 
فده اباحمیب  ار  دوخ 

8 ص : نویعلا ، ءایض 
تبسن تفطاع  ترثک  ۀهج  زا  یناقاخ  ترـضحیلعا  دندیدرگیم  فلاخم  ریت  هسخ  هک  ناشیزا  یـضعب  نیربانب  دندرکیم  هعلق  لها  كوان 

املع و رثکا  مهف  هک  هعیدـب  تافرـصت  دـنداهنیم و  نانیا  تحارج  رب  تحار  مهرم  هدـش  هجوتم  سیفن  سفنب  دوخ  تلود  نیا  نابوسنم  هب 
عقاو نانج  رکا  تاراغلیا  نیا  لثم  رد  هک  تشذکیم  فرشا  رطاخب  یهاگ  انثا  نیرد  دندرکیم  تاجلاعم  رد  دیسریمن  نا  تحاسب  امکح 
هلاقم نیع و  هیودا  هترورض  خسن  رب  لمتشم  هلاقم  رگا  تروص  نیرد  دننامزاب  یسوبناتسآ  زا  هفیرـش  هصاخ  ناحارج  نالاحک و  هک  دوش 

نیربانب دشاب  هدوب  لمعلا  روتـسد  تقو  رد  ات  دوب  دهاوخن  دـب  دـشاب  رـضاح  یلاع  راکرـس  رد  هشیمه  هن  دـبال  مهارم  رکذ  رب  يوطنم  رکید 
خـسن زا  دـشاب  يرورـض  هچنآ  دروآ و  عمج  ار  نیت  روکذـم  نیتلاقم  ات  تشک  رداص  نامالغ  نیرتمکب  ناغذالا  مزال  ناـیرج  اـضق  ناـمرف 

روکذم
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9 ص : نویعلا ، ءایض 
خسن جارختسا  دوب  رـضاح  هک  بتک  یـضعب  زا  لاجعتـسا  يور  زا  عابرالا  یمادفان  لاز  عاطملا ال  هرمال  الاثتما  زین  ریقح  نیا  سب  دنک  رکذ 

هک هدرفم  هیودا  یلعالا  هرمال  ۀـعاطا  دـیآ و  راکب  جایتحا  ماکنه  ات  درک  نایب  لامجا  قیرطب  زین  ار  کیره  نتخاس  قیرط  دومن و  هروکذـم 
دوش عقاو  تفرعم  رد  یتدایز  ات  تخاس  روکذم  زین  نادب  بوخ و  رایتخا  ار و  کیره  ۀیهام و  عقاو ؟؟؟ هروکذم  خسن  رد 

لصف جنپ  رب  تسا  لمتشم  هلاقم  نیا  نیع و  هیودا  رد  یلوا  هلاقم 

دیشک دیاب  وراد  هنوگچ  نداشک و  دیاب  ار  مشچ  هنوگچ  هکنآ  رد  ّلوا  لصف 

ۀلع هک  تسنآ  هطـساوب  مشچ  نداشک  رگا  تسا  رتهب  دسرن  نادب  يرازا  هک  دنیاشکب  ار  مشچ  تمیالم  قفرب و  دـنج  ره  هک  تسناد  دـیابب 
داشگ دیاب  تسار  تسدب  ار  پچ  مشچ  پچ و  تسدب  ار  تسار  مشچ  تسین  ندیشک  وراد  ضرغ  دنیامن و  هظحالم  ار  مشچ  لخاد 

10 ص : نویعلا ، ءایض 
تفرگ دیاب  پچ  تسدب  لیم  ماهبا و  هحبسم و  تشگناب  داشک  دیاب  تسار  تسدب  ار  تسار  مشچ  دننکیم  زاب  ندیشک  وراد  ۀهجب  رکا  و 

ات تفات  دیاب  مشچ  ردنا  ار  لیم  رکید و  هشوکب  ات  داهن  دیاب  تسا  ینیب  فرط  زا  هک  مشچ  هشوگ  رب  ار  لیم  رس  ماهبا و  یطسو و  تشگناب 
تـشکناب داشک  دیاب  بج  تسدب  ار  بج  مشچ  دوشن و  هدر  زا  لیم  تکرح  زا  دـسرب  مک  مشچ  هب  راومه  راد  هحنانج  ددرکب  مشچ  ردـنا 

زا تشکنا  رابکیب  دـنرادرب  مشح  زا  لیم  نوچ  دیـشک و  مشچ  رد  روکذـم  روتـسدب  تفرک و  دـیاب  تسار  تسدـب  لیم  ماهبا و  رـصنخ و 
هدوبن کجوک  رایسب  لیم  هک  دیابیم  دیآ و  زاب  دوخ  ياجب  یکتـسهاب  مشچ  کلب  ات  تشاد  دیابرب  یکتـسهاب  کلب  دنرادنرب  مشچ  کلپ 

وراد ات  دیابیم  رتهدنک  یکدنا  هکلب  دوب  دهاوخن  فافک  ردقب  تشاد و  دهاوخرب  رتمک  وراد  دشاب  کجوک  رکا  هک  لیم  رس  هصاخ  دشاب 
جایتحا ردقب 

11 ص : نویعلا ، ءایض 
لیم هجفک  دیشک و  دیاب  یکتسهآب  یکدنا  تفرک و  دیاب  هبابس  ماهباب و  ار  هژم  دینادرک  دیاب  ار  مشچ  کلب  هک  دوش  جایتحا  رکا  درادرب و 

تـشاد دیابرب  قفرب  نکیل  تشاد  دیابنرب  مشچ  زا  تسد  رابکیب  دوش  غراف  نوج  ددرگزاب و  ات  ندربورف  قفرب  داهن و  دـیاب  مشح  تشپ  رب 
لیم زا  ات  دیناکچ  دـیاب  هدرک  لح  هدوس  يوراد  کلب  دـیناسر  دـیاشن  ودـب  لیم  دـشاب  مئاد  تخـس  درد  هک  سب  دـیآ و  زاب  ياجب  قفرب  ات 

دوشن و هدوسا  نیسحت  لیم  زا  مشچ  ات  دیـشک و  دیاشن  رکیدکی  یپ  زا  اهلیم  دیـشک  دیاب  دش  يوراد  هک  ار  یمـشچ  دسرن و  يرازا  مشچب 
دیابن رکید  يزبس  اهباعل  مرن و  يوراد  زا  ریغب  دـشاب  نابرـض  اب  بعـص  رد و  رک  وا  دیـشک  دـیابن  ار  مود  لـیم  ددرکن  نکاـس  دراد  شزوس 
يرثا ای  هدیفپس  هک  یییاج  رد  درک و  ناوتن  جالع  دش  يو  رادیرخ  نا  دننام  هرفظ و  لبـس و  برخ و  لثم  ار  نهک  هنمزم  ضارما  دیـشک و 

دنهاوخ
12 ص : نویعلا ، ءایض 

دسرن یبیسآ  چیه  نا  یلاوحب  هکنانج  دشارت  دیاب  درادب  ار  رثا  عضوم  نامه  دنرادرب  مشچ  زا 

هیودا نا  نجع  بیکرت و  قیرط  نیع و  هیودا  ریبدت  تیفیک  رد  مود  لصف 

فدـص و امیلق و  لـثم  درک  لـیوصت  تسـش و  دـیابیم  مه  تخوس و  دـیابیم  مه  ار  نآ  زا  یـضعب  دراد  تبالـص  تیرجح و  هچنآ  نیع 
دیراورم همرس و  کنس  اثیشقرم و  ایتوت و  جنواش و  لثم  تسیفاک  اهنت  لسغ  نیمه  ار  رکید  یضعب  نا و  دننام  دسب و  تاجاز و  زو  نوزلح 

تمکح لـکب  ار  شرـس  دـننک و  ون  یلافـس  هزوک  رد  دننکـشب و  ار  نآ  هک  تسنآ  نتخوس  قیرط  تخوس  دـیابیم  هک  اـهنا  نا و  دـننام  و 
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لیوصت دنبوکب و  مرن  دـنروآ و  نوریب  حابـص  دـنراذکب و  بش  دـننک و  نفد  نیکاس  شتا  نایم  رد  مامح  نوت  رد  ای  يرونت  رد  دـنریکب و 
دنبوکب مرن  رایسب  ار  اود  هک  تسنا  لسغ  هدعاق  تسش  دیابیم  هک  ار  اهنا  دوشیم و  روکذم  نیزا  دعب  هکنانچ  دننک 

13 ص : نویعلا ، ءایض 
دننک و رکید  فرظ  رد  تسا  فرظ  يور  رد  بآ  اب  هک  تسا  اود  رابغ  هچنآ  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  ناب  بآ  يردق  دنیامن و  هیالـص  و 

فرط نیا  رد  هچنآ  نیا  دننک  روکذم  فرظ  رد  بسنا  رابغ  هچ  ره  دننز و  مهرب  دننک و  لخاد  با  روتسدب  هدومن  هیالص  زاب  ار  هدنامیقاب 
دـننک و کشخ  دنیـشن  ورب  رابغ  اقلطم  هک  ياج  رد  ار  وراد  دـنزیرب و  قفرب  نآ  يور  زا  بآ  دنیـشن و  نآ  رد  وراد  اـت  دـنراذکب  دـناهدرک 

زاب دـننز و  مهرب  دـننک و  لخاد  هزات  بآ  رکید  هبترم  کی  رکا  دـشاب و  هظوفحم  درک  زا  ات  دـنناشوبب  يراتـسد  هجراب و  هب  ار  فرظ  يور 
زا دـنمانیم و  لیوصت  حالطـصاب  ار  نتـسش  نیا  دوب و  دـهاوخ  رتهب  دوش  ادـج  تسا  تسنآ  رد  هک  شلفث  دـنریکب و  ار  نآ  رابغ  اـطایتحا 

هروکذم هیودا  زا  دنیوشب و  هدیاق  نیمهب  ررکم  دورب  وا  یشرت  هک  بادیفس  لثم  تسـش  دیاب  ررکم  هک  ار  یـضعب  ینتـسش  ياهوراد  هلمج 
تسا زاجم  ریغ  هچنآ 

14 ص : نویعلا ، ءایض 
رد نا  زا  دعب  درک و  ضارقم  مرن  دیابیم  لوا  ار  نآ  هک  لبنس  لثم  دوشب  دیاب  هچنانچ  ات  درک  دیابیم  لامعا  یـضعب  زین  ار  اهنآ  زا  یـضعب 

سم و لاپوت  دوش و  هتخیب  رابغ  لثم  ات  دینارذگ  دیابیم  هتفات  هچراپ  زا  نا  زا  دعب  دوش و  قارتحاب  کیدزن  هک  تفوک  دیابیم  نانچ  نواه 
لوا رکید  بیاوش  بوـچ و  زا  ار  هشآ  تسـش و  تخپ و  تفوـک و  دـیابیم  نا  زا  دـعب  دـنبوکب و  هکنآ  زا  شیپ  دـیابیم  لوا  ار  تخـسار 
ورب بآ  یکدنا  سپ  دنامب  صلاخ  دیفـس  دورب و  دشاب  نا  يور  رب  هک  هایـس  تسوپ  ات  ندیلام  هقرخ  رد  نا  زا  دـعب  ندرک و  كاپ  دـیابیم 
رابغ لثم  دنبوکب و  جایتحا  تقو  رد  دسرن و  واب  درک  هک  یهاج  رد  دننک  کشخ  هیاس  رد  نا  زا  دعب  دوش  مهرم  لثم  ات  دـنبوکب  دنـشاپب و 
قشا لثم  ار  یضعب  اهفصو  دنیامن  لخاد  بادیفس  زا  يرایسب  ای  یکدنا  دننکیم  هک  اهوراد  رد  نا  زا  تسش و  دیابیم  ار  راکنز  دنزپبهب و 

جنیکس و 
15 ص : نویعلا ، ءایض 

دوش و لح  بوخ  ات  دننز  مهرب  نا  هتسدب  نواه  رد  سپ  دوش  مرن  ات  دنناسیخب  بآ  رد  سپ  دننک  دروخ  دوش  هتـسکش  نواه  رد  هک  ردقنا 
فاص هتل  هچراپ  زا  دوش و  لح  ات  دنناسیخب  با  رد  دننک و  هیالصا  ریثک  یبرع و  غمـص  لثم  ار  رگید  یـضعب  دننک و  بیکرت  ناب  ار  هیودا 
یـسم هحفـص  هک  دنراذگب  ردقنا  مرک  رتسکاخ  يور  رب  سم  زا  هحفـص  يور  رب  دروخ و  ار  دیامن ؟؟؟ بیکرت  ناب  ار  رکید  هیودا  دننک و 

دنرب و راکب  دـننک و  هیفـصت  هتل  هچراپ  اب  دـننک و  لح  بوخ  با  رد  سپ  دزوسب  دوش و  مک  شتوق  ادابم  هک  دـنراذکن  هدایز  دوش و  مرک 
هک اهاود  عیمج  دـننک و  لخاد  درک  لخاد  دـیاب  هک  ياهوراد  رد  یکدـنا  دـنیامن و  هیالـص  مرن  دـننک و  كاـپ  تسوپ  وم و  زا  ار  کـشم 

دـننک و كاپ  دـشاب  هتخیما  ناـب  هک  بیاوش  زا  سپ  دـننک  راـیتخا  بوخ  ياـهاود  لوا  هک  تسنا  طرـش  دـننک  مشچ  ياـهوراد  رد  لـخاد 
هدش ررقم  هک  ینزوب  سپ  رابغ  لثم  دنزیبهب  مرن  رایسب  دنبوکب و  هدحیلع  ار  کیره 

16 ص : نویعلا ، ءایض 
اقلطم یضعب  دنامیم و  رایسب  نآ  زا  هلاخن  یـضعب  رترید و  یـضعب  دوشیم و  هتفوک  رتدوز  هیودا  یـضعب  هک  ارچ  دننک  بیکرت  دنـشکب و 

مه اب  ار  همه  رگا  دشابیم  هیودا  نایم  اهتوافت  نیا  دننام  دوشیمن و  فلت  چیه  یضعب  دوشیم و  ادج  رایسب  درک  یضعب  درادیمن و  هلاخن 
هدرک مه  اب  ار  همه  دندیـشک  روکذم  نزوب  هکنآ  زا  دـعب  دوشیمن و  لصاح  بولطم  سپ  دوشیم  رایـسب  توافت  هیودا  نازوا  رد  دـنبوکب 

هک عیام  يزیچب  تسا  فایش  رگا  دنراد و  هاکن  نانچمه  تسار  وراد  لحک و  رگا  سب  دوش  هطولخم  بوخ  ات  دنیامن  هیالص  نواه  رد  زاب 
ای لطاب  ار  اود  توق  باتفآ  هک  ارچ  دننک  کشخ  هیاس  رد  دـنزاس و  فایـش  هدرک  ریمخ  زیچ  ناب  دـننک  فایـش  هک  دـشاب  هدـش  ررقم  نآب 
ار نآ  توق  اوه  ات  دنراد  هاکن  دشاب  ظوفحم  اوه  فرـصت  زا  هک  ياج  رد  دوش  کشخ  هکنآ  زا  دعب  دنراد و  هگن  رابغ  زا  دنکیم و  صقان 
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دورب یییالع و  فایش  لثم  دنناسیخب  هک  تسا  ررقم  اهبآ  یضعب  اب  هک  ییاهوراد  دنکن و  مک 
17 ص : نویعلا ، ءایض 

قامس بآ  ای  جلیله  بآ  ای  شوجنزرم  بآ  ای  نابز  اب  بآ  هب  هک  رکید  ياهوراد  زا  نآ  لاثما  دنهدیم و  بیترت  هروغ  بآ  هب  هک  مرـصح 
نیرتهب دوش و  رهاظ  رتشیب  شرثا  دریگارف و  ار  بآ  توق  اود  ات  دـنهد  بیترت  بآ  ناب  ررکم  هک  تسنا  راو  ازـس  دنـشرسیم  ناراب  بآ  اـی 

ای هروغباب  هک  دـشاب  ییوراد  رگا  ناتـسبات و و  لوا  راهب و  رخآ  لاحکا  رورذ و  يارب  زا  تسا  راهب  لصف  فاـش  نتخاـس  يارب  زا  تاـقوا 
تسا رتهب  راهب  رخآ  رد  مه  درورپ  دیاب  نا  ریغ 

دوشیم جایتحا  نادب  مشچ  ضارما  رد  هک  هدرفم  هیودا  رد  موس  لصف 

هراشا

دنابکرم اهنا  زا  لاحکا  تافایش و  و 

فلا فرح 

دمثا

هدیـشاپ مه  زا  دوز  دشاب و  هدوبن  نا  طلاخم  هبیرغ  يایـشا  یکرج و  نشور و  قارب و  دـشاب  اهحفـص  هک  تسنآ  يو  نیرتهب  تسا و  همرس 
مود هجرد  رد  تسا  کشخ  لّوا و  رد  تسا  درس  يو  تعیبط  دوش 

18 ص : نویعلا ، ءایض 
دـنک و كاـپ  حورق  زا  كرچ  دراد و  دوس  ار  جرپس  روم  دـنک و  وکین  ار  هژم  دـهد و  توق  ار  مشچ  يازجا  دـنکب و  مشچ  تحـص  ظـفح 

دنایورب ار  مشچ  اهشیر 

تورزنا

تـسا مرگ  يو  تعیبط و  تسا  رتهب  دشاب  هدشن  هزیر  دشاب و  هناد  هناد  بح و  دشاب و  يدرزب  لیام  هک  يودیفـس  دیفـس  دـشابیم و  خرس 
هدرورپ رتخد  ریش  ای  رخ  ریـش  اب  هک  اصوصخ  تسعفان  نفج  ندیبسچ  دمر و  يایاقب  يارب  زا  لوا  هجرد  رد  تسا  کشخ  مود و  هجرد  رد 

مـشخ زا  لزاون  عنم  دنایورب و  تشوگ  دنک و  كاپ  ار  مشچ  ياهـشیر  درادزاب و  يو  زا  ندـمآ  بآ  دـنکاپ و  مشچ  زا  ار  كرچ  دنـشاب و 
دنکب

نویفا

دـنک و درز  ار  بآ  تسا  شوشغم  هچنآ  رثکا  دوش و  مرن  باتفا  رد  دوش و  لـح  دوز  بآ  رد  دـشاب و  دـنت  نآ  يوب  هک  تسنا  يو  نیرتهب 
نیکست رتخد  ریش  اب  مراهج  هجرد  رد  تسا  کشخ  درس  يو  تعیبط  دنامب  تشرد  دوشن و  لح  بوخ 

19 ص : نویعلا ، ءایض 
رایـسب داوم  لورن  عنم  رد  اما  دراد و  ناـیز  هرـصاب  توقب  هک  ارچ  دـناهدرکیم  عنم  نا  لامعتـسا  زا  امدـق  دـنکب و  نا  ماروا  مشچ و  عاـجوا 

زا ات  درک  دـیابن  لامعتـسا  فرـص  رد  درک  دـیاب  بیکرت  دـشاب  تلع  قفاوم  هک  رگید  هیودا  یـضعب  اـب  ار  نویفا  جاـیتحا  تقو  رد  تسبوخ 
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دنشاب نمیا  يو  فرصم 

جادیفسا

يو نیرتوکین  تسا  یعلق  بادیفـس  دوشیم  لامعتـسا  رتشیب  مشچ  ياـهوراد  رد  هچنآ  دـنزاسیم و  ود  ره  برـس  یعلق و  زا  ار  بادـیفس 
دوب عفان  دسر  مهب  مشچ  رد  هک  ششوج  روبث و  يارب  زا  مود  رد  تسا  کشخ  درس و  نآ  تعیبط  دوب  يوبشوخ  دیفس و  هک  تسنا 

برسا

رب هک  تحارج  رثا  حرـس و  روم  مشچ و  حورق  يارب  زا  تسعفان  نآ  هتـسش  هتخوس و  تسا  کشخ  دـنیوک  مود و  هجرد  رد  تسرت  درس و 
تسا دیفم  سبای  دمر  يارب  زا  دنک و  راومه  دوش  عقاو  هنیرق 

ایقاقا

نوچ دشاب  تمصم  بلص و  دشاب و  یهایسب  لیام  زبس  شنول  هک  تسا  يوبشوخ  يرصم  يو  نیرتهب 
20 ص : نویعلا ، ءایض 

دنکب مشچ  تیوقت  موس  هجرد  لوا  رد  تسا  کشخ  لوا و  هجرد  رد  تسا  درس  يو  هتسشان  مود و  هجرد  رد  دوب  کشخ  درـس و  دنیوشب 
تسا لخاد  هرفط  هیودا  رد  درادزاب و  مشح  زا  ار  اههدام  دوب و  عفان  مشچ  یخرس  دمر و  يارب  زا  و 

نوسینا

يارب زا  دـشابن  هنهک  دـشاب و  هحیارلا  يوق  كرزب و  ياـههناد  هک  تسنآ  يو  نیرتـهب  موس  رد  تسا  کـشخ  مود و  هجرد  رد  تسا  مرگ 
تسعفان نمزم  لس 

نیتنسفا

دننک و دامض  رگا  هنهک  دمر  يارب  زا  تسعفان  موس  هجرد  رد  تسا  کسخ  لوا  هجرد  رد  تسا  مرک  تسا  رتهب  يو  هزات  يوبشوخ  یمور 
دهد هدیاف  ار  هقد  ود  دنک  نکاس  ار  نآ  مرو  مشح و  نابرض  دنیامن  دامض  رگا  باشود  اب  تسا و  دیفم  زین  مشچ  هواشغ  يارب  زا 

سآ

لوا و هجرد  رد  تسا  درـس  تسا  يوقا  دـشاب  لـیام  ةرادتـساب  شکرب  هکنآ  یلبج  دـیارگ و  یهایـسب  هک  تسنا  يو  نیرتـهب  تسا  دروـم 
ییواب مود و  هجرد  رد  تسا  کشخ 

21 ص : نویعلا ، ءایض 
يو زا  ندیود  بآ  دهد و  توق  ار  مشج  دنک و  نکاس  ار  مشچ  یکدنا  رب  ظوجح و  دوب و  عفان  ار  دمر  تسه  زین  یفیطل  یمرک  یـضبق و 

دنکب مشچ  زا  داوم  بابصنا  عنم  درادزاب و 
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نوراسا

تسعفان هینرق  ظلغ  يارب  زا  موس  رد  تسا  کشخ  مرک و  دشاب  دنت  شیوب  هک  تسا  یمور  يو  نیرتهب 

هنیشا

یـضعب دوب و  لادتعاب  لیام  درـس  تسین  بوخ  يو  هایـس  دـشاب و  هدوب  دیفـس  شنول  هک  تسنآ  يوبـشوخ  هزات و  يو  نیرتهب  تسا  هلاود 
دربب اهتبوطر  دهد و  توق  ار  نآ  يازجا  دهد و  الج  ار  مشح  مود  رد  تسا  کسخ  لوا و  رد  تسا  مرک  هک  دناهتفگ 

جلما

دنکب مشح  تیوقت  مود  رد  تسا  کشخ  لوا  رد  تسا  درس 

قشا

دوب عفان  ار  مشح  تابوطر  دهد و  الج  ار  ضایب  دنک و  لیاز  ار  نافجا  ظلغ  هنوشخ و  هیرح و  لوا  رد  تسا  کسخ  مود  رد  تسا  مرک 

کلما لیلکا 

دهد توق  ار  مشچ  لّوا  توقت  هدنهدلیلحت  حضن و  مرک و  رهوج  ضباق و  درس و  رهوج  زا  تسا  بکرم 
22 ص : نویعلا ، ءایض 

دنازپ هب  دراذکب و  ظیلغ  طلخ  دنک و  مرن  ار  اهساما  مود  توقب  دنک و  عفد  يو  زا  لوضف  و 

سونبآ

دوش رهاظ  نآ  زا  شوخ  يوب  دـنراذکب  رکا  شتا  رد  هدیـشارت و  خاشب  هیبش  دـشاب  راومه  مکحتـسم  کنرکی  هایـس  هک  تسنا  يو  نیرتهب 
تـسعفان ضایب  مشح و  یکیراـت  هنهک و  ياهـشیر  دـیآ و  دـیدپ  هقدـح  رب  هک  قیقر  ياـشغ  يارب  زا  مود  هجرد  رد  تسا  کـسخ  مرک و 

هبات يور  رب  ار  وا  هراشن  رکا  تسا و  بوخ  دراد  مشح  اب  هک  یقفاوم  هطـساوب  دنـشک  مشح  رد  دنیاسب و  رکا  نا  يور  رب  ار  مشح  تافایش 
تسا دیفم  سبای  دمر  برج و  هنمرم و  حورق  يارب  زا  دنیوشب  دننازوسب و 

ءابلا فرح 

جنوباب

هدیاف دننک  دامـض  نوچ  دشاب  هدش  رجفنم  هک  ار  برغ  لوا  رد  تسا  کشخ  مرک و  دشاب  يوبـشوخ  هزات و  هک  تسا  يزاریـش  نا  نیرتهب 
دهد

دّسب
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با دهد و  الج  توق و  ار  مشج  مود  رد  تسا  کسخ  لّوا  رد  تسا  درس  دوب  خرس  نآ  نیرتهب  هایس  دیفس و  خرس و  تسا  عون  هس 
23 ص : نویعلا ، ءایض 

نآ قیرط  دنیامن و  لامعتـسا  نتـسش  نتخوس و  زا  دعب  هک  دیاب  دـنکب و  تابوطر  فشن  دزاس و  لیاز  ار  اهـشیر  رثا  درادزاب و  يو  زا  نتفر 
دوشیم روکذم 

ناسلب

دنک عـفن  مشج  یکیراـت  هواـشغ و  يارب  زا  هـمه  رتمرک  ود  ره  زا  شنغور  رد و  تـسا  رتمرک  يو  ّبـح  مود و  رد  تـسا  کـسخ  مرگ و 
هدولآ نادـب  هبنپ  ای  مشپ  هراپ  ودـب  ّالا  تسا و  بوخ  ددـنب  هب  دـنک و  ظیلغ  ار  ریـش  رکا  دـننک  لح  ریـش  رد  هک  دـننک  نانج  نغور  ناحتما 

دوشیم توق  مک  يو  هنهک  تسا و  رتهب  دشاب  وبشوخ  ون و  هچنآ  الا و  تسا و  بوخ  درب و  نتسشب  رگا  دنزاس 

هشفنب

دهد هدیاف  مرک  دمر  يارب  زا  لوا  هجرد  رد  تسا  رت  درس و  دشاب  هتفاین  ریغت  نا  يوب  کنر و  دشاب و  سفنب  هک  تسنآ  يو  نیرتهب 

هروب

دوب کسخ  مرک و  دیارک  یخرسب  یکدنا  ای  دشاب  دیفس  عاذل و  دوش و  هدیشاپ  دوز  دشاب و  جوپ  کبـس و  ياهحفـص  هک  تسنآ  يو  رتهب 
دنک فیطل  ار  ظیلغ  طالخا  دربب و  ار  ضایب  مود  هجرد  رخا  رد 

24 ص : نویعلا ، ءایض 

ضیب

نغور نارفعز و  اب  شاهدرز  دـنکب و  مشچ  درد  نیکـست  نا  هدیفـس  دـشاب  یمرگب  لیام  هدرز  يدرـسب و  دوب  لـیام  يو  هدیفـس  غرم  مخت 
یناشیپ رب  رگا  ردنک  اب  رگا  نینچمه  دنکب و  مشچ  زا  لزاون  عنم  ندرک  دامـض  وج  درآ  اب  تسا و  دـیفم  مشچ  نابرـض  يارب  زا  خرـسلگ 

تسعفان ضایب  حورق و  راثآ  يارب  زا  غرم  مخت  تسوپ  دنکب  هلرن  عنم  دننک  الط 

جنبلا رزب 

دنک الط  نا  كرب  ای  نادب  رگا  مویـس  هجرد  رد  تسا  کشخ  درـس و  دشاب  دندوب  هایـس  هچنآ  خرـس و  نآ  زا  دعب  دوب و  رتوکین  يو  دیفس 
دنادرگ نکاس  ار  تخس  ياهدرد  دنک  الط  مشچ  رب  ار  نآ  كرب  هراصع  دنکب  مشچ  زا  لزاون  عنم 

ناشوایسرپ

دوب عفان  ار  بزع  تسا  یمرگب  لیام  لدتعم 

اقمحلا هلقب 
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دهد هدیاف  ار  دمر  مود  رد  دوب  رت  درس و  تسا  هفرخ 

القاب

هدیفـس خرـس و  لگ  ردنک و  اب  دهد و  عفن  هفرط  مشح و  هدومک  يارب  زا  دننک  دامـض  هبلح  لسع و  اب  نوج  دوب  یکـشخ  يدرـسب و  لیام 
يارب زا  غرم  مخت 

25 ص : نویعلا ، ءایض 
دوب دنمهدیاف  رایسب  لوزن  ضایب و  يارب  زا  دنیوگ  هژمزب  ار  نآ  هک  كرزب  رامسوس  نیکرس  دوب  عفان  هقدح  یگدمآرب  هصاخ  هظوجح 

قازب

تسا دیفم  ضایب  هفرط و  يارب  زا  دشاب  هدوب  هنسرگ  مدآ  زا  هک  هصاخ  يو  تسا  نهد  بآ 

دزراب

تـسا زایپ  لصب  دنازپ  هب  دـنک و  مرن  ار  جزل  طالخا  دراد و  دوس  ار  برج  موس  رد  تسا  کشخ  درد و  تسا  مرک  دـنیوک  ینـساق  ناکرت 
يو رد  نکیل  راد و  دوس  بآ  لوزن  يادتبا  رد  دنک و  شور  دربب و  دـشاب  هدرک  دـلوت  ظیلغ  طلخ  زا  هک  مشج  یکیرات  يو  هراصع  مرگ و 

دیاشکب ار  مشچ  ياهکررس  هک  تسه  یترضم 

ءاتلا فرح 

ایتوت

يدـنه يایتوت  زا  دارم  دوب و  رتهب  تسا  رتهزاـت  هچنآ  زبس و  یناـمرک  نآ  زا  دـعب  درز  نآ  زا  دـعب  تسا  يدـنه  نیا  نیرتهب  تسعون  دـنچ 
لیبق زا  مه  هکلب  دروخب  ار  تشوک  هک  دنشاپیم  اهتحارج  رب  دراد و  مامت  تّدح  تسا و  مرک  هک  تسا  روهشم  يدنه  يایتوت  هن  اجنیرد 

26 ص : نویعلا ، ءایض 
درو و دوس  ار  مشچ  ياهـشیر  تسا و  عفاـن  ار  مشج  درد  مود  رد  تسا  کـشخ  لوا و  رد  تسا  درـس  يو  تعیبـط  تسیناـمرک و  ياـیتوت 

دراد هاکن  ار  مشچ  تحـص  دزیرب و  تاـقیم  رب  هک  دـنراذکن  دـنکب و  مشچ  قورع  رد  دـشاب  نقتحم  هک  هیر  لوضف  عنم  درادزاـب و  کـشا 
يو لوپغم  اصوصخ 

نیت

تاقبط ظلغ  دـشاب و  تبوطر  زا  هک  ار  مشچ  هواشغ  دنـشک  مشچ  رد  لـسع  اـب  نوچ  دـنک  حـشرت  نآ  زا  هک  يریـش  تسا  رت  مرگ و  ریجنا 
هدننکفیطل هدننازوس و  توق  اهلاپوت  همه  ردنا  لابوت  تسا  دیفم  دنیامن  کح  نادب  ار  برج  ریجنا  كرب  دوب و  عفان  ار  با  لوزن  يادـتبا 

ردنا ناق  روپاش  لاپوت  دراد و  دوس  ار  اهـشیر  دنک و  مک  ار  اهتبوطر  تسا  ضباق  نهآ  لاپوت  دروخب و  ار  دـیاز  تشوک  سم  لاپوت  تسه 
تسا سم  لابوت  زا  رتيوق  دیاز  تشوگ  نتخادگ  ندرک و  مک 
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میجلا فرح 

ریشواج

بآ رد  دشاب و  دیفس  شنطاب  درز و  شرهاظ  نول  دشاب و  خلت  هک  تسنآ  يو  نیرتوکین 
27 ص : نویعلا ، ءایض 

دوب عفان  ار  بآ  لوزن  يادتبا  دهد و  الج  ار  رصب  دوب  رتدنیوگ  مود و  رد  تسا  کشخ  مرگ و  دوش  لح  دوز 

نیسبج

دهد هدیاف  ار  يومد  دمر  دنراذک  مشج  رهاظ  رب  هدومن  مهرم  غرممخت  هدیفس  اب  تسا  کشخ  درـس و  دشاب  هتخپ  هن  هک  تسا  جک  کنس 
دشابن هنهک  هک  دیاب  دوب و  عفان  تیاغب  ار  مشچ  درد  تسا  یکشخ  یمرگب و  لیام  کمشچ 

اوبزوج

دیاراکب لبس  لاحکا  ردنا  موس  رد  تسا  کشخ  مرگ و 

دعج

دوب عفان  مشچ  یکیرات  يارب  زا  لسع  اب  موس  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسمرگ  هروپلک 

رتسدیبدنج

دربب لیلحتب  دشاب  هدنام  هنیرق  هقبط  سپ  رد  هک  یکرچ  موس  رد  تسا  کشخ  مرگ و 

ءاحلا فرح 

ضضح

يدرپس و یمرک و  رد  دوب  لدـتعم  يو  تعیبـط  تسا  رتـهب  یکی  ماروا  يارب  زا  تسا و  يوقا  يو  يدـنه  وم  تیوقت  لـثم  داوم  یـضعب  رد 
توق ار  مشچ  دیازفیب و  ینـشور  دـهد و  الج  ار  هنیرق  دـنک و  لیاز  ار  برج  مشج و  هواشغ  تسا و  عفان  ار  مشچ  درد  مود  رد  دوب  کنخ 

دهد
28 ص : نویعلا ، ءایض 

زا مود  رد  تسا  کشخ  موس  رخآ  رد  تسا  مرک  دشاب  وکین  دنز  يدیپسب  نآ  نول  دـنزادکب  نوچ  فاص  دوب و  گنرخرـس  هچنآ  ثیتلح 
تسا و عفان  هفرط  يارب  زا  نا  هدنیاشوج  لوا  رد  تسا  کشخ  مود و  ات  تسا  مرگ  هبلح  دـیازفیب  یئانـشور  دراد و  دوس  بآ  يادـتبا  يارب 

تسا دیفم  بآ  لوزن  يادتبا  يارب  زا 

ءاخلا فرح 
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شاخشخ

ناغجا حهت  يارب  زا  تسا  ترارحب  لیام  لدتعم  یمطخ  دراد  ناصقن  هرـصاب  توقب  اماف  دنادرک  نکاس  ار  مشچ  درد  تسا  کشخ  درس و 
تسا عفان 

لدرخ

دیآ راکب  تسا  تبوشخ  هواشغ و  ۀهجب  هک  مشچ  ياهوراد  رد  مراهج  ات  تسا  کسخ  مرک و 

ضیبا قبرخ 

دراد تیصاخ  نیمه  زین  دوسا  قبرخ  تسا  هدنی  ادز  درادزاب  مشج  زا  ار  بآ  هدام  دهد و  توق  ار  رصب  موس  رد  تسا  کسخ  مرگ و 

سخ

مشچ درد  رب  ار  وهاک  نوج  دهدب و  هنیرق  حورق  يالج  دیآیم  نوریب  نآ  زا  هک  يریش  دوب  يوقا  يو  يرب  تسا  رت  درس و  وهاک 
29 ص : نویعلا ، ءایض 

دوب عفان  بزع  يارب  زا  نآ  يرب  ریش  دراد و  دوس  دنیامن  دامض  مرک 

رامحلا سخ 

دوب عفان  تاقبط  طلغ  مشج و  حورق  راثآ  يارب  زا  تسا  درس  دنیوک  یضعب  مود و  رد  تسا  کشخ  مرگ و  هوجوه 

شافخ

دـشاب مشچ  رد  هک  دیفـس  دنـشک  مشح  رد  دـننازوسب و  نوچ  دوب و  عفان  بآ  لوزن  يادـتبا  يارب  زا  زایپ  بآ  اب  لسع  اب  يو  غامد  هرپبش 
دنادرک لیاز  ار  هرفظ  ضایب و  يو  لوب  اب  تسا  يوریش  هک  قاز  ریش  دهد و  توق  ار  رصب  يو  رتسکاخ  دنادرگ و  لیاز 

فاطخ

دوب عفان  بآ  لوزن  يادتبا  يارب  زا  دنک و  نشور  ار  مشچ  دنشک  مشچ  رد  لسع  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  رکا  كوتسرپ 

يزابخ

تـشوک دهد و  هدیاف  دـنهن  مشچ  ریـصاون  رد  کمن  یکدـنا  اب  دـیناخب و  ار  نآ  كرب  نوچ  لوا  رد  تسا  رت  درـس و  تسا  يوقا  يو  يرب 
دنایورب

دیدحلا ثبخ 
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تسا عفان  نیع  حورق  يارب  زا  صاصرلا  ثبخ  نفج و  تنوشخ  يارب  زا 

لادلا فرح 

لفلفراد

دشاب لفلف  معطب  رطبس و  هچنآ 
30 ص : نویعلا ، ءایض 

تسعفان يروکبش  يارب  زا  هدرک  نایرب  زب  رکج  با  اب  دهدب و  مشچ  ءالج  مود  رد  تسکشخ  مویس و  رد  تسا  مرک  تسا  رتهب 

هنهد

رب دـنیاسب و  اریو  هک  دـننک  نانج  يو  ناحتما  دـشاب و  نیریـش  هک  دوب  یکنرف  نا  نیرتهب  یکنرف  یناـمرک و  دوب  عون  ود  تسا  زبس  یگنس 
ۀهج تسکـشخ  درـس و  يو  تعیبط  دوب  نیریـش  هنرگا  دشاب و  خـلت  دریگ  کنز  هنیآ  رکا  دوش  کشخ  ات  دـنراذگب  دـنکامب و  هنیآ  يور 

نا ریغ  دشاب و  هرقن  هک  تسنا  هنهد  نیرتهب  دراد و  مامت  هدیاف  دنشک  مشچ  رد  نوچ  هدیئاس  مرن  ایتوت  دیراورم و  اب  دوب  عفان  مشچ  يدیفس 
دنامیم یقاب  روکذـم  نهآ  رد  نا  زا  هک  يرثا  رکا  دـنیاسب  هدرک  لقیـص  نهآ  هحفـص  رـس  رب  هک  دـننک  نانچ  ناحتما  نیا  تسین و  بوخ 

نآ ریغ  ّالا  دوب و  رابهرقن  تسا  دیفس 

ینیچراد

دربب مشج  زا  ار  ظیلغ  تبوطر  دراد و  رثا  نیا  يو  ندروخ  یتح  تسعفان  مشج  یکیرات  هواشغ و  يارب  زا  مویـس  رد  تسا  کـشخ  مرگ و 
ار مشج  رقسد  دور و  دنک  دود  مطب  ناخد  ردنک و  ناخد 

31 ص : نویعلا ، ءایض 
دمریب هک  یتابوطر  قامورق و  شراخ و  لک و  ات  قالـس و  دنکب و  دـیاز  يوم  ندـیئور  عنم  دوب و  عفان  مشج  حورق  يارب  زا  دـنک و  وکین 

هدوب عفان  ار  هلمج  دشاب 

ریراوقلا ناخد 

ابرح و نودرح و  لرو و  نوخ  مد  دهد  توق  ار  رـصب  دناشوپب و  ار  لبـس  دنک و  لیلحت  دروآ و  دورف  کشا  دـنت  تسا و  مرک  هسیـش  دود 
خیب زا  هک  ینوخ  اصوصخ  هتخاف  نیفـش و  ناشرو و  رتوبک و  نوخ  دنیامنیم  يوم  ندیئور  عنم  دننکیم و  رـصب  تیوقت  هلمج  غزو  نوخ 

دنکب مامت  عفن  دنناکحب  هفرط  رب  هاگره  نانیا  لاب  ياهکر  نوخ  دننکب و  اهنا  لاب  زا  هک  هزات  رپ 

نیوخالا مد 

تسا و درـس  دنیوگ  یـضعب  لادتعاب  تسا  درـس  دوبن  يو  رد  كاخ  بوچ و  اعطق  هک  دوب  هدیکچ  نآ  نیرتوکین  دـنیوگ  ناشوایـس  نوخ 
دنایورب دنک و  تسرد  ار  تحارج  دهد  توق  ار  مشچ  مود  رد  تسا  کسخ 
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قبد

دوس دتفا  مشج  دشوک  رد  هک  ار  روصان  دشکرب و  دوب  رعق  رد  هک  ار  طیلغ  ياهتبوطر  دنت  تسا و  مرک  دنیوک  نایلواک  شمشک 
32 ص : نویعلا ، ءایض 

دراد

لاذلا فرح 

بهذ

دهد هوق  دنشک  مشج  رد  دادماب  ره  نیّرز  لیم  رکا  دیازفیب و  یئانشور  دهد و  هوق  ار  رصب  دوب  لدتعم 

قرذ

دوب عفان  ار  ضایب  تسا  هدننکكاپ  هدنیادز و  كوتسرپ  نیکرس  فیطاطخلا 

حیرارذ

دنکب نا  عطق  دوب  عفان  تیاغب  ار  هرفظ  تسا  مرگ  رایسب 

ءارلا فرح 

جنایزار

لوزن يادتبا  يارب  زا  يو و  غمص  اصوصخ  دهد  هوق  ار  رصب  تسیناتسب  زا  رتکشخ  رتمرگ و  يو  يّرب  تسکـشخ و  مود و  رد  تسا  مرگ 
یتقو نارام  ریاس  یعافاد و  دنک  ادیپ  توق  ناشیا  رـصب  هک  دننک  ارج  هزات  هنایزار  مخت  هب  ناگدنزگ  هک  دیوگ  سیطارقمید  دوب  عفان  بآ 

دوش نشور  ناشیا  مشج  هک  دنیاسیم  نایداب  رب  ار  دوخ  مشچ  دنیآیم  نوریب  دوخ  ياهرجح  زا  هک 

دامر

دهد توق  ار  رصب  نویرزام 

ناّمر

رد نوچ  ار  رانا  بآ  دوب  لدـتعم  یکـشخ  يرت و  رد  دـنیوگ  مود و  رد  دوب  کـشخ  درـس و  شرت  لوا و  رد  تسا  رت  درـس و  نیریـش  راـنا 
هراصع دیازفیب و  یئانشور  دنشک  مشچ  رد  دوش و  ظیلغ  ات  دنهن  باتفآ 

33 ص : نویعلا ، ءایض 
دراد دوس  ار  هنخان  شرت  رانا 
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سابیر

دهد توق  ار  رصب  دنشک  مشچ  رد  يو  هراصع  نوچ  مود  رد  تسا  کشخ  درس و 

هتر

هب ار  يدوبک  دنیامن  الط  نادب  دشاب  هدوب  قرزا  هک  یلفط  رس  هلک  رگا  هک  دناهتفگ  یضعب  دوب  یکشخ  یمرکب و  لیام  تسا  يدنه  قدنف 
درب

همخر

دهد هدیاف  ضایب  يرب  زا  درس  با  اب  دنشک  مشچ  رد  نوچ  راوخرادرم  هرهز 

ءازلا فرح 

دجربز

دهد توق  ار  هرصاب  لوا  رد  دوب  کشخ  مود و  رد  دوب  درپس  تسا  درمز  زا  یعون 

نارفعز

کشخ مود و  رد  تسا  مرک  دشاب  تشرد  رپ و  اهشیر  دشاب و  خرـس  تیاغب  گنرشوخ  وبشوخ و  دشاب و  هزات  هک  تسنا  يو  نیرتوکین 
رد هک  مشچ  يدوبک  دوب و  عفان  ار  یکیراـت  هواـشغ و  دراد و  زاـب  نتفر  بآ  دـنکب و  نا  زا  لزاون  عنم  دـهدب و  مشچ  ياـج  لّوا  رد  تسا 

هب دشاب  هدیسر  مهب  اهضرم 

لیبجنز

تسکشخ مویس و  رد  تسا  مرک  دنز  يدرز  هب  یکدنا  نآ  نول  هک  دوب  ینیچ  يو  نیرتهب 
34 ص : نویعلا ، ءایض 

دنکب تابوطر  فشن  دهد و  الج  دشاب  تبوطر  زا  هک  مشج  یکیرات  هملظ و  دراد و  دوس  ار  برج  مود  رد 

کشخ افوز 

مـشج رد  هدیناسیخ و  مویـس  رد  تسا  کسخ  مرک و  دشاب  هتـشاد  دنت  يوب  هزات و  هچنآ  سب  دوب  رتهب  دنروآ  سدقملا  تیب  هوک  زا  هچنآ 
دهد عفن  دشاب  مشج  تخس  رد  هک  هدرم  نوخ  هفرط و  با و  لوزن  يارب  زا  دنیامن  دامض 

رحبلا دبز 
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دراد و دوس  ار  ضایب  دهدب و  مشج  ءالج  مویس  رد  تسا  کسخ  مرک و  ایرد  فک 

جاجز

يو نتخوس  قیرط  دوب و  يوقا  دننازوسب  نوج  دنک  لیاز  ار  ضایب  دـهد و  الج  ار  مشچ  مود  رد  تسا  کشخ  لوا و  رد  تسا  مرک  هشیش 
دنیوک دنیاسب و  نآ  زا  دعب  دنزادنا و  یلق  بآ  رد  دنروآ و  نورب  سب  نتخادـکب  کیدزن  ات  دـنمدب  دـنهن و  نارکنهآ  هروک  رد  هک  تسنا 

دننز مهرب  میاد  دنراذگب و  نآ  بیـش  رد  تشکنا  شتآ  دنراذگ و  نهآ  هحفـص  يور  رب  هدومن  هیالح  هک  تسا  نانج  يو  نتخوس  قیرط 
دشابیم رتتفز  تعاس  هس  ات 
35 ص : نویعلا ، ءایض 

ار مشج  کلپ  نآ  دود  تسا و  رت  مرک و  دوشیم و  کسخ  دوخ  تعیبطب  تفز  هک  دـشابیم  کسخ  دـننک و  اـهمهرم  رد  دوب و  ناور  هک 
دـشاب شغیب  فاص و  كاپ و  هچنآ  تفز  زا  دزاس و  رپ  ار  مشج  حورق  دنکب و  هعم  عنم و  دـهد و  توق  ار  اهندـید  دـنک و  وکین  دـنایورب و 

دوب رتوکین 

راجنز

نافجا و ظـلغ  مراـهج  هجرد  رد  تسا  کـسخ  مرک و  دوش  لـصاح  سم  ندـعم  هک  دوب  یندـعم  نا  نیرتهب  یلمع  یندـعم و  تسعون  ود 
نا هیودا  اب  هاگره  دنک  لیاز  ار  قالس  ضایب و  هرفظ و  لبس و  برج و  دروآ و  کشا  دهد و  الج  ار  مشج  دوب و  عفان  تبالص  تواسج و 

هدرم ربا  ینعی  هجفسا  هب  ار  مشج  هک  تسنا  باوص  دننک  نیع  هیودا  رد  راجنز  لامعتسا  هاگره  دیآ  راکب  مشچ  حورق  هیودا  رد  دنزیمایب و 
دنیامن دامک  هدرک  رتمرک  بآ  اب 

لبز

كوتسرپ نیکرس  حاسمت و  بض و  نیکرس  دنیوگ و  لرو  ار  نا  هک  يرامسوس  نیکرس  تسین  یتبوطر  نا  اب  تسا  یمرکب  لیام  هلضف 
36 ص : نویعلا ، ءایض 

تسا دیفم  رایسب  ضایب  يارب  زا  یکلمج  دیآیم  نوریب  لافطا  زا  هبترم  لوا  هک  هلضف  و 

نوتیز

رد تسا  رت  مرک و  نا  نغور  هدیسر و  نوتیز  لوا و  رد  تسا  کسخ  درس و  دنیوک  قافنا  تیز  ار  نا  نغور  دشاب و  هدیـسرت  رایـسب  هچنآ 
تیز دنچره  دننک و  فاص  تبون و  دنج  دننزب  تسدب  دننک و  نیریـش  با  رد  هک  دوب  نانج  يو  نتـسش  دوش و  لدتعم  دنیوشب  رگا  لّوا و 

نافجا رد  رکا  دیازفیب و  یئانـشور  دوب و  عفان  ار  لبـس  داب  مشج و  تملط  دـنیامن  لاحتـسکا  هنهک  تیز  هب  رگا  ددرک و  رتمرک  دوش  هنهک 
راکب نیع  هیودا  رد  زین  تیز  درد  دوش و  رتهب  دیامب  دنچره  دوش و  هنهک  لاس  کی  رد  تیز  دـنک و  لیاز  دـشاب  سبای  دراب  ظلغ  تبوطر 

ظلغ ضایب و  هواشع و  يارب  زا  نآ  غمـص  دشاب و  ایتوت  لدب  دننازوسب  ار  نا  گرب  رکا  تسا  درپس  نآ  بوجو  نوتیز  تخرد  كرب  دیآ و 
دهد هدیاف  لزاون  هنیرق و  حورق  طوحح و  يارب  زا  نآ  نآ  كرب  هراصع  دوب و  عفان  هنیرق  هقبط 

نیسلا فرح 
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هراشا

37 ص : نویعلا ، ءایض 

يدنه جداس 

نول هجنا  يزبسب و  رکید  يور  دوب و  لیام  يدرزب  يو  يور  کـی  تسا  رتهب  دوب  يوق  نا  يوب  دـشاب و  هزاـت  هک  يو  يدـنه  یمور  دوب و 
دهد الج  ار  مشج  دراد و  زاب  مشح  زا  ار  اهداب  مود  رد  تسا  کسخ  مرک و  دوب  لفنرق  كرب  دشاب  هایس  نآ 

جنرس

قهز درکوک و  زا  هک  دوب  عونـصم  فرجنـش  دوب  کسخ  درپس و  يو  تعیبط  جنداشب و  تسا  کیدزن  يو  توق  تسا و  هتخوس  بادیفس 
مود و رد  تسا  درـس  دـیوک  سونیلاـج  تسا و  لدـتعم  دـنیوک  یـضعب  هدـش  عقاو  فـالتخا  يو  تعیبـط  رد  دـشاب  زین  قولخم  دـنزاسب و 

نول دنز و  يدیفسب  نا  رهاظ  نول  دشاب و  فاص  هک  تسنا  يو  نیرتوکین  چنکس  دوب  جنداش  ربارب  توق  هب  مشج  ياهوراد  رد  تسکـسخ 
نافجا و ظلغ  دراد  دوس  ار  مشح  یکیرات  مود  رد  تسیکـسخ  مویـس  رد  تسا  مرک  دوش و  لح  دوز  بآ  رد  دوب و  یخرـسب  لیام  لـخاد 

دوب عفان  ار  ضایب  دسر و  مهب  مشج  رد  هک  يراثا 
40 ص : نویعلا ، ءایض 

زا يّرب و  دشاب و  یناتسب  بادس  درب  لیلحت  هب  دنراذکب  هدرب  هرعیش و  رب  دننک و  لح  هکرـس  اب  رگا  دراد و  دوس  رایـسب  بآ  لوزن  يارب  زا 
يّرب مویس و  رد  تسکسخ و  مرک و  نآ  کشخ  مود و  رد  تسکسخ  مرک و  نا  هزات  تسا  رتهب  هتسر  ریجنا  تخرد  کیدزن  هجنا  یناتـسب 
نابرض هک  یمـشچ  رب  وج  نوخرت  اب  نوچ  لسع و  هنایزار و  هراصع  اب  يو  هراصع  اصوصخ  دهد  الج  دنک و  دنت  ار  رـصب  دشاب  يوقا  يو 

دهد هدیاف  دننک  دامض  دشاب  هتشاد 

بیطلا لبنس 

ياهوراد رد  مود  رد  تسا  کشخ  لوا و  رد  تسا  مرک  يوبشوخ  دشاب و  گنرخرس  هشیر و  رپ  هک  تسا  کبس  هزات  يروس  يو  نیرتهب 
درادزاب مشچ  زا  ار  داوم  دهدب و  هدیاف  نیا  دنشک  نافجا  رب  لیم  اب  ار  نا  هدیئاس  رکا  نینچمه  دنایورب و  ار  هژم  مشچ 

هخیلس

دشاب و زارد  يو  هبـصق  دشاب و  هتـشاد  يزیت  يوب  رد  تضوفع و  اب  یخلت  يو  معط  رد  دشاب و  هدنک  کنرخرـس و  هک  تسنا  يو  نیرتهب 
کبت يو  خاروس 

41 ص : نویعلا ، ءایض 
دیادزب ظیلغ  تبوطر  دنکب و  مشج  تیوقت  دهد و  الج  ار  رصب  مشج  ياهوراد  رد  مویس  رد  دوب  کسخ  مرک و 

سوس
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تسا رتيوق  شاهراصع  دوب و  عفان  ار  هرفظ  يو  خیب  تسا  لدتعم 

جبس

زا دنراد  رظن  رد  رکا  نا  زا  هنیآ  دهدب و  هرصاب  توق  دیازفیب و  ینشور  دنشک  مشچ  رد  نا  لیم  تسا  کسخ  درس و  دنناوخ  هبـش  یـسراپب 
دنشاب نمیا  بآ  لوزن 

رّکس

دهد رصب  توق  تسا  لافیت  رسعلا  رکش 

لجرفس

دراد عفن  دنیامن  دامض  مشچ  مرو  رب  دنزیبهب و  نوج  مود  رد  تسا  کسخ  لوا و  رد  تسا  درس  هب 

يرحب ناطرس 

ار برج  دـنزاسب و  نآ  زا  یفایـش  درادرب  ار  هرفظ  ار و  برج  هدـنیادز  دوب و  کسخ  دراد  تیرجح  هک  ایرد  رد  تسا  کنچرخ  زا  یفنص 
دنادرک كاپ  دنک و  کنخ  ار  اهشیر  دنک و  عنم  ار  هعمد  دننک و  کشخ  نادب 

نیشلا فرح 

جنداش

دوز دـشاب و  یکی  نطاب  رهاظ و  نول  دـیارک و  یهایـسب  هچنانچ  دـشاب و  خرـس  رایـسب  رتنهپ و  سدـع  زا  دـشاب و  یـسدع  يو  نیرتوکین 
هچنآ دنکشب و 

42 ص : نویعلا ، ءایض 
رهاظ نا  رب  تشکنا  اهطخ  دنزاسب  یلمع  حنداش  خرسلگ  زا  هک  دشاب  هاگ  دشاب و  دب  دوب  بلـص  دوش و  لیاز  يو  یخرـس  دنلامب  بآ  رد 

يو هتـسش  مود و  رد  تسا  کشخ  درک  دـیاب  لوا و  رد  تسا  مرک  تسا  نا  هتـسشان  هجنآ  يو  تعیبط  درک ز  دـیاب  زاـیتما  زین  نا  زا  دـشاب 
توق ار  مشج  يازجا  همه  دروخب و  یتدایز  تشوک  دزاس و  لدنم  دهد و  الج  ار  مشچ  حورق  مویس  ات  تسا  کشخ  لّوا و  رد  تسا  درس 

فایش دهد  عفن  دشاب  نا  رد  هک  مرک  مر  ود  نافجا  تنوشخ  برج و  درادزاب و  ندمآ  نوخ  دهد و 

اثیمام

دراد دوس  ار  دمر  دهد و  توق  ار  مشچ  لوا  هجرد  رد  تسا  کشخ  درس و 

قیاقش
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رد هک  بلص  مار  وا  رب  باش  داب و  نوج  تسا و  عفان  مشچ  هملظ  حورق و  راثآ  ضایب و  يارب  زا  يو  هراصع  تسا  رت  مود و  رد  تسا  مرک 
دنک عفن  دنیامن  دامض  دسر  مهب  مشج  یحاون 

جنش

درب لیلحتب  ار  هنهک  دمر  دنیامن  دامک  نآ  بآ  اب  مویس ؟؟؟ رد  تسکشخ  مود و  رد  تسا  مرک 
43 ص : نویعلا ، ءایض 

هدنهد جضن  تسا و  لدتعم  موم  عمش  درب  لیلحتب  ار  ظیلغ  طلخ  دهد و  توق  ار  مشج  مویس  ات  تسا  کسخ  مرک و  هنهک  يروکنا  بارش 
دنک لیلحت  ار  هریعش 

داصلا فرح 

یبرع غمص 

بآ رد  نوج  دشاب و  هدوبن  نآ  طلاخم  بیرغ  يایـشا  دـشاب و  دیفـس  فاص و  فافـش و  هک  تسنآ  یبرع  رتوکین  تسا و  اهغمـص  نیرتهب 
دوس دوش  عقاو  مشج  رد  هک  یـشیر  دراد  هک  یفیفخت  هیرفت و  ضبق و  هطـساوب  يو  تعفنم  تسلدـتعم  يو  تعیبط  دوش و  لح  دور  دـنهن 

دنکب داوم  لوزن  عنم  دوب و  عفان  ار  نآ  حورق  دراد و 

ربص

تسنآ بوخ  ربص  اضیا  نارفعز و  کنرب  دوش  درز  بآ  نا  دننک  لح  هک  بآ  رد  دشاب و  رکج  نولب  هک  تسا  يرطوقس  نا  عاونا  نیرتهب 
تسا و دـیفم  برج  شزوـس و  نآ و  عاـجوا  مشج و  حورق  يارب  زا  مود  رد  تسا  کـسخ  مرک و  دـنک  رم  يوـب  دـشاپب و  مه  زا  دوز  هک 

دوب عفان  ار  بآ  لوزن  يادتبا  دنکب و  تبوطر  مشج  فیفخت 
44 ص : نویعلا ، ءایض 

مطبلا غمص 

بآ رد  هک  تسا  يدیفس  يو  نیرتهب  فدص  دنکب  نآ  تیوقت  دنـشک  مسج  نوجولآ  غمـص  هدنیادز  للحم و  فیطل و  تسا و  مرگ  زقس 
يوم تسا  دیفم  مشچ  هواشغ  ضایب و  هحرق و  نافجا و  طلغ  يارب  زا  دنیوشب  دننازوسب و  نوج  تسا  کشخ  درـس و  دوش و  تفاب  نیریش 

درادزاب ار  دایز 

ربونص

دوب عفان  قام  لکات  يارب  زا  دزیرب و  هک  دراذکن  دنادرک و  وکین  ار  مشج  هژم  دننک  مشچ  ییاهوراد  رد  يود  ود  رگا  تسا  کشخ  مرگ و 

نیعلا فرح 

رفص قورع 
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دنک لیاز  ار  يدیفس  رد  دیازفیب  مشچ  یئانشور  يو  هراصع  مود  رد  تسا  کسخ  مرک و  هبوجدرز  تعیبط  تسا و  هبوجدرز 

قیقع

دهد توق  ار  مشچ  تسکشخ  مرک و  دنیامن  لامعتسا  ار  يو  هتخوس 

صفع

درادزاب مشچ  زا  ار  داوم  دوب  رت  کشخ و  يو  هتخوس  مویس  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسا  درس  دزام 

تیزلا رکع 

تسا و مرک  احرق  رقاع  جـنپ  درو  هصاخ  دراد  دوس  ار  مرک  ياهـساما  سدـع  درب  لـیلحت  هب  ار  بآ  کـشخ  تسا و  مرک  تیز  نغور  درد 
فیطل کشخ 

45 ص : نویعلا ، ءایض 
دراد دوس  ار  مشچ  راخرتسا  دسریم  نوردنا  ياهلضعب  نا  توق  هدننازوس  و 

بلعثلا بنع 

هاگره نآ  هراصعب  دـهد  ماـمت  عفن  دـشاب  هدـش  رجفنم  مشج  هشوک  رد  هک  ار  يروصاـن  دوب  وکین  تسا  درز  شاهرمث  زبس و  شگرب  هجنآ 
دهد توق  ار  رصب  دنیامن  لاحتکا 

قیّلع

هزات هک  قیرط  نیاب  دنزاس  یفایـش  يو  زا  نوج  دوب و  عفان  مشج  یکدـمآرب  دوتن و  يارب  زا  تسا  کسخ  درـس و  دـنیوک  نکترکب  یکرتب 
ۀهجب دنزاس  فایش  دننک و  جوزمم  نآ  اب  یبرع  غمـص  دوش و  ظیلغ  ات  دنیاسب  کنپـس  يور  رد  دنیامن و  فاص  ار  نآ  بآ  دنبوکب و  اریو 

دوب عفان  نا  ياهمرو  مشج و  ياهدرد 

لسع

دوب عفان  ار  مشج  یکیرات  تسا  هدنیادز  مود  رد  تسکسخ  مرک و 

ربنع

خن رد  لوا  رد  تسا  کسخ  مود  رد  تسا  مرک  دوب  برج  هک  دـیاب  دوب و  رتهب  تسا  رتوبـشوخ  رتکبـس و  رتتسـس و  رتدیفـس و  دـنچ  ره 
امومع اماف  دسریم  رظنب  مک  بتک  رد  هچ  رگا  هصوصخب  رصب  تیوقت  رد  يو  تعفنم  تسا و  لخاد  راد و  رهوج 

46 ص : نویعلا ، ءایض 
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هک دیابیم  تسا  هلمج  نآ  زا  زین  رـصب  هساح  دـهدیم  توق  تسا  اضعا  رد  هک  اهحور  همه  رهوج  دـنکیم و  ساوح  عیمج  تیوقت  نوچ 
دنکیم ینعم  نیرب  تلالد  تسا  روکذم  تایندابارق  رد  هک  ربنع  ياهفایش  دشاب و  هتشاد  نآ  رد  عفن 

افلا فرح 

لفلف

دراد دوس  ار  مشچ  ياخرتسا  دهد و  توق  ار  مشچ  تالآ  دهد و  الج  ار  مشچ  دیفس  لفلف  موس  رخا  رد  تسا  کشخ  مرک و 

نویفرف

مـشچ رد  لسع  اب  نوچ  مراهچ  رد  تسا  کشخ  مرک و  تسا  رتهب  دشاب  هتـشاد  معط  دنت و  يوب  هک  دشاب  ترفـسب  لیام  درز  هزات و  هچنآ 
دوب عفان  ار  بآ  لوزن  دنامب و  زورکت  نا  شزوس  نکیل  دهد  الج  دنشک 

نویسارف

لاحکا رد  دـنادرک و  لیاز  ار  برج  ماسقا  مشچ  ياهوراد  رد  دـهد و  توق  ار  رـصب  لسع  اـب  نآ  هراـصع  مویـس  رد  تسا  کـشخ  مرک و 
دهد الج  دشاب و  دیفم  ار  مشچ  هملظ  هواشع و  دوب و  عفان  ضایب  حورق و  راثآ  ۀهجب 

لجف

دنناکچب مشچ  رد  رگا  دهد  الج  ار  مشچ  نآ  گرب  بآ  نآ  بآ  تسکسخ  دنیوک  تسا و  رت  مرک و  برت 
47 ص : نویعلا ، ءایض 

هضف

دراد توق  ام  لعف  مکح  يو  لعف  دوب  لدتعم  دنیوک  تسا و  کشخ  درس و  هرقن 

جزوریف

يروکبش دـننک  مشچ  ياـهوراد  رد  نوح  دوب  کـسخ  درـس و  نآ  تعیبـط  دـشاب  هتـشکن  نآ  نول  هک  دوب  نهک  يروباـشین  نآ  نیرتـهب 
دهد الج  ار  رصب  تسا و  دیفم  ار  بآ  لوزن  لسع  اب  نآ  هراصع  تسا  میرم  زوحب  سوس  الیعف  دوب  عفان  ار  مشچ  یکیرات 

لفوف

دهد هدیاف  مشچ  باهتلا  يارب  زا  تسا  کشخ  درس و 

فاقلا فرح 
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ایمیلق

دعب دنبای و  بآ  رد  ار  نآ  دنروآ و  سربق  هریزج  زا  هک  دوب  نا  وا  نیرتوکین  یلمع  دشاب و  یندعم  تسا  یساحن  یضف و  یبهذ و  نا  عاونا 
کـشخ دوب و  لدتعم  تدورب  ترارح و  رد  تسنا  لقث  هرقن و  رز و  دود  دشاب  یلمع  هچنآ  دوب و  کنر  دروجال  هک  دیاب  یندعم و  نآ  زا 

اریو هک  تسنا  یلاعفا  هدوب و  عفان  ار  بآ  لوزن  يادتبا  ضایب و  مشچ و  حورق  دهد و  توق  ار  مشچ  تسا  رتدرس  يو  هرقن  مویس و  رد  دوب 
دنیوشب و دننازوسب و 

48 ص : نویعلا ، ءایض 
دننک لامعتسا  نا  زا  دعب 

راطقلق

تبالـص يارب  زا  دـشاب  هدوبن  هنهک  دـشاپن و  مه  زا  دوز  هک  دوب  قاّرب  يرـصم  يو  نیرتهب  مویـس و  رد  دوب  کشخ  مرک و  تسا  درز  جاز 
دهد الج  ار  مشچ  دوب و  عفان  نآ  تنوشخ  نافجا و 

دنقلق

هدـیاف مشچ  ياهوراد  رد  زین  رکید  تاجاز  دـنکب و  تابوطر  فیفخت  دوب و  عفان  هرفظ  يارب  زا  مراـهج  اـت  تسا  کـشخ  مرک و  زبس  جاز 
لاثما هرفظ و  يارب  زا  اذـهل  يوقا و  زبس  جاز  تسا و  فطلا  دیفـس  جاز  دـنراد  تفاطل  ظلغ و  رد  هلمجلا  یف  فالتخا  نکیل  دراد  راـطقنلق 

اهنیا هنایم  تسا  طسو  راطقلق  تسا و  ظلغا  خرس  جاز  تسا  عفان  نآ 

لفلرق

دوب عفان  ار  مشچ  هواشغ  دهد و  توق  ار  رصب  مویس  رد  تسا  کشخ  مرک و 

هریرذلا بصق 

دهد الج  ار  رصب  مود  رد  تسا  کشخ  مرک و 

نارطق

دنادرک لیاز  ار  نآ  حورق  راثا  دهد و  توق  ار  رصب  مراهج  رد  تسا  کشخ  مرک و 

فاکلا فرح 

اریثک

يو تعیبط  دشاب و  هزیکاپ  دیفس و  هک  تسا  نا  رتهب 
49 ص : نویعلا ، ءایض 
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وا ياهبح  دیفس و  هک  تسنا  يو  نیرتهب  دنک  دروآ  حالطصاب  دسر  مهب  نا  رد  هک  اهشیر  حورق و  دنکب و  مشچ  زا  داوم  لوزن  عنم  لدتعم 
دزاپس و لیدنم  دوز  تسا و  عفان  مشچ  حورق  ههجب  لّوا  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسا  مرک  دننک  جینت  ار  عمـصب و  يو  شغ  دشاب  رودم 
مر ود  ار  مشچ  ناطرـس  دنکب و  مشچ  تابوطر  نالیـس  عطق  دنک و  عفن  حورق  رد  مه  ردنک  دود  دهدب  نمزم  مرو  حتفب  دنایورب و  تشوک 

دهد هدیاف  دسر  مهب  نآ  رد  هک  راح  ار 

كزان رک 

درس و دوب  رتهب  دشاب  فرب  دننام  هک  دیفـس  يروصیق  روفاک  تسا  صـضح  وزام و  لثم  نیع  ضارما  رد  يو  تعفنم  تسا  کشخ  درس و 
تسا لخاد  مرک  دمر  هیودا  رد  مویس  رد  تسا  کشخ 

نومک

برج دنناکج  مشچ  رد  ار  نآ  بآ  دیناخب و  نوح  مویـس  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسا  مرک  یـسراف  سب  تسا  يوقا  يو  ینامرک  هریز 
کشا دهد و  الج  ار  رصب  يو  يّرب  هراصع  دبسحب و  هک  دراذکن  دنشاب  هدیرب  هک  ار  هرفظ  لبس و 

50 ص : نویعلا ، ءایض 
دنکب ندیئور  عنم  دنیامن  الط  دنشاب  هدنک  اجنآ  زا  هک  نفج  يوم  عضوم  رب  نوچ  دروآ و 

ءامک

تسیورم ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  تسا  رتهب  دشاب  هتـسر  کی  رد  هک  دوب  دیفـس  هچنآ  دنیوگ  کلبوک  یکربت 
دهد الج  ار  مشچ  يو  بآ  هک 

رگج دبک 

تسا دیفم  رایسب  دنروخب  ار  رکج  دنرادب و  ناراخب  هب  ار  رس  دنشک و  مشچ  رد  ار  نآ  بابک  بآ  دوب  عفان  يروک  بش  يارب  زا  زین 

ماللا فرح 

دروجال

دنادرک وکین  ار  مشچ  تسا و  برجم  دنادرک و  رایسب  دنایورب و  ار  هژم  موس  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسا  مرک 

نبل

مشچ هک  مرک  ياهداب  دوب  عفان  مشچ  تنوشخ  دمر و  يارب  زا  هدنهدالج  تسا و  درس  رخ  ریش  نا  زا  دعب  تسا و  نانز  ریش  اهریـش  نیرتهب 
دراد دوس  ار  هفرط  دنشودب  مشچ  رد  رکا  دنکب و  نا  ررض  عفر  دوش  هتخیر 

لمحلا ناسل 
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ار مشچ  درد  تسا  کشخ  درس و  تسا  رتهب  يو  كرزب  کجوک  كرزب و  تسا  عون  ود  کنت  راب 
51 ص : نویعلا ، ءایض 

ار نا  تحـص  دـهدب و  مشچ  تیوقت  الج و  مویـس  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسا  مرک  نول  رد  مه  تیـصاخ و  رد  مه  تسا  نام  بوسنم 
لثم ایینغم  دهدب  رثا  نیا  هک  هتخوسان  هاوخ  يو و  هتخوس  هاوخ  دراد  هاکن 

اثیشقرم

تسا

یکم رم 

سیئرلا خیش  دنزاس  شوسغم  اریو  یضعب  هب  دشاب و  خلت  تیاغب  دوب و  یفاص  يوبشوخ و  دشاب و  لیام  یخرسب  هک  دوب  نآ  يو  نیرتوکین 
ار ضایب  دـشاب و  هدـنام  مشچ  حورق  زا  هک  اهرثا  مویـس  رد  تسا  کـشخ  مود و  رد  تسا  مرک  تسا  يوقا  مشچ  ياـهوراد  رد  هک  دـیوک 

هدیاف لامک  بآ  لوزن  يادـتبا  رد  دـنکب و  مشچ  زا  داوم  لیلحت  هدوب و  عفان  ار  نافجا  تنوشخ  دـنایورب و  تشوگ  حورق  رد  دـهد و  الج 
دنک فیطل  ار  هنیرق  هقبط  دهد و 

حلم

تسا کشخ  مرک و  اهکمن  لک  تسا  لمعتـسم  نیع  هیودا  رد  زین  يدنه  کمن  تسا و  رتهب  رولب  دننام  تسقاوب  هک  یناردنا  دراد و  ماسقا 
ار ضایب  هواشغ و  لبس و  هرفظ و  دزاس و  یناف  نافجا  رد  ار  دیاز  تشوگ  مود  رد 

52 ص : نویعلا ، ءایض 
رد تسکـشخ  مرگ و  تسا  ینیچ  يو  نیرتهب  ناریمام  دزاس  لحنم  ار  هدرم  نوخ  دـنیامن  دامـض  مشچ  رب  لسع  زیوم و  اـب  رگا  دوب و  عفاـن 
رد ناجرم  نآ  هراصع  اصوصخ  دهد  الج  دشاب  مشچ  رد  هک  ظیلغ  تبوطر  دهد و  توق  ار  رـصب  دنک و  لیاز  ار  هنخان  ضایب و  مود  رخآ 

دننک زیت  يو  رب  دراک  هک  تسا  یکنـس  نّسم  يو  خاش  ناجرم  تسا و  ناجرم  جنپ  دّسب  هک  ارج  تسا  دّـسب  لثم  تعفنم  تیفیک و  توق و 
دوب عفان  ار  ضایب  تسا  هدنهدالج  هدنیادز و 

نونلا فرح 

هاوخنان

درب لیلحت  هب  ار  هدرسف  نوخ  نآ  بآ  فیطل  مویس و  رد  تسا  کشخ  مرگ و 

ساحن

دراد دوس  ار  یتدایز  بش  وک  هنخان و  اهشیر و  مویس  رد  تخسار  یسراپب  دنناوخ و  جتخسور  تسا  هتخوس  سم  قرحم 

هتشاشن
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هتشاشن

یعیبط نیرتوکین  لمع  دوب و  یندعم  رداشون  دـنکب  نا  زا  داوم  نالیـس  عنم  دراد و  دوس  مشچ  شیر  يارب  زا  لّوا  رد  تسا  کشخ  درس و 
دوب عفان  ضایب  يارب  زا  مویس  رخا  رد  تسا  کشخ  مرک و  رولب  دننام  یفاص  دوب  یناسارخ 

طفن

مراهچ ات  تسکشخ  و  مرک . دیفس 
53 ص : نویعلا ، ءایض 

دوب عفان  ار  بآ  لوزن  ضایب و 

رمتلا يون 

وکین دـنایورب و  ار  هژم  دنـشکب  هژم  رب  لیم  اب  تسا و  ایتوت  ماقم  میاق  لاحکا  رد  دـنیوشب  دـنیاسب و  نوج  تسا  کـشخ  مرگ و  اـمرخ  هناد 
دوب عفان  ار  مشچ  حورق  دنک و 

اهلا فرح 

درز هلیله 

رد هک  یتنـس  اخرتسا و  مود  رد  تسا  کشخ  لوا و  رد  تسا  درـس  تسا  رتهب  دوب  تشوگ  رپ  دشاب و  بلـص  دنز و  يزبسب  یکدـنا  هچنآ 
يارب زا  لّوا  رد  رت  تسناد و  رپس  يو  هزات  ینساک  اب  دنه  دنکب  لبـس  داوم  عنم  درادزاب و  مشچ  زا  نتخیر  بآ  دنک و  عفن  دوش  عقاو  مشچ 

تسا دیفم  ضایب  يارب  زا  يرب  ینساک  هریش  دنک و  عفن  مرک  دمر 

واولا فرح 

جو

دهد عفن  ار  ضاـیب  دـنک و  کـین  ار  هنیرق  ظـلغ  مود  رد  تسا  کـشخ  مرگ و  دوب  رتـهب  دـشاب  رتيوبـشوخ  تشوـگ و  رپ  هچنآ  تسا  رکا 
نآ هراصع  اصوصخ 

عدو

فـشن دنک و  لیاز  دوب  مشچ  رد  هک  يدیفـس  تسا  کشخ  درـس و  دـنیوگ  یهامشوگ  ار  يو  کچوک  تسا و  هرهم  دیفـس  يو  كرزب 
نتفر بآ  دنکب و  تابوطر 
54 ص : نویعلا ، ءایض 

دوب و رتهدایز  يو  فیفخت  دنیامن  لامعتسا  هتخوس  رکا  دهد و  رتهدایز  الج  دنشک  مشچ  رد  هتخوسان  رکا  دهدب و  تدایز  الج  دراد و  زاب 
اب هتشرس  بآ  نیکرس  اب  هک  یلک  رد  هک  تسا  نانج  يو  نتخوس  تفص  دنکب و  عذلیب  تابوطر  فشن  دنشاب  هتـسش  نتخوس  زا  دعب  رکا 
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دشاب هدشن  دیفـس  رگا  دشاب و  هدش  دیفـس  هک  دوب  نا  يو  هتخوس  تامالع  دزوسب و  ات  دشاب  هتفات  شتا  هک  دنهن  يرونت  رد  دنریکب و  دنس 
دیفـس ددرگ و  هتخوس  مامتان  دنرب  شتآ  رد  رام  رکید  دنریک  لک  رد  دـنک و  يراوک  هزوک  رد  ای  دـنزپ  شتآ  رد  دـنریگ و  لک  رد  رکید 

دنرب راکب  دننک و  هیالص  راب  رگید  دنناکشخ و  دنیوشب و  دننک و  قحس  باب  نآ  زا  دعب  دوش و 

ایلا فرح 

توقای

مشچ تحص  دیازفیب و  یئانشور  مشچ  ياهوراد  رد  دوب  ینامز  خرس  يو  نیرتهب  توقای 

[ تافایش رد  مراهچ  لصف  ]

هراشا

یششوج حورق و  تسا  دیفم  دشاب  دیسر  مهب  یمرک  زا  هک  شزوس  شراوخ و  مرک و  دمر  يارب  زا  ضیبا  فایش  تافایش  رد  مراهچ  لصف 
هتسش بادیفس  دراد  دوس  دوش  عقاو  مشچ  رد  هک  ار 

55 ص : نویعلا ، ءایض 
مین نویفا  لاقثم  کی  مادکره  زا  هتـساشن  دیفـس  اریثک  لاقثم  هس  هدومن  کشخ  هیاس  رد  هدرورپ  رتخد  ریـش  رخ و  ریـشب  تورزنا  لاقثم  ود 

قیرط دننک و  کشخ  هیاس  رد  دنزاس و  فایش  هدرک  ریمخ  رتخد  ریش  اب  دننارذکب و  هتفات  هجراپ  زا  هدرک  هیالص  مرن  رایـسب  ار  ازجا  لاقثم 
دننک رکید  فرظب  فرظ  نیزا  تسنا  ریرح  مرن و  هچنآ  دننز و  مهرب  دننک و  لح  كاپ  باب  ار  یعلق  بادیفس  هک  تسنآ  بادیفس  نتسش 

هت رد  بوخ  ات  دنراذکب  تعاس  ود  کی  دناهدرک  رکید  فرظ  رد  هک  ار  نا  ریرح  دنزیرب و  هتـسشن  فرظ  هت  رد  هک  تسا  تشرد  هچره  و 
مرد تشه  بآ  دیفـس  رگید  هخـسن  دنیامن  وراد  لخاد  هدومن  کشخ  هیاس  رد  ار  بآدیفـس  دنزیرب و  نآ  يور  زا  ار  بآ  سپ  دنیـشنب  نا 
مرد کی  هرقن  ءایمیلق  ياههخسن  یضعب  رد  مرد  کی  نویفا  مرد  ود  یبرع  تورزنا  مرد  راهچ  کیره  زا  هتساشن  دیفـس  اریثک  یبرع  غمص 

دنزاس فایش  غرممخت  هدیفس  ای  هدش  عقاو 
56 ص : نویعلا ، ءایض 

هتـسش یعلق  بآدیفـس  مرد  کی  نویفا  مود  ود  مادـکره  زا  هتـساشن  اریثک  یبرع  غمـص  تورزنایب  رگید  هخـسن  دـننک  کشخ  هیاس  رد  و 
زج و مینارتـسک  درخ  کـی  بادیفـس  نآ  ترارح  مرک و  مـشچ  درد  يارب  زا  عفاـن  فایـش  دـنزاس  فایـش  غرممـخت  هدیفـس  اـب  مرد  شش 

دنزاس فایش  هتشرس  غرممخت  هدیفس  اب  زج و  مین  تورزنا 

ایءرب فایش 

نیدب دنک و  نشوخ  ار  مشچ  زور  کی  رد  دروآ و  زاب  یلادتعا  هب  ار  مشچ  جازم  دـنادرک و  نکاس  ار  نابرـض  درادزاب و  مشچ  زا  ار  اهداب 
رایسب هتفات  هجراپ  هب  دنبوکب و  مرد  تشه  مادکره  زا  هدرورپ  ریشب  تورزنا  ینایلهر  اثیمام  فایـس  دناهدیمان  امیؤرب  ار  يو  هک  تسا  ببس 
ترارح دمر و  يادتبا  رد  رگید  هخـسن  اضیا  دنـشک  مشح  رد  هدرک  لح  غرممخت  هدیفـس  هب  دنزاس و  فایـش  ناراب  با  هب  دـنزیب و  هب  مرن 

ار همرس  تخس و  ار  ایمیلق و  مرد  کی  همرس  مرد  کی  ایقاقا  مرو  داثیمام و  فایش  مرد  هس  تخس  ار  مرد  هس  یبهذ  ایملق  تسا  عفان  مشچ 
57 ص : نویعلا ، ءایض 

روکذـم لصف  رد  هک  یقیرطب  دنـشاب  هدـینازوس  هکنآ  زا  دـعب  ار  ایمیلق  دـنیوشب و  تشگ  روکذـم  هلاسر  نیا  مود  لصف  رد  هک  يروتـسدب 
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دنزاس فایش  ناراب  بآ  هب  دنزاس و  طولخم  مهاب  ار  همه  هدومن  هیالص  مرن  ار  رگید  هیودا  دنیوشب  تسا  روکذم 

روفاک فایش 

مرد کی  بضلارعب  مرد  راهچ  یبرع  غمـص  مرد  راهج  اریتک  مرد  هس  هتـسش  یعلق  بادیفـس  تسا  دیفم  مشخ  یمرک  مرک و  دمر  يارب  زا 
دنزاس فایش  غرممخت  هدیفس  اب  هتخاس  طولخم  مه  اب  دنشکب و  روکذم  نزو  هب  دنزیبهب و  دنبوکب و  مرد  مین  روفاک 

قامس فایش 

هراشا

ار نافجا  ندیبسچ  مشچ و  ياهجنک  هقرح  زوجح و  اب  دـشاب و  ترارح  اب  هک  لبـس  هعمود و  شراخ  مشچ و  شزوس  مرک و  دـمر  يارب  زا 
درخ کی  هتـسش  بادیفـس  نا  زا  دـعب  دوش و  ظیلغ  ات  دـنناشوجب  زاب  دـننک و  فاص  دـنناشوجب و  كاپ  با  رد  هزیکاپ  قامـس  تسا  دـیفم 

هتسش بادیفس  رگید  هخسن  دنزاس  فایش  روکذم  قامس  بآ  اب  هدیئاس  مرن  وزج  سدس  اریتک  زج و  عبر  روفاک 
58 ص : نویعلا ، ءایض 

بآ رد  یضعب  دنزاس و  فایش  قامس  باب  هدش  عقاو  رزج  هس  بادیفـس  خسن  یـضعب  رد  ءزج و  کی  مادکره  زا  نویفا  اریتک و  درخ  کی 
رد هک  بعص  دمر  يارب  زا  عفان  فایش  دنزاسیم  فایش  دننکیم و  لخاد  هجنپ  مرن  هدرک و  هیالص  مرن  رایسب  ار  قامس  زاب  روکذم  قامس 
مرد جنپ  هتـسش  ایتوت  مرد  ود  کیره  زا  ایقاقا  نویفا  مرد  تفه  هتـسش  یبهذ  ایمیلق  مرد  تشه  هتـسش  یعلق  بادیفـس  دننک  لامعتـسا  اهتنا 

هیودا اب  دنیوشب و  تسا  روکذم  مود  لصف  رد  هک  هدعاقب  ار  ینتـسش  ياهاود  مرد  راهج  کیره  زا  هتـساشن  یبرع  غمـص  مرد  راهج  اریتک 
هدرک مرو  هبترمب  مشچ  يدیفس  نا  رد  هک  یمشج  درد و  بعص و  دیدش  دمر  يارب  زا  عفان  فایش  دنزاس  فایـش  هتخپ  هتفوک و  مرن  رگید 
ایتوت مرد  تشه  مادکره  زا  لوسغم  هتخوس  همرـس  ایقاقا  لوسغم  ایمیلق  دمر  عاونا  عیمج  يارب  زا  دشاب و  هدشن  رتدنلب  یهایـس  زا  هک  دـشاب 

غمص يرطوقس  ربص  ردنک 
59 ص : نویعلا ، ءایض 

رب دنزاس و  ریمخ  هیپ  اب  ار  همرـس  هک  تسنا  همرـس  نتخوس  قیرط  دنزاس و  فایـش  روتـسدب  مرد  ود  نارفعز  مرد  راهج  مادـکره  زا  یبرع 
قیرط دنیامن و  فاص  دهد  ریـش  رـسپ  هک  ینزریـش  اب  دنرادرب و  رکخا  يور  زا  سپ  دوش  لعـشم  هک  ردـقنآ  دـنراذکب  شتآ  رکخا  يور 

دـنرادرب و سپ  دوش  هتخورفا  ات  دـنمدب  مدـب  دـنراذکب و  شتآ  رکخا  يور  رب  دـنزاس  طولخم  نا  اب  هلپ  هکنآیب  نینچمه  هک  تسنا  رکید 
مـشچ رد  دشاب  هتـشذک  زور  راهج  هکنآ  زا  دعب  دمر  ۀهجب  فایـش  ددرک  ریغتم  يو  تیـصاخ  دوش  قرتحم  رتشیب  رکا  هک  دنراذکب  رایـسب 

ساحن مرد  تفه  مادکره  زا  یبرع  عمـص  ایقاقا  مرد  ود  مادکره  زا  نویفا  لبنـس  یکم  رم  نارفعز  مرد  جنپ  لومعم  یبهذ  يایمیلق  دنـشک 
ایمیلق هتسش  همرس  دشاب  هتشذک  يو  زا  زور  هد  هک  يدمر  يارب  زا  عفان  فایش  دنزاس  فایش  تسا  مسر  هچنانچ  مرد  راهچ  لوسغم  قرحم 

مرد شش  ایقاقا  مین  مرد و  کی  درز  ربص  مرد  ود  هتسش  هتخوس  سم  مرد  راهچ  مادکره  زا  هتسش  یبهذ 
60 ص : نویعلا ، ءایض 

مرد ود  مادکره  زا  درز  ربص  خرس  لک  بیطلا  لبنس  دمر  ياهرخآ  يارب  زا  عفان  فایش  دنزاس  فایـش  روتـسدب  مین  مرد و  راهچ  یکم  رم 
مرد کی  مادـکره  زا  نارفعز  نویفا  مرد  راهچ  توررنا  مرد  جـنپ  اشمام  فایـش  مرد  ود  مادـک  ره  زا  اریثک  هتـساشن  مرد  کـی  حـنبلا  رزب 

هدیناسر ترـضم  وا  مشچب  ندیـشک  وراد  يرایـسب  هک  یـسک  دروآ و  حالـصاب  دوز  تسعفان و  هخرق  يارب  زا  ردنک  فایـش  دنزاس  فایش 
جنپ مادکره  زا  تورزنا  قشا  درد  دوس  دشاب  هدیـسر  ودب  يدرـس  هک  یمـشچ  درد  يارب  زا  دـناسرب و  هدـیاف  دـنکب و  تیذا  نا  عفر  دـشاب 
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دنزاس فایس  هبلح  باعلب  هتخپ  هتفوک و  مرن  ار  ازجا  لاقثم  ود  نارفعز  لاقثم  هد  دیفس  ردنک  لاقثم 

درولافایش

زاب نآ  هنکم و  دوب و  عفان  تسا  مشچ  نتسویپ  نوریب  هک  ظوجح  نهک و  ياهدمر  جرسروم و  گرزب و  هرثب  هحرق و  تعـص و  مشچ  درد 
هزات خرس  لگ  كرب  درادزاب  مشچ  زا  اهداب  دنادرک و  لیاز  هنیرق  هقبط  ریز  ردنا  تسا  میر  ندنام 

61 ص : نویعلا ، ءایض 
تسیب غمص  لاقثم  راهچ  یکم  ّرم  لاقثم  شش  نارفعز  لاقثم  راهچ  تسیب و  لوسغم  قرحم  میس  ایمیلق  لاقثم  ود  لبنـس  لاقثم  ود  داتفه و 

دنـشکب و روکذم  نزوب  دنـشاب  هتخپ  مرن  هکنآ  زا  دعب  ار  ازجا  زا  کیره  لاقثم  ود  راکنز  کناد  ود  همرـس  لاقثم  هس  نویفا  لاقثم  راهچ  و 
رـشب توزرنا  هحرق  يارب  زا  عفان  فایـش  دنزاس  فایـش  هشرپس  ناراب  باب  ار  عومجم  دنیوشب و  دنزوسب و  هتـشذک  هک  يروتـسدب  ار  ایمیلق 

مرد کی  کیره  زا  نویفا  هرقن  يایملق  مرد  ود  هتساشن  مرد  هس  کیره  زا  اریثک  یبرع  غمص  مرد  کی  مادکره  زا  بادیفس  هدرورپ  رتخد 
مرد راهچ  کیره  زا  هتـسش  هتخوس  ساـحن  هتـسش  هتخوس  اـیمیلق  شـشوج  هحرق و  يادـتبا  يارب  زا  عفاـن  فایـش  دـنزاس  فایـش  روتـسدب 

تـشوگ حورق  رد  فایـش  دنـشک  مشچ  رد  غرممخت  هدیفـس  اب  هتخاـس  فایـش  مرد  شـش  کـیره  زا  یبرع  غمـص  اـیقاقا  مرد  ود  نارفعز 
لوسغم ایمیلق  دنک  کین  ار  هحرق  رثا  دنکب و  جرسروم  عنم  دنایورب و 

62 ص : نویعلا ، ءایض 
مّود مین  لاقثم و  کی  تدوزنا  لاقثم  کی  یکم  ّرم  لاقثم  ود  مادکره  زا  دیفـس  ردنک  یناهفـصا  همرـس  لوسغم  يایتوت  لوسغم  بادـیفس 
ازجا هیقب  دنیوشب و  دنیوشیم  بادیفس  هک  يروتسدب  هدومن  هیالـص  مرن  ار  ایمیلق  ایتوت و  لاقثم  کی  مادکره  زا  نویفا  درز  ربص  نیوخالا 

هب دنزیبهب و  مرن  دنبوکب و  ار  ایتوت  هک  تسنا  ایتوت  نتـسش  رد  رکید  قیرط  دنزاس و  فایـش  دنزیبهب و  دنبوکب و  مرن  دش  روکذم  هکنانج  ار 
دوب قیقر  هچنآ  ات  دنناسیخب  بآ  رد  دننک و  نآ  رس  رب  ناراب  بآ  ینیچ  فرظ  رد  دشابن و  کنت  رایـسب  هک  دندنب  هّرـص  رد  دنزیمایب و  بآ 
هچنآ دـننز و  مهرب  تسا  فرظ  رد  بآ  اب  هک  ار  ایتوت  نیا  سب  دـنامب  هقرخ  رد  دوب  کی  اب  كرج و  تشرد و  هچنآ  دـیآ و  نوریب  بآ  اب 

مود فرظ  رد  هچنآ  دـنزیرب و  تسین  بوخ  رپ  زین  نآ  دـشاب  هدـنام  فرظ  هت  رد  هک  یتشرد  دـننکب و  رگید  یفرظ  رد  کی  ای  تسنا  راـبغ 
دننک کشخ  ار  ایتوت  دنزیرب و  نآ  يور  زا  ار  بآ  سپ  دنیشنب  هت  رد  بوخ  ات  دنراذکب  هدش  لصاح 

63 ص : نویعلا ، ءایض 
همرـس هتخوس  برـس  رگید  هخـسن  درک  لسغ  دـیابیم  قیرط  نیاـب  دوش  عقاو  اـیتوت  هک  اـجره  رد  تسا  قیرط  نیرتهب  نتـسش  قیرط  نیا  و 

دنزاس و فایش  روتسدب  مرد  مین  مادکره  زا  نویفا  یکم  رم  مرد  تشه  کیره  زا  اریثک  یبرع  غمص  يدنه  يایتوت  هتخوس  سم  یناهفصا 
يور رب  دزادکب و  برـس  هک  دننکن  نادنج  نآ  هت  رد  شتآ  دنراذکب و  نهآ  زا  هجنایط  رد  ار  برـس  هک  تبـسنانج  برـس  نتخوس  قیرط 
يور رد  مه  رگید  هبترم  ات  هک  دننک  شتآ  دننک و  فرط  کی  رب  کجوک  هجفکب  ار  رتسکاخ  نآ  سپ  دسر  مهب  رتسکاخ  لثم  يزیچ  نآ 

دسریم مهب  هک  اهدرک  نا  هتخادک  برـس  يور  رد  هچنآ  نینچمه  دننک و  فرط  کی  رب  رتسکاخ  هچفکب  زاب  دسر  مهب  رتسکاخ  نآ  يو 
کجوک ینهآ  هجفکب  روکذـم  هجنایط  رد  ار  رتسکاخ  نیا  سپ  دوش  رتسکاخ  مامت  برـس  هکنآ  ات  دـننکیم  عمج  اجکی  دـننکیم و  رود 

دوش دیفس  شگنر  ددرک و  رابغ  لثم  دوش و  هتخب  ات  يرایسب  دننزیم  مهرب 
64 ص : نویعلا ، ءایض 

تشه لوسغم  قرحم  مس  ایمیلق  دوش  عقو  مشج  رد  هک  بعص  درد  جرسروم و  يارب  زا  عفان  فایش  دنرب  راکب  دنرادرب و  سپ  لیام  يدرزب 
زا بکوک  لـک  یکم  رم  اـیتوت  اریثک  مرد  شـش  لوسغم  قرحم  همرـس  مرد  راـهچ  لوسغم  قرحم  برـس  مرد  تفه  هتـسش  بادیفـس  مرد 

دنیوشب و تشذک  بادیفـس  نتـسش  رد  هک  یقیرطب  دننازوسیم و  دش  روکذم  هک  يروتـسدب  ار  برـس  مرد  هس  نویفا  مرد  راهچ  کیره 
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رکذ تمـس  نیزا  شیب  هچنانچ  زین  ار  همرـس  دنهدب و  لسغ  قارحا و  دش  رکذ  مود  لصف  رد  هک  تسا  هیلک  هدعاق  هک  يروتـسدب  ار  ایمیلق 
یلک دنیوک  زین  سوماش  لک  بکوک  لک  دنزاس و  فایـش  هتخیمآ  مه  اب  ار  عومجم  دـنیوشب و  مود  لصف  هیلک  هدـعاقب  دـننازوسب و  تفای 

موتخم لگ  هب  دشاب  کیدزن  دزیخ  سربق  هریزج  زا  نایوئدالب  رد  دوش  لح  دوز  بآ  رد  دبسچب و  نابز  رب  کبس  دیفس و  تسا 

رابآ فایش 

همرس هتخوس  سم  هتسش  بادیفس  لوسغم  رز  ایمیلق  رگید  هخسن 
65 ص : نویعلا ، ءایض 

هتخوس برس  اضیا  دنزاس  فایـش  ناراب  باب  مرد  کی  مادکره  زا  نویفا  یکم  ّرم  مرد  تشه  کیره  زا  هتخوس  برـس  اریثک  یبرع  غمص 
دنزاس فایش  روتسدب  مرد  کی  نویفا  مرد  تشه  مادک  زا  اریثک  یبرع  غمص  ایتوت  همرس 

يردنک ضیبا  فایش 

زا اریثک  تورزنا  نویفا  لاقثم  تشه  لوسغم  بادیفـس  تسا  عفاـن  دـیآ  نوریب  رایـسب  ظـیلغ و  كرج  دـشک و  زارد  هحرق  تدـم  هک  یتقو 
دنزاس فایش  ناراب  باب  مرد  مین  ردنک  مرد  راهچ  غمص  مرد  کی  مادکره 

قایمیلق ضیبا  فایش 

اریثک غمـص  تسیکی  یتورزنا  ضیبا  فایـش  فایـش  نیا  مکح  دنک  كاپ  ار  هحرق  ات  دـشک  دـیاب  تقو  نآ  رد  درکرـس  هحرق  هک  یتقو  رد 
دنزاس فایش  مرد  کی  مادکره  زا  میس  ایمیلق  نویفا  مرد  جنپ  بادیفس  مرد  ود  مادکره  زا  هتساشن 

رفصا فایش 

زا نیوخـالا  مد  دـیراورم  دـسب  مرد  ود  کـیره  زا  هتخوس  سم  هتـسش  هتخوس  یبـهذ  ياـیملق  دوب  عفاـن  ار  نآ  ترارح  مشچ و  ياـهدرد 
کناد راهچ  مادکره 

66 ص : نویعلا ، ءایض 
دنزاس فایش  باب  مرد  مین  کیره  زا  تابن  هتسش  خرس  خینرز  کناد  ود  کیره  زا  هبوچدرز  ایقاقا  نارفعز  هتساشن  یکم  ّرم  اریثک 

دوسا فایش 

کی یبرع  غمـص  دـنک  عفن  دـشاب  ترارح  اب  هک  یلبـس  مشچ و  شزوس  درد و  دـنکب و  هعمد  فشن  تسعفان و  مشچ  ترارح  يارب  زا  هک 
فایـش باب  روتـسدب  نویفا  گناد  راهچ  لبنـس  مرد  کی  فاّصرم  مرد  جـنپ  ایقاقا  مرد  راهچ  هتـسش  یعلق  بادیفـس  مرد  کـی  اریثک  مرد 

غمص لفلف  يدنه  يایتوت  مرد  کی  نارفعز  مرد  جنپ  درز  هلیله  تسوپ  دوب  عفان  مشج  ءالج  ۀهجب  هک  رکید  هخـسن  رفـصا  فایـش  دنزاس 
دنزاس فایش  نایداب  باب  مین  مرد و  ود  کیره  زا  یبرع 

نیل رمحا  فایش 

تبالص هجو  جنیدرو  هنمک و  هدرب و  هذع و  قان و  ریـش  تسعفان و  قیقر  لبـس  برج و  نآ و  تنوشخ  نافجا و  ظلغ  دمر و  ایاقب  يارب  زا 
هنـش هتخوس و  ود  ره  ناـجرم  دّـسب  هتخوس  سم  لوسغم  یـسدع  جـنداش  تسا  دـیفم  ار  هلمح  نیا  قالـس  دوش و  ضراـع  همختلم  رد  هک 

( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا www.Ghaemiyeh.comءایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


جداس
67 ص : نویعلا ، ءایض 

لاقثم کی  کیره  زا  نارفعز  نیوخالا  مد  لاقثم  ود  فاص  ّرم  لاقثم  جنپ  مادـکره  زا  اریثک  یبرع  غمـص  لاقثم  راهچ  مادـکره  زا  يدـنه 
ار هتخوس  سم  جنواش و  دنیوشب  نا  زا  دعب  دننازوسب و  ار  دّسب  ناجرم و  دـنراذکب  کیراب  يال  اد  زا  دـنیامن  هیالـص  مرن  رایـسب  ار  يازجا 
دنزاس و فایـش  هدرک  ریمخ  نایداب  بآ  هب  ار  عومجم  دنیوشب و  نا  زا  دـعب  دـنیاسب و  مرن  لّوا  قامـس  کنـسب  ار  راهچ  ره  نیا  دـنیوشب و 
هک يرونت  رد  بش  دنریکب و  تمکح  لکب  ار  نآ  رـس  دننک و  ون  یلافـس  هزوک  رد  هدومن  روغلب  هک  تسنآ  دّسب  ناجرم و  نتخوس  تفص 
بآ دنیاسب و  مرد  رایـسب  هک  تسنا  هتـشک  روکذم  زین  نیزا  شیپ  هچنانچ  لسغ  قیرط  دنروآ و  نوریب  حابـص  دنراذکب و  دنـشاب  هتخپ  نان 
مرن ار  نآ  تشرد  دننکب و  رکید  یفرظ  رد  تسا  طولخم  بآ  هب  هک  تسنا  رابغ  مرن و  هچنآ  دـننز و  مهرب  نواه  رد  دـننک و  لخاد  نا  رد 

روتسد نامهب  دنیاسب و 
70 ص : نویعلا ، ءایض 

دنیشنب بآ  هت  رد  هدومن  هیالص  ياود  ات  دنراذکب  دوشن و  لخاد  رابغ  ات  دنـشوپب  فرظ  يور  سپ  دنزیرب  فرظ  نآ  رد  هدومن  لخاد  بآ 
، جنرـس روکذم  هخـسن  رد  يدنه  جداس  ضوع  اهخـسن  یـضعب  رد  دنراد و  هاگن  هدرک  کشخ  دـنزیرب و  نآ  يور  زا  ار  بآ  نا  زا  دـعب  و 

یـسدع جنداش  رکید  هخـسن  رمحا  فایـش  تسا  بآدیفـس  لثم  وا  نتـسش  قیرط  درک و  لامعتـسا  دـیابیم  هتـسش  مه  ار  نآ  هدـش و  عقاو 
مین لففراد  لاـقثم  کـی  مادـکره  زا  نارفعز  یکم  ّرم  لاـقثم  ود  لوسغم  تخـسار  لاـقثم  هس  مادـکره  زا  لوسغم  قرحم  راـطقلف  لوسغم 

نافحا ّظلغ  ةداسج و  قالس و  ۀهجب  يو  عفن  هروکذم و  عفانم  يارب  زا  مه  رکید  هخسن  نیل  رمحا  فایش  دنزاس  نایداب  باب  روتسدب  لاقثم 
یبرع غمص  مرد  راهچ  مادکره  زا  يدنه  جنداس  دیراورم  دسب  مرد  تشه  تخسار  مرد  هد  لوسغم  یـسدع  جنداش  دراد  رتشیب  صاصتخا 

مادکره زا  نارفعز  نیوخالا  مد  مرد  ود  مادکره  زا  یکّمرم  اریثک 
71 ص : نویعلا ، ءایض 

قرف ود  ره  نایم  رد  ات  درک  ار  داح  رمحا  دننک و  زارد  ار  فایش  نیا  هک  تسنانج  نالاحک  تداع  دنزاپس  فایـش  ررقم  روتـسدب  مرد  کی 
ود تخسار  مرد  جنپ  یبرع  غمص  مرد  شش  یـسدع  جنداش  دراد  دوس  ار  هنیمک  قالـس و  لبـس و  برج و  داح  رمحا  فایـش  درک  دنناوت 

روتـسدب مین  یکناد و  مادـکره  زا  یکّمرم  نارفعز  مین  مرد و  ود  راـکنز  مرد  مـین  درز  ربـص  مرد  مـین  نوـیفا  مرد  ود  قرحم  راـطقلق  مرد 
هکح و قالـس و  هرفط و  يارب  زا  نمزم و  ناـفجا  طـلغ  ظـیلغ و  هـنهک و  برج  يارب  زا  مـه  رگید  هخـسن  داـح  رمحا  ایـش  دـنزاس  فاـیش 

مرد ود  لفلفراد  مرد  تشه  جنپسور  مرد  راهچ  کیره  زا  نارفعز  یکّمرم  مرد  هدزاود  یسدع  جنداس  تسا  دیفم  نوج  ياخرتسا 

رضحا فایش 

فک ینمرا  هروب  مرد  کی  خرـس  جنپ  رز  مرد  شـش  قرحم  راطقلق  مرد  هس  راکنز  تسعفان  ضایب  برج و  هرفظ و  ظیلغ و  لبـس  يارب  زا 
مرد راهچ  مرد  مین  رداشون  مرد  کی  مادکره  زا  ایرد 

72 ص : نویعلا ، ءایض 
فایـش دنزاس  فایـش  هدرک  ریمخ  نا  اب  ار  ازجا  هدرک  لح  بادس  باب  ار  قشا  دنیامن و  هیالـص  دیاب  هکنانچ  ار  ازجا  مین  مرد و  کی  قشا 
هدزاود مادـکره  زا  دیفـس  اریثک  هدرورپ  رخ  ریـشب  تورزنا  نارفعز  لاقثم  تسیب  اثیمان  فایـش  تسعفاـن  دـمر  يارب  زا  رکید  هخـسن  رغـصا 

لبس ۀهجب  دولا  فایـش  دنزاس  فایـش  كاپ  بآ  هب  هدومن  هیالـص  مرن  لاقثم  هس  رتسدیبدنج  لاقثم  تفه  مادکره  زا  هتـساشن  نویفا  لاقثم 
ناراب بآ  هب  بآ  هب  مین  لاقثم  کی  مادکره  زا  نویفا  یکّمرم  لاقثم  جنپ  هتخوس  سم  لاقثم  تشه  مادکره  زا  یبرع  غمص  ایقاقا  دوب  عفان 
یبرع غمـص  قشا  هرقن  ایمیلق  مرد  هس  راکنز  ضاـیب  لبـس و  برج و  رفظ و  يارب  زا  تسعفاـن  رکید  هخـسن  رـضخا  فایـش  دـنزاس  فاـیش 
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کی قشا  مرد  شـش  قرحم  راطقلق  مرد  هس  راگنز  اضیا  دنزاسب  فایـش  تسمـسر  هکنانچ  بدس  باب  مرد  ود  کیره  زا  یعلق  بادـیفس 
هیودا دنیامن و  لح  بادس  بآ  هب  قشا  مرد 

73 ص : نویعلا ، ءایض 
هروب لاقثم  کی  رداشون  لاقثم  ود  راکنز  لاقثم  جنپ  تخسار  دوب  عفان  هرفظ  يارب  زا  دنقلق  فایش  دنزاس  فایـش  هدرک  ریمخ  ناب  ار  رکید 
فایش نا  زا  دعب  دنراذکب و  هتفه  کی  دنزاس و  نوجعم  هکرـس  اب  هدومن  هیالـص  مرن  ار  ازجا  لاقثم  کی  مادکره  زا  دفـصم  حنیزر  ینمرا 

عفن درادزاب و  ار  مشج  نتخوس  دوب و  عفان  ضایب  هنهک و  برج  لبـس و  قالـس و  يارب  زا  جزید  فایـش  دننک  لح  نادب  ار  هرفظ  دـنزاس و 
هار قرحم  راطقلق  خرس  خنیرز  راکنز  درز  ربص  یکّمرم  بادیفـس  لوسغم  ایمیلق  اریثک  یبرع  غمـص  دراد  رتشیب  صاصتخا  هرتش  تلعب  يو 
مین مرد و  کی  نیوخالا  مد  مرد  هد  کی  ره  زا  هتخوس  سم  لابوت  رّـسعلا  رکـس  هتـساشن  هبوچدرز  دیفـس  لفف  هایـس  لفف  لففراد  تسخن 

ضامخ بادـس و  بآ  رد  مرد  کی  هنق  مرد  کی  کی  ره  زا  هتخوس  يوزاب  لبنـس  ضـضح  ایتوت  مرد  هس  توررنا  مین  مرد و  کی  اـیقاقا 
تیز نغورب  ای  دوب  شتاب  ای  زام و  نتخوس  دنشرسب و  ار  هیودا  هدرک  لح  جرتا 

74 ص : نویعلا ، ءایض 
راکنز رکید  هخـسن  دننک  کشخ  هدروآ  نوریب  نآ  زا  دـعب  دـنزادنیب و  هکرـس  ای  بارـش  رد  دـننک و  هتـشرب  شتآ  يورب  هک  دوب  نآ  یلوا 
فایش دنیامن  لح  بادس  بآ  هب  مرد  کی  دزر  اب  مرد  ود  مادکره  زا  لوسغم  رز  ایمیلق  مرد  راهچ  قشا  مرد  راهچ  یبرع  غمص  مرد  شش 

مرد هس  هتساشن  مرد  راهچ  کیره  زا  یبرع  غمـص  قشا  مرد  جنب  راکنز  مرد  راهچ  یعلق  بادیفـس  دوب  عفان  لبنـس  برج و  يارب  زا  راکنز 
دیاز تشوگ  هرفظ و  يارب  زا  هحرق  فایـش  دنزاس  فایـش  دنـشرسب و  هیودا  اب  دنیامن و  لح  بادـس  بآ  هب  ار  قشا  هتخپ  مرن  هتفوک  هیودا 

مرد و کی  نویفا  مرد  ود  کیره  زا  قرحم  راطقلق  راکنز  مرد  شـش  کیره  زا  یبرع  غمـص  قرحم  ساحن  مرد  هدزاود  جـنداس  دوب  عفان 
زا هتخوـس  سم  سم  لاـبوت  مرد  مین  درز  هلیله  تسوـپ  مرد  کـی  راـکنز  راـکنز  فایـش  دـنیامن  فایـش  روتـسدب  مرد  مین  نارفعز  مین و 

مرد کی  مادکره  زا  یبرع  غمص  هتساشن  یکناد  نارفعز  مرد  مین  یکم  ّرم  مرد  راهج  مادکره 
75 ص : نویعلا ، ءایض 

همحتلم کلپ  ردنا  هک  اهداب  دناهدرک  رکذ  خافتنا  رد  درولا  فایـش  دـنزاس  فایـش  کناد  ود  لفلفراد  مرد  کی  بادیفـس  مرد  کی  اریثک 
دیراورم مرد  مین  نارفعز  مین  مرد و  کی  هتخوس  سم  دنیامن  الط  نوریب  زا  ای  دنشکب  مشحب  دزاس  لیاز  ار  خفن  دنک و  هدنکارپ  اریو  دشاب 

زا مه  یقولخ  فایـش  دننک  فایـش  ناراب  بآ  هب  مرد  میناشیم  ام  فایـش  مرد  جنپ  ایقاقا  مین  مرد و  کی  نویفا  مرد  کی  مادـکره  زا  دـسب 
مادکره زا  بیطلا  لبنس  نارفعز  یبرع  غمص  اریثک  مرد  ود  ایقاقا  مرد  هس  هتخوس  سم  دزاس  هدنکارپ  ار  خفن  اهداب و  تسعفان  خافتنا  ۀهج 

لفلف مرد  کی  نارفعز  مرد  ود  مادکره  زا  دنقلق  ایمیلق  تسا  دیفم  برج  هطـساوب  نارفعز  فایـش  دـنزاس  فایـش  ناراب  بآ  هب  مرد  کی 
هتخوس سم  هرفظ  برج و  ۀهجب  رکید  فایـش  دـنزاس  فایـش  مرد  هد  یبرع  غمـص  مرد  مین  رداشون  مین  مرد و  کی  درز  خـینرز  مرد  ود 

کیره زا  نارفعز  یکم  رم  مرد  راهچ  ایمیلق  مرد  تشه  لفلف  مرد  هدزناش 
76 ص : نویعلا ، ءایض 

ياخرتسا لبـس و  هداب  برج و  هنمک و  ناقیط  امحرط  فایـش  دنزاس  فایـش  ناراب  باب  مرد  تسیب  یبرع  غمـص  مرد  جـنپ  راکنز  مرد  ود 
زا نارفعز  نویفا  مرد  هد  یبرع  غمص  مرد  راهچ  تخـسار  مرد  جنپ  قرحم  راطقلق  مرد  جنپ  راکنز  مرد  هدزاود  جنداش  دراد  دوس  ار  نفج 

هخـسن دـناهدروآ  مرد  راهچ  ایمیلق  مرد  هد  ینامی  بش  خـسن  یـضعب  رد  دـنزاس و  فایـش  هدرک  ریمخ  هزات  نایداب  باب  مرد  کی  کـیره 
راکنز یبرع  غمـص  مرد  هدزاود  لوسغم  خـبداش  تسا  رمحا  فایـش  عفانم  لثم  زین  يو  عفانم  تسا و  داح  رمحا  ناقیط  امحرط  ینعم  رکید 

هدرک هیالص  مرن  رایسب  مرد  تفه  نارفعز  مرد  ود  هدرک  نایرب  نویفا  مرد  راهج  قرحم  راطقلق  مرد  راهج  تخـسار  مرد  شـش  کیره  زا 
راد مرد  ود  نارفعز  دوب  عفان  قالس  نآ و  شراخ  مشج و  یکیرات  هملظ و  يارب  زا  رکید  هخسن  نارفعز  فایش  دنزاس  فایـش  نایداب  باب 
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رایسب مرد  مین  روفاک  مرد  ود  لبنس  مرد  هس  زبس  زام و  مرد  فصن  رداشن  مین  کناد و  کی  لفلف  مرد  کی  لفلف 
77 ص : نویعلا ، ءایض 

یضف یبهذ و  ایمیلقا  یبرع  غمص  رکید  هخـسن  جزید  فایـش  دنیامن  لاحتکا  هتخاسن  فایـش  نینچمه  ای  دنزاس  فایـش  هدومن  هیالـص  مرن 
ود مادکره  زا  یکم  ضضح  رتسدیبدنج  نویفا  یکم  ّرم  مرد  شش  مادکره  زا  بطلا  لبنـس  هتـسس  یـسدع  جنداش  هتخوس  سم  بادیفس 

فایـش دـنزاسب  فایـش  هدرک  ریمخ  ناب  ار  ازجا  همه  هدرک  لح  هزات  بادـس  رد  هنق  لاـقثم  کـی  هدومن  هیالـص  مرن  رایـسب  ار  ازجا  لاـقثم 
اریثک درز  هلیله  تسوپ  ینامرک  يایتوت  تسبوخ  فیرش و  ياود  رایسب  دوب و  دنمدوس  دهدیم  هدیاف  نیل  رمحا  ياهـضرم  يارب  زا  ییالع 

کمن لفلف  راد  لاقثم  ود  مادـکره  زا  اثیمام  فایـش  یبرع  غمـص  لیبجنز  لاقثم  هس  هبوچدرز  کناد  کی  رداشون  لاقثم  جـنپ  مادـکره  زا 
دنچ هروغباب  هتخپمرن  هدومن و  هیالـص  مرن  دیاب  هجنانج  ار  ازجا  لاقثم  کی  مادکره  زا  یکم  ضـضح  درز  ربص  نارفعز  ناریمام  يدنه 

درز ربص  لوسغم  یسدع  جنداش  هبوچدرز  درادرب  ار  قیقر  لبنس  نوک  ایند  فایش  دنزاس  فایش  هداد  تیبرت  زور 
78 ص : نویعلا ، ءایض 

هس جنداش  دنک  لیاز  هفرط  رکید  هخسن  دنزاس  فایـش  يواسم  ار  ازجا  قشا  یکم  ّرم  دیفـس  ردنک  خرـس  خینرز  هفرط  فاش  دنزاس  فایش 
کی بادیفس  مرد  راهچ  لفوف  مین  مرد و  ود  کیره  زا  اریثک  یبرع  غمص  مین  مرد و  کی  مادکره  زا  دیراورم  دسب  مرد  ود  تخسار  مرد 

اب دنزاس و  فایـش  یکناخ  غرم  هزوج  نوخب  هدومن  هیالـص  مرن  ار  ازجا  مرد  مین  مادکره  زا  ابرهک  نارفعز  نیوخالا  مد  خرـس  خینرز  مرد 
هـس کیره  زا  هتخوس  سم  لوسغم  رز  ایمیلق  دـنادرک  لیاز  دـشاب  هدوب  یمرک  زا  هک  یمـشچ  درد  هفرط و  هک  یفایـش  دـنناکچب  نانز  ریش 

خرـس خینرز  کناد  ود  مادـکره  زا  ایقاقا  هبوچدرز  هتـساشن  نارفعز  یکم  ّرم  اریثک  مرد  راهج  کیره  زا  دـیراورم  دـسب  نیوخالا  مد  مرد 
ینامی ّبش  هویج  كاخ  دزاس  لصاتـسم  دنک و  كاپ  دـتفایم  نافجا  رد  هک  شپـش  هک  یفایـش  دـنزاس  فایـش  مرد  مین  مادـکره  زا  تابن 

مین کناد و  کی  یبرع  غمص  لاقثم  کی  مادکره  زا  جزیوم  خینرز 
79 ص : نویعلا ، ءایض 

هـشوک رد  هک  يروصان  يارب  زا  برغ  فایـش  دنلامب  نافجا  رافـشا و  خیب  هب  هدرک  لح  بآ  هب  جایتحا  تقو  رد  دنزاس و  فایـش  روتـسدب 
راکنز لاقثم  کی  کی  ره  زا  ینامی  ّبش  همرـس  یـسراف  رانلک  نیوخالا  مد  تورزنا  ردنک  درز  ربص  دناهدومن  بیکرت  دسریم  مهب  مشچ 

تـشکنا نا  دعب  دنرادب و  مرک  بآ  راخب  ار  يور  ای  دنور  مامحب  لوا  هک  دنناکجب  مشج  رد  قیرط  نیاب  دننک و  فایـش  مین  کناد و  کی 
هـشوک رد  هرطق  ودـکی  هدرک  لح  بآ  رد  فایـش  نیزا  سپ  دوش  كاپ  بوخ  دـشاب  اجنا  رد  هک  یکرج  ره  اـت  دـنراذکب  مشج  هسوک  رب 
دنراذک مشچ  هشوک  رب  تشکنا  دوش و  كاپ  كرپ  هک  ردقنا  دننک  نینچ  یپایپ  زور  دنچ  دننک  كاپ  دنراذکب و  یتعاس  دناکچب و  مشج 

دیایب كرج  رکید  هک  دنک  عورـش  هکنآ  زا  دعب  دنناکچب و  دنکیمن  حشرت  نا  زا  يزیچ  تسکاب و  مشچ  هک  یتدم  ات  دـیاین  نوریب  كرج 
طرشب دشاب  هدوب  كاب  مشج  هشیمه  ات  دنشاب  هدروآیم  لمعب  هدعاق  نیمهب  میاد  نینچمه  دنیامن  لمع  روتسدب  زاب 

80 ص : نویعلا ، ءایض 
ار ندیناکچ  دسر  مهب  مشچ  رد  یمخرـس  لمع  نیا  يانثا  رد  انایحا  رکا  دـشاب و  هدوبن  رگید  یموسر  ام  یخرـس  ای  يدرد  مشج  رد  هکنآ 

لاقثم کی  یبرع  غمـص  لاقثم  هس  راکنز  لاقثم  تسیب  ایتوت  تسا  دـیفم  نآ  فعـض  مشج و  یکیرات  يارب  زا  ربنع  فایـش  دـننک  فرطرب 
دنزاس فایـش  دننک و  ریمخ  نآب  ار  اهاود  هدرک  لح  بآ  هب  یکم  ضـضح  هدومن  هیالـص  مرن  ار  ازجا  کناد  ود  ماخ  ربنع  یطاریق  کشم 

ماخ ربنع  لاقثم  کی  مادـکره  زا  دیفـس  اریثک  یبرع  غمـص  لاقثم  مین  مادـکره  زا  اـیقاقا  نارفعز  لبنـس  لاـقثم  هس  تخـسار  رکید  هخـسن 
دنزاس فایش  دیامن و  ریمخ  باب  هدرک  هیالص  مین  کناد و  کی  وبشوخ 

يردنک زایا  فایش 
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دیفس اریثک  یبرع  غمص  هتساشن  لاقثم  تفه  همرس  لاقثم  راهچ  هتخوس  برس  لاقثم  تفه  کیره  زا  تخسار  لوسغم  قرحم  یضف  ایمیلقا 
بآ هب  دـنیامن و  هیالـص  مرن  ار  ازجا  لاقثم  جـنپ  هتـسش  هتخوس  هرهم  دیفـس  لاقثم  جـنپ  مادـکره  زا  ردـنک  نویفا  لاقثم  تفه  مادـکره  زا 

ایمیلقا نتسس  نتخوس و  قیرط  دنزاس  فایش 
81 ص : نویعلا ، ءایض 

فایش دش  روکذم  عود  رد  مویـس  لصف  رد  هک  تسنانچ  هرهم  دیفـس  نتخوس  قیرط  هدش و  روکذم  همرـس  تخـسار و  نتـسش  برـس و  و 
فایـش مرد  راهچ  نارفعز  طالخا  مرد  کی  مادکره  زا  قشا  راکنز  دوب  عفان  تسا  هیقب  ندـش  کنت  زا  ترابع  هک  قیـض  يارب  زا  نارفعز 

یکم ّرم  درز  ربص  خرس  لکاثم  اب  فایـش  نارفعز  دنریگب  نارفعز  طالخا  هخـسن  هدش  عقاو  مرد  کی  ریـشاج  رکید و  هخـسن  رد  دنزاس و 
لفلف راکنز  یناردنا  کمن  ریشداج  جینکس  دهد  توق  ار  یسانلپ  هک  یفایش  دنراد  هاکن  هتخپ  هتفوک و  رکیدکی  ربارب  یبرع  غمص  هتـساشن 

دمر و يایاقب  يارب  زا  دنکیم  عفن  هک  دنیامن  الط  جراخ  زا  هاوخ  دیشک و  مشچ  رد  هاوخلبنس  فایـش  دنزاس  فایـش  مه  ربارب  ازجا  دیفس 
توق ار  مشج  دنکب و  نافجا  زا  تبوطر  فشن  تسا و  دیفم  ار  نافجا  ظلغ  دهد و  عفن  مشج  سزوس  یـشراخ و  فیفخ و  برج  يارب  زا 

مین لاقثم و  کی  نارفعز  لاقثم  هس  بیطلا  لبنس  لاقثم  هدزناپ  مادکره  زا  سم  لاپوت  تخسار  یبرع  غمص  ایقاقا  دهد 
82 ص : نویعلا ، ءایض 

ار جرس  روم  دنکب و  مشچب  داوم  بایـصلا  عنم  تسعفان و  مشج  درد  يارب  زا  يدرم  فایـش  دنزاس  فایـش  ناراب  بآ  هب  لاقثم  کی  نویفا 
بآ هب  لاقثم  هس  یبرع  غمص  کناد  کی  بیطلا  لبنس  کندکی  نویفا  لاقثم  راهج  نارفعز  لاقثم  راهچ  هزات  خرـس  لک  كرب  تسا  دیفم 
هینرق هقبط  رد  هک  حورق  روثب و  يارب  زا  یحافن  فایـش  دنـشک  مسج  رد  هدیئاس  غرم  مخت  هدیفـس  جایتحا  تقو  رد  دـنزاس و  فایـش  ناراب 
یعلق بادیفـس  لاقثم  هدزناش  هتخادـنا  بآ  رد  هتخوس  اـیمیلق  دنـشکب  مشچ  زا  داوم  باـصنا  عنم  تسعفاـن و  جرـس  يارب و  زا  دوش و  عقاو 
يارب زا  هک  یفایش  دنشک  مشچ  رد  غرممخت  هدیفس  اب  دنزاس و  فایش  ناراب  باب  لاقثم  ود  اریثک  لاقثم  راهج  نارفعز  لاقثم  تشه  هتـسش 
هدـیاف زین  ار  هحرق  تسا و  دـیفم  ار  هلمج  دوش  عقاو  مشچ  هشوک  رد  هک  لکوات  شراوخ و  داسف و  تسعفان و  درد  ياهتنا  ود  دـمر  ماـسقا 

هتخوس سم  یبهذ  ایمیلق  مرد  هس  هتسش  هتخوس  برس  مرد  شش  ایقاقا  مرد  ود  هتسش  هتخوس  همرس  دهد 
83 ص : نویعلا ، ءایض 

زا رتسادـیبدنج  نارفعز  لبنـس و  مـین  مرد و  کـی  یکم  ّرم  مرد  ود  یکم  ضـضح  مرد  هـس  یعلق  بادیفــس  مرد  ود  مادـکره  زا  هتــسش 
ود قشا  هقدح  یکنت  قیض و  يارب  زا  عفان  فایش  دنزاس  فایـش  روتـسدب  مرد  راهج  یبرع  غمـص  مین  مرد و  کی  نویفا  مرد  کی  مادکره 

هدومن و هیالـص  مرن  رایـسب  ار  ازجا  مرد  مین  ناسلب  نغور  مین  مرد و  کی  غمـص  مرد  کی  لفلف  مرد  کی  نارفعز  مرد  راهج  راـکنز  مرد 
هدش يذراتسم  وا  مشچ  وراد  ندیشک  يرایسب  زا  هک  یسک  يارب  زا  برج و  روسب و  يارب  زا  بعـص و  ياهدرد  يارب  زا  عفان  فایـش  هتخپ 

مادکره زا  نویفا  لبنس  مرد  ود  جنداش  مرد  کی  مادکره  زا  یکم  ّرم  سم  لاپوت  مرد  راهج  نارفعز  مرد  شش  لوسغم  یبهذ  ایمیلق  دشاب 
هحرق بعص و  درد  يارب  ار  عفان  فایش  دنزاس  فایش  روتسدب  هتخپمرن  هتفوک و  ازجا  مرد  شـش  یبرع  غمـص  هناد  هدزاود  مین  مرد و  کی 

هحرق هجوتم  هک  يداوم  عفد  عنم و  يارب  زا  دشاب و  هنیرق  هقبط  رد  دشاب و  هدادیم  رایسب  كرج  هک 
84 ص : نویعلا ، ءایض 

یناهفـصا همرـس  یکمّرم  مین  مرد و  کی  نارفعز  مرد  شـش  لوسغم  قرحم  یبهذ  ایملق  مرد  هدزناپ  كاپ  هزات  خرـس  لـک  دـشاب  روکذـم 
زا عفان  فایش  دنزاس  فایش  روتسدب  مرد  مین  مادکره  زا  لبنس  سم  لابوت  راکنز  مرد  شش  یبرع  غمص  مین  مرد و  کی  مادکره  زا  نویفا 

ساحن مرد  ود  کیره  زا  لوسغم  همرـس  رداشون  مرد  هس  هتـسش  بادیفـس  دشاب  هدوب  هیلغ  هب  هیبش  هک  یگدمآرب  دوتن  هدنک و  حورق  يارب 
تشه لوسغم  قرحم  یبهذ  ایمیلق  مرد  کی  کیره  زا  یکم  ّرم  هدعج  مرد  هس  بیطلا  لبنـس  مرد  تشه  یکی  ضـضح  مرد  راهج  قرحم 

ار ظیلغ  حورق  راثا  اضیا  دنزاس  فایـش  روتـسدب  مرد  تفه  یبرع  غمـص  مرد  هس  يرطوقـس  ربص  مرد  ود  رتسدیبدنج  مرد  جـنپ  ایقاقا  مرد 
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ربص مرد  هد  مادکره  زا  هتسش  هتخوس  همرس  یبرع  غمص  مرد  تشه  مادکره  زا  ایقاقا  هتسش  هتخوس  سم  هتسش  هتخوس و  یبهذ  ایملق  دربب 
یکم ّرم  نویفا  نارفعز  لبنس  یکم  ضضح  رتسدیبدنج  راکنزوزام  درز 

85 ص : نویعلا ، ءایض 
دنزاس فایش  رّوم  هدعاقب  مین  مرد و  کی  مادکره  زا  سوبنا  هراشن  بادیفس  دنقلق 

ینارفعز فایش 

مرد هد  یبرع  غمـص  مرد  ود  خرـس  لـک  مرد  ود  نارفعز  مرد  هس  مادـکره  زا  دـنقلق  یبهذ  اـیملق  دوب  عفاـن  هرفظ  هکح و  برج و  يارب  زا 
باوخ دنادرک و  نکاس  ار  مشج  درد  هک  یفایش  دنزاس  فایـش  روتـسدب  مرد  کی  رداشون  مرد  ود  قرحم  ساحن  مرد  هس  لوسغم  جنداش 

رتسدیبدنج مرد  راهچ  کیره  زا  تورزنا  اریثک  مرد  ود  مادک  زا  یبرع  غمص  یکم  ضضح  نویفا  نارفعز  مرد  تشه  اثیمام  فایش  دروآ 
زاب دـننک و  کشخ  دـنیاسب و  مرن  برت  باـب  مرد  مین  کـیره  زا  دیفـس  قیرخ  نارفعز  مرد  ود  کـیره  زا  راوخرادرم  هرهز  دیفـس  لـفلف 
مرد کی  قشا  هّنق  مین و  لفلف  هیقو  کی  دیفـس  قیرخ  دراد  دوس  بآ  يادتبا  رد  هک  یفایـش  دنزاس  فایـش  ای  دنرب  راکب  کسخ  دـنیاسب و 

يادتبا ۀهجب  بّرجم  ّرب  فایش  دننک  فایش  دنشرسب و  برت  باب 
86 ص : نویعلا ، ءایض 

سپ دوش  لح  ات  دنلامیم  هرهز  نیردنا  دننک و  هقرخ  رد  زراب و  مرد  کی  يردق  هاک  هرهز  دراد  دوس  ضایب  راشتنا و  يادتبا  بآ و  لوزن 
هرهز هک  هزرب  هرهز  هروکذم  ضارما  ۀـهجب  مه  تارارم  فایـش  دـنزاس  فایـش  دـننک و  کشخ  دـنزیمایب و  يو  اب  ناسلب  نغور  مرد  کی 

هب جنیکـس  مرد  کی  لظنح و  مخت  مرد  کی  نویفرف و  مرد  ود  اههرهز  نیزا  مرد  هد  ره  ربارب  زاب  هرهز  کنلک  هرهز  باـقع  هرهز  طّوبش 
دنریکب و تمکح  لکب  دننک و  هسیـش  ای  هزوک  رد  ار  اثیـشقرم  بآ  لوزن  يارب  زا  برجم  فایـش  دنزاس  فایـش  دنیاسب و  باب  نایداب  بآ 
ار سم  هـک  ییاـج  رد  هـک  سم  دود  یبـهذ و  ياـیمیلقا  لـفلف و  راورخ  کـی  رتسکاـخ  نـیزا  دوـش  رتسکاـخ  اـت  دـنراذکب  شتا  روـنت  رد 

هتـسش بادیفـس  دوب  عفان  سبای  دمر  يارب  زا  نوک  رانید  فایـش  دنزاس  فایـش  ایداب  باب  ورخ  کی  مادکره  زا  دسریم  مهب  دـنزاذکیم 
مرد کی  مادکره  زا  هتساشن  نویفا  مرد  هد  مادکره  زا  هتسش  ایمیلقا 

87 ص : نویعلا ، ءایض 
دنزاس فایش  مین  ردکی و  اریثک 

ناقیطفطصا فایش 

ربص درز  هلیله  تسوپ  نویفا  لفلف  نا  یبهذ ؟؟؟ يایمیلقا  دوب  عفان  بآ  لوزن  يادتبا  مشچ و  یکیرات  نفج و  حورق  بآ و  يادتبا  يارب  زا 
کی کمن  کناد  ود  لاقثم و  کی  مادکره  زا  تورزنا  اثیمان  فایش  یبرع  غمـص  کناد  راهچ  مادکره  زا  ینمرا  هروب  یکم  ّرم  يرطوقس 
ردـنک جحتـسور  فرخـش  دوب  عفان  هرفظ  يارب  زا  رکید  نوک  رانید  فایـش  دـنزاس  فایـش  نایداب  بآ  هب  کناد  ود  درز  جـنیرز  کناد و 

نیا دـنزاس و  فایـش  باب  ررقم  روتـسدب  مرد  عبر  مادـکره  زا  هبوچدرز  نارفعز  یکم  ّرم  مرد  کی  کـیره  زا  قشا  تاـبن  خرـس  خـنیرز 
جنیرو مرک و  دمر  ۀهجب  دنیامن  الط  مشچ  جراخ  زا  درولافایـش  الط  ینعی  تسا  رانید  هباشم  نولب  هک  دنیوک  رانید  نا  هطـساوب  ار  فایش 

هدام هک  دراذکن  دهد و  توق  ار  مشج  دنادرک و  نکاس  ار  مرو  دوب و  عفان  قالس  مشچ و  شزوس  شراخ و  و 
88 ص : نویعلا ، ءایض 

نایم رد  هک  تسا  درز  هزیر  ياهمخت  نا  داد و  رز  مرد  جنپ  مادکره  زا  خرس  لک  دیفس  لدنص  دربب  لیلحتب  دشاب  هتخیر  هچنآ  دزیر و  ورب 
زا نویفا  نارفعز  مرد  هس  مادکره  زا  اثیمام  فایش  يرطوقس  ربص  يدنه  یکم  ضضح  دیفس  اریثک  یبرع  غمص  مرد  هدزاود  دشابیم  لک 
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دنیامن الط  هدیئاس  نآ  لاثما  هزات و  رینشک  باب  دننک و  کشخ  دنزاسب و  كرزب  اهفاش  هدرک  ریمخ  بالک  هب  هتخپ  مرن  مرد  کی  مادکره 
لیلحتب دشاب  هدنام  هنهک  ياهدمر  رام  اقبا  زا  مشج  تاقبط  رد  هک  طیلغ  داوم  عفان  ار  لبـس  برج و  دـهد و  الج  ار  رـصب  ساتفاقلا  فایش 

جنداش یفاص  ّرم  نویفا  لاقثم  هدزاود  مادـک  زا  نارفعز  قرحم  ساحن  یبرع  غمـص  سم  لابوت  یبهذ  يایمیلقا  دـهد  توق  ار  هقدـح  درب و 
دـنزاس و نوجعم  لسع  اب  دـنبوکب و  ار  اـیمیلقا  هناد  راـهچ  تسیب و  دیفـس  لـفلف  لاـقثم  راـهج  مادـکره  زا  درد  زر  يدـنه  لبنـس  لوسغم 

دنروآیم نوریب  شتا  زا  هک  یمرک  نامه  رد  دنزادنا و  هکرس  رد  دننازوسب و 
89 ص : نویعلا ، ءایض 

دننک و نایرب  شتا  يور  رب  نویفا  دنیوشب و  روتـسدب  ار  جنداشم  ار و  لاپوت  دننک و  لیوست  دنیوشب و  دش  روکذم  هک  هدعاقب  نا  زا  دـعب  و 
دنزاس فایش  نایداب  بآ  هب  هدومن  هیالص  مرن  ار  عومجم 

ینالوخ فایش 

ضـضح دراد  دوس  ار  لکات  دـمر و  دـننک  فرطرب  ار  هلت  يرت و  دوب و  عفان  دـمر  ءایاقب  شراخ و  نافجا و  ظیلغ  لبـس و  برج و  يارب  زا 
بآ هب  لاقثم  کی  مادـکره  زا  راکنز  یبرع  غمـص  هتـساشن  مرد  ود  کیره  زا  تورزنا  ینیچ  ناریماب  مرد  تفه  مادـکره  زا  ایتوت  يدـنه 
درب لیلحت  هب  ار  دمر  يایاقب  دنکب و  مشچ  هیقیثو  دوب  عفان  جرسروم  روثب و  نهک و  ياهشیر  يارب  زا  خرس  لگ  فایش  دنزاس  فایش  كاپ 

ود داتفه و  هدومن  كرب  هزات  خرـس  لک  دزاس  رپ  دـشاب  هدیـسر  مهب  حورق  زا  هنیرق  حطـس  رد  هک  اهوک  اـبرفح و  دـهد و  توق  ار  مشچ  و 
هتسش بادیفس  لوسغم  جنداش  هتسش و  هتخوس  سم  لاپوت  یناهفصا  همرس  لوسغم  قرحم  يایمیلقا  لاقثم 

90 ص : نویعلا ، ءایض 
بوخ دنامن و  زین  لک  كرب  ياهزیر  الصا  دوش و  مهرم  لثم  ات  دنبوکب  مرن  ار  لک  مرد  راهچ  تسیب و  یبرع  غمص  مرد  شش  مادکره  زا 

رد ار  مرد  دنکب و  زور  کی  رد  عاجوا  نیکـست  عفان  فایـش  دنزاس  فایـش  دـنک و  ریمخ  ناب  هدومن  هیالـص  مرن  ار  هیودا  همتت  دوش و  لح 
لاقثم هدراهچ  لوسغم  قرحم  ساحن  لاقثم  شـش  لوسغم  قرحم  یـضف  اـیمیلقا  لاـقثم  لـهچ  مادـکره  زا  اـیقاقا  همرـس  دـناشنورف  تعاـس 
قرحم راطقلف  يرصم  نویفا  يرطوقس  ربص  رتسدیبدنج  لاقثم  راهچ  کیره  زا  يدنه  ضضح  بیطلا  لبنـس  لاقثم  تشه  هتـسش  بادیفس 
فایـش هدرک  ریمخ  دنـشاب  هدـیناشوج  خرـس  لک  نا  رد  هک  یباب  هتخپ  هتفوک و  ار  هیودا  لاقثم  لـهج  یبرع  غمـص  لاـقثم  ود  مادـکره  زا 

دنشک مشچ  رد  غرم  مخت  هدیفس  اب  دنزاس و 

یکولم فایش 

یعبر لطر و  کی  لوسغم  قرحم  ياـیمیلقا  دربب  ار  حورق  راـثآ  تسعفاـن و  دـشاب  تبوطر  اـب  هک  هواـشغ  ره  يارب  زا  بآ و  لوزن  يارب  زا 
يدنه دادم 

91 ص : نویعلا ، ءایض 
ناسلب نغور  هیقوکب  شاخشخ  هریش  ددع  تفه  کبک  هرهز  ددع  تفه  طّوبـش  هرهز  ددع و  راتفک  هرهز  هیقوا  جنپ  دیفـس  لفلف  هیقوا  جنب 

زا جداس  فلومل  فورعم  فایش  دنزاس  فایـش  نایداب  هراصع  اب  هّیقو  تشه  یبرع  غمـص  هیقو  ود  مادکره  زا  جنپکـس  رـشداج و  هّیقو  ود 
هدراهج قرحم  ساحن  لاقثم  لهج  ایقاقا  لاقثم  هدزناش  لوسغم  ایمیلق  اهتنا  زو  نیع  ضارما  تخـس و  ياهدرد  يارب  زا  دوب  عفاـن  سونیلاـج 

زا هتسش  همرـس  یعلق  بادیفـس  لاقثم  راهچ  یکم  ّرم  لاقثم  ود  کیره  زا  رتسدیبدنج  درز  ربص  نارفعز  بیطلا  لبنـس  يدنه  جداس  لاقثم 
تخس و اهدرد  يارب  زا  دنیوک  بلغی  يذلا ال  بکوک  ار  نا  هک  یفایـش  دنیامن  فایـش  بآ  هب  لاقثم  لهج  یبرع  غمـص  لاقثم  ود  کیره 
زا لوسغم  یعلق  بادیفـس  لوسغم  يایمیلق  دربب  ار  حورق  راثا  دوب و  عقاـن  هلکاـتم  ياهـشیر  هنهک و  ياهـضرم  جرـس و  روم  حورق و  روبت و 
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هدزناش کیره 
94 ص : نویعلا ، ءایض 

لک هتـسش  هتخوس  برـس  دسریم  مهب  دنزادکیم و  ار  سم  هک  هروک  رد  هک  يرتسکاخ  لاقثم  هدزاود  مادکره  زا  همرـس  هتـساشن  لاقثم 
هک خرـس  رایـسب  درولافایـش  دـنزاس  فایـش  ناراب  باب  لاقثم  تشه  اریثک  لاقثم  ود  نویفا  لاقثم  ود  ّرم  لاقثم  تشه  کیره  زا  سوماش 
زا رانا  تسوپ  اثیمام  فایـش  ینمرا  لک  ورخ  کی  کیره  زا  خرـس  لک  هرهم  ناطلـس  کنـس  خرـس  سدـع  دـنیامنیم  لامعتـسا  نـالاحک 
ات دنناشوجب  زاب  دننک و  فاص  دنناشوجب و  بوخ  بآ  رد  ار  قامـس  يوزج  فصن  کیره  زا  اریثک  یبرع  غمـص  يوزج  سدـس  مادـکره 
زا ایرد  فک  یکم  رم  يدنه  ضـضح  دهد  الج  ار  مشچ  ره  نیا  زا  فایـش  دنزاس  فاس  هتـشرس  بآ  نیرد  ار  هروکذم  هیودا  دوش  ظیلغ 
اب دنزیبهب و  مرن  رایسب  دننک و  هیالص  هدحیلع  ار  کیره  مرد  عبر  ینمرا  هروب  مرد  مین  مادکره  زا  سوردنـس  نارفعز  مرد  کی  مادکره 

دنشک مشج  رد  غرممخت  هدیفس  اب  دنزاس و  فایش  بالک 

تارارم فایش 

95 ص : نویعلا ، ءایض 
هرهز نومیم  هرهز  یتشد  هبرک  هرهز  کس  هرهز  راتفک  هرهز  كرک و  هرهز  ریـش و  هرهز  دوب  عفان  مشج  یکیراـت  بآ و  يادـتبا  يارب  زا 

زا طّویـش  هرهز  سکرک  هچب  هرهز  دنفـسوک  هرهز  جارد  هرهز  کـنلک  هرهز  زاـب  هرهز  یتشد  رخ  هرهز  هاـبور  هرهز  شوکرخ  هرهز  وهآ 
دنکب و نآ  ندیئور  عنم  دنناکج  عضوم  نا  رب  هدرک  لج  فایـش  نیزا  دـننکب و  شاقنمب  ار  نفج  يوم  نوچ  هک  یفایـش  مرد  کی  کیره 
زج مین  کیره  زا  سم  لابوت  رداشون  راحنز  درخ و  کی  مادکره  زا  جاز  تسا  نهآ  کنز  دیدحلا  نارفعز  دـنک  دوع  رکید  هک  دراذـکن 

یبرع غمص  مرد  مین  مادکره  زا  ایقاقا  نارفعز  لبنس  مرد  ود  تسخس  ار  ربنع  فایش  دنزاس  فایش  هلک  رس  زب  هرهز  اب  هدرک  هیالـص  مرن  و 
دنزاس فایش  روتسدب  تسا  كاب  مرد  عبرا  يوبشوخ  ماخ  ربنع  مرد  کی  مادکره  زا  دیفس  اریثک 

نیع هیودا  زا  هریغ  تاروروذ و  لاحکا  رد  مجنپ  لصفلا  فرح 

هراشا

ار نا  دننکیم  لامعتسا  کسخ  هچنآ 
96 ص : نویعلا ، ءایض 

رب هک  ياود  زین  حورق  تاحارج و  هیودا  رد  هکنانچمه  دنیوک  ردزد  ار  نآ  دنـشابیم  مشج  رد  هچنآ  هسبای  هیودا  نیزا  دنیوکیم و  لحک 
اب ار  نآ  دـناهداد  بل  رب  مشج  یئانـشور  ۀـهجب  هچنآ  اهوراد  نیا  هلمج  زا  دـناهدینادرک و  مسا  نیاب  یمـسم  مه  ار  نآ  دنـشابیم  تحارج 
زا دـناهدینادرک و  یمـسم  مسا  نیاب  نیربانب  تسعفان  مشج  یکیرات  هملظ و  يارب  زا  نوج  دوب  ییانـشور  نا  ینعم  هک  ارح  دـنیوک  نوغیلس 

تسکرتشم زین  مسا  نیا  دنیوک و  نیریـسکا  ار  نآ  دروآ  حالـصاب  ار  تاحارج  دنایورب و  تشذک  حورق  رد  هچنآ  روکذم  ياهوراد  هلمج 
مشج ياهوراد  هلمج  زا  دورب  دنرب و  راکب  رکید  ياضعا  حورق  تاحارج و  رد  ای  دنیامن  لامعتسا  مشج  رد  رما  نیا  ۀهجب  هک  يوراد  نایم 

دـشاب زین  مرک  هک  يوراد  هتـشادن  یعرم  ار  تبـسن  نیا  هک  تسا  رایـسب  اماف  دـنک  مشج  دـیربت  هک  تسه  وراد  يارب  زا  عوضوم  لـصا  رد 
تسنا لّمعم  دنناکج و  مشج  رد  هک  دنیوک  ار  يزیچ  روطق  دناهتخاس و  نیاب  یمسم 

97 ص : نویعلا ، ءایض 
لبس و برج و  دوب و  عفان  رصب  فعـض  يارب  زا  رون  هدنـشک  ینعی  دنیوک  رونلا  بلاج  یبرعب  ییانـشور  لحک  دنـشاب  هتـشرس  لسع  اب  هک 
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زا راکنز  ینمرا  هروب  يدنه  کمن  یـضف  ایمیلقا  قرحم  ساحن  لوسغم  یـسدع  جـنداش  دراد و  دوس  ار  نیع  هواشغ  هنهک و  ضایب  هرفظ و 
راهج مادکره  زا  لقنرق  بیطلا  لبنس  يرطوقس  ربص  لفلفراد  مرد  تفه  مادکره  زا  ایرد  فک  هایس  لفلف  دیفـس  لفلف  مرد  راهچ  مادکره 

هک یقیرطب  تسـش  تخوس و  دـیابیم  هچنآ  مرد  کی  مادـکره  زا  رداشون  نارفعز  مرد  ود  مادـکره  زا  حـلیلب  تسوپ  لیبجنز  مین  مرد و 
ات دننک  هیالـص  زاب  دنزاس و  طولخم  مهاب  ار  همه  دنزیبهب و  مرن  دنبوکب و  مرن  رایـسب  ار  رکید  ياهوراد  دنک و  لمع  تشگ  روکذم  اقباس 

لاحکا جایتحا  تقو  رد  دـشاب و  ملاس  رابغ  من و  امرک و  زا  دـشاب و  ظوفحم  اوه  فرـصت  زا  هک  دـنراد  هاکن  ییاـج  رد  دوش و  راـبغ  لـثم 
هبترم کی  تافایش  هک  ارج  درک  دیابیم  تافایش  زا  رتشیب  لاحکا  ینعی  اهوراد  نیا  هیالص  قحس و  رد  هغلابم  دنیامن و 

98 ص : نویعلا ، ءایض 
رادـبآ یلعل  دراد  رهوج  تسا  دوـقفم  بتارم  نیا  اـجنیرد  دوـشیم و  هدـنیاس  کنـس  رد  رگید  هبترم  کـی  دـیاییم و  نتـشرس  رد  ریمخب 
لفنرق یکم  ضـضح  ناریمام  ۀفـسان  دـیراورم  کناد  راهج  نارفعز  لاقثم  کی  اشیمام  فایـش  لاقثم  مین  مادـکره  زا  کنرف  هنهد  هزوریف 
هیودا ریاس  دنیامن و  لیوصت  دش  روکذم  نیزا  شیب  هجنانج  ار  رهاوج  لاقثم  کی  مادکره  زا  یناهفصا  همرـس  بیطلا  لبنـس  يدنه  جداش 

رکید هخسن  اضیا  دنشک  مشج  رد  لیم  اب  جایتحا  تقو  رد  دننک و  هیالـص  مرن  زاب  مه  اب  ار  همه  هتخپ  مرن  تفـس  هتفات  هجراب  هب  هتفوک و  ار 
لاقثم ود  ناجرم  لاـقثم  جـنپ  هزوریف  لاـقثم  ود  دـجربز  لاـقثم  هس  مادـکره  زا  رادـبآ  یلعل  دوبک و  توقاـی  درز و  توقاـی  خرـس  توقاـی 

يایتوت لاقثم  تسیب  یناهفصا  همرس  لاقثم  کی  کشم  لاقثم  مین  مادکره  زا  بهشا  ربنع  هرقن  قرو  الط  قرو  لاقثم  جنپ  لوسغم  دروجال 
لاقثم ود  مادکره  زا  هتفسان  دیراورم  تخس  ار  هرپ  بش  نیکرس  بض  نیکرس  لاقثم  هد  هتسش  ینامرک 

99 ص : نویعلا ، ءایض 
يایتوت هن  نآ  مرد و  هد  يدنه  يایتوت  مرد  هد  ناهفصا  همرس  رکید  هخسن  رهاوج  ار  لجک  دنیامن  بیترت  دش  روکذم  اقباس  هک  يروتسدب 

ررـض عاونا  دـننکیم و  ایتوت  نیزا  ار  رهاوجلا  لـحک  یـضعب  هکنیا  تسا و  یناـمرک  لـیبق  زا  هکلب  تستدـح  لاـمک  رد  هک  تسا  روهـشم 
مرد راهج  گنرف  هنهد  مرد  راهچ  ناجرم  مرد  ود  توقاـی  مرد  شـش  يرحب  ناطرـس  مرد  راـهج  اشـشقرم  تسا  رذـکهر  نیزا  دـناسریم 
مرد راهج  یبیج  ناریمام  مرد  راهج  هرقن  مرد  ود  خرـس  رز  مرد  ود  دـیراورم  مرد  راهچ  هرقن  مرد  راهچ  لوسغم  دروجـال  مرد  جـنپ  قیقع 

لوسغم جـنداش  مرد  راهج  سم  لاپوت  مرد  هس  نارفعز  مرد  ود  لعل  مرد  راهچ  یبهذ  يایمیلقا  مرد  ود  لفلف  راد  مرد  راـهج  دیفـس  لـفلف 
غمـصب ار  نآ  قرو  هک  تسنا  یکی  اـنک و  نوـجعم  روتـسدب  تسا  سیلکل  یکی  هرقن  درز  ندرک  لـخاد  قـیرط  مرد  ود  هزوریف  مرد  شش 

لومعم قیرط  نیا  دوش و  رابغ  لثم  هک  دنیاس  نادنچ  قامس  کنس  يور  رب  دوش و  ریمخ  ات  دنشرسب  یبرع 
100 ص : نویعلا ، ءایض 

ما يوبا  هانپ  نارفعز  طخ  زا  دراد  رهاوج  خـل  دـنهد  بیترت  دـش  روکذـم  لّوا  هخـسن  رد  هجنانج  ار  رهاوج  هیودا و  ریاس  تسا و  ریقح  نیا 
مشج و تیوقت  يارب  زا  رهاوجلا  لحک  تسا و  ناشیا  فیرـش  يارب  هرقن  رز و  ندرک  لح  يدـنه و  ایتوت  زیمت  هدـش و  لقن  ادومحم  ادامع 

دراد دوس  ار  نیع  ضارما  رثکا  قالس و  هعمد و  دنکب و  مشج  تحص  ظفح  دهد و  هدیاف  ار  ضایب  حورق و  راثا  تسا و  ریذپ  يرصب  ءالج 

ضیبا رورذ 

مرن هدومن  کشخ  هیاس  رد  دوش  رسیم  هک  مادکره  نارتخد  ریـش  ای  هدرورپ  رخ  ریـشب  دیفـس  تورزنا  دوب  عفان  هحرق  دمر و  يادتبا  يارب  زا 
دنیاسب مه  اب  دنیامن و  هفاضا  هتساشن  مرد  ود  نا  زا  مرد  هد  ره  يزاوم  هدرک  هیالص 

ای رورذ 

رثا تعرـس  تیاغ  زا  دنکیم و  هب  زور  رد  دننک  لامعتـسا  هیده  روهظ  هدام و  جضن  تقو  رد  هک  هاگره  دوب  عفان  حبت  درو  دـمر و  يارب  زا 
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بوسنم ایآ  اکلم  ینعم  هک  اریز  هدیدرک  هکیلمب  بوسنم  تسا  يداب  هک 
101 ص : نویعلا ، ءایض 

دنرب راکب  هدیئاس  مرن  رایسب  مرد  هس  مادکره  زا  تابن  هتساشب  لاقثم  کی  هرشغم  کشخ  مرد  هد  هدرورپ  رخ  ریشب  تورزنا  تسا  هکیلمب 

يروفاک دورب 

دنیامن هفاضا  روفاک  طاریق  کی  لاقثم  جنپ  ره  رد  هدیناس  مرن  هدرورپ  ایتوت  تسعفان  يوارفص  دمر  مشج و  ترارح  يارب  زا 

ضیبا رورذ 

هتساشن تورزنا  رکید  هخـسن  ای  اکلم  دنهد  بیترت  تسمـسر  هجنانج  مرد  کی  یبرع  غمـص  مرد  ود  تابن  مرد  جنپ  هتـساشن  رکید  هخـسن 
يواسم ازجا  تابن 

رفصا روزد 

فایـش مرد  جنپ  هدرورپ  تورزنا  تسعفان  دشاب  نا  اب  یتبوطر  دشاب و  هتـشذگ  زور  دـنج  هک  جـنپ  درود  نیع  عاجوا  دـمر و  يارب  زا  ریبک 
هتفاـت زا  دـنیاسب و  مرن  هدـحیلع  ار  کـیره  کـناد  ود  نویفا  مرد  مین  مادـکره  زا  نارفعز  درز  درز  يرطوطقـس و  ربـص  مرد  داـشیمام و 

دنراد هاکن  دنیاسب و  بوخ  زاب  هتخاس  طولخم  مه  اب  دنشکب و  روکذم  نزو  هب  دننارذکب و  کیراب 
102 ص : نویعلا ، ءایض 

ریغص رفصا  ورذ 

رفصا رورذ  دنزاس  رورذ  روتـسدب  مرد  ود  کیره  زا  اشیمام  فایـش  يرطوطقـس  ربص  مرد  هد  هدرورپ  رخ  ریـشب  تورزنا  دهد  هدیاف  نامه 
تقو رد  هتخپ  مرن  رایسب  لاقثم  کی  یکم  رم  لاقثم  ود  کیره  زا  یکم  ضـضح  نارفعز  درز  ربص  لاقثم  هد  كام  تورزنا  رگید  هخـسن 

مرد تشه  هدرورپ  تورزنا  دوب  دنمدوس  زین  هدرب  ۀهجب  دـنراد و  راکب  جـنم  درو  دـمر و  ياهتنا  رد  اضیا  دنـشابب  مشچ  رد  یکدـنا  جایتحا 
هک يرورذ  مین  کـناد و  کـی  یکم  ّرم  مرد  هس  نارفعز  مرد  مین  مادـکره  زا  لـک  مخت  هتـساشن  نویفا  درز  ربـص  مرد  ود  اـثیمام  فاـیش 
مرد هد  هدرورپ  تورزنا  تسبوخ  رایـسب  هدشیم و  رهاظ  تقو  رد  شرثا  هدرکیم و  لامعتـسا  جنپ  درو  لافطا و  اهدمر و  رد  رـصم  ياّبطا 

هتساشن مرد  هس  دیفس  تابن  مرد  هد  تورزنا  قباس  هخـسن  زا  يوقا  رگید  هخـسن  ای  اکلم  دنهد  بیترت  تسمـسر  هکنانچ  مرد  هس  کمـشچ 
ایرد فک  ردکی 

103 ص : نویعلا ، ءایض 
دنراپس رورذ  مین  مرد و  کی 

ربنع رورذ 

ءایتوت دراد و  دوس  ار  برج  مرک و  لبـس  داب  مشج و  اهـشیر  دنـشک و  دـیاب  داـشک  ناوتن  مشج  دـشاب و  هدـش  شیر  کـلپ  نوج  دـمر  رد 
ماش قارع و  ابطا  هک  فصنم  رورذ  دنزاس  رورذ  هدیئاس  مرن  مرد  جنپ  دیفس  تابن  مرد  هد  مادکره  زا  لوسغم  قرحم  خیش  لوسغم  ینامرک 

دنزاس طولخم  مه  اب  يواسم  ریغص  رفصا  ردرذایا  اکلم  رورذ  نیع  عاجوا  رد  دنیامنیم  لامعتسا 
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رصح دورب 

هتـسش يایتوت  دراد  دوس  ار  مشج  جـنک  شراخ  تسعفان و  قیفر  لبنـس  برج و  ناـفجا و  ظـیلغ  دـمر و  اـیاقب و  هعمد و  قالـس و  يارب  زا 
هلیله تسوت  لیبجنز  تسین  روکذم  هبوچدرز  یـضعب  رد  دناهدرواین و  ار  نارفعز  خـسن  یـضعب  رد  مرد  هد  مادـکره  زا  نارفعز  هبوچدرز 

يدـنه کمن  هدـش  عقاو  یمرد  یثلث  مرد و  ود  رکید  هخـسن  رد  مرد و  ود  مادـکره  زا  ینیچ  ناریماب  لفلف  راد  مرد  جـنپ  مادـکره  زا  درز 
رایسب ار  ازجا  مرد  کی 

104 ص : نویعلا ، ءایض 
دـنیاسب و مرن  هدومن  کـشخ  هبترم و  راـهچ  هس  دـنهد  تیبرت  دـنیاسب و  زاـب  دـننک و  کـشخ  هداد  تیبرت  فاـص  هروغبآ  هب  هتفوـک  مرن 
رد زور  تفه  هتـسش  هدـیئاس و  مرن  ار  ایتوت  دراد  دوس  قالـس  مرک و  جازم  بحاص  مشچ و  یخرـس  يارب  زا  رکید  یعون  دـنیامن  لاـحتکا 

دنیامن لاحتکا  نادب  دنیاسب و  مرن  دننک و  کسخ  دنهد و  بیترت  فاص  هروغبآ 

درورپ يایتوت  تفص 

لیوصت دـنیوشب و  زور  ره  زور  هد  ات  دـنیاسیم  دـنلام و  یمه  شوخ  باب  نواه  رد  دـنیوشب و  دـنبوکب و  ار  ینامرک  يایتوت  هک  تسنانج 
هدام غارفتسا  هکنآ  زا  دعب  ار  نیا  هک  دیاب  دنراد و  هاکن  دننک و  کشخ  زور  هد  زا  سب  زا  دنیاسیم و  دننکیم و  زور  ره  هزات  با  دننک و 

فایـش زا  سپ  هک  يورذ  تشاد  دیاشن  راکب  دـشاب  تورزنا  نا  رد  هک  یهوراد  ضرم  چـیه  دـیازت  تدـم  رد  دـنراد و  راکب  دنـشاب  هدرک 
تسوپ دراد  دیاف  زین  ار  حورق  راثا  ضایب و  دنراد و  راکب  ضیبا 

105 ص : نویعلا ، ءایض 
ردنا هقرخب  دنناتسب و  يو  زا  يروش  ات  دنیوشب  شوخ  باب  سپ  دننک  زاب  يو  زا  کنت  ياهتـسوپ  دنیوشب و  تشرد  کمن  بآ  هب  غرممخت 

دنراد راکب  دوش و  رابغ  نوج  ات  دنیاسب  دننک و  کشخ  هیاس  رد  سپ  دوش  ادج  دشاب  هدنام  يو  ردنا  یتسوپ  رکا  ات  دنلامب  دننک و 

سالا دورب 

بش مرد  ود  کیره  زا  ناریمام  ایقاقا  هتسش  هتخوس و  یبهذ  يایمیلقا  مرد  هد  هتسش  يایتوت  دراد  دوس  نیع  تبوطر  نافجا و  ظلغ  يارب  زا 
رد باتفآ  رد  زور  تفه  ات  قامـس  بآ  ود  روم  باب  هتخپ  هتفوک و  مرد  جـنپ  لوسغم  جـنداش  مرد  شـش  درز  هلیله  تسوپ  مرد  هس  ینامی 
بآ رکید  دوش  کشخ  شبآ  هاگره  دنیـشنن و  يو  رب  رابغ  ات  دنـشوبب  هقرخب  ار  فرظ  يو  رد  دنهد  بترت  دشکن  دوخب  ار  بآ  هک  فرظ 

دنراد هاکن  هدیئاس  مرن  هیاس و  رد  دننک  کسخ  زور  تفه  زا  سپ  دننک  لخاد 

یئانشور لحک 

لوزن راشتنا و  هرفظ و  برج و  رگید  هخسن 
106 ص : نویعلا ، ءایض 

کی مادـکره  زا  يدـنه  يدـنه  حداس  همرـس  مرد  هس  مادـکره  زا  یبهذ  اشقرم  يالط  ایمیلق  هرقن  يدـنه  ایمیلقا  يایتوت  دراد  دوس  ار  بآ 
کناد کی  مادکره  زا  کسم  روفاک  مرد  ود  کیره  زا  دیراورم  نارفعز  مرد 

نوغیلس ای 
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مرد ود  کیره  زا  یبهذ  يایمیلقا  یناهفـصا  همرـس  مرد  شـش  هتخوس  سم  دوب  عفان  تالایخ  بآ و  لوزن  يادتبا  رـصب و  يدـنک  يارب  زا 
رداشون يرطوقس  ربص  اشیمام  فایش  مرد  کی  کیره  زا  نارفعز  ناریمام  رابک  هلقاق  لیه  مین  مرد و  کی  کیره  زا  بیطلا  لبنـس  لفنرق 

ود کیره  زا  يدنه  کمن  لفلف  رادلفلف  مرد  هس  کیره  زا  یناردنا  کمن  هنشآ  ایرد  فک  مرد  کی  کیره  زا  یـسدع  جنداش  نوراسا 
هنمک و هرفظ و  لبـس و  برج و  رکید  هخـسن  دـنیامن  بیترت  هدـش  روکذـم  ررکم  هک  يروتـسدب  کناد  ود  روفاک  هبح  راهج  کشم  مرد 

کیره زا  هایس  هلیله  درز  هلیله  تسوپ  لیبجنز  لفلف  رادلفلف  دراد و  دوس  ار  مشج  یکریخ  هعمد و 
107 ص : نویعلا ، ءایض 

مرد کی  رداشون  مرد  راهج  کیره  زا  لفنرق  هخیلس  فرجنس  مرد  شش  ایرد  فک  مین  مرد و  کی  درز  ربص  مرد  جنپ 

ربکا نوعیلس  ای 

مرد ود  مادکره  زا  یناهفـصا  همرـس  بیطلا  لبنـس  رتسدیب  دنج  یناردنا  حـلم  مرد  هد  مادـکره  زا  لوسغم  قرحم  یـضف  ایمیلقا  ایرد  فک 
زا هبوچدرز  رداشون  ینیچ  ناریمام  فاص  ّرم  مرد  کی  هنـشا  مرد  جـنپ  يرطوقـس  ربص  مرد  هدزناپ  لوسغم  هتخوس  سم  مرد  کـی  لـفنرق 
مرد جـنپ  اسیمام  فایـش  لاقثم  تشه  ماعط  کمن  هدـش  عقاو  مرد  جـنپ  رکید  هخـسن  رد  مرد و  راـهج  درز  هلیله  تسوپ  مرد  هس  مادـکره 

مشچ و شراخ  يارب  زا  رکید  هخـسن  دـنیاسب  دـنزیمایب  مه  اب  هدیـشک  روکذـم  نزوب  هتخپ و  مرن  هتفوک و  ار  اهاود  مرد  کی  يدـنه  کمن 
هتـسش یعلق  بادیفـس  یناردـنا  کمن  مرد  شـش  قرحم  ساحن  مرد  هد  مادـکره  زا  ایرد  فک  لوسغم  یبهذ  ایمیلق  دوب  عفان  نا  یکیراـت 

همرس بیطلا  لبنس  دیفس  لفلف  جداس  رداشون 
108 ص : نویعلا ، ءایض 

دنیوک رن  زیزع  رگید و  نوغیلـس  ای  دـنهد  بیترت  روتـسدب  کناد  کی  روفاک  مرد  مین  کیره  زا  هنـشا  لـفنرق  اوبزوج  مرد  ود  کـیره  زا 
ایتوت يرحب  ناطرس  جداس  یبهذ  ایمیلق  همرس  یسدع  جنداش  دراد  دوس  ناریپ  يارب  زا  دهد و  الج  ار  رصب  دوب و  عفان  ار  هعمد  بآ و  لوزن 
لحک دنراد  هاکن  هدیئاس  مرن  رایـسب  مرد  کی  مادـکره  زا  لفلف  رادلفلف  مرد  ود  مادـکره  زا  نارفعز  سم  لاپوت  درز  ربص  قرحم  ساحن 

ربص يدـنه  جداـس  یـسدع  جـنداش  ناهافـص  همرـس  لوسغم  اـیمیلق  دراد  دوس  ار  ضاـیب  شراـخ و  برج و  دـهد و  توق  ار  رـصب  زیزعلا 
زا ایرد  فک  کشمجنرف  كرب  یناردـنا  کمن  مرد  مین  مادـکره  زا  رداشون  لفلف  رادلفلف  مرد  کی  مادـکره  زا  یمور  لاـپوت  يرطوقس 
زاب دـننک و  کشخ  دـنیاسب و  نایداب  باب  دـنزیبهب و  مرن  دـنبوکب و  مرد  مین  کشم  کناد  راهج  مرد و  کـی  نارفعز  کـناد  ود  کـیره 

دهد توق  ار  رصب  رکید  زیزع  دنراد  راکب  دنیاسب و 
109 ص : نویعلا ، ءایض 

مرد مین  کیره  زا  نارفعز  رداشون  لفلف  رادلفلف  مرد  کی  کیره  زا  یـسدع  جـنداش  هتخوس  سم  سم  لاپوت  درز  ربص  ایتوت  رز  اـیمیلق 
بادیفس دوب  عفان  هحرق  جرسروم و  يارب  زا  ینریکا  دنروآ  عمج  روتسدب  یکناد  کشم  مین  مرد و  کی  يرحب  ناطرس  کشمجنرف  كرب 

دنـشرسب و اـنوطقرزب  باـعلب  مرد  ود  کـیره  زا  نویفا  هتـساشن  قرحم  ساـحن  مرد  راـهج  مادـکره  زا  یبرع  غمـص  مین  اـیمیلق  مرد  تشه 
دنیامن لامعتـسا  دشاب  جمرـس  روم  یگدمآرب  دوتن  زا  فوخ  هک  یتقو  رد  جرـس  روم  يارب  زا  اضیا  دنرب  راکب  دنیاسب و  زاب  دننک و  کشخ 

يارب زا  رکید  هخسن  دنشاپب  مشج  رد  یکدنا  هدیئاس  مرن  رایسب  مرد  کی  درز  ربص  مرد  هس  مادکره  زا  ایقاقا  لوسغم  یسدع  جنداش  همرس 
مرد ود  کیره  زا  یبهذ  يایمیلقا  هتخوس  سم  جنرـس  سم  لاپوت  دیراورم  دّسب  لوسغم  جنداش  دراد  دوس  جرـسروم  هدم و  ةرثک  حورق و 

کیره زا  ایرد  فک  اشیشقرم  همرس 
110 ص : نویعلا ، ءایض 

مشچب یکدنا  جایتحا  تقو  دننک و  هیالص  زاب  دنزیمایب و  مه  اب  دننک و  هیالـص  مرن  ار  ازجا  یقاب  دنیوشب و  دننازوسب و  ار  راجحا  مرد  کی 
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تورزنا مین  مرد و  کی  یبرع  غمص  مین  مرد و  ود  هرقن  يایمیلق  مرد  هس  هتسش  بادیفس  دنرب  راکب  جرسروم  رد  هک  يدرو  رورذ  دنـشابب 
لوزن و راشتنا و  هرصاب و  فعض  هرفظ و  رکید  هخـسن  نوقیلـساب  مرد  مین  نویفا  مرد  کی  جنداش  هبح  ود  مرد و  مین  هتخوس  سم  مرد  مین 

کیره زا  خرس  کمن  یناردنا  کمن  يدنه  کمن  مرد  ود  کیره  زا  لفلف  رادلفلف  ناریمام  لیبجنز  دراد  دوس  ار  کلپ  سامآ  شراخ و 
جنپ کیره  زا  یبهذ  يایمیلق  یضف  يایمیلق  یهب  اشیقرام و  یناهفـصا  همرـس  يرـصب  رجح  لوسغم  يدنه  ایتوت  ایرد  فک  جنداش  مرد  ود 

دنزاسب لومعم  هدعاقب  مرد  هس  يدنه  جداش  مرد 

دّربم لحک 

بادیفس یضف  يایمیلقا  همرس  دراد  دوس  ار  هرصاب  فعض  دهد و  توق  ار  هقدح  دنهد  الج 
111 ص : نویعلا ، ءایض 

دنیامن لاحتکا  نادب  دوش و  رابغ  لثم  ات  دنیاسب  مین  مرد و  کی  ناریمام  مرد  هس  يدنه  يایتوت  مرد  جنپ  کیره  زا  هتساشن  یعلق 

يوام لحک 

زا قرحم  خیش  سم  لاپوت  ینامرک  ایتوت  همرس  دنک  تیوقت  ار  مشج  دوب و  عفان  ار  برج  لبس و  دراد و  دوس  ار  هعمد  دهد و  توق  ار  رصب 
دنیامن بیترت  روتسدب  مرد  هس  ناریمام  مرد  هد  مادکره 

يزیزع لحک 

لاپوت یبهذ  يایمیلقا  دـنکب  نیع  تحـص  ظفح  دـهد و  توق  ار  مشج  دراد و  دوس  هعمد  مشچ و  یکیرات  يارب  زا  دـهد و  ـالج  ار  ضاـیب 
بیطلا لبنس  مرد  هس  مادکره  زا  لفلفراد  هایس  دیفـس و  لفلف  یناهفـصا  همرـس  ینیچ  ناطرـس  لوسغم  یـسدع  جنداش  يدنه  يایتوت  سم 

کی کسم  مرد  مین  مادکره  زا  ایرد  فک  رداشون  يدنه  کمن  لاقثم  کی  مادکره  زا  نارفعز  کشمجنرف  كرب  يرطوقـس  ربص  لقنرق 
دنیاسب بوخ  هتخیمآ  مهاب  زاب  دنزیبهب و  مرن  دنیوکب و  هدحیلع  کیره  ار  هیودا  کناد 

112 ص : نویعلا ، ءایض 

هعمدلا لحک 

مه اب  ار  عومجم  مرد  مین  لفلف  مرد  کی  کیره  زا  درز  ربص  درز  هلیله  تسوپ  هتسش  هتخوس  دّسب  مرد  هد  هتـسش  يایتوت  درادزاب  ار  هعمد 
مرد کی  کی  ره  زا  اشیشقرام  ایتوت  لوسغم  جنداش  دراد  دوس  ار  مرک  جازم  دنوادخ  اضیا  دنیامن  لاحتکا  جایتحا  تقو  رد  هتخیمآ  بوخ 

دراد و دوس  ار  رت  درس و  جازم  بحاص  هک  یلحک  مین  کناد و  کی  مادکره  زا  درز  ربص  اثیمام  فایش  مرد  مین  مادکره  زا  دسب  دیراورم 
ار مشچ  ياهلـضع  درادزاب و  ار  هعمد  اضیا  نزو  هس  همرـس  مرد  مین  ایرد  فک  مرد  ود  لفلف  راد  مرد  کی  مادکره  زا  يدـنه  کمن  لفلف 

بآ هروغبآ و  ءزج و  ود  درز  هلیله  باب  کناد  راهج  ایمیلق  مین  مرد و  کی  یسدع  جنداش  مرد  کی  همرس  مرد  تشه  ایتوت  دهد  توق 
دزیرب هک  دزادکب  دوب و  عفان  ار  نافجا  راشتنا  هک  یلحک  دنرورپهب  وزج  کی  کیره  زا  قامس 

113 ص : نویعلا ، ءایض 
مه ربارب  جاز  اطقلق  همرـس  اضیا  دنیاسب  مرن  مرد  ود  یمور  لبنـس  مرد  هس  هتخوس  امرخ  ناوختـسا  درآرب  دشاب  هتخیر  هچنآ  دنک و  وکین  و 

کناد و کی  کیره  زا  نارفعز  لوسغم  هتخوس  ریز  زا  هدرک  نایرب  همرس  مرد  کی  لفلف  اضیا  دنیاسب  سب  دننازوسب  دش و  رـسب  لعب  لعب 
یکم ّرم  خرس  لک  نارفعز  سم  لاپوت  مرد  مین  کیره  زا  هتخوس  ریز  زا  همرـس  دیـشک  ناوت  زین  ناکدوک  مشچب  اضیا  مرد  هس  لبنـس  مین 
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همه دنناروسب و  ون  لافـس  رد  ار  امرخ  ناوختـسا  هیودا  نزو  هس  امرخ  ناوختـسا  مین  کناد  کی  مادکره  زا  لفلف  راد  ردـنک  بیطلا  لبنس 
هکنآ زا  شیب  برغ  رورذ  دنرب  راکب  دنیاسب و  هدرک  لخاد  ناسلب  نغور  یکدنا  دنزیمایب و  مهاب  دـنزیبهب و  دـنبوکب و  مرن  رایـسب  ار  هیودا 

هدومزآ اضیا  دهن  عضوم  نا  رب  هدوس  يواسم  ازجا  یکم  ّرم  درز  ربص  هتخوس  نوزلخ  دراد  دوس  نا  زا  سپ  دنک و  رس 
114 ص : نویعلا ، ءایض 

دنیاسب و سپ  دننک  کشخ  دنـشرشب و  كدوک  لوبب  يواسم  ازجا  ینامی  ّبش  حیراز  رداشون و  کهآ  جاز  خرـس  خـینرز  تسا  بّرجم  و 
ای هلیتف  هک  تقوره  هک  تسنا  رتهب  دشاب و  باوص  دنهن  ورف  نادب  دننک و  هلیتف  دنیاسب و  شرت  رانا  بآ  هب  ار  بادـس  كزب  رکا  دـنرب  راکب 

دنایورب و ینافشا  هک  لحک  دنراذک  نا  رد  وراد  نا  زا  دعب  دما و  نوریب  دشاب  يو  ردنا  هچره  ات  دنراشفیب  ار  نآ  داهن  دنهاوخ  نا  رد  وراد 
مه اب  ار  همه  مرد  هد  لوسغم  دروجال  مرد  هس  نافلب  بح  مرد  هس  لبنـس  مرد  جـنپ  مادـکره  زا  ردـنک  دود  هتخوس  اـمرخ  هناد  دـنک  يوق 

تسیب هتسش  ایتوت  تسا  دیفم  دشاب  هدیـسر  مهب  تبوطر  زا  هک  ار  رـصب  ناصقن  هک  یلحک  دنـشکب  مشج  ياهکلپ  رب  یلیم  اب  هدیباس  بوخ 
دننک هیالص  مرن  زاب  دوش و  کشخ  ات  دنراذکب  هک  دننک  ریمخ  فاص  هزات  شوجنزرم  باب  مرد 

115 ص : نویعلا ، ءایض 
روکذـم ایتوت  اب  دـننک و  کشخ  هدرک  ریمخ  هزات  نایداب  بآ  هب  مرد  کی  رداشون  مرد  هس  مادـکره  زا  ناریماـم  لـفلف  راد  لـفلف  لـیبجنز 

ود ناریمام  کناد  مین  نارفعز  هناد  تسیب  رـشعم  هب  هناد  مرد  ود  دیفـس  تورزنا  دوب  عفان  دـما  ماسقا  يارب  زا  روطق  دـنیامن  لاحتکا  هتخیما 
يو رد  فاص  بآ  يردق  دننک و  هشیش  رد  کناد  کی  اریثک  هناد  تسیب  کشخ  زینـشک  هنادجنپ  رثغم  هبلح  هناد  تسیب  رـشعم  وج  کناد 

دهدب باعل  روکذم  هیودا  هک  دننکب  ردقنا  کید  هت  رد  شتآ  دنراذکب و  بآ  نایم  رد  کی  درد  هدرک  مکحم  ار  هشیش  رـس  دنک و  لخاد 
یعلق بادیفس  دهد  توق  ار  رـصب  دنکب و  مشچ  ترارح  نیکـست  دورب  دنناکچ  مشچ  رد  هرطق  هس  ود  ترورخ  تقو  رد  دنریکورف و  سپ 

مین روفاک  کناد  مین  کشم  لاقثم  راهچ  تخـسار  لاقثم  هس  مادکره  زا  دیراورم  يدـنه  جداش  یبرع  غمـص  اشـشقرم  لاقثم  جـنپ  هتـسش 
کناد

116 ص : نویعلا ، ءایض 
عفان يوراد  دراد  میظع  عفن  دنیامن  لاحتکا  نادب  هدرک  لح  لسع  اب  ای  دهش  اب  فاطخ  نیکرـس  ضایب  يوراد  دنـشک  مشج  رد  هدیئاس  مرن 

ضیبا قیرح  نورطن  مرد  کی  کیره  زا  سکرک  هرهز  نارفعز  مرد  ود  کیره  زا  دیفـس  لفلف  کنلک  هرهز  هلاـغزب  هرهز  عاـستا  يارب  زا 
دنک هایس  ار  مشج  هک  یلحک  دنـشک  مشج  رد  جایتحا  تقو  رد  دننک و  ریمخ  هرهز  اب  هدومن  هیالـص  مرن  ار  هیودا  مرد  مین  کیره  زا  قشا 

ود تیز  عارج  دود  یکناد  کیره  زا  روفاک  کسم و  مرد  کی  دیراورم  مرد  هس  یناهفـصا  همرـس  دشوپب  دـشاب  هحرف  زا  هک  ار  هدیفـس  و 
موتحم لگ  اثیمام  فایـش  هتـساشن  جنداش  هدرورپ  ایتوت  تسعفان  دسر  مهب  هنیرق  هقبط  رب  هک  ناطرـس  رد  هک  یلحک  مرد  کی  نارفعز  مرد 

غرم مخت  هدرز  هدیفس و  بش  ره  دنشک و  مشج  رد  دنزاسب و  روتسدب  کناد  ود  دیراورم  مرد  مین  کیره  زا 
117 ص : نویعلا ، ءایض 

يوزام دیامنن  دیفس  ات  دنک  نیکنر  ار  ضایب  هک  ییوراد  دشاب  دنمدوس  هزات  زینـشک  بآ  دنناکج و  ردنا  هزات  ریـش  دنهنب و  مشچ  تشپ  رب 
رد هتخاس  فایـش  رخا  ترک و  دنج  ات  دننک  ریمخ  قیاقـش  بآ  هب  دنـشرسب و  قیاقـش  باب  مرد  مین  دـنقلق  مرد  کی  مادـکره  زا  ایقاقا  زبس 

رّرکم بآ  هب  ار  همرـس  دزیرب  مشچ  رد  دوز  لزاوـن  هک  دراذـکن  دـنکب و  مشح  تحـص  ظـفح  هک  یلحک  دنـشکب  مشجب  ترورـض  تـقو 
هتـسش قیرط  نیاب  مه  هک  يایمیلق  ایتوت و  زا  لاقثم و  تسیب  همرـس  نیزا  دنیوگ  کلپک  یکرتب  ار  رطف  دنیوشب  زین  رطف  بآ  هب  سپ  دنیوشب 

مادکره زا  نارفعز  جداش و  زا  لاقثم و  ود  کیره  زا  دّسب  دیراورم و  زا  لاقثم و  تسیب  هتسش  اثیشقرم  زا  مرد و  هدزاود  کیره  زا  دنـشاب 
ار هیودا  دنیوشب و  دنیاسب و  ررکم  ناراب  باب  قامس  کنسب  ار  اهگنس  کناد  هد  روفاک  زا  لاقثم و  کی 

118 ص : نویعلا ، ءایض 
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رد هدیئاس  مرن  فاص  سوردنـس  لوحا  يارب  زا  عفان  لحک  دنـشکب  نافجا  رب  بش  حابـص و  دنیاسب و  کین  دننک و  نآ  لخاد  هدـیئاس  مرن 
سم سماط  دننک و  نشور  دنراذکب و  دنـشاب  هتفرک  دجنک  نغور  زا  هک  خرـس  لک  نغور  اب  هک  یغارج  رد  دنزاس و  هلیتف  هدـیچیپ  هقرخ 

نادـب هدومن  لخاد  ربنع  کشم و  یکدـنا  دـننک و  عمج  ار  دود  نیا  دنیـشنب و  ساـط  نا  رب  نآ  دود  اـت  دـنراذکب  نآ  يور  رب  كاـب  خرس 
کیره زا  سوردنـس  ابرهک  بیطلا  لبنـس  لاقثم  راهچ  هدرک  هیالـص  مرن  یناهفـصا  همرـس  لوح  يارب  زا  مه  رگید  لحک  دـنیامن  لاحتکا 

تقو دننک و  کسخ  دنیامن  هفاضا  زین  ربنع  کشم و  یکدـنا  هدرک  ریمخ  نوتیز  كرب  قرعب  هدـیئاس  مرن  يددـع  يدـنه  قدـنف  مرد  کی 
هتفرک ار  نآ  دـنبوکب و  ار  هزات  قیلع  كرب  دـشاب  هدیـسر  مهب  هلزن  زا  هک  مشچ  عاجوا  يارب  زا  عفان  لحک  دـنیامن  لاحتکا  نادـب  ترورض 

دنیاسب ردقنا  کنس  يور  رب  دننک و  فاص 
119 ص : نویعلا ، ءایض 

ات دـننز  مهرب  زور  ره  دـنزیم و  ایب  قیلع  باب  سپ  دوش  لسع  لثم  هکنانچ  دـننک  لـح  با  رد  یبرع  غمـص  نآ  نزومه  دوش و  ظـیلغ  هک 
تـسوپ يزار  ایرکز  دـمحم  بّرجم  لبـس  حـیر  يارب  زا  عفان  دـنراد  هاکن  هدومن  فایـش  سپ  نتخاس  فایـش  ناوت  هک  دوش  ظیلغ  ردـقنآ 

فاص نا  زا  ار  هکرـس  نا  زا  دعب  دنناشوجب و  یپایپ  زور  هد  هکرـس  اب  دنرادرب و  دیآیم  نوریب  نا  زا  هجوج  هک  تعاس  نامه  رد  غرممخت 
توق یلحک  دنیامن  احتکا  نادب  دنیاسب و  مرن  سپ  دوش  کشخ  ات  دنراذکب  باتفا  رد  لافس  ای  هشیش  فرظ  رد  ار  غرممخت  تسوپ  دننک و 

زور نابش  کی  تسیب و  ناراب  بآ  رد  ار  همرس  درادزاب  دنک  نالیـس  مشچ  زا  هک  عومد  دراد و  هاکن  دوخ  تحـصب  ار  مشج  دهدب و  رـصب 
مرد هد  کیره  زا  هرقن  ایمیلق و  ایتوت  مرد  تشه  اثیشقرم  دنریگارف  مرد  هدزاود  دنناسیخب و 

120 ص : نویعلا ، ءایض 
همرـس و دنبوکب و  دحیلع  ار  کمرم  مرد و  کی  جداس  مرد  کی  نارفعز  کناد  کی  روفاک  کناد  ود  کسم  مرد  ود  هتفـسان  دیراورم 

شبآ هک  ردقنآ  دنیاسب  زور  دنچ  بآ  هب  قامس  کنـس  رد  دش  روکذم  هک  یقیرطب  نتـسش  زا  دعب  ار  دیراورم  ایتوت و  ایمیلق و  اثیـشقرم و 
دنراد هاکن  هیش  فرظ  رد  دننک و  لخاد  ار  روفاک  کشم و  سب  دننک  هیالص  دننک و  نواه  رد  اهناب  ار  نارفعز  جداس و  سب  دوش  کشخ 

دهد توق  دراد و  هاکن  ار  مشچ  تحص  تاقوا  رد  دننک  لاحتکا  ار  نآ  بش  حابص و  و 

ضایب رورذ 

ناریمام هدـییاس  مرن  رایـسب  يواسم  ازجا  دیفـس  تابن  ینمرا  هروب  بض  نیکرـس  هشیـش  فک  ایرد  فک  تسا  هنیرقیب  ضایب  هلازا  يارب  زا 
دننک و فاص  دنامب و  هصح  کی  هصح  هس  زا  ات  هدـیناشوج  دـشاب  هدوب  لاقثم  دون  هک  بآ  لطر  کی  رد  مرد  هد  مادـکره  زا  یکرت  رکا 

دننک و نوجعم  با  نیاب  ار  هیودا 
121 ص : نویعلا ، ءایض 

رد یکدـنا  ترورـض  تقو  رد  دـنیاسب و  مرن  هدرک  کشخ  سب  هبترم  جـنپ  راهچ  ات  دـننک  ریمخ  بآ  نیا  اب  زاب  دـننک و  کسخ  هیاـس  رد 
مرد راهج  تابن  مرد  کی  لیبجنز  مرد  ود  ینمرا  هروب  مرد  جـنپ  ایرد  فک  مرد  هد  تورزنا  دوب  عفاـن  ضاـیب  يارب  زا  ّلـعم  دنـشابب  مشج 
ۀهج زا  مه  اضیا  دنناکچب  مشچ  رد  هدرک  لح  بآ  هب  جایتحا  تقو  رد  دنزاس و  نوجعم  لسع  هیودا  نزومه  اب  هدومن  هیالص  مرن  ار  هیودا 

روتـسدب مرد  مین  کشم  مرد  کی  مادـکره  زا  قرحم  هرهم  دیفـس  بهذ  ياـیمیلق  اـیتوت  مرد  ود  قشا  مرد  راـهچ  راـجنز  دوب  عفاـن  ضاـیب 
جاز دیورب  غامد  رد  هک  دیاز  تشوک  نافجا و  تنوشخ  دـیاز و  محل  تبالـص و  يارب  زا  عفان  رکید  ّلعم  دـنزاس  نوجعم  لسع  اب  روکذـم 

زا دیفـس  لفلف  لبنـس  مه  مرد و  کی  ایتوت  مرد  ود  نارفعز  مرد  راهج  یکم  ّرم  مرد  تشه  لوسغم  هتخوس  یبهذ  ياـیمیلق  مرد  هب  هتخوس 
دنیامن بیکرت  روتسدب  مرد  کی  مادکره 

رفصا یلوعیطارق 
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رفصا یلوعیطارق 

هک حورق  يارب  زا 
122 ص : نویعلا ، ءایض 

دنشاپب مشچب  جایتحا  تقو  رد  هدیئاس  مرن  دیفس  تابن  هدرورپ  رخ  ریش  هب  تورزنا  یبرع  غمص  هتساشن  دوب  عفان  دشاب  هدوب  هدم  نا  اب 

نوعیطارق

مادکره زا  نارفعز  لک  مخت  يرطوقس  ربص  مرد  جنب  تورزنا  مرد  ود  اثیمام  فایـش  دوب  عفان  دشاب  هدوب  تبوطر  زا  یمـشچ  درد  يارب  زا 
فدـص مرد  هس  دیفـس  تابن  مرد  هد  اـیتوت  دـشاب  نوخ  زا  هک  یحورق  يارب  زا  يداـم  روعیطارق  دـنزاس  رورذ  کـناد  کـی  نویفا  مرد  مین 

مرد ود  هتخوس 

نامرلا دور 

دـنریکب و دـشاب  هدیـسرن  بوخ  زونه  هک  یتقو  رد  نیریـش  رانا  بآ  شرت  رانا  بآ  درادـن  ریظن  نا  يـالج  مشچ و  تحـص  ظـفح  يارب  زا 
ره هام  هس  زا  دعب  دننک و  فاص  هام  ره  رد  دراذکب  باتفا  رد  هام  هس  دندنبهب و  ار  شرس  دننک و  هشیـش  رد  ادج  ار  مادکره  دننک و  فاص 

کیره زا  ایتوت  اههخـسن  یـضعب  رد  رداشون و  لفلف  رادلـفلف  درز  ربص  بآ  ود  ره  نیزا  لاـقثم  دون  ره  رد  دـنزاس و  طولخم  مهاـب  ار  ود 
دننک لخاد  هدیئاس  بوخ  مرد  کی 

123 ص : نویعلا ، ءایض 
کنـس دراد  دوـس  ار  ضاـیب  مشچ و  یکیراـت  هرفظ و  لـعم  دـنناکچب  مـشچ  رد  هدربورف  نآ  رد  لـیم  جاـیتحا  تـقو  رد  دـنراد و  هاـکن  و 

دنقلق ریاس  زا  رتمرن  رگید  هتـشرس  يوراد  دـش  رـسب  روتـسدب  نزو  هس  لسع  مرد  ود  نارفعز  مرد  راهچ  کیره  زا  قشا  راکنز  سیطاـنقم 
یکم ّرم  مرد  کی  شدنک  دنک  لیاز  ار  ینیب  هّدس  ار و  لبس  داب  هک  ییوراد  دنشرسب  نایداب  باب  مرد  کی  یبرع  غمص  رداشون  مرد  کی 

ریـش اب  ار  بح  کی  حابـص  ره  هشفنب  زور  هس  سدـع  لثم  دـنزاس  اهبح  شوجنزرم  باب  مرد  کی  ریـص  مین  یکناد و  ضـضح  کناد  ود 
هنیکبآ فک  راکنز  تورزنا  احرق  رقاع  كوتـسرب  نیکرـس  دربب  ار  ضایب  رگید  لّعم  دـنناکج  ینیب  رد  دـننک و  لح  هشفنب  نغور  رد  نانز 
فدـص يرحب  ناطرـس  ایمیلق  لوسغم  ایتوت  رکید  يوراد  دـنرب  راکب  مامح  زا  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  دنـشرسب و  هتفرک  فک  لسع  اب  ایمیلق 
نیکرـس لاقثم  راـهج  راـکنز  لاـقثم  ود  قشا  دوب و  عفاـن  هقدـح  قسخ  ۀـهجب  لّـعم  کـناد  مین  کـشم  مه  ربارب  مادـکره  زا  وفغم  هتخوس 

رامسوس
124 ص : نویعلا ، ءایض 

مرد کی  ناسلب  نغور  مرد  هس  کیره  زا  لفلف  قشا  رکید  هخـسن  دشرـسب  لسع  اب  لاقثم  کی  یبرع  غمـص  لاقثم  هس  نارفعز  لاـقثم  هس 
ود جنیکس  بآ  لوزن  يارب  زا  رگید  لّعم  دنـشرسب  لسع  اب  دنزیمایب و  ناسلب  نغور  اب  دننک و  لح  نایداب  بآ  رد  ار  قشا  مرد  هس  نارفعز 
بآ دنبوکب و  ار  هزات  نایداب  مشچ  یکیرات  يارب  زا  نایداب  بآ  تفص  تیافک  ردقب  لسع  مرد  شش  مادکره  زا  دیفـس  قبرخ  ثلیح  مرد 

هک دنراذکب  دنریکورف و  نا  زا  دعب  دنریکب و  ار  نآ  فک  دورب و  شعبر  ات  دـنناشوجب  هزیکاپ  یکید  رد  دـنیامن و  فاص  دـنریکب و  ار  نآ 
هگن ار  مشچ  تحـص  ظفح  دـنیوک  بتاکلا  ياود  ار  نآ  هک  لحک  دـننک  لخاد  فاص  لسع  نا  عبر  لثم  هدومن  فاص  سپ  دوش  نیـشنهت 

ود هدروآرب  ناراب  بآ  هب  یناهفـصا  همرـس  مرد  کی  کیره  زا  لک  مخت  اشیمام  فایـش  دهد  توق  ار  رـصب  دـنکب و  تبوطر  قشن  دراد و 
دنیامن هیالص  کناد  کی  روفاک  مرد  کی  هروغ  هراصع  مرد  مین  درز  هلیله  تسوپ  مرد 

نینامرلا لحک 
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روتسدلا نم  نیشاقنلا  لحک 
125 ص : نویعلا ، ءایض 

بوخ هک  نیریش  شرت و  رانا  با  رد  هتفوکمین  یلباک  هلیله  تسوپ  دهدب  رایـسب  توق  ار  رـصب  دوب و  عفان  مشچ  یکیرات  هواشغ و  يارب  زا 
دنیاسب مرن  سب  دنیشنن  نآ  رب  رابغ  هک  ییئاج  رد  دننک  کشخ  هیاس  رد  دنروآ و  نوریب  سپ  دنراذکب  زور  هس  دنناسیخب و  دنشاب  هدیـسرن 
هدومن لیوصت  هتسش و  دس  روکذم  هک  يوتسدب  عومجم  سم  لابوت  يدنه  ایتوت  یناهفـصا  همرـس  دنریگارف  مرد  هد  رابغ و  لثم  دنزیبهب  و 

بوخ ار  عومجم  مرد  ود  مادـکره  زا  ناریمام  يرطوقـس  ربص  يدـنه  ضـضح  لاقثم  کـی  هتخوس  یلباـک  هلیله  هناد  مرد  هس  کـیره  زا 
دنراد هاگن  دوش و  رابغ  لثم  ات  دنیاسب  تشذگ و  هکنانج  دننک  کشخ  دنهد و  بیترت  روکذم  رانا  بآ  هب  زاب  دنیاسب و 

يدنه دورب 

لفلف ینمرا  هروب  یناردنا  حـلم  مرد  راهج  يرطوقـس  ربص  مرد  تشه  مادـکره  زا  نهآ  لابوت  قرحم  ساحن  دراد و  دوس  رتبرج  يارب  زا 
هتسش فک  مرد  ود  مادکره  زا  يرصم  جاز  لیبجنز 

126 ص : نویعلا ، ءایض 
باتفآ رد  دنراذکب و  دنشاب  هدرکن  یعلق  زونه  هک  نیسم  فرظ  رد  دننک و  ریمخ  هکرـس  اب  هدییاس  مرن  مرد  کی  مادکره  زا  دیفـس  لدرخ 
غرمرتش مخت  تسوپ  ضایب  يارب  زا  برجم  عفان  لحک  دـنراد  هاکن  هدومن  هیالـص  مرن  سپ  دوش  کـشخ  اـت  دـنراد  هکن  راـبغ  زا  دـنهنب و 
بضلا رعب  مرد  ود  مادکره  زا  دیفس  ریشابط  عاذل  يراکنز  يرحب  ناطرـس  مرد  جنپ  مادکره  زا  یناهفـصا  همرـس  يدنه  ایتوت  ینیچ  لافس 

هدرک و لیوصت  ود  ره  اشیـشقرم  دنکیم  ریت  نادب  دراک  هک  سم  کنـس  مرد  هس  لوسغم  جنداش  مرد  هس  رکـش  مرد  جـنپ  لفلف  مرد  کی 
هب تسبوسنم  دهد  توق  ار  رصب  هک  یلحک  برجم  تسعفان و  دنشکب  ضایب  عضوم  رد  لیم  اب  هدیئاس و  مرن  رایـسب  مرد  ود  کی  زا  هتـسش 

لاقثم هس  مادـکره  زا  یناهفـصا  همرـس  يدـنه  جـنداس  یبهذ  يایمیلقا  لاقثم  هد  يدـنه  ایتوت  دـصر  لـها  زا  رکید  یتعاـمج  سویملطب و 
مرن لاقثم  هس  لفلف  راد  لاقثم  کی  هتخوس  يرحب  ناطرس 

127 ص : نویعلا ، ءایض 
ناتـسبات رد  دـنهد و  بیترت  رکید  زور  کی  بالک  هروغبآ و  هب  سپ  دـنرورپهب  زور  تفه  بـالک  ناـیداب و  بآ  هب  هتخپمرن  هدـیئاس و 

دنکب و مشچ  تحـص  ظفح  دنیوک  رنرکا  لحک  یـسراف  دورب  دنراد  هاکن  هدرک  لخاد  کشم  هبح  کی  ناتـسمز  رد  روفاک و  کناد  کی 
لبنس يدنه  جداس  مرد  کی  هتفسان  دیراورم  مرد  جنپ  کیره  زا  هتسش  هتخوس  يایمیلقا  هتسش  يایتوت  هتسش  همرس  دزاس  لیاز  ار  تبوطر 

دهدـب دوش  عقاو  مشچ  رد  هک  راثآ  ءالج  بّرجم  هدـنهد  الج  لحک  دـنرب  راکب  هدـیئاس  مرن  کناد  روفاک  مرد  کـی  مادـکره  زا  نارفعز 
جنداش یناهفـصا  همرـس  زبس  ایتوت  بّرجم  دوب و  عفان  نیع  هواشع  ضاـیب  برج و  لبـس و  يارب  زا  دـنرب  راـکب  غاـمد  هیقنت  زا  دـعب  هاـگره 
یقارع راکنز  نهآ  لابوت  سم  لابوت  مرد  کی  مادـکره  زا  اثیـشقرم  ایرد  فک  يرحب  ناطرـس  مرد  هس  مادـکره  زا  قرحم  ساحن  لوسغم 

یناردنا کمن  لاقثم  کی  يرحب  فدص  مرد  مین  مادکره  زا  رداشون 
128 ص : نویعلا ، ءایض 

لیوصت روکذم  هدعاقب  تسا  یتسش  هچنآ  مرد  کی  مادکره  زا  خرس  ناجرم  دسب  هتفـسان  دیراورم  مرد  کی  مرد  کی  یکم  ّرم  مرد  مین 
دنیامن لاحتکا  نادب  هتخیمآ  مه  اب  دنیاسب و  رابغ  لثم  تسین  دییاس  هچنآ  دننک و 

نارفعزلا لحک 
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وزام مرد  مین  رداشن  مین  کناد و  کی  دیفس  لفلف  مرد  کی  لفلف  راد  مرد  ود  نارفعز  دوب  عفان  قالس  شراخ و  مشچ و  یکیرات  يارب  زا 
مرد ود  دیفـس  لفلف  مرد  جنپ  مادـکره  زا  لیبجنز  درز  هلیله  تسوپ  دوب  عفان  هعمد  هواشع و  رـصب و  فعـض  مشج و  یکیرات  يارب  زا  زبس 

دنیامن لاحتکا  نادب  هدیئاس  مرن  مرد  هد  لوسغم  جنداش  مرد  کی  رداشن 

لصف جنب  رب  تسا  لمتشم  زین  هلاقم  نیا  دراد و  قلعت  نادب  هچنآ  حورق و  هیودا  مهارم و  رکذ  رد  مود  هلاقم 

اهنا بیکرت  یکنوکچ  دنابکرم و  هیودا  مسق  هچ  زا  مهارم  هکنآ  نایب  رد  ّلوا  لصف 

دننک نادب  مار  وا  یـضعب  تاحارج و  حورق و  ياوادم  دنروآ و  عمج  نغور  موم و  اب  هدیئاس  مرن  رایـسب  هک  دنچ  ییاود  هک  تسناد  دـیابب 
ار نآ 

129 ص : نویعلا ، ءایض 
تاجضنم ای  محل و  تانیعم  هلاّکا و  هیودا  ای  متاوخ و  تالتدم و  ای  تاقزلم و  تامحلم و  ای  دنامحل و  تاتبنم  ای  هیودا  نیا  دنیوک و  مهرم 

تحارج عضوم  رد  هک  ینوخ  دـنورب و  ای  تشوگ  حورق  تاحارج و  رد  هک  تسنآ  محل  تبنم  ياود  اما  اهنآ  ریغ  تاـنیلم و  تـاللحم و  و 
یئاود زا  لعف  نیا  دوش و  تشوگ  ود  درک  دـقعنم  نوخ  نآ  اـت  دـنکن  نوخ  نآ  ماوق  جازم و  لیدـعت  هک  دـشاب  نآ  يو  ناـش  زا  دوش  عقاو 

ایمیلق و رانلک و  هبوچدرز و  بادیفـس و  نیوخالا و  مد  کنـس و  رادرم  لثم  شزوس  عذـلیب و  دـشاب  یقیقحت  يو  اب  هک  دوشیم  لـصاح 
حالصاب دوز  تحارج  ات  دشخبب  یگدنبسچ  ماوق و  ار  نآ  دوش  تحارج  دراو  هک  ینوخ  نآ  ببسب  هک  تسنآ  محلم  ياود  اما  نآ و  دننام 

لثم داد  دناوت  ماوق  نیا  ار  روکذـم  نوخ  ات  دـشاب  هدوب  یگدنبـسچ  هبورغ و  هجوزل و  يو  اب  هک  دوشیم  یـشان  یئاود  زا  لقع  نیا  دـیآ و 
[1] جنتار ردنک و  هتخوس و  ذغاک  سور و  دنس  قامس و  غمص و  تورزنا و 

ص130 نویعلا ؛  ءایض 
130 ص : نویعلا ، ءایض 

تجوزل تبوطر  نا  رد  دوش  عقاو  تحارج  ياهبل  نیب  ام  رد  هک  یتبوطر  هک  تسنا  لمّدم  ياود  اما  نآ و  دننام  اشیـشقرم و  یکطـصم و  و 
ات دشاب  هتـشاد  لادتعاب  یفیفخت  هک  دباییم  تروص  یئاود  زا  لعف  نیا  دوش و  تحارج  ياهبل  فاصتلا  ثعاب  ات  دـننک  ثادـحا  تبورغ  و 

ییاود اما  نا و  لاثما  لابوت و  ربص و  فرجنـش و  هرغم و  دسب و  ایقاقا و  همرـس و  لثم  دنک  لصاح  بولطم  ماوق  هدرک  روکذم  تبوطر  افش 
دیورب و یعبط  دلج  هکنآ  ای  دشاب  ظوفحم  تافا  زا  یکـشخ  نا  ببـس  ات  دنک  ثادـحا  یکـشخ  تحارج  رهاظ  حطـس  رد  هک  تسنا  متاخ 

خرـس لگ  رابلح و  لثم  دشاب  هدوبن  یترارح  عذل و  يو  اب  دشاب و  لّمدم  ییاود  زا  هدایز  يو  فیفخت  هک  دـسریم  مهب  ییاود  زا  لعف  نیا 
رهوج زا  هک  دـسرب  هبترمب  نا  حـیرقت  لیلحت و  هک  تسنا  لاکا  یهاود  اما  نا و  دـننام  قرحم و  راطقلق  دوزام  رانا و  تسوپ  لـگ و  مخت  و 

جنیرز رداشون و  راکنز و  لثم  دننک  صقان  يزیچ  تشوک 
131 ص : نویعلا ، ءایض 

ار طلخ  هک  دشاب  نآ  يو  نأش  رد  هک  تسنا  جضنم  ياود  اما  اهنیا و  لثم  تورزنا و  سم و  لابوت  قشا و  نانـشا و  هدـیدن و  بآ  کهآ  و 
رد دراد  هاکن  ار  طلخ  هک  دشاب  زین  هضباق  ةوق  يو  اب  دشاب و  هتـشاد  لادتعاب  تنوخـس  هک  دوشیم  لصاح  یئاود  زا  رثا  نیا  دهدب و  جضن 

تـسنا للحم  ياود  ایآ  تفز و  ریجنا و  هتخپ و  زایپ  ناتک و  مخت  یمطخ و  كرب  يزابخ و  هدییاخ و  مدنک  لثم  دباین  جـصن  ات  دوخ  لحم 
یکطـصم و یمطخ و  جنوناب و  لثم  دزاس  هدنکارپ  راخبب  اریو  ات  ءزج  دعب  ارزج  دنک  ریخبت  هدش  سبتحم  نا  رد  هک  يوضع  زا  ار  هدام  هک 
هک یعـضوم  ار  تابوطر  هک  تسنا  بذاج  ياود  اما  اـهنیا و  دـننام  هبوچدرز و  ناوحقا و  کـلملا و  لـیلکا  تیز و  نغور  قرحم و  حـیش 
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رد هک  هریغ  راخ و  ناکیپ و  هک  دوش  نا  ثعاب  دـشاب  لامکب  ییاود  رد  رکا  رثا  نیا  دراد و  هک  یتفاطل  ببـسب  دـهد  تکرح  تسنا  یقالم 
جرحدم دنوارز  لثم  دنک  لیم  ۀهج  نیمهب  دوش و  هدنک  اجنا  زا  دشاب  هتفرورف  يوضع 

132 ص : نویعلا ، ءایض 
يوضع رد  هک  هدـماج  هجزل و  تابوطر  هک  تسنا  یلاـح  ياود  اـّما  نآ و  ریغ  ین و  جـنپ  سگرن و  زاـیپ  ریجنا و  كرب  قشا و  لـیوط و  و 

هک تسنا  عطقم  نا و  ریغ  تفز و  جنیکـس و  زقـس و  هبوجدرز و  دنوارز و  لسع و  لثم  دزاس  رود  دـهد و  تکرح  وضع  نا  زا  دـشاب  هدوب 
اما لدرخ و  دننام  دزاس  ادـج  وضع  زا  هکنآ  ات  هدـیبسچ  نادـب  طلخ  هک  يوضع  جزل و  طلخ  نایم  دـنک  ذوفن  دـشاب  هتـشاد  یتفاطل  ببـسب 

دـشاب و هتـشادن  وضع  نا  هیئرج  تیحالـص  هک  هبترم  دـنک  وضع  نا  تبوطر  جازم  داسفا  وضع و  حور  جازم  داسفا  هک  تسنا  ضعم  ياود 
اثیمام درز و  خرـس و  خینرز  لثم  دنام  یقاب  اجنا  رد  دساف  تبوطر  نانجمه  هکلب  دنازوسب  دروخب و  ار  وضع  نآ  هک  دـشابن  هبترم  نا  داسفا 
کشخ هک  دراذکن  دنادرک و  هدایز  ار  نآ  دوش و  حورق  تابوطر  طلاخم  هک  تسنا  خّسوم  نا و  ریغ  نویفرف و  رتوبک و  نیکرـس  جنورد و 

شیر هک  تسا  ياهاود  مهارم  ياهاود  هلمج  زا  لثم و  دوش 
133 ص : نویعلا ، ءایض 

قشا و ردـنک و  رانا و  تسوپ  هتخوس و  خرـس  جاز  زقـس و  تخـسار و  تورزنا و  دعـس و  لیوط و  دـنوارز  لـثم  دروآ  حالـصاب  ار  نفعتم 
ربونص و تخرد  تسوپ  کنت و  راب  كرب  هکرس و  انح و  هتسش و  کهآ  غرممخت و  هدیفـس  لثم  تسا  شتآ  یکتخوس  هیودا  ریـشواج و 

لثم درادزاب  تحارج  زا  نوخ  هک  تسا  هیودا  روکذم  ياهاود  هلمج  زا  ون و  دیفس  لافس  کنسرادرم و  بادیفس و  لدنص و  ینمرا و  لک 
هیودا نا و  ریغ  نیـسبج و  راطقلق و  هتـساشن و  تورزنا و  ایـسآ و  رابغ  توبکنع و  هناخ  یـشوگرخ و  مشپ  نیوخالا و  مد  ردـنک و  ربص و 

زا يرایـسب  نا و  ریغ  اهیپ و  اهنغور و  بطر و  ءافوز  لقم و  هّنق و  هعیم و  قشا و  یمطخ و  جنپ  جـنوتاف و  دـننام  تسا  هلمج  نا  زا  زین  هنیلم 
همرـس و لثم  دنـشاب  رکیدکی  دـض  هکنآ  دوجو  اب  دنزیمرـس  نا  زا  راثا  نیا  رثکا  تسکرتشم و  تارثات  نیا  رثکا  رد  هک  تسه  مهرم  هیودا 

ياهاود هلمج  زا  هک  کنسرادرم  تخسار و  تورزنا و 
134 ص : نویعلا ، ءایض 

تورزنا کنـسرادرم و  بادیفـس و  نینچمه  دروخیم و  حورق  رد  زین  ار  یناف  تشوک  اذه  عم  دننایوریم و  تاحارج  رد  تشوک  هک  دنا 
زا کـیره  لاـصخ  لاـعفا و  تسا و  لـخاد  زین  محلم  ياـهاود  رد  دـنربیم و  راـکب  زین  نفعتم  اهـشیر  رد  دـنکیم و  لامعتـسا  هزاـت  حورق 
هک دش  رهاظ  دیدرک و  مولعم  تامدقم  نیا  نوچ  درادن و  رکذب  جایتحا  اجنیرد  دوشیم  مولعم  هدرفم  هیودا  لصف  رد  نوچ  مهرم  ياهاود 
زا ضارعا  زا  یضرع  ره  يارب  زا  دشاب  تسرد  سدح  میلس و  تنطف  بحاص  یسک  هک  یـسک  رب  دنباییم  بیکرت  هیودا  هنوکچ  زا  مهارم 

روکذـم هلاسر  نیرد  هک  یئاهمهرم  زا  دـنراد و  راکب  جایتحا  تقو  رد  هک  داد  بیترت  دـناوتیم  اهمهرم  تسا  ماـقم  بساـنم  هک  ياـهاود 
رکا اضرف  دسر  مهب  بیکرت  دعاوق  تریـصب و  یتدایز  ات  دیامنیم  روکذـم  لاثم  لهـس  رب  ار  اهنا  زا  یـضعب  بیلاطم  یـضعب  يارب  زا  تسا 

بسانم مهرم  دوش  لمدنم  تاحارج  دیورب و  هزات  تاحارج  رد  تشوگ  هک  دهاوخ  دشاب و  هدوب  محل  تابنا  یک  بلطم 
135 ص : نویعلا ، ءایض 

هیقنت بلطم  رگا  هچرق و  لامدا  تسـشوک و  ندینایور  ود  ره  هدیاف  دـنامهرم  نیا  ءازجا  هک  هکرـس  کنـسرادرم و  هک  ارچ  تسا  لاح  نیا 
يانف ضرغ  رکا  تسا و  ماقم  نیا  بسانم  نییراوح  مهرم  هنهک  هریاع  حورق  رد  تشوک  ندـینایور  هنفعتم و  داوم  خاسوا و  زا  دـشاب  هحرق 

لثم رد  دشاب  لیلحت  صرغ  رگا  لسع و  مهرم  دشاب  جاتفنا  ضرغ  رگا  تسا و  قفاوم  رـضخا  مهرم  راکنز و  مهرم  دشاب  دـساف  اهتشوگ 
ناوتیم دـناهتفای  بیکرت  نا  زا  هک  هیودا  زا  اهنآ  عفن  مهارم  ریاس  نیمه  تسا و  لاح  قیال  نویلخاـید  مهرم  هبلـص  ماروا  ریزاـنخ و  علس و 

دـیربت و لثم  تسه  حورق  تاحارج و  رد  یعفن  ار  اهنغور  زا  کـیره  هکنآ  یکی  تسا  هجو  دـنچ  زا  مهارم  رد  اـهنغور  لاـخدا  تسناد و 
نغور رد  نیلت  لیلحت  جاتفنا و  دروم و  نغور  قافنا و  تیز  رد  تیوقت  ضبق و  يوقا و  فیفخت  خرس و  لک  نغور  رد  تیوقت  فیفخت و 
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رد بیطرت  دیربت و  هنهک و  تیز  رد  حورق  هیقنت  يوقا و  لیلحت  رد  هدیسر  نوتیز 
136 ص : نویعلا ، ءایض 

دـنکیم و لصاح  ریثأت  رد  یماود  درادیم و  یلوط  حورق  رب  مهارم  ياقب  اهنغور  تبـسن  هک  هکنآ  رکید  اهنیا  دـننام  ماداب و  هشفنب  نغور 
عنم وا  هدش  رکذ  بیکارتلا  لوصا  رد  هک  تسا  هوجو  يوقا  هجو  نیا  دسرب و  حورقب  هیودا  زا  يدصتم  هکنآیب  دوشیم و  رهاظ  رتشیب  عفن 

دـننکیم و اـهاود  توـق  ظـفح  اـهنغور  هکنآ  رکید  دـسرب و  ررـض  هک  دـنراذکیمن  دـنیامنیم و  تحارج  زا  هیودا  نا  داـسفا  تیلاـکا و 
ماوق دنکیم و  مهرم  ءازجا  كاسمتـسا  هک  رکید  هدـیاف  اب  تسا  هوجو  نیمه  هطـساوب  زین  موم  لاخدا  دوش و  عیاض  دوز  هک  دـنراذگیمن 

دناهدرک روکذم  نینچ  اهمهرم  رد  نغور  موم و  نزو  دنکن و  نالیـس  اهنغور  تیعئام  تبـسن  دریگ و  رارق  حورق  رب  هک  دشخبیم  یحلاص 
زا مهارم  یـضعب  رد  اهیپ  لاـخدا  مرد و  هس  دـشاب  ناتـسبات  رکا  دـننک و  لـخاد  موم  مرد  ود  نغور  مرد  هد  ره  رد  دـشاب  ناتـسمز  رکا  هک 

هطساوب مه  هریغ  واک و  قاس  زغم  ینعی  اهزغم  یضعب  خاخما  لاخدا  لیلحت و  نیلت و  یئام  در  تسا و  هروکذم  تاسلج 
137 ص : نویعلا ، ءایض 

ءازجا لاوحا  زا  لمجم  تسنیا  نیلت  هطساوب  غرممخت  هدرز  نیلت و  دیربت و  یتدایز  ۀهج  زا  غرم  مخت  هدیفس  تسا و  لیلحت  نیلت و  یتدایز 
هک تسنانج  اهنیا  هیودا  ریبدت  تیفیک  مهارم و  نتخاس  قیرط  اّماف  درادـن  رکذ  شی  اجنگ  عضوم  نیا  نیمجنپ  باب  رد  دـش  رکذ  هک  مهرم 
رود نا  زا  دشاب  هدش  دـساف  عیاض و  اود  زا  هجنا  دـننک و  هزیکاب  هریغ  كاخ و  درک و  بیرغ و  ءایـشا  زا  دـنیامن و  رایتخا  بوخ  اهاود  لّوا 

رد هک  قامـس  کنـس  لثم  دـشاب  نیکنـس  نواه  رکا  دـنبوکب و  هزیکاپ  نواه  رد  دوشیم  هتخپ  هتفوک و  هک  تسیاود  رکا  نا  زا  سپ  دـننک 
هیالـص نواه  رد  زاب  دـنزیبهب و  دـنبوکب و  رکید  هبترم  کی  زاب  دـنزیب و  هتفات  هجراب  سپ  رتهب  رکید  دوشن  اود  لـخاد  نا  زا  يزیچ  نتفوک 
تـسا عقوتم  نا  زا  هک  یتعفنم  دشاب  مرن  دنچره  دشاب  اهنا  ات  یتبالـص  هک  هیودا  اصوصخ  مهرم  ياهاود  هک  ارج  دوش  رابغ  لثم  ات  دـنیامن 

تسنا راوازس  دناسریمن و  یبیسآ  تحارج  رب  یتشرد  تیثیح  زا  زین  تسا و  رهاظ  رتشیب 
138 ص : نویعلا ، ءایض 

غمـص هچنآ  دنزاس و  طولخم  دنـشکب و  هدش  ررقم  هک  ینزوب  نا  زا  دعب  دنزیبهب و  دنبوکب و  قیرط  نیاب  هناگادـج  هیودا  زا  ار  کیره  هک 
لثم دشاب  مهرم  رد  رکا  مهرم  زا  تسا  بولطم  ضرغ  بسانم  هک  یعیام  رد  نا  دـننام  لقم و  جـنیتار و  هنق و  قشا و  رـشواج و  لثم  دـشاب 

هدـشان لح  يزیچ  هک  دـنیاسب  دـننز و  مهرب  بوخ  نواه  رد  دوش و  لح  ات  دـنناسیخب  نا  لاثما  اندـنگ و  بآ  هزات و  بادـس  بآ  هکرس و 
مهرم ياهنغور  رد  نا  زا  دعب  دننک و  مرن  نواه  رد  تسا  نکمم  هکنادنچ  دشاب  هدوبن  یبسانم  ئـش  رکا  دننک و  لخاد  نا  زا  دعب  دـنامن و 
اهنغور لخاد  نا  زا  دـعب  دـناهدرک و  لـح  رکید  يزیچ  رد  هک  یتروص  رد  هاوخ  تروص و  نیرد  هاوخ  دـننک و  لـح  رکخا  شتا  يور  رب 

نا زا  دعب  دننک و  فاص  دننارذکب و  يراتـسد  هجراپ  زا  هدشن  لح  هک  هدنام  يو  رد  لقن و  ندش  لح  زا  دعب  رکا  دننک  هظحالم  دـننکیم 
هفاضا يدرد  هک  ماگنه  نیرد  دننک و  لخاد  ار  هتخپ  ياهاود 
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مهرم ياهنغور  رد  ار  تفز  دوشن و  نا  نزو  رد  یمک  اـت  درک  دـیاب  هفاـضا  درد  نا  ردـقب  هدـنام  نا  زا  يدرد  هک  اود  نا  نزو  رد  دـنامیم 

مه ار  زقـس  درک و  دـیابیم  فاص  زین  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  يدرد  رکا  دنـشاب و  هدرک  لخاد  رکید  ياود  هکنآ  زا  شیب  درک  دـیابیم  لـح 
ار تفز  دـننک و  مرک  ار  اهنغور  موم و  هک  تسنآ  بیکرت  قیرط  رکید و  ياهاود  ندرک  لـخاد  زا  شیپ  درک  دـیابیم  لـح  اـهنغور  نیرد 

دننک لح  دشاب  هتشادن  لخاد  موم  هک  ینغور  كدنا  اب  ار  اهغمص  تفز و  هکنانج  رکا  دننک و  لح  ار  اهغمص  نآ  زا  سپ  دننک و  لح  لوا 
یتقو رد  زین  ار  زقس  دوب و  دهاوخ  رتهب  دنزیمایب  اهنغور  همتت  هتخادک و  موم  اب  نا  زا  دعب  دنیامن و  فاص  دننارذکب و  يراتـسد  هجراپ  زا  و 

لح اهنآ  هک  دشاب  هتـشاد  یترارح  اهنغور  هک  دیابیم  تسیندرک و  لح  هچنآ  هک  لصاح  درک  لخاد  دیابیم  دـننکیم  لخاد  ار  تفز  هک 
هک کشخ  ياهاود  نا  زا  سپ  دوش  مک  اهنغور  ترارح  هک  دنارذکب  كدنا  دننک و  لح  هدومن  لخاد  ار  اهنا  لوا  دنوش 
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مزال نتـسش  مسارم  همه  رد  اج و  همه  رد  دشاب  یهـشش  هک  هیودا  یـضعب  دننز و  مهرب  دنناوت  هکنادنچ  دـننک و  لخاد  هتخپ  دـناهتفوک و 

راکب هریغ  شتا و  یکتخوس  يارب  زا  هک  کبا  مهارم  رد  ار  کبا  هلمج  زا  تسا  بولطم  ضرغ  یفانم  اهاج  یضعب  رد  نتـسش  هکلب  تسین 
هففجم هوق  ضحم  نیمه  دوش و  ادج  نا  زا  هیلکلاب  ترارح  تدح و  ات  تسش  دیابیم  ررکم  درک و  دیابیم  لسغ  رد  مامت  هغلابم  دنربیم 

حورق و دـساف و  تشوک  يانفا  هطـساوب  هک  رکید  ياهمهرم  یـضعب  رد  رگا  دـنامب و  تسا  بولطم  حورق  ندـینادرک  کـشخ  يارب  زا  هک 
دشاب و هدرکن  تقرافم  نا  زا  هلاکا  هوق  هک  نا  هدـیدن  بآ  هکلب  درک  دـیابیم  لخاد  نا  هتـسشان  دـنیامنیم  لامعتـسا  هدـساف  هنفعتم  دـیاز 

دنربیم راـکب  مرک  ياـهتحارج  اهـشیر و  رد  تشوک  ندـینایور  هطـساوب  هک  يروفاـک  مهرم  بادیفـس و  مهرم  رکا  ار  بادیفـس  نینچمه 
تشوک ندروخ  تهج  زا  هک  یمهرم  رد  رگا  دوش و  لیاز  هدرک  بسک  شتآ  زا  هک  یترارح  تدح و  ات  نتسش  دیابیم 

141 ص : نویعلا ، ءایض 
رد تشوگ و  ندـینایور  رد  دـشاب  كرتشم  نآ  عفن  هک  رکید  هیودا  ریاـس  نینچمه  درادـن و  نتـسش  هب  جاـیتحا  دـیامنیم  لامعتـسا  دـساف 

يرورـض نتـسش  هزاـت  حورق  رد  مهنآ  تشوک  ندـینایور  يارب  زا  نیمه  هلمج  نیرد  دـیاز  تشوگ  ندروـخ  هنفع و  حورق  هیقنت  لـیلحت و 
يارب زا  هک  نویلخاید  مهرم  رد  رکا  تسـش و  دـیابیم  لـح  مهرم  رد  هک  کنـسرادرم  دـننام  تسین  مزـال  رکید  عضاوم  ریاـس  رد  تسا و 

بادیفـس نتـسش  رد  هچنانچ  دـنیوشیم  ار  نآ  لاثما  امومع  هک  یقیرط  ياوس  کنـسرادرم  نتـسش  قیرط  دوشیم و  دـنیوشن  تسا  لیلحت 
نا رد  بآ  ردق  نا  دننک و  یفرظ  رد  کمن  نآ  نزومه  اب  دننک و  هیالـص  مرن  رایـسب  ار  کنـسرادرم  هک  تسناد  دوشیم  هدـش و  روکذـم 
با دنزیرب و  ار  بآ  نیا  نآ  زا  دعب  دننز و  مهرب  تبون  ود  زور  ره  دنراذکب و  زور  تفه  دتـسیاب و  نآ  يور  رب  تشگنا  راهچ  هک  دـنزیر 

دنزیرب زاب  دنراذکب و  زور  تفه  روتسدب  زاب  دننک و  لخاد  رکید 
142 ص : نویعلا ، ءایض 

رد عیمج  نیا  داشرا  باتک  رد  دنراد و  هاکن  دنزاس و  صرق  دننک و  کشخ  سپ  تشذک  هک  ناونع  نیمهب  درذـکب  زور  لهچ  ات  نینچمه 
نا زا  دعب  دوش  رابغ  لثم  هک  دنیاسب  نادنج  ار  کنسرادرم  هک  تسنانج  نآ  هدرک و  رکذ  هدعاق  دشاب  هک  مهرم  ره  رد  کنـسرادرم  ریبدت 
دوش لح  ات  هتسهآهتسهآ  دنیامن  خبط  روکذم  نغورب  زاب  دننک و  کشخ  سپ  دنک  ندش  لح  رد  عورش  هک  دنزیبهب  ردقنا  نوتیز  نغور  اب 

هظحل دـنرادرب و  شتآ  يور  زا  ار  کـید  هتـسشن  هت  رد  کنـسرادرم  هک  دوش  هدـهاشم  ندز  مهرب  تقو  رد  هک  هاـگره  خـبط  ياـنثا  رد  و 
دنچ باتفا  رد  بآ  اب  ار  کنـسرادرم  رکا  دوش و  لح  بوخ  ات  دنراذکب  هظحل  شتا  يور  رب  زاب  دنـشاب و  هدزیم  مهرب  نامه  دـنراذکب و 

رد موم  نتـسش  قیرط  دیابیم و  خـبط  رتدوز  دـننک  مهرم  لخاد  هدومن  کشخ  نا  زا  دـعب  ددرک و  رابغ  لثم  دوش و  دیفـس  ات  دـنیاسب  زور 
يدحب ات  دننک  نینچ  هبترم  دنج  دنزیر  بآ  رد  دنزادکب و  ار  موم  هک  تسا  نانج  دوش  جایتحا  رکا  اهمهرم 

143 ص : نویعلا ، ءایض 
جنیتار و تفز و  نتـسش  قیرط  دنامن و  موم  معط  رکید  هک  دـسرب  هبترمب  دوش و  بآ  لخاد  هک  دـنامن  ینکرج  يدرد و  موم  رد  رکید  هک 

نیزا شیب  هجنانج  هریغ  ایمیلق و  هرقن و  ثبخ  جـنداش و  اـیتوت و  زا  نا  لاـثما  هیرجح و  هیودا  لـسغ  تسا و  هدـعاق  نیمهب  زین  تیز  نغور 
یفرظ رد  هدـش  راـبغ  مرن و  هجنا  نداد و  تکرح  ندرک و  لـخاد  دـیابیم  با  دومن و  هیالـص  دـیابیم  مرن  رایـسب  نواـه  رد  هک  تشذـک 
فرط نا  رد  ار  ریرج  مرن و  ندرک و  لخاد  بآ  درک و  هیالـص  دیابیم  زاب  هدشن  هدیئاس  بوخ  زونه  تسا و  تشرد  هجنا  درک و  دیابیم 

ات تشاذک  دیابیم  دناهدرک  فرظ  رد  هچنآ  سپ  دوشن  ادج  اود  نا  زا  يزیچ  رابغ  لثم  رکید  هک  يدحب  ات  درک  دیابیم  نینچ  ررکم  درک 
قامس کنـسب  راب  نا  زا  سب  درک و  دیابیم  کشخ  ار  اود  تخیر و  دیابیم  نآ  يور  زا  ار  بآ  دنیـشب و  بآ  هت  رد  هدرک  هیالـص  ياود 

درک مهارم  لخاد  نا  زا  دعب  دوش و  عمج  بوخ  رطاخ  ات  درک  دیابیم  هیالص 
144 ص : نویعلا ، ءایض 
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درادن یتبسن  تسا و  رتهب  رایسب  دنیاسب  قامس  کنسب  لیوصت  زا  دعب  هک  دننک  شور  نیاب  رکا  مشج  ياهوراد  رد  نینچمه  و 

دنیامنیم لامعتسا  تاحارج  حورق و  رد  هک  هدرفم  هیودا  رد  مود  لصف 

هراشا

هک دید  مزال  نیاربانب  دوشیم  مهارم  لاح  تقیقح  رد  تریصب  یتدایز  دنباییم  بیکرت  نا  زا  مهارم  هک  طیـسب  ياهاود  نتـسناد  رد  نوج 
لوا هلاقم  رد  تسا و  لخاد  زین  نیع  هیودا  رد  هک  تسا  لیبق  نیزا  مهرم  ياـهود  زا  یـضعب  دـنکب و  هیودا  نیا  رکذ  لاـمجالا  لـیبس  یلع 

مولعم حورق  تاحارج و  يارب  زا  نا  عفن  هدش و  هبفک  مشج  ضارما  يارب  زا  نا  عفن  تیـصوصخ  نیمه  اجنا  رد  هکنآ  شتیاغ  هدش  روکذم 
بوخ و زیمت  اود و  بیبط و  رکذ  رد  بابللا  درط  تسا و  مزال  ندرک  رکذ  اجنیرد  دـشاب  ماقم  نیا  بسانم  هک  ار  نآ  هدـیاف  نیربانب  هدـشن 

تسا لهس  دوش  يرارکت  رکا  نادب 

فلالا فرح 

جادنفسا

تسا کشخ  درس و  دوشیم  جنرس  دننازوسب  رتشیب  رکا  تسا  برس  ای  یعلق  رتسکاخ 
145 ص : نویعلا ، ءایض 

دروخیم و ار  دب  دساف  تشوک  دنکیم و  راومه  ار  تحارج  دنایوریم و  تشوک  حورق  رد  دنکیم و  هیلـصو  هدراب  مار  وا  ینیلت  مود  رد 
دنیاـمنیم لامعتـسا  هک  تعاـس  ناـمه  رد  هچنآ  يو و  هدـیدن  بآ  دوب  تسـس  دیفـس و  هک  تسنا  يو  نیرتوـکین  کـها  دزاـسیم  یناـف 

ودکی هجنا  دروخب و  ار  دساف  دیاز و  تشوک  دـنکب و  ندـمآ  نوخ  عطق  تسا  لاکا  هدـننازوس و  تسا و  یمرک  تیاغ  رد  دنـشاب  هدزبآ 
تسا لدتعم  يو  هتـسش  دنامیم و  یقاب  یلاحتنا  هلمجلایف  دوشیم و  فرطرب  نآ  یگدنزوس  قارحا و  دنـشاب  هتـشاذک  بآ  نایم  رد  زور 

دناسر مامت  عفن  شتا  یکتخوس  يارب  زا  دزاس و  لمدفم  ار  تاحارج  عذلیب و  دوب  ففجم  تسا  کشخ  يدرس و  یمرک و  رد 

قشا

تـشوک دوب و  عفان  هیدر  تاحارج  يارب  زا  دوب  يو  اب  زین  ینیلت  عذلیب و  دوب  ففجم  للحم و  لوا  رد  تسا  کشخ  مود و  رد  تسا  مرک 
دوب دیفم  ار  تابالص  علس و  ریزانخ و  دنایورب و  وکین  تشوک  دروخب و  ار  دساف 

دمثا

146 ص : نویعلا ، ءایض 
اجنا رد  یهایس  رثا  نکیل  دراد  دوس  ار  هزات  تاحارج  دوب و  عفان  دنیامن  دامض  شتآ  یکتخوس  يزب  هیپ  اب  رگا  تسا  کشخ  درس و  همرس 

دنکب هحرق  لامدنا  دروخب و  حورق  رد  ار  دیاز  تشوگ  دراد و  دوس  دیارگ  یگشخب  يو  جازم  هک  يوضع  ار و  بیضق  شیر  دنامب و 

ایقاقا

رتـمک و شتدورب  نا  هتـسشان  مود و  رد  تسا  کـشخ  درپـس و  يو  هتـسش  دوب  رتوـکین  دـشاب  بلـص  ینیگنـس و  هک  یهایـسب  لـیام  زبـس 
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رتـمک و شتدورب  نا  هتـسشان  مود و  رد  تسا  کـشخ  درپـس و  يو  هتـسش  دوب  رتوـکین  دـشاب  بلـص  ینیگنـس و  هک  یهایـسب  لـیام  زبـس 
دنک کشخ  ار  حورق  درادزاب و  ار  ندمآ  نوخ  دوب  ففجم  ضباق و  تسا  رتشیب  شیکشخ 

سونبآ

نوج دـنک  کـشخ  ار  تشز  اهـشیر  نا  هراـشن  مود  رد  تسکـشخ  مرک و  دوب  رتهب  دـشاب  نا  رب  سمطا  هایـس  هچنآ  عملم و  دـشاب و  هاـیس 
ایکاکبا تسین  سونبآ  هراشن  زا  رتهب  زیچ  چیه  دننک  دـنب  کسخ  هک  دـنهاوخ  رکا  ار  دراک  ریـشمش و  مخز  دـنناشفا و  نا  رب  هدومن  هیالص 

هکرس اب  نوج  دنک و  مرو  تحارج  هک  دراذکن  درادزاب و  نوخ  دنراذک  تحارج  رب  نوچ  تسا  توبکنع  هناخ 
147 ص : نویعلا ، ءایض 

رت هکرـسب  نوچ  مود  رد  دوب  کـشخ  لوا  رد  دوب  مرک  تسا  هدرم  ربا  جنفـسا  دوـش  كرزب  هک  دراذـکن  دـنادرکرب و  ار  هد  هدـهن  لـمد  رب 
دننازوسب و نوج  دـنکب و  دـشاب  هتـشاد  قمع  هک  یحورق  لامدـنا  دـنیامن  خـبط  لسع  اب  رکا  دزاس و  لهدـنم  دـنهن  تاحارج  رب  دـنزاسب و 

ندمآ نوخ  دنک و  یمغلب  ماروا  فیفجت  دنک و  کشخ  ار  حورق  دنک و  دـنب  کشخ  تعاس  رد  دـنراذک  هزات  تحارج  رب  ار  نآ  رتسکاخ 
درادزاب ار 

ناوحقا

بصع و تاحارج  تشز و  حورق  ریصاون و  يارب  زا  دراد و  دوس  ار  هچدراب  ماروا  دوب  للحم  جضنم و  تسا  کسخ  مرگ  تسا  واگ  هنوباب 
درـس تسا  بلاغ  يو  تدورب  تسا و  يوقلا  بکرم  دروم  دزاس  ادـج  دـسریم  مهب  تحارج  يور  رب  هک  هشیر  کشخ  دوب و  عفان  لضع 
دوس ار  حورق  روثب و  هلمن و  هرمج و  دنکب  اهمرو  نیکـست  درادزاب و  ندـمآ  نوخ  دوب  ضباق  ففجم و  مود  رد  دوب  کشخ  لوا و  رد  دوب 

ار شتآ  یکتخوس  دراد و  هدیاف  نیا  زین  يو  مخت  دسر و  مهب  اپ  تسد و  رب  هک  یحورق  اصوصخ  دراد 
148 ص : نویعلا ، ءایض 

دهدب تعفنم  نیمه  دنزاس  يو  نغور  زا  هک  یمهرم  يو و  نغور  دوب  دیفم 

کلملا لیلکا 

مرک و ياهمرو  دوب  جـضنم  ضباق و  لـّلجم و  تسلدـتعم  هک  دـنیوک  تسا و  یمرک  یکـشخ و  يورب  بلاـغ  دوب و  يوقلا  بکرم  زین  يو 
مود رد  تسرت  درـس و  برـس  کنارکید  تاففجم  یـضعب  اب  اصوصخ  دراد  دوس  دوب  تبوطر  اـب  هک  یحورق  دـهد و  عفن  ود  ره  ار  بلص 

حرقنم ناطرس  دوب و  عفان  ریساوب  مرک و  ياهمرو  يارب  زا  دوش  لح  نا  زا  هچنآ  خرس  لک  نغور  اب  دنیاسب  مه  اب  ار  نا  زا  هحفص  ود  نوج 
دعقم ماروا  ناتـسب و  راهز و  بیـضق و  ياهمرو  وا  دشاب  دنمدوس  ار  لصافم  حورق  تشز و  تاحارج  دهد و  هدیاف  ار  ود  ره  حرقنم  ریغ  و 

دشاب رتهب  دنیوشب  دننازوسب و  نوچ  دراد و  هدیاف  نیمه  ریز  زا  دوب  عفان  دشاب  شیر  اب  هک 

جنیاسریا

جضنم و مود  رد  تسا  کشخ  مرک و  تسا  رتهب  دشاب  هتـشاد  معط  رد  يدنت  هلمجلا  یف  هک  يو  يوبـشوخ  بلـست و  ینوکنامـسا  نسوس 
نوج دوب  یقنم  بذاج و 

149 ص : نویعلا ، ءایض 
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رورذ هچرگا  دنایورب  تشوک  ریصاون  رد  دراد و  دوس  دشاب  كرج  ای  هک  اهـشیر  دوب  عفان  دنیامن  دامـض  ربرانح  بلـص و  ماروا  رب  دنزیب و 
دوس ار  مرک  ياهمرو  مراهج  رد  تسا  کسخ  درس و  نویفا  دنایورب  نا  يور  رب  تشوک  دشاب  هدش  رهاظ  ناوختـسا  هک  حورق  رد  دنیامن و 

دساف و طالخا  زا  حورق  هیقنت  مود  رد  تسکـسخ  مرک و  دزیخ  هفوک  یلاوح  زا  هک  تسنا  يو  نیرتهب  نانـشا  دـنکب  حورق  فیفخت  دراد و 
محلم لمدـم و  للحم و  دوب و  اهمرو  جـضنم  لوا  رد  تسا  کسخ  مرد و  رد  تسا  مرک  تورزنا  دوب  لاـکا  قرحم و  دـنکب  دـیاز  تشوک 

دراد مامت  عفن  حورق  مهارم  رد  هلمجلا  اب  دزاس و  یناف  ار  هدرم  تشوک  دشاب و  هزات  تاحارج 

ابلا فرح 

جنوناب

لیلحت و داـخرا  تهج  زا  دـنادرک  نکاـس  ار  مرک  ياـهمرو  دراد  یبدـج  هلمجلا  یف  دوب و  لـلحم  فطلم و  لّوا  رد  تسا  کـشخ  مرک و 
دنکب دشاب  هک  وضع  ره  زا  نوخ  عطق  دنایورب و  تحارج  رد  تشوک  مود  رد  تسا  کسخ  مرک و  مقب  دزاس  مرن  ار  كدنا  اهتبالص 

150 ص : نویعلا ، ءایض 
هاگره دراد  دوس  شتا  یکتخوس  يارب  زا  يو  يدیفـس  تسعفان و  هناع  دعقم و  حورق  يارب  زا  غرممخت  ضیب  دنادرک  کسخ  ار  اهـشیر  و 

دزاس لمدنم  ار  حورق  تاحارج و  تسه  یضبق  يو  كرب  اب  زورفاناتسب  دنکب  حرقت  عنم  دنراذکیم  هدرک  رت  نادب  یمشپ  هراپ 

اقمحلا هلقب 

دنکب نا  داسف  عنم  دوب و  عفان  دنیامن  دامض  هرمج  مرک و  ياهمرو  رب  نوج  مود  رد  تسا  رتدرس  هفرخ 

طولب

دـنک و مرن  ار  تابالـص  كوخ  هیپ  ای  رتهنپ و  اب  دـهد و  هدـیاف  مرک  ياـهمرو  يادـتبا  يارب  زا  مود  رد  تسا  کـسخ  لوا و  رد  تسا  درس 
شوپ دروآ  حالص  اب  دنشاپب  تاحارج  رب  دننازوسب و  ار  نآ  كرب  نوچ  تسا  دیفم  هیعاس  حورق  یعـس  نآ و  یعـس  عالق و  يارب  زا  هطولب 

نوخ تسا  کسخ  درـس و  دنزاسیم  ذغاک  نا  زا  رـصم  رد  هک  تسهایک  يورب  دراد  دوس  ار  هراح  روثب  ماروا و  کشخ  درـس و  يدنب  رد 
روصان رب  دننک و  کشخ  دنناسیخب و  هکرسب  رکا  دنک و  کشخ  دوز  ار  هزات  تاحارج  درادزاب و  تحارج  زا  ار 

151 ص : نویعلا ، ءایض 
زا نتفر  نوخ  دنکب و  مامت  فیفحت  مویـس  ات  تسا  کشخ  لّوا و  رد  تسا  درـس  دّـسب  دـهد  عفن  دنـشاپب  تاحارج  هیعاس و  حورق  عیمج  و 

دروخب دیاز  تشوگ  دوب و  عفان  ار  اهشیر  درادزاب و  تاحارج 

اتلا فرح 

ایتوت

یتح اهـشیر  رثکا  يارب  زا  رکید  تاففجم  زا  تسا  لضفا  يو  لوسغم  دراد و  عذـلیب  یفیفجت  مود  رد  تسا  کشخ  لوا و  رد  تسا  درس 
کی تسا و  دیفم  رایـسب  دنزاس  هصخ  دعقم و  بیـضق و  شیر  ۀهجب  هک  يو  زا  یمهرم  دـنایورب و  تشوک  دوب و  عفان  ار  یناطرـس  حورق 
قیرط دروخب و  تاحارج  زا  ار  یتدایز  تشوک  هک  تسنا  نا  هدـیاف  تسا و  ترارح  تّدـح و  تیاغ  رد  نا  هک  تسه  يدـنه  يایتوت  عون 
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تشک روکذم  لوا  هلاقم  رد  يو  نتسش 

لاپوت

زا نها  لاپوت  دنیوکیم  لاپوت  ار  نآ  دوشیم  ادج  نا  زا  هک  ياههزیر  دنیوکیم  جوکج  هب  نوج  دنشاب  هتفات  هک  ار  نا  ریغ  نهآ و  سم و 
لوسغم دروخب و  ار  یتدایز  تشوک  مویس  رد  کسخ  تسا و  مرک  سم  لابوت  دوب و  عفان  دب  ياهشیر  يارب  زا  تسا  يوقا  اهلابوت 

152 ص : نویعلا ، ءایض 
ینوریب ینوردنا و  درـس  هاوخ  دـشاب و  مرک  مرو  هاوخ  دوب  اهمرو  اهـشیر و  جـفنم  تسا  لدـتعم  ناتک  مخت  دزاس  لمدـنم  ار  تاحارج  يو 

دنادرک کشخ  دنناشفا  دعقم  شیر  رب  دننازوسب و  نوج 

سمرت

حورق تشز و  ياهشیر  تسا  کسخ  مود  رد  دنیوک  لوا و  رد  تسا  مرک  دوب  رتهب  دشاب  كرزب  هبرف و  دیفس و  هجنا  دنناوخ  يرصم  القاب 
ار هلمج  دوش  ادـیپ  ندـب  رد  هک  اهرثا  اهناد و  صوب و  قهب و  هلکآ و  ناپابراهج و  برج  یتح  برج  درـس و  رد  هصاخ  دوب  تبوطر  اب  هک 

دنناسیخب هکرس  رد  نوج  دشاب و  دیفم  دننک  الط  مرک  مرو  رب  وج  درآ  اب  دوب و  عفان  هکرـس  لسع و  اب  ار  بلـص  ماروا  ریزانخ و  دراد  دوس 
اریو مخت  دنریگ و  نآ  زا  يرب  تفز  نارطق و  هک  تستخرد  بونت  دـنکب  تحارج  درد  نیکـست  وج  درآ  اب  نا  درآ  دوب  عفان  ار  یـسراف  ران 

دنیامن مهرم  نوج  موم  دروم و  نغور  اب  دوب و  عفان  ار  حورق  ردـنک  کنـسرادرم و  كدرا و  هیپ  اـب  يو  كرب  مخت و  دـنیوک  شیرق  مضق 
دشاب هزات  دشاب و  مرک  هک  ار  حورق  عیمج 

153 ص : نویعلا ، ءایض 
دراد دوس  ار  مرک  ياـهمرو  دـنکب و  نا  داـسف  عنم  دوب و  قفاوم  دنـشاپب  هزاـت  تحارج  رب  نوچ  ار  تخرد  نیا  كرب  تسوپ و  دـهد  هدـیاف 

رب نوـج  دوـب  لـلحم  جـضنم و  فـیطل و  لّوا  رد  تسا  رت  مرک و  ریجنا  نیت  دزاـس  لمدـنم  ار  حورق  زین  نا  تسوـپ  بیـس و  تـخرد  كرب 
دوب هناور  نآ  زا  تبوطر  هک  یـشیر  رب  لسع  اب  نوج  يو  هدیـسر  ان  دـهد و  جـضن  ار  لـّمد  دربب و  لـیلحتب  دـننک  دامـض  بلـص  ياـهمرو 

تـسا هلاکا  هیودا  لخاد  دنکب و  هنهک  هنفع  حورق  هیقنت  دنـشاب  هدرک  لح  نا  رد  ریجنا  تخرد  بوج  رتسکاخ  هک  یبا  دوب و  عفان  دنراذک 
دوب يرتب  لیام  دربب  توتهاش  یماش  توق  دوب  دـنمهدیاف  دـنیامن  الط  هتخاس  مهرم  دـسریم  مهب  قاـس  رد  هک  دـب  حورق  رب  دـنقلق  اـب  نوج 

دهدب هدیاف  نیا  هدرک  کشخ  يو  بآ  نینچمه  دوب و  عفان  دنشاپب  تشز  ياهشیر  رب  هدرک  کشخ  نوچ 

میجلا فرح 

ریشواج

بآ رد  دشاب و  دیفس  نطاب  نول  نارفعز و  نولب  نا  رهاظ  هک  تسنآ  يو  يوکین 
154 ص : نویعلا ، ءایض 

حورق يارب  زا  مویس  ات  تسا  کسخ  مرک و  دوب  شوسغم  دوب  کنر  هایـس  هچنآ  دوب و  خلت  معطب  دنادرک و  دیفـس  ار  بآ  نول  دوش و  لح 
ار هنهک  حورق  تاحارج و  مود  رد  تسا  کشخ  درـس و  رانلج  دوب  یلاج  نیلم و  دـهد  دوس  ار  هنمزم  حورق  لسع  اب  دـهد و  هدـیاف  ثیبخ 

دهد هدیاف  دنشاپب  نا  رب  دسر  مهب  اضعا  رهاظ  رد  هک  یمحسا  دزاس و  لمدنم 
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راوذج

حالـصاب ار  تحارج  دروخب و  ار  هدرم  تشوگ  دنـشاپب  نآ  رب  يو  زا  يردـق  نوچ  ار  نهک  دـیلپ  ياهـشیر  مویـس  رد  تسا  کشخ  مرگ و 
رد دوب  مرک  تسا  رتهب  دوب  بلـص  دـشاب و  لیام  یخرـسب  رگا  يو  یمور  انایطنج  دوب  عفان  تیاغب  ندرک  ـالط  ریزاـنخ  يادـتبا  رد  دروآ و 

مویـس رد  تسا  کسخ  مود  رد  تسا  مرک  هدـعج  يو  هراصع  اصوصخ  دزاس  هب  ار  هلکاشم  حورق  تاـحارج و  مود  رد  دوب  کـسخ  مویس 
هک دراد  هدیاف  نیا  زین  يو  دشاب  ریغص  هک  نینچ  دراد  دوس  ار  دب  ثیبخ  حورق  نا  کشخ  دزاس و  لمدنم  ار  هزات  تاحارج  يو  هزات 

155 ص : نویعلا ، ءایض 
هزات تاحارج  يارب  زا  نآ  هزات  تسا و  دیفم  دب  حورق  يارب  زا  نا  هنهک 

احلا فرح 

هبلح

ینوریب و بلص  یمغلب  ياهمرو  يو  درآ  دوب  نیلم  جفنم و  تسه  یلـضف  یتبوطر  يو  اب  لوا و  رد  تسا  کشخ  لوا و  رخا  رد  تسا  مرک 
مرک و دـنیوک  تسا و  کشخ  درـس و  کشخ  دوب  عفان  ار  شتا  یکتخوس  لک  نغور  اـب  دـنک و  مرن  ار  لـمد  دربب و  لـیلحتب  ار  ینوردـنا 

يو یکی  ضـضح  دنکب  مرک  ياهمرو  ثودح  عنم  دنک و  عفن  دنهنب  لسع  اب  نوج  دشاب  تشوگ  رد  هک  هنفع  حورق  لّوا  رد  تسا  کسخ 
دیفم هثیبـخ  حورق  يارب  زا  يو  مسق  ود  ره  مود  رد  دوب  کـشخ  تدورب و  ترارح و  رد  دوـب  لدـتعم  يدـنه  زا  تسا  رتـهب  ماروا  يارب  زا 

دهد هدیاف  هلمن  وخر و  ياهمرو  يارب  زا  درادزاب و  ار  ندمآ  نوخ  دراد و  دوس  تیاغب  ار  نهد  ياهشیر  ججس و  دعقم و  قاقش  تسا و 

نارجح

دنادرک كاپ  دنک و  کشخ  دنشاپب و  حرقتم  ریزانخ  رب  دنیاسب و  نوج  دوب  کشخ  درس و  دشاب  عملم  خرس و  هایس و  دیفس و  شتا  کنس 
یشیر ره  رب  نینچمه  و 

156 ص : نویعلا ، ءایض 
دنیوک مود و  رد  تسکـشخ  لوا و  رد  تسا  درـس  انح  درادزاب  تحـص  لاحب  دوب  هک  وضع  ره  رب  دشاب  هک  یلمد  ره  دوش و  هب  راوشد  هک 

تسا دیفم  نهد  شیر  شتا و  یکتخوس  مرک و  ياهمرو  ۀهجب  نا  هدنیاشوج  لادتعاب  تسا  مرک 

ءاخلا فرح 

یمطخ

قفاوم تعیبط  رد  دوب و  وکین  دشاب  هایس  هدیـسر و  هچنآ  يو  مخت  لادتعاب و  تسا  مرگ  دنیوگ  تسا و  رت  درـس و  دوب  رتهب  يو  هزات  دیفس 
دراد و دوس  ار  اهلمد  ریزانخ و  نار و  جنپ  شوک و  سپ  مرو  دـنک و  مرن  ار  اهمرو  دـشاب  یخزرم  نیلم و  للحم و  جـضنم و  یمطخ  اب  دوب 
زا دوب  سپاو  فطلا  يو  يرب  لوا  رد  تسا  رت  درـس و  دنیوک  عالک  نان  يزابخ  دوب  عفان  دشاب  یمرک  زا  هک  هاگره  ار  دعقم  ناتـسپ و  مرو 

كرب دوب و  عفان  هرمج  هلمن و  يارب  زا  هزاح و  ماروا  دیازت  ادتبا و  يارب  زا  دهد و  عفن  دنراذک  ریصاون  رب  دنیاخب و  کمن  اب  نوج  یناتـسبا 
لمد رب  دنناشوجب و  نوج  دراد و  دوس  شتا  یکتخوس  يارب  زا  نوتیز  اب  يو  يّرب 
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157 ص : نویعلا ، ءایض 
فزخ دهد  هدیاف  رایسب  دنیامن  دامض  لوب  اب  رـس  حورق  رب  دروآ و  نوریب  ار  هدام  دیاشکب و  دشاب  هتـشاد  نتفاکـشب  جایتحا  هک  یئاهمرو  و 

دروآ و حالـصاب  دوز  ار  تحارج  دـشاب و  يوق  رایـسب  لامدا  رد  دـنزاسب  لافـس  زا  هک  یمهرم  دوب  يرحب  ناطرـس  فزخ  يو  نیرتفیطل 
دهد هدیاف  ار  ریزانخ  يو  نغور  موم  دهد و  الج  ار  برج 

هضفلا ثبخ 

زا ندـما  نوخ  عطق  مهارم  رد  دوب و  عفان  ار  هفعـس  برج و  حورق و  دوب  بذاـج  ففجم و  صباـق و  دوب  رتهب  کـنت  کـنر  زبس  هرقن  لـفث 
زا ار  هلمن  دزاس و  لمدنم  دشاب  لکات  نآ  اب  هک  ار  دب  ياهشیر  دنک و  كاپ  ار  حورق  دوب  رت  مرک و  بلکلا  یصخ  دنکب  ریـساوب  ریـصاون و 

نوچ دوب  کـسخ  مرک و  دوـشیم  تفاـی  كاـنمن  نیمز  رد  هک  خرـس  تسیمرک  نیطارخ  دربـب  لـیلحتب  ار  یمغلب  ماروا  درادزاـب و  راـشتنا 
ناکرت لدرخ  دهد  هدـیاف  تعاس  رد  هک  دـنیوک  دوب و  دـنمدوس  تیاغب  دـنراذکب  زور  هس  دـنیامن و  دامـض  بصع  تحارج  رب  دـنبوکب و 

دوب کشخ  مرک و  دنیوک  یجتف 
158 ص : نویعلا ، ءایض 

نا زا  دعب  دور و  مامحب  ددرکن  لیاز  زیچ  چیهب  هک  دشاب  هتشاد  ابوق  یـسک  رکا  دنیوک  دوب  دنمدوس  تیاغب  ایوق  برج و  يارب  زا  مراهج  ات 
دبایب و تحص  دیآ و  نوریب  نا  زا  رایـسب  بادرز  دلامب  نا  رب  هتفوک  لدرخ  نا  زا  دعب  ددرک و  دولا  نوخ  هکنادنچ  دلامب  هقرخب  ار  عضوم 

دنیامن دامض  تیربک  اب  نوچ  درب  لیلحتب  ار  ریزانخ  هنمزم و  ياهمرو 

لادلا فرح 

نهد

زا شیب  يو  ضبق  تسا و  درـس  زین  دروم  نغور  تسه و  یـضبق  يو  اب  تسا و  يدرـسب  لیام  خرـس  لک  نغور  تسا  اهمهرم  هدام  نغور 
هدیـسر نوتیز  نغور  رت و  تسا و  لدتعم  دـجنک  نغور  تسین و  الـصا  ضبق  يو  رد  تسا و  درـس  هشفنب  نغور  تسا و  لک  نغور  ضبق 

درس دنیوک  قافنا  تیز  ار  نآ  هک  هدیسران  نوتیز  نغور  دوب و  لدتعم  يو  هتـسش  ددرک و  رتمرک  دنامب  دنچره  لوا و  رد  تسا  رت  مرک و 
همه ناب  عوزح و  نغور  تبـش و  يریخ و  قبنز و  نسوس و  سکرن و  نغور  لادـتعاب و  تسا  مرک  هنوباب  نغور  لوا و  رد  تسا  کشخ  و 

ّلک ردنا  مرک 
159 ص : نویعلا ، ءایض 

زا دـنزاسیم  دـشاب  ترارح  زا  هک  یحورق  تاـحارج و  تهجب  هـک  اـهمهرم  یـضعب  رد  نـکیل  لـلحم  نـیلم و  دـنامهارم و  هداـم  اـهنغور 
حورق يارب  زا  اصوصخ  دروم  نغور  دـنزاسب  اهنغور  رکید  زا  دـنهدیم  بیترت  نآ  ریغ  يارب  زا  هچنآ  تخاـس و  دـیابیم  درـس  ياـهنغور 

دنکب و اضعا  تیوقت  نوتیز  نغور  تسا و  دیفم  برج  ظیلغ و  روبث  يارب  زا  عورخ  نغور  تسنآ و  اب  هک  یضبق  هطساوب  دراد  مامت  هدیاف 
ماروا برج و  يارب  زا  تیز  نغور  درد  دـنک  كاپ  ار  حورق  كرج  دوب و  عفان  يرک  کسخ و  رت و  حورق  يارب  زا  هدیـسران  نوتیز  نغور 
لیلحت مویس  رد  تسکشخ  مرک و  دنیوک  نایلداک  شمشک  قبد  تسا  لخاد  دیسر  مهب  ای  نوردنا  رد  هک  حورق  تالمدم  رد  تسا و  دیفم 

هک يو  هزات  دنک  لیاز  دنهن  نهک  ياهـشیر  رب  دنزیمایب و  ردنک  اب  نوج  دنادرک و  مرن  ار  دب  ياهتحارج  هنهک و  حورق  دنکب و  هدراب  ماروا 
دوب رتهب  دشاب  يزبسب  لیام 
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نیوخالا مد 

یضعب مود و  رد  تسا  کشخ  درس و 
160 ص : نویعلا ، ءایض 

تـسوپ تسا  رانچ  بل  دنکب  ندمآ  نوخ  عنم  دیامنیم و  نا  قازلا  تسعفان و  هزات  حورق  تاحارج و  يارب  زا  تسا  ترارحب  لیام  دـنیوک 
دوس ار  ابوق  دوب و  عفان  دنـشاپب  دراد  رایـسب  كرج  هک  تاحارج  رب  ار  نا  رتسکاخ  مویـس  ات  تسا  کشخ  لوا و  رد  تسا  درـس  يور  اـب  و 

دهد هدیاف  یمغلب  ياهمرو  يارب  زا  نا  كرب  تسا و  قفاوم  شتا  یکتخوس  يارب  زا  دنناشوجب  نوج  اریو  تسوپ  دراد 

ءارلا فرح 

غیتار

عون دوش و  کشخ  دنـشاب  هتخب  شتاب  هکنآ  زا  دـعب  رگید  عون  کی  دوشن و  کسخ  هک  دوب  لیاس  نآ  عون  کی  تسا  جاک  تخرد  غمص 
تـسا کشخ  مرک و  نا  تعیبط  دـشاب  رتهب  دوب  يداب  جاک  تخرد  يوب  دـنز و  يدرزب  هک  دـشاب  دیفـس  هچنآ  دوب  کشخ  لصا  رد  رکید 

هک دیاب  دشاب  ملا  جّیهم  نکیل  دنایورب  تشوک  حورق  رد  نآ و  لاثما  هبوجدرز و  رانلج و  اب  دروآ  حالـصاب  ار  اهـشیر  دوب  لّلحم  ففجم و 
دنک کسخ  دوب و  عفان  دشاب  هک  يوضع  ره  رد  ار  اهشیر  عیمج  ودک  تسوپ  رتسکاخ  تسا  رتسکاخ  دامر  دنرب  راکب  لادتعاب 

161 ص : نویعلا ، ءایض 
يارب زا  تشپراخ  تسوپ  رتسکاخ  دوب  عفان  دـب  ياهـشیر  يارب  زا  امرخ  هناد  رتسکاخ  درادزاب و  تحارج  زا  نوخ  بیـضق و  شیر  هصاـخ 

دوب و عفان  دـنک  الط  تشز  حورف  رب  لسع  اـب  نوج  راـنا  هناد  ناـمرد  دروخب  ار  دـیاز  تشوک  دوب و  عفاـن  دـشاب  هتـشاد  كرج  هک  یحورق 
دنزاس رورذ  ای  دنیامن  الط  رانلج  اب  دننازوسب و  هک  اصوصخ  دراد  دوس  ار  تاحارج  رانا  تسوپ 

ازلا فرح 

جرحدم دنوارز 

دوب و هبرف  تیاغب  دشاب و  نارفعز  نولب  هک  تسنآ  يو  رتوکین 

لیوط دنوارز 

حورق رد  تسمرگ  مود  رد  جرحدم  دنوارز  دـنیوک  مویـس و  رد  تسا  کشخ  مرک و  ود  ره  تعیبط  دوب  رتهب  رطبـس  دـشاب و  درز  هجنا  زین 
دنوارز دننکب و  ندب  زا  هریغ  ناکیب و  بذج  دنروآ و  حالصاب  دننک و  كاپ  دشاب  تبوطر  اب  هک  ار  نفعتم  دب  ياهشیر  دنایورب و  تشوگ 

هدایز هک  دراذکن  ار  ابوق  دـب و  ياهتحارج  دراد و  دوس  دـسر  مهب  تدورب  زا  هک  یقاقـش  دوب و  شتآ  یکتخوس  زا  هک  یتحارج  جرخدـم 
هدنروخ لاکا و  دنت و  مراهج  رد  تسا  کشخ  مرگ و  راکنز  دوش 

162 ص : نویعلا ، ءایض 
دیلپ اهشیر  ۀهج  دننک  لامعتـسا  اهمهرم  رثکا  رد  دراد و  دوس  ار  صرب  قهب و  برج و  دزاس و  یناف  دشاب  هجره  بلـص  مرن و  تشوگ  دوب 

رد يورت  دوب  للحم  نیلم و  جـضنم و  تسا  رت  مرک و  تفز  دوب  هدـنهد  الج  دـنک و  كاپ  دـشاب  كرج  رپ  هک  یحورق  دوب و  ندـب  رد  هک 
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تشوک حورق  رد  تفز  دهد و  دوس  دنیامن  دامـض  ریزانخ  رب  وج  درا  اب  نوج  دیامنیم  هبلـص  ماروا  نیلم  دننکیم  لامعتـسا  رتشیب  اهمهرم 
دنادرک كاپ  تبوطر  زا  ار  دیاف  ياهشیر  دوب و  تاحارج  للحم  نیلم و  دنایورب و 

رفجنز

تـسه یلیلحت  يو  رد  دوب و  مرک  مرو  دربم  تسا  کسخ  درـس و  دـنیوک  یـضعب  دوب و  لدـتعم  دـنیوک  تسا و  کـشخ  مرک و  فرجنش 
دهد هدـیاف  شتآ  یکتخوس  يارب  زا  دـنایورب و  تشوک  حورق  رد  دزاس و  لمدـنم  ار  تاـحارج  تسا  قفاوم  مه  اـب  جـنداش  يو  تیـصاخ 

رد دنادرک و  کشخ  دنشاپب  اهشیر  رب  دنیوکب و  رکا  دوب  یلاج  ففجم و  مویس  رد  دنیوک  یضعب  مود و  رد  تسا  کسخ  مرک و  هبوجرز 
دوب عفان  اهمهرم 

خینرز

دشاب دوب  قارب  رکیدکی و  يور  رب  اهحفص  دوب  درز  نا  نیرتهب  تسعون  دنچ 
163 ص : نویعلا ، ءایض 

برج و دراد و  دوس  دنهن  تحارج  رب  هیپ  اب  دروخب و  ار  لیاز  تشوک  اهشیر  رد  مویـس  رد  تسا  کشخ  مرک و  دیآ  نا  زا  تیربک  يوب  و 
يو ندرک  نایرب  قیرط  دوب و  عفان  نهد  ینیب و  هلکا  شیر و  ۀـهج  خرـس  خـینرز  هصاخ  دـننک  نغور  موم و  رد  رکا  دوب و  عفان  ار  رتهفعس 

دوش و ریغتم  نا  نول  هک  نامز  نا  ات  دـنهد  تکرح  میاد  دـنهن و  شتآ  رـس  رب  دـننک و  ون  نیلک  کی  درد  هک  تسا  نانج  دوش  جایتحا  رکا 
دنریکب تمکح  لکب  ار  نا  رس  دننک و  ون  هزوک  نایم  رد  دوخن و  دننام  دننک  دروخ  ار  خینرز  هک  دناهدرک  رکذ  نینچ  یضعب  درک و  نایرب 
دوشیم عفترم  نا  زا  هک  يراـخب  هک  ماد  اـم  دـنراذکب و  شتا  رد  ار  هزوک  دـیآ و  نوریب  نا  زا  راـجت  هک  دـنراذکب  یخاروس  شرـس  رد  و 

تسا هتخوس  دش  دیفس  هکنیمه  هدشن و  هتخوس  زونه  تسهایس 

قبنز

نوریب ات  دنراشفب  دننک و  هراپ  سابرک  رد  رکا  هک  تسنا  نآ  تمالع  دنشاب و  هدرکن  لمعتسم  دوب و  هدنهج  تیاغب  هک  تسنآ  يو  نیرتهب 
دور

164 ص : نویعلا ، ءایض 
زا نا  هتشک  مود  رد  تسا  رت  درس و  دنیوک  تسا و  قرحم  مرک و  دنیوک  يو  تعیبط  دنشاب  هدرک  لامعتسا  دشاب  هدش  هایس  سابرک  نول  و 

دـهد و هدـیاف  هراح  تاحارج  يارب  زا  واک  نیکرـس  تسا  نیکرـس  لـبز  دوب  عفاـن  دـنلامب  خرـس  لـک  نغور  اـب  هیدر  حورق  برج و  يارب 
ار ریزانخ  هکرس  اب  دوب  للحم  رتوبک  نیکرس  دوب  عفان  شتا  یکتخوس  يارب  زا  موم  خرـس و  لک  نغور  هکرـس و  اب  دنفـسوک  زب و  نیکرس 
ار شتا  یکتخوس  تیز  نغور  اب  دزاس و  رجفنم  ار  اهمرو  دوب و  عفان  یـسراف  ران  هشیر  کشخ  يارب  زا  ناتک  مخت  لسع و  اب  دراد و  دوس 

للحم جضنم و  لّوا  رد  تسا  رت  مرک و  هکسم  هدبر  دوب  عفان  هنهک  حورق  يارب  زا  کس  نیکرس  دنک  لیاز  ار  ابوق  رتوبک  نیکرس  دوب  دیفم 
دنایورب تشوگ  دنکب و  هقیثو  دهد  هدیاف  بصع  تحارج  يارب  زا  دوب 

نیسلا فرح 

هبارس
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لوا هجرد  رد  تسا  درس  هک  دنیوک  یضعب  دوب  بلاغ  يو  يدرس  يدرس و  یمرک و  زا  تسا  بکرم 
165 ص : نویعلا ، ءایض 

نادـب ار  وضع  ندـیماشا و  دـنکب  دـشاب  هک  وضع  ره  زا  نتفر  نوخ  عطق  موس  هجرد  رد  تسا  کـشخ  موس و  هجرد  رد  دـنیوک  یـضعب  و 
رتبرج و هلمج  زا  دسر  مهب  ندب  رد  هک  اهـشیر  دنکب و  مرو  عنم  دنراذک  تاحارج  رب  دننک و  رت  نادـب  ناریع  ای  مشپ  ای  هتل  نوج  نتـسش 

اهشیر دوب و  عفان  تیاغب  دننک  لامعتسا  اهمخز  نیا  قفاوم  هیودا  یضعب  اب  نوج  سخاد  ریساوب و  ابوق و  شتآ و  یکتخوس  هلمن و  هرمج و 
دنک لیاز  دنیوشب  هکرسب  میاد  نوج  ار  هدنروخ  نفعتم  دیلپ 

زّقس

دنکب و تاحارج  هیقنت  اهمهرم  رد  دـنک و  کشخ  ار  تحارج  دـنایورب و  تشوک  تسا  کشخ  مرک و  دوب  رتهب  دـنز  يدرزب  هک  يدـیفس 
دهد حصن  ار  اهمرو  دراد و  دوس  ار  حورق  شراخ  دوب و  عفان  رتیمغلب  حرقتم و  برج  يارب  زا  دزاس و  كاپ  ار  كرج 

جنپکس

مرک و دوب  رتـهب  يو  یناهفـصا  دوش و  لـح  بآ  رد  دـیارک و  یخرـسب  نوردـنا  نول  دـنز و  يدیفـس  نآ  نوریب  هک  تسنا  يو  نیرتوکین 
يو هدیاف  مود  رد  دوب  کشخ  دنیوک  موس و  رد  تسا  کشخ 

166 ص : نویعلا ، ءایض 
تسا مهب  کیدزن  ریشواج  و 

جنرس

ار شتآ  یکتخوس  درادزاـب و  اـضعا  زا  نتفر  نوخ  دـنادرک و  كاـپ  هدرم  تشوگ  زا  دـنایورب و  تشوگ  مهارم  رد  تسا  کـشخ  درس و 
دهد هدیاف 

بادس

اب دنک و  كاب  دساف  تشوگ  كرج و  زا  ار  جورم  دننک  لح  بادس  باب  نوج  مهارم  رد  ار  غومـض  دوب  يوق  للحم  تسا  کشخ  مرک و 
دوب عفان  ار  هرمج  هلمن و  بادیفس  هکرس و  اب  بادس  دوب و  عفان  ار  ابوق  لسع  نغور و 

یفوک دعس 

دناسر عفن  ار  هّلکاتم  حورق  دوش و  هب  رید  هک  یتاحارج  تسا  کشخ  مرک  تسا  رتهب  دشاب  هتشاد  معط  رد  يدنت  هک  يوبشوخ  مکحتسم 

سخرس

تـسا درـس  هک  دنیوک  یـضعب  مود و  رد  تسا  کسخ  لوا  رد  تسا  مرک  درـس و  دزاس  لمدنم  ار  تاحارج  مود  رد  تسا  کسخ  مرک و 
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دراد دوس  وج  درا  اب  ار  هرمج  هلمن و  دنک و  عفن  دسر  مهب  بلص  ياضعا  رد  هک  هزات  تحارج  يارب  زا  نآ  راب  يو و  هزات  كرب 

یتشدرسب

رهاظ هچنآ  ناجنروس  دزاس  لمدنم  ار  میظع  ودب  تاحارج  مراهج  ات  تسا  کشخ  مرک و 
167 ص : نویعلا ، ءایض 

مود رد  تسا  کشخ  مرک و  نسوس  دراد  مامت  عفن  نهک  ياهشیر  تهج  زا  مود  رد  دوب  کشخ  مرک و  تسوکین  دشاب  دیفس  نآ  نطاب  و 
نغور اب  هک  تسنا  رتهب  دزاس  لمدنم  ار  تاحارج  دنناشوجب  نوج  يو  كرب  نینچمه  تسا و  دـیفم  مرک  با  یکتخوس  يارب  زا  نیا  جـنپ 

عفن هفعـس  رتبرج و  هنمزم و  حورق  يارب  زا  دـننک  بیکرت  هاکره  بسانم  هیودا  رکید  هکرـس و  اب  اسریا  هراصع  دـنزاس  مهرم  خرـس  لـک 
لسع تیز و  نغور  اب  نوج  دنک  دیفس  ار  بآ  دوش و  لح  بآ  رد  دشاپب و  مه  زا  دوز  دشاب و  قزرا  هک  تسنا  يو  نیرتهب  اینومقس  دهد 

دوب عفان  دنیامن  الط  زین  برج  رب  هکرس  اب  دربب و  لیلحتب  دنک  دامض  میظع  ماروا  رب  دنناشوجب و 

سوردنس

دنک کشخ  ار  ریصاون  دننک  دود  نادب  نوج  مود  رد  تسا  کشخ  مرک و 

نیشلا فرح 

جنداش

یـضیق یفیفجت و  يو  رد  موس  ات  تسا  کشخ  مود و  لّوا  رد  تسد  رـس  يو  هتـسش  مود و  رد  دوب  کشخ  لّوا  رد  دوب  مرک  يو  هتـسشان 
دشاب

168 ص : نویعلا ، ءایض 
تسا و رایسب  نآ  ماسقا  خی  دننام  درسفب  دکجورف و  هوک  زا  بش  دنازادکب  دناشفیب  دیاز  تشوک  رب  نوج  درادزاب و  اضعا  زا  ندمآ  نوخ 
زا دنکب  ندمآ  نوخ  عنم  هکرس  درد  اب  تسا  کشخ  درس و  دنیوک  تسا و  کشخ  مرک و  تسا  رتهب  دوب  لیام  يدرزب  دیفس  هکنا  ینامی 

لثم اب  دوب و  عفان  ار  هلکا  دوش و  هب  رید  هک  یحورق  رب  بارـش  درد  راناب و  دوب و  عفان  ار  دـش  شیر  برج  لسعلا  ءام  اب  دـشاب و  هک  اـجره 
دوب عفان  ار  شتا  یکتخوس  دراد و  دوس  ار  دب  ياهشیر  دنزیمایب  نوج  کمن  نآ 

هنادهایس زینوش 

رد تسا  کسخ  درس و  قبلا  هرجـش  دوب  عفان  دنلامب  دشاب  شیر  هک  برج  یمغلب و  خورف  رب  هکرـس  اب  نوج  موس  رد  تسا  کشخ  مرک و 
دنچیپهب تحارج  رب  نوج  روکذم  تخرد  تسوپ  دزاس  هب  دنیامن  الط  هدش  شیر  برج  رب  هکرس  اب  نوج  دزاس  لمدنم  ار  هزات  حورق  لّوا 

یتدایز یعس و  عنم  دزیریم  وزا  درآ  لثم  هک  يزیچ  دوب و  عفان  ار  تاحارج  يو  كرب  هفوکش و  نینچمه  دزاس  لمدنم  دروآ و  حالـصاب 
حورق

169 ص : نویعلا ، ءایض 
دنکیم دب  ثیبخ 
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ملیش

ماروا لیلحت  ناتک  مخت  اب  دوب و  عفان  دنشاپب  دننک و  الط  ابوق  حورق و  رب  نوج  لوا  رد  تسا  مرگ  دیوریم  مدنک  اب  هک  کنرهایـس  ياهناد 
دزاس رجفنم  ار  ریزانخ  دنیامن  دامض  ناتک  مخت  رتوبک و  نیکرس  اب  نوچ  دنکب و  ریزانخ  و 

قیاقش

لمدنم دوز  ار  هحرق  دـنک و  كاب  ار  كرج  تسعفان  دـشاب  هتـشاد  كرج  هک  اهحرق  يارب  زا  يو  کشخ  تسا و  رت  مود و  رد  تسا  مرک 
دوب عفان  هزات  برج  ابوق و  يرب  زا  دزاس و 

داصلا فرح 

نوباص

رد نوچ  دهد  جضن  قفاوم  ییاود  اب  ای  اهنت  دهن  نآ  رب  نوچ  دبای  جضن  راوشد  هک  یمغلب  ياهمرو  دوب  حرقم  مراهچ  ات  دوب  کشخ  مرگ و 
الط ناکدوک  رـس  شیر  رب  دنناشوجب و  خرـس  لک  نغور  اب  نوج  دنادرک و  لیاز  دنیوشب  نادبا  زارخ  ابوق و  دنراذک و  یمـشپ  هقرخ  نایم 
بآ هب  نا  زا  دعب  دنراذکب و  زور  تفه  دنیوک و  هیدهش  ار  نآ  هک  یشیر  دننک  الط  نا  رب  نوچ  دنادرک و  کشخ  تبون  دنچ  یپایپ  دننک 

رکا دوبن و  نا  زا  رتهب  اود  چیه  دنیوشب  مرک 
170 ص : نویعلا ، ءایض 

دوب عفان  ار  هدش  شیر  برج  هکح و  دنلامب  مامح  رد  دنزیمایب و  کمن  نآ  لثم  اب 

ربص

دوب عفان  دنوش  لمدنم  رید  هک  ياهـشیر  يارب  زا  دناسریمن  اذیا  ار  دب  تاحارج  اذهل  عذـلیب و  دوب  ففجم  مود  رد  تسا  کشخ  مرک و 
کشخ موس  رد  يو  هتخوس  دوب  کشخ  مرک و  دنناوخ  مشپ  یسراپب  فوص  هشاب  رکذ  دعقم و  یلاوح  نهد و  ینیب و  رد  هاگره  اصوصخ 

شتا رـس  رب  دنهن و  یلافـس  کی  درد  دننک و  هناش  دنیوشب و  كاپ  ار  مشپ  هک  تسا  نانج  يو  نتخوس  قیرط  دـشاب و  هدوب  ففجم  دـشاب 
هکرـس و اب  نوج  دوب  نکرج  هک  هتخوسان  مشپ  ددرک و  هتخوس  هک  نامز  نا  ات  دشاب  هتـشاد  خاروس  هک  دـنهن  نا  رـس  رب  یقبط  دـنراذک و 

يوم دـنایورب و  تشوک  دوب و  عفان  حورق  يارب  زا  يو  هتخوس  دوب و  قفاوم  نا  يادـتبا  رد  دـنراذک  نکرج  ياهتحارج  رب  دـننک و  رت  تیز 
دوب عفان  ار  اهشیر  دورما  غمص  دوب  عفان  ار  اهتحارج  قامس  غمص  غومص  دنکب  دشاب  هتشاد  كرج  هک  یحورق  فیفحت  هتخوس 

171 ص : نویعلا ، ءایض 
هکرس اب  دروآ و  حالصاب  ار  اهتحارج  ولا  غمص  دنک  لیاز  دنناشفیب  نا  رب  رانلک  اب  نوج  ار  رس  شیر  اصوصخ  اهشیر  عومجم  رـس و  غمص 

دوب عفان  ار  ابوق 

طالبلا غمص 

تورزنا و زقـس و  ناشوایـس و  نوخ  یکم و  ّرم  ربص و  زا  دنـشاب  هدرک  بیکرت  هک  دوب  یعونـصم  هچنآ  یعونـصم و  دوب و  یندعم  دنیوک 

( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا www.Ghaemiyeh.comءایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


دیفـس جکب  هک  يراوید  رب  دنـشرسب و  یبرع  غمـص  باب  هتخپ  هتفوک و  زج و  مین  کیره  زا  جاز  دسب و  زج و  کی  کیره  زا  یبرع  غمص 
ماخر و زا  هک  تسا  يزیچ  طالبلا  غمـص  هک  دـنیوگ  دوب و  رتهب  دوش  هنهک  هک  دـنچره  دوش و  کشخ  ات  دـنراذکب  دـننزب و  دنـشاب  هدرک 
هک هاکره  ایرد  رانک  رد  تسه  یبارخ  میدـق  رـصق  سپدواط  هریزج  رد  هک  تسا  روکذـم  بیاجعلا  بیارغ  باتک  رد  دـنزاسیم و  کنس 

راوید نا  زا  يزیچ  هکنآ  ات  دنزادنایم  رـصق  راویدـب  نا  لاثما  نخالفب و  اهکنـس  دـنیآیم و  نوریب  یتشک  لها  دـسریم  عضوم  نابیتشک 
دنکیم اهتحارج  فیفخت  هک  تسنآ  يو  تعفنم  دنیوکیم و  طالبلا  غمص  ار  نآ  دتفایم  هچنآ  دوش و  طقاس 

172 ص : نویعلا ، ءایض 
ود ره  ندروخ  ندرک و  الط  دنربیم  راکب  زین  هتـسکش  ناوختـسا  جالع  رد  دروآیم و  حالـصاب  ار  اهـشیر  دـیامنیم و  میر  نوخ و  عنم  و 

دهدیم هدیاف 

فدص

دنهن بصع  تحارج  ثیبخ و  نّفعتم  ياهتحارج  رب  بارش  ای  لسع  هکرس و  اب  نا  زا  سپ  دنیوشب و  دننازوسب و  نوج  تسا  کشخ  درس و 
يارب زا  دزاس و  لمدنم  دنک و  كاپ  كرچ  زا  دوب  عفان  حورق  يارب  زا  هتخوس  فدص  ایسآ و  رابغ  ردنک و  یکمّرم و  اب  اصوصخ  دوب  عفان 

نا كرب  جاک و  تخرد  تسوپ  ربونـص  دوب  عفان  ار  برج  درب و  دبای  راکب  نتـسش  زا  دعب  تسا  کها  لثم  دـهد و  هدـیاف  شتا  یکتخوس 
مرک بآ  شتآ و  یکتخوس  رب  رکا  دشاب و  دیفم  ار  اهتحارج  ریاس  دوب و  عفان  دننک  دامض  دیآ  نا  زا  نوخ  هک  اهتحارج  رب  دنیوکب و  نوچ 

ضباـق و ففجم و  موس  رد  تسا  کـشخ  مود و  رد  تسا  مرک  دـنیوک  تدورب  ترارح و  رد  دوـب  لدـتعم  يو  دـناسر و  تعفنم  دنـشاپب 
دوب لمدنم 

ءاطلا فرح 

موتخم نیط 

نابز رب  تسا و  بوخ  دنک  تبش  يوب  هچنآ 
173 ص : نویعلا ، ءایض 

رید هک  یتاحارج  دشاب و  هتشاد  تبوطر  هک  تاحارج  يارب  زا  درادزاب  نتفر  نوخ  دوب  لدتعم  دنک  سبح  دیآ  نهد  زا  هک  نوخ  دبسچب و 
دنک عفن  ادتبا  رد  مرک  مار  وا  يارب  زا  دنک و  هب  دشاب  هدز  هلبآ  رکا  دنز و  هلبآ  هک  دراذکب  ار  شتا  یکتخوس  دراد و  دوس  دوشهب 

ینمرا نیط 

دبسچ نابز  رب  هک  دشاب  خرس  رایـسب  يوبـشوخ و  هجنآ  تسا و  موتخم  لک  هدیاف  لثم  يو  هدیاف  مود  رد  تسا  کشخ  لوا  رد  تسا  درس 
دراد تیصاخ  نیمه  زین  هرفم  لک  تسبوخ و 

قلط

ار ینامی  تسا و  یلدنا  يدنه و  ینامی و  نآ  ماسقا  هک  تسا  روکذم  بتک  رد  دوب  رتهب  دشاب  قاّرب  کنت و  هچنآ  دـنیوک  قرورز  یـسراپب 
ندب رب  هک  ياهشیر  يارب  زا  ددنب و  هب  ار  نوخ  کنت  رای  بآ  اب  ففجم  دوب و  ضباق  مود  رد  دوب  کشخ  لّوا  رد  دوب  درس  دناهتسناد  رتهب 
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رد هک  تسا  نانچ  ندرک  لح  قیرط  دننک و  لح  ار  يو  هک  دوشیم  یتقو  نآ  لامعتـسا  دـنادرگ و  لیاز  دوب و  عفان  دـسر  مهب  ناموذـجم 
یکنس اب  دننک  یلاقثم  هسیک 
174 ص : نویعلا ، ءایض 

رد دنزیرب و  نآ  يور  زا  بآ  نا  زا  دعب  دیآ  نوریب  هقرخ  زا  دوش و  لح  ات  دننابنجیم  یکتـسهاب  دنزادنا و  مرک  مین  بآ  رد  دروخ و  دنج 
دـننکیم و یلمع  نیا  نا  زا  دـعب  دـنناشوجیم و  القاب  اب  دـننک  هسیک  رد  اهکنـس  اب  هک  نآ  زا  شیب  یـضعب  دوش و  کشخ  ات  دـنهن  باتفآ 

لولحم قلط  هن  دنیوکیم  بولحم  قلط  ار  قلط  نیا  لح و  هن  دنیوکیم  بلح  ار  لمع  نیا  هک  تسنا  قیقحت 

نیعلا فرح 

لسع

نوج دنک و  كاپ  كرج  زا  ار  حورق  دنکب  تشوک  داسف  تنوفع و  عنم  دوب و  تابوطر  للحم  هدـنهد و  الج  مود  رد  تسا  کشخ  مرک و 
دهد هدیاف  ار  ابوق  تبش  اب  وا  دزاس  لمدنم  ار  هزات  تاحارج  دوش  ظیلغ  ات  دنزیب 

سیتلا هیحل  هراصع 

دهد هدـیاف  ار  دـعقم  حورق  دـهد و  هدـیاف  زین  ار  هنهک  حورق  دزاس و  لمدـنم  ار  هزات  تاحارج  دوب  ضباق  ففجم و  تسا  کـشخ  درس و 
نا با  دهدب و  مامت  عفن  دنروخب  ار  نآ  بآ  رکا  نطاب  رد  ای  ندب  رهاظ  رد  مرک  اهششوج  اهمرو و  يارب  زا  بلعثلا  بنع 

175 ص : نویعلا ، ءایض 
دهد هدیاف  دنیامن  الط  هلمن  هرمج و  رب  خرس  لک  نغور  بادیفس و  اب 

قیلع

هرمج رب  دنکب و  نا  یعس  عنم  دنیامن  دامض  هلمن  رب  نا  كرب  دزاس و  لمدنم  ار  تاحارج  دوب و  عفان  رـس  حورق  ۀهجب  تسا  کشخ  درس و 
دوب عفان  ندرک  دامض  هّراح  ماروا  ریاس  و 

یعارلا ءاصع 

الط هلمن  هرمج و  يوم و  ماروا و  رب  دزاس و  لمدـنم  ار  هزات  تاـحارج  تسا  رتدـنیوک  مود و  رد  تسا  کـشخ  درـس و  دـنیوک  درم  خرس 
دنک هدیاف  دنشاپب  دیاز  تشوگ  رب  رکا  دنادرک و  لیاز  دننک  الط  ابوق  رب  هکرس  اب  نوج  تسا  کشخ  درـس و  زام و  صفع  دوب  عفان  ندرک 

لیلحت هب  ار  بلـص  مرو  ریزانخ و  دوب و  عفان  دنراذگب  دشاب  هتـشاد  روغ  هک  یحورق  رب  دنزپ و  هکرـس  اب  نوچ  تسا  لادتعاب  بیرق  سدع 
درب

ءافلا فرح 

برت لجف 
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مرگ و نویـسارف  دـنکب  ابوق  ایارغناغ و  هحرق  علق  هکرـس  اب  يو  مخت  دـنکب  هثیبخ  حورق  علق  دـنیامن  دامـض  لـسع  اـب  نوچ  تسا  رت  مرگ و 
لسع اب  نا  هراصع  موس  رد  تسکشخ 

176 ص : نویعلا ، ءایض 
درب لیلحتب  دننک  دامض  ریزانخ  هدیسر و  ران  لمد  رب  دروآ و  حالصب  دنیامن  دامض  هثیبخ  هنفعتم  تاحارج  رب  دنزیمایب و 

سونیمالعف

دوب و عفان  دنزیر  رس  حورق  رب  ار  نآ  با  دنناشوجب و  نوچ  دنک و  هب  ار  تاحارج  لسع  اب  ای  هکرـس  اب  ای  اهنت  ار  يو  خیب  تسا  میرم  روخب 
درب لیلحتب  ار  ریزانخ  بلص و  ماروا  يو  هراصع 

قاقلا فرح 

نارطق

کی هنق  تاناویح  برج  یتح  دهدب  مامت  عفن  ار  برج  دنادرک و  مکحتسم  دشاب  هدش  لهرتم  هک  تشوک  مراهچ  رد  تسا  کشخ  مرک و 
موس و رد  تسا  مرک  دوب  رتهب  عون  نیا  لـسع و  دـننام  فاـص  دـشاب و  درز  رکید  عون  هناد و  هناد  دوب و  کبـس  دـنز و  يدیفـسب  يو  عون 

دیوگ سیئرلا  خیـش  دنکیم  لامعتـسا  رایـسب  مهارم  رد  دـهد  عفن  ار  ریزانخ  دوب و  للحم  نیلم و  تسا  رت  دـنیوک  مود و  رد  تسا  کسخ 
یتدایز تشوک  هک  یتاحارج  رد  خیش  هتفک  رب  انب  دنایورب  تشوگ  دیوگ  يزار  دنادرگیم و  دساف  ار  تشوگ 

177 ص : نویعلا ، ءایض 
تشاد راکب  ناوت  محل  تابثا  مهارم  رد  يزار  لوق  رب  انب  درک و  ناوت  لامعتسا  دشاب  الجب  جاتحم  دشاب و  كرج  اب 

ایمیلق

تسنآ و لقث  سم و  هرقن و  رز و  دود  یلمع  ایمیلق  هک  تسنا  روهشم  تسایمیلق و  نا  ثبخ  دوش  هتخادگ  هک  يزیچ  ره  هک  دنیوگ  یضعب 
یمرک و رد  دوب  لادـتعاب  لـیام  يو  تعیبط  همه  زا  تسا  رتهب  نآ  دـنبای و  ياـیمیلق  بآ  رد  سربق  هریزج  رد  دـنیوک  دـشاب و  زین  یندـعم 
دنک و كاپ  اهتحارج  زا  كرج  دوب و  عفان  دشاب  تبوطر  اب  هک  ياهـشیر  ار و  برج  دشاب  یفیفجت  یـسالج و  رد و  دوب  کشخ  يدرس و 

دزاس لمدنم  ار  دب  حورق  دروخب و  ار  دیاز  تشوک 

یلق

تـشوگ دوب و  عفان  ار  برج  کمن  زا  هدایز  دوب  لاـکا  قرحم و  تسا  کـشخ  مراـهچ و  رد  تسا  مرگ  دـنریگ  نانـشا  هک  دوب  نا  رتوکین 
دوب عفان  ندرک  الط  ابوق  هفعس و  رب  دروخب و  ار  دیاز 

نیریش طسق 

موس رد  تسا  کشخ  مرگ و  دنیوگ  يرحب  ار  نآ  هک  یبرع  خلت و  دوب و 
178 ص : نویعلا ، ءایض 
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يارب زا  دوب  عفان  دراد و  دوس  ار  اسنلا  قرع  اخرتسا و  جلاف و  ندرک  خوطن  تیز  اب  دنک و  کشخ  دنناشفارب  ياهشیر  رب  هدرک  قحـس  نوج 
دنکب ندب  قمع  زا  طلخ  بذج  دشاب و  یمرکب  جاتحم  هک  يوضع  ره 

راطقلق

عذـل دـشاب و  رتشیب  نا  فیفخت  يو  هتخوس  قرحم  تسا و  ضباق  داح و  موس  رد  دوب  کسخ  مرک و  تسا  تاـجار  نیرتلدـتعم  درز  جاز 
یتداـیز تشوک  دوب و  ضباـق  ففجم و  لاـکا و  قرحم و  راـطقلق  لـثم  زین  يو  دوب  زبـس  جاز  نا  دـنقلق و  دروخب  ار  دـیاز  تشوک  رتـمک 

دسریم مراهج  هجرد  رد  تسا و  هدایز  يو  تسوبی  ترارح و  دنیوک  دروخب و 

سیدقلق

هلاقم رد  نتسش  نتخوس و  تفـص  تسا و  مهب  کیدزن  همه  تعفنم  مراهج  رد  دوب  کسخ  مرک و  تسا  يوقا  تاجار  همه  زا  دیفـس  جاز 
دش مولعم  لوا 

لیبنق

درس دننام  کی  رب  تسیمخت  دنیوگ  نمی و  هیداب  رد  دتفایم  نیمزب  نامسآ  زا  هک  تسا  اهمنبش  اهنم و  هلمج  زا  هک  دنیوگ 
179 ص : نویعلا ، ءایض 

مهب لافطا  يو  رورس  رب  هک  اهششوج  اهرثب و  دنکب و  اهـشیر  تبوطر  فشن  تسیوق  ففجم  تسا  کشخ  مرک و  دنیوک  دوب و  کسخ  و 
دنادرک کسخ  دنشابن  نآ  رب  لیبنق  دننک و  برج  لک  نغورب  نوج  دنیوگ  هفعس  ار  نا  هک  دسریم 

روثیق

دروخب و یتدایز  تشوک  دنایورب و  تشوک  دنادرکرب و  ار  قیمع  ياهـشیر  تسا  کشخ  مرگ و  دنیاسیم  نادـب  ار  اهاپ  هک  دیفـس  کنس 
بارـش رد  دـنروا و  نوریب  دوش و  مرک  اـت  دـننک  شتآ  بش  رد  هک  دوب  ناـنچ  يو  نتخوـس  دـیامن و  لامعتـسا  هتخوـس  هک  دوـب  نآ  یلوا 

دوش درس  ات  دنراذکب  دننک و  مرگ  سپ  دنزادنا  بآ  رد  دننک و  مرگ  راب  رگید  سپ  دنزادنا  یناحیر 

نطق

دراد زاب  نوخ  دنهن  ترارح  رد  دننازوسب  نوچ  ار  هبنپ 

ایلومیق

باب هک  هصاخ  دوب  عفان  شتآ  یکتخوس  يارب  زا  دوب  کسخ  درس و  يوبشوخ  قارب و  دیفـس و  ماخر  حیافـص  دننام  تسا  ماخر  زا  یعون 
ياهتحارج تسا و  دیفم  ندرک  الط  مرک  اهمرو ، رب  دنیامن و  الط  هکرس  و 

180 ص : نویعلا ، ءایض 
زا هک  کنر  هایـس  تسیبآ  دوهیلا  رقف  درادزاب  تاـحارج  زا  نوخ  دوب و  عفاـن  دـنیامن  ـالط  دـنیوشب و  دـننازوسب و  نوچ  دوش  هب  راوشد  هک 
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مرک و نغور و  رد  ییایموم  دوش و  لح  بآ  رد  يو  هکنآ  ـالا  دوب  یهاـیموم  هباـشم  ياـیهب  دوش و  کـشخ  دـنک و  حـشرت  لاـبج  یـضعب 
دنایورب تشوک  اهمهرم  رد  دنکب و  مروت  عنم  تاحارج  رد  دوب و  عفان  ار  ابوق  دهد و  جضن  ار  ریزانخ  موس  رد  تسا  کشخ 

نویروطیق

دزاس و لمدـنم  ار  ریـصاوب  اهمهرم  رد  دروآ و  حالـصاب  ار  هنهک  حورق  دـنک و  کـسخ  ار  هزاـت  تاـحارج  موس  اـت  تسا  کـشخ  مرک و 
دروا حالصاب  دننک  رپ  نویروطنقرا  ار  روصان  نوج  دوب و  عفان  ار  ثیبخ  تاحارج  دشاب و  هتشاد  قمع  هک  یحورق 

فاکلا فرح 

ردنک

دـشاب نینچ  هب  نا  ریغ  دوش و  هتخورفا  شتا  رد  ردنک  هک  دننک  قرف  نادب  شوشغم  زا  ار  يو  صلاخ  دوب و  رتهب  تسا  بح  دیفـس و  هچنآ 
تاحارج عذلیب  دوب  ففجم  لوا  رد  تسا  کشخ  مود  رد  تسا  مرک 

181 ص : نویعلا ، ءایض 
دنیامن الط  زاق  هیباب  ابوق  يارب  زا  دروآ و  حالـصاب  زین  ار  هثیبخ  حورق  دشاب و  هزات  تاحارج  هک  اصوصخ  دزاس  لمدـنم  يدوزب  ار  حورق  و 

دوب دیفم  دشاب  هدیسر  مهب  شتا  یکتخوس  زا  هک  یحورق  دشاب و  تدورب  ببسب  هک  هک  اضعا  ندیکرت  دهد و  دوس 

روفاک

تاحارج ياهمهرم  رد  دراد و  مامت  عفن  دـشاب  هک  اجره  رد  مرک  ياـهمرو  يارب  زا  موس  رد  دوب  کـشخ  درـس و  تسیروصیق  يو  نیرتهب 
هتخوس تسا  رتهب  دنزاسیم  يو  رب  هایک  زا  هکنآ  يرـصم  ذغاک  دنکیم  مروت  عنم  دناسریم و  عفن  دنکیم و  بجاو  دـشاب  ترارح  اب  هک 

اب هدرک  هیالـص  تسا  کشخ  درـس و  زک  تخرد  راب  كزام  زک  دـنک  كاب  ار  اهـشیر  دـنکب و  ندـمآ  نوخ  عنم  دوب و  عفان  ار  هفعـس  يو 
کـشخ مرک و  هریز  نومک  دروخب  ار  دیاز  تشوک  دهد و  هدیاف  دنـشاپب  دوش  هب  رید  هک  هبطر  حورق  شتآ و  یکتخوس  رب  ار  نا  رتسکاخ 

مراهج رد  تسا  کشخ  مرک و  تیربک  دزاس  لمدنم  ار  تاحارج  تسا و 
182 ص : نویعلا ، ءایض 

رد تسا  کشخ  مرک و  هناد  واک  هنسرک  نورطن  هکرـس و  اب  هصاخ  زقـس  اب  اصوصخ  دهد  الج  ار  ابوق  تسا و  دیفم  حرقتم  بزج  يارب  زا 
سوطیفامک و دهد  دوس  ار  هفعس  دیامن و  حورق  هیقنت  لسع  ای  دنکب و  ماروا  حورق و  تایالص  نیلت  مود 

سویردامک

دنیامنیم لایدنا  دننکیم و  هنمزم  هتفع  حورق  هیقنت  لسع  اب  دناکشخ  مرگ و  ود  ره 

مالا فرح 

نوال
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يارب زا  يو  هزات  دوب  ضباق  للحم و  نیلم و  تسلدتعم  بالیل  دزاس  لمدـنم  دوش  کشخ  رید  هک  ار  اهـشیر  مود  رد  تسا  کشخ  مرگ و 
نغور موم  اب  اصوصخ  دهد  هدیاف  ندرک  دامض  شتا  یکتخوس  رب  دزاس و  لمدنم  دوب و  عفان  میظع  تاحارج 

لمکا ناسل 

هرمج و دراد  رایـسب  هدـیاف  ار  هنمزم  حورق  اصوصخ  هنهک  هزاـت و  حورق  تاـحارج و  رثکا  يارب  زا  تسا  کـسخ  درـس و  کـنت  راـب  فلع 
دراد دوس  ار  ریزانخ  يرش و  مرک و  ياهمرو  شتآ و  یکتخوس 

سینلا هیحل 

يو لک  كرب و  دوب  کشخ  تسا و  لادتعاب  لیام  درس 
183 ص : نویعلا ، ءایض 

تـسکشخ مرک و  خلت  ماداب  تبوطرب و  لیام  تسا  لدتعم  ماداب  زول  دهد  هدیاف  ار  هنهک  حورق  دزاس و  لمدـنم  ار  تاحارج  هدرک  کسخ 
تسا غلبا  باب  نیرد  خلت  ماداب  دوب و  عفان  دنک  الط  نوج  ابوق  رب  هکرس  رب  هلمن و  هیعاس و  حورق  رب  لسع  اب  مود  رد 

میملا فرح 

موم

درـس مهرم  هاوخ  دـشاب و  مرک  مهرم  هاوخ  تسا  مهارم  عیمج  هدام  دوب  رتمک  يو  ترارح  دـشاب  رتكاـپ  دیفـس و  دـنچره  دوب و  لدـتعم 
كرج حورق  رد  تسه  هلمجلا  یف  یلیلحت  جضن و  يو  ای  دنکب و  تابالص  نیلت  دنیامنیم  لامعتسا  يروفاک  موم  مرک  تاحارج  رد  نکیل 
رتشیب نا  لیلحت  نیلت و  دنیوک  ریاوکلا  خـسو  یبرعب  ار  نا  هک  هایـس  موم  دـنکب و  ددـنبیم  تحارج  يور  رب  هک  هشیرکشخ  نیلت  دروآ و 

دنک بذج  ندب  رهاظب  دشاب  هتفرورف  ندب  رد  هک  هریغ  نزوس و  راخ و  دوب و 

یکمّرم

دزاس لمدنم  ار  حورق  مود  رد  دوب  مرک  دنیوک  موس و  هجرد  لوا  رد  تسا  کشخ  مرک و 
184 ص : نویعلا ، ءایض 

يدحب ات  تنوفع  عنم  رد  دروا  حالـصاب  ار  تاحارج  دـناشوپب و  ار  نآ  يور  دـشاب  هتفر  تشوک  ناوختـسا  يور  زا  هک  ياهـشیر  رد  یتح 
دراد دوس  ار  ابوق  دوب و  عفان  یمغلب  ياهمرو  يارب  زا  دراد و  هاکن  ریغت  زا  ار  تیم  دنیوک  هک  تسا 

قرزا لقم 

دوب للحم  نیلم و  لّوا  هجرد  رخآ  رد  تسا  مرک  دـشابن  وب  دـب  دوش و  لح  دوز  دوب و  خـلت  معط  رد  دوب و  یفاص  هک  تسنا  يو  نیرتوکین 
لامتحا ندرک و  روخب  ندروخ و  دوب  عفان  ریساوب  يارب  زا  دراد و  دوس  ار  ریزانخ  دربب و  لیلحتب  ار  بلـص  ماروا  دنک و  لح  ار  هتـسب  نوخ 

برج و يارب  زا  دروخب و  ار  دیاز  تشوک  هثوت و  تسا  کشخ  مرک و  کمن  حلم  دـنک  سبح  ار  ریـساوب  نوخ  دـهد  هدـیاف  هلمج  ندومن 
شتا یکتخوس  رب  تیز  نغور  اب  دـشاب و  یمغلب  هک  هاکره  اصوصخ  دـهد  هدـیاف  ندـیلام  شتا  کیدزن  رد  هکرـس  تیز و  اب  حرقتم  اـبوق 
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دنک طفش  عنم  دنلامب 

نویرزام

يارب زا  دوب  لاکلا  للحم و  مراهج  رد  تسا  کشخ  مرک و 
185 ص : نویعلا ، ءایض 

دوب عفان  دنیامن  الط  لسع  اب  نوج  دشاب  كرج  اب  هک  اهشیر  برج و  ابوق و 

کنسرادرم

دنایورب تشوک  اهتحارج  رد  دوب  ففجم  ضباق و  دشاب  يدرسب  لیام  يو  عبط  دوب  رتوکین  دنز  یخرسب  هک  قارب  درز 

اشیشقرم

دهد جضن  ار  بلص  ماروا  دنایورب و  تشوک  اهشیر  رد  دنکب و  نوخ  عطق  دوب و  للخم  موس  رد  تسا  کشخ  مود و  رد  تسا  مرک 

سیطانقم

غیت زا  هک  یتحارج  ره  تیاغب  تسا  کـشخ  مرک و  دوب  رتهب  دـنکب  نها  بذـج  هک  دـشاب  یخرـسب  لـیام  هایـس  هچنآ  تساـبرنها  کـنس 
عضوم نا  رب  رکا  دنکب  ندب  زا  هریغ  ناکیب و  بذج  دروآ و  زاب  تحـص  لاحب  دوب و  دنمدوس  تیاغب  دنـشاپب  نا  رب  نوچ  دسر  مهب  رادرهز 
حورق رب  نوج  تسا و  عفان  هیغاـس  حورق  يارب  زا  نآ  هدـنیاشوج  اـی  يو  كرب  هراـصع  مود  رد  تسا  کـشخ  مرک و  یکطـصم  دـنراذکب 

يو تخرد  نغور  دوب و  عفان  هتسکش  ناوختسا  يارب  زا  دنایورب و  تشوک  دنزیر 
186 ص : نویعلا ، ءایض 

دراد دوس  رایسب  برج  يارب  زا 

نونلا فرح 

ساجن

دروخب و ار  دیاز  تشوک  دروآ و  حالـصب  دنک و  كاپ  دشاب  ندـب  رد  هک  اهـشیر  موس  رد  تسا  کشخ  مرک و  دـنیوگ  تخـس  ار  قرحم 
دوب تاحارج  لمدم  يو  لوسغم 

لین

یمغلب مرو  دهد و  دوس  دـشاب  بلـص  ياضعا  رد  هک  ار  دـب  تاحارج  دـنکب و  نتفر  نوخ  عنم  مود  رد  تسا  کشخ  لّوا و  رد  تسا  مرک 
رد ار  هراح  تاحارج  دهد  هدیاف  دنیامن  لامعتـسا  وج  درآ  اب  هرخ  هلمن و  رد  دـنک و  عفن  دـشاب  هک  مرو  ره  يادـتبا  رد  دـناشنورف و  ار  مرن 

ار بصع  تاحارج  دراد و  دوس  ار  شتآ  یکتخوس  لین  دراد و  مامت  عفن  هنهک  هنفع  حورق  يارب  زا  نآ  يّرب  دزاس و  لمدـنم  هبلـص  نادـبا 
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تدح زا  یلاخ  یناتـسب  فیفحت  دشابیم و  ود  ره  يرب  یناتـسب و  تسا  ملظع  هراصع  لین  دنک و  بذج  ندب  زا  ار  هریغ  راخ و  دوب و  عفان 
تسا عذل  و 

هراشن

اصوصخ دزاس  لمدنم  ار  تاحارج  دشاب  هدروخ  ار  نآ  هضرا  هک  یبوج  هشارت 
187 ص : نویعلا ، ءایض 

دننک هیالص  دننازوسب  دنزاس و  عمج  بارش  اب  دننک و  هفاضا  نوسینا  نآ  لثم  رگا  دشاب و  یتسوپ  یـضیق و  نآ  اب  هک  دشاب  یتخرد  زا  رکا 
يارب زا  يو و  عطق  یتح  دـنکب  اهتحارج  قازلا  دزاس و  کشخ  دوب و  عفاـن  اـهتحارج  يارب  زا  يو  خـیب  سکرن  دـنک  عفن  دنـشاپب  هلمن  رب  و 

تاحارج زا  كرج  دزاس و  رجفنم  دنک  رـس  رید  هک  كرزب  ياهلمد  تالیبو و  هدرک و  نوجعم  لسع  هنـسرک و  اب  دوب و  عفان  بصع  ماروا 
دنک كاپ  حورق  و 

ءاهلا فرح 

نویقرافویه

كرب دنک  عفن  دنشاپب  دشاب  نفعتم  هک  حورق  رب  دنبوکب و  نوج  دزاس و  لیدنم  ار  تشز  حورق  ار و  كرزب  تاحارج  تسا  کشخ  مرگ و 
دوب عفان  شتا  یکتخوس  يارب  زا  يو 

هوجوه

نوچ موم  اب  دـنیامن و  الط  هیپ  اب  هاگره  دـنکب  ریزانخ  لـیلحت  تسا  کـشخ  مرک و  دـنیوک  مود و  رد  تسا  کـشخ  لّوا و  رد  تسا  درس 
دناسر عفن  ار  اهحرق  همه  دنراذکب  حورق  رب  دنزاس و  مهرم 

188 ص : نویعلا ، ءایض 
تسد نوچ  هکنانچ  دوب  خرس  شکنر  دشاب و  هتشاد  لصا  کی  رب  رایـسب  كرب  هک  تسنا  يو  نیرتهب  دوب  دیفم  شتا  یکتخوس  يارب  زا  و 

دوب تشگنا  یکدنکب  شخپ  دشاب و  رثا  دز  رپ  نشخ و  دنک و  کنر  ار  تسد  دنراذک  نا  رب 

واولا فرح 

درو

هک یجحس  دنکب و  حورق  فیفحت  دوب  ففجم  يوقم و  ضباق و  تسا  بلاغ  يو  رب  یکـشخ  يدرـس و  تسا و  يوقلا  بکرم  خرـس  لک 
دنایورب تشوگ  دشاب  هتشاد  یقمع  هک  یحورق  رد  دوب و  عفان  دسر  مهب  لغب  خیب  نار و  رد 

اهمهرم رکذ  رد  موس  لصف 

بادیفس مهرم 
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مرک ياهـششوج  زا  نآ  لاثما  هخیلب و  هلمن و  يارب  زا  يوارفـص و  ياهتحارج  حورق و  شتآ و  یکتخوس  يارب  زا  دـنیوگ  زین  ضیبا  مهرم 
نغور ورخ  کی  روفاک  موم  تسا  دیفم  رایـسب  مرک  جازم  بحاص  ناتـسبات و  رد  دنورب و  ای  تشوک  دوب و  عفان  دـشاب  هدادیم  بادرز  هک 

یکدنا هتسش  یعلق  بادیفس  دنراذکب و  نغور  رد  ار  موم  وزج  راهج  صلاخ  خرس  لگ 
189 ص : نویعلا ، ءایض 

نغور یمرک  یکدنا  هک  نا  زا  دعب  دوش و  مهرم  بوخ  ات  دننز  مهرب  نادنج  نواه  رد  موم و  نغور و  سدـس  ردـقب  شتیاهن  دـننک  لخاد 
نیرد یـضعب  دننک و  لخاد  دربب  مخت  هدیفـس  هک  رادـقم  نآ  دـننز و  مهرب  دنـشاب و  هدرکیم  لخاد  غرممخت  هدیفـس  هبترم  هبترم  دنیـشنب 

تروص نیرد  دننک و  لخاد  زین  روفاک  یکدنا  مهرم 

يروفاک مهرم 

نآ دیربت  يروفاک و  مهرم  رد  اصوصخ  دننکیم  لخاد  ماداب  هشفنب  نغور  خرس  لک  نغور  ضوع  اهخسن  یضعب  رد  دنمانیم و  يروفاک 
شندـینایور تشوگ  فیفحت و  تقو  نیرد  دـناهدرک و  دروم  نغور  خرـس  لک  نغور  ضوع  یـضعب  دوب و  دـهاوخ  يوقا  تروص  نیرد 

مهرب دـنزیرب و  نآ  رب  بآ  نا  زا  سپ  دـنک و  لح  بآ  هب  ار  هزیکاب  مرن  بادیفـس  هک  تسنآ  بادیفـس  نتـسش  قیرط  دوب و  دـهاوخ  رتشیب 
مود فرظ  رد  هچنآ  دنزادنا و  رود  هدنام  فرظ  هت  رد  تسوا و  تسد  رد  هچنآ  دنزیر و  رکید  یفرظ  رد  تسنا  ریرح  رابغ و  هجنا  دننز و 

190 ص : نویعلا ، ءایض 
هت رد  هک  مرن  بادیفس  دنزیرب و  نآ  يور  زا  یکتـسهاب  ار  نآ  بآ  سپ  دنیـشنب  بآ  هت  رد  بوخ  شبادیفـس  ات  دنراذکب  ار  نآ  دناهتخیر 

رایـسب لاقثم  جنپ  کنـسرادرم  رکید  هخـسن  رتهب  دنیوشب  قیرط  نیمهب  ررکم  رکا  دننک و  لخاد  مهرم  رد  دننک و  کشخ  هیاس  رد  هتـسشن 
دیآرب و دوش و  ظیلغ  ات  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  خرس  لک  نغور  دوش و  لح  ات  دننک  هیالـص  نا  زا  دعب  نواه  رد  هکرـس  اب  دنیاسب و  مرن 

زین ار  کنـسرادرم  دوش و  مهرم  بوخ  ات  دنیامن  هیالـص  دننک و  لخاد  روفاک  یکدنا  یعلق و  بادیفـس  لاقثم  جـنپ  سپ  ددرک  مهرم  لثم 
هک حورق  يارب  زا  بآدیفس  مهرم  اضیا  دنزاس  مهرم  دنیوشب و  دنیوشیم  ار  بآدیفس  هک  یقیرطب  دنشاب  هدرک  لح  هکرسب  هکنآ  زا  شیب 

دصیس خرس  لک  نغور  لاقثم  دصیس  موم  لاقثم  جنپ  لهچ و  کیره  هرقن  ثبخ  بادیفس  لاقثم  ود  لهچ و  کنـسرادرم  دشاب  ترارح  اب 
هتسش هدومن و  هیالص  مرن  ار  هیودا  دنراذکب و  لک  نغور  رد  ار  موم  لاقثم 

191 ص : نویعلا ، ءایض 
هرقن ثبخ  لاقثم  هس  کنـسرادرم  لاقثم  هد  دیفـس  موم  لاقثم  تفه  هتـسش  یعلق  بادیفـس  رکید  ضیبا  مهرم  دنزاس  مهرم  دننک و  لخاد 

غرممخت هدیفس  دنیامن و  مهرم  رکذ  تسا و  بادیفس  مهرم  نتخاس  هدعاق  هچنانچ  لاقثم  یس  خرس  لک  نغور  لاقثم  ود  کیره  زا  اریثک 
ایتوت ایتوت  کنسرادرم  بآدیفس  هرقن  ایمیلق  لاقثم  جنپ  هرقن  ثبخ  دنادرک  کشخ  ار  حورق  دنایورب و  تشوک  هک  یمهرم  دننک  لخاد  زین 

جایتحا ردقب  خرس  لک  نغور  لاقثم  هد  مادکره  زا  هبوجدرز  یسربق  لک  رد  ایلومیق  لاقثم  هد  دیدحلا  ثبخ  لاقثم  جنپ  کیره  زا 

کهآ مهرم 

دتـسیاب و نآ  يور  رب  هک  دـنزیر  نا  رب  بآ  ردـقنآ  كاپ  دیفـس  کهآ  دـنک  کشخ  ار  حورق  دوب و  دـنمدوس  ار  شتا  یکتخوس  هلکآ و 
هزات بآ  هبترم  تفه  ات  نینچمه  دننک و  لخاد  رکید  بآ  دنزیرب و  نا  يور  زا  ار  با  نا  زا  دعب  دنراذکب و  یموجن  تعاس  ود  دننز  مهرب 

ار بآ  رخآ  هبترم  رد  دنزیرب و  تعاس  ود  زا  سپ  دننک و  لخاد 
192 ص : نویعلا ، ءایض 

بآ دنیـشن و  بآ  هت  رد  بوخ  کهآ  ات  دنراذکب  فرظ  نیرد  دـنزیرب و  تسنآ  رابغ  مرن و  هچنآ  رگید  یفرظ  رد  دـننز و  مهرب  کهآ  اب 
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دننز مهرب  نادنچ  دنک  بذج  دوخب  دربب و  ار  نغور  هک  رادقم  نآ  خرـس  لک  نغور  ای  هدومن  کشخ  ار  کهآ  دـنزیرب و  نآ  يور  زا  ار 
یضعب رد  دوب و  دهاوخ  رتهب  دننک  مهرم  نآ  زا  دعب  دنیاسب و  مرن  قامـس  کنـس  رد  ار  روکذم  هتـسش  کهآ  رکا  دوش و  مهرم  بوخ  هک 

ات دننزیم  مهرب  دنراذگیم و  لّوا  ار  نغور  موم و  هک  دـیامنیم  مهرم  قیرطنیدـب  دـناهدرک و  لخاد  زین  يروفاک  موم  یکدـنا  اههخـسن 
مهرم دننکیم  هیالط  نآ  لاثما  نغور و  شتا و  یکتخوس  رب  غرم  رپ  اب  دـنکیم و  لخاد  ار  روکذـم  کهآ  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  هتخیمآ 
كاپ کها  هچره  اب  دـنهد  تکرح  دـشاب  نا  رد  كاـپ  با  هک  یفرظ  رد  دـندنبهب و  هقرخ  رد  ار  کـهآ  تسبرجم  شتآ  یکتخوس  ۀـهج 

دنزیرب نا  يور  زا  ار  بآ  دنیشنب و  فرظ  هت  رد  کها  ات  دنراذکب  ار  فرط  نآ  سپ  دنامن  لفث  دور و  نورب  هقرخ  زا  دشاب 
193 ص : نویعلا ، ءایض 

يور اقلطم و  تّدح  هک  دنیوشب  رکید  هبترم  دنج  لمع  نیزا  دعب  هک  تسنا  یلوا  دنزاس و  مهرم  دـننز و  مهرب  هدرک  لخاد  تیز  نغور  و 
ار کهآ  نا  زا  دعب  ای  اهتـسش  زا  شیب  قیرط  نیمهب  رکا  زین  لوا  کها  مهرم  رد  تسا و  بسنا  ماقمب  هک  دننک  لخاد  قافتا  تیز  دـنامن و 

دنشاب هتسش  هبترم  هد  هک  یکهآ  دناهدومن  بیکرت  رگید  هیودا  یـضعب  اب  هک  کهآ  مهرم  هخـسن  دوب  دهاوخ  رتهب  دینارذکب  هتل  هچراپ  زا 
لاقثم تفه  کنـسرادرم  لاقثم  تشه  ایتوت  لاقثم  تشه  هتـسش  بادیفـس  لاقثم  هد  یمور  لک  لاقثم  تسیب  هتـسش  بایلومیق  لاـقثم  یس 
لحلا ناسل  هراصع  لاقثم  شـش  نیوخالا  مد  لاقثم  تشه  تسا  لصتم  نا  رب  لک  كرب  هکنآ  جـنپ  اب  خرـس  لـک  لاـقثم  جـنپ  هرقن  اـیمیلقا 
مهرم جایتحا  ردـقب  موم  خرـس و  لک  نغور  اب  هتخپ  هدرک و  هیالـص  مرن  رایـسب  ار  اهاود  لاقثم  تشه  یعارلا  اصع  هراـصع  لاـقثم  تشه 

شتآ یکتخوس  يارب  زا  رکید  مهرم  دنیامن  مهرم  دنیوشب و  ار  ینتشر  اهاود  دنزاس و 
194 ص : نویعلا ، ءایض 

ایلومیق بادیفس  هرقن  ثبخ  کنسرادرم  اضیا  دنزاس  مهرم  غرممخت  هدیفس  اب  رکیدکی  يواسم  خرس  لک  نغور  دیفس  موم  هتـسش  کهآ 
هتـسش کهآ  شتآ  یکتخوس  يارب  زا  رکید  هخـسن  کهآ  مهرم  دنزاس  مهرم  روتـسدب  غرممخت  هدیفـس  خرـس  لک  نغور  هتـسش  کهآ 
کشخ ار  حورق  دنایورب و  تشوگ  لخ  مهرم  لاقثم  شش  خرـس  لک  نغور  لاقثم  هس  کیره  زا  موم  ملک  مخت  ردنغچ  مخت  لاقثم  راهچ 
تـشه تسیب و  کیره  زا  هکرـس  تیز و  نغور  اب  هدرک  هیالـص  مرن  رایـسب  لاقثم  تفه  کنـسرادرم  دـنک  عفر  ار  حورق  ترارح  دـنک و 
رایسب هبوجدرز  کناد  راهج  دشاب  دایز  مهرم  فیفحت  هک  دنهاوخ  رکا  دوش و  مهرم  ات  دننک  هیالـص  دننز و  مهرب  نادنچ  نواه  رد  لاقثم 

هتسش کنـسرادرم  تسا  روکذم  لخ  مهرم  هب  کیدزن  دنادرک و  کشخ  تاحارج  لمدم  ففجم  مهرم  دنیامن  هفاضا  هدومن  هیالـص  مرن 
خرس لک  نغور  اب  لاقثم  جنپ  نیوخالا  مد  لاقثم  هد  دیدحلا  ثبخ  ایلومیق  هرقن  ثبخ  لاقثم  هد 

195 ص : نویعلا ، ءایض 
نیوخالا مد  لاقثم  ود  مادک  زا  هضف  بهذ و  ایمیلق  هرقن  ثبخ  بادیفس  کنسرادرم  قباس  لثم  رکید  مهرم  دنزاس  مهرم  روتسدب  هکرس  و 

تجاح رادقم  خرس  لک  نغور  موم و  مرد  مین  مادکره  زا  درز  ربص  تورزنا  هبوجدرز  ینمرا  لک 

فرجنس مهرم 

لاقثم تسیب  فرجنـس  تشاد  ناوت  راکب  ناتـسبات  رد  دـنایورب و  تشوک  دوب و  عفان  دـشاب  شزوس  ترارح و  نآ  اـب  هک  یتحارج  يارب  زا 
دننز و مهرب  دننک و  لخاد  نوتیز  نغور  يردق  سپ  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  هکرـس  یکدنا  دنیامن و  هیالـص  مرن  لاقثم  هد  کنـسرادرم 

تسیب موم و  لاقثم  هد  سپ  دوش  مهرم  دیارب و  ات  دنیامنیم  هیالص  دننکیم و  هفاضا  تیز  نغور  هبترم  کی  هکرس و  هبترم  کی  نینچمه 
رد دوب و  دـهاوخ  رتهب  دـننکب  لک  نغور  ضوع  دـننکب و  تیز  نغور  رکا  لصا  رد  ناتـسبات  رد  دـننک و  لخاد  خرـس  لـک  نغور  لاـقثم 

يارب زا  رگید  هخـسن  دوشیم  زین  دننکب  مهاب  ار  ود  ره  رگا  دوب  دناوتیم  دننک  جنرـس  فرجنـس  ضوع  رکا  دـننک و  تیز  نغور  ناتـسمز 
ناطرس ریزانخ و  دریذپ و  جضن  رید  هک  اهمرو 
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نغور رد  ار  موم  لاقثم  تشه  فرجنس  مرد  شش  زقس  مرد  هد  کیره  زا  دیفس  موم  قشا  مرد  هد  ردنک  مرد  جنپ  کنسرادرم  دوب  عفان  ار 

لاقثم و کی  تسیب و  موم  هدش و  عقاو  کنـسرادرم  نزوب  هنق  نوناق  رد  دنیامن و  مهرم  ار  نا  هتخپ  مرن  هتفوک و  ار  هیودا  دنراذکب و  تیز 
دننکیم فاص  دنناشوجیم و  بآ  هب  ار  هوجوه  هکنآ  یکی  دنزاسیم  قیرط  دـنجب  ار  مهرم  نیا  هوجوه  مهرم  جایتحا  ردـقب  تیز  نغور 

عبر ردقب  موم  دجنک و  تقو  رد  هک  مادکره  زا  خرـس  لک  نغور  ای  دننکیم  دـجنک  نغور  ای  تیز  نغور  نا  ربارب  با  نیزا  نا  زا  دـعب  و 
دننک لخاد  دـشاب  هتفر  لیلحت  بآ  هدـنام و  نغور  هکنآ  زا  دـعب  ار  موم  رکا  دـنامب و  نغور  دورب و  بآ  هک  دـنناشوجیم  نادـنج  نغور 
هکنآ رگید  قیرط  دـنزاسیم و  مهرم  روکذـم  نغور  موـم و  اـب  دـنزیبیم و  دـنبوکیم  مرن  ار  هوـجوه  هکنآ  رگید  قـیرط  دوـب و  ناوـتیم 

لخاد دوجوم  کنر  توق و  ات  دنناشوجیم  موم  نغور و  رد  ردقنآ  هتفوکان  نینچمه  ار  هوجوه 
197 ص : نویعلا ، ءایض 

لخاد ناوتیم  رتشیب  هکلب  هوجوه  لاقثم  جنپ  موم  لاقثم  هدزناپ  نغور و  لاقثم  هاجنپ  رد  انیمخت  دـنروآ و  نوریب  نا  زا  دـعب  دوشب و  نغور 
تورزنا ردنک  مهرم  نیا  لثم  دنیامنیم  مهرم  هدرک  مض  دشاب  ماقم  بسانم  هک  رکید  هیودا  یضعب  اب  ار  هوجوه  هکنآ  رکید  قیرط  درک و 
روتـسدب لاقثم  لهج  تیز  نغور  لاقثم و  هد  موم  اب  هدومن  هیالـص  مرن  ار  ازجا  لاقثم  جنپ  هوجوه  لاقثم  ود  مادک  ره  زا  زقـس  قشا  جنتیار 

اب دوب و  هزات  هک  دشاب  یـشیر  ای  یتحارج  رکا  دنرب و  راکب  دیا  حالـصاب  رید  دوب و  میراب  دشاب و  هدش  هنهک  هک  اهـشیر  رب  دنزاس و  مهرم 
روکذم هک  نوناق  نیزا  تقو  حالص  بسحب  دننکیم  بیکرت  نآ  لاثما  هرقن و  ثبخ  کنـسرادرم  بادیفـس و  ءایتوت  لثم  ای  دشاب  ترارح 

دروآ لمعب  دنک و  رایتخا  یقیرط  جلاعم  هک  دیاب  هک  دش 

نوقیلساب مهرم 

ترارح نآ  اب  هک  تاحارج  ۀهجب  دروآ و  حالصاب  دشاب  ینابصع  عضاوم  رد  هک  ار  یحورق  دنایورب و  هریاع  حورق  رد  تشوک 
198 ص : نویعلا ، ءایض 

تفز دـناسر  هدـیاف  دـشاب  هتـشاد  لیلحت  هب  جایتحا  هک  یحورق  دـنک و  لیلحت  نیلت و  تخـس  ياـهمرو  اهتبالـص و  رد  دوب و  قفاوم  دـشابن 
تیز نغور  رد  ار  موم  لاقثم  یـس  اههخـسن  یـضعب  رد  لاقثم و  تصـش  تیز  نغور  لاقثم  هد  دیفـس  موم  لاقثم  جنپ  مادـکره  زا  جـنتیار 

نادـنج هدرک  مهاب  ار  هیودا  نیا  یـضعب  دوش و  مهرم  اـت  دـننز  مهرب  دـننک و  لـح  نا  رد  ار  تفر  هدومن و  هیالـص  ار  جـنیتار  دـنراذکب و 
دناهدیمان و ریبک  نوغیلـساب  دنیامن  هفاضا  دنق  لاقثم  راهج  نوج  تسا و  ریغـص  نوغیلـساب  مهرم  نیا  دوشیم و  مهرم  بوخ  هک  دنبوکیم 

نوقیلساب دوب  دهاوخ  يوقا  لیلحت  رد  تروص  نیا  رد  دنکیم و  هفاضا  كوخ  هیپ  یـضعب  دنیوک و  هعبرالا  دامـض  تفز و  مهرم  ار  ریغص 
دصراهج تیز  نغور  لاقثم  تشه  تسیب و  مادکره  زا  زقس  جنیتار  یکمّرم  لاقثم  شـش  هاجنپ و  تفز  لاقثم  دون  موم  نوناق  هخـسن  ریبک 

کنسرادرم دوب  عفان  بلص  ماروا  عیمج  يارب  زا  درب و  لیلحت  هب  ار  ریزانخ  نویلخاد  مهرم  لاقثم  لهج  و 
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روکذم نغور  رد  ار  کنسرادرم  هتسهآ  شتاب  دننک و  یلیتاپ  رد  نوتیز  نغور  مین  لاقثم و  هدژه  اب  دننک و  هیالص  مرن  رایسب  لاقثم  تفه 
زا ورم  مخت  باـعل  یمطخ و  مخت  باـعل  هبلح و  باـعل  سپ  ددرکب  شکنر  دـناسر و  مهب  بیظلغ  هلمجلا  یف  اـت  دـنناشوجب  دـننک و  لـح 

یضعب ددرک و  مهرم  دناسر و  مهب  تظلغ  هجوزل و  ات  دننزیم  مهرب  دنناشوجیم و  هتسهآ  هتـسهآ  دننک و  لخاد  لاقثم  هدراهچ  مادکره 
دننکیم لخاد  نا  زا  سپ  دنناشوجیم و  یکدنا  ار  اهباعل 

لسر مهرم 
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ریزانخ هدام  يایاقب  دنکاپ و  ار  ریساوب  دوب و  عفان  دشاب  هدنام  رید  هک  ار  هنمزم  هثیبخ  حورق  هنهک و  تاحارج  دنناوخ  زین  نییراوح  مهرم  و 
لاقثم شـش  کـیره  زا  دیفـس  ردـنک  لـیوط  دـنوارز  جـنیت  ار  دیفـس  موم  دـنکیم  عفن  هناوید  کـس  هدـیزگ  يارب  زا  دربب و  لـیلحت  هب  ار 

لح هکرس  رد  تسا  غمـص  هچنآ  لاقثم  هس  مادکره  زا  هنق  جنیبکـس و  لاقثم  راهچ  مادکره  زا  قشا  راکنز  ریـشواج  لاقثم  هن  کنـسرادرم 
ار موم  دنیامن و  هیالص  مرن  ار  هیودا  هیقب  دننک و 

200 ص : نویعلا ، ءایض 
هخـسن نییراوح  مهرم  دوش  مهرم  بوخ  ات  دننز  مهرب  نادـنج  نواه  رد  هدرک  لخاد  ار  هیودا  همه  دـنراذکب و  تیز  نغور  لاقثم  دون  رد 

ار تاحارج  دـناهدرک  مان  ار  يو  نیراوح  ههجنیزا  يراوح  هدزاود  هب  بوسنم  تسا  اود  هدزاود  مهرم  نیا  هک  دـناهدرک  رکذ  نینچ  نوناـق 
تشه تسیب و  مادکره  زا  جنیتار  دیفس  موم  دراد  دوس  ار  بعص  ریزانخ  ریـساوب و  دزاس و  لمدنم  دنک و  كاپ  كرچ  دساف و  تشوک  زا 

لقم مرد  راهچ  مادـکره  زا  هّنق  یکم  ّرم  مرد  شـش  مادـکره  زا  ردـنک  لیوط  دـنوارز  مرد  راهج  تسیب و  کیره  زا  راکنز  ریـشواج  مرد 
دص اب  ناتسبات  رد  هدومن  هیالص  مرن  ار  رکید  هیودا  دننک و  لح  هکرس  اب  رگید  ياهغمص  اب  ار  لقم  مرد  هن  کنـسرادرم  مرد  شـش  قرزا 
رید هک  اهـشیر  هزات و  ياهتحارج  يارب  زا  یلخن  مهرم  دـنزاس  مهرم  تیز  نغور  لاقثم  داتفه  تسیود و  اب  ناتـسمز  رد  لاقثم و  داتـشه  و 

دنراذکب دشاب  هدیسرن  کمن  هک  هزیکاپ  هلاسوگ  هیپ  دوب  عفان  نوعاط  يارب  زا  دنیآ و  حالصاب 
201 ص : نویعلا ، ءایض 

کنسرادرم لاقثم  تشه  تسیب و  سیدنقلق  تیز  نغور  لاقثم  داتفه  تسیود و  دنریگارف و  نا  زا  لاقثم  داتـشه  دص و  دنیامن و  فاص  و 
اب سیدقلق  کنـسرادرم و  دنزادکب و  شتآ  يور  رب  ار  هیپ  دننز و  مهرب  بوخ  دننک و  لخاد  ار  تیز  نغور  دنیاسب و  مرن  ار  سیدنقلق  و 

دننز و مهرب  دنشاب  هدرک  ادج  ار  شتـسوپ  هک  هزات  لخن  بوجب  دنیامن و  خبط  هتـسهآ  شتاب  دنزیر و  نا  رد  ار  هدرک  هیالـص  تیز  نغور 
ات دنناشوجب  نادنج  هتخادنا  نا  رد  هدحیلع  هزیر  ياهراپ  بوج  نیزا  دـننک و  ضوع  رگید  بوج  دـهن  یکـشخب  يور  بوج  هک  هاکره 
رد هدروآ و  لـطر  هس  کنـسرادرم  رادـقم  هدرک و  روکذـم  سیدـقلق  مهرم  ماـن  هب  هک  تسمهرم  نیمه  نوناـق  رد  دوش و  داـقعناب  بیرق 

دوب و عفان  یمغلب  وخ  ياهمرو  هصاخ  ار  اهمرو  دنکب و  لصافم  سرقن و  درد  نیکسپ  هک  دناهتفک  تسا و  روکذم  كوخ  هیپ  بتک  یضعب 
مهرم دنکب  عطق  ملا  نیکست  دوب و  دیفم  ار  لضع  تسفوک  ناوختسا و  یکتسکش  دهد و  هدیاف  ار  دعقم  ماروا  هیصخ و  ناتسپ و  ياهشیر 

202 ص : نویعلا ، ءایض 
دناسر تعفنم  كرزب  تاحارج  ریاس  ریـشمش و  مخز  يارب  زا  دزاس و  کسخ  دـنادرک و  كاپ  دـنایورب و  تشوگ  تاـحارج  رد  يذرراـب 

ار کنسرادرم  مرد  شش  مادکره  زا  دنوارز  قشا  تورزنا  نسوس  جنپ  نیوخالا  مد  لاقثم  دون  قافتا  تیز  لاقثم  جنپ  لهچ و  کنسرادرم 
قشا دنریگورف و  شتآ  زا  سپ  دوش  لح  کنسرادرم  ات  دنناشوجب  هتـسهآ  شتآب  دننک و  یلیتاپ  رد  تیز  نغور  اب  دنیاسب و  مرن  هدحیلع 
هیقب دنراذکب و  شتآ  يور  ریز  اب  سپ  دشاب  هدش  درس  یکدنا  هکنآ  زا  دعب  دننک  لخاد  دنـشاب  هدرک  لح  هکرـس  لاقثم  هدراهج  اب  هک  ار 

ار دیاز  محل  دنک  كاپ  ار  هدرم  دساف و  تشوک  رـضخا  مهرم  دوش  مهرم  ات  دننز  مهرب  دـننک و  لخاد  هتخپ  هدومن و  هیالـص  مرن  ار  هیودا 
ار هنهک  تاحارج  ودب  ثیبخ  حورق  دنیامن  مهرم  دننک و  هفاضا  راکنز  يردق  دننز و  مهرب  کین  دننک و  لح  هکرس  رد  ار  قشا  دزاس  یناف 

لاقثم کی  تسیب و  موم  دروخب  ار  دیاز  تشوک  دنکب و  دشاب  هتشاد  تبوطر  هک  یحورق  رد  تابوطر  فیفحت  دزاس و  لمدنم 
203 ص : نویعلا ، ءایض 

قشا دنراذکب و  تیز  نغور  رد  ار  موم  ربونص و  غمـص  دننک و  لح  بادس  با  رد  ار  قشا  لاقثم  هدراهچ  هزیکاپ  راکنز  لاقثم  تفه  قشا 
موم مرد  ود  راکنز  نوناق  هخـسن  راکنز  مهرم  اضیا  دوش  مهرم  ات  دـننز  مهرب  دـنیامن و  هفاضا  هدومن  هیالـص  مرن  راکنز  دـننک و  لخاد  ار 
رظنب نوناق  رد  مه  جـنلث  ار  مه  تسعقاو و  ربونـص  غمـص  مه  هخـسن  نیرد  جاـیتحا  ردـقب  تیز  نغور  مرد  جـنپ  کـیره  زا  ربونـص  غمص 
ربونـص غمـص  یکی  زا  دارم  هکنآ  رگید  تسا  ربونـص  غمـص  جنتار  هک  ارچ  دیامنیم  ررکم  رهاظ  بسحب  رکید و  باتک  رد  مه  هدیـسر و 
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لاقثم تشه  تسیب و  لسع  دروخب  ار  دساف  تشوک  كرچ و  زا  دـنک  كاپ  ار  هنهک  حورق  يرـصم  مهرم  راغـص  يرگید  زا  دـشاب و  رابک 
لخاد هدومن  هیالـص  مرن  لاقثم  راهچ  راجنر  دنامب و  لسع  ماوق  دورب و  هکرـس  هک  ردقنآ  دنناشوجب  ار  ود  ره  لاقثم  هدراهچ  هنهک  هکرس 
نغور زقس  فاص  تفز  فاص  موم  دوب  عفان  اهمخز  رثکا  يارب  زا  دنایورب و  ار  حلاص  تشوگ  دروخب و  ار  دساف  تشوگ  دوسا  مهرم  دنک 

تیز
204 ص : نویعلا ، ءایض 

حورق يارب  زا  جـنداش  مهرم  دـنزاس  مهرم  هدرک  لـح  نآ  رد  ار  تفز  زقـس و  دـنراذکب و  تیز  نغور  رد  ار  موم  رکیدـکی  يواـسم  ازجا 
دیفـس موم  لاقثم  تفه  مادکره  زا  خرـس  لک  نغور  هشفنب  نغور  دنکب  یتیزیب  نا  حورق  فیفخت  دوب و  عفان  نا  قاقـش  دـعقم و  هدور و 

کی سیتلا  هیحل  هراصع  لاقثم  ود  مادکره  زا  ینمرا  لک  هتسش و  جنرس  هتسش و  یعلق  بادیفـس  دنراذکب و  اهنغور  رد  ار  موم  لاقثم  جنپ 
لثم زین  جنرـس  نتـسش  قیرط  دوش و  مهرم  ات  دننز  مهرب  کین  دننک و  لخاد  نا  رد  هدومن  هیالـص  مرن  کناد  ود  نویفا  کناد  ود  لاقثم و 

تورزنا نا  لثم  دنروآ و  ماوقب  هدومن  فاص  ار  لسع  دزاس  رجفنم  ار  لّمد  لسع  مهرم  دش  روکذم  نیزا  شیپ  هک  تسا  بادیفس  نتـسش 
دنیامن مهرم  هد  لخاد و 

رفجنز مهرم 

غمص مرد  شش  زقس  مرد  هد  کیره  زا  قشا  ردنک  مرد  جنپ  کیره  زا  هنتف  کنسرادرم  دوب  عفان  هیصخ  مارداد  ناطرـس  ریزانخ و  يارب  زا 
يارب زا  لقم  مهرم  تیافک  ردقب  تیز  نغور  مرد  تشه  رفجنز  لاقثم  لهچ 

205 ص : نویعلا ، ءایض 
هزات و واک  قاس  زغم  زاق و  هیپ  دجنک و  نغور  دیفـس و  موم  اب  دنک و  لح  ناتک  مخت  باعلب  ار  قزرا  لقم  دوب  عفان  ریـساوب  دـعقم و  قاقس 
دزادـکب و ار  رتش  ناهوک  واک و  قاس  زغم  زاق و  هیپ  دـنزاس  مهرب  لاقثم  هد  مادـکره  زا  يواسم  کمنیب  هزات  رتش  ناـهوک  واـک و  نغور 
هک دننز  مهرب  نادنچ  دننک و  لخاد  دناهدرک  لح  هک  ار  لقم  نا  زا  دـعب  دـننک و  لخاد  هتخادـک  ار  موم  رکید و  اهنغور  دـنیامن و  فاص 

دناوتیم دـننک  لخاد  رخآ  رد  هتخادـگن  رگا  ار  واگ  قاس  زغم  دراد و  شیاجنگ  دـنک  رتشیب  ار  موم  نزو  یکدـنا  رکا  دوش و  مهرم  بوخ 
درک ناوتیم  لخاد  لقم  لاقثم  هدزناپ  ات  اهنغور  موم و  زا  رادقمی  هدوب و 

یکمانس مهرم 

خرس لک  نغور  هشفنب و  نغور  اب  رکیدکی  ربارب  ازجا  بادیفس  کنسرادرم  درز  هلیله  تسوپ  یکمانـس  تسا  عفان  هکح  برج و  يارب  زا 
هتسش کنسرادرم  هتسش  بادیفس  هتسش  ایتوت  دنک  کشخ  ار  حورق  دوب و  لمدم  ففجم و  ایتوت  مهرم  دنزاس  مهرم  جایتحا  ردقب 

206 ص : نویعلا ، ءایض 
دیآ ماوقب  ات  دنیامن  خبط  هتسهآ  شتاب  هدرک  بیترت  لاقثم  لهچ  مادکره  زا  خرس  لک  نغور  هکرس و  اب  لاقثم  هد  مادکره  زا 

نویفرف مهرم 

دـنزادکب و نغور  رد  ار  موم  لاـقثم  کـی  نویفرف  مین  لاـقثم و  هد  درز  موم  لاـقثم  هد  قاـفنا  تیز  دوـب  عفاـن  بصع  ياـهتحارج  يارب  زا 
نغور زقس  یعلق  ثبخ  دوب  عفان  هعلس  يارب  زا  دنک و  کشخ  ار  حورق  دنایورب و  تشوک  یعلق  مهرم  دنزاس  مهرم  هدومن  لخاد  ار  نویفرف 

دوش مهرم  ات  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  ار  رغس  نآ  زا  دعب  دننک و  لح  نوتیز  نغور  رد  ار  یعلق  ثبخ  لّوا  تیز 
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قرع مهرم 

کناد راهچ  کهآ  لاقثم  هس  ین  رتسکاخ  لاقثم  هس  کنسرادرم  لاقثم  یس  موم  دروآ  نوریب  یناسآب  دنراذکب  هتشر  يور  رب  نوچ  یندم 
کنسرادرم تسا  بوخ  رایسب  تشوگ  ندینایور  يارب  زا  هک  یمهرم  دنزاس  مهرم  نادب  ار  هیودا  دنراذکب و  تخب  ریش  نغور  رد  ار  موم 

دوش لح  ات  دننز  مهرب  دنناشوجب و  نوتیز  نغور  لاقثم  کی  تسیب و  ای  هدیئاس  مرن  رایسب  لاقثم  تفه 
207 ص : نویعلا ، ءایض 

اهـشیر رد  دوب و  يوق  ففجم  اضیا  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  هدیئاس  مرن  مرد  ود  مادکره  زا  ینوکنامـسآ  نسوس  جنپ  تورزنا  نا  زا  دعب 
فک لسع  اب  هدییاس  مرن  رایـسب  مه  يواسم  ازجا  ینامرک  يایتوت  وج  درآ  ردنک  دننک  لامعتـسا  دـشاب  هتـشاد  رایـسب  بادرز  كرج و  هک 

نیکـست دوش و  شیر  هک  دـشاب  نآ  فوخ  دـشاب و  هدـشن  شیر  هک  یناطرـس  حزفتم و  ناطرـس  يارب  زا  عفاـن  مهرم  دـننک  بیکرت  هتفرک 
بآ ای  انح  بآ  اب  بلعثلا  بنع  هزات  بآ  هفرخ و  بآ  اب  خرس و  لک  نغور  اب  ربارب  ود  ره  هسش  يایتوت  برـس  بادیفـس  دنکب  يو  تدح 

اب دنیاسب  مهاب  ار  برس  زا  هحفـص  ود  تسا  ریظنیب  ناطرـس  يارب  زا  اضیا  دنزاس  مهرم  دشاب  رـضاح  هک  مادکره  انوطق  درب  باعل  ای  ودک 
تابنا تاحارج و  ماجنا  يارب  زا  ناتک  مهرم  دوب  عفان  دنیامن  الط  ناطرس  رب  دوش  لح  نآ  زا  هچنآ  هزات و  زینـشک  بآ  خرـس و  لک  نغور 

دنبوکب ردقنآ  هتسش  هزیکاپ  ناتک  هچراپ  تسا  بوخ  رایسب  محل 
208 ص : نویعلا ، ءایض 

یقدنف رادـقم  دـننک  لخاد  ار  ناتک  هکنآ  زا  شیب  دـنیامن و  مهرم  هدرک  بیکرت  دروم  نغور  اب  قافنا  تیز  نغور  اب  دوش و  رابغ  لثم  هک 
هک یمهرم  دـنیامن  لخاد  ار  هتفوک  ناـتک  سپ  دوش  لـح  هنق  اـت  دـنراذکب  شتآ  يور  رب  دـننکب و  ینهآ  فرظ  رد  روکذـم  نغور  اـب  هّنق 

لاقثم هدراهج  کنسرادرم  لاقثم  تفه  یکمّرم  مرو  نتفاکش  رد  دشاب  ریشن  ماقممیاق  دزاس و  رجفنم  ار  كرزب  ياهلمد  بلـص و  ياهمرو 
مرد ود  ریـشواج  مین  لاقثم و  راهچ  سیدـقلق  لاقثم  کی  تسیب و  يریخ  نغور  مرد  مین  ینمرا  هروب  مرد  کـی  یطفن  کـمن  مرد  ود  هنق 
موم یکدنا  مین  لاقثم  راهچ  واگ  هرهز  لاقثم  تفه  تیز  نغور  مرد  راهچ  کیره  زا  هریش  نغور  ربک  خیب  تسوپ  مرد  جنپ  یسراف  نانشا 

هک یعـضوم  رد  یکدـنا  دـشاب  هتفای  جـصن  مرو  هکنآ  زا  دـعب  اضیا  دـنیامن  مهرم  نا  ات  دـنیاس  مرن  ار  هیودا  ریاس  سپ  دـنزادکب  اهنغور  اب 
یمهرم دنزاس  مهرم  نوباص  بآ  هب  ار  قبد  اضیا  دنیامن  مهرم  هیپ  اب  هدیدن  بآ  کهآ  دنزاس  رجفنم  دنراذکب  دشاب  رتشیب  مرو  یکدمآرب 

ار مرو  هک 
209 ص : نویعلا ، ءایض 

هزات ریـش  اب  مه  ربارب  نا  بسک  ناتک و  مخت  هنادهبنپ  زغم  دنک  كاپ  دروآ و  نوریب  تسا  كرزب  مرو  نا  هک  ار  جارخ  كرج  دهد و  جصن 
لخ و مهرم  سونیلاج  مهرم  دنـشرسب  لسع  اـب  هدومن  هیالـص  تورزنا  دـشاب  كرجرپ  نکرج و  هک  اهـشیر  يارب  زا  عفاـن  مهرم  دنـشرسب 

دروآیم مهب  دـشاب  هتـشاد  یقمع  هک  یحورق  دوـب و  عفاـن  ار  دـب  هنهک  ياهـشیر  دزاـس و  لمدـنم  ار  تاـحارج  دـنیوک  زین  قوزـال  مـهرم 
رد سپ  دوش  مهرم  ات  دـننز  مهرب  دـنزیمایب و  مهاب  هکرـس  لطر  هس  تیز و  نغور  لطر  ود  اب  هدـییاس  مرن  مین  لـطر و  کـی  کنـسرادرم 

ددرگب و شکنر  هک  تسنآ  نآ  ندیـسر  تمالع  دـننزب و  هکیتقو  ات  دـننز  مهرب  هشیمه  دـنراذکب و  رکخا  شتا  يور  رب  دـننک و  یلیتاـپ 
هریاغ حورق  رد  دـنک و  حـضن  ار  اـهلمد  ماروا و  دـنکب و  هریغ  ناـکیپ و  راـخ و  بذـج  بذاـج  مهرم  دـناسر  مهب  ماوق  دوش و  کـنرهایس 

لح دنراذکب و  رکخا  شتآ  يور  رب  ار  عومجم  لطر  کی  هنهک  تیز  لطر  عبر  جـنپ  ار  لطر  هس  مادـکره  زا  زغـس  موم  دـنایورب  تشوک 
دننک

210 ص : نویعلا ، ءایض 
دنکب و دشاب  داسف  تبوطر و  اب  هک  یحورق  ففحن  کمن  مهرم  دـنزاس  مهرم  دـننک و  هفاضا  هدومن  هیالـص  ینمرا  هروب  لاقثم  هدراهچ  و 
ار موم  دنناشوجب و  یکتسهاب  تیز  نغور  لاقثم  جنپ  دون و  رد  دنیاسب و  مرن  ار  کنسرادرم  دراد و  دوس  ار  لیلاث  هفعـس و  هنهک و  اهـشیر 
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ار هیودا  نیا  مرد  هس  مادـک  ره  زا  درز  تیربک  لیبجنز  ینمرا  هروب  حزیوم  ربونـص  غمـص  مرد  هد  يدـنه  کمن  دـننک و  لخاد  نا  زا  دـعب 
مین مرد  ود  موم  مرد  هد  قافنا  تیز  دوب  عفان  هنهک  تاحارج  يارب  زا  نویـسارف  مهرم  دـنیامن  مهرم  مهاب  ار  عومجم  دـننک و  لـح  هکرـسب 
موم لاقثم  تفه  مادـکره  زا  غرممخت  هدرز  غرم  هیپ  عاجوا  ینب  قاقـش و  يارب  زا  عفان  مهرم  دـنیامن  لخاد  هدرک  هیالـص  مرن  ار  نویـسارف 

غرممخت ددع  کی  هدیفـس  مرد  شـش  هتـسش  هدرورپ  كاپ  بآ  اب  کنـسرادرم  لاقثم  هدراهچ  یعلق  بادیفـس  لاقثم  کی  تسیب و  دیفس 
دنرورپهب ینساک  بآ  هب  دنزاس و  طولخم  مهاب  وزج  هس  خرس  لک  نغور  وزج  کی  دیفس  موم  نغور  موم  دنزاس  مهرم  روتسدب 

211 ص : نویعلا ، ءایض 
لک نغور  لاقثم  کی  تسیب و  دیفـس  موم  دـننک  الط  اضعا  نیرب  هدـعم  لد و  رکج و  ترارح  يارب  زا  هراح  ضارما  رد  رکید  نغور  موم 

هکرـس ینـساک و  هزات و  زینـشک  هزات و  هفرخ  بآ  بالک و  اب  دنزادگب و  نغور  رد  ار  موم  لاقثم  هدراهج  مادـکره  زا  هشفنب  نغور  خرس 
موم بتیب  هاوخ  دـشاب و  بت  اب  هاوخ  هنیـس  ترارح  شزوس و  يارب  زا  اضیا  دـنهن  وضع  رب  دـنراذکب و  ناتک  زا  هقرخ  يور  رب  دـنرورپب و 
سپ دنوش  طولخم  بوخ  ات  دننز  مهرب  نواه  رد  هفرخ  رایخ و  ودک و  بآ  هب  دنزادگب و  خرـس  لک  نغور  رد  هدرک  فاص  هتـسش  دـیفس 

دـشاب هداهن  طاطحن  اب  ور  ضرم  هکنآ  زا  دعب  دوب  عفان  ردصلا  تاذ  يارب  زا  اضیا  دنزادگب  دننک و  درـس  خی  يور  رب  هدرک  رت  نادـب  هقرخ 
لخاد دربب  هک  ردقنآ  يزابخ  كرب  بآ  دیب و  كرب  بآ  ودک و  بآ  دنزادگب و  هشفنب  نغور  رد  لاقثم  هد  هتـسش  دیفـس  موم  دنرب  راکب 

تبالص بصع و  دقعت  يارب  زا  مومش  مهرم  دوش  طولخم  ات  دننز  مهرب  دننک و 
212 ص : نویعلا ، ءایض 

دنزادگب مه  ربارب  همه  هریـش  نغور  موم  كدرا  هیپ  واگ  قاس  زغم  هبند  زب  هدرک  هیپ  غرمرتش  هیپ  یکناخ  غرم  هیپ  دنک  مرن  دراد و  دوس  نا 
هد زقـس  دروآ  حالـصاب  يدوزب  دنـشاب  هدمآ  زجاع  نا  جالع  زا  ابطا  هک  یتحارج  ره  يارب  زا  عفان  مهرم  دنیامن  لامعتـسا  دننک و  فاص  و 

تفه مادکره  زا  ردنک  دنوارز  مرد  ود  رشواج  مرد  ود  یکمرم  مرد  جنپ  سم  لاپوت  مرد  جنب  نهآ  لابوت  مرد  تفه  ربونص  رتسکاخ  مرد 
روصان هک  تحارج  رب  دنزاس و  طولخم  نآب  هدومن  هیالـص  مرن  رکید  هیودا  دننک و  لح  هکرـس  رد  ار  ریـشواج  قشا و  مرد  جـنپ  قشا  مرد 

موم تیز و  نغور  جایتحا  ردقب  رگا  ود  ره  نغور  موم و  دیسر  رظنب  هک  اجره  رد  هخـسن  لصا  رد  دناسرب  مامت  هدیاف  دنراذکب  دشاب  هدش 
میکح سویرقلیف  فیلات  تسمیدق  يامکح  زا  مهرم  دراد ؟؟؟ شیاجنگ  دننک  لخاد 

یمور مهرم 

نآ لثم  هکرس  لاقثم  داتشه  دص و  تیز  نغور  دراد  مامت  عفن  هنهک  ياهتحارج  زا  دشاب  هدوب  هک  یتحارج  ره  يارب  زا  رمحا 
213 ص : نویعلا ، ءایض 

نغور هکرـس و  مرد  تشه  مادکره  زا  سم  لاپوت  دنقلق  راطقلق  مرد  تشه  راکنز  مرد  هد  هتخوس  سم  لاقثم  تسیب  دـص و  کنـسرادرم 
يور رب  زاب  دننک و  لخاد  ار  هیودا  ریاس  کنـسرادرم و  دنریگورف و  شتآ  زا  سب  دنامب  نغور  دورب و  هکرـس  ات  دـنناشوجب  مهاب  ار  تیز 
هکرس اب  کنـسرادرم  دشاب  هتـشاد  رایـسب  تبوطر  هک  یحورق  يارب  زا  عفان  مهرم  دوش  ظیلغ  خرـس و  ات  دنیامن  خبط  دنراذکب و  مرن  شتآ 

مد هبوچدرز  همرس  یسراف  رانلک  تسخسار  سب  دوش  لح  ات  دنناشوجب  رکخا  شتاب  تیز  نغور  لاقثم  تسیب  اب  مرد  شـش  هدرک  هیالص 
دنایورب حورق  رد  تشوگ  اضیا  دنزاس  مهرم  دننک و  لخاد  هدیئاس  مرن  رایـسب  مرد  کی  مادکره  زا  هضف  ایمیلق  ینامی  بش  جنـس  نیوخالا 

اب ردـنک  سپ  دوش  لح  اـت  دـنناشوجب  تیز  نغور  لاـقثم  کـی  تسیب و  اـی  لاـقثم  تفه  هدـیئاس  مرن  کنـسرادرم  دروآ  حالـصاب  دوز  و 
دنزاس مهرم  دننک و  لخاد  مرد  ود  مادکره  زا  تفز  نیوخالا  مد  تورزنا  هبوچدرز 

214 ص : نویعلا ، ءایض 
زغم هتخپ  زایپ  لقم  دوب  عفان  ریـساوب  دعقم و  قاقـش  يارب  زا  رکید  هخـسن  لقم  مهرم  دنیامن  لامعتـسا  دشابن  ترارح  اب  هک  ياهـشیر  رد  و 
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مهرم دنزاس  مهرم  روتسدب  يواسم  ازجا  هلیاس  هعیم  غرممخت  هدرز  کمنیب  هزات  رتش  ناهوک  واگ  نغور  واگ  قاس  زغم  خلت  ولآدرز  هناد 
مهرم موم  خرـس و  لـک  نغور  اـب  دـنیاسب و  مرن  مرد  هد  کنـسرادرم  مرد  هد  هبوجدرز  دراد  دوـس  دردیب  اـی  درد  اـب  هک  ریـساوب  يارب  زا 

مرد تسیب  مادکره  زا  لسع  تیز  مرد  جنپ  مادـکره  زا  هّنق  موم  هتخادـک  هیپ  کس  نومیم و  یمدآ و  ندـیزک  يارب  زا  عفان  مهرم  دـنزاس 
ینوکنامسآ نسوس  خیب  راجنر  هّنق  سم  لابوت  سراپ  ریـش و  کس و  هدیزک  يارب  زا  مهرم  دنیامن  الط  نادب  ار  مخز  ياج  دنزاس و  مهرم 

زا عفان  مهرم  دـنزاس  مهرم  هدومن  هفاـضا  ار  هیودا  ریاـس  دـننک و  لـح  موم  تیز و  نغور  رد  ار  هّنق  وزج  ود  ثبخ  وزج  کـی  مادـکره  زا 
ازجا دنوارز  کهآ  حرطیش  درز  خینرز  تسخسار  دشاب  هدشن  هنهک  رکا  صرب  يارب 

215 ص : نویعلا ، ءایض 
زا دعب  دنیامن  الط  صرب  عضوم  رب  دننز و  مهرب  دننک و  هزات  زور  ره  زور و  تسیب  ات  دنرورپهب  باتفا  رد  نایبص  لوب  اب  هتخپ  هتفوک و  ربارب 

موم ریـساوب  يارب  رکید  هخـسن  لقم  مهرم  دـننکب  هکرـس  ضوع  دـننک  تیهارک  لوب  زا  رکا  دنـشاب و  هتـسش  ناـیبص  لوبب  ار  عضوم  هکنآ 
اب هدومن  لح  ار  دوهیلا  رفق  ار و  لقم  ناتک  مخت  باعلاب  يواسم  ازجا  دوهیلا  رفق  هزات  رتش  ناهوک  واگ  قاس  زغم  زاـق  هیپ  تخب  ریـش  نغور 

موم دوب  عفان  رایـسب  ابوق  يوادوس و  هکح  برج و  ماوه و  ریاس  برقع و  رام و  کـس و  هدـیزک  يارب  زا  رفق  مهرم  دـنیامن  مهرم  اـهنغور 
ریشواج لاقثم  تشه  تسیب و  کیره  زا  دنقلق  بادیفـس  لطر  مین  ردنک  قاقد  لطر  کی  ربونـص  غمـص  لطر  کی  دوهیلا  رفق  لطر  کی 

رکخا و شتآ  يور  رب  دننک  لح  تیز  نغور  رد  ار  ربونص  غمص  زقس و  موم و  مین  لطر و  تیز  نغور  مین  لطر و  هکرـس  لاقثم  هدراهچ 
هتسهآ هتسهآ  هدرک  لخاد  هکرس  يردق  اب  هدرک  هیالص  ار  دنقلق  دنیشنب و  نغور  یمرگ  هک  دنزادگب  دنریگورف و 

216 ص : نویعلا ، ءایض 
دوش مهرم  ات  دننز  مهرب  نواه  رد  دننک و  لخاد  ردـنک  بادیفـس و  دـنریگ و  ورف  سپ  مرن  شتآ  يور  رب  یقناو  فرظ  رد  دـنهد  تکرح 

يدنه ضـضح  وزج  مین  دیفـس  موم  وزج  کی  مادکره  زا  هشفنب  نغور  خرـس  لک  نغور  تسا  دـیفم  حورق  ماروا و  يارب  زا  یبوخ  مهرم 
حورق هلکا و  يارب  زا  عفان  مهرم  دوش  مهرم  ات  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  دـنیاسب و  مرن  ار  ضـضح  دـنزادگب و  نغور  رد  ار  موم  وزج  عبر 

مد لاقثم  کی  یـسدع  جنداش  مرد  هس  مادکره  زا  يرطوقـس  ربص  تورزنا  مرد  هس  مادـکره  زا  ینوکنامـسآ  نسوس  جـنپ  هنـسرک  هثیبخ 
دنزاس مهرم  موم  تیز و  نغور  اب  هدومن  هنالص  مرن  لاقثم  کی  نیوخالا 

رضخا مهرم 

يارب زا  عفان  مهرم  دنیامن و  هفاضا  هدرک  هیالص  راجنز  لاقثم  ود  دننک و  لح  بوخ  دنناسیخب و  هکرـس  رد  لاقثم  تفه  قشا  رکید  هخـسن 
رانلج جنیتار  لیوط  دنوارز  هفعـس  يارب  زا  عفان  مهرم  دنیامن  مهرم  ترورـض  ردـقب  نغور  موم و  اب  مه  ربارب  قشا  زبس  زام و  هلکاتم  حورق 

لاقثم جنپ  مادکره  زا  ایقاقا 
217 ص : نویعلا ، ءایض 

دشاب هدش  عقاو  رس  رد  هک  یتحارج  يارب  زا  عفان  مهرم  دنزاس  مهرم  لاقثم  هد  هکرس  لاقثم و  لهچ  خرس  لک  نغور  اب  هدییاس  مرن  رایـسب 
زا نیوخالا  مد  ایقاقا  یکمرم  درز  ربص  دـنزادکب و  خرـس  لـک  نغور  لاـقثم  هد  رد  لاـقثم  هس  فاـص  موم  دـشاب  هتـشذکن  ناوختـسا  زا  و 

قرحم بش  دیآ  شوک  زا  هک  یکرچ  يارب  زا  عفان  مهرم  دوش  مهرم  ات  دننز  مهرب  بوخ  دـنیامن و  لخاد  هدرک  هیالـص  مرد  کی  کیره 
هروب ءزج  هس  هیامریمخ  دزاس  رجعم  ار  لمد  هک  یمهرم  دـنراذگ  شوک  رد  هدرک  هدولآ  نادـب  هلیتف  دنـشرسب و  لسع  اـب  يواـسم  یکمّرم 
يارب زا  مهرم  دـنزاس  مهرم  تیز  نغور  اب  هدـیئاس  مرن  ءزج  کی  مادـکره  زا  سورخ  رـس  رتوبک  نیکرـس  ریـشواج  يدـنه  کـمن  ینمرا 

هتفوک و لاقثم  تفه  هرقن  يایمیلق  لاقثم  تفه  هتخوس  زیزرا  مین  لاقثم و  هد  هرقن  ثبخ  لاقثم  تفه  کنـسرادرم  دراد  دوس  دـعقم  قاقس 
مهرم لاقثم  هد  هزات  واگ  قاس  زغم  لاقثم و  هاجنپ  خرس  لک  نغور  اب  هتخپ  مرن 
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218 ص : نویعلا ، ءایض 
غرم مخت  هدیفـس  اـب  هدـیئاس  مین  مرد و  کـی  مادـکره  زا  اریثک  هرقن  ثبخ  مرد  ود  کنـسرادرم  مرد  شـش  یعلق  بادیفـس  اـضیا  دـنزاس 

دنزادکب خرس  لک  نغور  رد  ار  واگ  قاس  زغم  موم و  مرد  جنپ  هزات  واگ  قاس  زغم  مرد  شش  كاپ  موم  مرد  هد  خرس  لک  نغور  دنشرسب 
مرد جنپ  یعلق  بادیفس  مرد  تسیب  خرس  لک  نغور  مرد  راهچ  درز  موم  اضیا  دنیامن  مهرم  دناهتشرس  غرممخت  هدیفس  اب  هک  ياهاود  اب  و 

دنراذکب و خرـس  لک  نغور  رد  ار  موم  کناد  کی  روفاک  مین  مرد و  ود  نویفا  مرد  ود  مادکره  زا  اریثک  هتـساشن  مرد  راهچ  کنـسرادرم 
دنیامن مهرم  نادب  ار  هیودا 

سدع مهرم 

نغور اب  ار  نآ  ظیلغ  بآ  هدیناشوج و  بوخ  رانا  تسوپ  رشغم  سدع  دهد  هدیاف  دسر  مهب  نآ  یحاون  هیصخ و  رد  هک  مرک  مرو  يارب  زا 
زا مهرم  دوب  عفان  مه  دنیامن  مهرم  هدومن  لخاد  لک  نغور  دنبوکب و  مرن  خبط  زا  دعب  ار  ود  ره  مرج  رگا  دنیامن و  الط  هتخیمآ  خرـس  لک 

نیوخالا مد  کنسرادرم  لاقثم  تفه  هرقن  ثبخ  لاقثم  هدراهچ  کیره  زا  دروم  زینشک  لاقثم  هدراهچ  انح  برج  يارب 
219 ص : نویعلا ، ءایض 

مهرم نغور  عبر  هکرـس  جایتحا و  ردـقب  خرـس  لک  نغور  اب  مین  لاقثم و  هد  لپنق  مین  لاقثم و  هس  شدـنک  لاقثم  تفه  مادـکره  زا  رانلج 
هرقن ثبخ  کنـسرادرم  هویج  كاخ  شدنک  مرد  ود  تیربک  مرد  راهچ  مادکره  زا  ینوکنامـسآ  نسوس  جنپ  لپنق  هبوجدرز  اضیا  دـنزاس 

کنـسرادرم دزاس  لمدنم  ار  حورق  هک  یمهرم  دنزاس  مهرم  خرـس  لک  نغور  هکرـس و  اب  مرد  هس  هتخوس  خلت  ماداب  مرد  ود  مادک  ره  زا 
زا ایمیلق  هبوچدرز و  نهآ و  راکنز  جنرـس و  دـنزاس و  مهرم  قباس  روتـسدب  لاـقثم  هد  هکرـس  لاـقثم و  تسیب  دروم  نغور  اـب  لاـقثم  جـنپ 
مین کناد و  ود  جاز  مرد  هن  تیز  نغور  مرد  شـش  موم  سونیلاج  فیلات  بصع  تحارج  يارب  زا  مهرم  دـنیامن  هفاضا  مرد  کی  کیره 

هس کنسرادرم  رگید  هخـسن  رمحا  مهرم  دنزاس  مهرم  روتـسدب  مرد  کی  هنق  مین  مرد و  کی  ردنک  مرد  ود  سم  لابوت  کناد  هس  راطقلق 
مهرم دنزاس  مهرم  دننک و  لخاد  مرد  کی  مادـکره  زا  ایمیلق  تخـس  ار  انلج  هدرک  لح  لاقثم  هد  دروم  نغور  مرد و  جـنپ  هکرـس  اب  مرد 

دسر مهب  زرپس  رکج و  هدعم و  رد  هک  هنهک  ياهدرد  يارب  زا  اندرق 
220 ص : نویعلا ، ءایض 

رم یکطـصم  قشا  خـلت  ماداب  احرق  رقاع  ردـنک  هخیلـس  طسق  لفلف  راد  لفلف  امامح  لبنـس  انام  درف  دوب  عفان  هروکذـم  ياـضعا  تابالـص  و 
مرد راهج  نارفعز  مرد  تشه  مادکره  زا  لفنرق  ندال  کلملا  لیلکا  یفوک  دعـس  جرحدـم  لیوط و  دـنوارد  ناسلب  بح  هلیلـس  یکم ؟؟؟

رد ار  هیپ  موم و  ترورـض  ردـقب  نیدران  نغور  موم و  مرد  هد  خـلت  ماداب  غمـص  مرد  هد  مادـکره  زا  زاق  هیپ  واـگ  هیپ  ناـسلب  نغور  اـسریا 
ناریماـم تسا  برجم  حورق  لاـمدا  يارب  زا  مهرم  دـنزاس  مـهرم  دـننک و  لـخاد  هدرک  هیالـص  مرن  ار  هـیودا  دـنراذگب و  روکذـم  نـغور 
مادـکره زا  تیز  نغور  هریـش و  نغور  لاـقثم  تفه  کنـسرادرم  لاـقثم  کـی  کـیره  زا  نیوخـالا  مد  غمـص  تورزنا  قشا  هنق  هبوجرز 

ران هدعم و  درد  يارب  زا  زمرق  مهرم  دنزاس  مهرم  هتـشرس  نادب  ار  هیودا  ون و  یلافـس  کید  رد  دـنراذکب  نغور  رد  ار  موم  لاقثم  هدراهج 
ره زا  اثیمام  فایش  تاکرم  مرد  هس  مادکره  زا  تیربک  نانشا  شدنک  لظنح  مخت  دوب  عفان  یسراف 

221 ص : نویعلا ، ءایض 
یک مهرم  دـنزاس  مهرم  روتـسدب  تـیز  نـغور  اـب  مرد  هد  تـفز  مرد  ود  قـپز  مرد  هدزاود  مادـکره  زا  زمرق  بادیفـس  مرد  شـش  مادـک 

دنروآ عمج  مه  اب  مرد  ود  هلیاس  هعیم  مرد  ود  هدیدن  بآ  کهآ  مرد  هد  يوشم  راطقلق  دنازوسب  ار  وضع  تسا  غاد  ماقممیاق 

هیلطا مهارم و  خسن  زا  یضعب  رکذ  رد  مراهچ  لصف 
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روتـسد نتخاـس و  قـیرط  رد  تسا و  ریقح  نیا  روـفعم  دـلاو  برجم  هک  تحار  مهرم  رکذ  رد  تسا و  مدرم  هبرجت  هـچنآ  کـشتآ  ضرم 
رد نامز  نا  رد  هک  دناهدومن  لقن  دوخ  دج  دومحم  نیدلا  دامع  انالوم  زا  ریقح  دـلاو  هک  تسنآ  رگید  مدرم  هبرجت  اما  نا  عفانم  ندـیلام و 

مادکره زا  راکنز  بارـش  درد  مرد  هد  مادـکره  زا  بادیفـس  فاصرم  جـنیتار  یگنرف  ران  تهج  عفان  مهرم  هدوب  عیاش  هیلطا  نیا  ابطا  نایم 
لک نغور  مرد  هدزناپ  کیره  زا  دنت  هکرس  زقس  مرد  هد  مادکره  زا  یکطصم  ردنک  کنسرادرم  مرد  هس  انوطقزرب  مرد  هد  قپز  مرد  جنپ 

تیز نغور  شوخ  نغور  دروم  نغور  خرس 
222 ص : نویعلا ، ءایض 

اب ار  یکطصم  لقم و  جنیتار و  دننک و  هیالص  بادیفس  اب  ار  راجنز  مرد  هد  ومیلبآ  مرد  هد  مادکره  زا  بادس  هتخوس  دیفـس  جاز  ایمیلقا 
هتفرک باعل  ار  انوطق  رزب  دـننک و  لخاد  هتـشک  ار  قپز  نا  زا  دـعب  دـننک  جوزمم  نا  اب  ار  بادیفـس  راکنز و  دوش و  لح  اـت  دـنیاسب  هکرس 

رکا دننک  الط  نادب  ار  ندـب  دوش و  هتخیما  بوخ  مه  اب  ات  دـنبوکب  نواهب  دـنیامن و  هفاضا  هدومن  هیالـص  مرن  ار  هیودا  یقاب  دـننک و  لخاد 
ات دشاب  درس  تیاغب  اوه  دشاب و  ناتسمز  رد  رکا  راب و  شـش  دشاب  درـس  اوه  هک  ینامز  رد  مهرم و  نیزا  دنلامیم  راب  راهج  دشاب  ناتـسبات 

تورزنا نویفرف  مرد  هد  قپز  رگید  يالط  تیافک  ردقب  زب  هیپ  مرد  هد  کیره  زا  قپز  یکطصم  ردنک  رکید  يالط  دیلام  ناوتیم  هبترم  هد 
ریغ زا  لوقنم  رکید  مهرم  تیافک  ردقب  هفـصانم  كوخ  هیپ  زب  هیپ  مرد  جـنپ  کیره  زا  فاصرم  اریثک  ربص  یکطـصم  ردـنک  ریـشواج  هنق 

مرد هد  هتخوس  خلت  ماداب  مرد  هس  ینمرا  هروب  مرد  ود  انح  كرب  مرد  هس  راجنز  هیلا  راشم 
223 ص : نویعلا ، ءایض 

فاصرم مرد  جنپ  انح  مرد  ود  کیره  زا  دیفـس  لدنـص  یمطخ  مرد  جنپ  دیفـس  ناجنزوس  اضیا  مرد  یـس  خرـس  لک  نغور  مرد  هس  قپز 
نویفرف مرد  هد  قپز  رکید  مهرم  مرد  هد  کیره  زا  هنوباب  نغور  خرـس  لک  نغور  تیز  نغور  مرد  هد  قشا  مرد  ود  کیره  زا  قرزا  لقم 

کنسرادرم ینامرک  يایتوت  یلیاس  هعیم  فاصرم  مرد  هس  کیره  زا  یکطصم  قرزا  لقم  مرد  هد  یکی  ره  زا  ردنک  ریـشواج  هنق  تورزنا 
تجاح ردـقب  زب  هدرک  هیپ  مرد  هد  کیره  زا  طسق  نغور  تیز  نغور  خرـس  لک  نغور  لاقثم  ود  کـیره  زا  يرـصم  ناـجنروس  لوسغم 

کی يرصم  ناجنروس  مرد  ود  یکطصم  مرد  جنپ  انح  مرد  هس  کیره  زا  قرزا  لقم  فاصرم  مرد  هس  ریـسواج  مرد  هد  قپز  رگید  مهرم 
شـش کیره  زا  نوباص  ومیلبآ  لاقثم  هد  قپز  رگید  يالط  تجاـح  ردـقب  هدرک  هیپ  خرـس  لـک  نغور  طـسق  نغور  تیز  نغور  لاـقثم 

کیره زا  کنسرادرم  ربص  لاقثم  هد  تورزنا  لاقثم 
224 ص : نویعلا ، ءایض 

هدرک هیپ  نویفرف  نغور  لاقثم  هس  رتسدیب  دنج  لاقثم  شـش  یکطـصم  لاقثم  هد  ردنک  لاقثم  ود  کیره  زا  نیفرف  ات  هدوس  جاز  لاقثم  جنپ 
دوش کنردیفس  ات  دنبوکب  نواهب  دنزاس و  جوزمم  دنزیبهب و  مرن  دنبوکب و  ار  هیودا  دنشکب و  ومیلبآ  نوباص و  اب  ار  قپز  لاقثم  لهچ  زب 

زا توراب  هروش  ایمیلقا  لاقثم  هس  هبلح  لاقثم  هس  هایـس  ربص  لاـقثم  هس  مادـکره  زا  یکطـصم  ردـنک  تسا  هماـع  برجم  هک  رکید  يـالط 
روتـسدب لاقثم  تسیب  هیپ  لاقثم  هدزناش  ره  زا  واگ  نغور  طفن  نغور  لاقثم  ود  راکنز  لاقثم  هد  بامیـس  لاقثم  هد  انح  لاقثم  هس  مادکره 

مرد هد  ینیچ  ناریمام  رگید  مهرم  تسا  دیفم  مهرم  نیا  دشاب  روصان  هحرق  دوش و  حرقنم  هاگره  هلبا  هک  دیوگ  ریقح  دلاو  دنزاس و  مهرم 
زا راجنز  درز  ربص  ینمرا  هروب  یکطـصم  اریثک  قشا  انح  كرب  یناـمرک  ياـیتوت  مرد  هس  کـیره  زا  ردـنک  هلیاـس  هعیم  یندـعم  ییاـیموم 

مرد هس  کیره  زا  کنسرادرم  فرجنس  ناجنروس  مرد  جنپ  مادکره 
225 ص : نویعلا ، ءایض 

خرس لک  نغور  مرد  هس  کیره  زا  جنران  تسوپ  هشفنب  جنپ  مرد  هد  هایس  زب  هیپ  مرد  تفه  قپز  مرد  ود  کیره  زا  دیفس  جاز  يدنواق  هیپ 
مک رایـسب  هیوداب  تبـسن  اهنغور  مرد و  هد  يروفاـک  موم  مرد  تسیب  کـیره  زا  تیز  نغور  واـک  ملق  زغم  مرد  یـس  کـیره  زا  ومیلبآ 

هحرق هک  تسیکـشتا  يارب  زا  هک  دوش  مولعم  ینیچ  دوب و  دهاوخ  رتهب  دننک  هدایز  ار  اهنغور  یـضعب  اب  دـننک  مک  هیودا  نزو  زا  رکا  تسا 
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قپز مرد  هد  مادک  ره  زا  کنـسرادرم  سولا  لصا  ضرم  نیا  داب  ۀهج  رکید  يالط  دنلامیم  ندب  ریاس  رب  دنهنیم و  هحرق  لصا  رب  دشاب و 
دناهتشادن و نسحتسم  ار  هیلطا  مسق  نیا  ریقح  دلاو  دناهدرک و  هبرجت  مدرم  هک  اهخسن  زا  یضعب  تسا  لاقثم  هدزناش  تیز  نغور  لاقثم  هد 
هدرواین و لمعب  ریقح  مهارم  نیاب  هبلطت  ینعی  ار  قیرط  نیا  هک  دـناهدومرف  ینیچ  دـناهدرک  فینـصت  کشتا  ضرم  باـب  رد  هک  هلاـسر  رد 

دنشابیم مهوتم  نا  زا  مدرم  هک  اهالط  تبقاع  وس  دروا و  لمعب  زین  یسک  هک  هتساوخن 
226 ص : نویعلا ، ءایض 

رجنم لاهساب  ای  هتخاس  كاله  هدش و  ادیپ  راح  اقستسا  هدش و  يداوم  دنک  داسفب  هک  هدوب  رایـسب  تساهاود  ینینچنیا  لامعتـسا  هطـساوب 
طایتحا مدع  هطساوب  همه  دناهدش  كاله  قدب  يرایسب  هدوب و  رایسب  دوخ  هدومن  ثادحا  ماسرس  هبـصح و  هکنیا  هتخاس و  كاله  هدش و 

اما ددرکیم و  داـسف  بجوم  هک  هیپ  اـضعا و  رب  ندرک  ـالط  هطـساوب  قپز و  نزو  یتداـیز  رد  اـصوصخ  تسا  اـهمهرم  نیا  هیودا  نزو  رد 
نیا عاونا  رثکا  يارب  زا  نآ  عفن  هک  سب  زا  دراد و  مامت  ترهـش  ماوع  صاوخ و  نایم  رد  هک  تسیمهرم  تسا  هاـنپ  نارفغ  نا  برجم  هچنآ 

دشاب و زاجعا  هلوقم  زا  هک  تفک  ناوتیم  ضرم  نیا  يارب  زا  نا  عفن  فلخت  مدع  ۀهج  زا  عقاولا  یف  هتفای و  مامت  روهط  تسا  میظع  ضرم 
رثکا هکلب  سب  تسا و  دنمهدیاف  کتـسنا  يارب  زا  هن  اهنت  هدمآ و  لعفب  روکذم  مهرم  زا  هک  هدشن  رهاظ  جحیرتا  رادقم  نیا  ياود  چـیه  زا 

جالع ییاود  چیه  روکذم  مهرم  زا  ریغب  هدیناسر  مهب  مات  داسف  هتشک و  روصان  دشاب و  هدش  هنهک  هک  حورق 
227 ص : نویعلا ، ءایض 

ياـهدرد بلـص و  ماروا  ددرک و  ریگنیمز  ضیرم  هک  دـشاب  هدیـسر  نا  دحرـسب  هک  نمزم  لـصافم  عاـجوا  رد  نـینچمه  دـنکیمن و  نآ 
هدایز هبرجتب  روکذم  مهرم  عفن  اهنیا  دننام  کشتآ و  ياهداب  عاونا  یبصع و  لالعا  رثکا  ناوختـسا و  ياهمرو  بلعثلاءاد و  ماسقا  تخس و 

لیوط و دنوارز  ردنک  یکطـصم  رتسدیبدنج  دانبرز  یئاطخ  راودج  تسنیا  نا  هخـسن  تحار و  مهرم  درادـن  هنیرق  هتـشک و  مولعم  دـح  زا 
ناحبروس لاقثم  ود  کیره  زا  فاصرم  حنپکـس  قشا  قرزا  لقم  ثیتلح  هنق  ریـشاج  جـنیتار و  تفز  ثاغم  احرق  رقاع  راقلا  بح  جرحدـم 

تیز نغور  خرس  لک  نغور  يزاریش  هنوباب  نغور  یقر  نوباص  لاقثم  راهج  بامیس  لاقثم  هس  کیره  زا  انح  كرب  يرحب  طسق  يرـصم 
رایسب ضرم  رکا  جایتحا و  ردقب  دنت  هکرس  ای  ومیلبآ  لاقثم  هد  مادکره  زا  زب  هدرک  هیپ  درز  موم  يریخ  نغور  سکرن  نغور  قپز  نغور 

رادقم دوب  اناوت  لباق و  ندب  دشاب و  يوق 
228 ص : نویعلا ، ءایض 

یضعب هدایز و  اهاود  یـضعب  دناهدومرفیم و  هشیمه  مهرم  نیا  هیودا  رد  زین  رکید  تافرـصت  لاقثم و  شـش  ات  درک  ناوتیم  هدایز  ار  قپز 
لامعتـسا مرک  شـشوج  هصاـخ  کـشتا  حورق  اهـششوج و  رد  رکا  هکنیا  لـثم  ضارعا  یـضعب  بـسحب  تافرـصت  رکید  دـناهدومن و  مـک 

احرق و رقاع  ثیتلح و  لثم  غومـص  زا  یـضعب  دندومنیم و  هفاضا  لاقثم  ود  مادکره  زا  کنـسرادرم  فرجنـس  ایتوت  بادیفـس  دـندرکیم 
عاجوا رد  دـندومنیم و  لـک  نغور  تیز و  نغورب  اـفتکا  هکلب  دـندرکیم  قاـفنا  تیز  تیز  نغور  دـنتخادنا و  یماردـنج  راـقلا و  بح 
بـسح غومـص و  درـس  جازم  بحاص  رد  دندرکیم و  هتبلا  نادیزوب  ثاغم و  طسق و  ناجنروس و  دندرکیمن و  هریغ  بادیفـس و  لصافم 

دننام ندال و  بلعثلا  راد  رد  دـندرکیم و  هنهک  تیز  ار  تیز  نغور  دـنتخادنایمن و  يریخ  دـندرکیم و  لخاد  مامتلاب  ار  هریغ  راـقملا و 
نیا لاثما  دندرکیم و  دروم  نغور  اهنغور  یضعب  ضوع  رد  دندومنیم و  هفاضا  نآ 

229 ص : نویعلا ، ءایض 
رد مامت  هغلاـبم  هک  تسنآ  مهرم  نیا  نتخاـس  قیرط  اـما  درادـن و  رکذ  شیاـجنگ  نیزا  شیب  هلاـسر  نیا  هک  دـشیم  عقاو  هشیمه  اهفرـصت 
ای دشاب  تشرد  هک  ینساک  فرظ  رد  هیپ  لاقثم  هس  ود  انح و  هکرس و  یلب  ار  يو  دوشن و  یئرم  يو  زا  يرثا  الـصا  هک  دننکب  قپز  نتـشک 

هاگره دوش و  هتشک  هک  یتقو  ات  دنشاب  هدیلامیم  روکذم  فرظ  رب  تشکناب  دننک و  لخاد  ار  هنهک  دنت  هکرـس  لوا  دننک و  یلافـس  فرظ 
مهرب دـشاب و  هدروخن  يزیچ  هک  یمدآ  ینهد  بآ  ای  دنـشاب  هدرکیم  لخاد  هکرـس  یکدـنا  دوش  مک  شتو  ادـن  ندز  مهرب  ياـنثا  رد  هک 
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نیرب زین  میـس  زور  ینچمه  دـنیاسب و  روتـسد  نامهب  زین  زور  نیرد  زاب  رکید و  زور  ات  دـنراذکب  سپ  دوش  عمج  رطاخ  بوخ  اـت  دـننزیم 
رهاـظ رکید  زور  رد  دوشیم  عـمتجم  دوـشیمن  یئرم  هک  نا  هریغـص  يازجا  یـضعب  هک  تسنآ  تاـقوا  رثـکا  هک  ارچ  دـننک  لـمع  هدـعاق 

مرن نواه  رد  دشاب  نکمم  هک  ردقنا  ار  اهغمص  سپ  دنزروب  مات  مامتها  هویج  نتشک  رد  هک  لصاح  دباییم  تروص  رتمک  عفن  ددرکیم و 
هکرسب سپ  دننک 

230 ص : نویعلا ، ءایض 
زا دعب  ار  راودج  دنـشکب و  روکذم  نزوب  نتخپ  زا  دعب  دنزیب  کیره  دنزیبهب و  مرن  رایـسب  دنبوکب و  مرن  ار  هیقاب  يازجا  دننک و  لح  بوخ 

شتا يور  رب  هدومن  فاص  ياهنغور  رد  هتخادـک  هیپ  موم و  اب  دـنبوکب و  ای  دنـشارتب  ار  نوباص  دـنیاسب و  بـالکب  کنـس  يور  رب  هبرجت 
دننک و لخاد  هدننارذگ  هتل  هچراپ  زا  هتخادگ  ار  تفز  سپ  دنزاس  لح  دـننک و  لخاد  ار  فرجتـس  کنـسرادرم و  هبترم  لوا  دـنراذکب و 
ات دننز  مهرب  دنیامن و  لخاد  دنـشاب  هتـشادرب  شتا  ار  اهنغور  هکنآ  زا  دعب  اماف  دوش  لح  ات  دننز  مهرب  دننک و  لخاد  ار  اهغمـص  نا  زا  دعب 

نواه رد  دشاب و  هدش  درس  هک  یتقو  همه  زا  سپ  ار  لوتقم  قپرذ  ار  راودج  نا  زا  دعب  دنزاس و  لخاد  ار  هتخپ  هیودا  سپ  دوش  لح  بوخ 
هتـشذک يو  نتخاس  زا  هک  زور  دنج  زا  دعب  هک  تسنانچ  مهرم  نیا  ندـیلام  قیرط  اّما  دوش و  مهرم  بوخ  هک  دـننز  مهرب  نادـنچ  كرزب 

دننک هصح  هسب  نا  زا  دعب  دنبایب و  بیکرت  بوخ  مهاب  يو  يازجا  عیمج  ات  دننز  مهرب  بوخ  رکید  هبترم  کی  دشاب  هدـش  ریمخت  دـشاب و 
دنراذگب زور  جنپ  دنلامب و  لوا  زور  ار  هصح  کی  و 

231 ص : نویعلا ، ءایض 
سیوک زا  ادـتبا  دـنلامیم  هک  ار  هصح  ره  دـنور و  مامحب  مهدزناش  زور  مهدزای و  زور  موس  هصح  دـنلامب و  اوصح  مود  مشـش  زور  رد  و 

دنب قفرم و  دنب  شود و  رس  دنب  هرود  دنلامب و  تشکنا  راهج  ضرعب  هاکنتسشن  ات  ار  تشپ  ياهرهم  عیمج  ندرک و  ياهرهم  هدرک  هکرس 
ضرعب اپ  ود  ره  زا  مدق  دـنب  وناز و  دـنب  كر و  لصفم و  هرود  ینچمه  دـنلامب و  تشکنا  راهج  يانهب  هب  زاب  تسد  ود  ره  زا  ار  تسدرس 

هدوبن کنت  اج  یـضعب  هدنک و  اج  یـضعب  دـسر و  هیوسلاب  هروکذـم  ياضعاب  نغور  هصح  کی  هک  دـننک  یعون  دـنلامب و  تشکنا  راهج 
ات وربا  ود  نایم  زا  تشکنا  کی  ضرعب  نیمه  دشاب  هتـشاد  یبرچ  كدنا  هک  یتسد  دنلامب و  ناتـشکنا  ياهدنب  رب  ینغور  كدـنا  دـشاب و 

رایسب درد  هک  اضعا  زا  يوضع  رکا  دشاب و  یبرج  ضحم  نیمه  دشاب و  هتشادن  نغور  مرج  چیه  هکنآ  طرـشب  دننک  برح  ندرک  سپوک 
رگید دنک و  عفن  دنلامب  یکدنا  دشاب  هدوبن  هیهر  ياضعاب  کیدزن  دشاب و  هتشاد 

232 ص : نویعلا ، ءایض 
دوخ رب  رایسب  فاحل  دنشوپن و  مه  مرک  رایسب  دنراد و  هاکن  ار  دوخ  اوه  زا  دنشوپب و  رادهبنپ  ياهتخر  تدم  نیرد  دناسرن و  يوضع  چیهب 

اپ رد  میاد  يروشقاچ  دنراد و  هتـسب  هشیمه  ار  نایم  دنراد و  هاکن  ار  دوخ  هدعاقب  هکلب  دروآرد  بارطـضا  برکب و  هک  یتیثیحب  دـنزادنین 
هزات زینشک  بآ  بالکب و  هکرس  اب  تاقوا  رثکا  دنراد و  هاکن  نهد  رد  هرقن  دنراذکب و  زامن  ممیت  هب  دنناسرن و  دوخب  بآ  دنشاب و  هتـشاد 

اهیزبس و اهیـشرت و  تاینبل و  زا  دـنروخب و  نآ  لاثما  بآ و  دوخن  ابروش و  زا  دـشاب  ضرم  قفاوم  هک  یئاذـغ  دـننکب و  هرغرغ  هضمـضم و 
انایحا رکا  دنماشایب و  یتبرش  مخت  وکنلاب و  مخت  کشمدیب و  قرع  بالک و  تابن و  زا  دوش  لیم  رکا  تبرش  دننک و  زارتحا  ظیلغ  ياهاذغ 

دـننک و ربص  زور  جـنپ  تسیب و  موس  نغور  ندـیلام  جایتحا  دوش  فرطرب  هیلکلاب  اـهدرد  دوش و  هتخیر  ماـمت  دـیب  اـهنآ  مود و  نغور  رد 
ندیلام نغور  بسانم  هک  دسر  مهب  ندـب  رد  هضراع  ای  دـنک  شـشوج  قلح  ای  نهد  تسا  نغور  تدـم  هک  انثا  نیرد  رکا  دـنور و  مامحب 

هدوبن
233 ص : نویعلا ، ءایض 

رکا دوشن و  بعت  رطخ و  بجوم  هک  دـنیوشب  ار  دوخ  دـنور و  ماـمحب  زور  ناـمه  رد  هک  دـیابیم  اـهنیا  ریغ  لاهـسا و  بت و  دـننام  دـشاب 
نوباصب لوا  ار  ندب  دنور و  مامحب  مهدزناش  زور  دش  روکذم  هچنانچ  دنلامب و  روتسدب  مه  ار  نآ  دشاب  هدوب  موس  نغور  ندیلامب  جایتحا 
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دنچیپهب نا  هرود  رب  يراتـسد  هچراپ  رکا  دنلامیم  نغور  هک  ياهاج  رد  دنیوشب و  سوبـس  هشفنب و  یمطخ و  لک  اب  نا  زا  دـعب  دـنیوشب و 
دنکن و ششوج  عضوم  هک  دنچیپهن  مکحم  رایسب  هکنآ  طرـشب  دوب  دهاوخ  رتهب  دزیرب  هک  دراذکن  دراد و  هاکن  اج  نامه  رد  ار  نغور  هک 

راهج زور  ار  مود  هصح  لّوا و  زور  ار  هصح  کی  هک  داد  رارق  ناوتیم  زین  زور  هن  رد  دوش  یـضقنم  رتدوز  نغور  تدم  هک  دـنهاوخ  رکا 
نیا هبلطت  قیرط  نیا  دـنیوشب و  ار  دوخ  دـنور و  مامحب  مهد  زور  رد  دـنلامب و  دـش  روکذـم  هک  هدـعاق  ناـمهب  متفه  زور  ار  موس  هصح  و 

الط رارکتب  هک  دیاش  دشاب  هتشذگ  درب  دیدم  یتدم  دشاب و  يوق  رایسب  رکا  دشاب و  هنهک  هک  دنچره  دنکیم  لیاز  هعاوناب  ار  ضرم 
234 ص : نویعلا ، ءایض 

دنلامب مهرم  نیزا  دـنک  درد  اضعا  زا  ياج  رکا  درذـکب و  هام  کی  زا  هدایز  الط  ود  نایم  هک  دـننک  نانج  دـننک  ررکم  رگا  دـتفا و  جایتحا 
یلاعت هّللا  نذاب  دوش  فرطرب  دوز 

یبوچ حورق  تاحارج و  جالع  ياوق  زا  یلمجم  رکذ  رد  مجنپ  لصف 

روکذـم باب  نیرد  دـیفم  یلمجم  هک  دیـسر  هتـسکش  رطاخب  تاحارج  حورق و  هجلاعم  يارب  زا  مهارم  تسا و  اـهمهرم  رب  درد  هلاـقم  نیا 
كرچب زونه  دوش  عقاو  تشوک  رد  هک  دـنیوک  ار  یلاصتا  قرفت  حالطـصا  رد  تحارج  ددرک  یتجلاعم  تراصب  یتداـیز  ثعاـب  اـت  دزاـس 

مرو ات  دیا  كرجب  دـشاب و  تحارج  ادـتبا  هکنآ  زا  معا  دـشاب  هدادیم  كرچ  هک  تشوک  رد  مه  دوب  یلاصتا  قرفت  هحرق  دـشاب و  هدـماین 
دوش و نکاس  درد  دنک و  ادیپ  تبالـص  دوش و  هدنک  وا  ياهرانک  دناسر و  مهب  روغ  دنامب و  رید  هاکره  هحرق  دوش و  رجفنم  دشاب و  هدوب 

تاحارج جالع  نوناق  اما  دنمانیم  روصان  تروص  نیرد  دیآ  نوریب  نا  زا  نفعتم  بادرز  دوش و  فرطرب  هتفای  جضن  كرچ 
235 ص : نویعلا ، ءایض 

نا ياوس  رکید  جالعب  جایتحا  چـیه  تروص  نیرد  دـیا  مهارف  نآ  ياهبل  نآ و  رعق  اهنت  نتـسب  هب  دـشاب و  یکدـنا  تحارج  رگا  هک  تسنا 
دنراذکب دنیوکیم  هدافر  ار  نآ  دنزاسیم و  تحارج  رادقم  عضو و  قفاوم  هنهک  هبنپ  ای  هتل  هچراپ  زا  هک  يزیچ  نا  فرط  ود  زا  هک  درادن 

زا التما  ظیلغ و  ياهاذغ  زا  هظحالم  دندنبهب و  دنمانیم  طابر  ار  نآ  دنچیپیم و  نادب  ار  اهیکتـسکش  تحارج و  هک  یـسابرک  هچراپ  هب  و 
دنوشیم مامیتلا  عنام  اهنیا  هک  ارچ  نا  ریغ  ای  ینغور  اـی  يوم  لـثم  دوش  عقاو  يزیچ  تاـحارج  رد  هک  دـنراذکن  دـننکب و  بارـش  ماـعط و 

مدرم زا  يرایـسب  دوشب و  ییاودـب  جایتحا  هکنآیب  دوشیم  هب  هک  دـشکیمن  زور  هسب  شتیاهن  یتحارج  مسق  نیا  ربدـت  ردـق  یمه  درجمب 
هزات تحارج  دوشیم و  مرو  ثعاب  هک  دـنهدیم  ظیلغ  ياهاذـع  دـنراذکیم و  اـهمهرم  دـننکیم و  لـمع  نیا  دـضب  هتـسنادان  اـی  هتـسناد 

ناتسبات رد  اصوصخ  دوشب  نفعت  رب  فرشم  زین  وضع  هک  دشاب  دشکیم  دیدم  یتدم  اهنغور و  ددرکیم و 
236 ص : نویعلا ، ءایض 

هک ییاهاود  هب  جایتحا  ماکنه  نیرد  دـیاین  مهب  طـبر  درجمب  دـشاب و  هتـشاد  یقمع  دـشاب و  كرزب  تحارج  رکا  ددرک و  داـسف  بجوم  و 
رد هک  دـنیامن  یعوـن  دـنراذکب و  دـشاب  یعاد  ترورـض  هجنا  جاـیتحا  تقو  جازم و  روـخرد  دراد  تارورذ  مهارم و  زا  دـنایورب  تشوـک 

ياهالط تعاسب  تعاس  ار  نآ  یلاوح  دـنهدن و  تکرح  دـندنب و  هن  تخـس  ار  وضع  هکنیا  اـی  دوشن  ثداـح  یمرو  نا  یلاوح  تحارج و 
درد و هک  هاکره  اصوصخ  دنراذکب  نا  زا  رتالاب  یکدنا  هدیسر  مهب  تحارج  هک  ییاج  رد  هدرک  رت  هکرس  باب و  هتل  هچراپ  دنلامب و  دراب 

نیرد دشاب  هدمآ  نوریب  رتمک  نوخ  تحارج  عضوم  زا  رکا  دننکیم و  وضع  نا  زا  داوم  باصنا  عنم  تاریبدـت  نیا  هک  دـشاب  هدوب  ترارح 
دـصف دوش  مزال  دـشاب  حورجم  وضع  لباقم  هک  يوضع  زا  دـصف  دـجنک  تقو  رد  رگا  نیربانب  دوشیم  مرو  بجوم  هک  تسا  رایـسب  تقو 

تحارج رکا  دوش و  بذجنم  رگید  فرطب  وضع  نا  زا  دوش و  مک  هدام  ات  درک  دیاب 
237 ص : نویعلا ، ءایض 

شروغ دروا و  مهب  ار  تحارج  نهد  هک  دنراذکب  یمهرم  ادابم  هک  دیاب  هشیدنا  تروص  نیرد  دـشاب  کنت  شنهد  دـشاب و  هتـشاد  یقمع 
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ات اج  نامه  زا  زاب  هک  دنکیم  ادیپ  جایتحا  دـنکیم و  هسیک  دوشیم و  عمج  نوردـنا  رد  رایـسب  كرج  دوش  ینچ  رکا  هک  ارچ  دـشاب  یقاب 
دـسر مهب  دب  ياهحرق  دنک و  دساف  مامت  ار  وضع  هک  دـشاب  هاک  دوش و  هدایز  تحارج  دـنروآ و  نوریب  ار  كرچ  دنفاکـشب و  رگید  ياج 
هبترم هبترم  دیاپن و  مهب  دوز  ات  دـنزاس  برج  نغورب  دـنراذکب و  هلیتف  هبنپ و  تحارج  نهد  رد  هشیمه  ياج  ینیچ  رد  هک  تسا  مزال  سب 

رد ار  لیلع  هدرکن  لمع  دـش  روکذـم  هچناـب  نـالهاج  هک  تسا  تهج  نیزا  دـسرب و  تحارج  نهدـب  اـت  دـیورب  تشوک  تحارج  روغ  زا 
تسا و نتـسب  یلوا  دیآیم  مهب  شرعق  شیاهبل و  نتـسب  هب  رگا  زاب  دشاب  خارف  شنهد  دشاب و  كرزب  تحارج  رکا  دـنزادنایم و  هرطاخم 
رد رثکا  اهنتخ  دود و  دیاب ز  دشاب  ررـض  هک  هیخب  دـنچ  دوشیم  ندز  هیخب  نتخودـب و  جایتحا  تقو  نیرد  دـیاین  مهب  بوخ  نتـسب  هب  رکا 

دوشیم جایتحا  یتحارج 
238 ص : نویعلا ، ءایض 

طابر هک  تسنانچ  تحارج  نتسب  قیرط  دیآیم و  مهب  طابر  هداف و  رب  هک  تسنا  رتشیب  دشاب  لوط  رد  رگا  دوش و  عقاو  ندب  ضرع  رد  هک 
ار حورجم  وضع  دـشاب و  رتمرن  تحارج  نهد  رد  رتـشیب و  تحارج  روـغ  رد  نا  یتخـس  ماکحتـسا و  هک  دـنچیپهب  تحارج  رب  یناوـنعب  ار 

دشابن نکمم  رکا  دیا و  نوریب  تحارج  نهد  زا  دسر  مهب  یبآدرز  رکا  هک  دوش  عقاو  لفسا  رد  تحارج  نهد  هک  دنزاس  یلکـشب  لکـشم 
صقاـن شروـغ  دوـشیم و  مک  كرچ  دراد و  دوـبهب  هب  ور  تحارج  رکا  دـننک  هظحـالم  زور  ره  دـننک  لفـسا  رد  ار  تـحارج  نـهد  هـک 

عمج كرچ  هچناـنچ  رگا  دوش و  هب  اـت  دـنهدن  تسد  زا  دـنراد  هک  ریبدـت  ناـمهب  دوشیمن  عمج  تحارج  نوردـنا  رد  كرچ  ددرکیم و 
زا هک  تسنآ  طرـش  هدرک  هسیک  هک  تسنا  تمالع  نیا  دیا  نوریب  شنهد  زا  كرچ  دـنربورف  دـنراذک و  تسد  هک  تحارج  رد  دوشیم و 

ثعاب هک  دوشن  عمتجم  دـسر و  مهب  كرچ  يارب  زا  يرمه  ات  دنفاکـشب  دـشاب  تحارج  زوع  تیاهن  کیدزن  هک  ییاـج  زا  تحارج  لفـسا 
دنچره ادتبا  رد  لیلع  ياذع  درک و  داسف 

239 ص : نویعلا ، ءایض 
تسا و ترورـض  زین  دـصف  دـشاب  یتداـیز  نوـخ  ندـب  رد  رکا  ددرکن و  مرو  بجوـم  دزیرن و  تحارج  عـضوم  رد  دـشاب و  رتفـیطل  هـک 

فراع نیناوق  نیاب  دشاب  سدـح  بحاص  جـلاعم  هک  دـیاب  دوشیم  جایتحا  زین  هیقنت  قفاوم  دـشاب  هدوب  هبلغ  رکا  رکید  طالخا  رد  نینچمه 
يدوخب دشاب و  هتفای  جصن  هک  اهلمد  جارخ و  نتفاکـش  قیرط  تحارج و  جالع  نوناق  زا  یلمجم  تسنیا  دوش  عقاو  ياطخ  ات  دـشاب  فراع 

رد مرو  رکا  دنفاکشب و  اجنا  زا  دشاب  رتهدمارب  رتکنت و  شتسوپ  هک  ياج  زا  دنفاکـشب  مرو  نآ  لفـسا  زا  هک  تسنانچ  دوشن  رجفنم  دوخ 
اب هن  دشاب  قفاوم  ندب  لوط  اب  نآ  لوط  هک  دننک  یعون  ار  نآ  فاکش  درادن  نکش  تسا و  راومه  يوتسم و  هک  دوش  عقاو  ندب  زا  يوضع 

تقو اّما  دـنهد و  رارق  نکـش  رد  ار  فاکـش  دراد  نکـش  هک  تسیعـضوم  رد  رکا  دـیآیم و  نورب  رتهب  كرچ  تقو  نیرد  هک  ارچ  ضرع 
كرچ ات  دنفاکشب  رتدوز  دنراذکن و  رایسب  درادن  یتشوک  ای  تسا و  لصفم  کیدزن  هک  تسا  هدش  عقاو  یئاج  رد  مرو  رکا  نتفاکش 

240 ص : نویعلا ، ءایض 
دراد رایسب  تشوک  هک  تسا  هیمحل  اضعا  رد  مرو  رکا  دوشن و  دساف  لصافم  طباور  ددرکن و  فشکنم  ناوختسا  دوشن و  یهتنم  ناوختساب 

يدامتم هدم  نالیـس  تدم  دـننک  لامعتـسا  نا  نتفاکـش  رد  رکا  هک  ارچ  تسا  رتهب  دـبایب  جـضن  بوخ  هک  دنـشکب  راظتنا  رکا  لحم  نیرد 
كرزب رایسب  مرو  جارخ و  رکا  دیآیم و  حالـصاب  رید  دوشیم  بلـص  تحارج  ياهبل  دناسریم و  مهب  دساف  كرچ  بادرز و  دوشیم و 
لیلحت بات  ار  لـیلع  هک  دـشاب  هاـگ  لاـح  نیرد  هکنآ  هطـساوب  نیا  نوریب  نآ  كرج  هک  دـننکن  یعون  راـبکیب  هک  تسنا  راوازـس  دـشاب 

حالصاب رید  بابسا  نایب  دننک  عفد  ار  كرچ  كدناكدنا  هکلب  دوشن  یشغ  ثعاب  دشاب و  هدوبن  حورق  ندش  هک  رید  بابـسا  نایب  یتدایز 
ای تسا  دساف  نوخ  هکنآ  ای  تسا  مک  نوخ  ندب  رد  هک  تسنا  ههج  زا  ای  دوش  هب  رید  هحرق  هکنآ  ببـس  نا  تاجلاعم  ياوق  حورق و  ندمآ 

عنام هک  هدیسر  مهب  يدساف  تشوک  اب  یبلص  تشوک  نآ  ياهبل  اب  تحارج  رد  هکنآ 
241 ص : نویعلا ، ءایض 
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كرج تحارج  رد  هکنآ  ای  دوشیم  مایتلا  عنام  ناوختـسا  نا  تسا و  عقاو  اجنا  رد  هتـسکش  ناوختـسا  ای  دوشیم  حـلاص  تشوک  ندـییور 
هکنآ ای  درادـن  هحرق  هب  تسقفاوم  دـننکیم  جالع  نادـب  هک  ياهمهرم  اهوراد و  هکنآ  اـی  دوش  هب  هک  دراذـکیمن  دـسریم و  مهب  رایـسب 
تسنا شتمالع  دشاب و  نوخ  یمک  هطساوب  هحرق  ندش  هب  رید  رکا  سپ  دوشیمن  محتلم  ببس  نیاب  دراد و  تنوفع  بادرز و  هحرق  سفن 

فیعـض و زین  ندـب  دـشابیم و  رغال  کـشخ و  تحارج  دوشیمن و  رهاـظ  نا  رد  یمرو  رثا  دـشابیمن و  یخرـس  تحارج  یلاوح  رد  هک 
مهب یخرـس  اـت  دـنب  اـهدامک  ار  نآ  یلاوح  تحارج و  عضوم  مرک  بآ  هب  تبون  دـنچ  زور  ره  هک  تسنا  شجـالع  دـشابیم و  نوـخمک 

دـنراذکب و تحارج  رب  دوسا  مهرم  دـنروخب و  دـشاب  نوخ  دـلوم  هک  ییاهاذـع  دوش و  بذـجنم  نا  يوسب  نوخ  هطـساو  نیدـب  دـناسر و 
یتدایز ببسب  رکا  دنکیم و  بوخ  ار  نوخ  زین  یکدنلام  هک  دنلامب  قفرب  ار  نآ  یلاوح 

242 ص : نویعلا ، ءایض 
طلخ لاهـسا  دنک و  اضاقت  تقو  رکا  تسا  دصف  شجالع  دنکیم و  يدب  ترودکب و  ریغت  هنحـس  نول و  هک  تسنآ  شتمالع  دشاب  نوخ 

هک تسنا  شجالع  هدیسر  مهب  تحارج  بل  رد  هک  دشاب  بلص  تشوک  هطـساوب  هحرق  ندش  هب  رید  رکا  هحرق و  جالع  نا  زا  دعب  دساف و 
یکمه دشاب  ظیلغ  تشوک  نآ  رکا  دـننک و  جالع  سپ  دوش  هزات  تحارج  دـیا و  نوریب  نوخ  هک  ردـق  نآ  دنـشارتب  دـننک و  کح  ار  نآ 

. دنربب تسا  بلص  ظیلغ و  هچنآ 
دننک هحرق  لخاد  رد  يزیچ  زین  ماکنه  نیرد  دشاب و  ةوادنیب  کشخ و  یمامت  نا  ياهبل  روغ و  دشاب  هحرق  مامت  رد  بلص  تشوک  رکا  و 
هجو چـیهب  رگا  دـننک و  کشخ  دنفاکـشب و  دوش  نتفاکـشب  جاـیتحا  ندومن  کـشخ  يارب  زا  رکا  دـیآ و  نوریب  نوخ  اـت  دـننک  کـشخ  و 

دننکب و هحرق  جالع  نا  زا  دعب  دوش و  طقاس  دساف  تشوک  ات  دنراذکب  نغور  نا  زا  سب  دنراذکب و  دنت  داح  ياود  دـشابن  نکمم  کشخ 
[2] لمدنم یهاک  هحرق  هک  تسنا  شتمالع  دیاین و  حالصاب  هحرق  هک  دشاب  دساف  ناوختسا  ببسب  رگا 

________________________________________

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 نویعلا ، ءایض  نیدلا ، دامع  نب  رقاب  دمحم  يزاریش ، [ 1]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 نویعلا ، ءایض  نیدلا ، دامع  نب  رقاب  دمحم  يزاریش ، [ 2]
نویعلا ءایض 
نویعلا ءایض 

: باتک تاصخشم 
هیوفص هرود  یکشزپمشچ  زا  یصصخت  رثا  کی  نویعلا  ءایض  باتک 

همدقم
لصف جنپ  رب  تسا  لمتشم  هلاقم  نیا  نیع و  هیودا  رد  یلوا  هلاقم 

9 ص :  دیشک .....  دیاب  وراد  هنوگچ  نداشک و  دیاب  ار  مشچ  هنوگچ  هکنآ  رد  لوا  لصف 
12 ص :  هیودا .....  نا  نجع  بیکرت و  قیرط  نیع و  هیودا  ریبدت  تیفیک  رد  مود  لصف 

17 ص :  دوشیم .....  جایتحا  نادب  مشچ  ضارما  رد  هک  هدرفم  هیودا  رد  موس  لصف 
17 ص :  فلا .....  فرح 

17 ص :  دمثا ..... 
18 ص :  تورزنا ..... 
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18 ص :  نویفا ..... 
19 ص :  جادیفسا ..... 

19 ص :  برسا ..... 
19 ص :  ایقاقا ..... 

20 ص :  نوسینا ..... 
20 ص :  نیتنسفا ..... 

20 ص :  سآ ..... 
21 ص :  نوراسا ..... 

21 ص :  هنیشا ..... 
21 ص :  جلما ..... 
21 ص :  قشا ..... 

21 ص :  کلما .....  لیلکا 
22 ص :  سونبآ ..... 

22 ص :  ءابلا .....  فرح 
22 ص :  جنوباب ..... 

22 ص :  دسب ..... 
23 ص :  ناسلب ..... 
23 ص :  هشفنب ..... 
23 ص :  هروب ..... 
24 ص :  ضیب ..... 

24 ص :  جنبلا .....  رزب 
24 ص :  ناشوایسرپ ..... 
24 ص :  اقمحلا .....  هلقب 

24 ص :  القاب ..... 
25 ص :  قازب ..... 

25 ص :  دزراب ..... 
25 ص :  ءاتلا .....  فرح 

25 ص :  ایتوت ..... 
26 ص :  نیت ..... 

26 ص :  میجلا .....  فرح 
26 ص :  ریشواج ..... 
27 ص :  نیسبج ..... 
27 ص :  اوبزوج ..... 
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27 ص :  دعج ..... 
27 ص :  رتسدیبدنج ..... 

27 ص :  ءاحلا .....  فرح 
27 ص :  ضضح ..... 

28 ص :  ءاخلا .....  فرح 
28 ص :  شاخشخ ..... 

28 ص :  لدرخ ..... 
28 ص :  ضیبا .....  قبرخ 

28 ص :  سخ ..... 
29 ص :  رامحلا .....  سخ 

29 ص :  شافخ ..... 
29 ص :  فاطخ ..... 
29 ص :  يزابخ ..... 

29 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 
29 ص :  لادلا .....  فرح 

29 ص :  لفلفراد ..... 
30 ص :  هنهد ..... 

30 ص :  ینیچراد ..... 
31 ص :  ریراوقلا .....  ناخد 

31 ص :  نیوخالا .....  مد 
31 ص :  قبد ..... 

32 ص :  لاذلا .....  فرح 
32 ص :  بهذ ..... 
32 ص :  قرذ ..... 

32 ص :  حیرارذ ..... 
32 ص :  ءارلا .....  فرح 

32 ص :  جنایزار ..... 
32 ص :  دامر ..... 
32 ص :  نامر ..... 

33 ص :  سابیر ..... 
33 ص :  هتر ..... 

33 ص :  همخر ..... 
33 ص :  ءازلا .....  فرح 
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33 ص :  دجربز ..... 
33 ص :  نارفعز ..... 
33 ص :  لیبجنز ..... 

34 ص :  کشخ .....  افوز 
34 ص :  رحبلا .....  دبز 

34 ص :  جاجز ..... 
35 ص :  راجنز ..... 

35 ص :  لبز ..... 
36 ص :  نوتیز ..... 

36 ص :  نیسلا .....  فرح 
37 ص :  يدنه .....  جداس 

37 ص :  جنرس ..... 
40 ص :  بیطلا .....  لبنس 

40 ص :  هخیلس ..... 
41 ص :  سوس ..... 

41 ص :  جبس ..... 
41 ص :  رکس ..... 

41 ص :  لجرفس ..... 
41 ص :  يرحب .....  ناطرس 
41 ص :  نیشلا .....  فرح 

41 ص :  جنداش ..... 
42 ص :  اثیمام ..... 

42 ص :  قیاقش ..... 
42 ص :  جنش ..... 

43 ص :  داصلا .....  فرح 
43 ص :  یبرع .....  غمص 

43 ص :  ربص ..... 
44 ص :  مطبلا .....  غمص 

44 ص :  ربونص ..... 
44 ص :  نیعلا .....  فرح 
44 ص :  رفص .....  قورع 

44 ص :  قیقع ..... 
44 ص :  صفع ..... 
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44 ص :  تیزلا .....  رکع 
45 ص :  بلعثلا .....  بنع 

45 ص :  قیلع ..... 
45 ص :  لسع ..... 
45 ص :  ربنع ..... 

46 ص :  افلا .....  فرح 
46 ص :  لفلف ..... 

46 ص :  نویفرف ..... 
46 ص :  نویسارف ..... 

46 ص :  لجف ..... 
47 ص :  هضف ..... 

47 ص :  جزوریف ..... 
47 ص :  لفوف ..... 

47 ص :  فاقلا .....  فرح 
47 ص :  ایمیلق ..... 

48 ص :  راطقلق ..... 
48 ص :  دنقلق ..... 

48 ص :  لفلرق ..... 
48 ص :  هریرذلا .....  بصق 

48 ص :  نارطق ..... 
48 ص :  فاکلا .....  فرح 

48 ص :  اریثک ..... 
49 ص :  كزان .....  رک 

49 ص :  نومک ..... 
50 ص :  ءامک ..... 

50 ص :  رگج .....  دبک 
50 ص :  ماللا .....  فرح 

50 ص :  دروجال ..... 
50 ص :  نبل ..... 

50 ص :  لمحلا .....  ناسل 
51 ص :  اثیشقرم ..... 

51 ص :  یکم .....  رم 
51 ص :  حلم ..... 

( نویعلا ءایض  هینیع و   ) نویعلا www.Ghaemiyeh.comءایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :  نونلا .....  فرح 
52 ص :  هاوخنان ..... 
52 ص :  ساحن ..... 
52 ص :  هتشاشن ..... 

52 ص :  طفن ..... 
53 ص :  رمتلا .....  يون 
53 ص :  اهلا .....  فرح 
53 ص :  درز .....  هلیله 

53 ص :  واولا .....  فرح 
53 ص :  جو ..... 

53 ص :  عدو ..... 
54 ص :  ایلا .....  فرح 

54 ص :  توقای ..... 
54 ص :  تافایش .....  رد  مراهچ  لصف 

56 ص :  ایءرب .....  فایش 
57 ص :  روفاک .....  فایش 
57 ص :  قامس .....  فایش 

60 ص :  درولافایش ..... 
64 ص :  رابآ .....  فایش 

65 ص :  يردنک .....  ضیبا  فایش 
65 ص :  قایمیلق .....  ضیبا  فایش 

65 ص :  رفصا .....  فایش 
66 ص :  دوسا .....  فایش 

66 ص :  نیل .....  رمحا  فایش 
71 ص :  رضحا .....  فایش 

80 ص :  يردنک .....  زایا  فایش 
85 ص :  ینارفعز .....  فایش 

87 ص :  ناقیطفطصا .....  فایش 
89 ص :  ینالوخ .....  فایش 
90 ص :  یکولم .....  فایش 
94 ص :  تارارم .....  فایش 

95 ص :  نیع .....  هیودا  زا  هریغ  تاروروذ و  لاحکا  رد  مجنپ  لصف 
100 ص :  ضیبا .....  رورذ 
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100 ص :  ای .....  رورذ 
101 ص :  يروفاک .....  دورب 

101 ص :  ضیبا .....  رورذ 
101 ص :  رفصا .....  روزد 

102 ص :  ریغص .....  رفصا  ورذ 
103 ص :  ربنع .....  رورذ 
103 ص :  رصح .....  دورب 

104 ص :  درورپ .....  يایتوت  تفص 
105 ص :  سالا .....  دورب 

105 ص :  یئانشور .....  لحک 
106 ص :  نوغیلس .....  ای 

107 ص :  ربکا .....  نوعیلس  ای 
110 ص :  دربم .....  لحک 

111 ص :  يوام .....  لحک 
111 ص :  يزیزع .....  لحک 
112 ص :  هعمدلا .....  لحک 
120 ص :  ضایب .....  رورذ 

121 ص :  رفصا .....  یلوعیطارق 
122 ص :  نوعیطارق ..... 

122 ص :  نامرلا .....  دور 
124 ص :  نینامرلا .....  لحک 

125 ص :  يدنه .....  دورب 
128 ص :  نارفعزلا .....  لحک 

لصف جنب  رب  تسا  لمتشم  زین  هلاقم  نیا  دراد و  قلعت  نادب  هچنآ  حورق و  هیودا  مهارم و  رکذ  رد  مود  هلاقم 
128 ص :  اهنا .....  بیکرت  یکنوکچ  دنابکرم و  هیودا  مسق  هچ  زا  مهارم  هکنآ  نایب  رد  لوا  لصف 

144 ص :  دنیامنیم .....  لامعتسا  تاحارج  حورق و  رد  هک  هدرفم  هیودا  رد  مود  لصف 
144 ص :  فلالا .....  فرح 

144 ص :  جادنفسا ..... 
145 ص :  قشا ..... 
145 ص :  دمثا ..... 
146 ص :  ایقاقا ..... 

146 ص :  سونبآ ..... 
147 ص :  ناوحقا ..... 
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148 ص :  کلملا .....  لیلکا 
148 ص :  جنیاسریا ..... 

149 ص :  ابلا .....  فرح 
149 ص :  جنوناب ..... 

150 ص :  اقمحلا .....  هلقب 
150 ص :  طولب ..... 

151 ص :  اتلا .....  فرح 
151 ص :  ایتوت ..... 

151 ص :  لاپوت ..... 
152 ص :  سمرت ..... 

153 ص :  میجلا .....  فرح 
153 ص :  ریشواج ..... 
154 ص :  راوذج ..... 

155 ص :  احلا .....  فرح 
155 ص :  هبلح ..... 

155 ص :  نارجح ..... 
156 ص :  ءاخلا .....  فرح 

156 ص :  یمطخ ..... 
157 ص :  هضفلا .....  ثبخ 
158 ص :  لادلا .....  فرح 

158 ص :  نهد ..... 
159 ص :  نیوخالا .....  مد 
160 ص :  ءارلا .....  فرح 

160 ص :  غیتار ..... 
161 ص :  ازلا .....  فرح 

161 ص :  جرحدم .....  دنوارز 
161 ص :  لیوط .....  دنوارز 

162 ص :  رفجنز ..... 
162 ص :  خینرز ..... 

163 ص :  قبنز ..... 
164 ص :  نیسلا .....  فرح 

164 ص :  هبارس ..... 
165 ص :  زقس ..... 
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165 ص :  جنپکس ..... 
166 ص :  جنرس ..... 

166 ص :  بادس ..... 
166 ص :  یفوک .....  دعس 

166 ص :  سخرس ..... 
166 ص :  یتشدرسب ..... 
167 ص :  سوردنس ..... 

167 ص :  نیشلا .....  فرح 
167 ص :  جنداش ..... 

168 ص :  هنادهایس .....  زینوش 
169 ص :  ملیش ..... 

169 ص :  قیاقش ..... 
169 ص :  داصلا .....  فرح 

169 ص :  نوباص ..... 
170 ص :  ربص ..... 

171 ص :  طالبلا .....  غمص 
172 ص :  فدص ..... 

172 ص :  ءاطلا .....  فرح 
172 ص :  موتخم .....  نیط 
173 ص :  ینمرا .....  نیط 

173 ص :  قلط ..... 
174 ص :  نیعلا .....  فرح 

174 ص :  لسع ..... 
174 ص :  سیتلا .....  هیحل  هراصع 

175 ص :  قیلع ..... 
175 ص :  یعارلا .....  ءاصع 

175 ص :  ءافلا .....  فرح 
175 ص :  برت .....  لجف 

176 ص :  سونیمالعف ..... 
176 ص :  قاقلا .....  فرح 

176 ص :  نارطق ..... 
177 ص :  ایمیلق ..... 

177 ص :  یلق ..... 
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177 ص :  نیریش .....  طسق 
178 ص :  راطقلق ..... 

178 ص :  سیدقلق ..... 
178 ص :  لیبنق ..... 
179 ص :  روثیق ..... 
179 ص :  نطق ..... 

179 ص :  ایلومیق ..... 
180 ص :  نویروطیق ..... 

180 ص :  فاکلا .....  فرح 
180 ص :  ردنک ..... 
181 ص :  روفاک ..... 

182 ص :  سویردامک ..... 
182 ص :  مالا .....  فرح 

182 ص :  نوال ..... 
182 ص :  لمکا .....  ناسل 
182 ص :  سینلا .....  هیحل 
183 ص :  میملا .....  فرح 

183 ص :  موم ..... 
183 ص :  یکمرم ..... 

184 ص :  قرزا .....  لقم 
184 ص :  نویرزام ..... 

185 ص :  کنسرادرم ..... 
185 ص :  اشیشقرم ..... 

185 ص :  سیطانقم ..... 
186 ص :  نونلا .....  فرح 

186 ص :  ساجن ..... 
186 ص :  لین ..... 

186 ص :  هراشن ..... 
187 ص :  ءاهلا .....  فرح 
187 ص :  نویقرافویه ..... 

187 ص :  هوجوه ..... 
188 ص :  واولا .....  فرح 

188 ص :  درو ..... 
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188 ص :  اهمهرم .....  رکذ  رد  موس  لصف 
188 ص :  بادیفس .....  مهرم 
189 ص :  يروفاک .....  مهرم 

191 ص :  کهآ .....  مهرم 
195 ص :  فرجنس .....  مهرم 
197 ص :  نوقیلساب .....  مهرم 

199 ص :  لسر .....  مهرم 
204 ص :  رفجنز .....  مهرم 

205 ص :  یکمانس .....  مهرم 
206 ص :  نویفرف .....  مهرم 

206 ص :  قرع .....  مهرم 
212 ص :  یمور .....  مهرم 
216 ص :  رضخا .....  مهرم 
218 ص :  سدع .....  مهرم 

221 ص :  هیلطا .....  مهارم و  خسن  زا  یضعب  رکذ  رد  مراهچ  لصف 
234 ص :  یبوچ .....  حورق  تاحارج و  جالع  ياوق  زا  یلمجم  رکذ  رد  مجنپ  لصف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
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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
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 
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، 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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