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: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

میلعتلا 69نزاخم 

باتک 69تاصخشم 

[ هچابید ]69

[ همدقم ]70

دعاوق رد  لّوا  71لزنم 

71هراشا

بط تفرعم  رد  71لیم 

71هراشا

71بط

71هراشا

یلمع 71یملع و 

یملع ءزج  دعاوق  رد  لّوا  72قیفر 

72هراشا

یعبط روما  رد  لوا  72قیرط 

72هراشا

ناکرا رد  لّوا  72خسرف 

72هراشا

ران 72لوا 

اوه 72مود 

ءام 72موس 

ضرا 73مراهچ 

جازم رد  مود  73خسرف 
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73هراشا

یجازم لدتعم  73یکی 

لادتعا نیزا  جراخ  73مود 

طالخا رد  موس  73خسرف 

73هراشا

هدعم رد  73لوا 

رگج رد  74مود 

قورع رد  74موس 

اضعا رد  74مراهچ 

74سومیک

74هراشا

مد 74لوا 

مغلب 74مود 

ارفص 74موس 

ادوس 74مراهچ 

یعبط 75نوخ 

75هراشا

دوب گنرخرس  هکنآ  75یکی 

درادن نآ  دننام  شرت و  يوب  نفعتم و  يوب  هکنآ  75میود 

دشاب ماوقلا  لدتعم  هکنآ  75مویس 

دشاب توالحلا  دیدش  هکنآ  75مراهچ 

یعبط 75ریغ 

75هراشا

نوخب دوب  هلاحتسالا  بیرق  وا  دشاب و  ینیریشب  لئام  وا  معط  هکنآ  75یکی 
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دوب ماوقلا  لدتعم  هکنآ  75میود 

تسا راهچ  معط  تهج  نم  یعبط  75ریغ 

75هراشا

76ولح

76حلام

76ضماح

76صفع

76هفت

اضعا رد  مراهچ  76خسرف 

76هراشا

بکرم درفم و 2  تسا 1  مسق  77ود 

هسیئر 77ءاضعا 

77هراشا

بلق 77لوا 

غامد 77میود 

دبک 77مویس 

حاورا رد  مجنپ  77خسرف 

يوق رد  مشش  77خسرف 

78هراشا

یناویح یناسفن و  یعبط و  تسمسق  هس  78رب 

تسا مسق  ود  رب  78یعبط 

صخش ءاقب  ئارب  لعفب  ۀبیرقلا  ةوقلاب  اذغ  رد  دشاب  فرصتم  هکنآ  78یکی 

عون ءاقب  ئارب  دشاب  فرصتم  هکنآ  78مود 

هکردم هکرحم و  تسمسق  ود  یناسفن  توق  78اما 
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یناویح توق  79و 

لاعفا رد  متفه  79خسرف 

79هراشا

كاسما بذج و  دننام  توق  کیب  دوش  مامت  هکنآ  وا  درفم و  79یکی 

توق ودب  دوش  مامت  هک  تسنآ  وا  بکرم و  79مود 

تسا ود  نآ  ناسنا و  ندب  لاوحا  رد  مود  79قیرط 

79هراشا

79تحص

80ضرم

80هراشا

نالطب ناصقن و  ریغت و  تسا  مسق  هس  رب  لعف  ررض  80و 

تسمسق ود  رب  80ضرم 

80هراشا

80درفم

80هراشا

سبای بطر 4  دراب 3  راح 2   180

80بکرم

80هراشا

سبای دراب  بطر 4  دراب  سبای 3  راح  بطر 2  راح   180

تسا مسق  راهچ  زین  بیکرت  81ضارما 

81هراشا

عضو ضارما  ددح و 4  ضارما  رادقم و 3  ضارما  تقلخ و 2  ضارما   181

تسا مسق  راهچ  زین  تقلخ  81ضارما 

لکش ضارما  81یکی 
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يراجم ضارما  81مود 

فیواجت ضارما  81موس 

حوطس ضارما  81مراهچ 

تسمسق ود  رادقم  81ضارما 

نابز مظع  دننام  وضع  دوش  هدایز  هکنآ  81یکی 

طرفم لازه  دننام  دوش  مک  هکنآ  81مود 

تسا مسق  ود  زین  ددع  81ضارما 

وضع دوش  هدایز  هکنآ  81یکی 

دشاب ناصقنب  هکنآ  82مود 

عضو 82ضارما 

82هراشا

لاصتا 82قرفت 

82شدخ

82تحارج

82هحرق

بکرم ضرم  82اما 

بابسا رد  موس  82قیرط 

82هراشا

دنیوگ 83يداب 

دنیوگ 83هلصاو 

تحص يداب  بابسا  83و 

ضرم يداب  بابسا  83و 

يرورض بابسا  83و 

83هراشا
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اوه 83یکی 

تسبورشم لوکام و  هیرورض  هتس  زا  84مود 

یندب نوکس  تکرح و  هیرورض  هتس  زا  84موس 

تسیناسفن نوکس  تکرح و  هیرورض  هتس  زا  84مراهچ 

تسا هظقی  مون و  هیرورض  هتس  زا  85مجنپ 

تسسابتحا غارفتسا و  هیرورض  هتس  زا  85مشش 

ياهنغور ندیلام  دننام  ار و  لهرت  ءاقستسا و  تسا  عفان  لمر  رد  غرمت  نافدنا و  دننام  تسین  تعیبط  داضم  هک  يرورض  ریغ  بابسا  85اما 

85هراشا

یعبط ئارجم  داضم  بابسا  اما  85و 

دناهیئزج هروکذم  بابسا  تبسن  هب  هک  یبابسا  85و 

جراخ لخاد و  زا  هنخسم  هیذغا  هیودا و  لامعتسا  طرفم و  ریغ  یناسفن  یندب و  تکرح  دننام  دنانخسم  نا  زا  85یضعب 

دناتانخسم لک  نآ  دنادربم و  یضعب  86و 

دننام دنابطرم  یضعب  86و 

زا اذغ  ندومن  دنب  جراخ و  لخاد و  زا  طارفاب  تاللحم  لامعتسا  دننام  دناففجم  یضعب  86و 

مسق هس  رد  تسرصحنم  لکش  86تادسفم 

طّقسم سار  دننام  دشاب  تقلخ  لصا  رد  تدالو  لبق  زا  هکنآ  86یکی 

دوشن جراخ  یعبط  لکش  رب  محر  زا  لفط  هکنآ  دننام  دوب  تدالو  تقو  هکنآ  86مود 

قدنغ تقوب  هک  لکش  داسف  دننام  دشاب  تدالو  دعب  هکنآ  86موس 

تامالع یضعب  ناسنا  ندب  تلاح  رب  واب  دوش  هتفرگ  لیلد  هک  تسنآ  وا  لئالد و  رد  مراهچ  86قیرط 

86هراشا

دناسانجا هد  هجزما  86تامالع 

تسا سملم  زا  ذوخام  86یکی 

تبوطر ترارح و  رب  دنک  تلالد  محل  ترثک  محش  نیمس و  محل و  زا  ذوخام  87مود 

تدوعج تطلغ و  ترثک و  تسرعش  87موس 
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تسندب نول  87مراهچ 

ترارح رب  تلالد  لصافم  روهظ  فارطا و  ضبن و  مظع  نآ و  روهظ  قورع و  ردص و  تعسو  تسا  اضعا  تئیه  87مجنپ 

هک یتیفیک  ره  زا  لاعفنا  تعرس  تساضعا  لاعفنا  تیفیک  87مشش 

رب دنک  تلالد  لطاب  صقان و  لادتعا و  رب  دنک  تلالد  لماک  لاعفا  87متفه 

هظقی مون و  87متشه 

هعفدنم لوضف  87مهن 

دنک و ترارح  رب  تلالد  ترثک  تعرس و  توق و  یناسفن  تالاعفنا  88مهد 

هبکرم هجزما  تمالع  88اما 

هضراع هجزما  تامالع  88اّما 

بیکرت ضارما  تامالع  اما  88و 

هیلک تامالع  88زا 

88هراشا

لوب 89و 

ضبن ثحبم ] ]89

89هراشا

______________________________ تسا هن  ضبن  ّهلدا  سانجا  89و 

تسا هن  نآ  ماسقا  قرع و  رادقم  زا  تسا  ذوخام  لوا  89سنج 

89هراشا

89لیوط

89ریصق

89لدتعم

89ضیرع

90قیض

90لدتعم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


90فرشم

90صفخنم

90لدتعم

لدتعم فیعض و  يوق و  تسا  مسق  هس  نآ  ضبن و  عرق  تیفیک  مود  90سنج 

90يوق

90فیعض

90لدتعم

تکرح نامز  موس  90سنج 

90هراشا

90عیرس

91یطب

91لدتعم

دوب هلآ  ماوق  مراهچ  91سنج 

91هراشا

91بلص

91نّیل

91لدتعم

تسا نوکس  نامز  مجنپ  91سنج 

91هراشا

91رتاوتم

91توافتم

91لدتعم

هلآ سملم  مشش  92سنج 

92هراشا
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92راح

92دراب

92لدتعم

تبوطر زا  دوب  هلآ  رد  هچنآ  رادقم  زا  تسا  ذوخام  متفه  92سنج 

92هراشا

92یلتمم

92یلاخ

92لدتعم

هلآ لاوحا  رد  اوتسا  متشه  92سنج 

92هراشا

92يوتسم

93فلتخم

نزولا يدر  نزولا و  دیج  تسا  مسق  ود  رب  نآ  تسا و  نزو  مهن  93سنج 

نزولا 93دیج 

نزولا 93يدر 

نزولا زواجم  93یکی 

93هراشا

بکرم ضبن  عاونا  زا  93و 

93هراشا

قوهش ضرع  لوط و  رد  دشاب  هدایز  هک  تسنآ  وا  تسا و  میظع  نآ  زا  93یکی 

تسا میظع  لباقم  وا  ریغص و  93مود 

دوب طسوتم  وا  لدتعم و  94موس 

دشاب هدایز  هک  تسنآ  وا  ظیلغ و  94مراهچ 

نیا ود  ره  نایم  دوب  طسوتم  نآ  لدتعم و  94مشش 
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تسا يراشنم  94متفه 

هک تسا  اهجوم  ایوگ  دوب  نّیل  هکنآ  رگم  ازجا  فالتخا  رد  دوب  يراشنم  هباشم  نآ  یجوم و  94متشه 

؟ تسیددو 94مهن 

هچروم تکرح  دننام  دوب  فعض  رتاوت و  دشا  رغصا و  هکنآ  رگم  يدود  هب  دراد  ۀهباشم  تسا و  یلمن  94مهد 

رافلا بنذ  94مهدزای 

یلسم 94مهدزاود 

وا هرتفلا و  وذ  94مهدزیس 

تکرح هک  تسنآ  وا  طسولا و  یف  عقاو  94مهدراهچ 

نیرخاتم ریاس  یلعوب و  خیش  دزن  وا  ّهلدا  95سانجا 

95هراشا

مسق جنپ  نآ  تسنوللوا و  95سنج 

95هراشا

رفصا لوا  95مسق 

رمحا مود  95مسق 

رضخا موس  95مسق 

دوسا مراهچ  95مسق 

ضیبا مجنپ  96مسق 

تسا ماوق  مود  96سنج 

تسا ترودک  افص و  مویس  96سنج 

تسا هحیار  مراهچ  96سنج 

تسا دبز  مجنپ  96سنج 

تسا لوب  رادقم  مشش  96سنج 

تسا بوسر  متفه  96سنج 

زارب ثحبم ]  ] 97رد
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دننک هجو  دنچب  نا  زا  97لالدتسا 

تسنول 97یکی 

97هراشا

دوب ۀیرانلا  فیفخ  وا  97یعبط 

ۀیرانلا دیدش  97و 

ۀیرانلا 97لیلق 

تسا رادقم  97مود 

زارب 97تلق 

زارب 97ترثک 

تسا ماوق  97موس 

97هراشا

زارب تجوزل  97و 

يدبز 98و 

98سبای

یّلک لوقب  یلمع  ءزج  دعاوق  رد  مود  98قیفر 

98هراشا

تحص ظفح  ملع  رد  لّوا  98قیرط 

98هراشا

لوکام ریبدت  رد  لّوا  98خسرف 

بورشم ریبدت  رد  مود  99خسرف 

نیّیندب نوکس  تکرح و  ریبدت  رد  موس  99خسرف 

هظقی مون و  ریبدت  رد  مراهچ  99خسرف 

دشاب سبتحم  تعیبط  رگا  سابتحا  غارفتسا و  ریبدت  رد  مجنپ  100خسرف 

100هراشا
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100مامح

100عامج

هعبرا لوصف  ریبدت  رد  مشش  101خسرف 

101هراشا

101عیبر

فیص رد  101و 

فیرخ رد  101و 

اتش رد  101و 

هعضرم عاضر و  دولوم و  لمح و  عضو  لماوح و  ریبدت  رد  متفه  101خسرف 

101هراشا

102لماوح

لمح عضو  ریبدت  102اما 

دولوم 103ریبدت 

هعضرم عاضر و  ریبدت  104اما 

دنوشیم ضراع  رثکا  نایبصب  هک  یضارما  نایب  رد  متشه  105خسرف 

105هراشا

رتاوتم 105هسطع 

106شاطع

سارلا یف  ءاملا  106عامتجا 

107جنشت

اکبلا 107ترثک 

مونلا یف  107عزفتلا 

هلزن 107ماکز و 

[9] 108لوح
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108هقرز

فنالا يرجم  یف  ئشلا  108سابتحا 

108عالق

مونلا یف  نانسالا  108ریرص 

هثل 109عذل 

تاهل 109ياخرتسا 

109لاعس

هیر مرو  109هبد 

109قاوف

دیدش 110یق 

تعیبط 110لاقتعا 

110صغم

نادید 110دلوت 

دعقم 111جورخ 

شارفلا یف  111لوبلا 

111تایمح

هبصح 111يردج و 

112اقیمح

113هرمح

113هفعس

تسا لحم  شش  رب  لمتشم  نآ  يّرب و  نارفاسم  ریبدت  رد  مهن  113خسرف 

یلک قیرط  رب  نارفاسم  ياهریبدت  رد  لوا  113لحم 

دنک رفس  امرگ  رد  هک  يرفاسم  ریبدت  رد  مود  114لحم 

دنک رفس  امرس  رد  هک  يرفاسم  ریبدت  رد  موس  115لحم 
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گنر نتشادهاگن  ریبدت  رد  مراهچ  115لحم 

هفلتخم ياهبآ  ترضم  نتشادزاب  ریبدت  رد  مجنپ  115لحم 

تسا تابجاو  زا  رفس  تقوب  نتشاد  هارمه  ار  رفاسم  هک  یئایشا  نایب  رد  مشش  116لحم 

ایرد نارفاسم  ریبدت  رد  مهد  117خسرف 

117هراشا

ناشیا هجلاعم  تحص و  ظفح  ریبدت  رد  لّوا  117قروز 

117هراشا

تسا ناشیاب  صوصخم  هک  یجالع  ریبدت  رد  لّوا  117لحاس 

ءاملا قیرغ  ریبدت  رد  مود  117لحاس 

دناایردب صوصخم  هک  یناویح  ئاهرهز  رکذ  رد  مود  117قروز 

جالع ملع  رد  مود  118قیرط 

118هراشا

ریبدت رد  لوا  118خسرف 

اوّدلاب جالع  رد  مود  119خسرف 

119هراشا

اود رایتخا  تیفیک  رد  لّوا  119هدعاق 

اود نزو  رایتخا  رد  مود  119هدعاق 

تسا تقو  نوناق  موس  120هدعاق 

120هراشا

لوا 120هدئاف 

یق نایب  رد  مود  121هدئاف 

هنقح نایب  رد  مویس  121هدئاف 

دی لامعا  رد  مویس  122خسرف 

122هراشا
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دصف رد  لوا  122نایب 

تماجح رد  مود  123نایب 

قلع نایب  رد  مویس  123نایب 

هدرفم هیذغا  هیودا و  رد  مود  124لزنم 

124هراشا

دشابن ورد  یعانص  بیکرت  هک  دنیوگ  ار  نآ  درفم  ياود  ابطا  دزن  هکنادب  124لیم 

هدرفم هیودا  ماکحا  رد  لّوا  124قیفر 

124هراشا

هیودا رد  یلک  مالک  لّوا  124قیرط 

124هراشا

هیودا هجرد  نایب  رد  لّوا  124خسرف 

دراد جازم  ود  اود  ره  هک  دنامن  یفخم  هکنادب  مود  124خسرف 

هیودا لعف  نایب  رد  مویس  125خسرف 

هیودا توق  تخانش  رد  مراهچ  125خسرف 

خسرف تفه  تسب و  رب  نمضتم  نآ  یجهت و  فورحب  هدرفم  هیودا  صاوخ  نایب  رد  مود  126قیرط 

فلالا فرح  رد  لوا  126خسرف 

126مسیربا

126جرتا

127صاجا

127زرا

128يورا

128سودوخوطسا

128سآ

128نوراسا
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128خانافسا

129هنشا

129نومیتفا

129نیتنسفا

130نویفا

130ناوحقا

کلملا 130لیلکا 

130جلمآ

131سیرابربنا

131جنبآ

132هخفنا

132رابجنا

132ساننا

132نوسینا

رفصا 132جلیلها 

يدنه 133جلیلها 

یلباک 133جلیلها 

ءابلا فرح  رد  مود  133خسرف 

133هراشا

133جنوباب

134هیوبجنرداب

134وگنلاب

134ناشوایسرپ

134انوطقرزب
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135جیافسب

135هسابسب

135دسب

135لصب

136خیطب

يدنه 136خیطب 

هضماح 136هلقب 

اقمحلا 136ۀلقب 

هینامی 137هلقب 

137جلیلب

137جسفنب

137قروب

138نادیزوب

138نمهب

138يدنهب

138ضیب

یندعم 139رهزداپ 

یناویح 139رهزداپ 

139ایتپپ

140هسلاهپ

ءاتلا فرح  رد  مویس  140خسرف 

140هراشا

140لوبنات

140دبرت
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141نیبجنرت

141سمرت

141حافت

يدنه 141رمت 

142توت

142يردوت

142ئروت

142نیت

ءاثلا فرح  رد  مراهچ  143خسرف 

143هراشا

143موث

یسرافلا يزاتلا و  میجلا  فرح  رد  مجنپ  143خسرف 

143راودج

144ریجرج

144رزج

144رانلج

144انایطبخ

144دنج

145زوج

145اوبزوج

یئاطخ 145ئاچ 

ینیچ 145بوچ 

ءاحلا فرح  رد  مشش  146خسرف 

146هراشا
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لینلا 146بح 

ناسلب 146بح 

هیحلا 146رجح 

دوهیلا 147رجح 

147کسح

147ضضح

147هبلح

148تیتلح

148صمح

148ضامح

149لظنح

149انح

149هطنح

ءاخلا فرح  رد  متفه  149خسرف 

149هراشا

149يزابخ

150هبخ

150لدرخ

150عورخ

150سخ

151شاخشخ

151شاخشخ

بلعثلا 151ۀیصخ 

151یمطخ
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152لخ

یخلب 152فالخ 

152رمخ

153ناجنلوخ

153خوخ

154ربنشرایخ

لادلا فرح  رد  متشه  154خسرف 

154هراشا

154ینیصراد

154لفلفراد

155جاجد

155جارد

155جنورد

نیوخالا 155مد 

لاذلا فرح  رد  مهن  155خسرف 

156هراشا

156بهذ

ءارلا فرح  رد  مهد  156خسرف 

156هراشا

156جنایزار

156دنوار

157نامر

ءازلا فرح  رد  مهدزای  157خسرف 

157هراشا
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157بیبز

158دنوارز

158دابنرز

158نارفعز

158لیبجنز

سبای 159يافوز 

نیسلا فرح  رد  مهدزاود  159خسرف 

159هراشا

159ناتسپس

يرهن 159ناطرس 

160دعس

160لجرفس

161اینومقس

161رکس

161هخیلس

162قلس

162قامس

162مسمس

162نمس

163انس

163لبنس

163هراهگنس

163هرتگنس

164ناجنروس
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164سوس

164میس

165لهبنیس

نیشلا فرح  رد  مهدزیس  165خسرف 

165هراشا

165جرتهاش

165تبش

165ریعش

166لقاقش

166مجلش

166عمش

166زینوش

167تشخریش

داصلا فرح  رد  مهدراهچ  167خسرف 

167هراشا

167ربص

167غمص

168لدنص

داضلا فرح  رد  مهدزناپ  168خسرف 

168ةراشا

168ناض

ءاطلا فرح  رد  مهدزناش  168خسرف 

168ةراشا

169ریشابط
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ینمرا 169نیط 

ناتسغاد 169نیط 

موتخم 169نیط 

دیمح یفوص  169نیط 

نیعلا فرح  رد  مهدتفه  169خسرف 

170هراشا

170احرقرقاع

170لسع

170ربنع

171بنع

بلعثلا 171بنع 

171بانع

172دوع

نیغلا فرح  رد  مهدزیه  172خسرف 

172هراشا

172نوقیراغ

173ثفاغ

افلا فرح  رد  مهدزون  173خسرف 

173ایناواف

173لجف

174نویفرف

174کشمجنرف

174قتسف

174هضف
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175لفلف

175جندوف

175جزوریف

فاقلا فرح  رد  متسب  176خسرف 

176هلقاق

176اثق

176دثق

177لفنرق

177هفرق

177عرق

177طسق

رکسلا 178بصق 

هریرذلا 178بصق 

فاکلا فرح  رد  مکی  تسب و  178خسرف 

178روفاک

179تیربک

179ناتک

179اریثک

180سفرک

180ثارک

180هربزک

181وریسک

181ثوثک

181يرثمک
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182نومک

182ردنک

182ابرهک

183ینرهک

ماللا فرح  رد  مود  تسب و  183خسرف 

183دروجال

183نبل

رقبلا 183نبل 

ناضلا 184نبل 

رغملا 184نبل 

اسنلا 184نبل 

حاقللا 184نبل 

ناتالا 185نبل 

ضماحلا 185نبل 

185موحل

لمحلا 185ناسل 

روثلا 186ناسل 

ولحلا 186رون 

186ءولول

187ومیل

میملا فرح  رد  موس  تسب و  187خسرف 

187ناریمام

187شام

187زعام
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188شوجنزرم

188ورم

188ناجرم

189کسم

189عیشمارطکشم

189یگطصم

190لقم

190حلم

یناردنا 191حلم 

دوسا 191حلم 

نیجعلا 191حلم 

يدنه 191حلم 

191ایموم

نونلا فرح  رد  مراهچ  تسب و  192خسرف 

192هاوخنان

192لیجران

يرحب 192لیجران 

192جنران

193اشن

193لین

193رفولین

واولا فرح  رد  مجنپ  تسب و  194خسرف 

رمحا 194درو 

ءاهلا فرح  رد  مشش  تسب و  194خسرف 
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194ابدنه

ءایلا فرح  رد  متفه  تسب و  195خسرف 

195توقای

195نیمسای

196مومش

196رکسم

196مضاه

تاجلاعم رد  مویس  196لزنم 

ضارما ریبدت  نایب  رد  لوا  196قیفر 

هلمعتسم تاغل  نایب  رد  مود  196قیفر 

196هراشا

196نزبآ

196قاشنتسا

197لفیرطا

197لاکا

197لاحتکا

197بابکنا

197رهزداپ

197هیوشاپ

197روخب

197دورب

197نیهدت

197قایرت

198خیرمت
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198بذاج

198یلاج

198دماج

198شراوج

198هنقح

198لومح

198متاخ

198باضخ

198ینهد

199رورذ

199عدار

199قورز

199لیاس

199طوعس

199بوکس

199مس

199نونس

199فایش

199دامض

200خیبط

200الط

200رصاع

200هرغرغ

200لاسغ
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200هلیتف

200هجزرف

200ضباق

200لتاق

200رشاق

200روطق

201يواک

201فیشک

201لحک

201دامک

201عذال

201هخلخل

201جزل

201خوطل

202فیطل

202یباعل

202عیام

202دربم

202یهبم

202ففجم

202دمجم

202للحم

حایر 202للحم 

202قرحم
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203ککحم

203رمحم

203ردخم

203نشخم

203ردم

203لمدم

203رم

203یخرم

203بطرم

204ققرم

204قلزم

204هروزم

204ددسم

204طقسم

204نکسم

204لهسم

204یهتشم

204بلصم

204حلصم

205رضم

205خوبطم

205یفطم

205قرعم

205سطعم
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205شطعم

205ضعم

205یشغم

205يرغم

206ظلغم

206تتفم

206حتفم

206ججفم

206حرفم

206یشفم

206حرقم

206عطقم

206يوقم

207یقم

207برکم

207محلم

207فطلم

207نیلم

207سلمم

207فشنم

207جضنم

207خفنم

208ذفنم

208مونم
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حورق 208خسوم 

208لوطن

208خوفن

208عوقن

208روجو

208شه

رس غامد و  ضارما  رد  لوا  208قیرط 

208هراشا

209عادص

209هقیقش

209ماسرس

[19] 209ارشام

209هباصع

يومد رس  210درد 

210هوقل

211جلاف

211ءاخرتسا

211ددمت

211جالتخا

211هشعر

211ردخ

211هتکس

211جنشت

212زازک
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دراب 212عادص 

212عرص

212راود

212ردس

212سوباک

212سغریثل

212تابس

213دومج

213نایسن

213ایلوخیلام

هلزن 214ماکز و 

مشچ ضارما  رد  مود  215قیرط 

215هراشا

215يروکبش

215ضایب

215لوح

215تالایخ

بآ 215لوزن 

نافجا 216لمق 

دیاز رعش  بلقنم و  216رعش 

مشچ 216حورق 

216برج

216هعمد

مشچ 216لگ 
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216هریعش

217قالس

217هرفظ

217برغ

217هفرط

217ردکت

217لبس

218جنیدرو

218هروکزور

218هدرب

شوگ ضارما  رد  موس  218قیرط 

218هراشا

شوگ 218درد 

نینط 219يود و 

ینیب ضارما  رد  مراهچ  219قیرط 

219هراشا

220مشخ

فنا 220ریساوب 

فنا 220حورق 

نابز بل و  ناهد و  ضارما  رد  مجنپ  220قیرط 

220هراشا

نهد 220ششوج 

221هلکآ

نهد زا  باعل  221نالیس 
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221رخب

نابز 221مرو 

قوذ 221نالطب 

222عدفض

نابز 222یکشخ 

بل 222مرو 

تفش روثب  222حورق و 

تفش 222ریساوب 

هثل نانسا و  ضارما  رد  مشش  222قیرط 

نادند 222درد 

نانسا 223كرحت 

نانسا تتفت  223لکات و 

نادند گنر  223ریغت 

نادند 223رضح 

نادند 224شراخ 

نادند زا  نتفر  224بآ 

224سرض

هثل 224مرو 

يرم ةاهل و  قلح و  ضارما  رد  متفه  224قیرط 

224قانخ

225هحبذ

225ولز

راخ همقل و  225و 

توصلا 226ۀحب 
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علبلا 226رسع 

يرم 226ماروا 

مدلا 226ثفن 

سفنت تالآ  ردص و  ضارما  رد  متشه  226قیرط 

سفنلا 227قیض 

باصتنا 227سفن 

227لاعس

بنجلا 227تاذ 

228هصوش

هیرلا 228تاذ 

ردصلا 228تاذ 

ضرعلا 228تاذ 

228لس

بلق ضارما  رد  مهن  229قیرط 

229هراشا

229ناقفخ

229هراشا

نبجلا ءام  نداد  نتخاس و  229قیرط 

230یشغ

بلق 230هظعض 

بلق 230رشقت 

بلق 230فذق 

بلق رب  تبوطر  230ءاوتحا 

ناتسپ ضارما  رد  مهد  231قیرط 
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ناتسپ 231ماروا 

هدعم ضارما  رد  مهدزای  231قیرط 

هدعم 231عجو 

231اشج

231بواثت

231یطمت

232هضیه

هدعم 232ماروا 

هدعم تالضع  233مرو 

یبلک 233توهش 

يرقب 233توهش 

توهش 234داسف 

طرفم 234شطع 

234ئق

234عوهت

234نایثغ

235قاوف

توهش 235ناصقن 

مضه 235فعض 

مضه 235ءوس 

236همخت

هدعم 236بالقنا 

هدعم قلق  236برک و 

هدعم 236جالتخا 
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هدعم 236تقرح 

داوفلا 237عجو 

رگج ضارما  رد  مهدزاود  237قیرط 

رگج 237فعض 

رگج 237هدس 

رگج 237هخفن 

رگج 238ماروا 

رگج 239ةاصح 

هینقلا 239ءوس 

239اقستسا

هرارم ضرم  رد  مهدزیس  240قیرط 

رفصا 240ناقری 

لاحط ضارما  رد  مهدراهچ  240قیرط 

لاحط 240ماروا 

نآ هدس  لاحط و  241هخفن 

دوسا 241ناقری 

اعما ضارما  رد  مهدزناپ  241قیرط 

241لاهسا

هفلخ 242برذ و 

يرود 242لاهسا 

يدبک 243يایراطنسوذ 

243جحس

اعمالا 243قلز 

244ریحز
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245صغم

245جنلوق

246سوالیا

دعقم ضارما  رد  مهدزناش  246قیرط 

246ریساوب

ریساوب 246حیر 

دعقم 247روصان 

دعقم 247ماروا 

دعقم 247ءاخرتسا 

دعقم 247شراخ 

هناثم هیلک و  ضارما  رد  مهدتفه  247قیرط 

هیلک 247لازه 

هدرگ 247فعض 

هیلک 248عجو 

هدرگ 249برج 

249سطیبایذ

هناثم 249حورق 

هناثم 249برج 

هناثم 249عجو 

هناثم 250مرو 

هناثم رد  مد  250دومج 

هناثم 250حیر 

نآ رسع  لوب و  250سابتحا 

لوب 251ریطقت 
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لوب 251تقرح 

لوب 252سلس 

مدلا 252لوب 

لسانت ءاضعا  ضارما  رد  مهدجیه  252قیرط 

هاب 252ناصقن 

لازنا 253تعرس 

يدو يذم و  ینم و  253رورد 

مالتحا 254ترثک 

254طویذع

نیتیصخ 254ماروا 

نیتیصخ 255درد 

نیتیصخ 255میظعت 

نیتیصخ 255عافترا 

نآ تبالص  نفص و  255یلاود 

نفص 255ئاخرتسا 

نآ یلاوح  هیصخ و  رکذ و  256حورق 

بیضق 256هکح 

بیضق 256ماروا 

بیضق 256لیلاث 

بیضق 256قاقش 

بیضق يارجم  256هدس 

256داشکدنب

بیضق 257جاجوعا 

نانز ضارما  رد  مهدزون  257قیرط 
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محر 257مرو 

ثمط 257ترثک 

محر روثب  257حورق و 

محر 258هکح 

محر 258ریساوب 

طاقسا 258ترثک 

محر 259قانتخا 

259رقع

لبحلا 259رسع 

260اجر

قارم برث و  قافص و  ضرم  رد  متسب  260قیرط 

260قتف

260هلیق

هیبرالا 260قتف 

نطبلا قارم  260قتف 

261هردا

اهب لصتی  ام  تشپ و  ضارما  رد  مکی  تسب و  261قیرط 

261هراشا

261عصقت

261ءاوتلا

هسرفا 261حایر 

تشپ 261درد 

هرصاخ 262درد 

اسنلا قرع  سرقن و  لصافم و  اپ و  درد  لیفلا و  ءاد  یلاود و  رد  مود  تسب و  262قیرط 
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262یلاود

لیفلا 262ءاد 

لصافم 262عجو 

262سرقن

كرو 263درد 

ءاسنلا 263قرع 

دشابن وضع  وضعب  هصتخم  هک  یضارما  ریبدت  رد  مود  263قیفر 

264هراشا

تایمح رد  لوا  264قیرط 

264هراشا

264هقثل

264هبظاوم

هرئاد 264بغ 

264هقرحم

بغلا 265رطش 

هصلاخ ریغ  265بغ 

265سخونوس

265هقبطم

هریاد 265عبر 

سوکعم 265عبر 

همیاد 265عبر 

266ایروفیل

266سولایفنا

یشغ 266یمح 
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یلیل 266یمح 

يراهن 266یمح 

هفلتخم 266تایمح 

موی 266یمح 

يرکف یعرق و  یمه و  266یمغ و 

یمخت یشطع و  یعوج و  یعجو و  یبعت و  يرهس و  266یبضغ و 

یلزن 266یماکز و 

قد 267پت 

269ابو

ماروا رد  مود  269قیرط 

269مرو

269ینومغلف

270هرمح

وخر 270مرو 

270هعلس

270ناطرس

271ریزانخ

بلص 271مرو 

271ددغ

271هخفن

271هلیبد

271لمد

272ارش

272هلمن
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272سخاد

یسراف 272ران 

یندم 273قرع 

273برج

274لیلاث

274ابوق

274تاطاّفن

274نجاهج

دلج ضارما  رد  موس  274قیرط 

274ماذج

دسالا 275ءاد 

275صرب

ضیبا 275قهب 

276دوساقهب

276فلک

276شمن

276شرب

276لاخ

یهایس 276يزبس و 

قرع 276ترثک 

فارطا 277قوقش 

277ققشت

اپ 277رشقت 

دلج 277جوحس 
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دراد ومب  قلعت  هک  یضارما  رد  مراهچ  277قیرط 

278زارخ

هیحلا ءاد  بلعثلا و  278ءاد 

رعش 278راشتنا 

278علص

278بیش

تنیزب 278قلعت 

رعش 279تابنا 

لمق رد  مجنپ  279قیرط 

279هراشا

279نابیص

نخان ياهیرامیب  رد  مشش  279قیرط 

279هراشا

رافظا 279صرب 

رافظا 280ماذج 

رافظا 280علق 

عباصا 280خافتنا 

ءاضعا یگتخوس  و  نتییبرا ؟ لغب و  هحیار  ریغت  رد  متفه  280قیرط 

تاحارج رد  متشه  280قیرط 

280هراشا

281حورق

نآ دننام  ناکیپ و  كوش و  281كوشت 

281روصان

هبرض هطقس و  رد  مهن  282قیرط 
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282هراشا

282رسک

تبالص 282دقعت و 

282علخ

283یثو

283نهو

هعوذلم هبورشم و  مومس  ریبدت  رد  283ماقم 

283هراشا

هبورشم مومس  رد  لوا  283لحم 

283هراشا

284نویفا

284لوغپسا

تسرافلا 284مس 

دعصم قبیز  284فرگنش و 

285راگنز

نوباص لاتره و  285هرون و 

نیطالسلا 285بح 

هایس 285تامک 

هسومغم 285ءاوش 

جالع تسدساف و  285ریش 

هفورعم هعوذلم  مومس  رد  مود  285لحم 

285هراشا

286برقع

روبنز 286و 
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هشپ رادرپ و  روم  لسع و  286سگم 

286توبکنع

286اپرازه

هنزوب گنلپ و  286ریش و 

یمدآ 287ندیزگ 

هناوید ریغ  گس  گرگ و  287ندیزگ 

هناوید گس  287ندیزگ 

لاغش هناوید و  288گرگ 

نآ جالع  هبرگ  ندیزگ  هناوید  هابور  هناوید و  يوسار  هناوید و  گنلپ  288هناوید و 

نآ جالع  وسار  288ندیزگ 

هبکرم هیودا  رد  مراهچ  288لزنم 

288هراشا

288لیم

بیکرت هیلک  نیناوق  رد  لوا  288قیفر 

288هراشا

بیکرت هیعاد  روما  رد  لوا  288قیرط 

288هراشا

حالصاب سپ  دشاب  هتشاد  هریثک  هراح  تیفیک  درفم  ءاود  هکنآ  288لوا 

حالصا تهجب  دنشاب  خلت  اود  معط  هکنآ  289مود 

دشاب دب  اود  يوب  هکنآ  289مویس 

تسا ةوقلا  فیعض  اود  هکنآ  289مراهچ 

فیعض ضرم  توق  دشاب و  يوق  اود  توق  هکنآ  289مجنپ 

سپ تسا  ذوفنلا  عیرس  اود  هکنآ  289مشش 

تسذوفنلا یطب  اود  هکنآ  289متفه 
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دوشن هتفای  دیامن  بکرم  ضرم  هلباقم  هک  یئاود  سپ  تسبکرم  ضرم  هکنآ  289متشه 

بکرم هجرد  تیفیک  تبرش و  رادقم  تفرعم  رد  مود  289قیرط 

290هراشا

بکرم ياود  تبرش  رادقم  تفرعم  رد  لوا  290خسرف 

بکرم ياود  هجرد  نتسناد  رد  مود  290خسرف 

تابکرم رد  مود  290قیفر 

290هراشا

نزبآ هیفلا  بیکارت  رد  لوا  291قیرط 

291هراشا

يزینشک 291لفیرطا 

تریغص 291لفیرطا 

یشمشک 291لفیرطا 

شوگ راح  درد  يارب  شاخشخ  تسوپ  291بابکنا 

تبش 291بابکنا 

تسعفان مشخ  يارب  زینوش  291بابکنا 

يزاتلا یسرافلا و  ءابلا  فرح  رد  مود  292قیرط 

292هیوشاپ

292اشعشرب

مرصحود 292رب 

روزبلا 292قدانب 

ءاتلا فرح  رد  موس  292قیرط 

هعبرا 292قایرت 

موتخم لگ  293قایرت 

یقوراف 293بازیت 
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يزاتلا میجلا  فرح  رد  مراهچ  293قیرط 

293نیبجنلج

هلمآ 293شراوج 

نیریش دوع  294شراوج 

ینومک 294شراوج 

یگطصم 294شراوج 

هلمهملا ءاحلا  فرح  رد  مجنپ  294قیرط 

سراح نبا  294بح 

نومیتفا 294بح 

نویفا 295بح 

جرایا 295بح 

هشفنب 295بح 

شاخشخ مخت  295بح 

يدنه رمت  هناد  295بح 

قبیز 295بح 

سوردنس 295بح 

ناجنروس 296بح 

رایبش 296بح 

دوع 296بح 

يروفاک 296بح 

هتسپ لگ  296بح 

وریگ 296بح 

لقم 296بح 

یلصوم 297بح 
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یئایموم 297بح 

هلیله 297بح 

يدنه 297بح 

هنیل 297هنقح 

راودج 298لومح 

نارفعز 298لومح 

دوع 298لومح 

وزام 298لومح 

رگید وزام  298لومح 

هلیاس هعیم  298لومح 

ۀمجعملا ءاخلا  فرح  رد  مشش  299قیرط 

گنوم درآ  299زبخ 

شام درآ  299زبخ 

299باضخ

رگید 299باضخ 

رگید 299باضخ 

شاخشخ 299هریمخ 

لدنص 300هریمخ 

هلمهملا لادلا  فرح  رد  متفه  300قیرط 

نوجعم درولا  300دیبد 

تسا عفان  نادید  يارب  گنرب  300ءاود 

لصبلا 300ءاود 

نیبجنرتلا 300ءاود 

تسرثالا يوق  تیاغب  هدعم  تیوقت  رد  یحافت  300ياود 
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راکنت 300ياود 

قرع سباح  301ءاود 

تسریظنیب هاب  تیوقت  رد  کسحلا  301ءاود 

لجرفس 301ءاود 

قامس 301ءاود 

ریساوب هناد  طاقسا  يارب  رافلا  مس  301ءاود 

تسدیفم دمر  يارب  ینویفا  بش  301ياود 

دیفم لغب  يوبدب  ینعی  نانص  يارب  ینامی  بش  301ءاود 

لفنرق 302ءاود 

هقلحم 302ءاود 

دراب کسملا  302ءاود 

راح کسملا  302ءاود 

يدنه 302ياود 

هّللا دی  302ءاود 

303گیدربگید

همجعملا لاذلا  فرح  رد  متشه  303قیرط 

هکنس 303رورذ 

ربص 303رورذ 

روفاک 303رورذ 

ردنک 303رورذ 

روثلا ناسل  303رورذ 

هلمهملا ءارلا  فرح  رد  مهن  303قیرط 

هنوباب 303نغور 

نیمسای نغور  لگ و  نغور  هشفنب و  304نغور 
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نسوس 304نغور 

سگرن 304نغور 

خلت ماداب  304نغور 

ریجنا دیب  304نغور 

هضیب 304نغور 

برت 304نغور 

انح 305نغور 

هنمزم هدراب  ضارما  عیمج  هشعر و  هوقل و  يارب  هروتهد  305نغور 

[29] رادوید 305نغور 

احرقرقاع 305نغور 

کسورع 305نغور 

یسبی عادص  رهس و  عادص و  تهج  عرق  305نغور 

طسق 306نغور 

وهاک 306نغور 

تس ریظنیب  یهوبنا  یهایس و  يزارد و  طوقس و  زا  يوم  ظفح  رد  یلع  میکح  عرتخم  306نغور 

یگطصم 306نغور 

هاب توق  يارب  يدنم  306نغور 

ۀمجعملا ءازلا  فرح  رد  مهد  306قیرط 

لفیرطا 306قورز 

كازوس میدق  دیدج و  هحرق  عفد  يارب  ینامی  بش  307قورز 

تسنیسلا فرح  رد  مهدزای  307قیرط 

307هراشا

غامد هیقنت  بآ و  لوزن  يارب  لهپیاک  307طوعس 

کشم 307طوعس 
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لهسم 307یلجرفس 

ههگآ گرب  307فوفس 

دنبخیب 308فوفس 

تشکنجنف مخت  308فوفس 

زگ بوچ  308فوفس 

دوهیلا رجح  308فوفس 

هبوچدرز 308فوفس 

هراهگنس 308فوفس 

هاب توق  يارب  یلوهاکنس  309فوفس 

نیط 309فوفس 

هبشع 309فوفس 

ربنع 309فوفس 

ثفاغ 309فوفس 

هتشک یعلق  309فوفس 

رگید هتشک  یعلق  309فوفس 

دروجال 310فوفس 

کل 310فوفس 

اثایلقم 310فوفس 

محلم 310فوفس 

كاهدلاهچ 310فوفس 

يروزب 310نیبجنکس 

هداس 311نیبجنکس 

یلجرفس 311نیبجنکس 

یلصنع 311نیبجنکس 
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نالیغم تسوپ  311نونس 

راغلا بح  311نونس 

درز 311نونس 

هیلاهچيراپس 311نونس 

هنسرک 312نونس 

نادند یلجم  312نونس 

نانسا كرحت  يارب  هتوهتهلین  312نونس 

نیشلا فرح  رد  مهدزاود  312قیرط 

ولابولآ 312تبرش 

نیریش رانا  312تبرش 

يروزب 312تبرش 

هشفنب 313تبرش 

رانید 313تبرش 

لجرفس 313تبرش 

بیس 313تبرش 

لدنص 313تبرش 

ومیل 313تبرش 

رفولین 314تبرش 

ررکم درو  314تبرش 

ضیبا 314فایش 

اوبزوج 314فایش 

راگنز 314فایش 

هرفظ 314فایش 

برغ 315فایش 
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ردنک 315فایش 

لهسم لمع  تناعا  تهج  315فایش 

همجعملا داضلا  فرح  رد  مهدزیس  315قیرط 

وج درآ  315دامض 

لوغبسا 315دامض 

دوسا ناقری  ياربنیتنسفا  315دامض 

يوعم يوارفص  لاهسا  سبح  يارب  ایقاقا  315دامض 

محر ریساوب  يارب  ایمیلقا  316دامض 

تشوگ داسف  يارب  ینساک  گرب  316دامض 

يدعم قلق  برک و  يارب  ودک  تسوپ  316دامض 

ثمط سابتحا  تهج  انایطبخ  316دامض 

لاحط تبالص  يارب  روگنا  بوچ  316دامض 

ریساوب يارب  نیطالسلا  بح  316دامض 

هلیبو حاتفنا  يارب  یمطخ  316دامض 

تسا هدومزآ  برجم و  یحیر  هدرگ  درد  يارب  غرممخت  هدرز  316دامض 

لاهسا ندومن  دنب  يارب  درورز  317دامض 

تسا ریظنیب  رگج  هدعم و  بلص  ماروا  يارب  نارفعز  317دامض 

فنا ریساوب  يارب  یجس  317دامض 

نخان ریز  نوخ  دامجنا  تهج  يرهن  ناطرس  317دامض 

داوف عجو  يارب  قامس  317دامض 

هناثم راح  مرو  يارب  مسمس  317دامض 

اقستسا يارب  لبنس  317دامض 

تسا دیفم  وخر  مرو  يارب  تبش  317دامض 

تسا عفان  دشاب  دروخ  تیاغب  نآ  ناتسپ  هک  ینز  يارب  موحش  318دامض 
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محر بلص  مرو  يارب  شیم  ریش  318دامض 

تسا عفان  لصافم  عجو  يارب  نوباص  318دامض 

هدعم يوادوس  مرو  يارب  ربص  318دامض 

تسدیفم سطیبایذ  يارب  لدنص  318دامض 

تسدیفم لاهسا  سبح  يوارفص و  یق  يارب  ریشابط  318دامض 

تسدیفم ناتسپ  ندش  گرزب  يارب  ایلومیق  نیط  318دامض 

ناوختسا رسک  يارب  سدع  318دامض 

تسا عفان  یق  يارب  دوع  318دامض 

دنکیم هدیاف  دوب  پت  مرگ و  مرو  اب  هک  يدرد  يارب  لفوف  319دامض 

تسدیفم هرمح  يارب  عرق  319دامض 

دشاب دراب  جازم  ءوس  زا  هک  یبلک  توهش  يارب  لفنرق  319دامض 

تسدیفم ئاعما  قتف  يارب  ردنک  راشق  319دامض 

تسبرجم برج  يارب  تیربک  319دامض 

تسا برجم  دمر  يارب  ینمرا  لگ  319دامض 

تسا دیفم  دوب  مغلب  زا  هک  رقب  توهش  يارب  خرس  لگ  319دامض 

تسا عفان  بل  مرو  يارب  رانلگ  319دامض 

تسدیفم دوش  ثداح  داح  قرع  ببسب  هک  هناع  نییثنا و  فارطا  نیبلاح و  شارخ  يارب  هلیمک  320دامض 

رهس يارب  رقحا  عرتخم  320دامض 

ءاطلا فرح  رد  مهدراهچ  320قیرط 

هاب تیوقت  يارب  يدنمهوچ  320قیرط 

ینیچ بوچ  ندروخ  320قیرط 

320هراشا

گنسادرم ندرک  دیفس  321قیرط 

سوردنس ناخد  نتفرگ  321قیرط 
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ردنک ناخد  نتفرگ  321قیرط 

سآ 322يالط 

قلاج يارب  نویفا  322يالط 

دزاس مکحم  ار  ناتسپ  هک  رانا  322يالط 

هیهاب 322يالط 

قلاج يارب  رگید  هیهاب  322يالط 

قلاج يارب  رگید  هیهاب  322يالط 

تسبرجم ینع  يارب  رگید  هیهاب  322يالط 

دوب عفان  هاب  توق  يارب  رگید  هیهاب  323يالط 

تسبرجم رعش  ندینایور  ئارب  جاع  هدارب  323يالط 

تسا دیفم  لمق  يارب  یلفد  گرب  323يالط 

تسا عفان  قولجم  رکذ  بقع  یکیراب  يارب  هسابسب  323يالط 

تسا دیفم  ابوق  يارب  هگاهس  ینعی  راکنت  323يالط 

راکنت 323يالط 

تسا عفان  برج  يارب  برج  323يالط 

تسا دیفم  دشاب  مرو  اب  هک  شوگ  درد  يارب  راودج  323يالط 

تسدیفم دوش  ثداح  داح  قرع  ببسب  هک  هناع  نییثنا و  فارطا  نیبلاح و  شارخ  يارب  برسا  هکاکح  324يالط 

تسدیفم ناطرس  يارب  ایسآ  گنس  هکاکح  324يالط 

تسا عفان  هنیگبآ  راخ و  ندروآرب  يارب  دنوارز  324يالط 

لمح طاقسا  يارب  بادس  324يالط 

تسا عفان  ناطرس  يارب  هدیفس  324يالط 

تسا دیفم  رعش  راشتنا  يارب  حیش  324يالط 

تسعفان لیفلا  ءاد  يارب  ربص  324يالط 

دنک گرزب  ار  بیضق  قلع  324يالط 
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تسا دیفم  نانص  يارب  روفاک  324يالط 

تسا دیفم  مرگ  نغور  مرگ و  بآ  شتآ و  نتخوس  يارب  ینمرا  لگ  325يالط 

تسا دیفم  ناتسپ  ندش  گرزب  يارب  ردنک  325يالط 

تسا عفان  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  يارب  کهدنگ  325يالط 

دیامن دعج  ار  يوم  هک  گنسادرم  325يالط 

دلج جوحس  يارب  گنسادرم  325يالط 

تسا دیفم  نهد  یثود و  علخ  يارب  ثاغم  325يالط 

دهد تذل  ار  تعماجم  هک  ذذلم  325يالط 

کسمم 325يالط 

برجم رگید  کسمم  326يالط 

لزنم 326يالط 

جزیوم 326يالط 

دراد دوس  ار  شوگ  یلخاد  مرو  درن  326يالط 

تسا دیفم  هلمن  يارب  هلمن  326يالط 

هطوقنملا ریغلا  نیعلا  فرح  رد  مهدزناپ  326قیرط 

رصب تیوقت  لوزن و  يادتبا  بآ و  نتفر  تهج  هلمآ  326هراصع 

هطوقنملا نیغلا  فرح  رد  مهدزناش  326قیرط 

دراد عفن  هلزن  يارب  رانکوک  326هرغرغ 

تسدیفم هداتفا  هذالم  يارب  رگید  رانکوک  327هرغرغ 

تسا عفان  زازخ  يارب  ردنقچ  بآ  327لوسغ 

تسدنمهدئاف عباصا  خافتنا  يارب  مدنگ  سوبس  327لوسغ 

وم يوبدب  يارب  رداشون  327لوسغ 

افلا فرح  رد  مهدتفه  327قیرط 

فنا ریساوب  يارب  327هلیتف 
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تسعفان داشک  دنب  يارب  327هلیتف 

تسدیفم رقع  يارب  نارفعز  327هجزرف 

عانعن 327هجزرف 

تسدیفم دساف  تشوگ  ندروخ  يارب  328نویفدلف 

فاقلا فرح  رد  مهدزیس  328قیرط 

سطیبایذ 328صرق 

کشرز 328صرق 

تسعفان ار  ریساوب  هیلک و  حورق  مدلا و  لوب  بش  328صرق 

تسدیفم سطیبایذ  يارب  ریشابط  328صرق 

ضباق ریشابط  328صرق 

نیلم ریشابط  329صرق 

درادزاب هضیه  یق و  دوع  329صرق 

روفاک 329صرق 

تسبرجم ضارما  رگید  سطیبایذ و  يارب  روفاک  329صرق 

دوب عفان  مدلا  لوب  هناثم و  هیلک و  حورق  يارب  جنکاک  329صرق 

دوب عفان  ار  نآ  هدس  حیتفت  مرو و  لاحط و  عاجوا  ربک  329صرق 

دوب دیفم  هنهک  ياهپت  هبکرم و  پت  يارب  لگ  329صرق 

تسا دیفم  سطیبایذ  مدلا و  ثفن  يارب  رانلگ  330صرق 

تسا دیفم  مدلا  سفن  يارب  ابرهک  330صرق 

تسا دیفم  عاجوا  رگید  عادص و  يارب  ثلثم  330صرق 

تسا عفان  رگج  هدس  يارب  درد  330صرق 

تسا دیفم  ناتسپ  مرو  ندینازپ  يارب  ناتک  مخت  330یطوریق 

تسدیفم بنجلا  تاذ  يارب  بلعثلا  بنع  330یطوریق 

تسا عفان  هناثم  راح  مرو  يارب  ینساک  330یطوریق 
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یسرافلا يزاتلا و  فاکلا  فرح  رد  مهدزون  331قیرط 

بش 331لحک 

فدص 331لحک 

روفاک 331لحک 

دجنک لگ  331لحک 

دروجال 331لحک 

دوب عفان  ار  راح  ياقستسا  دراب  331جنالکلک 

تسدیفم دشابن  ترارح  نآب  هک  یئاقستسا  يارب  راح  331جنالکلک 

ماللا فرح  رد  متسب  332قیرط 

ریبک 332بوبل 

تسدیفم غامد  تیوقت  یشغ و  یشوهیب و  راح و  عادص  يارب  332هخلخل 

تسدیفم تالزن  سبح  يارب  دنیوگ  ار  دنبهلزن  هک  332خوطل 

نطقلا بح  332قوعل 

برجم هلزن  هفرس و  هنیس و  داوم  ثفن  يارب  ناتسپس  333قوعل 

تسبرجم سفنلا  قیض  يارب  نابزواگ  333قوعل 

تسا عفان  هقیقر  هراح  داوم  ظیلغت  مغلب و  جارخا  لیهست  تهج  برجم  لومعم و  لدتعم  333قوعل 

تسلیدعیب یلزن  هفرس  يارب  هلزن  333قوعل 

میملا فرح  رد  مکی  تسب و  333قیرط 

رایخلا 333ءام 

ریعشلا 334ءام 

هوقل جلاف و  تهج  لسعلا  334ءام 

دنیوگ قورم  بلعثلا  بنع  ار  نآ  هک  بطرلا  بلعثلا  بنع  334ءام 

عرقلا 334ءام 

بطرلا لمحلا  ناسل  334ءام 
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دشاب قورم  ینساک  نآ  هک  بطرلا  ءابدنهلا  334ءام 

دنیوگ ینساک  هدیکچ  ار  نآ  هک  سبایلا  ءابدنهلا  335ءام 

جلمآ 335يابرم 

ساننا 335يابرم 

حافت 335يابرم 

رذج 336يابرم 

لیبجنز 336يابرم 

لجرفس 336يابرم 

هلیله 336يابرم 

ربکا 336مهرم 

نوقیلساب 336مهرم 

لخ 337مهرم 

نویلخاد 337مهرم 

لار 337مهرم 

توسر 337مهرم 

درز 337مهرم 

نارفعز 337مهرم 

راگنز 338مهرم 

يروفاک بآ  دیفس  338مهرم 

موحش 338مهرم 

رتش ناهوک  338مهرم 

گس ناسل  338مهرم 

ددرگیم ظوعن  عامج و  توهش  ناجیه  بجوم  هک  338حوسم 

ددرگ نز  لد  رد  درم  یتسود  بجوم  هک  338یحوسم 
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دوش نز  هتفیرف  درم  هک  339یحوسم 

دیفم قرع  سبح  يارب  سباح  339حوسم 

راح هدام  جارخا  يارب  دراب  339لهسم 

دنک دراب  هدام  جارخا  راح  339لهسم 

تسدیفم دشاب  مرک  ببسب  هک  نادند  درد  يارب  گنرب  339هضمضم 

تسدیفم هلکآ  يارب  یمرصح  339هضمضم 

تسا دیفم  دشاب  ترارح  زا  هک  قوذ  نالطب  نابز و  لقث  يارب  سابیر  339هضمضم 

تسدیفم نانسا  كرحت  يارب  دعس  339هضمضم 

تسعفان نهد  بآ  نالیس  يارب  قامس  340هضمضم 

قوذ نالطب  نابز و  لقث  يارب  احرقرقاع  340هضمضم 

تسا عفان  نانسا  كرحت  يارب  رگید  احرقرقاع  340هضمضم 

دراد عفن  نادند  درد  يارب  یسدع  340هضمضم 

تسدیفم راح  نهد  ششوج  تهجب  روفاک  340هضمضم 

لوغبسا باعل  340هضمضم 

وزام 340هضمضم 

ناریمام 341هضمضم 

سولف زغم  341هضمضم 

تسدیفم نابز  یکشخ  يارب  دروم  341هضمضم 

نهد باعل  نالیس  يارب  يدرو  341هضمضم 

مین گرب  341خوبطم 

روزب 341نوجعم 

ردالب 341نوجعم 

تسا برجم  هاب  تیوقت  رد  رگید  ردالب  342نوجعم 

دنک مکحم  ار  بیضق  تسریظنیب و  كاسما  رد  یلالج  342نوجعم 
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دوهیلا رجح  342نوجعم 

ینوعرز 342نوجعم 

تسا دیفم  هریغ  هاب و  توق  يارب  يراپس  342نوجعم 

ناجنروس 343نوجعم 

ریس 343نوجعم 

هبشع 343نوجعم 

رگید هبشع  343نوجعم 

هفسالف 343نوجعم 

دراب 344حرفم 

هداس راح  344حرفم 

برت مخت  344یقم 

دراب 344جضنم 

راح 344جضنم 

نونلا فرح  رد  مود  تسب و  345قیرط 

هنوباب 345لوطن 

وسیم لگ  345لوطن 

دعس 345خوفن 

ؤاولا فرح  رد  موس  تسب و  345قیرط 

تسا عفان  رایسب  عرص  يارب  بیلص  دوع  345روجو 

ایلا فرح  رد  مراهچ  تسب و  345قیرط 

دراد مامت  عفن  ایلوخیلام  يوادوس و  ضارماب  هک  حیرفتلا  يوق  345یتوقای 

هروهشم نازوا  یماسا  نایب  رد  345ماقم 

345هیقوا

345جنرب
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؟؟؟ 346کنات

346هلوت

346قناد

346مهرد

346ماد

هتخپ 346ماد 

346لطر

346خرس

[32] یهاشربکا 346ریس 

يربکا 346ریس 

یهاش 347ریس 

یناهجهاش 347ریس 

يریگملاع 347ریس 

يریسخرف 347ریس 

347هراشا

347ریعش

347جوسط

347طاریق

347هشام

347لاقثم

347نم

ماتتخا همتاخ و  يرازگساپس  هب  ماهتسم  قاتشم  یئاون  348هتفشآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  394هرابرد 
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میلعتلا نزاخم 

باتک تاصخشم 

میلعتلا نزاخم  باتک : مان 
قداص دمحم  ناخ ، یلع  هدنسیون :

نرق 13 ق فلؤم : تافو  خیرات 
اه يرامیب  عوضوم :

یسراف نابز :
1 دلج : دادعت 
یقوراف عبطم  رشان :

یلهد پاچ : ناکم 
ق 1323 ه . پاچ : لاس 

لوا پاچ : تبون 

[ هچابید ]

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
هعبرا ناکرا  هغلاب  تعنـص  لامک  زا  هتخاس و  تادوجوم  شنیرفآ  ببـس  ار  نک  فاک  هلماک  تمکح  زا  هک  ار  یمیکح  رم  ساپـس  دمح و 
حاورا اضعا و  تمرکم  تیاغ  زا  هک  ار  یمیحر  رم  شیاتس  رکش و  و  هدیدرگ . هثلث  دیلاوم  هجزما  لوصح  بجوم  هدیـشخب  جازتما  مهاب  ار 
ناسنا ندب  شیوخ  لضف  زا  هک  ار  یئادخ  رم  تنم  و  هدومن . رداص  اهنآ  زا  ار  لاعفا  يوق و  ناسحا  تیاهن  زا  و  هدیرفآ . هعبرا  طالخا  زا  ار 

اب هک  ار  يربدم  رم  رثکتم  یئانث  و  هدینادرگ . ررقم  ضارما  تخانش  رب  انب  ار  تامالع  بابسا و  و  هداد . رارق  ضرم  تحص و  هل  عوضوم  ار 
زا هک  ار  یقیقح  یفاش  حدـم  هتخاس و  مظتنم  بلق  تالاح  رب  ار  ضبن  تاـکرح  و  هتفرگ . نادـبا  يربدـم  راـک  تعیبط  زا  دوخ  ریبدـت  طرف 

عفانم رایـسب و  دیاوف  هیذغا  هیودا و  رد  شیوخ  میمع  مرک  زا  هدومرف و  اطع  ضارما  صیخـشت  كاردا  ار  زیچان  ناسنا  دوخ  تیاغیب  تیانع 
مالس دورد و  و  هدرک . ردقم  رامشیب 

3 ص : میلعتلا ، نزاخم 
صارقاب و ار  یهارمگ  يوک  ناضیرم  هدومن و  هجلاعم  تیاده  نیجاعم  هبرشاب و  ار  تلالـض  نالیلع  ریبدت  نسح  زا  هک  ار  سفن  بیبط  رم 
. مّلس هلآ و  یلع  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دمحم  نیملاعلا  بر  بوبحم  نیلسرملا و  متاخ  ینعا  هتخاس . يوادت  يربهر  تفار و  تافوفس 
ار لام  ناج و  وا  نیتم  نید  يارجا  جاور و  رد  و  دنتـشاگنایم . مزال  دوخ  رب  هیرورـض  هتـس  نوچ  ار  وا  تعباتم  هک  وا  باحـصا  لآ و  رب  و 

شنزرـس تسـسبح  خیبوت و  رجز و  لتق و  زا  ترابع  هک  دی  لامعا  زا  دنتخاس  یباترـس ؟؟؟ شماکحا  نوناق و  زا  هک  نانآ  و  دنتخابیمرد .
عبت نیعبات و  عیمج  رب  و  دندادرد . لامعا  تافاکم  دندیزرو  فارحنا  عبط  یموش  یناسفن و  تانکس  تاکرح و  زا  هک  یهورگ  و  دندومرف .

نامقل ءامکحلا  ةدبز  اّبطالا  ۀصالخ  نبا  یـضترم  مالغ  نادمچیه  نادان  هدنب  دـیوگیم  دـعب  اما  داجمالا  هلآ  یبنلا و  تمرحب  داب  وا  نیعبات 
روفغم موحرم و  دجام  دـلاو  بانج  هک  امهل  هّللا  رفغ  ناخیلع  قداص  دـمحم  میکح  نامز  سونیلاج  نارود  سویملطب  رـصع  وطـسرا  دـهع 

دنتشادیم هدارا  هراومه  و  دندوب . هدومرفیم  فیلات  روکذم  باتک  مامتا  يارب  هبکرم  هدرفم و  هیودا  عفانم  تایلک و  بیرغ  داز  فیلات  دعب 
نوچ نکیل  دـشاب  جالع  ملع  تحـص و  ظفح  ملع  عماج  ات  دـننادرگ  مامت  هدرک  بترم  ار  روطـسم  باتک  دـهد  تسد  تصرف  هاـگره  هک 
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ضرم رد  رقحا  هدـنب  نوچ  دـماین  روهظ  هاگهولخل  افخ  نمکم  زا  یماهق  هدارا  دـسررد  حودـمم  بانج  لـجا  ماـغیپ  دادـن و  تسد  تصرف 
هک دنامیم  هدئافیب  مامتان  راک  دشن و  رّسیم  موقرم  باتک  بیترت  هک  دندومرف  داشرا  دش  رـضاح  یماس  تمدخب  قافآ  هدیزگرب  نآ  توم 
قلخ روبزم  باتک  زا  ات  یئامن  بترم  ار  باتک  نیا  یندـب  تانکـس  تاکرح و  ساوح و  شوه و  ندوب  اجب  تصرف و  ندیـسر  مهب  ماـگنه 

داشرا سپ  دـننادرگ . تبث  وت  نم و  لامعا  همان  هب  ار  نآ  رجا  باوث و  اـت  ددرگ  لـماک  ماـمت و  باـتک  نیا  و  دـنرادرب . عفاـنم  دـئاوف و  هّللا 
هدیروصت دوخ  تاجن  هلیسو  ار  حودمم  بانج  داشر  رسارس 

4 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تساکومکیب حودمم  بانج  هدوسم  قفاوم  هتشاد . وس  کی  ار  سوه  اوه و  و  هتشاگنا . دوخ  بورشم  لوکام و  رب  مدقم  ار  نآ  لامکتسا 

ظفحلاـب مدـقت  دوخ  يارب  تحـص  تلاـح  رد  ار  باـتک  نیا  ماـمتا  هک  یتـح  مدوب . هجوتم  لاـیخ  نیمه  رد  هظقی  مون و  رد  و  مداد . بیترت 
نم زا  بآم  نارفغ  بانج  داشرا  تکرب  هب  روبزم  باتک  بیترت  هک  هّللا  دمحب  متـشاگنا . اودلاب  جالع  وچمه  ضرم  تروص  رد  و  متـسناد .

زا تسا  میلعتلا  نزاخم  شمامتا  خیرات  هک  هعفان  هعومجم  نیا  و  دیسر . ماجناب  يوبن  يرجه  هن  داتفه و  دصود و  رازهکی و  نس  رد  هراکان 
. دوریم باتک  رد  عورش  نونکا  همرک  هنمب و  دیئارگ . ماتتخاب  زیچان  نم 

هنس 1279
میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نیعمجا هباحصا  هلآ و  دمحم و  هلوسر  یلع  ةولصلا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

[ همدقم ]

سوبلم لوکام و  نوچ  امهل  هّللا  رفغ  ناخ  فیرش  دمحم  میکح  امکحلا  فرشا  نب  ناخیلعقداص  یصاعمرپ  یصاع  دیوگیم  نینچ  دعب  اما 
هک تساوخ  مرجال  دتفایم  رفسب  جایتحا  ابلاغ  ار  رـشب  دارفا  رثکا  تشیعم  روما  لیـصحت  رد  تسیعانـص و  ناسنا  هیرورـض  جئاوح  رئاس  و 

دادرتسا نیرفاسم و  تحـص  ظفح  ثعاب  نآ  تاعارم  هک  هیبط  دـعاوق  قبطرب  ضارما  جالع  رحب و  رب و  رفـس  ریبادـت  رد  يرـصتخم  هلاـسر 
نوعب دشاب  يوتحم  مارک  يابطا  ماظع و  يامکح  لیواقا  هدـبز  رب  ظفل  تزاجو  دوجو  اب  هک  دـیامن  فیلات  دـشاب  هدوب  ناشیا  هلئاز  تحص 

تفریذـپ مامتا  تروص  تس  بیرغداز  هب  هب  یمـسم  هک  هلاـسر  نیا  نوچ  دیـشکرب و  ریرحت  کلـس  رد  یتدـم  كدـنا  رد  يدزیا  تیاـنع 
اب درگ  ناهج  خرچ  هک  دومن  یئامنناهج  هاـگراب  هیدـه  تفگ و  بیرغ  داز  نادـمچیه  ناوخ  دـجبا  نیا  لـقع  سدـنهم  شماـمتا  خـیرات 
زا هدرک  یط  ار  دوخ  یئاخس  هچمانزور  شتواخـس  هزاوآ  ياغـصا  زا  یط  متاح  هدیدن  ناهج  رد  شلثم  هدیدرگ  ناهج  درگ  هدید  نارازه 

هجنپ یعاعش  طوطخ  زا  مظعا  رین  تسلاعف  لقع  شکور  هک  شرونا  يار  هشعش  تریح  ندینش  زا  هدیدرگ  مدع  هیداب  هراوآ  مرـش  تیاهن 
رغاس یئاسر  تیفیک  زا  هتفرگ و  ور  رب 

5 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رـس زورفاملاع  هام  شتیآ  رفظ  تیار  هچیهاـم  تلکاـشم  تبـسن  زا  هتفر  تسد  زا  لد  ار  کـلف  ریبد  شلـالج  هاـج و  ناتـسریبد  [ 1] هبطصم

هـضافا رادـم  هک  ربکا  دعـس  هتخاس . تجاح  بابرا  راک  تسنایناهج  ناـهج و  ماـظتنا  ثعاـب  هک  شکلـس  رهوگ  کـلک  هتخارفا و  قویعب 
ارجم تلود  لوصح  یئانمتب  هرهز  شعیفر  رصق  نابساپ  ناویک  ناویا  رد  هدیدرگ . يرتشم  لد  ناج و  رازهب  ار  شدعـس  رتخا  تستاداعس 

شرامـضم رد  هدومن . راـگن  راـکبان  ۀـبقاعلا  میحو  يداـعا  نوخ  زا  ار  ناتـشگنارس  ماـشا  نوخ  مارهب  هدـیزخ . نارگـشمار  لاـعن  فـص  رد 
[3] حمار دعـس  و  تسوا . ناتـساب  ضیف  ناتـسآ  يودنه  کلف  دـننام  کلف  يودـنه  هدوبر . نارقا  رد  لاثما  زا  قبـسلا  بصق  [ 2] يروشحلس

لیف هشپ و  تیاکح  و  روم . زا  رتفیعض  شیم  لاگنچ  رد  راوخنوخ  گرگ  شیزاون  فیعض  راهظتساب  وا  ناماوت  رفظ  رکاسع  زا  يرادهزین 
مظن روهشم  ماع  صاخ و  هنسلا  رد  تسیاهصق 
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نارود ناطلس  نامز  نامیلنابرد  باراد  مشح  مج  ویدخ 
رورپهّرذ باتفآ  ار  ناهجرتخا  هدنبات  تنطلس  خرچب 

ارآفص وا  فاصم  رد  ددرگ  هکارای  هچ  ار  مج  اغو  نادیمب 
تسنارق بحاص  نبلگ  زا  یلگتسناهج  رازلگ  يارآراهب 

نوزفازور شرمع  لابقا و  نکبنودرگ  تسه  شدرگب  ات  یهلا 
ناکملا عیفر  نادناخ  هلالس  ینابناهج . هرئاد  زکرم  یناتس  یتیگ  رهپس  رهم  روصنم  راد و  رفظم  دوخ  لضفبروص  مد  ات  ار  وا  بر  ای  ادعا  رب 
نودـیرف تکوش  دیـشمج  ویدـخ  نابرد  باراد  رواد  ناشن  ردنکـس  ورـسخ  ینآرق . بحاـص  ناـشلا  میظع  ناـمدود  هصـالخ  یناـگروگ .

نیعم يزاغملا  كراعملا و  دسا  ناقاخلا  نبا  ناقاخلا  نبا  ناقاخلا  ناطلسلا  نبا  ناطلسلا  نبا  ناطلسلا  تبتر  سیجرب  تعفر  ناویک  تمـشح 
تنطلس هینس  هدس  نافکاع  زا  هناسحا  هّرب و  نیملاعلا  یلع  ضافا  هناطلس و  هکلم و  هّللا  دلخ  يزاغ  هاشداب  هاش  ربکا  دمحم  رصنلا  وبا  نیدلا 

تسا قثاو  ءاجر  يرایرهش  تفالخ و  هیلع  هبتع  نافقاو  يرادناهج و  و 
6 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنشوک و نآ  حالصا  رد  دنـشوپب و  وفع  لیذب  دشاب  هتفای  هار  نآ  قیمن  رد  هک  یئاطخ  وهـس و  هدنگفا  رقحم  نیا  تانجو  رب  لوبق  وترپ  هک 
لزنم هدرفم  هیذغا  هیودا و  رد  مود  لزنم  بط  ءزج  ود  ره  دـعاوق  رد  لوا  لزنم  تسا  لزنم  راهچ  رب  لمتـشم  هلاسر  نیا  قیفوتلا و  یلو  هّللا 

هبکرم هیودا  رد  مراهچ  لزنم  ضارما  تاجلاعم  رد  موس 

دعاوق رد  لّوا  لزنم 

هراشا

تسماقم کی  قیفر و  ود  لیم و  کی  رب  لمتشم  نآ  بط و  ءزج  ود  ره 

بط تفرعم  رد  لیم 

هراشا

نآ مسق  ود  ره  ینعم  و 

بط

هراشا

ود رب  نآ  دـنک و  هلئاز  دادرتسا  هلـصاح و  تحـص  ظفح  اـت  ضرم  تحـص و  تهج  زا  دـننک  مولعم  واـب  ناـسنا  ندـب  لاوحا  هک  تسیملع 
تسمسق

یلمع یملع و 

هک حاورا  هب  ملع  هچنانچ  دـشاب  دـنچ  يروما  نتـسناد  طقف  ورد  هک  تسنآ  یملع  تسرظن  ملع و  ود  ره  نیا  دـنیوگ و  زین  يرظن  ار  یملع 
ماروا رد  هکنآب  ملع  هچنانچ  یـشاب  هدرکن  لمع  هچرگا  لمع  تیفیک  نایب  اـب  دـشاب  دـنچ  يروما  نتـسناد  ورد  هک  تسنآ  یلمع  دـناهس و 
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دننکیم لامعتسا  هفرص  تاللحم  طاطحنا  رد  هللحم و  تایخرم  فرص  اهتنا  رد  عداور و  اب  تایخرم  دیزت  رد  عداور و  ادتبا  رد  هراح 

یملع ءزج  دعاوق  رد  ّلوا  قیفر 

هراشا

رد مراـهچ  قیرط  بابـسا  رد  موس  قیرط  ناـسنا  ندـب  لاوحا  رد  مود  قیرط  یعبط  روما  رد  لّوا  قـیرط  تسقـیرط  راـهچ  رب  لمتـشم  نآ  و 
لئالد

یعبط روما  رد  لوا  قیرط 

هراشا

دوشیم هتفگ  یخسرف  هب  نیزا  کیره  لاعفا و  يوق 7  حاورا 6  اضعا 5  طالخا 4  هجزما 3  ناکرا 2  دناتفه 1  نآ  و 

ناکرا رد  لّوا  خسرف 

هراشا

ماـسجاب دوـشن  مسقنم  هـک  تـسنیا  اـجنیا  رد  طیـسب  زا  دارم  ار و  نآ  ریغ  ار و  یمدآ  ندـب  رم  دـنایلّوا  ئازجا  هـک  دناطیـسب  یئازجا  نآ  و 
دناراهچ قح  بهذم  رب  نآ  عئابطلا و  روصلا و  ۀفلتخم 

ران لوا 

وا ناکم  ضرا و  ءام و  تدورب  رـسک  فیطلت و  اوه و  ذـیفنت  جاضنا و  تابکرم  رد  نآ  هدـئاف  تسکـشخ و  مرگ و  وا  عبط  شتآ و  ینعی 
تسرمق کلف  تحت 

اوه مود 

تسران تحت  وا  ناکم  لخلخت و  لیلحت و  فیفجت و  شاهدئاف  تسرت و  مرگ و  وا  جازم  داب و  ینعی 
7 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تسیضرا یئام و  يازجا  طالتخا  رب  انب  دوشیم  سوسحم  درس  هک  اوه  نیا  و 

ءام موس 

شیادیپ تهجب  نکیل  نیمز  يالاب  تساوه و  ریز  وا  ناکم  تسنآ و  كرت  لاکشا و  لوبق  لهس  نآ  هدئاف  تس  رت  درـس و  نآ  بآ و  ینعی 
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دش فوشکم  تهج  کی  زا  نیمز  دمآرد و  نیمز  نوردنا  بآ  بکاوک  ریثات  ثعابب  تابکرم 

ضرا مراهچ 

بآ ریز  شناکم  تسلاکشا و  ظفح  كاسمتسا و  نآ  هدئاف  تسکشخ و  درس و  وا  جازم  نیمز و  ینعی 

جازم رد  مود  خسرف 

هراشا

لصاح يرگید  زا  کیره  تدح  راسکنا  دحاو و  ره  لاعفنا  لعف و  رصانع و  جازتما  زا  هک  هعبرا  تایفیک  رد  هطسوتم  تسیتیفیک و  نآ  و 
تسا مسق  ود  نآ  دوشیم و 

یجازم لدتعم  یکی 

ۀمـسقلا یف  لدـع  ینعمب  لدـتعم  نیا  دـشاب و  وا  جازمب  قیال  هک  هّصح  رـصانع  تایفیک  تایمک و  زا  بکرم  هب  دوش  هداد  هک  تسنآ  وا  و 
دنالدتعم تابکرم  عیمج  ینعم  نیاب  تسنیمه و  ابطا  هنع  ثوحبم  تسا و 

لادتعا نیزا  جراخ  مود 

نآ دـشاب و  تیفیک  کـیب  لـئام  هکنآ  یکی  تسمسق  ود  رب  زین  نیا  تسنیمه و  زا  تراـبع  جازم  ءوـس  دـشابن و  نـینچ  هـک  تـسنآ  وا  و 
بطر دراب  سبای 3  راح  بطر 2  راح  تسراهچ 1  زین  نآ  دشاب و  تیفیک  ودب  لئام  هکنآ  مود  سبای  بطر 4  دراب 3  راح 2  تسراهچ 1 
بلاغ طلخ  وا  اب  دـشاب  هک  تسنآ  يوام  دـشابن  بلاغ  طلخ  وا  اب  هک  تسنآ  جذاس  يوام  ای  دوب  جذاس  ماسقا  نیزا  کیره  سبای و  دراب   4

تسروکذم يدیدس  رد  هدزناش  ماسقا  نیا  [ 4] هلثما و 

طالخا رد  موس  خسرف 

هراشا

توافت بسحب  دحاو  خـبط  رد  رگج  رد  وا  يوسب  لوا  سولیمک  تروص  دوشیم  ریغتم  هک  عبطلاب  لاّیـس  لعفلاب  بطر  تسیمـسج  نآ  و 
دیابیم جضن  اج  راهچ  دوشیم  ءاضعا  ءزج  هکیتقو  ات  ار  اذغ  دروخیم  ناسنا  هکنادب  هدام 

هدعم رد  لوا 
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تسا ژزارب  نآ  هلضف  دنیوگیم و  سولیک  ار  نآ  دوشیم و  نیخث  کشک  لثم 

رگج رد  مود 

هچنآ تسا و  ارفص  فک  دننام  تسیفاط  هچنآ  سپ  دوشیم  هعبرا  طالخا  تروصب  لیحتسم  هتـشاذگ  دوخ  تروص  سولیک  هصالخ  هک 
تسا هتفای  جضن  رگا  تسا  طسوتم  هچنآ  ادوس و  تسا  بسار 

8 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تسا لوب  نیا  هلضف  دوب و  مغلب  دشابن  هتفای  جضن  رگا  تس و  نوخ 

قورع رد  موس 

طقف وضع  ره  جازم  بسحب  دوشیم  هیناث  تبوطرب  لیحتسم  طالخا  اجنا  رد  هک 

اضعا رد  مراهچ 

یمسم مضه  هس  ره  نیا  تسا و  خسو  قرع و  مضه  ود  ره  نیا  هلضف  دوشیم و  لیحتسم  ءاضعا  تئیه  تروصب و  هیناث  تبوطر  هک  تسا 
هب

سومیک

هراشا

تسراهچ نآ  تسا و 

مد لوا 

تسا رت  مرگ و  نآ  نوخ و  ینعی 

مغلب مود 

تسا رت  درس و  نآ  و 

ارفص موس 

تسا کشخ  مرگ و  نآ  و 

ادوس مراهچ 
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عفان دوش و  ادـیپ  رگج  رد  هک  تسنآ  طلخ  ره  زا  یعبط  یعبط  ریغ  دوب و  یعبط  هعبرا  طـالخا  زا  دـحاو  ره  تسا و  کـشخ  درـس و  نآ  و 
دشاب ندب 

یعبط نوخ 

هراشا

دراد تفص  راهچ 

دوب گنرخرس  هکنآ  یکی 

درادن نآ  دننام  شرت و  يوب  نفعتم و  يوب  هکنآ  میود 

دوبن هحیارلا  میدع  و 

دشاب ماوقلا  لدتعم  هکنآ  مویس 

دشاب توالحلا  دیدش  هکنآ  مراهچ 

دوب و حور  دیلوت  طالخاب و  ای  اهنت  ندب  هیذغت  نآ  هدئاف  تسنوخ و  طالخا  نیرتهب  و 

یعبط ریغ 

هراشا

تهج نیزا  دنادوجوم  هدـحیلع  هدـحیلع  کیره  هکلب  هدـشن  تاذ  کی  رگید  طالخاب  قورع  رد  نوخ  دوب و  یعبط  فلاخم  هک  تسنآ 
یعبط و تسا  مسق  ود  رب  زین  مغلب  دـیاین  مزال  يرگید  داسف  یکی  داـسف  زا  دوشیم و  غرفتـسم  دوخ  هصوصخم  هیوداـب  طـلخ  ره  هک  تسا 

دراد تفص  ود  یعبط  یعبط  ریغ 

نوخب دوب  هلاحتسالا  بیرق  وا  دشاب و  ینیریشب  لئام  وا  معط  هکنآ  یکی 

دوب ماوقلا  لدتعم  هکنآ  میود 

غامد دننام  اضعا  یضعب  ياذغ  رد  دراد و  رت  ار  لصافم  ددرگ و  للحتیام  لدب  هدش  نوخب  لیحتـسم  اذغ  نادقف  تقوب  هک  تسنآ  وا  هدئاف 
ددرگ و لخاد  عاخن  و 

تسا راهچ  معط  تهج  نم  یعبط  ریغ 

هراشا
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هچنوناق بحاص  هفت  صفع و 4  ضماح و 3  حلام و 2   1

ولح

مغلب اب  دوب  نوخ  يردق  شزیمآ  ببسب  نیا  هدرک و  رکذ  زین 

حلام

دزیمآ مغلب  اب  هقرتحم  يارفص  هک  تسنآ  حلام  ارفص و  عبطب  بیرق  تسا  کشخ  مرگ و  روش  ینعی 

ضماح

دوب تسوبی  تدورب و  هب  لئام  نیا  دنک و  رثا  مغلب  رد  هفیعض  ترارح  هک  تسنآ  شرت  ینعی 

صفع

دزیمآ مغلب  اب  ادوس  زا  يردق  هک  تسنآ  تخمز  ینعی 
9 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دشاب تسوبی  تدورب و  هب  لیام  و 

هفت

یجاجز و 3 یئام و 2  تسا 1  جـنپ  ماوق  تهج  نم  تسا و  ماسقا  نیرتدرـس  وا  دـشاب و  بلاغ  نآ  رد  یئام  مسج  هک  تسنآ  هزمیب  ینعی 
رگا دنیوگ و  یجاجز  دـشاب  هدـنام  یقاب  ورد  تبوطر  رگا  دوب  ظیلغ  ای  دـنیوگ و  یئام  دوب  قیقر  ای  هک  اریز  ماخ  یطاخم و 5  یصح و 4 

وا ارفـص و  ماخالا  دنیوگ و  یطاخم  دوب  سوسحم  وا  فالتخا  رگا  دوب  ماوقلا  فلتخم  رگا  دنیوگ و  یـصح  دـشاب  هتفر  لیلحت  هب  تبوطر 
مویس دوب  فیفخ  هکنآ  میود  دشاب  يدرزب  لئام  خرس  ینعی  دوب  عصان  رمحا  هکنآ  یکی  دراد  تفص  هس  یعبط  یعبط  ریغ  دوب و  یعبط  مه 

اـضعا یـضعب  ياذغ  نوخ  هارمه  دبای و  رذگ  هقیـض  کلاسم  رد  ببـس  نادب  ات  دنک  فیطل  ار  نوخ  هک  تسنآ  وا  هدئاف  دـشاب  راح  هکنآ 
یثاّرک و هقرتحم و  هّیحم و  ارفـص و  هّرم  تسمسق  جنپ  یعبط  ریغ  دـنک و  رادربخ  زّربت  رب  ار  یمدآ  دزیر و  اعماب  هرارم  زا  دوش و  هیر  دـننام 

يارفص هک  تسنآ  هقرتحم  دزیمآ و  يو  اب  ظیلغ  تبوطر  هک  تسنآ  هیحم  دزیمآ و  ارفـص  اب  هقیقر  تبوطر  هک  تسنآ  ارفـص  هّرم  يراجنز 
دوش طلتخم  دوش و  قرتحم  هسفن  یف  یعبط  يارفص  زا  یـضعب  هک  تسنآ  يراجنز  یثاّرک و  دزیمآ و  هقرتحم  يادوس  یکدنا  اب  یعبط  ریغ 

دلوتم هدـعم  رد  دـناهداح و  مومـس  هباـشم  ود  ره  نیا  یثارک و  زا  تسا  يوقا  رثکا و  يراـجنز  رد  قارتحا  قرتـحم و  ریغ  رگید  یـضعب  اـب 
رد ددرگ و  يذـتغم  ءزج  اـت  دـنک  ظـیلغ  ار  نوخ  هک  تسنآ  وا  هدـئاف  دوب  مد  يو  رد  یعبط  ریغ  یعبط و  تسا  مسق  ود  رب  زین  ادوس  دـنوش 

قرتحم یعبط  ریغ  دنک  رادربخ  یگنـسرگ  رب  ار  یمدآ  ات  دزیر  هدـعم  مف  هب  لاحط  زا  دوش و  لخاد  ناوختـسا  دـننام  هبلـص  ياضعا  ياذـغ 
دوب ضرم  ثدحم  طالخا  زا  یعبط  ریغ  هعبرا و  طالخا  زا  دشاب  هک  یطلخ  ره  زا  تسا 

اضعا رد  مراهچ  خسرف 

هراشا
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رب نآ  هدومحم و  طالخا  تفاثک  زا  دنوشیم  دلوتم  هک  دناهفیثک  ماسجا  نآ  و 

بکرم درفم و 2  تسا 1  مسق  ود 

دوش هتفرگ  وضع  زا  رگا  دوشیم  هتفگ  ءزج  ار  وا  هک  سوـسحم  ءزج  ره  هک  تسنآ  اـجنیا  رد  طیـسب  زا  دارم  دـنیوگ و  زین  طیـسب  ار  درفم 
نیئارش و اشغ و  رتو و  بصع و  طابر و  فورضغ و  مظع و  نوچ  درفم  نآ  فالخب  بکرم  دح و  مسا و  رد  دشاب  لک  كراشم 

10 ص : میلعتلا ، نزاخم 
وا دقاع  دوشیم و  دلوتم  نوخ  تظلغ  زا  محل  نیمس  محش و  محل و  رگم  دنوشیم  دلوتم  ینم  زا  همهنیا  نیمس و  محش و  محل و  هدروا و 

هبکرم ءاضعا  زا  یضعب  تسا و  تدورب  وا  دقاع  دوشیم و  دلوتم  نوخ  تموسد  تیئام و  زا  نیمس  محش و  تسا و  تسوبی  ترارح و 

هسیئر ءاضعا 

هراشا

دناهس صخش  ئاقب  بسحب  اما  عون  ئاقب  بسحب  ای  صخش  ياقب  بسحب  ای  تسا  هیرورض  ئاوق  ءدبم  هک  دنا 

بلق لوا 

دناسریم ندب  عیمجب  بلق  زا  تسا  ةویح  ثعاب  هک  ار  یناویح  حور  هک  نیئارش  ار  وا  دنکیم  تمدخ  تسا و  یناویح  توق  ءدبم  نآ  هک 

غامد میود 

دناسریم ندب  عیمجب  تسا  تکرح  سح و  ثعاب  هک  ار  یناسفن  حور  هک  باصعا  ار  وا  دننکیم  تمدخ  تسیناسفن و  توق  ءدبم  نآ  و 

دبک مویس 

اما دـناسریم  ندـب  عیمجب  تسا  هیمنت  هیذـغت و  ثعاب  هک  ار  یعبط  حور  هک  هدروا  ار  وا  دـنکیم  تمدـخ  تسیعبط و  توق  ءدـبم  نآ  و 
تسا ینم  جضن  لحم  نآ  تس و  نییثنا  هک  مراهچ  وضعب  دناروکذم  وضع  هس  نیا  عون  ءاقب  بسحب 

حاورا رد  مجنپ  خسرف 

ياوه زا  یکدنا  طالتخاب  هدومحم  طالخا  تفاطل  زا  دوشیم  نّوکتم  بلق  رسیا  نطب  رد  جضن  ببسب  هک  تسا  يراخب  فیطل  مسج  نآ  و 
ندـب و رد  نآ  هطـساوب  يوق  دوش  لقتنم  هک  ات  دـشاب  يوق  لماع  هک  تسنآ  وا  هدـئاف  نآ  تفاثک  زا  اضعا  دوشیم  ادـیپ  هچناـنچ  قشنتـسم 

يوق فانصا  دننام  هس  حاورا  فانصا  دشاب  هک  تسبجاو  تسا  رورض  توق  ره  ئارب  لماح  حور  نوچ 

يوق رد  مشش  خسرف 
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هراشا

دوش و ثداح  جازم  زا  دعب  هک  تسینامسج  لعف  أدبم  اّبطا  دزن  نآ  و 

یناویح یناسفن و  یعبط و  تسمسق  هس  رب 

تسا مسق  ود  رب  یعبط 

صخش ءاقب  ئارب  لعفب  ۀبیرقلا  ةوقلاب  اذغ  رد  دشاب  فرصتم  هکنآ  یکی 

عون ءاقب  ئارب  دشاب  فرصتم  هکنآ  مود 

هیمان دوش  للحتیام  لدب  ات  دنادرگ  وضع  هباشم  ار  اذـغ  همـضاه  لمع  زا  دـعب  هک  تسنآ  هیذاغ  هیمان  هیذاغ و  تسا  مسق  ود  رب  زین  لوا  اما 
ددرگ و لطاب  ومن  زا  دعب  توق  نیا  لعف  یعبط و  تبـسانم  رب  مسج  قمع  ضرع و  لوط و  رد  دنکیم  هدایز  هیذاغ  لمع  زا  دعب  هک  تسنآ 

تسا مسق  ود  رب  زین  یناث 
11 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نیا ار و  ینم  رهوج  هدومحم  طالخا  زا  نز  درم و  رد  دـنکیم  ادـج  هکنآ  یکی  تسا  مسق  ود  رب  زین  هدـلوم  اما  هروصم  مود  هدـلوم  یکی 
توق نیا  صوصخم و  وضع  تروص  دادعتـسا  ئارب  محر  رد  ار  ینم  ءزج  ره  دـنک  رایت  هکنآ  مود  دـنکیمن  محرب  تقرافم  نینثا  زا  توق 

عون ياضتقم  هک  يوضع  تروص  ار  ینم  ءزج  ره  دـناشوپیم  هک  محر  رد  تسیتوق  هروصم  دوریمن  محر  رد  ینم  تبحاـصمب  نییثنا  زا 
. دشاب ینم  بحاص 

هکردم هکرحم و  تسمسق  ود  یناسفن  توق  اما 

ود رب  زین  هیقوش  اـما  دـنیوگ  هلعاـف  ار  نآ  تکرح  رب  لـعاف  مود  دـنیوگ  هیقوـش  ار  نآ  تکرح  رب  ثعاـب  یکی  تسمسق  ود  رب  هکرحم  اـما 
عفد تهج  دوب  تکرح  ثعاب  هک  تسنآ  یبضغ  هعفان  يزیچ  ئوسب  دشاب  تکرح  ثعاب  هک  تسنآ  یناوهـش  یبضغ  یناوهـش و  تسمسق 
دوش جنـشتم  نآ  هطـساوب  ات  دـنک  ذوفن  بصع  رد  هک  تسیتوق  هلعاف  اما  نظ  ثعاب  ای  دـشاب  عقاولا  یف  ترـضم  تعفنم و  نیا  یترـضم و 

جراخ هک  رهاظ  رد  هکردم  یکی  تمسق  ود  رب  هکردم  اما  وضع  دوش  طسبنم  سپ  هلضع  دوش  یخرتسم  ای  وضع  دوش  ضبقنم  سپ  هلـضع 
مش و 4 عمس و 3  رصب و 2  سح  دناجنپ 1  نطاب  هکردـم  يارب  تسا  سوساج  دـننام  نآ  هک  رهاظ  هکردـم  اما  نطاب  رد  مود  تسا  غامد 

نیتبـصع زا  رتالاب  غامد  مدـقم  زا  هک  نیتبـصع  نایم  رد  تسا  عقاو  هک  تسا  یبیلـص  عطاقت  رد  نآ  ناکم  رـصب  سح  اـما  سمل  و 5  قوذ 
شورفم بصع  رد  وا  ناکم  عمس  توق  دنکیم و  لاکشا  ناولا و  كاردا  نآ  دنیآیم و  مشچ  ود  رهب  هتسر  ناتسپ  رسب  نیتهباشم  نیتدئاز 

دنیوریم و غامد  مدقم  زا  هک  تسا  ناتسپ  رسب  نیتهباشم  نیتدئاز  نیتبصع  رد  نآ  ناکم  مش  توق  دنکیم و  توص  تسا  خامص  نوردنا 
كاردا مف  هیباعل  تبوطر  ببـسب  توق  نیا  نابز و  مرج  رد  تسا  هشورفم  بصع  وا  ناکم  قوذ  توق  دـنکیم و  هحیار  كاردا  توق  نیا 

هنطاب هکردم  اما  دنکیم  تاسوملم  كاردا  توق  نیا  تسا و  تسوا  ریز  هک  تشوگ  رثکا  دلج و  رد  شناکم  سمل  توق  دنکیم و  معط 
هک هیئزج  روص  دنکیم  كاردا  كرتشم  سح  هفرـصتم  هظفاح و 5  مهو و 4  لایخ و 3  كرتـشم و 2  سح  دناجنپ 1  امکح  بهذـم  رب 
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هرهاظ ساوح  كارداب  دناسوسحم 
12 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هس نطب  ره  رخوم  طسوا و 3  مدقم و 2  دراد 1  نطب  هس  غامد  یناعم و  ار  نطاب  ساوح  كردم  دنیوگ و  روص  ار  هرهاظ  ساوح  كردـم 
روص درادیم  هاگن  هک  تسا  كرتشم  سح  هنازخ  لایخ  اما  تسا  غامد  مدـقم  نطب  لوا  وا  ناـکم  رخوم و  طسوا و 3  لوا و 2  تسا  مسق 
روص اب  تسا  مئاق  هک  ار  هیئزج  یناعم  كردـم  تسیتوق  مهو  اما  تسا  غامد  مدـقم  نطب  رخؤم  وا  ناکم  ار و  كرتشم  سح  تاسوسحم 

تسا و مهو  هنازخ  هظفاح  اّما  تسا  غامد  طسوا  نطب  رخآ  نطب  شناکم  هیئزج و  توادـع  تقادـص و  تفلاخم و  تقفاوم و  دـننام  هیئزج 
هیئزج یناـعم  لاـیخ و  رد  هنوزخم  هسوسحم  روص  رد  دـنکیم  فرـصت  هک  تسا  یتوـق  هفرـصتم  اـما  تسا  غاـمد  رخوـم  نطب  وا و  ناـکم 

دنک لیخت  هکنآ  دننام  دـنک  روص  ضعب  اب  روص  ضعب  بیکرت  هکنآ  یکی  تسا  هنوگ  شـش  نیا  لیـصفت و  بیکرتب و  هظفاح  رد  هنوزخم 
[5] هلثما تسرـسیب و  هک  ار  یمدآ  دـنک  لیخت  هکنآ  دـننام  ضعب  اب  روص  ضعب  دـنک  لیـصفت  هکنآ  مود  دراد  رـس  ود  هک  ـالثم  ار  یمدآ 

تسا غامد  طسوا  نطب  وا  ناکم  تسروکذم و  تالوطم  رد  مسق  راهچ 

یناویح توق  و 

تسا نیئارش  بلق و  تکرح  أدبم  یناسفن و  توق  لوبق  ئارب  ار  اضعا  دنکیم  رایت  هک  تسیتوق 

لاعفا رد  متفه  خسرف 

هراشا

تسا مسق  ود  رب  نآ  و 

كاسما بذج و  دننام  توق  کیب  دوش  مامت  هکنآ  وا  درفم و  یکی 

توق ودب  دوش  مامت  هک  تسنآ  وا  بکرم و  مود 

دوشیم لصاح  تسا  داردزا  هلضع  رد  هک  يدارا  هعفاد  زا  يدعم و  یعبط  هبذاج  زا  هک  داردزا  دننام  هدایز  ای 

تسا ود  نآ  ناسنا و  ندب  لاوحا  رد  مود  قیرط 

هراشا

ضرم تحص و 

تحص
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یعبط ئارجم  رب  دنایناویح  یناسفن و  یعبط و  هک  یندب  لاعفا  همه  دنوش  يراج  تلاح  نآ  تاذ  ببسب  هک  ار  ناسنا  ندب  تس  یتلاح 

ضرم

هراشا

نآ ضعب  رد  ای  دشاب  لاعفا  ریاس  رد  ررض  قوحل  هک  تسماع  ررض و  ار  لاعفا  دسرب  نآ  تاذ  ببسب  هک  تسیتلاح 

نالطب ناصقن و  ریغت و  تسا  مسق  هس  رب  لعف  ررض  و 

و

تسمسق ود  رب  ضرم 

هراشا

دحاو ضرم  هک  تسنآ  درفم  بکرم  درفم و 
13 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ءاضعاب دوش  ضراـع  ضرم  لوا  هک  تسنآ  جازم  ءوس  لاـصتا  قرفت  بیکرت و 3  ضرم  جازم و 2  ءوـس  تسا 1  مسق  هس  رب  نآ  دـشاب و 
ود رب  جازم  ءوس  دوش  ضراـع  ـالوا  ود  رهب  هک  تسنآ  لاـصتالا  قرفت  دوش  ضراـع  بکرم  ءاـضعاب  لوا  هک  تسنآ  بیکرت  ضرم  هدرفم 

بکرم درفم و  تسمسق 

درفم

هراشا

تسا مسق  راهچ 

سبای بطر 4  دراب 3  راح 2   1

بکرم

هراشا

تسا مسق  راهچ  رب  زین 

سبای دراب  بطر 4  دراب  سبای 3  راح  بطر 2  راح   1

ریغ ای  دوب  مروم  ای  لخادم  نیا  ذـفان و  لخادـم و  ای  دوب  وضع  قصتم  رواجم و  ای  هدام  يدام و  ای  دوب  جذاس  ای  مسق  تشه  نیزا  کیره  و 
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دنک برشت  ار  هدام  نآ  وضع  هک  مروم 

تسا مسق  راهچ  زین  بیکرت  ضارما 

هراشا

______________________________

عضو ضارما  ددح و 4  ضارما  رادقم و 3  ضارما  تقلخ و 2  ضارما   1

تسا مسق  راهچ  زین  تقلخ  ضارما 

لکش ضارما  یکی 

دشاب نهپ  هک  رس  دننام 

يراجم ضارما  مود 

هیبلغ هبقث  ندش  هداشک  دننام 

فیواجت ضارما  موس 

نییثنا هسیک  عاستا  دننام 

حوطس ضارما  مراهچ 

هدعم تسالم  دننام  اضعا 

تسمسق ود  رادقم  ضارما 

نابز مظع  دننام  وضع  دوش  هدایز  هکنآ  یکی 

طرفم لازه  دننام  دوش  مک  هکنآ  مود 

تسا مسق  ود  زین  ددع  ضارما 

وضع دوش  هدایز  هکنآ  یکی 

دئاز عبصا  دننام 
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دشاب ناصقنب  هکنآ  مود 

عبصا ناصقن  دننام 

عضو ضارما 

هراشا

اما علخ  ریغ  علخب و  دوخ  ناکم  زا  وضع  لاوز  دننام 

لاصتا قرفت 

دوش عقاو  دلج  رد  هکنآ  لحم  فالتخاب  نآ  مسا  دشابیم  فلتخم 

شدخ

دوش عقاو  محل  رد  هچنآ  دنیوگ و 

تحارج

دوب میدق  رگا  تحارج  نیا  دنیوگ و 

هحرق

بلق رد  هک  ار  یـسک  تسا و  صوـصخم  مساـب  کـیره  قورع  بصع و  فورـضغ و  مظع و  رد  دوـشیم  عـقاو  هچنآ  نینچمه  دـنیوگ و 
دریمب و دسر  تحارج 

بکرم ضرم  اما 

ای دـشاب و  یلـصا  ای  ضرم  مرو  دـننام  دـشاب  صاخ  جالع  صاخ و  مسا  ار  وا  هک  دـحاو  ضرم  ضارما  عامتجا  زا  دوش  ثداح  هک  تسنآ 
مدقتم یلصا و  لاح  فالتخا  ببسب  فعض  توق و  رد  یکرش  لاح  دوشیم  فلتخم  سپ  دشاب  یلصا  عبات  هک  یکرش 

14 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رهاظ هک  تسنآ  يود  ادـتبا  یکی  تسا  هناـمز  راـهچ  وا  يارب  تحـصب  دوشیم  یهتنم  هک  ضرم  ره  یلـصا و  رد  ررـض  رثکا  رد  دـشابیم 

دـشاب هک  تسا  هنامز  نآ  اهتنا و  تقو  موس  هظحلهبهظحل  ضرم  هبلغ  يو  رد  دوش  رهاظ  هک  تسنآ  يود  دّیزت  مود  ضرم  يو  رد  دوشیم 
ضرم یمک  يو  رد  دوشیم  رهاظ  هک  تسنآ  يود  طاطحنا  تقو  مراهچ  دحاو  تلاح  رب  دایدزا  دعب  ضرم  يو  رد 

بابسا رد  موس  قیرط 

هراشا
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هس لاوحا  نیزا  کیرهب  تلاح و  نآ  تابث  ای  ناسنا  ندب  لاوحا  زا  یتلاح  نا  زا  دوش  بجاو  سپ  لوا  دشاب  هک  تسنآ  ءابطا  کیدزن  وا  و 
ار نآ  دشاب  یندب  ریغ  ای  ببس  هک  اریز  تسبابسا 

دنیوگ يداب 

ار نآ  هطساو  ریغب  ار  تلاح  ببس  نآ  دنک  بجاو  رگا  سپ  دشاب  یندب  ای  و 

دنیوگ هلصاو 

دنیوگ هقباس  ار  نآ  هطساوب  ار  تلاح  نآ  دنک  بجاو  رگا  و 

تحص يداب  بابسا  و 

بیکرت جازم و  لادتعا  دننام  هلصاو  مات و  جضن  دننام  هقباس  هدننکشوخ و  ربخ  لثم 

ضرم يداب  بابسا  و 

وا تعیبط  ياضتقم  تاذلاب و  ای  ببس  لعف  هنفعا  یمح  ئارب  تنوفع  نوچ  هلصاو  یمح و  ئارب  التما  دننام  هقباس  سمـش و  ترارح  دننام 
هک تسنآ  يرورض  يرورـض  ریغ  ای  دوب  يرورـض  ای  ببـس  ره  ترارح و  نقحب  وا  نیخـست  دننام  ضرعلاب  ای  درـس  بآ  دیربت  دننام  دشاب 

راضم ریغ  هاگ  دشاب و  تعیبط  دسفم  راضم و  هاگ  يرورض  ریغ  دشابن و  نکمم  ةویح  يو  نودب  ار  ناسنا 

يرورض بابسا  و 

هراشا

تسا شش  ءارقتسالاب 

اوه یکی 

نیرتهب نارگنهآ و  کشم  لاح  دننام  سفن  درب  وا  هقرتحم  تالـضف  جارخا  قاشنتـساب و  دوب  حور  لیدـعت  حـیورت و  يارب  نادـب  جایتحا  و 
هیدر و نداعم  زا  فیج و  نتن  ریغتم و  بآ  هرخبا  ناتـسین و  هرخبا  هیدر و  لوقب  هرخبا  زا  ناخد و  رابغ و  زا  دشاب و  لدـتعم  هک  تسنآ  اوه 

ثدـحم هلـصاح و  تحـص  ظفاح  اوه  نینچنیا  دوب  ابو  هکنآ  رگم  دـشابن  سوبحم  ناردـج  فوقـس و  نایم  دـشاب و  یلاـخ  هثیبخ  راجـشا 
ای یعبط  ریغ  ای  دوب  یعبط  ای  اوه  تاریغت  دشاب و  وا  ثدحم  ضرم و  ظفاح  روکذـم  يایـشا  طالتخاب و  دوش  ریغتم  رگا  دوب و  هلئاز  تحص 

تعیبط داضم  ریغ 
15 ص : میلعتلا ، نزاخم 
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راجشا رد  هک  تسنآ  ابطا  دزن  عیبر  تسا  اتش  فیرخ و  فیص و  عیبر و  نآ  هک  دوب  یلصف  تاریغت  یعبط  تاریغت  تعیبط و  داضم  ای  دوب و 
ورد امرگ  هک  تسنآ  فیـص  تسلوصف  حصا  لدـتعم و  وا  تسا و  نیمه  زا  ترابع  راهب  مسوم  دوش و  رهاظ  امن  وشن و  رامث  هفوگـش و  و 

سبای دراب  نآ  جازم  دوش و  رهاظ  نآ  رد  قاروا  طوقـس  رامث و  راجـشا و  ریغت  هک  تسنآ  فیرخ  تس  سباـی  راـح  نآ  جازم  دـنک و  هبلغ 
دنکیم ادـیپ  لوصف  زا  یلـصف  ره  تس  بطر  دراب  نآ  جازم  دوش و  بلاغ  نآ  رد  امرـس  هک  تسنآ  اتـش  تسا  لوصف  نیرتدـب  نیا  تس و 

دوب يوامس  بابـسا  زا  ای  دوب  تعیبط  داضم  هک  یعبط  ریغ  تاریغت  ار  دوخ  عبط  داضم  ضارما  دنکیم  لئاز  ار و  دوخ  عبط  هبـسانم  ضارما 
باتفآ و اب  هدنشخرد  گرزب  ياهراتس  زا  يرایسب  ندش  عمج  تقو  دوشیم  اوه  رد  یمرگ  هکنانچ  يوامس  بابسا  اّما  یضرا  بابسا  زا  ای 

ببـسب ای  اوتـسا و  طخ  زا  يرود  یکیدزن و  ببـسب  ای  نکاسم  دوشیم  فلتخم  دـشابیم و  نکاـسم  فـالتخا  ببـسب  یـضرا  بابـسا  اـما 
تسابو دننام  یعبط  يرجم  داضم  تاریغت  اما  نآ و  دننام  راحب و  ای  لابج و  ترواجم 

تسبورشم لوکام و  هیرورض  هتس  زا  مود 

یئاذغ ای  فرـص  یئاود  ای  تسین  نوریب  ماسقا  نیزا  ندب  رد  دنکیم  ریثات  ندب  ترارح  زا  لاعفنا  زا  دعب  دوشیم  ندـب  دراو  هک  يزیچ  ره 
طقف هک  تسنآ  فرص  ياود  ۀیصاخلا  يذ  یئاود  ياذغ  ای  ۀیصاخلا  وذ  ياذغ  ای  ۀیصاخلاب  ياود  ای  یئاود  ياذغ  ای  ۀیصاخلا  وذ  ای  فرص 

دنک ریثات  یعون  تروصب  طقف  هک  تسنآ  ۀیـصاخلا  وذ  دنک  ریثات  هدامب  طقف  هک  تسنآ  فرـص  ئاذغ  دنک  ندب  رد  ریثات  یجازم  تیفیکب 
لدتعم و ریغ  ای  دوب  لدتعم  ءاود  یقابلا و  هیلع  سق  مومس و  دننام  دشاب  ندب  فلاخم  ای  رهزداف و  دننام  دشاب  ندب  قفاوم  ای  تیصاخ  نآ  و 

هدژه هب  دوشیم  مسقنم  اذغ  دیآیم و  شنایب  مود  لزنم  زا  لوا  قیفر  زا  لوا  قیرط  زا  لوا  خسرف  رد  هچنانچ  دراد  هجرد  راهچ  لدتعم  ریغ 
ای اذغلا  لیلق  ای  دوب  اذغلا  ریثک  نیزا  کیره  سومیکلا و  دساف  ای  سومیکلا  حـلاص  تسمسق  ود  نیزا  کیره  لدـتعم و  فیطل  ظیلغ  مسق 

ظیلغ اذغلا  طسوتم 
16 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دوش و لصاح  وزا  کین  نوخ  هک  تسنآ  سومیکلا  حـلاص  نیبنیب  طسوتم  نآ و  فالخرب  فیطل  دوش و  ادـیپ  وزا  ظیلغ  نوخ  هک  تسنآ 
بورـشم اما  نیبنیب  طسوا  نآ و  فالخرب  اذغلا  لیلق  دوش و  ادیپ  وزا  رایـسب  نوخ  هک  تسنآ  اذـغلا  ریثک  نآ و  فالخرب  سومیکلا  دـساف 

نکیل دوشیمن  ندب  ئاذغ  فرـص  بآ  دشاب  بآ  رگا  تسرئابک و  هانگ  هلمج  زا  نآ  برـش  هک  میدرک  كرت  نآ  رکذ  دشاب  بارـش  رگا 
هقّیـض يراجم  رد  ار  نآ  هک  تساذغ  هقردـب  موس  اذـغ  خـبط  مود  تسا  اذـغ  قیقرت  نا  زا  یکی  دـئاوف  دـنچ  ئارب  دوشیم  هدرک  لامعتـسا 

دناسریم

یندب نوکس  تکرح و  هیرورض  هتس  زا  موس 

هچنآ زا  هدایز  ار  ندب  دنکیم  مرگ  لیلق  يوق  عیرس  اما  ؤطب  تعرس و  تلق و  ترثک و  فعض و  تدشب و  تکرح  دوشیم  مسقنم  تس و 
رادحنا رب  تکرح  تسا و  مضه  رب  نوعا  نوکس  تسا و  دربم  نوکس  تکرح و  طارفا  دوب  سکعلاب  ریثک  فیعض  یطب  دنکیم و  لیلحت 

تسیناسفن نوکس  تکرح و  هیرورض  هتس  زا  مراهچ 

يوسب ای  تسیناویح  توق  لماح  هک  یبلق  حور  تکرح  ار  سفن  تکرح  دوشیم  مزال  دـنیوگ و  زین  یناسفن  ضارعا  ار  یناسفن  تاکرح 
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لخاد ئوسب  ای  دشابیم و  تذل  حرف و  رد  هچنانچ  كدناكدنا  جراخ  ئوسب  ای  دـشابیم و  دـیدش  بضغ  رد  هچنانچ  ۀـعفد  ندـب  جراخ 
جراخ يوسب  رگا  هجوت  نیا  دشابیم و  تلاجخ  رد  هچنانچ  جراخ  لخاد و  ئوسب  ای  مغ  رد  هچنانچ  كدناكدنا  ای  عزف  رد  هچنانچ  ۀعفد 

تسا و لتاق  نیزا  طرفم  جراخ و  يدرس  دیامنیم و  لخاد  یمرگ  دوشیم  لخادب  رگا  لخاد و  يدرس  دیامنیم و  جراخ  یمرگ  دوشیم 
تسا دلبم  دربم و  یسفن  نوکس  طارفا 

تسا هظقی  مون و  هیرورض  هتس  زا  مجنپ 

اذغ رب  تسا و  ففجم  دربم و  ندب  ئالخ  رب  باوخ  دوریم و  ندب  نوردنا  مضه  جضن و  ئارب  يزیرغ  ترارح  يوق و  حور و  باوخ  رد 
ای تعاس  زا  دعب  اما  دنیامن  كرت  جیردتب  دوش  تداع  هاگره  تسيدر و  راهن  رد  مون  ترثک  مضه و  رب  دنک  تناعا  مضه  دعتسم  طلخ  و 

تسیدر هظقی  مون و  نایم  لملمت  هدعم و  رب  تسماعط  یکبس  بجوم  ماعط  رب  تعاس  ود 

تسسابتحا غارفتسا و  هیرورض  هتس  زا  مشش 

سابتحا طارفا  دنکیم و  درس  کشخ و  ار  ندب  غارفتسا  طارفا  تسا و  تحص  ظفاح  ود  ره  زا  لدتعم 
17 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دوب توهش  طوقس  تنوفع و  ددس و  بجوم 

ياهنغور ندیلام  دننام  ار و  لهرت  ءاقستسا و  تسا  عفان  لمر  رد  غرمت  نافدنا و  دننام  تسین  تعیبط  داضم  هک  يرورض  ریغ  بابسا  اما 

هراشا

تسا یشغ  عفان  ور  رب  درس  بآ  ندیشاپ  دننام  جنشت و  عفان  هللحم 

یعبط ئارجم  داضم  بابسا  اما  و 

تسا مومس  لامعتسا  فیس و  عطق  قرغ و  دننام 

دناهیئزج هروکذم  بابسا  تبسن  هب  هک  یبابسا  و 

جراخ لخاد و  زا  هنخسم  هیذغا  هیودا و  لامعتسا  طرفم و  ریغ  یناسفن  یندب و  تکرح  دننام  دنانخسم  نا  زا  یضعب 

فثاکت تنوفع و  رادقملا و  لدتعم  ئاذغ  ندروخ  ندب و 
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دناتانخسم لک  نآ  دنادربم و  یضعب  و 

جراخ لخاد و  زا  هدربم  هیودا  هیذغا و  لامعتسا  طلخ و  تجاجف  دنشاب و  طارفاب  هاگره 

دننام دنابطرم  یضعب  و 

ففجم طلخ  غارفتسا  تاللحم و  بانتجا  اذغ و  ترثک  تعد و  بطرم و  مامح  جراخ و  لخاد و  زا  هبطرم  هیودا  هیذغا و  لامعتسا 

زا اذغ  ندومن  دنب  جراخ و  لخاد و  زا  طارفاب  تاللحم  لامعتسا  دننام  دناففجم  یضعب  و 

درفم جازم  ءوس  بیکرت  زا  دوشیم  هتـسناد  درفم و  جازم  ءوس  بابـسا  تسنیا  جراخ  لـخاد و  زا  هففجم  هیودا  هیذـغا و  لامعتـسا  وضع و 
زین بکرم  جازم  ءوس  بابسا 

مسق هس  رد  تسرصحنم  لکش  تادسفم 

طّقسم سار  دننام  دشاب  تقلخ  لصا  رد  تدالو  لبق  زا  هکنآ  یکی 

دوشن جراخ  یعبط  لکش  رب  محر  زا  لفط  هکنآ  دننام  دوب  تدالو  تقو  هکنآ  مود 

قدنغ تقوب  هک  لکش  داسف  دننام  دشاب  تدالو  دعب  هکنآ  موس 

تسا نّیبم  یبوخب  یئزج  ضارما  رد  لاصتا  قرفت  بیکرت و  ضارما  یقاب  بابسا  دوش و  ثداح 

تامالع یضعب  ناسنا  ندب  تلاح  رب  واب  دوش  هتفرگ  لیلد  هک  تسنآ  وا  لئالد و  رد  مراهچ  قیرط 

هراشا

بیکرت رب  یضعب  هجزما و  رب  دنک  تلالد 

دناسانجا هد  هجزما  تامالع 

تسا سملم  زا  ذوخام  یکی 

تهج نآ  زا  سمال  تسا  هدش  لعفنم  هک  یتهج  رد  تسا  فلاخم  الا  تسا و  لدتعم  جازملا  لدتعم  سمال  ئارب  يواسم  سملم  سپ 
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تبوطر ترارح و  رب  دنک  تلالد  محل  ترثک  محش  نیمس و  محل و  زا  ذوخام  مود 

تبوطر تدورب و  رب  دنک  تلالد  محش  نیمس و  ترثک  و 

تدوعج تطلغ و  ترثک و  تسرعش  موس 

18 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تبوطر تدورب و  رب  نآ  دادضا  تسوبی و  ترارح و  رب  دنک  تلالد  داوس  و 

تسندب نول  مراهچ 

دـنک و تلالد  لادـتعا  رب  ود  ره  نیا  بیکرت  نوخ و  هبلغ  ترارح و  رب  نآ  ترمح  مغلب و  هبلغ  تدورب و  رب  دـنک  تلالد  گـنر  يدـیفس 
رب تلالد  تدومک  دشابیم و  نیهقان  رد  هچنانچ  مد  تلق  رب  ای  ارفص و  هبلغ  ترارح و  رب  درز  دنک و  ترارح  رب  تلالد  نوگمدنگ  گنر 

دنک ادوس  يدرس و  طارفا 

ترارح رب  تلالد  لصافم  روهظ  فارطا و  ضبن و  مظع  نآ و  روهظ  قورع و  ردص و  تعسو  تسا  اضعا  تئیه  مجنپ 

تدورب رب  نآ  دادضا  دنک و 

هک یتیفیک  ره  زا  لاعفنا  تعرس  تساضعا  لاعفنا  تیفیک  مشش 

نآ هبلغ  رب  دنک  تلالد  دشاب 

رب دنک  تلالد  لطاب  صقان و  لادتعا و  رب  دنک  تلالد  لماک  لاعفا  متفه 

تدورب رب  ءوطب  ترارح و  رب  تعرس  شیوشت و  تدورب و 

هظقی مون و  متشه 

لادتعا رب  ود  ره  لادتعا  تسوبی و  ترارح و  رب  هظقی  ترثک  دنک و  تبوطر  تدورب و  رب  تلالد  مون  ترثک 

هعفدنم لوضف  مهن 
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رب نآ  تلق  تبوطر و  رب  نآ  ترثـک  تدورب و  رب  نآ  دـض  دـنک و  ترارح  رب  تلـالد  غبـصلا  يوق  هحیار  داـح  قرع  زارب و  لوـب و  دـننام 
تسوبی

دنک و ترارح  رب  تلالد  ترثک  تعرس و  توق و  یناسفن  تالاعفنا  مهد 

تعرس یئایحیب و  دنک و  بلق  فعـض  تدورب و  رب  تلالد  نبج  تبوطر و  رب  لاعفنا  تعرـس  تسوبی و  رب  نآ  تابث  تدورب و  رب  نآ  دلبت 
تدورب رب  بضغ  یمک  ایح و  ترثک  دنک و  تلالد  ترارح  رب  زین  مالک  لاصتا  تعرس و  ترثک و  تأرج و  بضغ و  توق  و 

هبکرم هجزما  تمالع  اما 

تسا یقلخ  هجزما  تامالع  دش  روکذم  هکنیا  هدرفم و  هجزما  تامالع  بیکرت  زا  دوشیم  هتسناد 

هضراع هجزما  تامالع  اّما 

رب دنک  تلالد  يدام و  یضراع  جازم  دشاب  رگا  سپ  دشابیم  هّراض  هضراع  هجزما  نیا  دشابیم و  ضراع  هک  دناهروکذم  تامالع  نیمه 
ارفص هبلغ  رب  دنک  تلالد  خرس و  ئاهزیچ  لیخت  ندب و  خافتنا  ددغ و  روثب و  روهظ  نهد و  توالح  باوخ و  ترمح و  لقث و  نوخ  هبلغ 

نول و ضایب  مغلب  هبلغ  رب  دنک  تلالد  درز و  ياهزیچ  لیخت  لیلق و  لقث  یگنشت و  يوارفـص و  یق  نهد و  یخلت  گنر و  يدرز  سخن و 
قازب و ترثک 

19 ص : میلعتلا ، نزاخم 
لیخت هروراق و  ضایب  ضبن و  ءوطب  نیل و  دـئاز و  لقث  ساوح و  تدالب  باوخ و  ترثک  ضماح و  ءاـشج  مضه و  فعـض  شطع و  تلق 
هایس ياهزیچ  لیخت  ساوسو و  راکفا و  ترثک  لقا و  لقث  يرادیب و  ندب و  يرغال  یهایس و  ادوس  هبلغ  رب  دنک  تلالد  دیفس و  ياهزیچ 

بیکرت ضارما  تامالع  اما  و 

یغبنی ام  ریغ  هکیتقو  هیلآ  ءاضعا  ضرم  رب  عضو  ددـع و  رادـقم و  تقلخ و  زا  لالدتـسا  دـننام  اضعا  سفن  زا  تسا  ذوخام  نآ  زا  یـضعب 
تلالد دوب  میلس  رگا  اضعا  لاعفا  لاعفا و  زا  لالدتـسا  دننام  دنایمامت  یـضعب  لامج و  زا  لالدتـسا  دننام  اضعا  مزاول  زا  یـضعب  دنـشاب و 

رب اـی  ترارح  رب  هشوشم  بیکرت و  تءادر  رب  اـی  تدورب  رب  دـنک  تلـالد  دوب  لـطاب  اـی  صقاـن  رگا  بیکرت و  جازم و  تحـص  رب  دـنکیم 
بیکرت و تءادر 

هیلک تامالع  زا 

هراشا

تسا بلق  رب  لوا  ضبن  ناسنا  ندب  لاوحا  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  زارب  لوب و  ضبن و 
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لوب و 

اما اعما  هدعم و  رب  زارب  رگج و  رب 

ضبن ثحبم ] ]

هراشا

تهج وا  ضبق  میـسن و  هب  تسا  حور  لیدـعت  تهج  وا  طـسب  تسا  نیئارـش  بلق و  هک  حور  هیعدا  زا  یـضابقنا  یطاـسبنا و  تسا  یتکرح 
دنک ضبن  هظحالم  هک  هاگره  دشاب و  جازملا  حیحـص  نهذلا و  میلـس  جازملا و  لدـتعم  هک  دـیاب  ضابن  تسوا و  هقرتحم  تالـضف  جارخا 

یندب روما  یناسفن و  روما  زا  ضبن  هدنیامن  تسا و  هضبن  هدزاود  یندا  درادب و  ضبن  رب  تسد  هضبن  جنپ  یس و  هکلب  هضبن  یس  ات  هک  دیاب 
دنیبهب دوخ  پچ  تسد  زا  وا  پچ  تسد  دوخ و  تسار  تسد  زا  ضیرم  تسار  تسد  ضبن  دشاب و  رود 

______________________________ تسا هن  ضبن  هّلدا  سانجا  و 

تسا هن  نآ  ماسقا  قرع و  رادقم  زا  تسا  ذوخام  لوا  سنج 

هراشا

لدتعم ضفخنم 9  فرشم 8  لدتعم 7  قیض 6  ضیرع 5  لدتعم 4  ریصق 3  لیوط 2   1

لیوط

نآ ببـس  دوش و  سوسحم  لدتعم  زا  هدایز  لوط  رد  دشاب  لدتعم  يرغال  یگدنگ و  رد  نآ  عباصا  هک  یـضابن  هب  ضبن  ئازجا  هک  تسنآ 
دنک سایق  عباصالا  لدتعم  رب  ار  نآ  دشابن  عباصالا  لدتعم  رگا  دوب و  ترارح  یتدایز 

ریصق

تسا ترارح  یمک  نآ  ببس  دوش و  سوسحم  لدتعم  زا  مک  لوط  رد  عباصالا  لدتعم  ضابن  هب  هک  تسنآ 

لدتعم

عباصالا لدتعم  ضابن  هعبرا  عباصا  قفاوم  هک  تسنآ 
20 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رد رگید  سانجا  ماسقا  ياهلدتعم  دادضا و  تلالد  لاح  دوب  سایق  نیمه  رب  تدورب و  ترارح و  لادـتعا  رب  دـنک  تلالد  دوش و  سوسحم 
لادتعا یمک و  یتدایز و 

ضیرع

تبوطر یتدایز  رب  دنک  تلالد  دوش و  سوسحم  لدتعم  زا  هدایز  عباصا  یئانهپ  ضرع و  رد  ضبن  ئازجا  هک  تسنآ 
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قیض

دوب ضیرع  دض  هک  تسنآ 

لدتعم

ود ره  نایم  دوب  طسوتم  نآ  و 

فرشم

دنک ترارح  یتدایز  رب  تلالد  نآ  دوش و  سوسحم  رثکا  عافترا  رد  ضبن  ءازجا  هک  تسنآ 

صفخنم

دوب فرشم  دض 

لدتعم

دوب طسوتم  نآ  و 

لدتعم فیعض و  يوق و  تسا  مسق  هس  نآ  ضبن و  عرق  تیفیک  مود  سنج 

يوق

یناویح ةوق  تدش  رب  دنک  تلالد  ار و  ناتشگنا  رس  دبوکب  تخس  هک  تسنآ 

فیعض

نآ دض 

لدتعم

دوب طسوتم 

تکرح نامز  موس  سنج 

هراشا

تسا مسق  هس  زین  نآ  دوب و 

عیرس

ترارح یتدایز  رب  دنک  تلالد  دشاب و  هاتوک  تیاهن  وا  تکرح  نامز  هک  تسنآ  عیرس  لدتعم  یطب 
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یطب

دوب نآ  دض 

لدتعم

دوب طسوتم 

دوب هلآ  ماوق  مراهچ  سنج 

هراشا

لدتعم نّیل  بلص  تسا  مسق  هس  رب  زین  نآ  و 

بلص

تسوبی رب  دنک  تلالد  يو و  رب  ناتشگنارس  دوش  هدرک  زمغ  هاگره  دوشنورف  هک  تسنآ 

نّیل

نآ دض 

لدتعم

دوب طسوتم 

تسا نوکس  نامز  مجنپ  سنج 

هراشا

لدتعم توافتم  رتاوتم  تسا  مسق  هس  رب  زین  نآ  و 

رتاوتم

یناویح توق  فعض  تعرس و  زا  ترارح  رتهدایز  رب  دنک  تلالد  دوب و  هاتوک  وا  نوکس  هنامز  هک  تسنآ 

توافتم

نآ دض 

لدتعم

دوب طسوتم 
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هلآ سملم  مشش  سنج 

هراشا

لدتعم دراب  راح  تسا  مسق  هس  زین  نآ  و 

راح

تسا قورع  رد  هک  حور  نوخ و  یمرگ  رب  دنک  تلالد  دوش و  سوسحم  مرگ  ضبن  تکرح  تقو  هک  تسنآ 

دراب

نآ دض 

لدتعم

دوب طسوتم 

تبوطر زا  دوب  هلآ  رد  هچنآ  رادقم  زا  تسا  ذوخام  متفه  سنج 

هراشا

لدتعم یلاخ و  یلتمم و  تسا  مسق  هس  رب  زین  نآ  و 

یلتمم

دوب حور  نوخ و  ترثک  نآ  ببس  دوش و  سوسحم  لادتعا  دح  زا  دیاز  تبوطر  قرع  نوردنا  هک  تسنآ 

یلاخ

نآ دض 

لدتعم

دوب طسوتم 

هلآ لاوحا  رد  اوتسا  متشه  سنج 

هراشا

21 ص : میلعتلا ، نزاخم 
فلتخم يوتسم و  تسا  مسق  ود  نآ  نآ و  رد  فالتخا  و 

يوتسم

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب ضبن  لاح  نسح  نآ  ببس  دشاب و  هریت  کیب و  تاعرق  عیمج  رد  هلآ  ئازجا  هک  تسنآ 

فلتخم

نآ و فـالخرب  مظتنم  ریغ  دـشاب  یماـظن  ار  وا  فـالتخا  هک  تسنآ  مظتنم  مظتنم  ریغ  مظتنم و  تسا  مـسق  ود  رب  فـلتخم  نآ و  فـالخرب 
دوب توق  فعض  طارفا  نآ  ببس 

نزولا يدر  نزولا و  دیج  تسا  مسق  ود  رب  نآ  تسا و  نزو  مهن  سنج 

نزولا دیج 

دوب ضبن  بحاص  جازم  بسانم  ضبن  نزو  هک  تسنآ 

نزولا يدر 

هراشا

تسا مسق  هس  نیا  تسنآ و  دض 

نزولا نیابتم  مود 

سکعلاب خیش و  ضبن  نزو  رب  یبص  ضبن  نزو  دننام  دشابن  نینچ  هک  تسنآ  وا  و 

نزولا جراخ  موس 

شعترم ضبن  دننام  دشابن  ضبن  نازوا  زا  ینزو  چیه  هباشم  وا  نزو  هک  تسنآ  وا  و 

نزولا زواجم  یکی 

هراشا

بابش ضبن  نزو  رب  یبص  ضبن  دننام  دشاب  شبحاص  ّنسب  لصتم  هک  دوب  یّنس  نزو  وا  نزو  هک  تسنآ  وا  و 

بکرم ضبن  عاونا  زا  و 

هراشا

دیآیم هتشون  دناروهشم  هچنآ  دناامسا  يذ  هک 

قوهش ضرع  لوط و  رد  دشاب  هدایز  هک  تسنآ  وا  تسا و  میظع  نآ  زا  یکی 

تسا میظع  لباقم  وا  ریغص و  مود 
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دوب طسوتم  وا  لدتعم و  موس 

دشاب هدایز  هک  تسنآ  وا  ظیلغ و  مراهچ 

دوب ظیلغ  لباقم  وا  قیقد و  مجنپ  قوهش  ضرع و  رد 

نیا ود  ره  نایم  دوب  طسوتم  نآ  لدتعم و  مشش 

اهنیا طیاسب  نآ  رب  دنکیم  تلالد  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  عاونا  شش  ره 

تسا يراشنم  متفه 

نیل تبالص و  رخات و  مدقت و  روغ و  قوهش و  رد  دشاب  ءازجالا  فلتخم  بلص  رتاوتم  عیرس  هک  تسنآ  وا  راشنم و  نانساب  دشاب  هباشم  هک 
دشابیم بنجلا  تاذ  رد  رثکا  نیا  دوب و  ینابصع  ياضعا  رد  هک  میظع  مرو  رب  دنکیم  تلالد  و 

هک تسا  اهجوم  ایوگ  دوب  نّیل  هکنآ  رگم  ازجا  فالتخا  رد  دوب  يراشنم  هباشم  نآ  یجوم و  متشه 

دشابیم هتکس  جلاف و  هیرلا و  تاذ  اقستسا و  رد  هلآ  نیل  رب  ای  توق  فعض  رب  دنکیم  تلالد  نآ  ار و  ضعب  يو  ضعب  دنسریم  مهیپ 

؟ تسیددو مهن 

اپ رایسب  مرک  تکرح  دننام  دوب  ریغص  هکنآ  رگم  دوب  یجوم  هباشم  نیا  و   ؟؟

هچروم تکرح  دننام  دوب  فعض  رتاوت و  دشا  رغصا و  هکنآ  رگم  يدود  هب  دراد  ۀهباشم  تسا و  یلمن  مهد 

22 ص : میلعتلا ، نزاخم 
توم کیدزن  دشابیم  و 

رافلا بنذ  مهدزای 

دشابیم شوم  مد  دننام  نآ  و 

یلسم مهدزاود 

دنزاس لصّتم  هدنگ  فارطا  زا  ار  ود  ره  هک  شوم  مد  ود  دننام  دشابیم  نآ  و 

وا هرتفلا و  وذ  مهدزیس 

تکرح دوب  عقوتم  هکیتقو  دوش  نکاس  هک  تسنآ 

تکرح هک  تسنآ  وا  طسولا و  یف  عقاو  مهدراهچ 

خیـش دنامیمن و  لوب  دامتعا  تعاس  شـش  دعب  لوب  رد  ضیرم  لاح  ءوس  رب  دنک  تلالد  عومجم  نیا  نوکـس و  دوش  عقوتم  هکیتقو  دـنک 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ددرگیم و ریغتم  لوب  ماوق  گنر و  مامت  تعاس  کی  دعب  هک  هتفگ  یلعوب 

نیرخاتم ریاس  یلعوب و  خیش  دزن  وا  هّلدا  سانجا 

هراشا

دناتفه

مسق جنپ  نآ  تسنوللوا و  سنج 

هراشا

ضیبا دوسا 5  رضخا 4  رمحا 3  رفصا 2  تسا 1 

رفصا لوا  مسق 

رب تلالد  جنرت و  تسوپ  نولب  هیبش  یجرتا  مود  ارفص  تلق  تدورب و  رب  دنک  تلالد  هاک و  بآ  دننام  ینبت  لوا  تسا  هقبط  شـش  وا  ئارب 
نیا يران و  مجنپ  دوب  رقـشا  زا  هدایز  خرـس  نیا  جنران و  نولب  هیبش  یجنران  مراهچ  دوب  یخرـسب  لیام  درز  نآ  رقـشا و  موس  دنک  لادـتعا 
درز نآ  عصان و  رمحا  مشش  دنشاب  هدیئاس  نآ  رد  نارفعز  هک  یبآ  هب  دوب  هیبش  ران و  دننام  دوب  عاعش  نیا  رد  دوب و  یجنران  زا  هدایز  خرس 

رد هاگ  تسوا و  لبق  ام  هک  هبترمب  تبسن  ترارح  یتدایز  رب  دنکیم  تلالد  همهنیا  نارفعز  رعشب  هیبش  يران  زا  هدایز  دوب  یخرـسب  لیام 
تسیدر نیا  دشاب و  دیفس  قیقر و  لوب  هداح  ضارما 

رمحا مود  مسق 

يدرو مود  درو  گنر  زا  کبـس  دـشاب  هدـشن  لماک  زونه  ایوگ  هک  دوب  ترمح  بتارم  لوا  نآ  بهـصا و  لوا  تسا  هقبط  راـهچ  وا  ئارب 
یهایـس دننام  تربغ  عم  دشابیم  یهایـسب  لئام  یخرـس  هک  متقا  رمحا  مراهچ  دوب  ةرمحلا  دیدش  هک  یناق  رمحا  موس  خرـس  لگ  هب  هباشم 

ای هنیقلا و  ءوس  جـلاف و  رد  هچنانچ  يدرـس  ببـسب  دـشابیم  خرـس  نول  هاگ  دـنکیم و  ترارح  نوخ و  هبلغ  رب  تلالد  همهنیا  وزاب  تشپ 
رمحا زا  تسا  ترارح  رب  لدا  يران  جنلوق و  رد  هچنانچ  دشاب  لوب  تالآ  نراقم  هک  درد  ببسب 

رضخا موس  مسق 

گنرب هیبش  ینوگنامسآ  موس  لین  گنرب  هیبش  یجنلین  مود  هتسپ  گنرب  هیبش  یقتسف  یکی  دناجنپ  نآ  بتارم  دوب و  زبس  گنر  نآ  و 
23 ص : میلعتلا ، نزاخم 

قارتحا رب  تلالد  ود  ره  نیا  راگنز و  گنرب  هیبش  يراجنز  مجنپ  اندنگ  گنرب  هیبش  یثارک  مراهچ  دنک  تدورب  رب  تلالد  هس  ره  نامـسآ 
دشاب توم  لیلد  دنک و  دیدش 

دوسا مراهچ  مسق 

هحیار مدع  تورمک و  اب  دشاب  دومج  ببـسب  رگا  هحیار و  توق  ار  وا  دشابیم  مدـقت  دـشاب و  ترفـص  وا  اب  دوب  قارتحا  ببـسب  رگا  تسا 
دشابیم دوسا  زین  عباص  یش  ندروخ  زا  یهاگ  يوادوس و  ضارما  نارحب  رد  یهاگ  دوب و 
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ضیبا مجنپ  مسق 

یلصا ءاضعا  نابوذ  رب  ای  محش و  نابوذ  رب  ای  مغلب و  هبلغ  رب  دنک  تلالد  دشابیم و  ریش  دننام  هک  یقیقح  یکی  تسا  مسق  ود  نآ  تسا و 
هدس رب  ای  تسیدر و  نیا  تیئام و  رد  تعیبط  فرصت  مدع  رب  ای  دنک  تلالد  بآ  دننام  فشم  مود 

تسا ماوق  مود  سنج 

ای جضن و  مدع  رب  طالخا و  ترثک  رب  ظیلغ  بآ و  برش  یتدایز  رب  ای  هیلک و  فعـض  رب  ای  ددس و  رب  ای  جضن و  مدع  رب  دنک  تلالد  قیقر 
جضن رب  دنک  تلالد  ماوقلا  لدتعم  هدس و  حاتفنا  رب  ای  مرو و  راجفنا  رب  ای  جضن  تیاغ  رب 

تسا ترودک  افص و  مویس  سنج 

ینطاب مرو  رب  توق و  طوقس  رب  جضن و  مدع  رب  ردک  طالخا و  نوکس  جضن و  رب  دنک  تلالد  یفاص 

تسا هحیار  مراهچ  سنج 

رب دنک  تلالد  هاگ  طالخا و  تجاجف  دومج و  رب  دنک  تلالد  هحیارلا  مدـع  هنفع و  حورق  رب  ای  تنوفع و  طارفا  رب  دـنک  تلالد  نتن  طارفا 
ارفص داسف  رب  هحیارلا  فیرح  نوخ و  هبلغ  رب  هحیارلا  ولح  هبیرغ و  ترارح  هبلغ  رب  هحیارلا  ضماح  جضن  رب  لدتعم  توق و  طوقس 

تسا دبز  مجنپ  سنج 

دشابیم ضرم  لوطب  رذنم  هدرگ  ضارما  رد  حایر و  ترثک  رب  هجزل و  هظیلغ  هدام  رب  دنکیم  تلالد  نآ  قاقشنا  ءوطب  ربک و  ترثک و 

تسا لوب  رادقم  مشش  سنج 

نآ تلق  تسوا و  رزغا  وا  ملـسا  يدر  لوب  لوضف و  غارفتـسا  رب  ای  اـضعا و  ناـبوذ  رب  اـی  بآ و  برـش  ترثک  رب  دـنک  تلـالد  نآ  ترثک 
اقستسا هب  دهدیم  ربخ  للحت  تلق  اب  لوب  تلق  طارفا  لاهسا و  رب  ای  هدس و  رب  ای  تبوطر و  ءانف  ای  للحت و  طرف  رب  دنک  تلالد 

تسا بوسر  متفه  سنج 

دوب یعبط  ریغ  یعبط و  دشابیم و  هروراق  رد  تیئام  زا  زیمتم  ظلغا و  هک  تسیزیچ  نآ  و 
24 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دومحم و ریغ  الا  دوب و  دومحم  تسا  جـضن  لماک  رگا  ددرگ  رهاـظ  جـضن  زا  دـعب  دوشیم  عفدـنم  هک  اـهطلخ  هلـضف  زا  هک  تسنآ  یعبط 
رـشتنم طسبنم و  دوش  هداد  تکرح  هاگره  دوب  هروراق  لفـسا  رد  عمتجم  ءازجالا  يوتـسم  ضیبا  سلما  هک  تسنآ  دومحم  یعبط  فاـصوا 

رد هک  قلعتم  نا  زا  دـعب  تسا و  رتهب  دومحم  لفث  زا  بسار  جـضن و  رب  دـنکیم  تلالد  نآ  دوشن و  بسار  لزاـن و  تعرـسب  دوز  ددرگ و 
هدام تلق  رب  ای  هدس و  رب  ای  جضن و  مدع  رب  دنک  تلالد  بوسر  مدع  دشابیم و  هراق  یلعا  رد  هک  مامغ  نا  زا  دـعب  دـشابیم  هروراق  طسو 

یمسد و یلاخن و  ینسرک و  و  یشیشو ؟؟؟ يروشق و  یحیافص و  نوچ  ماوق  بسحب  دوسا و  رقشا و  نوچ  نول  بسحب  یعبط  ریغ  بوسر 
زا ای  یعبط  ریغ  نیا  دشاب و  حـیر  ببـسب  نآ  قلعت  هکنآ  رگم  مامغ  نا  زا  دـعب  قلعتم  نآ  زا  دـعب  بسار  نآ  دراد  یلمر  یطاخم و  يّدـم و 

نابوذ زا  ای  هناثم و  زا  دـشاب  دیفـس  رگا  دوب و  هیلک  رگج و  زا  دـشاب  خرـس  رگا  اضعا  مرج  لاصفنا  زا  ای  دـشاب و  یعبط  ریغ  طالخا  هلـضف 
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دشاب هدرگ  زا  دوب  خرس  رگا  یلمر  ظیلغ و  طلخ  زا  یطاخم  دوب و  مرو  راجفنا  زا  يدم  نیمس و  محش و  نابوذ  زا  یمسد  یلـصا و  ءاضعا 
دوب هناثم  زا  دشاب  دیفس  درز و  رگا  و 

زارب ثحبم ]  ] رد

دننک هجو  دنچب  نا  زا  لالدتسا 

تسنول یکی 

هراشا

نول

دوب ۀیرانلا  فیفخ  وا  یعبط 

ۀیرانلا دیدش  و 

ارفص و هبلغ  ترارح و  رب  دنکیم  تلالد 

ۀیرانلا لیلق 

هلیبد راجفنا  رب  یحیق  يدم و  دوب و  ناقری  جنلوقب و  رذنم  نیا  هرارم و  يارجم  هدس  رب  ای  مغلب و  هبلغ  رب  دیفس  زارب  تدورب و  تجاجف و  رب 
هروکذم ناولاب  نولتم  لوب  نآ  رب  دنکیم  تلالد  هچنآ  رب  دنک  تلالد  یثارک  يراجنز و  رضخا و  دوسا و  و 

تسا رادقم  مود 

زارب تلق 

هعفاد فعض  رب  ای  جنلوقب و  دهد  ربخ  نیا  اعما و  رد  نآ  سابتحا  رب  ای  هیذغا و  لوضف  تلق  رب  دنکیم  تلالد 

زارب ترثک 

دشاب نیا  دادضا  ئارب 

تسا ماوق  موس 

هراشا

اقیراسام بذج  فعض  رب  ای  هدس و  رب  ای  مضه و  فعض  رب  دنک  تلالد  نآ  تقر 

زارب تجوزل  و 
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اضعا نابوذ  ای  جزل و  طلخ  ای  جزل  ياذغ  رب  دنکیم  تلالد 

يدبز و 

حایر و رب 

سبای

ای هیذغا و  سبی  رب  ای  للحت  طارفا  رب 
25 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رد هحیارلا و  لدتعم  رادقملا و  لدتعم  ماوقلا و  لدتعم  ۀیرانلا و  فیفخ  ءازجالا  هباشتم  جورخلا  لهس  هک  تسنآ  زارب  لضفا  لوب  ترثک  رب 
توم رب  دنکیم  تلالد  رکنم  نول  رکنم و  هحیار  دشاب و  یلاخ  دبز  رقارق و  زاوآ  زا  دوب و  داتعم  تقو 

یّلک لوقب  یلمع  ءزج  دعاوق  رد  مود  قیفر 

هراشا

تسا نیبم  قیرط  ودب  تسا و  ملع  مسق  نیمود  نآ  و 

تحص ظفح  ملع  رد  لّوا  قیرط 

هراشا

منکیم نایب  خسرف  هدب  ار  نیا  دوب و  رتهب  لضفا و  هک  ار  اوه  دش  هدرک  نایب  تسیرورض و  هّتس  لیدعت  نیرد  رما  كالم  و 

لوکام ریبدت  رد  لّوا  خسرف 

اذغ رادحنا  رب  دنکیم  تنواعم  هک  نتفر  هار  مدق  دنچ  رکف  نآ  زا  دعب  دیامن  نوکـس  دنک و  اذغ  رادقم  لیدعت  هک  دـیاب  ار  تحـص  ظفاح 
هلاسوگ و هلاسکی و  دنفـسوگ  تشوگ  ملیـش و  دننام  بئاوش  زا  دـشاب  كاپ  هک  مدـنگ  نان  هک  مدـنگ  نان  دـنک  رایتخا  تسا و  رتهب  یلوا 
ریجنا و اههویم  مسق  زا  دـنک  رایتخا  دنـشاب و  هتخاس  رکـش  رـشقم و  ماداب  زا  هک  اولح  غرم و  هضیب  يدرز  وهیت و  کبک و  غرم و  هلاـغزب و 

فیـص رد  دنکن و  عفد  ار  هحباه  توهـش ؟؟؟ دروخن و  اذـغ  قداص  ياهتـشا  زا  ریغب  دـنک و  زارتحا  هیئاود  هیذـغا  زا  هزات و  امرخ  روگنا و 
ماسقا ریثکت  دروخ و  لدـتعم  فیرخ  رد  عیبر و  رد  دروخ و  زور  هنایم  رد  لعفلاب  راح  اتـش  رد  زور و  رخآ  ای  لوا  رد  لـعفلاب  دراـب  ياذـغ 
زیهرپ هشیمه  دشکزاب و  ماعط  زا  تسد  هک  دیاب  دنامب  ءاهتـشا  بلط  یکدـنا  نوچ  تسا و  رتهب  ذـیذل  ياذـغ  تسا و  تعیبط  ریحم  هیذـغا 
تسا بجاو  دشاب  هتشاد  تداع  هک  نآ  ریغ  هیذغا و  عاونا  تاعفد و  رد  ماعط  ندروخ  تاعارم  دوب و  ندب  یتسـس  يرغال و  بجوم  ندرک 

فطلم و نّخسم و  یمغلب  علاق و  دربم و  يومد  بطرم و  دربم و  جازميوارفـص  ياذغ  دیامن و  كرت  جیردتب  دشاب  تحـص  یفانم  هچنآ  و 
ضاترم فالخب  دنهد  رتمک  هظیلغ  هیذغا  تشوگ و  ار  فیعـض  هدعم  تعد و  نوکـس و  بحاص  دروخ و  ترارحب  لئام  بطرم  يوادوس 

جنرب ریش و  اب  قیوس  دنک  عمجن  تضومح و  اب  ریش  دنک  عمجن ؟؟؟ نبل و  کمس و  نایم  دنکن  عمج  هک  دناهتفگ  نیبرجم 
26 ص : میلعتلا ، نزاخم 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


جنرب هسیره و  رب  رانا  هن  هلک و  رب  روگنا  هن  و 

بورشم ریبدت  رد  مود  خسرف 

ردحنم قرشم و 3  لامش و  فرط  دشاب  يراج  اههزیرگنس و 2  رب  ای  كاپ 1  نیمز  رب  دشاب  يراج  هک  اصوصخ  تسا  رهن  ءام  بآ  نیرتهب 
بآ لین و  بآ  نایرجلا و  دیدش  ریثک و  دـشاب  هکیتقو  اصوصخ  دوب  نیریـش  نزو و 6  کبس  عبنملا و 5  دیعب  لفـساب و 4  یلعا  زا  دشاب 

ار راح  هدعم  بحاص  رومخم و  رگم  أدرا  اذغ  نایم  تسوا و  یماخ  بجوم  اذغ  دـعب  بآ  ندروخ  تسا و  تافـص  نیا  رثکا  عماج  گنگ 
ات هاچ  بآ  رهن و  بآ  نایم  رد  دـننکن  عمج  دنـشونب و  تسا  اذـغ  مضه  عورـش  تقو  هک  اذـغ  ندروخ  زا  تعاس  کی  زا  دـعب  دوب و  عفاـن 

زیراک بآ  دعب  تسا و  نا  زا  أدرا  زیراک  بآ  و  دراد - تظلغ  همـشچ  بآ  تسیدر و  نیا  هک  هدـعم  زا  دوشن  ردـحنم  نا  زا  یکی  هکیتقو 
خیطب اصوصخ  هکاوف  رب  مامح و  يوق و  لهسم  عامج و  زا  دعب  راهن و  رب  بارـش  بآ و  ندیـشون  كانمن و  نیمز  بآ  نآ  دعب  هاچ و  بآ 

میدرکن رکذ  نآ  لامعتسا  ریبدت  اذهل  تسا  مارح  بارش  نوچ  دوشیم و  لیاز  هنخسم  يایشا  زا  یمغلب  شطع  دراد و  ررض 

نیّیندب نوکس  تکرح و  ریبدت  رد  موس  خسرف 

ار وا  دنک و  ادیپ  ندـب  یکبـس  هعبرا و  موضه  تالـضف  دـلوت  عنم  رد  تسا  بابـسا  نیرتيوق  دـنیوگ  زین  تضایر  ار  نآ  هک  يوق  تکرح 
تقو رد  هک  هلدـتعم  تضایر  دـنادرگ و  يوق  ار  راتوا  تخـس و  ار  لصافم  دزورفاب و  يزیرغ  ترارح  درآ و  طاشن  دـنادرگ و  اذـغ  لـباق 

اب قفاوم و  هیرورض  هّتس  ریبدت  یقاب  هک  یطرش  هب  بطر  دراب  دننام  یجازم  رثکا  يدام و  ضارما  عیمج  زا  دراد  ظوفحم  دوش  عقاو  شیوخ 
عوج التما و  رد  دوش و  عقاو  مضه  لامک  اذغ و  رادحنا  دـعب  دـشاب و  یلاخ  زارب  لوب و  زا  ندـب  هک  تسنآ  تضایر  تقو  دـشاب و  باوص 

قرع و دوش  عورش  ندب و  نا  رد  دوش  خفتنم  خرس و  هک  تسنآ  تحـص  ظفاح  دومحم و  هلدتعم  تضایر  تسا و  عنم  عامج  دعب  دیدش و 
دـشاب رایـسب  هک  يوضع  ره  دوب و  توق  فعـضم  ندـب و  تابوطر  [ 6] ففجم نآ  تسا و  تضایر  طارفا  تمـالع  قرع  نالیـس  یتداـیز 

یناسفن یندب و  توق  ره  لاح  هکلب  تسین  صوصخم  وضع  نیا  ددرگیم و  يوق  لادتعا  طرشب  وا  تضایر 
27 ص : میلعتلا ، نزاخم 

يوق دـنک  لیخت  رکف و  یتدایز  هک  یـسک  نینچمه  وا و  هظفاح  توق  دـشابیم  يوق  ظفح  دـنک  یتداـیز  هک  یـسک  هکناـنچ  تسا  نیمه 
ندینـش شوـگ  ئارب  دـنلب و  زاوآـب  تسا  تأرق  ردـص  ئارب  هچناـنچ  تسا  هـصتخم  تضاـیر  وـضع  ره  يارب  وا و  هـلیختم  هرکفم و  ددرگ 
دنکیم لیلحت  تسا  ندب  لک  تضایر  دشاب  لادتعا  دحب  هک  پسا  رب  ندـش  راوس  هلیمج و  ئایـشا  ندـید  مشچ  ئارب  هذـیذل و  ياهزاوآ 

يرگید و رب  یکی  ندرب  تقبـس  مهاـب و  پسا  ندـیناود  قفرب و  حـجرت  نینچمه  ار و  نیهقاـن  دـیامنیم  عفن  دـنکیم و  مرگ  هچنآ  زا  رثکا 
ماذـج و دـننام  هنمزم  ضارما  علاـق  یتـشک  رب  ندـش  راوس  تسا و  سفن  يوق و  ندـب و  تضاـیر  ناـگوچب  ندرک  يزاـب  نتفرگ و  یتـشک 
زا دوب و  عفان  رایـسب  هک  دومن  دیابن  تردابم  نآ  سبح  رد  دوش  ضراع  یتشک  رد  هک  یق  نایثغ و  تسا و  مضه  هدـعم و  يوقم  اقـستسا و 

کلد زین  نآ  دعب  دنوش و  تضایر  دعتـسم  اضعا  هک  ات  ددـشت  هب  دـنک  کلد  تضایر  زا  لبق  هک  تسا  قیال  تسا و  کلد  تضایر  هلمج 
دسرب ازجا  عیمجب  نآ  رثا  ات  دننادرگب  هفلتخم  تاهج  هفلتخم و  عاضواب  ندب  رب  میالمب  ار  تسد  هک  دیاب  کلد  نیرد  نکیل  دنیامن 

هظقی مون و  ریبدت  رد  مراهچ  خسرف 

عورش اذغ و  مضه  دعب  دوش  ثداح  دشابن و 4  تعاس  هد  زا  هدایز  شش و  زا  مک  هک  تسا  رادقملا  لدتعم  لصتم 3  قرغ 2  مون 1  نیرتهب 
رادحنا زا  لبق  اذـغ  مضه  رب  دراد  باوخ  تداع  هک  یـسک  دوشیم و  تفایرد  نطب  ئالعا  یکبـس  زا  نیا  هدـعم و  رعق  رد  رادـحنا  رد  نآ 
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مـضه دوش  مامت  هاگره  رید  ات  پچ  بناج  دوش  لیام  نآ  دـعب  لیلق  ینامز  تسار  بناج  رب  لوا  دـنک  ادـتبا  هک  تسا  راوازـس  سپ  هدـعم 
تسا یلتمم  وا  ندب  سپ  رهاظ  ببس  زا  ریغ  دیآ  رایسب  قرع  هک  ار  یسک  تسار و  بناجب  ددرگزاب  يدعم 

دشاب سبتحم  تعیبط  رگا  سابتحا  غارفتسا و  ریبدت  رد  مجنپ  خسرف 

هراشا

ئارب اصوصخ  تسا  نیلم  کین  مطرق  اب  ریجنا  دـنناروخب و  دـشاب  هتخپ  رادـقملا  ریثک  خانافـسا  قلـس و  اـب  هک  همـسد  ءاـبروش  زا  هک  دـیاب 
ار و خـئاشم  دـنکیم  عفن  ماداب  نغورب  اصوصخ  ناهداب  ندرک  هنقح  هنیلم و  ياهنقح  هلهـسم و  ياهفایـشب  ندرک  نیئلت  نینچمه  خـئاشم و 

قامس و کشرز و  زا  هک  دیاب  دشاب  نییلت  رایسب  هک  هاگره 
28 ص : میلعتلا ، نزاخم 

اما تسا  عامج  مامح و  تحص  لاح  رد  هداتعم  تاغرفتسم  زا  دنزاس و  سابتحا  هیوداب  نآ  دننام  حافت و  ضامح و  مرصح و  و 

مامح

تـسا بیطرت  اوه و  ببـسب  نیخـست  مامح  یعبط  لعف  دشاب و  ةرارحلا  لدتعم  اضفلا  عساو  ءاملا  بذع  انبلا  میدق  هک  تسنآ  مامح  نیرتهب 
رد لوخد  هک  دـیاب  تسا و  فـفجم  نخـسم و  موـس  تیب  تسا  بطرم  نخـسم و  مود  تیب  تسا  بطرم  دّربـم و  وا  لوا  تیب  بآ  ببـسب 

ندب و نیمـست  هیذغت و  ماسم و  حیتفت  تالـضف و  عفد  جضن و  دـشاب  لادـتعاب  هک  مامح  لامعتـسا  دـشاب و  جـیردتب  نآ  زا  جورخ  مامح و 
ناقفخ برک و  یشغ و  مامح  رد  نتسشن  رایسب  دیامنیم و  ندب  تفخ  لالک و  عفد  دلج و  نییلت  اذغ و  توهش  يزیرغ و  ترارح  شاعتنا 
رایـسب قرع  بآ  لامعتـسا  زا  لبق  هک  دیاب  اقـستسا  بحاص  سکعلاب و  بوطرم  دنک و  اوه  زا  ریثک  بآ  لامعتـسا  جازملا  سبای  درآیم و 

زا هک  دیاب  تسا  طارفا  تمالع  دوش  هدایز  برک  دنک و  عورـش  ندش  رغال  ندب  هاگره  تسین و  طارفا  دنام  خفتنم  دلج  هکیتقو  ات  دریگب 
لادتعاب دنک  هبرف  ترارح  لاوز  زا  لبق  مامح  زا  دعب  اذغ  دشوپ و  رایسب  اههچراپ  هک  دیاب  اتـش  رد  اصوصخ  مامح  دعب  دیآ و  نوریب  مامح 

يوق تخس و  درـس  بآ  هب  لاستغا  قرعم و  مامح  دنک  رایـسب  ۀضایرلا  لیلق  تسا و  فیفجت  يرغال و  بجوم  الخ  رب  مامح  هدس و  نما  اب 
ار وا  هک  یسک  خیش و  یبص و  دنک و  لامعتسا  دشاب  محللا  لدتعم  جازم  راح  ناوج  هک  یسک  فیـص  رد  هک  تسا  راوازـس  ار و  ندب  دنک 

لیاز ار و  بطر  جنشت  جلاف و  دزاسیم و  عفن  یتیربک  دننام  مرگ  ياهمشچ  بآ  زا  ندرک  لسغ  دنک و  زارتحا  دشاب  هلزن  همخت و  لاهسا و 
اما ار  لصافم  عجو  اسنلا و  قرع  دنکیم  عفن  ار و  سبای  بطر و  هکح  دنک 

عامج

لیختالب و دیآ  لصاح  مات  راشتنا  تعیبط و 3  شهاوخ  ینم و  ترثک  زا  دشاب  يوق  توهش  دوب و 2  مضه  اذغ  هک  دنک  تقونآ  عامج 1 
هک 2 دیاب  وزا و  تسرضا  هبعتم  تاکرح  تهج  نم  نانز و  عامج  زا  تسا  ررض  لقا  غارفتـسا  تلق  تهج  نم  ناکدوک  عامج  فلکتالب و 

عامج وا  اب  تدـم  زا  یـسک  هک  ینز  عاـمج  زا  هرکاـب و 7  تروصدـب و 6  هـضیرم و 5  ضیاـح و 4  ریغـص و 3  تیاهن  نزریپ و  عاـمج  زا 
هک دیامن  زارتحا  دشاب  هدرکهن 
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29 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دنکیم و فیعـض  مک  ینم  غارفتـسا  ترثک  دوجو  اب  دنکیم و  رورـسم  بوبحم  عامج  ار و  توهـش  دنکیم  فیعـض  ۀیـصاخلاب  همهنیا 

دوب توهش  راشتنا و  فعضم  مغ و  بجوم  ۀیصاخلاب  ندز  قلج 

هعبرا لوصف  ریبدت  رد  مشش  خسرف 

هراشا

رد هک  تسا  مزال  تحص  ظفاح  رب 

عیبر

تانّکـسم و تایفطم و  دیامن و  اذغ  لیلقت  تداع و  قباطم  تجاح و  بسحب  لاهـساب  ای  یقب  ای  دصفب  دزاس  غارفتـسا  ظفحلاب  مدـقت  رب  انب 
دنک لامعتسا  باب  جوزمم  بارش 

فیص رد  و 

بطر دراب و  هبرـشا  هیذـغا و  دروخ و  مک  اذـغ  دـیامن و  بانتجا  هفینع  تاکرح  تاففجم و  تانخـسم و  زا  دریگ و  مزال  مارآ  شیاسآ و 
دنک یقب  غارفتسا  دنک و  رایتخا 

فیرخ رد  و 

درادهگن ار  دوخ  زور  هنایم  یمرگ  حبص و  يدرس  زا  دشاب و  رود  عامج  ترثک  تاففجم و  زا 

اتش رد  و 

دروخ رایسب  موحل  دنک و  رایتخا  هسیره  دننام  ظیلغ  اذغلا  ریثک  هیوق  هیذغا  ندروخ  دراد و  هدیشوپ  رادهبنپ  نیمشپ و  ياهـسابل  رد  ار  دوخ 
درآ لمعب  ترورض  تقوب  لاهسا  رگم  دنکن  یق  دصف و  دزاس و  لامعتسا  تافطلم  هفینع و  هیوق  تاکرح  تانخسم و  دیامن و  مامحتسا  و 

هعضرم عاضر و  دولوم و  لمح و  عضو  لماوح و  ریبدت  رد  متفه  خسرف 

هراشا

اما
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لماوح

زا لاهسا  ترورض  تقو  رد  تسا و  عونمم  متفه  هام  زا  دعب  مراهچ و  هام  زا  لبق  ار  لماوح  یق  لاهسا و 4  تماجح و 3  دصف و 2  سپ 1 
سوطیدورثم قوراف و  قایرت  هیبلق و  هیودا  عیمج  داد و  دیابن  دـشاب  نینج  قلزم  هدـعم و  بلق و  فعـضم  هچره  دوب و  بسانم  دراب  لهـسم 

هدیدش تاکرح  زا  دوب و  رورض  زارتحا  مامحتـسا  هقلزم و  هنخـسم و  هردم و  هیودا  زا  دنرادن و  تعیبط  ضبق  ار  هلماح  دوب و  نینج  ظفاح 
دتفا ناشیاب  هک  نایثغ  یق و  دنرادهاگن و  زیت  ئاهئوب  هلئاه و  تاوصا  عرف و  مغ و  بضغ و  خلت و  زیت و  ئاذغ  هضیه و  اذغ و  ئالتما  زا  و 

زا نآ  دننام  لدرخ و  دوب و  دیفم  هلماح  نانز  دساف  ياهتـشا  ئارب  نآ  لاثما  یلـسع و  دنقلگ  ندروخ  دننکن و  دـنب  دـشابن  رایـسب  هک  یتقو 
؟؟؟ زا نآ  دعب  اذغ و  زا  شیپ  يردق  دنوارز  ندروخ  دوش و  لیاز  دوخبدوخ  هام  راهچ  زا  دعب  هک  دشاب  دوب و  عفان  زین  هفیرح  ئایشا 

30 ص : میلعتلا ، نزاخم 
نوجعم دنک و  لیاز  ار  ناشیا  ناقفخ  مرگمین  بآ  ندروخ  كدناكدنا  دوب و  دـیفم  شرت  یناحیر  بارـش  اب  اصوصخ  توهـش و  طوقس 

درد ندرک  دیمکت  هتخپ  نانزب  کشپ  زا  لگ و  نغور  ندیلام  دوب و  عفان  دشاب  ناشیا  ياعما  هدعم و  رد  هک  حایر  ئارب  نآ  دننام  ینومک و 
دـسب ای  دریگ  پچ  تسد  رد  سیطانقم  رگا  دوب و  دیفم  ار  جرف  شراخ  ندرک  الط  يوشرـس  لگ  یمطخ و  باعل  دنکیم و  رود  ار  مکش 
کی کیره  هنهک  هایس  دنق  ساتلما  تسوپ  هشام  شش  کیره  هایس  دوخن  ناشوایسرپ  عیشمارطکشم  دیازب و  ناسآ  نز  ددنب  تسار  نار  رب 

طب هیپ  غرم و  هیپ  رگا  دلامب و  یلیبنچ  نغور  هشفنب و  نغورب  جرف  فارطا  تشپ و  مکش و  دروخب و  هدومن  فاص  هدیناشوج  بآ  رد  هلوت 
نآ درد  تدالو و  لیهست  ئارب  ینیچراد  ندروخ  دناشنب و  نا  رد  دنک و  لوطن  مرگ  بآ  هب  دشاب و  رتهب  دیامن  هفاضا  مه  واگ  قاس  زغم  و 

ینیب نهد و  هسطع  تقوب  درآ و  هسطع  رتسدیبدنج  زینوش و  شدـنک و  زا  تسا و  عفان  رایـسب  رتسدـیبدنج  اب  تیتلح  نینچمه  دوب و  دـیفم 
درد زور  راـهچ  اـت  ددرگ و  درـس  هلماـح  فارطا  دوشن و  سوسحم  هچب  تکرح  نوچ  دـنک و  دود  رخ  رتـسا و  پسا و  مس  زا  دـنک و  دـنب 

ود کیره  زا  هنیدوپ  سمرت  مرد  هس  کیره  لهبا  ناشوایـسرپ  عیـشمارطکشم  هک  دـیابیم  تسا  هدرم  هچب  هک  تسناد  دـیاب  دـنام  تدالو 
لونک زین  دروخب و  هدومن  فوفلم  هایـس  دنق  رد  ار  [ 7] لوب نوچ  دنک و  لوانت  هدومن  فاص  هدـیناشوج  بآ  رد  لاقثم  هد  دیفـس  تابن  مرد 
تسا رثالا  يوق  طاقسا  رد  درادرب  هدرک  رت  موقز  ریش  رد  ار  هتل  نوچ  تسا و  برجم  دنکیم و  طاقسا  درآ  لمعب  هتخاس  فایش  هدیئاس  ار 

لامعتسا هتشرس  واگ  هرهز  رد  هتخیب  هتفوک و  يواسم  ریشواج  دیفس و  قبرخ  ورم و  دوب و  دیفم  دش  هتفگ  هک  [ 8] یقیرطب ندروآ  هسطع  و 
رام و تسوپ  زا  دـنک و  الط  هناع  فان و  رب  دـبوکب و  مرد  کـی  رم  مرد  هس  کـیره  زا  طـسق  لـظنح و  محـش  کـشخ و  بادـس  دـنک و 

هراپهراپ ار  هچب  هک  دـشاب  درآ و  نوریب  درب و  جرف  رد  تسد  هلباـق  هک  دـیابیم  دـیاین  نوریب  ریبدـت  نیدـب  رگا  دـنک و  دود  رتوبک  نیگرس 
درآیم نوریب  دنکیم و 

31 ص : میلعتلا ، نزاخم 
جالع تسا  نیمه  تسا و  تدالو  تلوهـس  تمالع  دوش  نطق  هناع و  فرطب  لئام  تدالو  زا  شیپ  درد  رگا  دوب و  كانرطخ  لـمع  نیا  و 

همیشم سابتحا 

لمح عضو  ریبدت  اما 

رد ار  نئاوجا  دنروخیمن و  اذغ  زور  شش  ات  یضعب  دنهدن و  اذغ  ار  وا  زور  هس  ات  دیازب و  لدتعم  هناخ  رد  هک  دیابیم  دیازب  هچب  هک  ینز 
مـسوم رگا  دیامن و  لوانت  هتخادـنا  لیبجنز  درز و  نغور  دزپب و  هریرح  لثم  هتخادـنا  نآ  رد  دیفـس  رکـش  هدومن  فاص  دـنناشوجب و  بآ 
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نانز رثکا  دنـشونب و  نابزواگ  قرع  ای  بلعثلا  بنع  قرع  بآ  ئاـجب  دـننک و  ناـحیر  مخت  نئاوجا  ياـجب  دوب  مرگ  جازم  اـی  دـشاب  اـمرگ 
دننک نایرب  درز  نغور  رد  ار  اهویم  لوا  هک  تسنآ  وا  نتخاس  بیکرت  دنروخیم و  هتخیمآ  بآ  دـنق  رد  هدرک  نایرب  نغور  رد  ار  هناهکم 
بوخ هک  دنزیمایب  ار  همه  دـنیامن و  ماوق  هدـحیلع  بآ  رد  ار  دـنق  دـنیامن و  نایرب  روکذـم  نغور  رد  ار  هناهکم  نآ  دـعب  دـنرآ  نوریب  و 

هتسپ و ماداب و  مسق  زا  هویم  دنرب و  راکب  هتخاس  طولخم  هدیئاس  لیبجنز  یکدنا  ندروآ  دورف  تقوب  دنرآ و  دورف  شتآ  زا  دوش و  طولخم 
نان مشـش  زور  دـیامنیم و  لوانت  گنوم  يرچهک و  زب و  ای  غرم  يابروش  مراهچ  زور  و  دـنروخیم - یقنم  شمـشک و  لیجران و  امرخ و 

دنیامنیم و زیهرپ  هبعتم  تاکرح  درس و  ياوه  درـس و  ئاهزیچ  زا  دننکیم و  افتکا  اذغ  نیمه  هب  زور  لهچب  دننکیم و  عورـش  زین  مدنگ 
دـشابیم ندیئاز  زا  دـعب  ار  نانز  یـضعب  هک  محر  درد  دـنلامب و  یلیبنچ  نغورب  جرف  فارطا  دـننکیم و  شلام  دـجنک  نغور  زا  هزور  ره 

دوب و دیفم  دهد  هدومن  فاص  هداد  شوج  بلعثلا  بنع  قرع  نابزواگ  قرع  رد  هنهک  هایس  دنق  ناشوایـسرپ  عیـشمارطکشم  ساتلما  تسوپ 
دوب و عفان  زین  دنک  دود  رخ  رتسا و  مس  رگا  دنیامن و  تسدبآ  دننک و  مرگمین  رخ  ریش  ای  دنناسر و  محرب  دنناشوجب و  ناتک  مخت  نینچمه 
رد شاخـشخ  تسوپ  يردق  دنکن  هدئاف  هروکذم  هیودا  رگا  دوب و  دیفم  مه  ندیناسر  محرب  ندیناروخ و  يزابخ  خـیبط  ندـیناشون و  رتعس 

مسوم رگا  ملهچ و  مایس و  متسب و  زور  نا  زا  دعب  مشـش  زور  لوا  دننکیم  لسغ  هبترم  راهچ  زور  لهچ  نیرد  دنناشونب و  دننک و  رت  بآ 
دعب دشاب  امرگ 

32 ص : میلعتلا ، نزاخم 
اما درادن  هقیاضم  زین  ندرک  لسغ  زور  هس  ود 

دولوم ریبدت 

بآ رد  ار  امرخ  تسا  جورم  لعفلاب  هچنآ  دنناسیلب و  لسع  ریش  زا  شیپ  دنراد و  ظوفحم  درـس  ياوه  زا  ار  وا  نت  دوش  دلوتم  لفط  هاگره 
هچناـنچ دوـشیمن  ررـضتم  زیچ  نا  زا  تاـیح  تدـم  رد  دـنلامب  هک  يزیچ  رهب  ار  ماـک  دـنلامیم و  وا  ماـک  رب  تداهـش  تشگنا  زا  هدـیئاس 
هغودلم هبورـشم و  مومـس  زا  دوخ  تایح  مایا  رد  دـنلامب  يو  ماک  رب  دـنهد  ریـش  هکنآ  زا  شیپ  تدالو  زورب  یندـعم  رهزداف  هک  دـناهتفگ 
طایتحا لسغ  تقو  تسا و  جورم  روطنیمه  مرگمین و  نیریش  بآ  هب  نآ  دعب  دنیامن و  لسغ  بآ  کمن و  زا  ار  لفط  سپ  ددرگن  ررضتم 

رد نینج  هکیتقو  ات  هک  اریز  دـنزاس  حـتفنم  ار  لفط  دـعقم  رـصنخ  تشگنا  زا  لسغ  تقو  دـسرن و  مشچ  ینیب و  نهد و  رد  بآ  هک  دـنک 
هزات و بآ  رد  سم  سولف  لسغ  زا  دعب  دتفایم و  همیشم  رد  ددرگیم و  عفد  لوب  هار  زا  تالـضف  عیمج  دنکیمن و  زربت  تسا  ردام  مکش 
زا شیپ  تسا  لومعم  هنامز  نیرد  هچنآ  دنناشونب و  ریـش  تدالو  تقو  زا  ساپ  تشه  زا  دعب  دهد و  هدیناشوج  دیفـس  تابن  نایداب و  قرع 
لگ هناداکچ  هنادندند  دروخ  نالکره و  روچکرن  هبنهکواب ؟؟؟ گنرب  ئاب  مین  گرب  نیلم  یئاود  تفص  دنهدیم  نیلم  ياود  ریـش  نداد 

زا دنیوگیم  لان  ار  نآ  هک  فان  هدور  دنهدیم و  هدومن  فاص  هدیناشوج  بآ  رد  هشابت  ماداب  سولف  زغم  هرتهاش  نایداب  یقنم  زیوم  خرس 
نینج و رب  هک  دوب  ئاشغ  همیـشم  دـشابیم و  رگج  گنر  دـننام  هایـس  درگ  يزیچ  لونآ  دـشابیم و  لـصتم  همیـشم  لونآ و  هب  مود  فرط 

يو رد  هچنآ  ات  دنلامب  ار  هدور  نآ  همیـشم  فرط  زا  هتفرگ  تداهـش  تشگنا  رن و  تشگنا  زا  ار  هدور  نآ  هک  دـیابیم  دـشاب  يواح  هدور 
نآ فان  زا  مومضم  تشگنا  راهچ  ربش و  کی  هلصافب  هتخاس  برچ  واگ  نغور  رب  هتفات  مرن  نامسیرب  سپ  دور  نوریب  داب  طلخ و  زا  دشاب 

نغور هظحل  هب  هظحل  دـنهن و  فاـن  رب  هتـشرس  تیز  نغور  دـجنک و  نغورب  هقرخ  عـطق  زا  سپ  دـننک و  عـطق  نهآ  هب  دـندنبرب و  ار  هدور 
کشخ زور  راهچ  هس  رد  فان  هدور  دنک و  تخس  مرگ و  ار  فان  ات  دنشاب  هتخادنا 
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مرو فان  عطق  تقوب  هک  دشاب  هاگ  دنناسرن و  نادب  نغور  ددرگ  کشخ  فان  هک  ات  دزاس و  رورذ  فان  رب  فدـص  رتسکاخ  دـتفاب و  هدـش 
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هاگ دننک و  دامـض  هدیئاس  زبس  زینـشک  بآ  زبس و  بلعثلا  بنع  بآ  هب  هلیمک  توسر  يرغـشاک  هدیفـس  گنـسادرم  هک  دیاب  دوش  ثداح 
نیزا رگا  دنشاپب و  هدیئاس  نآ  دننام  تحارج و  گنس  ایسآ و  رابغ  رودنیـس و  گنـسادرم و  هک  دیاب  دنک  میر  دوش و  هتخپ  فان  هک  دشاب 
دیدپ فان  رد  وتن  رگا  دنرب و  راکب  هروکذم  هیودا  نآ  زا  دعب  دنناپـسچب  ّولز  ددع  ود  لوا  دشاب  هام  ود  زا  هدایز  لفط  دوشن و  هدـئاف  ریبدـت 
نداهن يو  رب  هدومن  رپ  قوحسم  همرس  ای  دنشاب  هدز  ناهوس  برسا  زا  هک  هطیرخ  ای  برـسا  عطق  دندنب و  هدافر  مایا  نامه  رد  هک  دیاب  دیآ 

دنهدن و ریـش  دیرگن  دنکن و  بلط  ریـش  دوخ  لفط  هکیتقو  ات  دـنراگنا  بجاو  زارتحا  يداب  يایـشا  زا  دراد و  عفن  نتـشاد  هتـسب  هباصعب  و 
دـشاب رـسپ  رگا  دننک  نیهدت  زور  ره  ار  لفط  تسا و  ءاضعا  لاکـشا  تظفاحم  بجوم  هک  دوب  مزال  هام  راهچ  هس  ات  نتـسب  قدنغ  ار  لفط 

دنلامب واگ  نغور  هشفنب و  نغور  دشاب  رتخد  رگا  واگ و  نغور 

هعضرم عاضر و  ریبدت  اما 

یـصخش زا  ار  دوخ  ریـش  انثا  نیرد  داد و  دیابن  هتفه  کی  ات  تدالو  زور  زا  دـشاب  ردام  زا  رگا  ریـش  تسا و  اهریـش  همه  زا  رتهب  ردام  ریش 
بوخ هدومحم و  قالخاب  هنحـسلا و  لدتعم  دشابن و  هدایز  لاس  جنپ  یـس و  زا  دوبن و  رتمک  لاس  جنپ  تسب و  زا  هعـضرم  دـناکمب و  رگید 

دشاب و هدوب  مهن  هام  رد  نآ  لمح  عضو  هک  دیاب  دـهدیم  ریـش  هک  هعـضرم  دوبن و  یخرتسم  وا  دـشاب  طسوتم  مجه  رد  ناتـسپ  تروص و 
ماوقلا و لدتعم  هک  دیاب  هعـضرم  ریـش  دوب و  بسانم  رـسپ  يارب  رتخد  ریـش  رتخد و  يارب  رـسپ  ریـش  هک  دننارب  یـضعب  دشاب و  هدـیئاز  رـسپ 

تعاضر نایم  رد  هعضرم و  عضو  نایم  رد  دشاب و  هوغرلا  لیلق  ءازجالا و  هباشتم  دوب و  هزیکاپ  هزمنیریش و  گنردیپس و  رادقملا و  لدتعم 
زا دهد و  لفط  نهد  رد  سپ  دشاب  هدیـشود  یکدنا  ار  ناتـسپ  حابـص  ره  دوب و  هام  تفه  ات  زور  لهچ  زا  دـعب  نآ  دـشاب و  طسوتم  تدـم 

هعضرم ياذغ  دنک و  زارتحا  دشاب  ریش  داسف  ثعاب  هچره  هصغ و  مغ و  عامج و 
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حالـصا تافطلمب  دـشاب  ظیلغ  ریـش  هاگره  دوب و  بسانم  قدـنف  ماداب و  هکاوف  زا  وهاک و  تالوقب  زا  هلاغزب و  هرب و  تشوگ  اب  مدـنگ  نان 
هدلوم هیذغا  هیودا و  نداد و  مارآ  تضایر و  زا  نتشادزاب  دنشاب و  هدومنیم  یق  مرگمین  بآ  نیبجنکـسب و  زور  راهچ  هس  زا  دعب  دننک و 

هدـش نالیـسب  لیام  دـنزادنا  نخان  رب  ار  ریـش  نوچ  هک  تسنآ  نآ  ماوق  لادـتعا  تمالع  دـنکیم و  ظـیلغ  ار  ریـش  ندـیناروخ  ظـیلغ  نوخ 
دنک و فاص  دزپب و  رـشقم  وج  اب  ار  هلال  قاس  زین  تسبرجم و  ریـش  ندرک  هدایز  يارب  واگ  ریـش  اب  خرـس  يردوت  ندروخ  دـنام و  فقوتم 

مخت دیفـس و  يردوت  دننام  دنکیم  هدایز  زین  ار  ریـش  دنک  هدایز  ار  ینم  هچنآ  دیامنیم و  هدئاف  دنـشونب  هدرک  هفاضا  دیفـس  رکـش  يردـق 
اب سدع  لگ و  نغور  رد  گنسادرم  رگا  دوب و  رثوم  رایـسب  ریـش  ندرک  هدایز  رد  ناتـسپ  ندیلام  شیم و  ناتـسپ  زب و  ناتـسپ  شاخـشخ و 

دیفم باب  نیرد  ندرک  دصف  نتشاد و  هزور  ندیشون و  روش  بآ  هردم و  هیودا  دنکیم و  مک  ار  ریـش  دنک  الط  هکرـس  اب  هریز  ای  هکرس و 
دوب دیفم  خانافسا  وج و  شآ  دننام  درس  ئاذغ  ندروخ  تادربم و  زا  ندرک  دامض  دنک و  دیربت  دشاب  ترارح  ببسب  ریـش  تلق  رگا  دوب و 

دوب و عفان  زین  رذگ  مخت  دروخ و  دیاب  ترارحب  لیام  فیطل  ياود  اذغ و  دشاب  يدث  هبذاج  توق  فعض  ببسب  ای  تدورب و  ببـسب  رگا  و 
ترفص و يدرز و  دشاب  بلاغ  ارفص  رگا  دشاب  بلاغ  ورب  هک  دوب  یطلخ  ببـسب  رگا  تسا و  دنمدوس  زین  ناتـسپ  ریز  يران  مجاحم  قیلعت 

ریش تضومح  تطلغ و  تدومک و  دشاب  بلاغ  ادوس  رگا  دوب و  ریش  تضومح  تیئام و  يدیفس و  دشاب  بلاغ  مغلب  رگا  دوب و  ریش  تقر 
هیذغا لوانت  یناحیر و  بارـش  برـش  هفطلم و  هیذـغا  هلدـتعم و  تضایر  دـنیامن و  جازم  لیدـبت  دـننک و  بلاغ  طلخ  هیقنت  نآ  جالع  دوب 
هوغرلا ریثک  رگا  دنرب و  راکب  همـضاه  نیجاعم  دننک و  اذغ  حالـصا  دـشابن  ءازجالا  هباشتم  رگا  دوب و  دـنمعفن  ریـش  يوب  داسف  رد  وبشوخ 
ناتـسپ رب  خلت  يایـشا  زا  نآ  دننام  ربص و  دیرگب  ریـش  يارب  زا  لفط  رگا  تسا و  لاس  ود  عاضرا  یعبط  تدم  دنروخ و  حایر  رـساک  دشاب 

نهد رد  دنلامب و 
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جنرب و ریش و  اذغ  دنهد و  بآ  ماطف  کیدزن  تسا و  راهب  مسوم  ریـش  زا  لفط  ندرک  ادج  ینعی  ماطف  ئارب  زا  مسوم  نیرتهب  دنهد و  لفط 
رد دنهدیم و  میالم  گنوميرچهک  ئاذغ  ریـش  زا  ندرک  ادـج  زا  دـعب  هک  تسا  لومعم  دـنه  رد  دـنهدب و  هتـشغآ  دهـش  ریـش و  رد  نان 

ترورض رگا  داد و  دیابن  زین  تاضومح  دنهدن و  تدوربلا  ةدیدش  ةرارحلا و  ةدیدش  هیوق  يایشا  ار  لفط  دنـشوک و  لفط  قالخا  بیذهت 
ریبدت دشاب  روخماعط  رگا  دننک و  هعضرم  جالعب  رتشیب  هراوخریـش  جالع  دشاب و  یلاخ  ریـش  زا  هدعم  هک  دنهد  تقونآ  دنـشاب  تاضومح 

رهاظ ایانث  ندمآرب  رثا  نوچ  دنهدن و  وا  ریـش  زور  نآ  دوش  ضراع  نآ  دـننام  یقاب و  لاهـسا  ار  هعـضرم  هک  يزور  رد  درک و  دـیاب  زین  وا 
نوچ برچ  مرن و  ئاهزیچ  نینچمه  هکـسم و  دهـش و  ندیلام  دنیآربیم و  دلج  نادند  دنلامب  هثل  رب  نایکام  یبرچ  شوگرخ و  غامد  دوش 

دـنرادزاب و تخـس  ياهزیچ  غضم  زا  دـنک  زاغآ  نادـند  هاگره  دـنکیم و  یلک  عفن  رتش  ریـش  ندـیلام  ماداـب و  نغور  موم و  طـب و  یبرچ 
رب نیعم  ندـیلام  تشگنا  زا  وا  نابز  خـیب  دوش  ایوگ  لفط  هاـگره  دـنام  ظوفحم  عـالق  زا  اـت  دـنلامب  وا  نادـند  رب  دهـش  کـمن و  هاـگهاگ 

تسا تحاصف 

دنوشیم ضراع  رثکا  نایبصب  هک  یضارما  نایب  رد  متشه  خسرف 

هراشا

زین نایبصلا  ما  نایبصلا و  حـیر  ار  نآ  دوش  ثداح  زین  نویـش  خـفن  ددـمت و  دوش و  لاـفطا  رـس  لـخاد  هظیلغ  تبوطر  اـی  هظیلغ  حاـیر  رگا 
ناهدب فک  دچیپیم و  دوخ  ياهیاپ  دوش  عقاو  هاگره  دشاب  قرحم  پت  اب  هک  یعرصب  دناهتشاد  صوصخم  ار  نایبصلا  ما  یضعب  دنیوگ و 

هک دراذـگن  دـنلامب و  نشخ  ياهزیچب  اپ  تسد و  فک  دـنریگب و  ناشیا  ياپ  تسد و  هک  دـیاب  نآ  ثودـح  تقو  رد  نآ  جالع  درآیم و 
رگا دلامب و  ندب  رب  دنک و  طولخم  مرگمین  بآ  هب  هکسم  ای  لگ  نغور  جنشت  هلازا  تهج  دندنب و  تخس  اهنار  اهوزاب و  دنک و  بارطضا 
طرـش اب  اهقاس و  تماجح  دشاب  یگنـشت  دیدش و  پت  رگا  الثم  دـنک  جالع  ضراوع  بسحب  الا  تسا و  رتهب  دـش  ضرم  هلازا  ریبدـت  نیزا 

تسا روکذم  ناگرزب  ماسرس  رد  هک  هچنآ  اود  اذغ و  درک و  دیاب  هشیمه  تعیبط  نییلت  دومن و  دیاب 
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لثم هیوق  هیودا  نکیل  دنک  هیقنت  ررکم  مرگ  لهـسمب  جضن  زا  دعب  دشابن  یگنـشت  پت و  رگا  دنهد و  فیفخ  ار  هعـضرم  اذـغ  درک و  دـیاب 
هس ات  بح  کی  زا  دندنب و  بح  شاخـشخ  لثم  نایداب  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  ربارب  ربص  رتسدیبدنج و  ردنک و  دنهدن و  دبرت  نوقیراغ و 

ار هعضرم  تسا و  هدومزآ  برجم و  باب  نیرد  دنناروخب  هدیئاس  ردام  ریـش  اب  راودج  قناد  فصن  دنهدب و  هدرک  لح  ردام  ریـش  رد  بح 
خرـس شتآب  یناجرم  هرهم  دوب و  دنمدوس  مه  اجنیرد  تسا  روکذـم  ناگرزب  عرـص  رد  هک  یتایودا  دـنهد و  مرگ  ياهـشراوج  نیجاعم و 
ياپفک رب  هدـیئاس  لدرخ  دـننکیم و  غاد  مه  دنفـسوگ  کشپ  اب  یـضعب  تسا و  برجم  زین  نداهن  غاد  یناشیپ  زا  وا  يوربا  ود  نایم  هدرک 

رب ندـمآ  قارب و  يزیچ  ندـید  درـس و  بآ  ندرک  لسغ  زا  دـیدش و  بضغ  دـیدش و  فوخ  هلئاـه و  زاوآ  زا  دوب و  دـنمدوس  زین  ندـیلام 
نیا هک  دـشاب  تسا و  تابجاو  زا  زیت  برچ و  نیریـش و  ئایـشا  زا  تالوقب و  هظیلغ و  هیذـغا  زا  زیهرپ  نینچمه  دـنیامن و  باـنتجا  يدـنلب 

دوش لیاز  دوخبدوخ  غولب  دعب  ضرم 

رتاوتم هسطع 
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دسر رسب  هک  دشاب  يدرـس  ببـسب  رگا  دننک و  ماسرـس  جالعب  نآ  جالع  دوب  ترارح  پت و  اب  دشاب  غامد  یحاون  راح  مرو  نآ  ببـس  رگا 
دنق نارفعز و  دنناکچ و  ینیب  رد  دوارت  نا  زا  هک  یتبوطر  دننک و  نایرب  ار  دنفـسوگ  هدرگ  دنمد و  ینیب  رد  هتخیب  هتفوک  جورداب  هک  دـیاب 

دننک نآ  روخب  هتفوک 

شاطع

يدرز بآ و  زا  يریس  مدع  رس و  كرات  نتسشنورف  زا  دوش و  ثداح  نایبص  غامد  رد  هک  تسا  راح  مرو  همجعم  نیش  هلمهم و  نیع  مضب 
يدرز هکرس و  يردق  لگ و  نغور  هفرخ و  رایخ و  ودک و  تسوپ  زا  غامد  بیطرت  دیربت و  سپ  تفایرد  ناوت  قلح  مشچ و  درد  گنر و 

سپ تسین  بوخ  ضرم  نیرد  لاهسا  دیامن و  لیدبت  ار  دامض  دوش  مرگ  هاگره  دیامن و  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  زبس و  زینشک  بآ  هضیب و 
هتخاس دامـض  رـس  كرات  رب  دیامن و  هیالـص  هدروآرب  دوش  مرن  هک  دنناشوجب  بآ  رد  ار  تسرد  هلیله  دروگب و  مشچ  دوش و  ضراع  رگا 

دهد مامت  عفن  درآ  لمعب  ررکم  ددنبرب و  نآ  رب  هچراپ 
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هدیئاس دیراورم  دراذگب و  رـس  كرات  رب  غرممخت  هدرز  لگ و  نغور  ودک و  بآ  هب  ای  هدیئاس  بآ  هب  ار  هلمآ  هک  هلمآ  دامـض  نینچمه  و 
مخت هریـش  هداد  وب  هایـس  هفرخ  مخت  هریـش  نآ  دعب  دنناروخب و  ار  همه  خرـس  ود  کیره  زا  هدوس  درورز  هدـیئاس  هرهمرهز  هدوس  ریـشابط 

نآ يالاب  هداد  وب  گنتراب  هدرک  لخاد  نیریش  رانا  تبرش  ای  نیریش  هب  بر  هدروآرب  بالگ  هرویک و  قرع  گنتراب  قرع  رد  رـشقم  وهاک 
رد ار  وا  ئاپ  تسد و  نتسب و  اپ  تسد و  فک  رب  انح  دوب و  عفان  لگ  نغور  بلعثلا و  بنع  هکرـس و  كدنا  اب  هتـساشن  دنناروخب و  هتخیر 

تسپ ار  هعضرم  دوب و  عفان  تشخریش  بآ  اب  بانع  بآ  ای  تشخریش  اب  ودک  بآ  تعیبط  ضبق  تروص  رد  دوب و  دیفم  نتشاد  درـس  بآ 
دنیامن اذغ  لیلقت  دنناروخب و  دوب  ضبق  يذ  هچره  نآ  دننام  وج و 

سارلا یف  ءاملا  عامتجا 

تمالع دیآ  عمج  تسا  فحق  لصتم  هک  بلص  ياشغ  ئالاب  فحق  لخاد  غامد  تبوطر  ببسب  لافطا  رس  رد  هیئام  تبوطر  هک  دشاب  هاگ 
مـسق نیا  دـبایرد و  ینارگ  لقث و  دوخ  رـس  نوردـنا  ضیرم  دـشاب و  يراج  کـشا  دوب و  رت  هشیمه  دـنامزاب و  مشچ  هک  تسنآ  مسق  نیا 

زمغ تدشب  ار  لفط  رس  تدالو  زا  دعب  هک  هلباق  یئاطخ  ببـسب  رـس  دلج  ریز  فحق  جراخ  هروکذم  تبوطر  هک  دشاب  تسین و  ریذپجالع 
دنلب رـس  دـلج  هک  تسنآ  مسق  نیا  تمالع  دوش و  عمج  دـلج  ریز  دـیآ و  نوریب  قیقر  نوخ  ددرگ و  هداشک  اهگر  نهد  ببـس  نیزا  دـنک 
ریغتم دلج  گنر  رگا  دـنام و  رادـیب  دـیرگ و  رایـسب  لفط  تسـشن و  دـناوتورف  تشگناب  دـشاب و  دوخ  لاحب  شگنر  نکیل  دوش  سوسحم 

تسین و تبوطر  عامتجا  تسا  مرو  هک  تسناد  دـیاب  دوش  سوسحم  عجو  عذـل و  دـش و  تسناوتنورف  تشگناب  هک  دـشاب  تخـس  ددرگ و 
دوش عفدنم  زمغب  ینعی  روصحم  ریغ  ای  تسا  ناکم  رد  روصحم  ای  ریدقت  ود  ره  رب  لیلق و  ای  تسا  ریثک  تبوطر  دنک  رظن  هک  تسنآ  جالع 

هک تسنآ  شجالع  تسا  روصحم  رادقملا و  لیلق  رگا  دراد و  رطخ  نآ  جالع  روصحم  ریغ  تسا و  رادقملا  ریثک  رگا  سپ  فحق  نوردنا 
نا زا  دعب  دنشارتب و  رس  يوم  لوا 

38 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دننک دامض  قروب  نارفعز و  اب  کشخ  مرگ و  هیودا  نآ  دعب  دنیامن  لوطن  دنناشوجب و  بآ  رد  مدنگ  سوبـس  تبـش  کلملا  لیلکا  هنوباب 

لیلحت دـننک  دـیمکت  هدیـشاپ  کمن  كدـنا  نآ  يالاب  هتخاس  مرگ  شتآ  رب  هدرک  هراپود  ار  ومیل  رگا  دـندنب و  نآ  يالاب  برـس  هچراپ  و 
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هناـخ رد  هک  هدـید  دوخ  مشچب  رقحا  دـتفایمن  ریبادـت  نیاـب  جاـیتحا  دـنکیم و  نآ  حالـصا  دوخ  تعیبـط  هک  دـشاب  دـیامنیم و  تبوطر 
قش هک  دنتساوخ  دندش و  شوشم  لاح  نیا  هدهاشم  زا  وا  نازیزع  دوب  عفترم  رایـسب  اج  ود  زا  وا  رـس  دلج  هک  هدش  دلوت  يرتخد  یـصخش 
رگا تسا و  هدنز  لاح  ات  دش و  لیلحت  دوخبدوخ  يدنچ  زا  دعب  درک  یجالعیب  هب  نآ  جالع  تشادزاب و  تکرح  نیزا  ار  اهنآ  رقحا  دـننک 
دجنک نغور  بارـش و  زور  هس  ات  دندنب و  نآ  رب  هدافر  دنرآ و  نوریب  تسیو  رد  هچنآ  دننک و  قش  ار  عضوم  نآ  دوشن  هدـئاف  ریبدـت  نیزا 

ماسرـس جالع  مرو  تروص  رد  دننک و  جالع  هلمدم  مهارمب  الا  رتهب و  دش  لمدنم  مخز  رگا  دننکاو و  ار  هدافر  نا  زا  سپ  دـنناکچ  نآ  رب 
تسا دیفم  رایسب  طرش  اب  تماجح  دننک و 

جنشت

عقاو مک  لافطاب  نیا  دننک و  تابطرم  زا  نآ  جالع  دیآ  دیدپ  جیردتب  دوش و  ثداح  تاغارفتـسا  تایمح و  دعب  دشاب  تسوبی  ببـسب  رگا 
هلیح رهب  دنشوک و  نآ  میونت  رد  مرن و  فایشب  دوب  تعیبط  نییلت  نآ  جالع  دتفا  رایسب  هیرگ  یباوخیب و  تعیبط و  ضبق  ببسب  رگا  دوش و 

درد و ببسب  رگا  دننابنجب و  هجوجرا  رد  دنهد و  لفط  هعضرمب و  نویفا  دشاب  ترورـض  رگا  دننانک و  تاکـسا  دننادیم  توترف  نانز  هک 
جالع دومن و  دیاب  تسا  روکذم  نانسا  تابن  لیهست  رد  هچنآ  نآ  جالع  غامد  یکیدزن  رب  انب  دشاب  دشابیم  نادند  ندمآرب  تقوب  هک  مرو 

دنیامن و لفط  هعضرم  ئاذغ  حالصا  نآ  جالع  دتفا  هبرف  نالفطب  رثکا  نیا  دشاب و  مضه  داسف  فعـض و  ببـسب  رگا  دیآیم و  زین  هثل  مرو 
دوب دیفم  ندیلام  انح  نغور  نسوس و  نغور  دنروخ و  مضه  يوقم  ياهشراوج 

اکبلا ترثک 

نآ دننام  مشچ و  درد  ای  اعما  درد  ببسب  هک  دشاب  دشاب و  شوگ  درد  هطساوب  رثکا  نآ  دنام و  رادیب  دیرگب و  رایسب  هک 
39 ص : میلعتلا ، نزاخم 

عوج یق و  زا  نتفای  عفن  نآ  تمالع  دشاب  هدعم  رد  ریش  داسف  ببسب  رگا  دوش و  هتفگ  دحاو  ره  جالع  دشاب  زین  غامد  مرو  ببسب  دوب و  زین 
دنیامن هیقنت  دنشوک و  تیوقت  هب  دننک و  ریش  حالصا  نآ  جالع  دیآ  نوریب  یق  رد  دساف  ریش  دوب و 

مونلا یف  عزفتلا 

نامه دشاب  هدیـسرت  هک  يزیچ  زا  يرادیب  رد  هک  دشاب  نآ  وا  ببـس  دوب و  كانلوه  ياهباوخ  ندید  ثعاب  دـسرتیم  باوخ  رد  هک  یلفط 
داسف ءالتما و  ببـسب  رگا  دـننادرگ و  ریلد  زیچ  نآ  رب  ار  لفط  دـننک و  رود  وزا  فوخ  هلیحب  نآ  جالع  دوشیم  رهاـظ  باوخ  رد  تروص 

هک دشاب  دنهد و  ندروخب  نآ  دننام  یگطـصم و  دنناسیلب و  لسع  دنیامن و  عنم  باوخ  زا  ماعط  دعب  دنهد و  رتمک  اذغ  دشاب  هدعم  رد  اذغ 
رتسدـیبدنج هک  دـیابیم  دـیآ  دـیدپ  سوباک  دـننام  یتلاح  باوخ  رد  ار  لفط  یهاگ  دـشابیم و  زین  هبـصح  يردـج و  همدـقم  تلاح  نیا 

دننک جالع  نایبصلا  حیر  دننام  دنیوبب و 

هلزن ماکز و 
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درد ناشن  دـشابیم و  تبوطر  زا  رثکا  زین  شوگ  درد  نینچمه  دـشاب و  ناشیا  غامد  فعـض  تبوطر و  ببـسب  دوش  ضراع  ار  نـالفط  هک 
ناشن زا  زین  ندرگ  رـس و  یگدیچیپ  درب و  شوگب  دوخ  تسد  مد  ره  دیامن و  بارطـضا  زین  یببـسیب و  دنک  هیرگ  لفط  هک  تسنآ  شوگ 

تسا روکذم  لصقم  ناگرزب  جالع  رد  هچنانچ  دننک  شوگ  درد  هلزن و  ماکز و  جالع  دننام  ضارما  نیا  جالع  تسا  يو 

[9] لوح

ص39 میلعتلا ؛  نزاخم 
رید ات  بناج  کیب  نتـسیرگن  ندیناباوخ و  نداد و  ریـش  ببـسب  دوش و  ثداح  عرـص  زا  دعب  نآ  دوش و  یبناجب  مشچ  نالیم  هک  تسنآ  وا 
دیاب دپسچب  مهب  مشچ  کلپ  ود  ره  رگا  دنزیوآ و  دشاب  لیام  هشوگ  فلاخم  هک  مشچ  هشوگ  رب  خرـس  هچراپ  نآ  جالع  دوشیم  عقاو  زین 

دنیوشب ار  مشچ  وا  مرگ  لوبب  حبص  ره  هک 

هقرز

مـشچ رد  ررکم  دربورف و  رت  لظنحب  لیم  دنـشک و  مشچ  رد  موم  لیمب  هدیئاس  کیراب  نارفعز  کشم و  هک  دـیاب  مشچ  ندوب  دوبک  ینعی 
دوب دیفم  رایسب  دشک 

فنالا يرجم  یف  ئشلا  سابتحا 

رد نا  زا  هرطق  دنچ  دننک و  برچ  نوریب  نوردنا و  زا  ار  ینیب  موم  يردق  اهنغور و  زا  لوا  هک  دیاب  ینیب  يرجم  رد  يزیچ  ندش  دـنب  ینعی 
هک يزیچ  نآ  دعب  دنناکچ  ینیب 

40 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دننایوبب ار  وا  درآ  هسطع  هک 

عالق

هدایز زین  نارفعز  يردق  یمغلب  رد  دنزاس و  رورذ  هدیئاس  ار  خرـس  لگ  هشفنب و  لگ  دوب  دـیفم  دـیآیم  ناگرزب  عالق  رد  هچره  ار  ناشیا 
نیزا رگا  دنکیم و  عفن  زین  ندیشاپ  هدیئاس  بالگ  اب  نیبجنرت  دهد و  عفن  زین  ندیـشاپ  نهد  رد  نایرب  وج  درآ  هتخوس و  نابزواگ  دننک و 

دنناپسچب ولز  دننک و  تماجح  دوشن  هدئاف  ریبدت 

مونلا یف  نانسالا  ریرص 

دننک و هیقنت  جرایا  بح  مرگ و  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  نآ  جالع  دـنیاسیم  نادـند  باوخ  رد  ناوسن  خـئاشم و  نینچمه  نایبص و  رثکا 
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ددرگیم لیاز  دوخبدوخ  دوشیم  ضراع  نایبصب  هک  رثکا  رد  دروخب و  هتخیمآ  دنقلگ  رد  هدـیئاس  نایداب  دـلامب و  قبنز  نغورب  ار  ندرگ 
دنلامب نهد  رد  هدیئاس  ایقاقا  دشاب  يراج  نایبص  نهد  زا  هک  یباعل  و 

هثل عذل 

دنیآرب دوز  نادند  هک  دنیامن  نانچ  نآ  جالع  دوش  ثداح  نادند  ندیئور  تقوب  هک  هثل  مرو  دوب  دیفم  موم  نغورب و  ندرک  دیمکت 

تاهل ياخرتسا 

ای هکرسب و  وزام  دوب و  دیفم  ار  هذالم  ياخرتسا  دنلامب  تاهل  رب  هتخیما  لسعب  هدیئاس  ینامی  بش  نوچ  هذالم  نداتفا  ندش و  تسـس  ینعی 
دوب دیفم  ار  هذالم  ءاخرتسا  ندرک  الط  خوفای  رب  هدیئاس  هکرس  اب  یناهتلم  لگ  هکرس و  اب  هتساشن 

لاعس

دیدش يزیچ  دشاب  یمغلب  هچرگا  لافطا  لاعس  رد  دننک و  ناگرزب  یمغلب  لاعس  جالعب  نآ  جالع  دوش  ثداح  تبوطر  ترثک  ببسب  رثکا 
دیآیم هنیس  زا  باوخ  تقو  رد  هک  دیدش  زاوآ  ینعی  همیظع  هرخرخ  جالع  تسا  نینچمه  دنهدن و  ۀسوبیلا  ةرارحلا و 

هیر مرو  هبد 

مغلب تافشنم  تالهسم و  تاجضنم و  زا  نآ  جالع  دوش  ثداح  عالضا  ریز  يوگ  دنز و  دوزدوز  سفن  دوش  ضراع  ار  لفط  هاگره  دشاب 
الا دهد و  لهـسم  هدینازپ  ار  هدام  دناوت  رگا  داد و  دـیابن  هدراب  هیذـغا  تشاد و  دـیاب  ظوفحم  درـس  ياوه  زا  ار  ضیرم  هنیـس  درک و  دـیاب 

رشقم سوسلا  لصا  دیآ  راکب  ضرم  نیرد  هک  جضنم  تفـص  درک  دیاب  عفد  بسانم  فایـش  لهـسم و  هب  هدام  دوز  درک و  دیابن  نیا  راظتنا 
بلعثلا بنع  يزابخ  مخت  هشفنب  لگ  ریجنا  ناشوایسرپ  یقنم  زیوم  نابزواگ  هتفوکمین 

41 ص : میلعتلا ، نزاخم 
خیب افوز  دـشاب  يوق  ضیرم  رگا  مود  زور  دـهد  ندروخب  هدرک  لخاد  دیفـس  تابن  يردـق  هدومن  فاص  هداد  شوج  هتفرگ  بسانم  ردـقب 
خیب نابزواگ  لگ  مدنگ  سوبس  مود  تقو  دتفا  تجاح  رگا  دوزفا و  دیاب  سولف  زغم  یکم  ئانس  لهسم  زور  دهدب و  هدومن  هفاضا  نسوس 
قرع رد  شوگرخ  نوخ  خرـس  کی  ردـقب  نوچ  دـهدب و  هدومن  هفاضا  هشفنب  تبرـش  هدومن  فاص  هداد  شوج  نابزواگ  قرع  رد  نسوس 
نایرب زبس  ئایتوت  دوب و  دـیفم  اهنخان  كرات و  رب  نآ  ندـیلام  يردـق  نینچمه  تسا و  برجم  باب  نیرد  دـنناروخب  هدومن  لح  ناـبزواگ 

کی جایتحا  تقو  دنزاس و  بح  هرجاب  هناد  ردقب  هدومن  لح  زب  ریش  رد  ای  بآ  رد  ار  ود  ره  وزج  کی  نایرب  مین  هگاهس  وزج  کی  هدومن 
تسا برجم  دهدب  شردام  ریش  رد  ای  بآ  رد  بح  هس  ود  ای  بح 

قاوف
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زوج دشاب  رایسب  رگا  دتفایم  هدور  هدعم و  عیـسوت  يارب  هک  تسا  نامگ  نانچ  ار  نانز  ددرگیم و  ثداح  حیر  ببـسب  رثکا  یکچه  ینعی 
دوب دنمدوس  نداد  یکدنا  هدیئاس  بآ  رد  رتسدیبدنج  دهدب و  دیفس  رکش  اب  يدنه 

دیدش یق 

بابصنا ای  مغلب و  عامتجا  ببسب  هک  دشاب  دنیامن و  هدعم  تیوقت  دنهد و  رتمک  ریش  نآ  جالع  دشاب  ریـش  ندیـشون  یتدایز  نآ  ببـس  رگا 
ریش نتسب  هدعم و  فعض  هضیه و  جالع  نینچمه  دوشیم و  روکذم  نآ  جالع  دوب  دحاو  ره  جورخ  دحاو  ره  تمالع  دوب  هدعم  رد  ارفص 

ندمآرب هطساوب  رثکا  دتفایم  نادند  ندمآرب  تقوب  ار  لفط  هک  یلاهـسا  درک  دیاب  نا  زا  رتکبـس  دیآیم  موس  لزنم  رد  هدعم  رد  نوخ  و 
جالع لصا  هک  درک  دیاب  نادـند  ندـمآرب  ریبدـت  دـشاب و  یلک  تّرـضم  طارفا  زا  هکیتقو  رگم  تسین  بسانم  نآ  سبح  دـشابیم  نادـند 
هتفوک لیب  زغم  درک و  دیاب  سبح  هتشذگ  شاطع  ثحب  رد  هکنآ  دننام  ریـشابط و  هرهمرهز و  زا  لاهـسا  یتدایز  تروص  رد  تسا و  نیمه 

نزومه هدومن  نایرب  نغورب  هایس  هلیله  شاخشخ  تسوپ  رگا  دوب و  دنمدوس  دنهدب  بآ  هب  مرد  مین  هتخیمآ  دیفس  تابن  نآ  نزومه  هتخیب 
بآ تسین و  یئاود  نیزا  رتهب  مکش  سبح  يارب  دهد  لفط  هب  لیلق  ردق  هتخیمآ  دیفس  رکش  نآ 

42 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تـسد ره  دـعب  دوش و  غراف  تسد  زا  هک  تعاس  نامه  دـنناشن  نآ  رد  ار  لفط  دـننک و  مرگ  یکدـنا  شتآب  ای  باتفآ  رد  هک  زبس  گنتراب 

هیامرینپ دروخیم  مه  اذغ  هک  لفط  دوب و  دیفم  رایـسب  دنهن  دعقم  رب  هدرک  رت  نآب  ار  هچراپ  دنیامن و  تسدـبآ  بآ  نا  زا  ای  دـننک و  نینچ 
رب هکلب  دنهدن  ریـش  زور  نآ  رد  دنکیم و  سبح  دـنهد  درـس  بآ  هارمه  گناد  کی  ردـقب  هلاغزب  هیامرینپ  شوگرخ و  هیامرینپ  اصوصخ 

دنراد يزیهرپ  ئاذغ 

تعیبط لاقتعا 

نآ جالع  دوشیم  ثداح  ضبق  اعما  رب  ارفص  بابصنا  مدع  ببـس  ای  تسا  يوق  فعـضم  هک  تبوطر  هبلغ  ببـسب  ار  نالفط  هک  دشاب  هاگ 
فرط زا  تسد  دنلامب و  مکـش  رب  هتخیمآ  مرگ  بآ  هب  تیز  نغور  هکـسم و  ای  دننک و  الط  فان  رب  میرم  روخب  واگ  هرهز  دشابن  پت  رگا 

دیآیم نیدابارق  رد  تسا و  دیفم  عادص  تهجب  هک  یفایـش  دـشاب  پت  رگا  دـننک و  فایـش  نوباص  زا  دنـشاب و  هدـیلام  فان  فرطب  هدـعم 
دننک هیقنت  جازم  تجاح و  بسحب  دوش  هیقنت  تجاح  رگا  دنرآ و  لمعب 

صغم

دننک و دـیمکت  مکـش  رب  هتخادـنا  واگ  هناثم  رد  کمن  مرگ و  بآ  تیز و  نغور  هک  دـیاب  دـنچیپیم  ار  دوخ  دوش  ضراع  ار  لافطا  نوچ 
نوچ دوب  عفان  زین  ندرک  دـیمکت  هتـسب  هتل  رد  هدرک  مرگ  هدـیئاس  دنفـسوگ  کـشپ  دـنکیم و  عفن  زین  مرگمین  هزاـت  واـگ  ریـش  زا  دـیمکت 
دیاب لامعتسا  نا  زا  رتکبس  تسا  ناگرزب  جالع  رد  هچنآ  دنکیم و  مکش  درد  نیکست  دنلامب  نآ  دننام  لگ و  نغورب  لفط  تشپ  باصعا 

درک

نادید دلوت 
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نیمه هاگره  دنهدب و  بآ  هب  هتخیب  هتفوک  گنرب  ئاب  هلیمک  روچکرن  توسر  نآ  جالع  دوشیم  دلوتم  لفط  دعقم  رد  هک  یئاهمرک  ینعی 
عفن ۀیصاخلاب  ندیناروخ  رکـش  اب  لیجران  درآیم و  نوریب  هدرک  لتق  ار  اهمرک  دنک  لومح  هدولآ  هتلب  هتـشرس  واگ  هرهزب  هدیئاس  ار  هیودا 

يزیچب ای  تشگناب و  كدـناكدنا  ار  وا  دـعقم  هدـیناطلغ  وا  ئور  رب  ار  لفط  هظحل  زا  دـعب  سپ  دزاس  فایـش  هتـشرس  موم  اـنح و  دراد و 
برچ دـعقم  نورد  نوریب و  هتخادـگ  نغور  رد  موم  رگا  دـنریگب و  اریو  دوش  رهاظ  هک  یمرک  ره  دـنراد و  غارچ  لـباقم  دـنراخب و  رگید 

دیامن لحم  نآ  ندیراخ  مرک و  ندروخ  عنم  دننک 

دعقم جورخ 

ار وا  تسد  تناعاب  لوا  هک  دیاب  سپ  دیآیم  نوریب  دعقم  ار  لافطا  رثکا 
43 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رانلگ طولب  تفج  رانا  تسوپ  نآ  دعب  ددرگزاب و  دوز  ات  دـننک  برچ  واگ  ریـش  نغور و  موم و  زا  تسخن  دـشاب  لکـشم  رگا  دـننک و  در 
دنشکرب گنل  دندنبرب و  ار  نآ  لفث  دناشن و  نآ  رد  دوش  مرگمین  هاگره  هدومن  فاص  هدیناشوج  بآ  رد  ار  وزام 

شارفلا یف  لوبلا 

دـنزاس و فوفـس  هتخیب  هتفوک  ربارب  هلمج  رانلگ  سآلا  بح  طولب  تفج  ناـجنلوخ  ردـنک  دعـس  هک  دـیاب  دـنک  شارف  رد  لوب  هک  یـسک 
سورخ هرجنح  دننک و  زارتحا  رت  درس و  هردم و  ئایشا  زا  دننک و  دامض  هناثم  رب  هتخیمآ  نسوس  نغور  رد  رتسدیبدنج  کشم و  دنهدب و 

باوخ نایم  رد  هک  تسنآ  هلیح  نیرتوکین  دنهدب و  هتخیمآ  لسع  اب  هدومن  نایرب  هنادهـش  دنهدب و  مرگمین  بآ  هب  يردـق  دـننازوسب و  ار 
نآ ریمخ  رد  هک  یناـن  دوب و  دـیفم  اوبزوج  ندروخ  مادـم  دـنروخن و  ماـعط  بآ و  بش  تقوب  دـننانک و  لوب  دـنیامن و  رادـیب  هبترم  دـنچ 

. تسا عفان  زین  رکش  اب  لیجران  دهد و  عفن  زین  هفسالف  نوجعم  ندروخ  نینچمه  دوب و  عفان  زین  دنشاب  هتخادنا  رتوبک  لاخیپ  یکدنا 

تایمح

هدایز لفط  دوش و  ثداح  يومد  پت  رگا  نکیل  دننک  ناگرزب  پت  جالع  زا  رتکبس  نآ  جالع  دوشیم و  ثداح  یطلخ  پت  ار  لافطا  رثکا 
زئاج زین  دنناپـسچ  ولز  اجنیرد  رگا  دنریگ و  نوخ  يردق  دننز و  طرـش  ار  وا  شوگ  ياهرـس  هک  دـیاب  زور  هس  زا  دـعب  دـشاب  هام  شـش  زا 

دنـشاب هدادیم  هاگهاگ  هتخاس  عوقن  ای  هدیناشوج و  بآ  رد  ناردام  ئوب  ینعی  فساجنرب  یمغلب  پت  رد  دیاشن و  روفاک  لامعتـسا  تسا و 
عفن هزرل  ئارب  تبون  زا  شیپ  بالگب  لسعلا  ءام  يردق  نداد  داد و  دیاب  رانید  تبرش  لگ و  صرق  ینومیتفا و  نیبجنکس  بکرم  پت  رد  و 

تشوگ و زا  زیهرپ  رگا  ار  لفط  تسا و  رورـض  هدـعم  تیوقت  هنمزم  ياهپت  رد  دوب و  دـنمدوس  ندـیناشون  مرگ  بآ  نینچمه  دراد و  مامت 
ابطا دنچره  دوبن  بسانم  اذغ  ریثکت  داد و  دیاب  دشابن  رضم  رایسب  دهاوخب و  هچره  الا  تسا و  رتهب  دنیامن  نغور 

هبصح يردج و 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبامیف قرف  تسناد و  قیلا  بسنا و  نایبص  ضارماب  ار  ود  ره  نیا  رکذ  رقحا  نکیل  دـننکیم  رکذ  ناگرزب  ضارما  رد  تایمح  زا  دـعب  ار 
ارفص مود  هدام  دشاب و  نوخ  لوا  هدام  هک  تسنآ  ود  ره 

44 ص : میلعتلا ، نزاخم 
سفن رگا  دیآرب و  مک  مکـش  هنیـس و  رب  دـیراورم و  هناد  دـننام  دـشاب  دـنلب  قارب و  دیفـس و  جـضن  زا  دـعب  هلبآ  هک  تسنآ  وا  نیرتملاس  و 
لافطا رس  سپ  ولز  عیبر  رد  ظفحلاب  مدقت  رب  انب  هک  دیاب  تسا و  کین  تمالع  رارقرب  بآ  اذغب و  لیم  لاح و  رب  روعش  دوب و  اجرب  ضیرم 

درس یئاود  دروخ و  هتخپ  تالوقب  رد  دروخب  مه  تشوگ  رگا  دننک و  تاضومح  درس و  تالوقب  زا  اذغ  درک و  دیاب  تماجح  دنناپسچب و 
دنیامن و زارتحا  نآ  دـننام  ندـیود و  باتفآ  رد  دـننک و  ررقم  رانا  تبرـش  نیبجنکـس و  بالگ و  هرویک و  قرع  بانع و  دـننام  لد  يوقم 

هلال دیفـس  گرب  بآ  رد  هدـیئاس  دـیراورم  دـننانک و  علب  ار  لفط  هناد  هدزاود  هد  ردـقب  کچوک  رایـسب  دـیراورم  دـنک  پت  یلفط  هاگره 
دنزادنا و قلح  نوردنا  دـنمد و  شوگ  رد  ینیب و  رد  دنـشک و  مشچ  نوردـنا  همرـس  دـنناروخب و  هشام  کی  ات  هشام  مینمین  ردـقب  کیره 
دنهد و لفطب  بسانم  ردقب  نالکبوخ  تابن  نابزواگ  قرع  بلعثلا  بنع  قرع  بانع  بآ  دنک  عورـش  ندمآرب  نوچ  دـنلامب و  هنیـس  يالاب 

دومن رید  ندمآرب  رد  يردج  نوچ  دنهدیم و  زین  هرویک  قرع  لفط  فعض  کیدزن  یهاگ  درک و  دیاب  راصتقا  نیرب  ضیرم  ندش  رتهب  ات 
خرس رکش  مدنگ و  سوبس  ملسم و  سدع  یهاگ  دیامن و  هدایز  ریجنا  اود  نیرد  هک  دیابیم  دماینرب  همامتب  هک  تشزگ  مه  مراهچ  زور  و 

دراد و رامیب  دزن  مرگ  بآ  دوب و  دیفم  زین  دناشونب  دزیمآ و  نآ  رد  نارفعز  يردق  دـناشوجب و  طقف  ریجنا  رگا  دوشیم و  هدومن  هفاضا  زین 
نینچمه تسا و  رثالا  عیرـس  ماـسم  حـیتفت  روثب و  ندـمآ  نورب  ئارب  زا  دـسرب  شندـب  رب  راـخب  هک  دریگ  ضیرم  رب  يروطب  تفـس  رداـچ 

نایداب و بآ  نینچمه  دوش و  دیدپان  زاب  دـنک و  زورب  روثب  هاگره  ریبدـت  تسا  نیمه  دراد و  رثا  نیمه  ندیـشاپ  ضیرم  ندـب  رب  یـسکاخ 
تسا رتبسانم  تسا  جرخم  ضباق و  مه  هک  دیراورم  تسا و  بسانم  رشقم  سدع  لاهسا  کیدزن  دوب و  دیفم  دیفـس  تابن  اب  سفرک  بآ 

نیا دوش  شراخ  رگا  درک  دیاب  گنتراب  ابرهک و  دیراورم و  هرهمرهز و  زا  سبحب و  تردابم  تروص  نیرد  تسا  رـضم  رخا  رد  لاهـسا  و 
دیامن و ریخبت  هتفرگ  دیآیم  ریمشک  فرط  زا  تسا و  روهشم  دابآناهجهاش  رد  هک  رت  جوهب  زگ و  بوچ  هک  دیاب  تسا  دب  تمالع 

45 ص : میلعتلا ، نزاخم 
عنام جاردوا  درادن و  هقیاضم  مه  اهخاش  ندیـشک  دزادرپ و  لد  تیوقت  ریبدتب  یـشوهیب  لامک  ضورع  کیدزن  دناسر و  ندـب  هب  نآ  دود 

تسا و لاس  نآ  رد  زورب  عنام  ندیناشون  يردق  پسا  ریـش  نینچمه  تسا و  ظفح  ثعاب  دـیآرب  نوچ  تسا و  هبـصح  يردـج و  ندـمآرب 
گنوملاد و يرچهک و  نیریش و  نان  نیریـش و  دوخن  هتخپ و  رکـش  رد  جنرب  ندمآرب  تقو  اذغ  دنـشابیمن  هناد  دنچ  زا  هدایز  دیآرب  رگا 

بنع قرع  درـس  مسوم  رد  دـنهدیم و  ندیـشون  يارب  هزاـت  بآ  مرگ  مسوم  رد  دـنهدیم و  هدومن  ناـیرب  زین  سدـع  ناـن و  هارمه  سدـع 
رد روفاک  يردق  دوش  نفعتم  دماجنا و  هحرق  تحارجب و  دیآرب و  رایـسب  يردج  هلبآ  رگا  دـنهدیم و  بآ  ئاجب  نابزواگ  قرع  ای  بلعثلا 
هلبآ ندرک  کشخ  ئارب  یتشدـکچاپ  رتسکاخ  ای  مرگ و  گیر  رب  لـفط  ندـیناباوخ  دوب و  عفاـن  دـنک  لامعتـسا  هدرک  لـح  رادوید  نغور 

گنـسادرم و دـننام  دـشاب  تبوطر  هشیرکشخ  ریز  رگا  دـنکیم و  هشیرکشخ  هلازا  ندـیلام  مرگمین  دـجنک  نغور  تسا و  رثالا  عیرس 
ار نآ  هک  دوب  يردج  زا  یعون  دنشاپب و  هدیئاس  رودنیس  هبوچدرز و  ریزرا و  هدیفس 

اقیمح

جاتحم نیا  دنامیم و  رارقرب  سفن  ساوح و  عیمج  دوب و  پتیب  دشابیمن و  هناد  دنچ  زا  هدایز  هک  دوب  دیفس  گرزب  ئاهناد  نآ  دنیوگ و 
دننک يردج  جالع  زا  رتکبس  دتفا  تجاح  رگا  تسین و  جالعب 
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هرمح

دنهد و نوخ  یفصم  هریغ  هتئارچ و  هایس  هلیله  دنیامن و  طلخ  لیدعت  هعـضرم و  هیقنت  لوا  دوشیم و  ضراع  لافطا  هب  هک  هدابخرـس  ینعی 
گنـسادرم هشام  کی  کیره  زا  انح  بوچدرز  نویفا - هشام  راهچ  وسکاچ  هشام  هس  روچکرن  هشاـم  ود  کـیره  خرـس  لدنـص  توسر و 

بح کی  حبـص  تقو  دـندنب و  هنمنم  لثم  اهیلوگ  هدومن  لح  بآ  رد  هتخیب  هتفوک  ددـع  هدزناپ  کیره  نیاکب  گرب  مین  گرب  هشاـم  مین 
روثب دوب و  دیفم  بادیفس  مهرم  دوب  حرقتم  روثب  رگا  دنرب و  راکب  قلع  تماجح و  دشاب  تجاح  رگا  دنشاب و  هدادیم  شردام  ریـش  هارمه 

دنشاب لاتق  یحرق  هایس و 

هفعس

قلع و لاسرا  تماجح و  هب  دـنریگب  نوخ  زین  لفط  زا  لاهـسا و  و  درا ؟؟؟ رـس  دـصفب  دـننک  هعـضرم  هیقنت  دوش  ضراع  نوچ  جـنگ  ینعی 
کشخ يرب  هنوچ  هلیمک و  انح و  نوچ 

46 ص : میلعتلا ، نزاخم 
حورق ئارب  دننیشن  باتفآ  رد  یتعاس  دنلامب و  هتخیمآ  فشرس  نغورب  هتخیب  هتفوک  ماد  شش  ههتک  مادمین  ههتوهت  هلین  ماد  کی  کیره  زا 

شاخـشخ تسوپ  هتخوس  هایـس  چرم  هتخوس  هتوهت  هلین  هتخوس  هلمآ  نآ  تفـص  هدیـسر  دابعلا  رقحا  هبرجتب  هک  يالط  تسا و  برجم  رس 
دننک و الط  هتخیمآ  نآ  رد  دنشاب  هتـسش  بآ  زا  هبترم  کی  دصکی و  هک  درز  نغور  هدیئاس و  کیراب  ار  همه  نایرب  گنـسادرم  هتخوس 

دوش ریمخ  دننام  ات  دـننک  لام  فک  هتخیمآ  شرت  تارغج  رد  هتخاس  کیراب  هدرک  نایرب  هتوهت  هلین  یکدـنا  تشم و  کی  دوخن  درآ  رگا 
دنلامب روکذم  ياود  نا  زا  دعب  دنشارتب و  رس  يوم  لوا  هک  دیابیم  تسا و  عفان  زین  دنیوشب  ساپ  کی  دعب  دنلامب و  سپ 

تسا لحم  شش  رب  لمتشم  نآ  يّرب و  نارفاسم  ریبدت  رد  مهن  خسرف 

یلک قیرط  رب  نارفاسم  ياهریبدت  رد  لوا  لحم 

ندش راوس  شطع و  عوجب و  دیازفا و  تاضایر  رد  جیردتب  تالضف و  زا  دنک  هیقنت  هک  دیاب  دشاب  یلتمم  رگا  دراد و  رفس  هدارا  هک  یسک 
دنیـشن و مرگ  ياج  هن  هناخ  ردنا  زورب  دشاب  امرگ  تقو  رگا  الثم  دنک  تداع  دشابیم  نادـب  جایتحا  رفـس  رد  هک  نآ  لاثما  نتفر و  هدایپ  و 

تداع ندروخ  رهـش  رد  دروخ  دهاوخ  رفـس  ردنا  هک  یئاهماعط  زا  دنک و  تداع  ارحـص  ياوه  هب  ای  دنیـشنب  هداشک  ياج  دشاب  امرـس  رگا 
هک مدـنگ  نان  هلاـسکی و  هرب  تشوگ  نوچ  دوش  یبوخب  مضه  هک  رادـقم  رد  لـیلق  نکیل  دـشاب  رهوجلا  دـیج  هک  دروخ  يزیچ  زا  دـنک و 
بآ رد  هاـگره  هک  تسا  هداد  رارق  هـضیب  ندرک  تـخپ  مـین  ئارب  يدـح  سونیلاـج  تشربـمین و  هـضیب  ئدرز  دـشاب و  بئاوـش  زا  كاـپ 

دوشیم و تخپ  مین  دنیامن  هرامـش  دصهس  ات  دنراذگب و  شتآ  رب  هدرک  درـس  بآ  رد  زاب  دننک و  هرامـش  دـص  ات  دـنراذگب و  هدـیناشوج 
ادـیپ ینارگ  ای  دـنادرگ  دـساف  ار  ماعط  دوش و  هدایز  بآ  برـش  بناجب  تجاح  ات  دوشن  راوس  تقو  نامه  هدروخ  ماـعط  هک  تسا  بجاو 

زا رگم  دـناد  مزال  دـنک  ماخ  طلخ  دـیلوت  هچره  هکاوف و  تالوقب و  كرت  دروخ و  ماـعط  لزنمب  لوزن  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  هکلب  دـنک 
ماعط هچنانچ  دیامن  یگنـسرگ  رب  ربص  نآ  هطـساوب  هک  ئاذغ  ئوسب  دوشیم  جاتحم  رفاسم  یهاگ  دننک و  واب  هجلاعم  هک  ترورـض  ئارب 

اصوصخ دنشاب  هتخاس  نایرب  زب  رگج  زا  هک 
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هک يزیچ  ئوسب  دوشیم  جاتحم  رفاسم  یهاگ  زین  ماداـب و  زا  لـقنت  نینچمه  دنـشاب و  هتخادـنا  ماداـب  نغور  اـی  واـگ  یبرچ  نغور  ئاـجب 

ئایـشا یهام و  لثم  ار  هشطعم  هیودا  دننک  كرت  هک  دیاب  هکرـس و  اب  بآ  ای  هکرـس  ای  هفرخ  مخت  لثم  دـیامن  یگنـشت  رب  ربص  نآ  ببـسب 
طایتحا ریغ  تسد  زا  بارـش  ماعط و  ندروخ  زا  دوشن و  طلتخم  یبنجا  مدرم  اب  دیامن و  قفرب  ریـس  دنک و  رتمک  نخـس  نیریـش و  نیکمن و 

رب ای  دیوبب و  ای  دریگب و  نهد  رد  هک  دیابن  دشابن  مولعم  نآ  تقیقح  هک  يزیچ  شرت و  زیت و  نیریـش و  نیکمن و  ئاهزیچ  اصوصخ  دـیامن 
ترثک دشاب و  هدش  عمج  رایـسب  نفعتم  بآ  هک  ییاج  دـیامن و  بانتجا  دـشاب  هتـشاذگ  شوپرـسیب  هک  هبرـشا  همعطا و  زا  دـلامب و  ندـب 

هاـیگ و ناـیم  گرزب و  ناـتخرد  ریز  رد  دزاـسن و  لزنم  تساـبو  فوخ  لـحم  دوب  كاـنمن  نیمز  هتخوـس و  ریغ  نوفدـم و  ریغ  ياـههدرم 
ببسب رگا  درادن و  دوخ  کیدزن  غارچ  بش  رد  دپسخن و  نآ  لاثما  یهوک و  واگ  خاش  روخب  نودب  ماوه  غالک و  قلقل و  هنایـشآ  کیدزن 

دلامب تبش  نغور  ای  هنوباب  نغور  ای  لگ  نغورب  ار  اپ  ئاهلضع  دیامن و  لامتشم  ار  دوخ  دشاب  هدنام  نتفر  هدایپ 

دنک رفس  امرگ  رد  هک  يرفاسم  ریبدت  رد  مود  لحم 

دنیامن و الط  هفرخ  مخت  لوغپـسا و  باعل  هنیـس  رب  دـلام و  رـس  رب  هشفنب  نغور  دراد و  هدیـشوپ  باتفآ  زا  ار  رـس  دـنک  رفـس  امرگ  رد  رگا 
امرگ تدش  ببـسب  یهاگ  زین  دریگ و  رارق  هدعم  رد  ات  دـنک  ربص  یکدـنا  دروخب و  اههویم  تبرـش  وج و  تسپ  تسخن  دوش  راوس  هاگره 

دیآ و دورف  دـنلب  ناکم  رد  زور و  رد  دریگ  مارآ  بش و  رد  دوش  راوس  هک  تقو  نیرد  تسا  بجاو  سپ  دوشیم  ضراع  ياوق  رد  فعض 
هدرک ربص  یکدنا  هکلب  دنکن  يدـلج  هک  دـیاب  نکیل  دوشیم  لئاز  فعـض  درـس  بآ  رد  ندرک  يروانـش  ببـسب  ار  صاخـشا  نینچ  رثکا 

دوب و دـیفم  نتـشاد  دوخ  اب  زایپ  دروخ و  غود  اب  زایپ  ددـنبهب و  لامور  زا  ار  ینیب  نهد و  دـشاب  مومـس  هک  یعـضوم  رد  دـیامن و  يروانش 
زا دنیشن و  درس  بآ  رد  ای  دیوشب  درس  بآ  هب  ار  فارطا  دنز  مومس  ار  یسک  رگا  دناکچب و  ینیب  رد  ماداب  نغور  ودک و  مخت  زغم  نغور 

دروخب رایخ  ودک و  وهاک و  هفرخ و  دلامب و  رس  رب  ار  ودک  دیب و  بآ  لگ و  نغور  دیامن و  بانتجا  عامج 
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دوب و دنمدوس  جوزمم  قیقر  بارـش  دشونب و  بآ  كدناكدنا  دشابن  هراچ  رگا  درـس و  بآ  هب  دنک  هضمـضم  دـنک  هبلغ  یگنـشت  رگا  و 
فیلات رد  فیرش  دلاو  دوب  بسانم  غود  ریش و  دشابن  پت  رگا  تسا و  یگنشت  نکسم  زین  دنزاس  بترم  بالگ  دنق و  اب  هک  هسلاف  هدرـشفا 

هک ات  دنراذگب  بآ  رد  يرهگ  ودکی  هدیـشارت  هزیرهزیر  ار  وا  مخت  نا  زا  دعب  هدرک  رود  تسوپ  ار  ماخ  هبنا  نوچ  دناهتـشون  نینچ  فیرش 
رد ار  شماخ  زین  دیامنیم و  مومس  داب  ّتیذا  عفر  دنروخب  هتخاس  نیریش  دیفـس  تابن  ای  دنق  اب  هدومن  فاص  نا  زا  دعب  درادرب  یـشرت  بآ 

هلازا رد  دـنروخیم  هتخاس  نیریـش  روتـسدب  دـنراشفیب و  بآ  رد  هدروآرب  نا  زا  سپ  دوش  زادـگ  هک  اـت  دـنزاسیم  ناـهنپ  مرگ  رتسکاـخ 
تیمـس عفر  تسا و  یگنـشت  نکـسم  هار و  یگدنام  عفاد  يدنه  رمت  هک  تسا  روکذم  فوصوم  باتک  رد  زین  تسا و  لیدعیب  اوه  تیمس 

هدرک لح  تابن  بـالگ و  رد  هدـیئاس  ار  وریـسک  رگا  تسا و  يوقا  صاوخ  رد  تعیبط  لاـبقا  ببـسب  نآ  هدرـشفا  دـیامنیم و  راـح  ياوه 
ياوه ررـض  عفان  یطاریق  ردقب  هرهمرهز  ینعی  یندعم  رهزداف  تموادم  تساوه و  تیمـس  عفار  یگنـشت و  نکـسم  دـنروخب  هدومن  یفاص 
ئارب زا  جنرت  ندـیئوب  تسابو و  ياوه  ترـضم  عفار  زین  موتخم  نیط  بالگ و  اب  جـنرب  ردـقب  یئایرد  لیجران  ندروخ  نینچمه  تسابو و 

ومیل و نینچمه  تساوه و  داسف  عفار  زین  نآ  گرب  جنران و  ندـیئوب  دراد و  رثا  نیمه  نآ  گرب  ندرک  شرف  هدومزآ و  ابو  ياوه  ترـضم 
راغ قرد  افرط و  جرتا و  کشم و  ربنع و  دوع و  کس و  لدنص و  دعـس و  روفاک و  ریخبت  تسا و  عفان  ابو  ياوه  تنوفع  تهج  موم  روخب 

دسریمن واب  دب  ياوه  دشاب  مادم  ایتپپ  هک  یسک  شیپ  دوب و  عفان  زین  ندیشاپ  هناخ  رد  بالگ  دیب و  بآ  دنکیم و  اوه  حالصا  ۀیـصاخلاب 
تمالع دراد و  ظوفحم  ابو  ياوه  رثا  زا  دوخ  دزن  خرـس  لگ  ودک و  هشفنب و  رفولین و  یتاپـشان و  یهب و  بیـس و  نتـشادهاگن  نینچمه  و 
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رایسب تارشح  عدافض و  دزیرگب و  فاطخ  دهده و  قلقل و  لثم  سحلا  یکذ  تاناویح  دیآ و  مک  ناراب  دوش و  ردکم  اوه  هک  تسنآ  ابو 
ناتسبات رخاوا  رد  موجر  بهش و  دنیآ و  نیمز  ئور  رب  رام  شوم و  برقع و  دننام  نیمز  ریز  تارشح  دنوش و 
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دشاب رایسب 

دنک رفس  امرس  رد  هک  يرفاسم  ریبدت  رد  موس  لحم 

امرـس رگا  دوشن و  لخاد  ۀعفد  درـس  ياوه  هک  درادهاگن  ار  ینیب  نهد و  دشوپب و  مرگ  ياهماجب  ار  دوخ  دـبای  امرـس  هار  رد  رفاسم  هاگره 
دلامب و دهد و  تکرح  ار  اپ  تسد  دور و  جیردتب  هکلب  دورن  شتآ  شیپ  دوز  دناشوپب و  مرگ  هماجب  ار  دوخ  دلج  دشاب  هدرک  راک  يو  رد 

نا رد  تیتلح  رتسدیبدنج و  نویفرف و  احرقرقاع و  لفلف و  هاگره  اصوصخ  دـنک  برچ  نیمـسای  نسوس و  تیز و  دـننام  مرگ  ياه  نغورب 
ئایـشا زا  هریغ  لدرخ و  زوج و  ریـس و  تسین و  یئاود  نارطق  زا  رتهب  باب  نیرد  تسا و  داسف  ظفاح  ریـس  هّنق و  دامـض  دنـشاب و  هتخادـنا 

هک دیاب  تسا و  عفان  زین  بارش  اب  تیتلح  دروخب و  فرص  بارش  نآ  رب  هک  یتقو  اصوصخ  تسا  بوخ  رایـسب  واگ  نغور  دروخب و  هراح 
یمـشپ هب  ات  یئاپب  ار  ياپ  دوش و  راوس  رتسپ  دریگ  رارق  هدعم  رد  ات  دـنک  ربص  دروخب و  بارـش  بآ  ضوعب  دـنکن و  ترفاسم  مکـشیلاخ 

بنرک و مغلـش و  دوش  مروتم  امرـس  ببـسب  اهئاپ  تسد و  رگا  ندینابنج  ناوت  یئاپ  يو  رد  هک  دیاب  نانچ  هزوم  دنکورف و  هزومب  هدیچیپ 
زا امرس  ات  دنریگ  فرب  ردنا  ار  فارطا  هک  تسنآ  جالع  نیرتهب  دناهتفگ  دوب و  عفان  دنهن  نآ  رد  فارطا  هدیناشوج  بآ  رد  هنوباب  ریجنا و 

نوخ ات  دنهن  مرگ  بآ  رد  ار  فارطا  دنز و  طرـش  هک  دیاب  دوش  زبس  هایـس و  ددرگب و  فارطا  گنر  امرـس  ببـسب  رگا  دـیآ و  نوریب  يو 
هکرـس بآ و  زا  ای  مرگمین  بارـشب  نآ  دعب  دـیامن و  الط  دـنک و  لح  بآ  هکرـس و  رد  ینمرا  لگ  سپ  دوش  دـنب  دوخبدوخ  دورب و  مامت 

دنام ظوفحم  حیحص  وضع  ات  دشابن  هراچ  دنک  ادج  هکنآ  زج  دشاب  دب  ناشن  دنوش  نفعتم  فارطا  رگا  دنک و  نینچ  ررکم  دیوشب و 

گنر نتشادهاگن  ریبدت  رد  مراهچ  لحم 

اریتک و لوغبسا و  باعل  لثم  دنک  الط  يور  رب  جزل  يزیچ  هک  دیاب  دوش  ریغتم  نآ  ئور  گنر  هک  تسا  رورض  دشاب  رفـس  رد  هکره  يور 
زین ندومن  الط  هدیناسیخ  بآ  رد  هدیم  نان  کشخ و  نان  دنام و  ظوفحم  رابغ  يدرس و  یمرگ و  رثا  زا  ات  غرممخت  يدیفس  یبرع و  غمص 

تسا دیفم  باب  نیرد  زین  دنیوشیم  بآ  زا  ررکم  هتخادگ  یلیبنچ  نغور  رد  ار  دیفس  موم  هک  نغور  موم  ندیلام  دوب و  دیفم 
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دوشیم وبشوخ  رایسب  دننکیم  لخاد  بیکرت  نیرد  مه  رطع  یضعب  و 

هفلتخم ياهبآ  ترضم  نتشادزاب  ریبدت  رد  مجنپ  لحم 

رهب درادرب و  دوخ  اب  دوخ  رهـش  بآ  هک  تسنآ  رتهب  دـنکیم و  عفن  باب  نیرد  وهاک  درادزاب و  اهبآ  ترـضم  هکرـسب  ریـس  هکرـسب و  زایپ 
نیشنهت ات  دنک  ربص  دهد و  تکرح  دزیمآ و  لزانم  بآ  هب  دوخ و  هارمه  دربب  دوخ  رهـش  لگ  ای  دهد  تکرح  دزیمآیمه و  دسر  هک  یبآ 

گید رد  بآ  هک  تسنیا  خـبط  قـیرط  دـننک  لـئاز  ریطقت  دیعـصت و  خـبطب و  ار  هفلتخم  ياـهبآ  ترـضم  زین  ددرگب و  فاـص  بآ  دوـش و 
دنشک و قرع  بالگ  دننام  هک  تسنیا  دیعصت  قیرط  دنرب و  راکب  هدرک  فاص  نا  زا  سپ  دنامب  فصن  ات  دننک  شتآ  گید  ریز  دنزادنا و 
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زا دنچره  دـنریگب و  گنت  فرظ  رد  دـنک و  رطاقت  يو  زا  هک  دـنهن  لخلختم  یلگ  فرظ  رد  ار  بآ  هکنآ  یکی  تسا  رایـسب  ریطقت  قیرط 
فوص اهبوچ  نیرب  عطاقت و  قیرطب  دـنراذگ  اهبوچ  گید  ئالاب  دـنهن و  گید  رد  ار  اهبآ  هکنآ  مود  تسا  رتهب  دـنک  رطاـقت  دـنلب  عضوم 

رد دکچ  یمه  ورف  دیآرب و  فوصب  راخب  ات  دنزورفا  شتآ  گید  ریز  سپ  دشوپب  مامت  ار  گید  رس  هچنانچ  دنراذگ  هدرک  یفاذم  هزیکاپ 
دنهاوخب هک  ردق  ره  ناسنیمه  دـنراشفیب  یفرظ  رد  هتـشادرب  ار  فوص  دـیامن  نیریـش  هاگره  دـننک  یمه  ناحتما  ار  فوص  بآ  گید و 

هکنآ موس  دوش  نیریـش  خلت  روش و  بآ  لمع  نیزا  دنزیرب  بآ  رگید  دنزادنیب و  گید  بآ  دنـشاب  هتفرگ  قرع  راب  هس  ود  نوچ  دـنریگب 
رگید دنهن و  رپ  حدق  ردنا  هلیتف  رس  کی  دننک و  هلیتف  هزیکاپ  فوص  زا  دنهن و  رگید  کی  يولهپ  رد  یهت  یکی  بآرپ و  یکی  ار  حدق  ود 
یتعاس زا  دعب  دنزادنا  هریت  بآ  رد  هدیئاس  ار  یلمرن  نوچ  دیایب و  یهت  حدـقب  رپ  حدـق  زا  هلیتف  نیدـب  فاص  بآ  دـنهن  یهت  حدـق  رد  رس 
یطاریق ردقب  یندعم  رهزداف  تموادم  دوشیم و  فاص  ظیلغ  بآ  دنزادنا  بآ  رد  هدیئاس  ار  ماداب  زغم  هناد  دنچ  نینچمه  ددرگ و  فاص 

ظفاح هتـسویپ  بالگ  اب  رابود  کی  هتفه  کی  رد  جنرب  ردقب  یئایرد  لیجران  ندروخ  تسا و  هیوها  هایم و  فالتخا  عنام  تحـص و  ظفاح 
نآ فالغ  زا  بآ  ندروخ  نینچمه  تساهبآ و  فالتخا  ترضم  عفار  تحص و 
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ات دنهنب  دنزادنا و  بآ  ردنا  بونرخ  رورعز و  سآلا و  بح  رگا  دروخ و  دیاب  نیبجنکـس  ای  هکرـس  اب  روش  بآ  تساهبآ و  ترـضم  عفار 

نیریـش برچ و  ئاهزیچ  اب  ار  خلت  بآ  دروخ و  دـیاب  دـنک  مرن  ار  عبط  هک  اهزیچ  بارـشب و  ار  یّبش  بآ  دـشاب و  باوص  دریگ  نآ  توق 
ار هداتسیا  ياهبآ  ترضم  دنکیم و  ترضم  عفر  هیدر  ياهبآ  زا  نآ  دننام  خلت و  بآ  ندیشون  زا  شیپ  نآ  بآ  دوخن و  ندروخ  دنروخ و 

دنشاب هدروخ  هدینارذگ  یفاص  زا  ار  بآ  دروخن و  زایپ  ریسیب و  ماعط  هک  دیاب  ار  رفاسم  بیس و  هب و  رانا و  دننام  درادزاب  درس  ياههویم 

تسا تابجاو  زا  رفس  تقوب  نتشاد  هارمه  ار  رفاسم  هک  یئایشا  نایب  رد  مشش  لحم 

درادـهاگن و دوخ  ضرم  قفاوم  هیودا  دوخ  هارمه  هک  دـیاب  ضرم  ثودـح  رب  دـشاب  دعتـسم  ای  دـشاب  یمئاد  ضرمب  ـالتبم  یـسک  هاـگره 
هبـسانم ضارما  دـنکیم  ادـیپ  رثکا  لوصف  زا  یلـصف  ره  هک  ارچ  امرگ  مسوم  رد  ار  هدراب  هیودا  امرـس و  مسوم  رد  ار  هراح  هیودا  نینچمه 

دناعوقولاریثک هک  یـضارما  هیودا  ددرگ  لوغـشم  نآ  هجلاعمب  هک  دیابیم  دوش  التبم  ضارما  زا  یـضرمب  هار  ئانثا  رد  رگا  ار و  دوخ  عبط 
دراب و حرفم  راح و  کسملا  ءاد  دننام و  رگج  غامد و  لد و  هیوقم  هیودا  نینچمه  دنـشاب و  هارمه  هک  دیاب  نآ  دننام  پت و  هضیه و  نوچ 
قلقل و یگناخ و  غرم  یبآ و  غرم  هبرگ و  سواط و  نتـشادهاگن  تسا و  بسنا  یلوا و  نتـشاد  دوخ  هارمه  زین  هریغ  روفاک و  صرق  راح و 
یندعم و رهزداف  یهوک و  واگ  كایرت  یهوک و  واگ  خاش  نتشاد  دوخ  اب  زین  تسا و  نسحتسم  تیاغب  دنک  همعط  ار  تارشح  هکنآ  لاثما 

يایـشا تسا و  تایرورـض  زا  نآ  لاثما  یئایرد و  لیجران  موتخم و  نیط  ناتـسغاد و  كاخ  دـیمح و  یفوص  كاخ  رام و  هرهم  یناویح و 
عیمج تیذا  ظفح  ثعاب  لصنع  زایپ  نتـشاد  دـناقوراف و  قایرت  ماقممئاق  هبورـشم  مومـس  ترـضم  عفد  ماوه و  ندـیزگ  عنم  رد  هروکذـم 

روگنا و بوچ  ریخبت  زا  هک  دناهتفگ  نیبرجم  تسا  مزال  نتشاد  دوخ  اب  زین  دنکیم  تارـشح  درط  ماوه و  عفد  هک  هیودا  تسا و  تارـشح 
دنزیرگیم ماوه  تاناویح  مس  خاش و  تیتلح و  لقم و  هنیدوپ و  کهم و  خیب  رانا و 
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رد لدرخ  رداـشون و  بآ  ندیـشاپ  ناـسنا و  ئوم  درگوگ و  زب و  مشپ  دود  زا  نینچمه  دـنزیرگیم و  ناراـم  عاونا  نزوگ  خاـش  دود  زا  و 

هناخ رد  تیتلح  بآ  دزیرگب و  برقع  زب  هیپ  خـینرز و  رخ و  مس  تیربک و  برقع و  ندرک  دود  زا  تسوا و  تکـاله  ثعاـب  راـم  خاروس 
دزادنا برقع  خاروس  رد  رب  دنک و  هراپ  برت  رگا  دریمب و  دـنزادنا  برقع  رب  نآ  گرب  برت و  بآ  نوچ  دراد و  تیـصاخ  نیمه  نتخیر 

روـبنز دـنک  دود  تیربـک  ریـس و  رگا  دـنکیمن و  یکیدزن  برقع  ار  وا  دـنک  نیهدـت  یـسک  جـنرت  مـخت  نـغور  نوـچ  دـیآیمن و  نوریب 
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دزیرگیم

ایرد نارفاسم  ریبدت  رد  مهد  خسرف 

هراشا

- قروز ود  رب  تسا  لمتشم 

ناشیا هجلاعم  تحص و  ظفح  ریبدت  رد  لّوا  قروز 

هراشا

لحاس ود  رب  لمتشم 

تسا ناشیاب  صوصخم  هک  یجالع  ریبدت  رد  لّوا  لحاس 

ئادتبا رد  ار  نامدرم  ضعب  هک  دشاب  هاگ  هک  تسنیا  دشاب  صوصخم  ناشیاب  هچنآ  دشاب و  رب  نارفاسم  ریبدت  دننام  لاوحا  رگید  اذغ و  رد 
رگا سپ  دیآ  نوریب  ماخ  طلخ  ات  دننکن  دنب  دوش  ضراع  یق  هاگره  سپ  دوشیم  ثداح  یق  نایثغ و  راود و  یتشک  رد  نتسشن  تقوب  مایا 
دوش راوس  یتشک  رب  هدومن  لوانت  هدعم  تایوقم  رگا  درک و  دیاب  دنب  دنک  يوق  ار  هدعم  هک  اهنیا  دـننام  رانا و  هب و  بیـس و  هب  دـنک  طارفا 
رگا هتخپ  هکرـس  هروغب و  سدـع  نیتنـسفا و  نینچمه  ار و  ناـیثغ  دـنکیم  عنم  سفرک  مخت  دوش  هدروـخ  هکیتـقو  تسا و  بسنا  یلوا و 

زین قامس  تبرش  نینچمه  دشاب و  رای  اهنیاب  زین  هنیدوپ  كدنا  رگا  اصوصخ  درادیمزاب  غامد  زا  ار  تاراخب  دوب و  دیفم  باب  نیرد  دنروخب 
تسوپ دوع و  دیفس و  لدنـص  دیفـس و  ریـشابط  درورز و  رگا  دوب و  دیفم  ینیب  خاروس  ود  ره  رد  ار  جادیفـسا  ندیلام  تسا و  عفان  تیاغب 
ندیکم هک  هدش  عومـسم  تاقث  رثکا  زا  درادیمزاب و  یق  تقو  نامه  دنک  دامـض  هدعم  مف  رب  هدیئاس  هکرـس  بالگ و  رد  نآ  دننام  جنرت و 
اصوصخ يدنه و  رمت  نینچمه  دنکیم و  غیلب  هدئاف  دوشیم  ضراع  یتشک  رب  نتسشن  ماگنه  هک  عوهت  نایثغ و  راود و  يارب  شرت  يومیل 

هدعم يوقم  تاضومح  عیمج  لوانت  دراد و  مامت  عفن  باب  نیرد  نآ  هدرشفا 
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نتـشاد دوخ  دزن  توقای  يرتشگنا  دسرن و  واب  هقعاص  دوشن و  قرغ  بآ  رد  نآ  هدـنراد  هک  تسا  هزوریف  صاوخ  زا  دـناعفان و  باب  نیرد 
تسا دیفم  قرغ  هقعاص و  ررض  عفر  تاجاح و  ياضق  يارب  زا 

ءاملا قیرغ  ریبدت  رد  مود  لحاس 

دـنناشوجب و هکرـس  رد  ار  لفلف  هشیریب و  دیفـس  لیبجنز  سپ  دـیآ  نوریب  بآ  وا  فوج  زا  اـت  دـنزیوآ  نوگنرـس  ار  وا  هک  تسناـنچ  نآ 
دنهدب هدومن  رایت  ریش  دوخن و  درآ  زا  هریرح  هقافا  زا  دعب  دنزیر و  قلح  رد  هدومن  فاص 

دناایردب صوصخم  هک  یناویح  ئاهرهز  رکذ  رد  مود  قروز 
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نیبجنکـس هنیدوپ و  برت و  بآ  هب  تسندرک  یق  نآ  جالع  دـشاب  هتـشاذگ  كانمن  ناکم  رد  هک  اصوصخ  هدشدرـس  یهام  اهنآ  جـالع  و 
دیفم رتعص  دنوارز و  دشاب و  کین  تخس  موتخم  لگ  دراد و  دوس  ینومک  دننام  هراح  نیجاعم  یق  زا  دعب  ندروخ و  فرـص  بارـش  سپ 

کیره زا  یمور  انایطنج  ینیچراد و  ای  واگ و  نغور  ندروخ  نآ  جالع  دشاب  لتاق  زور  تفه  زا  دـعب  یـسدع  ردـقب  یبآ  گس  هرارم  دوب 
یمطخ و گرب  بآ  نانز و  ریـش  رخ و  ریـش  زب و  ریـش  نآ  جالع  تسا  لتاق  يرحب  بنرا  تسا  لاقثم  مین  شوگرخ  هیاـمرینپ  لاـقثم  کـی 

هایس قبرخ  ضراوع  نیکـست  زا  دعب  دوب و  دیفم  دنروخب  هدرک  نایرب  ار  تشپراخ  رگا  دروخ و  ناوت  يرهن  ناطرـس  رایخ و  بآ  يزابخ و 
مدرم رب  دهجرب و  دنیوگ  دوب  خرـس  يرحب  عدفـض  دنروخب  بآدنق  اب  مهرد  ردقب  دـنبوکب و  ربارب  سوسلا  بر  اریتک  دیفـس  مرن  نوقیراغ 

رتسکاخ کمن و  هب  ار  مخز  عضوم  دنروخ و  سوطیدورثم  ریبک و  قایرت  نآ  جالع  دناسر  ترضم  دمدب و  هخفن  دیـسر  دناوتن  رگا  دتفا و 
يدامـض دننک و  الط  درگوگ  هکرـس و  وا  هدیزگ  عضوم  رب  یلک  ریبدت  زا  دعب  نآ  جالع  یئایرد  رام  دننک  دیمـضت  کهآ  روگنا و  بوچ 

دوشیم و ادیپ  تخـس  درد  وا  ندـیزگ  زا  هک  دـشابیم  ایرد  رد  رگید  یعون  دوب و  دـیفم  مه  اجنیا  تشذـگ  يرحب  عدفـض  جالع  رد  هک 
ندرک الط  مرگ  مین  هکرسب  تسا و  درس  ئاهرهز  جالع  دننام  شجالع  دریمب  دوش و  رذح  دریگ و  امرس 
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یبآ و گس  دوب  يرحب  عدفـض  لثم  یلک  ریبدـت  زا  نآ  جالع  یئایرد  مدژک  ندروخ  بارـش  اب  هایـس  لـفلف  ندـیلام و  اـحرقرقاع  نغور  و 

هیپ دیوشب و  دـلامب و  نآ  رد  هکرـس  کمن و  سپ  دـننک  الط  ینمرا  هروب  کمن و  لسع و  زا  ار  اهنیا  هدـیزگ  عضوم  هایـس  یهام  حاسمت و 
حاسمت تشوگ  نینچمه  ار و  حاسمت  هدـیزگ  اصوصخ  تسا  يوقا  باب  نیرد  حاسمت  هیپ  دـهن و  واگ  نغور  یهوک و  واگ  هیپ  یباـغرم و 

يزیچ ره  هکلب  تسین  یبآ  گس  ندیزگ  ئارب  زا  اود  چیه  هک  دنیوگیم  دننکیم  ایرد  رفس  تموادم  هک  یناسک  تسوا و  ندیزگ  قایرت 
جیردـتب دـنیوشب  تشوگ  بآ  زا  هزور  ره  ار  وا  هدـیزگ  عضوم  هک  تسنیا  رتـهب  سپ  ددرگیم  دـساف  دوـشیم  هتـشاذگ  وا  هدـیزگ  رب  هک 

صخش رصم  لها  دنهنیم و  عضوم  نآ  رب  دنبوکیم و  ار  بطر  نانشا  دننکیم و  لوب  وا  هدیزگ  عضوم  رب  یـضعب  تفای و  دهاوخ  تحص 
تقو نامه  وا  هدیزگ  عضوم  لاس  ره  رد  دشاب  هدیزگ  حاسمت  هکیتقو  دـنیوگیم  دـنیامنیم و  قرغ  دـجنک  نغور  رد  ار  هدـیزگ  حاسمت 
یبرچ يوب  هکیمادام  سپ  دلامب  دوخ  ندب  رب  ار  ریـش  یبرچ  ناسنا  هک  هاگره  دـننک و  غاد  ار  تحارج  یلاوح  هکنآ  رگم  دوشیم  هتفاگش 

دیآیمن نآ  بیرق  حاسمت  تسا  ندب  رد 

جالع ملع  رد  مود  قیرط 

هراشا

خسرف هسب  تسا  نمضتم  قیرط  نیا  سپ  دی  لامعا  موس  هیودا  مود  ریبدت  لّوا  زیچ  هسب  دوشیم  مامت  جالع  یلک  لوقب 

ریبدت رد  لوا  خسرف 

مکح تسا و  یناث  اجنیا  رد  دارم  تشذگ و  لوا  نآ  دادرتسا  ای  تحص  ظفح  ئارب  دنک  فرصت  هیرورض  هتـس  بابـسا  رد  هک  تسنآ  وا  و 
دشابیم هیودا  ریثات  وچمه  نآ  ریغ  دیربت و  نیخست و  زا  ندب  رد  هیرورـض  بابـسا  ریثات  هک  اریز  تسا  هیودا  مکح  تیفیک  تهج  نس  نآ 

هلمج زا  دض و  لامعتـسا  بابـسا  رد  تسا  بجاو  نینچمه  دشابیم  دضب  جالع  هک  اریز  دـض  لامعتـسا  اود  رد  تسا  بجاو  هچنانچ  سپ 
اذغ یهاگ  تبون و  تقو  نارحب و  رد  هچنانچ  دنهدیمن  اذـغ  یهاگ  هک  تسنیا  نآ  دـناهصاخ و  ماکحا  اذـغ  يارب  هیرورـض  هتـس  بابـسا 

هداد هچنانچ  دشاب  رادقملا  ریثک  ینعی  دشاب  سومیکلا  ریثک  هچرگا  دشاب  مک  تیئاذغ  ینعی  تیفیک  رد  هک  دنهدیم 
55 ص : میلعتلا ، نزاخم 
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دننک سکع  یهاگ  هکاوف و  لوقب و  دننام  دنشاب  هیدر  ای  هریثک  طالخا  شندب  رد  دوب و  مضهلا  يوق  ةوهشلا و  يوق  هک  یـسک  هب  دوشیم 
؟ هذغتب جاتحم  شندب  دوب و  مضهلا  ةوهشلا و  فیعض  هک  یسک  هب  دوشیم  هداد  هچنانچ 

اب دوش  عمج  هک  دوب  یتقو  نیا  دشاب و  مک  تیمک  تیفیک و  رد  هک  دـنهدیم  اذـغ  یهاگ  غرممخت و  هضیب  يدرز  تشوگ و  دـننام  دـشاب 
هدارا هک  یسک  هب  دوشیم  هداد  هچنانچ  تیمک  تیفیک و  رد  دشاب  هدایز  هک  دنهدیم  اذغ  یهاگ  یندب و  یئالتما  مضه  توهش و  فعض 

تسود هچرگا  اذغ  دنکن و  دساف  مه  ار  ظیلغ  دوشن و  دساف  مه  دوخ  هک  ات  ظیلغ  ياذغ  دعب  ار  فیطل  ياذغ  دروخن  دراد و  هیوق  تضایر 
جایتحا دشاب  نمزم  ضرم  هک  دنچره  دنهدب و  دشاب  رورض  تیوقت  ئارب  هکنادنچ  ضرم  ره  رد  سپ  تسا  زین  وا  نمشد  نکیل  تسا  توق 

الا دنک و  لمحت  توق  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دشابیم و  مک  اذغ  تجاح  دشاب  داح  هکنادنچ  دـشابیم و  هدایز  توق  ئافیا  يارب  اذـغ 
دشاب نارحب  زور  رد  هچرگا  تسا  بجاو 

اوّدلاب جالع  رد  مود  خسرف 

هراشا

تسا هدئاف  هس  هدعاق و  هس  وا  ئارب 

اود رایتخا  تیفیک  رد  لّوا  هدعاق 

دراب ای  تسا  راح  ضرم  ایآ  هک  دشابیم  ضرم  عون  تفرعم  دعب  نیا  سبای و  ای  بطر  ای  دراب  ای  داد  دیاب  راح  هک 

اود نزو  رایتخا  رد  مود  هدعاق 

لـصاح نیا  نا  زا  هدایز  اـی  یناـث  اـی  دوش  هداد  یلوا  هجرد  راـح  ياود  هکنآ  تیفیک  هجرد  راـیتخا  مهرد و  ود  اـی  دـنهد  مهرد  ردـقب  هک 
لصف و 7 تداع و 6  نس و 5  سنج و 4  ضرم و 3  رادـقم  وضع و 2  تعیبـط  نآ 1  هک  ئایـشا  هد  زا  یعانـص  هکلم  سدحب و  دوشیم 

اما توق 1  عضو و 4  تقلخ و 3  جازم و 2  روما 1  راهچب  تسا  نمـضتم  وضع  تعیبط  اما  دوب 1  توق  هنحس و 10  دلب و 9  تعانص و 8 
؟؟؟ سوتاح ضرم  ار  وا  دوش  ضراع  غامد و  دننام  دراب  وا  حیحص  جازم  دشاب  هک  هاگره  سپ  وضع  جازم 

ار وا  دوش  ضراع  بلق و  دننام  راح  جازم  دشاب  رگا  ریثک و  دیربت  هب  دوشیم  جایتحا  تروص  نیرد  رایسب  دوخ  حیحـص  جازم  زا  دش  دیعب 
هجرد و نزو و  رد  دشاب  فیعض  هک  یئاودب  دنکیم  تعانق  هک  دنااضعا  یضعب  سپ  تقلخ  اما  ریسی 2  دیربت  دنکیم  تیافک  راح  ضرم 

دننام دشاب  لخلختم  وضع  هکنآ  یکی  دوب  ببس  دنچ  ئارب  نیا 
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هک یئاضعا  فیعـض و  یئاود  ار  وا  دنک  تیافک  سپ  دحاو  بناج  زا  ای  لخاد و  جراخ و  زا  ینعی  نیبناج  زا  دراد  فیوجت  هکنآ  مود  هیر 
تلع لباقم  نآ  توق  هک  یئاود  نآ  رد  دنکیم  تیافک  دشاب  بیرق  هک  يوضع  سپ  عضو  اما  يوقا  ئاودب  دـشابیم  جاتحم  دـشابن  نینچ 

رب دوشن  هدرک  يریلد  دشاب  هک  مادکره  سیئر  فیرـش و  سحلا و  یکذ  وضع  سپ  توق  اما  يوقا و  ئوسب  دوشیم  جاتحم  دـیعب  دـشاب و 
لامعتـسا هن  لیلحت و  زا  ار  توق  درادـهگن  هک  ات  ضباق  ریغب  اضعا  نینچ  داوم  دوش  هدرک  لـیلحت  هن  طرفم و  دـیربت  هن  يوق و  ياودـب  نآ 
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اّما هعفد 2  کیب  اهنآ  داوم  دوش  هدرک  غارفتـسا  هن  راـجنز و  دـننام  دـشاب  یمـس  تیفیک  ورد  هک  یئاود  هن  فرـص و  تاـیخرم  دوش  هدرک 
یثنا ضیرم 3  رگا  نینچمه  يوقا و  ئاودب  دشابیم  جاتحم  يوق  فیعض و  ياود  ار  وا  دنکیم  تیافک  فیعـض  ضرم  سپ  ضرم  رادقم 

دنک تلالد  هک  هنحس  یلامش و 9  دلب  يرذاگ و 8  تعانص  اتش و 7  لصف  هدراب و 6  ئایشا  ندروخب  تداع  تخوخیش و 5  نس  دشاب و 4 
دننک تأرج  ةدـحلا  ۀـیوق  هیودا  لامعتـسا  رب  فوخالب  تقو  نیرد  سپ  تیفیکلا  دـیدش  هیودا  لامتحا  رب  يوق  لیلع  وضع  مغلب و  هبلغ  رب 

دنهد وا  تبرش  مامت  دشاب  مرگ  مراهچ  هجرد  رد  هک  یئاود  یتح 

تسا تقو  نوناق  موس  هدعاق 

هراشا

دیزت رد  طقف و  عداور  دوش  هدرک  لامعتـسا  ادتبا  دشاب  رگا  [ 10] تسا ضرم  تقو  مادک  هعبرا  تاقوا  زا  هک  دوش  هتخانـش  هک  تسنآ  وا  و 
هفرص تاللحم  طقف  طاطحنا  تقو  رد  هللحم و  تایخرم  طقف  اهتنا  رد  یخرم و  اب  عداور 

لوا هدئاف 

دوشیم و روکذم  جازم  ءوس  ضارما  جالع  اجنیا  رد  تسا و  روکذم  هیئزج  ضارما  رد  جالع  هعم  لاصتا  قرفت  بیکرت و  ضارما  هکنادـب 
سپ تسا  ررقم  کیرهب  هچناب  هدام  دوش  هدرک  غارفتـسا  دشاب  يدام  رگا  لیدبت و  لیدـعت و  دـنکیم  تیافک  دـشاب  جذاس  رگا  جازم  ءوس 

تسوا جضنم  طلخ  ره  لدعم  تسوا و  لدعم  هچناب  دوش  هدرک  لیدعت  هدام  ترواجم  ببـسب  غارفتـسا  زا  دعب  جازم  ءوس  زا  دنام  یقاب  رگا 
لاعفنا لباق  هک  ات  دیآ  لادتعاب  طلخ  ماوق  هکنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  دنیوگ و  ار  نتخپ  جضن  و 

57 ص : میلعتلا ، نزاخم 
عنام الخ  سپ  تیفیک  تیمک و  بسحب  التما  یکی  تسا  هد  نآ  يوق و  غارفتـسا  طورـش  ددرگ و  تلوهـسب  غارفتـسا  دوخ و  لهـسم  لـعف 

تیوقت نآ  دعب  دوش  هدرک  غارفتـسا  سپ  غارفتـسا  كرت  زا  دشاب  لهـسا  توق  فعـض  هکنآ  رگم  تسا  عنام  فعـض  سپ  توق  مود  تسا 
يرغال و 2 طارفا  هنحـس 1  مراهچ  تسا  عنام  نوخ  تلق  سبی و 4  تدورب و 3  ترارح و 2  طارفا  سپ 1  تسا  جازم  موس  دـیامن  توق 

. تسا عنام  اعما  حورق  برذ و 2  دادعتسا  همزال 1  ضارعا  مجنپ  تسا  عفان  ندب  لخلخت  یهبرف و 3 
تـسا عنام  طرفم  دراب  راح و  متـشه ؟؟؟ تسا  عنام  ةدوربلا  دیدش  ةرارحلا و  دیدش  تقو  تقو  متفه  تسا  عنام  تیلوفط  مره و  نس  مشش 

رب دوشن  هدرک  موجه  درادن  غارفتـسا  تداع  هک  یـصخش  تداع  مهد  تسا  عنام  لامح  مامح و  میقم  لیلحتلا و  دیدش  سپ  تعانـص  مهن 
رد دوش  هدرک  دصف  هک  تسا  راوازـس  دوش و  تداع  هک  یتح  دنک  فیطل  ياودب  لیلق  لیلق  جـیردتلا  یلع  هکلب  يوق  ئاودـب  نآ  غارفتـسا 

توق لامتحا  ردـقب  غارفتـسا  هکنآ  مود  دوخ  تیفیک  تیمکب و  ندـبب  دـهد  تیذا  هک  هچنآ  جارخا  نآ  زا  یکی  روما  جـنپ  هب  غارفتـسا  ره 
هکنآ مراهچ  لاهسا  هب  دشاب  صغم  رگا  دوش و  هدرک  هیقنت  یقب  دشاب  نایثغ  رگا  دشاب  هدام  لیم  تهج  زا  غارفتسا  هکنآ  مویـس  دشاب  لیلع 
هکنآ مجنپ  لاهـساب  رعقم  هدام  رارداب و  رگج  بدحم  هدام  دوش  هدرک  غارفتـسا  هچنانچ  دشاب  داتعم  کلـسمب  یعبط و  يارجم  زا  غارفتـسا 

هک يوضع  دشاب و  جایهم  هدام  هکنآ  رگم  هداح  ضارما  رد  تسا  بحتـسم  هنمزم و  ضارما  رد  تسا  بجاو  هک  جضن  دعب  غارفتـسا  دشاب 
داوم رب  دـشاب  لمحنم  رباـص و 5  فؤامب و 4  دوب  كراـشم  تهج و 3  رد  دـشاب  فلاـخم  هدوب 2  سخا  هداـم  وا  ئوسب  دوـش  هدرک  لـقن 

بوذجم زا  دوشن  هدرک  غارفتسا  هچرگا  دشاب  تهج  فلاخم  هک  وزا  سخا  ئوسب  فیرش  وضع  زا  هدام  دوش  هدرک  بذج  هاگ  هبذجنم و 
هکلب دشابن  دیعب  تهج  ود  رد  هنع  بوذجم  زا  هیلا  بوذجم  هک  تسنآ  بذج  رد  طرـش  طرـشالب و  مجاحب  دننکیم  بذـج  هچنانچ  هیلا 

دوشیمن هدرک  بذج  تسار  تسد  مرو  هدام  هچنانچ  رصقا  ای  تهج  نا  دوب  لوطا  تهج  کی  رد 
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58 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هدرک بذج  هک  تسا  راوازـس  پچ و  تسد  ئوسب  ای  تسا و  لضفا  نیا  تسار و  ئاپ  ئوسب  دوش  هدرک  بذـج  ای  هکلب  پچ  ئاپ  ئوسب 
سپ دصفب  دوش  هدرک  ادـتبا  تروص  نیرد  سپ  یعبط  تبـسن  رب  طالخا  دنـشاب  غارفتـسا و  دـصف و  دوش  بجاو  هک  هاگره  التماب و  دوشن 
دوش هدرک  غارفتـسا  دشابن  یعبط  تبـسن  رب  طلخ  یتدایز  رگا  طلخ و  نآ  دوش  هدرک  غارفتـسا  رگید  یطلخ  دـصف  زا  دـعب  دوش  بلاغ  رگا 

رد اود  برـش  دنکیم  عقاو  هک  تسا  رایـسب  دشاب و  تلهم  غارفتـسا  دصف و  نایم  رد  هک  دیاب  دوش و  هدرک  دصف  نآ  دـعب  الوا  بلاغ  طلخ 
ینعی راهظتـسا  ئارب  یهاگ  هدام و  تیفیک  تأدر  ئارب  دوش  هدرک  غارفتـسا  یهاگ  بارطـضا و  یمح و  رد  دصف  دـشاب  بجاو  هک  ییاج 

لاهـسا لهـسم  ياود  ضارماب و  دـشاب  داتعم  هک  یـسک  ئارب  ظفحلاب  مدـقت  ئارب  یهاگ  ضارما و  داتعم  ریغ  قح  رد  ظفحلاب  مدـقت  ئارب 
ای عطاـق  فیعـض  ياود  رب  باوخ  تسین و  تجاـح  يراـجمب  ار  اود  توق  ندیـسر  تسد و  رد  هک  یتیـصاخ  ئارب  هبذاـج  توقب  دـنکیم 
اما اود و  لمع  زا  لبق  ار  اود  دزاسیم  ردحنم  هک  مرگ  بآ  زا  هدایز  دروخن  ار و  نآ  لمع  دـنکیم  يوق  يوق  رب  تساود و  لمع  فعـضم 
اود هک  یـسک  جورف و  دننام  دشاب  رهوجلا  دیج  ذیذل  یـش  یق  لهـسم و  زا  دعب  اذغ  هک  دیاب  ۀعفد و  ریثک  بآ  دـشونب  اود  لمع  عطق  دـعب 
عمج هلهسم و  تافایش  هنیل و  هنقحب  ای  ضباوق  ندروخب  دوش  هداد  تکرح  الا  دوش و  هدرک  نیکـست  دشاب  نکمم  دنکن و  لاهـسا  دروخب و 
دوش لـئام  هسیئر  ءاـضعا  فرط  داوم  دـیآ و  دـیدپ  رکنم  ضارعا  لهـسم  ندروخ  دـعب  رگا  دراد و  رطخ  زور  کـی  رد  لهـسم  ود  ندومن 

دننک دصف  هک  تسا  بجاو 

یق نایب  رد  مود  هدئاف 

دننام هنمزم  ضارما  ئارب  دناسریم و  عفن  ار  هناثم  هیلک و  حورق  دیامنیم و  لئاز  رـس  لقث  دنادرگ و  زیت  ار  رـصب  دنک و  هدـعم  هیقنت  نآ  و 
ئارب هکنآ  یکی  تسا  مسق  ود  يرایتخا  يرایتخا  ریغ  دوب و  يرایتخا  یق  دوب و  دـیفم  جـلاف  هشعر و  سرقن و  ناـقری و  ماذـج و  اقـستسا و 

ضرم هلازا  ئارب  هکنآ  مود  دننک  تحص  ظفح 
59 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ظفح ریغ  یپردیپ  هبترم  ود  هام  کی  رد  یق  هک  یـسک  تحـص  ظفح  دوشیم  نماض  طارقب  تسا و  عیبر  فیـص و  يراـیتخا  یق  تقو  و 
گرب بآ  زا  جازمیمغلب  دنک  یق  هدروخ  تایقم  ای  دروخ  ریثک  غضمیب  ناولالا  فلتخم  ریثک  دیج  ماعط  یق  رهب  دنک و  دوخ  تداع  هرود 

ره يرارطـضا و  یق  بـالگ و  مرگ و  بآ  نیبجنکـس و  زا  يوارفـص  دـنک و  یق  هدروخ  کـمن  لـسع و  تبـش و  بآ  نآ و  مخت  برت و 
هدیئاس یگطصم  یکدنا  اب  نیبجنکـس  دنقلگ و  یق  زا  دعب  دنک و  یق  ررکم  تجاح  بسحب  کمن  مرگمین و  بآ  زا  دتفا  تجاح  هکیتقو 
ینخی بآ  دننام  اذغلا  ریثک  مضهلا و  عیرس  اذغ  دنهدن و  اذغ  دوشن  قداص  یگنسرگ  هک  ات  دنروخب  بالگ  هارمه  هتخیمآ  رانا  تبرـش  رد 

هدام بذج  رگا  دننک و  هروکذم  هفیعض  هیودا  زا  دشاب  نآ  یلاوح  هدعم و  هیقنت  نا  رد  ضرغ  رگا  دننک  ضارما  هلازا  ئارب  هکنآ  اما  دنهد 
دشاب و کیراب  ندرگ  غامد و  هنیـس و  هدعم و  فعـض  هک  ار  یـسک  دننک و  یقلا  زوج  قبرخ و  نوچ  هیوق  هیودا  زا  دشاب  هدـیعب  نکاما  زا 

دنک زارتحا  دشاب  هبرف  رایسب  هک  یسک 

هنقح نایب  رد  مویس  هدئاف 

ره دنناسر و  دعقم  هار  زا  اعماب  صوصخم  لمعب  ياود  هک  تسنآ  هنقح  دنیوگ  ریاط  لمع  ار  وا  اذـهل  رئاط  زا  ار  وا  هدرک  جارختـسا  طارقب 
ياود ندب و  یلعا  زا  ار  داوم  دنکیم  بذج  اعما و  هدعم و  لوضف  جارخا  رد  تسا  کین  هجلاعم  وا  دـنناسر و  لبق  هار  زا  محرب  هک  یئاود 

زا لبق  دننک و  لامعتـسا  لدتعم  تقو  رد  دشاب و  مرگمین  دوب و  ماوقلا  لدـتعم  دـشابن و  لطر  ثلث  ود  زا  هدایز  لطر و  فصن  زا  مک  هنقح 
نا رد  اذغ  دیاشن و  هدعم  ولخ  رد  دنناروخب و  هراح  لباوت  اب  ابروش  یکدنا  یگطـصم و  دنقلگ و  نوچ  هدعم  يوقم  يزیچ  هنقح  لامعتـسا 
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دناهدرک و عنم  هنقح  رد  ار  تالهـسم  ضعب  رگم  تسا  هلهـسم  تاخوبطم  بیکرت  بیرق  هلهـسم  هنقح  بیکرت  دـشاب و  لیلق  فیطل و  زور 
هکیتقو دـننک  هنقح  مرگ  لهـسم  زا  درـس  ضارما  رد  دراب و  لهـسم  زا  مرگ  ضارما  رد  تسا و  ماسقا  هنقح  تاـجلیله و  تسا و  ربص  نآ 

دوب رورض  هنقح  نداد  درادن  لهسم  ندیشون  تقاط  ضیرم 

دی لامعا  رد  مویس  خسرف 

هراشا

تسا مسق  شش  رب  نآ  و 
60 ص : میلعتلا ، نزاخم 

مینک رکذ  نایب  هسب  ار  هس  ره  نیا  تسا و  ولز  تماجح و  دصف و  تسا  ابطا  لمعتسم  هکنآ  اما 

دصف رد  لوا  نایب 

هکنآ مود  هوقلاب  ای  لعفلاب  دوش  هدایز  دوخ  یعبط  رادقم  زا  نوخ  هکنآ  یکی  دـیاب  سک  ودـب  دـصف  تسا و  طالخا  عیمج  غرفتـسم  نآ  و 
عقاو زارب  لوب و  زا  غارفنا  مضه و  مامت  دعب  هک  دشاب  یمرگب  لئام  هک  تسنآ  يرایتخا  دصف  تقو  هوقلاب و  ای  لعفلاب  دـشاب  ۀـیفیکلا  ریغتم 

هکیتقو تسین و  زئاج  یگلاس  هدراهچ  زا  شیپ  یـضعب  دزن  یگلاس و  هدزاود  زا  لبق  تسا و  زئاج  رمع  رخآ  ات  توق  طرـشب  دـصف  دوش و 
درک دیاب  دشاب  تجاح  هک  تقوره  يرارطـضا  دصف  تماجح و  فالخب  رخآ  رد  هاوخ  رهـش  لوا  رد  هاوخ  دشاب  رتهب  دوب  رونلا  صقان  رمق 

تسا یفتک  هبعـش  رارـس و  ینعی  لافیق  دناشـش  دنیاشکیم  تسد  رد  هک  هدروا  دننکن و  نارحب  زور  رد  رگم  دنرب  راکب  لاح  ره  رد  زین  و 
ندب مامت  زا  نوخ  هیقنت  وا  دـصف  قیلـساب  لافیق و  زا  تسا  بکرم  مادـنا  تفه  ینعی  لحکا  دـنکیم  ندرگ  قوف  ام  زا  نوخ  هیقنت  قافتالاب 
یلع وب  خیـش  امدق و  لوق  رب  وا  مکح  عارذلا  لبح  دنکیم  ندرگ  تحت  ام  زا  هیقنت  ود  ره  نیا  دنالصا و  کی  زا  یطبا  قیلـساب و  دـنکیم 

ام وا  دـصف  عضوم  ملیـسا  تسا  قیلـساب  مکح  رد  نیرخاتم  یـضعب  هریخذ و  بحاص  دزن  دوب و  داتـسا  راتخم  نینچمه  تسا و  لاقیق  مکح 
دـنراد و مرگ  بآ  ردـنا  تسد  وا  دـصف  زا  دـعب  هک  تسنآ  رتهب  تسا  ظـیلغ  وا  نوخ  نوچ  تسا و  یطبا  هبعـش  تسا  رـصنب  رـصنخ و  نیب 
زا دعب  هک  دیابیم  دنکیم و  عفن  دشاب  هک  فرط  ره  زا  ار  شـش  تسا و  دیفم  ار  لد  لاحط و  عاجوا  پچ  ار و  دـبک  عاجوا  تسار  ملیـسا 

ثمط راردا  تسا  میلـس  ینعمب  نفاص  دـنااسنلا  قرع  ضباـم  نفاـص  دـنیاشک  ئاـپ  رد  هک  هدروا  دراد و  مرگ  بآ  رد  تسد  ملیـسا  دـصف 
ئارب زا  اهنآ  حورق  بیـضق و  هیـصخ و  نار و  شراخ  تهج  تسا و  اسنلا  قرع  ماقممئاق  دیامنیم و  ریـساوب  هاوفا  حیتفت  دـنکیم و  توقب 

دعقم و عاجوا  ثمط و  راردا  رد  نکیل  تسا  نفاص  مکح  شمکح  تسا  ونازوگ  نطاب  رد  ضبام  دراد  مامت  رثا  لفساب  هدام  هلاما 
61 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دوب و نفاصب  بیرق  روما  رگید  رد  تسا و  نفاص  زا  رتيوق  اسنلا  قرع  عجو  رد  وا  عفن  اسنلا  قرع  تسا  نفاص  زا  رتعفاـن  رتيوق و  ریـساوب 
هبعـش دوشن و  هتفای  گنل  اتـش  بیرق  رگا  دوشیم و  مولعم  اپ  نتـسب  زا  هک  دشابیم  هرگ  دنچ  گر  نیرب  تسا و  عفان  سرقن  یلاود و  ۀهج 
قرع اما  دناناسللا  تحت  قرع  گر و  راهچ  ههبج و  قرع  دراد  قلعت  نهد  رـسب و  هک  هدروا  دز و  دیاب  تساپ  رـصنب  رـصنخ و  نایم  هک  وا 
بل ود  ره  رب  هک  گر  راهچ  دـصف  دراد  دوس  ار  نمزم  عادـص  نینیع و  لقث  رـس و  لقث  وا  دـصف  نیبجاح  نیب  ام  تسا  بصتنم  وا  ههبج و 

نطاب رد  هک  ناسللا  تحت  قرع  دراد  عفن  بل  ضارما  هثل و  عاجوا  عالق و  مف و  حورق  روثب و  تهج  نآ  دـصف  گر  ود  بل  ره  رب  دـناعقاو 
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دراد و عفن  دوب  نوخ  زا  هک  ار  نابز  لقث  وا  دـصف  دوب  نابز  سفن  رد  هکنآ  دراد و  دوس  ار  نیتزول  ماروا  قیناوخ و  وا  دـصف  دـشابیم  نقذ 
يوارفص درک و  دیاب  یق  دصف  زا  شیپ  دنک  یـشغ  دصف  رد  هک  یـسک  دننکن و  دصف  ار  رایـسب  رغال  هبرف و  یجنلوق و  ضئاح و  نتـسبآ و 

تداع دصف  ءانثا  رد  هک  ار  ینز  موحرم  داتسا  دوب و  بسانم  هب  یبرم  دنقلگ و  ار  جازمیمغلب  بیس و  رانا و  تبرـش  دصف  زا  شیپ  ار  جازم 
درکن یشغ  زاب  ریبدت  نیزا  دندومرف  راهن  رد  دصف  مکح  تشاد  یشغ 

تماجح رد  مود  نایب 

نآ ررض  دنکیم و  وضع  سفن  زا  نوخ  غارفتسا  طرش  اب  تماجح  دنیوگ و  ار  ندز  یکاپ  طرش  طرشالب و  طرشب و  تسا  هنوگ  ود  نآ  و 
هدرکن دـصف  هک  ات  دـشاب  ریثک  دوش و  عمج  وضع  رد  هدام  هک  هاگره  دـنکیم و  غارفتـسا  مک  ار  حور  رهوج  دـسریمن و  هسیئر  ئاضعاب 

مهدزناـش و خـیراتب  هک  تسنآ  رتـهب  نکیل  تسا  عنم  یگلاـس  تصـش  زا  دـعب  یگلاـس و  ود  زا  لـبق  دـننکن و  وـضع  سفن  زا  هیقنت  دنـشاب 
دـناهدرک و ررقم  امرـس  رد  مراهچ  هکلب  مویـس  تعاس  اـمرگ و  رد  مود  تعاـس  اذـهل  دـشابیم  یمرگب  لـئام  هکیتقو  رد  دـشاب  مهدـتفه 

دوب و لحکا  هفیلخ  ندرگ  هرقن  رب  تماجح  دراد و  ررض  نهذ  سحب و  نکیل  تسا  دیفم  ار  عادص  سار  مدقم  رب  تماجح 
62 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لیمامد و نطق  رب  تماجح  درآ و  نایسن  نکیل  دیفم  نافجا  لقث  عالق و  زحب و  دمر و  ئارب  هرقن  رب  تماجح  قیلساب و  هفیلخ  نیفتک  نیب  ام 
رانالب ای  دشاب  ران  اب  طرـشالب  تماجح  تسا و  نفاص  دصف  بیرق  قاس  رب  تماجح  دیفم و  ار  لیفلا  ءاد  ریـساوب و  سرقن و  نیذخف و  روثب 

ظیلغ هدام  هک  ییاج  يران  همجحم  دوب  عفان  زین  درد  نیکـست  حایر و  لیلحت  ئارب  دـنکیم و  فلاخم  ئوسب  هدام  بذـج  رانالب  تماـجح 
دنزاسیم بکنحم ؟ نآ  رب  همجحم  هتخورفا  ار  هاک  هک  تسنآ  تسا  جورم  لعفلاب  هک  وا  قیرط  دنزاسیم و  لامعتسا  دشاب 

قلع نایب  رد  مویس  نایب 

لامعتـسا دشاب  هک  اجره  ماروا  رگید  قانخ و  رد  دوب  تماجح  بذـج  زا  رتشیب  نآ  رد  نوخ  بذـج  دـشابیم  بآ  رد  هک  تسیمرک  نآ  و 
طئارـش ار و  دساف  نوخ  رگم  دننکیمن  بذج  قلع  هک  دـناهتفگ  تسا و  زیچ  وکین  قلع  لاسرا  هیدـلج  هنمزم  ضارما  رد  اضیا  دـننکیم و 

داسف ئارب  دنـشاب  هتـشذگ  هلچ  زا  هک  ار  نایبص  هک  تسا  لومعم  دنه  رد  نکیل  تسا  رابتعا  نامه  مه  اجنیا  تسا  روکذم  تماجح  رد  هک 
لـسک تداع  ار  تعیبط  هک 1  دـیاب  تستریـصب  ثعاب  هک  هجلاـعم  رما  رد  تیـصو  رد  ماـقم  دـننکیم  نیکرو  نیب  اـم  قلع  لاـسرا  نوخ 

هب دشاب  نکمم  لهـساب  ریبدـت  هک  اجره  دننکن و 3  تداع  یق  لهـسم و  برـش  دـنوش و 2  جالع  هجوتم  ضرم  كدـنا  ره  رد  هک  دـنزاسن 
تقو نآ  دشاب  توق  طوقـس  فوخ  هکنآ  رگم  دـنزاس  عوجر  يوقاب  جـیردتب  دـیاینرب  فعـضا  زا  تجاح  رگا  دنیامنن و 4  عوجر  بعـصا 

تسین قئال  تسا و 6  تعیبط  لاعفنا  مدـع  تفلا و  بجوم  هک  دنـشابن  مئاق  اود  کی  رب  هجلاعم  رد  دننک و 5  يوقاب  ادـتبا  هک  تسا  بجاو 
هیوق و 8 لوـصف  رد  هیوـق  هیودا  رب  نکم  تأرج  ود و 7  ره  نآ  رثا  ندوب  ریخاـت  ببـسب  باوص  زا  يزیرگب  طـلغ و  رب  ینک  تموادـم  هک 

ياود رب  نکم  تأرج  سپ  دراب  ای  تسا  راح  هک  ضرم  دوشن  هتخانش  هاگره  نکم و 9  هیوداب  عوجر  هیذغاب  ریبدت  دشاب  نکمم  هک  ییاج 
نک ادـتبا  سپ  ضرع  ضرم و  دوش  عمج  هاـگره  تسا و 10  رتهب  تروص  نیرد  عفنلا  كرتشم  فیعـض و  لامعتـسا  هکلب  ۀـیفیکلا  طرفم 

ضرم جالعب 
63 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نک هّدس  جالع  نا  زا  دعب  نک  نیکست  ار  درد  لوا  سپ  جنلوق  دننام  دوب  يوقا  ضرع  هکنآ  رگم 
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هدرفم هیذغا  هیودا و  رد  مود  لزنم 

هراشا

تسا لماش  قیفر  ود  لیم و  کی  رب  نآ  و 

دشابن ورد  یعانص  بیکرت  هک  دنیوگ  ار  نآ  درفم  ياود  ابطا  دزن  هکنادب  لیم 

هدرفم هیودا  ماکحا  رد  ّلوا  قیفر 

هراشا

تسا قیرط  ود  نآ  تشذگ و  بورشم  لوکام و  ثحب  رد  نآ  نایب  سپ  هیذغا  رد  یلک  مالک  اما 

هیودا رد  یلک  مالک  لّوا  قیرط 

هراشا

تسا خسرف  راهچ  نآ  و 

هیودا هجرد  نایب  رد  لّوا  خسرف 

ریغتم لدتعم و  ندب  هب  ندش  دورو  زا  دـعب  تبرـش  رادـقم  ردـقب  هچره  هچ  دراد  راصحنا  هجرد  راهچب  لدـتعم  جازم  رد  اود  ریثات  هکنادـب 
لدتعم ار  نآ  دوشن  رهاظ  وا  رثا  رادـقم  یتدایز  رارکت و  زا  دـباین و  وا  رثا  زا  سوسحم  ریغت  ایناث  ندـب  رگا  یندـب  تیفیک  زا  الّوا  ندـیدرگ 

سوسحم ریغت  رگا  دنمان و  لوا  هجرد  ار  نآ  دوش  سوسحم  یفخ  ریغت  رادقم  یتدایز  رارکت و  زا  دهد و  سوسحم  ریغ  ریغت  رگا  دنیوگ و 
دـسفم ریغت  رگا  ثلاث و  هجرد  ار  نآ  دـناسرن  كاله  دـحب  ینعی  دـیامن  دـسفم  ریغ  طرفم  ریغت  رگا  یناث و  هجرد  ار  نآ  دزاـس  طرفم  ریغ 

ار نآ  هک  دشابیم  ینهپ  ار  تاجرد  نیزا  یکیره  دـنناوخ و  مه  یمـس  ياود  ار  نآ  عبار و  هجرد  ار  نآ  دـناسر  كاله  دـحب  ینعی  دـهد 
لدتعم نایم  رد  دوش  قرف  ات  هک  میتخاس  تهج  نا  زا  رادقم  یتدایز  رارکت و  دیق  لدتعم  فیرعت  رد  دـنناوخ و  هجرد  رخآ  طسوا و  لوا و 

لوا هجرد  فالخب  دوشیمن  رهاظ  وا  رثا  رادقم  یتدایز  رارکت و  زا  لدتعم  رد  هچ  لوا  هجرد  و 

دراد جازم  ود  اود  ره  هک  دنامن  یفخم  هکنادب  مود  خسرف 

ای لدتعم  اود  ندوب  لاثم  دنیوگ  یلّوا  جازم  ار  نآ  رـصانعب و  دشاب  هباشتم  هک  دیآ  دیدپ  نا  رد  هنایم  یتیفیک  رـصانع  لعافت  زا  هکنآ  یکی 
هبکرم ای  دشاب  هدرفم  سبای  ای  بطر  ای  دراب  ای  راح 

64 ص : میلعتلا ، نزاخم 
ریغ هکنآ  زج  ضبق و  لیلحت و  عدر و  نوچ  دـنیوگ  یناث  جازم  ار  نآ  دوش  رهاـظ  جزتمم  رد  رگید  یتیفیک  یلّوا  جازم  ریثاـت  زا  هکنآ  مود 

ای تسا  مرگ  هچره  هچ  تسا  یلّوا  جازم  همزال  یناث  جازم  هک  اریز  تسین  يوقلا  بکرم  هک  تسین  یئاود  چـیه  سپ  تسا  هعبرا  تاـیفیک 
قالطا ار  ظفل  نیا  ابطا  صاخ  فرع  رد  اـما  تسا  دوجوم  يو  رد  تسا  يوناـث  جازم  راـثآ  زا  هکنآ  لاـثما  عدر و  لـیلحت و  هلاـحمال  درس 
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تدورب ترارح و  نوچ  دـنوش  رداص  هفلتخم  راثآ  اهنآ  زا  هک  هداـضتم  هددـعتم  ئاوق  زا  دوب  بکرم  نآ  توق  هک  هیودارپ  رگم  دـننکیمن 
دوب رصانع  زا  بیکرت  جازم و  ایشا  نآ  سفن  رد  هک  هجزتمم  ءایشا  زا  دشاب  بکرم  یناث  جازم  ار  هیودا  یـضعب  رثکا و  دزن  رت  زینـشک  دننام 
طقف وچمه  هقفاوتم  ای  لیلحت  عدر و  نوچ  دـنوش  رداص  هفلاختم  لاعفا  وزا  دوش و  ثداـح  یناـث  جازم  ءایـشا  نیا  زا  بکرم  نآ  يارب  سپ 

اب هک  ریش  دننام  دشاب  یعبط  درفم  وا  بیکرت  رگا  اود  نینچنیا  ضبق و  لاهـسا و  ای  تدورب  ترارح و  دننام  هداضتم  ای  لیلحت  طقف  ای  عدر 
ار نیا  دـنراد و  صاـخ  جازم  دـنابکرم و  رـصانع  زا  هس  ره  نیا  تسا و  بکرم  تینمـس  تیبـنج و  تیئاـم و ؟؟؟ زا  درفم  شندوب  دوجو 
ار نآ  دـنوشیم  رداص  هفلاختم  راـثآ  وزا  هک  يروگنا  هکرـس  دـننام  دـشاب  یعانـص  درفم  وا  بیکرت  رگا  دـنیوگ و  یقیقح  يوقلا  بکرم 

قفاوتم بکرم  ار  نآ  هریغ  نیجاعم و  وچمه  تسوا  درفم  ئازجا  راثآ  قفاوم  رثا  ار  یعانـص  یناث  جازم  رگا  دنمان و  يزاجم  يوقلا  بکرم 
هچنانچ دیربت  مه  دنک و  نیخـست  مه  الثم  تسا  راثآ  فلاخم  رگا  دحاو و  رثا  هجزتمم  نیزا  دـحاو  ره  دـنکیم  رثا  هک  ارچ  دـنناوخ  ةوقلا 

نیزا دحاو  ره  دنکیم  رثا  سپ  هفّثکم  هیضرا  ئازجا  هّذفنم و  هفیطل  ئازجا  زا  تسا  بکرم  هک  خرس  لگ 
65 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تروص قفاوم  رثا  رگا  دـنیوگ و  يوقلا  داـضتم  ار  نآ  تدورب  ترارح و  نوچ  هداـضتم  راـثآ  نا  زا  ددرگیم  رداـص  دوـخ و  رثا  هجزتـمم 
دیدش مکحتسم  يوق  نانچ  یهاگ  یناث  جازم  هک  دننادب  دنمان  ّتیصاخلا  وذ  ار  نآ  تاصح  تیتفت  رد  دوهیلا  رجح  لعف  دننام  تسا  هیعون 

دنازوسیم شیازجا  شتآ  هک  دـشابیم  فیعـض  نیزا  یهاگ  الط و  وچمه  دـناوتیمن  نتخوس  ار  وا  ئازجا  شتآ  هک  دـشابیم  طالتخالا 
رتتسـس مه  نیزا  یهاگ  سدع و  دـننام  دـنکیم  لیلحت  ار  شیازجا  نتخپ  فرـص  هک  دـشابیم  فیعـض  مه  نیزا  یهاگ  هنوباب و  دـننام 

ینساک دننام  دیامنیم  لیلحت  ار  شیازجا  نتسش  هک  دشابیم 

هیودا لعف  نایب  رد  مویس  خسرف 

ادامـض هک  زایپ  دننام  دشابیم  ندـب  جراخ  رد  طقف  ای  شریثات  هکنآ  یکی  تسا  عون  راهچ  رب  ناسنا  ندـب  رد  اود  ریثات  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
كاله ندروخ  رد  هک  يرغشاک  هدیفـس  دننام  دشابیم  لخاد  رد  طقف  ای  هکنآ  مود  ددرگیمن  رهاظ  رثا  نیزا  چیه  الکا  دنکیم و  حیرقت 

لخاد جراخ و  لامعتـسا  زا  هکنآ  يدرـس  دننام  دشاب  ناسکی  لخاد  جراخ و  رد  هکنآ  مویـس  دیامنیمن  ناصقن  چیه  دامـض  رد  دنکیم و 
یتح دنکیم  ماروا  لیلحت  دننک  دامـض  هاگره  هک  رت  زینـشک  دننام  دـشاب  یلخاد  ریثات  داضم  یجراخ  ریثات  هکنآ  مراهچ  دـیامنیم  يدرس 

دزاسیم يدرس  ندروخ  رد  ار و  ریزانخ 

هیودا توق  تخانش  رد  مراهچ  خسرف 

ندب رب  هکنآ  لّوا  طرـش  طئارـش  تفهب  نا  رب  دوشیم  هدرک  داقتعا  تسا و  هبرجت  لّوا  جهن  دوشیم  هتخانـش  جهن  ودب  هیودا  توق  هکنادـب 
یمرگ دننام  دشاب  یضرع  تیفیک  زا  یلاخ  اود  هکنآ  مود  طرش  دنیامن  لامعتسا  ناسنا 

66 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هکنآ مجنپ  طرش  دیآ  هدومن  لامعتسا  طیسب  ضارما  رد  هکنآ  ماهچ  طرش  دوش  لمعتسم  هداضتم  ضارما  رد  هکنآ  مویـس  طرـش  مرگ  بآ 
سایق مود  جهن  دشاب  يرثکا  یمئاد و  اود  ریثات  هکنآ  متفه  طرش  دشاب  یلوا  اود  ریثات  هکنآ  مشش  طرـش  دشاب  ضرم  توق  ربارب  اود  توق 

هـس رب  هدام  اما  دـشابیم  فلتخم  لعاف  هداـم و  ببـسب  وا  تسا و  معط  لوا  هجو  هجو  هس  رب  هیودا  ياوق  رب  دوشیم  هدرک  داـمتعا  تسا و 
تـسا زیت  راح  فیطل  سپ  لادـتعا  ای  تدورب  ای  تسا  ترارح  ای  تسا  مسق  هس  رب  لعاف  اما  طسوتم  ای  فیثک  ای  تسا  فیطل  ای  تسا  مسق 

نیکمن و راح  طسوتم  نیریـش و  لدتعم  فیثک  صفع و  دراب  فیثک  تسا و  خلت  راح  فیثک  مس و  لدتعم و  فیطل  شرت و  دراب  فیطل  و 
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ئوب دـننام  يوق  رایـسب  زیت و  يوب  سپ  تسا  هیودا  ئوب  مود  هجو  تسا  يوق  تلالد  نیا  و  هفت ؟؟؟ لدـتعم  طسوتم  ضباق و  دراب  طـسوتم 
هتفای نیا  فـالخرب  یهاـگ  هک  ارچ  تسا  فیعـض  معط  زا  نیا  تدورب  ئارب  وا  ندوبن  میـالم و  يوب  تسا و  ترارح  ئارب  قبنز  کـشم و 

دیفس و ار  رت  زج  يدرس  هک  تسنیا  وا  لالدتسا  هجو  تسا و  گنر  مویـس  هجو  تسا  درـس  هحیار  توق  دوجو  اب  هک  روفاک  دننام  دوشیم 
يدیفـس دوجو  اب  اود  یهاگ  هک  ارچ  تسا  رتفیعـض  تلالد  نیا  دـنکیم و  لعف  نآ  سکعرب  ترارح  دـیامنیم و  هایـس  ار  کشخ  ءزج 

هحئار و معط و  هک  دـتفایم  روطنیدـب  یطلغ  یناث  جازم  جزتمم  رد  گنر  هحئار و  معط و  ببـسب  یهاگ  کهآ  دـننام  دوشیم  هتفای  مرگ 
جازم جزتمم  رد  تدورب  ترارح و  دوبیم و  بلاغ  يوق و  جزتمم  نیرد  هس  ره  نیا  دشابیم و  درفم  کی  ئارب  گنر 

67 ص : میلعتلا ، نزاخم 
درفم عبات  تدورب  ترارح و  تیفیک  دوبیم و  بلاغ  درفم  نیا  گنر  ای  هحیار  ای  معط  جزتمم  نیرب  سپ  دـشابیم  فیعـض  بولغم و  یناث 

يدیفـس دوجو  اب  بکرم  نیا  سپ  دوش  هدرک  جوزمم  نویفرف  لاقثم  ود  ریـش  لطر  کی  رد  هک  تسا  نیا  یطلغ  نیا  لاـثم  دـشابیم  رگید 
هجو تسا  دوجوم  تسا  ریـش  هک  دحاو  ياود  ئارب  هکلب  تسین  هیودا  مامت  ئارب  يدیفـس  هک  تسا  رهاظ  رپ  دشابیم و  راح  تیاهن  گنر 

وا ءوطب  تدورب و  ترارح و  زا  لاعفنا  تعرس  دنکیم  تلالد  اود  تیفیک  رب  هک  يزیچ  هکنادب  تسنآ  ءوطب  اود و  لاعفنا  تعرـس  مراهچ 
دنک يدوز  لاعتشا  لوبق  هک  مادکره  سپ  دنـشاب  يواستم  لخلخت  تفاثک و  تفاطل و  رد  هاگره  مرج  ود  هک  تسنآ  نیا  هجو  تسنآ و  زا 

هک یطرش  هب  تسا  رگید  زا  رتيوق  ورد  تیفیک  نآ  دنک  يدوزب  تدورب  ترارح و  ریثات  لوبق  هک  مادکره  زین  تسا و  رثکا  ورد  يران  زج 
دشاب يواستم  رثاتم  رثؤم و  توق 

خسرف تفه  تسب و  رب  نمضتم  نآ  یجهت و  فورحب  هدرفم  هیودا  صاوخ  نایب  رد  مود  قیرط 

تسا

فلالا فرح  رد  لوا  خسرف 

مسیربا

مرگ لوا  رد  دچیپیم  دوخ  رب  هک  تسا  مرک  باعل  دنمان  مشیر  يدنه  رد  دنیوگ و  مشیربا  یسرافب  هلمهم  نیس  حتف  ثلاث و  لوا و  رـسکب 
ندرک وکین  تهج  رکـش  اب  وا  خوبطم  بآ  هیر و  هدـعم و  فعـض  ناقفخ و  تهج  هاب و  یعبط و  حور  لد و  يوقم  تیاغب  تسا  کشخ  و 
هتـسش هتخوس  دیراورم  شلدب  مرد و  هس  ات  مرد  کی  زا  شتبرـش  ردق  نوراسا و  شحلـصم  هدرگ و  رـضم  وا  قرحم  عفان و  راسخر  گنر 

تسا ندرک  ضارقمب  هزیردا ؟؟؟ لامعتسا  قیرط  نیرتهب  تسا و 

جرتا

رد مرگ و  مویس  لوا  رد  شمخت  کشخ و  مرگ و  مود  رد  وا  تسوپ  دنیوگ و  اروجب  يدنهب  جنرت و  گنلاب و  یسرافب 
68 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تشوگ کشخ و  درـس و  مود  رخآ  رد  وا  یـشرت  کشخ و  مود  رخآ  رد  دنیوگ  مرگ و  مود  رخآ  رد  وا  هفوگـش  گرب و  کشخ و  میود 
ریغ یق  نکـسم  وا  کـشخ  خـیبط  یهبم و  حرفم و  هدـعم و  غاـمد و  لد و  يوـقم  وا  تسوـپ  تسا  رت  درـس و  لوا  رد  دـنمان  محـش  هـک  وا 
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مرد و جـنپ  وا  کشخ  زا  تبرـش  ردـق  هشفنب و  شحلـصم  عدـصم و  راح و  غامد  رـضم  لسع و  شحلـصم  راح و  رگج  رـضم  يوارفص و 
قوراف قایرت  زا  رتیوق  یناویح و  مومـس  عیمج  مواقم  وا  رـشقم  زا  لاقثم  ود  هلهـسم و  توق  اـب  وا و  تسوپ  دـننام  لاـعفا  عیمج  رد  شمخت 

نینج جرخم  هدنشک و  ضیح و  ردم  تیاغب  وا  رشقم  زا  مرد  کی  ندیماشآ  برجم و  برقع  ندیزگ  تهج  بارش  ای  مرگ  بآ  هب  تسا و 
تسا و برجم  دنکن و  یکیدزن  وا  اب  برقع  دنک  نیهدت  نآب  یسک  رگا  دیفم و  تیاغب  ءالط  ابرش و  ریـساوب  تهج  وا  مخت  نغور  تسا و 

یق نکسم  ضباق و  لد و  يوقم  وا  یشرت  وا و  گرب  لثم  لاعفا  رد  وا  هفوگش  فطلم و  للحم و  ففجم و  هدس و  حتفم  مضاه و  وا  گرب 
شحلـصم بصع و  هنیـس و  رـضم  دـیفم و  ناقری  رگج و  هدـعم و  تیوقت  يدـبک و  يوارفـص و  لاهـسا  راح و  ناـقفخ  تهج  يوارفص و 

يزیرغ و ترارح  رـضم  مضه و  رید  غامدب و  هدـعم  زا  تاراخب  دوعـص  عنام  وا  تشوگ  ومیل و  جـنران و  بآ  شلدـب  شاخـشخ و  تبرش 
صلاخ تسوپ  هک  وا  نغور  هدومزآ و  یئابو  ياوه  ررـض  تهج  حرفم و  لد و  يوقم  جـنرت  ندـیئوب  لـسع و  شحلـصم  جـنلوق و  ثروم 
نوریب زورنابـش  هس  رهب  هتخادـنا و  دـجنک  نغور  لطر  ود  رد  ای  لطر  کـی  کـیره  زا  يریخ  نغور  نوتیز و  نغور  رد  ار  وا  ددـع  شش 

هدراب و ضارما  تهج  وا  نیهدـت  للحم و  کشخ و  مرگ و  دـننک  فاص  نا  زا  دـعب  رتشیب  هعفد و  هس  ات  دنـشاب  هتخیر  هزاـت  تسوپ  هدروآ 
سرقن و لصافم و  تهج  بارـش  ای  هکرـس  رد  جنرت  عومجم  خوبطم  دامـض  عفان و  هناثم  هدرگ و  درد  عبر و  پت و  ندیزرل  لصافم و  درد 

عفان ماروا 

صاجا

تسگرزب هایس و  ولآ  وزا  دارم  دنمان و  اراخب  ولآ  یسرافب 
69 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هراح و ئاهپت  تهج  یگنشت و  يوارفص و  یق  لد و  ترارح  نکـسم  قیقر و  یئارفـص  لهـسم  قلزم و  نیلم و  رت  مود  رد  درـس و  لوا  رد 
تهج وا  خیب  ندیماشآ  دیفم و  هراح  نایثغ  یق و  تهج  وا  عوقن  تسین و  لاعس  رـضم  اهیـشرت  ریاس  لثم  عفان و  ندب  شراخ  راح و  عادص 

رت و درـس و  وا  بر  برجم و  اعما  مرک  نتـشک  تهج  هکرـس  اب  وا  گرب  دامـض  تسا و  ةاصح  تتفم  وا  غمـص  برجم و  هدـعم  مرک  عفد 
شحلـصم هدـعم و  رـضم  بانع و  شحلـصم  غامد و  رـضم  تسوا و  بآ  لثم  راثا  ریاس  هراح و  ياهپت  رد  یگنـشت و  نکـسم  عبط و  نیلم 

لطر مین  ات  شتبرش  ردق  تسا و  یئارحص  ولآ  يدنه و  رمت  شلدب  لسع و  ردنک و  یگطصم و  نیدوربم  رد  دنقلگ و 

زرا

جازملا رورحم  رد  ۀیصاخلاب  تسا و  کشخ  مود  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  دنیوگ  لواچ  لوناچ و  يدنهب  دنمان و  جنرب  یسرافب 
دنیوگ یهاس ؟ ار  یسراف  خرـس  جنرب  دناهتـسناد و  احـصاب  صوصخم  نیرخاتم  اذهل  دنکیم  ثادحا  تدورب  جازملا  دوربم  رد  ترارح و 

محر و قانتخا  يومد و  لاهـسا  ریحز و  تهج  اذـغلا و  لیلق  اهنت  ضباق و  دودـسم  وا  ماسقا  رتیوق و  تیوقت  رد  وا  دیفـس  دراد  رتشیب  ضبق 
اب دنشاب  هتخپ  رایسب  هک  جنرب  بآ  ندیماشآ  ینم و  دلوم  ندب و  نمسم  یهبم و  اذغلا و  ریثک  رکـش  ریـش و  اب  دیفم و  هناثم  هدرگ و  ضارما 

هدعم و يرارم  طالخا  عذل  نکـسم  ریعـشلا  ءام  لثم  وا  خوبطم  بآ  ندیناشون  برجم و  تیاغب  جحـس  لاهـسا و  طارفا  تهج  زب  هدرگ  هیپ 
علق تهج  دـسر  مهب  وا  ندرک  دیفـس  نیح  رد  هک  جـنرب  درگ  طوعـس  برجم و  ینم  دـیلوت  تهج  زور  هد  شنزو  مین  هزاـت  ریـش  اـب  ءاـعما 

مدـنگ هلاخن  بآ  رد  شحلـصم  ضباق و  جـنلوق و  دـلوم  عفان و  اعما  حورق  جحـس و  تهج  وا  لوسغم  بآ  هب  هنقح  تسا و  برجم  فاعر 
لوسغم وج  درآ  وا  لدب  تسا و  ندروخ  ینیریش  اب  ندیناسیخ و 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


يورا

ظلغم هاب و  يوقم  تسا  يدرـسب  لیام  دشابیم  وا  فارطا  رد  يورا  تسوا و  [ 11] مسق زا  مه  ولاچک  تسا و  روهشم  يدنه و  ینتـسر  خیب 
تسواب بیرق  صاوخ  رد  ولاچک  تسا و  نتسش  هغلابمب  بآ  رد  یشرت و  نآ  حلصم  هرجنحب و  رضم  لیقث و  حایر و  دلوم  ینم و 

70 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دنمان ساقلق  یبرع  رد  ار  يورا  دنیوگ  تسا و  هدایز  يورا  هب  تبسن  هرجنحب  وا  ترضم  هکنآ  رگم 

سودوخوطسا

حتفم للحم و  تسا  برقا  لوق  نیا  رتمک و  وا  هدراب  ئازجا  يوقلا و  بکرم  دـنیوگ  کـشخ و  مرگ و  مود  لوا  رد  دـنمان  وراـهد  يدـنهب 
هلزن لاعـس و  هنیـس و  ضارما  رد  وا  خیبط  لیدعیب و  یغامد  حاورا  تیوقت  رد  اشحا و  لد و  ندب و  يوقم  هضباق و  توق  اب  یلاج و  ددس و 

یـشغم يوارفـص و  رـضم  ادوس و  مغلب و  لهـسم  حرفم و  غاـمد و  یئادوس  هرم  یقنم  جـضنم و  طـالخا و  تنوفع  عناـم  اـفوز و  زا  رتيوق 
ود زا  شتبرش  ردق  نومیتفا و  ادوس  هیقنت  رد  شلدب  غمص و  اریتک و  شحلصم  شش و  رضم  نیبجنکس و  شحلصم  شطعم و  نیرورحم و 

تسا مرد  جنپ  ات  مرد 

سآ

تهج لوب و  ردم  اشحا و  هدعم و  لد و  يوقم  مدلا و  ثفن  نوخ و  عطاق  ضباق و  کشخ و  مود  رد  درـس و  لوا  رد  دـنمان  دروم  یـسرافب 
نیهقان ءاضعا  تیوقت  تهج  ایقاقا  خرـس و  لگ  سدـع و  راناب و  وا  گرب  دامـض  تسا و  دـیفم  ضیح  نوخ  عطق  ةاصح و  تیتفت  تالزن و 

وم ندـینایور  تهج  دـنامب  نغور  ات  دـنناشوجب  هیوسب  اب  دـجنک  نغور  رد  هدـیناسیخ و  وا  گرب  بآ  رد  هتفه  کـی  هلمآ  نوچ  برجم و 
نیرورحم و عدـصم  ماکز و  بحاص  رـضم  ضـضح و  ماروا  رد  اـیقاقا و  ساـبتحا  رد  شلدـب  مرد و  هس  اـت  شتبرـش  ردـق  تسا و  برجم 

هشفنب شحلصم  یباوخیب و  ثروم 

نوراسا

زرپس و رگج و  هدعم و  یقنم  للحم و  حـتفم و  ردـم و  فطلم و  کشخ  مرگ  مود  رخآ  رد  دـنناوخ  رگت  يدـنهب  روهـشم  تسا  هایگ  خـیب 
مغلب و يوق  لهسم  لسعلا  ءام  اب  برجم و  رایسب  ظوعن  تهج  راهز  تشپ و  نار و  جنک  رب  هزات  ریـش  اب  وا  دامـض  هدراب و  طالخا  زا  هدرگ 

شلدب جزیوم و  شحلصم  هیر و  رـضم  عفان و  سرقن  ءاسنلا و  قرع  لصافم و  كرو و  درد  ضیح و  سابتحا  لوب و  رـسع  ةاصح و  تهج 
تسا لاقثم  هس  ات  لاقثم  کی  زا  شتبرش  ردق  جووا و  فصن  ناجنلوخ و  وا  فصن  ای  تسا  لیبجنز  جووا و  نزو  لثم 

خانافسا
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درس لوا  رخآ  رد  دنمان  کلاپگاس  يدنهب  خانفسا و  یسرافب 
71 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ياهپت یگنـشت و  باهتلا و  هنیـس و  ضارما  تهج  تالوقب و  رئاس  زا  رتخفنمک  مضهلا و  عرـسا  عبط و  نیلم  تسا و  لدتعم  دـنیوگ  رت و  و 
وا هراصع  زا  تبرش  ردق  هفرخ و  شلدب  ماداب و  نغور  اب  وا  نتخپ  شحلصم  جازملا و  دراب  رضم  تسا و  برجم  لس  شـش و  درد  هراح و 
ود وا  تبرـش  ردق  موتخم و  لگ  شحلـصم  زرپس و  رـضم  برجم و  قد  لس و  تهج  وا  هریـش  داوفلا و  عجو  تهج  شمخت  لاقثم و  هد  ات 

مرد

هنشا

هدس حتفم  درـس و  دسر  مهب  طولب  تخرد  زا  هچنآ  کشخ و  مرگ و  لوا  رد  تسا  هایگ  زا  یمـسق  دنمان  هلیرهچ  يدنهب  هلاود و  یـسرافب 
ردـق تسا و  لاـفطا  مونم  تیاـغب  عفاـن و  ناـیثغ  ناـقفخ و  عفر  تهج  حرفم و  رگج و  لد و  هدـعم و  هاـب و  يوـقم  ضیح و  ردـم  محر و 

تسانامدرق وا  نزومه  شلدب  نوسینا و  شحلصم  اعما و  رضم  مرد و  هس  ات  شتبرش 

نومیتفا

للحم کشخ  مود  رد  مرگ و  مویس  رد  خلت  شمعط  طایخ و  لثم  وا  عورف  خرـس و  رایـسب  تسیتابن  نآ  دنمان و  لیبرما  لیبساکا و  يدنهب 
ضارما تهج  ۀیـصاخلاب  عفاـن و  اـیلوخیلام  نونج و  ناطرـس و  هدـعم و  مرک  یغاـمد و  ضارما  تهج  مغلب و  ادوـس و  لهـسم  فـطلم و  و 

نیبجنکـس لاقثم  هدزناپ  اب  هدـیناسیخ و  هزاـت  ریـش  لـطر  فصن  اـب  ار  وا  مرد  ود  زور  ره  هتفه  کـی  نوچ  لیدـعیب  ادوس  هیقنت  يوادوس و 
ار وا  ای  داد  دیابن  شوج  ودکی  زا  هدایز  تسا  بیکرتلا  فیعض  نوچ  برجم و  جنـشت  ایلوخیلام و  شحوت و  ناقفخ و  عفر  تهج  دنـشونب 

شحلصم یشغ و  ثروم  جازملا و  راح  يوارفص و  رضم  مرد و  هد  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  هس  ات  شتبرش  ردق  دنزادنا و  هتسب  یلوپ ؟؟؟ رد 
وا لثم  تسا و  ینمرا  رجح  دروجال و  شلدب  اریتک و  یبرع و  غمـص  شحلـصم  تسا و  هیر  رـضم  دـنیوگ  ناریپ و  قفاوم  اریتک و  هشفنب و 

اشاح

نیتنسفا

طالخا رئاس  ارفـص و  لهـسم  یهتـشم و  فطلم و  حتفم و  کشخ و  نآ  رخآ  رد  مرگ و  مود  لوا  رد  تسیتابن  مسا  دنیوگ  يرتجم  يدنهب 
هعوذلم و هبورشم و  مومس  قایرت  قرع و  ضیح و  لوب و  ردم  درـس و  هدعم  رگج و  ندب و  يوقم  شـش و  هنیـس و  قورع و  یقنم  هدعم و 

نوچ عفان و  ادوس  هیقنت  تهج  نومیتفا  اب  هتکس و  هشعر و  ناقری و  تهج  حایر و  للحم 
72 ص : میلعتلا ، نزاخم 

وا مرد  ود  تسا و  برجم  رثوم و  دشاب  تبوطر  زا  هک  اهتـشا  طوقـس  عفر  تهج  دنـشونب  لاقثم  تسب  زور  ره  وا  خـیبط  بآ  زا  زور  دـنچ 
وا هدیئاس  يالط  میدق و  يرک  شوگ و  ضارما  تهج  خـلت  ماداب  نغور  زب و  هرهز  اب  وا  روطق  تسا و  عفنلا  بیجع  برقع  ندـیزگ  تهج 
رد لاقثم و  ود  ات  لاـقثم  کـی  زا  شتبرـش  ردـق  تسا و  برجم  هنهک  هدـعم  درد  رگج و  درد  هاـگیهت و  درد  تهج  لـگ  نغور  موم و  اـب 

شنزوب هدـعم  تهج  شلدـب  راـنا و  تبرـش  رورحم  رد  نوسینا و  شحلـصم  غاـمد و  ففجم  عدـصم و  مرد و  هد  اـت  مرد  جـنپ  زا  خوبطم 
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زرپس رگج و  ضارما  تهج  ضیح و  لوب و  ردم  هدـعم و  يوقم  وا  بارـش  ثفاغ و  هراصع  رگج  تهجب  درز و  هلیله  وا  فصن  نوراسا و 
دیفم مضه  تیوقت  اهتشا و  نتخیگنارب  هدس و  حیتفت  و 

نویفا

نیرتهب دیفس و  هن  تسا  هایس  شاخشخ  دمجنم  ریش  وزا  دارم  دنیوگ  دنمان و  میهپا  میفا و  يدنهب  شاخشخلا  نبل  یبرعب  كایرت و  یسرافب 
رد دـشاب  هحیارلا  يوق  دـنراذگ  باتفآ  رد  ددرگ و  لعتـشم  دوز  شتآ  زا  دوش و  لـح  دوز  بآ  رد  هک  تسا  فاـص  يدیفـسب و  لـئام  وا 

حور لیلحت  طالخا و  صفن  عنام  ضباق و  اهدرد و  نکـسم  مونم و  ردخم و  مویـس  رخآ  رد  دیفـس  شاخـشخ  زا  کشخ و  درـس و  مراهچ 
ریش اب  حورق و  فیفجت  رـس و  درد  تهج  وا  دامـض  دیفم و  دمر  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  اعما و  هحرق  لاهـسا و  جحـس و  تهج  یناویح و 

هظفاـح هبکرم  هیودا  نیجاـعم و  رد  برجم و  ریحز  تهج  هّیوّسلاـب  نارفعز  رم و  اـب  وا  هلیتف  دـمر و  راـح و  سرقن  تهج  نارفعز  رتـخد و 
طرشب هاب  توق  اهتشا و  طقـسم  عفان و  شوگ  درد  تهج  نارفعز  رم و  ماداب و  نغور  اب  شروطق  راح و  عادص  تالزن و  تهج  نآ و  توق 

ریـشابط و سابتحا  رد  حافل و  خیب  وا  نزو  کی  جنبلا و  رزب  وا  لثم  شلدب  لفوف و  ینیچراد و  دـنج و  شحلـصم  مهف و  رـضم  تموادـم و 
هدنشک وا  مرد  ود  عونمم و  گناد  کی  زا  هدایز  طاریق و  راهچ  ات  سدع  کی  زا  شتبرش  ردق  ابرهک و  روفاک و 

ناوحقا

رگج و هدس  حـتفم  للحم و  يوق و  نخـسم  کشخ  مود  رد  مرگ و  مویـس  رد  دـنمان  یهرم  يدـنهب  مشچ و  واگ  یهوک و  هنوباب  یـسرافب 
نینج و طقسم 
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ردق تسا و  هنوباب  شلدـب  هشفنب و  نوسینا و  شحلـصم  هدـعم و  برکم  نیبجنکـس و  شحلـصم  عدـصم و  وا  راثکا  ضیح و  لوب و  ردـم 

تسا رتفیعض  لوا  زا  لاعفا  رد  کشخ و  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  وا  ریغص  مسق  لاقثم و  ود  ات  شتبرش 

کلملا لیلکا 

ففجم ضباق و  جضنم و  للحم و  بلاغ و  ورد  تسوبی  ترارح و  يوقلا  بکرم  تسیتابن  دنیوگ  كرپسا  يدنهب  رـصیق و  هایگ  یـسرافب 
برجم و نابرـض  لک  نیکـست  رد  نارفعز  اب  وا  هراصع  عفان و  زرپس  هدعم و  رگج و  درد  تالزن و  سبح  عادـص و  تهج  ماروا و  نیلم  و 

مرد تسب  وا  هراصع  زا  لاقثم و  ود  شتبرش  ردق  جنوباب و  شلدب  زیوم و  لسع و  ریجنا و  شحلصم  نیثنا و  رضم  وا  برش 

جلمآ

سپ دنناسیخب  زورنابش  کی  ریش  رد  هچنآ  دنیوگ  هنادیب و  رشقم  لمعتـسم  تسا و  يدنه  تخرد  رمث  دنمان  هلونآ  يدنهب  هلمآ و  یـسرافب 
دننک و کشخ  نا  زا  دعب  دنناسیخ  ریش  رد  زور  دنچ  ار  وا  هزات  هک  تسا  طرـش  تسا و  جلمآ  ریـش  دننک  نوریب  لابرغ  زا  هدادشوج  نا  زا 
رب داوم  بابصنا  عنام  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  هدرورپ  صفع و  رایـسب  خلت و  کشخ  مویـس  رد  درـس و  مود  رد  هدرورپان  ریـش  رد 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ لد و  يوقم  هدعم و  تابوطر  ففجم  مدلا و  فزن  ریساوب و  نوخ  نهد و  بآ  یگنـشت و  یق و  عطاق  هاب و  كرحم  ضباق و  هدعم و 
زور ره  مرگ  بآ  هب  مرد  جنپ  هتفرگربارب  دیفـس  دـنق  رـشقم و  هلمآ  تسا و  رـصعب  قیقر  مغلب  ادوس و  لهـسم  یهتـشم و  اشحا و  هدـعم و  و 

ای دروم و  گرب  اب  هک  هلمآ  نغور  تسا و  برجم  مشچ  یکیرات  هرصاب و  هدعم و  فعض  ریصاون و  ریساوب و  كرچ  جحس و  ئارب  دروخب 
هایـس وم و  تیوقت  ئارب  دـنهد  بیترت  هدادشوج  نوتیز  اـی  دـجنک  نغور  نزومه  اـب  وا  خوبطم  بآ  هتخپ و  يواـسم  ربونـص  خـیب  تسوپ 
نغور شحلصم  جنلوق و  دلوم  لسع و  شحلصم  نیدوربم و  زرپس و  رضم  دناهتسناد و  تابرجم  زا  دعقم  جورخ  نآ و  ندینایور  ندرک و 
شتبرش ردق  عفان و  ریساوب  تهج  مدلا و  فزن  عطاق  عبط و  نیلم  هدرورپ  تسا و  یلباک  هلیله  شنزوب  لاعفا  رثکا  رد  شلدب  نیریش و  ماداب 

تسا مرد  هد  ات  خوبطم  رد  مرد و  جنپ  ات  مرد  هس  زا 

سیرابربنا

يدنهب کشرز و  یسراف  رد 
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اب یگنـشت و  ارفـص و  عطاق  ءاضعاب  داوم  نتخیر  عنام  لد و  رگج و  هدعم و  يوقم  هضباق و  توق  اب  کشخ و  درـس و  مود  رد  دنمان  كرز 
رگج تبالـص  تهج  نارفعز  اب  یق و  عنام  وا  بآ  رتدرـس و  رگج  يوقم  رگج و  هدس  حـتفم  نآ  لاثما  لبنـس و  لثم  وبشوخ  هراح  هیودا 

هلاتق و مومـس  عفر  تهج  دـنروآ  ماوقب  رکـش  اب  کشرز و  بآ  فصن  ومیل  بآ  ربارب و  بیـس  بآ  کشرز و  بآ  هک  وا  تبرـش  عفاـن و 
لگ شلثم  وا  لدب  اهنیریش و  رکش و  وا  حلصم  عبط و  ضباق  لفنرق و  شحلصم  حیر و  دلوم  دناهتـسناد و  برجم  اهتـشا  فعـض  ناقفخ و 

لاقثم هس  ات  وا  هناد  زا  لاقثم و  هدزناپ  ات  شمرج  زا  لاقثم و  تسب  ات  وا  بآ  زا  تبرش  ردق  تسا و  دیفس  لدنص  نآ  ثلث  ود  خرس و 

جنبآ

درز ندیـسر  زا  دـعب  تسا و  زبس  ندیـسر  ات  نوکت  لوا  زا  هک  تسا  روهـشم  یتخرد  رمث  دـنمان  بنآ  يدـنه  رد  كزغن و  هبنا و  یـسرافب 
هتشاد قیقر  هریش  هک  هشیریب  نیریش و  وا  نیرتهب  تسا و  درـس  لوا  رد  وا  هدیـسران  دنیوگ  کشخ و  مویـس  رد  مرگ و  مود  رد  دوشیم و 
نیئلت ندب و  نیمست  اذغ و  ترثک  هدعم و  هدرگ و  هاب و  تیوقت  رد  دیفم و  ریساوب  درابرس و  درد  ناقفخ و  عنم  تهج  دوب  هدیـسر  دشاب و 

اهتـشا و نتخیگنارب  لاحط و  عطق  تهج  هثلث و  طـالخا  هدـنیازفا  وا  شرت  هدیـسر و  داتـسوا  هبرجت  رد  هراـسخر  گـنر  ندرک  وکین  عبط و 
عفان و وم  نتشاد  هایس  ندرک و  زارد  ئارب  وا  گرب  خاش و  ئالط  مدلا و  فزن  تهج  نآ  بوچ  رتسکاخ  هناثم و  هدرگ و  گنـس  ندینازیر 
ضباق و تسا  وبشوخ  رایـسب  کشخ و  درـس و  دـنمان  لوم  هک  وا  لگ  ضباق و  مضاه و  وا  گرب  ضباق و  درـس و  وا  خـیب  قاس و  تسوپ 

دزن زیوم و  نآ  حلصم  رگج و  فعضم  تسارفـص و  عفاد  هدعم و  يوقم  ضباق و  وا  هدرک  نایرب  هتـسخ  ارفـص و  مغلب و  نوخ و  داسف  عفاد 
تسا و هسلاف  هدرـشفا  درـس و  بآ  تساـم و  نآ  یمرگ  حلـصم  هل  هّللا  رفغ  يدـج  ترـضح  دزن  تسوا و  حلـصم  وا  هتـسخ  ریـش و  داتـسا 

مسوم رد  دنروخب و  هدرک  درس  فرب  ای  بآ  رد  هک  تسنآ  نآ  لامعتسا  نیرتوکین 
75 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نهد زا  نآ  دـعب  دـنزادنیب و  هرطق  دـنچ  هدومن  مئـالم  تسد  زا  ار  وا  لوا  تسا و  جازم  فارحنا  بجوم  ندروـخ  هدرک  درـس  نودـب  مرگ 
مکش و درد  خفن و  ثادحا  دوشیمن و  طایتحا  وا  هشیر  مرچ و  زا  رگم  تسا  عبط  دنـسپ  هچرگا  هدیرب  دراک  زا  ندروخ  دنروخب و  هدیپلش 

دنکیم ولگ  شارخ  ضغم و 
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هخفنا

نمزم و لاهسا  سباح  ففجم و  للحم و  فطلم و  راح و  تسا  کشخ  مرگ و  ناویح  ره  هیامرینپ  دنمان  هتسچ  يدنهب  هیامرینپ و  یسرافب 
دمجنم اضعا  هدعم و  رد  هک  ریـش  نوخ و  اصوصخ  دزاسیم  بیاذ  ار  دـماج  لک  دـماج و  ار  بئاذ  ره  هک  تسوا  صاوخ  زا  تسا  جـحس 

همه رد  ۀیـصاخلاب  شوگرخ  هیامرینپ  دـیامنیم و  لمح  عنم  وا  ندیـشون  دـنکیم و  تناعا  لـمح  رب  رهط  زا  دـعب  وا  لومح  دـشاب و  هدـش 
رتش و وهآ و  یهوک و  زب  زوگرخ و  هیامرینپ  دیامن و  دنب  فاعر  دـنک  دامـض  موشیخ  رب  هدرک  ریمخ  بآ  رد  رگا  تسا و  رت  يوق  صاوخ 

لاقثم مین  ات  شتبرش  ردق  دنایهبم و  تیاغب  يدوخن  ردقب  لیف  دنفسوگ و 

رابجنا

مدلا لوب  تهج  ارفص و  باهتلا  یق و  نکسم  تالزن و  نمزم و  لاهسا  سباح  اضعا و  عیمج  نوخ  عطاق  کشخ  درس و  مویس  رد  تسیتابن 
زا لاقثم  کی  شتبرـش  ردـق  کشرز و  وا  لثم  شلدـب  لیبجنز و  شحلـصم  نیدوربم و  رـضم  عفاـن و  لـس  دـعقم و  قورع  هاوفا  حاـتفنا  و 

مرد کی  وا  هراصع 

ساننا

هرجنح و رضم  هدعم و  غامد و  يوقم  حرفم و  تسا  رت  مود  طسو  رد  مرگ و  لوا  رد  داتـسا  دزن  تسا و  درـس  دنه  ئامکح  دزن  تسیاهویم 
بالگ و دنزیمآ و  رکش  دنق و  رد  هدرک  دروخدروخ  ار  وا  هک  تسنآ  نآ  لامعتسا  قیرط  نیرتهب  رکش و  نآ  حلصم  اعما و  سفن و  ءاضعا 

مه وا  ئاهترـضم  ددرگیم و  يوق  لاعفا  رئاس  رد  دـنیامرف  لـیم  نا  زا  دـعب  دـنراذگب  يرهگ  ود  کـی  هدز  هرویک  قرع  کشمدـیب و  قرع 
دوشیم لیاز 

نوسینا

یهبم و اضعا و  رئاس  حایر  للحم  ریـش و  لوب و  ردـم  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسا  تابن  مخت  نآ  دـنمان و  یمور  ناـیداب  یـسرافب 
دیفم و ناقفخ  تهج  وا  ندیئاخ  اقستسا و  هفرـس و  هقیقـش و  دراب و  عادص  تهج  زرپس و  رگج و  هدس  حتفم  هدرگ و  يوقم  عبط و  ضباق 

ردق
76 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تسا هرخبا  وا  لثم  هاب  تیوقت  رد  تبش و  مخت  شلدب  نیبجنکس و  شحلصم  اعما و  رضم  مرد و  جنپ  ات  مرد  ود  زا  شتبرش 

رفصا جلیلها 

لوا رخآ  رد  تسا  رمث  نآ  تسا و  تسالم  اب  یخرـسب  لیام  درز  هدـیلاب  وا  نیرتهب  دـنمان  یکمره  درزره و  يدـنهب  درز و  هلیله  یـسرافب 
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ثدـحم تاجلیله  رئاس  مرج  وا و  مرج  هدـس و  حـتفم  غامد و  هدـعم و  يوقم  قیقر و  مغلب  ارفـص و  رـصعب  لهـسم  کـشخ  مود  رد  درس و 
تاراخب دوعص  عنم  اقـستسا و  هبکرم و  تایمح  نایثغ و  عادص و  ماذج و  ناقفخ و  تهج  نهذ و  ساوح و  يوقم  نآ  هعومجم  دنا  جنلوق 

یظیلغ یطلخ  هکنآ  رگم  تسا  نیمه  قح  تسا و  عنم  هک  دیاشن  تایمح  رد  تاجلیله  لامعتـسا  هک  دناهتفگ  نیبرجم  تسا و  عفان  غامدـب 
ات وا  مرج  زا  تبرش  ردق  ناتسپس و  بانع و  شحلصم  لقس و  رضم  تسا و  لعفلا  يوق  کشخ  هلیله  هراصع  دشاب و  قیقر  مغلب  ارفص و  اب 

وزام دنیوگ  رانا و  تسوپ  لاهـسا  ریغ  رد  شلدـب  ماداب و  نغور  وا  ضبق  حلـصم  مرد و  هد  ات  مرد  تفه  زا  خوبطم  عوقن و  رد  مرد و  جـنپ 
تسوا لدب 

يدنه جلیلها 

ادوس زا  نوخ  یقنم  ادوس و  لهسم  کشخ  مود  رد  درس و  لوا  طسو  رد  دنمان  رهیگنز  يدنهب  هایس و  هلیله  یسرافب  دنیوگ و  زین  دوسا  و 
ردـق وزام و  وا  نزو  فصن  ضبق  رد  یلباـک و  هلیله  شلدـب  لـسع و  شحلـصم  تسا و  رگج  رـضم  عفاـن و  زرپس  درد  ریـساوب و  تهج  و 

لاقثم تفه  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  ود  ات  شمرج  زا  شتبرش 

یلباک جلیلها 

کشخ و لوا  رد  لدتعم و  تدورب  رد  تسا  يدرزب  لئام  هایـس  هدیلاب و  وا  نیرتهب  دنمان  رهيرب  رهاینبا و  يدـنهب  یلباک و  هلیله  یـسرافب 
هلیله و ماسقا  نیرتهب  لوب و  ردم  طالخاب و  طولخم  یئارفـص  ادوس و  مغلب و  لهـسم  دننادیم  لادتعاب  مرگ  ار  هایـس  هلیله  ار و  وا  یـضعب 

تهج وا  هتخوـس  رورذ  تسا و  لوـب  ردـم  هلیله  هناد  دـیامنیم و  مه  نیا  دـنکیم  هدـئاف  درز  هلیله  هچنآ  هایـس و  درز و  هـلیله  زا  رتيوـق 
رد وا  يابرم  هدئاف  لاقثم و  تشه  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  هس  ات  شمرج  زا  تبرـش  ردق  هایـس و  هلیله  شلدب  برجم و  هثل  نادـند و  تیوقت 

تسا موقرم  تابکرم 

ءابلا فرح  رد  مود  خسرف 

هراشا

يراتلا ةدحوملا 
77 ص : میلعتلا ، نزاخم 

- یسرافلا و 

جنوباب

بذجیب للحم  کشخ  لوا  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد  تسا  ناوحقا  لثم  ازجا  عیمج  رد  دـنمان  یهرم ؟ لهنوس  يدـنهب  هنوباب و  یـسراف  رد 
جـنلوق و رگج و  مرو  اهدرد و  نیکـست  تـالزن و  رـس و  درد  هبکرم و  يوادوس  یمغلب و  پت  تهج  هاـب و  غاـمد و  يوقم  ردـم و  حـتفم و 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ و وا  خیب  لاقثم و  هس  ات  شتبرش  ردق  موصیق و  شلدب  رانا و  تبرـش  لسع و  شحلـصم  قلح و  رـضم  عفان و  ادامـض  ابرـش و  سدالیا 
تسا روطسم  تابکرم  رد  وا  نغور  تسا و  هاب  كرحم  رایسب  لسع  بارش و  اب  وا  لاقثم  کی  وا و  لگ  زا  رتيوق  لاعفا  رد  رت و  کشخ 

هیوبجنرداب

غامد و لد و  يوقم  مرگ و  مود  رد  تسیتابن  دنمان  یـسلتمار  نولیلب و  يدنهب  بولقلا و  حرفم  یبرعب  تسا و  یـسراف  هیوبگنرداب  برعم 
عفر قاوف و  ناقفخ و  تهج  یمغلب و  ضارما  جـضنم  ادوس و  لـلحم  ظـفح و  اـکذ و  ثروم  مضاـه و  حرفم و  رگج و  هدـعم و  ساوح و 

شلدب ردنک و  تسا و  یبرع  غمص  وا  حلصم  كرد و  رضم  مرد و  تسب  ات  شاهزات  زا  مرد و  هد  ات  وا  کشخ  زا  تبرش  ردق  عفان و  مومس 
لاقثم ود  ات  شتبرش  ردق  شگرب و  زا  رتفیعض  لاعفا  رد  شمخت  تسا و  مشیربا  وا  نزو  ود 

وگنلاب

مخت شلدـب  دـیفم و  ریحز  صغم و  تهج  برجم و  بالگ  اب  دـشاب  اـعما  زا  زا  هک  يومد  يدـعم و  لاهـسا  تهج  تسا  ناـحیر  زا  یعون 
تسا لاقثم  ود  ات  شتبرش  ردق  ناحیر و 

ناشوایسرپ

یکشخ و یمرگ و  هب  لیام  لدتعم  تسیتابن  نآ  دنمان و  سنهجار  يدنهب  رایجلا و  رعـش  یبرعب  ناشوایـسرپ و  یـسرافب  تسینانوی و  تغل 
تهج اعما و  هدعم و  مغلب  ادوس و  لهسم  ضیح و  لوب و  ردم  جضنم و  حتفم و  للحم و  ففجم و  فطلم و  تسیقاب  لاس  شـش  ات  شتوق 

ابرش هناوید  گس  ندیزگ  تهج  وا  هزات  ئالط  لاهسا و  تهج  وا  کشخ  فوفس  دیفم و  ناقری  هنیس و  درد  سفنلا و  قیض  شـش و  هیقنت 
ردـق تسا و  سوسلا  لصا  نآ  فصن  هشفنب و  شنزوب  شـش  مـالآ  تهج  شلدـب  یگطـصم و  شحلـصم  زرپس و  رـضم  عفاـن و  ادامـض  و 

مرد تسب  ات  وا  خیبط  بآ  زا  مرد و  تفه  ات  وا  مرج  زا  تبرش 

انوطقرزب

نیرتهب دنمان و  لوغپسا  يدنهب  وگنب و  مخت  یسرافب  تسا  روهشم 
78 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هدادوب عبط و  نیلم  ترارح و  یگنشت و  نکسم  وا  دیفس  تسوبی و  اب  وا  هایس  رت و  مود  رد  درس و  مویس  رد  هایـس  وا  نیرتنوبز  دیفـس و  وا 
برجم لمد  تهج  نهد  بآ  هب  وا  دامض  هفرس و  يوارفص و  للع  نابز و  هنیس و  تنوشخ  نوخ و  نایلغ  هراح و  ئاهپت  تهج  ضباق و  وا 

فعـضم برجم و  نآ  درد  نیکـست  هراح و  ماروا  تهج  دنـشاب  هتخپ  شاخـشخ  تسوپ  لگ و  نغور  وا  لـثم  اـب  هک  وا  هدـیبوک  دامـض  و 
قلح تنوشخ  هفرس و  رد  ناتک و  مخت  جضن  رد  هفرخ و  دیربت  رد  شلدب  یلسع و  نیبجنکس  لسع و  نآ  حلـصم  اهتـشا و  دسفم  بصع و 

تسا هدنشک  وا  هدیبوک  مرد  هد  مرد و  هد  ات  مرد  ود  زا  شتبرش  ردق  هنادهب و  نآ  لاثما  و 
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جیافسب

رد دنیوگ  کشخ و  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  زبس  نآ  نوردـنا  هدـمآرب و  ئاهـشیر  هرگ  ره  زا  رادهرگ و  کیراب و  یهایـسب  لیام  تسیخیب 
حرفم عفان و  يوادوس  للع  ماذج و  تهج  جنلوق و  خـفن و  للحم  ظیلغ و  مغلب  ادوس و  هرم  لهـسم  تسا و  لدـتعم  تسوبی  رد  مرگ و  لوا 
تهج بانع  اـب  وا  خوبطم  تموادـم  سفنلا و  قیـض  هفرـس و  تهج  نوسینا  سوسلا و  لـصا  اـب  وا  خوبطم  ادوس و  عفد  تهج  زا  ضرعلاـب 
هدعم درد  ریـساوب و  حایر  تهج  دنـشونب  نیبجنرت  اب  ربنـشرایخ و  سولف  اب  هدـیناشوج  ار  وا  لاقثم  هس  نوچ  رثؤم و  تیاغب  ریـساوب  طوقس 

نآ عبر  نومیتفا و  شنزو  فصن  يوادوس  داوم  تهج  شلدب  ناشوایسرپ و  نآ  حلصم  هدرگ و  هنیس و  رضم  تسا و  برجم  عرص  هنمزم و 
تسا مرد  شش  ات  خوبطم  رد  مرد و  هس  ات  وا  مرج  زا  تبرش  ردق  تسا و  يدنه  کمن 

هسابسب

رقـشا وبدنت  وا  نیرتهب  دوبیم و  هدیپسچ  زوج  رب  هک  تساوبزوج  نوردنا  تسوپ  نآ  دنمان و  يرتوج  يدـنهب  زابزب و  يرتواج و  یـسرافب 
حرفم و هدـس و  حـتفم  حایر و  للحم  کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  دـنیوگ  کشخ و  مرگ و  مود  رد  تسا  هدـیچیپ  مهب  یخرـسب  لـیام 

شحلصم عدصم و  برجم و  هقیقش  عرص و  تهج  وا  طوعص  هدومزآ و  زرپس  درد  مدلا و  ثفن  لوبلا و  سلس  تهج  هاب و  هدعم و  يوقم 
مرد هس  ات  شتبرش  ردق  اوبزوج و  شلدب  تسا و  یبرع  غمص  وا  حلصم  رگج و  رضم  دنیوگ  بالگ و 

دسب

تغل زین  نآ  دیدشت  هب  نیس و  فیفختب 
79 ص : میلعتلا ، نزاخم 

حرفم و کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد  تسا  گنس  نآ  دنمان و  اگنومرج  يدنهب  ناجرمخیب و  یـسرافب  تسا و  ناجرم  مسا  تسا  يدنه 
عفان و زرپس  هناثم و  هدرگ و  گنـس  مدلا و  ثفن  هدعم و  فعـض  عرـص و  ناقفخ و  نونج و  ساوسو و  تهج  مدـلا و  فزن  عطاق  ضباق و 

تـسا برجم  ینطاـب  مدـلا  فزن  عطق  تهج  درـس  بآ  هب  دنـشاب  هتـشرس  غرممخت  يدیفـسب  هک  یبرع  غمـص  لاـقثم  عبر  اـب  وا  لاـقثم  مین 
سبح تهج  شلدب  اریتک و  شحلصم  عوهت و  ثروم  هدرگ و  رضم  لد و  يوقم  تیاغب  وا  هایس  عون  لوسغم  قرحم  وا و  هتخوس  اصوصخ 

تسوا قرحم  لامعتسا  یلوا  لاقثم و  کی  ات  شبرش  ردق  نیوخالا و  مد  شنزوب  نوخ 

لصب

تبوطر اب  کشخ  نآ  لوا  رد  مرگ و  مویـس  رخآ  رد  نآ  عومجم  یناتـسب و  زا  رتيوق  وا  يرب  دشابیم  یناتـسب  يرب و  دنمان  زایپ  یـسرافب 
ضیح لوب و  ردم  اهبآ و  فالتخا  یئابو و  ياوه  ترضم  عفاد  برچ و  تشوگ  اب  وا  هتخپ  اصوصخ  نیتوهش  يوقم  هدس و  حتفم  هیلضف و 
هکرس رد  وا  هتخپ  عبط و  نیلم  اذغلا و  ریثک  وا  ئاّرهم  خوبطم  برجم و  دنیوگ  مشچ  برج  بآ و  لوزن  تهج  نآ  روطق  ةاصح و  تتفم  و 

اـصوصخ عفان  هناوید  گـس  ندـیزگ  عفر  تهج  وا  بآ  همـضاه و  تیوقت  ءاهتـشا و  نتخیگنارب  زرپس و  مرو  تهج  هکرـسب  وا  هدرورپ  اـی 
تهج رتش  ناهوک  نغور  اب  هدراب و  ماروا  جضن  تهج  وا  هتخپ  دامض  تسا و  برجم  تیاغب  دروخب  زور  هس  رد  نا  زا  لاقثم  دصهس  نوچ 
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بآ هب  شحلـصم  نیرورحم و  عدصم  برجم و  هلکآ  تهج  روفاک  هتخوس و  یئایموم  اب  وا  قرحم  رورذ  ریحز و  ریـساوب و  دعقم و  قاقش 
لاقثم کی  شتبرش  ردق  یهبم و  یلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  ار  وا  مخت  نتسش و  کمن 

خیطب

ترارحب و لیام  ینیریش  ردقب  رت  وا  نیریـش  رت و  مود  رد  درـس و  وا  نیریـشان  دنمان  هجوبرهک  يدنهب  هزپرخ و  یـسرافب  تسا  یمور  تغل 
هلاحتـسالا عیرـس  ماسقا  رئاس  لثم  دـشاب و  کمرک  هزپرخ  هک  تسا  نویله  وا  نیریـشان  نیرتهب  مرجیب و  كزاـن  بآمک  نیریـش  وا  نیرتهب 

لدتعم تدورب  ترارح و  رد  يوادوس و  يوارفص و  قفاوم  تسین و  نفعتلا  عیرس  يدعم و  بلاغ  طلخب 
80 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لاح حلـصم  دسر و  واب  هچنآ  لهـسم  ریـش و  قرع و  ردم  ذوفنلا و  عیرـس  یلاج و  تسا و  ةاصح  جرخم  لوب و  ردم  وا  فانـصا  عومجم  و 
هدعم زا  لوا  ماعط  هک  ماعط  ود  نیب  ام  وا  لوانت  تاقوا  نیرتهب  هکرـس و  شحلـصم  دشاب و  هدعم  رد  هک  یطلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  هدرگ و 

راح و هفرـس  هنیـس و  درد  تهج  لوب و  ردم  رگج و  هدس  حـتفم  یهبم و  نیلم و  رت  مود  رد  مرگ و  لّوا  رد  وا  مخت  دـشاب و  هدـش  ردـحنم 
دامـض لوب و  يراجم  رگجب و  هیودا  توق  ندـش  هقردـب  تهج  لوب و  تقرح  یگنـشت و  هبکرم و  هراح و  ياهپت  قلح و  ناـبز و  تنوشخ 

ات مرد  ود  وا  مخت  زا  تبرش  ردق  لسع و  شحلصم  زرپس و  رـضم  تسا و  برجم  فلک  تهج  هرـشب و  یلاج  تیاغب  وا  رـشقم  ریغ  هدیبوک 
مرد جنپ 

يدنه خیطب 

نوخ و ارفص و  تدح  نکـسم  رت  نآ  رخآ  رد  درـس و  مود  لوا  رد  دنمان  زوبرت  يدنه  رد  هناودنه و  يزیربت و  يدنه و  هزوپرخ  یـسرافب 
قیقر و نوخ  دلوم  دیفم و  هراح  ئاهپت  تهج  نآ  دننام  تشخریـش و  اب  ناقری و  هدس و  حیتفت  تهج  نیبجنکـس  اب  لوب و  ردـم  یگنـشت و 
زا هناودنه  دشاب  بلاغ  ارفـص  هک  یجازم  رد  لسع و  دـنقلگ و  نآ  حلـصم  درـس و  هدـعم  رـضم  جازملا و  دراب  زرپس  رـضم  نیریـش و  مغلب 
مود رد  وا  مخت  تسنآ و  لاثما  لصافم و  درد  هاب و  فعض  ثروم  حلصم  نودب  هدراب  هجزما  رد  دوشیم و  ارفصب  لیحتـسم  تفاطل  تهج 

ات وا  تبرـش  ردق  تسا و  برجم  دنیوگ  هدعم  زا  هزوپرخ  رادحنا  ةاصح و  جارخا  رد  تسا و  ودک  مخت  دننام  لاعفا  عیمج  رد  رت و  درس و 
مرد جنپ 

هضماح هلقب 

بصع رضم  ضامح  لثم  لاعفا  رد  تسا  گرب  گرزب  ضامح  زا  یمسق  دنیوگ  یناسارخ  هرت  یسراف  رد  دنمان و  هکوچ  گاس  يدنه  رد 
لسع شحلصم  و 

اقمحلا ۀلقب 

ارفص تدح  نکسم  وا  بآ  رت  مود  رد  دنیوگ  رت و  درس و  مویس  رد  دنمان  اینول  ار  دروخ  مسق  هفلخ و  يدنهب  هفرخ و  یـسرافب  تسا  تابن 
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هراح و ئاهپت  رگج و  ترارح  ریصاون و  ریـساوب و  نآ و  تقرح  تهج  لوب و  ردم  تالزن و  عنام  مدلا و  ثفن  مدلا و  فزن  عطاق  نوخ و  و 
تـسب ات  وا  بآ  زا  تبرـش  ردق  تسا و  برجم  پت  عطق  تهج  دـنویر  اب  وا  ندـیماشآ  عفان و  راح  رـس  درد  هناثم و  درد  عرقلا و  بح  عفر 

ۀیصاخلاب ترارحلا و  فیعض  نیدوربم و  هاب  رضم  لاقثم و 
81 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تبرش ردق  رتفیعض و  نا  زا  وا  بآ  دننام  لاعفا  عیمج  رد  شمخت  یگطصم و  وا  حلصم  مشچ و  یکیرات  ثروم  وا  راثکا  اهتشا و  طقسم 
هدادوب ریغ  ضباق و  وا  هدادوب  انوطقرزب و  لاعفا  رثکا  رد  شلدب  دنق و  شحلصم  تسا و  هدراب  هدعم  زرپس و  رـضم  دنیوگ  مرد و  جنپ  ات  وا 

تسا تعیبط  نیلم 

هینامی هلقب 

یگنشت و نکـسم  حلاص و  طلخ  دلوم  ندب و  بطرم  عبط و  نیلم  رت  درـس و  مود  رد  دنیوگ  یئالوچگاس  يدنهب  ینـساکب  هیبش  تسیتابن 
تهج عدار و  کشخ و  درـس و  شمخت  تاشراوج و  شلدـب  دـنق و  شحلـصم  هاب و  عطاـق  نیدوربم و  رـضم  مضهلا و  یطب  راـح و  هفرس 

تسا لاقثم  هس  ات  شتبرش  ردق  رکش و  شحلصم  هدرگ و  رضم  تسا و  عفان  ادامض  ابرش و  ماروا  هراح و  ضارما 

جلیلب

ضباق فطلم و  کشخ  مود  رخآ  رد  درس و  لوا  رخآ  رد  وا  تسوپ  لمعتـسم  تسیدنه و  تخرد  رمث  دنمان  اریهب  يدنهب  هلیلب و  یـسرافب 
وا هدادوب  ریساوب و  تهج  تاراخب و  عادص و  تابوطر و  عطاق  ارفص و  لهـسم  عبطلاب  ادوس و  لهـسم  ۀیـصاخلاب  اهتـشا و  هدعم و  يوقم  و 

مرد هس  ات  شتبرش  ردق  ثلث و  ردقب  تسا  رشقم  هلمآ  شلدب  رکش و  لسع و  شحلصم  لفس و  رضم  عفان و  نمزم  لاهسا  تهج 

جسفنب

رت مرگ و  لوا  رد  یضعب  تسا و  رت  درس و  لوا  رد  دنیوگ  رت و  مود  رد  درس و  لوا  رد  دنمان  اسونب  يدنهب  تسا و  یسراف  هشفنب  زا  برعم 
تهج ماروا و  للحم  مونم و  یـشغ و  ناقفخ و  هراح و  تایمح  نوخ و  تدـح  شطع و  نکـسم  وا و  جـضنم  ارفـص و  لهـسم  دناهتـسناد 
عرـص قاـنخ و  هیرلا و  بنجلا و  تاذ  هدرگ و  درد  نآ و  ساـبتحا  لوب و  هناـثم و  تقرح  قلح و  هنیـس و  تنوشخ  هفرـس و  راـح و  عادـص 
لاثما رکـش و  تشخریـش و  اب  لاهـسا و  عفر  تهج  درـس  بآ  هب  مرد  راهچ  ات  وا  مرد  ود  ندروخ  تموادم  عفان و  ماکز  تالزن و  لافطا و 
گرب رفولین و  شلدب  نوسینا و  زا  یکدنا  شحلصم  هدعم و  لقث  برک و  ثعاب  لد و  فعـض  ثروم  وا  راثکا  لمعلا و  عیرـس  لهـسم  نآ 

لاقثم هد  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  جنپ  ات  شمرج  زا  وا  تبرش  ردق  نابزواگ  لگ  لاعس  رد  يزابخ و 
82 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هناثم و ترارح  لوب و  تقرح  تهج  لیلحا  رد  اروطق و  هفرس و  هنیـس و  غامد و  یکـشخ  برج و  تهج  مونم و  رت  درـس و  هشفنب  نغور  و 
تسا روطسم  تابکرم  رد  وا  بیکرت  رفولین و  نغور  شلدب  دیفم و  یباوخیب  راح و  رس  درد  تهج  وا  طوعس 

قروب
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کشخ مرگ و  مویـس  رد  تسا  ینمرا  لمعتـسم  رثکا  رد  نورطن و  ار  خرـس  دنمان و  ینمرا  ار  خاروسرپ  کبـس  دیفـس  دنمان  هروب  یـسرافب 
یق و كرحم  هدعم و  دسفم  مومـس و  مواقم  نآ و  یئالط  یتح  هاب  جیهم  جـنلوق و  عفار  وا  ندـیماشآ  ندـب و  رهاظب  نوخ  بذاج  للحم و 

مرد مین  زا  وا  خرس  مسق  مرد و  هد  ات  مرد  کی  زا  تبرش  ردق  تسا و  کمن  وا  نزو  مین  کی  شلدب  یبرع و  غمص  یگطصم و  شحلصم 
مرد کی  ات 

نادیزوب

عاـمج و كرحم  یهبم و  هیلـضف و  تبوطر  اـب  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  یتـشگنا  زا  لوطا  دیفـس و  تسیخیب  دـنمان  رداتـس  يدـنهب 
تباذا سرقن و  لصافم و  درد  اعما و  مرک  عفر  ءاقـستسا و  تهج  هدـعم و  یقنم  زرپس و  رگج و  هدـس  حـتفم  بآدرز و  لهـسم  ۀیـصاخلاب 

شنزوب دنیوگ  دیفس و  نمهب  وا  نزو  ود  شلدب  لدرخ و  لسع و  شحلـصم  نایثنا و  رـضم  عفان و  ریـساوب  ئارب  انامورق  اب  هظیلغ و  طالخا 
لاقثم کی  ات  نآ  تبرش  ردق  جو و 

نمهب

ره رتمرگ  رتيوق و  وا  خرس  کشخ و  مرگ و  مود  رد  دیفس  دشابیم  خرس  دیفس و  تسناتسهوک  وا  تبنم  هک  تسیخیب  مسا  یسراف  تغلب 
ردـق عفان و  ناقری  هناثم و  هدرگ و  گنـس  ناقفخ و  تهج  نیدوربم و  قفاوم  جزل و  مغلب  حایر و  للحم  حـتفم و  نمـسم و  لد و  يوقم  ود 

ود ره  لدب  رگیدکی و  ار  ود  ره  لدب  اریتک و  نوسینا و  شحلـصم  لفـس و  رـضم  هیقو و  هس  ات  وا  بآ  زا  لاقثم و  ود  ات  نآ  مرج  زا  تبرش 
تسا دابنرز  وا  دیفس  جنورد و  وا  رمحا  لدب  ریفاصعلا و  ناسل  نآ  فصن  يردوت و  وا  نزوب 

يدنهب

ینم دلوم  يوقم و  ردم و  ارفص و  عفاد  دراد  رایسب  باعل  تسا  روهشم  يراکرت 

ضیب

مود لوا  رد  وا  تسوپ  تسا و  يوقلا  بکرم  یمرگب و  لئام  هیذـغا و  نیرتلدـتعم  وا  تشربمین  تسا و  یگناخ  غرممخت  وا  قلطم  زا  دارم 
ءاذغلا ریثک  رت و  مرگ و  لوا  رد  وا  هدرز  رت و  درس و  مود  رد  وا  يدیفس  کشخ و  درس و 
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قفاوم نآ و  حالصا  هنیـسب و  هراح  تالزن  لوزن  عنم  مدلا و  ثفن  تهج  ندب و  لد و  يوقم  یهبم و  حلاص و  طلخ  دلوم  لوضفلا و  لیلق  و 

راثکا و عفان و  تیاغب  هاب  تیوقت  تهج  رتش  هیامرینپ  یهوک و  واـگ  بیـضق  هدارب  روقنقـس و  کـمن  كزیتهرت و  مخت  اـب  يوادوس و  جازم 
شحلصم جنلوق و  ثروم  مضهرید و  وا  هتخپ  رایسب  ریش و  ماقممئاق  لافطا  جازم  رد  وا  تخپمین  قهب و  هدرگ و  ةاصح  دلوم  نآ  تموادم 

ضیح درد  ضیف و  نالیـس  عطق  تهج  نارگرز  کل  لاـقثم  مین  اـب  نوخ و  نالیـس  عطق  تهج  اـبرهک  ریـشابط و  هماـکبا و  هراـح و  هیودا 
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رزب روفاک و  اب  وا  دامـض  جازملا و  رورحم  قفاوم  هدیفـس  اب  هدرز  ندروخ  مضهرید و  ماخ و  طلخ  دلوم  غرممخت  يدیفـس  تسا و  برجم 
ردق برجم و  کلهم  فاعر  تهج  وا  هتخوس  خوفن  فاعر و  عطاق  ففجم و  یلاج و  وا  تسوپ  تسا و  برجم  راح  عادـص  تهج  جـنبلا 
لوا لزنم  زا  مود  قیفر  زا  لوا  قیرط  زا  مهن  خسرف  زا  لوا  لحم  رد  وا  ندرک  تشربمین  بیکرت  ددع و  هدزناپ  ات  ددـع  جـنپ  وا  مخت  تبرش 

تسا موقرم 

یندعم رهزداپ 

مومـس عیمج  تمواقم  وا  وج  هدزاود  کـشخ و  مود  رخآ  رد  لدـتعم و  ترارح  رد  دـنمان  هرهمرهز  يدـنهب  مسلا و  رجح  یبرعب  رهزاـپ  و 
نفعت عناـم  يزیرغ و  تبوطر  ترارح و  ظـفاح  هسیئر و  ءاـضعا  لد و  يوقم  هجزما و  همه  قـفاوم  دـنکیم و  یندـعم  یتاـبن و  یناوـیح و 

هس زا  مس  عفد  رد  شتبرش  ردق  تسا  برجم  تیاغب  ناقفخ  تهج  هدراب و  هراح و  ماروا  عدار  یهبم و  نآ و  تیمس  هدننکلیاز  طالخا و 
ياوه ررـض  عنام  تحـص و  ظفاح  طاریق  کی  زور  ره  نآ  تموادم  گناد و  کی  ات  طاریق  کی  زا  صاوخ  رئاس  رد  گناد و  ود  ات  دوخن 

تسا هیوهآ  هایم و  فالتخا  یئابو و 

یناویح رهزداپ 

صاوخ رد  مومـس و  قایرت  یهبم و  اـضعا و  عیمج  يوقم  کـشخ  مویـس  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسا  سیتلا  رجح  وا  قلطم  زا  دارم 
شتبرش ردق  تسا و  برجم  روبنز  ندیزگ  تهج  ناحیر  بآ  هب  وا  يالط  تسا و  رـضم  تیاغب  جازملا  رورحم  رد  رگم  تسا  یندعم  لثم 

کشمدیب قرع  ای  هرویک  قرع  ای  بالگ  هارمه  گنس  يور  رب  هک  دیاب  تسا  طاریق  هدزاود  ات  طاریق  کی  زا 
84 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنهدب هدیئاس 

ایتپپ

رد خرـس  ود  ای  خرـس  کی  رگا  دننادیم  مراهچ  لّوا  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  مویـس  رخآ  رد  دنیوگ  روهـشم  مات  ریغ  رودم  تسیمخت 
راهچ ردقب  هاگره  دشخبیم و  مات  تعفنم  لاهسا  تارـشح و  رام و  رهز  عفد  جلاف و  سوالیا و  شچیپ و  درد و  يارب  دنروخب  هدیئاس  بآ 

دنیامرفیم هل  هّللا  رفغ  دجام  دلاو  ترـضح  ددرگیم و  مک  ای  فوقوم  پت  هزرل  دنناروخب  پت  هزرل  ندـمآ  زا  لبق  هدـیئاس  بآ  رد  مدـنگ 
دـساف ماعط  رفـس  رد  دیـشخب و  یلک  عفن  هدرک  لامعتـسا  هدیئاس  بالگ  رد  مک  هدایز و  هشام و  ود  ردقب  مکـش  درد  هضیه و  رد  مقار  هک 
هدیدرگ اراکشا  تدومک  یگریت و  ناشن  اضعا  یـضعب  رب  دشیمن و  دنب  یق  دندرک  یق  ای  همه  دندروخ  سک  دنچ  ار  هتـشاذگ  بش  ینعی 

تروص رد  دیشخب و  مامت  عفن  دندومرف  لامعتسا  هفلتخم  نازواب  هدیئاس  بالگ  رد  رگید  یئاود  ندوبان  ببسب  اود  نیمه  فیرش  دلاو  دوب 
نایرب دجنک  نغور  هدیـشارت و  قرو  قرو  ار  وا  هک  وا  نغور  همالک و  یهتنا  ددرگیم  دـنب  یق  راک  ماجنا  دـنهدب  ررکم  دوشن  دـنب  یق  هک 

جلاف ئارب  نغور  نیا  شلام  ددرگ و  لطاب  مس  رثا  دنهدب  يردق  دـشاب  هداتفا  شوهیب  دـشاب و  هداد  مس  هک  ار  یـصخش  دـنزاس  رایت  هدرک 
دعب دنرادهاگن  امرگ  رد  زور  هدزناپ  دنزادنا و  راثآ  ؤاپ  بارش  رد  هدومن  هزیرهزیر  ار  نآ  هنادجنپ  تسب و  هک  وا  بارش  تسا و  عفان  رایسب 

دناهتشون و هبح  ود  ات  هبح  کی  زا  وا  تبرش  ردق  دشخب و  رایـسب  تعفنم  هاب  توق  ئارب  دنروخب  ماش  تقو  ار  نآ  هشام  کی  زور  ره  نا  زا 
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تسا هنهک  یئایرد  لیجران  شلدب  ناجازممرگ و  مرگ و  ضارما  رضم 

هسلاهپ

ارفص و عفاد  معطشوخ و  رایسب  وا  شرت  دنیوگ  يرکش  هک  نیریش  مود  دنمان و  یتبرـش  هک  شرت  یکی  تسا  روهـشم  يدنه  تخرد  رمث 
هک شاهدرشفا  هدعم و  لد و  يوقم  یگنشت و  عفار  مکش و  ضباق  دراد و  مک  ترضم  یـشرت  رگید  تبـسن  هب  دیامن و  مغلب  عیطقت  نوخ و 

عفانم رگید  هدـعم و  تیوقت  رد  وا  بر  لیدـعیب و  پت  ترارح و  هلازا  ناقفخ و  نیکـست  لد و  تیوقت  رد  دـنهد  بیترت  بـالگ  دـنق و  اـب 
هب تبسن  تدورب  رد  نیریش  هبنا و  حلصم  وا  هدرشفا  لیدعیب و 

85 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تسا وزا  رتنوزفا  لد  هدعم و  تیوقت  رد  رگم  رتمک  لوا 

ءاتلا فرح  رد  مویس  خسرف 

هراشا

هیناقوفلا

لوبنات

حرفم و حتفم و  کشخ  مرگ و  مود  رد  دچیپیم  تخرد  رب  ایبول و  گربب  هیبش  شتابن  دنمان  لیبگانوناپ  يدنهب  لوبنت و  گرب  یسرافب 
نب تیوقت  نهد و  تبوـطر  عـفد  تهج  وا  غـضم  هدـنرآطاشن و  یهبم و  مهف و  هظفاـح و  لد و  غاـمد و  رگج و  هدـعم و  يوـقم  یهتـشم و 

شلدـب نیبجنکـس و  شحلـصم  نیرورحم و  عدـصم  وا  راثکا  عفان و  بل  ندرک  خرـس  ةاهل و  مرو  لیلحت  ةاهل و  مدـلا  فزن  عطق  نادـند و 
لاقثم ود  ات  شتبرش  ردق  لفنرق و 

دبرت

رد مرگ و  مویـس  لوا  رد  تسا  رادغمـص  کبـس و  دیفـس و  وا  نیرتهب  فوجم  دیفـس و  نطاب  هایـس و  رهاظ  تسا  خیب  دنمان  توسن  يدنهب 
نآ و هدس  حتفم  محر و  هدعم و  یقنم  ندـب و  قمع  زا  جزل  ظیلغ و  مغلب  عطاق  لیبجنز  اب  هقیقر و  تبوطر  مغلب و  لهـسم  کشخ  نآ  رخآ 

تهج نآ  لاثما  یلباک و  هلیله  اب  دشاب و  هدعم  تابوطر  تکراشمب  هک  هفرـس  جـلاف و  وا و  لاثما  اسنلا و  قرع  تهج  مغلب و  زا  غامد  یقنم 
رد مرد و  هس  ات  وا  مرج  زا  تبرـش  ردـق  عفان و  هنیـس  درد  نمزم و  لاعـس  تهج  ماداب  نغور  ناتک و  مخت  اب  عرـص و  نونج و  اـیلوخیلام و 

ندیشارخ شحلصم  برکم و  یـشغم و  اضعا و  ففجم  اعما و  رـضم  درک و  دیابن  وا  ندیبوک  رد  هغلابم  نیجاعم  رد  مرد و  جنپ  ات  خوبطم 
یـضعب رد  وا  نزوب  تسا  توت  هشیر  تسوپ  شلدـب  ندومن و  لامعتـسا  اریتک  اب  ندرک و  برچ  هتـسپ  ماداب و  نغور  اـب  وا و  هایـس  تسوپ 

نوقیراغ هجزما 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبجنرت

كرحم ارفص و  لهسم  عبط و  نیلم  رکش و  زا  رتیلاج  رت و  مرگ و  لوا  رد  نیریـش  ددرگیم و  دقعنم  جاحب  یمـسم  راخ  رب  هک  تسیمنبش 
هقرتحم طالخا  جارخا  تهج  نبجلا  ءام  اب  یگنشت و  هراح و  ياهپت  نایثغ و  هنیس و  درد  هفرـس و  تهج  تسا و  رتفیطل  تشخریـش  زا  هاب و 

بانع و يدنه و  رمت  شحلصم  زرپس و  رضم  لاقثم و  یس  ات  لاقثم  تفه  زا  وا  تبرش  ردق  عفان و  هاب  کیرحت  تهج  هدیشود  هزات  ریشب  و 
تشخریش شلدب 

سمرت

رتکچوک القاب  زا  دنیوگ  الکاب  يدنهب  يرصم و  يالقاب  یسرافب 
86 ص : میلعتلا ، نزاخم 

للحم و حتفم و  یلاج و  ضیح و  لوب و  ردم  تسا  مرگ  لوا  رخآ  رد  وا  یناتـسب  کشخ و  لوا  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد  دشابیم  دیفـس  و 
اسنلا قرع  تهج  لسع  هکرس و  اب  وا  هتخپ  دیمضت  ماوه و  مس  بذج  ریزانخ و  هفعس و  قهب و  تهج  وا  دامض  مکش و  مرک  ماسقا  هدنشک 

طاقـسا وا  لومح  تسا و  گنر  یخرـس  ثعاب  وا  اب  هرـشب  لسغ  تسا و  برجم  ریـساوب  دعقم و  زورب  تهج  اینولف  اب  وا  خوبطم  ندروخ  و 
وا نزو  ود  هرهچ  ئالج  رد  شلدـب  اهینیریـش و  شحلـصم  تسا و  مضهرید  اذـغلا و  يدر  راسخر و  يدرز  ثعاب  وا  راـثکا  دـنک و  نینج 

مرد و جنپ  ات  مرد  هس  زا  هیودا  اب  شتبرش  ردق  تسا و  نیتنـسفا  دننام  لاعفا  ریاس  رد  هنمرد و  وا  نزوب  مرک  عفر  رد  هزوپرخ و  مخت  القاب و 
تسا یناتسب  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  يرب  سمرت  مرد و  تفه  ات  وا  درفم  زا 

حافت

هک وا  نیریـش  شرت و  کشخ و  درـس و  مود  لوا  رد  وا  شرت  رت و  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  وا  نیریـش  دنمان  ویـس  يدنهب  بیـس و  یـسرافب 
عفان و سفن  رـسع  ناقفخ و  تهج  رگج و  غامد و  لد و  يوقم  وا  هعومجم  کشخ  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  دنمان  شوخیم 

یشغ عفر  تهج  بآ  تشوگ  بارش و  اب  وا  بآ  یسبی و  هفرس  تهج  وا  هتخپ  هیقایرت و  توق  اب  یناویح و  حور  فطلم  حرفم و  وا  نیریش 
هدـعم قفاوم  شطع و  یق و  نکـسم  ضباق و  وا  شرت  هفیطل و  هیذـغا  شحلـصم  هبکرم و  ئاهپت  ثعاب  نآ  ندروخ  راـثکا  تسا و  برجم 

هنیس و رضم  وا  راثکا  عفان و  یق  نیکست  يوارفص و  لاهسا  هدعم و  تیوقت  تهج  هبـسانم  هیودا  رانا و  بآ  هب  وا  هدرک  کشخ  يوارفص و 
تسا و شرت  لـثم  لاـعفا  رد  حـلاص و  طـلخ  دـلوم  وا  شوخیم  تسا و  ینیچراد  دـنقلگ و  شحلـصم  قورع و  حاـیر  هیرلا و  تاذ  ثروم 

تسا درفم  زا  رتهب  لاعفا  عیمج  رد  وا  يابرم 

يدنه رمت 

عبط و نیلم  یگنشت و  يوارفص و  یق  نایثغ و  نکسم  کشخ  مود  رد  درـس و  مویـس  رد  تسا  یتخرد  رمث  دنمان  یلما  یلبنا  يدنه  رد  هک 
نوخ و ناجیه  یفطم  تسین و  یلهسم  وا  ئاوس  تاضومح  رد  هیخرتسم و  هدعم  لد و  يوقم  یهتشم و  هقرتحم و  طالخا  ارفـص و  لهـسم 

لیدعیب نیرورحم  حیرفت  هراح و  ئاهپت  راح و  ناقفخ  تهج 
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87 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تبرش ردق  کشرز و  لاهسا  ریغ  رد  هایس و  يولا  شلدب  اریتک و  شحلصم  هدس و  دلوم  زرپس و  رضم  لاعس و  جحـس و  ثروم  وا  راثکا  و 

وا ئابرم  تسا و  برجم  ینم  كاسما  تهج  وا  مخت  زغم  ضباق و  کشخ  درـس و  مویـس  رد  وا  هناد  لاـقثم و  یـس  اـت  لاـقثم  تفه  زا  نآ 
دنماشایب دننک و  فاص  دنلامب و  بآ  رد  دنیاسب و  وا  كزان  گرب  نوچ  هروکذم  عفانمب  دیفم  ذیذل و  رایسب  وا  خرس  مسق  ئابرم  اصوصخ 

عبط و نیلم  ارفص و  نکـسم  ذیذل و  رایـسب  دنروخ  هتخپ  تشوگ  هارمه  وا  لگ  تسا و  عفان  كازوس  راح و  ریحز  يوارفـص و  پت  تهج 
دیفم اهتشا  نتخیگنارب 

توت

حلاص و نوخ  دلوم  عبط و  نیلم  لوب و  ردم  رت و  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  وا  نیریـش  تسا  یتخرد  رمث  دنیوگ  زین  توت  يدـنهب  یـسرافب و 
شرت نیبجنکس و  شحلصم  هدعم و  هدسفم  عفان و  هبصح  هلبآ و  تهج  هدرگ و  يوقم  نمسم و  رگج و  لاح  حلصم  هدس و  حتفم  یهبم و 

شحلصم بصع و  هنیس و  رضم  وا  کشخ  ارفص و  عماق  نوخ و  تدح  یفطم  ضباق و  کشخ  لوا  رد  درـس و  مود  رد  دوب  توت  هاش  هک 
گید رد  هیقو  کی  ردـقب  كات  گرب  ریجنا و  گرب  اب  هیقوا  تفه  ردـقب  دنـشاب  هتفرگ  وا  نتفاگـش  زا  هک  ار  توت  هشیر  بآ  نوچ  لـسع 

تسا برجم  يوق و  تیاغب  باضخ  دسر  سدس  هب  ات  دنناشوجب  هتفرگ  ریمخب  شوپرس 

يردوت

دنیوگ نوگلگ  همودق  ار  وا  خرس  همودق و  ناهفصا  رد  ار  دیفس  درز و  يدنتیب و  دشابیم و  خرس  دیفس و  درز و  دنیوگ  هراهکم  يدنهب 
داوم عفر  هرشب و  ندومن  فاص  هراسخر و  ندرک  خرس  اشحا و  تدورب  تهج  نمسم و  یهتشم و  هاب و  كرحم  رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 

تسا عدر  تیاغ  رد  ضباق و  وا  تابن  مرد و  جنپ  ات  شتبرش  ردق  تسا و  خرس  نمهب  شلدب  عفان و  یسبی  لاعس  يوادوس و 

ئروت

اقـستسا و ندب و  يدرز  اضعا و  ساما  عفاد  ماخ و  هدام  هدنزپ  کبـس و  تسا  کشخ  خلت و  یمـسق  دـشابیم  مسق  هس  تسا  روهـشم  رمث 
زا یمسق  مغلب و  داسف  درس و  پت  ثعاب  رگم  درس  برچ و  رایسب  دنمان  يروتایهگ  یمسق  ارفص و  داسف  ریـساوب و  ماذج و  زرپس و  ضارما 

عفار نیلم و  دنمان  يروتهّرا  هک  نالک  ود  ره 
88 ص : میلعتلا ، نزاخم 

عفار نیلم و  تسا  رت  درـس و  دـجام  دـلاو  ترـضح  دزن  شجازم  لوا و  مسق  صاوخ  تسا و  يدـنه  هرت  رمث  ئروـت  هلمجلاـب  ارفـص  داـسف 
دنزاسیم هروزم  نا  زا  مومحم  ئارب  ناتسودنه  رد  دراد و  تبسانم  هسبای  هجزما  رد  هدعم و  فعضم  جازم و  ترارح 

نیت

یگنـشت و ترارح و  نکـسم  اهویم و  ریاـس  زا  رت  اذـغلا  ریثک  یهبم و  رت  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  دـنمان  ریجنا  یـسرافب  هک  تسیتخرد  رمث 
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حتفم رگج و  يوقم  تسلدبیب و  نیمـست  رد  دنیامن  لوانت  نوسینا  اب  حابـص  لهچ  نوچ  اصوصخ  ندـب  نمـسم  لد و  دربم  قفرب و  لهـسم 
زا رتفیعـض  هروکذـم  بتارم  عیمج  رد  رت و  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  وا  کـشخ  هیلک و  لازه  ریـساوب و  زرپس و  مرو  هدـس و  عفار  هدـس و 

دنیامن دامـض  هدیبوک  ار  یـضعب  دنـشونب و  وا  هکرـس  يردق  اب  ار  وا  ددع  جـنپ  زور  ره  هدـیناسیخ  هکرـس  رد  زور  هن  ار  ریجنا  نوچ  هزات و 
ۀیـصاخلاب دـنروخب  لاقثم  تسب  يزور  هدـیبوک  وا  يواسم  اب  ناگدرگ  زغم  نوچ  دـننادیم و  برجم  زرپس  مرو  تبالـص و  لـیلحت  تهج 

زغم شش  هیودا  رد  شلدب  نیبجنکس و  هزات  ریجنا  حلـصم  نوسینا و  شحلـصم  فیعـض و  رگج  رـضم  تسا و  برجم  دیامنیم و  لاهـسا 
. لطر کی  ات  وا  هزات  زا  لاقثم و  یس  ات  وا  کشخ  زا  تبرش  ردق  هزوغلچ و 

ءاثلا فرح  رد  مراهچ  خسرف 

هراشا

ۀثلثملا

موث

همه نیرتهب  هنادند و  کی  يرگید  هنادند و  رایسب  یکی  دشاب  مسق  ود  یناتسب  دشابیم  یناتسب  يرب و  دنمان  نسهل  يدنهب  ریس و  یـسرافب 
ففجم بذاج و  یلاج و  حتفم و  ردم و  للحم و  هیلـضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرگ و  مویـس  رخآ  رد  تسا  هنادـند  رپ  روهـشم  یناتـسوب 

ياوه فلتخم و  ياهبآ  ترـضم  عفار  لادـتعا  دـح  جازم و  نامز و  تاعارم  اب  وا  ندروخ  هیقایرت و  توق  اـب  لـصافم و  هدـعم و  تاـبوطر 
نوخ و قرحم  راح  لصف  جازم و  رد  وا  راثکا  نیرورحم و  رد  نآ  ففجم  نیبوطرم و  رد  ینم  دلوم  هاب و  كرحم  تسنآ و  نفعت  یئابو و 

تسا یئارحص  ریس  لصنع و  زایپ  شلدب  کمن و  كدناب  بآ  رد  وا  نتخپ  شحلصم  ریساوب و  رضم 

یسرافلا يزاتلا و  میجلا  فرح  رد  مجنپ  خسرف 

راودج

یتشگنا ردقب  لکشیطورخم  تسیخیب  دنناوخ  یسبرن  يدنهب  نیورپ و  هام  یسرافب 
89 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لوا رد  دشابیم  شفنب  هک  یئاتخ  وا  نیرتهب  یـسلدنا  ینوتیز و  یبرقع و  يدنه و  یئاتخ و  دـشابیم  مسق  جـنپ  رتکچوک  نا  زا  یتشگنا و 
للحم و حـتفم و  شین و  مومـس و  ریاس  یعفا و  رهزداف  هسیئر و  ءاضعا  لد و  يوقم  حرفم و  ریبک  قایرت  ماقممئاق  کـشخ و  مرگ و  مویس 

نیمست ناقری و  ةاصح و  عبر و  پت  اقستسا و  هدراب و  هراح و  ماروا  تهج  ردم و  اهتشا و  هاب و  هرـصاب و  يوقم  عاجوا و  نکـسم  جضنم و 
ود عبر  پت  رد  گناد و  کی  ات  گناد  مین  زا  لافطا  تهج  شتبرش  ردق  عفان و  هدراب  ضارما  جنلوق و  لوبلا و  رسع  جلاف و  عرص و  ندب و 

نیبجنکـس و شحلـصم  نیرورحم و  عدـصم  ءاعما و  تحارج  ثروم  گناد و  راهچ  ات  اقـستسا  رد  لاقثم و  مین  ات  هاب  تیوقت  رد  گناد و 
دابنرز وا  نزو  هس  حیرفت  رد  شلدب 
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ریجرج

لوب و ریـش و  ردم  کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  وا  یناتـسب  کشخ و  مود  رخآ  رد  مرگ و  مویـس  رد  وا  يرب  دـنیوگ  كزیتهرت  یـسرافب 
ینـساک و شحلـصم  رـصب و  ملظم  رحنم و  هدس و  ثروم  عدصم و  هاب و  كرحم  ینم و  دلوم  ةاصح و  تتفم  زرپس و  رگج و  هدس  حـتفم 

ردق هزات و  ریش  شحلـصم  هفیعـض و  ئاضعاب  داوم  باصنا  نوخ و  ناروث  ثروم  نا و  زا  رتيوق  هروکذم  لاعفا  رد  وا  مخت  تسا و  هکرس 
تسیردوت نآ  لثم  شلدب  مرد و  هس  ات  يرب  زا  مرد و  جنپ  ات  وا  یناتسب  زا  تبرش 

رزج

هدعم و يوقم  رگج و  هدس  حتفم  لوب و  ردـم  یهبم و  تسا  رت  لوا  رد  دـنیوگ  رت و  مرگ و  مود  رد  دـنمان  رجاگ  يدـنهب  رزگ و  یـسرافب 
هظفاح محر و  اشحا و  يوقم  یهبم و  تیاغب  وا  ئابرم  عفان و  ةاصح  جارخا  رگج و  هدعم و  هنیس و  درد  هفرس و  تهج  نیلم و  مغلب و  عطاق 

كرحم شمخت  هراح و  هیودا  شحلصم  نیرورحم و  رضم  خافن و  مضهلا و  یطب  وا  مرج  دیفم و  رایسب  ناقفخ  تهج  وا  بآ  ندیماشآ  و 
دوقود شلدب  مرد و  ود  ات  وا  مخت  زا  لاقثم و  تفه  یبرم  زا  لاقثم و  تصش  دص و  ات  وا  مرج  زا  تبرـش  ردق  وا و  لصا  لثم  راثا  رد  هاب و 

یناتسب زا  رتيوق  هاب  کیرحت  ئاوس  لاعفا  رد  کشخ و  لوا  رخآ  رد  مرگ و  مویس  لوا  رد  وا  يرب  نوسینا و 

رانلج

لاعفا عیمج  رد  هچرگا  تسا  رمثم  رانا  لگ  ریغ  وا  دنمان و  رانا  یلکواک  رانا  لوهپ  يدنهب  رانلگ و  یسرافب 
90 ص : میلعتلا ، نزاخم 

عفان و وضع  ره  مدلا  فزن  يوارفص و  يومد و  لاهسا  تهج  اضعا و  يوقم  عدار و  ضباق و  کشخ و  درس و  مود  رد  دنارگیدگیب  هباشم 
رانا تسوپ  شنزوب  شلدب  اریتک و  شحلصم  عدصم و  مرد و  ود  ات  شتبرش  ردق 

انایطبخ

ردم و للحم و  حتفم و  فطلم و  تیاغب  کشخ  مرگ و  مویـس  لوا  رد  یخرـسب  لیام  تسیخیب  مسا  ینانویب  دـنیوگ و  دـیب  ناهکپ  يدـنهب 
شحلـصم هنیـس و  رـضم  لاقثم و  کی  اـت  شتبرـش  ردـق  دـیفم و  هبورـشم  مومـس  ماوه و  هناوید و  گـس  ندـیزگ  تهج  مومـس و  قاـیرت 

نادیزوب و دنوارز و  طسق و  لحم  ره  رد  ربکخیب و  وا  فصن  نوراسا و  وا  مین  نزو و  کی  لیلحت  حـیتفت و  رد  شلدـب  نویردنقولوقـسا و 
تسا یقاب  لاس  تفه  ات  وا  توق  رتيوق و  لاعفا  رد  وا  هراصع  تسا و  لاس  هس  ات  شتوق  ئاقب 

دنج

تسا و هلاتق  مومس  زا  وا  هایـس  درز و  نا  زا  دعب  خرـس و  وا  نیرتهب  ئام و  نآ  ناویح  تسا و  هیبهن  هیبش  نآ  دنمان و  ناکچب  شآ  یـسرافب 
هدراب ضارما  ریاس  هشعر و  جلاف و  نایـسن و  دراب و  ناقفخ  تهج  للحم و  حتفم و  کشخ  مرگ و  مویـس  رخآ  رد  دـنیوگ  زین  رتسدـیبدنج 
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رود وا  رهز  دنیاسب  نویفا  ربارب  اب  نوچ  تسا  نویفا  تیمـس  عفار  دنـشاب  هدروخ  نویفا  هک  يردـق  هب  نآ  ندـیماشآ  عفان و  یبصع  یغامد و 
جووا و لثم  شلدب  هشفنب و  تبرـش  وا  حلـصم  نیرورحم و  رـضم  گناد و  کی  ات  شتبرـش  ردـق  دـنامیم و  لاس  هدزناپ  ات  شتوق  دـنک و 

لفلف نآ  فصن 

زوج

؟؟؟ ورخا يدنهب  ناگدرگ و  یسرافب 
ریجنا لاقثم  هد  اب  هک  وا  لاقثم  هد  ندروخ  یهبم و  للحم و  عبط و  نیلم  یلضف و  تبوطر  اب  کشخ و  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  وا  زغم  دنمان 
تسوپ اب  هک  وا  هتخوس  ندیناشون  ادامض و  ابرش و  تسا  حورق  حلـصم  صغم و  نکـسم  ۀیـصاخلاب  برجم و  عبط  نییلت  رد  دنـشاب  هدیبوک 

ندرک خرـس  تهج  هکرـس  اب  وا  بوچ  هراشن  یئالط  ریـساوب و  نوخ  عطق  تهج  نآ  لاثما  دروم و  بآ  هب  لاقثم  کی  ردقب  دنـشاب  هتخوس 
دنیاخب و اتـشان  نوچ  ار  وا  هنهک  زغم  دیفم و  دـشاب  درـس  ياوه  زا  هک  هفرـس  تهج  تسوپ  اب  وا  هدرک  نایرب  تسا و  برجم  راسخر  گنر 

ناگدرگ نغور  لیدعیب و  ناتسپ  مرو  راتوا و  سبی  دراب و  جنشت  تهج  دنیامن  الط 
91 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تهج وا  ئالط  كرو و  درد  تهج  هتفه  کی  ات  مرد  هس  زور  کی  رد  ندیناشون  نّخـسم و  للحم و  تسوا و  هدیئاخ  هنهک  دننام  راثآ  ار 
رـضم لاقثم و  هد  ات  وا  زغم  زا  تبرـش  ردـق  تسا و  برجم  لمق  ابوق و  ندومن  لیاز  یندـب و  هدراـب  ئاـهدرد  عفر  مشچ و  ریـصاون  هلکا و 

بادس نغور  وا  نغور  لدب  وا و  نزوب  ارضخلا  ۀبح  ناگدرگ  زغم  لدب  شاخشخ و  شحلصم  نیرورحم و 

اوبزوج

دنت وبشوخ و  هزات و  وا  نیرتهب  رانا و  ردـقب  وا  تخرد  تسا و  يدـنه  تخرد  رمث  دـنمان  لهپئاج  لفئاج و  يدـنهب  اـیوبزوج و  یـسرافب 
نآ و مف  هدعم و  يوقم  حرفم و  ضباق و  تسا  مویـس  رد  وا  یکـشخ  دـنیوگ  کشخ و  مرگ  مود  رد  دـشاب  هتـشاد  هایـس  طوطخ  هک  تسا 
هدراب و عاجوا  تهج  اهنغور  اب  ادامض و  نآ  هدراب  ماروا  زرپس و  رگج و  تبالص  تهج  مضاه و  يزیرغ و  ترارح  ظفاح  رگج و  يرم و 

شش رضم  تسیقاب و  لاس  هس  ات  شتوق  لاقثم و  ود  ات  شتبرش  ردق  عفان و  لبس  برج و  هرصاب و  تیوقت  تهج  وا  لاحتکا  شوگ و  يرک 
شلدـب هشفنب و  وا  حلـصم  رگج و  رـضم  قمح و  ثروم  وا  ندروخ  رایـسب  زینـشک و  شحلـصم  نیرورحم و  عدـصم  لسع و  شحلـصم  و 

هسابسب

یئاطخ ئاچ 

يوـقم جـضنم و  نیلم و  کـشخ  نآ  طـسو  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  دـنیوگ  رت و  لادـتعاب و  مرگ  یجـشفنب  هب  لـیام  شگرب  تسا  تاـبن 
بطر و دراـب و  هدـعم  رـضم  عفاـن و  ریـساوب  درد  نیکـست  هبلـص و  ماروا  تهج  وا  هتخپ  دامـض  هاـب و  هدـعم و  يوـق و  حاورا و  همـضاه و 

مرد مین  ات  شتبرش  ردق  تسا و  هنایزار  یئاطخ و  نایداب  شحلصم 

ینیچ بوچ 
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مرک دوب  هدـیناهج  خاش  مرکیب و  هرگیب و  دـشاب و  يدرد  هک  تسا  گنرمین  خرـس  سلما  گرزب  ئاـهعطق  وا  نیرتهب  فورعم  تسیخیب 
فطلم هبیرغ و  تابوطر  ففجم  تیاغب  وا و  ترارح  رب  هدایز  وا  تسوبی  ترارحب و  لیام  يوقلا و  بکرم  تسا و  لمعلا  فیعـض  وا  هدز 

تابالـص و نیلم  هضباق و  توق  اب  تافاثک و  زا  حور  نوخ و  یقنم  هدـس و  حـتفم  مونم و  تسا و  قرع  لوب و  ردـم  هظیلغ و  داوم  للحم  و 
لـسانت دلاوت و  رد  هبـصح و  ندرک  زورب  رد  هدعم و  يزیرغ و  ترارح  هاب و  لسانت و  هسیئر و  ءاضعا  يوقم  ندـب و  قمع  رد  ذوفنلا  عیرس 

يوادوس للع  عیمج  عفر  رد  ماذج و  کشتآ و  تلع  تهجب  هدمآرد و  هفحت  بحاص  هبرجت  رد  ررکم 
92 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تداـع عطق  ندـب و  نیمـست  هیمغلب و  ضارما  رثکا  لـصافملا و  عجو  ریـصاون و  ریـساوب و  روثب و  ماروا و  هلگآ و  هثیبخ و  هنمزم و  حورق  و 
فیفجتلا يوق  ددـسم و  وا  مرج  تسوا و  خوبطم  بآ  رثکا  رد  لمعتـسم  تسا و  لیدـعیب  ماکز  هلزن و  داوم  هدراب و  عاـجوا  رئاـس  نویفا و 

دشاب هدشن  کشخ  هک  وا  هزات  رگم  تسا 

ءاحلا فرح  رد  مشش  خسرف 

هراشا

هلمهملا

لینلا بح 

مرک و ماسقا  لهسم  کشخ  مرگ و  مویس  رد  بالبلب  هیبش  تسیهایگ  هناد  وا  دنیوگ و  ئاچرم  یکرز و  يدنهب  چیپ و  رفولین  مخت  یسرافب 
درد تهج  زرپس و  رگج و  هدـس  حـتفم  ادوس و  لهـسم  هلیله  اب  هظیلغ و  طالخا  ارفـص و  لهـسم  اینومقـس  اب  ظیلغ و  مغلب  لهـسم  دـبرت  اب 

اقیراسامب قوصل  ضعم و  هب  هدنشک  وا  هدایز  مرد و  کی  لاقثم و  مین  ات  گناد  کی  زا  شتبرـش  ردق  عفان و  هدراب  ضارما  ریاس  لصافم و 
لاس هس  ات  شتوق  تسا و  لظنح  محش  وا  نزوب  شلدب  تسا و  ماداب  نغورب  وا  ندولآ  غیلب و  قحـس  هلیله و  شحلـصم  طرفم و  لاهـسا  و 

تسیقاب

ناسلب بح 

عفار اعما و  اشحا و  هدـعم و  تابوطر  ففجم  هدـعم و  يوقم  ضیح و  لوب و  ردـم  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسا  ناـسلب  تخرد  مخت 
هدـس عرـص و  ءاسنلا و  قرع  هیر و  مرو  هفرـس و  خـفن و  لـیلحت  تهج  هدـعم و  درد  سفنلا و  قیـض  يوادوس و  یمغلب و  ضارما  صغم و 

دـشابن رگا  تسناسلب و  دوع  وا  نزو  مین  کی  شلدب  اریتک و  شحلـصم  هناثم و  رـضم  مرد و  ود  ات  شتبرـش  ردق  عفان و  ءاقـستسا  رگج و 
تسا لیوط  دنوارز  ای  راغلا  بح  وا  نزومه  تاقایرت  رد  هخیلس و 

هیحلا رجح 
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رب نوچ  هک  تسنآ  وا  نیرتهب  دنمان و  هرهمرام  ار  نآ  دشابیم و  یندعم  یمـسق  دـسریم و  مهب  رام  زا  یمـسق  دـنیوگ  رام  هرهم  یـسرافب 
دپسخن رگید  دشاب  هدرک  مس  مامت  بذج  نوچ  دنک  دمجنم  ار  ریش  دنزادنا  ریش  رد  نوچ  نا  زا  دعب  دپسچب و  دنراذگب  هدیزگ  رام  عضوم 

رام ندـیزگ  ئارب  دـیآ  لاـحب  دوخ  دـهدزاب و  ریـشب  دوخ  مس  دـنزادنا  ریـش  رد  هکنآ  زا  سپ  ددرگ  ریغتم  وا  گـنر  مس  بذـج  ماـگنه  و 
طاریق هس  ات  شتبرش  ردق  تسا و  لمعلا  فیعض  ماوه  رگید  برقع و  ندیزگ  تهجب  تسا و  صوصخم 

دوهیلا رجح 

دشابیم هدام  رن و  هک  دیوگ  دمحا  نب  دمحم  درادن و  یمعط  يدیفسب و  لیام  طولب  لکشب  تسیگنس 
93 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لدتعم دنیوگ  کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  نادرم  ةاصح  تهج  طولب  لکـشب  وا  رن  تسا و  برجم  نانز  ةاصح  تهج  ریدتـسم  وا  هدام 
دوهیلا رجح  هکنادب  تسا  هناثم  هدرگ و  گنس  تتفم  بآ  لاقثم  هاجنپ  اب  لاقثم  مین  ات  گناد  کی  زا  ةاصح و  دلوت  عنام  لوب و  ردم  تسا 

مین ات  گناد  کی  زا  شتبرش  ردق  دنارکنم و  ریثک  تعامج  تسا  فالتخا  هناثم  گنس  تتفت  رد  نکیل  تسا  هدرگ  گنـس  تتفم  قافتالاب 
تسا غمص  شحلصم  رگج و  رضم  دنیوگ  سفرک و  مخت  شحلصم  زرپس و  هدعم و  رضم  لاقثم و 

کسح

یکشخ يوقلا و  بکرم  رادولهپ  هس  بلص و  رمث  تسا  رتهب  یناتسب  دشابیم  یناتسب  يرب و  دنمان  ورهکوگ  يدنهب  کسخراخ و  یسرافب 
رثؤم تیاغب  راح  جنلوق  عفار  نیلم و  عدار و  جضنم و  ةاصح و  تتفم  ینم و  هدـنیازفا  هناثم و  درد  نکـسم  لوب و  ردـم  یلاج و  بلاغ و  وا 

مرد جنپ  ات  شتبرش  ردق  ماداب و  شحلصم  رس و  رضم  تسا و  لیدعیب  هاب  تیوقت  رد  دننک  هدرورپ  ررکم  وا  هزات  بآ  رد  ار  دوخن  نوچ 

ضضح

لیام درز  نوریب  وا  نیرتهب  عرد  هس  بیرق  كانراخ  تسیتابن  مخت  گرب و  هراـصع  نآ  دـشابیم و  يدـنه  یکم و  دـنمان  توسر  يدـنهب 
تهج وا  ندیماشآ  دّربم و  للحم و  عدار و  ضباق و  کشخ  مود  رد  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  وا  یخرسب و  لیام  شنورد  یهایسب و 

قلح و مرو  تهج  وا  هرغرغ  رگج و  درد  ریـساوب و  ضیح و  راردا  هفرـس و  هنیـس و  مدـلا  ثفن  نوـخ و  ساـبتحا  لاهـسا و  ینطاـب و  ماروا 
لاحتکا تالزن و  عنم  ماروا و  سخا و  دعقم و و  قاقـش  تهج  وا  دامـض  شوگ و  كرچ  تهج  وا  روطق  هثل و  تیوقت  تهج  وا  هضمـضم 

زرپس و رـضم  مرد و  کی  ات  لاقثم  مین  زا  شتبرـش  ردق  عفان و  هلزن  عنم  دمر و  هعمد و  رـصب و  فعـض  قالـس و  هکح و  برج و  تهج  وا 
عدر رد  رگم  تسا  یبرع  ضضح  زا  رتیوق  لاعفا  عیمج  رد  تسا و  جرهز  لیف  هراصع  نآ  تسیدنه و  ضضح  شلدب  نوسینا و  شحلصم 

دشابیم یکم  ضضح  زا  رتهایس  وا  و 

هبلح

يوقم یهبم و  جضنم و  کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  لوا  رد  تسیقاب  لاس  ود  ات  شتوق  تسا و  هفورعم  بوبح  زا  دنمان  یهیتم  يدـنه  رد 
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اعما یقنم  لهسم و  دنهد  خبط  دهش  اب  نوچ  هیلضف و  تابوطر  اب  هیر و 
94 ص : میلعتلا ، نزاخم 

یگتخوس محر و  درد  زرپس و  مرو  ینطاب و  يرهاظ و  هبلـص  ماروا  تهج  شدامـض  برجم و  وبر  هفرـس و  هنیـس و  هسبتحم  داوم  تهج  و 
ناتک و مخت  شلدب  نوسینا و  نیبجنکـس و  شحلـصم  ظیلغ و  طلخ  دلوم  نایثنا و  رـضم  یـشغم و  عدصم و  رثوم و  تیاغب  فلک  شتآ و 

تسا تابالص  نیلم  للحم و  دنت و  مرگ و  دنریگ  وا  مخت  زا  هک  وا  نغور  مرد و  جنپ  ات  وا  مخت  زا  مرد و  هد  ات  وا  هایگ  زا  تبرش  ردق 

تیتلح

کشخ مود  رد  مرگ و  مراهچ  رد  تسا و  بیط  وا  ماسقا  نیرتهب  تسا  نادجنا  غمص  مسا  دنمان  گنیه  يدنهب  دزگنا و  هزوگنا و  یسرافب 
يوق و للحم  نآ و  جرخم  نینج و  لتاق  وا  ماسقا  اندـنگ و  يوبب  هیبش  وا  ئوب  کشخ و  مویـس  رد  وا  نتنم  تسیقاب و  لاس  تفه  اـت  شتوق 

ریجنا اب  وا  ئالط  برجم و  ولهپ  درد  کشخ و  هفرـس  تهج  غرم  هدرز  اب  عبر و  پت  جلاف و  یغامد و  هدراب  ضارما  تهج  ردم و  یهبم و 
تبرش هشفنب و  شحلصم  نیرورحم و  رضم  وا  ئوب  نوسینا و  نیرانا و  شحلصم  رگج و  غامد و  رضم  عفان و  ابوق  تهج  هکرس  کشخ و 

کی زا  شتبرش  ردق  تسا و  خیبکس  ریشواج و  شلدب  لدنـص و  بیـس و  دروم و  بآ  شحلـصم  پت  لاهـسا و  ثروم  وا  راثکا  لدنص و 
لاقثم مین  ات  سدع 

صمح

نیلم هیلک و  زرپس و  رگج و  هدس  حتفم  یناتسب  زا  رتکشخ  مرگ و  يرب  دشابیم  یناتسب  يرب و  دنمان  انچ  يدنهب  دنیوگ و  دوخن  یسرافب 
شتوق رت و  لوا  رد  وا  زبس  هزات  کـشخ و  لوا  رد  مرگ و  میود  رد  طارقب  دزن  تسا  بوبح  نیرتهب  وا  یناتـسب  ناـیثنا و  شوگ و  نب  ماروا 

هبنم اذغلا و  ریثک  حلاص و  نوخ  دـلوم  يزیرغ و  ترارح  يوقم  ندـب و  نمـسم  شـش و  يوقم  یهبم و  عبط و  نیلم  دـنامیقاب و  لاس  هس  ات 
برجم هدـعم  مرک  نتـشک  تهج  دـنروخن  رگید  يزیچ  زور  نا  رد  دـنروخب و  اتـشان  دـننک و  رت  بش  کی  هکرـس  رد  ار  وا  نوچ  اهتـشا و 

ّتتفم نینج و  طقـسم  هایـس  دوخن  خیبط  تسا و  لیدـعیب  نیـسویام  هاب  هداعا  تهج  دنـشونب  لسع  يردـق  اب  ار  وا  عوقنم  بآ  دناهتـسناد و 
ریاس رد  هریز و  دنقلگ و  شاخـشخ و  شحلـصم  حایر و  دلوم  هناثم و  هحرق  رـضم  هیقایرت و  توق  اب  دیفـس و  زا  رتيوق  لاعفا  رد  ةاصح و 

تسایبول هاب  توق  رد  سمرت و  شلدب  لاعفا 

ضامح

توق اب  کشخ و  درس و  مود  رد  دنمان  هکوچ  يدنهب 
95 ص : میلعتلا ، نزاخم 

اهنیریـش و شحلـصم  هاب و  رـضم  عفان و  رگج  تیوقت  باهتلا و  رامخ و  عفر  تهج  یهتـشم و  يوارفـص و  ناـیثغ  یق و  نکـسم  هضباـق و 
راح و ناقفخ  اعما و  هحرق  تهج  ضباق و  کشخ  مود  رد  درـس و  لوا  رد  وا  مخت  مرد و  هدچه  ات  شتبرـش  ردـق  جـنرت و  یـشرت  شلدـب 
زرپـس و هدرگ و  رـضم  نتـسبآ و  عناـم  ناـنز  پچ  ئوزاـب  رب  وا  قـیلعت  رثؤـم و  يوارفـص  يوـمد و  يدـبک و  لاهـسا  تهج  وا  [ 12] هتشرب

مرد ود  شتبرش  ردق  دنق و  هنایزار و  شحلصم 
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لظنح

تسیقاب و لاس  راهچ  ات  شتوق  تسوا و  محـش  لمعتـسم  یخلت و  تیاهن  رد  هناودنه  ردقب  تسیهایگ  رمث  دنمان  لهپاک  نیا  ردنا  يدـنهب 
هدراب ضارما  جـلاف و  تهج  ظـیلغ و  مغلب  ادوس و  لهـسم  کـشخ  مود  رد  مرگ و  مراـهچ  لوا  رد  لاـس  ود  اـت  دـشاب  هدروآ  نوریب  هچنآ 

اریتک و شحلـصم  هدعم و  راح و  غامد  رـضم  مرد و  مین  ات  گناد  کی  زا  شتبرـش  ردـق  عفان و  هناثم  هدرگ و  ینابـصع و  ءاضعا  یغامد و 
تسا لمرح  نآ  ثلث  ریجنا و  دیب  وا  ربارب  شلدب  هکاوف و  بر  شحلصم  هفیحن و  نادبا  رضم  لقم و 

انح

دنیوگ کشخ و  مود  رد  يدرسب و  لئام  يوقلا و  بکرم  يزبسب  لئام  خرس  شلگ  تسیتابن  دنمان  يدنهم  يدنهب  نون  دیدشت  اح و  رسکب 
عفان و تیاغب  ماذـج  ئادـتبا  تهج  رکـش  لاقثم  تفه  اب  لاقثم  یـس  يزور  وا  عیقن  بآ  ندـیماشآ  هضباق و  توق  اـب  تسا و  مرگ  لوا  رد 

ناگدرگ گرب  اب  وناز و  درد  نمزم و  قاقـش  تهج  ریجنا  دیب  گرب  بآ  اب  وا  ئالط  جنلوق و  عفار  ۀیـصاخلاب  لاقثم  مین  وا  مرج  ندیماشآ 
وا لگ  لوغپسا و  باعل  اریتک و  شحلصم  قلح و  رضم  تسا و  برجم  یمغلب  یحیر و  عادص  هقیقش و  هذوخ و  هضیب و  تهج  هفـصانملاب 

تسا دیفم  ینابصع  یغامد و  ضارما  جلاف و  تهج  وا  ئالط  فیطل و  لدتعم و 

هطنح

تبوطر و رد  مرگ و  لوا  رد  تسوا  دیفـس  سنج  نا  زا  دعب  يدرزب و  لیام  هدیلاب  هزات  وا  نیرتهب  دنمان  نوهیگ  يدـنهب  مدـنگ و  یـسرافب 
مرک دلوم  ددسم و  نمـسم و  اذغلا و  ریثک  احـصا و  ئاهاذغ  نیرتهب  رت و  مود  رد  دشاب  هدـشن  کشخ  هک  وا  هزات  تسا و  لدـتعم  تسوبی 

زینشک بآ  اب  مدنگ  درآ  ئالط  اهینیریش و  وا  حلصم  مضهرید و  خافن و  وا  هتخپ  هلماح و  نانز  رضم  هنهک و  هکرس  شحلصم  هدعم و 
96 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تسا برجم  ددغ  ریزانخ و  هراح و  ماروا  لیلحت  عدر و  تهج 

ءاخلا فرح  رد  متفه  خسرف 

هراشا

ۀطوقنملا

يزابخ

حتفم عدار و  جضنم و  لوب و  ردم  تیقروب و  اب  مود و  رد  دـنیوگ  رت و  درـس و  لوا  رد  تسا  یمطخ  سنج  زا  دـنیوگ  غالک  نان  یـسرافب 
زاوآ و یگتفرگ  هناثم و  هدرگ و  هحرق  کشخ و  مرگ و  هفرـس  تهج  نیلم و  يرغم و  قلزم و  باـعللا و  ریثک  رت و  درـس و  وا  مخت  هدـس و 
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ردق یمطخ و  مخت  شلدب  هکاوف و  بوبر  شحلصم  فیعض و  هدعم  رـضم  عفان و  هراح  ماروا  تهج  وا  دامـض  هلزن و  عفر  ءاعما و  تیوقت 
نیلم يرب و  زا  هدایز  وا  تبوطر  تدورب و  هایس و  مخت  ار  یناتسب  يزابخ  مرد و  هاجنپ  ات  يزابخ  بآ  زا  تبرش  ردق  مرد و  جنپ  ات  شتبرش 

هظیلغ و طالخا  يوق  لهسم  وا  مخت  تسا و  هراح  هیودا  شحلصم  هدراب و  هدعم  رضم  عفان و  توص  هیفـصت  هراح و  ياهپت  هنیـس و  عبط و 
تسا مرد  ود  شتبرش  ردق  عفان و  ءاسنلا  قرع  تهج  هدس و  حتفم 

هبخ

درس و هدعم  تهج  همضاه و  هدعم و  يوقم  یهتشم و  یهبم و  رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  دنمان  نالکبوخ  يدنه  رد  یشکاخ و  یسرافب 
ماروا تهج  شدامـض  هیر و  هنیـس و  طالخا  ثفن  تهج  وا  لاقثم  مین  کی  هیودا و  تیّمـس  عفر  تهج  وا  مرد  هس  يرـش و  هبـصح و  هلبآ 

شحلـصم عدصم و  لاقثم و  ود  ات  شتبرـش  ردـق  عفان و  لمح  تناعا  تهج  لسع  اب  وا  هجزرف  نیثینا و  ناتـسپ و  شوگ و  نب  مرو  هبلص و 
تسیردوت شنزوب  اریتک و 

لدرخ

غامد و تابوطر  للحم  مضاه و  کـشخ و  مرگ و  مراـهچ  لوا  رد  تسا  خرـس  عون  وا  قلطم  زا  دارم  تسیهاـیگ  مخت  دـنمان  یئار  يدـنهب 
بیـضق رب  نغور  اب  وا  ندرک  الط  یغامد و  هدراب  ضارما  زرپس و  رگج و  یمغلب  یحیر و  درد  تهج  ةاصح و  تتفم  اضعا و  رئاس  هدعم و 

وا نزو  ود  شلدب  ینساک و  شحلـصم  یگنـشت و  ثروم  نیرورحم و  رـضم  برجم و  مرویب  نادند  درد  تهج  وا  خوطل  ظوعن و  تهج 
وا ئالط  للحم و  فطلم و  تیاغب  دـنیامن  راـیت  ماداـب  نغور  روطب  هدـیبوک  ار  وا  هک  وا  نغور  مرد و  هس  اـت  شتبرـش  ردـق  داـشرلا و  بح 

باصعا و هدس  حیتفت  هنهک و  ئاهدرد  نمزم و  ئاهپت  محر و  قانتخا  تهج 
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مرد هس  ات  شتبرش  ردق  عفان و  نمزم 

عورخ

دراب طلخ  يوق  لهسم  بصع و  نیلم  للحم و  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  دنیوگ  يدنرا  يدنهب  ریجنا و  دیب  یسرافب  ار  حتف  اخ و  رـسکب 
اریتک و شحلـصم  برک و  بجوم  اهتـشا و  طقـسم  ددع و  هد  ات  ددع  جـنپ  زا  شتبرـش  ردـق  عفان و  هدراب  ضارما  هوقل و  جـلاف و  تهج  و 

تسا روطسم  تابکرم  رد  وا  نغور  لیدعیب و  سرقن  نآ و  درد  یمغلب و  ماروا  فلک و  لیلاث و  تهج  وا  دامض  یگطصم و 

سخ

درس مود  رخآ  رد  وا  هایگ  ضیح و  ردم  تسا و  مرگ  وا  ریش  یناتسب و  زا  رت  درس و  وا  يرب  دشابیم و  يرب  یناتسب و  دنمان  وهاک  یـسرافب 
باهتلا یگنشت و  ارفص و  نوخ و  تدح  نکسم  قیقر و  حلاص  نوخ  دلوم  رادحنالا و  عیرس  رت و  درس و  مود  رد  وا  یناتسب  رت و  لوا  رد  و 

ادوس و تسوبی  هراـح و  ضارما  تهج  عبط و  نیلم  یتـسم و  عفار  راـمخ و  عفاد  هراـح و  ماروا  عدار  مونم و  لوب و  ردـم  هدـس و  حـتفم  و 
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یمرگ و زا  هک  هفرـس  هراح و  هلزن  غامدب و  تاراخب  دوعـص  عنم  رـس و  درد  لوب و  هناثم و  تقرح  هراح و  ئاهپت  ناقری و  ماذـج و  ارفص و 
هنیدوپ و شحلصم  هرـصاب و  فعـض  نایـسن و  ثروم  وبر و  لس و  بحاص  رـضم  حایر و  دلوم  هاب و  رـضم  وا  راثکا  عفان و  دشاب  یکـشخ 
مونم و ردـخم و  کشخ  درـس و  میود  رد  وا  مخت  مرد و  یـس  ات  وا  بآ  زا  تبرـش  ردـق  عفان و  باهتلا  ماروا و  تهج  وا  دامـض  سفرک و 
ود شتبرش  ردق  نیوخالا و  مد  شلدب  یگطصم و  شحلصم  هاب و  رضم  عفان و  ینم  نالیس  لوب و  ریطقت  هنیس و  درد  ماکز و  هلزن و  تهج 

تسا موقرم  تابکرم  رد  وا  نغور  مرد و 

شاخشخ

دوبک و هایس و  شفنب و  لگ  ار  هایس  شاخشخ  دشابیم و  دیفس  شلگ  دنیوگ  دیفس  شاخشخ  یسرافب  ار  یناتـسب  دنمان  شحـشخ  يدنهب 
يوارفص و هقیقر  داوم  جضنم  مونم و  ردخم و  رت و  لوا  رد  درس و  مود  رخآ  رد  دیفس  شاخـشخ  مخت  دشابیم و  هایـس  مخت  ار  ناولا  نیا 
هدرگ و فیعـض و  رگج  يوقم  عفان و  قد  پت  هناثم و  تقرح  مدلا و  ثفن  سبای و  راح  هفرـس  هنیـس و  تنوشخ  تهج  رکـش  اب  وا  مرد  هد 

هاب عطاق  وا  تموادم  یهبم و  لسع  اب  نمسم و 
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ماش حبص و  وا  تسوپ  لاقثم  کی  نوچ  ددسم  عدار و  یکـشخب و  لئام  وا  تسوپ  رکـش و  یگطـصم و  لسع و  شحلـصم  هیر و  رـضم  و 
زا مرد و  هد  ات  وا  هزات  مخت  زا  مرد و  جـنپ  ات  شتبرـش  ردـق  تسا و  برجم  اعما  باـهتلا  يوارفـص و  يومد و  لاهـسا  تهج  دـننک  لواـنت 

هراح و ئاهدرد  نکـسم  مونم و  ردـخم و  دـنریگب  لگ  نغور  روطب  هک  وا  نغور  مرد و  کی  ات  وا  لگ  زا  لاقثم و  مین  کی  اـت  وا  تسوپ 
تسا رتفیعض  نا  زا  لاعفا  رد  شاخشخ  مخت  نغور 

شاخشخ

رـضم عفاـن و  رگج  ترارح  تهج  یناتـسب و  زا  رت  يوق  وا  مخت  لاـعفا  عیمج  رد  درـس و  موس  رخآ  رد  تسیرب  مسق  وا  قلطم  زا  دارم  دوسا 
روما رثکا  رد  شلدب  لاقثم و  کی  شمخت  زا  تسا و  یناتـسب  تبرـش  فصن  ردقب  ازجا  عیمجب  وا  تبرـش  ردق  نایداب و  وا  حلـصم  غامد و 

. تسوهاک مخت 

بلعثلا ۀیصخ 

رخآ رد  ینم و  يوبب  هیبش  تسا  يوب  وا  هزات  رد  نیریش و  وا  معط  رتکچوک و  ناجنروس  زا  دیفس و  تسیخیب  نآ  دنیوگ و  بلعث  یـسرافب 
وم و تبنم  لگ  نغور  اب  وا  ئالط  دیفم و  ظوعن  تیوقت  ینم و  دیلوت  سبای و  جنشت  زازک و  تهج  بصع و  يوقم  یهبم و  رت  مرگ و  لوا 

ماسقا دـنچ  تسكدرز و  مخت  شلدـب  رکـش و  وا  حلـصم  هدـعم و  مف  رـضم  لاقثم و  ود  شتبرـش  ردـق  تسوا و  طوقـس  زا  عنام  يوقم و 
تسا روکذم  الصفم  تالوطم  رد  هچنانچ  دشابیم 

یمطخ
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سیئرلا خیش  هتسناد و  رت  درس و  سونیلاج  دنمان  يرب  یمطخ  دشاب  لگیب  هچنآ  دشابیم  ناولالا  فلتخم  خرـس و  دیفـس و  تسا  فورعم 
رتفیعض وا  لگ  یخرم و  عدار و  جضنم و  للحم و  دناهدرمش  يزابخ  عاونا  زا  يرت و  يدرسب و  لئام  يوقلا  بکرم  رثکا  لادتعاب و  مرگ 

لوب و نداشک  جـنلوق و  لیلحت  تهج  نآ  لاقثم  کی  هلهـسم و  هیودا  يدـنت  ررـض  عفار  اعما و  یلاـج  وا  خـیبط  بآ  وا و  خاـش  گرب و  زا 
عفان و ءاسنلا  قرع  ماروا و  درد  نیکست  تهج  وا  دامض  يوادوس و  داوم  صغم و  لاهسا و  راح و  هفرس  مدلا و  ثفن  اعما و  هحرق  ضیح و 
نیلم و تیاغب  وا  خیب  تسوپ  برجم و  تیاغب  ماروا  لیلحت  تهج  دـننک  الط  هکرـس  اب  هک  امرخ  هناد  وزج  ود  اب  وا  مخت  زج و  کی  هاگره 

نادنچ نامـسآ  ریز  رد  هتـشاذگ  بآ  رد  هتـسب  هتل  رد  هتفوک  ار  وا  خیب  هاگره  عفان  نآ  هحرق  اعما و  هدـس  ضغم و  ریحز و  تهج  وا  خـیبط 
هراصع وا  حلصم  هدعم و  رضم  برجم و  راح  هفرس  مدلا و  ثفن  تهجب  ددرگ  دمجنم  بآ  هک  دنهن 
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ات وا  خیبط  زا  لاقثم و  ود  ات  لاقثم  کی  زا  شتبرش  ردق  يزابخ و  شلدب  لسع و  شحلـصم  تسا و  هیر  رـضم  دنیوگ  نایداب و  کشرز و 

لاقثم یس 

لخ

دنزاسیم و رایت  نآ  لاثما  جنرب و  لثم  تابوبح  زا  نآ و  دننام  ریجنا و  لسع و  رکش و  زیوم و  امرخ و  روگنا و  زا  دنمان و  هکرـس  یـسرافب 
موس رد  وا  یکـشخ  دـنیوگ  کـشخ و  درـس و  مود  رد  يوقلا و  بکرم  تسدارم  نیمه  وا  قلطم  زا  تسا و  يروگنا  هکرـس  همه  نیرتـهب 
مدلا فزن  عطاق  مضه و  نیعم  هظیلغ و  طالخا  عطاق  فطلم و  اضعاب و  هیودا  توق  هدنناسر  ذوفنلا و  عیرس  ففجم و  رایسب  ضباق و  تسا 
هراح هیمس  تاناویح  ندیزگ  رس و  درد  هثیبخ و  حورق  راشتنا  عنم  تهج  وا  ئالط  زرپس و  اقیراسام و  هدس  حتفم  اهتـشا و  كرحم  اضعا و 

بالگ اب  وا  هدیناشوج  نآ و  تنوشخ  وضع و  شزوس  تهج  دشاب  هتفای  خبط  ورد  هک  يریجنا  دامـض  برجم و  تیاغب  شتآ  یگتخوس  و 
اب وا  خیبط  هضمـضم  دشاب و  هدش  مامح  تاراخب  نوخ و  ارفـص و  زا  هک  يرـس  درد  تهج  دننک  دامـض  رـس  رب  هدرک  رت  نآب  ار  هچراپ  هک 

ردـق تساهینیریـش و  وا  حلـصم  هاـب و  ةوـق  ناریپ و  بصع و  رـضم  تسا و  برجم  هثل  حورق  نادـند و  درد  نیکـست  تـهج  رتعـص  هریز و 
يرات و هکرس  نکل  کشخ  درس و  هکرس  ماسقا  همه  تسنومیل  بآ  یضعب  رد  بارش و  روما  یضعب  رد  شلدب  لاقثم و  تفه  ات  شتبرش 

تسا کشخ  مرگ و  یلسع  یلیجران و 

یخلب فالخ 

رایـسب يدیفـس و  یهایـس و  یخرـس و  یکدنا  يدرزب و  نولم  یطولب و  ردقب  دسریم  مهب  گرب  زا  لبق  وا  لگ  دنمان  کشمدـیب  یـسرافب 
هفیفخ هدس  حتفم  فطلم و  للحم و  دناهدومن  نایب  یکـشخب  لیام  مرگ و  لوا  رد  رگید  یعمج  هتـسناد و  رت  درـس و  سونیلاج  وبشوخ و 

دیب قرع  بالگ و  زا  لاعفا  عیمج  رد  وا  قرع  عبط و  نیلم  دـشاب و  هراح  داوم  راخب و  زا  هک  عادـص  نکـسم  غامد و  لد و  يوقم  یغامد و 
درد نکسم  ففجم و  درس و  کشمدیب  هفوگش  نغور  تسا و  مرد  تسب  شتبرـش  ردق  تسا و  هاب  نیعم  لد و  يوقم  عبط و  نّیلم  رتیوق و 

رفولین قرع  وا  قرع  لدـب  تسا و  هشفنب  نغور  دـننام  نآ  نغور  نتخاس  روتـسد  لگ و  نغور  وا  لدـب  تاراخب و  دوعـص  عنام  راـح و  رس 
تسا

رمخ
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ار فاص  روگنا  بآ  هک  تسدارم  يروگنا  بارش  نآ  قلطم  زا  تسا و  بارش  یسرافب 
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نیکرـس رد  ار  مخ  ای  دنرادب  هیاس  رد  سپ  دیآ  شوجب  ات  دنراذگ  باتفآ  رد  یتدم  هدرک  هدودنا  موم  ای  ریق  ای  تقزب  وا  نورد  هک  مخ  رد 
رب هدایز  لامعا  بسحب  وا  فانـصا  دـنمان و  ذـیبن  ار  يروگنا  ریغ  دـنزاس و  رایت  هتخاـس  فاـص  نا  زا  دـعب  دـسرب  هاـگره  دـننک  نفد  پسا 
لد رگج  تیوقت  طاـشن و  رایـسب  بجوم  نارفعز  اـب  دوشیم و  رمخ  ندیـشوج  نودـب  دـننک  لـخاد  لدرخ  نوچ  دـسریم و  مسق  تصش 

وکین تحـص و  ظفح  تهج  دوشیم  هدرک  تقو  ناکم و  رادـقم و  جازم و  لصف و  نس و  بسحب  رمخ  لامعتـسا  تاعارم  نوچ  ددرگیم 
دیفس بارش  ندروخ  تسا و  تواخس  تعاجـش و  ثعاب  دنکیم و  ریثات  هدعم  لد و  مهف و  مضه و  تیوقت  راسخر و  گنر  رکف و  ندرک 

تسبیبط يار  رب  فوقوم  هجزما  بسحب  بارش  تبرش  ردق  تسا و  برجم  یشوهیب  یشغ و  تهج  یبرچیب  تشوگ  بآ  بیس و  بآ  هب 
ود زا  هدایز  هک  وا  میدق  تسا و  کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  دشاب  هتـشذگ  ورب  لاس  ود  ات  لاس  کی  هک  دنیوگ  ار  نآ  هنهک  بارـش  و 
ورب لاس  کی  ات  هام  شـش  زا  هچنآ  رت و  مرگ و  میود  رد  تسوا  هزات  هک  راطـسم  مویـس و  رد  وا  تسوبی  درذـگ  ورب  لاـس  لـهچ  اـت  لاـس 
جازم نوچ  دـننکن  لامعتـسا  درذـگن  هام  هس  ات  القا  ندیـشوج  زا  دـعب  هک  تسنآ  رتهب  تسا و  تبوطرب  لیام  مرگ و  مود  رخآ  رد  درذـگن 
بارش عفانم  هک  تسیابیم  هتشذگ  هدعو  بسح  هچرگا  دننک  لامعتسا  تبرش  ردق  زا  مک  لوا  هک  دیاب  دشابیم  فیعض  ناتـسودنه  مدرم 
دنناـم دونه  موق  یـضعب  يوسیع و  موق  رد  زین  دـیامرفیم و  تصخر  مه  عراـش  تاـقوا  یـضعب  رد  نوچ  رگم  دـشیمن  هدرک  روکذـم  مه 

دش روطسم  اذهل  تسا  جّورم  نآ  ندیشون  تیاک 

ناجنلوخ

یبصق ناجنلوخ  ار  هرگرپ  ظیلغ  دزیخ و  مور  دنه و  زا  معطدنت و  هرگرپ و  هریت  خرـس  تسیخیب  دنمان  نجیلک  يدـنهب  ناپ و  خـیب  یـسرافب 
مرگ و مود  رخآ  رد  دـنامیمن  یقاب  لاس  تفه  ات  شتوق  تسا و  رتهب  ریخا  مسق  یبراقع و  تسا  بلـص  کـیراب و  هک  ار  هرگیب  دـنمان و 

یمغلب هدراب  ئاهدرد  رمک و  درد  هیلک و  تدورب  جنلوق و  تهج  حایر و  رـساک  تیاغب  لوب و  کسام  هاب و  اشحا و  هدعم و  يوقم  کشخ 
اتشان دنفسوگ  ریش  هیقو  کی  اب  وا  هدیئاس  مرد  کی  عفان و 

101 ص : میلعتلا ، نزاخم 
مین کی  ات  شتبرش  ردق  ریشابط و  لدنص و  وا  حلـصم  نیرورحم و  عدصم  باجح و  لد و  رـضم  تسا و  برجم  هاب  کیرحت  رد  دنـشونب 

تسا هبابک  ینیچراد و  شلدب  لاقثم و 

خوخ

رت مود  رد  درـس و  لوا  رد  دوش  ادج  هناد  زا  وا  تشوگ  هچنآ  زا  ترابع  هک  تسا  وله  وا  نیرتهب  دـنمان و  ورآ  يدـنهب  ولاتفـش و  یـسرافب 
نیعم هراح  هجزما  رد  دیفم و  غامد  یکشخ  ناهد و  یئوبدب  تهج  هسبای و  هراح  تاراخب  ارفص و  نوخ و  نایلغ  یگنشت و  نکسم  نیلم و 

عفر تهج  ارفـص و  لهـسم  دـنهد  نآ  لاثما  نیبجنرت و  رکـش و  اب  دوش  فاص  ات  دـنرازگ  بش  ار  وا  لطر  مین  بآ  ماـعط و  یهتـشم  هاـب و 
مـسق لسع و  وا  حلـصم  دشاب و  هام  ود  ای  هام  کی  زا  دعب  هچرگا  هنمزم  ئاهپت  ثروم  باصعا و  نیبوطرم و  رـضم  دیفم و  هقرتحم  طالخا 

بآ دراد و  رثا  نیمه  وا  خـلت  ماخ و  نینچمه  جـنلوق و  ثروم  خاـفن و  هضباـق و  توق  اـب  مضهرید و  رتظیلغ و  دـنمان  يدراـک  هک  وا  مود 
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يرک شوگ و  درد  تهج  وا  هناد  نغور  رثوم و  رایسب  عرقلا  بح  هدعم و  مرک  لتق  تهج  رکـش  اب  هیقو  ود  ردقب  ولاتفـش  هفوگـش  گرب و 
تسا برجم  لاهسا  تهج  وا  هناد  ناوختسا  زا  مهرد  کی  نآ و 

ربنشرایخ

دشابیم وبدب  هزمدب و  نیریـش و  تسوا  زغم  لمعتـسم  دنیوگ و  ساتلما  يدنه  رد  دنمان و  زین  سولف  زغم  تسا و  یـسراف  ربنچرایخ  برعم 
لمعلا و ئطب  قفرب و  لهسم  هنیس و  نیلم  نوخ و  تدح  نکـسم  نآ و  لهـسم  طلخ  ره  هبـسانم  هیودا  اب  نیلم و  للحم و  رت  مرگ و  لوا  رد 

بآ هرتهاش و  بآ  جئافسب و  اب  مغلب و  لهـسم  دبرت  اب  هتخوس و  ئارفـص  لهـسم  يدنه  رمت  اب  عفان و  يرهاظ  ینطاب و  ماروا  لیلحت  تهج 
هب وا  هرغرغ  عفان و  اعما  هدـس  عفر  هراح و  ئاهپت  ناقری و  نآ و  درد  رگج و  هدـس  حـیتفت  تهج  ادوس و  لهـسم  ینـساک  بآ  دـیب و  گرب 

یگطـصم و وا  حلـصم  یثغم و  هدعم و  رـضم  دـیفم و  تابالـص  نییلت  تهج  وا  ئالط  نآ و  للحم  بعـص و  قانخ  عدار  زبس  زینـشک  بآ 
نزو هس  شلدب  لاقثم و  تسب  ات  لاقثم  جنپ  زا  شتبرش  ردق  ماداب و  نغور  نآ  حلـصم  اعماب و  وا  ندیپسچ  ببـسب  شچیپ  ثروم  نوسینا و 

نیبجنرت وا  نزو  مین  هنادیب و  زیوم  وا 

لادلا فرح  رد  متشه  خسرف 

هراشا

ۀلمهملا

ینیصراد

دنمان ینیچلاد  يدنهب  ینیچراد و  یسرافب 
102 ص : میلعتلا ، نزاخم 

للحم حتفم و  فیطل و  تیاغب  یناویح و  یناسفن و  یعبط و  ياهتوق  ظفاح  تسیقاب و  لاس  هدزناپ  ات  شتوق  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
وا خوبطم  هاب و  تیوقت  هدرگ و  درد  هسیئر و  ءاضعا  تیوقت  نونج و  ناقفخ و  اقستسا و  تالزن و  تهج  هرـصاب و  یلاج  جضنم و  حایر و 

تیوقت فیطلت و  لیلحت و  رد  شلدـب  نوراسا و  اریتک و  وا  حلـصم  هناثم و  رـضم  نیرورحم و  عدـصم  برجم و  قاوف  تهج  یگطـصم  اب 
مرد جنپ  ات  مرد  ود  زا  شتبرش  ردق  ناجنلوخ و  هاب  رد  هخیلس و  هیودا  حالصا  رد  هبابک و  لهبا و  وا  نزو  لثم  ءاضعا 

لفلفراد

هاب كرحم  ماعط و  مضاه  رگج و  هدس  حتفم  هدراب و  داوم  للحم  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  دنیوگ  لپیپ  يدـنهب  زارد و  لفلف  یـسرافب 
عدـصم و لاقثم و  کـی  اـت  شتبرـش  ردـق  عفاـن و  هدـعم  تیوقت  یق و  عفر  محر و  ناـهد و  ندرک  وبشوخ  تهج  ضیح و  لوب و  ردـم  و 

تسا دیفس  لفلف  شلدب  لدنص و  یبرع و  غمص  شحلصم 
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جاجد

هچبسورخ بلاغ و  ورد  تسوبی  دراد و  رتمک  ترارح  واـب  تبـسن  رن  غرم  ینعی  سورخ  دـنمان و  یغرم  يدـنهب  یگناـخ و  غرم  یـسرافب 
هب مـالک  هیلـضف و  تبوطرب  نا  زا  رتبطر  هّچب  غرم  لدـتعم و  تبوطر  رد  مرگ و  لوا  رخآ  رد  هبرف  ناوج  غرم  تبوـطرب و  لـیام  لدـعا و 

رویط و رثکا  زا  فطلا  اذـغلا و  ریثک  نآ  ئارهم  دـناراح و  یئام  ریغ  ئاهتـشوگ  همه  هچ  تسا  هبرجت  سایق و  فـالخ  هچبسورخ  تدورب 
تسا و دیفم  رایـسب  جـنلوق  تهج  عبط و  نیلم  للحم و  هدروخلاس  سورخ  بآ  تشوگ  تسا و  وا  فالخب  ارهم  ریغ  حـلاص و  نوخ  دـلوم 
برجم و دـشابن  مولعم  نآ  ببـس  هک  يراسخر  گنر  ترفـص  ندرک  لیاز  تهج  هدـیم  نان  اب  هتفه  کی  اـت  وا  تشوگ  قرم و  تموادـم 

بارش اب  دوب  کشخ  هک  وا  نادگنـس  هدرپ  فاعر و  عطق  تهج  وا  هدرک  کشخ  ندرک  طیعـست  غرم و  سورخ و  نوخ  ندیـشون  کلذک 
کـشک و ریـش و  اـب  غرم  ندروخ  تسا و  عفنلا  بیجع  اـیلوخیلام  تهج  رـس  رب  وا  مرگمین  هیپ  ئـالط  تستاـبرجم و  زا  هدـعم  درد  تهج 

نیبجنکس نیرورحم  رد  هراح و  هیودا  شحلصم  سرقن و  ثعاب  نآ  تموادم  جنلوق و  ثروم  رینپ  تسام و 

جارد

مرگ و مود  رد  دنمان  رتیت  يدنهب 
103 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نیرورحم و رـضم  اضعا و  هدـعم و  يوقم  ینم و  ظفح و  مهف و  غامد و  رهوج  هدـنیازف  وا  تشوگ  ورذـت و  کـبک و  زا  فطلا  کـشخ و 
اهیشرت شحلصم 

جنورد

هظیلغ و حایر  ادوس و  مغلب و  للحم  کشخ  مرگ و  موس  رد  تسیقاـب  لاـس  هد  اـت  شتوق  رادهرگ  گـنريرتسکاخ  لکـشیبرقع  تسیخیب 
هناـخ رد  وا  هراـپ  نتخیوآ  همـضاه و  تیوقت  برقع و  ندـیزگ  ناـقفخ و  تهج  حرفم و  لد و  زرپـس و  رگج و  هدـعم و  ساوح و  يوـقم 

شتبرش ردق  دابنرز و  شنزوب  شلدب  هضماح و  هدراب  هبرشا  رورحم  رد  هنایزار و  شحلصم  عدصم و  دیفم و  ۀیصاخلاب  نوعاط  عفر  تهج 
مرد ود  ات 

نیوخالا مد 

رد دنامیم  یقاب  اهتدم  شتوق  یجشفنب و  هب  لئام  ةرمحلا  صلاخ  تسیغمـص  نآ  دنمان و  ترهبگنر  يدنهب  ناشوایـسنوخ و  یـسرافب 
جنداش و شلدـب  اریتک و  شحلـصم  هدرگ و  رـضم  لوضف و  نالیـس  عدار  اضعا و  عیمج  زا  نوخ  عطاق  يوق و  ضباق  کشخ  درـس و  موس 

لاقثم کی  ات  مرد  مین  زا  شتبرش  ردق 

لاذلا فرح  رد  مهن  خسرف 
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هراشا

ۀمجعملا

بهذ

ناقفخ و تهج  بلق و  حرفم  يزیرغ و  تبوطر  ترارح و  لد و  يوقم  ترارحب و  لئام  لدتعم  دـنمان  انوس  يدـنهب  الط و  رز و  یـسرافب 
اب هک  وا  هدارب  مومـس و  عفر  هناثم و  گنـس  هدرگ و  فعـض  زرپس و  ناـقری و  يوارفـص و  يوادوس و  ضارما  نونج و  ماذـج و  ساوسو و 

هبقث رد  وا  نتـشاپنا  مس و  تهج  طقف  رداشون  اب  وا  لولحم  ریحز و  يومد و  لاهـسا  ماذج و  تهج  دنـشاب  هدرکلح  جـنرت  بآ  دـیراورم و 
گناد کی  ات  طاریق  مین  کی  زا  شتبرـش  ردـق  لولحم و  توقای  شلدـب  لسع و  شحلـصم  هناـثم و  رـضم  برجم و  نآ  عفر  تهج  برغ 

تسا

ءارلا فرح  رد  مهد  خسرف 

هراشا

ۀلمهملا

جنایزار

رت و مرگ و  شمخت  کشخ و  لوا  رخآ  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  وا  یناتسب  دشابیم  يرب  یناتسب و  دنمان  فنوس  يدنهب  نایداب و  یـسرافب 
هرـصاب و هدعم و  يوقم  هنیـس و  زرپس و  رگج و  هدس  حـتفم  ضیح و  لوب و  ردـم  ریـش و  دـلوم  وا  هعومجم  ءازجا و  ریاس  زا  رتیوق  شخیب 

نابزواگ لگ  اب  یشغ  ناقفخ و  تهج  هضباق و  توق  اب  مومس و  قایرت  يوق و  ففجم  هظیلغ و  طالخا  حایر و  للحم 
104 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نیرورحم و رـضم  لمعتـسم و  ندـب  فارطاب  نآ  لاصیا  هیودا و  توق  ندـش  هقردـب  تهج  عفان و  هظیلغ  حایر  تهج  اهنت  هبـسانم و  هیودا 
لاقثم و ود  تاخوبطم  رد  وا  خیب  زا  لاقثم و  کی  وا  مخت  زا  شتبرـش  ردق  سفرک و  مخت  وا  مخت  لدـب  نیبجنکـس و  لدنـص و  شحلـصم 

تسا عفان  ضیح  سابتحا  عفر  نمزم و  لاهسا  محر و  هیقنت  لوب و  ریطقت  تهج  کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد  وا  يرب 

دنوار

مود لوا  رد  يوقلا  بکرم  دشاب  هحیارلا  لیقث  يدرزب و  لیام  خرـس  هک  ینیچ  وا  نیرتهب  تسا و  سابیر  خیب  نآ  دـنمان و  دـنویر  یـسرافب 
عطقم و جـضنم و  ضیح و  لوب و  ردـم  للحم و  ففجم و  هضباق و  توق  اب  ماخ و  هقیقر و  هظیلغ و  طالخا  رـصعب  لهـسم  کشخ  مرگ و 

عفار ۀیصاخلاب  دیفم و  يومد  لاهسا  تهج  ضباوق  خرس و  لگ  اب  لیلحت و  تدش  ببـسب  ضرعلاب  دربم  اعما و  زرپس و  رگج و  هدس  حتفم 
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رگج هدعم و  ضارما  رد  شلدب  غمص و  شحلصم  لفس و  رـضم  عفان و  ناقفخ  محر و  هناثم و  هدرگ و  درد  تهج  هبیرغ و  ترارح  اهپت و 
مرد ود  ات  شتبرش  ردق  لبنس و  وا  سمخ  خرس و  لگ  وا  نزو  مین  کی 

نامر

لیلق هضباق و  توق  اب  رت و  لوا  رد  لادتعاب و  درس و  ماسقا  ریاس  زا  رتفیطل  دنمان  سلما  ار  هنادیب  نیریش  دشابیم  ماسقا  دنیوگ  رانا  یسرافب 
ندروخ یگنشت و  ثروم  عبط و  نیلم  حتفم و  یلاج و  لوب و  ردم  نیرورحم و  ظوعن  ثعاب  تهجنیزا  خافن و  حلاص و  نوخ  دلوم  اذغلا و 

راح و هفرـس  ناقفخ و  زرپس و  ناقری و  هنیقلا و  ءوس  یقز و  یمحل و  ياقـستسا  رگج و  تیوقت  تهج  نآ و  رادحنا  ببـس  ماعط  زا  دعب  وا 
شحلـصم تسا و  هدرورپ  لیبجنز  جازملا  دراب  رد  شرت و  رانا  شحلـصم  هدـعم و  یخرم  اذـغ و  دـسفم  وا  راثکا  عفان و  ندـب  ندرک  هبرف 

رد دـنمان  شوخیم  یـسرافب  زم و  یبرعب  هک  نیریـش  شرت و  رانا  هدـعم و  یخرم  وا و  بآ  زا  رتیوق  لاعفا  رد  نیریـش  رانا  بر  یگطـصم و 
راح ناقفخ  یق و  تهج  هدعم و  ترارح  نکسم  لوب و  ردم  ضباق و  کشخ  درـس و  مود  رد  شرت  رانا  تسلادتعاب و  لئام  يرت  يدرس و 

شرت رانا  بر  نیریش و  رانا  وا  حلصم  هاب و  توق  رگج و  هبذاج  فعضم  دوربم و  رضم  دیفم و  جحس  راخب و  دوعص  عنم  و 
105 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنناکچ شوگ  رد  هتـشاذگ  مرن  شتآ  رب  هتخادنا  ورد  لگ  نغور  هدرک  یلاخ  ار  شرت  رانا  فوج  نوچ  تسوا و  بآ  زا  رتيوق  لاعفا  رد 
ردقب ددرگ و  دقعنم  وا  رهم  ات  دـنناشوجب  هکرـس  رد  هدـیئاس  نزومه  وزام  اب  ار  شرت  رانا  تسوپ  نوچ  تسا و  رثوم  تیاغب  نآ  درد  ئارب 

رد درـس و  مود  رد  نیرانا  بر  تسا و  برجم  فوخم  جحـس  نمزم و  لاهـسا  عفر  تهج  نا  زا  هدایز  ددـع و  هدزناپ  دـندنب  بوبح  یلفلف 
لهسم ماخ  رکش  مرد  تسب  لطر و  کی  ات  لطر  مین  زا  دنـشاب  هدرـشفا  [ 13] هیپ اب  هک  نیرانا  بآ  عفان و  یق  تهج  ضباـق و  کـشخ  لوا 

تسا برجم  ناقری  يوارفص و  تایمح  تهج  هدعم و  يوقم  ارفص و 

ءازلا فرح  رد  مهدزای  خسرف 

هراشا

همجعملا

بیبز

رد مرگ و  لوا  رخآ  رد  دنمان  یقنم  ار  وا  هدرک  نوریب  هناد  تسا و  رادـقم  گرزب  هنادمک و  تشوگرپ و  وا  نیرتهب  دـنیوگ  زیوم  یـسرافب 
اعما هحرق  هناثم و  هدرگ و  ضارما  یمغلب و  هفرـس  تهج  رگج و  يوقم  ندب و  نمـسم  نیدوربم و  هاب  كرحم  ظیلغ و  طلخ  جضنم  رت  لوا 

برجم و هفرـس  تهج  دنـشونب  ماداب  نغور  اب  ار  وا  بآ  هدرک  ارهم  هتخپ و  نوسینا  اب  نوچ  ناقری و  تهج  هکرـس  اـب  دناهتـسناد و  برجم 
هنادیب هک  یعون  مرد و  هس  ات  شتبرـش  ردق  بانع و  شحلـصم  هدرگ و  رـضم  شرت و  ياهویم  نیبجنکـس و  شحلـصم  نیرورحم و  رـضم 

وا خوبطم  عیقن و  بآ  هلهـسم و  توق  اب  یهبم و  رادهناد  زا  رتفیطل  نآ  همه  هایـس و  نآ  نیرتنوبز  زبس و  وا  نیرتهب  دنمان  شمـشک  تسا 
همه رد  تسبرجم و  رس  یلچک  تهج  ربص  اب  وا  دامض  تستوص و  یقنم  عفان و  هنیس  داوم  هفرـس و  تهج  دنـشاب  هدروآ  ماوقب  ذیناف  اب  هک 
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زیوم دننام  وا  حلصم  نوخ و  قرحم  وا  راثکا  یقنم و  زیوم  دننام  رگید  لاعفا 

دنوارز

مرگ و موس  رد  وا  رن  مسق  تسا  لیوط  مسق  دارم  وا  قلطم  زا  دنمان و  درگ  حرجدم و  ار  هدام  زارد و  لیوط و  ار  رن  مسق  تسا  یسراف  تغل 
هدس و حتفم  مغلب و  عطقم  للحم و  یلاج و  هدعم و  مرک  ماسقا  لتاق  ضیح و  لوب و  ردم  یتابن و  یناویح و  مومـس  قایرت  کشخ  مود  رد 

تابوطر هیقنت  تهج  وا  نونس  دیفم و  رگج  هیقنت  راسخر و  ندرک  فاص  هنیس و  هیقنت  تهج  ةاصح و  تتفم 
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رد تسا و  جرحدـم  دـنوارز  شلدـب  لـسع و  شحلـصم  دـناهتفگ و  زرپس  رگج و  رـضم  برجم و  ضیح  ساـبتحا  تهج  وا  هجزرف  هثل و 
مرگ و مود  رد  وا  هدام  مسق  لاقثم و  ود  ات  مرد  ود  زا  شتبرـش  ردـق  تورزنا و  نآ  فصن  دابنرز و  وا  لثم  حایر  زرپس و  تابالـص  لیلحت 
نونج و قاوف و  هنمزم و  هفرـس  سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  غامد و  هدعم و  یقنم  طالخا و  فطلم  لیوط و  زا  هدایز  وا  فیطلت  کشخ و 

دنیوگ لیوط و  مسق  شلدب  لسع و  شحلـصم  اضعا و  ففجم  زرپس و  رـضم  تسوا  رن  زا  رتیوق  لاعفا  رئاس  رد  دـیفم و  زرپس  مرو  عرص و 
تسمرد ود  ات  تبرش  ردق  طسق و  نآ  فصن  دابنرز و  وا  نزوب 

دابنرز

لاس هس  ات  شتوق  تسا و  فیعـض  دشاب  نیریـش  هچنآ  نیریـش و  ای  دـشابیم  خـلت  ای  شمعط  تسیخیب  دـنمان  يرچکروپک  يدـنهب  مضلاب 
ضیح لوب و  ردم  یهبم و  حایر و  للحم  غامد و  هدعم و  لد و  يوقم  حرفم و  هیلـضف و  تبوطر  اب  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسیقاب 

عفار ۀیـصاخلاب  دـیفم و  هاب  کیرحت  ناقفخ و  يوادوس و  داوم  تشحو و  تهج  ددـس و  حـتفم  یق و  سباـح  ادوس و  لهـسم  نمـسم و  و 
ات لاقثم  کی  زا  شتبرش  ردق  جنورد و  وا  لثم  ود  حیرفت  رد  شلدب  هشفنب و  شحلـصم  لد و  رـضم  وا  هدایز  عدصم و  هدراب و  للع  هلمج 

تسا مرد  ود 

نارفعز

اب لوب و  ردم  للحم و  جضنم و  حتفم و  ساوح و  يوقم  يوق و  حرفم  کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  تسا  فورعم  دنمان  رـسیک  يدـنهب 
زرپس رگج و  هدس  عفر  تهج  مونم و  کحض و  طاشن و  ثروم  اشحا و  رگج و  یناویح و  حور  رهوج  يوقم  هاب و  كرحم  هضباق و  توق 

مرو نیکـست  مشچب و  تابوطر  نالیـس  عنم  تهج  شدامـض  برجم و  تدالو  رـسع  تهج  وا  لاقثم  کی  اضعاب و  هیودا  ةوق  ندـیناسر  و 
رـسع تهج  دـنیامن  قیلعت  دـننک و  رودـم  ناگدرگ  دـننام  هتـشرس  بآ  رد  وا  مرد  هد  نوچ  عفاـن و  یباوخیب  عفر  هدرابرـس و  درد  شوگ و 

ساوح و ردکم  وا  تموادم  یـشغم و  اهتـشا و  فعـضم  رخبم و  عدصم و  تسبرجم و  ۀیـصاخلاب  نایدام  نانز و  همیـشم  جارخا  تدالو و 
تسا هدنشک  وا  مرد  هس  مرد و  ود  ات  شتبرش  ردق  جنرت و  هناد  وا  لثم  شلدب  نوسینا و  نیبجنکس و  شحلصم  باصعا و  رضم 

لیبجنز
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يدنس هنوس و  يدنهب 
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یهبم و رگج و  هدـس  حـتفم  عبط و  نیلم  همـضاه و  يوقم  هیلـضف و  تبوطر  اب  کشخ و  لوا  رد  مرگ و  موس  رد  فورعم  تسیخیب  دـنمان 
لصافم و تابوطر  لهـسم  دبرت  اب  ظیلغ و  طلخ  جرخم  رگج و  هدـعم و  يوقم  یمغلب و  یگنـشت  عفار  ءاعما و  هدـعم و  هظیلغ  حایر  للحم 

شدامـض تسا و  هبرجم  رارـسا  زا  هاب  تیوقت  تهج  هتـسپ  ناـجنلوخ و  اـب  ینم و  ندرک  هداـیز  تهج  تشربمین  هضیب  ئدرز  اـب  نیقاـس و 
ئابرم مرد و  ود  شتبرش  ردق  لفلفراد و  شلدب  لسع و  شحلـصم  قلح و  رـضم  لیدعیب و  ریـساوب  حایر  زازک و  باصعا و  تیوقت  تهج 

تسا رتيوق  مغلب  فیفجت  همضاه و  تیوقت  تهج  نیدوربم و  هاب  كرحم  وا 

سبای يافوز 

هدـعم و مرک  هظیلغ و  حایر  جرخم  مغلب و  لهـسم  فیطل و  یناتـسب و  زا  رتیوق  وا  یهوک  کشخ و  نآ  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد  تسیهایگ 
هکرـس رد  هک  وا  هضمـضم  جنلوق و  رگج و  هدـعم و  هنیـس و  درد  جـلاف و  هلزن و  وبر و  نمزم و  هفرـس  تهج  ماروا و  للحم  دـماج و  نوخ 

مرد جنپ  ات  خوبطم  رد  شتبرش  ردق  رتعص و  شلدب  یبرع و  غمص  شحلصم  رگج و  رضم  عفان و  نادند  درد  تهج  دنشاب  هتخپ 

نیسلا فرح  رد  مهدزاود  خسرف 

هراشا

ۀلمهملا

ناتسپس

لهـسم رت و  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  تسا  یتخرد  رمث  دنمان  هسلـسل  هروسهل و  يدـنهب  قبد و  یبرعب  تسا و  یـسراف  تغل 
هفرـس لوبلا و  ۀقرح  تهج  اعما و  يوقم  شطع و  ارفـص و  تدـح  نکـسم  قلح و  هنیـس و  نیلم  قلزم و  يوادوس و  داوم  جازملا و  رورحم 

عفان و روش  مغلب  هراـح و  ئاـهپت  زاوآ و  یگتفرگ  هلهـسم و  هیودا  تیذا  حالـصا  توص و  تنوشخ  هدـعم و  مرک  جارخا  سباـی و  راـح و 
ددع یس  زا  شتبرش  ردق  یمطخ و  شلدب  بانع و  نآ  ریغ  رد  خرس و  لگ  نیدوربم  رد  شحلصم  دناهتفگ و  رگج  رضم  هدعم و  فعضم 

لاقثم تسب  ات 

يرهن ناطرس 

بآ دننالخب  وا  تشپ  رب  نزوس  هاگره  هک  تسنیا  وا  یگدام  تخانـش  تسا و  هدام  وا  نیرتهب  دـنمان  ارکیک  يدـنهب  گنچرخ و  یـسرافب 
ار نآ  فارطا  هک  وا  ددع  هس  ود  خیبط  مضهلا و  یطب  اذغلا و  ریثک  نیرورحم و  یهبم  لیلحت و  بذاج و  رت  درـس و  مود  رد  دـیآرب  دـیفس 

کمن كاپ و  رتسکاخ  بآ  هب  ار  وا  فوج  هدرک  عطق 
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برجم راح  طرفم  لازه  اضعا و  تسوبی  قد و  لس و  تهج  دنشونب  هداد  خبط  رشقم  وج  اب  دنـشاب و  هدومن  ریهطت  فاص  بآ  هب  هتـسش و 

دوش رتسکاخ  ات  دننازوسب  یعلقیب  سم  گید  رد  ار  وا  هدنز  ددع  دنچ  نوچ  دراد  لمع  نیمه  هبسانم  هیودا  غمص و  اب  وا  قرحم  روتسدب  و 
زا یمهرم  وا  مخز  عضوم  رب  هک  دـیابیم  تسبرجم و  هدـیزگ  هناوـید  گـس  مس  عـفد  تهج  دنـشونب  بآ  هیقوا  هن  اـب  هقعلم  کـی  زور  ره 

دنهدب و زور  ره  هقعلم  ود  ردقب  دنشاب  هتشذگ  هصرع  هناوید  گس  ندیزگ  زا  رگا  نداهن و  هداد  بیترت  ریشواج  هکرـس و  نوتیز و  نغور 
دشاب و هتشگ  علاط  ینامی  يارعـش  دوبن و  رمق  لباقم  دوب و  دسا  رد  ار  سمـش  هک  تسیتقو  هدئاف  نیا  تهجب  وا  قارحا  طرـش  هک  دناهتفگ 

تسلاقثم جنپ  وا  هتخپ  ماخ و  زا  لاقثم و  هس  وا  هتخوس  زا  تبرش  ردق  موتخم و  لگ  یسربق و  لگ  شحلصم  هناثم و  رضم  دنیوگ 

دعس

رایسب هاب  کیرحت  تهجب  ةاصح و  تتفم  ضیح و  لوب و  ردم  عذلیب و  ففجم  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسیخیب  دنمان  هتوم  يدنهب 
ینیب و هدعقم و  ریساوب  دراب و  عادص  ناقری و  ناقفخ و  هدعم و  تیوقت  حایر و  عفر  لقع و  مهف و  ندرک  هدایز  تهج  وا  ندیماشآ  رثؤم و 

ابرش برقع  مس  تهج  دیفم و  لوب  ریطقت  هنهک و  ئاهپت  هناثم  هدرگ و  يدرس  رمک و  درد  تهج  ارضخلا  ۀبح  نغور  اب  همـضاه و  تیوقت 
هدـعم مرک  ماسقا  عفر  تهج  دنـشاب  هدـیناشوج  بارـش  لطر  کی  رد  نا  زا  هیقو  کـی  هک  یبارـش  زا  هیقو  کـی  ندروخ  عفاـن و  ادامـض  و 
حلصم ماذج و  دلوم  نوخ و  قرحم  وا  تموادم  نوسینا و  نآ  حلصم  هیر و  رضم  رکش و  شحلصم  توص و  قلح و  رـضم  تسا و  برجم 

لاقثم ود  ات  وا  تبرش  ردق  ینیچراد و  وا  عبر  رم و  نآ  فصن  بیطلا و  لبنس  وا  لثم  شلدب  تسا و  ندیناسیخ  هکرس  رد  زور  هس  وا 

لجرفس

هدعم يوقم  لوب و  ردم  رت و  لوا  رخآ  رد  لادتعالا و  بیرق  تدورب  رد  وا  نیریش  تسا  فورعم  دنمان و  یهب  يدنهب  هب و  یبآ و  یـسرافب 
لوا رد  وا  شرت  تسا و  برجم  هنیقلا  ءوس  فارطا و  جهت  عفر  تهج  دننک  لامعتسا  هدرک  مرگ  هک  وا  بآ  يالط  حرفم و  غامد و  لد و  و 

لهسم وا  راثکا  ضباق و  ود  ره  مرج  نیریش و  زا  رتيوق  هدعم  تیوقت  رد  کشخ و  مود  رد  درس و 
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یناویح و حور  ئاهتوق  يوقم  حرفم و  وا  ماسقا  ندـیئوب  دـناجازملا و  راح  عبط  سباـح  هدـعم  ئـالخ  رد  اذـغ و  زا  دـعب  اـصوصخ  رـصعب 
نآ و مف  هدـعم و  رگج و  فعـض  طاقـسا و  زا  نینج  ظـفح  ناـقفخ و  ساوسو و  تلاـسک و  عفار  حـیرفت و  تهج  نآ  ندروخ  یناـسفن و 

دشاب هقرتحم  داوم  نتخیر  زا  هک  هدعم  مف  درد  داوم و  بابصنا  لد و  غامدب و  تاراخب  دوعص  عنم  یق و  نمزم و  رس  درد  تالزن و  ناقری و 
هریت شگنر  هک  يردق  هب  شتآ  رد  وا  هدرک  نایرب  تسندرک و  یبرم  لسع  اب  وا  حلـصم  بآ و  زا  يوقا  راضم  رد  ددسم و  وا  مرج  دیفم و 
هتخپ هداد  ئاـج  نا  رد  هدرک  هزیرهزیر  ار  اوبزوج  هدرک  یلاـخ  ار  وا  فوج  نوچ  اـصوصخ  تسا  برجم  نمزم  لاهـسا  عـطق  تهج  دوـش 

نآ و دننام  نوسینا و  لسع و  نآ  حلصم  وا و  ئام  ریغ  مرج  اصوصخ  جنلوق و  ثروم  هیر و  هبصق  نشخم  هفیعض و  ئاشحا  رضم  دنـشاب و 
یگنشت و نکـسم  يرارم و  لاهـسا  یق و  عطاق  ضباق و  کشخ و  درـس و  لوا  رخآ  رد  شرت  هب  بر  مرد و  یـس  ات  وا  بآ  زا  تبرـش  ردق 

تسوبی لادتعالا و  بیرق  نیریـش  هب  بر  تسا و  لاعـس  بحاص  رـضم  رـصعب و  لهـسم  دشاب و  دوجوم  درد  طلخ  هک  ئاعما  هدعم و  درد 
ات ود  ره  نا  زا  تبرـش  ردـق  تسا و  بسنا  وزا  هفیعـض  ئاشحا  رد  نآ و  لثم  لاعفا  عیمج  رد  شرت و  مسق  زا  رتمک  وا  ضبق  بلاـغ و  ورد 
لد هدعم و  تیوقت  تهج  وا  ئابرم  هدعم و  غامد و  لد و  يوقم  رس و  درد  نکسم  هضباق و  توق  اب  لدتعم و  وا  هزات  هفوگـش  مرد و  تسب 
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هفرـس موقلح و  تنوشخ  تهج  وا  باعل  هضباق و  توق  كدناب  رت و  درـس و  مود  رد  هنادیب  رثوم و  تاراخب  دوعـص  عنم  راح و  ناقفخ و  و 
ياضعا قفاوم  نیرورحم و  یهبم  هب  هناد  زغم  دـیفم و  نآ  تسوبی  ناهد و  نابز و  شزوس  اهپت و  هدـعم و  ترارح  نیکـست  هسباـی و  هراـح 

شحلـصم هدعم و  یخرم  فعـضم و  لاقثم و  هد  ات  وا  باعل  زا  لاقثم و  ود  شتبرـش  ردق  عفان و  لاعـس  اعما و  هحرق  لس و  تهج  سفنت و 
انوطقرزب شلدب  هنایزار و  نیدوربم  رد  رکش و  نیرورحم  رد 

اینومقس

ندب و ئاصقا  زا  بذاج  نآب و  طولخم  تاجوزل  ارفص و  لهسم  کشخ  مود  رخآ  رد  مرگ و  مویس  رد  دنمان  هدومحم  یبرعب 
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نوچ عفان  ادامض  ابرش و  برقع  ندیزگ  تهج  للحم و  یلاج و  هدعم و  مرک  نینج و  لتاق  لمعلا و  عیرس  تیاغب  یلهسم و  ره  لعف  يوقم 
دبرت لیبجنز و  اب  يوادوس و  ضارما  تهج  دروجال  اب  برجم و  اعما  هدـعم و  مرک  جارخا  تهج  دنـشونب  ریـش  هارمه  وا  لثم  دـبرت  اب  ار  وا 

بآ بالگ و  اب  وا  حلـصم  اهتـشا و  عفار  مغ و  برک و  یگنـشت و  ثروم  رگج و  اـعما و  هدـعم و  لد و  رـضم  دـیفم و  یمغلب  داوم  تهج 
گناد ود  ات  گناد  مین  زا  شتبرش  ردق  تسا و  درز  هلیله  وا  نزومه  درز و  ربص  وا  نزو  مین  کی  شلدب  تسا و  ندرک  صرق  هب  قامس و 

مرد کی  ات  شگرب  زا  تسا و  هدنشک  مرد  مین  زا  هدایز  و 

رکس

دنمان و رمحا  رکـش  دشاب  هیفـصتیب  هاگره  ددرگ  دـقعنم  خـبط  زا  هک  فیوجتیب  ین و  لثم  تسیتابن  هراصع  نآ  دـنمان و  رکـش  یـسرافب 
رخآ رد  مرگ و  لوا  رد  رکشین  بآ  تسینامیلـسب و  یمـسم  ددرگ  ادج  وا  درد  هک  دنزیر  یفرظ  رد  هدرک  فاص  هداد  خبط  رگید  راب  نوچ 

خفن و ثروم  نوخ و  دلوم  عفان و  نآ  تقرح  لوب و  سابتحا  هفرس و  تهج  نآ و  تابوطر  یلاج  شش و  هنیـس و  قلح و  عبط و  نیلم  رت و 
دش هداد  رثکا  لهسم  زور  تسا و  لهسم  هک  هدیسر  هبرجتب  رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  رکشب  دابآناهجهاش  رد  تسروهشم  هک  خرس  رکش 
وا ترارح  تسا  رتفاـص  هچره  تسا و  ماـسقا  نیرتـهب  لادـتعالا و  بـیرق  تاـبن  دزربـط و  رت و  لوا  رد  مرگ و  لوا  رخآ  رد  ینامیلـس  و 

ياوق حاورا و  يوقم  عبط و  نیلم  یلاج و  نمسم و  ءاذغلا و  حلاص  رکـش  عاونا  دوشیم  بلاغ  درد  یکـشخ  دوش  هنهک  هچره  تسرتمک و 
رثـالا و عیرـس  یـضرم  هیذـغت  رد  نآ و  ضارما  يوادوس و  طـلخ  عفار  حـلاص و  نوخ  دـلوم  ندـب و  قـمعب  ذوـفنلا  عیرـس  یهبم و  رگج و 

لوب رـسع  تهج  دنـشونب  مرگمین  واگ  نغور  وا  لثم  داب و  جنلوق و  نیکـست  توصلا و  ۀحب  تهج  ماداب  نغور  مرگ و  بآ  هب  وا  ندیـشون 
صغم لاهـسا و  لس و  نابحاص  رـضم  برجم و  مشچ  برج  قالـس و  تهج  رامـسوس  نیگرـس  دـیراورم و  اب  وا  لاحتکا  تسا و  برجم 
تیوقت رد  لسع و  جنلوق  رد  شلدب  نآ و  دننام  وهاک و  اهیشرت و  هزات و  ریـش  ماداب و  شحلـصم  نوخ و  قرحم  وا  هنهک  جازميوارفص و 

تسا مرد  یس  ات  شتبرش  ردق  نیبجنرت و  وا  لثم  نییلت  هاب و 

هخیلس

روکذم نینموملا  ۀفحت  رد  هچنانچ  دشابیم  مسق  تفه  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  دنمان  جت ؟ يدنهب  تسا  تخرد  ياهخاش  تسوپ 
111 ص : میلعتلا ، نزاخم 
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لاس تفه  ات  شتوق  تسا و  ماسقا  نیرتهب  نیا  هدومن و  هدهاشم  مه  مقار  ار  نیا  وبشوخ و  خرس و  مود  وبشوخ  ظیلغ و  درز  یکی  تسا 
شحلـصم هدرگ و  رـضم  عفان و  ماکز  تالزن و  عنم  هدعم و  درد  لاعـس و  وبر و  تهج  اضعا و  يوقم  هدـس و  حـتفم  جـضنم و  تسا  یقاب 

تسا مرد  ود  ات  شتبرش  ردق  ینیچراد و  شلدب  اریتک و 

قلس

نآ نیلم  وا  بآ  عبط و  سباح  وا  مرج  دربم و  یلاج و  هیقروب و  هضباق و  ةوق  اب  لوا و  رد  شترارح  يوقلا و  بکرم  دنمان  ردنقچ  یسرافب 
اب وا  مرگمین  روطق  ددرگیم و  لیاز  وا  تیقروب  خبط  زا  قفاوم و  هاب  کیرحت  هشعر و  تهج  حـتفم و  مغلب و  عطقم  خافن و  اذـغلا و  لیلق  و 

نوخ قرحم  وا  راثکا  برجم و  اقستسا  اپ و  تشپ  جبهت  تهج  ینمرا  هروب  اب  وا  مرگمین  بآ  دامـض  عفان و  شوگ  درد  تهج  ماداب  نغور 
تسا سدع  اب  وا  نتخپ  شحلصم  جنلوق و  ثروم  و 

قامس

ءاشحا يوقم  ضباق و  عدار و  موس و  رد  نآ  یلبج  کـشخ و  درـس و  مود  رد  تسیقاـب  لاـس  هد  اـت  شتوق  تسوا و  هناد  تسوپ  لمعتـسم 
اهتـشا و جیهم  برجم و  فینع  یق  عفر  تهج  هریز  اب  وا  بوکمین  عفان و  جـبهت  نمزم و  لاهـسا  مدـلا و  ثفن  مدـلا و  فزن  تهج  هراح و 

مرد جنپ  شتبرش  ردق  هکرس و  شلدب  نوسینا و  شحلصم  دراب و  رگج  هدعم و  رضم  عفان و  هثل  تیوقت  تهج  وا  نونس 

مسمس

اب وا  ندروخ  هتخوس و  طالخا  يوادوس و  داوم  قلح و  تنوشخ  زاوآ و  حلـصم  رت و  مرگ و  لوا  رد  دـنمان  لت  يدـنهب  دـجنک و  یـسرافب 
وا عومجم  زا  زور  ره  هک  ماداب  نآ  فصن  دیفـس و  جنبلا  رزب  نآ  هصح  مهد  شاخـشخ و  رکـش و  وا  لثم  اب  یعفا و  ندـیزگ  تهج  بارش 

يوبدب ثروم  برجم و  ریـساوب  نوخ  عطق  تهج  هتخوس  ناگدرگ  اب  وا  مرد  ود  ندروخ  ندب و  ندرک  هبرف  تهج  دـننک  لوانت  هیقو  کی 
رثکا زا  یضرم  هروزم  رد  رت و  مرگ و  مود  رد  وا  نغور  مرد و  جنپ  شتبرـش  ردق  ناتک و  مخت  شلدب  لسع و  شحلـصم  عادص و  ناهد و 

شتآ و یگتخوس  ندب و  شراخ  تنوشخ و  تهج  لوغبـسا  باعل  اب  لازه و  عفر  شـش و  هحرق  تهج  وا  ندروخ  تموادـم  رتهب و  ناهدا 
ردق تسا و  نیریش  ماداب  نغور  شلدب  تسوا و  ندیناشوج  شحلـصم  فیعـض و  غامد  دسفم  برجم و  دسر  مهب  کهآ  زا  هک  یتحارج 

مرد هد  ات  شتبرش 

نمس

نوکس لوا و  حتفب 
112 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هعومجم ریاس و  زا  رتفیطل  واگ  نغور  دنمان و  دبز  ار  وا  هزات  تسا و  زب  دنفسوگ و  واگ و  نغور  نآ  نیرتهب  دنمان  نغور  یـسرافب  یناث 
نیلم مومـس و  مواقم  جـضنم و  للحم و  دوشیم و  مک  وا  تبوطر  هداـیز و  شترارح  دوشیم  هنهک  دـنچره  رت و  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ 
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مومس تهج  ندرک  یق  ندروخ و  مرگ  بآ  هب  قلح و  موشیخ و  تسوبی  عفار  ندب و  نمسم  هنیس و  یغامد و  لوضف  هرـشب و  یقنم  دلج و 
یخرم نیرورحم و  رد  ارفص  دلوم  یبوطر و  ئاهتلع  رـضم  برجم و  لوب  رـسع  تهج  رکـش  هیقو  مین  اب  وا  هیقو  کی  لیدعیب و  هبورـشم 

تسا هیقوا  ود  ات  يوادت  رد  شتبرش  ردق  تاشراوج و  نیدوربم  رد  اهیشرت و  رورحم  رد  شحلصم  همضاه و  فعضم  فیعض و  هدعم 

انس

ارفص ادوس و  مغلب و  لهسم  کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  تس  یقاب  لاس  تفه  ات  شتوق  تسا و  لمعتسم  وا  گرب  تسا و  یهایگ 
عرـص و نونج و  يوادوس و  یمغلب و  ضارما  لصافم و  تهج  نآ و  يوقم  ندـب و  قمعب  ذوفنلا  دـیدش  غامد و  یقنم  هتخوس و  طـالخا  و 
ره هتفه  کی  ات  زور  هس  زا  هک  لسع  اب  وا  لاقثم  کـی  قوحـسم  نآ و  مرج  زا  رتهب  وا  خوبطم  بآ  دـیفم و  ولهپ  درد  هقیقـش و  رـس و  درد 

خاش و بوچ و  زا  ندرک  كاپ  شحلـصم  نایثغ و  صغم و  برک و  ثروم  تسا و  برجم  نآ  دننام  لصافم و  عجو  تهج  دنماشایب  زور 
عبر درز و  هلیله  نآ  فصن  دـبرت و  وا  لثم  شلدـب  ندومن و  لامعتـسا  اهویم  بآ  هشفنب و  نوسینا و  درز و  هلیله  اب  ماداـب و  نغورب  ندولآ 

مرد هد  ات  وا  خوبطم  زا  مرد و  هس  ات  مرد  ود  زا  وا  مرج  زا  تبرش  ردق  هشفنب و  نآ 

لبنس

بیطلا لبنـس  ار  وا  هک  تسیدـنه  لبنـس  دارم  وا  قلطم  زا  تسا و  یمور  یلبج و  يدـنه و  لبنـس  لـماش  اـبطا  فرعب  تسا و  هشوخ  ینعمب 
ردـم دراب و  رگج  هدـعم و  يوقم  حلـصم و  کشخ و  مرگ و  مود  رد  تسیقاب  لاس  هس  ات  شتوق  رمثیب و  لگیب و  تسیهایگ  وا  دـنمان و 

درد هفرـس و  ریـساوب و  ناقری و  تهجب  عبط و  سباح  ةاصح و  تتفم  یغاـمد و  لوضف  هنیـس و  هدـعم و  تاـبوطر  ففجم  ضیح و  لوب و 
تهج وزام  اب  وا  لاحتکا  هدعم و  يوقم  یهتـشم و  تیاغب  لدنـص  نیتنـسفا و  اب  دیفم و  ینطاب  مرو  اقـستسا و  خفن و  لیلحت  زرپس و  هنیس و 

وا تبرش  ردق  رخذا و  شلدب  اریتک و  شحلصم  هدرگ و  رضم  برجم و  هعمد 
113 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لاقثم کی  ات 

هراهگنس

نوخ و ارفص و  داسف  عفاد  درس و  نیریش  دراد  تذل  رایـسب  دوب  زبس  شتـسوپ  هک  وا  ماخ  ناجنروس  دننام  دراد  شوگ  هس  تسا و  روهـشم 
تسا لمعتسم  رایسب  ینم  ظلغ  هاب و  توق  فوفس  نیجاعم و  رد  ینم و  دلوم 

هرتگنس

نکـسم حرفم و  لد و  يوقم  تسا  درـس  لوا  رد  داتـسا  دزن  شجازم  تسا  نیریـش  وا  نیرتهب  دیابیم و  شرت  نیریـش و  تسا  روهـشم  رمث 
اهیشرت هب  تبسن  عئابط و  بوغرم  رایسب  هتخیمآ  توالح  اب  وا  یشرت  هدعم و  يوقم  ارفص و  عطاق  اوه و  تیمس  یگنشت و  عفار  ترارح و 

ببـسب هک  نم  هلزن  هفرـس و  تفگیم  هک  مدید  ار  جازميوارفـص  یـصخش  هک  دـیامرفیم  ماقرا  داتـسا  هکلب  درادیم  مک  رایـسب  ترـضم 
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يرهگ هس  ود  تابن  بـالگ و  تبرـش  ناـیم  رد  هدرک  رود  وا  ئاهـشاق  زا  كزاـن  تسوپ  نوچ  دوشیم  فرطرب  نیا  ندروخ  زا  تسارفص 
دوشیم و يوقا  تعیبط  تبغر  حیرفت و  تیوقت و  رد  دـنروخب  دوش  رثاتم  تبرـش  وا  یـشرت  زا  دوش و  رهاظ  نا  رد  تبرـش  رثا  ات  دـنراذگ 

هدز کمن  كدنا  هدیشارت  ار  اهـشاق  رگا  زین  تسا و  حرفم  هدایز  دیامن  رثا  وا  ئوب  ات  دنزاس  رایت  هدیـسران  بآ  یلگ  فرظ  رد  ار  نیا  رگا 
رد دننزب  دنق  کمن  ئاجب  رگا  درادـن و  حالـصا  نیا  جایتحا  نیریـش  ددرگیم و  نآ  یـشرت  روهظ  مدـع  تلذـل و  دایدزا  بجوم  دـنروخب 

حلصم هدراب و  هفرس  هلزن و  نادند و  هرجنح و  هرمضم  دنشاپب و  بالگ  کشمدیب و  هرویک و  قرع  يردق  رگا  اصوصخ  دیازفیب  نآ  تلذل 
نیا بر  هیهاب و  نیجاعم  نآ  حلصم  دنک و  مک  قیفر و  ار  ینم  باصعا و  رضم  نآ و  زج  تاقوعل و  اههریرح و  نونس و  دنق و  کمن و  نآ 
فلک لیزم  ور و  گنر  یفصم  رگید  هیودا  اب  اهنت و  وا  کشخ  تسوپ  ئالط  فیعض و  یـضعب  رد  وزا و  يوق  هروکذم  دئاوف  یـضعب  رد 

تسا

ناجنروس

عطاق مغلب و  ماسقا  لهسم  تسیقاب  لاس  هس  ات  شتوق  کشخ و  مود  رد  مرگ و  موس  رد  تسیخیب  دنیوگ  يربرب  يدنهب  دیلبنـس و  یـسرافب 
برجم اـسنلا  قرع  تهج  ربص  اـب  زرپس و  ناـقری و  عفار  ندـب و  قمع  زا  هجزل  طـالخا  بذاـج  ددـس و  حـتفم  لـصافم و  زا  اـصوصخ  نآ 

ناوختسا و درد  نیکـست  رد  غرم  مخت  نارفعز و  اب  وا  دامـض  دیفم و  رایـسب  لصافم  تهج  یهبم و  تیاغب  لفلف  لیبجنز و  اب  دناهتـسناد و 
درفم زا  تبرش  ردق  تسا و  برجم  ریساوب  تهج  دنفسوگ  هنهک  نغور  اب  وا  لومح  ماروا و  لیلحت 

114 ص : میلعتلا ، نزاخم 
شلدـب رکـش و  نارفعز و  اریتـک و  شحلـصم  رگج و  فعـضم  صغم و  ثروم  هدـعم و  رـضم  رایـسب  مرد و  مین  هیودا  اـب  مرد و  کـی  وا 

دناوا لعف  يوقم  لفلف  لیبجنز و  تسوا و  نزوب  هلجعتسم 

سوس

شتوق لمعتسم و  یخلت  هب  لیام  وا  نیریـش  خیب  لمعتـسم و  ریغ  وا  خلت  دنیوگ  یهیلم  دابآناهجهاش ؟؟؟ رد  تسا و  فورعم  رثکا  دالب  رد 
دلامیم و وا  اب  ار  دوخ  درادیم و  تسود  ار  وا  رام  هک  اریز  دنیامن  لامعتـسا  هدرک  ادج  ار  وا  هایـس  تسوپ  هک  دیاب  تسیقاب و  لاس  هد  ات 

يوقم تابوطر و  لهسم  ضیح و  لوب و  ردم  یگنـشت و  نکـسم  هبکرم و  هظیلغ و  طالخا  جضنم  یکـشخب و  لیام  مرگ و  لوا  رد  وا  خیب 
قلح و هنیـس و  تنوشخ  شزوس و  هدـعم و  باهتلا  رگج و  شـش و  هنیـس و  هیقنت  وبر و  لاعـس و  ماـسقا  تهج  حاـیر و  لـلحم  باـصعا و 
بانع و اریتک و  وا  حلصم  زرپس و  هدرگ و  رـضم  سوسلا  لصا  عفان و  زرپس  ضارما  ریـساوب و  هنهک و  ئاهپت  ینابـصع و  یغامد و  ضارما 

داقعنا دحب  ار  وا  رـشقم  خیب  خوبطم  بآ  هک  سوسلا  بر  مرد و  جنپ  ات  شتبرـش  ردق  تسا و  لیبجنز  وا  نمت ؟؟؟ دبرت و  وا  فصن  شلدب 
تسا هیودا  عذل  تالهسم و  ررض  عفار  نا و  زا  رتهب  لاعفا  عیمج  رد  دنشاب و  هدیناشوج 

میس

نتخپ تشوگ  هارمه  وا  حلصم  خافن و  داب و  دلوم  ضباق و  ارفـص و  داسف  عفاد  یهبم و  هدعم و  يوقم  تسا  درـس  تسا و  روهـشم  ینتـسر 
تسا
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لهبنیس

ئامکح دزن  ارفـص و  نوخ و  داسف  ماذج و  روثب و  لیمامد و  عفاد  مکـش و  ضباق  نمـسم و  یهبم و  تسا و  درـس  نالک و  يدنه  یتخرد 
دنک و هدایز  رمع  مهف و  دنشونب  هتخیمآ  نآ  ربارب  يرت  رکـش  اب  هتفرگ  هریـش  دنبوکب و  وا  خیب  تسوپ  رگا  تسا  هیهاب  هیودا  نیرتيوق  دنه 

تسا يوقا  لعف  نیرد  دوب  رتربطس  رتیوق و  هک  وا  خیب  دیازفیب و  ینم  دزیگنارب و  يزیرغ  ترارح 

نیشلا فرح  رد  مهدزیس  خسرف 

هراشا

هطوقنملا

جرتهاش

مرگ میود  رد  دـنیوگ  کشخ و  میود  رد  لدـتعم و  ترارح  رد  يوقلا و  بکرم  تسازجا  ریاس  زا  رتهب  وا  گرب  دـنیوگ  هرتهاش  یـسرافب 
ادوس و اصوصخ  هظیلغ  طالخا  لهسم  هرارم و  لوب و  ردم  هدعم و  يوقم  رگج و  هدس  حتفم  هتسناد و  درـس  لوا  رد  سیئرلا  خیـش  تسا و 

انح اب  هک  وا  کشخ  دامـض  روش و  مغلب  يوادوس و  ضارما  تهج  رتیوق و  هدعم  تیوقت  رد  وا  کشخ  نوخ و  هدننکفاص  هقرتحم و  هرم 
هکح برح و  تهج  دنزاس  لامعتسا 

115 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رضم دنیوگ  دناهتسناد و  ءازجا  ریاس  زا  رتيوق  سونیلاج  دمحا و  نب  دمحم  رتيوق و  لاعفا  رد  ترارحلا و  لدتعم  شمخت  تسا و  برجم 

رد مرد و  جـنپ  اـت  مرد  هس  زا  وا  مرج  زا  تبرـش  ردـق  درز و  هلیله  وا  ثلث  ود  انـس و  وا  نزو  فـصن  شلدـب  ینـساک و  شحلـصم  شش و 
لاقثم تصش  ات  لاقثم  یس  زا  وا  بآ  زا  مرد و  هد  ات  خوبطم 

تبش

للحم و تسا  رابک  هیودا  زا  کشخ و  شلوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسیقاب  لاس  هد  ات  شتوق  دنمان و  ایوس  يدـنهب  تبوش و  یـسرافب 
یمغلب و ضارما  ناقری و  تهج  تیقایرت و  اب  وا  مضاه  صغم و  نکـسم  يوقا و  لاعفا  نیرد  وا  مخت  ریـش و  ضیح و  لوب و  ردم  جضنم و 

ندروخ کشخ و  مرگ و  مویـس  رد  وا  هتخوس  دیفم و  لسانت  تالآ  ضارما  هناثم و  هدرگ و  گنـس  وبر و  زرپس و  رگج و  هدـعم و  فعض 
هرصاب فعضم  وا  راثکا  حورق و  ففجم  وا  زور  ود  دناهتـسناد  برجم  لوب  رـسع  ةاصح و  ندینازیر  تهج  لسع  جاجز و  امر و  اب  وا  مخت 

مرد هس  ات  وا  مخت  زا  مرد و  تفه  ات  شتبرش  ردق  نایداب و  شلدب  نومیل و  بآ  شحلصم  رجنم و  نیرورحم و  رضم  و 

ریعش
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درس و لوا  رخآ  رد  تسا  دب  رایسب  دشاب  هتشذگ  ورب  لاس  کی  هک  وا  هنهک  تسنآ و  هزات  هدیلاب و  دیفس  وا  نیرتهب  دنیوگ و  وج  یـسرافب 
رضم تاعویت و  ریـش  حلـصم  یگنـشت و  ارفـص و  نوخ و  نایلغ  نکـسم  عدار و  ففجم و  هضباق و  هیلاج و  توق  اب  اذغلا و  لیلق  کشخ و 

تسا لافطا  هیذغا  نیرتهب  رکش  يردق  اب  دنمان  قیوس  هک  وا  هداد  وب  درآ  اهنغور و  شحلصم  هناثم و 

لقاقش

رد مرگ و  لوا  رد  تسیقاب  لاس  راهچ  ات  شتوق  وا و  خیب  لمعتسم  تسیخیب و  دنمان  ریهک  یلگنج و  رجاگ  يدنهب  یئارحص  رذگ  یسرافب 
رد شلدب  لسع و  شحلـصم  اهتـشا و  رـضم  عدصم و  رگج و  هدعم و  هدرگ و  نخـسم  رمک و  يوقم  مغلب و  عطاق  حتفم و  یهبم و  رت  مود 

مرد جنپ  ات  شتبرش  ردق  تسا و  نادیزوب  ربونصلا و  بح  هاب  تیوقت 

مجلش

هاب و جیهم  اذغلا و  ریثک  رتلوا  رد  مرگ و  مود  لوا  رد  وا  یناتسب  دشابیم  یناتسب  يرب و  دنمان  تفل  یبرعب  تسا و  یسراف  مغلش  زا  برعم 
ياهشیر رگا  اهنیریش و  هریز و  نآ  حلصم  مضه و  رید  خافن و  هنیـس و  عبط و  نیلم  لس و  عفار  ةاصح و  تتفم  هرـصاب و  يوقم  لوب و  ردم 

رد وا  مخت  تسا و  جضنیب  یهتـشم و  فطلم و  مغلـش  یـشرت  تسا و  برجم  لوب  رـسع  زرپس و  تهج  دشونب  لسع  اب  هدـیئاس  وا  کیراب 
رد نآ و  خیب  زا  رتیهبم  رت و  لوا  رد  مرگ و  مویس  لوا 

116 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تسا مرد  ود  ات  شتبرش  ردق  دنقلگ و  اهیشرت و  نیبجنکس و  شحلصم  نیرورحم و  عدصم  حایر و  دلوم  نا و  زا  رتيوق  لاعفا  عیمج 

عمش

هیودا حلـصم  نیلم و  جـضنم و  لـلحم و  تسیقاـب و  لاـس  یـس  اـت  شتوق  لدـتعم و  تبوطر  رد  مرگ و  میود  لوا  رد  دـنمان  موم  یـسرافب 
حورق تهج  دنـشونب  هدومن  لح  اهنغور  رد  ای  دـنربورف و  هدرک  هزیر  مدـنگ  ردـقب  هک  وا  بونرخ  هد  ندروخ  اـهمخز و  قفاوم  اـهمهرم و 

درآ شلدب  نان و  شحلصم  تسا و  ددسم  اهتشا و  عفار  عفان و  تیاغب  جحس  تهج  خرس  لگ  نغور  اب  وا  هنقح  برجم و  جحـس  ینطاب و 
مرد مین  ات  شتبرش  القاب و 

زینوش

یلاج و للحم و  کـشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد  تسیقاـب و  لاـس  تفه  اـت  شتوق  دـنمان  یجنولک  يدـنه  رد  تسا و  هنادهایـس  یـسرافب 
لیلحت تهج  لافطا  لوب  اب  وا  دامـض  لیدعیب و  زرپس  ناقری و  اقـستسا و  هفرـس و  هنیـس و  درد  یحیر و  جنلوق  تهج  جضنم و  ففجم و 

هسطع اب  هک  ماکز  عفر  تهج  هرطق  راهچ  هس  ردقب  نوتیز  اب  وا  هداد  وب  روطق  برجم و  ابوق  صرب و  قهب و  تهج  هکرـس  اب  هبلـص و  ماروا 
ثروم وا  برـش  راثکا  دناهتـسناد و  تابرجم  زا  نیـسویام  هاب  هداعا  تهج  ردنک  نوتیز و  نغور  اب  وا  نغور  برـش  برجم و  دشاب  رایـسب 

نغور زا  مرد و  ود  ات  شتبرش  تبش و  وا  فصن  نوسینا و  شلدب  اریتک و  شحلصم  هدرگ و  رضم  هکرـس و  شحلـصم  نیرورحم و  قانخ 
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مرد کی  ات  وا 

تشخریش

نوچ هک  تسا  گرزب  یئاهبح  نیریش و  دیفس و  وا  نیرتهب  نیبجنرت و  دننام  تسین  منبش  سنج  زا  تسا و  تاره  راجشا  ضعب  غمـص  مسا 
ررـض هاب و  تیوقت  ئاوس  لاعفا  عیمج  رد  لدـتعم و  تبوطر  رد  مرگ و  لوا  رد  دـنک و  درـس  رایـسب  ار  ناـبز  ماـک و  دـنرادهاگن  نهد  رد 

جنلوق نابحاص  رضم  تسا  هقیقر  طالخا  لهسم  هکنآ  دوجو  اب  تشخریش  هک  هدومرف  زین  سیئرلا  خیش  نیبجنرت و  زا  رتیوق  جنلوق  نابحاص 
ترارح هفرـس و  قلح و  تنوشخ  تهج  اشحا و  هدعم و  رگج و  يوقم  هقیقر و  هبکرم و  هتخوس  طالخا  لهـسم  عبط و  نیلم  یلاج و  تسا 

[14] تسا لاقثم  تسب  ات  شتبرش  نیبجنرت و  وا  لثم  شلدب  هنایزار و  ماداب و  نغور  شحلصم  هدعم و  رقارق  دلوم  دیفم و  نآ  مرو  رگج و 

ص116 میلعتلا ؛  نزاخم 

داصلا فرح  رد  مهدراهچ  خسرف 

هراشا

هلمهملا

ربص

تسا رتهب  يرطوقس  دنیوگیم و  راوگیهگ  ار  وا  يدنه  رد  هک  دنیوگیم  تسیتابن  هراصع  وا  دنیوگ و  اولیا  يدنه  رد  اب  رسکب 
117 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لامعتسا دشاب  یگدنـشخردیب  هایـس و  وبدب و  هچنآ  هتـشذگ و  لاس  راهچ  هکلب  لاس  تفه  ورب  هچره  تسا و  یـسراف  یبرع و  نا  زا  دعب 
دشاب هدوب  عفد  ئایهم  هک  يداوم  يوق  لهسم  کشخ و  مویس  رد  مرگ و  مود  رد  دنیامن  هغلابم  ربص  ندیئاس  رد  هک  دیاب  تسین و  زئاج  نآ 

درک دیابن  لامعتسا  ریساوب  دعقم و  للع  رد  ئام و  يارفص  ئام و  ظیلغ و  مغلب  ادوس و  جرخم  رثالا و  فیعض  دشاب  هدشن  ایهم  هچنآ  رد  و 
يوادوس و ضارما  عیمج  ناقری و  تهج  هبـسانم  هیودا  اب  هنیـس و  مدـلا  ثفن  تهج  درـس  بآ  هب  هنیـس و  هیقنت  وبر و  تهج  نوقیراغ  اـب  و 

رگج رضم  ۀیصاخلاب  برجم و  وم  ندرک  زارد  هایس و  تهج  بارش  دروم و  اب  وا  ئالط  دیفم و  هدرگ  زرپس و  ضارما  مرک و  ماسقا  جارخا 
وا حلـصم  ددرگیم و  برک  ثعاب  هدعم  رد  ندنام  زور  هس  ات  یهاگ  نآ  نوبز  عاونا  هنهک و  يومد و  لاهـسا  ثروم  نآ  راثکا  دـعقم و  و 

لاقثم کی  ات  شتبرش  دبرت و  وا  نزومه  لاهسا  رد  ضضح و  نآ  دنچ  ود  تاحارج  ماروا و  رد  شلدب  قرزا و  لقم 

غمص

نیرتهب دوشیم و  لصاح  نالیغم  تخرد  زا  هک  تسا  یبرع  غمـص  نآ  قلطم  زا  دارم  تستابن و  هدمجنم  تبوطر  دنیوگ  دنوگ  يدـنه  رد 
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مرگ غومص  عیمج  سونیلاج  داقتعاب  لدتعم و  یمرگ  رد  کشخ و  میود  رد  تسا  قارب  فاص و  دیفس  يدیفس و  يدیفسب و  لیام  درز  وا 
وا لاقثم  ود  هنیـس و  درد  هیر و  هحرق  هفرـس و  لاهـسا و  تهج  هنیـسب و  داوم  نتخیر  عنام  اعما و  هدـعم و  يوقم  يّرغم و  ضباـق و  تسا و 

تیاغب برج  قالـس و  دـمر و  تهج  بالگ  اب  وا  روطق  شتآ و  یگتخوس  تهج  غرم  مخت  يدیفـس  اـب  وا  ئـالط  برجم و  جحـس  تهج 
اریتک شحلصم  لفس و  رضم  دیفم و 

لدنص

وا خرـس  کشخ و  مود  رد  درـس و  مویـس  رد  وا  درز  دیفـس و  دـشابیم  درز  خرـس و  دیفـس و  نآ  تسیقاب و  لاس  یـس  اـت  وا  بوچ  توق 
عفان و غامدب  تاراخب  دوعـص  عنم  باهتلا و  دنت و  ئاهپت  راح و  ناقفخ  تهج  ضباق و  عدار و  حرفم و  لد و  هدعم و  يوقم  نآ و  سکعب 

نآ لاثما  ملاعلا و  یح  بلعثلا و  بنع  اب  اصوصخ  دیفم و  هراح  ماروا  سرقن و  هرمح و  هلمن و  خرس و  داب  راح و  رـس  درد  تهج  وا  ئالط 
لدب روفاک و  نآ  فصن  وا  دیفس  لدب  تابن و  لسع و  شحلصم  توص و  رضم  نآ و  عطاق  هاب و  رضم  تیاغب  و 

118 ص : میلعتلا ، نزاخم 
ردـق تسا و  دیفـس  لثم  حـیرفت  ئاوس  راثا  ریاس  رد  دـیفم و  عالق  تهج  بالگ  اـب  خرـس  لدنـص  دامـض  تسا و  لـفوف  نآ  لـثم  وا  خرس 

لاقثم کی  شتبرش 

داضلا فرح  رد  مهدزناپ  خسرف 

ةراشا

ۀمجعملا

ناض

دشاب و هجرف  هک  تسا  هلاسکی  وا  نیرتهب  تسا  دنفـسوگ  قلطم  ابطا  فرعب  دنیوگ و  ریهب  يدنهب  دنمان و  شیم  هدام و  دنفـسوگ  یـسرافب 
مرگ میود  رد  تسوا  اضعا  ءازجا  ریاس  زا  رتهب  نآ  یلاوح  ندرگ و  تشوگ  دساف و  طلخ  دلوم  فیثک و  ظیلغ و  نا  زا  هدایز  هلاس و  راهچ 

تهج هکرس  اب  وا  نیگرس  يالط  راثا و  یلاج  وا  هرهز  نایسن و  تدالب و  ثروم  وا  رس  زغم  هدرگ و  رگج و  ندب و  يوقم  نمسم و  رت و  و 
تسین زئاج  نوخ  دلوت  ترثک  تهجب  وا  تشوگ  لامعتسا  ابو  نوعاط و  مایا  رد  تسا و  برجم  سخا  عفد و  رد  شتآ و  یگتخوس 

ءاطلا فرح  رد  مهدزناش  خسرف 

ةراشا

هلمهملا
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ریشابط

هتخوس ناوختسا  دشاب و  نابز  یگدنزگ  يدنت و  كدنا  اب  هک  تسا  ریدتسم  دیفـس  وا  نیرتهب  دسریم و  مهب  دنه  دالب  هنهک  ین  بوچ  زا 
لد يوقم  کشخ و  مویـس  رد  درـس و  میود  رد  دوشیمن  لح  بآ  رد  دشابیم و  تدـحیب  يروش و  كدـناب  دـنزاسیم  شوشغم  ناب  هک 

ابرش و راح  یشغ  ناقفخ و  تهج  هدعم و  تابوطر  ففجم  راح و  و  يومد ؟ لاهسا  يوارفص و  یق  عطاق  راح و  رگج  هدعم و  دراب  راح و 
هشفنب نغور  اب  وا  طوعـس  دیفم و  باهتلا  برک و  عفر  مغ و  شحوت و  تهج  نیبجنکـس  اب  دنت و  ئاهپت  عالق و  ریـساوب و  تهج  ادامض و 

بانع و شحلصم  هیر و  رضم  دنیوگ  لسع و  یگطصم و  شحلصم ؟؟؟ هاب و  رضم  وا  تموادم  دناهتسناد و  برجم  هرـصاب  تیوقت  تهج 
تسا مرد  ود  ات  شتبرش  ردق  تساهلدب و  نیرتهب  دیفس  لدنص  هدادوب و  هفرخ  مخت  وا  نزوب  شلدب 

ینمرا نیط 

موتخم و نیط  لثم  لاهـسا  اضعا و  نوخ  نالیـس  عطق  ماروا و  عدر  نوعاط و  ابو و  عفر  رد  کشخ و  نآ  رخآ  رد  درـس و  مود  رد  تسیلگ 
تسا مرد  ود  ات  شتبرش  یگطصم و  شحلصم  زرپس و  رضم  عفان و  تیاغب  لس  سفنلا و  قیض  تهج 

ناتسغاد نیط 

لگ زا  يوقا  رتهب و  لاعفا  عیمج  رد  هدش  یمسم  مان  نیدب  دنروآ  تسا  ناوریش  یلاوح  هک  ناتسغاد  زا  نوچ  گنرمک  رایسب  یهاگ  درز و 
لاقثم کی  شتبرش  ردق  تسا و  ناقفخ  یشغ و  پت و  طالخا و  تیمس  عفاد  يوق و  حرفم  موتخم 

موتخم نیط 

وا نیرتهب 
119 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ياوه ترضم  عفار  حرفم و  لد و  يوقم  مومس و  هلمج  قایرت  کشخ و  درـس و  مود  رد  تبـشب  هیبش  وب  رد  دشابیم و  یخرـس  تیاغ  رد 
لگ شلدب  اریتک و  وا  حلصم  زرپس و  رضم  لسع و  شحلـصم  هیر و  رـضم  مومـس و  یقم  تبـش  مرگ و  بآ  هب  بارـش و  اب  تسا و  یئابو 

لاقثم کی  ات  شتبرش  ردق  ناتسغاد و 

دیمح یفوص  نیط 

یمـسم مان  نیدب  اذهل  دنروآ  دیمح  یفوص  هعقب  زا  ناوریـش  دالب  زا  هک  وبشوخ  دیفـس و  تسیکاخ  دنمان  دـیمح  یفوص  كاخ  یـسرافب 
لاقثم کی  شتبرش  دراد  رثا  نیمه  وا  برش  تستابرجم و  زا  تسا و  رام  ماوه و  ندیزگ  عنام  وا  نتشادهاگن  هتشگ 

نیعلا فرح  رد  مهدتفه  خسرف 
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هراشا

ۀلمهملا

احرقرقاع

يربـشب و بیرق  شخیب  هنوباـب و  هب  هیبـش  گرب  لـگ و  خاـش و  لکـش و  رد  دوـجولا و  ریثـک  برغم  رد  تسیتاـبن  نآ  تسا و  یبرع  تغل 
ات شتوق  تسحرفلا و  دوعب  یمـسم  نوخرط  خیب  هک  دننارب  یعمج  تسیلبج و  نوخرط  خیب  نآ  دنیوگ  قرحم و  دنت و  یتشگنا  يربطـسب 

هنیس درد  تهج  ردم و  مغلب و  لهـسم  نیدوربم و  هاب  يوقم  یلاج و  للحم و  حتفم و  کشخ و  مرگ و  مویـس  رخآ  رد  تسیقاب  لاس  تفه 
خیبط هضمضم  عفان و  ادامض  ابرـش و  نادند  درد  اقـستسا و  نآ و  لاثما  لصافم و  زازک و  هشعر و  جلاف و  هوقل و  نابز و  تنکل  هفرـس و  و 

ات شتبرـش  لفلفراد و  شلدب  اریتک و  جزیوم و  شحلـصم  هیر و  رـضم  دیفم و  نادـند  تکرح  نابز و  تاهل و  یتسـس  تهج  هکرـس  اب  وا 
تسنآ وا  نتخاس  قیرط  دیفم و  رس  درد  عرص و  تهج  وا  طوعس  هدراب و  ضارما  عیمج  تهج  قرع و  ردم  للحم و  وا  نغور  مرد و  کی 

دزوسب و بآ  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  هیقو  ود  ای  دسرب  هیقوا  ودـب  ات  دـنناشوجب  بآ  لطر  کی  رد  هدـیبوک  ار  وا  کشخ  هیقو  کی  هک 
دنیامن فاص  دنامب  نغور 

لسع

دعب دشاب و  مومیب  یمعطشوخ و  تدح و  كدناب  هک  تسا  رادماوق  یخرسب و  لیام  فاص  نآ  نیرتهب  دنمان و  نیبگنا  دهـش و  یـسرافب 
ثروم دشابیم  تدح  تیاغ  رد  دشاب و  هتـشذگ  ورب  لاس  ود  ینعی  تسا  هنهک  خلت و  کشخ و  هایـس  زبس و  وا  نیرتنوبز  دیفـس و  نا  زا 

ءاعما و مرو  نآ و  درد  هدعم و  قفاوم  خافن و  هفرس و  كرحم  هجزل و  طالخا  لهـسم  ماخ  لسع  تسا و  کلهم  طالخا و  قرحم  نونج و 
جاضنا ذوفن و  ار  هتفرگ  فک  لسع  تسا و  یق  جیهم  هدید و  شتآ  زا  رتيوق  تدح  الج و  رد  اذغلا و  حلاص 

120 ص : میلعتلا ، نزاخم 
مغلب و عطقم  یلاج و  کشخ و  نآ  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  هعومجم  لوب و  ردم  هفرـس و  نکـسم  جـضنیب و  رتشیب و  تیئاذـغ  و 
اضعاب و نآ  ندـیناسر  هیودا و  توق  ظفاح  مومـس و  قایرت  ندـب و  قمع  زا  تاـبوطر  بذاـج  يزیرغ و  ترارح  رهوج  يوقم  تاـبوطر و 

لاثما هوقل و  جلاف و  لوب و  رسع  ةاصح و  ناقری و  ءاقـستسا و  زرپس و  رگج و  هیر و  بصق  هدعم و  هنیـس و  یغامد و  لوضف  تهج  حتفم و 
دننک روطق  شوگ  رد  هدـیناشوج  بآ  هب  ار  وا  رگا  یگنـشت و  صغم و  نکـسم  ۀیـصاخلاب  عفان و  هاـب  اهتـشا و  تیوقت  حاـیر و  عاونا  نآ و 

وا دامض  هاب و  تیوقت  لصافم و  تهج  زینوش  نغور  اب  هدراب و  مومس  نویفا و  ررـض  عفر  تهج  نآب  ندومن  یق  ار و  كرچ  دنکیم  كاپ 
رضم تسبرجم و  هقیمع  تاحارج  مایتلا  تهج  لیوط  دنوارز  هنسرک و  اب  نآ و  مایتلا  هدایز و  تشوگ  ندرب  اهمخز و  هیقنت  تهج  هبذع  اب 

تسیروگنا باشود  شلدب  شرت و  بوبر  زینشک و  هکرس و  شحلصم  راح و  غامد  دسفم  عدصم و  ارفصب و  هلاحتسالا  عیرس  نیرورحم و 
لاقثم هدزناپ  شتبرش  و 

ربنع
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لیام نا  زا  دعب  دشاب و  يوبشوخ  تینهد و  اب  هک  تسا  يدیفـسب  لیام  بهـشا  وا  نیرتهب  دوشیم و  دمجنم  یئایموم  دننام  هک  تسیتبوطر 
ندال زا  هک  وا  عونصم  دوشیمن  عطقنم  ندیئاخ  رد  وا  صلاخ  یحیافـص و  هایـس  وا  نیرتنوبز  يزبسب و  لیام  نا  زا  دعب  يدرز و  یقرزب و 
ظفاح کشخ و  لوا  رد  مرگ و  میود  رد  تسا  لکـشم  رایـسب  هقرفت  یلـصا  زا  دنزاسیم  هصوصخم  نازواب  هک  هایـس  ربنع  موم و  جگ و  و 
هداعا دوب  عامج  اود و  برـش  زا  هک  توق  طوقـس  مومـس و  رهزداپ  هدـس و  حـتفم  هاب و  اهتـشا و  كرحم  حرفم و  تیاغب  اهتوق و  حاورا و 
تالزن نونج و  تهج  نآ و  هراح  ضارما  عفار  ۀیـصاخلاب  یغامد و  هدراب  ضارما  عفار  عبطلاب  بیکارت و  نیجاعم و  لعف  يوقم  دـنکیم و 

ناقری و اقستسا و  رگج و  هدعم و  لد و  فعض  شش و  هحرق  یشغ و  ناقفخ و  وبر و  هفرس و  ینیب و  شوگ و  هنیـس و  ضارما  هقیقـش و  و 
ئالط عفان و  يزیرغ  ترارح  شاعلا  ساوح و  تیوقت  اسنلا و  قرع  لصافم و  هشعر و  هوقل و  جلاف و  حایر و  هدرگ و  زرپس و  هدعم و  درد 

نهک ون و  نآ  مف  هدعم و  درد  تهج  زور  هس  ات  زور  ره  وا  گناد  کی  برـش  طارفا و  دحب  نیفرط  عامج  تذل  تدـش  ثعاب  لیلحا  رب  وا 
برجم و

121 ص : میلعتلا ، نزاخم 
نیرورحم و رد  يرـش  دـلوم  نآ و  تقر  نوخ و  ناـیلغ  ثعاـب  رثـالا و  يوق  هروکذـم  روـما  عـیمج  رد  وا  ندـیئوب  واـب  حلـصم و  وا  روـخب 

شلدب تسیدبک و  حور  فعـضم  یـضعب  دزن  یبرع و  غمـص  وا  حلـصم  تساعما و  رـضم  دنیوگ  رت  درـس و  ياههویم  روفاک و  شحلـصم 
گناد کی  شتبرش  کشم و  وا  نزوب 

بنع

رد رت و  مرگ و  لوا  رخآ  رد  تسا  مختمک  هنادگرزب و  نیریـش و  تسوـپ و  كزاـن  وا  نیرتـهب  دـنمان  هـهکاد  يدـنهب  روـگنا و  یـسرافب 
هبطر هدعم  رـضم  شـش و  هنیـس و  لاح  حلـصم  حلاص و  نوخ  دلوم  نوخ و  هدـننکفاص  ندـب و  نمـسم  تیاغب  اهویم و  نیرتهب  تیئاذـغ 

یگنـشت و ثروم  عبط و  نیلم  سفرک و  مخت  وا  حلـصم  یحیر و  جـنلوق  زرپس و  رگج و  هدـس  رـضم  هنایزار و  هریز و  شحلـصم  هیحیر و 
نفع و ئاهپت  ثروم  تسین و  بسانم  بآ  ندروخ  اههویم  همه  رب  هکلب  دـسفم  تیاـغب  روگنا  زا  دـعب  درـس  بآ  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم 
هدعم و رـضم  حایر و  دلوم  کشخ و  درـس و  مود  رد  وا  هناد  دنروخب و  شندیچ  زا  زور  ود  دعب  دوش و  هدروخ  ماعط  ود  نیب  ام  اقـستسا و 

عفان تاحارج  تهج  وا  هتخوس  مخت  رورذ  حایر و  دلوم  مضهلا و  یطب  رایسب  وا  تسوپ  اعما و 

بلعثلا بنع 

بنع یناتـسب  هدام و  مسق  دوبیم  هدام  رن و  کیره  دشابیم و  یناتـسب  يرب و  دنیوگ  وکم  يدـنهب  کبرت و  هابور  روگناکس و  یـسرافب 
رد یضعب  دزن  یکشخب و  لیام  درس  مود  رد  تسا  لمعتـسم  ریغ  وا  هایـس  مسق  تسا و  عون  نیمه  دارم  وا  قلطم  زا  تسا و  فورعم  بلعثلا 
اب وا  بآ  هیقو  راهچ  هراح و  ماروا  عفار  یگنشت و  نکسم  هضباق و  توق  اب  فطلم و  دربم و  عدار و  تسوا  هناد  لمعتسم  رت و  درـس و  لوا 
وا هرغرغ  دـعقم و  مرو  صغم و  ریحز و  عفار  يرارم و  طالخا  لهـسم  ینطاب و  ماروا  للحم  راح و  ياقـستسا  اشحا و  ضارما  لـیزم  رکش 

دـنق و شحلـصم  تسا و  هناـثم  رـضم  دـنیوگ  عفاـن و  ینیب  شوگ و  ضارما  تهج  وا  روطق  رثوم و  تیاـغب  نادـند  درد  قلح و  مرو  تهج 
تسا یقم  تیاغب  وا  خوبطم  ریغ  بآ  لاقثم و  تسب  ات  وا  بآ  زا  لاقثم و  هد  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  جنپ  ات  شتبرش  ردق  جنکاک و  شلدب 

بانع
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تبوطرب و لیام  تدورب  ترارح و  رد  لدتعم  تسیقاب  لاس  ود  ات  شتوق  هزات و  زا  رتهب  وا  کشخ  تسا و  نیریش  هدیلاب  هدیـسر  وا  نیرتهب 
تنوشخ عفار  هظیلغ و  جضنم  هقیقر و  طالخا  نیلم  اشحا و  نیلم 

122 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هناثم و هدرگ و  درد  وبر و  هفرس و  تهج  نوخ و  تدح  باهتلا و  نکـسم  حلاص و  نوخ  دلوم  نوخ و  هدننکفاص  زاوآ و  قلح و  هنیس و 
رکش و شحلصم  خافن و  مضهرید و  وا  راثکا  ددع و  هاجنپ  ات  شتبرش  ردق  تسا و  لیدعیب  يرش  تهج  نیبجنکس  اب  رگج و  داسف  هنیس و 

ناتسپس شلدب  رکش و  بالگ و  نیدوربم  رد  هیهاب و  هیودا  لسع و  نآ  حلصم  ینم و  للقم  زیوم و 

دوع

مرگ و مود  رخآ  رد  دنمان  یقرغ  ار  نآ  دنیشن و  بآ  هت  رد  هک  تسا  خلت  وبشوخ و  قارب و  بلص و  هایس و  وا  نیرتهب  دنیوگ  رگا  يدنهب 
نینج و لماوح و  تحـص  ظفاح  مضاه و  ساوح و  رگج و  لد و  غاـمد و  يوقم  حرفم و  لیدـعیب و  هدـعم  تیوقت  رد  کـشخ و  موس  رد 

شحلصم نیرورحم و  رضم  برجم و  نادند  ئالج  رد  وا  هتخوس  غامد و  لد و  يوقم  وا  روخب  عفان و  هاب  تیوقت  یشغ و  ناقفخ و  تهج 
لاقثم کی  ات  شتبرش  بالگ و  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  لفس و  رضم  روفاک و  نیبجنکس و 

نیغلا فرح  رد  مهدزیه  خسرف 

هراشا

هطوقنملا

نوقیراغ

دوشیم و نوکتم  نفعت  ببـسب  نآ  لاـثما  زیمح و  ریجنا و  ئاـهتخرد  فوـج  رد  دـنرآ و  مور  ياـیرد  رئازج  زا  خـیب و  هب  هیبـش  تسیزیچ 
وا رن  مسق  دـنیوگ و  هدام  ار  مسق  نیا  دـشاب و  رادـقم  گرزب  تاقبط و  اب  دزیر و  مه  زا  ندـیلام  كدـناب  هک  نزوکبـس  دیفـس  وا  نیرتهب 

نودب هک  تسا  طرش  مومسب و  بیرق  خرس  درز و  مومس و  زا  وا  هایس  مسق  تسین و  زئاج  وا  لامعتسا  هدام و  تافـص  فلاخم  تاقبطیب و 
دوش هتفوک  وا  هاگره  هک  اریز  دـنامب  تسا  هدـیچ  نخانب  هیبش  هک  وا  هیمـس  مرج  زا  درذـگب و  وا  فیطل  ات  دـنلامب  نزیورپ  ئور  رب  نتفوک 

توالح اب  کشخ و  مرگ و  مود  رد  يوقلا و  بکرم  تسیقاب  لاس  راهچ  ات  شتوق  درذگیم و  نزیورپ  زا  وا  هارمه  مه  هیمس  هیدر  ئازجا 
تیاغب هدرگ  رگج و  هدس  حتفم  هظیلغ و  داوم  عطقم  خـفن و  للحم  کیرهب و  طولخم  يارفـص  ادوس و  مغلب و  لهـسم  یخلت و  يدـنت و  و 

اب وا  هرغرغ  نـمزم و  رـس  درد  عـفار  غاـمد و  یقنم  یگطــصم  یلباـک و  هـلیله  اـب  لوـب و  ردـم  ضرعلاـب و  حرفم  لد و  باـصعا و  يوـقم 
نزو فصن  شلدب  تسا و  دنج  لاوحا  همه  رد  وا  حلصم  برک و  ثروم  لتاق و  وا  نوبز  ماسقا  عفان و  قلح  دراب  مرو  تهج  [ 15] جتخفیم

. لاقثم کی  ات  شتبرش  ردق  جئافسب و  نآ  دنچ  ود  یضعب  دزن  لیبجنز و  نآ  عبر  دبرت و  وا  لثم  یضعب  دزن  لظنح و  محش  وا 
123 ص : میلعتلا ، نزاخم 
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ثفاغ

کشخ و لوا  رد  مرگ و  میود  رد  تسیقاب  لاس  یس  ات  شتوق  تصوفع و  اب  خلت و  ینالوط و  یجشفنب و  هب  لئام  دوبک  تسیهایگ  هفوکش 
ففجم وا  رورذ  هبکرم و  ئاهپت  عفار  هراح و  هتخوس و  طالخا  لهـسم  ردم و  رگج و  هدعم و  يوقم  رگج و  هدس  حتفم  یلاج و  فیطل و 

تفه خوبطم  رد  مرد و  هس  وا  تبرـش  نوراسا و  وا  لثم  شلدـب  نوسینا و  شحلـصم  تسا و  زرپس  رـضم  دـنیوگ  اهمخز و  هدـنهدمایتلا  و 
تسا مرد 

افلا فرح  رد  مهدزون  خسرف 

ایناواف

لاـس تفه  اـت  شتوق  تسوا و  رن  مسق  دارم  اـیناواف  قلطم  زا  دـشابیم و  هداـم  رن و  یعرد و  زا  رتـمک  تسیتاـبن  خـیب  تسا  بیلـصلا  دوـع 
يوقم هضباق و  توق  اب  ففجم و  حـتفم و  فطلم و  ضیح و  لوب و  ردـم  هظیلغ و  حایر  للحم  تسا  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسیقاب 

عرص رد  شلدب  اریتک و  شحلصم  هدعم و  رضم  عفان و  سرقن  عرص و  تهج  وا  دامض  نآ و  قیلعت  یتح  عفان  تیاغب  عرـص  تهجب  رگج و 
تسا لاقثم  کی  شتبرش  ردق  حرجدم  دنوارز  ضارما  ریاس  رد  درمز و 

لجف

نآ ماسقا  مخت  دشابیم و  یماش  یناتـسب و  زا  رتدـنت  وا  يرب  دـشابیم و  [ 16] یماش یناتـسب و  يرب و  دنمان  یلوم  يدنهب  برت و  یـسرافب 
موس اـت  هموقرم  بتارمب  ئازجا  همه  وا و  تشوگ  گرزب و  گرب  نآ  زا  دـعب  وا  هزیر  گرب  تسوپ و  نا  زا  دـعب  وا  ئازجا  ریاـس  زا  رتـیوق 

نـییلت و كدـناب  غورآ و  كرحم  جاـیر و  جرخم  مضاـه و  ماـعط  زا  دـعب  لوـب و  ردــم  مـضهنم و  ریغ  مضاـه و  کـشخ  مود  رد  مرگ و 
ظیلغ و طلخ  فیطلت  نمزم و  هفرـس  تهج  وا  خوبطم  لسع و  اـب  اـصوصخ  یق  نیعم  ددـس و  حـتفم  وا  بآ  راـسخر و  گـنر  هدـننکوکین 

هدنـشک وا  بآ  دوشیمن و  سوسحم  وا  درد  دزگب  برقع  نوچ  وا  ندروخ  زا  دـعب  دـنیوگ  لمق و  دـلوم  وا  راثکا  دـیفم و  ضیح  سابتحا 
درد تهج  دننک  روطق  شوگ  رد  هدرک  مرگ  هتخادنا  لگ  نغور  برت  فوج  رد  نوچ  ماوه  تبراقم  عنام  ندب  رب  وا  ئالط  تسا و  برقع 

ریمخب هدرک  دـنب  برت  ئاهراپ  زا  ار  نآ  هیقب  هداهن  نآ  رد  مغلـش  مخت  مرد  مراهچ  هدرک  خاروس  ار  برت  هاگره  تسا  رثالا  عیرـس  شوگ 
دنیامن و لمع  نیمه  رتاوتم  روتـسدب  زور  هس  هک  دیاب  تسا  برجم  هناثم  گنـس  جارخا  رد  دنناروخ  لسع  اب  دـنزپب و  شتآ  ریز  رد  هتفرگ 

قلح و رس و  رضم  طلخ و  نفعت  صغم و  ثروم  برت  ندروخ  راثکا 
124 ص : میلعتلا ، نزاخم 

مامت رد  دیفم و  زرپس  مرو  دراب و  رگج  درد  تهج  یقم و  هاب و  كرحم  ضیح و  ریـش و  لوب و  ردم  وا  مخت  لسع و  شحلـصم  نادـند و 
ردـق برجم و  ابوق  تهج  وا  دامـض  رگج و  یقنم  تیاغب  نیبجنکـس  اب  نآ و  مضاـه  ماـعط  زا  دـعب  وا  لاـقثم  مین  وا و  خـیب  زا  رتیوق  لاـعفا 
توق ار  یماش  تسین و  لمعتسم  مرگ و  رایسب  وا  يرب  تسمرد و  کی  نآ  مخت  زا  مرد و  یـس  ات  وا  بآ  زا  مرد و  تسب  وا  مرج  زا  تبرش 

شحلصم یثغم و  وا  راثکا  تابوطر و  للحم  لوب و  ردم  برت و  زا  رتفیعض  مغلـش و  زا  رتمرگ  تسا و  یناتـسب  مغلـش  برت و  زا  بکرم 
کمن
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نویفرف

تـسیقاب لاس  راهچ  ات  شتوق  دنت و  نآ  ئوب  معط و  لخلختم و  یخرـسب و  لیام  وا  هنهک  يدرزب و  لیام  گنريرتسکاخ  تسیغمـص  مسا 
اقـستسا و تهج  مغلب و  بادرز و  لهـسم  قرحم و  تیاغب  فطلم و  کشخ و  مرگ و  میوس  رخآ  رد  دـنیوگ  کشخ و  مرگ و  مراـهچ  رد 
اب وا  لاحتکا  نینج و  طقسم  وا  برش  عفان و  تیاغب  دشاب  مغلب  زا  هک  رمک  كرو و  درد  مومس و  ررض  عفر  لصافم و  اسنلا و  قرع  زرپس و 

عفار لگ  نغور  دوش  ادـیپ  شزوس  رگا  برجم و  ثمط  ساـبتحا  تهجب  هبح  هس  ود  اـت  هبح  زا  وا  لومح  دـیفم و  بآ  لوزن  تهج  لـسع 
یضعب رد  طرفم و  لهـسم  هجزما  یـضعب  رد  قاوف و  هدعم و  باهتلا  لقع و  طالتخا  بجوم  نآ  هدایز  طاریق و  ود  شتبرـش  ردق  تسوا و 

تدح حلصم  تسبجاو و  غومص  ریاس  سوسلا و  بر  لقم و  زا  وا  حالصا  يوق و  دیربت  هدراب و  هکاوف  بآ  نآ  حلـصم  طارفاب و  ضباق 
تسا لاتق  هایس  مسق  دنج و  جنلوق  رد  نویرذام و  اقستسا  رد  شلدب  تسا و  ندرک  برچ  نیریش  ماداب  نغورب  وا 

کشمجنرف

هدس حتفم  تسا  رتیوق  رت و  مرگ و  يرب  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  دشابیم  یناتـسب  يرب و  نآ  تسا و  یـسراف  کشمجنرپ  زا  برعم 
ناقفخ ساوسو و  تهج  مامت و  شوجنزرم و  زا  رتهب  لاعفا  رد  ظیلغ و  ئاذغ  مضاه  درس و  هدعم  لد و  رگج و  يوقم  ةافصم و  یغامد و 

عدـصم ادوس و  هرم  دـلوم  عفاـن و  زرپـس  عـفر  اهتـشا و  نتخیگنارب  درابرـس و  درد  صغم و  نیکـست  حاـیر و  لـیلحت  يوادوـس و  یمغلب و 
مرد و هس  شتبرش  ردق  ینم و  ففجم  مضاه و  کشخ  رایسب  وا  مخت  و  ربنسوس ؟؟؟ شلدب  نیبجنکـس و  هشفنب و  شحلـصم  نیرورحم و 

تسا مرد  ود  ات  وا  مخت  زا 

قتسف

بآ تسیقاـب و  هاـم  هس  اـت  ار  وا  زغم  زارد و  هصرع  ار  وا  رـشقم  ریغ  توق  رقـس و  تخردـب  هیبش  وا  تخرد  تسا  یـسراف  هتـسپ  زا  برعم 
نومیل

125 ص : میلعتلا ، نزاخم 
بجوم حـلاص و  نوخ  دـلوم  رگج و  هدـس  حـتفم  یهبم و  رت و  لوا  رد  یـضعب  دزن  کـشخ و  مرگ و  مود  رد  وا  زغم  تسوا  داـسف  ظـفاح 

دوش هدروخ  زغم  قصالم  قیقر  تسوپ  اب  نوچ  اصوصخ  دسریمن  واب  هلوکام  بوبل  ریاس  هک  يدح  هب  نآ  مف  هدعم و  يوقم  ندب و  یهبرف 
هدرگ و يرغال  رگج و  تدورب  لد و  تیوقت  نمزم و  هفرـس  يرغـال و  ناـیثغ و  یق و  رگج و  درد  تهج  ناـقفخ و  عفار  نهذ و  ظـفاح  و 
وا زغم  قصال  قیقر  خرس  تسوپ  هدراب و  ياهویم  اهیـشرت و  هکرـس و  شحلـصم  يرـش و  ثروم  نیرورحم و  عدصم  عفان و  زرپس  ناقری و 

یق و یگنشت و  لاهسا و  عفار  ضباق و  لد و  هدعم و  يوقم  تیاغب  کشخ و  درـس و  وا  نوریب  زبس  تسوپ  کشخ و  ترارح و  رد  لدتعم 
هدننکوبشوخ هتـسپ  نغور  برجم و  دعقم  جورخ  تهج  نتـسشن  بآ  نآ  رد  دنـشاب  هداد  طرفم  خبط  هک  وا  بلـص  دیفـس  تسوپ  خـیبط 

برجم غامد  هیقنت  هظفاح و  تیوقت  هوقل و  تهج  کشم  اب  وا  طوعس  هدعم و  رضم  ۀیصاخلاب  همعطا و 

هضف

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


درس لوا  رد  دشاب  قبیز  رشع  ردقب  درگوگ  هک  دناهتسناد  كاپ  قبیز  درگوگ و  زا  وا  نوکت  دنمان و  يدناچ  يدنهب  میس و  هرقن و  یسرافب 
مغلب و تنوفع  هجزل و  تابوطر  عفر  ناهد و  ئوبدب  ناقفخ و  تهج  توقای و  هب  بیرق  تیوقت  حیرفت و  رد  لدتعم و  دـنیوگ  کشخ و  و 
ضایب و تهج  وا  لاحتکا  ماروا و  للحم  وا  دامض  عفان و  هناثم  هدرگ و  گنس  زرپس  اقستسا و  هفرـس  وبر و  ساوسو و  نونج و  ایلوخیلام و 

تسا حیرفت  ثعاب  هرقن  فرظ  رد  ندروخ  مرد و  مین  شتبرش  اریتک و  شحلصم  اعما و  رضم  دیقم و  هرصاب  تیوقت 

لفلف

موس رخآ  رد  رتدنت  دراد و  نیچ  هایس  رتضباق و  سلما و  دیفس  تسیناتسب و  يرب و  کیره  دشابیم و  دیفـس  هایـس و  دنیوگ  چرم  يدنهب 
هدراب و مومـس  قایرت  مغلب و  عطاق  یلاج و  للحم و  مضاه و  بذاج و  دناهتـسناد و  سکعب  یـضعب  نآ و  لوا  رد  دیفـس  کشخ و  مرگ و 
هاب و كرحم  رکش  ریش و  اب  ینابصع و  ءاضعا  بصع و  ئاهتلع  رهزداپ  نآ و  نحسم  رگج و  هدعم و  يوقم  ددس و  حتفم  هظفاح و  يوقم 

بالگ رد  وا  هدیناشوج  ئالط  هنخان و  ضایب و  رصب و  تملظ  تهج  وا  لاحتکا  صغم و  حایر و  سفنلا و  قیـض  وبر و  دراب و  هفرـس  عفار 
تسوپ اب  هک  نآ  هضمضم  روتسدب  برجم و  نادند  درد  هدراب و  تالزن  عفر  تهج 

126 ص : میلعتلا ، نزاخم 
قلح هنیس و  نشخم  عدصم و  ینم و  ففجم  رثالا و  عیرس  هدروخمرک  نادند  تهج  وا  نونس  تسا و  برجم  دنـشاب  هدیناشوج  شاخـشخ 
لسع نیدوربم  رد  تسا و  درس  ئاهنغور  شحلصم  دشاب و  هتشاد  لوب  يراجم  رد  هک  ملا  ینطاب و  تاحارج  راح و  رگج  هدرگ و  رضم  و 

لاقثم کی  ات  شتبرش  لیبجنز و  شلدب  و 

جندوف

تسا و یلبج  یمـسق  عیـشمارطکشم  تسیرب و  وا  قلطم  زا  دارم  دـشابیم و  يرهن  یلبج و  یناتـسب و  يرب و  تسا  یـسراف  هندوپ  زا  برعم 
مرگ و موس  لوا  رد  تسناحیر و  مخت  هب  هباشم  شمخت  ترادتـساب و  لیام  هزیر و  شگرب  تیرطع و  اب  دوب  دنت  قرفتم و  اهخاش  ار  يرب 
زازک و قاوف و  ناقری و  اقـستسا و  تهج  ناروناج و  ندیزگ  قایرت  حایر و  للحم  ادوس و  لهـسم  قرع و  ردـم  فطلم و  تیاغب  کشخ و 
لثم و شلدـب  اریتک و  شحلـصم  اعما و  رـضم  دـیفم و  هثل  تیوقت  تهج  وا  هتخوس  کشخ  هنیـس و  هدـعم و  لوضف  هیقنت  همیـشم و  جارخا 
مرگ و مود  رخآ  رد  دـشابیم و  گرزب  قاس  زارد و  گرب  ار  يرهن  جـندوف  تسا  مرد  ود  ات  شتبرـش  ردـق  تسا و  يرهن  هندوپ  وا  فصن 

تسا مرد  کی  شتبرش  عانعن و  شلدب  اریتک و  شحلصم  هدرگ و  هاب و  رضم  لوب و  ردم  کشخ و 

جزوریف

ردـکم و نآ  ریغ  رد  دـیامن و  فاـص  فاـص  ياوه  رد  شگنر  هک  تسا  فاـص  دوبک  يروپاـشین  وا  نیرتهب  تسیـسراف و  هزوریپ  برعم 
عفار مومـس و  رهزداپ  هدعم و  لد و  يوقم  کشخ و  مویـس  رد  درـس و  لوا  رد  ددرگیم  دساف  کشم  ئوب  یبرچ و  قرع و  زا  وا  عومجم 
تهج وا  لاحتکا  هناثم و  هدرگ و  گنـس  زرپس و  عرـص و  تهج  لسع  اب  ناقفخ و  تهج  ینطاب و  تاحارج  ریاـس  اـعما و  هحرق  لاهـسا و 

مین شتبرـش  ردـق  اریتک و  شحلـصم  هدرگ و  رـضم  عفان و  تاقبط  ریاس  هنیرق و  هقبط  هقیقر  ضایب  هنخاـن و  هعمد و  هرـصاب و  حور  تیوقت 
عنام لد و  يوقم  وا  نتـشاد  دـناهتفای و  برجم  برقع  ندـیزگ  تهج  وا  مرد  سدـس  ۀیـصاخلاب  مرد و  کی  اـت  هیوق  مومـس  تهج  مرد و 
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تسا موقرم  لوا  لزنم  زا  مود  قیفر  زا  مهد  خسرف  زا  لوا  قروز  زا  لوا  لحاس  رد  وا  صاوخ  رگید  تسا و  فوخ 

فاقلا فرح  رد  متسب  خسرف 

هلقاق

ار راغص  دشاب و  هایس  فالغ  ار  رابک  دشابیم  راغص  رابک و  دنیوگ  یچالا ؟؟؟ يدنهب  دنمان و  لیه  یسرافب 
127 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لاس هد  ات  نآ  توق  دنیوگ و  هدام  یثنا و  ار  راغـص  رن و  رکذ و  ار  رابک  دزیخ و  دـنه  زا  دـنایخلت و  يدـنت و  تیرطع و  اب  ود  ره  دـیفس و 
هدـعم و لد و  يوقم  حرفم و  مضاه و  نخـسم و  کشخ و  مرگ و  مود  رد  رتیوق و  لاعفا  ریاس  حـیرفت و  رد  وبشوخ و  وا  رابک  تسیقاب و 
عرـص و تهج  نآ و  فالغ  اب  اصوصخ  نآ و  هدس  رگج و  درد  نایثغ و  یق و  اشحا و  هدعم و  حایر  تهج  هضباق و  توق  اب  ددس و  حتفم 
لاقثم و کی  ات  شتبرش  تسا و  راغص  هلقاق  نآ  مین  نزو و  کی  شلدب  رکـش و  شحلـصم  تسا و  هیار  رـضم  دنیوگ  عفان و  هدرگ  گنس 

توق هنیـس و  تاـبوطر  ففجم  یق و  نکـسم  راـبک و  زا  رتیوق  همـضاه  تیوقت  رد  کـشخ و  مود  رد  مرگ و  لوا  رخآ  رد  وا  راغـص  مسق 
مرد ود  شتبرش  هبابک و  نآ  فصن  شلدب  اریتک و  شحلصم  اعما و  رضم  رابک و  دننام  لاعفا  ریاس  رد  رابک و  زا  رتمک  وا  هضباق 

اثق

نکـسم رت و  درـس و  مود  رخآ  رد  دـنیوگ  يرکک  يدـنهب  دـنیوگ و  زین  زبس  راـیخ  زارد و  راـیخ  هک  تسا  هزراـیخ  یبرع  مسا  هثلثم  ئاـثب 
ردم وا  مخت  نا و  زا  رتمضهلاعیرس  دثق و  زا  رتفیطل  دیفم و  رگج  هدعم و  باهتلا  تهج  هناثم و  هدرگ و  گنـس  ردم  یگنـشت و  ترارح و 

تنوفع دعتـسم  دسر  مهب  وزا  هک  یطلخ  مضه و  رید  جنلوق و  حایر و  دلوم  وا  تشوگ  تسوپ و  تسا و  دثق  مخت  زا  رتیوق  حتفم و  لوب و 
تهج نآ  هدرک  کشخ  هدـیزگ و  هناوید  گس  تهج  وا  گرب  برـش  هنایزار و  زیوم و  لسع و  شحلـصم  لاعفا و  رثکا  رد  دـثق  دـننام  و 

تسا دیفم  يوارفص  لاهسا 

دثق

نکـسم رت و  درـس و  مود  رخآ  رد  دـنمان  اریهک  يدـنهب  گنرداب و  رایخ  ناسارخ  رد  گـنلاب و  راـیخ  زاریـش  رد  تسا و  راـیخ  یبرع  مسا 
دنت و ئاهپت  تهج  اثق و  زا  رتظیلغ  ةاصح و  جرخم  لوب و  ردم  رگج و  هدس  حتفم  یگنشت و  عفار  اشحا و  باهتلا  نوخ و  ارفص و  ترارح 
نیدوربم و رـضم  عفان و  دـشاب  اعما  هدـعم و  رد  هک  یئارفـص  هرم  لاهـسا  تهج  رکـش  اب  لاقثم  جـنپ  لهچ و  ات  وا  بآ  رـس و  درد  ناقری و 

تهج رایخ  ندیئوب  هراح و  نیجاعم  شحلصم  دوشیم و  یمس  طلخ  دلوم  ددرگ  دساف  هدعم  رد  نوچ  ماخ و  طلخ  دلوم  اذغ و  هدننکماخ 
ئاهپت عفار  لوب و  ردـم  هزرایخ  زا  رت  درـس و  وا  مخت  ترارح و  یفطم  درـس و  رایخ  یـشرت  دـیفم و  راح  رـس  درد  یناویح و  حور  شاعتنا 

هزرایخ مخت  شلدب  اریتک و  شحلصم  ناثینا و  رضم  دشاب و  ترارح  زا  هکنآ  هحرق  شش و  درد  زرپس و  رگج و  مرو  هراح و 
128 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تسا مرد  جنپ  ات  شتبرش  ردق  و 
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لفنرق

رگج و هدـعم و  يوقم  للحم و  حـتفم و  کشخ  مرگ و  موس  رد  دـشابیم و  هدام  رن و  تسیتخرد  هفوگـش  نآ  دـنیوگ و  گنول  يدـنهب 
طرـشب هزات  ریـش  اب  وا  مرد  مین  لوبلا و  سلـس  یمغلب و  يوادوس و  لـلع  اقـستسا و  ناـیثغ و  یق و  عفار  حرفم و  همـضاه و  هاـب و  غاـمد و 

هدرگ رضم  برجم و  هدراب  تالزن  یغامد و  ددس  هتکـس و  تهج  عامج و  تذل  ثعاب  لیلحا  رب  نآ  ئالط  هاب و  كرحم  تیاغب  تموادم 
تسا لاقثم  کی  ات  شتبرش  ردق  هسابسب و  وا  فصن  ینیچراد و  وا  لثم  شلدب  غمص و  شحلصم  تسا و  اعما  و 

هفرق

گنر دننام  ربطس  هایس و  وبشوخ و  نا  زا  یمسق  تسا  یـصاخ  تخرد  تسوپ  ابطا  دارم  تسنآ و  بوچ  تخرد و  ره  تسوپ  سنج  مسا 
ینیچرادب هیبش  وب  رد  لفنرقلا و  ۀفرق  زا  رتنیریش  یخرـسب و  لیام  یمـسق  دنمان و  ببـس  نیاب  لفنرقلا  ۀفرقا  رواد  نآب  هیبش  وب  رد  لفنرق و 

دیفـس و یمـسق  طوطخب و  طـطخم  دیفـس  یمـسق  تسا و  ینیچراد  تخرد  تسوـپ  یـضعب  دزن  دـنیوگ و  ینیچرادـلا  ۀـفرق  ار  وا  تسا و 
مود رخآ  رد  دناهتسناد  رتیوق  وزا  ار  نآ  یعمج  ینیچراد و  زا  رتفیعـض  لاعفا  رد  تسا و  لفنرقلا  ۀفرق  ماسقا  نیرتهب  دشابیم  نکـشدوز 

بصع ضارما  عرص و  هوقل و  جلاف و  تهج  ینیچراد و  زا  رتیوق  زرپس  رگج و  هدعم و  تیوقت  رد  ینطاب و  ءاضعا  يوقم  کشخ و  مرگ و 
مرد ود  ات  شتبرش  ردق  تسا و  هخیلس  شلدب  عفان و  لصافم  درد  و 

عرق

لوب ردم  حتفم و  نیلم و  رت و  درس و  مود  رد  ود  ره  دنیوگ  یمور  ار  يرگید  زبس و  ئودک  ار  یکی  دشابیم  مسق  ود  دنمان  ودک  یسرافب 
ئابرم غامد و  ندب و  بیطرت  مرگ و  رگج  هفرس و  هراح و  ئاهپت  تهج  تاروزم  اب  ودک  ندروخ  اذغلا و  لیلق  یگنشت و  نکسم  قرع و  و 

تسارفـص و نوخ و  ثدـح  نکـسم  مضاه و  فطلم و  وا  شرت  رثؤم و  حـلاص  طـلخ  دـیلوت  یغاـمد و  تیوقت  يوادوس و  داوم  تهج  وا 
اهپت و جنلوق و  ثعاب  دشاب و  مغلب  قارتحا  زا  هک  يوادوس  یمغلب و  داوم  رـضم  اهتـشا و  طقـسم  هدعم و  فعـضم  خفن و  دلوم  ودـک  ماسقا 

طلخ دلوم  رایخ  دننام  دوش  دساف  هدعم  رد  هاگره  ددرگیم و  نآ  بلاغ  عبطب  بلغتم  هیذغا  اب  هدـعم و  رد  دوجوم  طلخب  هلاحتـسالا  عیرس 
فزن عطق  رد  وا  هتخوس  کـشخ  تسوپ  نآ و  لاـثما  هکرـس و  هروغ و  يوارفـص  جازم  رد  هریز و  هراـح و  هیودا  شحلـصم  تسا و  یمس 

تهج رت و  لوا  رد  درس و  مود  رد  ودک  مخت  زغم  برجم و  اهمخز  هلکآ و  عفد  تاحارج و  مدلا 
129 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نغور دیفم و  اعما  هحرق  هفرـس و  یگنـشت و  هراح و  ئاهپت  هیر و  مدلا  ثفن  هنیـس و  تنوشخ  هناثم و  هحرق  هدرگ و  يرغال  لوبلا و  هتقرح 
هراح ئاهپت  لس و  يوارفـص و  صغم  غامد و  تسوبی  یباوخیب و  عفر  تهج  تسا و  فطلا  دـنرآربیم  ماداـب  نغور  لـثم  هک  وا  مخت  زغم 

ار نآ  بآ  هدیبوک  ار  وا  بوچ  هک  ودک  نغور  هناودنه و  مخت  شلدب  لاقثم و  تفه  ات  نآ  نغور  وا و  مخت  زغم  زا  تبرش  ردق  لیدعیب و 
نییلت سباـی و  جنـشت  غاـمد و  تسوبی  ترارح و  تهج  بطرم  رت و  درـس و  دـنامب  فرـص  نغور  اـت  دـنناشوجب  دـجنک  نغور  وا  عـبر  اـب 

تسا دیفم  رایسب  تابالص 

طسق
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يرحب و طسق  ار  نآ  تیرطع و  اب  دیفـس  کبـس و  نیریـش و  یکی  دشابیم  مسق  هس  دزیخ و  دنه  یحاون  زا  حافل و  خـیب  هب  هیبش  تسیخیب 
وبشوخ و یخرسب و  لیام  یمـسق  دنیوگ و  يدنه  طسق  ار  نآ  خلت و  دوب  مک  ربطـس و  کبـس و  یهایـسب و  لیام  یمـسق  دنیوگ و  یبرع 
دزگب و ار  نابز  كدنا  هک  تسا  هدروخان  مرک  هزات  دیفس  وا  نیرتهب  تسا و  نیریش  [ 17] طسق دارم  وا  قلطم  زا  تسا و  یخلتیب  نیگنس و 
یهبم و هجزل و  هظیلغ و  طالخا  عطاق  رگج و  هدـس  حـتفم  ضیح و  لوب و  ردـم  کشخ و  مرگ و  موس  رد  تسیقاب  لاـس  راـهچ  اـت  شتوق 

هدرگ گنس  جارخا  حایر و  لیلحت  هدعم و  یغامد و  هنمزم  ياهدرد  رگج و  هدعم و  تیوقت  هنیس و  درد  تهج  هدعم و  مرک  ماسقا  هدنشک 
شلدب نوسینا و  شحلصم  هیر و  رضم  نیبگنلگ و  شحلصم  هناثم و  رضم  عفان و  رذح  هشعر و  وزا ؟ زازک  جنشت و  وبر و  تهج  لسع  اب  و 

زورنابش کی  بارش  رد  هتفوکمین  ار  لاقثم  لهچ  خلت  طسق  هک  جذاس  طسق  نغور  مرد و  کی  شتبرـش  ردق  احرقرقاع و  نآ  نزو  فصن 
يوق للحم  کشخ و  مرگ و  دنامب  نغور  هدش  یناف  بارش  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  لاقثم  دصراهچ  اب  دننک و  رت 

رکسلا بصق 

هناثم و یقنم  نوخ و  فطلم  ددس و  حتفم  ندب و  نمسم  وا  بآ  رت و  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  دنیوگ  ههکیادانگ  يدنهب  رکشین و  یـسرافب 
خفن وا  نتخپ  زا  حایر و  خفن و  دلوم  هدعم و  باهتلا  عطاق  یق و  جیهم  عبط و  نیلم  هاب و  كرحم  هفرس و  هنیـس و  تنوشخ  عفار  لوب و  ردم 

نوسینا شحلصم  ناریپ و  رضم  اهتشا و  دسفم  وا  خوبطم  ریغ  ندروخ  راثکا  دوشیم و  لیاز 

هریرذلا بصق 

عفار هدعم و  رگج و  لد و  يوقم  حتفم و  قرع و  لوب و  ردم  فطلم و  کشخ و  مرگ و  مود  رد  روهـشم  تسیتابن  دـنیوگ  هتیارچ  يدـنهب 
اقستسا ناقفخ و 
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تهج سفرک  مخت  اب  وا  خـیبط ؟ لضع و  فاگـش  هدـنهدمایتلا  ماروا و  لـلحم  لوبلا و  ریطقت  لوبلا و  رـسع  محر و  رگج و  هنیـس و  درد  و 

تسا مرد  ود  ات  شتبرش  ردق  برجم و  دراب  داوفلا  عجو  نونج و 

فاکلا فرح  رد  مکی  تسب و  خسرف 

روفاک

یلـصا عونـصم و  دـشابیمن  پیدنارـس  دالب  ئاوس  روفاک  تخرد  تسا و  موقرم  تـالوطم  رد  هچناـنچ  دـشابیم  ماـسقا  تسیتخرد  غمص 
درـس و موس  رد  تسا  جنرت  نومیل و  ئوبب  هیبش  یلـصا  ئوب  تسا و  عونـصم  یگدـیپسچ  یلقن و  یلـصا  عونـصم و  نایم  قرف  دـشابیم و 
لوبلا و ۀـقرح  قد و  لس و  رگج و  باهتلا  یگنـشت و  عفار  قرع و  هراح و  لاهـسا  فاعر و  اضعا و  مدـلا  فزن  عطاـق  حرفم و  کـشخ و 

عفر تهج  وهاک  بآ  اب  فاعر و  تهج  زینشک  بآ  هب  نآ  طوعس  هراح و  مومـس  قایرت  نیرورحم و  ساوح  يوقم  هراح و  ضارما  عیمج 
تهج یناشیپ  خوفای و  رب  وا  دامـض  نآ و  درد  نیکـست  نوخ و  عطق  هزات و  تحارج  تهج  هبـسانم  هیودا  اب  وا  رورذ  نیرورحم و  یباوخیب 

هراح هیودا  کشم و  ربنع و  شحلصم  وم و  يدیفس  ثروم  اهتشا و  لسن و  عطاق  وا  راثکا  هناثم و  گنس  دلوم  هاب و  رضم  برجم و  فاعر 
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دیفم هاب و  عطاق  وا  لاقثم  ود  تسا و  گناد  کی  ات  شتبرـش  ردق  دیفـس و  لدنـص  وا  نزو  کی  ریـشابط و  وا  نزو  ود  شلدب  وبشوخ و  و 
تسا لتاق  ردقنیا  دنیوگ  هدعم و 

تیربک

مرگ و موس  رخآ  رد  وا  ماسقا  يدوبکب و  لیام  دیفـس  دیفـس و  یخرـسب و  لیام  درز  خرـس و  دنیوگ  کهدنگ  يدنهب  درگوگ و  یـسرافب 
مواقم وا  برـش  بذاج و  یلاج و  نخـسم و  فطلم و  للحم و  دنامیم  لاس  یـس  ات  شتوق  یکـشخ و  رب  بلاغ  وا  یمرگ  تسا و  کشخ 
تسا رثالا  بیجع  ءالط  يوادوس  ئاهششوج  ماذج و  تهج  احرقرقاع  لسع و  هکرس و  اب  اضعا و  نابرض  نکسم  وا  ئالط  مومس و  عیمج 

عفار وا  روطق  روخب و  نینج و  طقسم  وا  روخب  تسبرجم و  ابوق  درـس  حورق  هفعـس و  تهج  یبرع  غمـص  درگوگ و  نزو  مین  تسام و  اب  و 
کی ات  گناد  ود  زا  شتبرش  ردق  تسا و  خینرز  لاعفا  رثکا  رد  شلدب  هزات و  ریـش  اریتک و  شحلـصم  هدعم و  رـضم  هعماس و  لقث  يرک و 

هجزل و طالخا  عطاق  زرپس و  رگج و  هدس  حتفم  کشخ  مرگ و  موس  رد  ءازجا  ریاس  زا  رتیوق  وا  خـیب  تسوپ  وا و  خـیب  تسیتابن  ربک  لاقثم 
هکرسب وا  هدرورپ  اصوصخ  زرپس  هیودا  نیرتهب  اشحا و  يوقم 
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ربک خیب  نوچ  هک  دناهتفگ  عفان و  لصافم  یغامد و  هدراب  ضارما  جلاف و  تهج  ادوس و  هرم  ردم  مومـس و  قایرت  حایر و  للحم  لسع و  و 

یظیلغ دامـض  رـس  رب  ار  وا  سپ  دزوسب  نغور  نزو  مین  بآ و  مامت  ات  دنناشوجب  بآ  نآ  نزوب  دجنک و  نغور  نآ  لثم  اب  هدـیبوک  مرن  ار 
کشخ و مرگ و  موس  رد  وا  مخت  دنمان و  ربک  رایخ  هک  شرمث  دناهتـسناد و  برجم  دـیورن و  دیفـس  وم  زگره  دـنک و  هایـس  ار  ئوم  دـنک 
ات تاخوبطم  رد  مرد و  هس  ات  وا  خیب  زا  تبرـش  ردق  زرپس و  رگج و  هدس  حتفم  وا  رایخ  عبط و  نیلم  وا  هناد  ندیئاخ  نودب  وا  هدیـسر  رایخ 

نیبجنکس نآ  حلصم  نیرورحم و  هدعم  رضم  تسا و  نوسینا  شحلصم  هناثم و  رضم  لاقثم و  تفه 

ناتک

تهج لسع  لـفلف و  كدـناب  عبط و  نیلم  ردـم و  هیلـضف و  تبوطر  اـب  کـشخ و  مرگ و  لوا  رد  وا  مخت  تسیتاـبن  دـنیوگ  یـسلا  يدـنهب 
سرقن لصافم و  درد  نیکست  تهج  لوغپسا  اب  وا  دامض  یمغلب و  هفرـس  تهج  لسع  اب  وا  قوعل  دننادیم و  برجم  نیـسویام  هاب  کیرحت 
شلدب لسع و  شحلصم  نییثنا و  رضم  زینشک و  وا  حلصم  رصب و  ملظم  نیبجنکس و  نآ  حلـصم  همـضاه و  فعـضم  عفان و  ءاسنلا  قرع  و 

مرد هد  ات  مرد  هس  زا  شتبرش  ردق  تسا و  هبلح 

اریثک

درس و لوا  رد  یضعب  تسا و  رت  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  یخرـسب و  لیام  دیفـس  نآ  تسا و  یغمـص  دنیوگ  اریتک  يدنهب 
هفرس و تهج  هنیس و  مدلا  ثفن  عطاق  مشچ و  هحرق  طالخا و  تدح  عذل و  نکسم  هقیقر و  داوم  ظلغم  يوقلا و  بکرم  دناهتسناد  کشخ 
دیفم و مشچ  ضارما  هناثم و  هدرگ و  درد  نیکـست  نآ و  تیوقت  اعما و  عذل  لوبلا و  ۀـقرح  زاوآ و  یگتفرگ  هیر و  هحرق  هنیـس و  تنوشخ 

رـضم رثوم و  دـمر  ماسقا  تهج  وا  لاـحتکا  برجم و  بل  قاقـش  نآ و  تنوشخ  عفر  دـلج و  ندرک  مرن  شمن و  فلک و  تهج  وا  ئـالط 
ات مرد  کی  زا  شتبرـش  ردق  تسا و  ودـک  مخت  ظیلغت  نییلت و  رد  یبرع و  غمـص  نآ  ریغ  هیزعت و  رد  شلدـب  نوسینا و  شحلـصم  لفس و 
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مرد جنپ 

سفرک

سفرک قلطم  زا  دشابیم و  یناتسب  يرب و  یطبن و  مسق  یئارحص و  ریغ  یلبج  یئارحـص و  یلبج  مسق  دشابیم  ماسقا  تسا  دومجا  يدنهب 
زرپس و رگج و  ددـس  حـتفم  تیاغب  کـشخ و  مرگ و  مود  لوا  رد  وا  مخت  نا  زا  دـعب  تسوا و  ءازجا  رتيوق  شخیب  تسا و  یناتـسب  دارم 

لوب ردم 
132 ص : میلعتلا ، نزاخم 

قاوف و سفنلا و  قیـض  وبر و  تهج  هلهـسم و  هیودا  لمع  نواـعم  یق و  اهتـشا و  هاـب و  كرحم  یهبم و  هناـثم و  هدرگ و  یقنم  ضیح و  و 
حلصم خافن و  وا  هزات  رجنم و  نآ و  لقع  تفخ  دولوم و  عرص  ثعاب  ریش و  دسفم  نیعورصم و  عرـص  كرحم  هعـضرم و  لماوح و  رـضم 

شحلـصم هیر و  رـضم  وا و  خـیب  دـننام  عفانم  ریاس  رد  اذـغ و  مضاه  ازجا و  رئاس  زا  رتيوق  حـیتفت  رد  یناتـسب  سفرک  مخت  نوسینا و  نآ 
مرد و هدزناپ  ات  وا  هراصع  زا  مرد و  جنپ  تاخوبطم  رد  وا  خیب  زا  تبرش  ردق  هاوخنان و  شلدب  اریتک و  شحلصم  جحـس و  ثروم  امامح و 

تسا مرد  کی  نآ  مخت  زا  مرد و  هس  نآ  مرج  زا 

ثارک

دوجوم لاس  مامت  رد  رتکیراب و  شگرب  هچنآ  تسا  ماسقا  دنیوگ و  یطبن  ار  وا  یناتـسب  دشابیم و  یناتـسب  يرب و  دنمان  اندـنگ  یـسرافب 
مرگ موس  رد  تسا  لقبلا  ثارک  دارم  وا  قلطم  زا  دنیوگ و  یماش  ثارک  دسریم  راهب  لوا  ناتـسمز و  رخآ  رد  هچنآ  لقبلا و  ثارک  تسا 
هدس حتفم  جنلوق و  عفار  یهبم و  فطلم و  ضیح و  ردم  عبط و  نیلم  ماعط و  ندش  شرت  عنام  اذغ  زا  دـعب  وا  ندروخ  کشخ و  مود  رد  و 

نوخ و قرحم  نادـند و  هثل و  دـسفم  خاـفن و  زاـیپ و  زا  رتمضهرید  ثارک  ماـسقا  هیر و  هبـصق  یقنم  همـضاه و  ةوق  رمک و  يوقم  رگج و 
فزن عطاق  سآلا  بح  اب  وا  لاقثم  ود  هاب و  كرحم  تیاغب  بارـش  اـب  یهبم و  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  وا  مخت  زینـشک و  شحلـصم 

تسا لاقثم  ود  ات  مرد  کی  زا  وا  تبرش  ردق  لسع و  شحلصم  هیر و  رضم  اهتشا و  كرحم  مدلا و 

هربزک

نا زا  یناتسب و  زا  رتيوق  لاعفا  عیمج  رد  دشاب و  يدرزب  لیام  گرب  ار  يرب  دشابیم  یناتسب  يرب و  دنمان  اینهد  يدنهب  زینشک و  یـسرافب 
مرگ سونیلاـج  سیئرلا و  خیـش  تـسا و  مود  رد  نآ  یکـشخ  يدرـس و  طارقب  دزن  يوـقلا و  بـکرم  وا  یناتــسب  يرب و  تـسا و  رتنوـبز 

غامدـب راخب  دوعـص  همخت و  عنام  مونم و  یهتـشم و  رکـش  اب  وا  لاـقثم  تفه  ظوعن و  هاـب و  عطاـق  تدـح و  كدـناب  وا  هزاـت  دناهتـسناد و 
مشچ نابرض  تهج  رتخد  ریش  اب  وا  دامض  یق و  سباح  یگنشت و  هدعم و  باهتلا  ارفص و  نکـسم  وا  مرج  قامـس و  هکرـس و  اب  اصوصخ 

عفر هبـصح و  هلبآ و  زورب  عنم  تهج  مشچ  رد  وا  بآ  روطق  ریزانخ و  عدار  القاب  درآ  اب  هبلـص و  ماروا  ریزانخ و  للحم  وج  درآ  اب  عفاـن و 
حرقم و ناطرس  تهج  دننک  الط  خرس  لگ  نغور  اب  دنیاسب و  زینشک  بآ  هب  ار  برس  نوچ  برجم و  مشچ  يدرز 
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تبرش ردق  وهاک و  شاخـشخ و  گرب  شلدب  عفان و  نابز  شزوس  ناهد و  شـشوج  تهج  وا  بآ  اب  هضمـضم  تسا و  برجم  حرقم  ریغ 
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حرفم و کشخ و  موس  رد  درـس و  مود  رد  تسد  زا  تراـبع  کـشخ  زینـشک  هک  وا  مخت  هیقوا و  هس  اـت  وا  مرج  زا  هیقو و  کـی  وا  بآ  زا 
درد رامخ و  راح و  ساوسو  هضیه و  ناقفخ و  عفار  وا و  هداد  وب  اصوصخ  يومد  لاهـسا  سباح  غامدـب و  راخب  دوعـص  عناـم  لد و  يوقم 
قیـض وبر و  بحاص  رـضم  تسا و  یتسم  تعرـس  بارـش و  ئوب  عفار  وا  ندیئاوخ  دیفم و  هدـعم  تیوقت  تهج  نوسینا  لدنـص و  اب  رس و 

وهاک و مخت  شلدـب  تشربمین و  غرممخت  شحلـصم  نهذ و  طالتخا  نایـسن و  ثروم  وا  هدایز  ظوعن و  نکـسم  ضیح و  لـلقم  سفنلا و 
تسا هیقو  کی  ات  مرد  جنپ  زا  شتبرش  ردق  شاخشخ و 

وریسک

عم ار  وا  رگا  اصوصخ  یگنشت  نکسم  ینم و  دلوم  مکـش و  ضباق  نوخ و  ارفـص و  داسف  عفاد  نارگ و  درـس و  ومرپ  هایـس  تسینتـسر  خیب 
دوشیم كازوس  عفان  يدرس و  ثعاب  دنروخیم  هدومن  فاص  هدرکلح  بالگ  تابن و  تبرش  رد  هدیئاس  ار  وا  تعامج  دنروخب و  تسوپ 

ار وا  لقث  دـنربورف و  شبآ  هدـیئاخ  ار  وا  نوچ  تسا  فیطل  تعیبط و  لاـبقا  ثعاـب  تسوپ  ریغب  نکیل  دـنیاسب  تسوپ  هارمه  هک  اـصوصخ 
دوشیم ینارگ  مدع  دیربت و  بجوم  دننگفیب 

ثوثک

زرپس و هدـعم و  يوقم  ردـم و  اشحا و  هدـس  حـتفم  کشخ و  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  برت  مخت  زا  رتکچوک  وا  مخت  کیراب و  تسیهایگ 
لهـسم نیبجنکـس  اب  وا  بآ  دـیفم و  حایر  لیلحت  صغم و  قانخ و  وبر و  ندـب و  هیقنت  ناقری و  هنهک و  ياـهپت  تهج  عبط و  نیلم  رگج و 

ضباـق و وا  هداد  وب  دـیفم و  سرقن  برج و  تهج  وا  دامـض  ازجا و  رئاـس  زا  رتيوق  لاـعفا  رد  وا  مخت  اریتک و  شحلـصم  یثغم و  ارفص و 
ردق تسا و  نیتنـسفا  نآ  ثلث  ود  جورداب و  شلدب  ینـساک و  شحلـصم  هیر و  رـضم  نیبجنکـس و  شحلـصم  تسا و  زرپس  رـضم  دنیوگ 

تسا مرد  ود  وا  مخت  زا  مرد و  هدزناپ  تاخوبطم  رد  وا  مرج  زا  هیقو و  ود  وا  بآ  زا  شتبرش 

يرثمک

لدتعم نیریش  دورما  تسا  ماسقا  نیریش و  شرت و  نآ  یناتسب  دشابیم و  یناتـسب  يرب و  دنیوگ  [ 18] بنآيرفس يدنهب  دورما و  یسرافب 
هناثم شزوس  تالزن و  ناقفخ و  یگنشت و  عفار  لد و  همضاه و  هدعم و  يوقم  حرفم و  تاراخب و  سباح  رت و  مود  رد  ترارحب و  لیام  و 

نییلت و زا  دعب  هضباق  توق  اب  عبط و  نیلم  و 
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جنلوق و خفن و  دلوم  دناهدومرف و  هبرجت  تشاد  لاهسا  هک  دوخ  یئانشآب  موحرم  داتـسا  دناهتـشون و  مکـش  ضباق  دنه  لها  غامد و  بطرم 
رگج يوقم  ضباق و  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رد  تسوا  هدیسر  رادبآ  فیطل  شرت و  دورما  ماسقا  نیرتهب  یبرم و  لیبجنز  شحلصم 

نا زا  لبق  رـصعب و  لهـسم  ماعط  زا  دعب  حلاص و  طلخ  دلوم  یگنـشت و  عفار  ارفـص و  نایلغ  نوخ و  ترارح  نکـسم  یهتـشم و  هدـعم و  و 
لاهسا و مدلا و  ثفن  عطاق  حرفم و  لد و  يوقم  دورما  هفوگش  تسا و  جنلوق  ثروم  هدیـسران  لسع و  شحلـصم  خئاشم و  رـضم  ضباق و 
وبشوخ و هراح و  هیودا  لسع و  شحلـصم  جـنلوق و  ثروم  بصع و  رـضم  تسا و  دودـسم  ضباق و  رایـسب  ةوالحلا و  لـیلق  وا  يرب  عون 

تسا هراح  هدعم  يوقم  عبط و  ضباق  وا  بر 
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نومک

ینامرک و نومک  ار  یناتسب  يرب و  هایس  تسا  هفلتخم  فانصا  ار  کیره  دشابیم و  یناتسب  يرب و  دنمان  هریز  یسرافب  نوماخ و  زا  برعم 
نیرتهب تسا و  یناـمرک  دارم  وا  قلطم  زا  تسا و  يوقا  یناتـسب  زا  فنـص  ره  زا  يرب  دـنیوگ و  یطنباز  دیفـس  یماـش و  یـسراف و  ار  درز 

مومس قایرت  ردم و  کشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد  تسیقاب و  لاس  تفه  ات  شتوق  تسا و  یناتـسب  دیفـس  نیرتنوبز  يرب و  ینامرک  ماسقا 
نکـسم وا  خـیبط  هضمـضم  همخت و  سفنلا و  رـسع  تهج  مضاه و  خـفن و  حایر و  للحم  ضیح و  عبط و  سباح  غورآ و  كرحم  ماوه و 

وا ماسقا  رئاس  ینامرک  لدب  اریتک و  شحلصم  هیر و  رضم  عفان و  فاعر  تهج  هکرس  اب  وا  طوعس  رتعس و  اب  اصوصخ  تالزن  نادند و  درد 
تسا يرغال  ثروم  وا  قرع  مرج و  تموادم  مرد و  ود  شتبرش  ردق  تساندنگ و  مخت  ایورک و  یماش  نومک  لدب  و 

ردنک

حرجدـم و دنـشاب  هداد  تکرح  اهنابنا  رد  هک  ار  هزات  یثنا و  ار  مرن  دیفـس و  رکذ و  ردـنک  ار  یخرـسب  لـیام  بلـص  ریدتـسم و  تسیغمص 
ات ردنک  ةوق  دنمان و  ردنک  قاقد  دشاب  وا  دننام  یحیافص و  هچنآ  ردنک و  راشق  دوشیم  ادج  رگدکیب  ندیئاس  زا  هک  ار  وا  قیقر  ئاهتـسوپ 

مدلا و ثفن  اضعا و  رهاظ  یغامد و  بجح  مدلا  ثفن  سباح  حایر و  للحم  فطلم و  کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رد  دـنامیم  لاس  تسب 
یگطـصم اـب  ناـقفخ و  تهج  یغاـمد و  یناویح و  حور  يوقم  یقنم و  یهبم و  مغلب و  ففجم  هظفاـح و  همـضاه و  هدـعم و  لد و  يوقم 

یق و نایثغ و  یغامد و  تابوطر  تهج 
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اب نایـسن و  هظیلغ و  حایر  هدعم و  فعـض  تهج  رکـش  لسع و  اب  یبوطر و  نمزم  هفرـس  سفنلا و  رـسع  تهج  غمـص  اب  یبوطر و  لاهـسا 
مشچ و هحرق  هرـصاب و  ئالج  تهج  وا  لاحتکا  هسابـسب و  زوج و  اب  اصوصخ  ینم و  دـیلوت  هاب و  تیوقت  تهج  تشربمین  غرممخت  هدرز 
نیرورحم و حلصم  مغلب و  نوخ و  قرحم  وا  راثکا  دیفم و  لسع  اب  اصوصخ  مشچ  تملظ  هکح و  برج و  ضایب و  نآ و  رد  دمجنم  نوخ 

ردـنک راشق  تسا و  مرد  مین  شتبرـش  ردـق  یگطـصم و  شلدـب  رکـش و  یـسراف و  جـنرب  شحلـصم  هایـس و  قهب  ماذـج و  نونج و  ثعاب 
زا رتفیطل  ردنک  قاقد  اضعاب و  ولوم  نالیـس  عنام  هدعم و  يوقم  رثؤم و  تیاغب  مدـلا  ثفن  تهج  ضبقلا و  دـیدش  ردـنک و  زا  رتکشخ 

تسا راشق  زا  رتفیعض  لاعفا  رد  یلاج و  حتفم و  ردنک و 

ابرهک

بآ یـضعب  دزن  تـسنآ و  ریغ  زوـج و  غمــص  هـک  تـسنآ  داـقتعا  ار  یــضعب  دـتفایم و  لـحاسب  برغم  ياـیرد  زا  تـسا و  هرهم  عوـن  زا 
هک هدومن  هدهاشم  ابرهک  زا  هعطق  ریقح  هک  دراگنیم  هفحت  بحاص  ددرگیم و  برغم  رئازج  رد  دمجنم  رـصرس ؟ دننام  هک  تسیاهمـشچ 

صوصخم سوردنـس  دناسنج و  کی  زا  سوردنـس  ابرهک و  هک  دوشیم  رهاظ  امدق  لاوقا  زا  دوب و  هدش  رجحتم  هدنام و  نآ  رد  یـسگم 
زا هک  یترارح  كدـناب  سوردنـس  دـنا و  کیرـش  ود  ره  هاک  ندوبر  رد  دـشابیم و  لامـش  برغم و  دالب  صوصخم  اـبرهک  دـنه و  دـالب 

يدرز و ابرهک  رد  تسا و  بلاغ  یخرـس  سوردنـس  رد  دشابیم و  هدایز  ندیلامب  جاتحم  ابرهک  دنکیم و  هاک  بذج  دـسر  مهب  ندـیلام 
برغم و لحاس  رد  هک  تسنآ  ابرهک  نیرتهب  تسیندعم و  دـمحا  نب  دـمحم  دزن  دـهدیم و  هتخوس  خاش  ئوب  نتخوس  نیح  رد  تبالص و 
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عطاق حرفم و  لد و  هدعم و  يوقم  تسا و  درس  لوا  رد  یضعب  دزن  کشخ و  مود  رد  لدتعم و  یمرگ  رد  دسر  مهب  برغم  عرازم  نیمز  زا 
لوب و تقرح  ناقفخ و  ناقری و  يومد و  لاهـسا  تهج  یق و  یغاـمد و  تـالزن  ضیح و  مدـلا و  ثفن  سباـح  اـضعا و  عیمج  مدـلا  فزن 

هناد ندرک  طقاس  تهج  ربص  اب  وا  ئالط  عفان و  ریحز  تهج  ۀیـصاخلاب  لوبلا و  رـسع  تهج  یگطـصم  اـب  هناـثم و  گنـس  هدرگ و  فعض 
سوردنس شلدب  تسا و  هشفنب  شحلصم  زرپس و  رضم  تسا و  تابرجم  زا  ناقری  عفر  طاقسا و  زا  نینج  ظفح  تهج  وا  قیلعت  ریساوب و 
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تسا لاقثم  مین  شتبرش  دیراورم و  حیرفت  رد  و 

ینرهک

داـسف یـشوهیب و  یگنـشت و  عفاد  اـضعا و  يوقم  نارگ و  رت و  درـس و  مسق  ود  ره  دـشابیم  مسق  ود  تسا و  روهـشم  يدـنه  تخرد  رمث 
جنلوق ثودح  میب  وا  هزات  راثکا  دربب و  ار  یلوهپ  دنشک  مشچ  رد  هدیئاس  بآ  رد  نوچ  لد و  هدعم و  يوقم  وا  مخت  زغم  نوخ و  طالخا و 

تسا غود  شحلصم  دراد و 

ماللا فرح  رد  مود  تسب و  خسرف 

دروجال

يدروجال دـنزاسیم و ؟؟؟ هچنآ  دـشاب و  لیام  يزبس  یخرـسب و  وا  يدوبک  هک  فافـش  فاـص  وا  نیرتهب  تسا و  فورعم  یندـعم  رجح 
زا نآ  هدننک  فاص  نوخب و  هطولخم  هظیلغ  طالخا  ادوس و  لهـسم  کشخ و  مود  رد  درـس و  لوا  رد  وا  لوسغم  مرگ و  لوا  رد  دشابیمن 

ضارما عفار  هضباق و  توق  اب  یلاـج و  لد و  يوقم  حرفم و  وا  فوخ و  عفار  وا  قیلعت  بلق و  یلاوح  یئادوس  عفار  ۀیـصاخلاب  تارودـک و 
وا خوفن  هحرق و  ضاـیب و  هعمد و  دـمر و  قالـس و  تهج  وا  لاـحتکا  ضیح و  ردـم  هظیلغ و  تاراـخب  شحوت و  مه و  مغ و  يوادوـس و 

ینمرا و رجح  شلدب  لسع و  اریتک و  شحلـصم  نایثغ و  برک و  بجوم  یگطـصم و  شحلـصم  هدعم و  مف  رـضم  دـیفم و  فاعر  تهج 
لاقثم کی  ات  لاقثم  مین  زا  شتبرش  ردق 

نبل

مود رد  تیئام  کـشخ و  مرگ و  لوا  رد  وا  تینهد  تیبنج و  تیئاـم و  تینهد و  رب  لمتـشم  تسا و  يوقلا  بکرم  دـنیوگ  ریـش  یـسرافب 
کشخ درس و  لوا  رد  تیبنج  رت و  درس و 

رقبلا نبل 

لئام واـگ  ریـش  رتمک و  تیبنج  تیئاـم و  بلاـغ و  تینهد  ار  ود  ره  وزا و  ظـلغا  نیا  ریـش  تسوا و  سنج  زا  شیمواـگ  تسا و  واـگ  ریش 
اذغلا ریثک  مضهلا و  عیرس  جضنم و  نمسم و  یهبم و  دنشونب  دشاب  هدشن  درس  هکنآ  هدیـشود  هزات  تسا و  نابلا  رگید  زا  رتظیلغ  لادتعاب و 
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تهج غامد و  بطرم  عبط و  نیلم  یقب و  تسا  مومـس  قایرت  غامد و  رهوج  يوقم  تالـضف و  ردـم  ینم و  دـلوم  راـسخر و  هدـننکوکین  و 
وا خوبطم  ماذج و  هکح و  برج و  ابوق و  ینیب و  ضارما  دشاب و  یطلخ  پطیب  هک  لس  ندب و  تیوقت  ساوسو و  مغ و  نایـسن و  جحس و 

هراح ماروا  سرقن و  تهج  یعلق  بآدیفـس  اب  وا  یئـالط  ندـب و  هدرگ و  یهبرف  تهج  ناـگدرگ  اـمرخ و  اـب  رمع و  لوط  تهج  جـنرب  اـب 
عرص ردس و  رس و  درد  بصع و  فعض  رگج و  اشحا و  مرو  زرپس و  نابحاص  رضم  برجم و 
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بلاغ طلخب  هلاحتـسالا  عیرـس  هناثم و  هدرگ و  گنـس  ثروم  وا  راثکا  رجنم و  یبوطر و  ناقفخ  نابحاص  نتـسبآ و  نانز  نادند و  رـضم  و 

تسا لطرکی  ات  لطر  مین  زا  شتبرش  ردق  زب و  ریش  شلدب  رکش و  شحلصم  هدعم و 

ناضلا نبل 

عاخن و غامد و  رهوج  هاب و  تیوقت  رد  هایـس و  شیم  زا  وا  نیرتهب  واگ و  ریـش  زا  رتظیلغ  بلاـغ و  وا  تیبنج  تینهد و  تسا  دنفـسوگ  ریش 
تسا اهریش  رئاس  لثم  راضم  لاعفا و  رئاس  رد  برجم و  هفرس  تهج  ماداب  نغور  رد  یبرع  غمص  اب  رثؤم و  مدلا  ثفن 

رغملا نبل 

قلح و هیر و  ترارح  رد  عاخن و  غامد و  بطرم  یلاج و  تالـضف و  ردـم  هدایز و  وا  تبوطر  تدورب و  بلاغ و  وا  تیئاـم  تسا و  زب  ریش 
زا شتبرش  ردق  رتفیطل و  نا  زا  واگ و  ریـش  دننام  لاعفا  رئاس  رد  عفنلا و  قانخ  تاهل و  مرو  تهج  وا  هرغرغ  قد و  هنمزم و  ئاهپت  هناثم و 

واگ ریش  شلدب  تسا و  لطر  مین  ات  هیقو  ود 

اسنلا نبل 

لس و عفار  موشیخ و  هدس  حتفم  غامد و  بطرم  لوب و  ردم  تسا و  رتدرـس  رتخد  هعـضرم  زا  تسا و  اهریـش  نیرتقفاوم  تسا و  نانز  ریش 
دیفم و شوگ  درد  تهج  وا  روطق  لقع و  طالتخا  ماسرس و  یباوخیب و  غامد و  یکشخ  تهج  وا  طوعـس  یـسبی و  هفرـس  هنیـس و  تسوبی 

دنزیر نخان  ئور  رب  نوچ  هک  تسنآ  نابلا  ریاس  نانز و  ریش  نیرتهب  تسا و  لطر  مین  ات  هیقوا  ود  زا  شتبرش  ردق  تسا و  غالا  ریش  شلدب 
نآ دنامب  نآ  ریز  رد  ای  دریمب و  لمق  دنشود  لمق  يور  رب  ار  هلماح  ریـش  نوچ  دنیوگ  ماوق و  لادتعا  اب  دشاب و  یگدیپسچ  اب  دوش و  عمج 

تسا هتشون  تابرجم  زا  ار  نآ  نینموملا  ۀفحت  بحاص  رسپ و  هب  نآ  سکعب  دوب و  دهاوخ  هلماح  رتخدب  نز 

حاقللا نبل 

رفـصا ءام  لوب و  ردم  حتفم و  تسا  تیروشب  لیام  قیقر و  مرگ و  اذهل  دوشیمن  ادـج  وزا  جازتما  تدـش  ببـسب  تینهد  تسا و  رتش  ریش 
قیض ینطاب و  هبلص  ماروا  رگج و  تسوبی  هدس و  تهج  اهتشا و  هاب و  كرحم  هرـشب و  هدننکفاص  ندب و  يوقم  رکـش  اب  بادرز و  ینعی 
دیاب دنناسر و  لطرکی  ات  جیردتب  دننک و  عورش  هیقوا  ود  زا  هک  دیاب  عفان و  ریـساوب  زرپس و  للع  یلبط و  ئقز و  ئاقـستسا  وبر و  سفنلا و 

دنیامن نآ  لاثما  ینساک و  هنایزارب و  فیلعت  وا  ریش  لامعتسا  زا  لبق  زور  هد  ات  ار  رتش  هک 
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ناتالا نبل 

وا دراد و  مک  تینهد  تیبنج و  بلاغ و  تیئام  تسا و  رخ  ینعی  غالا  ریش 
138 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لازه قد و  لس  تهج  هدعم و  بلاغ  طلخب  هلاحتـسالا  یطب  حـتفم و  یلاج و  حرفم و  تسا و  دربم  بطرم  رایـسب  تساهریـش و  نیرتدرس 
لوبلا ۀقرح  لوب و  تالآ  هناثم و  محر و  تحارج  ارفص و  نوخ و  باهتلا  مدلا و  ثفن  راح و  سفنلا  رسع  دنت و  هلزن  راح و  هفرس  یـسبی و 

رت ریش  شلدب  نیبگنلگ و  شحلصم  درابرس و  درد  نیبوطرم و  رضم  عفان و  نادند  هثل و  تیوقت  تهج  وا  هضمـضم  ریحز و  اعما و  هحرق  و 
تسا لطر  مین  ات  هیقو  ود  زا  شتبرش  ردق  تسا و  طرش  یتلع  رهب  هبسانم  ئایشاب  وا  فیلعت  و 

ضماحلا نبل 

تبسن وا  تیئاذغ  یگنشت و  نکـسم  نیرورحم و  هاب  يوقم  بطرم و  رت و  درـس و  مود  رد  دنیوگ  هچاهچ  يدنهب  دنمان و  تسام  یـسرافب 
هبکرم و ئاهپت  رـضم  ماخ و  طلخ  دلوم  دودـسم  مضهرید و  فیثک و  درـس و  هدـعم  رـضم  تسواب و  بیرق  لاعفا  ریاس  رد  هدایز و  غودـب 

یبرم لیبجنز  هراح و  هیودا  نیجاعم و  شحلصم  هنفع و 

موحل

ناوج رتش  هلاسکی و  هلاسوگ  هدعب  دـشاب و  هتـشذگن  ورب  هام  شـش  زا  رتمک  لاس و  کی  رب  هدایز  هک  تسا  زب  دنفـسوگ و  یـشاوم  نیرتهب 
ندروخ رید  رایسب  تییمهب و  تافص  ضورع  تدالب و  هرـصاب و  یگریت  بلق و  تواسق  بجوم  موحل  ندروخ  تموادم  هچبرتش و  زا  رتهب 

همخت ثعاب  اهبش  رد  ندومن  لوانت  رضم و  تیاغب  نا  زا  دعب  بآ  برش  تسوا و  ئاهتوق  طوقس  حاورا و  ناصقن  ندب و  فعض  ثعاب  نآ 
تسا ةوقلا  فیعض  نیهقان و  قفاوم  ذوفنلا و  عیرس  محللا  ءام  بآ و  تشوگ  تسین و  زئاج  غرممخت  ریش و  اب  وا  ندرک  عمج  و 

لمحلا ناسل 

مخت زا  هدایز  ریبک  عفانم  ریغص و  مخت  زا  رتهزیر  ریبک  مخت  کچوک و  هایس و  ریغـص  مخت  دشابیم  ریبک  ریغـص و  دنمان  گنتراب  یـسرافب 
حـتفم و رگج و  يوقم  ضباق و  عدار و  یلاج و  فطلا و  وا  مخت  گرب و  کشخ و  درـس و  مود  رد  تسا  ریغـص  دارم  وا  قلطم  زا  ریغص و 
زرپس و هدس  مدلا و  ثفن  لس و  قد و  مضه و  داسف  تهج  یگنـشت و  نکـسم و  وا  خیب  گرب و  هراصع  اضعا و  عیمج  مدـلا  فزن  سباح 
لوب و تقرح  هدرگ و  هدـس  مدـلا و  یق  هیر و  هحرق  هثل و  ناهد و  شـشوج  وبر و  هراـح و  ئاـهپت  عرـص و  ردـس و  نآ و  فعـض  رگج و 
هیعاس و هثیبخ و  حورق  لیفلا و  ءاد  شتآ و  یگتخوس  نآ و  مرو  اهمخز و  مایتلا  تهج  وا  رورذ  دامـض و  ریـساوب و  نوخ  ضیح و  نالیس 

عفان و یسراف  ران  هلکآ و 
139 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ضامح شلدب  یگطصم و  شحلـصم  زرپس و  رـضم  وا  هراصع  لسع و  شحلـصم  هیر و  رـضم  دنیوگ  هراح و  ماروا  عدار  وا  گرب  دامض 
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توق تیوقت  رد  گـنتراب  قرع  ریحز و  عفر  اـعما و  يوقم  يرغم و  ضباـق و  وا  هداد  وـب  نآ و  هراـصع  دـننام  لاـعفا  رد  وا  مخت  یناتـسب و 
مرد هس  ات  نآ  مخت  زا  لطر و  مین  ات  لاقثم  هد  زا  وا  بآ  زا  تبرـش  ردـق  تسوا و  هراصع  زا  رتفیعـض  لاعفا  رئاـس  رد  لیدـعیب و  هکـسام 

تسا

روثلا ناسل 

وا و ءازجا  عیمج  فطلا  وا  لگ  تسیقاب و  لاس  تفه  ات  شتوق  رت و  مرگ و  لوا  رد  دشابیم  يدروجال  وا  لگ  دـنمان و  نابزواگ  یـسرافب 
اـیلوخیلام و نونج و  ماـسرب و  ماسرـس و  يادوس و  ضارما  تهج  ارفـص و  ادوـس و  هرم  لهـسم  ساوـح و  هسیئر و  اـضعا  يوـقم  حرفم و 
لدنص و شحلصم  زرپس و  رضم  رثوم و  يزیرغ  ترارح  تیوقت  ناقری و  هناثم و  گنس  سفنلا و  قیض  هفرس و  هنیـس و  تنوشخ  ناقفخ و 

قرع مرد و  هد  وا  مرج  زا  هیقو و  راهچ  ات  وا  بآ  زا  تبرـش  ردـق  تسا و  جـنرت  تسوپ  نآ  گناد  راهچ  قرحم و  مشیربا  وا  نزوب  شلدـب 
لافطا و عالق  تهج  وا  هتخوس  گرب  لاقثم و  یس  شتبرـش  ردق  وزا و  رتفیعـض  لاعفا  ریاس  رد  دیفم و  يوادوس  ضارما  تهج  نابزواگ 

دیفم ناهد  ترارح  نادند و  نیا  یتسس 

ولحلا رون 

قفاوم قلح و  عبط و  نیلم  نآ و  نیلم  ینطاب و  ءاضعا  یلاج  اهتوق و  ظـفاح  حـتفم و  رت و  مرگ و  لوا  رد  دـنیوگ  نیریـش  ماداـب  یـسرافب 
هفرـس تهج  رکـش  اب  وا  هریـش  غامد و  رهوج  ظفاح  اذـغلا و  ریثک  رکـش  اب  ندـب و  نمـسم  ینم و  لوب و  تقرح  نکـسم  هاب و  نیعم  هنیس و 

حالصا ندب و  ندرک  هبرف  هیذغت و  رد  یبرم  ماداب  ضباق و  وا  کشخ  لهـسم و  وا  هزات  گرب  هدعم و  يوقم  ضباق و  وا  هداد  وب  برجم و 
رد وا  ندـیناکچ  برـش و  هنقح و  یـسبی و  جنـشت  قفاوم  بطرم و  تیاغب  يدرـس و  یمرگ و  رد  لدـتعم  ماداـب  نغور  تسا و  رتیوق  هدرگ 

تهج برجم و  کشخ  هفرـس  تهج  رکـش  اریتک و  اب  ةاصح و  جورخ  رب  تناعا  جـنلوق و  لوب و  رـسع  هناثم و  هدرگ و  درد  تهج  لـیلحا 
ئاشحا رضم  رثوم و  قلح  تنوشخ  تهج  مرگ  بآ  هب  وا  هرغرغ  دیفم و  راح  بوبح  هلهسم و  هیودا  ررض  عفر  هیر و  هبصق  زاوآ و  هیفـصت 

لاقثم هن  ات  شتبرش  ردق  یگطصم و  شحلصم  هفیعض و 

ءولول

دیراورم یسرافب 
140 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنمان و میتی  رد  یگرزب  دوجو  اب  دـشاب  یکی  هب  رـصحنم  فدـص  رد  هچنآ  تسا و  رد  هب  یمـسم  وا  رادـقم  گرزب  دـنمان  یتوم  يدـنهب  و 
درس و مود  رخآ  رد  وا  رـضم  ههیرک  ياهیوب  قرع و  نغور و  تسا و  رودم  گرزب و  دیفـس  وا  نیرتهب  تسا و  نکمم  لاقثم  هس  ات  دنیوگ 
يوادوس و عزف  فوخ و  ناـقفخ و  عاونا  عفار  اـضعا و  يوقم  فطلم و  ندـب و  ءازجا  رد  صاوـغ  ـالط و  زا  رتيوـق  حـیرفت  رد  کـشخ و 

مومس عفار  ناقری و  ردس و  لوبلا و  ۀقرح  ةاصح و  ناهد و  ئوبدب  لد و  ضارما  هدرگ و  رگج و  فعـض  يرارم و  يومد و  لاهـسا  تهج 
برجم هثل  تیوـقت  نادـند و  ندرک  كاـپ  تهج  وا  نونـس  دـیفم و  رـصب  تملظ  دـمر و  تهج  وا  لاـحتکا  وـبر و  نوـنج و  ساوـسو و  و 

دسب و شحلـصم  هناثم و  رـضم  دنیوگ  رثؤم و  لد  فعـض  مغ و  هلازا  تهج  وا  نتـشاد  ناهد  رد  لد و  يوقم  وا  نتـشادهاگن  دـننادیم و 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لاقثم  مین  ات  شتبرش  ردق  دیفس و  فدص  شلدب 

ومیل

اذغ مضه  نیعم  اهتـشا و  كرحم  ضباق و  لد و  هدعم و  يوقم  کشخ و  مرگ و  مود  رد  وا  درز  تسوپ  تسا  جنرت  دـننام  لاعفا  عیمج  رد 
رئاس رد  هغودلم و  هبورـشم و  مومـس  رهزداپ  هیدر و  طالخا  تیفیک  حلـصم  هدنرآغورآ و  یحیر و  جـنلوق  للحم  هدرگ و  هدـس  حـتفم  و 

کشخ و درـس و  مود  رد  وا  یـشرت  جـنرت و  تشوگ  دـننام  لاعفا  رد  تسا  یـشرت  درز و  تسوپ  نیب  ام  هچنآ  جـنرت و  تسوپ  لثم  لاـعفا 
ارفـص و نوخ و  نایلغ  نکـسم  ابوق و  فلک و  هایـس و  قهب  یلاج  هجزل و  هظیلغ و  طـالخا  عطاـق  یلاـج و  رایـسب  فیطل و  هدـعم و  يوقم 

ردـس راود و  نایثغ و  مغ و  برک و  تاهل و  قلح و  مرو  لمد و  يرـش و  روثب و  نوخ و  تنوفع  يوارفـص و  يومد و  هراح  ياـهپت  تهج 
ناقفخ رـس و  درد  هدـعم و  رگج و  هراح  داوم  تدـح  يوارفـص و  یق  هلاتق و  هیودا  ماوه و  مومـس  رامخ و  دنـشاب و  هظیلغ  طالخا  زا  هک 

بصع و رـضم  تسا و  هکرـس  زا  رتـهب  ضیرم  تهج  هکرـس و  ماـقممئاق  لاـعفا  رثـکا  رد  دـیفم و  صلاـخ  ریغ  صلاـخ و  بغ  يوادوس و 
مرگ و مود  رد  وا  مخت  لسع و  رکش و  شحلـصم  شچیپ و  ثروم  اعما و  فعـضم  هدعم  ئالخ  رد  وا  راثکا  جازملا و  دراب  هفرـس  بحاص 

ردق جنرت و  مخت  وچمه  مومس  عفد  رد  میظع و  تیاغب  وا  حیرفت  کشخ و  لوا  رخآ  رد 
141 ص : میلعتلا ، نزاخم 

جنرت گرب  زا  رتفیعض  حیرفت  رد  ومیل  گرب  مرد و  ود  ات  مرد  کی  زا  شتبرش 

میملا فرح  رد  موس  تسب و  خسرف 

ناریمام

هب هیبش  شمخت  دشابیم و  يزبسب  لیام  درز  هک  ینیچ  زا  تسا  رتهب  دـشاب  یهایـسب  لیام  درز  هک  وا  يدـنه  تسا و  بوچدرز  زا  یمـسق 
تهج وا  بارش  للحم و  ردم و  یلاج و  دلج و  حرقم  هدس و  حتفم  تسا  یقاب  لاس  تسب  ات  شتوق  کشخ و  مرگ و  موس  رخآ  رد  دجنک 

مین شتبرش  هبوچدرز و  شلدب  لسع و  شحلصم  دیفم و  هنخان  رصب و  تملظ  ضایب و  تهج  وا  لاحتکا  هظیلغ و  حایر  شچیپ و  ناقری و 
لاقثم

شام

رد سدـع و  زا  رتفیطل  تسیقاب و  لاس  هس  ات  شتوق  یکـشخب و  لیام  درـس  لوا  رخآ  رد  تسا  هفورعم  تابوبح  زا  دـنیوگ  گنوم  يدـنهب 
هیودا نیرتهب  بصع و  يوقم  هدرگ و  قفاوم  ضباق و  ارفـص و  باهتلا  ترارح و  نکـسم  حلاص و  طلخ  دـلوم  رتخـفنمک و  تابوبح  ریاس 

مضهرید و نادند و  رضم  هاب و  عطاق  رثوم و  تالزن  هرصاب و  فعض  رـس و  درد  تاهل و  مرو  هفرـس و  تهج  تسا و  هراح  ئاهپت  نابحاص 
دنکیمن ادوس  کیرحت  تدورب  دوجو  اب  ۀیصاخلاب  القاب و  شلدب  مطرق و  بآ  ماداب و  نغور  هاب  ررض  رد  وا  حلصم 

زعام

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـضیرم نیرورحم و  قفاوم  دنفـسوگ و  زا  رتفیثـک  رت و  درـس و  موحل  ریاـس  تبـسن  وا  تشوگ  دـنیوگ  يرکب  يدـنه  رد  زب و  یـسرافب 
ریعشلا ءام  اهیشرت و  هزات و  ياهویم  تسا و  امرخ  ماداب و  وا  حلصم  جازميوادوس و  رـضم  مرگ و  هیوها  نادلب و  مرگ و  لصف  جازممرگ و 

زب هیپ  تسا و  فطلم  نوخ و  نایلغ  نکسم  موحل و  نیرتهب  تبوطراب و  رایسب  ههام  شـش  قوف  ام  هلاغزب  تشوگ  تسا و  رـضم  تیاغب  واب 
ءاد تهج  هکرـس  اب  یلاج و  فطلا و  وا  هتخوس  اقـستسا  زرپس و  مرو  تهج  للحم و  تیاغب  وا  نیکرـس  ئالط  هضباـق و  توق  اـب  لـلحم و 

هتخوس مس  برـش  ضیح و  راردا  عفر  تهج  ردنک  اب  ار  وا  کشخ  نیگرـس  هجزرف  تستابرجم و  زا  هبلـص  ماروا  تهج  لسع  ای  بلعثلا و 
تستابرجم زا  ءاسنلا  قرع  تهج  وا  اب  ندرک  عفاد  دناهتسناد و  برجم  شارف  رد  لوب  عفر  تهج  لسع  اب  مرد  ود  ات  رن  زب 

شوجنزرم

لوا رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسا  وبشوخ  نیحایر  هلمج  زا  دـنمان و  اورم  يدـنهب  تسا و  رافلا  نا  زا  ریغ  یـسراف و  شوگنزرم  زا  برعم 
رتهب لاعفا  رد  کشخ و  نآ 

142 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تهج اعما و  هدعم و  تابوطر  ففجم  اشحا و  نخـسم  حرفم و  ةاصح و  تتفم  لوب و  ردم  یلاج و  فطلت و  حـتفم و  للحم و  ربنـسوس  زا 

هفرـس و هنیـس و  درد  هوقل و  یقارم و  ئایلوخیلام  داوفلا و  عجو  ناقفخ و  غامد و  زرپس و  رگج و  هدس  اقـستسا و  یحیر و  جـنلوق  صغم و 
مامح رد  انح  اب  وا  ئالط  عفان و  یمغلب  عاجوا  ضیح  سابتحا  لوب و  رسع  ماکز و  سبح  هقیقش و  رـس و  درد  زرپس و  حایر  سفنلا و  قیض 

هدرگ و رـضم  دیفم و  رامخ  عنم  غامد و  نیرخنم و  هدس  تهج  وا  ندیئوب  برجم و  نییثنا  مرو  تهج  جـنبلا  رذـب  اب  درابرـس و  درد  تهج 
وا بآ  هک  وا  نغور  لاقثم و  تفه  ات  خوبطم  رد  لاقثم و  ود  ات  وا  مرج  زا  تبرش  ردق  ربنسوس و  شلدب  هفرخ و  مخت  ینساک و  شحلـصم 

حایر و لیلحت  هدس و  حیتفت  درابرـس و  درد  هقیقـش و  زازک و  هشعر و  جلاف و  تهج  دنامب  نغور  ات  دنناشوجب  نوتیز  نغور  نآ  لثم  اب  ار 
عفان هعماس  ینارگ 

ورم

دزن دشابیم و  عاونا  تسا و  سنج  مسا  دـنناوخ  هچونک  يدـنهب  زین و  کشرورم  یـسرافب  تسا و  یـسراف  دـنیوگیم  تسا و  یطبن  تغل 
عومجم سونیلاـج  دزن  دـشاب و  روحاـمرم  هک  تسوا  يوبشوخ  عون  دارم  وا  قلطم  زا  تسا و  عوـن  جـنپ  یـضعب  دزن  عوـن و  راـهچ  یـضعب 

اقستسا و عفار  قرع و  لوب و  ردم  هبلص و  ماروا  جضنم  هدعم و  يوقم  ددس و  حتفم  مغلب و  حایر و  للحم  دناکشخ و  مرگ و  نآ  فانصا 
ورم مخت  ایرکز  نب  دمحم  دزن  تسا و  جحس  اعما و  هحرق  يومد و  لاهـسا  عفار  ضباق و  نآ  مخت  هدادوب  عبط و  نیلم  وا  مخت  اضعا و  درد 

تسا رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 

ناجرم

مومـس عیمج  رهزداپ  ار  وا  مرد  کی  تسوا و  دـننام  لاـعفا  ریاـس  رد  دـسب و  زا  رتمک  یکـشخ  رد  دـنمان  اـگنوم  يدـنه  رد  تسا  فورعم 
دناهتسناد
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کسم

دوشیم لصاح  كرت  دنه و  نیچ و  دالب  رد  وهآ  زا  رتکچوک  ناویح  زا  هک  تسیدمجنم  نوخ  دنمان  يروتـسک  يدنهب  کشم و  یـسرافب 
هک يدح  هب  زارد  دیفـس و  ینحنم و  وا  خاش  نیمز و  فرطب  جک  وا  شیپ  نادند  ود  اپ  زا  رتهاتوک  وا  ئاهتـسد  دـنمان  ینیچ  يوهآ  ار  وا  و 
هک تسینوخ  نآ  دنمان و  یکرت  ار  یکی  دشابیم  مسق  راهچ  کسم  دنکیم و  نآب  قاشنتـسا  هک  دشابیم  اهخاروس  نا  رد  دسر  وا  هلابندب 

ضیح قیرطب  ناویح  زا 
143 ص : میلعتلا ، نزاخم 

زارد و وا  تاعطق  درز و  شگنر  درآیم و  فاعر  وا  ئوب  وبشوخ و  تیاغ  رد  وا  ددرگیم  دـمجنم  اهگنـس  ئور  رب  هدـش  عفد  ریـساوب  ای 
ندیـسر زا  دعب  دسریم و  مهب  فان  یلاوح  رد  وا  نوخ  تیعمج  زا  تسا و  هفان  نآ  دـنمان و  یتبت  ار  مد  تسا و  دوجولا  لیلق  تبالـصاب و 
فارطا ۀفاکش  وا  فان  عضوم  دیـص  زا  دعب  هک  تسینوخ  نآ  دنمان و  ینیچ  ار  موس  دنگفایم و  تسوا  فرط  هک  یتسوپ  اب  شراخ  ببـسب 

وا دـنمان و  يدـنه  ار  مراهچ  دـشاب  تبالـصاب  هایـس  نآ  دـننکیم و  کشخ  سپ  دوش  عمج  اجکی  فارطا  زا  نوخ  ات  دـنلامیم  تسدـب  ار 
تسا و بلـص  ریغ  رقـشا و  وا  دنیامنیم و  کشخ  هدرک  ریمخ  وا  نیگرـس  رگج و  اب  دسریم و  مهب  روکذم  ناویح  حـبذ  زا  هک  تسینوخ 

نآ ریـس  طسو  زا  سپ  دننارذگ  هفان  زا  لوا  هدرک  نزوسب  ار  نامـسیر  هک  تسنیا  تسا  هفان  رد  هچنآ  ندوب  یلـصا  تمالع  دنزاس و  یلمع 
رد نهد  بآ  هب  هتفرگ  نآ  زا  يردـق  هک  تسنیا  دـشابن  هفان  رد  هکنآ  ـالف و  ـالا  تسا و  یلـصا  دریگن  ریـس  ئوب  رگا  سپ  دـننک  نوریب  ار 

هفان زا  دنامیم و  یقاب  لاس  هس  ات  شتوق  تسا و  ینبت  وا  نیرتهب  یلصا و  ریغ  دوش  هلیتف  رگا  تسا و  یلصا  دوش  لح  رگا  دنلامب  تسدفک 
للحم ددـس و  حـتفم  دوشیم و  بلاغ  نآ  یکـشخ  ددرگ  هنهک  دـنچره  کشخ و  مود  رد  مرگ و  موم  رد  لاـس  کـی  اـت  وا  هدروآ  نوریب 
فعـض تهج  عبط و  سباج  حرفم و  ساوح و  ینطاب و  يرهاظ و  ءاضعا  يزیرغ و  ترارح  هسیئر و  ءاضعا  هاـب و  يوقم  هدراـب و  طـالخا 

هوقل و جلاف و  ردخ و  ایلوخیلام و  دراب و  ناقفخ  تشحو و  مغ و  تامومسم و  هلهسم و  هیمـس و  هیودا  ررـض  عفر  یـشغ و  يوادوس و  لد 
ضارما عیمج  هتکس و  تهج  وا  طوعـس  الط و  لمح و  نیعم  وا  هجزرف  ندب و  قمعب  هیودا  توق  هدنناسر  رثؤم و  نایـسن  تدالب و  هشعر و 

نغور اب  وا  ئالط  دراب و  عادـص  تالزن و  تهج  وا  ندـیئوب  جـلاف و  تهج  غامد  مدـقم  رب  ناب  نغور  اب  وا  خـیرمت  الط و  یغامد و  هدراـب 
روفاک و شحلصم  نیرورحم و  رـضم  عفان و  هرفظ  هعمد و  ضایب و  رـصب و  تملظ  تهج  وا  لاحتکا  هاب و  کیرحت  تهج  لیلحا  رب  يریخ 

مرد مین  ات  شتبرش  ردق  تسا و  جذاس  وا  فصن  دنج و  وا  لثم  شلدب  بالگ و  شحلصم  ناهد و  یئوبدب  ثعاب  وا  برش  هشفنب و  نغور 

عیشمارطکشم

رخآ رد  تسنآ  ماسقا  زا  رتیوق  هنیدوپ و  زا  یمسق 
144 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هنیس و زا  هظیلغ  تابوطر  جارخا  تهج  ةاصح و  تتفم  نینج و  طقسم  سافن و  ضیح و  ردم  تیاغب  کشخ و  نآ  هطـسو  رد  مرگ و  موس 
رد لاقثم و  کی  شتبرش  ردق  هنیدوپ و  وا  نزوب  شلدب  هکرس و  شحلصم  دعقم و  رضم  عفان و  اهتشا  تیوقت  محر و  درد  جنلوق و  شش و 

لاقثم ود  خوبطم 

یگطصم
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مود رخآ  رد  تسیقاب و  لاس  تسب  ات  شتوق  دنیوگ و  یمور  ار  وا  دیفس  تسیتخرد  غمـص  دنمان  مورلا  کلع  یبرعب  یخطـسم و  زا  برعم 
مغلب و لهسم  نوقیراغ  اب  هدعم و  رگج و  فعض  عفار  هدعم و  حایر  للحم  اهتشا و  همضاه و  دراب و  رگج  هدعم و  يوقم  کشخ و  مرگ و 

فزن تهج  ابرهک  اب  هیر و  هبصق  مدلا  ثفن  تهج  هبسانم  هیودا  اب  سفنلا و  رسع  تهج  ادوس و  لهسم  تاجلیله  اب  ارفص و  لهـسم  ربص  اب 
وا ندـیئاخ  تسا و  تابرجم  زا  هعماس  ینارگ  تهج  دـجنک  نغور  رد  وا  هدـیناشوج  روطق  هظفاـح و  مهف و  توق  تهج  ردـنک  اـب  مدـلا و 

هدعم و تیوقت  رد  ردنک و  وا  نزوب  شلدب  اریتک و  ناگدرگ و  شحلصم  تسا و  هناثم  رضم  دنیوگ  رثؤم و  یغامد  تابوطر  بذج  تهج 
تسا لاقثم  کی  ات  شتبرش  ردق  رخذا و  رگج 

لقم

هچره نآ  غمـص  دوشیم و  هتفای  رایـسب  نامع  رحب  لحاوس  رد  ردنک و  تخرد  دـننام  تسیتخرد  غمـص  وزا  دارم  دـنیوگ  لگوگ  يدـنهب 
نمی یحاون  زا  هچنآ  دنمانیم و  یلقیص  ار  یهایس  یگریتب و  لئام  دوهیلا و  لقم  ار  يدرزب  لیام  قرزا و  لقم  دشاب  یخلت  یخرسب و  لئام 

دنزادـنا شتآ  رب  نوـچ  دوـش و  لـح  دوز  هک  تسخلت  قارب  فاـص  درز  نیرتـهب  دـنیوگ و  یبرع  لـقم  ار  وا  دـشابیم و  یناـجنداب  دزیخ 
تدـح عفار  ردـم و  نیلم و  للحم و  یلاج و  کشخ و  مود  لوا  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  تسیقاب و  لاـس  تسب  اـت  شتوق  دوش و  وبشوخ 

زازک و ماوه و  ندیزگ  یبوطر و  هفرـس  تهج  وا  برـش  ددس و  حـتفم  مغلب و  لهـسم  هدرگ و  گنـس  تتفم  تیقایرت و  اب  هلهـسم و  هیودا 
رگج و فعض  وبر و  ولگ و  درد  سرقن و  اسنلا و  قرع  هدساف و  طالخا  زا  هنیـس  هیقنت  هاب و  تیوقت  ریـساوب و  اشحا و  دمجنم  نوخ  لیلحت 

ریساوب هناد  طاقسا  تهج  رودنیس  یکدنا  اب  ریساوب و  دعقم و  محر و  ضارما  ولهپ و  درد  بلص و  ماروا  نییلت  تهج  وا  دامض  نآ و  حایر 
رم وا  ثلث  ود  شلدب  نارفعز و  نآ  حلصم  رگج و  رضم  اریتک و  شحلصم  هیر و  رـضم  تستابرجم و  زا  ریـساوب  تهج  وا  روخب  لیلاث و  و 

تسا مرد  کی  شتبرش  ردق  ربص و  وا  عبر  و 

حلم

دنمان نول  يدنهب  کمن و  یسرافب 
145 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ددرگیم و دمجنم  هک  تسیئاهبآ  نآ  یئام  دشابیم و  يرب  یلبج و  نآ  ددرگیم و  نوکتم  بآ  نودـب  یندـعم  دـشابیم  یئام  یندـعم و 
زا دعب  ئام  حلم  سپ  تسا  یندعم  یناردنا  کمن  وا  نیرتهب  دوشیم  روکذم  تسا و  صوصخم  یمان  ار  کیره  تسا و  ماسقا  وا  یندـعم 
بآ هک  تاتابن  یضعب  رتسکاخ  هک  دشابیم  نانچنآ  دشابیم و  زین  هعونـصم  حالما  تسا و  یندعم  حلم  نآ  نیرتنوبز  ماعط و  کمن  نا 

کمن حلم  قلطم  زا  دارم  دنریگیم و  کمن  تاناویح  ناسنا و  لاوبا  زا  کلذـک  دـنزاسیم و  دـقعنم  باتفآب  ای  شتآب  هدومن  فاص  ار  نآ 
نآ همه  فطلا و  نآ  هتخوس  ضباق و  نآ  هدادوب  هدراـب و  هیذـغا  حلـصم  رفـصا و  ءاـم  ادوس و  مغلب و  لهـسم  نآ  هعومجم  تسا و  ماـعط 

تهج ماوه و  ندیزگ  ردخم و  مومس  نویفا و  ررض  عفار  نیبجنکـس  لسع و  اب  ماذج و  ثودح  عنام  همعطا و  یگزمدب  عفاد  اعما و  لساغ 
برجم ضایب  تهج  دیراورم  اب  وا  لاحتکا  هدعم و  یقنم  نیبجنکس  کمن و  بآ  هب  ندرک  یق  عفان و  یمغلب  يوادوس و  ضارما  اقستسا و 

فیحن و نادـبا  رـضم  برج و  ندـب و  شراخ  ثروم  ینم و  للقم  نوخ و  قرحم  وا  راثکا  مشچ و  یکیرات  ثروم  غاـمد و  رـضم  تسا و 
اقستسا عفار  ددس و  حتفم  اعما و  هدعم و  تابوطر  ففجم  معطشوخ و  شرت و  تیاغب  دنشک  قیبنا  عرقب و  هک  وا  قرع  رتعص و  شحلـصم 

ندب يرغال  ثعاب  وا  راثکا  زرپس و  و 
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یناردنا حلم 

هیودا رد  رتيوق و  همخت  عفر  نهذ و  مهف و  تیوقت  رد  مغلب و  لهـسم  کـشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  دـنمان  يرولب  گنـس  کـمن  یـسرافب 
تسین زئاج  وا  ریغ  لامعتسا  نیع 

دوسا حلم 

ادوس مغلب و  جرخم  یقم و  تستیطفنیب  هایس  وا  تسا و  نیجعلا  حلم  ماسقا  زا 

نیجعلا حلم 

دیفس و وا  نیرتهب  يدرزب و  یضعب  یهایسب و  یضعب  یخرسب و  لئام  یضعب  دیفـس و  وا  رثکا  دشابیم و  هفلتخم  ناولا  تسا و  ماعط  کمن 
تسا یناردنا  حلم  دننام  لاعفا  رد  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسا و  فاص 

يدنه حلم 

مغلب و ادوس و  رفـصا و  ءام  لهـسم  کشخ  مرگ و  موس  لوا  رد  دـشابیم  گرزب  تاـعطق  یهایـسب و  لـیام  خرـس  فافـش و  تسا  یکمن 
مین مرد و  کی  شتبرش  ردق  ماسقا و  رئاس  دننام  لاعفا  رئاس  رد  حایر و  للحم  اهتشا و  كرحم 

ایموم

ینانوی تغل 
146 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دالب یـضعب  رد  دوشیم و  دمجنم  ریق  دـننام  سراف  دالب  رد  هک  تسیاهمـشچ  بآ  دـنمان  یئایموم  یـسرافب  تسا و  داسجالا  ظفاح  ینعمب 
ناریا دالب  سراف و  ئبوخب  دوشیم  هتفای  برغم  يایرد  لـحاوس  رد  هچنآ  دـنمان و  زین  لاـبجلا  قرع  تسا و  دوجوم  زین  ناتـسرل  نـالیگ و 

رب بلاغ  یکشخ  یـضعب  زیت و  کشخ و  مود  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  دشاب  هتـشادن  دب  ئوب  هک  تسا  قارب  هایـس و  وا  نیرتهب  دسریمن و 
ظفاح هاب  نیعم  يرهاظ و  ینطاب و  اضعا  يوقم  هدراب و  داوم  لـلحم  حرفم و  لد و  يوقم  تسیقاـب  لاـس  لـهچ  اـت  شتوق  تسوا و  یمرگ 
قاوف جلاف و  برقع و  ندیزگ  نابز و  لقث  لیفلا و  ءاد  ماذج و  یئادتبا  محر و  قانتخا  داوفلا و  عجو  تهج  ذوفنلا و  عیرـس  یندب و  حاورا 
برـش لوب و  لسلـس  هناثم و  تحارج  مدـلا و  ثفن  هدراـب و  ضارما  عیمج  هدـعم و  تیوقت  درد و  هبورـشم و  تامومـس  هوقل و  هشعر و  و 
روطق لیدعیب و  لضع  بصع و  ندش  هراپ  یگتفوک و  لصافم و  نتفر  نوریب  اضعا و  یگتـسکش  تهج  وا  دامـض  اهنغور و  رد  وا  لولحم 

اب وا  كولد  یغامد و  ضارما  عرـص و  هقیقـش و  تهج  نآ  دـننام  شوجنزرم و  بآ  هب  وا  طوعـس  هعماس و  ینارگ  تهج  لگ  نغور  اب  وا 
رـضم عفان و  هاب  کـیرحت  تهج  نآ  یلاوح  ناـیثنا و  بیـضق و  رب  نآ  دـننام  لـیجران و  نغور  اـب  نآ  حوسم  ناـبز و  تنکل  تهج  لـسع 
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طاریق کی  زا  ضارما  رئاس  رد  مرد و  مین  اضعا  یگتسکش  رد  شتبرش  ردق  تسا و  دوهیلا  رفق  شلدب  نیبجنکس و  شحلـصم  نیرورحم و 
گناد کی  ات 

نونلا فرح  رد  مراهچ  تسب و  خسرف 

هاوخنان

تسیقاب لاس  راهچ  ات  شتوق  تسا و  یلبج  رتعص  مخت  وا  یضعب  دزن  دنیوگ و  نئاوجا  يدنهب  یکولم و  نومک  یبرعب  تسا و  یسراف  مسا 
هنیـس و درد  هجزل و  تابوطر  قاوف و  عفاد  لـلحم و  مومـس و  قاـیرت  قرع و  ضیح و  لوب و  ردـم  ففجم و  کـشخ  مرگ و  موس  لوا  رد 
نایثغ و یق و  نآ و  ترضم  نویفا و  تداع  عفر  تهج  دشاب و  لهـسم  یمـس  ياود  ببـسب  هچنآ  یحیر و  ضغم  زرپس و  رگج و  تبالص 

تهج غرممخت  يدیفس  اب  وا  دامـض  عفان و  صرب  قهب و  اشحا و  يدرـس  عبر و  اصوصخ  هنمزم  ياهپت  اهتـشا و  داسف  همخت و  وبدب و  غورآ 
اصوصخ تسا  تابرجم  زا  نآ  ماروا  لیلحت  اضعا و  عیمج  درد  تهج  لسع  اب  برجم و  هدمآرب  فان 
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دروخ موحل  ئالاب  هک  هیقو  کی  رکـش  اب  دـسر  فصنب  ات  دـنناشوجب  ریـش  لطر  کی  رد  هک  وا  لاقثم  هس  ندروخ  اتـشان  ایلومیق و  نیط  اـب 

رت دـیآ  الاب  تشگنا  کی  هکنادـنچ  ومیلبآ  رد  ار  وا  نوچ  دـنکیم و  هبرف  رایـسب  تسا و  تاـبرجم  زا  هناـثم  هدرگ و  گنـس  عفر  تهج 
للقم زینشک و  شحلصم  نیرورحم و  عدصم  تسا و  برجم  نیسویام  اهتـشا  هداعا  تهج  دنیامن  رارکت  رابتفه  دنیامن و  کشخ  دننک و 

مرد هس  ات  شتبرش  ردق  نیمست و  ریغ  رد  زینوش  شلدب  سمرت و  نآ  حلصم  هعضرم و  ریش 

لیجران

اب کـشخ و  مرگ و  رایـسب  وا  جرکتم  کـشخ و  نآ  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  دـنیوگ  هرپوـهک  لـیرات و  يدـنهب  لـیگران و  یــسرافب 
ندب نمـسم  هدرگ و  نخـسم  ینم و  دـلوم  لیجران  زغم  کشخ و  مویـس  رد  مرگ و  لوا  رد  وا  هکرـس  رت و  مرگ و  وا  بآ  تسا و  ترـضم 

ترارح تیوقت  حـلاص و  نوخ  دـیلوت  تهج  رکـش  اـب  رگج و  فعـض  نونج و  يوادوس و  یمغلب و  هدراـب  داوـم  عـفاد  تهج  نیدوربـم و 
جرکتم شرت و  ياههویم  شحلـصم  نیرورحم و  رـضم  تابن و  رکـش و  نآ  حلـصم  ظیلغ و  نوخ  دلوم  مضهرید و  وا  مرج  عفان و  يزیرغ 

هیقو هس  ات  وا  بآ  زا  لاقثم و  هس  ات  نآ  مرج  زا  شتبرش  ردق  تسا و  یشغ  نایثغ و  ثروم  نآ 

يرحب لیجران 

دنک یق  ات  تسا و  برجم  نآ  دننام  نویفا و  یعفا و  ماوه و  مومـس و  عفر  تهج  وا  هدـیئاس  يوق و  یقم  دـنیوگ  یئایرد  لیگران  یـسرافب 
ریبک قایرت  زا  يوقا  تسا و  اهبآ  فـالتخا  یئاـبو و  ياوه  ترـضم  عفار  دوب و  مس  زا  یـصالخ  تمـالع  دـنکن  یق  رگا  داد و  دـیاب  ررکم 

تسا طاریق  کی  وا  تبرش  ردق  تسا و 

جنران
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رد وا  یشرت  کشخ و  مرگ و  مود  رد  وا  مخت  هفوگش و  جنران و  تسوپ  تخرد و  تسوپ  هشیر و  دنیوگ  تسا  یـسراف  گنران  زا  برعم 
جنرت زا  رتهب  روما  همه  رد  وا  ءازجا  عیمج  میظع و  حیرفت  وا  تسوپ  گرب و  رد  راح و  هفرس  تالزن و  قفاوم  کشخ و  درـس و  میود  رخآ 

تسوپ و هدیناسیخ  بآ  رس و  درد  تهج  هکرس  اب  وا  درز  تسوپ  دامض  شچیپ و  تهج  مرگ  بآ  هب  وا  کشخ  مین  مرد و  کی  برـش  و 
رگج و فعـضم  وا  راثکا  هراـح و  ضارما  عفار  نآ و  ردـم  ارفـص و  لهـسم  رکـش  اـب  وا  یـشرت  برجم و  تدـالو  رـسع  تهج  وا  هفوگش 

جنرت دننام  لاعفا  رئاس  رد  ناروناج و  ندیزگ  قایرت  وا  رشقم  مخت  زا  مرد  ود  رکش و  لسع و  شحلصم 
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مرگ و میود  رد  تسا  راهب  قرعب  یمسم  هک  وا  قرع  غامد و  يوقم  وا  هفوگـش  ندیئوب  تسا و  رتمک  باصعاب  جنران  ررـض  تسا و  ومیل  و 
مرد عبر  اب  وا  هیقوا  ود  زور  ره  زور  تفه  وا  ندروخ  یـشغ و  ناقفخ و  هاب و  اهتـشا و  تیوقت  حـیرفت و  غامد و  فعـض  تهج  کـشخ و 

بالگ وا  حلصم  تساوه و  راهب  قرع  دسفم  یباوخیب و  ثروم  وا  ندیئوب  راثکا  برجم و  لاحط  عفر  تهج  رکـش  تجاح  بح  ناجرم و 
تسیقاب لاس  کی  ات  هشیش  رد  لاس و  تفه  ات  سم  فرظ  رد  شتوق  و 

اشن

دنت هیودا  حلصم  اعما و  قفاوم  ضباق و  عدار و  يرغم و  تسا  رت  درس و  یضعب  دزن  کشخ و  درس و  لوا  رخآ  رد  دنیوگ  هتساشن  یـسرافب 
لس و هنیس و  درد  هفرس  قلح و  تنوشخ  تهج  دنشونب  مرگمین  هک  ماداب  نغور  رکش و  اب  نآ و  هدادوب  اصوصخ  نوخ  لاهـسا و  سباح  و 
زا شتبرش  ردق  لوسغم و  جنرب  شلدب  لفنرق و  سفرک و  اهنیریش و  شحلـصم  مضهرید و  ددسم و  ینم و  للقم  عفان و  ریـساوب  نوخ  عطق 

لاقثم هدزناپ  ات  لاقثم  کی 

لین

ثفن عفار  ضباق و  ماروا و  یئادتبا  عدار  للحم و  تسا  لدتعم  یـضعب  دزن  کشخ و  مود  رد  مرگ و  لوا  رخآ  رد  دشابیم  یناتـسب  يرب و 
مین اب  وا  هتخوس  ئالط  تسا و  بوخ  رایـسب  باضخ  وا  گرب  تسا و  عفان  ار  هزاـت  تاـحارج  قهب و  فلک و  یلاـج  مدـلا و  فزن  مدـلا و 

دنیوشب لسع  گنتراب و  بآ  هب  ار  عضوم  الط  زا  لبق  هک  دیاب  تستابرجم و  زا  هلکآ  تهج  موم  لگ و  نغور  يردـق  گنـسرادرم و  نزو 
تسا مرد  ود  ات  شتبرش  ردق  اثیمام و  وا  ثلث  وج و  درآ  وا  نزوب  شلدب  لسع و  وا  حلصم  هیر و  رضم  و 

رفولین

تسا و کشخ  درـس و  هک  وا  مخت  کشخ و  مرگ و  هک  وا  خـیب  ریغب  رت  درـس و  مود  رد  وا  ئازجا  هلمج  دـشابیم  عاونا  روهـشم  تسیتابن 
ئاـهپت نآ و  ترارح  نکـسم  لد و  يوقم  رت و  فیطل  وا  دوبک  کـشخ و  مرگ و  درز  رفولین  تسا و  دوـبک  رفوـلین  لـگ  وا  قـلطم  زا  دارم 

ینیچراد نارفعز و  اب  هلزن و  راح و  هفرـس  هنیـس و  تنوشخ  غامد و  یکـشخ  رـس و  درد  تهج  مالتحا و  عناـم  مونم و  یگنـشت و  هراـح و 
تهج وا  خیب  یمطخ و  هشفنب و  شلدب  تابوبل و  نآ  حلصم  هاب و  رضم  تابن و  شحلصم  هناثم و  رـضم  عفان و  ناقفخ  لد و  تیوقت  تهج 

عفان هدعم  هناثم و  درد  تهج  شدامض  ینم و  بالیس  نمزم و  لاهسا  زرپس و 
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کیره زا  تبرش  ردق  ینم و  هدننکدمجنم  بیـضق و  فعـضم  شمخت  برـش  وا و  راثکا  تسا و  هناثم  درد  ضیح و  راردا  عفار  شمخت  و 
مرد هس  ات  مرد  ود  زا  وا 

واولا فرح  رد  مجنپ  تسب و  خسرف 

رمحا درو 

کشخ و مود  لوا  رد  درس و  لوا  رد  رثکا  دزن  يوقلا و  بکرم  نآ  تسا و  هتفگـشان  مامت  یناتـسب  وا  نیرتهب  دنمان و  خرـس  لگ  یـسرافب 
ضبق ار  وا  کشخ  هضباق و  ةوق  اب  قیقر و  مغلب  ارفـص و  لهـسم  اـضعا و  لد و  يوقم  حرفم و  لدـتعم  یـضعب  دزن  رت و  مرگ و  یعمج  دزن 

رـس و درد  تهج  وا  هراصع  روطق  وا و  ئالط  یـشغ و  راح و  ناقفخ  هدرگ و  رگج و  هدـعم و  فعـض  تهج  اـقیراسام و  حـتفم  هداـیز و 
رد هچنآ  دـیفم و  هلبآ  مخز  عالق و  اهمخز و  مایتلا  اهـششوج و  تهج  وا  کشخ  رورذ  هثل و  تیوقت  تهج  وا  هضمـضم  شوگ و  مشچ و 

تـسا نوخ  نالیـس  مدلا و  ثفن  جالعلا و  رـسع  لاهـسا  عفار  بآ  هب  وا  مرد  ود  دـنیوگ و  درورز  ار  نآ  تسا  درد  مخت  هب  هیبش  لگ  نایم 
یضعب رد  هجزما و  یـضعب  رد  يرـشام  هسطع و  ماکز و  جیهم  لگ  ندیئوب  محر و  يوقم  وا  لومح  دنیاسب و  لگ  عامقا  اب  نوچ  اصوصخ 

تبرش ردق  شوجنزرم و  وا  عبر  هشفنب و  وا  لثم  شلدب  نوسینا و  شحلصم  یگنشت و  ثروم  هاب و  رضم  روفاک و  وا  حلصم  نآ و  نکـسم 
رد هدرک  دـجنک  نغور  رد  ار  عامقایب  لگ  هک  لگ  نغور  مرد و  تشه  ات  وا  بآ  زا  مرد و  راهچ  ات  نآ  کشخ  زا  مرد و  هد  ات  وا  هزات  زا 

نغور نآ  لثم  اب  ار  وا  هزات  هدرـشفا  بآ  ای  دـنزاس و  رایت  هدرک  هبترم  تفه  ات  لگ  دـیدجت  لگ  ندـش  دیفـس  زا  دـعب  دـنراذگب و  باـتفآ 
هراح داوم  قفاوم  للحم و  ضباق و  عدار و  مونم و  غامد و  بطرم  يوقلا  بکرم  روکذم  نغور  دنامب  نغور  ات  دنناشوجب  نوتیز  ای  دـجنک 

غامد و يوقم  وا  لوطن  نادـند و  درد  نکـسم  وا  هضمـضم  اهمخز و  هثیبخ  داوم  عفار  هدـعم و  باهتلا  نکـسم  هلهـسم و  توق  اب  هدراب و  و 
درد نکسم  بالگ  هکرس و  اب  وا  هخلخل  هکرـس و  اب  وا  ئالط  تسا و  رثالا  بیجع  اهدرد  نیکـست  رد  هدساف و  داوم  للحم  اضعا و  يوقم 

هشفنب و نغور  وا  نزو  مین  شلدـب  نآ و  لعف  يوقم  داب  لاهـسا  سباح  هیودا  ندرک  برچ  نآ و  ماروا  قفاوم  یغاـمد و  تاراـخب  عدار  و 
ترارح اب  يدرسب و  لیام  تسا و  يوقلا  بکرم  زین  دنیوگ  بالگ  هک  لگ  قرع  فالخ و  نغور  نآ  نزوب 
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یندب ئاهتوق  هدعم و  مف  غامد و  يوقم  دناهتسناد و  بلاغ  رایسب  ار  وا  یکشخ  يدرس و  یـضعب  هضباق و  توق  اب  تبوطرب و  لئام  هفیطل و 

تیوقت راح و  ناقفخ  تهج  وا  درـس  رگج و  درد  اعما و  هدـعم و  درد  هلزن و  ضراوع  هنیـس و  تنوشخ  مدـلا و  ثفن  تهج  وا  مرگ  مین  و 
یـشغ و عفر  لد و  تیوقت  تهج  وا  هخلخل  نادراب و  تهج  لفنرق  اب  مشچ و  درد  راح و  رـس  درد  تهج  وا  ندومن  ءالط  ندیئوب و  ندب و 
هاب و رضم  ۀیـصاخلاب  تسا و  لهـسم  هیقوا  ود  ردقب  ررکم  بالگ  دیفم و  سفن  طاشن  ینطاب و  ساوح  غامد و  تیوقت  یـشوهیب و  رامخ و 

لاقثم هدجیه  ات  شتبرش  ردق  تابن و  بالج و  شحلصم  وم و  يدیفس  ثعاب 

ءاهلا فرح  رد  مشش  تسب و  خسرف 

ابدنه

شلگ یخلت و  هب  لیام  تنوشخ و  اب  گرزب و  گرب  یکی  دشابیم  مسق  ود  وا  یناتسب  دشابیم  يرب  یناتسب و  وا  دنمان و  ینساک  یسرافب 
شلگ کیراب و  کچوک و  گرب  ار  يرگید  وا  ریغـص  مسق  زا  هدایز  وا  بیطرت  دـیربت و  دـنمان و  یماـش  یئابدـنه  ار  وا  گرزب و  دوبک و 
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ددرگ عفر  نتـسش  زا  هک  هفیطل  هراح  ئازجاب  رت و  درـس و  لوا  رد  مسق  ود  ره  دـنمان  لقبلا  ءابدـنه  ار  وا  بلاغ و  وا  یخلت  هزیر و  دوبک و 
ددس حتفم  وا  دوشیم و  وا  عبط  معط و  ریغت  نامز  اوه و  ناکم و  فالتخا  بسحب  طرفم  تفاطل  تهج  زا  تسا و  عنم  ینساک  نتسش  اذهل 

لوب و يراجم  یقنم  وا و  هدس  عفار  دراب و  راح و  رگج  قفاوم  هدعم و  باهتلا  ارفـص و  یگنـشت  نوخ و  ترارح  نکـسم  رگج و  يوقم  و 
تهج دنشونب  نیبجنکـس  اب  هتفرگ  فک  دنناشوجب و  ار  وا  بآ  نوچ  تسیدس و  ناقری  هیودا  نیرتهب  هنایزار  بآ  هب  وا  گرب  بآ  هدرگ و 

درآ اب  وا  گرب  هدیبوک  دامـض  مشچ و  درد  هراح و  ماروا  تهج  وا  بآ  ئالط  عبر و  پت  تهج  دـنقلگ  اب  هدـعم و  تیوقت  هنهک و  ئاهپت 
دامـض قاـنخ و  قلح و  مرو  يادـتبا  تهج  ربنـشرایخ  اـب  وا  هرغرغ  لیدـعیب و  هراـح  ماروا  راـح و  سرقن  لـصافم و  تهج  هکرـس  وج و 

زا تبرش  ردق  تسا و  رکش  شحلصم  هفرس و  بحاص  رضم  هشفنب و  نغور  وج و  درآب  اصوصخ  برجم  راح  دمر  تهج  وا  گرب  هدیبوک 
ترارحب لیام  کشخ و  مود  رد  ینساک  مخت  تسا و  لطر  مین  ات  وا  بآ 
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عفر تهج  هنایزار  لدنـص و  خوبطم  اب  رگج و  ضارما  عادـص و  ناقفخ و  ناقری و  يددـس و  يوارفـص و  ئاهپت  تهج  هدراب و  ئازجاب  و 
هیرک یـشغم و  وا  ینـساک و  گرب  بانم  بئان  بیطرت  زا  ریغب  رثؤم و  اهتـشا  کیرحت  مدـلا و  فزن  عطق  زرپس و  هدرگ و  فعـض  مومس و 

مود رد  مرگ و  لوا  رد  ینـساکخیب  مرد و  جـنپ  اـت  مرد  ود  زا  شتبرـش  ردـق  وا و  قـفاوم  وـبشوخ  هیودا  نیبجنکـس و  شحلـصم  معطلا و 
اـشحا مرو  عفر  نوخ و  هیفـصت  هنمزم و  هبکرم و  ئاهپت  تهج  لوب و  ردم  اذغ و  يراجم  یقنم  طالخا و  فطلم  حتفم و  تیاغب  کشخ و 

ات مرد  جـنپ  زا  خوبطم  رد  مرد و  راهچ  ات  مرد  کی  زا  وا  هدـیئاس  زا  تبرـش  ردـق  عفان و  داوم  لیلحت  جـضن و  اقـستسا و  لـصافم و  درد  و 
خلت رایـسب  شمعط  دوـبک و  شلگ  یناتـسب و  دـننام  شتاـبن  وا  يرب  تـسا و  رتفیعـض  رایـسب  وا  بآ  تبـسن  ینـساک  قرع  مرد و  هدزناـپ 

زا رتيوق  لاعفا  رد  وا  خیب  مخت و  مدلا و  ثفن  عطاق  یناتسب و  زا  رتیوق  بیطرت  زا  ریغب  هدعم  يوقم  کشخ و  درس و  لوا  رخآ  رد  دشابیم 
دنايرگید لدب  کیره  دیفم و  رام  روبنز و  برقع و  ندیزگ  تهج  وا  خیب  دامض  یناتسب و 

ءایلا فرح  رد  متفه  تسب و  خسرف 

توقای

کشخ و مرگ و  مود  رد  وا  درز  لدتعم و  ترارح  رد  خرس  توقای  دنمان  ینامر  هک  تسا  يرانلگ  فافش  خرـس  وا  نیرتهب  دشابیم  ماسقا 
مومـس و قایرت  وا  مرد  کـی  برـش  حرفم و  غاـمد و  لد و  يوقم  تسا  بلاـغ  همه  رد  یکـشخ  لوا و  رد  دیفـس  مود و  لوا  رد  وا  دوبک 

ناـهد رد  قرغ و  تاـجاح و  ئاـضق  تهج  وا  يرتشگنا  مدـلا و  فزن  ناـقفخ و  عرـص و  ساوسو و  اوه و  ریغت  تهج  ۀیـصاخلاب  وا  قیلعت 
گناد کی  ات  طاریق  کی  زا  شتبرش  ردق  رثؤم و  ناهد  ئوبدب  یگنشت و  عفر  تهج  وا  نتشاد 

نیمسای

عفار رفصا و  ءام  ادوس و  مغلب و  لهسم  ددس و  حتفم  کشخ و  مرگ و  مود  رد  وا  یناتـسب  دشابیم  یناتـسب  يرب و  دنمان  یلیبنچ  يدنه  رد 
خیبط لوطن  غامد و  تیوقت  درابرـس و  درد  تهج  وا  ندیئوب  ضیح و  ردم  هاب و  كرحم  حرفم و  لصافم و  جلاف و  هظیلغ و  حایر  ددـس و 

بیضق ندرک  گرزب  راسخر و  ندرک  خرس  فلک و  تهج  وا  دامض  عادص و  دراب و  ياهدرد  تهج  وا 
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هس وا  مرج  زا  تبرش  ردق  يرب و  نیمسای  ود  ره  وا  لدب  درز و  نیمسای  شلدب  هشفنب و  شحلـصم  نیرورحم و  رـضم  رثؤم و  ظوعن  تناعا 
مرد هس  زا  شتبرش  ردق  تسا و  ریثاتلا  يوق  هروکذم  لاعفا  عیمج  رد  للحم و  حتفم و  روتـسدب  نیمـسای  نغور  مرد و  هد  وا  بآ  زا  مرد و 

تهج دنیامن  تموادم  روتـسدب  زور  دـنچ  هیقو  کی  لسع  اب  ار  وا  مرد  کی  هتخپ  ارهم  زبس  لظنح  رد  ار  درز  نیمـسای  لگ  مرد و  جـنپ  ات 
تسبرجم لصافم  رمک و  درد  اقستسا و 

مومش

دنیوبب رت  کشخ و  هچنآ 

رکسم

بنق گرب  وچمه  دشابن  ای  بارش  دننام  دشاب  حیرفت  اب  هکنآ  زا  معا  درآ  یتسم  هک  تسیزیچ 

مضاه

تسا ججفم  دض  نیا  لیبجنز و  دننام  دهد  خبط  هدئاف  يدوزب  ار  اذغ  هک  تسیزیچ 

تاجلاعم رد  مویس  لزنم 

تسا ماقم  کی  قیفر و  ود  رب  لمتشم  ضارما 

ضارما ریبدت  نایب  رد  لوا  قیفر 

تسقیرط ود  تسب و  رب  نمضتم  نآ  زاجیا و  لیبس  رب  وضع  وضعب  هصتخم 

هلمعتسم تاغل  نایب  رد  مود  قیفر 

هراشا

دتفاهن لاکشا  ار  نایدتبم  ات  باتک  نیرد 

نزبآ

دشاب فان  هب  ات  شبآ  دنناشنب و  نآ  رد  ار  رامیب  دنزادنا و  نالک  فرظ  رد  دنشاب و  هدیناشوج  ورد  هیودا  هک  یبآ  هکنآ 

قاشنتسا
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ندیشک ینیب  رد  ئام  يزیچ 

لفیرطا

دوب هلمآ  هلیلب و  هلیله و  زا  ترابع  هک  تسا  لهپيرت  زا  برعم 

لاکا

راگنز دننام  دزاس  صقان  ای  دروخب  ار  محل  رهوج  دوخ  لیلحت  طرفب  هک  تسا  يزیچ 

لاحتکا

ندیشک مشچ  رد  يزیچ 

بابکنا

خوبطم تاراخب  ای  دـنزاسیم  قرع  ندروآ  يارب  هچنانچ  هتخاس  نوگنرـس  هدـیچیپ و  هماـجب  ار  دوخ  دـنناسر  ندـبب  مرگ  بآ  راـخب  هکنآ 
دنناسر شوگب  هیودا 

رهزداپ

دناهتفگ دزاس و  عفد  ار  مومـس  ررـض  نآ  ببـسب  ات  درادزاب  لیلحت  زا  ار  حور  دیامن و  توق  تحـص و  ظفح  هک  تسوا  ناش  زا  هک  يزیچ 
هرهمرهز دننام  تسا  رهزداپ  دشاب  درفم  دنک و  ۀیصاخلاب  مس  عفد  هچره 

هیوشاپ

رد وناز  ات  هک  یعون  هب  دنراذگ  ار  رامیب  ياهیاپ  دنـشاب  هدـیناشوج  هیودا  هریغ  مدـنگ و  سوبـس  يو  رد  هک  یبآ  رد  ای  مرگ  بآ  رد  هکنآ 
دوب بآ 

روخب

دنهد وضعب  صوصخم  قیرطب  نآ  دود  ای  دسرب  غامدب  نآ  ئوب  ات  دنزوسب  ار  هیودا  هکنآ 

دورب

دنشک مشچب  دنشاب  هدومن  بیطرت  ار  نآ  هک  درس  هیودا  هکنآ 

نیهدت

تسا ندیلام  نغور 

قایرت
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دشاب یعانص  بکرم  هک  دناهتفگ  قوراف و  قایرت  دننام  دراد  رهزداپ  تیصاخ  هک  تسا  یئاود 

خیرمت

ندیلام ندب  رب  رت  يزیچ 

بذاج

رتسدیبدنج دننام  دشکب  دوخ  عضوم  بناجب  ار  هدام  هک  تسیزیچ 

یلاج

تاضومح دننام  دراب  سمرت  نوچمه  راح  دشابیم  دراب  راح و  دشارخب  وضع  ماسم  هاوفا  زا  ار  هجزل  تبوطر  هک  تسیزیچ 
153 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دماج

وا يارب  هک  دراد  یتـبوطر  دوخ  تاذ  رد  نآ  دوب و  لایـس  ریغ  عـمتجم  لـعفلاب  هکنآ  لاـح  دـشاب و  نالیـس  لوـبق  وا  ناـش  زا  هک  تسیزیچ 
موم دننام  دریذپیم و  نالیس  دنکیم  ریثات  ورد  یجراخ  ای  یندب  ترارح  هاگره  دوشیم و  ضراع  دمجم  فثکم  تدورب 

شراوج

دنک مضه  ار  ماعط  هک  تسیزیچ 

هنقح

دناسر محر  هناثم و  رد  لبق  لیلحا و  هار  زا  اعماب و  ربد  هار  زا  هدرک  هنقحم  رد  هک  تسلئاس 

لومح

دنرادرب لبق  رد  ای  ربد  رد  هدولآ  ای  هدرک  رت  هیوداب  ار  هتل 

متاخ

تورزنا دننام  دیامن  تافآ  زا  تظفاحم  هک  دنک  ادیپ  هشیر  کشخ  تحارج  حطس  رب  دوخ  تسویپ  ببسب  هک  تسیزیچ 

باضخ

دهد گنر  ای  دنک  هایس  ار  يوم  هک  تسیزیچ 

ینهد
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بوبل دننام  دشاب  نغور  شرهوج  رد  هک  تسیزیچ 

رورذ

دنشاپ تحارج  رب  ای  مشچ  رد  دنیاسب و  کشخ  هیودا  هکنآ 

عدار

نتخیر زا  عنم  دشاب  نتخیر  رد  هچنآ  دـنک و  عفد  وضع  زا  ار  هبـصنم  داوم  نآ  ماسم  قیـضت  وضع و  فیثکت  دـیربت و  ببـسب  هک  تسیزیچ 
تسبذاج دض  نیا  لدنص و  دننام  دنکن  داوم  بذج  ات  دهد  نیکست  ار  يوضع  هبذاج  ترارح  دنادرگ و  يوق  ار  وضع  دنک و 

قورز

دنمان هقرزم  هقارزا و  ار  تلآ  نآ  دنزیر و  تسلمع  نیا  هب  لومعم  هک  یتلآب  لبق  لیلحا و  رد  هک  تسیئاود  دنیوگ  يراکچپ  يدنهب 

لیاس

تسا دماج  دض  نیا  تاعیام و  دننام  دوشن  ای  دوش  عطقنم  مه  زا  وا  يازجا  هکنآ  زا  معا  دوش  هدنگارپ  تاهج  رد  وا  يازجا  هک  تسیزیچ 

طوعس

دوش هدیناکچ  لیلحا  رد  هاوخ  شوگ  رد  هاوخ  ینیب  رد  هاوخ  تسا  هتسناد  ماع  دیدس  الم  دوش  هتخیر  ینیب  هب  هک  دنیوگ  ار  یلیاس 

بوکس

دنزیرب زاب  دننک و  فقوت  دنزیر و  ندب  رب  هلصاف  زا  كدناكدنا  لئاس  يزیچ  هکنآ 

مس

شیب دننام  دنک  جازم  داسف  دوخ  تیصاخ  هداضم و  تیفیک  ببسب  هک  تسیزیچ 

نونس

دشاب شرهوج  يوقم  دنشاپب و  ای  دنلام  نادند  رب  هدیئاس  هک  تسیزیچ 

فایش

دنشک مشچ  رد  هدیئاس  بآ  رد  ای  دنراد  ذفانم  رگید  ورد  ای  لبق  رد  ای  ربد  رد  هتخاس  زارد  هک  تسیزیچ  دنمان  زین  هفاش  ار  نآ  هک 

دامض

دنهن وضع  رب  ظیلغ  يزیچ  هچنآ 
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خیبط

دننک لامعتسا  وا  بآ  هدیناشوج  ار  هیودا  هک  تسنآ  وا  و 

الط

دنلامب ای  دنهن  وضع  رب  قیقر  يزیچ  هچنآ 
154 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رصاع

یلباک هلیله  دننام  دنک  جراخ  تسوضع  فیوجت  رد  هک  ار  هقیقر  تبوطر  هدام و  دوخ  ضبق  تدش  ببسب  هک  تسیزیچ 

هرغرغ

دنزادنیب دننکن و  علب  دنناسر و  قلح  ات  دنهد و  تکرح  نهد  رد  هک  تاعیام  مسق  زا  هک  تسیزیچ 

لاسغ

بآ دننام  دیوشب  ار  وضع  حطس  هثبشتم  ماسجا  هدام و  دوخ  يالجب  ای  نالیس و  تبوطر و  ببسب  هک  تسیزیچ 

هلیتف

دنراد تحارج  رد  ای  محر  رد  ای  ینیب  رد  ای  شوگ  رد  ای  لبق  رد  ای  ربد  رد  هدرک  زارد  لتفنم و  هچنآ 

هجزرف

تسمحر نز و  جرف  هب  صوصخم  هک  یلومح 

ضباق

ینمرا لگ  دننام  دیامن  عمج  ار  نآ  يازجا  دنک و  گنت  ار  وضع  يراجم  هک  تسیزیچ 

لتاق

دنک كاله  دوخ  هیعون  تروص  تیفیکب و  هک  تسیزیچ 

رشاق

طسق دننام  دیادزب  ناوختسا  حطس  زا  كرچ  ای  دنک  جراخ  ار  دلج  هدساف  يازجا  دوخ  يالج  طرف  ببسب  هک  تسیزیچ 

روطق
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دنناکچ اهخاروس  رگید  شوگ و  رد  هک  یئام  يزیچ 

يواک

درز كاز  وچمه  دنک  تشگنا  دننام  تخس  کشخ و  هتخوس  ار  دلج  هک  تسیزیچ  هدنهدغاد  ینعی 

فیشک

ةدـیدش تبوطر  دوش و  بلاغ  ورد  یـضرا  يازجا  دوشن و  مسقنم  دروخ  يازجا  يوس  وا  يازجا  يزیرغ  ترارح  ریثات  تقو  هک  تسیزیچ 
دننام دوشیم  رثکا  ازجا  ندش  دروخ  عنام  دشاب  جزل  نیا  دوجواب  رگا  دنک و  عنم  ار  تتفت  قرفت و  تلوهسب  هک  دشاب  روطنیدب  هجزامملا 

ودک

لحک

دنشک مشچ  رد  هدرک  اسهمرس  هچنآ 

دامک

هناثم رد  مرگ  بآ  فرص  ای  هیودا  بآ  هکنآ  دننام  دوب  بطر  نا  دنهنب و  هدرک  مرگ  زاب  دوش  درـس  هاگره  دنهن  وضع  رب  هدرک  مرگ  هچنآ 
مرگ هبات  رب  هتـسب  هرـص  رد  ار  کشخ  هیودا  هکنآ  دننام  دوب  سبای  ای  دـنهن  وضع  رب  هدومن  رت  نآ  رد  هچراپ  ای  هتخاس  رپ  هشیـش  رد  ای  واگ 

دنهنرب هدرک  مرگ  دمن  ای  هچراپ  ای  دنهن  وضع  رب  هدرک 

عذال

قرفتم دـنوش  سوسحم  اهتلمحب  هکلب  دـنوشن  سوسحم  دوخ  دارفناب  هک  هریثک  ذـفانم  رد  ار  وضع  لاـصتا  دوخ  هذاـفن  توقب  هک  تسیزیچ 
هکرس وچمه  دراب  لدرخ و  دننام  راح  دزاس 

هخلخل

دنیوبب دنهد و  تکرح  دننک و  هشیش  رد  وبشوخ  قیقر و  هک  تسیزیچ 

جزل

هک يزیچ  اب  دشاب و  لکـشتلا  لهـس  نیا  دوجواب  دوشن و  عطقنم  لصفنم و  رگیدـکی  زا  دوش  هدیـشک  وا  فرط  ود  ره  هاگره  هک  تسیزیچ 
لسع دننام  دوب  قاصتلالا  دیدش  دنک  سم 

خوطل

دشاب رتقیقر  دامض  زا  رتظیلغ و  الط  زا  هک  تسیزیچ 
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دنیالایب وضع  رب 

فیطل

تسا فیثک  دض  نیا  ثفاغ و  دننام  دنوش  مسقنم  راغص  يازجاب  وا  يازجا  يزیرغ  ترارح  ریثات  تقو  هک  تسیزیچ 

یباعل

يزابخ دننام  دنوش  لصفنم  هجزل  يازجا  وزا  دوش  هدرک  رت  بآ  رد  هاگره  هک  تسیزیچ 

عیام

حالما دننام  دنک  ذوفن  یگدنزگ  نودب  نابز  رد  هک  تسیزیچ  روش  ینعمب  حلام  بآ  نوچ  دوب  ماوقلا  قیقر  دنک و  نالیس  هک  تسیزیچ 

دربم

روفاک دننام  دنک  ادیپ  تدورب  دوخ  دیربت  توقب  هک  تسیزیچ 

یهبم

ددرگ يونم  هدام  نوکت  ثعاب  دوش و  وا  كرحم  هدیدرگ  لسانت  ياضعا  تالـضع  باصعا و  يراجم  رد  هفیطل  حایر  دـیلوت  ببـس  هچنآ 
بوبل دننام 

ففجم

ایتاواف دننام  دنک  دوبان  ار  ندب  تابوطر  دوخ  فیطلت  لیلحتب و  هک  تسیزیچ 

دمجم

جنبلا رزب  دننام  درآ  مهارف  ار  طلخ  يازجا  دوخ  تدورب  فیثکتب و  هک  تسیزیچ 

للحم

دزاس دوبان  لکلاب  ار  نآ  دـشاب  میاد  ورد  شریثات  هاگره  دـنک  لصفنم  راخبب  ار  وا  زجءزج  دـنک و  راـیت  ریخبت  يارب  ار  هداـم  هک  تسیزیچ 
هنوباب دننام 

حایر للحم 

هاوخنان دننام  دزاس  عفدنم  هدرک  گنت  ار  حیر  ماوق  هک  تسیزیچ  دنیوگ  زین  حایر  رساک  ار  نآ  هک 

قرحم
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للحم دـض  نیا  نویفرف و  دـننام  دراد  یقاب  ار  نآ  تیدامر  دـنک و  دوبان  لکلاب  ار  طـالخا  تبوطر  تفاـطل و  دوخ  ترارحب  هک  تسیزیچ 
تسا

ککحم

جکیبل دننام  دنناسرب  هحرق  دحب  دشکب و  دلج  ماسم  بناجب  ار  داح  عاذل  طلخ  دوخ  تدحب  هک  تسیزیچ 

رمحم

لدرخ دننام  دنک  خرس  ار  دلج  گنر  مرگ و  ار  وضع  هک  يدح  هب  دنک  يوق  بذج  دلج  فرطب  دوخ  هبذاج  توقب  ار  نوخ  هک  تسیزیچ 

ردخم

مات لوبق  لباق  ریغ  یناسفن  ياوق  ریثات  يارب  ار  بصع  وضع و  اـی  یناـسفن  حور  ریثاـت  يارب  ار  وضع  هکرحم  هساـسح و  حور  هک  تسیزیچ 
وچمه دوب  تیـصاخب  هکنآ  مود  نویفا  دـننام  تسا  هیوق  تسوبی  تدورب و  نآ  دـشاب و  تیفیکب  هکنآ  یکی  تسا  عوـن  ود  رب  نآ  دزاـس و 

دراد میظع  ریثات  قوذ  سح  ریدخت  رد  هک  بانع  گرب  نوخرط و 

نشخم

تسالس دعب  ار  وضع  حطس  ئازجا  هجزل  هدام  زا  هک  تسیزیچ 
156 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لدرخ وچمه  راح  وزام و  دننام  دراب  دیامن  عضولا  فلتخم  هدعم  تسالم  وچمه  هضراع  ای  هیر  هبصق  تسالم  دننام  هیعبط 

ردم

نیرایخ مخت  دننام  دوش  عفد  لوب  هار  زا  ات  دهد  تکرح  لوب  يراجم  فرطب  ار  تابوطر  هک  تسیزیچ 

لمدم

گنسادرم دننام  دناپسچب  مهاب  هدرک  جزل  تسا  مخز  بل  ود  ره  نایم  رد  هک  ار  یتبوطر  شیوخ  فیثکت  فیفجتب و  هک  تسیزیچ 

رم

ربص دننام  دیامن  مهرب  ار  عبط  هدوب  تیهارک  اب  دزاس و  تشرد  ار  نآ  دنک و  صوغ  نابز  رهاظ  حطسب  هک  تسیزیچ  خلت  ینعمب 

یخرم

یمطخ دننام  دنک  مرن  ار  وضع  مرج  دوخ  هنّیلم  تبوطر  هلدتعم و  ترارحب  هک  تسیزیچ 

بطرم
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وهاک نغور  دننام  دنک  تبوطر  ثادحا  دوخ  تبوطر  طرفب  هک  تسیزیچ 

ققرم

بآ دننام  دنک  قیقر  ار  طلخ  اذغ و  ماوق  هک  تسیزیچ 

قلزم

اراخب ولآ  دننام  دنک  جراخ  دنازغلب و  هدومن  جارخا  قالزنا و  لباق  هدرک  رت  ار  يراجم  هسبتحم  هیلضف  حطس  دوخ  تبوطرب  هک  تسیزیچ 

هروزم

دنزپب ضیرم  يارب  تشوگ  نودب  هک  ئاذغ  ره 

ددسم

جنرب دننام  دزاس  سبتحم  ار  عفدلا  بجاو  داوم  هدومن  دنب  ار  دلج  ماسم  يراجم و  شیوخ  تسوبی  تیزعت و  تفاثکب و  هک  تسیزیچ 

طقسم

عیشمارطکشم نوچ  دنازغلب  ار  نینج  هداشک  ار  محر  مف  دوخ  حیتفت  طرف  ببسب  هک  تسیزیچ 

نکسم

هرویک قرع  دننام  درادزاب  یعبط  ریغ  تکرح  زا  ار  حاورا  طالخا و  هک  تسیزیچ 

لهسم

ربنشرایخ دننام  دهد  تکرح  اعما  فرطب  اضعا  قورع و  زا  ار  لوضف  هک  تسیزیچ 

یهتشم

ضامح دننام  دنک  اذغ  شهاوخب  عبط  کیرحت  هچنآ 

بلصم

تسا یخرم  لباقم  نیا  نویفا  دننام  دیامن  تخس  بلص و  ار  داوم  ای  وضع  رهوج  دوخ  فیثکت  یکشخ و  تدورب و  طرفب  هک  تسیزیچ 

حلصم

لعف تنواعم  ای  تسا  هنیدوپ  حلصم  هک  اریتک  وچمه  دیامن  عفد  ار  ررض  هکنآ  زا  معا  دیامن  بورشم  لوکام و  لاح  حالـصا  هک  تسیزیچ 
ای اینومقس  اب  اریتک  جازتما  لثم  دیامن  تدح  رسک  ای  لسع  اب  هیودا  جازتما  دننام  دزاس  توق  ظفح  ای  لیبجنز  اب  دبرت  جازتما  وچمه  دنک  وا 
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تارادم اب  حیرارذ  جازتما  وچمه  دشاب  هیودا  توق  ندیناسر  تهجب  هقردب 

رضم

دناسر ناصقن  ار  وا  هک  تسا  معا  دنک  ررض  ار  ندب  هک  تسیزیچ 
157 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنک ضرم  ثادحا  ای 

خوبطم

دناشونب وا  با  هدیناشوج  تاعیام  رد  ار  هیودا  هک  تسیزیچ 

یفطم

اراخب ولآ  دننام  دزاس  رسکنم  ار  هداح  طالخا  تدح  هک  تسیزیچ 

قرعم

ینمرا لگ  دننام  دنک  عفد  ماسم  هارب  ار  تابوطر  هک  تسیزیچ 

سطعم

شدنک دننام  دیآ  هسطع  وا  کیرحت  زا  دنک و  موشیخب  یغامد  داوم  کیرحت  شیوخ  توق  ذوفنب  هک  تسیزیچ 

شطعم

وچمه لد  هیر و  دننام  دوب  اوهب  ای  دبک  هدعم و  لثم  دـشاب  تاذـلاب  وا  حـیورت  هکنآ  زا  معا  دـیامن  حـیورت  جاتحم  ار  تعیبط  هک  تسیزیچ 
سفرک

ضعم

ایسفاث دننام  دنامن  دوخ  راک  تیحالص  حور  رد  ات  دنک  دساف  ار  یلصا  تابوطر  حور و  جازم  هک  تسیزیچ 

یشغم

دبرت دننام  دناوتن  ندرک  عفد  دهد و  تکرح  ندب  يالعا  بناجب  ار  يدعم  تابوطر  هدام و  هک  تسیزیچ 

يرغم

دننام دنک  داوم  نالیس  عنم  هدومن  قاصتلا  دلج  ای  وضع  ماسم  هاوفا  رب  نآ  ببـسب  هک  دشاب  ورد  هجزل  هقیقر  تبوطر  هک  تسا  سبای  ياود 
نایرب لوغبسا 
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ظلغم

ببـسب هکنآ  لوا  تسا  هنوگ  هس  رب  نآ  تسا و  فطلم  دـض  نآ  دـنک و  قباـس  ماوق  زا  رتفیثک  رتـظیلغ و  ار  تاـبوطر  ماوق  هک  تسیزیچ 
وچمه دیامن  دـقعنم  ار  طلخ  يازجا  شیوخ  ترارحب  هکنآ  مود  ودـک  مخت  زغم  دـننام  دزاس  دـماج  ار  طلخا  يازجا  یـضعب  دوخ  تدورب 

کشخ هراهگنس  وچمه  دنک  ظیلغ  ار  طلخ  ئازجا  تسورد  هک  تسوبی  طرفب  هکنآ  موس  بلعث 

تتفم

یهامرس گنس  دننام  دنک  هزیرهزیر  ار  رجحتم  طلخ  يازجا  هک  تسیزیچ 

حتفم

دض نیا  سودوخوطسا و  دننام  دنک  نوریب  ندب  جراخ  فرطب  تسا  ذوفن  وا  ناش  زا  هک  ار  يرجم  لخاد  هسبتحم  هداس  هدام  هک  تسیزیچ 
تسا ددسم 

ججفم

ریغ ار  طلخ  مضهنم و  ریغ  ار  اذـغ  هک  يدـح  هب  دـنک  لطاب  طلخ  اذـغ و  رد  ار  یبیرغ  يزیرغ و  ترارح  لعف  دوخ  تدوربب  هک  تسیزیچ 
دثق دننام  درادب  جیضن 

حرفم

ربنع دننام  دنک  رود  ار  فوخ  دزاس و  وا  جازم  لیدعت  هدومن  رشتنم  طسبنم و  ندب  رد  ار  یناسفن  یناویح و  حور  هک  تسیزیچ 

یشفم

هاوخنان دننام  دنک  هدنگارپ  ار  هعمتجم  حایس  هک  تسیزیچ 

حرقم

ياجب ار  هداح  هیدر  هدام  دنک و  دوبان  تسوزا  دلج  ئازجا  لصو  هک  ار  هیلصا  تبوطر  هک  تسیزیچ 
158 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تسا لمدم  دض  نیا  زایپ و  دننام  ددرگ  هحرق  بجوم  دشکب و  وا 

عطقم

دنناـم راـح  دـشاب  یقاـب  وا  تجوزل  تظلغ و  هچرگا  دـیامن  مسقنم  دروخ  يازجا  فرطب  ار  وـضع  هثّبـشتم  هجزل  هظیلغ  هداـم  هک  تسیزیچ 
هکرس وچمه  دراب  نوقیراغ و 

يوقم
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دننام دشاب  جازم  لیدـعت  ببـسب  هک  تسا  ماع  دـنکن  لوبق  ار  هبـصنم  لوضف  هک  دـنک  لیدـعت  نادـنچ  ار  وضع  ماوق  جازم و  هک  تسیزیچ 
موتخم لگ  وچمه  ۀیصاخلاب  ای  لگ  نغور 

یقم

بنع خوبطم  ریغ  بآ  دننام  دوش  عفد  نهد  هدعم و  هار  زا  دهد  تکرح  ندـب  يالعا  فرطب  ار  تابوطر  هک  دـشاب  وا  ناش  زا  هک  تسیزیچ 
زبس بلعثلا 

برکم

ریجنا دیب  دننام  دنک  رارقیب  دناسر و  ررض  ار  هدعم  بلق و  دوخ  رهوج  تءادر  هبعتم و  ةرارحب  هک  تسیزیچ 

محلم

دنناـم دـنک  محل  هدوـمن  دـقعنم  ار  تحارج  نوـخ  دوـخ  فـیفجت  جازم و  لیدـعت  ببـسب  هک  تسیزیچ  دـنیوگ  زین  محللا  تبنم  ار  نآ  هک 
گنسادرم

فطلم

تسا ظلغم  دض  نیا  افوز و  دننام  دنک  قیقر  قباس  ماوق  زا  ار  ندب  هدوجوم  هدام  ماوق  هک  تسیزیچ 

نیلم

يدنه رمت  دننام  درآ  نوریب  دعقم  هار  زا  دشاب  نآ  یلاوح  اعما و  رد  هک  تابوطر  هدام و  هک  تسیزیچ 

سلمم

دزاس و لیاز  ار  وضع  تنوشخ  هکنآ  یکی  تسا  عون  ود  رب  نآ  دنک و  وا  تنوشخ  عفر  هدش  هدـنگارپ  نشخ  وضع  حطـس  رب  هک  تسیزیچ 
سلمم ار  نآ  دنک و  ادیپ  وضع  رهاظ  رب  ار  هجزل  تابوطر  هک  دـناشوپب  روطنیدـب  ار  وا  تنوشخ  هکنآ  مود  دـنیوگ  یقیقح  سلمم  ار  نآ 

تسا نشخم  دض  نیا  اریتک و  دننام  دنمان  يزاجم 

فشنم

کهآ دننام  دوشن  رهاظ  وا  رثا  دنک  ذوفن  شماسم  رد  هیئام  تبوطر  هاگره  هک  تسیزیچ 

جضنم

بحاص اراخب و  ولآ  دـننام  دراب  ای  ناشوایـسرپ  دـننام  دـشابیم  راح  نآ  دزاس و  راـیت  عفد  يارب  هدرک  لیدـعت  ار  طـلخ  ماوق  هک  تسیزیچ 
تسا ججفم  دض  نیا  هتشون  هفحت 

خفنم

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


لیحتسم جایرب  ار  نآ  هکلب  دوبن  رداق  نآ  لیلحت  رب  يزیرغ  ترارح  هک  دشاب  بلاغ  ورد  هبترمب  هریثک  هظیلغ  هیلـضف  تبوطر  هک  تسیزیچ 
زایپ دننام  دزاس 

ذفنم

نارفعز دننام  دنک  ذوفن  ورد  يدوزب  دوش  یقالم  مسجب  هاگره  هک  تسیزیچ 

مونم

زا ار  حور  ات  دنک  دنب  ار  یناسفن  حور  يراجم  هک  تسیزیچ  دنیوگ  زین  تبسم  ار  نآ  هک 
159 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نویفا دننام  درادزاب  ندب  رد  راشتنا 

حورق خسوم 

نغور موم  دننام  دیازفیب  ار  نآ  تبوطر  هکلب  دهدن  ندش  کشخ  دننک و  یخرتسم  ار  هحرق  دوخ  هظیلغ  تبوطرب  هک  تسیزیچ 

لوطن

دنزاسیم لامعتسا  زین  بابکنا  نزبآ و  رب  ار  وا  یهاگ  دنزیر و  ندب  رب  لصتم  هلصاف  زا  تاعیام  مسق  زا  هک  تسیزیچ 

خوفن

دنمد ینیب  رد  هدیئاس  ار  هیودا  هک  تسیزیچ 

عوقن

دنزاس فاص  ار  نآ  بآ  حبص  دننک و  رت  تاعیام  رد  بش  ار  هیودا  هک  تسیزیچ 

روجو

دنناکچیم قلح  رد  یشوهیب  ماگنه  هک  تسیزیچ 

شه

نوقیراغ دننام  دوش  تتفم  دوش و  ادج  وا  يازجا  سم  یندا  زا  هک  تسیزیچ 

رس غامد و  ضارما  رد  لوا  قیرط 

هراشا
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هلمج نآ  زا 

عادص

هـشام هس  هنادهب  باعل  هک  دیابیم  تسا  نهد  یکـشخ  سملم و  ترارح  یگنـشت و  نآ  تمالع  دشاب  یمرگ  زا  رگا  رـس  درد  ینعی  تسا 
لخاد هلوت  ود  دیفس  تابن  ای  هلوت  ود  رفولین  تبرـش  هدروآرب  بآ  رد  هشام  تفه  کیره  زا  زوبرت  مخت  زغم  هریـش  رـشقم  وهاک  مخت  هریش 

رطع ای  لگ  رطع  ای  زبس  زینـشک  دنناکچ و  شوگ  ینیب و  رد  هدیئاس  بآ  رد  زوبرت  مخت  زغم  ای  رتخد  ریـش  ای  زب  ریـش  دـنیامن و  لوانت  هدرک 
لدنـص دـنیامن و  عوجر  اجنادـب  تجاح  ماگنه  تسا  روکذـم  نیدابارق  رد  هلمعتـسم  تابکرم  رثکا  هخلخل و  دـیوبب و  هظحلهبهظحل  سخ 

بآ هب  ای  زبس  ای  زینشک  بآ  رد  ثلثم  صرق  دامض  نینچمه  دننک و  دامض  یناشیپ  رب  هدرکلح  رانکوک  بآ  هب  ای  زبس  زینشک  بآ  هب  دیفس 
رد اهخاش  تسا و  عفان  ماسرـس  عادـص و  يارب  دـنراذگ  خوفای  رب  هدرک  رت  لگ  نغور  هکرـس و  بالگب و  هچراپ  دوب و  دـیفم  زین  رانکوک 

يرچهک و دننک و  جنرب  ای  ودک  يروت و  هفرخ و  کلاپ و  لثم  هدراب  تالوقب  زا  اذغ  دـیامن و  هیوشاپ  نا  زا  دـعب  دـشکب  اپ  فک  اپ و  قاس 
يرادیب ینعی  رهس  جالع  تسا  نیمه  دوب و  بسانم  زین  هکشخ  اب  گنوملاد  وج و  شآ 

160 ص : میلعتلا ، نزاخم 
طرفم و

هقیقش

رس و مین  درد  ینعی 

ماسرس

تسوا و یلخاد  ياهباجح  غامد و  راح  مرو  هک 

[19] ارشام

ص160 میلعتلا ؛  نزاخم 
تسا و یناشیپ  ور و  يومد  مرو  نآ 

هباصع

هقیقـش و ماسرـس و  رد  نکیل  دـشابیم  وربا  کی  رد  یهاگ  دوش و  ضراـع  یناـشیپ  ياهلـضعب  لـصتم  وربا  ود  ره  رد  هک  تسیدرد  نآ  و 
عفن ماسرسب  دیامن  لمع  ررکم  دتفا  جایتحا  زاب  رگا  دراد و  رس  رب  ساپ  کی  گنوم  درآ  زبخ  دوب و  رورـض  رارـس و  دصف  هباصع  ارـشام و 

ضیرم رـس  رب  مرگمرگ  دتفا  ضیرم  رـس  رب  نوخ  هک  دنفاگـشب  ضیرم  رـس  رب  مکـش  ار  هدنز  غرم  نوچ  تسا  لومعم  زین  دـهدیم و  یلک 
فیرـش دلاو  نکیل  تسا  هچبرتوبک  مکح  نیمه  ار و  ماسرـس  ماسقا  تسا  عفان  تسبرجم و  تیاغب  دننک  رود  دوش  درـس  هک  یتقو  دندنب 

زین ار  رهس  هقیقش و  دننک  دامض  یناشیپ  رب  هدیئاس  زبس  زینـشک  بآ  هب  ار  ثلثم  صرق  نوچ  دومنیم و  دراب  ماسقا  رد  ود  ره  نیا  لامعتـسا 
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هتـسش بآ  زا  ررکم  هک  واگ  نغور  ندیلام  درآیم و  باوخ  دـنراد  ضیرم  نیلاب  کیدزن  هدرک  رت  بآ  رد  ار  وبزان  نینچمه  تسا و  عفان 
دنک و لامعتسا  تسا  عفان  رایسب  رهس  يارب  هک  رقحا  عرتخم  دامض  درآیم و  باوخ  زین  ضیرم  ئاپ  فک  رب  ماداب  نغور  دنشاب و 

يومد رس  درد 

هب ضارما  نیرد  رگا  درک و  دیاب  ورارـس  دصف  زا  دعب  روکذم  ریبدـت  دـشاب  هروراق  ظلغ  رـس و  رد  نابرـض  هجو و  یخرـس  نآ  تمالع  هک 
دوش رگید  لهـسمب  جایتحا  رگا  دـنک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  لهـسم  نداد  مایا  رد  دروخ و  دراب  جـضنم  زور  راهچ  هس  دـتفا  تجاح  هیقنت 
زغم تقو  نامه  زاب  دوش  یق  لهـسم  رگا  دنک  ملـسم  لوغبـسا  هشفنب و  تبرـش  هنادهب و  باعل  زا  دیربت  ود  ره  نایم  رد  هکلب  دـنهدن  رتاوتم 

زا دـنکن  لـمع  لهـسم  رگا  دروخب و  هتخیر  نآ  يـالاب  ماداـب  هریـش  هدومن  فاـص  هدـیلام  تاـیقرع  رد  يدـنه  رمت  نیبجنرت  دـنقلگ  سولف 
دوش و كاپ  هدعم  ات  دنک  یق  زور  ودب  لهسم  زا  شیپ  دشاب  یق  تداع  لهـسم  رد  هک  ار  یـسک  دنک و  تناعا  تافایـش  مرگمین و  تایقرع 

یخلت ترارح و  تدش  نآ  تمالع  هک  يوارفـص  رـس  درد  جالع  دنک و  لوانت  رانا  تبرـش  دننام  هدـعم  تایوقم  كدـنا  لوا  لهـسم  زور 
تسا هروراق  یئافص  يدرز و  يرادیب و  نهد و 

161 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هدیئاس دنـشاب  هدیناشوج  نا  رد  ضـضح  ربص و  هک  بآ  رد  ار  میلم  رگا  دیربت و  یتدایز  اب  تسا  يومد  رـس  درد  جالع  دننام  دصف  ياوس 

ساـسحا عادـص  نیا  تمـالع  تسا و  برجم  دـشاب  غاـمد  مرک  ببـسب  هک  یعادـص  يارب  دـنناکچ  ینیب  رد  هدوـس  بین  گرب  بآ  رد  اـی 
دننک و هدعم  حالصا  دشاب  هدعم  تکراشم  ببسب  هک  یعادص  رد  هرطقهرطق و  ینیب  زا  نوخ  ندمآ  رس و  رد  تسا  هغدغد  مرک و  تکرح 

یمغلب هدام  رگا  نکیل  دوب  عفان  مسق  نیرد  ندرک  ئق  هضماح و  ءایشا  ندروخ  دشاب و  هدعم  فالتخا  بسحب  عادص  نیا  صاقتنا  دادتشا و 
هتخیمآ دـنقلگ  رد  یمور  یگطـصم  یکدـنا  دـنک و  یق  ررکم  هدومن  فاص  هدـیناشوج  بآ  رد  کمن  لسع  برت  مخت  تبـش  مخت  دـشاب 

نا زا  دعب  ندرک و  نیبجنکـسب  یق  دنک و  لوانت  بالگ  اب  نیبجنکـس  دـنک و  یق  مرگ  بآ  نیبجنکـس و  اب  دـشاب  يوارفـص  رگا  دروخب و 
دوب دیفم  دشاب  بارش  رامخ  ببسب  هک  یعادص  يارب  ندروخ  درس  بآ  بالگ و  اب  نیبجنکس  هب و  تبرش  رانا و  تبرش 

هوقل

قبطنم مهاب  یغبنی  امک  مشچ  ئاـههژم  اـهبل و  دوش و  جـک  ور  زا  یقـش  ددرگ و  ثداـح  مشچ  ور و  تالـضع  رد  هک  تسا  یـضرم  نآ  و 
راهچ ات  نآ  جالع  تشاد  دیابن  حالـصا  دیما  دشک  لوط  هام  شـش  تدم  ات  رگا  دناهتفگ  دیآرب و  بناج  کی  زا  دـنز  هخفن  رگا  دـنوشن و 

رتوبک و زا  ابروش  مجنپ  زور  دراد و  نهد  رد  اوبزوج  هراـپ  زور و  تفه  اـت  دـنک  تشادرب  ضیرم  رگا  دـیامن و  اـفتکا  لـسعلا  ءاـم  رب  زور 
هک دیابیم  تسا  برـشتم  باصعا  رد  هدام  هکنوچ  دهد و  مرگ  جضنم  متـشه  زور  دیآ  تجاح  هیقنت  هب  رگا  دـهدب و  هدومن  رایت  هوم ؟؟؟

ناـیداب قرع  بآ  ياـجب  لـسعلا  ءاـم  زا  دـعب  ضارما  نیا  رد  دـنک و  هیقنت  مرگ  لهـسم  زا  مهدزناـش  زور  دـهد و  مرگ  جـضنم  زور  تفه 
دنرب راکب  هدومن  هفاضا  ار  ناحیر  مخت  هدومن  فاص  هدیلام  نایداب  قرع  رد  یلسع  دنقلگ  ینعی  نیبجنلج  لهـسم  مود  زور  دنـشاب  هدادیم 

ود زاب  سولف  لهـسم  ود  زا  دعب  هک  تسنیا  نآ  نداد  قیرط  دنک و  هیقنت  رایبش  بح  جرایا و  بح  هب  سپ  دـهد  مهدزیه  زور  لهـسم  زاب  و 
يرهگ راهچ  زا  هدـیچیپ  هرقن  قروب  هدرک  برچ  واگ  نغور  ای  ماداـب  نغورب  ار  بح  هلوت  کـی  هدومن  مرگ  جـضنمب  هداـم  جـضن  زور  هس 

دربورف مرگ  بآ  هارمه  هدنامیقاب  بش 
162 ص : میلعتلا ، نزاخم 

بآ ياجب  دنشونب و  دنشاب  هدومن  فاص  هدیلام  ریجنا  دیب  نغور  سولف و  زغم  ئاوس  نآ  رد  هک  مرگ  لهسم  حبص  تقو  دیامن و  باوخ  و 
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نا زا  سپ  دهد  بح  روتسدب  زاب  دنک و  لوانت  ار  ناحیر  مخت  نایداب  قرع  دنقلگ  مود  زور  دنهدب و  دنهدیم  مرگ  لهسم  رد  هچنآ  اذغ  و 
دـلامب و نآ  لـثم  مرگ  ياـهنغور  رگید  هروتهد و  نغور  دروخب و  نآ  دـننام  مرگ  نیجاـعم  رگید  راـح و  کـسملا  ءاود  ریـس و  نوجعم 

جالع تسنیمه 

جلاف

کیراب ریغـص و  دوش و  ریغتم  جولفم  وضع  گنر  هاگره  هک  دـناهتفگ  مدـق و  ات  رـس  زا  لوط  رد  تسا  ندـب  بناج  کـی  ياـخرتسا  نآ  و 
جالع تسا  نیمه  تسین و  ریذپجالع  ددرگ 

ءاخرتسا

جالع تسا  نیمه  هکرحم و  توق  زجع  ببسب  يوضع  رد  دوشیم  رهاظ  هک  تسیفعض  لهرت و  نآ  و 

ددمت

جالع تسا  نیمه  دنکن و  تکرح  بناج  چیهب  وضع  هچنانچ  نآ  فالخ  تهج  زا  ءادبم و  تهج  زا  دوب  بصع  جنشت  نآ  و 

جالتخا

جالع تسا  نیمه  اضعا و  نتسج  ینعی 

هشعر

تاکرح سپ  لاصتا  قیرطب  نآ  تابث  ای  لضع  کیرحت  زا  هکرحم  توق  زجع  ببـسب  دوش  ثداـح  هبکرم  ياـضعا  رد  هک  دوب  یتلع  نآ  و 
جالع تسا  نیمه  دوش و  طلتخم  يدارا  ریغ  کیرحتب  يدارا  تابث  ای  هیدارا  ریغ  تاکرحب  هیدارا 

ردخ

جالع تسا  نیمه  تسا و  یسلم  سح  رد  نالطب  ای  ناصقن  زا  ترابع  ردخ  دراب و 

هتکس

تیم توکـسم و  نایم  قرف  دـنوش و  لطعم  تکرح  سح و  زا  نآ  ببـسب  اضعا  دوش و  ثداح  غامد  نوطب  رد  هک  تسا  هماـن  هدـس  نآ  و 
نینچمه هدرم و  الا  تسا و  هدنز  هک  دننک  مولعم  دیامن  تکرح  هبنپ  رگا  دنهن  هتکس  بحاص  ینیب  خاروس  ربارب  ار  شوفنم  هبنپ  هک  تسنآ 

تعاس ود  داتفه و  ات  ار  هتکس  بحاص  هک  دیاب  تیم  الا  دوب و  هدنز  دوش  هدید  غارچ  ای  يزیچ  دنهن  هتکس  بحاص  مشچ  کمدرم  رد  رگا 
جالع تسا  نیمه  دننکن و  نفد  دنشاب  زورهنابش  هس  هک 

جنشت

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا نیمه  دوش و  وا  عبات  زین  وضع  دنامزاب و  یطاسبنا  تکرح  زا  دنک و  تکرح  دوخ  ءادـبم  ئوسب  بصع  هک  یبصع  تسا  یتلع  نآ  و 
جالع

زازک

جالع تسا  نیمه  تسا و  ندرگ  ریچ ؟؟؟ ياهلضع  جنشت  نآ  و 

دراب عادص 

تسین لسعلا  ءام  جایتحا  دراب  عادص  رد  نکیل 
163 ص : میلعتلا ، نزاخم 

اما و 

عرص

هتفگ طارقب  دنک و  عنم  اضعا  رد  ذوفن  زا  ار  یناسفن  حور  دوش و  ثداح  باصعا  يراجم  غامد و  نوطب  رد  هک  تسا  همات  ریغ  هدـس  نآ  و 
دوشیمن و لئاز  ددرگ  ثداح  غولب  زا  دعب  عرص  رگا  هک 

راود

ددرگیم و اهزیچ  هک  درادنپ  نانچ  هک  تسا  یضرم  نآ  و 

ردس

ددرگیم و کیرات  مشچ  نآ  ببسب  دوشیم و  دعاصتم  ندب  زا  يراخب  هک  دوشیم  سوسحم  نانچ  تسا و  راود  همدقم  نآ  و 

سوباک

زاوآ دوش و  گنت  وا  سفن  دراشفیم و  ار  وا  تسوا و  هنیس  رب  نارگ  يزیچ  هک  درادنپ  دور  باوخ  رد  یمدآ  نوچ  هک  تسا  یضرم  نآ  و 
دیبنج و دناوتن  داد و  دناوتن 

سغریثل

تسا و غامد  یمغلب  مرو  هک 

تابس

دوش و رادیب  يراوشدب  هک  دوب  لیوط  طرفم  باوخ  نآ  و 
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دوش و رادیب  يراوشدب  هک  دوب  لیوط  طرفم  باوخ  نآ  و 

دومج

دنامب و هتسشن  دشاب  هتسشن  رگا  دنامب و  هداتسیا  نانچمه  دشاب  هداتسیا  رگا  الثم  دنامب  لاح  کی  رب  هاگان  یمدآ  هک  تسا  یضرم  نآ  و 

نایسن

صرق دنکیم و  هدئاف  زین  ردس  راود و  عادص و  يارب  زا  درولا  دیبد  تسا و  دراب  عادص  جالع  دـننام  ضارما  عیمج  جالع  یـشومارف  ینعی 
دنیامن طوعـس  هرطق  هس  ود  هدـیئاس  بآ  رد  هیر ؟؟؟ ینعی  يدـنه  قدـنب  نوچ  دوب  عفان  زین  ار  دراب  عادـص  ندومن  الط  اـنح  بآ  رد  ثلثم 

ینیچ و بابک  غضم  دوب و  عفان  دیوبب  ای  دوش  هدیلام  سغریثل  بحاص  رس  رب  رتسدیبدنج  نوچ  دوب و  دیفم  رایسب  ار  هقیقـش  نمزم و  عادص 
نایسن تسا  عفان  نهذ و  تدوج  بجوم  دروخب  هتخپ  نوچ  غرم  رس  زغم  تسا و  عفان  رایسب  عرـص  جلاف و  يارب  احرقرقاع  جود و  ینیچراد 

رس رب  هدرک  مرگ  هبات  تسا و  عفان  رایسب  هوقل  جلاف و  عرص و  هتکـس و  يارب  زا  مرد  کی  ات  مرد  مین  زا  سوطیدورثم  قایرت و  ندروخ  ار و 
دنکیم عفن  تیـصاخلاب  ربونـص  بح  زا  لقنت  دوب و  دـیفم  رایـسب  هتکـس  بحاصب  ندـینایوب  رتسدـیبدنج  لـفنرق و  شدـنک و  نتـشاذگ و 

جنرب هرقن و  سم و  زا  هک  تسنآ  ینیچ  هنیئآ  ار و  هوقل  بحاص  تسا  ءایـشا  نیرتعفان  ینیچ  هنیئآ  رد  ندرک  رظن  جـلاف و  هوقل و  بحاـصب 
دـناد و بجاو  یغامد  ضارما  رد  بش  ندروخ  زا  بانتجا  ار و  ینابـصع  ضارما  تسا  ءایـشا  نیرتراض  هکرـس  بارـش و  دنـشاب و  هتخاس 

ءالط
164 ص : میلعتلا ، نزاخم 

يارب زا  دـهدب  هتخیمآ  يزینـشک  لفیرطا  هلوت  کی  رد  هشامکی  کیره  کشخ  زینـشک  سودوخوطـسا و  دوب و  دـیفم  ردـخ  يارب  جزیوم 
دنکیم و غیلب  هدئاف  بیلـص  دوع  روجو  تسا و  عفان  رایـسب  عرـص  يارب  ندروخ  نیبجنکـس  اب  تیتلح  دوب و  دیفم  سوباک  ردـس و  راود و 

هدـئاف دنـشونب  ررکم  نوچ  هدـیئاس  قیقع  گنـس  نینچمه  تستابرجم و  زا  زین  هکرـس  اب  شوگرخ  اـصوصخ  تاـناویح  هیاـمرینپ  ندیـشون 
عورصم ئولگ  رد  هتـسب  دوبک  نامـسیر  رد  بیلـص  دوع  هروجو  دهد  عفن  زین  ردنقچ  بآ  رد  نآ  طوعـس  يدنه و  قدنب  برـش  دنکیم و 

بحاص رـس  رب  شوم  مد  نتخیوآ  تسا و  دیفم  رایـسب  عورـصم  ندرگ  رد  درمز  توقای و  دسب و  نتخیوآ  تسا و  ءایـشا  برجم  نتخادـنا 
ندیئوب عرص و  زا  دهدیم  افش  ناسنا  هتخوس  ناوختسا  طوعـس  تسعفان و  زین  نآ  نتخیوآ  احرقرقاع و  ندیئوب  دناهتـسناد و  برجم  عرص 

دوب بسانم  کشجنگ  غرم و  زب و  تشوگ  زا  اذغ  تسا و  عفان  زین  سورخ  جات  ریخبت  دنکیم و  عفن  زین  تیتلح  رتسدیبدنج و 

ایلوخیلام

زا رگا  رهاـظ  یببـس  ریغب  دـشاب  دـنمهودنا  ناـسرت و  شیدـنادب و  هشیمه  ضرم  نیا  بحاـص  داـسف  يدـب و  يوسب  تسا  نوـنظ  ریغت  نآ  و 
قارتحا زا  رگا  دوب و  بارطضا  بضغ و  نونج و  اب  دشاب  ارفـص  قارتحا  زا  رگا  دوب و  نادنخ  ناحرف و  هشیمه  شبحاص  دوب  نوخ  قارتحا 

دـشاب نوخ  قارتحا  زا  رگا  نآ  جالع  دوب  نوکـس  لـسک و  اـب  دوب  مغلب  قارتحا  زا  رگا  دوب و  رکف  فوخ و  ترثک  هیرگ و  اـب  دـشاب  ادوس 
عیـسو رتشن  هک  دیاب  دننک و  دصفب  ادتبا  لاح  ره  رد  دشابن  توق  طوقـس  فوخ  رگا  دیامن و  نفاص  دصف  نا  زا  دعب  دنک  مادنا  تفه  دصف 
قروب هتـسش  یبرم  هلمآ  زا  ایلوخیلام  بحاص  دیدربت  دوب و  دـیفم  زین  اپ  قاس  ود  ره  رب  طرـش  اب  همجحم  دـیآ و  نوریب  هظیلغ  هدام  ات  دـننز 

هریش اب  دراب  حرفم  دنک و  کشمجنرف  مخت  رفولین  تبرش  هایس  هفرخ  هریش  رشقم  کشخ  زینشک  هریـش  اراخب  ولآ  هریـش  هارمه  هدیچیپ  هرقن 
ینیب و رد  ندیلام و  رـس  كرات  رب  ودـک  نغور  ماداب و  نغور  هشفنب و  نغور  دوب و  عفان  زین  نیریـش  رانا  تبرـش  اراخب  ولآ  هریـش  کشرز 

دوش هیقنت  جایتحا  رگا  دنک و  روفاک  لدنص و  بالگ و  زا  رگج  دیربت  دوب و  دیفم  ندیناکچ  شوگ 
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165 ص : میلعتلا ، نزاخم 
یهایسب يدیفس  زا  نآ  گنر  ددرگ و  ظیلغ  ردک و  هروراق  دوش و  مئالم  ضیرع و  ضبن  هاگره  سپ  دومن  دیاب  دراب  جضنم  زا  هدام  جضن 

هتسب ناتک  هچراپ  رد  نومیتفا  یکمانس  هشام  شش  کیره  زا  تاجهلیله  نیتنـسفا  هشام  تفه  کیره  جئافـسب  سودوخوطـسا  هتیارچ  دنز 
ماداب هریش  هلوت  راهچ  کیره  زا  يدنه  رمت  تشخریـش  دنقلگ  نیبجنرت  هلوت  تفه  ای  شـش  سولف  زغم  هشام  ود  نوقیزاغ  هشام  هن  کیره 

دیاب هدایز  مسق  نیرد  نیکـست  دیربت و  نکیل  يوارفـص  يایلوخیلام  جالع  تسا  نیمه  دنک و  هیقنت  هدومن  هدایز  دراب  جـضنم  رد  هنادـجنپ 
هک یئادوس  رد  هک  دننادب  تسا و  جرایا  بح  دننام  نآ  لامعتـسا  قیرط  دوب و  بسنا  دنک  نومیتفا  بحب  هیقنت  لهـسم  زا  دـعب  رگا  دومن و 

لهـسم جضنم و  رد  سپ  دـشابیم  زین  هدـش  ثداح  ادوس  نآ  قارتحا  زا  هک  طلخ  نآ  تامالع  زا  یـضعب  دوشیم  ثداح  طلخ  قارتحا  زا 
هنادجنپ اراخب  ولآ  يوادوس  یمغلب و  يایلوخیلام  رد  دنیامن و  طلخ  نآ  تیاعر  هوجو  عیمجب  دیابیم و  زین  طلخ  نآ  هصوصخم  هیودا  نآ 

تفه کیره  دیفس  یمطخ  مخت  هرتهاش  هتفوکمین  ینساک  مخت  سودوخوطسا  خرس  لگ  هشام  جنپ  کیره  نابزواگ  گرب  نابزواگ  لگ 
نومیتفا یقتـسف  جئافـسب  لهـسم  زورب  دبای  جضن  هدام  هاگره  سپ  دنیامن  فوقوم  ار  ةرارحلا  ةدیدش  هیودا  دنیازفا و  راح  جضنم  رد  هشام 

دیاب دشابیم  هدایز  جضنم  جاتحم  هظیلغ  هدام  نوچ  دنیازفا و  لهـسم  رد  فوصوم  دـبرت  نوقیزاغ  تاجلیله  هتیارچ  هتـسب  ناتک  هچراپ  رد 
سولف زغم  لهـسم  زا  دـعب  یمغلب  رد  رگا  دومن و  دـیاب  هدایز  بیطرت  يوادوس  يایلوخیلام  رد  دـنهد و  تاجـضنم  تالهـسم  يانثا  رد  هک 

نبجلا و ءام  هیقنت  زا  دـعب  يوادوس  يوارفـص و  يایلوخیلام  رد  دوب و  یلوا  دـننک  نومیتفا  بحب  يوادوس  رد  دـنیامن و  جراـیا  بحب  هیقنت 
ضرم نیا  بحاص  يارب  درک و  دـیاب  راح  حرفم  دراح  کسملا  ءاود  سوطیدورثم و  زا  لد  تیوقت  دوب و  دـیفم  رایـسب  عرقلا  ءام  زب و  ریش 

هبیط حیاور  اهنغور و  ندینایوب  نتخیر و  هناخ  رد  هیرطع  نیحایر  هناخ و  ياوه  بیترت و  تسا و  ءایـشا  نیرتعفان  میونت  طاسبنا و  حیرفت و 
ترثک زا  تسا و  ریبادـت  نیرتهب  نتخیر  رـس  رب  مرگمین  بآ  اذـغ و  زا  شیپ  ماـمحب  ندرب  سومیکلا و  لـضاف  هبطرم  هیذـغا  ندـیناروخ  و 

کشخ و تشوگ  بنرک و  سدع و  دننام  دنک  هدایز  ار  ادوس  هک  هیذغا  زا  عامج و 
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دـننانک و یق  دوش  مولعم  هدـعم  مف  تضومح  اصوصخ  ماعط  داسف  هاگره  تسا و  رورـض  زارتحا  ۀـضومحلا  ةدـیدش  حـلام و  فیرح و  زا 
دنزاس عورـش  لیلق  ردق  زا  لوا  هک  تسنآ  طوحا  نکیل  زور  کی  رد  ار  نونج  دنکیم  رود  وج  شآ  اب  نویفا  مرد  فصن  هک  هتفگ  یـشرق 

نتـشاذگ درک و  دیاب  راح  مرو  جالع  دشاب  قارم  راح  مرو  ضرم  ببـسب  رگا  یقارم  ئایلوخیلام  رد  دنناسر و  روکذم  رادقم  ات  جیردتب  و 
رگا دوب و  عفان  رایسب  رخ  ریش  ندیـشون  دوب و  دیفم  ضرم  نیرد  زور  لهچ  ره  دعب  دصف  هک  دناهتفگ  دوب و  دیفم  قارم  رب  طرـشب  همجحم 

اهرفم نیبجنکس و  دنقلگ و  درک و  دیابن  ةرارحلا  ةدیدش  هیودا  زا  هیقنت  مسق  نیرد  درک و  دیاب  هراح  تادامض  تالوطن و  دشاب  درس  هدام 
برک و یقارم  يایلوخیلام  تمالع  دوب  بسانم  نآ  دننام  هضیب و  يدرز  غرم و  هزوچ  اذـغ  دوب و  دـیفم  لد  هدـعم و  يوقم  ياهـشراوج  و 

دشاب هناش  ود  ره  نایم  رد  درد  طرفم و  عوج  ضماح و  ءاشج  عوهت و  هنیس و  یگنت  قلق و 

هلزن ماکز و 

یخرـس نآ  تمالع  دشاب  راح  رگا  دنیوگ و  هلزن  دیآ  هنیـس  قلحب و  رگا  دنیوگ  ماکز  دیآ  نیرخنمب  رگا  دـیآ  دورف  غامد  زا  هک  یتالـضف 
شوج بآ  رد  ینالیگ  نابزواگ  دیفـس  یمطخ  مخت  ناتـسپس  باـنع  هنادـهب  نآ  جـالع  دـیآیم  غاـمد  زا  هک  تبوطر  يزیت  مشچ و  ور و 

شاخـشخ هریمخ  رد  هشامکی  کیره  اریتک  دـنوگ  دتـسیا  هنزاـب  هلزن  رگا  دـهدب و  هدرک  لـخاد  هشفنب  تبرـش  هدومن  فاـص  هداد  فیفخ 
هـسطع مادم  دیامن و  لامعتـسا  دنک  هلزن  سبح  هک  هریغ  رانکوک و  هرغرغ  بوبح و  خوطل و  دنک و  هدایز  هدـناشوج  نیمه  هارمه  هتخیمآ 

تسا و جراـیا  بح  لـثم  نیا  لامعتـسا  قـیرط  دـنک و  هیقنت  هشفنب  بح  دراـب و  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دوـش  هیقنت  تجاـح  رگا  دریگ و 
ورارـس دصف  لوا  دشاب  تدح  اب  زیت و  هدام  رگا  درادـن و  هقیاضم  مه  جرایا  بح  مرگ و  لهـسم  زا  هیقنت  دـشاب  یمغلب  هدام  هکیتروصرد 
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ریخبت لدنص  روفاک و  زا  دیامن و  قاشنتـسا  ودک  رفولین و  نغور  دننام  درـس  ئاهنغور  دهدب و  دش  روکذم  عادص  رد  هک  يدیربت  دیامن و 
دیامن و بانتجا  درـس  رایـسب  بآ  درـس و  ياوه  زا  دشاب  راح  هلزن  هچرگا  دـیامن و  زارتحا  تشوگ  ندروخ  زا  دوشن  لئاز  ماکز  ات  دـنک و 

ربنع ذغاک و  دزربط و  رکش  زا  دوش  سبتحم  رگا  هکلب  دزاسن  سبح  ار  هلزن  ادتبا  رد  دنکن و  ماعط  زا  دعب  اصوصخ  زورب  باوخ 
167 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دیامن بابکنا  نآ  دننام  هنوباب و  خیبط  رب  زین  دنک و  ریخبت  دوع  و 

مشچ ضارما  رد  مود  قیرط 

هراشا

رگا

يروکبش

دننک و لامعتـسا  بش  لحک  دـیامن و  لامعتـسا  سپ  دراذـگ  باتفآ  رد  زور  ود  هدرک  هشیـش  رد  يردـق  واگ  هرهز  هک  دـیاب  دوش  ضراع 
يارب دنـشک  مشچ  رد  دـیآ  نوریب  نا  زا  هک  يدـیدص  دـنیامن و  نایرب  دـننک و  سرغ  زب  رگج  رد  جو  لفلفراد و  نوچ  هک  هتفگ  سیفنالم 

يارب دجنک  لگ  لحک  دنیوبب و  رتسدیبدنج  ربص و  شدنک و  تسا و  بیجع  يروکبش 

ضایب

ندیشک مشچ  رد  کشم  ربنع و  يردق  اب  سوردنس  ناخد  تسا و  هدومزآ  برجم و  دتفا  مشچ  رد  هک  يدیفس  ینعی 

لوح

دنکیم هدئاف  دنیب  زیچ  ود  ار  زیچ  کی  ضیرم  هک  نا  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  ار 

تالایخ

هک دـناهتفگ  دوشیم و  هتفگ  شجالع  دـشاب  لوزن  ببـسب  رگا  دوش  هدـید  هفلتخم  ناولا  لاکـشا و  مشچ  يوربور  اوه  رد  هک  تسنآ  وا  و 
هرخبا ببـسب  رگا  دـنام و  نمیا  لوزن  زا  مشچ  نآ  دـیازفین  نآ  فعـض  رـصب و  ترودـک  دـنامب و  هریت  کیب و  هام  شـش  ات  تالایخ  نوچ 

نآ تیوقت  هدعم و  حالصا  دشاب  هدعم  هرخبا  ببـسب  رگا  دوب و  عفان  غامد  تایوقم  رگید  تاجهریمخ و  تالفیرطا و  دشاب  غامد  يوادوس 
دنک

بآ لوزن 

ئوم و هشپ و  دـننام  ار  ضیرم  هک  تسنآ  وا  تمالع  دوش  راصبا  عنام  دـیآ و  عمج  هیبنع  هبقث  رد  هک  هبیرغ  تبوطر  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
فاص دیفس و  دوش و  مکحتسم  نوچ  دنیب  فعاضم  هام  غارچ و  دننام  دشاب  نشور  رایـسب  هک  ار  يزیچ  دوش و  سوسحم  مشچ  شیپ  دود 
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يارب ردنک  ناخد  دنـشک و  مشچ  رد  هتخیمآ  دهـش  رد  هدـیئاس  کیراب  متک  مخت  نآ  يادـتبا  رد  دوبن و  جالع  حدـق  زا  ریغب  دـشاب  قیقر  و 
زا لهپئاک  طوعـس  دـنک و  تاـجریمخ  تـالفیرطا و  ندروخ  تموادـم  تسا و  داتـسوا  تاـبرجم  زا  تبوطر  نالیـس  بآ و  لوزن  يادـتبا 
رد خـلت  يولآدرز  هتـسخ  نغور  درادزاب و  ار  هژم  نتخیر  ندیـشک  مشچ  رد  دروجال  لحک  دوب و  عفان  زین  هلمآ  هراـصع  تسا و  تاـبرجم 

دشاب هتسش  کمن  بآ  هب  هکنا  زا  دعب  ندیلام  ناگژم 

نافجا لمق 

تسا عفان  ندومن  الط  ار  جزیوم  ربص و  نینچمه  دوب و  دیفم  دوش  نوکتم  کلپ  رد  هک  شپس  ینعی  ار 

دیاز رعش  بلقنم و  رعش 

ياهرس هک  تسنآ  بلقنم  رعش 
168 ص : میلعتلا ، نزاخم 

يوم نآ  هک  تسنآ  جالع  دیوریم  هژم  تبنم  زا  رتورف  کلپ  نطاب  دیاز  ئوم  هک  تسنآ  دیاز  رعش  دشاب و  مشچ  بناجب  نوگزاو  ناگژم 
رصب و فعض  يارب  زا  هلمآ  هراصع  دنک و  الط  فتن  عضوم  رب  گسوارق  نوخ  ای  رتشوارق  نوخ  ای  عدفض  نوخ  ریجنا و  رعـش  دننکرب و  ار 
زا هیقنت  جضن  زا  دعب  دوشن  هدئاف  ریبادت  نیزا  ضارما  نیرد  رگا  دنزاس و  لامعتـسا  فدص  لحک  تسا و  هدومزآ  برجم و  مشچ  شزوس 

دروخب رایبش  بح  جرایا و  بح  نا  زا  دعب  دنک  راح  لهسم 

مشچ حورق 

رورذ دنشک و  مشچ  رد  ردنک  فایش  نا  زا  دعب  دنناکچ  مشچ  نوردنا  زب  ریش  دنـشک و  مشچ  رد  لسعلا  ءام  لوا  دوب  كرچ  هحرق  رد  رگا 
رابغ لثم  هتخیب  هتفوک و  وزاـم  تسا  هدومزآ  برجم و  مشچ  لـگ  هعمد و  مشچ و  برج  يارب  راـگنز  فایـش  دـنیامن و  لامعتـسا  ههکنس 

دوب و عفان  زین  بآ  رد  لولحم  روفاک  ار و  نیع  برج  دنکیم  لیاز  دنراذگب  تعاس  هس  دنشاپب و  نافجا  رب  هدیئاس 

برج

دوب و شراخ  نآ  اب  کلپ و  نطاب  رد  دشاب  یتنوشخ 

هعمد

دشاب و رپ  کشا  زا  مشچ  هشیمه  هک  تسنآ 

مشچ لگ 

دنیوگ یلوهپ  يدنهب  ار 

هریعش
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دامـض هدیئاس  ینـساک  بآ  رد  ربص  ینمرا  لگ  توسر  ضرم  يادتبا  رد  هک  دـیاب  دوشیم و  ثداح  نافجا  تبنم  رب  وج  دـننام  زارد  مرو 
دنکیم و هدئاف  نیع  تقرح  يارب  روفاک  لحک  دوب و  دیفم  زین  هتخادگ  موم  اب  ندرک  دامـض  دنیامن و  الط  رتوبک  نوخ  نا  زا  دـعب  دـنیامن 

مـشچ رد  ار  نآ  هدـیئاس  دـنیاسب و  هیلاهچ  يراپـس  زا  هتخادـنا  نآ  رب  غارچ  لیت  كدـنا  دـنهن و  یتسج  یلاـهت  رب  غارچ  هلیتف  هتخوس  نوچ 
تسا و برجم  قالس  يارب  دنشک 

قالس

يارب هرفظ  فایش  دوش و  ثداح  دمر  زا  دعب  رتشیپ  دزیرب و  هژم  هک  دشاب  ددرگ و  خرس  ظیلغ و  نفج  هک  تسنآ 

هرفظ

جالع دسریم و  همحتلم  مامت  رب  مشچ و  ياههشوگ  زا  دوشیم  عورش  همحتلم  رب  هک  تسیتدایز  نآ  دنکیم و  هدئاف  هنخان  ینعی 

برغ

نیمز رد  هک  هبرگ  رس  ناوختـسا  دندنب و  روصان  رب  هدیئاخ  ار  گنوم  دننک و  كاپ  هنهک  هبنپ  زا  روصان  كرچ  لوا  تسا  مشچ  روسان  هک 
تسا و عفان  تیاغب  نتخادـنا  روصاـن  رد  یلگنج  اـصوصخ  يروت  گرب  بآ  دـیامن و  رورذ  هدـیئاس  دـشاب  هدرک  نفد  زور  لـهچ  تیاـهن 

نداهن غاد  روصان  رب  تسا و  عفان  زین  برغ  فایش  ندیناکچ 
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دنیامن جرایا  بح  لهسم و  زا  هیقنت  دننک و  دصف  دوشن  هدئاف  ریبدت  نیزا  ضارما  نیا  رد  رگا  دوب و  دیفم  تیاهن 

هفرط

اب اـهتنا  رد  دـنناکچ و  مشچ  رد  ینمرا  لـگ  طـب و  اـی  رتوبک و  لاـب  نوـخ  هرطق  ادـتبا  رد  نآ  جـالع  دوـش  ثداـح  همحتلم  رد  خرـس  هطقن 
دوب دیفم  ندیناکچ  تاللحم 

ردکت

يدیفـس رد  ینعی  همحتلم  رد  دوب  مرو  دمر  دوب  دمر  جالع  زا  فیفخ  نآ  جالع  دوشیم  ثداح  مشچ  رد  دـمر  دـننام  فیفخ  یخرـس  هک 
مشچ

لبس

زوبرت مخت  زغم  هریـش  بانع  هریـش  هنادـهب  باعل  زا  نآ  جالع  دوشیم  ثداح  هینرق  همحتلم و  ياهگر  خافتنا  زا  هک  مشچ  رد  دوب  هدرپ  هک 
يدنه یئاود  هک  هاپ  دراد و  مشچ  يالاب  مادم  هدومن  گنر  لین  وا  هچراپ  دنیامن و  لامعتـسا  ینمرا  لگ  دامـض  دنک و  دیربت  رفولین  تبرش 

بش ياود  تسا و  برجم  رایـسب  هعمد  دمر و  مشچ و  درد  ئارب  هرهگ  دوب و  دیفم  دننک  الط  مشچ  درگادرگ  هدیئاس  بآ  رد  نوچ  تسا 
هدـیئاس راـنکوک  بآ  رد  وریگ  بح  تسا و  عفاـن  زین  ندیـشک  مشچ  رد  هدرکلح  زب  ریـش  اـی  رتخد  ریـش  رد  ضیبا  فایـش  دوب و  دـیفم  زین 
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ندرگ هرقن  رد  شوگ و  ود  ره  سپ  ولز  دریگب و  ضرم  بناج  زا  ور  رـس  دصف  دـنکن  هدـیاف  ریبدـت  نیا  رگا  دـننک و  الط  مشچ  درگادرگ 
دنک هیقنت  دراب  لهسم  زا  هدومن  دراب  جضنم  زا  هدام  جضن  دوش  هیقنت  جایتحا  رگا  دننک و  نینچ  زین  مود  زور  دنناپـسچب و  ددع  تفه  تفه 

هیقنت دشابن  مرگ  ضیرم  جازم  ای  دشاب و  بکرم  هدام  هکیتروصرد  تسا و  جرایا  بح  لثم  نیا  لامعتـسا  قیرط  دروخ و  هلیله  بح  سپ 
درادن هقیاضم  مه  جرایا  بح  زا 

جنیدرو

رانکوک بآ  هب  وریگ  توسر و  دوب و  دمر  جالع  دـننام  نآ  جالع  درک  دـناوتن  دـنب  کین  مشچ  دوش و  مروتم  همحتلم  هک  دوب  میظع  دـمر 
الط کلپ  نوریب  هدـیئاس  بآ  هب  ار  ماخ  راوید  هنهک  لاغز  دوش  مولعم  یگتخپ  هک  نا  زا  دـعب  دوب  دـیفم  ینجناهگ  هلازا  ئارب  ندومن  ـالط 

تسا عفان  زین  ندومن  الط  روبنز  هناخ  دیامن و  الط  هدیئاس  بآ  رد  بوچدرز  لفنرق  دشاب  بولطم  جضن  تعرس  رگا  دنک و 

هروکزور

دناکچ و ینیب  رد  ودک  نغور  هشفنب و  نغور  زب و  ریش  دنک و  لوانت  رفولین  تبرش  شاخشخ  هریـش  لوغپـسا  باعل  هنادهب  باعل  نآ  جالع 
مرـصح دورب  دنز و  هطوغ  درـس  بآ  رد  دنک و  هچاپهلک  هسیره و  لثم  هجزل  هیذغاب  نوخ  ظیلغت  هبطرم و  هیذـغاب  غامد  تیوقت  بیطرت و 

دشک مشچ  رد 

هدرب

هظیلغ تبوطر 
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درآ نوریب  دنک و  قش  دوشن  لیلحت  رگا  دیامن و  الط  هکرس  یکدناب  تورزنآ  هک  دیابیم  دوش  رجحتم  نفج  نوردنا  هک 

شوگ ضارما  رد  موس  قیرط 

هراشا

رگا

شوگ درد 

دمر رد  هک  يدـیربت  دوب  هدراب  ئایـشا  زا  نآ  نیکـست  درد و  تدـش  نآ و  شزوس  شوگ و  یخرـس  نآ  تمـالع  دوش  ضراـع  یمرگ  زا 
رتخد ریـش  اـی  زب  ریـش  رد  ضیبا  فایـش  دـنناکچ و  شوگ  رد  مرگ  مین  هدرک  لـح  زب  ریـش  اـی  رتخد  ریـش  رد  رواـهم  داد و  دـیابب  تشذـگ 

زین ندیناکچ  شوگ  رد  رایخلا  ءام  عرقلا و  ءام  دنناکچ و  شوگ  رد  مرگ  مین  هداد  شوج  هکرس  كدناب  لگ  نغور  دوب و  دیفم  ندیناکچ 
شوگ درد  رگا  دنیامن و  شاخشخ  تسوپ  بابکنا  دننک و  الط  وهاک  زبس و  زینشک  بالگ و  نیلدنص و  هب  شوگ  فارطا  دنکیم و  هدیاف 

دوب و دـیفم  روکذـم  دـیربت  زین  دـشاب  مرو  زا  رگا  دـنناکچ و  شوگ  رد  مرگمین  هدرکلح  لگ  نغور  رد  نویفا  كدـنا  دوب  تخـس  تیاهن 
رـس دصف  دوشن  هدئاف  ریبدت  نیزا  رگا  دوب و  دیفم  زین  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  ای  زبس  زینـشک  بآ  هب  درن  ئالط  دـنیامن و  الط  راودـج  ئالط 
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رگا دنک و  هیقنت  دراب  لهـسمب  هدومن  دراب  جضنم  زا  هدام  جضن  دوش  هیقنت  جایتحا  رگا  دـنرب و  راکب  زین  دـتفا  ولزب  تجاح  رگا  دـننک و  ور 
شوگ رد  مرگمین  هتخیمآ  رتخد  ریشب  ورم  مخت  ناتک  مخت  هبلح  باعل  هک  دیابیم  دنک  تدش  پت  ددرگ و  هدایز  درد  دوشن و  لیلحت  مرو 

رب هدیئاس  تورزنا  نا  زا  دعب  دوش  كاپ  ات  دنهن  شوگ  رد  هتـشرس  لسعب  هتخاس  هنهک  هبنپ  هلیتف  سپ  دوش  رجفنم  دبای و  جـضن  ات  دـنناکچ 
اهنآ تکرح  هک  تسنآ  شتمالع  دوش  دلوتم  مرک  هحرق  نامز  لوط  ببسب  رگا  دنراذگ و  شوگ  رد  هدیشاپ  دنشاب  هتـشرس  لسعب  هک  هلیتف 
دنک نوریب  تلآ  زا  دریمب  هاگره  دوب و  دیفم  زین  ولاتفش  گرب  بآ  ندیناکچ  دناکچ و  شوگ  رد  هکرس  اب  نیتنسفا  هراصع  دوش  سوسحم 

شوگ رد  بآ  رگا  دور و  شوگ  رد  هک  ماوه  ریبدت  تسا  نیمه  دوب و  دیفم  زین  اجنیرد  هتـشذگ  رـس  درد  ثحب  رد  هک  مرک  لتاق  هیودا  و 
هدیچیپ یبوچ  رـس  رب  ار  هبنپ  يردق  ای  دنک و  عورـش  نتـسجرب  هداتـسیا  اپ  کی  رب  دهن و  شوگ  خاروس  رب  ار  تسد  فک  هک  دـیابیم  دور 

نغور نسوس  نغور  هنوباب  نغور  دشاب  يدرس  زا  شوگ  درد  رگا  دنک و  بذج  ات  دنادرگب  شوگ  رد  هدرک  مرگ 
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شوـگ رد  هنهک  درز  نغور  تسا و  برجم  باـب  نیرد  زین  خـلت  ماداـب  نـغور  برت و  نـغور  دـناکچ و  شوـگ  رد  هدرک  مرگمین  ناـسلب 
نسردهکس بآ  نینچمه  دنکیم و  نکاس  ار  درد  ندیناکچ  شوگ  رد  موقز  ریش  زا  هرطق  هس  ود  نینچمه  تسنآ و  درد  نکسم  نتخادنا 

دنریگب و ار  نآ  بآ  هدرشف  دننک و  نایرب  مین  دنشاپب و  نآ  رب  هدیئاس  کمن  نآ و  محـش  زا  يردق  واگ و  رن  هدرگ  دنریگب  تسا و  برجم 
لیلکا سولف  زغم  بلعثلا  بنع  دشاب  درس  مرو  ببـسب  درد  رگا  تسا و  هدیـسر  هبرجتب  نآ  درد  شوگ و  ینارگ  تهجب  دنناکچ  شوگ  رد 

نآ راخب  هدیناشوج  واگ  ریش  رد  ار  هیودا  نیمه  دیامن و  دامض  شوگ  درگادرگ  هدومن  مرگمین  هدیئاس  زبس  زینـشک  بآ  رد  هنوباب  کلملا 
درد دسر و  شوگب  هک  درس  بآ  درـس و  داب  تسا و  شوگ  درد  نکـسم  بین  گرب  خیبط  دناکچ و  شوگ  رد  روکذم  ئاهنغور  دریگب و 
وزام نوچ  دوب  دیفم  نتـشاد  مرگ  ار  شوگ  دشاب و  حایر  ببـسب  هک  شوگ  درد  جالع  تسا  نیمه  تسا و  نیمه  زین  نآ  جالع  دنک  ادـیپ 
هدام جضن  دوش  تجاح  هیقنت  هب  رگا  دنک و  عطق  دوش  لیاس  شوگ  زا  هک  فرص  تبوطر  دناکچب  هتخیمآ  هنهک  بارش  رد  هدیئاس  کیراب 

وا تعامس  رد  نالطب  ای  ناصقن  هک  ار  یصخش  دروخ و  رایبش  بح  جرایا و  بح  نا  زا  سپ  دنک  هیقنت  راح  لهـسمب  هدومن  راح  جضنم  زا 
هتخاس هلیتف  دبوکب و  لدرخ  ریجنا و  دـناکچ و  شوگ  رد  خـلت  ئولادرز  نغور  روکذـم و  ئاهنغور  تسا و  نیمه  جالع  زین  دوش  ضراع 

دوب عفان  شوگ  ینارگب  لگ  نغور  اب  ئایموم  روطق  دهن و  شوگ  رد 

نینط يود و 

هکرس اب  نیتنـسفا  نوچ  دریگب و  تبـش  بابکنا  دوب و  دیفم  مه  ندیناکچ  ار  طسق  نغور  دراد و  جالع  نیمه  شوگ  رد  زاوآ  ندمآ  ینعی 
زا غاـمد  تیوقت  دـیآ  شوخاـن  میظع  زاوآ  ار  شوگ  رگا  دربـب و  ار  شوگ  شراـخ  دـناکچ  شوگ  رد  مرگمین  هدومن  فاـص  هداد  شوـج 

درب راکب  غامد  تایوقم  تاخورم و  تامومش و  دنک و  تاجریمخ  تالفیرطا و 

ینیب ضارما  رد  مراهچ  قیرط 

هراشا

بآ رد  ار  کشخ  هلمآ  رگا  دننک و  دامـض  رـس  رب  هکرـس  اب  ینمرا  لگ  داد و  دیاب  تشذگ  دـمر  رد  هک  يدـیربت  دـیآ  ینیب  زا  نوخ  رگا 
ندمآ نوخ  ندیناکچ  ینیب  رد  هدیناشوج  هکرس  رد  يردق  روفاک  دیامنیم و  هدیاف  زین  دننک  دامض  خوفای  رب  هدیئاس 
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دنب ار  فاعر  لاح  رد  دناکچب  ینیب  رد  هدومن  لح  رخ  نیگرس  هدرـشفا  بآ  رد  يردق  روفاک  تسبرجم  لومعم و  هچنآ  درادزاب و  ینیب  زا 
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دنکیم دنب  ار  فاعر  لاح  رد  ندیمد  ینیب  رد  هتخوس  رتش  مشپ  نینچمه  دوب  دهاوخ  يوقا  دوش  هدرک  هفاضا  نویفا  يردق  رگا  دـنکیم و 
رگم دننکن  عطق  دوش  عقاو  نارحب  زور  رد  هک  یفاعر  دنهن و  مکش  شود و  رب  همجحم  دننک و  ور  رـس  دصف  دوشن  هدئاف  ریبدت  نیزا  رگا  و 

دوش يراط  فعض  هکیتقو 

مشخ

هدومن ررکم  غامد  هیقنت  هک  يدوجواب  دیدرگ  ضراع  محـش  نالطب  ار  یـصخش  دنک  لامعتـسا  کشم  طوعـس  دشاب  ناصقن ؟؟؟ ای  نالطب 
زینوش باـبکنا  رد ؟؟؟ دـنناشوجب و  هکرـس  تفاـی و  تحـص  دـمآرب  ینیب  هار  زا  ۀـعفد  ظـیلغ  مغلب  دـمآ و  هسطع  يزور  دـشن  هدـئاف  چـیه 

رد دیاز  تشوگ  هک  دشاب  هاگ  دـننک و  هیقنت  جرایا  بح  راح و  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دوشن  هدـئاف  ریبدـت  نیزا  رگا  دـنیامن و  لامعتـسا 
ار نآ  ددرگ  ضرم  نیا  بجوم  دیور و  نیرخنم 

فنا ریساوب 

هدومن دراب  لهـسمب  تعیبط  نیئلت  نا  زا  دعب  دهدب  تشذگ  دمر  رد  هک  يدیربت  دناپـسچب و  ولز  دـنک و  ور  رـس  دـصف  جالع  دـنیوگ   ؟؟؟
یجـس دامـض  دنهن و  راگنز  مهرم  نآ  ئالاب  دنیامن و  ینیب  رب  نیطالـسلا  بح  دامـض  دـنهن و  ینیب  رد  جاز  هلیتف  دـنک و  هیقنت  هلیله  بحب 

دننک عطق  دوشن  لئاز  ریبدت  نیزا  رگا  دنکیم و  هدیاف  رایسب  زین  ندرک 

فنا حورق 

هشفنب نغور  نغور و  موم  دشاب  کشخ  رگا  دنک و  لامعتسا  هدیفس  مهرم  هیقنت  رس و  سپ  تماجح  دصف و  زا  دعب  دوب  رت  ینیب  مخز  رگا 
نینچمه دوب و  عفان  ار  ساطع  دنک  طوعـس  دـیب  نغور  لگ و  نغورب  رگا  دوب و  جالع  نیمه  زین  ار  ینیب  یکـشخ  دـلامب و  ودـک  نغور  و 
یـصخش دوب و  دنمدوس  ار  ینیب  شراخ  دیوبب  ار  لگ  نغور  روفاک و  بالگ و  لدنـص و  هیقنت  زا  دعب  نوچ  دـهد و  عفن  زین  حافت  ندـیئوب 

دوب دیفم  دعس  خوفن  دوب و  عفان  رایسب  رخ  لوب  ندیناکچ  دنناکچ و  وا  ینیب  رد  مادم  رتسدیبدنج  هن  کین  يوب  دنک و  تفایرد  دب  ئوب  هک 
دناکچب میاد  کشم  هن  دب  يوب  دبایرد و  کین  يوب  هک  یصخش  دنک و  جرایا  بح  لهسم و  زا  مغلب  هیقنت  دوشن  هدیاف  ریبادت  نیدب  رگا  و 

دیامن قرتحم  طلخ  هیقنت  دوشن  هدئاف  رگا  و 

نابز بل و  ناهد و  ضارما  رد  مجنپ  قیرط 

هراشا

رد

نهد ششوج 

تشذگ دمر  رد  هک  يدیربت  زین  دشاب  خرس  هک 
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باعل هضمضم  روفاک و  هضمضم  دنکیم و  هدئاف  ندیلام  نابز  رب  هدیئاس  بالگ  رد  دیفـس  لدنـص  دنرآ و  لمعب  روفاک  رورذ  دوب و  دیفم 
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رگا درب و  راکب  زین  دتفا  ولزب  تجاح  رگا  دنک و  گر  راهچ  ور و  رـس  دصف  دوشن  هدئاف  ریبدت  نیدـب  رگا  دوب و  دـیفم  باب  نیرد  لوغپـسا 
راکب ناریمام  هضمضم  دشاب  درس  هدام  هک  نهد  ششوج  رد  دنک و  هیقنت  دراب  لهسمب  هدومن  دراب  جضنم  زا  داوم  جضن  دوش  هیقنت  جایتحا 
هیقنت مرگ  لهـسمب  جضن  زا  دـعب  دـتفا  تجاح  هیقنت  هب  رگا  دوب و  دـیفم  زین  سولف  زغم  هضمـضم  دنـشاپ و  نابز  رب  روثلا  ناسل  رورذ  درب و 

دنک

هلکآ

تماجح ولز و  دننک و  دصف  نآ  جالع  دشاب  ههیرک  هحیار  ار  وا  دوب و  رتدوز  نآ  راشتنا  رتشیب و  نآ  داسف  نکیل  دشاب  نهد  ششوج  دننام 
زین اجنیا  هتشذگ  نهد  ششوج  رد  هک  يریبدت  دوشن و  رشتنم  ات  دنرب  راکب  یمرصح  هضمـضم  دنیامن و  هقرتحم  ئادوس  هیقنت  دنرب و  راکب 

دنلامب نویفدلف  دتسیاهن  راشتنا  زا  رگا  دوب و  دیفم 

نهد زا  باعل  نالیس 

دنشونب رانا  تبرش  نیبجنکس و  اب  کشرز  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دوب  هدایز  هدعم  ولخ  تلاح  رد  دشاب  تبوطر  ترارح و  زا  رگا 
دننک جرایا  بح  مرگ و  لهسم  زا  هیقنت  دشاب  هدعم  تبوطر  ببسب  رگا  دروخب و  کمن  اب  هزات  ینساک  دنک و  لامعتسا  يدرو  هضمـضم  و 
هتفگ نآ  جالع  دوش  هدایز  باـعل  نالیـس  باوخ  رد  دـشاب  مرک  ببـسب  رگا  دـنیامن و  لواـنت  نآ  دـننام  یگطـصم و  شراوج  دـنقلگ و  و 

دش دهاوخ 

رخب

دنیامن قعل  هدومن  جوزمم  نیبجنکس  دنقلگ و  دننک و  یق  ررکم  مرگمین  بآ  زا  دشاب  نایثغ  قازب و  ترثک  نآ  اب  رگا  هک  نهد  هدنگ  ینعی 
هلقاق و یگطـصم و  دـننک و  هیقنت  جرایا  بح  راح و  لهـسم  زا  دوش  جاـیتحا  لهـسمب  رگا  دـنروخ و  دوع  شراوج  يزینـشک و  لـفیرطا  و 

دراب لهسمب  هیقنت  دننک و  گر  راهچ  دصف  دشاب  نادند  نب  تشوگ  داسف  ببـسب  رگا  دریگ و  نهد  رد  دوع  بح  دنیاخب و  ردنک  لفنرق و 
دهاوخ هدایز  هدعم  يالخ  رد  تفای و  دهاوخ  نیکست  دراب  همعطا  لوانت  زا  دشاب  هدعم  ترارح  ببسب  رگا  دنک و  وزام  هضمـضم  دنیامن و 

روفاک بح  دیامن و  دراب  لهسمب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنک و  لوانت  نیبجنکس  نیریـش و  رانا  تبرـش  اب  کشرز  هریـش  يدنه و  رمت  بآ  دش 
دنراد نهد  رد 

نابز مرو 

دشاب مرگ  هدام  زا  رگا 
174 ص : میلعتلا ، نزاخم 

درآ و لمعب  دشاب  يدرس  زا  هک  نهد  ششوج  جالع  لثم  دشاب  درس  رگا  دیامن و  دشاب  یمرگ  زا  هک  نهد  شـشوج  جالع  لثم  نآ  جالع 
نابز لقث  اخرتسا و  جالع  تسا  نینچمه 

قوذ نالطب 
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احرقرقاع هضمضم  دروخ و  رایبش  بح  جرایا و  بح  نآ  زا  دعب  دنک  مرگ  لهسم  زا  هیقنت  نآ  جالع  ددرگ  لطاب  قوذ  سح  هک  دشاب  هاگ 
لهسم زا  ارفـص  هیقنت  هک  دیاب  دنک  تفایرد  خلت  ار  اهمعط  عومجم  رگا  دیامن و  یـسابیر  هضمـضم  دشاب  یمرگ  جازم  رد  رگا  درب و  راکب 

ارفـص هیقنت  دنک و  دـصف  دـشاب  نوخ  هبلغ  رگا  نیریـش  مغلب  رب  ای  تسا و  نوخ  هبلغ  رب  تلالد  نیا  دوش  تفایرد  نیریـش  رگا  دـنک و  دراب 
ود ره  درک و  دیاب  راح  لهـسمب  زین  نآ  جالع  دـنک  تفایرد  شرت  ای  روش  رگا  دزاس و  هیقنت  راح  لهـسم  زا  دـشاب  مغلب  هبلغ  رگا  دـیامن و 

دنیامن هضمضم  نا  زا  جایتحا  بسحب  تسدیفم  قوذ  نالطب  يارب  هک  هضمضم 

عدفض

ولز دیامن و  ور  رس  دصف  داد و  دیاب  تشذگ  دمر  رد  هک  يدیربت  دشاب  شزوس  اب  خرـس  رگا  دوش  ثداح  نابز  ریز  هک  دشاب  تخـس  هدغ 
رداشون دننام  هلاکا  هیودا  درآ و  لمعب  راح  لهـسمب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دـشاب  تخـس  دیفـس و  رگا  دـنک و  دراب  لهـسمب  هیقنت  دناپـسچب و 

رگا دوب و  دیفم  زین  اجنیا  هدش  روکذـم  ینیب  ریـساوب  رد  هک  هیودا  دنـشاپب و  نابز  رب  دـنیاسب و  هکرـس  ابرم  راگنز و  قرحم و  جاز  یناک و 
جالع دنرآ  نوریب  شاهدام  دننک و  قش  دوشن  رتهب  ریبدت  نیزا 

نابز یکشخ 

ندیقرت يارب  زا  دوشیم  رهاظ  نآ  عطق  تقو  رایخ  رد  هک  یفک  دـنرآ و  لمعب  دروم  هضمـضم  دـشاب و  خرـس  نهد  شـشوج  جالع  دـننام 
جالع دنک و  هضمضم  هدروآرب  باعل  بآ  رد  دنریگ و  نهد  رد  هنادهب  اریتک و  لوغپسا و  دوب و  دیفم  نابز 

بل مرو 

درب راکب  رانلگ  دامض  دشاب و  خرس  نهد  ششوج  جالع  لثم  زین 

تفش روثب  حورق و 

دوب دیفم  هدیفس  مهرم  تسا و  نهد  ششوج  جالع  لثم  زین  نآ  جالع 

تفش ریساوب 

ددرگ و رـشتنم  بل  ود  ره  رب  یهاگ  دوش و  ادیپ  توت  دننام  هک  دشاب  ددرگ و  قش  نآ  نایم  رد  دوش و  ربطـس  نیریز  بل  هک  تسنآ  نآ  و 
ولز لوا  دوـب  هدـش  ـالتبم  ضرم  نیمهب  یـصخش  دـهدب  هتـشذگ  اـیلوخیلام  رد  هک  یلهـسم  دـنک و  گر  راـهچ  ور و  رـس  دـصف  هک  دـیاب 

بل ندیقرت  جالع  تفای و  تحص  مدینانک  لامعتسا  نیطالسلا  بح  دامض  نا  زا  دعب  مدیناپسچ 
175 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنهن نا  رب  هضیب  کنت  یتسوپ  دشاب و  نابز  ندیقرت  جالع  لثم 

هثل نانسا و  ضارما  رد  مشش  قیرط 

نادند درد 
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ای دنک و  گر  راهچ  ور و  رـس  دصف  داد و  دیاب  تشذگ  دمر  رد  هک  يدیربت  دبای  نیکـست  درـس  ئاهزیچ  تاقالم  زا  دشاب و  تدـشب  رگا 
دیامن و هضمضم  مرگمین  هدومن  جوزمم  بالگ  هکرس و  اب  ار  روفاک  دشاب  دیدش  تیاغب  درد  رگا  دنک و  یسدع  هضمضم  دناپـسچب و  ولز 

هیقنت دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  تسا و  هدومزآ  برجم و  نادـند  ماکحتـسا  درد و  يارب  درز  نونـس  دـلامب و  نادـند  رب  دروخب و  نویفا 
هناد ینالیگ  نابزواگ  ناشوایـسرپ  هتفوکمین  رـشقم  سوسلا  لصا  دبای  نیکـست  مرگ  ياهزیچ  تاقالم  زا  دشابن و  دـیدش  درد  رگا  دـنک و 

نادند رب  هدومن  نایرب  ریـس  تیتلح و  دنک و  هضمـضم  هدیناشوج  هیودا  نیمه  دـهدب و  هدومن  فاص  هدـیناشوج  بآ  رد  دیفـس  تابن  لیه 
نکاس درد  ریبدت  نیدب  رگا  دنک و  هیقنت  مرگ  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دوش  هیقنت  تجاح  رگا  دلامب و  نادـند  رب  دروخب و  اشعـش  رب  دـهن و 

رب يرحب  عدفـض  یبرچ  ای  دنهن و  نادند  رب  هدومن  رت  موقز  ریـش  ریجنا و  ریـش  رد  ار  هبنپ  ای  دنیامن و  علق  روبنز  زا  دـشابن  مروتم  هثل  دوشن و 
نیرد دنکیمن  هدیاف  علق  دشاب  مروتم  هثل  درد  اب  رگا  دسرن و  اهنادـند  رگیدـب  اود  نیا  رثا  هک  دـننک  طایتحا  نکیل  دوش  عطقنم  ات  دـنهن  نآ 

دیآ و نوریب  مرک  هک  درادب  زب  یبرچب  برت  مخت  اندنگ  مخت  ریـس  راخبب  ار  نادند  دشاب  مرک  ببـسب  رگا  دنیامن و  هثل  مرو  جالع  تروص 
دیامن لامعتسا  گنرب  اب  هضمضم 

نانسا كرحت 

نادـند خـیب  نوردـنا  دوب و  يراج  نهد  زا  باعل  دـشاب و  یخرتسم  هثل  نآ  تمـالع  دـنک  تسـس  ار  هثل  هک  دوب  هقیقر  تبوطر  ببـسب  رگا 
رگا دنک و  هیقنت  راح  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دـنک و  لامعتـسا  ههتوهت  هلین  نونـس  احرقرقاع و  هضمـضم  نآ  جالع  دـنک  تفایرد  يدرس 
درد ئارب  هک  درز  نونـس  احرقرقاع و  هضمـضم  دـنک و  هثل  مرو  جالع  دـشاب  نابرـض  درد و  تدـش  نآ  تمالع  دوب  هثل  راـح  مرو  ببـسب 
زین نالیغم  تسوپ  نونـس  دلامب و  درز  نونـس  دوب و  جالع  نیمه  زین  دشاب  هطقـس  هبرـض و  ببـسب  رگا  دنک و  لامعتـسا  تسا  دیفم  نادند 

دننک و گر  راهچ  ور و  رس  دصف  هک  دیاب  دشاب  نآ  لکات  هثل و  تشوگ  ناصقن  ببسب  رگا  تسا و  برجم 
176 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دننک لامعتسا  هنسرک  نونس  دنیامن و  دراب  لهسمب  هیقنت  جضن  زا  دعب 

نانسا تتفت  لکات و 

ددرگ ریغتم  نآ  گنر  دنوش و  رغال  نادـند  هک  تسنآ  شتمالع  دـیامن  هزیر  هدیـسوب و  ار  نادـند  هک  دـشاب  هنفعتم  هیدر  هدام  ببـسب  رگا 
هبرـشا هیذغا و  دشاب  تسوبی  ببـسب  رگا  دنک و  نادند  تایوقم  زا  نونـس  هضمـضم و  دـیامن و  جرایا  بح  لهـسم و  زا  هیقنت  هک  دـیابیم 

دننک هضمضم  دنلامب و  نادند  رب  دنزیمایب و  مهاب  هشفنب  نغور  رخ و  ریش  غرممخت و  هدیفس  لوغپسا و  باعل  دنروخب و  هبطرم 

نادند گنر  ریغت 

ارفـص ادوس و  جرخم  هک  تابوبح  تالهـسم و  زا  نآ  جالع  دشاب  ارفـص  هبلغ  زا  دوب  درز  رگا  دوب و  ادوس  هبلغ  زا  دـشاب  زبس  ای  هایـس  رگا 
؟؟؟ هک نا  زا  دعب  هکرس  اب  یمطخ  سدع و  ریعش و  قیقد  ندیلام  دشاب  درز  رگا  هیقنت  زا  دعب  دننک و  هیقنت  دشاب 

هنـشا و نومیتفا و  نیتنـسفا و  ربک و  خـیب  اب  لگ  نغور  دـشاب  زبس  هایـس و  رگا  دوب و  عفاـن  دنـشاب  هدرک  هکرـس  زبس و  بلعثلا  بنع  بآ  زا 
دنکیم هدئاف  زین  ضرم  نیرد  یلجم  نونس  دوب و  دیفم  ندیلام  یمور  یگطصم 

نادند رضح 
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جالع دوب  هدعم  تاراخب  ببسب  نآ  دشابیم و  درز  زبس و  هایس و  زین  نآ  گنر  دوش و  رجحتم  نادند  خیب  رد  هک  لافسب  هیبش  دوب  یمـسج 
ادج نادند  زا  نهآب  دشاب  مکحتـسم  هچنآ  دیامن و  كاوسم  دلامب و  نادند  رب  یلجم  نونـس  دنک و  بلاغ  طلخ  زا  هدـعم  ندـب و  هیقنت  نآ 

دنک

نادند شراخ 

دوب دیفم  نیبجنکس  هکرس و  بالگ و  زا  هضمضم  دیامن و  خلام  زیت و  خلت و  يایشا  زا  زیهرپ  دوب و  ادوس  هیقنت  هب  نآ  جالع 

نادند زا  نتفر  بآ 

بح نونـس  دوب و  جرایا  بح  راح و  لهـسم  زا  هیقنت  نآ  جالع  درک  دناوتن  تخـس  درـس و  مرگ و  ياهزیچ  لمحت  نادند  هک  دـشاب  نانچ 
دننک دیمکت  هکرس  اب  هتفوک  نایرب  لصنع  زا  هتفوک و  نایرب  لاحط  زا  ای  تشربمین و  هضیب  يدرز  زا  دنلامب و  نادند  رب  راغلا 

سرض

دلامب نادند  رب  هدیئاس  مرگ  ءایشا  زا  نآ  دننام  لسع و  کمن و  نآ  جالع  دشاب  هصفع  ای  هضماح  ءایشا  ندروخ  ببـسب  نادند  يدنک  رگا 
دوب ادوس  ای  ضماح و  مغلب  ببـسب  رگا  دوب و  دیفم  زین  هزات  ریـش  زا  هضمـضم  دنلامب و  دـنبوکب و  ار  لیجران  زغم  ماداب و  زغم  هفرخ و  ای  و 

دننک لهسم  ءیق و  زا  هدعم  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  عمتجم  هدعم  رد  هک 
177 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنیامن کلد  ار  هروکذم  هیودا  نا  زا  دعب  و 

هثل مرو 

تدورب گنر و  يدیفـس  نآ  تمالع  دوب و  یمغلب  تبوطر  ببـسب  هک  دـشاب  هاگ  دوب و  نابرـض  درد و  شتمالع  دـشاب  راح  نآ  مرو  رثکا 
نا زا  سپ  دنلامب  نویفدلف  دـشاب  نفعتم  هثل  رگا  هثل و  حورق  جالع  دـشاب  نینچمه  تسا و  نهد  شـشوج  جالع  لثم  نآ  جالع  دوب  سملم 

دنناشوجب و ار  نغور  دوشن  هب  رگا  دشاب و  هنفعتم  هثل  جالع  دننام  روصان  جالع  دننک و  لامعتسا  هنسرک  نونس  نآ و  دننام  وزام و  رانلگ و 
تسا دیفم  هیلاهچ  يراپس  نونس  دیآ  هثل  زا  نوخ  رگا  دنهن و  روصان  رب  مرگمرگ  دنهد و  هطوغ  نغور  رد  هتسب  لیم  فرط  رب  فوص 

يرم ةاهل و  قلح و  ضارما  رد  متفه  قیرط 

قانخ

دعب دنک و  ور  رس  دصف  درب و  راکب  تشذگ  دمر  رد  هک  يدیربت  دوش  علب  سفنت و  عنام  هک  دشاب  هرجنح  يرم و  تالـضع  نیتزول و  مرو 
تماجح دـنک و  نابز  ریز  گر  دـصف  دـیامن و  لـمع  رارکت  مود  زور  دناپـسچب و  ندرگ  ناـیم  شوگ و  ود  ره  سپ  ولز  تفهتفه  نا  زا 

قانخ و يارب  دنک  الط  ولگ  رب  هدیئاس  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  ای  زبس  زینـشک  بآ  رد  شفنب  راودج  رگا  تسا و  دـیفم  زین  هناش  نایم  قاس و 
بآ لوغپـسا و  باعل  زا  هرغرغ  دوب و  دـیفم  زین  زبس  زینـشک  بآ  رد  راودـج  اب  اـی  اـهنت  یئاـطخ  يوزنت  نینچمه  تسا و  برجم  ولگ  درد 
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رد سولف  زغم  اهتنا  رد  تسا و  عفان  رایـسب  قانخ  يارب  زا  زینـشک  بآ  رد  سولف  زغم  هرغرغ  تسا و  دـیفم  قلح  هراح  ماروا  رد  زبس  زینـشک 
هتفاگـش مکـش  ار  يرب  نالک  عدفـض  تخـس  قانخ  رد  دـنیامن و  هرغرغ  هدومن  فاص  هدـیلام  دنـشاب  هدرک  رود  نآ  یئـالم  هک  واـگ  ریش 

دنراد قونخم  نهد  رد  ای  يذاحم  ار  تشپ  گنـس  دندنبهب و  ررکم  هدرک  مرگ  شتآ  رب  هدومن  نهپ  ار  هنهک  هبنپ  دندنب و  ولگ  رب  مرگمرگ 
قانخ رد  موحرم  داتـسا  دنکیم و  لیلحت  ار  قانخ  مرو  تدم  كدـنا  رد  یلاعت  هّللا  نذاب  دـسر  قانخ  عضومب  تشپ  گنـس  نهد  ياوه  ات 
نغور رد  هدیئاس  کمن  رداشون و  دوش  درز  نآ  گنر  ددرگ و  یخرتسم  مرو  دوش و  عمج  هدام  هاگره  دندومرفیم و  ریبدت  نیمه  تخس 
دوشن رجفنم  رگا  تسا و  عفان  لسعلا  ءام  زا  ای  مرگ و  بآ  درز و  نغور  زا  هرغرغ  دوش  رجفنم  هکیتقو  دنک  هرغرغ  هتخیمآ  مرگمین  دجنک 

ای تشگنا  زا  هک  دیاب 
178 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دننک و هنقح  لهسم  ضوعب  هک  تسا  نآ  رتهب  دننک و  هیقنت  دراب  لهسمب  جضن  زا  دعب  دوش  هیقنت  تجاح  رگا  دنادرگ و  رجفنم  ار  وا  تلآب 
مرو رد  دننک و  هرغرغ  برت  مخت  ریجنا و  زا  ای  هماک  بآ  لسع و  زا  دننک و  هیقنت  مرگ  هنقح  مرگ و  لهسم  زا  جضن  زا  دعب  یمغلب  مرو  رد 
ادوس هیقنت  هدومن  جضنم  زا  هدام  بیطرت  نیئلت و  قاس  تماجح  دصف و  زا  دعب  دشابیم  راح  مرو  لاقتنا  زا  دعب  كدنا  رایـسب  هک  يوادوس 
فک هاگره  دوب و  يدر  تمالع  دنام  نهد  نوریب  مادم  ضیرم  نابز  رگا  دنک و  ورم  مخت  ریجنا و  ریشب و  هرغرغ  دننک و  هنقح  لهسم و  زا 

دـشاب ریثک  هدام  رگا  دشابیم و  مرگمین  هک  دـیابیم  قونخم  هرغرغ  هدمـضا و  هبرـشا و  تشاد و  دـیابن  یناگدـنز  دـیما  دـیآرب  شنهد  زا 
هک نادگید  لگ  زا  ار  هداتفا  هذالم  دشاب و  علب  سفنت و  رب  نیعم  ندرگ  رخوم  رب  طرشالب  اهخاش  نداهن  دوب و  بسانم  هیقنت  زا  دعب  هرغرغ 

ار يوشرس  لگ  وزام و  دنرب و  راکب  رانلگ  هرغرغ  دنرادرب و  نآب  ار  هذالم  هتخیمآ  هدیئاس  هایس  لفلف  کی  دشاب و  هدش  خرس  هدیسر  شتآ 
جالع دشاب  یگنشت  شزوس و  یخرس و  شتمالع  دشاب  راح  طلخ  نآ  ببـس  هک  دشاب  هاگ  دنزاس و  دامـض  رـس  كرات  رب  هدیئاس  هکرـسب 

تسا نهد  ششوج  جالع  دننام  زین  ةاهل  مرو  جالع  درک و  دیاب  دشاب  راح  هدام  زا  هک  نهد  ششوج  جالع  لثم  نآ 

هحبذ

عنام دوش و  رهاظ  شوگب  ات  شوگ  زا  یخرـس  جراخ  زا  هک  تسنآ  شتمالع  دوش و  ضراع  موقلح  نیفرط  تالـضع  رد  هک  دوب  راح  مرو 
دوب جالع  نیمه  زین  ار  قلح  روثب  دشاب و  مرگ  قانخ  جالع  دننام  نآ  جالع  ددرگ و  زاوآ  علب و 

ولز

هطیرخ رد  هایس  لگ  رگا  دنک و  هرغرغ  ررکم  هتخیمآ  مهب  ار  هزوگنا  هکرـس و  ای  کمن  هکرـس و  دشاب  هتفرگ  قلعت  ناهد  رد  هک  نا  ریغ  ای 
لمع نیمه  مه  ناهد  رد  بلحط  نتفرگ  دیآ و  نوریب  دنکیم و  لیم  لگ  ئوسب  دشاب  هک  اجره  ولز  دـننک  رپ  نادـب  ار  لیلع  نهد  دـنهن و 

يدرـسب لیم  هک  دشاب  دنهن  بل  رب  درـس  بآ  هزوک  ای  خی  هعطق  سپ  دنک  دادتـشا  یمرگ  ات  دنناشنب  باتفآ  رد  دـنناروخب و  ریـس  ای  دراد و 
الا دننک و  ءیق  اروف  دتفا  هدعم  رد  ولز  رگا  دنرآ و  نوریب  قفرب  هدرک  ربص  یکدنا  دنریگب و  روبنز  هب  دیآ  رظن  هب  رگا  دیآ و  نوریب  دنک و 

دنهد لهسم 

راخ همقل و  و 

یق هدروخ  گرزب  همقل  دنـشونب و  بآ  دیاینرد  رظن  هب  رگا  دنریگب و  روبنز  زا  زین  دیآرد  سحب  رگا  دشاب و  قلعتم  قلح  رد  هکنآ  دـننام  و 
ای جنفسا  دننک و 
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179 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هدرک هفخ  دنمک  زا  هک  ار  یصخش  دشکرب و  يدوزب  سپ  دروخب  ورب  بآ  دنک  زواجت  ار  قلعتم  هکیتقو  دنیامن  علب  هتسب  هطیخب  ار  فوص 

دنک و ور  رـس  دصف  دیاینرب  رگا  تسین و  یناگدنز  دیما  دیآرب  وا  نهد  زا  فک  رگا  سپ  دـننکاو  شقلح  زا  ار  دـنمک  هک  دـیابیم  دنـشاب 
دیامن هنقح  دنک و  هیوشاپ  دلامب و  اپ  ود  ره  دیامن و  هرغرغ  مرگمین  بآ  هشفنب و  نغورب 

توصلا ۀحب 

ددرگ ثداح  هداح  تایمح  زا  دعب  هچنانچ  دـشاب  هرجنح  یمرگ  ببـسب  رگا  هدـش و  هتفگ  شجالع  دـشاب  هلزن  ببـسب  رگا  زاوآ  یگتفرگ 
رگا دننک و  لوانت  رفولین  ای  هشفنب و  تبرـش  اب  هدروآرب  تایقرع  رد  ودـک  مخت  ریـش  هایـس  هفرخ  مخت  هریـش  نیرایخ  مخت  هریـش  نآ  جالع 

رد دیفس  تابن  ناشوایسرپ  نابزواگ  نایداب  هتفوکمین  رشقم  سوسلا  لصا  دوش  ثداح  درس  ياوه  رد  هچنانچ  دشاب  هرجنح  يدرـس  ببـسب 
خیب دشابیمن  نادند  درد  تنوشخ و  دوب و  هرجنح  لقث  دوش  ثداح  هرجنح  يرت  ببسب  رگا  دنروخب و  هدومن  فاص  دنناشوجب و  تایقرع 

هرغرغ هتخیمآ  نا  رد  لسع  دروخب و  هدومن  فاص  هدیناشوج  بآ  رد  دیفس  تابن  ناشوایسرپ  نایداب  هتفوکمین  رشقم  سوسلا  لصا  نایداب 
رد لوغبسا  باعل  هنادهب  باعل  دوش  ثداح  دود  رابغ و  زا  نیا  رثکا  دشاب و  ور  ود  رد  تنوشخ و  دشاب  هرجنح  تسوبی  ببـسب  رگا  دنک و 

دننک راح  جازملا  ءوس  لثم  زین  نآ  جالع  دوش  ثداح  حایص  ترثک  ببسب  رگا  دروخ و  رفولین  تبرش  هشفنب و  تبرـش  اب  هدروآرب  تایقرع 
هک توصلا  ۀحب  دنروخ و  تشربمین  هضیب  يدرز  دوب و  دیفم  زین  ندرک  هرغرغ  هشفنب  نغور  زا  دوب و  بسانم  رکـش  هکـسم و  زا  هرغرغ  و 

دـشاب هیقنت  هب  جایتحا  ضرم  نیرد  رگا  دیاشکیم و  ار  ولگ  درآیم و  یق  دروخب  هدیچیپ  ناپ  اب  غارچ  لگ  دشاب  رودنیـس  ندروخ  ببـسب 
دنک هیقنت  طلخ  بسحب 

علبلا رسع 

دشابیمن ریذپجالع  ضرم  نیا  دربورف و  يراوشدب  بورشم  لوکام و  هک  تسنآ  وا  و 

يرم ماروا 

جالع دننام  نآ  جالع  دـشاب  نیفتک  نایم  رد  لقث  دـشاب  دراب  رگا  دوب و  هناش  ود  ره  نایم  رد  درد  دـیدش و  یگنـشت  پت و  دـشاب  راح  رگا 
دننک نیفتک  نایم  رد  ضرم  نیا  هیلطا  هدمضا و  رگم  دمآ  دهاوخ  هچنانچ  تسدراب  راح و  مرو 

مدلا ثفن 

تسوپ هشیر  هریش  اب  دش  روکذم  دمر  رد  هک  دیربت 
180 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رگا دنهد و  رانلگ  صرق  ابرهک و  صرق  دننک و  قیلساب  دصف  دوشن  دنب  رگا  دننک و  لوانت  گنتراب  هایس و  هفرخ  هریش  یتیالو و  رابجنا  خیب 
تسا بسانم  گنوميرچهک  وج و  شآ  راح  ضارما  عیمج  رد  اذغ  دننک و  هلزن  سبح  مه  دشاب  هلزن  نآ  ببس 

سفنت تالآ  ردص و  ضارما  رد  متشه  قیرط 
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سفنلا قیض 

دوش دلوتم  هیر  جازم  يدرس  ببسب  هیر  رد  هک  دشاب  هاگ  ضرم  نیا  هدام  ددرگ و  رتاوتم  گنت و  سفن  دوش  ضراع  نوچ  هک  دوب  یـضرم 
دوب و عادـص  غامد و  رد  ددـمت  لقث و  لثم  دـشاب  هلزن  تمالع  اب  هک  تسنآ  بابـصنا  تمالع  دوشیم و  بصنم  غامد  زا  هک  دـشاب  هاگ  و 

تابن هتفوکمین  رـشقم  سوسلا  لصا  افوز  نابزواگ  لگ  ینالیگ  نابزواگ  مدنگ  سوبـس  ماخ  مشیربا  هک  دـیابیم  دوش  ثداح  ۀـعفد  قیض 
هدـناشوج هارمه  دـیامن  هقیقر  داوم  ظیلغت  مغلب و  جارخا  لیهـست  هک  هلدـتعم  تاقوعل  دـهدب و  هدومن  فاـص  هدـیناشوج و  بآ  رد  دـیفس 

هیقنت هب  دراب  لهـسم  زا  هدومن  دراب  جضنم  زا  هدام  جضن  دنک و  قیلـساب  ای  مادنا  تفه  دصف  دشاب  راح  هبـصنم  هدام  رگا  داد و  دیاب  روکذم 
نسوس و نغور  دناتابورشم و  زا  رتهب  ضرم  نیرد  تاقوعل  دوب و  بسانم  لاح  ره  رد  لدتعم  قوعل  تسا و  لیدعیب  هلزن  قوعل  دنزادرپ و 

نیزا رگا  تسا و  عفان  ههگآ  گرب  فوفـس  تسا و  برجم  نابزواگ  قوعل  دنلامب و  دشاب  داوم  ثفن  رب  نیعم  هکنآ  دننام  سگرن و  نغور 
هراح تاراخب  ببـسب  قیـض  رگا  دوب و  دیفم  لهـسم  زا  دعب  یق  دننک و  جرایا  بح  مرگ و  لهـسم  زا  هیقنت  جضن  زا  دعب  دوشن  هدیاف  ریبدـت 
هیقنت دنناروخب و  دنقلگ  نایداب و  هریـش  ثوثک  مخت  هریـش  دشاب  سفنت  ءاضعا  هرخبا  حایر و  ببـسب  رگا  دـنک و  ناقفخ  جالع  دـشاب  بلق 

دننک وضع  نآ  جالعب  نآ  جالع  دشاب  وا  رواجم  وضع  مرو  ای  هیر  مرو  ببسب  رگا  دننک و  مرگ  لهسمب 

باصتنا سفن 

دشاب قیض  جالع  دننام  شجالع  دیآیمن  سفن  قوف  ام  هب  وا  ندیشک  ندرگ و  ندرک  تسار  نودب  دوش  ضراع  نوچ 

لاعس

نآ بابـسا  دـنکیم و  عفد  ار  تیذا  وا  هبیرق  ءاضعا  رگید  هیر و  زا  تعیبط  نآ  ببـسب  هک  هیر  هنیـس و  زا  تسا  یتکرح  نآ  هفرـس و  ینعی 
يارب هتسپ  لگ  بح  دوب و  سفنلا  قیض  جالع  دننام  نآ  جالع  تسا  سفنلا  قیض  بابسا  دننام 

181 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تردابم دننک و  هلزن  جالع  دشاب  هلزن  ببسب  هک  لاعس  دوب و  دیفم  دراب  لاعـس  يارب  ریبک  قایرت  ندروخ  تسا و  برجم  هفرـس  ماسقا  رثکا 

جالع دشاب  هیر  یکـشخ  یمرگ و  ببـسب  یهاگ  دوب و  دیفم  زین  هلزن  قوعل  دوشیم و  لسب  لقتنم  رثکا  رد  هک  درک  دـیاب  هدایز  نآ  جالعب 
مرو هیرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  ببسب  لاعـس  رگا  دننک و  هیقنت  طلخ  هبلغ  بسحب  دوش  هیقنت  تجاح  رگا  تشذگ و  توصلا  ۀحب  رد  نآ 

دننک یلصا  ضرم  جالع  دشاب  هدعم  مف  ردص و  دبک و 

بنجلا تاذ 

نیا راسی و  فرط  رد  ای  نیمی  فرط  رد  دوش  ثداح  زجاح  باجح  رد  ای  عالضا  نطبتـسم  ئاشغ  رد  ای  هلخاد  تالـضع  رد  هک  دوب  یمرو 
صلاخ ریغ  بنجلا  تاذ  ار  نآ  دوش  ثداح  هجراخ  تالضع  رد  عالـضا و  للجم  جراخ  باجح  رد  رگا  دنیوگ و  صلاخ  بنجلا  تاذ  ار 

بناج زا  قیلـساب  دـصف  مویـس  زور  ات  نآ  جـالع  دوب  يراـشنم  ضبن  لاعـس و  عالـضا و  ریز  سخاـن  درد  میاد و  پت  نآ  تمـالع  دـنیوگ 
هشفنب تبرش  رشقم  ئوهاک  مخت  هریش  هدومن  فاص  هداد  شوج  بآ  رد  دیفـس  یمطخ  مخت  هنادهب و  ناتـسپس و  بانع و  دننک و  فلاخم 

نا زا  دعب  دـندنب  نآ  ئالاب  هنهک  هبنپ  دـنلامب و  درد  ياج  رب  هتخادـگ  شتآ  رب  لگ  نغور  دیفـس و  موم  دـنروخب و  هدرک  لخاد  یـسکاخ 
دوب و لهسم  زا  رتهب  هنقح  ضارما  نیرد  دنک و  هیقنت  دراب  لهـسمب  لهـسم  زور  دوش  هیقنت  تجاح  رگا  دنرب و  راکب  بلعثلا  بنع  یطوریق 
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رد رگا  راجفنا  زا  دعب  ددرگیم و  میر  هدش  عمج  دوشن  لیلحت  زور  هدراهچ  رد  نوچ  بنجلا  تاذ  هدام  هک  دناهتفگ  دروخ  دیابن  درس  بآ 
دوشیم لسب  رجنم  دشاب و  ثفنب  نآ  عافدنا  رثکا  دوشن  عفدنم  زور  لهچ 

هصوش

باجح ریز  تفخ و  دناوتن  هجو  چیهب  درک و  دـناوتن  تکرح  ضرم  نیا  بحاص  تسا و  فلخ  عالـضا  رب  هک  یباجح  رد  دوب  مرگ  یمرو 
دشاب درد  زجاح 

هیرلا تاذ 

دوب یجوم  ضبن  ردص و  مدقم  رد  درد  سفنلا و  قیض  لاعس و  میاد و  پت  نآ  تمالع  هیر  رد  دوب  مرگ  یمرو 

ردصلا تاذ 

درد هوقرتب  ات  هدـعم  مف  زا  ضیرم  قلق و  میاد و  پت  نآ  تمالع  صق  بناـج  نیفـصن  هب  تسا  ردـص  مساـق  هک  یباـجح  رد  دوب  مرگ  مرو 
درک دناوتن  باوخ  ولهپ  تشپ و  رب  درک و  دناوتن  ریز  الاب و  هب  رظن  دنک و  تفایرد  سخان 

ضرعلا تاذ 

نیمه رد  دشاب  یمرو 
182 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تـشپ هب  باوخ  دـنک و  تفایرد  هناش  ود  ره  نایم  رد  درد  ضیرم  هک  تسنآ  نآ  تمالع  دوش  ثداح  تشپ  تارقف  بناج  رد  هک  باجح 
نایم ضرعلا  تاذ  رد  دنک و  دامـض  هنیـس  رب  ردصلا  تاذ  رد  هکنآ  رگم  تسا  بنجلا  تاذ  جالع  دننام  ضارما  نیا  جالع  درک  دناوتن  زاب 

درک دیابن  دامض  هصوش  رد  هناش و  ود  ره 

لس

نآ تمالع  دشاب  هیر  زا  هک  مدلا  ثفن  نمزم و  لاعس  هیرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  راح و  هلزن  ببـسب  ددرگ  ثداح  هیر  رد  هک  دشاب  هحرق 
دب ئوب  دنهن  شتآ  رب  نوچ  دنیـشنیم و  بآ  رد  تعاس  زا  دعب  هدم  هک  تسنآ  طلخ  هدم و  نایم  رد  قرف  دوب و  هدـم  ثفن  لاعـس و  پت و 
ریش هارمه  ناطرـس  صرق  دنروخ و  تاقوعل  ضراوع  فیفخت  يارب  زا  رگم  تسین  ریذپجالع  زین  دشاب  لس  يادتبا  هک  هیر  تحارج  دیآ و 

هدومرف یلع  وب  خیش  دنهد  وج  شآ  هارمه  هتسش  کمن  بآ و  هب  هتفاگش  مکش  دننک و  رود  اهیاپ  ار  ناطرـس  دنهد و  زب  ای  نانز و  ای  رخ و 
يرغ هک  تسیـشرق  تابرجم  زا  درک و  دهاوخ  میظع  عفن  دشاب  نیمه  مه  شروخ  نان  هک  یتح  دـنهد  رایـسب  هزات  دـنقلگ  ار  لولـسم  هک 

تشوگ زا  ابروش  اذغ  دوب و  بسانم  مه  ندروخ  کمنیب  هزات  رینپ  دنروخب و  هدرک  نیریش  تابن  اب  دننک و  لح  مرگ  بآ  رد  ار  کمـسلا 
دننام ناشوایـسرپ و  هتفوکمین و  رـشقم  سوسلا  لصا  زا  دـشاب  پت  زا  نودـب  هک  هظیلغ  هدـم  ثفن  جالع  دـننک و  هچراپ  غرم و  هزوچ  زب و 
ببسب هک  هدم  جالع  تسا  نیمه  دلامب و  هنیـس  رب  ار  نآ  دننام  هنوباب و  نغور  دهدب و  دناشوجب و  بآ  رد  هتـشذگ  مرگ  جضنم  رد  هکنآ 

دوش نقتحم  ردص  رد  هلیبد 
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بلق ضارما  رد  مهن  قیرط 

هراشا

ددرگ ضراع  لدب  هک  هبرطضم  تکرح 

ناقفخ

هراشا

هارمه هدیچیپ  هرقن  قروب  هتـسش  یبرم  هلمآ  دنیامن و  نفاص  دصف  نا  زا  دـعب  دـننک و  پچ  بناج  زا  قیلـساب  دـصف  هک  دـیاب  جالع  دـنیوگ 
نابزواگ قرع  هرویک  قرع  بالگ  رد  هنادجنپ  اراخب  ولآ  هریش  هشام  شـش  کیره  کشرز  هریـش  کشخ  زینـشک  هریـش  هایـس  هفرخ  هریش 

هریمخ دنیامن و  لوانت  هدرک  لخاد  هشام  جنپ  کشمجنرف  مخت  هلوت  ود  نیریش  رانا  تبرش  هدروآرب  هلوت  هس  کیره  زا  دیفس  لدنص  قرع 
زینشک بآ  رد  لدنص  دوب و  دیفم  زین  نداد  دیربت  اب  روفاک  صرق  دروخ و  یبرم  هلمآ  ضوع  روکذم  دیربت  هارمه  هشام  شش  ردقب  لدنص 

هنیس رب  هدیئاس  زبس 
183 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رد دروخب و  رانا  یهب و  بیـس و  دـنکیم و  هدـیاف  رایـسب  بلق  ضارما  رد  لدنـص  قرع  هرویک و  قرع  بالگ و  ندیـشون  دـننک و  داـمض 
هچنانچ دنیامن  طولخم  دشاب  بلق  يوقم  هک  هراح  هیودا  سپ  دشاب  ترورـض  رگا  دوبن و  بسانم  ةدوربلا  دـیدش  هیودا  طارفا  بلق  ضارما 

ات دنـشاب  رای  هیبلق  هیودا  هلهـسم  هیودا  اب  هک  دیاب  زین  دوش و  ضبق  تعیبط  هک  دنراذگن  دوشیم و  هدومن  طولخم  روفاک  صرق  رد  نارفعز 
تیوقت ناقفخ و  رد  ار  يدنم  موحرم  مع  هک  دنـسیونیم  فیرـش  فیلات  رد  فیرـش  دلاو  دنیامن  لد  تیوقت  مه  دنناسر و  لدب  ار  اهنا  رثا 

اهنت و یهاگ  دندادیم  هروکذم  ضارما  يارب  هدیـشک  قرع  ار  نابزواگ  فصن  يدنم و  فصن  یهاگ  دندومرفیم و  لامعتـسا  قارم  لد و 
ریز هدرک  ادـج  ار  نآ  هتـسخ  هدومن و  رود  کـیراب  تسوپ  هدومن  ناـیرب  رونت  رد  ار  رجاـگ  نوچ  هیبـلق و  نیجاـعم  هیودا و  هارمه  یهاـگ 

يوادوس ناقفخ  رد  تسهدومزآ و  برجم و  لد  تیوقت  ناقفخ و  يارب  دنروخب  هتخیمآ  دنق  بالگ و  يردق  حابـص  هتـشاد  بش  نامـسآ 
هنیـس رب  قبنز  نسوس و  نغور  دـیوبب و  یلیبنچ  سگرن و  دوب و  دـیفم  کسملا  ءاود  دـشاب  دـب  ياهباوخ  تشحو و  رکف و  نآ  تمالع  هک 

دوب دـیفم  ایلوخیلام  رد  هچنآ  دـنرب و  راکب  تشذـگ  ایلوخیلام  رد  هکيروطهب  دـتفا  تجاح  طالخا  زا  یطلخ  هیقنت  هب  رگا  دـننک و  داـمض 
دننک نیبجنکس  دنقلگب و  هدعم  حالـصا  دشاب  هدعم  تکراشم  زا  رگا  دهد و  رایخلا  ءام  زب و  ریـش  نبجلا  ءام  نا  زا  سپ  دیآ  عفان  زین  اجنیا 

نآ جالع  دشاب  رگید  وضع  تکراشمب  رگا  دیامن و  طلخ  هبلغ  بسحب  هدـعم  هیقنت  دروخب و  تجاح  بسحب  هراح  هدراب و  ياهـشراوج  و 
معنت و شیاسآب و  لیم  دننک و  لوانت  سومکلا  دیج  هیذغا  دشاب  تضایر  مدلا و  فزن  غارفتسا و  موص و  ترثک  ببـسب  رگا  دننک و  وضع 

دنیامن مامحتسا 

نبجلا ءام  نداد  نتخاس و  قیرط 

زا دزادنا و  هکرـس  شوج  لامک  رد  دهد و  شوج  هس  ود  شتآ  رب  هتخادـنا  رادیعلق  فرظ  رد  گنرخرـس و  ناوج  زب  ریـش  دریگب  تسنیا 
دنک عورش  هلوت  تفه  زا  دروخب  هدومن  لخاد  ار  رفولین  تبرش  دیآرب و  دوبک  بآ  ات  دهد  تکرح  دنـشاب  هدرک  هراپراهچ  هک  ریجنا  بوچ 
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زور ره  هلوت  ود  ود  هلوت  کی  کی  نا  زا  دعب  دراد  ردقنیمه  زور  هس  ات  و 
184 ص : میلعتلا ، نزاخم 

مک زور  ره  روتسدب  نا  زا  دعب  دنشاب  هدادیم  فوفس  لهسم  مایا  رگید  مهد و  متـشه و  زور  رد  دناسر و  لطر  مین  کی و  ات  دنک و  هدایز 
تسا و بیبط  رایتخا  نداد  هدایز  مک و  لطر  مین  کی  زا  نینچمه  تسا و  بیبط  يار  رب  فوقوم  مک  هدایز و  ای  زور  لهچ  نداد  دـیامن و 
زا عامج و  زا  زارتحا  دـناد و  مزال  تالوقب  زا  هدـیدش و  تاضومح  تایولح و  تاظلغم و  تاینبل و  زا  زیهرپ  نبجلا  ءام  ندروخ  ئاـنثا  رد 
زین هروکذـم  مایا  رد  نبجلا  ءام  هارمه  تشخریـش  نیبجنرت و  سولف و  زغم  هدام  ترثک  تروص  رد  درامـش و  بجاو  هبعتم  تاکرح  عیمج 
ریش نداد  بیکرت  تسنیمه  هلوش و  ای  هور  نان  ای  هکـشخ  ای  ابروش  ای  وج  شآ  اذغ  دنهد و  دروجال  فوفـس  نا  زا  دعب  دوشیم و  هدوزفا 

دننکیمن لامعتسا  نیا  رد  سولف  زغم  لهسم  فوفس و  نکیل  عرقلا  ءام  رایخلا و  ءام  زب و 

یشغ

بآ دننک و  تایرطع  ندیئوب  نآ و  ندیلام  تخـس  فارطا و  نتـسب  هب  جالع  دـنوش  لطعم  هساسح  هکرحم و  يوق  عیمج  هک  دـشاب  یتلاح 
رد ود  ره  هک  اریز  دننک  ناقفخ  جالع  دوش  تقافا  نوچ  دنرب و  راکب  هیوشاپ  اهخاش و  دشک و  روزب  رـس  ئوم  دـنز و  ور  رب  بالگ  درس و 

هچنانچ دننک  نآ  جالع  دشاب  تارـشح  ندیزگ  ای  مومـس  لوانت  ببـسب  رگا  دننک و  درد  نیکـست  دشاب  درد  ببـسب  رگا  دـنابیرق و  ببس 
دیآیم

بلق هظعض 

ددرگیم يراج  وا  نهد  زا  باعل  دتفایم و  فیفخ  یشغ  نا  زا  دعب  دنراشفایم  وا  لد  هک  دنک  تفایرد  نانچ  ضیرم  دوش  ضراع  هاگره 
دنیامن ریبک  قایرت  راح و  حرفم  زا  بلق  تیوقت  دننک و  ادوس  غارفتسا  نآ  جالع 

بلق رشقت 

دراب و حرفم  دـننک و  دراب  لهـسم  هب  ارفـص  هیقنت  نآ  جالع  دـشارخیم  ار  لد  یـسک  هک  دـنکیم  تفایرد  نانچ  ناسنا  هک  تسا  یـضرم 
دنروخب دیج  ياذغ  دنیامن و  لامعتسا  نآ  دننام 

بلق فذق 

دوب بلق  رشقت  جالع  لثم  قیلساب  دصف  زا  دعب  نآ  جالع  دوریم  نوریب  هنیس  زا  بلق  هک  دوشیم  تفایرد  نانچ 

بلق رب  تبوطر  ءاوتحا 

دننک و هیقنت  جرایا  بح  مرگ و  لهسم  زا  جضن  زا  دعب  نآ  جالع  دنکیم  يروانـش  بآ  رد  وا  لد  هک  دوشیم  تفایرد  نانچ  ار  شبحاص 
تسا عفان  ندروآ  هصغب  ار  ضیرم  دننک و  دامض  لد  رب  هراح  هدمضا  زا  نآ  دننام  خرس و  لگ  نارفعز و  لبنس و 

185 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دوب دیفم  راح  کسملا  ءاود  و 
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ناتسپ ضارما  رد  مهد  قیرط 

ناتسپ ماروا 

لوغبسا ولز  دصف و  زا  دعب  نوچ  دوش و  هتفگ  ماروا  رد  نآ  جالع  دوب  يومد  مرو  رثکا  رد  نکیل  دشابیم  تیئام  حیر و  هعبرا و  طالخا  زا 
دوشیم ادیپ  مرگ  مرو  ناتسپ  رد  ریش  دامجنا  ببسب  یهاگ  دوب و  دنمدوس  ناتسپ  يومد  مرو  يارب  زا  دنهنرب  دنزپب و  بآ  نیبجنکـس و  رد 

وج و درآ  دنهن و  ناتسپ  رب  هدرک  رت  هکرس  بالگب و  هچراپ  هک  دیابیم  دوشیم  مولعم  ناتسپ  خافتنا  یتخـس و  درد و  یخرـس و  زا  نآ  و 
رگا دنزاس و  دامض  تاللحم  درد  نوکس  اهتنا و  تقو  دننک و  دامض  غرممخت  يدرز  زبس و  هفرخ  بآ  زبس و  زینشک  بآ  هب  ثاغم  القاب و 

لامعتسا ناتک  مخت  یطوریق  دیامنیم و  هدام  جضن  دندنبهب  هتخپ  واگ  ریـش  رد  ناحیر  مخت  دننک و  لامعتـسا  تاجـضنم  ددرگ  عمج  هدام 
نّبجت ببـسب  یهاگ  دنهن و  هلمدم  مهرم  دوش  كاپ  هدم  زا  وضع  نوچ  دنادرگ و  رجفنم  جضن  زا  دعب  دهدیم و  جـضن  ار  هدام  هک  دـیامن 
دمجنم ریش  دننک  دامض  دنزپب و  بارش  رد  زغممارح  دیامن و  لامعتـسا  هنوباب  لوطن  هک  دیاب  نآ  جالع  مرو  زا  ریغب  دوش  ثداح  ددمت  ریش 

نیط دامـض  دنک و  دامـض  هتـشرس  درـس  بآ  رد  هتفوک  زیوم  هناد  شام و  دوش  ثداح  ناتـسپ  یگتفوک  ببـسب  مرو  رگا  دـنک و  لیلحت  ار 
مکحم هک  رانا  يالط  دنک و  لمع  نیمه  دـننک  دامـض  هکرـس  اب  نان  نویفا و  ای  درادزاب و  ناتـسپ  ندـش  گرزب  زا  ردـنک  ئالط  ایلومیق و 

تسا عفان  دروخ  ناتسپ  ندرک  گرزب  يارب  موحش  دامض  دنرب و  راکب  تجاح  تقو  تسا  دروخ  ناتسپ  هدنزاس  گرزب  ناتسپ و  هدننک 

هدعم ضارما  رد  مهدزای  قیرط 

هدعم عجو 

دیاب دشاب  اشج  رقارق و  فیسارش و  ددمت  نآ  تمالع  دوش  ضراع  حایر  ببسب  رگا  دوش و  هتفگ  شجالع  تسمرو  ببسب  هدعم  درد  رگا 
یحیر درد  هدعم و  حایر  لیلحت  رد  وکامت  دوب و  دیفم  زین  نآ  دننام  ینومک و  شراوج  دهد و  دنقلگ  نایداب  هریـش  ثوثک  مخت  هریـش  هک 

یطمت و بواثت و  اشج و  هدعم و  خفن  رقارق و  جالع  تسنیمه  دوب و  عفان  تابوطر  فشن  نآ و 

اشج

دوش و عفدنم  نهد  هار  زا  هک  دوب  یخفن 

بواثت

دشاب و هرد  نهد 

یطمت

ررکم کمن  بآ  هب  هک  دیاب  تسءاذغ  داسف  ببسب  هدعم  درد  رگا  دوش و  هدیشک  ءاضعا  همه  هک  دشاب  نآ 
186 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هضیه و ءیق و  جالع  تسنیمه  دـهد و  ینخی  بآ  اذـغ  دروخب و  بالگ  هارمه  هدومن  جوزمم  نیبجنکـس  دـنقلگ و  نا  زا  دـعب  دـنک  ئق 
دراد و میظع  هدئاف  ضارما  نیا  رد  بالگ 
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هضیه

رگا لاهـساب و  دوب  ظیلغ  هچنآ  ددرگ و  عفدـنم  یقب  دوب  یفاص  فیطل و  هچنآ  ددرگ و  دـساف  دوشن و  مضه  هدـعم  رد  ماعط  هک  دـشاب  نآ 
ای دهد  نایداب  قرع  هارمه  هتخیمآ  دنقلگ  رد  هشام  هس  هدیـشارخ  فوجم  دیفـس  دبرت  هشام  جـنپ  یکمانـس  دوشن  هب  هروکذـم  ریبادـت  نیزا 

دیمکت کمن  مدنگ و  سوبـس  زا  دنک و  دامـض  هدومن  مرگمین  یکدنا  دروخب و  هدرکلح  نایداب  قرع  رد  هلوت  کی  ردقب  ریجنا  دیب  نغور 
دیآ دیدپ  یشغ  هدش  ءیق  كدنا  هک  ار  هضیه  بحاص  هاگره  دوب و  دیفم  تبـش  گرب  هب  ندرک  دیمکت  نینچمه  دراد و  هدیاف  زین  ندرک 

ردقب شفنب  راودج  بیلص و  دوع  یئایرد و  لیجران  درب و  راکب  هبسانم  تامومـشم  هیوشاپ و  اهخاش و  هک  دیاب  سپ  دنیـشن  مهرب  نادند  و 
نوچ تسگنرف  لها  لمعتـسم  هکاتیپپ  قوراف و  قایرت  نینچمه  دـیامنیم و  غیلب  هدـئاف  دـناکچ  قلح  رد  هدـیئاس  بالگ  رد  هشام  مین  مین 
ردقب مکش  درد  هضیه و  رد  مقار  هک  دنسیونیم  فیرش  فیلات  رد  فیرـش  دلاو  دنکیم  هدئاف  زین  دهدب  هدیئاس  بالگ  رد  هشامکی  ردقب 
حابص سک  دنچ  دندوب  هتشاذگ  بش  ماعط  يرفس  رد  هدیـشخب  یلک  عفن  هدومن  لامعتـسا  هدیئاس  بالگ  رد  نا  زا  هدایز  مک و  هشام و  ود 
دوبن هارمه  رگید  ياود  دوب  هدش  رهاظ  یگریت  تدومک و  رثا  یضعب  ياضعا  رب  دشیمن و  دنب  یق  دندرک  یق  اههمه  دندروخ  ار  ماعط  نآ 

لیدعیب هضیه  يارب  لفنرق  ياود  دیشخب و  یلک  هدئاف  دندومن  لامعتـسا  هفلتخم  نازواب  هدیئاس  بالگ  رد  ار  اتیپپ  هل  هّللا  رفغ  دجام  دلاو  و 
ضراع ئق  هک  ار  لافطا  هدیئاس  بیـس  نیزا  یکدنا  زین  تسا و  دیفم  تسا  هدش  رایت  نآ  رد  روکذم  ياود  هک  بیـس  نآ  نینچمه  تسا و 

ماعط هضیه  رد  رگا  دننک و  هیقنت  راح  لهـسمب  دیآ  تجاح  هیقنت  هب  جضن  زا  دعب  هاگره  ضارما  نیا  رد  دراد و  عفن  دناروخب  رگا  دوشیم 
تادربم رگید  نیبجنکس و  رانا و  تبرش  زا  یق  زا  دعب  نآ  جالع  دشاب  یـضتقم  مه  ضراوع  رگید  جازم و  نس و  دوش و  ارفـصب  لیحتـسم 

هدرک لخاد  رانا  تبرش  نیبجنکس  هدروآرب  تایقرع  رد  کشرز  هریـش  اراخبولآ  هریـش  دشاب  عاذل  راح  طلخ  ببـسب  هدعم  درد  رگا  دنک و 
دنک دیمکت  هدرک  رت  نآب  هچراپ  هدومن  مرگ  ار  بالگ  دزاس و  هیقنت  دراب  لهسم  زا  جضن  زا  دعب  دهد و 

هدعم ماروا 

187 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دصف جالع  دوب  رهاظ  مرو  دننک و  زمغ  هکیتقو  اصوصخ  نآ  درد  هدعم و  باهتلا  یق و  یگنـشت و  پت و  نآ  تمالع  دشاب  راح  مرو  رگا 

ترارح رگا  دنروخب و  هدرک  لخاد  یسکاخ  هشفنب  تبرش  هدروآرب  تایقرع  رد  ار  ینساک  مخت  هریـش  بلعثلا  بنع  هریـش  دننک و  قیلـساب 
دوش هیقنت  تجاح  رگا  داد و  دیاب  تشذگ  ماسرـس  رد  هک  هدراب  هیذغا  دیامن و  اذـغ  لیلقت  درادـن و  هقئاضم  مه  دـیربت  نداد  دـشاب  هدایز 

هیودا هک  دیاب  ضرم  نیا  تابورشم  هیلطا و  هدمضا و  رد  دوبن و  بسانم  نیرد  یق  يوق و  لهسم  دنک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب 
هـضباق هیودا  هک  دیاب  دنیامن  لامعتـسا  سیئر  فیرـش و  وضع  رد  هللحم  هیودا  هاگره  هک  دناهتفگ  اذـهل  دنـشاب  تقو  ره  رد  هیرطع  هضباق 

بنع بآ  بالگ و  رد  ودـک  تسوپ  توسر  خرـس  لـگ  لدنـص  مرو  ئادـتبا  رد  ددرگن و  وضع  توق  لـالحنا  اـت  دـشاب  هارمه  زین  هیرطع 
زبس ینساک  بآ  بالگ و  اب  رورز و  یمطخ و  وج و  درآ  زور  هس  زا  دعب  دنک و  دامـض  هدعم  رب  هدیئاس  زبس  زینـشک  بآ  ای  زبس و  بلعثلا 
زبس ینـساک  بآ  مجنپ  زورب  هیقنت  زا  دـعب  دـنک و  دامـض  نآ  دـننام  بیطلا و  لبنـس  وج  درآ  رورز و  هبلح  كرزب  [ 20] یمطخ نا  زا  دـعب 

رد ود  ره  نتخاـس  قـیرط  تسا و  بطرلا  بلعثلا  بنع  ءاـم  بطرلا و  ءابدـنهلا  ءاـم  زا  تراـبع  هک  قورم  زبـس  بـلعثلا  بـنع  بآ  قورم و 
مرو رگا  درک و  دیابن  لامعتـسا  ار  نیبجنکـس  اشحا  مرو  رد  دروخ و  یـسکاخ  رفولین و  تبرـش  ای  يروزب و  تبرـش  اب  تسموقرم  نیدابارق 

اب دـنبوکب و  یم  رد  کیره  ورم  مخت  یمطخ  مخت  كرزب  تقونآ  دـنک  تدـش  درد  پت و  ددرگ و  عمج  هک  دـنک  هدارا  دوشن و  لـیلحت 
تـسد زا  مکـش  دروخ و  مرگمین  بآ  هزات و  ریـش  تقونآ  دوش  نکاس  درد  پت و  هک  تسنآ  جـضن  تمالع  دـبای  جـضن  ات  دـنهد  زب  ریش 
دشونب وج  شآ  ای  رکـسلا و  ءام  ای  لسعلا  ءام  نامز  نآ  دوب  ئق  لاهـساب و  نوخ  هدم و  ندمآرب  نآ  تمالع  دوش و  رجفنم  مرو  ات  دراشفیب 
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هدام رگا  دیامن و  لوانت  هتخاس  فوفـس  رانلگ  ینمرا  لگ  ردنک  نیوخالا  مد  دننام  هلمدم  هیودا  دوش  كاپ  هدـم  زا  مکـش  هک  هاگره  سپ 
رایسب دنقلگ  ای  تابن و  اب  رتش  ریش  دروخ و  سوطیدورثم  قایرت  هعبرا و  قایرت  نا  زا  سپ  دنک  هیقنت  راح  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دشاب  دراب 

اب لگ  نغور  ندیلام  دوب و  عفان  دنقلگ  اب  قورم  زبس  نایداب  بآ  ای  قورم و  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  تسدـیفم و 
هدئاف هکرس 

188 ص : میلعتلا ، نزاخم 
يوادوس مرو  يارب  ربص  دامض  رگج و  هدعم و  بلص  ماروا  يارب  نارفعز  دامـض  ریجنا و  دیب  نغور  نیمـسای و  نغور  نینچمه  دنکیم و 
دروخب و گنوميرچهک  كدنا  ای  یقنم  زیوم  هناد  دنچ  دنک  هبلغ  یگنسرگ  رگا  دوب و  بسانم  ینخی  بآ  اذغ  تسا و  عفان  رایسب 

هدعم تالضع  مرو 

تسا جالع  نیمه  زین  ار 

یبلک توهش 

دوب دراب  جازملا  ءوس  نآ  ببس  رگا  ددرگن و  ریـس  دروخ  دنچره  دوب  تالوکام  رب  صیرح  گس  دننام  نآ  بحاص  هک  دوب  یـضرم  نآ  و 
دروخ و دوع  شراوج  ینومک و  شراوج  یگطـصم و  شراوج  دننام  مرگ  ياهـشراوج  هک  دیابیم  جالع  دنادرگ  فیثک  ار  هدـعم  مف  هک 

تمالع دوش  عمج  هدعم  رد  هک  دشاب  ضماح  مغلب  رگا  درب و  راکب  لفنرق  دامض  دوب و  عفان  ندیئاخ  هاوخنان  هریز و  نوسینا و  یگطـصم و 
ولح بارـش  تسدراب و  جازملا  ءوس  جالع  دـننام  جرایا  بح  مرگ و  لهـسم  زا  هیقنت  ئق و  زا  دـعب  نآ  جالع  دوب  اـشج  نهد و  یـشرت  نآ 

دشاب هدعم  مفب  ادوس  بابصنا  یتدایز  ببس  رگا  دیامن و  زارتحا  هضماح  هحلام و  هفیرح و  يایـشا  زا  دوب و  عفان  رایـسب  ندروخ  راهن  تقو 
قیلـساب دـصف  نآ  جالع  دوب  شرت  ءاشج  هدـعم و  مف  تقرح  دوشن و  نکاـس  ندروخ  زا  نودـب  هک  دوب  هدـعم  رد  دـیدش  عزل  نآ  تمـالع 

لتق و دوب  تایح  ببـسب  رگا  دیامن و  لوانت  هدعم  تایوقم  نا  زا  دعب  درک و  دـیاب  تشذـگ  ایلوخیلام  رد  هکيروطهب  ادوس  هیقنت  دـنیامن و 
هچیاپهلک هسیره و  دننام  هظیلغ  هیذغا  دشاب  لیوط  عوج  ای  ریثک  غارفتسا  ای  ندب و  لخلخت  ببسب  رگا  دیآیم و  هچنانچ  دنیامن  نآ  جارخا 

دنیشن درس  ياج  درس و  بآ  رد  دنروخ و  هعفد  دنچب  كدناكدنا  يزور  رد  واگ  تشوگ  و 

يرقب توهش 

ثداح دنک  رفس  درس  تخس  ئامرس  رد  هک  ار  یـسک  دیدش و  ناتـسمز  رد  رتشیب  ضرم  نیا  هدعم و  يریـس  اب  دوب  اضعا  یگنـسرگ  نآ  و 
جالع دوش  ضراع  هدعم  مفب  هک  دشاب  درفم  تدورب  نآ  ببس  دتفا و  زین  یـشغ  انایحا  دوب و  اهتـشا  مدع  ندب و  يرغال  نآ  تمالع  ددرگ 
دیربت دیامن و  لوانت  مضهلا  عیرـس  ءاذغ  دروخب و  هدومن  رت  بآ  بالگ و  رد  نان  هقافا  تلاح  رد  دننک و  شغ  جالع  یـشغ  تلاح  رد  نآ 
ببسب هک  یبلک  ةوهش  جالع  لثم  نآ  جالع  دشاب  ظیلغ  جزل  مغلب  ببسب  یهاگ  دزادرپب و  تشذگ  یبلک  توهـش  رد  هک  دراب  جازملا  ءوس 

دامض درک و  دیاب  دوب  مغلب 
189 ص : میلعتلا ، نزاخم 

تقو دوب و  تعیبط  ضبق  یگنشت و  نآ  تمالع  دوش  ثداح  ندب  عیمج  ترارح  ای  هدعم  فعض  ببسب  یهاگ  دننک و  لامعتسا  خرس  لگ 
نیریـش و رانا  تبرـش  هدروآرب  هرویک  قرع  بالگ  رد  کشرز  هریـش  هقافا  تقو  نآ  جالع  دـنک  شغ  دوشن  رـضاح  ماعط  رگا  یگنـسرگ 

دننک لوانت  دنشاب  هدرک  رت  بیس  رانا و  بآ  رد  هک  نان  اذغ  دروخب و  اذغ  تقو  نامه  دوش  هنسرگ  هاگره  دروخب  هدرک  لخاد  نیبجنکس 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


توهش داسف 

ناوختسا ندیئاخ  درک و  دیاب  دشاب  ضماح  مغلب  نآ  ببس  هک  یبلک  توهش  جالع  دننام  نآ  دننام  چگ و  تشکنا و  لگ و  توهـش  جالع 
دوب دیفم  نایرب  غرم  هجوچ 

طرفم شطع 

دروخن بآ  دنک و  ربص  نوچ  دوشن و  نکاس  یگنـشت  بآ  ندیـشون  ببـسب  هک  تسنآ  شتمالع  دشاب  هدـعم  رد  طلخ  عامتجا  ببـسب  رگا 
لـسع نیبجنکـس و  دننک و  ئق  کمن  بآ و  زا  نآ  جالع  دـنیوگ  بذاک  شطع  ار  نیا  دـشاب و  شرت  نیکمن و  نهد  هقئاذ  دوش و  نکاس 

دننک هیقنت  راح  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دنزاس و  زارتحا  مغلب  دلوم  ئاذغ  زا  دنیامن و  لوانت  مغلب  تافطلم  تاعطقم و  زا  نآ  دننام  دیفس و 
دننام جالع  دوب  زیت  نیریـش و  مرگ و  ئاهزیچ  لوانت  هب  هدعم  تسوبی  ببـسب  دشابیم و  پت  رد  هچنانچ  دوب  هدـعم  ترارح  ببـسب  رگا  و 

وا تمالع  دشاب  بلق  هیر و  ردص و  ترارح  ببسب  رگا  دروخ و  نیبجنکس  اب  لوغبـسا  باعل  نیریـش و  ئودک  مخت  زغم  هریـش  هفرخ  هریش 
هریمخ جالع  دباییم  نیکست  رتهدایز  درس  بآ  زا  هک  يدعم  شطع  فالخب  دشخب  نیکـست  درـس  بآ  زا  رتهدایز  درـس  ياوه  هک  تسنآ 

رد لدنـص  دیوبب و  رفولین  لدنـص و  ودک و  رایخ و  دـنروخب و  هدرک  لخاد  رفولین  تبرـش  هدروآرب  تایقرع  رد  هفرخ  هریـش  هارمه  لدـنص 
دوشیم ادیپ  یگنشت  یهام  ندروخ  زا  هچنانچ  دوش  ثداح  جزل  ظیلغ و  ياذغ  ببسب  یهاگ  دننک و  دامـض  لد  هنیـس و  رب  هدیئاس  بالگ 

فرب بآ  دوش  ثداح  یگنـشت  بارـش  برـش  زا  دعب  رگا  دنـشونب و  مرگمین  بآ  هب  نیبجنکـس  دننام  مغلب  تافطلم  تاعطقم و  نآ  جالع 
نان ریعش و  قیوس  دوش  ثداح  لهـسم  یتدایز  زا  دعب  هک  یگنـشت  دوب و  دیفم  شرت  رانا  تبرـش  نیبجنکـس و  اب  کشرز  هریـش  دنروخب و 

دنک نغورب  نیهدت  دروخب و  هدومن  رت  هروغبآ  ای  رانا  بآ  رد  کشخ 

ئق

يارب دوش  ثداح  هدعم  زا  هک  دشاب  یتکرح 
190 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دشاب هدعم  فوج  رد  نآ  هدام  دشاب و  ورد  هک  يزیچ  عفد 

عوهت

دشاب هدعم  مرج  لخاد  نآ  هدام  دوش و  عفد  يزیچ  هکنآیب  هدعم  زا  دشاب  یتکرح 

نایثغ

تمالع دوب  ادوس  ای  مغلب  ضارما  نیا  ببس  رگا  دوش و  ثداح  دشاب  يدر  موعطم  هکیلاحرد  تکرحیب و  عفد  يارب  تسا  هدعم  ياضاقت 
نا زا  دعب  دـنک و  یق  ررکم  دیفـس  لسع  برت و  مخت  مرگمین و  بآ  کمن و  زا  نآ  جالع  دوب  یگنـشت  تلق  نهد و  یـشرت  ای  يروش  نآ 
ءاود ینومک و  شراوج  دنک و  لامعتـسا  دوع  دامـض  دـیامن و  لوانت  هتخیمآ  دـنقلگ  رد  هدـیئاس  هشامکی  کیره  جـنرت  تسوپ  یگطـصم 
نابز یکشخ  یگنشت و  نهد و  یخلت  نآ  تمالع  دوب  ارفص  ببسب  رگا  دنک و  مئالم  فایـش  زا  دشاب  تعیبط  ضبق  رگا  دروخ و  کسملا 

هتخیمآ رانا  تبرش  نیبجنکس و  رد  هدیئاس  کشرز  قامس و  دنک و  یق  ررکم  نیبجنکـس  مرگمین و  بآ  زا  نآ  جالع  دوب  يوارفـص  یق  و 
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هتخیمآ رانا  تبرش  نیبجنکس و  رد  هدیئاس  کشرز  قامس و  دنک و  یق  ررکم  نیبجنکـس  مرگمین و  بآ  زا  نآ  جالع  دوب  يوارفـص  یق  و 
هرارم لاحط و  رگج و  زا  هدام  بابصنا  ببـسب  هک  ئق  دنک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دنک و  لامعتـسا  ریـشابط  دامـض  دروخب و 

هیقنت و نآ  جالع  دـنوش  نکاس  هدـعم  رب  رگید  هدام  بابـصنا  اـت  یق  زا  دـعب  هکلب  دـشابن  هشیمه  ضراوع  نیا  هک  تسنآ  شتمـالع  دـشاب 
مدلا یق  جالع  دش و  هتفگ  هدعم  عجو  ثحب  رد  نآ  جالع  دوب  اذغ  داسف  ببـسب  هک  یق  دننک و  هدـعم  تیوقت  دـنیامن و  وضع  نآ  تیوقت 
دشاب هاگ  دنیامن و  مدلا  ثفن  جالع  نا  زا  دعب  دنهد  رکسلا  ءام  لسعلا و  ءام  لوا  دوب  هدعم  روثب  حورق و  ببـسب  رگا  دوب و  مدلا  ثفن  لثم 

نآ جالع  دوب  هزرل  درس و  قرع  یشغ و  نآ  تمالع  ددرگیم  دمجنم  نآ  يدرـس  ببـسب  دوشیم و  بصنم  هدعم  رد  يوضع  زا  نوخ  هک 
تاـناویح هیاـمرینپ  نا  زا  سپ  دـنیامرف  یق  ررکم  دـنروخب و  هدرک  لـخاد  نیبجنکـس  هدومن  فاـص  هدـیئاس  بآ  رد  هنیدوپ  تبـش و  مخت 

ددرگیم دمجنم  هدعم  رد  هک  ریش  جالع  تسنیمه  دنروخب و  شوگرخ  هیامرینپ  اصوصخ 

قاوف

ياهشراوج دشاب  هدعم  حایر  ببسب  ای  هدعم  دراب  جازملا  ءوس  ببسب  رگا  دننک و  یق  جالع  دوب  یق  ببس  لثم  نآ  ببس  رگا  یکچه  ینعی 
قاوف يارب  نتفگ  ضیرم  شیپ  ۀعفد  كانلوه  ربخ  ندومن و  ربص  یگنـشت  یگنـسرگ و  رب  ندرک و  هصغ  ندروآ و  هسطع  دـنروخ و  مرگ 

رگا دوشیم و  لیاز  هدراب  ءایشا  ندروخ  زا  دوش  ضراع  هفیرح  زیت و  ءایشا  ندروخ  ببسب  رگا  دوب و  دیفم 
191 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رگا دروخ و  نآ  دننام  ماداب و  نغور  ریـش و  نآ  جالع  دوب  قاوف  نیرتدب  نیا  دـشاب و  هداح  تایمح  زا  دـعب  ای  ریثک و  تاغارفتـسا  زا  دـعب 
دننک رگج  مرو  جالع  دشاب  رگج  مرو  ببسب 

توهش ناصقن 

ببـسب رگا  دوب و  يوارفـص  یمغلب و  یق  جالع  لثم  نآ  جالع  دوش  عمج  هدعم  رد  هک  دشاب  ارفـص  ای  مغلب  ببـسب  رگا  اهتـشا  یمک  ینعی 
هدامالب دراب  جازملا  ءوس  رگا  دـشاب و  هداح  هیذـغا  زا  تیهارک  یگنـشت و  یناخد و  ياشج  نآ  تمـالع  دـشاب  هداـمالب  راـح  جازملا  ءوس 

طلخ نآ  ببـس  هک  دوب  توهـش  ناصقن  دننام  هیقنت  ءاوس  نآ  جالع  دوب  تعیبط  نیئلت  ضماح و  ءاشج  مضه و  فعـض  نآ  تمالع  دـشاب 
هدعم تیوقت  رد  یلجرفس  ياود  دنیامن و  لامعتـسا  هلمآ  شراوج  نیریـش و  دوع  شراوج  یگطـصم و  شراوج  دوب و  يوارفـص  یمغلب و 

ناصقن رگا  دـنراد و  شیرج  هک  دـیاب  هدـعم  تیوقت  رد  هلمعتـسم  هیودا  تسا و  یحاـفت  ياود  مکح  نینچمه  تسا و  رثـالا  يوق  تیاـغب 
ددرگ و مضه  دروخ  ماعط  هاگره  نکیل  دوب  هن  یگنـسرگ  هک  تسنآ  شتمـالع  دـشاب  هدـعم  مف  رب  ادوس  بابـصنا  مدـع  ببـس  هب  توهش 
موث و دننک و  يروزب  نیبجنکـسب  لاحط  کلاسم  حـیتفت  نآ  جالع  دـشاب  گرزب  لاحط  مسق  نیرد  دوش و  اهتـشا  ضباق  شرت و  ئاهزیچب 

ببـسب رگا  دوب و  لاحط  هدـس  دـننام  نآ  جالع  یق  اب  دـنکیم و  میظع  هدـئاف  مسق  نیرد  برت  مخت  یقم  زا  یق  دـنروخ و  هکرـس  اب  ریجنا 
اقـستسا جالع  دشاب  نآ  هدس  رگج و  فعـض  ببـسب  رگا  دنیامن و  تضایر  تکرح و  ترثک  دننک و  اذغ  لیلقت  دوب  طالخا  زا  ندب  ءالتما 

دننک

مضه فعض 

دنک تفایرد  ماعط  يوب  اشج  رد  زارد  نامز  ات  دوب و  ددمت  لقث و  نآ  تمالع  دوش  مضه  ریدب  هدعم  رد  اذغ  هک  تسنا  زا  ترابع 

مضه ءوس 
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هدعم تقرح  نایثغ و  زارب و  ءاشج و  ئوبدب  نآ  تمالع  ددرگ و  هیدر  تایفیکب  ریغتم  هکلب  دوشن  مضه  یبوخب  ماعط  هک  تسنا  زا  ترابع 
دوب

همخت

ببـسب هک  توهـش  ناصقن  جالع  دننام  ضرم  هس  ره  نیا  جالع  دنادرگن  مضه  دنکن و  فرـصت  الـصا  اذغ  رد  هدعم  هک  تسنا  زا  ترابع 
فعـض نآ  ببـس  رگا  دننک و  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  ءاذغ  داسف  ضارما  نیا  ببـس  رگا  درک و  دـیاب  دـشاب  يدام  ریغ  يدام و  جازملا  ءوس 

ياهشراوج ریغص و  لفیرطاب  دوب  هدعم  تیوقت  نآ  جالع  دوش  ثداح  رایسب  یق  زا  دعب  هک  تسنآ  شتمالع  دشاب  هدعم  مرج 
192 ص : میلعتلا ، نزاخم 

روکذم ياود  ببسب  کلذک  تسا و  ریظنیب  بابنیرد  لفنرق  ياود  هداح و 

هدعم بالقنا 

یقب هچنآ  سوالیا  رد  هک  تسنآ  سوالیا  ضرم و  نیا  نایم  رد  قرف  دنک و  یق  يدعم  مضه  زا  دـعب  دـشاب  هدروخ  هچره  هک  تسنآ  وا  و 
رد یمطخ  هشیر  باعل  هنادـهب  باعل  هارمه  هدرک  برچ  واـگ  نغورب  نیط  فوفـس  نآ  جـالع  دـشاب  زارب  دـننام  وبدـب  نفعتم و  دـیآیمرب 

تسا جحس  جالع  دننام  نیا  جالع  یقاب  دنروخب و  هدرک  لخاد  مختراچ  هشفنب  تبرش  هدروآرب  تایقرع 

هدعم قلق  برک و 

نیبجنکـس زا  نآ  جالع  دشابیم  راح  ضرم  نیا  هدام  رثکا  رد  دشاب و  زین  نایثغ  يو  اب  دوب و  رارقیب  نیگمغ و  ضیرم  دوش  ضراع  هاگره 
لامعتـسا ودـک و  تسوپ  دامـض  دروخ و  نیبجنکـس  رانا و  تبرـش  کشرز  هریـش  هارمه  ریـشابط  صرق  دـننک و  یق  ررکم  مرگمین  بآ  و 

راح لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دنک و  یق  ررکم  کمن  مرگمین و  بآ  زا  دشاب  دراب  رگا  دزاس و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دـیامن و 
دلامب یگطصم  نغور  دنک و  لوانت  یلسع  نیبجنکس  اب  هداح  ياهشراوج  نا  زا  دعب  دیامن و  هیقنت 

هدعم جالتخا 

زا ای  دوش  عمج  هدعم  رد  هک  دشاب  دراب  هدام  ببسب  رگا  دوب و  زین  یـشغ  ناقفخ و  دشاب  هدعم  يالعا  ءزج  ای  هدعم  مف  رد  جالتخا  هکیتقو 
دعب راح  طلخ  زا  ای  تسا و  دراب  طلخ  زا  هک  درک  دیاب  تفایرد  لوا  نآ  جالع  دشابیم  عاذـل  طلخ  ببـسب  ای  ددرگ و  بصنم  رگید  وضع 

دنرآ نوریب  هدرک  لتق  ار  نادید  نا  زا  دعب  دننک  هنقح  نآ  جالع  دشاب  نادید  ببسب  رگا  دننک و  جالع  هدعم  برک  دننام  نا  زا 

هدعم تقرح 

نیکـست هدعم  ئولخ  رد  دوش و  ثداح  اذـغ  مضه  تقو  ظیلغ و  ماعط  لوانت  زا  دـعب  نآ  تمالع  دـشاب  ماخ  ظیلغ  ئاذـغ  لوانت  ببـسب  ای 
دننک و هیقنت  راح  لهسم  زا  جضن  زا  دعب  دنروخب و  کبس  اذغ  دننک و  یق  دنناشوجب و  بآ  رد  کمن  لسع و  برت و  مخت  نآ  جالع  دبای 

ءاذغ ندروخب  دوش و  ثداح  راهن  تلاح  رد  نیا  دشابیم و  هدعم  مف  رب  لاحط  زا  ادوس  بابـصنا  ببـسب  یهاگ  دـنروخ و  هدـعم  تایوقم 
دامض هدعم  يوقم  هیودا  زا  دنروخب و  نآ  دننام  یبرم و  هلمآ  یبرم و  هلیله  دننک و  پچ  تسد  زا  میلـسا  دصف  نآ  جالع  ددرگیم  نکاس 
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رد ددرگ و  شرت  ات  دنراذگب  وج  درآ  ریمخ  دننک و 
193 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لاهسا يوارفص و  یق  یگنـشت و  هدعم و  طرفم  باهتلا  يارب  زا  دنـشونب  نآ  زا  لطرکی  ات  هیقوا  کی  زا  بش  کی  زا  دعب  هدومن  لح  غود 
تسا لیدعیب  يوارفص 

داوفلا عجو 

یگنـشت و نآ  تمالع  دشاب  ترارح  ببـسب  رگا  دوب و  فارطا  درب  دیدش و  یـشغ  درد و  تدش  ددرگ  ضراع  نوچ  دشاب  هدـعم  مف  درد 
هدرک لخاد  ومیل  تبرـش  نیبجنکـس و  هدروآرب  نابزواگ  قرع  بالگ  رد  کـشرز  هریـش  نآ  جـالع  دوب  یناـخد  ءاـشج  نهد و  یکـشخ 
قافتا دـیدش  ياهدرد  یگنـسرگ و  تقو  هچناـنچ  دـشابیم  ارفـص  بابـصنا  ببـسب  رثکا  دوب و  دـیفم  هدرک  درـس  فرب  رد  غود  دروخب و 

يدنه و رمت  دنهد و  روکذم  دیربت  دننک و  قیلساب  دصف  نآ  جالع  دوب  نهد  یخلت  نابز و  يدرز  هروکذم  تامالع  اب  نآ  تمالع  دتفایم 
مرگمین بآ  نیبجنکسب و  دهد  تلهم  گرم  رگا  دوب و  دیفم  زین  ندیلام  لگ  نغور  دنرب و  راکب  قامس  دامـض  دنروخب و  هروغ  هنادرانا و 

رطع ندیلام  دننک و  هیقنت  راح  لهسم  زا  جضن  زا  دعب  دنروخب و  مرگ  ياهشراوج  یحیر  دراب و  داوم  درد  رد  دیامن و  هیقنت  دراب  لهسمب  و 
لفنرق ندروخ  تسا و  دیفم  رایسب  دنروخب  ماش  حابص و  ره  زب  ریش  هارمه  هتخاس  فوفس  رکش  لفنرق و  زا  تسا و  تعفنملا  دیدش  بالگ 

تسلیدعیب لفنرق  ياود  بیس  و 

رگج ضارما  رد  مهدزاود  قیرط 

رگج فعض 

تدورب و ببـسب  رثکا  دوب و  نمیا  بناـج  زا  نیرخآ  علـض  درد  تشوگ و  هلاـسغب  هیبش  لاهـسا  گـنر و  داـسف  اهتـشا و  تلق  نآ  تمـالع 
دننک اقستسا  جالع  لثم  نآ  جالع  دشابیم  تبوطر 

رگج هدس 

زا دـعب  نآ  جالع  دوب  بطر  زارب  دـشاب  رعقم  بناج  رگا  دوب و  پت  درد و  نودـب  رگج  لقث  نآ  تمالع  دـشاب  هجزل  هظیلغ  طالخا  ببـسب 
زا دنروخ و  نیبجنکس  رانید و  تبرـش  اب  قورم  زبس  ینـساک  بآ  دشاب  یگنـشت  ترارح و  رگا  دننک و  هیقنت  راح  هنقح  لهـسم و  زا  جضن 
زبس ینساک  بآ  دننک و  تاضب  اوق  زا  سابتحا  دوب  لاهسا  هدس  اب  رگا  دننک و  دامض  زبس  ینـساک  بآ  اب  دنویر  نیتنـسفا و  دننام  تافطلم 
قیقر كدنا و  لوب  دشاب  رگج  بدحم  بناج  رگا  تسا و  نیمه  زین  اقیراسام  هدس  جالع  دوب و  بسانم  نآ  تبرش  ای  هب  بر  کشرز و  اب 
نیا رد  ولح  بارـش  دهد و  رانید  تبرـش  يروزب و  نیبجنکـس  اب  ینـساک  خیب  نایداب و  نوسینا  سفرک  مخت  دـننام  تاردـم  نآ  جالع  دوب 

ترارح رگا  دراد و  ترضم  ضرم 
194 ص : میلعتلا ، نزاخم 

زبس ینساک  بآ  اب  کشرز  صرق  دروخب و  نیبجنکس  اب  نآ  دننام  ثوثک و  مخت  هزوپرخ  مخت  ینساک  مخت  نیرایخ  مخت  هریـش  دشاب  مه 
دوب دیفم  زین  درد  صرق  دیامن و  لوانت  يروزب  نیبجنکس  قورم و 

رگج هخفن 
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تسا عفان  ندروخ  راهن  رب  مرگمین  فرص  بارش  دوب و  دیفم  هللحم  هبرشا  هدمضا و  عیمج  دوب و  هدعم  هخفن  جالع  لثم  نآ  جالع 

رگج ماروا 

تـسد زا  مادنا  تفه  ای  قیلـساب  دصف  الوا  نآ  جالع  دوب  نآ  لقث  رگج و  درد  شزوس و  یگنـشت و  پت و  نآ  تمالع  دشاب  راح  نآ  رثکا 
جالع دننام  نآ  جالع  دوب  تعیبط  ضبق  یق و  قاوف و  هروکذم  تامالع  اب  نآ  تمالع  دشاب  رگج  رعقم  مرو  رگا  نآ  دـعب  دـننک و  تسار 

نیرخآ علـض  ریز  تسار  بناج  لوب و  سابتحا  دشاب و  سفنلا  قیـض  لاعـس و  نآ  تمالع  دشاب  رگج  بدـحم  مرو  رگا  دوب و  هدـعم  مرو 
اب نیرانا  بآ  دننک و  جالع  یبدح  رگج  هدس  جالع  دننام  دنرب و  راکب  هردـم  هیودا  نآ  جالع  رد  دوش  سوسحم  مرو  درد و  سمل  تقوب 
هک دـنراذگن  رگج  مرو  رد  دـش و  هتفگ  هدـعم  مرو  رد  زین  نآ  ریبدـت  ددرگ  عمج  هاـگره  دوب  دـنمدوس  رایـسب  رگج  مرو  ئارب  نیبـجنکس 
ات دنـشاب  رای  هحتفم  هفطلم  هیودا  اب  دننکیم  لامعتـسا  رگج  رب  هک  هعدار  هیودا  هک  دـیاب  دوب و  کلهم  لاهـسا  طارفا  دوش و  ضبق  تعیبط 

دیاب دوشن و  لیلحت  وضع  توق  ات  دنشاب  رای  هیرطع  هضباق  هیودا  اب  دنیامن  لامعتسا  هک  هللحم  هیودا  نینچمه  دهدن و  ندش  رجحتم  ار  هدام 
نیناوق نیا  دیدرگ و  دهاوخ  لوبذب  رجنم  هک  رگج  نیخست  رد  هن  دش و  دهاوخ  اقـستساب  رجنم  هک  اریز  دنیامنهن  رگج  دیربت  رد  هغلابم  هک 

رورز و لدنص  ینساک  مخت  زا  ادتبا  رد  سپ  درک  دیابن  لامعتسا  رگج  ماروا  رد  ار  اینومقس  تاجلیله و  دنراد و  ظوحلم  هبرشا  هدمضا  رد 
دیازت تقو  رد  دـننک و  دامـض  هدـیئاس  هکرـس  يردـق  لـگ و  نغور  زبس و  بلعثلا  بنع  بآ  زبس و  زینـشک  بآ  رد  بلعثلا  بنع  وج  درآ 

دوع و نارفعز و  نیتنسفا و  رب  طاطحنا  تقو  رد  دننک و  فوقوم  لدنص  اهتنا  تقو  رد  دنیامن و  هدایز  نارفعز  نیتنـسفا و  کلملا و  لیلکا 
هچنانچ دنزاسیم  كاله  ار  ضیرم  دـننکیم و  جالع  لماتالب  دـنرادن و  رظن  نیناوق  نیرب  هنامز  نیا  ءابطا  رثکا  دـنیامن و  افتکا  نآ  دـننام 
ضیرم لاـح  رد  لـمات  تسنادیم  ناـمز  هناـگی  اـکذ  مهف و  رد  ار  دوـخ  هـک  وا  جـلاعم  دـش  رگج  مرو  داـبآناهجهاش  هزعا  زا  ار  یـصخش 

هجلاعمب هدومنهن 
195 ص : میلعتلا ، نزاخم 

صالخا ضیرم  زا  هک  فیرـش  دـلاو  دـیدرگ  ریغتم  ضیرم  لاـح  لهـسم  ود  زا  دـعب  دـش و  لوغـشم  تسا  ضرم  نیا  تاـمزاول  زا  هک  پت 
دنکیم یگنت  وا  سفن  تسا و  هتـسشن  نوگنرـس  هداهن  نالک  هیکت  رب  ار  رـس  هک  دندید  دـندرب  فیرـشت  تدایع  قیرطب  يزور  دنتـشادیم 

باوخ تقاط  سفن  یگنت  ببسب  دنامیم و  هتـسشن  روطنیمه  بش  زور و  هس  زا  هک  دش  مولعم  دندومن  لاح  راسفتـسا  نآ  مداوخ  زا  نوچ 
هدرک تسار  رتسب  رب  ار  نآ  نوچ  دوب  دهاوخ  رگید  نیا  ببـس  دشابیمن  پت  ببـسب  طقف  تالاح  نیا  هک  دـندومرف  روفغم  دـلاو  درادیمن 

رب ار  یـسک  تفگن و  يزیچ  زگره  تشاد  دنلب  هلـصوح  نوچ  موحرم  دلاو  دش  مولعم  مرو  رگج  بدحم  رد  دندرک  هظحالم  رگج  فرطب 
رد نوچ  دندرکن  لوبق  دننک  هجلاعم  ناشیا  بانج  هک  دنتـساوخ  ضیرم  هناخ  نامدرم  دنچره  هظحالم  زا  دعب  تخاسن  علطم  بیبط  ياطخ 

كاله زور  دنچ  رد  درادن  تلاح  الاح  دش  عقاو  یطلغ  رایسب  جلاعم  زا  صخش  نالف  هجلاعم  رد  هک  دندومرف  دندروآ  فیرـشت  دوخ  هناخ 
شلاوحا زا  دندروآ  رقحا  دزن  نوچ  دـش  التبم  رگج  مرو  رد  هلاس  راهچ  یلفط  دـش  عقاو  نینچ  زور  دـنچ  زا  دـعب  هچنانچ  دـیدرگ  دـهاوخ 

هدومن رت  قورم  زبس  ینـساک  بآ  رد  بش  ار  تاردم  يدـنچ  زا  دـعب  مدومن  تاردـم  زا  شجالع  تسمرو  رگج  بدـحم  رد  هک  متفایرد 
مدومنیم هفاضا  بیکرت  نیرد  مه  کـشرز  صرق  یهاـگ  مداد و  هدرک  لـخاد  نیبجنکـس  يروزب و  تبرـش  هدومن  فاـص  هدـیلام  حـبص 

نوچ مدومن  نآ  جالع  دیدم  تدم  تاردمب  زاب  درکن و  هدئاف  نادنچ  مداد  کبـس  لهـسم  دنامن  راشتنا  فوخ  دـش و  مک  هدام  هک  هاگره 
مخت هریـش  هارمه  یهاگ  اهنت و  یهاگ  رانید  تبرـش  دنقلگ و  نا  زا  دعب  مداد  مه  رتش  ریـش  دمآ  امرـس  مسوم  دـش و  لیاز  ترارح  هدام  زا 

تیاکح نیزا  دوصقم  تسا و  دوجوم  لاح  ات  تفای و  تحـص  ریبدت  نیزا  تدم  رد  مدادیم  ةرارحلا  ۀلیلق  تاردـم  زا  نآ  دـننام  ثوثک و 
تسمانا هدئاف  ضحم 
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رگج ةاصح 

نآ و تبالـص  مرو و  نودب  دوش  مولعم  رگج  رد  سخن  درد و  دنک و  یق  هشیمه  هک  تسنآ  شتمالع  دوشیم  دـلوتم  رگج  رد  هک  گنس 
هناثم هدرگ و  ةاصح  رد  هچنانچ  دنرآ  نوریب  تاردم  زا  دننک و  هراپهراپ  هک  دیابیم  نآ  جالع  دیآیم  گیر  نوخ  رد  دـننک  دـصف  هاگره 

دیآیم

هینقلا ءوس 

دوب اقستسا  جالع  فیفخ  نآ  جالع  دشاب  اقستسا  همدقم 

اقستسا

196 ص : میلعتلا ، نزاخم 
لوا تسمسق  هس  نآ  دشاب و  نآ  جازم  يدرـس  دـبک و  فعـض  نآ  ببـس  دوشیم و  رقتـسم  اضعا  للخ  رد  هک  دـشاب  هدراب  هدام  نآ  ببس 

کشم لثم  مکش  نآ و  تسوپ  یگدنـشخرد  مکـش و  یگرزب  لقث و  نآ  تمالع  یقز و  مود  دوب  اضعا  عیمج  جیهت  نآ  تمالع  یمحل و 
دشابن و لقث  نآب  هک  مکش  یگرزب  نآ  تمالع  یلبط  موس  دیآ  بآ  زاوآ  نا  زا  دنوش  ولهپهبولهپ  زا  ای  دنهن  نآ  رب  تسد  نوچ  دوب  بآرپ 

یکدنا دناوتن  رگا  دنیامن و  ینخی  بآ  رب  افتکا  دننک و  اذغ  لیلقت  جالع  دیآ  لبط  زاوآ  دنهنرب  مکـش  رب  تسد  نوچ  دوب و  فان  ندمآ  رب 
بنع هریش  هارمه  نآ  دننام  درولا و  دیبد  دنشون و  كدنا  كدنا  باتنهآ  بآ  ای  بلعثلا  بنع  قرع  بآ  ئاجب  دنروخ و  گنوميرچهک 
تبرش يروزب و  تبرش  هارمه  ای  تابن و  اب  رتش  ریـش  دنروخ و  يروزب  تبرـش  دنقلگ و  هب  ای  رانید و  تبرـشب  ثوثک  مخت  هریـش  بلعثلا و 
نیمهب زور  هس  دننک و  عورش  ماد  راهچ  زا  رتش  ریش  دوشیم و  هداد  رتش  ریش  هارمه  نآ  دننام  درولا و  دیبد  یهاگ  دوب و  دیفم  رایـسب  رانید 

هدایز مک و  ای  زور  لهچ  نداد  دـنناسر و  لطر  ودـب  تیاهن  لطر  کیب  ات  دـنیازفیب  ماد  کـی  کـی  زور  هس  زا  دـعب  دـنیامن و  اـفتکا  ردـق 
کی هکنآ  ات  درک  دیاب  مک  اذغ  رد  دوش و  هدرک  عورـش  ریـش  هک  هاگره  دنهدیم و  روطنیمه  زین  رتش  لوب  تسا و  بیبط  يار  رب  فوقوم 

دلاو دنروخب  تقو  نامه  دوش  هدیشود  ریش  هکیتقو  تسین  زئاج  ریـش  نداد  دوشن  مکحتـسم  ضرم  ات  دشاب و  ریـش  تقو  کی  اذغ و  تقو 
ندروخ دوخن  ردقب  قوراف  قایرت  هک  هتفگ  یشرق  دندومرفیم و  لامعتـسا  ریـش  هارمه  مضه  دعب  دجما  دج  فیلات  ثفاغ  فوفـس  فیرش 

لبنس دامض  دوب  دیفم  ار  یمحل  ءاقـستسا  دنهدب  مرد  ود  دنبوکب و  هدرک  کشخ  ار  ئارحـص  شوم  تشوگ  هک  دناهتفگ  تسا و  عفان  مه 
بلعثلا بنع  بآ  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  هارمه  دراب  جنالکلک  کشرز و  صرق  دـشاب  ترارح  اقـستساب  رگا  دـننک و  لامعتـسا  بیطلا 

بآ تبرش  ردق  نداد و  بیکرت  دشابن و  هایس  بلعثلا  بنع  هک  تسا  بجاو  داد و  دیاب  يروزب  نیبجنکـس  ای  يروزب  تبرـش  اب  قورم  زبس 
دنهدیم مه  نیرد  دنهدیم  نبجلا  ءام  رد  هکيروطهب  سولف  لهـسم  رگم  تسا  رتش  ریـش  دننام  قورم  بلعثلا  بنع  بآ  قورم و  ینـساک 

نیریش هب  بر  اب  قورم  زبس  گنتراب  بآ  دشاب  مه  لاهسا  اقستسا  رد  رگا 
197 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دوش هیقنت  تجاح  ضارما  نیا  رد  رگا  تسا و  زبس  بلعثلا  بنع  دـننام  نآ  تبرـش  ردـق  نداد و  نتخاس و  بیکرت  دوب  بسانم  گـنتراب  و 
هک یقز  رد  دشابیم و  ترارح  اب  هک  یلبط  ءاقـستسا  رد  دنرب و  راکب  هروکذم  ریبادت  نا  زا  دعب  دننک و  هیقنت  مرگ  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب 

تـشذگ هچنانچ  قورم  زبس  ینـساک  بآ  اب  جـنالکلک  کشرز و  صرق  نا  زا  دـعب  دـننک  ةرارحلا  لیلق  هیودا  زا  هیقنت  دـشاب  راح  نآ  هدام 
یتروع دوب  كانرطخ  لمع  نیا  دننکیم و  قش  فان  ریز  زا  ار  مکش  یـضعب  یقز  رد  دوب و  دیفم  یلبط  رد  رگج  دیربت  دنیامن و  لامعتـسا 

ردقب رایسب  تبوطر  هتشگ  رجفنم  فانب  بیرق  يزور  دوب  هدش  نالک  رایسب  مکش  دوب و  هدومن  رایسب  تدش  هدش  ضراع  یقز  ءاقـستسا  ار 
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بیرق دوب  هدش  ضراع  ترارح  اب  اقـستسا  ار  ینز  هک  هدرک  لقن  خیـش  زا  یـشرق  دیدرگ و  لصاح  یلک  يافـش  دیدرگ  عفدـنم  راثآ  دـنچ 
بنع بآ  رد  شفنب  راودج  دـش و  هب  سپ  تسا  شوخان  نآ  رکذ  هک  درک  طارفا  هبترمب  رانا  ندروخب  دوخيدوخب  نز  نآ  هدیـسر  گرم 

گیر و رد  ندیطلغ  باتفآ و  رد  نتسشن  یتشک و  رد  ندش  راوس  هللحم و  تضایر  دوب و  عفان  اقستسا  جیهت و  يارب  زا  ندومن  الط  بلعثلا 
واگ و نیگرس  زب و  کشپ  هب  ندرک  دامض  تسا و  عفان  رایـسب  اقـستسا  بحاصب  اههوک  فرطب  ندرک  رفـس  ندومن و  نفد  نآ  رد  ار  دوخ 
رد هدئاف  تسا  عفان  ربکا  مهرم  دامض  دوب و  لاهسا  زا  رتهب  مکش  ضبق  اقستسا  رد  دوب و  عفان  اقـستسا  مسق  هس  ره  يارب  زا  هکرـس  قروب و 
وا يارب  هک  ینان  دیابیم و  تحـص  لاح  زا  هصح  مشـش  اذغ  ردق  دنروخ و  اذغ  دـنچ  هس  زور  مامت  رد  هک  دـیاب  دـنروخ  بآ  هک  اقـستسا 
هک دناهتفگ  دندادیم و  تشوگ  ئابروش  هارمه  دندادیم  نان  رگا  هک  دوب  داتـسوا  لومعم  دـشاب و  ورد  نایداب  نوسینا و  هک  دـیاب  دـنزاس 

هدعم رد  تسریـش  نبجت  عنام  هنیدوپ  خیبکـس و  دوب  عفنا  دـنهد  بآ  اذـغ و  ئاجب  رتش  ریـش  رگا  دوب و  رتهب  دـنزاس  اذـغ  کشخ  نان  رگا 
ربدـم و نویرذام  صرق  راردا  رهب  نآ و  دـننام  کـشرز و  صرق  تیوقت  رهب  هیقنت  زا  دـعب  هلمج  رد  دنـشاب و  هدادیم  ریـش  هارمه  هاـگهاگ 
ره دننک و  لومح  دنزاس و  فایـش  نآ  دننام  بادـس و  نایداب و  زا  دنـشوک و  حایر  لیلحت  هب  هیقنت  زا  دـعب  یلبط  رد  داد و  دـیاب  نآ  لاثما 

نتسشن دنزاس و  الط  ندب  رب  هنوباب  نغور  ینمرا و  هروب  دتفا  تجاح  قیرعتب  رگا  دنیاسب و  کیراب  رایسب  هک  دیاب  دشاب  هک  یئاود 
198 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دپـسخهب و زارد  ضیرم  هک  تسنآ  نافدـنا  قیرط  دـنیچب و  ار  وا  دـیآ  هک  قرع  ره  درآیم و  قرع  یبوخب  رتاف  رونت  رد  سبای و  مامح  رد 
دنیامن نیفدت  ار  نامه  دشاب  يوضع  رد  یگدمآرب  رگا  دنک و  تشادرب  هک  ات  دنزادنا  رگید  دوش  درـس  نوچ  دشوپرد و  ار  وا  مرگ  گیرب 

بآ رد  زور  دنچ  رگا  ار  کمن  نتسش و  ندب  روش  يایرد  بآ  هب  مرگ و  ئاهمـشچ  بآ  هب  نتـسشن و  باتفآ  هب  تشپ  دراد  ریثات  نیمه  و 
ار ود  ره  هصح  کـی  هکرـس  دوب و  هصح  دـص  بآ  هک  هکرـسب  خوبطم  بآ  بآ  ياـجب  رگا  دوـشیم و  روـش  ياـیرد  بآ  ياـجب  دـنراد 

دوب عفان  رایسب  دنشاب  هداد  ضیرمب  دنامب  هصح  موس  ات  دنناشوجب 

هرارم ضرم  رد  مهدزیس  قیرط 

رفصا ناقری 

قورم و زبس  بلعثلا  بنع  بآ  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  اب  کشرز  صرق  نآ  جالع  دوش  درز  نا  رد  ندـب  مامت  مشچ و  هک  دوب  یـضرم 
دنروخب دنبوکب و  کیراب  هدرک  کشخ  نوچ  ار  يارحص  شوم  تشوگ  دنیامن و  ارفص  هیقنت  دنهد و  يروزب  نیبجنکـس  يروزب و  تبرش 

هدئاف تیـصاخلاب  نآ  ندید  یهام و  ندروخ  دبای و  تحـص  لاحلا  یف  دنهدب  هدیئاس  دـننک و  کشخ  ار  نیطارخ  هک  دـناهتفگ  دوب و  عفان 
طیعـست دناهتـشون  برجم  ناقری  يارب  زا  هتفه  کی  ات  دنـشونب  فاص  بآ  نآ  حابـص  هدرک  رت  بش  بآ  رد  هتفوک  مرن  انح  گرب  دنکیم 

تابن يردـقب  هتفرگ  نآ  لالز  حابـص  هدرک  رت  بآ  رد  بش  ماد  راهچ  دوخن  سوبـس  رگا  ار و  مشچ  يدرز  دـنکیم  رود  ردـنقچ  هراصعب 
دنکیم عفن  دنهد  ناقری  بحاص  ندروخب  هدرک  نیریش 

لاحط ضارما  رد  مهدراهچ  قیرط 

لاحط ماروا 

تسد زا  ملیـسا  ای  قیلـساب و  دصف  جالع  ددرگیم  بلـص  تدم  كدنا  رد  دشاب  راح  مرو  رگا  دوشیم  ضراع  بلـص  مرو  ار  لاحط  رثکا 
تبرـش نیبجنکـس و  اب  قورم  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  نا  زا  دـعب  دـنیامن  ادوس  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دـننک و  پچ 
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اب لصنع  هکرـس و  اب  ریجنا  دراد و  میظع  هدـئاف  رتش  ریـش  اب  ریبک  قاـیرت  اـی  ریبک و  صرق  تسا و  عفاـن  زین  نبجلا  ءاـم  دوب و  دـیفم  يروزب 
دوخ لوب  زا  فک  هس  حابص  ره  ضیرم  نوچ  هک  تسا  سیئرلا  خیـش  تابرجم  زا  دنکیم و  رود  ار  لاحط  مرو  هکرـس  اب  لکاپ  ای  هکرس و 

لصنع زایپ  قیلعت  هک  دناهتفگ  دنکیم و  رود  ار  مرو  زور  تسب  رد  دروخب 
199 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هفرخ مخت  نیبجنکس و  اب  مرد  ود  ودک  تسوپ  دشاب  ترارح  لاحط  مرو  اب  رگا  دنکیم و  رود  ار  نآ  مرو  زور  کی  لهچ و  رد  لاحط  رب 
تبالص لیلحت  يارب  دنـشونب  هتخیمآ  بآ  رد  خرـس  راهچ  تیاهن  خرـس  کی  ردقب  کمدنگ  قرع  دنکیم  لاحط  مرو  لیلحت  تیـصاخلاب 

دنـشونب و برت  بآ  هب  مرد  مین  رداشون  نینچمه  تسا و  عفان  لاحط  مرو  تباذا  يارب  راـکنت  ياود  تسریظنیب و  اهتـشا  یتداـیز  زرپس و 
هدئاف رایسب  زگ  خیب  بوچ  فرظ  رد  ندروخ  ماعط  ندیشون و  بآ  دننک و  دامـض  زرپس  رب  هدرک  مرگ  هتفوک  نزولا  يواسم  برت  دجنک و 

لامعتـسا وج  درآ  روگنا و  بوچ  دامـض  دوب و  دـیفم  زین  مامح  رد  قیرعت  تسا و  عفان  رایـسب  مه  نیبجنکـسب  ساـنور  ندروخ  دـنکیم و 
دیآ و لوب  رد  درد و  دوب  لاحط  رد  سخن  دیدش و  درد  هک  تسنآ  شتمالع  ددرگ  حیقتم  دوش و  عمج  لاحط  بلص  مرو  یهاگ  دنزاس و 
زا نآ  دننام  نیرایخ و  مخت  ینـساک و  مخت  نایداب و  ثوثک و  مخت  نآ  جالع  دـیآ  نوریب  زین  لاهـسا  یق و  رد  درد  هک  دـشاب  دوب و  وبدـب 

جالع دنزاس و  دامض  دنناشوجب و  هکرس  اب  سوبس  قشا و  دنشونب و  لسعلا  ءام  ای  دنک و  لوانت  رخ  ریش  رتش و  ریش  اب  تاردم 

نآ هدس  لاحط و  هخفن 

هیودا لامعتسا  رگج  رب  نکما  امهم  هک  اریز  تس  فعـض  توق و  رابتعاب  لاحط  دبک و  جالع  رد  قرف  دننک و  نآ  هدس  رگج و  هخفن  دننام 
رد گیر  دیآ و  دیدپ  لاحط  رد  سخن  درد و  نآ  تمالع  دوش  دلوتم  گنـس  لاحط  رد  هک  دشاب  هاگ  تسین و  اور  دـنت  هکرـس  لثم  هراح 
اب ریجنا  دـننک و  هناثم  هدرگ و  گنـس  دـننام  نآ  جالع  دـشابن  هناـثم  هدرگ و  رگج و  رد  یللخ  دـیآ و  نوریب  ریـساوب  نوخ  لوب و  دـصف و 

دوب دیفم  هکرس 

دوسا ناقری 

اب قورم  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  پچ  تسد  زا  ملیـسا  دـصف  زا  دـعب  نآ  جـالع  دـشاب  یهایـسب  ندـب  گـنر  ریغت 
رگا درآ و  لمعب  تشذگ  رگج  هدس  رد  هچنآ  دیامن و  لامعتـسا  نبجلا  ءام  دـنک و  ادوس  هیقنت  دروخ و  رانید  تبرـش  يروزب و  نیبجنکس 

تبوطر و ببـسب  نآ  فعـض  رثکا  دوب و  مشچ  ترودـک  اهتـشا و  طوقـس  ادوس و  لاهـسا  یق و  نآ  تمالع  دـشاب  لاحط  فعـض  ببـسب 
صرق لگ و  صرق  دروخ و  يروزب  تبرـش  دنقلگ و  هارمه  هشام  هس  کیره  زا  نوسینا  هریـش  ثوثک  مخت  هریـش  نآ  جالع  دـشاب  تدورب 

لامعتسا اود  نیمه  هارمه  دنالاحط  يوقم  هکنآ  دننام  ربک و 
200 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنک لامعتسا  نیتنسفا  دامض  دنک و 

اعما ضارما  رد  مهدزناپ  قیرط 

لاهسا

دوش و هدروخ  اهتشا  زا  هدایز  ای  اهتشا و  زا  ریغب  هک  تساذغ  ببسب  ای  دشابیم  تالوانتم  زا  هچنآ  اما  اضعا  زا  ای  دشابیم و  تالوانتم  زا  ای 
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دشاب معطلا  ههیرک  ياذغ  ببسب  ای  دشاب و  قلزم  جزل  ياذغ  ببسب  ای  ددرگ و  دساف  دوز  هک  دشاب  هلاحتسالا  عیرس  فیطل  ياذغ  ببسب  ای 
راکب تشذگ  همخت  رد  هک  يریبدت  دنک و  جحس  جالع  نآ  جالع  دوش  هدیشارخ  اعما  رایسب  لاهسا  ببسب  ای  دوب و  خافن  ئاذغ  ببسب  ای  و 

زا ای  دوب  دحاو  وضع  زا  ای  دشاب  اضعا  زا  هچنآ  اما  دنیامن  اعما  هدعم و  تیوقت  دننک و  رایتخا  جازم  قفاوم  دنروخ و  مضه  ردقب  اذـغ  درب و 
لیوط باوخ  زا  دـعب  هک  تسنآ  شتمالع  دزیر  اعما  هدـعمب و  نا  زا  تالزن  هک  دـشاب  غامد  رگا  دوب  دـحاو  وضع  زا  هچنآ  اما  اـضعا  عیمج 
دنیامن تالزن  عنم  جازم و  لیدـبت  دـننک و  غامد  هیقنت  طلخ  هبلغ  بسحب  نآ  جالع  دوب  غامد  جازم  داسف  هلزن و  تامالع  اـب  دوش و  ثداـح 

ار لاهسا  نآ  دشاب و  هدعم  وضع  نآ  رگا  دننکن و  باوخ  تشپ  رب  دش و  هتفگ  هلزن  رد  هچنانچ 

هفلخ برذ و 

دوع و شراوج  یگطصم و  شراوج  جالع  دشاب  دساف  هاگ  مضه و  هاگ  مک و  یهاگ  هدایز و  لاهسا  یهاگ  هک  تسنآ  شتمالع  دنیوگ و 
دروخب و هدرک  لخاد  گنتراب  نیریـش و  هب  بر  هدروآرب  تایقرع  رد  لیه  هناد  هریـش  هایـس و  هریز  هریـش  نایداب و  هریـش  هارمه  نآ  دـننام 
نایثغ و دوشن و  هدئاف  ریبدـت  نیزا  رگا  دوب و  دـیفم  مه  یگطـصم  نغور  ندـیلام  دـننک و  دامـض  مکـش  رب  تسدـیفم  یق  يارب  هک  دامض 
زا دعب  نیا  دشاب و  هدعم  رب  ارفص  بابصنا  ببسب  یهاگ  دننک و  هیقنت  راح  لهسم  زا  جضن  زا  دعب  دنیامن و  یق  دشاب  زین  نهد  باعل  ترثک 

دوب زین  دعقم  عذل  زارب و  ترفـص  دشاب و  شطع  باهتلا و  يوارفـص و  لاهـسا  دشابیم و  هراح  ءایـشا  لوانت  زا  دـعب  يوارفـص و  تایمح 
دنهد و ضباق  ریـشابط  صرق  نا  زا  دعب  دـننک  ررکم  درو  تبرـش  تاجلیله و  هب  ای  دراب و  لهـسم  هب  ارفـص  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  لوا  جالع 

یگنـسرگ نآ  تمالع  هدعم  مف  رب  دشاب  ادوس  بابـصنا  ببـسب  یهاگ  دننک و  دامـض  هرارم  رگج و  رب  هدیئاس  بالگ  رد  درورز  لدنص و 
تقرح دوب و 

201 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هراح هیودا  زا  دنیامن و  ادوس  لاهسا  دننک و  قیلساب  دصف  نآ  جالع  دوش  نکاس  نغور  اب  ماعط  ندروخب  هک  دشاب  نهد  یـشرت  هدعم و  مف 
رایت درز  نغور  ماداب و  رکـش و  زا  هریرح  ادوس  بابـصنا  زا  شیپ  دنیامن و  کلد  ار  نآ  دـننک و  مرگ  هقرخ  دـننک و  لاحط  دـیمکت  هضباق 

رد ماعط  لوانت  زا  دـعب  دـشاب و  تارثب  نهد  رد  نآ  تمالع  دوش  ثداح  هدـعم  رد  هک  دـشاب  هحرق  هرثب و  ببـسب  یهاگ  دـنروخب و  هدومن 
هدومن برچ  ماداب  نغورب  دننک و  نایرب  ار  مختراچ  دنروخ و  ضباق  ریـشابط  صرق  نآ  جالع  دوب  يدـیدص  زارب  یق و  دـبای و  درد  هدـعم 

ار نآ  هک  دوب  هفلخ  زا  یمسق  دش و  هتفگ  نآ  جالع  دشاب  نآ  هدس  رگج و  فعض  ببسب  یهاگ  دنروخب و 

يرود لاهسا 

دوب و ارفـص  نآ  ببـس  دوش  عفد  نایم  رد  زور  کی  رگا  ددرگ و  عفد  نیعم  رودـب  دوش و  عمج  يوضع  رد  لوضف  هک  تسنآ  وا  دـنیوگ و 
دنام و هشیمه  درد  دشابن و  نیعم  هرود  رگا  دوب و  ادوس  نآ  ببـس  دوش  عفد  مراهچ  زور  رگا  دوب و  مغلب  نآ  ببـس  دوش  عفد  زور  ره  رگا 

دننک هیقنت  طلخ  هبلغ  بسحب  نآ  جالع  دنکیم  طلخ  هبلغ  رب  تلالد  زین  زارب  گنر  دشاب و  نوخ  نآ  ببـس  ددرگ  هدایز  سابتحا  تقو  رد 
نادگنـس تسوپ  تسا و  دیفم  تسا  کچاپاینهد  هب  یمـسم  هک  يدنه  ياود  دـننک و  نآ  تیوقت  دوشیم  عمج  هدام  نا  رد  هک  يوضع  و 

لمحت ضیرم  رگا  تسا و  هدومزآ  برجم و  برذ  يارب  زا  زور  هس  ناـسنیمه  دروخب  هتخیب  هتفوـک و  هلوـت  کـی  کـیره  لـفنرق  غرم و 
سولیک يدبک  رد  هک  تسنآ  وا  تمالع  دشاب  رگج  زا  لاهسا  رگا  دنیامن و  لامعتـسا  زور  هن  ات  دنهدب و  زور  هس  هزورکی  كاروخ  درادن 

رد يدبک  لاهـسا  رثکا  دشابیم و  زور  رد  يدعم  لاهـسا  رثکا  يدـعم و  فالخب  دـشابیمن  هدـعم  لعف  رد  ررـض  دوشیم و  یبوخب  مضه 
ار نآ  دوب و  يومد  لاهسا  رگا  بش و 
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يدبک يایراطنسوذ 

دـشابن تسا  جحـس  تمالع  هک  زارب  اب  طلتخم  نوخ  دـشاب و  داتعم  نآ  نالیـس  هک  ینوخ  سابتحا  التما و  مدـقت  نآ  تمالع  دـنیوگیم و 
دنریگب كدناكدنا  نوخ  دنیاشکب و  کیراب  قیلساب  دصف  دننکن و  دنب  ددرگن  فیعض  ضیرم  هکیتقو  ات  دنروخن و  اذغ  زور  دنچ  جالع 

رگج رب  تشذـگ  يوارفـص  لاهـسا  يارب  هک  دامـض  دـننکب و  مدـلا  ثفن  جالع  نا  زا  دـعب  دـندنبهب  ار  نیتیـصخ  ناتـسپ و  اپ و  تسد و  و 
يوارفص لاهسا  رگا  دننک و  لامعتسا 

202 ص : میلعتلا ، نزاخم 
لاهـسا دوب  یلاخ  هدعم  نوچ  دشابن و  درد  چیپ و  دوشن و  طلتخم  زارب  اب  ارفـص  دوبن و  رتاوتم  لاهـسا  هک  تسنآ  شتمالع  دوب  يدـیدص  و 

بانع و هریش  لدنص و  هریـش  لثم  دومن  دیاب  دنـشابن  ضباق  رایـسب  هک  یتایودا  زا  رگج  نیکـست  دننکن و  سبح  هک  دیاب  جالع  دوش  هدایز 
یحیق دشاب و  نآ  هدس  ببسب  هک  يدرد  دشاب و  رگج  فعض  ببسب  هک  یلاسغ  اما  دنروخ و  رانا  تبرـش  نیبجنکـس و  اب  شاخـشخ  هریش 

دوب و زارب  اب  طلتخم  دوش  عفدنم  هک  یطلخ  هک  تسنآ  شتمالع  دوب  اعما  زا  رگا  دش و  هتفگ  اهنآ  جالع  دشاب  رگج  مرو  راجفنا  ببسب  هک 
دوب و اعما  درد  یگدیچیپ و  یگنشت و  هک  تسنآ  وا  تمالع  دشاب  جحس  اب  رگا  نآ 

جحس

هحرق ارفص  دزیریم و  اعما  رب  هک  دوب  ارفص  ای  هدنـشارخ  طلخ  نآ  دوش و  هدیـشارخ  اعما  دزیر و  اعماب  هک  هفیرح  هراح  طالخا  هک  تسنآ 
رد هک  تسنآ  هحرق  ملـسا  دیامن و  دعقم  عذل  دیآرب و  اعما  طارخ  زارب و  اب  طلتخم  ارفـص  هک  تسنآ  شتمالع  دـنکیم و  زور  هدراهچ  رد 

دوب قاف  ءاعما و  رد  رگا  دـشابن و  تدـشاب  درد  دـیآرب و  ظیلغ  اعما  طارخ  دوب و  فان  ریز  درد  هک  تسنآ  شتمالع  دـشاب و  ظـالغ  ءاـعما 
رگا دوب و  بسانم  دراب  هنقح  زا  ارفـص  هیقنت  دشاب  ظالغ  ءاعما  رد  هدام  رگا  جالع  دـیآ  قیقر  اعما  طارخ  دـشاب و  فان  یلاوح  دـیدش  درد 

هکیتروصرد درادـن و  هقئاضم  زین  رقحا  دزن  ندومن  قیلـساب  دـصف  دـشاب  يوق  توق  رگا  دوب و  رتهب  دراب  لهـسم  زا  دـشاب  قاف  ءاعما و  رد 
رانا و دنک و  رانا  تبرش  ضباق و  ریشابط  صرق  زا  اعما  تیوقت  هیقنت  زا  دعب  دوب و  دیفم  مه  تاردخم  نداد  دشاب  ةدحلا  دیدش  هبصنم  هدام 
دـنک و لامعتـسا  ایقاقا  دامـض  دـنک و  لامعتـسا  اهنا  زا  جایتحا  بسحب  دوب  زین  اعما  يوقم  دـشاب  هدـعم  يوقم  هچره  دـیامن و  لواـنت  بیس 

هیودا هشفنب و  تبرش  اب  هتشرب  هیباعل  هدراب  روزب  زا  جحس  جالع  دتـسیاب  بابـصنا  زا  هدام  هاگره  سپ  دوب  دیفم  زین  باتنهآ  غود  ندروخ 
حایر و ترثک  نآ  تمالع  دنکیم  هحرق  هام  کی  رد  مغلب  دوب و  مغلب  بابصنا  زا  رگا  درک و  دیاب  دش  دهاوخ  روکذم  ریحز  رد  هک  هیّرغم 

عنم دـنک و  مغلب  غارفتـسا  نآ  جالع  دـشابیم  لزاون  زا  دـعب  رثکا  مسق  نیا  دوش و  جراخ  مغلب  اـعما  طارخ  اـب  دـشاب و  مئـالم  درد  رقارق و 
زا رگا  دیامن و  اثایلقم  فوفس  مختراچ و  زا  جحس  جالع  نا  زا  دعب  دیامن  نآ  بابصنا 

203 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دـنک و نآ  بابـصنا  عنم  ادوس و  غارفتـسا  نآ  جالع  دـشاب  لتاق  نیا  دوب و  اـعما  طارخ  اـب  ادوس  جورخ  نآ  تمـالع  دـشاب  ادوس  بابـصنا 

مختراچ هشفنب و  تبرـش  یمطخ و  هشیر  باعل  هنادـهب و  باعل  دـننام  هیورغ  هیباعل  هیوداب  نیط  فوفـس  نا  زا  دـعب  دـیامن  لاـحط  تیوقت 
جنلوق جالع  نآ  جالع  دوب  کـشخ  زارب  تعیبط و  ضبق  نآ  تمـالع  دـشاب  سباـی  لـقث  زا  رگا  دـیامن و  تاـضومح  زا  باـنتجا  دروخ و 

ار نآ  دشابن  جحس  اب  رگا  دننک و  يدس 

اعمالا قلز 

مضهلا و لیلق  لفث  اب  دوب  تبوطر  جورخ  نآ  تمالع  دنکن  ثکم  اعما  رد  لفث  نآ  هطساوب  هک  دشاب  هقلزم  تبوطر  نآ  ببـس  رگا  دنیوگ 
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اثایلقم فوفـس  دنروخ و  هضباق  صارقا  فوفـس و  نا  زا  دعب  دننک  جرایا  بح  راح و  لهـسم  زا  هیقنت  نآ  جالع  دشاب  یلاخ  تفآ  زا  هدعم 
وا تمالع  ددرگ  عفدـنم  دوز  دـسر  ودـب  اذـغ  نوچ  دوش و  ثداح  اعما  رد  هک  دـشاب  هحرق  هرهـش و  ببـسب  ای  اعمالا  قلز  تسا و  عفاـن  زین 

دـنک و دـصف  نآ  جـالع  دوش  سوسحم  درد  دور  اـعماب  هدـعم  زا  ماـعط  هکیتـقو  دـشاب و  قیقر  يدـیدص  مضهنم  ریغ  لـفث  اـب  هک  تسنآ 
باعل هنادـهب و  باعل  هارمه  هدرک  نایرب  اریتک  هتـساشن و  یبرع و  غمـص  دـننام  هیّرغم  هیودا  دروخب و  هدومن  برچ  ماداب  نغورب  مختراـچ 
ماداب نغور  سدع و  ای  جنرب  ریعـش و  قیوس  اذغ  دروخب و  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  مختراچ  هدروآرب  تایقرع  بالگ و  رد  یمطخ  هشیر 
هلیله زا  ارفص  هیقنت  دیامن و  یق  نآ  جالع  ددرگ  عفد  تساعما  رد  هچنآ  يو  عذل  ببـسب  هک  دشاب  ارفـص  بابـصنا  ببـسب  ای  دنک و  لوانت 

نآ دننام  ضباق و  ریشابط  صرق  نا  زا  دعب  دنک  لاهسا  رب  تناعا  ات  دروخب  درـس  بآ  نآ  يالاب  هک  دیاب  اما  دنک  ررکم  درد  تبرـش  درز و 
نآ جالع  دشابن  جحـس  ریـساوب و  يدبک و  لاهـسا  تمالع  نآ  اب  هک  تسنآ  وا  تمالع  دیآ  اعما  قورع  حاتفنا  ببـسب  هک  ینوخ  دروخب و 
رگا دنروخ و  بآدنق  لسعلا و  ءام  دیآ  مرو  راجفنا  دعب  اعما  رد  هک  هدم  دنروخ و  هیّرغم  هیودا  اب  تاضباق  نا  زا  دعب  دننک و  قیلساب  دصف 

یلاهسا دنهد و  ندروخب  باتنهآ  ریش  دنروخب و  تسروکذم  مدلا  ثفن  رد  هک  هلمدم  هیودا  نا  زا  دعب  دوب  بسانم  وج  شآ  دشاب  یمرگ 
اضعا نابوذ  زا  ای  دوب و  ندب  عیمج  زا  هک 

204 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دشابن و تفآ  چیه  اعما  رگج و  هدعم و  رد  دوب و  نآ  تموسد  زارب و  ناولا  فالتخا  زارب و  يوبدـب  قد و  پت  باهتلا و  نآ  تمالع  دـشاب 

زارب ناولا  فالتخا  زین  مسق  نیرد  دوب  اضعا  قورع و  رد  دـساف  طـالخا  عاـمتجا  ببـسب  رگا  تسین و  ریذـپجالع  قد  پت  دـننام  مسق  نیا 
رد هک  ینارحب  لاهـسا  دننکن و  دنب  ار  لاهـسا  نیا  هک  دیابیم  سپ  دباییم  تحار  تفخ و  دوخ  رد  لاهـسا  زا  دعب  ضیرم  نکیل  دشابیم 

ررـض لاهـسا  نابحاصب  تشوگ  بآ  نینچمه  بآ و  ندروخ  تساطخ و  ندرک  دـنب  زین  ار  نآ  دوب و  لـیبق  نیمه  زین  دـتفایم  نارحب  زور 
هحلاصم اب  جارد  ای  رتوبک  يابروش  دـهد و  بلعثلا  بنع  قرع  گنتراب و  قرع  ای  باتنهآ  بآ  كدـناكدنا  دـشابن  هراچ  رگا  سپ  دراد 

رایـسب دهد  هبـسانم  هبرـشاب  لاقثم  کی  دنک و  نایرب  هدومن  کشخ  دنیوشب و  بآ  زا  ررکم  ار  هنهک  رینپ  هک  هتفگ  یـشرق  دـناروخب  هضباق 
نتـشاذگ تسا و  لاهـسا  تاسباح  زا  زین  راردا  ئق و  کلد و  ماـمح و  دراد و  لاهـسا  هک  یـسک  يارب  زا  تسایـشا  عفنا  میونت  دوب و  عفاـن 

دیفم دشاب  ترارح  اب  هک  لاهـسا  عاونا  عیمج  يارب  زا  هک  ياود  تسانیـس  یلعوب  تابرجم  زا  ضیرم  مکـش  رب  تعاس  راهچ  بیرق  اهخاش 
شرت و رانا  تبرش  ای  لدنص و  تبرش  شرت  بیس  تبرش  هدروآرب  نابزواگ  قرع  بالگ و  هرویک و  قرع  رد  نایرب  هایـس  هفرخ  هریـش  دوب 

درورز دامـض  دروـخب و  دـنک و  هفاـضا  هدرک  برچ  ماداـب  نغور  رد  لوغپـسا  دـشاب  صغم  فوـخ  رگا  دروـخب و  هدرک  لـخاد  گـنتراب 
دوع صرق  دـشاب  دراـب  هداـم  رگا  دـهد و  هیوق  ضباوق  دوش  مک  ترارح  هاـگره  دروخب و  ناـیرب  وج  زا  وـج  شآ  اذـغ  دـیامن و  لامعتـسا 

هدومزآ برجم و  نآ  عطق  رد  نویفا  اب  صوصخ  تسا  لاهـسا  سباح  دنروخب  هدرک  نایرب  نوچ  ار  اهچ  دنروخب و  قامـس  ءاود  دنروخب و 
تسا

ریحز

هّیطاخم و تبوطر  زا  یکدـنا  رگم  دوشیمن  عفد  هلـضف و  عفد  يارب  زا  میقتـسم  ءاـعما  زا  تستکرح  نآ  دـنیوگ و  شچنپ ؟؟؟ ار  نآ  هک 
دحاو ره  جورخ  دحاو  ره  تمالع  دزیر و  اعماب  هک  حـلام  مغلب  ای  دوب و  ارفـص  نآ  ببـس  رّحزت و  ببـسب  دوب  طلتخم  ینوخ  نآب  هک  دـشاب 

دروخب و هدرک  لـخاد  مختراـچ  هشفنب  تبرـش  هدروآرب  تاـیقرع  رد  یمطخ  هشیر  باـعل  هنادـهب  باـعل  نآ  جـالع  دـعقم  شزوس  اـب  دوب 
هارمه هشام  هن  ردقب  هدرک  برچ  ماداب  نغور  ای  واگ  هدام  نغور  هب  نیط  فوفس 
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ریحز و يارب  زا  دروخب  درس  بآ  هب  ماش  حابـص و  هلوت  مین  ات  هشام  هس  زا  هتخاس  فوفـس  ار  هتـشرب  ناحیر  مخت  دروخب و  هروکذم  ياود 
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نیزا رگا  دوب و  دـیفم  ندرک  الط  فان  ریز  هتخیمآ  لگ  نغورب  ای  ماداـب و  نغورب  غرممخت  يدیفـس  دوب و  داتـسوا  لومعم  دـیفم و  جـحس 
دیاینرب درب و  ورف  هدرک  برچ  واگ  نغورب  سولف  مخت  هناد  هس  ضرم  نیرد  رگا  دنک و  یمغلب  يوارفص و  جحـس  جالع  دوشن  هدئاف  ریبدت 
دروخب هتخیر  نآ  ئالاب  ماداب  نغور  هدومن  فاص  هدیلام  نآ  رد  سولف  زغم  هدروآرب  باعل  بآ  رد  هلوت  کی  ردقب  یمطخ  هشیر  هک  دیاب 

بنع قرع  بالگ و  رد  هشام  هن  ردقب  مختراچ  هدـس  حـیتفت  يارب  زا  یهاگ  دوب و  بسنا  اود  نیزا  ندرک  هنقح  دوشیم و  افـش  زور  نامه 
میقتسم ءاعم  راح  مرو  ببسب  یهاگ  دنکیم و  هدس  حیتفت  زین  ندروخ  مرگ  بآ  دنهدیم و  هدرک  لخاد  هشفنب  تبرش  هداد  شوج  بلعثلا 

نغور غرممخت و  يدرز  لگ  نغور  دسر  دعقمب  هک  دشاب  يدرـس  ببـسب  رگا  دروخن و  اذغ  زور  هس  ود  دنک و  یمرو  جنلوق  جالع  دـشاب 
دنیشن مرگ  تشخرس  رب  دنلامب و  هدرک  مرگمین  هنوباب 

صغم

هریش هایس  هریز  هریـش  نایداب  هریـش  هک  دیابیم  دوب  خفن  رقارق و  دشاب  ظیلغ  حیر  رگا  نآ  ببـس  دنیوگ  هرورم  ار  نآ  دوب و  اعما  درد  نآ  و 
دوش هیقنت  تجاح  رگا  دلامب و  هنوباب  نغورب  ار  مکـش  دنک و  لوانت  هدومن  فاص  هدـیلام  نا  رد  دـنقلگ  هدروآرب  تایقرع  رد  ثوثک  مخت 

ببـسب رگا  دنک و  یمغلب  يوارفـص و  ریحز  جالع  دشاب  حلام  مغلب  ای  يوارفـص  هدام  ببـسب  رگا  دنک و  هیقنت  راح  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب 
دننک و يدس  جنلوق  جالع  دشاب  هدس  ببـسب  رگا  دروخ و  مرگ  ياهـشراوج  راح  لهـسم  زا  هیقنت  زا  دعب  نآ  جالع  دـشاب  ظیلغ  ماخ  مغلب 
رد نادند  ندیئاس  مهرب  نهد و  باعل  نالیـس  یگنـسرگ و  تلاح  رد  دشاب  مرک  تکرح  ساسحا  نآ  تمالع  دـشاب  اعما  مرک  ببـسب  رگا 

دنریمب و مرک  ات  دنک  لوانت  گنرب  ياود  نا  زا  دعب  دـنروخ و  تابن  ریـش و  زور  دـنچ  هک  دـیابیم  زارب  رد  اهنآ  جوز  یهاگ ؟؟؟ باوخ و 
دنیآ نوریب 

جنلوق

رب هدرگ  درد  هک  تسنآ  هدرگ  درد  ضرم و  نـیا  ناـیم  قرف  دوـب و  مـیظع  یعجو  نآـب  دوـش و  زارب  جورخ  عناـم  هـک  دـشاب  يوـعم  ضرم 
دیآ ریزب  دراد و  مکش  شیپ  فان و  ئوسب  لیم  دشاب و  دیدش  رایسب  جنلوق  درد  دشاب و  نطق  فرطب  لئام  دوب و  هدرگ  هاگیئاج 
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دروخب بالگ  هارمه  هلوت  کی  ریجنا  دیب  نغور  نآ  جالع  دشابیم  ظیلغ  مغلب  ببسب  رثکا  دنکیم و  زواجت  دوخ  ئاج  زا  دوش و  رتورف  و 
یلجرفس دشونب و  بلعثلا  بنع  قرع  بالگ و  هارمه  هتخیمآ  دنقلگ  رد  هشام  هس  هدیشارخ  فوجم  دیفـس  دبرت  هشام  جنپ  یکمءانـس  ای  و 

هعبرا قایرت  دوب و  عفان  زین  مرگ  بآ  هب  یمور  یگطصم  ندروخ  دشاب و  نایثغ  جنلوق  اب  هکیتقو  اصوصخ  دوب  دیفم  زین  نآ  دننام  لهسم و 
جالع تسنیمه  دـنیامن و  هیقنت  مرگ  لهـسم  زا  نآ  دـعب  دـننک و  هنقح  الوا  دوب  يوق  جـنلوق  هکیتروصرد  دوب و  دـیفم  زین  ریبک  قایرت  و 
دیدش درد  نیکست  يارب  اثعش  رب  دشاب و  حایر  رساک  دوش  لمعتسم  یحیر  جنلوق  رد  هک  لهسم  هنقح و  فایـش و  هکنآ  رگم  یحیر  جنلوق 

رب راصتقا  هکلب  دنهدن  اذغ  زور  ود  کی  ضرم  لاوز  زا  دعب  دشاب و  فیعض  ببـس  هکیتقو  رگم  دنکیم  ررـض  نزبآ  دیمکت و  دوب و  عفان 
هک دنناودب  ار  ریس  گنرهایس  سورخ  دشاب و  سبای  لفث  سابتحا  ببـسب  هک  جنلوق  جالع  تسنیمه  دنروخن و  درـس  بآ  دنیامن و  ینخی 

هدئاف جنلوقب  تیـصاخلاب  هک  هیودا  دوب و  دیفم  رایـسب  دنـشونب  هتخاس  وبشوخ  حلاصمب  دنزپب و  ارهم  دننک و  حـبذ  نا  زا  سپ  دوش  هدـنام 
زارب رد  هک  یناوختـسا  اصوصخ  لسعلا  ءام  اب  گرگ  دیفـس  زارب  کشخ و  نیطارخ  نآ و  تشوگ  دهده و  يابروش  هلمج  نآ  زا  دنکیم 

نآ لاوز  ای  اعما  یگدیچیپ  ببسب  رگا  گرگ و  ءاغم  مرج  ندروخ  نینچمه  دوب و  عفان  درد  بناج  نار  رب  نآ  قیلعت  یتح  دوشیم  هتفای  وا 
مکـش دنورب و  مدق  دنچ  دنربورف و  هتـشکان  قبیز  مرد  هد  نآ  جالع  دوش  ثداح  دیدش  تکرح  زا  دـعب  نآ  دوش و  ثداح  نییثنا  سیکب ؟
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دوش ثداح  هتـسهآهتسهآ  جـنلوق  نیا  دوب و  لقث  نابرـض و  پت و  نآ  تمالع  دـشاب  مرو  ببـسب  رگا  دـنلامب و  لفـسا  ات  یلعا  زا  ار  دوخ 
مرو عضوم  رب  دننک و  رت  هکرـس  لگ و  نغورب  هچراپ  دنیامن و  هنقح  دنزاس و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دـعب  دـننک و  دـصف  نآ  جالع 

دنلامب و هدرک  مرگمین  هنوباب  هشفنب و  نغور  دنهن و 

سوالیا

كدناكدنا دننک و  مرگ  فرص  بارش  دوب و  يدس  جنلوق  جالعب  نآ  جالع  دیآیم  نوریب  نهد  زا  لفث  نآ  رد  هک  تسجنلوق  زا  یمـسق 
دنماشایب

دعقم ضارما  رد  مهدزناش  قیرط 

ریساوب

لقث درد و  دعقم  رد  هک  تسنآ  وا  تمالع  دوش  ثداح  دعقم  قورع  هاوفا  رد  هک  دوب  یتدایز 
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نآ جالع  دوشیم  تارطقب  نآ  لبق  ای  زارب  زا  دعب  نآ  جورخ  دشاب و  زارب  اب  طلتخم  ریغ  ریـساوب  نوخ  دـشاب و  ینوخ  رگا  دوب و  شراخ  و 
فوفلم هکچ  تسام  اب  هشام  هس  توسر  دنیامن و  مدلا  ثفن  جالع  دننام  نآ  جالع  نا  زا  دـعب  دـننکن  دـنب  دوشن  يراط  فعـض  هکیتقو  ات 

ریساوب و نوخ  عطق  يارب  زا  رصنب  رصنخ و  نیب  ام  ندرک  غاد  تسام و  اب  یهتلک  اذغ  دوب و  عفان  ریـساوب  نوخ  لاهـسا  يارب  دنروخب  هدومن 
هک تسرابجنا  تیصاخ  تسبرجم و  ینوخ  ریساوب  يارب  زا  سوردنس  بح  تستابرجم و  زا  ریـساوب  حایر  يارب  هوقرت  لصفم  ندرک  غاد 

ضبام و دصف  ای  نفاص و  دصف  قیلساب  دصف  دعب  هک  دیابیم  دهد  تیذا  ریساوب  ياهسم  رگا  دنکیمن و  تعیبط  ضبق  نوخ  ضبق  دوجو  اب 
دـصف دعب  هک  تسنآ  رتهب  دنلامب و  زایپ  بآ  رد  واگ  هرارم  هنق و  رتوبک و  نیگرـس  دننام  هحتفم  هیودا  دنیامن و  نیکرو  نیب  ام  تماجح  ای 

واگ ریـش  رد  دـندنبرب و  هدـیئاس  بآ  رد  ار  گنب  نینچمه  دـننک و  دامـض  هدـیئاس  بالگ  رد  بین  گرب  توسر  دنناپـسچب و  ولز  قیلـساب 
دـشاب جایتحا  رگا  دوب و  دیفم  زین  يروفاک  بآدیفـس  مهرم  دـنکیم  ریـساوب  درد  عفر  درز  نغور  ندـیلام  دـنریگب و  نآ  راخب  هدادشوج 

دبک لاحط و  حالـصا  دنراد و  میالم  ار  تعیبط  دنروخ و  لقم  بح  ریغـص و  لفیرطا  نا  زا  دعب  دـننک و  نبجلا  ءام  لهـسمب و  ادوس  هیقنت 
زا دعب  دنهن  گید  رب  گید  دننام  زیت  ياود  دشابن  عطق  تشادرب  رگا  دننک و  عطق  هک  تسنآ  رتهب  دنکن  هدـئاف  روکذـم  ریبدـت  رگا  دـننک و 
هک دناهتفگ  دننک و  لامعتسا  دنـشرسب و  درز  نغور  موم و  اب  دنناشوجب و  بآ  رد  بنرک  گرب  ای  دننک و  لامعتـسا  رتش  ناهوک  مهرم  نا 

خینرز ریخبت  دننک و  لامعتسا  تالمدم  دشاب  حرقتم  ریساوب  زیت  ياود  زا  دعب  ای  عطق و  زا  دعب  رگا  دننکن و  طقاس  هعفد  کیب  ار  اهسم  مامت 
زا هک  دیاب  دشاب  دعقم  نوردنا  هک  ریساوب  ياهسم  دنک و  طقاس  ار  ریساوب  ياههناد  نیاکب  مخت  الچک و  نینچمه  لقم و  رام و  تسوپ  ای  و 
مـس ياود  تقونآ  دنیآ  نوریب  اهـسم  ات  دـننک  دامـض  هدومن  طولخم  واگ  رن  هرارم  رد  هدـیئاس  نورطن  جزیوم و  ای  دـننک و  نوریب  مجاحم 

دنهن نا  رب  رافنا 

ریساوب حیر 

تشذـگ و اـیلوخیلام  رد  هکيروطهب  دوب  ادوس  هیقنت  نآ  جـالع  ددرگیم  هدرگ  فاـن و  یلاوـح  هاـکیهت و  رد  هک  دوـب  ظـیلغ  حـیر  نآ  و 
دوب عفان  زین  ریغص  لفیرطا  لقم و  بح  دروخ و  تاردم  اب  نآ  دننام  ینومک و  شراوج 
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دعقم روصان 

نوریب دشاب  ورد  هچنآ  ات  دنراشفیب  ار  نآ  هک  دیاب  دـشابن  رئاغ  رگا  دـیآیم  دـیدص  نا  زا  دـشابیم و  میقتـسم  ءاعم  فرط  هثیبخ  هحرق  هک 
دننک مشچ  روصان  جالعب  نآ  جالع  دیآ 

دعقم ماروا 

نغور غرم و  مخت  يدیفـس  اب  دنلامب  بآدیفـس  مهرم  دنیامن و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دننک و  دصف  نآ  جالع  دـشاب  راح  رثکا 
زا نوچ  دنهن و  نویلخاد  مهرم  ددرگ  نمزم  رگا  دـنیامن و  دامـض  دـعقم  رب  ار  نآ  هدـیئاس  دـنیاسب و  بوخ  برـس  ای  زیرزا  فرظ  رد  لگ 

دعقم قاقش  ئارب  يروفاک  بآدیفس  مهرم  ددرگن و  روصان  ات  تفاگـش  دیاب  جضن  زا  لبق  ددرگیم  عمج  هدام  هک  دوش  تفایرد  تامالع 
زارتحا هضباق  ئایـشا  تاضومح و  درـس و  بآ  زا  دنراد و  مرن  ار  عبط  هک  دیاب  تسا و  عفان  زین  اجنیا  رتش  ناهوک  مهرم  دنکیم و  عفن  مه 

دننک

دعقم ءاخرتسا 

زا ار  دعقم  دنروخب و  هراح  نیجاعم  دـننک و  هیقنت  راح  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  نآ  جالع  دـشاب  هدارایب  حایر  زارب و  جورخ  نآ  تمالع 
بآ رد  مرگ  هضباق  هیودا  زا  نآ  دـننام  ورـسلا و  زوج  رم و  طسق و  بیطلا و  لبنـس  دـنلامب و  سگرن  هنوباب و  نغور  دـننام  مرگ  ياهنغور 

دنناشنب نآ  رد  ار  لیلع  دنناشوجب و 

دعقم شراخ 

ای يرارم و  طالخا  ببـسب  رگا  دوب و  ریـساوب  لثم  نآ  جالع  دشاب  ریـساوب  همدقم  رگا  دش و  روکذـم  نآ  جالع  دـشاب  نادـید  ببـسب  رگا 
دنلامب دعقمب  ار  لگ  نغور  هکرس و  دنیامن و  نیکرو  نیب  ام  تماجح  دننک و  هیقنت  دشاب  یقروب 

هناثم هیلک و  ضارما  رد  مهدتفه  قیرط 

هیلک لازه 

يدیفس نآ  تمالع  دوش  عقاو  غارفتسا  یتدایز  ببـسب  ای  عامج و  ترثک  ببـسب  ای  دشاب و  مرگ  جازملا  ءوس  ببـسب  ای  هدرگ  يرغال  ینعی 
هزوغلچ و زغم  قدنف و  لیجران و  دـننک و  ببـس  كرت  نآ  جالع  دـشاب  هاب  توهـش  یمک  ندـب و  يرغال  تشپ و  درد  نآ و  ترثک  لوب و 

دننام هدراب  بوبل  زا  دشاب  ترارح  هاگره  دوب  دـیفم  ندروخ  غرم  طب و  یبرچ  اب  هلک  هسیره و  دـنروخب و  دـنزاس و  نوجعم  لسع  اب  ماداب 
دیامن تیوقت  هنادهبنپ  ودک و  زغم  شاخشخ و 

هدرگ فعض 
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ببسب رگا  دش و  هتفگ  شجالع  دشاب  لازه  ببس  رگا  دوب و  هاب  توهـش  یمک  تشپ و  درد  دشاب و  تشوگ  هلاسغ  دننام  لوب  نآ  تمالع 
جازملا ءوس 
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زا دعب  درادزاب و  بعت  زا  ار  دوخ  نآ  جالع  دوش و  ضراع  رفس  بعت  ببسب  رگا  دننک و  هیقنت  دشاب  يداب  رگا  دنیامن و  جازم  لیدبت  دشاب 

دنفسوگ ریش  دوب و  دیفم  زین  هکرـس  اب  لگ  نغور  ندیلام  دنک و  دامـض  هدرگ  رب  هضباق  هیودا  دیامن و  هروکذم  بوبل  زا  هدرگ  تیوقت  نا 
هک هدرگ  فعـض  جالع  تسنیمه  دوب و  بسانم  زب  هدرگ  هیپ  اب  هچیاپهلک  جنربریـش و  اذـغ  تسا و  لیدـعیب  هدرگ  تیوقت  رد  رتش  ریـش  و 

تسعفان باب  نیرد  رورعز  یهب و  ندروخ  ددرگ و  ضراع  همدص  ببسب  ای  تاردم و  ترثک  ببسب  عامج و  ترثک  ببسب 

هیلک عجو 

زا نآ  دننام  ثوثک و  مخت  هریش  نوسینا  هریش  نایداب  هریش  هک  دیاب  دوب  درد  لاقتنا  لقثالب و  ددمت  نآ  تمالع  دشاب  حایر  ببسب  درد  رگا 
لگ رگا  دـلامب و  هنوباب  نغور  لگ و  نغور  دروخب و  راـنید  تبرـش  اـی  يروزب  تبرـش  دـنقلگ و  اـی  دـشابن  ترارحلا  دـیدش  هک  تاردـم 

کمن و زا  دیمکت  دـنک و  لئاز  درد  ددـنبرب  نآ  لفث  دـنک و  لوطن  هدومن  فاص  هدـیناشوج  بآ  رد  تاردـم  رگید  هبنـسک و  و  وسیم ؟؟؟
غرممخت هدرز  دامـض  دوشیم و  عفر  درد  ددـنبرب  درد  ياج  رب  ار  شاـم  درآ  زبخ  نوچ  دوب و  دـیفم  رایـسب  نارذاـگ  هیر  مدـنگ و  سوبس 

هاگره دلخب و  زودلاود  وچمه  دـیآ و  دـیدپ  تشپ  رد  ینارگ  درد و  هک  تسنآ  نآ  تمالع  دـشاب  گیر  ببـسب  رگا  دـنیامن و  لامعتـسا 
گنـس هدـیئاس  دوهیلا  رجح  نآ  جالع  ددرگ  رهاـظ  درز  خرـس و  گـیر  لوب  نوردـنا  دـننک  عمج  دیفـس  فرظ  رد  ار  بش  ماـمت  هروراـق 
هزوپرخ مخت  هریش  نیرایخ  مخت  هریش  هارمه  هشام  مین  مین  ردقب  هدیئاس  یبرع  غمص  ای  هدیئاس  ولآ  غمص  هشامکی  کیره  هدیئاس  یهامرس 

تیـصاخلاب الومم  ندروخ  درب و  راکب  نآ  نوجعم  دوهیلا و  رجح  فوفـس  دروخب و  يروزب  تبرـش  ای  ولابولآ  تبرـش  اب  کسخراخ  هریش 
ددع کی  دـنکیم و  عفن  دروخب  تابن  اب  هدـیناسیخ  بآ  رد  هشام  شـش  ار  وا  نوچ  تسروهـشم  تابن  هک  يروهپرهتپ  تسا و  ةاصح  عفان 

جارخا يارب  زا  دنـشونب  رتاوتم  زور  هس  نوچ  تیتـلح  بآ  لاـقثم  هدزاود  اـب  دـننک و  کـشخ  دنـشاب  هدرک  رود  نآ  رپ  هک  باـتبش  مرک 
لامعتسا وسیم ؟؟؟ لگ  لوطن  دنکیم و  هدئاف  هناثم  هدرگ و  گنس  يارب  زین  نبجلا  ءام  ندروخ  دناهتـسناد و  برجم  لوب  سابتحا  گنس و 

هک دیابیم  ةاصح  هتتفم  هیودا  اب  دنک و  لهـسم  دـصف و  زا  هیقنت  دـیامن و  ئق  دوشن  هدـئاف  ریبدـت  نیزا  رگا  دـندنبرب و  ار  نآ  لفث  دـننک و 
نآ دننام  ولآ و  غمص 

210 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دننام دشاب  ورد  نکسم  تیصاخلاب  هک  هیودا  دشاب  دیدش  درد  رگا  بیطلا و  لبنس  هخیلـس و  دننام  وضع  يوقم  هیودا  نینچمه  دشاب و  راب 

بیجع بابنیرد  هّللا  دی  ياود  درک و  دیاب  نزبآ  هشیمه  داد و  دیاب  دنیامن  نیکست  ریدخت  ببسب  هک  هیودا  ای  تبـش و  مخت  سفرک و  مخت 
هریـش هنادـهب و  باعل  لوغپـسا و  باعل  دـنک و  مرو  بناج  زا  قیلـساب  دـصف  نآ  جالع  دوب  مرگ  نآ  رثکا  دـشاب و  مرو  ببـسب  رگا  تسا و 

رگا دوب و  دیفم  زین  موم  اب  هشفنب  نغور  لگ و  نغور  ندیلام  دنک و  لامعتسا  وج  درآ  دامـض  دروخب و  هشفنب  تبرـش  اب  نآ  دننام  بانع و 
هدام رگا  دوب و  عفان  قورم  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  دـنک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دوب  هیقنت  تجاـح 

نغور رد  ار  هیودا  نیمه  دروخب و  هدومن  فاص  دـناشوجب و  بآ  رد  تابن  اـب  هبلح  یمطخ  مخت  ناـتک و  مخت  هک  دـیاب  دـنک  جـضن  هدارا 
دامض رد  هنسرک  درآ  ایسآ  رابغ  رتوبک  نیگرس  جضن  زا  دعب  دبای و  جضن  ات  دزاس  لوطن  هدیناشوج  بآ  رد  دیامن و  دامـض  هدیئاس  دجنک 

زا هدم  دوش و  رجفنم  هاگره  دـیامنیم و  هدرگ  مرو  حاضفا  زین  دـننک  دامـض  دوش و  ارهم  ات  دـنزپب  لسعلا  ءام  رد  ریجنا  درب و  راکب  هدوزفا 
كاپ هدـم  زا  ار  وضع  زین  رخ  ریـش  اب  شاخـشخ  دروخب و  يروزب  تبرـش  اـب  کـسخراخ  هزوپرخ  مخت  نیراـیخ  مخت  دـیآ  نوریب  لوب  هار 
حورق ببسب  رگا  دش و  هتفگ  نآ  جالع  دشاب  هدرگ  فعض  ببسب  رگا  دروخب و  تارادم  اب  هشام  راهچ  همحلم  فوفـس  نا  زا  دعب  دنکیم 
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رانلگ صرق  ابرهک و  صرق  دننک و  یق  دصف و  نآ  جالع  دشاب  لوب  نتن  هدم و  نوخ و  جورخ  دوب و  نطق  رد  درد  نآ  تمالع  دشاب  هدرگ 
نیرایخ و مخت  هریش  هنادهب و  باعل  لوغپـسا و  باعل  هتخیمآ  یبرع  غمـص  اریتک  هتـساشن  دننام  هیرغم  هیودا  اب  نآ  دننام  جنکاک و  صرق  و 

دروخ تاردم  رگید  يروزب و  تبرش 

هدرگ برج 

رد سخن  هغدـغد و  هکح و  درد و  دـشاب و  هدـم  اب  خرـس  روشق  جورخ  لوب و  تقرح  نآ  تمـالع  دوب  هدرگ  روثب  راـجفنا  زا  تراـبع  هک 
دیربت و نا  زا  دعب  دزاس و  هیقنت  دراب  لهـسمب  جضن  زا  دعب  دننک و  ضرم  بناج  زا  قیلـساب  دصف  دـیامن و  یق  نآ  جالع  دوب  هدرگ  عضوم 

دروخ تاردم  هارمه  هتخیمآ  ینمرا  لگ  اب  هدیئاس  روزبلا  قدانب  دنک و  جازم  بیطرت 

سطیبایذ

جالع دوش  عفد  ریغتیب  ینامز  كدنا  رد  دروخ  بآ  نوچ  دنامب و  هنشت  ضیرم  هشیمه  هک  دشاب  نانچنآ  و 
211 ص : میلعتلا ، نزاخم 

زا دـشونب و  رایخلا  ءام  عرقلا و  ءام  ای  دـنک و  لوانت  هضباق  تادربم  اب  ریـشابط  صرق  رانلگ و  صرق  سطیبایذ و  صرق  روفاـک و  صرق  نآ 
دـشاب ظیلغ  هک  شرت  تارغج  غود  دـیامنیم و  هدـئاف  زین  اراخبولآ  بآ  اـنوطقرزب و  باـعل  شرت و  راـنا  بآ  دـنک و  یق  ررکم  درـس  بآ 

ندز هطوغ  درس  بآ  رد  دیامن و  لدنص  دامض  تسایشا و  عفنا  ندروخ  هدرک  درس  فرب  رد  دنـشاب  هتخاس  دنفـسوگ  ریـش  زا  هک  اصوصخ 
دنشاب هدیناسیخ  هکرـس  رد  زور  بش و  کی  هک  غرممخت  هس  ندروخ  هک  هتفگ  یـشرق  دوب  دیفم  بابنیرد  دوش  درـس  شندب  هک  يدح  هب 

تقو نیرد  دـنریمیم  دـتفایم و  نا  رد  اـههچروم  دـیامنیم و  موجه  سگم  لوب  رب  دوش  نمزم  ضرم  نیا  نوچ  دوـب و  عفاـن  ضرم  نیرد 
دروخب زور  ره  تسد  فک  ود  راهن  هتخیمآ  يرترکش  اب  هدیئاس  مرن  ار  کشخ  يولگ 

هناثم حورق 

دـننک و هدرگ  حورق  جالعب  نآ  جالع  دوب  سوبـس  دـننام  روشق  هدـم و  جورخ  نآ و  نتن  شزوس و  لوبلا و  رـسع  هناثم و  درد  نآ  تمـالع 
رگا دوب و  دیفم  اجنیرد  هلمدنم  قورز  رتش و  ریـش  اب  ضیبا  فایـش  ندیناکچ  دوب و  دیفم  دنهدب  هتخاس  صرق  دنبوکب و  هلمآ  بوچدرز و 

بانتجا عامج  هحلام و  هفیرح و  هیذغا  زا  دنکیم و  هدـئاف  رایـسب  نآ  ندیـشون  رکـسلا و  ءام  ای  لسعلا  ءام  ندـیناکچ  دـشاب  رایـسب  كرچ 
دننک

هناثم برج 

هدرگ برج  جالع  لثم  زین  نآ  جالع  دشاب  زین  هدـم  یلاخن و  بوسر  جورخ  لوب و  نتن  شزوس و  شراخ و  اب  دـیدش  درد  نآ  تمالع  هک 
دوب دیفم  ماداب  نغور  دنفسوگ و  زب و  رخ و  ریش  لوغپسا و  باعل  هنادهب و  باعل  زا  نتفرگ  يراکچپ  ندروخ و  دوب و 

هناثم عجو 

خیب رد  شراخ  دـشاب و  هناثم  لقث  درد و  هناثم  تاصح  تمالع  دـشاب  تاصح  ببـسب  رگا  دـننک  هدرگ  درد  جالع  لـثم  هناـثم  درد  جـالع 
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لوب دلامب و  راهز  رب  تسد  هتسویپ  ضرم  نیا  بحاص  دشابیم و  دیفس  يرتسکاخ و  هایس و  نآ  گنر  دوش  جراخ  هک  لمر  دوب و  بیضق 
ندروخ برقع و  نغور  ندـیناکچ  دوب و  هیلک  ةاصح  دـننام  نآ  جالع  دوب و  لوب  ياضاقت  زاب  دوش  غراف  هاگره  دـیآ و  نوریب  يراوشدـب 

رد لمع  نیا  دنرآ و  نوریب  دننک و  قش  هک  دیاب  دیآهن  نوریب  ریبدت  نیزا  هناثم  گنـس  رگا  دوب و  دیفم  اجنیرد  سوطیدورثم  ریبک و  قایرت 
یگلاس هد  نس 

212 ص : میلعتلا ، نزاخم 
نهآ ياهخیم  نا  رد  هک  اههزوم  ندیـشوپ  نتـشاد و  تسد  رد  ار  نهآ  يرتشگنا  هک  هتفگ  سونیلاج  دراد و  رطخ  نیزا  دـعب  ام  دـیابیم و 

دوشیمن ادیپ  زاب  دنکیم و  ةاصح  تیتفت  دنشاب 

هناثم مرو 

مرو جالع  لثم  زین  نآ  جالع  دشاب  نایذـه  مرگ و  پت  زارب و  لوب و  سابتحا  هناع و  خافتنا  دـیدش و  درد  نآ  تمالع  دـشاب  راح  نآ  رثکا 
دننک وج  درآ  نزبآ  دنیامن و  دامض  هضباق  هدراب  ءایشا  زا  دنـشاب و  يوق  هک  دیابیم  هناثم  ضارما  رد  هلمعتـسم  هیودا  هکنآ  رگم  دوب  هدرگ 

تسا ریظنیب  هناثم  مرو  لیلحت  يارب  زا  رتش  ریش  ندیشون  دننک و  مسمس  دامض  زور  دنچ  زا  دعب  دننک و  دامض  ینساک  یطوریق  و 

هناثم رد  مد  دومج 

دوشیم و قشنم  هناثم  زا  گرزب  گر  هطقس  ای  هبرض  ببـسب  یهاگ  ددرگ و  دمجنم  دزیریم  هناثم  رد  هدرگ  ای  رگج و  زا  هک  نوخ  یهاگ 
دنهدب ریجنا  بوچ  رتسکاخ  اب  یلصنع  نیبجنکس  نآ  جالع  دوب  درس  قرع  فارطا و  درب  یشغ و  برک و  نآ  تمالع  ددرگ و  هتسب  نوخ 

رد شوگرخ  هیامرینپ  دننیشن و  نآ  رد  دننک و  دامـض  دنناشوجب و  بآ  رد  نآ  دننام  هنوباب و  کلملا و  لیلکا  دنروخ و  تافحلـس  هرهز  و 
دنرآ نوریب  ار  دمجنم  نوخ  دننک و  قش  دوشن  هدئاف  نیزا  رگا  دننک و  هدرگ  ةاصح  جالع  دنناکچب و  لیلحا 

هناثم حیر 

زا دنیامن و  دـیمکت  کمن  مدـنگ و  سوبـس  زا  دـننک و  وبشوخ  مرگ و  ياهنغور  ندـیلام  زا  نآ  جالع  دوب  لقثالب  ددـمت  نآ  تمالع  هک 
دنزاس لوطن  هراح  هیودا 

نآ رسع  لوب و  سابتحا 

دومج رد  نآ  جالع  دشاب  نوخ  دامجنا  ببـسب  رگا  دش و  روکذم  هناثم  درد  رد  نآ  جالع  دشاب  ظیلغ  حـیر  ای  تاصح  ای  مرو  ببـسب  رگا 
لقث هظیلغ و  همعطا  ندروخ  تحار و  مدقت  نآ  تمالع  دوش  ثداح  لوب  يراجم  رد  هک  دشاب  جزل  یطلخ  ببسب  رگا  تشذگ و  هناثم  مد 

تبرـش هدرک و  فاـص  هدـیناشوج و  بآ  رد  ار  یئارحـص  مغلـش  مخت  وقود  سفرک  مخت  نوسینا  لـثم  هیوق  تاردـم  نآ  جـالع  دوب  هناـع 
لیلحا رد  دـلامب و  تبـش  نغور  دـننام  هراـح  ناـهدا  دنیـشن و  نآ  رد  دـناشوجب و  بآ  رد  ار  هیودا  نیمه  دروخب و  هدوـمن  لـخاد  يروزب 

هک لوب  تقرح  جالعب  نآ  جالع  دوب  لوب  يدرز  شزوس و  نآ  تمالع  دزیر و  هناـثم  رب  هک  دـشاب  يوارفـص  طـلخ  ببـسب  رگا  دـناکچ و 
تیقروب تدح و  ببسب 

213 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هردم و هیودا  زا  نآ  جالع  دشاب  يرورـض  لاغـشا  ای  لیوط و  باوخ  ببـسب  ای  ادصق و  سبح  ببـسب  لوب  سابتحا  رگا  دیامن و  دشاب  لوب 
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کی ردقب  دنت  هوچ  ندروخ  دنلامب و  نآ  دـننام  لگ و  نغور  ناسلب و  نغورب  دـنیامن و  زمغ  تسد  زا  ار  هناثم  دـننک و  لوطن  هیخرم  هیودا 
هتخیب هتفوک و  یهاش  ریـس  مین  ردـقب  کیره  لدرخ  یملق و  هروش  نوچ  دناهتـسناد و  برجم  لوب  سبح  عفر  يارب  زا  ناپ  گرب  اـی  هشاـم 
ندروخ واگ  ریـش  یـسل ؟ اب  هتخیب  هتفوک و  هشام  ود  ود  ردقب  راهکاوج  برت و  کمن  یملق و  هروش  زین  دیاشکب و  ار  هتـسب  لوب  دـنناروخب 

دوب دیفم  ندرک  دامض  هناع  رب  هدیئاس  تارغج  رد  بنـسک  مطرق و  مخت  نینچمه  هدیئاس و  بآ  رد  لین  قرو  دهد و  میظع  هدئاف  بابنیرد 
نتـشاد تسلوب و  راردا  بجوم  تیـصاخلاب  نتـشاد  رکذ  خاروس  رد  هدـنز  شپـس  نینچمه  نداهن و  بیـضق  خاروس  رد  نارفعز  خاـش  و 

نآ مکش  دناکچ و  راهز  رب  ار  نآ  نوخ  دشکب و  ار  هچبرتوبک  رگا  دنکیم و  هدئاف  زین  فان  رب  نآ  ندرک  الط  لیلحا و  رد  روفاک  هروش و 
فایش دیاشکب و  ار  لوب  اروف  ندیلام  فان  رب  شیمواگ  شوگ  كرچ  درآیم و  تکرحب  ار  هناثم  توق  ددنب  راهز  رب  مرگمرگ  هتفاگـش  ار 

دنکیم لوب  راردا  زین  دزربط  کمن 

لوب ریطقت 

دشاب هراح  طالخا  ببسب  رگا  دش و  هتفگ  لوب  سابتحا  رد  نآ  جالع  دشاب  لوب  سابتحا  ببسب  رگا  لاسرتسا  سابتحا و  نایم  دشاب  یتلاح 
درک دیاب  دشاب  لوب  تیقروب  ببـسب  هک  لوب  تقرح  جالع  دننام  نآ  جالع  دوب و  ارفـص  هبلغ  تامالع  لوب و  شزوس  يدرز و  نآ  تمالع 

نیجاعم درک و  دیاب  دشاب  يدرس  ببـسب  هک  لوبلا  سلـس  جالعب  نآ  جالع  دشاب  نآ  هلـضع  ياخرتسا  هناثم و  جازم  يدرـس  ببـسب  رگا  و 
دروخ دیاب  مرگ 

لوب تقرح 

جالع دوب  روشق  هدم و  جورخ  مدـع  هروراق و  ینیگنر  جازم و  ترارح  نآ  تمالع  دـشاب  لوب  تیقروب  تدـح و  ببـسب  لوب  شزوس  رگا 
هفیرح هضماح و  هحلام و  ءایـشا  زا  دروخب و  هدومن  لـخاد  هشفنب  تبرـش  هدروآرب و  تاـیقرع  رد  لوغپـسا  باـعل  هارمه  روزبلا  قداـنب  نآ 

هلمآ دیفس  لدنص  رفولین و  کشخ و  زینشک  دریگب و  رتخد  ریش  ای  رخ  ریـش  ای  زب  ریـش  روفاک و  ضیبا و  فایـش  زا  يراکچپ  دنک و  زارتحا 
هدومن فاص  هدیلام  ار  نآ  حابص  دننک  رت  بآ  رد  رشقم 

214 ص : میلعتلا ، نزاخم 
ار نآ  دیآب  فرظ  رد  نا  زا  بآ  هک  دنهن  يروطب  یفرظ  بش  دننک و  قش  هنت  نایم  رد  يردق  هلیک  تخرد  دروخب و  هتخادـنا  رفولین  تبرش 

مخت هریـش  کسخراخ  هریـش  نیرایخ  مخت  هریـش  دننک و  قیلـساب  دصف  دـشاب  هحرق  زا  لوب  شزوس  رگا  دـهدب و  تجاح  تقوب  دـنریگب و 
جنپ روکذم  ياود  هارمه  دوش  كاپ  ددم  زا  هحرق  هک  يدـنچ  زا  دـعب  دروخب و  هدومن  لخاد  يروزب  تبرـش  هدروآرب  تایقرع  رد  هزوپرخ 

هزیرهزیر ار  هسباف  خیب  تسوپ  ماد  کی  نوچ  داد  دیاب  دنک  هحرق  لامدـنا  هکنآ  دـننام  بش و  صرق  ای  ابرهک و  صرق  ای  رانلگ  صرق  هشام 
تسا و هدیـسر  هبرجت  رد  ررکم  كازوس  لوب و  تقرح  تهجب  دنـشونب  هدومن  فاص  هدـیلام  یکدـنا  حابـص  دـننک  رت  بش  بآ  رد  هدرک 

حابـص هدومن  رت  بآ  ؤاپ  مین  کی  رد  بش  ماد  کی  تسوپ  عم  دوخن  لاد  ماد  کـی  وریگ  نوچ  تسا و  عفاـن  باـبنیرد  زین  جـنکاک  صرق 
دیربت هارمه  هتـشک  یعلق  فوفـس  دوشیم و  تحـص  زور  هس  رد  دـنروخب  واگ  ریـش  یـسل  یگنـشت  تقو  دنـشونب و  هدـیئاس و  گنب  روطب 

ود ود  ردـقب  یبرع  غمـص  اریتک  نوچ  تسا و  هدومزآ  برجم و  هنهک  هحرق  هلازا  رد  هبوچدرز  فوفـس  تسا و  دـیفم  زین  دـنهدب  روکذـم 
هتـسر ون  گرب  دوب و  دـیفم  كازوس  هناثم و  تقرح  يارب  زا  دنـشونب  هدـیئاس  ای  هدومن  فاص  هدـیلام  حابـص  هدرک  رت  بآ  رد  بش  هشاـم 
میدـق دـیدج و  هحرق  يارب  زا  ینامی  بش  يراکچپ  ینعی  قورز  دوب و  عفاـن  كازوس  هحرق  يارب  زا  مه  تیجالـس  تسوولگ  تسورکیک 

ءام دوب و  دهاوخ  عفنا  دننک  لهـسم  قیلـساب و  دصف  زا  دعب  روکذم  ریبدت  رگا  دوب و  دیفم  زین  دـیامن  لامعتـسا  لفیرطا  قورز  دوب و  دـیفم 
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دش هتفگ  نآ  جالع  دشاب  هناثم  هیلک و  برج  ببسب  لوب  تقرح  رگا  دنکیم و  هدئاف  زین  لوب  شزوس  يارب  زا  نبجلا 

لوب سلس 

ردـنک نآ  جالع  دوب  تقرحالب  هروراق  يدیفـس  نآ  تمالع  دـشابیم  هناـثم  يدرـس  ببـسب  رگا  دـیآ  نوریب  هدارایب  لوب  هک  تسنآ  وا  و 
هضباق هراح  هیودا  رگید  ندروخ  نینچمه  دننک و  لوانت  هتخیمآ  ریغص  لفیرطا  ای  دنقلگ  رد  هدیئاس  کیراب  هشامکی  کیره  زا  یگطـصم 

دامـض هناثم  رب  هتخیمآ  نآ  لاثما  سگرن و  نغور  هنوباب و  نغور  اب  رتسدیبدنج  کشم و  دوب و  عفان  زین  ندروخ  هفـسالف  دنکیم و  هدـیاف 
جازم یمرگ  نآ  تمالع  دشاب و  ترارح  ببسب  یهاگ  دوب و  دیفم  زین  جنالکلک  نوجعم  دنک و 

215 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دوب شارف  رد  لوب  لوب و  سلس  بجوم  زین  ندرک  لوب  عامج  بقع  رد  دننک و  سطیبایذ  جالعب  نآ  جالع  دوب  هروراق  ینیگنر  و 

مدلا لوب 

ار ددـع  کـی  تسبوسکاـچ و  نوچ  دراد و  ماـمت  عفن  بعک  تماـجح  دـنیامن و  مدـلا  ثفن  جـالعب  نآ  جـالع  دـیآ  لوب  هار  زا  هک  ینوخ 
برجم و مدلا  لوب  ئارب  دنشونب  هدومن  فاص  هدیلام  حابص  هدومن  رت  بآ  رد  بش  دیفس  لدنص  هدارب  نآ  يالاب  دروخب و  هدیئاس  کیراب 
ات زور  ره  هتـشاذگ  بش  رد  هتـسب  هچراپ  ینیچ  هلایپ  رد  هتخیمآ  تارغج  رد  هدیئاس  بآ  رد  ار  یلمرن  هناد  راهچ  نینچمه  تسا و  هدومزآ 

هدرگ ضارما  زین  دوب و  دیابن  نمیا  ةاصح  دلوت  زا  دشاب  تیورغ  تجوزل و  لوب  رد  نوچ  درادزاب و  لوب  زا  ندـمآ  نوخ  دروخب  هتفه  کی 
رد یق  دوشیم و  ادـیپ  دـیدش  هدرگ  درد  ینایمه  نتـسب  زا  هک  تسا  رایـسب  ددرگیم و  دـشاب  رایـسب  بوسر  نآ  رد  هک  ظیلغ  لوبب  لحنم 

ایـشا نیرتراض  بات و  نهآ  بآ  نینچمه  تسا و  هناـثم  يوقم  دـیآرب  نهآ  همـشچ  زا  هک  یبآ  ندـیماشآ  دراد و  دوس  هدرگ  ضارما  رثکا 
لیوط عامج  نآ و  ثعاب  لوب  سبح  تسا و  هناثم  گنس  ثودح  عنام  ندروخ  بآ  اذغ  يانثا  رد  تسا و  تاضومح  لامعتـسا  هناثم  يارب 

دوب لوب  يراجم  تفآ  ثروم  لازنایب 

لسانت ءاضعا  ضارما  رد  مهدجیه  قیرط 

هاب ناصقن 

رگا سپ  دوب  راشتنا  زا  ریغب  نآ  جورخ  تلوهس  ینم و  تقر  ترثک و  نآ  تمالع  دشاب  نآ  باصعا  يدرس  بیضق و  ياخرتسا  ببسب  رگا 
دروخ و نآ  دننام  هفـسالف و  ریبک و  بوبل  نوجعم  دننک و  جلاف  جالعب  نآ  جالع  دشابن  تسدرغال  دوش و  کچوک  درـس  بآ  رد  بیـضق 

عامج كرت  ندب و  فعض  ببسب  ءاخرتسا  رگا  دوبن و  ریذپجالع  دشاب  رغال  دوشن و  صلقتم  رگا  دیوبب و  هرطع  ءایـشا  دلامب و  هیهاب  هیلطا 
اب هشام  مین  ار  يدنمهوچ  رگا  دیامن و  لامعتـسا  هعفان  هریغ  نیجاعم و  هیلطا و  هیودا و  بوبح و  دوش و  هتفگ  ینم  تلق  رد  نآ  جالع  دشاب 

زور کی  لهچ و  ات  اتـشان  ار  يدـنم  نغور  کـنام  شـش  رگا  دوب و  دـیفم  هدراـب  ضارما  رگید  هاـب و  تیوقت  يارب  زا  دروخب  لوبنت  گرب 
نآ تمالع  دشاب  ینم  تلق  ببسب  هاب  ناصقن  رگا  دیامن و  هدهاشم  ادخ  تردق  دنکن  عامج  تدم  نیرد  دروخب و 

216 ص : میلعتلا ، نزاخم 
اب لیجران  نغرم و  هبرف  ياهتـشوگ  دننام  دیج  ءاذـغ  نآ  جالع  دوب  اذـغ  یمک  ندـب و  فعـض  ببـسب  ای  ینم  تلق  دوب و  ینم  جورخ  تلق 

دیامن و عامج  كرت  دوب و  عفان  زین  ندروخ  بارـش  دروخ و  تشرب  مین  هضیب  يدرز  نآ و  دـننام  هتـسپ و  ماداب و  هتـساشن و  زا  اولح  رکش 
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هراح ءایشا  زا  عافتنا  نآ و  جورخ  رـسع  ینم و  دامجنا  نآ  تمالع  دشاب  ینم  تالآ  تدورب  ببـسب  ای  دراد و  ترـشع  شیع و  رد  ار  دوخ 
ینم تالآ  ترارح  ببسب  رگا  دننک و  لوانت  لصبلا  ءاود  هدرورپ و  لیبجنز  ریبک و  بوبل  نوجعم  هاب و  يوقم  مرگ  نیجاعم  نآ  جالع  دوب 
دشاب ینم  تالآ  تسوبی  ببـسب  ای  دننک و  تادربم  زا  نآ  جالع  دبای  عفن  تادربم  زا  دوب و  لازنا  تعرـس  اب  ینم  تظلغ  نآ  تمالع  دشاب 

ینم تالآ  تبوطر  ببسب  رگا  دروخب و  نیبجنرتلا  ءاود  دننک و  تابطرم  زا  نآ  جالع  دوب  هبطرم  ءایشا  زا  عافتنا  ینم و  تظلغ  نآ  تمالع 
دوب عفان  نآ  دننام  روزب و  نوجعم  ریغص و  لفیرطا  دنک و  ینیچراد  هریز و  دننام  هسبای  ءایشا  زا  نآ  جالع  دوب  قیقر  ینم  نآ  تمالع  دشاب 

تادرفم جالع  زا  بکرم  نآ  جالع  تسوبی  ترارح و  تسوبی و  تدورب و  تبسن  هب  دوب  رثکا  نیا  دشاب و  تبوطر  تدورب و  ببسب  رگا  و 
ینویفا یگنب و  هچنانچ  دوب  نآ  عذل  نادقف  ینم و  نوکـس  ببـسب  هاب  ناصقن  رگا  دوشیمن و  ضرم  نیا  ببـس  تبوطر  ترارح و  دننک و 

کـسملا ءاود  نیجاعم و  رگید  روزب و  نوجعم  ینوعرز و  نوجعم  جالع  دشاب  نآ  تظلغ  دومج و  ینم و  ترثک  نآ  تمالع  دـشابیم  ار 
ریش و لثم  هیهاب  هیذغا  نآ  جالع  دوش  عقاو  عامج  كرت  ببسب  هاب  ناصقن  رگا  دننک و  لامعتسا  احرقرقاع  نغور  دنروخ و  ربنع  فوفس  و 

دفاـست رد  رظن  دـشاب و  عاـمج  تبغر  رب  لمتـشم  هک  تاـیاکح  ندینـش  دروـخب و  هسیره  هلک و  غرممـخت و  يدرز  هزاـت و  یهاـم  رکش و 
تاغارفتـسا و ترثک  بآ و  برـش  ترثـک  همخت و  زا  دوب و  اود  زا  رتهداـیز  اذـغ  هدـئاف  هاـب  تیوقت  رد  دوب و  ینعم  نیا  جـیهم  تاـناویح 

فئاطلب مهو  هلازا  دـشاب  هیمهو  روما  ببـسب  رگا  دـنک و  زارتحا  ریثک  دـیربت  تاردـخم و  ضماوح و  حاـیر و  تـاللحم  ینم و  تاـففجم 
ببسب رگا  نینچمه  دننک و  غامد  تیوقت  دشاب  غامد  فعض  ببسب  رگا  دننک و  ناقفخ  جالع  دشاب  بلق  فعض  ببسب  رگا  دننک و  لیحلا 

هدعم ای  رگج و  فعض 
217 ص : میلعتلا ، نزاخم 

جالع دشاب  ینم  ترثک  خفن و  تلق  ءاضعا و  تمالـس  نآ  تمالع  دشاب  حایر  تلق  ببـسب  رگا  دننک و  دحاو  ره  تیوقت  دـشاب  هدرگ  ای  و 
ریش ریجنا و  رتوبک و  یباغرم و  هرب و  تشوگ  هتسپ و  القاب و  روگنا و  رذگ و  دوخن و  زایپ و  دننام  دنروخب  هخافن  هیهاب  هیذغا  هیودا و  نآ 
رگا دوش و  هبرف  رکذ  دـننک  نینچ  زاب  دوش  کـشخ  نوچ  دـنهن و  رکذ  رب  هدرک  رت  نآ  رد  ار  هقرخ  دـننک و  مرگ  مین  ار  شیم  ریـش  نوچ  و 

بیـضق رب  ار  نآ  بآ  دنریگ و  نهد  رد  تیتلح  ای  هبابک  ددرگ و  یتسود  بجوم  دننک  تعماجم  هکره  اب  دـنلامب  بیـضق  رب  لیبجنز  لسع 
یلوهبریب يدنه  رد  هک  کسورع  دیامن و  لمع  نیمه  دـنک  الط  رکذ  رب  لسع  اب  اینومقـس  ای  لیبجنز  لفلف و  دوش و  تذـل  بجوم  دـنلامب 

دوش و رگدـکی  قاتـشم  ود  ره  دـننک  تعماجم  دـنلامب و  بیـضق  رب  نا  زا  سپ  دزادـگب  هچنانچ  دـننک  نایرب  واگ  هداـم  نغور  رد  دـنیوگ 
دنکیم لعف  نیمه  زین  لزنم  يالط  دنکیم و  ادیپ  نز  لد  رد  درم  یتسود  دنیامن  لامعتسا  تسا  روکذم  نیدابارق  رد  هک  تاذذلم 

لازنا تعرس 

دـشابن ترارح  تمالع  نآ  دوش و  جراخ  قیقر  ریثک  ینم  نآ  تمالع  دـشاب  تبوطر  تدورب و  هطـساوب  هکـسام  توق  فعـض  ببـسب  رگا 
لامعتسا هریغ  تافوفس و  دنلامب و  نآ  دننام  سگرن و  نغور  طسق و  نغورب  ار  هیصخ  هناع و  دننک و  لهسم  یق و  زا  مغلب  هیقنت  نآ  جالع 

فعـض ببـسب  رگا  دننک و  تادربم  زا  نآ  جالع  جورخ  تلاح  رد  دوب  ینم  عذل  تدح و  نآ  تمالع  دشاب  ترارح  ببـسب  رگا  دـیامن و 
دش هتفگ  شجالع  دشاب  زین  هاب  ناصقن  تلاح  رد  دوب  هسیئر  ءاضعا 

يدو يذم و  ینم و  رورد 

يراج توهش  يادتبا  رد  هک  تسیتبوطر  يذم  تسا و  لفسا  وا  يارجم  تسا و  رهاظ  وا  هدئاف  دوشیم و  ادیپ  مراهچ  مضه  هلضف  زا  ینم 
زا لبق  هک  هجزل  دـشاب  یتبوطر  يدو  تسا و  ینم  يارجم  يالاب  نآ  ئارجم  ددرگ و  جراـخ  تلوهـسب  ینم  ارجم  نیئلت  ببـسب  اـت  دوشیم 
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ترثک نآ  تمالع  دـشاب  نآ  ترثک  ببـسب  ینم  نالیـس  رگا  تسا و  يذـم  يارجم  يالاب  وا  يارجم  دوشیم و  يراـج  وا  يارجم  رد  لوب 
هک هیودا  دنروخ و  ینم  للقم  ياود  دنیامن و  اذغ  لیلقت  دننک و  هدایز  عامج  نآ  جالع  فعـض  عوقویب  دوب  عامج  تلاح  رد  ینم  جورخ 

تمالع دوب  ینم  تدح  ببسب  رگا  دنیامنیم و  مه  ینم  لیلقت  دناریش  للقم 
218 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دراب ياود  دنروخب و  بانع  هشفنب و  رفولین و  دـننام  هبطر  هدراب  ءایـشا  نآ  جالع  دـشاب  ینم  گنر  يدرز  لوب و  تقرح  ینم و  تدـح  نآ 
دننک و لوانت  تشکنجنف  مخت  فوفس  کشخ و  زینـشک  خیب و  ینـساک و  مخت  لوغپـسا  هفرخ  وهاک  مخت  رانلگ  دننام  دشاب  ینم  للقم  هک 

دوب ظوعن  زا  ریغب  نآ  جورخ  ینم و  تقر  نآ  تمالع  دشاب  هکـسام  توق  فعـض  نآ و  جازم  يدرـس  ینم و  هیحل  وا  ءاخرتسا  ببـسب  رگا 
دـنروخب و ینومک  نوجعم  زینوش و  نومک و  جنادهـش و  بادـس و  مخت  رانلگ و  دعـس و  هنیدوپ و  دـننام  ینم  للقم  راح  ياود  نآ  جالع 

هذیذل تایاکح  ندینـش  ببـسب  ای  عامج و  روصت  تقو  رد  هک  ینم  رورد  دننک و  هدرگ  تیوقت  نآ  جالع  دشاب  هدرگ  فعـض  ببـسب  رگا 
دنیامن هیلطا  نیجاعم و  زا  هکسام  توق  تیوقت  دننک و  نآ  كرت  نآ  جالع  دشابیم 

مالتحا ترثک 

دننکن و باوخ  تشپ  رب  دـندنب و  تشپ  رب  ار  برـس  هچراپ  نآ و  جالع  لثم  نآ  جالع  نینچمه  دوب و  ینم  رورد  بابـسا  لثم  نآ  بابـسا 
دوب عفان  ندرک  باوخ  هدرک  شرف  رتسب  رب  نآ  دننام  رفولین و  دیب و  گرب 

طویذع

لغـش هک  دوب  ار  یناسک  رتشیب  تلع  نیا  دوب و  حور  لـیلحت  باـصعا و  ياـخرتسا  نآ  ببـس  دـنک و  زارب  عاـمج  تقو  رد  هک  تسنآ  وا  و 
ینمرا و لگ  دنوشن و  لوغشم  عامجب  دننکن  زارب  ات  دنیامن و  عامج  الخ  تلاح  رد  نآ  جالع  دنبای  نا  زا  رایسب  تذل  دنراد و  عامجب  رایسب 

تیوقت دنرادرب و  هتخاس  فایش  هیودا  نیمه  زا  دنروخب و  هتخیمآ  نیریش  رانا  تبرـش  هب و  بر  رد  نآ  دننام  رانلگ و  ردنک و  یگطـصم و 
دنیامن لد  غامد و 

نیتیصخ ماروا 

ای نفاص و  دصف  نا  زا  دعب  دنریگ  مرو  بناج  زا  قیلـساب  دصف  نآ  جالع  تسا  ترارح  تمالع  دـشاب  باهتلا  درد و  گنر و  یخرـس  رگا 
دنک و رفولین  تبرش  رشقم و  وهاک  مخت  هریش  بانع و  هریش  هنادهب و  باعل  زا  دیربت  دوب و  دیفم  زین  ولز  ندیناپسچ  دنیامن و  نطق  تماجح 

بآ رد  دیفـس  لدنـص  توسر  ینمرا  لگ  بلعثلا  بنع  وج  درآ  دیامن و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دوشن  هدـئاف  ریبدـت  نیزا  رگا 
القاب درآ  وج  درآ  دوخن  درآ  ادتبا  زا  دعب  دهنرب و  دنک و  رت  لوغپـسا  باعل  هکرـس و  بالگب و  هچراپ  دـنک و  دامـض  هدـیئاس  زبس  زینـشک 

نآ دننام  هریز و  ربص  کلملا  لیلکا  هنوباب  نا  زا  دعب  دزیمایب و 
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ملا و نیکـست  مرو و  عفد  يارب  زا  ددـنب  هیـصخ  رب  هدـیناشوج  ار  وسیم  لگ  نوچ  دـیامن و  دامـض  هتخیمآ  غرممخت  هدرز  لگ و  نغور  رد 
دوب و عفان  زین  دشاب  هتخپ  بارش  رد  هک  ربص  ندرک  دامـض  تسا و  برجم  بابنیرد  زین  نآ  بآ  زا  لوطن  تسلیدعیب و  هیـصخ  ياخرتسا 

برجم زین  ندرک  دامـض  هتخپ  واگ  ریـش  رد  ریجنادـیب  زغم  تسا و  هدومزآ  برجم و  هیـصخ  دراب  مرو  يارب  زا  تشپ  گنـس  هضیب  داـمض 
مرو و فلاخم  بناج  زا  شوگ  رد  ندرک  خارف  خاروس  نینچمه  مرو و  فلاـخم  تسد  زا  تسا  ماـهبا  تشپ  رب  هک  یگر  نداـشک  تسا و 
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بناـج زا  ماـهبا  فرط  زا  تسد  دـنب  هب  بیرق  ندرک  غاد  ندومن و  بناـج  ود  ره  زا  ار  لـمع  ود  ره  نیمه  دوب  بناـج  ود  ره  رد  مرو  رگا 
تجاح رگا  دننک و  دامض  هدومن  لح  بارش  رد  غومص  موحـش و  خاخما و  زا  دشاب  يوادوس  مرو  رگا  تسا و  تابرجم  زا  زین  مرو  قفاوم 

دنک هیقنت  جضن  زا  دعب  طلخ  ره  بسحب  دوش  هیقنت 

نیتیصخ درد 

بآ زبس و  زینـشک  بآ  زبـس و  ئودـک  بآ  دـنروخ و  دـیربت  نآ  جـالع  دوب  هیـصخ  یمرگ  باـهتلا و  نآ  تمـالع  دـشاب  ترارح  زا  رگا 
تدورب رگا  دننک و  هفاضا  مه  نویفا  دـشاب  دـیدش  درد  رگا  دـننک و  دامـض  تادربم  زا  نآ  دـننام  زبس و  بلعثلا  بنع  بآ  زبس و  ینـساک 

هدیلام نا  رد  دنقلگ  هدیناشوج  بآ  رد  نآ  دننام  ناشوایـسرپ و  هتفوک  مین  رـشقم  سوسلا  لصا  نآ  جالع  دوب  درد  تلق  نآ  تمالع  دشاب 
درد و لاقتنا  نآ  تمالع  دشاب  حایر  زا  رگا  دـنلامب و  نآ  دـننام  هنوباب و  نغور  عورخ و  نغور  غرم و  طب و  یبرچ  دـنروخب  هدومن  فاص 

یلیبنچ نغور  رد  ار  رتسدیبدنج  دنک و  لوطن  هدیناشوج  بآ  رد  نآ  دننام  هنیدوپ و  کلملا و  لیلکا  هنوباب و  نآ  جالع  دوب  لقثالب  ددـمت 
دوب دیفم  نبجلا  ءام  ادوس و  هیقنت  يوادوس  حایر  رد  دوب و  دیفم  زین  اجنیا  هتشذگ  یحیر  هدرگ  درد  يارب  هک  یلوطن  دنک و  دامض  هتخیمآ 

دننک لامعتسا  ودک  هشفنب و  رفولین و  دننام  هضباق  ریغ  هعدار  دننک و  دصف  دشاب  هطقس  ای  هبرض  ببسب  رگا  و 

نیتیصخ میظعت 

درـس هیودا  ادـتبا  رد  نآ  جالع  دوش  گرزب  ناتـسپ  هچنانچ  دوش  هبرف  هکلب  خـفن  مرو و  هطـساوب  هن  دوش  گرزب  نیتیـصخ  هک  دـشاب  هاـگ 
ایسآ گنس  هکاکح  برسا و  هکاکح  نسم و  گنس  هکاکح  شاخشخ و  تسوپ  حافن و  خیب  دننام  هردخم 
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دوش مکحتـسم  هاـگره  ضرم  نیا  دوـب و  دـیفم  زین  اـجنیرد  تسا  ناتـسپ  ندـش  گرزب  عناـم  هک  هیودا  دـننک و  ـالط  زبـس  زینـشک  بآ  هب 

دوبن ریذپجالع 

نیتیصخ عافترا 

نغور هنوباـب و  نغور  درک و  دـیاب  هتـشذگ  یحیر  هدرگ  درد  رد  هک  یلوطن  دور  ـالاب  هناـع  ئوسب  هسیک  زا  دوش و  کـچوک  هیـصخ  رگا 
دنک دامض  نویفرف  هبلح و  تیتلح و  دننام  مرگ  هیودا  زا  دلامب و  نسوس 

نآ تبالص  نفص و  یلاود 

دوب هیصخ  بلص  مرو  اپ و  یلاود  جالع  لثم  نآ  جالع  دوش  ثداح  پچ  بناج  زا  رثکا  دنوش و  ربطس  نیتیصخ  هسیک  ئاهگر  یهاگ 

نفص ئاخرتسا 

خرـس و لـگ  سآ و  وزاـم و  دـننام  هضباـق  هدراـب  هیودا  نآ  جـالع  دوشیم  زارد  یخرتسم و  اوه  تبوطر  ترارح و  ببـسب  هسیک  یهاـگ 
بآ رد  ار  هیودا  نیمه  دـندنبرب و  ار  نآ  لفث  دـننک و  لوطن  هدومن  فاص  دـنناشوجب و  بآ  رد  جزامزک  طولب و  تفج  رانلگ و  سدـع و 

دننک دامض  هدیئاس  رانا  تسوپ 
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نآ یلاوح  هیصخ و  رکذ و  حورق 

رگا دننک و  دامـض  بارـش  اب  لوسغم  ئامیلقا  جنـسادرم و  ربص و  دوب و  دـیفم  هلمدـم  مهارم  زا  نآ  دـننام  راگنز و  مهرم  هدیفـس و  مهرم 
دـشاب هلکآ  مسق  زا  رگا  دنیامن و  رورذ  هدیئاس  ای  دنزاس و  دامـض  رم  هتخوس و  ذغاک  ردنک و  قاقد  دننام  هیوق  تاففجم  دشاب  هنهک  هحرق 

دش هتفگ  لوب  تقرح  رد  نآ  جالع  دشاب  بیضق  لخاد  هحرق  رگا  دننک و  لامعتسا  ار  هلمدم  هیودا  نآ  دعب  دنلامب  نویفدلف 

بیضق هکح 

زبس زینـشک  بآ  هکرـس و  لگ و  نغور  اب  هدـیئاس  اثیمام  يردـق  دـننک و  ادوس  هیقنت  دـنیامن و  تماجح  هیبرا  رب  دـننک و  دـصف  نآ  جـالع 
دننک الط  ار  غرممخت  هدیفس  دنیوشب و  مرگ  بآ  هب  ار  بیضق  دنزاس و  دامض  هتخیمآ 

بیضق ماروا 

یلاوح رب  دشاب  ترورـض  رگا  دوبن و  بسانم  بیـضق  سفن  رب  ولز  ندیناپـسچ  هکنآ  رگم  درک  دـیاب  نیتیـصخ  ماروا  جالع  لثم  نآ  جالع 
دنناشوجب و بآ  رد  رانا  تسوپ  لگ  قرو  رانلگ  سدع  راح  مرو  رد  تسا  بیـضقب  صوصخم  هچنآ  درادن و  هقئاضم  ندیناپـسچ  بیـضق 

دنیامن دامض  هتخیمآ  هکرس  هنوباب و  نغور  رد  امرخ  هنشا  یمطخ  وج  درآ  دراب  مرو  رد  دنزاس و  دامـض  هتخیمآ  لگ  نغور  رد  دنبوکب و 
جالع

بیضق لیلاث 

تسلیلاث رئاس  جالع  دننام 

بیضق قاقش 
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دننک دعقم  قاقش  جالعب  نآ  جالع 

بیضق يارجم  هدس 

تبرش اب  هفرخ  هریش  لوغپسا و  باعل  دننک و  قیلساب  دصف  نآ  جالع  دوب  نآ  جورخ  رسع  لوب و  شزوس  نآ  تمالع  دشاب  هرثب  ببسب  رگا 
تقرحالب و لوب  جورخ  رسع  دشاب  ظیلغ  طلخ  ببسب  رگا  دنناکچ و  لیلحا  رد  لگ  نغور  رد  رتخد  ریـش  اب  ضیبا  فایـش  دنروخ و  رفولین 

دروخ يروزب  تبرـش  اب  هزوپرخ  مخت  ثوثک و  نوسینا و  نایداب و  دننام  هراح  تاردم  جالع  دیآ  نوریب  لوب  رد  هظیلغ  طالخا  دوب و  درد 
لیلحا رد  ار  نسوس  نغور  هنوباب و  نغور  دنک و  لوطن  دـناشوجب و  بآ  رد  شوجنزرم  کلملا  لیلکا  رتعـص  هنوباب  دـننام  هفطلم  هیودا  و 

ار نیا  ددرگ و  هداشک  بیضق  خاروس  هک  دشاب  هاگ  دناکچ و 

داشکدنب
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دوب دیفم  رایسب  دنرادب  هحلم  کی  بیضق  خاروس  رد  یچنوهگ  هلیتف  رگا  دنروخب و  بآ  هب  كاهدلاهچ  فوفس  نآ  جالع  دنیوگ 

بیضق جاجوعا 

مهاب واگ  قاس  خـم  غرم و  یبرچ  طب و  یبرچ  سگرن و  نسوس و  نغور  دـننک و  جنـشت  جالع  لـثم  نآ  جـالع  بیـضق  ندـش  جـک  ینعی 
دوشن جک  زاب  ات  هک  دندنبرب  ریابج  زا  دننک و  تسار  تسد  زا  دنلامب و  هدومن  جوزمم 

نانز ضارما  رد  مهدزون  قیرط 

محر مرو 

درک و دیاب  تشذگ  ماسرـس  رد  هچنآ  لهـسم  جضنم و  دیربت و  دـنیامن و  نفاص  دـصف  دـننک و  قیلـساب  دـصف  دـشاب  نابرـض  پت و  اب  رگا 
هدارا دوشن و  لیلحت  مرو  رگا  تسبرجم و  محر  بلـص  مرو  يارب  شیم  ریـش  دامـض  نارفعز و  مهرم  دـیامن و  لامعتـسا  راودـج  لومح 
جـضن ات  دنناشنب  مرگ  بآ  رد  دننک و  هنقح  ناتک  مخت  هبلح و  باعل  زا  هک  دیابیم  دوب  ضراوع  تدـش  نآ  تمالع  ددرگ  عمج  هک  دـنک 

جالع هلمدم  مهرمب  تقونآ  دوش  كاپ  هدم  زا  محر  ات  دنهد  هفیفخ  تاردـم  دـننک و  هنقح  لسعلا  ءام  زا  نآ  دـعب  ددرگ و  رجفنم  دـبای و 
مهرم دننک و  موحـش  مهرم  زا  نآ  جالع  سپ  تسمحر  قاقـش  هک  تسناد  دیابب  ددرگ  هدولآ  نوخب  هفـشح  تعماجم  تقوب  رگا  دـننک و 

جالع دوب  دیفم  ار  محر  خفن  هراح  تاشراوج  رگید  ینومک و  شراوج  تسا و  عفان  زین  يروفاک  بآدیفس 

ثمط ترثک 

درادزاب و طرفم  ضیح  دروخب  هتفه  کی  ات  زور  ره  واگ  ریش  اب  هدوس  مرن  راس  هلمآ  کمدنگ  کنان ؟؟؟ کی  دشاب و  ینوخ  ریـساوب  لثم 
انایطنج دامض 
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زا نایداب  رـشقم  هلمآ  تسا و  دیفم  رایـسب  بابنیرد  نتـسب  يزیچ  زا  ار  ناتـسپ  نداهن و  ناتـسپ  ریز  ران  اب  مجاحم  دنک و  ثمط  سابتحا  زین 

برجم ثمط  سابتحا  رد  دروخب  هدومن  هفاضا  هلوت  کی  دیفس  رکش  هدومن  فاص  هدیلام  حبـص  دنیامن  رت  بآ  رد  بش  هلوت  کی  کیره 
دـشاب هدش  عمج  نز  ندـب  رد  هک  دوب  یتالـضف  ببـسب  تبوطر  نالیـس  رگا  درادزاب و  نز  جرف  زا  تبوطر  وزام  لومح  تسا و  هدومزآ  و 

دنرادرب ون  هبنپ  هک  دننکیم  تفایرد  نانچ  طلخ  هبلغ  دنیامن و  لامعتـسا  هنقح  هجزرف و  نا  زا  سپ  دنک  هیقنت  طلخ  هبلغ  بسحب  نآ  جالع 
رد الصفم  نآ  جالع  دشاب  ینم  نالیس  رگا  تسا و  بلاغ  طلخ  مادک  هک  دننک  مولعم  نآ  گنر  زا  دنیامن و  کشخ  باتفآ  رد  هدروآرب  و 

تـسوپ نوچ  دوب  تنوفع  مدـع  ماوـق و  ظـلغ  گـنر و  يدیفـس  ینم  رد  هک  تسنآ  ینم  تبوـطر و  رد  قرف  دـش و  هتفگ  نادرم  ینم  درد 
ندروخ دنکیم و  هدـئاف  سافن  سابتحا  يارب  دـنهد  هدومن  فاص  هدـیناشوج  بآ  رد  هنهک  هایـس  دـنق  ناشوایـسرپ  عیـشمارطکشم  ساتلما 

تلق ببـسب  رگا  ثمط و  سابتحا  جالع  تسا  نیمه  دوشیم و  قاس  ود  ره  تماجح  دصفب و  جایتحا  یهاگ  دوب و  عفان  زین  رگید  تاردـم 
دـشاب سومیکلا  دیج  هک  هیذغا  نآ  جالع  دشاب  تاغارفتـسا  ترثک  گنر و  يدرز  ندـب و  يرغال  نآ  تمالع  دوش  سبتحم  ثمط  نوخ 

دنراد لوغشم  ترشع  شیع و  رد  ار  دوخ  دنروخب و 

محر روثب  حورق و 
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ینعی مّقب  دوب و  لهـسم  زا  رتهب  هنقح  هجزرف و  محر  ضارما  رد  دننک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دننک و  قیلـساب  دصف  نآ  جالع 
رد نآ  دننام  ورـسلا و  زوج  نیوخالا  مد  تورزنا  ردنک  دنناشنب و  نآ  رد  ار  هضیرم  دنناشوجب و  هباتفآ  نوردنا  بآ  رد  نآ  دـننام  گنپت و 

دروخب نآ  دننام  ابرهک و  صرق  دنک و  هنقح  هیودا  نیمه  زا  دشاب  محر  رعق  رد  هحرق  رگا  دنرادرب و  هدولآ  نادب  هتل  هتـشرس  گنتراب  بآ 
لگ نغور  اب  نوقیلـساب  مهرم  دنک و  هنقح  لسعلا  ءام  ای  رکـسلا و  ءام  هشفنب و  نغور  لگ و  نغور  زا  لوا  دیآ  نوریب  هدم  هحرق  زا  رگا  و 

رانلگ و سآلا و  بح  دـننام  هضباـق  هدراـب  يایـشا  زا  دوب و  بساـنم  وج  شآ  زا  ندرک  هنقح  دـشاب  هداـح  هداـم  هک  اـجنآ  دـیامن و  لومح 
هدیئاس جزامزک 

223 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دیامن لامعتسا  رتخد  ریش  اب  نارفعز  نویفا  دشاب  دیدش  درد  هحرق  اب  رگا  دنک و  هنقح  ای  هجزرف  لگ  نغور  اب 

محر هکح 

دـلامب و درـس  ياهنغور  هدراب و  هیلطا  ادوس  هیقنت  دـصف و  زا  دـعب  جالع  ددرگن  ریـس  دوش  هدرک  تعماجم  نز  اـب  دـنچره  هک  تسنآ  وا  و 
دوب دیفم  عانعن  هجزرف 

محر ریساوب 

نوخ يدرد  دننام  تبوطر  نا  زا  دوشیم و  تفایرد  زین  سمل  زا  دوش و  مولعم  دعقم  ياهـسم  دننام  دنلب  يزیچ  دـنیاشک  رب  محر  مف  نوچ 
هدئاف زین  نسوس  نغور  سگرن و  نغور  ندـیلام  دـننک و  دامـض  امیلقا  دامـض  دوب و  دـعقم  ریـساوب  دـننام  نآ  جالع  دـیآربیم  گنرهایس 

دنکیم

طاقسا ترثک 

نا زا  هک  دـیاب  دوب  بضغ  هفینع و  تاکرح  لثم  یجراـخ  ضراوع  ببـسب  رگا  تشاد  دـناوتن  هگن  نکیل  دوش  نتـسبآ  نز  هک  تسنآ  وا  و 
بح مرگ و  لهـسم  زا  هیقنت  جضن  زا  دعب  دنک و  یق  تداع  نآ  جالع  دشابیم  محر  تبوطر  ببـسب  رثکا  دوب  یندب  هچنآ  دـننک و  زارتحا 

ببسب هک  اریز  دشاب  ثمط  سابتحا  ببسب  رگا  دنک و  هنقح  هراح  ياهنغور  زا  دروخب و  مرگ  نیجاعم  راح و  کسملا  ءاود  دیامن و  جرایا 
وا ئاذغ  زا  هک  دشاب  هلماح  يرغال  ببـسب  رگا  دش و  هتفگ  ثمط  سابتحا  رد  نآ  جالع  ددرگیم  طقاس  دسریمن و  نینجب  اذـغ  سابتحا 

هبرف غرم  هجوچ  يابروش  رکـش و  نغور و  هسیره و  دـنیامن و  مامح  اذـغ  زا  دـعب  نآ  جالع  دـنک  اذـغ  نآب  نینج  هک  دـنامن  هداـیز  يزیچ 
جرف و دنروخ و  نآ  دننام  ینومک و  شراوج  نآ  جالع  دوب  هناع  خافتنا  خفن و  رقارق و  نآ  تمالع  دشاب  ظیلغ  حایر  ببسب  رگا  دنروخ و 

مرگ لهـسم  زا  هیقنت  جـضن  زا  دـعب  دـنیامرف و  لوانت  لیجران  رکـش و  دـننک و  هنقح  دـنیامن و  برچ  قبنز  نسوس و  نغورب  ار  نطق  هناع و 
هلوت ود  کیره  زا  ساـپک  هدود  تورخا و  تسوپ  ددـع  تفه  سم  سولف  ددـع  جـنپ  سناـبهرگ  هک  دـیابیم  دوش  طاقـسا  رگا  دـنزاس و 

دـشاب هدیناشون  بآ  اذغ و  ياجب  ار  نآ  بآ  هدومن  فاص  دزوسب  هصح  موس  هاگره  دـنناشوجب  بآ  راثآ  هد  رد  هلوت  کی  ساتلما  تسوپ 
ردقب ههوم ؟ نان  مجنپ  زور  دهدب و  ماش  تقو  تسا  هدنامیقاب  هک  ار  نآ  لاد  دهدب و  ار  نآ  بآ  هدـیناشوج  بآ  رد  یهتلک  مراهچ  زور  و 

قرع ای  بلعثلا  بنع  قرع  نایداب و  قرع  بآ  ياجب  دهد و  ندروخب  ماد  ود  کی 
224 ص : میلعتلا ، نزاخم 

لهچب ات  دیامن و  عورـش  درز  نغور  كدناكدنا  مکی  تسب و  زورب  دروخ و  ههوملاد  اب  مدـنگ  نان  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـهدب و  نابزواگ 
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تسا بجاو  زیهرپ  زین  هبعتم  تاکرح  هدراب و  يایشا  زا  دراد و  زیچ  همه  زا  زیهرپ  زور 

محر قانتخا 

نآ جالع  عورـصم  فالخب  دنکیم  نایب  دوش  دراو  ورب  هچنآ  دیآ  شوهب  نوچ  ضرم  نیا  بحاص  دیآیمن و  فک  نیرد  اما  دنام  عرـصب 
زایپ ریـس و  رتسدیبدنج و  لثم  وبدب  ياهزیچ  دراد و  رود  وزا  وبشوخ  ياهزیچ  تقافا  زا  دـعب  دـننک و  یـشغ  جالع  نآ  ثودـح  تقو  رد 

زا دنک و  جرایا  بح  راح و  لهسمب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دلامب و  ار  محر  جرف و  دزیمایب و  یلیبنچ  نغورب  ار  رطع  کشم و  ربنع و  دنایوبب و 
درب و راکب  هتـشذگ  سافن  ثمط و  سابتحا  رد  هک  يریبدت  دشاب  ثمط  سابتحا  ببـسب  رگا  دـیامن و  زارتحا  هدراب  همعطا  هکاوف و  لوقب و 
دوب و جیوزت  نآ  جالع  نیرتهب  دشاب  هرکاب  نز  رگا  دنک و  تعماجم  دشاب  تعماجم  مدع  ببسب  رگا  دلامب و  هنوباب  نغورب  ار  محر  جرف و 

دوشن نتسبا  هک  ار  ینز 

رقع

دوش نتسبآ  يراوشدب  رگا  دنیوگ و 

لبحلا رسع 

قوراف قایرت  دنک و  جرایا  بح  راح و  لهسم  زا  هیقنت  جضن  زا  دعب  نآ  جالع  دشابیم  محر  تبوطر  تدورب و  ببـسب  رثکا  نیا  دنیوگ و 
دنک تعماجم  نا  زا  دعب  دیامن  لامعتسا  رهط  زا  دعب  اوبزوج  فایش  دنک و  لامعتسا  نارفعز  هجزرف  دروخب و  مرگ  تاشراوج  نیجاعم و  و 
جنک ناتـسپ و  ندیلام  زا  عامج  زا  شیپ  هک  دیاب  نکیل  دنک  باوخ  تشپ  رب  نز  دـشاب و  نز  يالاب  درم  هک  تسنآ  عامج  لکـش  نیرتهب  و 

دپـسچب درمب  دشک و  زارد  مد  دوش و  ریغتم  نز  نامـشچ  تئیه  هاگره  سپ  دوش  لوغـشم  نآ  دننام  جرف و  نهد  زا  رکذ  رـس  ندوس  نار و 
ینم تامالع  دراشف و  مهب  ار  دوخ  ياهنار  دنامب و  تئیه  نامهب  نز  یکدنا  عامج  زا  دـعب  هک  دـیاب  ددرگ و  لزنم  دـنک و  لوخد  تقونآ 

تسنآ لبح  تمالع  دشاب و  نیمـسای  علط و  دننام  نآ  يوب  دنیـشن و  نآ  رب  سگم  دشاب و  قارب  جزل و  دیفـس و  هک  تسنآ  دشاب  دلوم  هک 
دوش و عطقنم  ضیح  دشاب و  ترفن  عامج  زا  ار  نز  دنک و  تفایرد  درد  جرف  فان و  نایم  رد  دوشن و  جراخ  جرف  زا  ینم  عامج  زا  دعب  هک 

دیوبب نهد  زا  ریس  معط  ئوب و  رگا  درادرب  ریس  هک  تسنآ  ابطا  هیرجم  تامالع  زا 
225 ص : میلعتلا ، نزاخم 

پچ ياپ  رب  دامتعا  نداتسیا  تقو  دوش و  گرزب  تسار  ناتسپ  دوب و  کین  شیور  گنر  دوش  نتسبآ  رسپ  هب  هک  ینز  دوب و  نتـسبآ  لیلد 
زین نادجنا  مخت  دهد و  نز  ندروخب  عامج  زا  شیپ  ای  عامج و  تقو  هک  دیاب  تسلیف  لوب  هلمج  نآ  زا  تسلمح  نیعم  هک  هیودا  دـنک و 
لثم زا  هجزرف  نینچمه  تسا و  لمح  رب  نیعم  رهط  زا  دعب  شوگرخ  هیامرینپ  اصوصخ  هیامرینپ  عیمج  نتـشادرب  تسا و  برجم  باب  نیرد 

دشاب نز  یهبرف  یتدایز  رقع  ببس  رگا  دوب و  عفان  زین  نسوس  نغور  ناب و  نغور  ناسلب و  نغور  بلعثلا و  ۀیصخ  بیطلا و  لبنـس  رکش و 
دنروخب و هتخیمآ  ینومک  شراوج  اب  لوسغم  کل  ریغـص و  لفیرطا  دـننانک و  تضایر  دـنراد و  هنـسرگ  ار  نآ  دـننک و  غارفتـسا  دـصف و 
دوب و دنمدوس  دنلامب  جرف  جراخ  اهنار و  فرطب  تایرطع  زا  هراپ  هک  دیاب  دـشاب  تالآ  روصق  ببـسب  رگا  دـنیامن و  عکار  تئیه  رب  عامج 

الط نیمـسای  نغور  اب  یمور  تفز  نا  زا  دعب  دنلامب  تشرد  يزیچب  ار  بیـضق  رگا  دنک و  گرزب  ار  بیـضق  دنلامب  بیـضق  رب  قلع  يالط 
دنزادنا بآ  رد  ار  ینم  ود  ره  هک  دننک  نانچنآ  ناحتما  دشاب و  رقع  ببـس  تیـصاخلاب  نز  درم و  ینم  هک  دشاب  دنک و  لمع  نیمه  دننک 

هک لوب  ره  دـنزادنارب  نآ  دـننام  وهاک و  ودـک و  تخرد  خـیب  رب  هتفرگ  ار  ود  ره  لوب  ای  تسنآ و  رد  ناـصقن  دتـسیاب  بآ  رد  هکره  سپ 
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درم و دنهن و  یلگ  فرظ  رد  دنریگب و  القاب  هناد  تفه  وج و  هناد  تفه  مدنگ و  هناد  تفه  هک  دناهتفگ  تسروصق و  نا  رد  دـنک  کشخ 
عامج هدولآ  نغورب  بیـضق  رـس  هک  دـناهتفگ  تسین و  روصق  نا  زا  دـنایورب  هک  یلوب  ره  سپ  دـنراذگ  زور  تفه  دـننک و  لوب  نا  رب  نز 

لیف نیگرس  رگا  دهش و  اب  لیف  نیگرس  شوم و  نیگرس  نتخاس  هجزرف  عامج و  زا  دعب  لفلف  نتـشادرب  نینچمه  تسا و  لمح  عنام  ندرک 
جرف تاففجم  تارطعم و  تاذذلم و  تاقیـضم و  فرطب  دوشیم  جایتحا  یهاگ  دنک و  لمع  نیمه  زین  دنناروخب  دهـش  اب  دـننک و  کشخ 
هعطق تسبیجع و  جرف  ناخسا  رد  هنامدرک  دنزاس و  لامعتـسا  هقیـضم  لومح  تسلسن و  ظفح  قولع و  ثعاب  هک  نیفرط  تفلا  هطـساوب 

هکنادنچ دننک  نایرب  واگ  نغور  رد  یتوهبریب ؟؟؟ دوش و  هرکاب  لثم  رتگنت  ساپ  کی  دعب  درادرب  ار  جنفسا 
226 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هلئاس هعیم  لومح  هایـس و  هبرگ  هیاخ  يالط  دنوش و  رگیدـکی  قاتـشم  ود  ره  دـننک  تعماجم  دـلامب و  بیـضق  رب  ار  نغور  سپ  دزادـگب 
محر ياـهیرامیب  زا  دوش و  نز  هتفیرف  درم  دـلامب  جرف  رد  هتخیمآ  لـسع  رد  هدـیئاس  هدرک  کـشخ  هلومح  تشوگ  رگا  دـنک و  لامعتـسا 

ار نآ  دراد و  لبح  هب  تهباشم  هک  تسیتلع 

اجر

اشج ترثک  دسامایب و  هینقلا  ءوس  بحاص  دننام  اهیاپ  اهتسد و  دوب و  هلماح  مکش  زا  رتتخس  مکـش  اجر  رد  هک  دننک  نادب  قرف  دنیوگ و 
هام راهچ  زا  دـعب  رتخد  هام و  هس  زا  دـعب  رـسپ  تکرح  تقو  دوش و  سوسحم  تکرح  نینج  تکرح  زا  شیپ  دوب و  رقارق  مضهلا و  ءوس  و 

دیفم تاردم  اب  هعبرا  قایرت  دنیامن و  لامعتسا  حایر  رساک  مرگ  نیجاعم  دنک و  هیقنت  جرایا  بح  راح و  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  جالع  دوب 
دوب

قارم برث و  قافص و  ضرم  رد  متسب  قیرط 

قتف

ار نآ  دیآ و  دورف  نییثنا  هثیکب  دنک و  ذوفن  یمسج  تسنار  جنک  رد  نییثنا  يالاب  هک  نییرجم  عاستا  ای  قافص  قاقشنا  ببسب  هک  دشاب  نآ 

هلیق

ار نآ  دوش و  سبتحم  هناع  رد  مسج  نآ  هک  دشاب  دنیوگ و 

هیبرالا قتف 

ار نآ  دیآرب  اجنا  زا  هدور  برث و  ای  دشاب و  ملاس  مکش  تسوپ  دفاگشب و  فان  یلاوح  قافص  نآ  رثکا  دنیوگ و 

نطبلا قارم  قتف 

ددسم ضباق و  دامـض  نا  زا  دعب  دـننک  در  تسد  زا  ار  نآ  تسا  هدـش  لزان  هچنآ  نآ  جالع  دـشاب  برث  ای  اعما  ذـفان  مسج  رگا  دـنیوگ و 
نآ نتخاـس  قیرط  هک  نینهآ  هرک  نآ  دـعب  دـننک  در  تسد  زا  لوا  هک  تسنآ  جـالع  نیرتـهب  دـننک و  دامـض  ردـنک  راـشق  دامـض  وچمه 
لثم زا  نآ  جالع  ددرگزاب و  دوز  دـنهن  نآ  رب  تسد  نوچ  دوب و  رقارق  نآ  تمـالع  دـشاب  حاـیر  ذـفان  رگا  دـندنبهب و  دـننادیم  نارگنهآ 
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بانتجا يداب  ياهزیچ  زا  دـنلامب و  تبـش  طسق و  هنوباـب و  نغور  دـنیامن و  لامعتـسا  دـشاب  حاـیر  لـلحم  هچنآ  دـننک و  ینومک  شراوج 
ار نآ  دشاب  هدش  لزان  ئام  تبوطر  رگا  دنیامن و 

هردا

دننک نینچ  زاب  دنک  دوع  نوچ  دنیامن و  لامعتسا  هلمدم  مهرم  ای  دنهن و  غاد  دننک و  نوریب  ار  تبوطر  دننز و  رتشن  نآ  جالع  دنیوگ 

اهب لصتی  ام  تشپ و  ضارما  رد  مکی  تسب و  قیرط 

هراشا

ار نآ  دشاب  مادق  بناج  تشپ  تارقف  لاوز  رگا 

عصقت

هبدح ار  نآ  دوب  فلخ  بناجب  رگا  دنیوگ و 
227 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ار نآ  دشاب  لاوز  نیبناجب  رگا  دنیوگ و 

ءاوتلا

دیدش و عجو  نآ  تمالع  دنک  لیاز  ار  تارقف  هطغض  ببسب  دوش و  ثداح  راقف  تالضع  رد  هک  دشاب  راح  مرو  رگا  نآ  ببـس  دنناوخ و 
موس ای  مود  لهـسم  رد  دننک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  دننک و  قیلـساب  دـصف  نا  جالع  دوب  ضبن  مظع  هداح و  پت  تشپ و  لقث 
زغم طب و  هیپ  غرم و  هیپ  یمطخ و  مخت  ناتک و  مخت  هبلح و  باعل  دـننام  هنیلم  هدمـضا  دـننک و  هفاـضا  زین  يرـصم  ناـجنروس  یکماـنس و 

ار نآ  دشاب  ظیلغ  حایر  ببسب  رگا  دنلامب و  هدرک  مرگمین  نآ  دننام  لگ و  نغور  دننک و  دامض  واگ  قاس 

هسرفا حایر 

تاجلیله نآ  رد  هک  راح  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  نآ  جالع  دـشابن  پت  دوش و  ثداح  تشپ  درد  زا  دـعب  هک  تسنآ  شتمـالع  دـنیوگ و 
قیرط دنروخ و  ناجنروس  بح  نا  زا  دعب  دننک  هیقنت  دنشاب  هدرک  هفاضا  زین  هشام  هس  نادیزوب  هشام  جنپ  ناجنروس  هشام و  شـش  کیره 

ببـسب رگا  دنهن و  ران  اب  مجاحم  عصقتم  عضوم  رب  دنلامب و  عورخ  نغور  طسق و  نغورب  ار  تارقف  تسا و  جرایا  بح  لثم  نیا  لامعتـسا 
هیوداب نآ  دعب  دننک  نآ  عضومب  هرقف  درد  دننک  هنقح  دـشاب  هطقـس  هبرـض و  ببـسب  رگا  دـننک و  جـلاف  جالع  دـشاب  هقیقر  هقلزم  تبوطر 

دننک دامض  رمخ  لخ  اب  هدیئاس  هخیلس  رم  بیطلا  لبنس  طسق  دننام  هضباق 

تشپ درد 

حایر جالع  نآ  جالع  دبای  نیکـست  تضایر  ببـسب  دوش و  ثداح  جیردتب  نآ  تمالع  دـشاب  مغلب  یتدایز  ای  جازم و  يدرـس  ببـسب  رگا 
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نآ جالع  دـشاب  عامج  ترثک  بعت و  ببـسب  رگا  دـنکیم و  تیافک  مرگ  ياهنغور  زا  نیهدـت  طقف  دـشابن  هدام  هک  ياـج  دـننک و  هسرفا 
دشاب گرزب  گر  يالتما  ببـسب  رگا  دش و  هتفگ  نآ  جالع  دشاب  هدرگ  تکراشم  ببـسب  رگا  دننک و  ببـس  كرت  دنلامب و  هراح  ناهدا 

رخآ ات  تشپ  تارقف  يادـتبا  زا  تشپ  مامت  رد  نابرـض  درد و  نوخ  هبلغ  تمالع  دوجو  اـب  هک  تسنآ  نآ  تمـالع  تسا  عقاو  تشپ  رب  هک 
دننک دراب  لهسمب  هیقنت  جضن  زا  دعب  دننک و  قیلساب  دصف  نآ  جالع  دشاب  نطق  تارقف 

هرصاخ درد 

جالع دوب  یحیر  یمغلب و  رثکا  رد  دشاب و  تشپ  درد  بابسا  لثم  نآ  بابسا  هاگیهت  ینعی 
228 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دننک تشپ  درد  جالعب  نآ 

اسنلا قرع  سرقن و  لصافم و  اپ و  درد  لیفلا و  ءاد  یلاود و  رد  مود  تسب و  قیرط 

یلاود

دننک و قیلـساب  دصف  نآ  جالع  دنوش  رهاظ  مدـق  قاس و  درگادرگ  ربطـس  ياهگر  نآ  تمالع  دوش  خارف  مدـق  قاس و  قرع  هک  دوب  یتلع 
دننک و نبجلا  ءام  لهـسمب و  ادوس  هیقنت  دیآ و  نوریب  همامت  هب  نوخ  ات  دنراشفیب  دنلامب و  تسد  زا  دنیامن و  هیلتمم  قورع  دصف  نا  زا  دعب 

دنزاس زارتحا  ادوس  هدلوم  هیذغا  زا  دنیامن و  تضایر  كرت 

لیفلا ءاد 

قاس تماجح  ضبام و  دصف  اجنیرد  هیقنت  زا  دعب  دوب و  یلاود  جالع  دننام  نآ  جالع  دوش  گرزب  لیف  ياپ  دـننام  مدـق  قاس و  هک  تسنآ 
قاس ظلغ  نآ  تمالع  دشاب  یمغلب  طلخ  ببـسب  رگا  دـندنب و  مکحتـسم  هباصع  زا  وناز  ات  ار  قاس  دوب و  دـیفم  رایـسب  ولز  ندیناپـسچ  اپ و 

لیلقت دننک و  یق  هبترم  کی  هتفه  رد  دـنک و  هیقنت  ناجنروس  بح  مرگ و  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  نآ  جالع  تدومک  ترارحیب و  دـشاب 
لفیرطا رد  هدـیئاس  هشام  مین  هشیریب  دیفـس  لیبجنز  هشامکی  ردـنک  دـنک و  زارتحا  هدراب  هکاوف  لوقب و  هظیلغ و  هیذـغا  زا  دـیامن و  اذـغ 

دننک الط  ربص  يالط  دروخب و  هتخیمآ  ریغص 

لصافم عجو 

نآ دـشاب  رن  تشگنا  اصوصخ  اپ  ياهتشگنا  بعک و  رد  صوصخم  درد  رگا  دوش و  ثداـح  ءاـپ  تسد و  ياـهلصفم  هب  هک  دوب  يدرد 
[21] ار

ص228 میلعتلا ؛  نزاخم 

سرقن

دوش و ثداح  زین  يوارفص  نوخ  فرص و  نوخ  زا  دشابیم و  ارفص  ادوس و  زا  ای  ارفـص  مغلب و  زا  بکرم  رثکا  ضارما  نیا  هدام  دنیوگ و 
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لوا نآ  جالع  دشاب  نابرـض  تدش  مرو و  مظع  یخرـس و  نآ  تمالع  دشاب  يومد  هدام  رگا  سپ  دـشابیم  مک  رایـسب  فرـص  ءارفـص  زا 
زا جضن  زا  دعب  دنهد و  دیربت  نا  زا  دعب  دنیامن  دصف  بناج  ود  ره  زا  دشاب  درد  بناج  ود  ره  رد  رگا  دـنک و  درد  بناج  زا  قیلـساب  دـصف 

اثیمام هیلاهچ  يراپـس  لگ  قرو  نیلدنـص و  دـننک و  الط  ورن ؟؟؟ يالط  دـننک و  هیقنت  دـشاب  ناجنروس  تاجلیله و  نا  رد  هک  دراب  لهـسم 
حوربی و نارفعز  نویفا  دشاب  دیدش  درد  رگا  دننک و  دامـض  هتخیمآ  زبس  زینـشک  بآ  هکرـس و  اب  هضباق  هعدار  هیودا  زا  نآ  دـننام  ایقاقا و 

دننام هللحم  هیودا  یکدنا  اهتنا  رد  دننک و  هفاضا  هردخم  هیودا  زا  نآ  دننام 
229 ص : میلعتلا ، نزاخم 

زا شیپ  دشاب  لیلق  هدام  رگا  دوب و  بسانم  هیقنت  زا  دعب  دامض  دنیازفا و  ار  هنوباب  کلملا  لیلکا  نا  زا  دعب  دنیامن و  لخاد  هشفنب  یمطخ و 
دنیامن يومد  مرو  جالع  دننام  دشاب  باهتلا  درد و  تدـش  نآ  تمالع  هک  يوارفـص  مرو  جالع  درادـن و  هقئاضم  ندرک  دامـض  مه  هیقنت 

هکرـس و اب  روفاک  وهاک و  ودک و  دننام  دشابن  ضبق  نا  رد  هک  هدراب  هیودا  زا  دومن و  دـیاب  هدایز  نیکـست  دـیربت و  مسق  نیرد  هکنآ  رگم 
تسا و تابرجم  زا  لصافم  راح  مرو  يارب  لوغپسا  دامض  دشابیمن و  هللحم  هیودا  جایتحا  اجنیرد  دننک و  دامض  هتشرس  زبس  زینـشک  بآ 

رگا تسا و  بسنا  دراب  راح و  لصافم  عاجوا  هدمضا  لهسم و  رد  نآ  ندرک  لخاد  دراد  لصافمب  رایسب  تیـصوصخ  هک  ناجنروس  نوچ 
دوب ارفص  ادوس و  زا  بکرم  رگا  دوب  مرو  تواخر  درد و  باهتلا و  تلق  گنر و  يدیفـس  نآ  تمالع  دشاب  ارفـص  مغلب و  زا  بکرم  هدام 

هدـیئاس یگطـصم  هدـیئاس  نیریـش  ناجنروس  نآ  جـالع  دوب  مرو  تبالـص  عضوم و  یهایـس  یکـشخ و  ددـمت و  درد و  تلق  نآ  تمـالع 
رد هزوپرخ  مخت  هریـش  کسخراخ  هریـش  نیرایخ  مخت  هریـش  ناـیداب  هریـش  هارمه  هتخیمآ  دـنقلگ  رد  هشاـمکی  کـیره  هدـیئاس  نادـیزوب 

دـنکیم و هدـئاف  رایـسب  روکذـم  دـیربت  هارمه  ناجنروس  نوجعم  دـنروخب و  هدرک  لخاد  يروزب  تبرـش  هدومن  فاـص  هدروآرب  تاـیقرع 
هبلح و باعل  ربص و  یمطخ و  تبـش و  هنوباب و  کلملا و  لیلکا  دـننام  هنیلم  هللحم  هیودا  زا  تسا و  برجم  باـب  نیرد  زین  هبـشع  نوجعم 

هتخادنا نا  رد  ياطخ  راودج  ین و  خـیب  خـلت و  ناجنروس  هک  اصوصخ  دـنلامب  انح  نغور  ریجنادـیب و  نغور  دـنیامن و  دامـض  ناتک  مخت 
بکرم لهـسم  زا  هدام  بسحب  بکرم  جضنم  زا  جـضن  زا  دـعب  هک  دـیابیم  دـشاب  ریثک  هدام  رگا  تسا و  عفان  زین  نوباص  دامـض  دنـشاب و 

طب و هیپ  دـجنک و  نغورب  ار  عضوم  هیقنت  زا  دـعب  درک  دـناوتن  تکرح  هچنانچ  ددرگ  بلـص  لصافم  رگا  دـنک و  هیقنت  طـلخ  هبلغ  بسحب 
جالع دوب  عفان  دننیشن  نا  رد  دنناشوجب و  دجنک  نغور  رد  ار  هدنز  راتفک  ای  هابور  دنلامب و  كرزب  هبلح و  باعل  غرم و 

كرو درد 

نیرس و رد  دوب  يدرد  هک 

ءاسنلا قرع 

دوب و لصافم  عجو  جالع  لثم  دسرب  اپ  ياهتشگنا  ات  دنک و  لوزن  ذـخف  یـشحو  فرط  زا  دـنک و  ادـتبا  كرو  لصفم  زا  دوب  يدرد  هک 
ریبدت نیزا  رگا 

230 ص : میلعتلا ، نزاخم 
يراج نا  زا  داوم  دتفا و  هلبآ  ات  هک  دـنزاس  دامـض  ریجنا  ریـش  اب  رتسدـیبدنج  موقز و  ریـشب  نینچمه  دـننک و  الط  ردالب  لسع  دوشن  هدـئاف 

دننز غاد  دوشن  هب  مه  نیزا  رگا  دنهدن و  ندش  لمدنم  هک  دیابیم  ددرگ و 

دشابن وضع  وضعب  هصتخم  هک  یضارما  ریبدت  رد  مود  قیفر 
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هراشا

تسا قیرط  هن  رب  لمتشم  نآ  و 

تایمح رد  لوا  قیرط 

هراشا

ار نآ  دشابن  دیدش  دیآ و  امرس  هزرلیب و  دنک و  تدش  زور  ره  دنام و  هشیمه  پت  رگا 

هقثل

ار نآ  دشاب  امرس  هزرل و  اب  دیآ  زور  ره  رگا  قورع و  لخاد  دوش  نفعتم  هک  دشاب  مغلب  نآ  هدام  دنیوگ و 

هبظاوم

تمالع نآ  دـننام  ردـص و  اقیراسام و  اعما و  رگج و  هدـعم و  غامد و  دـننام  قورع  جراخ  دوش  نفعتم  هک  دـشاب  مغلب  نآ  هدام  دـنناوخ و 
تسا هدعم  رد  هدام  نفعت  تمالع  دشاب  هدعم  درد  یق و  پت  اب  رگا  دنک و  هوکش  رایسب  رس  درد  زا  ضیرم  هک  تسنآ  غامد  رد  هدام  نفعت 
لاعـس اب  رگا  دوب و  رگج  رد  نآ  نفعت  تمالع  دشاب  راردا  اب  رگا  دوب و  اقیراسام  هدعم و  اشحا و  رد  نآ  نفعت  تمالع  دشاب  لاهـساب  رگا 
تسب هک  زور  بش و  رد  ردک و  ظیلغ و  هروراق  دوب و  عیرس  ضبن  دشابیم و  یگنشت  یمغلب  پت  رد  سایقلا و  اذه  یلع  ردص و  رد  دشاب 

نآ تدش  ای  ذخا و  نامز  لقا  ددرگیم و  لئاز  تعاس  شش  دشاب  هبظاوم  رگا  دنکیم و  هرتف  تعاس  شـش  دناهدرک  ررقم  تعاس  راهچ  و 
ار نآ  دشاب  امرس  هزرل و  اب  دیآ  نایمب  زور  کی  پت  رگا  دشاب و  تعاس  تشه 

هرئاد بغ 

هک دوب  همزال  دیآ  امرس  هزرلیب و  دنک و  تدش  نایم  رد  زور  کی  پت  رگا  قورع و  جراخ  دوش  نفعتم  هک  دشاب  ارفص  نآ  هدام  دنیوگ و 
ار نآ  دوش  نفعتم  دبک  بلق و  بیرق  قورع  لخاد  هنفعتم  هدام  رگا  ددرگ و  نفعتم  قورع  لخاد  نآ  هدام 

هقرحم

دیآیم زور  ره  یمغلب  پت  دننام  دنوش و  بکرم  بغ  ود  هک  دشاب  دشابیم و  تدشب  هقرحم  رد  دـشابیم  بغ  رد  هک  ضراوع  دـنناوخ و 
هدام و تدح  رب  ضراوع  تدش  هک  دـیابیم  مه  ضراوع  ظاحل  نیا  دوجاب  هکلب  دـننکن  تایمح  تبون  رب  یلک  دامتعا  هک  دـناهتفگ  اذـهل 

ریبدت تداع و  جازم و  لصف و  راید و  نس و  پت  هدام  رب  یهاگ  دنکیم و  تلالد  هدام  تدورب  رب  نآ  فعض 
231 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رگم دشابیم  لوب  تیران  رهـس و  عادص و  نایذه و  قلق و  يوارفـص و  لاهـسا  یق و  نهد و  یخلت  پت  نیرد  دنکیم و  تلالد  زین  مدقتم 
دوشن و فاعرب  عفدنم  هدام  هک  یطرـش  هب  دوب و  ماسرـسب  رذنم  نیا  دشاب و  قیقر  دیفـس و  هروراق  تقونآ  دوب  غامدـب  هجوتم  ارفـص  هکنآ 
زا بیکرت  رثکا  تسبیکرت و  تمالع  دنام  هدایز  نیزا  نوچ  دشابیم و  تعاس  هدزاود  ات  تعاس  راهچ  زا  نآ  تدش  ای  بغ و  ذخا  هنامز 
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دنوش نفعتم  هدحیلع  هدحیلع  مغلب  ارفص و  رگا  سپ  دشابیم  مغلب  ارفص و 

بغلا رطش 

دنوش نفعتم  اجکی  رگا  دوشیم و  ثداح 

هصلاخ ریغ  بغ 

مک و زور  کی  دیآیم و  هدایز  زور  کی  بغلا  رطش  دوب و  هریاد ؟ یمغلب  همزال و  يوارفص  زا  بکرم  هک  دشاب  نآ  صلاخ  بغلا  رطـش  و 
تفه رد  همزال  بغ  نارحب  هک  دشاب  هاگ  دورب و  دشابیم  زور  هدراهچ  هک  هرود  تفه  رد  دوشن  اطخ  هصلاخ  بغ  جالع  رد  رگا  دناهتفگ 

رـس درد  هک  یتقو  ظیلغ و  هصلاخ  ریغ  رد  دشابیم و  قیقر  هصلاخ  رد  لوب  دشکیم و  لوط  هام  شـش  ات  هصلاخ  ریغ  بغ  دـشابیم و  زور 
زور رد  رـس  درد  هک  یتقو  دش و  دـهاوخ  متفه  زور  رد  نارحب  هک  تسنآ  تمالع  ددرگ  يوق  مراهچ  زور  رد  دوش و  ضراع  لوا  زور  رد 

دـنام و هشیمه  پت  رگا  دـش و  دـهاوخ  نارحب  مهدزاـی  اـی  مهن  زور  رد  هک  تسنآ  تمـالع  ددرگ  يوق  مجنپ  زور  رد  دوش و  عورـش  موس 
تمالع دوب  هروراق  ظلغ  یخرس و  اهگر و  خافتنا  مشچ و  ور و  یخرس 

سخونوس

تمالع دنشاب  تدشب  تاضراوع  نیا  رگا  ددرگ و  ثداح  نوخ  نایلغ  زا  هک  دوب  يومد  پت  نآ  تسا و 

هقبطم

دـشابیم و ماروا  رد  هچناـنچ ؟؟؟ دوش  نفعتم  زین  قورع  جراـخ  نوخ  هک  دـشاب  ددرگ و  ثداـح  نفعت  زا  هک  دوب  يوـمد  پت  نیا  تسا و 
تمالع دوب  هزرل  ضفان و  اب  دیآ و  مراهچ  زور  رگا  دوش و  عقاو  متفه  زور  رد  يومد  پت  نارحب 

هریاد عبر 

ار نآ  هن  زور  کی  دیآ و  زور  ود  رگا  قورع و  جراخ  ددرگ  نفعتم  هک  دوب  ادوس  نآ  هدام  تسا و 

سوکعم عبر 

تمالع دشابن  قرع  ضفان و  يدرس و  نآب  دنک و  تدش  مراهچ  زور  رگا  دنناوخ و 

همیاد عبر 

پت نیا  تبون  نامز  قورع و  لخاد  ددرگ  نفعتم  هک  دوب  ادوس  پت  نیا  هدام  دوب و  ردان  رایسب  نیا  تسا و 
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دوب تعاس  راهچ  تسب و 
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ایروفیل

تدورب و نآ  نوریب  دوش و  سوسحم  رایسب  ترارح  ندب  نوردنا  هک  دشاب  یپت 

سولایفنا

دشاب و نآ  فالخرب 

یشغ یمح 

ددرگ و ثداح  یشغ  دنک  ادتبا  نوچ  هک  دشاب  یپت 

یلیل یمح 

دنک و اهر  زورب  دیآ و  بشب  هک  دشاب  یپت 

يراهن یمح 

دنک و اهر  بشب  دیآ و  زورب  هک  دشاب  یپت 

هفلتخم تایمح 

دشاب و طلتخم  نآ  تمالع  دشابن و  نیعم  یتبون  يرود و  ار  نآ  هک  دشاب  نانچ 

موی یمح 

دنامیم مه  زور  شش  ات  هک  هتفگ  سونیلاج  دشکب  زور  هس  ات  هک  دشاب  دوریم و  زور  کی  رد  رثکا  دوش  حورب  قلعتم  نا  رد  ترارح  هک 
رد هچنانچ  دنیامن  بجوم  ببس  هلازا  نآ  جالع  دشابیمن  ریغت  رایسب  هروراق  ضبن و  رد  دوشیم و  مئالم  پت  نیا  و 

يرکف یعرق و  یمه و  یمغ و 

رد نینچمه  دنیامن و  مغ  هلازا  بلق و  دیربت  دنهد و  هدراب  تاحرفم  دننک و  دحاو  ره  هلازا 

یمخت یشطع و  یعوج و  یعجو و  یبعت و  يرهس و  یبضغ و 

ار نآ  دشاب  بارش  برـش  ببـسب  رگا  دنهد و  فیفخ  دیربت  ینعی  دنک  یمغلب  پت  جالع  دورن  ریبدت  نیزا  رگا  دنیامن و  دحاو  ره  هلازا  زین 
رد دنیامن و  ترارح  نیکست  دیربت و  دنیامن و  فوقوم 

یلزن یماکز و 
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دننک و ماکز  هلزن و  جالع 

قد پت 

تبالـصب و یبیبط  رگا  اما  دـشابیم  هقثل  هب  هباشم  ادـتبا  رد  تسین و  ریذـپجالع  دـشاب  يونم  یلـصا و  ياضعاب  قلعتم  نآ  رد  ترارح  هک 
عرقلا ءام  رایخلا و  ءام  ای  دیربت  اب  روفاک  صرق  نیلم و  ریـشابط  صرق  هک  دیاب  دنک  مولعم  اذغ  زا  دعب  ترارح  دایدزا  ضبن و  رتاوت  تقد و 

رخ و ریـش  زب و  ریـش  اب  هروکذم  صارقا  نداد  دشابن  فیعـض  ضیرم  هدعم  دوشن و  بکرم  قد  پت  اب  یبضغ  یمح  هکیتروصرد  دـهد و 
داد و دیاب  هتخیمآ  هروکذم  صارقاب  تشذگ  هلزن  رد  هکنآ  دننام  شاخشخ و  هریمخ  دشاب  مه  هفرس  رگا  تسا و  بسانم  رایـسب  رتخد  ریش 

روفاک لثم  هدربم  هیودا  ضعب  دنیامن و  بیطرت  دیربت و  عون  رهب  قد  پت  جالع  رد  دـننک و  قفرب  لاهـسا  دوب  ینفع  یمح  قد  یمح  اب  رگا 
مضه تقو  هدومن  جوزمم  بآ  اب  بارش  هک  دیاب  سپ  نیخـست  بجوم  بارـش  لثم  هبطرم  هیودا  ضعب  نینچمه  دوشیم و  فیفجت  ثعاب 

دنناروخب هدومن  طولخم  هبطرم  هیوداب  روفاک  نینچمه  دنهد و  اذغ 
233 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ودک نغور  رد  دنوش  نوریب  هاگره  سپ  دننیـشنب  نا  رد  دـنناشوجب و  بآ  رد  هبطرم  هیودا  دـننک و  زارتحا  هدـعم  تایخرم  زا  پت  نیرد  و 
مک ناشیا  ماـعط  رد  کـمن  دـنهد و  هچاـپ  زب و  تشوگ  ياـبروش  دـنناکچ و  ینیب  شوگ و  رد  روکذـم  نغور  دـنیامن و  قرغ  ندـب  ماـمت 

زارتحا مغ  یگنشت و  یگنسرگ و  هراح و  هفیرح و  هحلام و  هسبای و  يایشا  زا  دوب و  بسانم  ناشیا  لاحب  تشربمین  هضیب  يدرز  دنزادنا و 
دشابیم هدایز  دیربت  جاتحم  هقرحم  اصوصخ  همزال و  يوارفص  پت  دنزاس و  نکسم  اهبآ  رانک  لامـش و  بهم  هدراب و  نکاسم  رد  دننک و 

دنک و تفایرد  نآ  هدام  تمالع  زا  لوا  هک  دیاب  دوش  ضراع  پت  هاگره  يوادوس و  پت  نآ  دعب  یمغلب  پت  نآ  دـعب  يومد  پت  نآ  دـعب 
ئودک مخت  زغم  هریـش  رـشقم  وهاک  مخت  هریـش  نآ  جالع  دشاب  هقرحم  يوارفـص  پت  رگا  دنک  نیکـست  دـیربت و  جایتحا  بسحب  نآ  دـعب 

هرویک و قرع  دوب  ناقفخ  پت  اب  ای  دشاب و  فیعض  توق  رگا  دنروخب و  هدرک  لخاد  یـسکاخ  رفولین  تبرـش  هدروآرب  تایقرع  رد  نیریش 
هدومن رت  ناب  ار  هچراپ  هدیئاس  بالگ  رد  ار  دیفـس  لدنـص  دننک و  هفاضا  زین  هلوت  هس  هس  ردقب  نابزواگ  قرع  بالگ و  کشمدیب و  قرع 

رهس عادص و  ریبدت  دشاب  هرخبا  دعاصت  ببسب  رهس  عادص و  رگا  دوب و  دیفم  رایسب  ناقفخ  بارطـضا و  قلق و  يارب  زا  دنهن  لد  رگج و  رب 
هریـش مجنپ  زور  دنیامن و  هرغرغ  هدرک  لخاد  ار  بانع  هریـش  دشاب  ولگ  درد  رگا  دننک و  هفاضا  ار  هنادهب  باعل  دشاب  لاعـس  رگا  دنیامن و 

دیربـت تجاـح  رگا  تسین و  بوخ  کـیرحت  هجو  چـیهب  زور  نیرد  هک  دـتفا  تبوـن  مجنپ  زور  هکنآ  رگم  دزاـس  هفاـضا  ار  نیراـیخ  مخت 
رگا دوب  بسانم  متفه  دعب  ینساک  مخت  هریش  نداد  دننک و  رود  نیرایخ  مخت  هریش  متفه  زور  دنیامن و  لخاد  زین  هفرخ  هریش  دشاب  تدایز 
دیاب هدرک  لخاد  یـسکاخ  رانا و  تبرـش  ای  رفولین  تبرـش  دنـشاب  هدروآرب  تایقرع  رد  هک  هنادهب  باعل  زا  دیربت  ماش  تقوب  دـشاب  تجاح 

یکشخ يارب  زا  دندومرفیم و  لامعتـسا  پت  تدش  لامک  رد  موحرم  داتـسا  هدومن و  مکح  زین  ار  نیرایخ  مخت  ماش  تقوب  یـشرق  درک و 
اهنآ یکـشخ  يارب  دـنلامب  بل  ود  ره  رب  دـنزادنا و  بآ  رد  هتـسب  هچراپ  رد  ار  لوغپـسا  زین  دوب و  دـیفم  انوطقرزب  باعل  زا  هضمـضم  نابز 

تسا دیفم 
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نآ لاثما  نیبجنکس و  اب  یق  تبون  زور  رد  دشاب و  بسانم  نیبجنکس  کشرز و  هریش  اراخبولآ و  هریـش  نداد  دشابن  عنام  هک  یطرـش  هب  و 
هلاحتسا لامتحا  هضماح  ریغ  هبرـشا  عیمج  يوارفـص  پت  رد  ددرگ و  عفدنم  قرع  هار  زا  هدام  ات  دنک  حسم  هچراپ  زا  دیآ  هک  قرع  دننک و 

متشه و زور  رد  دوشیمن و  جضنم  جایتحا  دشاب  دیدش  پت  هک  ییاج  دوشیمن و  لیحتـسم  تیـصاخلاب  رفولین  تبرـش  رگم  دنراد  ارفـصب 
پت جالعب  نآ  دعب  داد و  دیاب  قورم  زبس  ینساک  بآ  ای  نیلم  ریشابط  صرق  زور  جنپ  زا  دعب  دننک و  هیقنت  دراب  لهسم  زا  مهدزاود  مهد و 
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لیلق هیودا  مجنپ  زور  تسظیلغ  هدام  نوچ  دنهد و  فیفخ  دیربت  مراهچ  زورب  ات  هک  دیابیم  دشاب  یمغلب  پت  رگا  تخادرپ و  دـیاب  بکرم 
دعب دنهدب و  هدومن  لخاد  ار  یسکاخ  هشفنب و  تبرش  هدومن  فاص  هدیلام  حابص  دنک  رت  مرگ  بآ  رد  بش  هتفرگ  مرگ  جضنم  زا  ةرارحلا 

هدومن لخاد  موس  ای  مود  لهـسم  رد  دننک و  هیقنت  دنـشاب  هدرک  رود  ةرارحلا  دـیدش  هیودا  نا  زا  هک  مرگ  لهـسم  زا  لهـسم  زورب  جـضن  زا 
مود و تسب و  مهدزیه و  مهدزناش و  مهدزاود و  مهد و  متـشه و  تسنیا  لهـسم  مایا  دـناهدومن و  مکح  زین  دـبرت  نوقیراغ و  یکماـنس و 
یس و مجنپ و  یس و  موس و  یس و  مود و  یس و  مایس و  مهن و  تسب و  متشه و  تسب و  مشـش و  تسب و  مجنپ و  تسب و  موس و  تسب و 

لهسم نآ  دننام  مهن و  لثم  دنتسین  يوق  هک  نارحب  زور  رد  هک  دیاب  سپ  دتفا  تبون  مایا  نیرد  رگا  مهن و  یـس و  متـشه و  یـس و  مشش و 
لمع هک  داد  دیاب  هدنامیقاب  بش  رهپ  لهـسم  دیآیم  رهپ  ود  رگا  الثم  دیآیم  تقو  مادک  تبون  هک  دننک  مولعم  تبون  زور  رد  زین  دنهد و 

نآ دیآ  هبنش  لوا  رهپ  ود  رد  الثم  پت  رگا  دهد  لهـسم  تبون  زا  دعب  دناد  بسانم  بیبط  رگا  ددرگ و  عطقنم  تبون  ندمآ  تقو  ات  لهـسم 
هکنآ رگم  دننک  هبنـشکی  زور  زا  لوا  زور  رامـش  هکلب  دنرادن  باسح  رد  ار  نآ  دـیآ  رهپ  ود  زا  دـعب  رگا  دنرامـش و  پت  لوا  زور  ار  زور 

تسب و متـسب و  مهدـتفه  مهدراهچ و  مهدزای  متفه  مراهچ  تسنیا  دـناعونمم  تاغرفتـسم  عیمج  نا  رد  هک  نارحب  ماـیا  دـشاب و  هبون  پت 
زور هچنانچ  دـناضعبب  رذـنم  نا  زا  یـضعب  ملهچ  متفه و  یـس و  مراـهچ و  یـس و  مکی و  یـس و  متفه و  تسب و  مراـهچ  تسب و  مکی و 

متفه و تسب  هب  مراهچ  تسب و  مکی و  تسب و  متسب و  اب  مهدتفه  مهدراهچب و  مهدزای  متفه و  هب  مراهچ 
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نارحب دـهدیم  ربخ  ریغت  نیا  دوب و  دـهاوخ  مراهچ  زور  رد  يریغت  دـش  دـهاوخ  متفه  زور  رد  نارحب  هاگره  سپ  تسا  ربخ  ینعمب  راذـنا 
ندمآ ات  دنتـسین و  يوق  نارحب  مایا  نآ  دنیوگ و  طسولا  یف  عقاو  ار  نآ  دناعقاو  نارحب  مایا  لهـسم و  مایا  طسو  رد  هک  یمایا  متفه و  زور 

عیمج رد  نارحب  زور  تیاعر  درک و  دیابن  باوخ  تبون  يادتبا  رد  دوب و  دیفم  تایمح  عیمج  رد  اذـغ  لیلقت  دـنراد و  یلاخ  ار  هدـعم  پت 
تقونآ رد  دوش  میظع  تفآ  ثودـح  بجوم  دـشاب و  ناجیه  رد  هدام  هکنآ  رگم  تسا  تابجاو  زا  دـشاب  مرگ  زیت و  نآ  هدام  هک  ضارما 

تفه ات  ضرم  هکنآ  ای  دوشیم و  طقاس  توق  زور  تفه  نتـشذگ  تقو  ات  هکنآ  ای  دوشیم و  هداد  عوباس  نتـشذگ  لـبق  نارحب و  زور  رد 
نغور ندروخ  دـنهدن و  تایمح  عیمج  رد  ار  تاـجلیله  هک  تسنآ  رتهب  دـشاب و  ضراـع  دـیدش  جـنلوق  هکنآ  لـثم  دـهدیمن  تلهم  زور 

دورن پت  ریبدت  نیزا  رگا  تسسکن و  عنام  تایمح  لاوز  دعب  سدـع  ندروخ  دوب و  تنوفع  دایدزا  ثعاب  تایمح  رد  ماداب  نغور  ياوس 
ءابدنهلا ءام  اب  هروکذم  صارقا  دروخب و  یـسکاخ  يروزب و  تبرـش  قورم و  زبس  ینـساک  بآ  ای  کشرز  صرق  ای  نیلم و  ریـشابط  صرق 

درو و تبرش  ای  هدومن و  جوزمم  ود  ره  نیبجنکـس  دنقلگ و  دوب و  عفان  زین  يروزب  تبرـش  دنیوگیم و  ینـساک  هدیکچ  ار  نآ  هک  سبایلا 
نیلم و ریـشابط  صرق  درک و  دیابن  فوقوم  دوش  لئاز  ریدب  هک  یپت  ره  رد  پت و  نیرد  اذـغ  دوب و  عفان  زین  هدومن  طولخم  مهاب  نیبجنکس 

نوچ دـننکیم و  عفن  رایـسب  دـنیامن  لامعتـسا  تسا  روکذـم  نیداـبارق  رد  اـهنآ  خـسن  هک  يروزب  تبرـش  لـگ و  صرق  کـشرز و  صرق 
هداد هدایز  شوج  کیکی  زور  تفه  ات  نینچمه  شوج و  ود  مود  زور  شوج و  کی  لوا  زور  هبسانم  تایقرع  رد  ار  هلوت  کی  یـسکاخ 
دیفم رایسب  بکرم  یمغلب و  پت  يارب  دنک  مک  شوج  کی  کی  زور  ره  مود  هتفه  ات  نینچمه  دنهد و  هشفنب  تبرـش  ای  يروزب  تبرـش  اب 

رد هدومن  هچراپهچراپ  دراک  زا  ار  نآ  ماد  کی  ات  مادـمین  زبس  يولگ  دـنریگب  تسا  عفنلا  ریثک  هنمزم  هبکرم و  تاـیمح  رد  هک  یئاود  دوب 
دزیر نا  رب  صلاخ  بآ  هتخادنا  نیلگ  فرظ 
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ریشابط صرق  کشرز و  صرق  هارمه  یهاگ  درب و  راکب  هبسانم  هبرشاب  ار  نآ  لالز  بآ  هدرشفا  یکدنا  حبص  دراذگ و  نامـسآ  ریز  رد  و 

ولگ تسد  ریگب ؟؟؟ هدمآرد  هبرجتب  اهراب  هک  یئاود  دـیآیم و  هداد  هتخاس  صرق  هدروآرب  نیا  تسیهاگ  دوشیم و  هدرک  لامعتـسا  زین 
دوشیم فرطرب  لوا  زور  دنهدب  دیآیم  دیدش  هزرل  امرس و  اب  هک  پت  رد  هشام  کی  هتخاس  فوفس  ار  ود  ره  دیفـس  ریـشابط  نآ  نزومه 

ای مادنا  تفه  دصف  زا  دـعب  يومد  پت  جالع  دـنکیم و  نیب  عفن  دـهد  هدـیناشوج  ای  هدـیناسیخ  ای  هدـیئاس  ریـشابط  صرق  اب  اود  نیا  رگا  و 
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دوب و دیفم  زین  ندروآ  قرع  پت  نینچ  رد  دنک و  شغ  ضیرم  هک  دنریگب  نوخ  نادنچ  هک  دناهتفگ  دـننک و  يوارفـص  پت  جالع  قیلـساب 
دنراد مرگ  اههچراپ  هب  ار  ندـب  دـننک و  الط  ضیرم  ياپ  فک  رـس و  نایم  رد  دـنراشفیب و  هتفوک  ار  رت  هزات و  ین  هک  تسنآ  هقرعم  ریبدـت 

فـشن ار  ندب  دشاب  قرع  ندروآرب  روظنم  هک  ات  مه و  هیوشاپ  درآیم و  قرع  زین  نتـشاد  تشپ  ریز  مرگ  بآ  دمآ و  دـهاوخ  رایـسب  قرع 
پت نیرد  درک و  دـیاب  ایلوخیلام  جالع  دـننام  طلخ  هبلغ  بسحب  يوادوس  پت  جـالع  دـنراد و  هدیـشوپ  هچراـپ  زا  ار  دوخ  دنـشاب و  هدرک 

جضن هدام  هک  زور  راهچ  زا  دعب  يوادوس  پت  رد  دوب و  بجاو  نفاص  ای  قیلساب  دصف  لاح  ره  رد  همزال  عبر  پت  رد  دننکن و  زیهرپ  رایـسب 
دـیج و ریبدـت  رگا  دوریم و  لاس  کی  رد  پت  نیا  دـشابیم و  دـبک  لاح  رد  ریغت  لاـحط و  رد  ررـض  رثکا  پت  نیرد  دـننک و  هیقنت  دـبای 

نکیل دنهد  احـصا  ياذغ  دننام  اذغ  تبون  زور  ریغ  رد  دنهدن و  اذغ  پت  نیا  تبون  زور  رد  دـشکیم و  لوط  لاس  هدزاود  ات  دوبن  بسانم 
قارتحا نآ  ببس  هکنآ  مود  دشاب  یعبط  ئادوس  نآ  ببس  هکنآ  یکی  دشابیم  قیرط  ود  رب  ایلوخیلام  دننام  عبر  پت  دشاب و  بیطرتب  لئام 

رد هچناـنچ  هدـش  لـصاح  ادوس  يو  زا  هک  طـلخ  نآ  جـالع  ادوـس و  جـالعب  دـشاب  كرتـشم  مود  مسق  جـالع  دـشاب و  طـالخا  زا  یطلخ 
یـشغ جالع  شغ  تقوب  یـشغ  یمح  جالع  دوب و  یمغلب  پت  جالع  لثم  يراهن  یلیل و  سولایفنا و  ایروفیل و  جالع  دش و  هتفگ  ایلوخیلام 

نا زا  دعب  دننک و 
237 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنروخ دراب  حرفم  دراب و  کسملا  ءاود  دنیوبب و  وبشوخ  ياهزیچ  دننک و  يومد  پت  جالعب  یئابو  پت  جالع  دنیامن و  یمغلب  پت  جالع 

ابو

دوب و وبدـب  زارب  قرع و  یـشغ و  نهد و  یکـشخ  یگنـشت و  سفن و  رتاوت  برک و  يابو  پت  تمالع  دوش  ضراـع  اوه  رد  هک  تسنفعت 
دننک و هدایز  نآ  تیاعر  دشاب  بلاغ  هک  یطلخ  ره  دنیامن و  يوارفص  یمغلب و  پت  جالع  زا  بکرم  بغلا  رطش  هصلاخ و  ریغ  بغ  جالع 

طلتخم یمح  جالع  قیرط  تسنیمه 

ماروا رد  مود  قیرط 

مرو

دشاب نوخ  رگا  هدام  نآ  دوش و  رهاظ  وضع  رد  هدام  بابصنا  ببسب  هک  دوب  خافتنا  ظلغ و 

ینومغلف

ارفـص رگا  دنیوگ و  هرمح  ینومغلف  دنرادیم و  مدـقم  ار  بلاغ  دوب  بلاغ  نوخ  دـشاب و  بکرم  رگا  هرمح و  دـشاب  ارفـص  رگا  دـنیوگ و 
ادوس رگا  دنیوگ و  هعلـس  دوب  زیمتم  نوچ  دنیوگ و  وخر  دوب  وضع  طلاخم  دشاب و  مغلب  نآ  هدام  رگا  دـنیوگ و  ینومغلف  هرمح  دوب  بلاغ 

دنیوگ و تبالـص  دوب  رهاظ  دشاب و  وضع  جراخ  رگا  اما  ریزانخ و  دشابن  ملوم  نوچ  دـنیوگ و  ناطرـس  دوب  ملوم  وضع و  لخاد  اما  دـشاب 
تطلاخم دـشاب و  حـیر  رگا  یئام و  هلیق  دوب  صاخ  نوچ  یقذ و  ءاقـستسا  دوب  ماع  دـشاب و  تیئام  مرو  هدام  رگا  ددـغ و  دوبن  رهاـظ  نوچ 

دشاب يومد  اهنا  زا  یضعب  مرو  دننام  دشاب و  راغـص  ماروا  روثب  دنیوگ  هخفن  دوب  بلـص  عمتجم و  نوچ  دنیوگ و  جبهت  دوب  میالم  وضع و 
یندم و قرع  دننام  يوادوس  یـضعب  یمغلب و  يرـش  دننام  یمغلب  یـضعب  کشتآ و  هلحن و  نوچ  يوارفـص  یـضعب  يومد و  يرـش  دننام 

گنر یخرس  پت و  نابرـض و  ددمت و  نآ  تمالع  ینومغلف  تاخافن  نوچ  یحیر  یـضعب  تاطافن و  دننام  یئام  یـضعب  لولوث و  برج و 
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هدرک لخاد  یسکاخ  رفولین  تبرـش  هدروآرب  تایقرع  رد  بانع  هریـش  هنادهب و  باعل  زا  دیربت  دنناپـسچهب و  ولز  دننک و  دصف  جالع  تسا 
لوا زور  هس  رد  دنیامن و  هدراب  ءایشا  زا  نآ  دننام  وج و  شآ  اذغ  دننک و  هیقنت  دراب  لهـسم  هب  جضن  زا  دعب  دنیامن و  اذغ  لیلقت  دنروخب و 

تاعدار زا 
238 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هدیئاس زبس  بلعثلا  بنع  بآ  زبس و  ینـساک  بآ  زبس و  زینـشک  بآ  رد  بلعثلا  بنع  خرـس و  لگ  ینمرا و  لگ  لفوف و  نیلدنـص و  دننام 
لغب و ریز  شوگ و  سپ  زا  ترابع  هک  نیاغم  رد  دوب و  هسیئر  ياضعا  عفد  زا  هدام  رگا  دوب و  دیفم  بابنیرد  توسر  مهرم  دـننک و  دامض 

ولز دنک و  دصف  دـیامن و  لامعتـسا  تاللحم  اب  لگ  نغور  موم و  دـننام  هللحم  تایخرم  هکلب  دوبن  بسانم  تاعدار  دـیآ  عمج  تسنار  نب 
وج درآ  تسیرگیم  درد  تدش  زا  دـش  مرو  لغب  ریز  ار  یـصخش  دوبن  اور  تاعدار  لامعتـسا  دـشاب  دـیدش  درد  رگا  نینچمه  دناپـسچ و 

دننام هیخرم  هللحم  هیودا  رگید  زور  هس  ات  زور  هس  زا  دعب  تفای و  افش  هدش  رجفنم  مرو  مدنیانک  دامض  هتخپ  مهاب  ینیچ  دنویر  تارغج و 
هنامز رد  دـننک و  تاعدار  اب  يواسم  تـاللحم  اـهتنا  هناـمز  رد  دـنزیمایب و  تاـعدار  اـب  یمطخ  وج  درآ  کـلملا  لـیلکا  هنوباـب  ناـتک  رزب 

تاجضنم تقونآ  دوب  پت  درد و  تدش  نآ  تمالع  ددرگ  عمج  دوشن و  للحتم  هدام  هاگره  دننک و  فرـص  تاللحم  رب  راصتقا  طاطحنا 
زا ار  نآ  دور و  ورف  دنهن  نا  رب  تسد  نوچ  دوب و  پت  درد و  نوکـس  جضن  تمالع  دننک و  دامـض  ار  ریـش  ریجنا و  هبلح و  كرزب و  دننام 
لخ مهرم  دـنیامن و  لامعتـسا  درز  مهرم  ددرگ  غرفتـسم  یلکب  هدام  دوش و  رجفنم  هک  هاگره  دـننادرگ و  رجفنم  نهآب  ای  هرجفنم و  هیودا 

تسا برجم  بابنیرد  زین 

هرمح

دیربت نیرد  نکیل  دوب  ینومغلف  دننام  دصف  ياوس  جالع  دوب  باهتلا  یگنشت و  پت و  دشاب و  یقارب  یگدنشخرد و  اب  یخرـس  نآ  تمالع 
مرو جالع  زا  بکرم  ینومغلف  هرمح  هرمح و  ینومغلف  جالع  دننک و  دامض  عرق  دامض  دنیامن و  هدایز  فیفجت  ینومغلف  رد  دننک و  هدایز 

دنیامن يوارفص  يومد و 

وخر مرو 

جضن زا  دعب  نآ  جالع  دنام  ریاغ  نانچمه  یتعاس  دورورف و  دنهن  نآ  رب  تشگنا  نوچ  دشابن و  ترارح  ملا و  نآب  دوب و  دیفـس  مرو  نآ  و 
دنک دامض  تبش  دامض  دنیامن و  دامض  هدیئاس  بآ  هکرس و  اب  نورطن  دننک و  هیقنت  جرایا  بح  راح و  لهسم  زا 

هعلس

هداح هیودا  دشاب  نمزم  رگا  دوب و  دـیفم  هللحم  هیودا  نآ  دـننام  نویلخاد و  مهرم  واگ و  نیگرـس  دوب و  وخر  مرو  جالع  دـننام  نآ  جالع 
دننک و نوریب  همامتب  هدرک  قش  ار  نآ  ای  دنهن و  نویفدلف  دننام 

239 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دنرب راکب  ار  هریغ  نویلخاد و  مهرم  هلمدم و  ياهمهرم 

ناطرس

نبجلا ءام  لهـسم و  هب  ادوس  هیقنت  جضن  زا  دـعب  دنناپـسچب و  ولز  دـننک و  دـصف  نآ  جالع  دوب  لتاق  رثکا  رد  دوش  ضراع  تشپ  رب  هاگره 
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حرقت زا  تظفاحم  ات  دنک  الط  هدیفـس  يالط  نا  زا  دعب  دـهدن  ندـش  هدایز  ار  مرو  ات  دـنک  لامعتـسا  ایـسآ  گنـس  هکاکح  يالط  دـننک و 
فرطب هک  یچنوپ  ردنک  هایگ  هک  دنیوگیم  دبای و  لامدنا  ات  دنیامن  الط  لگ  نغورب  لوسغم  ئایتوت  زا  هدیفـس  ددرگ  حرقتم  رگا  دیامن و 

ای دنهنب و  دنفاگشب و  ار  يرهن  ناطرس  ار و  نآ  دنکیم  رود  دننک  الط  ناطرـس  رب  هدیئاس  هدیئازان  واگ  لوب  رد  ار  نآ  رگا  دشابیم  تاویم 
دوب دیفم  دننک  لامعتسا  نغور  اب  دننازوسب و  ار  ناطرس 

ریزانخ

هتخیمآ نویلخاد  مهرم  رد  هدـیئاس و  نسوس  خـیب  نا  زا  دـعب  دـننک  ادوس  مغلب و  زا  هیقنت  لوا  هک  دـیاب  دـشابیم  نار  نب  ندرگ و  رد  رثکا 
رگا دنهن و  راگنز  نا  زا  سپ  ددرگ  رجفنم  هتفای  جـضن  ات  دـنیامن  دامـض  ناکدوک  لوب  اب  سمرت  وج  درآ  دوشن  لیلحت  رگا  دـننک و  دامض 

دنرب راکب  هلمدم  هیودا  هدعب  دننک  نوریب  دنفاگشب و  دنکن  هدئاف  ریبدت  نیا 

بلص مرو 

لامعتـسا نویلخاد  مهرم  دننام  هنیلم  تاللحم  دننک و  هیقنت  ادوس  مغلب و  لهـسم  زا  جضن  زا  دعب  نآ  جالع  دوش  ثداح  راح  مرو  دعب  رثکا 
دنلامب هنوباب  نغور  لوغپسا و  باعل  قرزا و  لقم  قشا و  واگ و  قاس  زغم  هابور و  هیپ  سورخ و  هیپ  طب و  هیپ  دننک و 

ددغ

دوب دیفم  ددغ  رب  برس  هچراپ  نتسب  دننک و  بلص  مرو  جالع  دننام  نآ  جالع 

هخفن

زا هیقنت  جـضن  زا  دـعب  جالع  دـیآ  دوخ  تلاحب  كدـنا  نامز  رد  دورورف و  تشگنا  زا  دـشاب و  داـب  رپ  کـشم  دـننام  هک  تسنآ  شتمـالع 
دیمکت نا  زا  دننک و  مرگ  ار  سرواج  دنلامب و  سگرن  نغور  هنوباب و  نغور  دنهن و  مرو  عضوم  رب  طرشیب  همجحم  دننک و  مرگ  لهـسم 

دنیامن

هلیبد

دعب دـننک  مغلب  هیقنت  لوا  نآ  جالع  ددرگ  عمج  هثیبخ  داوم  نآ  رد  دوبن و  درد  نآب  دوب و  دـلج  گنر  لثم  نآ  گنر  دـشاب و  گرزب  مرو 
ار هیدر  داوم  دنفاگشب و  نا  زا  سپ  دبای  جضن  ات  دننک  دامض  یمطخ  دامض  دننک و  لامعتسا  نویلخاد  مهرم  دننام  هنیلم  هللحم  هیودا  نا  زا 

درب راکب  ار  هلمدم  هیودا  نا  زا  دعب  دننک  نوریب 

لمد

240 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رد ار  مین  گرب  درک و  دـیاب  ینومغلف  دـننام  نآ  جالع  دزیمآیم  هدـساف  تبوطر  نآب  هک  دـشاب  نوخ  نآ  هدام  دوب و  جارخ  يادـتبا  نآ  و 

گرب نینچمه  تسا و  ماروا  للحم  زین  ولاهبنـس  گرب  ای  بین  گرب  روخب  دوب و  عفان  هداـم  جاـضنا  لـیلحت و  يارب  دـندنب  نا  رب  هتخپ  بآ 
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راکب دنزیمآ و  ینیچ  دـنویر  یکدـنا  دـنزپب و  تارغج  رد  ار  وج  درآ  نوچ  تسا و  دـیفم  نتـسب  هدرک  مرگمین  یـسابع  گرب  و  نتوپپ ؟؟؟
دوخ رگا  دـنازپیم و  ار  هدام  زین  ندرک  دامـض  هتخیمآ  لسع  ریـش و  رد  ناـحیر  مخت  رم و  مخت  دوب و  دـیفم  تیاـهن  ماروا  نتخپ  رد  دـنرب 

دننادرگ رجفنم  نهآب  ای  دنهن و  نا  رب  هدیئاس  ار  ود  ره  کمن  بین و  گرب  دوشن  رجفنم 

ارش

زور رد  دوب و  رتمرگ  رتخرـس و  دشاب  يومد  رگا  دوش  ثداح  اتعفد  دشاب و  برک  شراخ و  اب  دوب و  یخرـسب  لیام  هک  دـشاب  نهپ  يروثب 
دنروخب و هدرک  لخاد  رفولین  تبرش  هدروآرب  تایقرع  رد  لدنـص  هریـش  هنادهب و  باعل  بانع و  هریـش  دننک و  دصف  نآ  جالع  دنک  تدش 

دریگ دنکیم و  هدئاف  زین  روکذم  دیربت  اب  روفاک  صرق  درک و  دیاب  دنشاب  زین  تاجلیله  نا  رد  هک  دراب  لهسم  زا  ارفـص  هیقنت  جضن  زا  دعب 
مدنگ سوبس  دوب و  عفان  نتخیر  ندب  رب  مرگمین  بآ  دوب و  دیفم  ندروخ  هکرس  اب  رـشقم  سدع  دنلامب و  ندب  رب  هدیئاس  ود  ره  يرکهپ  و 

بش رد  دوب و  دیفـس  دشاب  یمغلب  رگا  دنکیم و  غیلب  هدئاف  ندیلام  بالگ  هکرـس و  لگ و  نغور  دنلامب و  ندب  رب  هدیئاس  هزوپرخ  مخت  و 
زا نتفر و  مامح  رد  دروخب و  بلعثلا  بنع  قرع  بالگ و  هارمه  هدومن  جوزمم  ار  ود  ره  نیبجنکس  یلسع و  دنقلگ  نآ  جالع  دنک  تدش 

دیامن مغلب  هیقنت  دنک و  ریخبت  نیاوجا  زا  رکش و  زا  دلامب و  ندب  رب  هدیم  کمن و  دنکیم و  هدئاف  ندیلام  هکرس  سفرک و  مخت  وج  درآ 

هلمن

دـشاب ترارحلا  دیدش  هدام  رگا  دـننک و  الط  هلمن  يالط  دـننک و  ارفـص  هیقنت  نآ  جالع  دوب  باهتلا  تدـح و  اب  هک  دـشاب  يوارفـص  روثب 
دوب دیفم  غرممخت  هدیفس  روفاک و  توسر و  ینمرا و  لگ  زا  ندومن  الط  دننک و  الط  درن  يالطب 

سخاد

دـنوشیم و طقاس  نخان  نآ  ببـسب  هک  تساسب  دـشابیم و  يوق  نابرـض  دـیدش و  درد  ددرگ و  ثداح  نخاـن  خـیب  رد  هک  دوب  مرگ  مرو 
دننک قیلساب  دصف  نآ  جالع  دشاب  ظیلغ  مد  بابصنا  نآ  ببس 

241 ص : میلعتلا ، نزاخم 
درس فرب  رد  هک  هکرس  اب  لوغپـسا  نینچمه  دننک و  الط  ادتبا  رد  هکرـس  زبس و  يوزام  زا  دننک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  دنناپـسچب و  ولز  و 
مرگ رایسب  ار  نغور  دنکن  هدئاف  ریبدت  نیا  رگا  دنیامن و  الط  هکرس  نویفا و  جنبلا و  رزب  دشاب  دیدش  درد  هکیتقو  دوب و  عفان  دنـشاب  هدرک 

هتفاگـش ار  نآ  سپ  دننک  دامـض  ناتک  مخت  رم و  مخت  دـننام  هجـضنم  هیودا  دوشن  لیلحت  مه  نیزا  رگا  دـنهن و  نا  رد  ار  تشگنا  دـننک و 
دنرب راکب  ار  هلمدم  هیودا  دننک و  نوریب  دشاب  يو  رد  هچنآ 

یسراف ران 

بآ حابص  دنیامن  رت  بآ  رد  بش  نآ  دننام  هتفوکمین و  خرس  لدنـص  بانع  هرتهاش  هتفوکمین  هایـس  هلیله  هتیارچ  نآ  جالع  کشتآ  ینعی 
ئارفـص هیقنت  جضن  زا  دعب  دننک و  قیلـساب  ای  مادنا  تفه  دصف  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـنروخب و  هدرک  لخاد  دیفـس  دهـش  هتفرگ  ار  نآ  لالز 

هدئاف رایـسب  زین  دنهدیم  قورم  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  دننام  هک  قورم  زبس  هرتهاش  بآ  دنرب و  راکب  زب  ریـش  نبجلا  ءام  دنیامن و  يوادوس 
يدنه و بح  تسا و  روطسم  نیدابارق  رد  ینیچ  بوچ  لامعتسا  قیرط  دیامنیم و  غیلب  هدئاف  ضرم  نیرد  هبشع  ینیچ و  بوچ  دنکیم و 

بوچ دننام  زیچ  همه  هبشع  رد  تسنیا  هبشع  ندروخ  قیرط  تسا و  برجم  کشتآ  يارب  بین  گرب  خوبطم  وا و  فوفس  هبشع و  نیجاعم 
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رهاظ رابغ  نا  زا  دنکـشب  نوچ  دـشاب و  گنرمین  کیراب و  هک  تسنآ  وا  نیرتهب  دناهتـشاد  زئاج  کـمن  ندروخ  هبـشع  رد  رگم  تسینیچ 
رد تسا و  رـضم  اود  نیا  هراح  هجزما  ضارما و  رد  رگم  تسینیچ  بوچ  لثم  ضارما  رثکا  رد  نآ  تعفنم  دوب و  دیفـس  نآ  زغم  ددرگ و 

يارب ءاـضعا و  درد  سرقن و  لـصافم و  درد  لـثم  تسینیچ  بوچ  زا  هداـیز  نیا  دـئاوف  هیوادوـس  هیمغلب و  هدراـب  ضارما  هجزما و  ضعب 
هراح هجزما  رد  دنکیم و  هدئاف  اود  نیا  تسرضم  ینیچ  بوچ  هک  هشعر  هوقل و  اخرتسا و  جلاف و  رد  تسدیفم و  تیاغب  دناهتشون  ریساوب 

زین نآ  برش  رد  دنرب و  راکب  هدیناشوج  ار  نآ  لقث  دشاب  لیلق  هبشع  دنکن و  افو  برـش  يارب  زا  هبـشع  بآ  هاگره  تسا و  رـضم  هیوادوس 
دنشونب درس  هک  تسا  طرش 

یندم قرع 

نآ جالع  دیآ  نوریب  یگر  دننام  نا  زا  دفاگـشب و  دوش و  ادیپ  هک  دـشاب  هرثب  نآ  ددرگ و  ثداح  دـعاس  قاس و  رد  رثکا  نآ  اوران و  ینعی 
دصف

242 ص : میلعتلا ، نزاخم 
مود زور  دـنروخب و  ربص  مرد  مین  هلبآ  روهظ  لوا  رد  دـنهد و  نبجلا  ءام  دـنیامن و  ادوس  هیقنت  دـننک و  فلاخم  بناج  زا  نفاص  قیلـساب و 
کی نزوب  هک  برس  هچراپ  رب  هک  دیاب  دیامن  روهظ  هتـشر  هاگره  دننک و  الط  ربصب  زین  ار  عضوم  مرد و  مین  کی و  موس  زور  مرد و  کی 

مرد هس  ین  رتسکاخ  دنلامب و  هشفنب  سگرن و  نغور  دنیامن و  لوطن  مرگ  بآ  زا  دنیامن و  زیهرپ  هتشر  ندش  عطق  زا  دنچیپهب و  دشاب  مرد 
نغور رد  يردق  نوباص  دنروخب و  هتـسب  بح  هایـس  دنق  رد  رام  هتخادنا  تسوپ  دنلامب و  دنزیمایب و  نغور  موم و  اب  مرد  جـنپ  گنـسادرم 

دلـسگب رگا  دنک و  هتـشر  هلازا  دنروخب  هتخیمآ  دـنق  رد  ای  دنـشک و  هقح  رد  رگا  ار  سؤاط  رپ  شقن  دـننک و  دامـض  هتخاس  مهرم  دـجنک 
نا رد  هدومن  رت  واگ  هدام  نغور  رد  هنهک  هبنپ  نا  زا  دعب  دنرآ  نوریب  دشاب  هدـنامیقاب  هچنآ  دفاگـشب و  لوطب  ار  عضوم  نآ  هک  دوب  بجاو 
رب لماع  هک  دیاب  تسریظنیب  بابنیرد  هک  یلمع  دنرب  راکب  هلمدم  مهرم  نا  زا  دـعب  دروخب و  ار  نآ  تسا  هدـنامیقاب  هچنآ  ات  دـنهن  عضوم 

یندم قرع  درگ  رب  درادب و  دوخ  راتسد  هالک و  رد  ار  ذغاک  نآ  شخب و  افـش  ار  ضرم  نیا  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  هّللا  ای  دسیونب  ذغاک 
دمدب و دناوخب و  ار  ظافلا  نیمه  دسیونب و  لوبنت  گرب  دننام  دروخ  شقن  شقن  نوردنا  دشکب و  لوبنت  گرب  دننام  یهایس  زا  هایس  شقن 

ياهشقن زا  ار  نـالک  شقن  ماـمت  نینچمه  دـمدب و  دـناوخب و  ار  ظاـفلا  نیمه  دـشکب و  دروخ  لوا  شقن  لـصتم  دروخ  رگید  شقن  زاـب 
تقو نامه  زا  یلاعت  دنوادخ  مکح  زا  دزادنا  هاچ  رد  دـنک و  هراپهراپ  ار  روکذـم  ذـغاک  دـیامن  تغارف  لمع  زا  هاگره  دـیامن و  رپ  دروخ 

تسا زور  تفه  ات  لمع  نیا  تیاهن  دوشیم و  عورش  تحص 

برج

اهتـشگنا نایم  رد  تسد و  رد  نآ  رثکا  دشابیمن و  روثب  درد  نکیل  دوب  برج  دننام  هکح  دوب و  شزوس  هکح و  نآب  هک  دشاب  راغـص  روثب 
اب حلام  مغلب  طالتخا  ای  هقرتحم و  يادوس  هقرتحم و  يارفص  طالخا  ببسب  نآ  داسف  ای  هتاذب و  دوب  نوخ  داسف  ای  نآ  ببـس  دوش و  ثداح 

جالع لثم  نآ  جالع  دوش  سبتحم  دـلج  ریز  هک  دـشابیم  رادـقملا  ۀـلیلق  زیت  طالخا  عاذـل و  زیت و  تاراخب  هکح  ببـس  دوب و  يذاـغ  مد 
يالط تیربک و  دامض  دنیامن و  طلخ  ره  تیاعر  دننک و  کشتآ 

243 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رود و یبوخب  ار  برج  هدام  ربص  ندروخ  برج و  يارب  تسایشا  عفنا  مامح  دراد و  ررض  رایسب  ضرم  نیرد  عامج  تسا و  برجم  برج 

دجنک نغور  ندیلام  دوب و  دیفم  هکرـس  اب  لگ  نغور  ندیلام  دشابیم  حلام  مغلب  ببـسب  دوشیم  ثداح  ار  ناریپ  هک  هکح  دنکیم و  علق 
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زور هس  ود  هدیـسران  بآ  یلگ  فرظ  رد  هدرکلح  تارغج  لـطر  مین  ناـیم  رد  هتفوک  ار  راونپ  ماد  کـی  نوچ  دوب و  عفاـن  زین  ومیل  بآ  هب 
وب خیـش  دوب و  عفان  رایـسب  دنزادنا  زین  ار  ههتوهتالین  رگا  دوب و  دیفم  برج  يارب  زا  دـنلامب  ندـب  رب  نا  زا  دـعب  ددرگ  نفعتم  هک  دـنراذگب 

هکح برج و  هدام  دروخ  زور  هس  ات  زور  ره  نوچ  نیبجنکس  نآ  نزو  فصن  مرد و  یـس  دصکی و  دجنک  نغور  هک  هدومرف  انیـس  یلع 
دوب عفان  زین  زگ  بوچ  فوفس  دنکیم و  علق  ار 

لیلاث

دوب و دیفم  غرم  یبرچ  طب و  یبرچ  لگ و  نغور  ندیلام  دنادرگ و  طقاس  ار  اهـسم  ندـیلام  هکرـس  اب  کمن  هکرـس و  اب  زینوشاهـسم  ینعی 
دننام زیت  ياود  ای  دنک و  عطق  نهآ  زا  دنکن  هدئاف  اهزیچ  نیا  رگا  دروخ و  نومیتفا  بح  نآ  دعب  دنک  ادوس  مغلب و  غارفتـسا  جـضن  زا  دـعب 

بآ هب  راگنز  تورزنا و  رداشون و  دـیامن و  لامعتـسا  ار  بآدیفـس  مهرم  دـنک  شزوس  دروخ و  هدایز  تشوگ  هاـگره  دـلامب و  نویفدـلف 
دوب عفان  زین  دنک  الط  هتشرس  نوباص 

ابوق

غومـص ندیلام  نینچمه  دوب و  دیفم  ادتبا  رد  راد  هزور  نادند  كرچ  مدنگ و  نغور  ندیلام  دننک و  برج  جالع  لثم  نآ  جالع  داد  ینعی 
هک يالط  دوب و  عفان  ماداب  لگ و  نغور  لثم  اهنغور  نایکام و  هیپ  طب و  یبرچ  دننام  موحش  مطب و  غمـص  قشا و  خلت و  ماداب  غمـص  دننام 

مخت دیآ و  نوریب  نا  زا  دساف  نوخ  هک  دننک  کح  يزیچ  زا  ای  دناپـسچب و  ولز  الط  زا  شیپ  هک  دیاب  دـنک و  الط  تسا  دـیفم  هفعـس  يارب 
دیامن لامعتسا  راکنت  ياهالط  دننک و  الط  بآ  هب  هتفرگربارب  هکال  هلمآ و  راونپ و 

تاطاّفن

رد هنادهب  باعل  بانع و  هریش  دننک و  دصف  نآ  جالع  دشاب  نوخ  نایلغ  نآ  ببس  دشاب  گنت  بآ  ای  ینوخ  نآ  نوردنا  هک  دنـشاب  اههلبآ 
رانا و ندروخ  دننک و  هیقنت  دراب  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دـنروخب و  هدرک  لخاد  رفولین  تبرـش  هدروآرب  بلعثلا  بنع  قرع  هرتهاش  قرع 

ار اههلبآ  دوب و  دیفم  هکرس  اب  سدع 
244 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دیمکت دننک و  نآ  دننام  نویلخاد و  مهرم  زا  تاخافن  جالع  دنهن و  بآدیفـس  مهرم  نا  زا  دعب  دنراشفیب  ار  اهنآ  دـننک و  رجفنم  نروس  زا 
دوب عفان  زین  کمن  مدنگ و  سوبس  زا 

نجاهج

دننک الط  هدیئاس  بالگب  ار  یقارع  نوباص  دوش  رشقتم  ابوق  لثم  وت  رب  وت  دلج  دسر و  مهب  يوضع  رد  گنرهایس  ای  خرس  رگا 

دلج ضارما  رد  موس  قیرط 

ماذج

ار ضرم  نیا  و 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


دسالا ءاد 

ریغت ار  اضعا  لکـش  جازم و  دنک و  ادیپ  ردخ  دوب و  ندب  مامت  رد  یعبط  ریغ  ادوس  راشتنا  نیا  ببـس  دشاب و  دـب  یـضرم  نآ  دـنیوگ و  زین 
ندـب و گنر  یخرـس  نآ  تمـالع  دوبن و  ریذـپجالع  دزیرورف و  مه  زا  اـضعا  دوش  مکحتـسم  نوچ  ددرگ و  حرقتم  هک  دـشاب  دـنادرگ و 

رفاو نوخ  درک و  دـیاب  ملیـسا  نفاص و  قیلـساب و  دـصف  نآ  جالع  دوب  اضعا  رد  ددـغ  روهظ  توصلا و  ۀـحب  وم و  نتخیر  ندـش و  کیراب 
ءادوس و لهـسم  زا  هدومن  هدام  جضن  نا  زا  دعب  دنهد  زور  دنچ  تشذگ  کشتآ  رد  هک  نآ  دننام  هتفوکمین و  هایـس  هلیله  هتیارچ  دنریگ و 

تـاللحم عیمج  زا  دـنهدن و  يوق  لهـسم  عیبر  فیرخ و  رد  دوب و  عفاـن  زین  گنرخرـس  ناوـج  زب  ریـش  ندروـخ  دـننک و  هیقنت  نبجلا  ءاـم 
ماداب و نغور  ای  هشفنب و  نغور  ندیلام  هیقنت و  زا  دعب  مامح  دنناکچ و  ینیب  رد  رتخد  ریـش  ودک و  نغور  دـشاب و  زرتحم  يزیرغ  ترارح 

ندب زا  سوبـس  نوچ  دننک و  یق  هبترم  کی  هتفه  رد  دننیـشن و  نا  رد  دننک و  مرگ  رگا  درز  نغور  دوب و  دیفم  مامح  زا  دعب  ودـک  نغور 
زا بجو  کی  هک  دیاب  دوب  دیفم  رایـسب  نآ  تشوگ  یعفا و  يابروش  نداد  دشاب  يوق  توق  رگا  تسا و  تحـص  تمالع  دوش  ادـج  ناشیا 

هدـئاف زین  یعفا  ریغ  هایـس  رام  ندروخ  دـنروخب و  هتخپ  تبـش  کمن و  اـب  نا  زا  دـعب  دـننک  عطق  مد  فرط  زا  ردـقنیمه  یعفا و  رـس  فرط 
دیامن ینیچ  بوچ  ندروخ  هدارا  هک  یـسک  دـنکیم و  هدـئاف  زین  ینیچ  بوچ  ندروخ  تسا و  تابرجم  زا  ندروخ  قبیز  بح  دـنکیم و 
تداع نینچمه  دیامن و  كرت  ار  بآ  درب و  راکب  السغ  ابرش و  هبسانم  تایقرع  عورـش  زا  لبق  هتفه  کی  دنک و  هیقنت  دصف و  لوا  هک  دیاب 

بآ زا  بانتجا  ینیچ  بوچ  ندروخ  يانثا  رد  تسبسانم و  عیبر  دراب  يارب  زا  فیرخ و  مرگ  جازم  يارب  زا  دـیامن و  کـمن  ندروخ  مک 
درس

245 ص : میلعتلا ، نزاخم 
نآ زج  هفینع و  تاکرح  مامح و  عامج و  لکا و  ترثک  هظیلغ و  همعطا  کمن و  لوانت  هبطر و  هکاوف  تاینبل و  تالوقب و  تاـضومح و  و 
ور نآ  زج  شچیپ و  دننام  ضراوع  رگید  رگا  دزیهرپ و  مرگ  رایسب  هیودا  طرفم و  ياهینیریـش  زا  دناد و  مزال  دشاب  تحـص  یفانم  هچنآ 
زا دـعب  دراد و  لوغـشم  تجهب  تحرفب و  درک و  دـیاب  لامعتـسا  تایقرع  رگید  اـی  ینیچ  بوچ  بآ  هارمه  ضرم  نیا  هبـسانم  هیودا  دـهد 

مایا درک و  دیاب  زیهرپ  زور  داتشه  ات  مامح  زا  دیامن و  دوخ  تداعب  عوجر  هتسهآ  هتـسهآ  دراد و  زیهرپ  زور  لهچ  ات  ینیچ  بوچ  ندروخ 
تسا تخوخیش  يادتبا  تلوهک و  ینیچ  بوچ  ندروخ 

صرب

خرس ندیلام  زا  عضوم  نآ  دیآ و  نوریب  دیفس  تبوطر  نوخ  ياجب  دنربورف و  غاد  رد  نزوس  رگا  دوش  ثداح  ندب  رب  هک  دشاب  دیفس  غاد 
ندروخ هیقنت  زا  دعب  دنروخب و  جرایا  بح  قیرطب  سراح  نبا  بح  دننک و  راح  لهـسم  زا  هیقنت  جضن  زا  دعب  جالع  دوبن  ریذپجالع  دوشن 
جزیوم خرس و  لدرخ  لثم  دشاب  نوخ  هباذج  مرگ و  رایسب  هک  ئایـشا  ندیلام  دوب و  عفان  زین  قوراف  قایرت  سوطیدورثم و  هراح و  نیجاعم 
لاحیپ ردالب و  لـسع  لـثم  هحرقم  ئایـشا  نینچمه  قیرخ و  زینوش و  اـحرقرقاع و  جرطیـش و  قروب و  خرـس و  خـینرز  هروب و  شدـنک و  و 

هک یـصرب  دوب و  دیفم  تیـصاخلاب  دننازوس  تیز  نغور  رد  ار  بآ  نآ  دنناشوجب و  بآ  رد  ار  ناجنداب  نوچ  دوب و  عفان  نویفرف  رتوبک و 
جالع دوب  دیفم  گنپت  ینعی  مقب  بآ  هب  دیدحلا  ثبخ  غبصلا و  ةّوف  يدنه و  جرطیش  دشابیم  تماجح  ببسب 

ضیبا قهب 

تسا برجم  دنلامب  هتخیمآ  بآ  رد  هدیئاس  هتفرگربارب  ار  یچباب  رانلگ و  رگا  دوب و  صرب  جالع  زا  رتکبس  پیچ  ینعی 
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دوساقهب

دوسا صرب  دـشاب  طارفاب  نوچ  دوش و  ادـج  نا  زا  سوبـس  دـننام  دـنلامب  ار  نآ  نوچ  دوش و  ثداح  دـلج  رب  هک  دوب  هایـس  ياهناشن  نآ  و 
دوب و ماذج  جالع  دـننام  نآ  جالع  دـشاب  ماذـج  همدـقم  نیا  دـنوش و  ادـج  دـلج  زا  یهام  سولف  دـننام  اهـسولف  نآ  تمالع  دوش  ثداح 

دوب عفان  برت  بآ  هب  تیربک  جاز و  خینرز و  هکرس و  اب  هایس  قبرخ  ندیلام 

فلک

یهایسب دشاب  لیام  دتفا و  ور  رب  هک  دوب  یناشن  نآ  دنیوگ و  نیئاهج  ار  نآ  هک 

شمن

يدنهب هک  ریدتسم  هایس  ئاهعطق  ینعی 
246 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنیوگ نسهل 

شرب

دنیوگ كدجنک  ار  نآ  هک 

لاخ

هزوپرخ و مخت  لفلف و  قروب و  دـننام  دنـشاب  للحم  یلاج و  هک  هیودا  زا  دـشاب و  ماذـج  جالع  لثم  اـههمه  جـالع  دـنیوگ  لـت  ار  نآ  هک 
بالگ سآ و  بآ  دننام  هضباق  هیودا  ءادتبا  رد  هک  دیاب  دـنیامن و  الط  قبیز  كاخ  خـلت و  ماداب  طسق و  ینیچراد و  برت و  مخت  سمرت و 
هیودا نا  زا  دـعب  دـنیوشب  هکرـسب  نا  زا  سپ  دـیآرب  نا  زا  نوخ  ات  دـننزب  نزوس  لوا  هک  دـیاب  ار  لاخ  دـنزیمایب و  هیودا  نآب  سدـع  درآ  و 

دنیامن الط  هروکذم 

یهایس يزبس و 

ثداح دصف  زا  دعب  هک  يزبس  دننک و  دامـض  قشا  خـینرز و  زا  ای  برت و  بنرک و  گرب  زا  دوش  ثداح  دـلج  ریز  نوخ  ندرم  ببـسب  هک 
دننک و دیفس  ار  گنسادرم  دنامب  هلبآ  هحرق و  زا  دعب  ندب  رب  هک  يرثا  ددرگیم و  لیاز  مرگ  مدنگ  نان  مرگ و  هکـشخ  نتـسب  زا  دوشیم 

یبرچ دنامیقاب  [ 22] دبشو دننام  هحرق  رثا  رگا  دننک  الط  واگ  هرهز  هکرس و  اب  هدیفس  گنسادرم و  ای  دنیامن و  دامـض  هتخیمآ  لگ  نغورب 
دوب دیفم  نویلخاد  مهرمب  طب 

قرع ترثک 

نغورب يرغشاک  هدیفس  دوش  ضراع  فعض  رگا  دنیامن و  ندب  هیقنت  غارفتسا و  دننکن و  سبح  دشاب  يوق  توق  قرع  ترثک  دوجو  اب  رگا 
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هنادهب باعل  بانع و  هریش  دننک و  دصف  نآ  جالع  دیآ  قرع  هار  زا  نوخ  رگا  دوب و  دیفم  ندیلام  ندب  رب  قرع  سباح  ياود  دنلامب و  لگ 
زا دوش  هیقنت  تجاح  رگا  دنکیم و  هدئاف  ندیلام  ندب  رب  مقب  بآ  دنلامب و  ندـب  رب  هروکذـم  ياود  تاضباوق  دـنروخب و  رفولین  تبرـش  و 

دننک هیقنت  دراب  لهسم 

فارطا قوقش 

ببـسب رگا  دـنکیم و  هدـئاف  اجنیا  همه  تسروکذـم  لوا  لزنم  زا  مود  قیفر  زا  لوا  قیرط  زا  مهن  خـسرف  زا  مراهچ  لحم  رد  هچنآ  جـالع 
زب هیپ  نوچ  دومن و  دیاب  تایطوریق  تابطرم و  ندیلام  اهنغور و  اهریـش و  ندروخب  ندب  بیطرت  نا  زا  دعب  دنک  هیقنت  لوا  دشاب  يدر  طلخ 

یکدنا اب  هشفنب  نغور  یبرچ و  واگ و  قاس  زغم  دوب و  عفان  دننک  هنـشاپ  یگدیقرت  رد  هتخیمآ  مهرد  هتخاس  کیراب  اریتک  وزام و  هتخادگ 
دنکیم هدئاف  زین  هتخیمآ  گنسادرم 

ققشت

ار همرس  دننک و  هضمضم  هدیناشوج  هکرس  رد  وزام  دننک و  لاهسا  دصف و  نآ  جالع  دوشیم  ثداح  نهد  جنک  ینعی  نیقدش  رد  هک 
247 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دننک و فارطا  قوقش  جالعب  دلج  رشقت  جالع  رس و  دلج  جنشت  جالع  دننک و  الط  هدومن  طولخم  قامس  بآ  شرت و  رانا  بآ  رد 

اپ رشقت 

هکرـس اب  دـنبوکب و  ورـسلا  زوج  رانا  تسوپ  رانلگ  طولب  اـنح  دـننام  تاـضباوق  زا  نآ  جـالع  دوش  ثداـح  تخـس  يایـشا  تاـقالم  زا  هک 
دیاب ددرگ  جراخ  هدم  دوش و  رجفنم  هتخپ  رگا  نآ  جالع  دوشیم  ثداح  هنشاپ  رد  اصوصخ  مدق  ریز  هک  يدرد  دننک  دامـض  دنناشوجب و 

هدـیئاس هکرـس  رد  ار  وزام  انح و  دوش  كاـپ  هدـم  زا  وضع  هاـگره  سپ  هلاـکا  هیودا  زا  هاوخ  هلآ  زا  هاوخ  دـننک  عیـسو  ار  تحارج  مف  هک 
دندنب نا  رب  هبند  یتکچ  دننام  تانیلم  هک  دیاب  دوشن  رجفنم  رگا  دنهنب و  هدومن  طولخم  محش  اب  ار  طولب  رتسکاخ  ای  دندنبرب و 

دلج جوحس 

ندب تسوپ  نآ  دننام  هزوم و  یگنت  ببسب  ای  نایرع و  پسا  يراوس  ببسب  ای  تشرد و  يایشا  تاقالم  ببسب  رگا  دلج  یگدیشارخ  ینعی 
دنلامب و لگ  نغور  ای  دنیامن و  الط  گنـسادرم  يالط  نآ  دعب  دنهن  نآ  رب  هدرک  رت  بالگب  هقرخ  دننک و  دصف  نآ  جالع  دوش  هدیـشارخ 
دننازوسب و ار  نآ  دشابیم  هزوم  ریز  هک  هنهک  مرچ  رگا  دنهن و  يروفاک  بادیفـس  مهرم  ای  دنـشاپب و  نا  رب  هدـیئاس  ار  ود  ره  سآ  درو و 
تس و زین ؟؟؟ هتخوـس  [ 23] يودـک ندـیلام  نینچمه  دوب و  عفان  ددرگ  ثداح  هزوم  ببـسب  هک  ار  جحـس  دـننک  الط  هتخیمآ  لـگ  نغورب 

هدش ثداح  نامسیر  ندیشک  ببسب  هک  یجحس  يارب  دننک  الط  هتخیمآ  ار  روفاک  یکدنا  هشفنب و  نغور  دننک و  درس  فرب  رد  ار  تاباعل 
؟؟؟ تسوپ داح  قرع  ببسب  رگا  دوب و  دیفم  دشاب 

دوب عفان  دزاس  الط  برسا  هکاکح  يالط  ای  دنیامن  دامض  الیمک  دامض  هک  دیاب  دوش  هدیشارخ  هناع  نییثنا و  فارطا  و 

دراد ومب  قلعت  هک  یضارما  رد  مراهچ  قیرط 
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زارخ

دنلامب و هشفنب  نغور  ودک و  نغور  دنیوشب و  ردنقچ  بآ  لوسغ  زا  ار  رس  دوب  كدنا  رگا  ددرگ و  ثداح  رس  رد  هک  دشاب  هسوبس  ینعی 
دنزادنا رس  رد  هیلاج  هیودا  نا  زا  دعب  دننک  ادوس  مغلب و  لاهسا  لوا  دوب  رایسب  رگا 

هیحلا ءاد  بلعثلا و  ءاد 

رگا دـشاب  وربا  شیر و  رـس و  رد  رثـکا  دـنیوگ و  هیحلا  ءاد  ار  نآ  دوش  ادـج  نآـب  زین  تسوپ  رگا  دزیرب و  يوـم  هک  دـشاب  نآ  بلعثلا  ءاد 
یقب و مغلب  غارفتسا  جضن  زا  دعب  نآ  جالع  دوب  دهاوخ  ندب  یهبرف  عضوم و  يدیفس  دوب  مغلب  قارتحا  ببسب 

248 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دننک و دامـض  هدیئاس  ریـس  لدرخ و  دنلامب و  لصنع  زایپ  ای  نشخ و  هچراپ  هب  ار  عضوم  نآ  نا  زا  دـعب  دـننک و  جرایا  بح  راح و  لهـسم 

دهاوخ عضوم  نآ  یکـشخ  گنر و  يدرز  دشاب  زیت  يارفـص  ببـسب  رگا  دننک و  طرـش  ار  عضوم  نآ  کلد  ضوع  دـشاب  يوق  تلع  رگا 
تیربک نا  زا  دعب  دنلامب  لگ  نغور  دنیامن و  عضوم  نآ  دیمکت  دنزاس و  رت  مرگ  هکرس  رد  ار  هچراپ  دننک و  ارفص  لاهـسا  نآ  جالع  دوب 

سپ دـنلامب  زایپ  ریـسب و  ار  عضوم  دـنروخ و  نبجلا  ءام  دـنیامن و  ادوس  لاهـسا  دـشاب  قرتحم  يادوس  زا  رگا  دـنیامن و  شلام  زیت  هکرـسب 
مامت گنر و  یخرـس  دشاب  ظیلغ  نوخ  ببـسب  رگا  دننک و  الط  کهدنگ  يالط  دوب و  عفان  ندـیلام  هکرـس  اب  ریـش  یبرچ  سرخ و  یبرچ 

زایپ نا  زا  دـعب  دـنلامب  نشخ  هچراپ  زا  لوا  ار  عضوم  نآ  دـننک و  دراب  لهـسم  زا  هیقنت  دـصف و  نآ  جالع  دوب  دـهاوخ  نوخ  هبلغ  تامالع 
دننک الط  نویفرف  لدرخ و  ریس و  لصنع و 

رعش راشتنا 

رفولین و نغور  دنیامن و  مامح  دننک و  باوخ  دنروخب و  دیج  ياذغ  هک  دیاب  ددرگیم  ضراع  نیهقانب  هچنانچ  دشاب  اذغ  تلق  ببـسب  رگا 
لوطن دنناشوجب و  بآ  رد  هضباق  هیودا  زا  نآ  دننام  ایقاقا و  وزام و  یلباک و  هلیله  هک  دـیاب  دـشاب  ماسم  عاستا  ببـسب  رگا  دـنلامب و  هشفنب 

هنوباب و نغورب  نیهدت  جازم و  بیطرت  دشاب  تسوبی  ببـسب  رگا  دنکیم و  هدئاف  ندیلام  زین  هلمآ  نغور  دـنلامب و  هضباق  ناهدا  دـنیامن و 
دننک و مامح  ترثک  هک  دیابیم  دهدن  ندمآ  ار  رعـش  هدام  هک  دشاب  ظیلغ  تبوطر  ببـسب  رگا  دـنیامن و  مامح  هشیمه  دـننک و  نآ  دـننام 

دنیامن الط  حیش  يالط 

علص

تسا رعش  راشتنا  دننام  نآ  جالع  بابسا و  دوبن و  ریذپجالع  دشاب  يریپ  رد  رگا  ددرگ و  لیاز  رس  يوم  هک  تسنآ 

بیش

دننک و لهسم  یقب و  مغلب  هیقنت  ددرگ  دیفس  لاس  لهچ  زا  شیپ  رگا  دوب و  مغلب  ترثک  يزیرغ و  ترارح  فعض  ببسب  يوم  ندش  دیفس 
هچنآ دننک و  باضخ  اهباضخ  زا  دوش  رایسب  يدیفس  رگا  دنروخ و  یبرم  هلمآ  لفیرطا و 

تنیزب قلعت 
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دننک رعش  قلح  هقلحم  هیودا  زا  تسا و  دیفم  بابنیرد  یلع  میکح  عرتخم  نغور  تسا و  رعش  ظفح  دراد 

رعش تابنا 

ار يوم  دننک  الط  هک  اجره  جاع  هدارب  يالط  رگا  دنایورب و  ئوم  زین  هضیب  نغور  دنکیم و  رعـش  تابنا  بلعثلا  ءاد  هروکذم  هیودا  عیمج 
دنیامن فتن  لوا  ار  يوم  نوچ  دنایورب و 

249 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تاددسم نینچمه  دنکیم و  عنم  ندیئور  زا  ار  وم  دننک  دامـض  نارکوش  نویفا و  جنب و  دننام  تاردـخم  زا  نا  زا  دـعب  دـننک  قلح  هرونب  و 

رگا تسيوم و  ندـمآرب  عنام  دـنک  دامـض  نـالک  غزو  نوخ  اـی  هچروم و  هضیب  اـی  تشپگنـس و  نوخ  اـی  بشو و  هدیفـس  دـننام  ماـسم 
يوم ناتکرزب  یمطخ و  باعل  نیریـش و  ماداب  نغور  هشفنب و  نغور  ندیلام  دننک و  الط  گنـسادرم  يالط  دنوش  دعج  يوم  هک  دـنهاوخ 

دننک ادوس  لاهسا  دصف و  لوا  دشاب  رایسب  ققشت  رگا  دنکیم و  عنم  ققشت  زا  ار 

لمق رد  مجنپ  قیرط 

هراشا

شپس و ینعی 

نابیص

الط یلف  گرب و  يالط  دننک و  لسغ  کمن  بآ و  زا  دـننک و  هیقنت  راح  لهـسم  زا  جـضن  زا  دـعب  دـنوش  رایـسب  هاگره  شپـس  هضیب  ینعی 
دوب دیفم  زین  اجنیا  دش  هتفگ  مرک  نتشک  رد  هچنآ  دنشاب و  هتخادنا  رس  رد  هتخیمآ  برت  بآ  رد  قبیز  هاگهاگ  دشاب  ترورض  رگا  دننک و 

جرایا بح  مرگ و  لهـسم  زا  غامد  هدعم و  هیقنت  دنک  ادـیپ  ئوبدـب  اذـغ  تموسد  ببـسب  وم  رگا  دوب و  عفان  تیـصاخلاب  ریرح  ندیـشوپ  و 
هکرـس تیز و  نغورب  ورـسلا  زوج  طولب و  قشا و  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـنیوشب و  ار  رـس  رداشون  لوسغ  زا  دروخ و  ریغـص  لفیرطا  دـیامن و 

دنزادنا رس  رد  هتخیمآ 

نخان ياهیرامیب  رد  مشش  قیرط 

هراشا

زب یبرچ  ای  نیریـش  ماداب  نغور  دنروخ و  نبجلا  ءام  دننک و  ادوس  هیقنت  جضن  زا  دعب  نآ  جالع  دوش  قارب  دیفـس و  كربا  دننام  نخان  رگا 
ار نآ  دوش  رهاظ  صرب  دننام  دیفس  غاد  نخان  رب  رگا  دنرب و  راکب  تابطرم  عون  رهب  دنلامب و 

رافظا صرب 

خینرز و ین و  خیب  زب و  مس  رتسکاخ  هتـسپ و  غمـص  نا  زا  دعب  راح و  لهـسم  زا  دنک  هظیلغ  تبوطر  هیقنت  جضن  زا  دـعب  نآ  جالع  دـنیوگ 
تسا بیرغ  بیجع و  بابنیرد  کمسلا  يرغ  دوب و  عفان  هکرس  اب  قبد 
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رافظا ماذج 

نآ دـننام  زب و  طب و  جاجد و  محـش  نویلخاد و  مهرم  یطوریق و  واگ و  قاس  خـم  نایداب و  نآ  جالع  دـشاب  نخاـن  عاـمتجا  ظـلغ و  نآ  و 
ءام ادوس و  هیقنت  زا  دـعب  ریبدـت  نیا  رگا  دـیآ و  یعبط  لکـش  رب  ات  دنـشارخب  دراکب  دوش  مئـالم  نوچ  دوب و  دـیفم  زین  هزوب  درد  دـنلامب و 

تسا جالع  نیمه  زین  ار  نخان  ققشت  دوب و  دهاوخ  عفنا  دننک  نبجلا 

رافظا علق 

تدح ببسب  رگا  دوب و  جلاف  جالع  دننام  نآ  جالع  دشاب  هیخرتسم  تبوطر  یتدایز  ببسب  رگا 
250 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نقتحم و نخان  ریز  نوخ  رگا  دننک و  سح  اذ  جالعب  نآ  جالع  دـشابیم  رایـسب  درد  مسق  نیرد  دوشیم  سح  اذ  رد  هچنانچ  دـشاب  نوخ 
ریجرج و مخت  زا  ندرک  دامض  دنیامن و  دامض  يرهن  ناطرـس  دامـض  دننک و  صم  نهد  زا  ار  نخان  نآ  هبترم  دنچ  زور  رد  ددرگ  دمجنم 
اب ار  هچراپ  رگا  دـنک و  دامـض  لگ  نغور  اب  مدـنگ  درآ  رانا  گرب  سآ و  گرب  دوش  هتفوک  نخان  رگا  دوب و  عفان  ار  نخاـن  يدرز  هکرس 

دوب عفان  رایسب  دننک  لوب  زور  دنچ  نآ  يالاب  دنچیپهب و  نخان  رب  دننک و  گنر  لین 

عباصا خافتنا 

بارش رد  ار  ریجنا  دنیوشب و  ار  اهتـشگنا  مدنگ  سوبـس  لوسغ  زا  دنیوشب و  ایرد  بآ  زا  هک  دیاب  ناتـشگنا  ندیراخ  ندش و  گرزب  ینعی 
دننک دامض  دنزپهب و 

ءاضعا یگتخوس  و  نتییبرا ؟ لغب و  هحیار  ریغت  رد  متفه  قیرط 

زا دننک و  نیبجنکس  دیربت و  اب  طالخا  نیکـست  دننک و  هنفعتم  طلخ  هیقنت  جضن  زا  دعب  هک  دیاب  قرع  يوبدب  و  نتییبرا ؟ لغب و  هحیار  ریغت 
مامح تموادم  دنیامن و  الط  روفاک  يالط  دنلامب و  ینامی  بش  ياود  دـنیوشب و  مرگمین  بآ  زا  ار  لغب  دـنیامن و  زارتحا  بعت  تضایر و 

دنیوشب بالگ  هکرسب و  لوا  دوش  حرقتم  عضوم  نیا  رگا  دنک و  زارتحا  نآ  دننام  لدرخ و  ریـس و  هزوگنا و  ندروخ  عامج و  زا  دنیامرف و 
دنلامب تاود  یهایـس  غرممخت و  هدیفـس  دزوسب  مرگ  نغور  مرگ و  بآ  زا  شتآ و  زا  هک  يوضع  دننک  الط  ار  روکذم  ياود  نا  زا  دعب  و 

ار يروفاک  بآدیفـس  مهرم  دنفاگـش و  نزوس  زا  ار  هلبآ  دننک و  دـصف  دـتفا  اههلبآ  دزوس و  رایـسب  رگا  دـننک و  الط  ینمرا  لگ  يالط  و 
لگ نغور  ماد  هدژناپ  موم و  ماد  کی  اب  نا  زا  ماد  ود  دننک و  کشخ  دنیوشب و  رابتفه  ررکم  ار  هدیسران  بآ  کهآ  دنیامن و  لامعتـسا 
عفان زین  دنیوشب  ررکم  درس  بآ  زا  هداد  شوج  هس  ود  دجنک  نغور  رد  ار  لار  نوچ  تسعفان و  زین  لار  مهرم  دنرب و  راکب  دنزاس و  مهرم 

يوضع دنکیم و  هدئاف  رایـسب  ندرک  دامـض  دشاب  هتخوس  مرگبآ  زا  هک  يوضع  رب  هتخاس  طولخم  غرممخت  يدرزب  ار  وم  رتسکاخ  دوب و 
دیاب دوش  قرتحم  ردالب  لسع  زا  دـلج  رگا  دوب و  عفان  زین  لخ  مهرم  تسنیمه و  زین  نآ  جالع  دزوسب  باتفآ  یمرگ  هقعاـص و  رثا  زا  هک 

دنهن لخ  مهرم  نا  زا  سپ  دننک  طرش  اب  تماجح  لوا  هک 

تاحارج رد  متشه  قیرط 

هراشا
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هک دندنب  نانچ  ار  نآ  دتفین و  نآ  رد  يزیچ  ات  دنرادب  تظفاحمب  ار  نآ  هک  دیاب  دوش  ثداح  تشوگ  رد  هک  دـشاب  لاصتا  قرفت  تحارج 
دیابب دوشن  لصتم  رگا  دوش  لصتم  رگیدکیب 

251 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دندنب و نا  زا  دعب  دوش  يراج  نا  زا  نوخ  ات  دنشارخب  ار  نآ  نشخ  يزیچ  زا  هک  دیاب  دشاب  هتشذگ  زور  هس  ود  تحارج  رب  رگا  تخود و 

هنهک هبنپ  دننک و  لامعتـسا  دنـشرسب و  لسعب  رورذ  نیمه  دشاب  كرچ  نا  رد  رگا  دنـشاپب و  ردنک  رورذ  هک  دیاب  دشاب  ریاغ  تحارج  رگا 
فزن تشوگ و  داسف  ملا و  مظع و  رـسک  قرع و  بصع و  عطق  مرو و  تحارج  اب  رگا  دـننک و  لامعتـسا  گس  ناسل  مهرم  دـننک و  نا  رد 

دش و هتفگ  ماروا  رد  نآ  جالع  دـشاب  مرو  رگا  سپ  دـنیامن  تحارج  جالع  نا  زا  دـعب  دـننک  ضارما  نیا  جالع  لوا  هک  دـیاب  دـشاب  مدـلا 
قرغ مرگمین  تیز  نغور  رد  ار  وضع  نآ  زور  هس  ود  دنرادهاگن و  مرگ  بآ  درـس و  بآ  درـس و  ياوه  زا  هک  تسنآ  بصع  عطق  جالع 

دوب و رتهب  دیآ  تسدب  تیز  نغور  رگا  دنلامب و  نویفرف  كدناب  سآ  نغور  لگ و  نغور  نا  زا  دعب  دشاب  نمیا  مرو  ثودـح  زا  ات  دـننک 
تحارج رد  هدرک  رت  بالگ  هکرسب و  هقرخ  هک  تسنآ  قرع  عطق  جالع  دننک و  غاد  نغورب  دننک و  عطق  ار  بصع  دوش  ثداح  جنشت  رگا 

ات دندنبهب و  دـنهن و  نا  رب  نآ  دـننام  شوگرخ و  مشپ  نیوخالا و  مد  دـننک و  الط  هیوق  تادربمب  تحارج  درگ  دوش و  دـنب  نوخ  ات  دـننک 
رزب نویفا و  زا  ملا  نیکست  هک  دیاب  دشاب  ملا  رگا  دنیامن و  دامض  سدع  دامض  هک  تسنآ  مظع  رسک  جالع  دننکناو و  ار  هدافر  زور  تفه 

دـشاب مدلا  فزن  رگا  دننک و  رود  تلآب  ای  دنیامن و  دامـض  زبس  ینـساک  گرب  دامـض  دشاب  تشوگ  داسف  رگا  دـننک و  نآ  دـننام  جـنبلا و 
دنشاپب ربص  رورذ 

حورق

نآ رگا  خسو و  دشاب  ظیلغ  رگا  دنیوگ و  دیدص  دشاب  قیقر  رگا  دـیآ  هحرق  زا  هک  يزیچ  دـنیوگ و  هحرق  ار  نآ  دوش  حـیقتم  هک  تحارج 
رگا دننک و  نآ  نوردنا  هدرک  رت  لگ  نغورب  ار  هنهک  هبنپ  دنیوشب و  ار  هحرق  لسعلا  ءام  بارـش و  هکرـس و  زا  نآ  جالع  دشاب  كدنا  زیچ 

دنناسر ودب  مهرم  هلیتفب  دشاب  گنت  هحرق  نهد  رگا  دننک و  جالع  دناروکذم  نیدابارق  رد  هک  هلمدم  مهارم  هیلاج و  هیودا  زا  دشاب  رایسب 

نآ دننام  ناکیپ و  كوش و  كوشت 

رد هنیگبآ  راخ و  رگا  دننک و  نآ  رد  هدیئاس  ردـنک  ورم  دـننک و  نوریب  روبنز  زا  هک  دـیاب  دـلخ  يوضع  رد  نآ  دـننام  ناکیپ و  راخ و  رگا 
قـش ای  ندومن و  غاد  يارب  ناکیپ و  جارخا  يارب  هک  دشاب  هاگ  دننک و  الط  دنوارز  يالط  هک  دیاب  درک  دـناوتن  نوریب  تلآ  زا  دور و  اضعا 

نویفا بارش و  دننام  ردخم  ياود  یشنم و  ياود  يوسب  دوشیم  جایتحا  ندرک 

روصان

نا زا  هشیمه  دریذپهن و  لامدنا  هک  دشاب  هنهک  هحرق 
252 ص : میلعتلا ، نزاخم 

روگنا بوچ  رتسکاخ  بالگب و  ای  دننک و  رپ  نآ  رد  دنزیمایب و  برغ  فایـشب  دننک و  رت  بارـشب  هنهک  هبنپ  نآ  جالع  دیآ  نوریب  تبوطر 
دنراذگ روصان  رد  هدیئاس  بآ  رد  نسوس  خیب  دننک و  برغ  جالع  دنیوشب و  رداشون  خـینرز و  نوباص و  بآ  ایرد و  بآ  هب  ای  دـنیوشب و 

دنهن هلمدم  مهرم  ای  دننک و  غاد  هلاکا  هیوداب  ای  نهآب و  دننک  لئاز  ار  دساف  تشوگ  دنفاگشب و  دوشن  دیفم  رگا  دنک و  لمدنم  ار  نآ 
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هبرض هطقس و  رد  مهن  قیرط 

هراشا

نآ دننام  مد و  فزن  لاصتا و  قرفت  رگا  دتفا  صخـش  نآ  رب  رگید  يزیچ  هک  تسنآ  هبرـض  دـتفیب و  يزیچ  رب  یـصخش  هک  تسنآ  هطقس 
هتخیب هتفوک  رـشقم  شام  ربص و  ورـس  قرو  ایقاقا  ینمرا  لگ  ثاغم  لثم  زا  دیامن و  تماجح  دنک و  فلاخم  بناج  زا  دصف  هک  دیاب  دشابن 

ینیچ و دنویر  دنروخب و  مرگ  بآ  هب  یئایموم  مرد  مین  دصف  زا  دعب  دوش  ادیپ  پت  مرگ و  مرو  درد  ببسب  رگا  دنک و  دامـض  سآ  بآ  هب 
دامـض دوب و  عفان  نابزواگ  قرع  بادنق و  بیـس و  تبرـش  اب  نابزواگ  دروخب و  دوخن  بآ  هارمه  یقنم  کل  موتخم و  نیط  غبـصلا و  ةوف 
فعض هکنآ  رگم  دیامن  زیهرپ  بارـش  تشوگ و  زا  دزاس و  اذغ  تشربمین  هضیب  يدرز  سدع و  دوخن و  درآ  شام و  دنک و  دامـض  لفوف 

بالگ و هکرس و  دنک و  ارفص  هیقنت  دصف  زا  دعب  دسر  رس  رب  هطقس  هبرض و  رگا  دوب و  بسانم  شامب  غرم  هجوچ  يابروش  تقونآ  دشاب 
زا رادوید  نغور  دننک و  مدلا  ثفن  جالع  دوش  ثداح  مدلا  ثفن  هبرـض  ببـسب  رگا  دننک و  الط  سآ  يالط  دلامب و  رـس  رب  ار  لگ  نغور 

کلد ار  وا  ياضعا  هک  دیاب  دنشاب  هدز  هنایزات  ار  یـسک  رگا  تسا و  ریظنیب  تاحارج  لامدنا  هطقـس و  هبرـض و  يارب  یلع  میکح  فیلات 
هدومن زاب  هکیتقو  دنفـسوگ  تسوپ  هک  تسنآ  رتهب  دـنلامب و  بآدیفـس  مهرم  دـنهن و  هدرک  رت  درـس  بآ  بالگب و  ناتک  هقرخ  دـننک و 

دنهن هبرض  عضوم  رب  مرگمرگ  دنشاب 

رسک

تمیالمب ار  وضع  نآ  لوا  جالع  دـشاب  هدـش  ادـج  تشوگ  زا  هدـش  هراـپ  ناوختـسا  رگا  دوش  ثداـح  ناوختـساب  هک  دوب  لاـصتالا  قرفت 
نآ يالاب  نآ و  لفساب  ات  رسک  عضوم  زا  رگید  هباصع  زا  دندنب و  وا  یلعاب  ات  ار  رسک  عضوم  هباصع  زا  دننک و  ربارب  ار  ناوختسا  دنشکب و 

ار هباصع  دنهدب و  باّلج  اب  يایموم  لاقثم  مین  ینمرا و  لگ  لاقثم  کی  دنهدب و  غرم  يابروش  دننک و  لاهسا  دصف و  نآ  دعب  دندنب  رئابج 
زور هس  ات 

253 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رد ار  هباصع  زاب  تعاس  کی  زا  دعب  دنزیر و  نا  رب  مرگ  بآ  دنیاشکب و  دوش  ادیپ  شراخ  دیدش و  درد  نآ  نتـسب  زا  هکنآ  رگم  دـننکناو 

رسک اب  رگا  دنروخ و  غرممخت  هسیره و  دننام  هجزل  ئاذغ  دننک و  دامض  سدع  دامـض  دندنبرب و  هدرک  رت  لگ  نغور  هکرـس و  بالگ و 
ردنک نیوخالا و  مد  دشاب  يراج  نا  زا  نوخ  رگا  دننک و  الط  درن  يالط  زبس و  ینـساک  بآ  زبس و  زینـشک  بآ  هب  لدنـص  دـشاب  مه  مرو 

دـش روکذم  تحارج  رد  هچنادب  ملا  نیکـست  هک  دیاب  دشاب  مه  ملا  رـسک  اب  رگا  دـننک و  لامعتـسا  مه  ربص  رورذ  دنـشاپ و  نا  رب  هدـیئاس 
دنیامن و

تبالص دقعت و 

زا هک  دیاب  سپ  دشاب  هنهک  رگا  دندنب و  مکحم  هدافر  زا  دنهن و  نا  رب  ار  برس  عطق  هک  دیاب  دشاب  هزات  رگا  دشاب  ناوختسا  رابجنا  دعب  هک 
دننک مئالم  تایطوریق  ناهدا و  خاخما و  موحش و 

علخ

دننک مرو  تلازا  درد و  نیکست  نا  زا  دعب  دنرآ  وا  ياج  رب  تمیالمب  ار  لصفم  هک  دیاب  دیآ  نوریب  دوخ  ياج  زا  لصفم  هک  تسنآ 
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یثو

دیاین نوریب  اما  دورب  دوخ  ياج  زا  لصفم  هک  تسنآ 

نهو

دزغلب دوخ  ياج  زا  لـصفم  هکنآیب  دوش  قحـال  تسا  لـصفم  طـیحم  هک  نآ  دـننام  تشوگ و  ناوختـسا و  هب  هک  یتیذا  زا  تسا  تراـبع 
تـشذگ هبرـض  رد  هک  يدامـض  دننک و  دصف  دشاب  مرو  نآب  رگا  دننک و  الط  ثاغم  يالط  دـنلامب و  قفرب  ار  وضع  هک  تسنآ  همه  جالع 

دننک دامض 

هعوذلم هبورشم و  مومس  ریبدت  رد  ماقم 

هراشا

تسا لحم  ود  رب  نآ  دناروهشم و  هک 

هبورشم مومس  رد  لوا  لحم 

هراشا

هلمج زا  مس  رگا  هک  تسنیا  نآ  دننک و  یلک  ریبدـت  زا  نآ  جالع  دـیامنهن  نآ  راهظا  ضیرم  هچنآ  ای  دـشابن و  روهـشم  هچنآ  بورـشم  اما 
واگ و ریـش  نا  زا  دعب  دنک  یق  ررکم  دجنک  نغور  مرگمین و  بآ  زا  هک  دیابیم  دوش  سوسحم  ریغت  كدـنا  هک  یتلاح  رد  تسا  هبورـشم 
زا نیا  تسمرگ و  مس  رگا  سپ  تسا  مزال  زور  کی  ات  باوخ  عنم  تسراوازـس و  زین  دننک  یق  نغور  ریـش و  زا  رگا  دنروخ و  واگ  نغور 

ماداب و نغور  واگ و  غود  هزاـت و  ریـش  لوغپـسا و  باـعل  تروص  نیرد  دوشیم  مولعم  نهد  یکـشخ  یگنـشت و  اـعما و  هدـعم و  ترارح 
شآ دراب و  حرفم  روفاک و  صرق  نینچمه  دنهدب و  دننک و  درـس  فرب  رب  دشاب  هک  مادکره  نآ  دننام  يدنه و  خـیطب  بالگ و  لدـنص و 
نیا تسا و  دراب  رگا  دنراذگ و  هنیس  رب  هدرک  رت  لدنص  بالگب و  هچراپ  دننک و  دامض  هدراب  هدمـضا  رگج  لد و  یلاوح  دنماشایب و  وج 

ندب يدرس  اضعا و  یسحیب  زا 
254 ص : میلعتلا ، نزاخم 

سوطیدورثم و هنهک و  بارش  دننک و  یق  ررکم  ضراوع  نیا  تفایرد  درجمب  زین  تروص  نیرد  دوشیم  مولعم  اضعا  لقث  درـس و  قرع  و 
نوچ داد و  دـیاب  نآ  دـننام  تیتلح و  اناطنج و  راودـج و  ریـس و  زایپ و  راح و  حرفم  راح و  کسملا  ءاود  قوراف و  قاـیرت  هعبرا و  قاـیرت 
هلایپ مین  رد  دننک و  بوکمین  يو  زا  لاقثم  کی  هک  تسنیا  نآ  لامعتسا  قیرط  دوب  یفاک  دنهد  هبورـشم  مومـس  يارب  لاقثم  کی  هصلخم 

واگ ریـشب  رگا  اذـغ  دـنماشایب و  مرگمین  دـنیامن و  هفاضا  واگ  نغور  ای  تیز  نغور  مرد  ود  دـننک و  فاص  دـیآ  همین  هب  ات  دـنناشوج  بآ 
هردـم هیودا  دوش  مولعم  رگجب  ررـض  رگا  الثم  دـنراد  روظنم  هدایز  وضع  نآ  حالـصا  دـشاب  هدایز  هک  يوضع  رهب  مس  رثا  دـنهدب و  هتخپ 

سگرن و نغور  نیمـسای و  نغور  دـنروخ و  غرم  يابروش  سایقلا و  اذـه  یلع  دـنرآ و  لمعب  مرن  لهـسم  دوش  هدـعمب  رگا  دـنرب و  راـکب 
ددنبرب تخس  دشاب  هدیزگرب  هک  ياج  زا  رتالاب  يردق  تقو  نامه  دشاب  هعوذلم  رگا  دننک و  دامض  رگج  لد و  رب  نآ  دننام  لگ و  نغور 

ار مخز  لحم  هک  دیاب  دناپسچ و  ولز  ای  دنک  طرش  اب  تماجح  ای  دهد  غاد  ای  دنک  وضع  عطق  دشاب  نکمم  رگا  دوش و  تیمس  ذوفن  عنام  ات 
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تـسا رتهب  نیا  دکمب و  همجحمب  ای  دنـشاب  هدرک  لگ  نغور  هکرـسب و  هضمـضم  ای  دنـشاب  هدومن  غضم  هیقایرت  هیوداب  هکنآ  زا  دعب  دکمب 
عضوم رد  دنفاگشب و  مرگ  نانچمه  هدومن  نایرب  یسورخ  دهدن و  ندش  لمدنم  ار  مخز  دشابن و  انشآان  دکمیم  هک  صخـش  نآ  هک  دیاب 

اب درگوگ  زایپ و  موث و  زب و  نیگرـس  ریجنا و  بوچ  رتسکاـخ  رتوبک و  لاـخیپ  لـثم  مس  هباذـج  هیودا  دـنکیم و  مس  بذـج  دـندنب  مخز 
لمع رارکت  دپـسچب و  هک  دـنراذگب  رام  هدـیزگ  عضوم  رب  هک  دـیاب  تسا  يوق  بابنیرد  راـم  هرهم  دـنک و  دامـض  هتخیمآ  لـسع  هکرس و 
عفان تیصاخلاب  ماسقا  عیمج  رد  هچنآ  تسا و  دیفم  تیاغب  جنرت  مخت  ومیل و  مخت  دنشاب و  هدرک  رـشقم  هک  جنران  مخت  لاقثم  ود  دنیامن و 

مین هک  تسنآ  قایرت  تدوج  تمالع  دـناسوطیدورثم  موتخم و  نیط  قایرت  قوراف و  قایرت  راودـج و  ياـیرد و  لـیجران  رهزداـف و  تسا 
ندیـسر مهب  تسا و  توقاب  کین و  قایرت  دریمن  سورخ  رگا  دـننک  طلـسم  ورب  لاـتق  ماوه  زا  یکی  اـی  راـم و  دـهد و  سورخ  دروخب  مرد 

نآ دنرآیم  فارطا  زا  هک  نامدرم  رگم  دشن  هتـشون  نآ  هخـسن  اذهل  تسا  رذعتم  سوطیدورثم  قوراف و  قایرت  يازجا  ندروخ  يارب  ینعی 
تسا لاقثم  کی  هناوید  گس  رام و  ندیزگ  رد  قوراف  قایرت  تبرش  ردق  دنکیم  هدئاف  مه 

255 ص : میلعتلا ، نزاخم 
تسا و قوراف  قایرت  زا  هدایز  يردق  سوطیدورثم  تبرش  ردق  هکرس و  اب  بین  یگناد و  روبنز  ندیزگ  رد  مرد و  مین  برقع  ندیزگ  رد  و 
دنیامن و هسیئر  ءاضعا  تیوقت  دنوش و  لوغشم  یـشغ  جالعب  دتفا  یـشغ  رگا  تسین و  زئاج  دشاب  هدشن  رـشتنم  مس  ندب  رد  هکیمادام  دصف 

هفورعم هبورشم  مومس  هلمج  زا 

نویفا

سولف هک  یبآ  دـنهد و  ندروخ  نغور  ریـش و  سپ  يدـنه  کمن  لسع و  برت و  تبـش و  بآ  زا  تسا  ندرک  یق  نآ  صاخ  جـالع  تس 
ررض دنشونب  هدیئاس  بآ  رد  ار  ریجنا  دیب  لپنوک  ماد  کی  نوچ  درآیم و  تلوهسب  یق  دنشاب  هتخادنا  ار  اهسگم  هدیناشوج  نآ  رد  سم 

رتسدـیبدنج و نآ  رد  هک  هنهک  بارـش  سپ  دراد  میظع  هدـئاف  رهزداـف  ندیـشون  نینچمه  درآیم و  مه  یق  دـنکیم و  رود  نوـیفا  تیمس 
هروتهد جالع  تسا  نینچمه  دوب  دیفم  تشذگ  یلک  ریبدت  رد  هکنآ  دننام  قوراف و  قایرت  تیتلح و  دوب و  دیفم  دنـشاب  هتخادـنا  ینیچراد 

رگید مس  هردخم و  هیودا  رگید  و 

لوغپسا

اب تشربمین  هضیب  يدرز  نا  زا  سپ  ینمرا  هروب  کـمن و  تبـش و  دهـش و  مرگمین و  بآ  هب  تسندرک  یق  نآ  صاـخ  جـالع  تسا  هتفوک 
رگید مس  برچ و  يابروش  اذغ  دوب و  دیفم  زین  نیتنسفا  بارش  تیتلح و  دنروخ و  فرص  بارش  دنهد و  کمن  لفلف و 

تسرافلا مس 

غاد واگ  ریش  لگ و  نغورب  نیط  فوفس  دوش  ضراع  جحس  رگا  قروب و  لسع و  بارش و  تبـش و  خیبطب  تسندرک  یق  نآ  صاخ  جالع 
جالع تسنیمه  دروخب و  هدرک 

دعصم قبیز  فرگنش و 

رگید مس  دنباییم و  تحص  دننکیم و  هیپ ؟؟؟ ندروخ  تموادم  دعصم  قبیز  جالع  رد  ناتسودنه  لها 
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راگنز

دنروخ و تاباعل  نغور و  ریش و  وج و  شآ  جنرب و  بآ  سپ  یفصم  دهـش  يزابخ و  ریجرج و  كرزب و  هب  تسندرک  یق  نآ  جالع  تسا 
جالع تسا  نیمه  دنیامن و  لوانت  برچ  يابروش 

نوباص لاتره و  هرون و 

دننام رت  درـس و  ئاهزیچ  نا  زا  سپ  مرگمین  بآ  دـجنک و  نغور  زا  تسندرک  یق  نآ  صاخ  جالع  هوـالهب  ینعی  تسردـالب  رگید  مس  و 
زغم نآ  رهزداف  دنیوگ  دوب و  دـیفم  زین  يایرد  لیجران  دـجنک و  دـنرب و  راکب  ماداب  نغور  هشفنب و  نغور  دـنهد و  وج  شآ  غود و  ریش و 

رگید مس  تسزوج و 

نیطالسلا بح 

تسا ندروخ  هضباق  هدراب  يایشا  غود و  نا  زا  دعب  درز  نغور  ریش و  زا  تسندرک  یق  نآ  صاخ  جالع  تس  وگلامج ؟؟؟ ینعی 
256 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رگید مس  و 

هایس تامک 

هراح نیجاعم  لوانت  ندروخ و  بارـش  نا  زا  دـعب  نیبجنکـس  هنیدوپ و  برت و  بآ  هب  تسندرک  یق  نآ  صاخ  جـالع  یبنهک ؟ ینعی  تس 
رگید مس  تسعفان و  زین  هعبرا  قایرت  تسدیفم و  ینومک  دننام 

هسومغم ءاوش 

یق نآ  صاـخ  جـالع  ددرگ  درـس  هدـشن  عـفد  نآ  تاراـخب  هک  دنـشوپب  نآ  طرفم  یمرگ  نـیح  رد  هـک  هـتخپ  ياهتـشوگ  باـبک و  ینعی 
دوب و دیفم  زین  موتخم  لگ  دروخب و  کسملا  ءاود  هدـعم و  تایوقم  یلجرفـس و  نیبجنکـس  نا  زا  دـعب  کمن  مرگمین و  بآ  هب  تسندرک 

رگید مس 

جالع تسدساف و  ریش 

فرص بارـش  اب  دوع  شراوج  یگطـصم و  شراوج  نا  زا  سپ  کمن  دجنک و  نغور  دهـش و  مرگمین و  بآ  هب  تسندرک  یق  نآ  صاخ 
هکرس اب  تاناویح  هیامرینپ  زا  یلاقثم  ندروخ  نآ  جالع  دوب  هزرل  درس و  قرع  یشغ و  نآ  تمالع  دشاب  هتسب  هدعم  رد  ریش  رگا  ندروخ و 

هنیدوپ مرد  جنپ  اب  شوگرخ  هیامرینپ  اصوصخ  هنهک 

هفورعم هعوذلم  مومس  رد  مود  لحم 

هراشا
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نتـسب و سورخ  سپ  تشذـگ  یلک  دـعاوق  رد  هک  تسروتـسدب  نآ  ندـیزگ  جالع  دـشابیم  ماسقا  نآ  تسرام و  نآ  ریهاشم  هلمج  زا  و 
رایـسب بارـش  ای  ریـش و  نینچمه  ندروخ و  بارـش  اب  ار  تیتلح  ندومن و  لوانت  ار  نآ  دننام  قوراف و  قایرت  ندرک و  دامـض  هباذج  هیودا 

تسا و عفان  زین  هدیزگ  عضوم  رب  هرهمرام  نتسب  دوب و  دیفم  ندیشون  هنهک  واگ  هدام  نغور  بارـش و  اب  زایپ  اندنگ و  روتـسدب  ندیـشون و 
زا نآ  مرج  نتـسب  لطر و  کی  ردـقب  لین  بآ  ندروخ  دـنروخ و  بآ  اـب  جوزمم  هکرـس  اـب  دـشاب  هزاـت  هک  نآ  ریغ  شوگرخ و  هیاـمرینپ 

هدرک هراپ  ود  ار  نآ  مکش  هک  عدفض  ندرک  دامض  نینچمه  تسعفان و  عدافض  يابروش  دوب و  دیفم  نتسشن  ریش  نایم  رد  تستابرجم و 
تسا و عفان  زین  دنشاب 

برقع

تیتلح و ای  دهنب و  دبوکب و  ار  برقع  دنک و  دامض  ریـس  زا  دروخب و  بارـش  ریـش و  یلک  ریبدت  زا  دعب  نآ  ندیزگ  جالع  تسا  ماسقا  زین 
دهن عضوم  نادب  دنک و  مین  ودب  دریگب و  ار  هدـنز  عدفـض  شوم و  رگا  دـنیوگ  زین  دـنک و  الط  نادـب  دـبوکب و  ار  کمن  تیربک و  ریس و 
دامـض دهن و  برقع  عسل  عضوم  رب  يردـق  دروخب و  رانا  تبرـش  ینالیگ و  نابزواگ  قرع  بالگ و  اب  لاقثم  مین  هعبرا  قایرت  دوب و  دـیفم 

دننک دامض  دنیاخ و  نهد  رد  نوچ  ار  يدنه  قدنب  تعاس و  رد  تسنآ  ملا  عفار  براقع  هدیزگرب  يایرد  لیجران 
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تساّبحا یضعب  تابرجم  زا  برقع  ندیزگ  يارب  زا  موم  ریخبت  دوب و  دیفم 

روبنز و 

دجنک قرو  ای  دلامب و  واگ  هدام  نیگرس  اب  لگ  دنک و  دامـض  هکرـس  اب  روفاک  ینمرا  لگ  بلعثلا  بنع  یمطخ  بآ  هب  نآ  ندیزگ  جالع 
جالع تسنیمه  تعاس و  رد  تسملا  عفاد  يایرد  لیجران  دامض  دوب و  عفان  ادامض  ابرش و  دیربت  دنک و  الط 

هشپ رادرپ و  روم  لسع و  سگم 

دنادرگ نکاس  تعاس  رد  ار  درد  دلامب  هدیزگ  عضوم  رب  ار  یقاب  هدنک  رس  ار  سگم  نوچ  و 

توبکنع

ندرک الط  ار  لگ  نغور  توسر و  ندیشون و  فرص  بارش  اب  زینوش  ندروخ و  ار  قوراف  قایرت  نآ  ندیزگ  جالع 

اپرازه

هیاپرازه و روناج  رگا  دوب  دیفم  دهن  وا  هدیزگ  عضوم  رب  دبوکب و  ار  وا  نوچ  دـنک و  الط  واگ  هدام  نغور  هکرـس و  زا  نآ  ندـیزگ  جالع 
نوچ دبای و  افش  دنک  دامض  هدیئاس  ار  اتیپپ  دوش و  رایسب  شزوس  دورورف و  تشوگ  رد  وا  ياهشین  اهياپ و  دپسچب و  يوضع  رب  نآ  دننام 

دوب دیفم  دروخب  لسعلا  ءام  اب  انایطنج  سمرت و  درآ  ربک و  خیب  تسوپ  لیوط و  دنوارز 

هنزوب گنلپ و  ریش و 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


سم و لابوت  هرقن و  كرچ  راگنز و  نا  زا  سپ  دیوشب  صلاخ  هکرـس  اب  نا  زا  دـعب  دـیامن  الط  دـنوارزب  ار  تاناویح  نیا  لاگنچ  تحارج 
دلامب ار  لگ  نغور 

یمدآ ندیزگ 

دوش و مروتم  رگا  دنک و  الط  هکرس  روگنا و  بوچ  رتسکاخ  اب  دهـش  زایپ و  اب  فاص  دهـش  نایداب و  خیب  اب  هکرـس  القاب و  درآ  نآ  جالع 
رگید نایاپراچ  ندیزگ  جالع  تسنیمه  دننک و  دامض  دنزاس و  مهرم  موم  هیپ و  لگ و  نغور  گنسادرم و 

هناوید ریغ  گس  گرگ و  ندیزگ 

دننک الط  دیفس  لسع  اب  دنبوکب و  ار  خلت  ماداب  القاب و  کمن و  زایپ و  اب  دنک  الط  هکرس  اب  ار  ینمرا  هروب  دنلامب و  هکرس  عضوم  نا  رد 

هناوید گس  ندیزگ 

تشپ و یگدـمآرب  شوگ و  یگداـتفا  دوـب و  خرـس  وا  مشچ  دزیرگ و  بآ  زا  دـشاب و  هنـشت  هنـسرگ و  هک  تسنآ  هناوـید  گـس  تمـالع 
کی زا  دعب  ار  هناوید  گس  هدیزگ  دنزیرگب و  وزا  رگید  ناگـس  دـنک و  هلمح  دـسر  هکرهب  دور  هار  ناتـسم  نوچ  دـشاب و  زاوآ  یگتفرگ 
رگا دسرتیم و  دنیب  بآ  نوچ  دـناهتفگ و  زین  لاس  تفه  زا  سپ  دوش و  ثداح  یگناوید  لثم  یتلاح  هام  شـش  زا  دـعب  ار  یـضعب  هتفه و 
مخز زا  ار  نان  هچراپ  رگا  دوش و  ثداح  تلاح  نیمه  زین  ار  وا  دروخب  ار  وا  بآ  ماعط و  هدنامسپ  یسک  ای  دزگب و  صخش  نیا  ار  یسک 

دروخن رگا  دزادنیب  هناوید  ریغ  گس  شیپ  هدرک  هدولآ  هناوید  گس  نوخ 
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ای دنک و  ترفن  رگا  دنزادنا  غرم  شیپ  رد  دندنب و  مخز  رب  بش  کی  دنبوکب و  ار  تورخا  نینچمه  تسا و  هناوید  گس  ندیزگ  تمالع 
سورخ دنهدن و  ندش  محتلم  زور  لهچب  ات  ار  تحارج  یلک  ریبدت  زا  دـعب  نآ  جالع  تسا  هناوید  گس  ندـیزگ  تمالع  دریمب  دروخب و 
دنیامن الط  دنـشرسب و  هکرـس  اب  ار  كات  رتسکاخ  ناسنا و  لوب  ردنقچ و  بآ  كزیتارت و  کمن و  دننک و  دامـض  ار  هباذج  هیودا  دندنب و 
ءالتما رگا  درذـگب  هتفه  کی  نوچ  اما  تسادـتبا  رد  ریبدـت  نیا  دـنهن و  راـگنز  مهرم  لـثم  هلاـکا  مهارم  نا  زا  سپ  دـنکیم  يوق  بذـج 

رد تسا و  تابجاو  زا  هسیئر  ءاضعا  تیوقت  داد و  دیاب  نبجلا  ءام  دومن و  دیاب  ررکم  جضن  زا  دعب  ادوس  هیقنت  درک و  دیاب  دـصف  تسنوخ 
دنشونب و هنهک  بارش  ریـش و  دنروخ و  هبرف  هلاغزب  غرم و  تشوگ  برچ و  ياذغ  دننک و  یعـس  ایلوخیلام  بحاص  دننام  بیطرت  حیرفت و 
درک و دیاب  زایپ  ریس و  وا  ماعط  رد  هاگهاگ  دیامن و  زیهرپ  رایـسب  درـس  ياوه  اهیـشرت و  ندروخ  عامج و  زا  تسبسانم و  باتنهآ  بآ 

روتـسدب دـنکیمن و  بانتجا  نآ  ندروخ  زا  دـشاب  راتفک  تسوپ  زا  بآ  فرظ  نوچ  تستکـاله و  میب  ـالا  دروخ و  بآ  هک  دـنیامن  هلیح 
رایـسب مرگمین  بآ  هب  جوزمم  بارـش  تسا و  تابرجم  زا  لـین  بآ  دـنکیمن و  زیهرپ  زین  دنـشاب  هتخاـس  هناوید  گـس  دـلج  زا  هک  یفرظ 

کی هدیدان  بآ  کهآ  رگا  تسعفان و  زین  زب  شوگرخ و  هیامرینپ  تسدیفم و  رایسب  نا  رد  ندرک  لوب  نتسشن و  مرگ  بآ  رد  تسعفان و 
رد رگید  هصح  ود  نینچمه  دنـشونب و  زور  مامت  رد  نآ  هصح  کی  دـنزادنیب و  بآ  ؤاپ  مین  کی  رد  هدـیئاس  کیراب  ماد  ود  رداـشون  ماد 

بح هایس  دنق  رد  نخان  ردقب  گنرخرـس  [ 24] تابن رگا  هدیـسر و  ربتعم  یـصخش  هبرجتب  ررکم  دهد  عفن  رایـسب  دنروخ  موس  مود و  زور 
انایطنج و تستاجن و  بجوم  دنهد  هدـیئاس  بآ  رد  هلوت  کی  ردـقب  تسا  روهـشم  تابن  هک  [ 25] یتسم دنکیم و  هدئاف  دیامن  علب  هتـسب 

زایپ نم  مین  هک  تسنآ  نآ  قیرط  متفاین  زیچچیه  هناوید  گس  جالع  رد  زایپ  زا  رتهب  هک  هتفگ  افـشاک  میکح  تسبیجع و  بابنیرد  زینوش 
عـضوم رب  ار  هناوید  گس  رگج  رگا  دوب و  دـیفم  ودـک  هشفنب و  نغور  اب  ینیب  رـس و  نیهدـت  دـنماشایب و  زور  نابـش  هس  رد  هتفرگ  بآ  ار 
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جالع تسنیمه  دوب و  دنمدوس  هعبرا  قایرت  ریبک و  قایرت  دراد و  دوس  دهد  ندروخب  دنک و  نایرب  ای  دهن  وا  ندیزگ 

لاغش هناوید و  گرگ 
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نآ جالع  هبرگ  ندیزگ  هناوید  هابور  هناوید و  يوسار  هناوید و  گنلپ  هناوید و 

هب زور  نامه  دـنک  دامـض  مخز  عضوم  رب  هدـیئاس  زبس  هنیدوپ  بآ  رد  ار  کـشخ  هنیدوپ  رگا  دـنزاس و  دامـض  دـجنک  زینوش و  اـب  هنیدوپ 
دوشیم

نآ جالع  وسار  ندیزگ 

دهن عضوم  نآ  رب  دنکب و  ار  وسار  تسوپ  رگا  دروخ و  بارش  دنک و  دامض  ار  ماخ  ریجنا  هنـسرک و  ای  دزاس و  دامـض  دروخ و  زایپ  ریس و 
دنک نکاس  ار  درد 

هبکرم هیودا  رد  مراهچ  لزنم 

هراشا

تسا ماقم  کی  قیفر و  ود  لیم و  کی  رب  لمتشم  نآ  و 

لیم

دننکن و عوجر  بکرم  يوس  دوش  لصاح  دوصقم  درفم  ياود  زا  هجلاعم  رد  هاگره  هک  هتـسویپ  توبث  هب  نانچ  بیکارت  لوصا  رد  دـننادب 
دنوشن هجوتم  ازجالا  ریثک  هب  دیآرب  راک  ءازجالا  لیلق  زا  ات  نینچمه 

بیکرت هیلک  نیناوق  رد  لوا  قیفر 

هراشا

تسا قیرط  ود  رب  نمضتم  نآ  و 

بیکرت هیعاد  روما  رد  لوا  قیرط 

هراشا

تسا تشه  نآ  و 

حالصاب سپ  دشاب  هتشاد  هریثک  هراح  تیفیک  درفم  ءاود  هکنآ  لوا 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزیمآیم اریتک  اینومقس  اب  هچنانچ  دتفا  بیکرتب  تجاح  وا 

حالصا تهجب  دنشاب  خلت  اود  معط  هکنآ  مود 

دننکیم جوزمم  لسع  تابن و  ربص  اب  نوچ  دنوش  بیکرتب  جاتحم  نآ  معط 

دشاب دب  اود  يوب  هکنآ  مویس 

دنزاسیم رای  لگ  قرع  سولف  زغم  اب  هکنآ  دننام  دوشیم  بیکرت  ترورض  وا  هیعفدب 

تسا ةوقلا  فیعض  اود  هکنآ  مراهچ 

ظیلغ طلخ  لاهسا  تقو  لیبجنز  اب  دبرت  طالتخا  لثم  دندرگ  بیکرتب  هجوتم  وا  توق  رب  انب 

فیعض ضرم  توق  دشاب و  يوق  اود  توق  هکنآ  مجنپ 

راگنز فایش  اب  غمص  طلخ  هچنانچ  دتفا  جایتحا  جازتماب  اود  توق  فاعضا  رب  انب  سپ 

سپ تسا  ذوفنلا  عیرس  اود  هکنآ  مشش 

موم اب  ناسلب  نغور  بیکرت  نوچ  دنیامنیم  طولخم  دزاس  ذوفنلا  یطب  ار  وا  هک  يزیچ 

تسذوفنلا یطب  اود  هکنآ  متفه 

وـضعب صیـصخت  اب  ای  هکرـس  اب  لگ  نغور  طالتخا  نوچ  يوضعب  صیـصخت  زا  ریغب  دیامن  ذوفنلا  عیرـس  ار  وا  هک  يزیچ  هب  دنزیمایب  سپ 
وا صیصخت  ببسب  روفاک  صرق  رد  نارفعز  ندرک  لخاد  هچنانچ  صوصخم  وضع  هقردبب  ای  لاحط  هیوداب  هکرـس  طلخ  نوچ  صوصخم 

بلق اب 

دوشن هتفای  دیامن  بکرم  ضرم  هلباقم  هک  یئاود  سپ  تسبکرم  ضرم  هکنآ  متشه 

ضرم هدام  هکنآ  ای  هبکرم و  تایمح  رد  يروزب  تبرش  بیکرت  دننام  دشابیم  يرورض  بیکرتب  تجاح  اذهل 
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ود ره  هکنآ  الا  میباییم  اود  هکنآ  ای  میوشیم و  بیکرتب  جاتحم  تهجنیزا  دـشاب  ضرم  هدام  ود  ره  لـباقم  هک  اود  مباـییمن  تسبکرم 
دراد فیعـض  عدر  يوق و  لیلحت  هک  هنوباب  دـننام  فیعـض  يرگید  تسيوق و  ءاود  یکی  توق  ینعی  تسین  ضرم  توق  لـباقم  اود  توق 

فیعض و يرگید  تسیوق و  ضرم  درفم  یکی  توق  هکنآ  ای  دزاس  يوق  ار  نآ  عدر  فیعـض و  ار  نآ  لیلحت  هک  ءاود  نآب  دنزیمآیم  سپ 
ریعشلا ءام  دیربت  توق  رب  انب  لس  رد  ریعشلا  ءام  اب  روفاک  طلخ  هچنانچ  میوشیم  بیکرتب  رطضم  اذهل  دسریمن  مهب  ءاود  نآ  لباقم 

بکرم هجرد  تیفیک  تبرش و  رادقم  تفرعم  رد  مود  قیرط 
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هراشا

خسرف ود  رب  تسيوتحم 

بکرم ياود  تبرش  رادقم  تفرعم  رد  لوا  خسرف 

رگید ياود  تبرـش  رادـقم  فرطب  اود  کیره  تبرـش  رادـقم  تبـسن  ریگب  سپ  ار  اود  یهد  بیکرت  هک  یئامن  هدارا  هاـگره  هکنادـب  سپ 
اود کیره  زا  ریگب  تسناسکی  اود  کیرهب  ضارغا  رگا  سپ  رگید  ياود  زا  دوخ  ضرغ  يوسب  ءاود  کیره  زا  دوخ  ضرغ  تبسن  دننام 

راهچ ءاود  الثم  فلتخم  هاوخ  دشاب  ربارب  اود  کیره  تبرـش  رادقم  هاوخ  دشاب  هیودا  ددع  [ 26] مسا مه  هک  اود  نآ  تبرش  رادقم  زا  وزج 
بیکرت فرطب  ترورـض  دوصقم  طـلخ  لاهـسا  رد  هچناـنچ  دـشاب  وا  تبرـش  رادـقم  هصح  مراـهچ  اود  رادـقم  تروـص  نیرد  سپ  تسا 

رگا دنریگ و  تبرـش  عبر  اهنیزا  دحاو  ره  زا  سپ  تسیواسم  لاهـسا  رد  ضرغ  زین  دـشاب و  یعاد  لظنح  محـش  ربص و  دـبرت و  اینومقس و 
شیوخ تجاح  قفاوم  دحاو  ره  تبرـش  رادقم  سپ  دیامن  ررقم  اود  کیره  جایتحا  رادقم  دوخ  ياسر  سدـح  زا  دنـشاب  فلتخم  ضارغا 

نآ تبرـش  ردق  تسا  مک  تجاح  رگید  بناجب  دنریگب و  هدایز  نآ  تبرـش  رادقم  تسا  هدایز  جایتحا  یکی  بناجب  رگا  الثم  تفرگ  دـیاب 
سایقلا اذه  یلع  دنریگب و  مک  نآ  نزو  تسا  مک  نارگید  زا  دنریگب و  هدایز  نآ  رادقم  تسا  هدایز  ضرغ  دبرت  زا  ینعی  دنریگب  مک 

بکرم ياود  هجرد  نتسناد  رد  مود  خسرف 

دنزاس تمـسق  هیودا  ددـع  رب  ازجا  یقاب  زا  دـننک و  طقاس  رثکا  زا  ار  لقا  دـنیامن و  عمج  تادرفم  زا  هدراب  هراـح و  يازجا  هک  تسنآ  وا  و 
ءزج هس  مود  هجرد  راح  رد  سپ  میداد  بیکرت  موس  هجرد  رد  راح  مود و  هجرد  رد  راـح  ياود  زا  ـالثم  دـشابیم  بکرم  هجرد  نآ  سپ 

تسا دراب  کی  راح و  وزج  راهچ  موس  هجرد  راح  رد  دراب و  کی  راح و 
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ار نآ  دندنام و  یقاب  راح  ءزج  جنپ  میدومن  طقاس  راح  تفه  زا  ار  دراب  ود  هاگره  میدرک  عمج  دراب  زا  ءزج  ود  راح و  زا  ءزج  تفه  سپ 
رگا تسا و  تسوبی  تبوطر و  رد  هدعاق  نیمه  دشاب و  راح  هجرد  مین  ود  رد  بکرم  سپ  دمآرب  هجرد  مین  ود  میدرک  تمسق  ءاود  ود  رب 

اود راهچ  زا  الثم  دوشیم  بوسحم  [ 27] تمـسق رد  دوشیمن و  هدرمـش  باسح  رد  وا  هدراب  هراح و  ءازجا  سپ  دشاب  لدتعم  ياود  اهنیاب 
هن هررقم  هدـعاق  بسحب  سپ  تسلدـتعم  مراـهچ  ياود  تسراـح و  موس  هجرد  رد  موـس  مود و  هجرد  رد  مود  لوا و  هجرد  رد  یکی  هک 

جراخ میدرک  تمـسق  راهچ  رب  ار  شـش  تسا  راهچ  هیودا  دندنامیقاب و  شـش  میتخاس  طقاس  هن  زا  ار  هس  دندش  دراب  شـش  راح و  يازجا 
وا هیودا  هک  تسا  بکرم  نآ  رد  هطباض  نیا  دـش  راح  مود  هجرد  طسو  رد  بکرم  سپ  دـش  لصاح  فصن  کی  حیحـص و  کی  تمـسق 

دنریگب و دنشاب  کیرش  نزو  نا  رد  هیودا  مامت  هک  هیودا  زا  نیعم  نزو  هک  دیاب  سپ  دنشاب  نازوالا  فلتخم  رگا  دنشاب و  نازوالا  يواستم 
رد قبرخ  دننام  دشابیم  لصا  بکرم  رد  تادرفم  یـضعب  هک  تساسب  هابتنا  دنرآرب  الاب  هدـعاق  بجومب  نآ  هجرد  دـتفاهن و  نآ  رد  رـسک 

صقان وا  عفن  دنزاس  لدب  ای  دوشیم  لطاب  نآ  تعفنم  دـننک  رود  بکرم  نا  زا  ار  لصا  نیا  رگا  سپ  ارقیف  جرایا  رد  ربص  ایذاغول و  جرایا 
دوشیم

تابکرم رد  مود  قیفر 

هراشا
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تسقیرط جنپ  تسب و  رب  نمضتم  نآ  نیدابارق و  ینعی 

نزبآ هیفلا  بیکارت  رد  لوا  قیرط 

هراشا

هـصح موس  نوچ  دـنناشوجب  بآ  رد  هتفرگ  تجاـح  بسح  یمطخ  هشفنب  وج  درآ  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  هناـثم  راـح  مرو  يارب  وج  درآ 
دنراذگ هناع  رب  هدیئاس  ار  نآ  لفث  دننیشن و  نآ  بآ  رد  هدومن  فاص  دزوسب 

يزینشک لفیرطا 

تسوپدرز ایله  تسوپ  نآ  تفـص  دوب  دنمدوس  ار  ریـساوب  دنک و  هدعم  تیوقت  دربب و  دوش  ضراع  راخب  زا  هک  شوگ  مشچ و  رـس و  درد 
لـسع نادـنچ  هس  اب  هدومن  برچ  واگ  اـی  ماداـب  نغورب  هتخیب  هتفوک  يواـسم  رـشقم  کـشخ  زینـشک  هلیلب  تسوپ  هلمآ  هایـس  هلیله  یلباـک 
نیئلت هاگره  دناهتفرگ و  هیودا  عومجم  ربارب  ار  زینـشک  یـضعب  دوب و  یلوا  ماداب  نغور  دنامب  رید  هک  دـنهاوخ  رگا  دـیامن و  رایت  روتـسدب 

هخسن هنیعب  دننکن  لخاد  زینشک  رگا  لاقثم و  شش  ات  لاقثم  ود  زا  تبرش  دنیامن  هدایز  نزو  کی  نیبجنرت  دشاب  بولطم  هدایز 

تریغص لفیرطا 

هام ود  زا  دعب  و 
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دنیامن لامعتسا 

یشمشک لفیرطا 

ود کیره  یقنم  هلمآ  هلیلب  تسوپ  هایـس  هلیله  درز  هلیله  تسوپ  نآ  تفـص  تسعفان  ینم  لوب و  يارجم  یگداـشک  لازنا و  تعرـس  يارب 
ماوقب مرد  راهچ  تسب  دیفـس  تابن  مرد  هدزاود  شمـشک  اب  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  هتخیب  هتفوک  مین  مرد و  راـهچ  کـشخ  زینـشک  مرد 

مرد هس  یتبرش  دنرآ 

شوگ راح  درد  يارب  شاخشخ  تسوپ  بابکنا 

هدیناشوج تجاح  قفاوم  واگ  هدام  ریـش  رد  هلوت  کیکی  هشفنب  لگ  یمطخ  لگ  بلعثلا  بنع  شاخـشخ  تسوپ  نآ  تفـص  تسا  دـیفم 
دنریگب نآ  راخب 

تبش بابکنا 

درادب نآ  راخب  هب  شوگ  هدیناشوج  بآ  رد  يواسم  هنوباب  کلملا  لیلکا  سگرن  تبش  نآ  تفص  تسدیفم  نینط  يود و  يارب 

تسعفان مشخ  يارب  زینوش  بابکنا 
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لوطن ینیب  رب  هدومن  فاص  ار  نآ  بآ  دنناسر و  ینیب  هب  نآ  راخب  هدیناشوج  بآ  رد  يواسم  هنیدوپ  لظنح  محش  لدرخ  زینوش  نآ  تفص 
دننک

يزاتلا یسرافلا و  ءابلا  فرح  رد  مود  قیرط 

هیوشاپ

سوبس ماد  کی  کیره  زا  رفولین  لگ  یمطخ  لگ  هشفنب  لگ  بلعثلا  بنع  نآ  تفـص  تسعفان  تاراخب  دوعـص  تایمح و  عادص و  يارب 
سوبـس ضوع  دـیامن و  هیوشاپ  هدومن  فاص  دزوسب  هصح  موس  نوچ  دـنناشوجب  بآ  راثآ  هد  رد  راثآ  اپ و  رانک  گرب  ماد  راـهچ  مدـنگ 

دوشیم لمعتسم  هتفوکمین  وج  یهاگ  مدنگ 

اشعشرب

ضارما هریغ  ایلوخیلام و  نایـسن و  يرهـس و  تابـس  هشعر و  هعرـص و  جلاف و  هوقل و  نینط و  راود و  هلزن و  مشچ و  تملظ  ماکز و  تهج 
صغم جنلوق و  مدلا و  فزن  باعل و  نالیس  مف و  رخب  نهذ و  تدالب  هثل و  ياخرتسا  باصعا و  فعض  نایذه و  طرفم و  رهس  يوادوس و 

علق رد  يو و  راضم  زا  هدنهدنما  لازنا  دعب  وا  نامدا  دیفم و  لازنا  تعرـس  اقـستسا و  عاونا  دبک و  فعـض  هدـس و  دـبک و  هدـعم و  درد  و 
کیره دیفس  جنبلا  رزب  دیفس  لفلف  هایـس  لفلف  نآ  تفـص  دنامیم  لاس  جنپ  ات  شتوق  تسمومـس و  رهزداف  عفان و  لاعـس  هقیتع و  تایمح 

نا زا  دعب  دنبوکب و  ادجادج  هیودا  لاقثم  کی  کیره  زا  نویفرف  احرقرقاع  لبنـس  لاقثم  جنپ  نارفعز  لاقثم  هد  يرـصم  نویفا  لاقثم  تسب 
لاقثم مین  ات  گناد  کی  زا  تبرش  ردق  دنراد  وج  رد  هام  هس  دنشرسب و  هیودا  نزو  هس  صلاخ  دیفس  لسع  اب  دنیامن و  نزو 

مرصحود رب 
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درز هلیله  تسوپ  مرد  هد  لوـسغم  يرـصب  گنـس  نآ  تفـص  دـیفم  هعمد  قالـس و  هنخاـن و  ضاـیب و  برج و  لبـس و  هروـکزور و  يارب 

هروغبآ رد  زور  تسب  هتخیب  هتفوک و  مرد  کی  يدنه  کمن  مرد  هس  کیره  زا  ناریمام  لفلفراد  مرد  جنپ  کیره  زا  بوچدرز  لیبجنز 
دنیامن لامعتسا  هتخیب  هتفوک و  رابرگید  دننک و  کشخ  هیاس  رد  هدرورپ 

روزبلا قدانب 

مخت زغم  مرد  جـنپ  رایخ  مخت  زغم  مرد  هد  هزوپرخ  مخت  زغم  نآ  تفـص  دـشاب  عفاـن  زین  ار  لوب  رـسع  هناـثم و  هدرگ و  هحرق  لوب و  تقرح 
مرد ود  کیره  زا  سفرک  مخت  ینمرا  لگ  دیفس  شاخشخ  سوسلا  بر  هتساشن  اریتک  رـشقم  ماداب  زغم  یمطخ  مخت  هفرخ  جنبلا  رزب  ودک 

مرد هس  تبرش  ردق  دنزاس  قدانب  بآ  رد  دنبوکب و 

ءاتلا فرح  رد  موس  قیرط 

هعبرا قایرت 
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حایر للحم  دننک  لامعتـسا  زور  لهچ  دعب  دـنامیم و  وا  توق  لاس  ود  ات  تسکشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  دـنیوگ  زین  ریغـص  قایرت  هک 
هدـنزگ ناروناـج  عیمج  توبکنع و  برقع و  راـم و  مس  يارب  دوب و  هدـس  حـتفم  دـنکیم و  لاـحط  دـبک و  لاـح  میظع  حالـصا  ظـیلغ و 
لیهست دنکیم و  دشاب  تدورب  ببسب  هک  لوضف  راردا  تسا و  عفان  هدراب  ضارما  جنلوق و  ناقفخ و  عرص و  هبورشم و  مومـس  كانرهز و 
انایطنج راغلا  بح  نآ  تفص  رـشقم  هفرخ  مخت  هریـش  نآ  حلـصم  تسا و  هعمد  عادص و  ثروم  نکال  دزاسب  تیم  نینج  جارخا  تدالو و 
هتشرس هیودا  نزو  هس  یفصم  لسع  اب  دنک و  برچ  واگ  نغورب  هتخیب  هتفوک  نزولا  يواسم  یکیره  ءازجا  لیوط  دنوارز  فاص  ّرم  یمور 
لخاد خـلت  طسق  یفاص  رم  ضوعب  ءابطا  یـضعب  هک  دـناهتفگ  مرگ و  بآ  هب  لاـقثم  کـی  اـت  گـناد  راـهچ  نا  زا  یتبرـش  دـنزاس  نوجعم 

درک تیاکح  تخبرابهـص ؟ تسيوقا و  نیا  دننکیم و  جرحدم  دنوارز  لیوط  دنوارز  ضوعب  ابطا  ضعب  هک  هتفگ  سیئر  خیـش  دناهدرک 
میتفای هدرک  هدایز  قایرت  نیا  هعبرا  ءازجا  رب  ءزج  کی  نارفعز  هخسن  رد  هک 

موتخم لگ  قایرت 

تفص تسا  هدروخن  مس  هک  دشاب  نآ  لیلد  دراین  یق  رگا  درآ و  یق  دروخب  مومـسم  نوچ  هک  تسوا  تیـصاخ  تس و  عفان  مومـس  تهج 
تبرش ردق  دنشرسب  هیودا  نزو  هس  دیفـس  لسع  اب  دننک و  برچ  واگ  نغورب  هتخیب  هتفوک  نزولا  يواسم  اسریا  راغلا  بح  موتخم  لگ  نآ 

داد ناوت  اذغ  سپ  شیپ و  مرد و  کی 

یقوراف بازیت 

264 ص : میلعتلا ، نزاخم 
عرق و رد  هدرک  بوکمین  ار  همه  هشام  هدزاود  سیسک  هشام  شش  كاز  هشام  هدژه  هروش  نآ  تفص  هریغ  دساف و  تشوگ  ندروخ  يارب 

دنیامن فوقوم  ار  شتآ  دیامن  خرس  راخب  هاگره  دننک و  تمکح  لگ  عرق  نهد  هک  دیاب  دناکچب و  میالم  شتآب  قیبنا 

يزاتلا میجلا  فرح  رد  مراهچ  قیرط 

نیبجنلج

هدـعم و هبیرغ  تابوطر  ففجم  غامد و  هدـعم و  يوقم  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  تسیقاب و  لاس  راهچ  ات  وا  توق  تسنیبگنلگ  برعم 
يدـنق و دـیفم و  لوبلا  رـسع  هناثم و  هدرگ و  گنـس  تیتفت  جـلاف و  هوقل و  لـصافم و  درد  تهج  قفوا و  هدراـب  لوضف  نیدوربم و  تهج 

اذغ زا  دـعب  لدـتعم و  تسوبی  رد  مرگ و  مود  لوا  رد  تسیقاب  لاس  ود  ات  شتوق  دـنیوگ  رکـشلگ  دـنقلگ و  یـسراف  رد  ار  نآ  هک  يرکش 
تبرـش ماقممئاق  دنیامن  فاص  دنناشوجب و  نوچ  ار  دنقلگ  مسق  ود  ره  عفان و  نونج  ساوسو و  يادتبا  تهج  غامدـب و  هرخبا  دوعـص  عنام 

راثآ کی  خرس  لگ  گرب  نآ  تفـص  دسر  ثلثب  ات  دنناشوجب  نادنچ  دشاب و  وا  لثم  شـش  اب  هک  دیاب  وا  خیبط  بآ  دوشیم و  ررکم  درو 
نینچمه دـنراذگ و  باتفآ  رد  زور  لهچ  ات  نا  زا  دـعب  دوش  هتخیمآ  بوخ  هک  دـیامن  لاـمفک  هدرک  یفرظ  رد  ار  ود  ره  راـثآ  هس  دـهش 

شمرج زا  لاقثم و  هدراهچ  ات  خوبطم  رد  شتبرش  ردق  دننک  دنق  رکش  ياجب  دنهاوخ  رتفیطل  رگا  يرکش و  دنقلگ  نتخاس  بیکرت  تسا 
لاقثم راهچ 

هلمآ شراوج 
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تفص درآ  حالصاب  ار  هدعم  دشخب و  تعفنم  ار  يرارم  لاهسا  دهد و  نیکـست  ار  دبک  ترارح  دروآ و  اهتـشا  دهد و  توق  ار  لد  هدعم و 
کی کیره  زا  هتـسپ  نوریب  تسوپ  هیوبجنرداب  یقنم  کشرز  خرـس  لگ  یقنم  قامـس  دیفـس  ریـشابط  لاقثم  هدزاود  یقنم  هلمآ  ریـش  نآ 

زا هرقن  قرو  الط  قرو  بهشا  ربنع  گناد  راهچ  هتفـسان  دیراورم  لاقثم  ود  کیره  زا  رـشقم  هفرخ  مخت  زغم  رـشقم  کشخ  زینـشک  لاقثم 
دنزاس بترم  روتسدب  هیودا  نزو  ود  کیره  زا  نیریش  هب  بآ  دیفس  تابن  گناد  ود  کیره 

نیریش دوع  شراوج 

مین کیره  زا  لفنرق  دوع  یمرد  کیره  زا  نارفعز  لفلفراد  لیبجنز  ینیچراد  نیلقاق  نآ  تفص  دنک  مغلب  تبوطر و  هلازا  هدعم و  تیوقت 
لاقثم کی  تبرش  دنشرسب  هیودا  نزو  هس  لسع  اب  دنبوکب و  مرد 

ینومک شراوج 

زین ینومک  نوجعم  ار  نآ  هک 
265 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هایـس لفلف  مرد  هاجنپ  ربدم  ینامرک  هریز  نآ  تفـص  تسا  عفان  هلیق  قتف و  نییثنا و  تدورب  ضماح و  ياشج  هدعم و  تدورب  يارب  دنیوگ 
یفـصم دیفـس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  مرد  جنپ  ینمرا  هروب  مرد  تسب  کیره  زا  لیبجنز  هدرک  کشخ  هیاس  رد  بادس  گرب  مرد  هدژناپ 

لاقثم ود  ات  مرد  ود  زا  یتبرش  دنزاس  رایت  ررقم  روتسدب  هیودا  نزو  هس 

یگطصم شراوج 

مرد یس  دیفـس و  رکـش  راثآ  مین  رد  هتفوک  لاقثم  هس  یگطـصم  نآ  تفـص  دوب  دیفم  باعل  نالیـس  حایر و  رگج و  هدعم و  تدورب  يارب 
مرد ود  ات  هشام  شش  زا  تبرش  ردق  دنرآ و  ماوقب  بالگ 

هلمهملا ءاحلا  فرح  رد  مجنپ  قیرط 

سراح نبا  بح 

موحرم مع  ام و  دـلاو  هک  دـناهدومرف  دـجام  دـلاو  دـنک  لئاز  تبرـش  هسب  ار  هایـس  دیفـس و  قهب  دربب و  ار  یمغلب  ياهدرد  یمغلب و  ياهپت 
لقم جنیبکس  تورزنا  ربص  هایس  هلیله  درز  هلیله  نآ  تفص  درادن  لیدع  باب  نیرد  درکیم  عفن  رایـسب  دندومرفیم  لامعتـسا  قهب  تهجب 

لقم و وزج  کـی  کـیره  زا  یمور  کـلع  دزربط  کـمن  یناـمرک  هریز  زینوش  یـسراف  رتعـص  لدرخ  وزج  جـنپ  کـیره  زا  لـظنح  محش 
لفلف رادقم  بح  دـنزیمایب و  هتخیب  هتفوک  ار  هیودا  یقاب  دـنرادهگن و  باتفآ  رد  نیئور  ساط  رد  دـننک و  لح  اندـنگ  بآ  رد  ار  جـنیبکس 

دنروخ جابریز  ماعط  دننک و  لوانت  لاقثم  کی  دادماب  ره  دندنب و 

نومیتفا بح 

برچ واگ  نغور  رد  هدیـشارخ  فوجم  دیفـس  دبرت  نوقیراغ  مرد  ود  نومیتفا  نآ  تفـص  تسا  دیفم  هیمغلب  هیوادوس و  داوم  جارخا  يارب 
تسا تبرش  کی  همه  دنشرسب  نایداب  بآ  هب  دنبوکب و  یمرد  کیره  یقسف  جیافسب  سودوخوطسا  هدومن 

میلعتلا www.Ghaemiyeh.comنزاخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


نویفا بح 

دنروخب دنزاس و  اهبح  ههوم ؟ هناد  ردقب  رانکوک  بآ  رد  هدیئاس  ار  همه  يواسم  هلمج  اریتک  دنوگ  نارفعز  نویفا  نآ  تفص  هلزن  يارب 

جرایا بح 

نآ تفص  دنک  كاپ  یمغلب  طالخا  لوضف و  زا  ار  هسیئر  ياضعا  غامد و  دشاب و  عفان  نیع  ضارما  هتکس و  عرص و  نمزم و  عادص  تهج 
هتفوک هشام  تشه  يرطوقـس  ربص  هشام  مین  کیره  زا  نارفعز  نوراسا  یگطـصم  هخیلـس  ناسلب  بح  ناسلب  دوع  ینیچراد  بیطلا  لـبنس 

هدیشارخ فوجم  دیفس  دبرت  مرد  ود  فوفس  نیزا  دنریگب  دنزاس و  فوفس  هتخیب 
266 ص : میلعتلا ، نزاخم 

نایداب بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  گناد  هس  کیره  زا  يدـنه  کمن  لظنح  محـش  مرد  کی  کیره  زا  نوسینا  نوقیراـغ  لـینلا  بح  مرد  ود 
هلوت کی  ات  كاروخ  دنزاس  اهبح 

هشفنب بح 

نآ تفـص  دـنک  عفد  ار  ارفـص  هنیـس و  مشچ و  ضارما  دـشاب و  عفان  تیاغب  ار  سفنلا  قیـض  وبر و  دـنک و  كاپ  هنیـس  زا  ار  هظیلغ  طالخا 
هتـشرس هزات  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  مرد  مین  کیره  زا  نوقیراغ  اینومقـس  مرد  کی  کیره  زا  خرـس  لـگ  قرو  سوسلا  بر  دـبرت  هشفنب 

تسا تبرش  کی  هلمج  دنزاس  اهبح 

شاخشخ مخت  بح 

بح تجاح  بسح  رانکوک  بآ  رد  هتفرگربارب  هتـساشن  یبرع  غمـص  اریتک  شاخـشخ  مخت  نآ  تفـص  تسعفان  یلزن  هفرـس  هلزن و  يارب 
دنریگورف نهد  رد  هتسب 

يدنه رمت  هناد  بح 

رود ار  نآ  تسوپ  دنناسیخب و  بآ  رد  زور  راهچ  يدـنه  رمت  هناد  دـنریگب  نآ  تفـص  تسا  هدومزآ  برجم و  تیاغب  لازنا  تعرـس  يارب 
دنروخب بح  ود  دوخن و  ردقب  دندنب  اهبح  دنبوکب و  دنق  نادنچودب  ار  نآ  زغم  دننک و 

قبیز بح 

مرد ود  یبرع  غمـص  مرد  هس  ینیچ  دنوار  مرد  شـش  ردنک  مرد  کی  کیره  زا  رافلا  مس  قبیز  نآ  تفـص  تسا  تابرجم  زا  ماذـج  يارب 
حابـص و بح  کی  دـندنب و  گنوم  رادـقم  بح  هتـشرس  دنفـسوگ  هرارم  رد  هتخیب  هتفوک و  هیودا  یقاب  دـننک و  لتق  ومیلبآ  رد  ار  قبیز 

دننک لامعتسا  ماش  بح  کی 

سوردنس بح 
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خرس جنپ  رداشون  هشام  جنپ  کیره  زا  يدنه  جرطیش  سوردنس  هتخوس  غرم  هضیب  تسوپ  نآ  تفـص  تسبرجم  ینوخ  ریـساوب  يارب  زا 
بح شش  جنپ  تبرش  دنزاس  اهبح  قدنف  لثم  هتخیب  هتفوک 

ناجنروس بح 

کی کیره  زا  هدیشارخ  فوجم  دیفس  دبرت  يرـصم  ناجنروس  نآ  تفـص  تسا  عفان  ضارما  رگید  ءاسنلا و  قرع  لصافم و  عجو  تهجب 
دنبوکب یگناد  کیره  یمور  یگطصم  قرزا  لقم  مرد  مین  کیره  زا  نوسینا  دیفس  مرن  نوقیراغ  لینلا  بح  یمرد  يرطوقس  ربص  لاقثم 

تستبرش کی  نیا  دنزاس و  اهبح  سفرک  باب  و 

رایبش بح 

لگ قرو  درز  هلیله  تسوپ  مرد  هس  يرطوقس  ربص  نآ  تفص  دربب  مشچ  یکیرات  رس و  درد  دهد و  هرـصاب  توق  دوب و  عفان  ار  هدعم  درد 
هتفوک مرد  مین  کیره  زا  اریتک  اینومقس  مرد  کی  کیره  زا  دیفس  دبرت  یگطصم  خرس 

267 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دنریگ نهد  رد  دنزاس و  اهبح  نایداب  بآ  هب  هتخیب 

دوع بح 

دنریگ نهد  رد  دنزاس و  بح  هتشرس  تجاح  بسح  لسعب  دنبوکب و  يواسم  هبابک  دعس  لیبجنز  دوع  نآ  تفص  دیفم  رخب  تهج 

يروفاک بح 

لفوف مرد  ود  کیره  درز  هلیله  دیفس  لدنـص  خرـس  لگ  مرد  مین  دیفـس  ریـشابط  گناد  کی  کیره  کشم  روفاک  نآ  تفـص  رخب  يارب 
کیره زا  احرقرقاع  ناجنلوخ  لفنرق  بح  نیرد  رگا  دنزاس و  بح  هتشرس  تجاح  بسح  بالگب  هتخیب  هتفوک و  مرد  کی  کیره  هبابک 

دوب دهاوخ  دیفم  دشاب  نانسا  رومع  داسف  ببسب  هک  يرخب  يارب  دنزیمایب  مرد  کی 

هتسپ لگ  بح 

رد هتـسب  گنوم  ردقب  بح  هتـشرس  كردا  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  يواسم  هلیلب  هتـسپ  لگ  نآ  تفـص  تسبرجم  هفرـس  ماسقا  رثکا  يارب 
دنرادهگن نهد 

وریگ بح 

عبر کیره  زا  لیبجنز  یبرع  غمـص  ماد  کی  نویفا  ماد  راهچ  وریگ  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  مشچ  داوم  لیلحت  لبـس و  دـمر و  رخآ  تهج 
دننک لامعتسا  تجاح  تقوب  دنرادهاگن  هتسب  بح  رانکوک  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  مرد 

لقم بح 
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مرد هدزناپ  کیره  زا  قرزا  لقم  هایـس  هلیله  یلباک  هلیله  تسوپ  درز  هلیله  تسوپ  نآ  تفـص  تسا  برجم  ریـساوب  حـیر  ریـساوب و  يارب 
نآب هتخیب  هتفوک  رگید  ياهوراد  دـننک و  لح  اندـنگ  بآ  رد  ار  جنیبکـس  لـقم و  مرد  ود  لدرخ  مرد  جـنپ  جنیبکـس  مرد  هد  دیفـس  دـبرت 

دنشرسب

یلصوم بح 

رد نا  زا  دعب  دنک  بذج  ار  ریش  مامت  ات  دنناشوجب  ریش  راثآ  مین  کی  رد  ریس  کی  هایـس  یلـصوم  نآ  تفـص  تسا  ریظنیب  هاب  توق  يارب 
اهیلوگ هدروآ  ماوقب  تجاح  ردـق  دهـش  اب  دـننک و  کیراب  هتخیب  هتفوک  ؤاپکی  کیره  يرتوج  اوبزوج  هدرک  هدـیم  هدومن و  کشخ  هیاس 

دنهدب جازم  بسحب  دندنبهب و 

یئایموم بح 

ود ره  ربارب  دیفس  تابن  وزج  کی  یبرع  غمـص  زج  هس  یئایموم  نآ  تفـص  دوب  عفان  دوشیم  يراط  عامج  زا  دعب  هک  یتسـس  عفد  يارب  زا 
لسعلا ءام  اب  لاقثم  مین  نا  زا  تبرش  ردق  دندنب  بح  هدومن  لح  بالگ  رد 

هلیله بح 

هلیله تسوپ  رشقم  هلمآ  هایس  هلیله  یلباک  هلیله  تسوپ  درز  هلیله  تسوپ  نآ  تفص  دیفم  مشچ  ضارما  ایلوخیلام و  عادص و  ماسقا  تهج 
فوجم دیفس  دبرت  دیفس  مرن  نوقیراغ  هشام  شش  یکمءانس  هشام  هس  کیره  زا  خرس  لگ 

268 ص : میلعتلا ، نزاخم 
نآ ضوع  مرد  ود  کیره  زا  یگطصم  ربص  دشابن  دروجال  رگا  دنزاس و  اهبح  هتخیب  هتفوک  مرد  ود  کیره  زا  لوسغم  دروجال  هدیـشارخ 

دننک

يدنه بح 

هـس بامیـس  هشام  راهچ  کیره  زا  هونـالهب  هلچک  هداـس  نیاوجا  برا  نیاوجا  یناـسارخ  نیاوجا  نآ  تفـص  تسا  برجم  کـشتآ  يارب 
رود هالک  ار  هونالهب  نا  زا  سپ  دنبوکب  يرهگراهچ  هدومن  لخاد  هتفوک  ار  هلچک  نا  زا  دـعب  دـننک  لرهک  رهپود  هتخادـنا  لرهک  رد  هشام 

هک تارغج  هارمه  حابـص  بح  کی  دندنب و  بح  هدزناش  دنزیمایب و  هنهک  هایـس  دنق  هیودا  نزو  ود  اب  دنیامن و  لرهک  يرهگراهچ  هتخاس 
ریـش و برت و  گنوملاد و  زا  زیهرپ  دروخب و  زور  تشه  ات  دـشاب  راثآ  ؤاپ  ردـقب  هک  غود  هارمه  ماش  بح  کی  دـشاب و  راثآ  ؤاـپ  ردـقب 

بآ رد  هلمآ  هلیلب  هلیله  اـی  یلگنج و  راـنک  تسوپ  لاـنچک و  تسوـپ  زا  دوـش  نهد  شـشوج  بح  نیا  ندروـخ  زا  رگا  دـیامن و  ینیریش 
دننک هضمضم  هداد  شوج 

هنیل هنقح 

کلملا لیلکا  کشخ  یمطخ  مدنگ  سوبس  هشفنب  لگ  هتفوکمین  رشقم  ریعش  ناتسپس  بانع  نآ  تفص  دراد  هدئاف  تایمح  ماسرس و  يارب 
مرد جنپ  کیره  زا  هماکبآ  خرـس و  رکـش  دنیالایب و  دیآ  یلطرب  ات  دـنهد  شوج  بآ  لطر  هس  رد  ددـع  جـنپ  کشخ  ریجنا  یفک  کیره 
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ود ربنـشرایخ و  سولف  زغم  مردـتفه  دـنهاوخ  رتيوق  رگا  دـنیامن و  هنقح  مرگمین  هدومن  هفاضا  مرد  هد  کیره  دـجنک  نغور  ماداب  نغور 
تشگنا و تشه  نآ  لوط  دشاب و  رـصنخ  ردقب  شمجح  هک  ین  عطق  دنریگب  هک  دیاب  تسنیا  نآ  بیکرت  هدئاف  دـیامن  لخاد  زین  انـس  مرد 

هنقح بآ  دندنب و  نسحا  هجوب  ین  هبوبنا  رب  دنزاس و  واگ  هناثم  زا  ةرورضلا  دنع  دنشاب و  هتخود  هسیک  لکشب  مرچ  زا  هک  تسنیا  رتهب  قز 
مرگمین بآ  هب  هلهسم  هنقح  زا  شیپ  دننک و  برچ  ار  هبوبنا  رـس  دنرآ و  لمعب  هبترم  هس  ود  هب  دنراشفیب و  هدروآ  مهب  هدرک  رپ  وا  نوردنا 

زین ار  نوباص  یـضعب  دـننکیم و  هنقح  نوباص  کمن و  بآ و  زا  هنقح  زا  شیپ  هک  تسنیا  جورم  لعفلاب  دـنیامن و  هنقح  هبـسانم  ناـهدا  و 
فان و درد  جنلوق و  رد  دنهن و  شلاب  رب  ار  نیرس  رس و  دنراد و  یقلتسم  ار  ضیرم  نیرس  درد  هدرگ و  ياهیرامیب  رد  دنزاسیم و  حورطم 

هداهن تشپ  يوسب  هیکت  ریحز  رد  دـننک و  لیم  درد  فرطب  دـنهن و  شلاب  رب  ار  هنیـس  رـس و  دـنناباوخ و  يو  يوناز  رب  ار  راـمیب  نآ  دـننام 
یقلتسم

269 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دنهن شلاب  رس  ندرگ و  ریز  دنناباوخب و  یقلتسم  یغامد  ضارما  رد  دنراد و  عفترم  ار  نیرس  دنناشنب و 

راودج لومح 

بآ رد  هتفرگ  تجاح  بسح  نیلدنـص  توسر  ینمرا  لـگ  بلعثلا  بنع  وج  درآ  راودـج  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  محر  مرو  لـیلحت  يارب 
دنرادرب هتشرس  هتلب  هدیئاس  راک  رد  قفاوم  زبس  زینشک  بآ  زبس و  بلعثلا  بنع 

نارفعز لومح 

درادرب هدومن  رت  نادب  هقرخ  هدیناشوج  یناحیر  بارش  رد  يواسم  نارفعز  کشم  کس  نآ  تفص  تسا  عفان  جرف  ندرک  مرگ  يارب  هک 

دوع لومح 

دننک رت  بارشب  فوص  دنیاسب و  یگناد  کشم  یمرد  کیره  کمار  لفنرق  نسار  دروم  دعس  دوع  نآ  تفـص  دوب  دیفم  جرف  یگنت  يارب 
درادرب دوخب  نز  هتخیمآ  هیودا  نیاب  و 

وزام لومح 

مرد کی  کیره  زا  ربدم  دیدحلا  ثبخ  ورسلا  زوج  مرد  ود  کیره  زا  ضامح  مخت  زبس  يوزام  نآ  تفـص  درادزاب  جرف  تبوطر  نالیس 
نآ رب  ار  هتفوک  هیودا  هدرک  رت  نآـب  ار  هچراـپ  هدومن و  فاـص  هدـیناشوج  بآ  رد  هتفرگ  راـک  رد  بسح  راـنلگ  طولب  تفج  هتخیب  هتفوک 

دنریگب دوخب  هدیشاپ 

رگید وزام  لومح 

دنرادرب هتشرس  هتلب  هتخیمآ  بارش  اب  هدیئاس  ار  ود  ره  وزج  کی  رخذا  حاقف  وزج  ود  ماخ  ئوزام  نآ  تفص  دوب  دیفم  جرف  یگنت  يارب 

هلیاس هعیم  لومح 
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ددرگ لزنم  تروع  لاحلا  یف  دنزاس  لومح  خرس  ود  ای  خرس  کی  ردقب  يواسم  جاز  هلیاس  هعیم  نآ  تفص  نز  ندرک  لزنم  يارب 

ۀمجعملا ءاخلا  فرح  رد  مشش  قیرط 

گنوم درآ  زبخ 

ماخ و فرط  کی  زا  نان  هدیلام  ریش  رد  ار  درآ  راثآ  ؤاپ  کیره  زا  واگ  ریش  گنوم  درآ  نآ  تفص  تسا  عفان  یشغ  ماسرس و  ماسقا  يارب 
دندنب رس  رب  ماخ  فرط  زا  هدرک  برچ  لگ  نغورب  ار  رس  هتخپ  فرط  کی  زا 

شام درآ  زبخ 

فرط کی  زا  نان  هدیلام  بآ  هب  تیتلح  یکدناب  ار  شام  درآ  نآ  تفص  تسبرجم  دوب  عفان  راح  یحیر  عاجوا  هیلک و  یحیر  درد  يارب 
هک یقلا  زوج  لیبجنز و  رگا  دـندنب و  درد  ياج  رب  هدرک  برچ  هنوباب  نغور  ای  لـگ  نغور  زا  ماـخ  فرط  هتخپ و  فرط  کـی  زا  ماـخ و 

دوب رتيوق  دنزیمآ  زین  دنمان  لهپنیم 

باضخ

رداشون هصح  ود  خسار  گنس  هصح  راهچ  وزام  نآ  تفص  دنکیم  رثا  وم  ندرک  هایس  رد  يرهگود  رد  هک 
270 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنهن نینهآ  فرظ  رد  هدیئاس  کیراب  ار  هیودا  همه  دوش  هایس  هتخوس  ات  دنیامن  نایرب  نخلگ  رد  ار  وزام  هّصح  مین  ینامی  بش  هّصح  کی 
بآ هب  يرهگود  زا  دعب  دندنب  باضخ  نا  زا  دعب  دنیوشب  هلمآ  بآ  هب  ار  وم  لوا  دننک  هیالص  بوخ  نینهآ  هتـسدب  هتخیمآ  ار  هلمآ  بآ  و 

دنیوشب هلمآ 

رگید باضخ 

دنشکب وم  هیفصت  زا  دعب  برس  هناش  اب  دوش  لح  هک  دنلامب  نادنچ  یقوراف  بازیت  رد  ار  هرقن  قرو  نآ  تفص 

رگید باضخ 

دنراذگب باتفآ  رد  يرهگود  دننک و  ریمخ  دنـشاب  هدیناسیخ  هلمآ  نآ  رد  هک  یبآ  رد  ار  ود  ره  هشام  ود  انح  هلوت  کی  همـسو  نآ  تفص 
باضخ هیودا  ببـسب  غامد  ات  دنیامن  لخاد  ندال  کس و  لفنرق و  دننام  باضخ  رد  غامد  يوقم  هیودا  هک  دننادب  هدئاف  دـنلامب  نا  زا  دـعب 

دوشن هلزن  دعتسم  فیعض و 

شاخشخ هریمخ 

ترارح نیکست  هقرتحم و  طالخا  لیدعت  هنیس و  درد  عفد  شش و  شیر  حالـصا  هراح و  تالزن  عنم  عادص و  یباوخیب و  ماسرـس و  تهج 
دنزپب ناراب  بآ  راثآ  مین  ود  اب  دزاس و  بوکمین  ددع  دص  مخت  اب  نالک  رانکوک  نآ  تفص  دنامیقاب  لاس  ود  ات  نآ  توق  تسا  عفان  جازم 
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درآ هریمخ  ماوقب  هتخادنا  دیفس  دنق  راثآ  مین  کی  دنک و  فاص  و 

لدنص هریمخ 

نابـش کی  بآ  ای  بالگ  راثآ  مین  رد  لاقثم  تسب  لدنـص  هدارب  نآ  تفـص  تسا  عفان  ضارما  رگید  بلق و  تیوقت  راـح و  ناـقفخ  يارب 
دنرآ ماوقب  دیفس  رکش  راثآ  مین  اب  دنریگب و  نآ  هریش  دنناشوجب و  نا  زا  دعب  دننک  رت  زور 

هلمهملا لادلا  فرح  رد  متفه  قیرط 

نوجعم درولا  دیبد 

اقستسا و عاونا  رگج و  هدعم و  فعـض  نینط و  يود و  هرخبا و  دوعـص  عنم  دراب و  عادص  عاونا  يارب  دنیوگ  زین  درو  نوجعم  درولا و  دیبد 
یگطصم بیطلا  لبنـس  نآ  تفـص  تسیلوا  هجرد  رد  راح  ارهاظ  تسعفان و  تابالـص  تالیبد و  ماروا و  ریاس  لیلحت  رگج و  هدس  حیتفت 

لیوط دنوارز  سفرک  مخت  ینـساک  مخت  یقنم  لوسغم  کل  هوف  ثوثک  مخت  ثفاغ  نیریـش  طسق  نوراسا  رخذا  ینیچراد  ریـشابط  نارفعز 
هیودا نزو  هس  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  هیودا  همه  ربارب  خرـس  لگ  قرو  مرد  کی  کیره  زا  لیه  هناد  لفنرق  یقرع  روغ  ناسلب  بح 

مرد ود  ات  مرد  کی  زا  تبرش  دنرآ  ماوقب 

تسا عفان  نادید  يارب  گنرب  ءاود 

271 ص : میلعتلا ، نزاخم 
راکب دنبوکب و  يواسم  يدنه  کمن  دیفـس  دبرت  خـلت  طسق  لینلا  بح  سمرت  هلیمک  یکرت  هنمرد  [ 28] سخرس یلباک  گنرب  نآ  تفص 

دنرب

لصبلا ءاود 

لاقثم ود  تبرش  دیآ  ماوقب  ات  دنناشوجب  وزج  ود  دیفس  لسع  يوزج  زایپ  بآ  نآ  تفص  درآ  ظوعن  تیاغب  دنک و  ینم  دیلوت 

نیبجنرتلا ءاود 

لطر ود  رد  مرد  یس  هدرک  فاص  دیفس  نیبجنرت  نآ  تفـص  دنک  هدایز  ار  ینم  دوب و  عفان  دشاب  ترارح  نآ  ببـس  هک  هاب  فعـض  تهج 
هلوت ود  تبرش  ددرگ  ظیلغ  ات  دنناشوجب  هزات  واگ  ریش 

تسرثالا يوق  تیاغب  هدعم  تیوقت  رد  یحافت  ياود 

يالاب درآ  هکیمادام  دنرادهاگن  ار  نیا  مرگ  رتسکاخ  رد  دـنراذگ و  نا  رب  ار  هچراپ  دـنریگ و  وج  درآ  رد  ار  ببـس  ینعی  حافت  نآ  تفص 
ددرگ نایرب  حافت  ددرگ و  خرس  وا 

راکنت ياود 
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دنروخب هشامکی  ردقب  هتخیب  هتفوک و  هصح  هس  لدرخ  هصح  کی  نایرب  هگاهس  نآ  تفص  تسعفان  لاحط  مرو  تباذا  يارب 

قرع سباح  ءاود 

کیره زا  لوغبـسا  باعل  لگ و  نغورب  يواسم  گنـسادرم  خرـس  لگ  رانلگ  وزام  ینمرا  لگ  نآ  تفـص  تسدیفم  قرع  ندرک  دنب  يارب 
دنلام ندب  رب  هتخیمآ  تجاح  بسح 

تسریظنیب هاب  تیوقت  رد  کسحلا  ءاود 

هزات زور  ره  دـنرورپ و  باتفآ  رد  زور  نابـش  هس  رت  کسخ  بآ  رد  هدومن  یفاص  دـنبوکب و  ار  نآ  کشخ و  کـسخ  دـنریگب  نآ  تفص 
مرد هد  هزات و  ریـش  مرد  هد  اب  نیزا  مرد  هس  دـننک و  کشخ  سپ  دور  راکب  کـشخ  کـسخ  نزو  هس  رت  کـسخ  بآ  هچناـنچ  دـننکیم 

دنشونب تابن 

لجرفس ءاود 

تسا حافت  ءاود  لثم  نیا  نتخاس  قیرط  نآ  تفص  تسرثالا  يوق  تیاغب  هدعم  تیوقت  رد  یهب  ینعی 

قامس ءاود 

يواسم نایرب  ردـنک  درورز  سآلا  بح  بیطلا  لبنـس  ایقاقا  نایرب  نوسینا  هریز  جزامزک  قامـس  نآ  تفـص  تسدـیفم  لاهـسا  سبح  يارب 
دنروخب بیس  تبرش  اب  مرد  هس  دنزاس و  رایت  دنبوکب و 

ریساوب هناد  طاقسا  يارب  رافلا  مس  ءاود 

دعب دنراد و  ریـش  نامه  رد  زور  هس  شوج  زا  دعب  دنهد و  شوج  رخ  ریـش  رد  دنبوکب و  رافلا  مس  نآ  تفـص  تسیلع  میکح  تابرجم  زا 
فصن رادقم  دنرآ و  نوریب  زور  هس  زا 

272 ص : میلعتلا ، نزاخم 
رد تمیالمب  دنکیم و  کیراب  دیامنیم و  جراخ  دنکیم و  بذج  ار  ریساوب  ياههسم  دنراذگ  بش  رد  هبترم  کی  ریـساوب  هسمرب  سدع 

دنشاب هدرکیم  جازم  تیوقت  انثا  نیرد  دنکیم و  طقاس  هام  کی 

تسدیفم دمر  يارب  ینویفا  بش  ياود 

تـسد زا  نینهآ  هچرک  رد  هتخیر  نآ  يالاب  رگید  درز  نغور  يردق  هتخادـنا و  نویفا  دـننک و  نایرب  واگ  نغور  رد  ار  يرکهپ  نآ  تفص 
دنرب راکب  دننک و  طولخم  نینهآ 

دیفم لغب  يوبدب  ینعی  نانص  يارب  ینامی  بش  ءاود 
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دنلامب دنبوکب و  يواسم  گنسادرم  لدنص  بیطلا  لبنس  نسوس  گرب  ینامی  بش  نآ  تفص 

لفنرق ءاود 

یکدنا لفنرق  رس  هچنانچ  دنیامن  سرغ  بیس  رد  لفنرق و  دریگب  نآ  تفص  تسلیدعیب  هدعم  تیوقت  داوفلا و  عجو  هضیه و  يارب  بیجع 
دننک لامعتسا  نا  زا  دعب  دنراذگ  روطنیمه  زور  دنچ  دوش و  لخاد  بیس  رد  لفنرق  مامت  دنام و  نوریب 

هقلحم ءاود 

دزاس الط  هدیئاس  ربارب  خینرز  هدیدان  بآ  کهآ  نآ  تفص  دنک  رعش  قلح 

دراب کسملا  ءاود 

مـشیربا لاقثم  کی  کـیره  زا  یعمـش  ياـبرهک  هتفـسان  دـیراورم  نآ  تفـص  تسعفاـن  هریغ  ترارح و  عفر  هسیئر و  ياـضعا  تیوقت  رد 
یتبت کشم  نابزواگ  لگ  نیریش  يودک  مخت  رشقم  کشخ  زینشک  عامقالا  عوزنم  خرس  لگ  هچنغ  دیفـس  لدنـص  دیفـس  ریـشابط  ضرقم 
کی یتبرش  دنزاس  نوجعم  ررقم  روتسدب  لاقثم  هاجنپ  دیفـس  دنق  لاقثم  جنپ  تسب و  نیریـش  بیـس  بآ  لاقثم  مین  کیره  زا  بهـشا  ربنع 

لاقثم

راح کسملا  ءاود 

فشن دنک و  كاپ  ار  هدعم  تسبلق و  يوقم  يالتما و  زازک  ءاخرتسا و  سفن و  ثبخ  عرص و  هوقل و  جلاف و  ناقفخ و  يارب  زا  تسا  عفان 
ضرقم مشیربا  مرد  هد  کیره  زا  دسب  ابرهک  هتفـسان  دیراورم  جنورد  دابنرز  نآ  تفـص  اذغ  مضه  رب  تسنیعم  دنکیم و  نا  زا  تابوطر 

مرد راهچ  کیره  زا  لیبجنز  لفلفراد  هنشا  مرد  جنپ  کیره  زا  لفنرق  هلقاق  يدنه  جذاس  بیطلا  لبنس  خرس  نمهب  دیفس  نمهب  مرد  شش 
هیودا یقاب  هدرک  هیالـص  بوخ  رهاوج  نا  زا  سپ  ددرگ  رابغ  لثم  هک  دـنیامن  ضرقم  ار  مشیربا  راثآ  کی  دیفـس  لسع  هشاـم  هس  کـشم 

نوچ دننک  لامعتسا  هام  ود  زا  دعب  لاقثم و  مین  تبرش  دنشرسب  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک 
273 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دوب دهاوخ  يوق  مومس  عفد  رد  اصوصخ  لاعفا  عیمج  رد  دنزیمایب  نوجعم  هضح  مراهچ  راودج 

يدنه ياود 

لامعتـسا برذ  رد  لوـکیب ؟؟؟ رثـکا  فیرـش  دـلاو  تسا  لـعفلا  بیجع  شچیپ  لاهـسا و  برذ و  يارب  تسکـچاپاینهد  هب  یمـسم  هک 
دیفـس لدنـص  ـالاترین ؟؟؟ لـیبجنز  کـشخ  زینـشک  يرگلیب  يدـنه  ههتوـم  یتارجگ  سخ  نآ  تفـص  درکیم  مـیظع  هدـئاف  دـندومرفیم 

عومجم هشام  هس  کیره  دنریگب  دننک و  فوقوم  لیبجنز  ههتوم و  مرگ  جازم  رد  دـنیامن و  نزو  رد  لیدـبت  رییغت و  جازم  بسح  لوک ؟؟؟
بآ راثآ  ؤاپ  رد  ار  نآ  لفث  دنـشونب و  هدرـشفا  هدومن  فاص  دـنامب  ماد  راهچ  هاـگره  دـنناشوجب  حابـص  دـنناسیخب و  بآ  راـثآ  مین  رد  ار 

دنناروخب ماش  تقو  هدیناشوج 

هّللا دی  ءاود 
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رخآ لوا و  نوخ  دننک و  حبذ  ار  هلاس  راهچ  یهوک  زب  روگنا  شیادـیپ  يادـتبا  رد  نآ  تفـص  تسدـیفم  هناثم  هدرگ و  ةاصح  تیتفت  يارب 
رد دـنام  ظوفحم  رابغ  زا  هکيروطهب  دـننک  هراپهراپ  دراـک  زا  دوش  دـمجنم  نوچ  دـنرادهگن و  نآ  هناـیم  دوش و  هتخیر  هک  دـنراذگب  نآ 

دنروخ سفرک  بآ  ای  برت  بآ  هارمه  لاقثم  راهچ  دننک و  کشخ  لابرغ  رب  باتفآ 

گیدربگید

کیره زا  یجس  ینعی  یلق  رداشون  بامیس  نآ  تفص  دزاس  عفر  دشاب  هک  هدایز  تشوگ  ره  دنک و  ریساوب  هناد  طاقـسا  تسیـسراف  ظفل 
بامیـس ات  دـنیاسب  هکرـس  اب  ار  ءازجا  مین  لطرکی و  کیره  زا  درز  خـینرز  ردـنک  لطر  مین  کیره  هدیـسران  بآ  کهآ  راگنز  لـطرکی 

دنرادهاگن دننک و  دعصم  گید  ود  رد  ار  نآ  دنیاسب و  درس  بآ  هب  رگید  هبترم  دننک و  کشخ  سپ  دوش  هتشک 

همجعملا لاذلا  فرح  رد  متشه  قیرط 

هکنس رورذ 

دنزاس رورذ  هدیئاس  يواسم  ود  ره  لوسغم  جنداش  هتخوس  هکنس  نآ  تفص  تسا  عفان  مشچ  هحرق  يارب 

ربص رورذ 

دنشاپب دنبوکب و  ربارب  ایقاقا  نیوخالا  مد  ردنک  ربص  نآ  تفص  تسا  دیفم  تاحارج  مدلا  فزن  تهج 

روفاک رورذ 

رب هتخیب  هتفوک  يواسم  درورز  روفاک  هگلونک ؟؟؟ زغم  دیفس  ههتک  خرـس  لگ  ریـشابط  نآ  تفـص  دراد  تعفنم  راح  نهد  شـشوج  يارب 
دنشاپب نابز 

ردنک رورذ 

دنشاپب هدیئاس  ار  همه  يواسم  نیوخالا  مد  دنوارز  تورزنا  ربص  ردنک  نآ  تفص  تسدیفم  هریاغ  تاحارج  ندرک  رپ  تهج 

روثلا ناسل  رورذ 

دراب نهد  ششوج  يارب 
274 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنشاپب نابز  رب  هدیئاس  ار  همه  ربارب  هب  ات  یهایس  هتخوس و  ینامی  بش  دروخ  یچیالا  هتخوس  نابزواگ  نآ  تفص  تسعفان 

هلمهملا ءارلا  فرح  رد  مهن  قیرط 

هنوباب نغور 
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هنوباب نغور 

شوگ درد  تهج  سرقن و  لصافم و  رمک و  درد  اضعا و  حایر  لیلحت  هعماس و  ینارگ  يارب  وا  يالط  تسففجم و  هدراب و  ماروا  للحم 
لگ نوچ  دنراذگ و  باتفآ  رد  هدرک  هشیش  رد  دنزادنیب و  دجنک  نغور  هنوباب و  لگ  يردق  دنریگب  نآ  تفـص  عفان  ضارما  رگید  دراب و 

نسوس و نغور  هشفنب و  نغور  لگ و  نغور  نتخاس  بیکرت  تسنیمه  دنرآ و  لمعب  نینچمه  ررکم  دننک و  نوریب  دـنوش  هدرمژپ  هنوباب 
عفن نیمسای و  نغور  سگرن و  نغور 

نیمسای نغور  لگ و  نغور  هشفنب و  نغور 

اما تسموقرم  تادرفم  رد 

نسوس نغور 

عفر تهج  وا  ندیماشآ  هیر و  هبصق  تنوشخ  تهج  لسعلا  ءام  اب  وا  هرغرغ  يوق و  لهسم  هیقوا  کی  ریـساوب و  هاوفا  قورع  ندوشک  تهج 
تسا و دیفم  ادامض  ابرش و  بصع  درد  محر و  ضارما  يارب  يوارفص و  سوالیا  جنلوق و  رطف و  تیمس 

سگرن نغور 

تسبصع ضارما  قفاوم  نآ و  ياهدرد  عفار  محر و  مف  حتفم  یحیر و  يوادوس و  رس  درد  نکسم  للحم و 

خلت ماداب  نغور 

رد هتخیمآ  هدیئاس  دیفـس  تابن  یکدنا  دنبوکب و  هدرک  رـشقم  خـلت  ماداب  زغم  نآ  تفـص  تسدـیفم  ضارما  رگید  دراب و  شوگ  درد  يارب 
بیکرت تسنیمه  دنراد و  جک  یکدنا  ار  فرظ  دـنراشفیب و  ار  ماداب  زغم  هتخاس  رت  بآ  زا  ار  تسد  دراذـگ و  لاغز  شتآ  رب  یـسم  قبط 

دنزاسیم زین  شتآ  زا  ریغب  ار  اهنغور  نیا  ودک و  نغور  نیریش و  ماداب  نغور  ندروآرب 

ریجنا دیب  نغور 

یمه فک  دناشوجب و  بآ  رد  هتفوک  هدومن  نایرب  هدرک  كاپ  ریجنا  دیب  نآ  تفـص  دـنک  كاپ  تبوطر  زا  ار  باصعا  دوب و  مغلب  لهـسم 
دیآرب فاص  نغور  مامت  هک  دنناشوجب  ار  اهفک  نا  زا  سپ  دنامب  درز  بآ  دوش و  هتفرگ  فک  مامت  ات  یفرظ  رد  دریگ 

هضیب نغور 

زا ددرگ و  هتخوس  هک  دنهن  شتآ  رب  هتخادنا  سم  ای  نهآ  دنوآ  رد  هتفرگ  نا  زا  يدرز  هدیناشوج  بآ  رد  ار  هضیب  نآ  تفـص  دنایورب  وم 
دنراشفیب يزیچ 

برت نغور 

زج کی  دجنک  نغور  نآ  تفص  دنک  عفد  دوب  شوگ  رد  هک  يداب  عمس و  لقث  دوب و  عفان  ار  شوگ  درد 
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دنناکچ شوگ  رد  مرگمین  دنامیقاب  نغور  ددرگ و  یناف  بآ  ات  دنناشوجب  وزج  هس  برت  بآ  و 

انح نغور 

بآ همین  ات  دـنناشوجب  بآ  راثآ  ود  رد  راثآ  مین  انح  گرب  نآ  تفـص  دـنک  هایـس  ار  يوم  دـشاب و  عفاـن  ار  لـصافم  عاـجوا  اـسنلا و  قرع 
دنامب نغور  دزوسب و  بآ  ات  دنناشوجب  دجنک  نغور  راثآ  مین  اب  دننک و  فاص  دنامیقاب 

هنمزم هدراب  ضارما  عیمج  هشعر و  هوقل و  يارب  هروتهد  نغور 

خرس هک  ات  دنیامن  مرگ  ار  نغور  مرد  تسب  دجنک  نغور  مرد  کی  کیره  زا  هیمرهز ؟؟؟ هروتهد  مخت  بامیس  نآ  تفص  دنکیم  هدیاف 
دنرب راکب  هدرکلح  بوخ  ینهآ  هتسد  زا  دنزادنیب و  هیودا  هتفرگ  شتآ  زا  نا  زا  دعب  دوش 

[29] رادوید نغور 

ص275 میلعتلا ؛  نزاخم 
سوسلا لصا  رادوید  بوچ  هبوچدرز و  دـنریگب  نآ  تفـص  تسا  ریظنیب  تاـحارج  لامدـنا  هطقـس و  هبرـض و  يارب  زا  یلع  میکح  فیل 

دننک لرهک  بوخ  بآ  هب  هتخیمآ  دنکیم  نایرب  دوخن  هک  یسک  فقس  هدود  لاقثم  مین  تفه و  اب  مین و  لاقثم و  تفه  کیره  زا  دلهراد 
رب مسق  نامه  گید  دنرآ و  نوریب  ار  نآ  لفث  دنامب  بآ  ثلث  ات  دـنناشوجب  میالم  شتآب  بآ  لاقثم  هد  دـصهس و  اب  گید  رد  نا  زا  سپ 

شتآب هدرک  لخاد  لاـقثم  دـصود  دـجنک  نغور  نا  زا  دـعب  دـنراشفیب  گـید  ناـمه  رد  هدرک  هچراـپ  رد  ار  هدروآرب  لـفث  دـشاب و  شتآ 
لاـقثم هدزناـپ  رگا  هـنمزم  ياـهدرد  لـصافم و  درد  تـهجب  دـنامب و  نـغور  دوـش و  بذــج  بآ  هـک  دــنناشوجب  لوا  شتآ  زا  رتمیـالم 

دوب رتهب  دننک  هفاضا  هّنق  لاقثم  جنپ  و  [ 30] هیوجوه

احرقرقاع نغور 

دنامب لاقثم  هدزناپ  بآ  هک  ات  دـنزپب  بآ  لطرکی  رد  دـنبوکب و  مین  لاقثم و  تفه  احرقرقاع  نآ  تفـص  تستابرجم  زا  هاـب  تیوقت  يارب 
دننک لامعتسا  نا  زا  سپ  دنامب  نغور  دزوسب و  بآ  هک  دنهد  شوج  دنزادنا و  لاقثم  هدزناپ  دجنک  نغور  ای  تیز  نغور  هدومن  فاص 

کسورع نغور 

دزادگب هچنانچ  دننک  نایرب  واگ  نغور  دنیوگ و  یلوهبریب ؟ يدنه  رد  هک  کسورع  نآ  تفص  دنکیم  ادیپ  نز  درم و  لد  رد  قایتشا  هک 
دوش رگیدکی  قاتشم  ود  ره  دنک  تعماجم  دلامب و  بیضق  رب  نا  زا  سپ 

یسبی عادص  رهس و  عادص و  تهج  عرق  نغور 

بآ دنبوکب و  مخت  محش و  محل و  اب  هدیشارخ  ودک  تسوپ  نآ  تفص  تسرت  درس و  مود  رد  مونم و  بطرم و  تسعفان و 
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دنامب نغور  دزوسب و  بآ  هک  دنناشوجب  هتخیمآ  دجنک  نغور  وا  هصح  مراهچ  هتفرگ 

طسق نغور 

راثآ مین  دیآ  همین  هب  ات  دنناشوجب  بآ  راثآ  مین  رد  دنناسیخب و  هکرس  رد  یبش  هتفوکمین  مرد  هد  طسق  نآ  تفص  دیفم  نینط  يود و  يارب 
دنیامن لامعتسا  دنامب  نغور  دوش و  یناف  بآ  ات  دنناشوجب  دنزیرب و  نآ  رس  رب  دجنک  نغور 

وهاک نغور 

نغور دورب و  بآ  هک  دـنناشوجب  مهاب  هصح  کی  ماداب  ای  دـجنک  نغور  هصح  ود  وهاک  هریـش  نآ  تفـص  تسعرق  نغور  لثم  عفاـنم  رد 
دنامب

تس ریظنیب  یهوبنا  یهایس و  يزارد و  طوقس و  زا  يوم  ظفح  رد  یلع  میکح  عرتخم  نغور 

هلیله تسوپ  لفوف  رانا  تسوپ  ندال  وزج  کی  کیره  زا  یمور  یگطصم  رانلگ  درورز  قامس  درگ  دیفس  ریـشابط  ناشوایـسرپ  نآ  تفص 
هنابـش کی  هتفوک  ار  هیودا  وزج  هدزاود  دروم  گرب  زج  جنپ  یقنم  هلمآ  وزج  هس  کیره  زا  زبس  يوزام  هلیلب  تسوپ  وزج  ود  دحاو  لکنم 

دراد مرج  هک  يوحنب  اما  دـنیامن  فاص  دـنلامب و  بوخ  تسدـب  دـیآرد و  بآ  رد  اود  توق  ات  دـنزپب  مرن  شتآـب  دـنراذگ و  بآ  رد  زور 
هدزیم مهرب  دنناشوجب و  مرن  شتآ  رد  هدومن  هفاضا  وزج  هاجنپ  کیره  لگ  نغور  صلاخ و  دجنک  نغور  نا  زا  سپ  دشاب  هدـنام  هارمه 

دنزیر نآ  رب  هدومن  کنخ  ار  مرگ  نغور  نا  زا  دعب  دننک  یفرظ  رد  هدرک  درس  دنرآ و  نوریب  لوا  دوشیم  هتسب  مرج  نآ  رخآ  رد  دنشاب و 
دزوسن نغور  مه  دنامن و  بآ  مه  هک  دننک  طایتحا  رخآ  رد  هک  دیاب  دنرادهاگن  نانچمه  و 

یگطصم نغور 

دنامب و نغور  دزوسب و  بآ  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  شش  دجنک و  نغور  لطر  هس  رد  لطرکی  یگطـصم  نآ  تفـص  دهد  توق  ار  هدعم 
دوش هتخادگ  هک  ات  دنناشوجب  نغور  اب  دنبوکب و  یگطصم  هک  تسنیا  رتهب 

هاب توق  يارب  يدنم  نغور 

دجنک نغور  ریـس  جنپ  اب  دـنریگب و  هریـش  ریـس  تسب  هتفوک  دنـشاپب و  بآ  یکدـنا  دـنریگب و  لگ  خـیب و  گرب و  اب  ار  يدـنم  نآ  تفص 
؟ کنام شش  كاروخ  دنامیقاب  نغور  ددرگ و  یناف  هریش  هک  دناشوجب 

ۀمجعملا ءازلا  فرح  رد  مهد  قیرط 

لفیرطا قورز 

ار نآ  حبـص  دـننک  رت  بآ  رد  بش  هتفوـک  هتفرگ  نزوـمه  هلمآ  هلیلب  هلیله  نآ  تفـص  دـنکیم  عـفن  ار  لوـب  تقرح  هحرق و  هـلهپرت  ینعی 
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دنیامن يراکچپ  هدیناشوج  نودب  ای  هدیناشوج 

كازوس میدق  دیدج و  هحرق  عفد  يارب  ینامی  بش  قورز 

نآ تفص  دوب  دیفم  تسلومعم و 
277 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هـشیش رد  هدرکلح  بآ  الاب  ؤاپ  راـثآ  کـی  رد  هدرک  ناـیرب  بوخ  ار  ود  ره  هشاـم  شـش  هتوهت  هلین  هلوت  کـی  يرکهپ  ینعی  یناـمی  بش 
ود ره  نیا  رگا  دنـشاب و  هدومنیم  يراکچپ  هعفد  شـش  جنپ  زور  ره  نا  زا  دعب  دوش  لح  بوخ  هک  دـننابنجب  بوخ  يرهگراهچ  هتخادـنا 

تسا راوازس  زین  دنزاس  يراکچپ  هدیناشوج  بآ  رد  ار  اود 

تسنیسلا فرح  رد  مهدزای  قیرط 

هراشا

نهد هدومن  لافـس  هلایپ  رد  ار  نآ  دنرـشفیب و  دـنبوکب و  نیریـش  بآ  هب  ار  زبس  يولگ  نآ  تفـص  تسدـیفم  یمغلب  هبکرم  پت  يارب  ولگ 
دننک کشخ  هیاس  رد  دشاب  هدش  نیشنهت  هچنآ  هدرک و  رود  ار  نآ  يالاب  بآ  زور  ود  زا  دعب  دنرادهاگن و  هیاس  رد  هتسب  ار  فرظ 

غامد هیقنت  بآ و  لوزن  يارب  لهپیاک  طوعس 

مراد لاس  تسب  زا  تسه  هک  ردـقنیمه  تس  هدرکن  یتدایز  لوزن  منکیم  نیا  لامعتـسا  هکیتقو  زا  هک  تفگیم  دـش  هتفرگ  یئانـشآ  زا 
دنیامن لامعتسا  لیلق  يردق  هتخیب  هتفوک  هشامکی  کیره  زا  رهچلاب  صلاخ  کشم  هشام  ود  نارفعز  هشام  راهچ  لهپیاک  نآ  تفص 

کشم طوعس 

نهد هکنآ  زا  دعب  دننک  طوعـس  هدیئاس  بآ  رد  هتفرگ  تجاح  ردقب  کیره  کشم  شدنک  زینوش  لفلف  نآ  تفـص  تسدـیفم  مشخ  يارب 
دورن نهد  نوردنا  اود  ات  دنشاب  هدرک  بآ  رپ 

لهسم یلجرفس 

رد لطرکی  هدرک  كاپ  هناد  تسوپ و  زا  هزات  هدیسر  یناهفصا  هب  نآ  تفص  دروآ  ماعط  ياهتشا  دهد و  توق  ار  هدعم  دیاشکب و  ار  جنلوق 
مرد ود  کیره  زا  ینیچراد  لفلفراد  لیبجنز  دنرآ  ماوقب  لسع  لطر  ود  اب  دـنراشفیب و  دـنبوکب و  نا  زا  دـعب  دـنناشوجب  رمخ  لخ  نم  ود 

لاقثم جنپ  نا  زا  تبرش  دنزیر  نآ  نایم  دنبوکب و  مرد  یس  دبرت  مرد  هد  اینومقس  مرد  جنپ  یگطصم  مرد  هس  کیره  نارفعز  هلقاق  لیه 

ههگآ گرب  فوفس 

زا کمن  يرب و  راثآ  کی  دشاب  هداتفا  تخرد  زا  هدش  درز  هک  گآ  گرب  نآ  تفص  تسا  عفان  هفرس  یمغلب و  دراب و  سفنلا  قیـض  ئارب 
شتآ نایم  رد  هتـشادهاگن  یلگ  هچوبـس  رد  هدومن  کشخ  هتخاس  الط  روکذم  گرب  رب  هدیئاس  بآ  رد  ار  ود  ره  هتخپ  مادمین  ود  کیره 
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درب راکب  بسانم  ردق  دوش  هتخوس  ات  دنراذگ  ساپ  کی  ات  یتشد  کچاپ 

دنبخیب فوفس 

رهکوگ و ماد  هس  کیره  زا  لهله  مخت  هایس  دنبخیب  نآ  تفص  تسدیفم  ینم  نایرج  ئارب 
278 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ره دنزاس  فوفس  هتخیمآ  يرت  رکش  نادنچ  مهاب  هتخیب  هتفوک  ماد  راهچ  تسب و  هروسل ؟ مادشش  کیره  زا  نیریـش  وج  ردنا  هناهکم  لات 
دنروخب درس  بآ  هب  هلوت  کی  زور 

تشکنجنف مخت  فوفس 

خرـس لگ  مرد  راهچ  رانلگ  مرد  هس  وهاک  مخت  مرد  ود  رـشقم  سوسلا  لصا  نآ  تفـص  تسا  هدومزآ  برجم و  يدـن  ینم و  روردـب  هک 
مرد هس  تبرش  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک  مرد  جنپ  کیره  زا  تشکنجنف  مخت  بادس  مخت 

زگ بوچ  فوفس 

نآ تفـص  هدومن  هبرجت  اهراب  هیقنت و  دعب  اصوصخ  تسدیفم  رایـسب  دـشاب  هک  هلبآ  مسق  ره  کشتآ و  كازوس و  هفعـس و  برج و  يارب 
هـس هرتهاش  هشام  هد  کیره  زا  هایـس  هلیله  هلیلب  هلمآ  هشام  هدزای  کیره  زا  زگ  بوچ  هلیلب  هشام  یـس  یلباک  هلیله  هشام  راـهچ  درز  هلیله 

دنزاس فوفس  هتخیمآ  همه  ربارب  دیفس  رکش  هتخیب  هتفوک  هشام  تسب  یکمءانس  گرب  هشام  جنپ  ینیچ  دنوار  هشام  شش  خرـس  لگ  هشام 
ماد کی  كاروخ 

دوهیلا رجح  فوفس 

نیریـش يودک  مخت  نیرایخ  مخت  هزپرخ  مخت  مرد  هدزناپ  یهتلک  نآ  تفـص  درآ  نوریب  هدرک  هراپهراپ  دنک و  كاپ  هناثم  هدرگ و  گنس 
داتشه و دیفس  دنق  مرد  شـش  دوهیلا  رجح  مرد  هس  کیره  زا  اریتک  هتـساشن  یبرع  غمـص  مرد  ود  سویلاسیـس  مین  مرد و  راهچ  کیره  زا 

هایس دوخن  بآ  هب  مرد  ود  تبرش  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک  مرد  تشه 

هبوچدرز فوفس 

هیودا نزومه  اب  هتخیب  هتفوک و  نزولا  يواسم  رشقم  هلمآ  بوچدرز  نآ  تفـص  تسا  هدومزآ  برجم و  لوب  يراجم  هنهک  هحرق  هلازا  رد 
دنروخب بآ  هارمه  هلوت  کی  ات  هشام  تفه  زا  دنزاس و  فوفس  هتخیمآ  دیفس  رکش 

هراهگنس فوفس 

شـش کیره  زا  دنوگ  کشخ  هراهگنـس  نآ  تفـص  تسا  دیفم  رایـسب  زین  لازنا  تعرـس  يارب  فیرـش  دلاو  فیلات  ینم  دلوم  کسمم و 
فوفـس هتخیب  هتفوک  هیودا  ربارب  دیفـس  تابن  هشام  راهچ  کیره  زا  بلعثلا  ۀیـصخ  هناهکملات ؟ هشام  هس  کیره  زا  یگطـصم  وزام  هشاـم 

هشام تفه  ات  هشام  جنپ  زا  كاروخ  دنزاس 
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هاب توق  يارب  یلوهاکنس  فوفس 

ره دنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک  ادج  ربارب  شام  درآ  هراتکتنوا ؟؟؟ خیب  تسوپ  یلوهاکنـس  خیب  تسوپ  نآ  تفـص  فیرـش  دـلاو  فیلات 
دنروخب واگ  ریش  اب  هشام  تفه  حابص 

نیط فوفس 

نآ تفص  دشاب  عفان  ار  يومد  نمزم و  يرارم  لاهسا  دنیوگ  زین  اشن  فوفس  ار  نیا  و 
279 ص : میلعتلا ، نزاخم 

ورم مخت  ناحیر  مخت  ملسم  لوغبسا  هتخیب  هتفوک و  هلوت  کی  کیره  زا  ریشابط  ینمرا  لگ  یبرع  غمـص  نایرب  يرب  ضامح  مخت  هتـساشن 
هقئاضم دـنهد  هدرک  برچ  لگ  نغورب  رگا  هدرک  برچ  ماداب  نغورب  مرد  هس  تبرـش  دـنزاس و  فوفـس  دـنزیمآ و  هلوت  کـی  کـیره  زا 

درادن

هبشع فوفس 

هلوت کی  کیره  زا  خرس  لدنص  یکمءانس  درز  هلیله  تسوپ  هلوت  راهچ  یبرغم  هبـشع  نآ  تفـص  تسعفان  لصافم  عجو  کشتآ و  يارب 
دنروخب هشام  تفه  زور  ره  هتخیب  هتفوک و 

ربنع فوفس 

هیودا نزومه  دیفس  تابن  هلوت  راهچ  کیره  ریشابط  يرصم  بلعث  دیفس  یلـصوم  یگطـصم  هلوت  کی  بهـشا  ربنع  نآ  تفـص  هاب  يوقم 
هلوت کی  ات  هشام  شش  زا  كاروخ  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک و 

ثفاغ فوفس 

دبرت دیفس  مرن  نوقیراغ  ثفاغ  هراصع  نآ  تفص  دوشیم  لامعتسا  رتش  ریش  هارمه  هک  موحرم  دجما  دج  فیلات  تسا  دیفم  اقـستسا  يارب 
فوفـس هتخیب  هتفوک و  هشام  ود  کیره  زا  یلباک  هلیله  یکمءانـس  ینیچ  دـنویر  هشامکی  کیره  زا  خرـس  لـگ  هدیـشارخ  فوجم  دـیفس 

تس كاروخ  کی  هلمج  دنزاس 

هتشک یعلق  فوفس 

هتفوک و هشام  ود  کیره  دروخ  یچیالا  هناد  ینیچ  بابک  ریـشابط  هتـشک  یعلق  نآ  تفـص  تسبرجم  دیفم و  كازوس  هحرق  لامدـنا  يارب 
دنهد جازم  بسانم  هیودا  ای  بآ  يردق  اب  هشام  ود  مویس  زور  هشام  مین  کی  مود  زور  هشامکی  لوا  زور  كاروخ  دنزاس  فوفس  هتخیب 

رگید هتشک  یعلق  فوفس 

؟؟؟ یهتلم دـیب  ناـهکپ  زوخ  یچیـالا  تیجالـس  ولگ  تس  نآ  تفـص  دـشخبیم  رایـسب  هدـئاف  ار  دـیدج  میدـق و  كازوس  ینم و  ناـیرج 
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دنیامن لامعتسا  هلوت  کی  ات  هشام  هن  زور  ره  هتخیب  هتفوک و  همه  ربارب  يرصم  ماد  کی  کیره  زا  نچولسنب  هتشک  یعلق  هناهکملات 

دروجال فوفس 

مین کیره  زا  نومیتفا  یکمءانـس  نآ  تفـص  روفغم  ناخ  لمکا  دـمحم  میکح  کـلملا  قذاـح  لومعم  برجم و  يوادوس  داوم  عفر  يارب 
هدیـشارخ فوجم  دیفـس  دـبرت  مرد  راهچ  خرـس  لگ  مرد  هس  کیره  زا  هیوبجنرداب  هایـس  هلیله  لوسغم  دروجال  دیفـس  مرن  نوقیراغ  مرد 

دنزاس فوفس  هتخیب  هتفوک  مرد  ود  سودوخوطسا  مرد  جنپ  کیره  زا  ینیچ  دنویر  یقتسف  جئافسب  یلباک  هلیله  تسوپ  درز  هلیله  تسوپ 
دوشیم هدرک  هفاضا  مه  نیزا  تاقوا  یضعب  نبجلا  ءام  هارمه  هلوت  کی  ات  هشام  هن  زا  تبرش 

کل فوفس 

280 ص : میلعتلا ، نزاخم 
یلایرـس لوسغم  درز  هناد  ههکال  نآ  تفـص  تسدیفم  دشاب  تبوطر  تدورب و  هطـساوب  هکـسام  توق  فعـض  زا  هک  لازنا  تعرـس  تهج 

هن ات  هشام  شـش  زا  كاروخ  دـنزاس  فوفـس  هتخیب  هتفوک  هیودا  ربارب  دیفـس  رکـش  ماد  راهچ  کیره  زا  خاروسیب  يوزام  یناهپهدولجـت 
شیم واگ  ریش  اب  هشام 

اثایلقم فوفس 

ناتکرزب لاقثم  جنپ  ربدم  ینامرک  هریز  مرد  تسب  كزیت  هرت  مخت  نآ  تفـص  دوب  عفان  ار  هدـعم  فعـض  رحزت و  هنهک و  لاهـسا  ریـساوب و 
هتفوک ار  هعومجم  كزیتهرت  مخت  ئاوس  لاقثم  کی  یگطـصم  لاقثم  ود  کـیره  زا  هدرک  ناـیرب  تیز  نغور  رد  هایـس  هلیله  اندـنگ  مخت 

درس بآ  هب  مرد  ود  تبرش  دنزاس  رایت  هتخیب 

محلم فوفس 

کیره زا  ینمرا  لگ  هتـساشن  جنکاک  ناتک  مخت  شاخـشخ  مخت  نآ  تفـص  تسا  عفان  میر  زا  ندـش  كاپ  دـعب  هدرگ  هحرق  ماحتلا  يارب 
تاردم اب  هشام  راهچ  تبرش  دنزاس  فوفس  هتخیب  هتفوک و  ترورض  بسح 

كاهدلاهچ فوفس 

رلوگدنوگ كاهدنوگ  لوبب  دنوگ  هیبحم  لهنپس  هلصوم  لهنیسدنوگ  رلوگلاهچ  يرسلوملاهچ  كاهدلاهچ  نآ  تفص  داشک  دنب  يارب 
بآ هب  مرد  جنپ  تبرش  دنزاس  فوفس  هتفوک  ربارب  نایرب  دوخن 

يروزب نیبجنکس 

مرد تفه  کیره  زا  سفرک  مخت  هنایزار  ینساک  مخت  نآ  تفـص  دنارب  لوب  دیامن و  رود  هبکرم  ياهپت  دیاشکب و  زرپس  رگج و  هدس  هک 
تـسدب دـنناشوجب و  نا  زا  دـعب  يزورنابـش  دـنناسیخب  هکرـس  مرد  تسب  بآ و  لـطر  هس  رد  هتفوکمین  عومجم  مرد  تسب  بیطلا  لـبنس 

دنرآ ماوقب  دیفس  رکش  راثآ  کی  اب  هدومن  فاص  هدیلام 
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هداس نیبجنکس 

لوب دـیاشکب و  هدـس  دـناشنب و  یگنـشت  دوب و  دـیفم  ار  مرگ  رگج  هراح و  ياهپت  دوب و  قفاوم  ار  جازم  رورحم  دـیامن و  عفد  مغلب  ارفص و 
نآ رـس  رب  بالگ  هیقوا  کی  هدروآ  ماوقب  دنزیر و  نا  رب  فاص  هکرـس  راثآ  واپ  دننک و  گید  رد  راثآ  کی  دیفـس  دـنق  نآ  تفـص  دـنارب 

دوشیم یلسع  نیبجنکس  دنزادنا  لسع  دنق  ئاجب  رگا  دنریگورف و  هتخیر 

یلجرفس نیبجنکس 

دناشنورف و ار  نآ  تقرح  هدعم و  ترارح  دنک و  مضه  ماعط  دیاشکب و  رگج  هدـس  دروآ و  ماعط  ياهتـشا  دـهد و  توق  ار  رگج  هدـعم و 
دنرآ ماوقب  دنناشوجب و  راثآ  مین  هکرس  راثآ  کی  کیره  زا  دیفس  دنق  هب  بآ  نآ  تفص  دنک  هدساف  هتخپ  تشوگ  تیمس  عفر 

281 ص : میلعتلا ، نزاخم 

یلصنع نیبجنکس 

لطر مین  لصنع  زایپ  نآ  تفص  دوب  عفان  زین  سفنلا  قیض  لاعس و  عفد  ظیلغ و  طالخا  عطق  ددس و  يارب  زا  زرپس و  رگج و  یتخـس  تهج 
فاص سپ  دوش  ارهم  لصنع  زایپ  هک  ات  دـنزپب  میالم  شتآ  رد  هتخادـنا  لطر  جـنپ  هنهک  هکرـس  دـننک و  عطق  دروخ  دروخ  نیبوچ  دراـکب 

دنرآ ماوقب  مرن  شتآ  رد  هتخیمآ  دیفس  دنق  لطر  مین  کی  هکرس  لطرکی  یف  دننک و 

نالیغم تسوپ  نونس 

تسوپ نآ  تفص  هدش  هدومزآ  نآ  مرو  هثل و  ضارما  عیمج  دوش و  مکحتسم  دشاب  نداتفا  بیرق  هچرگا  كرحتم  نادند  ماکحتـسا  تهج 
ره هشامکی  دحاو  ره  زا  دیفـس  لیبجنز  هایـس  لفلف  هلوت  کی  کیره  زا  هیلاهچيراپـس  ای  رپاپهتک  تحارج  گنـس  هلوت  راهچ  نالیغم  خیب 

يرهگراهچ زا  دعب  دنرب و  راکب  نادند  رب  دنهاوخ  هاگره  زور  بش و  دنزاس  رایت  هتخیمآ  مهاب  دننک و  نزو  هدرک  اسهمرس  ار  ءازجا  شش 
دنروخب بآ  دنشاب  هتساوخ  رگا 

راغلا بح  نونس 

دنزاس نونس  هتخیب  هتفوک و  ربارب  همه  لیوط  دنوارز  ینامی  بش  راغلا  بح  نآ  تفص  دوب  دیفم  نادند  زا  نتفر  بآ  يارب 

درز نونس 

هـشامکی دحاو  ره  زا  وزام  هتـشرب  ینامی  بش  قامـس  بوچدرز  رانلگ  رانا  تسوپ  نآ  تفـص  تسا  برجم  نادند  ماکحتـسا  درد و  يارب 
دنزاس نونس  هتخیب  هتفوک 

هیلاهچيراپس نونس 

یئاطخ ذغاک  هتخوس  نزوگ  خاش  رانلگ  هتخوس  هیلاهچ  يراپـس  نآ  تفـص  دوب  دیفم  نادند  ندمآ  نوخ  يارب  موحرم  دـجما  دـج  فیلات 
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دعـس نیوخالا  مد  دروم  گرب  کمار  کس  درز  هلیله  ناوختـسا  جزاـمزک  خرـس  لـگ  هچنغ  ریـشابط  ین  خـیب  هتخوس  وج  قامـس  هتخوس 
دنلامب هثل  رب  هتخیب  هتفوک و  هشام  جنپ  نایرب  ینامی  بش  هشام  ود  کیره  زا  رشقم  سدع  ردنک  یفوک 

هنسرک نونس 

مرگ رونت  رد  هتـشاد  تشخ  رب  هدومن  ریمخ  دهـشب  هتفوک و  مرد  هد  هنـسرک  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  نآ  لکات  هثل و  تشوگ  ناـصقن  يارب 
هتخیمآ مهاب  هتخیب  هتفوک و  مرد  ود  کیره  زا  جرحدـم  دـنوارز  اسریا  مرد  جـنپ  کیره  زا  نیوخـالا  مد  ردـنک  دوش  قرتحم  اـت  دـنراذگ 

دنزاس نونس 

نادند یلجم  نونس 

نادند رب  هدیئاس  ربارب  همه  هتخوس  نزوگ  خاش  کمن  فدص  رتسکاخ  رحبلا  دبز  نآ  تفص  تسا  دیفم  نادند  گنر  ریغت  رفح و  تهج  و 
دنلام

نانسا كرحت  يارب  هتوهتهلین  نونس 

282 ص : میلعتلا ، نزاخم 
یگطـصم دیفـس  هریز  دیفـس  هتهکهوک ؟؟؟ هتوهت  هلین  نآ  تفـص  تسا  لیدعیب  نادند  يالج  نآ و  تشوگ  ندـش  رپ  برجم و  لومعم و 

زا ینیچ  بابک  يرچکروپک  مادـمین  کیره  زا  کشخ  زینـشک  لیبجنز  سیـسک ؟ يروهال  کمن  ماد  ؤاـپ  کـیره  زا  یتنمدرجب ؟؟ یمور 
یخرـس هک  دـننک  نایرب  یکدـنا  زین  زینـشک  هریز و  زا  دـنیامن و  دیفـس  بوخ  هداهن  شتآ  رب  مرگ  هبات  رب  ار  هتوهت  هلین  ماد  ؤاپ  مین  کیره 

دننک طایتحا  بآ  زا  يرهگراهچ  ات  شلام  دعب  دنیامن و  شلام  دنزاس و  یسم  لثم  هتخیب  هتفوک و  هیودا  یقاب  دریگب و 

نیشلا فرح  رد  مهدزاود  قیرط 

ولابولآ تبرش 

دنناشوجب حابـص  دنناسیخب و  بآ  لطر  ود  رد  لطر  مین  ولابولآ  نآ  تفـص  دیامن  لوب  راردا  دنک و  هناثم  هدرگ و  گنـس  گیر و  جارخا 
داد ناوت  مه  هدایز  هلوت و  ود  تبرش  دنرآ  تبرش  ماوقب  دیفس  تابن  لطر  ود  اب  هدومن  فاص  دیآ  همین  بآ  هاگره 

نیریش رانا  تبرش 

همین هب  ات  دنناشوجب  دنریگب و  رانا  بآ  نآ  تفـص  دوب  دیفم  ار  هنیـس  مالآ  هفرـس و  دناشنب و  یگنـشت  دهد و  توق  ار  هدـعم  لد و  رگج و 
دنرآ ماوقب  هدرک  هفاضا  دیفس  دنق  نآ  ربارب  دیآ 

يروزب تبرش 

هزوـپرخ مخت  نیراـیخ  مخت  ینـساک  خـیب  ینـساک  مخت  نآ  تفـص  دوـب  عفاـن  ار  ضارما  هریغ  لاـحط و  هدـعم و  رگج و  تاـیمح و  يارب 
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ماوقب راثآ  مین  دیفـس  رکـش  اب  هدومن  فاص  هدادشوج  حابـص  دـننک  رت  بآ  رد  بش  هتفوکمین  ار  همه  هلوت  کی  کـیره  زا  کـسخراخ 
دنرآ

هشفنب تبرش 

دنک مرن  ار  هنیس  دنارب و  لوب  تسا و  عفان  هدرگ  درد  مشچ و  درد  عادص و  هفرس و  پت و  هیرلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  هلزن و  ماکز و  يارب 
لگ رگا  دنرآ و  ماوقب  راثآ  کی  دیفـس  رکـش  اب  دنزاس و  فاص  دنناشوجب و  دـننک و  رت  بآ  رد  لاقثم  مین  تفه و  هشفنب  لگ  نآ  تفص 

دریگب راثآ  ؤاپ  دشاب  هزات  هشفنب 

رانید تبرش 

رگج و مکـش و  درد  دوب و  عفان  ار  بنجلا  تاذ  اقـستسا و  هنیقلا و  ءوس  دیاشکب و  ار  اههدـس  دـنک و  تنوفع  تایمح و  عفر  مرن و  ار  عبط 
مرد راهچ  ینـساک  خیب  تسوپ  مرد  تسب  کیره  خرـس  لگ  هچنغ  ینـساک  مخت  نآ  تفـص  دیامن  لوب  راردا  دـنک و  نکاس  هناثم  محر و 

ات دـنناشوجب  بآ  رد  ار  عومجم  هتفوکمین  تسینتفوک  هچنآ  مرد  یـس  هتـسب  هسیک  رد  ثوثک  مخت  مرد  هد  کیره  ناـبزؤاگ  رفولین  لـگ 
دوش ارهم 

283 ص : میلعتلا ، نزاخم 
ات دننزمهرب  دننک و  لخاد  هدوس  ینیچ  دنویر  لاقثم  هد  رادقم  هدروآ  دورف  شتآ  زا  سپ  دنرآ  ماوقب  دیفـس  دنق  راثآ  کی  اب  هدومن  فاص 

ددرگ طولخم  وکین 

لجرفس تبرش 

مضه و درادزاب و  یق  ماخ و  لجرفـس  تبرـش  اصوصخ  ددنبهب  ار  عبط  دروآ و  ماعط  ئاهتـشا  دنادرگ و  يوق  ار  هدعم  دهد و  توق  ار  لد 
هنیس و نشخم  نکیل  دیفم  ناقفخ  هلازا  طاشن و  يارب  شرت و  هب  تبرش  اصوصخ  دیامن  نایثغ  شطع و  نیکست  دنادرگ و  وکین  ار  رارمتسا 

نآ زا  بآ  نم  ود  دنبوکب و  گنـس  نواه  رد  دنزاس و  هراپهراپ  دننک و  نوریب  نا  زا  هناد  دـنریگب و  یناهفـصا  هب  نآ  تفـص  تسا  هرجنح 
دیآ ماوقب  ات  دنناشوجب  زاب  دیفس  دنق  نم  کی  اب  دنناشوجب و  دنریگب و 

بیس تبرش 

تسا لجرفس  تبرش  لثم  نآ  نتخاس  قیرط  نآ  تفص  درادزاب  ار  لاهسا  یق و  دوب و  حرفم  هدعم و  بلق و  يوقم 

لدنص تبرش 

هریمخ تفـص  هنیعب  نآ  تفـص  ددنبهب  مه  مکـش  دناشنب و  یگنـشت  دشاب و  عفان  ار  مرگ  رگج  هدعم و  مرگ و  ناقفخ  دـهد و  توق  ار  لد 
تبرش ماوق  نیا  ماوق  تسا و  هریمخ  ماوق  نآ  ماوق  هچ  تسا  توافت  ماوقب  نکال  تسا  لدنص 

ومیل تبرش 
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عفد دشخب و  تعفنم  ار  ناقفخ  دنک و  یگنشت  نیکـست  دوب و  دیفم  ار  رگج  هقرحم و  يوارفـص و  ياهپت  جازم و  رورحم  دنک و  عفد  ارفص 
رد راثآ  کی  دیفس  دنق  نآ  تفص  دیامن  يوق  ار  همـضاه  دروآ و  اهتـشا  دهد و  توق  ار  هدعم  دزاس و  لئاز  ار  مرگ  عادص  دیامن و  رامخ 

دنریگورف هتخیر  نآ  رس  رب  هیقوا  کی  بالگ  هدروآ  ماوقب  دنزیر و  نآ  رب  ومیلبآ  راثآ  ؤاپ  دننک و  گید 

رفولین تبرش 

تسا هشفنب  تبرش  نتخاس  دننام  نیا  نتخاس  قیرط  نآ  تفص  دشاب  عفان  ار  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  يوارفص و  ياهپت  راح و  عادص 

ررکم درو  تبرش 

دننک و فرظ  رد  نم  راهچ  هزات  خرس  لگ  قرو  نآ  تفـص  دنکیم  زین  عبط  نیئلت  تسا و  عفان  شطع  نیکـست  يوارفـص و  تایمح  يارب 
بآ هب  لگ  يوب  معط و  ات  دنناشوجب  دنزیر و  گید  رد  دنلام و  تسدب  نا  زا  سپ  دنراذگب  زورنابش  دنزیر و  نآ  رس  رب  مرگ  بآ  نم  هد 
نم ود  اب  ار  بآ  نم  کیره  سپ  دنیامن  یفاص  دـنناشوجب و  دـنزیر و  بآ  رد  خرـس  لگ  قرو  رگید  نم  راهچ  دـننک و  یفاص  سپ  دـهد 

دنق
284 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنرآ ماوقب  دیفس 

ضیبا فایش 

زا اریتک  یبرع  غمص  يرغشاک  هدیفـس  مرد  کی  هتـساشن  نآ  تفـص  دوب  دیفم  نآ  عدر  ماروا و  لیلحت  مشچ و  هراح  ضارما  عیمج  تهج 
دنزاس فایش  هتشرس  تجاح  بسحب  غرممخت  هدیفس  ای  لوغبسا  باعل  رد  مرد  هس  کیره 

اوبزوج فایش 

بآ رد  هتخیب  هتفوک و  لاـقثم  کـی  کـیره  زا  راـنا  تسوپ  ناـیرب  يرکهپ  جزاـمزک  اوبزوج  نآ  تفـص  تسا  داتـسوا  لوـمعم  رقع  يارب 
دنک تعماجم  نآ  دعب  دیامن  لامعتسا  رهط  زا  دعب  دزاس و  اهفایش  هتشرس 

راگنز فایش 

هدیفـس یبرع  غمـص  قشا  هضف  يایمیلقا  مرد  هس  راگنز  نآ  تفـص  تسهدومزآ  برجم و  مشچ  لـگ  هعمد و  لبـس و  مشچ و  برج  يارب 
دنزاس فایش  هتشرس  رورض  ردق  بادس  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  مرد  هد  کیره  زا  زیزرا 

هرفظ فایش 

قشا و مرد  مین  دـحاو  ره  لفلفراد  جنیبکـس  قشا  مرد  ود  امیلقا  مین  مرد و  کی  کـیره  زا  راـگنز  يدـنه  جذاـس  نآ  تفـص  هنخاـن  يارب 
دنشک مشچ  رد  هتخاس  فایش  دنشرسب و  نآب  هتخیب  هتفوک و  هیودا  دننک و  لح  تجاح  بسح  هنهک  بارش  رد  ار  جنیبکس 
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برغ فایش 

هتفوک گناد  مین  کی  راگنز  مرد  کی  کیره  ینامی  بش  لحک  رانلگ  نیوخالا  مد  تورزنا  ردنک  ربص  نآ  تفص  تسدیفم  برغ  يارب 
دننک فایش  هتشرس  تجاح  ردقب  بالگب  هتخیب  و 

ردنک فایش 

قفاوم غرممخت  يدیفس  رد  هتخیب  هتفوک و  يواسم  ریزرا  هدیفس  ردنک  یبرع  غمص  هتساشن  تورزنا  نآ  تفص  تسدیفم  مشچ  حورق  يارب 
دنزاس فایش  هتخیمآ  راک  رد 

لهسم لمع  تناعا  تهج  فایش 

روتـسدب هتخیب  هتفوک و  مرد  هد  کیره  زا  ماعط  کـمن  یمطخ  نوباـص  مرد  جـنپ  کـیره  زا  خرـس  رکـش  نیبجنرت  نآ  تفـص  تسبرجم 
دنزاس فایش  فراعتم 

همجعملا داضلا  فرح  رد  مهدزیس  قیرط 

وج درآ  دامض 

رد هدیئاس  ار  همه  تجاح  ردقب  کیره  زا  ینـساک  مخت  دیفـس  لدنـص  بلعثلا  بنع  وج  درآ  نآ  تفـص  تسدـیفم  هدرگ  مرگ  مرو  يارب 
دننک دامض  هتخیمآ  ترورض  بسح  کیره  زا  زبس  زینشک  بآ  زبس و  ینساک  بآ  زبس و  بلعثلا  بنع  بآ 

لوغبسا دامض 

تسا تابرجم  زا  لصافم  هراح  ماروا  يارب 
285 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رگا دـنهنرب  هتخیمآ  تجاـح  ردـقب  ار  لـگ  نغور  دوش  ارهم  اـت  دـنزپب  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  هتفرگ  نزومه  راـنکوک  لوغبـسا  نآ  تفص 
دننک لخاد  هتفوکان  لوغبسا  دشاب  بولطم  هدایز  ترارح  نیکست 

دوسا ناقری  ياربنیتنسفا  دامض 

بآ هکرس و  اب  دنبوکب و  هتفرگ  راک  رد  بسح  یگطصم  نیتنسفا  لفوف  خرس  لگ  قرو  نآ  تفص  تسعفان  دوب  لاحط  فعض  ببـسب  هک 
دننک دامض  هدیئاس  تجاح  ردقب  زبس  بلعثلا  بنع 

يوعم يوارفص  لاهسا  سبح  يارب  ایقاقا  دامض 

هتـشرس راک  رد  قفاوم  دروم  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  يواسم  ایقاقا  درورز  دیفـس  لدنـص  ینمرا  لگ  نآ  تفـص  دیفم  اعما  هدعم و  تیوقت  و 
دننک دامض 
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محر ریساوب  يارب  ایمیلقا  دامض 

دننک دامض  دنزاس و  مهرم  تجاح  بسحب  ود  ره  ناتکرزب  نغور  موم و  اب  ربارب  گنسادرم  قورع  هضف  يایمیلقا  نآ  تفص  تسعفان 

تشوگ داسف  يارب  ینساک  گرب  دامض 

بسح هشفنب  نغور  ای  واگ  نغورب  تجاح  بسح  یمطخ  زبس  بلعثلا  بنع  گرب  زبس  ینـساک  گرب  نآ  تفـص  تسدیفم  نآ  یهایـس  و 
دنیامن دامض  هتخیمآ  ترورض 

يدعم قلق  برک و  يارب  ودک  تسوپ  دامض 

دامـض هدعم  مف  رب  هدـیئاس  تجاح  ردـقب  بالگ  رد  هتفرگ  ترورـض  بسح  روفاک  خرـس  لگ  لدنـص  ودـک  تسوپ  نآ  تفـص  تسعفان 
دنیامن

ثمط سابتحا  تهج  انایطبخ  دامض 

تعاس کی  دنک و  دامـض  اپ  تسد و  فک  رب  هتـشرس  بآ  رد  دزیمایب و  انح  نآ  نزومه  هدیئاس  انایطبخ  نآ  تفـص  هدیـسر  هبرجتب  ررکم 
دنیشن باتفآ  رد 

لاحط تبالص  يارب  روگنا  بوچ  دامض 

تجاح بسح  ؤاهج  بوچ  قشا  کلملا  لیلکا  هنوباب  لقم  بلعثلا  بنع  وج  درآ  هتخوس  هدرک  کشخ  روگنا  بوچ  نآ  تفـص  تسدیفم 
دننک دامض  مرگمین  هدیئاس  هتفرگ  راک  رد  قفاوم  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  هکرس و  ؤاهج و  گرب  بآ  رد  هتفرگ و 

ریساوب يارب  نیطالسلا  بح  دامض 

دناپسچب عضوم  رب  هدیئاس  بوخ  ار  ود  ره  زج  ود  راگنز  وزج  راهچ  نیطالسلا  بح  نآ  تفص  تسدیفم  تفش  ریساوب  فنا و 

هلیبو حاتفنا  يارب  یمطخ  دامض 

تسعفان
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دنزاس دامض  هتخاس  مهرم  هتفرگ  تجاح  بسح  لگ  نغور  واگ  رن  هیپ  نزوگ  هیپ  هبلح  ناتکرزب  یمطخ  باعل  نآ  تفص 

تسا هدومزآ  برجم و  یحیر  هدرگ  درد  يارب  غرممخت  هدرز  دامض 

شتآ يور  رب  هدرک  لـخاد  سم  فرظ  رد  غرم  هضیب  يدرز  نآ  تفـص  دوـب  عفاـن  زین  دـنیوگ  اـپچوم  يدـنه  رد  هک  یلـصفم  عـجو  هـب  و 
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دوش تاذ  کی  هک  ات  دلامب  هتـسدب  بوخ  شتآ  يور  رب  هدرک  لخاد  بآ  يردق  هتخیر  نآ  رد  هدیئاس  راک  رد  بسح  بوچدرز  هتخادنا 
دندنب هدنک  هچراپ  زا  هتشاذگ  نآ  يالاب  ناپ  گرب  دننک و  لامعتسا  ددرگ  مهرم  لثم  ظیلغ  و 

لاهسا ندومن  دنب  يارب  درورز  دامض 

هدیئاس راک  رد  قفاوم  بالگ  رد  تجاح  بسح  نارفعز  بیطلا  لبنس  يردق  اب  ربارب  ار  ود  ره  دیفس  لدنص  درورز  نآ  تفـص  تسا  دیفم 
دننک دامض  اعما  هدعم و  رگج و  رب  هدرک  رت  نادب  هتل 

تسا ریظنیب  رگج  هدعم و  بلص  ماروا  يارب  نارفعز  دامض 

دنک دامض  مرگ  بآ  هب  دنبوکب و  مرد  مین  کی  کیره  زا  بیطلا  لبنس  نیتنسفا  مرد  کی  کیره  زا  ربص  نارفعز  نآ  تفص 

فنا ریساوب  يارب  یجس  دامض 

دنک دامض  ینیب  رب  هدیئاس  بآ  رد  ربارب  ود  ره  هنوچیجس  نآ  تفص  تسا  دیفم  رایسب 

نخان ریز  نوخ  دامجنا  تهج  يرهن  ناطرس  دامض 

دننک دامض  هدیئاس  بآ  رد  ترورض  بسح  خینرز  القاب  درآ  يرهن  ناطرس  نآ  تفص  تسا  عفان 

داوف عجو  يارب  قامس  دامض 

دامض هدعم  مف  رب  هدیئاس  ترورض  ردقب  لوغبسا  باعل  بالگ و  رد  يواسم  ریشابط  خرس  لگ  دیفس  لدنـص  قامـس  نآ  تفـص  تسعفان 
دننک

هناثم راح  مرو  يارب  مسمس  دامض 

راک رد  بسحب  کیره  هنوباب  نغور  هشفنب و  نغور  هزات و  ریـش  اب  دنبوکب و  يواسم  هدیمان  نرـشقم ؟؟؟ دجنک  نآ  تفـص  تسا  لیدـعیب 
دننک دامض  هتشرس  هتفرگ 

اقستسا يارب  لبنس  دامض 

دامض هدیئاس  ترورض  ردقب  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  رد  تجاح  ردقب  کیره  بیطلا  لبنس  سولف  زغم  بلعثلا  بنع  نآ  تفـص  تسا  دیفم 
دنزاس

تسا دیفم  وخر  مرو  يارب  تبش  دامض 

دننک دامض  هدیئاس  تجاح  بسح  هکرس  رد  يواسم  ربص  تبش  واگ  نیگرس  بنرک  رتسکاخ  کمن  نآ  تفص 
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تسا عفان  دشاب  دروخ  تیاغب  نآ  ناتسپ  هک  ینز  يارب  موحش  دامض 

تفص
287 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنلامب مرگ  ریش  يردق  زور  ره  هتخاس  طولخم  بوخ  دنزادگب و  ربارب  لیف  هیپ  شیم  واگ  هیپ  نآ 

محر بلص  مرو  يارب  شیم  ریش  دامض 

هک ات  دـنزپب  شتآ  رب  هدومن  طولخم  ار  هس  ره  راثآ  کـی  کـیره  زا  ریجنا  دـیب  نغور  رتش  ریـش  شیم  ریـش  نآ  تفـص  تسا  تاـبرجم  زا 
دننک دامض  فان  ریز  دنیامن و  جوزمم  نآب  هتخیب  هتفوک و  هلوت  کی  کیره  زا  هاوخنان  لیبجنز  نآ  دعب  ددرگ  دقعنم 

تسا عفان  لصافم  عجو  يارب  نوباص  دامض 

دنزاس دامض  مرگمین  هدیئاس  بآ  رد  ربارب  انح  نوباص  نآ  تفص 

هدعم يوادوس  مرو  يارب  ربص  دامض 

کیره خرـس  موم  لگ  نغور  واگ  قاس  زغم  غرم  یبرچ  لقم  مطرق  بح  زغم  ناـتک  مخت  ربص  بیطلا  لبنـس  نآ  تفـص  تسدـیفم  رایـسب 
دنزاس دامض  هتخاس  مهرم  هتفرگ  ترورض  قفاوم 

تسدیفم سطیبایذ  يارب  لدنص  دامض 

ترورـض ردـقب  کیره  رت  زینـشک  بآ  بالگ و  رد  تجاح  ردـقب  کیره  زا  وج  درآ  ینمرا  لگ  اـیقاقا  راـنلگ  دیفـس  لدنـص  نآ  تفص 
دننک دامض  هدرگ  رب  هدیئاس  هتفرگ 

تسدیفم لاهسا  سبح  يوارفص و  یق  يارب  ریشابط  دامض 

دنک دامض  هدعم  رب  هدیئاس  تجاح  بسح  بالگ  هکرس و  اب  يواسم  ریشابط  درورز  لدنص  قامس  نآ  تفص 

تسدیفم ناتسپ  ندش  گرزب  يارب  ایلومیق  نیط  دامض 

دننک دامض  هدیئاس  تجاح  بسح  هکرس  اب  ربارب  جنبلا  رزب  زیزرا  هدیفس  صفع  ایلومیق  نآ  تفص 

ناوختسا رسک  يارب  سدع  دامض 

دننک دامض  هتشرس  راک  رد  ردق  سآ  بآ  رد  هدیئاس  ار  هلمج  ربارب  همه  ایقاقا  ینمرا  لگ  ثاغم  سدع  نآ  تفص  تسا  عفان 

تسا عفان  یق  يارب  دوع  دامض 
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دنک دامض  هدعم  رب  هدیئاس  تجاح  بسح  بالگ  هکرس و  رد  يواسم  جنرت  تسوپ  بیطلا  لبنس  یگطصم  دوع  نآ  تفص 

دنکیم هدیاف  دوب  پت  مرگ و  مرو  اب  هک  يدرد  يارب  لفوف  دامض 

دننک دامض  هتشرس  لگ  نغور  رد  هتخیب  هتفوک و  يواسم  دیفس  لدنص  اثیمام  ینمرا  لگ  رشقم  سدع  خرس  لگ  گرب  لفوف  نآ  تفص 

تسدیفم هرمح  يارب  عرق  دامض 

دننک دامض  هتشرس  اکرد ؟؟؟ بسح  انوطقرزب  باعل  اب  دنبوکب و  يواسم  وهاک  هفرخ  گرب  عرق  نآ  تفص 

دشاب دراب  جازم  ءوس  زا  هک  یبلک  توهش  يارب  لفنرق  دامض 

288 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دنک دامض  هدعم  مف  رب  هدیئاس  بآ  رد  يواسم  خرس  لگ  اوبزوج  بیطلا  لبنس  لفنرق  نآ  تفص  تسا  عفان 

تسدیفم ئاعما  قتف  يارب  ردنک  راشق  دامض 

تجاـح بسح  رمخ  لـخ  رد  ار  کمـسلا  يرغ  ربارب  کـیره  زا  تورزنا  کمـسلا  يرغ  ورـسلا  زوـج  یگطـصم  ردـنک  راـشق  نآ  تـفص 
دنک دامض  هدرک  عمج  هیودا  رگید  اب  هتخادگ 

تسبرجم برج  يارب  تیربک  دامض 

رد هصح  کی  دنیامن  هصح  هس  هدیئاس  کیراب  ار  همه  هلوت  کی  کیره  زا  گنـسادرم  هلیکم  ههتوهت  هلینراس  هلونآ  کهدنگ  نآ  تفص 
هدیلام ندب  رب  دوخن  درآ  انح و  نا  زا  دعب  دننیـشن  باتفآ  رد  يرهگراهچ  هس  دنلامب و  ندـب  رب  هتخیمآ  دـشاب  ماد  راهچ  هس  هک  درز  نغور 

دنیامن لسغ 

تسا برجم  دمر  يارب  ینمرا  لگ  دامض 

مـشچ درگادرگ  هدـیئاس  تجاـح  بسح  زبس  زینـشک  بآ  رد  ربارب  کـیره  زا  بلعثلا  بنع  توسر  دیفـس  لدنـص  ینمرا  لـگ  نآ  تفص 
دنزاس دامض 

تسا دیفم  دوب  مغلب  زا  هک  رقب  توهش  يارب  خرس  لگ  دامض 

دنیامن دامض  هدعم  مف  رب  هتشرس  راک  رد  بسح  بالگ  رد  دنبوکب و  يواسم  دوع  یگطصم  بیطلا  لبنس  خرس  لگ  نآ  تفص 

تسا عفان  بل  مرو  يارب  رانلگ  دامض 

دننک دامض  هدیئاس  ترورض  قفاوم  بالگ  هکرس و  اب  هتفرگ  تجاح  بسح  خرس  لگ  قرو  رانلگ  يراپس  بلعثلا  بنع  نآ  تفص 
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تسدیفم دوش  ثداح  داح  قرع  ببسب  هک  هناع  نییثنا و  فارطا  نیبلاح و  شارخ  يارب  هلیمک  دامض 

دنیامن دامض  هتخیمآ  انح  نغور  رد  هدیئاس  راک  رد  بسح  انح  گرب  رتسکاخ  هلیمک  نآ  تفص 

رهس يارب  رقحا  عرتخم  دامض 

رقحاب نوچ  درکیمن  هدئاف  چیه  دندومنیم  باوخ  ریبدت  دنچره  دنام  رادیب  بش  زور و  هدزناش  دش  ضراع  رهـس  پت  زا  دعب  ار  یـصخش 
ساپ کی  ات  مدروآ  لمعب  دامـض  نیمه  زاب  مود  زور  درک  باوخ  يرهگراـهچ  یتعاـس  زا  دـعب  مدرک  دامـض  نیاـب  شجـالع  درک  عوجر 
روفاک هشام  هس  کیره  دیفس  لدنص  هفرخ  مخت  وهاک  مخت  رفولین  مخت  نآ  تفـص  دش  یلک  يافـش  یهلا  لضف  زا  موس  زور  دومن  باوخ 

هدرک جوزمم  هکرس  یکدنا  هلوت و  ود  زبس  زینشک  بآ  هلوت  کی  لگ  نغور  هدیئاس  ار  همه  هشام  مین  کیره  زا  نارفعز  نویفا  هشام  کی 
دننک دامض  رس  كرات  رب 

ءاطلا فرح  رد  مهدراهچ  قیرط 

289 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هلمهملا

هاب تیوقت  يارب  يدنمهوچ  قیرط 

رگید نیمـسای و  نغور  اـب  نا  زا  دـعب  درادرب  مـن  هـک  يردـقب  دـننک  رت  بآ  رد  ار  يدـنم  نآ  تفـص  تـسا  دـیفم  هدراـب  ضارما  رگید  و 
دنریگب هوچ  رگا  هوچ  قیرطب  سپ  دوشن  برچ  رایسب  هک  ردقنآ  دنلامب  تسد  زا  ار  يدنم  وبشوخ  ياهنغور 

ینیچ بوچ  ندروخ  قیرط 

هراشا

یقرغ هرگمک و  يدرد و  هک  ینیچ  بوچ  دنریگب  نآ  تفص  تسنیا  دندومرفیم  لامعتسا  روفغم  موحرم  داتسا  هک  هروکذم  ضارما  يارب 
اهنآ نزو  هک  هرویک  قرع  بالگ و  بسانم و  ئاهقرع  رد  هتخادنا  یلگ  ای  رادیعلق  سم  فرظ  رد  هدرک  هزیرهزیر  اک  زا  لاقثم  کی  دشاب 

ار فرظ  نهد  هتـسهآهتسهآ  نا  زا  سپ  دنامب  هصح  مراهچ  هک  ات  دنزپب  میالم  شتآ  رب  نا  زا  دعب  دنیامن  رت  بش  رهپ  ود  ات  دـشاب  راثآ  ود 
درآ نان  اذغ  دنیامن و  فرـص  بآ  ياجب  یقاب  دنروخب و  هوهق  قیرطب  دیفـس  تابن  يردق  اب  بش  تقو  مادـجنپ  حابـص و  مادـجنپ  دـننکاو 

جارد و هرب و  هچب و  غرم  تشوگ  هتـسپ و  ماداب و  لقن  هبـسانم و  تایولح  هدرز و  کمنیب و  بابک  ؤالپ و  ابروش و  هیلق و  وج و  مدـنگ و 
هزیرهزیر دـنریگب و  ینیچ  بوچ  لاقثم  راهچ  رگید  دـنک  تشوگ  حالـصا  هک  يردـق  هب  زایپ  دوب و  بسانم  کبـس  فیطل و  ياذـغ  رگید 

دننکاو هتسهآهتسهآ  فرظ  نهد  دنیامن و  فوقوم  شتآ  دسر  فصنب  ات  دنناشوجب  قباس  قیرطب  بآ  راثآ  هد  رد  هتخادنا  گید  رد  هدرک 
ار هماجیاپ  هالک و  هماج و  هتفرگ  نیزا  يردـق  دـنیامن و  ندومن  اجنتـسا  نتخپ و  ماعط  نتـسش و  ور  لـثم  هیرورـض  جـئاوح  چرخ  ار  نیا  و 

دنیامنیم ینیچ  بوچ  ندروخ  هدارا  نا  رد  هک  ار  یناکم  دـنراد و  ندـب  رد  ار  هچراپ  نیمه  ینیچ  بوچ  ندروخ  مایا  ات  دـنیامن و  نیگنر 
هـشامکی لاقثم و  کی  مراهچ  زور  قیرط  نیاب  دنـشاب  هدوزفا  اج  ود  ره  زور  هس  زا  دعب  دنکن و  رثا  اوه  ات  هک  دننک  دنب  اج  همه  زا  هک  دیاب 
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قباس هشام  هس  ياوس  هشام  هس  لاقثم و  کی  مشـش  زور  دیازفا و  مراهچ  زور  هشام  ئاوس  رگید  هشام  ود  لاقثم و  کی  مجنپ  زور  دـهد و 
بوچ رد  دشاب  هدش  هایـس  نوبز و  لوا  ینیچ  بوچ  زا  هچنآ  سایقلا و  اذـه  یلع  قباس  هشام  شـش  ياوس  هشام  راهچ  متفه  زور  دـیازفا و 

راخب هک  دنریگ  مکحم  ریمخب  دنراذگب و  نوژاو  ار  گید  شوپرس  دوشیم و  هدوزفا  دوشیم  رایت  لامعتسا  يارب  زا  هک  مود  ینیچ 
290 ص : میلعتلا ، نزاخم 

بولطم رادـقمب  بآ  هک  نیا  ندرک  مولعم  قـیرط  دـنراذگ و  شوپرـس  رب  ار  یگنـس  دـنناشوجب و  مرن  شتآ  رب  دـیاینرب و  نوریب  گـید  زا 
رد هتـشاذگ  گید  رب  شوپرـس  دنزادنیب و  گید  رد  دشاب  روظنم  نآ  نتـشادهاگن  خبط  زا  دعب  هک  بآ  ردـق  ره  هک  تسنیا  تسا  هدیـسر 

خبط يانثا  رد  سپ  دنزاس  ناشن  دشاب  يرت  هک  اجره  ات  دنزادنا  خاروس  هار  زا  هدـیچیپ  هچراپ  زا  کیراب  بوچ  دـنیامن و  خاروس  شوپرس 
رس زور  ره  دوشن  درـس  بآ  ندروخ  تقو  هک  دوش  حبـص  تقو  ات  مامت  خبط  هک  دیاب  دنرآ  دورف  دسر  ناشن  هب  ات  دنـشاب  هدرکیم  ناحتما 

ینیچ بوچ  راخب  رب  ار  وضع  نآ  دوب  رگید  يوضع  رد  تلع  رگا  دسرب و  اضعا  رگید  رـسب و  فیفخ  راخب  ات  هک  دننکاو  يروطب  ار  گید 
قیرعت قیرط  دنیامن و  قیرعت  نارحب  زور  رد  هک  تسنآ  رتهب  دنـشاب و  هدومنیم  قیرعت  هتفه  ره  ای  زورجـنپ  ای  زور  هس  زا  دـعب  دـنراذگب و 
سفن هار  هکيروطهب  دنریگ  دوخ  رب  فاحل  دنناشنب و  دشاب  رادخاروس  هک  نیبوچ  یـسرک  رب  ای  فابدـیب  یـسرک  رب  ار  ضیرم  هک  تسنآ 

دنماشایب و بآ  نیمه  زا  هلایپ  ودکی  هدروآرب  ار  گید  نا  زا  سپ  دنناسریم  راخب  جیردتب  هدروآرد  یـسرک  ریز  ار  گید  دشاب و  هداشک 
دنیامن عورش  ینیچ  بوچ  فوفس  ای  ینیچ  بوچ  قرع  ینیچ  بوچ  ندروخ  زا  غارفنا  زا  دعب  دنشوپب و  دوخ  سابل  هدرک  کشخ  ار  قرع 

داتسا درب و  دیاب  راکب  هدرک  رود  ار  هدیسوب  هایس و  تسا  هدمآرد  لامعتسا  رد  زور  لهچ  هک  ینیچ  بوچ  زا  دشابن  ون  ینیچ  بوچ  رگا  و 
نابزواگ و قرع  هرویک و  قرع  بالگ و  اب  ؤاپ  مین  دندیـشکیم و  قرع  راثآ  هد  هتخادنا  هزات  ینیچ  بوچ  راثآ  ؤاپ  میدـق  ینیچ  بوچ  رد 
ره هبسانم  هیوداب  نیجاعم  فوفس و  هک  دیاب  تسرـضم و  تیاهن  اشحا  مرو  هدس و  رد  ینیچ  بوچ  مرج  دندادیم و  ینیچ  بوچ  نوجعم 

لاقثم مین  گناد و  ود  زا  هدایز  لوا  زور  دنچ  فوفس  رد  ینیچ  خیب  كاروخ  ردق  دنشاب و  هدومنیم  لامعتسا  هداد  بیکرت  جازم  ضرم و 
هجزما رد  دـنناسر و  لاقثم  مین  کی  ات  گناد  راهچ  زا  لدـتعم  جازم  رد  دـنیامنهن و  زواجت  لاقثم  کی  زا  هدومن  هفاـضا  جـیردتب  دـشابن و 

هک دراب  کسملا  ءاود  دراب و  حرفم  نینچمه  تسدیفم و  زین  فیرـش  دـلاو  فیلات  ینیچ  بوچ  نوجعم  لاقثم و  ود  ات  لاقثم  کی  زا  يوق 
دوب عفان  روکذم  قرع  هارمه  دشاب  هتخادنا  ینیچ  بوچ  نآ  رد 

گنسادرم ندرک  دیفس  قیرط 

يالاب هتفرگربارب و  ار  ود  ره  کمن  گنسادرم و  نآ  تفص 
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ددرگ دیفس  ات  دننک  لیدبت  بآ  دنچ  دنهن و  باتفآ  رد  دنزادنا و  بآ  نآ 

سوردنس ناخد  نتفرگ  قیرط 

دننک نشور  دنزادنا و  دجنک  نغور  هتشاذگ  غارچ  رد  هتخاس  هلیتف  هدنگارپ  هچراپ  رد  هدیئاس  سوردنس  نآ  تفـص  تسا  عفان  لوح  يارب 
دنرب راکب  هتفرگ  غرم  رپ  ای  دراک  زا  دوش  عمج  ناخد  ات  دنراد  نوگژاو  ساحن  ساط  نآ  يالاب  و 

ردنک ناخد  نتفرگ  قیرط 

تسا سوردنس  ناخد  نتفرگ  قیرط  لثم  وا  نتفرگ  قیرط  نآ  تفص  تسا  داتسا  تابرجم  زا  تابوطر  نالیس  بآ و  لوزن  يادتبا  يارب 
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سآ يالط 

بـسح ود  ره  بالگ  هکرـس و  رد  هتفرگربارب  رانا  تسوپ  رانلگ  سآ  قرو  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  دـسر  رـس  رب  هک  هطقـس  هبرـض و  ئارب 
دننک الط  هتخیمآ  ترورض  ردقب  دوع  کشم و  كدناب  دنناشوجب و  هتفرگ  تجاح 

قلاج يارب  نویفا  يالط 

مهرم لثم  عضوم  نآ  رب  زور  دنچ  دننک و  الط  هچراپ  رب  هدیئاس  ار  هنادهبنپ  زغم  بآ  نادـب  هدومن  لح  بآ  رد  ار  يرـصم  نویفا  نآ  تفص 
دنهن

دزاس مکحم  ار  ناتسپ  هک  رانا  يالط 

هداد شوج  دـنچ  رگید  زور  هدومن  رت  بآ  رد  زورنابـش  هدومن  کیراب  هتفرگ  راک  رد  ردـقب  راـنا  تسوپ  لـگ و  راـبوگرب و  نآ  تفص 
دنشاب هدیلامیم  ناتسپ  رب  يردق  دنامب  نغور  ددرگ و  یناف  بآ  ات  دنناشوجب  هدومن  هفاضا  خلت  نغور  نآ  هصح  مراهچ  هدومن  یفاص 

هیهاب يالط 

گناد ود  صلاخ  کشم  مرد  ود  هنادهبنپ  زغم  مرد  مین  کیره  زا  تیتلح  رتسدیبدنج  هایس  لفلف  نآ  تفص  تسدیفم  رایسب  هاب  توق  يارب 
دنلامب بیضق  رب  هتخیمآ  تجاح  بسح  نیمسای  نغور  اب  هتخیب  هتفوک و 

قلاج يارب  رگید  هیهاب  يالط 

هتشرس ترورض  بسحب  نیمسای  نغور  اب  هتخیب  هتفوک و  مرد  هس  کیره  زا  لدرخ  عورخلا  بح  نادنپس  نآ  تفص  تسدیفم  هاب  توق  و 
دلامب بیضق  هیصخ و  رب  مرگمین 

قلاج يارب  رگید  هیهاب  يالط 

؟؟؟ هتوگ لامج  زغم  ههیهرهز  دیفس  رینک  خیب  احرقرقاع  هلچک  تسوپ  عم  دیفس  یچگنوهگ  نآ  تفص  تسا  هدومزآ  برجم و  هاب  توق  و 
بیرق هک  زب  ریـش  رد  ار  هتوگلامج ؟ ههیهرهز و  دـنرادهاگن و  هتخاس  فوفـس  ههیهرهز ؟ هتوگ ؟؟؟ لامج  ياوس  لوا  ماد  ود  کـیره  زا 

دشاب راثآ  کی 
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همه نا  زا  دعب  دنرآرب  هداد  شوج  هس  ود  شیمواگ  نیگرس  رد  نا  زا  دعب  دنرآرب  دنهد و  بوخ  شوج  هس  ود  هتـسب  هچراپ  رد  یلتوپ ؟؟؟
دنزاس الط  دنشک و  هوچ  هدومن  عمج  هیودا 

تسبرجم ینع  يارب  رگید  هیهاب  يالط 

الط هدرگ  هیالص  تجاح  بسح  لوبنت  گرب  بآ  هب  ددع  هس  لفنرق  دوخن  کی  نزوب  دشابیم  هدناس ؟؟؟ رـس  بقع  هک  یتسم  نآ  تفص 
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دننک

دوب عفان  هاب  توق  يارب  رگید  هیهاب  يالط 

دنیامن الط  هتخادگ  تجاح  بسح  سگرن  نغور  رد  ار  ترورض  قفاوم  يایموم  نآ  تفص 

تسبرجم رعش  ندینایور  ئارب  جاع  هدارب  يالط 

دننک الط  رعش  تابنا  ياج  رب  هدوس  تجاح  بسح  غرم  مخت  هدرز  نغورب  هتفرگربارب  ار  ود  ره  سگم  لاخیپ  جاع  هدارب  نآ  تفص 

تسا دیفم  لمق  يارب  یلفد  گرب  يالط 

دننک الط  هتخیمآ  راک  رد  قفاوم  هکرس  رد  هتفرگ  يواسم  خلت  ماداب  طق  جزیوم  یلفد  گرب  نآ  تفص 

تسا عفان  قولجم  رکذ  بقع  یکیراب  يارب  هسابسب  يالط 

هشتآ ود  بارش  رد  ار  همه  ؤاپ  مین  رخ  هیصخ  یبرچ  ماد  کی  یمدآ  شوگ  كرچ  هشام  راهچ  کیره  زا  هنشا  اوبزوج  هسابسب  نآ  تفص 
دنرب راکب  دوش  بذج  بارش  راثآ  کی  هکنادنچ  هدیئاس 

تسا دیفم  ابوق  يارب  هگاهس  ینعی  راکنت  يالط 

دننک الط  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  نزو  ربارب  دیفس  رکش  کهدنگ  هیلیت  هگاهس  نآ  تفص  موحرم  بحاص  ناخ  رفعج  دیس  تباب 

راکنت يالط 

شـش هایـس  چرم  هلوت  کی  کیره  زا  ایرپاپ  ههتک  هیهچاهچ  کهدـنگ  وزام  نایرب  هگاهـس  نآ  تفـص  دراد  عفن  ضرم  نیمه  يارب  رگید 
دننک الط  هدیئاس  بآ  رد  تجاح  تقوب  دندنب و  بوبح  هدیئاس  تجاح  بسح  ومیل  قرع  رد  هشام  هس  نایرب  هتوهت  هلین  هشام 

تسا عفان  برج  يارب  برج  يالط 

لتق هکرـس  اب  ار  قبیز  لوا  هک  دیاب  راک  رد  بسح  کیره  زا  قبیز  سدع  درآ  هرقن  يامیلقا  لظنح  محـش  انح  قرو  گنـسادرم  نآ  تفص 
دننک الط  هتخیمآ  راک  رد  بسح  لگ  نغورب  ار  هیودا  دننک و 

تسا دیفم  دشاب  مرو  اب  هک  شوگ  درد  يارب  راودج  يالط 

هدیئاس ترورض  قفاوم  زبس  زینشک  بآ  رد  تجاح  بسح  ینمرا  لگ  توسر  نیلدنص  بلعثلا  بنع  راودج  نآ  تفص 
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دیامن الط  شوگ  درگادرگ 
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تسدیفم دوش  ثداح  داح  قرع  ببسب  هک  هناع  نییثنا و  فارطا  نیبلاح و  شارخ  يارب  برسا  هکاکح  يالط 

دننک الط  هتخیمآ  راک  رد  قفاوم  انح  نغور  رد  يواسم  گنسادرم  زیزرا  هدیفس  برسا  هکاکح  نآ  تفص 

تسدیفم ناطرس  يارب  ایسآ  گنس  هکاکح  يالط 

تجاح و ردق  لگ  نغور  رد  يواسم  برس  هکاکح  نکزیتنهآ و  گنس  هکاکح  ایسآ  گنـس  هکاکح  نآ  تفـص  تسندش  هدایز  عنام  و 
دننک الط  هتخیمآ  مهاب  راک  رد  رادقمب  زبس  زینشک  بآ  زبس و  بلعثلا  بنع  بآ 

تسا عفان  هنیگبآ  راخ و  ندروآرب  يارب  دنوارز  يالط 

هتخیمآ راک  رد  بسح  دیفـس  دهـشب  هتخیب  هتفوک و  يواسم  جنیتار  مطبلا  کلع  یمور  تفز  ین  خـیب  سگرن  زایپ  قشا  دـنوارز  نآ  تفص 
دننک الط 

لمح طاقسا  يارب  بادس  يالط 

هناع فان و  رب  هدرک  طولخم  بآ  رد  دبوکب و  مرد  کی  رم  مرد  هس  کیره  زا  طسق  لظنح  محـش  کشخ  بادـس  نآ  تفـص  تسدـیفم 
دنک الط 

تسا عفان  ناطرس  يارب  هدیفس  يالط 

دنک الط  هتخیمآ  ترورض  ردق  تیز  نغورب  يواسم  وهاک  هراصع  ینمرا  لگ  زیزرا  هدیفس  نآ  تفص  دنکیم  حرقت  زا  تظفاحم  و 

تسا دیفم  رعش  راشتنا  يارب  حیش  يالط 

دنیامن الط  تجاح  بسح  واگ  رهز  هرون و  اب  دننازوسب و  ار  ماداب  ربارب  خلت  ماداب  فساجنرب  حیش  نآ  تفص 

تسعفان لیفلا  ءاد  يارب  ربص  يالط 

دننک الط  هتشرس  تجاح  ردقب  هکرس  اب  هتخیب  هتفوک و  ربارب  رانا  تسوپ  ایقاقآ  فاص  رم  يرطوقس  ربص  نآ  تفص 

دنک گرزب  ار  بیضق  قلع  يالط 

رایـسب هکنآ  زا  دعب  دننک  الط  رکذ  رب  هتخیمآ  راک  رد  قفاوم  دجنک  نغور  اب  دنبوکب و  ار  ود  ره  ربارب  نیطارخ  ولز و  ینعی  قلع  نآ  تفص 
دنشاب هدیلام 

تسا دیفم  نانص  يارب  روفاک  يالط 
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دنیامن الط  هدیئاس  روتسد  بسح  بالگ  رد  ربارب  خرس  لگ  گرب  گنسادرم  روفاک  نآ  تفص 

تسا دیفم  مرگ  نغور  مرگ و  بآ  شتآ و  نتخوس  يارب  ینمرا  لگ  يالط 

دنک الط  هتشرس  تجاح  بسحب  ود  ره  هکرس  بآ و  هب  هدیئاس  ربارب  انح  گنسادرم  يرغشاک  هدیفس  ینمرا  لگ  نآ  تفص 
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تسا دیفم  ناتسپ  ندش  گرزب  يارب  ردنک  يالط 

دننک الط  راب  هس  هام  ره  رد  هتشرس  تجاح  بسح  هکرس  اب  هتخیب  هتفوک و  يواسم  وج  درآ  هتخوس  عد  ردنک و  نآ  تفص 

تسا عفان  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  يارب  کهدنگ  يالط 

دننک الط  هدیئاس  بآ  رد  ربارب  همه  زب  مشپ  رتسکاخ  ین  خیب  لدرخ  نویفرف  کهدنگ  نآ  تفص 

دیامن دعج  ار  يوم  هک  گنسادرم  يالط 

هتخیمآ هتفرگ  ترورض  ردقب  دروم  بآ  هب  هتفوک  مرد  جنپ  کیره  زا  هبلح  جزامزک  رسلا و  قرو  هلمآ  وزام  مرد  هد  گنسادرم  نآ  تفص 
دنک الط 

دلج جوحس  يارب  گنسادرم  يالط 

دنیامن الط  هتخیمآ  هتفرگ  ترورض  بسحب  کیره  لگ  نغور  بالگب و  هدیئاس  ار  ود  ره  ربارب  ینمرا  لگ  گنسادرم  نآ  تفص 

تسا دیفم  نهد  یثود و  علخ  يارب  ثاغم  يالط 

دننک الط  هتشرس  تجاح  بسح  غرممخت  هدرز  اب  دننک و  قحس  ربارب  یمطخ  دروم  ثاغم  نآ  تفص 

دهد تذل  ار  تعماجم  هک  ذذلم  يالط 

نغور نآ  دزوسب  هک  دننک  نایرب  تجاح  ردق  نغور  رد  ربارب  خرس  زب  هیپ  هایس و  هبرگ  هیاخ  نآ  تفـص  ددرگ  درم  هتفیـش  هناوید و  نز  و 
دیامن الط  بیضق  رب  ار 

کسمم يالط 

تجاح بسح  رانکوک  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  ربارب  دیفـس  رنیک  خیب  زارد  لفلف  ایرد  فک  ههکوس  ردنمـس  هلچک  كوغ  یتسم  نآ  تفص 
دننک الط  هتخیمآ 
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برجم رگید  کسمم  يالط 

هدرشفا ار  عضوم  نآ  هتفرگ  نالک  عدفض  هک  دیاب  وربا  کیدزن  کچوک  ناتسپ  رس  دننام  دشابیم  ینوزف  ود  عدفض  یناشیپ  رب  نآ  تفص 
دنیامن یکیدزن  یکشخ  زا  دعب  دننک و  هتشغآ  لیف  یتسم  اب  ار  نآ  دوارت  نا  زا  هک  یتسم 

لزنم يالط 

دندنب بح  هس  دوخن  ردقب  دنیاسب و  مهاب  وزج  شـش  لسع  يوزج  کیره  روفاک  راکنت  وزج  مین  بامیـس  نآ  تفـص  دنک  نز  ینم  لازنا 
دنیامن تعماجم  دننک و  الط  رکذ  رب  هفشح  ياوس 

جزیوم يالط 

دیامن الط  هدیئاس  تجاح  بسح  هنیدوپ  بآ  هنهک و  هکرس  رد  يواسم  جزیوم  احرقرقاع  نآ  تفص  دوب  دیفم  رذح  يارب 

دراد دوس  ار  شوگ  یلخاد  مرو  درن  يالط 

دصف دعب  تسا و  عجو  نکسم  دربم و  و 
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هک ردق  ره  کیره  زا  روفاک  ریشابط  ینـساک  مخت  يدنبرد  شوب  بادیفـس  توسر  ینمرا  لگ  اثیمام  نیلدنـص  نآ  تفـص  درک  دیاب  راکب 
دنزاس رایت  درن  لثم  هتشرس  لوغبسا  باعلب  هتخیب  هتفوک و  دنریگب  دشاب  بسانم 

تسا دیفم  هلمن  يارب  هلمن  يالط 

دننک الط  هتشرس  ترورض  ردق  ود  ره  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  زبس و  ینساک  بآ  رد  يواسم  توسر  ایقاقا  لدنص  اثیمام  نآ  تفص 

هطوقنملا ریغلا  نیعلا  فرح  رد  مهدزناپ  قیرط 

رصب تیوقت  لوزن و  يادتبا  بآ و  نتفر  تهج  هلمآ  هراصع 

ار نآ  بآ  هتخادنا  هچراپ  رد  دنبوکب و  یبوچ  ای  یگنس  نواه  رد  ار  هزات  هلمآ  نآ  تفص  تسا  برجم  دمر  يادتبا  رد  مشچ و  شزوس  و 
نا زا  دعب  دیآ  ظیلغ  لسع  ماوقب  ات  دنهد  تکرح  مین  هتسدب  دنراذگب و  دشاب  عمش  هلعش  لثم  هک  میالم  شتآب  یلگ  فرظ  رد  دنراشفیب و 

دنیامن لامعتسا  نا  زا  يردق  تجاحلا  دنع  دنرادهاگن و  دسج  ای  ینیچ  فرظ  رد 

هطوقنملا نیغلا  فرح  رد  مهدزناش  قیرط 

دراد عفن  هلزن  يارب  رانکوک  هرغرغ 

هرغرغ هدومن  فاص  هدـیناشوج  ترورـض  بسح  بآ  رد  هتفرگ  راک  رد  قفاوم  رانکوک  کشخ  زینـشک  جزاـمزک  بلعثلا  بنع  نآ  تفص 
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دننک

تسدیفم هداتفا  هذالم  يارب  رگید  رانکوک  هرغرغ 

دنزاس هرغرغ  هدیناشوج  راک  رد  ردقب  بآ  رد  هتفرگ  تجاح  بسح  کشخ  زینشک  جزامزک  بلعثلا  بنع  رانکوک  رانلگ  نآ  تفص 

تسا عفان  زازخ  يارب  ردنقچ  بآ  لوسغ 

دنیوشب ار  رس  هدومن  جوزمم  راک  رد  بسح  هکرس  اب  هتفرگ  تجاح  بسح  مدنگ  سوبس  یمطخ  دوخن  درآ  ردنقچ  بآ  نآ  تفص 

تسدنمهدئاف عباصا  خافتنا  يارب  مدنگ  سوبس  لوسغ 

هدومن فاص  هدیناشوج  ترورـض  قفاوم  بآ  رد  هتفرگ  تجاح  بسح  مغلـش  رـشقم  سدع  بنرک  ریجنا  قلـس  مدـنگ  سوبـس  نآ  تفص 
دنیوشب ار  ناتشگنا 

وم يوبدب  يارب  رداشون  لوسغ 

رد قفاوم  بآ  رد  هتفرگ  ترورـض  بسح  همه  خلت  ماداب  هزوپرخ  مخت  مدـنگ  سوبـس  رداشون  نآ  تفـص  تسعفان  دـشاب  تموسد  زا  هک 
دنیوشب نا  زا  رس  هدومن  فاص  دنناشوجب و  راک 

افلا فرح  رد  مهدتفه  قیرط 

فنا ریساوب  يارب  هلیتف 

تسدیفم
296 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنهن ینیب  رد  هتشرس  هلیتفب  هدیئاس  مرد  مین  راگنز  مرد  ود  جاز  نآ  تفص 

تسعفان داشک  دنب  يارب  هلیتف 

دنهن بیضق  خاروس  رد  هتخاس  هلیتف  هتفرگ  ترورض  بسح  كاهددنوگ  رد  هدیئاس  هتفرگ  تجاح  ردق  یچگنوهگ  نآ  تفص 

تسدیفم رقع  يارب  نارفعز  هجزرف 

تجاح بسح  غرم  هضیب  يدرز  یباغرم و  هیپ  اب  يواسم  کیره  تورزنا  يدنه  جذاس  دوع  ینامی  بش  بیطلا  لبنـس  نارفعز  نآ  تفص 
دنک هجزرف  هتشرس 

عانعن هجزرف 
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ترورض ردقب  ینمرا  هروب  رد  هدیئاس  تجاح  بسح  رـشقم  سدع  رانا  تسوپ  عانعن  گرب  نآ  تفـص  تسا  دیفم  رایـسب  محر  هکح  يارب 
درادرب هتخیمآ 

تسدیفم دساف  تشوگ  ندروخ  يارب  نویفدلف 

اهصرق هتشرس  راک  رد  بسح  هکرـسب  هتخیب  هتفوک و  هلوت  مین  کیره  زا  ایقاقا  یلق  درز  خرـس و  خینرز  هلوت  هدیدان  بآ  کهآ  نآ  تفص 
دنیامن لامعتسا  دنزاس و 

فاقلا فرح  رد  مهدزیس  قیرط 

سطیبایذ صرق 

زینـشک ضامح  مخت  مرد  هد  کیره  وهاک  مخت  هفرخ  مخت  مرد  جـنپ  کیره  سوسلا  بر  ریـشابط  نآ  تفـص  تسدـیفم  سطیبایذ  يارب 
وهاک ای  هفرخ  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  مرد  فصن  روفاک  مرد  هس  کیره  زا  یبرع  غمـص  قامـس  رانلگ  دیفـس  لدنـص  ینمرا  لگ  کـشخ 

لاقثم کی  تبرش  دنزاس  صارقا  هتشرس  تجاح  ردقب 

کشرز صرق 

ره زا  نیرایخ  مخت  هفرخ  مخت  ینساک  مخت  مرد  هدزناپ  رشقم  کشرز  نآ  تفص  دوب  عفان  ار  اقـستسا  یمغلب و  ياهپت  رگج و  هدعم و  مرو 
هتـشرس تجاح  ردق  لوغبـسا  باعلب  هتخیب  هتفوک و  مرد  کی  دحاو  ره  زا  بیطلا  لبنـس  ینیچ  دنویر  مرد  جـنپ  خرـس  لگ  مرد  هس  دـحاو 

دنزاس صارقا 

تسعفان ار  ریساوب  هیلک و  حورق  مدلا و  لوب  بش  صرق 

هتـشرس تجاح  بسح  هفرخ  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  يواسم  هفرخ  مخت  رانلگ  ینمرا  لگ  اریتک  ینامی  بش  هتخوس  نزوگ  خاش  نآ  تفص 
دنزاس صارقا 

تسدیفم سطیبایذ  يارب  ریشابط  صرق 

هخـسن نیرد  ینازرا  دـمحم  دـنزاس و  صارقا  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  يواسم  ریـشابط  رانلگ  ینمرا  لگ  خرـس  لـگ  هفرخ  مخت  نآ  تفص 
دناهدوزفا وهاک  مخت 

ضباق ریشابط  صرق 

لاهسا سبح  يدیدص و  هفلخ  يارب 
297 ص : میلعتلا ، نزاخم 

مرد هس  کیره  زا  یبرع  غمص  هتساشن  مرد  راهچ  ریـشابط  مرد  شـش  نایرب  ضامح  مخت  مرد  جنپ  خرـس  لگ  قرو  نآ  تفـص  تسا  عفان 
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لاقثم کی  تبرش  دنزاس  صارقا  دنشرسب و  راک  رد  قفاوم  بالگب  دنبوکب و 

نیلم ریشابط  صرق 

نیبجنرت مرد  راهچ  دیفـس  ریـشابط  نآ  تفـص  دـناشنب  یگنـشت  دـنک و  مرن  ار  عبط  دوب و  عفاـن  ار  هنیـس  تنوشخ  هفرـس و  هقرحم و  ياـهپت 
هتخیب هتفوک و  مرد  کی  دحاو  ره  زا  شاخشخ  مخت  اریتک  یبرع  غمص  هتساشن  نیرایخ  مخت  زغم  نیریش  ودک  مخت  زغم  مرد  هس  یناسارخ 

دنزاس صارقا  هتشرس  راک  رد  بسح  لوغبسا  باعلب 

درادزاب هضیه  یق و  دوع  صرق 

ود تبرش  دنزاس  صارقا  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  مرد  هدزاود  کیره  بیطلا  لبنـس  لفنرق  یگطـصم  هبابک  مرد  راهچ  ماخ  دوع  نآ  تفص 
. مرد

روفاک صرق 

مخت زغم  وزج  راهچ  کیره  زا  دیفس  لسع  نیرایخ  مخت  زغم  نارفعز  وزج  هس  روفاک  نآ  تفص  دنکیم  هدئاف  يرـش  راح و  ناقفخ  يارب 
دنزاس صارقا  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  وزج  ود  ودک 

تسبرجم ضارما  رگید  سطیبایذ و  يارب  روفاک  صرق 

نیریش ودک  مخت  رایخ  مخت  زغم  رشقم  وهاک  مخت  ضامح  مخت  هایس  هفرخ  مخت  رـشقم  کشخ  زینـشک  دیفـس  لدنـص  ریـشابط  نآ  تفص 
دنزاس صارقا  بآ  رد  هتفوک  مرن  هتفرگ و  تجاح  رادقم  کیره  زا  یحایر  روفاک  رانلگ  یبرع  غمص 

دوب عفان  مدلا  لوب  هناثم و  هیلک و  حورق  يارب  جنکاک  صرق 

سفرک مخت  ردنک  اریتک  نیوخالا  مد  یبرع  غمص  هتساشن  سوسلا  بر  رشقم  نیریـش  ماداب  زغم  جنکاک  بح  نیرایخ  مخت  زغم  نآ  تفص 
لاقثم کی  ات  مرد  کی  یتبرش  دنزاس  صارقا  یفاص  بآ  هب  هتخیب  هتفوک و  یم  رد  نویفا  مرد  هد  کیره  زا 

دوب عفان  ار  نآ  هدس  حیتفت  مرو و  لاحط و  عاجوا  ربک  صرق 

هنهک هکرس  رد  ار  قشا  مرد  شش  کیره  زا  لفلف  تشکنجنف  مرد  هد  لیوط  دنوارز  مرد  راهچ  کیره  زا  قشا  ربک  خیب  تسوپ  نآ  تفص 
دنشرسب نآب  هتخیب  هتفوک و  هیودا  یقاب  دننک و  لح  ترورض  بسح 

دوب دیفم  هنهک  ياهپت  هبکرم و  پت  يارب  لگ  صرق 

نیبجنرت مرد  ود  دحاو  ره  زا  یمور  نیتنسفا  بیطلا  لبنس  دیفـس  ریـشابط  مرد  راهچ  کیره  زا  رـشقم  سوسلا  لصا  خرـس  لگ  نآ  تفص 
هتشرس راک  رد  بسح  بالگب  هتخیب  هتفوک و  مرد  هس  یناسارخ 
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298 ص : میلعتلا ، نزاخم 
يروزب تبرش  ینساک و  هدیکچ  هارمه  هشام  جنپ  كاروخ  دنزاس  صارقا 

تسا دیفم  سطیبایذ  مدلا و  ثفن  يارب  رانلگ  صرق 

بآ هب  هتخیب  هتفوک و  مرد  ود  اریتک  مرد  هس  کیره  زا  ایقاقا  خرـس  لگ  مرد  راهچ  کـیره  زا  یبرع  غمـص  ینمرا  لـگ  راـنلگ  نآ  تفص 
دنزاس صارقا  هتشرس  راک  رد  بسح  رانلگ 

تسا دیفم  مدلا  سفن  يارب  ابرهک  صرق 

هتفوک مین  مرد و  کی  کیره  زا  ایقاقا  رانلگ  مرد  هس  کیره  زا  ودک  مخت  زغم  رایخ  مخت  زغم  اریتک  هتساشن  یبرع  غمص  ابرهک  نآ  تفص 
مرد ود  ات  هشام  جنپ  زا  تبرش  ردق  دنزاس  صارقا  هتشرس  تجاح  بسح  لوغبسا  باعل  اب  هتخیب  و 

تسا دیفم  عاجوا  رگید  عادص و  يارب  ثلثم  صرق 

ود کیره  زا  ینمرا  لگ  هلمآ  تورزنا  ردنک  مرد  جنپ  کیره  حافل  خیب  تسوپ  نارفعز  روفاک  ندال  جـنبلا  رزب  نویفا  یکم  رم  نآ  تفص 
دنزاس ولهپ  هس  صارقا  هتشرس  ترورض  ردقب  ود  ره  وهاک  بآ  بالگب و  هتخیب  هتفوک و  مرد 

تسا عفان  رگج  هدس  يارب  درد  صرق 

هتفوک و مرد  کی  کیره  سوسلا  بر  ریشابط  ثفاغ  هراصع  مردتفه  خرس  لگ  نآ  تفص  دوب  دیفم  زین  ار  يوارفـص  یمغلب و  تایمح  و 
دنزاس صارقا  هتشرس  بآ  هب  هتخیب 

تسا دیفم  ناتسپ  مرو  ندینازپ  يارب  ناتک  مخت  یطوریق 

تجاح بسح  لگ  نغور  موم و  اب  دـننک و  فاص  دـنناشوجب و  تجاح  ردـقب  بآ  رد  يواسم  کلملا  لیلکا  هنوباب  ناتک  مخت  نآ  تفص 
دنامب نغور  دورب و  بآ  ات  دنناشوجب  زاب 

تسدیفم بنجلا  تاذ  يارب  بلعثلا  بنع  یطوریق 

لگ نغور  درز و  موم  اب  هدومن  فاص  هدـیناشوج  بآ  رد  هشام  شـش  کیره  زا  ناـتک  مخت  دیفـس  یمطخ  مخت  بلعثلا  بنع  نآ  تفص 
دنزاس لامعتسا  دنامب  نغور  دزوسب و  بآ  ات  دنناشوجب  زاب  هلوت  ود  کیره 

تسا عفان  هناثم  راح  مرو  يارب  ینساک  یطوریق 

یطوریق راک  رد  قفاوم  هشفنب  نغور  لـگ و  نغور  رد  تجاـح  بسح  کـیره  زا  موم  زبس  بلعثلا  بنع  بآ  زبس  ینـساک  بآ  نآ  تفص 
دننک لامعتسا  دنزاس و 
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یسرافلا يزاتلا و  فاکلا  فرح  رد  مهدزون  قیرط 

بش لحک 

کیراب هتفرگربارب  هتخوس  ینامی  بش  رداشون  نآ  تفـص  تسدیفم  رایـسب  تابوطر  بذـج  دـنهد و  يروکبش و  لبـس و  ضایب و  يارب 
دنشک مشچ  رد  هدیئاس 

فدص لحک 

299 ص : میلعتلا ، نزاخم 
يایتوط هشام  راهچ  هتخوس  فدص  نآ  تفص  دندومنیم  لامعتسا  زین  دمر  يایاقب  هعمد و  لبس و  رـصب و  تیوقت  يارب  موحرم  داتـسا  هک 

دنشک مشچ  رد  هتخیب  هتفوک و  هشام  شش  دیفس  تابن  هشام  تسب  لوسغم  نایرب  ینامرک 

روفاک لحک 

ینعی ضضح  مرد  راهچ  کیره  زا  بیطلا  لبنس  نارفعز  مرد  کی  کیره  زا  لفلفراد  لفلف  نآ  تفص  تسا  دنمهدئاف  مشچ  تقرح  يارب 
دنرب راکب  دنزاس و  کیراب  دنبوکب و  گناد  کی  روفاک  مرد  شش  توسر 

دجنک لگ  لحک 

بـش ددـع  دـصراهچ  کیره  زا  درگ  لفلف  یلیبنچ  لگ  یلک  دـجنک  لگ  نآ  تفـص  تسدـیفم  یلهپ  ینعی  مشچ  لگ  ضایب و  عفد  يارب 
دننک لامعتسا  هدومن  کیراب  هتخپ  ماد  ود  هتشرب  ینامی 

دروجال لحک 

همه بیطلا  لبنس  ربونص  تسوپ  ردنک  ناخد  هتخوس  يدنه  رمت  هتسخ  ینمرا  رجح  دروجال  رجح  نآ  تفـص  تسا  عفان  هژم  نتخیر  يارب 
دننک لامعتسا  هتخاس  کیراب  ربارب 

دوب عفان  ار  راح  ياقستسا  دراب  جنالکلک 

هراـصع مرد  جـنپ  کـیره  زا  درز  هلیله  تسوـپ  نوقیراـغ  دنـشاب  هدوـمن  کـشخ  هدرک  رت  هکرـس  رد  زور  تفه  هک  نویرذاـم  نآ  تفص 
زا ذیناف  ربنشرایخ  سولف  نیبجنرت  مرد  ود  کیره  زا  سوسلا  بر  هزوپرخ  مخت  زغم  ینساک  مخت  خرـس  لگ  نسوس  خیب  مرد  هس  نیتنـسفا 

دنـشرسب نآـب  هتخیب  هتفوـک و  رگید  ياـهاود  دـنرآ و  ماوـقب  هدوـمن  فاـص  هدرکلح  مرگمین  بآ  رد  ار  هـس  ره  نـیا  مرد  هدزناـپ  کـیره 
مرد راهچ  ات  مرد  ود  زا  كاروخ 

تسدیفم دشابن  ترارح  نآب  هک  یئاقستسا  يارب  راح  جنالکلک 

بیطلا لبنس  ثفاغ  هراصع  ینیچ  دنویر  مرد  هس  اسریا  مرد  جنپ  کیره  زا  جنیبکـس  درز  هلیله  تسوپ  نوقیراغ  ربدم  نویرذام  نآ  تفص 
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مشچ و درد  يارب  هّرهگ  مرد  راهچ  ات  مرد  هس  یتبرـش  دـنزاس  نوجعم  تجاح  بسح  لـسع  اـب  هتخیب  هتفوک و  مرد  ود  کـیره  زا  نوسینا 
فرظ رد  ار  بش  لوا  لطر  عبر  ینامی  بش  مرد  هس  صلاخ  نویفا  لطر  کـی  يذـغاک  يومیل  نآ  تفـص  تسبرجم  رایـسب  هعمد  دـمر و 

دوش و طولخم  بوخ  ات  دـننک  لح  نینهآ  هتـسد  زا  هتخاس  لخاد  زین  يردـق  ومیل  بآ  هدرک و  لخاد  نویفا  نا  زا  دـعب  هدرک  نایرب  نینهآ 
دنشاب هدرک  لخاد  ومیل  بآ  روتسد  نیمهب  نا  زا  دعب  ددرگ  یناف  ومیل  بآ 

300 ص : میلعتلا ، نزاخم 
ای دننک  الط  مشچ  درگ  ادرگ  هدرک  مرگ  یکدنا  هدیئاس  بآ  هب  تجاح  تقوب  دـنرادهاگن و  هتـسب  اهبح  دوش و  طولخم  کین  هجوب  هک  ات 

دنزادنا مشچ  رد 

ماللا فرح  رد  متسب  قیرط 

ریبک بوبل 

زغم نآ  تفص  دنادرگ  مکحم  ار  باصعا  دهد و  توق  ار  غامد  لد و  دنک و  هدایز  ار  هاب  دیازفیب و  ار  ینم  دنادرگ و  يوق  مرگ و  ار  هدرگ 
نیردوت نینمهب  لقاقـش  ناجنلوخ  نایبور  یهام  ملزلا  بح  زغم  هزوغلچ  زغم  ناـگدرگ  زغم  ارـضخلا  ۀـبح  زغم  قدـنف  زغم  ماداـب  زغم  هتـسپ 

مخت برت  مخت  رذگ  مخت  لقلقلا  بح  ینیچ  بابک  لفنرق  یفوک  دعـس  بیطلا  لبنـس  مرد  جنپ  کیره  زا  ینیچراد  رـشقم  دجنک  لیبجنز 
کیره زا  لفلفراد  هلاود  هسابسب  اوبزوج  مرد  هس  کیره  زا  دابنرز  یبرقع  جنورد  ریفاصعلا  ناسل  نویله  مخت  تپسا  مخت  زایپ  مخت  مغلش 

زا کشخ  عانعن  نادیزوب  ناجنروس  هدوس  واگ  بیضق  مرد  هد  کیره  زا  شاخـشخ  کشجنک  رـس  زغم  هزات  ریجنا  بلعثلا  ۀیـصخ  مرد  ود 
ددع هاجنپ  هرقن  قرو  ددع  یـس  الط  قرو  لاقثم  ود  ماخ  دوع  لاقثم  هس  کیره  زا  یگطـصم  نارفعز  یبارعا  رتش  هیام  مرد  راهچ  کیره 

دنزاس رایت  دوهعم  قیرطب  هیودا  نزو  هس  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  لاقثم  مین  صلاخ  کشم  لاقثم  کی  بهشا  ربنع 

تسدیفم غامد  تیوقت  یشغ و  یشوهیب و  راح و  عادص  يارب  هخلخل 

بآ زبس  رایخ  بآ  زبس  زینـشک  بآ  هدـیئاس  هلوت  ود  لدنـص  قرع  رد  هشامکی  کیره  دیفـس  لدنـص  ینمرا  لگ  رفولین و  لگ  نآ  تفص 
دنهد تکرح  ینیب  لصتم  هتخادنا  خارف  نهد  یشیش  رد  هدرک  هفاضا  هلوت  راهچ  کیره  زبس  يودک 

تسدیفم تالزن  سبح  يارب  دنیوگ  ار  دنبهلزن  هک  خوطل 

ذغاک هتخیمآ  تجاح  بسح  غرممخت  يدیفـس  ای  رانکوک  بآ  رد  هدیئاس  ار  همه  هشامکی  کیره  اریتک  دـنوگ  نارفعز  نویفا  نآ  تفص 
دنناپسچب هقیقش  ود  ره  رب  هدیلام  نآ  رب  هدز  نزوس  هدیشارت  هیپور  لثم  ار 

نطقلا بح  قوعل 

مخت ینیچراد  لاقثم  تسب  هنادهبنپ  بح  زغم  نآ  تفـص  هدیـسر  زین  دـباع  میکح  هبرجت  رد  هاب  تیوقت  يارب  هرکذـت  بحاص  تاـبرجم  زا 
ناتک مخت  طق  لاقثم  تفه  ناعـشیشراد  لاقثم  هد  کیره  زا  لیبجنز  لقاقـش  لاقثم  هدزناـپ  کـیره  ربونـصلا  بح  رادهـالک  لـفنرق  هرخبا 

دیفس لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  لاقثم  راهچ  کیره  زا  یگطصم  نایرب 
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لاقثم کی  كاروخ  دنروآ  ماوقب  هیودا  نزو  هس 

برجم هلزن  هفرس و  هنیس و  داوم  ثفن  يارب  ناتسپس  قوعل 

شاخشخ تسوپ  هشام  راهچ  کیره  زا  نیرایخ  مخت  دیفس  یمطخ  مخت  هلوت  کی  رشقم  سوسلا  لصا  هناد  هاجنپ  هبرف  ناتسپس  نآ  تفص 
زغم هریـش  رـشقم  وج  هریـش  ماوق  رخآ  رد  دنرآ و  ماوقب  تجاح  ردق  دیفـس  تابن  اب  دنناشوجب و  بآ  راثآ  ود  رد  هشام  هس  هنادـهب  هلوت  ود 

هفاضا هشام  هس  کیره  زا  هدوس  سوسلا  بر  یبرع  غمص  اریتک  نا  زا  دعب  دنیازفا و  هلوت  کی  کیره  زا  شاخشخ  مخت  هریش  رـشقم  ماداب 
دنریگورف نآ  باعل  هتفرگ  نهد  رد  هشام  ود  ردقب  دنیامن و 

تسبرجم سفنلا  قیض  يارب  نابزواگ  قوعل 

مرد و کی  کیره  زا  دیفـس  لفلف  نسوس  خیب  دیفـس  نمهب  سوسلا  بر  جرحدم  دنوارز  یبرع  غمـص  نابزواگ  لگ  نابزواگ  نآ  تفص 
زغم مرد  ود  زوبرت  مخت  زغم  مرد  مین  کی و  نیریش  ماداب  زغم  مرد  مین  ود  هایس  شاخـشخ  مخت  مرد  مین  راهچ و  دیفـس  شاخـشخ  الاب  ؤاپ 

هشام شش  كاروخ  دنزاس  قوعل  لومعم  روتسدب  ماد  هدزناپ  دیفس  تابن  مادجنپ  دیفس  لسع  مرد  کی  رشقم  وهاک  مخت 

تسا عفان  هقیقر  هراح  داوم  ظیلغت  مغلب و  جارخا  لیهست  تهج  برجم  لومعم و  لدتعم  قوعل 

زغم کشخ  يافوز  نایداب  ناشوایـسرپ  نیریـش  ودک  مخت  زغم  رـشقم  سوسلا  لصا  شاخـشخ  مخت  القاب  درز  ریجنا  یقنم  زیوم  نآ  تفص 
راثآ ود  رد  هدومن  بوکوج  هلوت  مین  کیره  رانکوک  هنادـهب  ناتک  مخت  اریتک  یمطخ  مخت  یبرع  غمـص  یتیالو  هنیدوپ  هبلح  رـشقم  ماداب 

زا دارم  مرد  ود  ات  هشام  جـنپ  تبرـش  ردـق  دـنرآ  ماوقب  هدومن  لخاد  راثآ  ؤاپ  دیفـس  لسع  هدومن  فاص  دـنامب  راثآ  مین  ات  دـنناشوجب  بآ 
تسیریگملاع ریس  اجنیا 

تسلیدعیب یلزن  هفرس  يارب  هلزن  قوعل 

ات دنناشوجب  حابص  دننک  رت  بآ  مرد  هاجنپ  دصود و  رد  بش  مرد  تفه  کیره  زا  هنادهب  یمطخ  مخت  مرد  جنپ  سوسلا  لصا  نآ  تفص 
دیفس شاخشخ  مرد  راهچ  اریتک  مرد  هس  کیره  زا  یبرع  غمص  هنادهب  زغم  دنروآ و  ماوقب  دیفـس  دنق  مرد  تسب  دص و  اب  دسر و  فصنب 

هشام شش  تبرش  ردق  دنزیمایب  هدرک  هیالص  مرن  مرد  جنپ  کیره  زا  هایس  شاخشخ 

میملا فرح  رد  مکی  تسب و  قیرط 

رایخلا ءام 

عفر جازم و  بیطرت  هراح و  هفرس  هراح و  هقرحم و  طالخا  يوارفص و  يومد و  قد و  پت  تهج 
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دریگب نآ  تفص  درآربیم  رارداب  ار  پت  هدام  دوشیمن و  ارفـصب  لیحتـسم  تسا و  هدایز  عرقلا  ءام  زا  تبـسن  راردا  تسا و  عفان  یگنـشت 
هک يرونت  رد  هتفرگ  دشاب  تشگنا  کی  ردـقب  نآ  تماخـض  هک  وج  درآ  ای  درز  لگ  رد  سپ  دـنزب  دراک  رـس  زا  اج  دـنچ  زا  هزات و  رایخ 

دنراشفیب و هدیرب  ار  نآ  رـس  هدومن  رود  ریمخ  ای  لگ  هدروآ  نوریب  رونت  زا  حابـص  تقو  دوش  نایرب  ات  درادب  دـشاب  هتـسشنورف  نآ  یمرگ 
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رد درآ و  ریمخ  رد  لوا  هک  تسنآ  یلوا  دـناسر و  لطرکی  ات  دـنهدب و  هبـسانم  هیودا  رفولین و  تبرـش  هارمه  هدومن  یفاص  دـیآرب  هک  بآ 
دنریگب وج  ای  لگ  رد  نا  زا  دعب  دنریگب  هچراپ 

ریعشلا ءام 

نکـسم ءاذغلا  لدتعم  ذیذل  ندب  مامت  رد  دوفنلا  لهـس  هدعم و  یقنم  هقرتحم و  داوم  عرفتـسم  طالخا و  جضنم  دـنیوگ  وج  شآ  ار  نآ  هک 
حلـصم تسخافن و  دراب و  ياشحا  رـضم  هدعم  یخرم  دوشیمن و  هدعم  رد  خفتنم  دـنکیمن و  هدـساف  طالخا  ناجیه  تسدراب و  شطع و 

دنزپب و میالم  شتآب  دنزیر و  نآ  رب  دشاب  وج  دنچ  هد  هک  فاص  بآ  هدومن  رادیعلق  سم  فرظ  رد  رشقم  وج  نآ  تفص  تسدنقلگ  يو 
هرویک قرع  بالگ  هارمه  هدومن  فاص  هدیلام  نا  زا  دعب  دننک  لیدبت  بآ  تفه  هک  تسنآ  رتهب  دنیامن و  بآ  لیدـبت  نآ  نتخپ  يانثا  رد 

دوشیم محلم  ریعشلا  ءام  دنزادنا  بآ  تشوگ  متفه  بآ  ياجب  رگا  دننک و  لامعتسا  دیفس  تابن  ای  رانا  تبرش 

هوقل جلاف و  تهج  لسعلا  ءام 

هدومن فاص  دـنامب  هّصح  ود  نوچ  دـنناشوجب  هصح  ود  بآ  هصح  کی  دیفـس  لسع  نآ  تفـص  هاب  هدـعم و  يوقم  تسا و  اـبطا  لومعم 
ءزج کیره  روفغم  داتـسا  دنهدیم و  هدرک  فاص  دنامیم  فصن  نوچ  دـنزادنایم  بآ  ءزج  شـش  دهـش  ءزج  کی  رد  یـضعب  دـهدب و 

دندادیم هدرک  فاص  تخوسیم  هصح  موس  هاگره  دنتخادنایم  بآ  ءزج  تشه  دهش 

دنیوگ قورم  بلعثلا  بنع  ار  نآ  هک  بطرلا  بلعثلا  بنع  ءام 

نداد و نتخاس و  بیکرت  نآ  تفـص  تسا  ءایـشا  نیرتعفان  ار  هبکرم  ياهپت  عاونا  رگید  دـشاب و  هدـعم  رگج و  مرو  زا  هک  تاـیمح  تهج 
تسا قورم  زبس  ینساک  بآ  دننام  نآ  تبرش  ردق 

عرقلا ءام 

دوشیم ارفـصب  لیحتـسم  دراد و  مک  راردا  رایخلا  ءام  زا  عرقلا  ءام  تسرایخلا و  ءام  نتخاس  لثم  نآ  تفـص  تسرایخلا  ءام  عفاـنمب  نآ  و 
دنرآ لمعب  هبسانم  تاضومح  دشاب  هلاحتسا  بوخ  هک  هجزما  رد  سپ 
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دننک رفولین  تبرش  ای  وج  قیوس  اب  وا  لامعتسا  دشاب  لاعس  هک  ییاج  و 

بطرلا لمحلا  ناسل  ءام 

دننام نآ  نداد  نتخاس و  بیکرت  نآ  تفص  تسا  عفان  دشاب  لاهساب  هک  رگج  مرو  اقستسا و  لاهسا و  تهج  دنمان  زبس  گنتراب  ار  نآ  هک 
تسا قورم  زبس  ینساک  بآ 

دشاب قورم  ینساک  نآ  هک  بطرلا  ءابدنهلا  ءام 

دنریگب نآ  تفـص  دراد  عفانم  رگید  دیفم و  رایـسب  هبکرم  يومد و  يوارفـص و  ياهپت  هنفع و  هدام  زا  کلاسم  هیقنت  ددس و  حـیتفت  تهج 
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فیفخ شتآ  رب  هتخادـنا  رادیعلق  فرظ  رد  دـنراشفیب و  بآ  دـنبوکب و  دـنهدن و  لـسغ  دـننک و  حـسم  هچراـپ  زا  زبـس و  ینــساک  گرب 
دنرب راکب  هدومن  فاص  زاب  دوش  هدیرب  ریش  لثم  ات  دنراذگ 

دنیوگ ینساک  هدیکچ  ار  نآ  هک  سبایلا  ءابدنهلا  ءام 

مخت نآ  تفـص  هدیـسر  هبرجتب  اهراب  دـیامنیم و  رایـسب  عفن  ینـساک  گرب  بآ  زا  دـشاب  هدایز  نآ  رد  تیمغلب  هک  هبکرم  تاـیمح  يارب 
ار نآ  هشوـگ  راـهچ  ره  هک  هدـنگ  یفاـص  رد  هدـنامیقاب  بش  يرهگ  ود  زا  دراد و  رت  بآ  رد  بش  دـننک  بوـکمین  هلوـت  راـهچ  ینـساک 

بلعثلا بنع  قرع  نابزواگ  قرع  بآ  ياجب  یهاگ  دـنناکچب و  هبترم  تفه  نازیرگنر  ینیر  لثم  هدومن  لـخاد  دنـشاب  هتـسب  بوچراـهچب 
دوشیم هدرک 

جلمآ يابرم 

هزات گرزب  هلمآ  ددع  دص  نآ  تفـص  تسا  رتعفان  ظفح  دایدزا  رد  دنک و  عفن  ار  ریـساوب  دیامن و  مرن  عبط  رگج و  غامد و  هدعم و  يوقم 
رد دنراذگب و  زور  هد  دنشاپ و  نآ  رب  مرد  هاجنپ  روگنا  رتسکاخ  دناشوپب و  ار  نآ  هک  دنزادنا  ردقنآ  بآ  دنهن و  زبس  فرظ  رد  دنریگب و 

دنهن و گید  رد  هدـعب  دوشن  ادـج  تسوپ  ات  دـنیوشب  مرن  دـنرآ و  نوریب  اههلمآ  سپ  دـننک  هزات  دـنهد و  ریغت  رتسکاخ  بآ و  زور  هس  ره 
دنرآ نوریب  سپ  دوش  هتخپ  وج  هک  ات  دنزپب  دنیامن و  مض  زین  ضوضرم  رـشقم  وج  فک  کی  دنزادنا و  دناشوپب  ار  وا  هک  بآ  ردـق  نامه 

زودلاوج اج  هد  هفلتخم  هنکم  اب  ار  هلمآ  ره  سپ  دوشن  ادـج  دـنام و  لاحب  تسوپ  هک  یعون  هب  دـننک  فشن  هچراپب  دـنیوشب و  راـبرگید  و 
ریغت لسع  هتفه  ره  رـس  دـنراذگب و  زور  تسب  دـشوپب و  ار  وا  هک  دـنزادنا  ردـقنآ  نآ  رب  فاص  لسع  دـنهنب و  زبس  فرظ  رد  سپ  دـننزب 

دنزادنا فاص  دّیج  لسع  هدرک  فشن  هدعب  دنامن  چیه  تیئام  هلمآ  رد  ات  داد  دیاب  فیفخ  شوج  دنچ  دنهد  ریغت  هاگره  دنهد 
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رد دشاب و  ةرارحلا  لیلق  دننک  تابن  ای  دنق  لسع  ئاجب  رگا  دـنرب و  راکب  زور  لهچ  زا  سپ  دـنرادب  زبس  فرظ  رد  دـشوپرد و  هک  ردـقنآ 
تسرتبسانم تایمح 

ساننا يابرم 

کیراب هچراپ  ار  نایم  رد  زغم  دـنیامن و  ادـج  ار  ینورد  ناوختـسا  ینوریب و  تشرد  تسوپ  نآ  تفـص  ناقفخ  عفاـن  حرفم و  لد و  يوقم 
هچراپ ات  دنناشوجب  میالم  شتآب  هتفرگ  ریمخ  زا  ار  فرظ  رـس  هتخادنا و  بآ  یکدنا  هتـشاذگ و  رادیعلق  سم  ای  هرقن  فرظ  رد  هدیـشارت 

قباس روتسدب  هداهن  ساننا  ياههچراپ  نآ  يالاب  دنراذگ و  شرف  قیرطب  فرظ  رد  لوا  هدیشارت  ناوختـساب  ار  ساننا  گرب  ای  دوش و  زادگ 
دنراذگ نآ  رد  اههچراپ  هدومن  ایوب  کشم  ربنع و  بالگ و  کشمدیب و  زا  هتخاس و  تسرد  تابن  دنق و  زا  ماوق  دوش  زادگ  هاگره  دـنزپب 

دنیازفیب نآ  زج  ومیل و  یشرت  دشاب  روظنم  رادینشاچ  رگا  دنرادرب و  هزیکاپ  فرظ  رد  سپ  دنک  بذج  ار  هریش  ات  دنهد  شوج  ود  و 

حافت يابرم 

اب سپ  دوش  هتخپمین  ات  دنناشوجب  بآ  رد  هدروآ  نوریب  هناد  دنزاس و  زاب  تسوپ  زا  ار  بیس  نآ  تفص  تسا  روکذم  تادرفم  رد  وا  عفانم 
دنرآ ماوقب  دیفس  دنق 
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رذج يابرم 

تسوپ و ار  رجاگ  نآ  تفص  تسا  روطسم  تادرفم  رد  عفانم  رگید  هفرس و  لزاون و  عنم  هیر و  هیقنت  توص و  هیفصت  لد و  تیوقت  تهج 
دنهن و فرـص  لسع  رد  هدروآ  نوریب  هدـعب  دوش  ارهم  ات  دـنناشوجب  راک  رد  بسح  لسع  بآ و  رد  دـننک  هزیرهزیر  هدرک  رود  ناوختـسا 

دنرب راکب  زور  لهچ  زا  سپ  دنرآ و  دورف  هداد  شوج  کی 

لیبجنز يابرم 

ار یمغلب  ئاهپت  دـنارب و  لوب  تس و  عفان  ار  دراب  هناثم  هدرگ و  هدور و  هدـعم و  دـنک  هدایز  هاب  تسکـشخ  مرگ و  هدرورپ  لـیبجنز  ینعی 
دننک یفرظ  رد  دزوسب و  بآ  ات  دنناشوجب  لسع  بآ  رد  دننک و  هراپ  هاگنا  دـنناسیخب و  بآ  رد  زور  تسب  لیبجنز  نآ  تفـص  دراد  دوس 

دنشاب هدومنیم  لوانت  نا  زا  دعب  دوش  هدرورپ  ات  دنزیر  نآ  رس  رب  لسع  سپ 

لجرفس يابرم 

وزج و کی  لسع  رد  دـنیامن و  هراپ  راهچ  دـننک و  كاپ  رـشق  مخت و  زا  گرزب  بوخ و  هب  نآ  تفـص  تسا  موقرم  تادرفم  رد  نآ  عفانم 
دنرادرب دنناشوجب و  اهنت  لسعب  مود  زور  دننک و  درس  سپ  دنناشوجب  وزج  ود  بآ 

هلیله يابرم 

305 ص : میلعتلا ، نزاخم 
يابرم نکیل  تشذـگ  هلمآ  رد  هک  نامه  وا  بیترت  قیرط  نآ  تفـص  تسا  رتمک  وا  عفن  ظفح  دایدزا  رد  رگم  هلمآ  يابرم  دـننام  وا  عفاـنم 

لیه لفنرق  لیبجنز  ینیچراد  دـنزاس  هیوافا  رد  دـنهاوخ  هاگره  دـنزادنایم  هیوافا  نیرد  زین  دوشیم و  رابت  مه  هلیله  رت  کشخ و  زا  هلیله 
کهآ بآ  رد  ندش  مرن  دـعب  ار  هلیله  دـنه  لها  دـنزادنا و  هلیله  ددـع  دـص  رد  مادـمین  کشم  هلوت  کی  کیره  یگطـصم  دوع  اوبزوج 

روهشملا وه  امک  دنهدیم  خبط  هدعب  تصوفع و  ندیدرگ  عفر  وا و  يازجا  كاسمتسا  تهج  دنناسیخیم 

ربکا مهرم 

تـسا هدوـمزآ  برجم و  نآ  ریغ  هیـصخ و  رگج و  هبلـص  ماروا  لـیلحت  نیئلت و  یلبط و  ياقـستسا  يارب  تسینازرا  مـیکح  تاـعرتخم  زا 
نوچ دـنزپب  تجاح  ردـق  ملک  بآ  ای  مغلـش  بآ  رد  هتخیب  هتفوک و  مرد  هس  کیره  زا  یمطخ  لـگ  وج  درآ  ناـتک  مخت  هبلح  نآ  تفص 

لگ نغور  نا  زا  سپ  ددرگ  ظیلغ  ات  دنزپب  دنیامن و  هفاضا  هدرک  لح  مرگ  بآ  رد  مرد  جنپ  ربنـشرایخ  ینعی  سولف  زغم  دـیآ  نتخپ  بیرق 
دنزیمایب تجاح  ردقب  ریجنادیب  نغور  ای  تیز  نغور  ای  دجنک  نغور  ای 

نوقیلساب مهرم 

مهرم تجاح  ردق  تیز  نغور  اب  هتخیب  هتفوک و  مرد  راهچ  هنق  لاقثم  تسب  کیره  جنیتار  تفز  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  محر  هحرق  يارب 
دنزاس
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لخ مهرم 

عفان شتآ  زا  یگتخوس  هنفع و  حورق  يارب  تستابرجم و  زا  تاحارج  لامدنا  رادرم و  تشوگ  كرچ و  ندرک  كاپ  يارب  يافش  هخسنب 
مهرم هدرک  لخاد  هکرـس  يردق  دننک و  لح  لگ  نغور  مرد  تسب  دیفـس و  موم  مرد  هد  اب  هدومن  هیالـص  مرد  هد  گنـسادرم  نآ  تفص 

دنزاس

نویلخاد مهرم 

تفص تسعفان  همخت  حایر و  بصع و  دقعت  هعلس و  تابالص و  ریزانخ و  لیلحت  مرگ و  ماروا  هراح و  عاجوا  نیکست  مرو و  جاضنا  يارب 
ات مرد  جنپ  کیره  زا  ناتک  مخت  هبلح  ورم  مخت  ملسم  لوغبسا  یمطخ  مخت  مرد  تسب  گنسادرم  مرد  لهچ  ات  یس  هنهک  تیز  نغور  نآ 
رب هتخادـنا  تیز  نغور  رد  هتخاس  کیراب  ار  گنـسادرم  دـنریگب و  نا  زا  ظیلغ  باعل  حابـص  دـننک  رت  بآ  رد  بش  ار  اهمخت  مرد  تفه 

دوشن هتسب  گنسادرم  ات  دنهد  تکرح  يزیچب  دنراذگ و  مرن  شتآ 
306 ص : میلعتلا ، نزاخم 

هب دنرآ و  دورف  سپ  ددرگ  ظیلغ  ات  دنناشوجب  دنزادنا و  نا  رد  ار  باعل  دـنرآ و  دورف  شتآ  زا  ار  فرظ  ددرگ  هایـس  نغور  هکنا  زا  سپ 
دننز مهرب  ربت 

لار مهرم 

زین شتآ  زا  یگتخوس  روصان و  کشتآ و  حورقب  ءربلا و  رـسع  هنمزم  تاحارج  يارب  دـساف و  تشوگ  عفد  حـلاص و  محل  ندـینایور  يارب 
عومجم يواسم  هک  هزات  واگ  نغورب  ار  موم  هتخیب  هتفوک و  لاقثم  راهچ  کیره  دیفـس  تاک  لار  روفاـک  دیفـس  موم  نآ  تفـص  تسعفاـن 

نا زا  دعب  دهد  شوج  رگید  دزیرب و  روفاک  سپ  روتسدب  ار  تاک  سپ  دنهد  شوج  هس  ود  هتخیر  لار  لوا  هتخادگ  ینهآ  فرظ  رد  دشاب 
درب راکب  هدروآ  دورف  شتآ  زا 

توسر مهرم 

نغور و لوا  مرد  راهچ  کیره  زا  هشفنب  نغور  لگ  نغور  مرد  ود  دیفـس  موم  مرد  کی  توسر  نآ  تفـص  تسبرجم  هراح  ماروا  تهج 
دنزیمایب هدیئاس  ار  توسر  هتخادگ و  ار  موم 

درز مهرم 

دیفـس تاک  يرـصب  گنـس  دومجا  نآ  تفـص  تسا  رقحا  تابرجم  زا  قیمع  مخز  ندرک  رپ  رادرم و  تشوگ  كرچ و  ندرک  كاپ  يارب 
دنزاس و مهرم  ررقم  روتـسدب  يریگملاع  ماد  راهچ  دجنک  نغور  مرد  ود  درز  موم  هشام  جـنپ  کیره  گنـسادرم  نایرب  ههتوهت  هلین  لیبنق 

دنیوشب بآ  رد  هبترم  شش 

نارفعز مهرم 

کی کیره  زا  زب  هدرگ  یبرچ  واگ  قاس  زغم  لگ  نغور  موم  نآ  تفـص  هدـمآرد  هبرجتب  نآ  تبالـص  محر و  بلـص  مرو  رد  اـهراب  هک 
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دنیامن لامعتسا  زبس  بلعثلا  بنع  هریش  اب  دنزاس و  بترم  روتسدب  هشام  هس  کیره  زا  ردنک  هنوباب  نارفعز  غرم  هضیب  يدرز  هلوت 

راگنز مهرم 

مطبلا کلع  نآ  تفـص  تسریـساوب  طقـسم  محل و  تبنم  هیلک و  هدساف  داوم  تانوفع و  عفار  دئاز و  تشوگ  لکآ  هقیتع و  حورق  ففجم 
دنزیمایب تجاح  ردق  تیز  نغور  اب  هتخیب  هتفوک و  مرد  ود  راگنز  مرد  جنپ  کیره  جنیتار 

يروفاک بآ  دیفس  مهرم 

لاقثم جـنپ  لگ  نغور  رد  ار  لاقثم  کـی  دیفـس  موم  نآ  تفـص  تسدـیفم  شتآ  یگتخوس  دـعقم و  قاقـش  ریـساوب و  درد  نیکـست  يارب 
هدیفـس شتآ  زا  ندروآ  دورف  زا  دـعب  دزاـس و  مهرم  هتخاـس  طوـلخم  هتفوـک  مرن  لاـقثم  کـی  کـیره  زا  گنـسادرم  بادیفـس  هتخادـگ 

ددع کی  غرممخت 
307 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنیازفیب هشام  ود  روفاک 

موحش مهرم 

هتخاس مهرم  هتفرگ  تجاح  بسح  دیفس  موم  هشفنب و  نغور  واگ  قاس  زغم  طب  یبرچ  غرم  یبرچ  نآ  تفص  تسدیفم  محر  قاقـش  يارب 
دننک لامعتسا 

رتش ناهوک  مهرم 

اریتک یمطخ  واگ  قاس  زغم  رتش  ناهوک  نآ  تفص  دنکیم  هدئاف  ار  دعقم  قاقش  دسریم و  ندومن  عطق  زا  هک  ریـساوب  هحرق  لامدنا  يارب 
دنزاس مهرم  ترورض  ردق  هشفنب  نغور  اب  هتفرگ  تجاح  بسح  غرم  هضیب  يدرز  یباغرم  هیپ  غرم  هیپ  طب  هیپ 

گس ناسل  مهرم 

غاد نینهآ  ههچرک  رد  دجنک  نغور  یکدنا  رد  دننازوسب و  هدرک  کشخ  هیاس  رد  گس  نابز  نآ  تفـص  تسریظنیب  حورق  لامدنا  يارب 
نا زا  دعب  دننک  رود  دننازوسب و  نینهآ  فرظ  رد  دجنک  نغور  رد  دندنب و  صرق  هدـیئاس  بوخ  تجاح  ردـق  مین  گرب  نا  زا  دـعب  دـننک 

دنرادهاگن هشیش  فرظ  رد  دننک و  طولخم  رتبوخ  نینهآ  هتسد  ای  مین  بوچب  دنزادنا و  نغور  نیرد  گس  نابز  هتخوس 

ددرگیم ظوعن  عامج و  توهش  ناجیه  بجوم  هک  حوسم 

دنلامب اپ  فک  بیضق و  رب  هدومن  طولخم  یلیبنچ  نغور  رد  رن  کشجنک  رس  زغم  نآ  تفص  تسا  هدومزآ  برجم و 

ددرگ نز  لد  رد  درم  یتسود  بجوم  هک  یحوسم 
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دوش یتسود  بجوم  دننک  تعماجم  هکره  اب  دنلامب  بیضق  رب  هتفرگ  تجاح  بسح  لیبجنز  لسع  نآ  تفص 

دوش نز  هتفیرف  درم  هک  یحوسم 

دباوخب درم  اب  دلامب و  جرف  رد  نز  هتخیمآ  لسع  رد  هدیئاس  هدرک  کشخ  الولمم  تشوگ  نآ  تفص 

دیفم قرع  سبح  يارب  سباح  حوسم 

دنلامب هتخیمآ  ترورض  قفاوم  لوغبسا  باعل  لگ و  نغورب  يواسم  همه  گنسادرم  خرس  لگ  رانلگ  وزام  ینمرا  لگ  نآ  تفص 

راح هدام  جارخا  يارب  دراب  لهسم 

دیازفا دوشیم  روکذم  هک  دراب  جضنم  رد  هنادجنپ  ماداب  هریـش  هلوت  راهچ  کیره  زا  يدنه  رمت  نیبجنرت  هلوت  تفه  سولف  زغم  نآ  تفص 
قرع رگا  دنـشونب  كدنا  ینـساک  قرع  بلعثلا  بنع  قرع  دوش  یگنـشت  لهـسم  زور  رد  رگا  دننک  هدایز  رگید  هلوت  ود  دـنقلگ  نزو  رگم 

دشاب بولطم  هک  یقرع  ره  نینچمه  دزادنیب و  هتسب  هرص  رد  ار  ینساک  ای  بلعثلا  بنع  دنناشوجب و  ار  بآ  دیاین  تسدب 
308 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنروخب میالم  گنوميرچهک  رهپس  تقو  وج  شآ  رهپ  ود  تقو  اذغ  دیامن  رایت 

دنک دراب  هدام  جارخا  راح  لهسم 

دیب نغور  یکمانـس  هشام  ود  نوقیراغ  هشام  جنپ  هدیـشارخ  فوجم  دیفـس  دبرت  هلوت  راهچ  خرـس  رکـش  هلوت  تفه  سولف  زغم  نآ  تفص 
رهپــس دــعب  رتوـبک و  تشوـگ  ینخی  بآ  رهپ  ود  تـقو  اذــغ  دــنک  هفاـضا  دــیآیم  هـک  راـح  جــضنم  رد  هلوـت  کـی  کـیره  زا  ریجنا 

دروخب نایداب  قرع  یگنشت  تقو  دهدب  هوميرچهک ؟؟؟

تسدیفم دشاب  مرک  ببسب  هک  نادند  درد  يارب  گنرب  هضمضم 

رد ار  یلتوپ ؟ دنیامن و  هضمضم  هدومن  فاص  دنناشوجب و  بآ  يردق  رد  هتسب  یلتوپ ؟؟؟ خرس  يولاس  هچراپ  رد  رشقم  گنرب  نآ  تفص 
دنیامن لمع  رارکت  دنباوخب و  هتشاذگ  نادند  نب 

تسدیفم هلکآ  يارب  یمرصح  هضمضم 

دننک هضمضم  هدومن  جوزمم  ربارب  قامس  بآ  هکرس  هروغبآ  نآ  تفص 

تسا دیفم  دشاب  ترارح  زا  هک  قوذ  نالطب  نابز و  لقث  يارب  سابیر  هضمضم 

دنزاس هضمضم  لومعم  روتسدب  راک  رد  قفاوم  ربارب  ود  ره  نیبجنرت  نیبجنکس و  يواسم  قامس  خرس  لگ  سابیر  نآ  تفص 

تسدیفم نانسا  كرحت  يارب  دعس  هضمضم 
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هدومن فاص  دنناشوجب و  تجاح  بسح  بآ  رد  ربارب  همه  بیطلا  لبنس  خرس  لگ  بش  دعس  رانلگ  ربک  خیب  تسوپ  احرقرقاع  نآ  تفص 
دننک هضمضم 

تسعفان نهد  بآ  نالیس  يارب  قامس  هضمضم 

دننک هضمضم  هدومن  فاص  هدیلام  تجاح  ردقب  بآ  رد  يواسم  خرس  لگ  قامس  نآ  تفص 

قوذ نالطب  نابز و  لقث  يارب  احرقرقاع  هضمضم 

دنیامن هضمضم  ررقم  روتسدب  هتفرگ  تجاح  بسح  هکرسب  يواسم  لدرخ  جزیوم  احرقرقاع  نآ  تفص  تسبرجم 

تسا عفان  نانسا  كرحت  يارب  رگید  احرقرقاع  هضمضم 

فاص دنناشوجب و  بآ  رد  يواسم  بیطلا  لبنس  خرـس  لگ  ینامی  بش  یفوک  دعـس  رانلگ  ربک  خیب  تسوپ  یتارجگ  احرقرقاع  نآ  تفص 
دنیامن هضمضم  هدومن 

دراد عفن  نادند  درد  يارب  یسدع  هضمضم 

همه ددع  راهچ  رانکوک  هشام  راهچ  رانلگ  هشام  شش  کیره  زا  کشخ  زینشک  جزامزک  بلعثلا  بنع  نآ  تفص 
309 ص : میلعتلا ، نزاخم 

رزب دننک و  هضمـضم  هدومن  فاص  دزوسب  هصح  موس  نوچ  دـنناشوجب  بآ  ؤاپ  هس  رد  هتفوکمین  هیودا  هلوت  کی  ملـسم  سدـع  هتفوکمین 
[31] دیآیم هدومن  هفاضا  مه  جنبلا 

ص309 میلعتلا ؛  نزاخم 

تسدیفم راح  نهد  ششوج  تهجب  روفاک  هضمضم 

دننک هضمضم  هدومن  لح  نا  رد  راک  رد  قفاوم  روفاک  هدومن  فاص  هدیلام  هدرک  رت  بآ  رد  هتفرگ  تجاح  بسح  انح  گرب  نآ  تفص 

لوغبسا باعل  هضمضم 

دننک هضمضم  هدرک  اجکی  يواسم  زبس  زینشک  بآ  لوغبسا  باعل  نآ  تفص  تسعفان  ضرم  نیمه  يارب 

وزام هضمضم 

دنناشوجب و راک  رد  قفاوم  هکرس  رد  يواسم  رانلگ  دروم  وزام  نآ  تفص  تسدیفم  دشاب  نادند  نب  تشوگ  داسف  ببـسب  هک  يرخب  يارب 
دننک هضمضم  نادب 
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ناریمام هضمضم 

هدومن فاص  هدیناشوج  تجاح  بسح  هکرس  رد  يواسم  هتفوکمین  برت  مخت  احرقرقاع  ناریمام  نآ  تفـص  دوب  عفان  نهد  شـشوج  يارب 
دننک هضمضم 

سولف زغم  هضمضم 

دننک هضمضم  مرگمین  هدرکلح  تجاح  ردقب  زبس  زینشک  بآ  رد  راک  رد  بسح  سولف  زغم  نآ  تفص  تسدیفم  ضرم  نیمه  يارب 

تسدیفم نابز  یکشخ  يارب  دروم  هضمضم 

دننک هضمضم  دنناشوجب و  راک  رد  قفاوم  هکرس  رد  هتفرگ  تجاح  ردق  رانلگ  خرس  لگ  دروم  نآ  تفص 

نهد باعل  نالیس  يارب  يدرو  هضمضم 

دنزاس هضمضم  هدومن  فاص  دزوسب  هصح  موس  نوچ  دنناشوجب  بآ  رد  قامس  خرس  لگ  نآ  تفص 

مین گرب  خوبطم 

نآ ندیـشون  انثا  رد  دـیامنیم و  لـیاز  ار  کـشتآ  نهد  شـشوجیب  دـش  هدرک  جـالع  نیمهب  رثکا  هدـمآرد و  هبرجت  رد  اـهراب  برجم و 
لوبب یلهپ  لظنح  خـیب  لانچک  تخرد  تسوپ  مین  تخرد  تسوپ  نآ  تفـص  دـنروخ  هکـشخ  هیلق و  دـنهاوخ  رگا  تسین و  زیهرپ  جایتحا 
فاص دنامب  هصح  مراهچ  هک  ات  دنناشوجب  بآ  راثآ  هس  رد  ؤاپ  مین  کیره  زا  هنهک  هایـس  دـنق  تسوپ  خـیب و  گرب و  اب  دروخ  ياتک ؟؟؟

تستبرش تفه  همه  دنرادهاگن  هشیش  رد  هدومن 

روزب نوجعم 

لقلقلا بح  زغم  هزوغلچ  زغم  نویله  مخت  لمرح  مخت  اندنگ  مخت  زایپ  مخت  مغلش  مخت  رذگ  مخت  نآ  تفـص  دراد  بیجع  لعف  هاب  رما  رد 
زغم

310 ص : میلعتلا ، نزاخم 
هتخیب هتفوک و  وزج  کی  کیره  زا  هفرق  تیتلح  لفلفراد  نینمهب  يرـصم  لقاقـش  ریفاصعلا  ناسل  نیردوت  نیریـش  جو  نادیزوب  ملزلا  بح 

واگ ریش  اب  مرد  هس  تبرش  دنزاس  نوجعم  دنشاب  هیودا  نزو  هس  هک  دیفس  تابن  دیفس و  لسع  رد 

ردالب نوجعم 

نآ تفـص  دـنکیم  هدـئاف  زین  نآ  ظـیلغت  ینم و  كاـسما  يارب  دوب  هدرک  هدـئاف  رایـسب  مدوب  هداد  بیکرت  هک  یـسک  يارب  هاـب  توق  يارب 
لیبجنز هدرورپ  ریـشب  ناجنلوخ  ربدم  دیدحلا  ثبخ  لوبب  غمـص  لوبب  خـیب  تسوپ  لوبب  یلهپرداتـس  یلوهاکنـس  خـیب  تسوپ  لپیپ  تسوپ 

ماد ود  کیره  دنشاب  هتخپ  راب  هس  واگ  ریـش  رد  هک  درهکوگ  يدنه  رمت  زغم  مادمین  کیره  زا  هلچک  ردالب  زغم  ماد  کی  کیره  زا  هتـسب 
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زا يدرز  هدیناشوج  بآ  رد  ار  غرم  هضیب  دوش  ادج  نا  زا  تسوپ  ات  دـنیامن  رت  بآ  رد  ار  هلچک  لوا  هک  دـیاب  ددـع  راهچ  غرممخت  يدرز 
هلوت کی  تیاهن  كاروخ  دنشرسب  هیودا  نزو  هس  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  هیودا  یقاب  دنریگب و  نا 

تسا برجم  هاب  تیوقت  رد  رگید  ردالب  نوجعم 

نینمهب لقاقش  يرـصم  بلعث  اوبزوج  هلوت  هس  کیره  زا  يروگاندنگـسا  هزوغلچ  زغم  ماداب  زغم  ردالب  زغم  ناجنلوخ  احرقرقاع  نآ  تفص 
یمور یگطصم  زارد  لفلف  هلوت  کی  کیره  زا  خپوک  مخت  هرخبا  مخت  كدرز  مخت  هسابسب  نارفعز  هلوت  ود  کیره  زا  لیبجنز  نیردوت 
لـسع هلوت  هاجنپ  دیفـس  دـنق  هلوت  مین  کیره  یتبت  کشم  ههکوس  ردنمـس  هلوت  راهچ  رـشقم  دـجنک  هلوت  مین  کی  کیره  زا  نویله  مخت 

هشام شش  حبص و  هشام  شـش  نآ  زا  دعب  لاقثم  ود  لوا  كاروخ  دنزاس  نوجعم  ررقم  روتـسدب  هلوت  هاجنپ  دصکی و  هتفرگ  فک  دیفس 
ماش

دنک مکحم  ار  بیضق  تسریظنیب و  كاسما  رد  یلالج  نوجعم 

بیطلا لبنس  دیفس  جنبلا  رزب  هبابک  نارفعز  لاقثم  کی  بهشا  ربنع  گناد  ود  کشم  نآ  تفـص  تسبرجم  تیاغب  دهد و  عامج  تذل  و 
بلعثلا ۀیـصخ  یبارعا  رتش  هیام  لاقثم  هس  کیره  زا  اوبزوج  ریفاصعلا  ناسل  لاقثم  ود  کیره  زا  هلاود  یگطـصم  ینیچراد  هفرق  ماخ  دوع 

دشاب هتفرگ  ناجیه  تقو  رد  هک  رن  کشجنک  غامد  شاخشخ  تسوپ  لاقثم  راهچ  کیره  زا 
311 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنرآ ماوقب  هیودا  نزو  هس  دیفـس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  ار  اهوراد  ددـع  دـصراهچ  دیفـس  لینلا  بح  لاـقثم  هد  دیفـس  تاـبن  لاـقثم  جـنپ 
لاقثم ود  ات  لاقثم  کی  كاروخ 

دوهیلا رجح  نوجعم 

دوهیلا رجح  مرد  جـنپ  کیره  جـنکاک  بح  هزوپرخ  مخت  زغم  نیرایخ  مخت  زغم  ودـک  مخت  زغم  نآ  تفـص  دـنازیرب  هناثم  هدرگ و  گنس 
مرد هس  ات  مرد  ود  تبرش  دنزاس  نوجعم  هتشرس  هیودا  نزو  هس  لسعب  هدرک  هیالص  مرد  هاجنپ 

ینوعرز نوجعم 

ناجنلوخ لـفنرق  ینیچراد  هفرق  لـیبجنز  لـفلفراد  لـفلف  نآ  تفـص  دـنکیم  ادـیپ  تذـل  عذـل و  نا  رد  تسعفاـن و  ینم  ندرک  مرگ  يارب 
دیفس لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  هلوت  هس  دحاو  ره  بیطلا  لبنس  دعس  نیریش  طسق  ریفاصعلا  ناسل  نادیزوب  نینمهب  نیردوت  هلوت  کی  کیره 

لاقثم ود  ات  مرد  ود  تبرش  دنزاس  نوجعم  هیودا  نزو  هس 

تسا دیفم  هریغ  هاب و  توق  يارب  يراپس  نوجعم 

هوهک لثم  دوش و  ارهم  هاگره  دـنناشوجب  واگ  ریـش  راثآ  هد  رد  ؤاپ  مین  ههیبحم  راـثآ ؟؟؟ مین  هراوهچ  راـثا  ؤاـپ  ینهکد  يراپـس  نآ  تفص 
ؤاپ مین  گنوم  درآ  راثآ  مین  هتـشرب  ماداب  زغم  راثآ  ؤاپ  کیره  زا  هتـشرب  هتـساشن  هتـشرب  دنوگ  دنرادهاگن و  هدـیئاس  بوخ  ار  همه  ددرگ 

ماداب و زغم  دنیامن و  نایرب  نا  رد  ار  گنوم  درآ  هتساشن و  دنیامن و  ماوق  ار  راثآ  کی  درز  نغور  راثآ  هس  دیفس  دنق  دنرادهاگن  هدحیلع 
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یچیالا لفنرق  ینیچراد  يرـصم  بلعث  راثآ  ؤاپ  کیره  زا  لیجران  كاهددنوگ  راثآ  مین  رهکوگ و  هیودا  نیا  نا  زا  دـعب  دـنزیمایب  دـنوگ 
رکیکلاهچ لانچکلاهچ  ماد  کی  کیره  يراپس  لگ  هتـسپ  لگ  هلوت  کی  هسابـسب  هلوت  ود  اوبزوج  مرد  راهچ  کیره  زا  لیبجنز  دروخ 

هدـیئاس هشام  شـش  کشم  هلوت  راهچ  نارفعز  دزیمایب و  روکذـم  هوهک  هارمه  نا  زا  دـعب  هتفوک  هشام  شـش  کـیره  زا  یلوهاکنـسلاهچ 
دنشاب هدروخ  ماش  ماد  ود  حبص و  ماد  ود  دنیازفیب و 

ناجنروس نوجعم 

جنپ یکم  انـس  مرد  ود  کیره  لفلفراد  ینامرک  هریز  یلیبجنز  نوراسا  نآ  تفـص  تسحودـمم  برجم و  تیاـغب  لـصافم  عاـجوا  تهج 
مرد ود  ات  هشام  جنپ  زا  تبرش  دنزاس  نوجعم  فراعتم  قیرطب  هیودا  نزو  هس  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  مرد  هد  ناجنروس  مرد 

ریس نوجعم 

312 ص : میلعتلا ، نزاخم 
دیازفیب و توق  دنک و  عفد  مغلب  دروآ و  اهتشا  دهد و  توق  ار  هدعم  دوب و  عفان  صرب  قهب و  ریساوب و  هشعر و  جلاف و  عرص و  هوقل و  يارب 

واگ ریش  رد  راثآ  مین  هدرک  كاپ  ریـس  نآ  تفـص  دوب  دیفم  تیاغب  ناریپ  هب  دزورفارب و  ار  يزیرغ  ترارح  دنادرگ و  خرـس  وکین و  گنر 
شتآ زا  هدومن  جوزمم  رگیدـکی  اب  دـنزیر و  نآ  رـس  رب  مرد  یـس  واگ  نغور  نزو و  هس  دیفـس  لسع  اب  دوش و  ارهم  ات  دـنزپب  راـثآ  کـی 

ینیچراد یلباک  هلیله  راغص  رابک و  هلقاق  یگطـصم  لفلف  اوبزوج  هسابـسب  لفنرق  دنـشرسب  نآب  هتخیب  هتفوک و  ار  اه  وراد  نیا  دنریگورف و 
هلوت کی  ات  هشام  تفه  زا  كاروخ  مرد  جنپ  کیره  زا  نارفعز  ماخ  دوع  مرد  هد  کیره  لیبجنز 

هبشع نوجعم 

هلیله مرد  راهچ  درز  هلیله  نآ  تفـص  تسبرجم  لصافم  عجو  هیمغلب و  هیوادوس و  داوم  جارخا  کشتآ و  تهجب  فیرـش  دـلاو  فیلاـت 
گرب مرد  هس  رـشقم  هلمآ  مرد  جـنپ  کـیره  زا  نومیتفا  هدیـشارخ  فوجم  دیفـس  دـبرت  یقتـسف  جئافـسب  هرتهاـش  هلیلب  هلیله  یلباـک  هاـیس 

هلوت و کی  ات  هشام  تفه  زا  كاروخ  دنزاس  نوجعم  هیودا  نزو  هس  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  هلوت  جنپ  یبرغم  هبشع  مرد  هد  یکمانس 
دمآ عفان  رایسب  يوادوس  داوم  يارب  دش  هدومن  بیکرت  نیرد  راثآ  ؤاپ  ینیچ  بوچ  هبشع  ضوع  یهاگ 

رگید هبشع  نوجعم 

هس دنویر  هراصع  ماد  کی  کیره  زا  خرس  لدنص  نایداب  هلوت  هس  یقتسف  جئافسب  هلوت  شش  یبرغم  هبشع  نآ  تفـص  دراد  تعفنم  نیمه 
زا كاروخ  دنزاس  نوجعم  واپ  هس  دیفس  تابن  ماد  هدزاود  دیفس  لسع  اب  هتخیب  هتفوک و  هشام  شش  اینومقس  ماد  هس  یکمانـس  گرب  هشام 

هلوت کی  ات  هشام  جنپ 

هفسالف نوجعم 

دوب و عفان  ار  لصافم  عاجوا  هدرگ و  درد  تشپ و  درد  لوبلا و  سلس  نایـسن و  دنک و  عفد  ار  مغلب  دروآ و  اهتـشا  دهد و  توق  ار  همـضاه 
نهد يوب  دنادرگ و  وکین  ار  ور  گنر  دروآ و  طاشن  دهد و  توق  ار  لد  دیامن و  تخـس  ار  نادند  دزیگنارب و  ار  هاب  دـنک و  هدایز  ار  ینم 
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ۀیصخ حرحدم  دنوارز  يدنه  جرطیش  هایس  هلیله  رشقم  هلمآ  ینیچراد  لفلفراد  لفلف  لیبجنز  نآ  تفص  دوب  قفاوم  ار  ناریپ  دنک و  شوخ 
هنوباب مخت  مرد  هد  دحاو  ره  زا  لیجران  هنوباب  خیب  هزوغلچ  زغم  بلعثلا 

313 ص : میلعتلا ، نزاخم 
ود زا  تبرـش  دنزاس  نوجعم  فراعتم  قیرطب  هیودا  نزو  هس  ای  نزو  ود  یفـصم  دیفـس  لسعب  هتخیب  هتفوک  مرد  یـس  یقنم  زیوم  مرد  جـنپ 

لاقثم راهچ  ات  لاقثم 

دراب حرفم 

ریـشابط نابزواگ  لگ  لاقثم  کی  کیره  یعمـش  يابرهک  هتفـسان  دیراورم  نآ  تفـص  تسا  برجم  تیاغب  ضارما  رگید  ایلوخیلام و  رد 
ود کیره  زا  لولحم  هرقن  قرو  لولحم  الط  قرو  بهـشا  ربنع  لاقثم  ود  کیره  زا  رـشقم  هایـس  هفرخ  مخت  نیریـش  ودک  مخت  زغم  دـیفس 

تسب و کیره  زا  کشمدیب  بالگ  لاقثم  تسب  دصکی و  دیفس  تابن  لاقثم  تسب  کیره  زا  نیریـش  هب  بر  نیریـش  بیـس  بر  گناد 
لاقثم کی  ات  مرد  کی  زا  كاروخ  دنزاس  نوجعم  لومعم  قیرطب  لاقثم  جنپ 

هداس راح  حرفم 

بنرز نوراسا  یگطـصم  بیطلا  لبنـس  لفنرق  درورز  دعـس  نآ  تفـص  تسغامد  لد و  فعـض  عفان  ناقفخ و  عفاد  اضر  دمحم  میکح  زا 
هتخیب هتفوک و  لاقثم  مین  راهچ و  ماخ  دوع  لاقثم  مین  کی  کیره  زا  اوبزوج  راغص  هلقاق  رابک  هلقاق  هسابـسب  لاقثم  هس  کیره  زا  نارفعز 

نیریش بیس  تبرش  نابزواگ و  قرع  اب  لاقثم  مین  كاروخ  دنشرسب  مسرلا  یلع  لاقثم  داتفه  یفصم  دیفس  لسع  اب 

برت مخت  یقم 

بسح کمن  تبش و  ریجرج  مخت  برت  مخت  نآ  تفص  تسا  عفان  دشاب  هدعم  مف  رب  ادوس  بابـصنا  مدع  ببـسب  هک  توهـش  ناصقن  يارب 
دنرب راکب  هتخادنا  تجاح  ردقب  یلسع  نیبجنکس  هتفرگ  تجاح 

دراب جضنم 

تفه کیره  زا  هتفوکمین  ینساک  مخت  هرتهاش  دیفس  یمطخ  مخت  خرس  لگ  هشفنب  لگ  بلعثلا  بنع  نآ  تفـص  دنک  راح  هدام  جضن  هک 
رد هلوت  ود  دنقلگ  هدومن  فاص  هدیلام  حابـص  دننک  رت  مرگ  بآ  رد  بش  هنادجنپ  کیره  زا  اراخب  ولآ  بانع  هشام  جـنپ  رفولین  لگ  هشام 

دنروخب هدومن  فاص  زاب  هدیلام  نآ 

راح جضنم 

ناشوایـسرپ هتفوکمین  رخذا  خیب  هتفوکمین  سفرک  خیب  هتفوکمین  نایداب  خیب  هتفوکمین  ینـساک  خیب  نآ  تفـص  دـیامن  دراب  هدام  جـضن  هک 
بش هنادجنپ  درز  ریجنا  هناد  هن  یقنم  زیوم  هشام  جنپ  هتفوکمین  رشقم  سوسلا  لصا  هشام  تفه  کیره  زا  سودوخوطسا  هتفوکمین  نایداب 

هدومن فاص  هدیناشوج  حابص  دننک  رت  مرگ  بآ  رد 
314 ص : میلعتلا ، نزاخم 
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دنروخب هدومن  فاص  هدیلام  نا  رد  هلوت  راهچ  یلسع  دنقلگ 

نونلا فرح  رد  مود  تسب و  قیرط 

هنوباب لوطن 

دـنناشوجب و تجاح  ردـق  بآ  درز و  نغور  رد  ربارب  هبلح  یمطخ  لگ  هشفنب  هنوباب  نآ  تفـص  تسا  دـیفم  دـمجنم  ریـش  نتخادـگ  يارب 
دننک لوطن  هدومن  فاص 

وسیم لگ  لوطن 

کسخراخ نیرایخ  مخت  هزوپرخ  مخت  بنسک  لگ  وسیم  لگ  نآ  تفص  تسدیفم  اهنآ  درد  نیکـست  هناثم و  هدرگ و  گنـس  جارخا  يارب 
دندنبرب مرگمین  هدیئاس  ار  نآ  لقث  دننک و  لوطن  هدومن  فاص  هدیناشوج  ترورض  ردق  بآ  رد  هتفرگ  تجاح  بسح  همه 

دعس خوفن 

دنمد ینیب  رد  دنیاسب و  يواسم  درورز  بیطلا  لبنس  لفنرق  دعس  نآ  تفص  هن  کین  يوب  دنک و  تفایرد  دب  يوب  هک  یسک  يارب 

ؤاولا فرح  رد  موس  تسب و  قیرط 

تسا عفان  رایسب  عرص  يارب  بیلص  دوع  روجو 

دنناکچ قلح  رد  هدیئاس  تجاح  ردق  نایداب  قرع  رد  هشامکی  کیره  زا  راودج  بیلص  دوع  نآ  تفص 

ایلا فرح  رد  مراهچ  تسب و  قیرط 

دراد مامت  عفن  ایلوخیلام  يوادوس و  ضارماب  هک  حیرفتلا  يوق  یتوقای 

لعل یبرقع  جنورد  نابزواگ  کشمجنرف  یعمـش  يابرهک  ناجرم  هتفـسان  دـیراورم  مرد  مین  کشم  نآ  تفـص  دـهد  توق  ار  رگج  لد و 
جذاس لفنرق  هیوبجنرداب  دابنرز  ریشابط  نیلدنص  مرد  کی  کیره  زا  روفاک  نارفعز  بهـشا  ربنع  هرقن  قرو  الط  قرو  ینمی  قیقع  توقای 

یکیره دیفـس  لسع  دیفـس و  دنق  اب  هدرک  هیالـص  ار  رهاوج  هتخیب و  هتفوک و  مرد  ود  کیره  زا  جنرت  تسوپ  مشیربا  يرامق  دوع  يدـنه 
دنزاس رایت  تسررقم  هچنانچ  مرد  هاجنپ 

هروهشم نازوا  یماسا  نایب  رد  ماقم 

هیقوا

تسلاقثم مین  تفه و  یناتحت  يای  دیدشت  هزمه و  مضب 

جنرب
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دوب لدرخ  راهچ 

؟؟؟ کنات

دشاب هشام  مین  راهچ و 

هلوت

تسا هشام  هدزاود 

قناد

تسجوسط راهچ  گناد  برعم  نآ  حتف  نون و  رسکب 

مهرد

هشام مین  هس و  تسمرد  یسرافب 

ماد

تسا هشام  هدراهچ 

هتخپ ماد 

تسا هشام  کی  تسب و 

لطر

هک تسيدادغب  لطر  نآ  قلطم  زا  دارم 
315 ص : میلعتلا ، نزاخم 

دنراد دارم  ریس  مین  دابآناهجهاش  رهش  رد  دشاب  لاقثم  دون 

خرس

تسجنرب تشه  دنیوگ  یقر  يدنهب  هک 

[32] یهاشربکا ریس 

. تسا ماد  ود  داتفه و  تسجورم  لعفلاب  هک 

يربکا ریس 
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تسا هتخپ  ماد  یس 

یهاش ریس 

دوب هتخپ  ماد  زا  ترابع 

یناهجهاش ریس 

تسا هتخپ  ماد  لهچ 

يریگملاع ریس 

تسا هتخپ  ماد  راهچ  لهچ و 

يریسخرف ریس 

هراشا

تسا هتخپ  ماد  تشه  لهچ و 

ریعش

تسجنرب راهچ  دنیوگ  زین  وج  هک 

جوسط

تسا هنایم  وج  ود 

طاریق

تسجوسط ود 

هشام

تسخرس تشه 

لاقثم

تسا هشام  مین  راهچ و 

نم
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. طقف تسلطر  ود 

ماتتخا همتاخ و  يرازگساپس  هب  ماهتسم  قاتشم  یئاون  هتفشآ 

تخاس تاقولخم  تایح  ناویا  میاعد  ار  سافنا  دش  دـمآ و  شیوخ  هغلاب  تمکح  زاربا  هب  هک  قالطالا  یلع  میکح  بانجب  سایقیب  ساپس 
ناج اهردـقنیا  شابم . لفاغ  سفن  زمر  زا  تسموهوم  ریغ  تابث  تهج  مایق و  ثعاب  ار  يزیرغ  ترارح  ناینبلا  فیعـض  ناسنا  نادـبا  رد  و 

قادصم دیرفآ  ینامقل  ار  هدهع  ره  ینادراک و  ار  يراک  ره  دیشخب  یئافش  ار  یضرم  ره  یئاود و  ار  يدرد  ره  نم . داهرف  دنکیم  نیریش 
طارقب قافآ  هناگی  رصع  دیحو  هاگتسد  تبابط  هانپ  تمکح  ماجرف  هدنخرف  مایا  نیمه  رد  هک  لاونم  نیدب  لامجا  نیا  لیـصفت  لاقم و  نیا 

نیـشنونیم ناخیلع  قداص  دمحم  میکح  امکحلا  قداص  نبا  ناخ  یـضترم  مالغ  میکح  نامز  نوطالفا  نارود  سویملطب  رود  طارقـس  رهد 
بیرغ داز  باـتک  لـیمکت  بیترتـب و  روـفغم  نآ  داـشرا  بسح  تسمیرکلا . نبا  میرکلا  نبا  میرک  تسمیکحلا . نبا  میکحلا  نـبا  مـیکح 

رت تهاجو  نایاپیب  یعس  نسحب  دنتشاد  یلایخ  تروص  یگنریب  رکیپ  هب  هک  ار  موحرم  بانج  تادرفم  تایلک و  تادوسم  ینعی  دنتخادرپ 
ناـمزارف شیوخ  عباـطملا  لـمکا  هب  تاـنّوکم  دـئاون  تاـبوئثم و  زارحا  دـنتخاس و  تاـجلاعم  ینعا  تاـعقرم  زاـبنا  هدیـشخب  زادرپنسح  و 

دندادرد شعابطنا 
316 ص : میلعتلا ، نزاخم 

سدـقا هظحالمب  ار  شفرح  فرح  مجنپ  هلباـقم  ئاـضقنا  دـعب  دـنداهنرب و  ناـگنازرف  شـش  هلباـقمب  ار  یپاـک  کـیکی  تحـص  ياـنب  و 
ناگنازرف نآ  مان  هک  یئوگ  دندروآرب  لگ  رابنا  زا  راخ  ناسب  دوب  هدنامرد  مه  تارداون  زا  هخسن  نیردنا  هک  یماقسا  طالغا و  دندروآرد 

رد ار  یکیره  طختـسد  اذـهل  يدرداین  ارچ ؟؟؟ دـنتفرگارف  تمه  تمذ  رب  تهج  شـش  يرومان  رب  انب  یـششوک  یـششک و  نیدـنچ  هک  ار 
ندیدرگ عبط  ندیسر و  نایاپ  خیرات  تساجک و  ات  هک  یناد  ار  یکیره  تقشم  یناوخ و  ات  مشکیم  ریرحت  هرجنزب  ریهاوم  هنومن  هب  تحت 
حودمم بحاصناخ  يروتـسدیب  ار  يدحاو  تسامنـشوخ  هچ  يرجه  هنـس 1284  هبنـشود  موی  بجرملا  بجر  رهـش  مهدزاود  همان  نیا 

اطخ رسارس  فلوم  رما  ینامرفان  تروص  رد  هک  داب  اراکشآ  تساوران و  زئاجان و  هفیحص  نیا  نتخاس  عبط  رایتخا  یلاعت  هّللا  هملـس  ردصلا 
سرد راگتساوخ  هک  ار  نآ  داناسر و  يولع  بتارم  یبلق و  بلاطمب  دنتخادرپ  شمیقرت  حیحـصت و  فیلات و  هب  هک  ار  همه  نآ  یهلآ  تسا 

هدانادرگ بایضیف  دیفتسم و  دشاب  شاهعلاطم  ریس و  سیردت و  و 
مالغ میکح  ناخ  ناج  هجاوخ  میکح  ناخ  ناج  دـمحم  میکح  ناخ  ناج  اغآ  میکح  ناخ  اضر  مـالغ  میکح  ناـخ  یـضترم  مـالغ  میکح 

ناخ یبن 
تمت

ریغص ره  باجع  باتک  هک  دابم  هدیشوپ  دعب  اما  نیعمجا . هباحصا  هلآ و  دمحم و  هلوسر  یلع  مالّسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
دیعـس دـمحا  میکح  باـنج  نارود  رهاـم  ناـمز  قذاـح  داـینب  ضیف  داـشرا  بسح  مـیلعتلا  نزاـخم  هـب  یمـسم  میلـستلا  بـجاو  ار  ریبـک  و 

هنـس 1323 ه بجرملا  بجر  هامب  دراد  لوا  عبط  رب  قوفت  رازهرازه  هک  بیرغ  جـهن  بیجع و  زرطب  یلهد  رنـشمک  لپـسنویم  بحاصناخ 
[33] دیدرگ عوبطم  یلهد  یقوراف  عبطم  رد 

میلعتلا نزاخم 
میلعتلا نزاخم 

هچابید
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همدقم
دعاوق رد  لوا  لزنم 

6 ص :  بط .....  تفرعم  رد  لیم 
6 ص :  بط ..... 

6 ص :  یلمع .....  یملع و 
6 ص :  یملع .....  ءزج  دعاوق  رد  لوا  قیفر 

6 ص :  یعبط .....  روما  رد  لوا  قیرط 
6 ص :  ناکرا .....  رد  لوا  خسرف 

6 ص :  ران .....  لوا 
6 ص :  اوه .....  مود 
7 ص :  ءام .....  موس 

7 ص :  ضرا .....  مراهچ 
7 ص :  جازم .....  رد  مود  خسرف 
7 ص :  یجازم .....  لدتعم  یکی 

7 ص :  لادتعا .....  نیزا  جراخ  مود 
7 ص :  طالخا .....  رد  موس  خسرف 

7 ص :  هدعم .....  رد  لوا 
7 ص :  رگج .....  رد  مود 

8 ص :  قورع .....  رد  موس 
8 ص :  اضعا .....  رد  مراهچ 

8 ص :  سومیک ..... 
8 ص :  مد .....  لوا 

8 ص :  مغلب .....  مود 
8 ص :  ارفص .....  موس 

8 ص :  ادوس .....  مراهچ 
8 ص :  یعبط .....  نوخ 

8 ص :  دوب .....  گنرخرس  هکنآ  یکی 
8 ص :  درادن .....  نآ  دننام  شرت و  يوب  نفعتم و  يوب  هکنآ  میود 

8 ص :  دشاب .....  ماوقلا  لدتعم  هکنآ  مویس 
8 ص :  دشاب .....  توالحلا  دیدش  هکنآ  مراهچ 

8 ص :  یعبط .....  ریغ 
8 ص :  نوخب .....  دوب  هلاحتسالا  بیرق  وا  دشاب و  ینیریشب  لئام  وا  معط  هکنآ  یکی 

8 ص :  دوب .....  ماوقلا  لدتعم  هکنآ  میود 
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8 ص :  تسا .....  راهچ  معط  تهج  نم  یعبط  ریغ 
8 ص :  ولح ..... 

8 ص :  حلام ..... 
8 ص :  ضماح ..... 
8 ص :  صفع ..... 

9 ص :  هفت ..... 
9 ص :  اضعا .....  رد  مراهچ  خسرف 

9 ص :  بکرم .....  درفم و 2  تسا 1  مسق  ود 
10 ص :  هسیئر .....  ءاضعا 

10 ص :  بلق .....  لوا 
10 ص :  غامد .....  میود 
10 ص :  دبک .....  مویس 

10 ص :  حاورا .....  رد  مجنپ  خسرف 
10 ص :  يوق .....  رد  مشش  خسرف 

10 ص :  یناویح .....  یناسفن و  یعبط و  تسمسق  هس  رب 
10 ص :  تسا .....  مسق  ود  رب  یعبط 

10 ص :  صخش .....  ءاقب  ئارب  لعفب  ۀبیرقلا  ةوقلاب  اذغ  رد  دشاب  فرصتم  هکنآ  یکی 
10 ص :  عون .....  ءاقب  ئارب  دشاب  فرصتم  هکنآ  مود 

11 ص :  هکردم .....  هکرحم و  تسمسق  ود  یناسفن  توق  اما 
12 ص :  یناویح .....  توق  و 

12 ص :  لاعفا .....  رد  متفه  خسرف 
12 ص :  كاسما .....  بذج و  دننام  توق  کیب  دوش  مامت  هکنآ  وا  درفم و  یکی 

12 ص :  توق .....  ودب  دوش  مامت  هک  تسنآ  وا  بکرم و  مود 
12 ص :  تسا .....  ود  نآ  ناسنا و  ندب  لاوحا  رد  مود  قیرط 

12 ص :  تحص ..... 
12 ص :  ضرم ..... 

12 ص :  نالطب .....  ناصقن و  ریغت و  تسا  مسق  هس  رب  لعف  ررض  و 
12 ص :  تسمسق .....  ود  رب  ضرم 

13 ص :  درفم ..... 
13 ص :  سبای .....  بطر 4  دراب 3  راح 2   1

13 ص :  بکرم ..... 
13 ص :  سبای .....  دراب  بطر 4  دراب  سبای 3  راح  بطر 2  راح   1

13 ص :  تسا .....  مسق  راهچ  زین  بیکرت  ضارما 
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13 ص :  عضو .....  ضارما  ددح و 4  ضارما  رادقم و 3  ضارما  تقلخ و 2  ضارما   1
13 ص :  تسا .....  مسق  راهچ  زین  تقلخ  ضارما 

13 ص :  لکش .....  ضارما  یکی 
13 ص :  يراجم .....  ضارما  مود 

13 ص :  فیواجت .....  ضارما  موس 
13 ص :  حوطس .....  ضارما  مراهچ 

13 ص :  تسمسق .....  ود  رادقم  ضارما 
13 ص :  نابز .....  مظع  دننام  وضع  دوش  هدایز  هکنآ  یکی 

13 ص :  طرفم .....  لازه  دننام  دوش  مک  هکنآ  مود 
13 ص :  تسا .....  مسق  ود  زین  ددع  ضارما 

13 ص :  وضع .....  دوش  هدایز  هکنآ  یکی 
13 ص :  دشاب .....  ناصقنب  هکنآ  مود 

13 ص :  عضو .....  ضارما 
13 ص :  لاصتا .....  قرفت 

13 ص :  شدخ ..... 
13 ص :  تحارج ..... 

13 ص :  هحرق ..... 
13 ص :  بکرم .....  ضرم  اما 

14 ص :  بابسا .....  رد  موس  قیرط 
14 ص :  دنیوگ .....  يداب 

14 ص :  دنیوگ .....  هلصاو 
14 ص :  تحص .....  يداب  بابسا  و 
14 ص :  ضرم .....  يداب  بابسا  و 

14 ص :  يرورض .....  بابسا  و 
14 ص :  اوه .....  یکی 

15 ص :  تسبورشم .....  لوکام و  هیرورض  هتس  زا  مود 
16 ص :  یندب .....  نوکس  تکرح و  هیرورض  هتس  زا  موس 

16 ص :  تسیناسفن .....  نوکس  تکرح و  هیرورض  هتس  زا  مراهچ 
16 ص :  تسا .....  هظقی  مون و  هیرورض  هتس  زا  مجنپ 

16 ص :  تسسابتحا .....  غارفتسا و  هیرورض  هتس  زا  مشش 
ياهنغور ندیلام  دننام  ار و  لهرت  ءاقـستسا و  تسا  عفان  لمر  رد  غرمت  نافدنا و  دـننام  تسین  تعیبط  داضم  هک  يرورـض  ریغ  بابـسا  اما 

17 ص :  ..... 
17 ص :  یعبط .....  ئارجم  داضم  بابسا  اما  و 
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17 ص :  دناهیئزج .....  هروکذم  بابسا  تبسن  هب  هک  یبابسا  و 
17 ص :  جراخ .....  لخاد و  زا  هنخسم  هیذغا  هیودا و  لامعتسا  طرفم و  ریغ  یناسفن  یندب و  تکرح  دننام  دنانخسم  نا  زا  یضعب 

17 ص :  دناتانخسم .....  لک  نآ  دنادربم و  یضعب  و 
17 ص :  دننام .....  دنابطرم  یضعب  و 

17 ص :  زا .....  اذغ  ندومن  دنب  جراخ و  لخاد و  زا  طارفاب  تاللحم  لامعتسا  دننام  دناففجم  یضعب  و 
17 ص :  مسق .....  هس  رد  تسرصحنم  لکش  تادسفم 

17 ص :  طقسم .....  سار  دننام  دشاب  تقلخ  لصا  رد  تدالو  لبق  زا  هکنآ  یکی 
17 ص :  دوشن .....  جراخ  یعبط  لکش  رب  محر  زا  لفط  هکنآ  دننام  دوب  تدالو  تقو  هکنآ  مود 

17 ص :  قدنغ .....  تقوب  هک  لکش  داسف  دننام  دشاب  تدالو  دعب  هکنآ  موس 
17 ص :  تامالع .....  یضعب  ناسنا  ندب  تلاح  رب  واب  دوش  هتفرگ  لیلد  هک  تسنآ  وا  لئالد و  رد  مراهچ  قیرط 

17 ص :  دناسانجا .....  هد  هجزما  تامالع 
17 ص :  تسا .....  سملم  زا  ذوخام  یکی 

17 ص :  تبوطر .....  ترارح و  رب  دنک  تلالد  محل  ترثک  محش  نیمس و  محل و  زا  ذوخام  مود 
17 ص :  تدوعج .....  تطلغ و  ترثک و  تسرعش  موس 

18 ص :  تسندب .....  نول  مراهچ 
18 ص :  ترارح .....  رب  تلالد  لصافم  روهظ  فارطا و  ضبن و  مظع  نآ و  روهظ  قورع و  ردص و  تعسو  تسا  اضعا  تئیه  مجنپ 

18 ص :  هک .....  یتیفیک  ره  زا  لاعفنا  تعرس  تساضعا  لاعفنا  تیفیک  مشش 
18 ص :  رب .....  دنک  تلالد  لطاب  صقان و  لادتعا و  رب  دنک  تلالد  لماک  لاعفا  متفه 

18 ص :  هظقی .....  مون و  متشه 
18 ص :  هعفدنم .....  لوضف  مهن 

18 ص :  دنک و .....  ترارح  رب  تلالد  ترثک  تعرس و  توق و  یناسفن  تالاعفنا  مهد 
18 ص :  هبکرم .....  هجزما  تمالع  اما 

18 ص :  هضراع .....  هجزما  تامالع  اما 
19 ص :  بیکرت .....  ضارما  تامالع  اما  و 

19 ص :  هیلک .....  تامالع  زا 
19 ص :  لوب .....  و 

19 ص :  ضبن .....  ثحبم 
19 ص :  تسا .....  هن  ضبن  هلدا  سانجا  و 

19 ص :  تسا .....  هن  نآ  ماسقا  قرع و  رادقم  زا  تسا  ذوخام  لوا  سنج 
19 ص :  لیوط ..... 
19 ص :  ریصق ..... 

19 ص :  لدتعم ..... 
20 ص :  ضیرع ..... 
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20 ص :  قیض ..... 
20 ص :  لدتعم ..... 
20 ص :  فرشم ..... 

20 ص :  صفخنم ..... 
20 ص :  لدتعم ..... 

20 ص :  لدتعم .....  فیعض و  يوق و  تسا  مسق  هس  نآ  ضبن و  عرق  تیفیک  مود  سنج 
20 ص :  يوق ..... 

20 ص :  فیعض ..... 
20 ص :  لدتعم ..... 

20 ص :  تکرح .....  نامز  موس  سنج 
20 ص :  عیرس ..... 
20 ص :  یطب ..... 

20 ص :  لدتعم ..... 
20 ص :  دوب .....  هلآ  ماوق  مراهچ  سنج 

20 ص :  بلص ..... 
20 ص :  نیل ..... 

20 ص :  لدتعم ..... 
20 ص :  تسا .....  نوکس  نامز  مجنپ  سنج 

20 ص :  رتاوتم ..... 
20 ص :  توافتم ..... 
20 ص :  لدتعم ..... 

20 ص :  هلآ .....  سملم  مشش  سنج 
20 ص :  راح ..... 
20 ص :  دراب ..... 

20 ص :  لدتعم ..... 
20 ص :  تبوطر .....  زا  دوب  هلآ  رد  هچنآ  رادقم  زا  تسا  ذوخام  متفه  سنج 

20 ص :  یلتمم ..... 
20 ص :  یلاخ ..... 

20 ص :  لدتعم ..... 
20 ص :  هلآ .....  لاوحا  رد  اوتسا  متشه  سنج 

21 ص :  يوتسم ..... 
21 ص :  فلتخم ..... 

21 ص :  نزولا .....  يدر  نزولا و  دیج  تسا  مسق  ود  رب  نآ  تسا و  نزو  مهن  سنج 
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21 ص :  نزولا .....  دیج 
21 ص :  نزولا .....  يدر 

21 ص :  نزولا .....  زواجم  یکی 
21 ص :  نزولا .....  نیابتم  مود 
21 ص :  نزولا .....  جراخ  موس 

21 ص :  بکرم .....  ضبن  عاونا  زا  و 
21 ص :  قوهش .....  ضرع  لوط و  رد  دشاب  هدایز  هک  تسنآ  وا  تسا و  میظع  نآ  زا  یکی 

21 ص :  تسا .....  میظع  لباقم  وا  ریغص و  مود 
21 ص :  دوب .....  طسوتم  وا  لدتعم و  موس 

21 ص :  دشاب .....  هدایز  هک  تسنآ  وا  ظیلغ و  مراهچ 
21 ص :  نیا .....  ود  ره  نایم  دوب  طسوتم  نآ  لدتعم و  مشش 

21 ص :  تسا .....  يراشنم  متفه 
21 ص :  هک .....  تسا  اهجوم  ایوگ  دوب  نیل  هکنآ  رگم  ازجا  فالتخا  رد  دوب  يراشنم  هباشم  نآ  یجوم و  متشه 

21 ص :  تسیددو ..... ؟ مهن 
21 ص :  هچروم .....  تکرح  دننام  دوب  فعض  رتاوت و  دشا  رغصا و  هکنآ  رگم  يدود  هب  دراد  ۀهباشم  تسا و  یلمن  مهد 

22 ص :  رافلا .....  بنذ  مهدزای 
22 ص :  یلسم .....  مهدزاود 

22 ص :  وا .....  هرتفلا و  وذ  مهدزیس 
22 ص :  تکرح .....  هک  تسنآ  وا  طسولا و  یف  عقاو  مهدراهچ 

22 ص :  نیرخاتم .....  ریاس  یلعوب و  خیش  دزن  وا  هلدا  سانجا 
22 ص :  مسق .....  جنپ  نآ  تسنوللوا و  سنج 

22 ص :  رفصا .....  لوا  مسق 
22 ص :  رمحا .....  مود  مسق 

22 ص :  رضخا .....  موس  مسق 
23 ص :  دوسا .....  مراهچ  مسق 
23 ص :  ضیبا .....  مجنپ  مسق 

23 ص :  تسا .....  ماوق  مود  سنج 
23 ص :  تسا .....  ترودک  افص و  مویس  سنج 

23 ص :  تسا .....  هحیار  مراهچ  سنج 
23 ص :  تسا .....  دبز  مجنپ  سنج 

23 ص :  تسا .....  لوب  رادقم  مشش  سنج 
23 ص :  تسا .....  بوسر  متفه  سنج 

24 ص :  زارب .....  ثحبم  رد 
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24 ص :  دننک .....  هجو  دنچب  نا  زا  لالدتسا 
24 ص :  تسنول .....  یکی 

24 ص :  دوب .....  ۀیرانلا  فیفخ  وا  یعبط 
24 ص :  ۀیرانلا .....  دیدش  و 

24 ص :  ۀیرانلا .....  لیلق 
24 ص :  تسا .....  رادقم  مود 

24 ص :  زارب .....  تلق 
24 ص :  زارب .....  ترثک 

24 ص :  تسا .....  ماوق  موس 
24 ص :  زارب .....  تجوزل  و 

24 ص :  يدبز .....  و 
24 ص :  سبای ..... 

25 ص :  یلک .....  لوقب  یلمع  ءزج  دعاوق  رد  مود  قیفر 
25 ص :  تحص .....  ظفح  ملع  رد  لوا  قیرط 

25 ص :  لوکام .....  ریبدت  رد  لوا  خسرف 
26 ص :  بورشم .....  ریبدت  رد  مود  خسرف 

26 ص :  نییندب .....  نوکس  تکرح و  ریبدت  رد  موس  خسرف 
27 ص :  هظقی .....  مون و  ریبدت  رد  مراهچ  خسرف 

27 ص :  دشاب .....  سبتحم  تعیبط  رگا  سابتحا  غارفتسا و  ریبدت  رد  مجنپ  خسرف 
28 ص :  مامح ..... 
28 ص :  عامج ..... 

29 ص :  هعبرا .....  لوصف  ریبدت  رد  مشش  خسرف 
29 ص :  عیبر ..... 

29 ص :  فیص .....  رد  و 
29 ص :  فیرخ .....  رد  و 

29 ص :  اتش .....  رد  و 
29 ص :  هعضرم .....  عاضر و  دولوم و  لمح و  عضو  لماوح و  ریبدت  رد  متفه  خسرف 

29 ص :  لماوح ..... 
31 ص :  لمح .....  عضو  ریبدت  اما 

32 ص :  دولوم .....  ریبدت 
33 ص :  هعضرم .....  عاضر و  ریبدت  اما 

35 ص :  دنوشیم .....  ضراع  رثکا  نایبصب  هک  یضارما  نایب  رد  متشه  خسرف 
36 ص :  رتاوتم .....  هسطع 
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36 ص :  شاطع ..... 
37 ص :  سارلا .....  یف  ءاملا  عامتجا 

38 ص :  جنشت ..... 
38 ص :  اکبلا .....  ترثک 

39 ص :  مونلا .....  یف  عزفتلا 
39 ص :  هلزن .....  ماکز و 

39 ص :  لوح ..... 
39 ص :  هقرز ..... 

39 ص :  فنالا .....  يرجم  یف  ئشلا  سابتحا 
40 ص :  عالق ..... 

40 ص :  مونلا .....  یف  نانسالا  ریرص 
40 ص :  هثل .....  عذل 

40 ص :  تاهل .....  ياخرتسا 
40 ص :  لاعس ..... 

40 ص :  هیر .....  مرو  هبد 
41 ص :  قاوف ..... 

41 ص :  دیدش .....  یق 
42 ص :  تعیبط .....  لاقتعا 

42 ص :  صغم ..... 
42 ص :  نادید .....  دلوت 

42 ص :  دعقم .....  جورخ 
43 ص :  شارفلا .....  یف  لوبلا 

43 ص :  تایمح ..... 
43 ص :  هبصح .....  يردج و 

45 ص :  اقیمح ..... 
45 ص :  هرمح ..... 
45 ص :  هفعس ..... 

46 ص :  تسا .....  لحم  شش  رب  لمتشم  نآ  يرب و  نارفاسم  ریبدت  رد  مهن  خسرف 
46 ص :  یلک .....  قیرط  رب  نارفاسم  ياهریبدت  رد  لوا  لحم 

47 ص :  دنک .....  رفس  امرگ  رد  هک  يرفاسم  ریبدت  رد  مود  لحم 
49 ص :  دنک .....  رفس  امرس  رد  هک  يرفاسم  ریبدت  رد  موس  لحم 

49 ص :  گنر .....  نتشادهاگن  ریبدت  رد  مراهچ  لحم 
50 ص :  هفلتخم .....  ياهبآ  ترضم  نتشادزاب  ریبدت  رد  مجنپ  لحم 
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51 ص :  تسا .....  تابجاو  زا  رفس  تقوب  نتشاد  هارمه  ار  رفاسم  هک  یئایشا  نایب  رد  مشش  لحم 
52 ص :  ایرد .....  نارفاسم  ریبدت  رد  مهد  خسرف 

52 ص :  ناشیا .....  هجلاعم  تحص و  ظفح  ریبدت  رد  لوا  قروز 
52 ص :  تسا .....  ناشیاب  صوصخم  هک  یجالع  ریبدت  رد  لوا  لحاس 

53 ص :  ءاملا .....  قیرغ  ریبدت  رد  مود  لحاس 
53 ص :  دناایردب .....  صوصخم  هک  یناویح  ئاهرهز  رکذ  رد  مود  قروز 

54 ص :  جالع .....  ملع  رد  مود  قیرط 
54 ص :  ریبدت .....  رد  لوا  خسرف 

55 ص :  اودلاب .....  جالع  رد  مود  خسرف 
55 ص :  اود .....  رایتخا  تیفیک  رد  لوا  هدعاق 

55 ص :  اود .....  نزو  رایتخا  رد  مود  هدعاق 
56 ص :  تسا .....  تقو  نوناق  موس  هدعاق 

56 ص :  لوا .....  هدئاف 
58 ص :  یق .....  نایب  رد  مود  هدئاف 

59 ص :  هنقح .....  نایب  رد  مویس  هدئاف 
59 ص :  دی .....  لامعا  رد  مویس  خسرف 

60 ص :  دصف .....  رد  لوا  نایب 
61 ص :  تماجح .....  رد  مود  نایب 

62 ص :  قلع .....  نایب  رد  مویس  نایب 
هدرفم هیذغا  هیودا و  رد  مود  لزنم 

63 ص :  دشابن .....  ورد  یعانص  بیکرت  هک  دنیوگ  ار  نآ  درفم  ياود  ابطا  دزن  هکنادب  لیم 
63 ص :  هدرفم .....  هیودا  ماکحا  رد  لوا  قیفر 

63 ص :  هیودا .....  رد  یلک  مالک  لوا  قیرط 
63 ص :  هیودا .....  هجرد  نایب  رد  لوا  خسرف 

63 ص :  دراد .....  جازم  ود  اود  ره  هک  دنامن  یفخم  هکنادب  مود  خسرف 
65 ص :  هیودا .....  لعف  نایب  رد  مویس  خسرف 

65 ص :  هیودا .....  توق  تخانش  رد  مراهچ  خسرف 
67 ص :  خسرف .....  تفه  تسب و  رب  نمضتم  نآ  یجهت و  فورحب  هدرفم  هیودا  صاوخ  نایب  رد  مود  قیرط 

67 ص :  فلالا .....  فرح  رد  لوا  خسرف 
67 ص :  مسیربا ..... 

67 ص :  جرتا ..... 
68 ص :  صاجا ..... 

69 ص :  زرا ..... 
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69 ص :  يورا ..... 
70 ص :  سودوخوطسا ..... 

70 ص :  سآ ..... 
70 ص :  نوراسا ..... 
70 ص :  خانافسا ..... 

71 ص :  هنشا ..... 
71 ص :  نومیتفا ..... 
71 ص :  نیتنسفا ..... 

72 ص :  نویفا ..... 
72 ص :  ناوحقا ..... 

73 ص :  کلملا .....  لیلکا 
73 ص :  جلمآ ..... 

73 ص :  سیرابربنا ..... 
74 ص :  جنبآ ..... 

75 ص :  هخفنا ..... 
75 ص :  رابجنا ..... 
75 ص :  ساننا ..... 

75 ص :  نوسینا ..... 
76 ص :  رفصا .....  جلیلها 

76 ص :  يدنه .....  جلیلها 
76 ص :  یلباک .....  جلیلها 

76 ص :  ءابلا .....  فرح  رد  مود  خسرف 
77 ص :  جنوباب ..... 

77 ص :  هیوبجنرداب ..... 
77 ص :  وگنلاب ..... 

77 ص :  ناشوایسرپ ..... 
77 ص :  انوطقرزب ..... 
78 ص :  جیافسب ..... 
78 ص :  هسابسب ..... 

78 ص :  دسب ..... 
79 ص :  لصب ..... 
79 ص :  خیطب ..... 

80 ص :  يدنه .....  خیطب 
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80 ص :  هضماح .....  هلقب 
80 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
81 ص :  هینامی .....  هلقب 

81 ص :  جلیلب ..... 
81 ص :  جسفنب ..... 
82 ص :  قروب ..... 

82 ص :  نادیزوب ..... 
82 ص :  نمهب ..... 

82 ص :  يدنهب ..... 
82 ص :  ضیب ..... 

83 ص :  یندعم .....  رهزداپ 
83 ص :  یناویح .....  رهزداپ 

84 ص :  ایتپپ ..... 
84 ص :  هسلاهپ ..... 

85 ص :  ءاتلا .....  فرح  رد  مویس  خسرف 
85 ص :  لوبنات ..... 

85 ص :  دبرت ..... 
85 ص :  نیبجنرت ..... 

85 ص :  سمرت ..... 
86 ص :  حافت ..... 

86 ص :  يدنه .....  رمت 
87 ص :  توت ..... 

87 ص :  يردوت ..... 
87 ص :  ئروت ..... 

88 ص :  نیت ..... 
88 ص :  ءاثلا .....  فرح  رد  مراهچ  خسرف 

88 ص :  موث ..... 
88 ص :  یسرافلا .....  يزاتلا و  میجلا  فرح  رد  مجنپ  خسرف 

88 ص :  راودج ..... 
89 ص :  ریجرج ..... 

89 ص :  رزج ..... 
89 ص :  رانلج ..... 

90 ص :  انایطبخ ..... 
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90 ص :  دنج ..... 
90 ص :  زوج ..... 

91 ص :  اوبزوج ..... 
91 ص :  یئاطخ .....  ئاچ 
91 ص :  ینیچ .....  بوچ 

92 ص :  ءاحلا .....  فرح  رد  مشش  خسرف 
92 ص :  لینلا .....  بح 

92 ص :  ناسلب .....  بح 
92 ص :  هیحلا .....  رجح 

92 ص :  دوهیلا .....  رجح 
93 ص :  کسح ..... 
93 ص :  ضضح ..... 

93 ص :  هبلح ..... 
94 ص :  تیتلح ..... 
94 ص :  صمح ..... 

94 ص :  ضامح ..... 
95 ص :  لظنح ..... 

95 ص :  انح ..... 
95 ص :  هطنح ..... 

96 ص :  ءاخلا .....  فرح  رد  متفه  خسرف 
96 ص :  يزابخ ..... 

96 ص :  هبخ ..... 
96 ص :  لدرخ ..... 
97 ص :  عورخ ..... 
97 ص :  سخ ..... 

97 ص :  شاخشخ ..... 
98 ص :  شاخشخ ..... 

98 ص :  بلعثلا .....  ۀیصخ 
98 ص :  یمطخ ..... 

99 ص :  لخ ..... 
99 ص :  یخلب .....  فالخ 

99 ص :  رمخ ..... 
100 ص :  ناجنلوخ ..... 
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101 ص :  خوخ ..... 
101 ص :  ربنشرایخ ..... 

101 ص :  لادلا .....  فرح  رد  متشه  خسرف 
101 ص :  ینیصراد ..... 
102 ص :  لفلفراد ..... 

102 ص :  جاجد ..... 
102 ص :  جارد ..... 

103 ص :  جنورد ..... 
103 ص :  نیوخالا .....  مد 

103 ص :  لاذلا .....  فرح  رد  مهن  خسرف 
103 ص :  بهذ ..... 

103 ص :  ءارلا .....  فرح  رد  مهد  خسرف 
103 ص :  جنایزار ..... 

104 ص :  دنوار ..... 
104 ص :  نامر ..... 

105 ص :  ءازلا .....  فرح  رد  مهدزای  خسرف 
105 ص :  بیبز ..... 

105 ص :  دنوارز ..... 
106 ص :  دابنرز ..... 

106 ص :  نارفعز ..... 
106 ص :  لیبجنز ..... 

107 ص :  سبای .....  يافوز 
107 ص :  نیسلا .....  فرح  رد  مهدزاود  خسرف 

107 ص :  ناتسپس ..... 
107 ص :  يرهن .....  ناطرس 

108 ص :  دعس ..... 
108 ص :  لجرفس ..... 
109 ص :  اینومقس ..... 

110 ص :  رکس ..... 
110 ص :  هخیلس ..... 

111 ص :  قلس ..... 
111 ص :  قامس ..... 
111 ص :  مسمس ..... 
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111 ص :  نمس ..... 
112 ص :  انس ..... 

112 ص :  لبنس ..... 
113 ص :  هراهگنس ..... 

113 ص :  هرتگنس ..... 
113 ص :  ناجنروس ..... 

114 ص :  سوس ..... 
114 ص :  میس ..... 

114 ص :  لهبنیس ..... 
114 ص :  نیشلا .....  فرح  رد  مهدزیس  خسرف 

114 ص :  جرتهاش ..... 
115 ص :  تبش ..... 
115 ص :  ریعش ..... 

115 ص :  لقاقش ..... 
115 ص :  مجلش ..... 
116 ص :  عمش ..... 

116 ص :  زینوش ..... 
116 ص :  تشخریش ..... 

116 ص :  داصلا .....  فرح  رد  مهدراهچ  خسرف 
116 ص :  ربص ..... 

117 ص :  غمص ..... 
117 ص :  لدنص ..... 

118 ص :  داضلا .....  فرح  رد  مهدزناپ  خسرف 
118 ص :  ناض ..... 

118 ص :  ءاطلا .....  فرح  رد  مهدزناش  خسرف 
118 ص :  ریشابط ..... 

118 ص :  ینمرا .....  نیط 
118 ص :  ناتسغاد .....  نیط 

118 ص :  موتخم .....  نیط 
119 ص :  دیمح .....  یفوص  نیط 

119 ص :  نیعلا .....  فرح  رد  مهدتفه  خسرف 
119 ص :  احرقرقاع ..... 

119 ص :  لسع ..... 
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120 ص :  ربنع ..... 
121 ص :  بنع ..... 

121 ص :  بلعثلا .....  بنع 
121 ص :  بانع ..... 

122 ص :  دوع ..... 
122 ص :  نیغلا .....  فرح  رد  مهدزیه  خسرف 

122 ص :  نوقیراغ ..... 
123 ص :  ثفاغ ..... 

123 ص :  افلا .....  فرح  رد  مهدزون  خسرف 
123 ص :  ایناواف ..... 
123 ص :  لجف ..... 

124 ص :  نویفرف ..... 
124 ص :  کشمجنرف ..... 

124 ص :  قتسف ..... 
125 ص :  هضف ..... 
125 ص :  لفلف ..... 

126 ص :  جندوف ..... 
126 ص :  جزوریف ..... 

126 ص :  فاقلا .....  فرح  رد  متسب  خسرف 
126 ص :  هلقاق ..... 

127 ص :  اثق ..... 
127 ص :  دثق ..... 

128 ص :  لفنرق ..... 
128 ص :  هفرق ..... 
128 ص :  عرق ..... 

129 ص :  طسق ..... 
129 ص :  رکسلا .....  بصق 

129 ص :  هریرذلا .....  بصق 
130 ص :  فاکلا .....  فرح  رد  مکی  تسب و  خسرف 

130 ص :  روفاک ..... 
130 ص :  تیربک ..... 

131 ص :  ناتک ..... 
131 ص :  اریثک ..... 
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131 ص :  سفرک ..... 
132 ص :  ثارک ..... 
132 ص :  هربزک ..... 

133 ص :  وریسک ..... 
133 ص :  ثوثک ..... 

133 ص :  يرثمک ..... 
134 ص :  نومک ..... 
134 ص :  ردنک ..... 
135 ص :  ابرهک ..... 

136 ص :  ینرهک ..... 
136 ص :  ماللا .....  فرح  رد  مود  تسب و  خسرف 

136 ص :  دروجال ..... 
136 ص :  نبل ..... 

136 ص :  رقبلا .....  نبل 
137 ص :  ناضلا .....  نبل 
137 ص :  رغملا .....  نبل 
137 ص :  اسنلا .....  نبل 

137 ص :  حاقللا .....  نبل 
137 ص :  ناتالا .....  نبل 

138 ص :  ضماحلا .....  نبل 
138 ص :  موحل ..... 

138 ص :  لمحلا .....  ناسل 
139 ص :  روثلا .....  ناسل 
139 ص :  ولحلا .....  رون 

139 ص :  ءولول ..... 
140 ص :  ومیل ..... 

141 ص :  میملا .....  فرح  رد  موس  تسب و  خسرف 
141 ص :  ناریمام ..... 

141 ص :  شام ..... 
141 ص :  زعام ..... 

141 ص :  شوجنزرم ..... 
142 ص :  ورم ..... 

142 ص :  ناجرم ..... 
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142 ص :  کسم ..... 
143 ص :  عیشمارطکشم ..... 

144 ص :  یگطصم ..... 
144 ص :  لقم ..... 
144 ص :  حلم ..... 

145 ص :  یناردنا .....  حلم 
145 ص :  دوسا .....  حلم 

145 ص :  نیجعلا .....  حلم 
145 ص :  يدنه .....  حلم 

145 ص :  ایموم ..... 
146 ص :  نونلا .....  فرح  رد  مراهچ  تسب و  خسرف 

146 ص :  هاوخنان ..... 
147 ص :  لیجران ..... 

147 ص :  يرحب .....  لیجران 
147 ص :  جنران ..... 

148 ص :  اشن ..... 
148 ص :  لین ..... 

148 ص :  رفولین ..... 
149 ص :  واولا .....  فرح  رد  مجنپ  تسب و  خسرف 

149 ص :  رمحا .....  درو 
150 ص :  ءاهلا .....  فرح  رد  مشش  تسب و  خسرف 

150 ص :  ابدنه ..... 
151 ص :  ءایلا .....  فرح  رد  متفه  تسب و  خسرف 

151 ص :  توقای ..... 
151 ص :  نیمسای ..... 

152 ص :  هلمعتسم .....  تاغل  نایب  رد  مود  قیفر 
152 ص :  نزبآ ..... 

152 ص :  قاشنتسا ..... 
152 ص :  لفیرطا ..... 

152 ص :  لاکا ..... 
152 ص :  لاحتکا ..... 
152 ص :  بابکنا ..... 
152 ص :  رهزداپ ..... 
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152 ص :  هیوشاپ ..... 
152 ص :  روخب ..... 
152 ص :  دورب ..... 

152 ص :  نیهدت ..... 
152 ص :  قایرت ..... 

152 ص :  خیرمت ..... 
152 ص :  بذاج ..... 
152 ص :  یلاج ..... 
153 ص :  دماج ..... 

153 ص :  شراوج ..... 
153 ص :  هنقح ..... 

153 ص :  لومح ..... 
153 ص :  متاخ ..... 

153 ص :  باضخ ..... 
153 ص :  ینهد ..... 
153 ص :  رورذ ..... 
153 ص :  عدار ..... 

153 ص :  قورز ..... 
153 ص :  لیاس ..... 

153 ص :  طوعس ..... 
153 ص :  بوکس ..... 

153 ص :  مس ..... 
153 ص :  نونس ..... 
153 ص :  مومش ..... 
153 ص :  فایش ..... 
153 ص :  دامض ..... 
153 ص :  خیبط ..... 

153 ص :  الط ..... 
154 ص :  رصاع ..... 
154 ص :  هرغرغ ..... 
154 ص :  لاسغ ..... 

154 ص :  هلیتف ..... 
154 ص :  هجزرف ..... 
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154 ص :  ضباق ..... 
154 ص :  لتاق ..... 
154 ص :  رشاق ..... 
154 ص :  روطق ..... 

154 ص :  يواک ..... 
154 ص :  فیشک ..... 

154 ص :  لحک ..... 
154 ص :  دامک ..... 
154 ص :  عذال ..... 

154 ص :  هخلخل ..... 
154 ص :  جزل ..... 

154 ص :  خوطل ..... 
155 ص :  فیطل ..... 
155 ص :  یباعل ..... 
155 ص :  عیام ..... 
155 ص :  دربم ..... 

155 ص :  یهبم ..... 
155 ص :  ففجم ..... 
155 ص :  دمجم ..... 
155 ص :  للحم ..... 

155 ص :  حایر .....  للحم 
155 ص :  قرحم ..... 

155 ص :  ککحم ..... 
155 ص :  رمحم ..... 
155 ص :  ردخم ..... 

155 ص :  نشخم ..... 
156 ص :  ردم ..... 

156 ص :  لمدم ..... 
156 ص :  رم ..... 

156 ص :  یخرم ..... 
156 ص :  بطرم ..... 

156 ص :  ققرم ..... 
156 ص :  قلزم ..... 
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156 ص :  هروزم ..... 
156 ص :  ددسم ..... 
156 ص :  طقسم ..... 
156 ص :  رکسم ..... 

156 ص :  نکسم ..... 
156 ص :  لهسم ..... 

156 ص :  یهتشم ..... 
156 ص :  بلصم ..... 
156 ص :  حلصم ..... 

156 ص :  رضم ..... 
157 ص :  خوبطم ..... 
157 ص :  یفطم ..... 
157 ص :  قرعم ..... 

157 ص :  سطعم ..... 
157 ص :  شطعم ..... 
157 ص :  ضعم ..... 
157 ص :  یشغم ..... 
157 ص :  يرغم ..... 
157 ص :  ظلغم ..... 
157 ص :  تتفم ..... 
157 ص :  حتفم ..... 

157 ص :  ججفم ..... 
157 ص :  حرفم ..... 
157 ص :  یشفم ..... 
157 ص :  حرقم ..... 
158 ص :  عطقم ..... 
158 ص :  يوقم ..... 

158 ص :  یقم ..... 
158 ص :  برکم ..... 

158 ص :  محلم ..... 
158 ص :  فطلم ..... 

158 ص :  نیلم ..... 
158 ص :  سلمم ..... 
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158 ص :  فشنم ..... 
158 ص :  جضنم ..... 
158 ص :  خفنم ..... 
158 ص :  ذفنم ..... 
158 ص :  مونم ..... 

159 ص :  حورق .....  خسوم 
159 ص :  لوطن ..... 
159 ص :  خوفن ..... 
159 ص :  عوقن ..... 

159 ص :  روجو ..... 
159 ص :  مضاه ..... 

159 ص :  شه ..... 
تاجلاعم رد  مویس  لزنم 

159 ص :  ضارما .....  ریبدت  نایب  رد  لوا  قیفر 
159 ص :  رس .....  غامد و  ضارما  رد  لوا  قیرط 

159 ص :  عادص ..... 
160 ص :  هقیقش ..... 

160 ص :  ماسرس ..... 
160 ص :  ارشام ..... 

160 ص :  هباصع ..... 
160 ص :  يومد .....  رس  درد 

161 ص :  هوقل ..... 
162 ص :  جلاف ..... 

162 ص :  ءاخرتسا ..... 
162 ص :  ددمت ..... 

162 ص :  جالتخا ..... 
162 ص :  هشعر ..... 
162 ص :  ردخ ..... 

162 ص :  هتکس ..... 
162 ص :  جنشت ..... 
162 ص :  زازک ..... 

162 ص :  دراب .....  عادص 
163 ص :  عرص ..... 
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163 ص :  راود ..... 
163 ص :  ردس ..... 

163 ص :  سوباک ..... 
163 ص :  سغریثل ..... 

163 ص :  تابس ..... 
163 ص :  دومج ..... 
163 ص :  نایسن ..... 

164 ص :  ایلوخیلام ..... 
166 ص :  هلزن .....  ماکز و 

167 ص :  مشچ .....  ضارما  رد  مود  قیرط 
167 ص :  يروکبش ..... 

167 ص :  ضایب ..... 
167 ص :  لوح ..... 

167 ص :  تالایخ ..... 
167 ص :  بآ .....  لوزن 

167 ص :  نافجا .....  لمق 
167 ص :  دیاز .....  رعش  بلقنم و  رعش 

168 ص :  مشچ .....  حورق 
168 ص :  برج ..... 
168 ص :  هعمد ..... 

168 ص :  مشچ .....  لگ 
168 ص :  هریعش ..... 
168 ص :  قالس ..... 
168 ص :  هرفظ ..... 
168 ص :  برغ ..... 
169 ص :  هفرط ..... 

169 ص :  ردکت ..... 
169 ص :  لبس ..... 

169 ص :  جنیدرو ..... 
169 ص :  هروکزور ..... 

169 ص :  هدرب ..... 
170 ص :  شوگ .....  ضارما  رد  موس  قیرط 

170 ص :  شوگ .....  درد 
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171 ص :  نینط .....  يود و 
171 ص :  ینیب .....  ضارما  رد  مراهچ  قیرط 

172 ص :  مشخ ..... 
172 ص :  فنا .....  ریساوب 
172 ص :  فنا .....  حورق 

172 ص :  نابز .....  بل و  ناهد و  ضارما  رد  مجنپ  قیرط 
172 ص :  نهد .....  ششوج 

173 ص :  هلکآ ..... 
173 ص :  نهد .....  زا  باعل  نالیس 

173 ص :  رخب ..... 
173 ص :  نابز .....  مرو 

174 ص :  قوذ .....  نالطب 
174 ص :  عدفض ..... 

174 ص :  نابز .....  یکشخ 
174 ص :  بل .....  مرو 

174 ص :  تفش .....  روثب  حورق و 
174 ص :  تفش .....  ریساوب 

175 ص :  هثل .....  نانسا و  ضارما  رد  مشش  قیرط 
175 ص :  نادند .....  درد 

175 ص :  نانسا .....  كرحت 
176 ص :  نانسا .....  تتفت  لکات و 

176 ص :  نادند .....  گنر  ریغت 
176 ص :  نادند .....  رضح 

176 ص :  نادند .....  شراخ 
176 ص :  نادند .....  زا  نتفر  بآ 

176 ص :  سرض ..... 
177 ص :  هثل .....  مرو 

177 ص :  يرم .....  ةاهل و  قلح و  ضارما  رد  متفه  قیرط 
177 ص :  قانخ ..... 
178 ص :  هحبذ ..... 

178 ص :  ولز ..... 
178 ص :  راخ .....  همقل و  و 
179 ص :  توصلا .....  ۀحب 
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179 ص :  علبلا .....  رسع 
179 ص :  يرم .....  ماروا 
179 ص :  مدلا .....  ثفن 

180 ص :  سفنت .....  تالآ  ردص و  ضارما  رد  متشه  قیرط 
180 ص :  سفنلا .....  قیض 

180 ص :  باصتنا .....  سفن 
180 ص :  لاعس ..... 

181 ص :  بنجلا .....  تاذ 
181 ص :  هصوش ..... 

181 ص :  هیرلا .....  تاذ 
181 ص :  ردصلا .....  تاذ 
181 ص :  ضرعلا .....  تاذ 

182 ص :  لس ..... 
182 ص :  بلق .....  ضارما  رد  مهن  قیرط 

182 ص :  ناقفخ ..... 
183 ص :  نبجلا .....  ءام  نداد  نتخاس و  قیرط 

184 ص :  یشغ ..... 
184 ص :  بلق .....  هظعض 
184 ص :  بلق .....  رشقت 
184 ص :  بلق .....  فذق 

184 ص :  بلق .....  رب  تبوطر  ءاوتحا 
185 ص :  ناتسپ .....  ضارما  رد  مهد  قیرط 

185 ص :  ناتسپ .....  ماروا 
185 ص :  هدعم .....  ضارما  رد  مهدزای  قیرط 

185 ص :  هدعم .....  عجو 
185 ص :  اشج ..... 

185 ص :  بواثت ..... 
185 ص :  یطمت ..... 
186 ص :  هضیه ..... 

186 ص :  هدعم .....  ماروا 
188 ص :  هدعم .....  تالضع  مرو 

188 ص :  یبلک .....  توهش 
188 ص :  يرقب .....  توهش 
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189 ص :  توهش .....  داسف 
189 ص :  طرفم .....  شطع 

189 ص :  ئق ..... 
190 ص :  عوهت ..... 
190 ص :  نایثغ ..... 
190 ص :  قاوف ..... 

191 ص :  توهش .....  ناصقن 
191 ص :  مضه .....  فعض 

191 ص :  مضه .....  ءوس 
191 ص :  همخت ..... 

192 ص :  هدعم .....  بالقنا 
192 ص :  هدعم .....  قلق  برک و 

192 ص :  هدعم .....  جالتخا 
192 ص :  هدعم .....  تقرح 
193 ص :  داوفلا .....  عجو 

193 ص :  رگج .....  ضارما  رد  مهدزاود  قیرط 
193 ص :  رگج .....  فعض 

193 ص :  رگج .....  هدس 
194 ص :  رگج .....  هخفن 
194 ص :  رگج .....  ماروا 

195 ص :  رگج .....  ةاصح 
195 ص :  هینقلا .....  ءوس 

195 ص :  اقستسا ..... 
198 ص :  هرارم .....  ضرم  رد  مهدزیس  قیرط 

198 ص :  رفصا .....  ناقری 
198 ص :  لاحط .....  ضارما  رد  مهدراهچ  قیرط 

198 ص :  لاحط .....  ماروا 
199 ص :  نآ .....  هدس  لاحط و  هخفن 

199 ص :  دوسا .....  ناقری 
200 ص :  اعما .....  ضارما  رد  مهدزناپ  قیرط 

200 ص :  لاهسا ..... 
200 ص :  هفلخ .....  برذ و 
201 ص :  يرود .....  لاهسا 
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201 ص :  يدبک .....  يایراطنسوذ 
202 ص :  جحس ..... 

203 ص :  اعمالا .....  قلز 
204 ص :  ریحز ..... 

205 ص :  صغم ..... 
205 ص :  جنلوق ..... 

206 ص :  سوالیا ..... 
206 ص :  دعقم .....  ضارما  رد  مهدزناش  قیرط 

206 ص :  ریساوب ..... 
207 ص :  ریساوب .....  حیر 

208 ص :  دعقم .....  روصان 
208 ص :  دعقم .....  ماروا 

208 ص :  دعقم .....  ءاخرتسا 
208 ص :  دعقم .....  شراخ 

208 ص :  هناثم .....  هیلک و  ضارما  رد  مهدتفه  قیرط 
208 ص :  هیلک .....  لازه 

208 ص :  هدرگ .....  فعض 
209 ص :  هیلک .....  عجو 

210 ص :  هدرگ .....  برج 
210 ص :  سطیبایذ ..... 

211 ص :  هناثم .....  حورق 
211 ص :  هناثم .....  برج 
211 ص :  هناثم .....  عجو 
212 ص :  هناثم .....  مرو 

212 ص :  هناثم .....  رد  مد  دومج 
212 ص :  هناثم .....  حیر 

212 ص :  نآ .....  رسع  لوب و  سابتحا 
213 ص :  لوب .....  ریطقت 

213 ص :  لوب .....  تقرح 
214 ص :  لوب .....  سلس 

215 ص :  مدلا .....  لوب 
215 ص :  لسانت .....  ءاضعا  ضارما  رد  مهدجیه  قیرط 

215 ص :  هاب .....  ناصقن 
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217 ص :  لازنا .....  تعرس 
217 ص :  يدو .....  يذم و  ینم و  رورد 

218 ص :  مالتحا .....  ترثک 
218 ص :  طویذع ..... 

218 ص :  نیتیصخ .....  ماروا 
219 ص :  نیتیصخ .....  درد 

219 ص :  نیتیصخ .....  میظعت 
220 ص :  نیتیصخ .....  عافترا 

220 ص :  نآ .....  تبالص  نفص و  یلاود 
220 ص :  نفص .....  ئاخرتسا 

220 ص :  نآ .....  یلاوح  هیصخ و  رکذ و  حورق 
220 ص :  بیضق .....  هکح 
220 ص :  بیضق .....  ماروا 
220 ص :  بیضق .....  لیلاث 

220 ص :  بیضق .....  قاقش 
221 ص :  بیضق .....  يارجم  هدس 

221 ص :  داشکدنب ..... 
221 ص :  بیضق .....  جاجوعا 

221 ص :  نانز .....  ضارما  رد  مهدزون  قیرط 
221 ص :  محر .....  مرو 

221 ص :  ثمط .....  ترثک 
222 ص :  محر .....  روثب  حورق و 

223 ص :  محر .....  هکح 
223 ص :  محر .....  ریساوب 

223 ص :  طاقسا .....  ترثک 
224 ص :  محر .....  قانتخا 

224 ص :  رقع ..... 
224 ص :  لبحلا .....  رسع 

226 ص :  اجر ..... 
226 ص :  قارم .....  برث و  قافص و  ضرم  رد  متسب  قیرط 

226 ص :  قتف ..... 
226 ص :  هلیق ..... 

226 ص :  هیبرالا .....  قتف 
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226 ص :  نطبلا .....  قارم  قتف 
226 ص :  هردا ..... 

226 ص :  اهب .....  لصتی  ام  تشپ و  ضارما  رد  مکی  تسب و  قیرط 
226 ص :  عصقت ..... 
227 ص :  ءاوتلا ..... 

227 ص :  هسرفا .....  حایر 
227 ص :  تشپ .....  درد 

227 ص :  هرصاخ .....  درد 
228 ص :  اسنلا .....  قرع  سرقن و  لصافم و  اپ و  درد  لیفلا و  ءاد  یلاود و  رد  مود  تسب و  قیرط 

228 ص :  یلاود ..... 
228 ص :  لیفلا .....  ءاد 

228 ص :  لصافم .....  عجو 
228 ص :  سرقن ..... 

229 ص :  كرو .....  درد 
229 ص :  ءاسنلا .....  قرع 

230 ص :  دشابن .....  وضع  وضعب  هصتخم  هک  یضارما  ریبدت  رد  مود  قیفر 
230 ص :  تایمح .....  رد  لوا  قیرط 

230 ص :  هقثل ..... 
230 ص :  هبظاوم ..... 

230 ص :  هرئاد .....  بغ 
230 ص :  هقرحم ..... 

231 ص :  بغلا .....  رطش 
231 ص :  هصلاخ .....  ریغ  بغ 

231 ص :  سخونوس ..... 
231 ص :  هقبطم ..... 

231 ص :  هریاد .....  عبر 
231 ص :  سوکعم .....  عبر 

231 ص :  همیاد .....  عبر 
232 ص :  ایروفیل ..... 

232 ص :  سولایفنا ..... 
232 ص :  یشغ .....  یمح 
232 ص :  یلیل .....  یمح 

232 ص :  يراهن .....  یمح 
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232 ص :  هفلتخم .....  تایمح 
232 ص :  موی .....  یمح 

232 ص :  يرکف .....  یعرق و  یمه و  یمغ و 
232 ص :  یمخت .....  یشطع و  یعوج و  یعجو و  یبعت و  يرهس و  یبضغ و 

232 ص :  یلزن .....  یماکز و 
232 ص :  قد .....  پت 

237 ص :  ابو ..... 
237 ص :  ماروا .....  رد  مود  قیرط 

237 ص :  مرو ..... 
237 ص :  ینومغلف ..... 

238 ص :  هرمح ..... 
238 ص :  وخر .....  مرو 

238 ص :  هعلس ..... 
239 ص :  ناطرس ..... 
239 ص :  ریزانخ ..... 

239 ص :  بلص .....  مرو 
239 ص :  ددغ ..... 
239 ص :  هخفن ..... 
239 ص :  هلیبد ..... 
239 ص :  لمد ..... 
240 ص :  ارش ..... 
240 ص :  هلمن ..... 

240 ص :  سخاد ..... 
241 ص :  یسراف .....  ران 

241 ص :  یندم .....  قرع 
242 ص :  برج ..... 
243 ص :  لیلاث ..... 
243 ص :  ابوق ..... 

243 ص :  تاطافن ..... 
244 ص :  نجاهج ..... 

244 ص :  دلج .....  ضارما  رد  موس  قیرط 
244 ص :  ماذج ..... 

244 ص :  دسالا .....  ءاد 
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245 ص :  صرب ..... 
245 ص :  ضیبا .....  قهب 
245 ص :  دوساقهب ..... 

245 ص :  فلک ..... 
245 ص :  شمن ..... 
246 ص :  شرب ..... 
246 ص :  لاخ ..... 

246 ص :  یهایس .....  يزبس و 
246 ص :  قرع .....  ترثک 

246 ص :  فارطا .....  قوقش 
246 ص :  ققشت ..... 

247 ص :  اپ .....  رشقت 
247 ص :  دلج .....  جوحس 

247 ص :  دراد .....  ومب  قلعت  هک  یضارما  رد  مراهچ  قیرط 
247 ص :  زارخ ..... 

247 ص :  هیحلا .....  ءاد  بلعثلا و  ءاد 
248 ص :  رعش .....  راشتنا 

248 ص :  علص ..... 
248 ص :  بیش ..... 

248 ص :  تنیزب .....  قلعت 
248 ص :  رعش .....  تابنا 

249 ص :  لمق .....  رد  مجنپ  قیرط 
249 ص :  نابیص ..... 

249 ص :  نخان .....  ياهیرامیب  رد  مشش  قیرط 
249 ص :  رافظا .....  صرب 
249 ص :  رافظا .....  ماذج 

249 ص :  رافظا .....  علق 
250 ص :  عباصا .....  خافتنا 

250 ص :  ءاضعا .....  یگتخوس  و  نتییبرا ؟ لغب و  هحیار  ریغت  رد  متفه  قیرط 
250 ص :  تاحارج .....  رد  متشه  قیرط 

251 ص :  حورق ..... 
251 ص :  نآ .....  دننام  ناکیپ و  كوش و  كوشت 

251 ص :  روصان ..... 
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252 ص :  هبرض .....  هطقس و  رد  مهن  قیرط 
252 ص :  رسک ..... 

253 ص :  تبالص .....  دقعت و 
253 ص :  علخ ..... 
253 ص :  یثو ..... 
253 ص :  نهو ..... 

253 ص :  هعوذلم .....  هبورشم و  مومس  ریبدت  رد  ماقم 
253 ص :  هبورشم .....  مومس  رد  لوا  لحم 

255 ص :  نویفا ..... 
255 ص :  لوغپسا ..... 

255 ص :  تسرافلا .....  مس 
255 ص :  دعصم .....  قبیز  فرگنش و 

255 ص :  راگنز ..... 
255 ص :  نوباص .....  لاتره و  هرون و 

255 ص :  نیطالسلا .....  بح 
256 ص :  هایس .....  تامک 

256 ص :  هسومغم .....  ءاوش 
256 ص :  جالع .....  تسدساف و  ریش 

256 ص :  هفورعم .....  هعوذلم  مومس  رد  مود  لحم 
256 ص :  برقع ..... 

257 ص :  روبنز .....  و 
257 ص :  هشپ .....  رادرپ و  روم  لسع و  سگم 

257 ص :  توبکنع ..... 
257 ص :  اپرازه ..... 

257 ص :  هنزوب .....  گنلپ و  ریش و 
257 ص :  یمدآ .....  ندیزگ 

257 ص :  هناوید .....  ریغ  گس  گرگ و  ندیزگ 
257 ص :  هناوید .....  گس  ندیزگ 

258 ص :  لاغش .....  هناوید و  گرگ 
259 ص :  نآ .....  جالع  هبرگ  ندیزگ  هناوید  هابور  هناوید و  يوسار  هناوید و  گنلپ  هناوید و 

259 ص :  نآ .....  جالع  وسار  ندیزگ 
هبکرم هیودا  رد  مراهچ  لزنم 

259 ص :  لیم ..... 
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259 ص :  بیکرت .....  هیلک  نیناوق  رد  لوا  قیفر 
259 ص :  بیکرت .....  هیعاد  روما  رد  لوا  قیرط 

259 ص :  حالصاب .....  سپ  دشاب  هتشاد  هریثک  هراح  تیفیک  درفم  ءاود  هکنآ  لوا 
259 ص :  حالصا .....  تهجب  دنشاب  خلت  اود  معط  هکنآ  مود 

259 ص :  دشاب .....  دب  اود  يوب  هکنآ  مویس 
259 ص :  تسا .....  ةوقلا  فیعض  اود  هکنآ  مراهچ 

259 ص :  فیعض .....  ضرم  توق  دشاب و  يوق  اود  توق  هکنآ  مجنپ 
259 ص :  سپ .....  تسا  ذوفنلا  عیرس  اود  هکنآ  مشش 

259 ص :  تسذوفنلا .....  یطب  اود  هکنآ  متفه 
259 ص :  دوشن .....  هتفای  دیامن  بکرم  ضرم  هلباقم  هک  یئاود  سپ  تسبکرم  ضرم  هکنآ  متشه 

260 ص :  بکرم .....  هجرد  تیفیک  تبرش و  رادقم  تفرعم  رد  مود  قیرط 
260 ص :  بکرم .....  ياود  تبرش  رادقم  تفرعم  رد  لوا  خسرف 

260 ص :  بکرم .....  ياود  هجرد  نتسناد  رد  مود  خسرف 
261 ص :  تابکرم .....  رد  مود  قیفر 

261 ص :  نزبآ .....  هیفلا  بیکارت  رد  لوا  قیرط 
261 ص :  يزینشک .....  لفیرطا 
261 ص :  تریغص .....  لفیرطا 

262 ص :  یشمشک .....  لفیرطا 
262 ص :  شوگ .....  راح  درد  يارب  شاخشخ  تسوپ  بابکنا 

262 ص :  تبش .....  بابکنا 
262 ص :  تسعفان .....  مشخ  يارب  زینوش  بابکنا 

262 ص :  يزاتلا .....  یسرافلا و  ءابلا  فرح  رد  مود  قیرط 
262 ص :  هیوشاپ ..... 
262 ص :  اشعشرب ..... 

262 ص :  مرصحود .....  رب 
263 ص :  روزبلا .....  قدانب 

263 ص :  ءاتلا .....  فرح  رد  موس  قیرط 
263 ص :  هعبرا .....  قایرت 

263 ص :  موتخم .....  لگ  قایرت 
263 ص :  یقوراف .....  بازیت 

264 ص :  يزاتلا .....  میجلا  فرح  رد  مراهچ  قیرط 
264 ص :  نیبجنلج ..... 

264 ص :  هلمآ .....  شراوج 
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264 ص :  نیریش .....  دوع  شراوج 
264 ص :  ینومک .....  شراوج 

265 ص :  یگطصم .....  شراوج 
265 ص :  هلمهملا .....  ءاحلا  فرح  رد  مجنپ  قیرط 

265 ص :  سراح .....  نبا  بح 
265 ص :  نومیتفا .....  بح 

265 ص :  نویفا .....  بح 
265 ص :  جرایا .....  بح 
266 ص :  هشفنب .....  بح 

266 ص :  شاخشخ .....  مخت  بح 
266 ص :  يدنه .....  رمت  هناد  بح 

266 ص :  قبیز .....  بح 
266 ص :  سوردنس .....  بح 
266 ص :  ناجنروس .....  بح 

266 ص :  رایبش .....  بح 
267 ص :  دوع .....  بح 

267 ص :  يروفاک .....  بح 
267 ص :  هتسپ .....  لگ  بح 

267 ص :  وریگ .....  بح 
267 ص :  لقم .....  بح 

267 ص :  یلصوم .....  بح 
267 ص :  یئایموم .....  بح 

267 ص :  هلیله .....  بح 
268 ص :  يدنه .....  بح 

268 ص :  هنیل .....  هنقح 
269 ص :  راودج .....  لومح 

269 ص :  نارفعز .....  لومح 
269 ص :  دوع .....  لومح 
269 ص :  وزام .....  لومح 

269 ص :  رگید .....  وزام  لومح 
269 ص :  هلیاس .....  هعیم  لومح 

269 ص :  ۀمجعملا .....  ءاخلا  فرح  رد  مشش  قیرط 
269 ص :  گنوم .....  درآ  زبخ 
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269 ص :  شام .....  درآ  زبخ 
269 ص :  باضخ ..... 

270 ص :  رگید .....  باضخ 
270 ص :  رگید .....  باضخ 

270 ص :  شاخشخ .....  هریمخ 
270 ص :  لدنص .....  هریمخ 

270 ص :  هلمهملا .....  لادلا  فرح  رد  متفه  قیرط 
270 ص :  نوجعم .....  درولا  دیبد 

270 ص :  تسا .....  عفان  نادید  يارب  گنرب  ءاود 
271 ص :  لصبلا .....  ءاود 

271 ص :  نیبجنرتلا .....  ءاود 
271 ص :  تسرثالا .....  يوق  تیاغب  هدعم  تیوقت  رد  یحافت  ياود 

271 ص :  راکنت .....  ياود 
271 ص :  قرع .....  سباح  ءاود 

271 ص :  تسریظنیب .....  هاب  تیوقت  رد  کسحلا  ءاود 
271 ص :  لجرفس .....  ءاود 

271 ص :  قامس .....  ءاود 
271 ص :  ریساوب .....  هناد  طاقسا  يارب  رافلا  مس  ءاود 
272 ص :  تسدیفم .....  دمر  يارب  ینویفا  بش  ياود 

272 ص :  دیفم .....  لغب  يوبدب  ینعی  نانص  يارب  ینامی  بش  ءاود 
272 ص :  لفنرق .....  ءاود 
272 ص :  هقلحم .....  ءاود 

272 ص :  دراب .....  کسملا  ءاود 
272 ص :  راح .....  کسملا  ءاود 

273 ص :  يدنه .....  ياود 
273 ص :  هللا .....  دی  ءاود 

273 ص :  گیدربگید ..... 
273 ص :  همجعملا .....  لاذلا  فرح  رد  متشه  قیرط 

273 ص :  هکنس .....  رورذ 
273 ص :  ربص .....  رورذ 

273 ص :  روفاک .....  رورذ 
273 ص :  ردنک .....  رورذ 

273 ص :  روثلا .....  ناسل  رورذ 
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274 ص :  هلمهملا .....  ءارلا  فرح  رد  مهن  قیرط 
274 ص :  هنوباب .....  نغور 

274 ص :  نیمسای .....  نغور  لگ و  نغور  هشفنب و  نغور 
274 ص :  نسوس .....  نغور 
274 ص :  سگرن .....  نغور 

274 ص :  خلت .....  ماداب  نغور 
274 ص :  ریجنا .....  دیب  نغور 

274 ص :  هضیب .....  نغور 
274 ص :  برت .....  نغور 
275 ص :  انح .....  نغور 

275 ص :  هنمزم .....  هدراب  ضارما  عیمج  هشعر و  هوقل و  يارب  هروتهد  نغور 
275 ص :  رادوید .....  نغور 

275 ص :  احرقرقاع .....  نغور 
275 ص :  کسورع .....  نغور 

275 ص :  یسبی .....  عادص  رهس و  عادص و  تهج  عرق  نغور 
276 ص :  طسق .....  نغور 
276 ص :  وهاک .....  نغور 

276 ص :  تس .....  ریظنیب  یهوبنا  یهایس و  يزارد و  طوقس و  زا  يوم  ظفح  رد  یلع  میکح  عرتخم  نغور 
276 ص :  یگطصم .....  نغور 

276 ص :  هاب .....  توق  يارب  يدنم  نغور 
276 ص :  ۀمجعملا .....  ءازلا  فرح  رد  مهد  قیرط 

276 ص :  لفیرطا .....  قورز 
276 ص :  كازوس .....  میدق  دیدج و  هحرق  عفد  يارب  ینامی  بش  قورز 

277 ص :  تسنیسلا .....  فرح  رد  مهدزای  قیرط 
277 ص :  غامد .....  هیقنت  بآ و  لوزن  يارب  لهپیاک  طوعس 

277 ص :  کشم .....  طوعس 
277 ص :  لهسم .....  یلجرفس 

277 ص :  ههگآ .....  گرب  فوفس 
277 ص :  دنبخیب .....  فوفس 

278 ص :  تشکنجنف .....  مخت  فوفس 
278 ص :  زگ .....  بوچ  فوفس 

278 ص :  دوهیلا .....  رجح  فوفس 
278 ص :  هبوچدرز .....  فوفس 
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278 ص :  هراهگنس .....  فوفس 
278 ص :  هاب .....  توق  يارب  یلوهاکنس  فوفس 

278 ص :  نیط .....  فوفس 
279 ص :  هبشع .....  فوفس 
279 ص :  ربنع .....  فوفس 

279 ص :  ثفاغ .....  فوفس 
279 ص :  هتشک .....  یعلق  فوفس 

279 ص :  رگید .....  هتشک  یعلق  فوفس 
279 ص :  دروجال .....  فوفس 

279 ص :  کل .....  فوفس 
280 ص :  اثایلقم .....  فوفس 
280 ص :  محلم .....  فوفس 

280 ص :  كاهدلاهچ .....  فوفس 
280 ص :  يروزب .....  نیبجنکس 

280 ص :  هداس .....  نیبجنکس 
280 ص :  یلجرفس .....  نیبجنکس 

281 ص :  یلصنع .....  نیبجنکس 
281 ص :  نالیغم .....  تسوپ  نونس 

281 ص :  راغلا .....  بح  نونس 
281 ص :  درز .....  نونس 

281 ص :  هیلاهچيراپس .....  نونس 
281 ص :  هنسرک .....  نونس 

281 ص :  نادند .....  یلجم  نونس 
281 ص :  نانسا .....  كرحت  يارب  هتوهتهلین  نونس 

282 ص :  نیشلا .....  فرح  رد  مهدزاود  قیرط 
282 ص :  ولابولآ .....  تبرش 

282 ص :  نیریش .....  رانا  تبرش 
282 ص :  يروزب .....  تبرش 
282 ص :  هشفنب .....  تبرش 
282 ص :  رانید .....  تبرش 

283 ص :  لجرفس .....  تبرش 
283 ص :  بیس .....  تبرش 

283 ص :  لدنص .....  تبرش 
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283 ص :  ومیل .....  تبرش 
283 ص :  رفولین .....  تبرش 

283 ص :  ررکم .....  درو  تبرش 
284 ص :  ضیبا .....  فایش 

284 ص :  اوبزوج .....  فایش 
284 ص :  راگنز .....  فایش 
284 ص :  هرفظ .....  فایش 
284 ص :  برغ .....  فایش 
284 ص :  ردنک .....  فایش 

284 ص :  لهسم .....  لمع  تناعا  تهج  فایش 
284 ص :  همجعملا .....  داضلا  فرح  رد  مهدزیس  قیرط 

284 ص :  وج .....  درآ  دامض 
284 ص :  لوغبسا .....  دامض 

285 ص :  دوسا .....  ناقری  ياربنیتنسفا  دامض 
285 ص :  يوعم .....  يوارفص  لاهسا  سبح  يارب  ایقاقا  دامض 

285 ص :  محر .....  ریساوب  يارب  ایمیلقا  دامض 
285 ص :  تشوگ .....  داسف  يارب  ینساک  گرب  دامض 

285 ص :  يدعم .....  قلق  برک و  يارب  ودک  تسوپ  دامض 
285 ص :  ثمط .....  سابتحا  تهج  انایطبخ  دامض 

285 ص :  لاحط .....  تبالص  يارب  روگنا  بوچ  دامض 
285 ص :  ریساوب .....  يارب  نیطالسلا  بح  دامض 

285 ص :  هلیبو .....  حاتفنا  يارب  یمطخ  دامض 
286 ص :  تسا .....  هدومزآ  برجم و  یحیر  هدرگ  درد  يارب  غرممخت  هدرز  دامض 

286 ص :  لاهسا .....  ندومن  دنب  يارب  درورز  دامض 
286 ص :  تسا .....  ریظنیب  رگج  هدعم و  بلص  ماروا  يارب  نارفعز  دامض 

286 ص :  فنا .....  ریساوب  يارب  یجس  دامض 
286 ص :  نخان .....  ریز  نوخ  دامجنا  تهج  يرهن  ناطرس  دامض 

286 ص :  داوف .....  عجو  يارب  قامس  دامض 
286 ص :  هناثم .....  راح  مرو  يارب  مسمس  دامض 

286 ص :  اقستسا .....  يارب  لبنس  دامض 
286 ص :  تسا .....  دیفم  وخر  مرو  يارب  تبش  دامض 

286 ص :  تسا .....  عفان  دشاب  دروخ  تیاغب  نآ  ناتسپ  هک  ینز  يارب  موحش  دامض 
287 ص :  محر .....  بلص  مرو  يارب  شیم  ریش  دامض 
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287 ص :  تسا .....  عفان  لصافم  عجو  يارب  نوباص  دامض 
287 ص :  هدعم .....  يوادوس  مرو  يارب  ربص  دامض 

287 ص :  تسدیفم .....  سطیبایذ  يارب  لدنص  دامض 
287 ص :  تسدیفم .....  لاهسا  سبح  يوارفص و  یق  يارب  ریشابط  دامض 

287 ص :  تسدیفم .....  ناتسپ  ندش  گرزب  يارب  ایلومیق  نیط  دامض 
287 ص :  ناوختسا .....  رسک  يارب  سدع  دامض 

287 ص :  تسا .....  عفان  یق  يارب  دوع  دامض 
287 ص :  دنکیم .....  هدیاف  دوب  پت  مرگ و  مرو  اب  هک  يدرد  يارب  لفوف  دامض 

287 ص :  تسدیفم .....  هرمح  يارب  عرق  دامض 
287 ص :  دشاب .....  دراب  جازم  ءوس  زا  هک  یبلک  توهش  يارب  لفنرق  دامض 

288 ص :  تسدیفم .....  ئاعما  قتف  يارب  ردنک  راشق  دامض 
288 ص :  تسبرجم .....  برج  يارب  تیربک  دامض 

288 ص :  تسا .....  برجم  دمر  يارب  ینمرا  لگ  دامض 
288 ص :  تسا .....  دیفم  دوب  مغلب  زا  هک  رقب  توهش  يارب  خرس  لگ  دامض 

288 ص :  تسا .....  عفان  بل  مرو  يارب  رانلگ  دامض 
288 ص :  تسدیفم .....  دوش  ثداح  داح  قرع  ببسب  هک  هناع  نییثنا و  فارطا  نیبلاح و  شارخ  يارب  هلیمک  دامض 

288 ص :  رهس .....  يارب  رقحا  عرتخم  دامض 
288 ص :  ءاطلا .....  فرح  رد  مهدراهچ  قیرط 

289 ص :  هاب .....  تیوقت  يارب  يدنمهوچ  قیرط 
289 ص :  ینیچ .....  بوچ  ندروخ  قیرط 

290 ص :  گنسادرم .....  ندرک  دیفس  قیرط 
291 ص :  سوردنس .....  ناخد  نتفرگ  قیرط 

291 ص :  ردنک .....  ناخد  نتفرگ  قیرط 
291 ص :  سآ .....  يالط 

291 ص :  قلاج .....  يارب  نویفا  يالط 
291 ص :  دزاس .....  مکحم  ار  ناتسپ  هک  رانا  يالط 

291 ص :  هیهاب .....  يالط 
291 ص :  قلاج .....  يارب  رگید  هیهاب  يالط 
291 ص :  قلاج .....  يارب  رگید  هیهاب  يالط 

292 ص :  تسبرجم .....  ینع  يارب  رگید  هیهاب  يالط 
292 ص :  دوب .....  عفان  هاب  توق  يارب  رگید  هیهاب  يالط 

292 ص :  تسبرجم .....  رعش  ندینایور  ئارب  جاع  هدارب  يالط 
292 ص :  تسا .....  دیفم  لمق  يارب  یلفد  گرب  يالط 
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292 ص :  تسا .....  عفان  قولجم  رکذ  بقع  یکیراب  يارب  هسابسب  يالط 
292 ص :  تسا .....  دیفم  ابوق  يارب  هگاهس  ینعی  راکنت  يالط 

292 ص :  راکنت .....  يالط 
292 ص :  تسا .....  عفان  برج  يارب  برج  يالط 

292 ص :  تسا .....  دیفم  دشاب  مرو  اب  هک  شوگ  درد  يارب  راودج  يالط 
293 ص :  تسدیفم .....  دوش  ثداح  داح  قرع  ببسب  هک  هناع  نییثنا و  فارطا  نیبلاح و  شارخ  يارب  برسا  هکاکح  يالط 

293 ص :  تسدیفم .....  ناطرس  يارب  ایسآ  گنس  هکاکح  يالط 
293 ص :  تسا .....  عفان  هنیگبآ  راخ و  ندروآرب  يارب  دنوارز  يالط 

293 ص :  لمح .....  طاقسا  يارب  بادس  يالط 
293 ص :  تسا .....  عفان  ناطرس  يارب  هدیفس  يالط 

293 ص :  تسا .....  دیفم  رعش  راشتنا  يارب  حیش  يالط 
293 ص :  تسعفان .....  لیفلا  ءاد  يارب  ربص  يالط 

293 ص :  دنک .....  گرزب  ار  بیضق  قلع  يالط 
293 ص :  تسا .....  دیفم  نانص  يارب  روفاک  يالط 

293 ص :  تسا .....  دیفم  مرگ  نغور  مرگ و  بآ  شتآ و  نتخوس  يارب  ینمرا  لگ  يالط 
294 ص :  تسا .....  دیفم  ناتسپ  ندش  گرزب  يارب  ردنک  يالط 

294 ص :  تسا .....  عفان  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  يارب  کهدنگ  يالط 
294 ص :  دیامن .....  دعج  ار  يوم  هک  گنسادرم  يالط 

294 ص :  دلج .....  جوحس  يارب  گنسادرم  يالط 
294 ص :  تسا .....  دیفم  نهد  یثود و  علخ  يارب  ثاغم  يالط 

294 ص :  دهد .....  تذل  ار  تعماجم  هک  ذذلم  يالط 
294 ص :  کسمم .....  يالط 

294 ص :  برجم .....  رگید  کسمم  يالط 
294 ص :  لزنم .....  يالط 

294 ص :  جزیوم .....  يالط 
294 ص :  دراد .....  دوس  ار  شوگ  یلخاد  مرو  درن  يالط 

295 ص :  تسا .....  دیفم  هلمن  يارب  هلمن  يالط 
295 ص :  هطوقنملا .....  ریغلا  نیعلا  فرح  رد  مهدزناپ  قیرط 

295 ص :  رصب .....  تیوقت  لوزن و  يادتبا  بآ و  نتفر  تهج  هلمآ  هراصع 
295 ص :  هطوقنملا .....  نیغلا  فرح  رد  مهدزناش  قیرط 

295 ص :  دراد .....  عفن  هلزن  يارب  رانکوک  هرغرغ 
295 ص :  تسدیفم .....  هداتفا  هذالم  يارب  رگید  رانکوک  هرغرغ 

295 ص :  تسا .....  عفان  زازخ  يارب  ردنقچ  بآ  لوسغ 
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295 ص :  تسدنمهدئاف .....  عباصا  خافتنا  يارب  مدنگ  سوبس  لوسغ 
295 ص :  وم .....  يوبدب  يارب  رداشون  لوسغ 

295 ص :  افلا .....  فرح  رد  مهدتفه  قیرط 
295 ص :  فنا .....  ریساوب  يارب  هلیتف 

296 ص :  تسعفان .....  داشک  دنب  يارب  هلیتف 
296 ص :  تسدیفم .....  رقع  يارب  نارفعز  هجزرف 

296 ص :  عانعن .....  هجزرف 
296 ص :  تسدیفم .....  دساف  تشوگ  ندروخ  يارب  نویفدلف 

296 ص :  فاقلا .....  فرح  رد  مهدزیس  قیرط 
296 ص :  سطیبایذ .....  صرق 
296 ص :  کشرز .....  صرق 

296 ص :  تسعفان .....  ار  ریساوب  هیلک و  حورق  مدلا و  لوب  بش  صرق 
296 ص :  تسدیفم .....  سطیبایذ  يارب  ریشابط  صرق 

296 ص :  ضباق .....  ریشابط  صرق 
297 ص :  نیلم .....  ریشابط  صرق 

297 ص :  درادزاب .....  هضیه  یق و  دوع  صرق 
297 ص :  روفاک .....  صرق 

297 ص :  تسبرجم .....  ضارما  رگید  سطیبایذ و  يارب  روفاک  صرق 
297 ص :  دوب .....  عفان  مدلا  لوب  هناثم و  هیلک و  حورق  يارب  جنکاک  صرق 

297 ص :  دوب .....  عفان  ار  نآ  هدس  حیتفت  مرو و  لاحط و  عاجوا  ربک  صرق 
297 ص :  دوب .....  دیفم  هنهک  ياهپت  هبکرم و  پت  يارب  لگ  صرق 
298 ص :  تسا .....  دیفم  سطیبایذ  مدلا و  ثفن  يارب  رانلگ  صرق 

298 ص :  تسا .....  دیفم  مدلا  سفن  يارب  ابرهک  صرق 
298 ص :  تسا .....  دیفم  عاجوا  رگید  عادص و  يارب  ثلثم  صرق 

298 ص :  تسا .....  عفان  رگج  هدس  يارب  درد  صرق 
298 ص :  تسا .....  دیفم  ناتسپ  مرو  ندینازپ  يارب  ناتک  مخت  یطوریق 

298 ص :  تسدیفم .....  بنجلا  تاذ  يارب  بلعثلا  بنع  یطوریق 
298 ص :  تسا .....  عفان  هناثم  راح  مرو  يارب  ینساک  یطوریق 

298 ص :  یسرافلا .....  يزاتلا و  فاکلا  فرح  رد  مهدزون  قیرط 
298 ص :  بش .....  لحک 

298 ص :  فدص .....  لحک 
299 ص :  روفاک .....  لحک 

299 ص :  دجنک .....  لگ  لحک 
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299 ص :  دروجال .....  لحک 
299 ص :  دوب .....  عفان  ار  راح  ياقستسا  دراب  جنالکلک 

299 ص :  تسدیفم .....  دشابن  ترارح  نآب  هک  یئاقستسا  يارب  راح  جنالکلک 
300 ص :  ماللا .....  فرح  رد  متسب  قیرط 

300 ص :  ریبک .....  بوبل 
300 ص :  تسدیفم .....  غامد  تیوقت  یشغ و  یشوهیب و  راح و  عادص  يارب  هخلخل 

300 ص :  تسدیفم .....  تالزن  سبح  يارب  دنیوگ  ار  دنبهلزن  هک  خوطل 
300 ص :  نطقلا .....  بح  قوعل 

301 ص :  برجم .....  هلزن  هفرس و  هنیس و  داوم  ثفن  يارب  ناتسپس  قوعل 
301 ص :  تسبرجم .....  سفنلا  قیض  يارب  نابزواگ  قوعل 

301 ص :  تسا .....  عفان  هقیقر  هراح  داوم  ظیلغت  مغلب و  جارخا  لیهست  تهج  برجم  لومعم و  لدتعم  قوعل 
301 ص :  تسلیدعیب .....  یلزن  هفرس  يارب  هلزن  قوعل 

301 ص :  میملا .....  فرح  رد  مکی  تسب و  قیرط 
301 ص :  رایخلا .....  ءام 
302 ص :  ریعشلا .....  ءام 

302 ص :  هوقل .....  جلاف و  تهج  لسعلا  ءام 
302 ص :  دنیوگ .....  قورم  بلعثلا  بنع  ار  نآ  هک  بطرلا  بلعثلا  بنع  ءام 

302 ص :  عرقلا .....  ءام 
303 ص :  بطرلا .....  لمحلا  ناسل  ءام 

303 ص :  دشاب .....  قورم  ینساک  نآ  هک  بطرلا  ءابدنهلا  ءام 
303 ص :  دنیوگ .....  ینساک  هدیکچ  ار  نآ  هک  سبایلا  ءابدنهلا  ءام 

303 ص :  جلمآ .....  يابرم 
304 ص :  ساننا .....  يابرم 
304 ص :  حافت .....  يابرم 
304 ص :  رذج .....  يابرم 

304 ص :  لیبجنز .....  يابرم 
304 ص :  لجرفس .....  يابرم 

304 ص :  هلیله .....  يابرم 
305 ص :  ربکا .....  مهرم 

305 ص :  نوقیلساب .....  مهرم 
305 ص :  لخ .....  مهرم 

305 ص :  نویلخاد .....  مهرم 
306 ص :  لار .....  مهرم 
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306 ص :  توسر .....  مهرم 
306 ص :  درز .....  مهرم 

306 ص :  نارفعز .....  مهرم 
306 ص :  راگنز .....  مهرم 

306 ص :  يروفاک .....  بآ  دیفس  مهرم 
307 ص :  موحش .....  مهرم 

307 ص :  رتش .....  ناهوک  مهرم 
307 ص :  گس .....  ناسل  مهرم 

307 ص :  ددرگیم .....  ظوعن  عامج و  توهش  ناجیه  بجوم  هک  حوسم 
307 ص :  ددرگ .....  نز  لد  رد  درم  یتسود  بجوم  هک  یحوسم 

307 ص :  دوش .....  نز  هتفیرف  درم  هک  یحوسم 
307 ص :  دیفم .....  قرع  سبح  يارب  سباح  حوسم 

307 ص :  راح .....  هدام  جارخا  يارب  دراب  لهسم 
308 ص :  دنک .....  دراب  هدام  جارخا  راح  لهسم 

308 ص :  تسدیفم .....  دشاب  مرک  ببسب  هک  نادند  درد  يارب  گنرب  هضمضم 
308 ص :  تسدیفم .....  هلکآ  يارب  یمرصح  هضمضم 

308 ص :  تسا .....  دیفم  دشاب  ترارح  زا  هک  قوذ  نالطب  نابز و  لقث  يارب  سابیر  هضمضم 
308 ص :  تسدیفم .....  نانسا  كرحت  يارب  دعس  هضمضم 

308 ص :  تسعفان .....  نهد  بآ  نالیس  يارب  قامس  هضمضم 
308 ص :  قوذ .....  نالطب  نابز و  لقث  يارب  احرقرقاع  هضمضم 

308 ص :  تسا .....  عفان  نانسا  كرحت  يارب  رگید  احرقرقاع  هضمضم 
308 ص :  دراد .....  عفن  نادند  درد  يارب  یسدع  هضمضم 

309 ص :  تسدیفم .....  راح  نهد  ششوج  تهجب  روفاک  هضمضم 
309 ص :  لوغبسا .....  باعل  هضمضم 

309 ص :  وزام .....  هضمضم 
309 ص :  ناریمام .....  هضمضم 

309 ص :  سولف .....  زغم  هضمضم 
309 ص :  تسدیفم .....  نابز  یکشخ  يارب  دروم  هضمضم 

309 ص :  نهد .....  باعل  نالیس  يارب  يدرو  هضمضم 
309 ص :  مین .....  گرب  خوبطم 

309 ص :  روزب .....  نوجعم 
310 ص :  ردالب .....  نوجعم 

310 ص :  تسا .....  برجم  هاب  تیوقت  رد  رگید  ردالب  نوجعم 
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310 ص :  دنک .....  مکحم  ار  بیضق  تسریظنیب و  كاسما  رد  یلالج  نوجعم 
311 ص :  دوهیلا .....  رجح  نوجعم 

311 ص :  ینوعرز .....  نوجعم 
311 ص :  تسا .....  دیفم  هریغ  هاب و  توق  يارب  يراپس  نوجعم 

311 ص :  ناجنروس .....  نوجعم 
311 ص :  ریس .....  نوجعم 

312 ص :  هبشع .....  نوجعم 
312 ص :  رگید .....  هبشع  نوجعم 

312 ص :  هفسالف .....  نوجعم 
313 ص :  دراب .....  حرفم 

313 ص :  هداس .....  راح  حرفم 
313 ص :  برت .....  مخت  یقم 

313 ص :  دراب .....  جضنم 
313 ص :  راح .....  جضنم 

314 ص :  نونلا .....  فرح  رد  مود  تسب و  قیرط 
314 ص :  هنوباب .....  لوطن 

314 ص :  وسیم .....  لگ  لوطن 
314 ص :  دعس .....  خوفن 

314 ص :  ؤاولا .....  فرح  رد  موس  تسب و  قیرط 
314 ص :  تسا .....  عفان  رایسب  عرص  يارب  بیلص  دوع  روجو 

314 ص :  ایلا .....  فرح  رد  مراهچ  تسب و  قیرط 
314 ص :  دراد .....  مامت  عفن  ایلوخیلام  يوادوس و  ضارماب  هک  حیرفتلا  يوق  یتوقای 

314 ص :  هروهشم .....  نازوا  یماسا  نایب  رد  ماقم 
314 ص :  هیقوا ..... 
314 ص :  جنرب ..... 

314 ص :  کنات ..... ؟؟؟
314 ص :  هلوت ..... 
314 ص :  قناد ..... 

314 ص :  مهرد ..... 
314 ص :  ماد ..... 

314 ص :  هتخپ .....  ماد 
314 ص :  لطر ..... 
315 ص :  خرس ..... 
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315 ص :  یهاشربکا .....  ریس 
315 ص :  يربکا .....  ریس 
315 ص :  یهاش .....  ریس 

315 ص :  یناهجهاش .....  ریس 
315 ص :  يریگملاع .....  ریس 
315 ص :  يریسخرف .....  ریس 

315 ص :  ریعش ..... 
315 ص :  جوسط ..... 
315 ص :  طاریق ..... 
315 ص :  هشام ..... 

315 ص :  لاقثم ..... 
315 ص :  نم ..... 

ماتتخا همتاخ و  يرازگساپس  هب  ماهتسم  قاتشم  یئاون  هتفشآ 

________________________________________

داص اب  هناخیم و  رسک  اب  هبطصم  هک  هتشون  سوماق  رد  هناخیم و  هدحوم  ياب  حتف  هلمهم و  ياط  حتف  داص و  نوکـس  میم و  حتفب  ( 1 [ ) 1]
ثایغ هدمآ 12  ود  ره  همجعم  داض  هلمهم و 

ثایغ تسا 12  بکرم  ظفل  نیا  دنک و  رایسب  حالس  لامعتسا  شزرو و  هک  یسک  روشحلس  ( 2 [ ) 2]
هدماین 12 رظنب  حمار  دعس  اما  هدش  هدید  دنا  بکوک  یماسا  هک  حمار  كامس  حمار و  دعس  ( 3 [ ) 3]

لثم جذاس  لوا ؟؟؟ تسا  هتـشون  يدـیدس  بحاـص  ار  لاـثم  هدزاود  تسا  روکذـم  يدـیدس  رد  هدزناـش  ماـسقا  نیا  هلثما  هلوق و  ( 1 [ ) 4]
؟؟؟ اوه تدورب  زا  هک  یسک  لثم  جذاس  دراب  مود  دوش  ضرم  سمش ؟؟؟ ترارحب  هک  یعادص 

؟؟؟ لهرت هچ  لهرت ؟ لوا  لثم  جذاس  بطر  موس  دوش 
؟؟؟ لاهسا دعب  هک  جنشت  لثم  سبای  مراهچ  دماجنایم  تدوربب  دوشیم و  بکرم 

هیبونج حایر  قاشنتـسا  راثکا  هک  یـسک  لثم  جذاس  بطر  راح  مشـش  هثلاث  هیناث و  هبترم  رد  قد  لثم  جذاس  سبای  راح  مجنپ  دوش  ضراـع 
؟؟؟ مکحتسم لهرت  لثم  جذاس  بطر  دراب  متفه  دنک 

هک هقبطم  لثم  يدام  بطر  راح  مهد  تسیوارفص  بت  هک  صلاخ  ّبغ  لثم  يّدام  سبای  راح  مهن  هتخوخیـشلا  قد  لثم  جذاس  سبای  دراب 
يدام راح  مهدزیس  تسادوس  شاهدام  هک  ناطرس  لثم  يدام  سبای  دراب  مهدزاود  یمغلب  جلاف  لثم  يدام  بطر  دراب  هدزای  تسیومد  بت 

ارچ تسا  لکـشم  يدام  درفم  جازم  تسمسق  راهچ  ره  نیا  لاثما  و  يدام ؟ سبای  مهدزناش  يدام  بطر  مهدزناـپ  يداـم  دراـب  مهدراـهچ 
؟؟؟ هک

؟؟؟ تیفیک ود  ار  هدام 
؟؟؟ ولخی مارملا ال  هراشا ؟؟؟ یف  مالکلا  و 

؟؟؟ فیلکت و
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يذ ناسنا  لیخت  لثم  رگید  ضعب  اب  روص  ضعب  بیکرت  لوا  هدرک  رکذ  نینچ  لیـصفت  لاثم  هس  بیکرت و  لاثم  هس  سیفن  ال  1 ؟؟؟) [ ) 5]
موس توادـع  اب  تقادـص  لیخت  لثم  رگید  ضعب  اب  یناعم  ضعب  بیکرت  مود  تسین  يرورـض  ندوب  عقاو  قباطم  ار  لیخت  هدـئاف  نیحاـنج 

هک دـنک  لایخ  ینعی  رگید  ضعب  زا  روص  ضعب  لیـصفت  مراهچ  دـیز  ئارب  ۀـیئزج  ۀـقادص  لیخت  لثم  روص  ضعب  اب  یناـعم  ضعب  بیکرت 
توادع زا  ۀیئزج  ۀقادص  بلس  لیخت  لثم  ضعب  زا  یناعم  ضعب  لیـصفت  لیخت  مجنپ  سار  الب  ناسنا  لیخت  لثم  تسا  ادج  ضعب  زا  ضعب 

؟؟؟ ۀقادص بلس  لثم  روص  ضعب  زا  یناعم  ضعب  لیصفت  مشش  ۀیئزج 
هدننککشخ ینعی  ( 1 [ ) 6]
یکمرم ینعی  ( 1 [ ) 7]

دنک دنب  ار  ینیب  نهد و  هسطع  تقو  ینعی  ( 2 [ ) 8]
1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 9]

مرگ مروت ؟ الثم  ( 1 [ ) 10]
دنیوگ ار ؟؟؟ نآ  هک  ( 1 [ ) 11]

وا 12 هدرک  نایرب  ینعی  ( 1 [ ) 12]
دشابیم 12 رانا  ياهتنا  رد  رانا  نایم  هک  گنت  تسوپ  زا  ترابع  ( 1 [ ) 13]

1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 14]
رحب تسا . ثلثم ؟؟؟ بآ  مسا  سداس  نوکـس  سماخ و  حتف  عبار و  نوکـس  ثلاث و  مض  یناث و  نوکـس  لوا و  حتفب  جـتخفیم  ( 1 [ ) 15]

12
نآ فالخرب  ای  دنیامن  سرغ  هدرک  مجلش  هتوب  رد  ار  برت  مخت  هک  دنیوگ  ار  نآ  یماش  ( 1 [ ) 16]

؟؟؟ نسار وا و  هنایم  قرف  و  ( 1 [ ) 17]
نآ نابز ؟؟؟ یگدنزگ  مدع  تسا و  نسار  هیرطع  مدع  تسا  یماش  طسق  هک 

درادن 12 یسراف  تبن و  تیالو  رد  تساجنیا  هک  دورما  نیا  دنیوگیم و  یتاپشان  ار  نآ  يدنهب  راید  نیرد  ( 1 [ ) 18]
1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 19]

دنمان یسلا  يدنه  رد  ناتک و  رزب  یبرعب  تسیسراف و  تغل  هلمهم  ثلاث  حتف  همجعم و  یناث  نوکس  لوا و  حتفب  كرزب  ( 1 [ ) 20]
1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 21]

رفعج 12 نزو  رب  ای  تسا  دهده  نزو  رب  دنیوگ  ادنرهک  يدنهب  هک  مخز  روگنا  ینعمب  دیشو  ( 1 [ ) 22]
تس هتخوس  يودک  تسوپ  نا  زا  دارم  ارهاظ  ( 1 [ ) 23]
نیمشپ 12 هچراپ  زا  تسیمسق  تاناب  1 ؟؟؟) [ ) 24]

دنک عفد  رهز  مغلب و  ءالتما و  مکش و  مرک  دنا  هتشون  مرگ  یضعب  تسا و  درس  دنیوگ  زین  اهگنچ  كاک  ار  نآ  و  ( 2 [ ) 25]
هنع یفع  یضترم  مالغ  یقابلا  اهیلع  سق  ار و  اود  جنپ  هصح  مجنپ  ار و  اود  هس  هصح  موس  دننام  ( 1 [ ) 26]

دنکیم بوسحم  باسح  رد  لدتعم  زا  دراب  زج  کی  راح و  ءزج  کی  یضعب  و  ( 1 [ ) 27]
؟؟؟ دنه رد  ثلاث  لوا و  حتفب  سخرس  ( 1 [ ) 28]

دنیوگ
1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 29]

رهاوجلا رحب  همجرت  دنمان 12  توجنتر  يدنه  رد  ار  نآ  تساسلخ و  وبا  ( 1 [ ) 30]
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1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 31]
دراد هرهچ  1 ؟؟؟) [ ) 32]

1323 ه.ق. لوا ، پاچ : یلهد ، یقوراف -  عبطم  دلج ، 1 میلعتلا ، نزاخم  قداص ، دمحم  ناخ ، یلع  [ 33]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	مخازن التعلیم
	مشخصات کتاب
	[دیباچه]
	[مقدمه]
	منزل اوّل در قواعد
	اشاره
	میل در معرفت طب
	اشاره
	طب
	اشاره
	علمی و عملی


	رفیق اوّل در قواعد جزء علمی
	اشاره
	طریق اول در امور طبعی
	اشاره
	فرسخ اوّل در ارکان
	اشاره
	اول نار
	دوم هوا
	سوم ماء
	چهارم ارض

	فرسخ دوم در مزاج
	اشاره
	یکی معتدل مزاجی
	دوم خارج ازین اعتدال

	فرسخ سوم در اخلاط
	اشاره
	اول در معده
	دوم در جگر
	سوم در عروق
	چهارم در اعضا
	کیموس
	اشاره
	اول دم
	دوم بلغم
	سوم صفرا
	چهارم سودا

	خون طبعی
	اشاره
	یکی آنکه سرخرنگ بود
	دویم آنکه بوی متعفن و بوی ترش و مانند آن ندارد
	سیوم آنکه معتدل القوام باشد
	چهارم آنکه شدید الحلاوت باشد

	غیر طبعی
	اشاره
	یکی آنکه طعم او مائل بشیرینی باشد و او قریب الاستحاله بود بخون
	دویم آنکه معتدل القوام بود

	غیر طبعی من جهت طعم چهار است
	اشاره
	حلو
	مالح
	حامض
	عفص
	تفه


	فرسخ چهارم در اعضا
	اشاره
	دو قسم است 1 مفرد و 2 مرکب
	اعضاء رئیسه
	اشاره
	اول قلب
	دویم دماغ
	سیوم کبد


	فرسخ پنجم در ارواح
	فرسخ ششم در قوی
	اشاره
	بر سه قسمست طبعی و نفسانی و حیوانی
	طبعی بر دو قسم است
	یکی آنکه متصرف باشد در غذا بالقوة القریبة بفعل برائ بقاء شخص
	دوم آنکه متصرف باشد برائ بقاء نوع

	اما قوت نفسانی دو قسمست محرکه و مدرکه
	و قوت حیوانی

	فرسخ هفتم در افعال
	اشاره
	یکی مفرد و او آنکه تمام شود بیک قوت مانند جذب و امساک
	دوم مرکب و او آنست که تمام شود بدو قوت


	طریق دوم در احوال بدن انسان و آن دو است
	اشاره
	صحت
	مرض
	اشاره
	و ضرر فعل بر سه قسم است تغیر و نقصان و بطلان
	مرض بر دو قسمست
	اشاره
	مفرد
	اشاره
	1 حار 2 بارد 3 رطب 4 یابس

	مرکب
	اشاره
	1 حار رطب 2 حار یابس 3 بارد رطب 4 بارد یابس


	امراض ترکیب نیز چهار قسم است
	اشاره
	1 امراض خلقت و 2 امراض مقدار و 3 امراض حدد و 4 امراض وضع

	امراض خلقت نیز چهار قسم است
	یکی امراض شکل
	دوم امراض مجاری
	سوم امراض تجاویف
	چهارم امراض سطوح

	امراض مقدار دو قسمست
	یکی آنکه زیاده شود عضو مانند عظم زبان
	دوم آنکه کم شود مانند هزال مفرط

	امراض عدد نیز دو قسم است
	یکی آنکه زیاده شود عضو
	دوم آنکه بنقصان باشد

	امراض وضع
	اشاره
	تفرق اتصال
	خدش
	جراحت
	قرحه

	اما مرض مرکب


	طریق سوم در اسباب
	اشاره
	بادی گویند
	واصله گویند
	و اسباب بادی صحت
	و اسباب بادی مرض
	و اسباب ضروری
	اشاره
	یکی هوا
	دوم از سته ضروریه ماکول و مشروبست
	سوم از سته ضروریه حرکت و سکون بدنی
	چهارم از سته ضروریه حرکت و سکون نفسانیست
	پنجم از سته ضروریه نوم و یقظه است
	ششم از سته ضروریه استفراغ و احتباسست

	اما اسباب غیر ضروری که مضاد طبیعت نیست مانند اندفان و تمرغ در رمل نافع است استسقاء و ترهل را و مانند مالیدن روغنهای
	اشاره
	و اما اسباب مضاد مجرائ طبعی
	و اسبابی که به نسبت اسباب مذکوره جزئیهاند
	بعضی از ان مسخناند مانند حرکت بدنی و نفسانی غیر مفرط و استعمال ادویه و اغذیه مسخنه از داخل و خارج
	و بعضی مبرداند و آن کل مسخناتاند
	و بعضی مرطباند مانند
	و بعضی مجففاند مانند استعمال محللات بافراط از داخل و خارج و بند نمودن غذا از

	مفسدات شکل منحصرست در سه قسم
	یکی آنکه از قبل ولادت در اصل خلقت باشد مانند راس مسقّط
	دوم آنکه وقت ولادت بود مانند آنکه طفل از رحم بر شکل طبعی خارج نشود
	سوم آنکه بعد ولادت باشد مانند فساد شکل که بوقت غندق


	طریق چهارم در دلائل و او آنست که دلیل گرفته شود باو بر حالت بدن انسان بعضی علامات
	اشاره
	علامات امزجه ده اجناساند
	یکی ماخوذ از ملمس است
	دوم ماخوذ از لحم و سمین و شحم کثرت لحم دلالت کند بر حرارت و رطوبت
	سوم شعرست کثرت و غلطت و جعودت
	چهارم لون بدنست
	پنجم هیئت اعضا است وسعت صدر و عروق و ظهور آن و عظم نبض و اطراف و ظهور مفاصل دلالت بر حرارت
	ششم کیفیت انفعال اعضاست سرعت انفعال از هر کیفیتی که
	هفتم افعال کامل دلالت کند بر اعتدال و ناقص و باطل دلالت کند بر
	هشتم نوم و یقظه
	نهم فضول مندفعه
	دهم انفعالات نفسانی قوت و سرعت و کثرت دلالت بر حرارت کند و
	اما علامت امزجه مرکبه

	امّا علامات امزجه عارضه
	و اما علامات امراض ترکیب
	از علامات کلیه
	اشاره
	و بول
	[مبحث] نبض
	اشاره
	و اجناس ادلّه نبض نه است______________________________
	جنس اول ماخوذ است از مقدار عرق و اقسام آن نه است
	اشاره
	طویل
	قصیر
	معتدل
	عریض
	ضیق
	معتدل
	مشرف
	منخفص
	معتدل

	جنس دوم کیفیت قرع نبض و آن سه قسم است قوی و ضعیف و معتدل
	قوی
	ضعیف
	معتدل

	جنس سوم زمان حرکت
	اشاره
	سریع
	بطی
	معتدل

	جنس چهارم قوام آله بود
	اشاره
	صلب
	لیّن
	معتدل

	جنس پنجم زمان سکون است
	اشاره
	متواتر
	متفاوت
	معتدل

	جنس ششم ملمس آله
	اشاره
	حار
	بارد
	معتدل

	جنس هفتم ماخوذ است از مقدار آنچه در آله بود از رطوبت
	اشاره
	ممتلی
	خالی
	معتدل

	جنس هشتم استوا در احوال آله
	اشاره
	مستوی
	مختلف

	جنس نهم وزن است و آن بر دو قسم است جید الوزن و ردی الوزن
	جید الوزن
	ردی الوزن



	یکی مجاوز الوزن
	اشاره
	و از انواع نبض مرکب
	اشاره
	یکی از آن عظیم است و او آنست که زیاده باشد در طول و عرض شهوق
	دوم صغیر و او مقابل عظیم است
	سوم معتدل و او متوسط بود
	چهارم غلیظ و او آنست که زیاده باشد
	ششم معتدل و آن متوسط بود میان هر دو این
	هفتم منشاری است
	هشتم موجی و آن مشابه منشاری بود در اختلاف اجزا مگر آنکه لیّن بود گویا موجها است که
	نهم وددیست؟
	دهم نملی است و مشابهة دارد به دودی مگر آنکه اصغر و اشد تواتر و ضعف بود مانند حرکت مورچه
	یازدهم ذنب الفار
	دوازدهم مسلی
	سیزدهم ذو الفتره و او
	چهاردهم واقع فی الوسط و او آنست که حرکت

	اجناس ادلّه او نزد شیخ بوعلی و سایر متاخرین
	اشاره
	جنس اوللونست و آن پنج قسم
	اشاره
	قسم اول اصفر
	قسم دوم احمر
	قسم سوم اخضر
	قسم چهارم اسود
	قسم پنجم ابیض

	جنس دوم قوام است
	جنس سیوم صفا و کدورت است
	جنس چهارم رایحه است
	جنس پنجم زبد است
	جنس ششم مقدار بول است
	جنس هفتم رسوب است


	در [مبحث] براز
	استدلال از ان بچند وجه کنند
	یکی لونست
	اشاره
	طبعی او خفیف الناریة بود
	و شدید الناریة
	قلیل الناریة

	دوم مقدار است
	قلت براز
	کثرت براز

	سوم قوام است
	اشاره
	و لزوجت براز
	و زبدی
	یابس






	رفیق دوم در قواعد جزء عملی بقول کلّی
	اشاره
	طریق اوّل در علم حفظ صحت
	اشاره
	فرسخ اوّل در تدبیر ماکول
	فرسخ دوم در تدبیر مشروب
	فرسخ سوم در تدبیر حرکت و سکون بدنیّین
	فرسخ چهارم در تدبیر نوم و یقظه
	فرسخ پنجم در تدبیر استفراغ و احتباس اگر طبیعت محتبس باشد
	اشاره
	حمام
	جماع

	فرسخ ششم در تدبیر فصول اربعه
	اشاره
	ربیع
	و در صیف
	و در خریف
	و در شتا

	فرسخ هفتم در تدبیر حوامل و وضع حمل و مولود و رضاع و مرضعه
	اشاره
	حوامل
	اما تدبیر وضع حمل
	تدبیر مولود
	اما تدبیر رضاع و مرضعه

	فرسخ هشتم در بیان امراضی که بصبیان اکثر عارض میشوند
	اشاره
	عطسه متواتر
	عطاش
	اجتماع الماء فی الراس
	تشنج
	کثرت البکا
	التفزع فی النوم
	زکام و نزله
	حول[9]
	زرقه
	احتباس الشئ فی مجری الانف
	قلاع
	صریر الاسنان فی النوم
	لذع لثه
	استرخای لهات
	سعال
	دبه ورم ریه
	فواق
	قی شدید
	اعتقال طبیعت
	مغص
	تولد دیدان
	خروج مقعد
	البول فی الفراش
	حمیات
	جدری و حصبه
	حمیقا
	حمره
	سعفه

	فرسخ نهم در تدبیر مسافران برّی و آن مشتمل بر شش محل است
	محل اول در تدبیرهای مسافران بر طریق کلی
	محل دوم در تدبیر مسافری که در گرما سفر کند
	محل سوم در تدبیر مسافری که در سرما سفر کند
	محل چهارم در تدبیر نگاهداشتن رنگ
	محل پنجم در تدبیر بازداشتن مضرت آبهای مختلفه
	محل ششم در بیان اشیائی که مسافر را همراه داشتن بوقت سفر از واجبات است

	فرسخ دهم در تدبیر مسافران دریا
	اشاره
	زورق اوّل در تدبیر حفظ صحت و معالجه ایشان
	اشاره
	ساحل اوّل در تدبیر علاجی که مخصوص بایشان است
	ساحل دوم در تدبیر غریق الماء

	زورق دوم در ذکر زهرهائ حیوانی که مخصوص بدریااند


	طریق دوم در علم علاج
	اشاره
	فرسخ اول در تدبیر
	فرسخ دوم در علاج بالدّوا
	اشاره
	قاعده اوّل در کیفیت اختیار دوا
	قاعده دوم در اختیار وزن دوا
	قاعده سوم قانون وقت است
	اشاره
	فائده اول
	فائده دوم در بیان قی
	فائده سیوم در بیان حقنه


	فرسخ سیوم در اعمال ید
	اشاره
	بیان اول در فصد
	بیان دوم در حجامت
	بیان سیوم در بیان علق




	منزل دوم در ادویه و اغذیه مفرده
	اشاره
	میل بدانکه نزد اطبا دوای مفرد آن را گویند که ترکیب صناعی درو نباشد
	رفیق اوّل در احکام ادویه مفرده
	اشاره
	طریق اوّل کلام کلی در ادویه
	اشاره
	فرسخ اوّل در بیان درجه ادویه
	فرسخ دوم بدانکه مخفی نماند که هر دوا دو مزاج دارد
	فرسخ سیوم در بیان فعل ادویه
	فرسخ چهارم در شناخت قوت ادویه
	طریق دوم در بیان خواص ادویه مفرده بحروف تهجی و آن متضمن بر بست و هفت فرسخ
	فرسخ اول در حرف الالف
	ابریسم
	اترج
	اجاص
	ارز
	اروی
	اسطوخودوس
	آس
	اسارون
	اسفاناخ
	اشنه
	افتیمون
	افسنتین
	افیون
	اقحوان
	اکلیل الملک
	آملج
	انبرباریس
	آبنج
	انفخه
	انجبار
	انناس
	انیسون
	اهلیلج اصفر
	اهلیلج هندی
	اهلیلج کابلی

	فرسخ دوم در حرف الباء
	اشاره
	بابونج
	بادرنجبویه
	بالنگو
	پرسیاوشان
	بزرقطونا
	بسفایج
	بسباسه
	بسد
	بصل
	بطیخ
	بطیخ هندی
	بقله حامضه
	بقلة الحمقا
	بقله یمانیه
	بلیلج
	بنفسج
	بورق
	بوزیدان
	بهمن
	بهندی
	بیض
	پادزهر معدنی
	پادزهر حیوانی
	پپتیا
	پهالسه

	فرسخ سیوم در حرف التاء
	اشاره
	تانبول
	تربد
	ترنجبین
	ترمس
	تفاح
	تمر هندی
	توت
	تودری
	تورئ
	تین

	فرسخ چهارم در حرف الثاء
	اشاره
	ثوم

	فرسخ پنجم در حرف الجیم التازی و الفارسی
	جدوار
	جرجیر
	جزر
	جلنار
	خبطیانا
	جند
	جوز
	جوزبوا
	چائ خطائی
	چوب چینی

	فرسخ ششم در حرف الحاء
	اشاره
	حب النیل
	حب بلسان
	حجر الحیه
	حجر الیهود
	حسک
	حضض
	حلبه
	حلتیت
	حمص
	حماض
	حنظل
	حنا
	حنطه

	فرسخ هفتم در حرف الخاء
	اشاره
	خبازی
	خبه
	خردل
	خروع
	خس
	خشخاش
	خشخاش
	خصیة الثعلب
	خطمی
	خل
	خلاف بلخی
	خمر
	خولنجان
	خوخ
	خیارشنبر

	فرسخ هشتم در حرف الدال
	اشاره
	دارصینی
	دارفلفل
	دجاج
	دراج
	درونج
	دم الاخوین

	فرسخ نهم در حرف الذال
	اشاره
	ذهب

	فرسخ دهم در حرف الراء
	اشاره
	رازیانج
	راوند
	رمان

	فرسخ یازدهم در حرف الزاء
	اشاره
	زبیب
	زراوند
	زرنباد
	زعفران
	زنجبیل
	زوفای یابس

	فرسخ دوازدهم در حرف السین
	اشاره
	سپستان
	سرطان نهری
	سعد
	سفرجل
	سقمونیا
	سکر
	سلیخه
	سلق
	سماق
	سمسم
	سمن
	سنا
	سنبل
	سنگهاره
	سنگتره
	سورنجان
	سوس
	سیم
	سینبهل

	فرسخ سیزدهم در حرف الشین
	اشاره
	شاهترج
	شبت
	شعیر
	شقاقل
	شلجم
	شمع
	شونیز
	شیرخشت

	فرسخ چهاردهم در حرف الصاد
	اشاره
	صبر
	صمغ
	صندل

	فرسخ پانزدهم در حرف الضاد
	اشارة
	ضان

	فرسخ شانزدهم در حرف الطاء
	اشارة
	طباشیر
	طین ارمنی
	طین داغستان
	طین مختوم
	طین صوفی حمید

	فرسخ هفتدهم در حرف العین
	اشاره
	عاقرقرحا
	عسل
	عنبر
	عنب
	عنب الثعلب
	عناب
	عود

	فرسخ هیزدهم در حرف الغین
	اشاره
	غاریقون
	غافث

	فرسخ نوزدهم در حرف الفا
	فاوانیا
	فجل
	فرفیون
	فرنجمشک
	فستق
	فضه
	فلفل
	فودنج
	فیروزج

	فرسخ بستم در حرف القاف
	قاقله
	قثا
	قثد
	قرنفل
	قرفه
	قرع
	قسط
	قصب السکر
	قصب الذریره

	فرسخ بست و یکم در حرف الکاف
	کافور
	کبریت
	کتان
	کثیرا
	کرفس
	کراث
	کزبره
	کسیرو
	کثوث
	کمثری
	کمون
	کندر
	کهربا
	کهرنی

	فرسخ بست و دوم در حرف اللام
	لاجورد
	لبن
	لبن البقر
	لبن الضان
	لبن المغر
	لبن النسا
	لبن اللقاح
	لبن الاتان
	لبن الحامض
	لحوم
	لسان الحمل
	لسان الثور
	نور الحلو
	لولوء
	لیمو

	فرسخ بست و سوم در حرف المیم
	مامیران
	ماش
	ماعز
	مرزنجوش
	مرو
	مرجان
	مسک
	مشکطرامشیع
	مصطگی
	مقل
	ملح
	ملح اندرانی
	ملح اسود
	ملح العجین
	ملح هندی
	مومیا

	فرسخ بست و چهارم در حرف النون
	نانخواه
	نارجیل
	نارجیل بحری
	نارنج
	نشا
	نیل
	نیلوفر

	فرسخ بست و پنجم در حرف الواو
	ورد احمر

	فرسخ بست و ششم در حرف الهاء
	هندبا

	فرسخ بست و هفتم در حرف الیاء
	یاقوت
	یاسمین
	شموم
	مسکر
	هاضم
	منزل سیوم در معالجات
	رفیق اول در بیان تدبیر امراض



	رفیق دوم در بیان لغات مستعمله
	اشاره
	آبزن
	استنشاق
	اطریفل
	اکال
	اکتحال
	انکباب
	پادزهر
	پاشویه
	بخور
	برود
	تدهین
	تریاق
	تمریخ
	جاذب
	جالی
	جامد
	جوارش
	حقنه
	حمول
	خاتم
	خضاب
	دهنی
	ذرور
	رادع
	زروق
	سایل
	سعوط
	سکوب
	سم
	سنون
	شیاف
	ضماد
	طبیخ
	طلا
	عاصر
	غرغره
	غسال
	فتیله
	فرزجه
	قابض
	قاتل
	قاشر
	قطور
	کاوی
	کشیف
	کحل
	کماد
	لاذع
	لخلخه
	لزج
	لطوخ
	لطیف
	لعابی
	مایع
	مبرد
	مبهی
	مجفف
	مجمد
	محلل
	محلل ریاح
	محرق
	محکک
	محمر
	مخدر
	مخشن
	مدر
	مدمل
	مر
	مرخی
	مرطب
	مرقق
	مزلق
	مزوره
	مسدد
	مسقط
	مسکن
	مسهل
	مشتهی
	مصلب
	مصلح
	مضر
	مطبوخ
	مطفی
	معرق
	معطس
	معطش
	معض
	مغشی
	مغری
	مغلظ
	مفتت
	مفتح
	مفجج
	مفرح
	مفشی
	مقرح
	مقطع
	مقوی
	مقی
	مکرب
	ملحم
	ملطف
	ملین
	مملس
	منشف
	منضج
	منفخ
	منفذ
	منوم
	موسخ قروح
	نطول
	نفوخ
	نقوع
	وجور
	هش
	طریق اول در امراض دماغ و سر
	اشاره
	صداع
	شقیقه
	سرسام
	ماشرا[19]
	عصابه
	درد سر دموی
	لقوه
	فالج
	استرخاء
	تمدد
	اختلاج
	رعشه
	خدر
	سکته
	تشنج
	کزاز
	صداع بارد
	صرع
	دوار
	سدر
	کابوس
	لثیرغس
	سبات
	جمود
	نسیان
	مالیخولیا
	زکام و نزله

	طریق دوم در امراض چشم
	اشاره
	شبکوری
	بیاض
	حول
	خیالات
	نزول آب
	قمل اجفان
	شعر منقلب و شعر زاید
	قروح چشم
	جرب
	دمعه
	گل چشم
	شعیره
	سلاق
	ظفره
	غرب
	طرفه
	تکدر
	سبل
	وردینج
	روزکوره
	برده

	طریق سوم در امراض گوش
	اشاره
	درد گوش
	دوی و طنین

	طریق چهارم در امراض بینی
	اشاره
	خشم
	بواسیر انف
	قروح انف

	طریق پنجم در امراض دهان و لب و زبان
	اشاره
	جوشش دهن
	آکله
	سیلان لعاب از دهن
	بخر
	ورم زبان
	بطلان ذوق
	ضفدع
	خشکی زبان
	ورم لب
	قروح و بثور شفت
	بواسیر شفت

	طریق ششم در امراض اسنان و لثه
	درد دندان
	تحرک اسنان
	تاکل و تفتت اسنان
	تغیر رنگ دندان
	حضر دندان
	خارش دندان
	آب رفتن از دندان
	ضرس
	ورم لثه

	طریق هفتم در امراض حلق و لهاة و مری
	خناق
	ذبحه
	زلو
	و لقمه و خار
	بحة الصوت
	عسر البلع
	اورام مری
	نفث الدم

	طریق هشتم در امراض صدر و آلات تنفس
	ضیق النفس
	نفس انتصاب
	سعال
	ذات الجنب
	شوصه
	ذات الریه
	ذات الصدر
	ذات العرض
	سل

	طریق نهم در امراض قلب
	اشاره
	خفقان
	اشاره
	طریق ساختن و دادن ماء الجبن

	غشی
	ضعظه قلب
	تقشر قلب
	قذف قلب
	احتواء رطوبت بر قلب

	طریق دهم در امراض پستان
	اورام پستان

	طریق یازدهم در امراض معده
	وجع معده
	جشا
	تثاوب
	تمطی
	هیضه
	اورام معده
	ورم عضلات معده
	شهوت کلبی
	شهوت بقری
	فساد شهوت
	عطش مفرط
	قئ
	تهوع
	غثیان
	فواق
	نقصان شهوت
	ضعف هضم
	سوء هضم
	تخمه
	انقلاب معده
	کرب و قلق معده
	اختلاج معده
	حرقت معده
	وجع الفواد

	طریق دوازدهم در امراض جگر
	ضعف جگر
	سده جگر
	نفخه جگر
	اورام جگر
	حصاة جگر
	سوء القنیه
	استسقا

	طریق سیزدهم در مرض مراره
	یرقان اصفر

	طریق چهاردهم در امراض طحال
	اورام طحال
	نفخه طحال و سده آن
	یرقان اسود

	طریق پانزدهم در امراض امعا
	اسهال
	ذرب و خلفه
	اسهال دوری
	ذوسنطاریای کبدی
	سحج
	زلق الامعا
	زحیر
	مغص
	قولنج
	ایلاوس

	طریق شانزدهم در امراض مقعد
	بواسیر
	ریح بواسیر
	ناصور مقعد
	اورام مقعد
	استرخاء مقعد
	خارش مقعد

	طریق هفتدهم در امراض کلیه و مثانه
	هزال کلیه
	ضعف گرده
	وجع کلیه
	جرب گرده
	ذیابیطس
	قروح مثانه
	جرب مثانه
	وجع مثانه
	ورم مثانه
	جمود دم در مثانه
	ریح مثانه
	احتباس بول و عسر آن
	تقطیر بول
	حرقت بول
	سلس بول
	بول الدم

	طریق هیجدهم در امراض اعضاء تناسل
	نقصان باه
	سرعت انزال
	درور منی و مذی و ودی
	کثرت احتلام
	عذیوط
	اورام خصیتین
	درد خصیتین
	تعظیم خصیتین
	ارتفاع خصیتین
	دوالی صفن و صلابت آن
	استرخائ صفن
	قروح ذکر و خصیه و حوالی آن
	حکه قضیب
	اورام قضیب
	ثالیل قضیب
	شقاق قضیب
	سده مجرای قضیب
	بندکشاد
	اعوجاج قضیب

	طریق نوزدهم در امراض زنان
	ورم رحم
	کثرت طمث
	قروح و بثور رحم
	حکه رحم
	بواسیر رحم
	کثرت اسقاط
	اختناق رحم
	عقر
	عسر الحبل
	رجا

	طریق بستم در مرض صفاق و ثرب و مراق
	فتق
	قیله
	فتق الاربیه
	فتق مراق البطن
	ادره

	طریق بست و یکم در امراض پشت و ما یتصل بها
	اشاره
	تقصع
	التواء
	ریاح افرسه
	درد پشت
	درد خاصره

	طریق بست و دوم در دوالی و داء الفیل و درد پا و مفاصل و نقرس و عرق النسا
	دوالی
	داء الفیل
	وجع مفاصل
	نقرس
	درد ورک
	عرق النساء


	رفیق دوم در تدبیر امراضی که مختصه بعضو عضو نباشد
	اشاره
	طریق اول در حمیات
	اشاره
	لثقه
	مواظبه
	غب دائره
	محرقه
	شطر الغب
	غب غیر خالصه
	سونوخس
	مطبقه
	ربع دایره
	ربع معکوس
	ربع دایمه
	لیفوریا
	انفیالوس
	حمی غشی
	حمی لیلی
	حمی نهاری
	حمیات مختلفه
	حمی یوم
	غمی و همی و قرعی و فکری
	غضبی و سهری و تعبی و وجعی و جوعی و عطشی و تخمی
	زکامی و نزلی
	تپ دق
	وبا

	طریق دوم در اورام
	ورم
	فلغمونی
	حمره
	ورم رخو
	سلعه
	سرطان
	خنازیر
	ورم صلب
	غدد
	نفخه
	دبیله
	دمل
	شرا
	نمله
	داخس
	نار فارسی
	عرق مدنی
	جرب
	ثالیل
	قوبا
	نفّاطات
	جهاجن

	طریق سوم در امراض جلد
	جذام
	داء الاسد
	برص
	بهق ابیض
	بهقاسود
	کلف
	نمش
	برش
	خال
	سبزی و سیاهی
	کثرت عرق
	شقوق اطراف
	تشقق
	تقشر پا
	سحوج جلد

	طریق چهارم در امراضی که تعلق بمو دارد
	خراز
	داء الثعلب و داء الحیه
	انتشار شعر
	صلع
	شیب
	تعلق بزینت
	انبات شعر

	طریق پنجم در قمل
	اشاره
	صیبان

	طریق ششم در بیماریهای ناخن
	اشاره
	برص اظفار
	جذام اظفار
	قلع اظفار
	انتفاخ اصابع

	طریق هفتم در تغیر رایحه بغل و اربییتن؟ و سوختگی اعضاء
	طریق هشتم در جراحات
	اشاره
	قروح
	تشوک شوک و پیکان و مانند آن
	ناصور

	طریق نهم در سقطه و ضربه
	اشاره
	کسر
	تعقد و صلابت
	خلع
	وثی
	وهن


	مقام در تدبیر سموم مشروبه و ملذوعه
	اشاره
	محل اول در سموم مشروبه
	اشاره
	افیون
	اسپغول
	سم الفارست
	شنگرف و زیبق مصعد
	زنگار
	نوره و هرتال و صابون
	حب السلاطین
	کمات سیاه
	شواء مغموسه
	شیر فاسدست و علاج

	محل دوم در سموم ملذوعه معروفه
	اشاره
	عقرب
	و زنبور
	مگس عسل و مور پردار و پشه
	عنکبوت
	هزارپا
	شیر و پلنگ و بوزنه
	گزیدن آدمی
	گزیدن گرگ و سگ غیر دیوانه
	گزیدن سگ دیوانه
	گرگ دیوانه و شغال
	دیوانه و پلنگ دیوانه و راسوی دیوانه و روباه دیوانه گزیدن گربه علاج آن
	گزیدن راسو علاج آن



	منزل چهارم در ادویه مرکبه
	اشاره
	میل
	رفیق اول در قوانین کلیه ترکیب
	اشاره
	طریق اول در امور داعیه ترکیب
	اشاره
	اول آنکه دواء مفرد کیفیت حاره کثیره داشته باشد پس باصلاح
	دوم آنکه طعم دوا تلخ باشند بجهت اصلاح
	سیوم آنکه بوی دوا بد باشد
	چهارم آنکه دوا ضعیف القوة است
	پنجم آنکه قوت دوا قوی باشد و قوت مرض ضعیف
	ششم آنکه دوا سریع النفوذ است پس
	هفتم آنکه دوا بطی النفوذست
	هشتم آنکه مرض مرکبست پس دوائی که مقابله مرض مرکب نماید یافته نشود

	طریق دوم در معرفت مقدار شربت و کیفیت درجه مرکب
	اشاره
	فرسخ اول در معرفت مقدار شربت دوای مرکب
	فرسخ دوم در دانستن درجه دوای مرکب


	رفیق دوم در مرکبات
	اشاره
	طریق اول در تراکیب الفیه آبزن
	اشاره
	اطریفل کشنیزی
	اطریفل صغیرت
	اطریفل کشمشی
	انکباب پوست خشخاش برای درد حار گوش
	انکباب شبت
	انکباب شونیز برای خشم نافعست

	طریق دوم در حرف الباء الفارسی و التازی
	پاشویه
	برشعشا
	بر دوحصرم
	بنادق البزور

	طریق سوم در حرف التاء
	تریاق اربعه
	تریاق گل مختوم
	تیزاب فاروقی

	طریق چهارم در حرف الجیم التازی
	جلنجبین
	جوارش آمله
	جوارش عود شیرین
	جوارش کمونی
	جوارش مصطگی

	طریق پنجم در حرف الحاء المهمله
	حب ابن حارس
	حب افتیمون
	حب افیون
	حب ایارج
	حب بنفشه
	حب تخم خشخاش
	حب دانه تمر هندی
	حب زیبق
	حب سندروس
	حب سورنجان
	حب شبیار
	حب عود
	حب کافوری
	حب گل پسته
	حب گیرو
	حب مقل
	حب موصلی
	حب مومیائی
	حب هلیله
	حب هندی
	حقنه لینه
	حمول جدوار
	حمول زعفران
	حمول عود
	حمول مازو
	حمول مازو دیگر
	حمول میعه سایله

	طریق ششم در حرف الخاء المعجمة
	خبز آرد مونگ
	خبز آرد ماش
	خضاب
	خضاب دیگر
	خضاب دیگر
	خمیره خشخاش
	خمیره صندل

	طریق هفتم در حرف الدال المهمله
	دبید الورد معجون
	دواء برنگ برای دیدان نافع است
	دواء البصل
	دواء الترنجبین
	دوای تفاحی در تقویت معده بغایت قوی الاثرست
	دوای تنکار
	دواء حابس عرق
	دواء الحسک در تقویت باه بینظیرست
	دواء سفرجل
	دواء سماق
	دواء سم الفار برای اسقاط دانه بواسیر
	دوای شب افیونی برای رمد مفیدست
	دواء شب یمانی برای صنان یعنی بدبوی بغل مفید
	دواء قرنفل
	دواء محلقه
	دواء المسک بارد
	دواء المسک حار
	دوای هندی
	دواء ید اللّه
	دیگبردیگ

	طریق هشتم در حرف الذال المعجمه
	ذرور سنکه
	ذرور صبر
	ذرور کافور
	ذرور کندر
	ذرور لسان الثور

	طریق نهم در حرف الراء المهمله
	روغن بابونه
	روغن بنفشه و روغن گل و روغن یاسمین
	روغن سوسن
	روغن نرگس
	روغن بادام تلخ
	روغن بید انجیر
	روغن بیضه
	روغن ترب
	روغن حنا
	روغن دهتوره برای لقوه و رعشه و جمیع امراض بارده مزمنه
	روغن دیودار[29]
	روغن عاقرقرحا
	روغن عروسک
	روغن قرع جهت صداع و سهر و صداع یبسی
	روغن قسط
	روغن کاهو
	روغن مخترع حکیم علی در حفظ موی از سقوط و درازی و سیاهی و انبوهی بینظیر ست
	روغن مصطگی
	روغن مندی برای قوت باه

	طریق دهم در حرف الزاء المعجمة
	زروق اطریفل
	زروق شب یمانی برای دفع قرحه جدید و قدیم سوزاک

	طریق یازدهم در حرف السینست
	اشاره
	سعوط کایپهل برای نزول آب و تنقیه دماغ
	سعوط مشک
	سفرجلی مسهل
	سفوف برگ آگهه
	سفوف بیخبند
	سفوف تخم فنجنکشت
	سفوف چوب گز
	سفوف حجر الیهود
	سفوف زردچوبه
	سفوف سنگهاره
	سفوف سنکاهولی برای قوت باه
	سفوف طین
	سفوف عشبه
	سفوف عنبر
	سفوف غافث
	سفوف قلعی کشته
	سفوف قلعی کشته دیگر
	سفوف لاجورد
	سفوف لک
	سفوف مقلیاثا
	سفوف ملحم
	سفوف چهالدهاک
	سکنجبین بزوری
	سکنجبین ساده
	سکنجبین سفرجلی
	سکنجبین عنصلی
	سنون پوست مغیلان
	سنون حب الغار
	سنون زرد
	سنون سپاریچهالیه
	سنون کرسنه
	سنون مجلی دندان
	سنون نیلهتهوته برای تحرک اسنان

	طریق دوازدهم در حرف الشین
	شربت آلوبالو
	شربت انار شیرین
	شربت بزوری
	شربت بنفشه
	شربت دینار
	شربت سفرجل
	شربت سیب
	شربت صندل
	شربت لیمو
	شربت نیلوفر
	شربت ورد مکرر
	شیاف ابیض
	شیاف جوزبوا
	شیاف زنگار
	شیاف ظفره
	شیاف غرب
	شیاف کندر
	شیاف جهت اعانت عمل مسهل

	طریق سیزدهم در حرف الضاد المعجمه
	ضماد آرد جو
	ضماد اسبغول
	ضماد افسنتینبرای یرقان اسود
	ضماد اقاقیا برای حبس اسهال صفراوی معوی
	ضماد اقلیمیا برای بواسیر رحم
	ضماد برگ کاسنی برای فساد گوشت
	ضماد پوست کدو برای کرب و قلق معدی
	ضماد خبطیانا جهت احتباس طمث
	ضماد چوب انگور برای صلابت طحال
	ضماد حب السلاطین برای بواسیر
	ضماد خطمی برای انفتاح وبیله
	ضماد زرده تخممرغ برای درد گرده ریحی مجرب و آزموده است
	ضماد زرورد برای بند نمودن اسهال
	ضماد زعفران برای اورام صلب معده و جگر بینظیر است
	ضماد سجی برای بواسیر انف
	ضماد سرطان نهری جهت انجماد خون زیر ناخن
	ضماد سماق برای وجع فواد
	ضماد سمسم برای ورم حار مثانه
	ضماد سنبل برای استسقا
	ضماد شبت برای ورم رخو مفید است
	ضماد شحوم برای زنی که پستان آن بغایت خورد باشد نافع است
	ضماد شیر میش برای ورم صلب رحم
	ضماد صابون برای وجع مفاصل نافع است
	ضماد صبر برای ورم سوداوی معده
	ضماد صندل برای ذیابیطس مفیدست
	ضماد طباشیر برای قی صفراوی و حبس اسهال مفیدست
	ضماد طین قیمولیا برای بزرگ شدن پستان مفیدست
	ضماد عدس برای کسر استخوان
	ضماد عود برای قی نافع است
	ضماد فوفل برای دردی که با ورم گرم و تپ بود فایده میکند
	ضماد قرع برای حمره مفیدست
	ضماد قرنفل برای شهوت کلبی که از سوء مزاج بارد باشد
	ضماد قشار کندر برای فتق امعائ مفیدست
	ضماد کبریت برای جرب مجربست
	ضماد گل ارمنی برای رمد مجرب است
	ضماد گل سرخ برای شهوت بقر که از بلغم بود مفید است
	ضماد گلنار برای ورم لب نافع است
	ضماد کمیله برای خراش حالبین و اطراف انثیین و عانه که بسبب عرق حاد حادث شود مفیدست
	ضماد مخترع احقر برای سهر

	طریق چهاردهم در حرف الطاء
	طریق چوهمندی برای تقویت باه
	طریق خوردن چوب چینی
	اشاره
	طریق سفید کردن مرداسنگ
	طریق گرفتن دخان سندروس
	طریق گرفتن دخان کندر
	طلای آس
	طلای افیون برای جالق
	طلای انار که پستان را محکم سازد
	طلای باهیه
	طلای باهیه دیگر برای جالق
	طلای باهیه دیگر برای جالق
	طلای باهیه دیگر برای عنی مجربست
	طلای باهیه دیگر برای قوت باه نافع بود
	طلای براده عاج برائ رویانیدن شعر مجربست
	طلای برگ دفلی برای قمل مفید است
	طلای بسباسه برای باریکی عقب ذکر مجلوق نافع است
	طلای تنکار یعنی سهاگه برای قوبا مفید است
	طلای تنکار
	طلای جرب برای جرب نافع است
	طلای جدوار برای درد گوش که با ورم باشد مفید است
	طلای حکاکه اسرب برای خراش حالبین و اطراف انثیین و عانه که بسبب عرق حاد حادث شود مفیدست
	طلای حکاکه سنگ آسیا برای سرطان مفیدست
	طلای زراوند برای برآوردن خار و آبگینه نافع است
	طلای سداب برای اسقاط حمل
	طلای سفیده برای سرطان نافع است
	طلای شیح برای انتشار شعر مفید است
	طلای صبر برای داء الفیل نافعست
	طلای علق قضیب را بزرگ کند
	طلای کافور برای صنان مفید است
	طلای گل ارمنی برای سوختن آتش و آب گرم و روغن گرم مفید است
	طلای کندر برای بزرگ شدن پستان مفید است
	طلای گندهک برای داء الثعلب و داء الحیه نافع است
	طلای مرداسنگ که موی را جعد نماید
	طلای مرداسنگ برای سحوج جلد
	طلای مغاث برای خلع دوثی و دهن مفید است
	طلای ملذذ که مجامعت را لذت دهد
	طلای ممسک
	طلای ممسک دیگر مجرب
	طلای منزل
	طلای مویزج
	طلای نرد ورم داخلی گوش را سود دارد
	طلای نمله برای نمله مفید است

	طریق پانزدهم در حرف العین الغیر المنقوطه
	عصاره آمله جهت رفتن آب و ابتدای نزول و تقویت بصر

	طریق شانزدهم در حرف الغین المنقوطه
	غرغره کوکنار برای نزله نفع دارد
	غرغره کوکنار دیگر برای ملاذه افتاده مفیدست
	غسول آب چقندر برای خزاز نافع است
	غسول سبوس گندم برای انتفاخ اصابع فائدهمندست
	غسول نوشادر برای بدبوی مو

	طریق هفتدهم در حرف الفا
	فتیله برای بواسیر انف
	فتیله برای بند کشاد نافعست
	فرزجه زعفران برای عقر مفیدست
	فرزجه نعناع
	فلدفیون برای خوردن گوشت فاسد مفیدست

	طریق سیزدهم در حرف القاف
	قرص ذیابیطس
	قرص زرشک
	قرص شب بول الدم و قروح کلیه و بواسیر را نافعست
	قرص طباشیر برای ذیابیطس مفیدست
	قرص طباشیر قابض
	قرص طباشیر ملین
	قرص عود قی و هیضه بازدارد
	قرص کافور
	قرص کافور برای ذیابیطس و دیگر امراض مجربست
	قرص کاکنج برای قروح کلیه و مثانه و بول الدم نافع بود
	قرص کبر اوجاع طحال و ورم و تفتیح سده آن را نافع بود
	قرص گل برای تپ مرکبه و تپهای کهنه مفید بود
	قرص گلنار برای نفث الدم و ذیابیطس مفید است
	قرص کهربا برای نفس الدم مفید است
	قرص مثلث برای صداع و دیگر اوجاع مفید است
	قرص درد برای سده جگر نافع است
	قیروطی تخم کتان برای پزانیدن ورم پستان مفید است
	قیروطی عنب الثعلب برای ذات الجنب مفیدست
	قیروطی کاسنی برای ورم حار مثانه نافع است

	طریق نوزدهم در حرف الکاف التازی و الفارسی
	کحل شب
	کحل صدف
	کحل کافور
	کحل گل کنجد
	کحل لاجورد
	کلکلانج بارد استسقای حار را نافع بود
	کلکلانج حار برای استسقائی که بآن حرارت نباشد مفیدست

	طریق بستم در حرف اللام
	لبوب کبیر
	لخلخه برای صداع حار و بیهوشی و غشی و تقویت دماغ مفیدست
	لطوخ که نزلهبند را گویند برای حبس نزلات مفیدست
	لعوق حب القطن
	لعوق سپستان برای نفث مواد سینه و سرفه و نزله مجرب
	لعوق گاوزبان برای ضیق النفس مجربست
	لعوق معتدل معمول و مجرب جهت تسهیل اخراج بلغم و تغلیظ مواد حاره رقیقه نافع است
	لعوق نزله برای سرفه نزلی بیعدیلست

	طریق بست و یکم در حرف المیم
	ماء الخیار
	ماء الشعیر
	ماء العسل جهت فالج و لقوه
	ماء عنب الثعلب الرطب که آن را عنب الثعلب مروق گویند
	ماء القرع
	ماء لسان الحمل الرطب
	ماء الهندباء الرطب که آن کاسنی مروق باشد
	ماء الهندباء الیابس که آن را چکیده کاسنی گویند
	مربای آملج
	مربای انناس
	مربای تفاح
	مربای جذر
	مربای زنجبیل
	مربای سفرجل
	مربای هلیله
	مرهم اکبر
	مرهم باسلیقون
	مرهم خل
	مرهم داخلیون
	مرهم رال
	مرهم رسوت
	مرهم زرد
	مرهم زعفران
	مرهم زنگار
	مرهم سفید آب کافوری
	مرهم شحوم
	مرهم کوهان شتر
	مرهم لسان سگ
	مسوح که موجب هیجان شهوت جماع و نعوظ میگردد
	مسوحی که موجب دوستی مرد در دل زن گردد
	مسوحی که مرد فریفته زن شود
	مسوح حابس برای حبس عرق مفید
	مسهل بارد برای اخراج ماده حار
	مسهل حار اخراج ماده بارد کند
	مضمضه برنگ برای درد دندان که بسبب کرم باشد مفیدست
	مضمضه حصرمی برای آکله مفیدست
	مضمضه ریباس برای ثقل زبان و بطلان ذوق که از حرارت باشد مفید است
	مضمضه سعد برای تحرک اسنان مفیدست
	مضمضه سماق برای سیلان آب دهن نافعست
	مضمضه عاقرقرحا برای ثقل زبان و بطلان ذوق
	مضمضه عاقرقرحا دیگر برای تحرک اسنان نافع است
	مضمضه عدسی برای درد دندان نفع دارد
	مضمضه کافور بجهت جوشش دهن حار مفیدست
	مضمضه لعاب اسبغول
	مضمضه مازو
	مضمضه مامیران
	مضمضه مغز فلوس
	مضمضه مورد برای خشکی زبان مفیدست
	مضمضه وردی برای سیلان لعاب دهن
	مطبوخ برگ نیم
	معجون بزور
	معجون بلادر
	معجون بلادر دیگر در تقویت باه مجرب است
	معجون جلالی در امساک بینظیرست و قضیب را محکم کند
	معجون حجر الیهود
	معجون زرعونی
	معجون سپاری برای قوت باه و غیره مفید است
	معجون سورنجان
	معجون سیر
	معجون عشبه
	معجون عشبه دیگر
	معجون فلاسفه
	مفرح بارد
	مفرح حار ساده
	مقی تخم ترب
	منضج بارد
	منضج حار

	طریق بست و دوم در حرف النون
	نطول بابونه
	نطول گل میسو
	نفوخ سعد

	طریق بست و سوم در حرف الواؤ
	وجور عود صلیب برای صرع بسیار نافع است
	طریق بست و چهارم در حرف الیا
	یاقوتی قوی التفریح که بامراض سوداوی و مالیخولیا نفع تمام دارد


	مقام در بیان اسامی اوزان مشهوره
	اوقیه
	برنج
	تانک؟؟؟
	توله
	دانق
	درهم
	دام
	دام پخته
	رطل
	سرخ
	سیر اکبرشاهی[32]
	سیر اکبری
	سیر شاهی
	سیر شاهجهانی
	سیر عالمگیری
	سیر فرخسیری
	اشاره
	شعیر

	طسوج
	قیراط
	ماشه
	مثقال
	من


	آشفته نوائی مشتاق مستهام به سپاسگزاری خاتمه و اختتام

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

